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ปฐมปาราชิก วรรณนา
[เรื่องพระสุทินน]
*เบื้องหนาแตเวรัญชกัณฑนี้ไป คําวา "เตน โข ปน สมเยน
เวสาลิยา อวิทูเร" เปนตน มีเนื้อความกระจางโดยมาก, เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจะงดการพรรณนาตามลําดับบทเสีย จักพรรณนาแตเฉพาะบท
ที่มีคําสมควรจะกลาวเทานั้น.
[อรรถาธิบายชื่อบานและชื่อบุตรเศรษฐี]
บานที่ไดชื่อวา "กลันทคาม" ก็ดวยอํานาจแหงกระแตทั้งหลาย
ที่เรียกวา กลันทกะ.
บทวา กลนฺทปุตฺโต ความวา (สุทินน) เปนบุตรของกลันทเศรษฐี ผูมีทรัพย ๔๐ โกฏิ ซึ่งไดชื่อดวยอํานาจแหงบาน ที่พระ
ราชทานสมมติให. ก็เพราะมนุษยแมเหลาอื่น ที่มีชื่อวากลันทะ มีอยูใน
บานตําบลนั้น, ฉะนั้น ทานจึงกลาววา "กลันทบุตร" แลวกลาวย้ํา
ไวอีกวา "เศรษฐีบุตร."
บทวา สมฺพหุเลหิ แปลวา มากหลาย.
บทวา สหายเกหิ ความวา ชนผูชื่อวาสหาย เพราะอรรถวา
ไปรวมกัน คือเขาถึงสุขและทุกขดวยกัน. สหายนั่นเอง ชื่อวา สหายกา.
* ตั้งแตนี้ไป นอกจากประโยคสนามหลวงแลว สวนมากเปนประโยคสํานวนแปลของเจา
ประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏายี ป. ธ. ๙) วัดมกุฏกษัตริยาราม.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 2

(สุทินนกลันทบุตร ไดไปเมืองไพศาลี) กับดวยสหายเหลานั้น.
บทวา สทฺธึ แปลวา เปนพวกเดียวกัน.
สองบทวา เกนจิเทว กรณีเยน ความวา ดวยกิจบางอยาง มี
ประกอบการซื้อขายสินคา การใหกยู ืม และการทวงหนี้เปนตน. อาจารย
บางพวก กลาววา "ดวยกิจคือการเลนกีฬาอันเปนนักขัตฤกษในเดือน
กัตติกมาส (คือเดือน ๑๒)" ดังนี้บาง. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปถึงนครไพศาลี ในชุณหปกข (ขางขึ้น) แหงเดือนกัตติกมาส.
อนึ่ง ในนครไพศาลี มีการเลนกีฬาอันเปนนักขัตฤกษประจําเดือนกัตติกมาสอยางโอฬาร, สุทินนกลันทบุตรนัน้ พึงทราบวา "ไป (ยังนคร
ไพศาลี) เพื่อเลนกีฬานักขัตฤกษนั้น."
[สุทินนกลันทบุตรไปเพื่อฟงธรรม]
บทวา อทฺทสา โข ความวา สุทินนกลันทบุตรนั้น ไดเห็น
อยางไร ? ไดเห็นอยางนี้คือ:- ไดยินวา สุทินนนั้น ไดเห็นมหาชนผู
บริโภคอาหารเชาเสร็จแลวหมผาขาว มีมือถือดอกไมของหอมและเครื่อง
ลูบไล ออกจากพระนครไป เพื่อเฝาพระพุทธเจาและเพื่อฟงธรรม จึง
ถามวา "พวกทานจะไปที่ไหนกัน ?"
มหาชน ตอบวา "จะไปเพื่อเฝาพระพุทธเจาและเพื่อฟงธรรม."
สุทินน กลาววา "ถาเชนนั้น แมขาพเจาก็จะไป" แลวไป
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูอันบริษัททั้ง ๔ แวดลอมแลว ทรงแสดง
ธรรมอยู ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะดังเสียงพรหม. เพราะเหตุนั้น
ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา "สุทินนกลันทบุตร ไดแลเห็น
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พระผูมีพระภาคเจาผูอันบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว ประทับนั่งแสดง
ธรรมอยู."
บทวา ทิสฺวานสฺส ตัดบทเปน ทิสฺวาน อสฺส แปลวา เพราะ
ไดเห็น (ความรําพึงนี้ไดมี) แกเขา.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ความรําพึงนี้ ไดมีแกสุทินน ผูเปน
ภัพพกุลบุตร (กุลบุตรผูควรตรัสรู) ผูอันปุพเพกตปุญญตาตักเตือนอยู.
ถามวา "ความรําพึงนี้ ไดมีแลวอยางไร ?
แกวา "ไดมีวา ไฉนหนอ เราจะพึงไดฟงธรรมบาง."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยนฺนนู นั่น เปนบทแสดงถึงความ
รําพึง.
ไดยินวา สุทินนนั้น ไดเกิดความรําพึงขึ้นอยางนี้วา "บริษัทนี้
มีจิตดิ่งลงเปนหนึ่ง ฟงธรรมใดอยู, โอหนอ ! แมเราก็พึงฟงธรรมนั้น."
หากจะมีอาจารยผูโจทกทวงวา "ในคําวา ' ครั้งนั้นแล สุทินน
กลันทบุตรเขาไปโดยทางบริษัทนั้น ' นี้ เพราะเหตุไร ทานพระอุบาลี
เถระ จึงไมกลาวไววา เขาไปเฝาโดยทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ?
แตกลับกลาววา เขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นอยู ?"
เฉลายวา "จริงอยู บริษัทหมูใหญ มีแตชนผูยิ่งใหญ นั่งหอมลอม
พระผูพระภาคเจาอยูแลว, สุทินนกลันทบุตรนี้ มาภายหลังเขา ไม
สามารถจะเขาไปนั่งเฝาพระผูมีพระภาคเจาในบริษัทนั้นได, แตก็สามารถ
จะเขาไปนั่งในที่แหงหนึ่งใกลบริษัทได, เพราะฉะนั้น สุทินนกลันทบุตร
นั้นก็เขาไปหาบริษัทนั้นนั่นแล. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงได
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กลาววา ครั้งนั้นแล สุทนิ นกลันทบุตรเขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นนั่งอยู. "
[สุทินนกลันทบุตรไดฟงธรรมแลวคิดจะบวช]
หลายบทวา เอกมนฺต นิสินฺนสฺส โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ความวา ความรําพึงนี้ หาไดมีแกสุทินนกลันทบุตร
ผูสักวานั่งแลวเทานั้นไม, โดยที่แท ก็ความรําพึงนั้น ไดมีแกสุทินน
กลันทบุตรนัน้ ผูนั่งแลว ณ ที่สมควรขางหนึ่งนั่นแล เพราะไดฟงธรรมกถาหนอยหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยไตรสิกขา ของพระผูมีพระภาคเจา,
เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา "ความรําพึงนี้ ได
มีแกสุทินนกลันทบุตรผูนั่งอยูแลว ณ ที่สมควรขางหนึ่งแล. "
ถามวา "ความรําพึงนี้ ไดมีแลวอยางไร ?"
แกวา "ไดมีวา ดวยอาการใด ๆ แล (เราจึงจะรูทั่วถึงธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว)" ดังนี้เปนตน.
ในคําวา "ยถา" เปนตนนั้น มีการกลาวโดยสังเขปดังตอ
ไปนี้:- เราแลจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวย
อาการใด ๆ, ความรําพึงอยางนี้ ยอมมีแกเรา ผูใครครวญอยูดวยอาการ
นั้น ๆ. พรหมจรรยคือไตรสิกขา ชื่อวาอันบุคคล (ผูอยูครองเรือน)
จะพึงประพฤติใหบริบูรณโดยสวนเดียว เพราะจะตองทํามิใหขาดเปนทอน
แมตลอดวันหนึ่ง จวบจนถึง จริมกจิต (คือจิตที่เคลื่อนจากภพ)
๑

๒

๓

๑-๒. วิ. ๑/๑๙.
๓. จริมกจิต หมายถึงจุติจติ คือจิตเคลื่อนจากภพ หมายถึงจนสิ้นชีวิต. ฎีกาสารัตถทีปนี ๒/๔.
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และชื่อวาอันบุคคล (ผูอยูครองเรือน) จะพึงประพฤติใหบริสุทธิ์โดย
สวนเดียว เพราะจะตองทํามิใหเศราหมองดวยมลทินคือกิเลสแมตลอดวัน
หนึ่ง จวบจนถึง จริมกจิต (คือจิตที่เคลื่อนจากภพ).
บทวา สงฺขลิขิต ความวา จะพึงปฏิบัติใหเปนดุจสังขที่ขัดแลว
คือใหมีสวนเปรียบดวยสังขที่ขัดสีแลว.
หลายบทวา อิท น สุกร อคาร อชฺฌาวสตา ความวา อัน
บุคคลผูยังอยูในทามกลางแหงเรือน จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณ
โดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลวเปนของทําไม
ไดงาย. ไฉนหนอ ! เราจะพึงปลงผมและหนวด ครองคือนุงหมผา
กาสายะ เพราะเปนของยอมแลวดวยรสแหงน้ําฝาด อันเปนของสมควร
แกผูประพฤติพรหมจรรย แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ก็เพราะกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน ที่เปนประโยชนเกื้อกูล
แกเรือน ทานเรียนวา "อคาริยะ" ในบทวา "อนคาริย" นี.้ และ
กสิกรรมพาณิชยกรรมเปนตนนั้น ยอมไมมใี นบรรพชา; เพราะเหตุนั้น
บรรพชา บัณฑิตพึงรูวา "อนคาริยา." ซึ่งการบรรพชาที่ไมมกี ิจเกื้อกูล
แกเรือนนั้น.
บทวา "ปพฺพเชยฺย" แปลวา พึงเขาถึง.
[สุทินนกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา]
หลายบทวา อจิรวุฏ ิตาย ปริสาย เยน ภควา เตนูปสงฺกมิ
ความวา สุทนิ น เมื่อบริษัทยังไมลุกไป ก็ยังไมไดทูลขอบรรพชา
๑

๑. จริมกจิต หมายถึงจุติจติ คือจิตเคลื่อนจากภพ หมายถึงจนสิ้นชีวิต. ฎีกาสารัตถทีปนี ๒/๔.
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กะพระผูมีพระภาคเจา. เพราะเหตุไร ? เพราะในบริษัทนั้น ญาติ
สาโลหิต มิตรและอํามาตยของสุทินนนั้น มีอยูมาก, พวกญาติเปนตน
เหลานั้น จะพึงพูดวา "ทานเปนบุตรนอยคนเดียวของมารดาบิดา, ทาน
ไมไดเพื่อจะบวช" ดังนี้แลว พึงจึงแมที่แขนฉุดออกไป, ในเวลานั้น
สุทินน คิดวา "อันตราย จักมีแกบรรพชา" จึงลุกขึ้นเดินไปได
หนอยหนึ่ง พรอมกับบริษัทนั่นเอง แลวหวนกลัวมาอีก ดวยการอางเลส
แหงสรีรกิจบางอยาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลของบรรพชา.
เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา "ครั้งนั้นแล สุทินน
กลันทบุตร เมื่อบริษัทลุกไปแลวไมนานนัก ก็เขาไปเฝา โดยทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู, ครั้นเขาไปเฝาแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งอยู ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. สุทินนกลันทบุตร นั่งอยู ณ ที
สมควรขางหนึ่งแล ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ ! ดวยอาการใด ๆ ขาพระพุทธเจา จึงรูทั่วถึงธรรม
พรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังข
ที่ขัดแลว เปนของทําไมไดงาย, ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและ
หนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต, ขอพระองค
ทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระเจาขา ! "
ก็เพราะจําเดิมแตราหุลกุมารบรรพชามา พระผูมีพระภาคเจาก็ไม
ทรงบวชใหบุตรผูที่มารดาบิดาไมอนุญาต, เพราะฉะนั้น จึงตรัสถาม
สุทินนนั้นวา "ดูกอนสุทนิ น ! ก็เธออันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจาก
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๑๒๐.
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เรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ ? "
เบื้องหนาแตพระพุทธดํารัสนี้ไป บัณฑิตพึงทราบเนื้อความไป
ตามแนวพระบาลีนั่นแล อยางนี้ในบทวา "ต กรณีย ตีเรตฺวา " นี้.
(สุทินนกลันทบุตรนั้น) ใหกรณียกิจนั้นเสร็จลง ดวยการทอดทิ้งธุระ
นั่นเอง. จริงอยู น้ําใจของสุทินนกลันทบุตร ผูมีฉันทะแรงกลาในการ
บรรพชา หาไดนอมไปในธุรกิจทั้งหลายมีประกอบการซื้อขายสินคา การ
ใหกูยืมและทวงหนี้เปนตน หรือในการเลนกีฬานักขัตฤกษไม.
[มารดาบิดาไมอนุญาตใหสุทินนบวช]
ก็ในบทวา "อมฺม ตาต" นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- สุทินนกลันทบุตร เรียกมารดาวา "อมฺม" "แม" (และ) เรียกบิดาวา "ตาต"
"พอ."
สองบทวา ตฺว โขสิ ตัดบทเปน ตฺว โข อสิ แปลวา (ลูก
สุทินน) เจาเทานั้นแล เปน.........
บทวา เอกปุตฺตโก ความวา เปนบุตรคนเดียวแท ๆ คือพี่ชาย
หรือนองชายคนอื่นของเจาไมมี.
อนึ่ง ในบทวา "เอกปุตฺตโก" นี้ เมื่อมารดาบิดาควรจะ
กลาววา "เอกปุตฺโต" แตกลาววา "เอกปุตฺตโก" ก็ดวยอํานาจ
ความเอ็นดู.
บทวา ปโย แปลวา ผูใหเกิดปติ.
บทวา มนาโป แปลวา ผูเจริญใจ.
๑

๒

๑-๒. วิ. มหา. ๑/๒๐.
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บทวา สุเขธิโต แปลวา ผูเจริญมาดวยความสุข, อธิบายวา
"ผูเติบโตมาดวยความสุข."
บทวา สุขปริหโฏ ความวา ผูอันเหลาชนประคบประหงมมา
ดวยความสุข คือตั้งแตเวลาเกิดมาพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ผลัดเปลี่ยน
สะเอวกันอุม เลนอยูดวยเครื่องเลาสําหรับเด็กเล็ก ๆ มีมาและรถนอย ๆ
เปนตน อันพี่เลี้ยงเปนตนใหบริโภคโภชนาหารที่มีนะอรอยดี ชื่อวาผูอื่น
เหลาชนประคบประหงมดวยความสุข.
หลายบทวา น ตฺว ตาต สุทินฺน กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ
ความวา แนะลูกสุทินน เจายอมไมรูสวนเสี้ยวแหงทุกขอะไร ๆ แม
เพียงเล็กนอยเลย. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา "เจายอมไมไดเสวยอะไร ๆ
ดวยความทุกข." คําวา "ทุกฺขสฺส" นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถ
ตติยาวิภัตติ. ก็ความรูเปนไปในอรรถคือความเสวย.
อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา "เจายอมระลึกถึงทุกขอะไร ๆ ไมได."
คําวา "ทุกฺขสฺส" นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ. ก็
ความรูเปนไปในอรรถคือความระลึก.
แมในวิกัปปทั้งสอง พึงเห็นการลบวิภัตติแหงบทเบื้องตนที่เสมอกัน
กับดวยบทเบื้องปลายเสีย. คําตามที่กลาวมาแลวทั้งหมดนั้น ผูศึกษาควร
ทราบตามแนวคัมภีรศัพทศาสตร.
หลายบทวา มรเณนป มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม
ความวา แมถาเมื่อเราทั้งสอง ยังมีชีวิตอยู เจาจะพึงตายไซร, แมดวย
ความตายของเจานั้น 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
เปนบรรพชิต).
อีกอยางหนึ่ง ในบทวา "กึ ปน มย ต " นี้ พึงเห็นใจความ
อยางนี้วา "ก็เพราะเหตุไรเลา เราทั้งหลาย จึงจักยอมอนุญาตใหเจาผูยัง
มีชีวิตอยู."
บทวา ตตฺเถว ความวา "สุทินนกลันทบุตรนั้น นอนลง) ใน
สถานที่ที่เขายืนอยู ซึ่งมารดาบิดาไมอนุญาตใหเขาบวชนั้นนั่นเอง.
บทวา อนนฺตรหิตาย ความวา บนพื้นที่อันมิไดลาดดวยเครื่อง
ปูลาดอะไร ๆ.
บทวา ปริจาเรหิ ความวา เจาจงใหพวกนักขับรองนักเตนรํา
และนักฟอนเปนตน บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว จงใหอินทรีย (คือ
รางกายทุกสวน) เที่ยวไป คือใหสัญจรไปตามสบายรวมกับสหายทั้งหลาย
ในหมูนักขับรองเปนตนเหลานั้น, อธิบายวา "เจาจงนํานักขับรองเปนตน
เขามาทางนี้และทางนี้เถิด."
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปริจาเรหิ ความวา เจาจงใหพวกนัก
ขับรองนักเตนรําและนักฟอนเปนตน บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว จงเลน
คือจงเลนหัว ไดแกจงรื่นรมยรวมกับสหายทั้งหลายเถิด, มีคําอธิบายไววา
"จงสนุกสนานเถิด" ดังนี้บาง.
สองบทวา กาเม ปริภฺุชนฺโต ความวา เจาบริโภคโภคทรัพย
ทั้งหลายรวมกับบุตรและภรรยาของตนเถิด.
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สองบทวา ปฺุานิ กโรนฺโต ความวา เจาจงปรารภพระพุทธ
พระธรรม และ พระสงฆแลว บําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย อันเปน
เครื่องชําระทางสุคติใหบริสุทธิ์ดวยดี มีการเพิ่มใหทานเปนตนเถิด.
สองบทวา ตุณฺหี อโหสิ ความวา สุทินนกลันทบุตร เพื่อตัด
ความเกี่ยวของดวยการพูดจา จึงไดงดการสนทนาปราศรัยเสีย.
[สหายไปหามไมใหสุทินนบวชไมสําเร็จ]
คราวนั้น มารดาบิดาของสุทินน พูด (เลาโลม) ถึง ๓ ครัง้
เมื่อไมไดแมเพียงคําตอบ จึงสั่งใหเรียกพวกสหาย (ของเขา) มาแลว
สั่งวา "สุทินนผูเปนสหายของพวกเธอนั่น มีความประสงคจะบวช,
พวกเธอจงชวยหามเขาดวย." แมสหายเหลานั้นเขาไปหาเขาแลว ก็ไดพดู
(ออนวอน) ถึง ๓ ครั้ง. แตสุทินนก็ไดนิ่งเงียบแมตอ (หนา) สหาย
เหลานั้น. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา "อถโข
สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา ฯ เป ฯ ตุณฺหี อโหสิ. "
[สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาใหสุทินนบวช]
ครั้งนั้น พวกสหายของสุทินนนั้น ไดมีความรําพึงดังนี้วา "หาก
วาสุทินนนี้ เมื่อไมไดบวช จักตาย, จักไมมีคุณอะไร, แตมารดาบิดา
จักไดเห็นเขาผูบวชแลวเปนครั้งคราว, ถึงพวกเราก็จักไดเห็น, อนึ่ง
ขึ้นชื่อวาการบวชนั่น เปนภาระที่หนัก, ผูบวชจะตองถือบาตรเดินเที่ยว
บิณฑบาตทุกวัน ๆ. พรหมจรรย มีการนอนหนเดียว ฉันหนเดียว เปน
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๒๓-๔.
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กิจที่ทําไดยากอยางยิ่ง, และสุทินนนี้ เปนผูละเอียดออน เปนชาติชน
ชาวเมือง, เขา เมื่อไมสามารถจะประพฤติพรหมจรรยนั้นได ก็จักกลับ
มาที่เรือนนี้อีกทีเดียว, เอาเถิด พวกเรา จักขอใหมารดาบิดาของเขา
อนุญาตใหบวช, สหายเหลานั้น ก็ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว.
[มารดาบิดาอนุญาตใหสุทินนบุตรชายบวช]
ฝายมารดาบิดา ก็ไดอนุญาตใหเขาบวช. เพราะเหตุนั้น พระอุบาลี
เถระ จึงไดกลาวไววา "อถโข สุทินนฺ สฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา
เยน สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร ฯ เป ฯ อนุ
ฺ าโตสิ
มาตาปตูหิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย "
บทวา หฏโ แปลวา ผูยินดีแลว.
บทวา อุทคฺโค แปลวา ผูมีกายและจิตฟูขึ้นดวยอํานาจปติ.
บทวา กติปาห แปลวา สิ้นวันเล็กนอย.
สองบทวา พล คาเหตฺวา ความวา สุทินนกลันทบุตรนั้น
เมื่อบริโภคโภชนาหารที่สบาย และบริหารรางกายดวยกิจมีการรอบและ
อาบน้ําเปนตน ใหเกิดกําลังกายแลว ไหวมารดาบิดา ละเครือญาติผูมี
หนาเต็มดวยน้ําตา และเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่ประทับ ฯลฯ
ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา "พระพุทธเจาขา ! ขอพระองค
ไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา ! "
[พระพุทธเจารับสั่งภิกษุบวชใหสุทินนกลันทบุตร]
พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผูเที่ยวบิณฑบาต
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๑/๒๔.
๒. วิ. มหา. ๑/๒๕.
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เปนวัตร ซึ่งยืนเฝาอยูในที่ใกลมาวา "ดูกอนภิกษุ ! ถาเชนนั้น เธอ
จงใหสุทินนบรรพชาและอุปสมบทเถิด."
ภิกษุรูปนั้น ทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา "ดีละ พระพุทธเจาขา !" แลว ไดสุทินนกลันทบุตร ที่พระชินเจาทรงประทานเปน
สัทธิวิหาริก ใหบรรพชาและอุปสมบทแลว. เพราะเหตุนั้น ทานพระ
อุบาลีเถระ จึงกลาวไววา "สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบท
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว. "
อนึ่ง ยกเวนอธิการวาดวยทานสุทินนไดรับบรรพชาอุปสมบทนี้เสีย
การบรรพชาและอุปสมบท พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย ก็ไดกลาวไวแลว
ในอรรถกถาทั้งปวง. สวนขาพเจาจักกลาว (บรรพชาและอุปสมบทนั้น)
ในขันธกะ ดวยอํานาจแหงพระบาลีตามที่ตั้งไวแลวนั้นแล. และหาใช
จักกลาวแตบรรพชาและอุปสมบทในขันธกะอยางเดียวเทานั้นไม, คําแม
อื่นใด ที่ควรกลาวในขันธกะก็ดี ในคัมภีรบริวารก็ดี อันพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไวแลวในวิภังค ขาพเจาจักกลาวคํานั้นไวในที่นั้น ๆ
แล ทั้งหมด. แทจริง เมื่อขาพเจากลาวตามที่อธิบายมาอยางนี้, การ
พรรณนา ยอมเปนอันขาพเจาทําแลว โดยลําดับแหงพระบาลีทีเดียว.
เพราะเหตุนั้น นักศึกษาทั้งหลาย ผูมีความตองการดวยการวินิจฉัยนั้น ๆ
ตรวจดูวิสัยสังวรรณนานี้ โดยลําดับพระบาลีนั้นแล ก็จักรูการวินิจฉัยที่
ยังเหลือไดดี ฉะนี้แล.
บทวา อจิรูปสมฺปนฺโน คือทานสุทินนนั้น เปนผูอุปสมบทแลว
ไมนาน, มีคําอธิบายวา "โดยกาลไมนานนักแตอุปสมบทมานั่นเอง."
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๒๕.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 13

บทวา เอวรูเป คือ มีสวนอยางนี้ ไดแก มีชาติอยางนี้.
บทวา ธุตคุเณ ไดแก คุณอันเปนเครื่องกําจัดกิเลส.
สองบทวา สมาทาย วตฺตติ ความวา (ทานสุทินนนั้น)
สมาทาน คือรับเอา ประพฤติ เที่ยวไป อยู.
สองบทวา อารฺิโก โหติ ความวา หามเสนาสนะแดนบาน
เสียแลว เปนผูชอบอยูปาเปนวัตร ดวยอํานาจสมาทานอารัญญิกธุดงค.
บทวา ปณฺฑปาติโก ความวา หามภัต ๑๔ อยาง ดวยการหาม
อติเรกลาภเสียแลว เปนผูชอบเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ดวยอํานาจ
สมาทานบิณฑปาติยธุดงค.
บทวา ปสุกูลิโก ความวา หามคฤหบดีจีวรเสียแลว เปนผูช อบ
ทรงผาบังสุกุล เปนวัตร ดวยอํานาจสมาทานปงสุกูลิธุดงค.
บทวา สปทานจาริโก ความวา หามการเที่ยวโลเลเสียแลว เปน
ผูชอบเที่ยวตามลําดับตรอกเปนวัตร คือเขาไปเพื่อภิกษาตามลําดับเรือน
ดวยอํานาจสมาทานสปานจาริยธุดงค.
บทวา วชฺชิคาม ความวา (ทานสุทินนนั้นเขาอาศัย) หมูบาน
ชาววัชชีหรือหมูบานในแควนวัชชี.
[ญาติของทานสุทินนที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก]
ในคําเปนตนวา "อฑฺฒา มหทฺธนา" มีวินจิ ฉัยดังนี้:- (ญาติ
ทั้งหลายของเราในเมืองไพศาลี) ชื่อวาเปนผูมั่งคั่ง เพราะมีเครื่องอุปโภค
และอุปกรณแหงเครื่องบริโภคมาก. มีคําอธิบายวา "จริงอยู เครื่อง
อุปโภค และอุปกรณแหงเครื่องอุปโภค ของญาติเหลานั้น ๆ มีมาก
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คือมีหนาแนน ทั้งเปนวัตถุมีสาระ."
ชื่อวา ผูมีทรัพยมาก เพราะมีทรัพยที่ฝงไวมาก.
บทวา มหาโภโต ชือ่ วา ผูมีโภคะมาก เพราะมีโภคะคือวัตถุ
ที่เปนเสบียง (สําหรับจาย) ประจําวันมาก.
ชื่อวา ผูมีทองและเงินมาก เพราะนอกจากเครื่องอุปโภคอยางอื่น
ก็ยังมีทองและเงินนั่นและมากมาย
ชื่อวา ผูมีอุปกรณแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก เพราะอุปกรณ
แหงทรัพยเครื่องปลื้มใจ อันเปนเครื่องประดับ ซึ่งทําความปติปราโมทย
ให มีมากมาย. พึงทราบวา "เปนผูมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย"
เพราะทรัพยและขาวเปลือกอันแลกเปลี่ยนกันดวยอํานาจการซื้อขาย มี
จํานวนมาก.
สองบทวา เสนาสน สสาเมตฺวา ความวา เก็บงําเสนาสนแลว,
อธิบายวา "จัดตั้งเสนาสนะนั้นไวอยางเรียบรอย โดยประการที่เสนาสนะ
จักไมเสียหาย."
[ญาตินําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน ๖๐ ถาด]
สองบทวา สฏิมตฺเต ถาลิปาเก ความวา (ญาติทั้งหลายของ
ทานสุทินนนําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน) มีประมาณ ๖๐ หมอ โดย
กําหนดแหงการคํานวณ.
ก็บรรดาภัต ๖๐ หมอนี้ เฉพาะหมอหนึ่ง ๆ จุภัตพอแกภิกษุ
๑๐ รูป, ภัตแมทั้งหมดนั้น ภิกษุ ๖๐๐ รูปพอฉัน.
ในสองบทวา "ภตฺตาภิหาร อภิหรึสุ" นี้ มีวเิ คราะหดังนี้ :-
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อาหารที่ชื่อวา อภิหาร เพราะอรรถวา อันบุคคลนําไปเฉพาะ นําอะไร
ไป ? นําภัตไป. อภิหาร คือภัตนั่นเอง ชื่อภัตตาภิหาร. ซึ่งภัตตาภิหารนั้น.
บทวา อภิหรึสุ ความวา ญาติทั้งหลายนําภัตตาหารไปไวเฉพาะ
หนา. อธิบายวา "ถือเอาแลว ไดไปยังสํานักของทานพระสุทินนนั้น."
ถามวา "ภัตนั้น มีประมาณเทาไร ?"
แกวา "มี ๖๐ หมอ." เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึง
กลาวไววา "ญาติทั้งหลาย นําภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอ ไปถวาย
ทานพระสุทินน ."
สองบทวา ภิกฺขูน วิสฺสชฺเชตฺวา ความวา ทานพระสุทินนนั้น
มีความประสงคจะเที่ยวจาริกไปตามลําดับตรอกดวยตนเอง เพราะเปน
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรอยางอุกฤษฏ จึงไดสละ คือถวาย (ภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอนั้น) เพื่อเปนของฉันแกภิกษุทั้งหลาย จริงอยู
ทานผูมีอายุนี้ ใฝใจวา "ภิกษุทั้งหลายจักไดลาภ และเราก็จักไมลําบาก
ดวยบิณฑบาต" แลวจึงมา เพื่อประโยชนนั้นนั่นเอง. เพราะฉะนั้น
ทานพระสุทินนนั้น เมื่อทํากิจที่สมควรแกการมาของตน จึงไดสละแก
ภิกษุทั้งหลาย สวนตนเองก็เขาไปบิณฑบาต. นางทาสีของพวกญาติ ชื่อ
ญาติทาสี.
[อธิบายเรื่องขนมบูด]
บทวา อาภิโทสิก ไดแก ขนมกุมมาสที่เก็บไวนาน คือลวงไป
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๒๖.
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ในบทวา "อาภิโทสิก" นั้น มีใจความเฉพาะบทดังตอไปนี้:ขนมกุมมาส ที่ชื่อวาอภิโทสะ เพราะอรรถวา ถูกโทษคือความบูด
ครอบงํา. อภิโทสะนั่งเอง ชื่ออาภิโทสิกะ. อีกอยางหนึ่ง สัญญา
คืออาภิโทสิกะนี้ เปนสัญญา คือชื่อแหงขนมกุมมาส ที่ลวงไปไดคืน
หนึ่งแลว. ซึง่ ขนมกุมมาส ชื่ออาภิโทสิกะนั้น.
บทวา กุมฺมาส ไดแก ขนมกุมาส ที่เขาทําดวยขาวเหนียว.
สองบทวา ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ความวา ขนมกุมมาสนั้น เปน
ของไมควรบริโภค โดยที่สุดแมพวกทาสและกรรมกร กระทั่งถึงฝูงโค,
เพราะฉะนั้น นางทาสีจึงมีความมุงหมายจะเทขนมกุมมาสะนั้นทิ้งเสียภายนอก ดุจเทหยากเยื่อทิ้งฉะนั้น.
บทวา สเจ ต ตัดบทเปน สเจ เอต แปลวา ถาของนั่น.
พระสุทนิ น เรียกทาสีของญาติวา "แนะนองหญิง" ดวยอํานาจ
อริยโวหาร.
บทวา ฉฑฺฑนียธมฺม แปลวา มีอันจะตองทิ้งเปนสภาพ. มีคํา
อธิบายไววา "แนะนองหญิง ถาของนั่น มีอันจะตองทิ้งในภายนอก
เปนธรรมดา คือเปนของที่เขาสละความหวงแหนแลวไซร, เธอจงเกลี่ย
ลงในบาตรของเรานี้เถิด.
ถามวา "ก็บรรพชิตยอมได เพื่อจะพูดอยางนี้หรือ ? ไมเปน
วิบัญญัติ (การออกปากขอ) หรือปยุตตวาจา (วาจาพูดขอเกี่ยวดวย
ปจจัย) หรือ ?"
แกวา "ไมเปน (ทั้งสองอยาง)."
ถามวา "เพราะเหตุไร จึงไมเปน ?"
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แกวา "เพราะเปนของที่เขาสละความหวงแหนแลว."
จริงอยู จะพูดวา "ทานจงใหคือจงนําสิ่งของซึ่งมีอันจะตองทิ้ง
เปนธรรมดา คือเปนของที่เขาสละความหวงแหนแลว ที่พวกเจาของ
ไมมีความเสียดายทั้งหมด มาเกลี่ยลงในบาตรนี้เถิด" ดังนี้ก็ควร. จริง
อยางนั้น แมทานพระรัฐบาล ผูประพฤติอริยวงศอยางดีเลิศ ก็ไดพูดวา
"เธอจงเกลี่ยขนมกุมมาส ซึ่งมีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดาลงในบาตรของ
เรานี้เถิด." เพราะฉะนั้น ของสิ่งใด มีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดาเห็น
ปานนี้ก็ดี ของสิ่งอื่นมีรากไมผลไมและเภสัชในปาเปนตน อันไมมีใคร
หวงแหนก็ดี, ภิกษุควรใหนําสิ่งของนั้นทั้งหมดมาแลว ฉันไดตามสบาย
ไมควรจะรังเกียจ.
[พระสุทินนออกบวชได ๘ ป นางทาสีจําอวัยวะบางสวนได]
บทวา หตฺถาน ความวา นางทาสีของญาติ ไดถือเอาเคามือ
ทั้งสอง ของพระสุทินนผูนอมบาตรเขาไปเพื่อรับภิกษา ตั้งแตขอมือไป.
บทวา ปาทาน ความวา นางทาสีของญาติ ไดถือเอาเคาเทา
ทั้งสอง จําเดิมแตชายผานุงไป.
บทวา สรสฺส ความวา เมื่อพระสุทินน เปลงวาจาวา "แนะ
นองหญิง ! ถาของนั้น " ดังนี้เปนตน นางทาสีของญาติก็จําสุมเสียง
(ของทาน) ได.
สองบทา นิมิตฺต อคฺคเหสิ ความวา นางทาสีของญาติไดถือ
เอา คือจําได หมายความวา กําหนดอาการที่ตนเคยสังเกตไดในคราวที่
ทานยังเปนคฤหัสถ.
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จริงอยู พระสุทินนบวชในพรรษาที่ ๑๒ ของพระผูมีพระภาค,
ในพรรษาที่ ๒๐ ของพระผูมีพระภาคเจา ไดเขาไปบิณฑบาตยังตระกูล
ญาติ, ตนเองมีพรรษาได ๘ ตั้งแตบวชมา. เพราะเหตุนั้น นางทาสี
ของญาติคนนั้น เห็นทานแลวจึงจําไมได แตถือเอาเคา (นิมิต) ได
ดวยประการฉะนี้.
หลายบทวา สุทินฺนสฺส มาตร เอตทโวจ ความวา นางทาสี
ของญาติ ไมอาจจะพูดคําเปนตนวา "ทานเจาขา ! ทานหรือหนอ คือ
พระสุทินนผูเปนนายของดิฉัน ?" ดังนี้ กับบุตรชายผูเปนนาย (ของตน)
ซึ่งเขาบวชแลวดวยความเคารพยิ่ง จึงรีบกลับเขาไปในเรือน แลวไดแจง
ขาวนี้กะมารดาของพระสุทินน.
ศัพท "ยคฺเฆ" เปนนิบาต ลงในอรรถแหงคําบอกเลา.
ศัพทวา "เช" ที่อยูใ นบทวา "สเจ เช สจฺจ" นี้ เปนนิบาต
ลงในอรรถแหงคํารองเรียก. ความจริง ชนทั้งหลายในประเทศนั้น
ยอมรองเรียกหญิงสาวใช ดวยภาษาอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น ในคําวา
"สเจ เช สจฺจ " นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา "แมทาสีผูเจริญ !
ถาเจาพูดจริงไซร."
[พวกบรรพชิตไมนั่งฉันในที่ไมสมควรเหมือนคนขอทาน]
สอบทวา อฺตร กุฑฺฑมูล ความวา ไดยินวา ในประเทศนั้น
ในเรือนของเหลาชนผูเปนทานบดี มีหอฉันไว, และในหอฉันนั้น เขา
ก็จัดปูอาสนะไว ทั้งไดจัดตั้งน้ําฉันและน้ําสมไวพรอม. บรรพชิตทั้งหลาย
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ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตแลว (กลับมา) นั่งฉันที่หอฉันนั้น. ถาปรารถนา
จะรับเอาภัตตาหารที่มีอยู ก็รับเอาของที่ยังมีอยู แมของเหลาชนผูเปน
ทานบดีไป. เพราะฉะนั้น แมสถานทีน่ ั้น ควรทราบวา "ไดแกพะไล
ฝาเรือนแหงใดแหงหนึ่ง ใกลหอฉันนี้ แหงตระกูลในตระกูลหนึ่ง."
จริงอยู บรรพชิตทั้งหลาย ยอมไมนั่งฉันในสถานที่ไมสมควร เหมือน
พวกมนุษยกําพราฉะนั้นแล.
ศัพทวา "อตฺถิ" ทีม่ ีอยูในบทวา "อตฺถิ นาม ตาต" นี้
เปนนิบาต ลงในอรรถวา มีอยู, และศัพทวา "นาม" (ที่มีอยูใน
บทนั้น) ก็เปนนิบาต ลงในอรรถแหงคําถาม และในอรรถแหงความ
ดูหมิ่น.
[บิดาติเตียนพระสุทินนวาฉันขนมบูดเหมือนดื่มน้ําอมฤต]
จริงอยู ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา "(บิดาพูดกับพระสุทินนผูเปน
บุตรชายวา) พอสุทินน ! ทรัพยของเรา ก็มีอยูมิใชหรือ ? พวกเราซึ่ง
มีเจาเปนบุตรชาย ผูมีนั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืนอยูในที่เชนนี้ จึง
พึงถูกประชาชนเขาตําหนิวา เปนผูไมมีทรัพยมิใชหรือ ?
อนึ่ง พอสุทินน ! พอแมก็ยังมีชิวีตอยู มิใชหรือ ? พอแมซึ่งมี
เจาเปนบุตรชาย ผูมานั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืนอยูในที่เชนนี้ จะ
ถูกประชาชนเขาตําหนิวา ตายแลวมิใชหรือ ?
อนึ่ง พอสุทินน ! พอสําคัญวา สมณคุณที่เจาไดเพราะอาศัยศาสนา
มีอยูในภายในจิตใจของเจา ผูซึ่งแมเจริญเติบโตมาดวยรสแหงอาหารที่ดี
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ยังไมมีควรรังเกียจฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืน ซึ่งเปนของนาสะอิด
สะเอียนนี้ เหมือนดื่มน้ําอมฤตฉะนั้น."
ก็คฤหบดีนั้น เพราะถูกความทุกขบีบคั้น เมื่อไมสามารถจะพูด
แตงใจความนั่นใหบริบูรณได จึงไดกลาวคําเพียงเทานี้วา "มีอยางหรือ
พอสุทินน ! ที่พอจักฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืน ?"
สวนในคําวา "อตฺถิ นาม ตาต" เปนตนนี้ อาจารยผูคิด
อักษรทั้งหลาย ยอมกลาวลักษณะนี้ไวดังนี้คือ :- เมื่อมีอัตถิศัพทเปนบท
ใกล บัณฑิตทั้งหลายจึงไดแตงคําอนาคตกาลนั่นไวดังนี้วา "ปริภฺุิชิสฺสสิ" ดวยอํานาจเนื้อความที่ไมนาเชื่อและทนไมได.
ใจความแหงคําอนาคตกาลนั้น มีดังนี้คือ:- ขอวา อตฺถิ นาม
ฯ เป ฯ ปริภ
ุ ฺชิสฺสสิ มีความหมายวา พอไมเชื่อ ทั้งทนไมได ซึ่งการ
ฉันนี้ แมที่เห็นประจักษอยู.
สองบทวา ตตาย อาภิโทสิโก ความวา ขนมกุมมาสที่เก็บไว
คางคืนนี้ รูปไดมาแตเรือนของคุณโยมนั้น. ปาฐะวา "ตโตย" บาง
อาจารยบางพวกสวดกันวา "ตทาย" บาง. คํานั้นไมงาม.
หลายบทวา เยน สกปตุ นิเวสน ความวา นิเวศนแหงบิดา
ของตน คือ แหงบิดาของอาตมา มีอยูโดยสถานที่ใด. พระเถระเปน
ผูวางาย จึงไดไป (ยังนิเวศนนั้น) เพราะความรักในบิดานั่นเอง.
บทวา อธิวาเสสิ ความวา พระเถระถึงจะเปนผูถือบิณฑบาต
เปนวัตรอยางเครงครัดก็ตาม แตก็ยังใฝใจวา "ถาเราไมรับแมภัตตาหารครั้งเดียวไซร, พวกญาติเหลานั้น ก็จักเสียใจอยางยิ่ง" จึงไดรับคํา
อาราธนา เพื่ออนุเคราะหพวกญาติ.
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บทวา โอปฺุฉาเปตฺวา แปลวา สั่งใหไลทา.
บทวา ติโรกรณีย เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ,
ความวา "แวดวง (กองทรัพยนั้น) ไวดวยกําแพงมาน." อีกอยางหนึ่ง
ชนทั้งหลายยอมทํากันไวภายนอก ดวยกําแพงมานนั่น เหตุนั้น กําแพง
มานนั้น จึงชื่อวา ติโรกรณียะ. ความก็วา "จัดวงลอมกําแพงมาน
นั้นไวโดยรอบ."
ในสองบทวา "เอก หิรฺสฺส" นี้ กหาปณะ ควรทราบวา
"เงิน."
ชายไมสูงนัก ไมเตี้ยนัก ขนาดปานกลาง พึงทราบ "บุรษุ ."
บทวา เตน หิ ความวา เพราะเหตุที่ลูกสุทินนจักมาในวันนี้.
ศัพทวา หิ เปนนิบาต ลงในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม.
อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา "เตน" แมนี้ เปนนิบาต ลงในอรรถ
แหงคําเชื้อเชิญนั่นเอง.
ในบทวา "ปุพฺพณฺหสมย" นี้ ทานมิไดกลาวคําเผดียงกาล
ไวในพระบาลี แมก็จริง, ถึงกระนั้น ก็ควรทราบอธิบายวา "เมื่อเขา
เผดียงกาลแลวนั่นแล พระเถระก็ไดไป."
[บิดามอบทรัพยเพื่อใหพระสุทินนสึก]
โยมบิดาของทานสุทินน ชี้บอกกองทรัพยทั้ง ๒ กองวา "พอ
สุทินน ! นีท้ รัพยมารดาของพอ " เปนตน.
บทวา มาตุ ไดแก แหงหญิงผูใหเกิด.
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บทวา มตฺติก ไดแก ทรัพยที่มมี าแตฝายมารดา. อธิบายวา
"ทรัพยสวนนี้คุณยาไดมอบใหมารดาของเจาผูมาสูเรือนนี้."
โยมบิดากลาวตําหนิ (ทรัพยเปนสินเดิมฝายหญิง) ดวยคําวา
"อิตฺถิกาย อิตฺถีธน." ทรัพย ชื่อวาอันฝายหญิงไดมา เพื่อประโยชน
แกเครื่องจุณณสําหรับอาบนําเปนตน อันเปนเครื่องใชสอยของหญิง
นั่นเอง มีประมาณเทาไร, เจาจงตรวจดูปริมาณทรัพยฝายหญิง แมนั้น
กอน.
อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบายวา "พอสุทินน ! นีท้ รัพยมารดาของพอ,
ก็แลทรัพยนนั้ เปนสินเดิมฝายมารดา พอมิไดใหไว คือเปนของมารดา
ของเจาเทานั้น."
ในบทวา "อตฺถิยาย อิตฺถีธน" นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา
"ก็ทรัพยนี้นนั้ รวบรวมมาไดดวยกสิกรรม (และ) พาณิชยกรรมก็หามิได
อีกอยางหนึ่งแล ทรัพยอนั ฝายหญิงพึงไดมา ชื่อวา อิตฺถีธน (ทรัพย
ฝายหญิง), คือวา ทรัพยฝายหญิงสวนใด อันฝายหญิงผูไปสูตระกูลสามี
จากตระกูลญาติ พึงไดมาเพื่อประโยชนแกเครื่องจุณณสําหรับอาบน้ํา
เปนตน, ทรัพยสวนนั้น ก็มีประมาณเทานั้นกอน."
หลายบทวา อฺ เปตฺติก อฺ ปตามห ความวา ก็ทรัพย
สวนใดอันเปนสินเดิมของบิดาและปูทั้งหลายของพอ, ทรัพยสวนนั้นก็เปน
สวนอื่นตางหาก, ที่เขาฝงไว และที่ประกอบการคาขาย ก็มีอยูมากมานัก.
อนึ่ง บทวา "ปตามห" ที่มีอยูในสองบทวา "เปตฺติก
ปตามห" นี้ ควรทราบวาการลบปจจัยแหงตัทธิตเสีย. อีกอยางหนึ่ง
ปาฐะวา "เปตามห" ดังนี้ก็มี.
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หลายบทวา ลพฺภา ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา ความวา
พอสุทินน ! พอควรและเพศบรรพชิตอันสูงสง ซึ่งเปนธงชัยแหงพระ
อริยเจาเสีย แลวกลับมาเพื่อความเปนคฤหัสถอันเปนเพศที่ต่ําทราม จะพึง
ไดใชสอย คือจะไดเพื่อบริโภคโภคสมบัติ, พอกลัวตอราชอาญา จึง
บวชก็หามิได ทั้งถูกเจาหนี้ทวงก็หามิไดแล.
ก็คําวา "ตาต" ที่มีอยูในบทวา "ตาต น อุสสฺ หามิ" นี้
พระสุทินน พูด (กับบิดา) เพราะความรักอาศัยเรือน หาใชพดู เพราะ
เดชแหงสมณะไม.
บทวา น อุสฺสามิ แปลวา รูปไมอาจ.
บทวา น วิสหามิ แปลวา รูปไมพรอม คือไมสามารถ.
ก็คําวา "วเทยฺยาม โข ต คหปติ" นี้ พระสุทินนพูด (กับบิดา)
เพราะเดชแหงสมณะ.
บทวา นาติกฑฺเฒยฺยาสิ ความวา ความรักอันใดของคุณโยม
ที่ตั้งอยูแลวในรูป, คุณโยม ไมควรตัดรอนความรักอันนั้นออก ดวย
อํานาจความโกรธ. มีคําอธิบาย "ถาวาคุณโยมไมพึงโกรธไซร."
ลําดับนั้น ทานเศรษฐี มีจิตเบิกบานดวยนึกในใจวา "บุตรชาย
เหมือนมีความประสงคจะทําการสงเคราะหเรากระมัง ?" จึงไดพูดวา "พูด
เถิด พอสุทนิ น !"
ศัพทวา "เตนหิ" เปนนิบาต มีรูปคลายวิภัตติ ลงในอรรถ
แหงคําเชื้อเชิญ.
บทวา ตโตนิทาน พึงทราบการอาเทศ ตปฐมาวิภัตติ อยางนี้คือ
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ตนิทาน ตเหตุก (มีทรัพยนั้นเปนตนเรื่อง, มีทรัพยนั้นเปนเหตุ)
เปนโต. และในสมาสบทนั้นไมมีการลบโตปจจัย
ภัยมีราชภัยเปนตน ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา "พระราชา
ทั้งหลายจะไมพึงทรงริบโภคสมบัติของเราหรืออยางไร ? ชื่อวาภัยก็ดี.
อธิบายวา "จิตสะดุง."
การสั่นเทา (ก็ดี) การสะทกสะทาน (ก็ดี) เนื้อหัวใจปวนปน
(ก็ดี) ของบุคคลผูถูกพระราชาหรือโจรลงกรรมกรณ ดวยสั่งบังคับวา
"เองจงใหทรัพย" ดังนี้ ชือ่ วา ฉัมภิตตั ตะ (ความหวาดเสียว) .
ขนชูชนั คือมีปลายงอนขึ้นขางบน ในเมื่อมีภัยเกิดขึ้น ชือ่ วา
โลมหังสะ (ขนพองสยองเกลา).
การรักษาอยาวกวดขัน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน ชื่อวา อารักขา (การเฝารักษา).
[บิดาสั่งภรรยาเกาใหประเลาประโลมพระสุทินนสึก]
สองบทวา เตนหิ วธุ ความวา เศรษฐีคฤหบดี ครั้นแสดง
ทรัพยแลว ก็ไมสามารถจะประเลาประโลมบุตรชาย เพื่อใหสึกดวยตนเอง
ได จึงสําคัญวา "บัดนี้ เครื่องผูกพวกผูชาย เชนกันมาตุคามเปนไมมี"
จึงไดเรียกบุราณทุติยิกาภรรยา ของพระสุทินนนั้นมาสั่งวา "เตนหิ วธุ"
เปนตน.
บทวา ปุราณทุติยิก ไดหญิงคนที่สองซึ่งเปนคนดั้งเดิม คือหญิง
คนที่สองในกาลกอน คือในคราวที่ยังเปนคฤหัสถ. อธิบายวา "ไดแก
ภรรยาผูเคยเปนหญิงผูรวมในการเสพสุขที่อาศัยเรือนมาแลว."
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บทวา เตนหิ ความวา เพราะเหตุที่ไมมีเครื่องผูก (อยางอื่น)
เชนกับมาตุคาม.
สองบทวา ปาเทสุ คเหตฺวา ความวา ภรรยาเกาไดจับเทา
ทั้งสอง (ของทานสุทินน). บทวา "ปาเทสุ" เปนสัตตมีภัตติ ลงใน
อรรถทุติยาวิภัตติ อีกอยางหนึ่ง ความวา ภรรยาเกา ไดจับพระสุทินน
นั้นที่เทาทั้งสอง.
ถามวา "เพราะเหตุไร ภรรยาเกา จึงไดกลาวกะพระสุทินน
อยางนี้วา ขาแตลูกนาย ! นางเทพอัปสร (ผูเปนเหตุใหทานประพฤติ
พรหมจรรย) เหลานั้น ชือ่ เชนไร ?"
แกวา "เพราะไดยินวา ในกาลครั้งนั้น หมูชนผูไมรูจักคุณแหง
บรรพชา ครัน้ เห็นขัตติยกุมารบาง พราหมณกุมารบาง เศรษฐีบุตรบาง
มากมาย ซึ่งพากันละมหาสมบัติแลวออกบวช จึงสนทนากันขึ้นวา เพราะ
เหตุไร ขัตติยกุมารเปนตนเหลานั้นจึงออกบวช ?" คราวนั้น ชนเหลาอื่น
ก็พูดกันวา ขัตติกุมารเปนตนเหลานั้นออกบวช เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรทั้งหลาย ผูเปนเทพนาฏกา. ถอยคํานั้น เปนอันชนเหลานั้นได
ใหแผกระจายไปแลว. ภรรยาเกาของทานสุทินนนี้ ไดถือเอาถอยคํานั้น
จึงไดกลาวอยางนั้น."
พระเถระ เมื่อจะคัดคานถอยคําของภรรยาเกานั้น จึงไดกลาววา
"น โข อห ภคินิ" เปนตน แปลวา "นองหญิง ฉันไมไดประพฤติ
พรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรเลย. "
๑

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" ดังนี้ ที่มีอยูในบทนี้วา "พอสุทินน !
ถาเชนนั้น พอจงใหพืชพันธุไวบาง." คือมารดาไดพูดวา "ถาพอยัง
ยินดีจะประพฤติพรหมจรรยไซร, ขอพอจงประพฤตินั่ง ปรินิพพานอยู
บนอากาศเถิด, แตวา พอจงใหบุตรชายคนหนึ่งผูจะเปนพืชพันธุสําหรับ
ดํารงสกุลของเราไว."
หลายบทวา "มา โน อปุตฺตก สาปเตยฺย ลิจฺฉวโย อติหราเปสุ
ความวา มารดาของทานสุทินนพูดวา "เพราะเหตุที่พวกเราอยูในรัชสมัย
แหงเจาลัจฉวีผูเปนคณราช, โดยกาลลวงลับไปแหงบิดาของพอ เจา
ลิจฉวีเหลานั้น จะสั่งใหริบทรัพยมรดกนี้ คือทรัพยสมบัติของพวกเรา
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ซึ่งมีมากมายอยางนี้ อันหาบุตรมิได คือที่เวนจากบุตรผูจะรักษาทรัพย
ของตระกูลไว นําไปสูภายในพระราชวังของพระองคเสีย, ฉะนั้น
เจาลิจฉวีเหลานั้น อยาไดสั่งใหริบ คือจงอยาสั่งใหริบทรัพยสมบัตินั้น
ไปเลย."
ถามวา "เพราะเหตุไร ทานสุทินน จึงไดกลาวอยางนี้วา คุณโยม
แม ! เฉพาะเรื่องนี้แล รูปอาจทําได ?"
แกวา "ไดยินวา ทานสุทินนนั้น คิดวา เราเทานั้นจักเปนเจา
ของทรัพยมรดกของมารดาเปนตนเหลานั้น, คนอื่นยอมไมมี, มารดา
เปนตนแมเหลานั้น ก็จักตามผูกพันเราเปนนิตย เพื่อตองการใหรักษา
ทรัพยมรดก, เพราะเหตุนั้น เราจักไมไดเพื่อเปนผูมีความขวนขวายนอย
บําเพ็ญสมณธรรม, สวนทานเหลานี้ ครั้นไดบุตรชายแลวก็จักงดเวน
(การตามผูกพันเรา), ตอแตนั้น เราก็จักไดบําเพ็ญสมณธรรมตามสบาย,
เมื่อ (ทาน) เล็งเห็นนัยนี้อยูไดจึงไดกลาวอยางนั้น."
[สตรีมีระดูหยุดก็ตั้งครรภ]
คําวา "ปุปฺผ" นี้เปนชื่อแหงโลหิตที่เกิดขึ้นในเวลาที่มาตุคาม
มีระดู. จริงอยู ในเวลาทีม่ าตุคามมีระดู ตอมมีสีแดงตั้งขึ้นในสถานที่
ที่ตั้งครรภ (ในมดลูก) แลวเจริญขึ้นถึง ๗ วันก็สลายไป. โลหิตก็ไหล
ออกจากตอเลือดที่สลายไปแลวนั้น. คําวา "ปุปฺผ" นั้น เปนชื่อแหง
โลหิตนั้น.
อนึ่ง โลหิตนั้นเปนของมีกําลัง ยังไหลออกอยูมากเพียงใด, ปฏิสนธิ
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(ของสัตวผูเกิดในครรภ) แมที่บิดาใหไวแลว ก็ตั้งอยูไมไดเพียงนั้น,
คือยอมไหลออกพรอมกับโทษ (มลทินแหงโลหิต) นั่นเอง, ก็เมื่อโทษ
(มลทินแหงโลหิต) ไหลออกแลว ปฏิสนธิ (ของสัตวผูเกิดในครรภ)
ที่บิดาใหไวแลวในวัตถุ (รังไข) ที่บริสุทธิ์ ก็ตั้งขึ้นไดโดยเร็วพลัน.
สองบทวา ปุปฺผสา อุปฺปชฺชติ ความวา ตอมเลือดเกิดขึ้นแก
ภรรยาเกาของทานสุทินนนั้นแลว. พึงทราบการลบบทสังโยค พรอมกับ
การลบ อ อักษรเสีย.
หลายบทวา ปุราณทุติยิกาย พาหาย คเหตฺวา ความวา ทาน
พระสุทินนจักภรรยาเกานั้นที่แขนทั้งสองนั้น.
สองบทวา อปฺปฺตฺเต สิกขาปเท ความวา เพราะปฐมปาราชิกสิกขาบทยังมิไดทรงตั้งไว.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเมื่อ ๒๐ พระพรรษา]
ไดยินวา ในปฐมโพธิกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุทั้งหลาย
ไดประคองพระหฤทัยใหทรงยินดีแลวตลอด ๒๐ ป มิไดทําอัชฌาจาร
(ความประพฤติลวงละเมิด) เห็นปานนี้ (ใหเกิดขึน้ เลย). พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาอัชฌาจารนั้นนั่นเอง จึงตรัสพระสูตรนี้วา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สมัยหนึ่ง พวกภิกษุไดประคองจิตของเราให
ยินดีแลวหนอ."
๑

๑. บทวา ปุปผฺ สา นี้ ตัดบทเปน ปุปฺฝ อสฺสา ลบ อ อักษรตัวตน และลบ สฺ ที่เปนตัวสะกด
เสีย จึงสมาธิกันเขาเปน ปุปฺผสา.
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คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อไมทรงเล็งเห็นอัชฌาจาร
(ความประพฤติลวงละเมิดเชนนั้นของภิกษุทั้งหลาย) จึงมิไดทรงบัญญัติ
ปาราชิกหรือสังฆาทิเสส. แตไดทรงบัญญัติกองอาบัติเล็กนอย ที่เหลือไว
เพียง ๕ กองเทานั้น ในเพราะเรื่องนั้น ๆ. เพราะเหตุนั้น ทานพระ
อุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา "เพราะสิกขาบท ยังมิไดทรงบัญญัติไว."
บทวา อนาทีนวทสฺโส ความวา ทานสุทินน เมื่อไมเล็งเห็น
ขอที่พระผูมีพระภาคเจาจักทรงบัญญัติสิกขาบทชี้โทษไวในบัดนี้ จึงเปน
ผูมีความสําคัญ (ในการเสพเมถุนธรรมนั้น) วาไมมีโทษ. จริงอยู
ถาทานพระสุทินนนี้ พึงรูวา "สิ่งนี้ไมควรทํา" หรือวา "สิ่งที่ทํานี้
ยอมเปนไปเพื่อมูลเฉท" ดังนี้ไซร, กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา แมจะถึง
ความสิ้นชีวิตไป อันมีกรรมนั้นเปนเหตุก็จะไมพึงทํา, แตทานเมื่อไม
เล็งเห็นโทษในการเสพเมถุนธรรมนี้ จึงไดเปนผูมีความสําคัญวา ไมมี
โทษ. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา "เปนผูมี
ความเห็นวาไมมีโทษ."
บทวา ปุราณทุติยิกาย นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ.
บทวา อภิวิฺาเปสิ คือ ใหเปนไปแลว.
จริงอยู แมการใหเปนไป ทานเรียกวา "วิ
ฺ าปนา" เพราะ
ยังกายวิญญัติใหเคลื่อนไหว. ก็ทานพระสุทินนนี้ บัณฑิตพึงทราบวา
"ไดทําการยังกายวิญญัติใหเคลื่อนไหวถึง ๓ ครั้ง เพื่อความตกลงใจจะ
ใหตั้งครรภ."
หลายบทวา สา เตน คพฺภ คณฺหิ ความวา แมภรรยาเกา
ของทานพระสุทินนนั้น ก็ตั้งครรภเพราะอัชฌาจารนั้นนั่นเอง หาได
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ตั้งครรภโดยประการอื่นไม.
[เหตุที่ใหสตรีตั้งครรภมี ๗ อยาง]
ถามวา "ก็การตั้งครรภ ยอมมีได แมโดยประการอยางอื่นหรือ ?"
แกวา "ยอมมีได.
ถามวา "ยอมมีไดอยางไร ?"
แกวา "ยอมมีได (เพราะเหตุ ๗ อยาง) เพราะการเคลาคลึง
กาย ๑ เพราะการใชผา ๑ เพราะการดื่มน้ําอสุจิ ๑ เพราะการลูบคลํา
สะดือ ๑ เพราะการจองดู (รูป) ๑ เพราะเสียง ๑ เพราะกลิ่น ๑."
จริงอยู สตรีทั้งหลาย บางพวกเปนผูมีความกําหนัดยินดีดวยฉันทราคะในเวลาที่ตนมีระดู แมเมื่อยินดีการที่บุรุษจับมือ จับชองผมและการ
ลูบคลําอวัยวะนอยใหญ (ของตน) ยอมตั้งครรภได. การตั้งครรภยอม
มีไดเพราะการเคลาคลึงกาย ดวยอาการอยางนี้.
อนึ่ง นางภิกษุณี ผูเปนภรรยาเกาของพระอุทายีเถระ เอาปาก
อมน้ําอสุจินั้นไวสวนหนึ่ง ใสอีกสวนหนึ่งเขาในองชาตรวมกับผานั่นเอง
นางก็ตั้งครรภไดเพราะเหตุนั้น. การตัง้ ครรภ ยอมมีไดเพราะการใชผา
ดวยอาการอยางนี้.
แมเนื้อ ผูเปนมารดาของมิคสิงคดาบส ไดมายังสถานที่ถายปสสาวะ
ของดาบส ในเวลาที่ตนมีระดู แลวไดดื่มน้ําปสสาวะ ซึ่งมีน้ําสมภพ
เจือปนอยู. แมเนื้อนั้น ก็ตั้งครรภ แลวออกลูกเปนมิคสิงคดาบส
เพราะเหตุที่ตนดื่มน้ําปสสาวะนั้น. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการดื่ม
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๒/๒๓. ๒. ชาตกัฏฐกถา. ๘/๑. ๗/๓๙๖.
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น้ําอสุจิ ดวยอาการอยางนี้.
อนึ่ง ทาวสักกะทรงทราบขอที่บิดามารดาของพระสามดาบสโพธิสัตวเสียจักษุ มีพระประสงคจะประทานบุตร (แกทานทั้งสองนั้น) จึง
ทรงรับสั่งกะทุกุลกบัณฑิต (ผูเปนบิดาของพระสามดาบสโพธิสัตวนั้น)
วา "เมถุนธรรม ควรแกทา นทั้งสองหรือ ?"
ทุกลุ กบัณฑิต ทูลวา "อาตมภาพทั้งสอง บวชเปนฤษีแลว ไมมี
ความตองการดวยเมถุนธรรมนั่น."
ทาวสักกะ ทรงรับสั่งวา "ถาเชนนั้น ในเวลาที่นางปาริกาตาปสินีนี้มีระดู ทานพึงเอานิ้วลูบคลําสะดือ (ของนาง) เถิด."
ทุกลุ กบัณฑิตนั้น ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว. นางปาริกาตาปสินี
นั้น ก็ตั้งครรภ แลวคลอดทารกชื่อสามดาบส เพราะเหตุที่ลูกคลํา
สะดือนั้น. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการลูบคลําสะดือ ดวยอาการ
อยางนี้. โดยนัยนี้นั่นแล ควรทราบเรื่องมัณฑัพยมาณพ
๑

๒ และเรื่อง

พระเจาจัณฑปชโชต.
ถามวา "การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการจองดู (รูป)
อยางไร ?"
แกวา "สตรีบางพวกในโลกนี้ ในเวลาที่ตนมีระดู เมื่อไมได
การเคลาคลึงกับชาย จึงเขาไปในเรือน จองดูชาย ดวยอํานาจความ
กําหนัดพอใจ (แลวก็ตั้งครรภ) เหมือนนางสนมชาววังฉะนั้น.
นางยอมตั้งครรภ เพราะการจองดูชายนั้น." การตั้งครรภ ยอมมีได
เพราะการจองดูรปู ดวยอาการอยางนี้.

๑. นัยชาตกัฏฐกถา. ๙/๑๒๓-๔. ๒. ชาตกัฏฐกถา. ๗/๕-๗.
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อนึ่ง บรรดานกยาง ชื่อวานกยากตัวผู ยอมไมมี. นางนกยาง
เหลานั้น ในเวลาที่ตนมีระดู ครั้นไดฟงเสียเมฆ (คํารวม) แลว
ไดฟงเสียงไกผูตัวเดียว (ขัน) ก็ยอมตั้งครรภได. ถึงแมโคทั้งหลาย
ครั้นไดฟงเสียงโคอุสภะ (โคตัวผู) แลว ก็ยอมตั้งครรภเหมือนอยางนั้น.
การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะเสียง ดวยอาการอยางนี้.
อนึ่ง แมโคทั้งหลายนั่นเอง ในกาลบางครั้ง ยอมตั้งครรภได
เพราะกลิ่นของโคตัวผู. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะกลิ่น ดวยอาการ
อยางนี้.
สวนในเรื่องนี้ ภรรยาเกาของทานพระสุทินนนี้ ยอมตั้งครรภ
เพราะอัชฌาจาร ดังที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาตรัสไววา
"มารดาบิดาอยูรวมกัน ๑ มารดามีระดู ๑ สัตวผูเกิดในครรภ
ปรากฏ ๑, เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้ ความ
กาวลงแหงสัตวผูเกิดในครรภ จึงมีได. "
[เทพเจาประกาศความชั่วของพระสุทินน]
หลายบทวา ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ ความวา ชื่อวา
ความลับของชนผูกระทํากรรมชั่ว ยอมไมมีในโลก, จริงอยู ตนของ
ชนผูกระทําความชั่วนั้น ยอมรูความชั่ว (ที่ตนทํา) นั้น กอนกวา
๑

๒

๓

๑. เวสสันตรชาดก กัณฑมหาพนวา พกา พลากา นชฺชหู า....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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คนอื่นทั้งหมด, ตอจากนั้น อารักขเทพเจาทั้งหลาย ยอมรู, ภายหลัง
ตอมาเทพเจาแมเหลาอื่น ผูจิตของบุคคลอื่น ก็ยอมรู, เพราะเหตุนั้น
ภุมมเทพเจาทั้งหลาย ผูอาศัยอยูในไพรสณฑทั้งสิ้น ซึ่งเปนผูรูจิตของ
บุคคลอื่น พบเห็นอัชฌาจารนั้นของทานพระสุทินนนั้น ก็ไดกระจาย
เสียงใหบันลือลั่นไป คือไดเปลงเสียงออกโดยอาการที่เทพเจาแมเหลาอื่น
จะไดยิน.
ถามวา "ไดยินวาอยางไร ?"
แกวา "ไดยินดังนี้ ทานผูเจริญ ! โอ ภิกษุสงฆ ไมมีเสนียด
หาโทษมิได, (แต) พระสุทินนกลันทบุตร กอเสนียดขึ้นแลว กอ
โทษขึ้นแลว.*" ใจความแหงคําวา "ไมมีเสนียด" เปนตนนั้น บัณฑิต
พึงทราบ โดยนัยดังที่ขาพเจากลาวไวแลวในเวรัญชกัณฑนั่นแล.
อนึ่ง ในคําวา "ภุมมฺ าน เทวาน สทฺท สุตฺวา จาตุมฺมหาราชิกา" นี้ พึงทราบลําดับดังนี้วา "อากาสัฏฐเทพเจาทั้งหลายไดสดับ
เสียงเหลาภุมมเทพเจาแลว, เทพเจาชั้นจาตุมหาราชทั้งหลายไดสดับเสียง
เหลาอากาสัฏฐเทพเจาแลว" ดังนี้เปนตน.
บทวา พฺรหฺมกายิกา ความวา พรหมแมทั้งหมด ยกเวนเหลา
อสัญญีสัตวและเหลาอรูปาวจรสัตวเสีย พึงทราบวา "ไดสดับแลว และ
ครั้นไดสดับแลว ก็ไดกระจายเสียงใหบันลือลั่นแลว."
หลายบทวา อิติห เตน ขเณน ความวา ชั่วขณะเดียวแหง
อัชฌาจารของทานพระสุทินนนั้น ดวยอาการอยางนี้.
* วิ. มหา. ๑/๓๒.
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สองบทวา เตน มุหตุ ฺเตน ความวา ชั่วครูเดียวแหงอัชฌาจาร
นั่นเอง.
สองบทวา ยาว พฺรหฺมโลกา ความวา "เสียงไดกระฉอนขึ้น
ไปแลว) จงถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐะ.
บทวา อพฺภุคฺคฺฉิ แปลวา ไดกระฉอนขึ้นไปแลว คือไดตั้งขึ้น
แลว. ความก็วา "ไดมีเสียงระเบ็งเซ็งแซเปนอันเดียวกันแลว."
[บุตรชายของทานพระสุทินนชื่อวาพีชกะ]
สองบทวา ปุตฺต วิชายิ ความวา ภรรยาเกาของทานพระสุทินน
ไดใหปจฉิมภวิกสัตว ผูเชนกับพิมพทองเกิดแลว.
หลายบทวา พีชโกติ นาม อกสุ ความวา พวกสหายของทาน
พระสุทินนไมยอมใหตั้งชื่อเปนอยางอื่น คือไดพากันตั้งชื่อวา "พีชกะ"
(เจาพืชก) โดยลงความเห็นกันวา "ทารกนั้นจงมีชื่อวา "เจาพืชก"
เทานั้น, เพราะเหตุแหงคําที่ยาไดกลาวขอไววา "พอจงใหพืชพันธุไว
บางนี้ ปรากฏชัดแลว. พวกสหาย ก็ไดตั้งชื่อใหแกบิดาแหงพีชกทารกนั้น ดวยอํานาจชื่อบุตรชายเหมือนกัน.
คําวา "เต อปเรน สมเยน" นี้ ทานกลาวหมายเอาเจาพืชก
และมารดาของเจาพืชก.
[มารดาและพีชกทารกบวชแลวไดสําเร็จพระอรหัต]
ไดยินวา ในเวลาที่พีชกะมีอายุได ๗-๘ ขวบ มารดาของเธอ
ไดบวชในสํานักนางภิกษุณี และพีชกทารกนั้น ก็ไดบวชอยูในสํานัก
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ของภิกษุ ไดอาศัยเพื่อนพรหมจารีผูเปนกัลยาณมิตร ก็ไดดํารงอยูใน
พระอรหัตแลว. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา
"เขาทั้งสองไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัต
แลว.*" บรรพชาของมารดาและบุตรไดมีผลแลว ดวยประการฉะนี้.
[ทานพระสุทินนเดือดรอนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ]
สวนบิดาของพีชกทารกนั้น ถูกความวิปฏิสารครอบงําอยู เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวคําวา "อถโข อายสฺมโต
สุทินฺนสฺส อหุเทว กุกฺกจุ ฺจ" ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุเทว แปลวา ไดมีแลวนัน่ เทียว.
ทะ อักษรทําการเชื่อมบท. ความวา "ไดมีแลวนั่นเทียว."
ความตามเดือดรอนในภายหลัง อันมีอัชฌาจารเปนเหตุ ชื่อวา
ความรําคาญ. แมคําวา "วิปฏิสาโร" ก็เปนชื่อแหงความตามเดือดรอน
ในภายหลังนั้นนั่นเอง.
จริงอยู ความตามเดือดรอนในภายหลังนั้น ทานเรียกวา
"กุกกุจจะ" (ความรําคาญ) โดยความเปนกิริยาที่บัณฑิตพึงเกลียด
เพราะความเปนกรรมอันผูรูทั้งหลายไมพึงทํา, ทานเรียกวา "วิปฏิสาร"
(ความเดือดรอน) โดยเปนความระลึกผิดรูปไป เพราะอาศัยอัชฌาจารนั้น
เพราะไมสามารถจะหามอัชฌาจารที่ตนทําแลวได.
หลายบทวา อลาภา วต เม ความวา ไมใชลาภของเราหนอ.
มีอธิบายวา "ขึ้นชื่อวา ความไมไดคุณทั้งหลาย มีฌานเปนตนเหลานั้น
* วิ. มหา. ๑/๓๓.
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ไมใชลาภของเรา ทั้งไมใชลาภของผูอื่น.
หลายบทวา น วต เม ลาภา ความวา คุณคือบรรพชา
สรณคมนและการสมาทานสิกขาแมเหลาใด ที่เราไดเฉพาะแลว, คุณ
คือบรรพชาเปนตนแมเหลานั้น ชื่อวาไมใชลาภของเราเลย เพราะมี
อัชฌาจารเศราหมอง.
หลายวา ทุลฺลทฺธ วต เม ความวา พระศาสนานี้ แมที่เรา
ไดแลว ก็ชื่อวาเราไดชั่ว.
หลายบทวา น วต เม สุลทฺธ ความวา พระศาสนานี้
เราไดไมดีเหมือนอยางกุลบุตรเหลาอื่นเขาไดกันหนอ. เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวอยาง
นี้ ยังไมสามารถจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดจนตลอด
ชีวิตแล.
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก มรรคพรหมจรรย ที่ทานสงเคราะห
ดวยไตสิกขา.
สองบทา กิโส อโหสิ ความวา ทานพระสุทินนนั้น เมื่อไม
สามารถจะเคี้ยวกินหรือฉันอาหาร จึงไดเปนผูซูบผอม คือมีเนื้อและ
โลหิตนอย.
บทวา อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ไดแก ความเปนผูมีผิวเหลือง ๆ
เกิดขึ้น คือเปนผูมีสวนเปรียบดุจใบไมเหลือง.
บทวา ธมนิสณฺตคตฺโค ไดแก ผูมีตัวสะพรั่งดวยแถวเสนเอ็น
นั่นเอง เพราะความเปนผูมีเนื้อและโลหิตสิ้นไป.
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บทวา อนฺโตมโน ไดแก ผูมีความคิดตั้งอยูภายในนั่นเอง (ผูมี
เรื่องในใจ) ดวยอํานาจความระทมถึง. อนึ่ง สัตวโลกแมทั้งหมด ชื่อวา
เปนผูมีใจอยูในภายในนั่นเอง (คิดอยูแตในใจ) ดวยอํานาจความเปนไป
อาศัยหทัยวัตถุ.
บทวา สีนมโน ไดแก ผูทอดทิง้ ธุระ คือผูไมมีความขวนขวายใน
อุเทศ ปริปุจฉา กรรมฐาน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา และการบําเพ็ญ
วัตรและระเบียบวัตร. ชือ่ วา ผูมีใจหดหู เพราะอรรถวาใจของผูนั้นหดหู
คืองอกลับดวยอํานาจความเกียจครานโดยแททีเดียว.
บทวา ทุกฺขี ไดแกผู มีทุกข เพราะทุกขทางใจ.
บทวา ทุมฺมโม ไดแก ผูมีใจอันโทษประทุษรายแลว หรือผูมีใจ
ผิดรูป เพราะความเปนผูถูกโทมนัสครอบงํา.
บทวา ปชฺฌายี ความวา ทานพระสุทินน คิดถึงความชั่วที่ตน
ทําแลวนั้น ๆ ดวยอํานาจความเดือดรอน (ซบเซา) ดุจลาตัวที่เขาคัด
ออกจากภาระแลว (ซบเซาอยู) ฉะนั้น.
[พวกภิกษุสหายถามทานพระสุทินนถึงความซูบผอม]
สองบทวา สหายกา ภิกฺขู ความวา ภิกษุทั้งหลาย ผูถามถึง
ความผาสุก ที่เปนผูคุนเคยของทานพระสุทินน เห็นพระสุทินนนั้น
ผูเปนแลวอยางนั้น ซึ่งปลอยใหวันคืนผานไปอยู ดวยธรรมเปนเครื่อง
เนิ่นชา คือการคลุกคลีอยูดวยหมู จึงไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนนั้น.
บทวา ปนิทฺทฺริโย ความวา ผูมีอินทรียมีจักษุเปนตนเต็มเปยม
เพราะโอกาสซึ่งเปนที่ตั้งแหงประสาทสมบูรณ.
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ศัพทวา "ทานิ" ทีม่ ีอยูในคําวา "โสทานิ ตฺว" นี้ เปน
นิบาต. ทานกลาวอธิบายไววา "โส ปน ตฺว" ทีแ่ ปลวา "ก็คณ
ุ นั้น
(ดูซูบผอม)."
หลายบทวา กจฺจิ โน ตฺว คือ กจฺจิ นุ ตฺวิ ทีแ่ ปลวา "คุณ
(จะไมมียินดีประพฤติพรหมจรรย) หรือหนอ ?"
บทวา อนภิรโต แปลวา ผูมีความกระสัน, อธิบายวา ผู
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ."
เพราะเหตุนั้น ทานพระสุทินน เมื่อจะคัดคานความไมยินดีนั้น
นั่นแล จึงกลาววา "อาวุโสทั้งหลาย! ความจริง ไมใชวาผม
จะไมยินดี (ประพฤติพรหมจรรย)." อธิบายวา "ก็ผมยินดีทีเดียว
ในการเจริญกุศลธรรมอันยิ่ง."
หลายบทวา อตฺถิ เม ปาปกมฺม กต ความวา บาปกรรมอยาง
หนึ่งที่ผมทําไว มีอยู คือผมไดรับอยู ไดแกมีปรากฏแกผมอยูเปนนิตยกาล
ดุจมีอยูเฉพาะหนาฉะนั้น.
ถัดจากนั้น ทานพระสุทินน เมื่อจะประกาศ (เปดเผย) บาปกรรมที่ตนทําแลวนั้น (แกเหลาภิกษุสหาย) จึงไดกลาวคําเปนตนวา
"ปุราณทุติยิกาย" ดังนี้.
[พวกภิกษุสหายเห็นดวยวากรรมนั้นใหเกิดความสําราญได]
หลายบทวา อล หิ เต อาวุโส สุทินฺน กุกฺกุจจฺ าย ความวา
อาวุโส สุทินน ! บาปกรรมนั่นของคุณ พอที่ คือสามารถจะใหคุณ
รําคาญได. มีคําอธิบายวา "เปนของสามารถจะใหเกิดความรําคาญได."
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ในคําวา "ย ตฺว" เปนตน พึงทราบการเชื่อมความดังนี้วา
"คุณจักไมสามารถประพฤติพรหมจรรย เพราะความชั่วใด, ความชั่ว
นั้นของคุณ พอที่จะใหคุณรําคาญได."
ตอจากนั้น เหลาภิกษุสหาย เมื่อจะพร่ําสอนพระสุทินนนั้น จึง
ไดกลาวคําเปนตนวา "นนุ อาวุโส ภคตา" ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพท "นนุ" เปนนิบาต ลงในอรรถ
อนุมัติและตําหนิ.
บทวา อเนกปริยาเยน แปลวา โดยเหตุมิใชอยางเดียว.
บทวา วิราคาย แปลวา เพื่อคลายความกําหนัด.
สองบทวา โน สราคาย ความวา ไมใชเพื่อความกําหนัด
ดวยราคะ. อธิบายวา "จริงอยู ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว เพื่อประโยชนแหงการคลายความกําหนัดนั่นวา สัตวทั้งหลาย
ไดสดับธรรมของเรานี้แลว จักคลายความกําหนัด คือจักไมยินดีในภพ
และโภคสมบัติทั้งปวง." ในบททั้งปวง ก็มีนัยนั่น.
ก็คําวา "วิสโยคาติ กิเลเสหิ วิสยุชฺชนตฺถาย" นี้ ที่มีอยู
ในบทวา "วิสโยคาย" เปนตนนี้ เปนเพียงการกลาวโดยนัยทางออม.
บทวา วิสโยคาย ความวา เพื่อปราศจากความประกอบดวย
กิเลสทั้งหลาย.
สองบทวา โน สโยคาย ความวา ไมใชเพื่อความประกอบ
(ดวยกิเลสทั้งหลาย).
บทวา อนุปาทานาย ความวา เพื่อความไมถือมั่น.
สองบทวา โน สอุปาทานาย ความวา ไมใชเพื่อความยึดมั่น.
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หลายบทวา ตตฺถ นาม ตฺว ความวา เมื่อธรรมนั้น (อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด) คุณ (ยงจัก
คิดเพื่อความกําหนัดอีกหรือ ?).
สองบทวา สราคาย เจเตสฺสสิ ความวา คุณยังจักมาคิด คือ
ยังจักมาดําริ เพื่อเมถุนธรรม อันเปนไปอยู พรอมดวยความกําหนัด
หรือ ? อธิบายวา คุณจักมาพยายามเพื่อตองการเมถุนธรรมนัน่ หรือ ?"
ในบททั้งปวง ก็มีนัยนั่น.
[อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน ๙ บาท]
อีก ๙ บท มีราควิราคะเปนตน พระผูมีพระภาคเจา* ตรัสหมายเอา
พระนิพพานซึ่งเปนโลกุตรธรรมที่มีพชื อันปลอนแลวนั่นแล เพราะเหตุ
นั้น แมเมื่อพระองคตรัสวา "ราควิราคาย" ก็ดี "มทนิมฺมทนาย"
ก็ดี บัณฑิตพึงเห็นความอยางนี้เทานั้นวา "เพื่อประโยชนแกพระ
นิพพาน."
จริงอยู พระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา "ธรรมเปน
ที่สํารอกราคะ" เพราะเหตุวา ราคะมาถึง คือปรารภ หมายอาศัยพระ
นิพพานนั้นแลว ยอมคลายไป คือไมมี.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา "ธรรมเปนที่สรางเมา"
เพราะเหตุวา ความเมาทั้งหลาย มีความเมาดวยอํานาจมานะ และความ
เมาวาเปนบุรุษเปนตน มาถึงพระนิพพานนั้นแลว ยอมเปนอันสรางไป
หายเมา คือสาบสูญไป.
* นี้แปลตามโยชนา แตนาจะเปนภิกษุสหายพระสุทินนกลาว.
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อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา "ธรรมเปนที่หมดสิ้นความ
กระหาย" เพราะเหตุวา ความกระหายในกามแมทั้งปวง มาถึงพระ
นิพพานนั้นแลว ยอมถึงความหมดสิ้นไป คือความสิ้นสูญไป.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา "ธรรมเปนที่เพิกถอนอาลัย"
เพราะเหตุวา อาลัยคือเบญจกามคุณ มาถึงพระนิพพานแลว ยอมถึง
ความเพิกถอนไป.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา "ธรรมเปนที่ขาดสูญแหงวัฏฏะ"
เพราะเหตุวา วัฏฏะมี ๓ ภูมิ มาถึงพระนิพพานนั้นแลว ยอมขาด
สูญไป.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา "ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา, ธรรม
เปนที่ปราศจากราคะ ธรรมเปนที่ดับ" เพราะเหตุวา ตัณหา มาถึง
พระนิพพานนั้นแลว ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบําราศไป และยอมดับ
ไปโดยประการทั้งปวง.
อนึ่ง พระนิพพานนั่น ทรงเรียกวา "นิพพาน" เพราะเหตุวา
ออกไป คือพนไป พรากไป จากตัณหา ซึ่งไดโวหารวา วานะ
เพราะรอยรัด คือผูกรัดเกี่ยวประสานกําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗
สัตตาวาส ๙ ไว เพื่อความมีความเปนสืบ ๆ ไป ฉะนี้แล.
หลายบทวา กามาน ปทาน อกฺขาต มีความวา การละวัตถุกาม
และกิเลสกามทั้งปลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวมิใชหรือ ?
สองบทวา กามสฺาน ปริฺา มีความวา การกําหนดรู
กามสัญญาแมทั้งหมด มี ๓ อยาง ดวยอํานาจญาตปริญญา (กําหนด
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รูดวยการรู) ตีรณปริญญา (กําหนดรูดว ยการพิจารณา) และปหานปริญญา (กําหนดรูดวยการละเสีย) พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใช
หรือ ?
บทวา กามปปาสาน มีความวา การกําจัดความระหายในกาม
ทั้งหลาย หรือความอยากดื่มกามทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจาตรัสแลว
มิใชหรือ ?
บทวา กามวิตกฺกาน มีความวา ความเพิกถอนวิตกทั้งหลาย
ที่เกี่ยวดวยกาม พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ ?
บทวา กามฏริฬาหาน มีความวา ความสงบแหงความเรารอน
ซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจความกําหนัด ทีป่ ระกอบดวยเบญจกามคุณ ไดแก
ความรุมรอนภายใน พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ ?
โลกุตรมรรค เครื่องทําความสิ้นกิเลสแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไดแลวในสถาน ๕ เหลานี้. แตมรรคที่เจือกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ
บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวใน ๓ สถานเบื้องตน
ทั้งหมด.
คําวา เนต อาวุโส เปนตน มีความวา ดูกอนผูมีอายุ ! กรรม
ลามกนั่นของทาน ยอมไมเปนไปเพื่อความเสื่อมใสแหงชนทั้งหลายผูยัง
ไมเสื่อมใส คือเพื่อประโยชนแกความเสื่อมใสของชนทั้งหลายผูเห็นปานนั้น
หรือ.
บทวา อถเขฺวต ตัดบทเปน อถโข เอต.
บทวา "อถ เขต" ก็มี.
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บทวา อฺถตฺตาย มีความวา (กรรมลามกนั่นของทาน)
ยอมเปนไป เพื่อความเปนโดยประการอื่น จากความเสื่อมใส คือ เพื่อ
ความเดือดรอน. อธิบายวา "ยอมทําความเดือดรอนแกชนทั้งหลาย ผูมี
ศรัทธาอันยังมิไดมาดวยมรรควา ' เราทั้งหลายเลื่อมใสแลวในพระธรรม
วินัย ชื่อแมเชนนี้ ซึ่งมีพวกภิกษุผูปฏิบัติเลวทราม."
ฝายความเสื่อมในของชนทั้งหลายผูมีศรัทธามาแลวดวยมรรค เปน
ของไมหวั่นไหวดวยเรื่องเชนนี้ หรือดวยเรื่องที่รายแรงยิ่งกวานี้ เหมือน
ภูเขาสิเนรุ ไมหวั่นไหวดวยลมฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุสหายเหลานั้น
จึงกลาววา "เพื่อความเปนโดยประการอื่นแหงชนบางพวก.
[ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินนเสพเมถุนธรรม]
ขอวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ มีความวา ภิกษุสหายเหลานั้น
ไดกราบทูล คือไดแจงเนื้อความนั่น แดพระผูมีพระภาคเจา, ก็แล เมื่อ
กราบทูล หาไดกราบทูลเพื่อปรารถนาความเปนผูที่ทรงโปรดปรานไม,
หาไดทูลเพื่อมุงจะทําความแตกราวไม, หาไดทูลเพื่อตองการประจานโทษ
ของทานผูมีอายุนั้นไม, หาไดทูลเพื่อแจงขางตําหนิโทษไม หมายใจ
อยูวา "พระผูมีพระภาคเจา ทรงสดับเนื้อความนี้แลว จักไมใหพระ
สุทินนนี้คงอยูในพระศาสนา จักใหฉุดคราเธอออกไปเสีย" จึงไดทูล
ก็หาไม, อันที่จริง ไดทูลดวยทําในใจวา "พระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ทรงทราบความเสียหายนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในพระศาสนาแลว จักทรงบัญญัติ
สิกขาบท จักทรงตั้งเขตแดนอาชญาไว."

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 44

[พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิพระสุทินน]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา "เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ" นี้
ตอไปนี้:- ความละเมิดอัชฌาจาของพระสุทินน พึงทราบวา "ทาน
กลาววาเปนนิทานและเปนปกรณ เพราะเปนเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท"
จริงอยู เหตุ ทานเรียกวา "นิทานและปกรณ" เพราะเปนที่นําออกให
คือมอบใหซึ่งผลของตน เหมือนชี้วา "เชิญถือเอาผลนั้นเถิด" และเพราะ
เปนเหตุเริ่มทํา คือปรารภเพื่อจะทําผลนั้น หรือวากระทําผลนั้นทีเดียว.
หลายบทวา วิครหิ พุทฺโธ ภควา มีความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงติ คือทรงตําหนิ (พระสุทินนนั้น) เหมือนอยางบุคคล
ผูเลิศ เมื่อจะแสดงคุณและโทษของชนทั้งหลายผูสมควรแกคุณและโทษ
ก็ติและชมฉะนั้น.
จริงอยู เพราะทรงเห็นบุคคล ผูทําการลวงละเมิดศีล ความคิด
ยอมไมเกิดขึ้นแดพระผูมีพระภาควา "ผูนี้เปนคนปรากฏโดยชาติ หรือ
โดยโคตร หรือโดยความเปนบุตรของคนมีสกุล หรือโดยคัณฐะ (คันถะ
พระคัมภีร) หรือโดยธุดงควัตร เปนผูมียศ, เราสมควรที่จะรักษาบุคคล
เชนนี้ไว" เพราะทรงเห็นบุคคลผูมีคุณมีศีลเปนที่รัก จิตที่คิดจะปดบังคุณ
ของเขา จะไดเกิดขึ้นหามิไดเลย อันทีจ่ ริง พระองคยอมทรงติบุคคลซึ่ง
ควรติเทานั้น ยอมทราบชมบุคคลซึ่งควรชมเทานั้น, และพระสุทินนนี้
เปนผูสมควรติ, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงดํารงอยูใน
ลักษณะของผูคงที่ มีพระหฤทัยไมลําเอียง ไดทรงติพระสุทินนนั้น ดวย
พระพุทธดํารัสวา "อนนุจฺฉวิย" เปนอาทิ.
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[อรรถาธิบายกรรมที่ไมควรแกสมณะเปนตน]
ในคําวา "อนนุจฉฺ วิย" เปนตนนั้น มีการพรรณนาเนื้อความ
ดังตอไปนี้:- "ดูกอนโมฆบุรุษ คือคนเปลา ! กรรมที่เธอทําแลวนั้น
ไมสมควรแกธรรมอันทําความเปนสมณะ หรือแกมรรคผลนิพพานและ
คําสอน คือไมเปนไปตาม ไดแกไมคลอยไปตามผิว คือความเปลงปลั่ง
ไดแกความงดงามแหงธรรมเหลานั้น, โดยที่แท เปนกรรมไกลจากธรรม
เหลานั้นทีเดียว, ก็เพราะความเปนของไมสมควรนั่นเอง กรรมนั้นจึงชื่อ
วาเปนของไมถูกตอง คือไมอนุโลมแกธรรมเหลานั้น, โดยทีแ่ ท เปน
กรรมตรงกันขาม คือตั้งอยูในความเปนขาศึกกัน, เพราะความเปนขอ
ไมถูกตองนั่นแล กรรมนั้นจึงจัดเปนกรรมไมเหมาะ คือเปนกรรมสมกัน
คลายกัน ถูกสวนกัน หามิได, โดยที่แม เปนของไมคลายกัน ไมถกู
สวนกันทีเดียว, ก็เพราะความเปนของไมเหมาะนั่นแล กรรมนั้นจึงจัดวา
ไมใชกรรมองสมณะ คือไมเปนกรรมของพวกสมณะ, เพราะขอที่ไม
เปนของสําหรับสมณะ กรรมนั้นจึงจัดเปนอกัปปยะ. จริงอยู กรรมใด
ไมใชกรรมของสมณะ, กรรมนั้น ยอมไมสมควรแกสมณะเหลานั้น,
เพราะขอที่กรรมเปนอกัปปยะ กรรมนั้นจัดจัดวาไมควรทํา, แทจริง
กรรมใด ไมสมควรแกเหลาสมณะ, สมณะทั้งหลาย ยอมไมทํากรรมนั้น.
แตกรรมนี้นนั้ อันเธอทําแลว, ดูกอนโมฆบุรุษ ! เพราะเหตุนั้น กรรม
อันไมสมควร ไมถูกตอง ไมเหมาะ ไมใชกิจของสมณะ เปนอกัปปยะ
ไมควรทํา ชือ่ วาอันเธอทําแลวแล."
ขอวา กถ หิ นาม มีความวา เพราะเหตุชื่ออะไรเลา ? มีคํา
อธิบายวา "ทานเล็งเห็นเหตุชื่ออะไรเลา ?"
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความไมมีเหตุ
จึงตรัสวา "นนุ มยา โมฆปุริส" เปนตนขางหนา. คําทั้งหมดมี
เนื้อความดังกลาวแลวนั่นแล.
กรรมลามก ที่พระสุทินนนั้นทําแลว เมื่อใหผล ยอมเปนกรรม
มีวิบากเปนทุกขอยางยิ่ง เพราะเหตุนั้น บัดนี้ เมื่อจะทรงวากลาวพระ
สุทินนดวยพระหฤทัยประกอบดวยความเอ็นดู ดุจมารดาบิดาผูมีความเอ็นดู
วากลาวบุตร ผูทําความผิดแลวฉะนั้น จึงตรัสคําวา "วรนฺเต โมฆปุริส" เปนอาทิ เพื่อแสดงวิบากนั้นแกพระสุทินนนั้น
ในคําวา "วรนฺเต โมฆปุริส" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:พิษของงูนั้น ยอมแลนเร็ว คือไว เหตุนั้น งูนั้น จึงชื่อวา อาสิวิสะ
(มีพิษแลนเร็ว) พิษของงูนั้น กลา คือรายแรง เหตุนั้น งูนั้น จึงชื่อวา
โฆรวิสะ (มีพิษกลา). แหงอสรพิษ ที่มีพิษแลนเร็ว มีพิษกลานั้น
พึงเชื่อมบทนี้วา "ปกฺขติ ฺต" ดวยบทวา "วร" นี.้ องคชาต อันเธอ
สอดเขาไปในปากแหงงูมีพิษแลนเร็วเชนนี้ประเสริฐวา, อธิบายวา ถา
วาเธอจะพึงสอดเขาแลวไซร, ขอนั้นจะพึงเปนความประเสริฐ 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 ลุกโพลง คือพุงออกซึ่งเปลว
โดยรอบดาน.
บทวา สฺโชติภูตาย แปลวา มีแสงสวาง. มีคําอธิบายวา
"มีความเกิดขึ้นแหงแสงสวางเปนอันเดียวกันจากเปลวไฟ ที่ลกุ โดย
รอบดาน."
ในคําวา "ต กิสฺส เหตุ" นี้ หากจะมีผูถาม ถามวา "คํา
ที่เรากลาววา ยังประเสริฐกวา เพราะเหตุอะไร คือเพราะเหตุไหน ?"
แกวา "เพราะพึงประสบความตาย" อธิบายวา "ผูใด พึงสอด
องคกําเนิดเขาไปในปากงูเปนตนนั้น, ผูนั้นพึงประสบความตาย."
หลายบทวา อิโตนิทานฺจ โข ฯ เป ฯ อุปปชฺเชยฺย มีความวา
บุคคลผูทําการสอดองคกําเนิด เขาในองคกําเนิดของมาตุคามนั้น พึง
เขาถึงนรก มีการทํานี้เปนเหตุ.
พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อทรงแสดงถึงขอที่กรรมเปนของมีโทษมาก
อยางนั้น แลวจึงทรงตําหนิพระสุทินนนั้น หาไดทรงตําหนิตองการให
พระสุทินนนั้นประสบความทุกขไม.
หลายบทวา ตตฺถ นาม ตฺว ความวา เมื่อกรรมอันนั้น คือ
เห็นปานนั้น แมเปนของมีโทษมากอยางนี้ เธอ (ก็ชื่อวาไดถึงอสัทธรรม อันเปนเรื่องชาวบาน...)
ศัพทวา "ย" ซึ่งมีอยูในคําวา "ย ตฺว" นี้ เปนนิบาต ลง
ในอรรถแหงความดูหมิ่น. บทวา "ตว" เปนไวพจนแหง ต ศัพท
ทานกลาวอธิบายไวแมดวยบททั้งสองวา "ต่ําชา คือเขาดูหมิ่น ดูถูก.
บทวา อสทฺธมฺม ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ คือคนชั้นต่ํา.
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อธิบายวา "อันคมชั้นต่ําเหลานั้น พึงเสพ."
บทวา คามธมฺม ไดแก เรื่องของชาวบาน, มีคําอธิบายวา "เปน
ธรรมของพวกชนชาวบาน."
บทวา วสลธมฺม ความวา เปนธรรมของเหลาชนผูเปนคนชั้นต่ํา
เพราะอรรถวา หลั่งออก คือเทออกซึ่งบาปธรรม ไดแกของพวกบุรุษ
เลวทราม. อีกอยางหนึ่ง เปนวสลธรรม ก็คือเปนธรรมเปนเหตุไหล
ออกแหงกิเลส.
บทวา ทุฏุลฺล ไดแก เปนของชั่ว คือถูกกิเลสประทุษราย และ
เปนของหยาบ มีคําอธิบายวา "เปนของไมสุขุม คือไมละเอียด."
บทวา โอทกนฺติก ความวา เมถุนธรรม ชื่อวามีน้ําเปนที่สุด
เพราะอรรถวา กิจเนื่องดวยน้ําเปนที่สุด คือเปนอวสานแหงเมถุนธรรม
นั้น. ซึ่งเมถุนธรรมอันมีน้ําเปนที่สุดนั้น.
บทวา รหสฺส ไดแก เปนกรรมมีในที่ลับ คือเกิดขึ้นในโอกาส
อันปดบัง. จริงอยู ธรรมนี้ใคร ๆ ไมอาจจะทําใหเปดเผย คือไมอาจ
จะทําในวิสัยที่บุคคลเหลาอื่นจะเห็นได เพราะเปนกรรมนาเกลียด. เพราะเหตุนั้น 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" นีว้ า "สมาปชฺชิสิสติ นาม" (เธอก็ชื่อวาไดถึงอสัทธรรม).
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[พระสุทินนเปนคนแรกในการเสพเมถุนธรรม]
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงมุงหมายเอาพระศาสนา จึงตรัสวา
"ดูกอนโมฆบุรุษ ! ทานเปนคนแรก เพราะเปนคนตนแหงอกุศลธรรม
ทั้งหลายมากแล." มีคําอธิบายวา "ทานนับวาเปนคนแรก เพราะเปน
คนตนแหงบุคคลทั้งหลาย หรืออกุศลธรรมทั้งหลายเปนอันมากในพระ
ศาสนานี้ ก็เพราะทํากอนใครทั้งหมด คือเปนผูใหชองทาง ไดแกชี้
อุบาย เพราะเปนผูเดินทางนั้นกอนเพื่อน."
จริงอยู ในคําวา "พหุนฺน โข" เปนตนนี้ มีอธิบายดังนี้วา
"บุคคลเปนอันมาก ไดเลศนี้แลว สําเหนียกตามกิริยาของทาน จัก
กระทําอกุศลธรรมมีประการตาง ๆ มีเสพเมถุนธรรมกับนางลิง เปนตน."
บทวา อเนกปริยาเยน คือ โดยเหตุเปนอันมาก ซึ่งตรัสแลว
โดยนัยเปนตนวา "อนนุจฺฉวิก." นี.้
[ผูไมตั้งอยูในสังวรเปนผูมักมากในปจจัย ๔]
หลายบทวา ทุพฺภรตาย ฯ เป ฯ โกสชฺชสฺส อวณฺณ ภาสิตวฺ า
มีความวา ตรัสโทษ คือขอที่นาตําหนิ ไดแกขอที่นาติเตียนแหงอสังวร
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงโทษทั้งหลาย มีความเปนผูเลี้ยงยากเปนตน.
จริงอยู ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมถึงความ
เปนสภาพที่เลี้ยงยาก และบํารุงยาก, เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึง
เรียกวา "ความเปนผูเลี้ยงยาก และความเปนผูบํารุงยาก."
อนึ่ง ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมถึงความเปน
ผูมักมากในปจจัย ๔ และไดปจจัยทั้งหลาย แมมปี ระมาณเทาเขาสิเนรุ
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แลว ก็ยังถึงความเปนผูไมสันโดษ, เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึงเรียก
วา "ความเปนผูมักมาก และความเปนผูไมสันโดษ."
อนึ่ง ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมเปนไปเพื่อ
ความคลุกคลีดวยหมู และเพื่อความหมักหมมดวยกิเลส ทั้งยอมเปนสภาพ
เปนไปตามความเกียจคราน คือเปนไปเพื่อยังวัตถุเปนที่ตั้งแหงความ
เกียจคราน ๘ อยางใหบริบูรณ, เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึงเรียกวา
"ความคลุกคลี และความเกียจคราน."
[ผูตั้งอยูในสังวรไมเปนผูมักมากในปจจัย ๔]
หลายบทวา สุภรตาน ฯ เป ฯ วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตวฺ า
มีความวา ทรงสรรเสริญคุณแหงสังวร อันเปนทีต่ ั้งแหงคุณทั้งหลาย
มีความเปนผูเลี้ยงงายเปนตน.
จริงอยู ตนของบุคคลผูละอสังวร แลวตั้งอยูในสังวร ยอมเปน
สภาพที่เลี้ยงงาย บํารุงงาย ยอมถึงความเปนผูมักนอย คือหมดความ
ทะยานอยาในปจจัย ๔ และยอมเปนไปเพื่อความสันโดษ ๓ อยาง ดวย
อํานาจแหงยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ และยถาสารุปปสันโดษ
ในปจจัยแตละอยาง เพราะเหตุนั้น สังวร ทานจึงเรียกวา "ความเปน
ผูเลี้ยงงาย ความเปนผูบํารุงงาย ความมักนอย และความสันโดษ."
อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนผูขัดเกลากิเลส และความเปนผูกําจัดกิเลสออก, เพราะเหตุนั้น
สังวร ทานจึงเรียกวา "ความขัดเกลา และความกําจัด."
อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร แลวตั้งอยูในสังวร ไมเขาไปใกล
๑

๑. องฺ. อฏฺก. ๒๓/๓๔๓.
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กายทุจริต และวจีทุจริต ซึ่งไมชวนใหเกิดความเสื่อมใส คือไมเปนที่ตั้ง
แหงความเสื่อมใส ไมสงบ ไมเรียบรอยแหงกายและวาจา และไมเขาไป
ใกลอกุศลวิตก ๓ ซึ่งไมชวนจิตใหเกิดความผองใส คือไมเปนที่ตั้ง
แหงความผองใสแหงจิต ไมสงบ ไมเรียบรอย ยอมเปนไปเพื่อความ
บริบูรณแหง กายสุจริต วจีสุริต และกุศลวิตก ๓ ซึ่งผิดจากายทุจริตเปนตนนั้นนั่นแล ที่ชวนใหเกิดความเสื่อมใส คือเปนที่ตั้งแหง
ความเสื่อมใส สงบ เรียบรอย, เพราะเหตุนั้น สังวร ทานจึงเรียกวา
"อาการใหเกิดความเสื่อมใส."
[ผูตั้งอยูในสังวรเปนผูไมสั่งสมกิเลสทั้งปวง]
หนึ่งตนของบุคคลผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร ยอมเปน
ไปเพื่อความปราศจากวัฏฏะ อันเปนความไมสั่งสมกิเลสทั้งปวง และเพื่อ
ความบริบูรณแหงวัตถุเปนที่ตั้งแหงวิริยารัมภะ ๘ อยาง , เพราะเหตุนั้น
สังวร ทานจึงเรียกวา "ความไมสั่งสมและการปรารภความเพียร"
ฉะนี้แล.
ขอวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ความวา ทรงทําพระ
ธรรมเทศนานอกทองเรื่อง ซึ่งพนจากบาลี ไมเนื่องดวยสัตตันตะที่
ประกอบดวยสังวรปหานะ อันสมควรและอนุโลมแกสกขาบท ที่จักทรง
บัญญัติในบัดนี้ ทั้งสมควรและอนุโลมแกสังวรทีตรัสดวยธรรมทั้งหลาย
มีความเปนผูเลี้ยงงายเปนตน แกภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในสถานที่
นั้น.
๑

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๔๕.
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ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา ดุจชางดอกไมกระทําระเบียบ
ดอกไมหาสี ดุจชางแกวผูจัดพวกแกว (ใหงดงาม) เมื่อจะทรงคุกคาม
บุคคลทั้งหลาย ผูพอใจในอสังวรประสงคจะคัดคานดวยวัฏฏภัยซึ่งมีใน
สัมปรายภพ จะทรงแสดงโทษมีประการมากมาย จะทรงยังบุคคลผูใคร
ตอการศึกษาตั้งอยูในสังวร บางพวกใหประดิษฐานอยูในพระอรหัต,
บางพวกใหตั้งอยูใน อนาคามิผล สกทาคามิผล และโสดาปตติผล, จะ
ทรงยังบุคคลทั้งหลายแมผูปราศจากอุปนิสัยใหประดิษฐานในทรงสวรรค
จึงทรงทําธรรมเทศนา ใหมีทีฆนิกายเปนประมาณบาง มีมัชฌิมนิกาย
เปนประมาณบาง ในสถานทั้งหลายเชนนี,้ พระอุบาลีเถระ หมายเอา
ธรรมเทศนานั้น จึงกลาวคํานี้วา "ทรงทําธรรมมีกถาซึ่งสมควรแกสิกขาบท
และสังวรนั้น ซึ่งอนุโลมแกสิกขาบทและสังวรนั้นแกภิกษุทั้งหลาย."
บทวา เตน หิ มีความวา เพราะอัชฌาจาร ของพระสุทินน
อันเปนตัวเหตุนั้น.
ในบทวา "สิกฺขาปท" นี้ มีวินิจฉันดังตอไปนี้ :- ที่ชื่อวา
สิกขา เพราะอรรถวา เปนคุณชาติอันบุคคลพึงศึกษา. ที่ชื่อวา บท
เพราะอรรถวา เปนทางเปนเครื่องอันบุคคลพึงถึง. ทางเปนเครื่องอัน
บุคคลพึงถึงแหงสิกขา ชื่อวา สิกขาบท. ความวา "อุบายแหงความ
ไดสิกขา (ชือ่ วา สิกขาบท)."
อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบายวา "ธรรมชาติเปนมูล คือเปนที่อาศัย
เปนที่ตั้งแหงสิกขา (ชื่อวา สิกขาบท) คําวา "สิกขาบท" นั่น เปน
ชื่อแหงความสํารวมจากเมถุน เพราะเวนจากเมถุน. จริงอยู เมถุนสังวร
ทานประสงคเอาวา "สิกขาบท" ในบทวา สิกฺขาปท นี้ เพราะ
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เปนทางเครื่องถึงแหงธรรม คือ ศีล วิปสสนา ญาณและมรรค กลาว
ืคือสิกขาอื่นจากเมถุนสังวรนั้น ดวยอํานาจแหงเนื้อความดังกลาวแลว.
ก็แลเนื้อความนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในวิภังคแหงสิกขาบท. อีก
อยางหนึ่ง แมคําที่แสดงวิภังคแหงสิกขาบทนั้น ก็พึงทราบวา "เปน
สิกขาบท." จริงอยู ในมหาอรรถกถา พระอรรถกถาจารย ก็กลาวคํา
แมนี้วา "บรรดาหมวดเหลานั้น หมวดนาม หมวดบท หมวดภาษา
หมวดพยัญชนะ อันใด, อันนั้นชื่อวาสิกขาบท." อีกประการหนึ่ง เมื่อ
พระผูมีพระภาคตรัสวา "อนภิชฌา เปนธรรมบท" ยอมมีอรรถาธิบาย
วา "อนภิชฌา เปนสวนธรรมอันหนึ่ง" ขอนี้ฉันใด,แมในที่นกี้ ็
ฉันนั้น เมื่อทานกลาววา "สิกขาบท" พึงทราบเนื้อความวา "สวน
แหงสิกขา คือประเทศอันหนึ่งแหงสิกขา" ดังนี้ 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 "สงฺฆสุฏุตาย" เปนตน.
[อธิบายประโยชนการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อยาง]
บรรดาอํานาจประโยชน ๑๐ อยางนั้น ที่ชื่อวา ความเห็นชอบของ
สงฆ ไดแกขอที่สงฆยอมรับวาดี. คือขอที่สงฆรับพระดํารัสวา "ดีละ
พระเจาขา" เหมือนในอาคตสถานที่วา "ดีละ สมมติเทพเจา !" จริงอยู
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ภิกษุใด ยอมรับพระดํารัสของพระตถาคตเจา, การยอมรับพระดํารัสนั้น
ของภิกษุนั้น ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุขตลอด
กาลนาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงทําใหแจงซึ่ง
เนื้อความนี้วา "เราจักแสดงโทษในความไมยอมรับ และอานิสงสใน
ความยอมรับแลวจึงบัญญัติ (สิกขาบท) เพื่อใหสงฆยอมรับคําของเราวา
"ดีละ พระเจาขา !" จักไมขมขืนบัญญัติ โดยกดขี่.
บทวา สงฺฆผาสุตาย คือ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ, อธิบายวา
"เพื่อประโยชนแกความอยูเปนสุข ดวยความเปนอยูรวมกัน.
หลายบทวา ทุมฺมงกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย ความวา บุคคล
ผูทุศีล ชื่อวาบุคคลผูเกอยาก, ภิกษุเหลาใด แมอันภิกษุทั้งหลายจะให
ถึงความเปนผูเกอ ยอมถึงไดโดยยาก, กําลังกระทําการละเมิดหรือกระทํา
แลว ยอมไมละอาย. เพื่อประโยชนแกอันขมภิกษุเหลานั้น.
จริงอยู ภิกษุเหลานั้น เมื่อสิกขาบทไมมี จักเบียดเบียนสงฆดวย
ถอยคําวา "เรื่องอะไรที่พวกทานเห็นมาแลว เรื่องอะไรที่พวกทานได
ฟงมาแลว สิ่งอะไรที่พวกขาพเจาทําแลว พวกทานยกอาบัติไหนใน
เพราะวัตถุอะไรขึ้นขมพวกขาพเจา." ก็เมื่อสิกขาบทมีอยู สงฆจักอาง
สิกขาบทแลวขมภิกษุพวกนั้น โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสนา
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา "เพื่อขมเหลาบุคคลผู
เกอยาก."
หลายบทวา เปสลาน ภิกขฺ ูน ผาสุวิหาราย คือ เพื่อประโยชน
แกความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. จริงอยู ภิกษุทั้งหลายผูมีศีล
เปนที่รัก ไมรูสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา สิ่งที่มีโทษและไมมีโทษ ขีดคั่น
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เขตแดน พยายามอยู เพื่อความบริบูรณแหงไตรสิกขา เมื่อสงสัยอยู
ยอมลําบาก ยอมรําคาญ, แตครั้นรูสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา สิ่งที่มีโทษ
และไมมีโทษ ขีดคั่นเขตแดนแลว พยายามอยูเพื่อความสมบูรณแหงไตรสิกขา ยอมไมลําบาก ยอมไมรําคาญ. เพราะเหตุนั้น การบัญญัติสิกขาบท
จึงเปนไปเพื่อความอยูผาสุกของภิกษุนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ความขมบุคคลผูเกอยากทั้งหลายนั้นนั่นแล เปน
ความอยูผาสุกแหงภิกษุนั้น. ดวยวา อุโบสถ ยอมดํารงอยูไมได ปวารณา
ยอมดํารงอยูไมได สังฆกรรมทั้งหลายยอมเปนไปไมได ความสามัคคี
ยอมมีไมได เพราะอาศัยเหลาบุคคลผูทุศีล. ภิกษุทั้งหลายมีอารมณเปน
หนึ่งไมได ยอมไมสามารถประกอบตามซึ่งอุเทส ปริปุจฉา, และกรรมฐาน
เปนตน. ก็เมื่อเหลาบุคคลผูทุศีลถูกขมเสียแลว อุปทวะแมทั้งหมดนี้หามี
ไม, เมื่อนั้นพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักยอมอยูเปนผาสุก.
ในคําวา "เพื่อความอยูเปนผาสุกของภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก"
นี้ บัณฑิตพึงทราบอธิบายโดย ๒ นัย ดวยประการฉะนี้.
คําวา "เพื่อปองกันอาสวะทั้งหลาย อันเปนไปในปจจุบัน"
อธิบายวา ทุกขพิเศษมีการประหารดวยฝามือ ประหารดวยทอนไม
ตัดมือตัดเทา ความเสียชื่อเสียง ความเสื่อมยศและความเดือดรอนเปนตน
อันบุคคลผูตั้งอยูในความไมสังวร จะพึงถือในอัตภาพนี้นั้นเทียว ชื่อวา
อาสวะอันเปนไปในปจจุบัน. เพื่อปองกัน คือปดกั้นทางมาแหงอาสวะ
อันเปนไปในปจจุบันเหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
คําวา "เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลาย อันเปนไปในสัมปรายภพ"
มีความวา ทุกขพิเศษมีบาปกรรมที่ตนกระทําแลวเปนมูล อันบุคคลผูตั้ง.
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อยูในความไมสังวร จะพึงถึงในนรกเปนตนในสัมปรายภพ ชือ่ วาอาสวะ
อันเปนไปในสัมปรายภพ, เพื่อประโยชนแกการกําจัด มีคําอธิบายวา
เพื่อประโยชนแกการระงับ คือเพื่อประโยชนแกการเขาสงบอาสวะอัน
เปนไปในสัมปรายภพเหลานี้.
ขอวา อปฺปสนฺสนฺาน วา ปสาทาย มีความวา เมื่อมีสิกขาบท
บัญญัติ มนุษยผูบัณฑิตทั้งหลาย แมไมเสื่อมใส ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ
หรือไดเห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติ ยอมถึงความ
เสื่อมใสวา "อารมณเหลาใดหนอ เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ความขัดเคือง และความลุมหลงของมหาชนในโลก, สมณศากยบุตร
เหลานี้ ยอมเปนผูเวนไกลจากอารมณเหลานั้นอยูได. พวกเธอทํากิจที่ทํา
ไดยากหนอ ทํากิจที่หนักหนอ" ดังนี้ เหมือนพราหมณฝายมิจฉาทิฐิผู
ืทรงไตรเพท ไดเห็นพระคัมภีรในวินัยปฎกแลวเสื่อมใสฉะนั้น. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "อปฺปสนฺนาน วา ปสายทาย."
ขอวา ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย มีความวา กุลบุตรทั้งหลาย
แมเสื่อมใสในพระศาสนา ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ หรือไดเห็นภิกษุ
ทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว ยอมเสื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปวา
พระผูเปนเจาเหลาใด ตามรักษาวินัยสังวรอันเปนพรหมจรรย มีภัตร
เวลาเดียวอยูไดตลอดชีวิต พระผูเปนเจาเหลานั้น ไดชื่อวาเปนผูทํากิจ
ที่ทําไดยาก นาชื่นชม. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
"ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย."
[พระสัทธรรม ๓ อยาง]
ขอวา สทฺธมฺมฏิติยา มีความวา สัทธรรมมี ๓ อยาง คือ
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ปริยัติสัทธรรม ๑ ปฏิปต ติสัทธรรม ๑ อธิคมสัทธรรม ๑. บรรดาสัทธรรม
๓ อยางนั้น พระพุทธพจนแมทั้งสิ้นที่ทานรวบรวมไววาพระไตรปฎก.
ืชื่อวาปริยัติสัทธรรม พระสัทธรรมนี้ คือธุดงคคุณ ๑๓ ขันธกวัตร ๑๔
มหาวัตร ๘๒ ศีล สมาธิ และวิปสสนา ชื่อวาปฏิปตติสัทธรรม . พระ
สัทธรรมนี้ คือ อริยมรรค ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน ๑ ชื่อวาอธิคมสัทธรรม เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ ภิกษุทั้งหลาย ยอมเลาเรียนสิกขาบท
และวิภังคแหงสิกขาบทนั้น และเลาเรียนพระพุทธวจนะอื่น เพื่อสอง
ความแหงสิกขาบทและวิภังคนั้นใหกระจาง และเมื่อปฏิบัติสิกขาบทตาม
ที่ทรงบัญญัติไว ยังความปฏิบัติใหบริบูรณแลว ยอมบรรลุโลกุตรธรรม
ที่ตนจะพึงบรรลุไดดวยความปฏิบัติ, เพราะเหตุนั้น สัทธรรมแมทั้งสิ้น
นั้น จึงชื่อวาเปนสภาพมีความตั้งอยูยั่งยืน ก็ดวยสิกขาบทบัญญัติ.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "สทฺธมฺมฏิติยา."
ขอวา วินยานุคฺคหาย มีความวา จริงอยู เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ
วินัยทั้ง ๔ อยาง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑ สมถวินัย ๑ บัญญัต-ิ
วินัย ๑ ยอมเปนอันไดอนุเคราะห คืออุปถัมภค้ําชูเปนอันดี. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "วินยานุคฺคหาย" ก็บทเหลานั้นทั้งหมด
แล พึงประกอบกับคํานี้วา "เราจักบัญญัติสิกขาบท." ประกอบบทตน
และบทสุดทาย ในบรรดาบทเหลานั้นดังนี้วา "เราจักบัญญัติสิกขาบท
เพื่อความเห็นชอบของสงฆ ฯลฯ เราจักบัญญัติสิกขาบท เพื่อความ
อนุเคราะหวินัย." อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงทําสังขลิกนัย
อยางนี้วา "ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นเปนความสําราญแหง
สงฆ ความสําราญแหงสงฆอันใด อันนั้นเพื่อขมบุคคลทั้งหลายผูเกอ
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ยาก" และทรงทําวิธีประกอบมีบทหนึ่ง ๆ เปนหลัก บทละสิบหน
อยางนี้วา "ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นเปนความสําราญแหง
สงฆ ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นเพื่อขมบุคคลทั้งหลายผูเกอ
ยาก ดังนี้ แลวตรัสคําใดไวในคัมภีรบริวารวา
"ในปกรณวาดวยอํานาจประโยชน มี (อรรถ)
ผลรอยหนึ่ง มี (ธรรม) เหตุรอยหนึ่ง มี (นิรุตติ)
ภาษาสําหรับกลาวสองรอย และมีญาณสี่รอย "
คํานั้นทั้งหมด พึงทราบในบทวา "สงฺฆสุฏตาย" เปนตน. แต
คํานั้นแหละ จักมีแจงในคัมภีรบริวารนั่นเอง เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึง
ไมพรรณนาไวในที่นี้ฉะนี้แล.
[ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท]
พระผูพระภาคเจา ครั้นทรงอานิสงสแหงการบัญญัติสิกขาบทไว
อยางนั้นแลว เมื่อจะทรงชี้แจงกิจที่ภิกษุทั้งหลายควรทําในสิกขาบทนั้น
จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้
ขึ้นอยางนี้."
พระองคตรัสอธิบายไวอยางไร ?
ตรัสอธิบายไวอยางนี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล พวกเธอ
พึงแสดง พึงเลาเรียน พึงทรงจํา และพึงบอกแกบุคคลเหลาอื่น ซึ่ง
สิกขาบทนี้ คือที่มีอานิสงสอันเราแสดงอยางนี้ ในปาฏิโมกขุทเทสอยางนี้."
จริงอยู จ ศัพทในคําวา "เอวฺจ ปน" นี้ มีการนําเนื้อความเกิน
มาเปนอรรถ เพราะฉะนั้น เนื้อความนี้ ยอมเปนอันทานนํามาแลว.
๑

๑. วิ. บริวาร. ๘/๓๕๗.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงคําที่พระองคตรัสไว
วา "สิกขาบทนี้" จึงตรัสวา "อนึ่ง ภิกษุใด พึงเสพเมถุนธรรม,
ภิกษุนี้ ยอมเปนปาราชิก หาสังวาสมิได." เมื่อพระองคทรงบัญญัติ
ปฐมปาราชิก ใหมั่นเขา ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนี้แลว เรื่องลิงตัวเมีย
แมอื่นอีกก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ. เพื่อแสดงเรื่องลิงตัวเมีย
ที่เกิดขึ้นนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงไดกลาวคํานี้ไววา
"ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้." อธิบายความแหงคํานั้นวา "สิกขาบทนี้
ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวอยางนี้ แกภิกษุทั้งหลาย
และเรื่องอื่นนี้ ก็ไดเกิดขึ้นแลว.
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อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง
[เรื่องลิงตัวเมีย]
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องอื่นที่เกิดขึ้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย
จึงไดกลาวคําเปนตนวา "เตน โข ปน สมเยน." ในคําวา "เตน
โข ปน สมเยน" เปนตนนั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไมกระจางดังตอ
ไปนี้ :สองบทวา มกฺกฏึ อามิเสน ความวา จําพวกสัตวดิรัจฉานเปน
อันมาก มีเนื้อ นกยูง ไก และลิงเปนตน ไมมีความคิดระแวงรังเกียจ
เพราะอานุภาพแหงคุณมีขันติและเมตตาเปนตน ของภิกษุทั้งหลาย ใน
ปามหาวัน ยอมเที่ยวไป ณ ที่เรือนบําเพ็ญเพ็ญเพียร. มีคําอธิบายวา
"ภิกษุใดรูปหนึ่ง เอาอามิส มีขางตม ขาสวย และของเคี้ยวเปนตน
ลอ คือสงเคราะหนางลิงตัวหนึ่ง ในบรรดาสัตวดิรัจฉานเปนตนเหลา
นั้น."
บทวา ตสฺสา เปนสัตตมีวิภัตติ.
บทวา ปฏิเสวติ ความวา ยอมเปนผูเสพมาก. วัตตมานาวิภัตติ
ยอมลงในอรรถวา ปจุร คือมาก.
สองบทวา โส ภิกขฺ ุ ไดแก ภิกษุผูเสพเมถุนธรรมนั้น.
สองบทวา เสนาสนจาริก อาหิณฑ
ฺ นฺตา ความวา ภิกษุอาคันตุกะ
เหลานั้น มาเฝาพระพุทธเจา ไดอาคันตุกภัตแตเชาตรู ทําภัตกิจ
เสร็จแลวชักชวนกันวา "พวกเราจักดูสถานที่อยูภิกษุทั้งหลาย"
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แลวก็เที่ยวไป. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายจึงกลาว
วา เสนาสนจาริก อาหิณฑ
ฺ นฺตา."
[ลังตัวเมียแสดงของลับแกภิกษุอาคันตุกะ]
หลายบทวา เยน เต ภิกขฺ ู เตนูปสงฺกมิ มีความวา ธรรมดา
สัตวดิรัจฉานทั้งหลาย ครั้นไดทําความคุนเคยกับภิกษุรูปหนึ่งแลว ก็ยัง
ความคิดเชนนั้นนั่นเอง ใหเกิดขึ้น แมในภิกษุเหลาอื่นดวย. เพราะฉะนั้น ลิงตัวเมียนั้น จึงไดเขาไปหาภิกษุเหลานั้น จนถึงที่อยู, ครั้น
แลว ก็ไดแสดงวิการนั้นแมแกภิกษุเหลานั้น เหมือนกับแสดงแกภิกษุ
ที่ตนคุนเคยฉะนั้น.
บทวา เฉปฺป แปลวา หาง.
บทวา โอทฺทิสิ แปลวา วางไวตางหนา.
สองบทวา นิมิตฺตมฺป อกาสิ ความวา ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น
ยอมรูความตองการเมถุน ดวยความกําหนดอยางใด ดวยกิริยาอยางใด,
ลิงตัวเมียนั้น ก็ไดทํานิมติ นั้น ดวยความกําหนดและกิริยานั้น ๆ.
สองบทวา โส ภิกฺขุ ความวา นี้เปนวิหาร (ทีอ่ ยู) ของ
ภิกษุใด, (ภิกษุนั้น ยอมเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้ ไมตอง
สงสัยแล).
สองบทวา เอกมนฺต นิลียึสุ ความวา ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น
ไดแอบซอนอยู ณ โอกาสแหงหนึ่ง.
สองบทวา สจฺจ อาวุโส ความวา ภิกษุรูปนัน้ เพราะถูกพวก
๑

๑. บาลีเปน โอฑฺฑิ แปลวา แอน, เดง.
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ภิกษุอาคันตุกะเห็นกรรมที่เธอทํานั้นอยางประจักษตาทักทวงขึ้น เหมือน
จับโจรไดพรอมกับของกลางฉะนั้น เมื่อไมสามารถจะพูดคําเปนตนวา
"ผมทํากรรมชั่วอะไรหรือ ?" จึงพูดรับวา "จริง ขอรับ !"
หลายบทวา นนุ อาวุโส ตเถว ต โหติ ความวา คุณ !
แมในเพราะสัตวเดียรัจฉานตัวเมีย สิกขาบทนั้น ยอมเปนเหมือนใน
หญิงมนุษยมิใชหรือ. (คุณ ! เมื่อภิกษุสุทินนเสพเมถุนธรรมในหญิง
มนุษย สิกขาบท ยอมมีฉนั ใด, เมื่อคุณเสพเมถุนธรรมแมในสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย สิกขาบทนั้น ก็ยอมเปนเหมือนกันฉันนั้น มิใชหรือ ?)
จริงอยู การมองดูก็ดี จับตองก็ดี ลูบคลําก็ดี แตะตองก็ดี กระทบก็ดี
แมซึ่งหญิงมนุษย เปนความชั่วหยาบทั้งนั้น. กิริยามีการมองดูเปนตน
นั้นทั้งหมด แมซึ่งสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปนความชั่วหยาบเหมือนกัน;
ในหญิงมนุษยและสัตวดิรัจฉานตัวเมียนี้ จะมีความแปลกกันอะไร ? ทาน
ไดอางเลสในฐานที่มิใชเลส แล.
หลายบทวา อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป ปาราชิโก โหติ
อสวาโส ความวา พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงทําสิกขาบทใหมั่นขึ้น
อีกวา "ภิกษุเสพเมถุนธรรม แมในสัตวเดรัจฉานตัวเมีย ก็เปนปาราชิก
เหมือนกัน."
[สิกขาบททั้งหมด 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, สิกขาบทนั้นชื่อวา เปนโลกวัชชะ ที่เหลือเปน
ปณณัตติวัชชะ.
บรรดาโทษ ๒ อยางนั้น อนุบัญญัติในสิกขาบทที่เปนโลกวัชชะ
เมื่อเกิดขึ้น กั้น ปดประตู ตัดกระแส ทําใหตึงขึ้นกวาเดิม ยอมเกิด
ขึ้น. สวนอนุบัญญัตินี้วา "เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ เวนไวแตฝน "
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพราะไมมีการลวงละเมิด และเพราะเปน
อัพโพหาริก. ในสิกขาบทที่เปนปณณัตติวัชชะ เมื่อภิกษุยังไมไดทําการ
ลวงละเมิด อนุบัญญัติ เมื่อเกิดขึ้นทําใหเพลาลง ปลดเปลื้องออก
เปดประตูให ทําไมใหเปนอาบัติตอ ๆ ไป ยอมเกิดขึ้น เหมือนอนุบัญญัติ
ในคณโภชนสิกขาบทและปรัมปรโภชนสิกขาบทฉะนั้น. สวนอนุบัญญัติ
เห็นปานนี้วา "โดยที่สุด (บอก) แมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวม
ชั่วขณะ " ชือ่ วามีคติเหมือนพระบัญญัติทีเดียว เพราะเกิดขึ้นในเมื่อ
ภิกษุทําการลวงละเมิดแลว. ก็เพราะปฐมสิกขาบทนี้เปนโลกวัชชะ ไมใช
เปนปณณัตติวัชชะ; เพราะฉะนั้น อนุบัญญัตินี้ ก็กั้น ปดประตู ตัด
กระแส ไดแกทําใหตึงขึ้นกวาเดิมอีก ยอมเกิดขึ้น.
ครั้นเมือ่ พระผูมีพระภาคเจาทรงประมวลเรื่องแมทั้งสองมาแลว
บัญญัติปฐมปาราชิก ทําใหตึงขึ้นกวาเดิม ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนั้น
เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตรแมอื่นก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบญ
ั ญัติ.
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแหงเรื่องภิกษุวัชชีบุตรนั้น พระธรรมสังคาหกเถระ
ทั้งหลาย จึงไดกลาวคํานี้วา "ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค
เจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้." อธิบายความ
๑

๓

๑. วิ. มหา. ๑/๑๗๒. ๒. วิ. มหา. ๑/๒๒๔. ๓. วิ. มหา. ๑/๓๐๒.

๒
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แหงคํานั้นวา "สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
แลวอยางนี้ แกภิกษุทั้งหลาย และเรื่องแมอื่นนี้ ก็ไดเกิดขึ้น."
จบมักกฏีวัตถุกถา.
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อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง
[เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร]
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องแมอื่นที่เกิดขึ้นแลว 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 ที่ไดเกิดขึ้นใน
พระศาสนาทั้งหมดนั้น ไดเกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยภิกษุชาววัชชีบุตร.
จริงอยางนั้น แมพระเทวทัต ไดพวกภิกษุชาววัชชีบุตรเปนฝกฝายแลว
จึงทําลายสงฆ. ก็พวกภิกษุชาววัชชีบุตรนั่นแล ไดแสดงสัตถุศาสนา
นอกธรรมนอกวินัย ในเมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานได ๑๐๐ ป.
บรรดาภิกษุชาววัชชีบุตรเหลานั้นนั่นแล แมภิกษุเหลานี้ บางพวกถึง
เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทแลวอยางนี้ ก็ไดสรงน้ําตามความตองการ ฯลฯ
ไดเสพเมถุนธรรมตามความตองการ ดวยประการฉะนี้.
ในบทวา "าติพฺยสเนนป" นี้ มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :- คําวา
"ความพินาศ ความยอยยับ ความกระจัดกระจาย ความทําลาย ความ
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ฉิบหาย" ทั้งหมดนี้ มีความหมายอยางเดียวกัน. ความยอยยับแหง
เหลาญาติ ชือ่ วา ญาติพยสนะ. อันความยอยยับแหงญาตินั้น (ถูกตอง
แลว). อธิบายวา "อันความพินาศแหงญาติซึ่งมีการลงราชอาญา ถูกโรค
เบียดเบียน ความตายและความพลัดพรากเปนเครื่องหมาย (ถูกตองแลว)."
แมในบททั้ง ๒ ก็นัยนี.้ สวนในบทที่ ๓ โรคที่ทําความไมมีโรคใหพินาศ
ไปนั่นเอง ชื่อวา โรคพยสนะ. จริงอยู โรคนั้น ยอมทําความไมมีโรค
ใหยอมยับไป คือกระจายไป ไดแกใหพินาศไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
พยสนะ. ความยอมยับคือโรค ชื่อวา โรคพยสนะ. อันความยอมยับคือ
โรคนั้น (ถูกตองแลว."
บทวา ผุฏา คือ ทวมทับ ไดแกครอบงํา. อธิบายวา "ผู
ประกอบพรอมแลว."
หลายบทวา น มย ภนฺเต อานนฺท พุทฺธครหิโน มีความวา
ทานอานนทเจาขา ! พวกกระผมมิไดติเตียนพระพุทธเจา คือมิไดกลาว
โทษพระพุทธเจา มิไดติเตียนพระธรรม มิไดติเตียนพระสงฆ.
สองบทวา อตฺตครหิโน มย ความวา พวกกระผมติเตียนตนเอง
เทานั้น คือกลาวโทษของตน.
บทวา อลกฺขิกา แปลวา ผูหมดสิริ.
บทวา อปฺปฺุา แปลวา ผูมีบญ
ุ นอย.
หลายบทวา วิปสฺสกา กุสสาน ธมฺมาน มีความวา พวก
กระผมจะพึงเปนผูเห็นแจงซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงจําแนกไวแลวในอารมณ ๓๘ ประการ. อธิบายวา "ออกจาก
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อารมณนั้น ๆ แลว จะเห็นดวยแจงธรรมเหลานี้ทีเดียว."
บทวา ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต ความวา เบื้องตนแหงราตรี ชือ่
บุรพราตรี, เบื้องปลายแหงราตรี ชื่อ อปรราตรี, มีคําอธิบายวา
"ปฐมยามและปจฉิมยาม."
บทวา โพธิปกฺขิกาน คือ มีในฝายแหงปญญาเครื่องตรัสรู.
อธิบายวา "เปนอุปการะแกอรหัตมรรคญาณ."
บทวา ภาวนานุโยค แปลวา ความประกอบเนือง ๆ ในการเจริญ
(โพธิปกขิยธรรม).
สองบทวา อนุยุตฺตา วิหาเรยฺยาม ความวา พวกกระผมละ
คิหิปลิโพธ และอาวาสปลิโพธิแลว จะพึงเปนผูประกอบขวนขวาย ไมมี
กิจอื่นอยูในเสนาสนะอันสงัด.
บทวา เอวมาวุโส ความวา พระเถระ เมื่อไมทราบอัธยาศัย
ของเธอเหลานั้น ไดฟงคําอวดอางมากมายนี้ ของภิกษุเหลานั้นแลว
จึงสําคัญอยูวา "ถาเธอเหลานี้ จักเปนผูเชนนี้ไซร, ก็เปนการดี"
แลวรับคําวา ได ทานผูมีอายุทั้งหลาย !
[เรื่องทรงหามมิใหภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท]
แมสองบทวา "อฏาน อนวกาโส " นี้ เปนอันตรัสหามเหตุ.
จริงอยู เหตุ ทานเรียกวา "ฐานะ และโอกาส" เพราะเปนที่ตั้ง
แหงผล โดยความที่ผลนั้นเปนไปเนื่องดวยเหตุนั้น และเพราะเหตุนั้น
ก็เปนโอกาสแหงผลนั้น โดยความที่เหตุนั้นเปนไปเนื่องดวยผลนั้น. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงหามเหตุนั้น จึงตรัสวา "อฏานเมต อานนฺท
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อนวกาโส" เปนตน ความวา ฐานะหรือโอกาสนี้ไมมี.
ขอวา "ย ตถาคโต" คือ มิใชโอกาส. ความวา ฐานะ
หรือโอกาสนี้ ไมมี.
สองบทวา ย ตถาตโต ความวา พระตถาคตจะพึงถอนปาราชิก
สิกขาบทที่บัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแหงพวกวัชชีหรือพวก
ภิกษุชาววัชชีบุตร ดวยเหตุใด, เหตุนั้น ไมมี. ความจริง ถาพระผูมีพระภาคเจาจะพึงประทานอุปสมบทแกภิกษุชาววัชชีบุตรเหลานี้ ผูทูลขอ
อยูวา "ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงไดอุปสมบท" ดังนี้ไซร. เมือ่
เปนเชนนั้น พระองคก็จะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไววา
"ยอมเปนปาราชิก หาสังวาสมิได." แตเพราะเหตุที่พระองคไมทรงถอน
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลวนั้น ฉะนั้น จึงตรัสวา "นั่น ไมใชฐานะ"
เปนตน.
หลายบทวา โส อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีความอนุเคราะหเทียว ทรงทราบวา "ก็ถา
ภิกษุนั้นมาแลวอยางนี้ พึงไดรับอุปสมบทไซร, เธอพึงเปนผูไมมีความ
เคารพในศาสนา, แตเธอตั้งอยูในภูมิของสามเณรแลว จักเปนผูมีความ
เคารพ และจักทําประโยชนตนได" จึงตรัสวา "เธอมาแลว ไมควร
ใหอุปสมบท."
หลายบทวา โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความวา พระผูมีพระเจาทรงทราบแลววา "ภิกษุนั้นมาแลวอยางนี้ ยังดําริอยูใน
ภาวะเปนภิกษุ จักเปนผูมีความเคาระในศาสนา เพราะความที่เธอมีศีล
ยังไมวิบัติ, เธอ เมื่อยังมีอุปนิสัยอยู จักบรรลุประโยชนสูงสุด
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ตอกาลไมนานนักแล" จึงตรัสวา "เธอนั้นมาแลว ควรใหอุปสมบท."
พระผูมพี ระภาค ครั้นทรงแสดงภิกษุชาววัชชีบุตร ผูไมควรให
อุปสมบท และผูควรใหอุปสมบท ในบรรดาเหลาภิกษุชาววัชชีบุตร
ผูเสพเมถุนธรรม มาแลวอยางนี้ มีพระประสงคจะประมวลเรื่องทั้ง ๓
มา แลวทรงบัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณ จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอยางนี้" แลวไดทรง
บัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณอยางนี้วา :- โย ปน ภิกฺขุ ฯปฯ อสวาโส
แปลวา
"อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุทงั้ หลาย
แลว ไมกลาวคืนสิกขา ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล พึงเสพ
เมถุนธรรม โดยที่สุแมในดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุนี้เปนปาราชิก
หาสังวาสมิได. "
[วินัย ๔ อยาง]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกเนื้อความแหงสิกขาบท
นั้น จึงตรัสคําเปนตนวา "โย ปนาติ โย ยาทิโส."
ก็พระวินัยธร ผูปรารถนาความเปนผูฉลาดในสิกขาบท วิภังคแหง
สิกขาบทนั้น และวินัยวินิจฉัยทั้งนั้น ควรทราบวินัย ๔ อยาง.
จริงอยู พระธรรมสังคาหกมหาเถระทั้งหลาย ผูม ี
ฤทธิ์มากในปางกอน ไดนําวินัย ๔ อยางออกเปดเผย
แลว.
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๔๒.
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วินัย ๔ อยางเปนไฉน ? วินัย ๔ อยางคือ สูตร สุตตานุโลม
อาจริยวาท อัตโนมัติ ซึง่ พระนาคเสนเถระหมายเอากลาวไว
(ในมิลินทปญหา) วา "มหาบพิตร ! เนื้อความอันกุลบุตรพึงรับรอง
ดวยบทดั้งเดิมแล ดวยรส ดวยความเปนวงศแหงอาจารย ดวยความ
อธิบาย ."
[อรรถาธิบายวินัย ๔ อยาง]
จริงอยู บรรดาคําเหลานี้ คําวา "อาหจฺจบท" ทานประสงค
เอาสูตร. คําวา "รส" ทานประสงคเอาสุตตานุโลม. คําวา
"อาจริยวงศ" ทานประสงคเอาอาจริยวาท. คําวา "อธิบาย" ทาน
ประสงคเอาอัตโนมัติ.
บรรดาวินัย ๔ อยางนั้น ทีช่ ื่อวา สูตร ไดแกบาลีในวินัยปฎก
ทั้งมวล. ที่ชอื่ วา สุตตานุโลม ไดแกมหาประเทศ ๔ ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวอยางนี้วา :(๑) "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดหามไววา 'สิ่งนี้
ไมควร' ถาสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่เปนอกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ'
สิ่งนั้น ไมควรแกทานทั้งหลาย;
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดหามไววา 'สิ่งนี้
ไมควร' ถาสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนอกัปปยะ
สิ่งนั้น ควรแกทานทั้งหลาย;
(๓) ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดอนุญาตไววา 'สิ่งนี้
๑

๑. นัย- มิลินทปญหา. ๒๐๓.
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ควร' หากสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่เปนอกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ,
สิ่งนั้น ไมควรแกทานทั้งหลาย;
(๔) ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดอนุญาตไววา 'สิ่งนี้
ควร' หากสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนอกัปปยะ,
สิ่งนั้น ควรแกทานทั้งหลาย. "
ทีช่ ื่อวา อาจริยวาท ไดแกแบบอรรถกถา ซึ่งวางไวสําหรับ
วินิจฉัยนอกทองเรื่อง นอกพระบาลี ซึ่งพระอรหันต ๕๐๐ องค ผูเปน
ธรรมสังคาหกะตั้งไว.
ทีช่ ื่อวา อัตโนมัติ ไดแกคําที่พนจากสูตร สุตตานุโลม และ
อาจริยวาท กลาวตามอาการที่ปรากฏดวยอนุมาน คือดวยความตามรูแหง
ตน ดวยการถือเอานัย ดวยการถือเอาใจความ. อีกนัยหนึ่ง เถรวาท
แมทั้งหมด ที่มาในอรรถกถาแหงพระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย
ชื่อวา อัตโนมัติ.
[วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเปนตน]
แตกุลบุตร ผูอางอัตโนมัตินั้นกลาว ไมควรจะยึดถือใหแนนแฟน
กลาว ควรกําหนดเหตุเทียบเคียงบาลีกับเนื้อความ และเนื้อความ
กับบาลี แลวจึงกลาว. อัตโนมัติ ควรสอบสวนดูในอาจริยวาท.
ถาลงกันและสมกันในอาจริยวาทนั้นไซร, จึงควรถือเอา. ถาไมลงกัน
ไมสมกัน, ไมควรถือเอา. จริงอยู ขึ้นชื่อวา อัตโนมัตินี้ เพลา
กวาทุกอยาง. อาจริยวาท มีกําลังกวาอัตโนมัติ. แมอาจริยวาทก็ควร
๑

๑. วิ. มหา. ๕/๓๒๑.
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สอบสวนดู ในสุตตานุโลม. เมื่อลงกัน สมกันแท ในสุตตานุโลมนั้น
จึงควรถือเอา, ฝายที่ไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา. เพราะวา
สุตตานุโลม มีกําลังกวาอาจริยวาท. แมสุตตานุโลม ก็ควรสอบสวนดู
ในสูตร. เมื่อลงกัน สมกันแท ในสูตรนั้น จึงควรถือเอา, ฝายที่ไมลงกัน
ไมสมกัน ไมควรถือเอา. เพราะวาสูตรเทานั้น เปนของมีกําลังกวา
สุตตานุโลม. จริงอยู สูตรเปนของอันใคร ๆ คัดคานไมได เปนเหมือน
สงฆผูทํา (สังคายนา) เปนเหมือนกาลที่พระพุทธเจาทั้งหลายยังทรง
พระชนมอยู. เพราะฉะนั้น เมื่อใดภิกษุสองรูป สากัจฉากัน, สกวาที
อางสูตรกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาว. เมื่อนั้น ทั้งสองรูปนั้น
ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวนสุตตานุโลม
ในสูตร. ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา, ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควร
ถือเอา, ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสูตรกลาว, ปรวาทีอางจาริยวาทกลาวไซร, แม
ทั้งสองรูปนั้น ก็ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน ควร
สอบสวนอาจริยวาทในสูตร. ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา. เมือ่ อาจริยวาท
ไมลงกันและไมสมกัน ทั้งเปนขอที่นาตําหนิ ก็ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยู
ในสูตรเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสูตรกลาว, ปรวาที อางอัตโนมัติกลาวไซร,
แมทั้งสองรูปนั้น ก็ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน ควร
สอบสวนอัตโนมัติในสูตร. ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา, ถาไมลงกัน
ไมสงกัน ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที อางสูตรกลาวไซร,
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ควรสอบสวนสูตรในสุตตานุโลม. ถาลงกัน สมกัน ปรากฏมาในบาลี
ขึ้นสูสังคีติทั้ง ๓ ครั้ง จึงควรถือเอา, ถาไมปรากฏเหมือนอยางนั้น
ไมลงกัน ไมสมกัน, เปนพาหิรกสูตร สิโลกโศลก หรือสูตรที่นา
ตําหนิอื่น ๆ ซึ่งมาจากบรรดาสูตรทั้งหลาย มีคุฬหเวสสันดรคุฬหวินัย
และคุฬหเวทัลละเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยู
ในสุตตานุโลมเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที อางอาจริยวาท
กลาวไซร, ควรสอบสวนอาจริยวาท ในสุตตานุโลม, ถาลงกัน สมกัน
ควรถือเอา, ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยูใน
สุตตานุโลมเทานั้น.
ถาสกวาทีนั้น อางสุตตานุโลมกลาว, ปราวาที อางอัตโนมัติ
กลาวไซร, ควรสอบสวนอัตโนมัติ ในสุตตานุโลม. ถาลงกัน สมกัน
ควรถือเอา, ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยูใน
สุตตานุโลมเทานั้น.
ก็ถาสกวาทีนี้ อางอาจาริยวาทกลาว, ปรวาที อางสูตรกลาวไซร,
ควรสอบสวนสูตรในอาจริยวาท. ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา. สูตร
ที่นาตําหนินอกนี้ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางอาจริยวาทกลาว, ปรวาที อางสุตตานุโลม
กลาวไซร, ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอาจริยวาท. เมื่อลงกัน สมกัน
แท จึงควรถือเอา. นอกนี้ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาท
เทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางจริยวาทกลาว, ปรวาที อางอัตโนมัติกลาวไซร,
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ควรสอบสอนอัตโนมัติในอาจริยวาท. ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา,
ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น
การถือเอา (มติ) ของตนนั่นแล ควรทําใหมีกําลัง (ใหมีหลักฐาน).
อนึ่ง ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาที อางสูตรกลาว
ไซร, ควรสอบสวนสูตรในอัตโนมัติ, ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา.
สูตรที่นาตําหนินอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาที อางสุตตานุโลมกลาว
ไซร, ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอัตโนมัติ. เมื่อลงกัน สมกันแท
ควรถือเอา. นอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาที อางอาจริยวาท
กลาวไซร, ควรสอบสวนอาจริยวาทในอัตโนมัติ. ถาลงกัน สมกัน
ควรถือเอา. อาจริยวาทที่นาตําหนินอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยู
ในอัตโนมัติเทานั้น. การถือเอา (มติ) ของตนนั่นแล ควรทําใหมี
กําลัง (ใหมหี ลักฐาน). อนึ่ง ไมควรทําการเพิดเพย หรือตําหนิใน
ที่ทั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ถาสกวาทีนี้ กลาวอันวา "เปนกัปปยะ" ปรวาที กลาวอาง
วา "เปนอกัปปยะ" ควรสอบสวนสิ่งนั้น ๆ ในสูตรและสุตตานุโลม
ถาสิ่งนั้น เปนกัปปยะ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ. ถาสิ่งนั้น เปน
อกัปปยะ, ก็ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะ.
ถาสกวาทีนี้ ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเครื่อง
สาธกสิ่งที่เปนกัปปยะ แกฝายปรวาทีนั้นไซร, ปรวาทีไมพบเหตุ, ก็
ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ.
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ถาปรวาที ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเครื่อง
สาธกสิ่งที่เปนอกัปปยะแกฝายสกวาทีนั้นไซร. สกวาทีนั้น ไมควรถือมั่น
ตั้งอยูวา "การถือเอามติของตน" (ถูกฝายเดียว). ควรยอมรับวา
"ดีละ" แลวตั้งอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะเทานั้น. ถาวา เงาแหงเหตุ
แมของทั้งสองฝาย ยอมปรากฏชัดไซร, ขอที่ทั้งสองฝายคัดคานนั่นแล
เปนการดี, แตควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะ. เพราะวา ครั้นมาถึง
วินัยแลว อันภิกษุบริษัท ควรอาศัยการวิจารณสิ่งที่ควร และไมควร
ปองกันไว ควรทําการยึดถือใหมั่นคง ควรตัดกระแสเสีย, ควรตั้งอยู
ในความเปนผูหนักนั่นแล.
อนึ่ง ถาสกวาทีนี้ กลาวอางวา "เปนอกัปปย," ปรวาที กลาว
อางวา "เปนกัปปยะ," ควรสอบสวนสิ่งนั้น ๆ ในสูตรและสุตตานุโลม. ถาสิ่งนั้นเปนกัปปยะ. ควรตัง้ อยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ. ถาสิ่งนั้น
เปนอกัปปยะ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะ.
ถาสกวาทีนี้ ชี้แจงถึงสิ่งที่อกัปปยะ ดวยสูตรคําวินิจฉัยและ
เหตุมากมายไซร, ปรวาที ไมไดพบเหตุ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปน
อกัปปยะ.
ถาปรวาที ชี้แจงถึงสิ่งเปนกัปปยะ ดวยสูตคําวินิจฉัยและเหตุ
มากมายไซร, สกวาทีนั้น มิไดพบเหตุ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ.
ถาวา เงาแหงเหตุแมของทั้งสองฝาย ยอมปรากฏชัดไซร, ไมควรสละ
การถือเอา (มติ) ของตน. เหมือนอยางวา ในสิ่งที่เปนกัปปยะและ
อกัปปยะ และในสิ่งที่เปนอกัปปยะและกัปปยะ ทานกลาววินิจฉัยนี้ไวแลว
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ฉันใด. ในวาทะวาเปนอนาบัติก็ดี ในวาทะวาเปนอาบัติและ
อนาบัติก็ดี ในวาทะวาเปนลหุกาบัติและครุกาบัติก็ดี ในวาทะวาเปน
ครุกาบัติและลหุกาบัติก็ดี ก็ควรทราบวินิจฉัย ฉันนั้น.
จริงอยู ในวาทะที่วาเปนอนาบัติและอาบัติเปนตนนี้ มีความ
ตางกันในเพราะเหตุสักวาชื่อเทานั้น, ในนัยแหงการประกอบความ หา
มีความตางกันไม, เพราะฉะนั้น การประกอบความ ทานจึงไมทําให
พิสดาร. เมื่อเกิดคําวินิจฉัยถึงสิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะเปนตน อยาง
นี้แลว ฝายใด ไดพบเหตุมากมาย ในสูตร สุตตานุโลม อาจริยวาท
และอัตโนมัติ, ควรตั้งอยูในวาทะของฝายนั้น. อนึ่ง ทั้งสองฝาย เมื่อ
ไมไดพบเหตุและคําวินิจฉัย โดยประการทั้งปวง ไมควรละทิ้งสูตร ควร
ตั้งอยูในสูตรเทานั้น ฉะนี้แล. พระวินัยธร ผูปรารถนาความเปนผูฉลาด
ในสิกขาบท วิภังคแหงสิกขาบทนั้น และวินิจฉัยทั้งสิ้น ควรทราบวินัย
๔ อยาง ดังพรรณนามาฉะนี้.
[พระวินัยธรประกอบดวยลักษณะ ๓ อยาง]
ก็และ บุคคลผูทรงวินัย แมครัน้ ทราบวินัย ๔ อยางนี้แลว ก็
ควรเปนผูประกอบดวยลักษณะ ๓. จริงอยู ลักษณะแหงพระวินัยธร
๓ อยาง ควรปรารถนา. ลักษณะ ๓ อยาง เปนไฉน ? ลักษณะ
๓ อยาง คือ :- คําวา "ก็สูตรของพระวินัยธรรมนั้น เปนพุทธพจน
ที่มาถูกตองคลองแคลวดี วินิจฉัยดี โดยสูตร โดยพยัญชนะ " นี้เปน
ลักษณะอันหนึ่ง. คําวา "ก็พระวินัยธรนั้น เปนผูม ั่นคง ไมงอนแงน
๑

๑. นย. วิ. ปริวาร. ๘/๓๒๙.
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ในวินัยแล" นี้เปนลักษณะที่สอง. คําวา "ก็ลําดับอาจารยแล เปน
ลําดับที่พระวินัยธรนั้นจําไดถูกตอง ทําใหขึ้นใจไดดี ใครครวญถูกตอง
ดีแลว " นี้เปนลักษณะที่สาม.
[อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร]
ในคําวา "สุตฺตฺจ" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- วินัยปฎก
ทั้งสิ้น ชื่อวาสูตร, สูตรนั้นของพระวินัยธรนั้น เปนพุทธพจนที่มา
ถูกตอง คือมาดวยดี.
บทวา สุปฺปวตฺติต ไดแก เปนไปดวยดี คือชํานาญ คลองปาก.
หลายบทวา สุวินิจฺฉิต สุตฺตโต อนุพฺยฺชนโส ไดแก ที่
วินิจฉัยเรียบรอย คือที่ตนตัดความสงสัย เรียนเอาไว โดยบาลีปริปุจฉา
และอรรถกถา.
หลายบทวา วินเย โข ิโต โหติ ความวา พระวินัยธร
นั้นเปนผูตั้งมั่นในพระวินัย ดวยความเปนลัชชีภกิ ษุ. จริงอยู อลัชชีภิกษุ
แมเปนพหุสูต เพราะคาที่ตนเปนผูหนักในลาภ ก็แกลงกลาวใหผิด
แบบแผน แสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย ยอมทําอุปทวะมากมาย
ในพระศาสดา คือ กอใหเกิดสังฆเภทบาง สังฆราชีบาง. ฝายภิกษุ
ลัชชี เปนผูมักรังเกียจ ใครการศึกษา แมเพราะเหตุแหงชีวิต ก็ไม
แกลงกลาวใหผิดแบบแผน ยอมแสดงเฉพาะธรรม เฉพาะวินัยเทานั้น
คือทําสัตถุศาสนาใหเปนที่เคารพตั้งอยู. จริงอยางนั้น พระมหาเถระ
ทั้งหลายในปางกอน เปลงวาจา ๓ ครั้งวา "ในอนาคตกาล ภิกษุ
๑

๑. น.ย. วิ. ปริวาร. ๘/๓๒๙.
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ลัชชี จักรักษาไว, ภิกษุลัชชี จักรักษาไว" ดังนี้เปนตน. ก็ภกิ ษุ
รูปใด เปนลัชชี ดังกลาวมาแลวนั้น ภิกษุรูปนั้น เมื่อไมละ ไมฝาฝน
วินัย ยอมเปนผูตั้งมั่น คือมั่นคงอยูในวินัย ดวยความเปนลัชชีภิกษุ
ฉะนี้แล.
บทวา อสหิโร ความวา บุคคลใด ถูกผูอื่นถามดวยบาลีโดย
เบื้องต่ํา หรือเบื้องสูง ดวยลําดับบทหรืออรรถกถา ยอมทุรนทุราย
กระสับกระสาย ไมอาจตั้งมั่นอยูได ยอมคลายตามคําที่ผูอื่นกลาว ทิ้ง
วาทะของตนเสีย ถือเอาวาทะของผูอื่น ผูนั้น ชื่อวาผูงอนแงน. ฝาย
บุคคลใด ถูกผูอื่นถามดวยบทเบื้องต่ําและสูง หรือดวยลําดับบท ใน
บาลีก็ดี ในอรรถกถาก็ดี ยอมไมทุรนทุราย ไมกระสับกระสาย เปรียบ
เหมือนเอาแหนบจับขนทีละเสน ๆ ฉะนั้น ชี้แจงกะเขาวา "ขาพเจา
กลาวอยางนี้, อาจารยทั้งหลายของขาพเจา ก็กลาวอยางนี้." อนึ่ง บาลี
และวินิจฉัยบาลี ตั้งอยูในบุคคลใด ไมถึงความไปสิ้นไปหมดไป เหมือน
น้ํามันราชสีหที่ใสไวในภาชนะทองคํา ไมถึงความสิ้นไปหมดไปฉะนั้น,
บุคคลนี้ ทานเรียกวา "ผูไมงอนแงน."
หลายบทวา อาจริยปรมฺปรา โข ปนสฺส สุคคฺ หิตา โหติ
ความวา ลําดับแหงพระเถระ คือลําดับวงศ เปนลําดับที่พระวินัยธรนั้น
จําไดอยางถูกตอง.
บทวา สุมนสิกตา ไดแก ทําใหขึ้นใจอยางดี แตพอนึก ก็
ปรากฏได คลายประทีปที่ลุกโชนฉะนั้น.
บทวา สูปธาริตา ไดแก ใครครวญเปนอยางดี คือใครครวญโดย
เบื้องตน เบื้องปลาย และอนุสนธิ โดยผล และโดยเหตุ.
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[ลําดับอาจารยตั้งแตพระอุบาลีเถระเปนตนมา]
บุคคลละมติของตนแลวเปนผูกลาวความบริสุทธิ์แหงอาจารย คือ
นําลําดับอาจารย ไดแกถอ งแถว (ระเบียบ) แหงพระเถระทั้งหมด
อยางนี้ คือ พระอาจารยของขาพเจาเรียนเอาในสํานักของอาจารยชื่อ
โนน, อาจารยนั้นเรียนเอาในสํานักอาจารยชื่อโนน, ไปตั้งไวจนใหถึง
คําวา "พระอุบาลีเถระเรียนเอาในสํานักของพระพุทธเจา."
พระอาจารยรูปตอ ๆ มา ไดนําแมจากพระอุบาลีเถระนั้นมา คือ
ไดนําลําดับแหงพระอาจารย ไดแกถองแถวแหงพระเถระทั้งหมดจนใหถึง
พระอาจารยของตน แลวตั้งไวอยางนี้วา "พระอุบาลีเถระ เลาเรียน
มาในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา. พระทาสกเถระ เลาเรียนมาใน
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 โดยนัยอยางต่ําที่สุด ก็ควร
ทราบเหมือนอยางพระอาจารย และอาจารยของอาจารย กลาวบาลีและ
ปริปุจฉาฉะนั้น.
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[พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณ ควรตรวจดูฐานะ ๖ อยางกอน]
ก็แล พระวินัยธรผูประกอบพรอมดวยลักษณะ ๓ อยางนี้แลว
เมื่อสงฆประชุมกันเพื่อวินิจฉัยเรื่อง และเรื่องก็หยั่งลงแลว ทัง้ โจทก
และจําเลยก็ใหการแลว เมื่อจะพูดไมควรดวนตัดสินทีเดียว ควรตรวจ
ดูฐานะทั้ง ๖ เสียกอน.
ฐานะ ๖ อยางเปนไฉน ? ฐานะ ๖ อยางนั้น คือ :- ควร
ตรวจดูเรื่อง ๑ ตรวจดูมาติกา ๑ ตรวจบทภานีย ๑ ตรวจดูติกปริจเฉท ๑ ตรวจดูอันตราบัติ ๑ ตรวจดูอนาบัติ ๑.
[อรรถาธิบายฐานะ ๖ อยาง]
จริงอยู พระวินัยธร แมเมื่อตรวจดูเรื่อง ยอมเห็นอาบัติบางอยาง
อยางนี้คือ ภิกษุผูมีจีวรหาย ควรเอาหญาหรือใบไมปกปดกายจึงมา.
แตไมควรเปลือยกายมาเลย, ภิกษุใดพึงเปลือยกายมา, ภิกษุนั้นตองอาบัติ
ทุกกฏ. พระวินัยธรนั้น ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณ
นั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูมาติกา ยอมเห็นบรรดาอาบัติ ๕ กอง กอง
ใดกองหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา "เปนปาจิตตีย ในเพราะสัมปชานมุสาวาท."
เธอ ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูบทภาชนีย ยอมเห็นบรรดาอาบัติ ๗ กอง
กองใดกองหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา "ภิกษุเสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว
๑

๑. วิ. มหา. ๒/๓๘. ๒. วิ. มหา. ๒/๑๕๔.

๒
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ยังมิไดกัดกิน ตองอาบัติปาราชิก, เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดกิน
แลวโดยมาก ตองอาบัติถุลลัจจัย. " เธอ ครั้นนําสูตรจากบทภาชนีย
มาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูติกปริจเฉท ยอมเห็นการกําหนดติกสังฆาทิเสสบาง ติกปาจิตตียบาง ติกทุกกฏบาง อาบัติอยางใดอยางหนึ่งบาง
เธอ ครั้นนําสูตรมาจากบาลีติกปริจเฉทนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณ
นั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูอันตราบัติ จะเห็นอันตราบัติ ในระหวางแหง
สิกขาบทอยางนี้วา "ภิกษุ ยกขึ้นซึ่งดุนไฟ (ตกไปคืนไวตามที่) ตอง
อาบัติทุกกฏ." เธอ ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูอนาบัติ จะเห็นอนาบัติที่ทานแสดงไวแลว
ในสิกขาบทนั้น 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

๒

๒

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 "เปนเทศนาคามินี." ถาเปนวุฏฐานคามินี, ก็ควรบอกวา "เปนวุฏฐานคามินี."
ถาฉายาปาราชิกปรากฏแกภิกษุผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้นไซร, ไมควร
บอกวา "เปนอาบัติปาราชิก." เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา การลวง
ละเมิดเมถุนธรรม และการลวงละเมิดอุตริมนุสธรรมเปนของหยาบ.
สวนการละเมิดอทินนาทานและมนุสสวิคคหะเปนของสุขุม เปนการรวดเร็ว
ดังใจ ภิกษุยอมตองวีติกกมะทั้งสองนั้น ดวยอาการสุขุมทีเดียว (และ)
ยอมรักษาไวดวยอาการสุขุม (เหมือนกัน). เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูถูกถาม
ความรังเกียจสงสัย ซึ่งมีความละเมิดนั้นเปนที่ตั้งโดยพิเศษ ไมควรพูดวา
"ตองอาบัติ" ถาอาจารยเธอยังมีชีวิตอยูไซร, หลังจากนั้น ภิกษุผูฉลาด
ในการวินิจฉัยนั้น ควรสงภิกษุนั้นไปวา "เธอจงถามอาจารยของขาพเจา
ดูเถิด." ถาเธอกลับมาอีก บอกวา "อาจารยของทาน คนดูจากพระสูตร
พระวินัยแลวบอกผมวา ' เปนสเตกิจฉา ' (ยังพอแกไขได)," ในกาลนั้น
ภิกษุผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้น ควรพูดกะเธอวา "ดีละ ๆ, เธอจงทํา
อยางที่อาจารยพูด." ก็ถาอาจารยของเธอไมมีไซร, แตพระเถระผูเลาเรียน
รวมกันมีตัวอยู, พึงสงเธอไปยังสํานักของพระเถระนั้น ดวยสั่งวา
"พระเถระผูเลาเรียนลวงกับขาพเจาเปนคณปาโมกข มีตัวอยู, เธอจงไปถาม
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ทานดูเถิด." แมเปนพระเถระนั้นวินิจฉัยวา "เปนสเตกิจฉา" ก็ควร
บอกกะเธอวา "ดีละ, เธอจงทําตามคําของพระเถระนั้นใหดีทีเดียว."
ถาแมพระเถระผูเลาเรียนรวมกัน ของเธอไมมีไซร, มีแตภิกษุผูเปน
อันเตวาสิกนั้น ดวยสั่งวา "เธอจงไปถามภิกษุหนุมรูปโนนดูเถิด."
แมเมื่อภิกษุผูเปนอันเตวาสิกนั้น วินจิ ฉัยวา "เปนสเตกิจฉา" ก็ควร
พูดกะเธอวา "ดีละ, เธอจงทําตามคําของภิกษุนั้นใหดี. ถาฉายาปาราชิก
นั่นแล ปรากฏแมแกภิกษุหนุมไซร, แมอันภิกษุนั้น ก็ไมควรบอกภิกษุ
ผูตองอาบัติวา "เธอเปนปาราชิก."
[ภิกษุผูมีศีลไมบริสุทธิ์ กรรมฐานยอมไมเจริญ]
จริงอยู ความบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา เปนของไดดวยยาก,
การบรรพชาและการอุปสมบท เปนของไดดวยยากยิ่งกวานั้น. แตพระ
วินัยธร ควรพูดอยางนี้วา "เธอ จงปดกวาดโอกาสที่เงียบสงัด แลว
นั่งพักกลางวัน ชําระศีลใหบริสุทธิ์ จงมนสิการอาการ ๓๒ ดูกอ น."
ถาศีลของภิกษุนั้น ไมเศราหมองดางพรอยไซร, กรรมฐานยอมสืบตอ,
สังขารทั้งหลาย ก็เปนของปรากฏชัดขึ้น, จิตก็เปนเอกัคคตา ดูได
บรรลุอุปจาระและอัปปนาสมาธิฉะนั้น. ถึงวันจะลวงเลยไปแลวก็ตาม
เธอก็ไมทราบ. ในเวลาวันลวงเลยไป เธอมาสูที่อุปฏฐากแลว ควรพูด
อยางนี้วา "ควรเปนไปแหงจิตของเธอ เปนเชนไร ?" ก็เมื่อเธอบอก
ความเปนไปแหงจิตแลว ควรพูดกะเธอวา "ขึ้นชื่อวาบรรพชา มีความ
บริสุทธิ์แหงจิตเปนประโยชน, เธออยาประมาท บําเพ็ญสมณธรรมเถิด."
สวนภิกษุใด มีศีลขาด, กรรมฐานของภิกษุนั้น ยอมไมสืบตอ, จิตยอม
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ปนปวน ถูกไฟคือความเดือดรอนแผดเผาอยู ดุจถูกทิ่มแทงดวยปฏัก
ฉะนั้น, ภิกษุนั้น ยอมลุกขึ้นในขณะนั้นทีเดียว เหมือนนั่งอยูบนกอนหิน
ที่รอนฉะนั้น, เธอมาแลว ถามวา "ความเปนไปแหงจิตของทาน
เปนอยางไร ?" เมื่อเธอบอกความเปนไปแหงจิตแลว ควรพูดวา
"ขึ้นชื่อวาความลับของผูกระทํากรรมชั่ว ยอมไมมีในโลก๑, แทจริง
บุคคลผูกระทําความชั่ว ยอมรูดวยตนเอง กอนคนอื่นทั้งหมด, ตอจากนั้น
อารักขเทพดาทั้งหลาย สมณพราหมณและเทพเจาเหลาอื่น ผูรูจิตของ
บุคคลอื่น ยอมรู (ความชั่ว) ของเธอ, บัดนี้ เธอนั่นแล จงแสวงหา
ความสวัสดีแกเธอเองเถิด."
กถาวาดวยวินัย ๔ อยาง และกถาวาดวยลักษณะเปนตนของพระวินัยธร จบ.
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๑. ชาตกัฏฐกถา. ๔/๒๔๘.
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อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังคปฐมปาราชิก
บัดนี้ ขาพเจาจักพรรณนาเนื้อความวิภังคแหงสิกขาบทตอไป ใน
คําวา "โย ปนาติ โย ยาทิโส" เปนตน ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว
มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:สองบทวา โย ปน เปนบทที่ควรจําแนก. บทเปนตนวา
"โย ยาทิโส" เปนบทจําแนกแหงบทวา "โย ปน" นั้น. ก็
ในสองบทวา โย ปน นี้ ศัพทวา ปน สักวาเปนนิบาต, บทวา
โย เปนบทบอกเนื้อความ, และบทวา "โย" นั้น แสดงบุคคล
โดยไมกะตัว; เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอรรถ
แหงบทวา โย นั้น จึงตรัสเฉพาะ โย ศัพท ซึ่งแสดงบุคคลโดย
ไมกําหนดลงไป. เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในบทวา โย
ปน นี้อยางนี้.
บทวา โย ปน มีคําอธิบายวา "โยโกจิ" แปลวา "ผูใด
ผูหนึ่ง " ก็บคุ คลที่ชื่อวา ผูใดผูหนึ่งนั้น ยอมปรากฏดวยอาการอันหนึ่ง
ในเพศ ความประกอบ ชาติ ชื่อ โคตร ศีล ธรรมเครื่องอยู โคจร
และวัย แนแท; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศ
ประเภทนั้น เพื่อใหรูจักบุคคลนั้น โดยอาการอยางนั้น จึงตรัสคําวา
"ยาทิโส" เปนตน. ในคําวา "ยาทิโส" เปนตนนัน้ มีวินิจฉัย
ดังนี้:-
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บทวา ยาทิโส มีความวา วาดวยอํานาจเพศ จะเปนบุคคลเชน
ใดหรือเชนนั้นก็ตามที คือจะเปนสูงหรือคนเตี้ย คนดําหรือคนขาว
หรือคนมีผิวเหลือง คนผอมหรือคนอวนก็ตามที่.
บทวา ยถายุตฺโต มีความวา วาดวยอํานาจกิจที่ประกอบ จะเปน
คนประกอบดวยการงานเชนในเชนหนึ่งก็ตามที คือจะเปนคนประกอบ
ดวยนวกรรม หรือจะประกอบดวยอุเทศ หรือประกอบดวยธุระคือการ
อบรม (คือวิปสสนาธุระ) ก็ตามที.
บทวา ยถาชจฺโจ มีความวา วาดวยอํานาจชาติ จะเปนคนมีชาติ
อยางใด หรือเปนคนมีชาติอยางนั้นก็ตามที คือจะเปนกษัตริย หรือเปน
พราหมณ หรือเปนแพทย เปนศูทรก็ตามที.
บทวา ยถานาโม มีความวา วาดวยอํานาจชื่อ จะเปนคนที่ชื่อ
อยางใด หรือมีชื่ออยางนั้นก็ตามที่ คือชื่อวา พุทธรักขิต หรือชื่อธรรมรักขิต หรือชือ่ วาสังฆรักขิตก็ตามที.
บทวา ยถาโคตฺโต มีความวา วาดวยอํานาจโคตร จะเปนผู
มีโคตรอยางใด หรือมีโคตรอยางนั้น หรือวาดวยโคตรเชนในเชนหนึ่ง
ก็ตามที คือจะเปนกัจจานโคตร หรือวาเสฏฐโคตร หรือโกสิยโคตร
ก็ตามที.
บทวา ยถาสีโล มีความวา ในปรกติทั้งหลาย จะเปนผูมี
อยางใดเปนปกติ หรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนปกติก็ตามที คือวาจะเปน
ผูมีนวกรรมเปนปรกติ หรือมีอุเทศเปนปกติ หรือมีธุระคือการอบรม
(คือวิปสสนาธุระ) เปนปรกติก็ตามที.
บทวา ยถาวิหารี มีความวา แมในธรรมเครือ่ งอยูทั้งหลาย
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จะเปนผูมีอยางใดเปนเครื่องอยู หรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนเครื่องอยู
ก็ตามที คือวาจะเปนผูมีนวกรรมเปนเครื่องอยู หรือมีอุเทศเปนเครื่องอยู
หรือวามีธุระคือการอบรม (คือวิปสสนาธุระ) ก็ตามที.
บทวา ยถาโคจโร มีความวา ถึงในโคจรทั้งหลายเลา จะเปน
ผูมีอยางใดเปนโคจร หรือวามีอยางนั้นเปนโคจรก็ตามที คือวาจะเปนผูมี
นวกรรมเปนโคจร หรือมีอุเทศเปนโคจร หรือมีธุระคือการอบรมเปน
โคจรก็ตามที.
สวนในบทวา "เถโร วา" เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- จะ
เปนผูใด หรือวาเปนผูนั้น ในบรรดาผูเจริญโดยวัยเปนตนก็ตามที, คือ
อธิบายวา จะเปนพระเถระ เพราะมีพรรษาครบสิบ หรือวาเปนผูไม
เพราะมีพรรษาหยอนหา หรือวาจะเปนผูปานกลาง เพราะมีพรรษาเกิน
กวาหาก็ตามที. โดยที่แท บุคคลนั้นทัง้ หมด พระผูมีพระภาคตรัสใน
อรรถนี้วา " โย ปน."
[อรรถาธิบายความหมายแหงภิกษุศัพทเปนตน]
ในภิกขุนิเทส มีวินิจฉัยดังนี้:- ผูใดยอมขอ เหตุนั้น ผูนั้น
ชื่อวาผูขอ. อธิบายวา "จะไดก็ตาม ไมไดก็ตาม ยอมขอดวยวิธี
ขออยางประเสริฐ." ชื่อวาผูอาศัยการเที่ยวขอ เพราะเปนผูอาศัยการ
เที่ยวขอ ที่พระพุทธเจาเปนตน ทรงอาศัยแลว. จริงอยู บุคคลผูใด
ผูหนึ่งละกองโภคะนอยหรือมาก ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน, บุคคล
ผูนั้น ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ เพราะละการเลี้ยงชีวิตโดยกสิกรรมและ
โครักขกรรมเปนตนเสีย ยอมรับถือเพศนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ภิกษุ.
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อีกอยางหนึ่ง แมฉันภัตที่เขานําดวยหาบ อยูในทามกลางวิหาร
ก็ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ เพราะมีความเปนใหญอยูเนื่องดวยผูอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ เพราะเปนผูเกิดอุตสาหะ
ในบรรพชา อาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เพราะฉะนั้น
ึจึงชื่อวา ภิกษุ.
ผูใดยอมทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว เพราะทําคา ผัสสะและสี ให
เสียไป เหตุนั้น ผูนั้น ชือ่ วา ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว บรรดาการ
ทําคาใหเสียไปเปนตนนั้น พึงทาบการทําคาใหเสียไป เพราะตัดดวย
ศัสตรา. จริงอยู ผืนผาแมมีราคาตั้งพัน ที่เขาเอามีดตัดใหเปนชิ้นนอย
ชิ้นใหญแลว ยอมมีราคาเสียไป คือมีคาไมถึงแมครึ่งหนึ่งจากราคาเดิม.
พึงทราบการทําผัสสะใหเสียไป เพราะเย็บดวยดาย. แทจริง ผืนผาแม
ที่มีสัมผัสเปนสุขที่ถูกเย็บดวยดายแลว ยอมมีผัสสะเสียไป คือถึงความ
เปนผาที่มีผัสสะแข็งหยาบ. พึงทราบการทําสีใหเสียไป เพราะหมนหมอง
ดวยสนิทเข็มเปนตน. แทจริง ผืนผาแมที่บริสุทธิ์ดีตั้งแตทําการดวยเข็ม
ไปแลว ยอมมีสีเสียไป คือยอมละสีเดิมไป เพราะสนิมเข็ม และเพราะ
น้ําที่เปนมลทินอันเกิดจากเหงื่อมือ และเพราะการยอมและทํากัปปะใน
ที่สุด. ผูใด ชื่อวา ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว เพราะทรงผืนผาที่ถูก
ทําลายดวยอาการ ๓ อยาง ดังอธิบายมาแลวนั้น เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา
ภิกษุ.
อีกอยางหนึ่ง ผูใด ชื่อวา ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว เพราะ
สักวาทรงผากาสาวะทั้งหลาย ซึ่งไมเหมือนกับผาของคฤหัสถ เหตุนั้น
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ผูนั้น ชื่อวา ภิกษุ.
บทวา สมฺาย ความวา โดยบัญญัติ คือโดยโวหาร. จริงอยู
บุคคลบางคนยอมปรากฏวา "เปนภิกษุ" โดยสมัญญาเทานั้น. จริง
อยางนั้น ในกิจนิมนตเปนตน มนุษยทั้งหลาย เมื่อนับจํานวนภิกษุอยู
นับเอากระทั่งพวกสามเณรเขาดวยแลว พูดวา "ภิกษุจํานวนรอยรูป,
ภิกษุจํานวนพันรูป."
บทวา ปฏิฺาย คือ โดยความปฏิญญาของตนเอง. จริงอยู
บุคคลบางคน ยอมปรากฏวา "เปนภิกษุ" แมโดยความปฏิญญา.
พึงทราบความปฏิญญาวา "เปนภิกษุ" นั้น เกิดมีได ดังในประโยค
เปนตนอยางนี้วา "ถามวา ' ใครในทีน่ ี้ ?' ตอบวา ' คุณ ! ขาพเจา
เอง เปนภิกษุ." ก็ความปฏิญญานี้ เปนความปฏิญญาที่ชอบธรรม
ซึ่งพระอานนทเถระไดกลาวไวแลว. อนึ่ง โดยสวนแหงราตรี แมพวก
ภิกษุผูทุศีล เดินสวนทางมา เมื่อถูกถามวา "ใครในที่นี้ ?" ตอบวา
"พวกขาพเจา เปนภิกษุ" ดังนี้ เพื่อประโยชนแกปฏิญญาที่ไมชอบธรรม
ไมเปนความจริง.
บทวา เอหิภิกฺขุ ความวา ผูถึงความเปนภิกษุ คืออุปสมบท
ดวยเอหิภิกขุ ดวยเพียงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา อยางนี้วา
"เธอ จงมาเปนภิกษุเถิด" ชื่อวาภิกษุ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ทอดพระเนตรเห็นบุคคลผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย เพื่อเปนเอหิภิกขุ จึง
ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา ซึ่งมีสีดุจทอง ออกจากระหวางบังสุกุล
จีวรอันมีสีแดง เปลงพระสุรเสียงกังวานดังเสียงพรหม ตรัสเรียกวา
"เธอ จงมาเปนภิกษุเถิด, จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกข
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โดยชอบเถิด." พรอมกับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั้นนั่นเอง
เพศคฤหัสถ (ของผูเพงอุปสมบทนั้น) อันตรธานไป, บรรพชาและ
อุปสมบทก็สําเร็จ, ผูนั้นก็เปนผูมีศีรษะโลน นั่งหมผากาสาวะ คือนุง
(ผาอันตรวาสก) ผืนหนึง่ หม (ผาอุตราสงค) ผืนหนึ่ง พาด (ผา
สังฆาฏิ) ไวบางบาผืนหนึ่ง มีบาตรดินที่มีสีเหมือนดอกอุบลเขียวคลองไว
ที่จะงอยบาขางซาย. ภิกษุนั้นทานกําหนด ดวยบริขาร ๘ ที่สวมสอดเขา
ที่รางกาย อันพระโบราณาจารยกลาวไวอยางนี้วา
"บริขารเหลานี้คือ ไปไตรจีวร บาตร มีดนอย เข็ม
และผารัดประคดเอง เปน ๘ ทั้งผากรองน้ํา ยอม
ควรแกภิกษุผูประกอบความเพียร"
เปนผูสมบูรณดวยอิริยาบถ เหมือนพระเถระตั้งรอยพรรษา มีพระพุทธเจา
เปนพระอาจารย มีพระพุทธเจาเปนพระอุปชฌายะ ยืนถวายบังคมพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยูทีเดียว.
จริงอยู ครั้งปฐมโพธิกาล พระผูม ีพระภาคเจา ทรงใหกุลบุตร
อุปสมบท ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทานนั่นแล ในกาลชั่วระยะหนึ่ง, และ
ภิกษุผูอุปสมบทดวยวิธีอยางนี้ มีจํานวน ๑,๓๔๑ รูป, คืออยางไร ?
คือมีจํานวนดังนี้ :- พระปญจวัคคิยเถระ ๕ ยสกุลบุตร ๑ สหายผูเปน
บริวารของทาน ๕๔ ภัททาวัคคีย ๓๐ ปุราณชฎิล ๑,๐๐๐ ปริพาชก รวม
กับพระอัครสาวกทั้งสอง ๒๕๐ พระอังคุลิมาลเถระ ๑ (รวมเปน
๑,๓๔๑ รูป) สมจริงดังคําที่พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา
๑

๑. โยชนาใหเติมคําวา อุปลกฺขิโต เขามา.
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"ภิกษุ ๑,๓๐๐ รูป และเหลาอื่นอีก ๔๐ รูป ทั้ง
พระเถระผูมีปญญาอีก ๑ รูป, ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด
ทานกลาววา เปนเอหิภิกขุ."
ภิกษุเหลานั้น เปนเอหิภิกขุ จําพวกเดียวก็หามิได แมเหลาอื่น
ก็ยังมีอีกมาก. คืออยางไร ? คือมีจํานวนเปนตนอยางนี้วา "เสลพราหมณ
ทั้งบริวารมีจํานวน ๓๐๐ พระมหากัปปนะทั้งบริวารมีจํานวน ๑,๐๐๐
กุลบุตรชาวเมืองกบิลพัสดุมีจํานวน ๑๐,๐๐๐ พวกปารายนิกพราหมณ
(พราหมณบริวารกับมาณพ ๑๖ หัวหนาที่ฟงปารายนธรรมปริยาย) มี
จํานวน ๑๖,๐๐๐" (รวม ๒๗,๓๐๐ รูป). แตภิกษุเหลานั้น พระอรรถกถาจารยมิไดกลาวไว เพราะทานพระอุบาลีเถระมิไดแสดงไวใน
บาลีพระวินัยปฎก. ภิกษุเหลานี้ พระอรรถกถาจารยกลาวไว ก็เพราะ
ทานพระอุบาลีเถระแสดงไวในบาลีพระวินัยที่ปฎกนั้นแลว. (พระอรรถกถาจารยกลาวคําไวในอรรถกถา ) วา
"ภิกษุทั้งหมดแมเหลานี้ คือ ๒๗,๐๐๐ รูป และ
๓๐๐ รูป, ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด ทานกลาววา เปน
เอหิภิกขุ."
วิธีอุปสมบท ๘ อยาง
หลายบทวา ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโน มีความวา ผู
อุปสมบทดวยไตรสรณคมน ซึ่งลั่นวาจากลาว ๓ ครั้ง โดยนัยเปนตน
วา "พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ." จริงอยู ขึ้นชื่อวา อุปสัมปทา นี้
๑

๑. แปลตามนัยโยชนาสอนใหเติม.
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มี ๘ อยาง คือ เอหิภิกขุปอุปสัมปทา ๑ สรณคมนอุปสัมปทา ๑ โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทาา ๑ ปญหาพยากรณอุปสัมปทา ๑ ครุธมั มปฏิคคาหณอุปสัมปทา ๑ ทูเตนอุปสัมปทา ๑ อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา ๑ ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ๑.
[อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อยาง]
ในอุปสัมปทา ๘ อยางนั้น เอหิภิกขุอุปสัมปทา และสรณคมนอุปสัมปทา ขาพเจาไดกลาวแลวแล.
ทีช่ ื่อวา โอวาทปฏิคคาหณอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาที่ทรง
อนุญาตแกพระมหากัสสปเถระ ดวยการรับโอวาทนี้วา "เพราะเหตุนั้นแล
กัสสป ! เธอพึงศึกษาอยางนี้วา 'เราจักเขาไปตั้งความละอายและความ
เกรงไวในภิกษุ ทั้งที่เปนผูเฒา ทั้งที่เปนผูใหม ทั้งที่เปนผูปานกลาง
อยาแรงกลา,' เธอพึงศึกษาอยางนี้แล กัสสป ! เพราะเหตุนั้นแล
กัสสป ! เธอพึงศึกษาอยางนี้วา ' เราจักฟงธรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบดวยกุศล, เราจักเงี่ยหูลงฟงธรรมนั้นทั้งหมด ทําในใจใหสําเร็จ
ประโยชน รวบรวมไวทั้งหมดดวยใจ,' เธอพึงศึกษาอยางนี้แล กัสสป !
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา 'ก็สติที่เปนไปในกายของเรา ซึ่งประกอบดวย
ความสุข จักไมละเราเสีย,' เธอพึงศึกษาอยางนี้แล กัสสป !."
ทีช่ ื่อวา ปญหาพยากรณอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาที่ทรงอนุญาต
แกโสปากสามเณร. ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถามปญหาเนื่อง
ดวยอสุภ ๑๐ กะโสปากสามเณร ผูจงกรมตามเสด็จอยูในบุพพารามวา
"โสปากะ ! ธรรมเหลานี้คือ อุทธุมาตกสัญญาก็ดี รูปสัญญาก็ดี มีอรรถ
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๖๐. บาลีเดิมเปน กายคตาสติ น วิชหิสฺสติ ไมมี ม ศัพท.
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ตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแต
พยัญชนะเทานั้น ?" โสปากสามเณรนั้น ทูลแกปญ
 หาเหลานั้นได. พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานสาธุการแกเธอแลวตรัสถามวา "เธอไดกี่
พรรษาละ โสปากะ ? สามเณร ทูลวา "ขาแตพระผูมีพระภาค !
หมอมฉันได ๗ พรรษา."
พระผูมพี ระภาคเจา มีพระหฤทัยอันโสปากสามเณรใหยินดีวา
"โสปากะ เธอแกปญหาทัดเทียมกับสัพพัญุตญาณของเรา" แลวจึง
ทรงอนุญาตใหอุปสมบท. นีช้ ื่อวา ปญหาพยากรณอุปสมปทา.
ทีช่ ื่อวา ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาที่ทรง
อนุญาตแกพระนางมหาปชาบดี ดวยการรับครุธรรม ๘.
ทีช่ ื่อวา ทูเตน อุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแกนาง
อัฒกาสีคณิกา.
ทีช่ ื่อวา อัฏฐวาจิกา อุปสัมปทา ไดแกอัปสัมปทาของนางภิกษุณี
ดวยกรรม ๒ พวกนี้ คือ ญัตติจตุตถกรรมฝายภิกษุณีสงฆ ญัตติจตุตถกรรมฝายภิกษุสงฆ.
ทีช่ ื่อวา ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมทาของภิกษุ
ทั้งหลายในทุกวันนี้.
มีคํากลาวอธิบายวา "ผูมีอุปสมบทแลวในบรรดาอุปสัมปทา ๘
อยางเหลานี้ ดวยอุปสัมปทานี้ ที่ทรงอนุญาตแลวอยางนี้วา "ดูกอน
๑

๒

๓

๔

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
เหลานี้. "
บทวา "เจริญ" ไดแก ไมทราม. จริงอยู เสขบุคคลทั้งหลาย
มีกัลยาณปุถชุ นเปนตน จนถึงเปนพระอรหันต ยอมถึงความนับวา
"ภิกษุผูเจริญ " เพราะประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และ
วิมุตติญาณทัสสนะ อันเจริญ.
บทวา สาโร มีความวา เสขกัลยาณปุถุชนนั้น พึงทราบวา
"ภิกษุผูมีสาระ" เพราะประกอบดวยสาระทั้งหลายมีสีลสาระเปนตน
เหลานั้นนั่นเอง เปรียบเหมือนผาสีเขียว เพราะประกอบดวยสีเขียวฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระขีณาสพเทานั้น พึงทราบวา "ผูมีสาระ" เพราะ
เปนผูปราศจากกระพี้คือกิเลส.
บทวา เสกฺโข มีความวา พระอริยบุคคล ๗ จําพวก กับทัง้
กัลยาณปุถุชน ยอมศึกษาสิกขาบท ๓ เพราะเหตุนั้น จึงจัดเปนเสกขบุคคล. ในเสกขบุคคลเหลานั้น คนใดคนหนึ่งพึงทราบวา เปนภิกขุเสกขะ.
ที่ชื่อวา "อเสกขบุคคล" เพราะไมตองศึกษา. พระขีณาสพ ทาน
เรียกวา "อเสกขบุคคล" เพราะลวงเสหขธรรมเสียตั้งอยูในผลเลิศ ไมมี
สิกขาที่จะตองศึกษาใหยิ่งกวานั้น.
สองบทวา สมคฺเคน สงฺเฆน มีความวา ดวยสงฆ ชื่อวาเขาถึง
ความเปนผูพรอมเพรียงกันในกรรมอันหนึ่ง เพราะภิกษุผูเขากรรม
ในกรรมที่จะพึงทําดวยสงฆปญจวรรค โดยปริยายอยางต่ําที่สุดไดมาครบ
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๔/๔๒. ๒. นาจะวา ยอมถึงความนับวา ผูเจริญ เพราะประกอบดวย...
อันเจริญ ก็เปนภิกษุ แมตอไปก็นาจะนัยนี้.
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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 บรรลุซงึ่ ภาวะอันสูง.
อันความเปนภิกษุเปนภาวะในเบื้องบน (คือสูง). จริงอยู บุคคลนั้น
ทานเรียกวา "อุปสัมบัน" เพราะมาถึงความเปนภิกษุนั้น ดวยกรรมตาม
ที่กลาวแลว.
ก็ในอธิการนี้ มาแตญัตติจตุตถกรรมอยางเดียวเทานั้น. แตในที่นี้
ควรนําสังฆกรรมทั้ง ๔ มากลาวไวโดยพิสดาร. คํานั้นทั้งหมดทานกลาว
แลวในอรรถกถาทั้งหลาย. และสังฆกรรมเหลานัน้ คือ อปโลกนกรรม
ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุถกรรม บัณฑิตพึงเรียงไวตาม
ลําดับ แลวชักบาลีมากลาวโดยพิสดาร จากคัมภีรขันธกะ และกัมมวิภังค
ในที่สุดแหงคัมภีรบริวาร. ขาพเจาจักรพรรณนาสังฆกรรมเหลานั้นใน
กัมมวิภังค ในที่สุดแหงคัมภีรบริวารนั่นแล. เพราะวา เมื่อมีการพรรณนา
อยางนั้น ปฐมปาราชิกวรรณนา จักไมเปนการหนักไป. และการ
พรรณนาพระบาลีตามที่ตั้งไว ก็จักเปนวรรณนาที่รูกันไดงาย. ทั้งฐานะ
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เหลานั้น จักเปนของไมวางเปลา. เพราะฉะนั้น ขาพเจาจะทําการพรรณนา
ไปตามบทเทานั้น.
บทวา ตตฺร มีความวา บรรดาภิกษุทั้งหลาย ซึ่งกลาวโดยนัยมี
คําวา "ผูขอ" เปนตนเหลานั้น.
สองบทวา ยฺวาย ภิกฺขุ ตัดบทเปน โย อย ภิกฺขุ แปลวา
ภิกษุนี้ใด.
ขอวา สมคฺเคน สงฺเฆน ฯ เป ฯ อุปสมฺปนฺโม มีความวา
บรรดาอุปสัมปทา ๘ ผูอ ุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรมเทานั้น.
ขอวา อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขุ มีความวา ภิกษุนี้
ประสงคเอาวา "ภิกษุ" ในอรรถวา "เสพเมถุนธรรมแลว ยอมเปน
ผูพายแพ" นี้.
สวนภิกขุศัพทนอกนี้วา ภิกฺขโก เปนตน ตรัสดวยอํานาจการ
ขยายความ. และในคําวา ภิกฺขโก เปนตนนั้น ศัพทมีอาทิวา "ผูขอ"
ตรัสดวยอํานาจภาษา. สองบทนี้วา "เปนภิกษุโดยสมัญญา, เปนภิกษุ
โดยความปฏิญญา" ตรัสดวยอํานาจการรองเรียก.
บทวา "เอหิภิกฺขุ" ตรัสดวยอํานาจวิธีอุปสมบทที่กุลบุตรไดแลว
โดยมีพระพุทธเจาเปนอุปชฌายะ. สรณคมนภิกขฺ ุ ตรัสดวยอํานาจผู
อุปสมบทแลว ในเมื่อกรรมวาจายังไมเกิดขึ้น. ศัพทเปนตนวา "ผูเจริญ"
พึงทราบวา ตรัสดวยอํานาจคุณ.
พระผูมพี ระภาคเจา มิไดทรงจําแนกบทนี้วา "ภิกฺขูน" ไวใน
บัดนี้เลย เพราะไมมีใจความที่แปลก, เมื่อจะทรงแสดงสิกขาและสาชีพ
เพราะเปนเหตุใหภิกษุถุงพรอมแลว จึงเปนผูชื่อวาถึงพรอมดวยสิกขาและ
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สาชีพของภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา "สิกฺขา" เปนตน. ในคําวา
"สิกฺขา" เปนตนนั้น มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :ทีช่ ื่อวา สิกฺขา เพราะอรรถวา อันกุลบุตรพึงศึกษา.
บทวา ติสฺโส เปนสังขยากําหนดจํานวน.
บทวา อธิสีลสิกฺขา มีอรรถวิเคราะหวา ศีลยิ่ง คือสูงสุด เหตุนั้น
จึงชื่อวา อธิศีล. อธิศีลนัน้ ดวย เปนสิกขา เพราะอันกุลบุตรพึงศึกษา
ดวย เหตุนั้น จึงชื่อวา อธิศีลสิกขา. ในอธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา
ก็นัยนั่น.
[อรรถาธิบายอธิศีล อธิจติ อธิปญญา]
ถามวา "ก็ในอธิการนี้ ศีลเปนไฉน ? อธิศีลเปนไฉน ? จิต
เปนไฉน ? อธิจิตเปนไฉน ? ปญญาเปนไฉน ? อธิปญญาเปน
ไฉน ?"
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- ศีล มีองค ๕ และองค ๑๐ ชื่อวา
ศีลเทานั้นกอน. จริงอยู ศีลนั้น เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลวก็ตาม
ยังมิไดอุบัติขึ้นก็ตาม เปนไปอยูในโลก. เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ยอมชักชวนมหาชนให
สมทานในศีลนั้น. เมื่อพระพุทธเจายังมิไดอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจา
สมณพราหมณพวกกรรมวามีประพฤติชอบธรรม พระเจาจักรพรรดิมหาราช และพระมหาโพธิสัตว ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน (ในศีลนั้น).
พวกสมณพราหมณผูเปนบัณฑิตก็สมาทาน (ศีลนั้น) แมดวยตนเอง.
สมณพราหมณเปนตนเหลานั้น ครันบกเพ็ญกุศลธรรมนั้นใหบริบูรณแลว
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ยอมเสวยสมบัติในหมูทวยเทพและในหมูมนุษย.
สวนปาฏิโมกขสังวรศีล ทานเรียกวา "อธิศีล." จริงอยู ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น เปนศีลที่ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีลทั้งหมด ดุจ
พระอาทิตยยิ่งกวาแสงสวางทั้งหลาย ดุจภูเขาสิเนรุสูงกวาบรรพตทั้งหลาย
ฉะนั้น ยอมเปนไปไดเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น นอกพุทธุปบาทกาลหาเปนไปไม. ดวยวา สัตวอื่นไมสามารถยกบัญญัตินั้นขึ้นตั้งไวได.
ก็เพราะพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ทรงตัดกระแสทางแหงความประพฤติ
เสียหายทางกายทวารและวจีทวารไดเด็ดขาด โดยประการทั้งปวงแลว จึง
ทรงบัญญัติศีลสังวรนั้นไว อันสมควรแกความลวงละเมิดนั้น ๆ.
อนึ่ง ศีลที่สัมปยุตดวยมรรคและผลเทานั้น ชือ่ วาศีลที่ยิ่งแมกวา
ปาฏิโมกสังวร. แตศีลทีส่ ัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น ทานมิไดประสงค
เอาในอธิการนี้ เพราะวาภิกษุผูถึงพรอมศีลนั้น หาเสพเมถุนธรรมไม.
กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง และสมาบัติจิต ๘ ดวง ฝายโลกียรวมเขา
เปนอันเดียวกัน พึงทราบวา "จิตเทานั้น." และในกาลที่พระพุทธเจา
อุบัติขึ้นหรือไมอุบัติขึ้น จิตนั้นก็เปนไปอยู, การชักชวนและการสมาทาน
ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในศีลนั่นแล.
สวนสมาบัติจิต ๘ ดวง ที่เปนบาทแหงวิปสสนา ทานเรียกวา
"อธิจิต." จริงอยู อัฏฐสมาบัติจิตนั้น เปนจิตที่ยิ่งและสูงสุดกวาโลกิยจิตทั้งหมด ดุจอธิศีลยิ่งกวาบรรดาศีลทั้งหลายฉะนั้น และมีอยูเฉพาะ
ในพุทธุปบาทกาลเทานั้น นอกพุทธุปบาทกาล หามีไม. อีกอยางหนึ่ง
จิตที่สัมปยุตดวยมรรคและผลนั่นแล เปนจิตที่ยิ่งแมกวาอัฏฐสมาบัติจิตนั้น.
แตจิตที่สัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น ทานมิไดประสงคเอาในอธิการนี้.
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เพราะวา ภิกษุผูถึงพรอมจิตนั้น หาเสพเมถุนธรรมไม.
อนึ่ง กัมมัสสกตาญาณ (ญาณรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน)ซึ่ง
เปนไปโดยนัยมีอาทิวา "ผลทานที่ใหแลวมีอยู, ผลบูชาที่บูชาแลวมีอยู"
ชื่อวาปญญา, จริงอยู ปญญานั้น เมือ่ พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลวก็ตาม
มิไดอุบัติขึ้นก็ตาม เปนไปอยูในโลก. เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ยอมชักชวนมหาชนให
สมาทานในปญญานั้น. เมื่อพระพุทธเจายังมิไดอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจา สมณพราหมณ พวกกรรมวาทีประพฤติชอบธรรม พระเจา
จักรพรรดิมหาราชา และพระมหาโพธิสัตว ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน
(ในปญญานัน้ ). สัตวทั้งหลาย ผูเปนบัณฑิต ก็สมาทนแมดวยตนเอง.
จริงอยางนั้น อังกุรเทพบุตรไดถวายมหาทานสิ้นหมื่นป. เวลามพราหมณ
พระเวสสันดร และมนุษยบัณฑิตเหลาอื่นมากมาย ก็ไดถวายมหาทาน
แลว. เวลามพราหมณเปนตนเหลานั้น ครั้นบําเพ็ญกุศลธรรมนั้นให
บริบูรณแลว ก็ไดเสวยสมบัติในหมูทวยเทพและในหมูมนุษย.
สวนวิปส สานญาณ ที่เปนเครื่องกําหนดอาการคือไตรลักษณ
ทานเรียกวา "อธิปญญา." จริงอยู อธิปญญานั้น เปนปญญาที่ยิ่งและ
สูงสุดกวาบรรดาโลกิยปญญาทั้งหลลาย ดุจอธิศีลและอธิจิต ยิ่งและสูงสุด
กวาบรรดาศีลและจิตทั้งหลายฉะนั้น นอกพุทธบาทกาล หาเปนไปใน
โลกไม. ก็ปญ
 ญาที่สัมปยุตดวยมรรคและผลนั้นแล เปนปญญาที่ยิ่งแมกวา
วิปสสนาญาณนั้น. แตปญ
 ญาที่สัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น ทานมิได
ประสงคเอาในอธิการนี้. เพราะวา ภิกษุผูถึงพรอมปญญานั้น หาเสพ
เมถุนธรรมไม ฉะนี้แล.
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บทวา ตตฺร คือ บรรดาสิกขาทั้ง ๓ เหลานั้น.
หลายบทวา ยา อย อธิสีลสิกฺขา ไดแก อธิสลี สิกขานี้ใด
กลาวคือปาฏิโมกขศีล.
[อรรถาธิบายบทวา สิกขาและสาชีพ]
สองบทวา เอต สาชีวนฺนาม มีความวา สิกขาบทนั้นแมทั้งปวง
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวในพระวินัย นี่เรียกวา "สาชีพ"
เพราะเหตุวาเปนที่อยูรวมกัน คือเปนอยูอยางเดียวกัน เปนอยูถกู สวนกัน
ประพฤติถูกสวนกัน แหงภิกษุทั้งหลาย ผูตางกันโดยชนิด มีประเทศชาติและโคตรตาง ๆ กันเปนตน.
สองบทวา ตสฺมึ สิกขฺ ติ มีความวา ภิกษุทําสิกขาบทนั้นใหเปน
ที่พํานักแหงจิตแลว สําเหนียกพิจารณาดวยจิตวา "เราศึกษาสมควรแก
สิกขาบทหรือไมหนอ ?" ก็ภิกษุนี้ จะชื่อวาศึกษาอยูในสิกขาบท กลาว
คือสาชีพนั้นอยางเดียวเทานั้น ก็หามิได, แมในสิสขา ก็ชื่อวาศึกษาดวย.
สวนสองบทวา "ตสฺมึ สิกฺขติ" พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย
อํานาจบทที่เรียงเปนลําดับกันวา "เอต สาชีวนฺนาม" นี้. บทวา
"ตสฺมึ สิกขฺ ติ" นั้น พระองคตรัสอยางนั้น ก็จริงแล, แตทวา
เนื้อความในบทวา "ตสฺมึ สิกฺขติ" นี้ พึงเห็นอยางนี้วา "เมื่อยัง
สิกขาใหบริบูรณ ชื่อวาศึกษาอยูในสิกขานั้น และเมื่อไรลวงละเมิด
ชื่อวาศึกษาอยูในสิกขาบทนั้น." ถึงบทวา "เตน วุจฺจติ สาชีวสมาปนฺโน" นี้ ก็ตรัสดวยอํานาจแหงบทวาสาชีพ ซึ่งเปนลําดับเหมือนกัน.
อนึ่ง ภิกษุนี้ถึงพรอมแมซึ่งสิกขาเพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น บัณฑิต
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พึงทราบโดยอรรถาธิบายแมวา "ถึงพรอมสิกขา" ดวยวา เมื่ออรรถาธิบายอยางนั้น บทภาชนะแหงบทวา "สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน" นี้
ก็เปนอันบริบูรณ.
[อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา]
หลายบทวา สิกฺข อปจฺจกฺขาย ทุพฺพลย อนาวิกตฺวา มีความวา
ไมบอกคืนสิกขาดวย ไมประกาศความเปนผูทุรพลดวย. แมเมื่อทําให
แจงความเปนผูทุรพลแลว สิกขา ก็ยงั ไมเปนอันบอกลาเทียว,แตเมื่อ
บอกลาสิกขาแลว ความเปนผูทุรพล ก็ยอมเปนอันทําใหแจงดวย, เพราะเหตุนั้น ดวยบทวา "ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา" นี้ จึงไมไดเนื้อความ
พิเศษอะไร ๆ. ก็เหมือนอยางวา ดวยคําวา สองคืน ที่พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสไววา "พึงสําเร็จการนอนรวม สองสามคืน" ดังนี้ บัณฑิตก็ไม
ไดเนื้อความพิเศษอะไร ๆ. คําวา สองคืนนี้ พระองคตรัสโดยความเปนคํา
สละสลวยดวยพยัญชนะ โดยความเปนคําติดปากโลกดวยอํานาจโลกโวหาร
อยางเดียว ขอนี้ฉันใด, แมคําวา "ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล"
นี้ ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบวา "พระผูมีพระภาคตรัสโดยความเปนคํา
กลาวสะดวก โดยความเปนคําสละสลวยดวยพยัญชนะ โดยความเปนคํา
ติดปากโลก."
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงธรรมพรอม
ทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ, เพราะฉะนั้น จึงทรงยังอรรถใหถึงพรอมดวย
บทวา "ไมบอกคืนสิกขา" นี้ ยังพยัญชนะใหถึงพรอมดวยบท "ไม
ทําใหแจงความเปนผูทุรพล" นี.้ จริงอยู บทใจความเมื่อกลาวเฉพาะ
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บทเดียว ปราศจากบทแวดลอมเสียแลว ยอมไมไพเราะ เปรียบเหมือน
พระราชาผูปราศจากบริวาร และบุรุษผูปราศจากผาและอลังการ ยอมไม
งดงามฉะนั้น. อันบทใจความนั้น ยอมไพเราะก็ตอเมื่อพรอมดวยบท
ขางเคียง หอมลอม เหมาะแกใจความ.
อีกประการหนึ่ง ความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง ยอม
เปนใจความแหงการบอกลาสิกขา; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง ซึ่งเปนใจความ
ไดนั้น เมื่อจะทรงไขความบทวา "ไมบอกลาสิกขา" จึงตรัสวา "ไม
ไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล."
ในคําวา "ไมบอกลาสิกขา ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล"
นั้น หากจะพึงมีคําทวงวา "การทําใหแจงความเปนผูทุรพลทั้งหมด
ยังไมเปนการบอกลาสิกขา: เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาควรตรัส
บทวา 'ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล' ดังนี้เสียกอน แลวจึงตรัส
บทวา 'ไมบอกลาสิกขา' เพื่อจํากัดใจความแหงบทวา 'ไมทําใหแจง
ความเปนผูทุรพล' นั้น."
เฉลยวา "ก็คํานั้น หาควรกลาวไม" เพราะเหตุไร ? เพราะ
ไมมีลําดับแหงเนื้อความ. จริงอยู เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
"สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน" ดังนี้ เนื้อความ ยอมเปนอันพระองคตรัส
แลวตามลําดับ ในเมื่อตรัสวา "ตนถึงพรอมซึ่งสิกขาใด, ไมบอกลา
สิกขานั้น" หาใชตรัส (ตามลําดับ) โดยประการอื่นไม เพราะเหตุนั้น
คําวา "สิกฺข อปจฺจกฺขาย" นี้แล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกอน.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบเนื้อความในสองบทวา "ไมบอกลาสิกขา,
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ไมทําใหแจงความเปนผูทุรพล" นี้ ตามสมควรแกลําดับบาง.
พึงทราบอยางไร ?
พึงทราบอยางนี้ ในบทวา "ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ" นี้
ภิกษุถึงพรอมซึ่งสิกขาใด, ไมบอกคืนสิกขานั้น และถึงพรอมซึ่งสาชีพใด,
ไมทําใหแจงความเปนผูทุรพลในสาชีพนั้น."
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความแปลกกัน และ
ความไมแปลกกันแหงการบอกลาสิกขา และความทําใหแจงความเปนผู
ทุรพล และลักษณะแหงการบอกสิกขา จึงตรัสคําวา "อตฺถิ ภิกฺขเว"
เปนอาทิ. ในคํานั้น สองบทวา อตฺถิ ภิกฺขเว เปนตน เปนบทมาติกา.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกบทมาติกา ๒ นั้น จึงตรัสคําวา
"กถฺจ ภิกขฺ เว" เปนตน. ในคําวา "กถฺจ" เปนตนนั้น มี
การพรรณนาบทที่ยังไมชัดเจนดังตอไปนี้:บทวา กถ ไดแก ดวยอาการไร ?
บทวา ทุพฺพลยาวิกมฺมฺจ ไดแก ความทําใหแจงความเปนผู
ทุรพลดวย.
บทวา อิธ คือ ในศาสนานี้.
บทวา อุกฺกณฺิโต ความวา ผูถึงความเปนผูอยูยากในศาสนานี้
เพราะความเบื่อหนาย. อีกประการหนึ่ง มีคําอธิบายวา "ผูมีจิตฟุงซาน
ไมมีอารมณแนวแน ชะเงอ (ชูคอขึ้น) อยูดวยคิดวา "เราจะไปวันนี้
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เราจะไปพรุงนี้ เราจะไปจากนี้ เราจะไป ณ ที่นี้."
บทวา อนภิรโต ไดแก ผูปราศจากความยินดียิ่งในศาสนา.
สองบทวา สามฺา จวิตุกาโม ไดแก ผูอยากจะหลีกออกไป
จากความเปนสมณะ.
บทวา ภิกฺขุภาว คือ ดวยความเปนภิกษุ. บทวา ภิกฺขุภาว นี้
เปนทุติยาวิภัตติ เปนไปในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. สวนลักษณะที่สมควร
เปนตติยาวิภัตติ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสดวยตติยาวิภัตติทีเดียว ในคําวา
"พึงสะอิดสะเอียดดวยซากศพ คลองติดที่คอ" ดังนี้เปนตน.
บทวา อฏฏิยมาโน มีความวา ประพฤติตน เหมือนระอา คือ
ถูกบีบคั้น ถึงความลําบาก. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา "ผูอันความเปน
ภิกษุนั้นรบกวนอยู บีบคั้นอยู."
บทวา หรายมาโน ไดแก กระดากอยู.
บทวา ชิคุจฺฉมาโน ไดแก ผูเกลียดชังความเปนภิกษุนั้น เหมือน
เกลียดของสกปรกฉะนั้น.
บทวา "คิหิภาว ปฏยมาโน" เปนตน มีใจความชัดเจนทีเดียว.
ศัพทวา "ยนฺนูน" ในคําวา "ยนฺนูนาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย" นี้
เปนนิบาต แสดงความรําพึง. มีคําอธิบายดังนี้วา "หากเราพึงบอกคืน
พระพุทธเจาเสีย, การบอกคืนพระพุทธเจานี้ พึงเปนความดีของเราหนอ."
สองบทวา วทติ วิฺาเปติ มีความวา "ภิกษุมีความกระสักนั้น
ลั่นวาจากลาวเนื้อความนี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ หรือเหลาอื่น และยัง
บุคคลซึ่งตนบอกใหรูแจง คือใหเขาใจ."
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ปอักษรในบทวา "เอวมฺป" นี้ มีอันประมวลเนื้อความขางบน
มาเปนอรรถ. การทําใหแจงความเปนผูทุรพล และสิกขาไมเปนอัน
บอกลา ยอมมีแมดวยประการอยางนี้, การทําใหแจงความเปนทุรพล
และสิกขาไมเปนอันบอกลา แมดวยประการอื่น ก็ยังมีอีก.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะแสดงความทําใหแจงความ
เปนผูทุรพล และการไมบอกลาสิกขา แมดวยประการอยางอื่นนั้น จึง
ตรัสคําวา "อถวา ปน" เปนอาทิ. คํานั้นทั้งหมด โดยเนื้อความ
ชัดเจนทีเดียว แตพึงทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้:- ตั้งแตตนไป ๑๔ บท
เหลานี้ คือ :พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
ขาพเจาพึงบอกคืน พระพุทธเจา
ธมฺม
"
"
พระธรรม
สงฺฆ
"
"
พระสงฆ
สิกขฺ 
"
"
สิกขา
วินย
"
"
วินัย
ปาฏิโมกฺข
"
"
ปาติโมกข
อุทฺเทส
"
"
อุเทศ
อุปชฺฌาย
"
"
พระอุปชฌายะ
อาจริย
"
"
พระอาจารย
สทฺธิวิหาริก "
"
พระสัทธิวิหาริก
อนฺเตวาสิก
"
"
พระอันเตวาสิก
สมานูปชฺฌายก "
"
พระผูรวมอุปชฌายะ
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สมานาจริยก ปจฺจกฺเขยฺย ขาพเจาพึงบอกคืน พระผูรวมอาจารย
สพฺรหฺมจารึ
"
"
พระเพื่อนพรหมจรรย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสในวาระวาดวยทําใหแจงความผูทุรพลนี้ดวยอาการ
คือ การบอกลา.
๘ บทเหลานี้ คือ :คิหี
อสฺส
ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ
อุปาสโก
"
ขาพเจาพึงเปนอุบาสก
อารามิโก
"
ขาพเจาพึงเปนอารามิก
สามเณโร
"
ขาพเจาพึงเปนสามเณร
ติตฺถิโย
"
ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย
ติตฺภิยสาวโก
"
ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย
อสฺสมโณ
"
ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ
อสกฺยปุตฺติโย
"
ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายศากยบุตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอาการคือกําหนดภาวะดวยบทวา "อสฺส" นี้
แหงบรรดาบททั้งหลายมีบทวา "คิหี อสฺส" เปนตน.
๒๒ บทที่ประกอบดวยบทวา "ยนฺนนูนาห" นี้ พระองคตรัสแลว
ดังพรรณนามาฉะนี้. เหมือนอยางวา ๒๒ บท ทีป่ ระกอบดวยบทวา
"ยนฺนูนาห" นี้ พระองคตรัสแลวฉันใด, ๒๒ บท ที่ประกอบดวย
บทหนึ่ง ๆ ในบรรดาบทเหลานี้คือ:-
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ยทิ ปนาห พุทฺธ ปจฺจกเขยฺย ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคือพระพุทธเจา ฯลฯ
อถาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ
หนฺทาน พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ
โหติ เม พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึง
บอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ
พระองคก็ตรัสแลวฉันนั้น, รวมทั้งหมด จึงเปน ๑๑๐ บท ดวยประการ
ฉะนี้.
ตอจากบทวา "โหติ เม" เปนตนนั้นไป มี ๑๗ บท มีอาทิวา
๑

๒

๓

๔

๑-๒-๓. ที่เปยยาลไวนนั้ ใหเติมเหมือนในบาลีวินัยปฎก มหาวิภังค ๑/๔๔-๔๕. ดังนีค้ ือ:- ยทิ
ปานห พุทฺธ ปจฺจเขยฺย,ยทิ ปนาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง ยทิ ปนาห อสกฺยปุตฺติโย อสฺส
(๒๒ บท) อถาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย, อถาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง อถาห อสกฺยปุตฺติโย อสฺส
(๒๒ บท) หนฺทาห พุทฺธ ปจฺจเขยฺย, หนฺทาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง หนฺทาห อสกฺยปตฺติโย
อสฺส (๒๒ บท) โหติ เม พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย, โหติ เม ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง โหติ เม อสกฺยปุตฺติโย อสฺส (๒๒ บท).
๔. ที่เปยยาลไวนั้น ใหเติมเหมือนในบาลีวินัยปฏก มหาวิภังค ๑/๔๔-๔๕. ดังนี้คือ :- ยทิ
ปานห พุทธ ปจฺจกเขยฺย, ยทิ ปานห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง ยทิ ปนาห อสกฺยปุตฺติโย
อสฺส (๒๒ บท) อถาห พุทธ ปจฺจกฺเขยฺย, อถาห ธมฺม ปจฺจกเขยฺย จนถึง อถาห อสฺยปุตฺติโย
อสฺส (๒๒ บท) หนฺทาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย, หนฺทาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง หนฺทาห อสกฺยปุตฺติโย
อสฺส (๒๒ บท) โหติ เม พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย โหติ เม ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง โหติ เม อสกฺยปุตตฺ ิโย
อสฺส (๒๒ บท).
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"มาตณ สรามิ" "ขาพเจาระลึกถึงมารดา" ซึ่งเปนไปโดยนัยแสดง
วัตถุที่ตนควรระลึกถึง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขตฺต ไดแก ไรขา วสาลีเปนตน.
บทวา วตฺถุ ไดแก สถานที่เกิดขึ้นแหงหญา ใบไม ผัก และ
ผลไมนอยใหญ.
บทวา สิปฺป ไดแก ศิลปะของชางหมอและชางหูกเปนตน,
ตอจาก ๑๗ บทนั้นไป มี ๙ บท มีอาทิวา "มาตา เม อตฺถิ,
สา มยา โปเสตพฺพา" มารดาของขาพเจามีอยู, มารดานั้น ขาพเจา
ตองเลี้ยงดู" ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแสดงความเปนผูมีกังวล และมีความ
เกี่ยวของ.
ตอจาก ๙ บทนั้นไป มี ๑๖ บท มีอาทิวา "มาตา เม อตฺถิ, สา ม
เปเสสฺสติ" มารดาของขาพเจามีอยู, มารดานั้น จักเลี้ยงดูขาพเจา"
ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแสดงถึงบุคคลผูเปนที่อาศัยและผูเปนที่พํานัก.
ตอจาก ๑๖ บทนั้นไป มี ๘ บท มีอาทิวา "ทุกฺกร" พรหมจรรย
เปนภาวะที่ทําไดยาก" ซึ่งเปนไปดวยการแสดงถึงความที่พรหมจรรยมีการ
ฉันหนเดียวนอนคนเดียว เปนภาวะที่ทําไดยาก.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ทุกฺกร ภิกษุกระสันนั้น ยอมแสดง
ความที่พรหมจรรยทําไดยาก เพราะทํากิจวัตรทั้งหลาย มีการฉันหนเดียว
เปนตน.
ดวยบทวา น สุกร ยอมคานความที่พรหมจรรยเปนภาวะที่ทําไดงาย.
ในสองคําวา "ทุจฺจร น สุจร" นี้ พึงทราบนัยอยางนี้.
๑

๑. โยชนาแยกเปนอยาง ๆ วา ฉันหนเดียว นอนคนเดียว และประพฤติพรหมจรรย.
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ดวยบทวา น อุสฺสหามิ ยอมแสดงความที่ตนไมมีความอุตาสาหะ
คือ ขอที่ตนไมมีความสามารถ ในการทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตน
นั้น.
ดวยบทวา น วิสหามิ ยอมแสดงถึงขอที่ตนไมมีความอดทน (ใน
เพราะทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตนนั้น).
ดวยบทวา น รมามิ ยอมแสดงความไมมีแหงความยินดียิ่ง.
ดวยบทวา นาภิรมามิ ยอมแสดงความไมมีแหงความยินดี.
ก็ ๕๐ บทเหลานี้ และ ๑๑๐ บทเบื้องตน รวมเปน ๑๖๐ บท
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคตรัส ในวาระวาดวยทําใหแจงความเปน
ผูทุรพล โดยนัยดังกลาวมาแลวนั้น. คําวา "กถฺจ ภิกขฺ เว" เปนตน
ทั้งหมด แมในวาระวาดวยการบอกลาสิกขา โดยเนื้อความชัดเจนแลว
ทีเดียว. แตควรทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้:๑๔ บทที่เปนไปกับดวยความสัมพันธคําบอกลาสิกขาเหลานี้คือ :พุทฺธ
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา
ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรม
สงฺฆ
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ
สิกขฺ 
"
ขาพเจาบอกคืนสิกขา
วินย
"
ขาพเจาบอกคืนวินัย
ปาฏิโมกฺข
"
ขาพเจาบอกคนปาติโมกข
อุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศ
อุปชฺฌาย
"
ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ
อาจริย
"
ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย
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สทฺธิวิหาริก ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก
อนฺเตวาสิก
"
ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก
สมานูปชฺฌายก "
ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ
สมานาจริยก "
ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย
สพฺรหฺมจารึ "
ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว แมในวารวาดวยการบอกลาสิกขานี้.
อนึ่ง คําวา "วทติ วิฺาเปติ" ในทุก ๆ บท มีเนื้อความ
ดังตอไปนี้ :ภิกษุผูกระสันนั้น ลัน่ วาจากลาว และยังบุคคลซึ่งตนบอกใหรูแจว
คือ ประกาศใหไดยิน ไดแกใหเขาใจ ดวยการลั่นวาจานั้นนั่นเองวา
ิ"ภิกษุนี้ มีความประสงคจะละศาสนา จะพนจากศาสนา จะละความ
เปนภิกษุ จึงเปลาถอยคํานี้."
ก็ถาภิกษุนี้ มีความประสงคจะกลาววา "พุทธ ปจฺจกฺขามิ"
แตทําบทกลับกันเสียแลว พึงกลาววา "ปจฺจกฺขามิ พุทฺธ" หรือ
พึงกลาวเนื้อความนั้น ดวยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใดภาษา
หนึ่ง, หรือมีความประสงคจะกลาววา "พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ" แตพึง
กลาวโดยผิดลําดับวา "ธมฺม ปจฺจกฺขามิ" หรือวา "สพฺรหฺมจารึ
ปจฺจกฺขามิ" เหมือนอยางในวิภังคแหงอุตริมนุสธรรม ภิกษุผูมีความ
ประสงคจะกลาววา "ปม ฌาน สมาปชฺชามิ" "ขาพเจาเขาปฐมฌาน" แตกลาวเสียวา "ทุติย ฌาน สมปชฺชามิ" "ขาพเจาเขา
ทุติยฌาน " ดังนี้. ถาภิกษุผูกระสันนั้น จะบอกแกผูใด, ผูนั้นยอมรู
คําพูดแมมีประมาณเทานี้วา "ภิกษุนี้มีความประสงคจะละความเปนภิกษุ
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จึงไดกลาวเนื้อความนี้," ขึ้นชื่อวาการกลาวผิดพลาด ยอมไมมี, เปน
อันหยั่งลงสูเขตทีเดียว, สิกขา ก็ยอมเปนอันบอกลาแลว ภิกษุนั้นยอม
เปนผูเคลื่อนจากศาสนาทีเดียว เหมือนสัตวผูเคลื่อนจากความเปนทาว
สักกะหรือจากความเปนพรหมฉะนั้น.
อนึ่ง ถาภิกษุกลาวคํากําหนดอดีตกาล และอนาคตกลาววา "พุทฺธ
ปจฺจกฺขึ" ก็ดี "พุทฺธ ปจฺจกฺขิสฺสามิ" ก็ดี "พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย"
ก็ดี สงทูตไปก็ดี สงขาวสาสนไปก็ดี สลัก (เขียน) อักษรไวกด็ ี
บอกในความนั้นดวยหัวแมมือก็ดี สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา. สวน
การอวดอุตริมนุสธรรม ยอมถึงที่สุดแมดวยหัวแมมือ. การบอกลา
สิกขา ยอมถึงที่สุด ก็ตอเมื่อภิกษุผูลั่นวาจา ซึ่งสัมปยุตดวยจิตในสํานัก
ของสัตวผูเปนชาติมนุษยเทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ เมื่อลั่นวาจาประกาศใหคนอื่นรู ถาเจาะจง
บอกเฉพาะบุคคลหนึ่งวา "บุคคลนี้เทานั้นจงรู" และบุคคลนั้น
นั่นเอง รูความประสงคของเธอนั้นไซร, สิกขา ยอมเปนอันบอกลา.
ถาบุคคลนั้นไมรู, แตคนอื่นซึ่งยืนอยูในที่ใกลร,ู สิกขา ยอมไมเปนอัน
บอกลา. ถาวา ภิกษุนั้น เจาะจงบอกเฉพาะแมบุคคลสองคนในที่ที่คนสอง
คนยืนอยูวา "ขาพเจาบอกแกคนสองคนนี้" ดังนี้, บรรดาคนทั้งสอง
นั้น เมื่อคนหนึ่งรูก็ตาม รูท ั้งสองคนก็ตาม สิกา ยอมเปนอันบอกลา.
๑

๒

๑. ศัพทวา หตฺถมุทฺธา นี้ แปลกันตาง ๆ แตฉบับตางประเทศเปน หตฺถมุทฺทา ทั้งนั้น
ฎีกาสารัตถทีปนีแก หตฺถมุทฺธา วาไดแก หัตถวิการ.
๒. ศัพทวา หตฺถมุทฺธา นี้ ฉบับอื่น ๆ เปนหตฺถมุทฺทา มุทฺทานอกจากแปลวา แหวน แลว
ยังแปลวา เครื่องหมายก็ได หตฺถมุทฺทาน จึงหมายความวา ดวยใชมือเปนเครื่องหมายใหรู.
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การบอกลาสิกขาแมในบุคคลมากหลาย บัณฑิตก็ควรทราบดังอธิบายมา
แลวนั้น.
[ภิกษุตะโกนยบอกลาสิกขาก็ได]
อนึ่ง ถาวาภิกษุผูถูกความไมยินดียิ่ง (คือความกระสัน) เกรง
ภิกษุทั้งหลายผูคุนเคยกัน (จะหาม) กลาววา "พุทธ ปจฺจกฺขามิ"
ตะโกนเสียงดับดวยหวังวา "ใคร ๆ จงรู," ถาวามีความทํางานอยูในปา
หรือบุรุษคนอื่นผูรูลัทธิศาสนา ยืนอยูในที่ไมไกล ไดยินเสียงของภิกษุนั้น
ก็เขาใจวา " สมณะผูกระสันรูปนี้ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ เคลื่อน
จากศาสนาแลว" ดังนี้. สิกขา ยอมเปนอันบอกลาแท. แตวาในขณะ
นั้นนั่นเอง กรบอกลาสิกขาไมกอนไมหลัง เปนขอที่รูไดยาก, เหมือน
เหลามนุษยในโลก โดยปกติธรรมดา ฟงคําพูดแลว ยอมรูไดฉันใด,
ถาวาคนที่ทํางานอยูในปาเต็มนั้น ยอมรูไดในสมัยที่คิดนึกอยูไซร,
สิกขา ก็ยอมเปนอันบอกลาแลวฉันนั้น. ถาในกาลภายหลัง เขาสงสัยอยู
วา " ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร ?" คิดอีกนาน จึงเขาใจ, สิกขา ยอมไม
เปนอันบอกลา. จริงอยู การบอกลาสิกขานี้ดวย อภูตาโรจนสิกขาบท
ุทุฏุลวาสิกขาบท อัตตกามสิกขาบท ทุฏฐโทสสิกขาบท และภูตาโรจนสิกขาบททั้งหลาย ขางหนาดวย มีกําหนดความอยางเดียวกัน ยอมถึงที่
สุด ในเมื่อผูฟงรูใจความได ในสมัยที่นึกคิดนั่นเอง, เมื่อคนฟงสงสัย
อยูวา "ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร ? คิดอีกนาน จึงเขาใจความได, สิกขาบท
ทั้ง ๕ นั้น ยังไมถึงที่สุด. เหมือนอยางวา วินิจฉัยนี้ทานกลาวไวในบท
วา "พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ" ฉันใด, ในทุก ๆ บทก็ควรทราบวินิจฉัย
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ฉันนั้น. ก็เพราะสิกขายอมเปนอันภิกษุบอกลาในกาลใด, ในกาลนั้น
แมภิกษุไมกลาวคําเปนตนวา "ยนฺนูนาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย" ความ
เปนผูทุรพล ก็ยอมเปนอันทําใหแจงแลว; เหตุฉะนั้น ในที่สุดแหงบท
แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ความ
ทําใหแจงความเปนผูทุรพล และสิกขาเปนอันบอกลา ยอมมีแมดวย
อาการอยางนี้."
ถัดจาก ๑๔ บทนั้นไป ในบทวา "คิหีติ ม ธาเรหิ " นี้
มีวินิจฉัยดังนี้ :- ถาวาภิกษุผูกระสันนั้นกลาววา
"คิหี ภวิสฺสามิ"
"ขาพเจาจักเปนคฤหัสถ" ดังนี้ก็ดี
"คิหี โหมิ"
"ขาพเจาจะเปนคฤหัสถ" ดังนี้ก็ดี
"คิหี ชาโตมฺหิ"
"ขาพเจาเกิดเปนคฤหัสถแลว" ดังนี้ก็ดี
"คิหิมหฺ ฺ"
"ขาพเจายอมเปนคฤหัสถ" ดังนี้ก็ดี
สิกขา ยอมเปนอันไมบอกลา. ก็ถากลาววา
"อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
"ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจง
ธาเรหิ"
ทรงจําขาพเจาวาเปนคฤหัสถ"
ดังนี้ก็ดี
"อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
"ตั้งแตวันนี้ไป ของทานจงรู
ชานาหิ"
ขาพเจาวาเปนคฤหัสถ" ดังนี้ก็ดี
"อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
"ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจงจํา
สฺชานาหิ"
ดังนี้ก็ดี
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"ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจงทําใน
ใจขาพเจาวาเปนคฤหัสถ" ดังนี้
ก็ดี
หรือกลาวโดยโวหารของชาวอริยกะ (คือชาวมคธ) หรือโวหารของชาว
มิลักขะก็ดี เมื่อเธอกลาวเนื้อความนั้นอยางนี้แลว ถาผูที่ตนบอกเขาใจ,
สิกขา ก็ยอมเปนอันบอกลา.
ใน ๗ บท มีวา "อุปาสโก" เปนตน แมที่เหลือ ก็นัยนั่น.
ก็ ๘ บทเหลานี้ และ ๑๔ บทเบื้องตน จึงรวมเปน ๒๒ บท ฉะนี้แล.
ถัดจาก ๘ บทนั้นไป ทานกลาวประมวล ๑๔ บทเบื้องตนนั่นและเขาดวย
๔ บทเหลานี้ คือ อลมฺเม, กินฺนุเม, น มมตฺโถ, สุมตุ ฺตาห, จึง
เปน ๕๖บท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อล แปลวา ชางเถิด, อธิบายวา
"พอละ."
บทวา กินฺนุเม ความวา กิจอะไรของขาพเจา ? คือกิจอะไร
ที่ขาพเจาควรทํา ?, อธิบายวา "กิจอะไรที่ขาพเจาจะพึงทําใหสําเร็จ ?"
บทวา น มมตฺโถ ความวา ขาพเจาไมมีความตองการ.
บทวา สุมุตฺตาห ตัดเปน สุมุตโต อห แปลวา ขาพเจาพน
ดีแลว (จากพระพุทธเจา).
คําที่เหลือใน ๕๖ บทนี้ มีนัยกลาวมาแลวทีเดียว. ก็ ๕๖ บท
เหลานี้ และ ๒๒ บทขางตน รวมเปน ๗๘ บท ทานกลาวไวโดยสรุป
เทานั้น ดวยประการอยางนี้. ก็เพราะการบอกลาสิกขายอมมีไดแมดวยคํา
ไวพจนแหงบทอันเปนเขตเหลานั้น; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา

"อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
มนสิกโรหิ"
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จึงตรัสคําวา "ยานิ วาปนฺารนิป" เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยานิ วาปนฺานิป ความวา ยก
เวนบทซึ่งมาในบาลีวา "พุทฺธ" เปนตนเสียแลว, คําไวพจนเหลาอื่น
ใดเลา ยังมีอยูอีก.
บทวา พุทฺธเววจนานิ วา ไดแก พระนามโดยปริยายแหงพระพุทธเจา ฯลฯ หรือนามโดยปริยายแหงผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร.
บรรดาพระนามที่เปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น พระ
นามตั้งพันมาแลวในวรรณปฏฐาน, พระนามรอยหนึ่งมาแลวในอุบาลีคาถา , และพระนามอยางอื่นที่ไดอยูโดยพระคุณ พึงทราบวา "เปน
ไวพจนแหงพระพุทธเจา." ชื่อแหงพระธรรมแมทั้งหมด พึงทราบวา
"เปนไวพจนแหงพระธรรม." ในไวพจนแหงพระสงฆเปนตนทั้งหมด
ก็นัยนั่น.
[การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เปนไวพจนของพระพุทธเจา]
ก็ในพระนามที่เปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนนี้ มีโยชนา
ดังตอไปนี้ :การบอกลาดวยคําวา "พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปนการบอกลา
ดวยไวพจนตามที่กลาวเลย.การบอกลาเปนตนอยางนี้ คือ :สมฺมาสมฺพุทฺธ ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง
๑

๒

๑. ฎีกาวาวรรณปฏฐาน เปนสูตรหนึ่งซึ่งแสดงพุทธคุณของฝายมหาสังฆิก.
๒. อุบาลีวาทสูตร ม. ม. ๑๓/๗๗-๘.
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ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู
มีความตรัสรูไมมีที่สุด
อโนมพุทฺธึ
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา
ผูมคี วามตรัสรูไมต่ําทราม
โพธิปฺปฺาณ "
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู
มีความตรัสรูเปนเครื่องปรากฏ
ธีร
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู
มีปญ
 ญาเปนเครื่องทรงจํา
วิคตโมห
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู
ปราศจากโมหะ
ปภินฺนขีล
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู
ทรงทําลายตะปูตรึงใจ
วิชิตวิชย
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู
ทรงชํานะวิเศษ
จัดเปนการบอกลาสิกขาดวยคําไวพจนแหงพระพุทธเจา.
[วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจนพระธรรม]
การบอกลาดวยคําวา "ธมฺม ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปนการบอก
ลาดวยไวพจนตามที่กลาวเลย.
ชื่อแมแหงพระธรรมขันธ ๆ หนึง่ ในบรรดาแปดหมื่นสี่พันพระ
ธรรมขันธ (เหลานี้) คือ :อนนฺตพุทฺธึ ปจฺจกฺขามิ
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สฺวากฺขาต ธมฺม ปจฺจกฺขามิ
สนฺทิฏิ ิก ธมฺม

"

อกาลิก ธมฺม

"

เอหิปสฺสิก ธมฺม

"

โอปนยิก ธมฺม

"

ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหิ
ธมฺม ปจฺจกฺขามิ
อสงฺขต ธมฺม ปจฺจกฺขามิ
วิราค ธมฺม

"

นิโรธ ธมฺม

"

อมต ธมฺม

"

ทีฆนิกาย
พฺรหฺมชาล

"
"

ขาพเจาบอกคืนพระธรรมที่
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันผู
ไดบรรลุพึงเห็นเอง
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันไม
ประกอบดวยกาล
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมที่ควร
เรียกใหมาดู
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันควร
นอมเขามา
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
ปจจัยมิไดปรุงแตง
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
ปราศจากราคะ
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมเปนที่
ดับสนิท
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันเปน
อมตะ
ขาพเจาบอกคืนทีฆนิกาย
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 ธมฺม "
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
ดี
อุชุปฏิปนฺน
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติ
ตรง
ายปฏิปนฺน
"
"
ขาพเจาบอกคินพระสงฆผูปฏิบัติ
เปนธรรม
สามีจิปฏิปนฺน
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติ
สมควร
จตุปุริสยุค
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคูบุรุษสี่
อฏปุรสิ ปุคฺคล "
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคือบุรุษ
บุคคลแปด
อาหุเนยฺย
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
คํานับ
ปาหุเนยฺย
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
ของตอนรับ
ทกฺขิเณยฺย
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
ของทําบุญ
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อฺชลิกรณีย สงฺฆ ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
ทําอัญชลี
อนุตฺตร ปฺุกุเขตฺต สงฺฆ ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูเปนนา
ปจฺจกฺขามิ
บุญ (ของโลก) ไมมีนาบุญ
อืน่ ยิ่งกวา.
[อรรถาธิบายวิธีบอกลาสิกขาทั่วไป]
การบอกลาดวยคําวา "สิกฺข ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสิกขา
อยางนี้ คือ :ภิกขฺ ุสิกขฺ  ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภิกษุ
ภิกขฺ ุนสี ิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภิกษุณี
อธิสิลสิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนอธิสีลสิกขา
อธิจิตฺตสิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนอธิจิตตสิกขา
อธิปฺาสิกฺข "
ขาพเจาบอกคืนอธิปญญาสิกขา
การบอกลาดวยคําวา "วินย ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงวินัย มี
อาทิอยางนี้ คือ :ภิกขฺ ุวินย
ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนวินัยของภิกษุ
ภิกขฺ ุนีวนิ ย
"
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 "ปาฏิโมกฺข ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง
ปาติโมกขอยางนี้ คือ :ภิกขฺ ุปาฏิโมกข ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนภิกขุปาฏิโมกข.
ภิกขฺ ุนปี าฏิโมกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนภิกขุนีปาฏิโมกข.
การบอกดวยคําวา "อุทฺเทส ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปนการบอก
ลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุเทศ
อยางนี้ คือ :ภิกขฺ ุปาฏิโมกฺขุทเทส ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนภิกขุปาฏิโมกขุทเทส
ปม ปาฏิโมกฺขุทฺเทส
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๑
ทุติย
"
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๒
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ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๓
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๔
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๕
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระสัมมาสัมพุทธเจา
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระอนันตพุทธิเจา
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระอโนมพุทธิเจา
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระโพธิปญญาณเจา
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระธีรเจา
"
ขาพเจาบอกคืออุทศแหง
พระวิคตโมหเจา
"
ขาพเจาบอกคนอุเทศแหง
พระปภินนขีลเจา
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระวิชิตวิชัยเจา.

ตติย ปาฏิโมกฺขุทฺเทส ปจฺจกฺขามิ
จตุตฺถ

"

ปฺจม

"

สมฺมาสมฺพุทฺธุทฺเทส
อนนฺตพุทฺธิอุทฺเทส
อโนมพุทฺธิอุทฺเทส
โพธิปฺปฺาณุทฺเทส
ธีรุทฺเทส
วีคตโมหุทฺเทส
ปภินฺนขีลุทฺเทส
วิชิตวิชยุทฺเทส
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การบอกลาดวยคําวา "อุปชฺฌาย ปจฺจกฺขามิ" 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 ปจฺจกฺขามิ" 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 ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปน
การบอกลาดวยคําไวพจน การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง
อันเตวาสิกอยางนี้ คือ :ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา, ขาพเจาสวดประกาศใหภิกษุใด,
ภิกษุใดอาศัยขาพเจาอยู, ภิกษุใดใหขาพเจาแสดงอุเทสให ภิกษุใดสอบ
ถามอุเทสกะขาพเจา, ขาพเจาแสดงอุเทศแกภิกษุใด, ขาพเจาอนุญาตให
ภิกษุใดสอบถามอุเทส, ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา "สมานูปชฺฌายก ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปน
การบอกลาดวยคําไวพจน การบอกลาสิกขายอมมีไดดวยคําไวพจนแหง
พระผูรวมอุปชฌายะอยางนี้ คือ:อุปชฌายะของขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชาแลว ใหภิกษุใด
อุปสมบทแลว, สามเณรใดบรรพชาแลวในสํานักของอุปชฌายะนั้น,
ภิกษุใดอุปสมบทแลวในสํานักของอุปชฌายะนั้น, บรรพชาของสามเณร
ใด มีอุปช ฌายะนั้นเปนประธาน, อุปสมบทของภิกษุใด มีอปุ ชฌายะนั้น
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 "สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามิ" ไมใชเปน
การบอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจน
แหงพระเพื่อนพรหมจรรยอยางนี้ คือ:ขาพเจา ศึกษาอธิศีล ศึกษาอธิจิต ศึกษาอธิปญญา รวมกับ
ภิกษุใด, ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรยนนั้ .
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,'
กามคุณโิ กติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนคนเสพกามคุณ,'
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การบอกลาดวยคําวา "อุปาสิโกติ ม ธาเรหิ" ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง
อุบาสกอยางนี้ คือ :เทฺววาจิโก อุปาสโกติ ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูเปลงวาจา ๒;'
เตวาจิโก
"
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูเปลาวาจา ๓,'
พุทฺธ สรณคมนิโก "
" " ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูเขาถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง,'
ธมฺม สรณคมนิโก "
" " ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูถึงพระธรรม
วาเปนที่พึ่ง,'
สงฺฆ สรณคมนิโก "
" " ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูถึงพระสงฆวา
เปนที่พึ่ง,'
ปฺจสิกฺขาปทิโก "
" " ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูรักสิกขาบท ๕'
ทสสิกขฺ าปทิโก
"
" " ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนอุบาสกผูรักษาสิกขาบท ๑๐.'
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การบอกลาดวยคําวา "อารามิโกติ ม ธาเรหิ" ไมใชเปน
การบอกลาดวยไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง
อารามิกะ (ผูรักษาวัดหรือผูรักษาสวน) อยางนี้ คือ :กปฺปยการโกติ ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
กัปปยการก,'
เวยฺยาวจฺจกโรติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ไวยาวัจกร.'
อปหริตการโกติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูดายหญา,'
ยาคุภาชโกติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูแจกขาวตม,'
ผลภาชโกติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูแจกผลไม,'
ขชฺชกภาชโกติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูแจกของขบเคี้ยว,'
การบอกลาดวยคําวา "สามเณโรติ ม ธาเรหิ" ไมใชเปน
การบอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจน
แหงสามเณรอยางนี้ คือ :กุมารโกติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
สามเณรนอย,'
เจฏโกติ " "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
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สามเณรเล็ก,'
เปฏโกติ ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
สามเณรปานกลาง,'
โมณิคลฺโลติ "
"
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
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูทุศีล,'
ปาปธมฺโหติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูมีธรรมลามก,'
อสุจิสงฺกสฺสรทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
สมาจาโรติ
"
"
ผูไมสะอาดและมีสมาจารที่ตาม
ระลึกดวยความรักเกียจ,'
ปฏิจฺฉนฺนทานทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
กมฺมนฺโตติ
"
"
ผูมีงานปกปด,'
อสฺสมโณ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
สมณปฏิฺโติ "
"
ผูมิใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปน
สมณะ,'
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ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
'เปนผูประพฤติไมประเสริฐ ก็
ปฏิญญาวา เปนผูประพฤติ
ประเสริฐ,'
อนฺโตปูตีติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูเนาภายใน,'
อวสฺสุโตติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน
ผูอ ันราคะชุมแลว,'
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 โพธิปฺปฺาณปุตฺโต
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม
อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโติ ม ธาเมหิ
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เปนบุตรของโพธิปญญาณเจา,'
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม
เปนบุตรของพระธีรเจา,'
น วิคตโมหปุตฺโตติ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม
ม ธาเรหิ
เปนบุตรของพระวิคตโมหเจา,'
น ปภินฺนขีลปุตฺโตติ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม
ม ธาเรหิ
เปนบุตรของพระปภินนขีลเจา,'
น วิชิตวิชยปุตฺโตต ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม
เปนบุตรของพระวิชิตวิชัยเจา,'
หลายบทวา เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ
ความวา (ภิกษุยอมกลาวใหผูอื่นรู) ดวยคําไวพจนแหงพระรัตนตรัย
มีพระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น คือที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา "คําไวพจน
แหงพระพุทธเจาก็ดี." จริงอยู คําไวพจนทั้งหลาย ทานเรียกวา
"อาการ" เพราะเปนเหตุแหงการบอกลาสิกขา, เรียกวา "เพศ"
เพราะแสดงทรวดทรงแหงพระพุทธเจาเปนตน หรือ เพราะสมควรแก
การบอกลาสิกขานั่นเอง, เรียกวา "นิมติ " เพราะเปนเหตุใหรูการ
บอกลาสิกขา เหมือนจุดดําทั้งหลายมีมูลแมลงวัน (หรือไฝ) เปนตน
ของพวกมนุษยฉะนั้น.
พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสกําหนดแนนอนลงไปวา "เอว โข
ภิกฺขเว" ดังนี้เปนตน เพราะเหตุแหงการบอกลาสิกขาอยางอื่น นอก
จากเหตุที่กลาวแลวนี้ไมมี. จริงอยู ในคําวา "เอว โข" นี้ มีอธิบาย
ดังนี้วา "ความทําใหแจงความเปนผูทุรพล และการบอกลาสิกขา ยอม
มีไดดวยอาการอยางนี้แล เหตุอื่นนอกจากนี้ หามีไม."
ม ธเรหิ
น ธีรปุตฺโตติ ม ธาเรหิ
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[ลาสิกขากับคนวิกลจริตเปนตนไมเปนอันบอกลา]
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงลักษณะแหงการบอกลาสิกขา
อยางนี้แลว เพื่อความไมเลอะเลือนในการไมบอกลา และเพื่อแสดง
ความวิบัติแหงลักษณะการบอกลาสิกขานั้นนั่นเอง ดวยอํานาจแหงบุคคล
เปนตน จึงตรัสคําวา "กถฺจ ภิกฺขเว อปจฺจกฺขาตา" ดังนี้เปนตน.
ในคําวา "อปจฺจกฺขาตา" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:คําวา "เยหิ อาการเรหิ" เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นเอง.
บทวา อุมฺมตฺตโก ไดแก ภิกษุบา เพราะถูกยักษเขาสิง หรือบา
เพราะดีกําเริบ คือ ภิกษุผูมีสัญญาวิปริตรูปใดรูปหนึ่ง. ภิกษุบานั้น ถา
บอกลา (สิกขา) ไซร, สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา.
บทวา อุมฺมตฺตกสฺส ไดแก ภิกษุบาเชนนั้นเหมือนกัน. จริงอยู
ถาปกตัตตภิกษุ บอกลาสิกขาในสํานักของภิกษุบาเชนนั้นไซร, ภิกษุบา
ไมเขาใจ, สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา.
ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง ทานเรียกวา "ภิกษุผูมีจิตฟุงซาน."
อนึ่ง คําวา "ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง หรือภิกษุบาเพราะดีกําเริบ"
ทานกลาวไวแลวในบทตน โดยความเปนภิกษุบาเสมอกัน ความแปลก
กันแหงภิกษุบาแมทั้งหลายจักมีแจงในอนาปตติวาร. ภิกษุผูมจี ิตฟุงซาน
อยางนั้น บอกลา (สิกขา) สิกขายอมไมเปนอันบอกลาเลย. สิกขา
แมอันปกตัตตภิกษุบอกลาแลวในสํานักภิกษุบา เพราะถูกยักษเขาสิงนั้น
เมื่อภิกษุบานั้นไมเขาใจ ก็ไมเปนอันบอกลา.
บทวา เวทนฏโฏ ไดแก ภิกษุผูอันทุกขเวทนาที่มีกําลังถูกตอง
แลว คือ ผูถกู ความสลบไสลครอบงําแลว. สิกขาที่ภิกษุผูถูกเวทนา
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เบียดเบียนบนแพอยูนั้น แมบอกลาแลว ก็ยอมไมเปนอันบอกลา. สิกขา
แมอันภิกษุบอกลาแลวในสํานักของภิกษุผูถูกเวทนาครอบงํานั้น เมื่อภิกษุ
ผูถูกเวทนาครอบงํานั้น ไมเขาใจ ก็ไมเปนอันบอกลา.
สองบทวา เทวตาย สนฺติเก ความวา สิกขา ที่ภิกษุบอกลาแลว
ในสํานักของเทวดาเริ่มตนแตภุมเทวดาไปจนถึงอนิฏฐเทวดา ยอมไมเปน
อันบอกลา.
บทวา ติรจฺฉานคตสฺส ความวา สิกขา ที่ภิกษุบอกลาแลว
ในสํานักของนาคมาณพก็ดี สุบรรณมาณพก็ดี หรือในสํานักของเทวดา
เหลากินนร ชางและลิงเปนตนพวกใดพวกหนึ่งก็ดี ยอมไมเปนอันบอก
ลาเลย.
สิกขา ที่ภิกษุบอกลาในสํานักของบรรดาภิกษุบาเปนตนเหลานั้น
ยอมไมเปนอันบอกลาแท เพราะ (ภิกษุบาเปนตนนั้น) ไมเขาใจ.
ที่บอกลาในสํานักของเทวดา ก็ยอมไมเปนอันบอกลา (เหมือนกัน)
เพราะ (เทวดา) รูเรื่องเร็วเกินไป. ชื่อวาเทวดาพวกที่มีปฏิสนธิเปน
ไตรเหตุ มีปญญามาก ยอมรูอะไรเร็วเกินไป. ก็ขึ้นชื่อวาจิตนี้ ยอม
เปนธรรมชาตเปนไปรวดเร็ว; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
หมายพระทัยวา "ความพินาศของบุคคล (ภิกษุ) ผูมีจิตกลับกลอก
อยาไดมีเร็วไปนัก เพราะอํานาจจิตนั่นเลย" จึงทรงหามการลาสิกขาใน
สํานักของเทวดาไว. สวนในหมูมนุษย ไมมีกําหนดไว, สิกขา ที่ภิกษุ
บอกลาในสํานักของคนใดคนหนึ่ง ผูเปนสภาคกัน (คือบุรุษ) ก็ตาม
ผูเปนวิสภาคกัน (คือมาตุคาม) ก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิต
ก็ตาม ซึ่งเขาใจ (ผูรูเดียงสา) ยอมเปนอันบอกลาแลวแท. ถาวาคนนั้น
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ไมเขาในไซร, สิกขา ก็ยอ มไมเปนอันบอกลาเลย.
พระผูมพี ระภาคเจา จะทรงแสดงใจความนั่น จึงตรัสคําวา
"อริยเกน" เปนตน. ในคําวา "อริยเกน" เปนตนนั้น มีวินิจฉัย
ดังนี้:โวหารของชาวอริยะ ชื่อวาอริยกะ ไดแก ภาษาของชาวมคธ.
โวหาร ที่ไมใชของชาวอริยะอยางใดอยางหนึ่ง ชือ่ มิลักขกะ ไดแก
โวหารของชาวอันธทมิฬ เปนตน.
หลายบทวา โส เจ น ปฏิวิชานาติ ความวา (ถาชนชาว
มิลักขะนั้น) ไมเขาใจวา "ภิกษุนั่น พูดเนื้อความชื่อนี้" เพราะ
ความที่ตนไมรูในภาษาอื่น หรือเพราะความที่ตนไมฉลาดในพุทธสมัย
สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา.
บทวา ทวาย ความวา ภิกษุผูมีความประสงคจะพูดอยางหนึ่ง
โดยเร็ว แตพูดไปโดยเร็ววา "ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา" ดังนี้
(ชื่อวา ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวเร็ว).
บทวา รวาย แปลวา โดยการพูดพลาด.
หากจะมีผูถาม ถามวา "ภิกษุคิดวา 'เราจักพูดอยางหนึ่ง' ดังนี้
แตพูดไปอีกอยางหนึ่ง คือพูดวา 'เราบอกคืนพระพุทธเจา ดังนี้,
คําพูดที่พูดนี้ กับคําพูดที่มีอยูกอน มีความแปลกกันอยางไร ?"
๑

๒

๓

๑. ฎีกาสารัตถทีปนี. ๒/๑๒๕. แกไววา ทวาติ สหสา แปลวา บทวา ทวา แปลวาโดยเร็ว.
๒. อฺ ภณิสฺสามีติ อฺ ภณนฺโต พุทธฺ  ปจฺจกฺขามีติ ภณติ. สารัตถทีปนี. ๒/๑๒๕.
๓. ปุริเมน ภณเนน สทฺธึ อิมสฺส ภณสฺส โก วิเสโสติ ปุจฺฉโก เจ ปุจฺฉติ อตฺถโยชนา
๑/๒๕๓.
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แกวา "แมฉลาดพูดคํากอนพลาดไปเปนคําอื่น ก็ดวยอํานาจ
ความเร็ว." แตบุคคลผูพลั้งพลาดตั้งใจวา "เราจักพูดอยางหนึ่ง"
พลาดไปพูดอยางหนึ่งนี้ ก็เพราะความที่ตนเปนคนทึบ 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
เปนเชนกับดวยรูปปนหรือผูมีปญญาทึบ ซึ่งไมฉลาดในลัทธิ (ศาสนา)
หรือพวกเด็กชาวบาน ผูยังไมบรรลุเดียงสา.
สองบทวา วิฺุสฺส น สาเวติ ความวา ไมประกาศแกผูฉลาด
ซึ่งสามารถจะเขาใจได.
หลายบทวา สพฺพโส วา ปน ความวา สิกขา ยอมเปนอัน
บอกลาแลว โดยปริยายใด ในบรรดาคําวา "พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ"
เปนตน, แตเธอหาไดทําแมปริยายอยางหนึ่งจากปริยายนั้น คือลัน่ วาจา
ประกาศใหไดยินไม. พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงกําหนดลักษณะแหง
การไมบอกลาไว ดวยคําวา "เอว โข" เปนตน. จริงอยู ในคําวา
"เอว โข" เปนตนนี้ มีอธิบายดังนี้วา "สิกขา ยอมเปนอันภิกษุ
ไมบอกลา ดวยอาการอยางนี้แล หามีไดดวยเหตุอยางอื่นไม."
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[อรรถาธิบายความหมายแหงเมถุนธรรม]
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงใจความแหงบทวา "เมถุนน ธมฺม ปฏิสเวยฺย"
เปนตน พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําวา "เมถุตธมฺโม นาม"
เปนตน. ในคําวา "เมถุนธมฺโม นาม" เปนตนนัน้ มีวินิจฉัยดังนี้:คําวา "เมถุนธมฺโม นาม" นี้ เปนบทอุเทสแหงเมถุนธรรม
ที่ควรอธิบาย.
ธรรมของพวกอสัตบุรุษทั้งหลาย คือคนต่ําชา ชื่อวาอสัทธรรม.
ธรรมที่จะพึงเสพของพวกชาวบาน ชือ่ วาคามธรรม. ธรรมของพวกคน
ถอย ชื่อวสลธรรม. อีกอยางหนึ่ง ธรรมชื่อวาถอยเองนั่นแล เพราะ
เปนที่ไหลออกแหงกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วสลธรรม.
บทวา ทุฏุลฺล มีความวา ชื่อวาเปนธรรมชั่ว เพราะเปนธรรม
อันกิเลสทั้งหลายประทุษรายแลว และชื่อวาเปนธรรมหยาบ เพราะเปน
ธรรมไมละเอียด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาธรรมชั่วหยาบ.
อนึ่ง ตัง้ แตนี้ไปพึงเปลี่ยนสองบทวา "โย โส" นี้ ทําใหเปน
"ยนฺต" ประกอบใน ๓ บทวา "ยนฺต ทุฏุลฺล ยนฺต โอทกนฺติก
ยนฺต รหสฺส" ก็แล พึงทราบโยชนาใน ๓ บทนี้ อยางนี้วา
การเห็นก็ดี การจับก็ดี การลูบคลําก็ดี การถูกตองก็ดี การ
เสียดสีก็ดี ซึ่งเปนบริวารของกรรมนั้น จัดเปนกรรมชั่วหยาบ, แม
เพราะเหตุนั้น กรรมนั้นจึงจัดเปนกรรมชั่วหยาบ กรรมชั่วหยาบนั้น ชื่อวา
เมถุนธรรม, น้ําอันบุคคลยอมถือเอา เพื่อความสะอาดในที่สุดแหงกรรม
นั้น เหตุนั้น กรรมนั้น จึงชื่อวามีนํา้ เปนที่สุด, กรรมมีน้ําเปนที่สุด
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นั่นแล ชื่อวา โอทกันติก, กรรมมีน้ําเปนที่สุดนั้น ชื่อวาเมถุนธรรม,
กรรมนั้น ชือ่ วา เปนกรรมลับ เพราะความเปนกรรมที่ตองทําในที่ลับ
คือในโอกาสอันปดบัง, กรรมนั้น ชือ่ วาเมถุนธรรม."
กรรมนัน้ ชื่ออันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกัน เพราะความเปนกรรม
อันบุคคลพึงรวมกันเปนคู ๆ. ในบทวา "ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ" นั้น
พึงทราบโยชนาวา "กรรมอันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกันนั้น ชื่อวา
เมถุนธรรม."
ก็แล ในอธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจา จะทรงกลาวซ้ําธรรม
ทั้งปวงมีอสัทธรรมเปนตนนั้นในที่เดียวกัน จึงตรัสวา "นี้ ชือ่ วา
เมถุนธรรม."
ถามวา "เพราะเหตุไร อสัทธรรม จึงเรียกวา 'เมถุนธรรม ?"
แกวา "อสัทธรรมนัน้ เปนของคนคูผกู ําหนัดแลว ผูกําหนัด
จัดแลว ผูอันราคะชุมแลว คือผูอันราคะกลุมรุมแลว ไดแกเปนธรรม
ของคนคูผูปานกัน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม."
บทวา "ปฏิเสวติ นาม" นี้ เปนบทมาติกา เพื่อแสดงอาการ
ซึ่งเปนเหตุอันพระองคตรัสเรียกบุคคลวา "พึงเสพเฉพาะ " ในบทวา
"ปฏิเสเวยฺย" นี.้
ในบทวา "โย นิมิตฺเตน นิมิตฺต" เปนตน มีวนิ ิจฉัยดังนี้:ภิกษุใดใหนิมิตของตนเขาไปทางนิมิตของหญิง คือใหองคชาตของ
ตนเขาไปทางองคชาตของหญิง ในโอกาสอันชุม ซึ่งลมถูกตองไมได
โดยประมาณอยางต่ําที่สุด แมเพียงเมล็ดงาหนึ่ง, ภิกษุนั้น ชือ่ วายอมเสพ
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เฉพาะ ดวยอาการเพียงเทานี้ เธอยอมถึงความทําลายแหงศีล คือเปน
ปาราชิก.
[สตรีนิมิตไดฐาน ๕ บุรษุ นิมิตไดฐาน ๖]
ก็บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนี้ ในนิมิตของสตรี ไดฐาน ๕ คือ
ขางทั้ง ๔ และทามกลาง. ในนิมิตของบุรุษไดฐาน ๖ คือ ขางทั้ง ๔
ตรงกลาง ปลาย. เพราะเหตุนั้น ในนิมิตของสตรี แมสอดองคชาต
เขาไปทางใต ยอมเปนปาราชิก, สอดเขาไปจากขางบนก็ดี สอดเขาไป
ทางขางทั้งสองก็ดี สอดเขาไปตรงกลาง พนฐานทั้ง ๔ ก็ดี ยอมเปน
ปาราชิก (ทัง้ นั้น). สวนนิมิตแหงบุรุษ แมภิกษุสอดเขาไปใหถูกทาง
สวนลาง ยอมเปนปาราชิก, สอดเขาไปใหถูกทางสวนบทก็ดี สอดเขาไป
ใหถูกทางเขาทั้งสองก็ดี สอดเขาไปใหถูกเฉพาะตรงกลางก็ดี งอ (นิมิต
ตรงกลาง) เหมือนนิ้วมืองอหลังขอกลางแลว สอดเขาไปใหถูกทางสวน
บนก็ดี ยอมเปนปาราชิก (ทั้งนั้น).
บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนัน้ แมเมื่อภิกษุสอดองคชาตเขาไป
ใหเหมือนกับคันชั่ง ไดฐาน ๕ คือ ขางทั้ง ๔ และตรงกลาง. แม
เมื่อสอดใหงอเขาไป ก็ไดฐาน ๕ คือ ขางทั้ง ๔ สวนปลายและตรง
กลาง. ฐานแมทั้งหมดในนิมิตของบุรุษมี ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุสอดติ่ง หรือปม (หรือปุม) ซึ่งมีกายประสาทยังดี ที่เกิด
อยูในนิมิต (ของตน) เขาไป (ในนิมิตของสตรี) , เปนอาบัติปาราชิก
สอดติ่งที่ตายแลว หรือปมที่แหง ที่มีกายประสาทเสียแลว เขาไป
๑

๒

๑. ฎีกาสารัตถทีปนี และฎีกาวิมติวิโนทนี เปน สงฺโกเจตวา.
๒. จมฺมขีลนฺต นิมิตฺเต อุฏิตจมฺมเมว. อุณฺณิคณฺโฑติป วทนฺติ. สารัตถทีปนี. ๒/๑๒๙.
หมายเอาติ่งหรือตุมหนัง ซึ่งเกิดที่องคชาต.
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(ในนิมิตของสตรี), เปนอาบัติทุกกฏ. แมเมื่อสอดขน หรือปลายนิ้ว
มือและนิ้วหัวแมมือเขาไป (ในนิมิตของสตรี) ดวยความยินดีในเมถุน
เปนทุกกฏเหมือนกัน.
[ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกถาควรระลึกถึงพระพุทธคุณ]
ก็ขึ้นชื่อวา เมถุนกถานี้ ก็คือกถาที่ชั่วหยาบ อันเปนกถาของ
พวกอสัตบุรุษ, เพราะฉะนั้น ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงฐานะนั่นก็ดี ฐานะ
อื่นก็ดี หรือฐานะเชนนี้ในพระวินัย ก็ควรใหปฏิกลู มนสิการ สมณสัญญา และหิริโอตตัปปะตั้งขึ้นเฉพาะหนา แลวใหความเคารพเกิด
ขึ้นในพระสัมมาสัมพุทธเจา รําพึงถึงพระกรุณาของพระโลกนาถ ผูมี
พระกรุณาหาผูเสมอมิได แลวกลาวเถิด. ควรรําพึงถึงพระกรุณาคุณของ
มีพระมนัสหับกลับแลวจากกามทั้งหลาย โดยประการทั่งปวง ทางอาศัย
ความกรุณาในสัตวทั้งหลาย เพื่อความเอ็นดูเหลาสัตว เพื่อความอนุเคราะห
แกโลก ไดตรัสกถาเชนนีไ้ ว เพื่อตองการบัญญัติสกิ ขาบท, พระศาสดา
ทรงมีพระกรุณาคุณจริงหนอ !" ดังนี้แลว พึงกลาวเถิด.
อีกประการหนึ่ง ถาพระผูมีพระภาคเจา จะไมพึงตรัสกถาเชนนี้
โดยประการทั้งปวงไซร. ใครเลาจะพึงรูไดวา "ในฐานะประมาณเทานี้
เปนปาราชิก, ในฐานะประมาณเทานี้ เปนถุลลัจจัย, ในฐานะประมาณ
เทานี้ เปนทุกกฏ." เพราะเหตุนั้น เมื่อสดับอยูก็ดี เมื่อกลาวอยูก็ดี
(ซึ่งเมถุนกถานั้น) หาควรเอาพัดปดปากนั่งหัวเราะจนเห็นฟนกันอยูไม
พึงใครครวญวา "ถึงฐานะเชนนี้ แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ยังไดตรัส
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แลว" ดังนี้ เปนผูไมยอทอตอเหตุเชนนั้น ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ
มีสวนเปรียบดังพระศาสดา แลวกลาวเถิดฉะนี้แล.
จบมูลบัญญัติสิกขาบท.
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อนุปญญัติวาร
[กําหนดสัตวที่เปนวัตถุแหงปาราชิกเปนตน]
ในวาระแหงอนุบัญญัติ มีวินิจฉัยดังนี้:บทวา อนฺตมโส แปลวา โดยกําหนดอยางต่ําที่สุดทั้งหมด.
บทวา ติรฺจฉานคตายป ความวา ในประชาสัตวผูไปแลว (คือ
ผูเกิดแลว) ในเหลาสัตวดิรัจฉาน ดวยอํานาจปฏิสนธิ.
สองบทวา ปเคว มนุสิศิตฺถิยา ความวา (ภิกษุเสพเมถุนธรรม
ในสัตวดิรัจฉานตัวเมียยังมิใชสมณะ ภิกษุเสพเมถุนธรรม) ในหญิงผูเปน
ชาติมนุษยก็ยอมมิใชสมณะกอนวา. ก็สัตวดิรัจฉานตัวเมียซึ่งเปนวัตถุ
แหงปาราชิกนั่นแล ควรถือเอาวา "สัตวดิรัจฉาน" ในปฐมปาราชิก
นี้. ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมียทั้งหมด (สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ไมใชเปน
วัตถุแหงปาราชิกทั้งหมด). ในคําวา "สัตวดิรัจฉาน" นั้น มีกําหนด
(ประเภทสัตว) ดังนี้
"บรรดาพวกสัตวไมมีเทา ไดแก งู และปลา,
และบรรดาพวกสัตวมีสองเทา ไดแก แมไก,
บรรดาพวกสัตวมีสี่เทา ไดแก แมวตัวเมีย,
สัตวดิรัจฉานตัวเมียเหลานี้ เปนวัตถุแหง
ปาราชิก."
[อรรถาธิบายประเภทสัตวตาง ๆ]
บรรดาสัตวมีงูเปนตนนั้น ทีฆชาติตางโดยประเภท มีงูเหลือม
และงูขวางคอนเปนตนแมทั้งหมด ทานสงเคราะหเขาดวย อหิ ศัพท.
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เพราะฉะนั้น บรรดาทีฆชาติทั้งหลาย ทีฆชาติที่ภิกษุอาจสอดองคชาต
เขาไปบรรดามรรคทั้ง ๓ มรรคในมรรคหนึ่ง ประมาณเทาเมล็ดงา
เปนวัตถุแหงปาราชิก, ที่เหลือพึงทราบวา "เปนวัตถุแหงทุกกฏ"
สัตวที่เกิดในน้ํา ตางโดยประเภทมี ปลา เตา และกบเปนตน แม
ทั้งหมด ทานสงเคราะหเขาดวย มัจฉะ ศัพท. ในสัตวที่เกิดในน้ําแมนั้น
พึงทราบวา เปนวัตถุแหงปาราชิก และเปนวัตถุแหงทุกกฏโดยนัย
ดังกลาวไวแลวในทีฆชาตินั่นเอง. สวนความแปลกกัน มีดังตอไปนี้:ขึ้นชื่อวากบเปนสัตวมีปากแข็ง, กบเหลานั้น มีสัณฐานปากกวาง
แตมีชองปากแคบ; ในสัณฐานปากนั้น จึงไมเพียงพอที่จะสอดองคชาต
เขาไปได, แตสัณฐานปาก ยอมถึงความสงเคราะหวาแผล, เพราะฉะนั้น
พึงทราบมุขสัณฐานนั้นวา "เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย."
ปกษีชาติ ตางโดยประเภทมี กาและนกพิราบเปนตน แมทั้งหมด
ทานสงเคราะหเขาดวย กุกกุฏี ศัพท. ในปกษีชาติแมนั้น พึงทราบวา
เปนวัตถุแหงปาราชิกและวัตถุแหงทุกกฏ โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล.
จตุปทชาติ (สัตวมีเทาสี่) ตางโดยประเภทมี กระแต พังพอน
และเหี้ยเปนตน แมทั้งหมด ทานสงเคราะหเขาดวย มัชชารี ศัพท.
ในจตุปทชาติแมนั้น ก็พงึ ทราบวา เปนวัตถุแหงปาราชิก และเปนวัตถุ
แหงทุกกฏ โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล.
๑

๑. นัยฎีกาสารัตถทีปนีที่วา รุกฺขสุนขา นาม กลุนฺทกาติป วทนฺติ. ในอรรถกถาเวสสันตรชาดก
กัณฑมหาพนก็มีกลาวถึงวา โสณา สิงฺคาลาติ โกกสุนขา จ รุกฺสุนขา จ สิงฺคาลา จ. สืบถาม
กรมปาไมไดความวา เรียกวา หมาไม Yhellow Throated Marten MarTer flavigula. เปนสัตวกนิ เนื้อ อยูในตระกูลเดียวกันนาค ลูกไมก็ชอบ มีในปาสูง
ตั้งแตเทือกเขาหิมาลัยลงมาผานไทยไปจนสุมาตรา ชวา แลบอรเนียว.
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[ปาราชิกศัพทเปนไปในสิกขาบทเปนตน]
บทวา ปาราชิโก แปลวา พายแพแลว คือถึงแลว ซึ่งความ
พายแพ. จริงอยู ปาราชิก ศัพทนี้ ยอมเปนไปทั้งในสิกขาบท อาบัติ
และบุคคล. ใน ๓ อยางนั้น ปาราชิก ศัพท ที่เปนไปในสิกขาบท
พึงทราบ (ในที่มา) อยางนี้วา "ดูกอนอานนท! มิใชฐานะ มิใช
โอกาส ที่ตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่ไดบัญญัติไวแลว เพื่อ
สาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแหงพวกภิกษุชาววัชชี หรือพวกวัชชีบุตร
เลย. "
ที่เปนไปในอาบัติ พึงทราบ (ในที่มา) อยางนี้วา "ภิกษุ ! เธอ
ตองอาบัติปาราชิกแลว. " ที่เปนไปในบุคคล พึงทราบ (ในที่มา)
อยางนี้วา "พวกเรามิไดเปนปาราชิก, ผูใดลัก, ผูนั้น เปนปาราชิก."
แตอาจารยบางพวกกลาววา "ปาราชิกศัพทนี้ ยังเปนไปในธรรมไดอีก
เชนในที่มามีคําวา (ภิกษุ) ตามกําจัด (ภิกษุ) ดวยธรรมมีโทษถึง
ปาราชิก ดังนี้เปนตน."
แตเพราะเหตุที่ในอาบัติและสิกขาบททั้ง ๒ นั้น ในที่บางแหง
พระผูมีพระภาคทรงพระประสงคอาบัติวา "ธรรม" บางแหงก็ทรง
พระประสงคสิกขาบททีเดียว เพราะฉะนั้น จึงไมควรจะกลาวธรรมนั้น
ไวอีกแผนกหนึ่ง.
บรรดาสิกขาบท อาบัติและบุคคลนั้น, สิกขาบท พระผูมีพระภาค
ตรัสวา "ปาราชิก" เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูละเมิดใหพาย, สวนอาบัติ
ตรัสวา "ปาราชิก" เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูตองใหพาย, บุคคลตรัสวา
๑

๒

๓

๑. วิ. มหา. ๑/๔๑. ๒. วิ. มหา. ๑/๖๒. ๓. วิ. มหา. ๑/๓๗๖.
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"เปนปาราชิก" เพราะเหตุที่เปนผูพาย คือถึงความแพ. จริงอยู แมใน
คัมภีรบริวาร พระผูมีพระภาค ทรงหมายเนื้อความนี้ ตรัสวา
"อาบัติใด เราเรียกวาปาราชิก, ทานจงฟงอาบัตินั้น
ตามที่กลาว, เพราะบุคคลผูตองปาราชิก ยอมเปน
ผูเคลื่อน ผิด ตกไป และเหินหางจากสัทธรรม,
แมธรรมเปนที่อยูรวมกันในบุคคลนั้น ยอมไมม,ี
เพราะเหตุนั้น อาบัตินั้น เราจึงเรียกอยางนั้น
(วาปาราชิก)."
[อรรถาธิบายความในพระคาถา]
ก็ในปริวารคาถานี้ มีเนื้อความดังตอไปนี้:- บุคคล ผูละเมิด
สิกขาบทนั้น และตองอาบัตินั้น ยอมเปนผูเคลื่อน (จากสัทธรรม),
คําทั้งปวงอันบัณฑิตพึงประกอบอยางนี้.
สองบทวา เตน วุจจฺ ติ มีความวา บุคคล ยอมเปนผูไมใช
สมณะ ไมใชเหลากอแหงศากยบุตร พลัดจากไป ขาดไป คือพายแพ
จากศาสนา เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น บุคคลนัน้ เราจึงกลาว. ถาม
วา "กลาวอยางไร ?" แกวา "กลาววาเปนผูพาย."
ภิกษุทั้งหลาย ยอมอยูรวมกันในธรรมนี้ เหตุนั้น ธรรมนีจ้ ึงชื่อวา
สังวาส. พระผูมีพระภาคตรัสวา "สวาโส นาม" ดังนี้แลว จึงตรัส
คําเปนตนวา "เอกกมฺม" ก็เพื่อแสดงสังวาสนั้น.
ในคําวา "เอกกมฺม" เปนตนนั้น มีคําอธิบายพรอมทั้งโยชนา
ดังตอไปนี้ :- สังฆกรรมทั้ง ๔ อยาง ชื่อวากรรมอันเดียวกัน เพราะ
๑

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๓๖๘.
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ความเปนธรรมที่ภิกษุทั้งหลายผูปกตัตตะ กําหนดวยสีมา จะพึงทํา
รวมกัน. อนึง่ ปาฏิโมกขุทเทสทั้ง ๕ อยาง ชื่อวาอุเทสเดียวกัน
เพราความเปนอุเทสที่จะพึงสวดดวยกัน. สวนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลว
ชื่อวา สมสิกขาตา เพราะความเปนสิกขาบทที่ลัชชบุคคลแมทั้งปวงจะพึง
ศึกษาเสมอกันง ลัชชีบุคคลแมทั้งปวง ยอมอยูรวมกันในกรรมเปนตน
เหลานี้, บุคคลแมผูเดียวจะปรากฏในภายนอกจากกรรมเปนตนนั้นหา
มิได; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงรวมเอาสิ่งเหลานั้นแม
ทั้งหมด ตรัสวา "นี้ชื่อวาสังวาส" ในพระบาลีนี้. ก็แล สังวาสมี
ประการดังกลาวแลวนั้น ไมมีกับบุคคลนั้น; เพราะเหตุนั้น บุคคลผูพาย
พระองคจึงตรัสวา "ผูหาสังวาสมิได" ฉะนี้แล.
พระผูมพี ระภาค ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่อุเทสอยางนั้น
ตามลําดับบทแลว บัดนี้ จึงทรงแสดงสัตวทั้งหลาย ซึ่งมีนิมิตเปนวัตถุ
แหงปาราชิก โดยนัยมีคําวา "หญิง ๓ จําพวก" เปนตน แลวตรัส
วัตถุ ๓ โดยนัยมีคําวา "มรรค ๓ แหงหญิงมนุษย" เปนอาทิ เพื่อ
แสดงนิมิตที่เปนวัตถุแหงปาราชิก เพราะเหตุที่นิมิตหญิงอยางเดียวเทา
นั้น จึงเปนวัตถุแหงปาราชิกหามิได นิมิตหญิงมนุษยเทานั้นจึงเปนวัตถุ
หามิได ทั้งนิมิตแมแหงหญิงทั้งหลาย ซึ่งตกแตงดวยทองและเงินเปนตน
จึงเปนวัตถุเทานั้นหามิได ในคําวา "นิมิตฺเตน นิมิตฺต องฺคชาเตน
องฺคชาต" ซึ่งพระองคทรงตั้งบทมาติการนี้วา "ปฏิเสวติ นาม"
เพื่อแสดงอาการเปนเหตุตรัสวา "พึงเสพเฉพาะ" ในบทวา "ปฏิเสเวยฺย" 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 สตรีและบุรษุ ปรากฏชัดแลว. ชนิดของ
บัณเฑาะกและอุภโตพยัญชนก จักมีปรากฏในวรรณนาแหงบรรพชา
ขันธกะ. สวนในคําวา "ผูเสพเมถุนธรรมเฉพาะมรรค ๓ แหงหญิง
มนุษย." นี้ พึงทราบใจความวา "ในมรรค ๓ แหงหญิงมนุษย" พึง
ทราบอยางนี้ทุกๆ บท.
[มรรคที่เปนวัตถุแหงปาราชิกรวม ๓๐]
ก็มรรคเหลานั้นทั้งหมดทีเดียว มี 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
องคชาตของตนเขาไปในบรรดามรรคที่รูกันวาเปนนิมิตเหลานั่น มรรคใด
มรรคหนึ่ง แมเพียงเมล็ดงาเดียว ยอมตองปาชาชิก. แตเพราะเมื่อจะ
ตอง ยอมตองดวยเสวนจิตเทานั้น เวนจากเสวนจิตนั้นหาตองไม; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อทรงแสดงลักษณะนั้น จึงตรัสพระดํารัส
วา "ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต อุปฏิเต" ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกฺขสุ ฺส ไดแก ภิกษุผูเสพเมถุน.
บทวา เสวนจิตฺต ในคําวา "เสวนจิตฺต อุปฏิเต " นี้ เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ. อธิบายวา "เมื่อเสวนจิตปรากฏแลว."

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 147

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.
[ภิกษุถูกผูอื่นขมขืนแลวยินดีเปนปาราชิก]
พระผูมพี ระภาค ครั้งทรงแสดงอาบัติของผูสอด (องคชาตของ
ตน) เขาไปดวยเสวนจิตอยางเดียวอยางนั้นแลว บัดนี้ เพื่อจะทรงรักษา
เหลากุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา เปนผูปฏิบัติชอบ ไมยินดีแมในเมื่อมีการ
สอด (องคชาต) เขาไป ดวยความพยายามของผูอื่น เพราะเหตุที่
ชื่อวาการสอด (องคชาต) เขาไปนั้นไมใชจะมีไดดวยความพยายามของ
ตนอยางเดียวเทานั้น ยอมมีไดแมดวยความพยายามของผูอื่น และเมื่อ
ภิกษุยินดีในการสอด (องคชาต) เขาไปดวยความพยายามของผูอื่นแม
นั้น ก็เปนอาบัติ, คือเมื่อภิกษุมีความพรอมเพรียงดวยปฏิเสวนจิตก็เปน
อาบัติ นอกนี้ไมเปนอาบัติ จึงจรัสวา "ภิกฺขุปจฺจติถิกา มนุสสฺ ิตฺถึ"
เปนตน.
ในคําวา "ปจฺจตฺถิกา" เปนตนนัน้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- เหลาชน
ผูชื่อวาเปนขาศึก เพราะอรรถวา ตองการ คือปรารถนาเปนปฏิปกษ.
ขาศึกทั้งหลาย คือพวกภิกษุ ชื่อวา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา (ภิกษุผูเปน
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ขาศึก). คําวา ภิกษุปจจัตถิกา นั่น เปนชื่อของภิกษุผูกอเวร ซึ่ง
เปนวิสภาคกัน.
หลายบทวา มนุสฺสติ ฺถึ ภิกฺขุโน สนฺติเก อาเนตา ความวา
พวกภิกษุผูมีความริษยาปรารถนาจะทําใหภิกษุนั้นฉิบหาย เอาอามิสหลอก
ลอ หรือพูดดวยอํานาจมิตสันถวะวา "ทานจงทํากิจนี้ของพวกเราเถิด"
แลวพาเอาหญิงมนุษยบางคนมายังโอกาส ซึ่งเปนที่อยูของภิกษุนั้น ใน
เวลาราตรี.
หลายบทวา วจฺจมคฺเคน องฺคชาต อภินิสีเทนฺติ ความวาจับ
ภิกษุรูปนั้นที่อวัยวะมี มือ เทา และศีรษะเปนตนไวมั่น คือใหดิ้นรน
ไมได แลวใหนั่งครอม คือใหประกอบองคชาตของภิกษุรูปนั้นดวย
วัจจมรรคของหญิง.
ในคําวา "โส เจ " เปนตน มีวินจิ ฉัยดังนี้ :- ถาภิกษุรูปนั้น
ยินดี คือยอมรับการสอดองคชาตของตนเขาไปในรวมในแหงวัจจมรรค
(ของหญิง) คือเธอใหเสวนจิตปรากฏขึ้นในขณะนั้น ยินดี คือยอมรับ
การเขาไปแลว, ในเวลาที่เขาไปแลว เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏขึ้น ยินดี
คืนยอมรับการหยุดอยู,ในเวลาที่องคชาตถึงที่ เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏ
ขึ้น ในเวลาที่หลั่งน้ําสุกกะ ยินดี คือยอมรับถอนออก, ในเวลาที่
ชักออก เธอก็ใหปฏิเสวนจิตปรากฏขึ้น; ภิกษุเมื่อยินดีในฐานะ ๔ อยาง
ดังอธิบายมาแลวนี้ ยอมไมไดเพื่อจะพูด (แกตัว) วา"อันสมณะผู
กอเวรทั้งหลาย ทํากรรมนี้แกเราแลว," ยอมตองอาบัติปาราชิกทีเดียว,
เหมือนอยางวา ภิกษุเมื่อยินดีฐานะทั้ง ๔ เหลานี้ ยอมตองอาบัติฉันใด,
เธอไมยินดีฐานะขอหนึ่งซึ่งเปนขอแรก แตยินดี ๓ ฐานะอยูก็ดี ไมยินดี
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๒ ฐานะ แตยินดี ๒ ฐานะอยูก็ดี ไมยนิ ดี ๓ ฐานะ แตยินดีฐานะ
เดีวอยูก็ดี ยอมตองอาบัติเหมือนกันฉันนั้น.
สวนภิกษุ เมื่อไมยินดีโดยประการทั้งปวง สําคัญองคชาตเหมือน
เขาไปยังปากอสรพิษ หรือเขาไปที่หลุมถานเพลิง หาตองอาบัติไม.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา "ภิกษุไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดหยู ไมยินดีการถอนออก
ไมเปนอาบัติ.*"
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงรักษาบุคคล ผูเจริญ
วิปสสนาเห็นปานนี้ ๆ ไมมีความหวงใยในกายและชีวิต เล็งเห็นอายตนะ
ทั้งปวง ดุจถูกไป ๑๑ กอง ใหลุกโพลงทั่วแลว เล็งเห็นเบญจกามคุณ
เปนเหมือนเพชฌฆาตผูเงื้อดาบสขึ้นแลวฉะนั้น และเมื่อจะทรงทําการกําจัด
มโนรถแหงพวกที่เปนขาศึกของบุคคลผูไมยินดีนั้น จึงทรงนําจตุกกะ
มีอาทิวา "ภิกษุผูไมยินดีการเขาไป*" นี้มาตั้งไวฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยจตุกกะแรก.
* วิ. มหา. ๑/๕๔.
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กถาวาดวยจตุกกะ ๒๖๙ ที่เหลือ
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงปฐมจตุกกะอยางนั้นแลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงจตุกกะแมอยางอื่น ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๓ เหลานั้น
เพราะเหตุที่ภิกษุเปนขาศึกนําหญิงมาแลว ใหนั่งทับโดยทางวัจจมรรค
อยางเดียวนั้นหามิได โดยที่แท ใหนั่งทับโดยทางปสสาวมรรคบาง โดย
ทางปากบาง, และแมเมื่อภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมา บางพวกนําหญิงผูตื่น
อยูมา บางพวกนําหญิงผูหลับมา บางพวกนําหญิงผูเมามา บางพวกนํา
หญิงผูเปนบามา บางพวกนําหญิงผูประมาทมา, อธิบายวา "นําหญิงผูสงใจ
ไปในอารมณอื่น คือผูฟุงซานมา," บางพวกนําหญิงผูตายแลวที่สัตวยัง
มิไดกัดกินมา, อธิบายวา "นําหญิงผูตาย ซึ่งมีนิมิตอันสุนัขและสุนัขจิ้งจอง
เปนตนยังมิไดกัดกินมา," บางพวกนําหญิงผูตายแลวที่สัตวมิไดกัดกินโดย
มากมา; หญิงตายที่ชื่อวาสัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก คือที่วัจจมรรคก็ดี
ปสสาวมรรคก็ดี ปากก็ดี อันเปนนิมิต มีโอกาสที่สัตวยังมิไดกัดกินมากกวา;
บางพวกนําหญิงผูตายที่สัตวกัดกินแลวโดยมากมา; หญิงตายที่ชื่อวาสัตวกัด
กินแลวโดยมาก คืออวัยวะที่นิมิต มีวัจจมรรคเปนตนถูกสัตวกัดกินเปน
สวนมาก ทีย่ ังมิไดกัดกินมีนอย; และจะนํามาแตหญิงมนุษยอยางเดียว
เทานั้นหามิได โดยที่แท นําหญิงอมนุษยบาง สัตวดิรัจฉานตัวเมียบางมา;
ทั้งจะนํามาเฉพาะหญิงมีประการดังกลาวแลวอยางเดียวหามิได; นําอุภโตพยัญชนกบาง บัณเฑาะกบาง ผูชายบางมา: จึงตรัสคําเปนตนวา "ภิกษุ
ผูเปนขาศึกนําหญิงมนุษยผูตื่นอยูมา."
๑

๒

๑. อกฺขยิตนิมติ ฺตา กลาวเพียง อกฺขยิตา เพราะลบบทเบื้องปลายเสีย ทานจึงไดอธิบายใหเห็น.
๒. วิ. มหา. ๑/๕๗.
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[มรรคของมนุษยผูหญิงมี ๒๗ จตุกกะ]
ในคําวา "ชาครนฺตึ" เปนตนนั้น เพื่อความไมงมงายในพระ
บาลี บัณฑิตพึงทราบจตุกกะดังที่กลาวแลว โดยการคํานวณ ดังที่จะ
กลาวตอไปนี้:ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๓ ของมนุษยผูหญิงมี ๒๗ จตุกกะ คือ
สุทธิจตุกกะ (จตุกกะวาดวยมรรคลวน ๆ) ๓, ชาครันตีจตุกกะ
(จตุกกะวาดวยหญิงที่ตื่นอยู) ๓, สุตตจตุกกะ (จตุกกะวดวยหญิง
หลับ) ๓, มัตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงเมา) ๓, อุมมัตตจตุกกะ
(จตุกกะวาดวยหญิงบา) ๓, ปมัตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิง
ประมาท) ๓, มตอักขยิตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงตายมีนิมิตที่สัตว
ยังมิไดกัดกิน) ๓, เยภุยเยนอักขติจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงตาย
มีนิมิตที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก) ๓, เยภุยเยนขยิตจตุกกะ (จตุกกะวา
ดวยหญิงตายมีนิมิตที่สัตวกัดกินโดยมาก) ๓.
ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๓ ของอมนุษยผูหญิงก็มี ๒๘ จตุกกะเหมือน
กัน, ของสัตวดิรัจฉานตัวเมียก็มี ๒๗ จตุกกะเหมือนกัน: ในอิตถีวาระ
มี ๘๑ จตุกกะ ดวยประการฉะนี้. และในอุภโตพยัญชนกวาระก็มี ๘๑
จตุกกะ เหมือนในอิตถีวาระ.
สวนในปณฑกปุริสวาระ ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๒ จึงมีจตุกกะ
พวกละ ๕๔ จตุกกะ. รวมแมทั้งหมด มี ๒๗๐ จตุกกะ ดวยประการ
ฉะนี้. จตุกกะเหลานั้น มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว.
ก็ทุก ๆ วาระ บรรดาฐานะเหลานั้น ในฐานะนี้วา "หญิงตาย
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ที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก และทีส่ ัตวกัดกินแลวโดยมาก" มีวินิจฉัย
ดังนี้:[เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป]
ไดยินวา ที่เกาะตัมพปณณิทวีป มีพระวินัยธร ๒ รูป เปน
พระเถระรวมอาจารยเดียวกัน คือ พระอุปติสสเถระ ๑ พระปุสสเทวเถระ ๑. พระเถระทั้งสองรูปนั้น ในคราวมีมหาภัย ไดบริหารรักษา
พระวินัยปฎกไว, บรรดาพระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น พระอุปติสสเถระเปน
ผูฉลาดกวา. แมทานอุปติสสะเถระนั้น 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. บรรดาทานทั้ง ๒ รูปนั้น
พระมหาปทุมเถระนี้แหละ เปนผูฉลาดกวา. บรรดาทานทั้ง ๒ รูปนั้น
พระมหาสุมเถระ ครั้นสดับพระวินัยปฎกถึง ๙ ครั้งแลว ก็ละทิ้งอาจารย
ไดไปยังแมน้ําคงคาฟากโนน.
คราวนั้น พระมหาปทุมเถระ กลาววา "พระวินัยธรผูละทิ้ง
อาจารยซึ่งยังมีชีวิตทีเดียว สําคัญขอที่ตนพึงพักอยูในที่อื่น นี้ เปนผู
กลาจริงหนอ ! เมื่ออาจารยยังมีชีวิต เธอถึงเรียนเอาพระวินัยปฎก และ
อรรถกถาหลายครั้งแลวก็ตาม ก็ไมควรสลัดทิ้งเสีย ควรฟงเปนนิตยกาล
ควรสาธยายทุกกึ่งป." ในกาลแหงภิกษุทั้งหลาย ผูหนักในพระวินัยอยาง
นั้น วันหนึ่ง พรอุปติสสเถระ นั่งพรรณนาบาลีประเทศนี้ในปฐม-
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ปาราชิกสิขาบท แกเหลาอันเตวาสิก ๕๐๐ รูป ซึ่งมีพระมหาปทุมเถระ
เปนประมุขอยู.
[เรื่องอันเตวาสิกถามปญหาวินัยพระเถระ]
พวกอันเตวาสิก ถามพระอุปติสสเถระนั้นวา "ขาแตทานผูเจริญ !
ในเพราะซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก เปนปาราชิก, ในเพราะ
ซากศพที่สัตวกัดกินโดยมาก เปนถุลลัจจัย, ในเพราะซากศพที่สัตวกัดกิน
กึ่งหนึ่ง พึงเปนอาบัติอะไร ?"
พระเถระ กลาววา "อาวุโส! ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลาย
เมื่อจะทรงบัญญัติปาราชิก หาทรงบัญญัติใหมีสว นเหลือไวไม ทรงรวบ
เอาเขตปาราชิกทั้งหมดไมใหมีสวนเหลือเลย ทรงตัดชองทางแลวบัญญัติ
ปาราชิกในวัตถุแหงปาราชิกทีเดียว, จริงอยู สิกขาบทนี้ เปนโลกวัชชะ
ไมใชเปนปณณัตติวัชชะ ! เพราะเหตุนั้น ถาวา ในเพราะซากศพที่สัตว
กัดกินกึ่งหนึ่ง พึงเปนปาราชิกไซร, พระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะพึงทรง
บัญญัติปาราชิกไว, แตในเพราะซากศพที่สัตวกัดกินหนึ่งนี้ ฉายา
ปาราชิก ยอมไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะแตถุลลัจจัยเทานั้น."
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงบัญญัติปาราชิกไวใน
เพราะสรีระที่ตายแลว ก็ทรงตั้งปาราชิกไวในเพราะซากศพที่สัตวยังมิได
กัดกินโดยมาก, ตอจากซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมากนั้นไป ทรง
บัญญัติถลุ ลัจจัย เพื่อแสดงวา "ไมมีปาราชิก" จึงทรงตั้งถุลลัจจัย
ไวในเพราะซากศพที่สัตวกัดกินแลวโดยมาก, ถัดจากซากศพที่สัตวกัดกิน
แลวโดยมากนั้นไป พึงทราบวา "เพื่อแสดงวา ไมมีถุลลัจจัย."
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ก็ขึ้นชื่อวา ซากศพที่สัตวกัดกินและยังไดกัดกินนั้น ควรเขาใจ
เฉพาะในสรีระที่ตายแลวเทานั้น ไมควรเขาใจในสรีระที่ยังเปนอยู. เพราะ
วา ในสรีระที่ยังเปนอยู เมื่อเนื้อหรือเอ็น แมมีประมาณเทาหลับเล็บ
ยังมีอยู ยอมเปนปาราชิกทีเดียว แมหากวา นิมิตถูกสัตวกัดกินแลว
โดยประการทั้งปวง ผิวหนาไมมี, แตสัณฐานนิมิต ยังปรารฎอยู,
สําเร็จการสอด (องคชาต) เขาไป, เปนปาราชิกเหมือนกัน. ก็เมื่อ
นิมิตทั้งหมดถูกตัดออกไมใหมีสัณฐานนิมิตเหลือเลย เถือออกชําแหละ
ออกโดยรอบ ยอมเปนถุลลัจจัย ดวยอํานาจการสงเคราะหวาเปนแผล
เมื่อภิกษุพยายามที่ชิ้นเนื้อ ซึ่งตกไปจากนิมิตนั้น เปนทุกกฏ.
สวนในสรีระที่ตายแลว หากวาสรีระทั้งหมด ถูกสัตวกัดกินแลว
บาง, ยังมิไดกัดกินบาง, แตมรรคทั้ง ๓ สัตวยังมิไดกัดกิน, เมื่อภิกษุ
พยายามในมรรคทั้ง ๓ นัน้ ยอมเปนปาราชิก. ในเพราะสรีระที่สัตว
ยังมิไดกัดกินโดยมาก เปนปาราชิกทีเดียว, ในเพราะสรีระที่สัตวกัดกิน
กึ่งหนึ่งและที่กัดกินแลวโดยมาก เปนถุลลัจจัย. เมื่อภิกษุสอดองคชาต
เขาไปที่ตา จมูก ชองหู หัวไส และฝกองคชาตหรือที่บาดแผลซึ่งถูก
ฟนดวนศัสตราเปนตน ในสรีระที่ยังเปนอยูของมนุษยทั้งหลาย ดวยความ
กําหนัดในเมถุน แมเพียงเมล็ดงาเดียวก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. เมื่อสอด
เขาไปในอวัยวะทั้งหลายที่รักแรเปนตน ในสรีระที่เหลือ เปนทุกกฏ.
เมื่อสอดเขาไปในซากศพที่สรีระยังสดอยู ในเขตแหงปาราชิก, เขต
แหงถุลลัจจัย ในเขตแหงทุกกฏ เปนทุกกฏ. แตในกาลใดสรีระเปนของ
ขึ้นพองเนาเฟอะ มีแมลงวันหัวเขียวไตตอม มีหมูหนอนคราคร่ํา ใคร ๆ
ไมอาจแมจะเขาไปใกลได เพราะเปนซากศพที่มีหนองไหลทั่วไปจากปาก
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แผลทั้ง ๙ แหง, ในกาลนั้น สรีระนั้นยอมละความเปนวัตถุแหงปาราชิก
และความเปนวัตถุแหงถุลลัจจัย เมื่อภิกษุพยายามในสรีระเชนนั้นแหงใด
แหงหนึ่ง เปนทุกกฏอยางเดียว. เมื่อพยายามในจมูกของสัตวดิรัจฉาน
ทั้งหลาย (ทีต่ ายแลว) มีชา ง มา โค แพะ อูฐ และกระบือเปนตน
เปนถุลลัจจัย. เมื่อพยายามในหัวไสและฝกองคชาต เปนถุลลัจจัยเหมือน
กัน เมื่อพยายามในตา หู และบาดแผลของสัตวดิรัจฉานแมทั้งหมด
(ที่ตายแลว) เปนทุกกฏ, แมในสรีระที่เหลือนี้ ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.
เมื่อพยายามในสรีระที่ยังสดของสัตวดิรัจฉานที่ตายแลวในเขตแหงปาราชิก
เปนปาราชิก, ในเขตแหงถุลลัจจัย เปนถุลลัจจัย, ในเขตแหงทุกกฏ
เปนทุกกฏ. เมื่อพยายามในซากศพที่เนาเฟะ เปนทุกกฏ ในทีท่ ุกแหง
โดยนัยดังกลาวแลวในเบื้องตนนั่นเอง, ภิกษุเมื่อไมไดสอดหัวไสและฝก
องคชาตของบุรุษผูยังเปนอยูเขาไป ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย
หรือดวยความกําหนัดในเมถุน แตทํานิมิตถูกตองที่นิมิต เปนทุกกฏ เมื่อ
ไมไดสอด (องคชาตของตน) เขาไปในนิมิตของหญิง ดวยความกําหนัด
ในเมถุน แตทํานิมิตกับนิมิตถูกตองกัน เปนถุลลัจจัย.
สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาววา "ภิกษุผูถูกตองนิมิตของหญิง
ดวยปาก ดวยความกําหนัดในเมถุน เปนถุลลัจจัย." เพราะความไม
แปลกกันแหงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้วา "ภิกษุฉัพพัคคีย จับแมโคทั้งหลาย
กําลังขามแมน้ําอจิรวดี ที่เขาบาง ทีคอบาง ทีหูบาง ที่หางบาง ขึ้น
ขี่หลังบาง มีจิตกําหนัดถูกตององคชาตโคบาง " ดังนี้ พระผูมีพระภาค
จึงตรัส ในจัมมขันธกะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง องคชาต
๑

๑. วิ. มหา. ๕/๒๓-๒๔.
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อันภิกษุมีจิตกําหนัด ไมพึงถูกตอง, ภิกษุใดพึงถูกตอง, ภิกษุนั้นตอง
อาบัติถุลลัจจัย. บัณฑิตควรเทียบเคียงคํานั้นแมทั้งหมดดูแลว ถือเอา
โดยอาการที่ไมผิดเถิด.
ก็คํานั้น ไมผิดอยางไร ? ไมผิดอยางนี้ คือ :- ไดยินวา ใน
คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถากอนวา "ถูกตองดวยปาก ดวย
ความกําหนัดในเมถุน" ปากคือนิมิต ทานประสงควา "ปาก." ก็
เนื้อความนี้แล บัณฑิตพึงทราบวา เปนอธิบายในมหาอรรถกถานั้น
แมเพราะทานกลาววา "ดวยความกําหนัดในเมถุนนั้น." จริงอยู
ความพยายามในเมถุน ดวยปากธรรมดาในนิมิตของหญิงหามีไม.
บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา "พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอา
ภิกษุฉัพพีคคียผูขี่หลัง (แมโค) แลวถูกตององคชาตโลก ดวยองคชาต
(ของตน) ดวยความกําหนัดในเมถุน จึงตรัสถุลลัจจัยไวแมในขันธกะ."
อันที่จริงเมื่อถูกตองโดยประสงคอยางอื่น เปนทุกกฏ.
สวนอาจารยบางพวกกลาววา "แมในขันกะ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาการถูกตองดวยปากธรรมดา จึงตรัสวา เปน
ถุลลัจจัย เพราะความเปนกรรมที่หยาบ, แมในอรรถกถา ทานก็ถือ
พระสูตรที่ตรัสหมายถึงกรรมหยาบนั้น จึงกลาววา ภิกษุถูกตองดวย
ปากธรรรมดา ดวยความกําหนัดในเมถุน เปนถุลลัจจัย" ดังนี้. เพราะ
เหตุนั้น ในคําวินิจฉัยทั้งสองควรกําหนดใหดีแลวเชื่อถือแตคําวินิจฉัยที่
ถูกตองกวา.
๑

๑. วิ. มหา. ๕/๒๓-๒๔.
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แตนักปราชญทั้งหลายผูรูพระวินัย ยอมสรรเสริญคําวินิจฉัยขอ
แรก. ก็เมื่อภิกษุผูตองนิมิตของหญิง ดวยปากธรรมดาก็ดี ดวยปาก
คือนิมิตก็ดี ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย เปนสังฆาทิเสส
เมื่อถูกตองปสสาวมรรค ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ดวยปากคือนิมิต
เปนถุลลัจจัย โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล, เมื่อถูกตองดวยความกําหนด
ในอันเคลาคลึงกาย เปนทุกกฏ ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยจตุกกะ ๒๖๙ จตุกกะที่เหลือ.
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กถาวาดวยองคชาตมีเครื่องลาดและไมมี
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงนํา ๒๗๐ จตุกกะมาแลว เพื่อ
รักษาภิกษุผูปฏิบัติ ดวยประการอยางนี้ บัดนี้ ไดทองพระเนตรเห็นวา
"บาปภิกษุเหลาใดในอนาคต จักแกลงอางเลสวา อุปาทินนกะวา (คือ
กายินทรียที่มีชีวิต) อะไร ๆ อันอุปาทินนกะ (คือกายินทรียที่มีชีวิต)
จะถูกตององคชาตที่ลาดแลวนี้ หาไดไม, ในการที่ไมถูกตองนี้จะมีโทษ
อยางไรเลา ? บาปภิกษุเหลานั้น จักไมมีที่พึ่งในศาสนาอยางนี้" ดังนี้
แลว เมื่อจะทรงแยกแสดง บรรดาจตุกกะ ๒๗๐ จตุกกะเหลานั้น แต
ละจุตกกะ โดยความตางแหงองคชาตที่ลาดแลวเปนตน ๔ อยาง จึงตรัส
คําวา "พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักของภิกษุ
แลวใหนั่งทับองคชาตดวยวัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรคของหญิง
ที่มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด" ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานี้ ในสองบทเปนตนวา "สนฺถตาย อสนฺถตสฺส" พึงทราบโยชนาโดยนัยนี้วา "ใหนั่งทับองคชาตของภิกษุที่
ไมมีเครื่องลาด ดวยวัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของหญิงที่
มีเครื่องลาด." บรรดาหญิงชายที่มีนิมิตลาดและไมลาดเหลานั้น หญิง
ชื่อวานิมิตลาด ก็คือมีมรรคใดมรรคหนึ่งในมรรคทั้ง ๓ เขาเอาผาหรือ
ใบไม เปลือกปอหรือหนัง หรือแผนดีบุก และตะกั่วเปนตน วัตถุอยางใด
๑

๑. อีกนัยหนึ่ง เมื่อทําองคชาตนี้เปนของลาดแลว ก็จะชือ่ วาไมถูกตอง อุปาทินนกะไร ๆ
ดวยอุปาทินนกะ. เติม กโรนฺโต เขามา.
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อยางหนึ่ง พันหรือสอดเขาไปภายในสวมไว. ชายชื่อวามีนิมิต ลาดก็
คือมีองคชาต เขาเอาวัตถุเปนตนวาผาเหลานั้นนั่นแลมาสอดสวมไว.
ในมรรคทั้ง ๓ เหลานั้น อนุปาทินนกะ (คือกายินทรียที่ไมมี
ใจครอง) กับอุปาทินนกะ (คือกายินทรียที่มีใจครอง) จะกระทบกัน
ก็ตาม อุปาทินนกะกับอนุปาทินนกะจะกระทบกันก็ตาม อนุปาทินนกะ
กับอนุปาทินกะจะกระทบกันเองก็ตาม อุปาทินนกะกับอุปาทินนกะจะ
กระทบกันเองก็ตาม, ถาองคชาตเขาไปตลอดประเทศที่พระอาจารย
ทั้งหลายกลาวา "เมื่อองคชาตเขาไปแลว เปนปาราชิก" ดังนี้ไซร,
เมื่อภิกษุยินดีในทุก ๆ วาระ ในเพราะเขตแหงปาราชิก เปนปาราชิก.
ในเพราะเขตแหงถุลัจจัย เปนถุลลัจจัย, ในเพราะเขตแหงทุกกฏ เปน
ทุกกฏทีเดียว.
ถานิมิตเขาสวมปลอกกันไว, เมื่อภิกษุกระทบปลอก เปน
ทุกกฏ ถานิมิตของชายเขาสวมปลอกกันไว, เมื่อภิกษุสอดปลอกเขา
ไป เปนทุกกฏ. ถานิมิตทั้งสองเขาสวมปลอกกันไว, เมื่อภิกษุกระทบ
ปลอกกันปลอก เปนทุกกฏ. ถาเขาเอาบรรดาวัตถุมีปลองไมไผและ
ไมออเปนตนไร ๆ ใสไวในนิมิตของหญิง, แมหากภิกษุสอด (องค
กําเนิด) เขาไปถูกสวนภายใตแหงวัตถุที่ใสไวนั้น เพียงเทาเมล็ดงาเดียว
เปนปาราชิก. หากสอดเขาไปถูกสวนเบื้องบนก็ดี ถูกขาง ๆ หนึ่ง
บรรดาขางทั้งสองก็ดี เปนปาราชิก. เมื่อสอดเขาไปไมใหถูกขางทั้ง ๔
แมหากถูกฟนภายในแหงไมไผและไมออเปนตนนั้น ก็เปนปาราชิก. ก็
๑

๑. ขาณุศัพทในตอนนี่ทุกศัพทนาจะเปนหมุดหรือเดือย ตรงนี้จึงนาจะวา ถานิมิตหญิงเขาลาด
ทําหมุดไว ตอไปก็นาจะนัยนี้ เพราะถาเปนปลอกแลว ยอมไมพนอาบัติปาราชิก.
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ถาวาสอดเขาไปไมใหถูกที่ขางหรือที่พื้น ใหเชิดไปในอากาศอยางเดียว
แลวชักออก เปนทุกกฏ. ถูกตองปลอกในภายนอก เปนทุกกฏเหมือน
กัน บัณฑิตพึงทราบลักษณะในทุก ๆ มรรคมีวัจจมรรคเปนตน เหมือน
อยางที่ทานกลาวไวในนิมิตหญิง ฉะนั้นแล.
จบสันถตจตุกกะปเภทกถา.
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นตรัสประเภทแหงสันตถจตุกกะอยางนั้น
แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงประเภทนั้น (ซ้ําอีก) เพราะเหตุที่พวก
ภิกษุผูเปนขาศึก หาใชจะนําชนมีมนุษยผูหญิงเปนตนมาในสํานักของ
ภิกษุอยางเดียวไม โดยทีแ่ ท ยังนําแมภิกษุมาในสํานักของมนุษยผูหญิง
เปนตนเหลานั้น จึงทรงนําจตุกกะเหลานั้นทั้งหมดมาแสดงซ้ําอีก โดย
นัยทีอาทิวา "พวกภิกษุผูเปนขาศึกนําภิกษุมาในสํานักของมนุษยผูหญิง"
ดังนี้. ในจตุกกะเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย โดยนัยดังที่กลาว
มาแลวนั่นเทียวแล.
จบการพรรณนาความตางแหงจตุกกะ ดวยอํานาจภิกษุผูเปนขาศึก.
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เรื่องพระราชาและโจรผูเปนขาศึกตอภิกษุเปนตน
ก็เพราะพวกภิกษุผูเปนขาศึกยอมกระทํา (อยางที่กลาวมาแลว)
อยางนี้นั่นแล แมอิสรชนมีพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน ก็กระทํา;
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงประเภทขาศึกนั้น จึง
ตรัสคําวา "ราชาปจฺจตฺถิกา" เปนตน.
ในคําวา "ราชปจฺจตฺถิกา" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:ขาศึกทั้งหลาย คือพระราชา ชื่อวาราชปจจัตถิกา (พระราชาผูเปน
ขาศึก) ก็พระราชาเหลานั้น ทรงนํามาเองบาง ใหคนเหลาอื่นนํา
มาบาง (ซึ่งมนุษยผูหญิงเปนตน) พึงทราบวา "ทรงนํามาทั้งนั้น."
ขาศึกทั้งหลาย คือโจร ชือ่ วา โจรปจจัตถิกา (โจรผูเปนขาศึก).
บุรุษผูทาํ การหลอกลวงอยูในเมือง ซึ่งขวนขวายในการเลนเนื่อง
ดวยเมถุนก็ดี นักเลงหญิงและนักเลงสุราเปนตนก็ดี ชื่อวานักเลง.
ขาศึกทั้งหลาย คือนักเลง ชื่อวา ธุตตปจจัตถิกา (นักเลงผูเปน
ขาศึก).
หทัยวา ทานเรียกวา คันธะ. พวกขาศึก ชื่อวา อุปปลคันธะ
เพราะอรรถวา "เพิกขึ้นซึ่งหทัยนั้น." ขาศึกทั้งหลาย คือผูตัวหัวใน
ชื่อวา อุปปลคันธปจจัตถิกา.
[ขาศึกสังหารภิกษุเซนไหวเทวดาเพื่อสําเร็จการงาน]
ไดยินวา ขาศึกผูตัดหัวใจเหลานั้น หาไดเปนอยูดวยกสิกรรม
และพาณิชยกรรมเปนตนไม พากันทําโจรกรรมมีการปลนคนเดินทาง
เปนตน เลี้ยงบุตรและภรรยา. เขาเหลานั้น เมื่อตองการความสําเร็จ
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แหงการงานไดบทบานเหลาเทวดาไว จึงไดควักหทัยของพวกมนุษยไป
เพื่อบวงสรวงแกเทวดาเหลานั้น. ก็พวกมนุษย เปนผูหาไดยาก
ตลอดกาลทุกเมื่อ สวนพวกภิกษุผูพํานักอยูในปา ยอมหาไดงาย.
เขาเหลานั้นจับเอาภิกษุผูมีศีลแลว ไดสํานึกอยูวา "ชื่อวาการฆาไวผูมีศีล
ยอมเปนของหนัก" เพื่อจะทําลายศีลของภิกษุนั้น ใหพินาศไป จึง
นํามนุษยผูหญิงเปนตนมา หรือนําภิกษุนั้นไปในสํานักของมนุษยผูหญิง
เปนตนนั้น.
ในเรื่องวาดวยพระราชาผูเปนขาศึกเปนตนนี้ มีความแปลกกัน
เทานี้. เรื่องที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแหละ. แลพึง
ทราบจตุกกะทั้งหลายในวาระแมทั้ง ๔ เหลานี้ โดยนัยดังที่กลาวแลวใน
ภิกขุปจจัตถิกาวาระนั่นเอง. แตในพระบาลี พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวแลวโดยยอ.
จบกถาวาดวยประเภทแหงจตุกกะ โดยอาการทั้งปวง.
เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใชมรรค
บัดนี้ เพื่อความไมงมงายในคําที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา "เมื่อ
ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรคทั้ง ๓ ของมนุษยผูเปนหญิง" เปนตน
พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา "มคฺเคน มคฺค" เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มคฺเคน มคฺค ความวา ภิกษุ

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 163

สอดองคชาตของตนเขาไปทางมรรคทั้ง 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
ครั้นสอดเขาไปทางแผลที่หนึ่งแลว จึงชักออกทางแผลที่สอง. ในการ
กําหนดวาเปนแผล พึงทราบวา เปนถุลลัจจัย ในที่ทุกแหงดวยอํานาจ
อนุโลมตามพระสูตรนี้.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไมพนอาบัติ]
บัดนี้ เพื่อความไมงมงายในพระดํารัสที่จักตรัสไวขางหนาวา
"เมื่อภิกษุไมรู ไมยินดี ไมเปนอาบัติ" พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา
"ภิกฺขุ สุตฺตภิกฺขุมหฺ ิ" เปนตน.
ในคําวา "ภิกขฺ ุ" เปนตนนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ :- ภิกษุ
รูปใด ตื่นขึ้นแลวยินดี, 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 พระวินยั ธรสอบถามแลว.
พึงใหนาสนะเสียดวยคําปฏิญญา. ถาเธอไมยินดี, ไมควรใหนาสนะ
แมในวารสามเณร ก็นัยนี.้
[ภิกษุผูถูกปฏิบตั ิผิดไมรู ไมยินดี ไมเปนอาบัติ]
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอาบัติและอนาบัตินั้น ๆ ใน
วาระนั้น ๆ อยางนั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติอยางเดียว จึง
ตรัสคําวา "อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส" เปนตน.
ในคําวา "อชานนฺตสฺส" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุ
ที่ชื่อวา ผูไมรูสึกตัวนั้น ไดแก ผูที่หยั่งลงสูความหลับอยางมาก ยอม
ไมรูสึกแมความพยายามที่คนอื่นทําแลว, ภิกษุเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ
เหมือนภิกษุผูไปพักกลางวัน ในปามหาวัน ใกลเมืองไพศาลีฉะนั้น.
สมจริงดังคําที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา "ภิกษุกราบทูลวา
ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว พระพุทธเจาขา ! พระองคตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ! เมื่อภิกษุไมรูสึกตัว ไมเปนอาบัติ."
ภิกษุทชี่ ื่อวาไมยินดีนั้น ไดแก ผูที่แมรูสึกตัวแลว ก็ไมยนิ ดี,
ภิกษุเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ เหมือนภิกษุผูรีบลุกขึ้นทันทีในปา
มหาวัน ใกลเมืองไพศาลีนั้นนั่นเองฉะนั้น. สมจริงดังคําที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา "ภิกษุกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาไมยินดี
พระพุทธเจาขา !, พระองคตรัสวา ดูกอนภิกษุ ! เมื่อไมยินดีไมเปน
อาบัติ."
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[ไมเปนอาบัติแกภิกษุบาและมีจิตฟุงซาน]
ภิกษุเปนบาเพราะดี (กําเริบ) ชื่อวา เปนบา. จริงอยู ดีมี
๒ อยาง คือ ดีที่มีฝก ๑ ดีที่ไมมีฝก ๑ ดีที่ไมมีฝก ซึมซาบไปทั่ว
สรรพางค ดุจโลหิตฉะนั้น. เมื่อดีที่ไมฝกนั้นกําเริบ พวกสัตวยอม
เกิดมีหิดดานหิดเปอยและเนื้อตัวสั่นเปนตน หิดดานเปนตนเหลานั้น จะ
หายไดเพราะประกอบยา. สวนดีที่มีฝกตั้งอยูในฝกของดี. เมื่อดีที่มีในฝก
นั้นกําเริบ พวกสัตวยอมเปนบา.
ภิกษุผูมีสัญญาวิปลาส ละทิ้งหิริและโอตตัปปะแลว เที่ยวประพฤติ
กรรมที่ไมสมควร. แมยา่ํ ยีสิกขาบททั้งเบาและหนักอยู ก็ไมรสู ึกตัว.
ชื่อวาเปนผูแกไขไมได แมเพราะการเยียวยา; ภิกษุผูเปนบาเห็นปานนั้น
ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุชื่อวา มีจิตฟุงซาน ไดแก ผูป ลอยจิต (ไปตามอารมณ)
ทานเรียกวา เปนบาเพราะยักษเขาสิง. ไดยินวา พวกยักษแสดงอารมณ
ทั้งหลายที่นากลัว หรือสอดมือเขาทางปากแลว บีบคั้นหทัยรูป กระทํา
พวกสัตวใหมีสัญญาวิปลาส ภิกษุผูมีจิตฟุงซานเห็นปานนั้นไมเปนอาบัติ.
สวนความแปลกกันแหงภิกษุผูเปนบาสองพวกนั้น มีดังตอไปนี้ :ภิกษุผูเปนบาเพราะดี (กําเริบ) จัดวาเปนบาตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว
ไมไดสัญญาตามปกติ. ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิง ยังกลับไดสัญญาตาม
ปกติในบางครั้งบางคราวบาง. แตในปฐมปาราชิกสิกขาบทนี้ ผูเปนบา
เพราะดี (กําเริบ) ก็ดี ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิงก็ดี จะยกไว, ภิกษุ
รูปใด หลงลืมสติโดยประการทั้งปวง วัตถุอะไร ๆ จะเปนไฟก็ตาม
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ทองก็ตาม คูถก็ตาม แกนจันทรก็ตาม ก็ไมรูจัก ยอมเที่ยวย่ําเหยียบ
เปนเชนเดียวกันหมด, ภิกษุบาเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ.แตเมื่อกลับ
ไดสัญญาขึ้นในบางคราว แลวทําทั้งที่รูเปนอาบัติที่เดียว
ภิกษุชื่อวา กระสับกระสายเพราะเวทนานั้น ไดแก ผูทีทุรนทุราย
เพราะทุกขเวทนาเกินประมาณ ยอมไมรูสึกอะไร ๆ, ภิกษุเห็นปานนั้น
ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุชื่อวา อาทิกัมมิกะนั้น ไดแก ผูเปนตนเดิมในกรรมนั้น ๆ.
สวนในปฐมปาราชิกสิขาบทนี้ พระสุทินนเถระ เปนอาทิกัมมิกะ,
พระเถระนั้น ไมเปนอาบัติ. ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีสมณะผูเสพเมถุน
กับนางลิง และภิกษุชาววัชชีบุตรเปนตน เปนอาบัติทีเดียว ฉะนี้แล.
พรรณนาบทภาชนีย จบ.
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[สมุฏฐานที่เกิดแหงอาบัติมี ๖ อยาง]
อนึ่ง เพื่อความเปนผูฉลาดในสิกขาบทนี้ พึงทราบปกิณณกะ
นี้วา
"สมุฏฐาน ๑ กิรยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑
โลกวัชชะ ๑ กรรมและกุศลพรอมดวยเจตนา ๑."
ในบรรดาสมุฏฐานเปนตนเหลานั้น ทีช่ ื่อวาสมุฏฐาน ไดแก
สมุฏฐานแหงสิกขาบท ๖ สมุฏฐาน ดวยอํานาจประมวลทั้งหมด. สมุฏฐาน ๖ เหลานั้น จักมีแจงในคัมภีรบริวาร. แตเมื่อกลาวโดยยอแลว
ชื่อวาสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๖ ก็มี มีสมุฏฐาน ๔ ก็มี มีสมุฏฐาน ๓ ก็มี
มีสมุฏฐานอยางกฐินสิกขาบทก็มี มีสมุฏฐานอยางเอฬกโลมสิกขาบทก็มี
มีสมุฏฐานอยางธุรนิกเขปสิกขาบทก็มี.
แมในสิกขาบทนั้นเลา บางสิกขาบท เกิดเพราะทํา บางสิกขาบท
เกิดเพราะไมทํา บางสิกขาบท เกิดเพราะทําและไมทํา บางสิกขาบท
บางคราวเกิดเพราะทํา บางคราวเกิดเพราะไมทํา บางสิกขาบท บางคราวเกิดเพราะทํา บางคราวเกิดเพราะทั้งทําแลวไมทํา.
[อธิบายสิกขาบทที่เปนสจิตตกะและอจิตตกะ]
แมบรรดาสิกขาบทเหลานั้น สิกขาบทที่เปนสัญญาวิโมกขก็มี ที่
เปนโนสัญญาวิโมกขก็มี. ในสิกขาบทที่เปนสัญญาวิโมกขและโนสัญญาวิโมกขเหลานั้น สิกขาบทใด ไดองคคือจิตดวย, สิกขาบทนั้น เปน
สัญญาวิโมกข, นอกนี้ เปนโนสัญญาวิโมกข. สิขาบท ที่เปน
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อจิตตกะก็มี ที่เปนสจิตตกะก็มีอีก. สิกขาบทใด ตองพรอมดวยจิต
เทานั้น สิกขาบทนั้น เปนสจิตตกะ. สิกขาบทใด แมเวนจากจิตก็ตอง
สิกขาบทนั้น เปนอจิตตกะ. สิกขาบทนั้นแมทั้งหมดเปน ๒ อยางคือ
เปนโลกวัชชะ ๑ เปนปณณัตติวัชชะ ๑. ลักษณะแหงสิกขาบทที่เปน
โลกวัชชะและปณณัตติวัชชะนั้น ไดกลาวแลว.
[อธิบายสิกขาบทที่เปนกายกรรมเปนตน]
อนึ่ง เมือ่ วาแมดวยอํานาจกรรม กุศลและเวทนาแลว บรรดา
สิกขาบทเหลานี้ สิกขาบทที่เปนกายกรรมก็มี ที่เปนวจีกรรมก็มี. ใน
กายกรรมและวจีกรรมเหลานั้น สิกขาบทใด เปนไปทางกายทวาร
สิกาขบทนั้น พึงทราบวา เปนกายกรรม, สิกขาบทใด เปนไปทาง
วจีทวาร สิกขาบทนั้น พึงทราบวา เปนวจีกรรม.
อนึ่ง สิกขาบทที่เปนกุศลก็มี ที่เปนอกุศลก็มี ที่เปนอัพยากฤตก็ม,ี
จริงอยู จิตที่ใหเกิดอาบัติ มี ๓๒ ดวงเทานั้น คือ กามาวจรกุศลจิต ๘
อกุศลจิต ๑๒ กามาวจรกิริยาจิต ๑๐ อภิญญาจิต ๒ โดยกุศลและ
กิริยา. ในจิตเหลานั้น สิกขาบทใด ตองดวยกุศลจิต สิกขาบทนั้น
เปนกุศล, สิกขาบทใด ตองดวยจิตนอกนี้ สิกขาบทนั้น เปนฝาย
นอกจากนี้.
อนึ่ง สิกขาบทมีเวทนา ๓ ก็มี มีเวทนา ๒ ก็มี มีเวทนาเดียว
ก็มี. ในสิกขาบทเหลานั้น เมื่อตองสิกขาบทใด เปนผูพรอมเพรียง
ดวยบรรดาเวทนา ๓ อยางใดอยางหนึ่ง จึงตอง, สิกขาบทนั้น พึง
ทราบวามีเวทนา ๓. เมื่อภิกษุจะตองสิกขาบทใด เปนผูพรอมเพรียง
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ดวยสุข หรือเปนผูพรอมเพรียงดวยอุเบกขา จึงตอง, สิกขาบทนั้น
พึงทราบวา มีเวทนา ๒. เมื่อภิกษุจะตองสิกขาบทใด เปนผูพ รอมเพรียงดวยทุกเวทนาเทานั้น จึงตอง, สิกขาบทนั้น พึงทราบวา มี
เวทนาเดียว. ครั้นไดทราบปกิณณกะนี้วา
"สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑
โลกวัชชะ ๑ กรรมและกุศลพรอมดวยเวทนา ๑."
อยางนี้แลว พึงทราบวา "บรรดามีสมุฏฐานเปนตนเหลานั้น สิกขาบทนี้ วาโดยสมุฏฐานมีสมุฏฐานเดียว, วาดวยอํานาจองคเกิดดวย
องค ๒ คือเกิดเพราะกายกับจิต, และสิกขาบทนี้เกิดเพราะทํา, จริงอยู
เมื่อทําอยูเทานั้น จึงตองอาบัตินั้น; เปนสัญญาวิโมกข เพราะพนดวย
ไมมีกามสัญญา ซึ่งปฏิสงั ยุตดวยเมถุน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมรู ไมยินดี; เปนสจิตตกะ เพราะ
ภิกษุตองอาบัตินั้น ดวยจิตปฏิสังยุตดวยเมถุนเทานั้น เวนจากจิตไมตอง;
เปนโลกวัชชะ เพราะจะพึงตองอาบัตินั้นดวยอํานาจราคะกลาเทานั้น;
เปนกายกรรม เพราะเกิดทรงกายทวารเทานั้น, สวนจิตสักวาเปนองค
ในสิกขาบทนี้, จะจัดเปนกรรมดวยอํานาจจิตนั้นไมได; เปนอกุศลจิต
เพราะจงพึงตองดวยโลภจิต; มีเวทนา ๒ เพราะวา ภิกษุมีความพรอมเพรียงดวยสุข หรือมีความพรอมเพรียงดวยอุเบกขา จึงตองอาบัตินั้น."
ก็แล ปกิณณกะทั้งปวงมีสมุฏฐานเปนตนนี้ ยอมสมในอาบัติ,
แตในอรรถกถาทั้งปวง ทานยกขึ้นแสดงดวยหัวขอสิกขาบท; เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาวสิกขาบทโดยนัยอยางนี้ ฉะนี้แล.
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วินีตวัตถุปฐมปาราชิก
[อุททานคาถา]
ปุจฉาวา "คําประพันธเปนพระคาถาวา
เรือ่ งลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุวัชชีบุตร
๑ เรื่อง เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ ๑ เรื่อง เรื่อง
เปลือยกาย ๑ เรื่อง เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗เรื่อง
เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุณีชื่ออุบลวรรณา
๑ เรื่อง เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง เรื่องมารดา ๑ เรื่อง
เรื่องธิดา ๑ เรื่อง เรือ่ งพี่นองหญิง ๑ เรื่อง เรือ่ ง
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 เรือ่ ง เรื่องนาค
ตัวเมีย ๑ เรื่อง เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง เรื่อง
หญิงเปรต ๑ เรื่อง เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรือ่ ง
ภิกษุมีอนิ ทรียพิการ ๑ เรื่อง เรื่องจับตอง ๑ เรื่อง
เรื่องพระอรหันตในเมืองภัทททิยะหลับ ๑ เรื่อง เรื่อง
ภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวมัลละ
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เมืองไพศาลี ๓ เรื่อง เรื่องเปดประตูนอน ๑ เรื่อง
เรือ่ งภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน ๑ เรื่อง เรื่อง
อุบาสิกาชื่อวาสุปพพา ๙ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาชื่อวา
สัทธา ๙ เรื่อง เรื่องนางภิกษุณี ๑ เรื่อง เรื่อง
นางสิกขามานา ๑ เรื่อง เรือ่ งนางสามเณรี ๑ เรื่อง
เรือ่ งหญิงแพศยา ๑ เรื่อง เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง
เรือ่ งสตรีคฤหัสถ ๑ เรื่อง เรื่องใหผลัดกัน ๑ เรื่อง
เรือ่ งภิกษุผูเฒา ๑ เรื่อง เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรื่อง ดังนี้
นี้เปนไฉน ?"
วิสัชนาวา "พระคาถาเหลานี้ ชื่ออุททานคาถาแหงวินีตวัตถุ
คือเรื่องนั้น ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยดวยพระองคเอง พระ
ธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายตั้งใจไววา 'พระวินัยธรทั้งหลาย จักเรียน
เอาเรื่องเหลานั้นไดสะดวก' ตั้งไวแลว. สวนวัตถุคาถาพระอุบาลีเถระ
ไดตั้งใจวา 'พระวินัยธรทั้งหลาย จักวินิจฉัยวินัยตอไป (ใน
อนาคต) ดวยลักษณะนี้' จึงไดตั้งไวในเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ยังทรงพระชนมอยูนั่นเอง. เพราะฉะนั้น พระวินยั ธรควรกําหนด
ลักษณะที่ตรัสไวในวินีตวัตถุนี้ใหได แลวจึงวินิจฉัยปฐมสิกขาบท.
อนึ่ง ทุติยปาราชิกเปนตน ก็ควรวินจิ ฉัยดวยลักษณะที่ตรัสไวแลวใน
วินีตวัตถุทั้งหลายแหงทุติยปาราชิกเปนตน, จริงอยู วินีตวัตถุทั้งหลาย
๑

๑. อุททานคาถานี้ ไดแปลไวเต็มบริบูรณ ตามมหาวิภังค วินัยปฎก ๑/๖๒ เพื่อเรืองปญญาของ
ผูใครตอการศึกษา.
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ยอมเปนเรื่องสําหรับเทียบเคียง (หรือเปรียบเทียบ) ของพระวินัยธร
ทั้งหลาย ดุจรูปสําหรับเทียบเคียง (หรือเปนแบบอยาง) ของพวก
นักศิลปนฉะนั้น."
บรรดาเรื่องเหลานั้น สองเรื่องขางตน มีเนื้อความดังที่ตรัสไว
แลวในอนุบัญญัตินั่นเอง.
ในเรื่องที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา คิหิลิงฺเคน คือ เปนผู
นุงหมผาขาวอยางคฤหัสถ.
ในเรื่องที่ ๔ ไมมีคําอะไร ๆ ที่ควรกลาวไว.
ในผา ๗ ชนิด ถัดจากเรื่องที่ ๔ นั้นไป มีวินจิ ฉัยดังนี้:ผาที่เขากรองหญาคาทําขึ้น ชื่อวาผาคากรอง. ผาเปลือกไมของ
พวกดาบส ชื่อวาผาเปลือกไม (ผาเปลือกปอก็วา). ผาที่เขาเย็บแผน
ไม (กระดาน) มีสัณฐานเหมือนโลทําขึ้น ชื่อวาผาแผนไม. ผากัมพลที่
เขาทอเสนดานรวมกับเสนผมทําขึ้น ชื่อวาผากัมพลผมคน. ผากัมพลที่
เขาทอดวยขนหางสัตวจามรี ชื่อวาผากัมพลขนหางสัตว. ผานุงที่ทําดวย
ขนปกนกเคา ชื่อวาผาขนปกนกเคา. หนังเนื้อชนิดหนึ่งซึ่งเรียกวาอชินะ
พรอมดวยขน พรอมดวยกีบ ชื่อวาผาหนังสัตว (อชินะ).
ในเรื่องที่ ๑๒ มีวินิจฉัย ดังนี้:บทวา สารตฺโต ไดแก ผูมีความกําหนัดดวยความกําหนัดใน
อันเคลาคลึงกาย. พระผูมีพระภาคเจาทรงความกําหนดนั้นแลวจึงตรัสวา
"เปนอาบัติสังฆาทิเสส."

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 173

[เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมกับนางอุบลวรรณาเถรี]
ในเรื่องที่ ๑๓ มีวินจิ ฉัยดังนี้:- พระเถรีนั้น ชือ่ อุบลวรรณา
เปนธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี สมบูรณดวยอภินิหารตั้งแตกัลป
แมโดยปกติ พระเถรีนั้น มีผิวกาย สีคลายดอกอุบลเขียว นาดูนัก
ก็พระเถรีนั้น ยอมรุงเรืองนัก เพราะไมมีความเรารอนดวยกิเลสใน
ภายใน. นางไดชื่อวา "อุบลวรรณา" เพราะความที่นางมีผิวงดงาม
นั่นเอง.
บทวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ความวา มาณพนั้น มีใจรักใครตั้งแต
เวลาพระเถรียังเปนคฤหัสถ ไดยินดี นันทมาณพนั้นเปนชายหนุม ซึ่ง
เปนญาตของพระเถรีนั้น.
ศัพทวา "อถโข" เปนนิบาต ลงในอรรถวาลําดับ. มีคํา
อธิบายวา "ในลําดับแหงพระเถระนั่งบนเตียงนั้นแล." จริงอยูเวลา
กลางวัน เมื่อบุคคลมาจากภายนอกปดประตูแลวนั่ง ความมืดจะมีขึ้น.
อธิบายวา "มาณพนั้น ไดทําอยางนั้นตลอดเวลาที่ความมืดนั้นของ
พระเถรีนั้น ยังไมหายไปนั่นเอง".
บทวา ทูเสสิ แปลวา ไดขมขืนแลว. สวนพระเถรีเปนผูหา
โทษมิได ตัง้ สมณสัญญาไวแลว นั่งเฉยไมยินดี ถูกนันทมาณพลูบคลํา
แลวดวยประสงคอสัทธรรม ก็เปนดุจกองเพลิง เสาหิน และตอแกนไม
ตะเคียนฉะนั้น. ฝายนันทมาณพนั้น ครั้นใหความพอใจของตนสําเร็จ
บริบูรณแลวก็ไป.
๑

๑. จะเอาคําวา อุปฺปลวณฺณา เปนบทตั้งก็ไมถนัด. ถาเปนบทตั้งเปน อุปฺปลวณฺณายาติ.
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เมื่อนันทมาณพ ละคลองแหงการเห็นของพระเถรีนั้นเหมือน
มหาปฐพีนี้ ถึงจะสามารถธารภูเขาสิเนรุไวไดก็ตาม ก็เปนเหมือน
ไมอาจจะธารบุรุษชั่วชานั้น ซึ่งมีรางกายเพียงวาหนึ่งไวได จึงแยกชอง
ใหเขาแลว. ขณะนั้นนั่นเอง เขาไดถึงความเปนเชื้อเพลิงแหงเปลวไฟ
ในอเวจีแลว. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลว จึงตรัสวา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อไมยินดีไมเปนอาบัติ" ทรงหมายเอาพระเถรี
ไดตรัสพระคาถานี้ในธรรมบทวา
"เราเรียกบุคคลผูไมติดอยูในกามทัง้ หลาย
เหมือนน้ําไมติดอยูในใบบัว เหมือนเมล็ดพันธุ
ผักกาดไมตั้งอยูบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น วาเปน
พราหมณ."
[เรื่องเพสชายกลับเปนเพศหญิง]
ในเรื่องที่ ๑๕ มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา อิตฺถีลิงฺค ปาตุภูต ความวา เมื่อภิกษุนั้น หยั่ง
ลงสูความหลับในเวลากลางคืน ทรวดทรงของบุรุษมีหนวดและเครา
เปนตน หายไปทั้งหลาย ทรวดทรงของสตรีเกิดขึ้นแทนที่.
หลายบทวา ตฺเว อุปชฺฌ ต อุปสมฺปท ความวา เรา
อนุญาตอุปชฌายะที่เธอเคยถือมาแลวในกาลกอนนั่นเอง (และ) การ
อุปสมบทที่สงฆทําไวในกาลกอนเชนกัน. อธิบายวา "ไมตองถืออุปชฌายะใหม ไมตองใหอุปสมบทใหม."
๑

๑. ขุ. ธ. ๒ค/๖๙.
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สองบทวา ตานิ วสฺสานิ ความวา เราอนุญาตใหนับพรรษา
จําเดิมแตอุปสมบทเปนภิกษุมานั้นนั่นแล. อธิบายวา ไมตองทําการ
นับพรรษาตั้งแตเพศกลับนี้ไปใหญ.
สองบทวา ภิกฺขุนีหิ สงฺกมิตุ ความวา ทั้งเราอนุญาตให
ภิกษุณีนั้นไปดวยกัน คือ สมาคมกัน พรอมเพรียงกันกับภิกษุณี
ทั้งหลาย. มีคําอธิบายตรัสไวดังนี้วา "บัดนี้ นางภิกษุณีนั้น ไมควร
อยูในทามกลางภิกษุทั้งหลาย จงไปยังสํานักนางภิกษุณี แลวอยูรวมกับ
นางภิกษุณีเถิด.
หลายบทวา ยา อาปตฺติโย ภิกฺขุน ภิกฺขุนหี ิ สาธารณา
ความวา อาบัติเหลาใด เปนเทสนาคามินีก็ตาม เปนวุฏฐานคามินีก็ตาม
ที่ทั่วไปแกภิกษุกับนางภิกษุณีทั้งหลาย.
หลายบทวา ตา อาปตฺติโย ภิกฺขนุ ีน สนฺติเก วุฏาตุ ความวา
เราอนุญาตใหทําวินัยกรรม ซึ่งเหลาภิกษุณีพึงทําแลวออกจากอาบัติ
เหลานั้นแมทั้งหมด ในสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย.
หลายบทวา ตาหิ อาปตฺตีหิ อนาปตฺติ ความวา สวนอาบัติ
เหลาใด มีสกุ กวิสัฏฐิเปนตน ของพวกภิกษุ ซึ่งไมทั่วไปดวยนาง
ภิกษุณีทั้งหลาย, ไมเปนอาบัติดวยอาบัติเหลานั้น คือ อาบัติเหลานั้น
เปนอันเธอออกเสร็จแลวแล เพราะเพศกลับ. ถือเมื่อเพศเดิมกลับ
เกิดขึ้นอีก คงเปนอนาบัติแกเธอดวยอาบัติเหลานั้นเหมือนกัน. วินิจฉัย
บาลีในเรื่องที่ ๑๔ นี่ มีเทานี้กอน.
สวนวินจิ ฉัยนอกทองเรื่องพนจากพระบาลี มีดังตอไปนี้:-
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เริ่มแรกในสองเพศนี้ เพศชาย เปนอุดมเพศ เพศหญิง เปน
หีนเพศ; เพราะเหตุนั้น เพศชาย จึงชื่อวา อันตรธารไป เพราะ
อกุศลมีกําลังรุนแรง, เพศหญิงปรากฏขึ้นแทน เพราะกุศลมีกําลัง
เพลาลง. สวนเพศหญิง จะอันตรธารไป ชื่อวาอันตรธานไป เพราะ
อกุศลมีกําลังเพลาลง, เพศชายปรากฏขึ้นแทน เพราะกุศลมีกําลัง
รุนแรง. เพศทั้งหลายสองอันตรธารไปเพราะอกุศล, กลับไดคืนเพราะกุศล
ดวยประการฉะนี้.
[ตองอาบัติเพราะนอนรวมกับภิกษุผูมีเพศกลับ]
บรรดาเพศหญิงและเพศชายนั้น ถาภิกษุสองรูป ทําการสาธยาย
หรือสนทนาธรรมดวยกัน จําวัดหลับไปในเรือนหลังเดียวกัน, เพศหญิง
ปรากฏแกภกิ ษุรูปหนึ่ง เปนอาบัติเพราะนอนรวมกัน แมแกเธอ
ทั้งสอง. ถาภิกษุผูมีเพศกลับนั้นตื่นขึ้น เห็นประการแปลกนั้นของตน
แลว มีความทุกขเสียใจ พึงบอกแกภิกษุอีกรูปหนึ่งในกลางคืนทีเดียว,
เธอจงเปนผูอันภิกษุนั้นควรปลอบวา "อยาเสียในไปเลย, นี้เปนโทษ
ของวัฏฏะตางหาก, พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ไดประทานชองทานไว
แลววา จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามที, ธรรมอันธรรมดามิไดจํากัด,
ทางสวรรคอันธรรมดามิไดหาม."
[วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผูมีเพศกลับ]
ก็แล ครั้นปลอบแลว ควรกลาวอยางนี้วา "สมควรทานจะ
ไปยังสํานักนางภิกษุณี. ภิกษุณีบางเหลา ซึ่งเปนเพื่อนเคยเห็นกัน
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ของทานมีอยูหรือ ?" ถาเธอมีเหลาภิกษุณีเชนนั้น, พึงบอกวา
"มี" ถาไมมี พึงบอกวา "ไมมี" แลวพึงบอกภิกษุนั้นวา "ทาน
โปรดสงเคราะหขาพเจาเถิด, จงนําขาพเจาไปยังนักนางภิกษุณีเดี๋ยวนี้
แหละ." ภิกษุนั้น พึงพาเธอไปยังสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย ซึ่ง
เปนเพื่อนเคยเห็นกันของเธอ หรือเปนเพื่อนเคยเปนกันของคนก็ได.
เมื่อจะไป ไมควรไปรูปเดียว ควรถือเอาตะเกียงและไมเทา เปลื้อง
การชักชวนเสีย ไปรวมกับภิกษุ ๔-๕ รูป ดวยพูดวา "พวกเราจะ
ไปยังสถานที่ชื่อโนน."
ถาภายนอกบาน มีวัดอยูไกล ก็ไมเปนอาบัติในระหวางทางเพราะ
คามันตราบัติ (อาบัติเพราะเดินทางขามระยะบานหนึ่ง) นทีปราบัติ
(อาบัติเพราะขามฟาก) รัตติวิปปวาสาบัติ (อาบัติเพราะอยูปราศจาก
ไตรจีวรราตรีหนึ่ง) และคณโอหียนาบัติ (อาบัติเพราะอยูรูปเดียวไม
ครบคณะ). ครั้นไปถึงสํานักของนางภิกษุณีแลว พึงกลาวกะนางภิกษุณี
เหลานั้นวา "ทานทั้งหลาย รูจักภิกษุชื่อโนนหรือ ?" ภิกษุณี
ทั้งหลาย ตอบวา "เจาคะ รูจัก พระคุณเจาขา !." ภิกษุเหลานั้น
พึงกลาววา "ภิกษุรูปนั้น ปรากฏเปนเพศหญิงขึ้น, ขอไดโปรด
สงเคราะหเธอเดี๋ยวนี้เถิด." ถานางภิกษุณีเหลานั้น กลาววา "ดีละ
พระคุณเจาขา ! บัดนี้ แมพวกดิฉัน ก็จักสาธยาย จักสดับธรรม
ขอพระคุณเจาทั้งหลาย จงไปเถิด" ดังนี้แลว ทําความสงเคราะห
และใหราเริงยินดี ทั้งเปนลัชชินีผูมีความสงเคราะหดวย. เธอไมควรละ

๑

๑. ตา โกเปตฺวาติ ตา ปริจจฺ ชิตฺวา. สารัตถทีปนี ๒/๑๕๙.
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ทิ้งนางภิกษุเหลานั้นไปในสถานที่อื่น. ถาไปก็ไมพนจากคามันตราบัติ
นทีปราบัติ รัตติวิปปวาสาบัติ และคณะโอหียนาบัติ.
อนึ่ง ถานางภิกษุณีเหลานั้น เปนลัชชินี แตไมมีความสงเคราะห,
ยอมไดเพื่อจะไปในสถานที่อื่น. แมถาเปนอลัชชินี (ทั้งหมดวัด) แต
ทําความสงเคราะห ยอมไดเพื่อจะละทิ้งแมนางภิกษุณีเหลานั้นแลวไปเสีย
ในที่อื่น. อาจารยบางพวกกลาววา "ถาเปนทั้งลัชชินี ทั้งมีความ
สงเคราะห แตไมเปนญาติ, และในบานใกลภิกษุณีเหลาอื่นที่เปนญาติ
มีอยู ทั้งเปนผูประคับประคอง, ควรไปยังสํานักของภิกษุแมเหลานั้น."
ครั้นไปแลว ถาตนปฏิบัตินิสัย (ยังถือนิสัย) แมในคราวเปนภิกษุ
ก็ควรถือนิสัยในสํานักของนางภิกษุณีผูสมควร. มาติกาก็ดี วินัยก็ดี ที่
เรียนมาแลว ก็เปนอันเรียงแลวดวยดี ไมมีเหตุที่จะตองเรียนซ้ําอีก. ถา
ในคราวยังเปนภิกษุ ภิกษุรูปนั้นเปนผูปกครองบริษัท, กุลบุตรทั้งหลาย
ผูอุปสมบทแลวในสํานักของอาจารยรูปนั้นนั่นแล ก็เปนอันอุปสมบทชอบ
แลว, แตตองถือนิสัยในสํานักของอาจารยรูปอื่น. แมพวกอันเตวาสิกผู
อาศัยเธอนั้นอยูในกาลกอน ก็ตองถือนิสัยในสํานักของอาจารยรูปอื่น.
ถึงแมสามเณรผูมีอายุเต็มบริบูรณ ก็ตอ งถืออุปชฌายะ ในสํานักของภิกษุ
รูปอื่น.
[วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารตาง ๆ]
อนึ่ง ไตรจีวรและบาตร ที่ภิกษุนั้นอธิษฐานไวแลวในคราวยัง
เปนภิกษุ, ยอมขาดอธิษฐานไป, ตองอธิษฐานใหม. ภิกษุณี ควร
ใหใชผารัดถันและผาอาบน้ํา. อติเรกจีวรก็ดี อติเรกบาตรก็ดี ที่
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ภิกษุนั้น ทําวินัยกรรมเก็บไวแลว แมทั้งหมด ยอมละวินัยกรรมไป
ตองทําใหม. แมเภสัชมีน้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย ที่เธอประเคนไว
เปนตน ยอมขาดประเคนไป. ถาเพศเปลี่ยนกลับในวันที่ ๗ แตวัน
ที่รับประเคนไป, ควรรับประเคนใหม ฉันได ๗ วัน. สวนสิง่ ใดเปน
ของภิกษุรูปอื่น เธอรับประเคนไวในเวลาเปนภิกษุ, สิ่งนั้นไมขาด
ประเคน. แมสิ่งใดที่เปนของทั่วไปแกภิกษุสองรูปยังมิไดแบงปนกัน.
ปกตัตตภิกษุ ยอมรักษาสิ่งนั้นไว. สวนสิ่งใด ไดแบงกันแลวเปน
ของเธอเอง, สิ่งนั้น ยอมขาดประเคนไป. จริงอยู แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสคํานี้ไวในคัมภีรบริวารวา
"ภิกษุรับประเคนน้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
หรือเนยใสเองแลวเก็บไวเอง เมื่อยังไมลวง ๗ วัน
เปนอาบัติแกเธอผูฉัน เพราะมีปจจัย, ปญหานี้
ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว."
[ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อยาง]
จริงอยู พระพุทธพจนนี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสหมายเอาเพศ
กลับ. ขึ้นชื่อวา การรับประเคน ยอมขาดไป เพราะเพศกลับ ๑
เพราะมรณภาพ ๑ เพราะลาสิกขา ๑ เพราะหันไปเปนคนเลว ๑
เพราะใหแกอนุปสัมบัน ๑ เพราะไมเสียดายสละเสีย ๑ เพราะถูกชิง
เอาไป ๑. เพราะฉะนั้น แมถามีสิ่งของที่รับประเคนเก็บไว จะเปน
๑

๑. วิ. บริวาร. ๘/๕๓๑.
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ชิ้นสมอก็ตาม, สิ่งทั้งหมดของเธอยอมขาดประเคนไป. อนึ่ง สิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เปนของนางภิกษุณีนั้น เธอรับประเคนหรือยังมิไดรับประเคน
ก็ตาม ซึ่งเก็บไวในวิหารของภิกษุ, ภิกษุณีรูปนั้นแล เปนใหญแหง
สิ่งของทั้งหมด ควรใหเธอขนเอาไปเสีย. สวนสิ่งใดเปนของถาวร
ซึ่งเปนของสวนตัวของเธอในวิหารของภิกษุนี้ จะเปนเสนาสนะ หรือ
ตนไมที่ปลูกไวก็ตาม, เธอปรารถนาจะใหสิ่งของเหลานั้นแกบุคคลใด
ก็พึงใหแกบุคคลนั้น.
บรรดาสมมติ ๑๓ อยาง สมมติที่เธอไดในเวลาเปนภิกษุ ยอม
ระงับไปทั้งหมด. การถือเสนาสนะในวันเขาพรรษาแรก ยอมระงับ
ไป. ถาเพศกลับในเมื่อเธอถือเสนาสนะในวันเขาพรรษาหลังแลว และ
ภิกษุสงฆปรารถนาจะใหลาภที่เกิดขึ้นแกเธอควรอปโลกนให. ถาเพศ
กลับเมื่อกําลังอยูปริวาสเพื่ออาบัติที่ปดไวทั่วไปกับนางภิกษุณี, สงฆ
พึงใหปกขมานัตทีเดียว. ถาเพศกลับกําลังประพฤติมานัต, ควรให
ปกขมานัตซ้ําอีก. ถาเพศกลับเมื่อประพฤติมานัตแลว, พวกภิกษุณี
ควรทําอัพภานกรรม. ถาเมื่ออกุศลวิบาก หมดสิ้นแลว เพศกลับ
ใหมอีกในกาลแหงปกขมานัต พึงใหมานัต ๖ ราตรีเทานั้น. ถา
ประพฤติปกขมานัตเสร็จแลว เพศจึงกลับ, พวกภิกษุพึงอัพภานกรรม
ฉะนี้แล.
ในเรื่องเพศกลับของนางภิกษุณีในลําดับตอไป พึงทราบวินิจฉัย
ทั้งปวงตามนัยที่กลาวแลวในเรื่องนี้นั่นแล. สวนเนื้อความที่แปลกกัน
มีดังตอไปนี้:-
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แมถาในเวลาเปนภิกษุณี มีสัญจริตอาบัติที่ตองแลวปดไว, ไม
มีการใหปริวาส, พึงใหมานัต ๖ ราตรีทีเดียว. เพศกลับเมื่อกําลัง
ประพฤติปกขมานัต, ไมตองการดวยปกขมานัตนั้น. พึงใหมานัต
๖ ราตรีเหมือนกัน. ถาเพศกลับเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแลว, ไม
ตองใหมานัตซ้ําอีก ภิกษุทั้งหลายพึงอัพภาน. ถาเมื่อภิกษุทั้งหลาย
ยังไมใหมานัต เพศกลับคืนใหม, พวกภิกษุณีพึงใหปกขมานัตนั่นเอง.
ถากําลังประพฤติมานัต ๖ ราตรี เพศกลับคืนใหม, พึงใหปกขมานัต
เหมือนกัน. แตเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแลว เพศกลับคืนตามเดิม พวก
ภิกษุณีพึงทําอัพภานกรรมให. อนึ่ง แมเมื่อภิกษุณีนั้น คงตั้งอยูใน
ความเปนภิกษุณี ในเมื่อเพศกลับคืนตามเดิมแลว อาบัติเหลาใดที่ระงับ
ไปแลวในกาลกอน, อาบัติเหลานั้น เปนอันระงับดวยดีทีเดียวแล.
เรื่องทั้ง ๔ เรื่อง ตอจากเรื่องเพศกลับนี้ไป มีอาทิวา "มาตุยา
เมถุน ธมฺม" ดังนี้ มีเนื้อความชัดเจนแลวทั้งนั้น.
ในเรื่องภิกษุมีหลังออน มีวินิจฉัยดังนี้:- ไดยนิ วา ภิกษุรูปนั้น
เคยเปนคนฟอน, หลังของเธอไดทําการฝกหัดมาแลว เพื่อความเปน
ผูฉลาดในศิลปะ จึงไดเปนอวัยวะที่ออน . เพราะฉะนั้น เธอจึงได
อาจทําการอยางนั้น.
ในเรื่องภิกษุมีองคชาตยาว มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปนั้น
มีองคชาตยาว; เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา "ลัมพี ผูมีองคกําเนิดยาว"
เรื่องแผล ๒ เรื่อง ตอจากเรื่องภิกษุมีองคชาตยาวนี้ไป มีเนื้อ
ความชัดเจนแลวทีเดียว.
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ในเรื่องรูปภาพ มีวินิจฉัยดังนี้ :- รูปจิตรกรรม ชื่อวาเลปจิตร
(คือ รูปภาพ).
ในเรื่องตุกตาไม มีวินิจฉัยดังนี้ :- รูปที่เขาทําดวยไม ชื่อวา
ตุกตาไม. เหมือนอยางวา เมื่อภิกษุพยายามในรูปจิตรกรรมและรูป
ตุกตาไมทั้ง ๒ นี้ เปนทุกกฏฉันใด, เมื่อพยายามดวยความกําหนัดใน
เมถุนที่นิมิตในรูปหญิง ซึ่งเปนอนุปาทินนกะ (รูปที่ไมมีใจครอง)
มีรูปทําดวยงาชาง รูปปนและรูปโลหะเปนตนแมเหลานั้น อสุจิ จะ
เคลื่อนออกหรือไมก็ตาม เปนทุกกฏทีเดียวฉันนั้น. ถึงเมื่อจะพยายาม
ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย ก็เปนทุกกฏเหมือนอยางนั้นแล.
แตเมื่อพยายามดวยความกําหนัดในอันปลอย เมื่ออสุจิเคลื่อนออก เปน
สังฆาทิเสส,เมื่อไมเคลื่อนออก เปนถุลลัจจัย ฉะนี้แล.
[เรื่องสตรีรักสวาทพระภิกษุสุนทร]
ในเรื่องพระภิกษุชื่อสุนทร มีวินจิ ฉัยดังนี้:- พระภิกษุรูปนี้ชื่อ
สุนทร เปนเด็กหนุมของตระกูลในกรุงราชคฤห บวชดวยศรัทธา
เพราะความที่ทานมีอัตภาพสวยงาม จึงไดนามวา "สุนทร." สตรี
นางนั้น พบเห็นทานกําลังเดินไปตามถนน ก็เกิดฉันทราคะขึ้นแลว
ไดกระทําอาการที่แปลกนี้. สวนพระเถระเปนพระอนาคามี; เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมยินดี. อันสภาพคือความไมยินดีนี้ ไมใชวิสัยของ
ปุถุชนเหลาอื่น.
ใน ๔ เรื่อง ถัดจากเรื่องพระสุนทรนี้ไป มีวนิ ิจฉัยดังนี้:๑

๑. เลปจิตฺต ทานแปลโดยพยัญชนะวา รูปภาพอันบุคคลในวิจิตรดวยน้ํายาเปนเครื่องทา.
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ภิกษุเหลานั้น เปนผูเซอะโงเขลารับคํามาตุคามแลวทําตามอยางนั้น
ภายหลังจึงมีความรังเกียจขึ้น. ๓ เรื่อง มีเรื่องซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกิน
เปนตน มีเนื้อความชัดเจนแลวทั้งนั้น.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเปนปาราชิก]
ในเรื่องซากศพที่มีศีรษะขาด ๒ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา วฏฏกเต มุเข คือ ในปากที่อา. ภิกษุเมื่อสอด
องคชาตเขาไป (ในปากทีอ่ านั้น) ถาสอดเขาไปไมถูกขางลางก็ดี
ขางบนก็ดี ขางทั้งสองก็ดี เปนปาราชิก. ครั้นสอดเขาไปไมถูกทั้ง
๔ ขาง แตถกู เพดานขางใน เปนปาราชิกเหมือนกัน. เมื่อไมถูกทั้ง
๔ ขางและเพดาน สอดใหเชิดไปบนอากาศเทานั้น และชักออก เปน
ทุกกฏ. อนึ่ง ถาฟนปดแนบสนิทดี ภายในปาก ไมมีชอง และฟนถูก
เนื้อริมฝปากภายนอกปด เมื่อภิกษุสอดเขาไปยังโอกาสที่เปยกชุม ซึ่ง
ลมไมถูกตอง ในปากที่มีเนื้อปากปดไวนั้น แมชั่วเมล็ดงาเดียว
เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตเมื่อพยายามเฉพาะที่ฟน เมื่อเนื้อริมฝปาก
เขาเพิกออกไปแลว เปนถุลลัจจัย. แมฟนซี่ใด ที่ยนื่ ออกไปขางนอก
ริมฝปาก ไมอาจจะปดได, เมื่อภิกษุพยายามที่ฟนนั้นก็ดี พยายามที่ลิ้น
ซึ่งยืนออกไปขางนอกก็ดี เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. แมในสรีระที่ยังมีชีวิต
อยู เมื่อพยายามที่ลิ้นซึ่งยื่นออกกไปขางนอก เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.
แตถาพันลิ้นซึ่งยื่นออกไปภายนอก (เสียกอน) แลวจึงสอดองคชาตเขา
ไปภายในปาก เปนปาราชิกเหมือนกัน. เมื่อสอดองคชาตเขาไปบนคอ
ทางสวนลางแมแหงซากศพที่มีศีรษะขาด ถูกเพดาน เปนปาราชิก
เหมือนกัน.
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ในเรื่องกระดูก มีวนิ ิจฉัยดังนี้:- แมเมื่อภิกษุกําลังเดินไปยัง
สุสาน เปนทุกกฏ. เมื่อรวบรวมกระดูกมาไวก็ดี กองไวก็ดี พยายาม
ที่นิมิตดวยความกําหนัดในเมถุนก็ดี พยายามดวยความกําหนัดในอัน
เคลาคลึงกายก็ดี อสุจิจะเคลื่อนออกหรือไมก็ตาม เปนทุกกฏทัง้ นั้น.
แตเมื่อพยายามดวยความกําหนัดในอันปลอย เมื่ออสุจิเคลื่อนออก เปน
สังฆาทิเสส เมื่อไมเคลื่อนออก เปนถุลลัจจัย.
ในเรื่องนาคตัวเมีย มีวินิจฉัยดังนี้:- จะเปนนางนาคมาณวิกา
หรือบรรดานางกินรีเปนตน นางใดนางหนึ่งก็ตาม เมื่อภิกษุเสพเมถุนธรรม ในสัตวจําพวกนี้ทั้งหมด เปนปาราชิก.
ในเรื่องนางยักษิณี มิวินิจฉัยดังนี้ :- เทวดาแมทั้งหมด ก็คือ
นางยักษิณีนั่นเอง.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเปนตนเปนปาราชิก]
ในเรื่องหญิงเปรต มีวินิจฉัยดังนี้:- เปรตทั้งหลายมีนิชฌานตัณหิกเปรตเปนตน ใคร ๆ ไมสามารถแมจะแตะตองได. แตนาง
วิมานเปรตทั้งหลาย มีอยู, อกุศลธรรมของนางวิมานเปรตเหลาใด ให
ผลอยูในขางกาฬปกษ, นางวิมานเปรตเหลานั้นยอมไดเสวยสมบัติในขาง
ชุณหปกษ เหมือนเทวดาฉะนั้น, ถาการเห็น การจับ การลูบคลํา
การถูกตอง และการกระทบ ของหญิงเปรต หรือของนางยักษิณีผูเห็น
ปานนั้นปรากฏได, เปนปาราชิก. ถาแมไมมีการเห็น, แตกิจนอกนี้
ปรากฏ ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.
อีกอยางหนึ่ง การเห็น และการจับ ไมปรากฏ, แตเปรตทํา
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บุคคลนั้น (คือภิกษุ) ใหปราศจากสัญญา (หมดสติ) ดวยการ
ลูบคลํา ถูกตองและกระทบ ที่ปรากฏอยู ใหสําเร็จมโนรถของตนแลว
ก็ไป, ความพยายามนี้ ชื่อวาไมใชวิสัย; เพราะฉะนั้น ในขอนีจ้ ึงไมเปน
อาบัติ เพราะไมวิสัย.
เรื่องบัณเฑาะก ปรากฏชัดแลวแล.
ในเรื่องภิกษุมีอินทรียพิการ มีวินจิ ฉัยดังนี้:บทวา อุปหตินฺทฺริโย ความวา เธอมีกายประสาทถูกโรคกําจัด
แลว ยอมไมรูสึกสูงหรือทุกข เหมือนทอนตอไมฉะนั้น. แมเมื่อเธอไม
รูสึก ก็เปนอาบัติ เพราะอํานาจเสวนจิต.
ในเรื่องเพียงถูกตองกาย มีวินิจฉัยดังนี้:ภิกษุรูปใด คิดในใจวา "เราจักเสพเมถุนธรรม" จึงจับมาตุคาม
คลายกําหนัดในเมถุนแลวเปนผูมีความวิปฏิสาร, ภิกษุรูปนั้นเปนทุกกฏ
เทานั้น. เพราะวา กิจทั้งหลายมีการจับมือเปนตน เปนปุพพประโยค
แหงเมถุนธรรม ยอมตั้งอยูในปรากฏ ตราบเทาที่ยังถึงกิจที่สุด, เมื่อถึง
กิจที่สุดแลว จึงเปนปาราชิก, จริงอยู ทุกกฏเทานั้น ใกลตอปฐมปาราชิก
ถุลลัจจัยใกลตอปาราชิก ๓ สิกขาบทนอกนี้. สวนภิกษุรูปนี้ พึงทราบวา
"คลายกําหนัดในเมถุนธรรมแลวยินดีเฉพาะการเคลาคลึงกาย." เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "เปนอาบัติสังฆาทิเสส."
[เรื่องภิกษุอรหันตชางภัททิยนครจําวัดหลับ]
ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ มีวินิจฉัยดังนี้:นครชื่อวาภัททิยะ. ปาชื่อวาชาติยาวัน ไดชื่ออยางนี้ ก็เพราะมี
พุมดอกมะลิหนาแนน. ปานั้นมีใกลอุปจารแหงพระนครนั้น. ภิกษุ
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รูปนั้นพักจําวัดอยูทีปานั้น แลวกาวลงสูความกลับสนิท เพราะถูกลม
ชวยรําเพยพัดนั้น. ภวังคจิตมีกิจอยางเดียวเทานั้น (ไมเจือปนดวยวิถีจิต)
เปนไป.
สอบทวา กิลินฺน ปสฺสิตฺวา ความวา เห็นองคชาตเปรอะเปอนดวยอสุจิ.
๕ เรื่อง ถัดจากเรื่อภิกษุชาวเมืองภัททิยะนี้ไป คือ เรื่องที่
ปฏิสังยุตดวยความยินดีมี ๔ เรื่อง และเรื่องไมรูสึกตัวมี ๑ เรือ่ ง มีเนื้อ
ความชัดเจนแลวทีเดียว.
ในเรื่องไมยินดีอีก ๒ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา สหสา วุฏาสิ ความวา ภิกษุรูปนั้นรีบลุกขึ้นทันที
เหมือนถูกอสรพิษกัดและเหมือนถูกไฟไหมฉะนั้น.
สองบทวา อกฺกมิตวฺ า ปวฏเฏสิ ความวา ภิกษุ (นั้น) เปน
ผูไมประมาทปรารภวิปสสนา มีสติอยูเฉพาะหนา รีบลุกขึ้นทันที ถีบให
กลิ้งหมุนตกไปบนพื้นดิน. อันกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ควรรักษาจิตไว
ในฐานะเห็นปานนี้. ก็ภิกษุรูปนี้ เปนภิกษุองคใดองคหนึ่งในบรรดา
ภิกษุที่เปนกัลยาปุถุนชน (แตทวา) เปนเชนยอดนักรบในสงคราม.
[เรื่องภิกษุเปดประตูจําวัด]
ในเรื่องเปดประตูจําวัด มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา ทิวา ปฏิสลฺลิยนฺเตน ความวา ผูจะพักจําวัดใน
กลางวัน.
หลายบทวา ทฺวาร สวริตฺวา ปฏิสลฺลิยิตุ ความวา เพื่อให
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ปดประตูกอนจึงจําวัดได. ก็ในเรื่องเปดประตูจําวัดนี้ ในพระบาลี
พระผูมีพระภาคเจามิไดปรับอาบัติไววา "เปนอาบัติชื่อนี้" แมก็
จริง ถึงกระนั้น พระเถระทั้งหลายก็ปรับเปนทุกกฏแกภิกษุผูไม
ปดประตูเสียกอนพักผอน เพราะเมื่อเรื่องเกิดขึ้น เพราะโทษที่เปด
ประตูนอน พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรา
อนุญาตใหภิกษุผูจะพักผอนในกลางวัน ปดประตูเสียกอนจึงพักผอน
ได."
จริงอยู พระเถระทั้งหลาย มีพระอุบาลีเถระเปนตน ทราบ
พระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงไดตั้งอรรถกถาไว. ก็
คําที่วา "เปนทุกกฏแกภกิ ษุผูไมปดประตูเสียกอนจึงพักผอน" นี้
สําเร็จแลวแมดวยคํานี้วา "มีอาบัติอยู (ที่) ภิกษุตองในกลางวัน ไม
ตองในกลางคืน."
[อธิบายประตูเชนไรควรปดและไมควรปด]
ถามวา "ก็ประตูเชนไรควรปด ? เชนไรไมควรปด ?"
แกวา "ประตูหมุนไดที่เขาเอาบรรดาวัตถุ มีกระดาน ซี่ไมไผ
ลําแพนและใบไมเปนตน วัตถุชนิดใดชนิดหนึ่ง ทําเปนบานประตู
แลวขางลางสอดไวในครก ขางบนสอดไวในหวงบนนั่นแล ควรปด.
ประตูชนิดอื่นเห็นปานนี้ คือประตูลิ่มสลักไม และประตูเรียวหนาม ที่
คอกฝูงโค ประตูลอเลื่อนสําหรับกั้นบานในบาน ประตูแตะเลื่อนที่เขา
ประกอบลูกลอ ๒-๓ อันไวที่แผนกระดานหรือที่แตะ ทําขึ้น ประตู
แตะค้ําขึ้นไดที่เขาทําไวอยางในรานตลาด ประตูซี่ไม (ลูกกรง) ที่เขา
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ควบคุมซี่ไมไผไวในที่ ๒-๓ แหง ทําไวที่บรรณกุฎี (กระทอมใบไม)
ประตูผามาน ไมควรปด."
ก็ประตูผามานชนิดเดียวเทานั้น ไมทําใหตองอาบัติ ในเวลาที่
ภิกษุมีบาตรในมือผลักบานประตู. เมื่อผลักประตูที่เหลือตองอาบัติ. แต
ประตูหมุนไดนั่นแล ทําใหตองอาบัติแกภิกษุผูพักผอนในกลางวัน. ประตู
ที่เหลือ เมื่อภิกษุปดก็ตาม ไมปดก็ตามแลวจําวัด อาบัติหามีไม.
แตควรปดเสียกอน จึงจําวัด. ขอนี้เปนธรรมเนียม.
ถามวา "ก็ประตูหมุนไว ยอมเปนอันปดดีแลว ดวยเหตุมี
ประมาณเทาไร ?"
แกวา เมื่อใสสลักและลิ่มแลว ก็เปนอันปดดวยดีทีเดียว."
อีกประการหนึ่ง แมเมื่อใสเพียงสลักแลว จะพักจําวัดก็ควร. แมเมื่อใส
เพียงลิ่มแลว จะพักจําวัดก็ควร, แมเมื่อปดพอใหบานประตูจดกันแลว
จะพักจําวัดก็ควร, แมเมื่อปดแงมไวเล็กนอยแลว จะพักจําวัดก็ควร,
ดวยวิธีอยางหลังที่สุด แมเมื่อปดประตูแงมไวขนาดพอศีรษะลอดเขาไมได
จะพักจําวัดก็ควร ฉะนี้แล.
ถาสถานที่นั้น เปนที่ใชของคนหมูมาก แมจะพูดกะภิกษุหรือ
สามเณรวา "อาวุโส ! จงชวยกันรักษาประตู" แลวจําวัดก็ควร.
ถาแมจะทําความผูกในไววา "ภิกษุทั้งหลายผูนั่งทําจีวรกรรม หรือ
กิจอะไรอยางไรอื่นอยู, เธอเหลานั้น จักชวยรักษาประตูนั่น" ดังนี้
แลวจําวัด ก็ควร.
สวนในอรรถกถากุรนุ ที ทานกลาววา "จะบอกแมกะอุบาสก
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หรือจะทําความผูกใจไววา 'อุบาสกนี้จะชวยรักษา' แลวจําวัดก็ควร
จะบอกภิกษุณี หรือมาตุคามอยางเดียวไมควร."
ถาครกหรือหวงบนประตูเสียหายไป หรือเขายังมิไดตั้งประกอบไว
จึงไมอาจจะปดได, ก็อีกอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนแกนวกรรม เขา
ทํากองอิฐ หรือกองดินเหนียวเปนตนไวภายในประตู หรือผูกนั่ง
รานไว โดยที่ไมอาจจะปด (ประตู) ได, ในอันตรายเห็นปานนั้น
แมจะไมปดประตู พักจําวัดก็ควร. ก็ถา ไมมีบานประตู เปนอันได
ขออางแท. เมื่อจะจําวัดขางบน ควรชักบันไดเสียกอนแลวจึงจําวัด.
ถาขางบนบันได มีแผนกระดานสําหรับปด พึงปดเสียกอนแลวจึงจําวัด.
เมื่อจะจําวัดในหอง จะปดประตูหองหรือประตูหนามุขอยางใดอยางหนึ่ง
ไวแลวจําวัดก็ควร.
ถาในเรือนฝาเดียวกันเขาทําประตูไวทั้ง ๒ ขางใชสอย ควรรักษา
ทั้ง ๒ ประตู. ในปราสาทแม ๓ ชั้น ก็ตองรักษาประตูเปนแท. ถา
ภิกษุมากรูป กลับจากเที่ยวภิกขาจาสร เขาไปยังปราสาท เชนโลหปราสาท เพื่อพักผอนกลางวัน, พระสังฆเถระ ควรสั่งผูรักษาประตูวา
"จงชวยกันรักษาประตู" หรือจะทําความผูกใจไววา "การรักษาประตู
เปนภาระของผูรักษาประตูนั่น" แลวพึงเขาไปจําวัดเถิด. ภิกษุทั้งหลาย
ควรทําอยางนั้นเหมือนกันจนถึงพระสังฆนวกะ, ผูที่เขาไปกอนแมจะทํา
ความผูกใจไวอยางนี้วา "ขึ้นชื่อวาการรักษาประตู เปนภาระของผูมา
ภายหลัง" ดังนี้ ก็ควร.
เมื่อภิกษุไมทําการบอกเลา หรือความผูกใจไว แลวพักจําวัด
ภายในหองที่ไมไดปดประตูหรือภายนอกหอง เปนอาบัติ. แมในเวลา

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 190

จําวัดในหองหรือในภายนอกหอง ทําความผูกใจไววา "ขึ้นชื่อวา
การรักษาประตู เปนภาระของผูรักษาประตูที่ประตูใหญ" ดังนี้แลว
จําวัด ควรเหมือนกัน ภิกษุผูจะจําวัดที่พื้นแจง ในโลหปราสาท
เปนตน ควรปดประตูแททีเดียว.
ก็ในเรื่องเปดประตูจําวัดนี้ มีความสังเขปดังตอไปนี้ :- การ
พักผอนในกลางวันนี้ ทานกลาวไวในสถานที่มีระเบียง ซึ่งลอมดวย
กําแพงหรือรั้วอยางใดอยางหนึ่ง. เพราะฉะนั้น อันภิกษุผูจะจําวัดในที่
กลางแจงโคนตนไม หรือมณฑปที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีระเบียง ควรปดประตู
เสียกอน จึงจําวัด. ถาเปนบริเวณใหญ ซึ่งเปนสถานที่ชุมนุมของคน
หมูมาก เชนลานมหาโพธิ์ และลายโลหปราสาท, ในสถานที่ใด
ประตูแมที่เขาปดแลว ก็ไมตั้งอยูในที่ที่ปด (คือปด ๆ เปด ๆ)
คนทั้งหลายเมื่อไมไดประตูถึงตองปนกําแพงขึ้นไปเที่ยว, ในสถานที่นั้น
ไมมีกิจที่จะตองปด (ประตู).
ภิกษุเปดประตูจําวัดตลอดคืน ลุกขึ้นแลวในเวลารุงอรุณ ไม
เปนอาบัติ. แตถาตื่นแลวหลับซ้ําอีกเปนอาบัติ. สวนภิกษุรูปใด
กําหนดไวทีเดียววา "เมื่อรุงอรุณแลวจักลุกขึ้น" ไมไดปดประตู
จําวัดตลอดคืน แตลุกขึ้นตามกําหนดนั่นเอง, ภิกษุรูปนั้น เปนอาบัติ
ทีเดียว. สวนในอรรถกถามหาปจจรีทานกลาวไววา "เมื่อจําวัดดวย
อาการอยางนั้น ไมพนจากทุกกฏเพราะไมเอื้อเฟอ."
สวนภิกษุใด รักษา (พยาบาล) ภิกษุอาพาธเปนตน หลาย
ราตรีทีเดียว หรือเดินทางไกล มีรางกายอิดโรยทัง้ วัน นั่งบนเตียง
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แลว มิทันยกเทาพนจากพื้นดินเลย ก็จําวัดหลับ เพราะอํานาจความ
หลับ (ครอบงํา), ภิกษุนั้นไมเปนอาบัติ. ถาเธอกาวลงสูความหลับ
แมไมรูสึกตัว พอยกเทาขึ้นเตียง ก็เปนอาบัติทีเดียว. เมื่อนั่งพิงหลับไป
ไมเปนอาบัติ. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุรูปใด เดินจงกรมดวยตั้งใจวา
"จักบรรเทาความงวง" แลวลมลง รีบลุกขึ้นทันที, ภิกษุรูปนั้นก็
ไมเปนอาบัติ. สวนภิกษุรปู ใด ลมลงแลว นอนอยูใ นสถานที่นั้นนั่นเอง
ไมยอมลุกขึ้น, ภิกษุรูปนั้น เปนอาบัติ.
ถามวา "ใครพน (จากอาบัติ) ? ใครไมพน ?"
แกวา "ในอรรถกถามหาปจจรี ทานกลาวไวกอนวา 'ผูที่
จําวัดโดยพับไปขางเดียวนั่นแล ยอมพน, สวนที่ยกเทาพนจากพื้นดิน
แลวจําวัด จะเปนผูที่ถูกยักษเขาสิงก็ตาม เปนผูปราศจากสัญญา
(หมดสติ) ก็ตาม ยอมไมพน.' ในอรรถกถากุรุนที ทานกลาวไววา
'ผูที่ถูกมัดใหนอนเทานั้น ยอมพน.' สวนในมหาอรรถกถา พระมหาปทุมเถระ กลาวไววา 'ภิกษุรูปใดเดินจงกรมอยูสลบลมลง แลว
หลับอยูในสถานที่นั้นนั่นเอง, อาบัติยอมไมปรากฏแกภิกษุรูปนั้น เพราะ
เธอไมมีอํานาจ, แตพระอาจารยทั้งหลายมิไดกลาวไว; เพราะฉะนั้น
จึงเปนอาบัติทีเดียว.' สวนภิกษุ ๒ รูป คือ ผูที่ยักษเขาสิง ๑ ผูที่ถูกมัด
ใหนอน ๑ ยอมพนจากอาบัติแทแล."
[เรื่องภิกษุฝนไดเสพเมถุนธรรม]
ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา อาปตฺติ สุปนนฺเตน ความวา ชื่อวาเปนอาบัติ
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ดวยอาการอยางนี้ เพราะความฝน เพราะไมใชวิสัย; เหตุดังนั้น
พระอุบาลีเถระจึงไดวินิจฉัยเรื่องนี้ แมซึ่งพระผูมีพระภาคเจายังไมเคย
ทรงวินิจฉัยเลย โดยความถือเอาตามนัย. และแมพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงสดับ (เรื่องที่ทานพระอุบาลีเถระวินิจฉัยนั้นแลว) ตรัสวา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อุบาลีกลาวไวชอบแลว, อุบาลีกลาว
แกปญหานี้ ดุจทํารอยเทาไวในที่ไมมีรอยเทา ดุจแสดงรอยเทาไว
ในอากาศฉะนั้น" ดังนี้แลว จึงทรงตั้งพระเถระไวในเอตทัตตะวา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาภิกษุสาวกของเรา ผูทรงวินัย อุบาลีนี้
เปนเยี่ยม."
เรื่องทั้งหลายมีเรื่องนางสุปวาสาเปนตน ถัดจากเรื่องภิกษุชาว
เมืองภารุกัจฉะนี้ไป มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว.
ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องชักนําใหภิกษุขืนเสพเมถุนธรรมในนาง
ภิกษุณีเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:เจาลิจฉวีกุมารเหลานั้น เปนผูทรงขวนขวายในการเลน ไดทํา
อยางนั้นเพราะอนาจารของตน. ตั้งแตกาลนั้นมา ความพินาศจึงได
เกิดมีขึ้นแกเจาลิจฉลีทั้งหลาย เพราะทรงทําเหตุอยางนั้น.
ในเรื่องภิกษุผูบวชเมื่อแก มีวินจิ ฉัยดังนี้:สองบทวา ทสฺสน อคมาสิ ความวา ภิกษุผูเฒานั้นคิดวา
"จักเยี่ยมภรรยาเกานั้น" จึงไดไปยังเรือน เพราะความอนุเคราะห.
ขณะนั้น นางไดชี้แจงถึงขอที่ตนและพวกเด็ก ๆ ไมมีที่พึ่ง ใหทาน
ฟงโดยประการตาง ๆ และทราบวาภิกษุเฒานั้นไมมีความไยดี จึงโกรธ
๑

๒

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒. ๒. บาลีเดิมเปน สุปพพา.
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แลวพูดวา "ทานจงมาสึกเสียเถิด" จึงไดจับทานโดยพลการ.
ทานผูเฒาไดถอยกลับเพื่อใหตนพนไป จึงไดลมหงายลง เพราะความ
ชราทุพลภาพ. ขณะนั้น นางไดทําตามใจของตนแลว. แตภิกษุรูปนั้น
เปนพระอนาคามี ตัดกามราคะไดเด็ดขาดแลว; เพราะฉะนั้น ทานจึง
ไมยินดี ฉะนี้แล.
เรื่องลูกเนื้อ มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว ฉะนี้แล.
ปฐมปาราชิกวรรณนา ในวินัยสังวรรรณนา
ชือ่ สมันตปาสาทิกา จบ.
ในขอที่อรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา (ที่ขาพเจา
กลาวแลว) ในคําวา ในวินัยสังวรรณนาชื่อสมันตปาสาทิกา ดังนี้นั้น ชวนใหเกิดความเลื่อมใสรอบดาน
มีคําอธิบายดังจะกลาวตอไปดังนี้วา
"เมื่อวิญูชนทั้งหลาย สอดสองอยูโดย
ลําดับแหงอาจารย โดยการแสดงประเภทแหง
นิทานและวัตถุ โดยความเวนลัทธิอื่น โดยความ
หมดจดแหงลัทธิของตน โดยการชําระพยัญชนะ
ใหเรียบรอย โดยเนื้อความเฉพาะบท โดยลําดับ
แหงบาลีและโยชนาแหงบาลี โดยการวินิจฉัย
สิกขาบท และโดยการชี้ความตางแหงวินัยใน
วิภังค, คํานอยหนึ่งซึ่งไมชวนใหเกิดความเสื่อมใส
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ยอมไมปรากฏในสมันตปาสาทินี้; เพราะเหตุนั้น
สังวรรณนาแหงวินัยที่พระโลกนาถ ผูอนุเคราะห
โลก ฉลาดในการฝกเวไนย ไดตรัสไวนี้ จึงเปน
ไปโดยชื่อวา 'สมันตปาสาทิกา' แล."

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 195

ทุติยปาราชิ วรรณนา
บัดนี้ ถึงลําดับสังวรรณนาทุติยปาราชิก ซึ่งพระ
ชินเจาผูไมมีที่สองทรงประกาศแลว, เพราะเหตุนั้น
คําใดที่จะพึงรูไดงาย และไดประกาศไวแลว ใน
เบือ้ งตน, การสังวรรณนาทุติยปาราชิกนั้น จะเวน
คํานั้นเสียทั้งหมดดังตอไปนี้:[เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร]
นิกเขปบทวา "เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต" ขาพเจาจะกลาวตอไป.
บทวา ราชคเห ไดแก เมืองที่มีชื่ออยางนั้น. จริงอยู เมืองนั้น
เรียกวา "ราชคฤห" เพราะเปนเมืองที่พระราชาทั้งหลายมีพระเจามันตธาตุ และพระเจามหาโควินทะเปนตน ทรงปกครอง. ในคําวา
"ราชคฤห" นี้ พระอาจารยทั้งหลาย พรรณนาประการอยางอื่น
บาง. จะมีประโยชนอะไร ดวยประการเหลานั้นเลา ? คําวา
"ราชคฤห" นี้ เปนชื่อของเมืองนั้น. แตเมืองนี้นั้น เปนเมืองใน
ครั้งพุทธกาล และจักรพรรดิกาล. ในกาลที่เหลือ เปนเมืองใน
ยักษหวงหาม. เปนปาเปนที่อยูของพวกยักษเหลานั้น. ทานพระอุบาลีเถระ ครั้นแสดงโคจรคามอยางนั้นแลว จึงแสดงสถานเปนที่
เสด็จประทับ.
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สองบทวา คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต มีความวา ก็ภูเขานั้น เขา
เรียกกันวา "คิชฌกูฏ" เพราะเหตุวา มีฝูงแรงอยูบนยอด หรือมี
ยอดคลายแรง.
บทวา สมฺพหุลา มีความวา โดยบรรยายแหงพระวินัย ภิกษุ
๓ รูป เรียกวา "ภิกษุเปนอันมาก" เกินกวานั้นเรียกวา "สงฆ"
โดยบรรยายแหงพระสูตร ภิกษุ ๓ รูป คงเรียกวา "๓ รูปนั่นเอง,"
ตั้งแต ๓ รูปขึ้นไป จึงเรียกวา "ภิกษุเปนอันมาก." ภิกษุเปนอันมาก
ในที่นี้พึงทราบวา "มากดวยกัน" โดยบรรยายแหงพระสูตร.
ชนทั้งหลาย ที่ไมคุนเคยกันนัก คือไมใชมติ รที่สนิท ทานเรียกวา
"เพื่อนเห็น." จริงอยู ภิกษุเหลานั้น ทานเรียกวา "เพื่อนเห็น"
เพราะไดพบเห็นกันที่นั้น ๆ. ชนทั้งหลายที่คุนเคยกัน คือเปนเพื่อน
สนิท ทานเรียกวา "เพื่อนคบ." จริงอยู ภิกษุเหลานั้น คบกันแลว
คือกําลังคบกันเปนอยางดี ทานเรียกวา "เพื่อนคบ" เพราะทําความ
สนิทสมโภคและบริโภคเปนอันเดียวกัน.
บทวา อิสิคิลิปสฺเส มีความวา ภูเขาชื่ออิสิคิลิ ที่ขางภูเขา
นั้น. ไดยินวา ครั้งดึกดําบรรพ พระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๕๐๐
องค เที่ยวบิณฑบาตในชนบททั้งหลาย มีกาสีและโกสลเปนตน
เวลาภายหลังภัตร ประชุมกันที่ภูเขานั้น ยังกาลใหลวงไปดวยสมาบัติ.
มนุษยทั้งหลาย เห็นทานเขาไปทานั้น ไมเห็นออก, เพราะเหตุนั้น
จึงพูดกันวา "ภูเขานี้ กลืนฤาษีเหลานี้." เพราะอาศัยเหตุนั้น
ชื่อภูเขานั้น จึงเกิดขึ้นวา "อิสิคิลิ" ทีเดียว. ที่ขางภูเขานั้น คือที่เชิง
บรรพต.
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สองบทวา ติณกุฏิกาโย กริตฺวา มีความวา กระทํากุฎีหญา
ไดแก กุฎีทงั้ หลายพรอมทั้งระเบียงมีหญาเปนเครื่องมุง.
[ภิกษุจําพรรษาไมมีเสนาสนะปรับอาบัติทุกกฏ]
อันภิกษุผูจะจําพรรษา แมปฏิบตั ิตามปฏิปทาของพระนาลกะ
ก็ตองจําพรรษาในเสนาสนะพรอมทั้งระเบียง ซึ่งมุงดวยเครื่องมุง
๕ อยาง ๆ ในอยางหนึ่งเทานั้น. จริงอยู พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้
ไววา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผูไมมีเสนาสนะ ไมพึงจําพรรษา,
ภิกษุใดจํา ภิกษุนั้น ตองทุกกฏ. " เพราะฉะนั้น ในฤดูฝน ถาได
เสนาสนะ การที่ไดอยางนั้น นั่นเปนการดี, ถาไมไดตองแสวงหา
หัตถกรรมทํา. เมื่อไมไดหัตถกรรม ควรทําเอาแมเอง. สวนภิกษุผู
ไมมีเสนาสนะไมควรเขาจําพรรษาเลย. ขอนี้เปนธรรมดาอันสมควร.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงทํากุฎีหญากําหนดที่พักกลางคืนและ
กลางวันเปนตนไวแลว อธิษฐานกติกาวัตรและขันธกวัตร ศึกษาในไตรสิกขา อยูจําพรรษา.
สองบทวา อายสฺมาป ธนิโย มีความวา ไมใชแตพระเถระ
เหลานั้นอยางเดียว. แมทานพระธนิยะ ซึ่งเปนตนบัญญัติแหงสิกขาบทนี้
ก็ไดทําเหมือนกัน.
บทวา กุมฺภการปุตโต คือ เปนบุตรของชางหมอ. จริงอยู คําวา
"ธนิยะ" เปนชื่อของเธอ, แตบิดาของเธอ เปนชางหมอ; ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา "พระธนิยะ บุตรชางหมอ."
๑

๑. วิ. มหา. ๔/๒๙๙.
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สองบทวา วสฺส อุปคฺฉิ ความวา พระธนิยะ ทํากุฎีหญาแลว
ก็อยูจําพรรษาในที่แหงเดียวกันกับพระเถระเหลานั้นนั่นเอง.
สองบทวา วสฺส วุฏ า ความวา ภิกษุเหลานั้นเขาจําพรรษา
ในวันปุริมพรรษาแลวปวารณาในวันมหาปวารณา ตั้งแตวันปาฏิบท
(แรม ๑ ค่ํา) ไป ทานเรียกวา "ผูออกพรรษาแลว." เปนผูออก
พรรษาแลวดวยวิธีอยางนั้น.
สองบทวา ติณกุฏิโย ภินฺทิตฺวา มีความวา ภิกษุเหลานั้น
หาไดทําลายกุฎีใหเปนจุณวิจุณดวยการประหารดวยไมคอนเปนตนไม แต
ไดรื้อหญา ไม และเถาวัลยเปนตนออกเสีย ดวยระเบียบวัตร. จริงอยู
ภิกษุใด ไดทํากุฎีไวในที่สุดแดนวิหาร, ภิกษุนั้น ถาพวกภิกษุเจาถิ่น
มีอยู ก็ควรบอกลาภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น, พึงกลาววา "ถาภิกษุรูปใด
สามารถจะดูแลกุฎีนี้อยูได, ขอทานจงมอบใหแกเธอรูปนั้นนั่นแหละ"
ดังนี้แลวจึงหลีกไป. ถาภิกษุใด ทํากุฎีไวในปาหรือไมไดผูรักษา, ภิกษุ
นั้นคิดวา "เสนาสนะจักเปนของบริโภคแกภิกษุแมเหลาอื่น" ควร
เก็บงําเสีย จึงไป. อธิบายวา "ก็ภิกษุเหลานั้นสรางกุฎีไวในปาแลว
เมื่อไมไดผูรักษาก็พึงเก็บงํา คือรวบรวมหญาและไมไวแลว (จึงไป)."
อนึ่ง หญาและไมที่เก็บไวแลว สัตวทงั้ หลายมีปลวกเปนตนจะกัดไมได
ทั้งฝนก็จะรั่วรดไมได โดยประการใด ก็ควรเก็บไวโดยประการนั้น,
ควรบําเพ็ญคมิยวัตรใหบริบูรณดวยคิดวา "หญาและไมนั้น จักเปน
อุปการะแกเพื่อนสพรหมจรรยทั้งหลายผูมาถึงสถานที่นี้ แลวประสงค
จะอยู" ดังนี้ จึงควรหลีกไป.
สองบทวา ชนปทจาริก ปกฺกมึสุ มีความวา ภิกษุเหลานั้น

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 199

ไดไปยังชนบทตามความชอบใจของตน ๆ. คําเปนตนวา "ทานพระ
ธนิยะ กุมภการบุตร อยูจ ําพรรษาที่เชิงเขาคิชฌกูฏนั้นนั่นเอง" มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว.
บทวา ยาวตติยก แปลวา ถึง ๓ ครั้ง.
บทวา อนวโย แปลวา เปนผูไมมีความบกพรองเนือง ๆ
(ชํานาญ, เจบจบ). ลบ อุ อักษรเสีย ดวยอํานาจสนธิ. เปนผูชํานาญ
อธิบายวา "เปนผูมีศิลปะบริบูรณไมบกพรองในการงานทุกอยาง ที่
พวกชางหมอจะพึงทํา."
บทวา สเก แปลวา ของของตน.
บทวา อาจริยเก แปลวา ในการงานแหงอาจารย.
บทวา กุมฺภการกมฺเม แปลวา ในการงานของพวกชางหมอ.
อธิบายวา "ในการงานอันพวกชางหมอจะพึงทํา." ดวยบทวา
"กุมฺกการกมฺเม" นั้น เปนอันทานธนิยะแสดงถึงการงาน แหง
อาจารยของตน โดยสรูป."
บทวา ปริโยทาตสิปฺโป คือ เปนผูสําเร็จศิลปะ มีคําอธิบายวา
"แมเมื่อเราไมมีความบกพรอง, เราก็เปนผูมีศิลปะจะหาคนอื่นทัดเทียม
ไมได."
บทวา สพฺพมตฺติกามย มีความวา ทานธนิยะนั้น ทําเครื่อง
เรือนที่เหลือทั้งหมด มีประเภทคือฝา อิฐมุง และเครื่องไมเปนตน
ใหสําเร็จดวยดินทั้งนั้น ยกเวนแตเพียงกรอบเช็ดหนา ประตูลิ่มสลัก
และบานหนาตาง.
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หลายบทวา ติณฺจ กฏฺจ โคมยฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา ต กุฏิก
ปจิ มีความวา ทานธนิยะทําเครื่องเรือนใหสําเร็จดวยดินลวน แลว
ขัดดวยเกรียง ทําใหแหง แลวเอาดินแดนผสมดวยน้ํามันโบทาใหเกลี้ยงเกลา ครั้นแลจึงบรรจุทั้งภายในและภายนอกใหเต็มดวยหญาเปนตนแลว
สุมกุฎีนั้น โดยวิธีที่ดินจะเปนของสุก ๆ ไดที่. ก็แล กุฎีนั้น ไดเปน
ของเผาแลวดวยอาการอยางนั้น.
บทวา อภิรูปา แปลวา มีรูปสวยงาม.
บทวา ปาสามิกา แปลวา ชวนใหเกิดความเสื่อมใส.
บทวา โลหิตกา แปลวา มีสีแดง.
บทวา กึกิณิกสทฺโท ไดแก เสียงขายกระดึง. ไดยินวา ขาย
กระดึงที่เขาทําดวยรัตนะตาง ๆ ยอมมีเสียง ฉันใด, กุฎีนั้น ถูกลมที่
พัดเขาไปโดยชองบาหนาตางเปนตนกระทบแลว ก็มีเสียง ฉันนั้น.
ดวยบทวา "กึกิณิกสทฺโท" นั้น เปนอันทานแสดงถึงขอที่กุฎีนั้นสุก
ดวยดีทั้งภายในและภายนอก. สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา
"ภาชนะสําริด ชื่อวา กึกณ
ิ ิกะ; เพราะฉะนั้น ภาชนะสําริดที่ถูก
คนเคาะแลว มีเสียง ฉันใด, กุฎีนั้น ถูกลมกระทบแลว ไดมีเสียง
ฉันนั้น.
ในคําวา "กึ เอต ภิกฺขเว" นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบอยูทีเดียว แตเพื่อจะทรงตั้งเรื่องนั้น จึง
ไดตรัสถาม.
๑

๑. ปาณิกา แปลกันวา เกรียง แตโยชนาแกวา ปาณิกายาติ ปาณินา.
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หลายบทวา ภควโต เอตมติถ อาโจเจสุ ความวา ภิกษ
ทั้งหลาย ไดกราบทูลขอที่พระธนิยะทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน แดพระ
ผูมีพระภาคเจาตั้งแตตน.
คําวา "กริสฺสติ" นี้ ในประโยควา "ภิกษุทั้งหลาย ! ไฉน
โมฆบุรุษนั้น จึงไดขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเลา ?" เปน
คําอนาคตลงในอรรถอดีต. มีคําอธิบายวา "ไดทําแลว". ลักษณะ
แหงการกลาวกิริยาอนาคตลงในอรรถอดีต ผูศึกษาควรแสวงหาจาก
คัมภีรศัพทศาสตร.
ในคําวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ความเอ็นดู ความอนุเคราะห
ความไมเบียดเบียนมิไดมีโมฆบุรุษนั้นเลย" นี้ มีวนิ ิจฉัยดังนี้:ความตามรักษา ชื่อ อนุทยา. พระผูมีพระภาคเจา ยอมแสดง
ธรรมสวนเบื้องตนแหงเมตตา ดวยบทวา "อนุทยา" นั้น.
จิตไหวตาม เพราะทุกขของผูอื่น ชื่อวา อนุกัมปา. ความไม
เบียดเบียน ชื่อวา อวิเหสา. พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงธรรม
สวนเบื้องตนแหงกรุณา ดวยสองบทวา "อนุกัมปา และ อวิเหสา"
นั้น. พระองคตรัสคําอธิบายไวดังนี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อ
พระธนิยะโมฆบุรุษนั้นเบียดเบียน คือทําสัตวเล็กนอยเปนอันมากให
พินาศไปอยู เพราะขุดดิน ขยําโคลน และติดไฟเผา, ความเอ็นดู
ความอนุเคราะห ความไมเบียดเบียน แมเปนเพียงสวนเบื้องตนแหง
เมตตาและกรุณาในสัตวทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวา มิไดมีเลย คือความ
เอ็นดูเปนตนนั้น ชื่อแมมีประมาณนอยก็มิไดมี."
หลายบทวา มา ปจฺฉิมา ชนตา ปาเณสุ ปาตพฺยต อาปชฺชติ
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มีความวา หมูชนชั้นหลัง อยาถึงความทําใหพินาศในสัตวทั้งหลายเลย.
มีคําอธิบายวา "หมูชนชั้นหลังสําคัญวา 'แมในครั้งพุทธกาลภิกษุทั้งหลาย
ไดทํากรรมอยางนี้แลว, เมื่อพวกภิกษุทําปาณาติบาตอยูในสัตวทั้งหลาย
ในฐานะเชนนี้ ก็ไมมีโทษ' ดังนี้ เมื่อจะเจาะจงเอาพระเถระนี้เปน
ทิฏฐานุคติ อยาไดสําคัญในอันที่จะเบียดเบียน คือในอันที่จะทรมาน
ในหมูสัตว อยางพระเถระทําแลวนั้นแลย."
[ปรับอาบัติทุกกฏแกภิกษุผูสรางกุฎีดวยลวน]
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงตําหนิพระธนิยะอยางนั้นแลว จึง
ทรงหามการทํากุฎีเชนนั้นตอไปวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อันภิกษุ
ไมควรทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน." ก็แล ครั้นทรงหามแลว จึงทรง
ปรับอาบัติไว เพราะการทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนวา "ภิกษุใด พึงทํา
ภิกษุนั้น ตองอาบัติทุกกฎ." เพราะเหตุนั้น ภิกษุแมรูปใด เมื่อยังไม
ถึงความทําใหพินาศในหมูสัตว เพราะกิจมีการขุดดินเปนตน ทํากุฎี
เชนนั้น, ภิกษุแมรูปนั้น ยอมตองทุกกฏ. แตภกิ ษุผูถึงความ
ทําใหพินาศในหมูสัตว เพราะกิจมีการขุดดินเปนตน ยอมตองอาบัติที่
ทานปรับไวเพราะวัตถุที่ตนลวงละเมิดทีเดียว. พระธนิยะเถระ ชื่อวา
ไมเปนอาบัติ เพราะเปนตนปญญัติในสิกขาบทนี้. ภิกษุที่เหลือ ผูลวง
ละเมิดสิกขาบททําก็ดี ไดกุฎีที่ผูอื่นทําแลวอยูในกุฎีนั้นก็ดี เปนทุกกฏแท
แล. สวนกุฎที ี่สรางผสมดวยทัพพสัมภาระ จะเปนของผสมดวยอาการ
ใด ๆ ก็ตาม ยอมควร. กุฎีที่สําเร็จดวยดินลวนนั่นแล ไมควร. ถึงแม
กุฎีนั้น ที่กอดวยอิฐ โดยอาการเชนกับที่อยูทําดวยอิฐ ก็ควร.
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[พระผูมีพระภาคเจาทรงรับสั่งใหทําลายกุฎีเปนอกัปปยะ]
หลายบทวา เอวมฺภนฺเตติ โข ฯ เป ฯ ต กุฏกิ  ภินฺทึสุ ความ
วา ภิกษุเหลานั้น รับพระพุทธาณัติแลว ก็เอาไมและหินทําลายกุฏีนั้น
ใหกระจัดกระจายแลว.
ในคําวา "อถโข อายสฺมา ธนิโย" เปนตน มีความสังเขป
ดังตอไปนี้:พระธนิยะ นั่งพักกลางวันอยูที่ขาง ๆ หนึ่ง จึงไดมาเพราะเสียงนั้น
แลวถามภิกษุเหลานั้นวา "อาวุโส ! พวกทานทําลายกุฎีของผม เพราะ
เหตุอะไร ?" แลวไดฟงวา "พระผูวาพระภาคเจา รับสั่งใหพวกกระผม
ทําลาย" จึงไดยอมรับ เพราะเปนผูวางาย.
ถามวา "ก็เพราะเหตุไร พระผูมพี ระภาคเจา จึงรับสั่งใหทําลาย
กุฎีที่พระเถระนี้ทําดวยความอุตสาหะอยางใหญยิ่ง เพื่อเปนที่อยูของตน,
แมการใชจายสิ้นเปลืองไป ในกุฎีนี้ของพระเถระนั้น มีอยูมิใชหรือ ?"
(คือจะเปนสินใชแกผูทําลาย).
แกวา "มีอยู แมก็จริง ถึงกระนั้น พระผูพระภาคเจาทรง
ดําริวา 'กุฎีที่พระธนิยะทํานี้ เปนของไมสมควร' จึงรับสั่งใหทําลาย
กุฎีนั้นเสีย รับสั่งใหทําลายเสีย ก็เพราะทรงเห็นวา เปนธง (คือ
เครื่องหมาย) ของเดียรถีย."
ในอธิการวาดวยทําลายกุฎีนี้ มีวนิ ิจฉัยเทานี้. สวนในอรรถกถา
พระอาจารยทั้งหลายกลาวเหตุหลายอยางแมอื่น มีอาทิวา "(รับสั่งให
ทําลาย) เพื่อความเอ็นดูสัตว เพื่อตองการรักษาบาตรและจีวร เพื่อ
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ปองกันความเปนผูมีเสนาสนะมาก." เพราะฉะนั้น แมในบัดนี้ ภิกษุรูปใด
เปนพระพหูสูต รูพระวินัย พบเห็นภิกษุรูปอื่น ผูถือบริขารที่เปนอกัปปยะ
เที่ยวไปอยู ควรใหเธอตัด หรือใหทาํ ลายบริขารที่ไมควรนั้นเสีย, ภิกษุ
รูปนั้นอันใคร ๆ จะยกโทษขึ้นวากลาวไมได จะพึงทวงไมได จะพึง
ใหเธอระลึกความผิดไมได ทั้งใคร ๆ ไมไดเพื่อจะวากลาวเธอวา "ทาน
ทําใหบริขารของผมฉิบหายแลว, จงใหบริขารนั้นแกพระผม."
[ขอแนะนําเรื่องการใชรมและจีวร]
ในอธิการวาดวยทุติยปาราชิกนั้น มีวินิจฉัยบริขารที่เปนกัปปยะ
และอกัปปยะนอกจากบาลีดังตอไปนี้:ชนบางพวกเอาดวยเบญจพรรณ เย็บรมใบตาลติดกันทั้งภายใน
ภายนอกแลวทําใหมีสีเหลี้ยงเกลา, รมเชนนั้นไมควร. แตจะเอาดายเขียว
หรือเหลืองอยางใดอยางหนึ่งสีเดียว เย็บติดกันทั้งภายในและภายนอก
หรือจะมัดซี่กรงตรึงยึดคันรมไว ควรอยู. ก็แล การเย็บและการมัดรวม
กันไวนั้น เพื่อทําใหทนทานจึงควร เพื่อจะทําใหมีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร,
ในใบรม จะตัดรูปฟงมังกรหรือรูปพระจันทรครึ่งซีก ไมควร. ที่คันรม
จะมีรูปหมอน้ํา หรือรูปสัตวราย เหมือนที่เขาทําไวในเสาเรือน ไมควร.
แมหากวาที่คันรมทั้งหมด เขาเอาเหล็กจารเขียนสลักลวดลายไวไซร,
แมลวดลายนั้น ก็ไมควร. รูปหมอน้ําก็ดี รูปสัตวรายก็ดี ควรทําลาย
เสียกอนจึงใช. ควรขูดลวดลายแมนั้นออก หรือเอาดวยพันดามเสีย.
แตที่โคนดาม จะมีสัณฐานเหมือนเห็ดหัวงู ควรอยู. พวกชางทํารม
เอาเชือกมัดวงกลมของรม (กําพูก็วา) ผูกมัดไวที่คัน เพื่อกันมิให
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โยกเยก เพราะถูกลมพัด. ในที่มีผูกมัดไวนั้น เขายกลวดลายไว
เหมือนวลัย, ลวดลายนั้น ควรอยู. พวกภิกษุเอาดวยสีตาง ๆ เย็บเปน
รูป เชนรูปตะขาบ ติดผาดามก็ดี ทําวิการดวยเชิงเข็มอยางใดอยางหนึ่ง
แมอื่นไวก็ดี ทํารูปชองผมหรือรูปโซไวที่ริมตะเข็ม หรือทีช่ ายผา
(อนุวาตจีวร) ก็ดี เพื่อตองการประดับจีวร วิธีที่กลาวมาแลวนั้น
เปนตนทั้งหมด ยอมไมควร. การเย็บดายเข็มตามปกตินั่นแหละ จึงควร.
เขาทําผาลูกดุมและผาหวงลูกดุมไว ๘ มุมบาง ๑๖ มุมบาง, ที่ลูกดุมและ
รังดุมนั้นก็แสดงรูปตาง ๆ มีรูปสัณฐานเจดีย รูปคทา และรูปไมคอน
เปนตนไว, เย็บยก เปนรูปตาปูไว: วิธีทําทั้งหมด ไมควร. จะทําผา
ลูกดุมและหวงลูกดุมไวเพียง ๔ มุมเทานั้นจึงควร.
[วิธีซักและยอมจีวร]
ดายมุมและปมเทียว เปนของที่รูไดยากในเมื่อยอมจีวรแลว สมควร
อยู. จะใสจีวรลงในน้ําตาง ๆ มีน้ําสมผะอูมแปงและน้ําขาวเปนตน ไม
ควร. แตในเวลาทําจีวร จะใสลงเพื่อซักเหงื่อมือและสนิทเข็มเปนตน
และในเวลาที่จีวรสกปรกจะใสลงเพื่อซักฟอกก็ควร. จะใสของหอม ครั่ง
หรือน้ํามันลงในน้ํายอม ไมควร. อันภิกษุยอมจีวรแลวไมควรเอาสังข
หรือแกวมณีอยางในอยางหนึ่งขัดจีวร. ไมควรคุกเขาทั้งสองลงที่พื้นดินแลว
เอามือทั้งสองจับจีวรขยี้แมที่รางยอม. แตจะวางจีวรไวที่รางยอมหรือบน
แผนกระดาน แลวใหจบั ชายทั้งสองรวมกันไว เอามือทุบ สมควรอยู.
แมการทุบนั้น ก็ไมควรเอากําปนทุบ. แตพระเถระในปางกอนทั้งหลาย
ไมไดวางจีวรไว แมที่รางยอมเลย (คือ) รูปหนึ่งเอามือจับจีวรยืนอยู
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อีกรูปหนึ่ง วางจีวรไวบนมือ แลวจึงเอามือทุบ. ดายที่มุมจีวรไมควร.
ในเวลายอมเสร็จแลว ควรตัดทิ้งเสีย. สวนดานมุมจีวรที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวอยางนี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตดายที่
มุมจีวร" ดังนี้นั้น ควรทําใหเปนบวงผูกไวที่อนุวาต เพื่อคลองจีวรไว
ในเวลายอม. แมที่ลกุ ดุมจะมีลวดลายหรือปมไว เพื่อทําใหสวยงาม
ไมควร. ตองทําลายเสียกอน จึงควรใชสอย.
[บริขารที่ควรใชและไมควรใช]
ที่บาตรหรือโอ (เชนปานียถาลก โอน้ํา) จะเอาปลายเหล็กแหลม
ขูดเขียนลวดลาย หรือจะขูดเขียนไวทั้งภายในภายนอกก็ตาม, ลวดลาย
นั้น ไมควร. จะยกบาตรขึ้นสูภมร (เครื่องกลึง) ขัดใหเกลี้ยงเกลา
แลวจึงระบม ดวยคิดวา "จักทําใหมีสีดุจแกวมณี" ไมควร. สวน
บาตรที่มีสีเหมือนน้ํามัน ควรอยู. ลวดลายประดับ ที่บังเวียนรองบาตร
ไมควร. แตรูปฟนมังกร ควรอยู.
ฉัตรมกรก จะมีลวดลายไวขางบนหรือขางลาง หรือในกระพุง
ธมกรกก็ตาม ไมควร. แตธมกรกนั้น จะมีลวดลายไวที่ขอบปาก มีอาการ
ดังฉัตร. ควรอยู.
เพื่อจะใหประคองเอวงดงาม จะกรึงดายเปนสองเทาในที่นั้น ๆ
ยกหรือคัดขึ้นเปนลวดลายตาปู ขอนั้น ไมควร. แตที่สุดทั้งสองขาง
จะกรึงดาย เปนสองเทา เพื่อความทนทานแหงปากชายผา ควรอยู
๑

๑. ที่มาเดิมใน วิ. จุลลวรรค. ๗/๑๗-๑๘ วา ปตฺตมณฺฑลานิ... ภิตฺตกิ มุมกตานิ
(ภตฺตกิ มฺมกตามิ ?).
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สวนที่ปากชายผา จะทํารูปแปลก ๆ อยางใดอยางหนึ่งไว จะเปนรูป
หมอน้ําก็ตาม รูปปากมังกรก็ตาม รูปศีรษะงูน้ําก็ตาม ไมควร. แม
ประคดเอง ที่กรึงปกเปนสัณฐานนัยนตาชาง หรือทําเปนรูปลวดลาย
ดอกไมเปนตนไวในที่นั้น ๆ ไมควร. แตจะกรึงปกใหตรงไปทําเปน
เงี่ยงปลา หรือใบเปง หรือทําเปนแผนเกลี้ยงควรอยู. ชายแหงประคด
สายเดียวควร ๒ สาย ๓ สาย แม ๔ สายก็ควร. เกินกวานั้นไปไมควร.
ประคดเอวที่ทําดวยดายเสียเดียวเทานั้น จึงควร. สวนที่มีสัณฐานดุจ
สายสังวาล แมเสนเดียวก็ไมควร. แตชายแมจะมีสัณฐานดุจสังวาล
ก็ควร. ประคดเอวที่เขาเอาเชือกมากเสนดวยกันรวมกันเขาแลว เอา
เชือกเสนหนึ่งพนเนื่องกันไปทําขึ้น ไมพึงกลาววาประคดมีเชือกมากเลย
ประคดเองที่มีเชือกมากเสนนั้น ควรอยู.
ทีล่ ูกถวินของประคดเอว จะมีรูปแปลก ๆ อยางใดอยางหนึ่ง มี
รูปมงคล ๘ เปนตนไมควร. จะมีเพียงรอยพอเปนเครื่องกําหนด (ที่ผูก)
ควรอยู. ในที่สุดทั้งสองของลูกถวิน เขาทําแมเปนรูปหมอน้ําไว เพื่อ
ทําใหทนทาน, รูปหมอนี้ ก็ควร.
[กลองยาตาที่ควรใชและไมควรใช]
ทีกลาวยาตา จะมีรูปสตรี บุรุษ สัตว ๔ เทา และรูปนกก็ตาม
จะมีรูปแปลก ๆ ตางประเภทเปนตนวา ลายดอกไม ลายเครือวัลย
ฟนมังกร มูตรโค และรูปพระจันทรครึ่งซีกก็ตาม ไมควร. รูปที่กลอง
ยาตา ควรขูดหรือตัดออกเสีย หรือเอาดายพันปดไว โดยอาการที่รูป
๑

๑. รูปมงคล ๘ ดูสารัตถทีปนี ๒/๑๘๘.
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จะปรากฏไมไดพึงใชสอยเถิด. สวนกลองยาตา ๔ เหลี่ยม ๘ เหลี่ยม
หรือ ๑๖ เหลี่ยมตรง ๆ เทานั้น จึงควร. แมขางลางกลองยาตานั้น
จะมีลวดลายกลม ๆ ไวเพียง ๒ หรือ ๓ แหง ก็ควร. ถึงแมทคี่ อกลอง
ยาตานั้น จะมีลวดลายกลม ๆ ไวเพียง ๑ แหง เพื่อผูกฝาปด ก็ควร.
แมที่ไมปายยาตา จะแตงใหมีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร. ถึงแมถุงกลองยาตา
จะทําใหสีเกลี้ยงเกลาอยางใดอยางหนึ่ง ดวยดายมีสีตาง ๆ ไมควร.
[ฝกกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใชและไมควรใช]
แมฝกกุญแจ ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ที่ตัวกุญแจ จะแตงใหมี
สีเกลี้ยงเกลาไมควร. ที่ฝก มีดโกนก็เหมือนกัน. อนึ่ง ที่ฝกมีดโกนนี้
จะเย็บอยางใดอยางหนึ่ง ดวยดายสีเดียวอยางใดอยางหนึ่ง ควรอยู.
แมที่เหล็กหมาด จะมีปุมแกวกลม ๆ หรือวัตถุอยางอื่น ที่มีสี
เกลี้ยงเกลาก็ตาม ไมควร. สวนที่คอ จะมีลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด
(คือเปนที่สังเกต) ควรอยู.
แมที่มีดพับหรือมีดนอย จะติดปุมแกวหรือปุมชนิดใดชนิดหนึ่ง
ไวก็ตาม ไมควร. สวนทีด่ าม จะทีลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด ควร,
มีดตัดเล็บเขาทําเปนเกลียวไว (เพื่อจับมั่น) นั่นเทียว; เพราะฉะนั้น
การทําใหมีเกลียวไวนั้น ยอมควร.
ที่ไมสีไฟตัวผูก็ดี ที่ไมสีไฟตัวเมียก็ดี ทีล่ ูกธนูก็ดี ที่บนคันลุง
(ไมคันชัก) ก็ดี จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่ง เชนลวดลายดอกไม
เปนตน ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร. สวนตรงกลางไมคันชัก มีวงกลม,
ที่ตัววงกลมนั้น จะมีเพียงลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด ก็ควร. เขาทํา
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คีมสําหรับคีมเข็มฝนไว. ที่คีมสําหรับคีบเข็มฝนนั้น จะมีลวดลายอยางใด
อยางหนึ่ง เชนกับปากมังกรเปนตน ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร. แตทํา
เปนปากเพื่อจะคีบเข็มนั้น ควรอยู.
แมที่มีดสําหรับตัดไมสีฟน จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่มี
สีเกลี้ยงเกลา ไมควร. ทีข่ างทั้งสอง หรือขาง ๆ ขางหนึ่ง (ของมีดนั้น)
จะเอาโลหะที่เปนกัปปยะผูกไวเปน ๔ เหลี่ยม หรือ ๘ เหลี่ยมตรง ๆ
นั่นแหละ จึงควร.
แมที่ไมเทา จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีสีเกลี้ยงเกลา
ไมควร. โคนขางลาง จะมีลวดลายกลม ๆ ไว ๑ แหง หรือ ๒ แหง
และปลายขางบน จะมีเพียงรูปเห็ดหัวงูตูมไว ก็ควร.
บรรดาภาชนะน้ํามัน รูปที่เหลือแมทั้งหมด ที่มีลวดลายเกลี้ยงเกลา
เวนรูปภาพสตรีและบุรุษเสีย ที่ภาชนะเขาก็ดี ทะนานก็ดี กะโหลก
น้ําเตาก็ดี ภาชนะทําดวย (กาก) มะขามปอมก็ดี ยอมควร.
ในบรรดาเครื่องใชตาง ๆ เหลานี้ คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน
เครื่องลาดพื้น ผาเช็ดเทา ฟูกสําหรับจงกรม ไมกวาด กระเชาเท
หยากเหยื่อ รางยอมผา กระบวยตักน้ําดื่ม หมอน้ําดื่ม กระเบื้องเช็ดเทา
ตั่งกระดาน เชิงบาตรดังวลัย เชิงบาตรทําดวยทอนไม ฝาบาตรตาลปตร
และพัดวัชนี จะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา มีลายดอกไมเปนตน ทั้งหมด
ก็ควร.
สวนในเสนาสนะ ที่บานประตูและหนาตางเปนตน จะมีลวดลาย
ที่มีสีเกลี้ยงเกลา แมที่สําเร็จดวยแกวทั้งหมด ก็ควร. ในเสนาสนะไมมี
อะไร ๆ ที่ควรหามไว เวนแตเสนาสนะที่ผิด.
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[เสนาสนะที่ผิดควรทําลายเสีย]
เสนาสนะที่พวกภิกษุผูเปนราชพัลลภ สรางไวในเขตสีมาของเจา
ของเขตสีมาเหลาอื่น เรียกชื่อวา เสนาสนะที่ผิด. เพราะฉะนั้น พวกภิกษุ
ผูสรางเสนาสนะเชนนั้น อันภิกษุผูเปนเจาของเขตสีมาพึงตักเตือนวา
"พวกทานอยาสรางเสนาสนะไวในเขตสีมาของพวกขาพเจา." (ถา) ไม
เชื่อฟงยังขืนสรางอยูนั่นเอง, พึงตักเตือนซ้ําอีกวา "พวกทานอยาไดทํา
อยางนี้. อยาไดทําอันตรายแกอุโบสถและปวารณาของพวกขาพเจา,
อยาไดทําลายความสามัคคี เสนาสนะแมที่พวกทานสรางไวแลว จักไม
ตั้งอยูในสถานที่ที่พวกทานสรางไวแลว". ถายังขืนสรางอยูโดยพลการ
นั่นเอง, เวลาใด เจาของเขตสีมาเหลานั้น มีลัชชีบริษัทหนาแนน
ขึ้น ทั้งอาจไดคําวินิจฉัยที่ชอบธรรม, เวลานั้น ควรสงขาวแกภิกษุ
เหลานั้นวา "จงขนเอาที่อยูของพวกทานไปเถิด." ถาเมื่อสงขาวไปถึง
๓ ครั้งแลว เธอเหลานั้นรื้อถอนไป ขอนั้นเปนการดี, ถายังไมรื้อถอน
ไปไซร, เสนาสนะที่เหลือ ควรทําลายเสีย ยกไวแตตนโพธิ และเจดีย
และอยาทําลายใหเปนของที่ใชการไมได. อนึ่ง ควรนําวัตถุตาง ๆ มี
เครื่องมุงหลังคา กลอนเรือน และอิฐเปนตนออกไปตามลําดับ แลว
ควรสงขาวแกเธอเหลานั้นวา "จงขนทัพพสัมภาระของพวกทานไปเถิด."
ถารื้อขนไปไซร, ขอนั้นเปนการดี, ถายังไมรื้อขนไซร หากวา
เมื่อสัมภาระเหลานั้นผุพังไปเพราะหิมะ ฝน และแดดเปนตนก็ดี พวก
โจรลักเอาไปก็ดี ถูกไฟไหมก็ดี พวกภิกษุผูเปนเจาของเขตสีมา ใคร ๆ
จะกลาวโทษไมได ทั้งไมไดเพื่อจะทักทวงวา "พวกทานทําใหทัพพสัมภาระของพวกขาพเจาฉิบหายแลว" หรือวา "ตองปรับสินไหมพวก
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ทาน" ดังนี้. ก็กิจใด ที่ภิกษุผูเปนเจาของเขตสีมาทําแลว กิจนั้น
เปนอันพวกเธอทําชอบแลวทีเดียว ฉะนี้แล.
จบบาลีมุตตกวินิจฉัย.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 212

[พระธนิยะเริ่มสรางกุฎีไม]
ก็เพื่อแสดงถึงความรําพึงและความอุตสาหะ เพื่อสรางกุฎีอีกนั่นแล
ของพระธนิยะ ในเมื่อกุฎีถูกทําลายแลวอยางนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงไดกลาวคําวา "อถโข อายสฺมโต" เปนตน.
ในคําวา "อายสฺมโต" เปนตนนัน้ มีวินิจฉัยดังนี้:บทวา ทารุคเหคณโก ไดแก เจาพนักงานผูรักษาไมในเรือน
คลังไมของหลวง.
บทวา คหณทารูนิ ไดแก ไมทพี่ ระเจาแผนดินทรงหวงแหน
แลว อธิบายวา "ไมที่พระราชาทานสงวนไว."
บทวา นครปฏิสงฺขาริกานิ ไดแก ไมที่เปนเครื่องอุปกรณการ
ปฏิสังขรณพระนคร.
สองบทวา อาปทตฺถาย นิกฺขิตฺตานิ มีคําอธิบายวา "ไดแก
ไมที่เก็บไวเพื่อปองกันความวิบัติแหงวัตถุทั้งหลายมีซุมประตู ปอมพระราชวังหลวง และโรงชางเปนตน เพราะถูกไฟไหม เพราะความเกาแก
หรือเพราะการรุกรานของพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน ที่ทานเรียกวา
อันตราย."
สองบทวา ขณฺฑาขณฺฑิก เฉาทเปตฺวา ความวา พระธนิยะ
กําหนดประมาณกุฎีของตนแลว สั่งใหทําการตัดไมบางทอนที่ปลาย บาง
๑

๑. บาลีเดิมเปน เทวคณาทารูนิ.
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ทอนที่ตรงกลาง บางทอนที่โคน เปนทอนนอยทอนใหญ (บรรทุก
เกวียนไปสรางกุฎีไมแลว)
[วัสสการพราหมณลงโทษเจาพนักงานผูรักษาไม]
คําวา "วัสสการ" เปนชื่อของพราหมณนั้น.
บทวา มคธมหามตฺโต ไดแก มหาอํามาตย คือผูประกอบ
ดวยชั้นอิสริยยศอยางใหญ ในมคธรัฐ หรือ มหาอํามาตยของพระเจาแผนดินมคธ มีอธิบายวา "อํามาตยผูใหญ."
บทวา อนุสฺายมาโน ความวา วัสสการพราหมณ ไปตรวจ
ดูในที่นั้น ๆ.
คําวา ภเณ เปนคําของอิสรชนเรียกคนผูดํารงอยูในฐานะต่ํา.
สองบทวา พนธ อาณาเปสิ ความวา พราหมณ แมโดยปกติ
ก็เปนผูมีความริษยาในเจาพนักงานผูรักษาไมนั้นอยูเทียง, พอเขาไดฟง
พระราชดํารัสวา "จงใหคนเอาตัวมา" ดังนี,้ แตเพราะพระราชามิได
ทรงรับสั่งวา "จงใหเรียกมันมา" ฉะนั้น จึงทําการจองจําเจาพนักงาน
ผูรักษาไมนั้น ที่มือและเทาทั้งสอง แลวคิดวา "จักสั่งใหลงโทษ"
จึงสั่งใหจองจําไว.
ในคําวา อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย นั้น ถามวา "ทาน
พระธนิยะ ไดเห็นเจาพนักงานผูรักษาไม ถูกเจาหนาที่จองจําไปดวย
อาการอยางไร ?"
แกวา "ไดยินวา ทานพระธนิยะนั้น ทราบวาไมที่นําไปก็ดวย
เลสของตน คิดวา ' เจาพนักงานคนนั้นจักถูกฆา หรือจองจําจากราช-
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ตระกูล เพราะเหตุแหงไมทั้งหลาย โดยไมสงสัย' จึงคิดขึ้นไดใน
เวลานั้นวา 'เราคนเดียวเทานั้น จักปลดเปลื้องเจาพนักงานคนนั้น'
แลวเที่ยวคอยฟงขาวของเขาอยูเปนนิตยกาลนั่นเอง เพราะฉะนั้น ทาน
พระธนิยะ จึงไดไปเห็นในขณะนั้นนั่นแหละ เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาวไววา 'อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย' ดังนี้
เปนตน."
สองบทวา ทารูน กิจฺจา 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 ไดตรัสพระวาจานี้ใดเห็นปานนี้เปนครั้งแรกทีเดียว
วา "หญาไมและน้ํา ขาพเจาถวายแกสมณพราหมณทั้งหลายละ ขอ
สมณพราหมณทั้งหลายโปรดบริโภคใชสอยเถิด" พระวาจานั้นพระองค
ก็ไดตรัสเอง บัดนี้ยังทรงระลึกไดหรือมิได ?"
ไดยินวา พระราชาทั้งหลาย พอราชาภิเษกแลวเทานั้น ก็ทรง
รับสั่งใหเที่ยวตีกลองธรรมเภรีประกาศวา "หญาไมและน้ํา ขาพเจา
ถวายแกสมณพราหมณทั้งหลายละ, ขอสมณะและพราหมณทั้งหลาย

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 215

โปรดบริโภคใชสอยเถิด" ดังนี้ , พระธนิยเถระนี้กลาวหมายเอาพระ
ราชดํารัสนั้น.
หลายบทวา เตส มยา สนฺธาย ภาสิต มีอธิบายวา "โยม
ไดกลาวคําอยางนั้น หมายถึงการนําหญาไมและน้ําไปของสมณพราหมณ
เหลานั้น ผูมีความรังเกียจแมในวัตถุเล็กนอย ซึ่งเปนผูสงบและลอยบาป
แลว หาไดหมายถึงการนําไปของบุคคลผูเชนพระคุณเจาไม."
ดวยคําวา ตฺจ โข อรฺเ อปริคฺคหิต นี้ พระเจาพิมพิสาร
ทรงแสดงความหมายวา "ก็หญาไมและน้ํานั้น โยมกลาวหมายเอา
หญาไมและน้ํา อันใคร ๆ มิไดหวงแหนในปาตางหาก."
ในคําวา "โลเมน ตฺว มุตฺโตสิ" นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:คุณชาตเพียงดังขน ชื่อวา คุณชาตเพียงดังขน. ก็คุณชาตเพียง
ดังขนนั้น คืออะไร ? คือ บรรพชาเพศ. พระเจาพิมพิสาร ตรัส
อธิบายไวอยางไร ? ตรัสอธิบายไวอยางนี้:- เปรียบเหมือนพวก
นักเลงปรึกษากันวา "พวกเราจักเคี้ยวกินเนื้อ" แลว พึงจับแพะตัว
มีขนซึ่งมีราคามากไว, บุรุษผูรูคนหนึ่ง พบเห็นแพะตัวที่ถูกจับไวนั้นนี้
จึงคิดวา "เนื้อเพาะตัวนี้ มีราคาเพียงกหาปณะเดียว, แตขนของมัน
ทุก ๆ เสนมีราคาตั้งหลายกหาปณะ" จึงไดใหแพะเขาไป ๒ ตัว ซึ่งไม
มีขน และพึงรับเอาแพะตัวที่มีขนนั้นไป, ดวยอาการอยางนี้ แพะตัว
อาศัยบุรุษผูรู พึงรอดตายดวยขน ฉันใด, พระคุณเจาก็เปนฉันนั้น
เหมือนกัน เปนผูควรถูกฆาและจองจํา เพราะทํากรรมนี,้ แตเพราะ
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พระคุณเจา ทรงไวซึ่งธงชัยแหงพระอรหันต มีสภาพอันสัตบุรุษไมพึง
ฆาได และเพราะพระคุณเจาบวชในพระศาสนา ทรงไวซึ่งธงชัยแหง
พระอรหันต อันเปนบรรพชาเพศ; เหตุนั้น พระคุณเจา จึงรอดตัว
ดวยคุณชาตเพียงดังวาขนคือบรรพชาเพศนี้ เหมือนแพะรอดตายดวยขน
อาศัยบุรุษผูรูฉะนั้น.
[ประชาชนเพงโทษติเตียนเหลาสมณศายบุตร]
สองบทวา มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ความวา เมื่อพระราชาทรง
รับสั่งอยูในบริษัท มนุษยทั้งหลายในสถานที่นั้น ๆ ครั้นไดฟงพระราชดํารัส ทั้งตอพระพักตรและลับพระพักตรแลว ยอมเพงโทษ คือดูหมิ่น
ไดแก เมื่อดูหมิ่นก็เพง คือจองดูพระเถระนั้น. อนึ่ง หมายความวา
"ยอมคิดไปทางความลามก."
บทวา ขียนฺติ ความวา ยอมพูด คือประจานโทษของพระเถระนั้น.
บทวา วิปาเจนฺติ ความวา แตงเรื่องใหกวางขวางออกไป คือ
กระจายขาวใหแพรสะพัดไปในสถานที่ทุกแหง. ก็แล ผูศึกษาควรทราบ
เนื้อความนี้ ตามแนวคัมภีรศัพทศาสตร.
อนึ่ง ในคําวา "อุชฌ
ฺ ายนฺติ" เปนตนนี้ มีโยชนาดังนี้ คือ
มนุษยทั้งหลาย เมื่อคิดถึงเรื่องราวเปนตนวา "พระสมณศากยบุตร
เหลานี้ เปนผูไมมีความละอาย" ดังนี้ ชื่อวา ยอมเพงโทษ, เมื่อ
กลาวคําเปนตนวา "พระสมณศากยบุตรเหลานี้ ไมมีคุณเครื่องเปน
สมณะ" ดังนี้ ชื่อวายอมติเตียน, เมื่อกระจายขาวกวางขวางออกไป
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ในสถานที่นั้น ๆ เปนตนวา "พระสมณศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความ
เปนสมณะแลว" ดังนี้ ชือ่ วา ยอมโพนทะนาขาว. แมตอจากนี้ไป ก็
ควรทราบโยชนาแหงบทเหลานี้ ตามควรแกบทที่มาแลวในที่นั้น ๆ โดย
นัยนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจาริโน คือ ผูประพฤติ
ประเสริฐ. ความเปนสมณะ ชื่อสามัญญะ. ความเปนผูประเสริฐ ชื่อ
พรหมัญญะ. คําที่เหลือ มีเนื้อความตื้นแลวทั้งนั้น.
ในคําวา "รฺโ ทารูนิ" เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :ความนี้วา "ไดถือเอาของที่เขามิไดให" ดังนี้ มีความเพงโทษเปนอรรถ.
อนึ่ง เพื่อแสดงของที่เขามิไดให ซึ่งพระธนิยะไดถือเอาแลวนั้น ทาน
จึงกลาววา "ไมทั้งหลายของหลวง" ดังนี้. อันผูศกึ ษาทั้งหลาย ผูไม
หลงในความตางแหงวจนะ (คือคําเปนเอกพจนและคําเปนพหูพจน)
พึงทราบเนื้อความดังอธิบายมาฉะนี้แล.
[ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท]
สองบทวา ปุราณโวหาริโก มหามตฺโต มีความวา มหาอํามาตย
ผูถึงการนับวา "ผูพิพากษา" เพราะพระราชาทรงแตงตั้งไวในโวหาร
คือการตัดสินความในกาลกอนแตเปนภิกษุ คือในเวลาเปนคฤหัสถ.
หลายบทวา อถโข ภควา ต ภิกขฺ ุ เอตทโวจ ความวา
พระผูมีพระภาค ยอมทรงทราบแมซึ่งบัญญัติแหงโลก ยอมทรงทราบ
แมซึ่งสิกขาบทที่พระพุทธเจาในอดีตทั้งหลาย ทรงบัญญัติแลวดวยพระ-
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องคเองวา "พระพุทธเจาทั้งหลายแมในปางกอน ยอมทรงบัญญัติ
ปาราชิกดวยทรัพยเทานี้ ถุลลัจจัยดวยทรัพยเทานี้ ทุกกฏดวยทรัพย
เทานี้" แมเมื่อเปนเชนนั้น ถาพระองคไมทรงเทียบเคียงกับคนที่รู
บัญญัติแหงโลกทั้งหลายอื่นแลว พึงทรงบัญญัติปาราชิกดวยทรัพยเพียง
บาทหนึ่ง ก็จะพึงมีผูกลาวแกพระองคเพราะเหตุนั้นวา "ชื่อวาศีลสังวรแมของภิกษุรูปหนึ่ง ก็ประมาณไมได นับไมได กวางขวางยิ่งนัก
ดุจมหาปฐพี สมุทร และอากาศ, พระผูมีพระภาคเจา มายังศีลสังวร
นั้นใหพินาศเสียแลว ดวยทรัพยเพียงบทหนึ่ง," แตนั้น ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อไมรูกําลังพระญาณของพระตถาคต ก็จะพึงยังสิกขาบทใหกําเริบ
สิกขาบทแมที่ทรงบัญญัติไวแลว ก็จะไมพึงตั้งอยูในที่อันควร, แต
เมื่อทรงเทียบเคียงกับคนที่รูบัญญัติของโลกแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
การตําหนิติเตียนนั้นยอมไมมี, ยอมมีแตผูกลาวอยางนี้โดยแทวา "แม
คนครองเรือนเหลานี้ ก็ยงั ฆาโจรเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง
เพราะทรัพยเพียงบาทหนึ่ง, เหตุไฉนเลา พระผูมพี ระภาค จักไมทรง
ยังบรรพชิตใหฉิบหายเสีย เพราะบรรพชิตไมควรลักทรัพยของผูอื่น
แมเปนเพียงหญาเสนหนึ่ง" ภิกษุทั้งหลายก็จักรูกําลังพระญาณของพระ
ตถาคต และสิกขาบทแมที่ทรงบัญญัติไวแลว ก็จักไมกําเริบ จักตั้งอยูใน
ที่อันควร. เพราะฉะนั้น ทรงมีพระประสงคจะทรงเทียบเคียงกับคนผูรู
บัญญัติของโลกแลวจึงทรงบัญญัติ จึงทรงชําเลืองดูบริษัททุกหมูเหลา
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค ทรงทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผูน่งั อยูใน
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ที่ไมไกลไดตรัสคํานี้กะภิกษุนั้น สองบทวา เอตทโวจ ตัดบทเปน เอต
อโวจ ความวา ไดตรัสคํานี้วา ดูกอนภิกษุ ! พระราชาผูเปนใหญแหง
มคธรัฐ เพียบพรอมดวยเสนา ทรงพระนามวา พิมพิสาร จับโจรได
แลว ทรงฆาเสียบาง จองจําเสียบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพย
ประมาณเทาไรหนอ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานี้ บทวา มาคโธ ไดแก เปนใหญแหงชาวมคธ.
บทวา เสนิโย ไดแก ผูถึงพรอมดวยเสนา.
คําวา "พิมฺพิสาโร" เปนพระนามของพระราชพระองคนั้น.
บทวา ปพฺพาเชติ วา มีความวา ทรงใหออกไปเสียจากแวนแควน.
บทที่เหลือในคํานี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
สองบทวา ปฺขมาสโก ปาโท ความวา ครั้งนั้น ในกรุง
ราชคฤห กหาปณะหนึ่งเทากับ ๒๐ มาสก เพราะฉะนั้น บาทหนึ่งจึง
เทากับ ๕ มาสก โดยลักษณะนี้ สวนที่สี่ของกหาปณะพึงทราบวาเปน
บาทหนึ่ง ในชนบททั้งปวง. ก็บาทนั้นแล พึงทราบดวยอํานาจแหง
นีลกหาปณะของโบราณ ไมพึงทราบดวยอํานาจแหงกหาปณะนอกนี้
มีรุทรทามกกหาปณะ (คือกหาปณะที่พระเจารุทรทามกะทรงทําใหเกิด
มีขึ้น) เปนตน.
[พระพุทธจาทุกองคปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว]
แมพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ก็ทรงบัญญัติปาราชิกดวย
บาทนั้น ถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่จะมีในอนาคต ก็จักทรงบัญญัติ
๑

๒

๑. ยกขึ้นเปนบทตั้งอีกครั้งหนึ่ง. ๒. ไมนาจะตองตัดบทอีกเพราะเปนแกอรรถ.
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ปาราชิกดวยทรัพยบาทหนึ่งนั้น. จริงอยู ความเปนตางกัน ในวัตถุปาราชิก หรือในปาราชิก ของพระพุทธเจาทุกพระองคยอมไมมี. วัตถุ
แหงปาราชิกก็ ๔ อยางนี้แหละ ปาราชิกก็ ๔ อยางนี้แหละ ไมมีหยอน
หรือยิ่งกวานี้. เพราะเหตุนั้น แมพระผูมีพระภาค ครั้นทรงติเตียน
พระธนิยะแลว เมื่อจะทรงบัญญัติทุติปาราชิก ดวยทรัพยบาทหนึ่ง
นั่นเทียว จึงตรัสคําวา "โย ปน ภิกขฺ ุ อทินฺน เถยฺยสงฺขาต"
เปนตน.
เมื่อทุติยปาราชิกอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติทําใหมั่นคงดวย
อํานาจเปนมูลเฉทอยางนี้แล เรื่องภิกษุลักหอทรัพยของชางยอม แม
อื่นอีกก็ไดเกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ. เพื่อแสดงความเกิด
ขึ้นแหงเรื่องนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงไดกลาวคํานี้ไววา "ก็แล
สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย
ดวยอาการอยางนี้.
ใจความแหงเรื่องนั้น และความสัมพันธกันแหงอนุบัญญัติ พึง
ทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในปฐมปาราชิกวรรณนานั่นแหละ, ทุก ๆ
สิกขาบท ถัดจากสิกขาบทนี้ไป ก็พึงทราบเหมือนอยางในสิกขาบทนี้.
จริงอยู คําใด ๆ ที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในเบื้องตน ขาพเจาจัก
ละเวนคํานั้น ๆ ทั้งหมดแลวพรรณนาเฉพาะคําที่ยังไมเคยมี ในหน
หลังยิ่ง ๆ ขึน้ ไปเทานั้น. ก็ถาวา ขาพเจาจักพรรณนาคําซึ่งมีนัย
ดังที่กลาวแลวนั้น ๆ ซ้ําอีก, เมื่อไร ขาพเจาจักถึงการจบลงแหงการ
พรรณนาไดเลา ? เพราะฉะนั้น ผูศึกษาทั้งหลาย ควรกําหนดคําที่
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กลาวไวแลวในกอนนั้น ๆ ทั้งหมดใหดี แลวทราบเนื้อความและโยชนา
ในคํานั้นๆ. อนึ่ง คําอยางใดอยางหนึ่งซึ่งยังไมเคยมี ทั้งมีเนื้อความ
ยังไมกระจาง ขาพเจาเองจักพรรณนาคํานั้นทั้งหมด.
จบปฐมบัญญัติทุติยปาราชิก.
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เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก
สองบทวา รชกตฺถรณ คนฺตฺวา ความวา ไปสูทาที่ตากผา
ของชางยอม. จริงอยู ทานั้น เรียกวา "ลานตากผาของชางยอม"
เพราะที่ทานนั้นเปนที่พวกชางยอมตากผาไว.
บทวา รชกภณฺฑิก ไดแก หอสิ่งของ ๆ พวกชางยอม. เวลาเย็น
พวกชางยอม เมื่อจะกลับเขาไปยังเมือง มัดผามากผืนรวมเปนหอ ๆ ไว,
พวกภิกษุฉัพพัคคีย เมื่อชางยอมเหลานั้นไมเห็น เพราะความเลินเลอ
ก็ไดลัก อธิบายวา ขโมยเอาหอหนึ่งจากหอนั้นไป.
[อรรถาธิบายบานที่มีกระทอมหลังเดียวเปนตน]
คํามีอาทิอยางนี้วา "คาโม นาม" พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
เพื่อแสดงประเภทแหงบานและปา ทีพ่ ระองคตรัสไวแลวในคํานี้วา
"จากบานก็ดี จากปาก็ดี." ในคําวา "บานแมมีกระทอมหลังเดียว"
เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:ในหมูบ านใดมีกระทอมหลังเดียวเทานั้น ชือ่ วามีเรือนหลังเดียว
เหมือนในมลัยชนบท บานนี้ ชื่อวาบานมีกระทอมหลังเดียว. บาน
เหลาอื่น ก็ควรทราบโดยนัยนั่น. บานใดเปนถิ่นที่ยักษหวงแหน
เพราะไมมีพวกมนุษย โดยประการทั้งปวง หรือพวกมนุษยอยากจะ
กลับมาแมอีกดวยเหตุบางอยางทีเดียว จึงไมหลีกไปเสียเลยจากบานใด,
บานนั้น ชื่อวาไมมีมนุษย. บานใดที่เขาทํากําแพงกอดวยอิฐเปนตนไว
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โดยที่สุด แมลอมไวดวยเรียวหนาม บานนั้น ชื่อวามีเครื่องลอม.
บานใดที่พวกมนุษยไมไดตั้งอาศัยอยู ดวยอํานาจเปนสถานที่อยูรวมกัน
ใกลถนนเปนตน แตสรางเรือนไว ๒-๓ หลัง แลวเขาอาศัยอยูในที่
นั้น ๆ ดุจโคหมอบอยูในที่นั้น ๆ ๒-๓ ตัว ฉะนั้น บานนั้น ชื่อวา
ที่อยูอาศัยดุจเปนที่โคจอมเปนตน. บรรดาหมูตาง และหมูเกวียนเปนตน
หมูใดหมูหนึ่ง ชื่อวาสัตถะ. อนึ่ง ในสิกขาบทนี้ นิคมก็ดี บานก็ดี
พึงทราบวา ทานคือเอาดวย คามศัพท ทั้งนั้น.
[อรรถาธิบายเขตอุปจารบานและเรือนเปนตน]
คําวา "อุปจารบาน" เปนตน พระองคตรัส เพื่อแสดงการ
กําหนดปา
สองบทวา อินฺทขีเล ิตสฺส ความวา ไดแกบุรุษผูยืนอยูที่
เสาเขื่อน รวมในแหงบานที่มีเสาเขื่อน ๒ เสา ดุจอนุราธบุรีฉะนั้น.
จริงอยู เสาเขื่อนภายนอกแหงอนุราธบุรีนั้น โดยอภิธรรมนัย ยอม
ถึงการนับวาเปนปา. อนึ่ง ไดแกบุรุษผูยืนอยูที่ทามกลางแหงบานที่มี
เสาเขื่อนเสาเดียว หรือผูยนื อยูที่ทามกลางแหงบานประตูบา น. แมจริง
ในบานใด ไมมีเสาเขื่อน, ตรงกลางแหงบานประตูบาน ในบานนั่นแล
เรียกวา "เสาเขื่อน, เพราะเหตุนั้น ขาพเจากลาวไววา "ไดแก
บุรุษผูยืนอยูที่ทามกลางแหงบานประตูบาน."
บทวา มชฺฌิมสฺส ความวา ไดแกบุรุษมีกําลังปานกลาง หาใช
บุรุษขนาดกลางไม คือ หาใชบุรุษผูมีกําลังนอยไม ทั้งไมใชบุรุษมี
กําลังมาก, มีคําอธิบายวา "ไดแกบุรุษผูมีกําลังอยางกลาง."
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บทวา เลฑฺฑุปาโต ความวา ไดแกสถานที่ตกแหงกอนดินที่เขา
ไมไดขวางไป เหมือนอยางมาตุคาม จะใหพวกกาบินหนีไป จึงยก
มือขึ้นโยนกอนดินไปตรง ๆ เทานั้น และเหมือนอยางพวกภิกษุวักน้ํา
สาดไปในโอกาสที่กําหนดเขตอุทกุกเขป แตขวางไปเหมือนคนหนุม ๆ
จะประลองกําลังของตน จึงเหยียดแขนออก ขวางกอนดินไปฉะนั้น.
แตไมควรกําหนดเอาที่ซึ่งกอนดินตกแลวกลิ้นไปถึง.
ก็ในคําวา "บุรุษมีกาํ ลังปานกลาง ยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบาน
ที่ไมไดลอม ขวางกอนดินไปตก " นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ประเทศ
ที่บุรุษมีกําลังปานกลาง ยืนอยูที่น้ําตกแหงชายคา โยนกระดงหรือสาวกไป
ตก ชื่อวาอุปจารเรือน. ในอรรถกถากุรุนที ทานกลาวไววา "ประเทศ
ที่บุรุษมีกําลังปานกลาง ยืนอยูที่อุปาจารเรือนนั้น ขวางกอนดินไปตก
ชื่อวาอุปจารบาน." ถึงในอรรถกถามหาปจจรี ทานก็กลาวไวเชนนั้น
เหมือนกัน. อนึ่ง ในมหาอรรถกถา ทานตั้งมาติกาไววา "ชื่อวาเรือน
ชื่อวา อุปจารเรือน ชื่อวาบาน ชื่อวา อุปจารบาน " แลวกลาววา
"ภายในที่น้ําตกแหงชายคา ชื่อวา เรือน. สวนที่ตกแหงน้ําลางภาชนะ
ซึ่งมาตุคาม ผูยืนอยูที่ประตูสาดทิ้งลงมา และที่ตกแหงกระดง หรือไม
กวาดที่มาตุคามเหมือนกันซึ่งยืนอยูภายในเรือนโยนออกไปขางนอกตาม
ปกติ และเครื่องลอมที่เขาตอที่มุมสองดานขางหนาเรือน ตั้งประตูกลอน
ไมไวตรงกลางทําไวสําหรับกันพวกโคเขาไป แมทั้งหมดนี้ ชือ่ วา อุปจาร
เรือน. ภายในเลฑฑุบาตของบุรุษมีกําลังปานกลาง ผูยืนอยูที่อุปจาร
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๘๕.
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เรือนนั้น ชื่อวา บาน. ภายในเลฑฑุบาตอื่นจากนั้น ชื่อวา อุปจาร
บาน." คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถานี้ ยอมเปนประมาณ ใน
คํานี้วา "บุรุษมีกําลังปานกลางผูยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบานที่ไมไดลอม
ขวางกอนดินไปตก." เหมือนอยางวา คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถา
นี้ ยอมเปนประมาณในที่นี้ ฉันใด, อรรถกถาวาทะก็ดี เถรวาทะก็ดี
ที่ขาพเจาจะกลาวในภายหลัง ก็พึงเห็นโดยความเปนประมาณในที่ทั้งปวง
ฉันนั้น.
ถามวา "ก็คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถานีน้ ั้น ปรากฏเหมือน
ขัดแยงพระบาลี เพราะในพระบาลี พระองคตรัสไวเพียงเทานี้วา "บุรุษ
มีกําลังปานกลางผูยืนอยูที่อุปจารเรือนขวางกอนดินไปตก." แตในมหาอรรถกถา ทานทําเลฑฑุบาตนั้นใหถึงการนับวาบานแลวกลาวอุปจารบาน
ถัดเลฑฑุบาตนั้นออกไป ?"
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- คําทั้งหมดนั่นแล ทานกลาวไว
ในพระบาลีแลว. สวนความอธิบายในพระบาลีนี้ ผูศึกษาควรทราบ.
ก็แล ความอธิบายนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายเทานั้นเขาใจแจมแจง.
เพราะเหตุนั้น ลักษณะแหงอุปจารเรือน แมมิไดตรัสไวในพระบาลีวา
"ผูยืนอยูที่อุปาจารเรือน" ดังนี้ ทานก็ถือเอาดวยอํานาจแหงลักษณะที่
กลาวไวในอรรถกถาฉันใด, แมลักษณะแหงอุปจาร เรือนที่เหลือก็ควร
ถือเอาฉันนั้น. ในศัพทวา คามูปจารนั้น ก็ควรทราบนัยดังตอไปนี้ :ชื่อวาบานในสิกขาบทนี้ มี ๒ ชนิด คือ บานที่มีเครื่องลอม ๑ บานที่
ไมมีเครื่องลอม ๑. ในบาน ๒ ชนิดนัน้ เครื่องลอมนั่นเอง เปนเขต
๑

๒

๑-๒. วิ. มหา. ๑/๘๕.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 226

กําหนดของบานที่มีเครื่องลอม. เพราะเหตุนั้น ในพระบาลี พระองค
จึงไมตรัสเขตกําหนดไวเปนแผนกหนึ่ง แตไดตรัสไววา "ประเทศที่
บุรุษผูมีกําลังปานกลาง ผูยืนอยูที่เสาเขื่อนแหงบานที่มีเครื่องลอม ขวาง
กอนดินไปตก ชื่อวาอุปจารบาน." สวนเขตกําหนัดบาน แหงบานที่
ไมไดลอม ก็ควรกลาวไวดวย. เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงเขตกําหนดบาน
แหงบานที่ไมไดลอมนั้น พระองคจึงตรัสไววา "ประเทศที่บุรุษมีกําลัง
ปานกลาง ยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบานที่ไมไดลอม ขวางกอนดินไปตก
(ชื่อวา อุปจารบาน)." เมือ่ แสดงเขตกําหนดของบานไวแลวนั่นแล
ัลักษณะแหงอุปจารบาน ใคร ๆ ก็อาจทราบได โดยนัยดังกลาวไวแลว
ในกอนทีเดียว; เพราะฉะนั้น พระองคจึงไมตรัสซ้ําอีกวา "บุรุษมีกําลัง
ปานกลาง ยืนอยูที่อุปจารเรือนนั้น ขวางกอนดินไปตก." ฝายอาจารยใด
กลาวเลฑฑุบาตของบุรุษมีกําลังปานกลาง ยืนอยูที่อุปจารเรือนนั่นเองวา
"เปนอุปจารบาน" ดังนี้, อุปจารเรือนของอาจารยนั้น ยอมพองกับ
คําวา "บาน." เพราะเหตุนั้น วิภาคนี้ คือ เรือน อุปจารเรือน
บาน อุปจารบาน ยอมไมปะปนกัน. สวนขอวินิจฉัยในเรือน อุปจาร
เรือน บาน และอุปจารบานนี้ ผูศึกษาควรทราบโดยความไมปะปนกัน
(ดังที่ทานกลาวไว) ในวิภาเลคามัปปเวสนสิกขาบทเปนตน. เพราะฉะนั้น
บานและอุปจารบานในอทินนาทานสิกขาบทนี้ ผูศึกษาควรเทียบเคียง
บาลีและอรรถกถาแลว ทราบตามนัยที่กลาวไวแลวนั่นแหละ. อนึ่ง
แมบานใด แตกอนเปนหมูบานใหญ ภายหลัง เมื่อสกุลทั้งหลาย
สาบสูญไป กลายเปนหมูบานเล็กนอย, บานนั้น ควรกําหนดดวย
๑

๒

๑/๒. วิ. มหา. ๑/๘๕.
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เลฑฑุบาตแตอุปจารเรือนเหมือนกัน. สวนกําหนดเขตเดิมของบานนั้น
ทั้งที่มีเครื่องลอม ทั้งที่ไมมีเครื่องลอม จะถือเปนประมาณไมไดเลย
ฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายกําหนดเขตปา]
ปาที่เหลือในอทินนาทานสิกขาบทนี้ เวนบานและอุปจารบาน
ึซึ่งที่ลักษณะตามที่ทานไวดังนี้วา "ที่ชื่อวาปา คือ เวนบานและ
อุปจารบานเสีย" พึงทราบวา "ชื่อวา ปา." แตในคัมภีรอภิธรรม
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "คําวา ปา นั้น ไดแกที่ภายนอก
จากเสาเขื่อนออกไป นั้นทั้งหมด ชื่อวา ปา." พระองคตรัสไวใน
อรัญญสิขาบทวา "เสนาสนะที่สุดไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู ชือ่ วา
เสนาสนะปา." พึงทราบวา "เสนาสนะปานั้น นับแตเสาเขื่อนออก
ไป มีระยะไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู โดยธนูของอาจารยที่ทานยก
ขึ้นแลว."
พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกเนื้อความแหงคํานี้วา
"จากบานก็ดี จากปาก็ดี" โดยนัยดังทีก่ ลาวไวแลวในพระบาลีอยางนั้น
จึงทรงแสดงสวนทั้ง ๕ ไว เพื่อปองกันความอางเลสและโอกาสของ
เหลาบาปภิกษุวา "เรือน อุปจารเรือน บาน อุปจารบาน (และ)
ปา." เพราะฉะนั้น พึงทราบวา "เมื่อภิกษุลักสิ่งของที่มีเจาของตั้งแต
มีราคาบาทหนึ่งขึ้นไปในเรือนก็ดี อุปจารเรือนก็ดี บานก็ดี อุปจารบาน
ก็ดี ปาก็ดี เปนปาราชิกเหมือนกัน."
๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔. ๒. วิ. มหา. ๒/๑๔๖.
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[อรรถาธิบายสิ่งของที่เจาของมีกรรมสิทธิ์อยู]
บัดนี้ เพื่อแสดงเนื้อความแหงคําเปนตนวา "พึงถือเอาทรัพย
อันเจาของไมไดให ดวยสวนแหงความเปนขโมย" ดังนี้ พระองค
จึงตรัสวา "อทินฺน นาม" เปนตน. ในคําวา "อทินนฺ  นาม"
เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- ในทันตโปณสิกขาบท แมสิ่งของ ๆ ตน
ที่ยังไมรับประเคน ซึ่งเปนกัปปยะ แตเปนของที่ไมควรกลืนกิน เรียกวา
"ของที่เขายังไมไดให." แตในสิกขาบทนี้ สิ่งของอยางใดอยางหนึ่ง
ที่ผูอื่นหวงแหน ซึ่งมีเจาของ เรียกวา "สิ่งของอันเจาของไมไดให."
สิ่งของนี้นั้น อันเจาของอันเจาของไมไดให ดวยกายหรือวาจา เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวาสิ่งของอันเจาของไมไดให. ชื่อวาอันเขายังไมไดละ
วาง เพราะวาเจาของยังไมไดสละพนจากมือของตน หรือจากที่ที่ตั้ง
อยูเดิม. ชื่อวา อันเจาของก็ยังไมไดสละทิ้ง เพราะยังแมทรัพยตั้งอยู
ในที่เดิมแลว แตเจาของก็ยังไมไดสละทิ้ง เพราะยังไมหมดความเสียดาย.
ชื่อวา อันเจาของอยู เพราะเปนของที่เจาของยังรักษาไว โดย
จัดแจงการอารักขาอยู. ชือ่ วา อันเขายังคุมครองอยู เพราะเปนของ
ที่เจาของใสไวในที่ทั้งหลายมีตูเปนตนแลวปกครองไว. ชื่อวา อันเขา
ยังถือวาเปนของเรา เพราะเปนของที่เจาของยังถือกรรมสิทธิ์วาเปน
ของเรา โดยความถือวาเรา ดวยอํานาจตัณหาวา "ทรัพยนี้ ของ
เรา." ชื่อวา ผูอื่นหวงแหน เพราะวา เปนของอันชนเหลาอื่น
ผูเปนเจาของทรัพยเหลานั้นยังหวงแหนไว ดวยกิจมีอันยังไมละทิ้ง
ไมไดให.
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[อรรถาธิบายสังเขตศัพทลงในอรรถตติยาวิภัตติ]
ในบทวา "เถยฺยสงฺขาต" นี้ มีวินจิ ฉัยดังนี้:- 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
เครื่องเนินชาทั้งหลาย มีสัญญาเปนเหตุ" ดังนี้เปนตน. สวนนัน้ ดวย
ความเปนชาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เถยฺยสงฺขาต ฯ อธิบาย
วา "สวนแหงจิตสวนหนึ่งซึ่งเปนสวนแหงจิตเปนขโมย". ก็คําวา
"เถยฺยสงฺขาต" นี้ เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ; เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตพึงเห็นโดยเนื้อความวา "เถยฺยสงฺขาเตน แปลวา
ดวยสวนแหงความเปนขโมย" ดังนี้.
ก็ภิกษุใด ยอมถือเอา (ทรัพยที่เจาของไมไดให) ดวยสวน
แหงความเปนขโมย, ภิกษุนั้น ยอมเปนผูมีจิตแหงความเปนขโมย;
เพราะฉะนั้น พึงทราบวา "เพื่อไมทรงคํานึงถึงพยัญชนะแสดงเฉพาะ
แตใจความเทานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา
'เถยฺยสงฺขาต' นั้นไวอยางนี้วา 'ผูมีจิตแหงความเปนขโมย คือผูมี
จิตคิดลัก" ดังนี้.
[อรรถาธิบายบทมาติกา ๖ บท]
ก็ในคําวา "อาทิเยยฺย ฯ เป ฯ สงฺเกต วีตินาเมยฺย" นี้
บัณฑิตพึงทราบวา "บทแรกพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจการตูเอา,
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บทที่ ๒ ตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูนําเอาทรัพยของบุคคลเหลาอื่นไป,
บทที่ ๓ ตรัสดวยอํานาจแหงทรัพยที่เขาฝากไว, บทที่ ๔ ตรัสดวย
อํานาจแหงทรัพยที่มีวิญญาณ, บทที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจแหงทรัพยที่เขา
เก็บไวบนบกเปนตน. บทที่ ๖ ตรัสดวยอํานาจแหงความกําหนดหมาย
หรือดวยอํานาจแหงดานภาษี."
อนึ่ง ในคําวา "อาทิเยยฺย" เปนตนนี้ การประกอบความ
ยอมมี ดวยอํานาจสิ่งของสิ่งเดียวบาง ดวยอํานาจสิ่งของตาง ๆ บาง.
ก็แล ความประกอบดวยอํานาจสิ่งของสิ่งเดียว ยอมใชไดดวยทรัพยที่มี
วิญญาณเทานั้น. ความประกอบดวยอํานาจสิ่งตางๆ ยอมใชไดดวยทรัพย
ที่ปนกันทั้งที่มีวิญญาณทั้งที่ไมมีวิญญาณ. บรรดาความประกอบดวยอํานาจ
สิ่งของตาง ๆ บัณฑิตควรทราบโดยนัยอยางนี้กอน.
[อรรถาธิบายกิริยาแหงการลัก ๖ อยาง]
บทวา อาทิเยยฺย ความวา ภิกษุตอเอาที่สวน ตองอาบัติทุกกฏ
ยังความสงสัยใหเกิดขึ้นแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย. เจาของทอด
ธุระวา "สวนนี้จักไมเปนของเราละ" ตองอาบัติปาราชิก.
บทวา หเรยฺย ความวา ภิกษุมีไถยจิตนําทรัพยของผูอื่นไปลูบคลํา
ภาระบนศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ. ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ปลงลงมาสูคอ ตองอาบัติปาราชิก.
บทวา อวหเรยฺย ความวา เมื่อเจาของทวงของที่เขาฝากไววา
ทานจงคืนทรัพยใหแกขาพเจา ภิกษุกลาวปฏิเสธวา "ฉันไมไดรองไว
ตองอาบัติทุกกฏ. ยังความสงสัยใหเกิดขึ้นแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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เจาของทอดธุระวา "ภิกษุรูปนี้ จักไมคืนใหแกเรา" ตองอาบัติ
ปาราชิก.
สองบทวา อิริยากถ วิโกเปยฺย ความวา ภิกษุคิดวา "เรา
จักนําของไปพรอมทั้งคนที่ทําไปดวย" ใหยางเทาทีแรก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหยางเทาที่สอง ตองอาบัติปาราชิก.
สองบทวา านา จาเวยฺย ความวา ภิกษุมีไถยจิต ลูบคลํา
ของที่ตั้งอยูบนบก ตองอาบัติทุกกฏ. ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ใหเคลื่อนจากที่ ตองอาบัติปาราชิก.
สองบทวา สงฺเกต วีตินาเมยฺย ความวา ภิกษุยังเทาทีแรก
ใหกาวลวงเลยที่กําหนดไวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย. ใหเทาที่สองกาว
ลวงไป ตองอาบัติปาราชิก. อีกอยางหนึ่ง ยังเทาทีแรกใหกาวลวงดาน
ภาษีไป ตองอาบัติถุลลัจจัย. ยังเทาที่สองใหกาวลวงไป ตองอาบัติ
ปาราชิก ฉะนี้แล. นี้เปนความประกอบดวยอํานาจนานาภัณฑะ ในบทวา
"อาทิเยยฺย" เปนตนนี้.
สวนความประกอบดวยอํานาจเอกภัณฑะ พึงทราบดังนี้:- ทาส
ก็ดี สัตวดิรจั ฉานก็ดี ซึ่งมีเจาของ ภิกษุตูเอาก็ดี ลักไปก็ดี ฉอไปก็ดี
ใหอิริยาบถกําเริบก็ดี ใหเคลื่อนจากฐานก็ดี ใหกาวลวงเลยที่กําหนดไป
ก็ดี โดยนัยมีตูเอาเปนตน ตามที่กลาวแลว. นี้เปนความประกอบดวย
อํานาจเอกภัณฑะ ในบทวา "อาทิเยยฺย" เปนตนนี้.
อีกอยางนี้ เมื่อบัณฑิตพรรณนาบททั้งหลาย ๖ เหลานี้ พึง
ประมวลปญจกะ ๕ หมวดมาแลวแสดงอวหาร ๒๕ อยาง. เพราะเมื่อ
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พรรณนาอยางนี้ ยอมเปนอันพรรณนาอทินนาทานปาราชิกนี้แลวดวยดี.
แตในที่นี้ อรรถกถาทั้งปวง ยุงยากฟนเฝอ มีวินิจฉัยเขาใจยาก. ความ
จริงเปนดังนั้น ในบรรดาอรรถกถาทั้งปวง ทานพระอรรถกถาจารย
รวมองคแหงอวหารทั้งหลาย แมพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ใน
พระบาลีโดยนัยวา "ภิกษุถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดใหดวยอาการ ๕ อยาง
คือภัณฑะที่ผูอื่นหวงแหนแลว ๑... ตองอาบัติปาราชิก" ดังนี้เปนตน
ในที่บางแหง แสดงไวในปญจกะเดียว. ในที่บางแหง แสดงไวสอง
ปญจกะ รวมกับองคแหงอวหารทั้งหลายที่มาแลววา "ฉหากาเรหิ"
ดวยอาการ ๖" ดังนี้. แตปญจกะเหลานี้ ยอมหาเปนปญจกะไม.
เพราะในปญจกะใดอวหารยอมสําเร็จไดดวยบทหนึ่ง ๆ ปญจกะนั้น ทาน
เรียกชื่อวาปญจกะ. ก็ในคําวา "ปฺจหากาเรหิ" เปนตนนี้ อวหาร
อยางเดียวเทานั้น ยอมสําเร็จไดดวยบทแมทั้งหมด. แตขาพเจายังมิได
ประกาศอรรถ แมแหงปญจกะทั้งหมดที่ขาพเจาแสดงไวซึ่งไดอยูในหกบท
นั้นนั่นแล ในที่นี้ อรรถกถาทั้งปวงยุงยากฟนเฝอ มีวินิจฉัยเขาในยาก
ดวยประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น พึงกําหนดอวหาร ๒๕ ประการเหลานี้
ที่ขาพเจาแสดงรวมไวเปน ๕ หมวด ๆ ละ ๕ ใหด.ี
[ปญจกะ ๕ หมวด ๆ ละ ๕ ๆ รวมเปนอวหาร ๒๕]
ที่ชื่อวา ปญจกะ ๕ คือ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวย
ภัณฑะตางกันเปนขอตน ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ทีก่ ําหนดดวยภัณฑะ
ชนิดเดียวเปนขอเตน ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยอวหาร
ที่เกิดแลวดวยมือของตนเปนขอตน ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ทีก่ ําหนด
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ดวยบุพพประโยคเปนขอตน ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวย
การลักดวยอาการขโมยเปนขอตน ๑ บรรดาปญจกะทั้ง ๕ นั้น นานาภัณฑปญจกะ และเอกภัณฑปญจกะ ยอมไดดวยอํานาจแหงบทเหลานี้
คือ อาทิเยยฺย พึงตูเอา ๑ หเรยฺย พึงลักไป ๑ อวหเรยฺย พึง
ฉอเอา ๑ อิรยิ าปถ วิโกเปยฺย พึงยังอิริยาบถใหกําเริบ ๑ านา
จาเวยฺย พึงใหเคลื่อนจากฐาน ๑. ปญจกะทั้งสองนั้น ผูศึกษาพึงทราบ
โดยนัยดังที่ขาพเจาประกอบแสดงไวแลวในเบื้องตนนั่นแล. สวนบทที่ ๖
วา "สงฺเกต วีตินาเมยฺย" (พึงใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย)"
นั้น เปนของทั่วไปแกปริกัปปาวหาร และนิสสัคคิยาวหาร. เพราะฉะนั้น พึงประกอบบทที่ ๖ นั้น เขาดวยอํานานบทที่ไดอยูในปญจกะที่ ๓
และที่ ๕. นานาภัณฑปญจกะ และเอกภัณฑปญจกะ ขาพเจาไดกลาว
ไวแลว.
[สาหัตถิกปญจกะ มีอวหาร ๕ อยาง]
สาหัตถิกปญจกะ เปนไฉน ? คือ สาหัตถิกปญจกะ มีอวหาร ๕
อยาง ดังนี้ คือ สาหัตถิกะ ถือเอาดวยมือของตนเอง ๑ อาณัตติกะ
สั่งบังคับ ๑ นิสสัคคิยะ ซัดขวางสิ่งของไป ๑ อัตถสาธกะ ยังอรรถ
ใหสําเร็จ ๑ ธุรนิกเขปะ เจาของทอดธุระ ๑.
บรรดาอวหาร ๕ อยางนั้น ที่ชื่อวา สาหัตถิกะ ไดแกภิกษุ
ลักสิ่งของของผูอื่น ดวยมือของตนเอง. ที่ชื่อวา อาณัตติกะ ไดแก
ภิกษุสั่งบังคับผูอื่นวา "จงลักสิ่งของของคนชื่อโนน." ชื่อวา นิสสัคคิยะ
ยอมไดการประกอบบทนี้วา "พึงใหลวงเลยเขตที่กําหนดหมาย" รวม
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กับคํานี้วา "ภิกษุยืนอยูในดานภาษี โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี
ตองอาบัติปาราชิก " ดังนี้. ที่ชื่อวา อัตถสาธกะ ไดแกภิกษุบังคับวา
"ทานอาจลักสิ่งของชื่อโนนมาได ในเวลาใด, จงลักมาในเวลานั้น."
บรรดาภิกษุผูสั่งบังคับและภิกษุผูลัก ถาภิกษุผูรับสั่ง ไมมีอันตราย
ในระหวาง ลักของนั้นมาได, ภิกษุผูสั่งบังคับ ยอมเปนปาราชิกในขณะ
ที่สั่งนั่นเอง. สวนภิกษุผูลัก เปนปาราชิกในเวลาลักไดแลว. นี้ชื่อวา
อัตถสาธกะ. สวนธุรนิกเขปะ พึงทราบดวยอํานาจทรัพยที่เขาฝากไว
ฉะนี้แล. คําที่อธิบายมานี้ ชื่อวา สาหัตถิปญจกะ.
[บุพพประโยคปญจกะ มีอวหาร ๕ อยาง]
บุพพประโยคปญจกะ เปนไฉน ? คือ บุพพประโยคปญจกะ
มีอวหาร แมอื่นอีก ๕ อยาง ดังนี้ คือ บุพพประโยค ประกอบ
ในเบื้องตน ๑ สหประโยค ประกอบพรอมกัน ๑ สังวิธาหาร การ
ชักชวนไปลัก ๑ สังเกตกรรม การนัดหมายกัน ๑ นิมิตตกรรม
การทํามินิต ๑. บรรดาอวหารทั้ง ๕ เหลานั้น บุพพประโยค พึงทราบ
ดวยอํานาจสั่งบังคับ. สหประโยค พึงทราบดวยอํานาจการใหเคลื่อน
จากฐาน. สวนอวหารทั้ง ๓ นอกนี้ พึงทราบโดยนัยที่มาแลวในพระบาลี
นั่นแล. คําอธิบายมานี้ ชือ่ วา บุพพประโยคปญจกะ.
[เถยยาวหารปญจกะ มีอวหาร ๕ อยาง]
เถยยาวหารปญจกะ เปนไฉน ? คือ เถยยาวหารปญจกะ มีอวหาร
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๙๖.
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แมอื่นอีก ๕ อยาง ดังนี้ คือ เถยยาวหาร ลักดวยความเปนขโมย ๑
ปสัยหาวหาร ลักดวยความกดขี่ ๑ ปริกัปปาวหาร ลักตามความกําหนด
ไว ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ลักดวยกิริยาปกปด ๑ กุสาวหาร ลักดวยการ
สับเปลี่ยนสลาก ๑. อวหารทั้ง ๕ เหลานั้น ขาพเจาจักพรรณนาในเรื่อง
การสับเปลี่ยนสลาก เรื่องหนึ่ง (ขางหนา) วา "ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เมื่อจีวรของสงฆ อันภิกษุจีวรภาชกะแจกอยู มีไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก
แลวรับเอาจีวรไป " ดังนี้. คําที่อธิบายมานี้ ชื่อวา เถยยาวหารปญจกะ.
พึงประมวลปญจกะทั้งหลายเหลานี้ แลวทราบอวหาร ๒๕ ประการเหลานี้
ดวยประการฉะนี้.
ก็แล พระวินัยธรผูฉลาดในปญจกะ ๕ เหลานี้ ไมพึงดวนวินิจฉัย
อธิกรณที่เกิดแลว พึงตรวจดูฐานะ ๕ ประการ ซึง่ พระโบราณาจารย
ทั้งหลายมุงหมายกลาวไววา
"พระวินัยธรผูฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ ประการ
คือ วัตถุ กาละ เทสะ ราคา และการใชสอยเปน
ที่ ๕ แลวพึงทรงอรรถคดีไว" ดังนี้.
[อรรถาธิบายฐานะ ๕ ประการ]
บรรดาฐานะทั้ง ๕ นั้น ฐานะวา "วัตถุ" ไดแกภัณฑะ
ก็เมื่อภิกษุผูลัก แมรับเปนสัตยวา "ภัณฑะชื่อนี้ ผมลักไปจริง" พระวินัยธร อยาพึงยกอาบัติขึ้นปรับทันที, พึงพิจารณาวา ภัณฑะนั้นมี
เจาของหรือหาเจาของมิได. แมในภัณฑะที่มีเจาของ ก็พึงพิจารณาวา
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๑๐๙.
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เจาของยังมีอาลัยอยู หรือไมมีอาลัยแลว. ถาภิกษุลกั ในเวลาที่เจาของ
เหลานั้นยังมีอาลัย พระวินัยธรพึงตีราคาปรับอาบัติ. ถาลักในเวลาที่
เจาของหาอาลัยมิได ไมพึงปรับอาบัติปาราชิก. แตเมื่อเจาของภัณฑะ
ใหนําภัณฑะมาคืน พึงใหภัณฑะคืน. อันนี้เปนความชอบในเรื่องนี้.
[เรื่องภิกษุลักจีวร พระวินัยธรตัดสินวาไมเปนอาบัติ]
ก็เพื่อแสดงเนื้อความนี้ ควรนําเรื่องนี้มาสาธกดังตอไปนี้ :- ได
ยินวา ในรัชกาลแหงพระเจาภาติยราช มีภิกษุรูปหนึ่ง พาดผากาสาวะ
สีเหลือง ยาว ๗ ศอก ไวที่จะงอยบาแลวเขาไปยังลานพระเจดียจากทิศ
ทักษิณ เพื่อบูชาพระมหาเจดีย. ขณะนั้นเอง แมพระราชก็เสด็จ
มาเพื่อถวายบังคมพระเจดีย. เวลานั้น เมื่อกําลังไลตอนหมูชนไป
ึความอลหมานแหงมหาชน ก็ไดมีขึ้นแลว. คราวนั้นแล ภิกษุรูปนั้น
ถูกความอลหมานมหาชนเบียดเสียดแลว ไมทันไดเห็นผากาสาวะ
ซึ่งพลัดตกไปจากจะงอยบาเลย ไดเดินออกไป. ก็แล ครั้นเดินออกไป
แลว เมื่อไมเห็นผากาสาวะ ก็ทอดธุระวา "ใครจะหาผากาสาวะได
ในเมื่อฝูงชนชุลมุนอยูเชนนี้, บัดนี้ ผากาสาวะนั้น ไมใชของเรา"
ดังนี้แลวก็เดินออกไป. คราวนั้น มีภิกษุรูปอื่นเดินมาภายหลัง ไดเห็น
ผากาสาวะนั้นแลว ก็ถือเอาดวยไถยจิต แตกลับมีความเดือดรอนขึ้น,
เมื่อเกิดความคิดขึ้นวา "บัดนี้ เราไมเปนสมณะ. เราจักสุก" แลว
จึงคิดวา "จักถมพระวินัยธรทั้งหลายดู จึงจักรูได." ก็โดยสมัยนั้น
มีภิกษุผูทรงพระปริยัติทั้งปวง ชื่อจูฬสุมนเถระ เปนปาโมกขาจารยทาง
พระวินัย พักอยูในมหาวิหาร. ภิกษุรปู นั้นเขาไปหาพระเถระแลวไหว
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ขอโอกาสแลว จึงไดเรียนถามขอสงสัยของตน. พระเถระทราบความที่
ผากาสาวะอันภิกษุผูมีภายหลังรูปนั้นถือเอาในเมื่อฝูงชนแยกกันไปแลว
คิดวา "คราวนี้ ก็พอมีโอกาสในการถือเอาผากาสาวนี้" จึงไดกลาววา
"ถาคุณพึงนําภิกษุผูเปนเจาของผากาสาวะมาไดไซร, ขาพเจาอาจทําที่พึ่ง
ใหแกคุณได." ภิกษุรูปนัน้ เรียนวา "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 ทําตามคําสั่งนั้นแลว ก็ไดพบภิกษุรูปนั้น แลวไดนํามายัง
สํานักพระเถระ. พระเถระถามวา "นี้ผากาสาวะของเธอหรือ?" ภิกษุ
เจาของผาเรียนวา "ใชขอรับ !" พระเถระถามวา "เธอทําใหตก ณ
ที่ไหน." เธอรูปนั้นก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมดแลว. พระเถระไดฟงการ
ทอดธุระที่เธอนั้นทําแลว จึงถามรูปที่ถือเอาผานอกนี้วา "เธอไดเห็น
ผาผืนนี้ที่ไหนจึงไดถือเอา ?" แมเธอนั้น ก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมด. ตอ
จากนั้นพระจึงกลาวกะภิกษุรูปที่ถือเอาผานั้นวา "ถาเธอจักไดถือเอาดวย
จิตบริสุทธิ์แลวไซร, เธอก็ไมพึงเปนอาบัติเลย, แตเพราะถือเอาดวย
ไถยจิต เธอจึงตองอาบัติทุกกฏ, ครั้นเธอแสดงอาบัติทุกกฏนัน้ แลว
จักเปนผูไมมีอาบัติ. อนึ่ง เธอจงทําผากาสาวะผืนนี้ใหเปนของตนแลว
ถวายคืนแกภิกษุรูปนั้นเถิด." ภิกษุรปู นั้นไดประสบความเบาใจเปน
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อยางยิ่ง เหมือนกับไดรดดวยน้ําอมฤตฉะนั้น. พระวินัยธรพึงสอดสอง
ถึงวัตถุอยางนี้.
ฐานะวา "กาล" คือ กาลทีล่ ัก. ดวยวา ภัณฑะนั้น ๆ บางคราว
มีราคาพอสมควร บางคราวมีราคาแพง. เพราะฉะนั้น ภัณฑะนั้น
พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาของในกาลที่ภิกษุลัก. พึงสอดสองถึง
กาลอยางนี้.
ฐานะวา "ประเทศ" คือ ประเทศที่ลัก. ก็ภณ
ั ฑะนั้น ภิกษุ
ลักในประเทศใด, พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาของในประเทศนั้น
นั่นแหละ. ดวยวา ในประเทศที่เกิดของภัณฑะ ภัณฑะยอมมีราคาพอ
สมควร ในประเทศอื่นยอมมีราคาแพง
ก็เพื่อแสดงเนื้อความแมนี้ ควรสาธกเรื่องดังตอไปนี้:- ไดยินวา
ในประเทศคาบฝงสมุทร มีภิกษุรูปหนึ่ง ไดมะพราวมีสัณฐานดี จึง
ใหกลึงทําเปนโอน้ํา ที่นา พอใจ เชนกับกระดองสังข แลววางไว
ที่ประเทศนั้นนั่นเอง ไดไปยังเจติยคีรีวิหาร. คราวนั้น มีภิกษุรูปอื่น
ไดไปยังประเทศคาบฝงสมุทร พักอยูท ี่วิหารนั้น เห็นโอนั้น จึงไดถือ
เอาดวยไถยจิต แลวก็มายังเจติยคีรีวิหารนั่นเอง. เมื่อเธอรูปนั้นดื่ม
ขาวยาคูอยูที่เจติยคีรีวิหารนั้น ภิกษุเจาของโอ ไดเห็นโอนั้นเขา จึง
กลาววา "คุณไดโอนี้มาจากไหน ?" ภิกษุรูปที่ถือมานั้น ตอบวา
"ผมนํามาจากประเทศคาบฝงสมุทร." ภิกษุเจาของโอนั้น กลาววา
"โอนี้ ไมใชของคุณ; คุณถือเอาดวยความเปนขโมย" ดังนี้แลว จึง
ไดฉุดคราไปยังทามกลางสงฆ. ในเจติยคีรีวิหารนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไม
ไดรับความชี้ขาด จึงไดพากันกลับมายังมหาวิหาร. เธอทั้งหลายให

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 239

ตีกลองประกาศในมหาวิหาร แลวทําการประชุมใกลมหาเจดีย เริ่ม
วินิจฉัยกัน. พระเถระผูทรงพระวินัยทั้งหลาย ก็ไดบัญญัติอวหารไวแลว.
ก็แล ภิกษุผูฉลาดในพระวินัยชื่ออาภิธรรมิกโคทัตตเถระ ก็อยูใ นสันนิบาต
นั้นดวย. พระเถระนั้นกลาวอยางนี้วา "ภิกษุรูปนี้ลกั โอนี้ในที่ไหน ?"
ภิกษุทั้งหลายเรียนวา "เธอลักที่ประเทศคาบฝงสมุทร." พระเถระ
ถามวา "ที่ประเทศนั้น โอนี้ มีคาเทาไร ?" ภิกษุทั้งหลายเรียนวา
"ไมมีคาอะไร ๆ." พระเถระกลาววา "ความจริงที่ประเทศนั้น พวก
ประชาชนตอยมะพราวเคี้ยวกินเยื่อขางใน แลวก็ทิ้งกะลาไว, ก็กะลานั้น
สําเร็จประโยชนเปนฟน (เทานั้น). พระเถระถามตอไปวา "หัตถกรรมในโอนี้ ของภิกษุรูปนี้ มีคาเทาไร ?" ภิกษุทั้งหลายเรียนวา
"มีคาหนึ่งมาสก หรือหยอนกวาหนึ่งมาสก." พระเถระถามวา "ก็มีใน
ที่ไหนบาง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบัญญัติปาราชิกไว เพราะ
ทรัพยหนึ่งมาสก หรือเพราะทรัพยหยอนกวาหนึ่งมาสก ?" เมื่อพระ
เถระกลาวอยางนี้แลว ก็ไดมีสาธุการเปนอันเดียวกันวา "ดีละ ๆ พระคุณทานกลาวชอบแลว วินิจฉัยถูกตองดีแลว". ก็คราวนั้น แมพระเจา
ภาติยราช ก็เสด็จออกจากพระนครเพื่อถวายบังคมพระเจดีย ไดสดับ
เสียงนั้น จึงตรัสถามวา "นี้เรื่องอะไรกัน" ครั้นไดสดับเรื่องทั้งหมด
ตามลําดับแลว จึงทรงรับสั่งใหเที่ยวตีกลองประกาศในพระนครใหรูวา
"เมื่อเรายังมีชีวิตอยู อธิกรณของพวกภิกษุบาง พวกภิกษุณีบาง พวก
คฤหัสถบาง ที่พระอาภิธรรมิกโคทัตตเถระตัดสินแลว เปนอันตัดสินถูก
ตองดี เราจะลงราชอาญาคนผูไมตั้งอยูในคําตัดสินของทาน." 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 มีชองทะลุ
หรือถูกหมุดและปมทําลาย ยอมมีราคานอย ฉะนั้น. เพราะฉะนั้น
พระวินัยธรไมพึงตีราคาของดวยราคาตามปกติเสมอไป ทีเดียวแล. พึง
สอดสองถึงราคาอยางนี้.
ฐานะวา "การใชสอย" คือ การใชสอยภัณฑะ. ดวยวา ราคา
ของภัณฑะมีมีดเปนตน ยอมลดราคาลง แมเพราะการใชสอย. เพราะฉะนั้น พระวินัยธรควรพิจารณาอยางนี้; คือ ถาภิกษุบางรูปลักมีดของ
ใคร ๆ มาซึ่งมีราคาไดบทหนึ่ง, บรรดาเจาของและผูมิใชเจาของมีด
เหลานั้น พระวินัยธรพึงถามเจาของมีดวา "ทานซื้อมีดนี้มาดวยราคา
เทาไร ?" เจาของมีดเรียนวา "บาทหนึ่งขอรับ !." พระวินัยธรถาม
วา "ก็ทานซื้อมาแลวเก็บไว หรือใชมดี นั้นบาง ?" ถาเจาของมีดเรียน
วา "ผมใชตัดไมสีฟนบาง สะเก็ดน้ํายอมบาง ฟนระบมบาตรบาง
ขัดถูลับแลวบาง" ดังนี้ไซร, คราวนั้น ภระวินัยธรพึงทราบวา ราคา
เดิมแตกอนของมีดนั้นตกไปแลว." มีดยอมมีราคาตกไป ฉันใด, ยา
หยอดตาก็ดี ไมปายยาหยอดตาก็ดี กุญแจก็ดี 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 โดยที่สุด เพราะเพียงเก็บ
แมลงวัน หรือมดแดงออกทิ้งจากเนยใสเปนตนนั้นบาง, งบน้ําออย
ยอมมีราคาตกไป แมเพราะเพียงเอาเล็บเจาะดูเพื่อรูความมีรสหวาน แลว
ถือเอาเพียงหนอยหนึ่ง. เพราะฉะนั้น สิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่มีราคา
ถึงบาท ซึ่งเจาของทําใหมีราคาหยอนไป เพราะการใชสอย โดยนัยดังที่
กลาวแลวนั่นแหละ พระวินัยธร ไมควรปรับภิกษุผูลักภัณฑะนั้น ถึง
ปาราชิก. พึงสอดสองถึงการใชสอยอยางนี้.
เพราะวินัยธรผูฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ เหลานี้ อยางนี้แลว
พึงทรงไวซึ่งอรรถคดี คือ พึงตั้งไวซึ่งอาบัติ หรืออนาบัติ ครุกาบัติ
หรือลหุกาบัติ ในสถานที่ควรแล.
วินิจฉัยบทเหลานี้ คือ ตู ลัก ฉอ ใหอิริยาบถกําเริบ ใหเคลื่อน
จากฐาน ใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย จบแลว.
[อรรถาธิบายทรัพยที่ควรแกทุติยปาราชิก]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกบทมีวา "ยถารูเป
อทินฺนาทาเน" เปนตน จึงตรัสคําวา "ยถารูปนฺนาม" เปนตนนี้.
จะวินิจฉัยในคําวา ยถารูป เปนตนนั้น :- ทรัพยมีตามกําเนิด ชื่อวา
ทรัพยเห็นปานใด. ก็ทรัพยมีตามกําเนิดนั้น ยอมมีตั้งแตบาทหนึ่งขึ้นไป;
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เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "บทหนึ่งก็ดี ควรแกบาท
หนึ่งก็ดี เกินกวาบาทหนึ่งก็ดี." ในศัพทวา ปาท เปนตนนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงเฉพาะอกัปปยภัณฑเทาสวนที่ ๔ แหงกหาปณะ
ดวยปาทศัพท. ทรงแสดงกัปปยภัทฑไดราคาบาทหนึ่ง ดวยปาทารหศัพท.
ทรงแสดงกัปปยภัณฑและอกัปปยภัณฑ แมทั้งสองอยาง ดวยอติเรกปาทศัพท. วัตถุพอแกทุติยปาราชิก เปนอันทรงแสดงแลว โดยอาการทั้งปวง
ดวยศัพทเพียงเทานี้. พระราชาแหงปฐพีทั้งสิ้น คือเปนจักรพรรดิในทวีป
เชนพระเจาอโศก ชื่อพระราชาทั่วทั้งแผนดิน, ก็หรือวา ผูใดแมอื่น
ซึ่งเปนพระราชาในทวีปอันหนึ่ง เชนพระราชาสิงหล ผูนั้น ก็ชื่อพระราชาทั่วทั้งแผนดิน.
พระราชาผูเปนใหญเฉพาะประเทศแหงทวีปอันหนึ่ง ดังพระเจาพิมพิสารและพระเจาปเสนทิเปนตน ชื่อพระราชาเฉพาะประเทศ. ชน
เหลาใด ปกครองมณฑลอันหนึ่ง ๆ แมในประเทศแหงทวีป ชนเหลานั้น
ชื่อผูครองมณฑล.
เจาของแหงบานตําบลนอย ๆ ในระหวางแหงพระราชาสอง
พระองค ชื่อผูครองระหวางแดน. อํามาตยผูวินิจฉัยคดี ชื่อผูพิพากษา
ผูพิพากษาเหลานั้น นั่งในศาลแลว ยอมสั่งการลงโทษมีตัดมือและ
เทาของพวกโจรเปนตน ตามสมควรแกความผิด. สวนชนเหลาใดเปน
อํามาตยผูถึงฐานันดรหรือราชบุตร เปนผูทําความผิด, ผูพิพากษาเหลา
นั้นยอมกราบทูลชนเหลานั้นแดพระราชา หาไดวินิจฉัยคดีที่หนักดวย
ตนเองไม. อํามาตยผูใหญซึ่งไดฐานันดร ชื่อวามหาอํามาตย. แมมหาอํามาตยเหลานั้น ยอมนั่งทําราชกิจในคามหรือในนิคมนั้น ๆ.
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ดวยบทวา เย วา ปน (นี้) พระผูม ีพระภาคทรงแสดงวา
"ชนเหลาใดแมอื่น เปนผูอาศัยราชสกุล หรืออาศัยความเปนใหญ
ของตนเอง ยอมสั่งการไดเด็ดขาด ชนเหลานั้นแมทั้งหมดทรงแสดงวา
ราชาโน ในอรรถนี้ (ดวย)."
บทวา หเนยฺยุ ไดแก พึงโบยและพึงตัด.
บทวา ปพฺพาเชยฺยุ ไดแก พึงเนรเทศเสีย. และ๑พระราชา
ทั้งหลายพึงกลาวบริภาษอยางนี้วา "เจาเปนโจร" ดังนี้เปนตน. เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "นั่นเปนการบริภาษ."
สองบทวา ปุริม อุปาทาย มีความวา เทียบบุคคลผูเสพเมถุน
ธรรม ตองอาบัติปาราชิก. คําที่เหลือนับวาแจมแจงแลวทั้งนั้น เพราะ
มีนัยดังกลาวแลวในกอน และเพราะมีเนื้อความเฉพาะบทงาย ฉะนี้แล.
พระผูมพี ระภาค ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่ทรงแสดงขึ้นแลว
ตามลําดับบทอยางนั้นแลว บัดนี้ จึงทรงตั้งมาติกา โดยเปนตนวา
ภุมฺมฏ ถลฏ แลวตรัสวิภังคแหงบทมาติกานั้น โดยนัยมีคําวา
ภุมฺมฏ นาม ภณฺฑ ภูมยิ  นิกขฺ ิตฺต โหติ เปนตน เพื่อแสดง
ภัณฑะที่จะพึงถือเอา ซึ่งพระองคทรงแสดงการถือเอา โดยสังเขป
ดวยหกบทมีบทวา อาทิเยยฺย เปนตนแลว ทรงแสดงโดยสังเขป
เหมือนกันวา 'บาทหนึ่งก็ดี ควรแกบาทหนึ่งก็ดี เกินกวาบาทหนึ่ง
ก็ดี' โดยพิสดาร โดยอาการที่ภัณฑะนั้นตั้งอยูในที่ใด ๆ จึงถึงความ
(เปนของจะพึง) ถือเอา เพื่อปดโอกาสแหงเลสของบาปภิกษุทั้งหลาย
๑. แปลวา และพระราชาทัง้ หลายตรัสคําเปนตนวา.... ดังนี้ ชื่อวาพึงบริภาษ ก็มี.
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ในอนาคต. วินิจฉัยกถา พรอมดวยวรรณนาบทที่ไมตื้น ในคําวา
นิกฺขิตฺต เปนตนนั้น พึงทราบดังนี้:บทวา นิกฺขิตฺต ไดแก ที่ฝงเก็บไวในแผนดิน.
บทวา ปฏิจฺฉนฺน ไดแก ที่เขาปกปดไว ดวยวัตถุมีดินรวนและ
อิฐ เปนตน.
ขอวา ภุมฺมฏ ภณฺฑ ฯ เป ฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
มีความวา ภิกษุใดรูดวยอุบายบางอยางนั่นเทียว ซึ่งภัณฑะนั้น ที่ชื่อวา
ตั้งอยูในแผนดิน เพราะเปนของที่เขาฝง หรือปกปดตั้งไวอยางนั้น
เปนผูมีไถยจิตวา "เราจักลัก" แลวลุกขึ้นไปในราตรีภาค. ภิกษุนั้น
แมไปไมถึงที่แหงภัณฑะ ยอมตองทุกกฏ เพราะกายวิหาร และวจีวิการ
ทั้งปวง.
[อรรถาธิบายอาบัติที่เปนบุพพประโยคแหงทุติยปาราชิก]
ถามวา "ตองอยางไร ?"
แกวา "ตองอยางนี้ คือ :- จริงอยู ภิกษุนั้นเมื่อลุกขึ้น เพื่อ
ตองการจะลักทรัพยนั้น ใหอวัยวะนอยใหญใดๆ เคลื่อนไหว ยอม
ตองทุกกฏในเพราะอวัยวะเคลื่อนไหวทุกครั้งไป. จัดผานุงและผาหม
ก็ตองทุกกฏทุกๆ ครั้งที่มือเคลื่อนไหว. เธอรูปเดียวไมอาจนําทรัพยที่
ฝงไวซึ่งมีจํานวนมากออกไป จึงคิดวา "เราจักแสวงหาเพื่อน" ดังนี้
แลวเดินไปยังสํานักของสหายบางรูป เปดประตู ก็ตองทุกกฏทุก ๆ ยาง
เทาและทุกๆ ครั้งที่มือเคลื่อนไหว. แตไมเปนอาบัติเพราะปดประตู
หรือเพราะกายกรรมและวจีกรรมอยางอื่น ซึ่งไมเปนการอุดหนุนแกการ
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ไป. เธอเดินไปยังไปโอกาสที่ภิกษุรูปนั้นนอน แลวเรียกภิกษุนั้นวา "ทาน
ผูมีชื่อนี้ " แจงความประสงคนั้นใหทราบ จึงกลาวชักชวนวา "ทานมา
ไปกันเถิด," ยอมตองทุกกฏทุก ๆ คําพูด. ภิกษุรูปนั้นลุกขึ้นตามคํา
ชักชวนของเธอ, แมเธอรูปนั้น ก็เปนทุกกฏ. ครั้นเธอลุกขึ้นแลว
ประสงคจะเดินไปยังสํานักของภิกษุรูป (ตนคิด) นั้น จัดผานุงและผาหม
ปดประตูแลว เดินไปใกลภิกษุรูป (ตนคิด) นั้น ก็ตองทุกกฏ
เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ ครั้งไป. เธอรูปนั้นถามภิกษุผูตนคิดนั้นวา
"ภิกษุชื่อโนนและโนนอยูที่ไหน ? ทานจงเรียกภิกษุชื่อโนนและโนนมา
เถิด" ดังนี้ ตองทุกกฏทุก ๆ คําพูด. ครัน้ เห็นทุก ๆ รูปมาพรอม
กันแลว ก็กลาวชักชวนวา "ผมพบขุมทรัพยเห็นปานนี้ อยูในสถานที่
ืชื่อโนน, พวกเราจงมาไปเอาทรัพยนั้น แลวจักบําเพ็ญบุญ และจักเปน
อยูอยางสบาย" ดังนี,้ ก็ตองทุกกฏทุก ๆ คําพูดทีเดียว. เธอไดสหาย
อยางนั้นแลว จึงแสวงหาจอบ ก็ถาเธอรูปนั้น มีจอบสําหรับตนอยูไซร,
จึงกลาววา "เราจักนําจอบนั้นมา" ขณะเดินไปถือเอาและนํามายอมตอง
ทุกกฏ เพราะขยับมือและยางเทาทุกๆ ครั้งไป. ถาจอบไมมี ก็ไปขอ
ภิกษุหรือคฤหัสถคนอื่น และเมื่อขอ จะพูดเท็จขอวา "จงใหจอบแก
ขาพเจา ขาพเจาตองการจอบ, ขาพเจามีกิจอะไร ๆ ที่จะตองทํา, ทํากิจ
นั้นเสร็จแลว จักนําคืนให" ดังนี้ ตองทุกกฏทุกๆ คําพูด. ถามี
เหมือง (ลําราง) ที่จะตองชําระใหสะอาดอยูไซร, เธอจะพูดแมคําเท็จ
วา "งานดินในวัดที่จะตองทํามีอยู," คําพูดใด ๆ ที่เปนคําเท็จ.
ยอมเปนปาจิตตีย เพราะคําพูดนั้น ๆ. ในมหาอรรถกถา ทานปรับ
ทุกกฏทั้งนั้น ทั้งเพราะคําจริงทั้งเพราะคําเหลาะแหละ. คําที่กลาวไวใน
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มหาอรรถกถานั้น พึงทราบวา เขียนไวดวยความพลั้งเผลอ." ขึ้น
ชื่อวาทุกกฏในฐานแหงปาจิตตีย ซึ่งเปนบุพประโยคแหงอทินนาทาน
ไมมีเลย. ก็ถา จองไมมีดาม, ภิกษุพูดวา "จักทําดาม" แลวลับมีด
หรือขวานออกเดินไปเพื่อตองการไมดามจอบนั้น, ครั้นไปแลวก็ตัดไม
แหง ถากตอก ยอมตองทุกกฏ เพราะขยับมือและยางเทาทุกๆ ครั้งไป.
เธอตัดไมที่ยังสด ตองปาจิตตีย. ถัดจากนั้นไป ก็ตองทุกกฏในทุกๆ
ประโยค. แตในสังเขปอรรถกถา และมหาปจจรี ทานปรับทุกกฏไว
แมแกพวกภิกษุผูแสวงหามีดและขวาน เพื่อตองการตัดไมและเถาวัลย
ซึ่งเกิดอยูในที่นั้น. ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา "ก็ถาภิกษุเหลานั้น
มีความคิดอยางนี้วา 'พวกเราเมื่อขอมีดขวานและจอบอยูจักถูกสงสัย
พวกเราคนใหพบแรเหล็กแลวจึงทํา' ดังนี้แลว ภายหลังนั้นจึงเดินไป
ยังบอแรเหล็ก แลวขุดแผนดิน เพื่อตองการแรเหล็ก. เมื่อพวกเธอขุด
แผนดินที่เปนอกับปยะ ก็ตองปาจิตตียพรอมทั้งทุกกฏหลายตัว" เหมือน
อยางวา ในบาลีประเทศนี้ ปาจิตตียพรอมทั้งทุกกฏหลายตัว ยอม
มีได ฉันใด ในบาลีประเทศทุกแหงก็ฉันนั้น ในฐานะแหงปาจิตตีย
ยอมไมพนไปจากทุกกฏ. เมื่อพวกเธอขุดแผนดินที่เปนกัปปยะอยู ก็
เปนทุกกฏหลายตัวทีเดียว. ก็ครั้งถือเอาแรแลว ตอจากนั้น ก็ตอง
ทุกกฏทุก ๆ ประโยค เพราะกิริยาที่ทําทุกอยาง. ถึงแมในการแสวงหา
ตะกรา ก็ตองทุกกฏ เพราะขยับมือและยางเทาตามนัยดังที่กลาวมาแลว
นั้นเอง. ตองปาจิตตียเพราะพูดเท็จ เพราะมีความประสงคจะทําตะกรา
ตองปาจิตตีย ในเพราะตัดเถาวัลย, คําทั้งหมดดังพรรณนามาฉะนี้
๑

๑. นาจะเปน อาสงฺกิตา.
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พึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
หลายบทวา คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา ภิกษุ
ผูแสวงหาสหายจอบและตะกราไดแลวอยางนั้น เดินไปยังที่ขุมทรัพยยอม
ตองทุกกฏทุก ๆ ยางเทา. ก็ถาวา เมื่อเธอเดินไป เกิดกุศลจิตขึ้นวา
"เราไดขุมทรัพยนี้แลว จักทําพุทธบูชา ธรรมบูชา หรือสังฆภัต.
ดังนี้แลว ไมเปนอาบัติ เพราะการเดินไปดวยกุศลจิต.
ถามวา "เพราะเหตุไร จึงไมเปนอาบัติ."
แกวา "เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา 'ภิกษุมีไถยจิต
เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบหรือตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม
ตองอาบัติทุกกฏ, ดังนี้ จึงไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมมีไถยจิตในที่ทั้งปวง
เหมือนในการเดินไปยังที่ขุมทรัพยนี้ฉะนั้น." ภิกษุแวะออกจากทางแลว
ทําทางไวเพื่อตองเดินไปยังขุมทรัพย ตัดภูตคาม ตองปาจิตตีย, ตัด
ไมแหง ตองทุกกฏ.
สองบทวา ตตฺถ ชาตก คือ ที่เกิดอยูบนหมอ ซึ่งฝงไวนานแลว.
สองบทวา กฏ วา ลต วา ความวา หาใชตัดเฉพาะไม
และเถาวัลยอยางเดียวเทานั้นไม เมื่อภิกษุดวยรุกขชาติ มีหญา ตนไม
และเถาวัลยเปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ยังสดก็ตาม แหงก็ตาม เปน
ทุกกฏเหมือนกัน เพราะเปนไปกับดวยความพยายาม.
[อาบัติทุกกฏ ๘ อยาง]
จริงอยู พระเถระทั้งหลายประมวลชื่อทุกกฏ ๘ อยางนั่นมาแสดง
ไวในที่นี้แลว 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
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา "ภิกษุมีไถยจิตเที่ยวแสวงหาเพื่อน
จอบหรือตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ" นี้ ชื่อ บุพพประโยคทุกกฏ. จริงอยู ในพระดํารัสที่ตรัสไวนี้ ในฐานะแหงทุกกฏ
ก็เปนทุกกฏ ในฐานะแหงปาจิตตีย ก็เปนปาจิตตียโดยแท.
ทุกกฏ ที่พระองคตรัสไวดังนี้วา "ภิกษุตัดไมหรือเถาวัลยที่เกิด
อยูบนพื้นดินนั้น ตองอาบัติทุกกฏ" นี้ ชื่อ สหประโยคทุกกฏ. ใน
พระดํารัสที่ตรัสไวนี้ วัตถุแหงปาจิตตียและวัตถุแหงทุกกฏ ก็ตั้งอยูใน
ฐานะแหงทุกกฏเหมือนกัน เพราะเหตุไร ? เพราะการลักเปนไปกับดวย
ความพยายาม.
อนึ่ง ทุกกฏ ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูจับตองรัตนะ ๑๐ อยาง
ขาวเปลือก ๗ อยาง และเครื่องศัตราวุธเปนตนทั้งหมด นี้ ชื่อ อนามาสทุกกฏ.
ทุกกฏ ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูจับตองผลไมทั้งหลายที่เกิดใน
ที่นั้น แหงกลวยและมะพราวเปนตน นี้ ชื่อ ทุรปุ จิณณทุกกฏ.
อนึ่ง ทุกกฏ ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ไมรับประเคนหรือไมลางบาตรในเมืองมีผงธุลีตกลงไปใยบาตร ก็รับภิกษาใน
๑

๒

๑. รัตนะ ๑๐ อยาง คือ แกวมุกดา ๑ มณี แกวมณี ๑ เวฬุรยิ ะ 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 กุทรูสกะ หญากับแก ๑ วรกะ ลูกเดือย ๑ โคธุมะ ขาวละมาน ๑. นัยสารัตถทีปนี.
๒/๒๐๕-๖.
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บาตรนั้น นี้ วินัยทุกกฏ.
ทุกกฏที่วา "พวกภิกษุไดฟง (เรื่องตะเกียกตะกายเพื่อทําลาย
สงฆ) แลวไมพูด ตองอาบัติทุกกฏ" นี้ ชื่อ ญาตทุกกฏ.
ทุกกฏที่ตรัสไววา "เปนทุกกฏเพราะญัตติ ในบรรดาสมนุภาสน
๑๑ อยาง" นี้ ชื่อ ญัตติทกุ กฏ.
ทุกกฏที่ตรัสไววา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! วันจําพรรษาตนของ
ภิกษุนั้น ไมปรากฏ และเธอยอมตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา " นี้
ชื่อ ปฏิสสวทุกกฏ.
สวนสหประโยคทุกกฏ (คือตองทุกกฏพรอมดวยความพยายาม)
ดังตอไปนี้ :- เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา "เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติ
มีหญา ตนไม และเถาวัลยเปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ยังสดก็ตาม
แหงก็ตาม เปนทุกกฏเหมือนกัน เพราะเปนไปกับดวยความพยายาม."
ก็ถาแมเมื่อภิกษุนั้น ตัดรุกขชาติ มีหญา ตนไม และเถาวัลยเปนตน
ซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้น ลัชชีธรรม ยอมหยัง่ ลง ความสังวรเกิดขึ้น, เธอ
แสดงทุกกฏเพราะการตัดเปนปจจัยแลว ยอมพนได. ถาเธอไมทอด
ธุระ ยังมีความขะมักเขมนขุดดินอยูทีเดียว, ทุกกฏเพราะการตัด ยอม
ระงับไป, เธอยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการขุด ดวยวา ภิกษุแมเมื่อ
ขุดแผนดินเปนอกัปปยะ ยอมตองทุกกฏนั่นแล ในอธิการวาดวยการ
ขุดดินนี้ เพราะมีความพยายาม. ก็ถาเธอขุดในทุกทิศเสร็จสรรพแลว
แมจนถึงที่ตั้งหมอทรัพย ลัชชีธรรมหยั่งลง, เธอแสดงทุกกฏเพราะการขุด
เปนปจจัยเสียแลว ยอมพน (จากอาบัติ) ได.
๑

๑. วิ. มหาวรรค. ๔/๓๐๒.
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บทวา วิยูหติ วา มีความวา ก็ถา ภิกษุยังมีความขะมักเขมนอยู
อยางเดิม คุยดินรวน ทําเปนกองไวในสวนขางหนึ่ง ทุกกฏเพราะการ
ขุดยอมระงับไป, เธอยอมตั้งอยูในทุกกกเพราะการคุย ก็เมือ่ เธอทํา
ดินรวนนั้นใหเปนกองไวในที่นั้น ๆ ยอมตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค
แตถาเธอทําเปนกองไวแลว ทอดธุระเสีย ถึงลัชชีธรรม แสดงทุกกฏ
เพราะการคุยเสียแลว ยอมพน (จากอาบัติ) ได.
บทวา อุทฺธรติ วา มีความวา ก็ถา ภิกษุยังมีความขะมักเขมนอยู
โกยดินรวนขึ้นใหตกไปในภายนอก, ทุกกฏเพราะการคุยยอมระงับไป,
เธอยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการโกยขึ้น. ก็เมื่อเธอใชจอบก็ตาม มือ
ทั้งสองก็ตาม ปุงกี๋ก็ตาม สาดดินรวมใหตกไปในที่นั้น ๆ ยอมตอง
ทุกกฏทุก ๆ ประโยค. แตถาเธอนําดินรวนทั้งหมดออกไปเสียแลว จน
ทําหมอทรัพยใหตั้งอยูบนบก แลวถึงลัชชีธรรม, แสดงทุกกฏเพราะการ
โกยขึ้น ยอมพน (จากอาบัติ) ได. แตถาเธอยังมีความขะมักเขมนอยู
นั่นแหละ จับตองหมอทรัพย ทุกกฏเพราะการโกยขึ้น ยอมระงับไป,
เธอยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการจับตอง ก็แล ครัน้ จับตองแลว ถึงลัชชี
ธรรม แสดงทุกกฏเพราะการจับตองเสียแลว ยอมพน (จากอาบัติ) ได.
ถาเธอยังมีความขะมักเขมนอยูตอไป ทําหมอทรัพยใหไหว, ทุกกฏเพราะ
การจับตอง ยอมระงับไป, เธอยอมตั้งอยูในถุลลัจจัย ดังที่พระองค
ตรัสไววา "ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย" ดังนี้.
[อรรถาธิบายคําวา ทุกกฏและถุลลัจจัย]
ทุกกฏและถุลลจัจจัยแมทั้งสอง ที่ตรัสไวในพระบาลีนั้น มี
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เนื้อความเฉพาะคําดังตอไปนี้ บรรดาทุกกฏและถุลลัจจัยทั้งสองนี้ พึง
ทราบทุกกฏขอตนกอน ความกระทําชั่ว คือ ความทําใหกิจที่พระ
ศาสดาตรัส; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาทุกกฏ. อีกอยางหนึ่ง ที่ชอื่ วา
ทุกกฏ เพราะอรรถวิเคราะหแมอยางนี้วา "ความกระทําชั่ว คือ
กิริยามีรูปผิด ยอมไมงามในทามกลางแหงกิริยาของภิกษุ." จริงอยู
แมพระผูมีพระภาค ก็ไดตรัสคํานี้ไววา
"ก็โทษใด ที่กลาววา 'ทุกกฏ' ทานจงฟง
โทษนั้น ตามทีก่ ลาว, กรรมใดเปนความผิดดวย
เปนความเสียดวย เปนความพลาดดวย เปนความ
ชั่วดวย และมนุษยทั้งหลายพึงทํากรรมลามกใด ใน
ทีแ่ จง หรือวาในที่ลับ, บัณฑิตทั้งหลาย ยอม
ประกาศโทษนั้นวา 'ทุกกฏ' เพราะเหตุนั้น
โทษนั้น เราจึงกลาวอยางนั้น.
สวนวีติกกมะนอกนี้ ชื่อวาถุลลัจจัย เพราะเปนกรรมหยาบ
และเพราะความเปนโทษ. ก็ความเปนสังโยค (คือซอน ล) ในคําวา
"ถุลลัจจัย" นี้ ผูศึกษาควรทราบเหมือนในคําวา "สมฺปราเย จ ทุคคฺติ
ต โหติ กฏกปฺผล และทุคติในสัมปรายภพ กรรมนั้นเปนของมีผล
เผ็ดรอน" เปนตน. จริงอยู บรรดาโทษที่จะพึงแสดงในสํานักของ
ภิกษุรูปเดียว โทษที่หยาบเสมอดวยถุลลัจจัยนั้น ยอมไมมี; เพราะเหตุ
นั้น ขาพเจาจึงกลาววา "ที่ชื่อวาถุลลัจจัย เพราะเปนกรรมหยาบ
๑

๑. วิ. บริวาร. ๘/๓๗๐.
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และเพราะความเปนโทษ." จริงอยู คํานี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
แลววา
"โทษใด ที่เรากลาววา 'ถุลลัจจัย' ทานจงฟง
โทษนั้น ตามทีก่ ลาว, ภิกษุใดยอมแสดงโทษนั้น
ในสํานักของภิกษุรูปเดียว และภิกษุใดยอมรับ
โทษนั้น, โทษที่เสมอดวยโทษนั้น ของภิกษุนั้น
ยอมไมม;ี เพราะเหตุนั้น โทษนั้น เราจักกลาว
อยางนั้น. "
ก็เมื่อภิกษุทําให (หมอ) ไหวอยู เปนถุลลัจจัยทุกๆ ประโยค.
แตวาเธอแมใหไหวแลว หยั่งลงสูลัชชีธรรม แสดงถุลลัจจัยเสียแลว
ยอมพนได. ก็อาบัติที่เกิดกอน ๆ ในเพราะใหไหวนี้ ยอมระงับไป
จําเดิมแตสหประโยคทีเดียว. ในอรรถกถาชื่อกุรนุ ทีกลาววา "ก็แล
ทุกกฏและปาจิตตียเหลาใด ในบุพพประโยค เธอแสดงสหประโยค
แลวหยั่งลงสูลัชชีธรรมแลวตองไว, ทุกกฏและปาจิตตเหลานั้นทั้งหมด
ควรแสดง. สวนทุกกฏแมมาก ในเพราะตัดหญา ตนไม และเถาวัลย
เปนตนที่เกิดขึ้นแลวในที่นั้น ในสหประโยค ยอมระงับไป เพราะถึง
การขุดดิน, อาบัติทุกกฏเพราะเหตุขุดดินตัวเดียวเทานั้นคงมีอยู. ทุกกฏ
แมมาก ในเพราะการขุด ยอมระงับไป ในเพราะถึงการคุย, อาบัติ
ทุกกฏแมมาก ในเพราะการคุย ยอมระงับไป เพราะถึงการโกยขึ้น,
อาบัติทุกกฏแมมาก ในเพราะการโกยขึ้น ยอมระงับไป เพราะถึงการ
จับตอง, อาบัติทุกกฏแมมาก ในเพราะการจับตอง ยอมระงับไป
๑

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๓๖๘/๙.
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เพราะถึงการใหหวั่นไหว. ก็แล ครั้นเมื่อลัชชีธรรมเกิดขึ้นในขณะขุดดิน
เปนตน อาบัติแมจะมีมากก็ตามที เธอแสดงเพียงตัวเดียวเทานั้น ยอม
พนได." จริงอยู ขึ้นชื่อวาความระงับแหงอาบัติที่เกิดขึ้นกอนนี้ มาแลว
ในสูตร ในอนุสาวนาทั้งหลายนั่นแล อยางนี้วา "ทุกกฏ เพราะญัตติ
ถุลลัจจัย เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับไป." แตความระงับแหง
อาบัติ ที่เกิดขึ้นกอนในทุติยปาราชิกนี้ ผูศึกษาควรถือเอาโดยประมาณ
แหงพระอรรถกถาจารย ฉะนี้แล.
[กิริยาที่ภิกษุลักทรัพยใหเคลื่อนจากฐาน ๖ อยาง]
หลายบทวา านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส มีความวา
ก็ภิกษุใดแมยังหมอใหไหวแลว ไมหยั่งลงสูลัชชีธรรมเลย ยังหมอ
นั้นใหเคลื่อนจากฐานแหงหมอ โดยที่สุด แมเพียงเสนผมเดียว, ภิกษุ
นั้นตองปาราชิกทีเดียว. ก็การยังทรัพยใหเคลื่อนจากฐาน ในคําวา
"านา จาเวติ" นี้ พึงทราบโดยอาการ ๖. อะไรบาง ?
๑. ภิกษุจับปากหมอรั้งมาตรงหนาของตน ยังที่สุดขางโนน
ใหเลยโอกาสที่ที่สุดขางนี้ถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๒. ภิกษุจับอยางนั้นแลว ไสไปขางหนา ยังที่สดุ ขางนี้ ใหเลย
โอกาสที่ที่สุดขางโนนถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๓. ภิกษุผลักไปขางซายก็ดี ขางขวาก็ดี ยังที่สุดขางขวาใหเลย
โอกาสที่ที่สุดขางซายถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๔. ภิกษุใหที่สุดขางซายเลยโอกาสที่ที่สุดขางขวาถูกตองแลว แม
เพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
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๕. ภิกษุยกขึ้นขางบน ใหพนจากพื้น แมเพียงปลายเสนผม
ตองปาราชิก.
๖. ภิกษุขุดดิน กดลงขางลาง ยังขอบปากหมอใหเลยโอกาสที่
กันหมอถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตอปาราชิก. การ
ใหเคลื่อนจากฐาน สําหรับหมออันตั้งอยูในฐานเดียว พึงทราบโดย
อาการ ๖ อยางนี้ ดวยประการฉะนี้. ก็ถาเขาทําบวงที่ขอบปากหมอ
แลวตอกหลักโลหะ หรือหลักไมแกนมีไมตะเคียนเปนตนลงในแผนดิน
แลวเอาโซลามที่หลักนั้นตั้งไว. หมอที่ลามดวยโซเสน ๑ ในทิศหนึ่ง
ยอมไดฐาน ๒. ทีล่ ามดวยโซหลายเสน ใน ๒-๓-๔ ทิศ ยอมไดฐาน
๓-๔-๕. บรรดาหมอที่ลามไวที่หลักเดียวเปนตนนั้น ภิกษุยกหลักแรก
แหงหมอที่ลามไวที่หลังเดียวขึ้นก็ดี ตัดโซก็ดี ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง
ใหหมอเคลื่อนจากฐาน แมเพียงปลายเสนผม โดยนัยตามที่กลาว
แลวนั่นแล ตองปาราชิก. ถายกหมอขึ้นทีแรก ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง
ใหหลักเคลื่อนจากฐาน แมเพียงปลายเสนผมก็ดี ตัดโซก็ดี ตอง
ปาราชิก. ในการยังที่สุดแมแหงหมอที่ลามไวที่หลัก ๒-๓-๔ หลัก ให
เคลื่อนจากฐาน ก็ตองปาราชิกโดยอุบายนั่น. ในหลักที่เหลือทัง้ หลาย
พึงทราบวาเปนถุลลัจจัย. ถาไมมีหลัก เขาทําวลัยไวที่ปลายโซ แลว
จึงสอดเขาไป ที่รากไมซึ่งเกิดอยูในที่นั้น. ภิกษุยกหมอขึ้นกอน
ภายหลังจึงตัดรากไม แลวนําวลัยออก ตองปาราชิก. ถาไมตัดรากไม
แตรูดใหวลัยเลื่อนไปขางโนนและขางนี้ ยังรักษาอยู. แตถาแมยังไม
นําออกจากรากไม เปนแตเอามือจับทําใหไปในอากาศ ก็ตองปาราชิก.
ความพิเศษในอธิการวาดวยหมอที่เขาสอดเขาไวที่รากไมนี้ มีเทานี้.
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คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็ชนบางพวกปลูกตนไทรเปนตน
ไวเบื้องบนหมอ เพื่อตองการเปนเครื่องหมาย. รากไมเกี่ยวรัดหมอตั้ง
อยู ภิกษุคิดวา "จักตัดรากไมลักหมอไป" กําลังตัด ตองทุกกฏทุก ๆ
ประโยค. ตัดแลว ทําโอกาสใหหมอเคลื่อนจากฐาน แมเพียงปลาย
เสนผม ตองปาราชิก. เมื่อกําลังตัดรากไมอยูแล หมอพลัดกลิง้ ไปสู
ที่ลุม ยังรักษาอยูกอน, ยกขึ้นจากฐานที่หมอกลิ้งไป ตองปาราชิก.
ถาเมื่อตัดรากไมทั้งหลายแลว หมอยังตั้งอยูไดดวยเพียงรากเดียว และ
ภิกษุนั้นมั่นในวา "เมื่อตัดรากไมนี้แลว หมอจักตกไป" จึงตัดรากไม
นั้น พอตัดเสร็จ ตองปาราชิก. ก็ถาหมอตั้งอยูไดดวยรากเดียวเทานั้น
เหมือนสุกรติดอยูในบวงฉะนั้น สิ่งอะไร ๆ อื่นที่จะเดี่ยวไวไมมี, แม
เมื่อรากนั้นพอตัดขาดแลว ก็ตองปาราชิก. ถาเขาวางกอนหินแผน
ใหญทับไวบนหมอ, ภิกษุมีความประสงคจะเอาทอนไมงัดกอนหินนั้น
ออก จึงตัดตนไมที่เกิดอยูบนหมอ ตองทุกกฏ เพราะเปนตนไมเกิด
อยูที่ใกลหมอนั้นนํามา ไมตองทุกกฏ เพราะเปนตนไมเกิดในที่นั้น
(แต) เมื่อตัดไมเชานั้น ตองปาจิตตีย.
สองบทวา อตฺตโย ภาชนคต มีความวา ก็ถา ภิกษุไมสามารถ
จะยกเอาหมอขึ้นได จึงสอดภาชนะของตนเขาไป เพื่อรับเอาทรัพย
ที่อยูในหมอ มีไถยจิตจับตองทรัพยภายในหมอ ควรแกคา ๕ มาสก
ก็ตาม เกินกวา ๕ มาสก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ. ก็การกําหนด ที่
ทานกลาวไวแลวในพระบาลีนี้ เพื่อกําหนดอาบัติปาราชิก. เมื่อภิกษุ
จับตองทรัพยแมหยอนกวา ๕ มาสก ดวยไถยจิต ก็ตองทุกกฏ
เหมือนกัน.
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ภิกษุรวมทรัพยใหเนื่องเปนอันเดียวกันแลวสอดภาชนะของตน
เขาไปอยูเพียงใด, ภิกษุนั้น ทานเรียกวา "ทําใหหวั่นไหว" เพียงนั้น
ในคําวา "ผนฺทาเปติ" นี้ อีกอยางหนึ่ง แมเมื่อคุยเขี่ยไปทางโนน
และทางนี้ ชือ่ วาทําใหหวั่นไหวเหมือนกัน. ภิกษุนนั้ ยอมตองถุลลัจจัย.
ในกาลใด ภิกษุตัดความที่ทรัพยเนื่องอันเดียวกันขาดแลว ทรัพย
ที่อยูในหมอ ก็มีอยูในหมอนั้นเอง แมที่อยูในภาชนะ ก็มีอยูในภาชนะ
เทานั้น ในกาลนั้น ทรัพยชื่อวามีอยูในภาชนะของตนแลว. ครั้น
เธอทําอยางนั้นแลว แมเมื่อไมไดนําภาชนะออกจากหมอก็ตาม ตอง
ปาราชิก.
กหาปณะที่ลอดออกทางชองนิ้วมือแลว จะไมกระทบกหาปณะที่
อยูในหมอโดยวิธีใด ภิกษุทําการกําเอาโดยวิธีนั้น ชื่อวาตัดกําเอา.
ในคําวา "มุฏึ วา ฉินทฺ ติ" นี้ แมภิกษุนั้น ก็ตอ งปาราชิก.
บทวา สุตฺตารุฬฺห ไดแก ทรัพยที่รอยไวในดาย. คําวา
"สุตฺตารุฬฺห" นั่น เปนชือ่ ของเครื่องประดับที่รอยไวในดายบาง
ที่สําเร็จดวยดายบาง. เครื่องประดับทั้งหลายมีสังวาลเปนตน ที่สําเร็จ
ดวยทองบางก็มี ที่สําเร็จดวยรูปยะบางก็มี ที่สําเร็จดวยดายบางก็มี,
ถึงแมสรอยไขมุกเปนตน ก็ถึงการสงเคราะหเขาในสังวาลเปนตนนี้
นั่นแล. ผาสําหรับโพกศีรษะทานเรียกวา "เวฐานะ." ภิกษุมีไถยจิต
จับตองบรรดาทรัพยที่รอยไวในดายเปนตนเหลานั้น อยางใดอยางหนึ่ง
ตองทุกกฏ. ทําใหหวั่นไหว ตองถุลลัจจัย. จับที่สุดสังวาลแลว ไมได
ทําใหลอยอยูในอากาศ เพียงแตยกขึ้น (เทานั้น) ตองถุลลัจจัย.
ก็ในบทวา "ฆสนฺโต นีหรติ" นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- ในสังเขป
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อรรถกถาและมหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา "เมื่อภิกษุชักออกอยู
ซึ่งภัณฑะที่เขากระทําหมอเต็มเสมอแลว ตั้งไวบนหมออันเต็มแลวก็ดี
หรือซึ่งภัณฑะที่เขากระทําเงื่อน (ปลาย) อันหนึง่ ไวที่กนหมอ เงื่อน
(ปลาย) อันหนึ่งไวที่ขอบปากหมอตั้งไวแลวก็ดี เปนถุลลัจจัย. เมื่อ
ใหพนจากปากหมอ เปนปาราชิก.สวนภัณฑะใดที่เขาใสไวในหมอ
อันพรอง หรือในหมอเปลา เฉพาะโอกาสที่ตน (คือภัณฑะ) ถูก
ตอง เปนฐานของภัณฑะนั้น, หมอทั้งหมดหาไดเปนฐานไม; เพราะเหตุนั้น แมเมื่อภิกษุชักภัณฑะนั้นออกไป ครั้นประมาณเสนผมหนึ่งพน
ไป จากโอกาสที่ภัณฑะนั้นตั้งอยู เปนปาราชิกทันที. แตเมื่อภิกษุยกขึ้น
ตรงๆ จากหมอที่เต็มหรือพรอง เมื่อภัณฑะนั้นพอพนจากโอกาส อัน
ที่สุดหมอเบื้องต่ําตั้งอยูแลว เปนปาราชิก.
ภัณฑะอยางใดอยางหนึ่ง ที่พอจะเปนปาราชิก ซึ่งเขาตั้งไว
ภายในหมอ เมื่อภิกษุใหไหวอยูในหมอทั้งสิ้น และเมื่อชักเครื่อง
ประดับมีสังวาลเปนตนออกไป ยังไมเลยขอบปากเพียงใด, คงเปน
ถุลลัจจัยเพียงนั้นนั่นแล. เพราะวาหมอแมทั้งหมด เปนฐานของ
ภัณฑะนั้น.
สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา "ที่แหงหมอที่ต้ังไว
เทานั้นเปนฐาน, หมอทั้งหมดหาไดเปนฐานไม; เพราะเหตุนั้น เมื่อ
ภิกษุใหพนไปจากฐานที่ซึ่งเขาตั้งไวเดิม แมเพียงปลายเสนผม ก็ตอง
ปาราชิกทีเดียวแล." คําแหงมหาอรรถกถานั้น เปนประมาณ. สวน
คําอรรถกถานอกนี้ ทานกลาวตามนัยแหงการมวนจีวรที่พาดอยูบน
ราวจีวรของภิกษุที่ไมไดทําใหไปในอากาศ. คําที่กลาวไวในสังเขป
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อรรถกถา เปนตนนั้น ไมควรถือเอา. เพราะพระวินัยธรควรอยูใน
วินิจฉัยที่หนัก ในเมื่อการวินิจฉัยวินัยมาถึงแลว การปฏิบัตินี้ เปน
ธรรมดาในวินัย. อีกอยางหนึ่ง หมอทั้งหมด ไมเปนฐานแหงภัณฑะ
ที่ตั้งอยูภายในหมอฉันใด, คําแหงสังเขปอรรถกถาเปนตนนั้น บัณฑิต
พึงทราบฉันนั้น เพราะบาลีวา " ภิกษุทําทรัพยใหเขาไปในภาชนะ
ของตนก็ดี ตัดกําเอาก็ดี ดังนี้แล.
[อรรถาธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใส เปนตน เปนปาราชิก]
ในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา "เมื่อภิกษุดื่มของที่เปนน้ํา
อยางใดอยางหนึ่งมีเนยใสเปนตน เมื่อเนยเปนตนนั้น มาตรวาเธอ
ดื่มแลวดวยประโยคอันเดียวก็เปนปาราชิก." แตในอรรถกถาทั้งหลาย
มีมหาปจจรีเปนตน ทานแสดงวิภาคนี้ไววา "เมื่อภิกษุครามาดื่มไมชัก
ปากออก และเนยใสเปนตนที่เขาไปในลําคอ ยังไมไดบาท รวมกับที่
อยูในปาก จึงไดบท, ยังรักษาอยูกอน, แตในเวลาที่เนยใสเปนตน
อันตนกําหนดตัดดวยนั่นเอง ยอมเปนปาราชิก. ถาแมภิกษุกําหนด
ตัดดวยริมฝปากทั้งสองขางหุบริมฝปาก ก็ตองปาราชิกเหมือนกัน. แม
เมื่อดื่มดวยกานอุบลหลอดไมไผและหลอดออเปนตน และถาที่อยูในลําคอ
นั่นแล ไดราคาบาทหนึ่ง เปนปาราชิก. ถารวมกับอยูในปาก จึง
ไดบาทหนึ่ง เมื่อเนยใสเปนตนนั้น สักวาภิกษุกําหนดตัดดายริมฝปาก
ทั้งสองขางใหความเนื่องเปนอันเดียวกันกับที่อยูในกานอุบลเปนตน ขาด
ตอนกัน เปนปาราชิก. ถารวมกับที่อยูในกานอุบลเปนตน จึงไดราคา
บาทหนึ่ง เปนปาราชิก ในเมื่อมาตรวาภิกษุเอานิ้วมืออุดกนแหงกาน
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อุบลเปนตนเสีย. แตเมื่อเนยใสเปนตนซึ่งมีราคาไดบาทหนึ่ง ยังไมไหล
เขาไปในลําคอ ทั้งในกานอุบลเปนตน ทั้งในปาก แมมีคําเกินกวา
บาทหนึ่ง แตเปนของเนื่องเปนอันเดียวกันตั้งอยู, ยังรักษาอยูกอนแล."
คําแมทั้งหมด ที่กลาวในมหาปจจรีเปนตนนั้น ยอมตองกับนัยนี้วา
"ภิกษุทําทรัพยใหไปในภาชนะของตนก็ดี ตัดเอาเปนกําก็ดี ดังนี้;
เพราะเหตุนั้น (คําที่กลาวไวในอรรถกถามีมหาปจจรีเปนตนนั้น)
เปนอันทานแสดงไวชอบแลวแล. ในภัณฑะที่ติดเนื่องเปนอันเดียวกัน
มีนัยเทานี้กอน.
ก็ถาภิกษุเอามือก็ดี บาตรก็ดี ภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง มีโอ
เปนตนก็ดี ตักดื่ม, เนยใสเปนตนจะครบราคาบาทหนึ่งในประโยคใด,
เมื่อทําประโยคนั้นแลว ตองปาราชิก. ถาเนยใสเปนตน เปนของมี
ราคามีมากไซร ภิกษุอาจถือเอาไดราคาบาทหนึ่ง ดวยเพียงประโยคเดียว
แล แมดวยกาบหอย ในเมื่อยกขึ้นครั้งเดียวเทานั้น เปนปาราชิก.
อนึ่ง เมือ่ ภิกษุกดภาชนะใหจมลงแลวตักเอา, เนยใสเปนตนนั้น
ยังเนื่องเปนอันเดียวกันเพียงใด, ยังรักษาอยูเพียงนั้น. เปนปาราชิก
ดวยการกําหนดตัดแหงขอบปาก หรือดวยการยกขึ้น. ก็เนยใสหรือน้ํามัน
หรือน้ําผึ้งและน้ําออยที่ใส เชนกับน้ํามันนั่นแล ภิกษุเอียงหมอให
ไหลเขาภาชนะของตนเมื่อใด, เมื่อนั้น ความเนื่องเปนอันเดียวกัน
ยอมไมมี เพราะเหตุที่สิ่งเหลานั้นเปนของใส; เพราะฉะนั้น เมื่อเนยใส
เปนตนซึ่งไดราคาบาทหนึ่ง สักวาลนออกจากขอบปาก เปนปาราชิก
สวนน้ําผึ้งและน้ําออยที่เขาเคี่ยวตั้งไว เหนียวคลายยางไม เปนของ
ควรดึงไปมาได, เมื่อความรังเกียจเกิดขึ้น ภิกษุออกนํากลับคืนได เพราะ
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เปนของติดกันเปนอันเดียวนั่นเอง. น้ําผึ้งและน้ําออยชนิดนั้น แมออก
จากขอบปากเขาไปในภาชนะแลว ก็ชอื่ วายังรักษาอยู เพราะเปนของ
ติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับสวนขางนอก. แตพอเมื่อสักวาขาดจากขอบ
ปากแลว จึงเปนปาราชิก. แมภิกษุใด ใสผาเปลือกไมอยางใดอยางหนึ่ง
หรือของอื่นมีทอนหนังเปนตนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะดื่มเนยใสหรือ
น้ํามันไดราคาบาทหนึ่งอยางแนนอน ลงในหมอของผูอื่นดวยไถยจิต พอ
หลุดจากมือ ภิกษุนั้นก็ตองปาราชิก.
ในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา "ภิกษุรูวา ' บัดนี้ เขาจัก
ใสน้ํามัน' มีไถยจิตใสภัณฑะอยางใดอยางหนึ่งลงในหมอเปลา, ถา
ภัณฑะนั้นจะดื่มไดราคา ๕ มาสก ในเมื่อน้ํามันเขาใสหมอนั้นแลว
เมื่อน้ํามันสักวาภัณฑะนั้นดื่มแลว เปนปาราชิก." แตคํานั้นยอมแยง
กับคําวินิจฉัยวาดวยการทําลํารางแหงใหตรงในบึงที่แหง ในมหาอรรถกถานั้นนั่นเอง, จริงอยู ลักษณะแหงอวหารในคํานี้ ไมปรากฏ;
เพราะเหตุนั้น จึงไมควรเชื่อถือ. สวนในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน
ทานปรับเปนปาราชิก ในเมื่อยกภัณฑะนั้นขึ้น. คํานั้นใชได. ภิกษุ
วางภัณฑะมีหนังเปนตน ในหมอเปลาของผูอื่น เพื่อตองการจะเก็บ
ซอนไว เมื่อเขาใสน้ํามันลงในหมอนั้นแลว (เธอ) กลัววา "ถาผูนี้
จักทราบ เขาจักขัดขวางเรา" จึงยกภัณฑะที่ดื่มน้ํามันไวแลวไดราคา
บาทหนึ่ง ดวยไถยจิต ตองปาราชิก. ยกขึ้นดวยจิตบริสุทธิ์ เมือ่ ผูอื่น
ใหนํามา เปนภัณฑไทย. อธิบายวา "สิ่งของใดของผูอื่นหายไป,
ตองใชราคาสิ่งของนั้น หรือใชสิ่งของนั้นนั่นเอง; ชื่อวาภัณฑไทย."
ถาไมใชให ตองปาราชิก ในเมื่อเจาของทอดธุระ. แตถาผูอื่นใส
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เนยใส หรือน้ํามันลงในหมอของภิกษุนั้น, ภิกษุผูเจาของหมอนี้ก็ใส
ภัณฑะที่จะดื่มน้ํามันไดลงแมในหมอนั้น ดวยไถยจิต เปนปาราชิก
ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. ภิกษุรูวาเนยใส หรือน้ํามันที่ผูอื่นใสไวใน
หมอเปลาของตน จึงใสภัณฑะลงไปดวยไถยจิต เปนปาราชิก ในขณะ
ที่ยกขึ้น ตามนัยกอนเหมือนกัน. มีจิตบริสุทธิ์ใสลงไป ภายหลังจึง
ยกขึ้นดวยไถยจิต เปนปาราชิกเหมือนกัน. มีจิตบริสุทธิ์แท ยกขึ้น
ไมเปนอวหาร ไมเปนสินใช. แตในมหาปจจรี กลาวไวแตเพียง
อนาบัติเทานั้น. ในกุรุนที ทานกลาวไววา "ภิกษุเคืองขัดใจวา 'ทาน
ใสน้ํามันลงในหมอของเราทําไม' ดังนี้แลว ยกภัณฑะขึ้นเททิ้งเสีย
ไมเปนภัณฑไทย." ภิกษุใครจะใหน้ํามันไหล จึงจับที่ขอบปากเอียง
หมอดวยไถยจิต เมื่อน้ํามันไหลไปไดราคาถึงบาท ตองปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตแท ทําใหหมอราวดวยคิดวา "น้ํามันจักไหลไปเสีย"
เมื่อน้ํามันไหลไปไดราคาถึงบาท ตองปาราชิก. ภิกษุมีไถยจิตนั่นแล
กระทําหมอใหเปนชองทะลุ คว่ํา หงาย หรือตะแคง. ก็แล คํานี้
เปนฐานะแหงความฉงน. เพราะฉะนั้น ควรสังเกตใหดี.
ก็ในคําวา "คว่ํา" เปนตนนี้ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :- ชองปาก
ลงขางลาง ชื่อวา ชองคว่ํา. ชองปากขึ้นขางบน ชื่อวา ชองหงาย.
ชองปากไปตรง ๆ เหมือนกระบวย ชื่อวา ชองตะแคง. บรรดาชอง
คว่ําเปนตนนั้น เมื่อน้ํามันไดราคาถึงบาท ไหลออกจากที่สุดภายในชอง
คว่ํา ซึ่งตนทําไวจําเดิมแตภายนอก ถึงจะไมไหลออกไปภายนอก ก็เปน
ปาราชิก. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา น้ํามันพอไหลออกไปจาก
ที่สุดภายในนั้นเทานั้น ก็ชื่อวาไหลออกไปภายนอก จะนับวาอยูภายใน
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หมอไมได คือไมตั้งอยูในหมอ. เมื่อน้ํามันไดราคาถึงบาท ไหล
ออกไปจากที่สุดภายนอกแหงชองคว่ํา ที่ตนทําไวจําเดิมแตภายใน เปน
ปาราชิก. เมือ่ น้ํามันไดราคาถึงบาท ไหลออกไปจากที่สุดภายนอกของ
ชองหงาย ที่ตนทําไวโดยอาการใด ๆ ก็ตาม เปนปาราชิก. ในอรรกถกถา
ทั้งหลาย ทานกลาวไววา "แทจริง น้ํามันนั้น ยังไมไหลจากที่สุด
ภายนอกเพียงใด, ก็ชื่อวายังอยูภายในหมอเพียงนั้นนั่นแล. พระวินัยธร
พึงปรับ (อาบัติปาราชิก) ดวยอํานาจน้ํามันที่ไหลออกจากตรงกลาง
กระเบื้อง แหงชองตะแคง." ก็คําที่กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายนั้น
ยอมสมกับการทําลายคันของสระ ในเมื่อภิกษุกระทําชองตั้งแตภายใน
และภายนอก เวนตรงกลางไว. แตเมื่อภิกษุกระทําชอง จําเดิมแต
ภายในแลว พระวินัยธรควรปรับอาบัติดวยที่สุดภายนอก, เมื่อทําชอง
จําเดิมแตภายนอกแลว ควรปรับดวยที่สุดภายใน; คําที่ทานกลาวไวใน
ชองตะแคงนี้ ดังพรรณนามานี้ ใชได.
ก็ภิกษุใด นําออกซึ่งเชิงรองหรือกอนเสาแหงหมอ ดวยไถยจิต
วา "หมอจักกลิ้งไป" เมือ่ หมอกลิ้งไป เปนปาราชิก. อนึ่ง เมือ่
ภิกษุรูความที่เขาจะรินน้ํามันใส ทําความราวหรือชองแหงหมอเปลาไว
เปนภัณฑไทย โดยประมาณแหงน้ํามันที่รั่วออกในภายหลัง. แตใน
อรรถกถาทั้งหลาย อรรถกถาบางแหงทานเขียนไววา "เปนปาราชิก"
ดังนี้ก็มี นั่นเขียนไวดวยความพลั้งพลาด. ภิกษุทําไมหรือหินใหเปนของ
อันตนผูกไวไมดี หรือตัง้ ไมหรือหินใหเปนของอันตนตั้งไวไมดี ใน
เบื้องบนแหงหมอเต็ม ดวยไถยจิตวา "มันจักตกไปทําลาย น้ํามันจัก
ไหลออกจากหมอนั้น." ไมหรือหินนั้น จะตองตกอยางแนนอน เมื่อ
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ภิกษุทําอยางนั้น เปนปาราชิก ในขณะทําเสร็จ. ทําอยางนั้น ในเบื้อง
บนแหงหมอเปลา ไมหรือหินนั้น ตกไปทําลายในกาลที่หมอนั้นเต็มใน
ภายหลัง เปนภัณฑไทย จริงอยู ในฐานะเชนนี้ยังไมเปนปาราชิกใน
เบื้องตนทีเดียว เพราะประโยคอันภิกษุทําแลวในกาลที่ของไมมี. แต
เปนภัณฑไทย เพราะทําของใหเสีย.เมื่อเขาใหนํามาให ไมใหเขา
เปนปาราชิก เพราะการทอดธุระแหงเจาของทั้งหลาย. ภิกษุทําเหมือง
ใหตรงดวยไถยจิตวา "หมอจักกลิ้งไป หรือน้ําจักยังน้ํามันใหลนขึ้น"
หมอกลิ้งไปก็ตาม น้ํามันลนขึ้นก็ตาม เปนปาราชิก ในเวลาที่ทําให
ตรง จริงอยู ประโยคเชนนี้ ๆ ถึงความสงเคราะหไดในบุพพประโยคาวหาร. เมื่อเหมือนแหงอันภิกษุทําใหตรงไวแลว น้ําไหลมาทีหลัง
หมอกลิ้งไปก็ตาม น้ํามันลนขึ้นก็ตาม, เปนภัณฑไทย. เพราะ
เหตุไร ? เพราะไมมีประโยค คือการใหเปนเคลื่อนจากฐาน. ลักษณะ
แหงประโยค คือการใหเคลื่อนการฐานนั้น จักมีแจงในของที่ตั้งอยู
ในเรือ.
[อรรถาธิบายคําวา ภินฺทิตฺวา เปนตน]
พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งหลายมีบทวา ตตฺเถว ภินฺทติ วา
เปนตน, ทานกลาวไวในอรรถกถา ดังนี้ กอน.
บทวา "ทําลายก็ดี" นั้น โดยอรรถวา ทุบทําลายดวยไมคอน.
บทวา "เทก็ดี" นั้น โดยอรรถวา เทน้ําหรือทรายลงใหน้ํามัน
ลนขึ้น.
บทวา "ยังไฟใหไหมก็ดี" นั้น โดยอรรถกวา นําฟนมาแลว
ยังไฟใหไหม.
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บทวา "ใหเปนของบริโภคไมได" นั้น โดยอรรถวา ทําให
เปนของพึงเคี้ยวกินไมได หรือพึงดื่มไมได คือยังอุจจาระ หรือปสสาวะ
หรือยาพิษ หรือของเปนเดน หรือซากศพใหตกลงไป.
บทวา "ตองอาบัติทุกกฏ" นั้น โดยอรรถวา เปนทุกกฏ
เพราะไมมีการใหเคลื่อนจากฐาน. ญาณพิเศษนี้ ชื่อวา พุทธวิสัย.
แมจะเปนทุกกฏ ก็จริง แตเมื่อเจาของใหนํามาให มีภัณฑไทย.
ใน ๔ บทนัน้ สองบทเบื้องตนไมสม. เพราะสองบทนั้น เปนลักษณะ
อยางเดียวกันกับการทําความราวของหมอและการทําเหมืองใหตรง.
สวนสองบทเบื้องปลาย แมยังวัตถุใหเคลื่อนจากฐาน ก็อาจทําได.
เพราะฉะนั้น อาจารยพวกหนึ่ง จึงกลาววินิจฉัยในคํานี้ไวอยางนี้.
ไดยินวา ในอรรถกถา คําวา "เปนทุกกฏ เพราะไมมีการให
เคลื่อนจากฐาน" นี้ ทานกลาวหมายเอาสองบทเบื้องปลาย. จริงอยู
ภิกษุไมทําการใหเคลื่อนจากฐานเลย พึงเผาเสียก็ดี พึงทําใหเปนของ
ใชสอยไมไดก็ดี ดวยไถยจิต หรือเพราะตองการจะใหเสียหาย, แต
ในสองบทเบื้องตน เมื่อภิกษุทําลายหรือเทโดยนัยที่กลาวแลว การ
ใหเคลื่อนจากฐาน ยอมมีได; เพราะฉะนั้น เมื่อทําอยางนั้น เปน
ภัณฑไทย เพราะใครจะใหเสียหาย เปนปาราชิกดวยไถยจิต ดังนี้แล.
หากมีผูแยงวา "คํานั้น ไมชอบ เพราะทานกลาวไวในพระ
บาลีวา 'เปนทุกกฏ."
พึงเฉลยวา "จะเปนคําไมชอบหามิได เพราะมีอรรถที่จะพึง
ถือเอาโดยประการอื่น."
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จริงอยู ในฝกฝายแหงไถยจิตในพระบาลี อาจารยพวกหนึ่งกลาว
อยางนี้วา "บทวา 'ทําลายก็ดี' นั้น โดยอรรถวา 'เจือดวยน้ํา'
บทวา ' เทก็ดี' นั้น โดยอรรถวา 'เท ราด อุจจาระ หรือปสสาวะ
ลงในเภสัชมีน้ํามันเปนตนนั้น" ดังนี้. สวนสาระในคํานี้ ดังตอไปนี้:
ภิกษุไมประสงคจะใหเคลื่อนจากฐานเลย ทําลายอยางเดียว ดุจภิกษุ
เผาหญาในวินีตวัตถุ. แตเภสัชมีน้ํามันเปนตน ยอมไหลออกได เพราะ
หมอทําลายแลว. ก็หรือวา ในเภสัชเหลานั้น เภสัชใดเปนของแหง
แข็งกระดาง เภสัชนั้น ยังยึดกันตั้งอยูไดเทียว. อนึง่ ภิกษุไมประสงค
จะเทน้ํามันเลย เทน้ํา หรือทรายเปนตน ลงในหมอนั้นอยางเดียว. แต
น้ํามันก็เปนอันภิกษุนั้นเท เพราะไดเทน้ํา หรือทราบเปนตนนั้นลงไป.
เพราะฉะนั้น ดวยอํานาจโวหาร ทานจึงเรียกวา "ทําลายก็ดี เทก็ดี."
ผูศึกษาพึงถือเอาใจความแหงบทเหลานี้ ดังกลาวมาฉะนี้.
สวนในฝายแหงความเปนผูใครจะใหฉิบหาย เปนทุกกฏ ถูกตอง
แมโดยประการนอกนี้. จริงอยู เมื่อทานกลาวอธิบายความอยูอยางนี้
บาลีและอรรถกถา ยอมเปนอันทานสอบสวนโดยเบื้องตนและเบื้องปลาย
กลาวดีแลว แตไมควรทําพอใจแมดวยคําอธิบายเพียงเทานี้ พึง
เขาไปนั่งใกลอาจารยทั้งหลายแลวทราบขอวินิจฉัยแล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในแผนดิน.
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กถาวาดวยทรัพยที่อยูบนบก
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูบนบก. สองบทวา ถเล นิกขฺ ิตฺต
ความวา ไดแก ทรัพยที่เขาวางไวบนพื้นก็ดี บนพืน้ ปราสาทและบน
ภูเขาเปนตนแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งปกปดหรือไมปกปดก็ดี พึงทราบวา
"ทรัพยที่ตั้งอยูบนบก." ทรัพยนั้น ถาเขาทําเปนกองไว พึงตัดสิน
ตามคําวินิจฉัยที่กลาวไวในการทําทรัพยใหไปในภาชนะ และการตัด
กําเอาในภายในหมอ. ถาทรัพยนั้นติดเนื่องเปนอันเดียวกัน มียางไม
เหนียวจับกันเปนตน พึงตัดสินตามคําวินิจฉัยที่กลาวไวในน้ําผึ้งและ
น้ําออยที่เคี่ยวสุกแลว. ถาทรัพยเปนของหนัก จะเปนแทงโลหะก็ตาา
งบน้ําออยก็ตาม วัตถุมีน้ํามันน้ําผึ้งและเปรียงเปนตนก็ตาม ซึ่งเนื่อง
ดวยภาระ (มัดเปนของแบกหาม) พึงตัดสินตามคําวินิจฉัยที่กลาวไว
ในการยังหมอใหเคลื่อนจากฐาน. และพึงกําหนดความตางของฐาน
แหงสิ่งของที่ผูกไวดวยโซ. สวนภิกษุถือเอาวัตถุมีผาปาวารผาลาดพื้น
และผาสาฎกเปนตน ที่เขาปูลาดไว ฉุดมาตรงๆ เมื่อชายผาขางโนน
ลวงเลยโอกาสที่ชายผาขางนี้ถูกตองไป เปนปาราชิก. ในทุกๆ ทิศ ก็
ควรกําหนดดวยอาการอยางนี้. ภิกษุหอแลวยกขึ้น เมื่อทําใหลอยไปใน
อากาศ เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั่นเอง ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่อยูบนบก.
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กถาวาดวยทรัพยที่อยูในอากาศ
พึงทราบวินิจฉัยในของที่อยูในอากาศ. สําหรับนกยูง พึงทราบ
การกําหนดฐานโดยอาการ ๖ อยาง คือ ขางหนากําหนดวยจะงอยปาก
ขางหลังกําหนดดวยปลายลําแพนหาง ขางทั้ง ๒ กําหนดดวยปลายปก
เบื้องต่ํากําหนดดวยปลายเล็บเทา เบื้องบนกําหนดดวยปลายหงอน.
ภิกษุคิดวา "จักจับนกยูง ซึ่งมีเจาของ อัน (บิน) อยูในอากาศ"
ยืนอยูขางหนา หรือเหยียดมือออก. นกยูงการปกอยูในอากาศนั่นแหละ
ยังปกใหจับลมแลวเขาไปตัดการไป (หยุดบิน). ยืนอยู. เปนทุกกฏแก
ภิกษุนั้น. ไมใหยกยูงนั้นไหว เอามือลูบคลํา เปนทุกกฏเหมือนกัน.
ไมใหเคลื่อนจากฐานใหไหวอยู เปนถุลลัจจัย. สวนจะเอามือจับหรือ
ใหจะงอยปาก ลวงเลยโอกาสที่ปลายลําแพนหางถูก, ถานกยูงนั้น ได
ราคาบาทหนึ่งไซร, เปนปาราชิก. อนึ่ง ใหปลายปกขางขวา ลวงเลย
โอกาสที่ปลายปกขางซายถูก หรือใหปลายปกขางซาย ลวงเลยโอกาส
ที่ปลายเล็บเทาถูก หรือใหปลายเล็บเทา ลวงเลยโอกาสที่ปลายหงอนถูก
ก็เปนปาราชิก. นกยูงบินไปทางอากาศ จับที่บรรดาอวัยวะมีศีรษะเปนตน
อันใด, อวัยวะอันนั้น เปนฐานของนกยูงนั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุ
นั้น แมเมื่อทํานกยูงตัวนั้น ซึ่งเกาะอยูที่มือใหสายไปขางโนนและขางนี้
ชื่อวาทําใหไหวแท. และถาเธอเอามืออีกขางหนึ่งจับใหเคลื่อนจากฐาน
เปนปาราชิก. ภิกษุยื่นมืออีกขางหนึ่งเขาไปใกล, นกยูงบินลง (โผลง)
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จับที่มือนั้นเสียเอง ไมเปนอาบัติ. ภิกษุมีไถยจิต รูว านกยูงจับที่อวัยวะ
ยางเทากาวแรก เปนถุลลัจจัย, กาวที่สอง เปนปาราชิก. นกยูง
จับอยูบนพื้นดิน ยอมไดฐาน ๓ ดวยอํานาจเทาทั้งสองและลําแพนหาง.
เมื่อภิกษุยกนกยูงนั้นขึ้น เปนถุลลัจจัย ตลอดเวลาที่ฐานแมเพียงฐาน
เดียวยังถูกแผนดิน. เมื่อนกยูงนั้น สักวาอันภิกษุใหพนจากแผนดิน
แมเพียงปลายเสนผม ก็เปนปาราชิก. ภิกษุยกนกยูงซึ่งอยูในกรงขึ้น
พรอมทั้งกรง ตองปาราชิก แตถานกยูงตัวนั้น ไมไดราคาถึงบาทไซร,
พึงปรับตามราคาทุกๆ แหง. ภิกษุมีไถยจิต ทํานกยูงที่เที่ยวอยูภายใน
ที่อยูใหตกใจ นําออกไปนอกที่อยูดวยเทาเทียว ใหลวงเลยเขตที่กําหนด
แหงประตู ตองปาราชิก. เพราะวา ภายในที่อยู เปนฐานของนกยูง
นั้น เหมือนคอกเปนฐานของโคที่อยูในคอกฉะนั้น. แตเมื่อภิกษุเอา
มือจับทําใหมันบินไปในอากาศ แมภายในที่อยูนั้น ก็ตองปาราชิก
เหมือนกัน. เมื่อภิกษุยังนกยูงแมเที่ยวอยูภายในบาน ใหลวงเลยเครื่อง
ลอมแหงบานไป ตองปาราชิก. อนึ่ง นกยูงตัวที่ออกไปเที่ยวอยูใน
อุปจารบาน หรืออุปาจารที่อยู ภิกษุมไี ถยจิต ทําใหตกใจดวยทอนไม
หรือดวยกระเบื้องแลว ทําใหมันบายหนาเขาดง. นกยูงบินขึ้น (โผขึ้น)
จับอยูภายในบาน หรือภายในที่อยู หรือบนหลังคํา, ยังรักษาอยู.
แตถามันบายหนาเขาดงบินไปก็ดี เดินไปก็ดี, เมื่อไมมีความกําหนดใจ
วา "เราใหมันเขาดงไปแลว จักจับเอา" ตองปาราชิก ในขณะสักซา
มันบินขึ้นพนแผนดิน แมเพียงปลายเสนผม หรือในวาระยางเทากาว
ที่สอง. เพราะเหตุไร ?, เพราะเหตุวา ที่ซึ่งยืนเทานั้น เปนฐานะของ

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 269

นกยูงซึ่งออกไปจากบานแลว. แมในนกทั้งหลายมีนกคับแค เปนตน ก็
พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้แล.
บทวา สาฏก วา มีความวา ภิกษุเอามือจับผาสาฎกที่แข็ง
เพราะน้ําขาว ถูกกําลังลมหอบ กําลังลอยไปในอากาศ ดุจเขาปูลาด
ไวบนพื้นดิน ซึ่งมาตรงหนา ที่ชายผาขางหนึ่ง ไมไดทําฐานใหไหว
ไปขางโนน และขางนี้เลย ตองทุกกฏ เพราะเขาไปตัดการลอยไป,
เมื่อไมทําใหเคลื่อนจากฐานก็ยังรักษาอยู. เปนถุลลัจจัย เพราะทําให
ไหว, ใหเคลื่อนจากฐาน ตองปาราชิก. ก็การกําหนดฐานแหง
ผาสาฎกนั้น พึงทราบดวยอาการ ๖ อยาง เหมือนการกําหนดฐาน
แหงนกยูงฉะนั้น. สวนผาสาฎกที่ไมแข็ง พอภิกษุจับที่ชายผาขางหนึ่ง
เทานั้น ก็ตกลงไปกองอยูบนพื้นดินทั้งชายที่สอง, ผาสาฎกนั้น มีฐาน
๒ คือ มือ ๑ พื้นดิน ๑. ภิกษุทําผาสาฎกนั้น ตามที่จับเอาแลวนั่นแล
ใหเคลื่อนไปจากประเทศแหงโอกาสที่ตนจับเอาครั้งแรก ตองถุลลัจจัย.
ภายหลัง เอามือที่สอง หรือเทายกขึ้นพนจากพื้นดิน ตองปาราชิก.
อนึ่ง ครั้งแรก ยกขึ้นจากพื้นดิน ตองถุลลัจจัย. ภายหลังใหเคลื่อน
จากประเทศแหงโอกาสที่ตนจับเอา ตองปาราชิก. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ
เมื่อไมปลอยการจับ ยื่นมือลงไปตรง ๆ ทําผาใหอยูที่พื้นดิน แลวเอา
มือนั้นนั่นเองยกผาขึ้น ตองปาราชิก.แมในผาโพก ก็พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้แหละ.
หลายบทวา หิรฺ วา สุวณฺณ วา ฉิชฺชมาน มีความวา
๑

๑. วินยั คําแปลฉบับตางประเทศวา franclin partridge. ฎีกาวิมติวิโนทนีวา เปน
นกชนิดหนึ่ง เขาเลี้ยงไวสําหรับใหตกี ัน.
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เครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน ของพวกมนุษยผูตกแตงอยูก็ดี ทอน
ทองของพวกชางทองผูตัดซี่ทองอยูก็ดี ขาดตกไป. ถาภิกษุมีไถยจิต
เอามือจับเอาเครื่องประดับ หรือทอนทองที่ขาดตกลอยมาทางอากาศนั้น,
การจับเอานั่นแหละ เปนฐาน, เอามือออกจากประเทศที่ตนจับเอา
ตองปาราชิก. เอามือยกเครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน ที่ตกลงไปใน
จีวรขึ้น ตองปาราชิก. ไมไดยกขึ้นเลย แตเดินไป ตองปาราชิกใน
ยางเทาที่สอง. ถึงในเครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน ที่ตกลงไปในบาตร
ก็มีนัยอยางนี้แล. เอามือจับเอาเครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน ที่ตกลง
ที่ศีรษะ ที่หนา หรือที่เทา ตองปาราชิก. ไมไดจับเอาเลย แตเดินไป
ตองปาราชิกในยางเทาที่สอง. อนึ่ง เครื่องประดับมีสรอยคอเปนตนนั้น
ตกไปในที่ใด ๆ , เฉพาะโอกาสที่เครื่องประดับเปนตนตั้งอยูในที่นั้น ๆ
เปนฐานของเครื่องประดับเปนตนนั้น, อังคาพยพทั้งหมดก็ดี บาตร
และจีวรก็ดี หาไดเปนฐานไม ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่อยูในอากาศ.
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กถาวาดวยทรัพยที่อยูในกลางแจง
พึงทราบวินิจฉัยในภัณฑะที่ตั้งอยูในกลางแจง. ภัณฑะที่เขาวาง
ไวบนเดียงและตั่งเปนตน จะเปนของควรจับตอง หรือไมควรจับตอง
ก็ตาม เมื่อภิกษุจับตองดวยไถยจิต เปนทุกกฏ. ก็แล ในภัณฑะที่เขา
วางไวบนเตียงและตั่งนี้ ควรทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวไวในภัณฑะที่ตั้ง
อยูบนบก. สวนความแปลกกัน พึงทราบดังนี้:ถาผาสาฎกที่แข็งเพราะน้ําขาว ซึ่งเขาปูไวที่เตียงหรือตั่ง ตรง
กลางไมถูกพื้นเตียง ถูกแตเทาเตียงเทานั้น, พึงทราบฐานดวยอํานาจ
แหงเทาทั้ง ๔ ของเตียนนั้น. จริงอยู เมื่อผาสาฎกนั้น สักวาอันภิกษุให
ลวงเลยโอกาสที่ถูกเบื้องบนแหงเทาเตียงเทานั้น ยอมเปนปาราชิก ใน
เพราะเหตุใหกาวลวงนั้น. แตเมื่อภิกษุลักไปพรอมทั้งเตียงและตั่ง พึง
ทราบฐานดวยอํานาจโอกาสที่เทาเตียงและตั่งตั้งจดอยู.
บทวา จีวรวเส วา มีความวา บนราวหรือบนทอนไมที่เขา
ผูกตั้งไว เพื่อประโยชนแกการพาดจีวร. เฉพาะโอกาสที่ถูกกับโอกาส
ที่ตั้งอยู เปนฐานของจีวรที่พาดไวบนราวนั้น ซึ่งเอาชายไวขางนอก
เอาขนดไวขางใน, ราวจีวรทั้งหมด หาไดเปนฐานไม เพราะเหตุนั้น
เมื่อภิกษุจับจีวรนั้นที่ขนด ดึงมาดวยไถยจิต ใหโอกาสที่ตั้งอยูบนราว
ดานนอก ลวงเลยประเทศที่ราวจีวรถูกดานไป เปนปาราชิก ดวย
การดึงมาเพียงนิ้วเดียว หรือสองนิ้วเทานั้น. แมนัยแหงภิกษุผูจับที่ชาย
ดึงมา ก็เหมือนกันนี้. แตเมื่อภิกษุรูดลงขางซาย หรือขางขวาบนราว

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 272

จีวรนั้นนั่นเอง ครั้นเมื่อจีวรนั้น สักวาลวงเลยฐานแหงชายขางขวาทาง
ชายขางซายไป หรือสักวาลวงเลยฐานแหงซายทางชายขางขวาไป
เปนปาราชิก ดวยการรูดไปเพียง ๑๐ นิ้ว หรือ ๑๒ นิ้วเทานั้น. เมื่อ
ภิกษุยกขึ้นขางบน เปนปาราชิก ดวยการยกขึ้นเพียงปลายเสนผม. เมื่อ
ภิกษุแกจีวรที่เขาเอาเชือกผูกแขวนไว จะถูกราวจีวรหรือไมถูกก็ตาม
เปนถุลลัจจัย, เมื่อแกออกแลว เปนปาราชิก. จริงอยู จีวรนั้น
พอสักวาแกออกเทานั้น ยอมถึงออกนับวา "พนจากฐาน." เมื่อ
ภิกษุคลายจีวรที่เขาพันไวที่ราวออก เปนถุลลัจจัย, ครั้นเมื่อจีวรนั้น
สักวาคลายออกเสร็จแลว ก็ตองปาราชิก. เมื่อจีวรที่เขาทําเปนหวงเก็บ
ไว ภิกษุตัดหวงออกก็ดี แกออกก็ดี ปลดปลายราวขางหนึ่งแลวรูดออก
ก็ดี ตองถุลลัจจัย, ครั้นเมื่อหวงนั้น สักวาขาดก็ดี สักวาแกออกแลว
ก็ดี สักวารูดออกแลวก็ดี ตองปาราชิก. ภิกษุไมไดทําอยางนั้นเลย
รูดไปรูดมาบนราวจีวร, ยังรักษาอยูกอน. จริงอยู ราวจีวรแมทั้งหมด
เปนฐานของหวง. เพราะเหตุไร ? เพราะความที่แหงจีวรมีการขดเลื่อน
ไปบนราวจีวรนั้นเปนธรรมดา. แตถาภิกษุเอามือจับจีวรนั้น ทําใหไป
ในอากาศ ตองปาราชิก. เพียงโอกาสที่ถูกกับโอกาสที่ตั้งอยู เปนฐาน
ของจีวรที่เขาคลี่พาดไว. วินิจฉัยในจีวรชนิดนั้น พึงทราบตามนัยที่
กลาวไวแลวในจีวรที่พับพาดไว. สวนจีวรใด เปนของถูกพื้นดวยชาย
ขางหนึ่ง, ฐานจีวรนั้นมี ๒ ฐาน ดวยอํานาจโอกาสที่ตั้งอยูบนราวจีวร
และที่พื้น. บรรดาจีวรที่ตั้งอยูบนราวจีวรและที่พื้นนั้น ในจีวรที่จดพื้น
ดวยชายขางหนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวแลวในผาสาฎกไมแข็ง
นั่นแหละ. แมในสายระเดียงจีวร ก็พึงทราบวินิจฉัยดังนี้แล. สวน
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ภัณฑะที่เขาวางแขวนไวบนขอ จะเปนหมอยาหรือถุงยาก็ตาม, ถาตั้งอยู
ไมถูกฝาหรือพื้น, เมื่อภิกษุรูดเชือกสําหรับคลองปลดออก เมือ่ ภัณฑะ
นั้น สักวาออกจากปลายขอไป, เปนปาราชิก. เชือกสําหรับคลอง
เปนของแข็ง, เมื่อภิกษุยกขึ้นทางกนหมอ ทําใหลอยไปในอากาศ
ถึงเมื่อเชือกที่คลองนั้น ยังไมหลุดออกจากปลายขอ ก็เปนปาราชิก.
ภัณฑะ เปนของติดอยูกับฝา, ภิกษุดึงภัณฑะนั้นออกจากปลายขอครั้ง
แรก ตองถุลลัจจัย, ปลดใหพนฝาทีหลัง ตองปาราชิก. นัยแมแหง
ภิกษุผูปลดใหพนฝากอนแลว ภายหลังจึงนําออกจากขอ ก็เหมือนกัน.
ก็ถาภิกษุไมอาจปลดภัณฑะที่หนักออกได ตนเองจึงทําใหพิงฝาแลวปลด
ออกจากขอ, เมื่อภัณฑะนั้น แมภิกษุไมใหพนฝา สักวาปลดออกจาก
ขอเทานั้น เปนปาราชิก. เพราะวาฐานที่ตนทํา ไมจัดเปนฐาน. แต
สําหรับภัณฑะที่ตั้งถูกพื้นมี ๒ ฐานเทานั้น. วินิจฉัยในภัณฑะที่ตั้งถูกพื้น
นั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวแล. ก็แล ภัณฑะใด เขาใสสาแหรก
แขวนไว, เมื่อภิกษุนําภัณฑะนั้นออกจากสาแหรกก็ดี ปลดภัณฑะนั้น
ทั้งสาแหรกออกจากขอก็ดี เปนปาราชิก. และถึงความตางกันแหงฐานะ
ในภัณฑะที่เขาใสสาแหรกแขวนนี้ ก็พึงทราบอยางภัณฑะที่ติดฝาและพื้น.
หลักตอกที่ฝาตรง ๆ หรือเดือยเกิดที่ฝานั้นนั่นเอง ชื่อวา ภิตฺติขีล.
สวน นาคทนฺต (หลักมีสัณฐานเหมือนงาชาง เรียกวาบันไดแกวนั้น)
งอ ๆ เขาตอกไวที่ฝาเหมือนกัน. ภัณฑะที่เขาแขวนไวที่หมุดขางฝา และ
บันไดแกวนั้น พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวแลว ในภัณฑะที่แขวน
๑

๑. ภิตฺติขีล หมุดหรือเดือยขางฝา. นาคทนฺต โบราณวา บันไดแกว (เขมรวา ไดแกว เปนที่
แขวนหมวกเปนตน).
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ไวบนขอ. ก็หอกหรือหลาว (ฉมวกก็วา) หรือทวน ซึ่งเขายกขึ้นพาด
ไวที่หมุดขางฝาหรือบันไดแกว ๒-๓ อัน ซึ่งติดเรียงกันเปนลําดับ ภิกษุ
จับที่ปลาย หรือที่โคนลากมา, เพียงแตโอกาสที่หมุดขางฝาหรือบันได
แกวอันหนึ่ง ๆ ถูก ลวงเลยไปเทานั้น ตองปาราชิก. เพราะวาเพียง
โอกาสที่ถูกเทานั้น ยอมเปนฐานของหอกหลาวและทวนเหลานั้น,
หมุดขางฝาหรือบันไดแกวทั้งหมด ไมจัดเปนฐาน. ภิกษุยืนหันหนา
เขาฝา จับตรงกลางลากมา เพียงแตสวนดานนอก ลวงเลยโอกาสที่
สวนดานในถูก ตองปาราชิก. แมเพื่อภิกษุเสือกไปขางหนา ก็มีนัย
เหมือนกัน. เมื่อภิกษุเอามือจับยกขึ้น ทําใหไปในอากาศ แมเพียง
ปลายเสนผม ตองปาราชิก. ภิกษุลากหอกเปนตนนั้นที่เขาวางไวชิดฝา
ครูดฝาไป, เมื่อเธอใหโคนลวงเลยโอกาสที่ปลายถูก หรือใหปลายลวง
เลยโอกาสที่โคนถูกไป ตองปาราชิก. ภิกษุยืนหันหนาเขาฝา ลากมา
ใหสวนที่สุดขางหนึ่งลวงเลยโอกาสที่สวนอีกขางหนึ่งถูกไป ตองปาราชิก.
เมื่อยกขึ้นตรง ๆ ทําใหไปในอากาศ เพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
สองบทวา รุกฺเข วา ลคฺคิต ไดแก ภัณฑะที่เขายกขึ้นแขวน
ไวที่ตนตาลเปนตน. พึงทราบวินิจฉัย ตามนัยที่กลาวแลวในภัณฑะ
ที่แขวนไวบนขอเปนตน. ก็แล เมื่อภิกษุเขยาทะลายตาลที่เกิดอยูบน
ตนตาลนั้น วัตถุแหงปาราชิกจะเต็มในผลใด, เมื่อผลนั้น สักวาหลุด
จากขั้ว ตองปาราชิก. ภิกษุตัดทะลายตาล ตองปาราชิก. สวนทะลาย
ตาลที่เขายกขึ้นเอาปลายพาดไวในระหวางใบ ได ๒ ฐาน คือฐานที่พาด
ไว ๑ ฐานคือขั้ว ๑. วินิจฉัยใน ๒ ฐานนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาว
แลว. สวนภิกษุใด ยกปลายพาดที่ระหวางใบเองแลวจึงตัด เพราะ
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กลัววา "พอตัดขาดตกลงมา จะทําเสียงดัง" สักวาตัดเสร็จ, ภิกษุนั้น
ตองปาราชิก. เพราะวาฐานที่ตนทํา ไมจัดเปนฐาน. ในดอกและผล
ของตนไมทั้งปวง พึงทราบวินิจฉัยโดยอุบายนี้.
ในคําวา "ปตฺตธารเกป" นี้ มีวนิ ิจฉัยดังนี้:- จะเปนเชิงไม
ก็ตาม เชิงวลัยก็ตาม เชิงทอนไมก็ตาม ที่ตั้งบาตรชนิดใดชนิดหนึ่ง
แมเปนกระเชาก็ตามที ทุกอยางถึงความนับวา "เชิงรองบาตร" ทั้ง
นั้น โอกาสที่บาตรถูกนั่นเอง เปนฐานของบาตรที่เขาตั้งไวบนเชิงรอง
บาตรนั้น. ในเชิงไมของบาตรนั้น มีกําหนดฐานโดยอาการ ๕ อยาง.
ภิกษุจับบาตรที่ตั้งอยูบนเชิงไมนั้น ทีข่ อบปาก แลวลากไปขางใดขาง
หนึ่งในทิศทั้ง ๔ ใหสวนขางอื่นลวงเลยโอกาสทีส่ วนขางหนึ่งถูกไป
ตองปาราชิก. เมื่อยกขึ้นขางบน เพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
แตพึงใหตีราคาของปรับอาบัติทุกๆ แหง. แมเมื่อภิกษุลักบาตรไป
พรอมทั้งเชิงรอง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในกลางแจง.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา :- หลายบทวา อุทเก
นิกฺขิตฺต โหติ ความวา ภัณฑะอันพวกชนผูกลัวแตราชภัยเปนตน
ทําใหเปนของที่ปกปดดีแลวในบรรดาภาชนะทั้งหลายมีภาชนะทองแดง
และโลหะเปนตน ซึ่งจะไมเสียหายไปดวยน้ําเปนธรรมดา แลวเก็บไว
ในน้ํานิ่ง ในสระโบกขรณีเปนตน. โอกาสที่ภัณฑะนั้นตั้งอยูเทานั้น
เปนฐาน น้ําทั้งหมด ไมจัดเปนฐาน.
หลายบทวา คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เมื่อ
ภิกษุเดินไปดวยเทาในน้ําที่ไมลึก เปนทุกกฏทุก ๆ กาว ในน้าํ ลึกเมื่อทํา
ความพยายามดวยมือ หรือดวยเทาก็ดี ทําความพยายามทั้งมือและเทา
ก็ดี เปนทุกกฏทุกประโยค. ถึงในการดําลงและผุดขึ้นเพื่อลักเอาหมอ
ก็มีนัยเหมือนกันนี้. แตถาภิกษุเห็นภัยบางอยาง จะเปนงูน้ํา หรือ
ปลายรายก็ตาม กลัวแลวหนีไปเสียในระหวาง ไมเปนอาบัติ. ในอาการ
มีจับตองเปนตน พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยที่กลาวแลวในหมอ ซึ่งอยูใน
แผนดินนั่นแล. สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :- ในกถาวาดวย
ภัณฑะอยูในแผนดินนั้น ภิกษุขุดลากไปบนแผนดิน. ในกถาวาดวย
ภัณฑะอยูในน้ําบรรดานี้ ภิกษุกดใหจมลงในโคลน. ความกําหนดฐาน
ยอมมีได ดวยอาการ ๖ ดวยประการฉะนี้. บรรดาดอกอุบลเปนตน
วัตถุแหงปาราชิก จะครบในดอกใด, เมื่อดอกนั้นสักวาภิกษุเด็ดแลว
ตองปาราชิก. ก็บรรดาชาติดอกบัวเหลานี้ เปลือกบัว แมที่ขางขาง
หนึ่งแหงอุบลชาติทั้งหลาย ยังไมขาดไปเพียงใด, ยังรักษาอยูเพียงนั้น.
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แตเมื่อกานแหงปทุมชาติทั้งหลายขาดแลว ใยขางในแมยังไมขาด ก็
รักษาไวไมได. ดอกอุบลเปนตนที่เจาของตัดวางไว, ดอกใด จะยังวัตถุ
ปาราชิกใหเต็มได, เมื่อดอกนั้น อันภิกษุยกขึ้นแลว ก็เปนปาราชิก.
ดอกอุบลเปนตน เปนของที่เขามัดเปนกํา ๆ ไว, วัตถุปาราชิกจะเต็ม
ไดในกําใด, เมื่อกํานั้น อันภิกษุยกขึ้น ก็ตองปาราชิก. ดอกอุบล
เปนตน เปนของมัดเปนกําใหญไว, เมื่อภิกษุใหกําใหญนั้นเคลื่อนจาก
ฐาน ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งแหงอาการ ๖ ตองปาราชิก ตามนัย
ที่กลาวแลวในหมอที่ตั้งอยูบนแผนดิน. ดอกอุบลเปนตน มีกานยาว
เขาทําเขน็ดไวที่ดอกหรือที่กาน ลาดหญาไวที่เชือกบนหลังน้ํา วางไว
หรือผูกไว, กําหนดการใหเคลื่อนจากฐานแหงดอกอุบลเปนตนเหลานั้น
พึงทราบโดยอาการ ๖อยาง คือ ดานยาวกําหนดดวยปลายดอกและ
ที่สุดกาน ดานขวางกําหนดดวยที่สุดสองขาง เบื้องลางกําหนดดวย
โอกาสที่ตั้ง เบื้องบนกําหนดดวยหลังแหงดอกที่อยูขางบน. แมภิกษุใด
ทําน้ําใหไหวใหเกิดระลอก ยังกําดอกไมที่เขาวางไวบนหลังน้ํา ให
เคลื่อนจากฐานที่ตั้งเดิม แมเพียงปลายเสนผม, ภิกษุนั้น ตองปาราชิก.
แตถาเธอกําหนดหมายไววา "ถึงที่นี่แลวเราจักถือเอา" ดังนี้ ยัง
รักษาอยูกอน. เมื่อเธอยกขึ้นในที่ซึ่งกําดอกไมลอยไปถึงแลว เปน
ปาราชิก. น้ําทั้งสิ้น เปนฐานของดอกไมที่ขึ้นพนน้ําแลว. เมื่อภิกษุ
ถอนดอกไมนั้น ยกขึ้นตรง ๆ เมื่อที่สดุ ของกานพนจากน้ําเพียงปลาย
เสนผม เปนปาราชิก. ภิกษุจับดอกไมใหโนนไป แลวฉุดมาขาง ๆ
ถอนขึ้น, น้ําไมเปนฐานะ; เมื่อดอกไมนั้นสักวาภิกษุถอนขึ้นแลว ก็
๑

๑. ฎีกาวา มัด ๑๐ ดอกเปนกําเรียก หตฺถก. มัดเปนกําใหญเรียก ภารพทฺธ.
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เปนปาราชิก. ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานกลาวคําวินิจฉัย ๒
ขอนี้ไว "ดอกไมที่มัดเปนกํา ๆ เขาผูกวางไวในที่น้ํา หรือที่ตนไม
หรือที่กอไม เมื่อภิกษุไมแกเครื่องผูกออก เปนแตทําใหเลื่อนไป
ขางโนนและขางนี้ เปนถุลลัจจัย. เมื่อเครื่องผูกสักวาหลุดออก ตอง
ปาราชิก. ภิกษุแกเครื่องผูกกอนแลวนําไปทีหลัง, ในดอกไมที่เขาผูก
ไวนี้ กําหนดฐานโดยอาการ ๖ อยาง.
สําหรับภิกษุผูใครจะถือเอาดอกปทุมในกองปทุมพรอมทั้งกอ พึง
ทราบกําหนดฐานเบื้องบนและเบื้องขวาง (ดานกวาง) ดวยอํานาจแหง
น้ําที่กานดอกและกานในถูก. และเมื่อเธอยังไมไดถอนกอปทุมนั้นขึ้น
แตเหนี่ยวดอกหรือในมาเฉพาะหนาตน เปนถุลลัจจัย. พอถอนขึ้น ตอง
ปาราชิก. เมือ่ เธอแมไมยังกานดอกและกานใบใหเคลื่อนจากฐาน ถอน
กอปทุมขึ้นกอน เปนถุลลัจจัย. เมื่อกานแหงดอกและใบเธอใหเคลื่อน
จากฐานในภายหลัง ตองปาราชิก. สวนภิกษุผูถือเอาดอกในกอปทุม
ที่เขาถอนขึ้นไวแลว พึงใหตีราคาภัณฑะปรับอาบัติ. แมในดอกที่
ทําเปนกองไว ที่มัดไวเปนกําเล็กๆ และที่มัดเปนกําเปนมัดใหญ ซึ่ง
วางไวนอกสระ ก็มีนัยเหมือนกันนี้. เหงาบัวหรือรากบัว วัตถุปาราชิก
จะครบดวยเหงาหรือรากอันใด, เมื่อภิกษุถอนเหงาหรือรากอันนั้นขึ้น
ตองปาราชิก. ก็ในเหงาและรากบัวนี้ พึงกําหนดฐานดวยอํานาจโอกาสที่
เปอกตมถูก. ในมหาอรรถกถานั่นเอง ทานกลาวไววา "เมื่อภิกษุถอน
๑

๑. ฎีกาทานอธิบายไววา คําวา "เมื่อภิกษุไมแกเครื่องผูกออก แตทําใหเลื่อนไปขางโนนและ
ขางนี้ เปนถุลลัจจัย. เมื่อเครือ่ งผูกสักวาหลุดแลว ก็เปนปาราชิก" นี้เปนคําวินิจฉัยขอที่ ๑.
คําวา "ภิกษุแกเครื่องผูกออกกอนแลว จึงนําไปทีหลัง, ในดอกไมที่เขาผูกไวนี้ กําหนดฐาน
โดยอาการ ๖" นี้เปนคําวินิจฉัยขอที่ ๒.
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เหงาหรือรากบัวเหลานั้นขึ้น แมรากฝอยยังไมขาด ก็ยังรักษาอยูกอน, ใบ
ก็ดี ดอกก็ดี เกิดที่ขอเหงาบัว มีอยู, แมในและดอกนั้น ก็ยังรักษา
อยู" ดังนี้, ก็แล ที่ปุมเหงาบัว มีหนาม เหมือนตุมสิวที่ในหนา
ของพวกคนเปนหนุมสาวฉะนั้น หนามนี้รักษาไมได เพราะไมใชเปน
ของยาว. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวไวแลวในดอกอุบลเปนตนนั่นเอง.
น้ําทั้งสิ้น ในชลาลัยทั้งหลาย มีบึงเปนตนฐานของปลาและเตาที่มี
เจาของ. เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด เอาเบ็ดก็ดี ขายก็ดี ไซก็ดี มือก็ดี
จับเอาปลาที่มีเจาของ ในที่ที่เลี้ยงไว, วัตถุปาราชิก จะครบดวยปลา
ตัวใด, เมื่อปลาตัวนั้นสักวาภิกษุยกขึ้นจากน้ํา แมเพียงปลายเสนผม
ภิกษุนั้น ตองปาราชิก. ปลาบางตัวเมื่อถูกจับ วิ่งไปทางโนนและทางนี้
กระโดดขึ้นไปยังอากาศ ตกลงไปที่ตลิ่ง, แมเมื่อภิกษุจับเอาปลาตัวที่อยู
ในอากาศหรือที่ตกลงไปที่ตลิ่งนั้น ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. เมื่อภิกษุ
จับเอาแมเตาที่คลายไปหาอาหารกินภายนอกของสระ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ก็เมื่อภิกษุใหสัตวน้ําพนจากน้ํา เปนปาราชิก.
[สมัยหลังพุทธกาลพวกชนขุดบอน้ําใชเลี้ยง]
ชนทั้งหลายในชนบทนั้น ๆ อาศัยทอสําหรับไขน้ําของสระใหญที่
ทั่วไปแกชนทั้งปวง ขุดเหมืองใหญ เชนกับแมน้ํานอยอันทั่วไปแก
ชนทั้งปวงเหมือนกัน. พวกเขาไดชักลํารางเล็ก ๆ จากเหมือนใหญนั้นไป
แลวขุดเปนบอไวเพื่อประโยชนแกการใชสอยของตน ๆ ที่ปลายลําราง.
และชนเหลานั้นมีความตองการน้ําในเวลาใด ในเวลานั้นจึงชําระลําราง
๑

๑. อุทกวาหก ฎีกาแกวา มหามาติก.
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เล็กในบอ และเหมืองใหญใหสะอาด แลวก็เปดทอไขน้ํา. ปลาทั้งหลาย
ออกจากทอไขน้ํานั้นพรอมกับน้ํา ไปถึงบอโดยลําดับแลวอยู. ในบรรดา
สระใหญเปนตนเหลานั้น ชนทั้งหลายไมหามผูที่จับปลาในสระและ
เหมืองใหญ แตหามไมยอมใหจับปลาทั้งหลายที่เขาไปในลํารางและบอน้ํา
เล็ก ๆ ของตน ๆ.
[ภิกษุจับเอาปลาที่เขาเลี้ยงปรับอาบัติตามราคาปลา]
ในบรรดาสระเปนตนเหลานั้น ภิกษุใด จับปลาในสระหรือในทอ
ไขน้ํา หรือในเหมืองใหญ ภิกษุนั้น อันพระวินัยธรพึงปรับอาบัติ
ดวยอวหาร. แตเมื่อจับปลาที่เขาไปในลํารางเล็ก ๆ หรือในบอแลว
พึงปรับอาบัติ ดวยอํานาจแหงราคาปลาที่จับได. ถาปลาที่กําลังถูกจับ
จากลํารางเล็ก ๆ และบอน้ํานั้น กระโดดขึ้นไปในอากาศ หรือตกลงมา
ที่ตลิ่ง, เมื่อภิกษุจับเอาปลานั้น ซึ่งอยูในอากาศ หรือที่อยูบนตลิ่ง
พนจากน้ําแลว ไมเปนอวหาร. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ชน
เหลานั้นเปนเจาของปลา ซึ่งอยูที่หวงหามของตนเทานั้น. จริงอยู
กติกาเห็นปานนี้ เปนกติกาในชนบทเหลานั้น. แมในเตา ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. ก็ถาวา ปลาที่กําลังจะถูกจับวายขึ้นจากบอไปลงลํารางเล็ก,
แมเมื่อภิกษุจับปลานั้นในลํารางเล็กนั้น เปนอวหารแท. แตไมเปน
อวหารแกภิกษุผูจับปลาที่วายขึ้นจากลํารางเล็กไปลงเหมืองใหญ และที่
วายขึ้นจากเหมืองใหญนั้นไปลงสระ. ภิกษุเอาเม็ดขาวสุกกลอปลาจากบอ
ไปขึ้นลํารางแลวจับเอา, เปนอวหารแกภิกษุนั้นแท. แตไมเปน
อวหารแกภิกษุผูลอจากลํารางนั้นไปขึ้นเหมืองใหญแลวจับเอา. ชนบาง
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พวก นําเอาปลาจากที่สาธารณะแกชนทั้งปวง บางแหงนั่นแล ใสเลี้ยง
ไวในบอที่หลังบานแลวฆาเสียวันละ ๒-๓ ตัว เพื่อประโยชนแกแกง
ออม. เมื่อภิกษุจับปลาเห็นปานนั้น ซึ่งอยูในน้ํา หรือบนอากาศ
หรือริมตลิ่งแหงใดแหงหนึ่ง เปนอวหารแท. แมในเตา ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน.
ก็ในฤดูแลง เมื่อกระแสดน้ําในแมน้ําขาดสาย น้ํายอมขังอยูในที่
ลุมบางแหง. มนุษยทั้งหลายโปรยผลไมเบื่อเมาและยาพิษเปนตน ลงใน
น้ํานั้น เพื่อความวอดวายแหงปลาทั้งหลายแลวไป. ปลาทั้งหลายกิน
ผลไมเบื่อเมา และยาพิษเปนตนเหลานั้น แลวตายหงายทองลอยอยู
บนน้ํา. ภิกษุใดไปในที่นั้นแลว จับเอาดวยทําในใจวา "เจาของ
ยังไมมาเพียงใด, เราจักจับเอาปลาเหลานี้เพียงนั้น," ภิกษุนั้น พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคา. เมื่อเธอถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา ไมเปน
อวหาร แตเมื่อเจาของใหนํามา เปนภัณฑไทย. มนุษยทั้งหลายโปรย
ยาพิษเบื่อปลาแลวพากันกลับไปนําภาชนะมาบรรจุใหเต็มแลวไป. พวกเขา
ยังมีอาลัยอยูวา "พวกเราจักกลับมาแมอีก" เพียงใด, ปลาเหลานั้น
ยังจัดวาเปนปลามีเจาของเพียงนั้น. แตเมื่อใด พวกเขาสิ้นอาลัยหลีกไป
เสียดวยปลงในวา "เราพอละ" จําเดิมแตนั้นไปเปนทุกกฏแกภกิ ษุผู
ถือเอาดวยไถยจิต, ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีบังสุกุลสัญญา. พึงทราบ
วินิจฉัยในชาติสัตวน้ําแมทุกชนิดเหมือนในปลาและเตา.
จบกถาวาดวยทรัพยตั้งอยูในน้ํา.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในเรือ
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในเรือ :- พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงแสดงเรือเปนอันดับแรกกอน จึงตรัสวา "นาวา นาม ยาย
ตรติ" ดังนี้. เพราะฉะนั้น ในอธิการวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในเรือนี้
โดยที่สุดแมรางยอมผา แมมัดไมไผ พึงทราบวา "เรือ" ทั้งนั้น.
สวนในการสมมติสีมา เรือประจําที่เขาขุดขางใน หรือตอดวยแผน
กระดานจัดทําไวโดยกําหนดอยางต่ําที่สุด บรรทุกคนได ๓ คนเทานั้น
จึงใชได. แตในอธิการวาดวยทรัพยอยูในเรือนี้ บรรทุกคนไดแมคน
เดียว ทานก็เรียกวา "เรือ" เหมือนกัน.
สองบทวา นาวาย นิกฺขิตฺต ความวา ภัณฑะอยางใดอยางหนึ่ง
เนื่องดวยอินทรียก็ตาม ไมเนื่องดวยอินทรียก็ตาม (เปนของที่เก็บไว
ในเรือ). ลักษณะการลักภัณฑะที่เก็บไวในเรือนั้น พึงทราบตามนัยที่
กลาวแลวในภัณฑะที่ตั้งอยูบนบกนั่นแล. การแสวงหาเพื่อน การเดิน
ไป การจับตอง และการทําใหไหว ในคําเปนตนวา "นาว
อวหริสฺสามิ" มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. สวนในคําวา "พนฺธน
โมจติ" นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- เรือลําใด เมื่อแกเครื่องผูกแลว ก็ยัง
ไมเคลื่อนจากฐาน, เครื่องผูกของเรือลํานั้น ภิกษุยังแกไมออกเพียงใด,
เปนทุกกฏเพียงนั้น, แตครั้นแกออกแลว เปนถุลลัจจัยก็มี เปนปาราชิก
ก็มี. คํานั้น จักมีแจงขางหนา. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
พรรณนาเฉพาะบาลีเทานี้กอน.
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สวนวินจิ ฉัยนอกบาลี ในเรื่องภัณฑะอยูในเรือนี้ มีดังตอไปนี้ :สําหรับเรือที่ผูกจอดไวในกระแสน้ําเชี่ยว มีฐานเดียว คือ เครือ่ งผูก
เทานั้น. เมื่อเครื่องผูกนั้น สักวาแกออกแลว ตองปาราชิก. ความ
ยุกติในเครื่องผูกนั้น ไดกลาวไวแลวในเบื้องตนนั่นแล. สวนในเรือที่
จมตั้งอยูแผไปตลอดประเทศแหงน้ําใด ๆ ประเทศแหงน้ํานั้น ๆ เปน
ฐานของเรือนนั้น. เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุกูเรือนั้นขึ้นขางบนก็ดี กดให
จมลงในเบื้องต่ําก็ดี ใหลว งเลยโอกาสที่เรือถูกในทิศทั้ง ๔ ไปก็ดี ก็
เปนปาราชิกในขณะที่พอเลยไป. เรือไมไดผูกจอดอยูตามธรรมดาของเรือ
ในน้ํานิ่ง เมื่อภิกษุฉุดลาก ไปขางหนาก็ดี ไปขางหลังก็ดี ขางซาย
และขางขวาก็ดี ครั้นเมื่อสักวาสวนที่ตั้งอยูในน้ําอีกขางหนึ่ง ลวงเลย
โอกาสที่สวนขางหนึ่งถูกไป เปนปาราชิก. เมื่อยกขึ้นขางบนใหพนจาก
น้ํา เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก เมื่อกดลงขางลางใหขอบปาก
ลวงเลยโอกาสที่พื้นทองเรือถูกตองไป เปนปาราชิก. สําหรับหรือที่
ผูกไวริมตลิ่ง จอดอยูในน้ํานิ่ง มีฐาน ๒ คือ เครือ่ งผูก ๑ โอกาสที่
จอด ๑. ภิกษุแกเรือนนั้นออกจากเครื่องผูกกอน ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง
ใหเคลื่อนจากฐาน โดยอาการอันใดอันหนึ่ง แหงอาการ ๖ อยาง ตอง
ปาราชิก. แมในการใหเคลื่อนจากฐานกอน แกเครื่องผูกทีหลัง ก็มี
นัยเหมือนกันนี้. โอกาสที่ถูกเที่ยว เปนฐานของเรือที่ยกขึ้นวางหงาย
ไวบนบก. กําหนดฐานของเรือนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง. แต
โอกาสที่ขอบปากถูกเทานั้น เปนฐานของเรือที่เขาวางคล่ําไว. ผูศึกษา
พึงทราบการกําหนดฐานของเรือแมนั้นไปโดยอาการ ๕ อยาง แลวทราบ
วาเปนปาราชิก ในเมื่อเรือสักวาลวงเลยโอกาสทีถ่ ูกขางใดขางหนึ่ง และ
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เบื้องบนไป เพียงปลายเสนผม. ก็แล โอกาสที่ไมหมอน (ขอนไม)
ถูกเทานั้น เปนฐานของเรือที่เขาเข็นขึ้นบกแลววางบนไมหมอนสองอัน.
เพราะฉะนั้น วินิจฉัยในเรือที่เขาวางบนไมหมอนนั้น พึงทราบตามนัย
ที่กลาวแลวใน ผาสาฎกเนื้อแข็งที่ (ปูไวแต) ตั้งอยูเฉพาะตอนบนเทา
เตียงเทานั้น และใน หลาวและทวนที่วางพาดไวบนบันไดแกว. แตวา
เมื่อเรือผูกเชือกไว ไมใชเพียงแตโอกาสที่ถูกตองเทานั้น เปนฐานแหง
เรือที่เขายังมิไดแกเชือกซึ่งยาวประมาณ ๖๐-๗๐ วา แลวดึงมาทําใหเกย
ติดแผนดินตั้งไวบนบกพรอมกับเชือก, โดยที่แท พึงทราบวา "ดาน
ยาวเพียงที่สวนเบื้องหลังของโอกาสที่เรือตั้งอยูบนแผนดิน ตั้งแตปลาย
เชือกมา เปนฐาน สวนดานขวางประมาณที่สุดรอบที่เรือและเชือกตั้ง
อยูบนแผนดิน เปนฐาน สวนดานขวางประมาณที่สุดรอบที่เรือและเชือกตั้ง
ขวางก็ดี พอสักวาใหสวนที่จดดินอีกขางหนึ่งเลยโอกาสที่สวนขางหนึ่ง
ถูก เปนปาราชิก, เมื่อยกขึ้นขางบนใหพนจากแผนดินพรอมทั้งเชือก
เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก.
อนึ่ง ภิกษุใด มีไถยจิต ขึ้นไปยังเรือที่จอดอยูที่ทา ใชถอหรือ
พายใหแลนไป, ภิกษุนั้น ตองปาราชิก. แตถาภิกษุกางรมหรือเอา
เทาทั้งสองเหยียบจีวร แลวเอามือทั้งสองยกชูขึ้นทําตางในเรือใหกินลม,
ลมแรงพัดมาพาเรือไป, เรือนั้นเปนอันนําไปดวยลมนั่นแล. อวหาร
ไมมีแกบุคคล. มีแตความพยายาม. แตความพยายามนั้น หาใชเปน
ความพยายามในอันที่ใหเคลื่อนจากฐานไม. ก็ถาเรือนั่นแลนไปอยู
๑

๒

๑. สมนฺตปาสาทิกา ภาค ๑/๓๘๗.
๒. สมนฺตปาสาทิกา ภาค ๑/๓๘๙.
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อยางนั้น ภิกษุงดไมใหแลนไปตามปกติเสีย นําไปยังทิสาภาคสวนอื่น
ตองปาราชิก. เรือที่แลนไปถึงทาแหงบานทาใดทาหนึ่งเอง ภิกษุไม
ใหเคลื่อนจากฐานเลยขายเสียแลวก็ไป, ไมเปนอวหารเลย, แตเปน
ภัณฑไทย ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในเรือ.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในยาน
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในยาน :- พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงยานกอน จึงตรัสวา "ยาน นาม วยฺห" เปนตน
ในคําวา "วยฺห" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:ยานที่ปด ดวยแผนกระดานขางบน คลายกับมณฑปก็ตาม ที่เขา
ทําปดคลุมไวทั้งหมดก็ตาม ชื่อวา วอ. คานหาม (นั้น) เขาใสไมกลอน
ซึ่งสําเร็จดวยทองและเงินเปนตนไวที่ขางทั้งสอง แลวทําไวโดยนัย
ดังปครุฑ รถและเกวียนปรากฏชัดแลวแล. ภัณฑะที่มีวิญญาณหรือ
ไมมีวิญญาณ ซึ่งเขาเก็บไวดวยอํานาจเปนกองเปนตน ในบรรดาวอ
เปนตนเหลานั้น แหงใดแหงหนึ่ง เมื่อภิกษุใหเคลื่อนจากฐานดวยไถยจิต
พึงทราบวา เปนปาราชิก โดยนัยดังทีก่ ลาวไวแลวในภัณฑะที่ตั้งอยูใน
เรือและที่ตั้งอยูบนบก. สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :- ภัณฑะมี
ขาวสารเปนตนอยูในยาน ภิกษุถือเอาในตะกรา แมเมื่อไมยกตะกราขึ้น
เมื่อตบตะกราแลวทําความติดเนื่องเปนอันเดียวกันแหงขาวสารเปนตน
ใหกําเริบขาดจากกันเทานั้น ก็เปนปาราชิก. นัยนีย้ อมใชไดแมในสิ่ง
ของที่ตั้งอยูบนบกเปนตน. กิจทั้งหลายมีการแสวงหาเพื่อนเปนตน ใน
คําวา "เราจักลักยาน" มีนับดังที่กลาวแลวนั่นแล.
ก็ในคําวา "านา จาเวติ" นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- สําหรับ
ยานที่เทียมดวยโคคู มี ๑๐ ฐาน คือ เทาทั้ง ๘ ของโคทั้ง ๒ และ
๑

๑. โยชนาวาเปน ปฏเกน ก็มี ถาเชนนั้นก็นาจะหมายความวา เอาตะกราโกยใหขาวสารเปนตน
ขาดตอนกัน.
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ลอ ๒. เมื่อภิกษุมีไถยจิตขึ้นเกวียนนั้น นั่งบนแอกขับไป เปนถุลลัจจัย
ในเมื่อโคทั้ง ๒ ยกเทาขึ้น. และเมื่อโอกาสเพียงปลายเสนผมลวงเลยไป
จากประเทศที่ลอทั้ง ๒ จดแผนดิน เปนปาราชิก. แตถาโคทั้ง ๒ รูวา
"ผูนี้มิใชเจาของของเรา" แลวสลัดแอกทิ้ง ไมยอมเข็นไป หยุดอยู
ก็ตาม ดิ้นรน (พยศ) อยูก็ตาม, ยังรักษาอยูกอน. เมื่อภิกษุจัดโคทั้ง ๒
ใหยืนเคียงกันตรง ๆ แลวพาดแอกเทียมใหมั่น แทงดวยปะฏักขับไป
อีก เปนถุลลัจจัย ในเมื่อโคเหลานั้นยกเทาขึ้น ตามนัยที่กลาวแลว
นั่นแล เปนปาราชิก ในเมื่อลอเคลื่อนที่ไป. ถาแมในทางที่มีโคลนตม
ลอขางหนึ่งติดแลวในโคลน, โคหมุนลอขางที่ ๒ วนเวียรอยู. อวหาร
ยังไมมีกอน เพราะลอขางหนึ่งยังคงตั้งอยู. แตเมื่อภิกษุจัดโคทั้ง ๒
ใหยืนเคียงกันตรง ๆ อีกแลวขับไป เมื่อลอขางที่ตั้งอยูเลนโอกาสที่ถูก
ไป เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก. และพึงทราบความตางกันแหง
ฐานของยานที่เทียม โดยอุบายนี้ คือ ยานที่เทียม ๔ มีฐาน ๑๘ ที่เทียม
๘ มีฐาน ๓๔. สวนยานในที่มิไดเทียม เขาใชไมค้ําที่ตรงแอกอันหนึ่ง
และค้ําขางหลัง ๒ อัน จอดไว, ยานนั้น มีฐาน ๕ ดวยอํานาจแหงไมค้ํา
๓ อัน และลอทั้ง ๒. ถาไมค้ําที่ตรงแอก เขาบากเปนงามที่ตอนลาง มี
ฐาน ๖. สวนยานที่ไมไดค้ําไวขางหลัง ค้ําที่แอกเทานั้น มีฐาน ๓ บาง
๔ บาง ดวยอํานาจแหงไมค้ํา. สําหรับยานที่เขาตั้งไวบนแผนกระดาน
หรือทอนไมทางแอก มีฐาน ๓. ยานที่เขาตั้งไวที่แผนดิน ก็เหมือนกัน.
เมื่อภิกษุฉุดลากหรือยกยานนั้น ใหเคลื่อนฐานไปขางหนาและขางหลัง
เปนถุลลัจจัย. เมื่อเลยฐานที่ลอทั้ง ๒ จดอยูไป เพียงปลายเสนผม
ก็เปนปาราชิก. สําหรับยานที่เขาถอดลอออกแลวเอาหัวเพลาทั้ง ๒ พาด
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ไวบนไม มีฐาน ๒. ภิกษุเมื่อฉุดลากหรือยกยานนั้น ใหลวงเลยไปโอกาส
ที่ถูกไป เปนปาราชิก. ยานที่เขาตั้งไวบนแผนดิน มีฐาน ๕ ดวย
อํานาจแหงที่ซึ่งตั้งไวดวยแอก และดวยไมค้ําเพลา ๔ อัน. ภิกษุจับยาน
นั้นที่แอกฉุดลากไป เมื่อที่สุดขางหลังไมค้ําเพลา เลยที่สุดขางหนาไป
เปนปาราชิก. ภิกษุจับที่ไมค้ําเพลาฉุดลากไป เมื่อที่สุดขางหนาไมค้ํา
เพลา เลยทีส่ ุดขางหลังไป เปนปาราชิก. ภิกษุจับขาง ๆ ฉุดลากไป
เมื่อเลยฐานที่ไมค้ําเพลานั่นแหละตั้งขวางอยู เปนปาราชิก. ภิกษุจับตรง
กลางยกขึ้น เมื่อพนแผนดิน เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก. ถา
ไมมีไมค้ําเพลา เขาก็ทําแปรกใหเทากันทีเดียว แลวเจาะตรงกลางสอด
หัวเพลาเขาไป. ยานนั้นตั้งอยูถูกแผนดินทั้งหมด โดยรอบพื้นเบื้องต่ํา.
ในยานนั้น พึงทราบวา เปนปาราชิก ดวยอํานาจเลยฐานที่ถูกใน
๔ ทิศ และเบื้องบน. ลอที่เขาวางเอาดุมตั้งบนภาคพื้น มีฐานเดียว
เทานั้น. การกําหนดลอนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง. ลอทีต่ ั้งให
ขาวกงและดุม (ดิน) มีฐาน ๒. เมื่อภิกษุเอาเทาเหยียบสวนที่ตั้งขึ้น
แหงกงใหถูกที่พื้นแลวจับที่กําหรือที่กงยกขึ้น ทีท่ ี่ตนทําไมจัดเปนฐาน.
เพราะเหตุนั้น เมื่อสวนที่ตั้งขึ้นนั้น แมยังตั้งอยู แตพอเลยฐานที่เหลือ
(จากสวนนั้น) ไป ก็เปนปาราชิก. แมลอที่เขาวางพิงฝาไว ก็มีฐาน
๒. บรรดาฐานทั้ง ๒ นั้น เมื่อภิกษุทําใหพื้นจากฝาครั้งแรก เปน
ถุลลัจจัย. ภายหลังในเมื่อยกขึ้นจากแผนดิน เพียงปลายเสนผม เปน
ปาราชิก. แตเมื่อภิกษุทําใหพนจากแผนดินทีแรก ถาฐานอันตั้งอยูที่ฝา
ยังไมกําเริบ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ถาเมื่อภิกษุจับที่กําฉุดลากไปขางลาง
๑

๑. ฎีกาวิมติวโิ นทนีวา อุทธฺ ิโยว อุทฺธิขาณุกาติ วุตฺตา.
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สวนสุดขางบนแหงโอกาสที่ตั้งถูกฝา เลยสวนขางลางไป เปนปาราชิก.
เจาของยานในยานที่กําลังเดินไปตามทางลงจากยานดวยกรณียะบางอยาง
แวะออกจากทางไป. ถาภิกษุรูปอื่นเดินสวนทางมาเห็นยานวางจากการ
อารักขา คิดวา "เราจักลักยานไป" แลวจึงขึ้นยานนั้น. โคทั้งหลาย
พาหลีกไปเอง เวนความพยายามของภิกษุนั้นนั่นเทียว ไมเปนอวหาร.
คําที่เหลือ เปนเชนดังทีกลาวไวแลวในเรือ ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในยาน.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 290

กถาวาดวยภาระ
ถัดจากภัณฑะที่ตั้งอยูในยานนี้ไป ภาระนั่นแล ชื่อวา ภารัฏฐะ.
ภาระนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว ๔ ประการ ดวยอํานาจ
แหงภาระบนศีรษะเปนตน. ใน (เรือ่ ง) ภาระนั้น พึงทราบการกําหนด
อวัยวะมีศีรษะเปนตน เพื่อความไมฟนเฝอในภาระทั้งหลาย มีภาระ
บนศีรษะเปนตน. บรรดาอวัยวะเหลานั้น พึงทราบการกําหนดศีรษะ
กอน; หลุมคอที่ขางหนาคอ ขวัญที่ชายผมของคนบางพวกมีที่หลังคอ.
ผมของคนบางพวกเกิดลามลงมาที่ขางทั้ง ๒ ของหลุดคอนั่นแหละ และ
สวนเบื้องตนของอวัยวะที่เรียกกันวา หมวกหู. กําหนดดังกลาวนี้ เปน
กําหนดอยางต่ํา. เบื้องบนจากกําหนดอยางต่ํานั้นขึ้นไป เปนศีรษะ.
ภาระที่ตั้งอยูในระหวางนี้ ชื่อวา ภาระบนศีรษะ.
ในขางทั้ง ๒ เบื้องต่ําตั้งแตหมวกหูลงมา เบื้องบนตั้งแตขอศอก
ขึ้นไป, เบื้องต่ําตั้งแตขวัญที่หลังคอ และหลุมคอลงมา เบื้องบน
ตั้งแตขวัญกลางหลังและแตลิ้นปตรงกลางกําหนดอกขึ้นไป ชือ่ วาคอ.
ภาระที่อยูในระหวางนี้ ชื่อวาภาระที่คอ.
สวนเบื้องต่ําแตขวัญกลางหลัง และแตลิ้นปล งมาจนถึงปลายเล็บ
เทา, นี้เปนการกําหนดแหงสะเอว. ภาระที่ตั้งอยูที่สรีระโดยรอบใน
ระหวางนี้ ชื่อวา ภาระที่สะเอว.
สวนเบื้องต่ําตั้งแตขอศอกลงมา จงถึงปลายเล็บมือ,นี้เปนการ
๑

๑. ความหมายวาภาระเทานัน้ ทานทําศัพทเปน ภารฏ ก็เพื่อจะใหมีรูปเหมือนกับ ภุมฺมฏ
ถลฏ อากาสฏฐ...
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กําหนดแหงของที่หิ้ว. ภาระที่ตั้งอยูในหวางนี้ ชื่อวา ภาระที่หิ้วไป.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยลําดับ ในคําวา " สีเส ภาร"
เปนตน ดังตอไปนี้ :- ภิกษุใดอันพวกเจาของมิใหสั่งวา "ทานจง
ถือเอาภัณฑะนี้ไปในที่นี้" พูดเองเลยวา "ทานจงมอบภัณฑะชื่อนี้
ใหแกขาพเจา, ขาพเจาจะนําเอาภัณฑะของพวกทานไป" ดังนี้ แลว
เอาศีรษะทูนภัณฑะของพวกชนเหลานั้นเดินไป ลูบคลําภัณฑะนั้นดวย
ไถยจิต ตองทุกกฏ. เมื่อยังไมทันใหเลยเขตกําหนดศีรษะตามที่กลาว
แลว เปนแตลากใหเลื่อนไปขางโนนขางนี้บาง ใหเลื่อนกลับมาบาง
ตองถุลลัจจัย. เมื่อภัณฑะนั้นพอเธอลดลงสูคอ แมพวกเจาของจะมี
ความคิดวา "จงนําไปเถิด" ดังนี้ ก็ตาม ถึงกระนั้น ก็ตองปาราชิก
เพราะเจาของมิไดสั่งไว. อนึ่ง เมื่อเธอแมไมไดลดลงมาสูคอ แตให
พนจากศีรษะ แมเพียงปลายเสนผม ก็เปนปาราชิก. อนึ่ง สําหรับ
ภาระคู สวนหนึ่งตั้งอยูบนศีรษะ สวนหนึ่งตั้งอยูที่หลัง. ในภาระคูนั้น
พึงทราบวินิจฉัยดวยอํานาจแหงฐาน ๒. แตเทสนานี้ ทรงปรารภดวย
อํานาจแหงภาระบนศีรษะลวนๆ เปนตนเทานั้น. อนึ่ง แมในภาระที่
คอ เปนตน ก็มีวินิจฉัยเหมือนที่กลาวไวในภาระบนศีรษะนี้แหละ.
สวนในคําวา หตฺเถ ภาร นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ภาระที่
หิ้วไป เรียกวาภาระในมือ เพราะเปนของที่ถือไปดวยมือ. ภาระนั้น
จะเปนของที่ถือเอาจากพื้นดินกอนทีเดียว หรือจะเปนของที่ถือเอาจาก
ศีรษะเปนตน ดวยจิตบริสุทธิ์ก็ตามที ยอมถึงความนับวา "ภาระในมือ"
ทั้งนั้น. เมื่อภิกษุเห็นที่รกชัฏเชนนั้น (คือพอจะซอนของได) ปลง
๑

๑. โยชนาตั้งวิเคราะหบทปลงเปนวิเสสนะ แปลวา ของผูมีภาระคู.
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ภาระนั้นลงที่พื้นดิน หรือที่กอไมเปนตน เมื่อภาระนั้นพอพนจากมือ
ก็เปนปาราชิก.
ก็ในคําวา "ภูมิโต คณหาติ" นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อภิกษุ
ปลงภาระเหลานั้นอยางใดอยางหนึ่งลงบนพื้นดินดวยบริสุทธิ์ เพราะ
เหตุมีอาหารเชาเปนตน แลวมีไถยจิตยกขึ้นอีก แมเพียงเสนผมเดียว
ก็เปนปาราชิก ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยภาระ.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในสวน
พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ตั้งอยูในสวนตอไป :- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงสวนกอน จึงตรัสวา "สวนดอกไม
สวนผลไม ชื่อวา สวน" ดังนี้. บรรดาสวนเหลานั้น สวนเปนที่บาน
แหงดอกไมทั้งหลาย มีดอกมะลิเปนตน ชื่อวา สวนดอกไม. สวนเปน
ที่เผล็ดแหงผลไมทั้งหลาย มีผลมะมวงเปนตน ชื่อวา สวนผลไม
วินิจฉัยภัณฑะที่เขาเก็บไวโดยฐาน ๔ แมในสวน มีนัยดังกลาวแลว
ในภัณฑะที่ตั้งอยูในแผนดินเปนตนนั่นแล. สวนวินิจฉัยในของซึ่งเกิด
ในสวนนั้น พึงทราบดังนี้:- บทวา มล ไดแก รากไมชนิดใดชนิด
หนึ่ง มีแฝกและตะไครเปนตน เมื่อภิกษุถอนรากนั้น ถือเอาก็ดี ถือ
เอาที่เขาถอนไวแลวก็ดี วัตถุแหงปาราชิกจะเต็มดวยรากใด, ครั้นเมื่อ
รากนั้น อันเธอถือเอาแลว เปนปาราชิก. แมเหงามัน ก็สงเคราะห
เขาดวยรากเหมือนกัน. ก็เมื่อภิกษุถอนขึ้น เมื่อเหงานั้นแมมีประมาณ
นอยยังไมขาด เปนถุลลัจจัยเทานั้น คําที่เหลือ พึงทราบตามนัยที่
กลาวไวแลวในเหงาบัวนั่นแล.
บทวา ตจ ไดแก เปลือกไมชนิดใดชนิดหนึง่ ที่ถึงความ
เปนของควรประกอบเพื่อเปนเภสัช หรือเพื่อเปนเครื่องยอม. เมื่อภิกษุ
ลอกเปลือกไมนั้น แลวถือเอา หรือถือเอาเปลือกไมที่เขาลอกไวแลว
เปนปาราชิก โดยนับที่กลาวไวแลวในรากไมนั่นแล.
บทวา ปุปฺผ ไดแก ดอกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง มีมะลิลาและ
มะลิซอนเปนตน. เมื่อภิกษุเก็บเอาดอกไมนั้น หรือถือเอาดอกไม
ที่เขาเก็บไวแลว เปนปาราชิก โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในดอกอุบล
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และดอกปทุมนั่นแล. จริงแล กานก็ดี ขั้วก็ดีแมของดอกไมทั้งหลาย
ยังไมขาด ก็ยังรักษาอยู. แตสําหรับดอกไมบางเหลา มีแกนอยูภ ายใน
กาน แกนนัน้ รักษาไมได.
บทวา ผล ไดแก ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่ง มีผลมะมวงและผล
ตาลเปนตน. วินิจฉัยสําหรับภิกษุผูถือเอาผลไมนั้นจากตนไม ขาพเจา
ไดกลาวไวแลวในกถาวาดวยภัณฑะที่คลองไวบนตนไม. ผลไมที่เขา
เอาออกไปวางไว สงเคราะหเขาดวยภัณฑะที่ตั้งอยูบนพื้นดินเปนตน
นั่นแล.
สองบทวา อาราม อภิยฺุชติ ความวา ภิกษุกลาวเท็จตูเอา
สวน ซึ่งเปนของคนอื่นวา "นี้เปนสวนขอขาพเจา" ดังนี้ เปนทุกกฏ
เพราะเปนประโยคแหงอทินนาทาน.
หลายบทวา สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ มีความวา ภิกษุยัง
ความสงสัยใหเกิดขึ้นแกเจาของสวน เพราะความเปนผูฉลาดในการ
วินิจฉัย หรือเพราะอาศัยคนที่มีกําลังเปนตน. คืออยางไร ? คือตาม
ความจริง เจาของเห็นภิกษุนั้น ซึ่งเปนผูขวนขวายในการวินิจฉัยอยู
อยางนั้น จึงคิดวา "เราจักอาจทําสวนนี้ใหเปนของตน หรือไมอาจ
หนอ ?" ความสงสัย เมื่อเกิดขึ้นแกเจาของนั้นอยางนี้ ยอมชื่อวา เปน
อันภิกษุนั้นใหเกิดขึ้นแลว เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ยอมตองถุลลัจจัย.
สองบทวา ธุร นิกฺขปิ ติ มีความวา ก็เมื่อใด เจาของทอดธุระ
เสียดวยคิดวา "ภิกษุนี้ หยาบชาทารุณ พึงทําแมซึ่งอันตรายแกชีวิต
และพรหมจรรยของเรา, บัดนี้ เราไมตองการสวนนี้ละ," เมื่อนั้น
๑

๑. อภิยฺุขติ แปลกันมาวา ตู แตในฎีกาแกวา อภิยฺุขตีติ โจเทติ อฏฏ กโรติ ความไปทางฟอน
รอง.
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ภิกษุผูตู ยอมตองปาราชิก หากแมตนจะเปนผูทําการทอดธุระเสียเอง
ก็ตาม. แตถา เจาของทอดธุระแลว ภิกษุผูตูไมทอดธุระ ยังมีความ
อุตสาหะในความเปนของจะพึงใหคืนทีเดียว ดวยคิดวา "เราจักบีบคั้น
เจาของสวนนี้ใหหนักแลวแสดงการใชอํานาจของเรา ตั้งเจาของสวน
คนนั้นไวในความเปนผูยอมรับฟง แลวจึงจักใหคืน" ดังนี,้ ยังรักษา
อยูกอน. ถาแมภิกษุผูตู ครั้นชวงชิงเอามาแลว ก็ทอดธุระเสีย ดวย
คิดวา "บัดนี้ เราจักไมคืนสวนนั้นใหแกเจาของคนนี้" สวนเจาของ
ยังไมทอดธุระ ยังแสวงหาพรรคพวก ยังรอคอยเวลาอยู ดวยคิดวา
"เราไดลัชชีบริษัทเสียกอน ภายหลังจึงจักรู" ดังนี้ ยังเปนผูมีความ
อุตสาหะในการเอาคืนนั่นเทียว, ก็ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แตเมื่อใด
แมภิกษุผูตูนั้นทอดธุระเสีย ดวยคิดวา "เราจักไมคืนให" ทั้งเจาของ
ก็ทอดธุระเสีย ดวยคิดวา "เราจักไมไดคืน" ทั้งสองฝายทอดธุระเสีย
ดังกลาวมานี้; เมื่อนั้น ภิกษุผูตู เปนปาราชิก. แตถาภิกษุครั้นตูแลว
ก็ทําการวินิจฉัยความเสียเอง เมื่อวินิจฉัยยังไมเสร็จ ทั้งเจาของก็มิไดทํา
การทอดธุระ รูอยูทีเดียววา ตนมิใชเปนเจาของถือเอาดอกไม หรือ
ผลไมบางอยางจากสวนนั้น พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ.
บทวา ธมฺมฺจรนฺโต ไดแก ภิกษุผูตู ทําการตัดสินในภิกษุสงฆ
หรือในราชตระกูล.
สองบทวา สามิก ปราเชติ ความวา ติดสินบนพวกผูพิพากษา
แลวอางพยานโกง ยอมชนะเจาของสวน.
สองบทวา อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ความวา มิใชจะเปนปาราชิก
เฉพาะภิกษุผูฟองรองนั้นอยางเดียวก็หามิได พวกภิกษุผูพิพากษาโกงก็ดี
๑

๑. ฎีกาก็เปน กตธุรนิกฺเขโป. แตโยชนา วา อกโต ธุรนิกฺเขโป เอเตนาติ อกตธุรนิกเฺ ขโป.
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ผูเปนพยานโกงก็ดี ผูแกลงดําเนินคดีในการใหสําเร็จประโยชนแกภิกษุ
ผูฟองรองนั้น ก็เปนปาราชิกทั้งหมด. ก็ในคําวา "ธมฺมฺจรนฺโต"
นี้ พึงทราบความพายแพ ดวยอํานาจเจาของทอดธุระเทานั้น. จริงอยู
เจาของผูยังไมทอดธุระ ชื่อวาอันผูอื่นใหพายแพไมไดเลย (คือยังไมจัด
วาแพ).
หลายบทวา ธมฺมฺตรนฺโต ปรชฺชติ ความวา แมถาภิกษุถึง
ความพายแพเอง เพราะคําพิพากษาเปนไปโดยธรรม โดยวินัย โดย
สัตถุศาสน. แมอยางนี้ เธอก็ตองถุลลัจจัย เพราะทําการบีบคั้นเจาของ
ดวยการกลาวเท็จเปนปจจัย ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในสวน.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในวิหาร
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยแมที่ตั้งอยูในวิหารตอไป :- ทรัพยที่
เก็บไวโดยฐาน ๔ มีนับดังกลาวแลวนั่นแล. ก็วินจิ ฉัยแมในการตูเอา
ในทรัพยที่ตั้งอยูในวิหารนี้ พึงทราบดังนี้:- เมื่อภิกษุตูเอาวิหารก็ดี
บริเวณก็ดี อาวาสก็ดี ทั้งใหญ ทั้งเล็ก ซึ่งเขาถวายพวกภิกษุอุทิศสงฆ
มาจาทิศทั้ง ๔ ตูไมขึ้น, ทั้งไมอาจเพื่อจะชวงชิงถือเอาได. เพราะเหตุไร ? เพราะไมมีการทอดธุระแหงภิกษุทั้งปวง. จริงอยู ภิกษุทั้งหมด
ผูอยูในทิศทั้ง ๔ จะทําการทอดธุระในวิหารเปนตน ที่เปนของสงฆนี้
ไมไดแล. แตภิกษุผูตูถือเอาสิ่งของของคณะ อันตางดวยคณะผูกลาว
ทีฆนิกายเปนตน หรือของเฉพาะบุคคลหนึ่ง ยอมอาจทําคณะและ
เฉพาะบุคคลหนึ่งเหลานั้นใหทอดธุระได, เพราะฉะนั้น ในสิ่งของ
ของคณะและเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั้น พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยดังที่กลาว
ไวแลวในสวน.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในวิหาร.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในนา
พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ตั้งอยูในนาตอไป :- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงนากอน จึงตรัสวา "ที่ซึ่งปุพพัณณชาติ หรือ
อปรัณณชาติเกิด ชื่อวา นา. บรรดาปุพพัณณชาติเปนตนนั้น ขาวเปลือ
๗ ชนิด มีขาวสาลีเปนตน ชื่อวา อปรัณณชาติ. แมไรออยเปนตน ก็
สงเคราะหเขาในบทวา "อปรัณณชาติ. นี้เหมือนกัน. ภัณฑะที่เขา
เก็บไวโดยฐาน ๔ แมในทรัพยที่ตั้งอยูในนานี้ ก็มีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
ก็ในทรัพยที่เกิดขึ้นในนานั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อภิกษุรูด
รวงขาวสาลีเปนตนเอา (เมล็ดขาว) ก็ดี เอามือเด็ดเอาที่ละรวงๆ
หรือใชเคียวเกี่ยวเอาก็ดี หรือถอนรวมกันเอาที่ละมาก ๆ ก็ดี วัตถุปาราชิก
จะครบในเมล็ด ในรวง ในกํา หรือในผลมีถั่วเขียวและถั่วราชมาส
เปนตนใน ๆ เมื่อเมล็ดเปนตนนั้น ๆ สักวาเธอใหหลุดจากขั้ว ก็เปน
ปาราชิก, สวนกานก็ดี ใยก็ดี เปลือกก็ดี ที่ยังไมขาด แมมีประมาณ
นอย ก็ยังรักษาอยู, ลําตนขาวเปลือกแมเปนของยาว กานของรวง
ขาวเปลือก ยังไมหลุดออกไปจากลําตนขาวเพียงใด, ก็ยังรักษาอยูเพียง
นั้น. เมื่อพื้นลางของกานหลุดออกไปจากลําตนขาวแลว แมเพียงปลาย
เสนผม พระวินัยธรพึงปรับอาบัติดวยอํานาจราคาสิ่งของ. ก็เมื่อภิกษุใช
๑

๒

๑. นัยฎีกาสารตฺถทีปนี ภาค ๒ /๒๒๓.
๒. ฎีกาวา ถอนถั่วเขียวและถั่วราชมาสเปนตน

.
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เคียวเกี่ยวถือเอา ครั้นเมื่อลําตนขาวอยูในกํามือ แมขาดแลวในตอนลาง,
ถารวงทั้งหลายยังเกี่ยวพันกันอยู, ยังรักษาอยูกอน. แตเมื่อเธอสางแลว
ยกขึ้น แมเพียงปลายเสนผม, ถาวัตถุปาราชิกครบ เปนปาราชิก. ก็แล
เมื่อภิกษุถือเอาขาวเปลือกที่เจาของเกี่ยววางไวพรอมทั้งฟาง หรือทําให
หมดฟาง,
๑

๒วัตถุปาราชิกจะครบดวยรวงใด, ครั้นเมื่อรวงนั้นอันเธอถือ

เอาแลว เปนปาราชิก. ถาเธอกําหนดหมายไววา "เราจักนวดขาว
เปลือกนี้ แลวจัดฝดถือเอาแตขาวสารเทานั้น" ดังนี,้ ยังรักษาอยูกอน.
แมเมื่อเธอใหเคลื่อนจากฐาน ในการนวดและฝด ยังไมเปนปาราชิก,
ภายหลัง เมื่อพบทําใหเขาไปในภาชนะ ก็เปนปาราชิก. สวนการตูเอา
ในทรัพยที่ตั้งอยูในนานี้ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในการปกกลักรุกล้ําเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขึ้นชื่อวาแผนดิน
เปนของหาคามิได; เพราะเหตุนั้น พวกเจาของจะเห็นหรือไมเห็นก็ตาม,
ถาวาภิกษุทําประเทศแหงแผนดิน แมเพียงปลายเสนผมใหเปนของของ
ก็ตาม พอเธอรุกล้ําเสร็จ ก็เปนปาราชิก แกเธอดวย แกภิกษุทั้งปวง
ผูรวมฉันทะดวย. แตที่นานั้น เปนของที่จะพึงถือเอาไดดวยหลัก ๒
อัน, เปนถุลลัจจัยเพราะหลักอันที่ ๑ เปนปาราชิกเพราะหลักอันที่ ๒.
ถาเปนของทีจ่ ะพึงถือเอาไดดวยหลัก 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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อันหนึ่ง เปนปาราชิกเพราะหลักอีกอันหนึ่ง ดวยประการฉะนี้. ก็
ปาราชิกนั้นแล ยอมมีเพราะความทอดธุระของพวกเจาของ. ในการรุก
ล้ําดวยเชือกเปนตน ก็มีนยั อยางนี้.
บทวา รชฺชุ วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะใหผูอื่น
รูวา "นานี้เปนของเรา" ขึงเชือกก็ตาม ทอดไมวัดลงก็ตาม ตอง
ทุกกฏ เมื่อเธอทําในใจวา "บัดนี้เราจักทําใหเปนของของตนดวย
๒ ประโยค" บรรดาสองประโยคนั้น เปนถุลลัจจัยเพราะประโยคที่ ,
เปนปาราชิกเพราะประโยคที่ ๒.
บทวา วตึ วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะทํานาของผู
อื่นใหเปนของของตน ดวยอํานาจแหงการลอม จึงปกหลังกระทูลง
ตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค, เมื่อประโยคหนึ่งยังไมสําเร็จ เปนถุลลัจจัย.
เมื่อประโยคนั้นสําเร็จแลว เปนปาราชิก. ถาเธอไมอาจทําดวยประโยค
มีประมาณเทานั้น แตอาจทําใหเปนของของตนได ดวยลอมไวดวย
กิ่งไมเทานั้น แมในการทอดกิ่งไมลง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ภิกษุอาจ
เพื่อจะลอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเปนของของตนได ดวย
ประการอยางนี้, ในวัตถุนั้น ๆ พึงทราบวา เปนทุกกฏเพราะประโยค
ตน ๆ, เปนถุลลัจจัยเพราะประโยคอันหนึ่ง บรรดาสองประโยคในที่สุด,
เปนปาราชิกเพราะประโยคนอกจากนี้.
บทวา มริยาท วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะใหเขารู
นาของผูอื่นวา "นี้เปนนาของเรา" จึงทําเขตแดนนาของตนใหรุกล้ําเขา
ไป โดยใหคันนาเลยนาเลยนาของผูอื่น หรือเอาดินรวนและดินเหนียวเปนตน
๑

๑. ฎีกาแก ยฏึ วา มานทณฺฑ.
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มาขยายทําใหกวางออกไป หรือวาจัดตั้งแขตแดนที่ยังไมไดทํา ตอง
ทุกกฏในประโยคตน ๆ, เปนถุลลัจจัยเพราะประโยคอันหนึ่ง บรรดา
สองประโยคสุดทาย, เปนปาราชิกเพระประโยคนอกจากนี้ ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในนา.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่
พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่ตอไป :- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงพื้นที่กอน จึงตรัสวา "วตฺถุ นาม
อารามวตฺถุ วิหารวตฺถุ (ที่ชื่อวาพื้นที่ ไดแกพื้นทีส่ วน พื้นที่วิหาร)"
ดังนี้. บรรดาพื้นที่สวนเปนตนนั้น ภูมิภาคที่เขาไดปลูกพืช หรือ
ตนไมที่ควรปลูกไวเลย แผวถางพื้นดินไดอยางเดียว หรือลอมดวย
กําแพง ๓ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง จัดไวเพื่อประโยชนแกสวนดอกไม
เปนตน ชื่อวา พื้นที่สวน. ภูมิภาคที่เขาจัดไว เพื่อประโยชนแกวิหาร
บริเวณ และอาวาสแตละหนึ่ง โดยนัยนั่นแหละ ชื่อวา พื้นที่วิหาร.
ภูมิภาคแมใด ในกาลกอน เปนสวน หรือเปนวิหาร ภายหลังรางไป
ตั้งอยูเพียงภูมิภาค ไมสําเร็จกิจแหงสวนและวิหาร, ภูมิภาคแมนั้น ก็
สงเคราะหโดยการรวมเขาในอารามวัตถุและวิหารวัตถุเหมือนกัน. สวน
วินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่สวนและพื้นวิหารนี้ เปนเชนกับที่กลาว
แลวในนานั่นเอง ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่.
คําที่ควรจะกลาวในทรัพยที่ตั้งอยูในบาน ขาพเจาไดกลาวไวแลว
ทั้งนั้น.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในปา
วินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในปา พึงทราบดังนี้:- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงปากอน จึงตรัสวา "อรฺ นาม ย
มนุสฺสาน ปริคฺคหิต โหติ, ต อาฺ (ทีช่ ื่อวาปา ไดแกสถานที่ใด
เปนสถานที่มนุษยหวงแหน สถานทีน่ ั้นชื่อวาปา)" ดังนี้. ในคําวา
"อรฺ" นัน้ มีวินิจฉัยดังนี้:- เพราะขึ้นชื่อวาปา แมที่พวกมนุษย
หวงแหนก็มี แมที่ไมหวงแหนก็มี, แตในอธิการนี้ ทรงประสงคเอา
ปาที่เขาหวงแหน มีการอารักขา เปนแดนที่ไมและเถาวัลยเปนตน
อันใคร ๆ ไมไดเพื่อจะถือเอาเวนจากมูลคา; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "สถานที่ใดเปนสถานที่มนุษยหวงแหน" แลวตรัสอีก
วา "ชื่อวาปา" ดังนี้.
ดวยคําวา ปา นั้น ยอมทรงแสดงความหมายนี้ไว ดังนี้วา
"ความเปนที่หวงหามไมจัดเปนลักษณะของปา, แตสถานที่ใด เปนปา
โดยลักษณะแหงปาของตน และพวกมนุษยหวงแหน สถานทีน่ ั้น จึง
ชื่อวาปา ในความหมายนี้." วินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในปานั้น ก็เปน
เชนกับที่กลาวแลวในทรัพยตั้งอยูในสวนเปนตน.
ก็บรรดาทรัพยที่เกิดในปานี้เหลานั้น เมื่อตนไมที่มีราคามากแม
เพียงตนเดียว สักวาภิกษุตัดแลว ก็เปนปาราชิก. อนึ่ง ในบทวา "ลต
วา" นี้ หวายก็ดี เถาวัลยก็ดี ก็ชื่อวาเถาวัลยทั้งนั้น. บรรดาหวาย
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และเถาวัลยเหลานั้น หวาย หรือเถาวัลยใด เปนของยาวแทงทะลุ
หรือพันตนไมใหญและกอไมเลื้อยไป.เถาวัลยนั้น ภิกษุตัดที่โคนก็ดี
หรือตัดที่ปลายก็ดี ไมยังอวหารใหเกิดขึ้นได. แตเมื่อใดภิกษุตัดทั้งที่
ปลายทั้งที่โคน เมื่อนั้น ยอมยังอวหารใหเกิดได ถึงหากเถาวัลยไมพัน
(ตนไม) อยูก ็ตาม. สวนที่พัน (ตนไม) อยู พอภิกษุใหพนจาก
ตนไม ยอมยังอวหารใหเกิด. หญาก็ตาม ใบไมก็ตาม ทรงสงเคราะห
ดวยศัพทวาหญา ในบทวา "ติณ วา " นี้ทั้งหมด ภิกษุถือเอาหญานั้น
ที่ผูอื่นตัดไวเพื่อประโยชนแกเครื่องมุงเรือนเปนตน หรือตัดดวยตนเอง
ถือเอา พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. และจะปรับอาบัติ
แตเฉพาะถือเอาหญาและใบไมอยาเดียวเทานั้นหามิได ถือเอาเปลือก
และสะเก็ดเปนตนแมอยางอื่น ชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็พึงปรับอาบัติตาม
ราคาสิ่งของเหมือนกัน. เมื่อภิกษุถือเอาวัตถุมีเปลือกไมเปนตน ซึ่ง
พวกเจาของยังมีความอาลัยอยู พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. แมตน
ไมที่เขาถากทิ้งไวนานแลว ก็ไมควรถือเอา. สวนตนไมใด ซึง่ เขาตัด
ที่ปลายและโคนแลว กิ่งของตนไมนั้นผุแลวบาง สะเก็ดทั้งหลาย
กะเทาะออกแลวบาง, จะถือเอาดวยคิดวา "ตนไมนี้ พวกเจาของ
ทิ้งแลว" ดังนี้ ควรอยู. แมตนไมที่สลักเครื่องหมายไว เมื่อใดเครื่อง
หมายถูกสะเก็ดหุมปด เมื่อนั้น จะถือเอาก็ควร. มนุษยทั้งหลายตัด
ตนไมเพื่อประโยชนแกเรือนเปนตน เมื่อใด เขาสรางเรือนเปนตนนั้น
เสร็จแลว และอาศัยแลว, เมื่อนั้น แมไมทั้งหลาย (ที่เหลือใช)
ก็จักเสียหายไปเพราะฝนและแดดในปา. ภิกษุพบเห็นไมแมเชนนี้แลว
จะถือเอาดวยคิดวา "เขาทอดทิ้งแลว" ดังนี้ ควรอยู. เพราะ
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เหตุไร ? เพราะเหตุวา ไมเหลานั้น เจาของปา มิไดเปนใหญ. ไม
ทั้งหลายที่ชนเหลาใดใหไทยธรรม (สิ่งที่จะพึงใหตอบแทน) แกเจา
ของปาแลวจึงตัด, ชนเหลานั้นนั่นเอง เปนใหญ อนึ่ง ชนเหลานั้นก็ทิ้ง
ไมเหลานั้นแลว ไมเปนตนที่เกิดในปานั้น ก็ใชวาจะมีอาลัยไยดีอะไร
๑

เพราะเหตุนั้น ภิกษุจะถือเอาก็ควร. แมภิกษุรูปใด ใหไทยธรรมแก
พนักงานผูรักษาปาไมกอนทีเดียวแลวเขาปา ใหถือเอาไมทงั้ หลายตาม
ที่พอใจ, การที่ภิกษุรูปนั้น แมจะไมไปยังที่อารักขาของเจาพนักงาน
ผูรักษาปาไมเหลานั้น ไปโดยทางตามที่ตนชอบใจ ก็ควร. แมถาเธอ
เมื่อเขาไป ยังไมไดใหไทยธรรม แตทําในใจวา "เมื่อออกมาจักให"
ดังนี้ ใหถือเอาไมทั้งหลาย แลวขณะออกมาใหไทยธรรมที่ควรให
แกพวกเจาพนักงานผูรักษาปาไมเหลานั้นแลวไป สมควรแท. แมถา
เธอทําความผูกใจไวแลวจึงไป เมื่อเจาพนักงานผูรักษาปาไมกลาววา
"ทานจงให" ตอบวา "อาตมาจักให" เมื่อเขากลาวอีกวา "จงให"
พึงใหทเี ดียว. ถาใคร ๆ ใหทรัพยของตนแลวพูด (กับเจาพนักงาน)
วา "พวกทานจงใหภิกษุไปเถิด" ดังนี,้ เปนอันเธอไดขออางแลว
ทีเดียว จะไปก็ควร. แตถาบางคน มีปกติเปนใหญ ไมไดใหทรัพย
เลย หามวา "พวกทานอยาไดถือเอาสวนของพวกภิกษุเลย" ดังนี้.
แตพวกเจาพนักงานผูรักษาปาไม พูดวา "เมื่อพวกเราไมถือเอาสวน
ของพวกภิกษุและพวกดาบสแลวจักไดจากที่ไหนเลา ? ใหเถิดขอรับ !"
ดังนี,้ ภิกษุพึงใหเดียว. สวนภิกษุรูปใดมา เมื่อเจาพนักงานผูรักษา
ปาไมนอนหลับ หรือขลุกขลุยในการเลน หรือหลีกไปในที่ไหน ๆ เสีย

๑. แปลตามโยชนาภาค ๑/๓๒๘. จะแปลวา เขาเหลานั้นมิไดมีอาลัยในไมเหลานั้นแลว ก็นาจะได.
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แมเรียกหาอยูวา "เจาพนักงานผูรักษาปาไม อยูที่ไหนกัน" ดังนี้
ครั้นไมพบ จึงไปเสีย, ภิกษุรูปนั้น เปนภัณฑไทย. ฝายภิกษุรูปใด
ครั้นไปถึงสถานที่อารักขาแลว แตมนสิการพระกรรมฐานเปนตนอยู
หรือสงจิตไปที่อื่นเสีย จึงเดินเลยไป เพราะระลึกไมได, ภิกษุรูปนั้น
ก็เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. แมภิกษุรปู ใดไปถึงสถานที่นั้นแลว เกิดมี
โจร ชางเนื้อราย หรือมหาเมฆขึ้น, ภิกษุรูปนั้น จึงรีบเดินเลยสถานที่
นั้นไป เพราะตองการจะพนจากอุปทวะนั้น, ยังรักษาอยูกอน, แตก็
เปนภัณฑไทย. ก็ขึ้นชื่อวา สถานที่อารักขาในปานี้ หนักมาก แมกวา
ดานภาษี. จริงอยู ภิกษุเมื่อไมกาวเขาไปสูเขตกําหนดของดานภาษี
หลบหลีกไปเสียแตที่ไกล จะตองเพียงทุกกฏเทานั้น. แตเมื่อเธอหลบหลีกที่อารักขาในปานี้ไปดวยไถยจิต แมจะไปทางอากาศ ก็เปนปาราชิก
ทีเดียว. เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในสถานที่อารักขาในปา
ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในปา.
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กถาวาดวยน้ํา
ก็ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในน้ําดังนี้ :- บทวา ภาชนคต ไดแก
น้ําที่เขาเก็บรักษาไวในภาชนะทั้งหลายมีไหใสน้ําเปนตน ในเวลาที่หาน้ํา
ไดยาก. น้ํานั้นเขาเก็บไวในภาชนะใด เมื่อภิกษุเอียงภาชนะนั้น หรือ
ทําใหเปนชองทะลุ ถือเอา หรือทําน้ําที่มีอยูในภาชนะเหลานั้นและใน
สระโบกขรณี และบอใหเขาไปยังภาชนะของตนแลวถือเอา ก็พึงทราบ
วินิจฉัยโดยนัยดังที่กลาวไวในเนยใสและน้ํามันนั่นแล. สวนในการ
ทําลายคันกั้นน้ํา มีวินิจฉัยดังนี้:- เมือ่ ภิกษุทําลายคันกั้นน้ํา แมพรอม
ทั้งภูตคาม ซึ่งเกิดที่คันนั้น เปนทุกกฏ เพราะเปนประโยคแหง
อทินนาทาน. ก็แล ทุกกฏนั้น ยอมเปนทุก ๆ ครั้งที่ทําลาย. ภิกษุ
ยืนอยูขางใน แลวหันหนาออกขางนอกทําลายอยู พระวินัยธรพึงปรับ
อาบัติดวยสวนสุดขางนอก เมื่อยืนอยูขางนอก แลวหันหนาเขาขางใน
ทําลายอยู พึงปรับอาบัติดวยสวนสุดขางใน. เมื่อเธอทําลายหันหนาเขา
ขางในและออกขางนอก ยืนอยูที่ตรงกลาง พึงคันนั้นอยู พึงปรับ
อาบัติดวยสวนตรงกลาง.
ภิกษุทําคันใหชํารุดแลว จึงรองเรียกฝูงโคมาเอง หรือใชให
พวกเด็กชาวบานรองเรียกมาก็ตาม. ฝูงโคเหลานั้นพากันเองกีบเทา
๑

๑. อรรกถาตอนนี้แกคําวา มริยาท ฉินฺทติ ในพระบาลีวินัยปฎกมาหวิภังค ๑/๙๕. มรยาท
ในที่นี้มหาเอาคนหรือเขื่อนกั้นน้ํา (embamknebt) ในทีอ่ ื่นหมายเอาเขตแดน
(boundary) สวน ฉินฺทติ จะแปลวา ตัด ตามศัพท หรือจะแปลตามความหายวา
ทําลาย ก็นาจะไดทั้งนั้น.
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ทําลายคัน, คันกั้นน้ํายอมเปนอันภิกษุนั้นแหละทําลายแลว. ภิกษุทํา
คันใหชํารุดแลว ตอนฝูงโคเขาไปในน้ํา หรือสัง่ พวกเด็กชาวบานให
ตอนเขาไปก็ตาม. ระลอกคลื่นที่โคเหลานั้นทําใหเกิดขึ้นทําลายคันไป.
ภิกษุพูดชวนพวกเด็กชาวบานวา "จงพากันเลนน้ําเถิด" หรือตวาด
พวกเด็กผูเลนอยูใหสะดุงตกใจ. ระลอกคลื่นที่เด็กเหลานั้นทําใหตั้งขึ้น
ทําลายคันไป. ภิกษุตัดตนไมที่เกิดอยูภายในน้ําเอง หรือใชใหผอู ื่นตัด
ก็ตาม. ระลอกคลื่นแมที่ตนไมซึ่งลมลงนั้นทําใหตั้งขึ้น ทําลายคันไป.
คันกั้นน้ํายอมเปนอันภิกษุนั้นแหละทําลายแลว. ภิกษุทําคันใหชํารุด
แลว ปดน้ําที่เขาไขออกไป หรือปดทอ สําหรับไขน้ําออกจากบอ
เพื่อประโยชนรักษาบอก็ดี กอคันหรือแตงลํารางใหตรง โดยอาการ
ที่น้ําซึ่งไหลบาไปแตที่อื่นจะไหลเขาไปในบอนี้ไดก็ดี พังบอของตน
ซึ่งอยูตอนบนบอของคนอื่นนั้นก็ดี. น้ําที่เออสูงขึ้น ไหลบาพัดเอาคัน
ไป, คันกั้นน้ํายอมเปนอันภิกษุนั้นแหละทําลายแลว. ในที่ทุก ๆ แหง
พระวินัยธรพึงปรับดวยอวหาร ตามควรแกราคาน้ําที่ไหลออกไป. แมเมื่อ
ภิกษุเปดทอ สําหรับไขน้ํา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง ถาภิกษุนั้นทําคันกั้นน้ําใหชํารุดแลว ฝูงโคซึ่งเดินมาตาม
ธรรมดาของตนนั่นเอง หรือที่พวกเด็กชาวบานผูไมไดถูกบังคับ ชวย
กันตอนขึ้นไปเอากีบเทาทําลายคันก็ดี ฝูงโคที่พวกเด็กชาวบานผูไมได
ถูกบังคับ ชวยกันขับตอนใหเขาไปในน้ําตามธรรมดาของตนเอง ทําให
ระลอกคลื่นตั้งขึ้นก็ดี, พวกเด็กชาวบานพากันเขาไปเลนน้ําเอง ทําให
ระลอกคลื่นตั้งขึ้นก็ดี, ตนไม (ซึง่ เกิดอยูภายในน้ํา) ทีถ่ กู ชน
เหลาอื่นตัดขาดลมลงแลว ทําระลอกคลื่นใหตั้งขึ้น, ระลอกคลืน่ นั้นๆ
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ตัดคันนาขาดไปก็ดี. แมหากวา ภิกษุทําคันนาใหชํารุดแลว ปดที่ที่เขา
ไขน้ํา หรือทอสําหรับไขน้ําแหงบอที่แหง กอคันหรือแตงลําราง
ที่แหงใหตรงที่ทางน้ําเดินจากที่อื่น, ภายหลังในเมื่อฝนตก น้ําไหล
บามาเซาะทําลายคัน, เปนภัณฑไทยในที่ทุก ๆ แหง. สวนภิกษุใด
ทําลายคันบึงแหงในฤดูแลงใหพังลงจนถึงพื้น, ภายหลังในเมื่อฝนตก
น้ําที่ไหลมาครั้งแลวครั้งเลา ก็ไหลไปหมด, เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูป
นั้น. ขาวกลามีประมาณเทาใด ที่เกิดขึ้นเพราะน้ํานั้นเปนปจจัย, ภิกษุ
เมื่อไมใชคาทดแทนแมเทาราคาบาทหนึ่งจากขาวกลา (ที่เสียไป) นั้น
จัดวาไมเปนสมณะ เพราะพวกเจาของทอดธุระ. อนึ่ง บึงใด เปน
ของสาธารณะแกคนทั้งปวง มนุษยทั้งหมด ยอมเปนใหญแหงน้ําในบึง
นั้น. ก็เขาเหลานั้น ยอมทําขาวกลาทั้งหลายไวภายใตแหงบึงนั้นดวย.
ลํารางใหญออกจากบึงไปทางกลางนา เพื่อหลอเลี้ยงขาวกลา แมลําราง
ใหญนั้น ก็เปนของสาธารณะแกชนทั้งปวง ในเวลาที่น้ําไหลไปทุก
เมื่อ. สวนพวกชนชักลํารางเล็ก ๆ ออกจากลํารางใหญนั้น แลวไขน้ํา
ใหเขาไปในนาของตน ๆ ไมยอมใหคนเหลาอื่นถือเอาน้ํา ในลําราง
เล็กของตนนั้น. เมื่อมีน้ํานอย ในฤดูแลง จึงแบงปนน้ํา ใหกนั ตาม
วาระ. ผูใด เมื่อถึงวาระน้ํา ไมไดน้ํา, ขาวกลาของผูนั้น ยอมเหี่ยว
แหงไป. เพราะเหตุนั้น คนอื่นยอมไมไดเพื่อจะถือเอาในวาระของคน
ทั้งหลายอื่น . บรรดาลํารางเปนตนนั่น ภิกษุใด ไขน้ําจากลําราง
เล็ก หรือจากชนเหลาอื่น ใหเขาไปยังเหมืองหรือนาของตน
หรือของคนอื่นดวยไถลจิตก็ดี ใหน้ําไหลเขาไปยังปากดงไปก็ดี, ภิกษุ
นั้น เปนอวหารแท. ฝายภิกษุใด คิดวา "นาน ๆ เราจึงจักมี
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น้ําสักคราวหนึ่ง และขาวกลานี้ก็เหี่ยวแหง" จึงปดทางเขาไปของน้ําที่
กําลังไหลเขาไปในนาของชนเหลาอื่นเสีย แลวใหไหลเขาไปยังนาของ
ตน, ภิกษุนั้นเปนอวหารเหมือนกัน. ก็ถาวาเมื่อน้ํายังไมไหลออกจากบึง
หรือยังไมถือปากลํารางของชนเหลาอื่น, ภิกษุกอ (คัน) ลํารางแหง
นั่นเทียว ไวในที่นั้น ๆ โดยอาการที่น้ําซึ่งกําลังไหลมา จะไมไหลเขา
ไปในนาของชนเหลาอื่น ไหลเขาไปแตในนาของตนเทานั้น, เมื่อน้ํา
ยังไมไดออกมา แตภิกษุไดกอคันไวกอนแลว ก็เปนอันเธอกอไวดี
แลว, เมื่อน้ําไหลออกมาแลว ถาภิกษุกอคันไว เปนภัณฑไทย. แม
เมื่อภิกษุไปยังบึงแลวเปดทอสําหรับไขน้ําเอง ใหน้ําไหลเขาไปยังนา
ของตน ไมเปนอวหาร. เพราะเหตุไร ? เพราะตางก็อาศัยบึงนั้น
ทํานากัน แตในอรรถกถากุรุนทีเปนตน กลาววา "เปนอวหาร" คํา
ที่ทานกลาวไวนั้น ยอมไมสมดวยลักษณะนี้วา "วัตถุกาละและเทสะ"
เปนตน. เพราะเหตุนั้น คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถานั่นแหละ
ชอบแลว ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยน้ํา.
๑

สมนฺตปาสาทิกาภาค ๑/๓๖๑. แตเปน วตฺถุ.
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กถาวาดวยไมชําระฟน
ไมชําระฟน อันผูศึกษาพึงวินิจฉัยตามขอที่วินิจฉัยภัณฑะตั้งอยู
ในสวน. สวนความแปลกกันในไมชาํ ระฟนนี้ มีดังตอไปนี้:ไวยาวัจกรคนใด เปนผูที่สงฆเลี้ยงไวดวยคําบําเหน็จ ยอมนําไม
ชําระฟนมาถวายทุกวัน หรือตามวาระปกษและเดือน, ไวยาวัจกรคนนั้น
นําไมชําระฟนนั้นมา แมตัดแลว ยังไมใหภิกษุสงฆรับเพียงใด, ไม
ชําระฟนนั้น ก็ยังเปนของไวยาวัจกรผูนํามานั่นเองเพียงนั้น. เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุเมื่อถือเอาไมชําระฟนนั้นดวยไถยจิต พึงปรับอาบัติตามราคา
สิ่งของ. อนึง่ มีของครุภัณฑซึ่งเกิดขึ้นในในอารามนั้น, ภิกษุเมื่อถือเอา
ของครุภัณฑแมนั้น ที่ภิกษุสงฆรักษาคุมครอง ก็พึงปรับอาบัติตามราคา
สิ่งของ. แมในไมชําระฟนที่ตัดแลวและยังมิไดตัด ซึ่งเปนของคณะบุคคล
และมนุษยคฤหัสถ ที่เกิด๑ขึ้นในพื้นที่อารามและอุทยานเปนตน ของ
คณะบุคคลและมนุษยคฤหัสถเหลานั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สามเณร
ทั้งหลาย เมื่อนําไมชําระฟนมาถวายแกภิกษุสงฆ ตามวาระ ยอมนํามา
ถวายแมแกพระอาจารยและอุปชฌายะ (ของตน). เธอเหลานั้น
ตัดไมชําระฟนนั้นแลว ยังไมใหสงฆรับเพียงใด, ไมชําระฟนนั้น
แมทั้งหมด ก็ยังเปนของเธอเหลานั้นนั่นเอง เพียงนั้น. เพราะเหตุนั้น
ภิกษุเมื่อถือเอาไมชําระฟนแมนั้นดวยไถยจิต ก็พึงปรับอาบัติตามราคา
สิ่งของ แตเมื่อใด สามเณรเหลานั้นตัดไมชําระฟนแลว ไดมอบถวาย
๑. แตโยชนาใหเอา ชาเต เปนวิเสสนะของ ภณฺเฑ.
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สงฆแลว แตยังเก็บไวในโรงไมชําระฟน ดวยคิดในใจอยูวา "ภิกษุ
สงฆจงใชสอยตามสบายเถิด" ดังนี,้ ตั้งแตกาลนั้นไป ไมเปนอวหาร
แตก็ควรทราบธรรมเนียม. คือวา ภิกษุรูปใด เขาไปในทามกลาง
สงฆทุกวัน, ภิกษุรูปนั้น ควรถือเอาไมชําระฟนไดเพียงวันละอันเทานั้น
สวนภิกษุรูปใด ไมเขาไปในทามกลางสงฆทุกวัน อยูในเรือนที่บําเพ็ญ
เพียร จะปรากฏตัวไดก็แตในที่ฟงธรรมหรือในโรงอุโบสถ; ภิกษุรูปนั้น
ควรกําหนดประมาณ แลวเก็บไมชําระฟน ๔-๕ อันไวในที่อยูของตน
เคี้ยวเถิด. เมื่อไมชําระฟนเหลานั้น หมดไปแลว แตถาในโรงไมชําระ
ฟน ยังมีอยูมากทีเดียว ก็ควรนํามาเคี้ยวไดอีก, ถาเธอไมกําหนด
ประมาณ นํามาไซร, เมื่อไมชําระฟนเหลานั้นยังไมหมดสิ้นไปเลย,
แตในโรงหมดไป; คราวนั้น พระเถระบางพวกจะพึงพูดวา "ภิกษุ
เหลาใดถือเอาไมสีฟนทั้งหลายไป ขอใหภิกษุเหลานั้นนํามาคืนเสียเถิด"
พระเถระบางพวกจะพึงพูดวา "จงเคี้ยวเถิด, พวกสามเณรจะขนมา
อีก." เพราะเหตุนั้น จึงควรกําหนดประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงการวิวาท
กัน. แตไมมโี ทษในการถือเอา. แมภิกษุผูจะเดินทาง ควรใสไมชําระ
ฟนอันหนึ่งหรือสองอันในถุงยามแลวจึงไป ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยไมชําระฟน.
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กถาวาดวยตนไมเจาปา
บทวา วนปฺปติ ความวา ตนไมเปนเจาแหงปา ชื่อ วนัปปติ
"คําวา วนัปปติ" นี้ เปนชื่อของตนไมเจริญที่สุดในปา, ก็ตนไม
ที่พวกมนุษยหวงแหนแมทั้งหมด มีมะมวง ขนุนสํามะลอ และขนุน
หนังเปนตน ทานประสงคเอาในอธิการนี้. ก็หรือวา พวกมนุษย
ปลูกพริกไทยและเถาวัลย เปนตนไวที่ตนไมใด, ตนไมนั้น เมื่อถูก
ภิกษุตัด ถาเปลือกก็ดี ใบก็ดี สะเก็ดก็ดี กระพี้ก็ดี แมอันเดียว
ยังติดเนื่องอยูเทียว ลมลงบนพื้นดิน ก็ยังรักษาอยูกอน, สวนตนไมใด
แมถูกตัดขาดแลว ก็ยังตั้งอยูตรง ๆ ไดเที่ยว เพราะเถาวัลยหรือกิ่งไม
ใกลเคียงรับไว หรือเมื่อลมลงไปยังไมถึงพื้นดิน, ในตนไมนั้น ไมมี
การหลีกเลี่ยง เปนอวหารทีเดียว. แมตน ไมใด ภิกษุเอาเลื่อยตัด
ขาดแลว ก็ยงั ตั้งอยูในที่นั้นนั่นเอง เปนเหมือนยังไมขาด, แมในตน
ไมนั้น ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. สวนภิกษุรูปใด ทําตนไมใหหยอนกําลัง
ภายหลังจึงเขยาใหลมลงก็ดี ใหผูอื่นเขยาก็ดี ตัดไมตนอื่นใกลตนไม
นั้นทับก็ดี ใหผูอื่นตัดทับก็ดี ตอนพวกลิงใหมารวมกันขึ้นบนตนไม
นั้นก็ดี สั่งคนอื่นใหตอนขึ้นไปก็ดี ตอนพวกลิงใหมารวมกันขึ้นบนตนไม
สั่งคนอื่นใหตอนขึ้นไปก็ดี พวกลิงและคางคาวเหลานั้น ทําตนไมนั้น
ใหลมลง; อวหารยอมมีแกภิกษุรูปนั้นเหมือนกัน. แตถาเมื่อเธอทําตนไม
๑

๒

๑. แปลวาเถาพริกไทยจะไดหรือไม เพราะผคฺคววลฺลิ ก็แปลกันวา เถาบอระเพ็ด.
๒. โยชนาใหเอา ตา ศัพทโยค วคฺคุลิโย แตนาจะโยค มกฺกฏวคฺคุลิโย.
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ใหหยอนกําลังแลว ผูอื่นซึ่งเธอมิไดสั่งบังคับเลย เขยาตนไมใหลม
ลงก็ตาม เอาตนไมทับก็ตาม พวกลิงหรือคางคาวขึ้นไปตามธรรมดา
ของตนก็ตาม ผูอื่นซึ่งเธอมิไดสั่งบังคับขึ้นไปเองก็ตาม เธอแผวถาง
ทางมาของลมเอง; ลมแรงพัดมาทําตนไมใหลมลงก็ตาม; เปนภัณฑไทยในที่ทุกแหง, ก็ในอธิการนี้ การแผวถางทางลมในเมื่อลมยังไมพัด
มาถึง ยอมสมดวยกิจทั้งหลาย มีการแตงลํารางที่แหงใหตรงเปนตน
หาสมโดยประการอื่นไม. ภิกษุเจาะตนไมแลวเอาศัสตราตอกก็ดี จุด
ไฟเผาก็ดี ตอกเงี่ยงกระเบนที่เปนพิษไวก็ดี เปนเหตุใหตนไมนั้นตาย
เปนภัณฑไทยทั้งนั้นในที่ทุกแหง ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวนตนไมเจาปา.
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กถาวาดวยทรัพยที่ผูอื่นนําไป
ในภัณฑะที่ผูอื่นนําไป มีวินิจฉัยดังนี้:- ภัณฑะที่คนอื่นกําลังนํา
ไป (ชื่อวาทรัพยที่อื่นนําไป )
สองบทวา เถยฺยจิตฺโต อามสติ ความวา ภิกษุเห็นคนอื่น
ใชสีสภาระเปนตนทูนสิ่งของเดินไป แลวคิดอยูในใจวา "เราจักแยง
เอาสิ่งของนั่น" จึงรีบไปแลวลูบคลํา. ดวยการลูบคลําเพียงเทานี้ เธอ
เปนทุกกฏ.
บทวา ผนฺทาเปติ ความวา ภิกษุทําการฉุดลากมาและฉุดลากไป
แตเจาของยังไมปลอย, เพราะทําใหไหวนั้น เธอเปนถุลลัจจัย.
สองบทวา านา จาเวติ ความวา ภิกษุฉุดลากมาใหพนจากมือ
เจาของ, เพราะเหตุที่ใหพนนั้น เธอเปนปาราชิก. แตถาเจาของ
ภัณฑะลุกขึ้นแลวโบยตีภิกษุนั้น ใหวางภัณฑะนั้น แลวจึงเอาคืนมาอีก,
ภิกษุเปนปาราชิก เพราะการถือเอาคราวแรกนั่นเอง. เมื่อภิกษุตัดหรือ
ปลดเครื่องอลังการจากศีรษะ หู คอ หรือจากมือ ถือเอา พอสักวา
เธอทําใหพนจากอวัยวะมีศีรษะเปนตน ก็เปนปาราชิก. แตเธอไมได
นํากําไลมือ หรือทองปลายแขน ที่มือออก เปนแตรูดไปทางปลายแขน
๑

๒

๑. ประโยคนีก้ ลาวลอย ๆ จึงขอเติมความตามพระบาลีวนิ ัยปฎก มหาวิภังค ภาค ๑/๙๕ ที่วา
หรณกนาม อฺสฺส หรณก ภณฺฑ ฯ เถยฺยจิตโต อามสติ อาปตฺติ ทุกกฺ ฏเสฺส.
๒. วลย ก็ดี กฏก ก็ดี เปนเครื่องประดับแขนตอนใตขอศอกลงมา แตรูปรางนาจะตางกัน.
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ใหเลื่อนไป ๆ มา ๆ หรือทําใหลอยอยูในอากาศ, ก็ยังรักษาอยูกอน.
เครื่องประดับมีกําไลมือเปนตน ใหเกิดเปนปาราชิกไมได ดุจหวงที่โคน
ตนไมและราวจีวรฉะนั้น; เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา มือที่สวมเครื่อง
ประดับมีวิญญาณ. จริงอยู เครื่องประดับมีกําไลมือเปนตน ซึ่งสวมอยู
ในสวนแหงอวัยวะที่มีวิญญาณ ยังนําออกจากมือนั้นไมไดเพียงใด
ก็ยังอยูในมือนั้นนั่นเองเพียงนั้น. ในแหวนที่สวมนิ้วมือในเครื่องประดับ
สําหรับเทาและเครื่องประดับสําหรับสะเอว ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนภิกษุ
รูปใด แยงชิงเอาผาสาฎกที่ผูอื่นนุง และผูอื่นนั้น ก็ไมยอมใหหลุดไป
ทันที เพราะมีความละอาย, ภิกษุโจรดึงชายขางหนึ่ง, ผูอื่น (คือ
เจาของผา) ก็ดึงทางชายอีกขางหนึ่ง; ยังรักษาอยูกอน. เมื่อผานั้น
สักวาพนจากมือของผูอื่น ภิกษุนั้นตองปาราชิก. แมถาเมื่อกําลังดึงมา
ขาดไปอยูในมือสวนหนึ่งและสวนหนึ่งนั้นไดราคาถึงบาท ก็เปนปาราชก
เหมือนกัน.
บทวา สหภณฺฑหารก ความวา ภิกษุคิดวา "เราจักนําภัณฑะ
พรอมกับคนผูขนภัณฑะไป" ดังนี้แลว จึงคุกคามผูขนภัณฑะไปวา "เอ็ง
จงไปจากที่นี้. " บุคคลผูขนภัณฑะไปนั้นแลว จึงไดหันหนาไปยังทิศตาม
ที่ภิกษุโจรประสงค กาวเทาขางหนึ่งไป เปนถุลลัจจัยแกภิกษุโจร,
เปนปาราชิกเพราะกาวที่ ๒.
บทวา ปาตาเปติ ความวา แมถาภิกษุโจร เห็นอาวุธในมือ
ของบุคคลผูขนภัณฑะไป เปนผูมีความหวาดระแวง ใครจะทําใหอาวุธ
ตกไปแลวถืออาวุธนั้น จึงถอยออกไปอยู ณ สวนขางหนึ่งแลวขู ทําให
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อาวุธตกไป พอสักวาอาวุธหลุดจากมือของผูอื่นแลว ก็ตองปาราชิก.
สวนคําวา "ทําทรัพยใหตกไป ตองอาบัติทุกกฏ," เปนตน พระองค
ตรัสไวแลวดวยอํานาจการกําหนด. จริงอยู ภิกษุรปู ใด กําหนดใจ
ไววา "เราจักทําใหสิ่งของตกไป แลวจักถือเอาสิ่งที่เราชอบใจ" ดังนี้
แลวจึงทําใหตกไป, เธอรูปนั้น ตองทุกกฏ เพราะทําใหสิ่งของนั้น
ตกไป และเพราะการจับตองสิ่งของนั้น, ตองถุลลัจจัย เพราะทํา
ใหไหว, ตองปาราชิก เพราะทําสิ่งของที่มีราคาถึงบาทใหเคลื่อนจาก
ฐาน. แมเมื่อภิกษุถูกบุคคลผูขนภัณฑะไป ผลักใหลมลง ในภายหลัง
จึงปลอยสิ่งของนั้น ความเปนสมณะไมมีเลย. ฝายภิกษุรูปใด เห็นบุคคล
ผูขนสิ่งของเดินเลยไป จึงติดตามไป พลางพูดวา "หยุด หยุด วาง
สิ่งของลง" ทําใหเขาวางสิ่งของลง, แมภิกษุรูปนั้น ก็เปนปาราชิก
ในเมื่อสักวาสิ่งของพนไปจากมือของผูขนไป เพราะคํากลาวนั้นเปนเหตุ
สวนภิกษุรูปใด พูดวา "หยุด หยุด" แตไมไดพูดวา "วางสิ่งของลง,"
และบุคคลผูขนสิ่งของไปนอกนี้ จึงเหลียวดูภิกษุโจรนั้น แลวคิดวา
"ถาภิกษุโจรรูปนี้ พึงมาทันเรา จะพึงฆาเราเสียก็ได" ยังเปนผูมีความ
หวงใยอยู จึงใสซอนของสิ่งนั้นไวในที่รกชัฏ ดวยคิดในใจวา "จัก
กลับมาถือเอา" ดังนี้แลว หลีกไป, ยังไมเปนปาราชิก เพราะมีการ
ทําใหตกเปนปจจัย, แตเมื่อภิกษุมาถือเอาดวยไถยจิต เปนปาราชิกใน
ขณะยกขึ้น. ก็ถาภิกษุโจรนั้น มีความรําพึงอยางนี้วา "สิ่งของนี้
เมื่อเราทําใหตกไปเทานั้น ชื่อวา ไดทําใหเปนของเราแลว" ใน
ระหวางที่รําพึงนั้น จึงถือเอาสิ่งของนั้น ดวยความสําคัญวา เปน
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ของตน, ยังรักษาอยู ในเพราะการถือเอา, แตเปนภัณฑไทย. ครั้น
เมื่อเจาของพูดวา "ทานจงคืนให" เมื่อไมคืนให เปนปาราชิกในเมื่อ
เจาของทอดธุระ. แมเมื่อภิกษุถือเอาดวยบังสุกุลสัญญาวา "เจาของ
ภัณฑะนั้น ก็ทิ้งสิ่งของนี้ไปแลว, บัดนี้ ของนี้ไมมีใครหวงแหนแลว"
ดังนี้ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ในมหาอรรกถา ทานกลาวไววา "แตถาเจาของกําลังมองดู
ดวยเหตุเพียงคําที่ภิกษุโจรพูดวา "หยุด หยุด" เทานั้น เห็นภิกษุ
โจรนั้น แลวทอดธุระเสีย ดวยคิดวา "บัดนี้ ของนี้ไมเปนของเรา"
หมดความหวงใย ทิ้งหนีไป, เมื่อภิกษุถือเอาสิ่งของนั้นดวยไถยจิตเปน
ทุกกฏ ในเมือ่ ยกขึ้น, เมื่อเจาของใหนํามาคืน พึงคืนให, เมื่อไมคืน
ให เปนปาราชิก. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวาเขาทิ้งสิ่งของนั้นดวย
ประโยคของภิกษุนั้น." แตในอรรถกถาทั้งหลายอื่น ไมมีคําวิจารณไว
เลย. วินิจฉัยแมในภิกษุผูถือเอาดวยความสําคัญวาเปนของตนก็ดี ดวย
บังสุกุลสัญญาก็ดี โดยนัยกอนนั่นเอง ก็อยางนี้เหมือนกันแล.
จบกถาวาดวยผูนําทรัพยไป.
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กถาวาดวยสิ่งของที่เขาฝากไว
พึงทราบวินิจฉัยในของฝากตอไป:- แมในเพราะการกลาวเท็จ
ทั้งที่รูตัวอยูวา "ขาพเจาไมไดรับไว" ดังนี้ เปนทุกกฏ เพราะเปน
บุพพประโยคแหงอทินนาทาน. คงเปนทุกกฏเหมือนกัน แมแกภิกษุผู
กลาวคําเปนตนวา "ทานพูดอะไร ? คํานี้ไมสมควรแกขาพเจา, ทั้งไม
สมควรแกทานดวย," เจาของยังความสงสัยใหเกิดขึ้นวา "เราไดมอบ
ทรัพยไวในมือของภิกษุนี้ ในทีล่ ับ คนอื่นไมมีใครรู, เธอจักใหแก
เรา หรือไมหนอ ?" เปนถุลลัจจัยแกภิกษุ. เจาของเห็นความที่ภิกษุ
นั้นเปนผูหยาบคายเปนตน จึงทอดธุระวา "ภิกษุรูปนี้ จักไมคืนใหแก
เรา." ในภิกษุโจรและเจาของภัณฑะนั้น ภิกษุนี้ ยังมีความอุตสาหะ
ในอันใหอยูวา "เราจักทําใหเขาลําบาก แลวจักให" ยังรักษาอยู
กอน. แมถาเธอไมมีความอุตสาหะในอันให, แตเจาของภัณฑะยังมี
ความอุตสาหะในการเอาคืน ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แตถาภิกษุไมมี
อุตสาหะในอันใหนั้น, เจาของภัณฑะก็ทอดธุระวา "ภิกษุนี้ จักไมให
แกเรา" เปนปาราชิกแกภิกษุ เพราะทอดธุระของทั้งสองฝาย ดวย
ประการฉะนี้. แมถาวาภิกษุพูดแตปากวา "จักให" แตจิตใจไมอยาก
ให, แมเมื่อเปนเชนนี้ ก็เปนปาราชิก ในเพราะเจาของทอดธุระ.
แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูยังภัณฑะ ชื่อวาของฝากไวนั้น ที่ชนเหลาอื่น
มอบไวในมือของตน เพื่อประโยชนแกการคุมครองใหเคลื่อนไปจาก
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ฐาน แตประเทศที่ตนไมไดคุมครอง นําไปเพื่อตองการเก็บไวในที่
คุมครอง. อวหารยอมไมมีแกภิกษุผูใหเคลื่อนจากฐานแมดวยไถยจิต.
เพราะเหตุไร ? เพราะเปนของที่เขาฝากไวในมือของตน, แตเปน
ภัณฑไทย. แมเมื่อภิกษุผูสอยดวยไถยจิต ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ถึง
ในการถือเอาเปนของยืม ก็เหมือนกันแล, แมคําวา ธมฺม จรนฺโต
เปนอาทิ ก็มีนยั ดังกลาวแลวเหมือนกัน. พรรณนาพระบาลี เทานี้กอน.
สวนวินจิ ฉัยนอกพระบาลีของฝากนี้ ทานกลาวไวแลว ดวย
อํานาจแหงจตุกกะมีปตตาจตุกกะเปนตน อยางนี้ :ไดยินวา ภิกษุรูปหนึ่ง ยังความโลภใหเกิดขึ้นในบาตรที่มีราคา
มากของผูอื่น ใครจะลักบาตรนั้น จึงกําหนดที่ซึ่งเขาวางบาตรนั้นไวได
อยางดี แลวจึงวางบาตรแมของตนไวใกลบาตรนั้นทีเดียว. แมภิกษุ
นั้นมาแลวในสมัยใกลรงุ บอกธรรม แลวเรียนพระมหาเถระผูกําลัง
หลับอยู อยางนี้วา "กระผมไหว ขอรับ ! พระเรถะถามวา "นั่น."
ใคร ?" เธอจึงตอบวา "กระผมเปนภิกษุอาคันตุกะ ขอรับ ! อยาก
จะไปแตเชานี้แหละ แตบาตรมีสายโยกเชนนี้ มีถลกบาตรเชนนี้
กระผมวางไวที่โนน, ขอโอกาสเถิด ขอรับ ! กระผมพึงไดบาตรนั้น."
พระเถระเขาไปหยิบบาตรนั้น. เปนปาราชิกแกภิกษุโจร ในขณะยกขึ้น
ทีเดียว. ถาเธอกลัวแลวหนีไปในเมื่อพระเถระมาแลว ถามวา "คุณ
เปนใคร มาผิดเวลา." เธอตองปาราชิกแลวเทียว จึงหนีไป. แตไม
๑

๑. แปลตามโยชนาซึ่งสัมพันธวาจาเปตฺวา เปนบุพพกาลกิริยาในอาห. แตจะเอา วาจาเปตฺวา
เปนบุพพกายกิริยาในนิทฺทายมาน ก็นาจะได แปลวา พระมหาเถระผูบ อกธรรมแลวหลับอยู.
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เปนอาบัติแกพระเถระ เพราะทานมีจิตบริสุทธิ์. พระเถระทําในใจวา
"เราจักหยิบบาตรนั้น" แลวหยิบบาตรใบอื่น, แมในบาตรใบ
นั้น ก็มีนัยนีเ้ หมือนกัน. แตนัยนี้ ยอมควรในเมื่อพระเถระหยิบ
บาตรใบอื่น แตเหมือนใบนั้น ดับเรือ่ งคนที่เหมือนกันกับคนที่ถูกสั่ง
บังคับในมนุสสวิคคหสิกขาบทฉะนั้น. สวนในกุรนุ ที ทานกลาวไววา
"พึงปรับอาบัติดวยวาระยางเทาไป." คําที่กลาวไวในกุรุนทีนั้น
ยอมใชไดในเมื่อพระเถระหยิบบาตรอื่น แตไมเหมือนใบนั้นเลย.
ไมเปนปาราชิกแกภิกษุโจร เพราะบาตรนั้นเจาของให. เพราะตนถือ
เอาดวยจิตไมบริสุทธิ์ จึงเปนทุกกฏ. พระเถระสําคัญวาเปนบาตรใบนั้น
แตไดหยิบเอาบาตรของภิกษุโจรนั่นเองใหไป. แมในอธิการวาดวยการ
หยิบบาตรของภิกษุโจรใหไปนี้ ไมเปนปาราชิกแกภิกษุโจร เพราะ
บาตรใบนั้นเปนของของตน. แตเพราะตนถือเอาดวยจิตไมบริสุทธิ์ จึง
เปนแตทุกกฏ. ไมเปนอาบัติแกพระเถระในที่ทั้งปวง.
ภิกษุอีกรูปอื่น คิดวา " จักลักบาตร" แลวไหวพระเถระผูกําลัง
หลับอยู อยางนั้นเหมือนกัน. และถูกพระเถระถามวา "นี้ใคร ?"
"กระผมเปนภิกษุไข ขอรับ ! ไดโปรดใหบาตรใบหนึ่งแกกระผมกอน,
จึงเรียนวา กระผมไปยังประตูบานแลว จักนําเภสัชมา". พระเถระ
กําหนดวา "ในที่นี้ ไมมภี ิกษุไข, นี้ จักเปนโจร" จึงคิดวา "เอาบาตร
ใบนี้ไปเถิด" แลวไดนําบาตรของภิกษุผูคูเวรของตนใหไป. เปน
ปาราชิกแกทั้ง ๒ รูป ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง. แมเมื่อพระเถระจําไดดีกวา
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"เปนบาตรของภิกษุผูคูเวร" แลวยกบาตรของรูปอื่นขึ้น ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. ก็ถาพระเถระจําไดดีกวา "บาตรใบนี้ ของภิกษุผูคูเวร"
แตไดยกเอาบาตรของภิกษุผูเปนโจรนั่นเองใหไป เปนปาราชิกแกพระ
เถระ เปนทุกกฏแกภิกษุโจร โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล. ถาพระเถระ
สําคัญอยูวา "บาตรใบนี้ ของภิกษุผูคูเวร" จึงใหบาตรของตนแกภิกษุ
โจรนั้น, เปนทุกกฏทั้ง ๒ รูป โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล. พระ
มหาเถระรูปหนึ่ง พูดกะภิกษุหนุมผูอุปฏฐากวา "คุณจงถือเอาบาตร
และจีวร, เราจักไปยังบานชื่อโนนเที่ยวบิณฑบาต." ภิกษุหนุม
ถือเอาแลวเดินไปขางหลังพระเถระ ยังไถยจิตใหเกิดขึ้น ถาเลือ่ นภาระ
บนศีรษะลงมาที่คอ ไมเปนปาราชิก เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา
บาตรและจีวรนั้น เธอถือตามคําสั่ง แตถาเธอแวะออกจากทาง เขา
ดงไป, พึงปรับอาบัติดวยวาระยางเทา ถาเธอกลับบายหนาไปทางวิหาร
หนีเขาวิหารแลวจึงไป เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารไป. ถาแมน
เธอบายหนาสูบาน หนีไปจากสถานที่พระมหาเถระผลัดเปลี่ยนผานุง
เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารบานไป. แตถา ๒ รูปเที่ยวบิณฑบาต
ฉันแลว หรือถือเอาแลวออกไป, และพระเถระพูดกะภิกษุรูปนั้น
แมอีกวา "คุณจงถือเอาบาตรและจีวร, เราจักไปยังวิหาร" ก็
ภิกษุหนุมรูปนั้น เลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอในสถานที่นั้น โดย
นัยกอนนั่นแล 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
ที่ศีรษะลงมาที่คอเปนตน. คําที่เหลือเหมือนกับคํากอนนั่นแล.
สวนภิกษุใด อันพระเถระสั่งวา "คุณจงไปยังวิหารชื่อโนนแลว
ซักหรือยอมจีวรแลวจงมา" ดังนี้ รับคําวา "สาธุ" แลวถือเอาไป,
ไมเปนปาราชิกแมแกภิกษุรูปนั้น ในเพราะยังไถยจิตใหเกิดขึ้น แลว
เลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอเปนตนในระหวางทาง. ในเพราะแวะออก
จากทาง พึงปรับเธอดวยวาระยางเทา. เธอไปยังวิหารนั้นแลว พักอยู
ในวิหารนั้นนั่นเอง ใชสอยใหคร่ําคราไปดวยไถยจิต. หรือวาพวกโจร
ลักเอาจีวรนั้นของพระเถระนั้นไป. ไมเปนอวหาร แตเปนภัณฑไทย
แมเมื่อเธอออกจากวิหารนั้นมา ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. ฝายภิกษุใด ทาน
มิไดสั่ง เมื่อพระเถระทํานิมิตแลว หรือตนเองกําหนดได เห็นจีวร
เศราหมองแลว จึงกลาววา "โปรดมอบจีวรเถิด ขอรับ ! ผมจักไปยังบาน
ชื่อโนน ยอมแลวจักนํามา" ดังนี้ แลวถือเอาไป เปนปาราชิกแก
ภิกษุนั้น ในเพราะยังไถยจิตใหเกิดขึ้น แลวเลื่อนภาระบนศีรษะลง
มาที่คอเปนตนในระหวางทาง เพราะเหตุไร ? เพราะจีวรนั้น ตนถือ
เอาโดยทานมิไดสั่ง. เมื่อเธอแวะออกจากทางก็ดี กลับมายังวิหารนั้น
นั่นเอง แลวกาวลวงแดนวิหารไปก็ดี ก็เปนปาราชิก ซึ่งมีนัยดังกลาว
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แลวนั่นแล. แมเมื่อเธอไปแลวที่บานนั้น ยอมจีวรแลวกลับมาอยู
เมื่อไถยจิตเกิดขึ้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. แตถาเธออยูในวิหารที่ตนไป
หรืออยูในวิหารในระหวางทาง หรือกลับมาวิหาร (เดิม) นั้นนั่นแล
แลวไมลวงแดนอุปจารอยู ในขางขางหนึ่งแหงวิหารนั้น ใชสอยให
คร่ําคราไปดวยไถยจิตก็ดี พวกโจรลักจีวรนั้นของภิกษุรูปนั้นไปก็ดี จีวร
นั้นฉิบหายไปดวยประการอยางใดอยางหนึ่งก็ดี เปนภัณฑไทย. แตเมื่อ
เธอกาวลวงแดนอุปจารไป เปนปาราชิก.
ฝายภิกษุใด เมื่อพระเถระทํานิมิตอยู จึงเรียนทานวา "โปรด
ใหเถิด ขอรับ ! ผมจักยอมมาถวาย" ดังนี้ แลวเรียนถามวา "ผมจะ
ไปยอมที่ไหน ขอรับ ?" สวนพระเถระกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา "คุณ
จงไปยอมในที่ซึ่งคุณปรารถนาเถิด." ภิกษุรูปนี้ ชือ่ วา ทูตที่เขามอบ
หมายแลวไป. ภิกษุนี้ แมเมื่อหนีไปดวยไถยจิตก็ไมควรปรับดวยอวหาร.
แตเมื่อเธอหนีไปดวยไถยจิตก็ดี ทําจีวรใหฉิบหายเสียดวยการใชสอย
หรือดวยประการอื่นก็ดี ยอมเปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ภิกษุฝาก
บริขารบางอยางไปไวในมือของภิกษุ ดวยสั่งวา "ทานจงใหแกภิกษุชื่อ
โนน ในวิหารชื่อโนน." สําหรับภิกษุนั้น เมื่อเกิดไถยจิตขึ้น ก็มี
วินิจฉัยในที่ทุกแหง เชนกับที่กลาวไวแลวในคํานี้วา "คุณจงไปยังวิหาร
ชื่อโนนแลว ซักหรือยอมจีวรแลวจงมา"ดังนี้. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ใคร
จะสง (บริขาร) ไป จึงทํานิมิตโดยนัยวา "ใครหนอ จักรับไป."
ก็ในสถานที่นั้นมีภิกษุรูปหนึ่งกลาววา "โปรดใหเถิด ขอรับ ! ผมจักรับ
ไป" ดังนี้แลว ก็รับเอา (บริขารนั้น) ไป. สําหรับภิกษุนั้น เมื่อ
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เกิดไถยจิตขึ้น ก็มีวินิจฉัยในที่ทุกแหง เชนกับที่กลาวไวแลวในคํานี้วา
"โปรดใหจีวรเถิด ขอรับ ! ผมไปยังบานชื่อโนนยอมแลวจักนํามา"
ดังนี้.
พระเถระไดผาเพื่อประโยชนแกจวี รแลว ก็ฝากเก็บไวในตระกูล
อุปฏฐาก. ถาอันเตวาสิกของพระเถระนั้น ใครจะลักเอาผาไป จึงไป
ในตระกูลนัน้ แลวพูดเหมือนตนถูกพระเถระใชใหไปวา "นัยวา
พวกทานจงใหผานั้นเถิด." อุบาสิกาเชื่อคําของภิกษุรูปนั้นแลว ไดนํา
เอาผาที่อุบาสกเก็บไวมาถวายก็ดี อุบาสกหรือใคร ๆ อื่น (เชื่อคําของ
ภิกษุรูปนั้นแลว) ไดนําเอาผาที่อุบาสิกาเก็บไวมาถวายก็ดี. ภิกษุรูปนั้น
เปนปาราชิกในขณะที่ยักขึ้นเทานั้น. แตถาพวกอุปฏฐากของพระเถระ
พูดวา "พวกเราจักถวายผานี้แกพระเถระ" แลวก็เก็บผาของตนไว,
ถาอันเตวาสิกของพระเถระนั้น ใครจะลักเอาผานั้น จึงไปในตระกูล
นั้น แลวพูดวา "นัยวา พวกทานใครจะถวายผาแกพระเถระ, จง
ใหผานั้นเถิด." และอุปฏฐากเหลานั้น เชื่ออันเตวาสิกรูปนั้น แลว
พูดวา "ทานผูเจริญ ! พวกขาพเจาตั้งใจวา ' นิมนตใหทานฉันแลว
จักถวาย' จึงไดเก็บไว, นิมนตทานรับเอาไปเถิด" แลวก็ถวายไป.
ไมเปนปาราชิก เพราะผานั้นพวกเจาของถวายแลว. แตเปนทุกกฏ
เพราะเธอถือเอาดวยจิตไมบริสุทธิ์ และเปนภัณฑไทยดวย.
ภิกษุเดินไปยังบานบอกแกภิกษุวา "ผูมีชื่อนี้ จักถวายผาอาบ
น้ําฝนแกผม, ทานพึงรับเอาผาผืนนั้นแลวเก็บไวดวย." ภิกษุรปู นั้น
รับวา "ดีละ" แลวเก็บผาสาฎกที่มีราคามากที่ภิกษุนั้นใหไวกับผาสาฎก
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ที่มีราคานอยซึ่งตนไดแลว อันภิกษุนั้นมาแลวจะรูวาผาที่ตนไดมีราคา
มากหรือไมรูก็ตาม พูดวา "ทานจงใหผาอาบน้ําฝนแกผมเถิด" จึงตอบ
วา "ผาสาฎกที่ทานไดมามีเนื้อหยาบ, สวนผาสาฎกของผมมีราคามาก,
ทั้งสองผืนผมไดเก็บไวในโอกาสชื่อโนนแลว, โปรดเขาไปเอาเถิด."
เมื่อภิกษุรูปที่ทวงนั้นเขาไปเอาผาสาฎกเนื้อหยาบแลว, ภิกษุรูปนอกนี้
ถือเอาผาสาฎกอีกผืนหนึ่ง เปนปาราชิกในขณะยกขึ้น. แมถาภิกษุที่
เก็บผาไวนั้น ไดจารึกชื่อของตนไวในผาสาฎกของภิกษุที่มาทวงนั้น
และชื่อของภิกษุที่มาทวงนั้นไวในผาสาฎกของตน แลวกลาววา "ทาน
จงไปอานดูชื่อ แลวถือเอาไปเถิด" ดังนี้. แมในผาสาฎกนั้น ก็นัย
นี้เหมือนกัน.
สวนภิกษุเจาถิ่นรูปใด เก็บผาสาฎกที่ตนเองและภิกษุอาคันตุกะ
นั้นไดมารวมกันไวแลว พูดกะภิกษุอาคันตุกะนั้นอยางนี้วา "ผาสาฎก
ที่ทานและผมได ทั้งสองผืนเก็บไวภายในหอง, ทานจงไปเลือกเอา
ผาที่ทานปรารถนาเถิด." และภิกษุอาคันตุกะนั้น ถือเอาผาสาฎกเนื้อ
หยาบที่ภิกษุเจาถิ่นไดมานั่นแล เพราะความเกรงใจ. บรรดาภิกษุ
อาคันตุกะและภิกษุเจาถิ่นนั้น เมื่อภิกษุเจาถิ่นถือเอาผาสาฎกนอกนี้
เหลือจากที่อาคันตุกภิกษุเลือกเอาแลว ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุอาคันตุกะ เมื่อพวกภิกษุเจาถิ่นทําจีวรกรรมอยู เก็บบาตร
และจีวรไวในที่ใกลเขาใจวา "พวกภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น จักชวยดูแล
ให" จึงไปอาบน้ําหรือไปในที่อื่น. ถาภิกษุเจาถิ่นดูแลบาตรและจีวร
นั้นไว, การชวยดูแลอยางนี้นั้นเปนการดี, ถาไมดูแลใหไว, เมื่อ
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บาตรและจีวรนั้นสูญหายไป, ก็ไมเปนสินใช. แมถาภิกษุอาคันตุกะนั้น
กลาววา "จงเก็บบาตรและจีวรนี้ไดดวยเถิด ขอรับ !" แลวไป, และ
ภิกษุเจาถิ่นนอกนี้ไมทราบ เพราะมัวขวนขวายในกิจอยู, ก็มีนัยนี้เหมือน
กัน. แมถาภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น อันภิกษุอาคันตุกะกลาววา "จงเก็บ
บาตรและจีวรนี้ไวดวยเถิด ขอรับ !" ไดปฏิเสธวา "พวกขาพเจา
กําลังยุง" และภิกษุอาคันตุกะนอกนี้ ก็คิดวา "ทานเหลานี้จักเก็บไว
ใหแนนอน" ไมติดใจ แลวไปเสีย, ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. แตถาภิกษุ
เจาถิ่นถูกพระอาคันตุกะรูปนั้น ขอรองหรือไมขอก็ตาม พูดวา "พวก
ขาพเจาจักเก็บไวใหเอง, ทานจงไปเถิด" ดังนี้. ภิกษุเจาถิ่นตองดูแล
บาตรและจีวรนั้น. ถาไมดูแลไซร, เมื่อบาตรและจีวรนั้น สูญหาย
ไป ยอมเปนสินใช. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา บาตรและจีวรนั้น
พวกเธอรับรองเขาไว.
ภิกษุรูปใดเปนภัณฑาคาริก (ผูรักษาเรือนคลัง) เวลาจวนรุงสาง
นั่นเอง ไดขนบาตรและจีวรของภิกษุทั้งหลายลงไปไวยังปราสาทชั้นลาง
ไมไดปดประตู ทั้งไมไดบอกแมแกภิกษุเหลานั้น ไปเที่ยวภิกขาจารใน
ที่ไกล, ถาพวกโจรลักเอาบาตรและจีวรเหลานั้นไปไซร, ยอมเปนสินใช
แกเธอแท.
สวนภิกษุภัณฑาคาริกรูปใด อันพวกภิกษุกลาววา "ทานผูเจริญ !
ทานยกบาตรและจีวรลงมาเถิด บัดนี้ ไดเวลาจับสลาก" จึงถามวา
"พวกทานมาประชุมพรอมกันแลวหรือ ?"
เมื่อทานเหลานั้นเรียนวา "มาประชุมพรอมแลว ขอรับ !" จึง
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ไดขนเอาบาตรและจีวรออกมาวางไว แลวผูกประตู (ใสกุญแจ)
ภัณฑาคาร (เรือนคลัง) แลวสั่งวา "พวกทานถือเอาบาตรและจีวร
แลวชวยดูแลประตูปราสาทชั้นลางดวยแลวจึงไป" ดังนี้แลวไป ; ก็ใน
พวกภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีชาติขี้เกียจ เมื่อภิกษุทั้งหลายไปกัน
แลว มัวเช็ดนัยนตา ลุกขึ้นทีหลังเดินไปยังที่อาบน้ํา หรือที่ลางหนา
ขณะนั้นพวกโจรเห็นเขา จึงลักบาตรและจีวรของภิกษุนั้นไป, เปน
อันพวกโจรลักไปดวยดี. ไมเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก (รูปนั้น),
แมถาภิกษุบางรูป ไมไดแจงแกภิกษุภัณฑาคาริกเลย เก็บบริขารของตน
ไวในภัณฑาคาร. แมเมื่อบริขารนั้นสูญหายไป ก็ไมเปนสินใชแกภิกษุ
ภัณฑาคาริก. แตถาภิกษุภัณฑาคาริก เห็นบริขารนั้นแลว คิดวา
"เขาเก็บไวในที่ไมควร" จึงเอาไปเก็บไวให, เมื่อบริขารนั้นสูญหายไป
เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกรูปนั้น . ถาภิกษุภัณฑาคาริก อันภิกษุ
ผูเก็บไวกลาววา "ผมเก็บบริขารชื่อนี้ไวแลว ขอรับ ! โปรดชวยดู
ใหดวย" รับวา "ได" หรือรูวาเก็บไมดี จึงเก็บไวในที่อื่นเสีย,
เมื่อบริขารนั้นสูญหายไป เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกนั้นเหมือนกัน.
แตเมื่อเธอปฏิเสธวา "ขาพเจาไมรับรู" ไมเปนสินใช. ฝายภิกษุใด
เมื่อภิกษุภัณฑาคาริกเห็นอยูนั่นเอง เก็บไว ทั้งไมใหภิกษุภัณฑาคาริก
รับรอง บริขารของภิกษุนั้นหายไป เปนอันสูญหายไปดวยดีแล. ถา
ภิกษุภัณฑาคาริก เก็บบริขารนั้นหายไป เปนอันสูญหายไป เปน
สินใช.
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[โจรลักของสงฆในเรือนคลัง ปรับสินไหมภิกษุผูรักษา]
ถาภัณฑาคารเขาคุมครองเปนอยางดี บริขารทั้งปวงของสงฆและ
ของเจดีย เขาเก็บไวในภัณฑาคารนั้นแล. แตภิกษุภัณฑาคาริกเปนคนโง
ไมฉลาดเปดประตูทิ้งไวแลว ไปไหน ๆ เสียเพื่อฟงธรรมกถา หรือเพื่อ
ทํากิจอะไร ๆ อื่น ขณะนั้นพวกโจรเห็นแลว ลักภัณฑะไปเทาใด
ภัณฑะเทานั้น เปนสินใชแกเธอทั้งหมด. เมื่อภัณฑาคาริกออกไปจาก
ภัณฑาคาร จงกรมอยูภายนอก หรือเปดประตูไวเพื่อใหรางกายรับ
อากาศ หรือนั่งอยูดวยตามประกอบสมณธรรมในภัณฑาคารนั่นเอง
หรือนั่งในภัณฑาคารนั้นเอง ขวนขวายดวนกรรมบางอยาง หรือเปนผู
แมปวดอุจจาระปสสาวะ เมื่ออุปจารในที่นั้นเองมีอยู แตไมเสียขางนอก
เปนผูเลินเลอดวยอาการอื่นบางอยาง, พวกโจรเปดประตู หรือเขาทาง
ประตูที่เปดไวนั่นเอง หรือตัดที่ตอลักภัณฑะไปเทาใด เพราะความ
เลินเลอของเธอเปนปจจัย ภัณฑะเทานั้น เปนสินใชแกเธอนั้นแลทั้ง
หมด. ฝายพระอาจารยบางพวกกลาววา "ในฤดูรอ นจะเปดหนาตาง
นอน ก็ควร." แตเมื่อปวดอุจจาระปสสาวะแลวไปในที่อื่น ในเมื่อ
อุปจารนั้นไมมี ไมใชวิสัย เพราะเธอตั้งอยูในฝายภิกษุไข; เพราะ
เหตุนั้น จึงไมเปนสินใช. ฝายภิกษุใดถูกความรอนภายในเบียดเบียน
จําทําประตูใหเปนของรักษาดีแลวออกไปขางนอก. และพวกโจรจับภิกษุ
นั้นแลว สั่งวา "จงเปนประตู" เธอไมควรเปดจนถึงครั้งที่ ๓ แต
ถาพวกโจรขูวา "ถาทานไมยอมเปด, พวกเราจักฆาทานเสีย และ
จักทําลายประตูลักบริขารไป." แลวเงื้อขวานเปนตนขึ้น เธอจะเปดให
ดวยทําในใจวา "เมื่อเราตายแลว และเมื่อเสนาสนะของสงฆฉิบหาย
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แลว ไมมีคณ
ุ งามความดีเลย" ดังนี้ สมควรอยู. แมในอธิการนี้
พระอาจารยบางพวกกลาววา "ไมมีสินใชเพราะไมใชวิสัย." ถาภิกษุ
อาคันตุกะบางรูป ไขกุญแจ หรือเปดประตูไว, พวกโจรลักภัณฑะไป
เทาใด ภัณฑะเทานั้น เปนสินใชแกอาคันตุกะนั้นทั้งหมด. สลักยนต
และหวงกุญแจ เปนของที่สงฆจัดใหไว เพื่อประโยชนแกการรักษา
ภัณฑาคาร. ภัณฑาคาริกใสเพียงลิ่มสลักแลวนอน. พวกโจรเปดเขา
ไปลักบริขาร เปนสินใชแกเธอแท. แตภัณฑาคาริกนั้น ใสสลักยนต
และหวงกุญแจแลวนอน, ถาพวกโจรมาขูวา "จงเปด" เธอพึง
ปฏิบัติในคําขูของพวกโจรนั้น ตามนัยกอนนั่นแล. ก็เมื่อภัณฑาคาริก
นั้นทําการคุมครองอยางนั้นแลว จึงนอน, ถาพวกโจรทําลายฝาหรือ
หลังคา หรือเขาไปทางอุโมงค ลักของไป, ไมเปนสินใชแกเธอ. ถา
พระเถระแมเหลาอื่นอยูในภัณฑาคาร เมื่อประตูเปดแลว ทานจึงถือ
เอาบริขารของตน ๆ ไป ภัณฑาคาริก ไมระวังประตู ในเมื่อพระเถระ
เหลานั้นไปแลว, ถาของอะไร ๆ ในภัณฑาคารนั้นถูกลักไป, เปนสินใช
แกภัณฑาคาริกเทานั้น เพราะภัณฑาคารเปนใหญ (แตในการดูแล).
แตพวกพระเถระตองเปนสหายชวยเหลือ. นี้เปนสามีจิกรรมในภัณฑาคาร
นั้น. แตถาภัณฑาคาริกบอกวา "ขอพวกทานจงยืนอยูขางนอก
นั่นแหละแลวรับบริขารของพวกทานเถิด อยาเขามา." ก็บรรดาภิกษุ
เหลานั้น พระมหาเถระเหลวไหลรูปหนึ่ง พรอมดวยสามเณรและ
อุปฏฐากทั้งหลาย เปดภัณฑาคารเขาไปนั่นและนอน, ภัณฑะหายไป
เทาใด เปนสินใชแกพระเถระนั้นทั้งหมด. ฝายภัณฑาคาริกและพระ
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เถระที่เหลือ ตองเปนสหายชวยเหลือ. ถาภิกษุภัณฑาคาริกนั่นเองพาเอา
พวกสามเณรเหลวไหลและพวกอุปฏฐากไปนั่งและนอนอยูในภัณฑาคาร,
สิ่งของใดในภัณฑาคารนั้น หายไป, ของทั้งหมดนั้น เปนสินใช
แกภิกษุภัณฑาคาริกนั้นเทานั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุภัณฑาคาริกเทานั้น
พึงอยูในภัณฑาคารนั้น. ที่เหลือ ควรอยูที่มณฑป หรือโคนตนไม
ไมควรอยูในภัณฑาคารเลย ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ภิกษุเหลาใด เก็บบริขารของพวกภิกษุผูเปนสภาคกันไว
ในหองที่อยูของตน ๆ เมื่อบริขารหายไป ก็เปนสินใชแกพวกภิกษุที่
เก็บไวเทานั้น. ฝายภิกษุนอกนี้ ตองเปนสหายชวยเหลือ. แตถา สงฆสั่ง
ใหถวายขาวยาคูและภัตรแกภิกษุภัณฑาคาริกในวิหารนั่นเอง แตภิกษุ
ภัณฑาคาริกรูปนั้น (ยังขืน) เขาไปสูบาน เพื่อตองการภิกขาจาร,
สิ่งของหายไป ยอมเปนสินใช แกภกิ ษุภัณฑาคาริกรูปนั้นนั่นเทียว. แม
ภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหาร ที่พวกภิกษุผูเขาไปภิกขาจารตั้งไว เพื่อตองการ
ใหรักษาอติเรกจีวร ทั้ง ๆ เมื่อไดยาคูและภัตร หรือคาภัตตาหาร
(ก็ยังยืน) ไปภิกขาจาร, สิ่งของใดในวิหารนั้น หายไป, สิ่งของนั้น
ทั้งหมด เปนสินใชแกเธอ. และสิ่งของนั้นเทานั้น จะเปนสินใช
อยางเดียวก็หามิได, ก็สิ่งของใดหายไป เพราะความเลินเลอของภิกษุ
ผูอยูเวรเฝาวิหารนั้นเปนปจจัย สิ่งของนั้นทั้งหมด เปนสินใชแกเธอ
ดุจเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกกฉะนั้น (เหมือนสิ่งของที่หายไปเพราะ
ความประมาทของภิกษุภัณฑาคาริก เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก
ฉะนั้น) ถาเปนวิหารใหญ, เมื่อเธอเดินไปเพื่อรักษาที่สวนอื่น สิ่ง
ของที่เก็บไวในที่อีกสวนหนึ่ง พวกโจรลักเอาไป ยอมไมเปนสินใช
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เพราะเปนเหตุเหลือวิสัย. ก็ในวิหารใหญเชนนี้อันภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหาร
ควรเก็บบริขารทั้งหลายไวในที่ประชุมแหงภิกษุทั้งปวง แลวนั่ง (เฝา)
อยูในทามกลางวิหาร. อนึ่ง พึงตั้งภิกษุอยูเวรเฝาวิหารไว ๒-๓ รูป.
ถาแมเมื่อเธอเหลานั้น มิไดเปนผูเลินเลอเลย คอยระวังรักษาอยูขาง
โนนและขางนี้นั่นเทียว สิ่งของอะไร ๆ หายไป, ก็ไมเปนสินใชแกเธอ
เหลานั้น. สิง่ ของที่พวกโจรมัดภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหารไวแลว ลักเอาไป
ก็ดี สิ่งของที่ถูกโจรลักไปโดยทางอื่น ในเมื่อภิกษุอยูเวรเฝาวิหาร
เดินสวนทางพวกโจรก็ดี ไมเปนสินใชแกเธอเหลานั้น. ถาขาวยาคู
และภัตร หรือคาภัตตาหารที่จะพึงถวายในวิหารไมมีแกภิกษุอยูเวรเฝา
วิหาร จะตั้งสลากขาวยาคู ๒-๓ ที่ ซึง่ เหลือเฟอจากลาภที่ภิกษุ
เหลานั้นพึงได และสลากภัตรอันเพียงพอแกเธอเหลานั้น ก็ควร. แตไม
ควรตั้งใหเปนประจํา. เพราะวา พวกชาวบาน จะมีความรอนใจวา
"พวกภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหารเทานั้น ยอมฉันภัตรของพวกเรา." เพราะ
เหตุนั้น จึงควรตั้งผลัดเปลี่ยนเวียนกันไป. ถาพวกภิกษุที่เปนสภาคกัน
ของภิกษุอยูเวรเฝาวิหารเหลานี้ นําสลากภัตรมาถวาย การถวายอยางนี้
นั้น เปนการดี, ถาไมถวาย, ควรใหภิกษุทั้งหลายรับวาระแลวใหนํา
มาถวายเถิด. ถาภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหาร เมื่อไดรับสลากขาวยาคู ๒-๓ ที่
และสลากภัตร ๔-๕ ที่อยูเทียว ก็ยงั ขืนไปภิกขาจาร, สิ่งของหายไป
ทั้งหมด เปนสินใชแกเธอ เหมือนเปนสินใชแกภกิ ษุภัณฑาคาริก
ฉะนั้น. ถาภัตรหรือคาภัตตาหารของสงฆ ที่จะพึงถวายแกภิกษุผูเฝา
วิหารไมมี ภิกษุทั้งหลายรับวาระเฝาวิหารแลว จึงใหนิสิตของตน ๆ
ชวยปฏิบัติ จะไมรับเอาวาระที่มาถึงไมได, ควรทําเหมือนอยางที่ภิกษุ
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เหลาอื่นทําอยูฉะนั้น. แตวาภิกษุใด ไมมีสหายหรือไมมีเพื่อน ไมมี
ภิกษุผูชอบพอกันที่จะนําภัตรมาให, ภิกษุทั้งหลาย ไมควรใหวาระถึง
แกภิกษุเห็นปานนั้น. ภิกษุทั้งหลายตั้งแมสวนใดไวในวิหาร เพื่อ
ประโยชนเปนเสบียง ภิกษุผูถือเอาสวนนั้นเลี้ยงชีพตองดํารงหนาที่
ภิกษุใดมิไดรับเอาสวนนั้นเลี้ยงชีพ, ไมควรใหภิกษุนั้นรับภาระ. ภิกษุ
ทั้งหลายแตงตั้งภิกษุไวในวิหาร แมเพื่อตองการใหรักษาผลไมนอยใหญ,
ครั้นดูแลคุมครองแลว ก็แจกกันขบฉันตามคราวแหงผลไม. ภิกษุที่
ขบฉันผลไมเหลานั้น ตองรับหนาที่, ภิกษุผูไมอาศัยเลี้ยงชีพ ไมควร
ใหรับวาระ. ภิกษุทั้งหลายจะแตงตั้งภิกษุไว แมเพื่อตองการใหรักษา
เสนาสนะ เตียง ตั่ง และเครื่องปูลาด, ภิกษุผูอยูในอาวาสตองปฏิบัติ
หนาที่. สวนภิกษุผูถืออัพโภกาสิกธุดงคก็ดี ผูถือรุกขมูลิกธุดงคก็ดี ไม
ควรใหรับวาระ. อาจารยบางพวกกลาววา "ภิกษุรูปหนึ่งยังเปนพระ
นวกะอยู. แตเธอเปนพหุสูต สอนธรรม ใหการสอบถาม พรรณนา
บาลี แสดงธรรมกถา แกภิกษุเปนอันมาก ทั้งชวยภาระของสงฆดวย,
ภิกษุนี้ บริโภคลาภอยูก็ดี อยูในอาวาสก็ดี ไมควรใหรับวาระ, พึงรูวา
ชื่อวาเปนคนพิเศษ." แตภิกษุผูรักษาโรงอุโบสถ และเรือนพระปฏิมา
ควรใหขาวยาคูและภัตรเปนทวีคูณ ขาวสารทะนานหนึ่งทุกวัน ไตรจีวร
ประจําป และกัปปยภัณฑที่มีราคาถึง ๑๐ หรือ ๒๐ กหาปณะ. ก็ถาเมื่อ
เธอไดรับขาวยาคูและภัตรนั้นอยูนั่นเอง สิ่งของอะไร ๆ ในโรงอุโบสถ
และเรือนพระปฏิมานั้นหายไป เพราะความเลินเลอ, เปนสินใชแกเธอ
ทั้งหมด. แตสิ่งของที่ถูกพวกโจรผูกมัดตัวเธอไวแลว แยงชิงเอาไป
โดยพลการ ยอมไมเปนสินใชแกเธอ. การที่จะใหเธอรักษาสมบัติของ
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เจดีย พรอมดวยสมบัติของเจดีย (ดวยกัน) หรือ (พรอมดวยสมบัติ)
ของสงฆในโรงอุโบสถเปนตนนั้น สมควรอยู. แตการที่จะใหเธอรักษา
สมบัติของสงฆพรอมดวยสมบัติของเจดีย ไมควร. แตสิ่งของอันใด ที่
เปนของสงฆ เก็บไวกับดวยของเจดีย, สิ่งของของสงฆนั้น เมื่อใหรักษา
ของเจดียแลว ก็เปนอันรักษาไวแลวเหมือนกัน เพราะฉะนั้น การรักษา
ไวอยางนั้น ควรอยู. แมเมื่อภิกษุรักษาสถานที่ทั้งหลาย มีโรงอุโบสถ
เปนตน ตามวาระแหงปกษ สิ่งของที่หายไป เพราะอํานาจความ
เลินเลอ ยอมเปนสินใชเหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยของที่เขาฝากไว.
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กถาวาดวยดานภาษี
ชนทั้งหลาย ยอมตระบัดภาษีจากที่นั้น เหตุนั้น ที่นั้น ชือ่ วา
สุงกฆาฏะ ที่เปนแดนตระบัดภาษี. คําวา "สุงกฆาฏะ" นั่น เปน
ชื่อของดานภาษี. จริงอยู ดานภาษีนนั้ ทานเรียกวา "สุงกฆาฎะ"
เพราะเหตุที่ชนทั้งหลาย เมื่อไมเสียภาษี นําภัณฑะอันควรแกภิกษุออก
ไปจากที่นั้น ชื่อวาตระบัดภาษี คือยังภาษีของพระราชาใหพินาศ.
สองบทวา ตตฺร ปวิสิตฺวา มีความวา เขาไปในดานภาษีที่พระ
ราชาทรงทํากําหนดเขตตั้งไวในที่ทั้งหลาย มีเขาขาดเปนตนนั้น.
สองบทวา ราชคฺฆ ภณฺฑ ไดแก ภัณฑะที่ควรแกพระราชา
อธิบายวา "ภาษีมีราคาถึง ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก เปนของที่
ตนควรถวายแดพระราชา จากภัณฑะใด, ซึ่งภัณฑะนั้น." ปาฐะวา
"ราชก" บาง. เนื้อความก็อยางนี้เหมือนกัน. ภิกษุเปนผูมีไถยจิต
คือยังไถยจิตใหเกิดขึ้นวา "เราจะไมเสียภาษีแกพระราชาจากภัณฑะนี้"
แลวลูบคลําจับตองภัณฑะนั้น ตองทุกกฏ. หยิบจากที่ที่วางไว
ใสในยาม หรือผูกติดไวกับขาออนในที่ปกปด ตองถุลลัจจัย. การ
ที่ใหเคลื่อนจากฐาน ชื่อวายอมไม เพราะอวหารนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกําหนดดวยดานภาษี. ภิกษุยังเทาที่ ๒ ใหกาวลวงเขตกําหนดดาน
ภาษีไป ตองปาราชิก.
๑

๑. บาลีมหาวิภังคตรงนี้วา ตตฺร ปวิสิตฺวา ราชคฺฆ ภณฺฑ ปฺจมาสก วา อติเรกปฺจมาสก
วา อคฺฆนก เถยฺยจิตฺโต อามสติ.
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สองบทวา พหิ สุงฺกฆาฏ ปาเตติ มีความวา ภิกษุเห็นราชบุรุษ
ทั้งหลาย สงใจไปในที่อื่น ยืนอยูภายในนั่นเทียว ขวางภัณฑะไป เพื่อ
ตองการใหตกไปภายนอก ถาภัณฑะนั้น เปนของจะตองตกไปไดแน
พอหลุดจากมือ เธอตองปาราชิก. ถาภัณฑะนั้น กระทบตนไม หรือ
ตอไม หรือถูกกําลังลมแรงหอบขึ้น ตกไปในภายในนั่นแลอีก ยัง
รักษาอยู. เธอหยิบขวางไปอีก ตองปาราชิก ตามนัยที่กลาวแลวใน
หนหลังนั่นแล. ถาภัณฑะนั้นตกที่พื้นดิน แลวกลิง้ เขามาขางในอีก
เธอตองปาราชิกเหมือนกัน. สวนในกุรุนที และสังเขปอรรกกถา
กลาววา "ถาภัณฑะนั้นตกไปขางนอก หยุดแลวจึงกลิ้งเขาไป เธอ
ตองปาราชิก ถายังไมทันหยุดเลยกลิ้งเขาไป ยังรักษาอยู." ภิกษุยืน
อยูภายใน ใชมือ หรือเทา หรือไมเทาเขี่ยกลิ้งไป หรือวาใหผูอื่นกลิ้ง
ไป, ถาภัณฑะนั้นไมหยุด กลิ้งออกไป ตองปาราชิก, ภัณฑะนั้นหยุด
อยูขางในแลว จึง (กลิ้ง) ออกไปขางนอก ยังรักษาอยู. ภัณฑะที่
ภิกษุวางไวภายใน ดวยคิดวา "จักกลิง้ ออกไปเอง หรือวาผูอื่นจักให
มันกลิ้งออกไป" ภายกลังกลิ้งไปเอง หรือผูอื่นกลิง้ จึงออกไปขางนอก.
ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แตในภัณฑะที่ภิกษุวางไวดวยจิตบริสุทธิ์ กลิ้ง
ออกไปอยางนั้น ไมมีคําที่จะพึงกลาวเลย. ภิกษุทําหอสองหอใหเนื่อง
เปนอันเดียวกัน วางไวระหวางแดนของดานภาษี แมวาภาษี ในหอ
นอกจะไดราคาบาทหนึ่ง ก็จริง ถึงกระนั้นหอในยังรักษาไวได เพราะ
เนื่องเปนอันเดียวกันกับหอนอกนั้น.แตถาเธอยายหอที่อยูภายในไป
๑

๑. โยชนาเติม ภณฺฑ เขามา จะใหแปลวา ภัณฑะ มีในหอนอก ควรคาภาษีราคาบาทหนึ่ง.
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วางไวขางนอก ตองปาราชิก. แมในเครื่องหาบที่ภิกษุทําใหเนื่อง
เปนอันเดียวกันวางไว ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. แตถาภัณฑะนั้น เปน
ของไมไดผูก สักวาพาดไวบนปลายเครื่องหาบเทานั้น เปน
ปาราชิก. ภิกษุตั้งภัณฑะไวในยานซึ่งกําลังไป หรือบนหลังมาเปนตน
ดวยทําในใจวา "ภัณฑะนี้ จักถูกนําออกไปในภายนอก" เมื่อ
ภัณฑะนั้นถูกนําออไปแลว อวหารยอมไมมี แมภัณฑไทยก็ไมมี.
เพราะเหตุไร ? เพราะพระราชาตรัสไววา "จงเก็บภาษีแกคนผูเขามา
ในที่นี้," จริงอยู ภัณฑะนี้ ภิกษุตั้งไวนอกดานภาษี และเธอก็มิได
นําไป; เพราะฉะนั้น จึงไมเปนภัณฑไทย ไมเปนปาราชิก. แมใน
ภัณฑะที่วางไวในยามที่หยุดแลวเปนตน ครั้นเมื่อยานเปนตนนั้นไป
เวนประโยคของภิกษุนั้น แมเมื่อมีไถยจิต อวหารยอมไมมีเหมือนกัน.
แตถาภิกษุตั้งภัณฑะแลว ขับยานเปนตนไป ใหกา วลวงดานภาษีก็ดี
ยืนขางหนาแลวเรียกวา "มาเถิดโวย" ดังนี้ เพราะความที่ตนมีการ
สั่งสมอบรมอันทําแลวในการศึกษาเกี่ยวของเรื่องชางเปนตนก็ดี ตอง
ปาราชิก ในขณะกาวลวงแดนไป. ในเอฬกโลมสิกขาบท ไมเปน
อาบัติในฐานะนี้ ที่วาภิกษุใชผูอื่นใหนําขนเจียมไป. ในสิกขาบทนี้เปน
ปาราชิก. ในเอฬกโลมสิกขาบทนั้น ภิกษุใสขนเจียมในยาม หรือ
ในภัณฑะของชนอื่นผูไมรู ใหกาวลงลวง ๓ โยชนไป, ขนเจียมเปน
นิสสัคคีย เพราะเหตุนั้น ภิกษุตองปาจิตตีย. ในสิกขาบทนี้หาเปนอาบัติ
ไม. การที่ภิกษุเสียภาษีที่ดานภาษีกอนแลวเทียว จึงไป ยอมควร.
๑

๒

๑. แปลตามฎีกาสารัตถทีปนี ภาค ๒/๒๓๕ ที่วา หตฺภิสุตฺตาทีสูติ หตฺถิสิกฺขาทีสุ.
๒. มาในอนาปตติวารแหงเอฬกโลมสิกขาบท วินยั ปฎก มหาวิภังค ภาค ๒/๘๔ และตรงนี้
แปลตามนัยโยชนา.
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ภิกษุรูปหนึ่ง ทําความผูกใจไววา "ถาเขาจักบอกวา 'ทาน
จงเสียภาษี,' เราก็จักให, ถาพวกเขาไมบอก เราก็จักไป" ดังนี้แลว
จึงไป, เจาหนาที่ศุลกากรคนหนึ่ง ไดเห็นภิกษุรูปนั้น จึงกลาววา
"ภิกษุนั่น กําลังไป, พวกทานจงเก็บภาษีภิกษุนั้น." เจาหนาที่ศุลกากร
อีกนายหนึ่ง พูดขึ้นวา "บรรพชิตจักมีคาภาษีแตที่ไหนเลา นิมนต
ไปเถิด" ดังนี้, เปนอันไดขออาง ภิกษุนั้นเพียงไป, แตเมื่อภิกษุกลาว
วา การไมเสียภาษีแลวไป ไมควรแกภกิ ษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
จงเก็บภาษีเถิด อุบาสก !" ดังนี้ ก็ดี เมื่อเจาหนาที่พูดวา "เมื่อเราจะ
เก็บคาภาษีของภิกษุ ก็ตอ งเอาไดแตบาตรและจีวร จะมีประโยชน
อะไรดวยบาตรและจีวรนั้น นิมนตไปเถิด" ดังนี้ ก็ดี เปนอันได
ขออางเหมือนกัน. ถาพวกเจาหนาที่ศุลกากรนอนหลับอยูก็ดี เลนการ
พนันกันอยูก็ดี หรือไปในที่ไหน ๆ เสียก็ดี, และภิกษุนี้ แมรอ ง
เรียกวา "พวกเจาหนาที่ศุลกากรอยูที่ไหนกัน ?" ก็ไมพบ, เปนอันได
ขออางเหมือนกัน. แมถาภิกษุไปถึงดานภาษีแลว สงใจไปในที่อื่น
คิดอะไร ๆ อยูก็ดี สาธยายอยูก็ดี ตามประกอบมนสิการอยูก็ดี ถูก
โจรและสัตวราย มีชาง ราชสีห และเสือโครง เปนตน ลุกไลติดตามไป
โดยเร็วก็ดี เห็นมหาเมฆตั้งขึ้นแลว ประสงคจะเขาไปยังศาลาขางหนา
ก็ดี จึงกาวลวงเลยสถานที่นั้นไป; ก็เปนอันไดขออางเหมือนกัน.
ในคําวา สงฺก ปริหรติ นี้ ทานกลาวไวในอรถกถากุรุนทีวา
"ถึงภิกษุกาวลงสูอุปจาร แลวหลบเลียงภาษีไป ก็จริงแล ก็เปนอวหาร
๑

๑. ฎีกาอธิบายวา ไดแกภายใน ๒ เลฑฑุบาตรนอกเขตดานภาษี.
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ทีเดียว." แตในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา "เมื่อภิกษุเห็น
โทษอยางเดียววา 'พวกราชบุรุษ ยอมเบียดเบียนผูหลบเลี่ยงภาษี'
ดังนี้ จึงกาวลงสูอุปจารกอนแลวหลบเลี่ยงไป เปนทุกกฏ เมือ่ ไมไดกาว
ลงแลว หลบเลี่ยงไป ไมเปนอาบัติ." คําในมหาอรรถกถานี้ ยอม
สมดวยพระบาลี. ในดานภาษีนี้ พึงกําหนดอุปจารดวย ๒ เลฑฑุบาต
ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยดานภาษี.
๑

๒

๑. โยชนาแก ทสฺเสติวา วา ปสฺสิตฺวา ตฺวา.
๒. พระบาลีวนิ ัยปฎก มหาวิภังค ภาค ๒/๙๖ ที่วา สุงฺก ปริหรติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.
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กถาวาดวยสัตวมีชีวิต
ถัดจากกถาวาดวยดานภาษีนี้ไป พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงสัตวที่มีชีวิต ซึ่งพอแกอวหารโดยสวนเดียว จึงตรัสวา
"มนุสฺสปาโณ" เปนตน. เมื่อภิกษุลักสัตวมีชีวิตคือมนุษยแมนั้น ซึ่ง
เปนไท (มิใชทาส) ไป ยอมไมเปนอวหาร. แมบคุ คลใดเปนไท ถูก
มารดาหรือบิดาเอาไปจํานําไว หรือตัวเองเอาตัวเปนประกันไว แลว
ไดถือเอาทรัพย ๕๐ หรือ ๖๐ กหาปณะไป, เมื่อภิกษุลักเอาบุคคลแม
นั้นไมก็เปนอวหาร. สวนทรัพยยอมเพิ่มดอกเบี้ยในสถานที่เขาไปแลว.
แตเมื่อภิกษุลักทาสนั่นแล ตางโดยเปนทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ
และทาสที่ถูกนํามาเปนเชลย ยอมเปนอวหาร. จริงอยู พระผูมีพระภาค
ทรงหมายเอาทาสผูเกิดในเรือนเบี้ยเปนตนนั้นแล จึงตรัสพระดํารัส
นี้ไววา "สัตวมีชีวิตคือมนุษย เราเรียกใหชื่อวา สัตวมีชีวิต" ดังนี้.
[บุคคลผูเปนทาส ๓ จําพวก]
ก็บรรดาทาสเหลานี้ ทาสที่เกิดในทองของนางทาสี ในเรือน
พึงทราบวา ชื่อวา ทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสที่ถูกซื้อมาดวยทรัพย
พึงทราบวา ชื่อวา ทาสสินไถ บุคคลที่ถูกกวาดตอนมาจากตางประเทศ
แลวเขาถึงความเปนทาส พึงทราบวา ชื่อวา ทาสที่ถูกนํามาเปนเชลย.
ภิกษุคิดวา "เราจักลักสัตวมีชีวิตเห็นปานนี้ไป" แลวลูบคลํา ตอง
ทุกกฏ. เมื่อเธอจับที่มือหรือเทายกขึ้นทําใหไหว ตองถุลลัจจัย. เธอ
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ใครจะยกหนีไป ใหกาวลวงจากสถานที่ที่ยืนอยู แมเพียงปลายเสนผม
ไป ตองปาราชิก. เธอจับที่ผมหรือที่มือ ฉุดคราไป พึงปรับดวยวาระ
ยางเทา. ภิกษุคิดวา "เราจักนําใหเดินไป" ขูหรือตี พลางพูดวา
"แกจงไปทางนี้." เมื่อเขาไปยังทิสาภาคตามที่ภิกษุนั้นสั่ง เธอตอง
ปาราชิกในวาระยางเทาที่ ๒. แมภิกษุเหลาใด มีฉันทะรวมกับภิกษุนั้น
ก็เปนปาราชิกในขณะเดียวกันแกภิกษุเหลานั้นทั้งหมด. ภิกษุเห็นทาส
แลว ถามถึงสุขทุกข หรือไมถามก็ตาม พูดวา "แกจงไป จงหนีไป
อยูเปนสุขเถิด." ถาทาสคนนั้นหนีไปไซร, เธอตองการปาราชิกในวาระ
ยางเทาที่ ๒. ภิกษุรูปอื่น พูดกะทาสคนนั้น ผูมาสูที่ใกลตนวา "แก
จงหนีไป." ถาภิกษุตั้งรอยรูป พูดกะทาสผูมาสูที่ใกลตน ๆ ตามลําดับ,
ก็เปนปาราชิกดวยกันทั้งหมด. สวนภิกษุรูปใด พูดกะทาสผูกําลังวิ่ง
หนีไปโดยเร็วนั่นเทียววา "แกจงหนีไป ตราบทีเจาของยังจับแกไม
ได." เธอรูปนั้นไมตองอาบัติปาราชิก. แตถาเธอพูดกะทาสผูคอยๆ
เดินไป, และทาสคนนั้นก็เดินไปเร็ว ตามคําของภิกษุนั้น, เปน
ปาราชิก. เมือ่ ภิกษุเห็นทาส ผูหนีไปยังบานหรือประเทศอื่น แลว
ใหหนีไป แมจากบานหรือจากประเทศนั้น ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.
ชื่อวา อทินนาทาน ยอมพนไดดวยคําพูดเปนปริยาย.
จริงอยู ภิกษุรูปใด พูดอยางนี้วา "เธอทําอะไรอยูในที่นี้ ? เธอ
หนีไปเสียไมควรหรือ" ? ก็ดี วา "การที่เธอไปในที่ไหน ๆ แลว
เปนอยูอยางสบาย ไมควรหรือ ?" ก็ดี วา "พวกทาสและพวกทาสี
พากันหนีไปยังประเทศชื่อโนนแลว ยอมเปนอยูกันอยางสบาย" ก็ด,ี
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และทาสนั้นไดคําพูดของภิกษุนั้นแลว ก็หนีไป, ยอมไมเปนอวหาร
ฝายภิกษุใดพูดวา "พวกอาตมา จะไปยังประเทศชื่อโนน, พวกคนที่
ไปในประเทศนั้นแลว ยอมเปนอยูอยางสบาย, และเมื่อพวกทานไป
พรอมกับพวกอาตมาจะไมมีความลําบาลดวยเสบียงทางเปนตน แมใน
ระหวางทาง" ดังนี้แลว พาเอาทาสผูมากับตนไปดวยอํานาจาการเดินทาง,
มิใชไปดวยไถยจิต ไมเปนอวหารเลย และเมื่อพวกโจรปรากฏขึ้นแลว
ในระหวางทาง แมเมื่อภิกษุกลาววา "เฮย ! พวกโจรปรากฏขึ้นแลว,
แกจงรีบหนีไป จงรีบมาไปกัน" ดังนี้ พระอาจารยทั้งหลาย
ก็ไมปรับเปนอวหาร เพราะเธอกลาวเพื่อตองการใหพนจากโจรันตราย
ดวยประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยสัตวมีชีวิต.
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กถาวาดวยสัตวไมมีเทา
บรรดาสัตวไมมีเทาทั้งหลาย ชื่อวางู คือ งูที่พวกหมองูเปนตน
จับไว เปนงูมีเจาของ เมื่อใหมันเลน ยอมไดคาดูกึ่งบาทบาง บาทหนึ่ง
บาง กหาปณะหนึ่งบาง, แมเมื่อจะปลอยมันไป ก็รับเอาเงินและทอง
แลวแล จึงปลอยไป. เจาของงูเหลานั้น ไปยังโอกาสที่ภิกษุบางรูปนั่ง
แลววางกะโปรง ขังงูไว นอนหลับไป หรือไปในที่ไหน ๆ เสีย. ถาภิกษุ
นั้นจะตองกระโปรงนั้นในสถานที่นั้น ดวยไถยจิต ตองทุกกฏ; ทําให
ไหว ตองถุลลัจจัย, ใหเคลื่อนจากฐาน ตองปาราชิก. แตถาเธอเปด
กะโปรงแลวจับงูที่คอ ตองทุกกฏ, ยกงูขึ้น ตองถุลลัจจัย, เมื่อเธอยกขึ้น
ตรง ๆ พอหางงูพนจากพื้นกระโปรง เพียงปลายเสนผม ก็ตองปาราชิก.
เมื่อเธอดึงครูดออกไป พอหางงูพนจากขอบปาก ตองปาราชิก.
เธอปดปากกะโปรงออกนิดหนอยแลว ตี หรือรองเรียกออกชื่อวา
"เฮย ! จงออกมา" แลวใหออกไป ตองปาราชิก. เธอเปดออก
เหมือนอยางนั้นแลว จึงทําเสียงกบรอง หรือเสียงหนูรอง หรือโปรบ
ขาวตอกลงก็ตาม แลวรองเรียกออกชื่อ หรือดีดนิว้ มือก็ตาม แมเมื่องู
ออกไป ดวยกิริยาทีทําเสียงเปนตนอยางนั้น ก็ตองปาราชิก. เมื่อเธอไม
ไดเปดปากออก แตไดกิริยาอยางนั้น งูหิว จึงเอาศีรษะดนฝากะโปรง
ทําโอกาส (ชองทาง) แลวหนีไป เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตเมื่อเธอ
เปดปากไว งูออกแลวหนีไปเองนั่นเทียว ยอมเปนภัณฑไทย. แมถา
๑

๑. กรณฺฑกในที่นี้แปลกันมาวา กะโปรง แตแปลวา ของ ก็จะได.
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เธอเปดปากก็ตาม ไมไดเปดก็ตาม แตไดทําเปนเสียงกบและเสียงหนูรอง
หรือโปรยขาวตอกลงเทานั้นอยางเดียว ไมไดรองเรียกระบุชื่อ หรือไมได
ดีดนิ้วมือ, งูคิดวา "จักกินกบเปนตน" เพราะหิว จึงออกหนีไป
เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ปลามาแลวในอธิการนี้อยางเดียวดวยศัพทวา
สัตวไมมีเทา. ก็คําที่จะพึงกลาวในปลานี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลวใน
ภัณฑะตั้งอยูในน้ํานั่นเทียว ฉะนี้แล.
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.
พวกปกษาชาตเหลานั้น มี ๓ จําพวก คือ มีขนเปนปกจําพวกหนึ่ง มี
หนังเปนปกจําพวกหนึ่ง มีกระดูกเปนปกจําพวกหนึ่ง, บรรดาปกษาชาต
เหลานั้น นกยูงและไกเปนตน พึงทราบวา พวกมีขนเปนปก, คางคาว
เปนตน พึงทราบวา พวกมีหนังเปนปก, แมลงภูเปนตน พึงทราบวา
พวกมีกระดูกเปนปก. พวกมนุษยและพวกปกษาชาตเหลานั้นทั้งหมด
มาแลวในอธิการนี้อยางเดียวดวยศัพทวาสัตว ๒ เทา. สวนคําที่จะพึง
กลาวในสัตว ๒ เทานี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลวในภัณฑะที่อยูในอากาศ
และสัตวมีชีวิตนั่นเทียว ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยสัตว ๒ เทา.
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กถาวาดวยสัตว ๔ เทา
พึงทราบวินิจฉัยในสัตว ๔ เทาตอไป:- ชนิดแหงสัตว ๔ เทา
ทั้งหมด ที่เหลือจากที่มาในพระบาลี พึงทราบวา สัตวของเลี้ยง;
สัตวทั้งหลายมีชางเปนตน ปรากฏชัดแลวแล. บรรดาสัตวมีชางเปนตน
เหลานั้น เมื่อภิกษุลูบคลําชางดวยไถยจิต เปนทุกกฏ, ทําใหไหว เปน
ถุลลัจจัย. สวนภิกษุรูปใด มีกําลังมาก ใชศีรษะทูนเอาลูกชางรุน ๆ ที่
ใกลสะดือขึ้น เพราะความเมากําลัง ใหเทาทั้ง ๔ และงวงพนจากพื้นดิน
แมเพียงปลายเสนผม, ภิกษุรูปนั้น ตองปาราชิก. ก็ชางบางเชือก เขา
ลามขังไวในโรงชาง, บางเชือกยืนอยู ไมไดลามไวเลย, บางเชือกยืนอยู
ภายในที่อยู, บางเชือกยืนอยูที่พระลานหลวง.
บรรดาชางเหลานั้น ชางเชือกที่เขาลามคอขังไวในโรงชาง มีฐาน
๕ คือ เครื่องผูกที่คอ และเทาทั้ง ๔. สําหรับชางเชือกที่เขาเอาโซเหล็ก
ลามไวที่คอและที่เทาขางหนึ่ง มีฐาน ๖. ชางเชือกที่เขาลามไวที่คอและ
ที่เทาทั้ง ๒ มีฐาน ๗. พึงทราบการทําใหไหว และทําใหเคลื่อนจากฐาน
ดวยอํานาจแหงฐานเหลานั้น. โรงชางทั้งสิ้น เปนฐานของชางที่เขาไม
ไดลามไว. เปนปาราชิก ในเมื่อใหกาวลวงจากโรงชางนั้นไป.ภายใน
ที่อยูทั้งสิ้นนั่นแล เปนฐานของชางที่ยืนอยูภายในที่อยู. เปนปาราชิก
ในเมื่อใหลวงเลยประตูที่อยูของชางนั้นไป. พระนครทั้งสิ้น เปนฐาน
ของชางที่ยืนอยูที่พระลานหลวง. เปนปาราชิก ในเมื่อใหลวงเลยประตู
พระนครไป. สถานที่ยืนอยูนั่นเอง เปนฐานของชางที่ยืนอยูภายนอก
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พระนคร. ภิกษุเมื่อลักชางนั้นไป พึงปรับดวยวาระยางเทา. สําหรับ
ชางที่นอนอยูมีฐานเดียวเทานั้น. เมื่อภิกษุใหชางนั้นลุกขึ้น ดวยไถยจิต
พอชางลุกขึ้น ก็เปนปาราชิก. ถึงในมา ก็มีวินิจฉัยอยางนี้เหมือนกัน.
แตถามานั้นเขาลามไวที่เทาทั้ง ๔ เทียว พึงทราบวามีฐาน ๘. ถึงในอูฐ
ก็มีนัยเชนนี้. แมโคบางตัวเปนสัตวที่เขาผูกขังไวในเรือน, บางตัวยืนอยู
ไมไดลามไวเลย, แตบางตัวเขาลามไวในคอก, บางตัวก็ยืนอยูไมไดลาม
ไวเลย.
บรรดาโคเหลานั้น โคที่เขาลามขังไวในเรือน มีฐาน ๕ คือ เทา
ทั้ง ๔ และเครื่องผูก. เรือนทั้งสิ้น เปนฐานของโคที่ไมไดลาม. โคที่เขา
ลามไวแมในคอก ก็มีฐาน ๕. คอกทั้งสิ้น เปนฐานของโคที่ไมไดลาม.
ภิกษุใหโคนั้นลวงเลยประตูคอกไป ตองปาราชิก. เมื่อเธอทําลายคอก
ลักไป ใหลว งเลยชองทางที่ตนทําลายแลวไป เปนปาราชิก. เธอเปด
ประตูออก หรือทําลายคอกแลว ยืนอยูข างนอก แลวรองเรียกออกชื่อ
ใหโคออกไป ตองปาราชิก. แมสําหรับภิกษุผูแสดงกิ่งไมที่หักแลว
เรียกมา ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. ภิกษุไมไดเปดประตู คอกก็ไมไดทําลาย
เปนแตทํากิ่งไมที่หักแลวใหไหวเรียกมา. โคกระโดดออกมาเพราะความ
หิว เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตถาเมื่อเปดประตูออก หรือทําลาย
คอกแลว โคก็ออกไปเอง เปนภัณฑไทย. เธอปดประตู หรือไม
ไดเปดก็ตาม ทําลายคอก หรือไมไดทําลายก็ตาม เปนแตทํากิ่งไมที่หัก
แลวใหไหวอยางเดียว ไมไดเรียกโค โคเดินออกไปหรือกระโดดออกไป
เพราะความหิว, เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. โคที่เขาลามไวกลางบาน
๑

๑. ฎีกาสารตฺถทีปนีเปนตน ขณฺฑทฺวาร และแกวา "อตฺตนา ขณฺฑิตทฺวาร.
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ยืนอยูตัวหนึ่ง นอนอยูตัวหนึ่ง. โคตัวที่ยืนอยูมีฐาน ๕. ตัวทีน่ อนอยู
มีฐาน ๒. พึงทราบการทําใหไหวและทําใหเคลื่อนจากฐาน ดวยอํานาจ
แหงฐานเหลานั้น. ก็ภิกษุรูปใดไมไดใหโคที่นอนอยูลุกขึ้น แตฆาเสีย
ในที่นั้นนั่นเอง เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น. ก็บา นทั้งสิ้น เปนฐาน
ของโคที่ยืนอยูในบานที่ไดประกอบประตูลอมไดเปนอยางดี สําหรับโค
ตัวที่ยืนอยู หรือที่เที่ยวไปในบานซึ่งไมไดลอมสถานที่ที่มันเหยียบดวย
เทาทั้งหลายนั่น เปนฐาน. แมในสัตวทั้งหลาย มีลา และสัตว
ของเลี้ยงเปนตน ก็มีวินิจฉัยดังนี้เหมือนกัน ฉะนี้แล.
จงกถาวาดวยสัตว ๔ เทา.
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กถาวาดวยสัตวมีเทามาก
พึงทราบวินิจฉัยในสัตวมีเทามากตอไป :- ถาวัตถุปาราชิก จะ
เต็มดวยตะขาบตัวเดียว เมื่อภิกษุลักตะขาบตัวนั้นไปดวยเทา เปนถุลลัจจัย
๙๙ ตัว, เปนปาราชิก ๑ ตัว. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบกถาวาดวยสัตวมีเทามาก.
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กถาวาดวยภิกษุผูเปนสาย
ภิกษุชื่อวาผูเปนสาย เพราะอรรถวา เที่ยวดูลาดเลา. ทานกลาว
อธิบายวา "คอยเขาไปโดยลําดับในภายใน ในสถานที่นั้น ๆ."
บทวา โอจริตฺวา ความวา คอยกําหนด คือใครครวญดูแลว.
บทวา อาจิกฺขติ ความวา บอกทรัพยที่เก็บไวไมดีในตระกูลของ
ชนอื่นหรือในวิหารเปนตน ซึ่งมิไดจัดการอารักขาไวแกภิกษุรูปอื่น ผู
สามารถจะทําโจรกรรมได.
หลายบทวา อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ความวา ครั้นเมื่อ
ทรัพยจะตองลักไดแนนอน ก็เปนอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป คือรูปที่เปน
สายในขณะสั่ง รูปที่ลกั นอกนี้ ในขณะทําใหเคลื่อนจากฐาน. สวน
ภิกษุรูปใด ทําปริยายโดยนัยเปนตนวา "ในเรือนไมมีผูขาย เขาเก็บ
ทรัพยชื่อโนนไวในสวนหนึ่งไมไดจัดการอารักขาไว ทั้งประตูก็ไมไดปด,
อาจจะลักเอาไปได ตามทางที่ไปแลวนั่นแหละ, ไมมีบุคคลไร ๆ ชื่อวา
เปนอยูดวยความพยายามอยางลูกผูชายจะพึงไปลักทรัพยนั้นไดเลย" ก็
ภิกษุรูปอื่นไดฟงคํานั้นของภิกษุนั้นแลว คิดวา "บัดนี้ เราจักลักเอา
(ทรัพยนั้น) " จึงเดินไปลัก. เปนปาราชิกแกภิกษุรปู ที่ลักนั้น ในขณะ
ที่ทําใหเคลื่อนจากฐาน. สวนภิกษุนอกนี้ไมเปนอาบัติ. เพราะวา ภิกษุ
ยอมพนจากอทินนาทาน ดวยคําพูดเปนปริยาย ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยภิกษุผูสั่ง.
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กถาวาดวยภิกษุผูรับของฝาก
ภิกษุผูชอื่ วา ผูรับของฝาก เพราะอรรถวา รักษาทรัพยที่เขานํา
มาฝาไว. ภิกษุใด อันชนอื่น กลาววา "ทานผูเจริญ ! ชวยดูแล
ทรัพยนี้สักครู จนกวากระผมจะทํากิจชื่อนี้ แลวกลับมา" ไดรกั ษา
ทรัพยที่เขานํามาในสถานที่อยูของตนไว, คําวา "ภิกษุผูรับของฝาก"
นั่นเปนชื่อของภิกษุนั้น. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสวา "ภิกษุชื่อวา ผูร ับของฝาก ไดแก ผูรกั ษาทรัพยที่เขานํามา
ฝากไว" ดังนี้.
ในเรื่องนั้น ภิกษุผูรบั ของฝาก ไมไดแกหอสิ่งของที่เจาของเขา
ผูกแลวตรีตราไวโดยมาก ตัดแตกระสอบหรือหอขางลางออกแลว ถือ
เอาแตเพียงเล็กนอย ทําการเย็นเปนตน ใหเปนปกติตามเดิมอีก. สําหรับ
ภิกษุผูคิดวา "เราจักถือเอาดวยวิธีอยางนี้" แลวทําการจับตองเปนตน
พึงทราบวา เปนอาบัติตามสมควร ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยภิกษุผูรับของฝาก.
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กถาวาดวยการชักชวนกันลัก
การชักชวนกันลัก ชื่อวา สังวิธาวหาร. มีคําอธิบายวา "การ
ลักที่ทําดวยความสมรูรวมคิดกะกันและกัน."
บทวา สวิทหิตฺวา มีความวา ปรึกษาหารือกัน ดวยความเปน
ผูรวมฉันทะกัน คือตองความเปนผูรวมอัธยาศัยกัน.
ภิกษุหลายรูปชวนกันไปลักทรัพย ตองอาบัติหมดทุกรูป
วินิจฉัยในสังวิธาวหารนั้น ดังตอไปนี้ :- ภิกษุหลายรูปดวยกัน
ชักชวนกันวา "พวกเราจักไปเรือน ชือ่ โนน ทําลายหลังคา หรือฝา
หรือตัดที่ตอลักของ." ในภิกษุเหลานั้น รูปหนึง่ ลักของได. เปนปาราชิก
แกภิกษุทั้งหมด ในขณะยกภัณฑะนัน้ ขึ้น. จริงอยู แมในคัมภีรปริวาร
พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้วา
"ภิกษุ ๔ รูป ไดชวนกันลักครุภัณฑ ๓ รูปเปน
ปาราชิก รูปหนึ่งไมเปนปาราชิก ปญหานี้ทานผู
ฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว "
เนื้อความแหงคํานั้น พึงทราบดังตอไปนี้ ภิกษุ ๔ รูป คือ อาจารย
กับอันเตวาสิก เปนผูใครจะลักครุภัณฑ ราคา ๖ มาสก. ใน ๔ รูปนั้น
อาจารยสั่งวา "คุณจงลัก ๑ มาสก คุณจงลัก ๑ มาสก คุณจงลัก ๑
มาสก ฉันจักลัก ๓ มาสก." ฝายบรรดาอันเตวาสิกทั้งหลาย อันเตวาสิก
๑

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
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รูปที่หนึ่งกลาววา "ใตเทาจงลัก ๓ มาสก นะขอรับ ! คุณจงลัก ๑ มาสก
คุณจงลัก ๑ มาสก ผมจักลัก ๑ มาสก." แมอันเตวาสิก ๒ รูปนอกจากนี้
ก็ไดกลาวอยางนั้นเหมือนกัน. บรรดาภิกษุ ๔ รูปนั้น มาสกหนึ่งของ
อันเตวาสิกรูปหนึ่ง ๆ ในพวกอันเตวาสิก เปนสาหัตถิกอวหาร. เปน
อาบัติทุกกฏแกอันเตวาสิกทั้ง ๓ รูปนั้น ดวยมาสกหนึ่งนั้น. ๕ มาสก
เปนอาณัตติกอวหาร. เปนปาราชิกแกอันเตวาสิกทั้ง ๓ รูป ดวย ๕ มาสก
นั้น. สวน ๓ มาสก ของอาจารย เปนสาหัตถิกะ. เปนถุลลัจจัยแกอาจารย
นั้น ดวย ๓ มาสกนั้น. ๓ มาสกเปนอาณัตติกะ. แมดวย ๓ มาสกนั้น
ก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. จริงอยู ในอทินนาทานสิกขาบทนี้ สาหัตถิกะ
ไมเปนองคของอาณัตติยะ หรืออาณัตติยะ ก็ไมเปนองคของสาหัตถิกะ.
แตสาหัตถิยะ พึงปรับรวมกับสาหัตถิยะดวยกันได. อาณัตติยะพึงปรับ
รวมกับอาณัตติยะดวยกันได. เพราะเหตุนั้นแล ทานจึงกลาววา
"ภิกษุ ๔ รูป ไดชวนกันลักครุภัณฑ ๓ รูปเปน
ปาราชิก รูปหนึ่งไมเปนปาราชิก ปญหานี้ทานผู
ฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว "
อีกอยางหนึ่ง เพื่อความไมฟนเฟอนในสังวิธาวหาร พึงกําหนด
จตุกกะแมนี้ โดยเนื้อความวา ของสิ่งเดียว มีฐานเดียว ของสิ่งเดียว
มีหลายฐาน ของหลายสิ่ง มีฐานเดียว ของหลายสิ่ง มีหลายฐาน.
ในจตุกกะเหลานั้น ขอวา "ของสิ่งเดียว มีฐานเดียว" นั้น คือ ภิกษุ
หลายรูป เห็นของมีราคา ๕ มาสก ซึ่งเขาวางไวไมดี ที่แผนกระดาน
๑

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
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รานตลาด ของสกุลหนึ่ง จึงบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา "คุณจงไปลักของสิ่ง
นั่นมา." เปนปาราชิกแกภิกษุทั้งหมด ในขณะที่ยกภัณฑะนั้นขึ้น.
ขอวา "ของสิ่งเดียว มีหลายฐาน " นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็น
มาสกซึ่งเขาวางไวไมดี บนแผนกระดานรานตลาดหาแผน ๆ ละมาสก
ของสกุลหนึ่ง จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา "คุณจงไปลักมาสกเหลานั้น
มา." เปนปาราชิกแกทุกรูป ในขณะที่ยกมาสกที่ ๕ ขึ้น.
ขอวา "ของหลายสิ่ง มีฐานเดียว" นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็น
ของมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก เปนของของคนหลายคน
ซึ่งวางไวไมดีในที่เดียวกัน จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา "คุณจงไปลัก
ของนั้นมา." เปนปาราชิกแกทุกรูป ในขณะยกภัณฑะนั้นขึ้น.
ขอวา "ของหลายสิ่ง มีหลายฐาน" นั้น คือภิกษุหลายรูปเห็น
มาสกของหาสกุล ๆ ละหนึ่งมาสกซึ่งวางไวไมดี บนแผนกระดานราน
ตลาดหาแผน ๆ ละหนึ่งมาสก จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา "คุณจงไป
ลักมาสกเหลานั้นมา." เปนปาราชิกแกทุกรูป ในขณะที่ยกมาสกที่ ๕ ขึ้น
ดวยประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยการชักชวนกันลัก.
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กถาวาดวยการนัดหมาย
การทําความหมายรูกัน ชื่อวา การนัดหมาย. อธิบายวา "การทํา
ความหมายรูกัน ดวยอํานาจกําหนดเวลา." ก็ในการทําการนัดหมายนี้
เมื่อภิกษุผูใชสั่งกัน "คุณจงลักในเวลากอนอาหาร" ภิกษุผูรับใชจะลัก
ในเวลากอนอาหารวันนี้ หรือพรุงนี้ หรือในปหนาก็ตามที, ความผิด
นัดหมาย ยอมไมมี, เปนปาราชิกแมแกเธอทั้ง ๒ รูป ตามนัยที่กลาว
แลว ในภิกษุผูเปนสายนั่นแล. แตเมื่อภิกษุผูสั่งใชวา "คุณจงลักใน
เวลากอนอาหารวันนี้" ภิกษุผูรับใช ลักในวันพรุง นี้, สิ่งของนั้น
ยอมเปนอันภิกษุผูรับใชลักมาภายหลัง ลวงเลยการนัดหมายนั้น ที่ผูใช
กําหนดไววา "วันนี้." ถาเมื่อภิกษุผูใชสั่งวา "จงลักในเวลากอน
อาหารพรุงนี้" ภิกษุผูไดรบั ใชลักในเวลากอนอาหารวันนี้, สิ่งของนั้น
ยอมเปนอันผูรับใชลกั มาเสียกอน ยังไมทันถึงการนัดหมายนั้น ที่ผูใช
กําหนดวา "พรุงนี้." เปนปาราชิก เฉพาะภิกษุผูลัก ซึ่งลักอยางนั้น
เทานั้น, ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูตั้งตน. ในเมื่อผูใชสั่งวา "จงลักใน
เวลากอนอาหารพรุงนี้." ฝายภิกษุผูรับใชลักในวันนั้นนั่นเอง หรือใน
เวลาหลังอาหารพรุงนี้ พึงทราบวา "ลักมาเสียกอน และหลังแหงการ
นัดหมาย นั้น." แมในเวลาหลังอาการกลางคืนและกลางวัน ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. ก็ในการทําการนัดหมายนั้น พึงทราบความถูกการนัดหมาย
๑

๑. บาลีมหาวิภังควินยั ปฎก ๑/๙๘ วา ต สงฺเกต ปุเร วา ปจฺฉา วา ... ฎีการวา ต สงฺเกต
เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงฉัฏฐีวภิ ัตติ.
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และความผิดการนัดหมายแมดวยอํานาจแหงเวลา มีปุริมยาม มัชฌิมยาม
ปจฉิมยาม กาฬปกษ เดือน ฤดู และปเปนตน.
ถามวา "เมื่อภิกษุผูใชสั่งวา 'จงลักในเวลากอนอาหาร' ภิกษุ
ผูรับใช พยายามอยู ดวยอันคิดวา 'จักลักในเวลากอนอาหารนั่นเอง'
แตสิ่งของนั้น ยอมเปนอันเธอลักมาได ในเวลาหลังอาหาร; ในอวหาร
ขอนี้ เปนอยางไร ?
แกวา "พระมหาสุมัตเถระ กลาวไวกอนวา 'ประโยคนั่นเปน
ประโยคในเวลากอนอาหารแท; เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูตั้งตน ยอมไมพน.'
สวนพระมหาปทุมัตเถระ กลาววา' ขอนั้นเปนการผิดการนัดหมาย เพราะ
ลวงเลยกําหนดการไป; เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูตั้งตนจึงรอดตัวไป.
จบกถาวาดวยการนัดหมาย.
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กถาวาดวยการทํานิมิต
การทํานิมิตบางอยาง เพื่อใหเกิดความหมายรู ชื่อวา การทํานิมิต
การทํานิมิตนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ๓ อยาง โดยนัยเปนตนวา
"เราจักขยิบตา ก็ดี." ก็การทํานิมิตแมอยางอื่น มีเปนอเนกประการ
เปนตนวา แกวงไกวมือ ปรบมือ ดีดนิ้วมือ เอียงคอ จามและไอ
พึงสงเคราะหเขาในการทํานิมิตนี้. สวนคําที่เหลือในการทํานิมิตนี้ มีนัย
ดังกลาวแลวในการทําการนัดหมายฉะนี้.
จบกถาวาดวยการทํานิมิต.
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กถาวาดวยการสั่ง
บัดนี้ เพื่อความไมฟนเฟอนในการทําการนัดหมาย และการทํา
นิมิตเหลานี้นั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกฺขุ อาณาเปติ"
ดังนี้เปนตน.
บรรดาเหลานั้น หลายบทวา "ส ต มฺมาโน ความวา
ภิกษุผูลักนั้น เขาใจทรัพยที่ภิกษุผูสั่ง บอกทํานิมิตเครื่องหมายไววา
"เปนทรัพยนั่น" จึงลักทรัพยนั้นนั่นแล, เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
หลายบทวา โส ต มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูลักนั้น
เขาใจทรัพยที่ถูกภิกษุผูสั่งสั่งใหลักวา "เปนทรัพยนั่น" แตลักทรัพย
อื่นที่เขาวางไวในที่นั้นนั่นแล, ภิกษุผูตั้งตน ไมเปนอาบัติ.
หลายบทวา อฺ มฺมาโน ต ความวา ภิกษุผูลักเขาใจทรัพย
อื่นที่ภิกษุผูสั่ง ทํานิมิตเครื่องหมายบอกไวอยางนี้วา "ทรัพยนี้มรี าคา
นอย, แตทรัพยอยางอื่น ที่เขาวางไวในที่ใกลทรัพยนั้นนั่นเทียวเปน
ทรัพยที่มีคุณคา " ดังนี้ จึงลักทรัพยนนั้ นั่นเอง เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
หลายบทวา อฺ มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูลักนั้น
ยอมเขาใจโดยนัยกอนนั่นแลวา "ทรัพยนี้เปนทรัพยอยางอื่น ที่เขาเก็บ
ไวในที่ใกลทรัพยนั้นนั่นเอง เปนทรัพยที่มีคุณคา" ดังนี้, ถาทรัพยที่
ลักมานั้นเปนทรัพยอยางอื่นนั่นแล, เปนปาราชิกแกเธอผูลักเทานั้น.
ในคําวา "อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท" เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:พึงเห็น อาจารยรูปหนึ่ง อันเตวาสิก ๓ รูป มีชื่อวา พุทธรักขิต
ธรรมรักขิต สังฆรักขิต.
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บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา ภิกขฺ ุ ภิกฺขุ อาณาเปติ ความวา
อาจารยกําหนดทรัพยบางอยาง ในสถานที่บางแหง แลวสั่งพระพุทธรักขิต
เพื่อตองการลักทรัพยนั้น.
สองบทวา อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ความวา (อาจารยสั่งวา)
"ดูกอนพุทธรักขิต ! คุณจงไปบอกเนื้อความนั่นแกพระธรรมรักขิต."
หลายบทวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ ความวา
แมพระธรรมรักขิต จงบอกแกพระสังฆรักขิต.
หลายบทวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาม ภณฺฑ อวหรตุ ความวา
พระสังฆรักขิต อันพระธรรมรักขิต ผูที่คุณ (หมายเอาพระพุทธรักขิต)
สั่งแลวอยางนี้ สั่งแลว จงลักของชื่อนี้. จริงอยู บรรดาพวกเรา ทาน
สังฆรักขิตนั้น เปนคนมีชาติแกลวกลา สามารถในกรรมนี้ ดังนี้.
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เปนทุกกฏแกอาจารย
ผูสั่งอยางนี้กอน. แตถาคําสั่งนั้น ดําเนินไปตามความประสงค ยอมเปน
ถุลลัยจัยที่ตรัสไวขางหนานั่นเทียว ในขณะสั่ง, ถาสิ่งของนั้นเปนของ
จะพึงลักมาไดแนนอน, อาจารยนี้ยอมเปนปาราชิกในขณะนั้นนั่นเอง
เพราะพระดํารัสที่ตรัสไวขางหนาวา "ทุกรูปตองปาราชิก" ดังนี้ ยุกตินี้
อยางนี้ บัณฑิตพึงทราบในที่ทั้งปวง.
๑

๒

๑. บาลีวินัยปฎกมหาวิภังค ๑/๙๙ วา ภิกฺขุ 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 อิตรสฺส อาโรเจติ ความวา พระพุทธรักขิต
บอกแกพระธรรมรักขิต และพระธรรมรักขิตบอกแกพระสังฆรักขิตวา
"อาจารยของพวกเรา กลาวอยางนี้วา 'ไดยินวา คุณจงลักทรัพยชื่อนี้"
ไดยินวา บรรดาพวกเรา ทานเปนบุรุษผูกลาหาญ" ดังนี้, ดวยอาการ
อยางนี้ เปนทุกกฏแมแกเธอเหลานั้น.
สองบทวา อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาติ ความวา พระสังฆรักขิต
รับวา "ดีละ ผมจักลัก."
หลายบทวา มูลฏสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ความวา พอ
พระสังฆรักขิตรับคําสั่ง เปนถุลลัจจัย แกอาจารย, จริงอยู มหาชนถูก
อาจารยนั้นชักจูงแลวในบาป ฉะนี้แล.
หลายบทวา โส ต ภณฺฑ ความวา ถาภิกษุนั้น คือ พระสังฆรักขิต ลักสิ่งของนั้นมาไดไซร, เปนปารชิกทั้งหมด คือ ทั้ง ๔ รูป
และไมใชแต ๔ รูปเทานั้น, สมณะตั้งรอย หรือสมณะตั้งพันก็ตาม ที่
สั่งโดยสืบตอกันตามลําดับ ไมทําใหผิดการนัดหมายโดยอุบายอยางนี้ ก็
เปนปาราชิกทั้งหมดทีเดียว.
ในทุติยวาร พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้:หลายบทวา โส อฺ อาณาเปติ ความวา ภิกษุนั้น คือ พระ
พุทธรักขิต อันอาจารยสั่งไวแลว แตไมพบพระธรรมรักขิต หรือเปนผู
ไมอยากจะบอก จึงเขาไปหาพระสังฆรักขิตที่เดียว แลวสั่งวา "อาจารย
ของพวกเราสั่งไวอยางนี้วา ' ไดยินวา คุณจงลักสิ่งของชื่อนี้."
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา พระพุทธรักขิต เปน
ทุกกฏกอน เพราะสั่ง.
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หลายบทวา ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา พึง
ทราบวา "เปนทุกกฏ แกภิกษุผูตั้งแตนั่นเทียว ในเมื่อพระสังฆรักขิต
รับคําแลว. ก็ถาพระสังฆรักขิตนั้น ลักทรัพยนั้นมาได, เปนปาราชิก
แมทั้ง ๒ รูป คือ พระพุทธรักขิตผูสั่ง ๑ พระสังฆรักขิตผูลัก ๑. แต
สําหรับอาจารยผูตั้งตน ไมเปนอาบัติปาราสิก เพราะผิดการนัดหมาย.
ไมเปนอาบัติทุกอยางแกพระธรรมรักขิตเพราะไมทราบ. สวนพระพุทธรักขิตทําความสวัสดีแกทานทั้ง ๒ รูปแลว ตนเองพินาศแลว.
บรรดาวาระแหงการสั่ง ทั้ง ๔ ถัดจากทุติยาวารนี้ไป พึงทราบ
วินิจฉัยในวารแหงการสั่งขอแรกกอน.
หลายบทวา โส คนฺตวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ ความวา ภิกษุผู
รับสั่งนั้น ไปยังที่ทรัพยตั้งอยูแลว เห็นการอารักขา ทั้งภายในและ
ภายนอก ไมอาจลักเอาได จึงกลับมา.
หลายบทวา ยทา สกฺโกสิ ตทา ความวา ภิกษุผูสั่งนั้นสั่งใหม
วา "ทรัพยทที่ านลักมาแลวในวันนี้เทานั้นหรือ จึงเปนอันลัก. ไปเถิด
ทาน ทานอาจจะลักมาได เมื่อใด, ก็จงลักทรัพยนนั้ มา เมื่อนั้น."
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา แมเพราะสั่งอีกอยาง
นั้น ก็เปนทุกกฏเทานั้น แตถาทรัพยนั้น ยอมเปนของที่จะพึงลักมาได
แนนอน, ชือ่ วาเจตนาที่ใหสําเร็จประโยชน ก็เปนเชนกับผลที่เกิดใน
ลําดับแหงมรรค; เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสั่งนี้ จึงเปนปาราชิกในขณะสั่ง
ทีเดียว. แมถา ภิกษุผูลัก จะลักทรัพยนนั้ มาได โดยลวงไป ๖๐ ป และ
ภิกษุผูสั่ง จะทํากาลกิริยา หรือสึกไปเสียในระหวางนั่นเทียว ก็จัก
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เปนผูไมใชสมณะเลย ทํากาลกิริยา หรือสึกไป, แตสําหรับภิกษุผูลัก
ยอมเปนปาราชิกในขณะที่ลักนั่นเอง.
เพราะภิกษุผูตั้งตนพูดเบาไป ทําใหภิกษุผูลักไมไดยินคํานี้วา "อยา
ลัก" หรือทําใหไดยินคํานี้ไมได เพราะภิกษุผูลักนั้นเปนคนหูหนวก
ฉะนั้น ภิกษุผูตั้งตน จึงไมพน. สวนในตติยวารชื่อวาพน เพราะพูดให
ภิกษุผูลักไดยิน. ในจตุตถวาร แมทั้ง ๒ รูปพนได เพราะภิกษุผูตั้งตน
นั้นพูดใหไดยิน และเพราะภิกษุผูรับสั่งนอกนี้ รับคําวา "ดีละ"
แลวก็งดเวนเสีย ดวยประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยการสั่ง.
๑

๑. แปลตามรูปความที่ควรจะเปน แตในโยชนาวา ตสฺส มูลฏสฺส พธิรตาย น สาเวติ.
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พรรณนาบทภาชนีย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงองคแหงอทินนาทาน
ที่ตรัสไว ดวยอํานาจการทําที่ใหเคลื่อนจากฐาน ในทรัพยที่ตั้งอยูในพื้น
ดินเปนตนนั้น ๆ และความตางแหงอาบัติ ดวยความตางกันแหงวัตถุ
จึงตรัสคําเปนตน "ปฺจหากาเรหิ" ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจหากาเรหิ ไดแก ดวยเหตุ ๕
อยาง. มีคําอธิบายวา "ดวยองค ๕." ในคําวา "ปฺจหากาเรหิ"
เปนตนนั้น มีเนื้อความยอ ดังตอไปนี้ :- คือ "ปาราชิก ยอมมีแก
ภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยางที่ตรัสไวโดย
นัยเปนตน 'เปนทรัพยอันผูอื่นหวงแหน;' ดวยอาการหยอนกวา
อาการ ๕ อยางนั้น ไมเปนปาราชิก." ในคําวา ดวยอาการ ๕ อยาง
นั้น อาการ ๕ อยาง เหลานี้ คือ ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ความ
สําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ความที่บริขารเปนครุภัณฑ ๑ มี
ไถยจิต ๑ การทําใหเคลื่อนจากฐาน ๑. สวนในบริขาร ที่เปนลหุภัณฑ
ทรงแสดงถุลลัจจัยและทุกกฏไว โดยความตางกันแหงวัตถุ ดวยวาระ
ทั้ง ๒ อื่นจากอาการ ๕ อยางนี้.
[อาการ ๖ อยางที่ใหภิกษุตองอาบัติปาราชิก]
แมในวารทั้ง ๓ ที่ทานตรัสไว โดยนัยเปนตนวา "ฉหากาเรหิ"
ก็ควรทราบอาการ ๖ อยางนี้ คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑
มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ความที่บริขารเปนครุภัณฑ ๑
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มีไถยจิต ๑ การทําใหเคลื่อนจากฐาน ๑. ก็บรรดาวารทั้ง ๓ แมนี้
ตรัสปาราชิกในวาระแรก ตรัสถุลลัจจัย และทุกกฏ ในวาระที่สอง
และที่สาม โดยความตางกันแหงวัตถุ. สวนในความตางกันแหงวัตถุ แม
ที่มีอยูในวาระอีก ๓ อื่นจาก ๓ วาระนั้น ตรัสทุกกฏอยาเดียว เพราะ
เปนวัตถุอันชนเหลาอื่นไมไดหวงแหน. วัตถุที่ตรัสไวใน ๓ วาระนั้นวา
"มิใชของอันผูอื่นหวงแหน" จะเปนของไมมีใครครอบครอง เปนของ
ที่เขาทิ้งแลวมีมูล (คือความอาลัย) เจาของตัดแลวหาเจาของมิได หรือ
จะเปนของของตนก็ตาม, วัตถุแมทั้ง ๒ ยอมถึงความนับวา "มิใชของ
อันผูอื่นหวงแหน." ก็เพราะในทรัพย ๒ อยางนี้ ยังมีความสําคัญวา
ทรัพยอันผูอื่นหวงแหนไว และทรัพย ๒ อยางนั้น ภิกษุถือเอาดวย
ไถยจิต เพราะเหตุนั้น จึงไมตรัสอาบัติไว ฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายในอนาปตติวาร]
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความตางแหงอาบัติ ดวย
อํานาจแหงวัตถุและดวยอํานาจแหงจิต อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรง
แสดงอาบัติ จึงตรัสคําวา "อนาปตฺติ สกสฺิสฺส" ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานี้ บทวา สกสฺิสฺส ไดแก ภิกษุผูมคี วาม
สําคัญวาเปนของตน คือ ผูมีความสําคัญอยางนี้วา "ภัณฑะนี้เปนของ
เรา" เมื่อถือเอาแมซึ่งภัณฑะของผูอื่น ก็ไมเปนอาบัติ เพราะการถือ
เอา. ควรใหทรัพยที่ตนถือเอาแลวนั้นคืน ถาถูกพวกเจาของทวงวา
"จงให." เธอไมยอมคืนให เปนปาราชิก เพราะเจาของทรัพยเหลานั้น
ทอดธุระ.
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บทวา วิสฺสาสคฺคาเห ไดแก ไมเปนอาบัติ เพราะการถือเอา
ดวยวิสาสะ. แตควรรูลักษณะแหงการถือเอาดวยความวิสาสะ โดยสูตร
นี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหภิกษุ ผูประกอบดวยองค ๕
ถือวิสาสะได คือ เคยเห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยพูดกันไว ๑
ยังมีชีวิตอยู ๑ เมื่อถือเอาแลว ก็พอใจ ๑."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺทิฏโ ไดแก เปนเพื่อนดวย
เหตุสักวาเห็นกันมา.
บทวา สมฺภตฺโต ไดแก เปนเพื่อนสนิท.
บทวา อาลปโต ไดแก อันเพื่อนภิกษุพูดไววา "ทานตองการ
สิ่งใด ซึ่งเปนของผม ทานพึงถือเอาสิ่งนั้นเถิด, ไมมีเหตุในการที่ทาน
จะขออนุญาตแลว ถือเอา." บทวา ชีวติ ไดแก แมนอนแลว
ดวยการนอนที่ไมลุกขึ้นอีกตอไป ตราบเทาที่ยังไมถึงความขาดเด็ดแหง
ชีวิตนทรีย.
หลายบทวา คหิเต จ อตฺตมโน ความวา เมื่อเราถือเอาแลว
เขาก็จะพอใจ. การที่ภิกษุเมื่อรูวา "เมื่อเราถือเอาแลว เขาจักพอใจ"
จึงถือเอาของมีอยูของบุคคลเห็นปานนี้ ยอมสมควร. ก็พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสองค ๕ เหลานี้ไว ดวยอํานาจแหงการรวบรวมไวไมมีสวน
เหลือ แตการถือเอาดวยวิสาสะ ยอมขึ้นดวยองค ๓ คือ เคยเห็น
กันมา ยังมีชวี ิตอยู เมื่อถือเอาแลว ก็พอใจ ๑ เคยคบกันมา ยังมีชีวิต
อยู เมื่อถือเอาแลว ก็พอใจ ๑ เคยบอกกันไว ยังมีชีวิตอยู เมื่อถือ
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๕/๒๑๘.
๒. ศัพทนนี้ าจะถูกตามอัตถโยชนาวา อเสส... จึงไดแปลไวอยางนั้น.
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เอาแลว ก็พอใจ ๑ สวนเพื่อนคนใด ยังมีชีวิตอยู แตเมื่อถือเอาแลว
เขาไมพอใจ, สิ่งของของเพื่อนคนนั้น แมภิกษุถือเอาแลวดวยการถือ
วิสาสะ ก็ควรคืนให และเมื่อจะคืนให ทรัพยของผูตาย ควรคืนใหแก
พวกคฤหัสถหรือบรรพชิต ผูเปนใหญในทรัพยของภิกษุนั้นกอน ทรัพย
ของเพื่อนผูไมพอใจ ก็ควรคืนใหแกเขานั่นเทียว.
สวนภิกษุใด อนุโมทนาแลวแตแรกนั่นเทียว ดวยการเปลงวาจา
วา "ทานเมื่อถือเอาของของผม ชื่อวาทําชอบแลว" หรือดวยเพียง
จิตตุปบาทเทานั้น ภายหลังโกรธดวยเหตุบางอยาง, ภิกษุนั้นยอมไมได
เพื่อจะใหนํามาคืน. แมเธอรูปใด ไมประสงคจะให แตรับคําไวดวยจิต
ไมพูดอะไร ๆ แมเธอรูปนั้น ก็ยอมไมไดเพื่อจะใหนํามาคืน. สวนภิกษุ
ใด เมื่อเพื่อนภิกษุพูดวา "สิ่งของของทาน ผมถือเอาแลว หรือผม
ใชสอยแลว" จึงพูดวา "สิ่งของนั้น ทานถือเอาหรือใชสอยแลวก็
ตามเถิด, แตวาสิ่งของนั้น ผมเก็บไวดวยกรณีบางอยางนั่นเทียว ทาน
ควรทําสิ่งของนั้นใหเปนปกติอยางเดิม " ดังนี้ ภิกษุนี้ ยอมไดเพื่อใหนํา
มาคืน.
บทวา ตาวกาลิเก ความวา สําหรับภิกษุผูถือเอาดวยคิดอยางนี้
วา "เราจักใหคืน จักทําคืน" ไมเปนอาบัติ เพราะการถือเอาแมเปน
การขอยืม. แตสิ่งของที่ภิกษุถือเอาแลว ถาบุคคลหรือคณะผูเปนเจาของ
สิ่งของ อนุญาตใหวา "ของสิ่งนั่นจงเปนของทานนั่นแหละ" การ
อนุญาตอยางนี้นั่นเปนการดี ถาไมอนุญาตไซร, เมื่อเขาใหนํามาคืน
ควรคืนให. สวนของสงฆ ควรใหคืนทีเดียว.
ก็สัตวทเี่ กิดในเปรตวิสัยก็ดี ที่ทาํ กาละแลว เกิด (เปนเปรต) ใน
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อัตภาพนั้นนั่นเองก็ดี เทวดาทั้งหลาย มีเทวดชั้นจาตุมหาราชิกเปนตน
ก็ดี, ทั้งหมดถึงความนับวา "เปรต" ทั้งนั้น ในคําวา "เปตปริคฺคเห" นี,้ ไมเปนอาบัติ ในเพราะของหวงแหนของเปรตเหลานั้น.
จริงอยู ถาแมทาวสักกเทวราชประทับนั่งออกรานขายของ, และภิกษุผู
"อยาถือเอา ๆ" ก็ถือเอาผาสาฎกแมมีราคาตั้งแสน เพื่อประโยชน
แกจีวรของตนไป, การถือเอาของภิกษุนั้น ยอมควร. สวนในผาสาฎก
ที่คนทั้งหลายทําพลีกรรมอุทิศพวกเทวดา คลองไวที่ตนไมเปนตน ไม
มีคําที่จะพึงพูดถึงเลย.
บทวา ติรตฺฉานคตปริคฺคเห ไดแก ไมเปนอาบัติ ในเพราะของ
หวงแหนแมของพวกสัตวดิรัจฉาน, ก็แมถาพญานาค หรือสุบรรณมาณพ จําแลงกายเปนมนุษย ออกรานขายของอยู, และมีภิกษุบางรูป
ไปถือเอาสิ่งของของพญานาคหรือของสุบรรณมาณพนั้น จากรานขาย
ของนั้นไป โดยนัยกอนนั่นแล, การถือเอาของภิกษุนั้น ยอมควร.
ราชสีห หรือเสือโครงฆาสัตวมีเนื้อและกระบือเปนตนแลว ยังไมเคี้ยว
กิน ถูกความหิวเบียดเบียน ไมพึงหามในตอนตนทีเดียว, เพราะวา
มันจะพึงทําแมความฉิบหายให. แตถาเมื่อมันเคี้ยวกินไปไดสักหนอยหนึ่ง
แลว ภิกษุกส็ ามารถหามได จะหามแลวถือเอาก็ควร. แมจําพวกนก
มีเหยี่ยวเปนตน คาบเอาเหยื่อแลวบินไปอยู จะทําใหมันทิ้งเหยื่อใหตก
ไปแลวถือเอาก็ควร.
๑

๑. ฎีกาสารัตถทีปนีวา เกิดแลวในสรีระทีต่ ายแลวนั้นนัน่ เอง อางเรื่องเปรตหวงผาสาฎก ใน
วินีตวัตถุ วินยั ปฎก มหาวิภังค ภาค ๑/๑๐๘.
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บทวา ปสุกูลสฺิสฺส ความวา แมสําหรับภิกษุผูมีความสําคัญ
อยางนี้วา "สิ่งของนี้ ไมมีเจาของ เปนของบังสุกุล" ไมเปนอาบัติ
เพราะการกือเอา. แตถาสิ่งของนั้นมีเจาของไซร, เมื่อเขาใหนํามาคืน
ก็ควรคืนให,
บทวา อุมฺมตฺตกสฺส ความวา ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุเปนบา
ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในเบื้องตน.
บทวา อาทิกมฺมิกสฺส ความวา ไมเปนอาบัติแกพระธนิยะผู
เปนอาทิกัมมิกะ (ผูเปนตนบัญญัติ) ในสิกขาบทนี้. แตสําหรับภิกษุ
ฉัพพัคคียเปนตน ผูลักหอผาของชางยอมเปนตนที่เหลือ เปนอาบัติ
ทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบการพรรณนาบทภาชนีย.
๑

๑. ถาถือตามโยชนาก็แปลวา ไมเปนอาบัตใิ นเพราะการถือเอาแมของภิกษุผู....
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กลาววาดวยปกิณณกะ
ก็ในปกิณณกะนี้ วา
สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑ โลกวัชชะ ๑ กรรม ๑ กุศล ๑ พรอมดวยเวทนา ๑
บัณฑิตพึงทราบคําทั้งหมด โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในปฐมสิกขาบทนั่นเอง วา "สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ เปนสาหัตถิกะ เกิด
ทางกายและทางจิต, เปนอาณัตติกะ เกิดทางวาจาและทางจิต, เปน
สาหัตถิกะและอาณัตติกะ เกิดทางกาย ทางวาจาและทางจิต; และเกิด
เพราะทํา; จริงอยู เมื่อทําเทานั้น จึงตองอาบัตินั้น; เมื่อไมทําก็ไมตอง;
เปนสัญญาวิโมกข เพราะพนดวยไมมีสําคัญวา 'เราจะถือเอาสิ่งของที่
เจาของเขาไมไดให, เปนสจิตตกะ เปนโลกวัชชะ เปนกายกรรม เปน
วจีกรรม เปนอกุศลจิต, ภิกษุยินดี หรือกลัว หรือวางใจเปนกลาง ๆ
ยอมตองอาบัตินั้น; เพราะเหตุนั้น สิกขาบทนี้ จึงชื่อวา มีเวทนา ๓."
พรรณนาวินิตวัตถุคาถา
ในคาถาแหงวินีติวัตถุ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- เรื่องภิกษุ
ฉัพพัคคีย ขาพเจาไดกลาวไวแลวในอนุบัญญัตินั่นแล. ในเรื่องที่ ๒
มีวินิจฉัยดังนี้:- ขึ้นชื่อวา จิตของพวกปุถุชน ละปกติไปดวยอํานาจ
กิเสสมีราคะเปนตนแลว ยอมแลนไป คือ พลานไป ไดแก ซัดสายไป.
ถาพระผูมีพระภาคเจา จะพึงทรงบัญญัติอาบัติดวยเหตุเพียงจิตเกิดขึ้น

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 370

(ลําพังคิด) แมเวนความเปลี่ยนแปลงทางกายทวารและวจีทวาร ใคร
จะพึงสามารถทําตนไมใหอาบัติไดเลา ? เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไววา "ดูกอนภิกษุ ! เธอไมตองอาบัติ เพราะเพียงแต
ิจิตเกิดขึ้น. " แตภิกษุก็ไมควรเปนไปในอํานาจแหงจิต. ควรหามจิต
ไวดวยกําลังแหงการพิจารณาทีเดียวแล. เรื่องการจับตองผา ทําใหผา
ไหวและทําใหผาเคลื่อนจากฐาน มีเนื้อความตื้นแลวทั้งนั้น. สวนเรื่อง
ทั้งหลายซึ่งถัดจากเรื่องที่ทําผาใหเคลื่อนจากฐานนั้นไป มีเรื่องวา "ภิกษุ
มีไถยจิต ถือเอาทรัพยนั้นจากพื้นดิน." เปนที่สุด มีเนื้อความตื้นแลว
ทั้งนั้น.
ในเรื่องเพียงแตพูด มีวินิจฉัยดังนี้:บทวา อาทิยิ ความวา ภิกษุเจาของจีวร จับแลว คือ ยึดไววา
"ทานเปนโจร." สวนภิกษุผูลักจีวรนอกนี้ เมื่อถูกภิกษุเจาของจีวร
ถามวา "จีวรของผม ใครลักไป ?" จึงไดใหคํารับ ดวยคําตอบตรง
คําถามวา "ผมลักไป." จริงอยู ถาภิกษุเจาของนอกนี้จักกลาววา
"จีวรของผม ใครถือเอา ใครนําไป ใครเก็บไว ?" แมภิกษุนี้ ก็
คงจักตอบวา "ผมถือเอา" หรือวา "ผมนําไป" หรือวา "ผมเก็บ
ไว" เปนแนนอน. ขึ้นชือ่ วาปาก อันธรรมดาสรางไว ก็เพื่อประโยชนแกการกิน และเพื่อประโยชนแกการพูด. แตเวนไถยจิตเสีย ก็ไม
เปนอวหาร. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไววา "ดูกอน
๑

๒

๓

๔

๑. ฎีกาสารัตถทีปนี แกวา ไดแกการไหวกาย และเปลาวาจา. ๒. วิ. มหา. ๑/๑๐๕.
๓. วิ. มหา. ๑/๑๐๗. ๔. แตโยชนาแกวา กตนฺติ ชาต.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาที่ 371

ภิกษุ ! เธอไมเปนอาบัติ เพราะเพียงแตพูด" ดังนี้. อธิบายวา "ไม
เปนอาบัติ เพราะเหตุเพียงแตพูด ๆ ไปเทานั้น." เรื่องที่ถัดจากเรื่อง
เพียงแตพูดนั้นไป ซึ่งมีเรื่องผาโพกเปนที่สุด ทั้งหมดมีเนื้อความตื้นแลว
ทั้งนั้น.
ในเรื่องศพที่ยังสด มีวินิจฉัยดังนี้:บทวา อธิวตฺโถ ความวา เปรตเกิดขึ้นในสรีระ (ศพ) นั้น
นั่นเอง เพราะตัณหาในผาสาฎก.
บทวา อนาทิยนฺโต ความวา ภิกษุไมถือเอาถอยคําของเปรตนั้น
หรือไมทําความเอื้อเฟอ.
หลายบทวา ต สรีร อฏหิตฺวา ความวา เปรตยังสรีระนั้น
ใหลุกขึ้น ดวยอานุภาพของตน. เพราะเหตุนั้น พระอุบาลีเถระนั้นจึงกลาว
วา "สรีระนัน้ ลุกขึ้น (เดินตามหลังภิกษุนั้นไป )"
สองบทวา ทฺวาร ถเกสิ ความวา วิหารของภิกษุมีอยูในที่ใกล
ปาชานั้นเอง เพราะเหตุนั้น ภิกษุเปนคนขลาดอยูโดยปกติ จึงรีบเขา
ไปในวิหารนั้นทันที แลวปดประตู.
สองบทวา ตตฺเถว ปริปติ ความวา เมื่อภิกษุปดประตูแลว
เปรตเปนผูหมดความอาลัยในผาสาฎก จึงละทิ้งสรีระนั้น แลวไปตาม
ยถากรรม." เพราะเหตุนั้น สรีระนั้นจึงลมลง. มีคําอธิบายวา "ตกไป
ในที่นั้นนั่นแล."
สองบทวา อภินฺเน สรีเร ความวา ภิกษุไมพึงถือเอาผาบังสุกุล
ที่สรีระ (ศพ) สด ยังอุน ๆ อยู. เมื่อภิกษุถือเอา อุปทวะเห็นปานนี้
๑

๒

๑. วิ. มหา ๑/๑๐๗. ๒. วิ. มหา. ๑/๑๐๙.
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ยอมมี และภิกษุยอมตองทุกกฏ. แตจะถือเอาที่สรีระ (ศพ) ซึ่งแตก
แลว ควรอยู.
ถามวา "ก็ศพจะจัดวา แตกแลว ดวยเหตุเพียงไร ?
แกวา "แมดวยเหตุเพียงถูกสัตวทั้งหลาย มีกา นกตะกรุม
สุนัขบาน และสุนัขจิ้งจอกเปนตน เอาจะงอยปากหรือเขี้ยวทําใหฉีก
ขาดแลวนิดหนอย." สวนอวัยวะของศพใด ทีล่ มลง เพียงผิวหนังขาด
ไปดวยการครูดสี, หนังยังไมขาด, ศพนั้น นับวายังไมแตกนั่นเทียว.
แตเมื่อหนังขาด จัดวาเปนศพที่แตก. แมศพใด ในเวลายังมีชีวิตนั่นแล
มีฝโรคเรื้อนและตอม หรือแผลแตกเฟะไปทั่ว, แมศพนี้ ชื่อวาแตกแลว.
สรีระแมที่ถงึ ความเปนซากศพ โดยเปนศพที่ขึ้นพองเปนตน ตั้งแต
วันที่ ๓ ไป จัดวาเปนศพที่แตกแลวเหมือนกัน.
อนึ่ง ในศพแมที่ยังไมแตกโดยประการทั้งปวง จะใหคนเฝาปาชา
หรือมนุษยเหลาอื่นถือเอา (ให) ควรอยู ถาไมไดผูอื่น, ควรจะใช
ศัสตรา หรือวัตถุบางอยางทําใหแผลแลว จึงถือเอา. แตในศพเพศ
ตรงกันขาม ภิกษุควรเขาไปตั้งสติไว ยังสมณสัญญาใหเกิดขึ้น ทําใหเปน
แผลที่ศีรษะ หรือที่หลังมือและหลังเทาแลวถือเอาสมควรอยู.
[กถาวาดวยการสับเปลี่ยนสลาก]
ในเรื่องอันเปนลําดับแหงเรื่องสรีระที่ยังไมแตกนั้น มีวินิจฉัย
ดังนี้:หลายบทวา กุส สงฺกาเมตฺวา จีวร อคฺคเหสิ มีความวา ภิกษุ
ลักดวยกุสาวหาร ในบรรดาเถยยาวหาร ปสัยหาวหาร ปริกัปปาวหาร
๑

๑. แปลตามนัยโยชนาที่สอนใหเอา สุสานโคปเกหิ และมนุสฺเสหิ เปนกรรมใน คาหาเปตุ.
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ปฏิจฉันนาวหาร และกุสาวหาร ซึ่งไดแสดงไวแลวแตโดยเพียงชื่อใน
การพรรณนาเนื้อความแหงบทนี้วา "อาทิเยยฺย" ในเบื้องตน. และพึง
ทราบความตางกันแหงอวหารเหลานี้ ดังตอไปนี้ :[อรรถาธิบายอวหาร ๕ อยาง]
ก็ภิกษุรปู ใดรูปหนึ่ง ทําโจรกรรมมีการตัดที่ตอเปนตน ในเวลา
กลางคืนหรือกลางวันมิใหใครเห็น ลักทรัพยซึ่งมีเจาของ หรือหลอกลวง
ดวยเครื่องนับโกง และกหาปณะปลอมเปนตนถือเอา, อวหารของภิกษุ
รูปนั้นนั่นแล ผูถือเอาทรัพยนั้น พึงทราบวา "เปนเถยยาวหาร."
ฝายภิกษุใด ขมขี่ผูอื่น คือ กดขี้เอาดวยกําลัง, หรือคุกคาม, คือ
แสดงภัย ถือเอาทรัพยเปนของชนเหลานั้น เหมือนพวกโจรกบฏ ทํา
ประทุษกรรม มีฆาคนเดินทางและฆาชาวบานเปนตน (และ) เหมือน
อิสรชน มีพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน ทําการริบ
เอาเรือนของผูอื่น ดวยอํานาจความโกรธ และใชพลการเก็บพลี เกิน
กวาพลีที่ถึงแกตน, อวหารของภิกษุนั้น ผูถือเอาอยูอยางนั้น พึงทราบวา
"เปนปสัยหาวหาร." สวนอวหารของภิกษุผูกําหนดหมายแลวถือเอา
ทานเรียกวา "ปริกัปปาหาร." ปริกัปปาวหารนั้น มี ๒ อยาง ดวย
สามารถกําหนดหมายสิ่งของ และกําหนดหมายโอกาส.
[อรรถาธิบายภัณฑปริกัป]
ใน ๒ อยางนั้น การกําหนดสิ่งของ พึงทราบดังนี้:- ภิกษุบาง
รูปในศาสนานี้ มีความตองการดวยผาสาฎก จึงเขาไปภายในหอง หมาย
๑

๑. ฎีกาสารตฺถทีปนี ภาค ๒/๔๒๗ แกคํานี้ไววา ทามริกโจรสฺสาติ รชฺช ปฏยมานสฺส ปากฏโจรสฺส.
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ใจไววา "ถาจักเปนผาสาฎก, เราจักถือเอา, ถาจักเปนดาย, เราจักไม
ถือเอา" แลวถือเอากระสอบในที่มืด. ถาในกระสอบนั้น มีผาสาฎก,
เปนปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง. ถามีดายยังรักษาอยู. เธอนําออก
ไปขางนอก แกออกรูวา "เปนดาย" จึงนํามาวางไวยังที่ดวยที่เดิมอีก, ยัง
รักษาอยูเหมือนกัน.แมรูวา "เปนดาย" แลวเดินไปดวยคิดวา "ได
สิ่งใด ก็ตองถือเอาสิ่งนั้น " พึงปรับอาบัติดวยวาระยางเทา. วางไวบน
ภาคพื้นแลว ถือเอา, ตองปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้น. เธอถูกพวกเจา
ของติดตาม รองวา "ขโมย ขโมย" จึงทิ้งแลวหนีไป ยังรักษาอยู.
พวกเจาของพบแลวถือเอา การถือเอาอยางนี้นั่นเปนการดี, ถาคนอื่น
บางคนถือเอา, เปนภัณฑไทยแกเธอ. ถาเมื่อพวกเจาของกลับไปแลว
เธอเห็นของนั้นเขาเองจึงถือเอาดวยคิดวา "ของนี้ เรานําออกมากอน,
บัดนี้ เปนของของเราละ" ดังนี้, ยังรักษาอยู แตเปนภัณฑไทย,
แมเมื่อภิกษุกําหนดหมายไวแลวถือเอา โดยนัยเปนตนวา "ถาจักเปน
ดาย, เราจักถือเอา, ถาจักเปนผาสาฎก, เราจักไมถือเอา, ถาจักเปน
เนยใส, เราจักถือเอา, ถาจักเปนน้ํามัน, เราจักไมถือเอา" ดังนี้ ก็
นัยนี้นั่นเทียว.
สวนในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา "แมภิกษุ
มีความตองการดวยผาสาฎก ถือเอากระสอบผาสากฎนั่นแหละออกไป
วางไวขางนอก แกออกแลว เห็นวา ' นี้ เปนผาสาฎก' แลวไป
พึงปรับดวยการยกเทาขึ้นนั่นเทียว." ก็ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตนนี้
การกําหนด ยอมปรากฏ เพราะเธอไดกําหนดหมายสิ่งของไววา "ถา
๑

๑. ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา ปริยุฏิโตติ อนุพนฺโธ.
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จักเปนผาสาฎก, เราจักถือเอา" ปริกัปปาวหาร ไมปรากฏเพราะเห็น
แลวจึงลัก. แตในมหาอรรถกถา ทานปรับอวหารแกภิกษุผูยกขึ้นซึ่ง
ภัณฑะที่กําหนดไว ตนยังไมไดเห็น แตก็คงตั้งอยูในความเปนของอันตน
กําหนดไวแลวนั่นเอง. เพราะเหตุนั้น ปริกัปปาวหาร จึงปรากฏในมหาอรรถกถานั้น. อวหารที่กลาวไวในมหาอรรถกถานั้น สมดวยพระบาลี
วา "ต มฺมาโน ต อวหริ สําคัญวา เปนสิ่งนั้น ลักสิ่งนั้น
ฉะนี้แล." บรรดาปริกัปทัง้ ๒ นั้น การกําหนดนี้ใด ที่เปนไปโดยนัย
เปนตนวา "ถาจักเปนผาสาฎก, เราจักถือเอา" ดังนี้ การกําหนดนี้
ชื่อวา ภัณฑปริกัป (การกําหนดสิ่งของ).
[อรรถาธิบายโอกาสปริกัป]
สวนการกําหนดโอกาส พึงทราบอยางนี้:- ภิกษุโลเลบางรูปใน
ศาสนานี้ เขาไปยังบริเวณของผูอื่น หรือเรือนของตระกูล หรือโรง
ซึ่งเปนที่ทําการงานในปาก็ดี แลวนั่งในที่นั้น ดวยการสนทนาปราศรัย
มองดูบริขารอันเปนที่ตั้งแหงความโลภบางอยาง, ก็แล เมื่อมองดู พบ
เห็นแลว จึงไดทําความกําหนด ดวยอํานาจสถานที่มีประตู หนามุข
ภายใตปราสาท บริเวณ ซุมประตู และโคนไมเปนตน แลวกําหนด
หมายไววา "ถาพวกเจาของจักเห็นเราในระหวางนี้, เราจะทําที่เปน
หยิบ เพื่อตองการจะดูเที่ยวไป จักคืนใหแกเขาเหลานั้นแหละ, ถาพวก
เขาจักไมเห็นไซร, เราก็จักลักเอา" ดังนี้. พอภิกษุนั้นถือเอาทรัพย
นั้นลวงเลยแดนกําหนดที่หมายไวไป เปนปาราชิก. ถาเธอกําหดน
หมายแดนอุปจารไว เดินมุงหนาไปทางนั้นเอง มนสิการพระกรรมฐาน
๑

๑. บาลีเปน อวหรติ.
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เปนตนอยูก็ดี สงใจไปทางอื่นก็ดี กาวลวงแดนอุปจารไปดวยทั้งไมมีสติ
เปนภัณฑไทย. แมถาเมื่อเธอไปถึงที่นั้นแลว โจร ชาง เนื้อราย
หรือมหาเมฆตั้งขึ้น และเธอกาวลวงสถานที่นั้นไปโดยเร็ว เพราะใคร
จะพนจากอุปทวะนั้น เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ก็ในคํานี้ อาจารย
บางพวกกลาววา "เพราะในเบื้องตนนั่นเอง เธอถือเอาดวยไถยจิต;
ฉะนั้น จึงรักษาไมได, เปนอวหารทีเดียว." นี้เปนนัยในมหาอรรถกถากอน. สวนในมหาปจจรี ทานกลาวไววา "แมถาเธอรูปนั้น
ขึ้นขี่ชางหรือมาภายในแดนกําหนดแลว ยังไมขับชาง หรือมานั้นไป
เอง ทั้งไมใหผูอื่นขับไป แมเมื่อลวงเลยแดนกําหนดไป ยอมไมเปน
ปาราชิก เปนเพียงภัณฑไทยเทานั้น." ในปริกัป ๒ อยางนั้น การ
กําหนดที่เปนไปวา "ถาพวกเจาของจักเห็นเราในระหวางนี้ เราจะ
ทําทีเปนหยิบ เพื่อตองการจะดูเที่ยวไป จักคืนใหแกเราเหลานั้นแหละ"
นี้ ชื่อวาโอกาสปริกัป. อวหารของภิกษุผูกําหนดไวแลวถือเอา ดวย
อํานาจแหงการกําหนด แมทั้ง ๒ เหลานี้ ดังพรรณนามาอยางนี้ พึง
ทราบวา "เปนปริกัปปาวหาร."
[อรรถาธิบายปฏิจฉันนาวหาร]
สวนการปกปดไวแลวจึงลักเอา ชื่อวาปฏิจฉันนาวหาร. ปฏิจฉันนาวหารนั้น พึงทราบอยางนี้ :- ก็ภิกษุรูปใด เมื่อพวกมนุษยกําลัง
เลนอยู หรือกําลังเขาไปในสวนเปนตน เห็นเครื่องอลังการซึ่งเขาถอด
วางไว คิดวา "ถาเราจักกมลงถือเอา, พวกมนุษยจะพึงรูเราวา 'สมณะ
ถือเอาอะไร ?' แลวจะเบียดเบียนเรา" จึงเอาดินรวม หรือใบไม
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ปกปดไวดวยทําในใจวา "ภายหลังเราจักถือเอา" ดังนี้, เพียงเทานี้
การยกสิ่งของขึ้น ยังไมมีแกภิกษุรูปนั้น; เพราะเหตุนั้น จึงยังไมเปน
อวหารกอน. แตเมื่อใด พวกมนุษยเหลานั้นประสงคจะเขาไปภายในบาน
แมคนหาสิ่งของนั้น ก็ไมเห็น จึงคิดวา "บัดนี้ ค่ํามืดแลว, พรุงนี้
กอนเถิด พวกเราจึงจักรู " แลวก็ไปทัง้ ที่ยังมีความอาลัยอยูนั่นเทียว.
เมื่อนั้น เมื่อภิกษุนั้น ยกสิ่งของนั้นขึ้น เปนปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น,
แตเมื่อภิกษุถือเอาในเวลาที่ปกปดไวแลวนั่นเอง ดวยสกสัญญาวา "เปน
ของเรา" หรือดวยบังสุกุลสัญญาวา "บัดนี้ มนุษยเหลานั้นไปแลว
พวกเขาไดทิ้งสิ่งของนี้แลว" เปนภัณฑไทย. เมื่อมนุษยเหลานั้น แม
มาในวันที่ ๒ ตรวจคนดูแลว ก็ไมเห็น จึงทําการทอดธุระกลับไป
สิ่งของที่เธอถือเอาแลว ก็เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวาพวกเขาไมเห็นสิ่งของ ดวยความพยายามของภิกษุนั้น. อนึ่ง
ภิกษุใด พบเห็นสิ่งของเห็นปานนั้น ยังคงตั้งอยูในที่เดิมนั่นเอง ไมได
ปกปด แตมไี ถยจิต เอาเทาเหยียบใหเขาไปในเปอกตม หรือในทราย,
พอภัณฑะนั้นอันเธอใหเขาไปแลวเทานั้น ก็เปนปาราชิก.
[อรรถาธิบายกุสาวหาร]
การสับเปลี่ยนสลากแลวลักเอา ทานเรียกวา "กุสาวหาร." แม
กุสาวหารนั้น พึงทราบดังนี้:- ภิกษุรูปใด เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลัง
จัดวางสลากแจกจีวร ใครจะลักสวนของภิกษุรูปอื่น ซึ่งมีราคามาก
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กวา ที่ตั้งอยูใกลสวนของตนไป ใครจะทําไมสลากที่ตกไปในสวนของ
ตน ใหตกลงไปในสวนของภิกษุรูปอื่น จึงยกขึ้น ยังรักษาอยูกอน.
เธอใหตกลงไปในสวนของภิกษุรูปอื่น ก็ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แต
เมื่อใด เมื่อไมสลากนั้นตกไปแลว เธอยกไมสลากของภิกษุรูปอื่น
ขึ้นจากสวนของภิกษุรูปอื่น, เมื่อนั้น พอเธอสักวา ยกขึ้น ก็เปน
ปาราชิก. ถาเธอยกไมสลากขึ้นจากสวนของภิกษุรูปอื่นกอนกวา เพราะ
ใครจะใหตกลงไปในสวนของตน ในขณะที่ยกขึ้น ยังรักษาอยู, ในขณะ
ที่ใหตกลงไป ก็ยังรักษาอยู อนึ่ง ยกไมสลากของตนขึ้นจากสวนของตน,
ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง ยังรักษาอยู, เมื่อยกไมสลากนั้นขึ้นแลว ใหตก
ลงไปในสวนของภิกษุรูปอื่น พอพนจากมือ ก็เปนปาราชิก. แตถาไม
สลากที่ตกไป ในสวนทั้ง ๒ มองไมเห็น. ภายหลัง เมื่อภิกษุที่เหลือ
ไปแลว นวกภิกษุรูปนอกนี้ ถามวา "ทานขอรับ ! ไมสลากของผม
ยอมไมปรากฏ." ภิกษุผูเฒาจึงพูดวา "คุณ ! แมของขาพเจา ก็ไม
ปรากฏ." นวกภิกษุถามวา "ทานขอรับ ! ก็สวนของผมสวนไหน !"
ภิกษุผูแกกวาจึงแสดงสวนของตนวา "นี้สวนของคุณ." เมื่อนวกภิกษุ
รูปนั้น โตแยง หรือไมโตแยงก็ตาม ถือเอาสวนนั้นไป, ภิกษุนอกนี้
ยกสวนของนวกภิกษุนั้นขึ้น ตองปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น. แมหากวา
เมื่อนวกภิกษุนั้น ถึงจะเรียนวา "ผมจะไมยอมใหสวนของผมแกทาน
๑

๑. ประโยควรรคนี้ ตามเชิงอรรถไวก็ดี ในอัตถโยชนาก็ดี และสารัตถทีปนีก็ดี มีตกหลนอยู
หลายศัพท แปลตามเชิงอรรถดังนี้:- "ภิกษุรูปใด...ใครจะนําเอาสวนของภิกษุรูปอื่น ซึ่งมีราคา
นอยกวาหรือมากกวา หรือเทา ๆ กัน โดยราคาแหงสวนของตน ซึ่งตั้งอยูใกลสวนของตนไป"
ดังนี้. สามนตฉบับที่เราใชอยูนี้ จะลอกคัดตกไปกระมัง เพราะในอัตถโยชนาและสารัตถทีปนี
ก็มีแกไว.
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และถาทานรูสวนของตนแลว จงถือเอาเถิด." ภิกษุผูแกกวา ถึงแมรู
อยูวา "นี้ไมใชสวนของเรา" ก็ยังถือเอาสวนของนวกภิกษุรูปนั้น
เอง เปนปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น. แตถานวกภิกษุนอกนี้คิดวา "จะมี
ประโยชนอะไรดวยการวิวาทนี้วา 'นี้สวนของทาน, นี้สวนของผม"
จึงพูดวา "จะเปนสวนที่ถึงแกผมก็ตาม ถึงแกทานก็ตาม, สวนใดดี
ทานจงถือเอาสวนนั้นเถิด" ดังนี้; ยอมเปนอันภิกษุผูแกกวาถือเอาสวนที่
ชื่อวาเขาใหแลว จึงไมมีอวหารในการถือเอานี้. ถาภิกษุนั้นกลัวตอ
ความถกเถียงกัน อันพวกภิกษุเตือนวา "คุณจงถือเอาสวนที่คุณชอบ
ใจเถิด" จึงเวนสวนที่ดีซึ่งถึงแกตนเสียแลว ถือเอาสวนที่เลวนั่นแลไป,
ภายหลัง แมเมื่อภิกษุนอกนี้ ถือเอาสวนที่ยังเหลือจากที่เลือกแลว ก็ไม
เปนอวหารเหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยการสับเปลี่ยนสลาก.
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กถาปรารภเรื่องทั่วไป
ก็พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา
"การแจกจีวรอยางเดียวเทานั้น มาแลวในที่นี้ดวยอํานาจการสับเปลี่ยน
สลาก, แตควรนําเรื่องเกิดขึ้นแหงปจจัยทั้ง ๔ และการแจกมาแสดงไว
ดวย." ก็แล ครั้นกลาวไวอยางนี้แลว จึงกลาวกถาปรารภจีวรที่เกิดขึ้น
ตั้งตนแตเรื่องหมอชีวกนี้วา "พระเจาขา ! ขอพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับคูผาที่ทอในแคลนสีพี ของขาพระองคเถิด, และขอทรงอนุญาต
คฤหบดีจีวร แกภิกษุสงฆดวยเถิด." ดังนี้ อันมาแลวในจีวรขันธกะ, กลาวบิณฑบาตกถา ตั้งตนแตสูตรนี้วา "ก็โดยสมัยนั้นแล
กรุงราชคฤห มีภิกษาฝดเคือง มนุษยทั้งหลายไมอาจทําสังฆภัต จึง
ปรารถนาจะทําอุเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปกขิกภัต อุโปสถิกภัต
ปาฏิปทิกภัต " ดังนี้ อันมาแลวในเสนาสนขันธกะ, กลาวเสนาสนกถา ตั้งตนแตเรื่องภิกษุฉัพพัคคียนี้วา "ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุ
สัตตรสวัคคีย ซอมแซมวิหารแหงใดแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูชายแดน ดวย
หมายใจวา 'พวกเราจักอยูจําพรรษาในวิหารนี้' พวกภิกษุฉัพพัคคียได
เห็นพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย กําลังซอมแซมวิหารแล " ดังนี้ ในเสนาสนขันธกะเหมือนกัน, และกลาวกถาปรารภเภสัช มีเนยใส เปนตน ใน
ที่สุดแหงเสนาสนกถานั้น โดยพิสดาร. สวนขาพเจาจักกลาวกถานั้น
ทั้งหมด ในที่ที่แตละเรื่องมาถึงเขาเทานั้น เหตุในคําที่ขาพเจากลาว
๑

๒

๓

๑. วิ. มหา. ๕/๑๙๑. ๒. วิ. จุลล. ๗/๑๔๖. ๓. วิ. จุลล. ๗/๑๒๔.
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อยางนี้ ขาพเจากลาวไวแลวในตอนตนนั่นเทียว.
เรื่องเรือนไฟถัดจากเรื่องนี้ไป มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ในวิฆาสวัตถุ ๕ เรือ่ ง มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น
ใหอนุปสัมบันทําใหเปนของควร แลวฉัน.แตเมื่อภิกษุจะถือเอาเนื้อ
ซึ่งเปนเดน พึงถือเอาเนื้อที่สัตวเหลานั้นกินเหลือทิ้งแลว. ถาอาจ
จะใหสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังกินอยูใหทิ้งไปแลวถือเอา, แมเนื้อที่เปน
เดนนั้น ก็ควร. แตไมควรถือเอา เพื่อประโยชนแกการคุมครองตน
และเพื่อความเอ็นดูในสัตวอื่น.
ในเรื่องแจกขาวสุก ของควรเคี้ยว ขนม ออย และผลมะพลับ
มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุอางบุคคลซึ่งไมมีตนวา "ทานจงใหสวนของภิกษุ
รูปอื่นอีก."
สองบทวา อมูลก อคฺคเหสิ ความวา เธอไดกลาวมุสาวาท
ถือเอาสวนที่ไมมีตัวบุคคลเปนมูลอยางเดียว. เธอหาไดถือเอาสวนนั้น
ดวยไถยจิตไม. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสถาม
วา "เธอมีจิตอยางไร ?" ตรัสวา "เปนปาจิตตีย." เมื่อเธอกลาววา
"ทานจงใหสวนของภิกษุรูปอื่นอีก" วัตถุแหงปาราชิก ยอมไมปรากฏ
และพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมตรัสถามในฐานะเชนนี้. แตถาขอนั้น
จะพึงเปนวัตถุแหงปาราชิกไซร, ก็พึงเปนทุกกฏเทานั้น เชนเดียวกันกับ
เปนทุกกฏ ในเพราะการตูเอาสวน ฉะนี้แล. ความสังเขปในเรื่องนี้
มีเทานี้.
สวนความพิสดาร พึงทราบดังนี้:- ก็สิ่งใดเปนของมีอยูแหง
สงฆนั่นเทียว เมื่อสิ่งนั้น อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติ หรือมิไดสมมติก็ตาม
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แจกอยู, เมื่อภิกษุกลาววา "ทานจงใหสวนของภิกษุรูปอื่นอีก" อาง
บุคคลที่ไมตัวอยูอยางนั้น ถือเอาดวยการกลาวเท็จอยางเดียว เปน
ปาจิตตียดวย เปนภัณฑไทยดวย. เมื่อภิกษุถือเอาดวยไถยจิต ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. ภิกษุไรเลา ไมไดอางบุคคล กลาววา "ทานจงใหสวน
แมอื่นอีก" หรือนับพรรษาโกงถือเอา พระวินัยธรพึงปรับตามราคา
ของ. สวนสิ่งของใด เปนของพวกคฤหัสถที่เขาแจกถวายสงฆในเรือน
หรือในอารามของคฤหัสถเหลานั้น ครั้นเมื่อสิ่งของนั้น อันเจาของก็ดี
ชนอื่นซึ่งเจาของสั่ง อยางนี้วา "ทานจงถวายแกภิกษุนี้" ก็ดี ถวายอยู
แมเมื่อภิกษุกลาววา "ทานจงใหสวนแมอีก" แลวถือเอาดวยไถยจิต
ไมเปนทั้งปาราชิก ไมเปนทั้งภัณฑไทย. แตเมื่อถือเอาดวยโกงพรรษา
เปนภัณฑไทย. เมื่อสิ่งของนั้น อันชนอื่นซึ่งเจาของมิไดสั่ง อยางนี้วา
"ทานจงถวายแกภิกษุนี้" ถวายอยู เมื่อภิกษุอางบุคคลถือเอาตามนัย
กอนนั่นแล เปนปาจิตตียดวย เปนภัณฑไทยดวย. ภิกษุมีไถยจิต
กลาววา "ทานจงใหสวนอื่นอีก" แลวถือเอาก็ดี ถือเอาดวยนับ
พรรษาโกงก็ดี พึงปรับตามราคาของ. ก็วินิจฉัยนี้ใคร ๆ ก็อาจรูปไดใน
อรรถกถาชื่อกุรุนที, แตในอรรถกถาอื่น ๆ รูไดยาก ทั้งพิรุธดวย.
สองบทวา อมูลก อคฺคเหสิ ความวา เมื่อพวกเจาของถวาย
อยู ภิกษุไดถือเอาแลว.
หลายบทวา อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส ความวา ภิกษุได
ถือเอาสวนที่เจาของถวายแลว เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสอนาบัติแกภิกษุนั้น."
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หลายบทวา อาปตฺติ สมฺปชานมุสาสวาเท ปาจิตฺติยสฺส ความวา
เพราะสัมปชานมุสาวาทที่ภิกษุรูปนั้นกลาวแลว พระผูมีพระภาคเจา จึง
ปรับเปนปาจิตตีย ดุจในเรื่องขาวยาคูที่ปรุงดวยของ ๓ อยาง ขางหนา.
สวนในการถือเอา พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- อาหารมีขาวสุก
เปนตนของสงฆ อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติ หรือชนทั้งหลายมีคนงานวัด
ของพวกคฤหัสถ อันเจาของหรือชนอื่น ซึ่งเจาของสั่งไว กําลังถวาย
เมื่อภิกษุกลาววา "ทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก" แลวถือเอา เปน
ภัณฑไทย. เมื่อภิกษุถือเอาอาหารมีขาวสุกเปนตน ทีช่ นอื่นกําลังถวาย
พึงปรับตามราคาสิ่งของ. เมื่ออาหารมีขาวสุกเปนตน อันภิกษุซึ่งสงฆมิได
สมมติ หรือคนที่เจาของมิไดสั่ง ถวายอยู ภิกษุกลาววา "ทานจงให
สวนแมอื่นอีก" แลวถือเอาก็ดี นับพรรษาโกงถือเอาก็ดี พึงปรับตาม
ราคาสิ่งของ ในขณะที่ยกสวนนั้นขึ้นทีเดียว ดุจในหมวด ๔ วาดวยเรื่อง
บาตรฉะนั้น. อาหารมีขาวสุกเปนตน ที่เหลาชนนอกนี้ถวายอยู เมื่อ
ภิกษุถือเอาดวยการอยางนั้น เปนภัณฑไทย. สวนสิ่งของที่เจาของเขา
วานใหถวาย ดวยสั่งวา "ทานจงถวายแกภิกษุนี้" ก็ดี เจาของเขาถวาย
เองก็ดี ก็เปนอันถวายดีแลว ฉะนี้แล. ในอธิการวาดวยวัตถุมีขาวสุก
เปนตนนี้ มีสาระจากคําวินิจฉัยในอรรถกถาทั้งปวงเพียงเทานี้.
ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องรานขายขาวสุกเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :รานหุงขาวขาย ชื่อโอทนิยฆระ (คือรานขายขาวสุก). รานตม
แกงเนื้อขาย ชื่อสูนาฆระ (คือรายขายแกงเนื้อ).รานหุงตมของขบ
๑

๑. บาลีเดิมเปน สูนฆร ฯ
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เคี้ยวขาย ชื่อปูวฆระ (คือรานขายขนม) . คําที่เหลือในเรื่องรานขาย
ขาวสุกเปนตนนี้ มีปรากฏชัดแลวในเรือ่ งบริขารนั่นแล.
ในเรื่องตั่ง มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุรูปนั้น กําหนดหมายแลว
จึงใหถึงเลื่อนไป (พรอมกับตั่ง) ดวยคิดวา "เราจักถือเอาถุง ซึ่งมา
ถึงทีนี้" เพราะเหตุนั้น ในเพราะการเลื่อนไป อวหารจึงไมมีแกภิกษุ
รูปนั้น. แตพระองคปรับเปนปาราชิก ในเพราะการใหเลื่อนไปแลว
ถือเอา จากโอกาสที่กําหนดหมายไว. ก็ภิกษุเมื่อนําไปอยางนั้น ถาไม
มีไถยจิตในตั่ง พระวินัยธรพึงใหตีราคาถุงแลวปรับอาบัติ. ถามีไถยจิต
แมในตั่ง ควรใหตีราคาทั้ง ๒ อยางแลวปรับอาบัติ.
๓ เรื่อง มีเรื่องฟูกเปนตน ปรากฏชัดแลวทีเดียว.
ใน ๓ เรื่อง มีเรื่องการถือเอาดวยวิสาสะเปนตน พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้ :- ไมเปนอาบัติในเพราะการถือเอา, เมื่อพวกเจาของให
นํามาคืน เปนภัณฑไทย. สวนของภิกษุผูเขาไปบิณฑบาต ยอมควร
เพื่อจะถือเอาเฉพาะรูปที่ยังอยูภายในอุปจารสีมาเทานั้น. แตถาพวก
ทายก เผดียงแมแกพวกภิกษุผูอยูภายนอกอุปจารวา "พวกทานรับ
เอาเถิด ขอรับ ! ภิกษุทั้งหลายมาแลว จักฉัน" ดวยคําเผดียงอยางนี้
แมพวกภิกษุผูอยูภายในบานจะถือเอา ก็ควร. ทําทีเ่ หลือในเรื่องทั้ง ๓
นี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ใน ๗ เรื่อง มีเรื่องขโมยลักมะมวงเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ไม
เปนอาบัติ เพราะถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา, เมื่อพวกเจาของใหนํามา
คืน เปนภัณฑไทย. เพราะบริโภคดวยไถยจิต เปนปาราชิก.
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องขโมยลักมะมวงเปนตนนั้น มีวินิจฉัย
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ดังตอไปนี้:- แมพวกเจาของก็มีความอาลัย, แมพวกโจรก็มีความ
อาลัย. เมื่อภิกษุฉันดวยบังสุกุลสัญญา เปนภัณฑไทย. เมื่อถือเอาดวย
ไถยจิต เปนอวหารในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง, ภิกษุนั้น อันพระวินัยธร
พึงใหตีราคาสิ่งของแลวปรับอาบัติ. พวกเจาของยังมีความอาลัย, แต
พวกโจรหมดความอาลัย ก็นัยเหมือนกันนี้. พวกเจาของหมดความ
อาลัย, พวกโจรยังมีความอาลัย ซอนไวในที่รกชัฏแหงใดแหงหนึ่ง ดวย
คิดวา "จักถือเอาอีก" ดังนี้ แลวไป มีนัยเหมือนกันนี้. ทั้ง ๒ ฝาย
หมดความอาลัย, เมื่อภิกษุขบฉันดวยบังสุกุลสัญญา ไมเปนอาบัติ, เมื่อ
ขบฉันดวยไถยจิต เปนทุกกฏ.
สวนในมะมวงเปนตน ของสงฆ มีวินิจฉัยดังนี้:- ผลไมมี
มะมวงเปนตน ซึ่งเกิดในสังฆาราม หรือที่เขานํามาถวายก็ตามที เมื่อ
ภิกษุลักเอาผลที่มีราคา ๕ มาสก หรือเกินวา ๕ มาสก เปนปาราชิก.
ในปจจันตชนบท เมื่อพวกชาวบานอพยพหนีไป เพราะอุปทวะ คือ
โจร, พวกภิกษุก็ละทิ้งวัดไป ทั้งที่ยังมีความอุตสาหะอยูนั้นเทียว วา
"เมื่อชาวชนบทกลับมาอยู พวกเราก็จักกลับมา." พวกภิกษุไปถึงวัด
เชนนั้นแลว คิดวา "ผลไมทั้งหลายมีมะมวงสุกเปนตน เปนของที่เขา
ละทิ้งแลว " จึงฉันดวยบังสุกุลสัญญา ไมเปนอาบัติ. เมื่อภิกษุฉันดวย
ไถยจิต เปนอวหาร, ภิกษุรูปนั้น อันพระวินัยธรพึงใหตีราคาของ
แลวปรับอาบัติ.
สวนในมหาปจจรีและในสังเขปอรรกถา ทานกลาวไวโดยไม
แปลกกันวา "เมื่อภิกษุฉันผลไมนอยใหญในวัดราง ดวยไถยจิต ไม
๑

๑. ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา วุฏหานฺเตสูติ คาม ฉฑฺเฑตฺวา ปลายนฺเตลุ.
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เปนปาราชิก เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ผลไมทั้งหลายในวัดราง
เปนของของพวกภิกษุที่มาแลว." ก็เหตุสักวามีความอุตสาหะเทานั้น
เปนประมาณในผลไมที่เปนของของคณะ และที่เปนของจําเพาะบุคคล.
แตถาภิกษุใหผลมะมวงสุกเปนตน จากผลไมที่เปนของคณะ และของ
บุคคลนั้น เพื่อประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล ยอมตองทุกกฏ เพราะ
กุลทูสกสิขาบท. ภิกษุเมื่อใหดวยไถยจิต พึงปรับอาบัติตามราคา (สิ่ง
ของ). แมในผลไมที่เปนของสงฆ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ผลมะมวงสุก
เปนตน ที่เขากําหนดไว เพื่อประโยชนแกเสนาสนะ เมื่อภิกษุให เพื่อ
ประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล เปนทุกกฏ, เมื่อใหดวยความที่ตน
เปนใหญ เปนถุลลัจจัย, เมื่อใหดวยไถยจิต เปนปาราชิก. ถาวัตถุแหง
ปาราชิกยังไมพอ, พึงปรับอาบัติตามราคา (สิ่งของ). เมื่อภิกษุนั่งฉัน
อยูภายนอกอุปจารสีมา เพราะความที่ตนเปนใหญ ก็เปนสินใช. ผลไม
ที่ภิกษุเคาะระฆัง ประกาศเวลาแลวขบฉัน ดวยทําในใจวา "ของนี้ถึงแก
เรา" ดังนี้ ก็เปนอันขบฉันดีแลว. ผลไมที่ภิกษุไมเคาะระฆัง เปน
แตประกาศเวลาอยางเดียว แลวฉันก็ดี เคาะระฆังอยางเดียว แตไม
ประกาศ ฉันก็ดี แมระฆังก็มิไดเคาะ แมเวลาก็มิไดประกาศ ฉันก็ดี
รูวาไมมีภิกษุเหลาอื่น แลวฉัน ดวยคิดวา "ผลไมนี้ถึงแกเรา" ดังนี้
ก็ดี เปนอันขบฉันดีแลวเหมือนกัน. เรื่องสวนดอกไม ๒ เรื่อง ปรากฏ
ชัดแลวทีเดียว. ในเรื่องของภิกษุผูบอกตามคําบอก ๓ เรื่อง มีวินิจฉัย
ดังนี้ :- สองบทวา วุตฺโต วชฺเชมิ ความวา ผมเปนผูอันทานบอกแลว
จะบอกตามคําของทาน. หลายบทวา อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส
ความวา เพราะผาสาฎกนั้น อันพวกเจาของถวายแลว จึงไมเปนอาบัติ.
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หลายบทวา น จ ภิกฺขเว วุตฺโต วชฺเชมีติ วตฺตพฺโพ ความ
วา ภิกษุรูปอื่น อันภิกษุรปู หนึ่ง ไมพึงกลาวอยางนี้วา "ผมเปนผู
อันทานบอกแลว จะบอกตามคําของทาน." แตจะทําความกําหนด
แลวพูดวา "ผมจักถือเอาของชื่อนี้ ตามคําของทาน" ควรอยู.
สองบทวา วุตฺโต วชฺเชหิ ความวา ทานเปนผูอันผมบอกแลว
จงบอกตามคําของผม. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ใน ๒ เรื่อง
แมนี้ ภิกษุจะทําความกําหนดแลวพูด ควรอยู. ภิกษุยอมเปนผูพนจาก
การคอนขอด (หรือตําหนิโทษ) ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
ในเรื่องซึ่งมีอยูทามกลาง แหงเรื่องแกวมณี ๓ เรื่อง มีวินิจฉัย
ดังนี้:- สองบทวา นาห อกลฺลโก ความวา ผมหาไดเปนผูอาพาธไม
คําที่เหลือปรากฏชัดแลวทีเดียว. ในเรื่องสุกร ๒ เรื่อง พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้ :- ไมเปนอาบัติแกภิกษุรูปที่ ๑ เพราะเธอเห็นมันถูกความ
หิวเผา แลว จึงปลอยไปดวยความกรุณา แมโดยแท, ถึงกระนั้น เมื่อ
พวกเจาของไมยินยอม ยอมเปนภัณฑไทย. ควรจะนําสุกรที่ตาย ที่ใหญ
เทานั้นมาใชให หรือใหสิ่งของที่มีราคาเทาสุกรนั้นก็ได. ถาเธอไมเห็น
พวกเจาของบวงแมในที่ไหน ๆ พึงวางผากาสาวะ หรือโอน้ํา ซึ่งมีราคา
เทาสุกรนั้น ไวใกล ๆ บวงในที่ซึ่งพวกเจาของนั้นมาแลว จะเห็นได
แลวจึงไป. แตเมื่อปลอยไปดวยไถยจิต เปนปาราชิกทีเดียว. ก็บรรดา
สุกรเหลานั้น สุกรบางตัวเอาเทาดึงบวง พอบวงขาดแลว จะเห็นได
การยืน ซึ่งมีอันใหเคลื่อนจากฐานไดเปนธรรมดา เหมือนเรือที่ผูกไว
๑

๑. ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา ฉาตชฺฌตฺตนฺติ ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ปฬิต อตฺตสนฺตน. สวนฎีกาวิมติวิโนทนีแกวา ฉาตชฺฌตฺตนฺติ เตน ฉาเตน ชิฆจฺฉาย อุทรคฺคินา ฌตฺต ทฑฺฒ ปฬิตนฺติ อตฺโถ.
งามดีกวา.
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ที่กระแสน้ําเชี่ยวฉะนั้น. บางตัวยืนอยูตามธรรมดาของตน . บางตัวนอน
บางตัวเปนสัตวติดแรว. บวงที่มีไมคันธนูนอย หรือขอ หรือทอนไม
อื่นบางอยางติดที่ปลาย ซึ่งคลองไวในที่นั้น ๆ มีตนไมเปนตนแลวหาม
สุกรไป ชื่อวา แรว. ในสุกรเหลานั้น สุกรที่ถึงบวงยืนอยู มีฐานเดียว
เทานั้น ไดแกเครื่องผูกคือบวง. จริงอยู สุกรนั้น เมื่อบวงหลุด มีฐานเดียว
พอบวงขาด ยอมหนีไปได. สุกรที่ยืนอยูตามธรรมดาของตน มีฐาน ๕
คือ เครื่องผูก และเทาทั้ง ๔. สุกรที่นอนอยู มีฐาน ๒ คือ เครื่อง
ผูก ๑ ที่นอน ๑, สุกรที่ติดแรว มันไปในที่ใด ๆ ที่นั้น ๆ แลเปน
ฐาน. เพราะเหตุนั้น ภิกษุ ๑๐ รูปก็ดี ๒๐ รูปก็ดี ๑๐๐ รูปก็ดี เมื่อ
ปลอยสุกรนัน้ พนไปจากฐานนั้น 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 แลวยังสุกรซึ่งยังไมทันถึงที่ตั้งบวง หรือที่ใกลสุนัข ใหหนีไป
เสียกอน. แมภิกษุรูปใด ใหอาหารและน้ําแกสุกรที่ติดแรว ใหมนั
ไดกําลังแลวทําเสียงโหรอง ดวยตั้งใจวา "มันจักตกใจ แลวหนีไป
เสีย," ถามันหนีไป, ภิกษุนั้น ตองปาราชิก. แมเมื่อภิกษุทําบวงให
ชํารุด แลวทําใหหนีไป ดวยเสียงโหรอง ก็มีนัยนีเ้ หมือนกัน ฝาย
๑

๑. ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา ธนุกนฺติ ขุทฺทกธนุ แตฎีกาวิมติวิโนทนีแกวา ธนุกนิติ ขุททฺ กธนุสณฺาน ลคฺคกทณฺฑ.
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ภิกษุใด ใหอาหารและน้ําแลวไปเสีย ดวยทําในใจวา "มันจักไดกําลัง
แลวหนีไป," ถามันหนีไป, เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น. แมเมื่อ
ภิกษุทําบวงใหชํารุดแลวไปเสีย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ภิกษุวางศัสตรา
หรือกอไฟไวใกลบวง ดวยคิดวา "เมื่อบวงขาด หรือถูกไฟไหม มัน
ไหม, เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้นโดยแท. ภิกษุทาํ ใหบวงพรอมทั้งคน
ลมลง, ภายหลังสุกรเหยียบย่ําบวงนั้นไป เปนภัณฑไทย. สุกรเปนสัตว
ถูกหินที่ฟาทับเหวทับแลว. เมื่อภิกษุใครจะใหสุกรนั้นหนีไป จึงยกฟา
ทับเหว ขึ้นดวยความกรุณา เปนภัณฑไทย, ยกขึ้นดวยไถยจิต เปน
ปาราชิก. ถาเมื่อฟาทับเหวนั้น พอภิกษุยกขึ้นแลว สุกรยังไมไป
ภายหลังจึงไป, เปนภัณฑไทยเทานั้น. ภิกษุยังฟาทับเหวที่เขายกขึ้น
ตั้งไว ใหตกลง, ภายหลังสุกรเหยียบฟาทับเหวนั้นไป เปนภัณฑไทย.
เมื่อภิกษุชวยยกขึ้น แมซงึ่ สุกรที่ตกหลุมพรางแลว ดวยความกรุณา
เปนภัณฑไทย, ยกขึ้นดวยไถยจิต เปนปาราชิก. ภิกษุถมหลุมพรางให
เต็ม ใหใชไมได, ภายหลังสุกรเหยียบย่ําหลุมพรางนั้นไป เปน
ภัณฑไทย. ภิกษุชวยยกสุกรที่ถูกหลาวแทงขึ้น ดวยความกรุณา เปน
ภัณฑไทย, ยกขึ้นดวยไถยจิต เปนปาราชิก. ภิกษุถอนหลาวทิ้งเสีย
เปนภัณฑไทย.
อนึ่ง เมื่อมนุษยทั้งหลายดักบวง หรือฟาทับเหวไวในพื้นที่วัด
ภิกษุควรหามวา "ที่เปนสถานที่พึงอาศัยของพวกเนื้อ, พวกทานอยา
๑

๑. ฎีกาวิมติวโิ นทนีวา อทูหลนฺติ ยนฺตปาสาโร เยน อชฺโฌตฺถฏตฺตา มิคา ปลายิตุ น
สกฺโกนฺติ.
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ทําอยางนี้ในที่นี้เลย" ถาพวกเขากลาววา "ทานจงใหนําออกไปเสีย
ขอรับ !" ภิกษุจะใหนําออกไปเสีย ก็ควร. ถาพวกเขานําออกไปเสียเอง
ก็เปนการดีแท. ถาเจาของเขาไมนําออกไปเอง ทั้งไมยอมใหผูอื่นนํา
ออกไป, จะขออารักขา แลวใหนําออกไปเสีย ก็ควร. ในเวลารักษา
ขาวกลา มนุษยทั้งหลายยอมทําบวง และเครื่องดักสัตวทั้งหลาย มีฟา
ทับเหวเปนตน ไวในนา ดวยพูดวา "พวกเราจักเคี้ยวกินเนื้อไปพลาง
รักษาขาวกลา." ครั้นฤดูขา วกลาผานไปแลว เมื่อพวกเขาไมมีความอาลัย
หลีกไป ภิกษุจะปลอยสุกรที่ติด หรือที่ตกไปแลวในบวงและฟาทับเหวนั้น
ควรอยู.
วินิจฉัยแมในเรื่องเนื้อ ๒ เรื่อง ก็เปนเชนกับที่กลาวไวแลวใน
เรื่องสุกรนั่นเอง. แมในเรื่องปลา ๒ เรื่อง ก็มีนับนี้เหมือนกัน.
สวนความแปลกกัน มีดังตอไปนี้ :- เมื่อภิกษุเปดปากไซออก
ภายหลังจึงแกกระพุงออก หรือทําเปนชองไวที่ขาง แลวตีปลาใหหนี
ออกไปจากไซ เปนปาราชิก. เปนปาราชิกแมแกภิกษุผูแสดงเม็ดขาว
นั่นแล แลวลอปลาใหหนีไป. เมื่อยกปลาขึ้นพรอมทั้งไซ ก็เปน
ปาราชิก. ภิกษุเปดปากไซออกอยางเดียว ภายหลังจึงแกกระพุงออก
หรือทําเปนชองไว, สวนปลาทั้งหลายก็หนีไปตามธรรมดาของตน, เปน
ภัณฑไทย. ภิกษุทําไวอยางนี้แลว จึงแสดงเม็ดขางลอปลา ปลา
ทั้งหลายหนีออกไป เพื่อตองการเหยื่อ, เปนภัณฑไทยเหมือนกัน.
ภิกษุเปดปาก (ไซ) ออกแลว ภายหลังไมไดแกกระพุงออก ทั้งไมได
ทําเปนชองไวที่ขาง แสดงแตเม็ดขาวลออยางเดียว , สวนปลา
ทั้งหลาย ถูกความหิวเผาแลว จึงเอาศีรษะกระแทกทําชองแลวหนีออก
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ไป เพื่อตองการเหยื่อ, เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ภิกษุเปนปากไซ
เปลาไว หรือภายหลังแกกระพุงออก หรือทําเปนชองไว. ปลาทั้งหลาย
ที่วายมาแลว ๆ ถึงประตูแลวก็หนีไปทางกระพุงและชอง, เปนภัณฑไทย
เหมือนกัน ภิกษุจับไซเปลา โยนไปไวบนพุมไม เปนภัณฑไทย
เหมือนกัน ฉะนี้แล.
ภัณฑะบนยาน ก็เปนเชนกับถุงบนตั่ง.
ในเรื่องชิ้นเนื้อ มีวนิ ิจฉัยดังนี้:- ถาภิกษุถือเอา (ชิ้นเนื้อ)
ในอากาศ ที่ที่ภิกษุถือเอานั่นเอง เปนฐาน. พึงกําหนดฐานนั้นดวย
อาการ ๖ แลวทราบการทําใหเคลื่อนจากฐาน. คําที่เหลือในเรื่อง
ชิ้นเนื้อนี้ และในเรื่องไม (แพแตก) และเรื่องผาสาฎกของคนเลี้ยงโค
และของชางยอม พึงวินิจฉัยโดยนัยแหงเรื่องมีเรื่องขโมยลักมะมวง
เปนตน.
ในเรื่องหมอ มีวินจิ ฉัยดังนี้:- ภิกษุใด ถือเอาเนยใสและน้ํามัน
เปนตน ซึ่งมีราคาไมถึงบาทแลว ตั้งอยูในสังวร ดวยทําใจวา "เรา
จักไมทําอยางนี้อีก" แมในวันที่ ๒ เปนตน เมื่อเกิดความคิดขึ้นอีก ก็
ทําการทอดธุระอยางนั้นนั่นแล เมื่อฉันก็ฉันเนยใสและน้ํามันเปนตนนั้น
แมทั้งหมด, ไมเปนปาราชิกเลย, เธอยอมตองทุกกฏหรือถุลลัจจัย และ
เปนภัณฑไทยดวย. ภิกษุแมนี้ ก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุ ! เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก." ก็เมื่อภิกษุไมทําการทอดธุระ แตฉันเนยใสและน้ํามันเปน
ตนนั้น แมทลี ะนอย ๆ ดวยตั้งใจวา "เราจักฉันทุกวันๆ " ดังนี้.
ในวันใด ราคาเต็มบาท, ในวันนั้น ก็เปนปาราชิก.
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เรื่องชักชวนกันลัก พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว
ในสังวิธาวหาร, เรื่องกํามือ พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องรานขายขาวสุกเปนตน, เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง
พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว ในเรือ่ งทั้งหลายมีเรื่องขโมย
ลักมะมวงเปนตน. เรื่องหญา ๒ เรื่อง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องใหแบงมะมวงเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :ภิกษุเหลานั้น ไดไปยังอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง ซึ่งมีกําหนดจํานวน
ภิกษุไว. พวกภิกษุผู อยูในอาวาสแหงนั้นนั่นแหละ แมเมื่อฉันผลไม
นอยใหญ ครั้นเมื่อพระอาคันตุกะเหลานั้นมาแลว ไมไดบอกกัปปยการก
วา "พวกเธอจงถวายผลไมแกพระเถระทั้งหลาย." ลําดับนั้น ภิกษุ
(อาคันตุกะ) เหลานั้น จึงกลาววา "ผลไมของสงฆ ไมถึงแกพวก
กระผมหรือ ?" จึงเคาะระฆังแจกกัน ไดถวายสวนภิกษุเจาถิ่นแมเหลา
นั้น ตามลําดับพรรษา แลวฉันแมดวยตนเอง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสแกพระอาคันตุกะเหลานั้นวา "ภิกษุทั้งหลาย!
ไมเปนอาบัติ ในเพราะการถือเอา เพื่อประโยชนแกฉัน" เพราะ
เหตุนั้น ทีนี้ ในอาวาสใด ภิกษุเจาถิ่นไมถวายแกพวกภิกษุอาคันตุกะ
และเมื่อถึงหนาผลไม เห็นวาภิกษุอาคันตุกะเหลาอื่นไมมี ก็ขบฉันดวย
ตนเอง ดวยกิริยาของโจร, ในอาวาสเชนนั้น พวกภิกษุอาคันตุกะจะ
เคาะระฆังแลว แจกกันฉัน ยอมควร. สวนบรรดาตนไมเหลาใด พวก
เจาถิ่นรักษาตนไมทั้งหลายแลว เมื่อถึงหนาผลไม ก็แจกกันฉัน แลว
๑

๒

๑. โยชนาสอนใหเติม วสนฺตา.
๒. ฎีกาสารัตถทีปนีสอนใหเติม คหเณ.
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นอมเขาไปโดยชอบในปจจัย ๔ พวกภิกษุอาคันตุกะ ไมเปนใหญในตน
ไมเหลานั้น. ตนไมแมเหลาใด ที่ทายกําหนดถวายไว เพื่อประโยชนแก
จีวร. พวกภิกษุอาคันตุกะ ก็ไมเปนใหญในตนไมแมเหลานั้น. แมใน
ตนไมทั้งหลายที่ทายกกําหนดถวายไว เพื่อประโยชนแกปจจัยที่เหลือ ก็มี
นัยนี้เหมือนกัน. สวนตนไมเหลาใด ที่ทายกไมไดกําหนดไวอยางนั้น
และพวกภิกษุเจาถิ่น ก็รักษาคุมครองตนไมเหลานั้นไวแลว ทั้งฉันอยู
ดวยกิริยาของโจร. ในตนไมเหลานั้น พระอาคันตุกะทั้งหลาย ไมควร
ตั้งอยูในขอกติกาของพวกภิกษุเจาถิ่น. ตนไมเหลาใด ทายกถวายไว เพื่อ
ใหเปนประโยชนแกการบริโภคผล และพวกภิกษุเจาถิ่น ก็รกั ษาคุมครอง
ตนไมเหลานั้นไวแลวนอมเขาไปโดยชอบ, ในตนไมเหลานั้นนั่นแหละ
พระอาคันตุกะทั้งหลาย ควรตั้งอยูในขอกติกาของพวกภิกษุเจาถิ่นเหลา
นั้น.
สวนในมหาปจจรี ทานกลาวไววา "ภิกษุเมื่อฉันผลไม ที่ทายก
กําหนดถวายไวเพื่อปจจัย ๔ ดวยไถยจิต พึงใหตีราคาสิ่งของปรับอาบัติ
เมื่อแจกกันฉันดวยอํานาจการบริโภค เปนภัณฑไทย, ก็บรรดาผลไม
เหลานี้ เมื่อภิกษุแจกกันฉันผลไมที่ทายกกําหนดไว เพื่อประโยชนแก
เสนาสนะ ดวยอํานาจการบริโภค เปนถุลลัจจัยดวย เปนภัณฑไทย
ดวย."
ผลไมทที่ ายกอุทิศถวายไว เพื่อประโยชนแกจีวร ควรนอมเขา
ไปในจีวรเทานั้น. ถามีภิกษาหาไดโดยยาก, ภิกษุทั้งหลายยอมลําบาก
๑

๑. ประโยคนี้ อัตถโยชนา ๑/๓๕๔ วา ถาเปน ... เนว รกฺขิตฺวา น โคปตฺวา โจริกาย
ปริภฺุชนฺติ แปลวา.... ทั้งไมไดรักษาไมไดคุมครองแลว ฉันดวยกิริยาของโจร จะสมควร.
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ดวยบิณฑบาต, สวนจีวรหาไดงาย; จะทําอปโลกนกรรม เพื่อความเห็น
ชอบแหงสงฆ แลวนอมเขาไปในบิณฑบาต ก็ควร. เมื่อภิกษุทงั้ หลาย
ลําบากอยูดวยเสนาสนะ หรือคิลานปจจัย จะทําอปโลกนกรรม เพื่อ
ความเห็นชอบแหงสงฆ แลวนอมเขาไปเพื่อประโยชนแกเสนาสนะ และ
คิลานปจจัยนั้น ก็ควร. แมในผลไมที่ทายกอุทิศถวายไว เพื่อประโยชน
แกบิณฑบาต และเพื่อประโยชนแกคิลานปจจัย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สวนผลไมที่ทายกอุทิศถวายไว เพื่อประโยชนแกเสนาสนะ ยอมเปน
ครุภัณฑ, ควรรักษาคุมครองผลไมนั้นไว แลวนอมเขาไปเพื่อประโยชน
แกเสนาสนะนั้นเทานั้น ก็ถามีภิกษุหาไดโดยยาก, ภิกษุทั้งหลาย
จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตไมได, ในวัดหรือรัฐนี้ วิหารของ
มนุษยทั้งหลายผูอพยพไปในที่อื่น เพราะราชภัย โรคภัย และโจรภัย
เปนตน ยอมทรุดโทรม, ชนเหลาอื่นยอมทําตนตาลและตนมะพราว
เปนตน ใหเสียหายไป, สวนภิกษุอาศัยเสนาสนะปจจัย แลว ยอมอาจ
ยังอัตภาพใหเปนไปได, ในกาลเห็นปานนี้ แมการจําหนายเสนาสนะ
แลวบริโภค เพื่อประโยชนแกการรักษาเสนาสนะ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตไวแลว. เพราะฉะนั้น เวนสนาสนะที่ดีไว ๑ หลังหรือ ๒
หลัง เสนาสนะนอกนี้ ตั้งตนแตเสนาสนะเลว จะจําหนายเพื่อประโยชน
แกบิณฑบาต ก็ควร. แตไมพึงทําการตัดรากเหงาที่อยู (หรือทีท่ าง )
๑

๒

ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา ไดแกเสนาสนะและผลไมที่เขากําหนดตั้งไวเพือ่ ประโยชนแกเสนาสนะ
นั้น.
ฎีกาวิมติวิโนทนีแกวา เสนาสนสงฺขาตวตฺถุโน มูลจฺเฉท กตฺวา สพฺพานิ เสนาสนานิ น
วิสฺสชฺเชตพฺพานีติ อตฺโถ. หมายความวา มิใหจําหนํายเสนาสนะเสียจนหมดจนสิ้น และยังกลาว
มติเกจิอาจารยวา อยาจําหนายเสียจะกระทัง่ พื้นที่เสนาสะดวย.
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แลวนอมเขาไป. สวนในสวนที่ทายกําหนดถวายไว เพื่อประโยชนแก
ปจจัย ๔ ไมควรทําอปโลกนกรรม, แตจะนอมเขาไป เพื่อประโยชน
แกปจจัยที่ยังพรองอยู ยอมสมควร, สวนควรดูและรักษาไว, แมจะให
คาจางแลวใหคนอื่นรักษาไว ก็ควร. สวนชนเหลาใด ไดรับคาจาง
สรางบานเรือนอยูรักษาในสวนนั่นเอง, ถาชนเหลานั้น ถวายมะพราวหรือ
ผลตาลสุกแกภิกษุทั้งหลายผูมาแลว, ชนผูรักษาสวนเหลานั้น ยอมได
เพื่อถวายผลไม เฉพาะที่สงฆอนุญาตแกพวกเขาวา "พวกเธอจะกินผลไม
มีประมาณเทานี้ไดทุกวัน ' ดังนี้. การที่ภิกษุจะรับเอาผลไมของชน
เหลานั้น แมถวายมากยิ่งขึ้นไป กวาผมไมที่สงฆอนุญาตนั้น ยอมไม
ควร. สวนผูใ ดถือเอาสวนดวยการซื้อแลว ยอมถวายกัปปยภัณฑนั่นเที่ยว
แกสงฆ เพื่อประโยชนแกปจจัย ๔. ผูนี้ยอมไดเพื่อถวายผลไมแมมาก
แมสวนที่ทายกถวายไดแกพระเจดีย เพื่อประโยชนแกประที หรือเพื่อ
ตองการปฏิสังขรณสิ่งที่หักพัง ควรดูแลรักษาไว, ถึงจะใหคาจางไปบาง
ก็ควรใหคนอื่นดูและรักษาไว. ก็แล ในสวนที่ทายกถวายไวแกพระเจดียนี้
จะใหคาจางแมที่เปนของเจดีย แมที่เปนของสงฆ ควรอยู. การถวายผลในสวนนั้นนั่นเอง รักษาสวนแมนั้นอยูดวยมาแลว ๆ) ของพวกชนผูอยู
สวนแมนั้นดวยการซื้อ แลวถวายกัปปยภัณฑ (แกสงฆ) พึงทราบ
โดยนับดังกลาวแลวนั้นนั่นแล.
ในคํานี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ไมตองอาบัติ เพราะคนเฝา
๑

๒

๑. ลางทานตีความหมายวา เชาสวนก็มี แตโยชนาแกวา โกณิยาติ กเยน. ทางสสกฤตเปน
เกฺรณิ หรือ เกฺรณี ก็แปลวาการซื้อ. จึงแปลอยางนี้.
๒. แปลตามอัตถโยชนา ๑/๓๕๕-๖.
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สวนถวาย" ซึ่งมีอยูในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องคนรักษามะมวงเปนตน
มีวินิจฉัยดังนี้:ถามวา "การถวายของคนเฝาสวนอยางไหน จึงควร ? อยาง
ไหน ไมควร ?"
แกวา "พระมหาสุมัตเถระ กลาวกอนวา ' ผลไมใด เปนของที่
เจาของกําหนดใหไวแกคนรักษาดวยคําวา 'จงถือเอาผลไมมีประมาณเทานี้
ทุกวัน ๆ ' ผลไมนั้นนั่นแหละ ยอมควร, เกินไปกวานั้น ไมควร.'
สวนพระมหาปทุมัตเถระ กลาวไววา ผลไมที่เจาของเขาเขียนหนังสือ
หรือทํานิมิตหมายใหแกพวกคนรักษาจะมีประโยชนอะไร คนรักษาเหลา
นั้น ยอมเปนใหญแหงผลไมที่เขาสละแลวในมือของพวกเขา; เพราะเหตุ
นั้น ผลไมซงึ่ คนรักษาเหลานั้นถวายแมมาก ก็ควร."
สวยในอรรถกถากุรนุ ที ทานกลาววา พวกเด็ก ๆ ของคน
ทั้งหลาย ยอมรักษาสวน หรือผลไมนอ ยใหญอยางอื่น, ผลไมที่พวก
เด็ก ๆ เหลานั้นถวาย ยอมควร, แตภิกษุไมควรใชใหพวกเด็ก ๆ เหลานั้น
นํามาแลวจึงรับ, การถวายผลไมของชนผูถือเอาสวนของสงฆ และของ
เจดียดวยการซื้อรักษาอยู ยอมควร. การถวายของชนผูรักษาดวยคาจาง
เพียงสวนของตน จึงควร."
ในมหาปจจรี ทานกลาววา "พวกคนรักษาสวนของคฤหัสถถวาย
ผลไมในแกภิกษุทั้งหลาย, ผลไมนั้น ยอมควร, พวกคนรักษาสวนของ
ภิกษุสงฆ หักสวนผลไมใดจากคาจางของตนแลวถวาย, ผลไมนั้น ก็
สมควร, แมผูใด ไดรับคาจางแลว จึงรักษาสวนเพียงกึ่งหนึ่งหรือตนไม
บางตนเทานั้น. การถวายผลไมจากตนที่ถึงแกตนนั่นแหละ แมของผูนั้น
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ก็ควร. แตสําหรับผูถือเอาดวยการซื้อ จะถวายผลไมแมทั้งหมด ก็ควร."
ก็คําทั้งหมดนี้ ตางกันแตโดยพยัญชนะ โดยอรรถก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง,
เพราะฉะนั้น ผูศึกษาควรทราบความอธิบายแลวถือเอาเถิด.
ในเรื่องไม มีวินิจฉัยดังนี้:ภิกษุนนั้ ตองการจะกราบทูลวา "ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคคิดขอยืม" ดังนี้ จึงไดกราบทูลคําวา "ตาวกาลิโก อห ภนฺเต"
ดังนี้. คําวา "ตาวกาลิกจิตฺโต" นี้ มีคาํ กลาวอธิบายวา "ขาพระพุทธเจา มีความคิดอยางนี้วา ' จักนํามาคืนใหอีก" พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา "เธอไมเปนอาบัติ เพราะ (คิด) ขอยืม."
ก็ในเรื่องไมนี้ มีวินิจฉัยที่พนจากบาลี ดังตอไปนี้:- ถาสงฆ
ใชใหภิกษุทาํ การงานของสงฆ จะเปนโรงอุโบสถหรือหอฉันก็ตาม, ภิกษุ
ตองบอกกลาวการกสงฆเสียกอน จึงควรขอยืมเอาไป จากไมทัพพสัมภาระ ซึ่งเก็บไวเพื่อสรางอุโบสถเปนตนนั้น. สวนทัพพสัมภาระที่เปน
ของสงฆอันใด ไมไดคุมครองไว เมื่อฝนตกยอมเปยก, ทั้งแหงเพราะ
แดดเผา, ภิกษุจะนําทัพพสัมภาระแมทั้งหมดนั้นมาสรางเปนที่อยูของตน
ก็ควร, สงฆใหนํามาคืน พึงตกลงกันดวยทัพพสัมภาระ หรือดวยมูลคา
อยางอื่น. ถาไมอาจตกลงกันได, เธอควรจะกลาววา "ขาแตทาน
ผูเจริญ ! เสนาสนะผมสรางดวยทัพพสัมภาระของสงฆ ขอทานทั้งหลาย
จงใชสอยดวยการบริโภคเปนของสงฆเถิด." แตภกิ ษุนี้เทานั้นเปนใหญ
แหงเสนาสนะฉะนี้แล. แมถาเสาหินก็ดี เสาไมก็ดี บานประตูก็ดี
หนาตางก็ดี ไมเพียงพอไซร, จะขอยืมของสงฆมา ทําใหเปนปรกติ ก็
ควร. ในทัพพสัมภาระแมอยางอื่น ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
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ในเรื่องน้ํา มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในกาลใด น้ํายอมเปนของหาได
ยาก, ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลายยอมนําน้ํามาจากที่ไกล โยชนหนึ่งบาง
กึ่งโยชนบาง ในน้ําที่ขเาหวงแหนเห็นปานนั้น ยอมเปนอวหาร. พวก
ชนยอมยังขาวตมและขาวสวยใหสําเร็จแมดวยน้ําใด ที่เขานํามา หรือที่
ขังอยูในชลาลัยทั้งหลาย มีสระโบกขรณีเปนตน และยอมนําเปนน้ําใช
ดื่มอยางเดียว หาไดทําเปนน้ําสําหรับใชสอยอยางมากมายอื่นไม,
เมื่อภิกษุถือเอาน้ําแมนั้น ดวยไถยจิต ยอมเปนอวหาร. สวนภิกษุถือ
เอาน้ํา ๑ หมอ หรือ ๒ หมอ จากน้ําใด ยอมไดเพื่อลางอาสนะ เพื่อ
รดตนโพธิ์ เพื่อทําการบูชาดวยน้ํา (คือรดพระเจดีย) เพื่อตมน้ํายอม.
ควรปฏิบัติในน้ํามัน ดวยอํานาจแหงขอกติกาของสงฆทีเดียว. ภิกษผู
ถือเอาน้ํามากเกินไป หรือใสวัตถุทั้งหลายมีดินเหนียวเปนตนลงไปดวย
ไถยจิต พระวินัยธรพึงใหตีราคาสิ่งของปรับอาบัติ. ถาพวกภิกษุเจาของ
ถิ่น ทําขอกติกาวัตรไวอยางแข็งแรง ไมยอมใหภิกษุเหลาอื่นใหลางสิ่ง
ของ หรือใชยอมผา แตเมื่อภิกษุเหลาอื่นไมเห็นตนก็เอามาทําทุกอยาง
พวกภิกษุอาคันตุกะไมตองตั้งอยูในขอกติกาของภิกษเจาถิ่นเหลานั้น. พวก
ภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น ลางของเครื่องใชเทาใด ก็พงึ ลางของเทานั้น ถา
สงฆมีสระโบกขรณี หรือตะพังน้ําอยู ๒-๓ แหงไซร. และสงฆก็ทําขอ
กติกาไววา "ภิกษุทั้งหลาย ควรสรงน้ําในสระโบกขรณีและตะพึงน้ํานี้,
ควรถือเอาน้ําดื่มจากสระโบกขณะและตระพังน้ํานี้, ควรทําการใชสอยทุก
อยาง ในสระโบกขรณีและตะพังน้ํานี้" พวกภิกษอาคันตุกะ ก็พึงทํากิจ
ทั้งหมดตามขอกติการวัตรนั่นแล. ในสระโบกขรณีเปนตนใดไมมีขอกติกา,
การใชสอยทุกอยาง ในสระโบกขรณีะเปนตนนั้น ยอมควร ฉะนี้แล.
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ในเรื่องดินเหนียว มีวินิจฉัยดังนี้:- ในที่ใด ดินเหนียวเปน
ของหาไดยาก หรือดินเหนียวมีสี มีประการตาง ๆ อันสงฆนํามากองไว.
ในที่นั้นดินเหนียวแมนิดหนอย ก็มีราคาถึง ๕ มาสก; เพราะเหตุนั้น
จึงเปนปาราชิก. อนึ่ง เมื่อการงานของสงฆ และการงานในพระเจดีย
สําเร็จแลว การที่ภิกษุบอกกลาวสงฆเสียกอน จึงถือเอา หรือขอยืมเอามา
ควรอยู. ในปูนขาวก็ดี ในสีสําหรับเขียนภาพก็ดี ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ในเรื่องหญาทั้งหลาย มีวินิจฉัยดังนี้:- ในหญาที่ถูกเผาเปน
ทุกกฏ เพราะไมมีการทําใหเคลื่อนจากฐาน, แตเปนภัณฑไทย. สงฆ
ยอมไมอาจดูแลรักษาไดอีก. ครั้งนั้น ภิกษุอื่นรูปหนึ่ง รักษาไวดวย
มุงวัตรเปนใหญ. หญานี้ก็เปนของสงฆเหมือนกัน. ถาไมมีใครดูแล
รักษา, สงฆควรสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา "ทานจงชวยดูและรักษาใหที,"
ถาเธอรูปนั้นปรารถนาสวนแบงไซร, สงฆแมจะตองเสียสวนแบงให ก็
ควรใหเธอรูปนั้นดูแลรักษา. ถาเธอขอเพิ่มสวนแบงไซร, สงฆควรให
โดยแท. ภิกษุขอเพิ่มเติมขึ้นอีก สงฆความพูดวา "ทานจงไป จงดูแล
รักษาแลว เอาหญาทั้งหมด มุงเสนาสนะของตนเถิด." เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวา เมื่อหญาเสียหายแลว ก็ไมมีประโยชน. แตภิกษุทั้งหลาย
เมื่อจะให ไมควรใหพรอมทั้งพื้นที่ (เพราะ) พื้นที่เปนครุภัณฑ จึง
ควรใหเพียงหญาเทานั้น. เมื่อภิกษุรูปนั้นดูและรักษาแลว ใชมงุ เสนาสนะ
ของตน, ถาสงฆพอจะดูแลรักษาไดอีก, สงฆพึงพูดกะภิกษุรูปนั้นวา
"ทานอยาดูแลรักษาเลย, สงฆจักดูแลรักษาเอง" ดังนี้
เรื่อง ๗ เรื่อง มีเรื่องเตียงเปนตน ปรากฏชัดแลวแล. ก็เมื่อ
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ภิกษุลักเสาหินก็ดี เสาไมก็ดี หรือสิ่งของอะไร ๆ อยางอื่น แมที่ไมได
มาในบาลี ซึง่ มีราคาถึงบาย ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.
ในเรื่องสําหรับทําความเพียงเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- แมเมื่อ
ภิกษุพังฝาก็ดี กําแพงก็ดี แหงสถานที่มีบริเวณเปนตน ซึ่งถูกทอดทิ้ง
เรี่ยราดไว แลวลักเอาอิฐเปนตนไป ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวา ภิกษุทั้งหลายบางคราวยอมอยูครอบครองเสนาสนะ ที่ชื่อ
วาเปนของสงฆ บางคราวก็ไมอยูครอบครอง. แมเมื่อภิกษุลักเอาบริขาร
บางอยาง ในสถานที่ทั้งหลาย มีวัดที่ถูกทอดทิ้งแลวเปนตน ในเมื่อชาว
ชนบทอพยพหนีไป เพราะโจรภัยในชายแดน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวน
ภิกษุเหลาใดนําทัพพสัมภาระไปใชชั่วคราว จากวัดที่ถูกทอดทิง้ แลวนั้น
และครั้นเมื่อวัดอันภิกษุกลับมาอยูอีก ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุเหลานั้นนํามา
คืน ตองใหคืน. แมถาเธอทั้งหลาย นําสัมภาระไมเปนตน จากวัดที่ถูก
ทอดทิ้งแลวนั้น มาสรางเปนเสนาสนะ, ก็พึงใหสิ่งของที่พวกเธอนํามา
นั้น หรือเสนาสนะที่มีราคาเทากับสิ่งของนั้นนั่นเทียว. เมื่อชาวชนบท
ยังไมตัดความอาลัย อพยพไป ดวยคิดวา "พวกเราจักอยูครอบครอง
อีก." สิ่งของที่เปนของคณะหรือเปนของบุคคล เปนของอันภิกษุถือเอา
แลว. ถาคณะและบุคคลเหลานั้นอนุญาตให, ก็ไมมีกิจดวยการทําคืน.
สวนที่เปนของสงฆ จัดเปนครุภัณฑ, เพราะฉะนั้น ตองการทําคืน
ทีเดียว. เรื่องเครื่องใชสอยในวิหารมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
ในคํานี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหยืมไปใชได
ชั่วคราว" ดังนี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุใดยืมเตียงหรือตั่งของสงฆไป
ใชสอย โดยการใชสอยอยางสงฆ ๑ เดือนบาง ๒ เดือนบาง ใน
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สถานที่ผาสุกของตน เมื่อภิกษุทั้งหลายผูแกกวามาแลวก็ถวาย, ไมหาม
กัน. เมื่อเตียงและตั่งนั้นเสียหายไปก็ดี เกาไปก็ดี ถูกคนอื่นลักไป
ดวยความเปนขโมยก็ดี ยอมไมเปนสินไหมแกภิกษุรูปนั้น. แตเมื่อเธอ
อยูแลวจะไป ตองเก็บไวในที่เดิม. สวนภิกษุใดใชสอย โดยการใช
สอยเปนของบุคคล ไมไดถวายแกภิกษุทั้งหลายผูแกกวา ซึ่งมาแลว ๆ
(เมื่อเตียงและตั่งนั้นเสียหายไปก็ดี เกาไปก็ดี ถูกคนอื่นลักไปดวยความ
เปนขโมยก็ดี) ยอมเปนสินใชแกภิกษุรูปนั้น. ในสังเขปอรรถกถาทาน
กลาวไววา "ก็ภิกษุเมื่อไปสูอาวาสอื่นแลวใชสอย ถาภิกษุผูแกกวาใน
อาวาสนั้นมาแลว ใหภิกษุนั้นออกไปเสีย ก็พึงพูดวา "ผมนําเตียงและ
ตั่งนี้มาจากอาวาสชื่อโนน, ผมจะไป ผมจะจัดเตียงและตั่งนั้นใหเปน
ปรกติ." ถาภิกษุผูแกกวานั้น พูดวา "ขาพเจาจักจัดใหเปนปรกติเอง."
แมจะทําใหเปนภาระของภิกษุผูเฒานั้น แลวจึงไป ก็ควร."
ในเรื่องเมืองจัมปา มีวินิจฉัยดังนี้:- ขาวยาคูที่เขาใสอปรัณณชาต
อยางใดอยางหนึ่ง อยางเดียว กับดวยงา และขาวสาร และกระทําดวย
วัตถุ ๓ อยาง คือ งา ขาวสาร และถัว่ เขียว, หรือดวยงา ขาวสาร และ
ถั่วราชมาส, หรือดวยงา ขาวสาร และถั่วพู ชื่อวา เตกฏลยาคู.
ไดยินวา ทั้งหลายยอมกระทําเตกฏลยาคูนี้ดวยวัตถุ ๓ อยาง เหลานี้
ในนมสดที่เจือดวยน้ําเปนสวนที่ ๔ ปรุงดวยเนยใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดเปนตน
ในเรื่องเมืองราชคฤห มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขนมที่มีรสดียิ่ง ทาน
๑

๑. ขาวยาคูปรุงดวยของเผ็ดรอน ๓ ชนิด เห็นจะอยางทีเรียกวาตรีกฏก คือพริกไทย ดีปลี
ขิงแหง.
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เรียกวา "มธุโคฬกะ" ชนทั้งหลายเรียกกันวา "มธุสีสีกะ" บาง
คําที่เหลือแมใน ๒ เรื่องนี้ ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว ในเรือ่ ง
แจกขาวสุกนั่นแล.
ในเรื่องพระอัชชุกะ มีวินิจฉัยดังนี้:บทวา เอตทโวจ ความวา คฤหบดีนั้นเปนไข ไดกลาวแลว.
หลายบทวา อายสฺมา อุปาลิ อายสฺมโต อชฺชุกสฺส ปกฺโข
ความวา ทานพระอุบาลี หาใชเปนฝกฝาย (ของทานพระอัชชุกะนั้น)
ดวยอํานาจถึงความลําเอียงไม โดยที่แท บัณฑิตพึงทราบวา "พระ
เถระเปนฝกฝาย (ขอทานพระอัชชุกะนั้น) ดวยความอนุเคราะหภิกษุ
ผูเปนลัชชี และดวยอนุเคราะหพระวินัย เพราะมีความสําคัญวาไมเปน
อาบัติ." คําที่เหลือในเรื่องพระอัชชุกะนี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ในเรื่องเมืองพาราณสี มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา โจเรหิ อุปฺปทฺทุต ความวา ถูกพวกโจรปลนแลว.
หลายบทวา อิทฺธิยา อาเนตฺวา ปาสาเท เปสิ ความวา
ไดยินวา พระเถระไดเห็นสกุลนั้น เพียบพรอมดวยลูกศรคือความโศก
วนเวียนไปมาอยู จึงไดอธิษฐานปราสาทของคนเหลานั้นแล ดวยฤทธิ์
ของตนวา "จงมีในที่ใกลเด็กทั้งหลาย" โดยความอนุเคราะหธรรม
เพื่อความเอ็นดูแกตระกูลนั้น เพื่อประโยชนแกการตามรักษาความเสื่อมใส
แหงตระกูลนั้น. เด็กทั้ง ๒ จําไดวา "ปราสาทของพวกเรา" จึงได
ขึ้นไป. ลําดับนั้น พระเถระก็คลายฤทธิ์. แมปราสาทก็ไดตั้งอยูในที่ของ
ตนตามเดิม. แตพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย กลาวไวดวย
๑

๑. บาลีวินัยแปลฉบับตางประเทศวา a honey-ball.
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สามารถโวหารวา "พระเถระนําเด็ก ๒ คนนั้นมา พักไวในปราสาท
ดวยฤทธิ์."
บทวา อิทฺธิวิลเย คือ ไมเปนอาบัติ เพราะฤทธิ์ที่สําเร็จดวยการ
อธิษฐานเชนนี้. สวนฤทธิ์ที่นิรมิตบิดเบือนเปนตาง ๆ ยอมไมควร
ฉะนี้แล. เรื่อง ๒ เรื่องในที่สุด มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
จบทุติยปาราชิกวรรณนา ในวินัยสังวรรณนาชื่อสมันตปาสาทิกา.
ในทุติยปาราชิกสิกขาบทนี้ใด อันพระชินเจาผูไม
"ทุติยปาราชิกขนชาบทนี้ใด อันพระชินเจาผูไม
มีผูใดเปนที่ ๒ มีกิเลสพายแพแลว ทรงประกาศ
แลวในพระศาสนานี้. สิกขาบทอื่นไร ๆ ที่เกลื่อน
กลนดวยนัยเปนอเนก มีเนือ้ ความและวินิจฉัยลึกซึ้ง
เสมอดวยทุติยปาราชิกสิกขาบทนั้นยอมไมมี. เพราะ
เหตุนั้น เมื่อเรือ่ งหยั่งลงแลว ภิกษุรูพระวินัย จะทํา
การวินิจฉัยในเรื่องที่หยั่งลงแลวนี้ ดวยความอนุเคราะหพระวินัย พึงตรวจตราพระบาลี และอรรถกถา
พรอมทั้งอธิบาย โดยไมเหลือ แลวเปนผูไมประมาท
ทําการวินิจฉัยเถิด. ไมพึงทําความอุตสาหะในการ
เห็นอาบัติในกาลไหน ๆ เลย, ควรทําใจไววา 'เรา
จักเห็นอนาบัติ.' อนึ่ง แมเห็นอาบัติแลว ก็อยา
เพอพูดพร่ําเพื่อไปกอน พึงสอบสวนและหารือกับ
ทานผูรูทั้งหลายแลว จึงคอยปรับอาบัตินั้น. อีก
ประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเปนปุถุชนในศาสนานี้
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ยอมเคลื่อนจากคุณคือความเปนสมณะ ในเพราะ
พัสดุแมที่ควรดวยอํานาจแหงจิต อันเปนไปรวดเร็ว.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูมีปญญาเห็นประจักษ เล็งเห็น
อยูซ ึ่งบริขารของผูอื่น เปนเหมือนงูอสรพิษ และ
เปนเหมือนไฟ พึงจับตองเถิด" ดังนี้.
หมายเหตุ ปฐมสมันตปาสาทิกา หนา ๓๘๙ มีคําวา ... กุนฺต วา
ภิณฺฑึ วา วาล วา... ซึ่งหนา ๓๙๖ กลาวเทาความถึงวา.. นาคทนฺเตสุ ปตภิณฺฑิวาเล... นาจะเปนศัพทเดียวกันวา... กุนฺต วา
ภิณฺฑิวาส วา... เพราะในตติยสมันตปาสาทิกา หนา ๓๘๕ ก็เปน
ภินฺทิวาโล ซึ่งแปลกันวา สวาน ในอภิธารนัปปทีปกาคาถา ๓๙๔ วา
กณโย ภินฺทวิ าโฬ จ วาเปน ภินฺทิวาโล ก็มี แปลวา หอกชนิด
หนึ่ง ทางสสกฤตเปนตน ภินฺทิปาละ A small javelin thrown
from the hand. หมายความวา หอกซัด ที่แปลไวนั้นก็แปลตาม
นัยของทานผูหนึ่ง จึงใครของฝากเพื่อนนักศึกษาไวใหชวยสอบสวนตอไป
ดวยเทอญ.

