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                                     ปญจมสัมนตปาสาทิกา 
                                         ปริวาร  วัณณนา 
           [๔๖๑]  วินัยใด  อันพระเถระทั้งหลายจัดเขาหมวดโดยชือ่วา 
บริวาร   เปนลําดับแหงขันธกะท้ังหลาย  ในศาสนาของพระผูมีพระภาค 
ผูมีบริวารสะอาด  มีกองธรรมเปนพระสรีระ,  บัดนี้ขาพเจาจักละนัย 
อันมาแลวในหนหลังเสีย  จักทําการพรรณนาเนื้อความท่ีไมต้ืนแหง 
วินัยที่ชื่อวาบริวารน้ัน. 
                          [โสฬสมหาวารวัณณนาในอุภโตวิภังค] 
           เนื้อความสังเขปแหงปุจฉา  ที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา  ยนฺเตน 
ภควตา ฯ เป ฯ  ป ฺตฺต  ในคัมภีรบริวารน้ัน  ถึงทราบดังตอไปนี้ 
กอน :- 
           พระผูมีพระภาคนั้นพระองคใด  ผูอันพระธรรมเสนาบดีประ- 
ดิษฐานไวแลวซ่ึงอัญชล ี อันกําลังแหงความเคารพและนับถือมากใน 
พระสัทธรรมเชิดข้ึนแลว  เหนือเศียรเกลา  ทลูวิงวอนแลว  จึงทรง 
แตงต้ังวินัยบัญญัติ  อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ  เพ่ือความ 
ต้ังอยูยืนนานของพระศาสนา .  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูรูกาลท่ี 
บัญญัติสิกขาบทน้ัน  ๆ  ผูเห็นอํานาจประโยชน ๑๐ ประการแหงสิกขา- 
บทบัญญัตินัน้ ๆ อีกอยางหน่ึง  ผูรูดวยญาณท้ังหลาย  มีปุพเพนิวาส- 
ญาณเปนตน  ผูเห็นดวยทิพพจักษุ  ผูรูดวยวิชชา ๓ หรือดวยอภิญญา ๖  
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ผูเห็นดวยสมันตจักษุ  อันหาสิ่งใดขัดขวางมิไดในธรรมท้ังปวง  ผูรู  
ดวยปญญา  ซึ่งสามารถรูธรรมทั้งมวล  ผูเห็นแมซึ่งรูปทั้งหลาย   
ที่อยูในภายนอกฝาเปนตน  ซึ่งลวงวิสัยจักษุแหงสัตวทั้งปวง  ดวยมังส- 
จักษุอันผองใสยิ่งนัก  ผูรูดวยปญญาเครื่องแทงตลอด  มีสมาธิเปน 
ปทัฏฐาน  ยงัประโยชนตนใหสําเร็จ [๔๖๒]  ผูเห็นดวยเทศนาปญญา 
มีกรุณาเปนปทัฏฐาน  ยงัประโยชนผูอ่ืนใหสําเร็จ  ผูเปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกใดไว,  ปฐมปาราชิก 
นั้น  ทรงบัญญัติที่ไหน ?  ทรงปรารภใคร  จึงบัญญติั ?  ทรงบัญญัติ 
เพราะเรื่องอะไร ?  ในปฐมปาราชิกนั้น  มีบัญญติัหรือ ?  ฯ ล ฯ  ปฐม- 
ปาราชิกนั้น  ใครนํามาแลว ? 
           แตคําวา  ยนฺเตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมมฺา- 
สมฺพุทฺเธน  ปน  ปาราชกิ  นี ้ เปนแตเพียงคําขยายของบทตน  ที่ 
มาแลวในปุจฉาอยางเดียว  ในวาระคําถามและคําตอบเทาน้ัน. 
           ก็แลในวาระคําถามและคําตอบนี้  พึงถามแลวตอบทีละบท ๆ 
แมอีกเทียว  โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  "ถามวา  ปฐมปาราชิกทรง 
บัญญัติที่ไหน ?  ตอบวา  ทรงบัญญัติทีกรุงเวสาลี  ทรงปรารภใคร ? 
ทรงปรารภพระสุทินน  กลันทบุตร." 
           ขอวา  เอกา  ปฺตฺติ  มีความวา  บัญญัติที่วา  "ก็ภิกษุใด 
พึงเสพเมถุนธรรม  ภิกษุนั้น  เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได " นี้ เปน 
บัญญัติอันหน่ึง. 
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           ขอวา  เทฺว  อนุปฺตฺติโย  มีความวา  อนุบัญญัติ ๒ นี ้ 
ที่พระผูมีพระภาคตรัส  ดวยอํานาจแหงเรื่องนางลิงวา  อนฺตมโส 
ติรจฺฉานคตานป  และเรือ่งภิกษุวัชชีบุตรวา  สิกฺข  อปจฺจกขฺาย. 
           ปุจฉาน้ีวา  "ในปฐมปาราชิกนั้น  มีบัญญัติหรือ ?  มีอนุบัญญัติ 
หรือ ?  มีอนุปนนบัญญัติหรือ ?"  เปนอันวิสัชนาแลว  ๒  สวน  ดวย 
คํามีประมาณเทาน้ี.  ก็แลเพ่ือวิสัชนาสวนท่ี ๓ ทานจึงกลาววา  "ใน 
ปฐมปาราชิกนั้น  ไมมีอนุปนนบัญญัติ."  จริงอยู  ทีช่ื่อวาอนุปนน- 
บัญญัตินี้  ไดแก  ขอท่ีทรงบัญญัติในเมื่อโทษยังไมเกิดข้ึน  อนุปนน- 
บัญญัตินั้นไมมี  นอกจากท่ีมาดวยอํานาจครุธรรม ๘  ของภิกษุณี 
ทั้งหลายเทานั้น  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  "ในปฐมปาราชิกนั้น 
ไมมีอนุปสนาบัญญัติ." 
           ขอวา  สพฺพตฺถ  ป ฺตฺติ  นั้น  ไดแก  บญัญัติในที่ทั้งปวง 
ทั้งในมัชฌิมประเทศ  ทั้งในปจจันตชนบททั้งหลาย. 
           จริงอยู ๔ สิกขาบทน้ี  คือ  อุปสมบทดวยคณะมีพระวินัยธร 
เปนที่ ๕,  [๔๖๓]  รองเทาต้ังแต ๔ ชั้นข้ึนไป, การอาบนํ้าเปนนิตย, 
เครื่องลาดคือหนัง  ทรงบัญญัติเฉพาะในมัชฌิมประเทศเทาน้ัน, 
เปนอาบัติ  เพราะสิกขาบทเหลาน้ัน ในมัชฌิมประเทศเทาน้ัน  ใน 
ปจจันตชนบททั้งหลาย  หาเปนอาบัติไม.  สกิขาบทท่ีเหลือท้ังหมด 
ทีเดียว  ชื่อวา  สัพพัตถบัญญัติ. 
           ขอ   สาธารณป ฺตฺติ นั้น  ไดแก  พระบญัญัติที่ทั่วถึง 
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แกภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย.  
           จริงอยู  สิกขาที่ทรงบัญญัติเฉพาะแกภิกษุลวน หรือภิกษุณี 
ลวน  เปนอสาธารณบัญญัติ.  สวนสิกขาบทท่ีวา  ยา  ปน  ภิกขฺุน ี
ฉนฺทโส  เมถุน  ธมฺม  ปฏเิสเวยฺย  อนตฺมโส  ติรจฺฉานคเตป 
ปาราชิกา  โหติ  อสวาสา  นี ้ พระผูมพีระภาคทรงปรารภภิกษุ 
ทั้งหลาย  บัญญัติแลว  แมแกภิกษุณีทั้งหลาย  ในเม่ือเรื่องเกิดข้ึน 
แลว  จริงอยู  เพียงแตเรื่องเทียบเคียงเทาน้ัน  ของภิกษุณีทั้งหลาย 
เหลาน้ันไมมี.  แตสิกขาบทมี.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  "ปฐม- 
ปาราชิกเปนสาธารณบัญญัติ." 
           แมในอุภโตบัญญติั  ก็มีนัยเหมือนกัน.  จริงอยู  ในอุภโตบัญญัติ 
นี้  ตางกันแตเพียงพยัญชนะเทาน้ัน.  ปฐมปาราชิก  จัดเปนสาธารณ- 
บัญญัติ  เพราะเปนสิกขาบทที่ทั่วถึงท้ังแกภิกษุทั้งหลาย  ทั้งแกภิกษุณี 
ทั้งหลาย  จัดเปนอุภโตบัญญัติ  เพราะเปนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ 
แกภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝาย  ฉะนี้แล.  สวนในใจความ ไมมีความ 
ตางกันเลย. 
           บทวา  นิทาโนคร  มีความวา  ชือ่วาหยั่งลงในนิทาน  คือ 
นับเขาในนิทาน  เพราะอาบัติทั้งปวงนับเขาในนิทานุทเทสน้ีวา  ยสฺส 
สิยา  อาปตฺติ,  โส  อาวักเรยฺย. 
           สองบทวา  ทุติเยน  อุทฺเทเสน  มีความวา  ปฐมปาราชิกนี้ 
หยั่งลงในนิทาน  คือ  แมนับเรื่องในนิทานก็จริง  แตยอมไมมาสู  
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อุทเทส  โดยอุทเทสท่ี ๒  เทาน้ัน  ดังนี้วา  ตตฺรึเม  จตฺตาโร  ปาราชิกา 
ธมฺมา  เปนอาทิ.  
           สองบทวา  จตุนฺน  วิปตฺตีน  ไดแก  บรรดาวิบัติทั้งหลายมี 
สีลวิบัติเปนตน. 
           จริงอยู  อาบัติ ๒ กองตน  ชื่อวาสีลวิบัติ. ๕ กองที่เหลือ  ชื่อ 
วาอาจารวิบัติ,  มิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ  ชือ่วาทิฏฐิวิบัติ 
[๔๖๔]  สิกขาบท ๖ ที่ทรงบัญญัติเพราะอาชีวะเปนเหตุ  ชื่อวาอาชีว- 
วิบัติ.  บรรดาวิบัติ ๔ เหลาน้ี ปาราชิกนี้ จัดเปนสีลวิบัติ  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           ขอวา  เอเกน  สมุฏาเนน  มีความวา  ปฐมปาราชิกนี้  เกดิ 
ข้ึนดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  มีองค ๒ (คือกายกับจิต). 
           จริงอยู  ในองค ๒ นี้  จิตเปนองค,  แตภิกษุยอมตองอาบัติดวย 
กาย.  ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา  "ยอมเกิดข้ึนแตกายและจิต." 
           ขอวา  ทฺวีหิ  สมเถหิ  มีความวา  ภิกษุผูถูกถามอยูพรอมหนา 
กันวา  "ทานเปนผูตองหรือ ?"  จึงปฏิญญาวา  "จรงิ  ขาพเจาเปน 
ผูตองแลว."  ความบาดหมาง  ความทะเลาะ  และความแกงแยง  เปน 
อันสงบในทันทีนั้นเอง,  ทั้งอุโบสถหรือปวารณา  ยอมเปนกรรมอัน 
สงฆอาจกําจัดบุคคลน้ันเสียแลวกระทําได;  เพราเหตุนั้น  อธิกรณ 
นั้นจึงระงับดวยสมถะ  ๒  คือ  สัมมขุาวินัย ๑  ปฏิญญาตกรณะ ๑. 
และอุปทวะบางอยาง  ยอมไมมี  เพราปจจัยคือการกําจัดบุคคลน้ัน.  
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           สวนคําใดท่ีทานกลาวไว  ในปญญัตติวัคคถัดไปวา กตเมน  
สมเถน  สมมฺติ คําน้ัน ทานกลาวหมายเอาเน้ือความน้ีวา  "อนาบัติ 
อันภิกษุไมอาจเพ่ือใหหยั่งลงสูสมถะแลวกระทําได." 
           ขอวา  ป ฺตฺติ  วนิโย  มีความวา  บัญญัติมมีาติกาท่ีตรัสไว 
โดยนัยมีคําวา  โย  ปน  ภกิฺขุ  เปนอาทิ  เปนวินัย. 
           บทภาชนะ  เรียกวา  วิภัตติ  คําวา  วิภัตติ  นั่น  เปนชื่อแหง 
วิภังค. 
           ความละเมิด  ชื่อวา  ความไมสังวร.  ความไมละเมิด  ชื่อวา 
สังวร. 
           ขอวา  เยส  วตฺตติ  มีความวา  วินัยปฎกและอรรถกถา  ของ 
 พระมหาเถระเหลาใด  เปนคุณแคลวคลองทั้งหมด. 
           ขอวา  เต  ธาเรนฺติ  มีความวา  พระมหาเถระเหลาน้ัน  ยอม 
ทรงไวซึ่งปฐมปาราชิกนั่นทั้งโดยบาลี  ทั้งโดยอรรถกถา. 
           จริงอยู  เนื้อความแหงปฐมปาราชิกนั่น  อันบุคคลผูไมรูวินัย- 
ปฎกทั้งหมด  ไมอาจทราบได. 
           ขอวา  เกนาภฏ  มคีวามวา  ปฐมปาราชิกนี้  ใครนํามาดวย 
อํานาจบาลี  และดวยอํานาจอรรถกถา  ตลอดกาลจนทุกวันนี้ ? 
           ขอวา  ปรมฺปรากฏ  มีความวา   อันพระมหาเถระทั้งหลายนํา 
มาดวยสืบลําดับกัน. 
           ปฐมปาราชิกนี้ อันพระมหาเถระทั้งหลายนํามาดวยสืบลําดับกัน  
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อันใด,  บัดนี ้ เพ่ือแสดงกิริยาที่สืบลําดับกันอันนั้น [๔๖๕]  พระ 
มหาเถระทั้งหลายครั้งโบราณ  จึงต้ังคาถาไวโดยนัยมีคําวา  อุปาลิ 
ทาสโก  เจว  เปนอาทิ.  ในคาถาเหลานี้  คําใดอันขาพเจาพึงกลาว, 
คําน้ัน ขาพเจาไดกลาวแลว  ในนิทานวัณณนานั่นแล. 
           แมในปุจฉาวิสัชนาทั้งหลาย  มีทุติปาราชิกเปนตน  พึงทราบ 
วินิจฉัย  โดยนัยนี้  ฉะน้ีแล. 
                    ปญญัตติวารวัณณนา  ในมหาวิภังค  จบ 
                                     [วาดวยวารตาง ๆ] 
           ถัดจากน้ีไป  วาร  ๗ เหลาน้ี  คือ  กตาปตติวาร มีประเภทเปน 
ตนวา  "ภิกษุเสพเมถุนธรรมตองอาบัติเทาไร ? "  วิปตติวาร  มีประเภท 
เปนตนวา  "อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม  ยอมจัดเปนวิบัติเทาไร 
แหงวิบัติ ๔ อยาง ?"  สังคหวาร  มีประเภทเปนตนวา "อาบัติของ 
ภิกษุผูเสพเมถุนธรรม  ทานสงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร แหงกอง 
อาบัติ ๗?"  สมุฏฐานวาร  มีประเภทเปนตนวา  "อาบัติของภิกษุ 
ผูเสพเมถุนธรรม  ยอมเกดิข้ึน ดวยสมุฏฐานเทาไร  แหงสมุฏฐาน 
อาบัติ ๖ ?"  อธิกรณวาร  มีประเภทเปนตนวา  "อาบัติของภิกษุ 
ผูเสพเมถุนธรรม  จัดเปนอธิกรณไหน  แหงอธิกรณ ๔ ?"  สมถวาร 
มีประเภทเปนตนวา  "อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม  ยอระงับ 
ดวยสมถะเทาไร  แหงสมถะ  ๗ ?"  และสมุจจยวารอันเปนลําดับแหง 
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สมถวารน้ัน   มีเนื่องความต้ืนทั้งน้ัน.  
           ถัดจากน้ันไปอีก ๘ วาร  ทานกลาวไวอยางนี้  คือ  "ปญญัตติ- 
วาร ๑  เนื่องดวยปจจัยอีก  โดยนัยเปนตนวา "เพราะปจจัยคือการ 
เสพเมถุนธรรม  ปาราชกิทรงบัญญัติที่ไหน ?"  ดังน้ี,  ๗ วาร  มีกตา- 
ปตติวารเปนอาทิ  คลายวารกอน ๆ  เน่ืองดวยปจจัยนั้นเหมือนกัน." 
แมวารท้ัง ๘ นั้น  ก็มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น.  
           วาร ๑๖  ในมหาวิภังค  คือ  "ที่มีกอน ๘  เหลาน้ีอีก ๘"  ขาพเจา 
แสดงแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
           ถัดจากวารน้ันไป ๑๖ วาร  มาแลวแมในภิกขุนีวิภังค  โดยนัย 
นั้นเหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน [๔๖๖]  พึงทราบวาร ๓๒  ในอุภโตวิภังค 
เหลาน้ีโดยนับบาลีนั่นแล  ดวยประการฉะน้ี. 
           จริงอยู  ใน ๓๒  วารนี้  คําไร ๆ ที่นับวามิไดวินิจฉัยแลวในหน 
หลัง  ยอมไมมี. 
                             โสฬสมหาวาร   วัณณนา 
                     ในมหาวิภังคและภิกขุนีวิภังค  จบ.  
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                            [๔๖๗]  สมุฏฐานสีส  วัณณนา 
           ก็แลวินิจฉัยในสมุฏฐานกถา  อันเปนอันดับแหงโสฬสมหาวารน้ัน 
พึงทราบดังนี้ :- 
           คาถาวา  อนตฺตา  อิติ  นิจฺฉยา  มีความวา  บัญญัติคือนิพพาน 
ทานวินิจฉัยวา  เปนอนัตตา.  (เมื่อดวงจันทร  คือ  พระพุทธเจายัง 
ไมเกิดข้ึน  เมื่อดวงอาทิตย  คือ  พระพุทธเจายังไมอุทัยข้ึนมา). 
           บทวา  สภาคธมมฺาน  ไดแก  สังขตธรรมท่ีมีสวนเสมอกัน 
ดวยอาการ  มีอาการคือไมเที่ยงเปนตน. 
           ขอวา  นามมตฺต  น  ายติ มีความวา  แมเพียงแตชื่อ  (แหง 
สังขตธรรมเหลาน้ัน)  ยอมไมปรากฏ. 
           บทวา  ทุกขฺหานึ  ไดแก  บําบัดทุกขเสีย. 
           บาทคาถาวา  ขนฺธากา  ยา จ  มาติกา  มีความวา  ขันธกะ 
ทั้งหลายและมาติกาเหลาใด.  อน่ึง  บาลีก็เหมือนกันนี้. 
           บาทคาถาวา  สมุฏานนิยโต  กต  มีความวา  สมฏุฐานท่ีทาน 
ทําใหเปนของแนนอน  คือ จัดไวเปนหลักท่ีแน  ชือ่วา  นิยตสมุฏฐาน. 
           การสงเคราะห  ๓  สิกขาบท  คือ  ภูตาโรจนสิกขาบท  โจรีวุฏฐา- 
ปนสิกขาบท  และอนนุญญาตสิกขาบท  ดวยคําวา  สมุฏานนิยโต 
กต  นั่น  อันบัณฑิตพึงพิจารณา. 
           จริงอยู  ๓  สิกขาบทน้ีเทาน้ัน  เปนนิยตสมุฏฐาน  คือ  เปน  
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สมุฏฐานท่ีไมเจือปนกับสมุฏฐานเหลาอ่ืน. 
           บาทคาถาวา  สมฺเภทนิทาน ฺจฺ  มีความวา  ความเจือปน 
กันและเหตุแมอ่ืน,  บัณฑิตพึงพิจารณา  การถือเอาความเจือปนกัน 
แหงสมุฏฐาน  ใน ๒ คําน้ัน  ดวยคําวา  สมฺเภท. จริงอยู  เวน ๓ 
สิกขาบทน้ันเสีย  สิกขาที่เหลือ  จัดเปนสัมภินนสมุฏฐาน.  บณัฑิต 
พึงตรวจดูนิทาน  กลาวคือประเทศท่ีบัญญัติ  แหงสิกขาบทท้ังหลาย 
ดวยคําวา  นิทาน. 
           บาทคาถาวา  สุติเต  ทิสฺสนฺติ  อปุริ  มีความวา  ๓  สวนน้ี คือ 
"สมุฏฐานนิยม  สัมเภท  นิทาน แหงสิกขาบทท้ังหลาย"  ยอมเห็นได 
คือ  ยอมปรากฏในสูตรเทาน้ัน. 
           บรรดาสมุฏฐานนิยม  สัมเภท  และนิทานน้ัน  สมฏุฐานนิยม 
และสัมเภท  ในปุริมนัยกอน  ยอมปรากฏในคําวา  "ยอมเกิดข้ึนดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  คือกายกับจิต"  เปนอาทิ.  สวนนอกจากน้ี  ชือ่ 
นิทาน  [๔๖๘] ยอมปรากฏในเบื้องหนาอยางนี้วา  "พระผูมีพระภาค 
ทรงบัญญัติแลว  ในกรุงเวสาลี  ในกรงุราชคฤห  ในกรุงสาวัตถี  ใน   
เมืองอาฬวี  ในกรุงโกสัมพี  ในแควนสักกะทั้งหลาย  และในแควน 
ภัคคะท้ังหลาย." บัณฑิตพึงทราบวา  "คําน้ีจักปรากฏในสูตรซึง่มา 
ขางหนา." 
           เนื้อความแหงคาถาวา  วิภงฺเค  ทฺวีสุ  เปนตน  พึงทราบดัง 
ตอไปนี้ :- 
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           ในวันอุโบสถ  ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ยอมสวดสิกขาบทใด 
อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวในวิภังคทั้ง ๒,  ขาพเจาจักกลาว 
สมุฏฐานตามสมควรแกสิกขาบทน้ัน; ทานท้ังหลายจงฟงคําน้ันของ 
ขาพเจา. 
           บทวา  ส ฺจริตฺตานุภาสฺจ  ไดแก  สญัจริตตสิกขาบทและ 
สมนุภาเสนสิกขาบท. 
           สองบทวา  อติเรกฺจ  จีวร  ไดแก  อติเรกจีวรสิกขาบท 
อธิบายวา  กฐินสิกขาบท. 
           สองบทวา  โลมานิ  ปทโสธมโฺม  ไดแก  เอฬกโลกสิกขาบท 
ทั้งหลาย  และปทโสธัมมสิกขาบท. 
           บทวา  ภูตสวิธาเนน  จ  ไดแก  ภูตาโรจนสิกขาบท  และ 
การชักชวนเดินทางไกล. 
           บทวา  เถยฺยเทสนโจริ ฺจ  ไดแก  เถยยสัตถสิกขาบท  และ 
การชักชวนเดินทางไกล. 
           สองบทวา  อนนฺุาตาย  เตรส  มีความวา  สมุฏฐาน 
เหลาน้ี  รวมกับการบวชสตรีที่มารดาบิดาหรือสามีไมอนุญาต  จึง 
เปนสมุฏฐาน ๑๓. 
           บทคาถาวา  สทิสา  อิธ  ทิสฺสเร  มีความวา  ในอุภโตวิภังคนี้ 
สมุฏฐานท้ังหลายที่คลายกัน  แมเหลาอ่ืน  ยอมปรากฏ  ในสมุฏฐาน 
อันหน่ึง ๆ ในบรรดาสมุฏฐาน ๑๓ เหลาน้ี. 
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                       [วาดวยปฐมปาราชิกสมุฏฐาน] 
           บัดนี้  ทานกลาวคําวา  เมถุน  สุกฺกสสคฺโค  เปนตน  เพ่ือ 
แสดงสมุฏฐานเหลาน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เมถุน  นี้  พึงทราบกอน.  สมุฏฐาน 
ใหญอันหน่ึง  ชื่อวาปฐมปาราชิก.  สมุฏฐานท่ีเหลือ  คลายกับ 
ปฐมปาราชิกสมุฏฐานน้ัน. 
           บรรดาคาถานั้น  บทวา  สุกฺกสสคฺโค  ไดแก  สุกกวิสฏฐิ- 
สมุฏฐาน  และกายสังสัคคสมุฏฐาน. 
           บาทคาถาวา  อนิยตา  ปมิกา ไดแก  อนิยตสิกขาบทท่ี ๑. 
           บาทคาถาวา  ปุพฺพูปปริปาจิตา  ไดแก  สิกขาบทท่ีวา  ชาน 
ปุพฺพูปคต  ภิกฺข  และภิกขุนีปริปาจิตปณฆปาตสิกขาบท. 
           บาทคาถาวา รโห  ภิกฺขุนิยา  สห  (๔๖๙) ไดแก สิกขาบท 
วาดวยการน่ังในท่ีลับกับภิกษุณี. 
           บาทคาถาวา  สโภชเน  รโห  เทฺว  จ  ไดแก  สิกขาบทวาดวย 
การน่ังแทรกแซง  ในสโภชนสกุล  และรโหนิสัชชสิกขาบทท้ัง ๒. 
           บาทคาถาวา  องฺคุลิ  อุทเก  หส  ไดแก  อังคุลีปโฏทก- 
สิกขาบท  และอุทเกหัสสธัมมสิกขาบท. 
           บาทคาถาวา  ปหาเร  อุคฺคิเร  เจว  ไดแก  ปหารทานสิกขาบท 
และตลสัตติกอุคคิรณสิกขาบท. 
           บาทคาถาวา  เตป ฺาสา  จ  เสขิยา  ไดแก  เสขิยสิกขาบท ๕๓ 
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มีปริมัณฆลนิวาสสิกขาบทเปนอาทิ  ที่ทานกลาวไวในท่ีสุดแหง  
ทุททกวัณณนาเหลาน้ี  คือ :- 
                   ปริมัณฑลกสิกขาบท ๒,  สุปฏิจฉันนกสิกขาบท ๒, 
           สุสวุตสิกขาบท ๒,  โอกขิตตจักขุกสิกขาบท ๒,  อุกขิตต- 
           กายกสิขาบท ๒,  กายัปปจาลิกสิกขาบท ๒,  พาหุปปจาลิก- 
           สิกขาบท ๒,  สีสัปปจาลิกสิกขาบท ๒,  ขัมภกสิกขาบท ๒, 
           โอคุณฐิตสิกขาบท ๒,  อุกกุฏิกสิกขาบท ๑,  ปลลัตถิกสกิขา- 
           บท ๑,  สักกัจจปฏิคคหณสิกขาบท ๑,  ปตตสัญญัตาสิกขา- 
           บท ๑,  สมูปกสิกขาบท ๑,   สมติตติกสิกขาบท ๑,  สักกัจจ- 
           ภุญชสิสสิกขาบท ๑,  ปตตสัญญีภุญชิสสสกิขาบท ๑, 
           สปทานภุญชิสสสิกขาบท ๑,  สมสูปกภุญชิสสสิกขาบท ๑, 
           ถูปกตสิกขาบท ๑,  พยัญชนสกิขาบท ๑,  อุชฌานสัญญิ- 
           สิกขาบท ๑,  นาติมหันตกวฬสิกขาบท ๑,  มัชฑลอาโลป- 
           สิกขาบท ๑,  นาอนาหตสิกขาบท ๑,  สัพพหัตถสิกขาบท ๑, 
           ปณฑุกเขปสิกขาบท ๑,  กวฬาวัจเฉทาสิขาบท ๑,  อว- 
           คัณฑกสิกขาบท ๑,  หัตถนิทธนูาสิกขาบท ๑,  สิตถาวการก- 
           สิกขาบท ๑,  ชิวหานิจฉารกสิกขาบท ๑,  จปุจปุการกสิกขา 
           บท  ๑,  สุรุสุรุการรกสิกขาบท ๑,  หัตถนิลเลหสิกขาบท ๑, 
           ปตตนิลเลหสิกขาบท ๑,  โอฏฐนิลเลหสิกขาบท ๑,  สามิส- 
           สิกขาบท ๑,  สสิตถกสิขาบท ๑,  และปกิณณกสิกขาบท ๓  
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           เหลาน้ี  คือ  ยืนถายอุจจาระปสสาวะ ๑,  ยืนหรือน่ังถาย  
           อุจจาระปสสาวะบวนนํ้าลายลงในของเขียว ๑,  ยืนหรือน่ัง 
           ถายอุจจาระปสสาวะบวนนํ้าลายลงในน้ํา ๑. 
           [๔๗๐]  บาทคาถาวา  อธกฺขคามาวสฺสุตา  ไดแก  อธิกขก- 
สิกขาบท  คามันตรคมมสิกขาบท  และสิกขาบทวาดวยการท่ีภิกษุณี 
ผูมีจิตกําหนัดรับของควรเค้ียว  จากมือของบุรุษผูมีจิตกําหนัด  ของ 
ภิกษุณีทั้งหลาย. 
           บาทคาถาวา  ตลมตฺถฺจ  สุทฺธิกา  ไดแก  ตลฆาฏกสิกขาบท 
ชตุมัตถสิกขาบท  และอุทกสุทธิกาสิกขาบท  สาทิยนสิกขาบท 
           บาทคาถาวา  วสฺส  วุตฺถา  จ  โอวาท  ไดแก  สิกขาบทท่ีวา 
วสฺส  วุตฺถา  ฉ  ปฺจ  โยชนานิ  และสิกขาบทวาดวยการไมไปเพ่ือ 
โอวาท. 
           บาทคาถาวา  นานุพนฺเธ  ปวตฺตินึ  มีความวา  สิกขาบทเหลาน้ี 
มี ๗๖ รวมทั้งวุฏฐาปตปวัตนนานุพันธสิกขาบท. 
           สองบทวา  อิเม  สิกฺขา  ไดแก  สิกขาบทท้ังหลายเหลานี้ 
ศัพทวา  อิเม  ทานทําใหผิดลิงคเสีย. 
           บาทคาถาวา  กายมานสิกา  กตา  ความวา  สิกขาบทเหลานี้ 
ทานจัดเปนสิกขาบทมีกายกับจิตเปนสมุฏฐาน. 
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                        [วาดวยทุติยปาราชิกสมุฏฐาน] 
           บทวา  อทินฺน  นี ้ พึงทราบกอน.  คําวาอทินนาทาน  หรือคํา 
วาทุติยปาราชิก  เปนสมุฏฐานใหญอันหน่ึง. 
           บทที่เหลือ  เปนเชนกับอทินนาทานน้ัน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วคฺิคหุตฺตรึ ไดแก  มนุสสวิคคห- 
สิกขาบท  และอุตตริมนุสสธิมมสิกขาบท. 
           สองบทวา  ทุฏ ุลฺลา  อตฺตากามิน  ไดแก  ทุฏ ุลลาวาจสิกขาบท 
และอัตตกามปาริจริยสิกขาบท. 
           สองบทวา  อมูลา  อฺภาคิยา  ไดแก  ทุฏฐโทสสิกขาบท 
ทั้ง ๒. 
           สองบทวา  อนิยตา  ทุติยิกา  ไดแก  อนิยตสิกขาบทท่ี ๒. 
           สองบทวา  อจฺฉนิฺเท  ปริณามเน  ไดแก  การใหจีวรเองแลว 
ชิงเอามา  และการนอมลาภของสงฆมาเพ่ือตน. 
           บาทคาถาวา  มุสาโอมสเปสุณา  ไดแก  มุสาวาทสิกขาบท ๑ 
โอมสวาทสิกขาบท ๑  ภิกขุเปสุญญสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  ทุฏ ุลฺลา  ปวีขเณ  ไดแก  ทุฏลุลาสิกขาบท 
และอัตตกามปาริจริยสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  ภูต  อฺาย  อุชฺเฌเป  ไดแก  ภูตคามสิกขาบท 
อัญญวาทสิกขาบท  แลอชุฌาปนกสิกขาบท. 
           สองบทวา  นิกฑฺฒน  สิ ฺจนเ ฺจ  ไดแก  วิหารโตนิกัฑฒน-  
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สิกขาบท ๑  อุทเกนติณาทิสิ ฺจนสิกขาบท ๑.  
           สองบทวา  อามิสเหตุ  ภุตฺตาวี  ไดแก  สิกขาบทท่ีวา  อามิส- 
เหตุ  ภิกขฺุนิโย  โอวทนฺติ ๑,  สิกขาบทวาดวยปวารณาภิกษุผูฉัน 
เสร็จแลว  ดวยของเค้ียวเปนตน  อันมใิชเดน ๑. 
           [๔๗๑]  สามบทวา  เอหิ  อนาทริ  ภึสา  ไดแก  สิกขาบทที่วา 
เอหาวุโส  คาม วา  เปนตน  ๑,  อนามริยสิกขาบท ๑,  ภิกขุภิงสา- 
ปนกสิขาบท ๑. 
           สองบทวา  อปนิเธ  จ  ชีวิต  ไดแก  สิกขาบทวาดวยการซอน 
บริขารมีบาตรเปนตน ๑,  สิกขาบทวาดวยการแกลงปลงชีวิตสัตว ๑. 
           สามบทวา  ชาน  สปฺปาณก  กมมฺ  ไดแก  ชานังสัปปาณก- 
อุทกสิกขาบท ๑,  ปุนกัมมายุโกฏนสกิขาบท ๑. 
           บทวา  อูนสวาสนาสนา  ไดแก  อูนวัสติวัสสสิกขาบท ๑,  สิกขาบท 
วาดวยการอยูรวมกับภิกษุที่ถูกสงฆยกวัตร  ๑,  นาสิตกสามเณณสัมโภค- 
สิกขาบท ๑. 
           บทวา  สหธมมฺิกวิเลขา  ไดแก  สหธัมมิกวุจจมานสิกขาบท ๑ 
สิกขาบทท่ีมาวา  วิเลขาย  สวตฺตนฺติ ๑. 
           สองบทวา  โมโห  อมูลเกน  จ  ไดแก  สิกขาบทวาดวยเปน 
ปาจิตตีย  เพราะความเปนผูแสรงทําหลง ๑,  สิกขาบทวาดวยการ 
โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ๑. 
           สามบทวา  กุกฺกุจฺจ  จีวร  ทตฺวา  ไดแก  กุกกจุจอุปปาทน-  
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สิกขาบท ๑, สิกขาบทวาดวยการใหฉันทะเพ่ือกรรมที่เปนธรรมแลว  
กลับบนวา  ๑,  สิกขาบทวาดวยการใหจีวรแลวกลับบนวา ๑. 
           สองบทวา  ปริณาเมยฺย  ปุคฺคเล  ไดแก  สิกขาบทวาดวย 
นอมลาภสงฆไปเพ่ือบุคคล.       
           บาทคาถาวา  กินฺเต  อกาลอจฺฉนิฺเท  ไดแก  สิกขาบทท่ีมาวา 
"พระผูเปนเจา  บุรุษบุคคลน่ัน  จักทาํประโยชนอะไรแกทาน ๑," 
สิกขาบทวาดวยการอธิษฐานอกาลจีวร  วาเปนกาลจีวร  แลวใหแจก 
กัน ๑,  สิกขาบทวาดวยการแลกจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอามา ๑. 
           สองบทวา  ทุคฺคหิ  นริเยร  จ  ไดแก  สกิขาบทวาดวยการยก 
โทษผูอ่ืน   ดวยเรื่องที่จับไมถนัด  ใครครวญไมดี ๑,  สิกขาบทวา 
ดวยการแชงดวยนรก  หรือพรหมจรรย ๑. 
           สามบทวา  คณ  วภิงฺค  ทุพฺพล  ไดแก  สิกขาบทท่ีตรัสวา 
"ภิกษุณีใด  พึงทําอันตรายแกจีวรลาภของคณะ "๑,  ที่ตรัสวา 
"ภิกษุณีใด  พึงหามการแจกจีวรที่เปนธรรม "  ๑,  ที่ตรัสวา  "ภิกษุณี 
ใด  พึงกาวลวงจีวรกาลสมัยเสีย  ดวยจํานงเฉพาะซึ่งจีวรอันไม 
มั่นคง "๑. 
           บาทคาถาวา  ก ินาผาสุปสฺสย ไดแก  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงหามการรื้อกฐินที่เปนธรรม ๑,  ภิกษุณี 
ใด  [๔๗๒]  พึงแกลงทําความไมสําราญแกภิกษุณี ๑,  ภิกษุณีใด 
ใหที่อยูแกภิกษุณีแลว  โกรธ  ไมพอใจ พึงฉุดครานางก็ดี ๑."  
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           สองบทวา  อกฺโกสจณฺฑี  มจฉฺรี  ไดแก  สกิขาบทท่ีพระผูมี- 
พระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงดาก็ดี  พึงกลาวขูก็ดี  ซึ่งภิกษุ ๑, 
ภิกษุณีใด  เปนผูราย  พึงกลาวขูคณะ ๑,  ภิกษุณีใด  พึงเปนผู 
หวงตระกูล ๑. 
           สองบทวา คพฺภินี  จ  ปายนฺติยา  ไดแก  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงยังสตรีมีครรภใหบวช ๑,  ภิกษุณีใด 
พึงยังสตรีผูยังตองใหบุตรดื่มนมใหบวช ๑." 
           หลายบทวา  เทฺว  วสฺสา  สิกฺขา  สงฺเฆน  ไดแก  สิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานาผูยังไมได 
ศึกษาในธรรม ๖ ครบ  ๒ ป  ใหบวช ๑,  ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานา 
ผูศึกษาเสร็จแลวในธรรม ๖ แตสงฆยังไมไดสมมติ  ใหบวช ๑." 
           สองบทวา  ตโย  เจว  คิหิคตา  ไดแก  สกิขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคตรัสวา "ภิกษุณีใด  พึงยังสตรีคฤหัสถ  ผูมีอายุหยอน ๑๒ ป 
ใหบวช ๑,  ภิกษุณีใด  พึงยังสตรีคฤหัสถ  ผูมีอายุครบ ๑๒ ปแลว 
แตยังไมศึกษาในธรรม ๖ ครบ  ๒ ป  ใหบวช ๑,  ภิกษุณีใด  พึงยัง 
สตรีคฤหัสถ  ผูมีอายุครบ ๑๒ ปแลว  ไดศึกษาในธรรม ๖ ครบ ๒ ป 
แลว  แตสงฆยังมิไดสมมติ  ใหบวช ๑." 
           สองบทวา  กุมารภีูตา  ติสฺโส  จ  ไดแก  สตรีผูเปนนางกุมารี 
๓ จําพวก  ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยนัยมีคําวา  "ภิกษุณีใด  พึงยัง 
สตรีผูเปนนางกุมารี  มีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช"  เปนตน.  
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           บทวา  อูนทฺวาทสสมฺมตา  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  มีพรรษาหยอน ๑๒  พึงเปนอุปชฌาย 
ยังนางสิกขมานาใหอุปสมบท ๑,  ภิกษุณีใด  มีพรรษาครบ ๑๒ แลว 
แตสงฆยังไมไดสมมติ  พึงเปนอุปชฌาย  ยังนางสิกขมานาให 
อุปสมบท ๑." 
           สองบทวา อลนฺตา  ว  โสกาวสฺส  ไดแก  ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  ผูอันนางภิกษุณีใดกลาวอยูวา  "อยาเพอ 
กอน  แมคุณ  เธออยายังนางสิกขมานา  ใหบวช"  ดังน้ีเปนตน ๑, 
ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานา  ผูมีใจรายยังความโศกใหครอบงํา 
ใจบุรุษใหบวช ๑." 
           สามบทวา  ฉนฺทา  อนุวสฺสา  จ  เทฺว  ไดแก ๓ สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานาใหอุปสมบท 
ดวยการมอบฉันทะท่ีตกคาง ๑,  ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานา  ให 
อุปสมบทตามป ๑, ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานา  ใหอุปสมบท 
ปละ ๒ รูป ๑." 
           สามบทวา  สมุฏานา  ติกา  กตา  มีความวา  ๗  สิกขาบทน้ี 
จัดเปนติกสมุฏฐาน (คือ  เกิดโดยทวาร ๓). 
                           [วาดวยสัญจริตตสมุฏฐาน] 
           สามบทวา  สฺจริ  กุฏิ  วิหารโร  ไดแก  สัญจริตตสิกขาบท ๑, 
สัญญาจิกายกุฏิกรณสิกขาบท  ๑,  มหัลลกวิหารกรณสิกขาบท ๑. 
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           สองบทวา  โธวนฺจ  ปฏิคฺคโห  ไดแก  สกิขาบทวาดวยการ  
ใหภิกษุณีผูมิใชญาติ  ใหชักจีวรเกา ๑,  จีวรปฏิคคหณสิกขาบท ๑. 
           [๔๗๓] สองบทวา  วิฺตฺตุตฺตริ  อภหิฏ ุ  ไดแก  สกิขาบท 
วาดวยการออกปากขอจีวรกะคฤหบดีผูมิใชญาติ ๑,  สิกขาบทวาดวย 
ยินดียิ่งกวาอุตตราสงค  และอันตรวาสกนั้น ๑. 
           สองบทวา  อุภินนฺ  ทูตเกน  จ  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีมาวา 
จีวรเจตาปน  อุปกขฺฏ  โหติ  และสิกขาบทวาดวยคาจีวรที่เขาสงไป 
ดวยทูต. 
           สองบทวา  ริฺจนฺติ  รูปกา  เจว  ไดแก  เอฬกโลมโธวาปน- 
สิกขาบทท่ีมาในคัมภีรวิภังควา ริฺจนติ  อุทฺเทส ๑,  รูปยปฏิค- 
คหณสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  อุโภ  นานปฺปการกา  ไดแก  ๒  สิกขาบท  คือ 
รูปยสังโวหารสิกขาบทและกยวิกกยสิกขาบท. 
           สองบทวา  อูนพนฺธนสวฺสิกา  ไดแก  อูนปญจพันธนปตตสิกขา- 
บท ๑,  วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  สุตฺต  วิกปฺปเนน จ  ไดแก  สิกขาบทวาดวยออก 
ปากขอดายใหชางหูกทอจีวร ๑,  สิกขาบทวาดวยการเขาไปหาชางหูก 
ถึงความกําหนดในจีวร ๑.  
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           บทวา  ทฺวารทานสิพฺพินี  จ  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสวา  "ดวยวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบแหงประตู ๑, 
ภิกษุใด  พึงใหจีวรแกภิกษุผูมิใชญาติ ๑,  ภิกษุใด  พึงเย็บจีวร 
ของภิกษุณีผูใชญาติ ๑." 
           บทวา  ปูวปจฺจยโชติ  จ  ไดแก  สิกขาบทวาดวยการปวารณา 
ดวยขนมหรือดวยสัตตุผง  เพ่ือไปตามปรารถนา ๑,  จาตุมาสปจจย- 
ปวารณาสิกขาบทเปนตน. 
           หลายบทวา  รตน  สูจิ  มฺโจ  ตุล  นิสีทนกณฺฑุ จ 
วสฺสิกา  จ  สคุเตน  ไดแก  รตนสิกขาบท ๑,  และ ๗  สิกขาบท 
มีสูจิฆรสิกขาบทเปนตน. 
           หลายบทวา  วิฺตฺติ  อฺเจตาปนา,  เทฺวสงฺฆิกา  มหา- 
ชนิกา,  เทฺว  ปุคฺคลา  ลหกุา  คร ุ ไดแก  ๙  สิกขาบท  มีสิกขาบท 
วา "อน่ึง  ภิกษุณีใด  พึงออกปากขอกะคนอ่ืนแลว  ออกปากขอ 
กะคนอ่ืนอีก"  เปนตน. 
           สามบทวา  เทวฺ  วฆิาสา  สาฏิกา  จ  ไดแก  วิฆาสสิกขาบท 
ทั้ง ๒  ที่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา  "ภิกษุณีใด  พึงทิ้งเองก็ดี 
พึงยังผูอ่ืนใหทิ้งก็ดี  ซึ่งอุจจาระหรือปสสาวะ  หรือหยากเย่ือ  หรือ 
อาหารท่ีเปนเดน [๔๗๔]  ภายนอกฝาก็ตาม  ภายนอกกําแพงก็ตาม ๑, 
ภิกษุณีใดพึงทิ้งเองก็ดี  พึงยังผูอ่ืนใหทิ้งก็ดี  ซึ่งอุจจาระหรือปสสาวะ 
หรือหยากเย่ือ  หรืออาหารท่ีเปนเดน  ในของสดเขียว ๑"  และ  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 736 

อุทกาสาฏิกสิกขาบท. 
           คําวา  สมณจีวเรน จ นั่น  ทานกลาวหมายเอาพระบาลีนี้วา 
สมณจีวร  ทเทยฺย. 
                         [วาดวยสมนุภาสนสมุฏฐาน] 
           บทวา  เภทานุวตฺตทุพฺพจทูสทุฏ ุลฺลทิฏิ ิ  จ  ไดแก  สังฆ- 
เภทสิกขาบท ๑,  เภทานุวัตตกสิกขาบท ๑,  ทุพพจสิกขาบท ๑, 
กุลทูลกสิกขาบท ๑,  ทุฏ ุลลาปตติปฏิจฉาทนสิกขาบท ๑,  ทิฏฐิ- 
อัปปฏินิสสัชชสิกขาบท ๑. 
           สามบทวา  ฉนฺน  อุชฺชคฺฆิกา  เทฺว  จ  ไดแก  สิกขาบทวา 
ดวยไมมอบฉันทะไปเสีย ๑,  และ ๒  สิกขาบทวาดวยการไปและการน่ัง 
ในละแวกบาน  ดวยท้ังหัวเราะลั่น. 
           บทวา  เทฺวปฺปสทฺทา  ไดแก ๒  สิกขาบทท่ีวา  "เราจักเปน 
ผูมีเสียงนอย  ไปในละแวกบาน ๑,  นั่งในละแวกบาน ๑." 
           บทวา  น  พฺยาหเร  ไดแก  สิกขาบทท่ีวา  "เราจักไมพูดดวย 
ปากท่ียังมีคําขาว." 
           หลายบทวา  ฉมา  นีจาสเน  าน,  ปจฺฉโต  อุปฺปเถน จ 
ไดแก  สิกขาบทวาดวยภิกษุนั่งท่ีแผนดิน  แสดงธรรมแกคนไมเปน 
ไข  ผูนั่งบนอาสนะ ๑,  นั่งบนอาสนะตํ่า  แสดงธรรมแกคนไมเปนไข 
ผูนั่งบนอาสนะ ๑,  ผูยืนอยู  แสดงธรรมแกคนไมเปนไข  ผูนั่ง ๑, 
ผูไปขางหลัง  แสดงธรรมแกคนไมเปนไข  ผูไปขางหนา ๑,  ผูเดินไป  
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นอกทาง  แสดงธรรมแกบุคคลไมเปนไข  ผูไปในทาง ๑.  
           สองบทวา  วชฺชานุวตฺติ  คหณา ไดแก  ปาราชิก ๓  สิกขาบท 
กลาวคือ  วัชชปฏิจฉาทนสิกขาบท ๑,  อุกขิตตานุวัตตนสิกขาบท ๑, 
หัตถคหณาทิสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  โอสาเร  ปจฺจาจิกขฺนา  ไดแก ๒  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  ไมบอกเลาสงฆผูกระทํา  ไมทราบ 
ความพอใจของคณะ  พึงถอนโทษ  (ภิกษุณี  ผูอันสงฆผูพรอมเพรียง 
ยกวัตรแลว  โดยธรรมโดยวินัย  โดยสัตถุศาสนา)  ๑.  ภิกษุณีใด 
โกรธเคือง  มีใจไมแชมชื่น  พึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจากลาว 
คืนพระพุทธเจา "  ดังน้ีเปนตน ๑. 
           หลายบทวา  กิสฺมึ  สสฏา  เทฺว  วธิ  ไดแก  หลายสิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา "ภิกษุณีใด  อันสงฆทําภายหลัง  ในอธิกรณ 
บางเรื่องเทานั้น  ดังนี้ ๑,  อน่ึง  ภิกษุณีทั้งหลายเปนผูคลุกคลีกันอยู 
ดังน้ี ๑,  อน่ึง  ภิกษุณีใด  พึงกลาวอยางนี้วา  "ทานทั้งหลายจงเปนผู 
คลุกคลีกันอยูเถิด  แมเจา"  ดังน้ีเปนตน ๑,  ภิกษุณีใด  พึงประหาร 
ขวนตัวแลวรองไห  ดังนี้ ๑." 
           [๔๗๕]  สองบทวา  วิสิพฺเพ  ทุกฺขิตาย จ  ไดแก  ๒  สกิขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงเลาะเองก็ดี  ใหผูอ่ืนเลาะ 
ก็ดี  ซึ่งจีวรของภิกษุณี  ๑,  ภิกษุณีใด  พึงไมบํารุงเองก็ดี  ไมพึง 
ใหผูอ่ืนบํารุงก็ดี ซึ่งสหชีวินี  ผูถึงทุกข ๑"  
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           หลายบทวา  ปุน  สสฏา  น  วูปสเม  ไดแก  สังสัฏฐสกิขาบท  
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสซ้ําอยางนี้วา  "ภิกษุณีใด  พึงอยูคลุกคลีดวย 
คหบดีก็ดี ดวยบุตรของคหบดีก็ดี ๑,  และสิกขาบทที่พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา  "ภิกษุณีใด  ผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา  "มาเถิด  แมเจา 
ทานจงยังอธิกรณนี้ใหระงับ "  ดังน้ี  รบัแลววา  "สาธุ"  ภายหลังเธอผู 
ไมมีอันตราย  พึงไมยังอธิกรณใหระงับ ๑." 
           สองบทวา  อารามฺจ  ปวารณา  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  รูอยู  ซึ่งอารามอันมีภิกษุ ไม 
ไตถามกอน  พึงเขาไป ดังน้ี ๑,  ภิกษุณีใด  จําพรรษาแลว  พึงไม 
ปวารณาดวยสถาน๑ ๓...  ในอุภโตสงฆ "  ดังน้ี ๑. 
           หลายบทวา  อนฺวฑฺฒมาส  สหชีวินี  เทฺว  ไดแก  สิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ธรรม ๒ อยาง  (คือ  อุโบสถ ๑, การเขา 
ไปหาเพ่ือโอวาท ๑)  อันภิกษุณีพึงหวังเฉพาะจากสงฆทุกกึ่งเดือน" 
และ ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงยังสหชีวินี 
ใหบวชแลว  ไมอนุเคราะหตลอด ๒ พรรษา ๑,  ภิกษุณีใด  พึงยัง 
สหชีวินีใหบวชแลว  ไมพาไปเอง๑." 
           สองบทวา  จีวร  อนุพนฺธนา  ไดแก  ๒ สกิขาบทท่ีพระผูมีพระ 
ภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงพูดกะนางสิกขมานาวา  "แนะแมเจา 
ถาวา  เธอจักใหจีวรแกเราไซร,  ดวยอยางนั้น  เราจักยังเธอ 
 
๑.  คือ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา.  
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ใหอุปสมบท"  ดังน้ีเปนตน  ๑, ภิกษุณีใด  พึงพูดกะนางสิกขมานา  
วา "แนะแมเจา  ถาวา  เธอจักติดตามเราไปตลอด ๑ พรรษาไซร, 
ดวยอยางนั้น  เราจักยังเธอใหอุปสมบท "  ดังน้ี ๑. 
           ธรรม  ๓๗  เหลาน้ี  (ทั้งหมด  เปนสมุฏฐานอันหน่ึง  มีองค ๓ 
คือ  กาย  วาจา  จิต  เหมือนสมนุภาสนาสมุฏฐาน). 
                            [วาดวยกฐินสมุฏฐาน] 
           สามบทวา  อุพฺภติ  ก ิน  ตีณิ  ไดแก  ๓  สิกขาบทขางตน 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ครั้นจีวรสาํเร็จแลว  กฐินอันภิกษุรื้อเสีย 
แลว." 
           สองบทวา  ปม  ปตฺตเภสชฺช ไดแก  ปตตสิกขาบทท่ี ๑ 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "พึงทรงอติเรกบาตรไวได  ๑๐ วันเปนอยาง 
ยิ่ง ," และสิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "เภสัชอันควรลิ้ม." 
           สองบทวา  อจฺเจกฺจาป  สาสงฺก  ไดแก  อัจเจกจีวรสิกขา- 
บท ๑ ,  สาสังกสิกขาบท  อันเปนลําดับแหงอัจเจกจีวรสิกขาบทนั้น 
เอง ๑. 
           [๔๗๖]  สองบทวา ปกฺกมนฺเตน  วา ทุเว  ไดแก  ๒  สิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในภูตคามวรรควา  "เมื่อหลีกไป  ไมเก็บเอง 
ก็ดี  ซึ่งเตียงเปนตนนั้น." 
           สองบทวา  อุปสฺสย  ปรมฺปรา  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  "ไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณีแลว  พึงสอนภิกษุณี  
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ทั้งหลาย ๑,  เปนปาจิตตีย  เพราะฉันโภชนะทีหลัง " ๑.  
           สองบทวา  อนติริตฺต  นิมนฺตนา  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ี พระผู- 
มีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุใด ฉันเสร็จหามเสียแลว  เค้ียวก็ดี  ฉันก็ดี 
ซึ่งของเค้ียวก็ตาม  ซึ่งของฉันก็ตาม  อันไมเปนเดน ๑,  ภิกษุใด  รับ 
นิมนตแลว  มีภัตรอยูแลว ๑." 
           สามบทวา  วิกปฺป  รฺโ  วิกาเล  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุใด  วิกัปจีวรเอง..๑,  ของพระราชา 
ผูกษัตริย ๑,  ภิกษุใด...พึงเขาไปสูบานในเวลาวิกาล ๑." 
          บทวา  โวสาสาร ฺเกน  จ  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี- 
พระภาคตรัสวา  "ถาภิกษุณีมายืนสั่งเสียอยูในที่นั้น ๑,  ภิกษุใด 
อยูในเสนาสนะปาเห็นปานน้ัน  รับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  อันเขา 
ไมไดบอกใหรูกอน ๑." 
           สองบทวา  อุสูยา  สนฺนิจยฺจ  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี- 
พระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  มักพูดดวยความริษยา ๑,  ภิกษุณีใด 
พึงทําการสะสมบาตร ๑" 
           หลายบทวา  ปุเร  ปจฺฉา  วิกาเล  จ  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "อน่ึง  ภิกษุณีใด  พึงเขาไปสูสกุลทั้งหลาย ใน 
เวลากอนอาหาร  ดังนี้  ๑,  อน่ึง  ภิกษุณีใด  พึงเขาไปสูสกุลทั้งหลาย  
ในเวลาภายหลังอาหาร  ดังนี้  ๑,  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  พึงเขาไปสูสกุล 
ทั้งหลาย  ในเวลาวิกาล"  ดังน้ี ๑.  
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           สองบทวา  ปฺจาหิกา  สงฺกมนี  ไดแก  ๒ สิกขาบทท่ีพระ-  
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงยังการผลัดสังฆาฏิ  ใหกาว 
ลวง ๕ วันไป ๑, ภิกษุณีใด  พึงทรงจีวรที่ตนยืนมา  ซึ่งจะตอง 
สงคืน ๑." 
           สองบทวา  เทฺวป  อาวสเถน  จ ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผู- 
มีพระภาคตรัสรวมกับทีพั่กอยางนี้วา  "ภิกษุณีใด  ไมมอบหมายจีวร 
ในที่พัก  พึงบริโภค,  ไมมอบหมายท่ีพัก  พึงหลีกไปสูที่จาริก." 
           สองบทวา  ปสาเข  อาสเน  เจว  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  ไมบอกซ่ึงฝ  (หรอืพุพอง) อันเกิด 
ที่โคนขา  (กะสงฆหรือกะคณะ)  ๑."  ภิกษุณีใด  ไมขออนุญาตกอน 
พึงนั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ๑." 
           ๒๙  สิกขาบทเหลาน้ี  (ยอมเกดิโดยทวาร ๓ คือ  กายกับวาจา 
แตไมเกิดโดยลําพึงจิต, ทุกสิกขาบทรวมท้ังกฐินสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๒ 
เสมอกัน). 
                         [วาดวยเอฬกโลมสมุฏฐาน] 
           [๔๗๗]  สามบทวา  เอฬกโลมา  เทฺว  เสยฺยา  ไดแก  เอฬก- 
โลมสิกขาบท ๑,  และสหไสยสิกขาบท ๒. 
           บทวา  อาหจฺจปณฑฺโภชน  ไดแก  อาหัจจปาทกสิกขาบท 
และอาวสถปณฑโภชนสิกขาบท. 
           บทวา  คณวิกาลสนฺนิธิ ไดแก  ๓  สิกขาบท  คือ  คณโภชน-  
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สิกขาบท  ๑,  วิกาลโภชนสิกขาบท ๑,  สันนิธิการกสิกขาบท ๑. 
           บทวา  ทนฺตโปเณนเจลกา  ไดแก  ทันตโปณสิกขาบทและ 
อเจลกสิกขาบท. 
           สามบทวา   อุยฺยุตฺต  วเส  อุยโยธิ  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "พึงไปเพ่ือดูเสนาอันยกออกแลว ,  พึงอยูในกอง 
ทัพ,  พึงไปสูสนามรบก็ดี ฯ ล ฯ  ไปดูกองทัพก็ดี." 
           สามบทวา  สุรา  โอเรน  นหายนา  ไดแก  สรุาปานสิกขาบท ๑, 
โอเรนัฑฒมาสังนหานสิกขาบท ๑. 
           สามบทวา  ทุพฺพณฺเณ  เทฺว  เทสนิกา  ไดแก  สิกขากบทท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน  ๑,  ปาฏิเทสนียะ 
๒  สิกขาบทท่ีเหลือจากที่ตรัสแลว ๑." 
           สองบทวา  ลสุณตฺุติฏเฐ  นจฺจนา  ไดแก  ลสุณสิกขาบท ๑, 
สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ภิกษุณีใด  พึงเขาไปปฏิบัติภิกษุ 
ผูกําลังฉัน  ดวยนํ้าฉันก็ดี  ดวยการพัดก็ดี "  ๑.  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงไปดูการฟอนก็ดี  การขับก็ด ีการ 
ประโคมก็ดี" ๑. 
           ตอจากน้ีไป  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย  เขียนเพี้ยน 
บาลี.  ผูศึกษาพึงทราบลําดับ  ในคําวา  นหาน  อตฺถรณฺ  เสยฺยา 
เปนอาทินี้  เหมือนเนื้อความท่ีขาพเจาอธิบาย (ตอไป) 
           สามบทวา  นหาน อตฺถรณ  เสยฺยา  ไดแก   ๓  สิกขาบทท่ี  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "ภิกษุณีเหลาใด  พึงเปลือยกายอาบนํ้า,  
ภิกษุเหลาใด พึงใชผาปูนอนและผาหมผืนเดียวกัน  นอนดวยกนั ๒ 
รูป,  ภิกษุณีเหลาใด  พึงนอนบทเตียงเดียวกัน ๒  รูป." 
           สามบทวา  อนฺโตรฏเ  ตถา  พหิ  ไดแก ๒  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "ภิกษุณีใด  ไมมีพวก  พึงเที่ยวจาริกไป... ใน 
ที่ซึ่งรูจักวาทานรังเกียจภายในแควน,  ไมมีพวก  เที่ยวจาริกไป... 
ในที่ซึ่งรูกันวานารังเกียจ  ภายนอกแควน." 
           สองบทวา  อนฺโตวสฺส  จิตฺตาคาร  ไดแก  ๒ สิกขาบทท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงหลีกไปสูที่จาริก  ภายในกาลฝน, 
ภิกษุณีใด  พึงไปเพ่ือดูพระราชวังก็ดี  เรือนงามก็ดี  ฯ ล ฯ  สระ 
โบกขรณีก็ด.ี" 
           สองบทวา  อาสนฺทิ  สุตฺตานฺตนา  [๔๗๘]  ไดแก  ๒  สิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงใชสอยอาสันทิหรือบัลลังก, 
พึงกรอดวย." 
           สองบทวา  เวยฺยาวจฺจ  สหตฺถา  จ  ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระ- 
ผูมีพระผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงทําความขวนขวายแกคฤหัสถ, 
พึงใหของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  ดวยมือของตน  แกชาวบานก็ดี  แก 
ปริพาชกก็ดี  แกปริพาชิกาก็ดี." 
           คําวา  อภิกฺขุกาวาเสน จ  นั่น  พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอา 
สิกขาบทน้ีวา  "ภิกษุณีใด  พึงอยูจําพรรษาในอาวาสไมมีภิกษุ" 
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           สามบทวา  ฉตฺต  ยานฺจ  สงฆาณึ  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ี  
พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  ไมอาพาธ  พึงใชรมและรองเทา, 
ไมเปนไข  พึงไปดวยยาน,  ภิกษุณีใด  พึงใชเข็มขัด." 
           สองบทวา   อลงฺการ  คนฺธวาสิต ไดแก  ๓ สิกขาบทท่ีพระผู- 
มีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุณีใด  พึงทราบไวซึ่งเครื่องแตงตัวสําหรับสตรี, 
พึงอาบดวยของหอมและสี,  พึงอาบดวยแปงอบ." 
           ดวยบทวา  ภิกฺขุน ี เปนตน  ตรสั ๔ สกิขาบท  มีสิกขาบทวา 
"ภิกษุณีใด  พึงใชภิกษุณีใหนวด"  เปนอาทิ. 
           สองบทวา  อสงฺกจฺฉิกา  อาปตฺติ  ไดแก  อาบัติที่พระผูมี- 
พระภาคตรัสอยางนี้วา  "ภิกษุณีใด  ไมมีประคตอกเขาบาน  ตอง 
ปาจิตตีย." 
           บาทคาถาวา  จตฺตาริสา  จตุตฺตรี ไดแก  ๔๔  สิกขาบทเหลาน้ี 
ทั้งหมด. 
           หลายบทวา  กาเยน  น  วาจาจิตฺเตน  กายจิตฺเตน  น  วาจโต 
มีความวา  เกิดทางกายและกายกับจิต,  ไมเกิดทางวาจากับจิต 
ไมเกิดทางวาจา. 
           คําวา  "ทุกสิกขาบท  มีสมฏุฐาน ๒  ชื่อวาเอฬกโลมสมฏุฐาน 
เสมอกัน"  นี ้ มีเนื้อความชัดเจนแลว.  
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                      [วาดวยปหโสธัมมสมุฏฐาน] 
           สองบทวา  ปทฺตฺร  อสมฺมตา  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระ- 
 ูผูมีพระภาคตรัสวา  "ภิกษุใด  พึงยังอนุปสัมบันใหกลาวธรรมโดย 
บท ๑,  ภิกษุใด พึงแสดงธรรมแกมาตุคาม  ยิ่งกวา  ๖-๕ คํา  เวนแต 
มีบุรุษผูรูเดียงสา ๑,  ภิกษุใด  ไมไดรับสมมติสั่งสอนพวกภิกษุณี ๑." 
           คําวา  ตถา  อตฺถงคเตน  จ  นี ้ พระผูมีพระภาคตรัสหมาย 
เอาสิกขาบทน้ีวา  "เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว  สั่งสอนพวก 
ภิกษุณี." 
           สองบทวา  ติรจฺฉานวิชฺชา เทฺว  ไดแก  [๔๗๙]  ๒  สกิขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา  "ภิกษุณีใด  พึงเรียนติรัจฉาน- 
วิชชา ๑.  พึงบอกติรัจฉานวิชชา ๑." 
           คําวา  อโนกาเส  จ  ปุจฺฉนา นี้  พระผูมีพระภาตรัสหมาย 
เอาสิกขาบทน้ีวา  "ภิกษุณีใด พึงถามปญหากะภิกษุซึ่งตนไมขอ 
โอกาสกอน." 
                             [วาดวยอัทธานสมุฏฐาน] 
           สองบทวา  อทฺธานนาว  ปณีต ไดแก  ๓  สกิขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสวา  "ภิกษุใด  ชักชวนกนัแลว  เดินทางไกลรวมกัน 
กับภิกษุณี ๑,  ชักชวนแลวข้ึนเรือลําเดียวกับภิกษุณี ๑,  ภิกษุใด 
มิใชอาพาธ  ขอโภชนะอันประณีต  เพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน ๑." 
           สองบทวา  มาตุคาเมน  สงฺฆเร  ไดแก  สิกขาบทคือชักชวน  
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กันแลว  ไปกับมาตุคาม ๑,  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา  
"ภิกษุณีใด  พึงนํา (ถอน-โกน-ตัด)  ขนในท่ีแคบ ๑." 
           สองบทวา  ธฺ  นมินฺติตา  เจว  ไดแก  สกิขาบทท่ีตรัสวา 
"ภิกษุณีใด  พึงขอขาวเปลือก ๑.  ภิกษุณีใด  รับนมินตแลวก็ดี  หาม 
โภชนะแลวก็ดี  พึงเค้ียวของก็ตาม  พึงฉันของฉันก็ตาม ๑." 
           บทวา  อฏ  จ ไดแก  ปาฏิเทสนียะ  ๘  สิกขาบท  ที่ตรัสเพ่ือ 
ภิกษุณีทั้งหลาย. 
                           [วาดวยเถยยสัตถสมฏุฐาน] 
           สองบทวา  เถยฺยสตฺถ  อุปสสฺติ  ไดแก  สกิขาบทคือชักชวน 
แลว  เดินทางไกลสายเดียวกันพวกเกวียนพวกต่ังผูเปนโจร ๑, 
สิกขาบทคือยืนแอบฟง ๑. 
           คําวา  สูปวิ ฺาปเนน  จ  นี ้ ตรัสหมายเอาการออกปากขอ 
แกงและขาวสุก. 
           สามบทวา  รตฺติ  ฉนฺน ฺจ  โอกาส  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา  ภิกษุณีใด  พึงยืนรวมหรือพึงเจรจา 
ตัวตอกับบุรุษ ในราตรีที่มืดไมมีไฟ ๑, ในโอกาสกําบัง ๑, ใน 
ที่กลางแจง ๑ 
           คําวา  พยูเหน  สตฺตมา  นี้  ตรสัหมายเอาสิกขาบทท่ีมาเปน 
ลําดับแหงสิกขาบทน้ันนั่นแลวา "กับบุรุษท่ีถนนหรือท่ีตรองตัน" 
           ธัมมเทสนาสมุฏฐาน ๑๑ สิกขาบท  ต้ืนทั้งนั้น.  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 747 

           พึงทราบสมุฏฐานที่เจือกันอยูนี้กอน:- 
           สวนนิยตสมุฏฐานมี ๓ อยาง,  นิยตสมุฏฐานน้ัน  มีเฉพาะแต 
ละสิกขาบทเทาน้ี ,  เพ่ือแสดงนิยตสมุฏฐานน้ันเฉพาะแผนก  [๔๘๐] 
จึงตรัสคําวา  ภูต  กาเยน  ชายติ  เปนตน.  คําน้ันต้ืนทั้งนั้น. 
           บทวา  เนตฺติธมฺมานุโลมิก ไดแก  อนุโลม  แกธรรมกลาว 
คือบาลีแหงวินัย. 
                            สมฏุฐานสีส  วัณณนา จบ.  
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                          [๔๘๑]  กติปุจฉาวาร  วัณณนา  
                  [วินิจฉัยในคําวา  กติ  อาปตฺติโย  เปนตน] 
           บัดนี้  พระธรรมสงัคาหกาจารยทั้งหลาย  ต้ังบทมาติกาโดยนัย 
มีคําวา  กติ  อาปตฺติโย  เปนอาทิแลว  กลาววิภังคดวยอํานาจนิทเทส 
และปฏินิทเทส  เพ่ือใหเกิดความฉลาด  ในสวนท้ังหลายมีอาบัติเปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กติ  อาปตฺติโย  เปนคําถามถึง 
อาบัติซึ่งมาในมาติกาและในวิภังค.  แมในบทที่ ๒ ก็มีนับเหมือนกัน. 
จริงอยู  ในบทท่ี ๒ นี้  อาบัติสิ้นเชิงทีเดียว  ทานกลาววา  "กอง" 
ดวยอํานาจแหงหมวด. 
           คําท่ีวา  วินีตวตฺถูนิ  เปนคําถามถึงความระงับอาบัติเหลาน้ัน. 
           จริงอยู  ๓ บทวา  วินีต  วินโย  วูปสโม นี้  โดยใจความ 
เปนอันเดียวกัน. 
           เนื้อความแหงบทในคําวา  วินีตวตูถูนิ  นี้  พึงทราบดังนี้วา 
"วัตถุเปนเครื่องกําจัดอาบัตินั่นเอง  ชื่อวาวินีตวัตถุ." 
           บัดนี้  เมื่ออคารวะเหลาใดมีอยู  อาบัติจึงมี,  เมื่ออคารวะเหลาใด 
ไมมี  อาบัติยอมไมมี,  เพ่ือแสดงอคารวะเหลาน้ัน ทานจึงกลาว 
คําถาม  ๒ ขอวา  กติ  อคารวา  เปนตน.  สวนคําวา  วินีตวตฺภูนิ  นี ้
เปนคําถามถึงการกําจัดอคารวะเหลานั้น.  
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           ก็เพราะอาบัติเหลาน้ัน  ที่จัดวาไมถึงความวิบัติยอมไมมี  ฉะนั้น 
คําท่ีวา  กติ  วิปตฺติโย  นี้  จึงเปนคําถามถึงความวิบัติแหงอาบัติ 
ทั้งหลาย. 
           คําท่ีวา  กติ  อาปตฺติสมุฏานา  นี้  เปนคําถามถึงสมุฏฐาน 
แหงอาบัติเหลาน้ีเอง. 
           คําท่ีวา  วิวาทมูลานิ  อนุวาทมลูานิ  เหลาน้ี  เปนคําถามถึง 
มูลแหงวิวาทและอนุวาทที่มาวา  "วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ." 
           คําท่ีวา  สาราณียา  ธมมฺา  นี ้ เปนคําถามถึงธรรมท่ีทําความ 
ไมมีแหงมูลของวิวาทและอนุวาท. 
           คําท่ีวา  เภทกรวตฺถูนิ  นี้  เปนคําถามถึงวัตถุที่กอความแตก 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในคําวา  "อธิกรณเปนไปเพ่ือแตกกันก็ดี" 
เปนอาทิ. 
 ื          คําท่ีวา  อธิกรณาน ิ นี ้ เปนคําถามถึงธรรมที่เกิดข้ึน  ในเมื่อ 
มีเภทกรวัตถุ. 
           คําท่ีวา  สมถา  นี ้[๔๘๒]  เปนคําถามถึงธรรมที่สําหรับระงับ 
อธิกรณเหลาน้ันแล. 
           คําท่ีวา  ปฺจ  อาปตฺติโย   ตรัสดวยอํานาจอาบัติซึ่งมาใน 
มาติกา. 
           คําท่ีวา  สตฺต  ตรัสดวยอํานาจอาบัติซึ่งมาในวิภังค.  
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                [วาดวยวิเคราะหแหงอารติศัพทเปนตน] 
           ที่ชื่อวา  อารติ  เพราะวิเคราะหวา  "เวนไกลจากกองอาบัติ  
เหลาน้ัน."  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมชาติที่เวนอยางกวดขันจากกองอาบัติ 
เหลาน้ัน  ชื่ออารติ. 
           ที่ชื่อวา  วิรติ  เพราะวิเคราะหวา  "เวนเสียตางหากจากกอง 
อาบัติเหลาน้ัน." 
           ที่ชื่อวา  ปฏิวิริต  เพราะวิเคราะหวา  "เวนเฉพาะหนึ่ง ๆ 
จากกองอาบัติเหลาน้ัน." 
           ที่ชื่อวา  เวรมณ ี เพราะวิเคราะหวา  "ขับเวรเสีย  คือยังเวร 
ใหสาบสูญ." 
           ที่ชื่อวา  อกิริยา  เพราะวิเคราะหวา  "วิรัตินั่น  เปนเหตุอัน 
ภิกษุไมทํากองอาบัติเหลาน้ัน." 
           ที่ชื่อวา  อกรณ  เพราะเปนขาศึกตอความกระทํากองอาบัติที่ 
จะพึงเกิดข้ึน ในเมื่อวิรัตินั้นไมมี. 
           ที่ชื่อวา  อนชฺฌาปตฺติ  เพราะเปนขาศึกตอความตองกอง 
อาบัติ. 
           ที่ชื่อวา  เวลา  เพราะเปนเหตุผลาญ.  อธิบายวา  "เพราะเปน 
เหตุคลอน  คือเพราะเปนเหตุพินาศ." 
           ที่ชื่อวา  เสตุ  เพราะวิเคราะหวา  "ผูกไว  คือตรึงไว  ไดแก 
คุมไวซึ่งทางเปนที่ออกไป. "  คําวา  "เสตุ" นี้  เปนชื่อแหงกองอาบัติ  
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ทั้งหลาย.  เสตุนั้น  อันภิกษุยอมสังหารดวยวิรัตินั่น  เพราะฉะน้ัน  
วิรัตินั่น  จึงชื่อ  เสตุฆาโต. 
              แมในนิทเทสแหงวินีตวัตถุที่เหลือท้ังหลาย  ก็นัยนี้แล. 
                                [วาดวยอคาระ ๖] 
           วินิจฉัยในคําวา  พุทฺเธ  อคารโว  เปนอาทิ  พึงทราบดังน้ี :- 
           ผูใด  เมื่อพระพุทธเจายังทรงอยูไมไปสูที่บํารุง,  เมื่อพระพุทธเจา 
ปรินิพานแลว  ไมไปสูเจติยสถาน  โพธิสถาน,  ไมไหวเจดียหรือ 
ตนโพธิ,  การรมและสวมรองเทาเท่ียวไปบนลานเจดีย,  พึงทราบวา 
"ผูนั้น  ไมมคีวามเคารพในพระพุทธเจา." 
           ฝายผูใด  อาจอยูแท  แตไมไปสูที่ฟงธรรม,  ไมสวดสรภัญญะ, 
ไมกลาวธรรมกถา,  ทําลายโรงธรรมสวนะเสียแลวไป,  มีจิตฟุงซาน 
หรือไมเอ้ือเฟอน่ังอยู, พึงทราบวา  "ผูนั้น  ไมมีความเคารพในพระ 
ธรรม." 
           ผูใด  ไมประจงต้ังไวเปนซึ่งความยําเกรง  ในพระเถระ  ภิกษุใหม 
และภิกษุผูปูนกลาง,  แสดงความคะนองกาย ในที่ทั้งหลายมีโรง 
อุโบสถและโรงวิตกเปนตน,  ไมไหวตามลําดับผูแก,  พึงทราบวา 
"ผูนั้น  ไมมคีวามเคารพในพระสงฆ." 
           [๔๘๓]  ฝายผูใด  ไมสมาทานศึกษาไตรสิกขาเสียเลย  พึงทราบวา 
"ผูนั้น  ไมมคีวามเคารพในสิกขา." 
           ฝายผูใด  ต้ังอยูในความประมาณ  คือในความอยูปราศจากสติ 
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เทาน้ัน  ไมพอกพูนลักษณะแหงความไมประมาท  พึงทราบวา  "ผูนั้น 
ไมมีความเคารพในความไมประมาท." 
           อน่ึง  ผูใด ไมกระทําเสียเลย  ซึ่งปฏิสันถาร  ๒  อยางนี้  คือ 
"อามิสปฏิสันถาร  ธรรมปฏิสันถาร" พึงทราบวา  "ผูนั้น  ไมมคีวาม 
เคารพในปฏิสันถาร." 
           เนื้อความในคารวนิทเทส  พึงทราบโดยบรรยายอันแผนจากที่ 
กลาวแลว. 
                                 [วิวาทมูลนิทเทส] 
            วินิจฉันในวิวาทมูลนิเทส  พึงทราบดังน้ี :- 
           เนื้อความแหงขอวา  สตฺถริป  อคารโว  เปนอาทิ  พึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลว  ในความไมมีความเคารพในพระพุทธเจาเปนตน 
นั่นแล. 
           บทวา  อปฺปฏิสฺโส  ไดแก  ไมประพฤติถอมตน  คือ  ไมยก 
พระศาสดาใหเปนใหญอยู. 
           บทวา  อชฺฌตฺต  วา  ความวา  (ถาวา  ทานทั้งหลายพึงเล็ง 
เห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนั้น)  ในสนัดานของตนก็ดี  ในพวกของ 
ตนก็ดี  ในบริษัทของตนก็ดี. 
           บทวา  พหิทฺธา  วา  ความวา  ในสันดานของผูอ่ืนก็ดี  ใน 
พวกของผูอ่ืนก็ดี. 
           สองบทวา  ตตฺถ ตุมเห  ความวา  ทั้งในสันดานของตนและ  
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ผูอ่ืน  หรือท้ังในบริษัทของตนและผูอ่ืน  อันตางกันดวยมีในภายใน 
และมีในภายนอกน้ัน. 
           สองบทวา  ปหานาย  วายเมยฺยาถ  มีความวา  ทานทั้งหลาย 
พึงพยายามเพ่ือละมูลแหงวิวาทอันลามกนั่นแล  ดวยนัยทั้งหลาย  ม ี
เมตตาภาวนาเปนอาทิ. 
           จริงอยู  วิวาทมูลนัน้  ทั้งท่ีมีในภายใน  ทั้งที่มีในภายนอก 
ยอมละเสียได  ดวยนัยมีเมตตาภาวนาเปนตน. 
           บทวา  อนวสฺสวาย  ไดแก  เพ่ือความไมเปนไป. 
           บทวา  สนฺทิฏ ิปรามาสี  มีความวา  ยอมยึดถือความเห็น 
ของตนเทานั้น  คือ  ขอใด  อันตนไดเห็นแลว  ยอมยึดขอน้ันวา  "ขอน้ี 
เทาน้ัน   เปนจริง." 
           บทวา  อาธานคาห ี ไดแก  มักยดึไวอยางมั่นคง. 
                                  [อนุวาทมูลนิทเทส] 
           อนุวาทมูลนิทเทส  เสมอดวยวิวาทมูลนิทเทสน่ันเอง  ก็จริง, 
ถึงกระน้ัน  ในวิวาทมูลนิทเทสและอนุวาทมูลนิทเทสน้ี  ยอมมีความ 
แปลกกันดังนี้วา  "โทษทั้งหลาย  มีความโกรธและความผูกโกรธ 
กันเปนตน  ของภิกษุทั้งหลาย  ผูวิวาทกันอาศัยเภทกรวัตถุ ๑๘ จัด 
เปนมูลแหงวิวาท,  ก็แลเมื่อวิวาทกันอยางนั้น  ยอมถึงวิบัติอยางใด 
อยางหน่ึง  ในวิบัติ ๔  มสีีลวิบัติเปนตนแลว  [๔๘๔]  โจทกนัและกัน 
วา  "ภิกษุชื่อโนน  ตองวิบัติชื่อโนน "  บาง  วา  "ทานเปนผูตอง  
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ปาราชิก,  "บาง วา  "ทานเปนผูตองสังฆาทิเสส"  บาง.  โทษทั้งหลาย 
มีความโกรธและความผูกโกรธกันเปนตน  ของภิกษุทั้งหลายผูโจท 
กันและกันอยางนั้น  จัดเปนมูลแหงอนุวาท. 
                             [สาราณียธัมมนิทเทส] 
           วินิจฉัยในสาราณียธัมมนิทเทส  พึงทราบดังน้ี:- 
           กายกรรมท่ีกระทําดวยจิตประกอบดวยเมตตา  ชื่อเมตตา 
กายกรรม. 
           สองบทวา  อาวิ  เจว  รโห  จ  ไดแก  ทั้งตอหนา  ทั้งลับหลัง. 
           ในกายกรรม ๒ อยาง  ดวยอํานาจแหงตอหนาและลับหลังน้ัน 
การถึงความเปนสหาย  ในการงานทั้งหลายมีจีวรกรรมเปนอาทิ  ของ 
ภิกษุใหมทั้งหลาย  ชื่อเมตตากายกรรมตอหนา.  สวนสามีจิกรรม 
ทั้งปวง  แมตางโดยกิจมีลางเทาและพัดลมเปนตนใหพระเถระทั้งหลาย 
ชื่อเมตตากายกรรม  ตอหนา. 
           การเก็บงํา  ภัณฑะท้ังหลายมีภัณฑะไมเปนตน  ที่ภิกษุใหม 
และพระเถระทั้ง ๒  พวกเก็บงําไวไมดี  ไมทําความดูหม่ินในภิกษุใหม 
และพระเถระเหลาน้ัน  ประหน่ึงเก็บงําส่ิงของท่ีตนเก็บไวไมดีฉะน้ัน 
ชื่อเมตตากายกรรม  ลับหลัง. 
           ขอวา  อยมฺป  ธมฺโม  สาราณีโย  มีความวา  ธรรมกลาว 
คือเมตตากายกรรมน้ี  อันเพ่ือพรหมจรรยทั้งหลายพึงระลึกถึง. 
อธิบายวา  "บุคคลใด  ยังสติใหเกิด  กระทําธรรมกลาวคือเมตตา  
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กายกรรมนัน้,  ธรรมคือเมตตากายกรรมน้ัน  เปนธรรมอันบุคคล  
นั้นทําแลวแกชนเหลาใด,  ชนเหลาน้ันมีจิตเสื่อมใสแลว  ยอมระลึก 
ถึงบุคคลน้ันวา  "ผูนี้เปนสัตบุรุษจริง." 
           บทวา  ปยกรโณ  มีความวา  ธรรมคือเมตตากายกรรมน้ัน 
ยอมทําบุคคลน้ัน   ใหเปนที่รักของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย. 
           บทวา  ครุกรโณ  มคีวามวา  ธรรมน้ัน  ยอมทําบุคคลน้ัน  ให 
เปนที่เคารพของเพ่ือพรหมจรรยทั้งหลาย. 
           วินิจฉัยในคําวา  สงฺคหาย  เปนตน  พึงทราบดังนี้ :- 
           ธรรมน้ัน  ยอมเปนไปเม่ือความเปนผูอันเพ่ือนพรหมจรรย 
ทั้งหลายพึงสงเคราะห  เพ่ือความไมวิวาท  เพ่ือความเปนผูพรอมเพียง 
เพ่ือความเปนพวกเดียวกัน  กับเพ่ือนพรหมจรรยเหลาน้ัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  เมตฺต  วจีกมมฺ  เปนตน  พึงทราบดังนี้ : 
           การกลาวยกยองอยางนี้วา  "ทานเทวเถระ  ทานติสสเถระ." 
ชื่อเมตตาวจีกรรม  ตอหนา.  สวนการกลาวถอยคําท่ีสองความรัก ของ 
บุคคลผูสอบถามถึงทาน  ในเมื่อทานไมอยูในสํานัก  อยางนี้วา  "ทาน 
เทวเถระของพวกเรา  ไปไหน ?  ทานติสสเถระของพวกเรา   ไปไหน ? 
เมื่อไรหนอ  ทานจักมา ?  "  ดังน้ี  ชื่อเมตตาวจีกรรม  ลับหลัง. 
           [๔๘๕]  ก็แลการลืมตาอันสนิทสนมดวยความรัก  กลาวคือเมตตา 
แลดูดวยหนาอันชื่นบาน  ชื่อเมตตามโนกรรม  ตอหนา.  การคํานึงถึง 
เสมอวา "ทานเทวเถระ  ทานติสสเถระ  จงเปนผูไมมีโรค  มีอาพาธ 
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นอย  "  ซึ่งเมตตามโนกรรม  ลับหลงั. 
           บทวา  อปฺปฏิวิภตฺตโภคี  มีความวา  ยอมแบงอามิสไวสําหรับ 
ตัวแลว  บรโิภคหามิได,  แบงไวเฉพาะบุคคลแลว   บรโิภคหามิได. 
           ก็ภิกษุใด  ยอมแบงไวบริโภควา "เราจักใหแกภิกษุเหลาอ่ืน 
เทาน้ี  จักบริโภคดวยตนเองเทาน้ี  หรอืวา  เราจักใหแกภิกษุโนน 
และภิกษุโนนเทาน้ี  จักบริโภคดวยตนเองเทาน้ี,  ภิกษุนี้  ชื่อวาผูแบง 
บริโภคโดยเฉพาะ." 
           ฝายภิกษุผูต้ังอยูในสาราณียธรรมน้ี  ไมทําอยางนั้น  ถวายบิณฑบาต 
อันตนนํามาต้ังแตที่พระเถระ  แลวฉันสวนท่ียังเหลือจากที่พระเถระ 
รับเอาไว. 
           พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา  "แมจะไมใหแกบุคคล 
ผูทุศีล  ก็ควร  เพราะบาลีวา  สีลสนฺเตหิ,  แตอันภิกษุผูบําเพ็ญ 
สาราณียธรรม  พึงใหแกผูมีศีลและผูทุศีลทั้งปวงทีเดียว." 
           แมเลอืกใหแกภิกษุผูอาพาธและผูพยาบาลไข  ผูอาคันตุกะ  ผู 
เตรียมจะไปและผูขวนขวายในการงานมีจีวรกรรมเปนตน  กค็วร. 
เพราะวา  ภิกษุเลือกบุคคลเหลาน้ันแลวใหอยู  จะชื่อวาเปนอันทํา 
การจําแนกบุคคลหามิได.  จริงอยู  เพราะภิกษุทั้งหลายผูเชนนี้  เปน 
ผูมีลาภฝดเคือง  จึงควรทําใหเปนสวนพิเศษแท  เพราะเหตุนั้น  บุคคล 
ผูบําเพ็ญสาราณียธรรมนี้  จําทําการเลือกให. 
           วินิจฉัยในบทวา  อขณฺฑานิ  เปนตน  พึงทราบดังนี้ :- 
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           บรรดาอาบัติ  ๗  กอง  สิกขาบทของภิกษุใดเปนคุณสลายเสีย  
ขางตนหรือขางปลาย  ศีลของภิกษุนั้น  ชื่อวาดวน  เปรียบเหมือนผาขาด 
ที่ชายโดยรอบฉะน้ัน. 
           ฝายสิกขาบทของภิกษุใด  ทําลายเสียตรงทามกลาง,  ศีลของ 
 ิภิกษุนั้น  ชื่อวา  เปนชองทะลุ  เปรียบเหมือนผาท่ีเปนชองทะลุตรง 
กลางฉะนั้น. 
           สิกขาบทภิกษุใด  ทําลายเสีย ๒-๓  สิกขาบทโดยลําดับ,  ศีล 
ของภิกษุนั้น  ชื่อวาตาง  เปรียบเหมือนแมโคซึ่งมีสีตัวดําและแดงเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง  สลับกบัสีซึ่งไมเหมือนกันที่ผุดข้ึนที่หลังหรือท่ีทอง 
ฉะน้ัน. 
           สิกขาบทของภิกษุใด  ทําลายเสียในระหวาง ๆ, ศีลของภิกษุนั้น 
ชื่อวาพรอย  เปรียบเหมือนแมโคที่พราวเปนดวงดวยสีไมเหมือนกัน 
ในระหวาง ๆ ฉะน้ัน.          
           [๔๘๖]  สวนศีลของภิกษุใด  ไมทําลายโดยประการท้ังปวง,  ศีล 
เหลาน้ันของภิกษุนั้น ชื่อวา  ไมดวน  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย. 
           ก็ศีลเหลาน้ีนั้น  อันพระผูมีพระภาคตรัสวา "เปนไท  เพราะทํา 
ความเปนไท,  อันวิญูชนสรรเสริญ  เพราะเปนศีลที่ทานผูรูยกยอง, 
อันกิเลสไมจับตอง  เพราะเปนศีลที่ตัณหาและทิฏฐิจับตองไมได, 
เปนไปเพ่ือสมาธิ  เพราะยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิใหเปนไป 
พรอม."  
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           สองบทวา  สีลสามฺคโต วิหรติ  มีความวา  ผูมีศีลเขา 
ถึงความเปนผูเสมอกัน  กบัภิกษุทั้งหลายผูมีศีลงาม  ซึ่งอยูในทิสาภาค 
เหลาน้ัน ๆ. 
           สองบทวา ยาย  ทิฏ ิ  ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  ที่สัมปยุตดวย 
มรรค. 
           บทวา  อริยา  ไดแก หาโทษมิได. 
           บทวา  นิยฺยาติ  ไดแก พาออกไป. 
           บทวา  ตกฺกรสฺส  ไดแก  ผูมีปกติทําอยางนั้น. 
           บทวา  ทุกขฺกฺขยาย  ไดแก  เพ่ือส้ินไปแหงทุกขทั้งปวง. 
           คําท่ีเหลือ  จนถึงประเภทสมถะเปนที่สุด  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
                              กติปุจฉาวาร  วัณณนา  จบ.  
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                      [๔๘๗]  ขันธกปุจฉา  วัณณนา 
           สองบทวา  อุปสมฺปท  ปุจฺฉิสสฺ  มีความวา  ขาพเจาจักถาม 
ถึง  อุปสัมปทาขันธกะ.  
           สองบทวา  สนิทาน  สนิทฺเทส  มีความวา  ขาพเจาจักถาม 
พรอมดวยตนเหตุ และอธิบาย. 
           หลายบทวา  สมุกกฺฏปทาน  กติ  อาปตฺติโย  มีความวา 
บทเหลาใด  เปนบทอุกฤษฏ  คือ  เปนบทสูงสุด  อันพระผูมีพระภาค 
ตรัสไวในอุปสัมปทาขันธกะน้ัน  บทอุกฤษฏโดยยอ  มีอาบัติเทาไร ? 
           อาบัติใด ๆ  อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติดวยบทใด ๆ,  อาบัติ 
นั้น  ๆ  ทานกลาววา  "อาบัติแหงบทน้ัน ๆ."  เพราะเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาววา  "บทสูงสุดทั้งหลาย  มีอาบัติเทาไร ?" 
           สองบทวา  เทฺว  อาปตฺติโย  มีความวา  เปนปาจิตตีย แก 
ภิกษุผูยังบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ปใหอุปสมบท,  เปนทุกกฏในบทท้ังปวง 
ที่เหลือ. 
           บทวา  ติสฺโส  มีความวา  ในอุโปสถักขันธกะ  มีอาบัติ ๓ อยาง 
นี้  คือ  "เปนถุลลัจจัย  เพราะทําอุโบสถแหงภิกษุทั้งหลายผูมุงความ 
แตกกันเปนใหญ  แกผูกลาวอยูวา  "ภิกษุเหลาน้ี  จงฉิบหาย,  ภิกษุ 
เหลาน้ี  จงวอดวาย,  ประโยชนอะไร ดวยภิกษุเหลาน้ัน."  เปน 
ปาจิตตีย  แมเพราะทําอุโบสถรวมกับภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร,  เปน  
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ทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ."  
           บทวา  เอกา  มีความวา ในวัสสูปนายิกขันธกะ  มีอาบัติทุกกฏ 
ชนิดเดียวเทาน้ัน. 
           บทวา  ติสฺโส  มีความวา  แมในปวารณาขันธกะ   ก็มีอาบัติ ๓ 
อยางนี้  คือ  "เปนถุลลัจจัย  แกภิกษุผูมุงความแตกกันเปนใหญ 
ปวารณาอยู,  เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูปวารณากับภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร, 
เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ." 
           บทวา  ติสฺโส  มีความวา  [๔๘๘]  แมในจัมมสังยุตต ก็มี 
อาบัติ ๓ อยางนี้  คือ  "เปนปาจิตตีย  แกพวกภิกษุฉัพพัคคีย  ผูจัด 
แมโคสาวให  (จมนํ้า)  ตาย,  เปนถุลลจัจัย  เพราะมีจิตกําหนัดถูก 
องคชาต,  เปนทุกกฏ เพราะบทท้ังหลายท่ีเหลือ." 
           แมในเภสัชชขันธกะ  ก็มีอาบัติ ๓  อยางนี้ คือ  "เปนถุลลัจจัย 
(แกภิกษุผูทําสัตถกรรม) ใกลที่แคบประมาณ ๒ นั้น  โดยรอบ 
(แหงวัจจมัคคและปสสาวมัคค),  เปนปาจิตตีย  เพราะฉันโภชนยาคู, 
เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ." 
           กฐิน  พระผูมีพระภาคเพียงแตทรงบัญญัติเทาน้ัน,  ไมมีอาบัติ 
ในกฐินขันธกะน้ัน. 
           ในจีวรสังยุตต  มีอาบัติ ๓  เหลาน้ี  คือ  "เปนถุลลัจจัย  เพราะ 
จีวรคากรองและเปลือกไมคากรอง,  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะ 
อติเรกจีวร,  เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ."  
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           แมในจัปปเปยยักขันธกะ  ก็มีอาบัติทุกกกฏชนิดเดียวเทาน้ัน.  
           แมในโกสัมพิกขันธกะ  กัมมขันธกะ  ปาริวาสิกขันธกะและ 
สมุจจยขันธกะ  ก็มีอาบัติทุกกฏชนิดเดียวเทาน้ัน. 
           ในสมถขันธกะ  มีอาบัติ  ๒ เหลาน้ี  คือ  "ภิกษุผูมอบฉันทะ 
ยอมบนวา  เธอตองปาจิตตีย  มีการบนวาเปนเหตุ,  เปนทุกกฏ 
เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ." 
           ในขุททกวัตถุขันธกะ  มีอาบัติ  ๓  เหลาน้ี คือ  "ภิกษุตัด 
องคชาตของตน  ตองถุลลัจจัย,  เปนปาจิตตีย  เพราะกลืนอาหารที่สํารอก 
ออกมาคางอยูในปาก,  เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ." 
           ในเสนาสนขันธกะ มีอาบัติ  ๓ เหลาน้ี  คือ  "เปนถุลลัจจัย 
เพราะจําหนายครุภัณฑ,  เปนปาจิตตีย  เพราะฉุดคราออกจากสํานัก 
ของสงฆ,  เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ." 
           ในสังฆเภทขันธกะ  มีอาบัติ ๒ เหลาน้ี  คือ  "เปนถุลลัจจัย 
แกภิกษุผูพลอยสนับสนุนภิกษุผูทําลายสงฆ, เปนปาจิตตีย  เพราะ 
คณโภชนะ." 
           ในวัตตขันกะ  ที่ทานกลาววา  "ขาพเจาจักถามถึงสมาจาร" 
มีอาบัติทุกกฏชนิดเดียวเทาน้ัน.  อาบัติทุกกฏนั้น  เปนเพราะความ 
ไมเอ้ือเฟอในวัตรทั้งปวง. 
           ในปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ  ก็เหมือนกัน. 
           ในภิกขุนีขันธกะ  มีอาบัติ ๒ เหลาน้ี  คือ  "เปนปาจิตตีย  
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เพราะไมปวารณา,  เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ." 
           ในปญจสติกขันกะและสัตตสติขันธกะ  ทานยกธรรมลวน ๆ 
ข้ึนสูหมวด,  ไมมีอาบัติในขันธกะท้ัง ๒ นั้น  ฉะนี้แล. 
                           ขันธกปุจฉา  วัณณนา  จบ.  
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                       [๔๘๙]  เอกุตตริก   วัณณนา 
           วินิจฉัยในเอกุตตริกนัย  มีคําวา  อาปตฺติกรา  ธมมฺา  ชานิ- 
ตพฺพา  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
                               [พรรณนาหมวด ๑] 
           อาปตติสมุฏฐาน ๖  ชื่อธรรมกออาบัติ.  จริงอยู  บุคคลยอม 
ตองอาบัติ ดวยอํานาจแหงธรรมเหลาน่ัน  เพราะเหตุนั้น  ธรรม 
เหลาน้ัน  ทานจึงกลาววา  "กออาบัติ." 
           สมถะ ๗  ชื่อธรรมกออาบัติ. 
           สองบทวา  อาปตฺติ  ชานิตพฺพา  ไดแก  พึงรูจักอาบัติที่ทาน 
กลาวไวในสิกขาบทและวิภังคนั้น ๆ. 
           บทวา  อนาปตฺติ  ไดแก  พึงรูจักอาบัติที่พระผูมีพระภาค 
ตรัสไว  โดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุ  ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูไมยินดี 
อยู." 
           บทวา  ลหุกา  ไดแก  พึงรูจักอาบัติ ๕ อยาง  โดยความ 
หมดจดดวยวินัยกรรมที่เบา. 
           บทวา  ครุกา  ไดแก  พึงรูจักอาบัติสังฆาทิเสส  โดยความ 
หมดจดโดยวินัยกรรมทีห่นัก,  และพึงรูจักอาบัติปาราชิก  โดยความ 
เปนอาบัติทีไมสามารถ เพ่ือนอมเขาไปสูความเปนอนาบัติ  โดย 
อาการไร ๆ .  
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           บทวา  สาวเสสา  ไดแก  พึงรูจักอาบัติที่เหลือ  เวนปาราชิก 
เสีย.  
           บทวา  อนวเสสา ไดแก  อาบัติปาราชิก. 
           อาบัติ ๒ กอง  หยาบราย.  อาบัติที่เหลือ  ไมหยาบราย. 
           อาบัติที่ยังทําคืนได ๒ หมวด  เชนกับอาบัติที่สวนเหลือ ๒ 
หมวด,  อาบัติที่เปนเทสนาคามินี  ๒  หมวด  รวมเขากับอาบัติเบา ๒ 
หมวด. 
           อาบัติทั้ง ๗ กอง  ชื่อวา  ธรรมทําอันตราย.  อาบัติที่ภิกษุแกลง 
ละเมิด  ยอมทําอันตรายแกสวรรคและนิพพาน  เพราะฉะนั้น  อาบัติ 
ที่ภิกษุแกลงละเมิด จึงชื่อวาทําอันตราย. 
           สวนอาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ  อันภิกษุผูไมรูอยูละเมิดแลว 
หาทําอันตรายแกสวรรคและนิพพานไม  เพราะฉะน้ัน  อาบัติที่มีโทษ 
ตามพระบัญญัติจึงชื่อวาไมทําอันตราย. 
           [๔๙๐]  ทางแหงสวรรคและนิพพาน  อันอันตรายิกาบัติไมหาม 
แลว  แมแกภิกษุผูตองอันตรายิกาบัติแลว  แสดงอาบัติที่เปนเทสนา- 
คามินีเสีย  ออกจากอาบัติที่เปนวุฏฐานคามินีเสียแลวถึงความบริสุทธิ์ 
และผูต้ังอยูในภูมิของสามเณร  ฉะนี้แล. 
           อาบัติที่มีโทษทางโลก  ชื่อวา  อาบัติที่ทรงบัญญัติพรอมทั้งโทษ. 
           อาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ  ชื่อวา  อาบัติที่ทรงบัญญติัไมมี 
โทษ.  
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           ภิกษุทําอยูจึงตองอาบัติใด  อาบัตินั้น  ชื่อวาเกิดเพราะกระทํา 
เหมือนอาบัติปาราชิก.  
           ภิกษุไมทําอยู  จึงตองอาบัติใด  อาบัตินั้น  ชือ่วาเกิดเพราะ 
ไมทํา  เหมือนอาบัติที่ตองเพราะไมอธิษฐานจีวร. 
           ภิกษุทําอยูดวย  ไมทําอยูดวย  ยอมตองอาบัติใด  อาบัตินั้น 
ชื่อวาเกิดเพราะทําและไมทํา  เหมือนอาบัติในกุฏิการสิกขาบท. 
           อาบัติที่ตองทีแรก  ชื่อวาปุพพาบัติ.  อาบัติที่ภิกษุผูอยูปริวาส 
เปนตน  ตองในภายกลัง  ชื่อวาอปราบัติ. 
           อันตาบัติแหงวิธีเครื่องหมดจด  อันสงฆใหในอาบัติเดิม  ชื่อวา 
อันตราบัติแหงปุพพาบัติทั้งหลาย. 
           อันตราบัติแหงวิธีเครื่องหมดจด  กลาวคืออัคฆสโมธาน  ชื่อวา 
อันตราบัติแหงอปราบัติ. 
           สวนในกุรุนทีแกวา "อาบัติที่ตองกอน  ชื่อปุพพาบัติ,  อาบัติ 
ที่ตองในเวลาท่ีควรแกมานัตต  ชื่ออปราบัติ,  อาบัติที่ตองในปริวาส 
ชื่ออันตราบัติแหงปุพพาบัติ,  อาบัติที่ตองในขณะประพฤติมานัตต 
ชื่ออันตราบัติแหงอปราบัติ."  แมคํานี้  กถ็ูกโดยปริยายอันหน่ึง. 
           อาบัติใด  อันภิกษทุําความทอดธุระแสดงเสีย  ดวยต้ังใจวา 
"เราจักไมตองอีก"  อาบัตินั้น  ชื่อวาอันภิกษุแสดงแลว  นับเขาใน 
จํานวน  (อาบัติที่แสดงแลว). 
           อาบัติใด  อันภิกษไุมทําความทอดธุระ  แสดงเสียดวยจิตท่ี  
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ยังมีความอุกอาจ  ไมบริสุทธิ์ทีเดียว  อาบัตินั้น  ชื่อวาอันภิกษุแสดง  
แลว  ไมนับเขาในจํานวน. 
           จริงอยู  อาบัตินี้แมแสดงแลว  ก็ไมนับเขาในจํานวนอาบัติที่ 
แสดงแลว.  ในวัตถุที่ ๘ ยอมเปนเฉพาะปาราชิก  แกภิกษุณี. 
           ใน ๙ บท  มีบทที่วา  ปฺตฺติ  ชานิตพฺพา  เปนอาทิ  พึงทราบ 
วินิจฉัย  ตามนัยที่กลาวแลวในขอถามถึงปฐมปาราชิกนั่นแล. 
           อาบัติหนัก  ที่ทรงบัญญัติเพราะโทษล่ํา  ชื่อวาอาบัติมีโทษล่ํา 
           อาบัติเบา  ชื่อวาอาบัติมีโทษไมล่ํา. 
           อาบัติของพระสุธัมมัตเถระ  และอาบัติที่ตองเพราะแกลงทําคํารับ 
ที่เปนธรรมใหคลาดเคลื่อน  ชื่อวาอาบัติไมเนื่องโดยตรงกับคฤหัสถ. 
           อาบัติทั้งหลายท่ีเหลือ  ชื่อวาอาบัติไมเนื่องโดยตรงกับคฤหัสถ. 
           [๔๙๑]  อาบัติที่นับวาเปนอนันตริยกรรม ๕ ชื่อวาอาบัติเที่ยง. 
อาบัติที่เหลือ  ชื่อวาอาบัติไมเที่ยง. 
           ภิกษุผูเปนตนบัญญัติ  มีพระสทุินนเถระเปนตน  ชื่อวาภิกษุผูทํา 
ทีแรก.  
           ภิกษุผูกอนอนุบัญญัติ  มีพระมักกฎีสมณะเปนอาทิ  ชื่อวาภิกษุ. 
ผูไมไดทําแรก. 
           ภิกษุใด  ตองอาบัติในบางคราวบางครั้ง  ภิกษุนั้น  ชื่อวาผูตอง 
อาบัติไมเปนนิตย. 
           ภิกษุใด  ตองเปนนิตย  ภิกษุนั้น  ชื่อวาตองอาบัติเนือง ๆ  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 767 

           ภิกษุใด  ฟองภิกษุอ่ืนดวยวัตถุหรืออาบัติ  ภิกษุนั้น  ชื่อวาโจทก.  
ฝายภิกษุใด  ถูกฟองอยางนั้น  ภิกษุนี้  ชื่อวาจําเลย. 
           ภิกษุผูไมต้ังอยูในธรรม  ๑๕ ประการ  ฟองดวยวัตถุไมจริง 
ชื่อวา  ผูฟองไมเปนธรรม. ภิกษุผูจําเลยถูกโจทกนัน้ฟองอยางน้ัน  ชื่อวา 
ผูถูกฟองไมเปนธรรม. 
           โจทกและจําเปนธรรม  พึงทราบโดยปริยายอันแผกกัน. 
           บุคคลผูประกอบดวยธรรมท้ังหลาย  อันเที่ยงโดยความเปนธรรม 
ผิดก็ดี  อันเที่ยงโดยความเปนธรรมชอบก็ดี  ชื่อวาผูเท่ียง. 
           บุคคลผูแผกไป  ชื่อวาผูไมเที่ยง. 
           พระสาวกท้ังหลาย  ชื่อวาผูพอเพื่อตองอาบัติ.  พระพุทธเจา 
และพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  ชื่อวาผูไมพอเพื่อตองอาบัติ. 
           บุคคลท่ีถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ชื่อวาผูถูกสงฆยกวัตร. 
           บุคคลท่ีถูกสงฆลงกรรม  ๔ อยางที่เหลือ  มีตัชชนียกรรมเปนตน 
ชื่อวาผูไมถูกสงฆยกวัตร.    
           จริงอยู  ภิกษุที่ถกูสงฆลงตัชชนียกรรมเปนตนนี้  ไมยังอุโบสถ 
หรือปวารณาหรือธรรมบริโภค  หรอือามิสบริโภคใหกําเริบ. 
           เฉพาะบุคคลท่ีพระผูมีพระภาคใหฉิบหายเสียดวยลิงคนาสนาทัณฑ- 
กัมมนาสนาและสังวาสนาสนา  อยางนี้วา  "สงฆพึงยังเมตติยาภิกษุณี 
ใหฉิบหาย,  บุคคลผูประทุษรายพึงใหฉิบหาย,  สมณุทเทสชื่อกัณฏกะ 
สงฆพึงใหฉิบหาย"  ดังน้ี  ชื่อวาผูถูกนาสนา  บุคคลท้ังปวง  
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ที่เหลือ  ชื่อวาผูไมถูกนาสนา. 
          ธรรมที่เปนที่อยูรวมกัน มีอุโบสถเปนอาทิ  กับบุคคลใดมีอยู 
บุคคลน้ี  ชื่อวาผูมีสังวาสเสมอกัน.  บคุคลนอกน้ัน ชื่อวาผูมีสังวาส 
ตางกัน. 
           บุคคลผูมีสังวาสตางกันนั้น  มี ๒ พวก  คือกัมมนานาสังวาส 
พวกหน่ึง  ลทัธินานสังวาสพวกหน่ึง. 
           สองบทวา  ปน  ชานิตพฺพ มีความวา  พึงทราบการงดปาฏิ- 
โมกข  ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
[๔๙๒]  การงดปาฏิโมกขไมเปนธรรมอยางหน่ึง  ฉะนี้แล. 
                            พรรณนาหมวด ๑ จบ. 
                             [พรรณนาหมวด ๒] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           อาบัติเปนสติตตกะ  เปนสัญญาวิโมกข, อาบัติเปนอจิตตกะ 
เปนโนสัญญาวิโมกข. 
           อาบัติเพราะอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีจริง  ชือ่วาอาบัติของ 
ภิกษุผูไดสมาบัติ. 
           อาบัติเพราะอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไมจริง ชื่อวาอาบัติของภิกษุ 
ผูไมไดสมาบัติ. 
           อาบัติในปทโสธัมมสิกขาบทเปนตน  ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยเฉพาะ  
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ดวยสัทธรรม.  
           อาบัติเพราะทุฏุลลวาจา  ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวย 
อสัทธรรม. 
          อาบัติเพราะบริโภคบริขารท่ีไมควรอยางนี้  คือ  "เพราะไม 
เสียสละวัตถุเปนนิสสัคคียกอนบริโภค,  เพราะตากบาตรและจีวรไว 
นาน,  เพราะไมซักจีวรที่โสมม,  เพราะไมระบมบาตรท่ีสนิมจับ,  ชื่อวา 
อาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวยบริขารของตน. 
           อาบัติที่จะพึงตอง  ในเพราะไปเสียดวยไมบอกส่ังการท่ีวาง 
บริขารมีเตียงและต่ังเปนอาทิของสงฆ  ไวกลางแจงเปนตน  ชือ่วา 
อาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวยบริขารของผูอ่ืน. 
           อาบัติที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  "เปนอาบัติ 
แกภิกษุผูมีหลังออน,  ผูมีองคชาตยาว,  ผูหนีบองคชาตดวยขา" 
ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวยบุคคลคือตนเอง 
           อาบัติที่พระผูมีพระภาคตรัส  ในเพราะเมถุนธรรม  กายสังสัคคะ 
และใหประหารเปนอาทิ  ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยตรงดวยบุคคลอ่ืน. 
           ภิกษุเมื่อพูดจริงวา  "หลอนมีหงอน"  ยอมตองอาบัติหนัก. 
เมื่อพูดเท็จ ยอมตองอาบัติเบา  โดยพระบาลีวา  "เปนปาจิตตีย 
ในเพราะสัมปชานมุสาวาท." 
           เมื่อพูดเท็จ  เพราะอวดอุตตริยมนุสสธรรมท่ีไมจริง  ตองอาบัติ  
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หนัก.  เมื่อพูดจริง  เพราะอวดอุตตริยมนุสสธรรมท่ีจริง  ตองอาบัติ  
เบา. 
           ภิกษุเมื่อน่ังอยู  ณ  สวนขางหน่ึง  ภายในสีมา  ดวยต้ังในวา 
"เราจักทําสังฆกรรมเปนพวก"  ชื่อวาอยูบนแผนดิน  ตอง  (อาบัติ). 
           ก็ถาวา  เธอพังต้ังอยูในอากาศแมเพียงองคุลีเดียว, ไมพึงตอง; 
เพราะฉะนั้น  ทาจึงกลาววา  "อยูในอากาศ  ไมตอง." 
           ภิกษุเมื่อน่ังทับ  ซึ่งเตียงหรือต่ัง  อันมีเทาเสียบในตัวบนรานสูง 
ชื่อวาอยูในอากาศ  ตอง  (อาบัติ). 
           ก็ถาวา  [๔๗๓]  เธอพึงต้ังเตียงและต่ังน้ันบนภาคพ้ืนแลวจึงนอน 
ไมพึงตอง;  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวา  "อยูบนภาคพ้ืน  ไมตอง." 
           ภิกษุผูเตรียมจะไป  เมื่อไมยังคมิยวัตรใหเต็มไปเสีย  ชือ่วา 
ออกไปอยู  ตอง  (อาบัติ)  เขาไปอยู  ไมตอง. 
           ภิกษุอาคันตุกะ  ไมยังอาคันตุกวัตรใหเต็ม  กางรมสวมรองเทา 
เขาไปอยู  ชือ่วาเขาไปอยู  ตอง  (อาบัติ)  ออกไปอยู  ไมตอง. 
           ภิกษุณี  เมื่อถือเอาการชําระใหสะอาดดวยน้ํา  ลึกเกินไป  ชื่อวา 
ถือเอาอยู  ตอง  (อาบัติ). 
           ฝายภิกษุ เมื่อไมถือเอาสีสําหรับทําใหเศราหมอง  บริโภคจีวร 
ชื่อวาไมถือเอาอยู  ตอง  (อาบัติ). 
           เมื่อสมาทานวัตรของเดียรถีย  มีมูควัตรเปนตน  ชื่อวาสมาทาน 
อยู  ตอง (อาบัติ).  
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           ฝายภิกษุผูอยูปริวาสเปนตนก็ดี  ผูถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเปนตน 
ก็ดี  เมื่อไมสมาทานวัตรของตน  ชื่อวาไมสมาทานอยู  ตอง 
(อาบัติ)  
           คําท่ีวา  "มีอยู  อาบัติ, ภิกษุไมสมาทานอยู  ยอมตอง" ดังน้ี 
ทานกลาวหมายเอาภิกษุเหลาน้ัน. 
           ภิกษุผูเย็บจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติก็ดี  ผูทําเวชกรรม  ภัณฑา- 
คาริกกรรมและจิตรกรรมก็ดี  ชื่อวาที่ทําอยู  ตอง  (อาบัติ)  ผูไม 
ทําอุปชฌายวัตรเปนตน  ชื่อวาไมทําอยู  ตอง  (อาบัติ) . 
           ภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ  ชื่อวาใหอยู  ตอง  (อาบัติ). 
เมื่อไมใหบริขารมีจีวรเปนตน  แกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก  ชื่อวา 
ไมใหอยู  ตอง  (อาบัติ) 
           เมื่อถือเอาจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติ  ชื่อวารบัอยู  ตอง 
(อาบัติ). 
           เมื่อไมถือเอาซ่ึงโอวาท  โดยพระบาลีวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
โอวาทอันภิกษุณีไมพึงรับไมได."  ดงัน้ี  ชื่อวาไมรับอยู  ตอง  (อาบัติ). 
           เมื่อไมมีเสียสละนิสสัคคิยวัตถุกอนบริโภค  ชื่อวาตอง  (อาบัติ) 
เพราะบริโภค. 
           เมื่อยังวาระผลัดสังฆาฏิซึ่งมี ๕ วัน  ใหกาวลวงไป  ชื่อวาตอง 
(อาบัติ)  เพราะไมบริโภค. 
           ชื่อวายอมตอง  (อาบัติ)  ในราตรีเปนที่นอนในเรือนรวมกัน.  
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เมื่อไมปดประตู เรนอยู  [๔๙๔]  ชื่อวาตองในกลางวัน  ไมตองใน 
กลางคืน.  
           เมื่อตองอาบัติที่ตรัสไว  เพราะกาวลวง ๑ ราตรี  ๖  ราตรี  ๗ วัน 
๑๐  วันและเดือนหนึ่ง  ชือ่วาตองเพราะอรุณข้ึน. 
           เมื่อหามขาวแลวฉัน  ชื่อวาตอง  ไมใชเพราะอรุณข้ึน. 
           เมื่อตัดอยูซึ่งภูตคามและองคชาต  ชื่อวาตัดอยูจึงตอง. 
           เมื่อไมปลงผมและไมตัดเล็บ  ชื่อวาไมตัดอยูจึงตอง. 
           เมื่อปดอาบัติไว  ชื่อวาปดอยูจึงตอง.  และชือ่วาไมปกปดอยู 
ตองอาบัตินี้  (ที่พระผูมีพระภาคตรัส)  วา  "อันภิกษุพึงปกปดดวย 
หญาหรือใบไมแลวจึงไป,  ฝายภิกษุผูเปลือย  อยางพึงไปเลย,  ภิกษุใด 
ไป  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ." 
           เมื่อทรงไว  ซึ่งผาคากรองเปนตน  ชื่อวาทรงไว  จึงตอง. 
           ชื่อวาไมทรงไวจึงตองอาบัตินี้  (ที่พระผูมีพระภาคตรัส)  วา 
"ภิกษุ  บาตรน้ี  เธอพึงทรงไวจนกวาจะแตก." 
           ขอวา  อตฺตนา  วา  อตฺตาน นานาสวาสก  กโรติ  มีความวา 
เมื่อสงฆ ๒ ฝายนั่งในสีมาเดียวกัน,  ภิกษุนั่งในฝายหน่ึง  ถือเอาลัทธิ 
ของอีกฝายหน่ึง  ชื่อวาตนเองทําตนเองใหเปนนานาสังวาสก  ของ 
 ิภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ในฝายที่ตนน่ังน้ัน.  ตนน่ังแลวในสํานักของ 
ภิกษุเหลาใด  แมเปนคณปูรกะของภิกษุเหลาน้ัน  ชื่อวายอมยังกรรม 
ใหกําเริบ  เพราะตนไมมาเขาหัตถบาสของอีกฝายหน่ึง.  
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           แมในสมานสังวาสกก็มีนัยเหมือนกัน.  จริงอยู ภิกษุนั้น  ชอบใจ  
ลัทธิของพวกใด,  ยอมเปนสมานสังวาสกของพวกนั้น,  เปนนานา- 
สังวาสกของอีกพวกหนึ่ง. 
           ขอวา  สตฺต  อาปตฺติโย  สตฺต  อาปตฺติกฺขนธา  มีความวา 
หมวด ๒  (แหงอาบัติ)  อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงดวยอํานาจแหง 
ชื่อวา  "มี ๒ ชื่อเทาน้ัน  อยางนี้  คือ  "ชื่อวาอาบัติ  เพราะเปน 
วีติกกมะที่จะตอง,  ชื่อวากอง  เพราะอรรถวาเปนที่อยู." 
           วินิจฉัยในคําวา  กมฺเมน  วา  สลากคาเหน วา  นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           [๔๙๕]  อุทเทสและกรรมเปนอันเดียวกัน.  โวหารอนุสาวนา 
และการจับสลาก เปนอันเดียวกัน.  โวหารอนุสาวนาและการจับสลาก 
เปนบุพพภาค.  กรรมและอุทเทสเปนสําคัญ. 
           บุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป  ชือ่วาผูมีกาลบกพรอง.  บุคคล 
ผูมีบรรพชาโทษตางโดยชนิดมีผูมีมือดวนเปนตน  ชื่อวามีอวัยวะ 
บกพรอง. 
           บัณเฑาะก  สัตวดิรัจฉาน  และอุภโตยัญชนก  ชื่อวาผูมีวัตถุ- 
วิบัติ. 
           อภัพพบุคคล ๘  ที่ยังเหลือ  มีผูลักสังวาสเปนตน  ชื่อวาผูมี 
ความกระทําเสียหาย. 
           ผูมีกรรมอันตนทําเสีย  ชื่อวาผูมีความกระทําเสียหาย.  อธิบายวา  
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"ผูถึงฐานแหงอภัพพบุคคล  เพราะกรรมของตนท่ีทําเองในอัตตภาพ 
นี้ทีเดียว. 
           ผูมีบาตรจีวรไมครบ  ชื่อวาผูไมบริบูรณ.  บคุคลไมขออุปสมบท 
ชื่อวาบุคคลไมขอ. 
           สองบทวา  อลชชฺิสฺส  จ  พาลสฺส  จ  มีความวา  ภิกษุอลัชช ี
แมหากวาเปนผูทรงพระไตรปฎก,  ภิกษุพาล  แมหากวา  เปนผูมี 
พรรษา  ๖๐,  อันภิกษุไมพึงอาศัยอยูทั้ง ๒. 
           วินิจฉัยในคําวา  พาลสฺส  จ  อลชฺชิสฺส  จ  ยาจติ  นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
           นิสัยอันบุคคลผูใหนิสัย  พึงให  แมดวยส่ังบังคับวา  "เธอ 
จงถือนิสัย  ในสํานักภิกษุผูโง."  แตพึงใหแกภิกษุลัชชีผูขออยูแท. 
           บทวา สาติสาร  มคีวามวา  เมื่อประพฤติลวงวัตถุใด  ยอม 
ตองอาบัติวัตถุนั้น  ชื่อวาเปนไปกับดวยโทษ. 
           การคัดคาน  ดวยกายวิการ  มีหัตถวิการเปนอาทิ  ชื่อวา 
คัดคานดวยกาย. 
           ขอวา  กาเยน  วา  ปฏิชานาติ  ไดแก  ปฏญิญาดวยกายวิการ 
มีหัตถวิการเปนตน. 
           การลางผลาญ  ชื่อวาการเขาไปทําราย. 
           การลางผลาญสิกขา  ชื่อวาการเขาไปทํารายสิกขา. 
           การลางผลาญเครื่องบริโภค  ชือ่วาการเขาไปทํารายโภคะ.  
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           ใน ๒ อยางนั้น  พึงทราบการลางผลาญสิกขาของภิกษุผูไม  
ศึกษาสิกขา ๓.  พึงทราบการลางผลาญโภคะ  ของภิกษุผูใชสอย 
เครื่องบริโภคของสงฆ  หรือของบุคคลเสียหายไป. 
           [๔๙๖]  ขอวา  เทฺว  เวนยิกา  ไดแก  อรรถ ๒ อยางสําเร็จ 
ในวินัย. 
           ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ  ดวยอํานาจวัตถุที่ควรและไม 
ควร  ในวินัยปฎกทั้งส้ิน  ชื่อวาขอบัญญัติ.  ที่ชื่ออนุโลมบัญญติั 
พึงเห็นในมหาปเทศ ๔. 
           การผลาญปจจัยเสีย ชื่อวารื้อสะพาน.  อธิบายวา  "ภิกษุพึง 
ทํากรรมอันไมควรดวยจิตใด  การท่ีไมยังจิตแมนั้นใหเกิดข้ึน"  ชื่อวา 
การรื้อสะพานเสีย. 
           การกระทําโดยประมาณ  คือโดยพอเหมาะ  อธิบายวา 
"ความต้ังอยูในความพอเหมาะ"  ชื่อวาความเปนผูกระทําพอ 
ประมาณ. 
           ขอวา  กาเยน  อาปชฺชติ  มีความวา  ตองอาบัติที่เกิดทาง 
กายทวาร  ดวยกาย.  ตองอาบัติที่เกิดทางวจีทวาร  ดวยวาจา. 
           ขอวา  กาเยน  วฏุิาติ  มีความวา  แมเวนการแสดงใน 
ติณวัตถารสมถะเสีย  ชื่อวายอมออกดวยเทาน้ัน.  แตเมื่อแสดง 
แลวออก  ชือ่วายอมออกดวยวาจา. 
           บริโภคดวยการกลืนกิน  ชื่อวาบริโภคภายใน.  การทาศีรษะ  
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เปนอาทิ  ชื่อวาบริโภคภายนอก.  
           ขอวา  อนาคต  ภาร  วหต ิ  มีความวา  ภิกษุผูมิไดเปนเถระ 
แตนําภาระมีถือพัดและเชิญแสดงธรรมเปนอาทิ ที่พระเถระทั้งหลาย 
จะพึงนํา  คือเริ่มความเพียรที่จะรับภาระนั้น. 
           ขอวา  อาคต  ภาร  น  วหติ  มีความวา  ภิกษุผูเปนเถระ แต 
ไมทํากิจของพระเถระ.  อธิบายวา  "ใหเสื่อมเสียกิจท้ังปวงมีอาทิ 
อยางนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเปนเถระแสดงธรรม 
เองบาง, อนุญาตใหภิกษุผูเถระเชิญภิกษุอ่ืนบาง,  ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตปาฏิโมกขใหเปนกิจมีพระเถระเปนใหญ." 
           ขอวา  น  กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  กุกฺกจฺุจายติ  มีความวา  ประพฤติ 
รังเกียจ  ทําสิ่งท่ีไมนารังเกียจ. 
           ขอวา  กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  น  กุกฺกจฺุจายติ  มีความวา  ภิกษุ 
ไมประพฤติรังเกียจทําส่ิงที่นารังเกียจ.  [๔๙๗]  อธบิายวา  "อาสวะ 
ทั้งหลายของภิกษุ  ๒ พวกน่ัน  ยอมเพิ่มพูนทั้งกลางวันและกลางคืน. 
           เนื้อความแมในหมวด  ๒  อันเปนลําดับไป  พึงทราบดวยอํานาจ 
แหงเน้ือความ  ที่ตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
           บทที่เหลือ  นับวามีเนื้อความชัดทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังกลาว 
แลวในบทนั้น ๆ. 
                              พรรณนาหมวด ๒ จบ  
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                               [พรรณนาหมวด ๓] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๓ พึงทราบดังนี้ :-  
           หลายบทวา  อตฺถาปตฺติ  ติฏนฺเต  ภควติ  อาปชฺชติ  มี 
ความวา  เมื่อพระผูมีพระภาคยังทรงอยู  ภิกษุจึงตองอาบัติใด  อาบัติ 
นั้นมีอยู.  มนีัยเหมือนกันทุกบท. 
           บรรดาอาบัติเหลานั้น  เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังอยู  ภิกษุจึง 
ตองอาบัติ  เพราะโลหิตุปบาท.  เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว 
ภิกษุจึงตอง  ยังทรงอยูไมตองอาบัติ  เพราะรองเรียกพระเถระดวย 
วาทะ  วา  อาวุโส  เปนปจจัย  เพราะบาลีวา  "อานนท  ก็บัดนี ้
แล  ภิกษุทั้งหลาย  ยอมรองเรียกกันและกัน  ดวยวาทะวา  อาวุโส 
โดยเวลาที่เราลวงไปเสีย  ทานท้ังหลายไมพึงรองเรียกกันและกัน 
อยางนั้น,  อานนท  ภิกษุผูเถระอันภิกษุผูใหม  พึงรองเรียกดวยวาทะ 
วา  "ภทนฺเต"  หรือวา  "อายสฺมา"  ดงัน้ี. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคยังทรงอยูก็ตาม  ปรินิพพานแลวก็ตาม 
เวนอาบัติ  ๒  เหลาน้ีเสีย  ภิกษุยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
            เมื่อหามเสียแลว  ฉันของเค้ียวของฉันที่ไมเปนเดน  ชือ่วาตอง 
อาบัติในกาล  หาตองในวิกาลไม.  แตยอมตองอาบัติเพราะวิกาล- 
โภชนในวิกาล  หาตองในกาลไม.  ยอมตองอาบัติที่เหลือ  ทั้งในกาล 
และวิกาล. 
           ในเวลากลางคือ  ยอมตองอาบัติเพราะนอนในเรือนรวมกัน, 
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ในเวลากลางวัน  ยอมตองอาบัติเพราะไมปดประตูเรนอยู.  ยอมตอง  
อาบัติที่เหลือ  ทั้งกลางคืนและกลางวัน. 
           ภิกษุผูพาล  ไมฉลาด  เมื่อใหบริษัทอุปฏฐาก  ดวยคิดวา  "เรา 
มีพรรษา  ๑๐  เรามีพรรษาเกิด ๑๐"  ผูมีพรรษครบ  ๑๐ ยอมตอง 
ผูมีพรรษาหยอน ๑๐ ไมตอง. 
           ภิกษุใหมหรือปูนกลาง  เมื่อใหบริษัทอุปฏฐาก  ดวยคิดวา 
"เราเปนบัณฑิต  เราเปนคนฉลาด"  ผูมีพรรษาหยอน ๑๐ ยอมตอง 
ผูมีพรรษาครบ ๑๐  ไมตอง. 
           ทั้งภิกษุผูมีพรรษาครบ ๑๐ [๔๙๘]  ทั้งภิกษุผูมีพรรษาหยอน ๑๐ 
ยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
           ภิกษุผูพาล  ไมฉลาด  เมื่อไมถือนิสัยอยู  ดวยคิดวา  "เรา 
มีพรรษาครบ ๕"  ผูมีพรรษาครบ ๕ ยอมตอง. 
           ภิกษุใหมไมถือนิสัยอยู ดวยคิดวา "เราเปนบัณฑิต  เปน 
ผูฉลาด"   ผูมีพรรษาหยอน ๕ ยอมตอง. ทั้งภิกษุผูมีพรรษาครบ ๕  
ทั้งภิกษุผูมีพรรษาหยอน ๕ ยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
           ภิกษุผูมีจิตเปนกุศล  ยอมตองอาบัติเห็นปานน้ี  คือ  "บอก 
ธรรมกะอนุปสัมบันวาโดยบท,  แสดงธรรมแกมาตุคาม." 
           ภิกษุผูมีจิตเปนอกุศล  ยอมตองอาบัติตางโดยชนิด  มปีาราชิก, 
สุกกวิสัฏฐิ,  กายสังสัคคะ,  ทุฏฐลละ,  อัตตกามปาริจริยา,  ทุฏฐ- 
โทสะ,  สังฆเถระ,  ปหารทานะ,  ตลสัตติกะ เปนตน.  
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           ผูมีจิตเปนอัพยากฤต  ยอมตองอาบัติ  มีไมแกลงนอนใน  
เรือนรวมกันเปนตน.  พระอรหันตยอมตองอาบัติใด  ภิกษุผูมีจิต 
เปนอัพยากฤต  ยอมตองอาบัตินั้นทั้งหมด. 
           ภิกษุผูพรอมเพรียงดวยสุขเวทนา  ยอมตองอาบัติตางชนิดมี 
เมถุนธรรมเปนตน.  
           ผูพรอมเพรียงดวยทุกขเวทนา  ยอมตองอาบัติตางชนิดมีทุฏฐ- 
โทสะเปนตน.  
           ผูพรอมเพรียงดวยสุขเวทนา  ยอมตองอาบัติใด  ภิกษุผูมีตน 
มัธยัสถ (วางเฉย)  เม่ือตองอาบัตินั้นแล  ชื่อวาผูพรอมเพรียงดวย 
อทุกขมสุขเวทนาตอง  (อาบัติ). 
           ขอวา  ตโย  ปฏิกฺเขปา  มีความวา  ขอหาม ๓ อยาง  ของพระ 
ผูมีพระภาคพุทธเจา คือ  ความเปนผูมักมาก  ความเปนผูไมสันโดษ 
ในปจจัย  ๔ ความไมรักษาขอปฏิบัติอันขูดเกลากิเลส,  ธรรม ๓ อยาง 
เหลาน้ีแล  อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงหาแลว. 
           สวนธรรม  ๓  อยาง มีความเปนผูมักนอยเปนตน  อันพระผูมี- 
พระภาคพุทธเจาทรงอนุญาตแลว.  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
"ธรรม ๓ อยาง  ทรงอนุญาต." 
           ภิกษุใหบริษัทอุปฏฐาก  ดวยคิดวา  "เรามีพรรษาครบ ๑๐" 
ไมถือนิสัย  ดวยคิดวา  "เรามีพรรษาครบ  ๕"  ผูโงเขลาตอง 
ผูฉลาดไมตอง.  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 780 

           ผูมีพรรษาหยอน  ๑๐ คิดวา  "เราเปนผูฉลาด"  เม่ือใหบริษัท  
อุปฏฐาก เพราะความเปนพหุสุตบุคคล  และผูมีพรรษาหยอน  ๕  ไม 
ถือนิสัย  ผูฉลาดตอง  ผูโงเขลาไมตอง. 
           ทั้งผูฉลาด  ทั้งผูโงเขลา  ยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
           [๔๙๙]  เม่ือไมเขาพรรษา  ยอมตองในกาฬปกข  ไมตองใน 
ชุณหปกข.  เมื่อไมปวารณาในวันมหาปวารณา  ยอมตองในชุณห- 
ปกข  ไมตองในกาฬปกข.  ยอมตองอาบัติที่เหลือทั้งในกาฬปกขและ 
ชุณหปกข. 
           การเขาพรรษา  ยอมสําเร็จในกาฬปกข ไมสําเร็จในชุณหปกข. 
           ปวารณาในวันมหาปวารณา  ยอมสําเร็จ  ในชุณหปกข  ไม 
สําเร็จในกาฬปกข. 
           สังฆกิจท่ีทรงอนุญาตที่เหลือ  ยอมสําเร็จท้ังในกาฬปกขและ 
ชุณหปกข. 
           ภิกษุนุงผาอาบนํ้าฝนที่วิกัปปเก็บไวในวันปาฏิบทหลัง   แตเพ็ญ 
เดือนกัตติกาหลัง  ยอมตองในฤดูเหมันต. 
           แตในกุรุนที กลาววา  "ไมถอนในวันเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง 
ยอมตองในฤดูเหมันต."  คําในอรรถกถากุรุนทีแมนั้นทานกลาวชอบ. 
เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา "เราอนุญาตใหภิกษุอธิฏฐาน 
ตลอด  ๔ เดอืน  ตอแตนั้นไป  อนุญาตใหวิกัปป" 
           เมื่อฤดูรอนยังเหลือกวา ๑ เดือน ภิกษุแสวงหา  และเม่ือฤดูรอน  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 781 

ยังเหลือกวากึ่งเดือน  ภิกษุทํานุง  ชื่อวายอมตองอาบัติในคิมหฤดู.  
           เมื่อมีผาอาบน้ําฝน  แตเปลือยกายอาบนํ้าฝน  ชื่อวายอมตอง 
อาบัติในฤดูฝน. 
           สงฆเมื่อทําปาริสุทธิอุโบสถหรืออธิษฐานอุโบสถ ยอมตอง 
อาบัติ. 
           คณะเม่ือทําสุตตุทเทสและอธิฏฐานอุโบสถ  ยอมตองอาบัติ. 
           ภิกษุผูเดียว  เมื่อทําสุตตุทเทส  ยอมตองอาบัติ.  แมในปวารณา 
ก็นัยนี้แล. 
           สังฆอุโบสถ  และสังฆปวารณา  ยอมสําเร็จแกสงฆเทาน้ัน. 
           คณะอุโบสถ  และคณะปวารณา  ยอมสําเร็จแกคณะเทาน้ัน. 
           อธิษฐานอุโบสถและอธิษฐานปวารณา  ยอมสําเร็จแกบุคคล 
เทาน้ัน. 
                         [วาดวยการปด ๓  อยางเปนตน] 
           เมื่อกลาวคําวา  "ขาพเจาตองปาราชิก"   เปนตน  ชื่อวาปด 
วัตถุ ไมปดอาบัติ. 
           เมื่อกลาวคําวา  "ขาพเจาไดเสพเมถุนธรรม"  เปนตน [๕๐๐] 
ชื่อวาปดอาบัติ  ไมปดวัตถุ. 
           ภิกษุใด ไมบอกวัตถุ  ไมบอกอาบัติ,  ภิกษุนี้  ชื่อวาปด 
ทั้งวัตถุทั้งอาบัติ. 
           ที่ชื่อวาท่ีกําบัง  เพราะปกปดไว. 
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           ที่กําบัง  คือเรือนไฟ  ชื่อวา  ชนฺตาฆรปฏิจฺฉาทิ.  แมในท่ีกําบัง 
นอกน้ี  ก็มีนยัเหมือนกัน. 
           ภิกษุผูปดประตูอยูภายในเรือนไฟ  ควรทําบริกรรม.  แมภิกษุ 
ผูแชอยูในน้ํา  ก็ควรทําบริกรรมน้ันเหมือนกัน.  แตไมควรขบเค้ียว 
หรือฉันในสถานทั้ง ๒. 
           ของอันปกปด  คือ  ผา  ควรในที่ทั้งปวง 
           ภิกษุผูปกปด  (กาย)  ดวยของปกปด  คือ  ผานั้นแลว  สมควร 
ทํากิจท้ังปวง. 
           บทวา  วหนฺติ  มีความวา  ยอมไป  คือยอมออกไป  ไดแก 
ไมไดความติเตียนหรือคําคัดคาน. ดวงจันทร  พนจากเมฆ  หมอก 
ควัน  ธุลีและราหูแลว  เปดเผยดี ยอมรุงเรือง, อันสิ่งเหลาน้ันอยาง 
ใดอยางหน่ึง  กําบังแลว  ยอมไมมีรุงเรือง.  ดวงอาทิตยก็เหมือนกัน. 
แมธรรมวินยัที่ภิกษุเปดเผยจําแนกแสดงอยูแล  จึงรุงเรือง,  ปกปดไว 
หารุงเรืองไม. 
                    [วาดวยอาบัติที่ผูอาพาธตองเปนตน] 
           ภิกษุผูอาพาธ  เมื่อออกปากขอเภสัชอยางอ่ืน  ในเมื่อจําเปน 
ตองทําดวยเภสัชอยางอ่ืน  ยอมตอง (อาบัติ). 
           ผูไมอาพาธ  เมื่อออกปากของเภสัช  ในเมื่อไมจําเปนตองทํา 
ดวยเภสัชยอมตอง. 
           ภิกษุทั้งอาพาธและไมอาพาธ  ยอมตองอาบัติที่เหลือ.  
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           ขอวา อนฺโต อาปชชติ  โน  พหิ มีความวา  เมื่อสําเร็จ 
การนอนเขาไปเบียด  (ภิกษุเขาไปกอน)  ยอมตอง. 
           ขอวา พหิ  อาปชฺชติ  โน  อนฺโต  มีความวา  เมื่อต้ังเตียง 
เปนตนของสงฆไวกลางแจงแลวหลักไป  ชื่อวายอมตองในภายนอก. 
ยอมตองอาบัติที่เหลือท้ังภายในภายนอก. 
           ขอวา อนฺโต  สีมาย  มีความวา  ภิกษุอาคันตุกะ  เมื่อไม 
แสดงอาคันตุกวัตร  กางรมสวมรองเทา  เขาสูวิหาร  แตพอเขา 
อุปจารสีมา  ก็ตอง. 
           ขอวา  พหิ  สมาย  มีความวา  ภิกษุผูเตรียมจะไป  เมื่อไม 
บําเพ็ญคมิกวัตร  มีเก็บงําภัณฑะไมเปนตน  หลีกไป  [๕๐๑] แตพอ 
กาวลวงอุปจารสีมาก็ตอง. ยอมตองอาบัติที่เหลือทั้งภายในสีมาและ 
ภายนอกสีมา. 
              [วาดวยอาบัติที่ตองในทามกลางสงฆเปนตน] 
           เมื่อภิกษุผูแกกวา มีอยู  ภิกษุไมไดรับเผดียงกลาวธรรมชื่อวา 
ตองในทามกลางสงฆ.  ในทามกลางคณะก็ดี  ในสํานักบุคคลก็ดี 
ก็นัยนี้แล. 
           ออก  (จากอาบัติ) ดวยติณวัตถารกสมถะ  ชือ่วาออกดวยกาย. 
           เมื่อภิกษุไมยังกายใหไหว  แสดงดวยวาจา  อาบัติชื่อวาออก 
ดวยวาจา.  
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           เมื่อทํากิริยาทางกายประกอบกับวาจาแสดง  อาบัติชื่อวาออก  
ดวยกายดวยวาจา. 
           อาบัติที่เปนทั้งเทสนาคามินีทั้งวุฏฐานคามินี  ยอมออกในทาม 
กลางสงฆ.  แตวา  เฉพาะอาบัติเปนเทสนาคามินีเทาน้ัน  ยอมออก 
ในทามกลางคณะและบุคคล. 
                 [วาดวยองคเปนเหตุลงโทษและเพ่ิมโทษ] 
           สองบทวา  อาคาฬฺหาย  เจเตยฺย  มีความวา  สงฆพึงต้ังใจ 
เพ่ือความแนนเขา  คือเพ่ือความม่ันคง.  อธิบายวา  "สงฆเม่ือ 
ปรารถนา  พึงลงอุกเขปนียกรรม  แกภิกษุผูถูกสงฆลงตัชชนียกรรม 
เปนตนแลวไมยังวัตรใหเต็ม. 
           ในคําวา  อลชฺชี  จ  โหติ  พาโล  จ  อปกตตฺโต  จ  นี้  มีความ 
วา  ไมพึงลงโทษดวยเหตุเพียงเทาน้ี  วา  "ผูนี้เปนผูโง  ไมรูจักธรรม 
และอธรรม"  หรือวา  "ผูนี้มิใชผูปกตัตต  ไมรูจักอาบัติและมิใช 
อาบัติ."  พึงลงโทษแกภิกษุผูตองอาบัติ  ซึ่งมีความเปนผูโงเปนมูล 
และมีความเปนไมใชผูปกตัตตเปนมูล. 
           ผูตองอาบัติ  ๒ กอง  ชื่อวาผูเสียศีลในอธิศลี. 
           ผูตองอาบัติ ๕  กอง  ชื่อวาผูเสียอาจาระ. 
           ผูประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ  ชื่อวาผูเสียทิฏฐิ. 
           พึงลงโทษแกภิกษุเหลาน้ัน  ผูไมเห็น  ไมทําคืนอาบัติ  และผูไม 
ยอมสละทิฏฐิเทาน้ัน.  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 785 

           อนาจารตางโดยชนิดมีเลนการพนันเปนตน  ดวยเครื่องเลนมี  
สกา๑เปนอาทิ  ชื่อวาเลนทางกาย. 
           [๕๐๒]  อนาจารตางโดยชนิดมีทําเปงมางปากเปนตน  ชื่อวา 
เลนทางวาจา. 
           อนาจารทางทวารท้ัง ๒ ตางโดยมีฟอนและขับเปนตน  ชื่อวา 
เลนทางกายและทางวาจา. 
           ความกาวลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในกายทวาร  ชื่อวาอนาจาร 
ทางกาย. 
           ความกาวลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในวจีทวาร  ชื่อวาอนาจาร 
ทางวาจา. 
            ความกาวลวงสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติในทวารท้ัง ๒ ชื่อวาอนาจาร 
 ืทางกายทวารและทางวจีทวาร. 
           สองบทวา  กายิเกน  อุปฆาติเกน  ไดแก  ดวยการไมศึกษา 
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติในกายทวาร. 
           จริงอยู  ภิกษุใดไมศึกษาสิกขาบทนั้น,  ภิกษุนั้นชื่อวาผลาญ 
สิกขาบทน้ัน.  เพราะเหตุนั้น การไมศึกษานั้น ของภิกษุนั้น  ทานจึง 
กลาววา  การผลาญเปนไปทางกาย.  แมใน ๒ สิกขาบทท่ีเหลือ  ก็ 
นัยนี้แล. 
           ขอวา กายิเกน  มิจฉฺาชีเวน ไดแก  ดวยการรบัใชของ 
 
๑.  ปาสกาทีห,ิ  ปาสก=Throw=ทอดลูกบาท-เลนสกา  
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คฤหัสถ  มีเดินสงขาวเปนตนก็ดี  ดวยเวชชกรรมมีผาฝเปนตนก็ดี.  
           บทวา  วาจสิเกน  ไดแก  ดวยรบัหรือบอกขาว  (ของคฤหัสถ) 
เปนตน.  บทที่ ๓  ทานกลาวดวยอํานาจประกอบบทท้ัง ๒ เขาดวยกัน. 
           หลายบทวา  อล  ภกิฺขุ  มา  ภณฆฺน  มีความวา  "อยาเลย 
ภิกษุ  เธออยาทําความบาดหมาง  อยาทําความทะเลาะ  อยาทํา 
ความแกงแยง  อยากอวิวาท." 
           บทวา  น  โวหริตพฺโพ  ไดแก  ไมพึงวากลาวอะไรเลย. 
           จริงอยู  ภิกษุทั้งหลาย  ยอมไมสําคัญท่ีจะพึงฟงถอยคําของ 
ภิกษุเชนนั้น  แมวากลาวอยู 
           ขอวา  น กิสมฺิ ฺจิ  ปจฺเจกฏาเน  มีความวา  (ภิกษุผู 
ประกอบดวยองค ๓  คือเปนอลัชชีเปนตน)  อันสงฆไมพึงต้ังไวใน 
ตําแหนงหัวหนาไร ๆ  คือแมตําแหนงเดียว  มีถือพัด  (อนุโมทนา) 
เปนตน. 
           สองบทวา  โอกาส  การาเปนตฺสฺส  มีความวา (ภิกษุผู 
ประกอบดวยองค ๓ คือเปนอลัชช ี เปนตน )  ซึ่งขอโอกาสอยูอยางนี้ 
วา  "ขอทานจงใหโอกาส, ขาพเจาอยากพูดกะทาน." 
           ขอวา  นาล  โอกาสกมฺม  กาตุ  มีความวา  โอกาสอันภิกษุ 
ไมพึงทําวา  "ทานจักทําอะไร ?"  ดังน้ี. 
           ขอวา  สวจนีย  นาทาตพฺพ  มีความวา คําใหการ  ไมควร 
เชื่อถือ,  คือแมถอยคํา  กไ็มควรฟง,  ไมควรไปในท่ีซึ่งเธอประสงค  
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จะเกาะตัวไป. 
           หลายบทวา  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขโุน  วินโย 
มีความวา  ภิกษุนั้นยอมรูวินัยใด,  [๕๐๓]  วินัยนัน้ยอมเปนวินัยของ 
เธอ,  วินัยนั้น  อันสงฆไมพึงถาม. 
           สองบทวา  อนุโยโค  น  ทาตพฺโพ  มีความวา  สงฆไมพึง 
ใหโอกาสเพ่ือถาม  แกภิกษุพาลน้ัน  ผูถามอยูวา  "นี้ควรหรือ ?" 
เธออันสงฆพึงตอบวา  "จงถามภิกษุอ่ืน."  แมภิกษุใด  ยอมถามภิกษุ 
นั้น  ภิกษุนัน้  อันภิกษุผูบัณฑิตพึงกลาววา  "ทานจงถามภิกษุอ่ืน." 
เพราะเหตุนั้น  ภิกษุพาลนั้น  อันภิกษอ่ืุนไมพึงถามเลยที่เดียว คือ 
คําถามของภิกษุพาลน้ัน  อันใคร ๆ  ไมพึงฟง. 
           สองบทวา  วินโย  น  สากจฺฉติพฺโพ  มีความวา  ปญหาวินัย 
อันใคร ๆ ไมพึงสนทนา,  คือเรื่องที่ควรหรือไมควร  ก็ไมพึงสนทนา 
(กับภิกษุพาลน้ัน) 
                       [วาดวยชาวอบาย ๓ พวกเปนตน] 
           สองบทวา  อิทมปฺปหาย  ไดแก  ไมสละลัทธิมีความเปนผู 
ปฏิญญาวาตนเปนพรหมจารีบุคคลเปนตนนั่น. 
           สองบทวา  สุทฺธ  พฺรหมฺจารึ ไดแก  ภิกษุผูขีณาสพ. 
           สองบทวา  ปาตพฺยตฺ  อาปชฺชติ  ไดแก  ถงึความเปนผูตกไป 
คือการเสพ. 
           แตเพราะบาลีวา  อิทมปฺปหาย  บุคคลน้ัน พึงละความ  
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ปฏิญญาวาตนเปนพรหมจารีบุคคลน้ันเสียแลว  ขอขมาพระขีณาสพ 
เสียวา  "ขาพเจากลาวเท็จ,  ขอทานจงอดโทษแกขาพเจา" แลวสละ 
ลัทธิที่วา  "โทษในกามท้ังหลายไมมี"  เสีย  ทําการชําระคติใหสะอาด. 
           อกุศลท้ังหลายดวย  รากเงาท้ังหลายดวย ชื่อวาอกุศลมูล, 
อีกอยางหนึ่ง  รากเงาของอกุศลทั้งหลาย  ชื่อวาอกุศลมูล.  แมใน 
กุศลมูล  ก็นยันี้แล. 
           ความประพฤติชั่วหรือความประพฤติผิดรูป  ชื่อวาทุจริต. 
           ความประพฤติเรียบรอยหรือความประพฤติที่ดี  ชื่อวาสุจริต. 
           ทุจริต  ที่ทําดวยกายอันเปนทางสําหรับทํา  ชื่อวากายทุจริต. 
           ในบทท้ังปวง  ก็นัยนี้แล.  คําที่เหลือ  นับวาชัดเจนแลว  เพราะ 
มีนับดั่งกลาวแลวในที่นั้น ๆ ฉะน้ีแล. 
                                พรรณนาหมวด ๓ จบ. 
                                  (พรรณนาหมวด ๔) 
                             [วาดวยประเภทของอาบัติ] 
           วินิจฉัยในหมวด ๔ พึงทราบดังนี้ :- 
           ขอวา  สกวาจาย  อาปชฺชติ  ปรวาจาย  วุฏิาติ  มีความวา 
ภิกษุตองอาบัติตางโดยชนิดมีปทโสธัมมาบัติเปนอาทิ  เนื่องดวยวจีทวาร 
ถึงสถานท่ีระงับดวยติณวัตถารกะแลว  ยอมออกดวยกรรมวาจา 
ของภิกษุอ่ืน.  
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           [๕๐๔]  ขอวา  ปราวาจาย  อาปชฺชติ  สกวาจาย  วุฏาติ 
มีความวา  ภิกษุตองดวยกรรมวาจาของภิกษุอ่ืน   เพราะไมยอมสละ 
ทิฏฐิลามก,  เมื่อแสดงในสํานักของบุคคล ชื่อวาออกดวยวาจา 
ของตน. 
           ขอวา  สกวาจาย  อาปชฺชติ สกวาจาย  วุฏาติ  มีความวา 
ภิกษุตองอาบัติตางโดยชนิดมีปทโสธัมมาบัติเปนอาทิ  เนื่องดวยวจีทวาร 
ดวยวาจาของตน,  แมเมื่อแสดงแลวออกเสียเอง. ชื่อวาออกดวย 
วาจาของตน. 
           ขอวา  ปรวาจาย  อาปชฺชติ  ปรวาจาย  วุฏาติ  มีความวา 
ภิกษุตองสังฆาทิเสส  มีสวดสมนุภาสนเพียงครั้งที่ ๓  ดวยกรรมวาจา 
ของผูอ่ืน,  แมเมื่อออก  ชือ่วายอมออกดวยกรรมวาจามีปริวาสกัมมวาจา 
เปนตนของภิกษุอ่ืน. 
           วินิจฉัยในจตุกกะเหลาอ่ืนจากปฐมจตุกกะนั้น   พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุที่ตองอาบัติที่เปนไปทางกายทวาร   ดวยกาย,     เมื่อแสดงเสีย 
ชื่อวาออกดวยวาจา. 
           ตองอาบัติที่เปนไปทางวจีทวาร  ดวยวาจา,  ชื่อวายอมออกดวยกาย 
เพราะติณวัตถารกสมถะ. 
           ตองอาบัติที่เปนไปทางกายทวาร   ดวยกาย,    ชื่อวายอมออกจาก 
อาบัติที่เปนไปทางกายทวารน้ันแล   ดวยกาย   เพราะติณวัตถารสมถะ.     
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           ตองอาบัติที่เปนไปทางวจีทวาร    ดวยวาจา,   เมื่อแสดงอาบัติ 
นั้นแลเสีย   ชื่อวาออกดวยวาจา. 
           ภิกษุผูหลับ  ยอมตองอาบัติที่จะพึงตองตามจํานวนแหงขน  เพราะ 
กายถูกเตียงของสงฆที่ไมลาดดวยเครื่องลาดของตน   และอาบัติที่จะพึง 
ตองเพราะนอนในเรือนรวมกัน.         และเม่ือต่ืนแลวรูวาตนตองแลว 
แสดงเสีย   ชือ่วาต่ืนแลวออก,    แตเมื่อต่ืนอยู   ตองแลว   นอนใน 
สถานที่ระงับดวยติณวัตถารกะ    ชื่อวากําลังต่ืนตอง  หลับไป   ออก. 
แม  ๒  บทเบ้ืองหลัง   กพึ็งทราบโดยทํานองท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
           ภิกษุผูไมมีความต้ังใจ  ชื่อวายอมตองอาบัติที่เปนอจิตตกะ. 
เมื่อแสดงเสียในภายหลัง  ชื่อวามีความต้ังใจออก.  
           ภิกษุผูมีความต้ังใจ  ชื่อวายอมตองอาบัติที่เปนสจิตตกะ.  เธอ 
นอนอยูในสถานท่ีระงับดวยติณวัตถารกะ  ชื่อวาไมมีความต้ังใจออก. 
แม ๒ บทที่เหลือ  ก็พึงทราบโดยทํานองที่กลาวแลวน่ันแล. 
           [๕๐๕]  ภิกษุใด  แสดงสภาคาบัติ,  ภิกษุนี้ชื่อวาแสดงอาบัติ 
อยางใดอยางหนึ่งมีปาจิตตียเปนตน   ตองทุกกกฏ  เพราะการแสดงเปน 
ปจจัย.  จริงอยู  เมื่อแสดงอาบัตินั้น  ยอมตองทุกกฏ.  แตเมื่อตอง 
ทุกกฏนั้น  ชือ่วายอมออกจากอาบัติมีปาจิตตียเปนตน.  เมื่อออก 
จากอาบัติมีปาจิตตียเปนตน  ชื่อวายอมตองทุกกฏนั้น.  จตุกกะนี้วา 
"อตฺถิ  อาปชฺชนฺโต  เทเสติ"  ดังน้ี พึงทราบวา  "ทานกลาว"  หมาย 
เอาประโยคอันหน่ึงเทานั้น  ของบุคคลผูหน่ึง  ดวยประการฉะน้ี. 
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                               [วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:-  
           ภิกษุตองอาบัติเพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก  ดวยกรรม,  เมื่อ 
แสดงเสีย  ชือ่วาออกดวยมิใชกรรม. 
           ตองอาบัติเพราะปลอยสุกกะเปนตน  ดวยมิใชกรรม,  ยอมออก 
ดวยกรรม  มปีริวาสเปนอาทิ. 
           ตองอาบัติเพราะสมนุภาสน  ดวยกรรมเทาน้ัน ยอมออกดวยกรรม. 
           ยอมตองอาบัติที่เหลือ  ดวยมิใชกรรม  ยอมออกดวยมิใชกรรม. 
                         [วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           บริขารของตนเปนท่ี ๑.  บริขารของสงฆเปนที่ ๒.  บริขาร 
ของเจดียเปนที่ ๓.  บริขารของคฤหัสถเปนที่ ๔.  ก็ถาวา  บริขาร 
ของคฤหัสถนั้น  เปนของท่ีเขานํามา  เพ่ือประโยชนแกบาตร  จีวร 
นวกรรมและเภสัช.  ภิกษุจะใหกุญแจ  และใหบรขิารน้ันอยูขางในก็ควร. 
                              [วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุตองอาบัติเพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก  ตอหนาสงฆแท,  
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แตในเวลาออกไมมีกิจท่ีสงฆจะตองทํา  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาออก 
ลับหลัง. 
           ตองอาบัติ  เพราะปลอยสุกกะเปนตน  ลับหลัง  ยอมออกตอ 
หนาสงฆ. 
           ตองอาบัติสมนุภาสนตอหนาสงฆเทาน้ัน  ยอมออกตอหนา. 
           ยอมตองอาบัติที่เหลือตางโดยชนิด  มีสัมปชานมุสาวาทเปนตน 
ลับหนา  และออกก็ลับหลัง. 
           อชานันตจตุกกะ  เหมือนกับอจิตตกจตุกกะ. 
                                [วาดวยเพศกลับ] 
           [๕๐๖]  บทวา  ลิงฺคปาตุภาเวน  มีความวา  เมื่อเกิดเพศกลับ 
แกภิกษุหรือภิกษุณีผูนอนแลวเทาน้ัน จึงเปนอาบัติเพราะนอนรวม 
เรือนกัน. 
           คําวา  ลิงฺคปาตุภาเวน  นี้แล ทานกลาวเจาะจงอาบัติ  เพราะ 
นอนรวมเรือนกันนั้น. 
           ก็อาบัติที่ไมทั่วไป  แกภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝาย  ยอมออก 
เพราะความปรากฏแหงเพศ. 
                         [วินิจฉัยในสหปฏิลาภจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในสหปฏิลาจตุตกกะ  พึงทราบดังน้ี:- 
           เพศของภิกษุใด  ยอมเปลี่ยนไป,  ภิกษุนั้น  พรอมกับไดเพศ 
(ใหม)  ยอมละเพศบุรุษเดิมเสีย  ดวยอํานาจแหงเพศท่ีเกิดข้ึนกอน  
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และดวยความเปนเพศประเสริฐ  ต้ังอยูในเพศสตรีอันเกิด ณ  ภายหลัง. 
กายวิญญัติและวจีวิญญัติ  ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแหงจริตของบุรุษและ 
อาการของบุรุษเปนตน  ยอมระงับไป.  บัญญัติที่เปนไปอยางนี้วา 
"ภิกษุ"  ก็ด ี "บุรุษ"  ก็ด ี ยอมดับไป.  ก็สิกขาบท  ๔๖  เหลาใด 
อันไมทั่วไปดวยภิกษุณีทั้งหลาย,  ไมเปนอาบัติ  เพราะสิกขาเหลา 
นั้นเลย. 
           ก็วินิจฉัยในจตุกกะที่ ๒  พึงทราบดังนี้:- 
           เพศของภิกษุณีใด  ยอมเปลี่ยนไป,  ภิกษุณีนั้น ยอมละเพศ 
สตรีที่นับวาเกิดภายหลัง  เพราะเกิดข้ึนภายหลังบาง  เพราะความเปน 
เพศทรามบาง  ต้ังอยูในเพศบุรุษ  ที่นบัวาเกิดกอน  โดยประการดัง 
กลาวแลว.  วิญญัติซึ่งแผกจากที่กลาวแลว  ยอมระงับไป.  บญัญติั 
ที่เปนไปอยางนี้วา  "ภิกษุณี"  ก็ด ี สตรี" ก็ด ี ยอมดับไป. 
สิกขาบท  ๑๓๐  เหลาใด  อันไมทั่วไปดวยภิกษุทั้งหลาย,  ไมเปนอาบัติ 
เพราะสิกขาบทเหลาน้ันเลย. 
            สองบทวา  จตฺตาโร  สามุกกฺสา  ไดแก  มหาปเทศ  ๔.  จริงอยู 
มหาปเทศ  ๔ นั้น  ทานกลาววา  "สามุกฺกสา"  เพราะเปนขอที่พระ 
ผูมีพระภาคทรงรื้อข้ึน คือยกข้ึนต้ังไวเอง  ในเมื่อยังไมเกิดเรื่องข้ึน 
           บทวา  ปริโภคา  ไดแก  กลืนของท่ีควรกลืน. 
           สวนนํ้า  เพราะไมเปนกาลิกา  ไมไดรับประเคน  ก็ควร. 
           ยาวกาลิกเปนตน  ที่ไมไดรับประเคน  ไมควรกลืน. 
   



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 794 

           ยามมหาวิกัฏ  ๔ อยาง  เพราะเปนของเฉพาะกาล  ควรกลืน  
ในกาลท่ีตรสัไวอยางไร. 
           สองบทวา  อุปาสโก  สีลวา  ไดแก  ผูครองศีล ๕ หรือ 
ศีล ๑๐.  
                     [วินิจฉัยในอาตันตุกาทิจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในอาคันตุกาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           [๕๐๗]   ภิกษุผูกางรมสวมรองเทา  คลุมศีรษะเขาสูวิหารและ 
เที่ยวไปในวิหารน้ัน  เฉพาะเปนอาคันตุกะจึงตอง  เปนเจาถิ่นไมตอง. 
           ฝายภิกษุผูไมทําอาวาสิกวัตร  เปนเจาถิ่น  จึงตอง  เปน 
อาคันตุกะ  ไมตอง.  ทั้ง ๒ พวก  ยอมตองอาบัติที่เปนทางกายทวาร 
และวจีทวารท่ีเหลือ.  ทั้งอาคันตุกะ  ทั้งเจาถิ่น  ยอมไมตองอาบัติที่ 
ไมทั่วไป  (แกตน). 
           วินิจฉัยแมในคมิยจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุผูไมยังคมิยวัตรใหเต็มไปเสีย  เปนผูเตรียมจะไป  จึงตอง, 
เปนเจาถิ่น  ไมตอง. 
           เมื่อไมทําอาวาสิกวัตร  เปนเจาถิ่น  จึงตอง ผูเตรียมจะไป  ไม 
ตอง.  ทั้ง ๒ พวก  ยอมตองอาบัติที่เหลือ.  ทั้ง  ๒  พวก  ไมตองอาบัติที่ไม 
ทั่วไป  (แกตน). 
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                       [วินิจฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ] 
              วินจิฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ความท่ีปาราชิก ๔  มีวัตถุตาง ๆ กันและกันแล  ยอมมี,  ความ 
ที่ปาราชิก  ๔  มีอาบัติตางกันและกันหามีไม.  จริงอยู  อาบัติปาราชิก 
นั้นทั้งหมด  คงเปนอาบัติปาราชิกเหมือนกัน.  แมในสังฆาทิเสส 
เปนตน  ก็นยันี้แล. 
           สวนโยชนาในคําวา  อาปตฺตินานตฺตตา  น  วตฺถุนานตฺตตา 
นี้ พึงทราบโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  "ความเปนตางกันแหงอาบัติแล 
ยอมมีอยางนี้  คือ  "เปนสงัฆาทิเสสแกภิกษุ  เปนปาราชิกแกภิกษุณี 
เพราะเคลาคลึงกันและกันดวยกาย  แหงภิกษุและภิกษุณี, ความเปน 
ตางกันแหงวัตถุหามีไม, ความเคลาคลึงกันดวยกายแล  เปนวัตถุแหง 
อาบัติแมทั้ง ๒, 
           อน่ึง  เพราะฉันกระเทียม เปนปาจิตตียแกภิกษุณี  เปนทุกกฏ 
แกภิกษุ." 
           พึงทราบความท่ีปาราชิก ๔  กับสังฆาทิเสส ๑๓  มีวัตถุตางกัน 
และมีอาบัติตางกัน. 
           พึงทราบความท่ีสังฆาทิเสสเปนตน  กับอนิยตเปนตน  มีวัตถุ 
และมีอาบัติตางกัน. 
           ความท่ีวัตถุเปนของตางกัน  (และ  ความที่อาบัติเปนของตาง 
กัน  ไมมีแกภิกษุและภิกษุณีผูตองปาราชิก ๔ ขางตน  พองกัน.  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 796 

           [๕๐๘]  ในภิกษุและภิกษุณีผูตองตางกันก็ตาม  ในภิกษุ  
และภิกษุณีผูตองอาบัติที่ทั่วไป (แกกันและกัน)  ที่เหลือก็ตาม  มีนัย 
เหมือนกัน. 
                     [วินิจฉัยในวิตถุสภาคาทิจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในวัตถุสภาคาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           เพราะภิกษุกับภิกษุณีเคลาคลึงกันดวยกาย  มีความท่ีวัตถุเปน 
สภาคกัน  ไมมีความท่ีอาบัติเปนสภาคกัน. 
           ในปาราชิก ๔  มีความท่ีอาบัติเปนสภาคกัน  ไมมีความท่ีวัตถุ 
เปนสภาคกัน.  ในสังฆาทิเสสเปนอาทิ  มีนัยเหมอืนกัน. 
           ในปาราชิก ๔ ของภิกษุและภิกษุณี  มีความท่ีวัตถุเปนสภาค 
กันดวย  มีความท่ีอาบัติเปนสภาคกันดวย.  ในอาบัติที่ทั่วไปทั้งปวง 
ก็นัยนี้. 
           ในอาบัติที่ไมทั่วไป  ความที่วัตถุเปนสภาคกันก็ไมมี  และความ 
ที่อาบัติเปนสภาคกันก็ไมมี. 
           ก็ปญหาที่ ๑  ในจตุกกะตน  เปนปญหาที่ ๒  ในจตุกกะน้ี,  และ 
ปญหาที่ ๒  ในจตุกกะตนนั้น  เปนปญหาที่ ๑  ในจตุกกะนี้.  ไมมีความ 
ทําตางกันในปญหาที่ ๓  และที่ ๔. 
                          [วินิจฉัยในอุปชฌายจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในอุปชฌายจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ก็เพราะไมทําวัตรที่อุปชฌายพึงทําแกสัทธิวิหาริก  อุปชฌาย  
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ตองอาบัติ, สัทธิวิหาริกไมตอง.   
           เมื่อไมทําวัตรอันสัทธิวิหาริกพึงทําแกอุปชฌาย  สัทธวิิหาริก 
ยอมตองอาบัติ,  อุปชฌายไมถูกตอง. 
           สัทธวิิหาริกและอุปชฌายทั้ง ๒ ฝาย  ยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
ทั้ง ๒ ฝาย  ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป.  แมในอาจริยจตุกกะ  ก็นัยนี้แล. 
                      [วินิจฉัยในอาทิยันตจตุกกะเปนอาทิ] 
           วินิจฉัยในอาทิยันตจตุกกะ พึงทราบดังน้ี:- 
           ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดใหบาท ๑  หรือเกิดกวาบาท 
ดวยมือขอตน   ตองอาบัติหนัก.  ใชผูอ่ืนดวยส่ังบังคับวา  "ทานจง 
ถือเอาทรัพยหยอนกวาบาท"  ตองอาบัติเบา.  ๓  บทที่เหลือ  พึง 
ทราบโดยนัยนี้. 
           วินิจฉัยในอภิวาทนารหจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           สําหรับภิกษุณีทั้งหลายกอน  ในโรงฉัน  แมอุปชฌายอยูถัด 
จากภิกษุณีองคที่ ๙  ไป  ก็เปนผูควรอภิวาท  แตไมควรลุกรับ.  และ 
สําหรับภิกษุผูกําลังฉันคาง  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงที่เปนผูใหญกวา  [๕๐๙] 
ยอมเปนผูควรอภิวาท  แตไมควรลุกรบัโดยไมแปลกกัน. 
           ภิกษุแมอุปสมบทในวันนั้น  ไปถึงสํานักแลว  เปนผูควรลุกรับ 
แตไมควรอภิวาท  ของภิกษุผูอยูปริวาส  แมมีพรรษา ๖๐. 
           ในสถานท่ีไมทรงหาม  ภิกษุที่เปนผูใหญ  เปนผูควรอภิวาทและ  
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ควรลุกรับของภิกษุใหม.  ฝายภิกษุใหม  เปนผูไมควรอภิวาท  ไม 
ควรลุกรับ  ของภิกษุผูใหญ. 
           บทที่ ๑  แหงอาสนารหจตุกกะ  กับบทที่  ๒  ในจตุกกะกอน  และ 
บทที่ ๒  แหงอาสนารหจตุกกะ  กับบทท่ี ๑ ในจตุกกะกอน  เหมือนกัน 
โดยใจความ. 
                          [วินิจฉัยในกาลจตุกกะเปนอาทิ] 
           วินิจฉัยในกาลจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุเมื่อหาม  (โภชนะ)  แลวฉัน  ชื่อวาตองในกาล  ไมตอง 
ในวิกาล. 
           เมื่อตองอาบัติเพราะวิกาลโภชน  ชื่อวาตองในวิกาล  ไมตอง 
ในกาล. 
           เมื่อตองอาบัติที่เหลือ  ชื่อวาตองทั้งในกาลและในวิกาล.  เมื่อ 
ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป (แกตน) ชื่อวาไมตองทั้งในกาลทั้งในวิกาล. 
           วินิจฉัยในปฏิคคหิตจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี :- 
           อามิสที่รับประเคนกอนภัตตกาล  ควรในกาล  ไมควรในวิกาล. 
           น้ําปานะ  ควรในวิกาล  ไมควรในกาลในวันรุงข้ึน. 
           สัตตาหากลิก  ยาวชวิก  ควรท้ังในกาลและในวิกาล. 
           กาลิก ๓  มียาวกาลิกเปนตน  ที่ลวงกาลของตน ๆ  และ 
อกัปปยมังสะเปนอุคคหิตกและอาหารท่ีรับประเคน  (คาง)  ไว  ไมควร 
ทั้งในกาลและในวิกาล.  
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           วินิจฉัยในปจจันติมจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี:- 
           เมื่อผูกสีมาในทะเล  ชื่อวาตองในปจจันติมชนบท  ไมตองใน 
มัชฌิมชนบท. 
           เมื่อใหอุปสมบทดวยคณะปญจวรรค  และเมื่อทรงไวซึ่งรอง 
เทา  ๔  ชั้น  อาบนํ้าเปนนิตยและเครื่องปูลาดหนัง  ชื่อวาตองในมัชฌิม- 
ชนบท  ไมตองในปจจันติมชนบท. 
           แมภิกษุผูกลาวอยูวา  "๔ วัตถนุี้  ไมควรในปจจันติมชนบทนี้" 
ชื่อวาตองในปจจันติมชนบท. 
           ฝายภิกษุผูกลาวอยูวา  "๔  วัตถนุี้  ควรในมชัฌิมชนบทน้ี" 
ชื่อวาตองในมัชฌิมชนบท. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติที่เหลือ  ในมัชฌิมชนบทและในปจจันติม- 
ชนบทแมทั้ง ๒.  ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป  (แกตน)  ในที่ไหน ๆ. 
           วินิจฉัยในจตุกกะที่ ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           วัตถทุั้ง ๔ ประการ  มีอุปสมบทดวยคณะปญจวรรคเปนตน 
ควรในปจจันติมชนบท. 
           [๕๑๐]  แมการท่ีภิกษุแสดงวา  "นี้ควร" ก็ควรในปจจันติม- 
ชนบทนั้นเหมือนกัน  แตไมควรในมัชฌิมชนบท. 
           สวนการท่ีภิกษุแสดงวา  "นี้ไมควร"  ควรในมัชฌิมชนบท  ไม 
ควรในปจจันติมชนบท.  วัตถุที่เหลืออันพระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
วา "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเกลือ ๕ ชนิด" เปนตน,  วัตถุนั้น  
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ควรในชนบทท้ัง ๒.  สวนวัตถุใด  ทรงหามวา  "ไมควร." วัตถุนั้น  
ไมควรในชนบทแมทั้ง ๒. 
                      [วินิจฉัยในอันโตอาทิจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในอันอาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะนอนเบียดเปนตน  ในภายใน ไมตอง 
ในภายนอก. 
           เมื่อวางเสนาสนะมีเตียงของสงฆเปนตน  ไวกลางแจงแลวหลีก 
ไปเสีย  ชื่อวาตองในภายนอก  ไมตองในภายใน.  ที่เหลือชื่อวาตอง 
ทั้งภายในและภายนอก.  อาบัติที่ไมทั่วไป (แกตน)  ชื่อวาไมตอง 
ทั้งภายในท้ังภายนอก. 
           วินิจฉัยในอันโตสีมาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุอาคันตุกะ  เมื่อไมยังวัตรใหเต็ม  ชื่อวาตองในภายในสีมา, 
           ภิกษุผูเตรียมจะไป  เมื่อไมยังวัตรใหเต็ม  ชื่อวาตองใน 
ภายนอกสีมา. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะมุสาวาทเปนตน  ทั้งภายในสีมาและ 
ภายนอกสีมา.  ยอมไมตองอาบัติไมทั่วไป  (แกตน)  ในที่ไหน ๆ. 
           วินิจฉัยในคามจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุยอมตองอาบัติที่ทรงตั้งไวควรศึกษา  อันเนื่องเฉพาะดวย 
ละแวกบาน  ในบาน,  ไมตองในปา. 
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           ภิกษุณีเมื่อใหอรุณข้ึน  ยอมตองในปา,  ไมตองในบาน 
           ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะมุสาวาทเปนตน  ทั้งในบานและในปา 
ยอมไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป (แกตน)  ในที่ไหน ๆ. 
                     [วินิจฉัยในปุพพกิจจาทิจตุกกะ] 
           สองบทวา  จตฺตโร  ปุพฺพกิจฺจา  มีความวา  พระอรรถกถา- 
จารยกลาวา "กรรม ๔  อยางนี้คือ  "การปดกวาด  ตามประทีป 
ต้ังนํ้าฉันน้ําใช  พรอมท้ังปูลาดอาสนะ"  เรียกวา  "ปุพพกรณ."  สวน 
กิจ  ๔  อยางนี้คือ  "นําฉันทะ  ปาริสทุธิ  บอกฤดู  นับภิกษุและสอน 
ภิกษุณี"  พึงทราบวา  ปุพพกิจ." 
           สองบทวา  จตฺตาโร  ปตฺตกลฺลา  มีความวา  วันอุโบสถ ๑ 
ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร  เธอเปนผูมาแลว  ๑  สภาคาบัติไม ๑ 
บุคคลควรเวนไมมีในหัตถบาสสงฆนั้น ๑  "รวมเรยีกปตตกัลละ" 
ฉะน้ีแล. 
           [๕๑๑]  สองบทวา  จตฺตาริ  อน ฺปาจิตฺติยานิ  มีความวา 
ปาจิตตีย  ๔  สิกขาบทน้ีคือ  "สิกขาบทวาดวยสําเร็จการนอนเบียด, 
สิกขาบทท่ีวา  เอหาวุโส   คาม  วา  นคิมฺ  วา  เปนอาทิ,  สิกขาบท 
วาดวยแกลงกอความรําคาญ,  สิกขาบทวาดวยแอบฟง  ที่พระผูมีพระ- 
ภาคตรัสไวอยางนี้วา "ทําความหมายอยางนี้เทาน้ันใหเปนปจจัย 
หาใชอยางอ่ืนไม  เปนปาจิตตย." 
           สองบทวา  จตสฺโส  ภิกขฺุสมมฺติโย  มีความวา  สมมติในที่  
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อ่ืน  พนจากสมมติ  ๑๓  ที่มาแลวอยางนี้วา  "ถาภิกษุอยูปราศจาก  
ไตรจีวรแมสิ้นราตรี ๑  เวนเสียแตภิกษุไดสมมติ, ถาภิกษุ...พึงให 
ทําสันถัตอ่ืนใหม  เวนแตภิกษุไดสมมติ,  ถาเธออยูปราศจากย่ิงกวา 
นั้น  เวนไวแตภิกษุไดสมมติ,  พึงบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก 
อนุปสัมบัน  เวนไวแตภิกษุไดสมมติ." 
                      [วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อออกปากขอเภสัชอ่ืน  ดวยความเปนผูละโมบ  ในเมือ่มีกิจ 
ที่จะตองทําดวยเภสัชอ่ืน  ภิกษุผูอาพาธตอง  (อาบัติ). 
           เมื่อออกปากของเภสัช  ในเมื่อมีกิจท่ีจะตองทําดวยของมิใชเภสัช 
ภิกษุไมอาพาธตอง. 
           ภิกษุผูอาพาธและไมอาพาธท้ัง ๒ ยอมตองอาบัติเพราะมุสาวาท 
เปนตน.  ทั้ง ๒ ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป (แกตน). 
           บทที่เหลือในที่ทั้งปวงต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                          พรรณนาหมวด  ๔  จบ. 
                            [พรรณนาหมวด ๕] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           ขอวา  ปฺจ  ปุคฺคลา  นิยตา  นี ้ บงถึงบุคคลผูทําอนันตริย- 
กรรมน่ันเอง.  
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           ข้ึนชือ่วาอาบัติ  มีการตัดเปนวินัยกรรม  ๕ พึงทราบในเพราะ  
เตียงต่ังและผาปูนั่ง  ผาปดฝ  ผาอาบนํ้าฝนและสุคตจีวร  ซึ่งเกิน 
ประมาณ. 
           บทวา  ปฺจหากาเรหิ  มีความวา  ภิกษุยอมตองอาบัติ  ดวย   
อาการ ๕ เหลาน้ี  คือ  "ความเปนผูไมละอาย  ความไมรู  ความเปน 
ผูสงสัยแลวขืนทํา  ความเปนผูมีความสําคัญวาควรในของที่ไมควร 
ความเปนผูมีความสําคัญวาไมควรในของที่ควร." 
           ขอวา  ปฺจปาตฺติโย  มุสาวาทปจฺจยา  ไดแก  ปาราชิก 
ถุลลัจจัย  ทกุกฏ  สังฆาทิเสส  และปาจิตตีย. 
           [๕๑๒]  บทวา  อนามนฺตจาโร  ไดแก  ความไมมีแหงการตอง 
บอกลาจึงเท่ียวไปน้ีวา  "ภิกษุไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู  ถึงความเปน 
ผูเท่ียวไปในสกุลทั้งหลาย  กอนฉันกด็ี  ทีหลังฉันก็ดี." 
           บทวา  อนธฏิาน  ความวา  การฉันตองคํานึงถึงสมัยที่ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา  "เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  เพราะฉัน 
เปนหมู"  ชื่อวาความคํานึง.  การท่ีไมตองทําอยางน้ัน  ชื่อวาความ 
ไมตองคํานึง. 
          ความหมายอันใด  ในโภชนะทหีลัง  อันพระผูมีพระภาคตรัส 
แลว,  การท่ีไมตองทําความหมายอันน้ัน  ชื่อวาความไมตองหมาย. 
           จริงอยู  ๕ วัตถุนี ้พระผูมีพระภาคทรงหามแลวดวยธุดงคของ 
ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนั่นเอง.  
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           บทวา  อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโต  มีความวา เปนผูอันภิกษุทั้งหลาย  
ผูไดเห็นไดฟง  ระแวงแลวและรังเกียจแลว. 
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุแมเปนพระขีณาสพ  ผูมีอันไมกําเริบเปน 
ธรรมดา  ก็เปนผูถูกระแวงถูกรังเกียจ.  เพราะเหตุนั้น  อโคจร 
ทั้งหลาย  อันภิกษุพึงเวน. จริงอยู  ภิกษุผูปรากฏเสมอในอโคจร 
เหลาน่ัน  ยอมไมพนจากความเสื่อมยศหรือจากความติเตียน. 
                         [วาดวยผาบังสุกุลเปนอาทิ] 
           บทวา  โสสานิก  ไดแก  ผาที่ตกท่ีปาชา. 
           บทวา  อาปณิ  ไดแก  ผาที่ตกท่ีประตูตลาด. 
           บทวา  ถูปจีวร  ไดแก  ผาที่เขาหมจอมปลวกทําพลีกรรม. 
           บทวา  อภิเสกิก  ไดแก  จีวรที่เขาทิ้งท่ีสถานท่ีอาบนํ้า  หรือ 
ที่สถานที่อภิเษกของพระราชา.        
           บทวา  คตปฏิยาคต  ไดแก  ผาท่ีเขานําไปสูปาชาแลวนํากลับ 
มาอีก. 
           มหาโจร  ๕ จําพวก  ไดกลาวแลวในอุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท๑. 
           ขอวา  ปฺจาปตฺติโย กายโต  สมุฏหนฺติ  มคีวามวา ภิกษุ 
ตองอาบัติ ๕ ดวยสมุฏฐานแหงอาบัติที่ ๑.  ไดแก  อาบัติที่พระผูมีพระ- 
ภาคตรัสไวในอันตรเปยยาลอยางนี้วา  "ภิกษุมีความสําคัญวาควร 
ทํากุฎีดวยการขอเขาเอง." 
 
๑.  มหาวภิังค  ๑/๑๖๙.  
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           ขอวา  ปฺจาปตฺติโย  กายโต  จ  วาจโต  จ  มคีวามวา  ภิกษุ  
ยอมตองอาบัติ ๕ ดวยสมุฏฐานแหงอาบัติที่ ๓ คือ  "ยอมตองอาบัติ 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว  ในอันตรเปยยาลน้ันแลอยางนี้วา  "ภิกษุ 
มีความสําคัญวาควร  ชักชวนกันทํากุฎี"  ดังน้ี. 
           บทวา  เทสนาคามนิิโย  มีความวา  เวนปาราชิกและสังฆา- 
ทิเสสเสีย  ไดแกอาบัติที่เหลือ. 
           [๕๑๓]  สองบทวา  ปฺจ  กมฺมาม ิ ไดแก  กรรม ๕  คือ 
"ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพาชนียกรรม  และปฏิสารณียกรรม 
รวม ๔  และอุปเขปนียกรรมทั้ง ๓ อยาง ๑. 
           สองบทวา  ยาวตติยเก  ปฺจ  ไดแก  อาบัติ  ๓  คือ  "ปาราชิก 
ถุลลัจจัย  ทกุกฏ  ของภิกษุณีผูประพฤติตามภิกษุผูอันสงฆยกวัตร 
ผูไมยอมสละ  เพราะสมนุภาสน  เพียงครั้งท่ี ๓."  สังฆาทิเสส  เพราะ 
สมนุภาสน  ในเภทกานุวัตตสิกขาบทเปนตน.  ปาจิตตีย  เพราะไมยอม 
สละทิฏฐิลามก. 
           บทวา  อทินฺน  ไดแก  ของที่ผูอ่ืนไมประเคน. 
           บทวา  อวิทิต  ไดแก  ชื่อวาไมทราบ  เพราะไมมีเจตนาวา 
"เรารับประเคน." 
           บทวา  อกปฺปย  ไดแก  ของที่ไมไดทําใหควร  ดวยสมณ- 
กัปปะ  ๕.  กห็รือวาเนื้อท่ีไมควร  โภชนะที่ไมควร  แมอ่ืน  กช็ื่อวา  ของ 
ไมควร.  
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           บทวา  อกตาติริตฺต ไดแก  ของที่ภิกษุหามโภชนะแลว  ไม 
ไดทําใหเปนเดน.  
           บทวา  สมชฺชทาน  ไดแก  การใหมหรสพคือฟอนเปนตน. 
           บทวา  อุสภทาน  ไดแก  การปลอยโคผูในภายในแหงฝูงโค. 
           บทวา  จิตฺตกมฺมทาน  ความวา  การท่ีใหสรางอาวาสแลวทํา 
จิตรกรรมในอาวาสน้ัน  สมควร.  แตคําวา  "จิตฺตกมฺมทาน"  นี้ 
ทานกลาวหมายเอาการใหจิตรกรรมท่ีเปนลายรูปภาพ. 
           จริงอยู  ทาน  ๕ อยางนี้  โลกสมมติกันวาเปนบุญก็จริง, แต 
ที่แท  หาเปนบุญไม  คือเปนอกุศลนั่นเอง. 
           ความเปนผูใครเพ่ือจะพูด  เรียกวา  ปฏิภาณ  ในคําวา  "อุปฺ- 
ปนฺน  ปฏิภาณ" นี้. ความวา   "ธรรม ๕ อยางนี้ อันบุคคลบรรเทา 
ไดยาก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บรรเทาไดไมงาย.  แตบุคคลอาจ 
บรรเทาไดดวยเหตุที่เปนอุบาย  คือดวยการพิจารณาและการพร่ําสอน 
เปนตน  ที่เหมาะกัน." 
                            [อานิสงสแหงการกวาด] 
           ใน ๒ บทวา  สกจตฺิต  ปลีทติ  นี้  มีเรื่องเหลาน้ีเปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา  พระปุสสเทวเถระ  ผูอยูที่กาฬันทกาฬวิหาร  กวาด 
ลายเจดียแลว  ทําอุตตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง  และดูลานเจดีย  ซึ่ง 
เกลี่ยทรายไวเรียบ  ราวกะลาดดวยดอกยางทราบ  ใหเกิดปติและ 
ปราโมทย  มพีระพุทธเจาเปนอารมณ  ไดยืนอยูแลว.  ในขณะนั้น  
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มารไดจําแลงเปนลิงดําเกิดแลวท่ีเชิงภูเขา  เรี่ยรายโคมัยไวเกลื่อน  ที ่ 
ลานเจดีย  ไปแลว.  [๕๑๔]  พระเถระไมไดอาจเพ่ือบรรลุพระอรหัต. 
กวาดแลว  ไดไปเสีย.  แมในวันที่ ๒  มารไดจําแลงเปนโคแก  กระทํา 
ประการแปลกเชนนั้นนั่นแล.  ในวันที ่๓  ไดนิรมิตอัตภาพเปนมนุษย 
มีเทาเก   เดินเอาเทาคุยรอบไป.  พระเถระคิดวา  "บุรุษแปลกเชนนี ้
ไมมีในโคจรคามประมาณโยชนหน่ึงโดยรอบ,  นี่คงเปนมารแนละ" 
จึงกลาววา  "เจาเปนมารหรือ ?".  มารตอบวา  "ถูกละผูเจริญ 
ขาพเจาเปนมาร,  บัดนี้  ไมไดอาจเพ่ือจะลวงทานละ."  พระเถระ 
ถามวา  "ทานเคยเห็นพระตถาคตหรือ ?".  มารตอบวา  "แนละ 
เคยเห็น."  พระเถระกลาววา  "ธรรมดามาร  ยอมเปนผูมีอานุภาพ 
ใหญ,  เชิญทานนิรมิตอัตภาพใหคลายอัตภาพของพระผูมีพระ- 
ภาคพุทธเจากอน."  มารกลาววา  "ขาพเจาไมสามารถนิรมิตรปู 
เชนนั้น  ผูเจริญ,  แตเอาเถอะ  ขาพเจาจักนิรมิรตรูปเทียมที่จะพึง 
เห็นคลายรูปนั้น" ดังน้ี  แลวไดจําแลงเพศของตนต้ังอยูดวยอัตภาพ 
คลายพระรูปของพระพุทธเจา.  พระเถระแลดูมารแลวคิดวา  "มาร 
นี้  มีราคะ  โทสะ  โมหะ  ยังงามถึงเพียงนี้,  พระผูมีพระภาคจะทรง 
งามอยางไรหนอ ?  เพราะวา  พระองคปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ 
โดยประการทั้งปวง"  ดั่งน้ีแลว  ไดปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ 
เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว.  มารกลาววา  "ผูเจริญ 
ขาพเจาถูกทานลวงแลว."  ฝายเถระกลาววา  "มารแก  จะมี  
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ประโยชนอะไร  ที่เราจะลวงคนเชนทาน."  
           ภิกษุหนุมชื่อทัตตะ  แมในโลกนัตรวิหาร  กวาดลานเจดียแลว 
แลดู  ไดโอทาตกสิณ.  ยงัสมาบัติ ๘  ใหเกิดแลว.  ภายหลังเจริญ 
วิปสสนา  กระทําใหแจงซึ่งผล ๓. 
           ใน ๒ บทวา  ปรจตฺิต  ปสีทติ  นี้  มีเรื่องเหลาน้ีเปนอุทาหรณ 
           ภิกษุหนุมชื่อติสสะ  กวาดลายเจดียใกลทาชัมพุโกละแลว  ได 
เอามือถือตะกราเทหยากเย่ือเทียวยืนอยู.  ๕๑๕  ในขณะน้ัน  พระ 
เถระชื่อติสสทัตตะลงจากเรือ  และดูลานเจดีย  ทราบวา "เปนสถาน 
ที่เธอผูมีจิตอบรมแลวกวาดไว"  จึงถามปญหาต้ังพันนัย. ฝายพระติสสะ 
แกไดทั้งหมด. 
           พระเถระในวิหารแมบางตําบล  กวาดลานเจดียแลว  ทําวัตร 
เสร็จ.  พระเถระ ๔ รูปผูไหวเจดีย  มาจากโยนกประเทศ  เห็นลาน 
เจดียแลว ไมเขาขางใน  ยนือยูที่ประตูนั่นเอง  พระเถระรูปหน่ึง  ตาม 
ระลึกได ๘ กัลป  รูปหน่ึงตามระลึกได ๑๖ กัป  รปูหน่ึงตามระลึก 
ได ๒๐ กลัป  รูปหน่ึงตามระลึกได ๓๐ กัป. 
           ในคําวา  เทวตา  อตฺตมนา  โหนฺติ  นี้ มีเรื่องน้ีเปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา  ภิกษุรูปหนึ่ง  ในวิหารตําบล ๑  กวาดลานเจดียและ 
ลานโพธิ์แลว  ไปอาบนํ้า.  เทพดาทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสวา  "ต้ัง 
แตกาลท่ีสรางวิหารน้ีมา  ไมมีภิกษุที่เคยบําเพ็ญวัตรกวาดอยางนี้" 
จึงพากันมา  ไดยืนถือดอกไมอยูในมือ.  พระเถระมาแลวกลาววา  
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"พวกทานเปนชาวบานไหน ?"  เทพดาจึงกลาววา  "ทานผูเจริญ  
พวกขาพเจาอยูที่นี่เอง,  เลื่อมใสในวัตรของทานวา "ต้ังแตกาลท่ี 
สรางวิหารน้ีมา  ไมมีภิกษุที่เคยบําเพ็ญวัตรกวาดอยางนี้ "  จึงยืนถือ 
ดอกไมอยูในมือ." 
           ในบทวา  ปสาทิกสวตฺตนิย  นี้  มีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา  ถอยคําน้ี  ปรารภบุตรอมาตยคนหน่ึง  และพระอภัย- 
เถระ   เกิดข้ึนวา  "บุตรอมาตยจะเปนผูนาเส่ือมใด  หรือวาพระ- 
อภัยเถระจะเปนผูนาเลื่อมใสหนอ ?"  ญาติทั้งหลายพูดกันวา  "เรา 
ทั้งหลายจักแลดูชนทั้ง ๒  นั้นในทีเดียวกัน"  จึงแตตัวบุตรอมาตยแลว 
ไดพากันไปดวยความคิดวา "จักใหไหวพระมหาเจดีย."  ฝายมารดาของ 
พระเถระ  ใหทําจีวรมีราคาบาทหน่ึง๑  สงไปใหบุตรดวยส่ังวา "บุตร 
ของเราจงใหปลงผลแลวหมจีวรนี้  [๕๑๖]  มีภิกษุสงฆแวดลอม  จง 
ไหวพระมหาเจดีย."  บุตรอมาตยมีญาติหอมลอมข้ึนสูลานเจดีย  ทาง 
ประตูดานปราจีน.  พระอภัยเถระมีภิกษุสงฆแวดลอม  ข้ึนสูลานเจดีย 
ทางประตูดานทักษิณ  มาพบกันบุตรอมาตยนั้นที่ลานเจดีย  จึงกลาว 
วา  "ผูมีอายุ ทานเทหยากเยื่อ  ในที่ซึ่งพระมหัลลกเถระไดกวาดไว 
จะจับคูแขงกับเราหรือ ?"  ไดยินวา  ในอัตภาพท่ีลวงไปแลวพระ- 
อภัยเถระ  เปนพระมหัลลกเถระ  ไดกวาดลานเจดียที่กาชรคาม. 
บุตรอมาตยเปนมหาอุบาสก  ถือหยากเยื่อไปเทในที่ซึ่งทานกวาดไว. 
           หลายบทวา  สตฺถุ สาสน  กต  โหติ  มีความวา  ชื่อวาวัตร 
 
๑.  บาลีฉบับบางเปนปาสาทิก  แปลวา  นาเล่ือมใสก็มี ฯ  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 810 

คือการกวาดน้ี  อันพระพุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญ.  
           เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูทําวัตรคือการกวาดน้ัน  จึงเปนอันไดทํา 
ตามคําสอนของพระศาสดา.  เรื่องตอไปนี้  เปนอุทาหรณในขอน้ัน. 
           ไดยินวา  ทานพระสารีบุตร  ไปสูหิมวันตประเทศ  ไมกวาด 
กอนน่ังเขานิโรธที่เง้ือมตําบลหน่ึง.  พระผูมีพระภาคทรงระลึกถงึ  ก ็
ทรงทราบความท่ีพระเถระไมกวาดกอนนั่ง  จึงเสด็จมาทางอากาศทรง 
แสดงรอยพระบาทไวในท่ีซึ่งมิไดกวาดขางหนาพระเถระแลวเสด็จกลับ. 
พระเถระออกจากสมาบัติแลว  เห็นรอยพระบาทของพระผูมีพระภาค 
แลว  ประจงต้ังไวซึ่งความละอายและความเกรงกลัวอยางแรงกลา  คุกเขา 
ลงคิดวา  "พระศาสดาไดทรงทราบความท่ีเราไมกวาดกอนน่ังแลว 
หนอ, บัดนี้เราจักขอใหพระองคทรงทําการทักทวงในทามกลางสงฆ" 
ไปสูสํานักของพระทศพล  ถวายบังคมแลวน่ัง.  พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา  "เธอไปไหน ?  สารีบุตร "  แลวตรัสวา  "บัดนี้  การท่ีไม 
กวาดกอนน่ัง  ไมสมควรแกเธอ  ผูต้ังอยูในตําแหนงเปนรองถัดเราไป." 
จําเดิมแตนั้นมา พระเถระ  เมื่อยืน  แมในสถานท่ีปลดลูกดุม  ไดเอา 
เทาเข่ียหยากเยื่อแลวจึงยืน. 
                        [วาดวยองคของพระวินัยธร] 
           [๕๑๗]  หลายบทวา  อตฺตโน  ภาสปริยนฺต  น  อุคฺคณฺหาติ 
มีความวา  ไมกําหนดท่ีสุดแหงถอยคําของตน  อยางนี้วา  "ในคดีนี้ ได  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 811 

สูตรเทาน้ี  ไดวินิจฉัยเทานี้,  เราจักกลาวสูตรและวินิจฉัยเทาน้ี."  
           แตเมื่อไมกําหนดอยางน้ีวา  "นี้เปนคําตน นี้เปนคําหลังของ 
โจทก,  นี้เปนคําตน  นี้เปนคําหลังของจําเลย,  ในของโจทกและ 
จําเลยน้ี  คําที่ควรเชื่อถือเทาน้ี  คําท่ีไมควรเชื่อถือเทาน้ี"  ชื่อวา 
ไมกําหนดท่ีสุดแหงถอยคําของผูอ่ืน. 
           สองบทวา  อาปตฺตึ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักความทําตาง 
กันแหงอาบัติ ๗ กองวา  "ปาราชิกหรือสังฆาทิเสส"  เปนตน 
           บทวา  มูล  มีความวา  มูลของอาบัติมี ๒ คือ  กายและวาจา, 
ไมรูจักมูล ๒ นั้น. 
           บทวา  สมุทย  มีความวา  สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ ชื่อวาเหตุ 
เกิดของอาบัติ,  ไมรูจักเหตุเกิดของอาบัติ ๖ นั้น.  คําอธิบายวา 
"ไมรูจักวัตถุ   ของอาบัติมีปาราชิกเปนตน "  บาง. 
           บทวา  นิโรธ  มีความวา  ไมรูจักเหตุดับของอาบัติอยางนี้วา 
"อาบัตินี้ยอมดับ  คือ  ยอมระงับดวยการแสดง,  อาบัตินี้  ดวยการ 
อยูกรรม." 
            อน่ึง เมื่อไมรูจักสมถะ ๗  ชื่อวาไมรูจักขอปฏิบัติเปนทางให 
ถึงความดับแหงอาบัติ. 
           วินิจฉัยในหมวด ๕  แหงอธิกรณ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ความวา  "ไมรูวิภาคนี้  คือ  อธกิรณ ๔  ชื่อวาอธิกรณ.  มูล ๓๓ 
ชื่อวามูลแหงอธิกรณ. วิวาทาธิกรณ  มีมูล  ๑๒.  อนุวาทาธิกรณ  มี  
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มูล ๑๔.  อาปตตาธิกรณ  มีมูล ๖.  กิจจาธิกรณ  มีมูล ๑,  มูลเหลาน้ัน 
จักมีแจงขางหนา. 
           สมุฏฐานแหงอธิกรณ ชื่อวาเหตุเกิดแหงอธิกรณ.  วิวาทาธิกรณ 
อาศัยเภทกรวัตถุ  ๑๘  เกดิข้ึน,  อนุวาทาธิกรณ  อาศัยวิบัติ  ๔  เกิดข้ึน, 
อาปตตาธิกรณ  อาศัยกองอาบัติ  ๗  เกดิข้ึน,  กิจจาธิกรณ  อาศัยสังฆกิจ 
๔  อยางเกิดข้ึน." 
           [๕๑๘]  สองบทวา  อธิกรณนิโรธ  น  ชานาติ  มีความวา  ไม 
อาจเพ่ือจะหย่ังถึงเคาเง่ือนจากเคาเง่ือน  ใหวินิจฉัยถึงความระงับโดย 
ธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสนา. 
           อน่ึง  เมื่อไมรูจักสมถะ  ๗ อยางนี้วา  "อธิกรณนี้  ระงับดวย 
สมถะ ๒,  อธิกรณนี้  ระงับดวยสมถะ ๔,  อธิกรณนี้  ระงับดวย 
สมถะ ๓,  อธิกรณนี้  ระงับดวยสมถะ  ๑."  ชื่อวาไมรูจักขอปฏิบัติ 
เปนทางใหถึงความดับแหงอธิกรณ." 
           สองบทวา  วตฺถุ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักวัตถุแหง 
อาบัติ ๗  กองอยางนี้วา  "นี้เปนวัตถุแหงปาราชิก,  นี้เปนวัตถุแหง 
สังฆาทิเสส." 
           บทวา  นิทาน  ไดแก  ไมรูวา  "สิกขาบทน้ี ทรงบัญญัติแลว 
ในนครน้ี  บรรดานครท้ังหลาย  ๗  สกิขาบท  ทรงบัญญัติในนครน้ี. 
           สองบทวา  ปฺตฺตึ  น  ชานาติ  ไดแก  ผูไมรูจักบัญญัติแรก 
ในสิกขาบทน้ัน ๆ. 
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           บทวา อนุปฺยตฺตึ  ไดแก  ไมรูจักบัญญัติเพ่ิมเติม.  
           บทวา  อนุสนฺธิวนปถ  ไดแก  ไมรูจักเพ่ือจะกลาวดวยอํานาจ 
ความสืบเนื่องกันแหงถอยคํา  และความสืบเนื่องกันแหงวินิจฉัย. 
           สองบทวา  ตฺตึ  น  ชานาติ  ไดแก ไมรูจักญัตติทุก ๆ  อยาง. 
           หลายบทวา  ตฺติยา  กรณ  น  ชานาติ  มีความวา  ไมรูจัก 
กิจท่ีจะพึงทําดวยญัตติ.  ชื่อวาญัตติกรรม  ยอมใช  ใน  ๙  สถาน 
มีโอสารณาเปนตน.  ไมรูวา  "เปนผูเขากรรมแลวดวยญัตติ  ในญัตติ- 
ทุติยกรรมและฐัตติจตุตถกรรม." 
           หลายบทวา  น  ปุพฺพกุสโส  โหติ  น  อปรกุสโล  มีความวา 
ไมรูจักคําท่ีจะสวดกอน  และคําท่ีจะพึงสวดทีหลังบาง,  ไมรูวา 
ธรรมดาญัตติ  ตองต้ังกอน  ไมควรต้ังทีหลัง"  บาง. 
           สองบทวา  อกาลฺู  จ  โหติ  มีความวา  ไมรูจักเวลา   คือ 
ไมไดรับเผดียง  ไมไดรับเชิญ  ก็สวด  คือ  ไมรูจักทั้งกาลญัตติ 
ทั้งเขตญัตติ  ทั้งโอกาสแหงญัตติ. 
                            [วาดวยภิกษุผูอยูปา] 
           สองบทวา  มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตา  ไดแก  ไมรูจักอานิสงสใน 
ธุดงค  เพราะเปนคนงมงายดวยไมรูทั่วทุก ๆอยาง. 
           [๕๑๙]  บทวา  ปาปจฺโฉ  ไดแก   ปรารถนาปจจัยลาภ  ดวย 
การอยูปานั้น.  
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           บทวา  ปวิเวก  ไดแก  กายวิเวก  จิตตวิเวก  อุปธิวิเวก.  
           บทวา  อิทมฏ ิต  มีวิเคราะหวา  ประโยชนแหงการอยูปาน้ัน 
ยอมมีดวยปฏิบัติงามนี้  เพราะเหตุนั้น  การอยูปานัน้  ชื่อวา  อิทมฏ ิ 
(มีประโยชนดวยการปฏบิัติงามน้ี).  ความเปนแหงการอยูปามีประโยชน 
ดวยการปฏบิัติงามนี้  ชื่อวา  อิทมฏ ิตา,  อาศัยการอยูปามีประโยชน  
ดวยการปฏบิัติงามน้ีนั่นแล, อธิบายวา  "ไมอิงโลกามิสนอยหน่ึงอ่ืน." 
                     [วาดวยองคของภิกษุผูตองถือนิสัย] 
           สองบทวา  อุโปสถ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักอุโบสถ  ๙ อยาง. 
           บทวา  อุโปสถกมมฺ  ไดแก  ไมรูจักอุโบสถกรรม ๔ อยาง 
ตางโดยชนิดมีเปนวรรคโดยอธรรมเปนตน. 
            บทวา  ปาฏิโมกฺข  ไดแก  ไมรูจักมาติกา ๒ อยาง. 
           บทวา  ปาฏิโมกขฺทฺุเทส  ไดแก  ไมรูจักปาฏโิมกขุทเทส  ๙ อยาง 
แมทั้งหมด. 
           บทวา  ปวารณ  ไดแก  ไมรูจักปวารณา  ๙ อยาง.  ปวารณา- 
กรรมคลายกบัอุโบสถกรรมน่ันแล. 
                           [วินิจฉัยในอปาสาทิกปญจกะ] 
           วินิจฉัยในอปาสาทิกปญจกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           อกุศลกรรม  มีกายทุจริตเปนตน  เรียกวากรรมไมนาเลื่อมใส. 
           กุศลกรรม  มีกายสุจริตเปนตน  เรียกวากรรมนาเลื่อมใส. 
           บทวา  อติเวล   มีความวา  คลุกคลีอยูในสกลุท้ังเกิน  
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เวลา  คือ  สิน้กาลมากกวา  อยูในวิหารนอย.  การที่กิเลสทั้งหลาย 
หยั่งลงในภายใน  ชื่อวาชอง. 
           บทวา  สงฺกิลิฏ  ไดแก  อาบัติตางโดยชนิดในเพราะทุฏ ุลลวาจา 
และอาบัติในเพราะกายสังสัคคะเปนอาทิ. 
           วินิจฉัยในวิสุทธิปญจกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ปวารณาท้ัง ๙ อยาง  พึงทราบโดยปวารณาศัพท. 
           บทที่เหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                            พรรณนาหมวด  ๕ จบ. 
                             [ พรรณนาหมวด ๖] 
           วินิจฉัยในหมวด ๖ พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ฉ   สามีจิโย  ไดแก สามีจิกรรม ๖  เฉพาะใน 
ภิกขุปาฏิโมกข  เหลาน้ี  คือ  "ภิกษุนั้นก็เปนอันมิไดอัพภาน,  และ 
ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  กเ็ปนอันพระพุทธเจาจะพึงทรงติเตียน  นี้เปน 
สามีจิกรรมในเรื่องนั้น,  วา  "ทานจงทวงเอาทรัพยของทานคืน,  ทรัพย 
ของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย"  ดังน้ี  ๕๒๐  นี้เปนสามีจิกรรมใน 
เรื่องนั้น,  วา  "ภิกษุ นี้บาตรของทาน  พึงทรงไว  กวาจะแตก" 
ดังน้ี  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น,  "นําออกจากท่ีนั้นแลวพึงแบงปน 
กับภิกษุทั้งหลาย"  นี้เปนสามีจิกกรมในเรื่องนั้น,  "อันภิกษุผูศึกษาอยู 
ควรรูถึง,  ควรสอบถาม,  ควรตริตรอง,  นี้เปนสามีจิกรรมในเรือ่ง 
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           นั้น, ดวยหมายวา  ของผูใด  ผูนั้นจักไดเอาไป" นี้เปนสามีจิกรรม  
ในเรื่องนั้น." 
           สองบทวา  ฉ  เฉทนกา  ไดแก  อาบัติ  ๕  ที่กลาวไวในหมวด ๕ 
กับผาสําหรับอาบน้ําของภิกษุณีรวมเปน ๖. 
           บทวา  ฉหากาเรหิ  ไดแก  ความเปนผูไมละอาย,  ความไม 
รู,  ความเปนผูสงสัยแลวขืนทํา,  ความเปนผูมีความสําคัญวาควร  ใน 
ของท่ีไมควร,  ความเปนผูมีความสําคัญวาไมควร  ในของที่ควร 
ความลืมสติ. 
           ในอาการ ๖ นั้น  เมื่อตองอาบัติ  เพราะไตรจีวรและสัตตาหกาลิก 
กาวลวง  ๑  ราตรี  ๖  ราตรี  และ ๗  วันเปนตน  ชื่อวาตองเพราะ 
ความลืมสติ.  ที่เหลือมีนยัดังกลาวแลวน้ันแล. 
           หลายบทวา  ฉ  อานิสสา  วินยธเร  ไดแก  อานิสงส  ๕ ที่ 
กลาวแลวในหมวด  ๕  รวมเปน ๖  กบัทั้งอานิสงสนี้  คือ  "อุโบสถ 
เปนหนาที่ของพระวินัยธรน้ัน." 
           สองบทวา  ฉ  ปรมานิ  มีความวา  พึงทรงอติเรกจีวรไว ๑๐ วัน 
เปนอยางยิ่ง,  ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว  ๑  เดือนเปนอยางยิ่ง,  ภิกษุ 
นั้น  พึงยินดีจีวรมีอุตตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางยิ่งจากจีวรเหลา- 
นั้น,  พึงเขาไปยืนนิ่งตอหนา  ๖  ครั้นเปนอยางยิ่ง  อนึ่ง  ภิกษุให 
ทําสันถัตใหมแลว  พึงทรงไวใหได ๖ ป  เพราะฉะนั้น  สันถตัใหมอัน 
ภิกษุพึงทรงไวโดยกาลมี ๖ ปเปนอยางยิ่ง,  (ขนเจียมเหลาน้ัน)  อัน  
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ภิกษุ...พึงถือไปดวยมือของตนเอง  ตลอดระยะทาง ๓  โยชนเปน  
อยางยิ่ง,  พึงทรงอติเรกบาตรไวได   ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง,  พึงเก็บ 
(เภสัชเหลาน้ัน)  ไวฉันได  ๗  วันเปนอยางยิ่ง,  ภิกษุนั้น  พึงอยู 
ปราศจากจีวรนั้นได  ๖ คืนเปนอยางยิ่ง,  ภิกษุณี  พึงจายผาหมหนาว 
มีราคา ๑๖  กหาปณะเปนอยางยิ่ง,  ภิกษุณี  พึงจายผาหมฤดูรอน 
มีราคา ๑๐ กหาปณะเปนอยางยิ่ง,  ภิกษุณี  (เมื่อทําความสะอาด 
ดวยนํ้า)  พึงลวงได  ๒  องคุลีเปนอยางยิ่ง,  เขียงเทาเตียง  ใหมี  ๘ นิ้ว 
เปนอยางยิ่ง,  ไมชําระฟน  ใหมี  ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง,  รวมเปนอยางยิ่ง 
๑๔ นี้  ดวยประการฉะน้ี.  
           ในอยางยิ่ง  ๑๔  นัน้  ๖  ขอแรก  เปนหมวด ๖ อันหน่ึง, ตอไป 
นั้น พึงจัดหมวด ๖  เหลาอ่ืนบาง  โดยนัยมีอาทิ  คือ  "ชกัออกเสีย 
หมวดหน่ึง  ที่ยังเหลือจักเขาเปนหมวดอันหน่ึง ๆ." 
           [๕๒๑]  สองบทวา  ฉ   อาปตฺติโย  ไดแก  หมวดหก  ๓  หมวดท่ี 
กลาวแลวในอันตรเปยยาล. 
           สองบทวา  ฉ  กมฺมานิ  ไดแก  ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม 
ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม รวมเปน  ๔ ทั้งกรรม  ๒  ทีก่ลาว 
เพราะไมเปนอาบัติ  และเพราะไมทําคืนอาบัติ  รวมเปน ๑, กรรม ๑ 
เพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก. 
           บทวา  ฉ  นหาเน  ไดแก  (อนุบญัญัติ ๖)  เพราะอาบนํ้า  ยัง 
หยอนกึ่งเดือน. 
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           หมวดหก  ๒  หมวดวาดวยจีวรที่ทําคางเปนตน ไดอธิบายไวแลว 
ในกฐินขันธกะ. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                           พรรณนาหมวด  ๖  จบ. 
                              [พรรณนาหมวด ๗] 
           วินิจฉัยในหมวด ๗  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  สตฺต  สามีจิโย  มคีวามวา พึงทราบสามีจิกรรม ๗ 
เพราะเพ่ิมขอวา  "ภิกษุณีนั้น  ก็เปนอันมิไดอัพภาน  ภิกษุณีทั้งหลาย 
เหลาน้ัน  ก็เปนอันพระพุทธเจาจะพึงทรงติเตียน นี้เปนสามีจิกรรมใน 
เรื่องนั้น"  นี้  เขาในสามีจิกรรม  ๖  ทีก่ลาวมาแลวในหนหลัง. 
           หลายบทวา  สตฺต  อธมมฺิกา  ปฏิ ฺาตกรณา  ไดแก  ทํา 
ตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรม ๗  ที่ทรงแสดงแลวในสมถขันธกะ  อยาง 
นี้วา  "ภิกษุตองปาราชิก อันภิกษุผูตองปาราชิก  โจทกอยู จึง 
ปฏิญญาวา  "ขาพเจาตองสังฆาทิเสส"  สงฆปรับเธอดวยสังฆาทิเสส, 
ชื่อวาทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม."  แมทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม 
ก็ไดทรงแสดงแลวในสมถขันธกะน้ันแล. 
           หลายบทวา  สตฺตนฺน  อนาปตฺติ  สตฺตาหกรณีเยน  คนตุนี้ 
ไดกลาวแลวในวัสสูปนายิกขันธกะ. 
           สองบทวา  สตฺตานิสสา  วินยธเรมีความวา  อานิสงส  ๕  
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ที่กลาวแลวในหมวด  ๕ กับ  ๒  อานิสงสนี้  คือ  "อุโบสถ  ปวารณา 
เปนหนาที่ของพระวินัยธรน้ัน"  จึงรวมเปน ๗. 
           สองบทวา  สตฺต  ปรมานิ  ไดแก  อยางยิ่งท่ีกลาวแลวใน 
หมวด ๖ นั่นแล  พึงจัดดวยอํานาจหมวด ๗. 
           หมวดเจ็ด  ๒ หมวด  มีวาดวยจีวรที่ทําแลวเปนอาทิ ไดแสดง 
แลวในกฐินขันธกะ.  หมวดเหลาน้ี  คือ  "อาบัติที่ตองเห็น  ไมมีแก 
ภิกษุ, อาบัติที่ตองเห็น  มีแกภิกษุ,  อาบัติที่ตองทําคืน  มีแกภิกษุ, 
เปนหมวดเจ็ด ๓ หมวด. 
           [๕๒๒]  อธัมมิกะ  ๒  หมวด,  ธัมมิกะ  ๑  หมวด.  ทั้ง ๓ หมวด 
นั้น  ไดแสดงแลวในจัมเปยยขันธกะ. 
           บทวา  อสทฺธมฺมา  ไดแก  ธรรมของอสัตบุรุษ  หรือธรรม 
ที่ไมสงบ ,  อธิบายวา  "ธรรมไมงาม  คือ เลว  ลามก." 
           บทวา  สทฺธมฺมา  ไดแก  ธรรมของสัตบุรุษ  คือ  ของพระ 
อริยะ  มีพระพุทธเจาเปนตน  หรือธรรมท่ีสงบ, อธิบายวา  "ธรรม 
ที่งาม  คือ  สูงสุด." 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                              พรรณนาหมวด ๗ จบ.  
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                            [พรรณนาหมวด ๘] 
           วินิจฉัยในหมวด ๘  พึงทราบดังน้ี :-  
           บทวา  อฏานิสเส  ไดแก  อานิสงส ๘ ที่ตรสัไวในโกสัมพิก- 
ขันธกะอยางน้ี  คือ  "เราทั้งหลายจักไมทําอุโบสถกับภิกษุนี้  จักเวน 
ภิกษุนี้เสีย  ทําอุโบสถ,  ไมพึงปวารณากับภิกษุนี้,  จักไมทําสังฆ- 
กรรมกับภิกษุนี้,  จักไมนั่งบนอาสนะกับภิกษุนี้,  จักไมนั่งในท่ีดื่มยาคู 
กับภิกษุนี้,  จักไมนั่งในหอฉันกับภิกษุนี้,  จักไมอยูในที่มุงอันเดียวกัน 
กับภิกษุนี้,  จักไมทําการกราบ,  ลุกข้ึนรับ,  อัญชลีกรรม,  สามีจิ- 
กรรม,  ตามลําดับผูแกกับภิกษุนี้,  เวนภิกษุนี้เสีย  จึงจักทํา"  แมใน 
หมวด ๘ ที ่๒ ก็นัยนี้แล. 
           จริงอยู  แมหมวด  ๘ ที ่๒ นั้น  อันพระผูมีพระภาคไดตรัสไว 
ในโกสัมพิกขันธกะอยางน้ีเหมือนกัน. 
           สองบทวา  อฏเ  ยาวตติยกาไดแก  สังฆาทิเสสท่ีเปนยาว- 
ตติยกะ  ๔  ในสังฆาทิเสส  ๑๓  ของภิกษุทั้งหลาย  สังฆาทิเสสท่ีเปน 
ยาวตติยกะ  ๔  ที่ไมทั่วไปดวยพวกภิกษุ  ในสังฆาทิเสส  ๑๗  ของ 
ภิกษุณีทั้งหลาย   จึงรวมเปนยาวตติยกะ ๘. 
           หลายบทวา  อฏหากาเรหิ  กลุานิ  ทูเสติ  มีความวา  ยอม 
ประทุษรายตระกูล  ดวยอาการ  ๘ เหลาน้ี  คือ  "ดวยดอกไมบาง, 
ผลไมบาง,  จุณณบาง,  ดินเหนียวบาง,  ไมสีฟนบาง,  ไมไผบาง, 
เยียวยาทางแพทยบาง,  รบัใชสงขาวบาง."  
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           มาติกา ๘  (เพ่ือเกิดข้ึนแหงจีวร)  กลาวแลวในจีวรขันธกะ  
มาติกา  ๘ ขอหลัง  (เพ่ือรื้อกฐิน)  ไดกลาวแลวในกฐินขันธกะ. 
           สองบทวา  อฏหิ  อสทฺธมฺเมหิมีความวา  ดวยลาภ  ๕๒๓ 
มิใชลาภ,  ดวยยศ  มิใชยศ,  ดวยสักการะ  มิใชสักการะ, ดวย 
ความเปนผูมีปรารถนาลามก,  ดวยความเปนผูมีปาปมิตร. 
           ชื่อวาโลกธรรม ๘ คือ  "ยินดีในลาภ  ยินรายในมิใชลาภ 
ยินดีในยศ  สรรเสริญ  สขุ  ยินรายในมิใชยศ  นินทา  ทุกข." 
           สองบทวา อฏงฺคิโต  มุสาวาโทไดแก  มุสาวาทท่ีประกอบ 
ดวยองค ๘ คือ  " ๗  องคที่มาในบาลีกับองคนี้ คือ  "ต้ังความหมาย" 
จึงเปนมุสาวาทประกอบดวยองค ๘." 
           สองบทวา  อฏ  อุโปสถงฺคานิไดแก  องค  ๘  ที่พระผูมี- 
พระภาคตรัสไวอยางนี้วา :- 
              "ไมพึงฆาสัตว,  ไมพึงถึงเอาของที่เขาไมให,  ไมพึง 
              กลาวเท็จ,  ไมพึงดื่มน้ําเมา,  พึงเวนจากเมถุนธรรม 
              ความประพฤติไมประเสริฐ,  ไมพึงบริโภคอาหาร 
              ในเวลาวิกาลตลอดราตรี,  ไมพึงทัดทรงระเบียบ 
              ดอกไม,  ไมพึงไลทาเครื่องหอม,  พึงนอนบนเตียง 
              บนพ้ืน  หรือบนเครื่องลาดท่ีสมควร,  บัณฑิต 
              ทั้งหลายกลาวอุโบสถมีองค  ๘ นี้แล  อันพระพุทธเจา  
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           ผูถึงท่ีสุดแหงทุกข  ทรงประกาศแลว.๑  
           สองบทวา  อฏเ  ทูเตยฺยงฺคานิไดแก  องค  ๘  ที่พระผูมี- 
พระภาคตรัสไวในสังฆเภทขันธกะ  โดยนัยมีอาทิวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูฟงดวย  เปนผูใหผูอ่ืนฟงดวย. 
           ติตถิยวัตร  ไดทรงแสดงแลวในมหาขันธกะ.๒ 

           ของเค้ียวของฉัน  ไมเปนเดนและเปนเดน  ไดทรงแสดงแลว 
ในปวารณาสิกขาบท.๓ 

           สองบทวา  อฏนฺน  ปจฺจุฏาตพฺพมีความวา ในโรงฉัน 
พึงลุกข้ึนรับแกภิกษุณีผูแกทั้งหลาย, แมอาสนะก็พึงใหแกภิกษุณี 
เหลาน้ันแท. 
           บทวา  อุปาสิกา  ไดแกนางวิสาขา. 
           สองบทวา  อฏานิสสา  วินยธเรมีความวา  พึงทราบ 
อานิสงส  ๘  เพราะเติมอานิสงส ๓  นี ้  คือ  "อุโบสถ  ปวารณา  สังฆ- 
กรรม  เปนหนาท่ีของวินัยธรน้ัน,  เขาในอานิสงส  ๕  ที่กลาวแลวใน 
หมวด ๕." 
           [๕๒๔ ] สองบทวา  อฏ  ปรมานิไดแก  พึงทราบอยางยิ่ง 
ทั้งหลายท่ีกลาวแลวในหนหลังน่ันเอง  แตจัดดวยอํานาจหมวด ๘. 
           หลายบทวา  อฏสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมาวตฺติตพฺพไดแก  ใน 
ธรรม ๘  ที่ทรงแสดงในสมถขันธกะ  โดยนัยมีขอวา  "ไมพึงงด 
 
๑  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๗๖.  ๒.  มหาวคฺค.  ๔/๑๔๓.  ๓.  มหาวิภงฺค.  ๒/๓๓๒. 
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อุโบสถแกภิกษุผูปกตัตต,  ไมพึงงดปวารณาแกภิกษุผูปกตัตต" เปนอาทิ. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล.  
                            พรรณนาหมวด ๘ จบ. 
                               [พรรณนาหมวด ๙] 
           วินิจฉัยในหมวด ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  นว  อาฆาตวตฺถูนิไดแก  อาฆาตวัตถุ  ๙  มผูีก 
อาฆาตวา  "เขาไดประพฤติไมเปนประโยชนแกเรา"  เปนอาทิ. 
           สองบทวา  นว  อาฆาตปฏิวินยาไดแก  อุบายกําจัดอาฆาต ๙ 
มีขอวา  "บุคคลยอมกําจัดอาฆาตเสีย  ดวยคิดวา  "เมื่อเราผูก 
อาฆาตอยูวา  "เขาไดประพฤติไมเปนประโยชนแกเรา  ความไม 
ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนนั้น  เราจะพึงไดในบุคคลน้ี  จากไหน" 
ดังน้ี  เปนอาทิ. 
           สองบทวา  นว  วนีีตวตฺถูนิไดแก  ความงด,  ความเวน, 
ความกําจัดเสียดวยอริยมรรค  จากวัตถุแหงอาฆาต  ๙. 
           หลายบทวา  นวหิ  สงฺโฆ  ภชิฺชติไดแก  ความแตกแหงสงฆ 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  "อุบาลี  ความราวแหงสงฆและความแตก 
แหงสงฆยอมมีแกภิกษุ  ๙  รูปบาง  เกิดกวา  ๙  รปูบาง"  ดังน้ี. 
           สองบทวา  นว  ปรมานิไดแก  พึงทราบอยางยิ่งท้ังหลายที่  
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กลาวแลวในหนหลังน่ันแล  แตจัดดวยอํานาจหมวด ๙.  
           ธรรมชื่อวามีตัณหาเปนมูล  ไดแก  ความแสดงอาศัยตัณหา 
ลาภอาศัยความแสวง.  ตัดสินอาศัยลาภ.  ความรักดวยพอใจอาศัย 
ตัดสิน. ความตกลงใจอาศัยความรักดวยความพอใจ.  ความหวง 
อาศัยความตกลงใจ.  ความตระหน่ีอาศัยความหวง.  ความอารักขา 
อาศัยความตระหนี่.  การฉวยไมพลอง  การฉวยศัสตรา  ทะเลาะ 
แกงแยงโตเถียง กลาววา  มึง  ๆ  ความสอเสียดและกลาวเท็จ  มีความ 
อารักขาเปนเหตุ.      
           บทวา  นววิธมานา  ไดแก  มานะของบุคคล  ผูดีกวาวา 
"เราเปนคนดีกวา"  เปนตน. 
           สองบทวา นว  จวีรานิมีความวา จีวรที่พระผูมีพระภาค 
ตรัสโดยนัยมีอาทิวา  "ไตรจีวร"  หรอืวา  "ผาอาบนํ้าฝน." 
           บทวา  น  วิกปฺเปตพฺพานิมีความวา  จําเดิมแตกาลท่ีภิกษุ 
อธิษฐานแลว  ไมควรวิกัปป. 
           หลายบทวา  นว  อธมฺมิกานิ  ทานานิมีความวา  [๕๒๕]  ทาน 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา  "นอมลาภท่ีเขานํามาเพ่ือสงฆ  ไป 
เพ่ือสงฆหมูอ่ืนก็ตาม  เพ่ือเจดียก็ตาม  เพ่ือบุคคลก็ตาม.  นอมลาภ 
ที่เขานํามาเพ่ือเจดีย  ไปเพ่ือเจดียอ่ืนก็ตาม  เพ่ือสงฆก็ตาม,  เพ่ือ 
บุคคลก็ตาม  นอมลาภท่ีเขานํามาเพื่อบุคคล  ไปเพ่ือบุคคลอ่ืนก็ตาม 
เพ่ือสงฆก็ตาม  เพ่ือเจดียก็ตาม." 
 
*  ติจีวรนฺติ  วา  วสฺสิกสาฏิกาติ  วา 
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           หลายบทวา  นว  ปฏิคฺคหา  ปริโภคา  ไดแก รับและบรโิภค 
ทานเหลาน้ันเอง.  
           หลายบทวา ตีณิ  ธมฺมิกานิ  ทานานิ  ไดแก  ทาน  ๓ นี ้ คือ 
"ใหของท่ีเขาถวายสงฆแกสงฆเทาน้ัน,  ใหของท่ีเขาถวายเจดียแก 
เจดียเทาน้ัน, ใหของท่ีเขาถวายบุคคลแกบุคคลเทาน้ัน.  แมการรบั 
และบริโภค  ก็คือรับและบริโภคทาน  ๓ นั้นแล. 
           หลาบบทวา  นว  อธมมฺิกา  สฺตฺติโย  ไดแก  ติกะ ๓ ที ่
ทรงแสดงแลวในสมถขันธกะอยางนี้  คือ  "บุคคลเปนอธัมมวาที, 
ภิกษุมากหลายเปนอธัมมวาที,  สงฆเปนอธัมมวาที.  แมบัญญติัที่ 
ชอบธรรมกท็รงแสดงแลวในสมถขันธกะน้ันแล  โดยนัยมีอาทิวา 
"บุคคลเปนธัมมวาที"  ดังน้ี. 
           หมวดเกา  ๒  หมวด  ในกรรมไมเปนธรรม  พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสไวแลวดวยอํานาจแหงปาจิตตีย  ในนิทเทสแหงสิกขาบทที่ ๑ 
แหงโอวาทวรรค.๑ 

           หมวดเกา ๒  หมวด  ในกรรมเปนธรรม  พระผูมีพระภาคได 
ตรัสแลว  ดวยอํานาจแหงทุกกฏ  ในนทิเทสแหงสิกขาบทท่ี ๑  แหง 
โอวาทวรรคน้ันเหมือนกัน. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                                 พรรณนาหมวด  ๙  จบ. 
 
๑.  มหาวภิงฺค  ๒/๒๗๑ 
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                            [พรรณนาหมวด  ๑๐] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๑๐ พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ทส  อาฆาตวตฺถูนิไดแก  อาฆาตวัตถุ ๙  ที่กลาว 
แลวในหมวด ๙  กับขอน้ี  "ก็หรือ  อาฆาต  ยอมเกิดข้ึนใน 
อัฏฐานะ"  จึงรวมเปน ๑๐.  แมอุบายกําจัดอาฆาต  พึงทราบอุบาย ๙ 
ที่กลาวแลวในหมวด ๙ นั้น  รวมเปน ๑๐ ทั้งขอน้ีวา  "ก็หรือ  อาฆาต 
เกิดในอัฏฐานะ;  จึงกําจัดอาฆาตเสียดวยพิจารณาวา 'ขอน้ัน  เรา 
จะพึงไดในผูนี้จากไหน." 
           สองบทวา   ทส  วินีตวตฺถูนิไดแก  วินีตวัตถุ  ๑๐  กลาวคือ 
เวนจากอาฆาตวัตถุ  ๑๐. 
           [๕๒๖]  สองบทวา  ทสวตฺถุกา  มิจฺฉาทิฏ ิไดแก  พึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงวัตถุวา  "ผลแหงทานอันบุคคลใหแลว  ไมมี"  เปน 
อาทิ. 
           สัมมาทิฏฐิ  พึงทราบดวยอํานาจวัตถุวา   "ผลแหงทานอัน 
บุคคลใหแลว  มีอยู"  เปนอาทิ. 
           สวนอันตคาหิกทิฏฐิ  พึงทราบดวยอํานาจแหงความเห็นวา 
"โลกเท่ียง"  เปนอาทิ. 
           มิจฉัตตะ  ๑๐  มมีิจฉาทิฏฐิเปนตน  มีมิจฉาวิมุตติเปนปริโยสาน. 
ทิฏฐิที่ตรงกันขาม  เปนสัมมัตตะ. 
           การจับสลาก  ทรงแสดงแลวในสมถขันธกะ. 
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           หลายบทวา  ทสหงฺเคหิ  สมนนฺาคโต  ภิกฺข ุ อุพฺพาหิกาย 
สมฺมนฺติพฺโพไดแก  ดวยองค  ๑๐  ที่ตรสัไวในสมถขันธกะ  โดยนัย 
มีคําวา  "เปนผูมีศีล"  เปนตน. 
           โทษ ๑๐ ประการ  ในการเขาสูภายในวังหลวง  ไดทรงแสดง 
แลวในราชสกิขาบท.๑ 

           สองบทวา  ทส ทานวตฺถูนิไดแก  ขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ระเบียบ 
ของหอม  เครื่องทา  ที่นอน  ที่พัก  เชือ้ประทีป. 
           สองบทวา  ทส  รตนานิไดแก  แกว ๑๐ ประการ  มีมกุดา  มณี 
ไพฑูรย  เปนตน. 
           สองบทวา  ทส  ปสุกูลาปมีความวา  อุปสัมบันพึงทําความ 
ขวนขวายในจีวรเหลาน้ี  คือ  "ผาท่ีตกท่ีปาชา  ผาที่ตกประตูตลาด 
ผาท่ีหนูกัด  ผาที่ปลวกกัด  ผาที่ถูกไฟไหม  ผาท่ีโคกัด  ผาท่ีแพะกัด 
ผาหมจอมปลวก  ผาท่ีเขาทิ้งในท่ีอภิเษก  ผาท่ีเขานําไปสูปาชาแลว 
นํากลับมา.  
           ในอรรถกถากุรุนทีกลาววา  "จีวรสาธารณะ ๑๐ นั้น  ไดแก 
จีวร ๑๐ ชนดิ  ดวยอํานาจจีวรที่พระธรรมสังคาหกจารยกลาววา 
"ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอมทรงจีวรทั้งหลายมีจีวรเขียวลวนเปนตน." 
           แตในมหาอรรถกถากลาววา  "ไดแก  จีวร  ๑๐ ชนิด  เพ่ิมผา 
อาบนํ้าหรือผาคาดนม  (ของภิกษุณี)  เขาในจีวรที่ควร ๙ ชนิด." 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ๒/๔๘๔. 
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           บุคคลท่ีไมควรไหว  ไดแสดงแลวในเสนาสนขันธกะ.  
           อักโกสวัตถุ  ไดแสดงแลวในโอมสวาทสิกขาบท.๑ 

           อาการ ๑ ไดแสดงแลวในเปสุญญสิกขาบท.๒ 

           สองบทวา  ทส  เสนาสนานิ  ไดแก  เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน 
เครื่องรองรักษาพ้ืน  เสื่อสําหรับปูทับขางบน  ทอนหนังสําหรับรอง 
นั่ง  ผาปูนอน  เครื่องลาดทําดวยหญา  เครื่องลาดทําดวยใบไม. 
           หลายบทวา  ทส  วรานิ  ยาจึสุ  มีความวา  นางวิสาขาได 
ขอพร ๘ ประการ,  [๕๒๗]  พระเจาสุทโธทนะไดทรงขอพร ๑  หมอ 
ชีวกไดขอพร ๑. 
           อานิสงสแหงยาคู  และอกัปปยมังสะ  ไดทรงแสดงแลวใน 
เภสัชชขันธกะ. 
           บทที่เหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                             พรรณนาหมวด ๑๐ จบ. 
                               [พรรณนาหมวด ๑๑] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๑๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  เอกาทส  ไดแก  บุคคล  ๑๑  พวก  มบีัณเฑาะกเปนตน. 
           สองบทวา  เอกาทส  ปาทุกาไดแก  เขียงเทา  ๑๐  อยาง 
เปนวิการแหงรตนะ  เขียงเทาไม  ๑, สวนเขียงเทาทําดวยหญาสามัญ 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ๒/๑๖๔.  ๒.  มหาวภิงฺค.  ๒/๖๗๔. 
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หญาปลอง  และหญามุงกระตายเปนตน  จัดเขาพวกเขียงเทาไม  
เหมือนกัน. 
           สองบทวา  เอกาทส  ปตฺตา  ไดแก  บาตรที่ทําดวยรตนะ ๑๐ 
ชนิด  รวมทัง้บาตรท่ีทําดวยทองแดงหรือทําดวยไม. 
           สองบทวา  เอกาทส  จีวราน ิ ไดแก  จีวรเขียวลวนเปนตน. 
           สองบทวา  เอกาทส  ยาวตติยา  ไดแก  อุกขิตตานุวัตติกา ๑ 
สังฆาทิเสสของภิกษุณี ๘  อริฏฐสิกขาบท  ๑  จัณฑกาฬีสิกขาบท ๑. 
           อันตรายิกธรรมทัง้หลาย  อันภิกษุณีผูสวดกรรมวาจาพึงถาม 
มีขอวา  "น  สมนิมิตฺตา"  เปนตน  ชื่อวาอันตรายิกธรรม ๑๑. 
           หลายบทวา  เอกาทส  จีวารนิ  อธิฏาตพฺพานิไดแก 
ไตรจีวร  ผาอาบนํ้าฝน  ผานิสีทนะ  ผาปูนอน  ผาปดฝ  ผาเช็ดหนา 
บริขารโจล  ผาอาบน้ํา  ผาคาดนม. 
           บทวา  น   วิกปฺเปตพฺพานิมีความวา  จีวร ๑๑  ชนิดนั้นแล 
จําเดิมแตกาลท่ีอธิษฐานแลว  ไมควรวิกัปป. 
           ลูกดุมและลูกถวิล  มี ๑๑ อยาง รวมทั้งท่ีถักดวยดาย.  ทั้งหมดน้ัน 
ไดแสดงแลวในขุททกขันกะ. 
           ปฐพี  ไดแสดงแลวในปฐวีสิกขาบท.๑ 

           ระงับนิสัย  จากอุปชฌาย ๕  จากอาจารย  ๖ รวมเปน ๑๑ 
อยางนี้. 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ๒/๒๓๐.  
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           บุคคลไมควรไหว  รวมทั้งบุคคลผูเปลือยกายจึงเปน ๑๑,  บุคคล  
ไมควรไหวทั้งหมดน้ัน  ไดแสดงแลวในเสนาสนขันธกะ. 
           อยางยิ่ง ๑๑ พึงทราบในอยางยิ่ง  ๑๔  ที่กลาวแลวในหนหลัง 
แตจัดดวยอํานาจหมวด ๑๑. 
           สองบทวา  เอกาทส  วรานิไดแก  พร ๑๐ ประการที่กลาว 
แลวในหนหลัง  กับพรท่ีพระนางมหาปชาบดีทูลขอ. 
           [๕๒๘]  สีมาโทษ ๑๑ อยาง  จักมาในกัมมวรรค  โดยนัยมีคําวา 
"สมมติสีมาเล็กเกินนัก"  เปนอาทิ. 
           ข้ึนชือ่วา  โทษ ๑๑ ประการ  ในบุคคลผูดา  ผูกลาวขู  พึง 
ทราบโดยพระบาลีวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นใด  ผูดา  ผูกลาวขู 
เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย  มักดาวาพระอริยะ,  ขอท่ีภิกษุนั้น  ไม 
พึงประสบความฉิบหาย ๑๑  อยางใดอยางหน่ึง  นั่นมิใชฐานะ  มิใช 
โอกาส.  ความฉิบหาย ๑๑ อยาง  คืออะไรบาง ?  คือ  "ภิกษุนั้นไม 
บรรลุคุณท่ีไมบรรล ุ๑  เสื่อมจากคุณที่ไดบรรลุแลว ๑ สัทธรรมของ 
ภิกษุนั้นไมผองใส  ๑  ภิกษุนั้น  ยอมเปนผูมีความดูหม่ินในพระสัท- 
ธรรม ๑  เบื่อหนายประพฤติพรหมจรรย ๑  ตองอาบัติที่เศราหมอง 
อยางใดอยางหนึ่ง  ๑  ลาสิกขาเวียนมาเปนคนเลว ๑  ถกูความเจ็บไข 
คือโรคอยางหนัก ๑  ถึงความคลั่งเปนหา  ๑  ยอมหลงใหลทํากาล- 
กิริยา  ๑  เบือ้งหนาแตมรณะเพราะแตกแหงกาย  ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต นรก ๑."  ก็พระพุทธวจนะ  พระผูมีพระภาคทรง 
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ประสงควา  "สัทธรรม"  ในบทวา สทฺธมฺมสฺส  นี ้ 
           บทวา  อาเสวิตาย  ไดแก  เสพมาตั้งแตแรก. 
           บทวา  ภาวิตาย  ไดแก  ใหสําเร็จ  หรือใหเจริญ. 
           บทวา  พหุลีกตาย  ไดแก การทําบอย ๆ. 
           บทวา  ยานีกตาย  ไดแก  ทําใหคลายยานท่ีเทียมไวดีแลว. 
           บทวา วตฺถุกตาย  ไดแก  ทําใหเปนคุณต้ังม่ัน  โดยประการ 
ที่จะต้ังม่ัน.  
           บทวา  อนุฏ ิตาย  ไดแก  ประพฤติเนือง ๆ.  อธิบายวา 
"อธิษฐานเปนนิตย." 
           บทวา  ปริจิตาย ไดแก  สะสมโดยรอบ  คือ  สะสมในทิศ 
ทั้งปวง  คือ  สะสมท่ัวถึง.  อธิบายวา  "ใหเจริญยิ่ง ๆ ." 
           บทวา  สุสมารทฺธาย  ไดแก  ปรารภดีพรอม.  อธิบายวา 
"นอมเขาไปสูความเปนผูชํานาญ." 
           สองบทวา  น ปาปก  สุปนมีความวา  ไมฝนเห็นเฉพาะที่ 
ลามกเทาน้ัน,  แตยอมฝนเห็นที่ดี  คือ  ที่เปนเหตุแหงความเจริญ. 
           สองบทวา  เทวตา  รกขฺนฺติมีความวา  อารักขเทวดาทั้งหลาย 
ยอมจัดต้ังการรักษาที่ชอบธรรม. 
           [๕๒๙]  หลายบทวา  ตุวฏ  จิตฺต  สมาธิยติไดแก  จิตยอม 
ต้ังม่ัน  (เปนสมาธิ)  เร็ว. 
           สองบทวา  อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฌฺนฺโตมีความวา  เมื่อไมกระทํา 
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ใหแจงซ่ึงพระอรหัต  ซึ่งยิ่งกวาเมตตาฌานข้ึนไป  คงเปนเสขบุคคล 
หรือปุถุชนกต็าม  เมื่อทํากาลกิริยา  ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล.        
           เอกุตตริก  วัณณนา  มีพรรณนาหมวด  ๑๑ เปนที่สุด  จบ.  
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                  [๔๓๐]  อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชชนา  วัณณนา 
           วินิจฉัยในคําแกคําถามท้ังหลายมีคําถามวา  "อะไรเปนเบื้องตน 
ของอุโบสถกรรม"  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  สามคฺคี  อาทิ  มีความวา  กายสามัคคีของภิกษุ 
ทั้งหลายผูคิดวา  "จักทําอุโบสถ"  แลวชําระสีมา  นําฉันทะและ 
ปาริสุทธิมา  ประชุมกัน  เปนเบื้องตนอุโบสถกรรม. 
           สองบทวา  กิริยา  มชฺเฌมีความวา  กิริยาทีก่ระทําบุพพกิจ 
สวดปาฏิโมกข  เปนทามกลางของอุโบสถกรรม. 
           สองบทวา  นิฏาน  ปริโยสานมีความวา  ความจบปาฏ-ิ 
โมกข ดังน้ีวา  "ภิกษุทั้งหมดทีเดียว  พึงเปนผูพรอมเพรียง  ชื่นชม 
ยินดีดวยดีอยู  เปนผูไมวิวาทอยู  ศึกษาในพระปาฏิโมกขนั้น"  เปน 
ที่สุด  (ของอุโบสถกรรม). 
           หลายบทวา  ปวารณากมฺมสฺส  สามคฺคีอาทิ  มีความวา 
กายสามัคคีของภิกษุทั้งหลายผูคิดวา "จักทําปวารณา "  แลวชําระสีมา 
นําฉันทะและปวารณามา  ประชุมกัน  เปนเบื้องตนของปวารณากรรม. 
           สองบทวา  กิริยา  มชฺเฌมีความวา ปวารณาญัตติและ 
ปวารณากถาเปนทามกลาง (ของปวารณากรรม). 
           คําของภิกษุผูสังฆนวกะที่วา "ขาพเจาเห็นอยู  จักทําคืน"  เปน 
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ที่สุด (ของปวารณากรรม). 
           ภิกษุยอมเปนผูควรแกกรรม  ดวยวัตถุใด;  วัตถุนั้น  ชื่อวาวัตถุ 
ในกรรมท้ังหลาย  มีตัชชนียกรรมเปนตน. 
           บุคคลท่ีควรกอวัตถุนั้น  ชื่อวาบุคคล. 
           สองบทวา  กมฺมวาจา  ปริโยสานมีความวา  คําสุดทายแหง 
กรรมวาจานั้น  ๆ  อยางนี้วา  "ตัชชนียกรรม  อันสงฆทําแลว  แก 
ภิกษุชื่อน้ี  ควรแกสงฆ  เพราะเหตุนั้นจึงน่ิง,  ขาพเจาทรงความน้ีไว 
ดวยอยางนี้"  เปนที่สุดของกรรมทั้งหลาย  มีตัชชนียกรรมเปนตน. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                  พรรณนาอุโปสถาทิปุจฉาววิสัชชนา  จบ.  
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                      [๕๓๑]  อัตถวเสปกรณ  วัณณนา 
           วินิจฉัยในอัตถเสปกรณ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ในคําวา  ทส  อตฺถวเส  เปนตน คําท่ีควรกลาว  ไดกลาวใน 
วัณณนาแหงปฐมปาราชิกแลวแล.๑ 

           ในบทท้ังหลายมีบทวา  ย  สงฺฆสุฏุ  ต  สงฺฆผาสุเปนอาทิ 
บทตน ๆ เปนเนื้อความของบทหลัง ๆ. 
           ก็ดวยทําใหเปนบทต้ังทีละบท  ในทุก ๑๐  บทประกอบ ๒๐  ครั้ง 
รวมรอยบทน้ีใด  ที่พระผูมีพระภาคตรัสในคําวา "อรรถรอยหน่ึง 
ธรรมรอยหนึ่ง"  เปนตน.  พึงทราบอรรถรอยหน่ึง   ดวยอํานาจบท 
หลัง ๆ  ในรอยบทน้ัน.  พึงทราบอรรถรอยหน่ึง ดวยอํานาจบทตน ๆ. 
           อีกอยางหนึ่ง  สิกขาบทอันพระตถาคตทรงอาศัยอํานาจประโยชน 
๑๐  เหลาใด  ทรงบัญญัติแลว  แกสาวกท้ังหลาย  อํานาจประโยชน 
๑๐  เหลาใด  อันขาพเจาพรรณนาแลว  ในอรรถกถาแหงปฐมปาราชิก 
ในหนหลัง  โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  "บรรดาอํานาจประโยชน ๑๐  นั้น 
ความเห็นชอบสงฆ  คือ  ความยอมรับคําวา "ดีแลว  พระเจาขา" 
ดุจความยอมรับคําในท่ีมาวา  "ดีแลว  เทวะ"  ชื่อวาสังฆสุฏุตา. 
           ก็ภิกษุใด  ยอมรบัคําของพระตถาคต,  ความยอมรับคําน้ัน 
ของภิกษุนั้น  ยอมมี  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุข  สิ้นกาลนาน;  เพราะ 
 
๑.  สมนฺต  ปม.  ๒๕๘. 
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เหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงกระทําใหแจงซ่ึงเนื้อความน้ีวา 
"เราจักบัญญัติ  เพ่ือสงฆยอมรับคําของเราวา  "ดีแลว  พระเจาขา" 
จักแสดงโทษในการที่ไมยอมรับ  และอานิสงสในการท่ียอมรับกอน 
จึงจะบัญญัติ,  จักไมบัญญัติกดข่ีดวยหักหาญ"  ดงัน้ี  จึงตรัสวา 
"เพ่ือความเห็นชอบของสงฆ."  พึงทราบอรรถรอยหน่ึงเพราะอํานาจ 
ประโยชนเหลาน้ัน  มาแลวในคัมภีรบริวารน้ี ๑๐ ครั้ง  และพึงทราบ 
ธรรมรอยหนึ่ง  ดวยอํานาจบทท่ีสองอรรถน้ัน. 
           [๕๓๒]  พึงทราบนิรุตติสองรอยเหลาน้ี  คือ  ดวยอํานาจแหง 
นิรุตติที่สองอรรถ  รอยนิรุตติ ดวยอํานาจแหงนิรุตติที่เปนตัวธรรมดา 
รอยนิรุตติ. 
           และพึงทราบญาณสี่รอย  คือ  รอยญาณ  ในรอยอรรถ  รอย 
ญาณ  ในรอยธรรม  สองรอยญาณ  ในสองรอยนิรุตติ. 
           จริงอยู  คําใดท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา "รอยอรรถ  รอย 
ธรรม  สองรอยนิรุตติ  รวมเปนสี่รอยญาณ  มีในอํานาจประโยชนท ี
เปนเหตุเริ่มทํา,"  คําน้ี ทรงอาศัยอรรถเปนตนนั้น  ตรัสแลว  ฉะน้ีแล. 
                          พรรณนาอัตถเสปกรณ  จบ 
                                  มหาวัคควัณณนา 
              ในอรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบแลว 
                                    ดวยประการฉะน้ี.  
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                   [๕๓๓]  ปฐมคาถาสังคณิกวัณณนา 
           บทคาถาวา  เอกส  จีวร  กตฺวามคีวามวา ทานกระทําจีวร 
เฉวียงบาขางหน่ึง,  อธิบายวา  "หมอุตตราสงคเรียบรอย." 
           บาทคาถาวา  ปคฺคณฺหิตฺวาน  อฺชลึมีความวา  ยกอัญชล ี
อันรุงเรืองดวยประชุมแหงน้ิวท้ัง ๑๐. 
           บาทคาถาวา  อาสึสมานรูโปว  ความวา  ดูเหมือนจะมุงหวัง. 
           บาทคาถาวา  กิสฺส  ตฺว  อิธมาคโตมีความวา  ทานปรารถนา 
ประโยชนอะไร  มาในท่ีนี้  เพราะเหตุไร ? 
           ใครกลาวอยางนี้ ?  พระสัมมาสัมพุทธเจา.  ตรัสอยางนั้น 
กะใคร ?  กะทานพระอุบาลี.  ทานพระอุบาลี  เขาเฝาพระผูมีพระภาค 
ทูลถามคาถานี้วา  "(สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ)  ในวินัยทั้ง ๒ (ยอม 
มาสูอุทเทสในวันอุโบสถท้ังหลาย,  สิกขาบทเหลานั้น  มีเทาไร ?  ทรง 
บัญญัติในนครเทาไร ?) " ดวยประการฉะน้ี. 
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสคําวา  "ปญญาของทานดี" 
เปนตน  ทรงตอบคําถามนั้นของทาน. มีนัยเหมือนกันทุกปญหา. 
           พระอุบาลีเถระทูลถามปญหาทั้งปวงเหลาน้ี  ในพุทธกาล  ดวย 
ประการฉะน้ี.  พระผูมีพระภาคทรงตอบเอง.  สวนในสังคีติกาล  พระ 
มหากัสสปเถระถาม,  พระอุบาลีเถระตอบ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทคาถาวา  ภทฺทโก  เต อุมฺมงฺโค 
   



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 838 

มีความวา  ปญญาของทานดี.  จริงอยู  ปญญาเรียกวา  อุมมังคะ  
เพราะผุดข้ึนจากมืด  คือ  อวิชชาต้ังอยู. 
           ศัพทวา  ตคฺฆ  เปนนิบาตใชในอรรถคือเหตุ. ความวา  "ทาน 
ถามเราเพราะเหตุใด,  เพราะเหตุนั้น  เราจักตอบแกทาน." 
           อีกอยางหนึ่ง  ศัพทวา  ตคฺฆ เปนนิบาต ใชในอรรถ  คือยอม 
รับ.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคทรงรับคํา  ดวยคําวา  "เอาเถิด."  นี ้
จึงตรัสวา  "เราจักตอบ." 
           เฉพาะ ๓ สิกขาบทน้ี  คือ  "ติดไฟผิง,  มือเปอนอามิส, น้ํา 
ลางบาตรมีเมล็ดขาวสุก,  ทรงบัญญัติในภัคคชนบท. 
           สองบทวา  ยนฺตฺว อปุจฺฉิมหฺามีความวา  [๕๓๔] ขาพเจา 
ไดทูลถามปญหาใดกะพระองค. 
           บทวาอกิตฺตยิ คือ  พระองคไดตรัสแลว. 
           บทวา  โน  คือ  แกขาพเจา. 
           สองบทวา  ตนฺต  พฺยากตมีความวา  คําใด ๆ อันขาพเจาได 
ทูลถามแลว  คํานั้น ๆ อันพระองคไดทรงแกแลว. 
           บทวา  อน ฺถา  ความวา  มิไดทรงแกบายเบ่ียงโดยประการอ่ืน. 
                                       [วิบัติ ๔] 
           ชื่อวา  สลีวิบัติ  ยอมไมมีในปญหาในคําวา  "เย ทุฏุลลฺา 
สา  สีลวิปตฺติ." นี้  แมโดยแท,  ถึงกระน้ัน  คําวา  เย  ทุฏุลฺลา  
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ลา  สีลวิปตฺตินี้ ทานกลาวแลว  ดวยความเปนผูประสงคจะแก 
ทุฏุลลาบัติ.  
           จริงอยู  ในวิบัติ  ๔  ทฏุุลลาบัติ  สงเคราะหดวยวิบัติ ๑, 
อทุฏุลลาบัติ  สงเคราะหดวยวิบัติ ๓.  เพราะเหตุนั้น ทานกลาววา 
เย  ทุฏุลฺลา  สา  สีลวิปตฺติแลว  จึงกลาววา  "ปาราชิก  สังฆา- 
ทิเสส  เรียกวา  "สีลวิบัติ"  เพ่ือแสดงสีลวิบัตินั้นเอง  โดยพิสดาร. 
           บัดนี้  ทานกลาวคําวา  ถุลฺลจฺจย  เปนอาทิ เพ่ือแสดงอทุฏ- 
ุลลาบัติ  ดวยอํานาจวิบัติ ๓. 
           ในคําเหลาน้ัน  คําวา โย  จาย  อกฺโกสติ  หสฺสาธิปฺปาโยนี้ 
ทานกลาว  เพ่ือชี้วัตถุแหงทุพภาสิต. 
           บทวา  อพฺภาจิกฺขติ  มีความวา  เมื่อกลาววา  "ขาพเจารูทั่ว 
ถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอยางนั้น"  ชื่อวากลาวตู. 
           หลายบทวา  อย  สา  อาชีววิปตฺติสมฺมตามีความวา  ชื่อวา 
อาชีววิบัติ  ที่ประมวลดวย  ๖  สิกขาบทน้ี  สมมติวาวิบัติที่ ๔  ฉะน้ีแล. 
           คําถามวา  อทุฏลฺุล  นี ้ เปนอันเฉลยแลว  ดวยคํามีประมาณ 
เทาน้ี. 
                               [ประมวลสิกขาบท] 
           บัดนี้  ทานกลาวคําวา  เอกาทส  เปนอาทิ  เพ่ือเฉลยปญหาที่วา 
เย  จ  ยาวตติยกา.  ก็เพราะปญหาที่วา  เย  จ  ยาวตติยกานี้  ทาน 
เฉลยแลวดวยอํานาจ อยางนี้วา   "ยาวตติยกสิขาบท  ๑๑," 
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เพราะฉะนั้น  ทานจึงถามอันตราปญหาเหลาอ่ืน มีคําวา  "เฉทนก-  
สิกขาบทมีเทาใด ?"  เปนอาทิ  ดวยอํานาจสืบตอแหงจํานวนน่ันเอง. 
           ทานกลาววา  ฉ  เฉทนากานิเปนอาทิ ก็เพ่ือเฉลยอันตรา- 
ปญหาเหลานั้น.  ในคําวาเฉลยน้ัน  คําวา  "เภทนกสิกขาบท ๑  อุททาล- 
นกสิกขาบท ๑  สกิขาบท ๑๖  ที่พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา  "รูอยู" 
นี้แล  ตรัสภายหลัง. 
           บทที่เหลือ  ไดจําแนกไวในมหาวัคคหมดแลว. 
           [๕๓๕]  ก็ในคําท่ีตรัสภายหลังนั้น  สองบทวา  เอก  เภทนก 
ไดแก  สูจิฆรสิกขาบท. 
           สองบทวา  เอก  อุทฺทาสนกไดแก  ตูโลนัทธมัญจปฐ- 
สิกขาบท. 
           บทวา  โสรส  ไดแก  โสฬส  (คือ ๑๖). 
           สองบทวา  ชานนฺติ  ป ฺตฺตาไดแก  สิกขาบทท่ีตรัสอยางนี้ 
วา "รูอยู"  ทรงบัญญัติแลว. 
           สิกขาบทเหลาน้ัน  พึงทราบอยางนี้  คือ :- 
           ภิกษุรูอยู  นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือตน,  รูอยู 
สําเร็จการนอนเบียดภิกษุผูเขาไปกอน,  รูอยู  น้ํามีตัวสัตว  รดเอง 
ก็ตาม  ใชใหรดก็ตาม ซึ่งหญาหรือดิน,  รูอยู  ฉันบิณฑบาต 
อันภิกษุณีแนะนําใหถวาย,  รูอยู  มุงหมายจะยกโทษ  พอเธอฉันแลว 
เปนปาจิตตีย,  รูอยู  บรโิภคนํ้ามีตัวสัตว, รูอยู ฟนอธิกรณที่ตัดสิน  
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เสร็จแลวโดยธรรม,  รูอยู  ปดอาบัติชัว่หยาบ,  รูอยู  ยังบุคคล  
มีปหยอน  ๒๐ ใหอุปสมบท,  รูอยู  ชักชวนแลว  เดินทางสายเดียวกัน 
กับพวกเกวียนพวกตางท่ีเปนโจร,  รูอยู  กินรวมกด็ี  ... กับภิกษุ 
ผูกลาวอยางนั้น  ยังไมไดทําธรรมอันสมควร,  รูอยู  เกลี้ยกลอม 
สมณุทเทสผูถูกใหนาสนะแลวอยางนั้น,  รูอยู  นอมลาภท่ีเขานอมไป 
จะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล,  ภิกษุณี  รูอยู  ไมโจทดวยตนเอง  ซึ่ง 
ภิกษุณีผูลวงธรรมถึงปาราชิก,  รูอยู  วาสตรีเปนนางโจร   อันชน 
ทั้งหลายรูวาตองโทษประหาร  ไมบอก,  รูอยู  ไมบอกกอน เขาไป 
สูอารามท่ีมีภิกษุ. 
                               [จําแนกสิกขาบท] 
           บัดนี้  ทานจะเฉลยปญหาแรกนี้วา สาธารณ  อสาธารณจึง 
กลาวคําวา  วีส  เทฺว  สตานิเปนอาทิ. 
           บรรดาสิกขาบทท่ีทั่วไปและไมทั่วไปเหลานั้น วินิจฉัยในสิกขา- 
บททั้งหลายท่ีไมทั่วไปดวยเหลาภิกษุณี  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ฉ  สงฺฆาทิเสสาไดแก  สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท  ๑ 
กายสังสัคคสิกขาบท  ๑  ทุฏุลลวาจสิกขาบท ๑  อัตตกามปาริจริย- 
สิกขาบท  ๑  กุฏิการสิกขาบท  ๑  วิหารสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  เทฺวอนิจเตหิ  อฏ ิเมไดแก  สกิขาบทเหลานี้ 
รวมเปน  ๘ กับอนิยต ๒ สิกขาบท. 
           สองบทวา  นิสฺสคฺคิยา  ทฺสาทสไดแก  สิกขาบท ๑๒ เหลาน้ี  
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คือ   "จีวรโธวนะ ๑  จีสรปฏิคคหะ ๑  โกเสยยะ ๑  สุทธกาฬกะ ๑ 
เทวภาคะ  ๑  ฉัพพัสสะ ๑  นิสีทนสันถัต ๑  โลมสกิขาบท  ๒  ปฐม- 
ปตตะ ๑  วัสสิกสาฏิกะ  ๑  อารัญญกะ  คือ  สาสังกะ ๑." 
           [๕๓๖]  สองบทวา  ทฺวาวีสติ  ขุทฺทกาไดแกสิกขา ๑๑ ที่ 
ประกาศแลวในขุททกกัณฑ  เหลาน้ี  คือ  "ภิกขุนีวัคคทั้งสิ้น  ปรัม- 
ปรโภชนสิกขาบท,  อนติริตตสิกขาบท,  อภิหัฏ ุปวารณาสิกขาบท, 
ปณีตโภชนสิกขาบท,  อเจลกสิกขาบท,  โอนวีสติวัสสสิกขาบท, 
ทุฏ ุลลัจฉาทนสิกขาบท,  มาตุคามสังวิธารสิกขาบท, อนิกขันต- 
ราชกสิกขาบท,  ไมบอกลาภิกษุที่มีอยู  เขาบานในวิกาล,  นิสิทนสิกขา- 
บท,  วัสสิกสาฏิกสิขาบท. 
           วินิจฉัยแมในสิกขาบทท่ีไมทั่วไป  ดวยภิกษุทั้งหลาย  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           หลายบทวา  สงฺฆมฺหา  ทส  นสิฺสเรไดแก  สิกขาบทท่ีตรัส 
ไวในวิภังคอยางนี้วา  "๑๐  สกิขาบท  อันสงฆพึงขับออกจากหมู." 
แต ๑๐ สิกขาบท  มาในมาติกาอยางนี้วา  "สังฆาทิเสสทีตองขับเสีย." 
           สองบทวา  นิสฺสคฺคิยานิ  ทวาทสไดแก  นสิสัคคียที่ทรง 
จําแนกไวในภิกาขุนีวิภังคเทาน้ัน. 
           แมขุททกสิกขาบท  ก็ไดแก  ขุททกสิกขาบทที่ทรงจําแนกใน 
ภิกขุนีวิภังคนั้นเอง. 
           ปาฏิเทสนียะ  ๘  ก็เหมือนกัน. สิกขา   ๑๓๐  ของพวกภิกษุณี  ไม 
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ทั่วไปดวยภิกษุทั้งหลายอยางนี้. 
           ในตอนท่ีแกสิกขาบทที่ทั่วไปนี้  คําท่ีเหลือ ต้ืนทั้งน้ัน. 
                          [กองอาบัติที่ระงับไมได] 
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระ  เมื่อจะแกปญหานี้วา  "ก็กองอาบัติ 
เปนตน อันทานจําแนก  ยอมระงับดวยสมถะเหลาใด ?"  ดังน้ี  จึง 
กลาววา  "บุคคลผูพายแพ ๘ พวกแล"  เปนอาทิ. 
           บรรดาเหลาน้ัน  ทานแสดงขอที่บุคคลผูพาย ๘ พวกน้ันเปน 
ผูมีภัยเฉพาะหนา ดวย  บทวา  ทุราสทา  นี้. 
           จริงอยู  ผูพายเหลาน่ัน  เปนรากะงูเหาเปนตน  ยากท่ีจะเขา 
ใกล  คือยากท่ีจะเขาเคียง  ยากท่ีจะเขาหา  อันบุคคลเกี่ยวของอยู 
ยอมเปนไปเพ่ือตัดรากเงา. 
           บทวา  ตาลวตฺถุสมูปมา  มีความวา  เปรียบสมดวยการถอน 
ตนตาลหมดท้ังตน  กระทําใหเปนสักวาวัตถุแหงตาล.  ตนตาลท่ีบุคคล 
กระทําใหเปนสักวาวัตถุ  เปนตนไมที่กลับคืนเปนปกติอีกไมไดฉันใด 
บุคคลผูพาย ๘ พวกน้ัน  ยอมเปนผูกลับคืนเปนปกติอีกไมไดฉันใด 
           พระอุบาลีเถระ  ครั้นแสดงอุปมาที่ทั่วไปอยางนี้แลว จะแสดง 
อุปมาซึ่งกลาวเฉพาะสําหรับผูหน่ึง ๆ อีก  จึงกลาววา  "เปรียบเหมือน 
ใบไมเหลือง"  เปนอาทิ. 
           [๕๓๗]  บาทคาถามวา  อวิรูฬฺฆิ  ภวนฺติ  เต  มีความวา  ใบไม 
เหลืองเปนอาทิเหลาน่ัน  เปนของมีอันไมงอกงาม  โดยความเปนของ  
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เขียวสดอีกเปนตน เปนธรรมดาฉันใด,  แมบุคคลผูพายทั้งหลาย  
ก็ฉันนั้น  ยอมเปนผูไมงอกงามโดยความเปนผูมีศีลตามปกติอีกเปน 
ธรรมดา. 
           ในคําวา  "ก็กองอาบัติเปนตน  อันทานจําแนก  ยอมระงับดวย 
สมถะเหลาใด"  นี ้ คําอยางนี้วา "กองอาบัติเปนตน  อันทานจําแนก 
คือ  ปาราชิก  ๘  เหลาน้ีกอน  ยอมไมระงับดวยสมถะเหลาใด ๆ " 
เปนอันแสดงแลว  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
                              [กองอาบัติที่ระงับได] 
           สวนคําวา  เตวีส สงฺฆาทิเสนาเปนอาทิ ทานกลาวแลว 
เพ่ือแสดงอาบัติเครื่องจําแนกเปนตนท่ีระงับได. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  ตีหิ  สมเถหินี้  เปนคํากลาว 
ครอบสมถะทั้งหมด. 
           จริงอยู  สังฆาทิเสส ยอมระงับดวยสมถะ  ๒  เทาน้ัน,  หาระงับ 
ดวยติณวัตถารกสมถะไม,  ที่เหลือยอมระงับดวยสมถะทั้ง ๓. 
           คําวา  เทฺว  อุโปสถา  เทฺว ปวารณา  นี้  ทานกลาวดวยอํานาจ 
ภิกษุและภิกษุณี,  จริงอยู  คําน่ันทานกลาวแลวดวยอํานาจแสดง 
สักวาสวนอันทานจําแนกเทาน้ัน หาไดกลาวดวยอํานาจการระงับดวย 
สมถะทั้งหลายไม. 
           จริงอยู  สวนอันทานจําแนก  อธิบายวา  สวนท่ีควรแจกออก 
๔ แมเหลาน้ี  คือ  "ภิกขุอุโบสถ  ภิกขุณีอุโบสถ  ภิกขุปวารณา  
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 ิภิกขุณีปวารณา."  
           สองบทวา จตฺตาริ  กมฺมานิไดแก  อุโบสถกรรม  มีที่เปน 
วรรคโดยอธรรมเปนอาทิ. 
           หลายบทวา  ปฺเจว  อุทฺเสา  จตุโร  ภวนฺติ  อนฺถา 
มีความวา, อุทเทสของภิกษุมี ๕  ของภิกษุณีมี ๔ โดยประการอ่ืน  ไมมี. 
           พึงทราบสวนจําแนกแมอ่ืนอีกเหลาน้ี  คือ  กองอาบัติมี ๗ 
อธิกรณมี ๔,  ก็สวนจําแนกเหลาน้ี ยอมระงับดวยสมถะทั้งหลาย, 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคําวา  สตฺตหิ  สมเถหิเปนอาทิ. 
           อีกประการหน่ึง  อาบัติเหลาใด  อาศัยสวนจําแนกแมเหลาน้ีแล 
คือ "อุโบสถ ๒  ปวารณา ๒ กรรม ๔  อุทเทส  ๕  อุทเทส ๔ 
มี,  อุทเทสโดยประการอ่ืน  ไมมี."  ๕๓๘  เกิดข้ึนโดยนัยเปนตนวา 
นสฺสนฺเต  เต  วินสฺสนฺเต  เต,   อาบัติเหลาน้ัน  ยอมระงับดวยสมถะ 
ทั้งหลาย  มปีระการดังกลาวแลวน่ันแล,  เพราะเหตุนั้น  สวนจําแนก 
เหลาน้ัน  อันบัณฑิตพึงทราบวา  "ทานกลาวแลว  เพ่ือแสดงความ 
ระงับอาบัติทั้งหลายท่ีมีสวนจําแนกน้ันเปนมูลบาง." 
           สองบทวา  กิจฺจ  เอเกนมีความวา  กิจจาธิกรณ  ยอมระงับ 
ดวยสมถะเดียว. 
                              [วิเคราะหปาราชิก] 
           พระอุบาลี   ครั้นแกปญหาทั้งปวงตามลําดับแหงคําถามอยางนี้แลว 
บัดนี้ จะแสดงเพียงคําอธิบายเฉพาะอยาง  แหงกองอาบัติที่ประมวล  
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ไวในคําวา  อาปตฺติกฺขนฺธา จ  ภวนฺติ  สตฺตจึงกลาวคําวา  ปาราชิก  
เปนอาทิ. 
           บรรดาคาถาเหลานั้น  คาถาท่ี ๑ วา ปาราชิก  เปนตน  มเีนื้อ 
ความดังตอไปนี้ :- 
           บรรดาบุคคลปาราชิก  อาบัติปาราชิก  และสกิขาบทปาราชิก 
ชื่ออาบัติปาราชิกนี้ใด  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว. บุคคลผูตอง 
อาบัติปาราชิกนั้น  ยอมเปนผูพาย  คือ  ถึงความแพ  เปนผูเคลื่อน 
ผิด  ตก  อันความละเมิดทําใหหางจากสัทธรรม. เมื่อบุคคลน้ันไม 
ถูกขอออก  (จากหมู)  ก็ไมมีสังวาสตางโดยอุโบสถและปวารณา 
เปนตนอีก.  ดวยเหตุนั้น ปาราชิกนั่น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยาง 
นั้น  คือ  เพราะเหตุนั้น  อาบัติปาราชิกนั่น  พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา 
"ปาราชิก." 
           ก็ในบทวา  ปาราชิก นี้  มีความสังเขป  ดังนี้ :- 
           บุคคลยอมเปนผูพายดวยอาบัติปาราชิกนั้น  เพราะเหตุนั้น  อาบัติ 
ปาราชิกนั่น  ทานจึงกลาววา  "ปาราชิก." 
                                 [วิเคราะหสังฆาทิเสส] 
           คําวา  สงฺโฆว  เทติ  ปริวาสเปนอาทิ  ทานกลาวแลว  เพ่ือ 
แสดงแตเนื้อความเทาน้ัน  ไมเอ้ือเฟอพยัญชนะ  แมในคาถาท่ี ๒. 
           ก็ในบทวา  สงฺฆาทิเสโส  เปนอาทินี้  มีเนื้อความดังตอไปนี้ :- 
           การออกจากอาบัตินั้นใด  ของภิกษุผูตองอาบัตินี้แลวใครจะออก 
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สงฆ  อันภิกษุนั้นพึงปรารถนา  ในกรรมเบื้องตนแหงการออกจาก  
อาบัตินั้น  เพ่ือประโยชนแกการใหปริวาส  และในกรรมท่ีเหลือจาก 
กรรมเบื้องตน  คือในทามกลาง  เพ่ือประโยชนแกการใหมานัตต 
หรือเพ่ือประโยชนแกการใหมานัตตกับมูลายปฏิกสัสนะ  และในท่ีสุด 
เพ่ือประโยชนแกอัพภาน.  ก็ในกรรมท้ังหลายมีปริวาสกรรมเปนตนนี้ 
กรรมแมอยางหน่ึง  เวนสงฆเสีย  อันใคร ๆ  ไมอาจทําได  ฉะนี้แล. 
           สงฆอันภิกษุพึงปรารถนาในกรรมเบื้องตน  และในกรรมท่ีเหลือ 
แหงกองอาบัตินั้น  เหตุนั้น  กองอาบัตินั้น  ชื่อวาสังฆาทิเสส. 
                                [วิเคราะหอนิยต] 
           [๕๓๙]  เน้ือความแหงคาถาที่  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อนิยโต  น  นิยโต  มีความวา  เพราะไมแน  กอง 
อาบัตินี้  จึงไดชื่อวาอนิยต. 
           คําท่ีวา  "ไมแน"  นี้  มีอะไรเปนเหตุ ?  เพราะสิกขาบทน้ี  ปรับ 
อาบัติไมจํากัดสวนอันเดียว.  อธิบายวา  "สิกขาบทน้ี   ปรับอาบัติ 
โดยสวนอันเดียวไมได. 
           สิกขาบทน้ี  ปรับอาบัติโดยสวนเดียวไมไดอยางไร ?  อยางนี้ 
           บรรดาฐานะ ๓  ฐานะอันใดหน่ึง  อันพระวินัยธรพึงปรับ. 
           จริงอยู  ทานกลาวไวใสอนิยตสิกขาบทน้ันวา  "ภิกษุนั้น  อัน 
พระวินัยธรพึงปรับดวยธรรม๓  อยางใดอยางหน่ึง."  เพราะเหตุนั้น 
กองอาบัตินั้น  ทานจึงกลาววา  อนิยต  คือ  กลาววา  ไมแน.  
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           เหมือนอยางวา  บรรดาฐานะ ๓  ฐานะอันใดอันหน่ึง  ทานกลาว  
ในกองอาบัตินั้น  กองอาบัติ  ชื่อวาอนิยต  ฉันใด,  บรรดาฐานะ ๒ 
ฐานะอันใดอันหน่ึง  ทานกลาวในกองอาบัติใด  กองอาบัติแมนั้น  ก ็
ชื่อวาอนิยตเหมือนกัน ฉันนั้น. 
                               [วิเคราะหถุลลัจจัย] 
           เนื้อความแหงคาถาที่ ๔ พึงทราบดังนี้ :- 
           บาทคาถาวา  อจฺจโย  เตน  สโม  นตฺถิ  มีความวา   บรรดา 
โทษที่เปนเทสนาคามี  โทษที่ล่ํา  เสมอดวยถุลลัจจัยนั้นไมมี  ดวย- 
เหตุนั้น  ความละเมิดนั้น  ทานจึงเรียกอยางนั้น.  อธิบายวา "ความ 
ละเมิดนั้น  ทานเรียกวาถุลลัจจัย  เพราะเปนโทษล่ํา." 
                                [วิเคราะหนิสสัคคีย] 
           เนื้อความแหงคาถาที่ ๕ พึงทราบดังนี้ :- 
           หลายบทวา  นิสฺสชฺชิตฺวา  ย  เทเสติ  เตเนตมีความวา 
ความละเมิดน้ัน  ทานเรียกนิสสสัคคิยะ  เพราะตองสละแลวจึงแสดง. 
                                 [วิเคราะหปาจิตตีย] 
           เนื้อความคาถาที่ ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทคาถาวา  ปาเตติ  กุสล ธมมฺ มีความวา  ความละเมิด 
นั้น  ยังกุศลจิตกลาวคือกุศลธรรม  ของบุคคลผูแกลงตองใหตกไป 
เพราะเหตุนั้น  ความละเมิดนั้น  ชื่อวายังจิตใหตกไป เพราะฉะน้ัน 
ความละเมิดน้ัน  ชื่อวาปาจิตติยะ.  
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           ก็ปาจิตติยะใด  ยอมยังจิตใหตกไป,  ปาจิตติยะน้ัน  ยอมผิด  
ตออริยมรรค  และยอมเปนเหตุแหงความลุมหลงแหงจิต. เพราะ- 
เหตุนั้น  คําวา  "ผิดตออริยมรรค" และคําวา  "เปนเหตุแหงความ 
ลุมหลงแหงจิต"  ทานจึงกลาวแลว. 
                          [วิเคราะหปาฏิเทสนียะ] 
           ในปาฏิเทสนียคาถาทั้งหลาย  คําวา  "ภิกษุเปนผูไมมีญาติ" 
เปนอาทิ  ทานกลาวแลว  เพ่ือแสดงความกระทําความเปนธรรมท่ี 
นาติ  ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสวา  "แนะเธอ  ฉันตองธรรมที่นาติ." 
ก็อาบัตินั้น  ทานเรียกวา  ปาฏิเทสนียะ  เพราะจะตองแสดงคืน. 
                                 [วิเคราะหทุกกฏ] 
           เนื้อความแหงทุกกฏคาถา  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําวา  "ผิด  แยง  พลาด"  นี้ทั้งหมด  เปนคํายักเรียก ทุกกฏ 
ที่กลาวไวในคําน้ีวา  ยฺจ  ทุกฺกฏ. 
           [๕๔๐]  จริงอยู  กรรมใด  อันบุคคลทําไมดี หรือทําผิดรูป 
กรรมน้ัน ชื่อวาทุกกฏ.  กท็ุกกฏน้ันแล  ชื่อวาผิด  เพราะเหตุที่ไมทํา 
ตามประการท่ีพระศาสดาตรัส  ชื่อวาแยง  เพราะเปนไปแยงกุศล 
ชื่อวาพลาด  เพราะไมยางข้ึนสูขอปฏิบัติในอริยมรรค. 
           สวนคําวา  ย  มนสฺุโส  กเรนี้  แสดงขอควรเปรียบในทุกกฏนี้. 
           เนื้อความแหงคําน้ันวา  "มนุษยในโลก  ทําบาปใด  ในที่แจง 
หรือในที่ลับ,  บัณฑิตทั้งหลายประกาศบาปนั้นวา  "ทุกกฏ"  ฉันใด, 
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ทุกกฏแมนี้  ก็ฉันนั้น ชื่อวา  บาป  เพราะเปนกรรมลามก  อัน  
พระพุทธเจาทรงเกลียด  เพราะเหตุนั้น  พึงทราบวา  "ทุกกฏ." 
                           [วิเคราะหทุพภาสิต] 
           เนื้อความแหงทุพภาสิตคาถา  พึงทราบดังน้ี :- 
           บาทคาถาวา  ทุพฺภาสิต  ทุราภฏมีความวา  บทใดอันภิกษุ 
กลาว คือพูด  เจราจรชั่ว  เหตุนั้น  บทนั้น  ชื่อวาอันภิกษุกลาวชั่ว : 
อธิบายวา "บทใดอันภิกษุกลาวชั่ว  บทนั้น  เปนทพุภาสิต." 
           มีคําท่ีจะพึงกลาวใหยิ่งนอยหน่ึง ;  ความวา  "อน่ึง  บทใด  เศรา 
หมอง  บทนั้น  เปนบทเศราหมอง  เพราะเหตุใด ;  อน่ึง  วิญูชน 
ทั้งหลาย  ยอมติ  เพราะเหตุใด ;  อธิบายวา  "ทานผูรูแจงท้ังหลาย 
ติบทนั้น  เพราะเหตุใด." 
           บาทคาถาวา  เตเนต  อิติ  วุจฺจติมีความวา  เพราะความ 
เปนบทเศราหมอง  และแมเพราะความติแหงวิญูชนนั้น  บทนั้น  ทาน 
ยอมกลาวอยางนั้น  คือ  บทนั้น  ทานกลาววา  ทุพฺภาสิต. 
                              [วิเคราะหเสขิยะ] 
           เนื้อความแหงเสขิยคาถา  พึงทราบดังนี้ :- 
           พระอุบาลีเถร  แสดงความท่ีพระเสขะมี  โดยนัยมีคําวา  อาทิ 
เจต  จรณจฺ  เปนตน  เพราะเหตุนั้น  ในบทวา  เสขิยนี้  จึงมีเนื้อ 
ความสังเขปดังน้ีวา  "นี้เปนขอควรศึกษาของพระเสขะ." 
           คําวา  ปาราชิกนฺติ  ย  วุตฺตเปนอาทินี้  พึงทราบวา  ทานกลาว 
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เพ่ือแสดงเนื้อความ  ที่มิไดสงเคราะหดวยปญหาที่วา ครุกลหุกฺจาป  
เปนตน  แตสงเคราะหดวยคําออนวอนนี้วา  หนฺท  วากฺย  สุโณม  เต 
(เอาเถิด  เราจะฟงคําของทาน). 
                          [อุปมาแหงอาบัติอนาบัติ] 
           แมในบทวา  ฉนฺนมติวสฺสติ  เปนตน  ก็นัยน้ีแล. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ฉนฺนมติวสฺสติ  มีความวา  เรือน 
 ีที่มิไดมุงดวยเครื่องมุงมีหญาเปนตน  ยอมเปยกกอน.  แตเรือนกลาว 
คืออาบัตินี้ อันภิกษุปดไวแลว  ยอมเปยก. 
           จริงอยู  ภิกษุเมื่อปดอาบัติแรกไว  ยอมตองอาบัติอ่ืนใหม. 
           สองบทวา  วิวฏ  นาติวสฺสติ  มีความวา  เรือนท่ีไมเปด  คือ 
มุงดีแลว  ยอมไมเปยกฝนกอน.  ๕๔๑  แตเรือนกลาวคืออนาบัตินี้ 
อันภิกษุเปดแลว  ยอมไมเปยก. 
           จริงอยู  ภิกษุเมื่อเปดเผยอาบัติแรก  แสดงอาบัติที่เปนเทสนา- 
คามินีเสีย  ออกจากอาบัติที่เปนวุฏฐานคามินีเสีย  ยอมประดิษฐาน 
ในสวนหมดจด.  เมื่อสํารวมตอไป  ยอมไมตองอาบัติอ่ืน. 
           บาทคาถาวา  ตสฺมา  ฉนฺน  วิวเรถ  มีความวา  เพราะเหตุนั้น 
เมื่อแสดงอาบัติที่เปนเทศนาคามินี  และออกจากอาบัติที่เปนวุฏฐาน- 
คามินี  ชื่อวาเปดเผยอาบัติที่ปดไว. 
           บาทคาถาวา  เอวนฺต  นาติวสฺสติ  มีความวา  ก็เรือนกลาว 
คืออาบัตินั่น  อันภิกษุเปดเผยแลวอยางนั้น  ยอมไมเปยก.  
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           บาทคาถาวา คติ  มิคาน  ปวน  มีความวา  ปาใหญ  คือปา 
ที่หนาแนนดวยตนไมเปนตน  เปนคติ  คือเปนที่พ่ึงของมฤคทั้งหลาย 
ผูอันพาลมฤคมีเสือโครงเปนอาทิใหลมในกลางแจง.  มฤคเหลาน้ัน  ถึง 
ปาน้ันแลว  ยอมโลงใจ.  โดยนัยนี้แล  อากาศเปนทางไปของเหลา 
ปกษี,  ความเส่ือมเปนคติของธรรมท้ังหลาย  คือวา  ความพินาศ 
เปนทางของสังขตธรรมแมทั้งปวง  เพราะอรรถวาตองถึงเขาแน. 
           จริงอยู  สังขตธรรมเหลาน้ี  จะไมถึงความพินาศ  สามารถทนอยู 
หามิได.  สวนนิพพานดํารงอยูแมนาน  เปนคติของพระอรหันต, 
อธิบายวา  "อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เปนทางไปดายเดียวของพระ- 
อรหันตขีณาสพ." 
                         ปฐมคาถาสังคณิก  วัณณนา  จบ.  
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                         [๕๔๒]  อธิกรณเภทวัณณนา 
                           [รื้อสมถะดวยรื้ออธิกรณ] 
           วินิจฉัยในอธิกรณเภท  พึงทราบดังนี้ :- 
           พระอุบาลีเถระ  ครั้นกลาวรื้ออธิกรณวา "การรื้อ ๑๐ เหลาน้ี" 
แลว  ไดกลาววา  "เมื่อรื้อวิวาทาธิกรณ  ยอมรื้อสมถะเทาไร ?" 
เปนอาทิ  เพ่ือแสดงการร้ือสมถะ  เพราะรื้ออธิกรณอีก. 
           ในบทเหลาน้ัน  หลายบทวา วิวาทาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต 
เทฺว  สมเถ  อุกฺโกเฏติ  มคีวามวา  ยอมรื้อ  คือปฏิเสธคานสมถะ ๒ 
นี้  คือ  สัมมขุาวินัย ๑  เยภุยยสิกา ๑. 
           หลายบทวา  อนุวาทาธิกรณ อุกโฺกเฏนฺโต  จตฺตาโร  มีความ 
วา  ยอมรื้อสมถะ ๔ เหลาน้ี  คือ  "สัมมุขวินัย  สติวินัย  อมูฬหวินัย 
ตัสสปาปยสิกา." 
           หลายบทวา  อาปตฺตาธิกรณ  อกฺุโกเฏนโต  ตโย  ไดแก  ยอม 
รื้อสมถะ  ๓  นี้  คือ  "สัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ." 
           หลายบทวา  กิจฺจาธิกรณ อุกฺโกเฏนฺโต  เอกมีความวา 
ยอมรื้อสมถะ  ๑  นี ้ คือ  สัมมุขาวินัย. 
                                          [การรื้อ ๑๒] 
           บรรดาการรื้อ ๑๒  ในวาระท่ีตอบคําถามวา  "การรื้อมีเทาไร ?" 
เปนอาทิ การรื้อ ๓ กอน  มีอาทิคือ  "กรรมท่ีสงฆยังไมไดทํา"  ยอม  
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ไดในอนุวาทาธิกรณที่ ๒  โดยพิเศษ. 
           การรือ้สมถะ  ๓  มีอาทิคือ  "อธิกรณที่สงฆยังมิไดชําระ" 
ยอมไดในวิวาทาธิกรณที่ตน. 
           การรือ้สมถะ ๓  มีอาทิคือ  "อธิกรณที่สงฆยังมิไดวินิจฉัย" 
ยอมไดในอาปตตาธิกรณที่ ๓. 
           การรือ้  ๓ มีอาทิคือ  "อธิกรณที่สงฆยังมิไดระงับ"  ยอมได 
ในกิจจาธิกรณที่ ๔. 
           อีกประการหน่ึง  การรื้อแมทั้ง ๑๒  ยอมไดในอธิกรณแตละ 
อยางแท. 
                                 [อาการ ๑๐ แหงการรื้อ] 
           [๕๔๓]  หลายบทวา  ตตฺถชาจก  อธิกรณ  อุกฺโกเฏติ  มคีวาม 
วา  ในวัดใด  มีอธิกรณ  เพ่ือตองการบริขารมีบาตรและจีวรเปนตน 
เกิดข้ึน  โดยนัยมีอาทิวา  "บาตรของขาพเจา  ภิกษุนี้ถือเอาเสีย,  จีวร 
ของขาพเจา  ภิกษุนี้ถือเอาเสีย,"  พวกภิกษุเจาอาวาสประชุมกันใน 
วัดนั้นเอง  ไกลเกลี่ยพวกภิกษุผูเปนขาศึกแกตน ใหยินยอมวา "อยา 
เลย  ผูมีอายุ"  แลวใหอธิกรณระงับ  ดวยวินิจฉัยนอกบาลีแท ๆ. 
นี้ชื่อวาอธิกรณเกิดในที่นั้น.  อธิกรณนั้นระงับแลว  เฉพาะดวย 
วินิจฉัยแมใด  วินิจฉัยแมนั้น  เปนสมถะอันหน่ึงแท.  เปนปาจิตตีย  แม 
แกภิกษุผูรื้ออธิกรณนี้. 
           สองบทวา ตตฺถชาตก  วูปสนฺต  มีความวา ก็ถาวา  ภิกษุ  
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ทั้งหลายผูเจาถิ่น  ไมสามารถใหอธิกรณนั้นระงับไดไซร.  ที่นั้น  ภิกษุ  
อ่ืนเปนพระเถระผูทรงวินัยมาถามวา  "อาวุโส  ทําไมอุโบสถหรอื 
ปวารณาในวัดนี้  จึงงดเสีย ?"  และเม่ือภิกษุเหลานั้นเลาอธิกรณนั้น 
แลว  จึงวินิจฉัยอธิกรณนั้น  ดวยสูตร  โดยขันธกะและบริวาร  ให 
ระงับเสีย.  อธิกรณนี้  ชื่อวาเกิดในที่นั้นระงับแลว.  คงเปนปาจิตตีย 
แมแกภิกษุผูรื้ออธิกรณนั่น. 
           บทวา  อนฺตรามคฺเค  มีความวา  หากวา  ภิกษุผูเปนขาศึกแก 
ตนเหลาน้ันกลาววา  "เราไมยอมตกลงในคําตัดสินของพระเถระนี้, 
พระเถระนี้  ไมฉลาดในวินัย, พระเถระทั้งหลาย  ผูทรงวินัยอยูใน 
บานชื่อโนน,  เราจักไปตัดสินกันที่บานน้ัน"  ดังน้ี  กําลังไปกัน  ใน 
ระหวางทางน่ันเอง  กําหนดเหตุได  จึงตกลงกันเสียเอง  หรือภิกษุ 
เหลาอ่ืน  ยังภิกษุเหลาน้ันใหตกลงกันได;  อธิกรณแมนี้เปนอันระงับแท. 
ภิกษุใดรื้ออธิกรณในระหวางทางที่ระงับอยางนี้,  คงเปนปาจิตตียแม 
แกภิกษุนั้น. 
           สองบทวา  อนฺตรามคฺเค  วูปสนฺต  มีความวา  อนึ่ง  อธิกรณ 
เปนอันระงับ  ดวยความยินยอมกะกันและกันเอง  หรือดวยการท่ี 
ภิกษุผูเปนสภาคกันใหตกลงกันเสีย หามิไดเลย. 
           ก็แตวา  [๕๔๔]  พระวินัยธรรูปหน่ึงเดินสวนทางมา  เห็นแลว 
ถามวา  "ผูมีอายุ  พวกทานจะไปไหนกัน ?"  เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
ตอบวา  "ไปบานชื่อโนน  ดวยเหตุชื่อน้ี" จึงกลาววา  "อยาเลย  
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ผูมีอายุ  จะมีประโยชนอะไร  ดวยไปที่นั้น ?"  แลวยังอธิกรณนั้น  
ใหระงับ  โดยธรรม  โดยวินัย  ในที่นัน้เอง,  นี้ชื่อวาอธิกรณระงับใน 
ระหวางทาง. คงเปนปาจิตตีย  แมแกภิกษุผูรื้ออธิกรณนั่น. 
           สองบทวา  ตตฺถ  คต  มีความวา  ก็ถาวา  ภิกษุเหลาน้ัน  แม 
อันพระวินัยธรกลาวอยูวา  "อยาเลย  ผูมีอายุ  จะมีประโยชนอะไร 
ดวยไปท่ีนั่น ?"  ตอบวา  "เราจักไปใหถึงการตัดสินในที่นั้นเอง"  ไม 
เอ้ือเฟอถอยคําของพระวินัยธร  คงไปจนได,  ครั้นไปแลว  บอกเนื้อ 
ความน่ัน  แกพวกภิกษุผูเปนสภาคกัน. สภาคภิกษุทั้งหลายหามปราม 
วา  "อยาเลย  ผูมีอายุ  ข้ึนชื่อวา  การประชุมสงฆเปนการหนัก" 
แลว  ใหพากนันั่นวินิจฉัยใหตกลงกันในที่นั้นเอง,  อธิกรณแมนี้  ยอม 
เปนอันระงับแท.  ภิกษุใดรื้ออธิกรณไปในที่นั้น  ซึง่ระงับแลวอยางนี้, 
คงเปนปาจิตตียแมแกภิกษุนั้น. 
           หลายบทวา  ตตฺถ  คต  วูปสนฺต มีความวา  อนึ่ง  อธิกรณ 
นั้น เปนอันระงับ  ดวยกิรยิาที่ใหตกลงกันของสภาคภิกษุทั้งหลาย 
ก็หามิไดแล. 
           ก็แตวา  พระวินัยธรท้ังหลาย  ใหระงับอธิกรณนั้นซึงใหประชุม 
สงฆ  บอกในทามกลางสงฆ,  นี้ชื่อวาอธิกรณไปในที่นั้นระงับแลว. 
คงเปนปาจิตตีย  แมแกภิกษุผูรื้ออธิกรณนั้น. 
           บทวา  สติวินย  มคีวามวา  เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูรื้อสติวินัย 
อันสงฆใหแลวแกพระขีณาสพ. 
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           ในอมฬูหวินัย  ที่สงฆใหแลวแกภิกษุผูบาก็ดี  ในตัสสปาปยสิกา  
อันสงฆใหแลวแกภิกษุผูมีบาปหนาแนนก็ดี  มีนัยเหมือนกัน. 
           สองบทวา  ติณวตฺถารก  อุกฺโกเฏติ  มีความวา  เมื่ออธิกรณ 
อันสงฆระงับแลว  ดวยติณวัตถารกสมถะ ธรรมดาอาบัติ  ที่ภิกษุเขา 
ไปหาภิกษุรูปหน่ึงนั่งกระโหยงประณมมือแสดงเสีย ชื่อวายอมออก.       
           ก็ภิกษุแมกลาวอยางนี้วา  "ชื่อวาการออกจากอาบัติ  แมของ 
ภิกษุผูหลับอยู  นี้ใด,  การออกจากอาบัตินั่น  ไมชอบใจขาพเจา" ดังน้ี 
ชื่อวารื้อติณวัคถารกะ.  [๕๔๕]  คงเปนปาจิตตีย  แมแกภิกษุนั้น. 
                    [วาดวยองค ๔ เปนเหตุรื้ออธิกรณ] 
           หลายบทวา  ฉนฺทาคตึ  ฯ  เป ฯ  คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกโฺก- 
เฏติ  มีความวา  ภิกษุเปนพระวินัยธร  เมื่อแสดงอธรรมวา "ธรรม" 
เปนอาทิ  รื้ออธิกรณที่สงฆวินิจฉัยเสร็จแลวในกาลกอน  ดวยการร้ือ 
๑๒ อยาง ๆ  ใดอยางหน่ึง  เพ่ือประโยชนแกชนทีร่กัมีอุปชฌายเปนตน 
ของตน  ชื่อวาถึงฉันทาคติ  รื้ออธิกรณ. 
           ก็ในภิกษุผูเปนขาศึกกัน  ๒  รูป  ภิกษุผูมีอาฆาตในฝายหน่ึงเกิด 
ข้ึนโดยนัยเปนตนวา  "เขาไดประพฤติความฉิบหายแกเรา"  เม่ือ 
แสดงอธรรมวา  "ธรรม"  เปนตน  รื้ออธิกรณที่สงฆวินิจฉัยเสร็จ 
แลวในกาลกอน  ดวยการรื้อ  ๑๒ อยาง ๆ  ใดอยางหน่ึง  เพ่ือยกความแพ 
ใหแกภิกษุผูเปนขาศึกนั้น  ชื่อวาถึงโทสาคติ  รื้ออธิกรณ. 
           ฝายภิกษุผูโงงมงาย เมื่อแสดงอธรรมวา  "ธรรม"  เปนตน  
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เพราะความท่ีตนเปนคนโงนั่นเอง  รื้ออธิกรณโดยนัยที่กลาวแลวน้ันแล 
ชื่อวาถึงโมหาคติ  รื้ออธิกรณ.  
           ก็ถาวา  ในภิกษุ ๒ รูปผูเปนขาศึกกัน  รูปหนึ่งเปนผูอิงกรรมท่ี 
ไมสม่ําเสมอ  อิงทิฏฐิและอาศัยผูมีกําลัง  เพราะเปนผูอิงกายกรรม 
เปนตน  ที่ไมสม่ําเสมอ  อิงมิจฉาทิฏฐิ  คือความยึดถือ  และอาศัย 
ภิกษุผูมีชื่อเสียง  มีพรรคพวกมีกําลัง.  เพราะกลัวภิกษุนั้นวา "ผูนี้ 
จะพึงทําอันตรายแกชีวิตหรืออันตรายแกพรหมจรรยของเรา"  เม่ือแสดง 
อธรรมวา  "ธรรม"  เปนอาทิ  รื้ออธิกรณโดยนัยทีก่ลาวแลวน่ันแล 
ชื่อวาถึงภยาคติ  รื้ออธิกรณ. 
                        [วาดวยผูรื้ออธิกรณตองอาบัติ] 
           บทวา  ตทหูปสมฺปนโน  มีความวา  สามเณรรูปหน่ึงเปนผู 
ฉลาด  เปนพหุสุตะ,  เธอเห็นภิกษุทั้งหลายผูแพในการตัดสินแลว 
เปนผูซบเซา จึงถามวา  "เหตุไรพวกทานจึงพากันซบเซา ?"  ภิกษุ 
เหลาน้ัน  จึงบอกเหตุนั้นแกเธอ.  เธอจึงกลาวกะภิกษุเหลาน้ันอยางนี้ 
วา  "เอาเถิด  ขอรับ  ทานจงอุปสมบทใหผม,  [๕๔๖]  ผมจักยัง 
อธิกรณนั้นใหระงับเอง"  ภิกษุเหลาน้ัน ยังเธอใหอุปสมบท.  เธอ 
ตีกลองใหสงฆประชุมกันในวันรุงข้ึน.  ลําดับนั้น  เธออันภิกษุทั้งหลาย 
กลาววา  "สงฆใครใหประชุม?"  จึงตอบวา  "ผม"  "ใหประชุม 
เพราะเหตุไร ?"  "เมื่อวานอธิกรณวินิจฉันไมดี,  ผมจักวินิจฉัย 
อธิกรณนั้น  ในวันนี้."  "ก็เม่ือวานคุณไปขางไหนเสีย ?"  "ผมยังเปน  
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อนุปสัมบัน  ขอรับ,  ก็วันนี้ผมเปนอุปสัมบันแลว."  เธออันภิกษุ 
ทั้งหลายพึงกลาววา  "อาวุโส  สิกขาบทน้ี  อันพระผูมีพระภาคทรง 
บัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายผูเชนคุณ  วา "ภิกษุผูอุปสมบทในวันนั้น 
รื้อตองอุกโกฏนกปาจิตตีย"  จงไปแสงอาบัติเสีย."  แมในอาคันตุกะ 
ก็นัยนี้แล. 
           บทวา  การโก  มีความวา  ภิกษุทั้งหลายผูแพ  พูดกะภิกษุรูป 
หน่ึง  ผูไปสูบริเวณวินิจฉัยอธิกรณพรอมกับสงฆ  วา  "ทําไมพวก 
ทานจึงตัดสินอธิกรณอยางนั้นเลา  ขอรับ,  ความตัดสินอยางนี้  มิใช 
หรือ ?"  ภิกษุนั้นกลาววา "เหตุไรทานจึงไมพูดอยางนี้เสียกอนเลา ?" 
ดังน้ี  ชื่อวารือ้อธิกรณนั้น  ภิกษุใดเปนผูทํา  รื้ออธิกรณอยางนั้น, 
เปนอุกโกฏนกปาจิตตียแมแกภิกษุนั้น. 
           บทวา  ฉนฺนททายโก  มีความวา  ภิกษุรูปหนึ่งมอบฉันทะในการ 
วินิจฉัยอธิกรณแลว  เหน็พวกภิกษุผูเปนสภาคกันแพมาเปนผูซบเซา 
จึงกลาววา  "พรุงน้ีแล  ขาพเจาจักตัดสินเอง"  ใหสงฆประชุมกัน 
แลว  อันภิกษุทั้งหลายกลาววา  "ใหประชุมสงฆ  เพราะเหตุไร ?" 
จึงตอบวา "เมื่อวาน อธิกรณตัดสินไมดี,   วันนี้  ขาพเจาจักตัดสิน 
อธิกรณนั้นเอง.  "ก็เม่ือวาน  ทานไปไหนเสียเลา ?"  ขาพเจามอบ 
ฉันทะแลวน่ันอยู."  เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาววา  "อาวุโส  สิกขา- 
บทนี้  อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายผูเชนทาน  
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วา  "ผูมอบฉันทะ  รื้อ  ตองอุกโกฏนกปาจิตตีย" จงไปแสดงอาบัติ 
เสีย."  
                   [วาดวยนิทานเปนตนแหงอธิกรณ] 
           [๕๔๗]  วินิจฉัยในคําวา  วิวาทาธิกรณ กึทานเปนอาทิ 
พึงทราบดังนี้ :-  
           ชื่อวามีอะไรเปนนิทาย  เพราะอรรถวา  "อะไรเปนเหตุอํานวย 
แหงอธิกรณนั้น." 
           ชื่อวามีอะไรเปนสมุทัย  เพราะอรรถวา  "อะไรเปนเหตุเปน 
แดนเกิดพรอมแหงอธิกรณนั้น." 
           ชื่อวามีอะไรเปนชาติ  เพราะอรรถวา  "อะไรเปนกําเนิดแหง 
อธิกรณนั้น." 
           ชื่อวามีอะไรเปนสมุฏฐาน  เพราะอรรถวา  "อะไรเปนแดนเกิด 
กอน  อะไรเปนองค  อะไรเปนที่เกิดแหงอธิกรณนั่น." 
           บทเหลาน้ีทั้งหมด  เปนไวพจนของเหตุนั่นเอง. 
           วินิจฉัยแมในคําวา  วิวาทนิทาน  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ชื่อวามีวิวาทเปนนินาท  เพราะอรรถวา  "วิวาทกลาวคือเรื่อง 
กอความแตกกัน ๑๘  ประการ  เปนเหตุอํานวยแหงวิวาทาธิกรณนั่น." 
           คําวา  วิวาทนิทาน  นั่น  ทานกลาวดวยอํานาจวิวาทซึ่งอาศัย 
การเถียงกันเกิดข้ึน. 
           ชื่อวามีอนุวาทเปนนิทาน  เพราะอรรถวา  การโจทเปนเหตุ  
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อํานวยแหงอนุวาทาธิกรณนั้น."  
           แมคําวา อนุวาทนิทาน  นี้  ทานกลาวดวยอํานาจอนุวาทท่ี 
อาศัยการโจทกันเกิดข้ึน. 
           ชื่อวามีอาบัติเปนนิทาน  เพราะอรรถวา  "อาบัติเปนเหตุอํานวย 
แหงอาปตตาธิกรณนั้น." 
           คําวา อาปตฺตินิทาน  นั่น  ทานกลาวดวยอาบัติที่อาศัย 
ความตองเกิดข้ึนอยางนี้วา  "ภิกษุยอมตองอาบัติ  ๔ ซึ่งมีอาปตตา- 
ธิกรณเปนปจจัย." 
           ชื่อวามีกิจเปนนิทาน  เพราะอรรถวา  "กิจ  ๔ อยาง  เปนเหตุ 
อํานวยแหงกิจจาธกรณนั้น."  อธิบายวา  "สังฆกรรม ๔ อยาง  เปน 
เหตุแหงกิจจาธิกรณนั้น." 
           คําวา  กิจฺจยนิทาน  นั่น  ทานกลาวดวยอํานาจกิจท้ังหลายที่ 
อาศัยการที่ตองทําเกิดข้ึน  มีสมนุภาสนเพียงครั้งท่ี  ๓ เปนตน  แก 
ภิกษุณีผูประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร. 
           นี้เปนวาจาประกอบเฉพาะบทเดียว  ในฝายวิสัชนาอธิกรณ 
ทั้ง ๔.  ทุก ๆ  บทพึงประกอบโดยทํานองนี้. 
           ในวิสชันามีคําวา  "มีเหตุเปนนิทาน"  เปนอาทิ  แหงทุติยปุจฉา 
พึงทราบภาวะแหงเหตุนิทานเปนตน  ดวยอํานาจแหงกุศลเหตุอกุศล- 
เหตุและอัพยากตเหตุ ๙ หมวด. 
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           ในวิสชันาแหงตติยปุจฉา พึงทราบวาตางกันแกสักวาพยัญชนะ.  
จริงอยู  เหตุนั่นแล  ทานกลาววา "ปจจัย"  ในตติยปุจฉาน้ี. 
                         [วาดวยมูลเปนตนแหงอธิกรณ] 
           วินิจฉัย  ในวาระท่ีตอบคําถามถึงมูล  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ทฺวาทส  มูลานิ  ไดแก  มลู ๑๒  ซึ่งเปนไปในภายใน 
สันดานเหลานี้  คือ  "วิวาทมูล  ๖ มีโกรธ  ผูกโกรธ  และความแขง 
ดีเปนอาทิ  โลภะ  โทสะ  และโมหะ  ๓ อโลภะ  อโทสะ  และอโมหะ ๓. 
           สองบทวา  จุทฺทส  มูลานิ  ไดแก  มลู ๑๒ นั้นเอง  กับกาย 
และวาจาจึงรวมเปน ๑๔. 
           [๕๔๘]  สองบทวา  ฉ  มูลานิไดแก  มูล ๖ มีกายเปนตน . 
           วินิจฉัยในวาระที่ตอบคําถามถึงสมุฏฐาน  พึงทราบดังน้ี :- 
           เรื่องกอความแตกกัน ๑๘ ประการ  เปนสมุฏฐานแหง (วิวาทา- 
ธิกรณ).  จริงอยู  วิวาทาธิกรณนั่น  ยอมต้ังข้ึนในเรื่องกอความแตก 
กัน ๑๘ ประการเหลาน่ัน  ยอมต้ังข้ึน   เพราะเรื่องกอความ 
แตกกันเหลาน่ันเปนตัวเหตุ,  ดวยเหตุนั้น  เรื่องกอความแตกกันเหลา 
นั่น  ทานจึงกลาววา "เปนสมุฏฐานแหงวิวาทาธิกรณนั้น. ในอธิ- 
กรณทั้งปวงก็นัยนี้. 
           ในนัยอันตางกันโดยคําวา  "วิวาทาธิกรณ  เปนอาบัติหรือ ?" 
เปนอาทิ  คําวา  "ดวยอธิกรณอันหน่ึง  คือ  กิจจาธิกรณ "  นี้  ทาน 
กลาวแลว  เพ่ือแสดงบรรดาอธิกรณทั้งปลาย  เฉพาะอธิกรณที่เปน 
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เครื่องระงับอาบัติทั้งหลาย. แตกองอาบัติเหลาน่ัน  จะระงับดวย  
กิจจาธิกรณโดยสวยเดียวเทาน้ันหามิได. เพราะธรรมดากิจจาธิกรณ 
จะสําเร็จแกภิกษุผูแสดงในสํานักบุคคลหามิได. 
           สองบทวา  น  กตเมน  สมเถน  มีความวา  อาบัติที่ไมมี 
สวนเหลือน้ัน  หาระงับเหมือนอาบัติที่มีสวนเหลือไม.  เพราะวาอาบัติ 
ที่เปนอนวเสสนั้น  อันภิกษุไมอาจแสดง  คือ  ไมอาจต้ังอยูในสวน 
หมดจด  จําเดิมแตอนวเสนาบัตินั้น. 
           นัยวา  วิวาทาธิกรณ  โหติ  อนวุาทาธิกรณ  เปนอาทิ  ต้ืน 
ทั้งน้ัน. 
           เบื้องหนาแตนั้น  ทานกลาวปุจฉา  ๖ คู  ไมเวนสัมมุขาวินัย  ม ี
คําวา  ยตฺถ  สติวินโยเปนอาทิ,  ทานประกาศเนื้อความแลว  ดวย 
วิสัชนาปุจฉาเหลาน้ันแล. 
                  [วาดวยสมถะรถคนและไมระคนกัน] 
           วินิจฉัยในวาระที่แกคําถามสมถะท่ีระคนกันเปนอาทิ  พึง 
ทราบดังนี้ :- 
           บทวา  สสฏา  มคีวามวา  ธรรมเหลาน้ี  คือ  "สัมมุขาวินัย 
ก็ดี  สติวินัยก็ดี  ชื่อวาระคนกัน  คือไมแยกกัน  เพราะสมถะทั้ง ๒ 
สําเร็จในขณะแหงกรรมวาจาใหสติวินัยนั่นเอง.  ก็เพราะความสําเร็จ 
แหงสมถะทั้ง ๒  เปนดุจความเน่ืองกันแหงกาบกลวยในตนกลวย 
ใคร ๆ  ไมสามารถจะแสดงการแยกสมถะเหลาน้ันออกจากกัน.  ฉะน้ัน  
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ทานจึงกลาววา  "ก็แลใคร ๆ  ไมสามารถบัญญัติการแยกพรากธรรม  
เหลาน้ีออกจากกันได."  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
                    [วาดวยนิทานเปนตนแหงสมถะ] 
           วินิจฉัยในวาระที่แกคําถามวา  กึนิทาโน  พึงทราบดังนี้ :- 
           สัมมขุาวินัย  ชื่อวามีนิทานเปนนิทาน  เพราะอรรถวา  "มีนิทาน 
เปนเหตุอํานวย." 
           [๕๔๙]  ในนิทานเหลาน้ัน  นีคื้อ "ความเปนตอสงฆ  ความ 
เปนตอหนาธรรม ความเปนตอหนาวินัย  ความเปนตอหนาบุคคล" 
เปนนิทานแหงสัมมุขาวินัย.  พระขีณาสพ  ผูถึงความไพบูลยดวยสติ 
ซึ่งไดถูกโจท  เปนนิทานแหงสติวินัย. 
           ภิกษุบา  เปนนิทานแหงอมูฬหวินัย. 
           ความพรอมหนาแหงบุคคลท้ัง ๒  คือ  ผูแสดงและผูเปนท่ีแสดง 
เปนนิทานแหงปฏิญาตกรณะ. 
           ความท่ีสงฆเปนผูไมสามารถจะระงับอธิกรณ  ของภิกษุทั้งหลาย 
ผูเกิดบาดหมางกัน  เปนนิทานแหงเยภุยยสิกา. 
           บุคคลผูบาปหนา  เปนนิทานแหงตัสสปาปยสิกา. 
           อัชฌาจารไมสมควรแกสมณะมาก  ของภิกษุทั้งหลายผูบาดหมาง 
กัน  เปนนิทานแหงติณวัตถารกะ. 
           วาระวาดวยเหตุและปจจัย  มีนัยดั่งกลาวแลวน่ันแล.  
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                              [วาดวยสมุฏฐานแหงสมถะ] 
           คําแกคําถามถึงมูล  ต้ืนทั้งนั้น. 
           ในคําถามถึงสมุฏฐาน  ทานกลาววา  "สมถะทั้ง ๗  มีสมุฏ- 
ฐาน  ๓๖  อะไรบาง ?"  ดังน้ี  แมโดยแท,  ถึงกระน้ัน  ทานก็จําแนก 
สมุฏฐาน ๖  แหงสมถะ ๖ เทาน้ัน  เพราะสัมมุขาวินัยไมมีสมุฏฐาน 
เพราะไมมีกรรมสงเคราะห. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  ญัตติพึงทราบวา  "กรรมกิริยา." 
           การหยุดในเวลาควรหยุด.  ดวยญัตตินั่นแล  พึงทราบวา 
"กรณะ." 
           การเขาไปเอง  อธิบายวา  "ความกระทํากรรมน้ันดวยตนเอง 
พึงทราบวา  "อุปคมนะ." 
           การท่ีเขาถึงความอัญเชิญ  อธิบายวา "การเชิญผูอ่ืนมีสัทธิ- 
วิหาริกเปนตนวา  "ทานจงทํากรรมนี้"  พึงทราบวา  "อัปฌุปคมนะ."           
           กิริยาที่ยินยอม  อธิบายวา  "ไดแก  การมอบฉันทะอยางนี้วา 
"สงฆจงทํากรรมนั่นแทนขาพเจา"  เรียกวาอธิกวาสนา.    
           กิริยาที่ไมคัดคานวา  "กรรมน้ันไมชอบใจขาพเจา,  พวกทาน 
อยาทําอยางนั้น"  เรียกวา  อัปปฏโิกสนา. 
           พึงทราบสมุฏฐาน  ๓๖  ดวยอํานาจหมวดหก  ๖  หมวด  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           คําแกคําถามถึงอรรถตางกัน  ต้ืนทั้งน้ัน. 
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           [๕๕๐]  วินิจฉัยในคําแกคําถามถึงอธิกรณ  พึงทราบดังนี้ :- 
           หลายบทวา  อย  ววิาโท  โน  อธิกรณมีความวา  การเถียง 
กันแหงชนทั้งหลายมีมารดากับบุตรเปนตน  จัดเปนวิวาท  เพราะ 
เปนการกลาวแยงกัน,  แตไมจัดเปนอธิกรณ  เพราะไมมีความเปนเหตุ 
ที่ตองระงับดวยสมถะทั้งหลาย.  แมในอนุวาทเปนตน  ก็นัยนีแ้ล. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                                  อธิกรณเภท  วัณณนา  จบ.  
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                    [๕๕๑] ทุติยคาถาสังคณิก  วัณณนา 
           วินิจฉัยในทุติยคาถาสังคณิกะ  พึงทราบ  ดงัน้ี :- 
           วาจาท่ีแสดงไลเลี่ยงวัตถุและอาบัติ  ชื่อวาโจทนา. 
           วาจาท่ีเตือนใหนึกถึงโทษ  ชือ่วาสารณา. 
           สองบทวา  สงฺโฆ  กมิตฺถายมีความวา  ประชุมสงฆเพ่ือ 
ประโยชนอะไร ? 
           บาทคาถาวา  มติกมฺม ปน  กิสสฺ  การณามีความวา ความ 
เขาใจความประสงค  ตรัสวา  "มติกรรม"   มติกรรมนั้น  ตรัสไว 
เพราะเหตุแหงอะไร ? 
           บาทคาถาวา โจทนา  สารณตฺถายมีความวา  วาจาสําหรับ 
ไลเลียง  มีประการดังกลาวแลว  เพ่ือประโยชนทีจ่ะเตือนใหนึกถึง 
โทษที่บุคคลผูเปนจําเลยน้ันไดกระทําแลว. 
           บาทคาถาวา  นิคฺคหตฺถาย  สารณามีความวา  สวนวาจาที่ 
จะเตือนใหนึกถึงโทษ  เพ่ือประโยชนที่จะขมบุคคลน้ัน. 
           บาทคาถาวา  สงฺโฆ  ปริคฺคหตฺถายมีความวา  สงฆผูประชุม 
กัน ณ  ที่นั้น  เพ่ือประโยชนที่จะชวยกันวินิจฉัย.  อธิบายวา  "เพ่ือประ- 
โยชนที่จะพิจารณาวา  เปนธรรมหรือไมเปนธรรม  คือเพ่ือประโยชน 
ที่จะทราบวา  อธิกรณนั้นไดวินิจฉัยถูกตองหรือไมถูกตอง." 
           บาทคาถาวา  มติกมฺม ปน  ปาฏิเยกฺกมีความวา  ความ  
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เขาในความประสงคของเถระผูเปนนักพระสูตร  และพระเถระผูเปน 
นักวินัยทั้งหลาย  ก็เพ่ือใหวินิจฉัยสําเร็จเปนแผนก ๆ. 
           หลายบทวา  มา  โข  ปฏิฆมีความวา  อยากอความโกรธใน 
จําเลยหรือโจทก. 
           หลายบทวา  สเจ  อนุวิชฺชโก  ตุวมีความวา  ถาวาทานเปน 
พระวินัยธรน่ังวินิจฉัยอธิกรณ  ซึ่งหยั่งลงในทามกลางสงฆ. 
           บทวา  วิคฺคาหิย  มคีวามวา  (ทานอยาไดกลาวถอยคําชวน 
วิวาท)  ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา  "ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ 
หรือ ?" 
           บทวา  อนตฺถสฺหติ  มีความวา  อยากลาวถอยคําท่ีกอให 
เกิดความเส่ือมเสีย  คือทําบริษัทใหปนปวนลุกลามข้ึน. 
           วินิจฉัยในบทวา  สุตฺเต  วินเย  เปนอาทิ  พึงทราบดังน้ี :- 
           อุภโตวิภังค  ชื่อวาสูตร,  ขันธกะ  ชื่อวาวินัย,   บริวาร  ชือ่วา 
อนุโลม,  [๕๕๒]  วินัยปฎกทั้งส้ิน  ชือ่วาบัญญัติ,  มหาปเทส ๔ ชื่อ 
วาอนุโลมิกะ. 
           บาทคาถาวา  อนุโยควตฺต  นิสาเมถมีความวา  ทานจง 
พิจารณาวัตรในการซักถาม.    
           บาทคาถาวา  กุสเลน  พุทฺธิมตา  กตมีความวา  อันพระผู 
มีพระภาคผูเฉียบแหลมเปนบัณฑิต  บรรลุความสําเร็จแหงพระญาณ 
ทรงนําออกต้ังไว. 
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           บทวา  สุวุตฺต  มีความวา  อันพระองคทรงแตงต้ังไวดีแลว 
           บทวา  สิกขฺาปทานุโลมิก  มีความวา  เหมาะแกสิกขาบททั้ง 
หลาย.  เนื้อความเฉพาะบทเทาน้ีกอน.  
           สวนพรรณนาโดยยอพรอมท้ังอธิบายในคาถานี้  ดังนี้ :- 
           ถาวา  ทานผูวาอรรถคดี  อยากลาวผลุนผลัน  อยากลาวถอย 
คําชวนวิวาท ไมประกอบดวยประโยชน,  ก็วัตรในการซักถามอันใด 
อันพระโลกนาถผูฉลาดมีปญญาทรงจัดไว  แตงต้ังไวดี  ในสูตรเปนตน 
เหลาน้ัน  อนุโลมแกสิกขาบทท้ังปวง,  ทานจงพิจารณา  คือจงตรวจ 
ดูอนุโยควัตรนั้น. 
           บาทคาถาวา  คตึ  น  นาเสนฺโต  สมฺปารยิกมีความวา  จง 
พิจารณาอนุโยควัตร  อยาใหเสียคติคือความสําเร็จในสัมปรายภพของตน, 
จริงอยู  ภิกษุใดไมพิจารณาอนุโยควัตรนั้น  ซักถาม,  ภิกษุนั้นยอม 
ใหเสียคติของตนท่ีเปนในสัมปรายภพ,  เพราะเหตุนั้น  จงพิจารณา 
อยาใหคตินั้นได. 
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระกลาวคําวา  "หิเตสี"  เปนอาทิ  เพ่ือ 
แสดงอนุโยควัตรนั้น 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หิเตสี  ไดแก  ผูแสวงคือผูใฝหา 
ประโยชน,  อธิบายวา  จงเขาไปต้ังไมตรีและธรรมเปนบุพพภาค 
แหงไมตรีไว." 
           บทวา  กาเล  ไดแก  ในกาลท่ีจัดวาสมควร  คือ  ในกาลท่ี 
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สงฆเชิญเทาน้ัน,  อธิบายวา  "ทานจงซักถาม  ในเม่ือสงฆมอบ  
ภาระแกทาน" 
           บาทคาถาวา  สหสา  โวหาร  มา  ปธาเรสิมีความวา  สํานวน 
ที่กลาวโดยผลุนผลัน  คือถอยคํากลาวโดยผลุดผลนัใด  ของโจทก 
และจําเลยเหลาน่ัน  อยาคัด  คือ  อยาถอืเอาสํานวนน้ัน. 
           ความสืบสมแหงคําใหการ  เรียกวาความสืบเน่ือง   ในบาทคาถาวา 
ปฏิ ฺานุสนฺธิเตน  การเยนี้,  เพราะเหตุนั้น  พึงปรับตามคํา 
สารภาพและความสืบสม,  อธิบายวา  "พึงกําหนดความสืบสมแหงคํา 
ใหการ  แลวจึงปรับตามคําสารภาพ." 
           [๕๕๓]  อีกอยางหนึ่ง  พึงปรับตามคํารับสารภาพและตามความ 
สืบสม,  อธิบายวา  "พึงปรับตามคํารับสารภาพของจําเลยผูเปนลัชช ี
พึงปรับตามความสืบสม  แหงความประพฤติของจําเลยผูอลัชชี." 
           เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคาถาวา  เอว  ปฏิ ฺา  ลชฺชสีุ 
เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  วตฺตานุสนฺธิเตน  การเยมี 
ความวา  พึงปรับตามความสืบสมแหงความประพฤติ,  อธิบายวา 
"คํารับสารภาพใด  กับความประพฤติของอลัชชีนั้นสมกัน,  พึงปรับ 
ตามคําสารภาพนั้น. 
           บทวา  สฺจิจฺจ  ไดแก ตองทั้งรู. 
           บทวา  ปริคูหติ  ไดแก  ปดไว  คือ  ไมแสดง  ไมออกเสีย. 
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           บาทคาถาวา  สจฺจ อหป  ชานามิมีความวา คําใดอันพระ 
องคตรัสแลว  คําน้ันเปนจริง,  แมขาพระองคก็รูคําน้ัน  อยางนั้น 
เหมือนกัน. 
           สองบทวา  อฺฺจ  ตาหมีความวา  ก็แลขาพระองคจะ 
ทูลถามพระองคถึงอลัชชีชนิดอ่ืน. 
           บาทคาถาวา  ปุพฺพาเปร  น  ชานาติมีความวา  ไมรูถอยคํา 
ที่ตนกลาวไวในกาลกอน  และตนกลาวในภายหลัง. 
           บทวา  อโกวิโท  ไดแก  ไมฉลาดในคําตนและคําหลังน้ัน. 
           บาทคาถาวา  อนุเสนฺธิวจนปถ  น  ชานาติมีความวา  ไม 
รูถอยคําท่ีสืบสมแหงคําใหการ  และถอยคําท่ีสืบสมแหงคําตัดสิน. 
           บาทคาถาวา  สีลวิปตฺติยา  โจเทติคือโจทดวยกองอาบัติ ๒. 
           บทวา  อาจารทิฏ ิยา  ไดแก  โจทดวยอาจารวิบัติและทิฏฐิ- 
วิบัติ.  เมื่อจะโจทดวยอาจารวิบัติ  ยอมโจทดวยกองอาบัติ  ๕,  เมื่อ 
จะโจทดวยทิฏฐิวิบัติ  ยอมโจทดวยมิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ 
           บทคาถาวา  อาชีเวนป  โจเทติมีความวา  โจทดวยสิกขา 
บท ๖  ซึ่งบัญญัติไว  เพราะอาชีวะเปนเหตุ. 
           บทที่เหลือท่ีในทั้งปวง ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                             ทุติยคาถาสังคณิก  วัณณนาจบ.  
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                       [๕๕๔]  โจทนากัณฑก  วัณณนา 
                           [กิจของภิกษุผูวาอรรถคดี] 
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระเริ่มคําวา  อนุวิชฺชเกน  เปนอาทิ  เพ่ือ 
แสดงกิจอันพระวินัยธรพึงกระทํา  ในการฟองรองที่เกิดข้ึนแลวอยางนั้น.  
           ในคําน้ัน  คาถาวา  ทิฏ  ทฏิเนเปนตน  มีเนื้อความดังนี้ :- 
           ภิกษุรปูหน่ึง  กําลงัออกหรือกําลังเขาไป  โดยสถานที่อันเดียว 
กันกับมาตุคามผูหน่ึง  อันโจทกเห็นแลว.  โจทกนั้นจึงหองภิกษุนั้นเปน 
จําเลยดวยอาบัติปาราชิก;  ฝายจําเลยยอมรับการเห็นของโจทกนั้น, 
แตจําเลยยังไมถึงปาราชิก  จึงไมปฏิญญา  เพราะอิงการเห็นนั้น.  ใน 
คําของโจทกและจําเลยน้ี  การใดอันโจทกนั้นเห็นแลว,  การน้ันสม 
ดวยคําท่ีวาไดเห็นของโจทกนั้น  นี้วา  "จําเลยอันขาพเจาไดเห็นแลว" 
ดวยประการฉะน้ี. แตเพราะเหตุที่ฝายจําเลยไมยอมปฏิญญาโทษ 
เพราะอาศัยการเห็นนั้น  จึงชื่อวาผูถูกรังเกียจโดยไมบริสุทธิ์  อธิบาย 
วา "เปนผูรังเกียจโดยไมมีมูล."  สงฆพึงทําอุโบสถกับบุคคลน้ัน 
ตามปฏิญญาท่ีวา  "ขาพเจาเปนผูบริสุทธิ์"  ของบุคคลน้ัน.  ใน ๒ 
คาถาท่ีเหลือ  มีนัยอยางนี้แล. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                    พรรณนากิจของภิกษุผูวาอรรถคดี  จบ.  
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                  [วาดวยเบื้องตนของโจทนาเปนอาทิ] 
           วินิจฉัยในปุจฉาวิสัชนามีอาทิวา  อะไรเปนเบื้องตนของโจทนา 
พึงทราบดังนี้ :- 
           หลายบทวา  สจฺเจ  จ  อกุปฺเป  จ  มีความวา  จําเลยพึงต้ัง 
อยูในธรรม  ๒  ประการ  คือ  ใหการตามจริง ๑  ไมขุนเคือง ๑ คือวา 
การใดอันตนกระทําหรือมิไดกระทํา  การน้ันแล  อันตนพึงใหการ 
(เชนนั้น).  และไมพึงใหเกิดความขุนเคืองในโจทก หรือในภิกษุผูวา 
อรรถคดี  หรอืในสงฆ. 
           สองบทวา  โอติณฺณาโนติณฺณ  ชานิตพฺพมีความวา  สงฆ 
พึงรูถอยคําอันเขาประเด็นและไมเขาประเด็น.  ในคําน้ัน  มีวิธีสําหรับ 
รูดังนี้ :- 
           [๕๕๕] สงฆพึงรูวา  "คําตนของโจทกเทานี้   คําหลังเทานี้  คํา 
ตนของจําเลยเทาน้ี  คําหลังเทาน้ี." 
           พึงกําหนดลักษณะท่ีควรเชื่อถือของโจทก  พึงกําหนดลักษณะ 
ที่ควรเชื่อถือของจะเลย  พึงกําหนดลักษณะท่ีควรเชื่อถือของภิกษุผู 
วาอรรถคดี.  ภิกษุผูวาอรรถคดี  เมื่อยังการพิจารณาใหบกพรองแม 
มีประมาณนอย  อันสงฆพึงสั่งวา  "ผูมีอายุ  ทานจงพิจารณาใหดี 
บังคับคดีใหตรง."  สงฆพึงปฏิบัติอยางนี้. 
           วินิจฉัยในคําวา  เยน  ธมฺเมน  เยน  วินเยน  เยน  สตฺถุ- 
สาสเนน  อธกิรณ  วูปสมมฺติ  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
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           บทวา  ธมฺโม  ไดแก  เรื่องที่เปนจริง.  
           บทวา วินโย  ไดแก  กริิยาที่โจทก   และกิรยิาที่จําเลยใหการ. 
           บทวา  สตฺถุสาสน  ไดแก  ญัตติสัมปทาและอนุสาวนสัมปทา. 
           จริงอยู  อธิกรณยอมระงับโดยธรรม  โดยวินัย  และโดย 
สัตถุศาสนาน่ัน  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูวาอรรถคดี  พึงโจทดวยวัตถุ 
ที่เปนจริง  แลวใหจําเลยระลึกถึงอาบัติ  และยังอธิกรณนั้นใหระงับ 
ดวยญัตติสัมปทาและอนุสาวนสัมปทา.   ภิกษุผูวาอรรถคดีพึงปฏิบัติ 
อยางนี้. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
           แมปุจฉาวิสัชนามีอาทิวา "อุโบสถ  เพ่ือประโยชนอะไร ?" 
ก็ต้ืนเหมือนกันแล. 
           วินิจฉัยในอวสานคาถาท้ังหลาย  พึงทราบดังน้ี :- 
           บาทคาถาวา  เถเร  จ  ปริภาสติ มีความวา เมื่อจะทําความ 
ดูหม่ิน  ยอมดาวา  "ภิกษุเหลาน้ีไมรูอะไร." 
           บาทคาถาวา  ขโต  อุปหตินฺทฺริโย มีความวา  ชื่อวาผูมีตน 
อันขุดแลว เพราะความท่ีตนเปนสภาพอันตนเองขุดแลว  ดวยความ 
เปนผูถึงความลําเอียงดวยฉันทาคติเปนตนนั้น  และดวยการดานั้น 
และชื่อวาผูมีอินทรียอันตนเองขจัดเสียแลว  เพราะความท่ีอินทรีย 
มีศรัทธาเปนตน  เปนคุณอันตนเองขจัดเสียแลว. 
           สองบาทคาถาวา  นิรย  คจฺฉติ  ทุมฺเมโธ  น  จ  สิกุขาย  
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คารโว   มีความวา  ผูมีตนอันขุดแลว มีอินทรียอันตนขจัดแลวน้ัน 
ชื่อวาผูมีปญญาทราม  เพราะไมมีปญญา  และชื่อวาไมมีความเคารพ 
ในการศึกษา  เพราะไมศึกษาในสิกขา  ๓  เพราะแตกแหงกาย ยอม 
เขาถึงนรก. 
           เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  "ไมควรอิงอามิส  (และไม 
ควรอิงบุคคล  พึงเวนสวนทั้ง ๒ นั้นเสีย)  กระทําตามธรรม. 
           [๕๕๖]  เน้ือความแหงคําน้ันวา  ไมพึงกระทํา  เพราะอิงอามิส, 
จริงอยู  เมื่อถือเอาอามิสมีจีวรเปนตน  ที่โจทกหรอืจําเลยฝายใด 
ฝายหน่ึงให  ชื่อวากระทําเพราะอิงอามิส ;  ไมพึงกระทําอยางนั้น. 
           หลายบทวา  น  จ  นิสฺสาย  ปุคฺคล  มีความวา  เมื่อลําเอียง 
เพราะความรักเปนตน  โดยนัยมีอาทิวา  "ผูนี้  เปนอุปชฌายของเรา 
หรือวา  ผูนี้  เปนอาจารยของเรา" ชื่อวากระทําเพราะอิงบุคคล 
ไมพึงกระทําอยางนั้น.  ทางที่ถูก  พึงเวนสวนท้ัง ๒  นั้นเสีย  กระทํา 
ตามท่ีเปนธรรมเทาน้ัน. 
           บาทคาถาวา  อุปกณฺณก  ชปฺเปติ  มีความวา  กระซิบที่ใกลห ู
วา "ทานจงพูดอยางนี้  อยาพูดอยางนี้." 
           สองบทวา  ชิมฺห  เปกฺขติ มีความวา  ยอมแสหาโทษเทานั้น. 
           บทวา  วีติหรติ  ไดแก  ยังการวนิิจฉัยใหบกพรอง. 
           สองบทวา  กุมฺมคฺค  ปฏิเสวติ  มีความวา  ยอมข้ึนอาบัติ. 
           สองบทวา  อกาเลน  จ  โจเทติมีความวา  ผูอันพระเถระ 
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มิไดเชื้อเชิญ  โจทในสมัยมิใชโอกาส. 
           บาทคาถาวา  ปุพฺพาปร  น  ชานาติมีความวา  ไมรูคําตน 
และคําหลัง. 
           บาทคาถาวา  อนุสนฺธิวจนกถ  น  ชานาติ  มคีวามวา  ไมรู 
ถอยคํา  ดวยอํานาจความสืบสมแหงคําใหการ  และความสืบสมแหง 
คําวินิจฉัย. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                           โจทนากัณฑก  วัณณนา  จบ.  
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                                [๕๕๗]  จูฬสังคามวัณณนา 
           วินิจฉัยในจูฬสงคราม  พึงทราบดังนี้  :- 
           ประชมุสงฆเพ่ือประโยชนแกการวินิจฉัยอธิกรณ  เรยีกวาสงคราม 
ในคําวา  "ภิกษุผูเขาสงคราม."  จริงอยู  ภิกษุทั้งหลายซ่ึงเปนขาศึก 
แกตน  และเปนขาศึกตอพระศาสนา  ยอมประชุมกัน  แสดงสัตถุ 
ศาสนา  นอกธรรมนอกวินัย  ในที่ประชุมสงฆนั้น  เหมือนอยางภิกษุ 
วัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลีฉะน้ัน. 
           ภิกษุใด  ย่ํายีลัทธิของภิกษุผูเปนขาศึกเหลานั้นเสีย  เขาในท่ีประชุม 
สงฆนั้น  เพ่ือประโยชนแกการแสดงวาทะของตน  วางอํานาจยังการ 
วินิจฉัยใหเปนไป,  ผูนั้นชื่อวาผูเขาสงคราม  ประหน่ึงพระยสเถระฉะน้ัน. 
ภิกษุผูเขาสงครามน้ัน  เม่ือเขาหาสงฆ  พึงเปนผูมีจิตยําเกรงเขาสงฆ. 
           บทวา  นีจจิตฺเตน ไดแก  ผูลดธงคือมานะลงเสีย มีจิต 
มีมานะอันกําจัดเสียแลว. 
           บทวา  รโชหรณสเมน  ไดแก  มีจิตเสมอดวยผาเช็ดเทา, 
อธิบายวา  "เมื่อเทาเปอนหรือไมเปอนอันบุคคลเช็ดอยู  ความยินดี 
ความยินดีราย  ยอมไมมีแกผาเช็ดเทาฉันใด,  พึงเปนผูมีจิตไมยินดีไม 
ยินรายในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณฉันนั้น. 
           สองบทวา  ยถาปฏิรูเป  อาสเน  มีความวา  พึงรูอาสนะตาม  
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ที่สมควร  นัง่ในท่ีซึ่งถึงแกตน  ไมหันหลังใหภิกษุทั้งหลายผูเถระ. 
           บทวา  อนานากถิเกน  ไดแก  ไมกลาวถอยคําท่ีไมมีประโยชน 
นั้น  ๆ  ซึ่งมีประการตาง ๆ. 
           บทวา  อติรจฺฉานกถิเกน  ไดแก  ไมกลาวติรัจฉานกถา  มี 
เรื่องพระราชาเปนตน  ที่ไดเห็นก็ดี  ไดฟงก็ดี  ไดทราบก็ดี. 
           หลายบทวา สาม  วา  ธมฺโม  ภาสิตพฺโพ  มีความวา ถอย 
คําท่ีอิงเรื่องที่ควรและไมควร  หรือที่อิงรูปารูปปริเฉท  และลําดับ 
แหงสมถะ  ลําดับแหงวิปสสนา  วัตรในการยืนและนั่นเปนตน  ในที ่
ประชุมสงฆ ชื่อวาธรรม.  [๕๕๘]  ธรรมเห็นปานน้ี  พึงกลาวเองก็ได 
เชิญภิกษุอ่ืนกลาวได.  ภิกษุใด  สามารถเพ่ือกลาวถอยคําเห็นปาน 
นั้น  ภิกษุนัน้  อันตนพึงเชิญวา  "ผูมอีายุ  ปญหาเกิดข้ึนแลวในทาม 
กลางสงฆ  ทานพึงกลาว." 
           หลายบทวา  อริโย  วา  ตุณฺหภีาโว  นาติมฺ ิตพฺโพ มีความ 
วา  พระอริยเจาท้ังหลายเมื่อน่ังน่ิง  หาไดนั่งอยาพาลปุถุชนไม  ยอม 
ฉวยกัมมัฏฐานอยางใดอยางหน่ึงน่ัง,  พระอริยเจาผูมีการน่ิงเปนปกติ 
ดวยอํานาจทํากัมมัฏฐานไวในในอยางนี้  ชื่อวามีความน่ิงเปนปกติ. 
พระอริยเจานั้น อันภิกษุผูนั้นเขาสงครามไมพึงดูถูกวา  "มีประโยชน 
อะไรดวยการร่ําเพียรในกัมมัฏฐาน."  อธิบายวา  "ตนพึงฉวยกัมมัฏ- 
ฐานท่ีเหมาะแกตนน่ัง." 
           สองบทวา  น  อปุชฺฌาโย  ปุจฺฉิตพฺโพ  มีความวา  ไมควร 
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ถามวา  "อุปชฌายของทานชื่อวาไร ?"  ในบททั้งปวง  ก็นัยนี้แล. 
           บทวา  น  ชาติ  มีความวา  ไมควรถามถึงชาติอยางนี้วา "ทาน 
เปนชาติกษัตริยหรือ ?  ทานเปนชาติพราหมณหรือ ?" 
           บทวา  น อาคโม  มีความวา ไมควรถามถึงปริยัติที่เรียน 
อยางนี้วา  "ทานกลาวทีฆนิกายหรือ ?  ทานกลาวมัชฌิมนิกายหรือ ?" 
           สกุลและประเทศ  พึงทราบดวยอํานาจสกุลกษัตริยเปนตน. 
           หลายบทวา  อาตฺรสฺส  เปม  วา  โทโส  วา  มคีวามวา  ความ 
รักหรือความชังในบุคคลน้ัน พึงมีดวยอํานาจแหงเหตุเหลาน่ันอยางใด 
อยางหน่ึง. 
           สองบทวา  โน  ปริสกปฺปเยน  มีความวา  ไมพึงเปนผูเห็น 
แกบริษัท  คือคลอยตามบริษัท;  อธิบายวา  "สิ่งใดชอบใจบริษัท 
สิ่งน้ันแลไมพึงจงใจ  คือหมายใจกลาว." 
           สองบทวา  น  หตฺถมุทฺธา  ทสฺเสตพฺพา  มีความวา  ไมพึงทํา 
วิการแหงการมือ เพ่ือหมายรูในขอท่ีควรกลาวและไมควรกลาว. 
           สองบทวา  อตฺถ  อนุวิธิยนฺเตน  มีความวา พึงคอยกําหนดให 
รูตลอดซึ่งกาลวินิจฉัยเทานั้น  คือ  พึงนั่งพิจารณาโดยรอบคอบอยางนี้วา 
"สูตรนี้อางได  เราจักกลาวสูตรนี้  ในวินิจฉัย  นี้." 
           [๕๕๙] หลายบทวา น  จ  อาสนา  วุฏาตพฺพ  มีความวา 
ไมพึงลุกจากที่นั่งเที่ยวไปในบริเวณท่ีชุมนุม.  เพราะวา  เมื่อพระวินัยธร 
ลุก  บริษัททัง้ปวงยอมลุก.  
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           บทวา น  วีติหาตพฺพ  มีความวา  ไมพึงใหวินิจฉัยบกพรอง.  
           สองบทวา น  กุมมฺคฺโค  เสวิตพฺโพ  มีความวา  ไมพึงชี้อาบัติ. 
           สองบทวา  อสาหสิเกน  ภวติพฺพ มีความวา ไมพึงเปนผูทํา 
โดยผลุนผลนั.  อธิบายวา  "ไมพึงกลาวถอยคําใหผิดพลาดโดยความ 
ผลุนผลัน." 
           บทวา  วจนกขฺเมน  มีความวา  พึงเปนผูปกติอดไดซึ่ง 
ถอยคําท่ีหยาบคาย. 
           บทวา  หิตปริสกฺกนิา  มีความวา  พึงเปนผูแสวงหาประโยชน 
คือ  ขวนขวายเพ่ือประโยชน. ในบททัง้ ๒ มีอธิบายดังน้ี  วา "กรุณา 
และธรรมเปนสวนเบื้องตนแหงกรุณา  อันภิกษุผูเขาสงครามพึงใหเขา 
ไปต้ังไว." 
           บทวา  อนุรุตฺเตน  ไดแก  ไมพึงเปนผูกลาวถอยคําหยาบคาย. 
อธิบายวา  ถอยคําท่ีไมดี  กลาวคือถอยคําชวนวิวาท  เรียกวา 
ถอยคําท่ีหยาบคาย,  คําหยาบคายน้ัน  อันภิกษุผูเขาสงครามไมควร 
กลาว." 
           สองบทวา อตฺตา  ปริคฺคเหตพฺโพ  มีความวา พึงตรวจดู 
ตนอยางนี้วา  "เราสามารถจะวินิจฉัย  คือระงับอธิกรณหรือไมหนอ ?" 
อธิบายวา  พึงรูประมาณตน. 
           สองบทวา  ปโร  ปริคฺคเหตพฺโพ  มีความวา พึงตรวจดู 
ผูอ่ืนอยางนี้วา  "บริษัทนี้  เปนลัชชีหรอืหนอ ?  อันเราอาจจะให  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 881 

ยินยอมหรือไม ?" 
           สองบทวา  โจทโก  ปริคฺคเหตพฺโพ  มีความวา  พึงตรวจดู 
โจทกอยางนี้วา  "ผูนี้เปนโจทกโดยธรรมหรือไมหนอ ?" 
           สองบทวา  จุทิตโก  ปริคฺคเหตุพฺโพ  มีความวา  พึงตรวจดู 
จําเลยอยางนี้วา  "ผูนี้เปนจําเลยโดยธรรมหรือไม ?" 
           สองบทวา  อธมมฺโจทโก  ปรคฺิคเหตพฺโพ  มีความวา  พึงรู 
ประมาณโจทกนั้น.  แมในบทที่เหลือ  ก็นัยนี้แล. 
           สองบทวา  วุตฺต  อหาเปนฺเตน  มีความวา  ไมพึงยังถอยคํา 
อันโจทกและจําเลยกลาวใหตกหลน. 
           สองบทวา  อวุตฺต  อปฺปกาเสนฺเตน  มีความวา  ไมพึงแซม 
ขอความซ่ึงมิไดเขาประเด็น. 
           สองบทวา เวโป  ปหาเสตพฺโพ  มีความวา  โจทกหรือจําเลย 
เปนผูออน [๕๖๐]  คือเปนผูโงเขลา   พึงชวยเหลือ  คือพึงปลุกใจให 
อาจหาญวา "ทานเปนบุตรของสกุลมิใชหรือ ?" แลวชี้แจงธรรมเนียม 
ในการซักถามแลว  จักการซักถามแกผูโวเขลานั้น. 
           สองบทวา  ภิรุ  อสฺสาเสตพฺโพ  มีความวา  โจทกหรือจําเลย 
ใด  เกิดความสะทกสะทานข้ึน  เพราะไมเคยเขาสูทามกลางสงฆหรือ 
ทามกลางคณะ,  ภิกษุเชนนั้น  อันภิกษุผูวาอรรถคดีพึงพูดปลอบวา 
"ทานอยากลัวเลย  จงวางใจใหการเถิด,  พวกเราจักเปนผูสนับสนุน 
ทาน"  ดังน้ีก็ได  แลวชี้แจงธรรมเนียมในการซักถาม.  
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           สองบทวา  จณฺโฑ  นิเสเธตพฺโพ  มีความวา  เปนผูดุราย  
พึงรุกรานเสีย  คือพึงกําหราบเสีย. 
           สองบทวา อสุจิ  วิภาเวตพฺโพ  มีความวา  เปนอลัชช ีพึง 
ประกาศแลวใหแสดงอาบัติเสีย. 
           สองบทวา  อุชุ  มทฺทเวน มีความวา  ภิกษุใดเปนผูตรง  ม ี
ศีล  เวนจากความโกงทางกายเปนตน,  ภิกษุนั้น  อันผูวาอรรถคดี 
พึงประพฤติตอดวยความออนโยนเทาน้ัน. 
           ในคําวา  ธมฺเมสุ  จ  ปุคฺคเลสุ จ  นี ้ ภิกษุใด  เปนผูหนักใน 
ธรรม  มิไดเปนผูหนักในบุคคล,  ภิกษุนี้แล  พึงทราบวา  "ผูวางตน 
เปนกลางทั้งในธรรมท้ังในบุคคล." 
                  [วาดวยประโยชนแหงสูตรเปนอาทิ] 
           วินิจฉัยในคําวา  สุตฺต  สสนฺทนตฺถาย  เปนตน  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           ก็แตวา  ภิกษุผูวาอรรถคดี  ซึ่งเปนที่รักที่ชอบใจที่เคารพและที่ 
นับถือของเพ่ือนพรหมจารีอยางนี้นั้น  พึงทราบวา "ในบรรดาสูตร 
เปนตน  ที่อางมา  สูตรเพื่อประโยชนแกการเทียบเคียง คือเพ่ือ 
ประโยชนแกการสอบสอนอาบัติและอนาบัติ." 
           สองบทวา  โอปมฺม  นิทสฺสนตฺถาย  มีความวา  ขออุปมา 
เพ่ือประโยชนแกการชี้เนื้อความ. 
           สองบทวา  อตฺโถ  วิ ฺาปนตฺถาย มีความวา  เนื้อความ  
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เพ่ือประโยชนแกการท่ีจะใหเขาใจ. 
           สองบทวา  ปฏิปุจฺฉา  ปนตฺถาย  มีความวา  การยอนถาม 
เพ่ือประโยชนแกความม่ันคงของบุคคล. 
           สองบทวา  โอกาสกมฺม  โจทนตฺถาย  มีความวา  (การขอ 
โอกาส) เพ่ือประโยชนแกการโจทดวยวัตถุหรือดวยอาบัติ. 
           สองบทวา   โจทนา  สารณติถาย  มีความวา  (การโจท) 
เพ่ือประโยชนแกการท่ีจะใหจําเลยระลึกถึงโทษนอยใหญ. 
           สองบทวา  สารณา  สวจนียตฺถาย  มีความวา  การท่ีให 
จําเลยระลึกถึงโทษนอยโทษใหญ  เพ่ือประโยชนแกความท่ีเปนผูมีถอยคํา 
อันตนจะพึงใหการ. 
           สองบทวา  สวจนีย  ปลิโพธตฺถาย  มีความวา  ความเปน 
ผูมีถอยคําอันตนจะพึงใหการ  เพ่ือประโยชนแกการกักไวอยางนี้วา 
"ทานอยากาวออกไปแมกาวเดียวจากอาวาสน้ี." 
           [๕๑๖]  สองบทวา  ปลิโพโธ  วนิิจฺฉยตฺถาย  ความวา   
(การกักไว)  เพ่ือประโยชนแกการใหต้ังวินิจฉัย. 
           สองบทวา  วินิจฺฉโย  สนฺตีรณตฺถาย  มีความวา  การวินิจฉัย 
เพ่ือประโยชนแกการไตรตรอง  คือ  พิจารณาโทษและมิใชโทษ. 
           การไตรตรอง  เพ่ือประโยชนที่จะหย่ังฐานะและอฐานะ  คือ 
เพ่ือประโยชนที่จะรูอาบัติ  อนาบัติ  ครุกาบัติ  ลหุกาบัติ. 
           สองบทวา  สงฺโฆ สมฺปริคฺคหสมฺปฏิจฺฉนติถาย  มีความวา  
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สงฆ  เพ่ือประโยชนแกการรับรองวินิจฉัย  และเพ่ือประโยชนทีจ่ะรูวา  
อธิกรณนั้นอันผูวาอรรถคดี  วินิจฉัยชอบหรือไมชอบ. 
           สองบทวา  ปจฺเจกฏายิโน  อวิสวาทกฏายิโน มีความวา 
บุคคลเหลานั้น  ซึ่งต้ังอยูในตําแหนงผูเปนใหญ โดยความเปน 
อิสสริยาธิบดี  และในฐานะแหงผูไมแกลงกลาวใหผิด  อันสงฆไมพึง 
รุกราน. 
                     [วาดวยประโยชนแหงวินัยเปนอาทิ] 
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระกลาวคําวา "วินัยเพ่ือประโยชนแก 
สังวร"  เปนตน  เพ่ือแสดงเนื้อความ   เพ่ือปดโอกาสแหงถอยคําของ 
ชนทั้งหลาย  ผูมีปญญาออน  ซึ่งจะพึงกลาวอยางน้ีวา  "ชื่อวาวินัย 
จะมีประโยชนอะไร." 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  วินโย  สสรตฺถาย มีความวา 
วินัยบัญญัติแมทั้งส้ิน  เพื่อประโยชนแกความสํารวมกายทวารและ 
วจีทวาร  คือ  เปนอุปนิสัย  อธิบายวา เปนปจจัยแกศีล  มีอาชีว- 
ปาริสุทธิสึลเปนที่สุด.  ในบทท้ังปวง  ก็นัยนี้แล. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในธรรมท้ังหลายมีความไมเดือนรอนเปนตนนี้ 
มีคําอธิบายวา  ความไมมีความเดือดรอนแหงจิต  ดวยอํานาจแหง 
บุญท่ีไดกระทําไว  และบาปท่ีมิไดกระทําไว  ชื่อวา ความไมเดือดรอน. 
           ปติอยางออน  ไมรุนแรง  ชื่อวาปราโมทย. 
           ปติอยางแรง  มีกําลัง  ชื่อวาปติ.  
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           ความระงับความกระวนกระวนในกายและจิต  ชื่อวาปสสัทธิ.  
           สุขทางกายทางจิต  ชื่อวาสุข. 
           จริงอยู  สุขทั้ง ๒ อยางนั้น  ยอมเปนอุปนิสัยปจจัยแหงสมาธิ. 
           ความท่ีจิตมีอารมณเดียว  ชื่อวาสมาธิ. 
           วิปสสนาอยางออน  ชื่อวายถาภูตญาณทัสสนะ.  ยถาภูตญาณ- 
ทัสสนะนี้  เปนชื่อวาของญาณท่ีรูความเกิดและความเสื่อม. 
           จริงอยู  ความที่จิตมีอารมณเดียว  ยอมเปนอุปนิสัยปจจัย 
แหงวิปสสนาอยางออน.  
           วิปสสนาอยางแรง  ซึ่งจัดเปนชั้นยอด  เปนเหตุใหถึงความ 
ปลีกตัวเสีย  ชื่อวานิพพิทา. 
           อริยมรรค  ชื่อวาวิราคะ. 
           อรหัตตผล  ชื่อวาวิมุตติ. 
           จริงอยู  อริยมรรคแมทั้ง ๔ อยาง  ยอมเปนอุปนิสัยปจจัย 
แหงอรหัต 
           [๕๖๒] ปจจเวกขณญาณ  ชื่อวาวิมุตติญาณทัสสนะ. 
           สองบทวา  วิมุตฺติาณทสฺสน  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย 
มีความวา  วิมุตติญาณทัสสะ  เพ่ือประโยชนแกความดับสนิทหา 
ปจจัยมิได.  จริงอยู  วิมุตติญาณทัสสนะน้ัน  ชื่อวาเปนปจจัยแกความ 
ดับสนิทหาปจจัยมิได  เพราะเม่ือวิมุตติญาณทัสสนะอันโยคาพจรบรรล ุ
โดยลําดับแลว  กิเลสและกองทุกขพึงดับสนิทแนแท  ฉะนี้แล.  
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           สองบทวา  เอตทตฺถา  กถา  มคีวามวา  ธรรมดาวาวินัยกถา  
นี้  มีอนุปาทาปรินิพพานน้ันเปนประโยชน.  ความพิจารณาวินัยนั่นแล 
ชื่อวามันตนา. 
           บทวา  อุปนิสา  มคีวามวา  แมความเปนธรรมเปนปจจัยสืบ 
ตอกันไป  เปนตนวา "วินัยเพ่ือประโยชนแกสังวร" นี้  ก็เพ่ือประโยชน 
แกอนุปาทาปรินิพพานน้ัน.  ความเง่ียโสตลงฟงถอยคําท่ีเปนปจจัยสืบ 
ตอกันไปน้ี  ชื่อวาความเง่ียโสตสดับ.  ญาณใดเกิดข้ึนเพราะไดฟง 
เนื้อความน้ี  ญาณแมนั้นก็เพ่ือประโยชนแกอนุปาทาปรินิพพานนั้น. 
           หลายบทวา  ยทิน อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโข  มีความวา 
ความพนพิเศษแหงจิต  เพราะไมถือม่ันดวยอุปาทาน ๔  กลาวคือ 
อรหัตผลน้ีใด,  ความพนพิเศษแหงจิตแมนั้น  ก็เพ่ือประโยชนนี้ 
คือเพ่ือประโยชนแกอปจจัยปรินิพพานนั่นแล. 
                                  [อนุโยควัตตคาถา] 
           บรรดาอนุโยควัตตคาถาท้ังหลาย  คาถาตนมีเมื่อความดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
           ในคําวา  วตฺถุ  วิปตฺตึ  อาปตฺตึ  นิทาน  อาการอโกวิโท 
ปุพฺพาปร  น   ชานาติ.  พึงทําการเชื่อมบทวา  วตุถุ  เปนตน  ดวยบท 
วา  น  ชานาติ.  พึงทําการเชื่อมบทวา  อโกวิโท  ดวยบทวา  ส  เว 
ตาทิสโก  นี้. 
           เพราะเหตุนี้  พึงทราบวาจาเคร่ืองประกอบในคําวา  วตุถุ 
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เปนตนนี้  ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุใด  ไมรูจักวัตถุแหงวิติกกมะมีปาราชิกเปนตน,  ไมรูวิบัติ ๔ 
อยาง,  ไมรูอาบัติ  ๗  อยาง,  ไมรูนิทานอยางนี้วา  "สิกขาบทน้ี  ทรง 
บัญญัติแลว  ในนครชื่อโนน."  ไมรูจักเบ้ืองตนและเบื้องและเบื้องปลายวา 
"นี้เปนคําตน   นี้เปนคําหลัง."  ไมรูจักกรรมที่ทําแลวหรือยังไมไดทําวา 
"นี้ทําแลว  นีย้ังมิไดทํา." 
           ในบทวา  สเมน  จ  มีคําอธิบายวา  "ไมรูจักกรรมที่ทําแลวหรือ 
ยังมิไดทํา  ดวยความไมรูเสมอ  ของภิกษุไมรูเบื้องตนและเบื้องปลาย 
นั้นนั่งเอง.  [๕๖๓]  พึงทราบการเชื่อมกับบทวา  น  ชานาติ  อยางนี้ 
กอน. 
           ก็แลวินิจฉัยในคําวา  อาการอโกวิโท  ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว 
พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อาการอโกวโิท  ไดแก  ผูไมเขาใจเหตุและมิใชเหตุ. 
ภิกษุนี้ใด  ไมรูวัตถุเปนตน  และไมเขาในอาการ,  ภิกษุผูเชนนั้น ๆ แล 
พระผูมีพระภาคตรัสวา "ผูไมควรเลือก"  ดวยประการฉะน้ี. 
           พึงทําการเชื่อมบทแมเหลาน้ีวา  กมมฺฺจ  อธิกรณฺจ  ดวย 
บทวา  น  ชานาติ  นั่นแล. 
           ก็แลวาจาสําหรับประกอบ  ในคําวา  กมมฺฺจ  เปนตนนั้น 
ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุนี้ใด  ไมรูจักรรม  และไมรูจักอธิกรณ  เหมือนอยางนั้นแล. 
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ทั้งไมเขาใจสมถะ ๗ ประการดวย,  อน่ึง  ผูกําหนัดแลว  ขัดเคืองแลว  
และหลงแลว  เพราะกิเลสมีราคะเปนตน  ยอมลําเอียงเพราะกลัว 
ดวยความกลัว  ยอมลําเอียงเพราะเขลา  ดวยความงมงาย,  อน่ึง 
เพราะเหตุที่ตนเปนผูกําหนัด  และเพราะเหตุที่ตนเปนผูขัดเคือง  จึง 
ลําเอียงเพราะความชอบ  เพราะความชัง. 
           อน่ึง  หาเปนผูฉลาดในบัญญัติไม  เพราะไมเปนผูสามารถที่จะ 
ยังผูอ่ืนใหยินยอม.  อน่ึง  ไมฉลาดในการช้ีขาด  เพราะเปนผูไมสามารถ 
ในการชี้การเหตุและมิใชเหตุ. 
           ชื่อวาผูไดพรรคพวก  เพราะไมบริษัทที่แมกับตน,  ชื่อวาผูไม 
มีความละอาย  เพราะเปนผูหางจากหิริ,  ชื่อวาผูมีกรรมดํา  เพราะเปน 
ผูพรอมเพรียงดวยกรรมดําท้ังหลาย,  ชื่อวาผูไมเอ้ือเฟอ   เพราะไมมี 
ความเอ้ือเฟอในธรรมและความเอ้ือเฟอในบุคคล.  ภิกษุเชนนั้น  ๆ  และ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา "ผูไมควรเลือก."  คือ  อันสงฆไมควรพิจารณา 
ไดแก  ไมควรแลดู,    อธิบายวา  "ไมควรสมมติต้ังไวในตําแหนงเปน 
ผูใหญ  โดยความเปนอิสสริยาธิบดี." 
           โยชนานัย  แมแหงคาถาฝายขาว ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว 
นั่นแล.  
                               จูฬสังคาม  วัณณนา  จบ.  
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                      [๕๖๔]  มหาสังคาม  วัณณนา 
           วินิจฉัยในมหาสังคาม  พึงทราบดังน้ี :- 
           หลายบทวา  วตฺถุโค  วา  วตฺถุ  สงฺกมติ  มีความวา  โจทก 
กลาววา  "วัตถุแหงปฐมปาราชิก   อันขาพเจาไดฟงแลว"   หรือวา 
วัตถุแหงปฐมปาราชิก  อันขาพเจาไดฟงแลว"  เม่ือถูกถาม  คือ 
ถูกคาดค้ันเขาอีก  กลับกลาววา  "วัตถุแหงปฐมปาราชิก  ขาพเจา 
ไมไดเห็น  ไมไดยิน,  วัตถุแหงทุติยปาราชิก  อันขาพเจาเห็นแลว, 
หรือวา  วัตถุแหงทุติยปาราชิก  อันขาพเจาไดยินแลว."   พึงทราบ 
การยายวัตถุที่เหลือ  การยายวิบัติจากวิบัติ  และการยายอาบัติจาก 
อาบัติ  โดยนยันี้แล. 
           ฝายภิกษุใดกลาววา  "ขาพเจาหาไดเห็นไม  หาไดยินไม" 
ดั่งน้ีแลว  ภายหลังกลาววา  "ขอน้ัน  แมขาเจาก็ไดเห็น,  หรือวา 
ขอน้ัน  แมขาพเจาก็ไดยิน,"  กลาววา  "ขาพเจาไดเห็น, หรือวา 
ขาพเจาไดยิน"  ดังน้ีแลว  ภายหลังกลบักลาววา  "ขาพเจาหาได 
เห็นไม  หาไดยินไม,"  ภิกษุนั้น  พึงทราบวา  "ปฏิเสธแลวกลับ 
ปฏิญญา,  ปฏิญญาแลวกลับปฏิเสธ."  ภิกษุนั้นแล  ชื่อวาสับเรื่องอ่ืน 
ดวยเรื่องอ่ืน. 
           สุกกวิสัฏ ิสิกขาบท  ดวยอํานาจสีมีสีเขียวเปนตน  และความ 
เปนผูไมมีโรค  ทานกลาววา  วณฺโณ  อวณฺโณ.  สญัจริตสิกขาบท 
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ทานกลาววา  วณฺณมนุปฺปาทน  (ยังการขอใหเกิดตามข้ึน.)  
๓ สิกขาบทมีกายสังสัคคสิกขาบทเปนตน  ทานกลาวตามรูปเดิมนั่นเอง. 
๕  สิกขาบทน้ี  พึงทราบวา "เปนบุพพภาค  คือ  บุพพประโยคของ 
เมถุนธรรม"  ดวยประการฉะน้ี. 
           อปโลกนกรรม ๔ นั้น  ไดแก  กรรมเปนวรรค๑โดยอธรรมเปนตน. 
แมในกรรมที่เหลือ  ก็นัยน้ีแล. 
           หมวด ๔ สี่หมวด  จึงรวมเปน ๑๖  ดวยประการฉะนี้. 
           หลายบทวา  พหุชนอหิตตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ มีความวา 
จริงอยู  [๕๖๕]  เม่ืออธิกรณอันพระวินัยธร  วินิจฉัยดวยฉันทาคติ 
อยางนั้น  สงฆในวัดนั้นยอมแตกกันเปน ๒ ฝาย.  แมภิกษุณีทั้งหลาย 
ผูอาศัยโอวาทเปนอยู  ก็ยอมเปน ๒ ฝาย.  พวกอุบาสกก็ดี  อุบาสิกา 
ก็ดี  เด็กชายก็ดี  เด็กหญิงก็ดียอมเปน ๒  ฝาย,  แมเหลาอารักขเทวดา 
ของชนเหลานั้น  ก็ยอมแตกกันเปน ๒ ฝายเหมือนกัน.  ตอแตนั้น 
เทวดาทั้งหลาย นับภุมมเทวดาเปนตน  จงถึงอกนิฏฐพรหม ยอมแยก 
เปน ๒  ฝายดวย. 
           ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  "ภิกษุผูลําเอียงดวยฉันทาคติ 
เปนตน  ยอมเปนผูปฏิบัติ  เพ่ือไมเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก ฯ ล ฯ  เปน 
ผูปฏิบัติ  เพ่ือไมเปนประโยชน  เพ่ือไมเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  แกชนเปน 
อันมาก ทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลาย." 
 
๑.  ตามฉบับในลาน  เปน  วคฺคาทีนิ.  
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           บทวา  วิสมนิสฺสิโต  ไดแก  ผูอาศัยกายกรรมเปนตน  ซึ่ง 
ไมเรียบรอย. 
           บทวา  คหณนิสฺสิโต  ไดแก  ผูอาศัยความถือ  กลาวคือ 
มิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ. 
           บทวา  พลวนิสฺสิโต  ไดแก  ผูอาศัยภิกษุผูชื่อเสียง  ซึ่งมี 
กําลัง. 
           สองบทวา  ตสฺส  อวชานฺนโต  ไดแก  ดูหมิน่ถอยคําของ 
ภิกษุนั้น.  อีกอยางนั้น  บทวา  ตสฺส  นั้น  เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ใชใน 
อรรถแหงทุติยาวิภัตติ.  อธิบายวา  "ดูหม่ินภิกษุนั้น." 
           สองบทวา  ย  อตฺถาย  มีความวา  เพ่ือประโยชนใด. 
           สองบทวา  ต  อตฺถ มีความวา  ประโยชนนั้น. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                         มหาสังคาม  วัณณนา  จบ. 
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                               [๕๖๖]  กฐินเภทวัณณนา 
                         [ธรรมที่เกิดพรอมกับกรานกฐิน] 
           วินิจฉัยในกฐิน  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อฏ  มาติกา  ไดแก  มาติกา ๘ มีปกกมนันติกา 
(กําหนดดวยการหลีกไปเปนที่สุด)  เปนตน  ที่ตรัสไวในขันธกะ.  แม 
ปลิโพธ  และอานิสงสก็ไดตรัสไวในหนหลังแลวแล. 
                          [วาดวยอนันตรปจจัยเปนอาทิ] 
           บทวา  ปโยคสฺส  ไดแก  ประโยคมีการหาน้ํามาเปนตน  ที่ 
ภิกษุกระทําเพ่ือประโยชนแกบุพพกรณ  ๗ อยาง  มีซักจีวรเปนตน. 
           หลายบทวา  กตเม  ธมฺมา  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  มคีวาม 
วา  ธรรมเหลาไหนเปนธรรมสืบลําดับ  โดยเน่ืองดวยประโยคที่ยัง 
ไมมา  ยอมเปนปจจัย. 
           บทวา  สมนนฺตรปจฺจเยน  มีความวา  พระผูมีพระภาคตรัส 
ถามถึงธรรมท่ีสืบลําดับกันเปนปจจัย  ดวยธรรมทีส่ืบลําดับกันเปนปจจัย 
โดยตรงนั่นเอง  แตทําใหใกลชิดกวา. 
           บทวา  นิสฺสยปจฺจเยน  มีความวา  ธรรมเหลาไหนเปนเหมือน 
เขาใกลความเปนธรรมเปนที่อาศัย  คือความเปนธรรมเปนที่รองรับ 
แหงประโยคท่ีเกิดข้ึน  ยอมเปนปจจัย. 
           บทวา  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  มีความวา  ตรัสถามถึงธรรม 
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ที่อาศัยเปนปจจัย  ดวยธรรมเปนปจจัย  ซึ่งใกลชิดกนั 
นั่นเอง  แตทําใหใกลชิดกวา. 
           ตรัสถามถึงภาวะแหงธรรมที่เกิดกอนเปนปจจัย  ดวยบทวา 
ปุเรชาตปจฺจเยน  นี้. 
           ตรัสถามถึงภาวะแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน  ไมกอนไมหลัง 
เปนปจจัย ดวยบทวา  สหชาตปจฺจเยน  นี.้ 
           บทวา  ปุพฺพกรณสฺส  ไดแก  บุพพกรณ มกีารซักจีวรเปนตน 
ดวย.  
           บทวา  ปจฺจุทฺธรสฺส  ไดแก  การถอนไตรจีวรมีสังฆาฏิผืนเกา 
เปนตน. 
           บทวา  อธฏิานสสฺ  ไดแก  อธิษฐานจีวรกฐิน. 
           บทวา  อตฺถารสฺส  ไดแก  การกรานกฐิน. 
           [๕๖๗]  หลายบทวา  มาติกานฺจ  ปลิโพธานฺจ  ไดแก 
มาติกา   และปลิโพธิ ๒. 
           บทวา  วตฺถุสฺส  ไดแก  วัตถุควรแกกฐิน  มสีังฆาฏิเปนตน. 
           คําท่ีเหลือ  มีนัยดงักลาวแลวน่ันแล. 
                               [วาดวยปจจัยประโยคเปนอาทิ] 
           พระผูมีพระภาค  ครั้นตรัสถามถึงบุพพกรณเปนตน  ซึ่งไดโดย 
ความเปนปจจัย  และประโยคเปนตน  ซึ่งไมไดโดยความเปนปจจัย 
อยางนั้นทั้งหมดแลว  บดันี้ จะแสดงบุพพกรณ  เปนตน  ซึ่งไดโดย  
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ความเปนปจจัยแหงประโยคเปนตนนั่นแล  แลวจึงตรัสคําวิสัชนา  โดย  
นัยมีคําวา  ปุพฺพกรณ  ปโยคสฺส  เปนตน. 
           เนื้อความแหงคําวิสัชนา  พึงทราบดังนี้ :- 
           ขาพเจาจะกลาวเฉลยในคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา  ปโยคสฺส 
กตเม  ธมฺมา  เปนตน,  บุพพกรณเปนปจจัย  โดยอนันตรปจจัยแหง 
ประโยค  เปนปจจัยโดยสมนันตาปจจัย  นิสสยปจจัย  และอุปนิสส- 
ปจจัยแหงประโยค. 
          จริงอยู  บุพพกรณแมทั้ง ๗ อยาง  ยอมเปนปจจัยโดยปจจัย ๔ 
เหลาน้ีแหงประโยค  เพราะเหตุที่ประโยคนั้น  อันภิกษุยอมกระทําเพ่ือ 
ประโยชนแกบุพพกรณ  อันตนพึงใหสําเร็จดวยประโยคนั้น.  แต 
ประโยคน้ัน  ยอมไมไดแมซึ่งธรรมอันหน่ึง  ในธรรมท้ังหลายท่ีได 
อทเทสแลว  ในความเปนปุเรชาตปจจัย.  ประโยคน้ัน  ชื่อวาเปน 
ปุเรชาตปจจัยเองแหงบุพพกรณโดยแท  เพราะเมื่อประโยคมี  บุพพ- 
กรณจึงสําเร็จ.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา  "ประโยค 
เปนปจจัยแหงบุพพกรณ  โดยเปนปุเรชาตปจจัย." 
           อน่ึง  ประโยคยอไดปจฉาชาตปจจัย.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมี- 
พระภาคจึงตรัสวา  "บุพพกรณเปนปจจัยแหงประโยค  โดยเปน 
ปจฉาชาตปจจัย."  จริงอยู  ประโยคน้ัน  อันภิกษุยอมทํา  เพ่ือประ- 
โยชนแกบุพพกรณ  ซึ่งเกดิภายหลัง.  แตเวนธรรม ๑๕  กลาวคือ 
มาติกาปลิโพธและอานิสงสเสียแลว  ในบรรดาธรรมมีประโยคเปนอาทิ  
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ธรรมอ่ืนแมอยางหน่ีง  ยอมไมไดสหชาตปจจัย.  เพราะวา  ธรรม ๑๕ 
นั้นเทาน้ัน  ยอมสําเร็จพรอมกันกับการกรานกฐิน  เพราะฉะนั้น 
จึงเปนสหชาตปจจัยอาศัยกันและกันได.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาค 
จึงตรัสวา  "ธรรม ๑๕  เปนปจจัย  โดยเปนสหชาตปจจัย." 
           วิสัชนาบทท้ังปวง  พึงทราบโดยอุบายน้ี 
           [๕๖๘]  ปุจฉาวิสัชนามีอาทิวา "บุพพกรณมีอะไรเปนนิทาน" 
ต้ืนทั้งน้ัน. 
                      [วาดวยนิทานแหงประโยคเปนอาทิ] 
           วินิจฉัยในวิสัชนาสองปญหาวา "ประโยคมีอะไรเปนนิทาน" 
เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ในคําวา  "ประโยคมีเหตุเปนนิทาน  มีปจจัยเปนนิทาน"  นี ้
จีวร ๖ ชนิด  พึงทราบวา  เปนเหตุและเปนปจจัย. จริงอยู  จีวร 
เหลาน้ันแลเปนเหตุ  จีวรเหลานั้นเปนปจจัยแหงธรรมทั้งปวงมีบุพพ- 
ประโยคเปนตน.  เมื่อจีวร ๖ ชนิดไมม ีประโยคก็หามีไม  บุพพกรณ 
เปนตนก็หามีไมแล,  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
"ประโยคมีเหตุเปนนิทาน"  เปนตน. 
           วินิจฉัยในสังคหวาร  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  วจีเภเทน  ไดแก  การลัน่วาจานี้วา  "ขาพเจากราน- 
กฐินดวยสังฆาฏินี้,  ขาพเจากรานกฐินดวยอุตตราสงคนี้, ขาพเจา 
กรานกฐินดวยอันตรวาสกน้ี."  
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           วินิจฉัยในกติมูลาทิปุจฉาวิสัชนา  พึงทราบดังนี้ :-  
           การถอนและการอธิษฐาน  ชื่อวากิริยาในทามกลาง. 
                      [วาดวยวิบัติแหงกฐินเปนอาทิ] 
           สองบทวา  วตฺถุวิปนฺนฺจ  โหติ  ไดแก  เปนผาไมควร. 
ผาท่ีพวกทายกถวายในวันนี้  สงฆใหแกภิกษุผูกรานกฐินในวันพรุงน้ี, 
ชื่อวาวิบัติโดยกาล.  ผาท่ีตัดแลวไมทําใหเสร็จในวันนั้นนั่นเอง  ชื่อวาวิบัติ 
โดยกระทํา. 
           วินิจฉัยในวิสัชนาคําถามท่ีวา  ก ิน  ชานิตพฺพ  เปนอาทิ 
พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  เตสเยว  ธมฺมาน  มีความวา  เมื่อธรรมทั้งหลาย 
มีรูปธรรมเปนตน  เหลาใดมีอยู  ชื่อกฐินจึงมี,  ความประสมคือ 
ประมวลรูปธรรมเปนตนเหลาน้ัน. ก็ดวยคําวา  นาม  นามกมฺม 
เปนตน  พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา "คําวา  กฐินนี้  สักวาเปนนาม 
ในธรรมเปนอันมาก,  โดยปรมัตถ  ธรรมอันหน่ึงหามีไม." 
           สองบทวา  จตุวีสติยา อากาเรหิ  มีความวา  (พึงทราบ 
วิบัติแหงการกรานกฐิน) ดวยเหตุที่กลาวแลวในหนหลัง  มีคําวา 
น  อุลฺลิกขฺิตมตฺเตน  เปนตน. 
           สองบทวา  สตฺตรสหิ  อากาเรหิ  มีความวา  (พึงทราบสมบัติ 
แหงการกรานกฐิน)  ดวยเหตุที่กลาวแลวในหนหลงั  มีคําวา  "กฐิน 
เปนอันกรานแลวดวยผาใหม" เปนตน.  
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           คําใดอันจะพึงกลาวในนิมิตกรรมเปนตน,  คําท้ังปวงน้ัน ได 
กลาวไดแลวในวัณณนาแหงกฐินขันกะ. 
                     [๕๖๙]  [วาดวยการรื้อแหงกฐิน] 
           สองบทวา  เอกุปฺปาทท  เอกนิโรธา  มีความวา  การรื้อแหง 
กฐินแมเม่ือเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยกัน, แมเม่ือดับ  ยอมดับดวยกัน. 
           สองบทวา  เอกุปฺปาทา  นานานิโรธา  มีความวา  การรื้อแหง 
กฐิน  เมื่อเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยกัน. เมื่อดับ  ยอมดับตางราวกัน. 
           มีคําอธิบายอยางไร ?  การรื้อแมทั้งปวง  ยอมเกิดข้ึนพรอมกัน 
กับการกราน. จริงอยู  เมื่อมีการกราน  การรื้อยอมมีเปนธรรมดา. 
           ในบรรดาการกรานกฐิน ๘ เหลาน้ี  สองเบื้องตน  เมื่อจะดับ 
ยอมดับ  คือถึงความรื้อ  พรอมกันกับการกราน.  จริงอยู  ความดับ 
แหงการกราน และความเปนแหงการรื้อ  แหงกฐินุทธาร  ๒ นั่น 
ยอมมีในขณะเดียวกัน,  นอกน้ียอมดับตางคราวกัน.  เมื่อกฐินุธารม 
ปกกมนันติกาเปนตนแมเหลาน้ัน    ถงึแลวซ่ึงความเปนอาการรื้อ  การ 
กรานก็ยังคงอยู. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น ฉะน้ีแล. 
                                กฐินเภท  วัณณนา  จบ 
                             จบปญญัตติวัคค  วัณณนา 
                   ในอรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา.  
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                        [๔๗๐]  อุปาลิปญจก  วัณณนา 
                     [วาดวยองค ๕ แหงภิกษุผูถือนิสัย] 
           วินิจฉัยในอุบาลิปญหา  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําถามท่ีวา  กตีหิ  นุ  โข  ภนฺเต  มีสัมพันธ  ดังนี้ :- 
           ไดยินวา  พระเถระอยูในท่ีลับ  มานึกถึงหมวด  ๕ เหลาน้ีทั้งหมด 
จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ดวยคิดวา  "บัดนี้เราจักทูลถามพระผูมี 
พระภาค  ใหพระองคทรงวางแบบแผน  เพ่ือประโยชนแกภิกษุเหลาน้ี 
มีภิกษุผูถือนิสัยอยูเปนตน"  แลวทูลถามปญหา  โดยนัยมีคําวา 
กตีหิ  น ุ โข  ภนฺเต  เปนอาทิ. 
           วินิจฉัยในคําวิสัชนาปญหาเหลาน้ัน  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อุโปสถ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักอุโบสถ ๙ 
อยาง. 
           สองบทวา  อุโปถกมฺม  น  ชานาติ ไดแก  ไมรูจักอุโบสถ- 
กรรม  ๔ อยาง  ตางโดยกรรมเปนวรรคโดยอธรรมเปนตน. 
           สองบทวา  ปาฏิโมกฺข  น  ชานาติ ไดแก  ไมรูจักกมาติกา ๒. 
           สองบทวา  ปาฏิโมกฺขุทเทส  น  ชานาติ ไดแก  ไมรูจักปาฏิ- 
โมกขุทเทส  ๙ อยาง  คือ  ของภิกษุ ๕  อยาง  ของภิกษุณี  ๔ อยาง. 
           สองบทวา  ปวารณ  น ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักปวารณา ๙ 
อยาง.  
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           สองบทวา  ปวารณากมฺม น ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักปวารณา-  
กรรม ๔ อยาง  ตางโดยชนิดมีกรรมเปนวรรคโดยธรรมเปนตน. 
           สองบทวา  อาปตฺตานาปตฺตึ  น ชานาติ  ไดแก  ไมรูอาบัติ 
และอนาบัติ  ที่ทรงแสดงในสิกขาบทน้ัน ๆ. 
           สองบทวา  อาปนฺโน  กมมฺกโต  มีความวา  ภิกษุตองอาบัติ 
แลว,  กรรมยอมเปนกิจอันสงฆทําแลว  เพราะการตองนั้นเปนปจจัย. 
                    [วาดวยกรรมของภิกษุไมควรระงับ] 
           สองบทวา กมฺม  น  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺพฺพ  มคีวามวา  [๕๗๑] 
กรรมของภิกษุนั้น  อันสงฆไมพึงใหระงับ  เพราะเหตุที่เธอประพฤติ 
โดยคลอยตามพรรคพวก.  อธิบายวา  เหมือนบุคคลที่ถูกลามไวดวย 
เชือก  อันตนจะพึงแกเสียฉะนั้น. 
                   [วาดวยองค ๕ ของภิกษุผูเขาสงคราม] 
           หลายบทวา  สเจ  อุปาลิ  สงฺโฆ  สมคฺคกรณยีานิ  กมมฺานิ 
กโรติ มีความวา  ถาวาสงฆกระทํากรรมมีอุโบสถเปนตน อันภิกษุ 
ทั้งหลายผูพรอมเพรียงกันพึงกระทํา,  อันความอุดหนุน (แกการ 
ทะเลาะ) อันภิกษุไร ๆ  ไมพึงให  ในเมื่อกรรมสามัคคีมีอุโบสถและ 
ปวารณาเปนตน  ตองงดไว.  ก็ถาวา  สงฆใหแสดงโทษลวงเกินแลว 
กระทําสังฆสามัคคีก็ดี  กระทําการระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกวินัย 
กระทําอุโบสถและปวารณาก็ดี,  กรรมเห็นปานน้ี  จัดเปนกรรม 
ที่สงฆผูพรอมเพรียงพึงกระทํา.  
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           บทวา  ตตฺร  เจ  มคีวามวา  ถาวาในกรรมเชนนั้น  ไมชอบ 
ใจแกภิกษุไซร,  พึงกระทําความเห็นแยงก็ได  ควบคุมความพรอม 
เพรียงเห็นปานนั้นไว.  ความถือผิดอยางนั้น  ไมควรถือไว.  ก็ในกรรม 
ใด  ภิกษุทั้งหลายแสดงศาสนานอกธรรมนอกวินัย  ในกรรมน้ัน 
ความเห็นแยง  ใชไมได  เพราะฉะนั้น  สงฆพึงหามเสียแลวหลีกไป. 
                 [วาดวยองค ๕ ของภิกษุผูกลาวไมเปนที่รัก] 
           บทวา  อุสฺสติมนฺตี  จ  มีความวา  ผูมีความรูมากมักกลาว 
วาจา  ซึ่งหนาแนนดวยโลภะ  โทสะ  และมานะ  มีวาจาโสมม  ไม 
แสดงประโยชน. 
           บทวา  นิสฺสิตชปฺป  ความวา  ไมสามารถจะกลาวถอยคํา 
ใหสมแกความมีความรูมากโดยธรรมดาของตน.  โดยที่แทยอมอาง 
ผูอ่ืนกลาวอยางนี้วา  "พระราชาไดตรัสกับเราอยางนี้,  มหาอํามาตย 
โนน  กลาวอยางนี้,  อาจารยหรืออุปชฌายของเราชื่อโนน  กลาว 
อยางนี้,  พระเถระผูทรงไตรปฎก  พูดกับเราอยางนี้." 
           บทวา น  จ  ภาสานุสนฺธิกุสโล  มีความวา  เปนผูไมฉลาด 
ในถอยคําท่ีเปนเง่ือนของเรื่องราว  และในถอยคําท่ีเง่ือนของคํา 
วินิจฉัย.   
           สองบทวา  น  ยถาธมฺเม  ยถาวินเย  มีความวา  ไมเปนผูโจท 
เตือนใหระลึกถึงอาบัติดวยวัตถุที่เปนจริง. 
           สองบทวา  อสฺสาเทตา  โหติ  มีความวา  [๕๗๒]  ยอมยก  
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บางคนข้ึนอางโดยนัยเปนตนวา  "อาจารยของขาพเจา  เปนผูทรง  
ไตรปฎกอยางใหญ  เปนธรรมกถึกอยางเยี่ยม." 
           วินิจฉัยในทุติยบท  พึงทราบดังนี้ :- 
           ยอมรกุรานบางคน  โดยนัยเปนตนวา "เขาจะรูอะไร." 
           สองบทวา  อธมมฺ  อณฺหาติ  ไดแก  ยึดถือธรรมที่เปนฝายไม 
นําออกจากทุกข. 
           สองบทวา  ธมฺม  ปฏิพาหติ  ไดแก  คานธรรมท่ีเปนฝายนํา 
ออกจากทุกข. 
           หลายบทวา  สมฺผฺจ  พหุ  ภาสติ  ไดแก  กลาวถอยคําท่ีไร 
ประโยชนมากมาย. 
           หลายบทวา  ปสยฺห  ปวตฺตา  โหติ  มีความวา  เปนผูอันพระ 
สังฆเถระมิไดเชิญ  เมื่อภาระอันทานมิไดมอบให  อาศัยความทะนง 
ตัวอยางเดียวบังอาจกลาวในกาลมิใชโอกาส. 
           สองบทวา อโนกาสกมฺม การาเปตฺวา  มีความวา  เปนผูไม 
ใหภิกษุอ่ืนใหโอกาสเสียกอนในกาลมิใชโอกาส. 
           หลายบทวา  น  ยถาทิฏ ิยา  พฺยากตา  โหติ  มีความวา 
เปนผูไมพยากรณยืนยันความเห็นของตน  กลับเปนผูงดความเห็น 
(สวนตัว)  เสีย  มีความเห็นวาเปนธรรมเปนตน  ในอธรรมเปนอาทิ 
กลาวไมตรงตามจริง.  
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              [วาดวยองคของภิกษุผูไมควรพูดในสงฆ] 
           หลายบทวา  อาปตฺติยา  ปโยค  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
"อาบัตินี้เปนกายประโยค, อาบัตินี้เปนวจีประโยค." 
           หลายบทวา  อาปตฺติยา  วูปสม  น  ชานาติ ไดแก  ไมรูวา 
"อาบัตินี้ระงับดวยการแสดง, อาบัตินี้ระงับดวยการออก,  อาบัตินี้ 
ไมระงับดวยการแสดง  ไมระงับดวยการออก." 
           หลายบทวา  น  อาปตฺติยา  วินิจฺฉยกุสโล  โหติ   ไดแก 
ไมรูวา  "อาบัตินี้  มีในวัตถุนี้ "  คือ ไมอาจเพ่ือยกอาบัติข้ึนยืนตาม 
สมควรแกโทษ. 
           สองบทวา อธิกรณสมุฏาน  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
"อธิกรณนี้  อาศัยเภทกรวัตถุ ๑๘ ต้ังข้ึน,  อธิกรณ  อาศัยวิบัติ ๔ 
ต้ังข้ึน,  อธิกรณนี้  อาศัยกองอาบัติ  ๕ หรือ ๗  ต้ังข้ึน,  อธิกรณนี้ 
อาศัยสังฆกิจ ๔ อยางต้ังข้ึน." 
           สองบทวา  ปโยค  น  ชานาติ ไดแก  ไมรูวา  "อธิกรณนี ้ม ี
ประโยคเปนตนเคา  ๑๒,  อธิกรณนี้  มีประโยคเปนตนเคา ๑๔,  อธิกรณ 
นี้ มีประโยคเปนตนเคา ๖,  อธิกรณนี้  ประโยคเปนตนเคา ๑." 
๕๗๓  อธิบายวา  "จริงอยู  ตนเคาตามท่ีเปนของตนน่ันเองแหง 
อธิกรณทั้งหลาย  จัดเปนประโยค,  ไมรูจักประโยคแมทั้งปวงนั้น." 
           สองบทวา  วูปสม  น  ชานาติไดแก  ไมรูวา  "อธิกรณนี ้
ระงับดวยสมถะ  ๒,  อธิกรณนี้ ระงับดวยสมถะ  ๔,  อธิกรณนี้  ระงับ  
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ดวยสมถะ ๓,  อธิกรณนี้  ระงับดวยสมถ ๑."  
           หลายบทวา  น  อธิกรณสฺส  วนิิจฺฉยกุสโล  โหติ  ไดแก 
ไมรูเพ่ือวินิจฉัยอธิกรณใหถึงความระงับ. 
           สองบทวา  กมฺม  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักกรรม ๗ อยาง 
มีตัชชนียกรรมเปนตน. 
           หลายบทวา  กมฺมสฺส  กรณ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
"กรรมน้ี  ควรทําโดยอุบายน้ี." 
           หลายบทวา  กมฺมสฺส  วตฺถุ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
"นี้เปนวัตถุแหงตัชชนียกรรม,  นี้เปนวัตถุแหงนิสยกรรมเปนตน." 
           หลายบทวา  กมฺมสฺส  วตฺต  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักวตัร ๑๘ 
ประการแหงกรรม ๔  ในหนหลัง  ในกรรม ๗ ชนดิ  และวัตร  ๔๓ 
ประการ  แหงอุกเขปนียกรรม  ๓ อยาง. 
           หลายบทวา  กมฺมสฺส  วูปสม  น ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
"ภิกษุใดประพฤติวัตรแลวขอ  กรรมของภิกษุนั้น  อันสงฆควรให 
ระงับ,  โทษอันสงฆพึงใหแสดง." 
           สองบทวา  วตฺถุ  น ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักวัตถุแหงกอง 
อาบัติ ๗. 
           สองบทวา  นิทาน  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา  "สิกขาบทน้ี 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติในนครน้ี,  สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติใน 
นครน้ี." 
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           สองบทวา  ปฺตฺตึ  น  ชานาติไดแก  ไมรูจักบัญญัติทั้ง ๓  
อยาง ดวยอํานาจบัญญัติ  อนุบัญญัติ  และอนุปปนนบัญญัติ. 
           สองบทวา  ปทปจฺฉากฎิ  น  ชานาติไดแก  ไมรูจักบทท่ี 
ควรจัดไวขางหนา,  คือเมื่อตนควรจะกลาววา พุทฺโธ  ภควากลบั 
ประกอบใหสับหนาสับหลังกันเสียวา ภควา พุทฺโธ. 
           หลายบทวา  อกุสโล  จ  โหติ  วนิเย  ไดแก  เปนผูไมฉลาด 
ในบาลีและอรรถกถาแหงวินัย. 
           หลายบทวา ตฺตึ  น  ชานาติ  มคีวามวา  [๕๗๔]  ก็โดยยอ 
ญัตติมี ๒ อยาง  คือ  ญัตติที่แสดงอยางน้ีวา  "เอสา  ตฺติ"  ๑  ญตัติ 
ที่ไมแสดง ๑.  ในญัตติ ๒ อยางนั้น  ญตัติใด  ไมแสดงอยางนั้น, 
ญัตตินั้น  จัดเปนกรรมญตัติ.  ญัตติใดแสดง,  ญัตตินั้น  จัดเปนกรรม 
ปาทญัตติ, ไมรูจักญัตตินั้น  โดยประการท้ังปวง. 
           หลายบทวา  ตฺติยา  กรณ น ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักการ 
กระทํากรรมญัตติ  ใน  ๙  สถาน,  ไมรูจักการกระทํากรรมบาปญัตติ 
ใน ๒ สถาน. 
           สองบทวา  ตฺติยา  อนุสาสน ไดแก  ไมรูวา  "ญัตตินี้  มี 
อนุสาสนา  ๑  ญัตตินี้  มอีนุสาวนา ๓." 
           หลายวา  ตฺติยา  สมถ  น  ชานาติ  มีความวา  สมถะ ๔ 
อยางนี้ใด  คือ  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ 
ไมเวนจากญัตติ,  ไมรูจักสมถะนั้นวา  "ระงับดวยญัตติ." 
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           หลายบทวา  ตฺติยา  วูปสม  น  ชานาติ  มคีวามวา  อธิกรณ 
ใด  ระงับดวยญัตติสมถะ  ๔ อยางนี้, ไมรูจักความระงับนั้นแหง  
อธิกรณนั้นวา "ความระงับนี้  ทําดวยญัตติ." 
           สองบทวา  สุตฺต  น  ชานาติ ไดแก  ไมรูจักอุภโตวิภังค. 
           สองบทวา  สุตฺตานุโลม  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักมหาปเทส ๔. 
           สองบทวา  วินย  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักขันธกะและบริวาร 
           สองบทวา  วินยานุโลม  น ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักมหาปเทส 
นั่นเอง. 
           สองบทวา  น  จ  านาานกุสโล  ไดแก  เปนผูไมฉลาดใน 
เหตุและมิใชเหตุ. 
           สองบทวา  ธมฺม  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักปฎก ๒  ที่เหลือ 
นอกจากวินัยปฎก. 
           สองบทวา  ธมฺมานุโลม  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักมหาปเทส ๔ 
ฝายสุตตันตะ. 
           สองบทวา  วินย  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักขันธกะและ 
บริวารน่ันเอง. 
           สองบทวา  วินยานุโลม  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักมหาปเทส ๔. 
           ก็อุภโตวิภังค  เปนอันทานไมสงเคราะห  ในขอวา  "ไมรูจัก 
วินัย" นี้.  เพราะเหตุนั้น  คําใดท่ีทานกลาวไวในกุรุนทีวา  [๕๗๕] 
"บทวา วินย   ไดแก  ไมรูจักวินัยปฎกท้ังส้ิน"  คําน้ันควรถือเอา.  
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           สองบทวา  น  จ  ปุพฺพาปรกุสโล  โหติ  ไดแก  เปนผูไม 
ฉลาดในคําตนและคําหลัง. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  นับวาต้ืนทั้งน้ัน  เพราะเปนคําที่ควร 
ทราบโดยปฏิปกชนัยตอคําท่ีกลาวแลว  และเพราะเปนคําท่ีไดเปดเผย 
แลวในหนหลัง  ฉะนี้แล. 
           จบพรรณนาอนิสสิตวัคค  นปฏิปสสัมภนวัคค  และโวหารวัคค. 
                              [วาดวยทําความเห็นแยง] 
           วินิจฉัยในทิฏฐาวิกัมมวัคค  พึงทราบดังนี้ :- 
           การทําความเห็นใหแจง  ชื่อวาทําความเห็นแยง. 
           คําวา  ทิฏาวิกมมฺ  นี ้ เปนชื่อของวินัยกรรม  กลาวคือการ 
แสดงอาบัติ  ซึ่งประกาศลัทธิ. 
           บทวา  อนาปตฺติยา  ทิฏ ึ อาวิกโรติ  มีความวา  แสดง 
อนาบัติแท  ๆ  วาเปนอาบัติ. 
           บทวา  อเทสนาคามินิยา  ไดแก  ทําความเห็นแยงในครุกาบัติ 
อธิบายวา  "แสดงอาบัติสังฆาทิเสสและปาริก." 
           บทวา  เทสิตาย  ไดแก  ทําความเห็นแยงแมในลหุกาบัติที่ 
แสดงแลว.  อธิบายวา  แสดงอาบัติที่แสดงแลวซํ้าอีก. 
           สองบทวา  จตูหิ  ป ฺจหิ  ไดแก  ทําความเห็นแยง  อยางที่ 
ภิกษุ ๔-๕  รปูทําความเห็นแยงกัน.  อธิบาย  ๔-๕ คนแสดงอาบัติ 
พรอมกัน. 
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           บทวา  มโนมานเสน  มีความวา  ทําความเห็นแจงดวยนึก  
ไวในใจ  กลาวคือคิดไว  ไดแก  แสดงอาบัติดวยจิตเทาน้ัน  หาได 
สั่นวาจาไม. 
           บทวา  นานาสวาสกสฺส  มีความวา  ทําความเห็นแจง  คือ 
แสดงอาบัติ  ในสํานักภิกษุผูมีสังวาสกตางกันโดยลัทธิ  หรือภิกษุผูมี 
สังวาสกตางกันโดยกรรม. 
           บทวา  นานาสีมาย  มีความวา ทําความเห็นแจง ในสํานัก 
ภิกษุ  แมผูเปนสมานสังวาสก  แตต้ังอยูในตางสีมา.  จริงอยู  การ 
ที่ภิกษุผูต้ังอยูในมาฬกสีมา  แสดงอาบัติแกภิกษุผูต้ังอยูในสีมันตริก 
ก็ดี  การท่ีภิกษุผูต้ังอยูในสีมันตริก แสดงอาบัติแกภิกษุแมผูต้ังอยู 
ในอวิปปวาสสีมาก็ดี  ไมควร. 
           บทวา  อปกตตฺตสฺส  มีความวา  แสดงในสํานักแหงภิกษุ 
ผูอันสงฆยกวัตร หรือภิกษุผูถูกสงฆงดอุโบสถและปวารณาเสีย. 
                                 [วาดวยโอกาสกรรม] 
           [๕๗๖]  หลายบทวา   นาล  โอกาสกมฺม  กาตุ  มีความวา 
ไมควรเพ่ือกระทํา.  อธิบายวา  อันภิกษุไมพึงกระทํา. 
           ภิกษุผูอันสงฆยกวัตร  และภิกษุผูถูกสงฆงดอุโบสถและปวารณา 
ชื่อวาภิกษุมิใชผูปกตัตต  แมในโอกาสกรรมน้ี. 
           บทวา  จาวนาธิปฺปาโย ไดแก  ผูใครจะใหเคลื่อนจากศาสนา.  
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                             [วาดวยถามปญหา] 
           สองบทวา  มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตา  มีความวา  เพราะความ 
เปนผูโง   เพราะความเปนผูงมงาย  จึงไมสามารถทั้งเพ่ือจะแก  ทั้ง 
เพ่ือจะรู  จะประกาศความท่ีตนเปนผูงมงายอยางเดียวเทาน้ัน  จึงถาม 
คลายคนบา. 
           บทวา  ปาปจฺโฉ  ไดแก  ถามดวยความปรารถนาลามกวา 
"ชนจักสรรเสริญเรา  ดวยอุบายอยางน้ี." 
           บทวา  ปริภวา  ไดแก  เปนผูใครจะยกความดูหม่ินจึงถาม. 
แมในอัญญพยากรณ  กม็ีนัยเหมือนกัน. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                             ทิฏฐาวิกัมมวัคค  วัณณนา จบ. 
           คําใดท่ีจะพึงกลาว  ในอัตตาทานวัคคและธุตังควัคค , คําน้ัน 
ทั้งหมด  ไดกลาวแลวในหนหลังแล. 
                                   [วาดวยมุสาวาท] 
           วินิจฉัยในมุสาวาทวัคค  พึงทราบดังน้ี :- 
           มุสาวาทท่ีจัดเปนปาราชิกคามี  เพราะอรรถวา  ถึงปาราชิก, 
อธิบายวา  ถึงความเปนอาบัติปาราชิก.  แมในมุสาวาทนอกน้ี  ก็มี 
นัยเหมือนกัน. 
           ในมสุาวาท  ๕ อยางนั้น  มุสาวาทท่ีเปนไปโดยอวดอุตตริมนุสส- 
ธรรมที่ไมมี  (ในตน)  เปนปาราชิกคามี,  มุสาวาทท่ีเปนไปโดยตาม 
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กําจัด  ดวยปาราชิกไมมีมูล  เปนสังฆาทิเสสคามี,  มุสาวาทท่ีภิกษุ  
กลาว  (อวดอุตตริกมนุสสธรรมที่ไมมี)  โดยปริยายแกบุคคลผูเขาใจ 
ความ  เปนตนวา "ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน"  เปนถุลลัจจัยคามี, 
มุสาวาทท่ีภิกษุกลาวโดยปริยายแกบุคคลผูไมเขาใจความ  เปนทุกกฏคามี, 
มุสาวาทท่ีมาวา  "เปนปาจิตตีย  เพราะกลาวเท็จท้ังรู"  พึงทราบวา 
เปนปาจิตติยคามี. 
                    [วาดวยอาการเปนเหตุตองอาบัติ] 
           บทวา  อทสฺสเนน  ไดแก  ไมเห็นพระวินัยธร.  [๕๗๗] 
จริงอยู ภิกษุเมื่อเกิดความรังเกียจในของที่ควรและไมควรข้ึน  ไดพบ 
พระวินัยธรแลว  สอบถามถึงความท่ีเปนของควรและไมควรแลว  จะ 
พึงละของท่ีไมควรเสีย  ทําแตที่ควร,  แตเมื่อไมพบพระวินัยธรน้ัน 
กระทํา  แมซึง่ส่ิงท่ีไมควร  ดวยสําคัญวาควร  ก็ยอมตองอาบัติ. 
อาบัติที่จะพึงตองดวยอาการอยางน้ี  ภิกษุไมตอง  เพราะพบพระ- 
วินัยธร,  ตองเพราะไมพบเทานั้น.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึง 
ตรัสวา "เพราะไมเห็น." 
           บทวา  อสฺสวเนน  มีความวา  อันภิกษุผูอยูแมในวิหารเดียวกัน 
ไปสูที่บํารุงของพระวินัยธร  ไมถามถึงส่ิงท่ีควรและไมควร หรือ 
ไมฟงสิ่งท่ีควรและไมควร  ซึ่งทานกลาวแกภิกษุเหลาอ่ืน  ยอมตอง 
อาบัติแท.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "เพราะไมฟง." 
           บทวา  ปสุตฺตตา  ไดแก  เพราะความเปนผูหลับเสีย.  จริงอยู  
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ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะนอนรวมเรือน  เพราะความเปนผูหลับก็ได.  
           อน่ึง  ภิกษุเมื่อตองอาบัติ  เพราะความเปนผูมีความสําคัญวา 
ควรในของที่ไมควร  ชือ่วามีความสําคัญน้ัน  ตองอาบัติ. 
           เพราะลืมสติ  ภิกษุยอมตองอาบัติที่จะพึงตองดวยอํานาจแหงเหตุ 
มีกาวลวงราตรี ๑ เปนตน. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                        มุสาวาทวัคค  วัณณนา  จบ. 
                        [วาดวยองคเปนเหตุลงโทษ] 
           วินิจฉัยในภิกขุนีวัคค  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  อลาภาย  ไดแก เพ่ือประโยชนแกการไมไดปจจัย ๔, 
อธิบายวา  ภิกษุยอมขวยขวาย  คือพยายาม  โดยประการท่ีภิกษุณี 
ทั้งหลายไมไดปจจัย.  
           บทวา อนตฺถาย  ไดแก  ขวนขวาย  บอกขาวที่ใหโทษอันกอ 
ใหเกิดความเสียหาย. 
           บทวา  อนาวาสาย  ไดแก  เพ่ือตองการจะไมใหอยู,  อธิบายวา 
เพ่ือตองการกําจัดออกเสียจากคามเขตเปนที่อยู. 
           บทวา  สมฺปโยเชติ  ไดแก  ชักส่ือเพ่ือประโยชนแกการเสพ 
อสัทธรรม. 
           พระอุบาลีเถระหมายเอากรรม ๗ อยางใดอยางหน่ึง  จึงทูล  
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ถามวา  "ภิกษุสงฆพึงทํากรรมแกภิกษุณีผูประกอบดวยองคเทาไร  
พระเจาขา ?" 
           บทวา  น  สากจฺฉาตพฺโพ มีความวา  ไมควรกลาวเรื่องราว 
ตางโดยเรื่องควร  กําหนดนาม  รูป  สมถะ  และวิปสสนาเปน 
อาทิ.  ก็เพราะเหตุที่ภิกษุผูขีณาสพหาแกลงกลาวใหผิดไม ๕๗๘ 
ทานเปนเจาของเรื่องราวเห็นปานน้ันกลาว  ภิกษุนอกน้ันหาไดเปน 
เจาของไม  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงทรงหามในปญจกะท่ี ๑  วา 
นาเสกฺเขน "  แลวตรัสในปญจกะท่ี ๒ วา  "อเสกฺเขน"  เปนอาทิ. 
           บทวา  น  อตฺถปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต  มีความวา  เปนผูบรรล ุ
ปฏิสัมภิทา  คือเปนผูบรรลุญาณอันถึงความแตกฉาน  ในอรรถกถา 
หามิได. 
           บทวา  น  ธมฺมปฏสิมฺภิทปฺปตฺโต  มีความวา  เปนผูบรรลญุาณ 
อันแตกฉาน  ในภาษาคือโวหารที่จะพึงกลาว  หามิได. 
           บทวา  น  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  มีความวา  เปนผูบรรล ุ
ญาณอันแตกฉาน  ในภาษาคือโวหารท่ีจะพึงกลาว  หามิได. 
           บทวา  น  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  มีความวา  มิไดเปน 
ผูบรรลุความแตกฉาน  ในญาณท้ังหลาย  มีอัตถปฏิสัมภิทาญาณเปนตน 
ที่นับวาปฏิภาณ  (คือไหวพริบ). 
           สองบทวา  ยถามวิมุตฺต  น  ปจฺจเวกฺขติ  มคีวามวา  เปนผู 
มิไดใชสติเครื่องพิจารณา ๑๙ ประเภท  พิจารณาจิตตามที่พนแลว  
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ดวยอํานาจผลวิมุตติ  ๔ อยาง.  
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น ฉะน้ีแล. 
                           ภิกขุนีวัคค  วัณณนา  จบ. 
               [วาดวยองคแหงภิกษุผูควรแกอุพพาหิกา] 
           วินิจฉัยในอุพพาหิกวัคค  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  น  อตฺถกุสโล  ไดแก  เปนผูไมฉลาดในอรรถกถา คือ 
เปนผูไมเฉียบแหลมในการถอดใจความ. 
           บทวา   น  ธมมฺกุสโล  ไดแก  เปนผูไมฉลาดในบาลี คือเปน 
ผูไมอาจหาญในบาลี  เพราะไมเรียนจากปากอาจารย. 
           บทวา  น  นิรุตฺติกสุโล  ไดแก  เปนผูไมฉลาดในการกลาว 
ดวยภาษาอ่ืน. 
           บทวา  น  พฺย ฺชนกุสโล  มีความวา  เปนผูไมฉลาดในการใช 
พยัญชนะใหกลมกลอม  เนื่องดวยสิถิลและธนิตเปนตน  อธิบายวา 
เปนผูไมเชี่ยวชาญในกระบวนอักษร. 
           บทวา น  ปุพฺพาปรกุสโล  ไดแก  เปนผูไมฉลาดในเบื้องตน 
และเบ้ืองปลายแหงอรรถ  ในเบื้องตนและเบื้องปลายแหงธรรม  ใน 
เบื้องตนและเบื้องปลายนิรุตติ  ในเบื้องตนและเบื้องปลายแหง 
พยัญชนะ  และในคําตนและคําหลัง. 
           บททัง้หลายมีบทวา โกธโน  เปนตน  พระผูมีพระภาคตรัส  
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แลว  เพราะมีเหตุที่ภิกษุผูอันความโกรธเปนตนครอบงําแลว  ยอม   
ไมรูจักเหตุและมิใชเหตุ  ไมสามารถจะตัดสินได. 
           [๕๗๙]  หลายบทวา  อปสาเรตา  โหติ  โน  สาเรตา  มีความ 
วา  เปนผูใหงมงาย  คือไมเตือนใหเกิดสติข้ึน,  อธิบายวา  เคลือบ 
คลุม  คือปกปดถอยคําของโจทกและจําเลยเสีย  ไมเตือนใหระลึก. 
           คําท่ีเหลือในอุพพาหิกวัคคนี้  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                     อุพพาหิกวัคค  วัณณนา  จบ. 
                                [วาดวยผูหนัก] 
           วินิจฉัยในอธิกรณวูปสมวัตต  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ปุคฺคลครุ  โหติ  มคีวามวา  ภิกษุผูคิดถึงเหตุวา 
"ผูนี้เปนอุปชฌายของเรา,  ผูนี้เปนอาจารยของเรา"  ดังน้ีเปนตน 
หวังความชนะแกบุคคลน้ัน จึงแสดงอธรรมวาเปนธรรม. 
           สองบทวา  สงฺฆครุ  โหต ิ  มีความวา เมื่อวินิจฉัยไมละธรรม 
และวินัยเสีย  ยอมเปนผูชื่อวาหนักในสงฆ. 
           เมื่อถือเอาปจจัยมีจีวรเปนตนวินิจฉัย  ยอมเปนผูชื่อวาหนักใน 
อามิส. 
           เมื่อไมถือเอาปจจัยมีจีวรเปนตนเหลาน้ัน  วินิจฉัยตามธรรม 
ยอมเปนผูชื่อวาหนักในสัทธรรม.  
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                             [วาดวยสังฆเภท] 
           หลายบทวา  ปฺจหิ  อุปาลิ  อากาเรหิ มีความวา  สงฆยอม 
แตก  เพราะเหตุ ๕. 
           วินิจฉัยในคําวา  กมฺเมน  อุทฺเทสเสน  โวหรนฺโต อนุสาวเนน 
สลากคาเหน  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  กมฺเม  ไดแก  กรรมอยางใดอยางหน่ึง  ในกรรม ๔ 
อยาง  มีอปโลกนกรรมเปนตน.    
           บทวา  อุทฺเทเสน  ไดแก  อุทเทสอยางใดอยางหน่ึง  ใน 
ปาฏิโมกขุทเทส ๕. 
           บทวา  โวหรนฺโต  ไดแก  ชี้แจง  คือกลาว,  อธิบายวา  แสดง 
เรื่องกอความแตกกัน ๑๘ อยาง  มีแสดงอธรรมวาธรรมเปนอาทิ 
เพราะอุปตติเหตุเหลาน้ัน ๆ. 
           บทวา  อนุสาวเนน  ไดแก  การลั่นวาจาประกาศใกลหู  โดย 
นัยเปนตนวา "พวกทานรูไหม ?  วาเราออกบวชจากสกุลสูง  และ 
วาเราเปนพหุสูต,  ควรแกพวกทานละหรือ  ที่ยังความคิดใหเกิดข้ึนวา 
บุคคลอยางเรานะ  จะพึงใหถือเอาสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย" 
สําหรับเราอเวจีจะเย็นคลายสระนีลุบลเที่ยวหรือ ?  เราจะไมกลัว 
อบายหรือ ? 
           บทวา  สลากคาเหน ไดแก  การท่ีประกาศอยางนั้น  พยุงจิต 
ของภิกษุเหลาน้ัน  [๕๘๐]  กระทําใหเปนผูไมหวนกลับเปนปกติ  
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แลว  ใหจับสลากวา  "พวกทานจงจับสลากน้ี."  
           ก็ในอาการ ๕ อยางนี้  กรรมเทาน้ัน  หรืออุทเทส  เปนสําคัญ. 
สวนการแถลงการประกาศและการใหจับสลาก  เปนสวนเบื้องตน. 
จริงอยู  เมื่อแถลงดวยอํานาจแสดง  เรื่อง ๑๘ ประการ  ประกาศเพ่ือ 
ปลุกใหเกิดความพอใจในคําแถลงน้ัน  ใหจับสลากแลวก็ดี  สงฆก็หา 
เปนอันเธอไดทําลายไม,  แตเมื่อใด  เธอใหภิกษุ ๔ รูปหรือเกินกวา 
 ัจับสลากอยางนั้นแลว  ทาํกรรม  หรืออุทเทสแผนกหนึ่ง,  เมื่อน้ัน 
สงฆเปนอันเธอไดทําลายแลวแท. 
           ดวยประการอยางนี้  เปนอันขาพเจาไดประกาศเนื้อความท่ีตนเอง 
ไดกลาวไว  ในสังฆเภทขันธกวัณณนา  อยางนี้วา  "ครั้นเมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายแสดงวัตถุอันใดอันหน่ึงแมวัตถุเดียว  ในวัตถุ  ๑๘  แลว  ให 
ภิกษุทั้งหลายหมายรูดวยเหตุนั้น ๆ วา "ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี 
จงชอบใจสลากน้ี,"  ดังนี้  ใหจับสลากแลวทําสังฆกรรมแผนกหนึ่ง 
สงฆยอมเปนอันแตกกัน,  สวนใดคัมภีรบริวาร  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
"อุบาลี  สงฆยอมแตกกันดวยอาการ  ๕,  เปนอาทิ,  คําน้ันกับลักษณะ 
แหงสังฆเภทนี้  ที่ตรัสในสังฆเภทขันธกะน้ี  โดยใจความ  ไมมีความแตก 
ตางกัน,  และขาพเจาจักประกาศขอที่ไมแตกตางกันแหงคํานั้น ๆ  
ในคัมภีรบริวารน้ันแล."  
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                               [วาดวยสังฆราชี] 
           บทวา ปฺตฺเตต  มีความวา  วัตรนั่น  เราบญัญัติแลว, 
บัญญัติไวที่ไหน ?  ในวัตตขันธกะ.  จริงอยู  วัตร  ๑๔  หมวด  พระ 
ผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว  ในวัตตขันธกะน้ัน.  ดวยเหตุนั้น พระองค 
จึงตรัสวา  "อุบาลี  อาคันตุกวัตรนั่น  อันเราบัญญัติแลวสําหรับ 
ภิกษุทั้งหลายผูอาคันตุกะ"  เปนอาทิ. 
           หลายบทวา  เอวป  โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ  โหติ  โน  จ  สงฺฆเภโท 
มีความวา  จริงอยู  ดวยเหตุเพียงเทานี้  ยอมมีแตเพียงความราวราน 
แหงสงฆเทานั้น,  ความแตกแหงสงฆยังไมมีกอน;  ก็แตวาความ 
ราวรานแหงสงฆนี้  เมื่อขยายตัวออกโดยลําดับ  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
แตกแหงสงฆได. 
           บทวา  ยถารตฺต  ความวา  สมควรแกปริมาณแหงราตรี  คือ 
ตามลําดับพระเถระ. 
           สองบทวา  อาเวณิภาว  กริตฺวา  ไดแก  ทาํความกําหนดไว 
แผนกหนึ่ง. 
           [๕๘๑]  สองบทวา  กมมฺากมมฺามิ  กโรนติ มีความวา  ยอม 
กระทํากรรมท้ังหลายท้ังเล็กทั้งใหญ  จนชั้นสังฆกรรมอ่ืน ๆ อีก. 
           คําท่ีเหลือ  ในอธกิรณวูปสมวัคคแมนี้   ต้ืนทั้งน้ัน.  
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                        [วาดวยภิกษุผูทําลายสงฆ] 
           วินิจฉัยในสังฆเภทวัคคทั้ง ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           หลายบทวา  วินิธาย  ทิฏ ึ  กมฺเมน  มีความวา  ภิกษุเปนผู 
มีความเห็นในอธรรมเปนตนเหลาน้ันอยางนี้เทียววา "เหลาน้ี  เปน 
อธรรมเปนตน"  ยืนยันความเห็นนั้น  แสดงอธรรมเปนตนเหลานั้น 
ดวยอํานาจธรรมเปนตน  แลวอยกกระทํากรรม. 
           ภิกษุทํากรรมท่ียนืยันความเห็นอันใด,  พรอมกับกรรมที่ยืนยัน 
ความเห็น  ที่เธอกระทําแลวอยางนั้น  ๆ ยอมมีองค ๕ ดวยประการ 
อยางนี้.     
           พระบาลีที่วา  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ปฺจหงฺเคหิ  นี ้ เปนคําประกอบ 
เนื้อความ  ในปญจกะ  ๑.  ปญจกะท้ังปวง พึงทราบ  โดยนัยนี้. 
           อน่ึง  องค ๓  มีการแถลงเปนตน  แมในสังฆเภทวัคคนี้ ตรัส 
แลวดวยอํานาจองคเปนบุพพภาคเหมือนกัน. แตความเปนผูเยียวยา 
ไมได  พึงทราบดวยอํานาจกรรมและอุทเทสน่ันแล. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น. 
           คํานอยหนึ่ง  ซึ่งมีนัยอันขาพเจามิไดกลาวแลวในหนหลงั  มิได 
มีเลยในสังฆเภทวัคคนี้. 
           วินิจฉัยในอาวาสิกวัคค พึงทราบดังน้ี :- 
           สองบทวา  ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  มีความวา  (บริขารของสงฆ) 
อันตนนํามาต้ังไว  ฉันใด.  
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           บทวา  วินยพฺยากรณา ไดแก  แกปญหาวินัย.  
           บทวา  ปริณาเมติ  ไดแก  ยอมกาํหนด  คือ  ยอมแสดง 
ยอมกลาว.   
           คําท่ีเหลือในวัคคนี้  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                          [วาดวยบุคคลท่ีไมควรไหว] 
           วินิจฉัยในกฐินัตถารวัคค  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  โอตมสิโก  ไดแก  ผูอยูในท่ีมืด.  จริงอยู  เมื่อภิกษุไหว 
บุคคลผูอยูในที่มืดนั้น  หนาผากจะพึงกระทบท่ีเทาเตียงเปนตนเขาก็ได. 
           บทวา  อสมนฺนาหรนฺโต  ไดแก  ผูไมเอาใจใสการไหว  เพราะ 
เปนผูขวนขวายในกิจการ. 
           บทวา  สุตฺโต  ไดแก  ผูหยั่งลงสูความหลับ.  
           บทวา  เอกาวตฺโต  มีความวา  บุคคลผูเวียนมาขางเดียว  คือ 
ต้ังอยูในฝายขาศึก  ไดแก  บุคคลไมถกูสวนกัน  เปนไพรีกัน บุคคลน้ี 
ทานกลาววาไมควรไหว. เพราะวา  บุคคลน้ี  อันภิกษุไหวอยู  จะพึง 
ประหารเอาดวยเทาก็ได. 
           บทวา  อฺาวิหิโต  ไดแก  ผูกําลังคิดเรื่องอ่ืน. 
           [๕๗๒]  บทวา  ขาทนฺโต  ไดแก  ผูกําลังฉันขนมและของเค้ียว 
เปนตนอยู. 
           บุคคลผูกําลังถายอุจจาระและปสสาวะ ชื่อวาอันภิกษุไมควรไหว 
เพราะเปนผูอยูในโอกาสไมสมควร.  
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           บทวา  อุกขฺิตฺตโก  มีความวา  บุคคลผูอันสงฆยกวัตร  ดวย 
อุกเขปนียกรรม  แมทั้ง ๓ อยาง  ไมควรไหว.  
           แตบุคคล ๔ จําพวก  อันสงฆลงโทษดวยตัชชนียกรรมเปนตน 
ควรไหว.  แมอุโบสถปวารณา  ยอมไดกับบุคคลเหลาน้ัน. 
           ก็ในบรรดาบุคคลท่ีไมควรไหว  ที่กลาวแลวต้ังแตตน  เปนอาบัติ 
แกภิกษุผูไหวอยู  ซึ่งบุคคลผูเปลือยกาย  และบุคคลผูอันสงฆยกวัตร 
เทาน้ัน,  สวนการไหวบุคคลนอกจากนั้น  อันทานหาม ก็เพราะผลคือ 
ไมสมควร  และเพราะเหตุที่กลาวแลวในระหวาง. 
           ตอน้ีไป  บุคคลแมทั้ง ๑๐ จําพวก  มีผูอุปสมบทภายหลังเปนตน 
จัดเปนผูไมควรไหว  เพราะเปนวัตถุแหงอาบัติโดยตรง.  จริงอยู  ยอม 
เปนอาบัติแกภิกษุผูไหวชน  ๑๒ จําพวก  ดวยประการฉะน้ี. 
           ในปญจกะ ๕  เหลาน้ี  เปนอนาบัติแกภิกษุผูไหว  ซึ่งชน ๑๓ 
จําพวก.  เปนอาบัติแกภิกษุผูไหวชน ๑๒ จําพวก  ดวยประการฉะน้ี. 
           สองบทวา  อาจรโิย  วนฺทิโย  มีความวา  อาจารยทั้ง ๕  จําพวก 
นี้ คือ  ปพพชาจารย  อุปสัมปทาจารย  นิสสยาจารย  อุทเทสาจารย 
โอวาทาจารย  อันภิกษุควรไหว. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                        กฐินัตถารวัคค  วัณณนา  จบ. 
                      และอุปาลปิญจก  วัณณนา  จบ.  
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                     [๕๘๓]  สมฏุฐาน  วัณณนา 
           วินิจฉัยในคําวา  อจิตฺตโก  อาปชฺชติ  เปนอาทิ  พึงทราบ 
ดังน้ี  :- 
           ภิกษุผูไมแกลง  แตตองโทษตามพระบัญญัติ  มีสหไสยเปนตน 
ชื่อวาไมมีความจงใจตอง,  เมื่อแสดงเสีย  ชื่อวามีความจงใจออก 
           ภิกษุผูแกลงตองโทษอยางใดอยางหน่ึง  ชื่อวาความจงใจตอง, 
เมื่อออกดวยติณวัตถารกวินัย  ชื่อวาไมมีความจงใจออก. 
          เมื่อออกอาบัติที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล  ดวยติณวัตรถารก- 
วินัย  ชื่อวาไมมีความจงใจตอง  ไมมีความจงใจออก. 
           เมื่อแสดงอาบัตินอกนี้  ชื่อวามีความจงใจตอง  มีความจงใจ 
ออก. 
           เมื่อคิดวา  "เราจะทําธรรมทาน"  กระทําธรรมเปนตนโดยบท 
ชื่อวามีจิตเปนกุศลตอง. 
           เมื่อมีจิตเบิกบานวา  "เราทําตามคําพร่ําสอนของพระพุทธเจา" 
แสดง (อาบัติ)  ชื่อวามีจิตเปนกศุลออก. 
           เมื่อเปนผูถึงความเสียใจแสดง  ชื่อวามีจิตเปนอกุศลออก. 
           เมื่อหลับเสีย  ออกดวยติณวัตถารกวินัย ชื่อวามีจิตเปน 
อัพยากฤตออก. 
           เมื่อทําความละเมิดมีหลอนใหกลัวเปนตน  แลวถึงความดีใจวา  
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"เราทําตามคําสอนของพระพุทธเจา"  แสดง  (อาบัติ)  ชื่อวามีจิต  
เปนอกุศลตอง  มีจิตเปนกุศลออก. 
           ถึงความเสียใจเทียวแสดง  ชื่อวามีจิตเปนอกุศลออก. 
           เมื่อออกดวยติณวัตถารกวินัย  ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล  ชื่อวา 
มีจิตเปนอัพยากฤตออก. 
           เมื่อตองอาบัติเพราะนอนรวมเรือน  ในสมัยที่หย่ังลงสูความหลับ 
ชื่อวามีจิตเปนอัพยากฤตตอง. 
           สวนคําวา  "มีจิตเปนกุศลออก"  เปนอาทิ  พึงทราบในอาบัติ 
ที่ตองเพราะนอนรวมเรือนน้ี  ตามนัยที่กลาวนั่นแล. 
           คําวา  ปม  ปาราชิก  กตีห ิ สตุฏาเนหิ  เปนอาทิ  นับวา 
ต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง. 
           [๕๘๔]  สมฏุฐานใด ๆ  ไดแกอาบัติใด ๆ,  สมุฏฐานและอาบัติ 
นั้น ๆ ทั้งมวล  เปนอันไดกลาวแลว  โดยกําหนดอยางสูง  ใน 
คําวา  "ปาราชิก ๔  ยอมเกิดดวยสมุฏฐาน ๓"  เปนอาทิ 
                           สมุฏฐานวัณณนา  จบ.  
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               [๕๘๕]  อปรทุตินคาถาสังคณิกวัณณนา 
           วินิจฉัยในวิสัชนาคาถาวา  กตาปตฺติโย  กายิกา  เปนอาทิ 
พึงทราบดังนี้ :- 
                              [อาบัติทางกายเปนตน] 
           บาทคาถาวา  ฉ  อาปตฺติโย  กายิกา  มีความวา  อาบัติทั้งหลาย 
ที่ทานกลาวไวในอันตรเปยยาล  โดยนัยมีคําวา  "ภิกษุตองอาบัติ ๖ 
ดวยอาปตติสมุฏฐานท่ี ๔  คือ  ภิกษุเสพเมถุนธรรมตองปาราชิก"  เปนตน. 
จริงอยู  อาบัติเหลาน้ันตรัสวา  "เนื่องดวยกาย"  เพราะเกิดข้ึนใน 
กายทวาร. 
           สองบทวา  ฉ วาจสิกา  มีความวา  อาบัติทั้งหลาย  ที่ตรสัไว 
ในอันตรเปยยาลน้ันและ  โดยนัยมีคําวา  "ภิกษุตองอาบัติ  ๖  ดวย 
อาปตติสมุฏฐานที่ ๕ คือ  ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก  อันความ 
ปรารถนาลามกครอบงําแลว"  ดังน้ีเปนตน. 
           สองบทวา  ฉาเทนฺตสฺส  ติสฺโส  มีความวา  เปนปาราชกิ 
แกภิกษุณีผูปกปดโทษ,  เปนปาจิตตียแกภิกษุ  เพราะปกปดอาบัติ 
สังฆาทิเสส,  เปนทุกกฏ  เพราะปกปดอาบัติชั่วหยาบของตน. 
           สองบทวา  ปฺจ  สสคฺคปจฺจยา  มีความวา  อาบัติ ๕ มีการ 
เคลาคลึงดวยกายเปนปจจัยเหลาน้ี  คือ  เพราะเคลาคลึงดวยกาย 
เปนปาราชิกแกภิกษุณี,  เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ,  เพราะกายกับของ 
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เนื่องดวยกายถูกกัน  เปนถุลลัจจัย,  เพราะของท่ีซัดไปกับของเนื่อง  
ดวยกายถูกกนั  เปนทุกกฏ,  เพราะจ้ีดวยน้ิวมือ  เปนปาจิตติย. 
                      [อาบัติเพราะอรุณข้ึนเปนตน] 
           สองบทวา  อรุณคฺุเค  ติสฺโส  มีความวา  เพราะอรุณข้ึน 
ภิกษุยอมตองอาบัติ ๓ เหลาน้ี  คือ  นสิสัคคิยปาจิตตีย  ดวยอํานาจ 
กาวลวง ๑ ราตรี  ๖ ราตร ี ๗ วัน  ๑๐ วัน  และ ๑ เดือน,  เปน 
สังฆาทิเสสแกภิกษุณี  เพราะอยูปราศ  (จากเพ่ือน)  ตลอดราตร,ี 
ภิกษุปดอาบัติไวตลอดยามที่ ๑ ก็ด ี ปดไวตลอดยามที่ ๒  ก็ด ี ตลอด 
ยามท่ี ๓ ก็ดี  อาบัติเปนอันเธอปดเม่ืออรุณข้ึนแลว  เธอชื่อวายอมปด 
อาบัติไว  พึงใหเธอแสดงอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๘๖]  สองบทวา  เทฺว  ยาวตติยกา  มีความวา  อาบัติชื่อ 
ยาวตติยกา  มี ๑๑๑  แตแบงเปน ๒ ดวยอํานาจพระบัญญัติ  คือ  ยาว- 
ตติยกาบัติ  ของภิกษุ  ยาวตติยกาบัติ  ของภิกษุณี. 
           สองบทวา  เอเกตฺถ  อฏวตฺถุกา  มีความวา  อาบัติอยาง 
หน่ึง  ของภิกษุณีทั้งหลายเทาน้ัน  ชื่อวาอัฏฐวัตถุกา  ในศาสนานี้นี่ 
           สองบทวา  เอเกน  สพฺพสงฺคโห  มีความวา  สงเคราะห 
สิกขาบทท้ังมวล  และปาฏิโมกขุทเทสท้ังมวล  เขาดวยนิทานุทเทส 
อันเดียวน้ีวา  "ภิกษุใด  มอีาบัติอยู, ภิกษุนั้น  พึงเปดเผยเสีย." 
 
๑.  ท่ีถูก ๑๒  คือภิกษุ  ๔ ภกิษุณี ๘. 
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                                  [มูลแหงวินัยเปนตน] 
           หลายบทวา  วินยสฺส  เทฺว  มูลานิ  มีความวา  (มูลแหงวินัย 
มี ๒ คือ)  กาย  ๑  วาจา ๑. 
           หลายบทวา  ครุกา  เทฺว  วุตฺตา  มีความวา  (อาบัติหนักทาน 
กลาวไว ๒ คือ)  ปาราชิกและสังฆาทิเสส.  
           สองบทวา  เทฺว  ทุฏุลฺลจฉฺาทนา  มีความวา ข้ึนชื่อวาอาบัติ 
เพราะปดโทษชั่วหยาบ  มี ๒ เหลาน้ี  คือ  เปนปาราชิกแกภิกษุณีผูปดโทษ 
(คือปาราชิกของภิกษุณีอ่ืน)  เปนปาจิตตียแกภิกษุผูปดสังฆาทิเสส 
(ของภิกษุอ่ืน). 
                          [อาบัติในละแวกบานเปนตน] 
           สองบทวา คามนฺตเร  จตสฺโส  มีความวา  อาบัติ ๔ อยาง 
 ดวยอํานาจทุกกฏ  ปาจิตตีย  ถลุลัจจัย  และสังฆาทิเสส  เพราะละแวก 
บานเหลาน้ี คือ  "ภิกษุกับภิกษุณีชวนกัน  ตองทุกกฏ,  เขาอุปจาร 
บานอ่ืน  ตองปาจิตตีย,  เม่ือภิกษุณี  ไปสูละแวกบาน  ในบานท่ีลอม 
เปนถุลลัจจัย  ในยางเทาท่ี ๑,  เปนสังฆาทิเสส  ในยางเทาท่ี ๒,  เปน 
ถุลลัจจัย  ในยางเทาท่ี ๑  ที่กาวเขาอุปจารแหงบานไมไดลอม,  เปน 
สังฆาทิเสส  ในยางเทาท่ี ๒. 
           สองบทวา  จตสฺโส  นทีปารปจฺจยา  มีความวา อาบัติ ๔ 
อยางเหลาน้ี  คือ  "ภิกษุกบัภิกษุณีชวนกัน  ตองทุกกฏ,  ลงเรือ  ตอง 
ปาจิตตีย,  เมื่อภิกษุณี (รูปเดียว)  ไปสูแมน้ํา  ในเวลาขาม  เปน  
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ถุลลัจจัย  ในยางเทาท่ี ๑,  เปนสังฆาทิเสส  ในยางเทาท่ี ๒."  
           สองบทวา  เอกมเส  ถุลฺลจฺจย  มีความวา  (ภิกษุยอมตอง 
ถุลลัจจัย)  เพราะเน้ือแหงมนุษย. 
           สองบทวา  นวมเสสุ  ทุกฺกฏ มีความวา  (ภิกษุยอมตอง 
ทุกกฏ)  ในเพราะอกัปปปยมังสะท่ีเหลือ. 
                      [อาบัติทางวาจาในราตรีเปนตน] 
           หลายบทวา  เทฺว  วาจสิกา  รตฺตึ  มีความวา ภิกษุณี [๕๘๗] 
ยืนพูดในหัตถบาสกับบุรษุ  ในเวลามือ ๆ  คํ่า  ๆ ไมมีแสงไฟ  ตอง 
ปาจิตตีย,  เวนหัตถบาสยืนพูด  ตองทุกกฏ. 
           หลายบทวา  เทฺว  วาจสิกา  ทิวา  มีความวา  ภิกษุณียืนพูด 
ในหัตถบาสกับบุรุษ  ในโอกาสท่ีปดบัง  ในกลางวัน  ตองปาจิตตีย, 
เวนหัตถบาสยืนพูด  ตองทุกกฏ. 
           สองบทวา ททมานสฺส  ติสฺโส  มีความวา เปนอาบัติ  ๓ 
อยาง  แกภิกษุผูใหอยางนี้  คือ  "มีประสงคจะใหตาย  ใหยาพิษแก 
มนุษย  ถาวา  เขาตายดวยยาพิษน้ัน  ภิกษุตองปาราชิก, ใหแกยักษ 
และเปรต  ถาวา  ยักษและเปรตนั้นตาย  ภิกษุตองถุลลัจจัย, ใหแก 
สัตวดิรัจฉาน  ถาวา  มันตาย  ภิกษุตองปาจิตตีย,  แมเพราะใหจีวร 
แกภิกษุผูมิใชญาติ  ก็ตองปาจิตตีย. 
           สองบทวา  จตฺตาโร  จ  ปฏิคฺคเห  มีความวา  เปนสังฆาทิเสส 
เพราะจับมือและจับชองผม, ตองปาราชิก  เพราะอมองชาตดวยปาก  
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ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะรับจีวรของภิกษุณีผูใชญาติ, ตองถุลลัจจัย 
แกภิกษุณี  ผูกําหนัด รับของเค้ียว  ของบริโภค  จากมือบุรุษ 
ผูกําหนัด,  กองอาบัติ  ๔  ยอมมีในเพราะรับ ดวยประการอยางนี้. 
                      [อาบัติเปนเทสนาคามินีเปนตน] 
           สองบทวา  ปฺจ  เทสนาคามินิโย  ไดแก  ลหุกาบัติ  ๕ กอง. 
           สองบทวา ฉ  สปฺปฏิกมฺมา  มคีวามวา  เวนปาราชิกเสียแลว 
อาบัติที่เหลือ  (มีทางจะทําคืนได). 
           สองบทวา  เอเกตฺถ  อปฺปฏิกมมฺา  มีความวา  (อาบัติที่ทํา 
คืนไมไดในศาสนานี้  มีอยางเดียว  คือ) อาบัติปาราชิก. 
           หลายบทวา  วินยครุกา เทฺว  วตฺุตา  ไดแก  ปาราชิกและ 
สังฆาทิเสส. 
           บทวา  กายาวาจสิกานิ  จ  มีความวา  สิกขาบททั้งมวลทีเดียว 
เปนไปในทางกายและวาจา.  ไมมีแมเพียงสิขาบทเดียว  ที่ทรง 
บัญญัติในมโนทวาร. 
           หลายบทวา  เอโก  วิกาเล  ธฺรโส  ไดแก  ยาดองดวย 
เกลือ.  จริงอยู  รสแหงธัญญชาติชนิดหน่ึงน้ีแล  ควรในวิกาล. 
           หลายบทวา  เอกา ตฺติจตุตฺเถน  สมฺมติ ไดแก  สมมติ 
ภิกษุผูสอนภิกษุณี.  จริงอยู  สมมติดวยญัตติจตุตถกรรมอันเดียวน้ี 
เทาน้ัน  อันพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแลว.  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 927 

                      [ปาราชิกทางกายเปนตน] 
           หลายบทวา ปาราชิก  กายิกา  เทฺว  ไดแก  [๕๘๘]  เมถนุ- 
ธรรมปาราชกิของภิกษุ  และกายสังสัคคปาราชิกของภิกษุณี. 
           สองบทวา   เทฺว  สวาสกภูมิโย มีความวา  ภิกษุทําตนให 
เปนสมานสังวาสกดวยตนเอง,  หรือสงฆผูพรอมเพรียง  ประกาศ 
ถอนภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรนั้นเสีย. 
           แตในกุรุนที  กลาวสังวาสกภูมิไว  ๒  อยาง  ๆ นี ้ คือ  ภูมแิหง 
สมานสังวาสก  ๑  ภูมิแหงนานาสังวาสก ๑. 
           สองบทวา  ทฺวินฺนฺจ  รตฺติจเฺฉโท  ไดแก  รัตติจเฉทของ 
ภิกษุผูอยูปริวาส ๑  ของภิกษุผูประพฤติมานัตต ๑. 
           หลายบทวา  ปฺตฺตา  ทฺวงฺคุลา  ทุเว  ไดแก  พระบัญญติั 
วาดวยสองนิ้ว  ๒ อยาง  คือ  พระบัญญัติที่วา  "ภิกษุณีเมื่อถือเอา 
ใหสะอาดดวยน้ํา)  พึงถือเอาเพียง ๒ ขอแหงนิ้วมือเปนอยางยิ่ง" นี้  ๑ 
พระบัญญัติที่วา "ภิกษุไวผม  ๒ นิ้วหรือ  ๒ เดือน  "  นี ้๑. 
                      [อาบัติเพราะทํารายตัวเองเปนตน] 
           หลายบทวา  เทฺว  อตฺตาน  วธิตฺวาน  มีความวา  ภิกษุณี 
ทํารายตัวเอง  ตองอาบัติ  ๑ อยาง  คือ  ทําราย  รองไห  ตองปาจิตตีย, 
ทําราย  ไมรองไห  ตองทุกกฏ. 
           หลายบทวา  ทฺวีห  สงฺโฆ  ภชิฺชติ  มีความวา (สงฆยอม 
แตกกันดวยเหตุ ๒ ประการ  คือ )  ดวยกรรม  ๑  ดวยจับสลาก ๑.  
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           สองบทวา  เทฺวตฺถ  ปมาปตฺติกา  มีความวา  ในวินัยแม  
ทั้งส้ินนี้  มีอาบัติตองแตแรกทํา  ๒ อยาง  เนื่องดวยพระบัญญัติแหง 
ภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝาย.  แตโดยประการนอกน้ี  ปฐมาปตติกาบัติ 
 ันั้น  ยอมมี ๑๘ คือ  ของภิกษุ  ๙ ของภิกษุณี ๙. 
           หลายบทวา  ตฺติยา  กรณา  ทเุว  มีความวา  ญัตติกิจมี ๒ 
คือ  ญัตติที่เปนกรรมเอง ๑  ญัตติที่เปนบาทแหงกรรม ๑,  ญัตติกิจ 
ยอมเปนกรรมเอง  ใน ๙ สถาน, ต้ังอยูโดยความเปนบาทแหงกรรม 
ใน ๒ สถาน.          
                     [อาบัติเพราะปาณาติบาตเปนตน] 
           สองบทวา  ปาณาติปาเต  ติสฺโส  มีความวา  (ในเพราะ 
ปาณาติบาต)  ยอมมีอาบัติ  ๓  เหลาน้ี  ภิกษุขุดหลมุพรางไว ไม 
เจาะจง (ผูใด),  ถามนุษยตาย  ตองปาราชิก;  ตองถุลลัจจัย  เพราะ 
ยักษและเปตรตาย,  ตองปาจิตตีย  เพราะสัตวดิรัจฉานตาย. 
           หลายบทวา  วาจา  ปาราชิกา  ตโย  มีความวา  (อาบัติ 
ปาราชิกเน่ืองดวยวาจา ๓ คือ)  ปาราชกิในวัชชปฏจิฉาทิกาสิกขาบท ๑ 
ในอุกขิตตานุวัตติกาสิกขบท  ๑  ในอัฏฐวัตถุกาสิกขาบท ๑. 
           แตในกุรุนที  ทานกลาวไว ๓ อยางนี้  คือ ปาราชิกเพราะอทินนา- 
ทาน  และฆามนุษย  โดยสั่งบังคับ  และเพราะอวดอุตตริมนุสสธรรม. 
           [๕๘๙]  สองบทวา  โอภาสนา  ตโย  ไดแก  สังฆาทิเสสเพราะ 
พูดสรรเสรญิและติพาดพิงทวารหนักทวารเบา,  ถุลลัจจัย  เพราะพูด 
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สรรเสริญและติพาดพิงอวัยวะใตรากขวัญลงมา  เหนือชวงเขาข้ึนไป 
เวนทวารหนักทวารเบาเสีย,  ทุกกฏ  เพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิง 
อวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป  ใตชวงเขาลงมา. 
           สองบทวา  สฺจริตฺเตน วา  ตโย  มีความวา  อาบัติ ๓ กอง 
มีเพราะการชักสื่อเปนเหตุ เหลาน้ี คือ  ภิกษุรับคํา  พูดชักเส่ือ กลับ 
มาบอก ตองสังฆาทิเสส,  รับคํา  พูดชดัสื่อ  ไมกลบัมาบอก  ตอง 
ถุลลัจจัย,  รบัคํา  ไมพูดชักสื่อ  ไมกลับมาบอก  ตองทุกกฏ. 
                     [บุคคลท่ีไมควรใหอุปสมบทเปนตน] 
           หลายบทวา  ตโย  ปุคฺคลา  น  อุปสมปาเทตพฺพา  มีความวา 
(บุคคลอันสงฆไมพึงใหอุปสมบท ๓  จําพวก  คือ)  บุคคลผูมีกาล 
คือ  อายุไมครบ ๑ ผูมีอวัยวะบกพรอง  ๑  ผูวิบัติโดยวัตถุ ๑.  เหตุที่ 
ทําบุคคล ๓  จําพวกนั้นใหตางกัน  ไดกลาวแลว.  
           อีกประการหน่ึง  ในบุคคล ๓ จําพวกนี้  บุคคลใด  ไมบรบิูรณ 
ดวยบาตรและจีวร  และบุคคลใด  บรบิูรณแตไมขอ, บุคคล 
เหลาน้ีแล  ทานสงเคราะห  ดวยบุคคลผูมีอวัยวะบกพรองโดยเฉพาะ. 
ฝายบุคคลผูมีความกระทําเลวทราม  มีผูฆามารดาเปนตน พึงทราบวา 
สงเคราะห  ดวยบุคคลผูวิบัติโดยวัตถุโดยเฉพาะ  กลาวคือ  บณัเฑาะก 
อุภโตพยัญชนก  และสัตวดิรัจฉาน.  จริงอยู  นัยนี้  ทานกลาวไว 
ในกุรุนที. 
           หลายบทวา  ตโย  กมฺมาน  สงฺคหา  ไดแก  (กรรมสังคหะ ๓  
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อยางคือ )  วาจากําหนดญัตติ  คําประธานท่ีทําคาง  คําระบุกรรมท่ี  
เสร็จไปแลว. 
           ในกรรมสังคหะ  ๓ นั้น  กรรมทั้งหลายอันทานสงเคราะหดวย 
ลักษณะ ๓ เหลาน้ี  คือ  วาจาที่สวดตางโดยคําวา  "ทเทยฺญ  กเรยฺย" 
เปนอาทิ  ชื่อวา  วาจากําหนดญัตติ,  คําสวดประกาศตางโดยคําวา  "เทติ 
กโรติ"  เปนอาทิ  ชื่อวา  คําประธานท่ีทําคาง,  คําสวดประกาศตาง 
โดยคําวา  "ทินฺน  กต"  เปนอาทิ  ชื่อวา  คําระบุกรรมท่ีเสร็จไปแลว. 
           กรรมทั้งหลายอันทานสงเคราะหดวยลักษณะ ๓ แมอ่ืนอีก  คือ 
ดวยวัตถุ ญัตติ  อนุสาวนา. จริงอยู  กรรมที่พรอมดวยวัตถุ พรอม 
ดวยญัตติ  และพรอมดวยอนุสาวนา  จึงจัดเปนกรรมแท.  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  "กรรมสังคหะมี ๓." 
            ข้ึนชือ่วา  บุคคลท่ีสงฆนาสนะเสีย  ทานกลาวไว  ๓  จําพวก 
[๕๙๐]  ไดแก  บุคคล  ๓  จําพวกที่สงฆใหนาสนะเสีย  ดวยอํานาจ 
ลิงคนาสนา  สังวาสนาสนา  และทัณฆกรรมนาสนา  พึงทราบ  (โดย 
บาลี) อยางนี้วา  "ทานท้ังหลาย  จงนาสนะเมตติยาภิกษุณีเสีย, 
บุคคลผูประทุษราย  สงฆพึงใหนาสนะเสีย,  สามเณรประกอบดวย 
องค ๑๐ ภิกษุพึงใหนาสนะเสีย, ทานท้ังหลาย  จงใหนาสนะกัณกฏ- 
สามเณรเสีย." 
           สองวา  ติณฺณนฺน  เอกวาจิกา  มคีวามวา  อนุสาวนาอัน 
เดียว  ควรแกชน  ๓  มีอุปชฌายเดียวกัน   ตางอาจารยกัน  โดยพระ 
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บาลีวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเพ่ือทําบุคคล ๒-๓ คน  ใน 
อนุสาวนาเดียวกัน." 
                     [อาบัติเพราะอทินนาทานเปนตน] 
           สองบทวา  อทินฺนาทาน  ติสฺโส  มีความวา  ในเพราะ 
(อทินนาทาน) บาทหน่ึง  หรือเกินกวาบาท  เปนปาราชิก,  เกินกวา 
๑  มาสก  ตํ่ากวา ๕ มาสก เปนถุลลัจจัย,  ๑  มาสก  หรือหยอนมาสก 
เปนทุกกฏ. 
           สองบทวา  จตสฺโส  เมถุนปจฺจยา  มีความวา  ภิกษุเสพ 
เมถุนในทวารที่สัตวยังไมกัด  ตองปาราชิก.  ในทวารท่ีสัตวกัดแลว 
โดยมาก  ตองถุลลัจจัย,  สอดองคชาตเขาไปในปากที่อามิใหกระทบ 
ตองทุกกฏ,  ภิกษุณีตองปาจิตตีย  เพราะขุนเพ็ดทําดวยยาง. 
           สองบทวา  ฉินฺทนฺตสฺส  ติสฺโส  มีความวา เปนปาราชิก 
แกภิกษุผู  (ลกั)  ตัดตนไมใหญ,  เปนปาจิตตีย  แกผูตัดภูตคาม,  เปน 
ถุลลัจจัย  แกผูตัดองคชาต. 
           สองบทวา  ปฺจ  ฉฑฺฑิตปจฺจยา  มีความวา  ภิกษุทิ้งยาพิษ 
ไมเจาะจง ถามนุษยตายเพราะยาพิษน้ัน  ตองปาราชิก,  เมื่อยักษ 
และเปรตตาย  ตองถุลลัจจัย,  เมื่อสัตวดิรัจฉานตาย  ตองปาจิตตย. 
เพราะทิ้ง  คือ  ปลอยสุกกะ  เปนสังฆาทิเสส,  เพราะถายอุจจาระและ 
ปสสาวะในของเขียว  ตองทุกกฏ  ในเสขิยวัตร,  อาบัติ  ๕ กองนี้ 
ยอมมี  เพราะวัตถุที่ทิ้งเปนปจจัย. 
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                             [ปรับอาบัติควบกันเปนตน] 
           หลายบทวา  ปาจิตฺติเยน  ทุกฺกฏา  กตา  มีความวา ทานปรับ 
ทุกกฏควบกบัปาจิตตียดวย  ในสิกขาบทท้ัง ๑๐ ในภิกขุโนวาทกวัคค. 
           หลายบทวา จตุเรตฺถ  นวกา  วตฺุตา มีความวา ในสิกขาบท 
ที่ ๑  นั่นแล  ทานกลาวหมวด ๙ ไว ๔  หมวดอยางนี้  คือ  ในกรรม 
ไมเปนธรรม ๒ หมวด  ในกรรมเปนธรรม ๒ หมวด. 
           สองบทวา  ทฺวินฺนป  จีวเรน  จ  มีความวา  [๕๙๑]  เพราะจีวร 
เปนตนเหตุ  ยอมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูใหจีวร  แกภิกษุณี  ๒  พวก 
อยางนี้  คือ  เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณี  ผูอุปสมบท 
ในสํานักภิกษุทั้งหลาย, เปนทุกกฏ  แกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณี  ผู 
อุปสมบทในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย. 
           ปาฏิเทสนีะ  ๘  มาแลวในบาลีแล. 
           หลายบทวา  ภุ ฺชนฺตามกธฺเน  ปาจิตฺติเยน  ทุกฺกาฏา 
กตา  มีความวา  ทานปรับทุกกฏควบกบัปาจิตตียดวย  แกภิกษุณี 
ผูออกปากขอขาวเปลือกฉัน. 
                             [อาบัติเพราะเดินเปนตน] 
           สองบทวา  คจฺฉนฺตสฺส  จตสฺโส  มีความวา  เปนอาบัติ ๔ 
กองนี้แกผูไป  คือ  เปนทุกกฏแกภิกษุผูชวนกันเดินทาง  กับภิกษุณี 
หรือมาตุคาม,  เปนปาจิตตีย เมื่อเขาอุปจารบาน, ภิกษุณีใด,  ไป 
สูละแวกบานรูปเดียว  เมื่อภิกษุณีนั้น เขาอุปจารบาน  เปนถุลลัจจัย  
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ในยางเทาท่ี ๑,  เปนสังฆาทิเสส  ในยางเทาท่ี ๒.  
           สองบทวา   ิตสฺส  วาป  ตตฺตกา  มีความวา  อาบัติ  ๔ กอง 
นั่นแล  ยอมมีแมแกผูยืนอยู,  อยางไร ?  อยางนี้ คือ  ภิกษุณี ยนื 
ในหัตถบาสของบุรุษดวยอํานาจมัตตสันถวะ  ในที่มืด หรือในโอกาส 
กําบัง  ตองปาจิตตีย,  ยืนเวนหัตถบาส  ตองทุกกฏ,  ในเวลาอรุณ 
ข้ึน  ยืนเวนหัตถบาสของภิกษุณีซึ่งเปนเพ่ือน  ตองถุลลัจจัย,  เวน 
หัตถบาสยืน  ตองสังฆาทิเสส. 
           หลายบทวา  นิสินฺนสฺส  จตสฺโส  อาปตฺติโย  นิปนฺนสฺสาป 
ตตฺตกา   มีความวา  ก็แมถาวา  ภิกษุณีนั้น  นั่งก็ตาย  นอนก็ตาม 
เธอยอมตองอาบัติ  ๔ กองน้ันนั่นแล. 
                     [อาบัติมากตองในเขตเดียวกัน] 
           สองบทวา  ปฺจ  ปาจิตฺตินานิ  มีความวา  เภสัช ๕ ที่ภิกษุ 
รับประเคนแลวไมปนกัน  ใสไวในภาชนะตางกันก็ตาม  ในภาชนะ 
เดียวกันก็ตาม.  เพราะลวง ๗ วัน  ภิกษุนั้น  ยอมตองปาจิตตียหมด 
ทั้ง ๕ ตัว ตางวัตถุกัน  ในขณะเดียวกัน.  ไมพึงกลาววา  "ตองอาบัติ 
นี้กอน  อาบัตินี้ภายหลัง." 
           สองบทวา  นว  ปาจิตฺติยานิ  มีความวา  ภิกษุใด  ออก 
ปากขอโภชนะประณีต ๙ อยาง  เคลาคําขาวคําหน่ึง  รวมกันกับ 
โภชนะประณีตเหลาน่ันเทียว  เปบเขาปาก  ใหลวงลําคอเขาไป, 
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[๙๓๔]  ภิกษุนี้  ยอมตองปาจิตตีย  หมดทั้ง ๙ ตัว ตางวัตถุกัน  ในขณะ  
เดียวกัน.  ไมพึงกลาววา  "ตองอาบัตินี้กอน  อาบัตินี้ภายหลัง." 
                                 [วิธีแสดงอาบัติ] 
          สองบทวา  เอกวาจาย  เทเสยฺย  มีความวา  ภิกษุพึงแสดง 
ดวยวาจาอันเดียว  อยางนี้วา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจารับประเคน 
เภสัช ๕ ใหลวง ๗ วันไป  ตองอาบัติ ๕ จึงแสดงคืนอาบัติเหลาน้ัน 
ในสํานักทาน"  อาบัติเหลาน้ัน  เปนอันเธอแสดงแลวแท;  ไมมีกิจ 
ที่จะตองทําดวยวาจา ๒-๓  ครั้ง.  แมในวิสัชนาที่ ๒  ก็พึงกลาววา 
"ทานเจริญ  ขาพเจาออกปากขอโภชนะประณีต ๙ อยางฉัน ตอง 
อาบัติ ๙  จึงแสดงคืนอาบัติเหลาน้ัน  ในสํานักทาน." 
           หลายบทวา  วตุถุ กิตฺเตตฺวา  เทเสยฺย  มีความวา  พึงแสดง 
ระบุวัตถุ  อยางนี้วา  "ทานผูเจริญ ขาพเจารับประเคนเภสัช ๕ 
ใหลวง ๗ วันไป,  ขาพเจาแสดงอาบัติเหลาน้ันตามวัตถุ ในสํานัก 
ทาน."  อาบัติทั้งหลาย  เปนอันภิกษุนั้นแสดงแลวแท.  ไมมีกจิท่ีจะ 
ตองระบุชื่ออาบัติ.  แมในวิสัชนาที่ ๒  ก็พึงกลาววา  "ทานผูเจริญ 
ขาพเจาออกปากขอโภชนะประณีต  ๙ อยาง  ฉันแลว,  ขาพเจาแสดง 
คืนอาบัติเหลาน้ัน  ตามวัตถุ  ในสํานักทาน." 
                             [ยาวตติยกาบัติเปนตน] 
           สองบทวา  ยาวตติยเก  ติสฺโส  มีความวา  อาบัติ  ๓ กองใน 
ยาวตติยกะเหลาน้ี คือ  เปนปาราชิกแกภิกษุณีผูประพฤติตามภิกษุผู  
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ถูกสงฆยกวัตร,  เปนสังฆาทิเสส  แกภิกษุทั้งปลาย  มีพระโกกาลิกะ  
เปนตน  ผูประพฤติตามพระเทวทัตผูทําลายสงฆ, และเปนปาจิตตีย 
แกนางจัณฑกาฬีภิกษุณี  เพราะไมสละทิฏฐิลามก. 
           สองบทวา  ฉ  โวหารปจฺจยา  มีความวา  ภิกษุยอมตอง 
อาบัติ ๖  มีวาจาท่ีตนประกอบเปนปจจัย.  อยางไร ?  อยางนี้   คือ 
เพราะอาชีวะเปนเหตุ  เพราะอาชีวะเปนการณ  ภิกษุมีความปรารถนา 
ลามก  อันความปรารถนาลามกครอบงําแลว  อวดอุตตริยมนุสสธรรม 
ที่ไมมี  ไมจริง  ตองปาราชิก,  เพราะอาชีวะเปนเหตุ  เพราะอาชีวะ 
เปนการณ [๕๙๓]  ภิกษุถึงความชักสื่อ  ตองสังฆาทิเสส,  เพราะอาชีวะ 
เปนเหตุ  เพราะอาชีวะเปนการณ  (อวดโดยปริยายวา)  ภิกษุใด  อยู 
ในวิหารของทาน  ฯ ล ฯ  ตองถุลลัจจัย,  เพราะอาชีวะเปนเหตุ  เพราะ 
อาชีวะเปนการณ  ภิกษุออกปากขอโภชนะประณีต  เพ่ือประโยชน 
แกตนฉัน ตองปาจิตตีย,  เพราะอาชีวะเปนเหตุ  เพราะอาชีวะเปน 
การณ  ภิกษุณีออกปากขอโภชนะประณีต  เพ่ือประโยชนแกตนฉัน 
ตองปาฏิเทสนียะ,  เพราะอาชีวะเปนเหตุ   เพราะอาชีวะเปนการณ 
ภิกษุไมอาพาธ  ออกปากขอแกงหรือขาวสุก  เพ่ือประโยชนแกตนฉัน 
ตองทุกกฏ. 
           สองบทวา  ขาทนฺตสฺส  ติสฺโส มีความวา  ภิกษุตองถุลลัจจัย 
เพราะเน้ือมนุษย,  ตองทุกกฏ  เพราะอกัปปยมังสะท่ีเหลือ,  เปน 
ปาจิตตีย  แกภิกษุณี เพราะกระเทียม.  
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           สองบทวา  ปฺจ  โภชนปจฺจยา  มีความวา ภิกษุณีผูกําหนัด 
รับโภชนะจากมือของบุคคลคือบุรุษผูกําหนัด  เติมเคลาใหระคนกัน 
กลืนเขาไป,  อนึ่ง  ถือเอาเน้ือมนุษย  กระเทียม โภชนะประณีตท่ี 
ตนออกปากขอเพ่ือประโยชนแกตน  และอกัปปยมังสะท่ีเหลือ  เติม 
เคลาใหระคนกันกลืนเขาไป,  ยอมตองอาบัติ  ๕  มีโภชนะเปนปจจัย 
เหลาน้ี  คือ สังฆาทิเสส  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ. 
                  [ฐานะ  ๕  แหงยาวตติยกาบัติเปนตน] 
           สองบทวา  ปฺจ  านานิ มีความวา  ยาวตติยกาบัติทั้งปวง 
ยอมถึงฐานะ ๕ อยางนี้  คือ  สําหรับภิกษุณี  ผูประพฤติตามภิกษุอัน 
สงฆยกวัตร  ไมยอมสละ  ดวยวาจาประกาศเพียงครั้งท่ี ๓  เพราะ 
ญัตติ  ตองทุกกฏ,  เพราะกรรมวาจา ๒ ตองถุลลัจจัย,  ในที่สุด 
แหงกรรมวาจา  ตองปาราชิก,  สําหรับภิกษุ  เพราะบากบั่นเพ่ือ 
ทําลายสงฆเปนตน เปนสังฆาทิเสส  และเพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก 
เปนปาจิตตีย. 
           สองบทวา ปฺจนฺนฺเจว  อาปตฺติ มีความวา  ข้ึนชื่อวา 
อาบัติ  ยอมมีแกสหธรรมิกทั้ง ๕.  ในสหธรรมิกท้ัง ๕ นั้น  โดย 
นิปปริยาย  อาบัติยอมมีแกภิกษุและภิกษุณี ๒  พวกเทานั้น.  ๕๙๔ 
แตสําหรับนางสิกขามานาสามเณรและสามเณรี อาบัติยอมมีโดยปริยาย 
นี้วา  "ความเปนของไมควร  ยอมไมควร."  สหธรรมิก  ๓  นั้น ภิกษุ 
ไมพึงใหแสดงอาบัติ.  แตพึงลงทัณฑกรรมแกพวกเธอ,  
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           สองบทวา ปฺจนฺน อธิกรเณน  จ  มีความวา  ก็แลอธิกรณ 
ยอมมีแกสหธรรมิกทั้ง ๕  เหมือนกัน. จริงอยู  วินจิฉัยโวหาร  เพ่ือ 
ประโยชนแกบริขารมีบาตรและจีวรเปนตน  ของสหธรรมิกทัง้ ๕ นั่นแล 
เรียกวาอธิกรณ. สวนวินิจฉัยโวหาร  ของคฤหสถ  ยอมจัดเปนอัฏฏ- 
กรรม (คือกวาคดี.) 
           หลายบทวาปฺจนฺน วินิจฺฉโนย  โหติ  มีความวา  ข้ึนชื่อวา 
วินิจฉัยของสหธรรมิกทัง้ ๕ เหลาน่ันเอง ก็มีอยู. 
           สองบทวา  ปฺจนฺน วูปสเมน จ  มีความวา   อธิกรณของ 
สหธรรมิกทัง้ ๕ เหลาน่ันแล ที่ไดวินิจฉัยแลว ชื่อวาเปนอันระงับไป. 
           สองบทวา ปฺจนฺนฺเจว  อนาปตฺติ  มีความวา  ข้ึนชื่อวา 
อนาบัติ  ยอมมีแกสหธรรมิกทั้ง ๕ เหลาน่ันแล. 
           หลายบทวา  ตีหิ  าเนหิ  โสภติ  ความวา  ภิกษุยอมงาม 
โดยเหตุ  ๓  มีสงฆเปนตน.  จริงอยู  บุคคลผูกระทําความละเมิดแลว 
กระทําคืนอาบัติที่ยังทําคืนได  ในทานกลางสงฆ  หรือในทามกลางคณะ 
หรือในสํานักบุคคล  ยอมเปนผูมีศีลใหมเอ่ียม  กลบัต้ังอยูตามเดิม. 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  "ยอมงามโดยสถาน ๓." 
                        [อาบัติทางกายในราตรีเปนตน] 
           หลายบทวา  เทฺว  กายิกา  รตฺตึ  มีความวา  ภิกษุณี  ตอง 
อาบัติทางกายทวารเปนแดนเกิด ๒ อยาง ในราตรี  คือ  เมื่อสําเร็จการ 
ยืนนั่งและนอน  ในหัตถบาสของบุรุษ  ในเวลามืด ๆ คํ่า ๆ ตอง  
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ปาจิตตีย;  เมื่อสําเร็จการยืนเปนอาทิ  ละหัตถบาส  ตองทุกกฏ. 
           หลายบทวา  เทฺว  กายิกา  ทิวา  มีความวา  ภิกษุณี  ตอง 
อาบัติ ๒ กอง  ในโอกาศที่กําบัง  ในเวลากลางวัน  โดยอุบายน้ันแล. 
           หลายบทวา  นิชฺฌนฺคสฺส  เอกา อาปตฺติ  มีความวา  อาบัติ 
กองเดียวน้ี  ยอมมีแกภิกษุผูเพงดู  [โดยบาลี]  วา "ภิกษุทั้งหลาย 
ก็แลอันภิกษุผูกําหนัดแลว   ไมพึงเพงดูองคชาตแหงมาตุคาม,  ภิกษุใด 
พึงเพงดู, ภิกษุนั้น  ตองทุกกฏ. 
           [๕๙๕]  สองบทวา  เอกา  ปณฺฆปาตปจฺจยา  ไดแก  อาบัติ 
ทุกกฏที่ตรัสในบาลีนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย  ก็และอันภิกษุไมพึงแลดู 
หนา  ของทายิกาผูถวายภิกษา."  จริงอยู  โดยที่สุด  แลดูหนาแมของ 
สามเณรผูถวายขาวตมหรือกับขาว  ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
           แตในกุรุนทีกลาววา  "คําวา  "อาบัติกองเดียว  เพราะบิณฑ- 
บาตเปนปจจัย  ไดแก เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูฉันบิณฑบาตซ่ึง 
ภิกษุณีแนะนําใหถวาย." 
                          [ภิกษุที่สงฆยกวัตรเปนตน] 
           สองบทวา  อฏานิสเส  สมฺปสฺส  ไดแก  อานิสงสที่ตรัสไว 
ในโกสัมพิกขันธกะ. 
           หลายบทวา อุกฺขิตฺตกา  ตโย วุตฺตา  ไดแก  (ภิกษุที่สงฆ 
ยกวัตร  ๓ พวก  เพราะเหตุ  ๓ ประการ คือ) เพราะไมเห็นอาบัติ ๑, 
เพราะไมทําคืน ๑,  เพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก ๑.  
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           สองบทวา  เตจตฺตาฬีส  สมฺมาวตฺตนา ไดแก  ความ 
ประพฤติชอบ ในวัตรทั้งหลาย  มีประมาณเทาน้ัน  ของภิกษุที่ถูสงฆ 
ยกวัตรเหลาน้ันนั่นแล. 
           สองบทวา  ปฺจฏาเน  มุสาวาโท มีความวา  มุสาวาท  ยอม 
ถึงฐานะ  ๕  กลาวคือ  ปาราชืก  สังฆาทิเสส  ถลุลัจจัย  ปาจิตตีย 
และทุกกฏ. 
           หลายบทวา  จุทฺทส  ปรมนฺติ  วุจฺจติ  ไดแก  สิกขาบทท่ี 
กลาวแลวในหนหลัง  โดยนัยมี ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง  เปนอาทิ. 
           สองบทวา  ทฺวาทส  ปาฏิเทสนียา  ไดแก  ปาฏิเทสนียะของ 
ภิกษุ ๔ ของภิกษุณี ๘. 
           สองบทวา  จตุนฺน  เทสนาย  จ  มีความวา  การแสดงโทษลวง 
เกินของบุคคล  ๔  จําพวก.  ถามวา  "ก็การแสดงโทษลวงเกิน ๔ อยาง 
นั้น คือขอไหนบาง ?"  คือ  ชื่อวา  การแสดงโทษลวงเกินของบุคคล ๔ 
จําพวกนี้ คือ  "การแสดงโทษลวงเกินของนายขมังธนูผูมุงไปฆา  ซึ่ง 
พระเทวทัตจัดสงไป,  การแสดงโทษลวงเกิน  แหงอุปฏฐายิกาของ 
พระอนุรุทธเถระ,  การแสดงโทษลวงเกินของวัฑฒลิจฉวี,  การ 
แสดงโทษลวงเกินภิกษุทั้งหลาย  ผูกระทําอุกเขปนียกรรมแกพระ- 
วาสภคามิยัตเถระแลวกลบัมา."  
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                         [มุสาวาทมีองค ๘ เปนตน] 
           สองบทวา  อฏงฺคิโก  มุสาวาโท  มีความวา  มุสาวาทท่ี  
ประกอบดวยองค ๘ ต้ังแตองคที่วา "กอนแตพูด  ผูนั้น มีความ 
คิดวา  "เราจักพูดปด"  ดงัน้ี  มีองควา "ยันความจํา"  เปนที่สุด 
จัดวามุสาวาท  ประกอบดวยองค ๘. 
           แมองคอุโบสถ ๘ ก็ไดกลาวแลว  โดยนัยมีคําวา  "ไมพึงฆา 
สัตว"  เปนอาทิ. 
           [๕๙๖]  สองบทวา  อฏ ทูเตยฺยงฺคานิ  ไดแก  (องคเกื้อกูล 
แกความเปนทูต  ๘ ประการ)  อันพระผูมีพระภาคตรัสไวในสังฆเภทก- 
ขันธกะ  โดยนัยมีคําวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอม 
เปนผูฟงเอง  และใหผูอ่ืนฟง"  เปนอาทิ. 
           ติตถิยวัตร  ๘ ไดกลาวแลวในมหาขันธกะ. 
           คําวา  "อุปสัมปทา  มีวาจา ๘" ทานกลาวหมายถึงอุปสมบท 
ของภิกษุณีทั้งหาย. 
           สองบทวา  อฏานฺน  ปจฺจุฏาตพฺพ  มีความวา ภิกษุณี 
ทั้งหลายนอกนี้  พึงลุกข้ึนใหอาสนะแกภิกษุณี ๘ รูป  ในหอฉัน. 
           สองบทวา  ภิกฺขุโนวาทโก  อฏหิ  มีความวา  ภิกษุผูประกอบ 
ดวยองค ๘ อันสงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี. 
           วินิจฉัยในคาถาวา  เอกสฺส  เฉชฺช  พึงทราบดังนี้ :- 
           ในชน ๙ ภิกษุใด  ใหจับสลากทําลายสงฆ,  ความขาด  ยอมมี.  
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แกภิกษุนั้นแล  คือ ยอมดวยปาราชิกเหมือนกันอยางพระเทวทัต.  เปน 
ถุลลัจจัย  แกบุคคล ๔ คน  ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ เหมือน 
ภิกษุทั้งหลายมีพระโกกาลิกะเปนตน. ไมเปนอาบัติแกบุคคล ๔ คน 
ผูเปนธรรมวาที.  ก็อาบัติและอาบัติเหลาน้ี  ของคนท้ังปวง  มีวัตถุ 
อันเดียวกัน  คือ - มีสังฆเภทเปนวัตถุเทาน้ัน. 
                       [กรรมเนื่องดวยญัตติเปนตน] 
           วินิจฉัยในคาถาวา  นว  อาฆาตวตฺถูนิ  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  นวห ิ มีความวา  สงฆยอมแตกกัน  เพราะภิกษุ ๙ รูป. 
           หลายบทวา  ตฺติยา  การณา นว  มีความวา  กรรมที่สงฆ 
พึงทําดวยญัตติ มี ๙ อยาง. 
           คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           หลายบทวา  ทส  ปุคฺคลา  นาภิวสเทตพฺพา  ไดแก  ชน  (ที ่
ไมควรไหว)  ๑๐ จําพวก  ที่ตรัสไว  ในเสนาสนขันธกะ. 
           สองบทวา  อฺชลิสามิเจน  จ  มีความวา  อัญชลกีรรมพรอม 
ทั้งสามีกิจกรรม  อันภิกษไุมพึงทําแกชน ๑๐ จําพวกนั้น.  อธิบายวา 
"วัตรในขันกะมีถามถึงนํ้าควรด่ืมและฉวยพัดในตาลเปนตน อันภิกษุ 
ไมพึงแสดงแกชน ๑๐ จําพวกนั้น,  อัญชลกี็ไมพึงประคอง. 
           สองบทวา  ทสนฺน  ทุกฺกฏ  มคีวามวา  เปนทุกกฏแกภิกษุผู 
ทําอยางนั้น  แกคน ๑๐  จําพวกนั้นแล. 
           สองบทวา  ทส  จีวรธารณา มีความวา อนุญาตใหทรง 
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อติเรกจีวรไว  ๑๐ วัน. 
           หลายบทวา  ปฺจนฺน  วสฺส  วตฺุถาน  ทาตพฺพ  อธิ   จีวร 
ไดแก  พึงใหตอหนาสหธรรมิกทั้ง ๕ ทีเดียว. 
           [๕๙๗]  สองบทวา  สตฺตน  สนฺเต  มีความวา  เมื่อมีผูรับ 
แทนท่ีสมควร  พึงใหลับหลังก็ได  แกชน ๗ จําพวกนี้ คือ  "ภิกษุ 
ผูหลีกไปตางทิศ  ภิกษุบา  ภิกษุผูมีจิตฟุงซาน  ภิกษุผูถูกเวทนา 
ครอบงํา และภิกษุที่สงฆยกวัตร  ๓ พวก." 
           สองบทวา  โสฬสนฺน  น  ทาตพฺพ  มีความวา   ไมควรให 
แกชนที่เหลอื  ๑๖  จําพวกมีบัณเฑาะกเปนตน  ทีต่รัสไว  ในจีวร- 
ขันธกะ. 
           หลายบทวา กติสต  รตฺติสต  อาปตฺตึ  ฉาทยิตฺวาน  มีความวา 
ภิกษุปดอาบัติกี่รอย  ไวรอยราตรี. 
           หลายบทวา  ทสสต  รตฺติสต  อาปตฺตึ  ฉาทยิตฺวาน  มีความวา 
ภิกษุปดอาบัติ ๑ พัน  ไวรอยราตรี. 
           ก็ความสังเขปในคําน้ี  ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุใด  ตองอาบัติสังฆาทิเสสวันละรอย  ปดไวรอยละ  ๑๐ วัน. 
อาบัติ ๑ พัน  ยอมเปนอันภิกษุนั้นปดไวรอยราตรี.  ภิกษุนั้น  พึงขอ 
ปริวาสวา  "อาบัติเหลาน้ันทั้งหมดเทียว ขาพเจาปดไว ๑๐ วัน" 
แลวเปนปาริกาสิกะ  อยูปริวาส ๑๐ ราตรี  พึงพนได.  
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                        [วาดวยกรรมโทษเปนอาทิ] 
           หลายบทวา  ทฺวาทส  กมฺมโทสา  วุตฺตา  มีความวา  พระผู 
มีพระภาคตรัสกรรมโทษ ๑๒ นับกรรมละ ๓ ๆ ในกรรม ๑ ๆ  อยางนี้ 
คือ  อปโลกนกรรม  เปนวรรคโดยอธรรม,  พรอมเพรียงโดยอธรรม 
เปนวรรคโดยธรรม :  แมญัตติกรรม  ญัตติทุติกรรม  ญัตติจตุตถ- 
กรรม  ก็เปนเหมือนกัน. 
           สองบทวา  จตสฺโส  กมฺมสมฺปตฺติโย  มีความวา  กรรม- 
สมบัติ  ที่ตรสัไว  ๔ ประการ อยางนี้  คือ  อปโลกนกรรม  พรอม 
เพรียงโดยธรรม,  แมกรรมที่เหลือ ก็เหมือนกัน. 
           สองบทวา  ฉ กมมฺานิ  มีความวา  กรรม ๖ อยาง ที่ตรัส 
ไวอยางนี้  คือ  กรรมเปนวรรคโดยอาการเทียมธรรม,  กรรมพรอมเพรียง 
เพรียง, กรรมเปนวรรคโดยอาการเทียมธรรม,  กรรมพรอมเพรียง 
โดยอาการเทียมธรรม,  กรรมพรอมเพรียง  โดยธรรม. 
           หลายบทวา  เอเกตฺถ ธมฺมิกา  กตา  มีความวา   ในกรรม ๖ 
อยางนี้  กรรมพรอมเพรียงโดยธรรมอยางเดียวเทานั้น  ตรัสเปนกรรม 
ที่ชอบธรรม. 
           แมในคําตอบในคาถาท่ี ๒  กรรมพรอมเพรียงกันโดยธรรม 
นั่นแล  ก็เปนกรรมชอบธรรม  (เหมือนกัน).  
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                     [วาดวยอาบัติระงับและไมระงับ] 
           สองบทวา  ย  เทสิต มีความวา  กองอาบัติเหลาใด อันพระ 
อนันตชินเจาทรงแสดงแลว  ตรัสแลว  คือประกาศแลว.  
           วินิจฉัยในคําวา  อนนฺตชิเนน  เปนตน  พึงทราบดังนี้ :- 
           [๕๙๘]  นิพพานเรียกวา  อนันตะ  เพราะเวนจากความเปนธรรม 
มีที่สุดรอบที่บัณฑิตจะกําหนดได.  นพิพานน้ัน  อันพระผูมีพระภาค 
ทรงปราบกองกิเลส  ชนะแลว  ชนะเด็ดขาดแลว  คือ  บรรล ุ
แลว  ถึงพรอมแลว  เปรียบเหมือนราชสมบัติอันพระราชทรงปราบ 
ปรามหมูขาศึกไดแลวฉะนั้น.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  บัณฑิต 
จึงขนานพระนามวา  "อนันตชินะ." 
           พระอนันตชินะน้ันแล  ชื่อวาผูคงที่  เพราะเปนผูไมมีวิการ  ใน 
เพราะอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ.  พระองคทรงเห็นวิเวก  ๕ กลาว 
คือ  ตทังควิเวก  วิกขัมภนวิเวก  สมุจเฉทวิเวก  ปฏิปสสัทธิวิเวก 
และนิสสรณวิเวก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาผูเห็นวิเวก.  กองอาบัติ 
เหลาใด  อันพระอนันตชินะ  ผูคงท่ี  ผูเห็นวิเวกน้ันทรงแสดงแลว. 
           ในคําวา  เอเกตฺถ  สมฺมติ  วินา  สมเถหิ  นี้  มีบทสัมพันธ 
ดังน้ี  :- 
           กองอาบัติ ๗ เหลาใด  อันพระศาสดาทรงแสดงแลว,  ในกอง 
อาบัติ ๗ นั้น  อาบัติแมกองหน่ึง  เวนจากสมถะทั้งหลายเสีย  หา 
ระงับไม.  โดยที่แท  ธรรมเหลาน้ีแมทั้งหมด  คือ  สมถะ  ๖  อธิกรณ ๔  
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ยอมระงับ  คือยอมถึงความประกอบโดยชอบ  ดวยสัมมุขาวินัย.  
แตในธรรมเหลาน้ี  สัมมขุาวินัยอยางเดียวแล  เวนสมถะทั้งหลายเสีย 
ยอมระงับ  คือ  ยอมถึงความเปนสมถะได.  จริงอยู  ข้ึนชื่อวาความ 
เวนจากสมถะอื่นเสีย  สําเร็จไมได  แหงสัมมุขาวินัยนั้น  หามีไม.  ดวย 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  "ในอาบัติ  ๗ กองนี้  อาบัติกองหน่ึง  เวน 
สมถะเสียก็ระงับได"  เน้ือความน้ี ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย 
โดยอธิบายน้ีกอน.  แตขาพเจาถือเอาเน้ือความเพียงปฏิเสธแหงนิบาต 
คือวินา  ชอบใจเน้ือความน้ีที่วา  "ขอวา  เอเกตฺถ  สมฺมติ  วินา 
สมเถหิ"  มีความวา  ในอาบัติ  ๗  กองนั่น  กองอาบัติปาราชิกกอง 
เดียว  เวนสมถเสีย  กร็ะงับได คือ  ยอมระงับดวยสมถะทั้งหลาย 
หามิได.  จรงิอยู  แมพระผูมีพระภาคก็ไดตรัสคํานี้วา "อาบัติใด 
ไมมีสวนเหลือ,  อาบัตินั้น  ยอมระงับดวยอธิกรณไหน  หามิได,  ยอม 
ระงับในสถานเหลือ,  อาบัตินั้น  ยอมระงับดวยอธิกรณไหน  หามิได." 
                           [ผูทําลายสงฆไปสูอบาย] 
           บทวา  ฉอูนทิยฑฌฺสตา  มีความวา  [๕๙๙]  พึงทราบบุคคล 
ผูทําลายสงฆตองไปสูอบาย ๑๔๔ พวก  ดวยอํานาจหมวดแปด ๑๘ 
หมวดเนื่องดวยเภทกรวัตถุ ๑๘  ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในสังฆเภท- 
ขันธกะอยางน้ีวา  "อุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความเห็นใน 
ประเภทแหงอธิมมทิฏฐินั้น  วา  ไมเปนธรรม,  มีความสงสัยในประเภท 
แหงอธัมมทิฏฐินั้น  วา เปนธรรม,  มีความสงสัยในประเภทแหง  
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อธัมมทิฏฐินั้น, มีความเห็นในประเภทแหงธัมมทิฏฐินั้นวา เปน 
อธรรม,  มีความสงสัยในประเภทแหงธัมมทิฏฐินั้น,  มีความเห็นใน 
ประเภทแหงผูมีความสงสัยนั้น  วา  เปนอธรรม,  มีความเห็นในประเภท 
แหงผูมีความสงสัยนั้น  วา  เปนธรรม  มีความสงสัยในประเภทแหง 
ผูมีความสงสัยนั้น,  ยอมแสดงอธรรม   วา เปนธรรม. 
           สองบทวา  อฏฐารส  นาปายิกา  ไดแก  ชน ๑๘ พวก  ที ่
พระผูมีพระภาคตรัส  ในที่สุดแหงสังฆเภทขันกะ  นับหมวดละพวก 
อยางนี้วา "อุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   มีความเห็นในประเภท 
แหงธัมมทิฏฐินั้น  วา  เปนธรรม  ไมยนืยันความเห็น  ไมอิงความ 
พอใจ  ไมอิงความชอบใจ  ยอมแสดงธรรมวา  "เปนธรรม"  ยอม 
สวดประกาศ  ใหจับสลาก ดวยคําวา  "นี้เปนธรรม  นี้เปนวินัย  นี ้
เปนสัตถุศาสนา  ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้  จงชอบใจสลากน้ี." 
อุบาลี  ภิกษุแมนี้แลเปนผูทําลายสงฆ  แตหาไปสูอบายไม  หาไปสูนรก 
ไม  หาต้ังอยูตลอดกัลปไม  มิใชผูเยี่ยวยาไมได." 
           หมวดแปด  ๑๘ หมวด  ไดกลาวเสร็จแลวในคําวิสัชนาดวยบุคคล 
ผูทําลายสงฆ  ๑๔๔  พวก. 
           วิสัชนาคาถาทั้งปวง  มีวา  กติ  กมมฺานิ  เปนตน  ต้ืนทั้งน้ัน 
ฉะน้ีแล. 
                        อปรทุติยคาถาสังคณิก  วัณณนา  จบ. 
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                  [๖๐๐]  เสทโมจนคาถา  วัณณนา 
           วินิจฉัยในเสทโมจนคาถา  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อสวาโส  มคีวามวา  ผูไมมีสังวาส  ดวยสังวาส  มี 
อุโบสถและปวารณาเปนตน. 
           หลายบทวา  สมฺโภโค  เอกจฺโจ  ตหี  น  ลพฺภติ  มีความ 
วา  การสมโภคท่ีไมสมควร  อันภิกษแุละภิกษุณีทั้งหลาย  ยอม 
ไมไดในบุคคลน้ัน. แตบคุคลน้ัน  อันภิกษุณีผุมารดาเทาน้ัน  ยอมได 
เพ่ือทําการเลี้ยงดูดวยการใหอาบนํ้าและใหบริโภคเปนตน. 
           สองบทวา  อวิปฺปวาเสน  อนาปตฺติ  มีความวา  ไมเปนอาบัติ 
เพราะนอนรวมเรือน  (แกภิกษุณี). 
           หลายบทวา  ปฺหา  เมสา  กุสเลหิ  จินฺติตา  มีความวา 
ปญหานี้  อันผูฉลาดคือบัณฑิตทั้งหลาย  คิดกันแลว. 
           คําตอบปญหานั้น  พึงทราบดวยภิกษุณีผูเปนมารดาของทารก. 
           จริงอยู  คําตอบนั้น  ตรัสหมายถึงบุตรของภิกษุณีนั้น. 
           คาถาวาดวยของไมควรจําหนาย  ตรัสหมายถึงครุภัณฑ.  ก ็
เนื้อความแหงคาถานั้น  ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลว  ในวาระท่ีวินิจฉัย 
ดวยครุภัณฑ. 
           หลายบทวา  ทส  ปุคคฺเล  น  วทามิ  มีความวา  ขาพเจาไม 
กลาวถึงบุคคล  ๑๐ จําพวก  ที่กลาวเสร็จแลวในเสนาสนขันธกะ.  
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           หลายบทวา  เอกาทส  วิวชฺชิย  มีความวา   มิไดกลาวถึง  
บุคคลควรเวน  ๑๑ จําพวก  ที่ไดกลาวแลวในมหาขันธกะ.  ปญหานี้ 
ตรัสหมายถึงภิกษุผูเปลือยกาย. 
           ปญหาท่ีวา  กถ  น ุ สิกขฺาย  อสาธารโณ  นี้  ตรัสหมายถึง 
ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผม.  จริงอยู  ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผมน้ี  ไม 
ไดเพ่ือรักษามีดโกนไว.  แตภิกษุเหลาอ่ืน  ยอมได;  เพราะเหตุนั้น 
ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผม  จึงชื่อวาผูไมทั่วไปเฉพาะสิกขา. 
           ปญหาท่ีวา  ต  ปุคฺคล  กตม  วทนฺติ  พุทฺธา  นี ้ตรัสหมาย 
ถึงพระพุทธนิรมิต. 
           สองบทวา  อโธนาภึ  วิวชฺชิย  มีความวา  เวนภายใตสะดือ 
เสีย.  ปญหานี้ตรัสหมายถึงตัวกพันธะ๑ ไมมีศีรษะ  ที่มีตาและปาก 
อยูที่อก. 
           [๖๐๑]  ปญหาที่วา  ภิกขฺุ  สฺาจิกาย  กุฏ ึ นี้  ตรัสหมายถึง 
กุฎีมีหญาเปนเครื่องมุง. 
           ปญหาท่ี ๒  กลาวหมายถึงกุฎีที่แลวดวยดินลวน. 
           ปญหาท่ีวา  อาปชฺเยฺย  ครุก  เฉชฺชวตฺถุ  นี้  ตรัสหมายถึง 
ภิกษุณีผูปดโทษ. 
           ปญหาท่ี ๒  ตรัสหมายถึงอภัพพบุคคล  มีบัณเฑาะกเปนตน. 
 
๑.  ตัวกะพันธะ  เปนสัตวชนดิหนึ่ง ซ่ึงจดัเขาในพวกอมนุษย  ทานวาเปน  สัตว อยูคง 
กะพนัธหันไมเขายิงไมออก.  ทํานองเดียวกบัตัวเวตาลกระมัง  คําวาอยูกะพนัธ  ก ็
ออกมาจากคํานี้.  
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จริงอยู  อภัพพบุคคลเหลาน้ัน  ทั้ง ๑๑ จําพวก  ตองปาราชิกในเพศ  
คฤหัสถแลวแท. 
           บทวา  วาจา  ไดแก  ไมบอกดวยวาจา. 
           หลายบทวา  คิร  โน  จ  ปเร  ภเณยฺย  มีความวา  ภิกษุไมพึง 
เปลาแมซึ่งสําเนียงดาบุคคลเหลาอ่ืน  ดวยหมายวา  "ชนเหลาน้ี  จัก 
ฟงอยางนี้."  ปญหานี้  ตรสัหมายถึงมุสาวาทน้ีวา  "ภิกษุใด  ไม 
พึงเปดเผยอาบัติซึ่งมีอยู,  สัมปชานมุสาวาททุกกฏ  ยอมมีแกภิกษุนั้น" 
จริงอยู  ธรรมดาอาบัติในมโนทวาร  ยอมไมมีแกภิกษุนั้น  ผูนั่งนิ่ง 
ดวยปฏิญญาไมเปนธรรม,  แตเพราะเหตุที่ไมเปดเผยอาบัติ  ซึ่งควร 
เปดเผย, อาบัตินี้  พึงทราบวา เกิดแตการไมกระทําในวจีทวารของ 
ภิกษุนั้น. 
           ปญหาที่วา  สงฺฆาทิเสสา  จตุโร นี้  ตรัสหมายถึงภิกษุณี 
ผูกาวลงสูฝงแมน้ํา  ที่นับเนื่องในละแวกบาน  ในเวลาอรุณข้ึน. 
จริงอยู  ภิกษุณีนั้น  แตพอออกจากบานของตน  ในเวลาใกลรุง  กาว 
ลงสูฝงแมน้ํา  ซึ่งมีประการดังกลาวแลว  ในเวลาอรณุข้ึน  ยอมตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๔ ตัว  ซึ่งกําหนดดวยการอยูปราศจากเพ่ือนตลอด 
ราตรี  ไปสูละแวกบานตามลําพัง  ไปสูฝงแมน้ําตามลําพัง  ลาหลัง 
พวกไปคนเดียว  พรอมกันทีเดียว. 
           ปญหาท่ีวา  สิยา  อาปตฺติโย  นานา  นี้  ตรัสหมายถึงภิกษุณี 
๒ รูป  ผูอุปสมบท  แตสงฆฝายเดียว.  จริงอยู  ในภิกษุณี  ๒ รปูนั้น  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 950 

เปนปาจิตตีย แกภิกษุผูรับ  (จีวร)  จากมือภิกษุณี  ผูอุปสมบท  ใน  
สํานักภิกษุทั้งหลายฝายเดียว. เปนทุกกฏ  แกภิกษุผูรับจากมือภิกษุณี 
ผูอุปสมบท  ในสํานักภิกษุณีทั้งหลายฝายเดียว. 
           [๖๐๒]  หลายบทวา  จตุโร  ชนา  สวิธาย มีความวา  อาจารย ๑ 
และอันเตวาสิก  ๓  ลักภัณฑะ  ๖  มาสก. คือ  ของอาจารย  ลกัดวย 
มือของตนเอง ๓ มาสก  สั่งใหลักอีก  ๓  มาสก  เพราะฉะนั้น  อาจารย 
ตองถุลลัจจัย.  ฝายของพวกอันเตวาสิก  ลักดวยมือของตนเองรูป 
ละ ๑  มาสก  สั่งใหลักรูปละ  ๕ มาสก  เพราะเหตุฉะนี้นั้น  อันเตวาสิก 
ทั้ง ๓  จึงตองปาราชิกดวยประการอยางนี้. ความยอในคาถานี้เทาน้ี.  สวน 
ความพิสดาร  ไดกลาวไวแลว  ในสังวิธาวหารวัณณนา  ในอทินนา- 
ทานปาราชิก. 
           ปญหาท่ีวา  ฉิทฺท  ตสฺมึ  ฆเร  นตฺถิ  นี้  ตรสัหมายถึงกุฎีที่บัง 
ดวยผาเปนตน  และวัตถทุี่กําหนดเปนเครื่องลาดได. 
           คาถาวา  เตล  มธุ  ผาณิต  ตรัสหมายถึงความกลับเพศ. 
           คาถาวา  นิสฺสคฺคิเยน  ตรัสหมายถึงการนอยลาภสงฆ.  จริงอยู 
ภิกษุใด  นอมจีวร  ๒ ผืน    จากลาภที่เขานอมไปแลวเพ่ือสงฆ 
คือ  จีวรผืน  ๑  เพ่ือตน ๑ ผืน  เพ่ือภิกษุอ่ืน  ดวยประโยคอันเดียววา 
"ทานจงใหแกขาพเจาผืน ๑  แกภิกษุนัน้ผืน  ๑."  ภิกษุนั้นตองนิสสัค- 
คิยปาจิตตีย  และสุทธิกปาจิตตียพรอมกัน. 
           ปญหาท่ีวา กมฺมฺจ  ต  กุปฺเปยฺย  วคฺคปจฺจยา  นี้  ตรัส 
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หมายถึงคามสีมา  ในนครท้ังหลาย  มกีรุงพาราณสีเปนตน  ซึ่งมี  
ประมาณ ๑๒  โยชน. 
           คาถาวา  ปทวีติหารมตฺเตน  ตรสัหมายเอาการชักส่ือ,  ก็เนื้อ 
ความแหงคาถานั้น  ขาพเจาไดกลาวแลว  ในวัณณาแหงสัญจริต- 
สิกขาบทน่ันแล. 
           ปญหาท่ีวา  สพฺพานิ  ตานิ  นิสสฺคฺคิยานิ  นี้ ตรัสหมายถึง 
การใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซัก.  จริงอยู  แมถาวา  ภิกษุถือเอา 
มุมไตรจีวร  ซึ่งกมข้ีรดหรือเปอนโคลนซักดวยนํ้า,  ไตรจีวรที่อยูใน 
กายของภิกษุนั่นแล  เปนนิสสัคคีย. 
           หลายบทวา  สรณคมนมฺป  น  จ  ตสฺส  อตฺถิ  มีความวา 
แมการอุปสมบทดวยสรณคมน  ก็ไมมี.  ปญหานี้  ตรัสหมายถงึการ 
อุปสมบท  ของพระนางมหาปชาบดี. 
           บาทคาถาวา  หเนยฺย  อนริย  มนฺโท  [๖๐๓]  มีความวา  คน 
เขลาพึงฆาบุคคลแมนั้น  เปนหญิงก็ตาม  เปนชายกต็าม  ซึ่งไมใช 
พระอริยบุคคล.  ปญหานี้  ตรัสหมายถึงบิดาซ่ึงกลายเปนหญิง  และ 
มารดาซึ่งกลายเปนชาย  เพราะเพศกลับ. 
           ปญหาท่ีวา  น  เตนานนฺตร  ผุเส  นี ้ ตรัสหมายถึงมารดาบิดา 
เปนสัตวดิรัจฉาน  ดั่งมารดาของมิคสิงคดาบส  และบิดาของสีหกุมาร 
เปนตน. 
           คาถาวา อโจทยิตฺวา  ตรัสหมายพึงการอุปสมบทดวยทูต. 
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           คาถาวา  โจทิตฺวา  ตรัสหมายถงึการอุปสมบทของอภัพพ- 
บุคคล  มีบัณเฑาะกเปนตน. 
           แตคําท่ีมาในกุรุนทีวา "คาถาท่ี ๑  ตรัสหมายถึงกรรมไมพรอม 
หนา ๘ อยาง,  ที่ ๒  ตรัสหมายถึงกรรมของภิกษุผูไมมีอาบัติ. 
           สองบทวา  ฉินฺทนฺตสฺส  อาปตฺติ  ไดแก  เปนปาราชิก  แก 
ภิกษุผูตัดตนไมใหญ,  เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูตัดหญาและเถาวัลย, 
เปนถุลลัจจัย  แกภิกษุผูตัดองคชาต. 
           สองบทวา  ฉินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺติ  คือ  ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุ 
ผูปลงผมและตัดเล็บ. 
           บทวา  ฉาเทนฺตสฺส  คือ  เปนอาบัติ  แกภิกษุผูปดอาบัติ. 
           บทวา  อนาปตฺติ  คือ  ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูมุงเรือนเปนตน. 
           วินิจฉัยในคาถาวา  สจฺจ  ภณนุโต  พึงทราบดังนี้  :- 
           ภิกษุพูดคําจริง  กะสตรีผูมีหงอน  และคนกะเทย  "เธอมี 
หงอน  เธอมี  ๒ เพศ"  ดังน้ี  ยอมตองครุกาบัติ.  แตเปนลหุกาบัติ 
แกภิกษุผูกลาวเท็จ  เพราะสัมปชานมุสาวาท.  เมื่อกลาวเท็จ เพราะ 
อวดอุตตริมนุสสธรรมทีไ่มจริง  ตองครุกาบัติ.  เปนลหุกาบัติ  แก 
ภิกษุผูพูดจริง  เพราะอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริง. 
           คาถาวา  อธิฏ ิต  ตรัสหมายถึงภิกษุผูไมสละกอน  บริโภค 
จีวรที่เปนนิสสัคคีย. 
           คาถาวา  อตฺถงฺคเต  สุริเย  ตรสัหมายถึงภิกษุผูมักอวก.  
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           คาถาวา น  รตฺตจิตฺโต  มีเน้ือความดังตอไปน้ี :-  
           ภิกษุมีจิตกําหนัด  ตองเมถุนธรรมปาราชิก,  มีเถยยจิต 
[๖๐๕]  ตองอทินนาทานปาราชิก, ยังผูอ่ืนใหจงใจเพ่ือตาย  ตอง 
มนุสสวิคคหปาราชิก.  แตภิกษุผูทําลายสงฆ  มิใชผูมีจิตกําหนัดและ 
มิใชผูมีเถยยจิต  ทั้งเธอหาไดชักชวนผูอ่ืนเพ่ือตายไมเลย.  แตความ 
ขาดยอมมี  คือเปนปาราชิก  แกเธอผูใหสลาก.  เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผู 
รับสลาก   คือประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ. 
           ปญหาท่ีวา  คจฺเฉยฺยา  อฑฺฒโยชน นี้  ตรัสหมายถึงโคนตนไม 
ของสกุลหน่ึง  เชนตนไทรที่งามสลาง. 
           คาถาวา  กายิกานิ  ตรัสหมายถงึภิกษุผูจับรวบเสนผมหรือ 
นิ้วมือ ของหญิงมากคนดวยกัน. 
           คาถาวา  วาจสิกานิ  นี ้ ตรัสหมายถึงภิกษุผูกลาวคําชั่วหยาบ 
โดยนัยเปนตนวา  "เธอทุกคนมีหงอน." 
           หลายบทวา  ติสฺสิตฺถิโย  เมถุน  ต  น  เสเว  มีความวา 
ไมไดเสพเมถุนแมในหญงิ  ๓  จําพวกที่ตรัสไว. 
           สองบทวา  ตโย  ปุริเส  มีความวา  จะไดเขาหาชายทั้ง ๓ จําพวก 
แลวเสพเมถุน  ก็หาไม. 
           สองบทวา  ตโย  จ  อนริยปณฑฺเก  มีความวา  จะไดเขาหา 
ชน ๖ จําพวกแมเหลาน้ี  คือ  "คนไมประเสริฐ ๓ จําพวก  กลาวคือ 
อุภโตพยัญชนก  และบัณเฑาะก  ๓ จําพวก"  แลวเสพเมถุน  กห็าไม. 
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           สองบทวา  น จาจเร  เมถุน  พฺยฺชนสฺมึ  มีความวา  
ประพฤติเมถุนแมดวยอํานาจอนุโลมปาราชิก  ก็หาไม. 
           ขอวา  พึงมีความขาดเพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย  ไดแก  พึง 
เปนปาราชิก  เพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย  ปญหาดังวามานี้  ตรัส 
หมายถึงอัฏฐวัตถุกปาราชิก  (ของภิกษุณี).  จริงอยู  ยอมมีความ 
ขาดเพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย  แกภิกษุณีนั้น  ผูพยายามอยู  เพ่ือ 
ถึงความเคลาคลึงดวยกาย  อันเปนบพุพภาคแหงเมถุนธรรม. 
           คาถาวา  มาตร  จวีร  นี ้ตรัสหมายถึงการเตือนใหเกิดสติ 
เพ่ือไดผาวัสสิกสาฏิก  ในเวลาหลังสมัย. 
           ก็แลวินิจฉัยแหงคาถานั้น  ขาพเจาไดกลาวแลว  ในวัณณนาแหง 
วัสสิกสาฏิกสิกขาบทน่ันแล. 
           คาถาวา  กุทฺโร  อาราธโก  โหติ  [๖๐๕]  ตรสัหมายถึงวัตร 
ของเดียรถีย.  ความพิสดารแหงคําน้ัน  ตรัสแลวในติตถิยวัตรนั่นเอง 
วา "อันเดียรถียผูบําเพ็ญวัตร   เมื่อคุณของพวกเดียรถีย  อันชนอื่น 
สรรเสริญอยู  โกรธแลว  ยอมเปนผูยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี.  เมื่อ 
คุณแหงรัตนตรัยอันชนอ่ืนสรรเสริญอยู  โกรธแลว  ยอมเปนผูอัน 
ภิกษุทั้งหลายพึงติเตียน. 
           แมคาถาท่ี ๒  ก็ตรสัหมายถึงติตถิยวัตรนั้นแล. 
           คาถาวา  สงฺฆาทิเสส  เปนตน  ตรัสหมายพึงภิกษุณี  ผูกําหนัด 
รับบิณฑบาต  จากมือของบุรุษผูกําหนัดแลว  คลกุกับเนื้อมนุษย  
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กะเทียม  โภชนะประณีต  และอกัปปยมังสะท่ีเหลือ  แลวกลืนกิน. 
           คาถาวา เอโก  อุปสมฺปนฺโน  เอโก  อนุปสมปฺนโน  เปนตน  
ตรัสหมายถึงเณรผูไปในอากาศ.  ก็ถาวา ในสามเณร ๒ รูป ๆ  หนึ่ง 
เปนผูนั่นพนแผนดิน  แมเพียงปลายเสนผมเดียว  ดวยฤทธิ์. สามเณร 
นั้นยอมเปนอนุปสัมบันแท.  แมสงฆนั่งในอากาศ  ก็ไมพึงทํากรรมแก 
อนุปสัมบันผูบนพ้ืนแผนดิน.  ถาทํา.  กรรมยอมกาํเริบ. 
           คาถาวา อกปฺปกต  ตรัสหมายถึงภิกษุผูมีจีวรอันโจรชิงไป. 
ก็แมวินิจฉัยแหงคาถานั้น  ขาพเจาไดกลาวแลว  โดยพิสดารใน 
สิกขาบทน้ันแล. 
           หลายบทวา  น  เทติ  นปฺปฏิคฺคณฺหาติ  มีความวา แมภิกษุณี 
ผูใชก็มิไดให,  ภิกษุณีผูรับใชก็มิไดรบัจากมือของภิกษุผูใช. 
           หลายบทวา  ปฏิคฺคโห  เตน  น  วิชฺชติ  มีความวา  ดวยเหตุ 
นั้นแล  ภิกษุณีผูใชก็หาไดมีการรับจากมือของภิกษุณีผูใชไม. 
           สองบทวา  อาปชฺชติ  ครุก  มคีวามวา  แมเมื่อเปนอยางน้ัน 
ภิกษุณีผูใช  ยอมตองอาบัติสังฆาทิเสส  เพราะเหตุที่ภิกษุณีผูที่ตนใช 
ไปรับบิณฑบาต  จากมือบุรุษผูกําหนัด. 
           สองบทวา  ตฺจ  ปริโภคปจฺจยา  มีความวา  ก็แลภิกษุณี 
ผูใช  เมื่อจะตองอาบัตินั้น  ยอมตองเพราะการบริโภคของภิกษุณีผู 
รับใชนั้นเปนปจจัย.  จรงิอยู  ยอมเปนสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูใช  ใน 
ขณะเสร็จการฉันของภิกษุณีผูรับใชนั้น.  
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           คาถาท่ี ๒  ทานกลาวหมายถึงการใชไปในการรับน้ําและไมสีฟน  
ของภิกษุณีผูใชนั้นเอง. 
           [๖๐๖]  หลายบทวา  น  ภิกฺขุน ี โน  จ  ผุเสยฺยา  วชฺช  มีความวา 
จริงอยู  ภิกษุณีตองสังฆาทิเสสตัวใดตัวหนึ่ง  ใน ๑๗ ตัวแลว  แม 
ปดไวดวยไมเอ้ือเฟอ ก็ไมตองโทษ  คือไมตองอาบัติใหมอ่ืน  เพราะ 
การปดเปนปจจัย.  เธอยอมไดปกขมานัตตเทาน้ัน  เพ่ืออาบัติที่ปดไว 
ก็ตาม  ไมปดไวก็ตาม.  ก็แลบุคคลน้ี  แมจะไมใชภิกษุณี,  แตตอง 
ครุกาบัติ  มีสวนเหลือแลวปดไว  ก็ไมตองโทษ. 
           ไดยินวา ปญหาที่วา  ป ฺหา  เมสา  กุสเลห ิ จินฺติตา  นี้  ทาน 
กลาวหมายถึงภิกษุผูอันสงฆยกวัตร.  จริงอยู  (สงฆ)  ไมมีวินัยกรรม 
กับภิกษุนั้น,  เพราะเหตุนั้น  เธอตองสังฆาทิเสสแลว  แมปดไวก็ 
ไมตองโทษ  ฉะน้ีแล. 
                          เสทโมจนคาถา  วัณณนา  จบ.  
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                       [๖๐๗]  ปญจวัคค  วัณณนา 
           วินิจฉัยในกัมมวัคค  พึงทราบดังน้ี :-  
           ความแตกตางกันแหงกรรม ๔ อยาง  ขาพเจาไดกลาวแลวใน 
สมถขันธกะแล.  แมไดกลาวแลวก็จริง  ถึงกระน้ัน  กรรมวินิจฉัยนี้ 
เมื่อไดกลาวมาต้ังแตตน  ยอมเปนวินิจฉัยที่ชัดเจน,  เพราะฉะนั้น 
ขาพเจาจักกลาวขอที่ควรกลาว  ในกัมมวัคคนี้  จําเดิมแตตนทีเดียว. 
           คําวา จตฺตาริ  นี้  เปนคําบอกกําหนดจํานวนแหงกรรมท้ังหลาย. 
           คําวา  กมมฺานิ  เปนคําชี้กรรมที่กําหนดไวแลว. 
                             [ความตางแหงกรรม ๔] 
           กรรมที่ตองยังสงฆผูต้ังอยูในสีมาใหหมดจด  นําฉันทะของภิกษุ 
ผูควรฉันทะมา  สวดประกาศ  ๓ ครั้ง  ทําตามอนุมัติของสงฆผูพรอม 
เพรียง ชื่อวาอปโลกนกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยญัตติอยางเดียว  ตามอนุมัติของสงฆผูพรอม 
เพรียง  ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแลว  ชื่อวาญัตติกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยอนุสาวนา  มีญัตติเปนที่ ๒ อยางนี้  คือ 
ญัตติ  ๑  อนุสาวนา  ๑  ตมอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง  โดยนัยที่กลาว 
แลวน่ันแล  ชื่อวาญัตติทุติยกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยอนุสาวนา  ๓  มีญัตติเปนที่ ๔ อยางนี้  คือ 
ญัตติ  ๑  อนุสาวนา ๓ ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง  โดยนัยที่ 
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กลาวแลวน่ันแล  ชื่อวาญัตติจตุตถกรรม. 
           บรรดากรรมเหลาน้ัน  อปโลกนกรรม  พึงทําเพียงอปโลกน.  ไม 
ตองทําดวยอํานาจญัตติกรรมเปนตน.  อน่ึง  ญัตติกรรม  พึงทําต้ัง 
ญัตติอยางเดียว,  ไมตองทําดวยอํานาจอปโลกนกรรมเปนตน. 
           สวนญัตติทุติยกรรม  ที่ตองอปโลกนทํากม็ี  ไมตองอปโลกนทํา 
ก็มี.  ใน ๒ อยางนั้น  [๖๐๘]  กรรมหนัก  ๖  อยางนี้  คือ  สมมติสีมา 
ถอนสีมา  ใหผากฐิน  รื้อกฐิน  แสดงท่ีสรางกุฎี  แสดงท่ีสรางวิหาร 
ไมควรอปโลกนทํา;  พึงสวดญัตติทุติยกรรมวาจาทําเทาน้ัน. 
           กรรมเบาเหลาน้ี  คือ  สมมติ  ๑๓ ที่เหลือ  และสมมติมีการ 
ใหถือเสนาสนะและใหมฤดกจีวรเปนตน  ควรเพ่ือทําท้ังอปโลกน. 
           อาจารยบางพวกกลาววา  "แตญัตติทุติยกรรมนั้น  ไมควรทํา 
ดวยอํานาจญัตติกรรมและญัตติจตุตถกรรมแท.  เมือ่ทําดวยอํานาจ 
ญัตติจตุตถกรรม  ยอมเปนกรรมม่ังคงกวา;  เพราะเหตุนั้น  ควรทํา." 
คําของพระอาจารยพวกน้ัน  ไดถกูคานเสียแลววา  "ก็เม่ือเปนเชน 
นั้น  ความสังกระแหงกรรมยอมมี  เพราะเหตุนั้น  จึงไมควรทํา." 
           ก็ถาวา  กรรมนั้นเสียโดยอักขระก็ดี  เสียโดยบทก็ดี  มีบทที่ 
สวดไมชัดก็ดีไซร,  การท่ีสวดซํ้า ๆ  เพ่ือชําระกรรมน้ันก็ควร.  การ 
สวดซํ้า ๆ  นี ้ เปนทัฬหีกรรมของกรรมท่ีไมกําเริบ,  คงคืนเปนกรรมใน 
กรรมท่ีกําเรบิ. 
           ญัตติจตุตถกรรม  ตองทําท้ังสวดญัตติและกรรมวาจา  ๓ ไม  
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พึงทําดวยอํานาจกรรมอ่ืน  มีอปโลกนกรรมเปนตน.  
           หลายบทวา  ปฺจหากาเรหิ  วปิชฺชนฺติ  มีความวา  กรรม ๔ 
นี้  ยอมวิบัติโดยเหตุ  ๕ ประการ. 
                             [กรรมวิบัติโดยวัตถุ] 
           ในขอวา  กรรมที่ควรทําพรอมหนา  สงฆทําไมพรอมหนา 
กรรมไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ  นี ้ กรรมที่ควรทําพรอมหนาก็มี 
กรรมท่ีควรทําไมพรอมหนาก็มี.  ใน ๒ อยางนั้น  ข้ึนชื่อวากรรมท่ี 
ควรทําไมพรอมหนามี ๘ อยาง  คือ  อุปสมบทดวยทูต  ควํ่าบาตร 
หงายบาตร  อุมมัตตกสมมติ  ที่สงฆพึงทําแกภิกษุฟา  เสขสมมติแก 
สกุลพระเสขะ  พรหมทัณฑแกพระฉันนภิกษุ  ปกาสนียกรรมแกพระ 
เทวทัต  อวันทิยกรรมที่ภิกษุสงฆพึงทําแกภิกษุผูแสดงอาการไม 
นาเสื่อมใส.  กรรมท้ังปวงน้ัน  ๖๐๙  พึงทราบตามนัยที่ขาพเจากลาว 
แลวในที่มาน้ัน ๆ แล.  กรรมทั้ง ๘ อยางนี้  อันสงฆทําแลวไมพรอม 
หนา  ยอมเปนอันทําดวยดี  ไมกําเริบ. 
           กรรมทั้งปวงท่ีเหลือ  ควรทําพรอมหนาเทาน้ัน,  คือ  พึงทําให 
อิงสัมมุขาวินัย  ๔  อยางนี้  คือ  "ความพรอมหนาสงฆ  ความพรอม 
หนาธรรม  ความพรอมหนาวินัย  ความพรอมหนาบุคคล. 
         อันกรรมทั้งปวงท่ีทําแลวดวยประการอยางนั้น  ยอมเปนอันทํา 
ดีแลว.  แตกรรมเหลาน้ัน  ที่ไมทําอยางนั้น  ยอมจัดเปนกรรมวิบัติ 
โดยวัตถุ  เพราะทําเวนวัตถุ  กลาวคือสัมมุขาวินัยนี้เสีย.  ดวยเหตุนั้น 
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ทานจึงกลาววา  "กรรมท่ีควรทําพรอมหนา  สงฆทําไมพรอมหนา 
กรรมไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ." 
           แมในกรรมท้ังปลาย  มีกรรมทีค่วรทําดวยสอบถามเปนตน 
การทํากิจมีสอบถามเปนตนนั่นแล  จัดเปนวัตถุ.  พึงทราบความท่ี 
กรรมแมเหลาน้ันวิบัติโดยวัตถุ  เพราะกระทําเวนวัตถุนั้นเสีย. แต 
ขอน้ี  เปนเพียงเนื้อความเฉพาะคํา  ในคําท่ีวา  ปฏปุิจฺฉากรณีย 
เปนตนนี้. 
           หลายบทวา  ปฏิปุจฺฉากรณีย  อปฺปฏิปุจฺฉา  กโรติ  มีความ 
วา  กรรมที่ควรถามแลวจึงโจท  แลวใหจําเลยใหการกระทํา  สงฆ 
กระทําไมถามไมโจท  ไมใหจําเลยใหการเสียเลย. 
           หลายบทวา  ปฏิ ฺาย  กรณีย  อปฺปฏิฺาย  กโรติ  มีความ 
วา  กรรมที่ควรยกปฏิญญาเปนหลัก  ทาํตามปฏิญญาซ่ึงจําเลยให 
อยางไร, สงฆกระทําโดยหักโหม  แกภิกษุผูคร่ําครวญบนเพออยูดวย 
ไมยอมปฏิญญา. 
           บทวา  สติวินยารหสฺส  ไดแก  พระขีณาสพ  เชนพระทัพพ- 
มัลลบุตรเถระ. 
           บทวา  อมูฬฺวินยารหสฺส  ไดแก  ภิกษุบา  เชนคัคคภิกษุ. 
           บทวา  ตสฺสปาปยสิกากมฺมารหสฺส  ไดแก  ภิกษุผูมีบาป 
หนาแนน  เชนอุปวาฬภิกษุ. 
           นัยในบททั้งปวง  ก็เชนนี้แล.  
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           หลายบทวา  อนุโปสเถ  อุโปสถ  กโรติ  มีความวา  ทํา 
อุโบสถ  ในวันที่มิใชวันอุโบสถ. 
           วันสามัคคีของสงฆผูแตกกัน  และวันที่ ๑๔  และวันที่ ๑๕ คํ่า  (ตาม 
นัย)  ที่กลาวแลว  ใน ๑๑ เดือนท่ีเหลือ  เวนเดือนกัตติกาเสีย  ชื่อวา 
วันอุโบสถ. 
           [๖๑๐]  เม่ือทําอุโบสถในวันอ่ืน  เวนวันอุโบสถทั้ง ๓ ประการ 
อยางนั้นเสีย  ชื่อวาทําอุโบสถในวันมใิชวันอุโบสถ. 
           ก็ในวันใด  ภิกษุทัง้หลายวิวาทกันเพราะเหตุเล็กนอย  เพ่ือ 
ประโยชนแกบริขารมีบาตรและจีวรเปนตน  จึงงดอุโบสถหรอืปวารณา 
เสีย.   เพ่ืออธิกรณนั้นวินิจฉัยแลว  ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นยอมไมได 
เพ่ือกลาววา  "พวกเราเปนผูพรอมเพรียงกัน"  แลวทําสามัคคี 
อุโบสถในวันอันเปนระหวาง.  เม่ือกระทํา  อุโบสถ  ชื่อวาเปนอันกระทํา 
ในวันมิใชวันอุโบสถ. 
           สองบทวา  อปวารณาย  ปวาเรติ  มีความวา  สงฆปวารณา 
ในวันมิใชวันปวารณา. 
           วันสามัคคีของสงฆผูแตกกัน ๑  วันที่สงฆเลื่อนไปต้ังไว ๑  ใน 
เดือนกัตติกาเดือนเดียว  และวันกลางเดือน ๒ ครั้ง  ชื่อวาวัน 
ปวารณา. 
           เมื่อปวารณาในวันอ่ืน  เวนวันปวารณาทั้ง ๔ ประการอยางนี้ 
เสีย  ชื่อวาปวารณาในวันมิใชวันปวารณา.  แมในการปวารณานี้ 
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ภิกษุทั้งหลายยอมไมไดเพ่ือทําสามัคคีปวารณา  ในเพราะวิวาทมี 
ประมาณนอยระงับลง.  เม่ือทํา  ปวารณา  ยอมเปนอันกระทําในวัน 
มิใชวันปวารณา. 
           อีกอยางหนึ่ง  แมเมื่อสงฆใหอุปสมบุคคลผูมีปหยอน  ๒๐ 
หรือบุคคลผูเคยตองอันติวัตถุ  หรืออภัพพบุคคลผูใดผูหน่ึง  ใน 
อภัพพบุคคล ๑๑  ยอมเปนกรรมไมเปนธรรม  วิบติัโดยวัตถุ. 
           กรรมทั้งหลายยอมวิบัติโดยวัตถุ  ดวยประการฉะน้ี. 
                              [กรรมวิบัติโดยญัตติ] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยญัตติ ดังตอไปนี้ :- 
           สองบทวา วตฺถุ  น  ปรามสติ  มีความวา สงฆทํากรรมมี 
อุปสมบทเปนตนแกบุคคลใด,  ไมระบุบุคคลน้ัน  คือไมระบุชื่อบุคคล 
นั้น  ไดแกสวดวา  "ทานผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา,  อุปสัมปทา- 
เปกขะของทานพุทธรักขิต"  ในเมื่อควรสวดวา  "ทานผูเจริญ  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา,  ธัมมรักขิตน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานพุทธ- 
รักขิติ." ไมระบุวัตถุอยางนี้. 
           สองบทวา  สงฺฆ  น  ปรามสติ  มีความวา  ไมระบุชื่อสงฆ 
[๖๑๑]  คือ  สวดวา  "ทานผูเจริญ  ขอจงฟงขาพเจา,  ธัมมรักขิตน้ี" 
ดั่งน้ี  ในเมื่อควรสวดวา  "ทานผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ธัมม- 
รักขิตน้ี "  ไมระบุสงฆอยางนี้. 
           สองบทวา  ปุคฺคล  น  ปรามสติ  มีความวา  ภิกษุใด  เปน  
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อุปชฌายของอุปสัมปทาเปกขะ  ไมระบุภิกษุนั้น คือ  ไมระบุชือ่ของ 
ภิกษุนั้น  ไดแกสวดวา  "ทานผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ธัมม- 
รักขิตน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะ" ดังน้ี  ในเมื่อควรสวดวา  "ทานผู 
เจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา,  ธัมมรักขิตน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะ 
ของทานพุทธรักขิต."  ไมระบุบุคคลอยางนี้. 
           สองบทวา  ตฺตึ  น  ปรามสติ  มีความวา  ไมระบุญัตติโดย 
ประการทั้งปวง  คือ  ในญตัติทุติยกรรม  ไมต้ังญัตติ  กระทําอนุ- 
สาวนากรรม  ดวยกรรมวาจาเทาน้ัน.  แมในญัตติจตุตถกรรม  ก็ไม 
ต้ังญัตติ กระทําอนุสาวนากรรม  ดวยกรรมวาจาเทาน้ัน  ๔  ครัง้.  ไม 
ระบุญัตติอยางนี้. 
           หลายบทวา  ปจฺฉา  วา  ตฺตึ  เปติ  มีความวา  กระทํา 
อนุสาวนากรรม  ดวยกรรมวาจากอน  แลวจึงกลาววา เอสา  ตฺติ   
แลวกลาววา  ขมติ  สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยาม.ิ 
ต้ังญัตติภายหลังอยางนี้.  กรรมวิบัติโดยญัตติ  ดวยอาการ ๕ เหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ี. 
                         [กรรมวิบัติโดยอนุสาวนา] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยอนุสาวนา  ดังตอไปนี้ :- 
           วัตถุเปนตน  พึงทราบกอนตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  ก็การ 
ไมระบุวัตถุเปนตนเหลานั้น  ยอมมีอยางนี้ :- 
           ในอนุสาวนาที่ ๑  วา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ก็ด ี ใน  
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อนุสาวนาที่ ๒  ที่ ๓  ที่วา  ทุติยมฺป  เอตมตฺถ  วทามิ,  ตติยมฺป  
เอตมตฺถ  วทามิ,  สุณาตุ เม  ภนฺเต  สงฺโฆ ก็ดี  เมื่อควรจะสวด 
ตอวา  อย  ธมฺมรกขฺิโต  อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตสฺส  อุปสมฺปทา- 
เปกฺโข  ภิกษุสวดเสียวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อายสฺมโต 
พุทฺธรกฺขิตสฺส  ดังนี้  ชื่อวาไมระบุวัตถุ. 
           [๖๐๒]  เม่ือจะสวดวา  สุณาตุ เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อย 
ธมฺมรกฺขิโต  สวดเสียวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  อย  ธมมฺรกฺขิโต   ดงัน้ี 
ชื่อวาไมระบุสงฆ. 
           เมื่อควรจะสวดวา  สุณาตุ  เม ภนฺเต  สงฺโฆ,  อย ธมมฺรกขฺโิต 
อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตสฺส  สวดเสียวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ, 
อย ธมมฺรกขฺโิต  อุปสมฺปทาเปกฺโข  ดงัน้ี  ชื่อวาไมระบุคคล. 
           สองบทวา  สาวน  หาเปติ  มีความวา ไมกระทําการสวด 
ประกาศดวยกรรมวาจาโดยประการท้ังปวง.  คือ  ต้ังญัตติเทาน้ัน ๒ 
ครั้ง  ในญัตติทุติยกรรม,  ต้ังญัตติเทานั้น  ๔ ครั้ง  ในญัตติจตุตถกรรม. 
ทิ้งวาจาประกาศเสียอยางน้ี. 
           แมภิกษุใด  เมื่อต้ังญัตติหนหน่ึงแลวสวดกรรมวาจาหนหน่ึง 
ทิ้งอักขระหรือบทเสีย  หรือวาผิด  ในญัตติทุติยกรรม,  แมภิกษุนี้ 
ชื่อวาทิ้งวาจาประกาศเสียเหมือนกัน. 
           สวนในญัตติจตุตถกรรม  เมื่อต้ังญัตติหนหน่ึงแลว  สวด 
ประกาศดวยกรรมวาจา  เพียงครั้งเดียวหรือ ๒ ครัง้ก็ดี  เมื่อท้ิงอักขระ  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 965 

หรือบทเสียก็ดี  เมื่อวาผิดก็ดี พึงทราบวา  "ทิ้งอนุสาวนาเสียแท."  
           ก็วินิจฉัยในคําวา ทุรุตฺต  กโรติ นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           อันภิกษุใด  วาอักขระอ่ืนในเม่ือตนควรวาอักขระอ่ืน,  ภิกษุนี้ 
ชื่อวา  วาผิด. เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูจะสวดกรรมวาจาพึงสนใจใหดี 
ซึ่งประเภทแหงพยัญชนะ  ที่ทานกลาวไววา  "ควรแตกฉานดวย 
ปญญาเครื่องรูพยัญชนะ ๑๐ อยาง  คือ  สิถลิ  ธนติ  ทีฆะ  รัสสะ  ครุ  ลหุ 
นิคคหิต  สัมพันธ  อวัตถติ  วิมุตต." 
           ก็ในประเภทแหงพยัญชนะ ๑๐ ตัวน้ี  พยญัชนะท่ี ๑  และที่ ๓ ใน 
วรรคทั้ง ๕ ชื่อวาสิถิล  (เสียงเพลา).  พยัญชนะท่ี ๒  และที่ ๔  ในวรรค 
เหลาน้ันแล  ชื่อวาธนิต  (เสียงแข็ง) 
           สระทีจ่ะพึงวาโดยระยะยาว  ไดแก  สระ  อา  เปนตน  ชือ่วาทีฆะ. 
           สระทีจ่ะพึงวาโดยระยะส้ันกึ่งระยะยาวน้ัน  ไดแกสระ  อะ  เปนตน 
ชื่อวารัสสะ. 
           ทีฆะน่ันเองชื่อวาครุ,  อีกอยางหน่ึง ๖๑๓  สระที่สั้นกลาวไวมี 
พยัญชนะสกดขางหลังอยางนี้วา  อายสฺมโต  พุทฺธธรกฺขิตตฺเถรสฺส 
ยสฺส  นกขฺมติ  จัดเปนครุ.  รัสสะน่ันเอง  ชื่อวาลหุ,  อีกอยางหน่ึง 
สระที่กลาวไมใหมีพยัญชนะสกดขางหลังอยางนี้วา  อายสฺมโต  พุทฺธ- 
รกฺติตเถรสฺส  ยสฺส  น  ขมติ  ก็จัดเปนลหุ. 
           อักขระที่วาหุบปากกดกรณไวไมปลอย  ทําเสียงใหข้ึนจมูกชื่อวา 
นิคคหิต. 
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           บททีว่าเชื่อมกับบทอื่น  เชน  ตุณฺหสฺส  หรอืวา  ตุณฺหิสฺส  
ชื่อวาสัมพันธ. 
           บททีแ่ยกวา  ไมเชื่อมกับบทอ่ืน  เชน  ตุณหิ  อสฺส  ชื่อวา 
ววัตถิตะ. 
           อักขระที่วาเปดปาก  ไมทําเสียงใหข้ึนจมูก  ปลอยเสีย  ไม 
กดกราณไว  ชื่อวาวิมุตต. 
           ในพยญัชนะประเภทมีสิถิลเปนตนนั้น  บทที่จะพึงวา  สุราตุ 
เม  ภนฺเต  วา  ต  เปน  ถ  เสีย  วา  สณุาถุ  เม  ชื่อวาทําสิถิลให 
เปนธนิต,  และบทอันจะพึงวา  ปตฺตกลฺล  เอสา  ตฺติ  วา  ต  เปน ถ 
เสีย  วา  ปตฺถกลฺล  เอสา  ตฺถิ  เปนตน  ก็เหมือนกัน. 
           บทอันจะพึงวา ภนฺเต  สงฺโฆ  วา  ภ  เปน พ วา ฆ  เปน  ค  เสีย 
วา  พนฺเต  สงฺโค  ชื่อวาทําธนิตใหเปนสิถิล. 
           สวนบทอันจะพึงเปดปากวา  สุณาตุ  เม  วาหุบปากใหเสียง 
ข้ึนจมูกเปน  สุณนฺตุ  เม  ก็ดี,  บทอันจะพึงเปดปากวา  เอสา  ตฺติ 
วาหุบปากใหเสียงข้ึนจมูกเปน  เอส  ตฺติ  ก็ดี  ชือ่วา  วาวิมุตตให 
เปนนิคคหิต. 
           คําอันจะพึงหุบปากใหเสียงข้ึนจมูกวา  ปตฺตกลฺล วาเปดปาก 
ไมทําใหเสียงข้ึนจมูกวา  ปตฺตกลฺลา  ชื่อวา  วานิคคหิตใหเปนวิมุตต. 
           พยัญชนะ ๔ เหลาน้ี คือ  "เมื่อควรวาใหเปนสิถิล  วาเปนธนิต, 
เมื่อควรวาใหเปนธนิต  วาเปนสิถิล,  เมื่อควรวาใหเปนวิมุตต วาเปน  
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นิคคหิต,  เมื่อควรวาใหเปนนิคคหิต  วาเปนวิมุตต"  ยอมทํากรรม 
ใหเสีย  ในภายในกรรมวาจา  ดวยประการฉะนี้.  จริงอยู  ภิกษุผู 
สวดอยางนั้น  [๖๑๗]  วาอักขระอ่ืน  ในเมื่ออักขระอ่ืนอันตนควรวา 
ทานกลาววา  "วาผิด." 
           อันภิกษุผูสวดกรรมวาจา  ควรวาอักขระน้ัน ๆ  แล ใหถูกตอง 
ตามฐานอยางนี้ คือ  "ในพยัญชนะ ๖ นอกน้ี  มีทีฆะและรัสสะเปนตน 
วาทีฆะใหคงในท่ีแหงทีฆะ  วารัสสะใหคงในท่ีแหงรัสสะ"  อยาให 
ประเพณีอันมาแลวโดยลาํดับสูญเสีย  ทํากรรมวาจา.  
           แตถาภิกษุผูสวดกรรมวาจาไมวาอยางนั้น  เม่ือควรจะวาใหเปน 
ทีฆะวาเปนรัสสะเสีย  หรอืเมื่อควรจะวาใหเปนรัสสะ  วาเปนทีฆะ 
เสียก็ดี,  เมื่อความจะวาใหเปนครุ  วาเปนลหุเสีย  หรือเม่ือควรจะวา 
ใหเปนลุห  วาเปนครุเสียก็ดี,  อนึ่ง  เมื่อควรจะวาใหเชื่อมกัน  วาแยก 
กันเสีย  หรือเมื่อควรจะวาใหแยกกัน  วาเชื่อมกันเสียก็ดี.  แมเม่ือวา 
อยางนี้ กรรมวาจาก็ไมเสีย.  จริงอยู  พยัญชนะ ๖ นี้  ไมยังกรรม 
ใหเสีย. 
           ก็คําใด  ที่พระสุตตันติกเถระทั้งหลายกลาววา  "ท กลายเปน ต 
ได,  ต  กลายเปน ท  ได, จ  กลายเปน  ช  ได,  ช  กลายเปน จ  ได, 
ย  กลายเปน ก ได,  ก  กลาย  เปน ย  ได,  เพราะฉะน้ัน  เมื่อควรจะวา 
ท  เปนตน  วาเปน  ต  เปนตนเสีย  ก็ไมผิด."  คําน้ันถึงกรรมวาจาแลว 
ยอมไมควร.  เพราะเหตุนั้น  พระวินัยธร  ไมพึงวา  ท  เปน ต  ฯ ล ฯ 
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ไมพึงวา  ก  เปน ย"   พึงสวดกรรมวาจา  ชําระภาษาตามควรแกบาลี 
หลีกโทษท่ีกลาวแลว  แหงภาษาคือพยัญชนะท้ัง ๑๐ อยางเสีย.  จริงอยู 
เมื่อวาโดยประการนอกน้ีแลว  ชื่อวาทิ้งสาวนาเสีย. 
           สองบทวา  อกาเล.  วา  สาเวติ มีความวา  งดญัตติไว  ทํา 
อนุสาวนากรรมเสียกอน  ในสมัยมใิชกาล  คือ  มใิชโอกาสแหง 
สาวนาแลว  ต้ังญัตติตอภายหลัง. 
           กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา  ดวยอาการ ๕ นี้ ดวยประการฉะน้ี. 
                          [กรรมวิบัติโดยสีมา] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยสีมา  ดังตอไปนี้ :- 
           สีมาใด  ไมจุภิกษุได  ๒๑ รูป สีมาน้ัน  จัดวาสีมาเล็กเกินไป. 
           แตในกุรุนทีกลาววา  "ภิกษุ  ๒๑  รูป  ไมอาจเพ่ือนั่งในสีมาใด, 
สีมาน้ัน  จัดวาเล็กเกินไป."  ๖๑๕  เพราะเหตุนั้น  สีมาเห็นปานน้ี 
อันสงฆสมมติแลวก็ตาม  เปนอันไมไดสมมติ  ยอมคงเปนเชนกับ 
คามเขต.  กรรมที่ทําในสีมานั้น  ยอมเสีย.  แมในสีมาท่ีเหลือท้ังหลาย 
ก็นัยนี้. 
           ก็ในสีมาเหลาน้ี   สีมาใด  เปนแดนสงฆสมมติเกิน ๓ โยชน 
แมเพียงปลายเสนผมเดียว,  สีมาน้ัน  จัดวาใหญเกินไป. 
           สีมามีนิมิตไมตอกัน เรียกวา  สมีานิมิตขาด. 
           ภิกษุทักนิมิตในทิศตะวันออกแลว  ทักในทิศใต  ทิศตะวันตก 
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และทิศเหนือ  วนไปโดยลําดับกัน  แลวทักซ้ํานิมิตท่ีเคยทักแลว   
ในทิศตะวันออกอีก  แลวจึงหยุด  จึงจะควร.  สีมายอมเปนแดนมี 
นิมิตไมขาดอยางนี้.  ก็ถาวา  ทักมาตามลําดับแลว  ทักนิมิตในทิศเหนือ 
แลว  หยุดเสียแคทิศเหนือน่ันเอง,  สีมายอมมีนิมิตขาด. 
           สีมาใด  ที่สงฆสมมติ  จัดเอาตนไมมีเปลือกแข็งก็ดี  ตอไม 
ก็ดี  กองดินกองทรายอยางใดอยางหน่ึงก็ดี  ซึ่งไมควรเปนนิมิต 
ใหเปนนิมิตอันหน่ึงในระหวาง  สีมานั้นจัดเปนสีมานิมิตขาดอีก 
ชนิดหน่ึง. 
           สีมาใดท่ีสงฆสมมติ  กะเอาเงาภูเขาเปนตนเงาอยางใดอยางหน่ึง 
ใหเปนนิมิต สีมาน้ัน  ชื่อวามีฉายาเปนนิมิต. 
           สีมาใด  ที่สงฆสมมติ  ไมทักนมิิตโดยประการทั้งปวง,  สีมา 
นั้น  ชื่อวาหานิมิตมิได. 
           ภิกษุทักนิมิตแลว  ยืนอยูภายนอกนิมิตสมมติสีมา  ชื่อวายืนอยู 
นอกสีมาสมมติสีมา. 
           ภิกษุสมมติสีมาในนานนํ้ามีแมน้ําเปนตนเหลาน้ี  ชื่อวาสมมติ 
สีมาในแมน้ํา  ในทะเล  ในสระเกิดเอง.  สีมาน้ัน   แมสงฆสมมติแลว 
อยางนั้น  ยอมไมเปนอันสมมติเลย  เพราะบาลีวา "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมน้ําทั้งปวง  ไมใชสีมา,  ทะเลท้ังปวง  ไมใชสีมา,  สระ 
เกิดเองท้ังปวง  ไมใชสีมา." 
           หลายบทวา  สีมาย  สมี  สมฺภินทฺติ  มีความวา  คาบเกี่ยว  
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สีมาของผูอ่ืนดวย  สีมาของตน. 
           บทวา  อชฺโฌตฺถรติ  ไดแก  สมมติทับสีมาของผูอ่ืน  ดวย 
สีมาของตน. 
           [๖๑๖]  ในการสมมติสีมาน้ัน  ความคาบเก่ียวกับและความทับ 
กันจะมีไดดวยลักษณะอยางใด,  ลักษณะท้ังปวงน้ัน  ขาพเจาไดกลาว 
เสร็จแลวในอุโบสถขันธกะ. 
           สีมาท้ัง ๑๑ อยางนี้  ไมจัดเปนสีมา  เปนเทากับคามเขตเทาน้ัน. 
กรรมที่สงฆนั่งทําในสีมาเหลาน้ัน  ยอมเสีย  ดวยประการฉะน้ี.  เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  "กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ 
เหลาน้ี." 
                              [กรรมวิบัติโดยปริสะ] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติแหงกรรมโดยปริสะ  ดังตอไปนี้ :- 
           ไมมีคํานอยหน่ึงที่จัดวาไมต้ืน. 
           ลักษณะของภิกษุผูเขากรรมและภิกษุผูควรแกฉันทะในกรรมวิบัติ 
โดยปริสะน้ัน  ที่ขาพเจาควรกลาวก็มีบาง  แตทานไดกลาว 
ไวขางหนาแลวแล  โดยนยัเปนตนวา  จตฺตาโร  ภิกฺขู  ปกตตฺตา 
กมฺมปฺปตฺตา  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ปกตตฺตา  กมฺมปฺปตฺตา  ม ี
ความวา  ในกรรมท่ีสงฆจตุวรรคพึงทํา  ภิกษุ ๔ รูปผูมีตนเปนปกติ 
คือ  ผูอันสงฆมิไดยกวัตร  อันสงฆมไิดอันลงโทษ  ผูมีศีลบรสิุทธิ์,  ภิกษุ ๔  
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รูป  ผูเขากรรม คือ  ผูควร  ผูสมควร  ไดแกเปนเจาของ แหงกรรม.  
กรรมน้ัน  เวนพวกเธอเสีย  ยอมทําไมได.  ฉันทะกด็ี  ปาริสุทธกิ็ดี 
ของพวกเธอยังไมมา.  ฝายภิกษุที่เหลือ  ถาแมมีประมาณพันรูป.  ถาวา 
เปนสมานสังวาสก  ยอมเปนผูควรแกฉันทะท้ังหมดทีเดียว.  พวกเธอ 
มอบฉันทะและปาริสุทธิแลว  จะมาหรือไมมาก็ตาม. สวนกรรมคง 
ต้ังอยู. 
           แตสงฆทํากรรมมีปริวาสเปนตน  แกภิกษุใด,  ภิกษุนั้นมิใชผู 
เขากรรม  ทัง้มิใชผูควรแกฉันทะ.  อีกอยางหน่ึง  ภิกษุนั้นอันทาน 
เรียกวา  "กัมมารหบุคคล"  ก็เพราะเหตุที่สงฆจัดบุคคลน้ันใหเปนวัตถุ 
กระทํากรรม. 
           แมในกรรมท่ีเหลือ  ก็นัยนี้แล. 
           ทานกลาวนัยเปนตนวา  จตฺตาริ  กมฺมานิ ไวอีก  ก็เพ่ือแสดง 
ขอท่ีอภัพพบุคคลมีบัณเฑาะกเปนตน  ไมจัดเปนวัตถุ. 
           คําท่ีเหลือ  ในนยันี้  ต้ืนทั้งนั้น. 
                             [วาดวยอปโลกนกรรม] 
           บัดนี้  เพ่ือแสดงประเภทแหงกรรมเหลาน้ัน  ทานจึงกลาววา 
อปโลกนกมฺม  กติ  [๖๑๗]  านานิ  คจฺฉติ  เปนอาทิ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  ในบทที่วา  "อปโลกนกรรม  ยอมถงึ 
ฐานะ  ๕ เหลาไหน  ?  ฐานะ  ๕ เหลาน้ี  คือ  โอสารณา  นิสสารณา 
ภัณฑุกรรม  พรหมทัณฑ  ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ ๕" นี ้ คําท่ี  
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วา  โอสารณา  นิสสารณา  นั้น  ทานกลาวแลว  เพ่ือเปนบทที่ไพเราะ.  
แตนิสสารณามีกอน  โอสารณามีภายหลัง. 
                            [นิสสารณาและโอสารณา] 
           ใน ๒ อยางนั้น  ทัณฑกรรมนาสนาที่สงฆทําแกกัณฏกสามเณร 
พึงทราบวาเปนนิสสารณา.  เพราะเหตุนั้น  ในบัดนี้  แมถาสามเณร 
กลาวโทษพระพุทธ  พระธรรม  หรือพระสงฆ,  แสดงส่ิงที่ไมควร 
 วาควร,  เปนผูมีความเห็นผิด  ประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ;  สามเณร 
นั้น  อันภิกษทุั้งหลายพึงหามปราม  ใหสละความยึดถือน้ันเสีย 
เพียงครั้งท่ี ๓,  หากเธอไมยอมสละ  พึงใหประชุมสงฆกลาววา 
"จงสละเสีย."  หากเธอไมยอมสละ  ภิกษุผูฉลาดพึงทําอปโลกนกรรม 
ลงโทษเธอ. 
           ก็และกรรมอันภิกษุนั้นพึงทําอยางนี้วา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจา 
ขอถามสงฆวา "สามเณรชื่อน้ี ๆ  มีความเห็นผิด  มักกลาวโทษ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,  สามเณรเหลาอ่ืนยอมไดการนอนรวม 
กับภิกษุทั้งหลาย ๒-๓  คืออันใด  การลงโทษเธอ เพ่ือไมไดการนอน 
รวมน้ัน  ชอบใจสงฆหรือ ?"  ทานผูเจริญ  ขาพเจาขอถามสงฆเปน 
ครั้งท่ี ๒ ฯ ล ฯ  ทานผูเจริญ  ขาพเจาขอถามสงฆเปนครั้งท่ี ๓  วา 
"สามเณรชื่อน้ี ๆ  มีความเห็นผิด  ฯ ล ฯ  การลงโทษเธอ  เพ่ือไมได 
การนอนรวมน้ัน  ชอบใจสงฆหรือ ?" การลงโทษนั้น  ชอบใจสงฆ; 
เจาคนเสีย  เจาจงไปเสีย  เจาจงฉิบหายเสีย."  
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           โดยสมัยอ่ืน  สามเณรน้ันขอโทษวา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจา 
ไดกระทําอยางนั้น  เพราะความเปนผูเขลา  เพราะไมรู  เพราะเปน 
ผูไมพิจารณา,  ขาพเจาน้ันขอขมาสงฆ"  ดังน้ี  พึงใหเธอของเพียง 
ครั้งท่ี ๓ แลว  ถอนโทษดวยอปโลกนกรรมนั่นแล. 
           ก็แลสามเณรน้ัน  ๖๑๘  อันภิกษุทั้งหลายพึงถอนโทษอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศ  โดยอนุมัติของสงฆในทามกลาง 
สงฆวา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจาถามสงฆวา "สามเณรชื่อน้ี  ๆ  มคีวาม 
เห็นผิด  มักกลาวโทษพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อันสงฆลงโทษ 
แลว  เพ่ือไมไดการนอนรวมกับภิกษุทั้งหลาย  ๒-๓  คืน  ซึ่งสามเณร 
เหลาอ่ืนได,  บัดนี้  สามเณรน้ีนั้น  เสง่ียมแลว  เวนไดแลว  ประพฤติ 
เจียมตัว  หันเขาหาลัชชีธรรมแลว  ตั้งม่ันในหิริโอตตัปปะแลว  ไดทํา 
ทัณฑกรรมแลว  สารภาพโทษอยู ;  การใหความพรอมเพรียงดวย 
กายสมโภคเหมือนในกาลกอน แตสามเณรน้ี  ชอบใจสงฆหรือ ?" 
พึงสวดอยางน้ี  ๓ ครั้ง.  อปโลกนกรรมยอมถึงโอสารณาและนิสสารณา 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ภัณฑุกรรม  ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลว  ในมหาขันธกวัณณนา. 
                                      [พรหมทัณฑ] 
           พรหมทัณฑ  อันพระอานนทเถระไดกลาวไวแลว  ในปญจ- 
สติกขันธกะ.  ก็แลพรหมทัณฑนั้น  อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ 
เฉพาะพระฉันนะรูปเดียวหามิได.  ภิกษุแมอ่ืนใด  เปนผูปากราย  
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เสียดสี  ดา  ขมภิกษุทั้งหลาย  ดวยถอยคําหยาบคายอยู,  สงฆพึงลง  
พรหมทัณฑแกภิกษุนั้น. 
           ก็แลพรหมทัณฑนั้น  พึงลงอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆ  ในทามกลาง 
สงฆวา  "ทานผูเจริญ  ภิกษุชื่อน้ี มีปากราย  เสียดสีภิกษุทั้งหลาย 
ดวยถอยคําท่ีหยาบคายอยู,  ภิกษุนั้น  พึงกลาวคําท่ีตนปรารถนาจะ 
กลาว,  ภิกษุชื่อน้ี  อันภิกษุทั้งหลาย  ไมพึงวากลาว   ไมพึงตักเตือน 
ไมพ่ึงพร่ําสอน,  ทานผูเจริญ  ขาพเจาถามสงฆวา "การลงพรหม- 
ทัณฑแกภิกษุชื่อน้ี  ชอบใจสงฆหรือ  ?  ขาพเจาถามเปนครั้งท่ี ๒  ฯ ล ฯ 
ขาพเจาถามเปนครั้งท่ี ๓  วา "การลงพรหมทัณฑแกภิกษุชื่อน้ี  ชอบใจ 
สงฆหรือ  ? ทานผูเจริญ." 
           พรหมทัณฑอันสงฆพึงระงับแกภิกษุนั้น  ผูประพฤติชอบแลว 
ขอโทษอยูโดยสมัยอ่ืน.  [๖๑๙]  ก็แลสงฆพึงระงับอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศในทามกลางสงฆวา  "ทานผู 
เจริญ  ภิกษุสงฆไดลงพรหมทัณฑ  แกภิกษุโนน,  ภิกษุนั้น  เสง่ียม 
แลว  ประพฤติเจียมตัว  หันเขาหาลัชชีธรรมแลว  ต้ังมั่นในหิริ- 
โอตตัปปะแลว  พิจารณาแลว  ต้ังอยูในสังวรตอไป,  ทานผูเจริญ 
ขาพเจาถามสงฆวา  "การระงับพรหมทัณฑแกภิกษุนั้น ชอบใจสงฆ 
หรือ ?".  พึงกลาวอยางนี้  เพียงครั้งท่ี ๓  ระงับพรหมทัณฑเสีย  ดวย 
อปโลกนกรรมแล.  
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                             [กรรมลักษณะ] 
           สองบทวา  กมฺมลกฺขณฺเว  ป ฺจม  มีความวา ในเรื่อง  
เหลาน้ีที่วา  "ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุฉัพพัคคีย  เอาน้ําโคลนรด 
ภิกษุณีทั้งหลาย  ดวยหมายวา "แมไฉนภิกษุณีทั้งหลายพึงรักใครใน 
พวกเรา"  เปดกายอวดภิกษุณีทั้งหลาย,  ถลกขาอวดภิกษุณีทั้งหลาย, 
เปดองคชาตแสดงแกภิกษุณีทั้งหลาย,  พูดเกี้ยวภิกษุณีทั้งหลาย 
ชักส่ือกับภิกษุณีทั้งหลายดวยหมายวา  "แมไฉน  ภิกษุณีทั้งหลาย 
พึงรักใครในพวกเรา"  ดังน้ี  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติทุกกฏแก 
ภิกษุเหลาน้ัน  แลวทรงอนุญาตอวันทิยกรรมอันใด  ไวในภิกขุนี- 
 ัขันธกะอยางน้ีวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเพ่ือลงทัณฑกรรมแก 
ภิกษุนั้น,"  ครั้งน้ันแล  ภิกษุทั้งหลายไดมีความรําพึงเชนนี้วา  "ทัณฑ- 
กรรม  อันเราจะพึงทําอยางไรหนอ ?" จึงกราบทูลเนื้อความน้ัน  แด 
พระผูมีพระภาค,  พระองคจึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นอัน 
ภิกษุณีสงฆ  พึงทําใหเปนผูอันตนไมควรไหว"  ดังน้ี. อวันทิยกรรม 
นั้น  ยอมเปนกรรมลักษณะแท  ยอมเปนฐานะที่ครบ ๕  แหงอปโลกน- 
กรรมน้ี. 
           จริงอยู  อวันทิยกรรมนั้น  เปนลักษณะคือกรรมแหงอปโลกน- 
กรรมน้ัน  หากลายเปนอยางอ่ืนมีโอสารณาเปนตนไม.  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงเรียกวา  "กรรมลกัษณะ."  การทําอวันทิยกรรมนั้น  พระผูมี- 
พระภาคไดตรัสไวในภิกขุนีขันธกะน้ันแลวแล. 
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           อีกประการหน่ึง  เพ่ือแสดงอวันทิยกรรมนัน้กับทั้งกิริยาที่ระงับ  
โดยพิสดาร  ขาพเจากะกลาวไวในกัมมวัคคแมนี้ :- 
           [๖๒๐]  ภิกษุณีผูฉลาด  พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของภิกษุณี- 
สงฆ  ซึ่งประชุมกันในสาํนักภิกษุณีวา  "แมเจา  ขาพเจาถามภิกษุณี- 
สงฆวา "พระผูเปนเจาชื่อโนน  แสดงอาการไมนาเลื่อมใสแกภิกษุณี 
ทั้งหลาย,  การทําพระผูเปนเจาน้ัน  ใหเปนผูอันภิกษุณีทั้งหลายไมพึง 
ไหว  ชอบใจสงฆหรือ ?"  ขาพเจาถามภิกษุณีสงฆเปนครั้งท่ี ๒  ฯ ล ฯ 
เปนครั้งท่ี ๓  วา "แมเจา  พระผูเปนเจาชื่อโนน  แสดงอาการไมนา 
เลื่อมใส  แกภิกษุณีทั้งหลาย,  การทําพระผูเปนเจาน้ัน ใหเปนผูอัน 
ภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว  ชอบใจสงฆหรือ ?".  อวันทิยกรรมอัน 
ภิกษุณีสงฆพึงสวดประกาศ  ๓ ครั้ง  ทําดวยอปโลกนกรรมอยางนี้. 
           จําเดิมแตนั้น  ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว.  ถาวา 
ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีทั้งหลายไมไหวอยู  กลับเกิดหิริและโอตตัปปะ 
ข้ึนแลว  ประพฤติชอบไซร,  ภิกษุณีทั้งหลายอันเธอพึงขอโทษ.  เมื่อจะ 
ขอโทษ  ไมพึงไปสูสํานักภิกษุณี  พึงเขาหาสงฆหรือคณะหรือภิกษุ 
รูปหน่ึง  ในวิหารน่ันเอง  นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี ขอโทษวา 
"ทานผูเจริญ  ขาพเจาพิจารณาแลว   จะต้ังอยูในสังวรตอไป,  จัก 
ไมแสดงอาการไมนาเสื่อมใสอีก,  ของภิกษุณีสงฆ  จงอดโทษแก 
ขาพเจาเถิด." 
           สงฆหรือคณะนั้น  พึงสงภิกษุรูปหน่ึงไป  หรือภิกษุรปูหน่ึงนั้น  
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พึงไปเองทีเดียว แลวกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายวา  "ภิกษุนี้พิจารณา  
แลว  ต้ังอยูในสังวรตอไป,  ภิกษุณีสงฆ  อันภิกษุนี้สารภาพโทษ 
แลว  ขอโทษแลว,  ขอภิกษุณีสงฆ  จงทําภิกษุณีนี้ใหเปนผูอันตนพึง 
ไหวเถิด."  ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีสงฆพึงทําใหเปนผูอันตนพึงไหว. 
           ก็แลเมื่อจะทํา  พึงทําอยางนี้  :- 
           ภิกษุณีผูฉลาด พึงสวดประกาศ  โดยอนุมัติของภิกษุณีสงฆ 
ผูประชุมกันในสํานักภิกษุณีวา "แมเจา  ขาพเจาถามภิกษุณีสงฆ 
วา  "พระผูเปนเจาชื่อโนน  แสดงอาการไมนาเลื่อมใสแกภิกษุณี 
ทั้งหลาย;  พระผูเปนเจานั้น  อันภิกษณีุสงฆทําใหเปนผูอันตนไมพึง 
ไหวแลว  หนัเขาหาลัชชธีรรม พิจารณาแลว  ต้ังอยูในสังวรตอไป 
[๖๒๑]  สารภาพโทษแลว  ขอโทษภิกษุณีสงฆอยู,  การทําพระผูเปน 
เจาน้ัน  ใหเปนผูอันภิกษุณีทั้งหลายพึงไหว  ชอบใจสงฆหรือ ?"  พึง 
กลาว  ๓  ครัง้.  ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีสงฆพึงทําใหเปนผูอันตนพึงไหว 
ดวยอปโลกนกรรมนั่นแล  อยางนี้. 
                              [กรรมลักษณวินิจฉัย] 
           ก็ในกมัมวัคคนี้  มีวินิจฉัยกรรมลักษณะแมที่พนจากบาลี  พึง 
ทราบดังตอไปนี้ :- 
           จริงอยู  ข้ึนชื่อวา  กรรมลักษณะ  ทรงบัญญติัมีภิกษุณีสงฆ 
เปนมูล  แตยอมไดแกภิกษุสงฆดวยแท. 
           ก็ภิกษุสงฆทําอปโลกนกรรมใด  ในโรงสลาก  โรงยาคู  โรงภัตต  
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และโรงอุโบสถ,  อปโลกนกรรมแมนัน้  เปนกรรมลักษณะแท. 
           อันการที่ภิกษุผูฉลาด  ใหประชมุสงฆแลว  สวดประกาศเพียง 
ครั้งท่ี ๓ ทําอปโลกนกรรม  ใหจีวรแกภิกษุทั้งหลาย  ผูมีจีวร 
ถูกโจรชิง  ผูมีจีวรเกา  และผูมีจีวรหาย  ยอมควร.  แตของเล็กนอย 
มีเข็มเปนตน  มีประเภทซ่ึงกลาวแลวในเสนาสนขันธกวัณณนา  อัน 
ภิกษุผูแจกของเล็กนอย  แมไมตองอปโลกน  กใ็หแกภิกษุผูทําจีวรได. 
ภิกษุผูแจกของเล็กนอยน้ันเทาน้ัน  เปนใหญในการใหของเล็กนอย 
เหลาน้ัน.  เมือ่จะใหของท่ีเกินกวาน้ัน ตองอปโลกนให.  เพราะวาสงฆ 
เปนเจาของในการใหของท่ีเกินกวาน้ัน. 
           แมคิลานเภสัช ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในเสนาสนขันธก- 
วัณณนานั้น  อันภิกษุผูแจกของเล็กนอย  พึงใหเองก็ได.  พึงอปโลกน 
ใหแกภิกษุผูตองการมาก. 
           ก็แตวา  ภิกษุใด  ไมมีกําลังก็ดี  เปนงอยก็ดี  ขาดทางภิกษาจาร 
ก็ดี  อาพาธหนักก็ดี,  สําหรับภิกษุนั้น เมื่อจะใหขาวสารหนึ่งทะนาน 
หรือกึ่งทะนานทุก ๆ  วัน  หรือจะใหขาวสาร ๕ ทะนานหรือ  ๑๐ ทะนาน 
เฉพาะวันเดียว  จากกัลปนาสงฆที่เกิดในที่นั้น  ในอาวาสใหญ 
ทั้งหลาย  ตองทําอปโลกธรรมให.  เพ่ือจะปลดกังวลคือหนี้แกภิกษุ 
ผูมีศีลเปนที่รักก็ดี  จะใหเสนาสนะท่ีไมตองยายแกภิกษุผูเปนพหุสูต 
ชวยภาระของสงฆก็ดี  จะใหเบี้ยเลี้ยงแกอารามิกชนมีกัปปยการก 
เปนตน  ผูทํากิจของสงฆก็ดี  จากกัลปนาสงฆที่เกิดในอาวาสน้ัน  
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ควรใหดวยอปโลกนกรรมเทาน้ัน.  
           [๖๒๒]  จะใหบํารุงอาวาสของสงฆ  จากกัลปนาสงฆที่เกิดข้ึน 
ในอาวาสน้ันซึ่งทายกถวาย  ดวยอํานาจจตุปจจัย  ก็ควร.  แตเพ่ือตัด 
คําติเตียนวา  "ภิกษุนี้  ยอมจัดการดวยถือตนเปนใหญ" จึงควรถาม 
สงฆที่ในโรงสลากเปนตน   หรือในทีป่ระชุมอ่ืนเสียกอน  จึงใหบํารุง. 
           อาวาสอันภิกษุผูฉลาดพึงอปโลกนแลวในบํารุง  แมจากกัลปนา- 
สงฆที่เกิดข้ึนในอาวาสน้ันที่ทายกเจาะจงถวาย  เพ่ือประโยชนแก 
จีวรและบิณฑบาต.  แมจะไมอปโลกน  ก็ควร.  แตเพ่ือตัดคําติเตียนซึ่ง 
เกิดข้ึนอยางน้ีวา  "ภิกษุนี้  กลาจริงนะ  ใหบํารุงอาวาสจากกัลปนา- 
สงฆที่เขาให เพ่ือประโยชนแกจีวรและบิณฑบาต"  จึงควรทําอปโลกน 
กรรมกอน  แลวจึงใหบํารุง. 
           เมื่อทําฉัตตหรือเวทีที่เจดีย  หรอืเรือนโพธิ  หรือหอฉันซึ่งยัง 
ไมไดทําก็ดี  จะปฏิสังขรณสิ่งท่ีทรุดโทรมก็ดี  จะทําการกอดวยปูนก็ดี 
ชักชวนพวกชาวบานชวยทํา ก็ควร.  ถาไมมีผูทํา.  พึงใหทําจากรายได 
ที่ฝากไวเพ่ือเจดีย.  แมเมื่อรายไดที่ฝากไวไมมี  กพึ็งทําอปโลกนกรรม 
แลวใหจัดทํา  จากกัลปนาสงฆที่เกิดข้ึนในอาวาสน้ัน  จะอปโลกนแลว 
กระทํากิจของเจดียแมดวยทรัพยของสงฆก็ควร.  แมอปโลกนแลวทํา 
กิจของสงฆดวยทรัพยของเจดียหาควรไม.  แตจะถือเอาเปนของยืมแลว 
ใชคืนใหอยางเดิม  ควรอยู. 
           แตการท่ีภิกษุทั้งหลายผูทําสุธากรรมเปนตนที่เจดีย  เมื่อไมได 
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อาหารพอยังอัตภาพใหเปนไป  จากภิกขาจารหรือจากสงฆ  จะจาย  
อาหารพอยังอัตภาพใหเปนไป  จากทรัพยของเจดียมาฉัน  กระทําวัตร 
(ทดแทน)  กค็วร. 
           จะทําสังฆภัตรดวยปลาและเนื้อเปนตน  ดวยอางวา  "เราทํา 
วัตร" หาควรไม. 
           ตนไมมีผลเหลาใด  แมที่ปลกูไวในวัด  เปนของท่ีสงฆหวงหาม 
ยอมไดการบํารุง.  ภิกษุทัง้หลายยอมตีระฆังแลวแบงกันฉัน  ซึ่งผลท้ัง 
หลายแหงตนไมเหลาใด,  ในตนไมเหลาน้ัน  ไมควรทําอปโลกนกรรม. 
           สวนตนไมมีผลเหลาใด  อันสงฆไมหวงหาม,  ในตนไมเหลาน้ัน 
แล  ควรทําอปโลกนกรรม.  ๖๒๓  กอ็ปโลกนกรรมนั้น  ควรทํา 
แมในโรงสลาก  โรงยาคู โรงภัตร  และท่ีประชุมอ่ืน.  อน่ึง  ในโรง 
อุโบสถก็ควรทําแท.  เพราะวา  ฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุทั้งหลาย 
แมผูมิไดมาในโรงอุโบสถน้ัน  อันภิกษุรูปหน่ึงยอมนํามา.  เพราะเหตุ 
นั้น  อปโลกนกรรมนั้น  ยอมเปนกรรมที่ชําระใหหมดจดดี. 
           ก็แลเมื่อจะทํา  พึงทําอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของภิกษุสงฆวา  "ทาน 
ผูเจริญ  ขาพเจาถามสงฆวา  "สิ่งใดเปนของสงฆ  มีราก  เปลือก  ใบ 
หนอ  ดอก  และผล  ซึ่งควรขบฉันไดเปนตน  มีอยู ภายในสีมาใน 
วัดนี้,  การท่ีภิกษุทั้งหลายที่มาแลว ๆ  บริโภคสิ่งท้ังปวงน้ันตามสบาย 
ชอบใจสงฆหรือ ?"  พึงถาม ๓ ครั้ง.  อปโลกนกรรมนั้น  อันภิกษุ 
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๔-๕  รูปทําแลว  ก็เปนอันใชไดแท. 
           ภิกษุ ๒-๓  รูปอยูในวัดแมใด, อปโลกกรรมแมที่ภิกษุเหลา 
นั้นนั่งทําแลวในวัดนั้น  ยอมเปนเชนกับอปโลกนธรรมที่สงฆทําแลว 
แท.  อนึ่ง  ในวัดใด  มีภิกษุรูปเดียว,  กติกาวัตรแมที่ภิกษุนั้น  ผูนั่ง 
กระทําบุพพกรณและบุพพกิจกระทําแลวในวันอุโบสถ  ยอมเปนเชน 
กับอปโลกนกรรมท่ีสงฆกระทําแลวเหมือนกัน. 
           ก็แลกติกวัตรนั้น  อันภิกษุผูจะทํา  แมทําตามคราวแหงผลไม 
ก็ควร.  กําหนดทําอยางนี้วา  "๔ เดือน, ๖ เดือน,  ๑ ป"  ก็ตาม,  ไม 
กําหนดทําก็ตาม  ควรท้ังน้ัน. 
           ในคราวท่ีกําหนด  พึงบริโภคตามท่ีกําหนดไว  แลวทําใหม. 
ในคราวท่ีไมกําหนด  ควรเพียงกาลท่ีตนไมทั้งหลายยังทรงอยู.  ตน 
ไมเหลาอ่ืนแมใด  ที่เพาะแลว  ดวยพืชทั้งหลายแหงตนไมเหลาน้ัน, 
กติกาน้ันแล  ใชสําหรับตนไมเหลาน้ันดวย. 
           ก็ถาวา  เปนตนไมที่เพาะปลูกในวัดอ่ืน,  สงฆในวัดซึ่งเปนผูที่ปลูก 
เทาน้ัน  เปนเจาของตนไมเหลาน้ันดวย. 
           ตนไมแมเหลาใด  อันใคร ๆ นาํพืชมาจากท่ีอ่ืน  ปลกูลงทีหลัง 
ในวัดดั้งเดิม,  สําหรับตนไมเหลาน้ัน  ตองทํากติกาอยางอ่ืน.  เมื่อ 
ทํากติกาแลว  ตนไมเหลาน้ัน  ยอมต้ังอยูในฐานเปนของบุคคล.  ควร 
บริโภคผลเปนตนตามสบาย. 
           [๖๒๔]  ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหายในวัดดั้งเดิมน้ี  ลอมโอกาสน้ัน ๆ  
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ทําบริเวณไวแลวทํานุบํารุงอยู.  ภิกษุเหลาใด  ทํานบุํารุง, ตนไมเหลา  
นั้น  ต้ังอยูในฐานเปนของบุคคลแหงภิกษุเหลาน้ัน.  ภิกษุเหลาอ่ืน 
ยอมไมไดเพ่ือบริโภค.  แตภิกษุผูทํานุบํารุงเหลาน้ัน  ตองใหสวนท่ี ๑๐ 
แกสงฆ  แลวจึงบริโภค. 
           แมภิกษุใด  เอากิ่งไมลอมรักษาไวกลางวัด  แมภิกษุนัน้  ก ็
นัยนี้แล. 
           ดวยความดีใจวา  "พระเถระมาแลว"  สามเณรท้ังหลายจึงนํา 
ผลไมนอยใหญมาถวายภิกษุผูควรยกยอง  ซึ่งไปสูวัดเกาแก.  ถาวา 
ในกาลครั้งเดิม  ภิกษุผูเปนพหุสูต  ทรงปริยัติธรรมท้ังสิ้น อยูในวัด 
นั้น.  ภิกษุนั้นพึงบริโภค  โดยไมตองมีความรังเกียจวา "ในวัดน้ี 
จักมีกติกาท่ีทําไวยั่งยืนเปนแน".  ผลไมนอยใหญในวัด  ยอมควร 
แมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค  คือไมยังธุดงคใหเสีย. 
           สามเณรท้ังหลายถวายผลไมนอยใหญเปนอันมาก  แกอาจารย 
และอุปชฌายของตน,  ภิกษุเหลาอ่ืน  เมื่อไมไดยอมโพนทนา,  การ 
โพนทนาน้ัน  ก็เปนสักวาโพนทนาเทานั้น. 
           แตถาเปนคราวที่ภิกษาฝดเคือง, ชนทั้ง ๖๐ อาศัยขนุนตนเดียว 
เลี้ยงชีวิต. ในกาลเชนนั้น  ตองแบงกันกัน  เพ่ือประโยชนจะทําการ 
สงเคราะหใหทั่วถึงกัน.  ทําเชนนี้เปนการชอบ. 
           ก็แลวัตรตามกติกา ยังไมระงับเพียงใด,  ผลไมที่ภิกษุเหลาน้ัน 
ฉันแลว เปนอันฉันแลวดวยดีแทเพียงนั้น.  ก็เม่ือไรเลา  วัตรตาม  
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กติกา  จึงจะระงับ ?.  ในกาลใด สงฆผูพรอมเพรียงประชุมกันสวด 
ประกาศวา  "ต้ังแตวันนี้ไป ภิกษุทั้งหลายจงแบงกันฉัน." 
ในกาลน้ัน  วัตรตามกติกา  ยอมระงับ.  อน่ึง  ในวัดที่มีภิกษุรูปเดียว 
เมื่อคําประกาศ  แมอันภิกษุรูปเดียวประกาศ  กติกาเดิม  ยอมระงับ 
เหมือนกัน. 
           ถาวา  เมื่อกติการะงับแลว  สามเณรท้ังหลายหาไดยังผลไม 
ทั้งหลายใหหลนจากตนไม  หาไดเก็บผลไมจากพ้ืนดินถวายภิกษุทั้งหลาย 
ไม,  เที่ยวเหยียบย่ําผลไมที่หลนแลวเสียดวยเทา.  สงฆพึงเพิ่มผลไม 
ใหแกสามเณรเหลาน้ัน ต้ังแตเสี้ยวท่ี ๑๐  จนถึงกึ่งสวนแหงผลไม. 
เพราะไดเพ่ิมสวน   พวกเธอจักนํามาถวายแนแท. 
           [๖๒๕]  ในคราวท่ีภิกษากลับหาไดงายอีก  เมื่อกัปปยการก 
ทั้งหลาย  มาทําการลอมดวยกิ่งไมเปนตน  รักษาตนไมไว  ไมตองให 
สวนเพ่ิมแกพวกสามเณร  พึงแบงกันบริโภค. 
           ชนทัง้หลาย  จากบานรอบวัดคิดวา  "ในวัดมีผลไมนอยใหญ" 
จึงมาขอ  เพ่ือประโยชนแกคนไขหรือหญิงมีครรภวา  "ขอทานจง 
ใหมะพราว ๑ ผล,  จงใหมะมวง  ๑ ผล  จงใหขนุนสํามะลอ ๑ ผล;" 
ถามวา  "ควรใหหรือไมควร ?"  ตอบวา  "ควรให."  เพราะวา 
เมื่อภิกษุทั้งหลายไมให  พวกเขาจะพากันเสียใจ. แตเมื่อจะให  ตอง 
ใหประชุมสงฆ  สวดประกาศเพียงครั้งท่ี ๓  ทําอปโลกนกรรมให 
หรือพึงทํากติกวัตรต้ังไว.  
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           ก็แลกติกวัตรนั้น  อันสงฆพึงทําอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆวา  "ชนทั้ง 
หลาย  จากบานรอบวัดมาขอผลไมนอยใหญ  เพ่ือประโยชนแกคนไข 
เปนตน, การท่ีไมหามชนเหลาน้ัน  ผูถอืเอามะพราว ๒ ผล  ตาล ๒ ผล 
ขนุน  ๒ ผล  มะมวง ๕ ผล  กลวย  ๕ ผล  และการที่หามชนเหลาน้ัน 
ผูถือเอาผลไมจากตนไมโนน  ชอบใจแกภิกษุสงฆ"  ดังน้ี  พึงสวด ๓ ครั้ง. 
จําเดิมแตนั้น  ชนเหลาน้ัน  เมื่อระบุชือ่คนไขเปนตนขอ  อันภิกษุทั้ง 
หลายไมพึงกลาววา  "เอาเถิด."  แตพึงบอกวัตรวา "สงฆไดตกลง 
ไมหามชนทั้งหลาย  ผูถือเอาผลมะพราวเปนตน  โดยจํากัดชื่อน้ี และ 
ผูถือเอาผลไมจากตนไมโนน."  แตไมพึงเที่ยวตามบอกวา "มะมวง 
ตนนี้  มีผลอรอย  ทานจงเก็บจากตนนี้." 
           อน่ึง  ภิกษุผูอันสงฆสมมติแลว  พึงใหกึ่งสวนแกชนเหลาน้ัน 
ผูมาแลวในเวลาแบงผลไม.  ภิกษุที่สงฆไมไดสมมติ พึงอปโลกนให. 
บุคคลผูสิ้นสะเบียงก็ดี พอคาเกวียนผูจะเดินทางก็ดี  อิสรชนอืน่ก็ดี 
มาขอ  พึงอปโลกนให.  [๖๒๖]  เม่ือเขาเก็บกินโดยพลการ  ก็ไมพึง 
หาม.  เพราะเขาโกรธแลว จะพึงตัดตนไมเสียก็ได  จะพึงทําความ 
ฉิบหายอยางอ่ืนก็ได. เมื่อเขามายังบริเวณสวนตัวบุคคล  ขอโดย 
ชื่อคนไข  ภิกษุผูเปนเจาของ  พึงบอกวา  "ฉันปลกูไวเพ่ือประโยชน 
แกรมเงาเปนตน,  ถาผลมี  ทานจงรูเองเถิด." 
           ก็ถาวา  ตนไมทั้งหลายมีผลดก.  ภิกษุเอาหนามสะไว  ฉันผล 
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เปนคราว ๆ,  ภิกษุนั้น  เมือ่ไมหวังตอบแทนแลว  ก็พึงให. เมื่อเขา  
เก็บเอาโดยพลการ  ก็ไมพึงหาม. เหตุในขอท่ีไมควรหามน้ี  ขาพเจา 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัแล.  
           สวนผลไมของสงฆมี  แตไมไดรับการบํารุง.  หากวา  ภิกษุ 
บางรูปบํารุงสวนน้ัน  ดวยมุงวัตรเปนใหญ,  สวนน้ันยังคงเปนของ 
สงฆ.  แมถาวา  สงฆมอบใหเปนภาระของภิกษุผูสามารถบางรูปวา 
"สัตบุรุษ  ทานจงชวยบํารุงสวนนี้ใหเถิด,"  หากภิกษุนั้น  บํารุงดวย 
มุงวัตร,  แมอยางนี้  ก็ยังเปนของสงฆ.  แตสงฆพึงใหสวนเพ่ิมเพียง 
เสี้ยวท่ี ๓  หรือกึ่งสวน  แกภิกษุนั้นผูหวังสวนเพ่ิม. 
           ก็แลเมื่อเธอกลาววา  "เปนกรรมหนัก"  แลวไมปรารถนา 
ดวยสวนเพ่ิมเพียงเทาน้ัน  ภิกษุทั้งหลายพึงกลาวบางวา "ทานจงทํา 
ผลไมทั้งหมดใหเปนของทานคนเดียว  จงใหเพียงสวนท่ี ๑๐  เปนสวน 
มูลคา  แลวบํารุงเถิด."  แตไมพึงใหดวยอํานาจขาดมูลคา  เพราะ 
สวนน้ันเปนครุภัณฑ. 
           ภิกษุผูใหสวนแหงมูลคาแลวฉันนั้น  ใหสรางเสนาสนะท่ีอยูซึ่ง 
ยังไมไดสรางบาง  ทํานุบํารุงเสนาสนะท่ีเขาสรางไวแลวบาง  แลว 
มอบสวนแกพวกนิสสิต. แมพวกนิสิตนั้น  ก็พึงใหสวนแหงมูลคา. 
           ก็ภิกษุทั้งหลายสามารถจะบํารุงเองในกาลใด,  ในกาลน้ัน  สงฆ 
ไมพึงใหภิกษุเหลาน้ันบํารุง,  ไมพึงหาม  ในกาลท่ีผลไมอันพวกเธอได 
บํารุงแลว.  พึงหามในเวลาที่เริ่มจะบํารุงเทาน้ัน.  พึงกลาววา "พวก 
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ทานไดฉันมากแลว,  บัดนี้อยาบํารุงเลย,  ภิกษุสงฆจักบํารุงเอง."  
           ก็ถาวา  ผูบํารุงดวยมุงวัตรก็ไมมี [๖๒๗]  ผูบํารุงดวยหวังสวน 
เพ่ิมก็ไมมี,  ทั้งสงฆก็ไมสามารถจะบํารุงเองไซร; ภิกษุรูป  ๑  ไม 
เรียนสงฆกอน  บํารุงเองทําใหเจริญแลวหวังสวนเพ่ิม, สวนเพ่ิมอัน 
สงฆพึงเพ่ิมใหดวยอปโลกนกรรม. 
           อปโลกนกรรมแมทั้งปวงน้ี  จัดเปนกรรมลกัษณะแท.  อปโลกน- 
กรรม  ยอมถงึฐานะ  ๕ เหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
                                    [ญัตติกรรม] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัย  ในประเภทแหงฐานแหงญัตติกรรม 
ดังตอไปนี้ :- 
           วาจาสําหรับเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา  อยางนี้วา  "ขอสงฆ 
จงฟงขาพเจา  ผูมีชื่อน้ีเปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีอายุชื่อนี้ 
ขาพเจาสอนซอมเขาแลว,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว  ขอผูมี 
ชื่อน้ีพึงมา  เพราะฉะนั้น  ผูมีชื่อน้ีอันขาพเจาพึงเรียกวา  "เจาจงมา" 
ดังน้ี  ชื่อวาโอสารณา. 
           วาจาสําหรับถอนภิกษุผูธรรมกถึกออก  ในอุพพาหิกวินิจฉัย 
อยางนี้วา "ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา,  ภิกษุผูมีชื่อน้ีรูปนี้เปน 
ธรรมกถึก,  สูตรของพระธรรมกถึกนี้ หามาไม,  วิภังคแหงสูตร 
ก็หามาไม,  เธอไมพิจารณาอรรถ  คานอรรถดวยเงาแหงพยัญชนะ, 
ถาความพรั่งพรอมของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,  พึงถอนภิกษุชื่อน้ีออก 
  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 987 

เสีย  พวกเราท่ีเหลือพึงระงับอธิกรณนี้"  ดังน้ี  ชื่อวานิสสารณา.  
           ญัตติที่ต้ังดวยอํานาจอุโบสถกรรมอยางนี้วา  "ทานผูเจริญขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆ 
ถึงท่ีแลว,  สงฆพึงทําอุโบสถ"  ดังน้ี  ชื่อวาอุโบสถ. 
           ญัตติที่ต้ังดวยอํานาจปวารณากรรมอยางนี้วา  "ทานผูเจริญขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา  ปวารณาวันนี้ที่ ๑๕,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆ 
ถึงท่ีแลว,  สงฆพึงปวารณา"  ดังน้ี  ชือ่วาปวารณา. 
           [๖๒๘]  ญัตติที่ต้ัง  เพ่ือสมมติตนเองหรือผูอ่ืนอยางนี้วา "ทาน 
 ูผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ผูมีชื่อน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะของ 
ทานผูมีชื่อน้ี,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาพึงสอน 
ซอมผูที่มีชื่อน้ี."  ดังน้ีก็ดี,  วา  "ถาความพรั่งพรอมของภิกษุถึงท่ีแลว, 
ผูมีชื่อน้ี  พึงสอนซอมผูที่มีชื่อน้ี"  ดังน้ีก็ดี, วา  "ถาความพรั่งพรอม 
ของสงฆถึงท่ีแลว,  ขาพเจาพึงถามอันตรายิกธรรมกะผูมีชื่อน้ี"  ดัง 
นี้ก็ดี,  วา  "ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว, ผูมีชื่อน้ี  พึงถาม 
อันตรายิกธรรมกะผูมีชื่อน้ี"  ดังน้ีก็ด,ี  วา "ถาความพรั่งพรอมของ 
สงฆถึงท่ีแลว,  ขาพเจาพึงถามวินัยกะผูมีชื่อน้ี"  ดังน้ีก็ดี, วา "ถา 
ความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว, ผูมีชื่อน้ี  พึงถามวินัยกะผูมีชื่อนี้ " 
ดังน้ีก็ดี  วา "ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว, ขาพเจาอันผูมีชื่อ 
นี้ถามวินัยแลว  ขอวิสัชนา" ดังน้ีก็ดี, วา   "ถาความพรั่งพรอม 
ของสงฆถึงท่ีแลว  ผูมีชือ่น้ี อันผูมีชื่อน้ีถามวินัยแลว  พึงวิสัชนา  
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ดังน้ีก็ดี  ชื่อวาสมมติ.  
           การคืนบริขารมีจีวรและบาตรท่ีภิกษุอ่ืนเสียสละเปนตน  อยาง 
นี้วา  "ทานผูเจริญ  ของสงฆจงฟงขาพเจา  จีวรนี้  ของภิกษุผูมีชื่อน้ี 
เปนนิสสัคคีย  อันเธอสละแลวแกสงฆ, ถาความพรั่งพรอมของสงฆ 
ถึงท่ีแลว  สงฆพึงคืนจีวรนี้  แกภิกษุมชีื่อน้ี,"  วา "ถาความพรั่งพรอม 
ของทานทั้งหลายถึงท่ีแลว.  ทานท้ังหลายพึงคืนจีวรนี้  แกภิกษุผูมี 
ชื่อน้ี  "  ดังน้ี ชื่อวาการให. 
           การรบัอาบัติอยางนี้  คือ  ภิกษุผูฉลาดสามารถพึงประกาศวา 
"ทานผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุผูมีชื่อน้ี  รปูนี้  ระลึกไดเปด 
เผย  ทําใหต้ืน  แสดงอาบัติ,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว, 
 ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุผูมีชื่อน้ี,"  "ถาความพรั่งพรอมของ 
ทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,  ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุผูมีชื่อน้ี,"  เธอ 
อันภิกษุนั้นพึงกลาววา  "ทานเห็นหรือ ?"  เมื่อเธอตอบวา  "ขอ 
รับ  ขาพเจาเห็น"  พึงกลาววา  "ทานพึงสํารวมตอไป" ดังน้ีชื่อ 
วาการรับ. 
           ปวารณาท่ีสงฆทําอยางนี้  คือ  ภิกษุเจาถิ่นผูฉลาดสามารถพึง 
ประกาศวา  "ขอทานท้ังหลายผูเจาถิ่น  จงฟงขาพเจา,  ถาความพรั่ง 
พรอมของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,  บัดนี้  เราทั้งหลายพึงทําอุโบสถ  พึง 
สวดปาฏิโมกข  [๖๒๙] พึงปวารณา  ในกาฬปกษอันจะมาขางหนา." 
ภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุเหลาน้ัน  เปนผูกอความบาดหมางกัน  กอความ 
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ทะเลาะกัน  กอนการวิวาทกัน  กออธกิรณในสงฆ  หนวงอยูตลอด 
กาฬปกษนั้นไซร  ภิกษุเจาถิ่นผูฉลาดสามารถพึงประกาศใหภิกษุเจา 
ถิ่นทั้งหลายทราบวา  "ขอทานท้ังหลายผูเจาถิ่น  จงฟงขาพเจา,  ถา 
ความพรั่งพรอมของทานทั้งหลายถึงท่ีแลว,  บัดนี้  เราทั้งหลาย  พึง 
ทําอุโบสถ  พึงสวดปาฏิโมกข,  พึงปวารณาในชุณหปกษอันจะมา 
ขางหนา"  ดังน้ี  ชื่อวาเลื่อนปวารณาออกไป. 
           ญัตติที่ครอบท่ัวไป  อันเปนตนแหงญัตติทั้งปวง ซึ่งกระทํา 
ดวยติณวัตถารกสมถะอยางนี้  คือ  ภิกษุทุกๆ  รูปพึงประชุมในที่เดียว 
กัน,  ครั้นประชุมกันแลว  ภิกษุผูฉลาดสามารถพึงประกาศใหสงฆ 
ทราบวา  "ทานผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา,  เมื่อเราทั้งหลายเกิด 
ความบาดหมางกัน  ทะเลาะกัน  วิวาทกันอยู   ไดประพฤติอัชฌาจาร 
ไมสมควรแกสมถะเปนอันมาก  ตางกลาวซัดกัน, ถาเราท้ังหลายจะ 
พึงปรับกันและกัน ดวยอาบัติเหลาน้ี, ขอน้ันจะพึงเปนอธิกรณ 
ก็ได,  อธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความรุนแรง  เพ่ือความรายกาจ 
เพ่ือความแตกกัน,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึง 
ระงับอธิกรณนี้  ดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบัติมีโทษล่ํา  เวนอาบัติที่ 
เนื่องดวยคฤหัสถเสีย"  ดงันี้  ชื่อวากรรมลักษณะ. 
           ญัตติ  ๒  นับฝายละ  ๑  ญัตติ  ตอจากสัพพสังคาหิกาญัตตินั้นไป 
ก็เหมือนกัน. 
           ญัตติกรรมมีประเภทตามท่ีกลาวแลว  ยอมถึงฐานะ ๙ เหลาน้ี  
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คือ  โอสารณา  นิสสารณา  อุโบสถ  ปวารณา  สมมติ การให  การ  
รับ  การเส่ือมปวารณาออกไป  และกรรมลักษณะเปนที่ ๙ ดวย 
ประการฉะน้ัน. 
                                  [ญัตติทุติยกรรม] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในประเภทแหงฐานะแหงญัตติทุติยกรรม 
ดังตอไปนี้ :- 
           พึงทราบนิสสารณาที่พระผูมีพระภารตรัสไวในขันธกะ  ดวย 
อํานาจควํ่าบาตรแกวัฑฒลิจฉวี  และโอสารณาท่ีตรัสดวยอํานาจหวาย 
บาตรแกวัฑฒลิจฉวีนั้นแล. 
           [๖๓๐]  พึงทราบสมมติ  เนื่องดวยสมมติเหลาน้ี  คือ  สมมติ 
สีมา  สมมติแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร  สมมติสันถัต  สมมติพระ 
ภัตตุทเทสก  สมมติภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ  สมมติภิกษุผูรักษา 
เรือนคลัง สมมติภิกษุผูรับแจกจีวร สมมติภิกษุผูแจกจีวร  สมมติภิกษุ 
ผูแจกยาคู   สมมติภิกษุผูแจกของเค้ียว  สมมติภิกษุผูแจกผลไม 
สมมติภิกษุผูแจกของเล็กนอย  สมมติภิกษุผูรับผา  สมมติภิกษุผู 
ปตตคาหาปกะ  สมมติภิกษุผูใชคนวัด  สมมติภิกษุผูใชสามเณร. 
           การให พึงทราบดวยอํานาจการใหจีวรกฐิน  และใหจีวรมรดก. 
           การถอน พึงทราบดวยอํานาจการรื้อกฐิน. 
           การแสดง  พึงทราบดวยอํานาจแสองพ้ืนที่สรางกุฎี  และพื้นที่ 
สรางวิหาร.  
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           กรรมลักษณะ  พึงทราบดวยอํานาจญัตติทุติยกรรมวาจา ๒ ที่ 
ทานกลาวไวในติณวัตถารสมถะ  คือ  เวนญัตติ  ๓  อยาง  คือ  สพัพ- 
สังคาหิกาญัตติ  และญัตติในฝายหน่ึง  ๆ  ฝายละ  ๑  ญัตติเสีย  ไดแก 
กรรมวาจาอีกฝายละ ๑. 
           ญัตติทุติยกรรม  ยอมถึงฐานะ  ๗ นี้  ดวยประการน้ี. 
                                  [ญัตติจตุตถกรรม] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในประเภทแหงฐานะแหงญัตติจตุตถกรรม 
ดังตอไปนี้ :- 
           นิสสารณา  พึงทราบดวยอํานาจกรรม ๗ อยาง  มีตัชชนียกรรม 
เปนตน.  โอสารณา  พึงทราบดวยอํานาจการระงับกรรมเหลาน้ันแล. 
           สมมติ  พึงทราบดวยอํานาจสมมติภิกษุผูสอนภิกษุณี. 
           การให  พึงทราบดวยอํานาจการใหปริวาสและใหมานัตต. 
           นิคคหะ  พึงทราบดวยอํานาจมูลายปฏิกัสสนกรรม. 
           สมนุภาสนา  พึงทราบดวยอํานาจสมนุภาสนา  ๑๑  อยางเหลาน้ี 
คือ  อุกขิตตานุวัตตกสิกขาบท  ยาวตติยกสิกขาบท  ๘  (ของภิกษุณี) 
อริฏฐสิกขาบท  และจัณฑาลีสิกขาบท  ยาวตติยกสิกขาบทน้ัน 
เหลาน้ี. 
           สวนกรรมลักษณะ  พึงทราบดวยอํานาจแหงอุปสมบทกรรม 
และอัตภานกรรม. 
           ญัตติจตุตถกรรม  ยอมถึงฐานะ  ๗ เหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
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           [๖๓๑]  พระอุบาลีเถระ  ครั้นแสดงธรรม  กรรมวิบัติ และ  
ความถึงประเภทแหงฐานะแหงกรรมทั้งหลาย  ที่เวนจากวิบัติดวย 
ประการอยางนี้แลว  บัดนี้  จะแสดงจํานวนแหงสงฆผูกระทํากรรม 
เหลาน้ัน  จึงกลาวสืบไปวา  "ในกรรมท่ีสงฆจตุวรรคพึงทํา"  เปน 
อาทิ.  เนื้อความแหงคําน้ัน  บัณฑิตพึงทราบ  โดยนัยที่ไดกลาวแลว 
ในวัณณนาแหงกรรมวิบัติโดยปริสะน่ันเที่ยว  ฉะนี้แล. 
                             พรรณนากัมมวัคค  จบ. 
                  [ประโยชนแหงการบัญญัติสิกขาบท] 
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระ  ไดเริ่มคําวา  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ 
เปนตน  เพ่ือแสดงอานิสงส  ในการท่ีทรงบัญญัติสิกขาบทท้ังหลาย 
ซึ่งเปนที่ต้ังแหงกรรมเหลาน้ัน.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  หลายบทวา  ทิฏธมมฺิกาน  อาสวาน 
สวราย  มีความวา  เพ่ือประโยชนแกการระวัง  คือ  เพ่ือประโยชน 
แกการปด  ซึ่งเวรอันเปนไปในทิฏฐธรรม  ๕  มปีาณาติบาตเปนตน. 
           หลายบทวา  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  มีความวา 
เพ่ือประโยชนแกการกําจัด  คือ  เพ่ือประโยชนแกการตัดขาด  ไดแก 
เพ่ือประโยชนแกการไมเกิดข้ึน  แหงเวรอันเปนไปในสัมปรายภพ 
กลาวคือวิปากทุกข. 
           หลายบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  เวราน  สวราย  มีความวา  เพ่ือ 
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ประโยชนแกการปดซึ่งเวร  ๕  เหลาน้ันแล.  
           สองบทวา  สมฺปรายิกาน  เวราน  มีความวา  เพ่ือประโยชน 
แกการกําจัดวิปากทุกขเหลาน้ันแล. 
           หลายบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  วชฺชาน  สวราย  มีความวา 
เพ่ือประโยชนแกการปดซึ่งเวร ๕ เหลาน้ัน. 
           สองบทวา  สมฺปรายิกาน  วชฺชาน  มีความวา  เพ่ือความประโยชน 
แกการกําจัดวิปากทุกขเหลาน้ันแล.  จริงอยู  วิปากทุกขนั่นแล  อัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "โทษ"  ในท่ีนี้  ก็เพราะเปนธรรมอันบัณฑิต 
พึงเวน. 
           สองบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  ภายาน  มีความวา  ภัยเหลาน้ี  คือ 
ความติ  การโจท  กรรมมตัีชชนียกรรมเปนตน  การงดอุโบสถและ 
ปวารณา  กรรมที่ประจานความเสียหาย  ชื่อวาภัยเปนไปในทิฏฐ- 
ธรรม,  เพ่ือประโยชนแกการระวังภัยเหลานั้น, 
           สวนภัยเปนไปในสัมปรานภพ  ก็คือวิปากทุกขนั่นเอง,  เพ่ือ 
ประโยชนแกการระวังสัมปรายิกภัยเหลาน้ัน. 
           สองบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  อกุสลาน  มีความวา  เพ่ือ 
ประโยชนแกการระวังอกุศล  มีเวร ๕  และอกุศลกรรมบถ  ๑๐  เปน 
ประเภท. 
           [๖๓๒]  อนึ่ง  วิปากทุกขนั่นเอง  ทานกลาววา  "อกุศลเปนไป 
ในสัมปรายภพ"  เพราะอรรถวาไมปลอดภัย, เพ่ือประโยชนแกการ  
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กําจัดอกุศลเหลาน้ี.    
           สองบทวา  คิหีน  อนุกมฺปาย  มีความวา  เพ่ือประโยชนที่จะ 
อนุเคราะหแกคฤหัสถทั้งหลาย  ดวยอํานาจรักษาศรัทธาไว. 
           สอบทวา  ปาปจฺฉาน  ปกฺขุปจฺเฉทาย  มีความวา คณโภชน- 
สิกขาบท  อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว  เพ่ือประโยชนที่จะทําลาย 
การควบคุมกันเปนพวก  แหงบุคคลผูมีความปรารถนาลามกท้ังหลาย. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น. 
           ก็ในขอท่ียังเหลืออยูนี้  จะพึงมีคําใดท่ีขาพเจาควรกลาว, คํา 
ทั้งปวงน้ัน  ขาเจาไดกลาวไวในวัณณนาแหงปฐมปาราชิกเสร็จแลว 
ฉะน้ีแล. 
                          บรรยายประโยชนในสิกขาบท  จบ. 
                                [พรรณานาปญญัตติวัคค] 
           บรรดาธรรมมีปาฏิโมกขเปนตน    ปาฏิโมกขุทเทสของภิกษุมี ๕ 
อยาง,  ของภิกษุณีมี ๔ อยาง. 
           บรรดากรรมมีใหปริวาสเปนตน  สองบทวา  โอสารณีย 
ปฺตฺต  มีความวา  โอสารณียกรรม  ทรงบัญญติัสําหรับภิกษุ 
ผูประพฤติในวัตร  ๑๘  หรือ  ๔๓. อธิบายวา  ภิกษุอันสงฆยอมเรียก 
เขาหมู  ดวยกรรมใด  กรรมนั้นทรงบัญญัติแลว.  
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           สองบทวา  นิสฺสารณีย  ปฺตฺต  มีความวา ภิกษุผูกอความ 
บาดหมางเปนตน  อันสงฆยอมขับออกจากหมูดวยกรรมใด  กรรมนั้น 
ทรงบัญญัติแลว.  
                              [อานิสงสแหงบัญญัติ] 
           บรรดาบทมีบทวา  อปฺตฺเต  เปนตน  สองบทวา  อปฺตฺเต 
ปฺตฺต มีความวา  กองอาบัติทั้ง ๗ ชื่อวาบัญญัติ  ในสิกขาบท 
ที่ใคร ๆ  ไมไดบัญญัติในระหวาง  นอกจากพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธะ 
พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธะ  และพระกัสสปสัมมาสัมพุทธ. 
           วินีตกถามีมักกฏวัีตถุเปนตน  ชื่อวาอนุบัญญัติ   ในสกิขาบท 
ที่ทรงบัญญติัไวแลว.   
           คําท่ีเหลือ  ในบทท้ังปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                            พรรณนาอานิสังสวัคค  จบ. 
                                   [วาดวยประมวล] 
           บัดนี้  พระอุบาลี  กลาวคําวา  นว  สงฺคหา  เปนตน  เพ่ือ 
แสดงประมวลสิกขาบทท้ังปวงเปน ๙ สวน  โดยอาการแตละอยาง. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วตฺถุสงฺคโห  ไดแก  ประมวล 
ดวยวัตถุ.  
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           [๖๓๒]  เน้ือความเฉพาะบท  แมในที่หลือ  ก็พึงทราบ  
อยางนี้. 
           ก็ในบทวา  วตฺถุสงฺคโห เปนตนนี้  มีอัตถโยชนา  ดังตอไปนี้:- 
           ประมวลดวยวัตถุ  พึงทราบกอนอยางนี้วา  "ก็สิกขาบทท้ังปวง 
ชื่อวาพระผูมีพระภาคทรงประมวลดวยวัตถุ  เพราะเหตุวา  ไมมีแมแต 
สิกขาบทเดียวที่ทรงบัญญติั  ในเพราะเหตุมิใชวัตถุ." 
           อน่ึง  ประมวลดวยวิบัติ  พึงทราบอยางนี้วา  "เพราะเหตุที่ 
อาบัติ  ๒ กอง  ทรงประมวลดวยสีลวบิัติ, อาบัติ  ๕ กอง  ทรงประมวล 
ดวยอาจารวิบัติ,  ๖  สิกขาบท  ทรงประมวลดวยอาชีววิบัติ  ฉะน้ัน 
สิกขาบทแมทั้งปวง ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยวิบัติ." 
           อน่ึง  ประมวลดวยอาบัติ  พึงทราบอยางนี้วา "เพราะเหตุที่ 
ไมมีแมแตสิกขาบทเดียว ซึ่งพนจากอาบัติ  ๗  กอง  ฉะน้ัน สิกขาบท 
ทั้งปวง  ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยอาบัติ." 
           อน่ึง  ประมวลดวยนิทาน  พึงทราบอยางนี้วา  "สิกขาบทท้ังปวง 
ทรงบัญญัติแลวใน ๗ นคร  เพราะฉะนั้น  ชื่อวาทรงประมวลแลว 
ดวยนิทาน." 
           อน่ึง  ประมวลดวยบุคคล  พึงทราบอยางนี้วา  "เพราะเหตุ 
ที่ไมมีแมแตสิกขาบทเดียว  ที่ทรงบัญญัติในเมื่อไมมีบุคคลผูประพฤติ 
ลวง  ฉะนั้น สิกขาบทท้ังปวง  ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยบุคคล." 
           อน่ึง  สิกขาบทท้ังปวง  ทรงประมวลแลว  ดวยอาบัติ  ๕ กอง  
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และ  ๗  กอง.  สิกขาบทท้ังหมดน้ัน  เวนจากสมุฏฐาน  ๖ เสีย  ยอม 
เกิดไมได  เพราะฉะนั้น  ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยสมุฏฐาน. 
           อน่ึง  สิกขาบทท้ังปวง  ทรงประมวลแลว  ดวยอาปตตาธิกรณ 
ในบรรดาอธิกรณ  ๔.  สกิขาบทท้ังปวง ยอมถึงความระงับดวยสมถะ ๗ 
เพราะฉะนั้น ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยสมถะ. 
           แมประมวลดวยกอง  อธิกรณ  สมุฏฐาน  และสมถะ  ในบทวา 
ขนฺธสงฺคโห เปนอาทินี้  ก็พึงทราบอยางนี้. 
           คําท่ีเหลือ  มีนัยดงักลาวแลวในหนหลังน่ันแล  ฉะนี้แล 
                         พรรณนาสังคหวัคค  ในอัฏฐกถาวินัย 
                                   ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ. 
                            และพรรณนาบทท่ีมีเน้ือความไมต้ืน 
                                แหงคัมภีรบริวาร  ก็จบดังน้ีแล. 
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                            [ วินยัฏฐกถาวสานคาถา] 
           พระโลกนาถผูชํานะ เมื่อจะทรงแนะนําบุคคลผูควรแนะนํา ได 
ตรัสวินัยปฎกใด  ซึ่งแสดงจําแนกโดยอุภโตวิภังค  ขันธกะ  และ 
บริวาร,  อรรถกถาชื่อสมัตปาสาทิกาแหงวินัยปฎกน้ัน  จบบริบรูณ 
แลว  โดยคันถะประมาณ  ๒๗,๐๐๐ ถวน  ดวยลําดับแหงคําเพียง 
เทาน้ีแล. 
           ในคําท่ีวา  "อรรถกถาวินัย  ปลกูความเลื่อมใสรอบดาน"  นั้น 
มีคําอธิบายในขอท่ีอรรถกถาชื่อสมัตปาสาทิกา  เปนคัมภีรปลูกความ 
เลื่อมใสรอบดาน  ดังนี้:- 
           ในสมันตปาสาทิกาน้ี  ไมปรากฏคํานอยหน่ึงไมนาเลื่อมไมนาเลื่อมใส 
แกวิญูชนทั้งหลายผูพิจารณาอยู  โดยสืบลําดับแหงอาจารย  โดย 
แสดงประเภทแหงนิทานและวัตถุ  โดยเวนลัทธิของฝายอ่ืน โดย 
ความหมดจดแหงลัทธิของตน  โดยชาํระพยัญชนะใหหมดจด  โดย 
เนื้อความเฉพาะบท  โดยลําดับแหงบาลีและโยชนา  โดยวินิจฉัยใน 
สิกขาบท และโดยแสดงประเภทแหงนัยที่สมแกวิภังค  เพราะฉะนั้น 
อรรถกถาแหงวินัย  ซึ่งพระโลกนาถ  ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลก ผู 
ฉลาดในการฝกชนที่ควรแนะนํา ไดตรัสไวแลวอยางนั้นนี้  จึงบงนาม 
วา  "สมันตปาสาทิกา" แล. 
           ขาพเจาเมื่ออยูที่ปราสาท  อันหอมลอมดวยกําแพงทองสะพรั่ง 
ดวยตนไมมีรมเงาอันเย็น  มีสระน้ําพรอมอยู  เปนที่รื่นรมยใจ  
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[๖๓๕]  ซึ่งอุบาสกผูปรากฏนามวา  มหานิคมสามี  ผูเกิดในสกุลสูง 
เลื่อมใสมนพระรัตนตรัย  ดวยศรัทธาไมอากูล  บํารุงพระสงฆทุกเม่ือ 
ไดสรางไวใกลเรือนเปนที่บําเพ็ญเพียรอันสูงลิ่ว  ซึ่งภิกษุสงฆผูมี 
จาริตสีลอันสะอาดอาศัยอยู  ที่ต้ังอยูทางดานใตแหงมหาวิหาร  อัน 
ประดับดวยตนมหาโพธิของพระศาสดา  ซึ่งประดิษฐานอยูบนภูมิภาค 
ในอุทยานมีนามวามหาเมฆวัน  (ขาพเจา)  ไดฟงอรรถกถาซึ่งพระ 
เถระในเกาะสีหล  ไดรจนาไวทั้ง ๓ คัมภีร  เหลาน้ีคือ  มหาอรรถกถา 
มหาปจจรีย  และกุรุนที  ในสํานักพระเถระผูปรากฏโดยนามวา  "พุทธ- 
มิตต"  ซึ่งเปนนักปราชญรูทั่วถึงพระวินัย  มชีื่อเสียง  มาคํานึงถึง 
พระพุทธสิริเถระผูศีลและอาจาระอันสะอาด  จึงไดเริ่มรจนาอรรถ- 
กถาวินัยอันใด  ซึ่งใหสําเร็จประโยชน,  อรรถกถาวนิัยนี้  ขาพเจา 
ไดเริ่มรจนา  ในปที่ ๒๐  ถวน  ซึ่งเปนปที่เกษมมีชัน  ของพระ- 
เจาสิริบาล  ผูเปนที่อาศัยแหงสิริ  มีพระยศ ทรงปกครองลังกาทวีป 
ทั้งส้ิน  ใหปราศจากเสี้ยวหนาม  สําเร็จเรียบรอยเมื่อยางเขา 
ปที่ ๒๑. 
           อรรถกถาวินัยนี้  เขาถึงความสําเร็จได  ในโลกซึ่งคับค่ังดวย 
อุปทวะ  โดยกาลเพียงปเดียว  โดยปราศจากอุปทวะฉันใด,  ความ 
ริเริ่มทั้งปวง  ที่อิงอาศัยธรรม  หางอุปทวะของสัตวโลกทั้งมวล  จงพลัน 
สําเร็จฉันนั้นเถิด. 
           อน่ึง  บุญใด  ซึ่งขาพเจาผูมีความนับถือพระสัทธรรมมาก  
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จรนาอรรถกถานี้  เพ่ือใหพระธรรมต้ังอยูยั่งยืน  ไดสรางสมแลว,  
ดวยอานุภาพแหงบุญท้ังมวลนั้น  ขอสัตวทั้งปวง  จงเปนผูเสวยรส 
แหงพระสัทธรรมของพระธรรมราชาเถิด,  ขอพระสัทธรรม  จงต้ัง 
อยูตลอดกาลนานเถิด,  ขอฝนจงตกตามฤดูกาล   ยงัประชาใหชุมชื่น 
ตลอดกาลนานเถิด,  ขอพระราชา  จงปกครองแหงดิน  โดยธรรม 
เถิด  ฉะนี้แล. 
           [๖๓๖]  อรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา  อันพระเถระ  ผู 
อันครูทั้งหลายขนานนามวา  "พุทธโฆสะ"  ผูประดับดวยศรัทธา 
ปญญาและความเพียรอันบริสุทธิ์ยิ่ง  ผูรุงเรืองดวยกองคุณมีศีล 
อาจาระ  ความซื่อตรง  และความออนโยนเปนตน  ผูสามารถหย่ัง 
ลงสูชัฏ  คือ  ลัทธิของตนและลัทธิฝายอ่ืน  ผูประกอบดวยความเฉียบ 
แหลมดวยปญญา  ผูมีอานุภาพแหงญาณไมติดขัด  ในสัตถุศาสนา 
กับทั้งอรรถกถาอันตางดวยปริยัติ คือ  พระไตรปฎก  ผูรูไวยากรณ 
มาก  เปนมหากวีนักพูดประเสริฐ  พูดคําท่ีควรพูดในกาลที่ควร ๑  ผู 
ประกอบดวยถอยคําอันสละสลวยไพเราะอยางยิ่ง  ซึ่งเปลงออกโดยงาย 
ซึ่งใหเกิดแกกรณสมบัติ  ผูเปนเครื่องประดับวงศของพระเถระท้ัง 
หลาย  ผูอยูในมหาวิหาร  ผูยังเถรวงศใหสวาง  มีปญญาม่ันคงดี 
ในอุตตริมนุสสธรรม  อันประดับดวยคุณ  มีอภิญญา ๖  และปฏิสัมภิทา 
เปนตนเปนประเภท  มีปฏิสัมภิทาญาณอันแตกฉานเปนบริวาร  ผูม ี
ปญญาไพบูลยหมดจดดี  ไดรจนาแลวน้ี  จบแลว. 
 
๑.  พูดท้ังผูกท้ังแก (?)  



ประโยค๖ - ปญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย ปริวาร  วัณณนา - หนาท่ี 1001 

           แมพระนามวา  "พุทโธ"  ของพระโลกเชฏฐ  ผูมีพระหฤทัยสะอาด  
คงที่  แสวงหาคุณใหญหลวง  ยังเปนไปอยู  ในโลกตราบใด,  ขอ 
อรรถกถาวินัยนี้  จงต้ังอยู  ในโลก  แสดงนัย  เพื่อความหมดจดแหงศีล 
แกกุลบุตรทัง้หลาย  ผูแสวงหาพระนิพพานเปนที่หลีกออกจากโลก 
ตราบน้ัน  เทอญ. 
                               อรรถกถาวินัย  จบแลว. 


