
                                             คําชี้แจง  
        นวโกวาทเปนหนังสือสําหรับศึกษาความรูเบื้องตนในพระพุทธ- 
ศาสนา  ซึ่งแพรหลายมากท่ีสุด   ไดยินวาเดิมหนังสือน้ีเกิดข้ึนเมื่อครั้ง 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   เสด็จประทับอยู 
ณ  วัดมกุฏกษัตริยาราม  (พ.ศ.  ๒๔๔๒-๔)  ไดทรงเลือกแปลธรรมวินัย 
ในพระไตรปฎกสําหรับทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรในวัดนั้น  ผูศึกษาตง 
จดไปทองบนกันกอน  ตอมาเม่ือเสด็จกลับมาประทับ ณ  วัดบวรนิเวศ- 
วิหารแลว  กย็ังทรงส่ังสอนดวยวิธีนั้น  ภายหลังจึงรับสั่งใหรวบรวมขอ 
ธรรมวินัยนัน้ ๆ  พิมพข้ึนสําหรับเปนแบบเรียนธรรมวินัยของมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัยสืบมา  เพราะนวโกวาทน้ีไมไดทรงแตงอยางหนังสืออ่ืน  จึงมี 
คําแปลชื่อธรรมบางอยางในหมวดนั้น ๆ  ตางกันดวยพลความ  เหมือนกนั 
ดวยอรรถรส. 
        ในการพิมพครั้งท่ี ๙/๒๔๔๗  และครั้งท่ี  ๑๒/๒๔๕๓  ไดทรงแกไข 
เพ่ิมเติม  ตามท่ีปรากฏในคํานําน้ันแลว.  ตอมาเม่ือครั้งท่ี ๓๐/๒๔๖๘  
และครั้งท่ี ๓๗/๒๔๗๗  ก็มีแกไขเพ่ิมเติมอีก  สวนการพิมพครั้งท่ี 
๓๘/๒๔๗๙  นี้    ไดต้ังใจวาจะพยายามรักษาแบบของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจา ฯ  ไว  เพราะฉะนั้น  แมมีคําแปลชื่อธรรมตางกันบางดังกลาว 
แลว  ก็คงไวอยางนั้น  แตคําใดท่ีสันนิษฐานไดวาเคลื่อนคลาดจาก 
ฉบับเดิมเพราะการพิมพเปนตน  และเพราะประการอ่ืน  ไดปรบัคํา 
นั้น ๆ  ใหเขาแนวบาลีอรรถกถาและระเบียบ  ไมมีเพ่ิมขอธรรมอ่ืนใดข้ึนอีก 
เพราะไดเตรียมการแตงธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๑  มีอธิบายดุจธรรมวิภาค 
ปริเฉทที่ ๒  ไวสวนหนึ่งแลว  ถามีแกไขเพ่ิมเติม  จักทําในท่ีนั้น. 
        อน่ึง  เมือ่พิมพครั้งท่ี ๓๗/๒๔๗๗  พระราชสุธี  (วิจิตร  อาภากโร 
ป. ธ.  ๙)  วัดมหาธาตุ  ไดรับมอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจชําระ 
แบบเรียนใหคนหาที่มาแหงธรรมนั้น ๆ มาลงไวแผนก ๑  สวนในการ 
พิมพครั้งน้ี  กรรมการกองตําราไดคนท่ีมาเพ่ิมเติมและลงไวในท่ีสุดแหง 
ชื่อธรรมนั้น ๆ  ดวยอักษรยอนามคัมภีรและเลขหนาแหงเดียวบางหลาย 



แหงบาง  เพ่ือเปนหลักฐานและเปนประโยชนในการสอบสวน  สวนท่ียัง 
คนไมพบ  ไดปลอยวางไวกอน. 
        ถึงอยางไรก็ดี  ขาพเจาท้ังหลายไดจัดทําดวยกุศลเจตนา  หวังบูชา 
พระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  พระองคนั้น  และมุงประโยชนเกื้อกูล 
แกกุลบุตรทัง้หลาย  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                        พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ  ป.ธ. ๙ 
                                                หัวหนากองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๓  พฤศจิกายน  ๒๔๗๙ 
 
 
                                              คํานํา    
                               ( พิมพครั้งท่ี ๓๐/๒๔๖๘ ) 
           เมื่อสมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรง 
พระนิพนธหนังสือวินัยมุขข้ึนแลว  ไมทันมีโอกาสที่จะทรงแกไขสํานวน 
ความเรียงในสวนวินัยบัญญัติ ซึ่งปรากฏความแผกเพ้ียนบางบทบางตอน 
ยากในการหมายใจสังเกตรูปความเม่ือเทียบเคียงของผูแรกศึกษา  ตลอด 
เวลาจนส้ินพระชนม  เห็นสมควรท่ีจะชําระอนุโลมตามเคาเง่ือนแหง 
วินัยมุข  ขาพเจาจึงแกไขใหสอดคลองกันในสวนเคาความและคําท่ีเรียง 
นั้น ๆ  ซึ่งอาศัยคําแปลในวินัยมุขเปนหลัก. 
                                                        พระสาสนโสภณ 
วัดเทพศิรินทราวาส 
วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๘ 
 
 
                                            คํานํา 
                             ( พิมพครั้งท่ี ๑๒/๒๔๕๓ ) 



           เมื่อหนังสือน้ีฉบับท่ี ๑๑  หมดแลว  จะไดพิมพฉบับที่ ๑๒  ได 
เพ่ิมหมวดธรรมท่ีสาควรจะรูเขาอีกหลายหมวด  เพราะเห็นวาหนังสือน้ี 
ไดใชแพรหลาย  ไมเฉพาะแตภิกษุใหม  ควรจะใหความรูกวางขวาง 
ออกไป.  หมวดธรรมท่ีเพ่ิมคราวนี้  ทุกะหมวด ๒  และหมวดธรรม 
อันสงเคราะหเขาในโพธิปกขิยธรรมเปนพ้ืน.  เมื่อเพ่ิมข้ึนดังน้ี  ขอศึกษา 
ของภิกษุใหมก็มากข้ึน  ภิกษุผูมีสติปญญาพอประมาณหรือคอนขางทราม 
จะเรียนไมจบก็อาจเปนได.  เมื่อเปนเชนนี้  อุปชฌายะอาจารยผูฝกหัด 
จะงดธรรมบางหมวดท่ีไมใชสําหรับภิกษุใหม  หรือท่ีมีซ้ํากับหมวดธรรม 
อ่ืนบางแลว  ไมใชสอนกค็วร.  นอกจากนี้  คราวนี้ยังไดแกสํานวนใน 
หนังสือน้ีดวย. 
                                                กรมหลวงวชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่ ๙  สิงหาคม  ร.ศ.  ๑๒๙ 
 
 
                                               คํานํา  
                                ( พิมพครั้งท่ี ๙/๒๔๔๗ ) 
           แตเดิม  ในหนังสอืน้ี  ไมคอยใชศัพทบาลี  แตงข้ึนสําหรับเหมาะ 
แกผูเริ่มศึกษาในยุคนี้  ใชบางแตในที่จะยนความกําหนดหรือความจําเขา 
ไดดีกวาใชคําไทย  ภายหลังหนังสือน้ีแพรหลายไปในหมูญาติโยมของผู 
บวชใหม ผูไดสดับมากตางก็พอใจในความคิดแตงหนังสือน้ี  แตเห็นกัน 
โดยมากวา  ถาใชศัพทบาลีเขาดวยจะดีข้ึนอีกมาก  เหตุวา  คนชั้นผูใหญ 
เคยศึกษาในศัพทบาลี  เมื่อไมพบศัพทบาลีก็ชักใหงง.  มักตองนึกเทียบ 
ศัพทบาลีกอนจึงจะเขาใจไดตลอดดีวา  ธรรมหมวดน้ัน ๆ  เล็งเอาพระ 
บาลีหมวดน้ัน ๆ  ถึงการกําหนดหรือการจําเลา  ทานก็เห็นวาศัพทบาลี 
งายกวา  ยกข้ึนพูดก็สะดวกกวา.  หวังจะใหหนังสือน้ีเปนไปตามประสงค 
ของคนชั้นผูใหญดวย  จึงไดเติมศัพทบาลีเขาดวยในหมวดธรรมท่ีมีคํา 



บาลีสําหรับใชเฉพาะศัพท  เวนไวแตหมวดธรรมท่ีจะตองใชคําผสมเปน 
ประโยค  เชนในอภิณหปจจเวกขณะขอตนวา  ชราธมฺโมฺหิ  ชร  อนตีโต 
ซึ่งแปลวา  เรามีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได  ใน 
หมวดธรรมเชนนี้  ยังคงใชคําไทยลวนตามเดิม  จะใชประโยคบาลีเขาดวย 
ก็จะกลายเปนหนังสือสวดมนตแปลไป  ผิดกับความประสงคเดิม  จะพา 
ใหผูบวชใหมทอถอยในการศึกษาพระธรรมวินัย  ถึงศัพทบาลีที่ใชนั้น 
ก็เรียงไวตางวิธีกัน  เรียงไวขางตนก็มี  ขางทายก็มี ที่เรียงไวขางตนนั้น 
ผูเริ่มศึกษาไมถนัดกําหนดหรือจําศัพทบาลี  จะงดเสีย  กําหนดหรือจําแต 
ความไทยก็ได  ถากําหนดหรือจําไดดวย  ก็เปนอันไดความรูกวางขวาง 
ออกไป จะอานหนังสือธรรม  หรือฟงเทศนา  ก็จะกําหนดไดงายข้ึน 
ที่เรียงไวขางทายนั้น  เปนศัพทพิเศษใชเฉพาะขอความน้ัน  สมควรท่ีจะ 
รูไว.  ถึงทานผูเปนอุปชฌายะหรืออาจารย  ผูจะฝกภิกษุสามเณรบวชใน 
สํานักของตน  ก็ควรรูจักผอนปรนฝกฝนตามสมควรแกอุปนิสัยของเธอ 
ทั้งหลาย  ถือเอาความรูความเขาใจพระธรรมวินัยเปนประมาณ.  เมื่อเปน 
คราวที่ควรจะแกไขหนังสือฉบับนี้ใหม  จึงไดเพ่ิมหมวดธรราท่ีสมควร 
อันยังไมมีในน้ีเขาอีกบาง  ทั้งเรียบเรียงใหมในพวกหน่ึง ๆ  ใหลุมลึกไป 
โดยลําดับ จับแตงายไปหายาก  เพ่ือใหงายแกผูยังจะตองใชความจําเบื้อง 
หนา.  ฉบับใหมนี้ไดแกไขเพ่ิมเติมเพียงเทาน้ี. 
                                                กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่  ๓๐  มถิุนายน  ร.ศ.  ๑๒๓ 
 
 
                                            คํานํา 
                              ( พิมพครั้งท่ี ๕/๒๔๔๒ ) 
           หนังสือเลมนี้  เรยีงยอเกินประมาณดังน้ี  สําหรับภิกษุสามเณร 
บวชใหม,  เพราะผูบวชใหมยอมบวชเพียงพรรษาเดียว  คือส่ีเดือนเปน 



พ้ืน;  อุปชฌายะอาจารยผูหวังความรูแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก  ตอง 
หาอุบายส่ังสอนใหเขาไดความรูมากท่ีสุดตามแตจะเปนได,  ถาใชแบบ 
สอนท่ีพิสดาร  เรยีนรูยังไมถึงไหนก็ถึงเวลาสึก  จึงตองใชแบบยอใหจุ 
ขอความท่ีควรจะศึกษา  นี้เปนเหตุเริ่มเรียงหนังสือเลาน้ีข้ึน  หนังสือน้ี 
ถึงเปนแบบยอ  ถาเขาใจวิธีสอน  ก็ทําใหภิกษุสามเณรผูบวชใหมเขาใจ 
กวางขวางไดเหมือนกัน  ขาพเจาไดใชฝกศิษยดวยวิธีดังจะกลาวตอไปนี้. 
           ใหผูศึกษากําหนดจําหัวขอในหนังสือเลมน้ีใหไดตลอด  เอาแต 
ใจความ  ไมตองจําถึงพยัญชนะ,  แตคนอานแลวถอดใจความจําไวในใจ 
ไมได  ยังตองทองเหมือนทองสวดมนต;  กําหนดระยะให ๓  เดอืน  ( ยก 
เดือนตนไวสําหรับยุรพกิจอยางอ่ืน ),  เดือนท่ี ๒  วินัยบัญญัติ  เดือนท่ี ๓ 
ธรรมวิภาค,  เดือนทายเมื่อจวนสึก คิหิปฏิบัติ.  ผูประกอบดวยสติปญญา 
อุตสาหะกลาก็ไดเร็วกวากําหนด,  ปานกลางก็พอทันกําหนด,  ทรามก ็
ไมทันกําหนด.  ในระหวางท่ีศึกษาอยูนั้น  ในชั้นตน  เมื่อถึงกถาอะไร 
ไดสอบถามใหเลาหัวขอเหลาน้ันใหฟงจนเห็นวาข้ึนใจแลว.  สวนวินัย 
ใหผูกเปนปญหาใหตัดสิน,  ปญหานั้นใหตัดสินไดดวยเทียบตามแบบ 
เชน   " ภิกษุพยาบาลคนไข  วางยาผิด  คนไขตาย, จะตองปาราชิก 
หรือไม ? "   ผูตอบตองใครครวญดูเจตนาของผูวางยาวา  เหมือนกับ 
เจตนาของผูที่กลาวไวในแบบหรือไม ?  เทาน้ีก็ตัดสินได.  ถึงธรรมวิภาค 
และคิหิปฏิบัติก็มีปญหาถามเหมือนกัน  เชน   " อยางไร ความคบสัตบุรุษ 
เปนตน  จึงเปนเครื่องเจริญของมนุษย ? "   ในที่นี้ผูตอบตองอธิบายตาม 
ความเห็นของตนใหสมแกรูปปญหา.  อีกขอหนึ่ง   " ทรัพยที่จับจายดวย 
ประการไร  จึงไดชื่อวาเปนประโยชน ? "   ในที่นี้ตองเอากระทูความใน 
หมวดท่ีวาดวยประโยชนเกิดแตการถือเอาโภคทรัพย  มาอธิบายแกใหสม 
รูปปญหา.  เมื่อถึงกําหนด  ไดมีการสอบความรูใน ๓  อยางนั้น  เพ่ือ 
เปนอุบายใหเอาใจใสดีข้ึน. 
           ยังมีวิธีที่ชวยทําใหผูบวชใหม  ไดความรูกวางขวางออกไปกวาน้ีอีก. 
สวนวินัย  ถามปญหาใหเทียบตามแบบไมได  เชน  " ภิกษุตีเด็ด ตอง 



อาบัติอะไร ? "   ในแบบมีแตวาตีภิกษุตองปาจิตตีย.  เชนนี้ทาํใหคนควา 
ในสิกขาเลมใหญ๑  พอพบแลวก็จําไดทันที.  สวนธรรมวิภาคน้ันไดแจก 
กระทูพุทธภาษิต๒  เชน   " คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร,  ไดชื่อเสียง 
เพราะความสัตย "  วันละขอ.  แจกใหอยางเดียวกันหมด  ใหไปแตงแก 
แลวนํามาอานในท่ีประชมุในกําหนด;  ผูแตงตองตริตรองดวยนํ้าใจให 
เห็นเองกอนวา   " ความเพียรเปนเหตุ,  ความลวงทุกขเปนผล.  ความ 
สัตยเปนเหตุ,  ชื่อเสียงเปนผล; "   จึงจะเรียงความแตงมาอานได  ใน 
เวลาท่ีอาน  ตางคนก็ตางมุงฟงของกันและกัน.  เมื่อใครอธิบายดี  ก ็
จําไว,  และที่สุดไดรับวินิจฉัย  วาถูกหรือผิด.  ขอน้ีเปนเหตุใหคนควา 
ขอความในหนังสือธรรมมาอธิบาย  ไดความรูกวางขวางและตริตรองเห็น 
ความดี  เห็นความชั่ว  ดวยนํ้าใจเอง. 
           หนังสือเลมนี้  แตงข้ึนสําหรับสอนภิกษุสามเณรบวชใหมใหพอควร 
แกเวลาจะศึกษาได  จึงต้ังชื่อวา  นวโกวาท  และมขีอความแตโดยยอ ๆ 
เพียงเทาน้ี. 
                                                        กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ร.ศ.  ๑๑๘ 
 
๑.  มหาขันธก,  บุพพสิกขาวรรณนา,  วินัยมุข.   ๒.  วิธีสอนแบบนี้  ภายหลังไดทรงรวบรวม 
ข้ึนเปนหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต.  
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                                       นวโกวาท 
                                     วินัยบัญญัติ 
 
                                 อนุศาสน  ๘  อยาง   
                              นิสสัย ๔  อกรณียกิจ ๔ 
           ปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต  เรียกนิสสยั  ม ี๔ อยาง  คือ 
เที่ยวบิณฑบาต ๑  นุงหมผาบังสุกุล ๑  อยูโคนไม ๑  ฉันยาดองดวย 
น้ํามูตรเนา ๑. 
           กิจท่ีไมควรทํา  เรียกอกรณียกจิ  มี ๔ อยาง  คือ  เสพเมถุน ๑ 
ลักของเขา ๑  ฆาสัตว ๑  พูดอวดคุณพิเศษที่ไมมีในตน ๑  กิจ 
๔ อยางนี้  บรรพชิตทําไมได. 
                              สิกขาของภิกษุมี ๓ อยาง 
           คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา.  ความสํารวมกายวาจาใหเรียบรอย  ชื่อวา 
ศีล.  ความรักษาใจมั่น  ชือ่วาสมาธิ.  ความรอบรูในกองสังขาร 
ชื่อวาปญญา. 
           โทษท่ีเกิดเพราะความละเมิดในขอท่ีพระพุทธเจาหาม  เรียกวา 
อาบัติ.  อาบัตินั้นวาโดยชื่อ  ม ี๗ อยาง  คือ ปาราชิก ๑ 
สังฆาทิเสส ๑  ถลุลัจจัย ๑  ปาจิตตีย ๑  ปาฏิเทสนียะ ๑  ทุกกฏ ๑ 
ทุพภาสิต ๑  
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           ปาราชิกนั้น  ภิกษุตองเขาแลวขาดจากภิกษุ.  สังฆาทิเสสนั้น  
ตองเขาแลว  ตองอยูกรรมจึงพนได.  อาบัติอีก ๕ อยางนั้น  ภิกษุ 
ตองเขาแลว ตองแสดงตอหนาสงฆหรือคณะหรือภิกษุรูปใดรปูหน่ึงจึง 
พนได.  
           อาการท่ีภิกษุจะตองอาบัติเหลาน้ี ๖ อยาง  คือ  ตองดวยไมละอาย ๑ 
ตองดวยไมรูวาสิ่งน้ีจะเปนอาบัติ ๑  ตองดวยสงสัยแลวขืนทําลง ๑  ตอง 
ดวยสําคัญวาควรในของท่ีไมควร ๑ ตองดวยสําคัญวาไมควรในของท่ี 
ควร ๑  ตองดวยลืมสติ ๑. 
           ขอท่ีพระพุทธเจาหาม  ซึ่งยกข้ึนเปนสิกขาบท  ที่มาในพระ- 
ปาติโมกข ๑  ไมไดมาในพระปาติโมกข ๑. 
           สิกขาบทท่ีมาในพระปาติโมกขนั้น  คือ  ปาราชิก ๔  สังฆาทิเสส ๑๓ 
อนิยต ๒  นสิสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  ปาจิตตีย ๙๒  ปาฏิเทสนียะ ๔ 
เสขิยะ ๗๕  รวมเปน ๒๒๐  นับทั้งอธิกรณสมถะดวยเปน ๒๒๗. 
                                     ปาราชิก ๔         
           ๑.  เสพเมถุน ตองปาราชิก. 
           ๒.  ภิกษุถือเอาของที่เจาของเขาไมไดให  ไดราคา ๕ มาสก 
ตองปาราชิก. 
           ๓.  ภิกษุแกลงฆามนุษยใหตาย  ตองปาราชิก. 
           ๔.  ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรม  ( คือธรรมอันยิ่งของมนุษย )  ที ่
ไมมีในตน  ตองปาราชิก.  
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                                     สงัฆาทิเสส ๑๓  
           ๑.  ภิกษุแกลงทําใหน้ําอสุจิเคลื่อน  ตองสังฆาทิเสส. 
           ๒.  ภิกษุมีความกําหนัดอยู  จับตองกายหญิง  ตองสังฆาทิเสส. 
           ๓.  ภิกษุมีความกําหนัดอยู  พูดเกี้ยวหญิง  ตองสังฆาทิเสส.  
           ๔.  ภิกษุมีความกําหนัดอยู  พูดลอใหหญิงบําเรอตนดวยกาม 
ตองสังฆาทิเสส. 
           ๕.  ภิกษุชักส่ือใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน  ตองสังฆาทิเสส. 
           ๖.  ภิกษุสรางกุฎีที่ตองกอและโบกดวยปูนหรือดิน  ซึง่ไมมีใคร 
เปนเจาของ  จําเพาะเปนที่อยูของตน  ตองทําใหไดประมาณ  โดยยาว 
เพียง ๑๒  คืบพระสุคต  โดยกวางเพียง ๗ คืบ  วัดในรวมใน  และ 
ตองใหสงฆแสดงท่ีใหกอน  ถาไมใหสงฆแสดงท่ีใหก็ดี  ทําใหเกินประมาณ 
ก็ดี  ตองสังฆาทิเสส. 
           ๗.  ถาท่ีอยูซึ่งจะสรางข้ึนนั้น  มีทายกเปนเจาของ  ทําใหเกิน 
ประมาณน้ันได  แตตองใหสงฆแสดงท่ีใหกอน  ถาไมใหสงฆแสดงท่ี 
ใหกอน  ตองสังฆาทิเสส. 
           ๘.  ภิกษุโกรธเคือง  แกลงโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล 
ตองสังฆาทิเสส. 
           ๙.  ภิกษุโกรธเคือง  แกลงหาเลสโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิก 
ตองสังฆาทิเสส.  
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         ๑๐.  ภิกษุพากเพียรเพื่อจะทําลายสงฆใหแตกกัน  ภิกษุอ่ืนหาม  
ไมฟง  สงฆสวดกรรมเพื่อจะใหละขอท่ีประพฤตินั้น  ถาไมละ  ตอง 
สังฆาทิเสส 
         ๑๑.  ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั้น  ภิกษุอ่ืนหาม  
ไมฟง  สงฆสวดกรรมเพื่อจะใหละขอท่ีประพฤตินั้น  ถาไมละ  ตอง 
สังฆาทิเสส. 
         ๑๒.  ภิกษุวายากสอนยาก  ภิกษุอ่ืนหามไมฟง  สงฆสวดกรรม 
เพ่ือจะใหละขอท่ีประพฤตินั้น  ถาไมละ  ตองสังฆาทิเสส. 
         ๑๓.  ภิกษุประทุษรายตระกูล คือประจบคฤหัสถ  สงฆไลเสียจาก 
วัด  กลับวาติเตียนสงฆ  ภิกษุอ่ืนหามไมฟง  สงฆสวดกรรมเพื่อจะให 
ละขอท่ีประพฤตินั้น  ถาไมละ  ตองสังฆาทิเสส. 
                                           อนิยต ๒ 
           ๑.  ภิกษุนั่งในท่ีลับตากับหญิงสองตอสอง  ถามีคนที่ควรเชื่อได 
มาพูดข้ึนดวยธรรม ๓  อยาง  คือ  ปาราชิก หรือสังฆาทิเสส  หรือปาจิตตีย 
อยางใดอยางหนึ่ง  ภิกษุรบัอยางใด  ใหปรับอยางนั้น  หรือเขาวา 
จําเพาะธรรมอยางใด  ใหปรับอยางนั้น. 
           ๒.  ภิกษุนั่งในท่ีลับหูกับหญิงสองตอสอง  ถามีคนที่ควรเชื่อได 
มาพูดข้ึนดวยธรรม ๒  อยาง  คือ  สังฆาทิเสส  หรือปาจิตตีย  อยางใด 
อยางหน่ึง  ภิกษุรับอยางใด  ใหปรับอยางนั้น  หรือเขาวาจําเพาะ 
ธรรมอยางใด  ใหปรับอยางนั้น.  
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                  นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  แบงเปน ๓ วรรค  
                              มีวรรคละ ๑๐ สิกขาบท 
                                       จีวรวรรคที่ ๑  
           ๑.  ภิกษุทรงอติเรกจีวรไดเพียง ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง  ถาลวง 
๑๐ วันไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๒.  ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรแมคืนหน่ึง  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย 
เวนไวแตไดสมมติ. 
           ๓.  ถาผาเกิดข้ึนแกภิกษุ ๆ ประสงคจะทําจีวร  แตยังไมพอ 
ถามีที่หวังวาจะไดมาอีก  พึงเก็บผาน้ันไวไดเพียงเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง 
ถาเก็บไวใหเกินเดือนหนึ่งไป  แมถึงยังมีที่หวังวาจะไดอยู  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๔.  ภิกษุใชนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  ใหซักก็ดี  ใหยอมก็ดี  ให 
ทุบก็ดี  ซึ่งจีวรเกา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุรับจีวรแตมือนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ เวนไวแตแลก 
เปลี่ยนกัน  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถผูไมใชญาติไมใชปวารณา  ไดมา  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  เวนไวแตมีสมัยที่จะขอจีวรได  คือ เวลาภิกษุมี 
จีวรอันโจรลักไป  หรือมีจีวรอันฉิบหายเสีย.  
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           ๗.  ในสมัยเชนนั้น  จะขอเขาไดก็เพียงผานุงผาหมเทานั้น  ถาขอ 
ใหเกินกวาน้ัน  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  
           ๘.  ถาคฤหัสถที่ไมใชญาติไมใชปวารณา  เขาพูดวา  เขาจะถวาย 
จีวรแกภิกษุชื่อน้ี  ภิกษุนัน้ทราบความแลว  เขาไปพูดใหเขาถวายจีวร 
อยางนั้นอยางนี้  ที่มีราคาแพงกวาดีกวาท่ีเขากําหนดไวเดิม  ไดมา  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย.  
           ๙.  ถาคฤหัสถผูจะถวายจีวรแกภิกษุมีหลายคน  แตเขาไมใชญาติ 
ไมใชปวารณา  ภิกษุไปพูดใหเขารวมทุนเขาเปนอันเดียวกัน  ใหซื้อ 
จีวรที่แพงกวาดีกวาท่ีเขากําหนดไวเดิม  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ถาใคร ๆ  นําทรัพยมาเพ่ือคาจีวรแลวถามภิกษุวา  ใครเปน 
ไวยาวัจกรของเธอ  ถาภิกษุตองการจีวร  ก็พึงแสดงคนวัดหรือ 
อุบาสกวา   ผูนี้เปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย  ครั้นเขามอบหมาย 
ไวยาวัจกรน้ันแลว  สั่งภิกษุวา  ถาตองการจีวร  ใหเขาไปหา 
ไวยาวัจกร  ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาเขาแลวทวงวา  เราตองการจีวร  ดังนี ้
ได ๓  ครั้ง  ถาไมไดจีวร  ไปยืนแตพอเขาเห็นได ๖ ครั้ง  ถาไมได 
ขืนไปทวงใหเกิน ๓ ครั้ง  ยืนเกิน๖ ครั้ง  ไดมา ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย.  ถาไปทวงและยืนครบกําหนดแลวไมไดจีวร  จําเปนตอง 
ไปบอกเจาของเดิมวา  ของนั้นไมสําเร็จประโยชนแกตน  ใหเขาเรียก 
เอาของเขาคืนเสีย.  
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                                      โกสิยวรรคที่ ๒ 
           ๑.  ภิกษุหลอสันถตัดวยขนเจียมเจือดวยไหม  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย.   
           ๒.  ภิกษุหลอสันถดัดวยขนเจียมดําลวน  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๓.  ภิกษุจะหลอสันถัตใหม  พึงใชขนเจียมดํา ๒  สวน  ขนเจียมขาว 
สวนหนึ่ง  ขนเจียมแดงสวนหนึ่ง  ถาใชขนเจียมดําเกน ๒ สวนข้ึนไป 
ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๔.  ภิกษุหลอสันถตัใหมแลว  พึงใชใหได ๖  ป  ถายังไมถึง ๖  ป 
หลอใหม  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  เวนไวแตไดสมมติ. 
           ๕.  ภิกษุจะหลอสันถัต  พึงตัดเอาสันถัตเกาคืบหน่ึงโดยรอบมา 
ปนลงในสันถัตท่ีหลอใหม  เพ่ือจะทําลายใหเสียสี  ถาไมทําดังนี้  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๖.  เมื่อภิกษุเดินทางไกล  ถามีใครถวายขนเจียม  ตองการก็รับได 
ถาไมมีใครนํามา  นํามาเองไดเพียง ๓ โยชน  ถาใหเกิน ๓ โยชนไป 
ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๗.  ภิกษุใชนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ ใหซักกด็ี  ใหยอมกด็ี  ใหสาง 
ก็ดี  ซึ่งขนเจียม  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๘.  ภิกษุรับเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนรบัก็ดี  ซึ่งทองและเงิน  หรือยินดี 
ทองและเงินท่ีเขาเก็บไวเพ่ือตน  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  



นักธรรมตรี - นวโกวาท - หนาท่ี 8 

           ๙.  ภิกษุทําการซ้ือขายดวยรูปยะ  คือของที่เขาใชเปนทองและเงิน  
ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                                      ปตตวรรคท่ี ๓ 
           ๑.  บาตรนอกจากบาตรอธิษฐานเรียกอติเรกบาตร  อติเรกบาตร 
นั้น  ภิกษุเกบ็ไวไดเพียง ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง  ถาใหลวง ๑๐ วันไป  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๒.  ภิกษุมีบาตรราวยังไมถึง ๑๐ นิ้ว  ขอบาตรใหมแตคฤหัสถ 
ที่ไมใชญาติไมใชปวารณา  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๓.  ภิกษุรับประเคนเภสัชทั้ง ๕  คือ  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน 
น้ําผ้ึง  น้ําออย  แลวเก็บไวฉันไดเพียง ๗ วันเปนอยางยิ่ง  ถาใหลวง 
๗  วันไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๔.  เม่ือฤดูรอนยังเหลืออยูอีกเดือนหนึ่ง  คือต้ังแตแรมคํ่าหน่ึง 
เดือน ๗  จึงแสวงหาผาอาบนํ้าฝนได  เมื่อฤดูรอนเหลืออยูอีกกึ่งเดือน 
คือต้ังแตข้ึนคํ่าหนึ่งเดือน ๘ จึงทํานุงได  ถาแสวงหาหรือทํานุงใหล้ํากวา 
กําหนดน้ันเขามา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุใหจีวรแกภิกษุอ่ืนแลว  โกรธ  ชิงเอาคืนมาเองก็ดี  ใช 
ใหผูอ่ืนชิงเอามาก็ดี  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุขอดายแตคฤหัสถที่ไมใชญาติไมใชปวารณา  เอามาให 
ชางหูกทอเปนจีวร  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.             
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           ๗.  ถาคฤหัสถที่ไมใชญาติไมใชปวารณา  สั่งใหชางหูกทอจีวร  
เพ่ือจะถวายแกภิกษุ  ถาภิกษุไปกําหนดใหเขาทําใหดีข้ึนดวยจะใหรางวัล 
แกเขา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  
           ๘.  ถาอีก ๑๐ วันจะถึงวันปวารณา  คือต้ังแตข้ึน ๖ คํ่า  เดือน ๑๑ 
ถาทายกรีบจะถวายผาจํานําพรรษา  กร็ับเก็บไวได  แตถาเก็บไวเกิน 
กาลจีวรไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  กาลจีวรนั้นดังน้ี  ถาจําพรรษาแลว 
ไมไดกรานกฐิน  นับแตวันปวารณาไปเดือนหนึ่ง  คือต้ังแตแรมคํ่าหนึ่ง 
เดือน ๑๑  ถงึกลางเดือน ๑๒  ถาไดกรานกฐินนับแตวันปวารณาไป 
๕ เดือน  คือต้ังแตแรมคํ่าหน่ึงเดือน ๑๑  ถึงกลางเดือน ๔. 
           ๙.  ภิกษุจําพรรษาในเสนาสนะปาซ่ึงเปนที่เปลี่ยว  ออกพรรษา 
แลว  อยากจะเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงไวในบาน  เมื่อมีเหตุก็เก็บไวได 
เพียง ๖ คืนเปนอยางยิ่ง  ถาเก็บไวใหเกิน ๖ คืนไป  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  เวนไวแตไดสมมติ. 
         ๑๐.  ภิกษุรูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือตน  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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                                   ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท  
                          มุสาวาทวรรคที่ ๑  มี ๑๐ สิกขาบท 
           ๑.  พูดปด  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ดาภิกษุ  ตองปาจิตตีย. 
           ๓.  สอเสียดภิกษุ  ตองปาจิตตีย.  
           ๔.  ภิกษุสอนธรรมแกอนุปสัมบัน  ถาวาพรอมกัน  ตองปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุนอนในที่มุงท่ีบังอันเดียวกันกับอนุปสัมบัน  เกนิ ๓ คืน 
ข้ึนไป  ตองปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุนอนในที่มุงท่ีบังอันเดียวกันกับผูหญิง  แมในคืนแรก 
ตองปาจิตตีย. 
           ๗.  ภิกษุแสดงธรรมแกผูหญิง  เกินกวา ๖ คําข้ึนไป  ตอง 
ปาจิตตีย.  [ ๑ ] 
           ๘.  ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริง  แกอนุปสัมบัน  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ๙.  ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอ่ืนแกอนุปสัมบัน  ตอง 
ปาจิตตีย.  [ ๒ ] 
         ๑๐.  ภิกษุขุดเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนขุดก็ดี  ซึ่งแผนดิน  ตองปาจิตตีย. 
 
๑.  เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย.   ๒.  เวนไวแตไดสมมติ.  
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                       ภูตคามวรรคท่ี ๒  ม ี๑๐ สิกขาบท   
           ๑.  ภิกษุพรากของเขียวซ่ึงเกิดอยูกับที่  ใหหลุดจากท่ี  ตอง 
ปาจิตตีย.  
           ๒.  ภิกษุประพฤติอนาจาร  สงฆเรียกตัวมาถาม  แกลงพูดกลบ- 
เกลื่อนก็ดี  นิง่เสียไมพูดก็ดี  ถาสงฆสวดประกาศขอความน้ันจบ  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ๓.  ภิกษุติเตียนภิกษุอ่ืนที่สงฆสมมติใหเปนผูทําการสงฆ  ถาเธอ 
ทําโดยชอบ  ติเตียนเปลา ๆ  ตองปาจิตตีย. 
           ๔.  ภิกษุเอาเตียง  ต่ัง  ฟูก  เกาอ้ี  ของสงฆไปต้ังในท่ีแจงแลว 
เมื่อหลีกไปจากที่นั้น  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใชใหผูอ่ืนเก็บก็ดี  ไมมอบหมาย 
แกผูอ่ืนก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุเอาท่ีนอนของสงฆปูนอนในกุฎีสงฆแลว  เมื่อหลีกไป 
จากท่ีนั้น  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใชใหผูอ่ืนเก็บก็ดี  ไมมอบหมายแกผูอ่ืนก็ดี 
ตองปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุรูอยูวา กุฎีนี้มีผูอยูกอน  แกลงไปนอนเบียด  ดวยหวัง 
จะใหผูอยูกอนคับแคบใจเขาก็จะหลีกไปเอง  ตองปาจิตตีย. 
           ๗.  ภิกษุโกรธเคืองภิกษุอ่ืน  ฉุดคราไลออกจากกุฎีสงฆ  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ๘.  ภิกษุนั่งทับก็ดี  นอนทับก็ด ี บนเตียงก็ดี  บนต่ังก็ดี  อันมี 
เทาไมไดตรึงใหแนน  ซึง่เขาวางไวบนรางรานท่ีเขาเก็บของในกุฎี  ตอง 
ปาจิตตีย.  
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           ๙.  ภิกษุจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุฎี  พึงโบกไดแตเพียง  
๓ ชั้น  ถาบอกเกินกวาน้ัน ตองปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ภิกษุรูอยูวา  น้าํมีตัวสัตว  เอารดหญาหรือดิน  ตองปาจิตตีย. 
                         โอวาทวรรคท่ี ๓  มี ๑๐ สิกขาบท  
           ๑.  ภิกษุที่สงฆไมไดสมมติ  สัง่สอนนางภิกษุณี  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  แมภิกษุที่สงฆสมมติแลว  ต้ังแตอาทิตยตกแลวไป  สอน 
นางภิกษุณี  ตองปาจิตตีย. 
           ๓.  ภิกษุเขาไปสอนนางภิกษุณีถึงในท่ีอยู  ตองปาจิตตีย.  เวนไว 
แตนางภิกษุณีเจ็บ. 
           ๔.  ภิกษุติเตียนภิกษุอ่ืนวา  สอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแกลาภ 
ตองปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุใหจีวรแกนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  ตองปาจิตตีย.  เวนไว 
แตแลกเปลี่ยนกัน. 
           ๖.  ภิกษุเย็บจีวรของนางภิกษุณีที่ไมใชญาติก็ดี  ใชใหผูอ่ืนเย็บก็ดี 
ตองปาจิตตีย. 
           ๗.  ภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางดวยกัน  แมสิ้นระยะบานหน่ึง 
ตองปาจิตตีย.  เวนไวแตทางเปลี่ยว. 
           ๘.  ภิกษุชวนนางภิกษุณีลงเรือลําเดียวกัน  ข้ึนน้ําก็ดี  ลองน้ําก็ดี 
ตองปาจิตตีย.  เวนไวแตขามฟาก. 
           ๙.  ภิกษุรูอยูฉันของเค้ียวของฉัน  ที่นางภิกษุณีบังคับใหคฤหัสถ 
เขาถวาย  ตองปาจิตตีย.  เวนไวแตคฤหัสถเขาเริ่มไวกอน.  
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         ๑๐.  ภิกษุนั่งก็ดี  นอนก็ดี  ในทีล่ับสองตอสอง  กับนางภิกษุณี 
ตองปาจิตตีย.  
                           โภชนวรรคที่ ๔  ม ี๑๐ สิกขาบท  
           ๑.  อาหารในโรงทานท่ีทั่วไปไมนิยมบุคคล  ภิกษุไมเจ็บไข  ฉันได 
แตเฉพาะวันเดียวแลว  ตองหยุดเสียในระหวาง  ตอไปจึงฉันไดอีก  ถา 
ฉันติด ๆ  กนัต้ังแตสองวันข้ึนไป  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ถาทายกเขามานิมนต  ออกชื่อโภชนะทัง้ ๕  อยาง  คือขาวสุก 
ขนมสด  ขนมแหง  ปลา  เนื้อ  อยางใดอยางหน่ึง  ถาไปรับของน้ันมา 
หรือฉันของน้ันพรอมกันต้ังแต ๔ รูปข้ึนไป  ตองปาจิตตีย  เวนไวแต 
สมัย  คือ  เปนไขอยาง ๑  หนาจีวรกาลอยาง ๑  เวลาทําจีวรอยาง ๑ 
เดินทางไกลอยาง ๑  ไปทางเรืออยาง ๑  อยูมากดวยกันบิณฑบาตไมพอ 
ฉันอยาง ๑  โภชนะเปนของสมณะอยาง ๑. 
           ๓.  ภิกษุรับนิมนตแหงหน่ึง  ดวยโภชนะทั้ง ๕ อยางใดอยางหน่ึง 
แลว  ไมไปฉันในที่นิมนตนั้น  ไปฉันเสียที่อ่ืน  ตองปาจิตตีย  เวน 
ไวแตยกสวนที่รับนิมนตไวกอนน้ันใหแกภิกษุอ่ืนเสีย  หรือหนาจีวรกาล 
และเวลาทําจีวร. 
           ๔.  ภิกษุเขาไปบิณฑบาตในบาน ทายกเขาเอาขนมมาถวายเปน 
อันมาก  จะรับไดเปนอยางมากเพียง ๓  บาตรเทาน้ัน  ถารับใหเกินกวา 
นั้น  ตองปาจิตตีย.  ของท่ีรับมามากเชนนั้น  ตองแบงใหภิกษุอ่ืน. 
           ๕.  ภิกษุฉันคางอยู  มีผูเอาโภชนะท้ัง ๕ อยางใดอยางหนึ่งเขา  
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มาประเคน  หามเสียแลว  ลุกจากท่ีนั่งน้ันแลว  ฉันของเค้ียวของฉันซึ่ง 
ไมเปนเดนภิกษุไข  หรือไมไดทําวินัยกรรม  ตองปาจิตตีย.  
           ๖.  ภิกษุรูอยูวา  ภิกษุอ่ืนหามขาวแลว  [ ตามสิกขาบทหลัง ] 
คิดจะยกโทษเธอ  แกลงเอาของเค้ียวของฉันที่ไมเปนเดนภิกษุไข  ไปลอ 
ใหเธอฉัน  ถาเธอฉันแลว  ตองปาจิตตีย.    
           ๗.  ภิกษุฉันของเค้ียวของฉันที่เปนอาหารในเวลาวิกาล  คือต้ังแต 
เที่ยงแลวไปจนถึงวันใหม  ตองปาจิตตีย. 
           ๘.  ภิกษุฉันของเค้ียวของฉันที่เปนอาหารซ่ึงรับประเคนไวคางคืน 
ตองปาจิตตีย. 
           ๙.  ภิกษุขอโภชนะอันประณีต คือ  ขาวสุก  ระคนดวยเนยใส 
เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย  ปลา  เนื้อ  นมสด  นมสม  ตอคฤหัสถ 
ที่ไมใชญาติไมใชปวารณา  เอามาฉัน  ตองปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ภิกษุกลืนกินอาหารท่ีไมมีผูให  คือยังไมไดรับประเคน  ให 
ลวงทวารปากเขาไป ตองปาจิตตีย.  เวนไวแตน้ําและไมสีฟน. 
                          อเจลกวรรคที่ ๔  มี ๑๐ สิกขาบท 
           ๑.  ภิกษุใหของเค้ียวของฉัน  แกนักบวชนอกศาสนา  ดวยมือตน 
ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ภิกษุชวนภิกษุอ่ืนไปเท่ียวบิณฑบาตดวยกัน  หวังจะประพฤติ 
อนาจาร  ไลเธอกลับมาเสีย  ตองปาจิตตีย.  
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           ๓.  ภิกษุสําเร็จการน่ังแทรกแซง  ในสกุลที่กําลังบริโภคอาหาร 
อยู  ตองปาจิตตีย. 
           ๔.  ภิกษุนั่งอยูหองกับผูหญิง  ไมมีผูชายอยูเปนเพ่ือน  ตอง 
ปาจิตตีย.    
           ๕.  ภิกษุนั่งในท่ีแจงกับผูหญิงสองตอสอง  ตองปาจิตตีย.  
           ๖.  ภิกษุรับนิมนตดวยโภชนะทั้ง ๕ แลว จะไปในท่ีอ่ืนจากที่ 
นิมนตนั้น  ในเวลากอนฉันก็ดี  ฉันกลบัมาแลวก็ดี  ตองลาภิกษุที่มีอยู 
ในวัดกอนจึงจะไปได  ถาไมลากอนเท่ียวไป  ตองปาจิตตีย  เวนไวแต 
สมัย  คือจีวรกาล  และเวลาทําจีวร. 
           ๗.  ถาเขาปวารณาดวยปจจัยสี่เพียง ๓ เดือน  พึงขอเขาไดเพียง 
กําหนดน้ันเทาน้ัน  ถาขอใหเกินกวากําหนดน้ันไป  ตองปาจิตตีย  เวน 
ไวแตเขาปวารณาอีก  หรอืปวารณาเปนนิตย. 
           ๘.  ภิกษุไปดูกระบวนทัพที่เขายกไปเพ่ือจะรบกัน  ตองปาจิตตีย 
เวนไวแตมีเหตุ. 
           ๙.  ถาเหตุที่ตองไปมีอยู  พึงไปอยูไดในกอบทัพเพียง ๓ วัน  ถา 
อยูใหเกินกวากําหนดน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ในเวลาที่อยูในกองทัพตามกําหนดน้ัน  ถาไปดูเขารบกันก็ดี 
หรือดูเขาตรวจพลก็ดี  ดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดี  ดูหมูเสนาท่ีจัดเปน 
กระบวนแลวก็ดี  ตองปาจิตตีย.  
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                     สุราปานวรรคที ๖  ม ี๑๐ สิกขาบท 
           ๑.  ภิกษุดื่มน้ําเมา  ตองปาจิตตีย. 
           ๒. ภิกษุจ้ีภิกษุ  ตองปาจิตตีย.  
           ๓.  ภิกษุวายน้ําเลน  ตองปาจิตตีย.   
           ๔.  ภิกษุแสดงความไมเอ้ือเฟอในวินัย  ตองปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุหลอนภิกษุใหกลัวผี  ตองปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุไมเปนไข  ติดไฟใหเปนเปลวเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนติดก็ดี 
เพ่ือจะผิง  ตองปาจิตตีย  ติดเพ่ือเหตุอ่ืน  ไมเปนอาบัติ. 
           ๗.  ภิกษุอยูในมัชฌิมประเทศ  คือ  จึงหวัดกลางแหงประเทศ 
อินเดีย ๒๕  วันจึงอาบนํ้าไดหนหน่ึง  ถาไมถึง ๑๕  วันอาบน้ํา  ตอง 
ปาจิตตีย  เวนไวแตมีเหตุจําเปน.  ในปจจันตประเทศฯ  เชนประเทศเรา 
อาบนํ้าไดเปนนิตย ไมเปนอาบัติ. 
           ๘.  ภิกษุไดจีวรใหมมา  ตองพินทุดวยสี ๓ อยาง  คือ  เขียว 
ราม  โคลน  ดําคล้ํา  อยางใดอยางหน่ึงกอน  จึงนุงหมได  ถาไมทํา 
พินทุกอนแลวนุงหม  ตองปาจิตตีย. 
           ๙.  ภิกษุวิกัปจีวรแกภิกษุหรือสามเณรแลว  ผูรับยังไมไดถอน 
นุงหมจีวรนั้น  ตองปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ภิกษุซอนบริขาร  คือ  บาตร  จีวร  ผาปูนั่ง  กลองเข็ม 
ประคดเอว  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  ของภิกษุอ่ืน  ดวยคิดวาจะลอเลน  ตอง 
ปาจิตตีย.  
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                       สัปปวณวรรคท่ี ๗  ม ี๑๐ สิกขาบท 
           ๑.  ภิกษุแกลงฆาสัตวดิรัจฉาน  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ภิกษุรูอยูวา  น้าํมีตัวสัตว  บริโภคน้ําน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
           ๓.  ภิกษุรูอยูวา  อธิกรณนี้สงฆทําแลวโดยชอบ  เลิกถอนเสีย  
กลับทําใหม  ตองปาจิตตีย.   
           ๔.  ภิกษุรูอยู  แกลงปกปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอ่ืน  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุรูอยู  เปนอุปชฌายะอุปสมบทกุลบุตรผูมีอายุหยอนกวา 
๒๐  ป  ตองปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุรูอยู  ชวนพอคาผูซอนภาษีเดินทางดวยกัน  แมสิ้นระยะ 
บานหน่ึง  ตองปาจิตตีย. 
           ๗.  ภิกษุชวนผูหญิงเดินทางดวยกัน  แมสิน้ระยะบานหนึ่ง  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ๘.  ภิกษุกลาวคัดคานธรรมเทศนาขอพระพุทธเจา  ภิกษุอ่ืน 
หามไมฟง  สงฆสวดประกาศขอความนั้นจบ  ตองปาจิตตีย. 
           ๙.  ภิกษุคบภิกษุเชนนั้น  คือ  รวมกินก็ดี  รวมอุโบสถสังฆกรรม 
ก็ดี  รวมนอนก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
         ๑๐.  ภิกษุเกลี้ยกลอมสามเณรท่ีภิกษุอ่ืนใหฉิบหายแลว เพราะโทษ 
ที่กลาวคัดคานธรรมเทศนาของพระพุทธเจา  ใหเปนผูอุปฏฐากก็ดี  รวม 
กินก็ดี  รวมนอนก็ดี  ตองปาจิตตีย.  
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                      สหธรรมิกวรรคท่ี ๘  ม ี๑๒ สิกขาบท 
           ๑  ภิกษุประพฤติอนาจาร  ภิกษุอ่ืนตักเตือน  พูดผัดเพ้ียนวา 
ยังไมไดถามทานผูรูกอน  ขาพเจาจักไมศึกษาในสิกขาบทน้ี  ตองปาจิตตีย. 
           ธรรมดาภิกษุผูศึกษา  ยังไมรูสิ่งใด  ควรจะรูสิ่งน้ัน  ควรไตถาม  
ไลเลียงทานผูรู.  
           ๒.  ภิกษุอ่ืนทองปาติโมกขอยู  ภิกษุแกลงพูดใหเธอคลายอุตสาหะ 
ตองปาจิตตีย. 
           ๓.  ภิกษุตองอาบัติแลวแกลงพูดวา  ขาพเจาพ่ึงรูเดี๋ยวนี้เองวา 
ขอน้ีมาในพระปาติโมกข  ถาภิกษุอ่ืนรูอยูวา  เธอเคยรูมากอนแลวแต 
แกลงพูดกันเขาวา  พึงสวดประกาศความขอน้ัน  เมื่อสงฆสวดประกาศ 
แลว  แกลงทําไมรูอีก  ตองปาจิตตีย. 
           ๔. ภิกษุโกรธ  ใหประหารแกภิกษุอ่ืน  ตองปาจิตตีย. 
           ๕.  ภิกษุโกรธ  เง้ือมือดุจใหประหารแกภิกษุอ่ืน  ตองปาจิตตีย. 
           ๖.  ภิกษุโจทกฟองภิกษุอ่ืน  ดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ๗.  ภิกษุแกลงกอความรําคาญใหเกิดแกภิกษุอ่ืน  ตองปาจิตตีย. 
           ๘.  เม่ือภิกษุวิวาทกันอยู  ภิกษุไปแอบฟงความ  เพ่ือจะไดรูวา 
เขาวาอะไรตนหรือพวกของตน  ตองปาจิตตีย. 
           ๙.  ภิกษุใหฉันทะ  คือความยอมใหทําสังฆกรรมท่ีเปนธรรมแลว 
ภายหลังกลับติเตียนสงฆผูทํากรรมนั้น  ตองปาจิตตีย.  
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         ๑๐.  เม่ือสงฆกําลังประชุมกันตัดสินขอความขอหนึ่ง  ภิกษุใดอยู 
ในที่ประชุมนั้น  จะหลีกไปในขณะท่ีตัดสินขอน้ันยังไมเสร็จ  ไมให 
ฉันทะกอนลุกไปเสีย  ตองปาจิตตีย.    
         ๑๑.  ภิกษุพรอมกับสงฆใหจีวรเปนบําเหน็จ  แกภิกษุรูปใดรูป 
หน่ึงแลว  ภายหลังกลับติเตียนภิกษุอ่ืนวา  ใหเพราะเห็นแกหนากัน 
ตองปาจิตตีย. 
         ๑๒.  ภิกษุรูอยู  นอมลาภท่ีทายกเขาต้ังใจจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล 
ตองปาจิตตีย. 
                           รตนวรรคที่ ๙  มี ๑๐ สิกขาบท 
           ๑.  ภิกษุไมไดรับอนุญาตกอน  เขาไปในหองท่ีพระเจาแผนดิน 
เสด็จอยูกับพระมเหสี  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ภิกษุเห็นเครื่องบริโภคของคฤหัสถตกอยู  ถือเอาเปนของ 
เก็บไดเองก็ดี  ใหผูอ่ืนถอืเอาก็ดี  ตองปาจิตตีย.  เวนไวแตของน้ันตกอยู 
ในวัด  หรือในท่ีอาศัย  ตองเก็บไวใหแกเจาของ  ถาไมเก็บ  ตองทุกกฏ. 
           ๓.  ภิกษุไมบอกลาภิกษุอ่ืนที่มีอยูในวันกอน  เขาไปบานในเวลา 
วิกาล  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตการดวน. 
           ๔.  ภิกษุทํากลองเข็ม  ดวยกระดูกก็ดี  ดวยงาก็ดี  ดวยเขาก็ดี 
ตองปาจิตตีย.  ตองตอยกลองนั้นเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
           ๕.  ภิกษุทําเตียงหรือต่ัง  พึงทําใหมีเทาเพียง ๘ นิ้วพระสคุต 
เวนไวแตแมแคร  ถาทําใหเกินกําหนดน้ี  ตองปาจิตตีย.  ตองตัดใหได  
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ประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
           ๖.  ภิกษุทําเตียงหรือต่ังหุมนุน  ตองปาจิตตีย.  ตองรื้อเสียกอน 
จึงแสดงอาบัติตก.   
           ๗.  ภิกษุทําผาปูนั่ง  พึงทําใหไดประมาณ  ประมาณน้ันยาว ๒ คืบ 
พระสุคต  กวางคืบครึ่ง  ชายคืบหน่ึง  ถาทําใหเกินกําหนดน้ี  ตอง 
ปาจิตตีย.  ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
           ๘.  ภิกษุทําผาปดแผล พึงทําใหไดประมาณ  ประมาณน้ัน 
ยาว ๔ คืบพระสุคต  กวาง ๒ คืบ  ถาทําใหเกินกําหนดน้ี  ตองปาจิตตีย. 
ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
           ๙.  ภิกษุทําผาอาบน้ําฝน  พึงทําใหไดประมาณ  ประมาณน้ัน 
ยาว ๖ คืบพระสุคต  กวาง ๒ คืบครึ่ง  ถาทําใหเกินกําหนดน้ี  ตอง 
ปาจิตตีย.  ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
         ๑๐.  ภิกษุทําจีวรใหเทาจีวรพระสุคตก็ดี  เกินกวาน้ันก็ดี  ตอง 
ปาจิตตีย.  ประมาณจีวรพระสุคตนั้น  ยาว ๙ คืบพระสุคต  กวาง ๖ คืบ 
ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก.            
                                      ปาฏิเทสนียะ ๔ 
           ๑.  ภิกษุรับของเค้ียวของฉันแตมือนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  ดวย 
มือของตนมาบริโภค  ตองปาฏิเทสนียะ. 
           ๒.  ภิกษุฉันอยูในที่นิมนต  ถามีนางภิกษุณีมาส่ังทายกใหเอา  



นักธรรมตรี - นวโกวาท - หนาท่ี 21 

สิ่งน้ันสิ่งน้ีถวาย  เธอพึงไลนางภิกษุณีนั้นใหถอยไปเสีย  ถาไมไล  ตอง  
ปาฏิเทสนียะ. 
           ๓. ภิกษุไมเปนไข  เขาไมไดนิมนต  รับของเค้ียวของฉันใน  
ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสขะ  มาบริโภค  ตองปาฏิเทสนียะ. 
           ๔.  ภิกษุอยูในเสนาสนะปาเปนท่ีเปลี่ยว  ไมเปนไข  รับของเค้ียว 
ของฉัน  ที่ทายกไมไดแจงความใหทราบกอน  ดวยมือของตนมาบริโภค 
ตองปาฏิเทสนียะ. 
                                         เสขิยวัตร 
           วัตรที่ภิกษุจะตองศึกษาเรียกวาเสขิยวัตร  เสขิยวัตรนั้น  จัดเปน 
๔  หมวด   หมวดท่ี ๑  เรียกวาสารูป   หมวดท่ี ๒  เรียกวาโภชนะปฏิ- 
สังยุต   หมวดที่ ๓  เรียกวาธัมมเทสนาปฏิสังยุต   หมวดท่ี ๔  เรียก 
ปกิณณกะ. 
                                    สารูปที่ ๑  มี ๒๖ 
           ๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจัก  นุง   ใหเรียบรอย. 
           ๒.                                                    หม    
           ๓.  ฯ ล ฯ  เราจักปดกายดวยดี            ไป   ในบาน. 
           ๔.                                                     นั่ง 
           ๕.  ฯ ล ฯ  เราจักระวังมือเทาดวยดี      ไป   ในบาน. 
           ๖.                                                      นั่ง   ในบาน  
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           ๗.  ฯ ล ฯ  เราจักมีตาทอดลง          ไป   ในบาน. 
           ๘.                                                 นั่ง 
           ๙.  ฯ ล ฯ  เราจักไมเวิกผา               ไป   ในบาน. 
         ๑๐.                                                 นั่ง   
         ๑๑.  ฯ ล ฯ  เราจักไมหัวเราะ             ไป   ในบาน. 
         ๑๒.                                                 นั่ง     
         ๑๓.  ฯ ล ฯ  เราจักไมพูดเสียงดัง        ไป   ในบาน. 
         ๑๔.                                                  นั่ง    
         ๑๕.  ฯ ล ฯ  เราจักไมโคลงกาย           ไป   ในบาน. 
         ๑๖.                                                  นั่ง  
         ๑๗.  ฯ ล ฯ  เราจักไมไกวแขน             ไป   ในบาน. 
         ๑๘.                                                  นั่ง 
         ๑๙.  ฯ ล ฯ  เราจักไมสั่นศีรษะ            ไป   ในบาน. 
         ๒๐                                                    นั่ง  
         ๒๑.  ฯ ล ฯ  เราจักไมเอามือคํ้ากาย      ไป   ในบาน. 
         ๒๒.                                                   นั่ง 
         ๒๓.  ฯ ล ฯ  เราจักไมเอาผาคลุมศีรษะ  ไป   ในบาน. 
         ๒๔.                                                    นั่ง 
         ๒๕.  ฯ ล ฯ  เราจักไมเดินกระโหยงเทาไปในบาน. 
         ๒๖.  ฯ ล ฯ  เราจักไมนั่งรัดเขาในบาน.  
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                            โภชนปฏิสังยุตท่ี ๓  มี ๓๐  
           ๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ. 
           ๒.  ฯ ล ฯ  เมื่อรับบิณฑบาต  เราจักแลดูแตในบาตร.  
           ๓.  ฯ ล ฯ  เราจักรบัแกงพอสมควรแกขาวสุก. 
           ๔.  ฯ ล ฯ  เราจักรบับิณฑบาตแตพอเสมอขอบปากบาตร. 
           ๕.  ฯ ล ฯ  เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ. 
           ๖.  ฯ ล ฯ  เมื่อฉันบิณฑบาต  เราจักแลดูแตในบาตร. 
           ๗.  ฯ ล ฯ  เราจักไมขุดขาวสุกใหแหวง. 
           ๘.  ฯ ล ฯ  เราจักฉันแกงพอสมควรแกขาวสุก. 
           ๙.  ฯ ล ฯ  เราจักไมขยุมขาวสุกแตยอกลงไป. 
         ๑๐.  ฯ ล ฯ  เราจักไมกลบแกงหรือกับขาวดวยขาวสุก  เพราะ 
อยากจะไดมาก. 
         ๑๑.  ฯ ล ฯ  เราไมเจ็บไข  จักไมขอแกงหรือขาวสุก  เพ่ือ 
ประโยชนแกตนมาฉัน. 
         ๑๒.  ฯ ล ฯ  เราจักไมดูบาตรของผูอ่ืนดวยคิดจะยกโทษ. 
         ๑๓.  ฯ ล ฯ  เราจักไมทําคําขาวใหใหญนัก. 
         ๒๔.  ฯ ล ฯ  เราจักทําคําขาวใหกลมกลอม. 
         ๑๕.  ฯ ล ฯ  เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก  เราจักไมอาปากไวทา. 
         ๑๖.  ฯ ล ฯ  เมื่อฉันอยู  เราจักไมเอาน้ิวมือสอดเขาปาก. 
         ๑๗.  ฯ ล ฯ  เมื่อขาวอยูในปาก เราจักไมพูด. 
         ๑๘.  ฯ ล ฯ  เราจักไมโยนคําขาวเขาปาก.  
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         ๑๙.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันกัดคําขาว.  
         ๒๐.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันทํากระพุงแกวใหตุย. 
         ๒๑.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันพลางสะบัดมือพลาง. 
         ๒๒.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันโปรยเมล็ดขาวใหตกลงในบาตรหรือในที ่
นั้น ๆ. 
         ๒๓.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันแลบลิ้น.  
         ๒๔.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันดังจับ ๆ. 
         ๒๕.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันดังซูด ๆ. 
         ๒๖.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันเลียมือ. 
         ๒๗.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันขอดบาตร. 
         ๒๘.  ฯ ล ฯ  เราจักไมฉันเลียริมฝปาก. 
         ๒๙.  ฯ ล ฯ  เราจักไมเอามือเปอนจับภาชนะน้ํา. 
         ๓๐.  ฯ ล ฯ  เราจักไมเอาน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวเทลงในบาน. 
                           ธัมมเทสนาปฏิสังยุตท่ี ๓  ม ี๑๖ 
           ๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปน 
ไข  มีรมในมือ. 
           ๒.  ฯ ล ฯ  มีไมพลองในมือ. 
           ๓.  ฯ ล ฯ  มีศัสตราในมือ. 
           ๔.  ฯ ล ฯ  มีอาวุธในมือ. 
           ๕.  ฯ ล ฯ  สวมเขียงเทา.  
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           ๖.  ฯ ล ฯ  สวมรองเทา. 
           ๗.  ฯ ล ฯ  ไปในยาน. 
           ๘.  ฯ ล ฯ  อยูบนทีน่อน.   
           ๙.  ฯ ล ฯ  นั่งรัดเขา. 
         ๑๐.  ฯ ล ฯ  พันศีรษะ. 
         ๑๑.  ฯ ล ฯ  คลุมศรีษะ. 
         ๑๒.  ฯ ล ฯ  เรานั่งอยูบนแผนดิน  จักไมแสดงธรรมแกคนไม 
เปนไขนั่งบนอาสนะ. 
         ๑๓.  ฯ ล ฯ  เรานั่งบนอาสนะตํ่า  จักไมแสดงธรรมแกคนไม 
เปนไขนั่งบนอาสนะสูง. 
         ๑๔.  ฯ ล ฯ  เรายืนอยู  จักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู. 
         ๑๕.  ฯ ล ฯ  เราเดินไปขางหลัง  จักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข. 
ผูเดินไปขางหนา. 
         ๑๖.  ฯ ล ฯ  เราเดินไปนอกทาง  จักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข 
ผูไปในทาง. 
                                    ปกิณณกะที่ ๔  ม ี๓ 
           ๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราไมเปนไข  จักไมยืนถายอุจจาระ 
ถายปสสาวะ. 
           ๒.  ฯ ล ฯ  เราไมเปนไข  จักไมถายอุจจาระ  ถายปสสาวะ 
บวนเขฬะ  ลงในของเขียว.  
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           ๓.  ฯ ล ฯ  เราไมเปนไข  จักไมถายอุจจาระ  ถายปสสาวะ  บวน  
เขฬะ  ลงในนํ้า. 
                                       อธิกรณมี ๔  
           ๑.  ความเถียงกันวา  สิ่งนั้นเปนธรรมเปนวินัย  สิ่งนี้ไมใชธรรม 
ไมใชวินัย  เรียกวิวาทาธิกรณ. 
           ๒.  ความโจทกันดวยอาบัตินั้น ๆ  เรียกอนุวาทาธิกรณ. 
           ๓.  อาบัติทั้งปวง  เรียกอาปตตาธิกรณ. 
           ๔.  กจิท่ีสงฆจะพึงทํา  เรียกกิจจาธิกรณ. 
                                   อธิกรณสมถะม ี๗ 
           ธรรมเครื่องระงับอธิกรณทั้ง ๔  นั้น  เรยีกอธิกรณสมถะ  ม ี
๗  อยาง  คือ :- 
           ๑.  ความระงับอธิกรณทั้ง ๔  นั้น  ในที่พรอมหนาสงฆ  ในท่ี 
พรอมหนาบุคคล  ในที่พรอมหนาวัตถุ  ในที่พรอมหนาธรรม  เรียก 
สัมมุขาวินัย. 
           ๒.  ความท่ีสงฆสวดประกาศใหสมมติแกพระอรหันตวา  เปนผูมี 
สติเต็มที่  เพ่ือจะไมใหใครโจทดวยอาบัติ  เรียกสติวินัย. 
           ๓.  ความท่ีสงฆสวดประกาศใหสมมติแกภิกษุ  ผูหายเปนบาแลว 
เพ่ือจะไมใหใครโจทดวยอาบัติที่เธอทําในเวลาเปนบา  เรียกอมฬูหวินัย. 
           ๔.  ความปรับอาบัติตามปฏิญญาของจําเลยผูรับเปนสัตย  เรียก 
ปฏิญญาตกรณะ.  
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           ๕.  ความตัดสินเอาตามคําของคนมากเปนประมาณ  เรียก  
เยภุยยสิกา. 
           ๖.  ความลงโทษแกผูผิด  เรียกตัสสปาปยสิกา.  
           ๗.  ความใหประนีประนอมกันทั้ง ๒  ฝาย  ไมตองชําระความเดิม 
เรียกติณวัตถารกวินัย. 
           สิกขาบทนอกน้ี  ทีย่กข้ึนเปนอาบัติถุลลัจจัยบาง  ทุกกฏบาง 
ทุพภาสิตบาง  เปนสิกขาบทไมไดมาในพระปาติโมกข. 
                                   จบวินัยบัญญัติ.  
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                                          ธรรมวิภาค 
 
                                     ทกุะ  คือ  หมวด ๒ 
                              ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อยาง  
           ๑.  สติ  ความระลึกได.   
           ๒.  สมัปชัญญะ  ความรูตัว. 
                                               องฺ.  ทกุ.  ๒๐/๑๑๙.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๙๐. 
                    ธรรมเปนโลกบาล  คือ  คุมครองโลก ๒ อยาง 
           ๑.  หริิ  ความละอายแกใจ. 
           ๒.  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว. 
                                               องฺ.  ทกุ.  ๒๐/๖๕.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๗. 
                               ธรรมอันทําใหงาม ๒ อยาง 
           ๑.  ขันติ  ความอดทน. 
           ๒.  โสรัจจะ  ความเสง่ียม. 
                                               องฺ. ทุก.  ๒๐/๑๑๘.  วิ.  มหา.  ๕/๓๓๕. 
                                 บุคคลหาไดยาก ๒ อยาง 
           ๑.  บพุพาการี  บุคคลผูทําอุปการะกอน. 
           ๒.  กตัญูกตเวที  บุคคลผูรูอุปการะที่ทานทําแลว  และ 
ตอบแทน.                                  
                                                                   องฺ  ทุก.  ๒๐/๑๐๙.  
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                                   ติกะ  คือ  หมวด ๓ 
                                      รตนะ ๓ อยาง    
                    พระพุทธ ๑   พระธรรม ๑   พระสงฆ ๑. 
           ๑.  ทานผูสอนใหประชุมชนประพฤติชอบดวย  กาย  วาจา  ใจ 
ตามพระธรรมวินัย  ที่ทานเรียกวาพระพุทธศาสนา  ชื่อพระพุทธเจา. 
           ๒.  พระธรรมวินัยที่เปนคําส่ังสอนของทาน  ชื่อพระธรรม. 
           ๓.  หมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของทานแลว  ปฏิบัติชอบตามพระ 
ธรรมวินัย  ชือ่พระสงฆ. 
                                                                      ขุ.  ขุ.  ๒๕/๑. 
                                  คุณของรตนะ ๓ อยาง 
           พระพุทธเจารูดีรูชอบดวยพระองคเองกอนแลว  สอนผูอ่ืนใหรูตาม 
ดวย. 
           พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว. 
           พระสงฆปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว  สอนผูอ่ืน 
ใหกระทําตามดวย. 
                    อาการท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน ๓ อยาง 
           ๑.  ทรงส่ังสอน  เพ่ือจะใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควร 
เห็น. 
           ๒.  ทรงส่ังสอนมีเหตุที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได.  
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           ๓.  ทรงส่ังสอนเปนอัศจรรย  คือผูปฏิบัติตามยอมไดประโยชน 
โดยสมควรแกความปฏิบัติ.   
                                                              นัย.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๕๖.  
                      โอวาทของพระพุทธเจา ๓ อยาง 
           ๑.  เวนจากทุจริต  คือประพฤติชั่วดวย  กาย  วาจา  ใจ. 
           ๒.  ประกอบสุจริต  คือประพฤติชอบดวย  กาย  วาจา ใจ. 
           ๓.  ทาํใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจ  มีโลภ  โกรธ 
หลง  เปนตน. 
                                                                             ท.ี  มหา.  ๑๐/๕๗. 
                                 ทุจริต ๓ อยาง 
           ๑.  ประพฤติชั่วดวยกาย  เรียกกายทุจริต. 
           ๒.  ประพฤติชั่วดวยวาจา  เรียกวจีทุจริต. 
           ๓.  ประพฤติชั่วดวยใจ  เรียกมโนทุจริต. 
                              กายทุจริต ๓ อยาง 
           ฆาสัตว ๑   ลักฉอ ๑   ประพฤติผิดในกาม ๑. 
                              วจีทุจริต ๔ อยาง 
           พูดเท็จ ๑   พูดสอเสียด ๑   พูดคําหยาบ ๑   พูดเพอเจอ ๑. 
                              มโนทจุริต ๓ อยาง 
           โลภอยากไดของเขา ๑   พยาบาทปองรายเขา ๑   เห็นผิดจาก 
คลองธรรม ๑.  
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           ทุจริต ๓ อยางนี้  เปนกิจไมควรทํา  ควรจะละเสีย. 
                                                                     องฺ.  ทสก.  ๒๔/๓๐๓. 
                                 สุจริต ๓ อยาง 
           ๑. ประพฤติชอบดวยกาย  เรียกกายสุจริต. 
           ๒.  ประพฤติชอบดวยวาจา  เรียกวจีสุจริต.   
           ๓.  ประพฤติชอบดวยใจ  เรียกมโนสุจริต. 
                              กายสุจริต ๓ อยาง 
           เวนจากฆาสัตว ๑   เวนจากลกัทรัพย ๑   เวนจากประพฤติผิด 
ในกาม ๑. 
                               วจีสุจริต ๔ อยาง 
           เวนจากพูดเท็จ ๑   เวนจากพูดสอเสียด ๑   เวนจากพูดคําหยาบ ๑ 
เวนจากพูดเพอเจอ ๑. 
                               มโนสุจริต ๓ อยาง 
           ไมโลภอยากไดของเขา ๑   ไมพยาบาทปองรายเขา ๑  เห็นชอบ 
ตามคลองธรรม ๑. 
           สุจริต ๓ อยางนี้  เปนกิจควรทํา  ควรประพฤติ.       
                                                                       องฺ.  ทสก.  ๒๔/๓๐๓. 
                               อกุศลมูล ๓ อยาง 
           รากเงาของอกุศล  เรียกอกุศลมลู  มี ๓ อยาง  คือ  โลภะ 
อยากได ๑   โทสะ  คิดประทุษรายเขา ๑   โมหะ  หลงไมรูจริง ๑.  
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           เมื่ออกุศลมูลเหลาน้ี   ๑    ก็ดี  มีอยูแลว  อกศุลอ่ืนที่ยังไมเกิด  ก ็ 
                                           ๒ 
                                           ๓  
เกิดข้ึน  ที่เกิดแลวก็เจริญมากข้ึน  เหตุนั้นควรละเสีย. 
                                                 ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๙๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๔. 
                                กุศลมูล ๓ อยาง 
           รกเงาของกุศล  เรยีกกุศลมูล  มี ๓ อยาง  คือ  อโลภะ 
ไมอยากได ๑   อโทสะ  ไมคิดประทุษรายเขา ๑   อโมหะ  ไมหลง ๑ 
           ถากุศลมูลเหลาน้ี   ๑   ก็ด ี มีอยูแลว  กุศลอ่ืนที่ยังไมเกิด  ก ็
                                       ๒ 
                                       ๓ 
เกิดข้ึน  ที่เกิดแลวก็เจริญมากข้ึน  เหตุนั้นควรใหเกิดมีในสันดาน. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๙๒. 
          สัปปุรสิบัญญัติ  คือขอท่ีทานสัตบุรุษต้ังไว ๓ อยาง 
           ๑.  ทาน  สละสิ่งของของตนเพ่ือเปนประโยชนแกผูอ่ืน. 
           ๒.  ปพพัชชา  คือบวช  เปนอุบายเวนจากเบียดเบียนกันและกัน. 
           ๓.  มาตาปตุอุปฏฐาน  ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปนสุข. 
                                                            องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๙๑. 
                อปณณกปฏิปทา  คือปฏิบัติไมผิด ๓ อยาง 
           ๑.  อินทรียสังวร  สํารวมอินทรีย ๖  คือ  หา  หู  จมูก  ลิน้ 
กาย  ใจ  ไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส 
ถูกตองโผฏฐัพพะ  รูธรรมารมณดวยใจ.  
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           ๒.  โภชเน  มัตตัญุตา  รูจักประมาณในการกินอาหารแตพอ  
สมควร  ไมมากไมนอย. 
           ๓. ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรเพื่อจะชําระใจใหหมดจด 
ไมเห็นแกนอนมากนัก. 
                                                                          องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๔๒.  
                                บุญกริิยาวัตถุ ๓ อยาง 
           สิ่งเปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญบุญ  เรียกบุญกิริยาวัตถุ  โดยยอมี 
๓ อยาง 
           ๑.  ทานมัย      บญุสําเร็จดวยการบริจาคทาน. 
           ๒.  สลีมัย        บญุสําเร็จดวยการรักษาศีล. 
           ๓.  ภาวนามัย  บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา. 
                                               ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๗๐.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๔๕. 
                              สามัญญลักษณะ ๓ อยาง 
           ลักษณะท่ีเสมอกนัแกสังขารท้ังปวง  เรียกสามัญญลักษณะ 
ไตรลักษณะก็เรียก  แจกเปน ๓ อยาง 
           ๑.  อนิจจตา  ความเปนของไมเที่ยง. 
           ๒.  ทกุขตา    ความเปนทุกข. 
           ๓.  อนัตตตา  ความเปนของไมใชตน. 
                                                                                 ส.  สฬ.  ๑๘/๑.  
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                                 จตุกกะ  คือ  หมวด ๔  
                      วุฑฒิ  คือธรรมเปนเครื่องเจริญ ๔ อยาง 
           ๑. สปัปุริสสังเสวะ  คบทานผูประพฤติชอบดวยกาย  วาจา  ใจ ที่ 
เรียกวาสัตบุรุษ.  
           ๒.  สทัธัมมัสสวนะ  ฟงคําสั่งสอนของทานโดยเคารพ. 
           ๓.  โยนิโสมนสิการ  ตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีหรือชั่วโดยอุบายท่ีชอบ. 
           ๔.  ธมัมานุธัมมปฏิปตติ  ประพฤติธรรมสมควรแกธรรมซ่ึงได 
ตรองเห็นแลว. 
                                                                  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๓๒. 
                                           จักร ๔ 
           ๑.  ปฏิรูปเทสวาสะ     อยูในประเทศอันสมควร. 
           ๒.  อัปปุริสูปสสยะ      คบสัตบุรุษ. 
           ๓.  อัตตสัมมาปณิธิ     ต้ังตนไวชอบ. 
           ๔.  ปพุเพกตปุญญตา  ความเปนผูไดทําความดีไวในปางกอน. 
           ธรรม ๔ อยางนี้  ดจุลอรถนําไปสูความเจริญ. 
                                                                    องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๔๐.  
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                                       อคติ ๔ 
           ๑.  ลําเอียงเพราะรักใครกัน    เรียกฉันทาคติ. 
           ๒.  ลาํเอียงเพราะไมชอบกัน   เรียกโทสาคติ.  
           ๓.  ลาํเอียงเพราะเขลา           เรยีกโมหาคติ.  
           ๔.  ลาํเอียงเพราะกลัว            เรียกภยาคติ. 
           อคติ ๔ ประการนี ้ ไมควรประพฤติ.  
                                                                              องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๓. 
                   อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม ๔ อยาง 
           ๑.  อดทนตอคําสอนไมได        คือเบ่ือตอคําส่ังสอนข้ีเกียจทําตาม. 
           ๒.  เปนคนเห็นแกปากแกทอง   ทนความอดอยากไมได. 
           ๓.  เพลิดเพลินในกามคุณ         ทะยานอยากไดสุขยิ่ง ๆ ข้ึนไป. 
           ๔.  รกัผูหญิง 
           ภิกษุสามเณรผูหวังความเจริญแกตน  ควรระวังอยาใหอันตราย 
๔ อยางนี้ย่ํายีได. 
                                                                             องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๖๕. 
                            ปธาน  คือความเพียร ๔ อยาง 
           ๑.  สงัวรปธาน          เพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในสันดาน. 
           ๒.  ปหานปธาน        เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว. 
           ๓.  ภาวนาปธาน       เพียรใหกศุลเกิดข้ึนในสันดาน. 
           ๔.  อนุรักขนาปธาน   เพียรรกัษากุศลที่เกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อม. 
           ความเพียร ๔ อยางน้ี  เปนความเพียรชอบ  ควรประกอบใหมีในตน. 
                                                                            องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๐.  
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             อธิษฐานธรรม  คือธรรมที่ควรต้ังไวในใจ ๔ อยาง 
           ๑.  ปญญา         รอบรูสิ่งท่ีควรรู.  
           ๒.  สจัจะ           ความจริงใจ  คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง.  
           ๓.  จาคะ           สละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความจริงใจ. 
           ๔.  อุปสมะ        สงบใจจากส่ิงเปนขาศึกแกความสงบ. 
                                                                                    ม.  อุป.  ๑๔/๔๓๗. 
         อิทธิบาท  คือคุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค ๔ อยาง 
           ๑.  ฉันทะ          พอใจรักใครในส่ิงน้ัน. 
           ๒.  วิริยะ           เพียรประกอบสิ่งน้ัน. 
           ๓.  จิตตะ          เอาใจฝกใฝในส่ิงน้ันไมวางธุระ. 
           ๔.  วิมังสา         หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น. 
           คุณ ๔ อยางนี้  มบีริบูรณแลว  อาจชักนําบุคคลใหถึงส่ิงท่ีตอง 
ประสงคซึ่งไมเหลือวิสัย. 
                                                                              อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๒๙๒. 
                 ควรทําความไมประมาทในท่ี ๔ สถาน 
           ๑.  ในการละกายทุจริต           ประพฤติกายสุจริต. 
           ๒.  ในการละวจีทุจริต             ประพฤติวจีสุจริต. 
           ๓.  ในการละมโนทุจริต           ประพฤติมโนสุจริต. 
           ๔.  ในการละความเห็นผิด       ทําความเห็นใหถูก.  
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                                      อีกอยางหนึ่ง  
           ๑.  ระวังใจไมใหกําหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
           ๒.  ระวังใจไมใหขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง.  
           ๓.  ระวังใจไมใหหลงในอารมณเปนที่ต้ังแหงความหลง. 
           ๔.  ระวังใจไมใหมัวเมาในอารมณเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา. 
                                                                          องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๖๑. 
                                      ปาริสุทธิศีล ๔ 
           ๑.  ปาติโมกขสังวร  สํารวมในพระปาติโมกข  เวนขอท่ี 
พระพุทธเจาหาม  ทําตามขอท่ีพระองคอนุญาต. 
           ๒.  อินทรียสังวร  สํารวมอินทรีย ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิน้  กาย 
ใจ  ไมใหยินดียินรายในเวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  ถูกตอง 
โผฏัฐพพะ  รูธรรมารมณดวยใจ. 
           ๓.  ปาชีวปาริสุทธิ  เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ  ไมหลอกลวงเขา 
เลี้ยงชีวิต. 
           ๔.  ปจจยปจจเวกขณะ  พิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย ๔  คือ 
จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัช  ไมบริโภคดวยตัณหา. 
                                                                                 วิ.  สีล.  ปม.  ๑๙.  
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                              อารักขกัมมัฏฐาน ๔ 
           ๑.  พุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระพุทธเจาที่มีในพระองคและ 
ทรงเกื้อกูลแกผูอ่ืน.   
           ๒.  เมตตา   แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขท่ัวหนา. 
           ๓.  อสุภะ  พิจารณารางกายตนและผูอ่ืนใหเห็นเปนไมงาม. 
           ๔.  มรณัสสติ  นึกถึงความตายอันจะมีแกตน. 
                 กมัมัฏฐาน ๔ อยางนี้  ควรเจริญเปนนิตย. 
                                                    พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา ฯ. 
                                  พรหมวิหาร ๔ 
           ๑.  เมตตา    ความรักใคร  ปรารถนาจะใหเปนสุข. 
           ๒.  กรุณา     ความสงสาร  คิดจะชวยใหพนทุกข. 
           ๓.  มทุิตา     ความพลอยยินดี  เมื่อผูอ่ืนไดดี. 
           ๔.  อุเบกขา  ความวางเฉย  ไมดีใจไมเสียใจเม่ือผูอ่ืนถึงความวิบัติ. 
                  ๔ อยางนี้  เปนเครื่องอยูของทานผูใหญ. 
                                                                  อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๓๖๙.  
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                                        สติปฏฐาน ๔ 
           ๑.  กายานุปสสนา    ๒.  เวทนานุปสสนา    ๓.  จิตตานุปสสนา 
๔.  ธัมมานุปสสนา.   
           สติกําหนดพิจารณากายเปนอารมณวา  กายน้ีสักวากาย  ไมใชสัตว 
บุคคล  ตัว  ตน  เรา  เขา  เรียกกายานุปสสนา. 
           สติกําหนดพิจารณาเวทนา  คือ  สุข  ทุกข  และไมสุขไมทุกข  เปน 
อารมณวา  เวทนาน้ีก็สักวาเวทนา  ไมใชสัตว  บคุคล  ตัว  ตน  เรา  เขา 
เรียกเวทนานุปสสนา. 
           สติกําหนดพิจารณาใจท่ีเศราหมอง  หรือผองแลว  เปนอารมณวา 
ใจน้ีก็สักวาใจ  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัว  ตน  เรา  เขา  เรียกจิตตานุปสสนา. 
           สติกําหนดพิจารณาธรรมที่เปนกุศลหรืออกศุล  ที่บังเกิดกับใจ 
เปนอารมณวา  ธรรมนีก้็สกัวาธรรม  ไมใชสัตว  บคุคล  ตัว  ตน  เรา  เขา 
เรียกธัมมานุปสสนา. 
                                                                       ที.  มหา.  ๑๐/๓๒๕. 
                                    ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ 
           ธาตุ ๔  คือ  ธาตุดิน  เรียกปฐวีธาตุ  ธาตุน้ํา  เรียกอาโปธาตุ 
ธาตุไฟ  เรียกเตโชธาตุ  ธาตุลม  เรียกวาโยธาตุ. 
           ธาตุอันใดมีลักษณะแขนแข็ง  ธาตุนั้นเปนปฐวีธาตุ  ปฐวีธาตุนั้น 
ที่เปนภายใน  คือ  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก 
เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย 
อาหารใหม  อาหารเกา.  
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           ธาตุอันใดมีลักษณะเอิบอาบ  ธาตุนั้นเปนอาโปธาตุ  อาโปธาตุนั้น 
ที่เปนภายใน  คือ  ด ี เสลด  หนอง  เลอืด  เหง่ือ  มนัขน  น้ําตา 
เปลวมัน  น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  มูตร.   
           ธาตุอันใดมีลักษณะรอน  ธาตุนั้นเปนเตโชธาตุ  เตโชธาตุนั้น 
ที่เปนภายใน  คือ  ไฟที่ยังกายใหอบอุน  ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม  ไฟที ่
ยังกายใหกระวนกระวาย  ไฟที่เผาอาหารใหยอย. 
           ธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมา  ธาตุนั้นเปนวาโยธาตุ  วาโยธาตุนั้น 
ที่เปนภายใน  คือ  ลมพัดข้ึนเบื้องบน  ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า  ลมในทอง 
ลมในไส  ลมพัดไปตามตัว  ลมหายใจ. 
           ความกําหนดพิจารณากายน้ี  ใหเห็นวาเปนแตเพียงธาตุ ๔  คือ 
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ประชุมกันอยู  ไมใชเรา  ไมใชของเรา  เรียกวา 
ธาตุกัมมัฏฐาน. 
                                                                 ม.  อุป.  ๑๔/๔๓๗. 
                                     อริยสัจ ๔ 
           ๑.  ทกุข 
           ๒.  สมุทัย  คือ  เหตุใหทุกขเกิด 
           ๓.  นโิรธ  คือความดับทุกข 
           ๔.  มรรค  คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข.  
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           ความไมสบายกาย  ไมสบายใจ  ไดชื่อวาทุกข  เพราะเปนของทาน  
ไดยาก. 
           ตัณหาคือความทะยานอยาก  ไดชื่อวาสมุทัย  เพราะเปนเหตุให 
ทุกขเกิด.  
           ตัณหานั้น  มีประเภทเปน ๓  คือตัณหาความอยากในอารมณ 
ที่นารักใคร  เรียกวากามตัณหาอยาง ๑   ตัณหาความอยากเปนโนน 
เปนนี่  เรียกวาภวตัณหาอยาง ๑   ตัณหาความอยากไมเปนโนนเปนนี่ 
เรียกวาวิภวตัณหาอยาง ๑. 
           ความดับตัณหาไดสิ้นเชิง  ทุกขดับไปหมด  ไดชื่อวานิโรธ  เพราะ 
เปนความดับทุกข. 
           ปญญาอันชอบวาสิ่งน้ีทุกข  สิ่งนี้เหตุใหทุกขเกิด  สิ่งนี้ความ 
ดับทุกข  สิ่งนี้ทางใหถึงความดับทุกข  ไดชื่อวามรรค  เพราะเปนขอ 
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. 
           มรรคนั้นมีองค ๘ ประการ  คือ  ปญญาอันเห็นชอบ ๑   ดําริ 
ชอบ ๑   เจรจาชอบ ๑   ทาํการงานชอบ ๑   เลี้ยงชวิีตชอบ ๑   ทําความ 
เพียรชอบ ๑   ต้ังสติชอบ ๑   ต้ังใจชอบ ๑. 
                                                                      อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๑๒๗.  
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                                  ปญจกะ  คือ  หมวด ๕ 
                                      อนันตริยกรรม ๕ 
           ๑.  มาตุฆาต           ฆามารดา. 
           ๒.  ปตุฆาต             ฆาบิดา.   
           ๓.  อรหันตฆาต       ฆาพระอรหันต. 
           ๔.  โลหิตุปบาท       ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอ 
                                          ข้ึนไป. 
           ๕.  สงัฆเภท            ยังสงฆใหแตกจากกัน. 
           กรรม ๕ อยางนี้  เปนบาปอันหนักที่สุด  หามสวรรค  หาม 
นิพพาน  ต้ังอยูในฐานปาราชิกของผูถือพระพุทธศาสนา  หามไมใหทํา 
เปนเด็ดขาด. 
                                                               องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๖๕. 
                                  อภิณหปจจเวกขณ ๕ 
           ๑.  ควรพิจารณาทุกวัน ๆ  วา  เรามีความแกเปนธรรมดา  ไม 
ลวงพนความแกไปได. 
           ๒.  ควรพิจารณาทุกวัน ๆ  วา  เรามีความเจ็บเปนธรรมดา  ไม 
ลวงพนความเจ็บไปได. 
           ๓.  ควรพิจารณาทุกวัน ๆ  วา  เรามีความตายเปนธรรมดา  ไม 
ลวงพนความตายไปได.  
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           ๔.  ควรพิจารณาทุกวัน ๆ  วา  เราจะตองพลัดพรากจากของรัก 
ของชอบใจทั้งส้ิน. 
           ๕.  ควรพิจารณาทุกวัน ๆ  วา  เรามีกรรมเปนของตัว  เราทําดี 
จักไดดี  ทําชัว่จักไดชั่ว.   
                                                                  องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๘๑. 
       เวสารัชชกรณธรรม  คือ  ธรรมทําความกลาหาญ ๕ อยาง 
           ๑.  สทัธา         เชือ่ส่ิงท่ีควรเชื่อ. 
           ๒.  สลี             รกัษากายวาจาใหเรียบรอย. 
           ๓.  พาหุสัจจะ  ความเปนผูศึกษามาก. 
           ๔. วิรยิารัมภะ  ปรารภความเพียร. 
           ๕.  ปญญา      รอบรูสิ่งท่ีควรรู. 
                                                                องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๔๔. 
                                องคแหงภิกษุใหม ๕ อยาง 
           ๑.  สาํรวมในพระปาติโมกข  เวนขอท่ีพระพุทธเจาหาม  ทําตาม 
ขอท่ีทรงอนุญาต. 
           ๒.  สาํรวมอินทรีย  คือ  ระวัง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไมให 
ความยินดียินรายครอบงําได  ในเวลาท่ีเห็นรูปดวยนัยนตาเปนตน. 
           ๓.  ความเปนคนไมเอิกเกริกเฮฮา. 
           ๔.  อยูในเสนาสนะอันสงัด. 
           ๕.  มคีวามเห็นชอบ.  
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           ภิกษุใหมควรต้ังอยูในธรรม ๕ อยางนี้.  
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๕๕. 
              องคแหงธรรมกถึก  คือ  นกัเทศก ๕ อยาง  
           ๑.  แสดงธรรมไปโดยลําดับ  ไมตัดลัดใหขาดความ. 
           ๒.  อางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ. 
           ๓.  ต้ังจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง. 
           ๔.  ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ. 
           ๕.  ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืน  คือวา  ไมยกตนเสียดสี 
ผูอ่ืน. 
           ภิกษุผูเปนธรรมกถึก  พึงต้ังองค ๕ อยางนี้ไวในตน. 
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๐๖. 
      ธัมมัสสวนานิสงส  คือ  อานิสงสแหงการฟงธรรม ๕ อยาง 
           ๑.  ผูฟงธรรมยอมไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง. 
           ๒.  สิง่ใดไดเคยฟงแลว  แตไมเขาใจชัด  ยอมเขาใจส่ิงน้ันชัด. 
           ๓.  บรรเทาความสงสัยเสียได. 
           ๔.  ทาํความเห็นใหถูกตองได. 
           ๕.  จิตของผูฟงยอมผองใส. 
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๗๖.  
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                 พละ  คือธรรมเปนกําลัง ๕ อยาง  
           ๑.  สทัธา    ความเช่ือ. 
           ๒.  วิริยะ     ความเพียร.  
           ๓.  สติ        ความระลึกได.  
           ๔.  สมาธิ    ความต้ังใจมั่น. 
           ๕.  ปญญา  ความรอบรู. 
           อินทรีย ๕ ก็เรียก  เพราะเปนใหญในกิจของตน. 
                                                                 องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๑. 
                                        นิวรณ ๕ 
           ธรรมอันกั้นจิตไมใหบรรลุความดี  เรียกนิวรณ  มี ๕ อยาง 
           ๑.  พอใจรักใครในอารมณที่ชอบใจมีรูปเปนตน  เรียกกามฉันท. 
           ๒.  ปองรายผูอ่ืน  เรียกพยาบาท. 
           ๓.  ความท่ีจิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม  เรียกถิน่มิทธะ. 
           ๔.  ฟุงซานและรําคาญ  เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ. 
           ๕.  ลงัเลไมตกลงได  เรียกวิจิกิจฉา. 
                                                                 องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๗๒. 
                                           ขันธ ๕ 
           กายกับใจนี้  แบงออกเปน ๕ กอง  เรียกวาขันธ ๕   ๑. รูป 
๒.  เวทนา    ๓.  สัญญา    ๔. สังขาร    ๕.  วิญญาณ. 
           ธาตุ ๔  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ประชุมกันเปนกายน้ี  เรยีกวารูป.  
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           ความรูสึกอารมณวา  เปนสุข  คือ  สบายกายสบายใจ  หรือเปน 
ทุกข  คือไมสบายกายไมสบายใจ  หรอืเฉย ๆ  คือไมทุกขไมสุข  เรียกวา 
เวทนา.  
           ความจําไดหมายรู  คือ  จํารูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
อารมณที่เกิดกับใจได  เรยีกวาสัญญา.   
           เจตสิกธรรม  คือ  อารมณที่เกิดกับใจ๑  เปนสวนดี  เรียกกุศล 
เปนสวนชั่ว  เรียกอกุศล  เปนสวนกลาง ๆ  ไมดีไมชั่ว  เรียกอัพยากฤต 
เรียกวาสังขาร. 
           ความรูอารมณในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเปนตน  เรียกวาวิญญาณ. 
           ขันธ ๕  นี้  ยนเรียกวา  นาม  รปู.   เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  รวมเขาเปนนาม  รูปคงเปนรูป. 
                                                                 อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๑. 
 
๑.  ความคิด  หรือเร่ืองราวที่เรียกวาธรรมะหรือธรรมารมณ....เรียกวาสังขาร.  
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                                 ฉักกะ  คือ  หมวด ๖ 
                                     คารวะ ๖ อยาง    
           ความเอื้อเฟอ  ในพระพุทธเจา ๑   ในพระธรรม ๑   ในพระสงฆ ๑ 
ในความศึกษา ๑   ในความไมประมาท ๑   ในปฏสิันถารคือตอนรับ 
ปราศรัย ๑.   ภิกษุควรทําคารวะ ๖ ประการนี้. 
                                                                      องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๖๙. 
                              สาราณิยธรรม ๖ อยาง 
           ธรรมเปนที่ต้ังแหงความใหระลกึถึง  เรียกสาราณิยธรรม  ม ี
๖ อยาง  คือ :- 
           ๑.  เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา  ในเพื่อนภิกษุสามเณร 
ทั้งตอหนาและลับหลัง  คือ  ชวยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนกันดวยกาย 
มีพยาบาลภิกษุไขเปนตน  ดวยจิตเมตตา. 
           ๒.  เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา  ในเพื่อนภิกษุสามเณร 
ทั้งตอหนาและลับหลัง  คือ  ชวยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนกันดวย 
วาจา  เชนกลาวสั่งสอนเปนตน  ดวยจิตเมตตา. 
           ๓.  เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา  ในเพื่อนภิกษุสามเณร 
ทั้งตอหนาและลับหลัง  คือ  คิดแตสิ่งท่ีเปนประโยชนแกเพ่ือนกัน. 
           ๔.  แบงปนลาภท่ีตนไดมาแลวโดยชอบธรรม  ใหแกเพ่ือนภิกษุ 
สามเณร  ไมหวงไวบริโภคจําเพาะผูเดียว.  



นักธรรมตรี - นวโกวาท - หนาท่ี 48 

           ๕.  รกัษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ  ไมทํา 
ตนใหเปนที่รังเกียจของผูอ่ืน.   
           ๖.  มคีวามเห็นรวมกันกับภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ  ไมวิวาทกับใคร ๆ 
เพราะมีความเห็นผิดกัน. 
           ธรรม ๖ อยางนี้  ทาํผูประพฤติใหเปนที่รักที่เคารพของผูอ่ืน  เปน 
ไปเพ่ือความสงเคราะหกันและกัน  เปนไปเพ่ือความไมวิวาทกันและกัน 
เปนไปเพ่ือความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
                                                                      องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๒๒. 
                                อายตนะภายใน ๖ 
           หา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  อินทรีย ๖  ก็เรียก. 
                                              ม.  ม.  ๑๒/๙๖.  อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๘๕. 
                              อายตนะภายนอก ๖ 
           รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  คืออารมณที่มาถูกตองกาย 
ธรรม  คืออารมณเกิดกับใจ.  อารมณ ๖  ก็เรียก. 
                                            ม.  อุป.  ๑๔/๔๐๑.  อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๘๕.  
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                                          วิญญาณ ๖   
           อาศัยรูปกระทบตา                 เกิดความรูข้ึน        เรียกจักขุวิญญาณ  
           อาศัยเสียงกระทบหู                เกิดความรูข้ึน        เรียกโสตวิญญาณ 
           อาศัยกลิ่นกระทบจมูก            เกิดความรูข้ึน         เรียกฆานวิญญาณ 
           อาศัยรสกระทบลิน้                 เกิดความรูข้ึน         เรียกชิวหาวิญญาณ 
           อาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย    เกิดความรูข้ึน         เรียกกายวิญญาณ 
           อาศัยธรรมเกิดกับใจ               เกิดความรูข้ึน         เรียกมโนวิญญาณ. 
                                                ท.ี  มหา.  ๑๐/๓๔๔.  อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๘๕. 
                                           สัมผัส ๖ 
           อายตนะภายในมีตาเปนตน  อายตนะภายนอกมีรูปเปนตน  วิญญาณ 
มีจักขุวิญญาณเปนตน  กระทบกัน  เรยีกสัมผัส  มชีื่อตามอายตนะภายใน 
เปน ๖ คือ :- 
                                 จักขุ 
                                  โสตุ 
                                  ฆานะ       สัมผัส. 
                                  ชิวหา 
                                  กาย 
                                  มโน 
                                                            ที.  มหา.  ๑๐/๓๔๔.  ส.  นิ.  ๑๖/๔. 
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                                           เวทนา ๖  
           สัมผัสนั้นเปนปจจัยใหเกิดเวทนา  เปนสุขบาง  ทุกขบาง  ไมทุกข 
ไมสุขบาง  มีชื่อตามอายตนะภายในเปน ๖ คือ :- 
                                   จักขุ  
                                    โสต 
                                    ฆาน       สัมผัสสชาเวทนา 
                                    ชิวหา 
                                    กาย 
                                    มโน 
                                                             ที.  มหา.  ๑๐/๓๔๔.  ส.  นิ.  ๑๖/๔. 
                                           ธาตุ ๖ 
           ๑.  ปฐวีธาตุ          คือ        ธาตุดิน. 
           ๒.  อาโปธาตุ         คือ        ธาตุน้ํา. 
           ๓.  เตโชธาตุ          คือ        ธาตุไฟ. 
           ๔.  วาโยธาตุ          คือ        ธาตุลม. 
           ๕.  อากาสธาตุ       คือ        ชองวางมีในกาย. 
           ๖.  วิญญาณธาตุ    คือ        ความรูอะไรได. 
                                               ม.  อุป.  ๑๔/๑๒๕.  อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๑๐๑.  
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                              สัตตกะ  คือ  หมวด ๗  
                            อปริหานิยธรรม ๗ อยาง 
           ธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือม  เปนไปเพ่ือความเจริญฝาย 
 เดียว  ชื่อวา  อปริหานิยธรรม  มี ๗ อยาง  คือ :- 
           ๑.  หม่ันประชุมกนัเนืองนิตย.  
           ๒.  เมื่อประชุมกพ็รอมเพรียงกันประชุม  เมื่อเลิกประชมุ  ก ็
พรอมเพรียงกันเลิก  และพรอมเพรียงกันชวยทํากิจท่ีสงฆจะตองทํา. 
           ๓.  ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมบัญญัติข้ึน  ไมถอนสิ่งท่ีพระองค 
ทรงบัญญัติไวแลว  สาทานศึกษาอยูในสิกขาบทตามท่ีพระองคทรง 
บัญญัติไว. 
           ๔.  ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเปนประธานในสงฆ  เคารพนับถือ 
ภิกษุเหลาน้ัน  เชื่อฟงถอยคําของทาน. 
           ๕.  ไมลุอํานาจแกความอยากท่ีเกิดข้ึน. 
           ๖.  ยนิดีในเสนาสนะปา. 
           ๗.  ต้ังใจอยูวา  เพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเปนผูมีศีล  ซึ่งยังไมมา 
สูอาวาส  ขอใหมา  ที่มาแลว  ขอใหอยูเปนสุข. 
           ธรรม ๗ อยางนี้  ต้ังอยูในผูใด  ผูนั้นไมมีความเสื่อมเลย  มีแต 
ความเจริญฝายเดียว. 
                                                                      องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๒๑.  
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                                      อริยทรัพย ๗ 
           ทรัพย  คือ  คุณความดีที่มีในสันดานอยางประเสริฐ  เรยีก 
อริยทรัพย  มี ๗ อยาง  คือ :-   
           ๑.  สทัธา                เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ.  
           ๒.  สลี                    รกัษา  กาย  วาจา  ใหเรียบรอย. 
           ๓.  หริิ                    ความละอายตอบาปทุจริต. 
           ๔.  โอตตัปปะ         สะดุงกลัวตอบาป. 
           ๕.  พาหุสัจจะ         ความเปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก  คือจําทรง 
                                         ธรรมและรูศิลปวิทยามาก. 
           ๖.  จาคะ                สละใหปนสิ่งของของตนแกคนที่ควรใหปน. 
           ๗.  ปญญา             รอบรูสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน. 
           อริยทรัพย ๗ ประการน้ี  ดีกวาทรัพยภายนอก  มีเงินทองเปนตน 
ควรแสวงหาไวมีในสันดาน. 
                                                                       องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๕. 
                                 สัปปุรสิธรรม ๗ อยาง 
           ธรรมของสัตบุรุษ  เรียกวา  สัปปุริสธรรม  มี ๗ อยาง  คือ :- 
           ๑.  ธมัมัญุตา  ความเปนผูรูจักเหตุ  เชนรูจักวา  สิ่งนี้เปนเหตุ 
แหงสุข  สิ่งนี้เปนเหตุแหงทุกข. 
           ๒.  อัตถัญุตา  ความเปนผูรูจักผล  เชนรูจักวา  สุขเปนผลแหง 
เหตุอันนี้  ทุกขเปนผลแหงเหตุอันนี้. 
           ๓.  อัตตัญุตา  ความเปนผูรูจักตนวา  เราวาโดยชาติ  ตระกูล  ยศ  
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ศักดิ์  สมบัติ  บริวาร  ความรู  และคุณธรรมเพียงเทาน้ี ๆ  แลวประพฤติ   
ตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร. 
           ๔.  มตัตัญุตา  ความเปนผูรูประมาณ  ในการแสวงหาเครื่อง  
เลี้ยงชีวิตแตโดยทางที่ชอบ  และรูจักประมาณในการบริโภคแตพอควร. 
           ๕.  กาลัญุตา  ความเปนผูรูจักกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบ 
กิจน้ัน ๆ. 
           ๖.  ปริสัญุตา  ความเปนผูรูจักประชุมชน  และกิริยาทีจ่ะตอง 
ประพฤติตอประชุมชนนัน้ ๆ  วา  หมูนี้เม่ือเขาไปหา  จะตองทํากิริยา 
อยางนี้  จะตองพูดอยางนี้  เปนตน. 
           ๗.  ปคุคลปโรปรญัุตา  ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวา  ผูนี้เปน 
คนดีควรคบ  ผูนี้เปนคนไมดี  ไมควรคบ  เปนตน. 
                                                                  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๑๓. 
                             สัปปุรสิธรรมอีก ๗ อยาง 
           ๑.  สตับุรุษประกอบดวยธรรม ๗ ประการ  คือ  มีศรัทธา  ม ี
ความละอายตอบาป  มีความกลัวตอบาป  เปนคนไดยินไดฟงมาก  เปน 
คนมีความเพียร  เปนคนมีสติมั่นคง  เปนคนมีปญญา. 
           ๒.  จะปรึกษาสิ่งใดกับใคร ๆ  ก็ไมปรึกษาเพ่ือจะเบียดเบียนตน 
และผูอ่ืน. 
           ๓.  จะคิดสิ่งใดก็ไมคิดเพ่ือจะเบียดเบียนตนและผูอ่ืน. 
           ๔.  จะพูดสิ่งใดก็ไมพูดเพ่ือจะเบียดเบียนตนและผูอ่ืน. 
           ๕.  จะทําส่ิงใดก็ไมทําเพ่ือจะเบียดเบียนตนและผูอ่ืน.  
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           ๖. มีความเห็นชอบ  มีเห็นวาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วเปนตน. 
           ๗.  ใหทานโดยเคารพ  คือเอ้ือเฟอแกของท่ีตัวให  และผูรับทาน 
นั้น  ไมทําอาการดุจทิ้งเสีย.   
                                                               นัย.  ม.  อุป.  ๑๔/๑๑๒.  
                                    โพชฌงค ๗ 
           ๑.  สติ              ความระลึกได. 
           ๒.  ธมัมวิจยะ   ความสอดสองธรรม. 
           ๓.  วิริยะ          ความเพียร. 
           ๔.  ปติ             ความอ่ิมใจ. 
           ๕.  ปสสัทธิ       ความสงบใจและอารมณ. 
           ๖.  สมาธิ          ความต้ังใจม่ัน. 
           ๗.  อุเปกขา      ความวางเฉย. 
           เรียกตามประเภทวา  สติสัมโพชฌงคไปโดยลําดับจนถึงอุเปกขา- 
สัมโพชฌงค. 
                                                                       ส.  มหา.  ๑๙/๙๓.  
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                                อัฏฐกะ  คือ  หมวด ๘  
                                        โลกธรรม ๘ 
           ธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกอยู  และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรมนั้น 
เรียกวาโลกธรรม.  โลกธรรมนั้น ๘  อยาง   คือ  มลีาภ ๑   ไมมีลาภ ๑ 
มียศ ๑   ไมมยีศ ๑    นินทา ๑   สรรเสริญ ๑    สุข ๑    ทุกข ๑.  
           ในโลกธรรม ๘  ประการน้ี  อยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน  ควร 
พิจารณาวา  สิ่งนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็แตวามันไมเที่ยง  เปนทุกข  ม ี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรรูตามท่ีเปนจริง  อยาใหมันครอบงํา 
จิตได  คืออยายินดีในสวนท่ีปรารถนา  อยายินรายในสวนท่ีไมปรารถนา. 
                                                                องฺ.  สฏก.  ๒๓/๑๕๘. 
                     ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘  ประการ 
           ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความกําหนัดยอมใจ ๑. 
           เปนไปเพ่ือความประกอบทุกข ๑. 
           เปนไปเพ่ือความสะสมกองกิเลส ๑. 
           เปนไปเพ่ือความอยากใหญ ๑. 
           เปนไปเพ่ือความไมสันโดษยินดีดวยของมีอยู  คือมีนี่แลวอยากได 
นั่น ๑. 
           เปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวยหมูคณะ. ๑. 
           เปนไปเพ่ือความเกียจคราน ๑. 
           เปนไปเพ่ือความเลี้ยงยาก ๑.  
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           ธรรมเหลาน้ีพึงรูวา  ไมใชธรรม  ไมใชวินัย  ไมใชคําส่ังสอน  
ของพระศาสดา. 
           ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด ๑. 
           เปนไปเพ่ือความปราศจากทุกข ๑.  
           เปนไปเพ่ือความไมสะสมกองกิเลส ๑. 
           เปนไปเพ่ือความอยากอันนอย ๑. 
           เปนไปเพ่ือความสันโดษยินดีดวยของมีอยู ๑. 
           เปนไปเพ่ือความสงัดจากหมู ๑. 
           เปนไปเพ่ือความเพียร ๑. 
           เปนไปเพ่ือความเลี้ยงงาย ๑. 
           ธรรมเหลาน้ีพึงรูวา  เปนธรรม  เปนวินัย  เปนคําส่ังสอนของ 
พระศาสดา. 
                                                           องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๘๘. 
                                      มรรคท่ีองค ๘ 
           ๑.  สมัมาทิฏฐิ         ปญญาอันเห็นชอบ  คือเห็นอริยสัจ ๔. 
           ๒.  สมัมาสังกัปปะ   ดํารชิอบ  คือ  ดําริจะออกจากกาม ๑   ดําร ิ
ในอันไมพยาบาท ๑   ดําริในอันไมเบียดเบียน ๑. 
           ๓.  สมัมาวาจา        เจรจาชอบ  คือเวนจากวจีทุจริต ๔. 
           ๔.  สมัมากัมมันตะ    ทําการงานชอบ  คือเวนจากกายทุจริต ๓.  
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           ๕.  สมัมาอาชีวะ           เลี้ยงชวิีตชอบ  คือเวนจากความเลี้ยงชีวิต  
โดยทางที่ผิด. 
           ๖.  สมัมาวายามะ         เพียรชอบ  คือเพียรในที่ ๔  สถาน.  
           ๗.  สมัมาสติ                ระลึกชอบ  คือระลกึในสติปฏฐานท้ัง ๔. 
           ๘.  สมัมาสมาธิ            ต้ังใจไวชอบ  คือเจริญฌานทั้ง ๔. 
           ในองคมรรคท้ัง ๘ นั้น  เห็นชอบ  ดําริชอบ  สงเคราะหเขาใน 
ปญญาสิกขา.  วาจาชอบ   การงานชอบ  เลี้ยงชีวิตชอบ สงเคราะหเขา 
ในสีลสิกขา.  เพียรชอบ  ระลึกชอบ  ต้ังใจไวชอบ  สงเคราะหเขาใน 
จิตตสิกขา. 
                                       ม.  มู.  ๑๒/๒๖.  อภิ.  วิภงฺค.  ๓๕/๓๑๗. 
                                   นวกะ  คือ  หมวด ๙ 
                                มละ  คือ  มลทิน ๙ อยาง 
           โกรธ ๑   ลบหลูบญุคุณทาน ๑   ริษยา ๑   ตระหน่ี ๑   มายา ๑ 
มักอวด ๑   พูดปด ๑   มคีวามปรารถนาลามก ๑   เห็นผิด ๑. 
                                                                อภิ.  วิภงฺค. ๓๕/๕๒๖.  
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                              ทสกะ  คือ  หมวด ๑๐ 
                                 อกุศลกรรมบถ ๑๐    
          จัดเปนกายกรรม คือทําดวยกาย ๓ อยาง 
           ๑. ปาณาติบาต              ทําชีวิตสัตวใหตกลวง  คือฆาสัตว. 
           ๒.  อทินนาทาน              ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให  ดวย 
อาการแหงขโมย. 
           ๓.  กาเมสุ  มิจฉาจาร      ประพฤติผิดในกาม. 
          จัดเปนวจีกรรม  คือทําดวยวาจา ๔ อยาง 
           ๔.  มสุาวาท                    พูดเท็จ. 
           ๕.  ปสุณาวาจา               พูดสอเสียด. 
           ๖.  ผรุสวาจา                   พูดคําหยาบ. 
           ๗.  สมัผัปปลาปะ             พูดเพอเจอ. 
           จัดเปนมโนกรรม  คือทําดวยใจ ๓ อยาง 
           ๘.  อภิชฌา                      โลภอยากไดของเขา. 
           ๙.  พยาบาท                     ปองรายเขา. 
         ๑๐.  มจิฉาทิฏฐิ                    เห็นผิดจากคลองธรรม. 
           กรรม ๑๐  อยางนี้ เปนทางบาป  ไมควรดําเนิน. 
                                    ท.ีมหา. ๑๐/๓๕๖. ที.ปาฏ.ิ ๑๑/๒๘๔. ม.มู. ๑๒/๕๒๑.  
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                                       กุศลกรรมบท ๑๐   
                         จัดเปนกายกรรม ๓ อยาง 
           ๑.  ปาณาติปาตา  เวรมณี            เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวง. 
           ๒.  อทินนาทานา  เวรมณี             เวนจากถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไม 
ไดให  ดวยอาการแหงขโมย.  
           ๓.  กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวรมณี     เวนจากประพฤติผิดในกาม. 
                         จัดเปนวจีกรรม ๔ อยาง 
           ๔.  มสุาวาทา  เวรมณี                   เวนจากพูดเท็จ. 
           ๕.  ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี         เวนจากพูดสอเสียด. 
           ๖.  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี           เวนจากพูดคําหยาบ. 
           ๗.  สมัผัปปลาปา  เวรมณี             เวนจากพูดเพอเจอ. 
                      จัดเปนมโนกรรม ๓ อยาง 
           ๘.  อนภิชฌา                               ไมโลภอยากไดของเขา. 
           ๙.  อพยาบาท                              ไมพยาบาทปองรายเขา. 
         ๑๐.  สมัมาทิฏฐิ                              เห็นชอบตามคลองธรรม. 
           กรรม ๑๐ อยางนี้เปนทางบุญ  ควรดําเนิน. 
                           ที. มหา. ๑๐/๓๕๙. ท ีปาฏิ. ๑๑/๒๘๔. ม. มู. ๑๒/๕๒๓. 
                               บุญกริิยาวัตถุ ๑๐ อยาง 
           ๑.  ทานมัย                                   บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน. 
           ๒.  สลีมัย                                     บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล.  
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           ๓.  ภาวนามัย                  บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา.  
           ๔.  อปจายนมัย               บุญสําเร็จดวยการประพฤติถอมตนแก 
                                                  ผูใหญ.  
           ๕.  เวยยาวัจจมัย             บุญสําเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจ 
                                                  ทีช่อบ. 
           ๖.  ปตติทานมัย               บุญสําเร็จดวยการใหสวนบุญ. 
           ๗.  ปตตานุโมทนามัย       บญุสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ. 
           ๘.  ธมัมัสสวนมัย             บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม. 
           ๙.  ธมัมเทสนามัย            บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม. 
         ๑๐.  ทฏิุชุกัมม                 การทําความเห็นใหตรง. 
                                ส.ุวิ. ๓/๒๕๖. อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ. ๒๙. ตฏฏีกา. ๑๗๑. 
 
                ธรรมท่ีบรรพชติควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ อยาง 
           ๑.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  บัดนีเ้รามีเพสตางจาก 
คฤหัสถแลว  อาหารกิริยาใด ๆ ของสมณะ  เราตองทําอาการกิริยานั้น ๆ. 
           ๒.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  ความเลี้ยงชีวิตของเราเน่ือง 
ดวยผูอ่ืน  เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย. 
           ๓.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  อาการกายวาจาอยางอ่ืน 
ที่เราจะตองทําใหดีข้ึนไปกวาน้ี  ยังมีอยูอีก  ไมใชเพียงเทาน้ี.  
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           ๔.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  ตัวของเราเองติเตียนตัว  
เราเองโดยศีลไดหรือไม. 
           ๕.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  ผูรูใครครวญแลวติเตียน 
เราโดยศีลไดหรือไม.  
           ๖.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  เราจะตองพลัดพรากจาก 
ของรักของชอบใจทั้งน้ัน. 
           ๗.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  เรามกีรรมเปนของตัว 
เราทําดีจักไดดี  ทําชั่วจักไดชั่ว. 
           ๘.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้ 
เราทําอะไรอยู. 
           ๙.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  เรายนิดีในท่ีสงัดหรือไม. 
         ๑๐.  บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ วา  คุณวิเศษของเรามีอยูหรือ 
ไม  ที่จะใหเราเปนผูไมเกอเขินในเวลาเพ่ือนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง. 
                                                                       องฺ.  ทสก.  ๒๔/๙๑. 
                นาถกรณธรรม  คือ  ธรรมทําท่ีพ่ึง ๑๐ อยาง 
           ๑.  ศลี                        รกัษากายวาจาใหเรียบรอย. 
           ๒.  พาหุสัจจะ              ความเปนผูไดสดับรับฟงมาก. 
           ๓.  กลัยาณมิตตตา       ความเปนผูมีเพ่ือนดีงาม. 
           ๔.  โสวจัสสตา              ความเปนผูวางายสอนงาย.  
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           ๕.  กงิกรณีเยสุ  ทกัขตา     ความขยันชวยเอาใจใสในกิจธุระของ 
           ๖.  ธมัมกามตา                 ความใครในธรรมท่ีชอบ.  
           ๗.  วิริยะ                          เพียรเพ่ือจะละความชั่ว  ประพฤติความดี. 
           ๘.  สนัโดษ                       ยินดดีวยผานุง  ผาหม  อาหาร  ที่นอน  ที่นัง่ 
และยา  ตามมีตามได.    
           ๙.  สติ                             จําการท่ีไดทําและคําท่ีพูดแลวแมนานได. 
         ๑๐.  ปญญา                       รอบรูในกองสังขารตามเปนจริงอยางไร. 
                                                                             องฺ.  ทสก.  ๒๔/ ๒๗. 
               กถาวัตถุ  คือ ถอยคําท่ีควรพูด ๑๐ อยาง 
           ๑.  อัปปจฉกถา                 ถอยคําท่ีชักนําใหมีความปรารถนานอย. 
           ๒.  สนัตุฏฐิกถา                 ถอยคําท่ีชักนําใหสันโดษยินดีดวยปจจัยตามมี 
ตามได. 
           ๓. ปวิเวกกถา                    ถอยคําท่ีชักนําใหสงัดกายสงัดใจ. 
           ๔.  อสังสัคคกถา                ถอยคําท่ีชักนําไมใหระคนดวยหมู. 
           ๕.  วิริยารัมภกถา               ถอยคําท่ีชักนําใหปรารภความเพียร. 
           ๖.  สลีกถา                         ถอยคําท่ีชักนําใหต้ังอยูในศีล. 
           ๗.  สมาธิกถา                     ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหสงบ. 
           ๘.  ปญญากถา                  ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดปญญา. 
           ๙.  วิมุตติกถา                    ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลส.  
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         ๑๐.  วิมุตติญาณทัสสนากถา         ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดความรูความเห็น  
ในความท่ีใจพนจากกิเลส. 
                                                                          องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๓๘. 
            อนุสสติ  คือ  อารมณควรระลึก ๑๐  ประการ  
           ๑.  พุทธานุสสติ        ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา. 
           ๒.  ธมัมานุสสติ          ระลึกถึงคุณของพระธรรม. 
           ๓.  สงัฆานุสสติ        ระลึกถึงคุณของพระสงฆ. 
           ๔.  สลีานุสสติ          ระลึกถึงศีลของตน. 
           ๕.  จาคานุสสติ        ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแลว. 
           ๖.  เทวตานุสสติ       ระลึกถึงคุณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา. 
           ๗.  มรณัสสติ           ระลึกถึงความตายท่ีจะมาถึงตน. 
           ๘.  กายคตาสติ        ระลึกทั่วไปในกาย  ใหเห็นวา  ไมงาม  นา 
เกลียดโสโครก. 
           ๙.  อานาปานสติ      ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก. 
         ๑๐.  อุปสมานุสสติ     ระลึกถึงคุณพระนิพพาน  ซึ่งเปนท่ีระงับ 
กิเลสและกองทุกข. 
                                                   วิ.  ฉอนุสฺสติ.  ปม.  ๒๕๐. 
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                         ปกิณณกะ  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด 
               อุปกิเลส  คือ  โทษเครื่องเศราหมอง ๑๖ อยาง๑ 

           ๑.  อภิชฌาวิสมโลภะ   ละโมบไมสม่ําเสมอ  คือความเพงเล็ง. 
           ๒.  โทสะ.                    รายกาจ.   
           ๓.  โกธะ                     โกรธ. 
           ๔.  อุปนาหะ                ผูกโกรธไว. 
           ๕.  มกัขะ                     ลบหลูคุณทาน. 
           ๖.  ปลาสะ                   ตีเสมอ  คือยกตัวเทียมทาน. 
           ๗.  อิสสา                     ริษยา  คือเห็นเขาไดดี  ทนอยูไมได. 
           ๘.  มจัฉริยะ                 ตระหน่ี. 
           ๙.  มายา                     มารยา  คือเจาเลห. 
         ๑๐.  สาเถยยะ               โออวด. 
         ๑๑.  ถมัภะ                    หัวด้ือ. 
         ๑๒.  สารัมภะ                 แขงดี. 
         ๑๓.  มานะ                     ถือตัว. 
         ๑๔.  อติมานะ                ดูหม่ินทาน. 
         ๑๕.  มทะ                      มัวเมา. 
         ๑๖.  ปมาทะ                  เลินเลอ. 
                                                     ม.  มู.  ๑๒/๒๖-๒๗,๖๕. 
 
๑.  ในธัมมทายาทสูตร  ( ม. มู. ๑๒/๒๖-๒๗ ) ขอ ๑ วา โลภะ  ขอ ๑ วา โทสะ ในวัตถุ- 
ปมสูตร  ( ม. มู. ๑๒/๖๕ ) ขอ ๑ วา อภิชฌาวิสมโลภะ  ขอ ๒ วา  พยาปาทะ. นอกนั้น 
เหมือนกนั.  
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                    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  ประการ  
           สติปฏฐาน ๔               ( หนา ๓๙ ). 
           สัมมปัปธาน ๔             ( ปธาน ๔  หนา ๓๕ ). 
           อิทธิบาท ๔                  ( หนา ๓๖ ).  
           อินทรีย ๕                     ( หนา ๔๕ ). 
           พละ ๕                         ( หนา ๔๕ ). 
           โพชฌงค ๗                  ( หนา ๕๔ ). 
           มรรคมีองค ๘               ( หนา ๕๖ ).  
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                                       คิหิปฏิบัติ 
                                         จตุกกะ 
               กรรมกิเลส  คือ  กรรมเครื่องเศราหมอง ๔ อยาง  
           ๑.  ปาณาติบาต             ทําชีวิตสัตวใหตกลวง. 
           ๒.  อทินนาทาน              ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให  ดวยอาการ 
แหงขโมย. 
           ๓.  กาเมสุ  มิจฉาจาร     ประพฤติผิดในกาม. 
           ๔.  มสุาวาท                  พูดเท็จ. 
           กรรม ๔ อยางนี้  นักปราชญไมสรรเสรญิเลย. 
                                                                          ท.ี ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๕. 
                  อบายมุข  คือ  เหตุเครื่องฉิบหาย ๔ อยาง 
           ๑.  ความเปนนักเลงหญิง. 
           ๒.  ความเปนนักเลงสุรา. 
           ๓.  ความเปนนักเลงเลนการพนัน. 
           ๔.  ความคบคนชั่วเปนมิตร. 
           โทษ ๔ ประการนี ้ ไมควรประกอบ. 
                                                                        องฺ. อฏก.  ๒๓/๒๙๖.  
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       ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  คือ  ประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง๑  
           ๑.  อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยความหม่ัน  ในการประกอบกิจ 
เครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดี  ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี  ในการทําธุระหนาท่ี 
ของตนก็ดี.  
           ๒.  อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษา  คือรักษาทรัพยที่ 
แสวงหามาไดดวยความหมั่น  ไมใหเปนอันตรายก็ดี  รักษาการงาน 
ของตน  ไมใหเสื่อมเสียไปก็ดี. 
           ๓.  กลัยาณมิตตตา  ความมีเพ่ือนเปนคนดี  ไมคบคนชั่ว. 
           ๔.  สมชีวิตา  ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หาได 
ไมใหฝดเคืองนัก  ไมใหฟูมฟายนัก. 
                                                                องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๙๔. 
       สัมปรายิกัตถประโยชน  คือ  ประโยชนภายหนา ๔ อยาง๒ 

           ๑.  สทัธาสัมปทา  ถึงพรอมดวยศรัทธา  คือเชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ 
เชนเชื่อวา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  เปนตน. 
           ๒.  สลีสัมปทา  ถงึพรอมดวยศีล  คือรักษากายวาจาเรียบรอยดี 
ไมมีโทษ. 
           ๓.  จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน  เปนการเฉลี่ยสุข 
ใหแกผูอ่ืน. 
           ๔.  ปญญาสัมปทา  ถึงพรอมดวยปญญา  รูจักบาป  บุญ  คุณ 
 
๑.  ในบาลีใชวา  ธรรม ๔ ประการ  เปนไปเพื่อเกื้อกูล  เพื่อสุขในปจจบัุน. 
๒.  ในบาลีใชวา  ธรรม ๔ ประการ  เปนไปเพื่อเกื้อกูล  เพื่อสุขในภายหนา.  



นักธรรมตรี - นวโกวาท - หนาท่ี 68 

โทษ  ประโยชน  มิใชประโยชน  เปนตน  
                                                            องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๙๗. 
                   มิตตปฏิรูป  คือ  คนเทียมมิตร ๔ จําพวก 
           ๑.  คนปอกลอก.  
           ๒.  คนดีแตพูด. 
           ๓.  คนหัวประจบ. 
           ๔.  คนชักชวนในทางฉิบหาย. 
           คน ๔ จําพวกนี้  ไมใชมิตร  เปนแคคนเทียมมิตร  ไมควรคบ. 
                                                                  ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๙.  
               ๑.  คนปอกลอก  มีลักษณะ ๔ 
           ( ๑ )  คิดเอาแตไดฝายเดียว. 
           ( ๒ )  เสียใหนอย  คิดเอาใหไดมาก. 
           ( ๓ )  เมื่อมีภัยแกตัว  จึงรับทํากิจของเพ่ือน. 
           ( ๔ )  คบเพื่อเพราะเห็นแกประโยชนของตัว 
                                                                   ที.  ปาฏ.ิ  ๑๑/๑๙๙. 
                  ๒.  คนดีแตพูด  มีลักษณะ ๔ 
           ( ๑ )  เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย. 
           ( ๒ )  อางเอาของท่ียังไมมีมาปราศรัย. 
           ( ๓ )  สงเคราะหดวยส่ิงหาประโยชนมิได. 
           ( ๔ )  ออกปากพ่ึงมิได. 
                                                                   ที.  ปาฏ.ิ  ๑๑/๒๐๐  
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               ๓.  คนหัวประจบ  มีลักษณะ ๔  
           ( ๑ )  จะทําชั่วก็คลอยตาม. 
           ( ๒ )  จะทําดีก็คลอยตาม. 
           ( ๓ )  ตอหนาวาสรรเสริญ.  
           ( ๔ )  ลับหลังต้ังนินทา. 
                                                                        ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๐. 
       ๔.  คนชักชวนในทางฉิบหาย  มลีักษณะ ๔ 
           ( ๑ )  ชักชวนดื่มน้าํเมา. 
           ( ๒ )  ชักชวนเที่ยวกลางคืน. 
           ( ๓ )  ชักชวนใหมวัเมาในการเลน. 
           ( ๔ )  ชักชวนเลนการพนัน. 
                                                                         ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๐. 
                                มิตรแท ๔ จําพวก 
           ๑.  มติรมีอุปการะ. 
           ๒.  มติรรวมสุขรวมทุกข. 
           ๓.  มติรแนะประโยชน. 
           ๔.  มติรมีความรักใคร. 
                  มติร ๔ จําพวกน้ี  เปนมิตรแท  ควรคบ. 
                                                                        ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๑. 
              ๑.  มิตรมีอุปการะ  มีลักษณะ ๔ 
           ( ๑ )  ปองกันเพ่ือนผูประมาทแลว.  
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           ( ๒ )  ปองกันทรัพยสมบัติของเพ่ือนผูประมาทแลว. 
           ( ๓ )  เมื่อมีภัย  เปนที่พ่ึงพํานักได.   
           ( ๔ )  เมื่อมีธุระ  ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๑. 
           ๒.  มติรรวมสุขรวมทุกข  มีลกัษณะ ๔ 
           ( ๑ )  ขยายความลับของตนแกเพ่ือน.  
           ( ๒ )  ปดความลับของเพ่ือนไมใหแพรงพราย. 
           ( ๓ )  ไมละทิ้งในยามวิบัติ. 
           ( ๔ )  แมชีวิตก็อาจสละแทนได. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๑. 
             ๓.  มิตรแนะประโยชน  มีลกัษณะ ๔ 
           ( ๑ )  หามไมใหทําความชั่ว. 
           ( ๒ )  แนะนําใหต้ังอยูในความดี. 
           ( ๓ )  ใหฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง. 
           ( ๔ )  บอกทางสวรรคให. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๑. 
             ๔.  มิตรมีความรักใคร  มลัีกษณะ ๔ 
           ( ๑ )  ทุกข ๆ  ดวย. 
           ( ๒ )  สุข ๆ  ดวย. 
           ( ๓ )  โตเถียงคนท่ีพูดติเตียนเพ่ือน. 
           ( ๔ )  รับรองคนท่ีพูดสรรเสรญิเพ่ือน. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๒.  
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                               สังคหวัตถุ ๔ อยาง  
           ๑.  ทาน              ใหปนสิ่งของของตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน. 
           ๒.  ปยวาจา        เจรจาวาจาที่ออนหวาน. 
           ๓.  อัตถจริยา      ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน.  
           ๔.  สมานัตตตา   ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว. 
           คุณท้ัง ๔ อยางนี้  เปนเครื่องยึดเหน่ียวใจของผูอ่ืนไวได. 
                                                                       องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๔๒. 
                             สุขของคฤหัสถ ๔ อยาง 
           ๑.  สขุเกิดแตความมีทรัพย. 
           ๒.  สขุเกิดแตการจายทรัพยบริโภค. 
           ๓.  สขุเกิดแตความไมตองเปนหน้ี. 
           ๔.  สขุเกิดแตประกอบการงานที่ปราศจากโทษ. 
                                                                       องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๙๐. 
  ความปรารถนาของบุคคลในโลกท่ีไดสมหมายดวยยาก ๔ อยาง 
           ๑.  ขอสมบัติจงเกิดมีแกเราโดยทางที่ชอบ. 
           ๒.  ขอยศจงเกิดมีแกเราและญาติพวกพอง. 
           ๓.  ขอเราจงรักษาอายุใหยืนนาน. 
           ๔.  เม่ือส้ินชีพแลว  ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค. 
                                                                       องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๘๕.  
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                ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย  มีอยู ๔ อยาง 
           ๑.  สทัธาสัมปทา         ถึงพรอมดวยศรัทธา. 
           ๒.  สลีสัมปทา             ถึงพรอมดวยศีล.  
           ๓.  จาคสัมปทา           ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน.  
           ๔.  ปญญาสัมปทา      ถึงพรอมดวยปญญา. 
                                                                       องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๘๑. 
           ตระกูลอันมั่งค่ังจะต้ังอยูนานไมได  เพราะสถาน ๔ 
           ๑.  ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว. 
           ๒.  ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา. 
           ๓.  ไมรูจักประมาณในการบรโิภคสมบัติ. 
           ๔.  ต้ังสตรีหรือบุรุษทุศีลใหเปนแมเรือนพอเรือน. 
           ผูหวังจะดํารงตระกูล  ควรเวนสถาน ๔ ประการนั้นเสีย. 
                                                                       องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๓๖. 
                               ธรรมของฆราวาส ๔ 
           ๑.  สจัจะ           สตัยซื่อตอกัน. 
           ๒.  ทมะ             รูจักขมจิตของตน. 
           ๓.  ขันติ             อดทน. 
           ๔.  จาคะ           สละใหปนสิ่งของของตนแกตนท่ีควรใหปน. 
                                                                              ส.  ส.  ๑๕/๓๑๖.  
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                                     ปญจกะ 
              ประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย ๔ อยาง 
          แสวงหาโภคทรัพยไดโดยทางท่ีชอบแลว 
           ๑.  เลีย้งตัว  มารดา  บิดา  บุตร  ภรรยา  บาวไพร  ใหเปนสุข. 
           ๒.  เลี้ยงเพื่อนฝูงใหเปนสุข. 
           ๓.  บาํบัดอันตรายท่ีเกิดแตเหตุตาง ๆ.  
           ๔.  ทาํพลี ๕ อยาง  คือ 
                     ก.  ญาติพลี  สังเคราะหญาติ. 
                     ข.  อติถิพลี  ตองรับแขก. 
                     ค.  ปุพพเปตพลี  ทําบุญอุทิศใหผูตาย.  
                     ฆ.  ราชพลี  ถวายเปนหลวง  มีภาษีอากรเปนตน. 
                     ง.  เทวตาพลี  ทําบุญอุทิศใหเทวดา. 
           ๕.  บริจาคทานในสมณะพราหมณผูประพฤติชอบ. 
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๔๘. 
                                               ศีล ๕ 
           ๑.  ปาณาติปาตา  เวรมณี         เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป. 
           ๒.  อทินนาทานา  เวรมณี          เวนจากถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมได 
ให  ดวยอาการแหงขโมย. 
           ๓.  กาเมสุ  มิจฉาจารา เวรมณี  เวนจากประพฤติผิดในกาม. 
           ๔.  มสุาวาทา  เวรมณี               เวนจากพูดเท็จ.  
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           ๕.  สรุาเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี   เวนจากด่ืมน้ําเมา  คือ  
สุราและเมรัย  อันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท. 
                   ศีล ๕ ประการน้ี  คฤหัสถควรรักษาเปนนิตย. 
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๒๖. 
          มิจฉาวณิชชา  คือการคาขายไมชอบธรรม ๕ อยาง 
           ๑.  คาขายเครื่องประหาร.  
           ๒.  คาขายมนุษย. 
           ๓.  คาขายสัตวเปนสําหรับฆาเพ่ือเปนอาหาร. 
           ๔.  คาขายน้ําเมา. 
           ๕.  คาขายยาพิษ. 
           การคาขาย ๕ อยางนี้  เปนขอหามอุบาสกไมใหประกอบ. 
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๓๒. 
                       สมบัติของอุบาสก ๕ ประการ 
           ๑.  ประกอบดวยศรัทธา. 
           ๒.  มศีีลบริสุทธิ์. 
           ๓.  ไมถือมงคลต่ืนขาว  คือเชื่อกรม  ไมเชือ่มงคล. 
           ๔.  ไมแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา. 
           ๕.  บาํเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนา. 
           อุบาสกพึงต้ังอยูในสมบัติ ๕ ประการ  และเวนจากวิบัติ ๕ ประการ 
ซึ่งวิปริตจากสมบัตินั้น. 
                                                                       องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๓๐.  
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                                        ฉักกะ  
                                        ทิศ ๖ 
           ๑.  ปรุัตถิมทิส     คือทิศเบ้ืองหนา  มารดาบิดา. 
           ๒.  ทกิขิณทิส      คือทิศเบ้ืองขวา   อาจารย.  
           ๓.  ปจฉิมทิศ      คือทิศเบ้ืองหลัง   บุตรภรรยา. 
           ๔.  อุตตรทิส       คือทิศเบ้ืองซาย   มิตร. 
           ๕.  เหฏฐิมทิส     คือทิศเบ้ืองตํ่า     บาว. 
           ๖.  อุปริมทิส       คือทิศเบ้ืองตน     สมณพราหมณ. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓. 
           ๑.  ปุรัตถิมทิส  คือทิศเบื้องหนา  มารดาบดิา  บุตรพึงบํารุงดวย 
สถาน ๕ 
           ( ๑ )  ทานไดเลี้ยงมาแลว  เลี้ยงทานตอบ. 
           ( ๒ )  ทํากิจของทาน. 
           ( ๓ )  ดํารงวงศสกุล. 
           ( ๔ )  ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก. 
           ( ๕ )  เมื่อทานลวงลับไปแลว ทาํบุญอุทิศใหทาน. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๐/๒๐๓. 
   มารดาบิดาไดรับบํารุงฉะน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  หามไมใหทําความชั่ว. 
           ( ๒ )  ใหต้ังอยูในความดี. 
           ( ๓ )  ใหศึกษาศิลปวิทยา.  
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           ( ๔ )  หาภรรยาที่สมควรให.  
           ( ๕ )  มอบทรัพยใหในสมัย.  
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓. 
 ๒.  ทักขิณทิส  คือทิศเบื้องขวา อาจารย  ศิษยพึงบํารุงดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  ดวยลุกข้ึนยืนรับ. 
           ( ๒ )  ดวยเขาไปยืนคอยรับใช. 
           ( ๓ )  ดวยเชื่อฟง. 
           ( ๔ )  ดวยอุปฏฐาก. 
           ( ๕ )  ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๓. 
อาจารยไดรับบํารุงฉะน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  แนะนําดี. 
           ( ๒ )  ใหเรียนดี. 
           ( ๓ )  บอกศิลปใหสิ้นเชิง  ไมปดบังอําพราง. 
           ( ๔ )  ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง. 
           ( ๕ )  ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย  ( คือจะไปทางทิศไหนก็ไม 
อดอยาก ). 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔. 
๓.  ปจฉมิทิส  คือทิศเบื้องหลัง  ภรรยา  สามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา. 
           ( ๒ )  ดวยไมดูหม่ิน.  
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           ( ๓ )  ดวยไมประพฤติลวงใจ.  
           ( ๔ )  ดวยมอบความเปนใหญให. 
           ( ๕ )  ดวยใหเครื่องแตงตัว.  
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔. 
 ภรรยาไดรบับํารุงฉะน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  จัดการงานดี. 
           ( ๒ )  สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี. 
           ( ๓ )  ไมประพฤติลวงใจผัว. 
           ( ๔ )  รักษาทรัพยที่ผัวหามาไดไว. 
           ( ๕ )  ขยนัไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔. 
๔.  อุตตรทิส  คือทิศเบื้องซาย  มิตร  กุลบุตรพึงบาํรุงดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  ดวยใหปน. 
           ( ๒ )  ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ. 
           ( ๓ )  ดวยประพฤติประโยชน. 
           ( ๔ )  ดวยความเปนผูมีตนเสมอ. 
           ( ๕ )  ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๔. 
มิตรไดรับบาํรุงฉะน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  รักษามิตรผูประมาทแลว. 
           ( ๒ )  รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว.  
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           ( ๓ )  เมื่อมีภัย  เอาเปนที่พ่ึงพํานักได.  
           ( ๔ )  ไมละทิ้งในยามวิบัติ. 
           ( ๕ )  นับถือตลอดถึงวงศของมิตร.  
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕. 
๕.  เหฏฐิมทิส  คือทิศเบื้องตํ่า  บาว  นายพึงบํารุงดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง. 
           ( ๒ )  ดวยใหอาการและรางวัล. 
           ( ๓ )  ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข. 
           ( ๔ )  ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน. 
           ( ๕ )  ดวยปลอยในสมัย. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕. 
บาวไดรับบํารุงฉะน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ 
           ( ๑ )  ลุกข้ึนทําการงานกอนนาย. 
           ( ๒ )  เลิกการงานทีหลังนาย. 
           ( ๓ )  ถือเอาแตของที่นายให. 
           ( ๔ )  ทําการงานใหดีข้ึน. 
           ( ๕ )  นําคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้น ๆ. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕. 
           ๖.  อปุริมทิส  คือทิศเบื้องบน  สมณะพราหมณ  กุลบุตรพึงบํารุง 
ดวยสถาน ๕  
           ( ๑ )  ดวยกายกรรม คือทําอะไร ๆ  ประกอบดวยเมตตา.  
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           ( ๒ )  ดวยจีกรรม  คือพูดอะไร ๆ  ประกอบดวยเมตตา.  
           ( ๓ )  ดวยมโนกรรม  คือคิดอะไร ๆ  ประกอบดวยเมตตา. 
           ( ๔ )  ดวยความเปนผูไมปดประตู  คือมิไดหามเขาบานเรือน.  
           ( ๕ )  ดวยใหอามิสทาน. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๕. 
           สมณะพราหมณไดรับบํารุงฉะนี้แลว  ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวย 
สถาน ๖ 
           ( ๑ )  หามไมใหกระทาํความชั่ว. 
           ( ๒ )  ใหต้ังอยูในความดี. 
           ( ๓ )  อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันงาม. 
           ( ๔ )  ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง. 
           ( ๕ )  ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหแจม. 
           ( ๖ )  บอกทางสวรรคให. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๐๖. 
                       อายมุข  คือเหตุเครื่องฉิบหาย ๖ 
           ( ๑ )  ดื่มน้ําเมา. 
           ( ๒ )  เที่ยวกลางคืน. 
           ( ๓ )  เที่ยวดูการเลน. 
           ( ๔ )  เลนการพนนั. 
           ( ๕ )  คบคนชั่วเปนมิตร.  
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           ( ๖ )  เกียจครานทําการงาน.  
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๖. 
                      ๑. ด่ืมน้ําเมา  มีโทษ ๖ 
           ( ๑ )  เสียทรัพย. 
           ( ๒ )  กอการทะเลาะวิวาท.  
           ( ๓ )  เกิดโรค. 
           ( ๔ )  ตองติเตียน. 
           ( ๕ )  ไมรูจักอาย. 
           ( ๖ )  ทอนกําลังปญญา. 
                                                                       ที.  ปาฏิ. ๑๑/๑๙๖. 
                    ๒.  เท่ียวกลางคืน  มีโทษ ๖ 
           ( ๑ )  ชื่อวาไมรักษาตัว. 
           ( ๒ )  ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย. 
           ( ๓ )  ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ. 
           ( ๔ )  เปนที่ระแวงของคนท้ังหลาย. 
           ( ๕ )  มักถูกใสความ. 
           ( ๖ )  ไดความลําบากมาก. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๗. 
                  ๓.  เท่ียวดูการเลน  มีโทษตามวัตถุที่ไปดู ๖ 
           ( ๑ )  รําที่ไหนไปท่ีนั่น. 
           ( ๒ )  ขับรองที่ไหนไปท่ีนั่น.  
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           ( ๓ ) ดีดสีตีเปาท่ีไหนไปที่นั่น.  
           ( ๔ )  เสภาท่ีไหนไปที่นั่น. 
           ( ๕ )  เพลงท่ีไหนไปท่ีนั่น.  
           ( ๖ )  เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๗. 
              ๔.  เลนการพนัน  มีโทษ ๖ 
           ( ๑ )  เมื่อชนะยอมกอเวร. 
           ( ๒ )  เมื่อแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป. 
           ( ๓ )  ทรัพยยอมฉิบหาย. 
           ( ๔ )  ไมมีใครเชื่อถือถอยคํา. 
           ( ๕ )  เปนที่หม่ินประมาทของเพ่ือน. 
           ( ๖ )  ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย. 
                                                                       ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๗. 
       ๕.  คบคนชั่วเปนมิตร  มีโทษตามบุคคลท่ีคบ ๖ 
           ( ๑ )  นําใหเปนนักเลงการพนัน. 
           ( ๒ )  นําใหเปนนักเลงเจาชู. 
           ( ๓ )  นําใหเปนนักเลงเหลา. 
           ( ๔ )  นําใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอม. 
           ( ๕ )  นําใหเปนคนลวงเขาซ่ึงหนาง 
           ( ๖ )  นําใหเปนคนหัวไม. 
                                                                       ที.  ปาฏิ. ๑๑/๑๙๗.  
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              ๖.  เกียจครานทําการงาน  มีโทษ ๖ 
           ( ๑ )  มักใหอางวา    หนาวนัก        แลวไมทาํการงาน. 
           ( ๒ )  มักใหอางวา    รอนนัก          แลวไมทาํการงาน.  
           ( ๓ )  มักใหอางวา    เวลาเย็นแลว  แลวไมทําการงาน. 
           ( ๔ )  มักใหอางวา    ยังเชาอยู       แลวไมทําการงาน. 
           ( ๕ )  มักใหอางวา    หิวนัก            แลวไมทาํการงาน. 
           ( ๖ )  มักใหอางวา     ระหายนัก     แลวไมทาํการงาน.   
           ผูหวังความเจริญดวยโภคทรัพย  พึงเวนเหตุเครื่องฉิบหาย ๖ 
ประการนี้เสีย. 
                                                                       ที.  ปาฏิ. ๑๑/๑๙๗. 


