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วินยั มุข เลม ๒
สิกขาบทนอกพระปาติโมกข
อภิสมาจาร
สิกขาบทแผนกนี้ มาในขันธกะเปนพื้น ไมไดบอกจํานวน
เหมือนสิกขาบทมาในพระปาติโมกข จัดเปนพวก ๆ ตากิจหรือ
วัตถุ เรียกวาขันธกะอันหนึ่ง ๆ เชนวาดวยทําอุโบสถ จัดไวพวก
หนึ่ง เรียกวาอุโบสถขันธกะ วาดวยจีวร จัดไวอีกพวกหนึ่ง เรียก
จีวรขันธกะ มาในที่อื่นก็มี เชนในนิทานตนบัญญัติแหงสิขาบท
มาในพระปาติโมกขบาง ในวินีตวัตถุเรื่องสําหรับเทียบเคียงตัดสิน
อาบัติในคัมภีรวิภังคบาง มาในอรรถกถาที่เรียกวาบาลีมุตตกะบาง.
จะกลาวไปตามแนวคัมภีรขันธกะ ก็ไมเหมาะ เพราะประการทั้งหลาย
คือ ขอทั้งหลายที่กลาวไวในคัมภีรขันธกะ อันพนจากมุขแหงปฏิบัติ
จะไมกลาวถึงก็มี ที่ยังสับสนหรือยังควรจะจัดเขาพวกไดอีกก็มี ขอ
นอกคัมภีรขันธกะ อันจะเก็บมารวบรวมก็มี ในทีน่ ี้จึงจําเปนจะจัด
หมวดใหม สุดแตจะเหมาะไดอยางไร แตจะทําตามวิธีนั้น คือจัด
เปนหมวดกันตามกิจหรือวัตถุ.
และสิกขาบทแผนกนี้ มีรูปเปน ๒ คือ เปนขอหาม ๑
เปนขออนุญาต ๑. และขอหามนั้นปรับอาบัติโดยตรงมีเพียง ๒ คือ
ถุลลัจจัย ๑ มีหาง ๆ และพนจากมุขแหงปฏิบัติ, ทุกกฏ ๑ มีเปน
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พื้นไป ที่ไมไดปรับอาบัติโดยตรง เปนแตกลาววา อยา ๆ ไม ๆ
เปนคําแนะคําสอนก็มี เชนนี้มีอยูในกถาทั้งหลายอันกลาวเปนเรื่อง ๆ
ไป เมื่อไมเอื้อเฟอในที่จะเวน พระอาจารยทานปรับเปนทุกกฏ
ดุจในเสขิยะ. ขอที่อนุญาตนั้น นาจะเห็นวาเปนประทานประโยชน
พิเศษ เชนทรงอนุญาตวัสสิกสาฎก ไมไดบังคับวา ภิกษุทุกรูป เมื่อ
ถึงฤดูฝนจะตองมีผาอาบน้ําฝน เปนแตถาตองการก็มีได ใชจีวรได
มากผืนออกไปกวาไตรจีวร แตมีอนุญาตบางแหง เปนเหมือนขอ
หาม เชนอนุญาตเพื่อปดประตูกอนแลวจึงนอนในกลางวัน นี้ไมใช
ประโยชนพิเศษเลย กลับเปนเครื่องผูกมัด ควรจะวา " อันภิกษุ
ผูจะพักในกลางวัน พึงปดประตูเสีย ภิกษุใดไมปด ตองทุกกฏ "
เชนนี้ความจะชัด แตอยางไรจึงเปนอนุญาติไป ขาพเจาเขาใจวา
เปนเพราะเรียงคําเผลอไป เพราะมีเปนบางแหง พระคันถรจนาจารยหมายเอาอนุญาตเชนนี้กลาวไววา ไมทําตามตองอาบัติทุกกฏ.
สวนอนุญาตมีปริกัปเห็นไดแท เชนอนุญาตสัตตาหกาลิกในวิกาล ตอ
เมื่อมีปจจัยจึงใหฉันได เมื่อปจจัยไมมีและฉัน เปนอันถือประโยชน
พิเศษเกินไป ทานปรับทุกกฏชอบอยู. ยังขอที่สอนใหทําวาควร
อยางนั้น ๆ จะเรียกขออนุญาตโดยออมก็ได เมื่อไมทําตามขอ
เชนนี้ จะปรับทุกกฏ เพราะไมเอื้อเฟอก็ชอบอยู พึงรูจักขออนุญาต
อันใหประโยชนพิเศษ หรือบังคับใหทํา ดังนี้.
อาบัติที่ปรับแกภิกษุผูละเมิดในแผนกนี้ มีแตถุลลัจจัยกับ
ทุกกฏเทานั้น และถุลลัจจัยก็มีหาง ทั้งพนจากทางแหงปฏิบัติดวย
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ขาพเจาจักไมออกชื่ออาบัติ เวนไวแตที่เปนถุลลัจจัย จะบอกให
แจง ผูศึกษาพึงเขาใจเอาเอง ตามหลักที่กลาวแลวในตอนหลัง
เรียงเชนนี้เห็นวาจะนาอานนาฟงกวา. พึงเขาใจทุกกฏในที่นี้วา เปน
แตลําพังวิติกกมะ คือความละเมิดธรรมเนียม เปนการเสียหายได
เพียงไร พึงรูดังนี้ :ถาลวงแตบางอยางหรือบางครั้ง ก็ไมพอเปนอะไร แตถา
ลวงมากอยางหรือเปนนิตยไป ธรรมเนียมยอมกลายไป หรือเสื่อม
เสียไป ภิกษุตางเปน ๒ พวก คือเครงและไมเครง ก็เพราะพวก
เครงยังรักษาธรรมเนียมแข็งแรง พวกไมเครงทอดธุระเสีย ไม
เอื้อเฟอในอันทําตาม. รูเชนนี้แลว พึงปฏิบัติโดยสายกลาง ไมทํา
ตนใหลําบากเพราะธรรมเนียมอันขัดขวางตอกาลเทศะ และไมมัก
งายจนถึงจะทําตนใหเปนผูเลวทราม, ปฏิบัติเพียงเทานี้ ก็เรียกไดวา
งาม ยังพอจะสืบอายุพระพุทธศาสนาไดอยู.
แตนี้จักแสดงอภิสมาจาร คือธรรมเนียมของภิกษุ จัดเปน
กัณฑ ๆ ตามเรื่อง ดังตอไปนี้
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กัณฑที่ ๑๑
กายบริหาร
ขอ ๑ อยาพึงไวผมยาว จะไวไดเพียง ๒ เดือน หรือ ๒ นิ้ว
อธิบายวา เมื่อถึงกําหนด ๒ เดือน แมผมยังไมถึง ๒ นิ้ว ก็
พึงปลงเสีย หรือยังไมทันถึง ๒ เดือน แตผมยาวถึง ๒ นิ้วแลว ก็
พึงปลงเสียเหมือนกัน.
เขาใจวา ธรรมเนียมนี้มีขึ้นโดยลําดับกาล ในครั้งแรก พวก
ภิกษุคงไวผมยาวกวานี้ จึงไดมีขอหามไมใหหวีผมดวยหวีหรือดวย
แปรง หามไมใหเสยผมดวยนิ้วมือโดยอาการวาหวี หามไมใหแตง
ผมดวยน้ํามัยเจือขี้ผึ้ง หรือดวยน้ํามันเจือน้ํา หามไมใหตัดผมดวย
ตะไกร เวนไวแตอาพาธ และหามไมใหถอนผมหงอก กิจเหลานี้
สําหรับคนผมยาวกวา ๒ นิ้วทั้งนั้น. และคงไมมีกําหนดลงเปนแน
เปนแตเห็นวายาวก็ปลงกันเสียคราวหนึ่ง แตคงไมยาวเกินไปจนโกน
ดวยมีดไมสะดวก ในพวกนิครนถเขาไวผมตั้งแต ๑ เดือนขึ้นไปหา
๔ เดือน. ผม ๔ เดือนดูพอสมจะหวีและแตง ที่หามไว.
ขอ ๑ อยาพึงไวหนวดไวเครา.
ในขอนี้ ไมมีกําหนดชัดเหมือนผม แตคงไมยาวจนถึงจะแตงให
มีสัณฐานตาง ๆ ได และโกนดวยมีดไมสะดวก. แตเดิมคงไวยาว
จึงมีขอหามไมใหแตงหนวด และหามไมใหตัดหนวดดวยตะไกร.
ขอ ๑ อยาพึงไวเล็บยาว พึงตัดเสียดวยมีดเล็กพอเสมอเนื้อ,
และอยาพึงขัดเล็บใหเกลีย้ งเกลา แตเล็บเปอน จะขัดมลทิน หรือ
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จะแคะมูลเล็บ ไดอยู นี้เปนกิจที่ควรทํา.
ขอ ๑ อยาพึงไวขนจมูกยาว พึงถอนเสียดวยแหนบ.
ขนจมูกนี้ แสดงในตําราสรีรศาสตรวา มีประโยชนรบั ธุลีอัน
ตามอากาศที่สูดเขาไปในเวลาหายใจไว ไมใหเขาไปในปอด แตมี
ขอหามอยางนี้ คงเพงขนที่ยาวออกมานอกชองจมูก.
ขอ ๑ อยาพึงใหนําเสียซึ่งขนในที่แคบ คือในรมผาและที่รักแร
เวนไวแตอาพาธ. ในเวลาเชนนั้น จะใหนําเสียเพื่อทายาหรือพวกยา
ไดอยู แตในที่อื่น ที่แคบหมายเอาชองทวารหนัก หามถอนขน
ของทวารหนักก็เปนได.
ขอ ๑ อยาพึงผัดหนา อยาพึงไลหนา อยางพึงทาหนา อยา
พึงยอมหนา อยาพึงเจิมหนา อยาพึงยอมตัว เวนไวแตอาพาธ.
ผัดหนานั้น คือใชแปงผงลูบใหผิวมีนวล. ไลหนานั้น พึงเห็น
เชนใชฝุนละลายน้ําทา แหงแลวลูบใหเสมอ ทําใหผิวหนาขาว เรา
เรียกวาผัดหนาเหมือนกัน ตามปกติไมไดใช เขาผัดอยางนี้แตหนา
ของเด็กโกนจุกและหนาของละคร แตในบาลีทานเรียกแยกกัน ชาง
สมนี่กระไร ไลหนาแท ๆ. ทาหนานั้น เชนทาแปง. ยอมหนานั้น
เชนทาขมิ้น. เจิมหนานั้น เชนเจิมดวยกระแจะที่ผูใหญทําใหผูนอย
ในคราวมงคล แตในบาลีวา เจิมดวยมโนศิลา คือน้ํายาหรือสีที่
ใชเขียนรูปภาพ ขอนี้แปลกอยู เคยไดยินแตพวกฮินดู เจิมหนา
ดวยมูลโค. การเขียนหนา ปายหนาดวยสีนั้น ดูเกากวาครั้งพุทธกาล เขาใชเพื่อจะทําหนาใหขึงขัง หรือนากลัวขึ้นกวาปกติ พวก
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จีนคงเคยไดใชมาแลว พวกงิ้วเลนเรื่องโบราณจึงเขียนหนา. ยอม
ตัวนั้น พึงเห็นเชนทาขมิ้น. ขอเหลานี้ หามเฉพาะเพื่อทําใหสวย
อาพาธเชนเปนโรคที่ผิว จะทายาเปนตนวาไพลไดอยู ในบาลีกลาว
ไวเฉพาะหนา แมตัวก็เหมือนกัน.
ขอ ๑ อยาพึงแตงเครื่องประดับตาง ๆ เปนตนวา ตุมหู
สายสรอย สรอยคอ สรอยเอง เข็มขัด บานพับ [ สําหรับรัดแขน ]
กําไลมือ และแหวน.
ขอ ๑ อยาพึงสองดูเงาหนาในกระจงหรือในวัตถุอื่น อาพาธ
เปนแผลที่หนา จะสองดูแผลเพื่อตรวจหรือเพื่อทายา ปดยา ไดอยู.
ครั้งยังไมมีกระจกเงา เขาทําแผนทองเหลืองกลมขัดชัดเงาจน
สองเห็น เรียกวาแวน ใชสองดูเงาหนา ในแวนนี้บาง ในน้ําบาง
ในบาลีจึงกลาวหามไมใหสองดูเงาหนาในของเชนนั้น. การสองเงา
หนานี้เนื่องในการแตงตัวนั้นเอง หามแตงตัวแลว จึงหามสองเงา
หนาดวย ทรงอนุญาตใหสองไดเมื่ออาพาธ ชื่อวาทรงอนุญาตให
สองเพื่อทําธุระได เพราะเหตุนั้น จะสองกระจกโกนหนวดโกนผม
ที่ตนทําเองเพื่อสะดวก เห็นไมมีโทษ แตไมสองก็ทําไดเหมือนกัน.
ขอ ๑ อยาพึงเปลือยกายในที่ไมบังควร ในเวลาไมบังควร
ถาเปลือยเปนวัตรเอาอยางเดียรถีย ตองถุลลัจจัย ถาเปลือยทํากิจ
แกกัน คือ ไหว รับไหว ทําบริกรรม ใหของ รับของ และ
เปลือยในเวลาฉัน ในเวลาดื่ม ตองทุกกฏ. แตในเรือนไฟและในน้ํา
ทรงอนุญาตใหเปลือยกายได จะทําบริกรรม คือ นวดฟนหรือประคบ
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ใหกันในเรือนไฟ และจะทําบริกรรม คือ ถูตัวใหกันในน้ําก็ไดไมตอง
อาบัติตามนัยขางตน ปดกายดวยผาแลว พนจากความเปลือย.
เรือนไฟนั้น เปนที่อบกายใหรอนเหงื่อตก อยางเขากระโจม
ที่ใชอยูในประเทศนี้ในกาลกอน ทรงอนุญาติเปนพิเศษ ไมตอง
ปาจิตติยะ เพราะผิงไฟ และไมตองทุกกฏ เพราะเปลือยกายทํา
บริกรรมแกกัน.
ธรรมเนียมอาบน้ําของภิกษุครั้งกอน เมื่อยังไมไดใชอติเรกจีวร
ฟุมเฟอย เปลือยกายอาบน้ํา ไปถึงทาน้ําแลว เลือกที่สงัดหรือรอ
เวลาสงัด เปลื้องผาหมออกผึ่งไว แกประคดเอววางไวบนนั้น ไปที่
ใกลน้ํา แลวนั่งยอง เปลื้องผานุงออก มีที่พอจะผึ่งได ก็ขึงผึ่งไว
ที่ผึ่งไมมี ก็จีบวางไวแลวคอยลงไปในน้ํา ราวมิดสะดือ หันหนามา
ทางฝง ระวังผานุงผาหมของตน คอยดําลงแลวผุดขึ้น อาบโดย
เรียบรอย ครั้นเสร็จแลวขึ้นจากน้ํานั่งยอง จับผานุงเขาวงกาย
แลวลุกขึ้นยืน นุงเรียบรอยแลว คาดประคดเอง หมจีวรแลว
จึงไป.
ภายหลังทรงอนุญาตที่อาบน้ําขึ้นในอาราม มีกําแพงกอดวยอิฐ
หรือดวยศิลาหรือมีฝาไมบัง ดาดพื้นเพื่อกันลื่น ดวยของ ๓ อยางนั้น
อยางใดอยางหนึ่ง และทําทอสําหรับไขน้ําอาบออกไป.
และมีขอหามภิกษุผูอาบน้ํา ไมใหสีกายในที่ไมบังควร เชน
ตนไม เสา ฝาเรือน และแผนกระดาน ไมใหสีกายดวยของไม
บังควร เชนไมทําเปนรูปมือ หรือจักเปนฟนมังกรและเกลียวเชือก
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ที่คม เอาหลังตอหลังสีกันก็หาม. เกลียวผาและฝามือ เปนของ
ที่ใชได.
ขอ ๑ อยาพึงนุงผาอยางคฤหัสถ อยาพึงหมผาอยางคฤหัสถ.
ดวยขอนี้ เปนหามเครื่องนุงหมของคฤหัสถ เชน กางเกง
เสื้อ ผาโพก หมวก ผานุงผาหมสีตาง ๆ ชนิดตาง ๆ และอาการ
นุงหมตาง ๆ ที่ไมใชของภิกษุ. แตในวิภังคแหงสิกขาบทวาดวยขอ
จีวร [ ที่ ๖ แหงจีวรวรรคนิสสัคคิยกัณฑ ] กลาววา ถาถูกโจรชิง
จีวรไปหมด พอจะปดกายดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งไดพลาง เปน
ตนวาผาตางชนิดที่ไมไดใชเปนผาหม โดยทีสุดใบไมก็ใหปด ยัง
จะทําได หามมิใหเปลือยกายมา ถาทําเชนนั้นตองทุกกฏ.
ขอ ๑ ถายอุจจาระแลว เมื่อน้ํามีอยู จะไมชําระไมได เวน
ไวแตหาน้ําไมได หรือน้าํ มี แตไมมีภาชนะที่จะตัก เชนนี้ เช็ดเสีย
ดวยไมหรือดวยของอื่นเพียงเทานั้นก็ได.
ขอ ๑ อยาพึงใหทําสัตถกรรมในที่แคบ หรือในที่ใกลทแี่ คบ
เพียง ๒ นิ้ว อยาพึงใหทําวัตถิกรรม. ใหทํา ตองถุลลัจจัย.
ที่แคบนั้น หมายเอาทวารหนัก หามสัตถกรรมในที่แคบนั้น
คือ หามการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา ในที่ใกลทวารหนักเพียง ๒
นิ้วก็หาม. หามวัตถิกรรมนั้น พระอรรถกถาจารยแกวา หาม
ผูกรัดที่ทวารหนัก. อธิบายตามมติของทานวา ใหผาหรือตัดหัว
ริดสีดวงงอก เปนใหทําสัตถกรรมในที่แคบ ใหผูกรัดหัวริดสีดวงงอก
นั้น เพื่อใหแหงแลวหลุดเอง เปนใหทําวัตถิกรรม หามทั้ง ๒ อยาง
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แตจะหยอดน้ําดางใหกัดหรือจะผูกไวดวยดาย [ เพื่อมิใหหดเขาไป
เสีย ] ไดอยู, หากหัวนั้นหลุด ก็เปนอันหลุดดวยดี ใชยารมหรือ
ยาทาแมสอดชุดอันทายาเหน็บเขาในทวารหนัก หรือใชหลอดสอด
เขาไปหยอดน้ําดางหรือน้ํามันก็ได โดยนัยนี้ จะเจาะกลอนเอาน้ํา
ออก จะผาเอาเม็ดนิ่วออก เปนอันหามทั้งนั้น. แตศัพทวาวัตถิใน
ที่อื่น เปนชือ่ แหงกระเพาะเบา ขาพเจาเขาใจวา หามวัตถิกรรมนั้น
ไดแกหามสวนทวารเบา การนี้พวกหมอรูจักทํากันมาแลว ครัง้ ยัง
ไมมีเครื่องมือที่ดีกวา ไดยินวาเขาใชใบไมอันเปนหลอดเชนใบหอม
เชนเดียวกับใชลําไมหรือตนหญาอันเปนหลอด สวนทางทวารหนัก
ครั้งพุทธกาล ความรูในการผาตัดบาดแผลของแพทยมีแลว แตคง
ยังไมชํานาญ ทําในที่สําคัญเชนนั้น คนเจ็บคงเปนอันตรายมากกวา
หาย จึงไดหามและปรับอาบัติแรงดวย. แตในบัดนี้ มีแพทยผู
ชํานาญในทางนี้มาก ขอนี้กลับขัดขวางแกความรอดจากอันตรายของ
คนไขเสียอีก. เครงในที่เชนนี้ เกินพอดี.
ขอ ๑ เปนธรรมเนียมของภิกษุ ตองใชไมชาํ ระฟน. ของเดิม
ไมใชไมสีฟน เชนในประเทศของเรา เปนไมชนิดหนึ่ง เนื้อ
ออนอยางไมโสนหรือรากลําภู ฟนกัดแหลก ทําเปนอันยาวขนาด
พลูจีบของเรา ใชกัดเหมือนกัดพลูนั้นเอง เคี้ยวจนแหลกแลวคาย
อยางเดียวกับเคี้ยวหมากคายหมาก ไมชนิดนั้นเปนเครื่องชําระฟน
ไดดี. ในบาลีพรรณนาประโยชนแหงการเคี้ยวไมชําระฟนวา ฟนดู
ไดไมสกปรก ปากไมเหม็น เสนประสาทรับรสหมดจดดี เสมหะไม
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หุมอาหาร ฉันอาหารมีรส. ไมชําระฟนนั้น หามไมใหใชของยาว
หรือสั้นเกินไป มีกําหนดใหใชยาว ๔ นิ้วขึ้นไปหา ๘ นิ้ว. อาการที่
ใช ๆ เคี้ยวพร่ําเพรื่อไมเฉพาะเวลาฉันอาหารแลว อยางเคี้ยวหมาก
เคี้ยวเมี่ยง จึงมีหามไมใหเคี้ยวไมชําระฟนในวัจจกุฎี.
อนึ่ง น้ําที่จะใชดื่ม ใหกรองกอน จึงทรงอนุญาตผากรองไว
สําหรับ ไมใชเพียงจะปองกันตัวสัตว ยังตองการของที่สะอาดดวย.
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กัณฑที่ ๑๒
บริขารบริโภค
จีวร
บริขารของภิกษุ ที่เปนของจําเปนจะตองมี และจัดวาเปน
บริขารดั้งเดิม อยางหนึ่งคือจีวร ผูมุงอุปสมบทจําเปนจะตองมีจีวร
ใหครบจํานวนกอน.
จํานวนจีวรนั้น เขาใจวา ในคราวแรก คงมีแต ๒ ผืน ผา
นุงผืนหนึ่ง ผาหมผืนหนึ่ง. ขอนี้สมดวยคําในพระสูตรที่กลาววา
เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จ
เขาไปสูกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต. ผูไมคุนเคยดวยธรรมเนียมนี้ จะพึง
เห็นวามิไปทั้งตัวไมมีอะไรคลุมหรือ. เปนเชนนั้นจริง อยาวา
ถึงธรรมเนียมเมื่อครั้งสองพันสี่รอยปขึ้นไปเลย เมื่อราว ๖๒ ปขึ้นไป
[ แต พ.ศ. ๒๔๕๖ ] ในกรุงสยามของเรานี้เอง คฤหัสถทั้งชัน้ สูง
ทั้งชั้นต่ํา ไปขางไหน ที่สุดเขาเฝาพระเจาแผนดินในทองพระโรง
ยังมีแตผานุงกับผาหมที่คาดเอว เปดตัวไมมีอะไรคลุม ในครั้งนั้น
หามีใครเห็นวานาเกลียดนาอายไม ครั้งปฐมโพธิกาล ภิกษุจะเขา
บานเพื่อบิณฑบาต คงนุงอันตรวาสกเรียบรอยแลว ถือบาตรกับ
จีวรเดินไป เปดตัวเปลา เมื่อจวนถึงบาน จึงหยุดยืนหมจีวร
ถือบาตรเขาไป ธรรมเนียมนี้กลาวไวในบาลีและอรรถกถา กลับ
ออกมาแลว ทําอยางไร หาไดกลาวไวไม กลาวแตเพียงวา ไป

นักธรรมโท - วินัยมุข เลม ๒ - หนาที่ 12

ทําภัตกิจ ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งแลวจึงกลับ นาจะเปลื้องจีวรถือไป
เหมือนเมื่อมา. ในสมัยทีค่ นใชเสื้อผาแลว ทานเรียงความบาลี
ขอนี้ กลาววาทรงนุงหมหรือครองผา ตามสมณวัตรแลว. ยัง
มีเรื่องในพระวินัยรับสมอางอีก ในเวลาจะทําวินัยกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง ที่ควรจะแสดงเคารพ ใหภิกษุทําผาอุตตราสงคเฉวียง
บาขางหนึ่ง ไมไดพูดถึงสังฆาฏิเลย. ในคราวเปนลําดับมา ทรง
อนุญาตผาสังฆาฏิเติมขึ้นอีกผืนหนึ่ง เพื่อใชในฤดูหนาว. มีเรื่องเลา
วา ทรงลองหมจีวรดู ในหนาหนาวจัด ในที่แจงชั้นหนึ่ง พอ
ชั่วยามหนึ่ง ตลอดราตรี ๓ ชั้นจึงพอ จึงทรงอนุญาตสังฆาฏิ ๒ ชั้น.
เพิ่มขึ้นอีกผืนหนึ่ง เขากับอุตตราสงคชั้นเดียว จะไดเปน ๓ ชั้น.
จํานวนจีวร ๓ ผืนนี้คงที่ตลอดมา เรียก " ติจีวร " แปลทับศัพทวา
ไตรจีวร คือ จีวร ๓ ผืน มีชื่อวาสังฆาฏิ เปนผาสําหรับใชหม
หนาวหรือซอนนอก ๑ อุตตราสงค เปนผาหม ๑ อันตรวาสก เปน
ผานุง ๑. สังฆาฏินั้น แมเปนของทรงอนุญาตขึ้นแลว แตใชอยางไร
ไดความไมชัด ในพระสูตรกลาววา พระสาวกปูถวายพระศาสดา
เสด็จนั่งบาง ผทมบาง, ในพระวินัยกลาววา ใชซอ นหมเขาบาน
แตในเวลาเขาประชุมสงฆในอาราม ใชอยางไรไมกลาวถึง ไมได
กลาววาใชพาดบา และมีภิกษุในเมืองเราเทานั้นใชพาดบา พระ
พมา พระลังกา ใชหมซอนไปดวยกันในเวลาเขาบาน ในวัดไม
ไดใช.
ประมาณไตรจีวรนั้น พึงรูดังนี้ : ประมาณอุตตราสงคกลาว
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ตามประมาณสุคตจีวร ในปาติโมกขยาว ๙ คืบ กวาง ๖ คืบ โดย
สุคตประมาณ. โดยการชันสูตรก็ดี โดยไดเห็นตัวอยางพระพุทธรูป
โบราณในประเทศอินเดียก็ดี ไดความวา ใชผาแคบสั้นเทานี้เอง
แตหาไดหมมวนลูกบวบเหมือนทุกวันนี้ไม ใชหมโดยวิธีอื่นดังจะ
กลาวขางหนา. เมื่อเขาใจวา พระศาสดาใหญกวาพระสาวกเปน
อันมาก พวกภิกษุจึงขยายสวนจีวรของตนกวาประมาณนั้นออกไป
ได เพราะประมาณมีจํากัดดวยขนาดสุคตจีวร เมื่อเปนเชนนี้ จึง
ตองหมมวนลูกบวบ. ประมาณที่ใชในเมืองเรายาวไมเกิน ๖ ศอก
กวางไมเกิน ๔ ศอก แตอยางนั้นยังใหญ ตองลดลงมาอีกตาม
เหมาะแกขนาดบุคคล แตไมกําหนดแน สําหรับพระขนาดกลาง
ลดดานยาว ๑ คืบ ดานกวาง ๘ นิ้ว เปนพอเหมาะ. เหตุใชจีวรกวาง
ยาวกวาเดิมไมแจง อนุมารวา ผาหมแคบสั้นหลุดงายกระมัง ใน
ครั้งรจนามหาอรรถกถา ไดใชมาแลว จึงมีคํากลาวถึงหมจีวร
อันมีประมาณพอดีแลวมวนพาดชายไวบนแขน, ประมาณสังฆาฏิคง
เชนเดียวกับอุตตราสงค.
ประมาณอันตรวาสก ไมมชี ัดเหมือนประมาณอุตตราสงค
แตรูไดโดยนัย คือกวางยาวพอนุงขางบนปดสะดือ ขางลางปก
หัวเขาได แตไมเกินไปจนถึงทําใหรุมราม ไดเห็นพระพุทธรูป
โบราณที่กลาวถึงนั้น ครองอันตรวาสก หาไดมวนชายเหมือน
ครองกันในบัดนี้ไม ในที่ผามวนเขามาดูรุกรุยอยู ไดชันสูตรดู ได
ความวา ใชผาสั้นนุงจับชายเสมอกันแลว รวบเขามา คลายจีบ ไม
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ไดมวน. ในคัมภีรวิภังคก็กลาวแตเพียงวา " พึงนุงเปนปริมณฑลปด
มณฑลสะดือ มณฑลเขา. " ถาอันตรวาสกแคบสั้นจริง ประมาณ
ก็แลเห็นอีกทางหนึ่ง เทียบดวยผาอาบน้ําฝนยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบ
ครึ่ง โดยสุคตประมาณ, เมื่อขยายประมาณอุตตราสงคออกไป
แลว ประมาณอันตรวาสก ก็ควรจะขยายออกตามกัน และสมที่
จะขยายกอนอุตตราสงคอีก, ประมาณที่วาเปนขนาดใชในเมืองเรา
ยาว ๖ ศอก กวาง ๒ ศอก สําหรับพระขนาดกลางเชนขาพเจา อยู
ขางจะใหญเกินไป ผาหนาครองออกจะปุกปุย ลดลงเพียงยาว ๕
ศอกขึ้นไปถึง ๘ นิ้ว กวาง ๑ ศอกคืบ ๔ นิ้วพอดี คนสูงตอง
การขยายสวนกวาง คนอนตองการขยายสวนยาว.
ผาสําหรับทําจีวรนุงหมนั้น ทรงอนุญาตไว ๖ ชนิด คือ โขมะ
ผาทําดวยเปลือกไม ๑ กัปปาสิกะ ผาทําดวยฝาย ๑ โกเสยยะ ผา
ทําดวยใยไหม ๑ กัมพละ ผาทําดวยขนสัตว ยกผมและขนมนุษย
เสีย ๑ กาณะ ผาทําดวยเปลือกปาน ๑ ภังคะ ผาที่ทําดวยของ ๕
อยางนั้น แตอยางใดอยางหนึ่งปนกัน ๑.
ผาโขมะนั้น พึงเห็นตัวอยางเชนผาลินิน. ผากัปปาสิกะนั้น
เห็นกันดื่นแลว. ผาโกเสยยะนั้น คือแพร. ผากัมพละนั้น พึงเห็น
เชนสักหลาดและกํามะหริด, ผาสาณะนั้น เมื่อกอนเคยเห็นเปนผา
เนื้อสาก แตในบัดนี้หาเห็นอีกไม. ผาภังคะนั้น ตัวอยางเชนผาดาย
แกมไหม.
เครื่องนุงหมที่ทําดวยของอื่นนอกจากผา ๖ ชนิดนี้ หามไม
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ใหใช ที่ระบุไวในบาลีเปนของที่พวกเดียรถียใชกันอยู คือคากรอง
เปลือกตนไมกรอง ผลไมกรอง ผากําพลทําดวยผมคน ผากําพล
ทําดวยขนหางสัตว ปกนกเคา หนังเสือ ผาทําดวยปอ, นุงหม
ผาเหลานี้ตองถุลลัจจัย สวนผาทําดวยปอนั้น ในทีอ่ ื่นหามไมใหใช
ดวยเปนวันถุแหงทุกกฏ นี้นําใหลงสันนิษฐานวา นุงหมของเหลานี้
ดวยอํานาจสมาทานเปนวัตร ตองถุลลัจจัย, เปนแตสักวานุงหม
ตองอาบัติทุกกฏ ดุจเดียวกับความเปลือยกาย เปนวัตถุแหง
ถุลลัจจัยก็มี แหงทุกกฏก็มี ดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๑๑ อันกลาว
ถึงกายบริหาร.
ผาไตรจีวรนั้น ตรัสสั่งไวใหเปนของตัด ถาอาจอยู ใหตัด
ครบทั้ง ๓ ถาผาไมพอ ใหผอนตัดแต ๒ ผืน หรือผืนเดียวตามแต
จะทําได แมอยางนั้นไมพอ ใหใชผาเพลาะ.
จีวรนั้น โปรดใหตัดเอาอยางคันนาของชาวมคธ คือเปน
กระทงมีเสนคั่น กระทงใหญ เรียกวามณฑล, กระทงนอย เรียกวา
อัฑฒมณฑล. มีเสนคั่นในระหวางดุจคันนาขวาง เรียกวาอัฑฒกุสิ,
รวมมณฑล อัฑฒมณฑลและอัฑฒกุสิ เรียกวาขัณฑ ในระหวาง
ขัณฑและขัณฑ มีเสนคั่นดุจคันนายืน เรียกวากุสิ. จีวรผืนหนึ่งใหมี
ขัณฑไมนอยกวา ๕ เกินกวานั้นใชได แตใหเปนขัณฑขอน คือ ๗,
๙, ๑๑ ขัณฑมาก ควรใชในยามหาผาชิ้นใหญไมได, ผาขอบจีวร
เรียกวาอนุวาต. ขัณฑเหลานั้น ยังไดชื่อตางออกไปอีก ขัณฑ
กลาง ชื่อวิวฏั ฏะ ขัณฑริมทั้ง ๒ ขาง ชื่ออนุวิวัฏฏะ อีกอยางหนึ่ง
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เฉพาะ ๕ ขัณฑ ๆ กลาง ชื่อคีเวยยกะ เพราะเมื่อหมจีวร
อัฑฒมณฑลของขัณฑนั้นอยูที่คอ. ขัณฑถัดออกมาทั้ง ๒ ขาง ชื่อ
ชังกฆยยกะ เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑนั้น อยูที่แขงในเวลา
หม, ขัณฑถัดออกมาอีกทั้ง ๒ ขาง ชื่อพาหันตะ เพราะอัฑฒมณฑล
ของ ๒ ขัณฑนั้น อยูที่แขนในเวลาหม. ฝายพระอรรถกถาจารยกลาว
วา คีเวยยกะเปนแผนผาเย็บทาบลงในที่ตรงหุมคอ ชังเฆยยกะเปน
อรรถกถานัยนั้น นาจะเห็นไดวา ไดแกอนุวาตดานบนและดานลาง
โดยลําดับกัน มากกวาแผนผาอันเย็บทาบลงตางหาก ถาสันนิษฐาน
ตามทางนี้ หาหันตะก็พึงไดแกอนุวาตดานสกัดทั้ง ๒. อยางไรชอบ
แกเหตุ ขาพเจาขอฝากนักวินัยไวพิจารณาตอไป. ในที่นี้ มีแบบ
จีวรที่ใชอยูบัดนี้ไวใหดูดวย.
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๑. อัฑฒมณฑล คีเวยยกะ
๒. มณฑล วิวัฏฏะ
๓. อัฑฒมณฑล ชังเฆยยกะ
๔. มณฑล อนุวิวฏั ฏะ
๕. อัฑฒมณฑล พาหันตะ
๖. มณฑล อนุวิวฏั ฏะ
๗. อัฑฒกุสิ
๘. กุสิ
๙. อนุวาต
๑๐. รังดุม
๑๑. ลูกดุม
ในครัง้ แรก ดูเหมือนเปนแตเพียงตรัสใหตัด พออยาใหเปน
ผาทั้งผืน เหตุนั้น จึงมีพระบัญญัติหามไมใหทรงจีวรมีชายไมไดตัด
มีชายยาว มีชายเปนลาดดอกไม มีชายเปนแผน. ตอมาตรัสสั่งให
ตัดจีวรเอาอยางอันนาของชาวมคธ สันนิษฐานตามชื่อวา คีเวยยกะ
และพาหันตะดูเหมือนเฉพาะอุตตราสงค แตอันตราวาสก ก็คงทํา
ตามอยาง สังฆาฏิคงเปนผาทอนเย็บเพลาะอยางที่ใชอยูในทุกวันนี้.
สวนผานุงผาหมอยางอื่น คือ ผาอาบน้ําฝน ผาปาวาร ผา
โกเชาว ที่ขนไมรุงรัง หาทีคําระบุใหตัดดุจไตรจีวรไม.
จีวรนั้น ตรัสใหยอ มดวยของ ๖ อยาง ๆ ใดอยางหนึ่ง คือ
รากหรือเงา ๑ ตนไม ๑ เปลือกไม ๑ ใบไม ๑ ดอกไม ๑
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ผลไม ๑ ใหเอาของนี้แชน้ําเคี่ยวไฟ. ในบาลี หาไดระบุชื่อแหง
เครื่องยอม ๖ อยางเหลานี้ไม จีวรที่ยอ มแลว มีสีเปนอยางไร ก็
ไมไดกลาว เปนแตเรียกวากาสายะบางบ กาสาวะบาง ที่แปลวายอม
ดวยน้ําฝาด และหามสีบางอยางไว คือสีคราม สีเหลือง สีแดง
สีบานเย็น [ แดงฝาง ] สีแสด สีชมพู สีดํา โดยนัยนี้ ตองเปน
ของพนจากสีเหลานี้ แตสีที่รับรองกันเปนสีเหลืองเจือแดงเขมหรือ
สีเหลืองหมน พึงเห็นเชนสีที่ยอมแกนขนุน อันเรียกวากรัก.
จีวรนั้น ไมโปรดใหเปนของกาววาว จึงทรงหามไมใหใชจีวร
ดอกเปนลายรูปสัตว เปนลายดอกไม เวนไวแตเปนดอกเล็ก ๆ
ที่ไมกาววาว เชนดอกเม็ดพริกไทย หรือเปนริ้ว เชนแพรโล.
อุตตราสงคและสังฆาฎิ มีหวงและดุมสําหรับกลัดได มีที่ตรงไหน
ไมไดกลาวไวชัด แตทรงอนุญาตเพื่อกันลมพัดจีวรปลิว จึงไดความ
วามีชายลาง ครั้งยังหมผาแคบสั้นจําเปนแท. แตในบัดนี้ มีชาย
ลางแหงหนึ่ง ที่ขอบอนุวาตดานบนตรงขัณฑกลางแหงหนึ่ง หวง
ติดไวขวา ลูกติดไวซาย จงดูในแบบ. ลูกดุม หามไมใหใชของ
งดงาม ในบาลีระบุใหใชของที่ทําดวยกระดูก งา เขา ไมไผ ไมรวก
ไมแกน ครั่ง กะลา โลหะ สังข หรือดายถัก อยางใดอยางหนึ่ง.
สําหรับกับอันตรวาสก ทรงอนุญาติประคดเอวไว ๒ ชนิด คือ
ประคดแผน [ เชนที่เรียกวาประคดลังกา ] ๑ ประคดไสสุกร ผา
เย็บเปนปลอด ๑ หามประคดถักวิจิตรมีชนิดตาง ๆ ในเมืองเรา
ใชผาหรือแพรแถบแคบเปนประคดไสสุกร. ลูกถวิลที่ผูกสายประคด
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ก็มีหามไมใหใชของงดงาม ควรทําดวยของอยางเดียวกับลูกดุมจีวร.
อาการครองจีวรอยางไร ในบาลีไมไดกลาวไวชัด มีใน
เสขิยวัตรเพียงวา ใหทําความสําเหนียกวา จักนุงจักหมใหเปน
ปริมณฑล คือเรียบรอย, ในวิภังคแหงสิกขาบทนี้ แกเพียงวา พึง
นุงปดสะดือและปกหัวเขาใหเรียบรอย พึงทําชายทั้งสองใหเสมอกัน
หมใหเรียบรอย. ในการแสดงเคารพหรือทําวินัยกรรม ใหหมดอง,
ในการเขาบาน กลาวแตเพียงวา หมสังฆาฏิทั้งหลายทําใหมีชั้นแลว
กลัดดุม แตกําชับไวใหปดกายดวยดี หามไมใหเปดไมใหเวิกผาขั้น
อาการเหลานี้ใหสําเร็จสันนิษฐานวา หมคลุมทั้งสองบา. โดยอาการ
ไดเห็นตัวอยางและชันสูตรได ไดความวา ครั้งยังใชจีวรเล็กนุง จับ
ชายผาพอเทากันแลว ก็จบี หรือทบเขามาเหน็บที่สะดือแลวรัดประคด
เอว ประคดเอวเปนของมีประโยชนแท จึงมีหามวา อยาไมรัด
ประคดเขาบาน, ตอมาใชผายาว จึงตองมวนชายเขามา. หมคลุม
เอาชายจีวรขางหนึ่งพาดบาซายทาบลงมาถึงอก เอาชายอีกขางหนึ่ง
โอบหลังคลุมบาขวาตวัดมาปกบาซาย หอยลงมาทางแขนซายจนมือ
ซายยึดไวได มือขวาลอดออกทางริมจีวรดานลาง กลัดดุมที่ชาย
ลางจดถึงกันทางขางซาย หมเชนนี้ถูกแกอาการรับบิณฑบาต ซึ่ง
กลาวไวในบิณฑจาริกวัตรวา เมื่อทายกถวายภิกขา พึงยกสังฆาฏิ
ขึ้นดวยมือซาย ยื่นบาตรออกดวยมือขวา ประคองไวดวยมือทั้ง ๒
รับภิกขา, กลัดดุมลางก็มีประโยชนจริง ตอมาตองการความสะดวก
มากเขา จึงเอามือขวาแหวกออกจากริมจีวรดานขาง หาลอดทาง
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ลางเหมือนอยางกอนไม พระพุทธรูปยืนปางหามสมุทร มีชายจีวร
ออก ๒ ขางดานหลัง แสดงอาการหมอยางนี้เอง ครั้นใชจีวรกวาง
ยาว จึงตองมวนลูกบวบชักขึ้นเอาริมผาพาดบา หนีบลูกบวบไวดวย
แขนซาย อยางพระมหานิกายครองอยู ตอมาจึงเอาลูกบวบพากบา
เสียทีเดียว ไมตองหนีบแลวกคลายลูกบวบแหวกเอามือขวาออกอยาง
พระรามัญครอง และพระธรรมยุตครองตามอยาง. การครองผา
ธรรมดานําใหหนั ลงหาความสะดวกเชนนี้ ขาพเจาเขาใจวา ความ
ตองการสะดวกนี้เอง พาใหเห็นวา หมอยางเดิม เอามือเอาแขนขวา
ลอดทางลาง เมื่อยกขึ้นเปนเวิกผา ผิดแบบเวขิยวัตร แตอันที่จริง
หาเปนเชนนั้นไม เพราะมีขออื่น ๆ บงใหเห็นสมวา เดิมเปนเชนนั้น
ยกขึ้นเกิดประมาณจนเปดขาง จึงจัดวาเปนอันเวิก. หมดองครั้งยัง
ใชจีวรเล็ก เอาชายจีวรขางหนึ่งลอดรักแรขวาโอบหนาอกขึ้นไปปก
บาซาย เอาชายอีกขางหนึ่งโอบหลังขึ้นไปปกบาซายทับชายกอน
หอยลงมาทางราวนมซาย พระพุทธรูปเชียงแสนแสดงอาการหม
อยางนี้เอง ครั้งใชผากวางยาว จึงตองจีบชายขางหนึ่งไว และพับ
ทบลงมากอนจึงหม อยางพระมหานิกายหม ตอมา ตองการความ
สะดวกมากเขา จึงหมมวนลูกบวบเอาขึ้นพาดบนบาซายอยางพระ
รามัญหม และพระธรรมยุตหมตามอยาง. สังฆาฏิสําหรับซอนหม
เมื่อเขาบาน เมื่อซอนเขากับอุตตราสงคแลว ในบาลีเรียววาสังฆาฏิ
ทั้งหลาย โดยเอกเสสนัย คือกลาวแตศัพทเดียว แตใชพหุวจนะ
และมีหามไมใหมีแตลําพับผานุงกับผาหมเขาบาน เวนไวแตมีสมัย
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คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็นวาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ วิหารคือ
กุฎีคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ เมื่อไดสมัยเชนนั้นอยางใด
อยางหนึ่ง จะไมหมผาสังฆาฏิไปดวยไดอยู หรือจะหมสังฆาฏิไป เอา
อุตตราสงคไวเสียก็ไดเหมือนกัน ในที่นี้มีแบบหมผาไวใหดูดวย
ตั้งแตหมผาเล็กจนถึงใหญ จะเห็นไดวา การหมผาของภิกษุกลายมา
อยางไร.
การหมผา ครั้งแรกดูเหมือนไมมีจํากัดถวนถี่ เขาบานหม
คลุมกายมิดชิดก็แลวกัน หมดองปดบาซายเปดบาขวาก็แลวกัน
เหมือนอยางหมผาหมนอน ไมตองมีแบบจํากัด ภายหลังมาถวนถี่
หนักเขา จนถึงเปนเครื่องหมายนิกาย ขาพเจาเองไมเห็นเปนสําคัญ
เลย หมอยางใดอยางหนึ่ง แตใหเรียกวาเปนปริมณฑลไดแลว ก็
เปนแลวกัน.
เดิมที มีพระพุทธประสงคจะใหมีเฉพาะไตรจีวรสํารับเดียว
จึงตั้งสิกขาบทหามไมใหใชอติเรกจีวร ภายหลังทรงผอนใหใชได
เพียง ๑๐ วัน และทรงพระอนุญาตผาอาบน้ําฝนและผาปดฝใหใชได
ชั่วคราว ผาอาบน้ําฝนนั้น มีจํากัดประมาณยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบ
ครึ่งแหงคืบสุคต ใหมีไดผืนเดียวชั่วฤดูฝน พนจากนั้นตองเลิก ผาปด
ฝนั้น จํากัดประมาณยาว ๔ คืบ กวาง ๒ คืบแหงคืบสุคต ใหมีได
ผืนเดียว ในคราวอาพาธตัวเปนฝเปนแผล เชนออกฝดาษ ออก
สุกใส หรือเปนพุพอง หายแลวตองเลิก. ยังผาที่ไมไดใชนุงหมทรง
อนุญาตใหมีไวใชสําหรับตัวได คือผาปูนั่ง เรียกนิสีทนะ มีจํากัด
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ประมาณดังจะกลาวขางหนาผืนเดียว ผาปูนอน เรียกปจจัตถรณะ
ไมจํากัด แตนาจะเปนผืนเดียว, ผาเช็ดหนาเช็ดปาก เรียกมุขปุญฉนะ ไมมีจํากัด, ผาใชเปนบริขาร เชนถุงบาตรหรือยาม ไม
มีจํากัด, ผาที่ไมไดใชนุงเหลานี้ ไมจํากัดสี, แตผานิสีทนะ ใช
เหลืองเปนพื้น ชะรอยจะเปนของเขาสํารับกับไตรจีวร. ผานุงหมก็ดี
ผาใชสอยก็ดี ที่ทรงอนุญาตใหมีไวสําหรับตัวได โปรดใหอธิษฐาน
คือตั้งเอาไวสําหรับเปนของนั้น ๆ ผาอธิษฐานนี้ ที่มีจํากัดจะเปลี่ยน
ใหม ตองเลิกของเดิมเสียกอน เรียกวาปจจุทธรณ หรือถอน
อธิษฐาน เชนไตรจีวรเกาจะเปลี่ยนใหม ตองถอนของเดิมกอนแลว
จึงอธิษฐานของใหม. สวนผานอกจากนี้ มีกําหนดตั้งแตยาว ๘ นิ้ว
กวาง ๔ นิ้วขึ้นไป จัดเขาในพวกอติเรกจีวร โปรดใหวิกัป คือทํา
ใหเปนของ ๒ เจาของ อาศัยใชไดดวยตั้งไวเปนของกลาง
เพราะโปรดใหอธิษฐานผาสําหรับตัวอันมิไดใชนุงหม และผา
เหลานั้นไมมีจํากัดสี และอติเรกจีวรมีจํากัดตั้งแตเปนของนุงหมไมได
กระมัง ในบัดนี้ สักวาผาแลวเปนใชอธิษฐานหรือวิกัปทั้งนั้น. ใคร
ครวญตามมูลเหตุ นาจะเห็นวา อติเรกจีวรนั้น ประสงคเอาผานุงหม
ได แตเมื่อกลาวประมาณไวเชนนั้น ก็นาจะหมายเอาตลอดถึงผา
ทอนที่จะเย็บเพลาะทําจีวรนุงหมได สวนผาสีตาง ๆ อันจะใชทําผา
นุงหมไมได ดูไมนาจะถือวาเปนอติเรกจีวรเลย ขอที่ทรงอนุญาตให
อธิษฐานผาเหลานั้น ตัวอยางคือผาปูนอน แลเห็นวาเปนของรุมา
จากผานุงหม ซึ่งอาจใชนุงหมโดยฐานเปนอติเรกจีวรไดอีก ขอ
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นักวินัยใครครวญดูเถิด.
ในทีน่ ี้ ควรกลาวถึงผานิสีทนะใหพิสดารสักหนอย เปนบริขาร
ไมสําคัญก็จริง แตความเขาใจของพระเถระทั้งหลายแยงกัน. ผา
นิสีทนะนั้น มีจํากัดประมาณยาว ๒ คืบ กวางคืบครึ่ง ชายคืบ ๑
ชายนั้นตอทางดานไหน เปนปญหาที่เถียงกันอยู. ในอรรถกถาสอน
ใหตัดในที่สุดขางหนึ่ง ๒ รอยเปน ๓ แฉก เรียกวามีชาย ตามคํานี้
ชายนั้นดูเหมือนประกอบไวดานเดียวกัน ในดานใดดานหนึ่งก็ได. ใน
ครั้งหนึ่งพระเถระทั้งหลายลงสันนิษฐานวา ใหตอดานสกัดคือดาน
คืบครึ่ง ฝายสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ
เสด็จพระอุปชฌายะของขาพเจา ทางพระดําริเห็นวา พระพุทธานุญาตใหเพิ่มชายคืบ ๑ นั้น ก็เพื่อจะใหภิกษุผูมีกายใหญนั่งพอ เอา
ชายตอทางดานสกัดไมสําเร็จประโยชนอยางนั้น ทรงเห็นอยางผา
หอยหนาตักพระพุทธรูป ซึ่งเรียกวาผาทิพย หรือสันถัต มีชิ้นเล็ก
ประกอบ ๒ ขางแหงดานยาว ชิ้นใหญประกอบขางหนึ่งแหงดาน
สกัด และทรงทําใหตามแบบนั้น สําเร็จประโยชนอยางนั้น. อยาง
ที่ ๑ ชายยาวคืบครึ่ง กวาง ๑ ตัดเปน ๓ ขนาดเทากัน ทางดาน
กวาง ๆ ชายละ ๖ นิ้ว ตอชายเขาแลว เปนผานิสีทนะยาว ๓ คืบ
กวางคงคืบครึ่ง, อยางที่ ๒ ขายยาว ๒ คืบ กวาง ๑ คืบ ตัด
เปน ๓ ชายใหญกวาง ๖ นิ้ว ชายเล็กกวาง ๓ นิ้ว ยาวเทากัน.
ตอชายเขาแลว เปนผานิสีทนะยาว ๒ คืบ ๖ นิว้ กวาง ๒ คืบถวน.
ยังมีทางทําใชชายเพียงคืบหนึ่งจตุรัส แตใหสําเร็จประโยชนคอื นั่ง
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พอก็ได เอาชายคืบหนึ่งจตุรัสนั้น ตัดกลางใหเปน ๒ ชายเทากัน
ชายหนึ่ง ๆ ยาวคืบ ๑ กวาง ๖ นิ้ว เอาชายหนึ่งตัดกลางใหเปน ๒
ชายเทากันอีก, ชายหนึ่ง ๆ เปน ๖ นิ้วจตุรัส เอาเพลาะเขากับ
ดานสกัดของชายใหญดานละชาย เปนชายเดียว ยาว ๒ คืบถวน
กวาง ๖ นิ้ว เอาเพลาะเขากับตัวนิสีทนะ ทางดานยาว เมื่อตอ
ชายเขาแลว ผานิสีทนะนั้นเปน ๒ คืบจตุรัส ใชปนู ั่งสําเร็จประโยชน
สมกับทรงพระอนุญาต จําเปนตองตัดตามอรรถกถานัย เนื้อผาที่
เปนชายนอยกวา ๒ แบบขางตน และผาที่เพิ่มขึ้นเรียกวาชายนั้น เห็น
จะหมายความวา เมื่อนั่งหันหนาตักออกทางนั้น. ในที่นี้ ขาพเจาทํา
แผนไวใหดูทั้ง ๓ อยาง ขอฝากพระวินัยธรไวพิจารณาและสันนิษฐาน
ตอไป.
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ตัวอยางผานิสีทนะ
แบบที่ ๑
๑. ตัวนิสีทนะ
๒. ชายผาเปนแฉก
ไมไดเย็บติดกันบาง
ไมไดผาทีเดียวบาง.

แบบที่ ๒
๑. ตัวนิสีทนะ
๒. ชายใหญ
๓. ชายเล็ก.
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แบบใหมที่ ๓
๑. ตัวนิสีทนะ
๒. ชายใหญ
๓. ชายเล็ก
ผานิสีทนะนี้ ดูเหมือนเปนบริขารที่ทรงอนุญาตเพิ่มเปนพิเศษ
สาวกผูไดรับพระอนุญาตเปนผูไดประโยชน ถาจะไมถือเอาประโยชน
นี้ คือจะไมมีไวใช ก็นาจะได แตมีหามไวไมใหอยูปราศจากนิสีทนะ
ถึง ๔ เดือน เชนนี้นาจะเห็นไปไดอีกทางหนึ่งวา เปนบริขาร
จําเปน จะตองมีสําหรับตัว ขาดไดเปนครั้งคราว แตไมถึง ๔
เดือน มตินี้สมดวยอปนิธานสิกขาบทที่ ๑๐ แหงสุราปานวรรค
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แหงปาจิตติยกัณฑ ที่ยกผานิสีทนะเปนวัตถุแหงปาจิตติยะ เสมอ
ดวยบริขารจําเปนอยางอื่นมีบาตรจีวรเปนตน, แมขอนี้ ก็ควรดําริ
ของนักวินัยดวย.
บาตร
บาตรเปนบริขารดั้งเดิมสําหรับตัวของภิกษุดวยอยางหนึ่ง เปน
คูกับไตรจีวร ผูมุงจะอุปสมบทจําจะตองมีไวกอน. บาตรนั้น ทรง
พระอนุญาตไว ๒ ชนิด คือ บาตรดินเผา [ สุมดําสนิท ] ๑ บาตร
เหล็ก ๑. หามไมใหใชของอื่นแทนบาตร เชนกะทะดิน กะโหลก
น้ําเตา กะโหลกหัวผี. บาตรชนิดอื่นก็หามไมใหใช ระบุชอื่ ไวใน
บาลี ๑๑ อยาง คือ บาตรทอง บาตรเงิน บาตรแกวมณี บาตร
แกวไพฑูรย บาตรแกวผลึก บาตรแกวหุง บาตรทองแดง บาตร
ทองเหลือง บาตรดีบุก บาตรสังกะสี บาตรไม. ในเรื่องพุทธประวัติ
กลาววา บาตรของพระศาสดาเปนศิลา แตหาไดออกชื่อไวในจําพวก
บาตรที่หามหรือที่อนุญาตไม.
ในทีน่ ี้ สมควรจะแสดงมติของขาพเจาไวสักหนอยวา เหตุไฉน
จึงหามบาตร ๑๑ อยางนั้น บาตรทอง บาตรเงิน เปนอกัปปยะ, บาตร
แกมณี บาตรแกวไพฑูรย ขาพเจาไมเขาใจ เปนของมีไดอยางไร
นอกจากเปนของประดับดวยพลอยเทานั้น, แกวผลึก ก็ไมเชื่อวาจะหา
ไดใหญจนถึงทําบาตรได, บาตรแกวหุง เปนของแตกงายและสะเก็ด
ที่แตกปนกับอาหารกลืนเขาไปเปนอันตรายแกชีวิต, บาตรทองแดง
บาตรทองเหลือง บาตรดีบุก บาตรสังกะสี ถูกของเปรี้ยวของเค็มเขา
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ขึ้นสนิม ที่มพี ิษติดอาหารบริโภคเขาไป ทําใหลงทอง รูไมทนั อาจ
ทําใหถึงตาย, ในอรรถกถากุรุนที กลาววา ถวยจานเปนทองแดง
ควรอยู ขาพเจาขอแนะนําวาอยาใช ยังของที่นากลัวในบัดนี้ คือ
ฝาบาตรทองเหลอง ทานโบราณจะรูบางกระมัง จึงไมใชฝาบาตร
ทองแดง ทองเหลืองเลย และใชฝาบาตรลงรัก, บาตรไม ของกิน
อาจซึมเขาไดไมสะอาด.
ขนาดแหงบาตรนั้น คงไลเลี่ยกับกะโหลกน้ําเตาบาง กับ
กะโหลกหัวผีบาง กะทะดินบาง จึงทรงยกของเหลานี้ขึ้นหามไมให
เอาใชแทนบาตร. นอกจากนี้ยังมีคําสาธกอีก ในมหาสกุลุทายิสูตร
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสกะ [ หนา ๓๑๘ ] มีบาลีเปนพระพุทธภาษิต ตรัสแกสกุลุทายิปริพพาชกวา " อุทายิ บางคราว เรา
ฉันเต็มขอบบาตรนี้ก็มี ยิ่งกวาก็มี หากวาพวกสาวกของเราจะ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวอยูพึงเรา ดวยเขาใจวา เรามี
อาหารนอยและสรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอย สาวกของเราผูมี
อาหารนอยเพียงเทาโกสะ [ จุในผลกะเบา ? ] หนึ่งก็มี เพียงเทา
เวฬุวะ [ จุในผลมะตูม ? ] หนึ่งก็มี เพียงกึ่งนั้นก็มี ที่ไหนเธอจะ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวอยูพึ่งเราเลา ? " แมในที่อื่นก็
กลาววา พระศาสดาเสวยพระอาหารนอย พระอาหารเต็มขอบบาตรที่
วาเสวยหมดนั้น คงไมเทาไรนัก. และในภัตตัคควัตรกลาววา ภิกษุ
ทั้งหลายฉันยังไมแลว พระเถระอยาพึ่งรับน้ําลางบาตรกอน แปลวา
ฉันกันหมดบาตร เทียบตามสวนบาตรและสวนพระพุทธรูปผูถือ
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ที่ถายจากรูปศิลา ของพวกพุทธศาสนิกในชมพูทวีปตอนเหนือ ไมใหญ
ดุจบาตรที่ภิกษุใชอยูในประเทศเราบัดนี้ ขนาดเทาเราถือขันน้ําได
อยู สัณฐานก็ออกจะคลายกะโหลกน้าํ เตาดวย. ในคัมภีรวิภังค
กลาวขนาดบาตรไว ๓ ชนิด อยางใหญ อยางกลาง อยางเล็ก
กําหนดดวยจุอาหาร. บาตรขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่ง
อาฬหก บาตรขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสารนาฬีหนึ่ง บาตร
ขนาดเล็ก จุขาวสุกแหงขาวสารปตถะหนึ่ง เดิมของเคี้ยวเทา ๑
เสี้ยว ๔ แหงขาวสุก และกับขาวพอสมกัน. บาตร ๓ ขนาดนี้
อาหารทวีคูณกวากันโดยลําดับ. ตามคําในเรื่องเมณฑกเศรษฐีใน
อรรถกถาธรรมบท ตอนมลวรรค ขาวสารนาฬีหนึ่ง หุงเปนขาวสุก
แจกกัน ๕ คน สวนที่คนหนึ่งได พอกินอิ่ม แตไมพอแก ๒ คน โดย
นัยนี้ บาตรขนาดเล็ก จุขาวสุก ๒ คนกินเหลือ กิน ๓ คนไมพอ
บาตรขนาดกลาง จุขาวสุกกินได ๕ คน บาตรขนาดใหญ จุขาวสุกกินได ๑๐ คน. ลองใหหุงขาวและทําบาตรตัวอยางตามมาตรา
ตวงในมาตรากัณฑก็ลงรอยกัน. บาตรขนาดเล็กเขื่องกวากะโหลก
หัวผีหนอยหนึ่ง ถากําหนดเอาแตจุขาวสุก ไมเพิ่มของเคี้ยวและกับ
ขาวก็จะพอไดกัน ปนเปนโอกาสสําหรับของเคี้ยวของกินไวบาง
ขาวก็คงพอกินคนเดียวเหลือ หรือพอ ๒ คน สมเปนบาตร บาตร
ขนาดกลางสัณฐานเทากับบาตรที่ใชกนั เปนพื้นในบัดนี้ วัดรอบตัว
๒๗ นิ้วฟุตครึ่ง แตจุขาวสุกมากเกินตองการ บาตรขนาดใหญ
อนุมานวา ทั้งสัณฐานใหญทั้งจุขาวสุกมากเกินไป ไมไดลองทํา
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ตัวอยาง. ขนาดบาตรในคัมภีรวิภังคนั้น นาจะกลาวเมื่อครั้งพระใช
บาตรใหญกัน. พระวินัยธรพึงพิจารณาสอบสวนดูเถิด.
บาตรนั้น ในเวลาเที่ยวรับภิกษา ใชถือ ดูเหมือนจับที่ปาก
ดวยมือขวา ในภายในจีวร ไมใชฝา ขณะจะรับอาหารจึงเอามือ
ซายยกชายจีวรขึ้น ยื่นบาตรออกดวยมือขวา แตภิกษุผูอยูปาตอง
เดินทางไกล เอาบาตรเขาถุงมีสายโยคคลองจะงอยบาเดินมากอน
เมื่อจะเขาบาน จึงเอาบาตรออกจากถุง ถอดรองเทาเอาไวในถุง
แทน เอาจีวรที่ถือมาหมคลุม ๒ บาแลว ถือบาตรในจีวรเขาไป
กลับออกมาแลว จึงเปลื้องจีวร เอารองเทาออกจากถุง เอาบาตร
เขาถุงใหม กลับไป. เมือ่ การหมผาคอยกลายมา จนเปนแหวก
ทางหนาอก บาตรก็ตองเอาออกทางนั้น ทาก็ไมสมกันกับคํากลาว
ในบิณฑปาติกวัตร ที่สําแดงแลวในหนหลัง. ยังภิกษุบางพวกใช
บาตรเขาถุงคลองจะงอยบารับภิกษา ก็เอาอาการของภิกษุอยูปามาปน
ไมสมธรรมเนียมเดิมเหมือนกัน.
บาตรมีชนิดและขนาดดังกลาวแลวนี้ ภิกษุมีสําหรับตัวได
เพียงใบเดียว โปรดใหอธิษฐาน คือตั้งเอาไวสําหรับ บาตรตั้งแต
ใบที่ ๒ เปนอติเรกบาตร มีไวเปนสิทธิ์ของตนไดเพียง ๑๐ วัน ตอง
วิกัปไวแตในกําหนดนั้น. ถาจะเปลี่ยนบาตรสําหรับตัว ตอง
ปจจุทธรณบาตรเดิมกอน แลวจึงอธิษฐานบาตรใหม. บาตรที่ใช
ไมได จําจะตองเปลี่ยนใหมนั้น มีรอยราวแหงเดียวหรือหลายแหง
รวมเขาได ๑๐ นิ้ว เรียกวามีแผล ๕ แหง หรือแตกทะลุ อาหารรั่ว
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ออกได.
เขาใจวา ครั้งพุทธกาล คงใชบาตรดินเปนพื้น บาตรเหล็ก
คงเปนของมีนอย จึงมีธรรมเนียมระวังบาตรอยางกวดขัน หาม
ไมใหวางบาตร เก็บบาตร ในที่จะตกแตก และในที่จะประทุษราย
บาตร หามไวในบาลี ไมใหวางบาตรบนเตียง บนตั่ง [ คือมาหรือ
โตะ ] บนรม บนพนัก บนพรึง [ คือชานนอกพนัก ] บนตักก็
ไมใหวาง [ ฉวยวาลุกขึ้นดวยไมมีสติ บาตรจะตกแตก ] ไมให
แขวนบาตร ] เชนที่ราวจีวร ] แตจะเอาเขาถุงมีสายโยคคลอง
จะงอยบา ทานอนุญาตไวในอรัญยิกวัตรดังกลาวแลว หามไมให
คร่ําบาตรที่พื้นคมแข็งอันจะประทุษรายบาตร ทรงอนุญาตใหมีเครื่อง
รอง จะเปนหญาเปนผาเปนเสื่ออยางใดอยางหนึ่งก็ได เวนไวแตพื้นที่
ไมประทุษรายบาตร เชนพื้นกระดาน. มีบาตรอยูในมือ หามไมให
ผลักบานประตู คือเปดหรือปดประตู.
อนึ่ง ใหรูจักใชรรู กั รักษาบาตร หามไมใหใชบาตรตางกระโถน
คือทิ้งกางปลา กระดูก เนื้อ หรืออื่น ๆ อันเปนเดนลงในบาตร หาม
ไมใหลางมือหรือบวนปากลงในบาตร จะเอามือเปอนจับบาตรก็
ไมควร ฉันแลวใหลางบาตร หามไมใหเก็บไวทั้งยังเปยก ใหผึ่ง
แดดกอน หามไมใหผึ่งทั้งยังเปยก ใหเช็ดจนหมดน้ํากอนจึงผึ่ง
หามไมใหผึ่งไวนาน ใหผึ่งสักครูหนึ่ง.
บาตรนั้น ทรงพระอนุญาตเชิงไวสําหรับรอง แตหามไมใหใช
ของเปนอกัปปยะ และของวิจิตรกาววาวดวยรูปตาง ๆ ใหใชของ
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ปกติเรียบ ๆ ทําดวยดีบุกสังกะสีหรือไมก็ได. ฝาบาตร มีขึ้นเมื่อ
ภายหลัง บางทีจะสันนิษฐานจากศัพทวา " ปตฺตมณฺฑล " แปลตาม
พยัญชนะวา วงสําหรับบาตร ทรงพระอนุญาตเพื่อกันกนบาตรสึก
เพราะถูกครูดสี. แตมีอีกสิ่งหนึ่ง เรียกวา " ปตฺตาธารโก " แปลตาม
พยัญชนะวา ของรับบาตร นาจะเขาใจวา เชิงบาตรเหมือนกัน
ทรงพระอนุญาตเพื่อกันบาตรกลิ้งเมื่อตองพายุพัด ในเมื่อวางไวกลาง
แจง พระอรรถกถาจารยแกวา ทําดวยไมที่แข็งแรง ซอนบาตร
ได ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ขาพเจายังไมเขาใจวาอะไร รวมกลาวไว
ในเชิงบาตรนั้นเอง.
อีกอยางหนึ่ง ทรงพระอนุญาตถุงมีสายโยคไวสําหรับ เพื่อจะ
ไดสอดบาตรเขาไว และคลองจะงอยบาในเวลาเดินทาง ดังกลาว
แลวในหนหลัง.
เครื่องอุปโภค
เดิมที ดูเหมือนมีพระพุทธประสงคจะใหภิกษุมีบริขารแตเล็ก
นอยพอติดตัวไปไหนไดสะดวก บริขารเหลานี้ สันนิษฐานตาม
อปนิธานสิกขาบทที่ ๑๐ แหงสุราปานวรรค ปาจิตติยกัณฑ บาตร
ไตรจีวร ผานิสีทนะ กลองเข็ม ประคดเอว จําเนียรกาลลวงมา
เมื่อความตองการเกิดขึ้น ก็ทรงพระอนุญาตเพิ่มเปนสิ่ง ๆ บริขาร
ของภิกษุจึงมีมากออกไป พนวิสัยทีจ่ ะกลาวใหทั่วถึง ในที่นจี้ ะกลาว
เปนสิ่ง ๆ เฉพาะมีธรรมเนียมเนื่องอยูดวย.
กลองเข็ม หามไมใหใชของทําดวยกระดูก ดวยงา ดวยเขา
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ทําใชเองตองอาบัติปาจิตติยะที่ใหตอยเสีย ไดของที่คนอื่นทําและใช
ตองทุกกฏ. หามเฉพาะกลองเข็มที่ภิกษุเกิดเลนกันขึ้นตามสมัย ไมได
หามทั่วไปถึงของอื่น หรือที่ทรงพระอนุญาตใหทําดวยของเชนนั้นก็มี
เชนลูกดุมจีวร ลูกถวินประคด เปนตัวอยาง. กลองเขมที่ทําดวยของ
อื่นพนจากของ ๓ อยางนั้นและเปนกัปปยะ เชนไมหรือโลหะควรอยู
ของเกาใชไมเปนพื้น.
เครื่องกรองน้ํา เปนผาผืนก็มี เปนกระบอกกนผูกผาที่เรียกวา
ธมกรกก็มี หรือเปนอยางอื่นไดไดเหมือนกัน สุดแทแตใหน้ําได
กรอง. เปนธรรมเนียมของภิกษุ จะดื่มน้ําตองกรองกอน. ไมมเี ครื่อง
กรองน้ํา หามไมใหเดินทางไกลที่กําหนดวาตั้งแตกึ่งโยชน หาอยาง
อื่นไมได แมชายสังฆาฏิก็ใหอธิษฐาน คือตั้งเอาไวเปนเครื่องกรอง
ใชไดเหมือนกัน และภิกษุผูเดินทางไกลมีผากรองน้ําไปดวย หาก
ภิกษุอื่นผูไมมีผากรองขอยืม หามไมใหหวง จําเปนจะให.
เพราะมีสิกขาบทหามไมใหบริโภคน้ํามีตัวสัตว จึงเขาใจกันวา
ธรรมเนียมกรองน้ําฉันของภิกษุ เพื่อจะกันตัวสัตว นี้เปนความมุง
หมายอยางหนึ่ง ไมผิด, แตดูเหมือนมุงถึงใหไดน้ําฉันสะอาดดวย
เพราะเครื่องกรองที่ทรงพระอนุญาตไวบางอยาง เชนขดไมเปนรูป
ชอน เอาผาผูก มีคันถือ ตักน้ําเขาในผา ยกขึ้นกรองใหน้ําไหลลง
ไปทางผา หามมีตัวสัตวติดน้ําลงไปในผา ก็คงติดอยูในผานั้น ไมใช
เครื่องปองกันชีวิตสัตว เครื่องกรองน้ําอยางนี้ เพื่อทําใหน้ําสะอาด
ตางหาก ที่เปนของใหญสําหรับคนมากเชนคนทํางาน ทําโดยทํานอง

นักธรรมโท - วินัยมุข เลม ๒ - หนาที่ 35

เดียวกัน มีคันหรือสายหยอน จุมลงในน้ํายกขึ้น รองน้ําที่ไหล
ลงจากผานั้นก็ยังมี.
มีดโกนพรอมทั้งฝก หินสําหรับลับ กับเครื่องสะบัด เปนของ
ทรงพระอนุญาตไวสําหรับปลงผม ปลงหนวด ไมนับวาศัสตรา แต
ยกภิกษุผูเคยเปนชางกัลบก คือเปนไสหูมากอนบวช หามไมใหภิกษุ
เชนนั้นมีมีดโกนไวสําหรับตัว. ขอนีเ้ ขาใจวา ชะรอยจะตัดเครื่องมือ
สําหรับหากินเดิมเสีย จะไดสิ้นกังวล ไมหวนนึกถึงกาลหนหลัง และ
จะไดตั้งหนาบําเพ็ญสมณธรรม.
รมในบาลีไมไดระบุไววาเปนของชนิดไรบาง แตในอรรถกถา
หามไมใหใชของกาววาว เชนรมปกดวยไหมสีตาง ๆ และรมมี
ระบายเปนเฟอง ควรใชแตของที่ทําเรียบ ๆ ทรงอนุญาตใหใชได
ในอารามและอุปจารแหงอาราม หามไมใหกั้นรมเขาบาน หรือกั้น
เดินตามถนนหนทางในละแวกบาน เวนไวแตเจ็บไขไมสบาย ถูก
แดดฝนอาพาธจะกําเริบ เชนปวดศีรษะ เชนนี้ กั้นรมเขาบานได
ในชั้นอรรถกถาผอนใหวา กั้นเพื่อกันจีวรเปยกในเวลาฝนตก กั้น
เพื่อปองกันภัย กั้นเพื่อรักษาตัว [ เชนในคราวแดดจัด ] ไดอยู.
รองเทา มีชื่อ ๒ ชนิด เรียกวาปาทุกา ๑ อุปาหนา ๑.
ปาทุกานั้น นาจะไดแกรองเทามีสน มีรองเทาไมเปนตัวอยาง ทาน
จึงแปลเปนคําไทยวา เขียงเทา. แตในบาลีเรียกรองเทาชนิดอื่นดวย
หรือรองเทาเชนนั้นเปนนของทีสนดวย ก็หารูไม ปาทุกาที่ระบุชื่อไว
ในบาลี คือเขียงเทาที่ทําดวยไม ทําดวยทอง ทําดวยเงิน ประดับ
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ดวยแกวมณี ดวยแกวไพฑูรย ดวยแกวผลึก ทําดวยทองแดง
ทําดวยดีบุก ทําดวยสังกะสี สานดวยใบตาล ดวยตอก ดวยหญา
ตางชนิด ดวยใบเปง ดวยแฝก ถักหรือปกดวยขนเจียม. ปาทุกา
เหลานี้ หามมิใหใชทุกอยาง แตปาทุกาที่ทําดวยไมนั้น หามเฉพาะ
ของที่สําหรับสวมเดิน ของที่ตรึงอยูกับที่ สําหรับถายอุจจาระ
ปสสาวะและเปนที่ชําระ ทรงพระอนุญาตใหขึ้นเหยียบได. อุปาหนานั้น
นาจะไดแกรองเทาไมมีสน ชนิดที่ทรงพระอนุญาตนั้น ทําดวยหนัง
สามัญ ชั้นเดียวใชไดทั่วไป มากชั้นตั้งแต ๔ เปนของเกาใชไดทั่วไป
มากขึ้นเปนของใหม ใชไดเฉพาะปจจันตชนบท นอกมัธยมชนบท.
มีสายรัดหรือใชคีบดวยนิ้ว ไมปกหลังเทา ปกสั้น. หามไมใหใช
อุปาหนา ๒ ชั้น ๓ ชั้น แมมากชั้นแตเปนของใหม ใชในมัธยม
ชนบทไมได นี้เปนเหตุอะไร ? ขาพเจายังไมเขาใจ. แม
อุปาหนามีลักษณะใชได แตเปนของมีสีตาง ๆ คือ สีขาบ สีเหลือง
สีแดง สีบานเย็น สีแสด สีชมพู สีดํา ก็หามไมใหใช แตสํารอก
สีนั้นออกแลว แมแตเพียงทําใหหมองก็ใชได. หามไมใหใช
อุปาหนามีหูหรือสายรัดมีสีตาง ๆ เชนนั้น เปลี่ยนหูหรือสายรัดเสีย
ใหมก็ใชได. หามไมใหใชอุปาหนาอันขลิบดวยหนังสีหะ เสือโครง
เสือเหลือง ชะมด นาก แมว คาง นกเคา เอาหนังที่ขลิบออกเสีย
แลวใชได. หามไมใหใชอุปาหนาปกสน ปกหลังเทา ปกแข็ง พื้น
ยัดนุน ตรึงหรือประดับนกกระทา ขนนกยูง มีหูเปนชองดังเขาแกะ
ดังเขาแพะ ดังงามแมลงปอง แกใหเปนกัปปยะแลวใชได. อุปาหนา
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อันเปนของทรงอนุญาตแลวนั้น ใชในที่ทั่วไปไมได ไมเจ็บเทา หาม
ไมใหสวมเขาบาน เปนอาคันตุกะเขาไปในวัดอื่นก็ใหถอด ในอาราม
อันไมใชที่ตองหาม ในปาสวมได. ฝาเทาบางเหยียบพื้นแข็งไมได
เหยียบเขาเจ็บ หรือในฤดูรอน พื้นรอน เหยียบเทาพอง สวม
เขาบานได เขาวัดได, ในฤดูฝน ไปในที่ฉําแฉะ ภิกษุผูอาพาธเปน
โรคกระษัย สวมเพื่อกันเทาเย็นก็ได.
สวนบริขารอื่น พระอรรถกถาจารยชี้ชนิดไววา อยางนั้นควร
อยางนั้นไมควร ดังมีแจงในบริขารกถาแหงบุพพสิกขาวัณณนา
ฟงฟนเฝอเสียจริง ๆ ยากที่จะกําหนดใหเขาใจ. ผูศึกษาพระวินัย
พึงเขาใจตนเคาดังนี้ : ภิกษุยอมนิยมใชสอยบริขารที่เปนของปอน
หรือของเรียบ ๆ ไมใชของดีที่เขากําลังตื่นกันในสมัย อันพึงจะเรียก
วาของโอโถง ความประพฤติปอนของภิกษุนี้ ยอมนําใหเกิดความ
เลื่อมใสแกคนบางเหลา ที่เรียกวาพวกลูขประมาณ แปลวา มีของ
ปอนเปนประมาณ มีของปอนเปนเหตุนับถือ. ศิลปะ คือความคิด
และฝมือทําพัสดุสําหรับใชสอยของมนุษย ยอมเจริญขึ้นโดยลําดับ
กาล. ของที่ประณีตในสมัยหนึ่ง ยอมกลับเลวในสมัยอื่น.
ของที่พระอรรถกถาจารยพรรณนาไววาเปนของดีในครั้งนั้น มาใน
บัดนี้ กลับเปนของสามัญหรือของเลวก็มี จะหาของที่ทานวาเปน
สมณสารูปเกือบไมคอยได เหตุนั้น พึงเขาใจวา ทานก็พรรณนา
ตามสมัยของทาน. ภิกษุผูเครงไมนึกถึงกาลเทศะ ปรารถนาเพียง
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ทําใหถูกแบบ ยอมไดความลําบาก ดวยหาของใชยาก แสวงหา
ใหม ก็ออกจะเสียสันโดษ เพราะไมบริโภคตามมีตามได ถาใชของ
นั้น ก็เปนอันฝนความรูสึกวาไมควร ที่แปลวาตองอาบัติทุกกฏ
บริขารที่ปอนที่ประณีต ควรกําหนดตามสมัย. สวนบริขารที่จะ
ทําใชเอง ไมควรมุงความงามเปนที่ตั้ง ควรมุงใหเปนของสําเร็จ
ประโยชน หรือเปนของทนไดนาน. เขาใจตนเคาเชนนี้แลว อาจ
ปฏิบัติใหพอดี สมแกภาวะและกาลเทศะ.
เครื่องเสนาสนะ
กุฎีทอี่ ยูของภิกษุครั้งพุทธกาล คงเปนแตสักวากระทอม พื้น
โบกปูนหรือเปนแตดิน จึงทรงอนุญาตเตียงไวสําหรับนอน ตัง่ ไว
สําหรับนั่ง เพื่อกันชื้นกระมัง. เตียงและตั่งนั้น ใหมีเทาสูงเพียง ๘
นิ้วสุคต ยกแมแครที่เทาสอดเขาไปเสีย หามไมใหใชเตียงตั่งมีเทา
สูงกวานั้นเพราะเหตุอะไร ? ขาพเจายังแปลไมออก นอกจากเปน
ของโอโถง ภิกษุทําใชเอง ลอยใหเทาสูงกวากําหนด ตองอาบัติ
ปาจิตติยะ ที่ใหตัดของนั้นเสีย ถาใชของที่คนอื่นทํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ. ภายหลังอนุญาตใหหนุนเตียงขึ้นดวยเขียง สูงเพียง ๘ นิ้ว
ก็ได. เตียงนั้น แมมีเทาไดประมาณ แตมีรูปสัตวรายที่เทา เชน
เตียงจมูกสิงหเรียกบัลลังก หามไมใหใช. อาสันทิ เปนมาสําหรับ
นั่งเหมือนกับตั่ง แตตั่งเปนมา ๔ เหลี่ยมรี นั่งได ๒ คนก็มี อาสันทิ
เปนมา ๔ เหลี่ยมจตุรัส นั่งไดคนเดียว เดิมทรงหามของที่มีเทาสูง
วา ๘ นิ้ว แตภายหลังทรงอนุญาต, มามีพนัก ๓ ดาน ตรงกับ
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เกาอี้มีแขน เรียกวา สัตตังคะ แปลวา อาสนะมีองค ๗ คือเทา ๔
พนัก ๓ สูงก็ใชได เปนของทรงอนุญาต, มามีพนักหลังอยางเดียว
เรียกวา ปญจังคะ ไดแกเกาอี้ไมมีแขน ไมไดกลาวถึง แตเปน
ของอนุโลมสัตตังคะ สูงก็เห็นวาใชไดเหมือนกัน. ฟูกเตียง คือที่
นอน ฟูกตั่ง คือเบาะ เปนของทรงอนุญาต แตหามไมใหใชของ
ยัดนุน [ สําลีก็นับเขาในนุน ] ฟูกที่ควรใชได ๕ อยาง คือฟูกยัด
ดวยขนแกะ ๑ ฟูกยัดดวยทอนผาหรือเศษผา ๑ ฟูกยัดดวยเปลือก
ไม ๑ ฟูกยัดดวยหญา ๑ ฟูกยัดดวยใบไม ๑, เปลือกฟูกนั้น ผามี
กําหนด ๖ อยาง เชนจีวร ใชได. ขนปกแหงนก และขนสัตว ๔ เทา
อยางอื่น ยกผมขนมนุษยเสีย อนุโลมขนแกะ ฟูกยัดดวยขนเหลานี้
ก็ใชได. ใบไมนั้น ใชไดทุกอยาง เวนแตในพิมเสนลวน ที่หา มไว
ในอรรถกถา แตปนของอื่นทานอนุญาต. ผมขนมนุษยทานหามนั้น
เพื่อจะปองกันผมขนคนเปนโรค อันจะติดกันไดกระมัง. สวนใบ
พิมเสน ทานหามเพราะมีกลิ่นรอนกระมัง. เสียงก็ดี ตั่งก็ดี เปน
ของหุมคือเกาอี้เบาะก็ใชได แตใชไสที่เปนกัปปยะ. เตียงก็ดี ที่นอน
ก็ดี ที่เปนของใหญ หามไมใหใช, แตจะใหญเทาไรทานไมได
กําหนดไว. ขาพเจาสันนิษฐานเอาเองวา ใหญนอนได ๒ คน ภิกษุ
เปนพรหมจารี ใชของสําหรับคนคูนอนไมสมควร เพราะเหตุนี้
กระมัง ทานจึงหาม. หมอนหนุนศีรษะ ทรงอนุญาตใหยัดนุนได แต
ใหมีประมาณพอศีรษะ คือเปนหมอนหนุนไดศีรษะเดียวไมถึง ๒
หามไมใหใชหมอนใหญกึ่งกาย, หมอนขางหามไมใหใช ชะรอย
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ในครั้งนั้น เขาจะใชผาแดงเปนเปลือกเหมือน ในบาลีจึงออกชื่อวา
" อุภโต โลหิตกุปธาน " แปลวา ของสําหรับจุน ๒ ขางมีสีแดง
แตในอรรถกถาแกหลงไปวา หมอนหนุนศีรษะและหมอนหนุนเทา
ที่ไมใชของแดง อนุญาตใหใชดวย. อยางไรหมอนขางเปนของไม
สมควรจะใชแหงภิกษุผูเปนพรหมจรี ? นึกดูสกหนอยก็คงจะรูได.
เครื่องลาด อันจัดวาเปนของวิจิตรหามไมใหใช รุบุชื่อไวในยาลี
คือผาขน เรียกโคณกะ มีขนยาวกวา ๔ นิ้ว, เครื่องลาดทําดวย
ขนแกะ เรียกชื่อตางกัน ที่ปกหรือทอเปนลาย เรียกวาจิตตกา. ที่เปน
สัณฐานพวงดอกไม เรียกปฏลิกา, ที่เปนรูปสัตวราย มีสีหะเสือ
เปนตน เรียกวิกติกา ทีส่ ีมีขาวลวน เรียกปฏิกา, ที่มีขนตั้ง เรียก
อุทธโลมิ, ที่มีขนตกไปขางเดียวกัน เรียกเอกันตโลมิ, ที่เปนของ
ใหญนางฟอน ๑๖ คนยืนรําได [ เชนพรหมหอง ] เรียกกุฏกะ เครื่อง
ลาดที่ทอดวยดายทองแกมไหม เชนเยียระบับ เขมขาบเปนตน และ
เครื่องลาดที่เปนไหมลวน เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะ อัน
มีขนออนนุม [ เชนแมวน้ําที่เรียกในภาษาอังกฤษวาสีล ] และเครื่อง
ลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด และที่นอนมีเพดานขางบน ที่เขาใจวา
ที่นอนมีมุงกาง หรือเตียงมีเพดาน กับเครื่องลาดหลังชาง เครื่อง
ลาดหลังมา เครื่องลาดบนรถ อันไมปรากฏวาชนิดไร. ในเครือ่ ง
ลาดเหลานี้ ที่นอนมีเพดานขางบน ตั้งแตทรงอนุญาตมุงกันยุงแลว
ชื่อวาเปนของเลิกจากการหาม ของนอกจากนี้ บางอยางก็ตก
มาเปนสามัญ เชนเครื่องลาดทําดวยขนแกะและผาไหม พระ
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อรรถกถาจารยจึงแกเครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะ ชี้เอาของที่วิจิตร
ในยุคของทาน ผาไหมนั้น ก็แกวาเปนของขลิบดวยทอง ที่เราเรียก
กันวาขลิบลูกไม. มาบัดนี้ เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะ ก็เปนของ
มีดื่น เปนสามัญไปเสียแลว ไมนาจะถือใหมากไป. เครื่องเสนาสนะ
เปนอกัปปยะ ที่เปนของคฤหัสถ ทรงอนุญาตใหนั่งทับได แตไมให
นอนทับ เดิมเวนของ ๓ อยาง คือ อาสันทิ ๑ บัลลังก ๑ ของที่
ยัดนุน ๑ ภายหลังทรงอนุญาตอาสันทิ และทรงอนุญาตใหนั่งทับ
เตียงตั่งอันหุมนุม เชนเกาอี้เบายัดนุนอันเปนของคฤหัสถได นั่ง
เบาะยัดนุนก็ไดเหมือนกัน คงเวนแตบัลลังกอยางเดียว. ภิกษุ ๒ รูป
จะนอนบนเตียงเดียวกัน บนเครื่องลาดอันเดียวกัน หรือมีผาหมผืน
เดียวกันไมควร ทรงหามไว, แตจะนั่งบนเตียงหรือบนตั่งดวยกัน ๒ รูป
ไดอยู แตในบาลีใหนั่งไดเฉพาะกับภิกษุผูมีพรรษาไลเลี่ยกัน แก
หรือออนกวากันไมถึง ๓ พรรษา เรียกสมานาสนิก, หามไมใหนั่ง
กับผูมีพรรษาหางกันเกินกําหนดนั้น เรียกอสมานาสนิก, ตามมติของ
ทาน อุปชฌายะกับสัทธิวหาริกจะนั่งบนเตียงเดียวกันไมงาม แต
ขาพเจามีความเห็นแผกจากนี้ ดังจะกลาวในวัตตกัณฑ ในหมวด
จริยาวัตร. ภิกษุจะนอนบนที่นอนอันโรยดวยดอกไมไมควร ทรง
หามไว ไดดอกไมมา ทรงอนุญาตใหวางไวขางหนึ่งในที่อยู. ใน
เวลานี้ ใชวางไวบนที่บูชาพระ สมควรแท.
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กัณฑที่ ๑๓
นิสัย
ในครัง้ แรกตรัสรู ที่เรียกวา ปฐมโพธิกาล ภิกษุยังไมมาก
มาย ก็ยังปกครองงาย เมื่อมีภิกษุมากขึ้น การปกครองก็ยากขึ้น
ตามกัน พระศาสดาจึงไดทรงบัญญัติสิขาบทวางเปนพุทธอาณา
และทรงตั้งขนบธรรมเนียมเปนอภิสมาจาร มีมากขึ้นโดยลําดับเวลา
คราวนี้ผูมาใหม ไมสามารถจะรูทั่วถึงและประพฤติใหถูกระเบียบ
ดวยลําพังใชความสังเกตทําตามกัน จําจะศึกษาจึงจะรูได พระศาสดา
จึงทรงพระอนุญาตใหมีอุปชฌายะเปนผูสั่งสอน ภิกษุมีพรรษาหยอน
๕ จัดเปนนวกะผูใหม ตองถือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเปนอุปชฌายะ และ
อาศัยภิกษุรูปนั้นอยู รับโอวาทอนุศาสนของภิกษุนั้น. ในครั้งแรก
ที่ทรงอนุญาตอุปชฌายะ ภิกษุผูอุปสมบทอยูแลว แตหยอน ๕
พรรษา ก็จําถืออุปชฌายะ, ในบาลีทานจึงวางแบบไววา ใหทํา
ผาหมเฉวียงบากราบเทาแลว [ กลาวตามอาการนั่งตั่งหอยเทา ]. นั่ง
กระหยง ประณมมือกลาววา " อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ "
ซึ่งแปลวา " ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา " ๓ หน เมื่อ
ภิกษุผูที่นวกะนั้นขออาศัย รับวา " สาหุ " ซึ่งแปลวา " ดีละ "
" ลหุ " " เบาใจดอก " " โอปายิก " " ชอบแกอุบาย " " ปฏิรปู  "
" สมควรอยู " หรือวา " ปาสาทิเกน สมฺปาเทหิ " ใหถึงพรอม
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ดวยอาการอันนาเลื่อมใสเถิด " อยางใดอยางหนึ่ง เปนอันถือ
อุปชฌายะแลว. ภิกษุผูรบั ใหพึ่งพิง ไดชื่อวาอุปชฌายะ แปลวา
ผูฝกสอนหรือผูดูแล ภิกษุผูพึ่งพิง ไดชื่อวาสัทธิวิหาริก แปลวา
ผูอยูดวย กิรยิ าที่พึ่งพิง เรียกวานิสัย. สวนผูมาขออุปสมบทใหม
ทรงพระอนุญาตใหถืออุปชฌายะมาแตแรก ถือเอาอุปชฌายะนั้นเอง
เปนผูนําเขาหมูและเปนผูรับรอง ใหออกชื่อในกรรมวาจาสวด
ประกาศดวย คําขอและคํารับก็เชนเดียวกัน แตในบัดนี้วาคําขอ
นิสัยนําและวาคํารับเปนธุระกันขางทาย ดังมีแจงในอุปสมบทวิธี.
ตรัสสั่งใหอุปชฌายะและสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกัน
และกัน ใหอุปชฌายะสําคัญสิทธิวิหาริกฉันบุตร ใหสัทธิวิหาริก
นับถืออุปชฌายะฉันบิดา เมื่อเปนเชนนี้ ตางจะมีเคารพเชื่อฟงถูก
กันอยู ยอมจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัย. ตรัส
สั่งใหอุปชฌายะและสัทธิวิหาริก ตางเอื้อเฟอประพฤติชอบในกันและ
กัน หนาที่อันสัทธิวิหาริกจะพึงทําแกอุปชฌายะ เรียกอุปชฌายวัตร
หนาที่อันอุปชฌายะจะพึงทําแกสัทธิวิหาริก เรียกสัทธิวิหาริกวัตร
จักกลาวถึงขางหนา.
นิสัยอันมีในระหวางสัทธิวิหาริกกับอุปชฌายะนั้น ยังอยูดวย
กันเพียงใด ก็ยังมีเพียงนั้น ถาแยกจากกันชั่ววันหนึ่ง นิสัยระงับ
ขาดจากปกครอง ในบาลีแสดงเหตุนิสัยระงับจากอุปชฌายะไว ๕
ประการ คือ อุปชฌายะหลีกไปเสีย ๑ สึกเสีย ๑ ตายเสีย ๑ ไป
เขารีตเดียรถียเสีย ๑ สั่งบังคับ ๑ องคเหลานี้ยกสั่งบักคับเสีย ได
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ในฝายสัทธิวิหาริกเหมือนกัน สัทธิวิหาริกหลีกไปเสียเอง สึกเสีย
เอง ตายเสียเอง ไปเขารีตเดียรถียเสียเอง นิสัยก็ระงับเหมือน
กัน. ในองคคือหลีกไปนั้น ถาฝายที่หลีกไปกลับมา หรือฝายที่
อยูตามไปอยูในที่แหงเดียวกัน นิสัยยอมกลับมีอีก กําหนดความ
มีดวยสัทธิวิหาริกไดรวมกับอุปชฌายะเขา ที่พระอรรถกถาจารย
แมวา ไดเห็นอุปชฌายะถนัดจนจําได หรือไดฟง เสียงจําได แก
อยางนี้เผินมาก ควรจะแกใหเปนกิจลักษณะสักหนอย คําบาลีวา
" อุปชฺฌาเยน สโมธานคโต " ที่ขาพเจาแปลวา รวมกับอุปชฌายะ
เขานั้น นาจะหมายความวา ไดเขาอยูในปกครองของอุปชฌายะอีก
ไมควรถือเอาการพบปะตามถนนหนทางชั่วขณะ ที่สุดจนอุปชฌายะ
ไมเห็น เชนนี้นิสัยไมมีไดเลย และเปนเหตุลําบากอยางไร ของ
ผูใหผูถือนิสัย จักกลาวในวาระแหงนิสัยอาจารย. องคคือสั่ง
บังคับนั้น พระอรรถกถาจารยแกวา ประณามคือไลเสีย. เมื่อ
อุปชฌายะอดโทษ ยอมรับใหเขาอยูในความปกครองอีก นิสัยยอม
ติดอยางเดิม. ขาพเจาเห็นวา นาจะหมายความถึงวา อุปชฌายะ
เห็นมีพรรษาพน ๕ แลว มีความรูพระธรรมวินัยพอรักษาตัวไดแลว
ปลดจากนิสัย ใหอยูเปนนิสัยมุตตกะ นี้ควรจะนับเขาในองคคือ
สั่งบังคับไดเหมือนกัน.
ประทานอํานาจไวแกอุปชฌายะ เพื่อจะประณามคือไลสัทธิวิหาริกผูประพฤติมิชอบ. ในบาลีทานแสดงองคเปนเครื่องกําหนด
ไว ๕ คือ หาความรักใครในอุปชฌายะมิได ๑ หาความเลื่อมใส
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มิได ๑ หาความละอายมิได ๑ หาความเคารพมิได ๑ หาความ
หวังดีตอมิได ๑. พึงรูอธิบายดังนี้ :สัทธิวิหาริก ผูมีใจสนิทสนมในอุปชฌายะฉันบุตรกับบิดา ชื่อ
วามีความรักใคร มีใจหางเหินฉันคนอื่น ชื่อวาหาความรักมิได
สัทธิวิหาริกผูนิยมในความประพฤติและคุณธรรมของอุปชฌายะ ชื่อ
วามีความเลื่อมใสในอุปชฌายะ เห็นเปนเลวที่ไมควรถือเปนแบบ
อยาง ชื่อวาหาความเลื่อมในมิได. สัทธิวิหาริกจะประพฤตินอก
ธรรมวินัย กระดากอุปชฌายะ ชื่อวามีความละอายตออุปชฌายะ
เปนผูหนาดาน กลาทําไดตอหนาอุปชฌายะ ชื่อวาหาความละอาย
มิได. สัทธิวหิ าริกผูหนักอยูในอุปชฌายะ เห็นอุปชฌายะเปนสําคัญ
สั่งใหทําอะไรก็ตองทํา ชือ่ วามีความเคารพ เห็นอุปชฌายะเปนผูไม
สําคัญ วาอะไรก็ไมเชื่อฟง ชื่อวาหาความเคารพมิได. สัทธิวิหาริก
หวังใหอุปชฌายะเปนสุข ปราศจากทุกข พลอดดีใจเสียใจดวย
ตามเหตุ ชื่อวามีความหวังดีตออุปชฌายะ, เพิกเฉยไมนําพา เปน
อยางไรก็ชาง ชื่อวาหาความหวังดีตอมิได. สัทธิวหิ าริกจอประกอบ
ดวยองคอันเปนคุณ ก็เพราะอุปชฌายะเปนเดิม, เพราะเหตุนั้น
อุปชฌายะควรสงเคราะหสัทธิวิหาริกดวยลาภผล ดวยสอนธรรม
ดวยแสดงเมตตาจิตสนิทสนม สัทธิวหิ าริกจะไดรักใคร ควรตัง้
ตนใหเปนหลักในความประพฤติและคุณธรรม สัทธิวิหาริกจะได
เลื่อมใส นิยมในปฏิบัติและจะกระดากไมกลาประพฤตินอกทาง ควร
จะคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอุปชฌายะอาจารย
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หรือแมในพระเถระอันเปนผูใหญเหนือตน สัทธิวิหาริกจะไดถือเอา
เปนทิฏฐานุคติ และทําตามอยางบาง ควรประพฤติไมใหเปนเหตุ
กีดขวางของสัทธิวิหาริก แสดงใหเธอรูสึกวา เธอไดประโยชนเพราะ
พึ่งพานักตน เธอจะไดหวังดีตอ. เมื่ออุปชฌายะทําดีเชนนี้แลว
สัทธิวิหาริกยังประกอบดวยองคเปนโทษ อุปชฌายะตองประณาม
ถาทําออนแอเพราะรัก หรือเพราะเกรงใจ หรือเพราะเหตุอยางอื่น
เปนเสียอยูกับอุปชฌายะ. ประณามนั้น พึงทําอยางนี้: พึงพูดให
รูวาตนไลเธอเสีย ทานวางอยางไวในบาลีวา " เราประณามเธอ "
" อยาเขามา ณ ที่นี้ " " จงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย " หรือ
" เธอไมตองอุปฏฐากขาดอก " หรือแสดงอาการกายใหรูอยางนั้น
ก็ได, สัทธิวิหาริกผูถูกประณามแลว ตองทําดีแกตัวแลวขอให
อุปชฌายะอดโทษ ถาทอดธุระเสีย เปนโทษแกสัทธิวิหาริก. สัทธิวิหาริกกลับทําดีแลวและขอขมาโทษ อุปชฌายะไมรับและไมระงับ
ประณาม ก็มีโทษแกอุปชฌายะเหมือนกัน เวนแตสัทธิวิหาริก
ยังไมไดแกตัวจากเหตุที่ใหถูกประณาม หรือเห็นวารับงายนักจักไม
เข็ดหลาบ ยังผูกใจวาจักรับ ไมมโี ทษ. อีกฝายหนึ่ง สัทธิวิหาริก
ประกอบดวยองคอันเปนคุณ แตอุปชฌายะฉุนโกรธ หรือเปนผูไม
จูจักอะไร ประณามผิดไป ก็มโี ทษแกอุปชฌายะเอง.
ภิกษุผูไมไดอยูในปกครองของอุปชฌายะ ดวยเหตุ ๕ ประการ
อันกลาวแลว ตองถือภิกษุอื่นเปนอาจารย และอาศัยทานแทน
อุปชฌายะ. วิธีถืออาจารยก็เหมือนกับวิธีถืออุปชฌายะ ตางแต
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คําขอวา " อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ, อายสฺมโต นิสฺสาย วจฺฉามิ "
๒ หน ซึ่งแปลวา " ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ๆ จักอยู
อาศัยทาน " ภิกษุผูรับใหพึ่งพิง ไดชื่อวาอาจารย ซึ่งแปลวา
ผูฝกมารยาท ภิกษุผูอิงอาศัยไดชื่อวา อันเตวาสิกหรืออันเตวาสี
ซึ่งแปลวา ผูอยูในสํานัก. อาจารยนี้ ในบาลีหมายเอาภิกษุผูให
นิสัยแทนอุปชฌายะเทานั้น, แตในอรรถกถานับอาจารยเปน ๔ คือ
ทานผูใหสรณคมนเมื่อบรรพชา ทานผูลวดกรรมวาจาเมื่ออุปสมบท
ทานผูใหนิสัย และทานผูสอนธรรม จะใหรูวาเปนอาจารยในฝาย
อะไร ก็ออกชื่อกิจนั้นดวยดังนี้วา ปพพชาจารย อาจารยในบรรพชา,
อุปสัมปทาจารย อาจารยในอุปสมบท, นิสสยาจารย อาจารยผูให
นิสัย, อุทเทสาจารย อาจารยผูบอกธรรม, จัดนิสสยาจารยไวใน
ลําดับเปนที่ ๓. อันเตวาสิกก็ไดชื่อตามนัยนั้นวา ปพพชันเตวาสิก
อันเตวาสิกในบรรพชา, อุปสัมปทันเตวาสิก อันเตวาสิกในอุปสมบท
นิสสยันเตวาสิก อันเตวาสิกผูถือนิสัย, ธัมมันเตวาสิก อันเตวาสิก
ผูเรียนธรรม. ความสนิทสนมและความเอื้อเฟออันอาจารยและ
อันเตวาสิกจะพึงแสดงแกกันนั้น ก็เชนเดียวกับอุปชฌายะและ
สัทธิวิหาริก เพราะจะตองนับถือกันจริง ๆ ตางฝายตางจะรอพอ
ใหรูวาเปนสภาคกันโดยความประพฤติแลว จึงขอจึงใหนิสัย ก็ควร
ทรงพระอนุญาต. ความระงับแหงนิสัยจากอาจารย ก็มีเพราะเหตุ
๑

๑. ขาพเจาเห็นวา แมภิกษุผใู หผากาสายะ ก็ควรเรียกอาจารยเหมือนกัน เพราะเมื่ออุปสมบท
ก็ตองขอถือเปนอุปชฌายะอีก หรือถือรูปอื่นก็ได.
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อยางเดียวกัน เปนแตเพิ่มเขาอีกองคหนึ่ง เปนที่ ๖ วา อันเตวาสิก
รวมเขากับอุปชฌายะของเธอ.
องคที่ ๖ นี้ พระอรรถกถาจารย แปลวา อันเตวาสิกนั้น เห็น
อุปชฌายะของเธอจําไดวาทาน หรือไดยินเสียงแลว จําไดวาเสียง
ของทาน เปนนิสัยระงับ เนื่องจากนี้มีธรรมเนียมวาตองขอนิสัย
ใหม. ธรรมเนียมนี้ ทําความลําบากใหแกอาจารย และอันเตวาสิก
ทั้ง ๒ ขางไมนอยเลย. ขาพเจาจักเลาเรื่องของขาพเจาพอเปนเครื่อง
สาธก เมื่อครั้งขาพเจายังเปนอาจารยใหนิสัยอยู ถึงคราวที่
อันเตวาสิกของขาพเจา ไดพบอุปชฌายะของเธอเขาพรอมกันมาก
รูป เชนในเวลาอุปชฌายะของเธอมาในการอุปสมบทผูอื่น พอ
อุปชฌายะไปแลว ตองขอนิสัยใหมตั้งครึ่งวัด กวาจะเสร็จลวง
เวลาเปนอันมาก ไมชาก็ถึงวันอุปสมบทผูอื่นอีก นิสัยระงับและ
ตองขอกันใหม ฝายอันเตวาสิกเห็นอาจารยไดความลําบาก ก็นึก
เกรงใจไปเอง ไมจําเปนก็มักหลบ ไมเขาหนาอุปชฌายะ อันเปน
อาการไมดี. อันที่จริงแมในเวลานิสัยระงับ เธอก็อยูในปกครอง
ของขาพเจานั่นเอง ตองของนิสัยใหมพอเปนพิธีเทานั้น แตใหผลคือ
ความลําบากไมนอยเลย คิดดูเหมือนทําเลน อันเตวาสิกไมเห็นเปน
การจริงจัง เสียผลในทางปกครอง ถาเขาใจวา คําวา รวมกับ
อุปชฌายะ หมายความวา รวมดวยเขาอยูในปกครองของทาน
ไมใชรวมดวยพบทานครูเดียว เชนทานมาใหอุปสมบท ไมตองกลาว
ถึงพบทานตามถนน หากทานมาคางคืนที่วัด เชนนี้จักจัดการ
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ปกครองเนื่องดวยอุปชฌายะก็ชอบอยู เมื่อทานไปแลว นิสัย
อาจารยกลับติดอีก กิจดวยจะตองขอใหมไมมี ตลอดเวลาอยูใน
ปกครองของทาน ตอเมื่อออกจากปกครองของทานดวยองค ๕
ขางตนอยางใดอยางหนึ่ง นิสัยจึงระงับ เชนอันเตวาสิกลาอาจารย
ไปอยูวัดอื่น ถือภิกษุอื่นเปนอาจารยในวัดนั้น ภายหลังกลับมาวัด
เดิมอีก เชนนี้ของนิสัยใหมก็ชอบแกเหตุ. ถาเขาใจอยางวามานี้
จะเปลื้องความลําบากของอาจารยและอันเตวาสิกลงได จะทําให
อันเตวาสิกพอใจจะเขาหนาอุปชฌายะของตน ทั้งจะเปนผลอันดีแก
การปกครอง.
ภิกษุมีพรรษาหยอน ๕ เปนนวกะอยู แมเปนผูมีความรูทรง
ธรรมทรงวินยั จะไมถือนิสัยอยูในปกครองของอุปชฌายะหรือของ
อาจารยไมชอบ ทรงหามไว ไมตองกลาวถึงภิกษุผูยังไมรูอะไร
เวนไวแตภิกษุผูยังไมตั้งลงเปนหลักแหลง ที่แสดงไวในบาลีวา ภิกษุ
เดินทาง ภิกษุผูไข ภิกษุผูพยาบาลผูไดรับขอของคนไขเพื่อใหอยู ภิกษุ
ผูเขาปา เพื่อเจริญสมณธรรมชั่วคราว. ในที่ใด หาทานผูใหนิสัยมิได
และมีเหตุขัดของที่จะไปอยูในที่อื่นไมได จะอยูในที่นั้นดวยผูกใจวา
เมื่อใดมีทานผูใหนิสัยไดมาอยู จักถือนิสัยในทาน ก็ใชได.
ภิกษุผูมีพรรษาได ๕ แลว แตยังหยอน ๑๐ ไดชื่อวามัชฌิมะ
แปลวาผูปานกลาง มีองคสมบัติพอรักษาตนผูอยูตามลําพังได ทรง
พระอนุญาตใหพนจากนิสัยอยูตามลําพังได เรียกวา นิสสัยมุตตกะ
ฝายภิกษุผูมีความรูไมพอจะรักษาตน แมพน ๕ พรรษาแลว ก็ตอง
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ถือนิสัย. องคสมบัติที่กําหนดไวในบาลีอยางอุกฤษฏ เปนคุณ
ของพระอรหันต แตผอนลงมาเปนหมวด ๆ จนถึงเปนคุณของภิกษุ
กัลยาณปุถุชน จักยนกลาวเฉพาะองคอันสมแกภิกษุในบัดนี้.
๑. เปนผูมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิรยิ ะ มีสติ.
๒. เปนผูถึงพรอมดวยศีล อาจาระ ความเห็นชอบ เคยไดยิน
ไดฟงมาก มีปญญา.
๓. รูจ ักอาบัติ มิใชอาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก จําปาติโมกข
ไดแมนยํา.
ทั้งมีพรรษาได ๕ หรือยิ่งกวา.
องคเหลานี้ แมบกพรองบางอยางก็ได ที่ขาดไมไดคือ
กําหนดพรรษา.
ภิกษุผูมัชฌิมะ ประกอบดวยองคสมบัติเหลานี้ เปนแตอยูได
ตามลําพัง ยังหามไมใหปกครองบริษัท.
ภิกษุผูมีพรรษาครบ ๑๐ แลว ไดชื่อวาเถระ แปลวา ผูห ลัก
ผูใหญ, มีองคสมบัติอาจปกครองผูอื่นได ทรงพระอนุญาตใหเปน
อุปชฌายะใหอุปสมบท เปนอาจารยใหนิสัย มีสามเณรไวอุปฏฐาก
ที่แปลวาใหบรรพชาเปนสามเณรได เรียกปริสุปฏฐาปกะ แปลวา
ผูใหบริษัทอุปฏฐากหรือผูใชบริษัท ถือเอาความวา ผูปกครองบริษัท
ฝายภิกษุผูขาดองคสมบัติ แมมีพรรษาครบกําหนดแลว ก็ไมทรง
พระอนุญาต. องคสมบัติที่กําหนดไวในบาลี ที่เพิม่ จากองคของ
ภิกษุมัชฌิยะ ผูนิสสัยมุตตกะดังนี้ :-
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๔. อาจจะพยาบาลเอง หรือสัง่ ผูอื่นใหพยาบาลสัทธิวิหาริก
อันเตวาสิกผูอาพาธ อาจจะระงับเองหรือหาผูอื่นใหชวยระงับความ
กระสัน คือไมยินดีในพรหมจรรยของสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก อาจจะ
บรรเทาเองหรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบื่อหนาย อันเกิดขึ้นแก
สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม รูจักอาบัติ รูจักวิธีออกจากอาบัติ.
๕. อาจจะฝกปรือสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก ในสิกขา เปนสวน
อภิสมาจารคือมารยาท อาจจะแนะนําสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกในสิกขา
เปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย คือพระบัญญัติอันเปนหลักแหงการ
ประพฤติพรหมจรรย อาจจะแนะนําในธรรมในวินัยอันยิ่งขึ้นไป อาย
จะเปลื้องทิฏฐิผิด อันเกิดขึ้นแกสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม.
ทั้งมีพรรษาได ๑๐ หรือยิ่งกวา.
องคเหลานี้ แมบกพรองบางอยางก็ยังได ที่ขาดไมไดคือ
กําหนดพรรษา.
หลักเหลานี้ ดูมิใชสําหรับไวใหภิกษุตัดสินตนเอง สําหรับ
อุปชฌายะอาจารยหรือพระเถระผูเปนใหญเหนือตน กําหนดรูวาภิกษุ
ผูนิสิตของตน สมควรจะไดรับปลดนิสัยใหอยูไดตามลําพังหรือยัง,
และภิกษุผูนิสสัยมุตตกะนั้น สมควรจะเปนปริสุปฏฐาปกะปกครอง
หมูหรือยัง, เมื่อเห็นสมควรก็จะไดปลดจากนิสัยและสั่งใหสงเคราะห
บริษัท ดังพระศาสดาไดทรงทํามา เมื่อครั้งทรงสงพวกสาวกไป
ประกาศพระศาสนา และเมื่อครั้งทรงอนุญาตใหพวกสาวกรับให
อุปสมบทไดเอง ดวยใหถึงไตรสรณคมน.
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กัณฑที่ ๑๔
วัตร
ขนบ คือแบบอยาง อันภิกษุควรประพฤติในกาลนั้น ๆ ในที่
นั้น ๆ ในกิจนั้น ๆ แกบคุ คลนั้น ๆ ในบาลีทานจัดไวเปนหมวด ๆ
นี้เรียกวาวัตร. ภิกษุผูเอาใจใสประพฤติวัตรนั้น ๆ ใหบริบูรณ ไดชื่อวา
" อาจารสมฺปนฺโน " ผูถ ึงพรอมดวยมารยาท หรือ " วตฺตสมฺปนฺโน "
ผูถึงพรอมดวยวัตร เปนคูกับคุณบทวา " สีลสมฺปนฺโน " ผูถ ึง
พรอมดวยศีล ทานสรรเสริญไวในพระธรรมวินัย. ในที่นี้จักกลาว
เพียงวัตร อันยังจะพึงใชในกาลนี้แตโดยใจความ เพื่อสะดวกแก
การถือเอาอยางปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนจริง ๆ ในที่นี้ จักจําแนก
วัตรเปน ๓ คือ กิจวัตร วาดวยกิจอันควรทํา ๑ จริยาวัตร วาดวย
มารยาทอันควรประพฤติ ๑ วิธิวัตร วาดวยแบบอยาง ๑.
กิจวัตร
๑. ภิกษุผูสัทธิวิหาริก ควรเอาใจใสอุปฏฐากอุปชฌายะของ
ตน ตลอดกาลที่อาศัยทานอยู. ในบาลี จาระไนกิจไวเปนอยาง ๆ
ยนแสดง ดังนี้ :ก. เอาใจใสในการอุปฏฐากทาน ในกิจทุกอยาง. ในบาลี ยก
การถวายน้ําบวนปาก น้ําลางหนาและไมมีฟน ขึ้นแสดงเปนเบื้องตน.
ข. หวังความศึกษาในทาน.
๕. ขวนขวายปองกัน หรือระงับความเสื่อมความเสีย อันจักมี
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หรือไดมีแลวแกทาน. ในบาลีแสดงอาการระงับความกระสัน ความ
เบื่อหนาย และปลดเปลื้องความเห็นผิดของทาน เอาธุระในการ
ออกจากครุกาบัติของทาน ขวนขวายเพื่อสงฆ งดโทษที่จะลงแกทาน
หรือเพื่อผอนเบาลงมา.
ฆ. รักษาน้ําใจทาน ไมคบคนนอกใหเปนเหตุแหนง. ในบาลี
แสดงวา จะทําการรับ การใหเปนตน กับคนเชนนั้น บอกทานกอน
ไมทําตามลําพัง.
ง. เคารพในทาน. ในบาลี แสดงการเดินตามทาน ไมชิดนัก
ไมหางนัก และไมพูดสอดในขณะทานกําลังพูด ทานพูดผิด ไมทัก
หรือคานจัง ๆ พูดออมพอทานไดสติรูสึกตัว.
จ. ไมเที่ยวเตรตามอําเภอใจ จะไปขางไหนลาทานกอน.
ฉ. เมื่อทานอาพาธ เอาใจใสพยาบาล ไมไปขางไหนเสียกวา
ทานจะหายเจ็บหรือมรณะ.
๒. ภิกษุผูอุปชฌายะ ควรมีใจเอื้อเฟอในสัทธิวิหาริกของตน
ตลอดกาลที่เธออาศัยอยู ยนแสดงโดยใจความดังนี้ :ก. เอาธุระในการศึกษาของสัทธิวิหาริก.
ข. สงเคราะหดวยบาตรจีวรและบริจาคอยางอื่น ถาของตน
ไมมี ก็ขวนขวายหา.
ค. ขวนขวายปองกัน หรือระงับความเสื่อม ความเสีย อัน
จักมี หรือไดมีแลวแกสัทธิวิหาริก ดังกลาวแลวในกรณียะของ
สัทธิวิหาริก.
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ฆ. เมื่อสัทธิวิหาริกอาพาธ ทําการพยาบาล.
วัตรอันอาจารยและอันเตวาสิกจะพึงประพฤติแกกัน พึงรูโดย
นัยนี้.
๓. ภิกษุผูเปนอาคันตุกะไปสูอาวาสอื่น พึงประพฤติใหสมเปน
แขกของทาน ดวยอาการดังนี้ :ก. ทําความเคารพในทาน. ในบาลี แสดงความขอนี้ไววา พอ
จะเขาเขตวัด ถอดรองเทา ลดรม เปดคลุมศีรษะ [ ในบัดนี้
ลดจีวรเฉวียงบา ] เขาไปสูสํานักเจาของถิ่นกอน ไหวเจาของถิ่น
ผูแกกวาตน.
ข. แสดงความเกรงใจเจาของถิ่น. ในบาลี แสดงความขอนี้
ไววา เห็นเจาของถิ่นกําลังทําธุระ เชนกวาดลานพระเจดีย หรือ
ทํายาแกภิกษุไข เธอละกิจนั้นมาทําการตอนรับ บอกเธอทําใหเสร็จ
กอน. กลาวอนุโลมนัยนี้ เมื่อเขาไป เห็นเจาของถิ่นกําลังมีธุระ
อยางนั้น รอใหเสร็จกอนจึงเขาไปหา ถาเธอตองพักงานไว อยาอยู
ใหนาน.
ค. แสดงอาการสุภาพ จะเขาไปในที่อันไมควรเหยียบย่ํา
ดวยเทาเปอน ถาเทาเปอนมา ลางเทาเสียกอนจึงเขาไป ถือเอา
อาสนะอันสมแกตน ซึ่งเปนผูนอยหรือผูใหญ หรือเสมอกับเจา
ของถิ่น.
ฆ. แสดงอาการสนิทสนมกับเจาของถิ่น. ในบาลี แสดงความ
ขอนี้ ดวยตองการน้ําฉันก็ฉัน ตองการน้ําใชก็ใช. อนุโลมนัยนี้
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เจาของถิ่นทําปฏิสันถาร ก็รับ ไมแสดงอาการรังเกียจ.
ง. ถาจะอยูที่นั่น ควรประพฤติใหถูกธรรมเนียมของเจาของ
ถิ่น. ในบาลี จึงใหถามถึงเสนาสนะอันถึงแกตน ถามถึงโคจรคาม
ไกลใกล จะพึงเขาไปเลาหรือสาย บานไหนมีจํากัดของหรือมีจํากัด
ภิกษุ ถามถึงที่อโคจรเปนตนวา บานมิจฉาทิฏฐิ ที่อันประกอบดวยภัย
ถามถึงที่ถายเว็จ ที่ถายปสสาวะ สระน้ํา และกติกาสงฆ.
จ. ถือเสนาสนะแลวอยาดูดาย เอาใจใสชําระปดกวาดใหหมด
จด จัดตั้งเครื่องเสนาสนะใหเปนระเบียบ.
๔. ภิกษุผูเปนเจาของถิ่น เมื่อมีอาคันตุกะไปสูสํานัก พึง
ตอนรับโดยสมควร ดวยอาการดังนี้ :ก. เปนผูหนักในปฏิสันถาร. ในบาลี แสดงความขอนี้วา
กําลังทําจีวร หรือนวกรรมอยูก็ดี กําลังกวาดลานพระเจดียอยูก็ดี
กําลังทํายาแกภิกษุไขไมหนักก็ดี ใหงดการนั้นไวพลาง มาตอนรับ
อาคันตุกะ เวนไวแตกําลังทํายาแกภิกษุไขหนัก ใหรีบทําใหเสร็จ
กอน.
ข. แสดงความนับถือแกอาคันตุกะ. ในบาลี แสดงความขอนี้
ดวยทําปฏิสันถาร ตั้งน้ําลางเทาเครื่องเช็ดเทา ตั้งหรือปูอานสนะใหนั่ง
ถามดวยน้ําฉันน้ําใช.
ค. ทําปฏิสันถารโดยธรรม คือใหสมแกภาวะของอาคันตุกะ.
ในบาลี แสดงความขอนี้ไววา ถาอาคันตุกะแกกวาตน ลุกไปรับ
บาตรจีวรไหวทาน ถามีแกใจก็ชวยเช็ดรองเทาใหดวย เอาน้ํามัน
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ทาเทาให และพัดใหทาน. ถาอาคันตุกะออนกวาตน ก็เปนแตบอก
อาสนะใหนั่ง บอกใหน้ําฉันน้ําใช ใหเธอถือเอาฉันเอาใชเอง [ ใน
บัดนี้ สั่งใหผูอื่นทําใหเปนการสมควร ].
ฆ. ถาอาคันตุกะมาเพื่อจะอยูที่วัด เอาใจเอื้อเฟอ แสดง
เสนาสนะให ถามีแกใจ ชวยปดกวาดใหดวย บอกที่ทางและกติกาสงฆใหรู ตามขอที่อาคันตุกะจะพึงถาม อันกลาวแลวในอาคันตุกวัตรนั้น.
๕. ภิกษุผูจะไปอยู ณ ที่อื่น พึงประพฤติดังนี้ :ก. เก็บงําเสนาสนะ ถาเห็นหลังคารั่วหรือชํารุด อาจมุง
อาจซอมได ทําใหเสร็จกอน ถารกหรือเปรอะเปอนชําระใหสะอาด
กอน เก็บเครื่องเสนาสนะ คือ เตียงตั่งฟูกหมอน และเครื่องใชไว
ใหเรียบรอย อยาทิ้งใหเกลื่อนกลาด ใหพนอันตราย ปดหนาตาง
ประตูลั่นดาลหรือกุญแจ.
ข. บอกมอบคืนเสนาสนะแกภิกษุผูเปนเสนาสนคาหาปกะ ถา
ไมมี บอกแมแกเพื่อนภิกษุผูอยูดวยกัน ถาตนอยูรูปเดียว บอกแก
หัวหนาทายกหรือแกนายบาน.
ค. บอกลาทานผูที่ตนพึ่งพํานักอยู กลาวคืออุปชฌายะ หรือ
อาจารยผูใหนิสัย. ในบัดนี้ บอกลาพระเถระเจาอาวาสดวย.
๖. ภิกษุผูจะเขาไป เพื่อรับบิณฑบาตในละแวกบาน ควร
ประพฤติใหถูกธรรมเนียมดังนี้ :-
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ก. นุง หมใหเรียบรอย คือนุงปดสะดือปกหัวเขา ผูกประคด
เอว ซอนผาสังฆาฏิกับอุตตราสงคเขาดวยกันเปน ๒ ผืน หมคลุม
ปด ๒ บากลัดดุม.
ข. ถือบาตรในภายในจีวร เอาออกเฉพาะเมื่อจะรับบิณฑบาต.
ค. สํารวมกิริยาใหเรียบรอย ตามสมณสารูปในเสขิยวัตร.
ฆ. กําหนดทางเขาทางออกแหงบาน และอาการของชาวบาน
ผูจะใหภิกขาหรือไม.
ง. รูวา เขาจะให รับบิณฑบาตดวยอาการสํารวมดังกลาวไว
ในหมวดโภชนปฏิสังยุตในเสขิยวัตร.
จ. รูปที่กลับมากอน เตรียมอาสนะที่นั่งฉัน น้ําฉัน ภาชนะ
รองของฉัน ตลอดถึงน้ําลางเทาเละเครื่องเช็ดเทา ไวทารูปมา
ทีหลัง. ฝายรูปมาทีหลัง ฉันแลวเก็บของเหลานั้นและกวาดหอฉัน.
ธรรมเนียมนี้ สําหรับวัดที่ภิกษุทั้งหลายฉันในหอฉันแหงเดียวกัน แต
ฉันไมพรอมกัน.
๗. ภิกษุผูจะฉันอาหาร ควรประพฤติใหถกู ธรรมเนียมดังนี้ :ก. นุง หมใหเรียบรอย ตามสมควรแกฉันในวัดหรือในบาน
ในอรรถกถาวา เมื่อจะไปสูที่อังคาสของทายกแมในวัด ควรหมคลุม
แตในบัดนี้ ในวัดใชหมเฉวียงบาทั้งนั้น.
ข. รูจกั อาสนะอันสมควรแกตน ถานั่งเขาแถวในที่อังคาส
อยานั่งเบียดพระเถระ ถาที่นั่งมีมาก เวนไวที่ ๑ หรือ ๒ ที่ ในอาสนะ
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ที่เขาตั้งหรือปูมีจํากัดจํานวนภิกษุ จะทําอยางนั้นไมได บอกให
พระเถระทําโอกาสแลวนั่งได และอยาหามอาสนะภิกษุผูออนกวา
ดวยนั่งเสียหลายแถว เชนนี้ภิกษุออนไมมีโอกาสจะนั่ง.
ค. หามไมใหนั่งทับผาสังฆาฏิในบาน. ขอนี้ขางไมสะดวกใน
บัดนี้เลย แตไดความวา เปนธรรมเนียมเมื่อครั้งใชหมผาเล็ก เมื่อ
นั่งทับผาสังฆาฏิเอามือลอดออกมาลําบาก ฉันไมสะดวก ทั้งชวนเหนี่ยว
ผาหมใหเลื่อนลง. ในบัดนี้ ดูไมจําเปนจะถือแลว.
ฆ. ทายกถวายน้ําถวายโภชนะ รับโดยเอื้อเฟอ ถาโภชนะ
เขาไมไดจัดถวายเฉพาะรูป ๆ เขาจัดมาในภาชนะอันเดียว ถวาย
ใหตักเอาเองหรือเขาตักถวาย หวังใหไดทั่วกัน ถาของนอยเห็นวา
จะไมพอกัน ผลัดกันรับบางไมรับบาง.
ง. ในโรงฉันเล็กพอจะแลทั่วถึงกัน ภิกษุทั้งหลายยังไมไดรับ
โภชนะทั่วกัน ภิกษุผูสังฆเถระอยาเพิ่งลงมือฉัน เวนไวแตในที่อังคาส
ภิกษุมากแลเห็นกันไมทั่ว หรือพนวิสยั จะรอคอยกันได.
จ. ฉันดวยอาการอันเรียบรอย ตามระเบียบอันกลาวไวใน
โภชนปฏิสังยุตแหงเสขิยวัตร.
ฉ. อิ่มพรอมกัน. ในบาลี แสดงความขอนี้ไววา ภิกษุทั้งหลาย
ยังฉันไมแลว ภิกษุผูสังฆเถระ อยาเพิ่งรับน้ําลางบาตร ในบัดนี้
ใหยังไมบวนปากและยังไมลางมือแทน.
ช. ระวังไมบวนปากและลางมือ ใหน้ํากระเซ็นถูกภิกษุผูนั่งใกล
หรือถูกจีวรของตนเอง.
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ฌ. ฉันในที่อังคาสของทายก เสร็จแลว ทําอนุโมทนา.
ธรรมเนียมเกา กลาวอนุโมทนารูปเดียว เปนหนาที่ของพระสังฆเถระ
เชนเดียวกับวายถาในบัดนี้ แตใหมีภกิ ษุผูรองลงมาอยูเปนเพื่อนราว
๔-๕ รูป ภิกษุผูเหลือกลับไปไดกอน พระเถรจะสั่งภิกษุอื่นที่ตน
หรือทายกปรารถนาใหอนุโมทนาก็ได. ในบัดนี้สวดพรอมกัน บางที
รูปหนึ่งเทศนาอนุโมทนานํากอน.
ญ. เมื่อกลับอยาเบียดเสียดกันออกมา. ถาโรงฉันแคบ ภิกษุ
ผูอยูปลายแถวออกกอน โดยทวนลําดับขึ้นไป แลวยืนรออยูข างนอก
กวาพระสังฆเถระจะออกมา ถารงฉันกวาง ออกตั้งแตตนแถว
แลวเดินกลับตามลําดับแกออน ทานใหไวระยะพอคนเดินผานไดใน
ระหวาง.
ฏ. หามไมใหอาน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวเทในบานเขา ของ
เปนเดนก็เหมือนกัน.
๘. โคนไมเปนเสนาสนะดั้งเดิมของภิกษุ แมอยางนั้น ใน
พรรษาจําตองหาเสนาสนะอันเปนที่กําบังฝน อันคนทําหรืออันเปนเอง.
ของที่คนทําโดยอาการปกติของเรือน มีสัณฐานตางกัน ใชไดทั้งนั้น
เวนไวแกกุฎีดินลวน อันเปนของดิบก็ตาม เผาสุกก็ตาม ขอที่หาม
ไมใหอยูในตุม ก็นาจะหมายเอากุฎีดินลวนอันเผาสุกนี้เอง, ของอัน
เปนเองนั้นออกชื่อไวแตถ้ําแหงภูเขา จะถือเอาเปนเสนาสนะได สวน
โพรงไมเปนของหามไมใหใชเปนที่อยู.
ในสังฆิกาวาส ภิกษุทั้งปวงมีสิทธิในอันจะไดอยูในเสนาสนะ
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ของสงฆ เวนไวแตประพฤติตนผิดธรรมวินัย ถูกขับไลเสียจากวัด
สงฆจัดใหมีภิกษุไวเปนผูแจกเสนาสนะ เรียกเสนาสนคาหาปกะ หาม
ไมใหภิกษุแยงชิงเสนาสนะกันอยูตามลําพัง การแจกเสนาสนะใหถือ
มี ๒ คราว เมื่อในพรรษา ๑ เมื่อนอกพรรษา ๑. ในพรรษา ภิกษุ
ผูถือเสนาสนะมีสิทธิจะอยูไดตลอดเวลาจําพรรษา ๓ เดือน นอก
พรรษา ภิกษุผูแจกเสนาสนะจะยายภิกษุ จากเสนาสนะแหงหนึ่งไปอยู
แหงอื่น เพื่อจะใหภิกษุทั้งหลายไดรับเสนาสนะอันเหมาะแกตน ๆ
ในเวลาเชนนั้น หามไมใหกางกั้นเสนาสนะ คือดื้อไมยอมไป ในบาลี
แสดงความขอนี้ไว ดวยหามไมใหหวงเสนาสนะที่ไดถือไวนั้นตลอด
กาลทั้งปวง หามไมใหหวงเสนาสนะสงฆ แมที่เขาทําเฉพาะบุคคล
ตามลําดับพรรษา. อาพาธเพียงเล็กนอย จะถือเอาเปนเลศหวง
เสนาสนะ ก็ไมควร. ฝายภิกษุผูแจกเสนาสนะเลา ควรรูภิกษุผูอัน
ตนควรใหยายหรือไมควร. ไมควรยายภิกษุผูแกกวา เพื่อจะแจก
เสนาสนะใหภิกษุผูออนกวา. ไมยายภิกษุผูยังอาพาธ เวนไวแต
อาพาธเปนโรคอันจะติดกันได เชนโรคเรื้อน และเปนโรคอันทํา
เสนาสนะใหเปรอะเปอน เชนโรคอุจจารธาตุ ควรจัดเสนาสนะใหอยู
สวนหนึ่ง. ไมควรยายภิกษุผูรักษาคลังสงฆ เพราะเธอมีหนาที่จะ
ตองอยูเฝาในสถานที่ใชเปนที่เก็บพัสดุของสงฆ. ไมควรยายภิกษุผู
เปนพหุสูต ผูมีอุปการระแกภิกษุทั้งหลาย ดวยการบอกแนะอรรถธรรม. แมภกิ ษุผูทําการปฏิสังขรณเสนาสนะอันชํารุดใหคืนเปนปกติ
ก็ไมควรใหยาย เธอเปนผูขวนขวาย ก็ควรจะใหอยูตอไป. คําที่วานี้
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หมายเอาการยายจากเสนาสนะดีไปอยูเสนาสนะทราม. อนึ่ง ไมควร
ใหภิกษุรูปเดียวถือเสนาสนะ ๒ แหง
ภิกษุผูรับถือเสนาสนะของสงฆ ควรเอาใจใสรักษาเสนาสนะ
ดวยอาการดังนี้ :ก. อยาทําเปรอะเปอน. ในบาลี แสดงความขอนี้ไว ดวยหาม
ไมใหถมเขฬะลงบนพื้นที่บริกรรม [ เชนดาดปูนหรือปูไมขัดเกลี้ยง
หรือขัดเงา ]. สวมรองเทาอยู หามไมใหเหยียบเสนาสนะเชนนั้น
เทาเปอนหรือลางแลวแตยังเปยก [ เหยียบลงรอยเทาปรากฏ ] ก็หาม
ไมใหเหยียบ ใหลางและเช็ดจนแหงหรือจนรอยเทาไมปรากฏแลว
จึงเขาไป. หามไมใหอิงฝาที่เขาทําบริกรรม [ โบกปูนทาสีเขียนสี
หรือแหงอยางอื่น ] เสา บานประตู บานหนาตาง พนักก็เหมือนกัน
อิงไมควร. เตียงตั่งของสงฆอันเปนของตกแตง ตัวเปลานอนทับ
นั่งทับมลทินกายจะติดเปรอะเปอน ควรเอาเครื่องลาดปูลงกอน จึง
นอนทับนั่งทับ ทรงอนุญาตผาปูนอนผาปูนั่งเปนบริขารสําหรับตัว
ไว ก็เพื่อจะไดใชเปนของรับมลทินกาย. ตัวฟูกและตัวหมอน ก็
เหมือนกัน เขาทําไวสําหรับนอนก็จริง แตไมใชเพื่อนอนลงไปทั้ง
อยางนั้น ตัวฟูกก็ทําเพื่อมีผาปูนอนลาดทับอีกชั้นหนึ่ง หมอนก็เพื่อ
มีปลอกหุม บนของเชนนี้ จะนอนทับลงไปทั้งอยางนั้น ไมมีผาลาด
กัน ไมควร. สวนเครื่องลาดที่สําหรับใชนั่ง ไมควรนอนทับ สวน
เครื่องลาดทําไวสําหรับนอน คือผาปูที่นอนและปลอกหมอน เปน
ของทําไวสําหรับรับมลทินกายอยูแลว นอนทับก็ได. พระอรรถกถา-
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จารยกลาวถึงขอนี้อยางกวดขัน จนขั้นนอนหลับไป อวัยวะกระทบ
เตียงตั่ง ปรับเปนอาบัตินับดวยจํานวนเสนขน เปนเคราะหดีจริง ๆ
ที่ทรงอนุญาตใหแสดงอาบัติมากกวาหนึ่ง รวมกลาววา " สมฺพหุลา "
ถาตองนับจํานวนวาเทานั้นเทานี้ จะทําอยางไรกัน กลาวสั้น ของ
สงฆเกือบแตะเขาไปไมได เมื่อเปนเชนนี้ ของสงฆที่ทําไวสําหรับ
บริโภคจะมีประโยชนอะไร พัสดุของสงฆมีไวเพื่อประโยชนอะไร จัก
กลาวขางหนา ในที่นี้ กลาวไวแตเพียงวาของสงฆ ใชบริโภคได
เหมือนกัน เกาคร่ําคราไปโดยกาล ไมเสียหายอะไรแกผูบริโภค
ขอที่ทรงอนุญาตใหลาดกอนจึงนอนนั้น เพื่อจะใชไดนาน อยางเดียว
กับของบุคคล ที่นอนเขาก็มีผาปู หมอนเขาก็มีปลอกหุม เพื่อรูจ ัก
รักษาของ แมคนที่ทรัพย อาจผลัดไดเดือนละสํารับ เขาก็ยังตอง
รักษา ไมทําเชนนั้น เปนสุรุยสุรายไมสมควร.
ข. ชําระใหสะอาด อยาใหรกดวยหยากเยื่อยางใยและละออง.
ค. ระวังไมใหชํารุด เชนจะยกเตียงตั่งเปนตนเขาออก ระวัง
ไมใหกระทบบานประตูหรือฝา จะวางเตียงตั่งบนพื้นที่เขาทําบริกรรม
เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองปลายเทา อยาใหปลายเทากัดพื้น.
ฆ. รักษาเครื่องเสนาสนะ เปนตนวาเตียงตั่ง ที่สุดจนกระโถน
ใหสะอาด และจัดตั้งใหเขาระเบียบ.
ง. ตั้งน้ําฉันน้ําใชไวใหมีพรอม.
จ. ของใชสําหรับเสนาสนะหนึ่ง อยาเอาไปใชในที่อื่นให
กระจัดกระจาย สําหรับที่ใด ใหใชในที่นั้น แตจะยืมไปใชชั่วคราวแลว
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นํามาคืนไดอยู หรือในเวลาไมมีภิกษุอยู ของเก็บไวในที่นั้นจะหาย
หรือเปนอันตรายเพราะสัตวกัดเปนตน ภิกษุผูเปนเสนาสนคาหาปกะ
จะขนเอาไปเก็บไวในที่อื่น สมควรแท.
๙. ในสถานที่อยูของคนผูเปนหมูกัน คนเหลานั้นตางถายของ
โสโครกออกจากกายของตน ๆ ทุกวัน ๆ นี้เปนภารสําคัญอยางหนึ่ง
ของหัวหนาผูปกครอง จะตองจัดใหถายเปนที่ ไมปลอยใหทําเรี่ยราด
ไมเชนนั้น สถานที่อยูจะโสมม ในสังฆิกาวาสก็ตองจัดดุจเดียวกัน
ในบาลี กลาวทั้งที่ถายอุจจาระทั้งที่ถายปสสาวะ. อันสถานที่เปน
กลางสําหรับใชทั่วไปเชนนั้น จําตองชวยกันรักษาอยูเอง พระศาสดา
จึงตองตั้งวัตรอันจะพึงประพฤติในวัจจกุฎีไว มีนัยดังนี้ :ก. การถายเว็จ ถายปสสาวะและอาบน้ํา ตรัสใหทําตามลําดับ
ผูไปถึง ไมเหมือนกิจอื่น อันจะพึงทําตามลําดับพรรษา.
ข. ใหรักษากิริยา เชนประตูปด หามไมใหดวนผลักเขาไป
ใหกระแอมหรือไอกอน ฝายผูอยูขางในก็กระแอมหรือไอรับ ตอ
ไมมีเสียงจึงคอยผลักบาน จะเขาจะออกอยาทําผลุนผลัน คอยเขา
คอยออก อยาเวิกผานุงเขาไปหรือออกมา อยาถายเว็จและชําระ
ใหมีเสียง.
ค. ใหรูจักรักษาบริขาร เปลือ้ งจีวรพากไวเสียขางนอก อยา
ครองเขาไป.
ฆ. ใหรูจักรักษาตัว อยาเบงแรงจนถึงชอกช้ํา เวนไวแตทองผูก
เกินปกติ อยาใชไมชําระอันประทุษรายตัว เชนไมมีคม ไมมีปม
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ไมมีหนาม ไมผุ ใหใชไมที่เหลาเกลี้ยงเกลาแลวชําระดวยน้ํา.
ง. อยาทํากิจอื่นในเวลานั้น ในบาลี แสดงความนี้ไว ดวยหาม
ไมใหเคี้ยวไมชําระฟนพลาง.
จ. ใหระวังเพื่อไมทําสกปรก ถายเว็จไมคางหรือเปอนลอง
ถายปสสาวะไมนอกราง ไมบวนน้ําลายหรือสั่งน้ํามูกลงในรางปสสาวะ
หรือที่พื้น ไมทิ้งไมชําระลงในหลุมเว็จ ทิ้งในตะกราที่มีไวสําหรับ
เมื่อชําระไมเหลือน้ําไวในหมอชําระ ขอหลังนี้ กลาวเฉพาะใชหมอ
อันมีสําหรับวัจจกุฎีอันเปนที่ถายทั่วไป ถาใชหมอของตนเอง ไมหาม.
ฉ. ใหชวยรักษาความสะอาด พบวัจจกุฎีโสโครกอันผูอื่นทํา
ไวใหชวยลาง รกใหชวยกวาด ตะกราไมชําระเต็มใหเท น้ําสําหรับ
ชําระหมด ใหตักมาไว.
ที่ถายปสสาวะนั้น กลาวในบาลีเพียงแตวา จัดใหถายเปนที่
มีกําแพงกอดวยอิฐหรือศิลาหรือมีฝาไมบัง มีปาทุกา คือเขียงเทา
เปนที่เหยียบนั่ง มีหมอรองปสสาวะที่ถาย มีวัตรจะพึงประพฤติ
อยางไร ในที่นั้นหาไดแสดงไวไม ในวัดทั้งหลายก็ยังไมเคยพบ
วาจัดขึ้น แตไดพบโทษเพราะไมจัดขึ้น คือกลิ่นปสสาวะฟุงไปใน
ที่นั้น ๆ. ขาพเจาเขาใจวา เปนสถานที่จัดใชเฉพาะในบริเวณ
เปนที่ประชุม เชนในบริเวณโรงอุโบสถ ในบริเวณโรงธรรมสภา
และในบริเวณอุปฏฐานศาลา นอกจากบริเวณเหลานี้ไมหาม ใช
หมอรอง ก็เห็นไดวาเปนของใชชั่วคราว ไมใชยั่งยืนดังวัจจกุฎี
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การเทและรักษาใหสะอาด จะไมเปนกิจอันหนัก ภิกษุผูทําเวร
รักษาสถานที่ประชุมเหลานั้น ก็พอทําไดกระมัง จึงไมไดตั้งวัตร
ไวสําหรับ.
๑๐. ถาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอาพาธลง ภิกษุผูเพื่อนสหธรรมิก
ควรเอาใจใสชวยรักษาพยาบาล อยาทอดธุระเสีย. พระศาสดาทรง
ปรารภภิกษุอาพาธ ตรัสสั่งไววา " ภิกษุทั้งหลาย มารดาก็ดี บิดา
ก็ดี ของเธอทั้งหลายไมมี, ถาพวกเธอจะไมพยาบาลกันเอง ใครเลา
จะพยาบาลพวกเธอ ภิกษุใดปรารถนาจะอุปฏฐากเรา ขอใหภิกษุนั้น
พยาบาลภิกษุไขเถิด ถาอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก
ของผูไขมีอยู ใหเธอพยาบาลกัน กวาจะหายหรือสิ้นชีพ ถาไมมี
ใหผูรวมอุปชฌายะรวมอาจารยพยาบาล ถาภิกษุไขเปนผูจรมา ตัว
คนเดียว ใหสงฆพยาบาล " ดังนี้. อธิบายความขอหลังวา ให
พระสังฆเถระเอาธุระเปนกิจสงฆ จัดภิกษุบางรูปใหพยาบาลประจํา
หรือจัดใหผลัดกันรับวาระพยาบาล สุดแตจะสะดวก. แตภิกษุผู
เขาพยาบาลก็มี ไมเขาใจก็มี ถาไขหนักสมควรเลือกเอาภิกษุผู
เขาใจ มอบใหรับธุระเปนผูพยาบาลใกลชิดภิกษุไข ภิกษุนอกจากนี้
ควรใหเปนผูชวยขวนขวายในภายนอก เปนตนวา ชวยตมน้ําหรือ
ซักผา. ภิกษุพรอมดวยองค สมควรเลือกเปนผูพยาบาล ดังนี้ :
รูจักประกอบเภสัช รูจักของอันแสลงแกโรคและไมแสลง นําเขาไป
ใหแตของไมแสลง กันเอาของแสลงออกเสีย เปนผูไมเกลียดแตของ
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โสโครก ไมใชเปนผูมักได มีจิตเมตตา.
ฝายภิกษุผูอาพาธ รูวาตนตองเปนภาระของเพื่อนสหธรรมิก
ดวยกัน ก็สมควรจะทําตนใหเปนผูพยาบาลงาย คือทําความสบาย
ใหแกตน [ ไมฉันของแสลง และไมทําฝนความสบายอยางอื่น ] รูจัก
ประมาณ คือความพอดีในของไมแสลง [ เชนไมฉันมากเกินไป ]
ฉันยางาย บอกอาการไขตามเปนจริงอยางไรแกผูพยาบาล เปนผูอดทน
ตอทุกขเวทนา.
แมสามเณรก็ควรไดรับความพยาบาล ดุจเดียวกับภิกษุ.
เพื่อนสหธรรมิก คือภิกษุก็ดี สามเณรก็ดี อาพาธอยูใน
ที่อื่น แมเปนทางไกล และเปนเวลาในพรรษา ยังทรงอนุญาต
ใหทําสัตตาหะไปพยาบาลได และประทานยกเวนดวยเรื่องนิสัยและ
อื่น ๆ อีก.
จริยาวัตร
ขอ ๑ มีหามไมใหเหยียบผืนผาขาวอันเขาลาดในที่นิมนต. มี
เรื่องเลาวา โพธิราชกุมารเปนหมัน ไมมีโอรสธิดา เชิญเสด็จ
พระศาสดากับภิกษุสงฆไปฉัน และลาดผาขาวเปนทางเสด็จ เสี่ยง
ทายวา ถาจะไดบุตรหรือบุตรี ขอใหพระศาสดาเสด็จเหยียบผานั้นไป
๑

๑. ในบาลีนับจํานวนเปน ๕ เขาใจวาเดิมคงมีแต ๕ ประการขางตน ภายหลังชะรอยพระธรรมสังคาหกาจารยจะเห็นวา องคเนื่องดวยของแสลงและไมแสลง เปนความขอเดียวกัน จึงรวมเขา
เปนองคเดียวกัน เติมไมมกั ไดกับจิตมีเมตตาในระหวางนั้น กับไมเกลียดของโสโครก องคที่ ๒
จึงมี ๓ พากย แปลกจากองคอื่น และองควาไมเกลียดของโสโครกกระเด็นออกไปอยูทาย ไม
ตออนุสนธิกับการพยาบาล.
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ถาจะไมได ขออยาไดทรงเหยียบ พระศาสดาไมทรงเหยียบ และ
ตรัสหามไวดวย. พระองคไมทรงเหยียบนั้น เพือ่ จะไมทําเปรอะเปอน
กระมัง ในบัดนี้เขาปูผาขาวเปนอาสนะที่พระนั่ง พระผูไมระวังกิริยา
เหยียบย่ําผานั้นเปนรอยเปอน แสดงใหเห็นความสกปรก ไมรูจัก
รักษามารยาทของพระ นาเกลียดอยู แมพระพวกเดียวกันจะนั่งลง
ก็นาขยะแขยง ผลแหงความไมรักษามารยาทในปจจุบัน สอใหเห็น
มูลแหงความหามนี้ชัด เพราะเหตุนั้น ควรระวังเพื่อจะไมเหยียบย่ํา
ผาอาสนะขาวที่ปูไวสําหรับนั่ง เปนแตนั่งอยางเดียว สวนผาที่
เขาปูไวสําหรับยืนในการมงคล และผาสําหรับเช็ดเทาที่ลางยังเปยก
เหยียบได ไมหาม.
ขอ ๑ ยังไมไดพิจารณากอน อยาเพิ่งนั่งลงบนอาสนะ. อธิบาย
วา จะนั่งลงบนอาสนะ อยานั่งผลุนผลันลงไป ทําเชนนั้น ถามีของ
อะไรวางอยูบนนั้น จะทับหรือกระทบของนั้น ถาเปนขันน้ําก็จะหก
เสียมารยาท พึงตรวจดูดวยนัยนตาหรือดวยมือลูบกอน ตามแตจะรู
ไดดวยอยางไร แลวจึงคอยนั่งลง.
ขอ ๑ หามไมใหนั่งอาสนะยาวกับหญิงและคนพันทาง แตจะ
นั่งกับคนมีอาสนะไมเสมอกันไดอยู. ที่อันเขาทําไวนั่งยาว นั่งได
ตั้งแต ๓ คนขึ้นไป เปนจองยกจากที่ได เชนเกาอี้ยาวที่ตั้งตามรม
ตนไมก็ดี เปนของอยูกับที่ เชนรานไมที่เขาปกขาลงในดิน เอา
กระดารตรึงขางบน หรือแทนกอดวยอิฐก็ดี ชื่อวาอาสนะยาวในที่นี้
บนที่เชนนี้ จะนั่งกับหญิงหรือคนพันทาง มีกะเทยเปนตน ไม
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ควร. คนมีอาสนะไมเสมอกันนั้น ทานแกวา ภิกษุผูแกหวาหรือ
ออนกวากันพน ๓ พรรษา แตหาไดพูดถึงอนุปสัมบันไม ขาพเจา
เขาใจวา คนมีอาสนะไมเสมอกันนั้น ไดแกอนุปสัมบันผูที่ภิกษุไม
ไดยอมใหเขาพวก จะนั่งบนอาสนะยาวเชนนั้นกับอนุปสัมบันไดอยู
สวนภิกษุดวยกันเปนสมานาสนิก ผูมีอาสนะเสมอกัน นั่งรวมกันได
แท. อธิบายอยางนี้ ความเขารูปกันไดตลอด แตในบาลีเอง
ก็แกสมานาสนิกวา ภิกษุผูมีพรรษาไลเลี่ยกัน แกหรือออนกวากัน
ไมถึง ๓ พรรษา นักวินัยจงพิจารณาดูเถิด.
ขอ ๑ ภิกษุผูรองลําดับฉันคางอยู อยาใหลกุ . อธิบายวา ภิกษุ
ผูกําลังฉันอยูในโรงฉัน ภิกษุรูปหนึ่งไปลา เมื่อเขาไป ภิกษุผู
ออนกวาเธอ จะตองรนลงมา ใหอาสนะแกเธอตามลําดับพรรษา
เชนนี้อยาใหเธอลุกจากที่ พึงอนุญาตใหเธอฉันตอไป สวนตนพึงนั่ง
ลงในที่วางแหงใดแหงหนึ่ง สุดแตจะไมตองกวนใหภิกษุผูฉันคาง
ลุกจากที่. หากภิกษุนั้นขืนแทรกแซงเขาไป ภิกษุผูออนกวา ก็ควร
ลุกรนลงมา ใหอาสนะแกเธอ ไมควรขวางอาสนะผูแกกวา.
ขอ ๑ จะพักในกลางวัน ทานใหปดประตู. ในขอนี้พระอรรถกถาจารยอธิบายจนเหลิงเจิ้ง วาประตูเชนไรควรปด ประตูเชนไรไม
ควรปด ยนมติของทานเขา ประตูเชนไรปดได เชนประตูหองก็ใหปด
ประตูเชนไรปดไมได เชนประตูเดือยเสีย ฝดปดไมเขา หรือประตู
เปนที่ใชของคนมาก ก็ไมตองปด ใจความที่ควรเขาใจนั้น คือ
ทานใหทําอยางนั้น เพื่อใหพักในที่กาํ บัง คนแหลกหนามาจะไดไม
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พบในเวลานอนหลับ เมือ่ เขาใจอยางนี้แลว ก็พึงปฏิบัติใหถูกประสงค
หาที่กําบังไดจึงพัก แมในที่ไมมีประตู หรือมีแตไมมีบาน หรือเดือยเสีย
ปดไมไดก็ตองมีอะไรบัง. ในที่มีคนชวยระวัง ทานวาจะปดก็ได
นี้ควรใชไดในกาลบางคราว เชนคราวเจ็บไข มีผูพยาบาลอยูเปน
เพื่อน.
ขอ ๑ หามไมใหเทอุจจาระ ปสสาวะ หยากเยื่อ หรือของ
เปนเดน ทิ้งลงไปนอกฝานอกกําแพง. ถาภิกษุอยูบนกุฎี ทิ้งแม
หยากเยื่อลงไปทางหนาตาง ถูกคนเขาก็เสียกิริยา ถากุฎีอยูในที่ไมใช
ทางคนเดิน เทของเชนนั้นลงไปจากขางบน พื้นที่ขางกุฎีก็รกสกปรก
ควรถืออยางกวดขัน. อีกอยางหนึ่ง หามไมใหทิ้งของเชนนั้นในที่
สดเขียว คือในที่เพาะปลูกของเขา ตางโดยเปนนาเปนไร ในบัดนี้
เปนสนามหญาก็เหมือนกัน.
ขอ ๑ หามไมใหขึ้นตนไม เวนไวแตมีกิจ เชนหลงทาง ตอง
การจะขึ้นสูงเพื่อดูทาง เชนนี้ขึ้นไดสูงชั่วคน กลาวคือ ๔ ศอก
ตองการจะหนีอันตรายแตสัตวรายเปนตน. ขึ้นสูงกวานั้นก็ได กวา
จะพน.
ขอ ๑ หามไมใหไปเพื่อจะดูฟอนขับประโคม ฟอนนั้น เชน
รําละคร, ขับนั้น เชน ขับเสภา รองสักวา, ประโคมนั้น เชน
บรรเลงปพาทย มโหรี นี้เปนองคแหงการเลน การเลนบางอยางมี
องค ๒ เชนขับเสภา มีปพาทยสง บางอยางมีองคครบทั้ง ๓ เชน
ละครรํา มีทงั้ บทรําบทรองบทสงปพาทย. ไปธุระอื่น ไมตั้งใจจะไปดู
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พบเขาในที่นั้น ไมเปนของเสีย อยูในวัด เขามามีการเลนเชนนั้น
เฉพาะหนา แลเห็นหรือไดยิน ก็เหมือนกัน. แตเพียงไปดูยังหาม
ไมตองกลาวถึงฟอนขับประโคมเอง เปนอันหามแท.
ขอ ๑ หามไมใหกลาวธรรมดวยเสียงขับอันยาว. แสดงธรรม
ก็ดี สวดธรรมก็ดี ดวยทํานองมีเม็ดพรายยืดยาวจนเสียพยัญชนะ
ไมควร จะแสดงหรือสวดเปนพอลํานํา เชนที่เรียกวา สรภัญญะ
ไดอยู การเทศนหรือสวดตลกคะนอง ตองการสรวลเสเฮฮา เสีย
สมณสารูป นับเขาในขอนี้.
ขอ ๑ หามไมใหจับวัตถุเปนอนามาส คือไมควรจุบ อันมี
ประเภทดับนี้ :ก. ผูห ญิง ทั้งเครื่องแตงกาย ทั้งรูปที่ทํามีสัณฐานเชนนั้น
ดิรัจฉานตัวเมียก็จัดเขาในหมวดนี้. ผานุงผาหมที่เขาสละแลว เชน
ปูเปนอาสนะ พนจากความเปนอนามาส.
ข. ทอง เงิน และรัตนะ ในอรรถกถาออกชื่อรัตนะ ๘
ประการ มุกดา มณี ไพฑูรย ประพาฬ ทับทิม บุษราคัม [ ศัพท
บาลีวา มสารคลฺล ] สังข ศิลา รวม ทอง เงิน เขาดวยเปน
รัตนะ ๑๐ ประการ. เพชรครั้งนั้นก็รูจักกันแลว แตอยางไรไมยก
ขึ้นกลาวหาทราบไม. สังขนั้น เขาใจวา หมายเอาของที่ตกแตงดวย
ทองและรัตนะ สําหรับรดน้ําตามธรรมเนียมของพราหมณ หรือ
แมสังขสําหรับเปาดวย ไมใชสังขทั่วไป เพราะกระดองสังข อนุญาต
ใหใชทําลูกดุมลูกถวินได. ศิลานั้น เขาใจวา หมายเอาของมีชาติศิลา
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แตเปนของดี เชนหยกและโมราเปนตัวอยาง เดิมทีชะรอยเขาจะใช
ของเชนนั้นเปนเครื่องประดับ ดุจกําไลมือหยกของจีน ลูกประหร่ํา
ผูกขอมือที่ทําดวยศิลาแดงรอยสลับกับลูกทอง ก็นาจะออกจากหยกกอน
ไมใชศิลาทั่วไป.
ค. ศัสตราวุธตางชนิด เปนเครื่องทํารายชีวิตและรางกาย
เครื่องมือทํางานเชนขวานเปนตน ไมนับเขาในหมวดนี้.
ฆ. เครื่องดักสัตวทั้งบนบกทั้งในน้ํา.
ง. เครื่องประโคมทุกอยาง.
จ. ขาวเปลือกและผลไมอันเกิดอยูในที่.
การหามจับตองวัตถุเปนอนามาสนี้ ไมไดมาโดยตรงในบาลี
พระอรรถกถาจารยเทียบเคียงนัยในวินีตวัตถุ คือเรื่องเทียบสําหรับ
ตัดสินอาบัติบาง ในที่อื่นบาง วางธรรมเนียมไว แตก็เปนการ
สมควรอยู เชนภิกษุผูเวนจากฆาสัตว จะจับศัสตราวุธหรือเครื่อง
ดักสัตว ดูนา เกลียด เปนผูเวนจากประโคม จะจับเครื่องประโคม
ก็นาเกลียดเชนเดียวกัน. ตกวาพัสดุที่ทานวาเปนอนามาส คงเปน
ของไมควรแกภิกษุมาแตเดิมดวย.
วิธิวัตร
วิธีครองผาของภิกษุ ที่ใชอยูบดั นี้ ตามแบบธรรมยุต นุง
อัตรวาสกมวนชายเขามาขางซาย เหน็บชายบนเหนือสะดือ ไมทํา
ชายพก ริมผาขางลาง ทําใหปกเขาลงมาเพียงราวครึ่งแขง อยาให
ปกลงมามากจนกีดแขงในเวลากาวเดิน เขาที่ประชุมหรืออกนอก
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อาราม นอกที่อยู รัดประคดเอว หมอุตตราสงคมวนซายเขามาดุจ
เดียวกัน ในอารามหรือในที่อยู ปดบาซาย เปดบาขวา นอกอาราม
นอกที่อยู คลุมทั้ง ๒ บา แหวกลูกบวบเอามือขวาออกมาทางกลีบ
จีวร กลัดรังดุม. สังฆาฏิ ในบาลีกลาววาใชซอนกับอุตตราสงคหม
เขาบาน แตในอารามโดยที่สุดในเวลาทําอุโบสถสังฆกรรมไมไดกลาว
ถึงเลย ในเมืองเราใชพาดบาซายทับอุตตราสงค.
บาตร ใชถือเมื่อเวลาเที่ยวรับภิกษา ดวยอาการอันกลาวแลว
ในกัณฑที้ ๑๒ บริขารบริโภค ตอนบาตร.
วิธีพับจีวร กลาวไวในบาลีไมใหพับหักกลาง ใหพับทําขนด
เหลื่อมเขาบางออกบางราว ๔ นิ้ว เอาประคดเอวไวในขนดแหง
อันตรวาสก. แบบนี้ดีอยู กันจีวรช้ําตรงกลาง แตในเวลานี้หาผา
ไดงาย จึงไมคอยรูสึกนัก. จีวรครั้งเกาเก็บบนราว วิธีเก็บ ถือ
จีวรดวยมือขางหนึ่ง ลูบราวดวยมือขางหนึ่ง เอาจีวรสอดใตราว
คอย ๆ พาดใหชายอยูขางตัว ขนดอยูขางนอก.
บาตร เก็บไวใตเตียงใตตั่ง วิธีเก็บ ถือบาตรดวยมือขางหนึ่ง
ลูบใตเตียงใตตั่งดวยมือขางหนึ่ง แลวจึงเก็บ.
วิธีเช็ดรองเทา ใชผาแหงเช็ดกอน แลวจึงใชผาเปยกเช็ด.
วิธีพัดใหเถระ ในบาลีกลาวไว ใหพัดที่หลังเทาหน ๑ ที่ตัว
หน ๑ ที่ศรี ษะหน ๑. แตพัดที่ศีรษะนั้น ในจําพวกถือต่ําสูง ควรงด.
วิธีเปดปดหนาตางตามฤดู ในฤดูหนาว ทานแนะใหเปดใน
กลางวัน ปดในกลางคืน. ในฤดูรอน ใหปดในกลางวัน เปดในกลางคืน;
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ขาพเจาไดลองในฤดูรอน เปดหนาตางแตนอยที่สุด สบายดีกวาเปด
มากบาน เพราะอากาศภายนอกรอนกวาอากาศภายใน.
วิธีเดิน ทานใหเดินเรียงตัวตามลําดับแกกวา เวนระยะหางกัน
พอคนเดินผานได. ถาพระมาก แถวจะยาว ถาจะเดินระยะถี่กวานั้น
ควรเวนตอนไวพอคนทีชองผาน ไมเชนนั้น คนอื่นจะเสียประโยชน.
จะทําวินัยกรรม ใหหมผาเฉวียงบา นั่งกระหยง ประณมมือ
ใชในกิจมีปลงอาบัติเปนตน.
วานโนคํานมัสการ วา ๓ จบ ยังคําอื่นอีกก็มี เชนคําปฏิญญา
เมื่อปลงอาบัติ คําปวารณาและอื่น ๆ.
วิธิวัตรนี้ไมคงแบบ อาจเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ นํามากลาว
ไวในที่นี้ เพื่อจะใหรูวาหมูภิกษุจะประพฤติสม่ําเสมอกัน ก็ตอง
อาศัยวิธีดวยประการหนึ่ง เชนนุงหมเปนแบบเดียวกัน ครั้งโบราณ
ทานก็ไดจัดมาแลว ถาเปนแบบลวงเวลาและจะไมใช ก็ตองมีวิธี
ใหมขึ้นแทนกัน ไมเชนนั้นจะคอยหลุดไปทีละอยาง ๆ จนไมมีอะไร
เหลือ.
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กัณฑที่ ๑๕
คารวะ
พระรัตนตรัย ยอมเปนสรณะอยางสูงสุดของพุทธศาสนิก ทาน
จึงหามไวในบาลีไมใหเลนปรารภพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
อธิบายความวา เลนในทีน่ ี้ หมายเอาทั้งทําเลนทั้งพูดเลน เอาเรื่อง
พระพุทธเจาหรือเรื่องพระสงฆมาทําทาเลน อยางเลนละครเพื่อความ
สนุก ไมควร จะเลานิยายที่ผูกขึ้น แมเปนเรื่องสาธก จะออก
พระนามของพระพุทธเจาหรือของพระสงฆ ในทองเรื่อง เชนเคยพูด
ถึงพระปจเจกพุทธบอย ๆ เปนตนวา ฝูงชางเมื่อผานไปมายอมไหว
พระปจเจกพุทธ แมเชนนี้ ก็ไมควร หรือเรื่องพระพุทธเจา
เรื่องพระสงฆที่ไดความรับรองวาเปนจริง จะเลาดวยโวหารตลกคะนอง
เพื่อสรวลเสเฮฮา ก็ไมควร เพราะโทษแหงความไมสํารวมในขอนี้
เรื่องพระพุทธเจาบาง เรื่องพระสาวกบาง อันไมนาเชื่อจึงมีดื่น.
เรื่องที่ตั้งใจแสดงทาหรือเลาถึงดวยความเคารพ เพื่อจะนําใหเกิดความ
เลื่อมใน เชนเรื่องสังคายนาพระธรรมวะนัย ที่พวกเราทําอยูเปนตัวอยาง
เห็นวาไมเปนความผิดในขอนี้.
อนึ่ง กิริยาแสดงความออนนอมแกกัน เปนความดีงามของหมู
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การ
ทําอัญชลี [ คือประณมมือไหว ] การทําสามีจิกรรม [ คือความออน
นอมอยางอื่น อันเปนความดีความงาม ] ใหทําตามลําดับผูแกพรรษา
กวากัน อาสนะและขาวน้ําที่ดีกวา ก็ทรงพระอนุญาตใหไดรับตาม
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ลําดับผูแกพรรษาเหมือนกัน.
เปนธรรมเนียมของพวกภิกษุ ถือไมไหวคนอื่นนอกจากพวก
ของตน ในบาลียนเรียกวาอนุปสัมบัน ภิกษุณีกน็ ับเขาในพวกนี้
ในพวกภิกษุดวยกัน ถือไมไหวภิกษุผูออนกวา ยอมไหวเฉพาะ
ภิกษุผูแกกวา ถึงอยางนั้น ถือไมไหวภิกษุตางนิกายซึ่งเรียกวา
นานาสังวาส แปลวาผูมีธรรมเปนเหตุอยูรวมตางกัน แมแกกวา
แตพูดไมเปนธรรม ยอมไหวแตภิกษุผูพูดเปนธรรม แมภิกษุผูแก
กวา รวมนิกายเดียวกัน ซึ่งเรียกวา สมานสังวาส แปลวามีธรรม
เปนเหตุอยูรวมเสมอกัน ก็ยังงดในบางเวลาดังนี้ :ก. ในเวลาประพฤติวุฏานวิธี คืออยูกรรม เพื่อออกจาก
อาบัติสังฆาทิเสส.
ข. ในเวลาถูกสงฆทําอุกเขปนียกรรม ทีถ่ ูกหามสมโภคและ
สังวาส.
ค. ในเวลาเปลือยกาย.
ฆ. ในเวลาเขาบานหรือเดินอยูตามทาง.
ง. ในเวลาอยูในที่มือที่แลไมเห็นกัน.
จ. ในเวลาที่ทานไมรู คือนอนหลับหรือขลุกขลุยอยูดว ยธุระ
อยางหนึ่ง หรือสงใจไปอื่น แมไหว ทานก็คงไมใสใจ.
ฉ. ในเวลาขบฉันอาหาร.
ช. ในเวลาถายอุจจาระ ถายปสสาวะ.
ไหวใน ๓ เวลาขางตนโดยลําดับลงมา คือ ขอ ก. ข. ค. ทาน
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ปรับอาบัติทุกกฏ ไหวในเวลาอีก ๕ ทานวาเพียงไมดีไมงาม.
พวกภิกษุถือไมไหวผูอื่นเนื่องมาจากมูลอะไร เปนขอที่นารู
ขาพเจาสันนิษฐานวา เนื่องมาจากถือชาติกอน ทีพ่ วกพราหมณเปน
เจาของ พวกคนที่เลิกถือชาติ ก็คงแปรมาถือธรรมของพวกตนวาดี
กวาของพวกอื่น แลวกลายเปนถือพวก ผลคือความถือตัวก็คงเปน
เชนเดียวกัน ในพระสูตรแสดงวา พราหมณบาง ปริพาชกบาง มา
เฝาพระศาสดาบาง มาหาพระสาวกบาง ทําแตปราศรัย หาไหวไม
คนจําพวกนี้ ถือไมไหวพวกอื่นจากพวกของตน พวกภิกษุก็คงถือ
ตามธรรมเนียมนั้นเหมือนกัน จะถือไปอยางอื่น ก็จะเปนยอมตัววา
เลวกวาพวกเหลานั้น เปนไปไมไดอยูเอง เพราะเหตุนี้กระมัง จึงมี
หามไมใหไหวคนตางพวก.
การลุกยืนขึ้นรับ ก็เปนกิจที่ผูนอยจะพึงทําแกผูใหญ แตไม
ไดกลาวไวละเอียดเหมือนการไหว คงไดความแตวานั่งอยูในสํานัก
ผูใหญ ไมลกุ รับผูนอยกวาทาน การไหวก็นาจะเปนเชนเดียวกัน แต
หาไดกลาวหามไวไม. ตามธรรมเนียม ในบัดนี้งดเวลานั่งเขาแถว
ในบาน เขาประชุมสงฆในอาราม ไมลุกรับทานผูใดผูหนึ่ง.
การประณมมือ มักทําคูกับนั่งกระหยง ทําไดแมแกภิกษุผูออน
กวา เชนเมื่อขอขมาโทษ หรือทําวินัยกรรม. ยืนทําก็มี ใชทําเฉพาะ
แกทานผูใหญ.
การทําสามีจิกรรมก็เหมือนกัน ทําไดแกภิกษุผูออนกวา ในกาล
บางคราว เชนในเวลาสัทธิวิหาริกอาพาธ เปนหนาที่ของอุปชฌายะ
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จะพึงอุปฏฐากสัทธิวิหาริก.
ใน ๓ อยางนี้ ไมมีปรับอาบัติเหมือนในการไหว.
อนึ่ง ครั้งพระศาสดายังทรงพระชนมอยู ภิกษุทั้งหลายตางพูด
เรียกกันวา " อาวุโส " ที่แปลตามพยัญชนะวา " ผูมีอายุ " ตรง
ความของเราวา " คุณ " ตั้งตัวเปนผูเสมอกัน เวนไวแตเปนผูใหญ
ผูนอยกวากันไกลไมไลเลี่ย เชนเปนอุปชฌายะกับสัทธิวิหาริก เชนนี้
ผูนอยพูดเรียกทานผูใหญวา " ภนฺเต " แปลกันมาวา " ทานผูเจริญ "
ตรงความของเราวา " ทาน " ผูใหญพูดเรียกผูนอยวา " อาวุโส "
ตรงคําของเราวา " เธอ. " กอนหนาปรินิพพาน ตรัสสั่งภิกษุทั้งหลาย
ใหเรียกกันตามแกออน ใหผูออนเรียกผูแกวา " ภนฺเต " ใหผูแก
เรียกผูออนวา " อาวุโส " จึงใชเปนธรรมเนียมสืบมาจนกาลนี้. ขอนี้
มาในมหาปรินิพพานสูตร ในพระวินัยหาไดกลาวถึงไม จึงไมมีขอ
ปรับอาบัติแกผูทําผิดแบบ.
อีกอยางหนึ่ง พวกภิกษุใหออกชื่อกัน นําคําวา " อายสฺมา "
ขาหนาชื่อ เชน " อายสฺมา อุปาลิ " เปนตัวอยาง. ศัพทนี้แปล
ตามพยัญชนะวา " ผูมีอายุ " ตรงความหมายของเราวา " ทาน " ยังใช
เรียกภิกษุผูแกกวาและผูไลเลี่ยกัน จนทุกวันนี้.
วจนะแหงกิริยาในทางไวยากรณ ผูออนพูดแกผูแกใชพหุวจนะ
เหมือนพูดแกมากคน ผูแกพูดกับผูออน ใชเอกวจนะ เปนพูดแกคน
เดียว. คําเหลานี้ ใชในวินัยกรรมนั้น ๆ มีแสดงอาบัติเปนตน ที่ให
พูดภาษามคธ.
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อนึ่ง ขอที่ทรงอนุญาตอาสนะดีกวาตามลําดับผูแกนั้น ภิกษุ
ผูนอยแสดงธรรม จะนั่งสูงกวาพระเถระ และพระเถระจะนั่งต่ํา
กวา หรือตางนั่งเสมอกัน ดวยเคารพในธรรมควรอยู และผูนอ ยเมื่อ
จะแสดงธรรมตองอาปุจฉาใหไดรับอนุญาตจากผูใหญกอน จึงแสดง
ได ไมเชนนัน้ เปนขามผูใหญ เพราะหนาที่แสดงธรรม เปนของผูใหญ
ตอผูใหญไมสามารถดวยประการไร จึงถึงผูนอย.
ขอ ๑ อยูในกุฎีเดียวกับภิกษุผูแกกวา จะสอนธรรม จะอธิบาย
ความ จะสาธยาย จะแสดงธรรม จะจุดจะดับไฟ จะเปดจะปด
หนาตาง ตองบอกขออนุญาตของทานกอนจึงทําได หามไมใหทําตาม
อําเภอใจ. ถาทานอนุญาตไวใหทําไดเสมอไป ไมตองบอกทุกขณะ
ก็ได.
ขอ ๑ อุปชฌายะก็ดี อาจารยก็ดี แมภิกษุอื่นผูเปนอุปชฌายมัตต
ผูเปนอาจริยมัตตก็ดี เดินไมไดสวมรองเทา หามไมใหเดินสวมรองเทา
ภิกษุผูพอเปนอุปชฌายะหรืออาจารยใหนิสัยได กลาวคือ มีพรรษาแก
กวาพน ๑๐ ขึ้นไป ไดชอื่ วา อุปชฌายมัตต อาจริยมัตต แหลวา
ปูนอุปชฌายะ ปูนอาจารย แตพระอรรถกถาจารย แกวา ภิกษุ
แกกวาเพียง ๖ พรรษา ไดชื่อวาอาจริยมัตต เพราะอาจใหนิสัยแก
ภิกษุหนุมได เมื่อคราวเธอ ๔ พรรษา. ขาพเจาเขาใจวา ภิกษุ
จะรับเปนอาจารยใหนิสัยแกภิกษุใด ควรจะมีพรรษาแกกวาภิกษุนั้น
พน ๑๐ เชนจะใหนิสัยแกภิกษุ ๔ พรรษา ตนควรจะมีพรรษา
๑๔ แลว ดังจะกลาวเด็กอายุ ๑๒ ขวบวา พอเปนบิดาของเด็ก
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เกิดใหมได เปนอยางไรบาง. จริงอยู เด็ก ๑๒ ขวบนั้นอีก ๔ ป
อายุได ๑๖ ขวบ อาจมีบุตรในปนั้นก็ได ฝายเด็กเกิดใหมอายุได ๔
ขวบ ก็ยังตองการคนเลี้ยง และคน ๑๖ ขวบอาจเลี้ยงก็ได แตจะ
เรียกวาเปนคนคราวบิดาไดละหรือ ขาพเจาเห็นเปนไมไดเลย เปน
ไดเพียงพี่เลี้ยงนองเทานั้น อันจะนับวาพอเปนบิดาเขาได ก็ตอง
เทียบเมื่อเขาเกิด ฉันใด อันจะนับวาพอเปนอาจารยเขาได ก็ควร
เทียบเมื่อเขาบวช ฉันนั้น.
อนึ่ง เปนธรรมเนียมของภิกษุผูจะเขาไปในเจดียสถาน อันเปน
ที่ระลึกถึงพระศาสดา จะแสดงอาการเคารพไมกั้นรมไมสวมรองเทา
ไมหมคลุมเขาไป ไมแสดงการดูหมิ่นตาง ๆ เชนพูดเสียงดัง และนั่ง
เหยียดเทาเปนตน ไมถายอุจจาระปสสาวะ และไมถมเขฬะในลาน
พระเจดียตอหนาพระปฏิมา นี้นับวาเคารพในพระศาสดา.
อนึ่ง เปนธรรมเนียมของภิกษุผูจะทําวินัยกรรมตอกัน เชนบอก
ปาริสุทธิ ปวารณา แสดงอาบัติ จะทําผาหมเฉวียงบา นั่งกระหยง
ประณมมือทํา และเมื่อฟงวินัยกถา หรือธรรมเทศนา นิ่งฟงไมพูดจา
กันเสีย และระวังเพื่อจะไมไอกลบเสียงผูแสดง ไมมีเหตุจําเปน ไมลกุ
ไปเสียในเวลาที่ทานกําลังแสดงคางอยู รอจนจบจึงลุก ถาเปนกถาที่
ยาว เชนเทศนายันรุง รอชั่วจบกัณฑหนึ่ง ๆ. อักษรจารึกพระธรรม
ไมเดินขามหรือย่ําเหยียบ. นี้นับวาเคารพในพระธรรม.
อนึ่ง เปนธรรมเนียมของภิกษุผูจะเขาประชุมสงฆ จะหมผา
เฉวียงบา เวนไวแตในละแวกบาน และแสดงอาการสํารวมเรียบรอย
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ไมวาผูใหญผูนอย. นี้นบั วาเคารพในสงฆ.
คารวะ ๓ ประการนี้ มีในบาลีแตการหมผาเฉวียงบานั่งกระหยง
ประณมมือทําวินัยกรรม นอกนั้นเปนธรรมเนียมบัญญัติขึ้นภายหลัง
แตเปนวัตรอันดี ควรประพฤติตาม จึงกลาวไวในกัณฑนี้ดวย.
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กัณฑที่ ๑๖
จําพรรษา
เปนธรรมเนียมของบานเมือง ในครั้งโบราณ เมื่อถึงฤดูฝน
ตองงดการไปมาหาสูตางเมืองชั่วคราว มีตัวอยาง เชนพอคาสัตวพาหนะ
ถึงฤดูฝน ณ ที่ใด ตองหยุดพัก ณ ทีน่ ั้น เปนอยางนี้เพราะทางเดิน
เปนหลม ไปไมสะดวก นอกจากนี้ยังจะถูกน้ําปาหลากมาทวมดวย
เมื่อครั้งปฐมโพธิกาล ภิกษุยังมีนอย ถึงฤดูฝน ทานก็หยุดเที่ยวจาริก
ตามลําพังของทานเอง ไมตองทรงตั้งเปนธรรมเนียม ครั้นมีภกิ ษุมาก
ขึ้น จึงไดทรงตั้งเปนธรรมเนียม เมื่อถึงฤดูฝน ใหหยุดอยูที่เดียว
ไมไปแรมคืนขางไหนตลอด ๓ เดือน เราเรียกกันวา จําพรรษา.
ดิถีทกี่ ําหนดใหเขาพรรษา เรียก วัสสูปนายิกา ในบาลีกลาว
ไว ๒ คือ ปุริมิกา วัสสูปนายิกา วันเขาพรรษาตน ๑ ปจฉิมิกา
วัสสูปนายิกา วันเขาพรรษาหลัง ๑. วันเขาพรรษาแรก มีที่กําหนด
วา เมื่อพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลววันหนึ่ง คือวัน
แรมค่ํา ๑ เดือน ๘ วันเขาพรรษาหลัง เมื่อพระจันทรเพ็ญเสวย
ฤกษอาสาฬหะนั้นลวงไปแลวเดือนหนึ่ง.
เหตุไฉน จึงกําหนดวันเขาพรรษาไวเปน ๒ เปนปญหาที่มัวอยู
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เสด็จพระ
อุปชฌายะของขาพเจา ทรงสันนิษฐานวา วันเขาพรรษาในปหนึ่ง
มีแตวันเดียว แตในบาลีกลาวไวเปน ๒ นั้น ปุริมกิ า วัสสูปนายิกา
ไดแกวันเขาพรรษาในปมีปกติกมาส, ปจฉิมิกา วัสสูปนายิกา ไดแก
วันเขาพรรษาในปมีอธิกมาส ที่ตองเลื่อนวันจําพรรษาจากกําหนด
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แรกออกไปอีกเดือนหนึ่ง. พระมตินี้ เพงอาการเพียงเทานั้น ชอบ
แกเหตุ แตตามโหราศาสตร การที่ตองเลื่อนวันจําพรรษาออกไป
อีกเดือนหนึ่ง คือเพิ่มอธิกมาสนั้น ก็เพราะในวันเพ็ญแรก พระจันทร
ยังหยอน โคจรไมถึงฤกษอาสาฬหะ ถึงฤกษนั้น ตอวันเพ็ญหลัง
เมื่อเปนเชนนี้ วันเขาพรรษาก็มีแตวันเดียว คือเมื่อพระจันทรเพ็ญ
เสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลววันหนึ่ง เทียบกับสุริยคติกาล หลังวัน
เพ็ญในเดือนกรกฎาคม ถาในเดือนนั้น มีวันเพ็ญเปน ๒ หลัง
วันเพ็ญหลัง. ขาพเจาเชื่อวา ครั้งรจนาบาลีพวกภิกษุคงไมเขาใจ
ในโหราศาสตร ถึงกับจะหมายความวา วันเขาพรรษาหลัง กําหนด
เมื่อพระจันทรเสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลวเดือนหนึ่งนั้น อันเทียบ
ไดกันกับวันเพ็ญในเดือนสิงหาคม คงเอากําหนดเดือนหนึ่ง ที่ตอง
เลื่อนออกไปนั้น บวกเขากลาวอยางนั้นเอง ไมรูวาเพิ่มอธิกมาส
เพื่อจะใชวันทางจันทรคติ อันเร็วกวาทางสุริยคติใหลงกัน เชนให
ฤกษที่จําพรรษา อันคอยเหลื่อมจากกําหนดออกไป จนถึงเดือน
หนึ่งนั้น ตรงตามเดิม เพราะเหตุนั้น พระมติของเสด็จพระอุปชฌายะ
ของขาพเจานาจะถูก ขาพเจาดําริหาทางสันนิษฐานที่เหมาะกวานี้ยัง
ไมแลเห็น.
เหตุไฉน จึงไมใหจําพรรษาตลอด ๔ เดือนฤดูฝน เปนปญหา
ที่กระจาง ตองการเดือนทายฤดูฝนไวเปนจีวรกาล คราวแสวงหา
จีวร คราวทําจีวรผลัดผาไตรจีวรเดิม ทั้งในเวลานั้น ตอนเหนือ
น้ําคงลดแลว เชนในประเทศของเรา.
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ภิกษุจําพรรษา ตองมีเสนาสนนะที่มุงบัง มีบานประตูเปดปดได
หามไมใหอยูจําพรรษาในกระทอมผี ในรม [ เชนกลดพระธุดงคหรือ
กุฏีผา เชนเต็นต ] ในตุม [ คือกุฎีดินเผากระมัง ] ในโพรงตนไม
บนคาคบตนไม.
ในสังฆาราม เปนหนาที่ของภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ จะแจก
เสนาสนะแกภิกษุทั้งหลายในพอกัน. ภิกษุผูไดรับแจกเสนาสนะแลว
พึงปดกวาดจัดเสนาสนะใหเรียบรอย จนถึงตั้งน้ําฉันน้ําใชไวใหเสร็จ
นี้เปนบุรพกิจอันจะพึงทํากอนเขาพรรษา เสนาสนะควรแจกกอน ให
ผูไดรับมีเวลาจัดใหสะอาดทันวันเขาพรรษา.
เขาพรรษาทํากันอยางไร ? ในบาลีกลาวเพียงใหทําอาลัย คือ
ผูกใจวา จักอยูในที่นี้ ๓ เดือน. ความลงสันนิษฐานนั้นเอง ชื่อวา
ทําอาลัยในที่นี้ แมหากจะไมทําอาลัย แตเมื่อถึงกําหนดเขาพรรษา
แลว ไมไปแรมขางไหน ก็ไดชื่อวา เขาพรรษาเหมือนกัน. แต
ในบัดนี้ มีธรรมเนียมที่ประชุมกัน กลาวคําอธิษฐานพรอมกันวา
" อิมสฺมึ อาวาเส อิม เตมาส วสฺส อุเปม " แปลความวา " เรา
เขาถึงฤดูฝน ในอาวาสนี้ ตลอดหมวด ๓ เดือน. "
การจําพรรษาอยูในที่เดียวนั้น ควรมีเขตเปนเครื่องกําหนด
วาอยูในที่เดียวเพียงไหน ? ในขอนี้แล ทานลังเลกัน จะกําหนดดวย
วิหารคือกุฎีที่อยู หรือกําหนดดวยอาวาสทั้งสิ้น. เพราะเหตุนี้ จึง
ตั้งธรรมเนียมอธิษฐานพรรษาเฉพาะรูป ๆ ทีก่ ุฎซี ้ําอีกวา " อิมสฺมึ
วิหาเร อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ " แปลความอยางเดียวกัน เปลีย่ น
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แตเพียงในวิหารแทนในอาวาส. ขาพเจาเขาใจวา สุดแตจะกําหนด
เขต ดุจเดียวกันกับสมมติสีมาแดนทําสังฆกรรม ถาภิกษุทํากุฎี
อยูจําพรรษาในปาเฉพาะรูป เชนนี้ คงกําหนดเขตเฉพาะกุฎีกับ
บริเวณ เขาในคําบาลีวา " ปาฏิปเท วิหาร อุเปติ เสนาสน
ปฺาเปติ " " ในวันปาฏิบท [ คือค่ํา ๑ ] เขาสูวิหาร จัดเสนาสนะ. "
ถาอยูจําพรรษาเปนหมูกัน เชนนี้ คงกําหนดเขตตลอดที่อยูของหมู
ที่เรียกวาอาวาส เขาในคําบาลีวา " ทฺวีสุ อาวาเสสุ วสิส วสติ "
แปลวา " อยูจําพรรษาในอาวาส ๒ แหง " [ ที่ทา นหาม ] ในภายหลัง
ความสันนิษฐานของทานลงในอันกําหนดเอาอาวาสเปนเขต จึงมร
ธรรมเนียมบอกเขตอาวาส ใหภิกษุทงั้ หลายรูในวันอธิษฐานพรรษา
จะไดยังอรุณใหตั้งขึ้นในเขตนั้น.
ถึงวันเขาพรรษา ไมเขาพรรษา เที่ยวเรรอนไปเสีย ไมสมควร
ภิกษุครั้งกอนถือเปนกวดขัน เชนภิกษุชาวปาฐา เดินทางมาเพื่อจะ
เฝาพระศาสดา ถึงเมืองสาเกต ยังอีก ๖ โยชนหรือ ๗ โยชนก็จะถึง
กรุงสาวัตถีที่เสด็จประทับ ก็พอถึงวันเขาพรรษา ตองจําใจอยู
จําพรรษาที่นั่น มีใจรําจวนถึงพระศาสดาวา มีอยูในที่ใกล แตหาได
เฝาไม กําลังเดินทางอยูกับพวกโคตางก็ดี กับพวกเกวียนก็ดี หรือ
เดินสานไปในเรือของเขาก็ดี เมื่อวันเขาพรรษามาถึงเขา พึงเขา
พรรษาที่นั่น ที่ทานแนะใหผูกใจวา " อิธ วสฺส อุเปมิ " แปลวา
" เราเขาพรรษาในที่นี้. " ถาพวกโคตางก็ดี พวกเกวียนก็ดี เขายก
ไปอื่น ทานใหไปกับเขา. ถาเขาถึงตําบลที่ภิกษุหมายจะไปในพรรษา
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ทานยอมใหอยูจําพรรษากับพวกภิกษุในที่นั้นได อีกอยางหนึ่ง ถา
เขาถึงถิ่นของเขาเขากอน ตางคนตางแยกยายกันไป ไมตั้งเปนหมู
ดุจเดิม ทานแนะใหอยูกับพวกภิกษุในตําบลนั้นตอไป. เดินสานไป
ในเรือก็เหมือนกัน. ใน ๓ สถานนี้ ทานวาพรรษาไมขาด ไดเพื่อ
ปวารณา.
คราวจําพรรษา เปนอภิลักขิตสมัยที่ภิกษุบําเพ็ญสมณธรรม
จะตั้งขอกติกานัดหมายกัน หามไมใหตั้งขออันไมเปนธรรม ทาน
แสดงตัวอยางไว เชนหามไมใหบอกไมใหเรียนธรรมวินัย ไมให
สวาธยายธรรม ไมใหมีเทศนา หามไมให ๆ บรรพชาอุปสมบท
และใหนิสัย หามไมใหพูดกัน เกณฑใหถือธุดงค เกณฑใหบําเพ็ญ
สมณธรรม ใหนัดหมายกันแตในขออันเปนธรรม พูดชัดนําเพื่อให
เกิดอุตสาหะในการบอกการเรียนธรรมวินัยเปนตน เพื่อขวนขวาย
ในกิจพระศาสนา เพื่อรูประมาณในการพูด เพื่อมีแกใจสมาทาน
ธุดงคและบําเพ็ญสมณธรรมตามสัตติกําลัง เพื่อเอื้อเฟอแนะนํากัน
ในวัตรนั้น ๆ เพื่อรักษาความสามัคคีไมวิวาทแกงแยงกัน เพื่อรูจัก
นับถือเกรงใจภิกษุอื่น เชนจะสวาธยาย ไมทําความรําคาญแกภิกษุ
ผูบําเพ็ญภาวนา หลีกไปทําในโอกาสสวนหนึ่ง. ขอหามไมใหตั้ง
กติกาอันไมเปนธรรมนี้ ควรใชไดในที่อื่นทั่วไป.
ภิกษุผูเขาพรรษา ตองอยูในที่เดียวอันกําหนดดวยเขต ดัง
กลาวแลวตลอด ๓ เดือน จนพนวันปวารณาแลว จึงจะออกเที่ยว
จาริกไดอีก ถาหลีกไปเสียในระหวางนั้น เกิน ๗ วัน ไมไดรบั
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ประโยชนแหงการจําพรรษา ดั่งจะกลาวขางหนา. ถามีธุระจริง ๆ
ทรงอนุญาตใหไปได แตใหกลับมาใน ๗ วัน เรียกวาไปดวยสัตตาหกรณียะ หรือเรียกสั้นวา สัตตาหะ. ไปแรมคืนในที่อื่นไมเกินกําหนด
นั้น พรรษาไมขาด ไดอานิสงสแหงการจําพรรษา ถาเกินกําหนด
พรรษาขาด. เมื่อจะไปดวยสัตตาหกรณียะ ใหผูกใจวา จะกลับมา
ใน ๗ วัน. แมไมไดทําในใจไวแตเดิม เชนไปคิดจะกลับในวันนั้น
แตเผอิญมีอันตรายเกิดขึ้น กลับไมได เห็นวาพรรษาไมขาด เพราะ
ยังอยูในพระพุทธานุญาตนั้นเอง ทั้งจิตคิดจะกลับก็มีอยู. การไป
ดวยสัตตาหกรณียะ ไมจําจะทําพิธีก็ได เพราะเหตุนั้น ในบาลีจึงมี
พระพุทธานุญาตไววา ยังอีก ๗ วันจะถึงวันปวารณา ภิกษุออกจาก
อาวาสไปเลยก็ได พรรษาไมขาด. บาลีนี้แสดงวา ไปดวยไมผูกใจ
จะกลับก็ได ในที่นี้วาไปเลยไดนั้น เพราะวันสุดแหงการจําพรรษา
ตกในวันที่ ๗ นั้น ในทีอ่ ื่นบงใหกลับใน ๗ วันนั้น เพราะยังไมสิ้น
กําหนดจําพรรษา. ในชัว่ ๓ เดือนนั้น ทรงอนุญาตใหสัตตาหะได
คราวเดียว หรือหลายคราวก็ได ไมปรากฏชัดในบาลี เขาใจกัน
ในบัดนี้วา หลายคราวก็ได แตทําเปนกิจลักษณะ ตองมีธุระจึงไป
พอเสร็จก็รีบกลับ หากจะรวมวันที่ไปในตางคราวเขาดวยกัน บางที
จะไมเกิน ๗ วันหรือราวนั้น เชนนี้พอสมควร. แตขอที่พระอรรถกถาจารยกลาววา เขาพรรษาแลวยังไมทันคางคืน สัตตาหะก็ได
ดูลอกแลกจัดนัก จะชื่อวาอยูจําพรรษาไดละหรือ ? ไมตองกลาวถึง
อยูคืนหนึ่งแลว ไปเสียตัง้ ๗ คืน ทานคงอนุญาตเปนแท ใน ๓
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เดือนอยูที่วาจําพรรษาเพียง ๑๑ หรือ ๑๒ วัน นอกจากนั้น ไป
เที่ยวเตรเสียขางไหน ๆ ก็เห็นจะไดละสิ.
ธุระเปนเหตุไปดวยสัตตาหกรณียะ อันกลาวในบาลีนั้น คือ :ก. สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข รูเขา ไปเพื่อรักษาพยาบาล
ก็ได.
ข. สหธรรมิกกระสันจะสึก รูเขา ไปเพื่อระงับก็ได.
ค. มีกจิ สงฆเกิดขึ้น เปนตนวา วิหารชํารุดลงในเวลานั้น ไป
เพื่อหาเครื่องทัพพสัมภาระมาปฏิสังขรณ ไดอยู.
ฆ. ทายกตองการจะบําเพ็ญกุศล สงมานิมนต ไปเพื่อบํารุง
ศรัทธาของเขา ไดอยู.
แมธุระอื่นนอกจากนี้ ที่เปนกิจลักษณะ อนุโลมตามนี้ เกิด
ขึ้น ไปก็ไดเหมือนกัน.
ในเวลาจําพรรษาอยู มีอันตรายเกิดขึ้น จะอยูตอไปไมได
และไปเสียจากที่นั้น พรรษาขาด แตทานไมปรับอาบัติ. ในบาลี
แสดงอันตรายไว ดังนี้ :ก. ถูกสัตวรายก็ดี โจรก็ดี ปศาจก็ดี เบียดเบียน.
ข. เสนาสนะถูกไฟไหม หรือน้ําทวม.
ค. ภัยเชนนั้นเกิดขึ้นแกโคจรคาม ลําบากดวยบิณฑบาต.
ในขอนี้ ชาวบานเขาอพยพไป จะไปตามเขาก็ควร.
ฆ. ขัดสนดวยอาการ โดยปกติ ไมไดอาหารหรือเภสัชอันสบาย
หรือไมไดอุปฏฐากที่สมควร.
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ในขอนี้ ยังทนอยูไ ด ควรทนอยูไป พระศาสดาไดทรงทําเปน
ตัวอยางไวแลว เมื่อครั้งทรงจําพรรษาอยูเมืองเวรัญชา ขาวแพง ภิกษุ
สงฆไดความอดอยาก แมอยางนั้น ยังเสด็จอยูจนตลอดพรรษา.
ตออยูไปอีกไมไดจริง ๆ จึงคอยไป.
ง. มีหญิงมาเกลี้ยกลอม หรือมีญาติมารบกวน ลอดวย
ทรัพย จิตเปนธรรมชาติกลับกลอกเร็ว สักหนอยจะเปนอันตราย
แกพรหมจรรย ไปเสียก็ได. เห็นทรัพยอันหาเจาของมิได ก็ดุจ
เดียวกัน.
จ. สงฆในอาวาสอื่น รวนจะแตกหรือแตกกันแลว ไปเพื่อ
จะหามหรือเพื่อจะสมาน.
ในขอนี้ ถากลับมาทัน ควรไปดวยสัตตาหกรณียะ.
ภิกษุรบั นิมนตของชาวบานก็ดี หรือนัดกันเองก็ดี เพื่ออยู
จําพรรษาในที่ใด ไมอยูในที่นั้น ทําใหคลาดเสีย ตองปฏิสสวทุกกฏ
แปลวา ทุกกฏเพราะรับคํา แมในการรับคําอยางอื่นแมทําใหคลาด
ก็เหมือนกัน. ทานปรับเพียงทุกกฏนั้น มีอธิบายวา เพราะเจตนา
เดิมบริสุทธิ์ ถาจงใจจะทําใหคลาดมาแตตน ทานวาเปนปาจิตติยะ
เพราะรับ เปนทุกกฏเพราะทําใหคลาด. ขาพเจาเห็นวา วัตถุยังไม
ีจัดวาเท็จลงไปโดยสวนเดียว เหมือนเห็น จงใจพูดวา ไมเห็น ความ
สําเร็จผลอยูที่ทําหรือไมทํา ถาจะเทียบกับองคของมุสา ก็เทากับ
วัตถุไมปรากฏ มีแตเจตนา และยังไมไดทําวิการกายหรือวาจาให
เขาเขาใจดวย ยังไมสําเร็จเปนมุสา ควรปรับเปนปฏิสสวทุกกฏ
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ตามบาลีเทานั้น. แตทุกกฏเพราะทําผิดสัญญาชนิดนี้ อยาพึงเขาใจ
วาเบา ลวงไดงาย ๆ อาจใหรายกวามุสาบางอยางก็ได.
ภิกษุผูอยูจําพรรษาตลอดกาลจนไดปวารณาแลว ยอมได
อานิสงสแหงการจําพรรษา นับแตวันปาฏิบทไปเดือนหนึ่ง คือเที่ยว
ไปไมตองบอกลา ตามสิกขาบทที่ ๖ แหงอเจลกวรรค ในปาจิตติยกัณฑ ๑ เที่ยวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ ๑ ฉัน
คณโภชนและปรมปรโภชนได ๑ เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา ๑
จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้น เปนของไดแกพวกเธอ ๑ ทั้งไดโอกาสเพื่อ
จะกรานกฐินและไดรับอานิสงส ๕ ขางตนนั้นเพิ่มออกไปอีก ๔ เดือน
ฤดูเหมันต.
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กัณฑที่ ๑๗
อุโบสถ ปวารณา
อุโบสถ
นี้เปนชื่อของการบําเพ็ญพรตอยางหนึ่ง เนื่องดวยอดอาหาร
แปลวา การเขาอยู ตรงกับการจําศีลของเรา เปนธรรมเนียมมีมา
กอนพุทธกาล กําหนดใหสมาทานในวันพระจันทรเพ็ญ พระจันทรดับ
และพระจันทรกึ่งดวง ที่ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ํา แรม ๑๕ ค่ํา หรือ ๑๔ ค่าํ
และขึ้น ๘ ค่ํา แรม ๘ ค่ําโดยลําดับ. ครั้นถึงพุทธกาล พระศาสดา
ทรงพระอนุมัติธรรมเนียมนั้น ตรัสใหใชวันเชนนั้น เปนที่ประชุมกัน
กลาวธรรมฟงธรรม และเปนที่สมาทานอุโบสถของคฤหัสถ แตใน
ฝายภิกษุบริษัท ทรงอนุญาตใหทําอุโบสถเฉพาะในวันพระจันทรเพ็ญ
พระจันทรดับ. ๑๕ วัน หรือ ๑๔ วัน ตอครั้งหนึ่ง.
ครั้งปฐมโพธิกาล พระองคประทานพระบรมพุทโธวาทใน
ที่ชุมนุมสงฆดวยพระองคเอง ทรงยกคุณธรรมอันเปนหัวใจพระศาสนาบางอยางขึ้นแสดง ดังมีแจงในโอวาทปาติโมกข. ในภายหลัง
ประทานพระพุทธานุญาตใหภิกษุสงฆทําอุโบสถตามลําพัง ใหภิกษุ
รูปหนึ่งสวดสิกขาบทหมวดหนึ่ง ที่จัดไวสําหรับเรียกวาปาติโมกข
ในที่ชุมนุมสงฆ. ในบาลีเลาเหตุทรงเลิกแสดงโอวาทปาติโมกขวา
เพราะมีภิกษุมีบริสุทธิ์ปนอยูในหมูสงฆ ใครครวญตามอนุรูปเหตุ
นาจะเห็นวา เมื่อทรงมอบอํานาจใหสงฆเปนใหญในสังฆกรรม และ
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โปรดใหสวดปาติโมกข ก็เพื่อจะใหฟงจนชินจะไดจําได เพราะการ
เรียนการทรงธรรมวินัย ใชการฟงแลวจําไวเปนทาง. นอกจาก ๒
วันนี้ ทรงพระอนุญาตใหทําอุโบสถเปนพิเศษบางก็มี ในคราวที่ภิกษุผู
แตกกันปรองดองกันเขาได เชนภิกษุชาวกรุงโกสัมพี นี้เรียกสามัคคี
อุโบสถ. นอกจากวันกําหนดนี้ หามไมใหทําอุโบสถพร่ําเพรื่อ. โดย
นัยนี้ วันอุโบสถจึงมี ๓ คือ วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ และวันสามัคคี.
ภิกษุชุมนุมกันตั้งแต ๔ รูปขึน้ ไป ตรัสใหสวดปาติโมกข มี
เพียง ๓ รูป ๒ รูป เรียกวาคณะ ตรัสใหบอกความบริสุทธิ์ของตน
แกกันและกัน. มีรูปเดียว เรียกบุคคล ใหอธิษฐานใจเอา. โดยนัยนี้
ไดการก คือผูทําก็เปน ๓ คือ สงฆ คณะ บุคคล และไดอาการ
อันจะพึงทําก็เปน ๓ คือ สวดปาติโมกข บอกความบริสุทธิ์ และ
อธิษฐาน.
ในอาวาสหนึ่ง ๆ [ ที่มีสีมา ] ใหมีโรงไวแหงหนึ่ง เปนที่
สงฆประชุมทําอุโบสถ กําหนดใหจุภิกษุไดไมนอยกวา ๒๑ รูป เมื่อ
ึถึงวันกําหนด ใหประชุมกันทําในที่นั้น นี้เรียกวาโรงอุโบสถ. สถาน
ที่เราเรียกวาอุโบสถหรือโบสถ อันเปนหลักของวัดในบัดนี้นั้น คือโรง
อุโบสถนี้เอง ในอาวาสเดียว หามไมใหมีโรงอุโบสถมากกวาหนึ่ง
ใชแหงหนึ่งอยูกอน ภายหลังใชแหงอื่น ใหเลิกแหงเดิมเสีย และหาม
ไมใหเที่ยวทําอุโบสถตามบริเวณนั้น ๆ [ นี้หมายเอาอาวาสที่มีสีมา
ใหญ หมูกุฎอี ยูในสีมา ] เวนไวแตภิกษุบางรูปเจ็บหนัก ไมอาจให
ปาริสุทธิ ดังจะกลาวขางหนา และไมอาจหามไปเขาที่ชุมนุมสงฆ ถา
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จําจะตองทําอุโบสถในทีอ่ ื่นดวยเหตุเชนนี้ ใหบอกนัดหมายใหรูทั่วกัน
ถึงวันอุโบสถ ใหภิกษุผูเถระไปโรงอุโบสถกอน สั่งภิกษุ
ทั้งหลายใหชวยกันกวาดที่นั้น ถาค่ําใหตามไฟ ตั้งน้ําฉันน้ําใช
ตั้งหรือปูอาสนะไว ใหเสร็จกอนประชุมสงฆ หรือจะจัดวาระให
ผลัดกันทําไวแตตนก็ได. กิจ ๔ อยางนี้เรียกบุพพกรณ แปลวา
กรณียะอันจะพึงทํากอน.
ยังมีกิจอันจะพึงทํากอนสวดปาติโมกขอีก ๕ อยาง คือ :ก. นําปาริสุทธิของภิกษุผูเจ็บมา.
อธิบายวา ภิกษุเจ็บ มีอยูในสีมาคือในเขตรวมสังวาส
ไมอาจไปสูที่ประชุมสงฆ ณ โรงอุโบสถ ภิกษุอื่นรูปหนึ่งพึงรับมอบ
ปาริสุทธิของเธอมาแจงแกสงฆ นี้เรียกวานําปาริสุทธิมา. วิธีมอบ
ปาริสุทธินั้น ภิกษุผูเจ็บ นาจะชําระตนใหบริสุทธิจ์ ากอาบัติกอน
แลวจึงบอกมอบ แตในบาลีหาไดกลาวถึงไม กลาวแตเพียงใหทําผา
หาเฉวียงบานั้นกระหยงประณมมือ กลาวกะภิกษุรูปนั้นวา " ปาริสุทฺธึ
ทมฺมิ, ปาริสุทฺธึ เม หร, ปาริสุทฺธึ เม อาโรเจหิ. " แปลวา ฉัน
มอบความบริสุทธิ์ของฉัน. " นี้เปนคําของผูเจ็บที่แกกวาผูรับ
เธอจงบอกความบริสุทธิ์ของฉัน. " นี้เปนคําของผูเจ็บที่แกกวาผูรับ
ถาออนกวา ใชคําวา " หรถ " แทน " หร " ใชคําวา " อาโรเจถ "
แทน " อาโรเจหิ " สําเร็จความแปลวา " ผมมอบความบริสุทธิ์
ของผม ขอทานจงนําความบริสุทธิ์ของผมไป ขอทานจงบอกความ
บริสุทธิ์ของผม. " ฝายภิกษุผรู ับปาริสุทธิของภิกษุไข พึงบอกในสงฆ
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จะพึงบอกดวยคําอยางไร ในบาลีไมไดวางแบบไว ซ้ํากลาววา แม
ไมบอกก็เปนอันนํามา. แบบที่ทานใชนั้น บอกควบกันกับบอกฉันทะ
ดังจะกลาวขางหนา. ขาพเจาเขาใจวา มอบปาริสุทธินี้ ก็คือขอ
ใหชวยบอกปาริสุทธิแทนตนนั้นเอง ถามตินี้ถูก นาจะบอกเมื่อสวด
ปาติโมกขจบแลว อยางเดียวกับภิกษุผูไปบอกไดดวยตนเอง. คํา
บอกนาจะวาอยางนี้ ตางวาภิกษุผูอาพาธชื่ออุตตระ และแกกวา
ภิกษุผูนําปาริสุทธิมา บอกวา " อายสฺมา ภนฺเต อุตฺตโร คิลาโน ;
' ปริสุทฺโธติ ปฏิชานิ, " ปริสุทฺโธติ ต สงฺโฆ ธาเรตุ " แปลความวา
" ทานเจาขา ทานอุตตระอาพาธ ทานปฏิญญาตนวาเปนผูบริสุทธิ์
ขอสงฆจงทราบทานวา เปนผูบริสุทธิ์ " ถาผูนําแกกวา พึงกลาววา
" อุตฺตโร ภิกฺขุ " แทนคําวา " อายสฺมา อุตฺตโร " ใชคําเรียก
อุตตรภิกษุวา " เธอ " แทนคําวา " ทาน " เมื่อนําปาริสุทธิมาแลว
ภิกษุไขก็เปนอันไดทําอุโบสถ.
ข. นําฉันทะของเธอมาดวย.
อธิบายวา ภิกษุผูอยูในสีมาคือเขตชุมนุม มีสิทธิในอันจะ
ไดเขาประชุมดวย จะทํากิจสงฆเวนเธอเสีย กิจนั้นไมเปนธรรม
ใชไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมของเธอ การใหอนุมัตินี้ เรียก
วาใหฉันทะ. ภิกษุทุกรูป ผูไดรับนัดหมาย ควรมีแกใจในการเขา
ประชุมทํากิจสงฆ ถาไมอาจดวยประการใดประการหนึ่ง เชนอาพาธ
ก็พึงใหฉันทะยินยอมใหสงฆทํากิจนั้น. และในสมัยกอน คงไมได
ประชุมกันบอย ๆ เหมือนในบัดนี้ ถามีกิจจะพึงทะ เชนสมมติภิกษุ
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ผูเปนเจาหนาที่ทําการสงฆ คงเอาไวทําในวันอุโบสถ เมื่อเปนเชนนี้
ทานจึงแนะใหนําฉันทะของภิกษุไขมาดวยทีเดียว. จะทําใหสมควร ดู
เหมือนจะตองบอกเรื่องที่สงฆจะทํานั้นดวย. บางที ดวยการใหฉันทะ
นี้เอง สงฆจึงทําอุโบสถได ถาเขาใจวา การมอบปาริสุทธิเปนอัน
สั่งใหปฏิญญาแทนตัว.
วิธีใหฉันทะนั้น ในบาลีวางแบบไววา ภิกษุผูใหพึงทําอุตตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประณมมือ กลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา
" ฉนฺท ทมฺมิ, ฉนฺท เม หร, ฉนฺท เม อาโรเจหิ. " แปลวา " ฉัน
ใหฉันทะของฉัน เธอจงนําฉันทะของฉันไป เธอจงบอกฉันทะของ
ฉัน. " นาจะเห็นวา ทานวางแบบไวเพื่อกลาวคําใดคําหนึ่งก็ได ถึง
มอบปาริสุทธิก็เหมือนกัน. นี้เปนคําของผูใหแกกวา ถาออนกวา
ใชคําวา " หรถ " แทน " หร " ใชคําวา " อาโรเจถ " แทน
" อาโรเจหิ " และถือเอาความเขาใจโดยสมควรแกอรรถ ดังกลาว
แลวในมอบปาริสุทธินั้น. คําบอกของภิกษุผูนําฉันทะ ไมไดวางแบบ
ไวในบาลี ทานผูกขึ้นใช ตางวาภิกษุผูใหฉันทะชื่ออุตตระและแกกวา
บอกวา " อายสฺมา ภนฺเต อุตฺตโร มยฺห ฉนฺท อทาสิ, ตสฺส
ฉนฺโท มยา อาหโฏ, สาธุ ภนฺเต สงฺโฆ ธาเรตุ. " แปลความ
วา " ทานเจาขา ทานอุตตระ ไดมอบฉันทะแกผม ๆ นําฉันทะของ
ทานมาแลว ขอสงฆจงทราบ. " ถาผูใหออนกวา ใชคําวา " อุตฺตโร
ภนฺเต ภิกฺขุ " แทน " อายสฺมา ภนฺเต อุตฺตโร " และแปลคําเรียก
อุตตรภิกษุวา " เธอ " แทน " ทาน " ภิกษุผูใหชื่ออยางใด พึง
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เปลี่ยนตามชื่ออยางนั้น ยกชื่ออุตตระออกเสีย. บอกฉันทะควบกับ
ปาริสุทธินั้น ดังนั้น :- " อุตฺตโร ภนฺเต ภิกฺขุ คิลาโน มยฺห ฉนฺทฺจ
ปาริสุทฺธิฺจ อทาสิ, ตสฺส ฉนฺโท จ ปาริสุทฺธิ จ มยา อาหฏา,
สาธุ ภนฺเต สงฺโฆ ธาเรตุ. " แปลวา " ทานเจาขา อุตตรภิกษุอาพาธ
ไดมอบฉันทะและปาริสุทธิแกผม ผมนําฉันทะและปาริสุทธิของเธอมา
แลว ขอสงฆจงทราบ. " ไดรับฉันทะของภิกษุผูไมมาเขาประชุม
อยางนี้แลว สงฆทําอุโบสถก็ได ทําสังฆกรรมอื่นดวยก็ได. ทานวา
ปาริสุทธิสําหรับอุโบสถอยางเดียว ฉันทะสําหรับทั้ง ๒ อยาง.
ค. บอกฤดู.
ฤดูทนี่ ับกันอยูในพุทธกาล มี ๓ คือ เหมันตฤดู ๆ หนาว ๑
คิมหฤดู ๆ รอน ๑ วัสสานฤดู ๆ ฝน ๑ มีการกําหนดเริ่มตน และมี
การวิภาคแจกออกไปเปนเดือนเปนปกษเปนดิถี กลาวแลวในมาตรา
เวลาในมาตรากัณฑ. การบอกฤดูนั้น เขาใจวามีประโยชนนัดหมาย
ใหภิกษุสงฆนับเวลาตองกัน. เหตุอันจะใหนับเวลาคลาดเคลื่อนกัน
ที่แลเห็นอยู คืออธิกมาส อธิกวาร ที่เติมเขาในบางคราว เพราะ
เหตุอันกลาวแลวในมาตราเวลาในมาตรากัณฑนั้น ดูเปนประโยชน
จริง ๆ ในครั้งนั้น ในบัดนี้ก็ยังมีประกาศของบานเมืองใหใช ตาง
วาไมมีประกาศเชนนั้น การนับเวลาโดยจันทรคติ คงคลาดเคลื่อน
ดวยอํานาจอธิกมาส อธิกวารนี้เปนแน. ในครั้งนั้น พวกภิกษุคงได
เคยนับเวลาคลาดเคลื่อนมาแลว ในอุโบสถขันธกะจึงกลาวถึงวัน
อุโบสถที่เจาอาวาสและอาคันตุกะนับแยงกัน ขางหนึ่งเปนวันที่ ๑๔
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ขางหนึ่งเปนวันที่ ๑๕. ตรัสใหบอกฤดู มีประโยชนนัดหมายใหนับ
ถูกตองกันอยางนี้. บอกวาอยางไร นาจะนึกอยูบาง. ขาพเจาเขาใจ
วาคงบอกฤดู เดือน ปกษ ดิถี อันเปนปจจุบัน หรือแมบอกกาล
ลวง กาลยัง ในปนั้นดวย พึงเห็นในวิธีบอกศักราช. แตบอกกัน
อยูในบัดนี้ เพียงชื่อฤดู และในฤดูนนั้ มีอุโบสถ ๘ หรือมีอุโบสถ ๗
ปวารณา ๑ หรือมีอุโบสถ ๑๐. อุโบสถอันมาถึงเขานั้น เปนที่เทา
นั้น บวงไปแลวเทานั้น ยังเทานั้น, โดยนัยนี้ เมื่อไดฟงแตตนฤดูวา
ในฤดูนั้นมีอโุ บสถ ๑๐ ก็รูไดวาในฤดูนั้นมีอธิกมาส.
ฆ. นับภิกษุ.
การนับภิกษุนี้ มีประโยชนจะใหรูวา ในอาวาสนั้น หรือใน
จังหวัดนั้นมีภิกษุเทาไร กลาวโดยความก็คือในระยะกึ่งเดือนสํารวจ
บัญชีภิกษุกนั คราวหนึ่ง เพื่อจะไดรูวามีจํานวนคงหรือขึ้นลงเทาไร.
วิธีนับ ทานใหเรียกชื่อบาง ใสคะแนนบาง. ขาพเจาเขาใจวา ภิกษุ
ผูอยูในอาวาสเดียวกันประชุม ควรนับดวยวิธีเรียกชื่อ ถาภิกษุผู
ประชุมอยูตางอาวาส แตในจังหวัดเดียวกัน ควรนับดวยวิธีใส
คะแนน. ในบัดนี้ใชนับไมจํากัด ใชวธิ ีอยางหนึ่งอยางใดก็ได สุดแต
จะสะดวก แตการนับเรียกชื่อ ใครขาดรูไดงาย และการบอกก็บอกแต
จํานวนภิกษุผูเขาประชุม ไมไดจําแนกวาเจาอาวาสเทานั้น อาคันตุกะ
เทานั้น.
ง. สั่งสอนนางภิกษุณี.
ขอนี้ไดกลาวแลวในสิกขาบทที่ ๑ แหงโอวาทวรรค ปาจิตติย-
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กัณฑ. ในบัดนี้ ภิกษุณีไมมีแลว กิจนี้ก็เปนอันไมตองทํา.
กิจ ๕ อยางนี้ เรียกวาบุพพกิจ แปลวา ธุระอันจะพึงทํากอน
[ แตสวดปาติโมกข ].
ภิกษุผูจะทําอุโบสถ ตองชําระตนใหบริสุทธิ์จากอาบัติที่เปน
เทสนาคามินี คือแกไดดวยการแสดง รูวามีอาบัติติดตัว เขาฟง
ปาติโมกข ถูกปรับอาบัติทุกกฏ ขณะเมื่อฟง นึกขึ้นมาไดก็ตอง
บอกแกภิกษุผูนั่งใกลวา ขาพเจายังตองอาบัติชื่อนั้น ลุกจากที่นี้
แลวจักแสดง.
ภิกษุทั้งหลายละเมิดพระบัญญัติอยางเดียวกัน ตองอาบัติอยาง
เดียวกัน อาบัติของเธอทั้งหลายนั้น ทานเรียกวาสภาคาบัติ ทาน
หามไมใหแสดงตอกัน หามไมใหรับของกัน ขืนทํา ทานปรับเปน
ทุกกฏทั้งผูแสดงทั้งผูรับ แตอาบัตินั้น ทานยอมใหเปนอันแสดงแลว.
อาบัติตางวัตถุ แมชื่อเดียวกัน เชนปาจิตติยะเพราะนอนรวมกับ
อนุปสัมบันเกินกําหนด และปาจิตติยะเพราะสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกันเขา ไมจัดเปนสภาคาบัติ ตางรูปตางแสดงตาง
รับของกันได. ถาสงฆคือภิกษุทั้งปวงตองสภาคาบัติ ทานใหสวด
ประกาศในที่ประชุมแลวฟงปาติโมกขได ขอนี้จักไวกลาวขางหนา.
อาบัติที่เปนวุฏฐานคามินี จะพนไดดวยอยูกรรม คือสังฆาทิเสส.
ทานใหบอกไวแกภิกษุแมรูปหนึ่งวา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสมี
วัตถุอยางนั้น ๆ แลวฟงปาติโมกขก็ได. วิธีนี้เปนเครื่องกันไมให
ภิกษุปดอาบัติสังฆาทิเสสอันเปนเหตุอยูปริวาสไวเกิน ๑๕ วัน ดีอยู
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ภิกษุปฏิบัติตามแลว วันอยูปริวาสอยางมากก็เพียง ๑๕ วันเทานั้น.
ในทีป่ ระชุมพรอมดวยองค ๔ ดังตอไปนี้ ทานจึงใหทําสังฆอุโบสถ คือสวดปาติโมกข :๑. วันนั้นเปนที่ ๑๔ หรือที่ ๑๕ หรือวันสามัคคี อยางใด
อยางหนึ่ง. วันที่ ๑๔ หรือที่ ๑๕ นัน้ นับแตอุโบสถหลัง สมดวยคํา
ในปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ คัมภีรจุลวรรควาเพียง " ตทหุโปสเถ
ปณฺณรเส " ในวันอุโบสถที่ ๑๕ [ เลม ๒ หนา ๒๖๐ ] โดยนัยนี้
ดูเหมือนวาสงฆจะทําในวันใดวันหนึ่งก็ได สุดแตความพอใจ แตใน
บาลีพระสูตรมีคําบงชัดวา ในวันนั้นตรงดิถีที่เทานั้นของปกษ ดวยคํา
นั้นวา " ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส ปุณฺณาย ปุณฺณมาย รตฺติยา "
ในราตรีเต็มมีพระจันทรเพ็ญ ในวันอุโบสถที่ ๑๕ [ จูฬปุณณมสูตร
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสกะ เลม ๑๔ หนา ๑๐๙ ฉบับสยามรัฐ ]
และในอุโบสถขันธกะคัมภีรมหาวรรค กลาวถึงวันอุโบสถของ
เจาอาวาสกับของอาคันตุกะแยงกัน เปนที่ ๑๔ กับที่ ๑๕ บาง เปน
ที่ ๑๕ กับวันปาฏิบทบาง ไมกลาววาที่ ๑๖, โดยนัยนี้ ลงสันนิษฐาน
วา วันที่ ๑๔ หรือที่ ๑๕ นับแตวันอุโบสถหลังนั้น ไดแกดถิ ีที่เทานั้น
แหงปกษดวย. ถาเกิดนับวันอุโบสถแยงกันขึ้นดังกลาวแลว ทาน
ใหขางนอยอนุวัตขางมาก ถาเทานั้น ทานใหอาคันตุกะอนุวัตเจา
อาวาส แตฝายที่นับเปนวันปาฏิบทแลว จะอนุวัตไมได ใหออกไป
เสียจากสีมา หรือนั่งอยูดวยเพียงเพื่อใหกายสามัคคี. การนับวันนี้
ดูเหมือนตองตกลงกันมากอนหนาแลว ตลอดจนยกชื่อขึ้นสวดใน
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ปาติโมกข.
๒. จํานวนภิกษุผูประชุม ๔ รูปเปนอยางนอย เกินกวานั้นใชได
เธอทั้งหลายเปนปกตัตะ คือเปนภิกษุโดยปกติ ไมตองปาราชิก
หรือถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม แต ๒ ประเภทนี้ หมายเอาเปนที่ ๔
อยูในสงฆ คือมีรูปนั้นบรรจบเปน ๔ จึงใชไมได เธอทั้งหลายเขา
นั่งไมละหัตถบาสแหงกันและกัน สําเร็จเปนกิริยานั่งประชุม.
๓. เธอทั้งหลายไมตองสภาคาบัติ. แตถามีอยางนั้น ทานให
ภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศวา " สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, อย
สพฺโพ สงฺโฆ สภาค อาปตฺตึ อาปนฺโน, ยทา อฺ ภิกฺขุ
สุทฺธ อนาปตฺติก ปสฺสิสสฺ ติ, ตทา ตสฺส สนฺติเก ต อาปตฺตึ
ปฏิกฺกริสฺสติ " ดังนี้ แปลวา " ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
สงฆทั้งปวงนี้ตองสภาคาบัติ จักเห็นภิกษุอื่นผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ
เมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักเธอเมื่อนั้น. " เมื่อไดสวดประกาศ
อยางนี้แลว ทําอุโบสถก็ได ตามนัยนี้ ขอนี้เปนองคแททีเดียว
ก็หาไม ถาไมนับเอาขอนี้ แยกกิริยาที่นั่งประชุมเขาหัตถบาสมาเปน
องคที่ ๓ จะแลเห็นวาเปนองคที่เวนไมได และจะเชื่อมอนุสนธิสนิท
ทั้งกับองคที่ ๒ ทั้งกับองคที่ ๔.
๔. บุคคลควรเวนไมมีในหัตถบาส คือไมไดอยูที่ประชุม
บุคคลควรเวนนั้น ทานแจกไวถึง ๒๑ เฝอไป ทัง้ ดูเหมือนจะไมสิ้น
เชิงดวย พึงกําหนดงาย ๆ ดังนี้ :ก. คนไมใชภิกษุ หรือจะเรียกงายวา อนุปสัมบัน ภิกษุณี
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ก็นับเขาในจําพวกนี้ดวย.
ข. เปนภิกษุอยูกอน แตขาดจากความเปนภิกษุดวยประการใด
ประกานหนึ่ง คือ ตองปาราชิกก็ดี ไปเขารีตเดียรถียทั้งเพทศภิกษุก็ดี
ลาสิกขาแลวก็ดี.
ค. เปนภิกษุ แตถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม.
จําพวกหลังนี้ ไมเปนที่ ๔ ในสงฆไมเปนอะไร, อนุปสัมบัน
นั้น ไมใชผูมีสังวาสรวมกัน จึงเปนบุคคลควรเวน เชนเดียวกับคนผู
ไมใชสมาชิก ไมมีสวนในการเขาประชุมในสโมสรฉะนั้น หากพลัด
เขาไป เชนปลอมเพศที่เรียกวาเถยยสังวาส ไมใชที่ ๔ ในสงฆ ก็
เปนใชได ไมตองกลาวถึงคนไมรูธรรมเนียมกล้ํากรายเขาไป. สวน
ผูเปนภิกษุอยูกอน แตขาดจากความเปนภิกษุแลว เชนเดียวกับ
สมาชิกผูถูกไลเสียแลว หรือผูลาออกแลว ไมมสี วนแหงการประชุม
อีก. สวนภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมนั้น เชนสมาชิกผูถูกหาม
จากการประชุมชั่วคราว.
ในคราวประชุมทําอุโบสถนี้ ภิกษุทั้งหลายถือเอาโอกาส
สนทนากันถึงพระวินัยในสงฆดวย แตไมใชพระพุทธานุญาตโดยตรง
เนื่องดวยการทําอุโบสถ. มีเปนธรรมเนียมวา จะสนทนากันถึง
พระวินัยในทามกลางสงฆ ทั้งผูถามทั้งผูวิสัชนา ตองไดรับสมมติ
กอน ประกาศสมมติตนเองก็ได ภิกษุอื่นประกาศสมมติใหก็ได
เพียงดวยญัตติกรรมก็พอ. คําประกาศสมมติตนเองเปนผูถามวา
อยางนี้ :- " สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,
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อห อิตฺถนฺนาม วินย ปุจเฺ ฉยฺย " แปลวา " พระสงฆเจาขา ขอจง
ฟงขาพเจา, ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, ขาพเจาขอถาม
พระวินัยตอผูมีชื่อนี้. " ชื่ออยางไรกลาวออกในที่วา " อิตฺถนฺนาม "
เชนชื่ออุตตระ แกกวา กลาววา " อายสฺมนฺต อุตฺตร " ออนกวา
กลาววา " อุตฺตร ภิกฺขุ " ถาเปนสังฆเถระ กลาววา " อาวุโส
แทน " ภนฺเต. " คําประกาศสมมติตนเองเปนผูวิสัชนาวาอยางนี้ :" สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห
ิอิตฺถนฺนาเมน วินย ปุฏโ  วิสชฺเชยฺย " แปลวา " พระสงฆเจาขา
ขอจงฟงขาพเจา, ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, ขาพเจา
อันผูมีชื่อนี้ ถามถึงวินัยแลว ขอวิสัชนา " ถาผูถามชื่อเรวตะ
แกกวา กลาววา " อายสฺมตา เรวเตน " ออนกวา กลาววา
" เรวเตน ภิกฺขุนา " แทน " อิตฺถนฺนาเมน. " ภิกษุอื่นประกาศ
สมมติใหเปนผูถาม ประกอบชื่อแทนวาอยางนี้ :- " สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อายสฺมา เรวโต อายสฺมนฺต
อุตฺตร วินย ปุจฺเฉยฺย " แปลวา พระสงฆเจาขา ฯ ล ฯ ขอ
ทานเรวตะถามวินัยตอทานอุตตระ. " ใหเปนผูวิสัชนาวาอยางนี้ :" สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อายสฺมา
อุตฺตโร อายสฺมตา เรวเตน วินย ปุฏโ  วิสชฺเชยฺย " แปลวา
" พระสงฆเจาขา ฯ ล ฯ ขอทานอุตตระอันทานเรวตะถามถึงวินัย
แลววิสัชนา. " ธรรมเนียมนี้คงไมเปนไปไดเทาไรนัก ตกมาถึง
ภิกษุสงฆไมใชเจาของภาษาบาลี ทําไมถนัดหรือทําไมไดอยูเอง จึง
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เกิดตั้งเปนแบบถามและวิสัชนากันดวยบุพพกรณ บุพพกิจ และ
องคแหงความพรอมพรั่งของสงฆ แหงอุโบสถกรรมเทานั้น ยืน
ที่ไมยักยาย กลายเปนพิธีไป. ในธรรมยุตติกนิกายเลิกมานานแลว
เปนแตสวดเรื่องนั้นนํา พอไดบอกฤดู บอกจํานวนภิกษุ บอกวัน
อุโบสถเทานั้น.
การสวดปาติโมกข ตรัสใหเปนหนาที่ของพระเถระผูใหญ แต
ถาไมสามารถดวยประการใดประการหนึ่ง จะเชิญใหภิกษุอื่นผู
สามารถสวดก็ได เปนอันวารูปใดรูปหนึ่งสวดก็ภิกษุผูสวดนั้น
ควรเลือกเอาผูฉลาด จําปาติโมกขได เขาใจวาพากยและอักษรถูก
จังหวะและชัดเจน และอาจสวดได ไมใชผูมีเสียงแหบเสียงเครือ
หรือเจ็บเปนหวัด. ภิกษุผสู วด ควรตั้งใจสวดใหชัดใหดัง พอบริษัท
ไดยินถนัดทั่วกัน แกลงทําออมแอมอุบอิบเสีย ทานปรับเปนทุกกฏ.
ในคําสวด มีที่เปลีย่ นวันแหงหนึ่ง ถาวันที่ ๑๕ สวดวา " อชฺช-ุ
โปสโถ ปณฺณรโส " แปลวา " อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕ " ถาวันที่ ๑๔
สวดวา " อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส " แปลวา " อุโบสถวันนีท้ ี่ ๑๔ "
ถาเปนวันปรองดอง สวดวา " อชฺชโุ ปสโถ สามคฺคี " แปลวา
" อุโบสถวันนี้ เปนวันสามัคคี. "
ในปาติโมกข ทานจัดหมวดไว เรียกวาอุทเทส โดยยอมี ๕
นิทานุทเทส ๑ ปาราชิกุทเทส ๑ สังฆาทิเสสุทเทส ๑ อนิยตุทเทส ๑
วิตถารุทเทส ๑. อุทเทสหลังสงคราะหนิสสัคคิยุทเทส ๑ ปาจิตติยุทเทส ๑ ปาฏิเทสนียุทเทส ๑ เสขิยุทเทส ๑ สมถุทเทส ๑ โดย
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พิสดาร จึงเปนอุทเทส ๙. นี้สําหรับจะไดรูจักตัดตอนสวดปาติโมกข
เมื่อถึงคราวที่จําเปน. โดยปกติทานใหสวดจนจบ เวนแตไมมีภิกษุ
จําไดจนจบ เชนนี้ ใหสวดเทาอุทเทสที่จําได. อีกอยางหนึ่ง เกิด
เหตุฉุกเฉินที่ทานเรียกวาอันตรายขึ้น ทานใหสวดยอได. วิธีสวด
ตัดตอนนั้น ใน ๔ อุทเทสขางตน จะยกเลิกไมสวดตั้งแตอุทเทสใด
ไป ใหยอตั้งแตอุทเทสนั้นดวยสุตบท.
คํายอนั้น ทานวางแบบไวดังนี้ :- ตางวาสวดปาราชิกุทเทสจบ
แลว จะยอตั้งแตสังฆาทิเสส พึงสวดวา " สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ
เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา, สุตร โข อายสฺมนฺเตหิ เทฺว อนิยตา
ธมฺมา ฯ เป ฯ " แลวลงทายวา " เอตฺตก ตสฺส ภควโต ฯ เป ฯ
สิกฺขิตพฺพ " แบบนี้เทียบคําทายอุทเทสวา " อุทฺทฏิ า โข อายสฺมนฺโต
เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา " และมีศพั ทวา " โข " ทุกแหง นา
จะประกอบวา " สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา,
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ ฯ เป ฯ เอวเมต ธารยามิ. " ตอนอนิยตุทเทส
เปนตน ก็ประกอบเชนกัน ถาจะสวดเปนตอนเดียวกัน นาจะตัด
ศัพทวา " โข " และบทวา " อายสฺมนฺเตหิ " ขางหลัง ๆ เสีย
คงไวแตขางตนดงนี้ :- " สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ เตรส สงฺฆาทิเสสา
ธมฺมา, สุตา เทฺว อนิยตา ธมฺมา, ฯ เป ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต
ปุจฺฉามิ ฯ เป ฯ เอวเมต ธารยามิ " เชนนี้ คําตอทายจะตองวา
" อุทฺทิฏ โข อายสฺมนฺโต นิทาน, อุทฺทิฏา จตฺตาโร ปาราชิกา
ธมฺมา, สุตา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา, ฯ เป ฯ " กอนแลวจึง
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ตอคําวา " เอตฺตก ฯ เป ฯ สิกฺขิตพฺพ " จึงถูกระเบียบ. แตแบบ
เชนนี้ จะใชไดเฉพาะในเวลาไมมีผูสามารถสวดจบ จะใชเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินขึ้นหาไดไม.
มติของขาพเจาวา สวดปาราชิกุทเทสจบแลว สวดคําทาย
ทีเดียวกัน " อุทฺทิฏ โข อายสฺมนฺโต นิทาน, อุทฺทิฏา จตฺตาโร
ปาราชิกา ธมฺมา, สุตา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา, ฯ เป ฯ
สุตา สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา, เอตฺตก ฯ เป ฯ สิกฺขิตพฺพ "
เชนนี้ เขาระเบียบไมลักลัน่ และอาจใชไดในเวลาฉุกเฉิน. เมื่อกําลัง
สวดอุทเทสใดคางอยู เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เลิกอุทเทสนั้นกลางคันได
เวนแตนิทานุทเทส ตองสวดจนจบ และพึงยนอุทเทสนั้นดวยสุตบท.
เหตุฉุกเฉินที่เรียกวาอันตราย เปนเหตุสวดปาติโมกขยอไดนั้น
ทานแสดงไว ๑๐ อยาง คือ :๑. พระราชาเสด็จมา เลิกสวดปาติโมกขเพื่อจะรับเสด็จได.
๒. โจรมาปลน เลิกสวดปาติโมกขเพื่อหนีภัยได.
๓. ไฟไหม เลิกสวดปาติโมกขเพื่อดับไฟหรือเพื่อปองกันไฟได.
๔. น้าํ หลากมา เลิกสวดปาติโมกขเพื่อหนีน้ําได. สวดกลาง
แจงฝนตก ก็เหมือนกัน.
๕. คนมามาก เลิกสวดปาติโมกขเพื่อจะรูเหตุ หรือเพื่อจะ
ไดทําปฏิสันถารไดอยู.
๖. ผีเขาภิกษุ เลิกสวดปาติโมกขเพื่อขับผี ไดอยู.
๗. สัตวรายมีเสือเปนตน เขามาในอาราม เลิกสวดปาติโมกข
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เพื่อไลสัตวไดอยู.
๘. งูรายเลื้อยเขามาในที่ชุมนุม ก็เหมือนกัน.
๙. ภิกษุอาพาธโรครายขึ้นในที่ชุมนุม อันเปนอันตรายแก
ชีวิต เลิกสวดปาติโมกขเพื่อชวยแกไขก็ได. มีอันเปนตายในที่นั้น
ก็เหมือนกัน.
๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรย เชนมีใครมาเพื่อจับภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง เลิกสวดปาติโมกข เพราะความอลหมานก็ได.
กําลังสวดปาติโมกขคางอยู มีภิกษุพวกอื่นมาถึงเขา ถามาก
กวาภิกษุผูชุมนุมอยู ทานใหสวดตั้งตนใหม ถาเทากันหรือนอยกวา
สวนที่สวดไปแลว ก็ใหเปนอันสวดแลว ใหเธอผูมาใหมฟงสวนยัง
เหลือตอไป, ถารูอยูในเบือ้ งตนวา ยังจักมีภิกษุมาอีก แตนึกเสียวา
ชางเปนไร แลวสวด ทานปรับอาบัติถุลลัจจัย ถาทําดวยสะเพรา นึก
วามาเมื่อสวดถึงไหน ก็จงฟงตั้งแตนั้น เชนนี้ทานปรับทุกกฏ แต
วิธีปฏิบัติก็เหมือนนัยหนหลัง. ถาสวดจบแลว จึงมีภิกษุอื่นมา แม
มากกวา ไมตองกลับสวดอีก เธอผูมาใหมพึงบอกปาริสุทธิในสํานัก
ภิกษุผูสวดผูฟงปาติโมกขแลว.
ในอาวาสมีภิกษุหยอน ๔ รูป ทานไมใหสวดปาติโมกข มี ๓
รูป ทานใหทําปาริสุทธิอุโบสถ ดังนี้ : ประชุมกันในโรงอุโบสถแลว
รูปหนึ่งสวดประกาศดวยญัตติวา " สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนฺตา
อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส, ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล, มย อฺมฺ
ปาริสุทฺธิอุโปสถ กเรยฺยาม, " แปลวา " ทานทั้งหลายเจาขา อุโบสถ
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วันนี้ที่ ๑๕ ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว เรา
ทั้งหลายพึงทําปาริสุทธิอุโบสถดวยกัน. " ถาทานผูสวดแกกวาเพื่อน
พึงกลาววา " อาวุโส " แทน " ภนฺเต " ถาวันที่ ๑๔ พึงกลาววา
" จาตุทฺทโส " แทน " ปณฺณรโส " ในลําดับนั้น ภิกษุผูเถระ พึง
ทําผาหมเฉวียงบา นั่งกระหยง ยกมือประณมบอกความบริสุทธิ์ของ
ตนวา " ปริสุทฺโธ อห อาวุโส, ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถ " ๓ หน
แปลวา " ฉันบริสุทธิ์แลวเธอ ขอเธอทั้งหลายจําฉันวาผูบริสุทธิ์
แลว. " ภิกษุนอกนี้ ก็พงึ ทําอยางนั้นตามลําดับพรรษา พึงบอกวา
" ปริสุทฺโธ อห ภนฺเต, ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถ " แปลวา " ผม
บริสุทธิ์แลวขอรับ ขอทานทั้งหลายจงจําผมวาผูบริสุทธิ์แลว. " ถามี ๒
รูปไมตองตั้งญัตติ เปนแตบอกปาริสุทธิแกกัน ผูแ กบอกวา
" ปริสุทฺโธ อห อาวุโส, ปริสุทฺโธติ ม ธาเรหิ " ผูออนบอกวา
" ปริสุทฺโธ อห ภนฺเต, ปริสุทฺโธติ ม ธาเรถ " รูปละ ๓ จบ.
ถาอยูรูปเดียว ทานใหรอภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา เห็นวาไมมาแลว ให
อธิษฐานวา " อชฺช เม อุโปสโถ " แปลวา " วันนี้อุโบสถของเรา. "
ตามความนิยม ภิกษุจะเลือกทําอุโบสถที่งายดายกวาที่ยาก
ไมควร เพราะฉะนั้น จึงมีหามไววา เมื่อถึงวันอุโบสถ อยาหลีก
ไปขางไหนเสีย. อธิบายวา ถาในอาวาส อาจสวดปาติโมกขได
อยาไปในที่จะไดไดฟงปาติโมกข. ในอาวาสไมมีภิกษุสวดปาติโมกข
ได ใหภิกษุผูเถระ สงภิกษุหนุมไปเรียนมาจากอื่นโดยพิสดารหรือ
โดยยอ สุดแลวแตจะจําได. ถาจัดการเรียนปาติโมกขมาจากอื่นไม

นักธรรมโท - วินัยมุข เลม ๒ - หนาที่ 107

สําเร็จ หามไมใหอยูจําพรรษาในอาวาสเชนนั้น อธิบายขอนี้วา
ถาอาจไปทําสังฆอุโบสถกับสงฆในอาวาสอื่นได อยูจําพรรษาในอาวาส
เชนนั้นก็ควร.
พระสาวกผูใหญไปปางกอน ยอมเคารพในสังฆอุโบสถ เชน
พระมหากัสสป เดินทางมาเพื่อทําอุโบสถแตไกล ตองขางลําน้ํา
ผาผอนเปยก. พระมหากปน ดําริวา เสร็จกิจพระศาสนาแลวคิดจะ
เลิก ไมไปเขาประชุมทําอุโบสถ พระศาสดาตรัสเตือนเพื่อรักษา
ธรรมเนียมและใหกายสามัคคี ทานก็ยอมรับปฏิบตั ิตาม.
ปวารณา
ในวันเพ็ญแหงเดือนกัตติกาตัน ที่เต็ม ๓ เดือนแตวันจําพรรษา
มีพระพุทธานุญาตใหภิกษุผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาส ทําปวารณา
แทนอุโบสถ.
กิจเบื้องตนแหงปวารณา ก็เหมือนแหงอุโบสถ เปนแตใน
สวนบุพพกิจ ไมนําปาริสุทธิ นําปวารณาของภิกษุไขมา. คํามอบ
ใหปวารณาวา " ปวารณ ทมฺม,ิ ปวารณ เม หร, มมตฺถาย
ปวาเรหิ. " แปลวา " ฉันมอบปวารณาของฉัน ขอเธอจงนําปวารณา
ของฉันไป ขอเธอจงปวารณาแทนฉัน. " นี้เปนคําของผูเจ็บที่แก
กวา ถาออนกวา ใชคําวา " หรถ " แทน " หร " ใชคําวา
" ปวาเรถ " แทน " ปวาเรหิ " พึงถือเอาความแปลโดยสมควร
แกโวหาร. ภิกษุผูรับมอบปวารณาไป ทวงทีจะปวารณาแทนเธอ
ในลําดับของเธอ คําปวารณาแทนนั้น จะควรกลาวอยางไร จัก
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แสดงขางหนา.
วันปวารณานั้น โดยปกติเปนวันที่ ๑๕ เรียกวา " ปณฺณรสี "
ถาสงฆยังไมปวารณาในวันนั้น เลื่อนวันปวารณาออกไปอีกปกษ
หนึ่ง ก็จะพึงเปนวันที่ ๑๔ เรียกวา " จาตุทฺทสี " หรือปรองดอง
กันเขาไดในวันนั้น ก็จะพึงเปนวันสามัคคี จึงไดวันเปน ๓ ดุจอุโบสถ.
ในญัตติกลาวเพียง " อชฺช ปวารณา " เพงเอาวันปกติ.
จํานวนภิกษุผูประชุม ๕ รูปเปนอยางนอย จึงทําปวารณาเปน
การสงฆได เกินกวานั้นใชได. มีจํานวนมากกวาอุโบสถ ๑ รูปนั้น
เขาใจวา เมื่อเปนผูปวารณา ๑ รูป อีก ๔ รูปจะไดครบองคเปน
สงฆ, ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป พึงทําปวารณาเปนการคณะ. รูปเดียว
พึงอธิษฐานเปนการบุคคล.
ทําปวารณาเปนการสงฆ พึงตั้งญัตติประกาศแกสงฆกอนแลว
จึงปวารณา. ปวารณานั้น คือบอกใหโอกาสแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อ
ปรารถนาตักเตือนวากลาวตนได.
ธรรมเนียมวางไว ใหปวารณารูปละ ๓ หน โดยปกติ ถา
มีเหตุขัดของ จะทําอยางนั้นไมตลอดดวยประการใดประการหนึ่ง
จะปวารณารูปละ ๒ หนหรือ ๑ หน หรือพรรษาเทากัน ใหวาพรอม
กันก็ได. จะปวารณาอยางไร พึงประกาศแกสงฆใหรูดวยญัตติกอน.
วิธีตั้งญัตตินั้น พึงรูอยางนี้ :๑. ถาจะปวารณา ๓ หน พึงตั้งญัตติวา " สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ, อชฺช ปวารณา ปณฺณรสี, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล. สงฺโฆ
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เตวาจิก ปวาเรยฺย. " แปลวา " ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ปวารณาวันนี้ที่ ๑๕ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ปวารณา ๓ หน. " นี้เรียกวา " เตวาจิกา ตฺติ. " เมื่อตั้งญัตติ
อยางนี้แลว ตองปวารณารูปละ ๓ หน จะลดไมควร.
๒. ถาจะปวารณา ๒ หน พึงตั้งญัตติเหมือนอยางนั้น แตลง
ทายวา " สงฺโฆ เทฺววาจิก ปวาเรยฺย " แปลวา " สงฆพึงปวารณา ๒
หน. " นี้เรียกวา " เทฺววาจิกา ตฺติ. " เชนนี้ จะปวารณาเทานั้น
หรือมากกวาได แตจะลดไมควร.
๓. ถาจะปวารณาหนเดียว พึงตั้งญัตติลงทายวา " สงฺโฆ
เอกวาจิก ปวาเรยฺย " แปลวา " สงฆพึงปวารณาหนเดียว. " นี้
เรียกวา " เอกวาจิกา ตฺติ. " เชนนีป้ วารณาหนเดียวหรือมากกวา
ไดทั้งนั้น แตผูพรรษาเทากัน ปวารณาพรอมกันไดควร.
๔. ถาจะจัดภิกษุมีพรรษาเทากัน ใหปวารณาพรอมกัน พึง
ตั้งญัตติลงทายวา " สงฺโฆ สมานวสฺสิก ปวาเรยฺย " แปลวา " สงฆ
พึงปวารณามีพรรษาเทากัน " นี้เรียกวา " สมานวสฺสิกา ตฺติ. "
เชนนั้น ภิกษุมีพรรษาเทากัน ปวารณาพรอมกัน ๓ หน ๒ หน หนเดียว
ไดทั้งนั้น.
วิธีตั้งญัตติ ๔ แบบขางตนนี้ ระบุประการ.
๕. ถาจะไมระบุประการพึงตั้งครอบทั่วไป ลงทายเพียงวา " สงฺโฆ
ปวาเรยฺย " แปลวา " สงฆพึงปวารณา " นี้เรียกวา " สพฺพสงฺคาหิกา
ตฺติ. " เชนนี้ จะปวารณากี่หนก็ได แตทานหามไมใหผูมีพรรษา
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เทากัน ปวารณาพรอมกัน แตขาพเจาเห็นวา ควรจะได.
อันตราย ๑๐ อยาง โดยที่สุดทายกมาทําบุญ หรือมีธรรมสวนะ
อยูจนสวาง ทานใหถือเปนเหตุขัดของได.
ครั้งตั้งญัตติแลว ภิกษุผูเถระ พึงทําผาหมเฉวียงบา นั่งกระหยง
ประณมมือ กลาวปวารณาตอสงฆวา " สงฺฆ อาวุโส ปวาเรมิ
ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา, วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต
อนุกมฺป อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ, ทุนิยมฺป อาวุโส ฯ เป ฯ
ตติยมฺป อาวุโส สงฺฆ ปวาเรมิ ฯ เป ฯ ปฏิกฺกริสสฺ ามิ. " แปลวา
" เธอ ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัย
ก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา วากลาวฉัน ฉันเห็นอยู
จักทําคืนเสีย. ฉันปวารณาตอสงฆครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ
จักทําคืนเสีย. " ภิกษุนอกนี้พึงปวารณาตามลําดับแกทีละรูป เวน
ไวแตคราวใหผูมีพรรษาเทากันปวารณาพรอมกัน. โดยนัยนั้นเปลี่ยน
ใชคําวา " ภนฺเต " แทน " อาวุโส " เทานั้น.
ในคราวที่มีนําปวารณาของภิกษุอื่นมา ผูนํานาจะปวารณา
แทนเธอ เมื่อถึงลําดับของเธอ เชนตัวอยางดังนี้ :- " อายสฺมา ภนฺเต
อุตฺตโร คิลาโน สงฺฆ ปวาเรติ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา, วทนฺตุ ต อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสติ, ทุติยมฺป ภนฺเต ฯ เป ฯ ตติยมฺป ภนฺเต อายสฺมา อุตฺตโร
ิคิลาโน สงฺฆ ปวาเรติ ฯ เป ฯ ปฏิกกฺ ริสฺสติ " แปลวา " ทาน
เจาขา ทานอุตตระอาพาธ ปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวย
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ไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาว
ทาน ทานเห็นอยู จักคืนคําเสีย, ทานอุตตระอาพาธ ปวารณาตอ
สงฆครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ จักทําคืนเสีย. " ถาผูนําแก
กวากลาววา " อุตฺตโร ภนฺเต ภิกฺขุ " แทน " อายสฺมา ภนฺเต
อุตฺตโร " ถาชื่ออื่น ก็พงึ เปลี่ยนไปตามชื่อ และพึงถือเอาความเขาใจ
โดยสมควรแกรูปความ.
ธรรมเนียมเดิม นั่งกระหยงอยูกวาจะปวารณาเสร็จทั้งนั้น
ครั้นพระเถระแกทนไมไหวเปนลมลมลง จึงทรงอนุญาตใหนั่งลงได
เมื่อตนปวารณาแลว, กิรยิ าที่ใหนั่งกระหยงกวาตนจะปวารณาแลวนี้
เผยความวา ครั้งกอนสงฆหมูหนึ่ง ผูทําปวารณาไมมากนัก จึงพอ
ทําได ในวัดมีพระมาก พระผูอยูขางปลายทนไมไหวแน. ขาพเจา
ไดทราบวา แบงไปปวารณาที่อื่นตามลําพังบาง แบงไปสมทบกับ
สงฆที่วัดอื่นบาง. ประการตนไมงาม ดูเหมือนสงฆแตกกันเปน ๒
พวก ประการหลังไมสมแกเหตุ. การปวารณาขอใหวากลาวตักเตือน
กันนั้น สําหรับภิกษุหมูเดียวกัน รูจักตัวกันอยู. ขาพเจาเห็นวา
ถือเอาการนั่งกระหยงไมไหวเปนเหตุขัดของ ปวารณาเพียงรูปละหน
หรือแมจัดภิกษุผูมีพรรษาเทากัน ใหปวารณาพรอมกัน ดีกวาทํา ๒
ประการขางตน. เมื่อจะทําอยางนั้น ควรประกาศเหตุขัดของใหสงฆ
ทราบกอนแลว ตั้งญัตติบอกใหปวารณาโดยประการอันจะทํา.
ถาในชุมนุมนั้น มีภิกษุผูไมอาจปวารณาไดเพราะพรรษาขาด
หรือแมอุปสมบทภายหลังแตวันเขาพรรษา และมีจํานวนไมมากกวา
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ภิกษุผูอาจปวารณา แมมีจํานวนถึง ๔ รูป ทานใหบอกปาริสุทธิ
เมื่อภิกษุนอกนี้ปวารณาเสร็จแลว ถามีจํานวนมากกวา ทานให
สวดปาติโมกข เมื่อจบแลวจึงใหภิกษุนอกนี้ปวารณาในสํานักเธอ
ทั้งหลาย หามไมใหตั้งญัตติทําเปนการสงฆการคณะทั้ง ๒ อยาง
ในวันเดียวกัน.
ดิถีทปี่ วารณานั้น จะเลื่อนกระชั้นใน ๓ เดือนแตวันเขาพรรษา
เขามาหาไดไม จะเลื่อนออกไปอีกปกษหนึ่งหรืออีกเดือนหนึ่งไดอยู
ถาจะเลื่อน ตองประกาศใหสงฆรูเหตุแลวทําอุโบสถในวันนั้น เมื่อ
ถึงวันกําหนดจึงทําปวารณา. เหตุเปนเครื่องยกขึ้นอางในการเลื่อน
ปวารณานั้น กลาวไวในบาลี มีภิกษุจะเขามาสมทบปวารณาดวย
ดวยหมายจะคัดคานผูนั้นผูนี้ ทําใหเกิดอธิกรณขึ้นอยางหนึ่ง, อยูดวย
กันเปนผาสุก ปวารณาแลวตางจะจากกันจาริกไปเสียอยางหนึ่ง. ใน
บัดนี้ ไมมีสงฆหมูไหนจะเลื่อน จึงแสดงแตโดยสังเขปพอรูเคา.
ในอาวาสมีภิกษุหยอน ๕ รูป ทานหามไมใหทําสังฆปวารณา
ถามี ๔ รูปหรือ ๓ รูป พึงประชุมกันแลว รูปหนึ่งประกาศดวยญัตติ
วา " สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺโต, อชฺช ปวารณา ปณฺณรสี,
ยทายสฺานฺตาน ปตฺตกลฺล, มย อฺมฺ ปวาเรยฺยาม " แปลวา
" ทานเจาขา ทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ปวารณาวันนี้ที่ ๑๕ ถา
ความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว, เราทั้งหลายพึงปวารณา
กันเถิด. " ถา ๓ รูปวา " อายสฺมฺตา " แทน " อายสฺมนฺโต. "
แลวพึงกลาวปวารณาตามลําดับ, เพราะนอยปรู เปนอันเขาใจชัดวา
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ตองวา ๓ หนเต็มที่. คําปวารณาวา " อห อาวุโส อายสฺมนฺเต
ปวาเรมิ ฯ เป ฯ ปฏิกฺกริสฺสามิ. ทุติยมฺป อาวุโส ฯ เป ฯ ตติยมฺป
อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ฯ เป ฯ ปฏิกฺกริสฺสามิ " นี้
นําหรับรูปแก รูปออนวา " ภนฺเต " แทน " อาวุโส. " ถามีแต ๒ รูป
ไมตองตั้งญัตติ ปวารณากันทีเดียว. คําปวารณาวา " อห อาวุโส
อายสฺมนฺต ปวาเรมิ ฯ เป ฯ วทตุ ม อายสฺมา อนุกมฺป อุปาทาย,
ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ. " นี้เรียกวา คณปวารณา. อยูรูปเดียว
ทานใหตระเตรียมที่ทางและคอยภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา เห็นไมมาแลว
ใหอธิษฐานวา " อชฺช เม ปวารณา " แปลวา " ปวารณาของเรา
วันนี้ " นี้เรียกวา บุคคลปวารณา.
โดยนัยอันกลาวแลว วันปวารณามี ๓ คือ จาตุททสี ปณณรสี
สามัคคี, การก คือผูทําก็มี ๓ คือ สงฆ คณะ บุคคล, อาการที่ทํา
ก็มี ๓ คือ ปวารณาตอที่ชุมนุม ๑ ปวารณากันเอง ๑ อธิษฐานใจ ๑
ทํานองเดียวกับอุโบสถ.
อธิบายนอกจากนี้ พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในอุโบสถ.
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กัณฑที่ ๑๘
อุปปถกิริยา
ในกัณฑนี้จักแสดงการทํานอกรีตนอกรอยของสมณะ ที่เรียก
ไววา อุปปถกิริยา. จําแนกออกโดยประเภทเปน ๓ คือ อนาจาร ๑
ปาปสมาจาร ๑ อเนสนา ๑. ความประพฤติไมดีไมงาม และเลนมี
ประการตาง ๆ จัดเขาในอนาจาร, ความประพฤติเลวทราม จัดเขา
ในปาปสมาจาร, ความเลี้ยงชีพไมสมควร จัดเขาในอเนสนา.
อนาจาร
๑. เลนอยางเด็ก แสดงไวในบาลี เลนของ เชน เลนเรือน
นอย ๆ รถนอย ๆ เรือนอย ๆ ธนูนอย ๆ เลนการ เชน เลนตวง
ทราย ผิวปาก เลียนคนตาบอด คนงอย เปนตน.
๒. เลนคะนอง แสดงไวในบาลี เชน หกคะเมน ปล้าํ กัน
ชกกัน วิ่งผัดชางผัดมา ขวางปาอะไรเลน.
๓. เลนพนัน คือมีไดมีเสีย มีชนะมีแพ มีถกู มีผิด แสดง
ไวในบาลี เชนหมากรุก หมากไหว หมากแยก [ คือที่ใชแจงเบี้ย ]
สกา ขลุบหรือคลี เลนทายกัน.
๔. เลนปูยี่ปูยํา คือ ทําความเสียหายใหแกผูอื่น. ในบาลีแสดง
ตัวอยางไว เชนจุดปาเลน.
๕. เลนอึงคะนึง ในบาลีแสดงตัวอยางไว เชนแสดงธรรม
ดวยเสียงขับอันยาว การสวดพระธรรมและการเทศนาตลกคะนอง
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นับเขาในขอนี้.
การเลนดังวามานี้ ที่ไมมีปรับโทษสูงกวา ปรับเปนอาบัติ
ทุกกฏเสมอกัน.
การรอยดอกไม ทานก็หาม. นี้มีการรอยดอกไมใหกุลสตรี
เปนมูล ภายหลังกลายมาเปนธรรมเนียม. ในบาลีแสดงปุปผวิกัติ
[ ดอกไมที่ทําใหหลาก ] ๖ ชนิดไว เพื่อกําหนดรู อาการรอยดอกไม
ดังนี้ :๑. " คนฺถิม " รอยตรึง ไดแกดอกไมที่เรียกวาระเบียบ เขา
เอาดอกมะลิเปนตน เสียบเขาในระหวางใบตองอันเจียนไว แลวตรึง
ใหติดกันโดยรอบ แลวรอยประสมเขากับอยางอื่นเปนพวง เชน
พวกภูชั้นเปนตัวอยาง. เอาดอกไมสีตาง ๆ ตรึงบนพื้นใบตองเปนลาย
ที่เรียกวาแบบสีสําหรับทําพวง กลิ่นสี ก็นับเขาในชนิดนี้.
๒. " โคปฺผิม " รอยควบหรือรอยคุม ไดแกดอกไมที่รอยเปน
สาย ๆ แลวควบหรือคุมเขาเปนพวง เชนพวงอุบะ สําหรับหอย
ปลายภูหรือสําหรับหอยตามลําพัง และพวงภูสาย เปนตัวอยาง.
๓. " เวธิม " รอยแทงหรือรอยเสียบ ไดแกดอกไมที่รอย
สวมดอก เชนสายแหงอุบะ หรือพวงมาลัยบางอยาง เชนพวง
มาลัยดอกปบและดอกกรรณิกา และไดแกดอกไมที่ใชเสียบไม เชน
พุมดอกพุทธชาติ พุมดอกบานเย็น เปนตัวอยาง.
๔. " เวถิม " รอยพันหรือรอยผูก ไดแกชอ ดอกไมและกลุม
ดอกไมที่เขาเอาไมเสียบกานดอกไมแลวเอาดายพันหรือผูกทําขึ้น.
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๕. " ปุริม " รอยวง ไดแกดอกไมที่รอยสวมดอก หรือรอย
แทงกานเปนสาย แลวผูกเขาเปนวง นี้คือพวงมาลัย.
๖. " วายิม " รอยกรอง ไดแกดอกไมที่รอยถักเปนตาเปนผืน
นี้เรียกวาตาขาย.
ปุปผวิกัติ ๖ เหลานี้ แสดงอาการรอยดอกไมละอยาง ๆ แต
ปุปผวิกัติบางอยาง สําเร็จดวยอาการอยางเดียว เชนพุมดอกไมบานเย็น
ใชเสียบเทานั้น บางอยางสําเร็จดวยอาการกวาอยางเดียว เชนพวง
มาลัย ใชรอยแทงแลววงเขาเปนพวง.
พวกภิกษุไมรูจักการรอยดอกไม จึงแกเรื่องนี้ฟงไมได ตั้งแต
ในอรรถกถาตลอดจนในบุพพสิกขาวัณณนา ปรับอาบัติยิบยับไป
หมด จนมัดกานดอกบัวเขาเปนกํา และแขวนตาขายรอบธรรมาสน
ขาเจาปรารถนาจะนําความเขาใจใหถูก จึงอธิบายปุปผวิกัติ ๖ ใน
บาลีไวในที่นี้.
ขอ ๑. ทานหามมิใหเรียน ไมใหบอกดิรัจฉานวิชา. อะไร
เปนดิรัจฉานวิชา ควรอธิบาย. เปนธรรมเนียมของเจาลัทธิทั้งหลาย
ยกยองเชิดชูแตลัทธิของตน หมิ่นลัทธิของคนอื่นวาเลวทราม ติเตียน
เสียอยางสบเสีย เรียกวาความรูของสัตวดิรัจฉาน และหามไมให
เรียน ไมใหบอกกัน. ขอนี้ทําใหผูถือลัทธินั้น รูเฉพาะในทางเดียว.
ไมไดใชญาณใหกวางขวาง มีความรูสั้น. ในพระพุทธศาสนาก็มี
หามเชนนี้เหมือนกัน จะมีมาแตครั้งพุทธกาลหรือเกิดขึ้นเมื่อภายหลัง
ขาพเจาของดจากออกมติไวที. พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแกศาสนา
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พราหมณ พวกภิกษุในภายหลังถูกหามไมใหเรียนลัทธิพราหมณ
จึงมีความรูแคบ แมในพระพุทธศาสนานี้เอง เพราะไมมีญาณจะ
เปรียบเทียบกันได. ดิรัจฉานวิชานั้น ดูเหมือนทานแกครอบทั่วไป
ทุกอยาง อันไมเกี่ยวกับธรรมของภิกษุ จักแสดงพอเห็นเปนทาง
ปฏิบัติพอดีพองามในบัดนี้.
๑. ความรูในการทําเสนห เพื่อใหชายนั้นหญิงนี้รักกัน.
๒. ความรูในการทําใหผูนั้นผูนี้ถึงความวิบัติ.
๓. ความรูในทางใชภูตผีอวดฤทธิ์เดชตาง ๆ.
๔. ความรูในทางทํานายทายทัก เชนรูหวยวาจะออกอะไร.
๕. ความรูอันจะนําใหหลงงมงาย เชนหุงปรอทใหมีอิทธิฤทธิ์
หุงเงินหรือทองแดงใหเปนทอง.
เหลานี้จัดเปนดิรัจฉานวิชาได เพราะเปนความรูที่เขาสงสัย
วาลวงหรือหลง ไมใชความรูจริงจัง ผูบอกเปนผูลวง ผูเรียนก็เปน
ผูหัดเพื่อจะลวง หรือเปนผูหลงงมงาย.
ปาปสมาจาร
นี้เนื่องดวยสมคบกับคฤหัสถ ดวยการสมาคมอันมิชอบ ที่ทาน
เรียกบุคคลผูทําวา ผูประทุษรายสกุล โดยอธิบายอันกลาวแลวใน
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ มีประเภท ดังนี้ :๑. ใหของกํานัลแกสกุลอยางคฤหัสถเขาทํา. แสดงไวในบาลีวา
ใหดอกไมและผลไมเปนตน.
๒. ทําสวนดอกไมไว ตลอดถึงรอยดอกไมเพื่อบําเรอเขา.
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๓. แสดงอาการประจบเขา เมื่อเขาไปในสกุล เชนพูอประจอ
ประแจและอุมลูกเขา.
๔. ยอมตัวลงใหเขาใชสอยไปนั่นไปโนน ทําอยางนั้นอยางนี้
นอกจากกิจพระศาสนา. แตจะรับธุระเขาในทางกิจพระศาสนา เชน
เขาจะบริจาคทาน ชวยนิมนตพระให เขาจะฟงธรรม นิมนตพระ
เทศนให ไมมีโทษ. การติดตอยหอยตามเขาไปขางไหน จัดเขาใน
ขอนี้. ธุระของมารดาบิดา คนเตรียมบวช เรียกปณฑุปลาส และ
ไวยาวัจกรของตน แมนอกจากการพระศาสนา ทานอนุญาต แมอยาง
นั้น ควรเลือกแตกิจอันควร.
๕. รับเปนหมอรักษาไขเจ็บของคนในสกุล คือเปนหมอสําหรับ
บาน. ขอนี้จักกลาวถึงในขางหนา พึงรูในที่นี้วา หมายเอาการยอม
ตัวใหเขาใชในทางหนึ่ง.
๖. รับของฝากของเขาอันไมสมควร เชนรับของโจรและรับของ
ตองหาม. การรับของฝากนี้ ทานหามดวยประการทั้งปวง เพื่อจะ
ไมตองผูกตนดวยความเปนผูตองสํานองเพราะของนั้น เมื่อเพงเฉพาะ
เปนปาปสมาจาร ควรจะเปนของที่กลาวแลว.
ปาปสมาจาร ดังวามานี้ ที่ไมมีปรับโทษสูงกวา ปรับเปน
อาบัติทุกกฏเสมอกัน นอกจากนั้น เปนฐานที่สงฆจะทํากรรมลงโทษ
อีก ๓ สถาน คือ ตําหนิโทษ ที่เรียกวาตัชชนียกรรม, ถอดยศ คือ
ถอดจากความเปนผูใหญ เรียกนิยสกรรม, ขับเสียจากวัด เรียก
ปพพาชนียกรรม สถานใดสถานหนึ่ง.
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อีกอยางหนึ่ง เนื่องดวยการรุกรานหรือตัดรอนคฤหัสถ มี
ประเภทดังนี้ :๑. ขวนขวายเพื่อตัดลาภของเขา.
๒. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมเสียแหงเขา.
๓. ขวนขวายเพื่อเขาอยูไมได ตองออกจากถิ่นฐาน.
๔. ดาวาเปรียบเปรยเขา.
๕. ยุยงใหเขาแตกกัน.
๖. พูดกดเขาใหเปนคนเลว [ คือพูดวาจาหยาบตอเขา เชน
เรียกอาย เรียกอี ขึ้นมึง ขึ้นกู ที่ถือเปนคําเลวในกาลนี้ ].
๗. ใหปฏิญญาอันเปนธรรมแกเขาแลว ไมทําใหสมจริง.
ความประพฤติเลวทรามเห็นปานนี้ นอกจากปรับอาบัติตาม
วัตถุ เปนฐานที่สงฆจะลงโทษดวยปฏิสารณียกรรม คือ ใหหวน
ระลึกถึงความผิด และขมาคฤหัสถผูที่ตนรุกรานหรือตักรอน.
ภิกษุผูถึงพรอมดวยอาจาระ ยอมไมทอดตนเปนคนสนิทของ
สกุล โดยฐานเปนคนเลว อีกฝายหนึ่งไมรุกรานตัดรอนเขา แสดง
เมตตาจิต ประพฤติพอดีพองาม ยังความเลื่อมใสนับถือของเขา
ใหเกิดในตน เรียกวา " กุลปสามโก " เปนศรีของพระศาสนา พระ
ศาสดาทรงยกยองพระกาฬุทายิ วาเปนเอตทัคคะในทางนี้ ที่ควร
ภิกษุในภายหลังจะถือเอาเปนเยี่ยงอยาง.
ภิกษุผูไมเครง ยอมวางตนลงเปนคนเลวเสียทีเดียว ฝายภิกษุ
ผูเครง ก็ไมแลเหลียวแสดงเมตตาเอื้อเฟอแกเขาบาง ดังคําคอนของ
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พวกคฤหัสถ ในตนนิทานแหงสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ วา " มี
หนาสยิ้ว " ฉะนั้น ภิกษุผูศึกษาและปฏิบัติพระวินัย พึงผอนผัน
ประพฤติพอดีพองามดั่งกลาวแลวเถิด.
อเนสนา
นี้ไดแกกิริยาแสวงหาเลี้ยงชีพในทางไมสมควร แสดงโดยเคา
เปน ๒ คือ :การแสวงหาเปนโลกวัชชะ มีโทษทางโลก ๑.
การแสวงหาเปนปณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ ๑.
การแสวงหาในทางบาป เชนทําโจรกรรมและหลอกลวงใหเขา
เชื่อถือ และในทางที่โลกเขาดูหมิ่น จัดเปนโลกวัชชะ ทานแสดง
ความขอนี้ไวในบาลี ยกตัวอยาง ภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรมโดย
ตรงหรือโดยออม และชักสื่อในระหวางชายกับหญิง เพราะเหตุแหง
การเลี้ยงชีพ. การแสวงหาในทางผิดธรรมเนียมของภิกษุ แมไมมี
โทษแกคนพวกอื่น จัดเปนปณณัตติวัชชะ ทานแสดงความขอนี้ไว
ในบาลี ดวยทําวิญญัติ คือ ออกปากขอของตอคนที่ไมควรขอ หรือ
ในเวลาที่ไมควรขอ. ยังมีการแสวงหาที่ทานหามอีกบางประการ
จัดเขาในประเภทหลัง รวบรวมแสดงดังตอไปนี้ :๑. ทําวิญญัติ คือ ออกปากขอของตอคนที่ไมควรขอ หรือ
ในเวลาที่ไมควรขอ. คฤหัสถผูมิใชญาติ มิใชปวารณา ในเวลาปกติ
เปนคนไมควรขอ, ในเวลามีจีวรหายหรือถูกชิง ขอเขาไดเฉพาะ
พอนุงหม ในเวลาอาพาธ ขอโภชนะและเภสัชเขาได, เสนาสน-
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ปจจัย ในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ ดูเหมือนทานใหขอได แตให
ตั้งอยูในความเปนผูรูประมาณ. ขอในเวลาที่ไมควรนั้น คือขอตอ
คฤหัสถเชนนั้น ในเวลาปกติที่ไมไดทรงอนุญาต. สหธรรมิก คือ
ภิกษุสามเณร และคฤหัสถผูเปนมารดาบิดา ญาติ และผูปวารณา
ขอได ไมเปนวิญญัติ.
๒. แสวงหาลาภดวยลาภ คือ หาในเชิงใหของนอย หมาย
เอาตอบแทนมาก.
๓. ใชจายรูปยะ ไดแกการลงทุนหาผลประโยชน เชนทําการ
คาขายเปนตัวอยาง.
๔. หากินในทางทําเวชกรรม คือการหมอ. ขอนี้นาจะเพง
เอาเปนตัวอยางแหงการหากิน ดวยความรูหรือดวยการงาน ที่ไม
ตองลงทุนทรัพย แตหาเปนเชนนั้นไม เขาใจเฉพาะเวชกรรม
และติเตียนกันอยางสบเสียทีเดียว. แตเวชกรรมนี้ควรไดรับความ
พิจารณาของผูสนใจในการปฏิบัติพอดีอยู เหตุนั้น จะอธิบายไวในที่นี้.
การหามเวชกรรมนั้น มาในวินีตวัตถุแหงตติยปาราชิกเปนเดิม
ดังนี้ :เรื่องหนึ่ง หญิงหมันบอกแกภิกษุผูเขาสกุล คือผูอันสกุล
อุปฏฐาก ขอใหชวยปรุงยาทําใหมีบุตรเพื่อตน อีกเรื่องหนึ่ง หญิง
มีบุตรถี่นัก บอกแกภิกษุขอใหชวยปรุงยากันคลอดบุตร ทั้งสอง
เรื่องนั้น ภิกษุรับคําและทําใหตามปรารถนา หญิงกินยาแลวตาย
ทรงตัดสินวาไมเปนปาราชิก เปนเพียงอาบัติทุกกฏ. ตามเรื่องก็นา
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จะเห็นวา ภิกษุเอาเปนธุระในทางที่เขามีลูกหรือขาดลูก เปนการ
เกินดีเกินงาม อีกอยางหนึ่ง เพงการรักษาไขเจ็บ ภิกษุรูไมสันทัด
ในทางแพทย แตกลาเกินความรู ประกอบยาใหเขากินผิด ๆ ถูก ๆ
ก็นากลัวเปนอันตรายแกตนไข เพื่อปองกันขอหลัง บานเมืองที่เขา
บํารุงการแพทยเจริญแลว เขาจึงหามคนผูไมไดถือหนังสือคูมือเปน
แพทย มิใหรักษาคนไข เพราะฉะนั้น การปรับอาบัติทุกกฏในวินีตวัตถุนั้น โดยฐานใดฐานหนึ่ง ก็ชอบทั้งนั้น.
ตอมาในวิภังคแหงสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ แกบทปาปสมาจาร จัดเอาการหมอเขาในพวกปาปสมาจารดวยอยางหนึ่ง.
พระอรรถกถาจารย พรรณนาอรรถแหงเรื่องทํายาในวินีตวัตถุแหงตติยปาราชิกสิกขาบท หามมิใหทํายาแกตนทั่วไป ยกเวน
สหธรรมมิก มารดาบิดา คนอุปฏฐากมารดาบิดา ไวยาวัจกรของ
ตน คนปณฑุปลาส ญาติทั้งฝายมารดาทั้งฝายบิดา ไมนับถึงเขยและ
สะใภ ทานอนุญาตใหทํายาแกคนเหลานี้ได เมื่อโยมของอุปชฌายะ
อาจารย หรือผูเปนเขยเปนสะใภเจ็บลง ทําเพื่ออุปชฌายะอาจารย
และญาติของตน ทานอนุญาต. สวนคนจรเขามาในวัด เจ็บไขมากอน
ก็ตาม เจ็บลงในวัดก็ตาม ทํายาใหเขาได แตอยาหวังอุปการะตอบ.
ปจจัยไดเพราะทําเวชกรรมแกตนตองหาม เปนของที่เกลียดชัง
ของภิกษุผูเครงครัด แสดงไวในอรรถกถาทั้งหลาย.
เวชกรรม แมเปนการที่ดูถูกดูหมิ่นและถูกรังเกียจถึงปานนี้
แตก็ยังมีภิกษุทําอยู จะวาเพราะอดอยากไมมีทางหาอยางอื่นก็หาไม
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มิใชแตเทานั้น ยังไดเอาปจจัยที่เขาถวายดวยเลื่อมใสในอุปการะมา
บํารุงพระศาสนา ทั้งยังไดชักจูงคนที่ตนรักษาใหนับถือพระศาสนา
ดวย ชื่อวาไดทําหนาที่บํารุงพระศาสนาดวยสวนหนึ่ง ถูกทางแหง
การสอนศาสนาที่ใชอยูในทุกวันนี้. ขาพเจาเขาใจวา ในบานเมือง
อันยังมีคนรูเวชกรรมไมแพรหลาย ในคนหมูหนึ่ง ๆ จําตองการ
มีหมอ, ในหมูภิกษุก็เปนเชนนั้น ครั้นมีภิกษุรูการหมอ ชาวบาน
ก็ขอใหชวยอนุเคราะห เธอหักเมตตาจิตไมได ก็รับอนุเคราะห
เมตตาจิตนั้น ทําใหเขาเลื่อมในในอุปการะแลว ถวายปจจัยลาภ
เปนการฉลองคุณ.
ขาพเจาขอตั้งปญหาใหนักวินัยติดสินขอหนึ่งวา ภิกษุรูยาแก
โรคกาฬขนานหนึ่ง เปนอยางฉมัง ควรนี้มีชาวบานผูหนึ่งปวยเปน
โรคกาฬ พวกพองมาขอติดตอภิกษุเพื่อทํายาให คนเจ็บก็ดี คนขอก็ดี
ไมใชบุคคลที่ทานอนุญาต ภิกษุนั้นทําในทางไรจะดี หนักอยูใ นวินัย
หักเมตตาจิตเสีย เขาจะตายหรือจะหายก็ชาง หรือจะทําใหดวย
เมตตาจิต รักษาชีวิตของคนไวดีกวา. ขาพเจาไมเขาใจวา ใน
พระวินัยจะสรรเสริญความเปนคนมีใจจืดเชนนั้น.
อนึ่ง ภิกษุผูไดรับเกื้อกูลของชาวบาน ดวยอาหารบิณฑบาต
เปนตน เมื่อถึงคราวควรทําอุปการะตอบเขาบาง และจะทําใจจืด
เสียเชนนั้นควรละหรือ ? ขาพเจาเขาใจวาในพระวินัยจะไมแนะนําให
ทําเชนนั้น.
และภิกษุผูทํายาใหเขาดวยเมตตาจิตเชนนั้น ไมไดรับขวัญขาว
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คายาคารักษาหรือบําเหน็จรางวัล ของที่ไดรับนั้นสักวาเปนประสาทการ เครื่องกระทําความเลื่อมใส ถาจะปรับวาเปนของไดในทาง
หากินเปนมิจฉาชีพ ขาพเจาขอยกปญหาขึ้นตั้งถามอีกขอหนึ่งวา
พระธรรมกถึกผูรับนิมนตเทศนา ในเบื้องตนยอมรูวาจักไดลาภ
เทศนาแลวก็ไดจริง ๆ เชนนี้จะเปนการหากินและเปนมิจฉาชีพหรือไม ?
ถามีคําตอบวา ไมเปนการหากิน เพราะไมไดกําหนดวาเปนราคา
สุดแลวแตทายกเขาจะถวาย ฝายเขาก็ไมไดคิดเปนคาจางเหมือนกัน
เขาถวายมากก็มี ถวายนอยก็มี และไมเปนมิจฉาชีพ เพราะธรรม
ที่แสดงนั้น เปนคําสั่งสอนแนะนําใหเขาปฏิบัติดีและไดศุภผล คําแก
ในฝายพระหมอก็เปนดุจกัน ไมเปนการหากิน เพราะไมไดรับขวัญ
ขาวคายาคารักษาหรือแมบําเหน็จรางวัล รับแตประสาทการเหมือน
เครื่องกัณฑเทศน ๆ เสียอีก เขาถวายในทันที ที่ใหเห็นวาเปนเครื่อง
ตอบแทนแท ๆ สวนประสาทการของพระหมอ เขาถวายเมื่อถึง
คราว กรรักษาโรคเปนอันชวยทุกขภัยชวยชีวิต ใหความสุขกาย
แกเขา ดุจธรรมใหความสุขใจแกผูปฏิบัติ จึงไมเปนมิจฉาชีพ.
การหามเวชกรรม เปนเหตุขัดขวางแกการสอนพระศาสนา
อยูมาก ในหมูภิกษุผูถือตึงเครียด เพียงจะมีผูรูกาลหมอไวรักษา
กันเองก็ยาก.
อธิบายเพียงเทานี้พอจะใหลงสันนิษฐานวา ความเขาใจของ
พระอาจารยทั้งหลายในการทําเวชกรรม ตึงเครียดเกินไป ควร
จะผอนความเขาใจลงมา ดังตอไปนี้ :-
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ก. เวชกรรมที่หามไวในวินีตวัตถุ แหงตติยปาราชิกสิกขาบท
โดยปรับเปนอาบัติทุกกฏนั้น คือทําในทางนอกรีตนอกรอย เชน
กลาวไวในทองเรื่อง อีกอยางหนึ่ง ผูทําไมสันทัด รูเล็ก ๆ นอย ๆ
ก็รับรักษาเขา วางยาผิด ๆ ถูก ๆ.
ข. เวชกรรมที่หามโดยความเปนปาปสมาจาร ในวิภังคแหง
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ นั้น คือการทอกตนลงใหสกุลเขาใช
ในการรักษาไขเจ็บของคนในสกุล ดุจเดียวกับยอมใหเขาใชไปขาง
ไหน. นี้ผิดจากการที่เขาเชิญใหรกั ษา.
ค. เวชกรรมที่หามโดยความเปนอเนสนา ในอรรถกถาทั้งหลาย
นั้น คือการรักษาโรคเรียกเอาขวัญขาวคายาคารักษา เปนการหาผล
หาประโยชน.
๕. การทําปริตร ไดแกการทําน้ํามนตสายสิญจนเสกเปาตาง ๆ
ทานหามไวเหมือนกัน ทานอนุญาตแกสวดปริตร นี้เปนการในภายหลัง
ยังไมพบในบาลี ควรทําไดควรทําเพียงไร พึงรูโดยนัยอันกลาวแลว
ในเวชกรรมนั้น.
ปจจัยที่แสวงหาไดโดยทางอเนสนานั้น กับปจจัยที่ไดโดยทาง
ปาปสมาจาร ทานติวาเปนของนาเกลียดนาชัง เปนของไมบริสุทธิ์
เลี้ยงชีพดวยปจจัยเชนนี้ ปรับเปนมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตผิดทาง. ภิกษุผู
เลี้ยงชีพในทางนี้ จัดเปนอลัชชี ผูไมมีละอาย เปนที่รังเกียจของภิกษุ
ลัชชีมีละอาย ไมคบหารวมอามิสและรวมธรรมดวย คือไมรับไม
บริโภคของที่เธอไดมา และไมรวมสังวาสดวย. ความรังเกียจกัน
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เพียงเทานี้ พอดีสมแกเหตุ แตการถือเนื่องมาแตเคานี้วา นิสสัคคิยะ
ติดกันได เชนภิกษุผูเปนลัชชี เอาจีวรพาดลงบนราวจีวรอันมิใชของ
ภิกษุอลัชชี แตเธอไดพาดจีวรลงไวกอน หรือนั่งลงบนอาสนะที่ภิกษุ
อลัชชีนั่งกอน ถือวามลทินของอลัชชีอาจติดจีวรของภิกษุลัชชีนั้นได
ถาราวจีวรนั้นก็ดี อาสนะนั้นก็ดี เปนของภิกษุอลัชชี จะจัดวารวม
บริโภคก็ตามที ที่ไมใชของเธอก็ยังถือ ดูแกเกินการณ ผูถือยอม
ไดความเดือดรอนเอง. อันการคบอลัชชีนั้น ทานหามโดยฐานคบ
เปนเพื่อนกินเพื่อนอนสนิทสนมกลมเกลียว เพือ่ จะกันไมใหอลัชชี
จูงไปในทางเสีย ถาคบดวยเมตตา ดวยหมายวาจะชักจูงอลัชชีนั้น
เขาในทางประพฤติชอบ ดังนี้ทานก็อนุญาต.
ฝายภิกษุผูเลี้ยงชีพไมละเมิดธรรมเนียมของภิกษุ ไดปจจัยมา
โดยธรรม พึงรูจักบริโภคปจจัยอันควร อยาทําศรัทธาไทย คือ
ของที่เขาถวายดวยศรัทธาใหตกเสียเปลา. รับของที่เขาถวายเพื่อ
เกื้อกูลแกพระศาสนามาแลว ไมบริโภค ใหเสียแกคฤหัสถเพื่อ
สงเคราะหเขา ทําใหทายกผูบริจาคเสียศรัทธา เรียกวาทําศรัทธาไทยใหตกเสียเปลา. ทานแสดงอนามัฏฐบิณฑบาตเปนตัวอยาง.
โภชนะที่ไดมายังไมไดหยิบไวฉัน เรียกอนามัฏฐบิณฑบาต ทานหาม
ไมให ๆ แกคฤหัสถอื่น นอกจากมารดาบิดา สวนมารดาบิดานั้น
เปนภาระของภิกษุจะตองเลี้ยง ทานอนุญาตเพื่อใหได สมณจีวร
ก็เหมือนกัน ใหแกมารดาบิดาก็ได. อยาพึงเขาใจขอนี้วา ทานสอน
ใหตระหนี่ ไดอะไรมาใหเก็บไวดังนี้ เขาใจอยางนี้ไมถูก การให

นักธรรมโท - วินัยมุข เลม ๒ - หนาที่ 127

เจือจานแกสหธรรมิกดวยกัน เปนการสมควร ใหแกคฤหัสถผูทํา
การวัดหรือการของตน โดยเปนคาเลี้ยงหรือคาแรง หรือนอมของ
ที่ไดมาเพื่อประโยชนอยางหนึ่ง ที่ไมเสียไปเปลาควรอยู. นี้เปนขอ
ที่ควรเขาใจดี และปฏิบตั ิในของศรัทธาไทยใหพอดี.
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กัณฑที่ ๑๙
กาลิก ๔
ของที่จะพึงกลืนใหลวงลําคอลงไป ทานเรียกวากาลิก เพราะ
เปนของที่กําหนดใหใชชวั่ คราว จําแนกเปน ๔ อยาง.
ของที่ใหบริโภคไดชั่วคราว ตั้งแตเชาถึงเที่ยงวัน เรียก
ยาวกาลิก ๑.
ของที่ใหบริโภคไดชั่วคราว คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เรียก
ยามกาลิก ๑.
ของที่ใหบริโภคไดชั่วคราว คือ ๗ วัน เรียกสัตตาหกาลิก ๑.
ของที่ใหบริโภคไดแสมอไป ไมมีจํากัดกาล เรียกยาวชีวิก ๑.
ชื่อวากาลิกนั้น คงเพงเอาของ ๓ อยางขางตน จะกลาวให
สิ้นเชิง จึงยกเอาของที่ไมไดจัดเปนกาลิกมากลาวดวย เรียกวา
ยาวชีวิก แปลวาของที่บริโภคไดตลอดชีวิต จึงรวมไดชนิดเปน ๔.
ยาวกาลิก
ของที่ใชบริโภคเปนอาหาร จัดเปนยาวกาลิก. ตัวอยางคือ
โภชนะทั้ง ๕ คือ ขาวสุกที่หุงจากธัญญชาติทั้งหลาย ๑ ขนมกุมมาส
เปนของทําดวยแปงหรือดวยถั่วงา มีอันจะบูดเมื่อลวงคืนแลว ๑
สัตตุ คือขนมแหง เปนของไมบูด ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑. นมสด
นมสม ก็จัดเขาในโภชนะ ในที่อื่นจากโภชนะ ๕. ขาทนียะ ของ
ขบเคี้ยว คือผลไมและเงามีมันเปนตน จัดเขาในยาวกาลิกนี้.
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พืชทีใ่ ชเปนมูลแหงโภชนะนั้น เปน ๒ ชนิด เรียกบุพพัณณะ ๑
อปรัณณะ ๑. ธัญญชาติ คือพืชมีกําเนิดเปนขาวทุกชนิด ชื่อวา
บุพพัณณะ โดยอรรถวาเปนของจะพึงกินกอน แสดงไวในบาลี ๗
ชนิด " สาลิ " ขาวสาล ๑ " วีหิ " ขาวเจา ๑ " ยโว " ขาว
เหนียว ๑ " โคธูโม " ขาวละมาน ๑ " กงฺคุ " ขาวฟาง ๑ " วรโก "
ลูกเดือย ๑ " กุทฺรูสโก " หญากับแก ๑. ถั่วตางชนิดและงา ชือ่
วา อปรัณณะ โดยอรรถวาเปนของจะพึงกินในภายหลัง ในบาลี
หาไดแจกประเภทไวไม. พืช ๒ อยางนี้ เปนมูลแหงขาวสุก และ
ขนม ๒ อยาง.
ปลานัน้ สงเคราะหเอาสัตวน้ําอยางอื่น เชนกุงหอยและปูดวย
ไมมีชนิดที่กาํ หนดหามโดยกําเนิด.
เนื้อนั้น คือมังสะของสัตว ๒ เทา ๔ เทา. บางอยางเปนของ
ตองหามโดยกําเนิด เนื้อมนุษย หามโดยกวดขัน เปนวัตถุแหง
ถุลลัจจัย เลือดก็สงเคราะหเขาในเนื้อดวยเหมือนกัน เนื้อชาง เนื้อ
มา เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อสีห เนื้อเสือโครง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี
เนื้อเสือดาว ๙ นี้เปนวัตถุแหงทุกกฏ. เนื้อที่เขาใชกินเปนพื้นบาน
พื้นเมือง นอกจากที่ระบุชื่อไวนี้ เปนของไมหามโดยกําเนิด แต
หามโดยความเปนของดิบ ยังไมไดทําใหสุกดวยไฟ. แมเนื้อที่เปน
กัปปยะโดยกําเนิด และทําใหสุกแลว แตเปนของที่เขาฆาสัตวลง
เพื่อเอาเนื้อทําโภชนะถวายภิกษุหรือสามเณร เนื้อชนิดนี้ เรียกวา
อุททิสสมังสะ แปลวา เนื้อเจาะจง เปนของที่หามเหมือนกัน เปน
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วัตถุแหงทุกกฏ. สวนเนือ้ แหงสัตวที่เขาฆา เพื่อเอามังสะขายเปน
อาหารของคนพื้นเมือง เรียกวา ปวัตตมังสะ แปลวา เนื้อมีอยูแลว
หรือเขาฆาสัตวเอามังสะทําโภชนะจําเพาะบางคนหรือบางพวกนอก
จากสหธรรมิก หรือจําเพาะตัวเขาเอง ไมชื่อวาเปนอุททิสสมังสะ
เขาเอาเนื้อเชนนั้นแตงโภชนะถวาย ฉันไดไมเปนอาบัติ. เนื้อเปน
อุททิสสมังสะ ภิกษุไมรู ฉันไมเปนอาบัติ แมไมใชอุททิสสมังสะ
แตสําคัญวาเปนของเชนนั้น หรือสงสัยอยู ฉัน ตองทุกกฏ. เนื้อ
อันบริสุทธิ์โดยสวน ๓ คือ ภิกษุไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดสงสัย
วาเขาฆาเฉพาะ ฉันไมมีโทษ. กลาวในเนื้ออยางใด พึงรูในปลา
อยางนั้นเถิด.
การฉันปลาฉันเนื้อของภิกษุ ไดเกิดเปนปญหาขึ้นเมื่อครั้ง
พุทธกาลแลว. มีเรื่องเลาวา พระเทวทัตตทูลขอพระศาสดา เพื่อ
ทรงหามไมใหภิกษุฉันปลาฉันเนื้อ แตมิไดอางเหตุวาอยางไร. ทาง
ที่นําใหปรารภนั้น คือชะรอยจะรังเกียจวา เขาลักษณะอํานวย
ปาณาติบาต คือสมยอมใหเขาทํา. ฝายพระศาสดาไมทรงอํานวยตาม
ทรงอนุญาตปลาเนื้ออันบริสุทธิ์โดยสวน ๓ ดังกลาวแลวใหภิกษุฉันได.
ขอที่ไมทรงอํานวยตามนั้น เพราะไมเปนอํานวยปาณาติบาต หรือ
เพราะถือจัดเกินไปกวาภาวะของภิกษุไมแจง. อันภิกษุเปนผูอาศัย
บิณฑบาตอันทายกเขาถวาย จะเลือกโภชนะเกินไป ก็ยอมไดความ
ฝดเคือง แมหากเปนการอํานวยปาณาติบาต คือมีผูกิน ก็มีผูฆา
ถือก็เปนการกวางเกินไปดอกกระมัง จึงทรงจํากัดพอเหมาะแกภาวะ
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ของภิกษุ. พระเทวทัตตถือเอาการที่ไมทรงอํานวยตามในขอนี้เปน
สาเหตุประการหนึ่ง แตกจากพระศาสดา. ขาพเจาเขาใจวา มติ
ของพระเทวทัตตนั้นมีผูนับถือสืบมา จึงมีธรรมเนียมฉันเจของพวก
อุตตรนิกาย.
จําพวกของขบเคี้ยว บางอยางเปนพืชคาม เชนผลไมมีเม็ด
อาจเพาะเปน และเงาก็ปลูกเปนเหมือนกัน การฉันผลไมของภิกษุ
ปอกเปลือกแลว คงจะใชกัดหรือขบเอาเปนพื้น จึงทรงอนุญาตให
อนุปสัมบันทําใหเปนกัปปยะเสียกอน ดวยเอาไฟจี้ ดวยเอามีดกรีด
หรือดวยเอาเล็บจิก สวนพืชที่ยังออน หรือเปนของปลอนเม็ดออกได
ไมตองทํากัปปยะ. จะใหเขาทํากัปปยะ ทานแนะใหพูดวา จงทําให
เปนกัปปยะ.
ในของจําพวกนี้ ของที่เปนอาหารไดแท ๆ เปนยาวกาลิกแท
สวนของที่ใชเปนอาหารไมไดตามลําพัง เปนแตใชประกอบเขากับ
ของอื่น จึงสําเร็จอาหารกิจ เชนผักตาง ๆ ถาเปนของที่ใชประกอบ
เปนอาหารอยางเดียว ทานจัดเขาในพวกยาวกาลิก ถาใชในทางอื่น
ไดดวย สุดแลวแตจะประกอบในทางใด ก็จัดเขาในทางนั้น ขาพเจา
เห็นวา จัดเสมอกันตามคําหลังทั้งหมดเปนดี เพราะยากที่จะแบงลงวา
อะไรเปนอาหาร อะไรไมใช.
ยาวกาลิกนี้ พนกําหนดเวลาแลว ภิกษุฉันใหลวงลําคอ ตอง
อาบัติปาจิตติยะ ดวยวิกาลโภชนสิกขาบท รับประเคนแรมคืน
แลว ฉันในกาลแหงวันรุงขึ้นเปนตนไป ตองอาบัติปาจิตติยะ ดวย
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สันนิธิการสิกขาบท.
เดิมทีดูเหมือนมีพระพุทธประสงคจะใหภิกษุเที่ยวแสวงหาภิกษา
ฉันเฉพาะวัน ๆ ในภายหลังไดทรงพบความขัดของ ที่ทานแสดงไว
ในบาลีวา ในคราวเดินทางกันดาร จึงไดประทานพระพุทธานุญาต
ใหภิกษุผูจะเดินทาง แสวงหาเสบียงเดินทาง คือขาวสาร ถั่ว เกลือ
น้ําออย น้ํามัน และเนย ตามตองการ นอกจากนี้ ยังทรงอนุญาต
อีกวา คนผูมีศรัทธาเลื่อมใส มอบเงินทองไวในมือกัปปยการก สั่ง
ใหจัดของเปนกัปปยะถวายภิกษุ เธอจะยินดีของอันเปนกัปปยะที่
กัปปยการกจับจายมาดวยเงินทองนั้นก็ได ไมตรัสวา เปนอันยินดีเงิน
ทองนั้นโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง. ขอนี้ควรจะเรียกวา เมณฑกานุญาต แปลวา ทรงอนุญาตปรารภเศรษฐีเมณฑกะผูถวายเปน
เดิม แตในบุพพสิกขาวัณณนาเรียกเมณฑกบัญญัติ. ในอันจะเรียก
ของเปนกัปปยะจากกัปปยการกดวยอาการเชนนี้ ควรเรียกไมเกินมูลคา
ที่เขามอบไว.
เมื่อทรงอนุญาตเพื่อแสวงหาเสบียงเดินทางไดแลว ก็เปนทาง
ที่จะทรงอนุญาตเสบียงวัดดวยเหมือนกัน ขอนี้พึงสันนิษฐานเห็นใน
การที่ทรงอนุญาตกัปปยภูมิ ๔ เพื่อเปนที่เก็บของเชนนั้น. กัปปยภูมิ ๔ นั้น โดยชื่อ คือ อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑
สัมมติกา ๑.
อุสสาวนันติกานั้น แปลวา กัปปยภูมิที่ประกาศใหไดยินกัน
ไดแกกุฎีที่ภิกษุทั้งหลายตั้งใจจะใหเปนกัปปยกุฎี เรือนที่เก็บของ
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เปนกัปปยะ คือเรือนครัวมาแตแรก เมื่อขณะทํา ชวยกันยกเสา
หรือชวยกันตั้งฝาทีแรก รองประกาศวา " กปฺปยกุฏึ กโรม " แปลวา
" เราทั้งหลายทํากัปปยกุฎี " ๓ หน.
โคนิสาทิกานั้น แปลตามพยัญชนะวา กัปปยภูมิดุจเปนที่
โคจอม ทานอธิบายวา ไดแกสถานที่อันไมไดลอม แจกออกเปน ๒
กําหนดเอาวัดที่ไมไดลอม เรียกอารามโคนิสาทิกา ๑ กําหนดเอา
กุฏีที่ไมไดลอ ม เรียกวิหารโคนิสาทิกา ๑ ทานอธิบายดังนี้ คงหมาย
ความวาเปนสถานที่โคเขาได. ฝายขาพเจารับวาไมเขาใจ ทั้งยังไม
สันนิษฐานแนลงไปวา ไดแกกัปปยภูมิเชนไร. เห็นอยูอยางหนึ่งวา
ไดแกเรือนครัวนอย ๆ ทีไ่ มไดปกเสาตั้งอยูกับที่ตั้งฝาบนคาน ยก
เลื่อนจากที่ได เปนโคนิสาทิกาไดกระมัง.
คหปติกานั้น แปลวา เรือนของคฤหบดี ไดแกเรือนของ
คฤหัสถ ไมใชที่อยูที่ใชของภิกษุ. ทานอธิบายวา กุฎีที่คฤหัสถเขา
ทําถวาย เพื่อใหเปนกัปปยกุฎี จัดเขาในกัปปยภูมิชื่อนี้ดวย.
สัมมติกานั้น แปลวา กัปปยภูมิที่สงฆสมมติ ไดแกกฎุ ีที่
สงฆเลือกจะใชเปนกัปปยกุฎี แลวสวดประกาศดวยญัตติทุติยกรรม.
ในบาลี แนะใหเลือกกุฎีอันอยูในที่สุดเขต ก็คือจะใหเปนที่ลี้ลับ.
ขาพเจาเขาใจวา จะใชกุฎีอันเคยเปนที่อยูของภิกษุมาแลวก็ได แต
เมื่อใชเปนกัปปยกุฎีแลว ไมควรใชเปนที่อยูอีก ถาจะกลับใชเปน
ที่อยูใหม ก็ตองเลิกใชเปนกัปปยกุฎีเสีย กัปปยกุฎีชนิดอื่นก็
เหมือนกัน.

นักธรรมโท - วินัยมุข เลม ๒ - หนาที่ 134

ยาวกาลิกที่เก็บไวในที่อยูที่ใชของภิกษุ แมเปนของสงฆ เปน
อันโตวุฏฐะ แปลวา อยูในภายใน หุงตมในนั้น เปนอันโตปกกะ
แปลวา สุกในภายใน หุงตมเอง เปนสามปกกะ แปลวา ใหสกุ เอง
ทั้ง ๓ อยางนี้ เปนวัตถุแหงทุกกฏ หามไมใหฉัน. ยาวกาลิกที่เก็บ
ไวในกัปปยกุฎี ไมเปนอันโตวุฏฐะ หุงตมในนั้น ไมเปนอันโตปกกะ
แตทําเองในนั้น คงเปนสามปกกะ ทานหาม, แตจะอุนของที่คนอื่น
ทําสุกแลวทานอนุญาต.
กัปปยภูมิเหลานี้ ทรงอนุญาตไว เพื่อจะไดเก็บอาหารและ
หุงตมเปนที่ อยางชาวบานเขามีครัวไฟฉะนั้น แตมีภิกษุบางเหลาไม
เขาใจพระพุทธประสงคขอนี้ เมื่อจะทํากุฎี ก็อธิษฐานเปนกัปปยภูมิ
ดวยแทบทุกหลังไป ภิกษุเขาอยูในกุฎีเหลานั้น ยอมเก็บอาหาร
และหุงตมในนั้น ทํากุฎใี หมีกลิ่นและมีควันไฟจับไปทั้งนั้น เปน
ที่นารังเกียจของผูไปถึงที่นั้น.
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ยามกาลิก
ปานะ คือน้ําสําหรับดื่ม ที่คั้นออกจากน้ําลูกไม เรียกวายามกาลิก แสดงไวในบาลี ๘ ชนิด คือ " อมฺพปาน " น้ํามะมวง ๑
" ชมฺพุปาน " น้ําชมพูหรือน้ําหวา ๑ " โจจปาน " น้ํากลวยมีเม็ด ๑
" โมจปาน " น้ํากลวยไมมีเม็ด ๑ " มธุกปาน " น้าํ มะซาง ๑
" มุทฺทิกปาน " น้ําลูกจันทนหรือองุน ๑ " สาลุกปาน " น้ําเงาอุบล ๑
" ผารุสกปาน " น้ํามะปรางหรือลิ้นจี่ ๑.
วิธีทําปานะ ปอกหรือควานผลไมเหลานี้ที่สุก เอาผาหอ บิดผา
ใหตึง อัดเนื้อผลไมใหคายน้ําออกจากผา เติมน้ําลงใหพอดี ประกอบ
ของอื่นเปนตนวาน้ําตาลและเกลือพอเขารส. ผลไมอื่นไมเติมน้ําก็ได
แตผลมธุกะที่แปลวา มะซาง ทานวาเปนของลวน ไมควร.
เจือน้ําจึงควร. ถาเปนมะซางแท จะเปนเลือกหรือคั้นไมออก
กระมัง. ปานะนี้ ใหใชของสด หามมิใหตมดวยไฟ เปนของที่
อนุปสัมบันทํา จึงควรในวิกาล, เปนของอันภิกษุทํา ทานวามีคติ
อยางยาวกาลิก เพราะรับประเคนทั้งผล. ของที่ใชประกอบ เปนตน
วาน้ําตาลและเกลือ หามไมใหเอาของที่รับประเคนไวคางคืนมาใช
กลาวโดยใจความวา ปานะนี้ เพงเอาของที่อนุปสัมบันทําถวาย
ดวยของเขาเอง. เหตุไฉนทานจึงหามปานะสุกดวยไฟ ไดใหตมพิสูจน
ดู ปานะสุกดวยไฟนั้น สิ้นโอชารสของปานะ เปนอยางน้ําตาลสด
อุนไฟ สวนน้ํามะมวง สุกแลวขนมาก มีคติเปนแปงเปยกเหลว ๆ
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ถาทานหามปรารภเหตุวาเปนอยางน้ําตาลสดอุน คงถือวาเปนผาณิต
ที่ไมไดอนุญาตไวในบาลี ถาปรารภน้ํามะมวงหรือน้ําอื่นเชนเดียวกัน
อันสุกแลวขนมาก คงรังเกียจขางเปนอาหารเหลว. ปรารภขอตน
มีมหาปเทสเปนเครื่องแก เพราะอนุโลมของเปนกัปปยะ ทั้งยังไม
เปนผาณิตโดยนัยอันจะกลาวในสัตตาหกาลิก. ปรารภขอหลังในบาลี
ไมไดหามน้ําสุก ฉันน้ําสดหรือน้ําสุก โอชารสคงแผนไปเลี้ยงกาย
ไดเทากัน เห็นวาปานะนี้ เปนของทรงอนุญาตพิเศษเฉพาะวัตถุ แม
สุกก็ไมนารังเกียจ.
ยามกาลิกนี้ ลวงกําหนดคืนหนึ่ง ทานหามไมใหฉัน ปรับเปน
อาบัติทุกกฏ. ขาพเจาเขาใจวา น้ําผลไมนั้น มีรสหวานเจืออยู
ดวย ทั้งแทรกน้ําตาลดวย ลวงคืนไปแลว มีคติแปรเปนรสเมากลาย
เปนเมรัย.
สัตตาหกาลิก
เภสัช ๕ อยาง คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
จัดเปนสัตตาหกาลิก. ของเหลานี้ ทานเรียกวาเภสัช โดยอรรถวา เปนยาแกโรคผอมเหลืองหรือกระษัย อันเกิดชุมในสารทฤดู,
อธิบายในเภสัช ๕ นี้ พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทที่ ๓ แหง
ปตตวรรค ในนิสสัคคิยกัณฑ, เนยใส เนยขน ยอมเปนของที่ภิกษุ
ทําเองไมได สวนน้ํามันนั้น ทรงอนุญาตเปนพิเศษ เพื่อรับประเคน
มันเปลวแหงสัตวเจียวใหเปนน้ํามันได แตใหรับใหเจียว และให
กรองเสร็จในกาลคือเชาชั่วเที่ยง จึงใชได ถาทํานอกกาลหรือคาบ
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กาล หามไมใหฉัน จัดเปนวัตถุแหงทุกกฏ ทุกกิจการที่ทําในวิกาล
ถาทําในวิกาลทั้ง ๓ อยาง เปนวัตถุแหงทุกกฏ ๓ สถาน ทํา ๒ อยาง
เชนรับในเชา เจียวและกรองในบาย เปนวัตถุแหงทุกกฏ ๒ สถาน
ถาเปนแตกรองในวิกาล เปนวัตถุแหงทุกกฏสถานเดียว. เปลวสัตว
ที่ออกชื่อไวในบาลีมี ๕ คือ เปลวหมี เปลวปลา เปลวปลาฉลาม
เปลวหมู เปลวลา ชื่อวาเปนอันทรงอนุญาตทั้งเปลวสัตวมีมังสะเปน
กัปปยะ และเปลวสัตวมีมังสะเปนอกัปปยะ ยกของมนุษยเสีย น้ํามัน
ที่สกัดออกจาพืชอันมีกําเนิดเปนยาวกาลิก มีเม็ดงาเปนตัวอยาง
ภิกษุทําเอง มีคติอยางยาวกาลิก ตั้งแตวิกาลแหงวันที่ทําไป ทาน
หามไมใหฉัน. น้ํามันที่สกัดจากพืชอันมีกําเนิดเปนยาวชีวิก มีเม็ด
พรรณผักกาดเปนตัวอยาง ทานอนุญาตใหภิกษุทําไดเอง. ถือเอา
เรื่องเจียวมันเปลวเปนตัวอยาง ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจวา ปานะ
ก็ดี น้ํามันก็ดี อันภิกษุรบั ประเคนทั้งวัตถุ ทําเสร็จในกาลใหเปนของ
ปราศจากวัตถุ นาจะใชใหตลอดคราวของกาลิกนั้น แตทานเขาใจ
แคบไปวา ทรงอนุญาตเฉพาะมันเปลวเทานั้น. ขอนี้พึงเทียบใน
มหาปเทสอันกลาวไวในขางหนา. น้าํ ผึ้ง เปนของที่ไมไดทําเอง ไม
ตองกลาวถึง. น้ําออย เปนของที่อนุปสัมบัตทํากรองหมดกากแลว
จึงใชไดในวิกาล ที่ภิกษุทํา รับทั้งวัตถุคือลําออย มีคติอยาง
ยาวกาลิก ทานหามมิใหฉันในวิกาล รับประเคนน้ําออยสดมาเคี่ยว
ทานอนุญาต ไดมีปญหาในระหวางพระอาจารยทั้งหลายวา น้ํา
ออยสด เปนยามกาลิกหรือสัตตาหกาลิก โดยมาก ลงสันนิษฐาน
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วา เปนสัตตาหกาลิก. ขาพเจาเขาใจวา น้ําออยที่เรียกวาผาณิต
จัดเขาในสัตตาหกาลิกนั้น เปนของที่ทําแขนแลว หรือเหลวแตเคี่ยว
จนงวด ไมกลายเปนเมรัยแลว สวนน้าํ ออยสดที่อาจกลายเปนเมรัย
ได ควรจัดเขาในยามกาลิก ถาไมเขาใจหลักนี้ คงไดดื่มเมรัยเขา
บางเปนแน. ผาณิตที่แขน ภิกษุผูไมอาพาธ พึงละลายน้ําฉัน ภิกษุ
ผูอาพาธฉันไดทั้งแขน.
สัตตาหกาลิกที่ภิกษุไมไดทําเอง รับประเคนในเชา ฉันแมกับ
อาหารในวันนั้นก็ได ตั้งแตวิกาลแหงวันนั้นไป ฉันกับอาหารไมได
ฉันไดโดยฐานเปนเภสัชตลอดกาล ลวงคราวคือ ๗ วันแลวไป เปน
นิสสัคคิยะ ภิกษุตองปาจิตติยะ ดวยสิกขาบทที่ ๓ แหงปตตวรรค
ในสิสสัคคิยกัณฑ ฉันเภสัชที่เปนนิสสัคคิยะ ตองทุกกก.
ยาวชีวิก
ของที่ใหประกอบเปนยา นอกจากกาลิก ๓ อยางนั้น จัดเปน
ยาวชีวิก มีประเภทแสดงไวในบาลี ดังตอไปนี้ :๑. รากไมเรียกวามูลเภสัช เชน " หลิทฺท " ขมิ้น " สิงฺคเวร "
ขิง " วจ " วานน้ํา " วจตฺถ " วานเปราะ " อติวิส " อุตพิด " กฏกโรหิณี " ขา " อุสิร " แฝก " ภทฺทมุตฺตก " แหวหมู.
๒. น้าํ ฝาด เรียก กสาวเภสัช เชน " นิมฺพกสาโว " น้าํ ฝาด
สะเดา " กุฏชกสาโว " น้ําฝาดมูกมัน " ปโฏลกสาโว " น้ําฝาด
กระดอม หรือมูลกา " ปคฺควกสาโว " น้ําฝาดบอระเพ็ด หรือพญา
มือเหล็ก " นคฺคมาลกสาโว " น้ําฝาดกระถินพิมาน.
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๓. ใบไม เรียก ปณณเภสัช " นิมฺพปณฺณ " ใบสะเดา
" กุฏชปณฺณ " ใบมูกมัน " ปโฏลปณฺณ " ใบกระดอม หรือมูลกา
" คุลสิปณฺณ " ใบกะเพรา หรือแมงลัก " กปฺปาสิกปณฺณ " ใบฝาย.
๔. ผลไม เรียก ผลเภสัช เชน " วิลงฺค " ลูกพิลังกาสา
" ปปฺผลิ " ดีปลี " มริจ " พริก " หรีตกี " สมอไทย " วิเภตก "
สมอพิเภก " อามลก " มะขามปอม " โกฏผล " ผลแหงโกฐ.
๕. ยางไม เรียก ชตุเภสัช เชน " หิงฺค " เปนยางชนิดหนึ่ง
ทานกลาววาไหลออกจากตนหิงคุ " หิงฺคุชตุ " ยางชื่อเดียวกัน ทาน
กลาววาเคี่ยวออกจากกานและใบแหงตนหิงคุ " หิงฺคุสิปาฏิกา " เปน
ยางชื่อเดียวกัน ทานกลาววาเคี่ยวจากใบหิงคุ หรือเจือของอื่นดวย
๓ นี้เปนชนิดมหาหิงคุ " ตกฺก " เปนยางไหลออกจากยอดไมชนิด
หนึ่ง " ตกฺกปตฺติ " ยางชนิดเดียวกัน วาไหลออกจากใบแหงไม
ชนิดนั้น " ตกฺกปณฺณิ " ยางชนิดเดียวกัน วาเอาใบมาคั่วออก
บาง ไหลออกจากกานบาง ๓ อยางนี้ไมรูวาอะไร " สชฺชุลส "
กํายาน.
๖. เกลือ เรียก โลณเภสัช เชน " สามุททฺ ิก " เกลือแหง
น้ําทะเล " กาฬโลณ " เกลือดํา [ ดีเกลือกระมัง ] " สินฺธว " เกลือ
สินเธาว เปนเกลือเกิดบนดินในที่ดอน เขาเก็บมาหุง วาสีขาว
" อุพภิท " เกลือที่เขาเอาดินโปงมาเคี่ยวทําขึ้น " วิล " เปนเกลือ
ชนิดหนึ่งเขาปรุงสัมภาระตาง ๆ หุงขึ้น วาสีแดง.
ยังรากไม น้ําฝาด ใบไม ผลไม ยางไม เกลืออยางอื่นอีก
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อันไมสําเร็จอาหารกิจ คือเขาไมไดใชเปนอาหาร ใชเปนยา จัด
เปนยาวชีวิกทั้งนั้น.
ในบาลีทรงอนุญาตเภสัชเหลานี้ ลงทายวาตอมีเหตุจึงใหบริโภค
ได เมื่อเหตุไมมี บริโภคเปนทุกกฏ. สวนในบาลีทรงอนุญาต
ยามกาลิกและสัตตาหกาลิกหามีเชนนี้ไม นิทานตนอนุญาตปานะ
เลาเรื่องเกณิยชฎิล คิดเห็นวา ฤษีผูมีชื่อเสียงทั้งหลาย ผูเวนจาก
วิกาลโภชนยงั ดื่มน้ําปานะ พระผูมีพระภาคเจาก็นาจะเสวยบาง จึง
ทําน้ําปานะไปถวาย พระองคก็เสวย และตรัสใหภิกษุสงฆฉัน แลว
ทรงอนุญาตน้ําปานะ. ในภิกษุสงฆนั้น คงไมมีเหตุจะฉันทุกรูปไป
นี้แปลวาไมจํากัดเหตุจริง ๆ. แตในวิภังคแหงสันนิธิการสิกขาบทที่ ๘
แหงโภชนวรรคในปาจิตติยกัณฑ กลืนกินเพื่อเปนอาหาร ทาน
ปรับเปนทุกกฏทั้ง ๓ อยาง แตของชวนบริโภคกวา ยังไมกวดขัน
เหตุไฉนจึงกวดขันในยาวชีวิกอันเปนของพึงเบื่อหนาย ไมมีเหตุ ใคร
เลยจักปรารถนาเพื่อบริโภค ขาพเจาเขาใจวา ยาวชีวิกที่เปนของ
ลวงคราว เปนเหตุปรับอาบัติแกภิกษุผูฉันหามีไม ทานจะหาทาง
ปรับอาบัติไวบางกระมัง จึงจํากัดไวใหฉันไดตอมีเหตุ แตเปนการ
กวดขันเกินอยางนี้. นี้เปนฐานะอันนักวินัยจะพึงพิจารณา. เปนบาลีออก
จากพระโอษฐพระศาสดาละหรือ ?
กาลิกระคนกัน
กาลิกบางอยาง ระคนกับกาลิกอีกบางอยาง มีกําหนดใหใชได
ชั่วคราวของกาลิกมีคราวสั้น อุทาหรณเชนยาผง เปนยาวชีวิกไม
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กําจัดคราว เอาคลุกกับน้ําผึ้งเปนกระสาย น้ําผึ้งมีคราวชั่ว ๗ วัน
ยานั้นก็พลอยมีคราวชั่ว ๗ วันไปดวย. เครื่องเทศ เชนกระวาน
กานพลู ลูกผักชี อบเชย เปนยาวชีวิก เขาปรุงกับขาวสุกที่หุง
ดวยกะทิ มีคติกลายเปนยาวกาลิกตาม.
สัตตาหกาลิกและยาวชีวิกที่รับประเคนแรมคืนไวแลว ทาน
หามมิใหเอาไปปนกับยาวกาลิก เชนจะเอาน้ําตาลที่รับประเคนแรม
คืนไวแลวฉันกับขนมครก ทานหาม ในสัตตสติกขันธกะ วาดวยทํา
ทุติยสังคายนา คัมภีรจุลวรรค ทานปรับเปนปาจิตติยะเพราะฉันของ
เปนสันนิธิ เจือในน้ําปานะดื่ม ใชไดหรือไม เขาใจไมถนัด พบแต
ทานกลาวคติของยาวกาลิกวาลวงคืนเปนสันนิธิ ทานปรับผูฉันเพียง
ทุกกฏ ไมถงึ ปาจิตติยะ แตเอาเกณฑอะไรมาปรับ ขาพเจาไมเขาใจ
ถาอนุโลมตามนี้ ก็คงปรับเปนทุกกฏ.
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กัณฑที่ ๒๐
ภัณฑะตางเจาของ
ของสงฆ
ภัณฑะที่เขาถวายเปนสาธารณะแกหมูภิกษุ ไมเฉพาะตัว หรือ
ภัณฑะอันภิกษุรับก็ดี ปกครองหวงหามไวก็ดี ดวยความเปนของ
สาธารณะแกหมูภิกษุ จัดเปนของสงฆ มี ๒ ประเภท เรียกโดย
ชื่อวา ลหุภณ
ั ฑ ของเบา ๑ ครุภัณฑ ของหนัก ๑. บิณฑบาต
เภสัช กับบริขารที่จะใชสําหรับตัว คือ บาตร จีวร ประคดเอว
เข็ม มีดพับ มีดโกน จัดเปนลหุภัณฑ เปนของแจกกันได มีพระ
พุทธานุญาตไว ใหสงฆสมมติภิกษุบางรูปไวใหเปนผูมีหนาที่แจกลหุภัณฑเหลานี้แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผมู ีหนาที่แจกภัตตาหาร ตลอด
ถึงรับนิมนตของทายกแลวจายใหไป เรียกภัตตุทเทสกะ ภิกษุผมู ี
หนาที่แจกจีวร เรียกจีวรภาชกะ ภิกษุผูมีหนาที่แจกเภสัชและ
บริขารเล็กนอย เรียกอัปปมัตตกวิสัชชกะ. วิธีแจกนั้น อาหาร
หรือจีวรมีมาก พอแจกทั่วกัน ก็แจกทั่วกัน มีนอย ไมพอทําอยาง
นั้น แจกลงมาโดยลําดับพรรษา หมดเพียงใดหยุดเพียงนั้น ไดมา
อีกจึงแจกตอลําดับนั้นลงมา แจกโดยนัยนี้จนตลอด แลววนลงไป
ใหม. เภสัชแจกอยางไร ทานไมไดกลาวไว สันนิษฐานวา เภสัช
เปนสัตตาหกาลิก คงแจกอยางอาหาร เภสัชเปนยาวชีวิก คงเก็บไว
มีภิกษุเจ็บไขลง ตองการยาชนิดใด คงจายยาชนิดนั้นให. บริขาร
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เล็กนอยก็เหมือนกัน ภิกษุใดตองการของชนิดใด ภิกษุผูแจกนั้นไดรับ
อนุญาตจากสงฆดวยสมมตินั้นแลว อาจจายของชนิดนั้นใหแกภิกษุ
รูปนั้น.
ภัณฑะอันไมใชของสําหรับใชสิ้นไป เปนของควรรักษาไวได
นาน เปนเครื่องใชในเสนาสนะ หรือเปนตัวเสนาสนะเอง ตลอด
ถึงกุฎีและที่ดิน จัดเปนครุภัณฑ เปนของที่แจกจายกันไมได ให
เก็บรักษาไว เปนของสาธารณะ แมแจกจายกัน ก็ไมเปนอันแจก
พึงเปนของที่ตองคืนหรือเอาสิ่งอื่นใชแทน และปรับภิกษุผูแจกเปน
อาบัติถุลลัจจัย. ครุภัณฑนั้น แสดงไวในบาลี ๕ หมวด สิริเปน
ของ ๒๕ สิ่ง มีรายชื่อดังนี้ :หมวดที่ ๑ พื้นดินและของปลูกสรางเปนอาราม จําแนกโดย
ชื่อเปนของ ๒ คือ " อาราโม " ของปลูกสรางในอาราม ตลอดถึง
ตนไม ๑ " อารามวตฺถุ " ที่ดินพื้นอาราม ๑
หมวดที่ ๒ พื้นดินและของปลูกสรางเปนวิหาร จําแนกโดย
ชื่อเปน ๒ เหมือนกัน คือ " วิหาโร " กุฎีที่อยู ๑ " วิหารวตฺถุ "
พื้นที่ปลูกกุฎี ๑ เหตุไฉนหมวดนี้จึงแยกจากหมวดที่ ๑ ขาพเจา
ไมเขาใจ.
หมวดที่ ๓ ของที่เปนตัวเสนาสนะเอง จําแนกโดยชื่อเปน ๔
คือ " มฺโจ " เตียง ๑ " ป " ตั่ง ๑ " ภิสี " ฟูก ๑ " พิมโฺ พหน "
หมอน ๑.
หมวดที่ ๔ เครื่องโลหะ ที่เปนภาชนะและเครื่องมือ จําแนก
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โดยชื่อเปน ๙ คือ " โลหกุมฺภี " หมอโลหะ ๑ " โลหภาณก "
อางโลหะ ๑ " โลหวารโก " กระถางโลหะ ๑ " โลหกฏาห " กะทะ
โลหะ ๑ " วาสี " มีดใหญหรือพราโต ๑ " ผรสุ " ขวาน ๑ " กุารี "
ผึ่งสําหรับถากไม ๑ " กุทฺทาโล " จอบหรือเสียมสําหรับขุดดิน ๑
" นิขาทน " สวานสําหรับเจาะไม ๑. โลหะนั้น เปนธาตุที่หลอม
ออกจากแร ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก ดีบุก สงเคราะหเขา
ในโลหะทั้งนั้น. หมวดนี้นาจะแยกเปน ๒ เปนภาชนะหมวด ๑ เปน
เครื่องมือหมวด ๑ แตจะเกินจํานวน ๕ ไป พึงเขาใจวา ทานเพง
เอาของที่เปนชาติโลหะ.
หมวดที่ ๕ เครื่องสัมภาระสําหรับทําเสนาสนะและเครื่องใช
จําแนกโดยชื่อเปน ๘ คือ " วลฺลี " เถาวัลยเชนหวาย ๑ " เวฬุ "
ไมไผ ๑ " มฺุช " เปนหญาชนิดหนึ่ง แปลกันวาหญามุงกระตาย ๑
" ปุพฺพช " เปนหญาชนิดหนึ่งเหมือนกัน แปลวาหญาปลอง ๑
" ติณ " หญาสามัญ ๑ " มตฺติกา " ดินเหนียว ๑ " ทารุภณฺฑ "
ของทําดวยไม ๑ " มตฺตกิ าภณฺฑ " ของทําดวยดินเผา ๑. เครื่อง
สัมภาระนั้น หมายเอาที่ใชการได เชนไมไผ เปนเสาเปนหลังคา
ฝาได หวายหรือเถาวัลยอื่น ใชเปนเครื่องผูกได. หญา ๓ ชนิด
นั้น คงใหมุงหลังคาหรือกรุฝาแต ๒ ชนิดขางตน ที่แปลวาหญา
มุงกระตาย หรือหญาปลองนั้น ขาพเจาไมเห็นสม เขาใจวาจะเปน
หญาที่ใชเปนประโยชนได เชนปรือออแขมเปนตน. ดินเหนียวนั้น
สําหรับใชฉาบฝาฉาบพื้นก็ได. ของเหลานี้ มีผูถวายก็ดี สงฆแสวงหา
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มาเองก็ดี เพื่อใชทํากุฎี หรือเปนของขึ้นอยูกับที่ บํารุงไวใชการเชน
นั้น จัดเปนครุภัณฑ ไมไดหมายเอาเถาวัลยและหญาอันขึ้นรกวัด
ที่สงฆไมไดหวงหามเอาไว. ของเครื่องใชนั้น ของทําดวยไม เชน
หีบ ตู ชั้ว เปนตัวอยาง. ของทําดวยดินเผานั้น เชน ไห โอง
อาง เปนตัวอยาง. เครื่องถวย เครื่องแกว อันเปนของมีขึ้นใน
ภายหลัง สงเคราะหเขาในของทําดวยดิน หมวดนี้ นาจะแยกเปน ๒
เครื่องสัมภาระหมวด ๑ เครื่องใชหมวด ๑.
การจัดหมวดเชนนี้ มาในบาลี ถาจะจัดเอาตามความพอใจ
ของขาพเจา ๆ จะจัดอยางนี้ :หมวดที่ ๑ ที่ดินของปลูกสรางรวม ๒ หมวดขางตน เปน
๓ สิ่ง.
หมวดที่ ๒ ของที่เปนตัวเสนาสนะ ๔ สิง่ มีเตียงเปนตน.
หมวดที่ ๓ ภาชนะโลหะ ๔ สิ่ง กับเครื่องไมเครื่องดิน รวม
เปน ๖ สิ่ง.
หมวดที่ ๔ เครื่องมือ ๖ สิ่ง มีมีดโตเปนตน.
หมวดที่ ๕ เครื่องสัมภาระ ๖ สิ่ง มีเถาวัลยเปนตน.
ถาไมยอมใหเลื่อนลําดับ หมวดที่ ๓ เปนเครื่องโลหะ รวม
ทั้งภาชนะโลหะและเครื่องมือเปน ๙ สิ่ง, หมวดที่ ๔ เครื่องสัมภาระ
คงเดิม หมวดที่ ๕ เครื่องไมเครื่องดิน.
การหามไมใหสละไมใหแจกครุภัณฑนั้น หมายเอาสละใหแก
บุคคล และแจกแกกันเอง ทําใหขาดตัว จะจําหนายของที่เลวแลก
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เปลี่ยนเอาของที่ดี เชนจะจําหนายเครื่องดินหลายสิ่ง จัดหาเตียง
ตั่งแมนอยสิ่งไปอยู. อีกอยางหนึ่ง จะจึงหนายของไมเปนอุปการะ
เพื่อของเปนอุปการะ อันเปนครุภัณฑดวยกันเห็นวาได แตจะ
จําหนายเพื่อของเปนลหุภัณฑเอามาแจกกันไมได เวนไวแตสมัย
ขาวแพงอดอยาก ทานอนุญาตใหจําหนายของที่เลว ๆ เพื่ออาหาร
ดวยปรารถนาจะอยูรักษาเสนาสนะที่ดี. การจําหนายครุภัณฑเพื่อประโยชนสงฆอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวมานี้ เรียกวาผาติกรรม ทรงอนุญาต.
จะเอาที่ดินแลกเปลี่ยนกับที่ดินดวยกัน พรอมทั้งของปลูกสราง ณ ที่ดิน
นั้น ดวยเห็นวาไดประโยชนฝายสงฆ ทานอนุญาตไวในอรรถกถา.
เสนาสนะในวัดราง ที่เปนสังหาริมะ เชนเตียงตั่ง ภิกษุจะ
ขนเอามา ที่เปนอสังหาริมะ เชนบานประตู บานหนาตาง จะรื้อเอา
มาใชสอยหรือประกอบเขาในวัดอื่น ดวยความเปนของสงฆเหมือน
กัน ทานอนุญาต ถาเอามาใชเปนสวนบุคคล และวัดรางนั้นกลับ
ตั้งใหม ทานกลาววาควรใหคืน.
ที่กัลปนา คือที่นาที่สวนและที่อยางอื่นอีก อันทายกผูเจาของ
บริจาคไวเพื่อเปนคาปจจัยบํารุงสงฆ เชนเรียกในบัดนี้วาที่ธรณีสงฆ
ในบาลีแสดงครุภัณฑ ไมไดกลาวถึง แตในบาลีเภสัชชขันธกะ
กลาวไวแตไมชัดความดังนี้ พืชของบุคคลอันเพาะปลูกในพื้นที่
ของสงฆ เจาของพึงใหสวนแลวบริโภค นี้ก็ไดแกที่นาหรือที่สวน
มีคนเชาถือ เสียคาเชาใหแกสงฆ. ที่กลั ปนานี้ อนุโลมเขาในบท
อารามวัตถุ เปนครุภัณฑ. ของอันเกิดขึ้นในที่นั้นหรือจะเรียกวาคาเชา
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ก็ตาม ที่ทายกผูถวายไมไดกําหนดเฉพาะปจจัย ตองการดวยปจจัย
อยางใด จะนอมไปเพื่อปจจัยอยางนั้น ควรอยู ทีท่ ายกผูถวาย
กําหนดเฉพาะเสนาสนปจจัย ตองนอมเขาไปในเสนาสนะเทานั้น.
ถาไวยาวัจกรสงฆดูแลทําที่กัลปนานั้นเอง ไมไดใหมีผูเชาถือ จาย
ผลประโยชนอันเกิดในที่นั้น ใหแกผูทําผูรักษาตามสวนไดอยู. ผูทํา
ผูรักษามีกรรมสิทธิ์ในของอันเกิด ณ ที่นั้น เทาสวนอันตนจะพึงได.
อีกฝายหนึ่ง ในบาลีเภสัชชขันธกะนั้นเองกลาววา พืชของสงฆเพาะ
ปลุกในที่ของบุคคล พึงใหสวนแลวบริโภค นาจะไดแกการที่ไวยาวัจกรสงฆเชานาหรือสวนของคนอื่นทําเปนของสงฆ เชนนี้ ทานยอม
ใหจายผลประโยชนของสงฆใหเปนคาเชาคาถือแกเจาของที่. การเชนนี้
ยังไมเคยไดยินวามีสักรายหนึ่ง มีแตบุคคลเชาที่ของสงฆทั้งนั้น.
ของเจดีย
ของชนิดนี้ ไดแกของที่ทายกถวายเพื่อบูชาเจดีย เชนของเขา
ถวายพระแกวมรกต และถวายพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลก. ที่
มาแหงของเจดีย มีบาลีวิภังคแหงสิกขาบทวาดวยการนอมลาภสงฆ
เปนอยางสูง เชื่อวาไมมีในครั้งพุทธกาล นาจะเกิดมีขึ้นเมื่อภายหลัง
ลงมา ในเวลามีเจดียศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาขึ้นแลว. ของเจดีย
มีวิภาคเปนอยางไร ทานหาไดกลาวไวไม นอกจากใหถือแยกเปน
สวนเฉพาะของเจดียหนึ่ง ๆ ดุจเดียวกับของสงฆหมูหนึ่ง ๆ และ
หามมิใหนอมลาภของเจดียหนึ่งไปเพื่อเจดียหนึ่ง ที่ปรับโทษ ที่ปรับโทษเปน
ทุกกฏ. ดูเหมือนจะพอเทียบเคียงกันไดกับของสงฆ ที่จําแนกเปน
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ลหุภัณฑและครุภัณฑ สวนลหุภัณฑ เชนน้ํามัน ใชตามบูชา ที่
เปนอาหาร ใหแกผูรักษา ก็ควร. ที่เปนครุภัณฑ ควรเก็บรักษาไว
หรือพึงจําหนายเพื่อผาติกรรม ถือเอาของเปนครุภัณฑดวยกัน ที่
ถาวรกวาหรือที่เปนประโยชนกวา หรือเพื่อปฏิสังขรณเจดียนั้นหรือ
ถาวรวัตถุเนื่องดวยเจดียนั้น. ผลประโยชนอันเกิดขึ้นในที่กัลปนา
พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในของสงฆ.
ของบุคคล
ของชนิดนี้ ไดแกของที่ทายกถวายแกภิกษุเปนสวนตัว หรือ
ภิกษุแสวงหาไดมา และถือเอาเปนสวนตัว แมของที่สงฆแจกใหตก
เปนสิทธิแกภิกษุแลว ชือ่ วาเปนของบุคคลเหมือนกัน ภิกษุผูเจาของ
มีสิทธิ์ในอันสละหรือแจกไดตามชอบใจ มีขอที่จะพึงระวังแตเพียง
ไมทําศรัทธาไทยใหตกเสียเปลา. ภิกษุควรมีของเชนไรเปนสวนของ
ตนได พึงรูแจงในกัณฑที่ ๑๒ ที่วาดวยบริขารบริโภคนั้นเถิด.
เพราะบาลีวา ทรงอนุญาตเครื่องโลหะทั้งปวง ยกเครื่องประหาร,
ทรงอนุญาตเครื่องไมทั้งปวง ยกอาสันทิ บัลลังก บาตรไม เขียงเทาไม, เครื่องดินทั้งปวง เวนเครื่องเช็ดเทาอยางหนึ่งที่วาทําเปน
รูปฝกบัว เขาใจวาทําเปนตุม และกระเบื้องหมอที่หามไมใหใชแทน
บาตร ของอื่นที่ไมระบุหามไวแลวหรือไมอนุโลมแกของที่หาม ก็
อาจมีไดเปนสวนตนของภิกษุ. ในฝายของที่หามไมใหมีเปนสวนตน
นั้น แสดงไวชัดในบาลี ก็คือเงินทองและเครื่องประหาร หรือแม
อกัปปยบริขารดวย. เดิมดูเหมือนจะหามภัณทะที่ทําดวยโลหะโดย
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กําเนิด หรือโลหะที่ผสมซึ่งเรียกวาสําริด แตในบาลีกลาววา อยา
ใหสั่งสมของเชนนั้น แตมีบาลีที่ลบลางกัน ดังกลาวแลวขางตนวา
ทรงอนุญาตเครื่องโลหะทั้งปวงเวนเครื่องประหาร จะมีเครื่องโลหะ
อยางอื่นก็ได หรืออีกนัยหนึ่ง จะแปลความแหงบาลีตนวา หามไม
ใหสั่งสมเครื่องโลหะแลวเครื่องสําริดนั้น หมายความวา หามไมให
เก็บของเชนนั้นไวโดยฐานเปนของที่ตนเลน. สวนในบาลีพระสูตรที่
แสดงศีลของภิกษุกลาววา ภิกษุเวนจากการรับไรนาและที่ดินอยาง
อื่น เวนจากรับทาส สัตวพาหนะ คือ ชาง มา โค กระบือ
ปศุสัตวเปนตนวา แพะ แกะ ไก สุกร ที่สุดจนขาวเปลือก พระ
คันถรจนาจารยถือเอาความขอเหลานี้แสดงไวในพระวินัยวา ของ
เหลานี้ไมควรแกภิกษุ, รับ เปนอาบัติทุกกฏ อาบัติทุกกฏชนิดนี้
เรียกวาบาลมุตตกทุกกฏ แปลวาอาบัติทุกกกพนจากบาลี. อนึง่
เพราะบาลีในพระสูตรนั้นเองกลาววา ภิกษุเวนจากปาณาติบาต
เวนจากประโคมเครื่องประโคม เครือ่ งมือดักสัตวบก ดังสัตวน้ํา
และเครื่องประโคมตางชนิด ที่ทานจัดวาเปนอนามาส เปนของ
ไมควรแกภิกษุดวยดุจกัน.
ภัณฑะของภิกษุก็ดี ของสามเณรก็ดี เจาของตายแลว สงฆ
เปนเจาของ คือตกเปนของมรดกแกสงฆ. ในของเหลานั้น บาตร
จีวร ทรงอนุญาตเพื่อใหแกภิกษุผูพยาบาลไข ของที่เปนลหุภัณฑ
อันเหลือใหแจกกัน สามเณรผูพยาบาล ก็พึงใหไดรับสวนแจกเสมอ
ภิกษุ ของที่เปนครุภัณฑใหตั้งไวเปนของสงฆ. โดยนัยนี้ ภิกษุ
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ผูอาพาธหนัก ปรารถนาจะใหภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเปนผูรับมรดกของ
ตน จึงตองมอบใหเปนสิทธิ์แกภิกษุรูปนั้นในเมื่อตนยังมีชีวิต. นี้
แปลกจากธรรมเนียมทําพินัยกรรมในฝายคฤหัสถ หนังสือพินัยกรรม
อันเจาทรัพยทํานั้น แสดงความประสงคของเจาทรัพยวา เมื่อ
มรณะแลว ใหของที่ระบุชื่อไวนั้นหรือทั้งมวล ไดแกคนชื่อนั้น
คนเดียวหรือหลายคน เจาทรัพยยังไมตาย ของในพินัยกรรมยังเปน
ของเจาทรัพย เขาอาจทําพินัยกรรมใหมลางพินัยกรรมเกา. ใน
พระวินัย หากภิกษุจะทําพินัยกรรมเชนนั้นแลวมรณะลง มรดก
ตองตกเปนของสงฆ ภิกษุผูถือพินัยกรรมจะรับเอาไมได. เพราะ
เหตุนั้น ผูอาพาธจึงตองมอบใหเปนสิทธิ์แกผูรับ แตเมื่อใหเปนสิทธิ์
เชนนี้แลว แมหายเจ็บ ของนั้นคงเปนของผูรับ เจาของเดิมไมมี
สิทธิ์ในอันจะยกใหผูอื่นอีก. แตขอนี้ก็ไมขัดอะไร ผูรับคงบอก
คืนใหเองดวยสามีจิปฏิบัติ. พระบัญญัติในเรื่องมรดกของภิกษุผูถึง
มรณะอยูขางจะตึงจัด การปฏิบัติในของสงฆก็ไมดีพอจะใหภิกษุเอง
แลเห็นประโยชน การทําฌาปนกิจในภายหลัง ก็เปนภาระของผู
จะทํา เพราะเหตุเหลานี้ มีภิกษุนอยทีเดียวผูปลงใจใหมรดกแกสงฆ
มีแตยกใหแกผูอื่นเปนพื้น หากจะตกเปนของสงฆ ก็เปนเพราะยังไม
ทันไดมอบใหแกผูอื่น หรือไดมอบแลว แตไมถกู ระเบียบ ไมเปน
อันมอบ. การมอบใหดวยมีปริกัปวา ถาตายแลว ใหของเหลานี้ตก
เปนของผูนั้น หรือวาผูนั้นจงถือเอาของเหลานี้เมื่อตายแลว เชนนี้
ไมจัดวามอบใหเปนสิทธิ์ในเวลายังเปนอยู ตอมอบใหดวยโวหาร
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เปนปจจุบันกาลไมมีปริกัปวา ฉันใหบริขารทั้งปวงนี้แกเธอ หรือ
ระบุชื่อพัสดุดวยก็ตาม จึงเปนอันใหเปนสิทธิ์. การใหกันเชนนี้ใน
เวลาใกลตาย เรียกวาปลงบริขาร. ขาพเจาไดเคยพบเรื่องมา
ภิกษุผูอาพาธ บอกปลงบริขารแกคนหนึ่ง แตไมถูกระเบียบ จําเปน
ตองตัดสินวาไมเปนอันปลง แตขาพเจาผูตัดสินเอง ตองชวยออก
คาปลงศพผูมรณะดวยความสงสาร.
ในบัดนี้ กฎหมายแผนดิน ยังอุดหนุนพระวินัยอยู คือ หาม
ไมใหคฤหัสถฟองเอามรดกภิกษุ ไมเชนนั้น ตางวามีภิกษุทําพินัยกรรมยกมรดกใหแกผูใดผูหนึ่ง แลวมรณะลง ตามพระวินัย
มรดกตกเปนของสงฆ แตทางอาณาจักร พินัยกรรมนั้นฟงได เมื่อ
ถึงศาล ก็จะตองเปนไปตามกฎหมายแผนดิน ถาเขาใจพระบัญญัติ
หยอนลงมาสักหนอย เพียงวาเจาทรัพยทําพินัยกรรมเชนนั้นก็ดี ได
บอกมอบแตไมถูกระเบียบก็ดี ชื่อวาไดแสดงความปรารถนาของตน
ในอันยกทรัพยใหแกผูนั้น ถือเอาเปนฟงได เชนนี้จะเขากันไดกับ
กฎหมายแผนดิน และจะไมตองประดักประเดิดในอันลงสันนิษฐานวา
เปนอันปลงหรือไมเปนอันปลง. ถาสงฆรับมรดก การทําฌาปนกิจ
เปนภาระของสงฆไดจะดี และในกรณียะเชนนี้ ใหจายมรดกของเธอ
ออกทําไดดวย เหลือเทาไรจึงเปนของสงฆยิ่งดี.
ภัณฑะของภิกษุผูหลีกไปอื่นก็ดี ผูสึกแลวก็ดี เจาของทอด
ทิ้งไวดวยไมไดหวงหาม ตนเปนของสงฆ เทียบตามของปลูกสราง
ซึ่งเรียกวานวกรรม ภิกษุทําเสร็จแลว หลีกไปอืน่ ก็ดี สึกเสียก็ดี
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ตกเปนของสงฆ.
ภัณฑะของบุคคล คือที่เปนสวนตัวของภิกษุ ทรงอนุญาตให
ถือวิสาสะกันได แตการถือวิสาสะนั้น ตองถูกลักษณะ จึงจะ
เปนอันถือเอาดวยดี. ลักษณะถือวิสาสะมาในบาลี มีองค ๕ คือ
เปนผูเคยไดเห็นกันมา ๑ เปนผูเคยคบกันมา ๑ ไดพูดกันไว ๑ ยังมี
ชีวิตอยู ๑ รูว า ของนั้นเราถือเอาแลวเขาจักพอใจ ๑ ในอรรถกถา
แยกองคที่ ๑ องค ๒ และองคที่ ๓ ออก เอาแตอยางหนึ่งคงเปน ๓.
ขอนี้ถูก. เพื่อนคบสนิทมากกวาเพื่อนเห็น เมื่อถือวิสาสะของเพื่อน
เห็นไดแลว ถือวิสาสะของเพื่อคบก็ได. อนึ่ง ถาสัทธิวิหาริกอยู
ในสํานักอุปชฌายะ แตทานไมไดสั่งอนุญาตไว จะถือวิสาสะใน
ทาน เอาเทียนสักเลมหนึ่ง หรือไมขีดไฟสักกลักหนึ่ง จะไดหรือ
ไมได ถาได การถือวิสาสะรายนี้ไมตองเกี่ยวกับองคคือไดพูดกัน
ไว. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปพักอยูในสวนของเขาผูมิใชเพื่อนเห็น
เจาของสวนปวารณาวา จะฉันผลไมอยางใดอยางหนึ่งก็นิมนต ภิกษุ
จะถือวิสาสะในเจาของสวนไดหรือไม ถาได การถือวิสาสะรายนี้
ไมตองเกี่ยวกับองค ๒ ขางตน เปนอันแลเห็นชัดวาแยก ๓ องคขาง
ตันเอาแตอยางหนึ่งนั้น ชอบแกเหตุ. เหตุนั้น ลักษณะถือวิสาสะพึง
เขาใจอยางนี้ : เปนผูเคยเห็นกันมาหรือเปนผูเคยคบกันมา หรือได
พูดกันไว อยางใดอยางหนึ่ง นับเปนองค ๑ รูวาถือเอาแลวเขาจัก
พอใจเปนองค ๑ เขายังเปนอยูเปนองค ๑ แมเปนบุคคลตองลักษณะ
แลว แตภัณฑะของเขาที่ตองการนั้น เปนของที่เขารัก หรือมีราคม
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ถือเอาแลว เขาจักโทมนัสหรือเสียดาย จักเกิดขัดใจกันขึ้น เชนนี้
ไมควรถือเอา. และจะถือวิสาสะ ตองถือเอาในเวลาเจาของยังมี
ชีวิตอยู ของภิกษุผูถึงมรณะแลว ตกเปนของสงฆ ถือวิสาสะไม
ขึ้น แมของคฤหัสถผูตายแลว ก็ตกเปนมรดกแกผูอื่นไป ถือเอาโดย
วิสาสะไมไดเหมือนกัน. การถือเอาโดยวิสาสะ ทานไมจัดเปน
อวหารในอทินนาทานสิกขาบท ดังมีแจงในอนาปตติวาร แตถาถือ
เอาโดยอาการไมถูกลักษณะแลว ชอบแตจะคืนใหเจาของ. ภิกษุผูจะ
ถือวิสาสะเอาภัณฑะแหงคนอื่น พึงปฏิบัติใหถูกตองตามลักษณะนี้.
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กัณฑที่ ๒๑
วินัยกรรม
วิธแี สดงอาบัติ
อาบัติอันภิกษุแกลงตองแลว ทีแ่ กไขไมไดคือปาราชิก ผูตอง
พึงปฏิญญาแลว ละเพศภิกษุเสีย หรือสงฆพึงใหนาสนะเสียจากเพศ
ภิกษุ ที่ยังแกไขได ตองทําคืนดวยประการในประการหนึ่ง. วิธีทํา
คืนครุกาบัติ คือสังฆาทิเสส ยังจักไมกลาวถึงในเลมนี้ เพราะไม
สําเร็จดวยเจาตัวเอง จะตองไดรับแนะนําของทานผูรู จักกลาว
ในที่นี้เฉพาะวิธีแสดงลหุกาบัติ.
ภิกษุผูแกลงตองอาบัติ และปกปดไว และถึงอคติ เพราะ
เหตุตนบาง เพราะเหตุผูอื่นบาง ไดชื่อวาอลัชชี แปลวา ผูไมมี
อาย เหตุดังนั้น อาบัติที่ไมจําจะตอง ก็อยาตอง ที่ตองแลวก็ควร
ทําคืนเสีย.
การแสดงลหุกาบัตินั้น ก็คือเปดเผยโทษของตนแกภิกษุอื่น
มีวิธีจะพึงทํากลาวไวในบาลีอุโบสถขันธกะคัมภีรมหาวรรควา ภิกษุ
ผูตองอาบัตินั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งแลว ทําผาหมเฉวียงบา
นั่งกระหยง ประณมมือกลาววา " อห อาวุโส อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ
อาปนฺโน ต ปฏิเทเสมิ " แปลวา " แนะเธอ ฉันตองอาบัติชื่อนี้
ฉันแสดงอาบัตินั้น. " ภิกษุผูรับพึงกลาววา " ปสฺสสิ " แปลวา " เธอ
เห็นหรือ ? " ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา " อาม ปสฺสามิ " แปลวา
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" เออ ฉันเห็น. " ภิกษุผูรับพึงกลาววา " อายตึ สวเรยฺยาสิ " แปล
วา " เธอพึงสํารวมตอไป " เพียงเทานี้ อาบัตินั้นไดชื่อวาแสดงแลว.
ถาสงสัยอยูในอาบัติบางอยาง ทานใหบอกอยางนี้ :- " อห อาวุโส
อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา เวมติโก ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ, ตทา
ต อาปตฺตึ ปฏิกฺกริสฺสามิ " แปลวา " แนะเธอ ฉันมีความสงสัย
ในอาบัติชื่อนี้ จักสิ้นสงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น. " ไมมี
คําสําหรับภิกษุผูรับบอกจะกลาววาอยางไร. ตามนัยนี้ อาบัตินั้น
แสดงในสํานักภิกษุรูปเดียว. ภิกษุผรู ับนั้น พึงเลือกเอาภิกษุผูรวม
สังวาส ทานหามไมใหแสดงในสํานักภิกษุตางสังวาส และผูถกู หาม
สังวาส สวนในนิสสัคคิยกัณฑคัมภีรมหาวิภังค กลาวใหเสียสละ
สิ่งของเปนนิสสัคคิยะแกสงฆก็ได แกคณะก็ได แกบุคคลก็ได. กลาว
วิธีเสียสละแกสงฆวา ใหภิกษุผูตองนิสสัคคิยะนั้น เขาไปหาสงฆ ทํา
ผาหมเฉวียงบา นั่งกระหยง ประณมมือ กลาวคําเสียสละตามแบบ
ซึ่งทานวางไว แลวใหแสดงอาบัติ ใหภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดสามารถ
รับอาบัติ. โดยนัยนี้ การเสียสละ ทําแกสงฆ สวนการแสดงอาบัติ
ทําในสํานักบุคคล ที่ตองทํานอกหัตถบาสสงฆ. แตไดพบแบบที่ทาน
วางไวในอรรถกถา เปนคําสําหรับสมมติตนรับอาบัติวา " สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ, อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อาปตฺตึ สรติ วิวรติ
อุตฺตานีกโรติ เทเสติ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺตึ ปฏิคฺคณฺเหยฺย " แปลวา " ทานเจาขา ขอสงฆ
จงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีชื่อนี้ ผูนี้ ระลึก เปดเผย ทําใหตื้น แสดง
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อาบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาขอรับอาบัติ
ของภิกษุผูมีชื่อนี้. " เชนนี้ อาบัตินั้นแสดงและรับในสํานักสงฆ ถือ
เอาความวา ทําในหัตถบาสสงฆ เมื่อมีวิธีทํางายกวา ใครเลยจะ
ปรารถนาทําโดยวิธีที่ยาก แมการเสียสละของเปนนิสสัคคิยะก็เชนกัน
คงหันลงเสียสละแกบุคคล การแสดงอาบัติในสงฆ จะพึงมีเฉพาะ
เมื่อเสียสละของเปนนิสสัคคิยะ ที่กําหนดใหทําแกสงฆกระมัง.
คําแสดงอาบัตินั้น ที่ใชอยูบัดนี้ ตามโคลงในอุโบสถขันธกะ
แตเพิ่มบทอาลปนะเขาบาง เติมคําปฏิญญาเขาบาง ตางวา ภิกษุตอง
อาบัติปาจิตติยะตัวหนึ่ง เธอแสดงในสํานักภิกษุผูออนกวา พึงวา
อยางนี้ :- " อห อาวุโส ปาจิตฺติย อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทเสมิ. "
ผูรับพึงวา " ปสฺสถ ภนฺเต " ผูแสดงพึงวา " อาม อาวุโส ปสฺสามิ "
ผูรับพึงวา " อายตึ ภนฺเต สวเรยฺยาถ " แปลโดยนัยดังกลาวแลว
ผูแสดงพึงวา " สาธุ สุฏ ุ อาวุโส สวริสฺสามิ " แปลวา " ดีละ
เธอ ฉันจะทําสํารวมดวยดี. "
อาบัติที่ตองอยางเดียวกัน เชน อติเรกจีวรหลายผืนลวง ๑๐
วัน เปนนิสสัคคิยปาจิตติยะเฉพาะผืน เรียกวา อาบัติมีวัตถุเดียว
กัน มีชื่อเดียว ประมวลแสดงในคราวเดียวกันได ใชบทวา
" สมฺพหุลา แปลวา " มากหลาย " วาดังนี้ :- " อห อาวุโส
สมฺพหุลา นิสฺสคฺคิยาโย ปาจิตฺติยาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน ตา
ปฏิเทเสมิ. " อาบัติเฉพาะ ๒ ตัวใช " เทฺว " แปลวา " ๒ " แทน
" สมฺพหุลา. " ตั้งแต ๓ ตัวขึ้นไปจึงใชวา " สมฺพหุลา. "
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อาบัติชื่อเดียวกัน แตตางเรื่อง เชนตองทุกกฏ เพราะไม
สํารวมจักษุก็มี เพราะไมเปนไข กั้นรมเขาบานก็มี เพราะนั่งเบาะ
ภายในยัดนุนก็มี เชนนี้ เรียกวามีวัตถุตางตน ประมวลแสดงดวย
กันได ใชบทวา " นานาวตฺถุกาโย " แปลวา " มีวัตถุตางกัน "
วาดังนี้ :- " อห อาวุโส สมฺพหุลา นานาวตฺถุกาโย ทุกกฺ ฏาโย
อาปตฺติโย อาปนฺโน ตา ปฏิเทเสมิ. " ถาลวง ๒ เรื่อง จํานวน
อาบัติก็ ๒ ใช " เทฺว นานาวตฺถุกาโย. " จํานวนอาบัติมากกวา
ใช " สมฺพหุลา นานาวตฺถุกาโย " เหมือนกัน. อาบัตทุพภาสิต
แมวัตถุที่ยกขึ้นกลาวลอตางกัน ทานวากําเนิดเปนอยางเดียวกัน ไม
มีตางวัตถุ ใหแสดงอยางแบบอาบัติมาก วัตถุเดียวกัน.
การแสดงอาบัติ ไมมีชัดวา ผูแสดงจะตองบอกวัตถุแกผูรับ
แตเพราะมีหามไมใหแสดงและรับสภาคาบัติ ไดความวา ตองบอก
วัตถุดวย เวนไวแตแสดงในสํานักภิกษุผูแสดงอาบัติแลวใหม แม
อยางนั้น อาบัติที่เปนขอเปนงอ ก็ควรจะบอกวัตถุดวย จะไดเปน
ปฏิบัติอันสมควร.
อาบัติวัตถุเดียวกัน ภิกษุตองเหมือนกัน เรียกวา สภาคาบัติ
แปลวา อาบัติมีสวนเสมอกัน หามไมใหแสดง หามไมใหรับ ให
แสดงในสํานักภิกษุอื่น ถาสงฆตองสภาคาบัติทั้งนั้น ทานใหสงภิกษุ
รูปหนึ่งไปแสดงในที่อื่น ภิกษุอันเหลือจึงแสดงในสํานักเธอ หรือ
ขอแสดงกันตอไป ไดเชนนี้เปนการดี ถาไมได ถึงวันอุโบสถ ทานให
สวดประกาศความขอนั้นในสงฆ ตามแบบอันแสดงไวแลวในกัณฑ
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ที่ ๑๗ เรื่องอุโบสถ ครัน้ สวดประกาศอยางนั้นแลว ทําอุโบสถได.
หากจะมีภิกษุแสดงและรับสภาคาบัติดวย ทานยอมวาอาบัตินั้น
เปนอันแสดงแลว แตปรับทุกกฏเพราะแสดงแกผูแสดง และปรับ
ทุกกฏเพราะรับแกผูรับ.
อาบัตินั้น ทานใหแสดงโดยควรแกชื่อ แกวตั ถุ แกจํานวน
แสดงผิดชื่อ ใชไมได ผิดวัตถุและผิดจํานวน ขางมากแสดงเปนนอย
ใชไมได ขางนอยพลั้งเปนมาก เชนอาบัติตัวเดียวหรือ ๒ ตัว แสดงวา
" สมฺพหุลา " วัตถุเดียว แสดงวา " นานาวตฺถุกาโย " ใชได. อาบัติ
ตางชื่อ ไมใหประมวลแสดงในคราวเดียวกัน. อนึ่ง ทานใหแสดง
ทีละรูป หามไมใหแสดงพรอมกันหลายรูปในสํานักภิกษุผูเดียว ขอนี้
เปนไมไดอยูเอง เพราะอาบัติที่แสดงยอมตางกัน และทานหามไมให
แสดงในสํานักภิกษุ ๔-๕ รูปผูอยูนอกสีมา นี้แปลวา จะทําเปนการ
สงฆไมได.
ในลําดับนี้ จักแสดงแบบใชคําบาลีไวสําหรับภิกษุผูไมรูบาลี.
อาบัติตัวเดียว ออกชื่อวา " ถุลฺลจฺจย อาปตฺตึ, นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย อาปตฺตึ, ปาจิตฺติย อาปตฺตึ, ทุกฺกฏ อาปตฺตึ, หรือ
ทุพฺภาสิต อาปตฺตึ " ตามชื่อของอาบัติ.
อาบัติหลายตัว ออกชื่อวา " ถุลฺลจฺจยาโย อาปตฺติโย,
นิสฺสคฺคิยาโย ปาจิตฺติยาโย อาปตฺติโย, ปาจิตฺติยาโย อาปตฺติโย,
ทุกฺกฏาโย อาปตฺติโย, ทุพฺภาสิตาโย อาปตฺติโย " ตอ " เทฺว "
หรือ " สมฺพหุลา " เฉพาะอาบัติมีวัตถุเดียว. ตอ " นานาวตฺถุกาโย

นักธรรมโท - วินัยมุข เลม ๒ - หนาที่ 159

เฉพาะอาบัติมีวัตถุตางกัน.
คําสําหรับผูแกกวาวา " อาวุโส, ปสฺสสิ, สวเรยฺยาสิ. "
คําสําหรับผูออนกวาวา " ภนฺเต, ปสฺสถ, สฺวเรยฺยาถ. "
ขาพเจาขอแสดงมติไวในที่นี้วา แบบแสดงอาบัติที่ใชกันอยูนี้
เขาใจวา ประกอบตามบาลีในอุโบสถขันธกะนั้น แตชื่ออาบัติ
เหลานั้นเปนนามศัพท ใชคงตามลิงค เชนในปาติโมกขวา " นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย " และ " ปาจิตฺติย " ในวิภังคและขันธกะวา " อาปตฺติ
ถุลลฺ จฺจยสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส " แปลวา ตองถุลลัจจัย ตอง
ทุกกฏ นาจะประกอบคําแสดงวา " อห อาวุโส ปาจิตฺติย อาปนฺโน
ต ปฏิเทเสมิ " หรือ " อห อาวุโส สมฺพหุลานิ นานาวตฺถุกานิ
ปาจิตฺติยานิ อาปนฺโน ตานิ ปฏิเทเสนิ. " ในบาลีอโุ บสถขันธกะ
นั้นจะใชคําเปนกลาง จึงวางแบบวา " อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ " เมื่อ
ระบุชื่อ ควรใชตามลิงคของชื่อ.
อาบัติปาฏิเทสนียะ มีคําแสดงในบาลีปาติโมกขไวชัดวา
" คารยฺห อาวุโส ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต
ปฏิเทเสมิ " แปลวา " แนะเธอ ฉันตองแลวซึ่งธรรมนาติเตียน ไม
สบาย ควรจะแสดงคืนเสีย ฉันแสดงคืนซึ่งธรรมนั้น. " ปาฏิเทสนียะ
นี้ ไมใชปากทางสําหรับจะตอง คําแสดงจึงไมเปนแบบที่ใชกัน.
ภิกษุผูตองอาบัติแลว ไมยอมรับวาเปนอาบัติ เรียกโดยโวหาร
วินัยวา ไมเห็นอาบัติ หรือยอมรับวาเปนอาบัติ แตไมแสดง เรียก
วา ไมทําคืนอาบัติ ใน ๒ อยางนี้ ทรงอนุญาตใหสงฆลงโทษ
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ทําอุกเขปนียกรรม ยกภิกษุนั้นเสียจากสังวาสและรวมกินรวมนอน
ภิกษุนั้นไดชื่อวา " อุกฺขติ ฺตโก " แปลวา ผูอันสงฆยกเสียแลว
ภิกษุใดสมาคมดวย ตองปาจิตติยะดวยสิกขาบทที่ ๙ แหงสัปปาณวรรค แหงปาจิตติยกัณฑ ตอเมื่อภิกษุนั้นยอมเห็นอาบัติ หรือยอม
ทําคืนอาบัติแลว สงฆจึงสวดประกาศระงับกรรมนั้น ยอมใหเขาหมู
เปนภิกษุปกติตามเดิม.
อธิษฐาน
บริขารบางอยางที่ทรงอนุญาตใหมีสําหรับตัวภิกษุ และหาม
ไมใหมีของเชนนั้นเกินจํานวน หรือเกินวันที่กําหนดไว บริขาร
เชนนี้ ภิกษุจะเอาไวใชสําหรับตัว ตองอธิษฐาน แปลวา ตั้งเอาไว.
บริขารที่ระบุชื่อใหอธิษฐานนั้น คือ สังฆาฏิ อุตตราสงค อันตรวาสก รวมเขาเปนไตรจีวร อธิษฐานตามชื่ออยางละผืน บาตร
อธิษฐานไดใบเดียว ผาปูนั่ง เรียกนิสที นะ อธิษฐานไดผืนเดียว
ผาปูนอนเรียกวาปจจัตถรณะ ผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก เรียกมุขปุญฉนะ
ผาใชเปนบริขาร เชนผากรองน้ํา ถุงบาตร ยาม ผาหอของ เรียก
ปริกขารโจละ ไมมีจํากัดจํานวน ตามแตจะพอ เหลานี้เปนของ
ทรงอนุญาตใหอธิษฐานเอาไวใชไดเนืองนิตย ผาปดฝหรือปดแผล
ทรงอนุญาตใหอธิษฐานไวใชในคราวอาพาธเปนอยางนั้นผืนหนึ่ง ผา
อาบน้ําฝน ทรงอนุญาตใหอธิษฐานไวใชในฤดูฝน ๔ เดือนผืนหนึ่ง
พนจากเขตแลว ตองเลิกเสียทั้ง ๒ อยาง. บริขารที่มีจํากัด
ประมาณ [ ไมชัดแตอันตรวาสก ] อธิษฐานไดผืนเดียว ที่ไมจํากัด
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ประมาณ อธิษฐานไดหลายผืน นี้เปนความสังเกตเห็นของขาพเจา.
คําอธิษฐานบริขารสิ่งเดียว แสดงสังฆาฏิเปนตัวอยางวา
" อิม สงฺฆาฏึ อธิฏามิ " แปลวา " เราตั้งเอาไวซึ่งผาสังฆาฏิผืนนี้ "
หรือวา " เราตั้งเอาไวซึ่งผาผืนนี้เปนสังฆาฏิ. " อธิษฐานบริขารชื่อ
อื่นยกบทวา " สงฺฆาฏึ " เสีย เปลี่ยนตามชื่อดังนี้ :อุตตฺราสงฺค
สําหรับ
อุตตราสงค
อนฺตรวาสก
"
อันตรวาสก
นิสที น
"
ผานิสีทนะ
กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ "
ผาปดฝ
วสฺสิกสาฏิก
"
ผาอาบน้ําฝน
ปจฺจตฺถรณ
"
ผาปูนอน
มุขปฺุฉนโจล
"
ผาเช็ดหนา, เช็ดปาก
ปริกฺขารโจล
"
ผาเปนบริขาร
คําอธิษฐานผาหลายผืนควบกัน แสดงผาปูนอนเปนตัวอยางวา
" อิมานิ ปจฺจตฺถรณานิ อธิฏามิ " แปลวา " เราตั้งเอาไวซึ่งผา
ปูนอนเหลานี้ " หรือวา " เราตั้งเอาไวซึ่งผาเหลานี้เปนผาปูนอน. "
อธิษฐานผาชื่ออื่น ยกบทวา " ปจฺจตฺถรณานิ " เสีย เปลี่ยนเปน
" มุขปฺุฉนโจลานิ " สําหรับผาเช็ดหนาเช็ดปาก, " ปริกฺขารโจลานิ "
สําหรับผาเปนบริขาร.
อธิษฐานมี ๒ คือ อธิษฐานดวยกาย ๑ อธิษฐานดวยวาจา ๑.
อธิษฐานดวยกายนั้น เอามือจับหรือลูบบริขารที่จะอธิษฐานนั้นเขา
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ทําความผูกใจตามคําอธิษฐานขางตน. อธิษฐานดวยวาจานั้น คือ
ลั่นคําอธิษฐานนั้น ไมถกู ของดวยกายก็ได แจกออกไปเปน ๒
อธิษฐานในหัตถบาส ๑ อธิษฐานนอกหัตถบาส ๑. ของอยูภายใน
๒ ศอกคืบ หรือศอก ๑ ในระหวาง พึงใชอธิษฐานในหัตถบาส ลั่น
วาจาตามแบบนั้น. ของอยูหาง พึงใชอธิษฐานนอกหัตถบาส ลั่น
วาจาตามแบบนั้น. แตเปลี่ยนบทวา " อิม " เปน " เอต " เปลี่ยน
บท " อิมานิ " เปน " เอตานิ " แปลวา นั่น.
เมื่อจะอธิษฐาน ถาบริขารที่กําหนดใหมีแตสิ่งเดียว ของ
เดิมมีอยู เปนแตตองการจะเปลี่ยนใหม ตองเลิกของเดิมเสียกอน.
ยกเลิกบริขารเดิมเสีย เรียกวา ปจจุทธรณ หรือถืออธิษฐาน
มีแบบวางไว แสดงสังฆาฏิเปนตัวอยางวา " อิม สงฺฆาฏึ ปจฺจุทฺธรามิ "
แปลวา " เรายกเลิกผาสังฆาฏิผืนนี้. " ยกเลิกบริขารอื่น พึงเปลี่ยนตาม
ชื่อ ถาเปนบริขารที่ใชนุงหม พึงยอมใหไดสี และทําพินทุตาม
แบบอันกลาวแลวในสิกขาบทที่ ๘ แหงสุราปานวรรคในปาจิตติยกัณฑ
แลวจึงอธิษฐาน. คําพินทุวา " อิม พินฺทุกปฺป กโรมิ " แปลวา
" เราทําหมายดวยจุดนี้. "
ขาพเจาไดรับบอกเลามาวา ภิกษุบางพวก ใชอธิษฐาน
อติเรกจีวรเปนบริขารโจล ไมใชวิกัป และไดรับวินิจฉัยของทาน
พระจันทรโคจรคุณ [ จนฺทรสี ยิ้ม ] เจาวัดมกุฏกษัตริยาราม พระ
อาจารยของขาพเจาวา ผาที่จะใชอธิษฐานเปนบริขารโจลได ตอง
ไมใชของใหญถึงกับนุงหมได ทานวินิจฉัยดังนี้ ตรมตามแบบผา
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เปนบริขารแท. ขอที่ภิกษุอธิษฐานอติเรกจีวรเปนบริขารโจลนั้น
ขาพเจาเห็นไมถูกตามแบบ ผานุงหมที่เรียกวาบริขารได มีแตไตรจีวรกับผาปดฝผาอาบน้ําฝน สวนผาบริขารโจลนั้น เปนของเชน
ผากรองน้ํา ถุงบาตรและยาม ถาใชได ความตางแหงผาไตรจีวร
กับผาบริขารโจล ก็หามีไม สูใชวิธีวิกปั ไมได. มติของขาพเจาวา
ผาอันจะอธิษฐานเปนผาปูนอนก็ดี เปนผาบริขารโจลก็ดี ตองเปน
ของที่ไมใชนุงหม จึงอธิษฐานขึ้น ตัวอยาง ตางวาภิกษุรูปหนึ่ง
ถอนผาอุตตราสงคอันเกาเสีย อธิษฐานใหมแลว ไมคิดจะใชนุงหม
อีก อธิษฐานผาเกานั้นเปนเปนผาปูนอน เชนนี้เห็นอธิษฐานขึ้น ถายัง
จะใชนุงหม ควรวิกัปไวใชตามแบบ. ผาบริขารโจลก็นาจะเปน
เชนนั้น แตบริขารชนิดนี้ ไมใชของใหญ คําวินิจฉัยของพระ
อาจารยของขาพเจา จึงชอบแกเหตุ. ผาบริขารอยางอื่นจากผานุง
หม มีสีและดอกอันหามในผานุงหม ก็ใชได. ขอที่ใหอธิษฐานนั้น
ขาพเจาเขาใจวา เพงเอาผานุงหมได หรือรุมาจากผานุงหมอัน
เกาแลว.
บริขารอันภิกษุอธิษฐานโดยชื่ออันกลาวแลว ทานกลาววา
จะละอธิษฐานไปเพราะเหตุ ๙ ประการ คือ ใหแกผูอื่นเสีย ๑ ถูก
โจรแยงชิงเอาไปเสีย ๑ มิตรถือเอาโดยวิสาสะ ๑ เจาของหันไป
เพื่อความเปนคนเลว ๑ เจาของลาสิกขา ๑ เจาของทํากาลกิริยา ๑
เพศกลับ ๑ ถอนเสียจากอธิษฐาน ๑ เปนชองทะลุ ๑.
ขอที่วาหันไปเพื่อความเปนคนเลวนั้น ในนิทานตนบัญญัติแหง
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ปฐมปาราชิก ดูเหมือนหมายความวาสึก แตในทีน่ ี้มีลาสิกขาแลว
จึงหมายความวาขาดจากความเปนภิกษุดวยประการอื่น คือตองปาราชิก
หรือไปเขารีตเดียรถียทั้งเปนภิกษุ. ขอวาเพศกลับนั้น ทานหมาย
เอาวาบุรุษกลายเปนสตรี ดังมีเรื่องในวินีตวัตถุแหงปฐมปาราชิก
ที่ในบัดนี้ไมนาจะมีใครเชื่อ ถาจะวินิจฉัยใหควรแกเหตุ ตอง
แปลวาแปลงเพศ ไดแกภิกษุณีสิ้นความอาลัยในเพศภิกษุณี ถือ
เพศคฤหัสถเสีย. ถาภิกษุเปนเชนนั้นบาง จะตัดสินวาอยางไร ทาน
ตัดสินวายังคงเปนภิกษุอยูนั่นเอง. ฝายขาพเจาเห็นวา ถายังมีอาลัย
ในเพศภิกษุ ยังนับวาเปนอุปสัมบันได ถาสิ้นอาลัยแลว ถือเพศ
คฤหัสถไปอยูบานเสียเฉย ๆ ตางวาไมตองปาราชิกดวย ภายหลัง
หวนมาขอเขาหมู จะยอมใหเขาทีเดียวหรือ ถาไมยอม ก็เปนได
อยางภิกษุณีเหมือนกัน.
บัดนีจ้ ะวกกลาวการขาดอธิษฐานอีก. ในเหตุ ๙ ประการนั้น
เหตุที่ควรเปนประมาณมีอยู ๕ คือใหแกผูอื่น ๑ ถูกโจรชิงเอาไป
หรือลักเอาไป ๑ มิตรถือเอาดวยวิสาสะ ๑ ถอนเสียจากอธิษฐาน ๑
เปนชองทะลุ ๑.
เมื่อบริขารมีกําหนดใหอธิษฐานไดเฉพาะสิ่งเดียว เปนไป
เพราะเหตุ ๔ อยางนั้น อยางใดอยางหนึ่ง อธิษฐานของใหมได
ไมเปนซ้ําสอง. สวนเปนชองทะลุนั้น ทานกลาวเฉพาะในไตรจีวร
และบาตร. ชองทะลุในไตรจีวรนั้น ทานวาเทาหลังเล็บกอย ทะลุ
โหวทีเดียว ไมมีเสนดายในระหวาง นับแตริมผาเขาไป ดานยาว
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คืบ ๑ ดานกวางแหงผานุง ๔ นิ้ว แหงผาหม ๘ นิ้ว ชองทะลุในบาตร
นั้น ทานวาพอเม็ดขาวฟางลอดได. ทานกําหนดชองและเอกเทศใน
ไตรจีวรนั้น พอจะเขาใจไดวา เมื่อครองแลว จะเห็นโหวอยูกระมัง.
ก็ถาภิกษุสําคัญวายังใชได ไมขาดอธิษฐาน และใชนุงหมอยู เมื่อ
ลวง ๑๐ วัน แตทะลุแลวไป จะปรับใหเปนนิสสัคคิยะทีเดียวหรือ ?
ขาพเจาเห็นวา ใจความแหงการขาดอธิษฐานนั้น เพงเอาอธิษฐาน
ของใหมได ไมไดเพงวา ของอยูกับตัวใหกลายเปนนิสสัคคิยะ ถา
ผาทะลุแตยังพอนุงหมได ยังคงเปนผาอธิษฐานอยูนั่นเอง จะเปลี่ยน
ใหม ตองถอนของเกากอน ผาที่ถูกไฟไหมโหวเปนรอยโต เกินกวา
จะเรียกวาทะลุเปนชอง นุง หมเขา ปดอวัยวะไมสนิทสนม จะเปลี่ยน
ใหม ไมตองถอนของเกาก็จะไดกระมัง ตั้งแตนุงหมไมไดแลว ก็
นับวาขาดอธิษฐานดวยบทนี้. สวนบาตรนั้น เปนชองพอเม็ดขาว
ฟางลอดได ขอบาตรใหม ยังไมไดกระมัง เห็นวาทะลุจนถึงไมขัง
ขาวไวได จึงจะเรียกวาขาดอธิษฐาน คือ อธิษฐานของใหมไดดวย
ไมตองถอนของเกา. เหตุอีก ๔ อยางนั้น เจาของไมไดคงเปนภิกษุ
อยูแลว ไมตอ งกลาวถึงก็ได.
วิกัป
จีวรเชนไร เรียกวาอติเรกจีวร และอติเรกจีวรนั้น มีประมาณ
เพียงไร ทานกําหนดใหวิกัป ไดกลาวแลวในสิกขาบทที่ตน แหง
จีวรวรรคในนิสสัคคิยกัณฑบาง ในกัณฑที่ ๑๒ บริขารบริโภคตอน
จีวรบาง วิกัปนั้นไดแกอะไร และทํากันอยางไร ไดกลาวแลว
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ในวิกัปปสิกขาบทที่ ๙ แหงสุราปรนวรรคในปาจิตติยกัณฑ. บาตร
เชนไรเรียกอติเรกบาตร มีกี่ชนิด มีประมาณอยางไร ไดกลาว
แลวในสิกขาบทที่ ๑ แหงปตตวรรคในนิสสัคคิยกัณฑบาง ในกัณฑ
ที่ ๑๒ บริขารบริโภคตอนบาตรบาง. ในที่นี้ จะประมวลคําวิกัปจีวร
และบาตรมาไวในหมวดเดียวกัน.
คําวิกัปตอหนา ในหัตถบาส จีวรผืนเดียววา " อิม จีวร
ตุยฺห วิกปฺเปม " แปลวา " ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกทาน. " จีวร
หลายผืนวา " อิมานิ จีวรานิ " แทน " อิม จีวร. " บาตรใบเดียววา
" อิม ปตฺต ตุยฺห วิกปฺเปมิ " บาตรหลายใบวา " อิเม ปตฺเต "
แทน " อิม ปตฺต. " นอกหัตถบาสวา " เอต " แทน " อิม " วา
" เอตานิ " แทน " อิมานิ " วา " เอเต " แทน " อิเม. " ถาวิกัป
แกภิกษุผูแกกวา ใชบทวา " อายสฺมโต " แทน " ตุยฺห " ก็ควร.
คําวิกัปลับหลัง ในหัตถบาส จีวรผืนเดียววา " อิม จีวร
อิตฺถนฺนามสฺส วิกปฺเปมิ " แปลวา " ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แก
สหธรรมิกชือ่ นี้. " ถาวิกัปแกภิกษุ ตางวาชื่ออุตตระ พึงออกชือ่ วา
" อุตฺตรสฺส ภิกฺขุโน " หรือ " อายสฺมโต อุตฺตรสฺส " แทน
" อิตฺถนฺนามสฺส " โดยสมควรแกผูรับออนกวาหรือแกกวา. วิกัปจีวร
หลายผืน วิกัปบาตรใบเดียว หลายใบ ในหัตถบาส นอกหัตถบาส
พึงเทียบตามแบบวิกัปตอหนา.
จีวรที่วิกัปไว จะบริโภคตองขอใหผูรับถอนกอน ไมทําอยาง
นั้นและบริโภค ตองอาบัติปาจิตติยะดวยวิกัปปสิกขาบทนั้น คําถอน
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ในหัตถบาส จีวรวา " อิม จีวร มยฺห สนฺตก ปริภฺุช วา
วิสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย วา กโรหิ " ผูถอนออนกวาวา " อิม
จีวร มยฺห สนฺตก ปริภฺุชถ วา วิสชฺเชถ วา ยถาปจฺจย วา
กโรถ " ความเดียวกัน เปนแตใชแสดงเคารพ แปลวา " จีวร
ผืนนี้ของขาพเจา ทานจงใชสอยก็ตาม จงสละก็ตาม จงทําตาม
ปจจัยก็ตาม. " คําที่จะพึงใชเปลี่ยนแปลงไป ตามชือ่ ของก็ดี ตาม
จํานวนของก็ดี ตามฐานที่ของตั้งอยูก็ดี พึงเทียบเคียงกับคําวิกัป
ในการวิกัปจีวรนี้ มติของพระอาจารยทั้งหลายตางกันอยางไร กลาว
ไวแลวในวิกัปปสิกขาบทนั้น.
บาตรที่วิกัปไวแลว ไมมีกําหนดใหถอนกอนจึงบริโภค พึง
ใชเปนของวิกัปเถิด. แตเมื่อจะอธิษฐาน พึงใหถอนกอน.
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กัณฑที่ ๒๒
ปกิณณกะ
มหาปเทส ๔
พัสดุบางอยาง ยอมมีเฉพาะในบางถิ่น และพัสดุที่คนรูจักทํา
ขึ้นได ยอมมีหลากหลาย ตามความเจริญแหงศิลปะของมนุษย
กิจการก็เหมือนกัน ของคนในถิ่นหนึ่ง อาจตางจากของคนในถิ่น
อื่น และอาจมีแปลก ๆ โดยลําดับกาล ตามความนิยมอันเปลี่ยน
แปลงไปอยู ยิ่งคนทั้งหลายอันอยูตางถิ่นไปมาถึงกันเขา ความพบ
เห็นพัสดุและกิจการทั้งกลายก็มากเขา ภิกษุเกิดในภายหลังพุทธกาล
ยอมจะไดพบเห็นพัสดุ และกิจการตาง ๆ นานา จากที่กลาวไวใน
พระคัมภีร พระศาสดาผูมีพระญาณเห็นกาลไกล ไดประทานแบบ
ไว เพื่อเปนหลักแหงสันนิษฐานทั้งในทางธรรมทั้งในทางวินัย ใน
ที่นี้จักกลาวเฉพาะในทางวินัย แบบนี้เรียกวามหาปเทส แปลวา ขอ
สําหรับอางใหญ จําแนกออกเปน ๔ ขอ ดังตอไปนี้ :๑. สิง่ ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากันกับสิ่งเปน
อกัปปยะ ขัดกันตอสิ่งเปนกัปปยะ สิ่งนั้นไมควร.
๒. สิง่ ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ
ขัดกันตอสิ่งเปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร.
๓. สิง่ ใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร แตเขากันกับสิ่งเปน
อกัปปยะ ขัดกันตอสิ่งเปนกัปปยะ สิ่งนั้นไมควร.
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๔. สิง่ ใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร แตเขากันกับสิ่งเปน
กัปปยะ ขัดกันตอสิ่งเปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร.
จักแสดงตัวอยางที่ลงสันนิษฐานกันไวแลวบางประการ. ฝน
เปนของไมไดทรงหามไววาไมควร เพราะในครั้งพุทธกาลยังไมรูจัก
ใชกันทั่วไป หรือเฉพาะในชมพูทวีป แตสุรารูจักใชกันแลว เปน
ของที่ทรงหามไว สุราก็ดี ฝนก็ดี เปนของทํากายประสาทใหมึน
เปนของทําผูเสพใหติด ตองทวีจํานวนที่เสพขึ้นเสมอ เปนบอเกิด
แหงโรค เปนเครื่องทอนกําลังแหงรางกาย เปนมูลแหงความชั่ว
รายตาง ๆ ดุจเดียวกัน เพราะเหตุนั้น ฝนเปนของเขากับสุรา จึง
เปนของไมควรภิกษุจะเสพเปนอาจิณ, สุรานั้น แมเปนของที่ทรง
หามก็จริง แตแทรกในโภชนาหารเพื่อแกคาวหรือใหมีรส ที่มงุ
ประโยชนอยางอื่น ทรงอนุญาตไววาควร ฝนที่แทรกยา เชนใน
โคลโรดิน เปนยาแกลงทอง ไมใชเปนของมุงหมายสําหรับเสพโดย
ฐานเปนฝน เชนนี้เขากันกับสุราที่เจือในของอื่นที่ทรงอนุญาตไวนั้น
เปนของควรเมื่อคราวเจ็บไขตองการใชเปนยา, ทรงอนุญาตน้ําหวาน
ออกจากออยที่เคี่ยวใหแขนแลวเรียกวาผาณิตไว น้ําหวานที่ออกจาก
พืชอื่น เปนตนวาตาลหรือมะพราว ไมไดกลาวถึงในบาลี จัดวา
เปนของที่ไมทรงอนุญาตไว แตเปนของมีรสหวานสําเร็จประโยชน
เชนเดียวกันกับรสหวานแหงออย ชือ่ วาเปนของเขากันกับรสหวาน
แหงออย รสหวานอยางอื่นก็ควรเหมือนกัน. รสหวานแหงออยนั้นเอง
ทรงหามไมใหเก็บไวฉันเกิน ๗ วัน พนกําหนดนั้นแลวเปนของไมควร
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รสหวานแหงของอื่น ก็เปนของไมควรเหมือนกัน.
มหาปเทสนี้ เปนหลักสําคัญในพระวินัย ภิกษุเขาใจดีแลวอาจ
ปฏิบัติตนพอเหมาะ ในเมื่อไดพบพัสดุและกิจการตาง ๆ อยูรอบขาง.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
แหงขอที่ทรงบัญญัติหามไว ในบางขอ ไดทรงอนุญาตยก
เวนเปนพิเศษไวก็มี ในที่นี้ จักไมปรารภถึงขอยกเวนอันมีกํากับไว
ในสิกขาบททั้งหลาย จักกลาวเฉพาะที่ทรงอนุญาตเปนพิเศษแท ๆ
พึงเห็นดังตอไปนี้ :๑. ทรงอนุญาตเฉพาะอาพาธ ยามหาวิกัฏ ๔ มูตร คูถ เถา
[ ไฟ ] ดิน ทรงอนุญาตแกภิกษุผูถูกงูกัด แมไมไดรับประเคน ฉัน
ก็ได ไมเปนอาบัติ. น้ําขาวใสที่เขาใจวาขาวตมไมมีกาก และน้ํา
เนื้อตมที่ไมมีกากเหมือนกัน เปนของทรงอนุญาตแกภิกษุไข ที่เขา
ใจวาจําจะตองไดอาหารในวิกาล. น้าํ ขาวตมกับน้ําเนื้อตมนี้ในบาลี
ไมกําหนดชัดวาทรงอนุญาตในวิกาล แตรูไดโดยนัย เพราะวาในกาล
ขาวสุขและมังสะยังฉันได จะตองทรงอนุญาตของ ๒ สิ่งนี้ไวทําอะไร
เพื่อจะใหฉันไดในวิกาล จึงไดทรงอนุญาตไว. ยังมีของที่ทรงอนุญาต
แกภิกษุไขอยูอีก แตชื่อแปลไมออก หรืออาจแปลได แตทานแก
เปนอยางอื่นไปเสียแลว จํางดไว.
๒. ทรงอนุญาตเฉพาะบุคคล เชนทรงอนุญาตอาหารที่เรออวก
ถึงลําคอแลวกลับเขาไป แกภิกษุผูมักเรออวก ไมเปนอาบัติเพราะ
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วิกาลโภชนสิกขาบท ขอนี้ควรเปนตัวอยางแหงภิกษุผูกลืนเลือดที่
ออกในปากใหลวงลําคอเขาไปโดยไมรูตัว. ถือกันมาวา อาบัตินี้
เปนอจิตตกะ คราวนี้ก็แสดงถุลลัจจัย เพราะกินเลือดมนุษย ถา
ไมรูเรื่อง นาจะเห็นไปวาดุรายเสียจริง ๆ ถือไมเขาเรื่องเขาราว นา
รําคาญอยู. ภิกษุเจ็บเปนแผลในปาก มีบุพโพโลหิต สมควรจะได
รับอนุญาตเปนพิเศษแท.
๓. ทรงอนุญาตเฉพาะกาล เชนทรงอนุญาตใหเจียวมันเปลว
ทําเปนน้ํามันไดเอง แตตองทําใหเสร็จตลอดถึงกรองในกาลเชาชั่วเที่ยง.
ขอนี้ในบุพพสิกขาวัณณนา จัดไวในสวนทรงอนุญาตเฉพาะมันเปลว.
เพงความวา เปลงมันแมแหงสัตวมีเนื้อเปนอกัปปยะ ก็ทรงอนุญาต
ก็ถูกโดยบรรยายอยางหนึ่ง.
๔. ทรงอนุญาตเฉพาะถิ่น เชนทรงอนุญาตใหอุปสมบทดวยสงฆ
มีองค ๕ ใหอาบน้ําไดเปนนิตย ใหใชรองเทา ๔ ชั้นของใหมได
ในปจจันตชนบท.
๕. ทรงอนุญาตเฉพาะยา เชนทรงอนุญาตน้ํามันเจือน้ําเมา
ไมมากจนสีกลิ่นรสปรากฏใหดื่มกินได และทรงอนุญาตใหใชกระเทียม
เขายาได แตหามไมใหฉันเปนอาหาร นี้ควรเปนตัวอยางแหงของ
อยางอื่นที่มุงจะใชเปนยา. ถารูจักถือเอาความกวางขวางจะสะดวก
ในการรักษาพยาบาลภิกษุไขอีกมาก.
ขออารักขา
เปนธรรมเนียมของภิกษุ ไมเปนโจทกฟองความคฤหัสถใน
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ศาล นี้เนื่องมาแตพระบัญญัติหามภิกษุณี วางโทษถึงสังฆาทิเสส
ความไมพอใจเปนถอยเปนความกับเขา ก็ดีอยู สมควรแกสมณะ
ผูอยูสงบ แตความเขาใจของพระอาจารยทั้งหลายในชั้นหลังแรงเกิน
ไป จนถึงมีผูหนึ่งมาขมเหง นําความไปบอกเจาหนาที่ระบุชื่อผูทํา
เพื่อขอความปองกันก็ไมได ทานเรียกวาขออารักขาเจาะชื่อ. หาก
เจาหนาที่ลงโทษปรับผูทําผิด ทานปรับภิกษุผูบอกเปนภัณฑไทย
คือจําจะตองใชทรัพยที่เขาเสียไป ถาภิกษุนั้นฟองขอใหเขาปรับคา
เสียหายดวย และเขาทําตาม ทานปรับภิกษุถึงปาราชิก แรงกวา
ตนบัญญัติแหงภิกษุณีเสียอีก ทานยอมเพียงใหบอกไมระบุชื่อ เรียก
วาขออารักขาไมเจาะชื่อ หากเจาหนาที่ลงโทษปรับผูทําผิด หรือ
แมเอาของที่หายไปคืนมาใหดวย ทานไมเอาโทษแกภิกษุ ทั้ง
ใหรับของคืนไดดวย, การขออารักขาไมเจาะชื่อนั้น ในเวลาที่บาน
เมืองพะนอภิกษุอยูก็สําเร็จประโยชน ในเวลาอื่นเชนในบัดนี้ ยอม
ไมสําเร็จประโยชน. ทานวินิจฉัยอยางนั้น เปนอันตัดพวกภิกษุไมให
ไดรับความปองกันของบานเมืองเลย มีอะไรก็ไมเปนสิทธิ์แกตน
ใครนึกจะขมเหงหรือแยงชิงเอาไปก็ทําไดตามใจ ดูไมเปนคําวินิจฉัย
ของผูเคยการเคยงานเลย.
ในอนาปตติวารแหงสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ตนแหงภิกษุณี กลาว
ขอยกเวนไววา ถูกคนทั้งหลายฉุดไปก็ดี ขออารักขาก็ดี บอกไม
เจาชื่อก็ดี ไมเปนอาบัติ. ในขอวาถูกคนทั้งหลายฉุดไปนั้น อธิบาย
วา ถูกคนอื่นฟอง ตองเรียกหรือถูกจับไปแกคดี เชนนี้เปนจําเลยวา
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ความเพื่อเปลื้องตนได. ในขอวาขออารักขานั้น อธิบายวา ถูกตน
อื่นขมเหงหรือเบียดเบียน ขอความปองกันของบานเมือง แมเจาะชื่อ
คนผูขมเหงหรือผูเบียดเบียนนั้นก็ได ไมเปนอาบัติ ในขอวาบอก
ไมเจาะชื่อนั้น อธิบายวา ถูกทําราย แตไมรูวาใครทํา จะบอกให
ถอยคําไวแกเจาหนาที่ก็ได หรือของหาย แตไมรูวาใครลัก จะบอก
ตราสินไวแกเขาก็ได ไมเปนอาบัติ. พระอรรถกถาจารยเขาใจบาลี
๒ คําหลังเปนอันเดียวกันวา ขออารักขา คือบอกไมเจาะชื่อ คราวนี้
ก็แกจนเหลิง ถาทานผูเรียงบาลีหมายความเชนนั้น นาจะกลาววา
ขออารักขาไมเจาะชื่อ. สวนทรัพยที่ไดคืนมาเพราะขออารักขานั้น
ภิกษุยังถือกรรมสิทธิ์อยู จักเปนอะไรมี ภิกษุยักยอกของที่เขาฝากไว
ในมือ เจาของยังถือกรรมสิทธิ์อยูเพียงใด ทานยังไมจัดเปนอวหาร
เพียงนั้น นี้ก็เหมือนกัน ภิกษุยังถือกรรมสิทธอยูก ็รับคืนได.
ยนใจความในคําที่กลาวมาวา ปกติของภิกษุไมพอใจเปนถอย
เปนความกับใคร ๆ ไมแสหาสาเหตุเล็กนอยเปนเครื่องปลูกคดีขึ้น
พอจะอดไดนิ่งไดก็อดก็นิ่ง แตเมื่อถึงคราวจําเปน คือถูกคนอื่นฟอง
ก็เปนจําเลยวาความเพื่อเปลื้องตนได เมื่อถูกคนอื่นขมเหงเหลืออด
เหลือทน ก็บอกขออารักขา แมเจาะชื่อก็ได หรือถูกทําราย แต
ไมรูวาใครทํา จะบอกใหถอยคําไวกับเจาหนาที่ก็ได หรือของหาย
แตไมรูวาใครลัก จะบอกตราสินไวแกเขาก็ได ไมมีโทษในเพราะเหตุ
เหลานี้.
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วิบัติ
ในบาลีจําแนกวิบัติของภิกษุไว ๔ ประการ คือ สีลวิบัติ ๑
อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ๑ อาชีววิบัติ ๑. ความเสียแหงศีล เรียก
วาสีลวิบัติ ทานจัดเอาการตองปาราชิก หรือสังฆาทิเสส อันเปน
อาบัติหนัก. ความเสียมารยาท ชื่อวาอาจารวิบัติ ทานจัดเอาการ
ตองลหุกาบัติ ตั้งแตถุลลัจจัยลงมาจนถึงทุพภาสิต. ความเห็นผิด
ธรรมผิดวินัย ชื่อทิฏฐิวิบัติ ทานจัดเอาอาบัติบางอยางที่ซ้ําขางตน
ความเสียแหงการเลี้ยงชีพ ชื่ออาชีววิบัติ ทานจัดเอาอาบัติบางเหลา
ที่ตองเพราะเหตุอยางนั้น. ทานจําแนกวิบัติ ๔ ไวดงั นี้ เพื่อ
เปนทางระวังของภิกษุ จะไดรักษาศีล มารยาท ความเห็น และความ
เลี้ยงชีพใหหมดจด เปนผูไมเศราหมองในทางเหลานี้. แตยังไมกิน
ความกวางพอจะปองกันความเสียหายของภิกษุ เหมือนบาลีสีลนิทเทส
อันแกบทวา ภิกษุมีศีล. ในบาลีนั้นกลาววา ภิกษุเปนผูมีศีลสํารวม
แลว ดวยสํารวมในปาติโมกขอยู ถึงพรอมแลวดวยมารยาทและ
ที่เที่ยว เห็นนากลัวอยูโดยปกติในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย.
บทวา ถึงพรอมดวยมารยาทและที่เที่ยวนั้น ถาหมายความวา
ไมตองอาบัติอันเปนสวนอาจารวิบัติ ก็จะซ้ํากับบทวาสํารวมแลวดวย
สํารวมในปาติโมกข ถาหมายเอาถึงพรอมดวยอาจาระอันเปนสวน
อภิสมาจาริกา อันไมไดมาในปาติโมกข ก็พอไปได แตเขากับบท
วาโคจรคือที่เที่ยวไมสนิท. ขาพเจาเขาใจวา บทวา ถึงพรอมดวย
มารยาทและที่เที่ยวนั้น หมายเอาความประพฤติและการเที่ยวที่ไมจัด
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วาเปนอาบัติ แตไมสมควรแกผูตั้งอยูในสังวร เปนทางรังเกียจของผู
ไดเห็นไดยิน ดังจะแสดงเปนอุทาหรณ ตางวาภิกษุเพงรโหนิสัชชะ
ยืนในที่กําบังกับมาตุคาม จะปรับเปนปาจิตติยะเพราะรโหนิสัชชะก็ไม
ได แตจะวาไมเปนการเสียหายอะไรก็ไมไดเหมือนกัน เชนนีข้ าพเจา
เขาใจวาเปน " อาจารวิปนฺโน " เสียมารยาท เปนกัณหปกขคือตรง
ขามขางไมดีของบทวา " อาจารสมฺปนฺโน " ถึงพรอมดวยอาจาระใน
บาลีสีลนิทเทสนั้น. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุแมไมหวังจะดื่มสุรา เขาไปหา
คนหนึ่งในโรงสุรา เชนนี้ก็นาเกลียดอยู ไมสมควรแกผูเวนสุรา เปน
" โคจรวิปนฺโน " เสียในที่เที่ยว เปนกัณหปกขของบทวา " โคจรสมฺปนฺโน " ถึงพรอมดวยที่เที่ยว. ภิกษุมีอัธยาศัยสะเพรา พิจารณา
ไมรอบคอบ แตไมถึงเปนอลัชชี แลเห็นสั้น อะไรไมเปนอาบัติแลว
เห็นใชได จึงหาทางหลีกเลี่ยงเพื่อจะทําดวยไมตองอาบัติ จนมีขอ
ความแนะนําเขียนลงในปกรณทั้งหลายวา ทําอยางนั้นเปนอาบัติ ทํา
อยางนี้ใชได ความประพฤติอันเสีย แตปรับอาบัติไมได ขาพเจาเห็น
วาควรจัดเขาในอาจารวิบัติดวย. ความเห็นปรารภธรรมวินัย อันแผก
จากของคนอื่น เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ทีถ่ ูกตัดสินวาเปนผิด จัด
เปนทิฏฐิวิบัติได. การเลีย้ งชีพในทางนาติเตียน แตไมเปนอาบัติเพราะ
เหตุนั้น ดังแสดงไวในวินีตวัตถุแหงทุติยปาราชิกสิกขาบทวา ภิกษุ
พูดมุสาวาจะรับไปใหทานผูนั้นผูนี้ ถือเอาของที่เขาเชื่อแลวและใหเพื่อ
ประโยชนตนเอง ทานไมปรับเปนอวหาร เพราะเจาของเขาใหเอง
ปรับปาจิตติยะเพราะมุสาวาทเทานั้น และเรื่องในปจจุบันมีภิกษุบางรูป
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ไมไดรับนิมนต เขาไปในการนิมนตของเขา ปนกับภิกษุผูรับนิมนต
เจาของรูวาพระเกินจํานวน หรือบางทีรูดวยวาภิกษุนั้นเปนผูเกินจํานวน
แตถวายทานแกเธอดวย เชนนี้ ขาพเจาเห็นวาจัดเขาในอาชีววิบัติได.
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เปนลัชชีมีละอาย ใครศึกษาในทางปฏิบัติ
พึงรักษาตนใหบริสุทธิ์จากวิบัติ ๔ มีประการอันกลาวแลวนั้น.
อโคจร
บุคคลก็ดี สถานก็ดี อันภิกษุไมควรไปสู เรียกอโคจร ทาน
แสดงไว ๖ ประเภท คือ หญิงแพศยา ๑ หญิงหมาย ๑ สาวเทื้อ ๑
ภิกษุณี ๑ บัณเฑาะก ๑ รานสุรา ๑.
หญิงแพศยานั้น หมายเอาหญิงหากินในทางกามทุกชนิดทั่วไป
แสดงอาการเปดเผยก็ดี แสดงอาการซอนเรนก็ดี อยูเปนโสดตาม
ลําพังตนก็ดี อยูในหมูก็ดี นับเขาในชื่อหญิงแพศยาทั้งนั้น, ภิกษุ
คบหาชอบพอสนิทสนมกับหญิงแพศยา ไปมาหาสูกันเนือง ๆ ยอมจะ
เปนที่รังเกียจของสหธรรมิกดวยกัน ทั้งอันหญิงแพศยายอมจะจูงไปสู
อํานาจ ดังมีเรื่องเลาถึงพระเถระรูปหนึ่งชื่อสุนทรสมุทร เปนบุตร
ของสกุลผูมั่งคั่ง แตมีศรัทธาออกบวช ทั้งยินดีในพรหมจรรยดวย
มารดาบิดาหาอุบายจะใหลาพรหมจรรยไมสําเร็จ หญิงแพศยาคนหนึ่ง
รับอาสา ตามไปตั้งสํานักอยูในเมืองที่พระเถระอยู ในเวลาแรกคอย
ถวายบิณฑบาตในเวลาพระเถระออกเที่ยวภิกษาจาร พอคุนกันเขา
โดยฐานไดเคยรับบาตรใสบาตรอยูเนือง ๆ คราวนี้นิมนตใหฉันที่
เรือน แตแรกก็ใหฉันในที่เปดเผย ตอมาหญิงนั้นหาอุบายใหเด็กมาเลน
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บาง ทํารกบาง พออางเปนเหตุ นิมนตพระเถระใหเขาฉันในหองเรือน
แสดงอาการสนิทสนมเขาทุกที ยั่วยวนพระเถระในทางกาม จนทาน
รูสึกตัวจึงไดหลีกไปเสีย ทานเปนผูมีสติและมั่นอยูในธรรมของภิกษุ
จึงเอาตัวรอด. แตมิใชวาทานสาปหญิงประเภทนี้เสียทีเดียว จะรับ
นิมนตไปเปนกิจลักษณะไดอยู มีพวกภิกษุรับนิมนตแลวในทําภัตกิจ
ที่เรือนของนางสิริมาเปนตัวอยาง แตควรตั้งสติระวังมิใหเสียสังวร.
หญิงหมายนั้น หมายเอาทั้งหญิงมีสามีตาย ทั้งหญิงมีสามีราง
คือหยาจากกัน. หญิงเทื้อนั้น หมายเอาหญิงโสดหาสามีมิได อยู
ลําพังตน. ภิกษุคบหาสนิทสนมกับหญิง ๒ ประเภทนี้ ไปมาหาสูไม
เปนกิจลักษณะหรือผิดเวลา ยอมจะเปนที่รังเกียจของสหธรรมิกดวย
กัน ทั้งลอแหลมตออันตรายแหงพรหมจรรยดวย แตมิใชวาเปนคน
ไมควรคบเสียเลย จะรูจักกัน หรือไปมาหาสูกัน โดยเปนกิจลักษณะ
ไดอยู แมจะรับบํารุงของเขาก็ได แตพึงประพฤติพอดีพองาม. ดัง
ภิกษุรูปหนึ่ง ผูไปสํานักอยู ณ บานมาติกคามแควนโกศล ไดรูจักกัน
กับมารดาของนายบานนั้น และไดรบั บํารุงของเขา ไดความสะดวก
บําเพ็ญสมณธรรมสําเร็จ คบกันพอดีพองาม เชนนี้ไมมีโทษ.
ภิกษุณี เปนพรหมจารินี จัดวาเปนหญิงโสด แมเปนสหธรรมิกดวยกัน ก็ยังสมควรจะคบกันแตพอดีพองาม พระศาสดา
ไดทรงบัญญัติสิกขาบทเนื่องดวยการคบภิกษุณีไวหลายมาตรา ก็เพื่อ
จะไดตั้งอยูในประมาณ.
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บัณเฑาะกนั้น หมายเอาบุรุษที่เขาตอนเสียแลว ไดยินวา ใน
ราชสํานักแหงประเทศจีนและแหงประเทศตุรกี ในกาลกอนแตนี้ ได
ใชพวกบัณเฑาะกชนิดนี้ เปนคนเขาขางในออกขางนอกได ในเรื่อง
จีนเรียกวาขันที. พวกบัณเฑาะกนี้เปนสวาทในหมูบุรุษ จึงเปนที่
รังเกียจของพวกภิกษุ พังเห็นในสิกขาบทสังฆาทิเสสเนื่องดวยหญิง
คงจัดบัณเฑาะกเปนวัตถุแหงถุลลัจจัย ในลําดับรองหญิงลงมา ภิกษุ
ผูคบหาสนิทสนมกับบัณเฑาะก ยอมเปนที่รังเกียจของสหธรรมิกดวยกัน
ในทางเลนสวาท.
รานสุรานั้น คือที่ขายสุรา แมโรงที่กลั่นสุราก็นับเขาในชื่อนี้.
ภิกษุเขาไปในรานสุรา เขาคงเขาใจวามีความตองการดื่ม อันการ
ดื่มสุรายอมเปนอุปกิเลสคือมลทินของสมณะ ยอมจะเปนที่รังเกียจ
ของผูไดเห็นหรือไดยิน. รายฝนโรงฝนอันเปนของเกิดขึ้นในภายหลัง
สงเคราะหเขาในสถานนี้ เปนอโคจรของภิกษุเหมือนกัน.
ภิกษุผูไปสูบุคคลก็ดี สถานก็ดี ดังกลาวแลว ดวยอาการไมดี
ไมงาม เปนที่นารังเกียจ ไดชื่อวา " โคจรวิปนฺโน " แปลวามีโคจร
วิบัติ. ภิกษุผูเวนอโคจร ๖ นี้ จะไปหาใครหรือจะไปที่ไหน เลือก
บุคคล เลือกสถานอันสมควร ไปเปนกิจลักษณะในเวลาอันควร
ไมไปพร่ําเพรื่อ กลับในเวลา ประพฤติตนไมใหเปนที่รังเกียจของสหธรรมิก เพราะการไปเที่ยว ไดชื่อวา " โคจรสมฺปนฺโน " แปลวาผู
ถึงพรอมดวยโคจร เปนหลักคูกับมารยาท, ในสิลนิทเทส รวมเรียก
วา " อาจารโคจรสมฺปนฺโน " ผูถ ึงพรอมดวยมารยาทและโคจร เปน
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คูกับคุณบทวา " สีลสมฺปนฺโน " ผูถ ึงพรอมดวยศีล. ภิกษุผถู ึงพรอม
ดวยศีล ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร ยอมประดับพระศาสนาให
รุงเรืองแล.

