
                                          คํานํา  
          เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ทรงพระชนมอยู   ในระหวางภายในพรรษา   พระองคทรงโอวาทภิกษุ 
สามเณรบวชใหมดวยพระองคเอง   ในสวนธรรมบาง   วินัยบาง   เปน 
การอบรมใหภิกษุสามเณรมีความประพฤติดีงาม   โดยเฉพาะพระ 
โอวาทท่ีทรงบรรยายในทางพระวินัยนั้น    ไดมีพระกรรมการพิเศษ 
คณะหน่ึงบันทึกไว   และไดใหพระอมรโมล ี  [ อุปคุตฺโต  อาบ  วัด 
บวรนิเวศวิหาร ]  ตรวจชําระ  ตอมามีผูเห็นวามีประโยชนแกผูศึกษา 
พระวินัยไดเปนอยางดี   จึงพิมพข้ึนจําหนาย   ครัน้ตอมาก็มีเอกชน 
พิมพข้ึนจําหนายอีกหลายราย   เนื่องจากความตรวจตราของผูพิมพ 
บกพรอง   จึงผิดพลาดมากย่ิงข้ึน   จนในบางแหงบางตอนถือเอาเปน 
หลังไมได   กองตําราเห็นวาหนังสือนี้อํานวยประโยชนใหแกผูศึกษา 
ไดดี   จึงจัดการปรับปรุงแกไขขอผิดใหถูกตอง   แกขอที่บกพรองให 
สมบูรณดียิ่งข้ึน   ซึ่งผูศึกษาพอจะถือเอาเปนหลักได  พิมพข้ึนไวสําหรับ 
เปนสมบัติของมหามกุฎราชวิทยาลัย   และเพ่ือรักษาแบบฉบับมิใหเสื่อม 
เสีย. 
            หวังวาหนังสือเลมนี้   จักอํานวยประโยชนแกนักศึกษาพระวินัย 
ในพระพุทธศาสนาไดดีเลมหน่ึง. 
                                                                          กองตํารา 
             
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๑๔  พฤศจิกายน   ๒๔๙๑  
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                                      วินัยวินิจฉัย  
                                        อนุศาสน     
           อนุศาสนไดแกอะไร     ควรเขาใจกอน,    คําวาอนุศาสนไดแก 
โอวาทท่ีพระอุปชฌายะ      ไดรีบสอนแกสัทธิหาริก   ใหรูไวในวันแรก 
อุปสมบท    เพ่ือใหกําหนดกาลเวลาที่บวช   และรูจักขนบธรรมเนียม 
ของพระ   วามีหนทางเลี้ยงชีพตางจากคฤหัสถอยางไร   และมีขออะไร 
บางที่ไมใหภิกษุกระทํา   อันเปนขอท่ีสําคัญ   และลอแหลมขาดจาก 
ความเปนภิกษุไดงาย   อนุศาสนนั้นทานแบงเปน  ๓  หมวดดังนี้  คือ :- 
            หมวดที่  ๑  ใหภิกษุผูอุปสมบทใหม     จํากาลเวลาที่ตนบวช. 
            หมวดที่  ๒  ใหภิกษุผูอุปสมบทใหม     รูจักเครื่องอาศัยบํารุง 
รางกายและชีวิต   เพ่ือจะไดยังชีวิตใหทรงอยูได. 
            หมวดที่  ๓  ใหภิกษุรูจักขอหาม   ที่ภิกษุไมควรกระทํา. 
            หมวดที่  ๑   ตามธรรมเนียมทีค่ฤหัสถเขาใชเคารพกัน   เขามัก 
ใชเคารพกันโดยชาติ  [ สกุลเจา   ขุนนาง ],  โดยวัย   [ อายุแก   หนุม 
กวากัน ],   โดยคุณ   [ วุฒิวิชาความรู    ตําแหนงหนาท่ีการงานสูง 
ตํ่ากวากัน ],    แตธรรมเนยีมของพระไมใชเคารพกันดวยวิธีอยางนั้น 
ใชเคารพกันดวยวิธีอยางหน่ึง   คือถือเอากาลเวลา   ที่เขามาบวชกอน 
และหลังกันเปนเกณฑสําหรับทําความเคารพซ่ึงกันและกัน   ผูที่บวช 
ทีหลังตองเคารพผูบวชกอน,    ผูบวชกอน   เดิน   ยืน   นั่ง   หนาผูบวช  
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ทีหลัง.    การใชวิธีนี้   กโ็ดยจะตัดหนทางถือชาติ   โคตร   ถือตัววามี  
อายุมากมีความรูดีนั้นเสีย     เพราะการที่ถือเชนนี้    ยอมมีการติดขัด 
แกการส่ังสอนซึ่งกันและกันได    ผูทีบ่วชกอนซ่ึงมีชาติสกุลอายุวิชา 
ตํ่ากวา    ก็จะตักเตือนแนะนําส่ังสอนผูบวชใหม    ซึ่งมีชาติสกุลสูงมี 
อายุมากมีวิชาความรูดี   ผูไดกระทําผิดกิจของสมณะน้ันไมได    อาศัยเหตุ 
เชนนี้   ในทางพระพุทธศาสนา   ทานจึงสอนใหทําความเคารพกันและ 
กัน    โดยไดเขามาบวชกอนและหลังกวากัน    เพราะฉะนั้น   ภิกษุทุกรูป 
จึงควรจะจํากาลเวลาบวชของตนและของภิกษุอ่ืน   ใหแมนยาํท่ีสุด   เพ่ือ 
จะใหรูวาใครบวชกอนและหลังตน     แลวจะไดทําความเคารพตอกัน 
ใหถูกตองตามพระพุทธานญาต. 
            หมวดที่   ๒   ภิกษุมีการจําเปนเชนอยางคฤหัสถเหมือนกันในสวน 
การบริโภค   การนุงหม    การอยูอาศัย   และการเยียวยาเจ็บไข   รูได 
อยางนี้   คือ :- 
            อาหาร   จําเปนตองบริโภค   เพ่ือบํารุงรางกายและยังชีวิตใหทรงอยู 
ได    เพราะถารางกายปราศจากอาหารแลว    ชีวิตก็ยอมจะเปนไมได 
ตลอด. 
            ผานุงหม   จําเปนตองมี   เพ่ือไดปกปดรางกาย   กันรอน  กันหนาว 
และกันความละอาย. 
            ที่อยูอาศัย   จําเปนตองมี   เพ่ือไดอาศัยพักผอน   กันรอน   กัน 
หนาว   กันลม   กันแดด   และกันอันตรายตาง ๆ 
            ยาแกไข   จําเปนตองมี   เพ่ือไดบําบัดโรคมิใหเบียดเบียนรางกาย  
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ได    แตภิกษุจะแสวงหาเหมือนคฤหัสถไมได     เพราะถาภิกษุประพฤติ  
เชนนั้น    ความกังวลในสวนการเลี้ยงชีพ   ก็จะตองมีมากข้ึน   ทั้งจะไม 
มีเวลาพอที่จะทํากิจพระศาสนาเต็มที่    อีกประการหน่ึง   การแสวงหา 
เชนนั้น   ยอมเปนไปเพ่ือความโลภ   ความมักมาก    ความทะยานอยาก 
ไมมีสิ้นสุด    ซึ่งเปนขอตรงกันขามกับความมุงหมายในพระพุทธศาสนา 
อันนับวาเปนหนทางแสวงหาไมสมควรแกผูถือเพศเปนบรรพชิต    เวน 
จากกิจคฤหัตถ   เขามาบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา 
ประพฤติพรตพรหมจรรยโดยหวังบุญกุศล    และเพ่ือตัดความกังวลให 
นอยลง   ทํากิเลสและกองทุกขใหสิ้นไป    เพราะฉะนั้น   ภิกษุผูอุปสม- 
บทใหม    พระอุปชฌายะจึงไดรีบสอนปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต 
ใหภิกษุรูไวในชั้นตน     เพ่ือส่ิงไรขัดของ     จะไดแสวงหาในทางที่ถูก 
ตามท่ีพระองคทรงอนุญาตไว     ปจจัยเหลาน้ันทานใหชื่อวานิสัย   จําแนก 
เปน  ๔  คือ :- 
            ก.   อาหาร   ใหภิกษุแสวงหาทางบิณฑบาต. 
            ข.   ผานุงหม   ใหภิกษุใชผาบังสุกุล   คือผาอันหาเจาของมิได 
ทิ้งเกลือกกลัว้อยูกับฝุนโดยความเปนขยะฝุนฝอย   ใหเก็บเอามาเย็บทํา 
เปนจีวร. 
            ค.   ที่อยู   ใหอาศัยโคนตนไม   [ การท่ีใหอาศัยโคนตนไมเปน 
ที่อยูนั้น   เพราะวาแตกอน ๆ   บานเมืองไมบริบูรณเหมือนในบัดนี้   กุฏ ี
วิหารซ่ึงเปนท่ีอาศัย   ก็ไมใครจะเพียงพอกัน ]. 
            ฆ.   ยาแกโรค   ใหใชยาดองดวยนํ้ามูตรเนา   เพราะเปนของท่ีหา  
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งาย   และทั้งเปนยาบําบัดโรคไดดีอยางหน่ึง  การท่ีทานชี้อุบายเครื่อง 
อาศัยของบรรพชิตใหแคบเขาและตํ่าที่สุดเชนนี้   ก็เพ่ือเปนขอปฏิบัติ 
อยางเครงครัดของภิกษุ   และเพ่ือจะกันภิกษุผูปรารถนาใหญ   ขอสิ่ง 
นี้เขามาแลวไมเพียงพอ   ยังทะยานขอสิ่งอ่ืน ๆ  ตอไปอีก   ไมใหขอ 
ของเขาจุก  ๆ  จิก  ๆ   อันเปนเหตุใหเขารําคาญ   และไดวิปฏิสารความ 
เดือดรอน   แลวพากันติเตียน   ซึ่งอาจเปนปจจัยใหภิกษุหันหนาเขาหา 
ความประพฤติผิดกิจวัตรพระวินัยบัญญัติ    โดยไมมีความละอายแกใจ 
และชักชวนใหภิกษุอ่ืนใหประพฤติสิ่งไมดี     ไมเปนที่นิยมนับถือและ 
เลื่อมใสของประชุมชนทัว่ไป    แตนิสัย   ๔  อยางนั้น   ทานกม็ิไดจํากัด 
ลงไปวา     ภิกษุตองอาศัยเปนนิตยทีเดียว    เปนแตวาถาภิกษุไมมีสิ่ง 
อ่ืนซึ่งสมควรแกสมณะจะอาศัย   ก็ควรอาศัยปจจัย  ๔  อยางนี้   เพ่ือยัง 
ชีวิตใหเปนไป   ถามีอติเรกลาภอ่ืน  ๆ  เกิดข้ึน   ทานก็อนุญาตใหภิกษุ 
อาศัยไดเหมือนกัน.  
            ในทีน่ี้จะไดกลาวประโยชนพิเศษของภิกษุ    ในสวนอดิเรกลาภ 
ไวดวย   เพ่ือจะใหภิกษุรูวาอดิเรกลาภน้ันไดแกอะไร   คําวาอติเรกลาภ 
แปลวา  ลาภยิ่ง   ไดแกลาภพิเศษ   ซึ่งเกิดข้ึนแกภิกษุ   นอกจากนิสัย  ๔ 
อยาง   อันภิกษุอาศัยอยูเปนนิตย   จําแนกเปน  ๔   เหมือนกับนิสัย  ๔ 
เชนเดียวกัน   เปนแตหมายความกวางและแคบกวากันเทาน้ัน     คือ :- 
             ก.   อติเรกลาภในสวนอาหาร    ไดแกสังฆภัตร    อุทเทสภัตร 
นิมันตนภัตร    สลากภัตร   อุโปสถิกภัตร   ปาฏิปทกิภัตร    นิตยภัตร 
[ ดูในบุพพสิกขาววรรณนา   ทานอธิบายไวแลว ]. 
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          ข.  อติเรกลาภในสวนผานุง   ไดแกผาท่ีทําดวยเปลือกไม  เชน  
ผาลินิน  [ โขง ],   ผาทําดวยฝาย   เชนผาสามัญ   [ กปฺปาสิก ],  ผาทํา 
ดวยไหม   เชนแพร   [ โกเสยฺย ],   ผาทําดวยขนสัตว   [ ยกผมขนมมนุษย ] 
เชนสักหลาด  [ กมฺพล ],   ผาทําดวยเปลือกไมสาณะ   เชนผาปาน 
[ สาณ ],   ผาทําดวยสัมภาระเจือกัน   เชนผาดายแกมไหม   [ ภงฺด ]. 
           ค.  อติเรกลาภในสวนท่ีอยู   ไดแกกุฏีวิหารซ่ึงทําดวยไม   และ 
กอดวยอิฐปูน   มี  ๒  ชนิด  คือ  ๑.  ทําเอง  ๒.  ใชใหผูอ่ืนทํา   หรือเขา 
ทําถวาย. 
           ฆ.  อติเรกลาภในสวนเภสัช     มี  ๒  คือ   อยางหน่ึงสําหรับแก 
อิดโรย   เชน   น้ําผ้ึง   น้ําตาล   ๑   อยางหน่ึงสําหรับแกไข    ไดแกยา 
แกโรค    นอกจากท่ีดองดวยนํ้ามูตรเนา  ๑. 
            หมวดที่   ๓   ขอหามที่ภิกษุไมควรจะทํานั้น   ทานใหชื่อวาอกรณีย- 
กิจ   จําแนกเปน  ๔  คือ :- 
            ๑.   การเสพเมถุน   นับต้ังแตสัตวดิรัจฉานข้ึนไป   จนมนุษย 
เปนที่สุด,   ๒.  การประพฤติโจรกรรม,   ๓.   ฆาสัตวทั้งที่เปนมนุษย 
และดิรัจฉาน,   ๔.  พูดอวดคุณพิเศษท่ีไมมีในตน. 
            การที่หามไมใหภิกษุกระทํา   และอุปชฌายะตองรีบสอนภิกษุ 
ผูบวชใหมใหรูไวในชั้นตนนั้น   เพราะ  ๑  การเสพเมถุน   ถาภิกษุลวง 
เขาแลว   ขาดจากความเปนเชื้อสายของพระสมณะสักยบุตร   และไม 
เปนสมณะอีกตอไปจนตลอดชีวิต    เพราะเมถุนธรรมยอมเปนขาศึกแก 
การประพฤติพรหมจรรยโดยตรง   คือเปนเหตุใหต้ังบานต้ังเรือน  ทํา  
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ความพะรุงพะรัง    เปนไปเพ่ือสะสมกิเลสและทุกข    ยั่วใหเกิดราคะ  
ความกําหนัดมากข้ึน     ทําใหหลงไมรูจริงตามธรรมดาของสังขาร   ปด 
ชองทางแหงความดี    อันจะใหไหลหลั่งเขามาเสียหมด   โดยประการ 
ทั้งปวง   เมื่อภิกษุประพฤติลวงเขา   ก็เทากับคนท่ีถูกตัดศีรษะเสียแลว 
จะกลับพ้ืนมีชีวิตไมไดฉะนั้น    เพราะฉะนั้น   การเสพเมถุน   จึงเปนกิจ 
ที่ภิกษุไมควรทําประการหน่ึง. 
            ๒.   อทินนาทาน    ถาภิกษุลวงเขาแลว    ตองไดรับโทษดังที่ได 
กลาวมาแลวในขอเสพเมถุนเหมือนกัน    เพราะการท่ีประพฤติโจรกรรม 
ไดชื่อวายังชีวิตของตนใหเปนอยู   โดยแสวงหาในทางผิด   ๆ   เห็นแต 
ความสุขเฉพาะตนถายเดียว   ไมแลเหลียวถึงความทุกขของผูอ่ืนบางเลย 
เปนการเลี้ยงชีพไมชอบธรรม   ภิกษุใดประพฤติเชนนี้   ไดชื่อวา 
ทําลายความดีของตนเสียเอง   ยอมจะตองไดรับโทษ   คือขาดจากความ 
เปนภิกษุ    ไมเปนภิกษุไดอีกจนตลอดชีวิต   เพราะลวงกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพยสมบัติของผูอ่ืน    ไดราคาต้ังแต   ๕  มาสกข้ึนไป   ทานเปรียบ 
ไววาเหมือนกับใบไมที่หลนหลุดออกแลวจากหัวข้ัว    มีแตจะแหงเห่ียว 
ไปโดยถายเดียว     ไมมีเวลาที่จะกลับสดข้ึนไดอีกฉะนั้น   เพราะฉะนั้น 
การประพฤติโจรกรรม   จึงเปนกิจท่ีภิกษุไมควรกระทําประการหน่ึง. 
            ๓.   การทําปาณาติบาต    คือฆาสัตว    การฆาสัตวยอมเปนการ 
ปราศจากเมตตาจิต     ทําใหสัตวอ่ืนตองเสียชีวิต    อันพึงสงวนและ 
รักใคร   โดยไมใชเหตุจําเปน   เพราะฉะนั้น   ในฝายพระศาสนา   ทาน 
จึงปรับโทษภิกษุผูกระทําผิดเพราะฆาชีวิตมนุษย    ไวเปนอยางแรงถึง  
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กับตองปาราชิก     ไมมีทางท่ีจะไดมาอุปสมบทอีกตลอดชาติ    อันควร 
เปรียบดวยศิลาที่แตกแยกแยะออกจากกันเปน   ๒  ซีก   จะติดกันเขา  
อีกไมไดฉะนั้น   โทษของการประพฤติเห้ียมโหดเชนนี้   อยาวาแตทาง 
พระศาสนาเลย    ถึงทางบานเมือง   ทานก็ลงโทษผูกระทําผิด   เพราะ 
ฆาเขาตายในฐานท่ีใหประหารชีวิตเสียเหมือนกัน    เพราะฉะนั้น   การ 
ฆาสัตว   จึงเปนกิจท่ีภิกษุไมควรกระทําประการหน่ึง. 
           ๔.   การอวดอุตตริมนุสสธรรม    เปนอุบายลวงโลกเลี้ยงชีพ   ทํา 
ใหคนอ่ืนหลงเชื่อผิด  ๆ  เปนเหตุเสื่อมความเชื่อถือ   ความเลื่อมใส 
ศรัทธา    นํามาซึ่งหายนะแกตน   ไมไดรับผลอันดี   เสียชื่อเสียง 
และทั้งจะพาใหพระศาสนาเสื่อมทรามลงไปดวย   ผูประพฤติเชนนี ้
จึงไดชื่อวาเปนโจรปลนพระศาสนา    ในพระวินยัทานปรับโทษใหเปน 
ปาราชิกเพราะเหตุที่อวดคุณความดี   ซึ่งไมมีในตนดวยคําเท็จ    ภิกษุ 
ผูประพฤติเชนนั้น    ทานเปรียบไววา    เหมือนกับตาลยอดดวน   อันไม 
แตกกิ่งกานและสาขาผลาผลตอไปอีกไดฉะน้ัน    เพราะฉะน้ัน   การอวด 
อุตตริมนุสสธรรม    จึงเปนกิจท่ีภิกษุไมควรกระทําประการหน่ึง.  
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                                   วินัย  
          ๑.   ขนบธรรมเนียมหรือแบบแผนขอบังคับสําหรับภิกษุ   เรียกวา 
วินัย. 
          ๒.   กลุบุตรผูมาบรรพชาอุปสมบท   เปนภิกษุในพระพุทธศาสนา 
ยอมออกจากสกุลตาง  ๆ  กัน     ทั้งนิสัยใจคอและความประพฤติยอม 
ไมเหมือนกัน   เมื่อมาถือเพศเปนสมณะแลว   จะตางคนตางประพฤติ 
ขนบธรรมเนียมตามชอบใจเหมือนคฤหัสถไมได   เพราะหมูอันต้ังอยู 
ดวยไมมีอะไรเปนหลักยอมไมมั่นคงย่ังยืน    สมเด็จพระบรมศาสนา 
ผูเปนพระธรรมราชาและสังฆบิดร   คือบิดาของพระภิกษุสงฆ   จึงทรง 
ต้ังวินัยบัญญัติข้ึนไว   เพ่ือเปนบรรทัด   สําหรับปรับความประพฤติของ 
เหลาภิกษุใหเปนไปอยางเดียวกัน    และปกครองกันในฝายคณะสงฆ 
ตามวินัยบัญญัติ   เปรียบเหมือนบานเมืองตองมีกฎหมายปกครองประ- 
ชาชนพลเมือง   ฉันใด   ฝายพระศาสดาก็ตองมีวินัยบัญญัติ   สําหรับ 
ปกครองคณะสงฆ   ฉันนั้น. 
            ๓.   พระวินัยนั้นแบงเปน  ๒ แผนก :- 
            แผนกท่ี  ๑  วาดวยขอหาม   ไมใหภิกษุประพฤติลวงละเมิดและ 
ปรับโทษผูลวงไวหนักบาง   เบาบาง   ตามความผิดที่ไดกระทําลง เรียกวา 
พระพุทธบัญญัติ. 
            แผนกท่ี   ๒.  วาดวยขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   อันภิกษุควรประพฤติ 
เรียกวา   อภิสมาจาร.  
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เมื่อรวมเขา   ๒  แผนกคือท้ังพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารเรียกวาวินัย.  
           ๔.   ในทางวินัย   การลงโทษแกผูผิด  ๓  สถาน :- 
           ก.   โทษอยางแรง   [ ครุโทษหรือมหันตโทษ ]    ขาดจากความ 
เปนภิกษุ   อยางเดียวกับกฏหมายบานเมือนลงโทษผูผิด   ที่เปนมหันต- 
โทษ   ถึงประหารชีวิต. 
           ข.   โทษอยางกลาง    [ มชัฌิมโทษ ]   ตองอยูกรรมจึงพนโทษ 
ได   อยางเดียวกับกฏหมายบานเมืองลงโทษผูทําผิดในทางอาชญา   คือ 
ใหจําคุกไวมีกําหนดตามโทษมากหรือนอย. 
           ค.   โทษอยางเบา   [ ลหุโทษ ]  ตองลุกะโทษหรือปลงอาบัติ    จึง 
พนโทษได    อยางเดียวกับกฎหมายบานเมืองลงโทษผูทําผิดเล็ก  ๆ 
นอย ๆ  ซึ่งไมใชทางอาชญา   ถาเห็นวาผูผิดเปนคนซื่อสัตย    รับสาร- 
ภาพโดยดี   ทั้งไมเคยทําผิดมากอน   ก็ภาคทัณฑไว. 
                                  การต้ังวินัยบัญญัติ  
           ๑.   ต้ังข้ึนเพราะภิกษุทําผิด   แลวประชุมสงฆวินิจฉัยความขอน้ัน. 
           ๒.   ต้ังข้ึนแลวไมเลิกถอน   แตมีเพ่ิมเติมหรือแกไขใหเพราะกับที่ 
จะประพฤติได   ถาหละหลวมนัก   กแ็กไขใหตึงข้ึน   ถาตึงนัก   ก็แกไข 
ใหหยอนลง   เชนหามภิกษุไมใหเก็บอติเรกจีวรเกิน  ๑๐  วัน  ภายหลัง 
จึงเพ่ิมขอสิกขาบทข้ึนอีกวา   อติเรกจีวรนั้นใหวิกัป   คือทําใหเปน 
ของสองเจาของเสียกอน   ผูรับวิกัปถอนวิกัปแลว   จึงยอมใหใชตลอด 
กาลไมกําหนดเวลา. 
           ๓.   พระวินัยนั้นเรียกเปน  ๒  อยาง   วินัยที่ทรงตั้งไวเดิม   เรียกวา  
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มูลบัญญัติ  ที่ไดทรงแกไขเพ่ิมเติมข้ึนภายหลัง  โดยอนุโลมตามบัญญัติเดิม 
เรียกวา   อนุบัญญัติ. 
                                           อาบัติ  
           ๑.   อาบัติ   แปลวาความตอง  หรืออาการท่ีลวงละเมิดขอบัญญัติ 
ที่พระพุทธเจาหาม   หรอืแปลวา   ธรรมชาติอันภิกษุพึงตองพึงถึง    ดวย 
ประพฤติอนาจารเปนการนอกบัญญัติ. 
           ๒.   อาบัตินั้น   วาโดยชื่อมี  ๗  คือ :- 
           ปาราชิก  ๑  สังฆาทิเสส  ๑  ถุลลัจจัย  ๑  ปาจิตตีย  ๑  ปาฏิเทสนียะ  ๑ 
ทุกกฏ  ๑  ทพุภาสิต  ๑. 
           ก.   ปาราชิก   แปลวา   ผูแพ   [ เล็งบุคคล ]   หรืออาบัติยังบุคคล 
ใหแพ   [ เล็งอาบัติ ]   อาบัตินี้   ภิกษุตองเขาแลว   ชื่อวาเปนคนแพ 
เปนคนตายจากพุทธศาสนา. 
           ข.   สงัฆาทิเสส   แปลวา   กองอาบัติมีสงฆอันภิกษุพึงปรารถนา 
ในกาลเบื้องตนและกาลอันเศษ   คือ   เมื่อภิกษุตองเขาแลว   ตองอาศัย 
สงฆ   คือ   ขอใหสงฆใหปริวาสเปนกาลเบื้องตน   [ มลูายปฏิกัสสนา ] 
และใหมานัตเปนทามกลาง   และอัพภานกรรม   เปนกรรมอันสุด. 
           ค.   ถลุลัจจัย   แปลวา   โทษหยาบ   เม่ือภิกษุตอง 
เขาแลว   แสดงแกภิกษุแมองคเดียวก็หลุดพนได. 
           ฆ.   ปาจิตตีย   แปลวา   อาบัติยังกุศลธรรมใหตกไป   ม ี ๒ 
นิคสัคคิยปาจิตตีย  ๑  สทุธิกปาจิตตีย  ๑.   นิสสคัคิยปาจิตตียนั้น  ภิกษุ 
ตองเขาแลว    ตองเสียสละวัตถุที่เปนนิสสัคคียนั้นเสียกอน     จึงแสดง  
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อาบัติตก.  
          สวนสุทธิกปาจิตตีย    ไมมีการเสียสละ    เปนแตวา    ถาเปนของ 
ที่หามบางอยาง   อันเกี่ยวดวยภิกษุทําใหเกินกําหนดประมาณ    เชน 
ทําเทาเตียงใหเกิน  ๘  นิว้พระสุคต   หรือทํากลองเข็มดวยกระดูก  งา 
เขา   เปนตน    ตองตัดใหไดประมาณหรือกําหนดเสียกอน    จึงแสดง 
อาบัติตก. 
            ง.   ปาฏิเทสนียะ   แปลวา    อาบัติอันภิกษุกลับแสดงอยางอ่ืน 
คือ   เมื่อตองเขา   การแสดงอาบัติไมเหมือนอยางแสดงอาบัติอ่ืน  ๆ. 
            จ.   ทุกกฏ    แปลวา   ทําชั่ว   หมายถึงกายกรรม   คือ   ความประ- 
พฤติสวนกาย   ไมเรียบรอยเปนที่ติเตียนของผูอ่ืน. 
            ฉ.   ทุพภาสิต   แปลวา   กลาวชั่ว    หมายความถึงวจีกรรม   คือ 
ความประพฤติสวนวาจา   กลาวคําชั่วหยาบ   ตลกคะนองอันนักปราชญ 
ติเตียน   ซึ่งเรียกวา   อักโกสวัตถุ   อันจําแนกไว  ๑๐   อยาง   ดงัจะไดกลาว 
ขางหนา. 
            ๓.   การลงโทษแกผูผิด   เพราะลวงสิกขาบทมี   ๒   อยาง   คือ :- 
            ก.   ลงมหันตโทษ    คือปรับโทษเปนปาราชิก    จะเปนภิกษุอีก 
ไมไดตลอดชาติ. 
           ข.    ลงอุกเขปนียกรรม    คือยกออกเสียจากหมูชั่วคราว   จนกวา 
ผูผิดจะยอมรับสารภาพ.    และอยูกรรม   คือประพฤติวัตรตามกฏท่ีทาน 
กําหนดไว   ดังมีแจงอยูในวินัยมุขเลม   ๓   แลว.   และลุกะโทษ  คือ 
แสดงเปดเผยเสียแกภิกษุดวยกัน.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินจิฉัย - หนาท่ี 12 

อาบัติทั้งปวงวาโดยความเยียวยามี   ๒   คือ :-  
           ๑.   แกไขไมได   เรียกวา   อเตกจฉา. 
           ๒.   แกไขได  เรียกวา   สเตกจิฉา. 
           อาบัติที่ภิกษุตองเขาแลวแกไขไมไดนั้น   คือปาราชิกาบัติ   เพราะวา 
ตองเขาแลว   ไมมีอุบายอันใดอันหน่ึง   จะเยียวยาใหคงเปนสมณะได 
แมถือเพศเปนคฤหัสถแลวมาบวชอีกก็ไมเปนภิกษุ   เปรียบเหมือน 
บุคคลผูลวงกฏหมายของบานเมือง   ที่ตองลงโทษหนักถูกประหาร 
ชีวิตแลว   ไมมีทางจะกลับคืนชีวิตไดอีก. 
           อาบัติที่ตองเขาแลว   ยังพอจะเยียวยาแกไขไดนั้น   คือกองอาบัติ 
นอกจากปาราชิกาบัติ. 
                                  วาโดยจิตมี  ๒  
           ๑.   เกี่ยวกับจิต   เรียกวาสจิตตกะ   คือเปนไปโดยต้ังใจ คือมีเจตนา. 
           ๒.   ไมเกี่ยวกับกิต   เรียกวาอจิตตกะ   คือเปนไปโดยเผลอ   ไม 
จงใจ   ไมเจตนา. 
                                 วาโดยโทษมี   ๒  
            ๑.   อาบัติหนัก    เรียกครุกาบัติ.   ปาราชิก   สังฆาทิเสส   ๒  นี ้ ชื่อ 
ครุกาบัติ   ปาราชิกเปนอาบัติหนักโดยโทษ   เปนมูลเฉท   สังฆาทิเสส 
เปนอาบัติหนักโดยโทษดวย    โดยวิธีจะออกจากอาบัตินั้นดวย. 
            ๒.   อาบัติเบา   เรียกลหุกาบัติ   อาบัตินอกจากปาราชิก   สังฆาทิเสส 
ชื่อลหุกาบัติ.  
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                                  อาการท่ีตองอาบัติ  
          ภิกษุตองอาบัตินั้นดวยอาการ   ๖  อยาง   คือ :- 
          ๑.   ตองดวยไมละอาย   เชนภิกษุรูอยูวาสิ่งน้ีไมควรทํา   ขืนทําการ 
ลวงสิกขาบทบัญญัติ   แกลงตองอาบัติและบังอาบัติไวดวย   เชนพูดปด 
โดยอาการตาง  ๆ  เสพสุรา   พูดเกี้ยวหญิงเปนตน. 
          ๒.   ตองดวยไมรู   เชนภิกษุเปนคนเขลามีปญญานอย    ไมรูวา 
สิ่งน้ีควรทํา   สิ่งน้ีไมควรทํา   และไปทําส่ิงท่ีไมควรทํา   สิ่งท่ีควรทํา  ๆ 
ใหผิดไปเสีย   เชนการเกบ็ดอกไม   ควรจะใชอนุปสัมบันแตไมใช   ไป 
เก็บเองมาบูชาพระเจดีย   ดวยเขาใจวาเปนบุญกุศลเปนตน. 
           ๓.  ตองดวยสงสัยแลวขืนทํา   เชนภิกษุใชใหเด็กตักน้ํามาเพ่ือ 
บริโภคก็ดี   หรือเพ่ืออาบก็ดี    เกิดความสงสัยข้ึนวา   ในน้ําน้ันจะมีตัว 
สัตวหรือไมมี   ไมไดไตถามหรือพิจารณาใหถองแทกอน   แลวบริโภค 
และอาบนํ้านั้นเปนตน. 
           ๔.   ตองดวยสําคัญวาควรในของที่ไมควร   เชนเห็นเนื้อหมี 
และเน้ือเสือ   ซึ่งเปนเนื้อไมควรบริโภค   คลายกับเน้ือสุกรและเนื้อ 
อีเกง     สําคัญวาเนื้อสุกรและเนื้ออีเกง   และฉันเน้ือน้ัน   หรอืเวลาบาย 
แลวสําคัญวายังไมบาย   ฉันอาหารท่ีเปนยาวกาลิก    หรือมีผูเอาธนบัตร 
ซึ่งใชแทนเงินตรามาถวาย   สําคัญวาไมใชเงินและทองรับไวเปนตน. 
           ๕.   ตองดวยสําคัญวาไมควรในของท่ีควร   เชนเนื้อสุกรและเน้ือ 
อีเกง   ซึ่งเปนเนื้อควรบริโภค   ภิกษุสาํคัญวาเปนเนื้อหมีเนื้อเสือเหลือง 
ซึ่งเปนเนื้อไมควรบริโภค   แลวฉันเนื้อน้ัน    หรอืนํ้าปานะที่เปนกัปปยะ  
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สําคัญวานํ้าปานะเปนอกัปปยะ   แลวด่ืมน้ําน้ัน    หรือเวลาเชากอนเที่ยง  
สําคัญวาบายแลว   และฉันของเค้ียวของฉันที่เปนอาหารเปนตน. 
          ๖.   ตองดวยลืมสติ   เชนนอนในท่ีมุงที่บังอันเดียวกันกับอนุป- 
สัมบันครบ ๓ ราตรีแลว   ครั้นคืนที่  ๔  ลืมไป   นอนตอไปอีก   หรือ 
ลืม   อยูปราศจากไตรจีวรตลอดคืน   หรือเก็บเภสัช  ๕  ทีร่ับประเคนแลว 
ใหเกิน   ๗  วันไป   หรือไมวิกัปอธิษฐานอติเรกจีวรใหเกิน  ๑๐  วันเปนตน. 
                          สมฏุฐาน  คือ  ที่เกิดแหงอาบัติ  
            ที่เกิดแหงอาบัติ    ในสิกขาบทท้ังปวงมี  ๖  คือ :- 
            ๑.   เกิดดวยกาย. 
            ๒.   เกิดดวยวาจา. 
            ๓.   เกิดดวยกายวาจา. 
            ๔.   เกิดดวยกายจิต. 
            ๕.   เกิดดวยวาจาจิต. 
            ๖.   เกิดดวยกายวาจาจิต. 
            กายอยางเดียวหรือวาจาอยางเดียว    เปนสมฏุฐานอันหน่ึง   ชื่อวา 
เอกงฺคิก   คือสมุฏฐานอันเดียว. 
            กายกับวาจาหรือกายกับจิต   เปนสมุฏฐานอันหน่ึง   ชื่อวา   ทฺวงฺคิก 
คือสมุฏฐานมีองค   ๒. 
            ทั้งกายท้ังวาจาทั้งจิต    เปนสมุฏฐานอันหน่ึง   ชื่อวา   ติวงฺคิก 
คือสมุฏฐานมีองค  ๓. 
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          อาบัติในสิกขาบทใด   ตองดวยสมุฏฐา  ๓  ขางตน  คือ  กาย,  วาจา,  
กายวาจา,  อันใดอันหน่ึง   ชื่อวา   อจิตตกะ   [ สมฏุฐานไมมีจิตเจือ ]. 
          อาบัติในสิกขาบทใด   ตองดวยสมุฏฐาน  ๓  ขางปลาย  คือ  กายจิต, 
วาจาจิต,   กายวาจาจิต,   อันใดอันหน่ึง   ชื่อวา   สจิตตกะ  [ สมุฏฐาน 
มีจิตเจือ ].    
           แตลําพังจิตอยางเดียว   ไมเปนสมุฏฐานแหงอาบัติในสิกขาบทท้ัง 
ปวง    เพราะจิตจะคิดจะนึกอะไร   ถาไมประกอบดวยกายก็ดี   ดวยวาจา 
ก็ดี   ก็เปนอันไมสําเร็จประโยชนอะไร    เชนคิดจะฆาเขา   หรือลักขโมย 
ของเขา   เปนแตเพียงคิดเทาน้ัน   ไมไปกระทํา   ก็เปนอันไมตองอาบัติ. 
                                      ปาราชิก  
            ปาราชิก   แปลวา   ผูแพตอพระศาสนา   ทหารกับพระสงฆมี 
น้ําใจคลายกับอยางหน่ึง  คือ  กลาหาญ    บากบ่ัน   อดทน   เพ่ือเอา 
ชัยชํานะ   และไมชอบคําวาแพ   คําวาแพที่ใชทางพระศาสนา   หมาย 
ความวาตอสูกับบาปอกุศล    มีกิเลสตัณหาเปนตน    เมื่อมีกําลังออน 
ปลอยใหกิเลสตัณหาเขาครอบงําจิต   ทําใหหลงทําผิดขอบัญญัติของ 
พระพุทธเจาขณะใด   ก็ชือ่วาเปนผูแพ   และภิกษุผูถึงซ่ึงความแพเพราะ 
ลวงวินัยบัญญัติ   ตองอาบัติปาราชิก   นับวาเปนผูแพอยางอุกฤษฏ 
คือขาดจากความเปนภิกษุ   แมจะไปถือเพศคฤหัสถแลวจะกลบัเขามา 
ขออุปสมบทอีกไมได    และจะเปนสมณะอีกไมไดตลอดชีวิต    เปรียบ 
เหมือนบุคคลถูกประหารชีวิตเสียแลว    จะกลับเปนข้ึนอีกไมได   ฉันใด 
ภิกษุที่ตองอาบัติปาราชิกแลว   จะกลบัเปนสมณะไมได   ฉันนัน้.  
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          ปาราชิกแหงภิกษุมี  ๔  คือ   ๑.   เสพเมถุน,   ๒.   ถือเอาส่ิงของ 
ที่เจาของเขาไมให   ไดราคา   ๕   มาสก,   ๒.   แกลงฆามนุษยใหตาย, 
๔.   อวดอุตตริมนุสสธรรม  [ คือธรรมอันยิ่งของมนุษย ]  ที่ไมมีในตน. 
           ในปาราชิกทั้ง   ๔  นั้น   ภิกษุผูมุงหวังตอความปฏิบัติที่แทจริง 
ควรเขาใจใหกวางสักหนอย    จึงจะเปนประโยชนแกความปฏิบัติไดดี 
จะไดอธิบายเปนหมวด  ๆ  ดังตอไปนี้. 
                           สิกขาบทท่ี  ๑  เสพเมถุน  
            เสพเมถุนนั้น   คือภิกษุใหนิมิตของตน   เขาไปในวัจจมรรค 
[ ทวารหนัก ]   ปสสาวมรรค   [ ทวารเบา ]   มุขมรรค   [ ชองปาก ] 
อันใดอันหน่ึงแหงผูอ่ืน   ทั้งมนุษยและสัตวดิรัจฉาน   ที่ยังไมตายหรือ 
ตายแลว   แตทวารยังไมทําลายไปเพียงชั่วเมล็ดงาหนึ่ง   ดวยจิตกําหนัด 
และทวารน้ันจะรองจะลาดดวยวัตถุอันใดอันหน่ึงก็ตาม   ไมรองไมลาด 
ก็ตาม   เปนทวารอันสัตวไมไดกัดเสียโดยมาก   หรือผูอ่ืนขมขืนในนิมิต 
ตน   และยินดีในอาการท้ัง   ๔  คือ :- 
            ก.   แรกเขาไป,   ข.   เขาไปแลว,   ค.   หยดุอยู,   ฆ.   ชกัออก 
อาการท้ังปวงเหลาน้ี   เรยีกวาเสพเมถุน   เปนปาราชิก   แตถาไมมี 
จิตยินดี   ไมเปน. 
                         ประเภทแหงอาบัติเพราะเสพเมถุน  
                                    ๑.   วัตถุแหงอาบัติปาราชิก 
            หญิงเปนมนุษย   เปนดิรัจฉาน   มีทวาร  ๓  คือ   ๑.   ทวารหนัก, 
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๒.   ทวารเบา,   ๓.  ชองปาก.   ชายเปนมนุษย   เปนดิรัจฉานมีทวาร  ๒ 
คือ   ทวารหนัก,   ชองปาก. 
           สัตวดิรัจฉานนั้น   ไดแกสุนัข,   แมว,   วัว,   ความ,   ไก   กา, 
นกพิราบ,   งูเหลือม,   งูเรือน,   ปลา,   เตา,   เปนตน. 
           ตอมปม   ที่งอกในองคกําเนิดท่ียังรูสัมผัสอยู   ใหเขาไปในทวาร 
มรรคดังกลาวแลว   แมทวารน้ันมีหนังและเนื้อเลิกไปหมด   แตสัณฐาน 
แหงนิมิตรยังปรากฏอยู   ทั้งจิตคิดวาจะเสพมีอยู   ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. 
                                ๒.   วัตถุแหงถุลลัจจัย  
            ๑.   ทวารมรรคน้ันเลิกไปหมดแลว   แมแตสัณฐานแหงนิมิตก็ 
ไมเหลือ   ภิกษุพยายามในท่ีเชนนั้น  สังเขปวาเปนแผล. 
            ๒.   ชองตา,   ชองจมูก,   ชองหู,   และฝกแหงหัวไส.   นิมิตและ 
บาดแผลท่ีถูกศัสตราวุธของมนุษย. 
            ๓.   ฝกแหงหัวไสและคลองจมูกแหงสัตวดิรัจฉานที่ใหญ    เชน 
ชาง,   มา. 
            ๔.   นิมิตแหงคนตาย   อันสัตวกัดเสียกึ่งหนึ่งแลว   ยังไมข้ึนพอง. 
            ๕.   ลิ้นหรือฟนของมนุษย    และสัตวดิรัจฉานที่ใหญ   อันออก 
มานนอกริมฝปาก   เหลาน้ีเปนวัตถุแหงถุลลัจจัย. 
                               ๓.   วตัถุแหงทุกกฎ 
             ๑.   ชองตา,  ๒.   ชองหู,   แผลในกายสัตวดิรัจฉาน,  ๓.   นิมิตท่ี 
เล็กแหงสัตวที่เล็ก,  เชน  งู,   ปลา,   เปนตน    ไมพอประมาณองคกําเนิด 
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ดําเนินเขาไป,   ๔.   อวัยวะอันเศษ    เชนรักแรเปนตน    แหงมนุษยและ  
สัตวดิรัจฉาน,   ๕.   นิมติแหงซากศพที่ข้ึนพองแลวเปนตน,   ๖.  ชิ้นเน้ือ 
ที่ตกลงแลวนอกนิมิต. 
                       องคของการเสพเมถุนซึ่งเปนปาราชิกมี  ๒ 
            ๑.   เสวนจิตฺต   มีจิตคิดในอันจะเสพ. 
            ๒.   มคฺเคน   มคฺคปฏิปาทน  ยังองคกําเนิดใหเขาไปในทวารมรรค. 
                       ภิกษุไดรับยกเวนในสิกขาบทนี้ม ี  ๔  จําพวก 
            ๑.   ภิกษุไมรูตัวไมยินดี   เชนถูกคนอ่ืนลอบทําเมถุนธรรม   ใน 
เวลานอนหลับเปนตน. 
            ๒.   ภิกษุเปนบา   มีทุกขเวลาครอบงํา   ทําจิตใหคลั่งเพอ 
หลงใหลไมไดสติ   จนเห็นเพลิงกับคูถหรือทองกับแกนจันทน   มีราคา 
เทากัน.   
            ๓.   ภิกษุเปนอาทิกัมมิกะผูตนบัญญัติ    เชนพระสุทิน   ผูแรก 
เสพเมถุนกอนภิกษุอ่ืน   ซึ่งเปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติปฐม- 
ปาราชิกขาบทนี้   เปนตัวอยาง. 
            ๔.   ภิกษุรูตัวอยูแตไมมีจิตยินดีเลย   เชนถูกผูอ่ืนขมขืนทําเมถุน- 
ธรรมในนิมติตน   เปนตน. 
            สิกขาบทน้ีเปนอนาณัตติกะ   คือบังคับผูอ่ืนใหเสพเมถุน   ไมเปน 
ปาราชิก   กแ็ตทานปรับเปนอาบัติทุกกฎ   เพราะเปนอกัปปยสมาทาน. 
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                      สิกขาบทท่ี   ๒   อทินนาทาน   ลักหรือขโมย  
          ๑.   ถอืเอาสิ่งของท่ีเจาของไมให. 
          ๒.   อาการท่ีฉอเอาหรือตูเอา. 
          วัตถุแหงปาราชิก   เปรียบกับกฎหมายของบานเมืองต้ังแตครั้ง 
โนน   ราคาต้ังแต   ๑  บาทข้ึนไป   เทากับทองคําหนัก  ๒๐  เมล็ดขาว 
เปลือก. 
           ของจะอยูในบานก็ดี   ในปากด็ี   ในน้ําก็ดี    ถาทําดวยอาการ 
ดังกลาวนี้   ตองปาราชิก. 
                                        วาดวยทรัพย 
            ทรัพยแบงออกเปน   ๒   พวก   คือ :- 
            ๑.   สังหาริมะ   คือของท่ีเคลื่อนท่ีได   เชนเครื่องใช,   และสัตว 
พาหนะ,   เปนตน. 
            ๒.   อสังหาริมะ   คือของท่ีเคลื่อนท่ีไมได   เชนที่ดิน   ตึก   เรือน 
ตนไมเปนตน. 
                 ลกัษณะและอาการที่เปนอทินนาทาน๑ 

            ๑.   ลัก,   คือเขาไปในบานเรือนเขาแลว   หยิบเอาของ  ๆ  เขา 
ไปดวยกิริยาเปนขโมย. 
            ๒.   ตีชิงหรือว่ิงราว,   คือตีชิงเอาไปตอหนา   และตีใหเจาของ 
เจ็บปวด    ว่ิงราวเอาไปตอหนาเจาของหรือลับหลงั   แตไมไดทําอะไร 
ใหเจาของเจ็บกาย   ปรับเปนปาราชิก   ในเวลากระชากของหลุด. 
๑.   เรียกอีกอยางหนึ่งวา   อวหาร.  
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          ๓.   ลกัตอน,   คือตองสัตวพาหนะ   เชนวัวควายเปนตน   ให  
เคลื่อนจากท่ี   ปรับเปนปาราชิก   ในขณะเทาท่ี  ๒-๔  ของสัตว   เคลื่อน 
จากท่ี. 
          ๔.   ลกัแยง,   คือเขาแยงเอาซ่ึง ๆ  หนา   และไดของนั้นไปจาก 
เจาของ   หรือแยงเอาของ  ๆ   เขาซึ่งกําลังเรี่ยรายอยู. 
          ๕.   ลกัสับ,   คือสับหรือเปลี่ยนสิ่ง  ๆ  เขา   โดยเอาของอ่ืน 
ไปเปลี่ยน. 
          ๖.  ตู,   คือไมใชของ  ๆ  ตัวรองเอาวาของ  ๆ  ตัว   เชนตูที่ดิน 
ของเขา    เม่ือเจาของเขาปลอยกรรมสิทธิ์ก็ดี   หรอืถึงกับฟองศาล ๆ 
ตัดสินใหผูจําเลยชนะก็ดี   ภิกษุเปนปาราชิก. 
          ๗.   ฉอ,   ไดแกรับของฝากของเขาไว   เขามาทวงเอาคืน   ไม 
ยอมคืนให   ปฏิเสธเสียวาไมไดรับฝาก   เมื่อเจาของทอดกรรมสิทธิ์ 
ก็ดี   หรือฟองศาล  ๆ  ตัดสินใหโจทกขาดกรรมสิทธิ์ก็ดี   ภิกษุเปน 
ปาราชิก. 
          ๘.   ยกัยอก,   เชนภิกษุรักษาเรือนคลังของสงฆ   [ ภัณฑาคาริก ] 
เอาของสงฆซึ่งอยูในความรักษาของตน   ยักยอกเอาไปไวในท่ีอ่ืน   เพ่ือ 
ถือเอาเองหรือยักยอกใหผูอ่ืน   เปนโจรตอเม่ือเอาของออกพนเขตท่ีรักษา 
ภิกษุเปนปาราชิก. 
          ๙.   ตระบัด,   เชนนําของหนีภาษี   ซึ่งเปนการยุบอํานาจอันชอบ 
ธรรมของกฎหมายบานเมือง   ไดราคาตามกําหนด   ภิกษุเปนปาราชิก. 
           ๑๐.   หลอกลวง,   เชนเอาของปลอมของไมแท   ไปหลอกขายให  
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แกผูอ่ืน   บอกเขาวาเปนของแท   ไดราคาตามกําหนด   ภิกษุเปน  
ปาราชิก. 
          ๑๑.  กดข่ีกรรโชก,   เชนบังคับเก็บเงินแกราษฏรในทางผิด 
กฎหมายบานเมืองโดยใชกําลังกายและอํานาจ    เรียกกดข่ี   พยายามจะ 
เขาไปปลน   ทรมานเจาของดวยอาการตาง  ๆ   ใชวาจาตะคอกขูใหกลัว 
เพ่ือจะใหบอกทรัพยที่เขามีอยู   เรยีกกรรโชก. 
           ๑๒.  ลักซอน,ของ ๆ   เขาอยูในท่ีแหงหน่ึง   คือตกอยูหรือวางไว 
โดยเผลอ   เอาไปซอนเสียที่อ่ืนโดยสัญเจตนา  จะถือเอาเปนประโยชน 
ในภายหลัง. 
            ๑๓.  ลักปลน,   คือเปนโจรหลาย ๆ คน  คุมพวกเขาปลนทรัพย 
สมบัติของเขา    แตของท่ีไดมา   ราคาไมถึงบาท  ๑  แตเมื่อรวมกัน 
เขาแลว   ไดราคาบาท  ๑  ข้ึนไป   เชนนี้   ปรับเปนปาราชิกทุก ๆ  องค. 
                      อาการท่ีจะเปนอาบัติและไมเปนอาบัติ 
            ๑.   ภิกษุไมทําเอง   คือใชคนอ่ืนไปลักไปปลนก็เปนอทินนาทาน. 
            ๒.   ถาผูที่ถูกใชนั้น    ไปทําการไมตามคําส่ัง   ดวยกาลก็ดี   ดวย 
วัตถุก็ดี   ดวยประเทศก็ดี   ผูใชไมเปนอาบัติ   เวนแตจะเอาของนั้นมา 
ใชดวยกัน    ตองเปนอาบัติทั้งคู. 
            ๓.   เวลาที่สั่งใหไปทําการเชนนั้นแลว   ถอนคําส่ังเสีย  และผู 
นั้นขืนไปเอง   ผูสั่งเดิมไมเปนอาบัติ. 
            ๔.   สั่งตอ,   ก.   ใช   ข.   ไปบอก   ค.   ใหลักของ   ง.   ข.   ไปบอก 
คนอ่ืนใหลัก.   ก.   ไมเปนอาบัติ.  
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          ๕.    ภิกษุคิดจะลักของราคา  ๑  บาทข้ึนไป   แตยังไมไดลงมือลัก  
เปนแตลูบคลําหรือจับตองเทาน้ัน   เปนถุลลัจจัย,    ถาทําของน้ันใหไหว 
หรือใหเคลื่อนท่ี   ตองปาราชิก.   ถาในเวลาที่มุงไปนั้น   มีคนไลหรือ 
มีอุบัติเหตุใด ๆ  ที่ทําใหตองกลับ   คือยังไมถึงท่ี   หรือถึงท่ีแลว   แตยัง 
ไมไดจับตองของนั้น   ก็เผอิญมีเหตุข้ึนเสียกอน   เชนนี้   เปนอาบัติทุกกฎ 
ทุก ๆ กาวท่ีออกเดิน. 
            ๖.   ของครูอาจารยหรือเพ่ือนท่ีรักกันสนิท    ถือวิสสาสะ   แลว 
เอาของน้ันไป   ไมเปนอทินนาทาน. 
                                หลักของท่ีจะเปนอทินนาทาน 
             ๑.   ของน้ันไดราคาต้ังแต   ๕   มาสก   คือเทากับบาท ๑   ข้ึนไป. 
             ๒.   เปนของมีเจาของ   คือของมีผูถือกรรมสิทธิ์   จะเปนของ 
เอกชนหรือของกลาง   เชนเปนของสงฆก็ตาม   นับวาของน้ันมีเจาของ 
หวงหาม. 
             ๓.   รูอยูวาของนั้นมีเจาของหวงแหน. 
             ๔.   มีเถยยจิต   คือต้ังจิตเปนโจร. 
             ๕.   พวกเพียรพยายามดวยตนเองหรือใชผูอ่ืน. 
             ๖.   กระทําการสําเร็จเปนโจรกรรม. 
                             วัตถุมีเจาของและไมมีเจาของ 
              ของตกอยูในที่ใด  ๆ   หรือของตกอยูในปา   ถาไมมีเจาของคือไมมี 
ใครถือเปนกรรมสิทธิ์   ดงัน้ี   เรียกวัตถุไมมีเจาของ. 
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          ของในวัดซึ่งเปนของกลาง   ภิกษุลักเอาไป   ถาราคาไมถึง   ๕ 
มาสก   ไมเปนปาราชิก   ถาราคาต้ังแต  ๕   มาสกข้ึนไป   เปนปาราชิก 
ของเล็ก  ๆ  นอย  ๆ  หลาย  ๆ  คราว   รวมกันเขาแมอยางนอยเพียง 
๕   มาสก   ภิกษุลักดวยเถยยจิตอันยังติดตอกันไปไมมีจิตวิรัติในระหวาง 
ปรับเปนปาราชิก   แตถาลักครั้งหนึ่ง   แลวต้ังใจสังวรเสีย   ไมปรับ 
เปนปาราชิก   ปรับเปนทกุกฎหรือถลุลัจจัยตามราคาของ. 
                               สิกขาบทท่ี   ๓   ฆามนุษย  
             ในอาบัติปาราชิกขอ   ๓   กลาวตามตัวบาลี    ภิกษุแกลงพราก 
ชีวิตมนุษยดวยตนเองหรือใชผูอ่ืน   หรือทําเครื่องศัสตราวุธใหเขาดวย 
เจตนาจะใหทําลายชีวิต    แลวเขาฆาตัวตายเอง   หรือบังคับใหเขา 
กินยาพิษ   หรือกลาวพรรณนาคุณของความตายเพ่ือใหเขาตาย   ที่สุด 
แมแตเขาถาม    แลวแนะนําดวยอุบายตาง  ๆ  เชนใหเขาเอาเชือก 
ผูกคอ   เรียกวาชักชวนเพื่อการตาย   ดงัน้ี   ตองอาบัติปาราชิก. 
              ชีวิต    กําหนดต้ังแตแรกต้ังวิญญาณ   คือต้ังแตปฏิสนธิใน 
ครรภมารดาจนถึงตาย  ชีวิตมนุษยมีอาการสืบตอ ๆ  กัน   แมแต 
ความคิดก็สืบเนื่องไปตามลําดับ   ขณะชีวิตยังสืบเนื่องกันเชนวาเครื่อง 
ภายในกําลังทําการอยู   เชนปอดกําลงัสูบลมหรือหัวใจกําลังฉีดโลหิต 
กระเพาะกําลังยอยอาหาร   ดังน้ี   นบัวายังมีชีวิตอยู   ถาภิกษุพรากหรือ 
ทําใหหยุดประการใดประการหน่ึงดังวามาแลว   แปลวาพรากชีวิตความ 
เปนอยูจากรางกายมนุษย   คือตัดความสืบสนธิของอวัยวะเสีย   ไมให  
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เจริญอยูตามธรรมดาไดตอไป   เรียกวาทําใหตาย   ตองอาบัติปาราชิก. 
                                    กิรยิาอาการท่ีทําใหตาย                  
            ๑.   ดวยมือ,  คือพรากชีวิตดวยมือตนเอง    หรือส่ังหรือบังคับ 
ใหผูอ่ืนทําจนสําเร็จ    ดงัน้ี   เรียกวาประหารดวยมือ. 
            ๒.   ดวยซัด,   คือ   ยิง   พุง   ซดั   เครื่องศัสตราวุธตาง ๆ  เชน 
ยิงปน   พุงหอกหรือแหลนหลาว    ซดัทรายรอนหรือนํ้ากรด   ใหถูกราง 
หรือกายผูอ่ืน   เพ่ือจะใหตาย   ดังน้ี   เรียกวาประหารดวยอาการซัด. 
            ๓.   ดวยวาง,   คือวางเครื่องสังหารเพ่ือใหตาย   เชนวางยาพิษ 
ตอรปโด   ลกูระเบิด    วางขวากหรือหนาม   เปนตน   ดังน้ี   เรียกวา 
ประหารดวยอาการวาง. 
            ๔.   ดวยวิชา,   คือพรากชีวิตดวยวิชาอาคมตาง  ๆ   เปนตนวา 
ใชไฟฟาจับ   รายมนตอาคม   ใชภูตผี   ทําใหผูอ่ืนจุกเสียดตาย. 
            ๕.   ดวยฤทธิ์,   คือทําใหตายดวยฤทธิ์เดช   ของวัตถุตาง ๆ เชน 
ปลอยงู   เสือ   จระเข   หรือสิงหสัตวมีพิษรายตาง  ๆ   ใหกัด   หรือเอา 
พิษของหมาบา   ฉีดเขาในกาย   หรือทํานัยนตาใหลุกแดงเปนไฟ   แลว 
ถลึงตาใสเปนตน     ดังน้ี     เรียกวาประหารดวยฤทธิ์. 
                              วัตถุที่ใหตองอาบัติเพราะการฆา 
             ๑.   ชีวิตของมนุษย   เปนวัตถุแหงอาบัติปาราชิก.  
             ๒.   ชีวิตของอมนุษย   เชน   ผี   เปรต   ยกัษ   เปนวัตถุแหง 
ถุลลัจจัย.  
             ๓.   ชีวิตของสัตวดิรัจฉาน   เปนวัตถุแหงปาจิตตีย.  
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                                 ประโยคของการฆาชีวิตมนุษย  
           ๑.   พยายามจะทํา. 
           ๒.   ต้ังใจหรือจงใจหรือเจตนาจะพรากชีวิต. 
           ๓.   ทําเปนผลสําเร็จแลวเพียงไร. 
            พยายามดวยประโยคทั้ง  ๓  นั้น   และผูถกูทํารายนั้นตายเพราะเหตุ 
นั้น   เรียกวาฆาใหตาย   เปนปาราชิก   ถาทําไมสําเร็จ   แตมีบาดแผลเจ็บ 
ปวด    หรือฟน   แทง  ฯ ล ฯ  ลงไปแลวแตไมตาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
            ( ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส  ทรงอธิบายวา   มนุษยจําพวกท่ีโลกจัดวาเปนคนเลว  เชน 
คนปา   คนดอย   ภิกษุฆา   นาจะปรับเพียงอาบัติถุลลัจจัย   เพราะมนุษย 
จําพวกนั้น    โลกไมนับถอืวาเปนมนุษย    ถือเสียวาเปนอมนุษยเปนยักษ 
เปนเปรต    หรือสัตวชนิดหน่ึงเทาน้ัน   แตความนิยมนับถอืกนัเชนนี้   จะ 
มีไดก็คงแตเฉพาะในครั้งนั้น    สวนในบัดนี้คงจะถืออยูที่เชนนั้นไมได 
เพราะความนิยมของโลกเปลี่ยนแปลงไป   เพราะในบัดนี้   โลกจัด 
เอาคนจําพวกน้ี   เปนมนุษยดวยจําพวกหนึ่ง    เพราะมีรางกายคลาย 
มนุษย   ไมคอยตางอะไรกับมนุษยนัก   จึงปรับภิกษุฆาโดยเจตนาให 
เปนอาบัติปาราชิกดวยอีกอยางหน่ึง )   ถามีพยายามจะทําหรือจงใจ 
จะพรากชีวิต   แตทํายังไมเปนผลอันสําเร็จ   และยังไมไดรับความเจ็บ 
ปวด   เชนเขารูตัวแลวตกใจหนีไปจนได   ดังน้ี   ตองเพียงอาบัติทุกกฏ. 
ถาทําโดยโทสะ   เชนตอยหรือทุบเอาทีหน่ึง   ไมไดมีเจตนาจะฆาใหตาย 
แตเผอิญถูกที่สําคัญผูนั้นตาย   ดังน้ี   ไมปรับถึงปาราชิก   ปรบัเพียง  
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ปาจิตตีย   ตามสิกขาบทท่ี   ๔   แหงสหธัมมิกรรค๑. 
           การท่ีจะไมเปนอาบัติ   ตองเฉพาะทําลงโดยไมมีจิตเจตนา     เชน 
ภิกษุพยาบาลคนไข    กรองหรือหยอดยาเขาไปมาก   คนไขกลืนไมทัน 
สําลักตายเพราะเหตุนั้น   เชนนี้   ไมตองอาบัติอะไรเลย. 
           ตามท่ีกลาวมานี้   เปนการเฉพาะลงมือทําดวยตนเอง     แตถึง 
อยางนั้น   ใหพึงเขาใจวา   แมใชคนอ่ืนใหฆา   ผูใชตองปาราชิกเหมือน 
กัน   เวนไวแตผูรับใช   ไมไดไปทําการตามคําสั่ง. 
                    ความวินิจฉัย  ๖  อยางที่เนื่องดวยการฆา.  
            อาณัตติกประโยค   คือประโยชนเกินแตบังคับผูอ่ืนใหฆา   ในประ- 
โยคนี้   ประกอบดวยนิยม   ๖  อยาง   คือ :- 
            ๑.   นิยมวัตถุ,   กําหนดบุคคลผูที่จะพึงฆา   คือเจาะจงใหฆาผูใด 
ผูถูกบังคับหรือผูรับใชฆาผูนั้นตาย   เปนปาราชิกทั้งผูบังคับและผูไปฆา 
ถาผูรับใชไปฆาผูอ่ืนดวยสําคัญวาผูนั้น    ผูบังคับไมเปนปาราชิก. 
            ๒.   นิยมกาล,   เชนกําหนดเวลาเชา    ผูรับใชไปฆาเสียเวลาอื่น 
เชนเวลาเย็นเปนตน   ผูบงัคับไมเปนปาราชิก. 
            ๓.   นิยมโอกาส,   คือกําหนดท่ีใหฆาคน   ที่รานหรือท่ีในบาน 
ฯ ล ฯ  ผูรับใชไปฆาในท่ีอ่ืน    หรือนอกบานเปนตน     ผูใชไมเปนอาบัติ. 
            ๔.   นิยมศัสตราวุธ,   คือกําหนดใหฆาดวยหอกหรือดาบ   ผูรับ 
ใชไปฆาดวยอาวุธอ่ืน   เปนตน. 
            ๕.   นิยมอิริยาบถ,   คือกําหนดใหฆาคนดวยอิริยาบถเดินหรือ 
ยืน   ผูรับใชไปฆาดวยอิริยาบทอ่ืน  คือ  นั่งหรือนอน   เปนตน. 
๑.  ถาเปนอุปสัมบัน   เปนอนุปสัมบันหรือสัตวดิรัจฉาน   เปนทุกกฏ. 
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          ๖.   นยิมกิริยาวิเศษ,   คือกําหนดใหฆาดวยแทงหรือฟน   ผูรับ 
ใชไปฆาดวยกิริยาอ่ืน   คือ   ตีหรือเชอืด   เปนตน. 
                       สิกขาบทท่ี  ๔  อวดอุตตริมนุสสธรรม  
            สิกขาบทน้ี   ภิกษุจะทําดวยรูแลวแกลงไมรู   หรือเห็นแลว 
แกลงไมเห็น   หรือถูกเขาซักไซก็ดี   ตองปาราชิก   ในขณะอวดเสียแลว 
เวนไวแตสําคัญวาตนไดตนถึง. 
                            การอวดอุตตริมนุสสธรรม 
             กําหนดเอาธรรมอยางสูง   ซึ่งมีอยู  ๒  ประเภท   คือ  ประเภทท่ี  ๑ 
ภิกษุบวชแลว   เริ่มสมาธิ   คือหัดทําใจใหมั่นดวยวิธี :- 
             ก.   นึกและเพงอยูอยางเดียว. 
             ข.   เพงอยูไดแนชั่วคราว. 
             ค.   ไดชั่วเห็นสุขและทุกข   และอ่ิมใจในสิ่งท่ีตนไดเห็น. 
             ฆ.   หยุดหรือหามระลึกถึงความสุข   และความอ่ิมใจได. 
๔  อยางนี้   เรียกรูปฌาน. 
             ประเภทที่  ๒   โดยกําจัดกิเลสทั้งปวง   คือสัญโญชน  ๑๐  อยาง 
             ๑.   ความท่ีเห็นเปนตัวเปนตน   เรียกสักกายทิฏิฐิ. 
             ๒.   ความสงสัยสนเทห   เรียกวิจิกิจฉา. 
             ๓.   ความถือศักดิ์สิทธิ์   ถือโชคถือลาง   เรียกสีลัพพตปรามาส. 
             ๔.   ความกําหนดดวยสามารถกามกิเลส   เรียกกามราคะ. 
             ๕.   ความคิดรายมุงราย   เรียกโทสะหรือพยาบาท.  
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          ๖.   ความยินดีติดใจเพลิดเพลินในรูปตาง  ๆ  เรียกรูปราคะ.  
          ๗.   ความยินดีเพลิดเพลินในสิ่งท่ีไมใชรูป   เรียกอรูปราคะ. 
          ๘.   ความหย่ิงจองหองถือตัวชาติโคตร   เรียกมานะ. 
          ๙.   ความคิดอะไรเพลินฟุงไป   เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ. 
          ๑๐. ความไมรูจริงตามสภาพ   เรียกอวิชชา. 
          ( ที่เรียกวาสัญโญชน    เพราะเปนเครื่องผูกใจใหนึกอยูในสิ่ง 
เหลาน้ัน )   ใหเบาบางนอยไปดวยวิธี :- 
           ก.   หามสักกายทิฏฐิ   และวิจิกิจฉา   คือความลังเลแหงจิตและ 
ความถือศักดิ์สิทธิ์   ถือโชคถือลางผีสางเทวดา. 
           ข.   ทาํกําหนัดและโทสะใหเบาบาง. 
           ค.   ละกําหนัดและโทสะใหเบาบาง. 
           ฆ.   ไมมีความยินดีติดใจในรูป   และสิ่งไมใชรูป   ชอบในสุข 
เวทนา   ไมมีมานะความถือตัว   จิตไมฟุงซาน    กําจัดอุทธัจจกุกกุจจะ 
และอวิชชา.   ๔  อยางนี้   เรียกวา   อรปูฌาน. 
           มรรคคือความท่ีไดปญญาเห็นความบริสุทธ์ิ   เหมือนกิริยาที่จับ 
โจรฆา   ผลคือความท่ีอยูสงบ   ไมตองวุนวายไปในอารมณตาง ๆ 
เหมือนความสงบราบคาบ   ในเวลาท่ีปราบโจรสงบแลว. 
            การอวดเปนโทษหนักเบากวากันเปนชั้น  ๆ  และไมเปน 
            ๑.   กลาวอวดจัง ๆ คือพูดใหผูฟงเขาใจความน้ันดวยอางตนเอง 
โดยรูอยูแกใจตนเองวา   ไมไดไมถึงธรรมน้ัน   เขาจะเชื่อหรือไมเชื่อ 
ก็ตาม   เปนปาราชิก   ถาผูฟงไมเขาใจเนื้อความ   เปนเพียงถุลลัจจัย. 
            ๒.   กลาวอวดโดยปริยาย   คือทางออม   เชนภิกษุพูดอวดกับ  
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ภิกษุอ่ืนวา   ภิกษุใดอยูในกุฎีของทาน    ภิกษุนั้นไดบรรลุอุตตริมนุสส- 
ธรรม   เชนนี้เรียกวาอวดโดยปริยาย   ถาผูฟงเขาใจเน้ือความท่ีพูดนั้น 
เปนอาบัติถุลลัจจัย ;   ถาไมเขาใจปรับเพียงอาบัติทุกกฏ. 
           ๓.   ภิกษุเสียจริตหรืออาพาธ   ไดรับทุกขเวทนาหนัก   จนถึงกับ 
เพอหรือใจลอยสัญญาวิปลาส   แลวพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมโดยไมรูตัว 
และภิกษุตนบัญญัติ   ทําลวงกอนแตมีสิกขาบทท่ีหาม  ไมเปนอาบัติ. 
                            องคของการอวดที่ใหตองอาบัติปาราชิก 
            ๑.   อวดอุตตริมนุสสธรรมทีไ่มมีในตน. 
            ๒.   อวดดวยมุงความสรรเสริญ.  
            ๓.   ไมอางผูอ่ืน. 
            ๔.   บอกแกผูใด  ผูนั้นเปนชาติมนุษย. 
            ๕.   ผูฟงรูความในขณะนั้น. 
                       เหตุที่หามไมใหภิกษุลวงสิกขาบทท้ัง  ๔  
            ๑.   การท่ีหามมิใหภิกษุเสพเมถุน   เพราะวาถาภิกษุมีเมีย   ก็ตอง 
มีลูกรุงรัง   และการเลี้ยงดูกันจะไมเพียงพอ   เพราะภิกษุจะประกอบการ 
งานหรือแสวงหาอยางคฤหัสถไมได   ตองอาศัยทายกเลี้ยงชีวิตไปม้ือ 
หน่ึง  ๆ     เทาน้ัน   ถาทําเขาก็เปนเหตุขัดของแตการประพฤติพรหมจรรย 
เพราะการเสพเมถุนนั้น   ยอมเปนเหตุสรางเหยาต้ังเรือน   เปนไปดวย 
อํานาจราคะความกําหนัด   และราคะความกําหนัดนั้นยอมเปนอกุศลมูล 
คือเปนเหตุใหอกุศลอ่ืน ๆ  ที่ยังไมเกิด ๆ ข้ึน   ที่เกิดมีอยูแลวทวีมากข้ึน. 
            ๒.   การท่ีหามไมใหภิกษุลวงสิกขาบทท่ี   ๒-๓   นั้น   เพราะภิกษุ  
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มีเพศท่ีเขานับถือเขากราบไหว   ใหปจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิต   ถาภิกษุ  
ประพฤติในทางผิด  ๆ    คือลักของเขา   หรือทํารายรางกายเขาเชนนั้น 
แลว   เขาก็จะเสื่อมความนิยมนับถือและเลื่อมใส  และไมเกื้อกูลดัง 
ที่เคยไดกระทํามา   เมื่อเชนนี้ภิกษุจะขาดกําลังอันสําคัญลงสักเพียงไร 
อน่ึง   การประพฤติตนเปนคนเชนนั้น   ใชวาจะเปนความเสียหายเพียง 
เทาน้ันหามิได   ยังชื่อวาเบียดเบียนผูใหเดือดรอน   ปราศจากความ 
สุข   ซึ่งเปนการปราศจากเมตตาจิตตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน    ไมเปน 
อันไดรับความดีแตสักอยาง   แมในทางโลกเขาก็ยังติผูประพฤติเชนนั้น 
วาเปนคนเลวทราม   ไมตองการใหอยูในหมู   และไมอยากคบหา 
สมาคมดวย    จนถึงกับพระเจาแผนดินตองทรงต้ังกฎหมายปองกันไว 
ไมใหประชาชนพลเมืองเบียดเบียนกันและกัน   และลงโทษแกผูลวง 
ละเมิดไว   หนักบางเบาบางตามความผิด. 
            ๓.   การท่ีหามไมใหภิกษุลวงในปาราชิกขาบทที่   ๔  นัน้  เพราะ 
วา   การอวดอุตตริมนุสสธรรม   เปนการลวงโลกใหหลงเชื่อ  ผิด 
ทางของบรรพชิต   เปนความปรารถนาลามก   และจัดวาโกหกโดย 
ตรง   ทําใหคนอ่ืน  ๆ   หมดความเชื่อถือในถอยคําของตนท่ีกลาว   และ 
คําพูดนั้นแมจะเปนจริงอยูบาง   เมื่อเขาไมเชื่อแลวก็ชื่อวาหาสาระมิได 
เพราะชั้นตนตนพูดไมจริงใหเขาจับไดแลว    อน่ึง   การพูดเท็จนั้น   ได 
ชื่อวาเปนการตัดประโยชนของตนเสีย   และทําประโยชนของผูอ่ืนให 
เสื่อมเสียไปดวย    เปนความเสียหายหลายอยาง   ทั้งฝายตนและผูอ่ืน  
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เสียชื่อเสียง   สิ้นความนิยมเชื่อถือ   โดยเหตุเชนนี้   ทานจึงต้ังบัญญัติ  
หามไวเปนอยางแรง   จนถึงกับปรับโทษภิกษุผูประพฤติใหตองปาราชิก. 
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          อาบัติสังฆาทิเสสน้ัน   เมื่อจะกลาวเปนขอ  ๆ  แลว   มอียู  ๑๓ ขอ  
แตเมื่อจะกลาวโดยใจความใหสั้นเขาแลว   มีอยู   ๒   แผลง. 
           แผนกท่ี   ๑  ต้ังแตสิกขาบทท่ี   ๑   ถึงสิกขาบทท่ี   ๙  ภิกษุประพฤติ 
ลวงเขาแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสสในทันที   เรียกวาปฐมาปตติกา 
แปลวา   ตองอาบัติสังฆาทิเสสในเวลาประพฤติลวงคราวแรก. 
            แผนกท่ี  ๒  ต้ังแตสิกขาบทท่ี  ๑๐  ถึงสิกขาบทท่ี   ๑๓  เม่ือภิกษุ 
ประพฤติลวงเขาแลว    ยงัไมตองอาบัติสังฆาทิเสสกอน   ตอเมื่อสงฆ 
สวดประกาศสมนุภาสนะหนท่ี   ๓   แลวจึงตอง   เรียกวา   ยาวตติยกา 
แปลวา   ตองอาบัติสังฆาทิเสสในขณะสงฆสวดกรรม  จบ  ๓  ครั้ง. 
                                  ปฐมาปตติกา 
            สิกขาบทท่ี  ๑   กริิยาที่ทําใหน้ําอสุจิเคลื่อนจากฐานแมชั่วแมลง 
วันกินอ่ิม   ดวยความเต็มใจ     คือพรอมท้ังความกําหนัดเจตนาและ 
พยายาม   เปนสังฆาทิเสส.   เหตุที่หามในขอน้ี   เพราะเปนเหตุแหง 
ความกําหนัดทอนกําลังและทําสัตวในนํ้าอสุจิใหตาย   ทั้งเปนการซุกซน 
สัปดนอันภิกษุไมควรกระทํา. 
            สิกขาบทท่ี   ๒   มีความกําหนัดจับตองกายหญิง   กําหนดหญิงท่ี 
หามไมใหจับ   แมเกิดในวันนั้นต้ังแตเล็กจนแก   ถาจับตองดวยจิต 
กําหนัด    ปรับเปนสังฆาทิเสส   ถาขางหน่ึงเปนกาย   ขางหน่ึงเปนของ 
เนื่องดวยกาย   ปรับเปนถุลลัจจัย.   ถาเปนของเนื่องดวยกายท้ังสองฝาย  
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ปรับเปนอาบัติทุกกฎ   จับสัตวดิรัจฉานตัวเมียเปนอนามาส   [ คือเปน  
วัตถุไมควรจับ ]   ทานปรบัเปนอาบัติทุกกฏ.   ถาสําคัญหญิงวาเปนชาย 
จับตองกายดวยความกําหนัด   ปรับเปนถุลลัจจัย.   ถาถูกตองกายเพราะ 
จําเปน   เชนหญิงมาโดนเอา   หรือตางคนตางโดนกันในเวลาเกิดฉุก 
ละหุก   ภิกษุไมมีความกําหนัด   และทั้งไมไดพยายามรับสัมผัส   ไมปรับ 
เปนอาบัติ. 
            สิกขาบทท่ี  ๓   มคีวามกําหนัดพูดเกี้ยวหญิง   หญิงในสิกขาบท 
นี้   หมายเอาหญิงท่ีรูความ    ถากําหนดอายุตามกฎหมายของบานเมือง 
นับต้ังแต   ๑๒   ปข้ึนไป   ถาภิกษุมีความกําหนัด   ในอันเคลาคลึงและ 
พูดเกี้ยว     เกาะแกะทวารหนักทวารเบา   และขอเมถุนกับหญงิ 
ปรับเปนสังฆาทิเสส  กําหนดอวัยวะท่ีจะเปนถุลลัจจัย   ต้ังแตไหปลารา 
ลงไปถึงเขา   [ ยกทวารหนักทวารเบา ]   นอกจากน้ีเบื้องบนต้ังแต 
ทายทอยข้ึนไป   เบื้องตํ่าต้ังแตเขาลงมา   ปรับเปนอาบัติทุกกฏ. 
             สิกขาบทท่ี  ๔   พูดลอหญิงใหหลงบําเรอตนดวยกาม   คือพูดให 
หญิงหลงเชื่อและตามใจ   เชนพูดวาหญิงใดบําเรอผูมีศีลมีธรรมเชนเรา 
ความบําเรอของหญิงน้ัน   เปนยอดแหงความบําเรอท้ังปวงเปนตน 
กลาวโดยใจความ   ก็คือเพ่ือจะใหหญิงเขาใจวาการทําเชนนั้นแกผูเปน 
สมณะ   ไดบุญกุศลยิ่งนัก   เชนนี้ปรบัเปนอาบัติสังฆาทิเสส. 
             สิกขาบทท่ี  ๕  ชกัสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน   กิรยิาท่ีชักโยงให 
ชายกับหญิงไดเปนผัวเมียกัน   เรียกวาชักสื่อ.   ชักส่ือตามประเพณีของ 
ไทยเรามี   ๒  อยาง   คือ   รับเปนเฒาแกไปขอลูกสาวใหแกชายอยางหน่ึง   
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ชักนําใหชายหญิงเปนผัวเมียกันตามลําพังอยางหน่ึง.  
           การท่ีจะใหสําเร็จเปนอันชักส่ือมีองค  ๓  คือ :- 
           ๑.   รบัวาน  [ คือรบัของฝายหน่ึง ]. 
           ๒.   ไปบอก  [ คือนําไปบอกแกฝายหน่ึง ]. 
           ๓.   กลับมาบอกแกผูวาน. 
         ถาพรอมดวยองค  ๓  นี ้  เปนสังฆาทิเสส.   ถาพรอมดวยองค  ๒ 
เปนถุลลัจจัย.   ถาไดแตองคเดียว   เปนทุกกฏ.   [ แตพระมติของสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  ฯ  วา   ถาเขาวาน   ภิกษุรับคํา   เปนถุลลัจจัย   บอกแก 
อีกฝายหน่ึง   เปนสังฆาทิเสส,   ถาจัดการเอง   บอกแกฝายแรกเปนถุล- 
ลัจจัย   บอกแกฝายที่  ๒  เปนสังฆาทิเสส ]. 
          ถาผัวเมียอยารางกันไป   แตยังไมขาด   ภิกษุพูดใหเขาสามัคคี 
ปรองดองกัน   ไมเปนสังฆาทิเสส.    ถาผัวเมียอยารางกันขาดแลว 
ตามกฎหมาย   ภิกษุชักโยงดวยอาการอยางใดอยางหน่ึง   ใหเขากลับคืนดี 
เปนผัวเมียกันอยางเดิม   ปรับเปนอาบัติสังฆาทิเสส. 
           การท่ีหามเชนนี้   เพราะจะปองกันภิกษุไมใหพาลูกเขาเสียลูกเสีย 
เตา   หรือทําใหลูกเขาเสียคนและทําความเดือดรอนใหแกเขา  อน่ึงในพระ 
พุทธศาสนา เวนจากการมีผัวเมีย  เพราะประสงคจะตัดราคะ โทสะ  โมหะ 
ใหสิ้นไป      ก็เม่ือภิกษุไปเกี่ยวของกับเขารับเปนนายหนาใหเขาไฉนจะ 
เปลื้องความกังวลไดเลา   และกิจเหลาน้ีไมใชกิจการของภิกษุเลย   กิจของ 
ภิกษุมีอยูแตประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรูณ   เพ่ือตัดราคะ   โทสะ 
โมหะ   ใหสิน้ไปและสอนผูอ่ืนผูใหประพฤติในสิ่งท่ีดี   เพ่ือชวยกันทะนุ  
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บํารุงพระพุทธศาสนาเทาน้ัน   ถาหากภิกษุประพฤติเชนนั้นแลว   ความ 
กังวลและความเสียหายก็จะมีมากข้ึน   ยอมจะไดรับแตขอครหานินทา  
โดยถายเดียว   เพราะความเสียหายเชนนี้จึงเปนขอท่ีภิกษุไมควรประพฤติ 
            สิกขาบทท่ี   ๖  ภิกษุสรางกุฎีจําเพาะเปนที่อยูของตน   ไมมีใคร 
เปนเจาของ.  ก.  ตองทําใหไดประมาณ   ยาว  ๑๒  คืบ   กวาง  ๗  คืบ 
[ คืบสุคต ].   ข.  ตองใหสงฆแสดงท่ีใหกอน.   ถาไมทําใหไดประมาณ 
หรือไมใหสงฆแสดงท่ีใหกอน   เปนอาบัติสังฆาทิเสส. 
            ก.   ประมาณน้ันอยางไร   คือวัดคืบสุคต   โดยประมาณการวัด 
ทางสั้นยาว   ประมาณ   นิ้ว   คืบ   ศอก   ของพระพุทธเจาในครั้ง 
พุทธกาล.  
            การที่ใหไดประมาณ   ก็เพ่ือจะใหไดขนาดเปนแบบอันเดียวกัน 
ถาไมกําหนดประมาณไว   ภิกษุก็จะตางคนตางทํา   ใหญบางเล็กบาง 
ภิกษุผูตองการจะทําใหเกิดประมาณ   เพ่ือไดอยูกุฎีกวาง ๆ  ใหญ ๆ  ก็จะ 
เที่ยวรบกวนชาวบานใหชวยเหลือดวยประการตางๆ ทําใหเขาเดือดรอน. 
           ข.  การแสดงท่ีนั้นทําอยางไร     คือภิกษุรูปหนึ่ง     ผูไดรับ 
ฉันทานุมัติจากสงฆ   ตองไปชี้ที่ใหกอน    เพ่ือจะปองกันไมใหภิกษุ 
สรางกุฎีจําเพาะเปนที่อยูของตนใหญเกินประมาณ ภิกษุผูจะแสดงท่ีใหนั้น 
ตองรูวาที่นั้น ๆ   เปนที่ปรารภหรือไม   ที่นั้นมีชานหรือไม   ถาเปนที่ 
ปรารภและไมมีชาน   ก็ไมอนุญาตใหทํา. 
           ค.   ทีเ่ชนไรประกอบดวยปรารภ   คือท่ี  ๆ  มีสัตวอาศัยอยูมาก 
และมีคนจับจองไวแลว   เรียกวาท่ีปรารภ.   ถาทําในท่ีเชนนี้   ปรับ  
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เปนทุกกฏ.  [ ประสงคการจับจองที่ใหมนอกจากวัด ].  
           ฆ.  ทีเ่ชนไรประกอบดวยชาน   คือ  ที ่  ที่มทีางสําหรับเกวียนเดิน 
หรือคนเดินไดโดยรอบ    ตรงกับคําบาลีวา   " ปรกิฺกมน "   ซึ่งแปลวา 
ที่  ที่เดินไดรอบ   เรียกวาท่ีมีชาน.   ตัวอยางบานท่ีมีที่วาง   เวนชองเวน 
ทางซึ่งคนเดินไดรอบ   ซึง่บานมีชานทางเดิน    ถาไมทําใหมีชานเชนนี้ 
ตองทุกกฎ   ขอ  ค.   ฆ.   [ ตามมติของทานอรรถกถาจารยผูรจนาคัมภีร 
กลาววา   ถาที่นั้นเปนปรารภ   คือผูใดผูหน่ึงจับจองไวกอนแลวหรือ 
ภิกษุทําไมใหมีชานโดยรอบ   เปนทุกกฎ   แตตามพระมติของสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  ฯ  ทรงเห็นวาควรใหเปนสังฆาทิเสส ]. 
            สิกขาบทท่ี ๗ มีอธิบายเหมือนสิกขาบทท่ี  ๖  ตางกันแตสิกขาบท 
นี้   หมายเอาท่ีอยูมีผูอ่ืนเปนเจาของ   และทําใหเกินประมาณได   สวน 
สิกขาบทกอน   ภิกษุเปนเจาของ   จะทําใหเกินประมาณไมได. 
            สิกขาบทท่ี ๘   ภิกษุโจทฟองอิงอาศัยโทสะโกรธแคน   หรือ 
พยาบาทปองราย. 
            องคของการโจทอาบัติไมมีมูล   คือ:- 
            ก.  ไมไดเห็นดวยตา. 
            ข.  ไมไดยินจากผูอ่ืน. 
            ค.  ไมไดสงสัยรังเกียจ. 
            อาการท่ีไดเห็นอาจเปนจริงก็ได   เท็จก็ได   หรือไดยินคนอ่ืนบอก 
จริงก็ได   เทจ็ก็ได    หรือเห็นทาทางของภิกษุ    แลวสงสัยและรังเกียจ 
อยางใดอยางหนึ่งแลว   เชนนั้น   ฟองข้ึน   ถาไมพรอมดวยองคอยางใด  
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อยางหน่ึง   เชนวามาแลว   เรียกวาโจทปาราชิกไมมีมูล   เปนอาบัติสังฆา-  
ทิเสส. 
        อน่ึง  ภิกษุผูจําเลยถูกฟอง  เปนผูบริสุทธิ์อยูกอนแลว  แตภิกษุ 
ผูโจทคิดจะหาโทษใสจําเลยดวยเจตนาราย   หรือแมจําเลยจะเปนผูไม 
บริสุทธิ์อยูกอนแลว    แตภิกษุผูโจทยังสําคัญอยูวา    เธอนั้นบริสุทธิ์ 
หากโจท   กต็องปรับโทษใหเปนสังฆาทิเสส.   และถึงแมในชั้นตน 
ภิกษุจะโจทตามถอยคําซ่ึงผูอ่ืนบอกเลา   อันนับวา   เปนโจทมีมลู  ครั้น 
ภายหลังไดไตสวนเขาแลว   ไมไดความจริงตามคําหา   ทั้งผูโจทก็รูแลว 
วา  ความโจทน้ันไมเปนจริงดวยประการทั้งปวง   แตยังขืนยกยองอธิกรณ 
อยู   จนเกินกวาท่ีวาเปนผูมีเจตนามุงตอความบริสุทธิ์   ซึ่งสอวามี 
จาวนาธิบาย   หมายจะใหจําเลยเคลื่อนจากพรหมจรรย   เชนนี้  ก็คงเปน 
อาบัติสังฆาทิเสสเหมือนกัน. 
            ลักษณะโจทมีมูล  ซึ่งจะไมตองอาบัติสังฆาทิเสส   คือ :- 
             ๑.   ไดเห็นกิริยาทาทางของจําเลย   ซึ่งสอพิรุธ. 
             ๒.   โจทตามถอยคําท่ีไดยินบอกเลา. 
             ๓.   มีใจรังเกียจระแวงสงสัย. 
            ถาภิกษุโจทตามลักษณะท่ีวามานี้   แมแตเพียงขอใดขอหนึ่งจัดวา 
คําโจทของเธอมีมูล   ไมเปนอาบัติสังฆาทิเสส. 
            สิกขาบทท่ี  ๙  หาเลศโจทโดยทางออม   ตัวอยางเชน 
พระ  ก.  โกรธพระ   ข.  เห็นสุนัขสมจรกันอยู   สมมติสุนัขตัวผูเปนพระ- 
ข.   สมมติสุนัขตัวเมียเปนหญิง   ค.   แลวถือเอาเหตุนั้นมาเปนเลศ  โจท  
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ใสโทษพระ  ข.   วาไดเห็นพระ  ข.  เสพเมถุนกับหญิง  ค.  ดังน้ีเปนตน. 
          [ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ทรงอธิบายวา  ถึงแม 
จะไมไดเอาส่ิงอ่ืนมาเปนเลศโจท   จะเปนแตเพียงกลาวโจทโดยทางออม 
คือไมไดโจทจัง  ๆ  เชน  พระ  ก.   จะโจทพระ   ข.   แตไมไดออกชื่อ 
พระ  ข.   โดยตรง   เปนแตกลาววา  ตนไดเห็นพระรูปรางสูงตํ่าดําขาวเชน 
นั้นกิริยาทาทางอยางนั้น   นิสัยใจคออยางนั้น   อันบงใหผูอ่ืนรูหรือเขา 
ใจไดวาเปนพระ   ข.   ดงัน้ี   ก็จัดวาเปนหาเลศโจทไดเหมือนกัน ]. 
                                       ยาวตติยกา 
            สิกขาบทท่ี  ๑๐    ในสิกขาบทน้ี    คําวาทําลายสงฆใหแตกกัน 
[ สังฆเภท ]   หมายความวายังคณะสงฆต้ังแต  ๔  องคข้ึนไป   ใหแตกจาก 
กัน   เปนกก   เปนพวก  ไมเปนหมูเดียวกัน  จนถึงไมลงอุโบสถสังฆ- 
กรรมรวมกนั  ภิกษุใดยังคณะสงฆใหแตกกันเชนนี้  แมถาภิกษุอ่ืนหาม 
แลวเชื่อฟงไมดื้อดึง  เปนเพียงอาบัติทุกกฎ  ถาไมเชื่อฟงยังขืนประพฤติ 
อีก  สงฆสวดกรรมจบ  ๒  ครั้ง  เปนอาบัติถุลลัจจัย  จบ  ๓  ครั้ง 
เปนอาบัติสังหาทิเสส  [สงฆสวดกรรมตองครบคณะสงฆ  คือ  ๔  รูป]. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๑    ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูประพฤติดังกลาวแลว 
ในสิกขาบทกอน  เขาขางฝายภิกษุผูพยายามทําลายสงฆนั้น  [สิกขาบท 
ที่ ๑๐]  รูปหนึ่งหรือสองรูปสามรูปกต็าม  ภิกษุอ่ืนหามไมฟง ตอง 
อาบัติทุกกฎ  ถาสงฆสวดสมนุภาสนะดวยญัตติจตุตถกรรม  จบ  ๒ ครั้ง 
ตองถุลลัจจัย  จบ ๓  ครั้ง  ตองสังฆาทิเสส  สิกขาบทน้ีคลายกับสิกขาบท 
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ที่  ๑๐ ]   แปลงแตในสิกขาบทน้ี   ภิกษุผูประพฤติลวงไมไดเปนตัวการ  
เอง   เปนแตสมรูรวมคิด   ชวยอุดหนุนสงเสริม   และคอยทัดทานภิกษุ 
อ่ืนไว   ไมใหวากลาวภิกษุผูทําลายสงฆนั้น   [ สงฆผูสวดสมนุภาสนะ 
เพียง  ๒-๓  รูปก็ได ]. 
           สิงขาบทท่ี   ๑๒  ภิกษุเปนคนด้ือ   วายากสอนยาก   ไมเชื่อฟงคํา 
ตักเตือนของพระภิกษุรปูใดรูปหน่ึง   หามภิกษุไมใหเตือนไมใหสอนเธอ 
ดวยประการทั้งปวง   ใหสงฆต้ังแต   ๔  รูปข้ึนไป   สวดสมนุภาสนะแก 
เธอ.  
           สิกขาบทท่ี   ๑๓  ภิกษุประทุษรายตระกูล   คือประจบประแจง 
คฤหัสถ   ดวยอาการที่เอาอะไรไปใหเขาก็ดี   หรือรับใชสอยเขาดวย 
กิจธุระใด ๆ  ก็ดี  เพ่ือจะใหเขาชอบตน   จนเปนเหตุใหเขาเส่ือมศรัทธา 
ไมมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา   เชนนี้เรียกวาประทุษรายตระกูล. 
                                   วิธอียูกรรม 
           ภิกษุใดเมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสสเขาแลว   ถาไมปกปดไวก็เปน 
แตขอมานัตตอสงฆ   ต้ังแต  ๔  รูปข้ึนไป   แลวใหอยูมานัตครบ  ๖  ราตรี 
เมื่ออยูครบแลว  ไปขออัพภานตอสงฆ   ๒๐  รูปเปนกําหนด   เมื่อออก 
อัพภานแลว   ก็เปนอันเสร็จตามวิธี   ถาปกปดไวนานเทาใด   ตองไปอยู 
ปริวาสเทาน้ันกอน   แลวจึงไปขอมานัต   และออกอัพภานดุจกลาว 
มาแลว. 
            อน่ึง   ในเวลาท่ีอยูปริวาสและมานัตนั้น   ถามีภิกษุอ่ืนไป   ตอง 
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บอกเหตุที่ตนตองอาบัติสังฆาทิเสสใหภิกษุนั้นทราบไวดวย   เพ่ือเปน  
การประจานตัว   ซึ่งไดประพฤติความชั่วไมดี   และถาตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสซํ้าเขาอีก   ตองอยูปริวาส   แลวประพฤติมานัตต้ังตนไปใหม   แลว 
จึงไปขออัพภานตอสงฆได   คณะปรวิาสและมานัตต้ังแต  ๔  รปูข้ึนไป 
ออกอัพภาน  ๒๐.  
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                                อนิยตสิกขาบท  
          อนิยต   ศัพทนี้   แปลวาไมแน   เปนชื่อของวิติกกมะ   คือ  ความ 
ละเมิดพระบัญญัติ   แปลวา   วิติกกมะ   ที่ไมแน   เปนชื่อของสิกขาบท 
แปลวา   วางอาบัติไวไมแน   มี  ๒  คือ  ทีล่ับตา  ๑  ที่ลับหู  ๑. 
           คําวาที่ลับตากับที่ลับหูตางกันอยางไร ?. 
                                         ที่ลับตา 
           ที่ลับตา   ประสงคเอาสถานท่ีซึ่งมีวัตถุอันใดอันหน่ึงปกปดกําบัง 
เชนเรือนกั้นดวยฝาไม   หรือตึกเรือนโรงบานชอง   ที่กอดวยอิฐปูน 
เปนตน   อันบุคคลอ่ืนไมอาจแลเห็นไดดวยตา   ที่เชนนี้   เรียกวาท่ีลับตา. 
                                          ที่ลับห ู
            ทีล่ับหู   หมายเอาโอกาสที่แจงซึ่งไมไดปกปดกําบัง   ดงักลาว 
แลว  และผูอ่ืนที่อยูไกล   จะฟงถอยคําหรือเรื่องราวท่ีพูดกันนั้นไมไดยิน 
ที่เชนนี้   เรียกวาท่ีลับหู. 
                                          เหตุหาม 
             การที่หามไมใหภิกษุนั่งในท่ีลับตาและท่ีลับหูกับดวยมาตุคามสอง 
ตอสองน้ัน   เพราะประสงคจะปองกันความเสียหายหลายอยางอันจะ 
เกิดข้ึนแกภิกษุและคณะสงฆ. 
             ก.   ยั่วใหเกิดราคะความกําหนัด   เพราะหญิงเปนผูมีเพศที่เปน 
ขาศึกกับภิกษุ   อาจทําลายการประพฤติพรหมจรรยของภิกษุไดงาย 
และเปนไฟฟาท่ีแลนเขาไปสูหัวใจ   เร็วยิ่งกวาไฟฟาธรรมดาท่ีใชกัน. 
-  
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          ข.   คนอ่ืนที่ไดเห็น   ยอมติเตียนและหมดความเลื่อมใส  เชน 
นางวิสาขาผูแรกไปเห็นอาการเชนนั้นเขา   แลวไปเฝาพระศาสดา  กราบ 
ทูลประพฤติเหตุนั้นใหทรงทราบ. 
          ค.   ยอมเปนที่รังเกียจสงสัยของเหลาบรรพชิต   ไมยอมใหทํา 
อุโบสถสัยฆกรรมรวม. 
          ฆ.   เปนตัวอยางท่ีไมดี   สําหรับผูถือเพศเปนบรรพชิต   โดยหวัง 
จะอยูในพระศาสนาตอไป   เพราะเหตุใหคนอ่ืนเอาเยี่ยงอยาง. 
                            ผูโจทซ่ึงมีถอยคําควรเชื่อ  
           คนเชนไรเรียกวามีถอยคําควรเชื่อได   ในพระพุทธศาสนา   ทาน 
หมายเอาเฉพาะอริยบุคคล   ต้ังแตทานท่ีเปนโสดาบัน    จนถึงทานท่ี 
เปนพระอรหันตเปนที่สุด    แตในบดันี้นาจะหมายเอาบุคคลท่ีมีวาจา 
เปนหลักฐาน   พูดแตคําสัตยคําจริง   ไมเคยพูดเพลาะแหละ  ประพฤติ 
ตนเปนคนต้ังอยูในศีลธรรมเปนสัตบุรุษ   เพราะในบัดนี้ไมปรากฏ 
วาทานท่ีเปนอริยบุคคลมีอยู   แมจะมีบาง   ทานก็ไมอวดอาง   และ 
ประกาศตนเท่ียวบอกคนอ่ืน. 
                            เหตุที่ต้ังแหงสิกขาบทน้ี 
            อนิยตแมไมเปนอาบัติแผนกหนึ่งก็จริง   แตการท่ีตองต้ังสิกขาบท 
นี้ข้ึนไว   เพราะเพ่ือใหเปนคูมือของพระวินัยธร   สําหรับจะไดยกข้ึน 
เปนหลักวินิจฉัยอนุวาทาธิกรณไมแนซึ่งเกี่ยวกับหญิง. 
            เพราะฉะนั้น   จึงต้ังสิกขาบทน้ีไวดวยอีกประการหนึ่ง.  
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                           นิสสัคคิยปาจิตตีย  
          นิสสัคคีย   แปลวา   ของที่ตองเสียสละ   คือ   ตองสละของท่ีได 
มาน้ันเสียกอน   จึงจะแสดงอาบัติตก   มี  ๓๐  จัดเปน  ๓  วรรค  ๆ  ละ 
๑๐  สิกขาบท.   ของท่ีเปนนิสสัคคียนั้น   มีประเภทตางกัน   จัดเปน 
หมวดได   ๔  หมวด  คือ :- 
           ๑.   เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ   คือ   วัตถุเปนของตองหามโดยกําเนิด 
เชนทอง,   เงิน   ของใชแทนทอง   เงิน   สันถัตไหม   เปนตน. 
           ๒.   เปนนิสสัคคียโดยอาการไดมา   คือ  ไดมาดวยอาการไมชอบ 
ไมถูกทาง   เชนขอจีวรตอคฤหัสถผูมิใชญาติมิใชปวารณาเปนตน. 
           ๓.   เปนนิสสัคคีย   เพราะภิกษุทําไมดี   เชนใชนางภิกษุณีไมใช 
ญาติ   ใชซัก,   ยอม,   ทุบ,   จีวรเกา   หรือใชซัก,   ยอม,   สางขนเจียม 
เปนตน. 
           ๔.   เปนนิสสัคคีย   เพราะทําใหลวงล้ํากาลกําหนด   เชนเก็บ 
อติเรกจีวรไวเกิน  ๑๐  วัน   หรือเก็บผาท่ีหวังวา   จะไดที่อ่ืนมาเพ่ิม 
เติมไวใหเกินเดือนหนึ่งข้ึนไป   ดวยประสงคจะทําจีวรเปนตน๑. 
๑.   ประเภทแหงของท่ีเปนนิสสัคคีย   ในวินัยมุขเลม  ๑  ตอนสรุปนิสสัคคีย  ทานจดัไวเปน ๓หมวด 
หมวดท่ี  ๒  แยกออกเปน  ๓  เม่ือนับรวมสวนใหญสวนยอย   ก็คงเปน  ๕  แตในท่ีนี้ทานจัดเปน  ๔ 
หมวด  ตางจากวินยัมุข   เม่ือพิจารณาดู   เห็นวาหมวดท่ี  ๔  ในท่ีนี้  ทานแกรวมกันไว  คือ  ลวง 
ลํ้ากาลกําหนด  แตยกอุทาหรณมาแสดง   ก็เพียงลํ้ากาล  สวนลวงลํ้ากําหนดนั้น  ไมไดยกมา 
แสดง.  ลวงลํ้ากําหนดนั้น   เชนทําผาอาบน้ําฝน   หรือทําจีวรกวางยาวเกินกําหนด   เม่ือแยกออก 
มาเชนนี้   ก็ตรงกันกับในวินยัมุข   ท่ีไดผิดแผกกันไปเชนนี้   นาจะเปนผูท่ีจด ๆ กันมาคลาด 
เคล่ือน   ควรถือเอาตามหลักวินัยมุข.  
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                            อธิบายในหมวดท่ี  ๑  
          ทอง,   เงิน,  กับรูปยะ   ตางกันอยางไร ? 
          ทอง,   เงิน,  นั้น   ทานหมายเอาทองแทเงินแท   ซึ่งไมเจือปน 
ดวยแรธาตุอยางอ่ืน   เชนทองแดงหรือดีบุกตะกั่ว    แมที่ทําเปนรูป- 
พรรณตาง ๆ  อยางลูกกระดุมเงินหรือพานทองเปนตน   ก็นับอยูใน 
จําพวกทองเงิน. 
           สวนรปูยะ   ทานหมายเอาของใชแทนทองและเงิน   คือเปนของ 
รัฐบาลต้ังมาตรากําหนดลงไปวา   เทาน้ีจึงจะเปนเทาน้ัน   และใหใช 
แทนเงินทองในพ้ืนเมือง   เชนเงินบาทสยามบาทหน่ึง   เปนแบงคที่ทํา 
ดวยกระดาษเปนตน. 
           ทอง,   เงิน,   และรูปยะเหลาน้ี   ชื่อวาเปนนิสสัคคียโดยวัตถุ 
เพราะเปนวัตถุไมควรจับตองโดยกําเนิด   ภิกษุใดจับตองเขา   เปน 
อาบัติทุกกฎ   ถารับมาเพ่ือตน   ของนั้นเปนนิสสัคคีย    ภิกษุตองอาบัติ 
ปาจิตตีย. 
           วัตถทุี่เปนเหตุใหภิกษุผูถือเอาเพื่อตน   เปนเพียงอาบัติทุกกฎ 
มี  ๑๑  อยาง  คือ :- 
           ๑.   แกวมุกดา. 
           ๒.   แกวมณี. 
           ๓.   แกวไพฑูรย. 
           ๔.   สังขที่เขาขัดแลว. 
           ๕.   ศลิาที่เปนเครื่องประดับ.  
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          ๖.   แกวประพาฬ.  
          ๗.   แกวทับทิม. 
          ๘.   โมรา. 
          ๙.   ขาวเปลือก  ๗  ประการ. 
          ๑๐. ทาสชาย   ทาสหญิง. 
          ๑๑. ไร,   นา,   ที่ดิน,   ที่สวน,   เปนตน. 
          วัตถุทีภิ่กษุจับตองเขาแลวไมเปนอาบัติ   เรียกกัปปยวัตถมุี   ๖  อยาง 
คือ :- 
           ๑.   ดาย. 
           ๒.   ปาน. 
           ๓.   ผา. 
           ๔.   ฝาย. 
           ๕.   อปรัณณชาติ   คือ  ถั่ว,   งา,   ตาง  ๆ  เปนตน. 
           ๖.   เภสัชมีเนยใส,   เนยกอน,   เปนตน. 
           นิสสคัคิยวัตถุ   ถาภิกษุรับเพ่ือตน  เปนปาจิตตีย   รับเพ่ือผูอ่ืน 
เปนทุกกฎ   ทุกกฎวัตถุภิกษุรับเพ่ือผูอ่ืน   เปนอาบัติทุกกฏ 
อยางเดียวกัน. 
            อน่ึง   ของท่ีเปนรูปยะน้ัน   แมภิกษุมีจิตยินดี   แตถาไดหามเสีย 
ดวยกายหรือดวยวาจาวา   ของนี้เปนของไมควรแกสมณบริโภค   ไมเปน 
อาบัติ. 
            องคของอาการตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   เพราะรบัเงิน,  ทอง,  
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รูปยะ   มี   ๓   คือ :- 
           ๑.   ของน้ันเปนทองหรือเงิน   หรือของใชแทนทองหรือเงิน.  
           ๒.   เฉพาะเปนของตน. 
           ๓.   รบัเองหรือใชผูอ่ืนรับ   หรอืเขาเก็บไวให   มีจิตยินดอียางใด 
อยางหน่ึง. 
                      เหตุที่หามภิกษุไมรบัทองและเงิน 
            การที่หามไมใหภิกษุรับทองและเงินนั้น   เพราะเพ่ือจะปองกัน 
ภิกษุไมใหกังวลยุงยิ่งดวยสิ่งซ่ึงเปนที่ต้ังแหงโลภะ   อันจะพาใหเกิดความ 
ทะยานอยากไมมีที่สุด   ไมเปนอันต้ังหนาประพฤติพรหมจรรยและเปน 
เหตุใหแสวงหาในทางผิด ๆ  อันบรรพชิตไมควรกระทํา  อนึ่งภิกษุที่เขา 
มาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ก็โดยหวังวาจะตัดความกังวล 
ใหนอยลง   ทํากิเลสและกองทุกขใหสิ้นไป   เทาท่ีจะทําได   ถาหากวา 
ภิกษุไมมีวิรัติในขอเชนน้ีแลว   ก็ชื่อวาบวชกอกังวล   บวชบํารุงกิเลส 
และกองทุกขใหมากข้ึน   อันไมตางอะไรจากคฤหัสถที่เขาไมไดบวช 
ซึ่งเปนการผิดความมุงหมายแหงพระพุทธศาสนา   เพราะเชนนี้  ทานจึง 
หามไมใหภิกษุรับทองและเงิน   และของใชแทนทองและเงิน. 
             อนุบัญญัติที่เปลีย่นแปลงแกไขเนื่องดวยการรับทองเงิน  และของ 
ใชแทนทองเงินนั้นผอนใหเบาลงมา. 
             การรับทองเงินและของใชแทนทองเงินนี้   ในชั้นตนพระพุทธเจา 
ทรงหามจริง  ๆ  จัง  ๆ  โดยเหตุดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน   แตมาภายหลัง 
เกิดความขัดของข้ึน   เชนจวนจะถึงฤดูการจําพรรษา   ภิกษุจะตองไป  
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อยูจําพรรษาในวัดที่มีภิกษุ   หรือออกพรรษาแลวภิกษุผูอยูตามชนบท  
ปรารถนาจะมาเฝาเยี่ยมพระบรมศาสดา   จําเปนตองอาศัยวัตถุเหลาน้ี 
เปนเสบียงหรือเปนกําลังในการเดินทาง   จึงจะมาไดโดยสะดวก  หรือญาติ 
ของภิกษุเชนมารดาบิดาซ่ึงอยูหางไกลเจ็บลง   จําเปนที่ภิกษุตองไปเยี่ยม 
ภิกษุไมไดอาศัยวัตถุเหลาน้ีแลว   ก็ตองไดความลําบากในการเดินทาง 
พระพุทธเจาจึงทรงหามผอนลงมาวา  ถามีผูนําเอาทรัพยมามอบหมายไว 
กับไวยาวัจกรของภิกษุ  แลวส่ังภิกษุวา   ถาจะตองการวัตถุสิ่งใดส่ิงหน่ึง 
ซึ่งเปนของควรแกสมณะจะใชสอยไดก็ใหภิกษุเขาไปหาไวยาวัจกร  บอก 
ความตองการดวยโวหารอันควรวา  เราตองการส่ิงน้ีสิ่งน้ันเปนตน. 
                                             สันถัต  
                              สันถัตไดแกอะไร  ? 
            ไดแกเครื่องลาดอยางหน่ึง  ที่เขาเอาขนเจียมหรือเสนไหม  มาลาด 
ซอนกันข้ึนบนพ้ืนที่เสมอแลว   เอานํ้าขาวเปนตนเทลงกระทํา   ชื่อวา 
หลอ   ไมไดทอ   เรียกวาสันถัต. 
             สันถัตท่ีตองหามนั้น  คือ :- 
             ๑.   สันถัตหลอดวยขนเจียมเจือดวยไหม. 
             ๒.   สันถัตหลอดวยขนเจียมลําลวน. 
             ๓.   สันถัตหลอดวยขนเจียมดําเกินสองสวน  เจือกับขนเจียมขาว 
ขนเจียมแดง  อยางละหน่ึงสวน. 
             ๔.   สันถัตท่ีหลอข้ึนโดยไมไดตัดสันถัตเกาคืบหน่ึงโดยรอบ  [ คืบ 
สุคต ]  มาปนลง.  
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                     วิธีหลอสันถัตอันพนอาบัติโทษ  
           การท่ีจะหลอสันถัต   เพ่ือไมใหตองอาบัตินั้น   ทานใหใชขนเจียม- 
ดําแตเพียงสองสวน   ไมใหใชเกินกวาน้ันข้ึนไป   และใหใชขนเจียมขาว 
หน่ึงสวน   ขนเจียมแดงหน่ึงสวน  และเมื่อหลอใหตัดเอาสันถัตเกาคืบ 
หน่ึง  [ คือสุคต ]  มาปนลง. 
                                อธบิายในหมวดที่  ๒ 
            เหตุที่หามไมใหภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถ   ผูไมใชญาติ   ไมใช 
ปวารณา. 
            เมื่อจะกลาวถึงเหตุที่หามไมใหภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถ   ที่ไมใชญาติ 
และปวารณา   ควรจะเขาใจคําวา  ญาติ   และปวารณากอน.   คนเชนไร 
ไดชื่อวาเปนญาติ   คนเชนไรไดชื่อวาเปนคนปาวารณา.   คนที่เปน 
ญาตินั้น   ในทางพระวินัย  ทานใหนับทางท่ีสืบสายโลหิตได   ๗  ชั่วโคตร 
คือนับต้ังแตตัวภิกษุข้ึนไปทางบุรพบุรุษ   คือมารดา,   บิดา,   น้ํา,  อา, ๑, 
ปู,  ยา,  ตา,  ยาย,  ๑,  ทวดซ่ึงเปนพอแมของ  ปู,  ยา,  ตา,  ยาย,  ๑,  เปน 
๓  ชั่ว   และนับไปทางอนุบุรุษ   คือ   ลูก   ๑,   หลาน  ๑,  เหลน  ๑, 
เปน  ๓  ชั่ว  และชั้นทามกลาง   คือตัวของเราเชนพ่ีหรือนองของเรา, 
เปนตน   อีกชั่วหนึ่ง   รวมเปน  ๗  ชัว่.   แตญาติที่นับทางเขยและสะใภ 
ในทางพระวินัยทานไมนับวาเปนญาติ   เวนไวแตเขยและสะใภจะเปน 
ญาติอยูกอนแลว  โดยเนื่องทางสายโลหิตฝายใดฝายหน่ึง. 
            คําวา   ปวารณา   คือคนท่ีมายอมตนใหขอ   แตการปวารณานั้น 
มีประเภทตาง ๆ กัน  เมื่อจะยนลงกลาวแลว  มีอยู  ๔  อยาง  คือ :-  
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          ก.   จํากัดสิ่งของ,  คือปวารณาเฉพาะส่ิง   เฉพาะอยางไมทั่วไป  
ปวารณาเชนน้ี   ภิกษุจะขอไดแตสิ่งท่ีเขาไดปวารณาไวเทาน้ัน   เชน 
ปวารณาเฉพาะเภสัช   ก็ขอไดแตเฉพาะเภสัชอยางเดียว   จะขอส่ิงอ่ืนอีก 
ไมได. 
          ข.   จํากัดกาล,   คือปวารณาชั่วกาลชั่วสมัย   ไมไดปวารณาตลอด 
กาลเปนนิตย   เชนปวารณาวา   เฉพาะพรรษานี้   ถาจะตองการสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใด  ใหเรยีกรองไดเปนตน. 
           ค.   จํากัดทั้งกาลท้ังส่ิงของ,   คือจํากัดทั้ง  ๒  อยาง   กาลก็จํากัด 
สิ่งของก็จํากัด  เชนปวารณาวา   ในพรรษานี้  [ ๓  เดือน ]   ถาตองการ 
ใบชาหรือไมขีด    ใหขอเปนตน. 
           ฆ.   ไมจํากัดเลย,   คือปวารณาไมเจาะจงส่ิงของและไมกําหนด 
จํากัดกาลเวลา   แปลวาถาจะตองการอะไรท่ีควรแกสมณบริโภคแลว 
ขอไดตลอดกาลทุกเม่ือ.   คนที่ไดเปนญาติก็ดี   หรอืแมไมไดเปนญาติ 
แตไดปวารณาไวก็ดี   ตามท่ีกลาวมาน้ี   ในพระวินัยทานอนุญาตใหภิกษุ 
ขอจีวรกับเขาไดไมเปนอาบัติ   แตถาขอกับคนท่ีไมไดเปนญาติ   และไม 
ไดปวารณาทานหาม  เวนไวแตสมัย   คือจีวรของภิกษุฉิบหายเสียหรือ 
โจรชิง   จะขอเขาไดแตเฉพาะผานุง  [ อันตรวาสก ]  กับผาหม  อุตตรา- 
สงค ]  สองผืนเทาน้ัน   ถาขอเขาเกินกวาน้ัน   ขณะขอเปนอาบัติทุกกฎ 
ไดมาเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
            เหตุที่หามไวนั้น   เพราะประสงคจะปองกันภิกษุไมใหเปนคนมัก 
ขอ   คือขอเขาจุกจิกจนรําคาญ.  
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                      เหตุที่หามไมใหภกิษุทําการซ้ือขายดวยรูปยะ   
          การท่ีหามไมใหภิกษุทําการซ้ือขายดวยรูปยะน้ัน   เพราะเหตุวา 
เมื่อภิกษุทําการซื้อขายไดเชนนั้น  ยอมไดรับโทษประกอบดวยลักษณะ 
ดังท่ีกลาวไวแลวในขอหามไมใหภิกษุรับทองและเงิน   และของใชแทน 
ทองเงิน   และเพ่ือจะปองกันภิกษุไมใหทําของปลอม  ไปเที่ยวหลอก 
ลวงขายผูอ่ืน   อันเปนจะปองกันภิกษุไมใหทําของปลอม  ไปเทีย่วหลอก 
" ยอมแมวขาย ". 
                     เหตุที่หามไมใหภกิษุแลกเปลี่ยนส่ิงของกับคฤหัสถ 
            แมการท่ีหามไมใหภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ    โดยท่ีสุด 
เปนมารดาบิดาของภิกษุ   ก็เชนเดียวกนั   ความประสงคก็เพ่ือจะปองกัน 
ภิกษุผูมักมากไมใหเอารัดเอาเปรียบแกคฤหัสถนั่นเอง   เพราะเปนเหตุ 
ใหภิกษุเอาของท่ีเลว   ไปหลอกลวงแลกเปลี่ยนเอาของท่ีดีของมาเสีย 
ดวยอาการเปนทุจริตผิดกรณียะของภิกษุและเปนเหตุใหเขาเส่ือมศรัทธา 
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา   เมื่อภิกษุมาประพฤติตนเปนคนเลว 
ทรามลงไปเชนนี้แลว   กไ็ดชื่อวาตัดกําลังและอายุของพระพุทธศาสนา 
อันจะถาวรไปไดนานใหสั้นเขา   อน่ึงเลาเมื่อพระพุทธศาสนาเส่ือมทราม 
ลงเพราะเหตุนั้นแลว   ก็ไดชื่อวาตัดประโยชนและความดีของชนเหลา 
อ่ืน   ที่เกิดในภายหลังเสียดวย.   เพ่ือปองกันความเสียเชนนี้   ทาน 
จึงหามไมใหภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ.  
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                                    บาตร 
          บาตร  ๒  ชนิด  คือ :- 
          ก.   บาตรทําดวยเหล็กอยางหน่ึง. 
          ข.   บาตรทําดวยดินอยางหน่ึง. 
            ขนาดของบาตร  ๓  คือ๑ :- 
          ๑.   อยางเล็กใสขาวเต็มบาตร   ฉันไดองคเดียว. 
          ๒.   อยางกลางจุฉันได  ๒  องค   หรือใสผาสังฆาฏิได. 
          ๓.   อยางโตจุฉันได  ๔  องค. 
          บาตรท่ีราว  ๕  แหงน้ัน   ทานกําหนดแหงละ  ๒  นิ้ว   ราว 
๕   แหง   เรยีกวาราว  ๑๐  นิ้ว  ภิกษุมีบาตรราวยังไมถึง  ๑๐  นิ้วขอบาตร 
ใหมแตผูไมใชปวารณา  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                               ลาภ  
                                       ลักษณะนอมลาภ 
            คําวาลาภน้ัน  คือปจจัย  ๔  โดยท่ีสุดแมกอนจุณและไมสีฟนและ 
ดายชิงเชิง  ทายกแมเปนสหธรรมิกทัง้  ๕  หรือคฤหัสถแมเปนมารดาบิดา. 
            การนอมลาภสงฆนั้น  คือ :- 
            ๑.   รูอยูและนอมมาเพ่ือตน    ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
            ๒.   สงสัยแลวนอมมาเพ่ือตน  หรือบุคคลอ่ืน  ตองทุกกฏ. 
            ๓.   เขาเฉพาะสงฆหมูหน่ึง   นอมไปแกสงฆหมูอ่ืน   หรือเจดีย 
ตองทุกกฏ. 
๑.  วินยัมุขเลม  ๒  วา   บาตรขนาดเล็กจขุาวสุกกิน   ๒   คนเหลือ  ๓  คนไมพอ,  ขนาดกลางจ ุ
ขาวสุกกินได  ๕  คน,  ขนาดใหญจุขาวสุกกินได   ๑๐  คน.  
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          ๔.   เขาเฉพาะเจดียองคหน่ึง      นอมไปแกเจดียองคอ่ืน   หรือแก  
สงฆและบุคคล   ตองทุกกฏ. 
          ๕.   เขาเฉพาะบุคคลหน่ึง   นอมไปแกบุคคลอ่ืน   หรือแกสงฆ 
แกคณะเจดีย   ตองทุกกฏ. 
           สิกขาบทน้ีเปนสจิตตกะ   คือรูอยูหรือสงสัยแลวนอมไป   ประกอบ 
ดวยลักษณะดังนี้กลาวมาแลวเปนขอ ๆ จึงเปนอาบัติ  ถาไมรูและไมสงสัย 
ไมเปนอาบัติ. 
                                  องคของการนอมลาภ 
            องคของการนอมลาภสงฆที่จะเปนอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียมี  ๓  คือ :- 
            ๑.   ลาภนั้นทายกนอมไปแลวแกสงฆ. 
            ๒.   รูอยูและนอมมาเพ่ือตน. 
            ๓.   ไดมาสมความปรารถนา. 
                                   เหตุที่หามการนอมลาภ 
            การที่หามไมใหภิกษุนอมลาภสงฆมาเพ่ือตนนั้น   เพราะเปนกิริยาท่ี 
ไมใชสําหรับภิกษุ   ทั้งไดชื่อวาไปขัดตอการบุญการกุศลของเขา   และ 
ทําใหสงฆขาดจากลาภท่ีจะพึงไดนั้นเสียฉะนี้   ทานจึงหาม. 
                                   อธบิายในหมวดท่ี  ๓ 
            เหตุไรจึงหามไมใหภิกษุใชนางภิกษุณี   ซกั,  ยอม,  ทุบ  จีวรเกาน้ัน 
เขาใจวาจะปองกันความเสียหาย   อันจะเกิดมีแกภิกษุและนางภิกษุณีทั้ง 
สองฝาย   เพราะเหตุวาภิกษุและภิกษุณี   แมจะเปนผูไดบวชพระ-  
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พุทธศาสนาเหมือนกันก็จริง   แตนางภิกษุณีเปนผูมีเพศอันเปนปฏิปกษ  
ของภิกษุ  อาจพาใหภิกษุฉิบหายเสียได  จากพรหมจรรย   ใหหันเขาหาความ 
ประพฤติผิดตอวินัยบัญญัติ  ที่พระพทุธเจาทรงแตงต้ังไว   ถาตางฝายตาง 
อยูแลว  ความเสียหายก็ยอมจะมีนอยลง   การทํากิจพระศาสนาก็จะทําได 
เต็มที่   เพราะเหตุใจไมวอกแวกฟุงซานไปตามอารมณที่ใคร   แมในเบื้อง 
ตนครั้งพุทธกาล   กอนแตพระพุทธเจาประทานอนุญาตใหนางภิกษุณี 
อุปสมบท   พระองคทรงแสดงความไมพอพระทัยอยูแลว   เพราะ 
พระองคทรงดําริเห็นเหตุเชนนี้   แตพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระเจา 
แมน้ําของพระองค   ทรงมีพระศรัทธาแกกลา   ถึงกับสามารถปฏิญญา 
กับพระองควา   จะปฏิบัติตามครุธรรม  ๘  ประการ สมาทานไวใหเปน 
อันดี   พระองคจึงประทานพระอนุญาต  แมไดประทานพระอนุญาตแลว 
เชนนั้น   กย็งัทรงหาอุบายปองกันตาง ๆ  การท่ีพระองคทรงกระทําเชน 
นั้น  ก็เพราะทรงดําริเห็นดังท่ีกลาวมาแลวน้ันเอง. 
            เหตุการณตามท่ีพระองคทรงคาดไวเบื้องตนอยางไร  มาภายหลัง 
เมื่อมีนางภิกษุณีข้ึนในพระพุทธศาสนา   ก็ยอมเปนอยางนั้นแทจริง  คือ 
พระอุทายี   เมื่อกอนบวชมีภรรยาคนหน่ึง   ครั้นเธอตางบวชแลว 
ตางก็ไปมาหาสูกันบอย  ๆ  เพราะความรักใครในกนัและกันยังมีอยูอยาง 
เดิม   อาศัยความคลุกคลีกันเชนนี้เปนเหตุ   ตางก็เกิดปฏิพัทธในกัน 
และกันหนักเขา   จนถึงน่ังเปดผาตอหนา  แลวนํ้าอสุจิของพระอุทายี 
ก็เคลื่อนออกมา   เธอใชนางภิกษุณีใหไปหานํ้ามาเพ่ือจะซักผา  นางรับ 
วาจะซักเอง   แลวนางดูดเอกเทศแหงผาน้ันดวยปากบาง   ใสในองค  
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กําเนิดบาง   ภายหลังเกิดมีครรภข้ึน  นางภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันติเตียน  
เนื้อความทรงทราบไปถึงพระพุทธเจา   พระองคจึงทรงหามไมใหใชนาง 
ภิกษุณีที่ไมใชญาติ   ซัก,  ยอม,  ทุบ  จีวรเกา  ภิกษุใดไมเชื่อฟงขืนลวง 
พุทธบัญญัติ   ปรับเปนอาบัตินิสสัคิยปาจิตตียแกภิกษุนั้น. 
                               อธิบายในหมวดที่  ๔ 
            จีวรวรรคขอท่ี  ๑  ภิกษุพึงทรงไว   [ คือใชสอย ]   ซึ่งอติเรก 
จีวรไดอยางมากเพียง  ๑๐  วัน   เกินกวาน้ัน  ผาเปนนิสสัคคีย   ภิกษุ 
ตองอาบัติปาจิตตีย   เวนไวแตไดกรานกฐิน   ไมตองวิกัปตลอด 
กาลจีวร. 
            จีวรวรรคขอท่ี  ๓  เมื่อหมดอานิสงสกฐิน   คือกฐินเดาะแลว 
ภิกษุมีผาอยูประสงคจะทําจีวรแตไมพอ   มีที่หวังวาจะไดมาเพ่ิมเติมอีก 
ก็เก็บผาน้ันไวไดเดือนหน่ึง   เกินกําหนดน้ันไป  ผาน้ันเปนนิสสัคคีย 
ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย. 
            เนื้อความใน  ๒  สิกขาบท   พระพุทธประสงคจะใหภิกษุมีผา 
ใชเพียง  ๓  ผืน   ไมใหใชผาอาศัย  เมื่อมีจีวรเกา  แตกอนพระตอง 
เย็บเอง   จึงกําหนดใหเก็บไวได  ๑  เดอืน   ถาไดผามาเปนจีวรเย็บเสร็จ 
แลว   กําหนดใหเก็บได  ๑๐  วัน  เมื่อผามีมากข้ึน  บานเมืองเจริญข้ึน 
เวลาอาบนํ้าพระตองมีผาผลัดผืนหน่ึง   เวลาเจ็บเปนฝ  ตองมีผาปดฝ 
จําตองมีผาพิเศษ  นอกจากผาท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตไวเดิม  โดย 
เหตุนี้   พระองคจึงทรงอนุญาตใหใชอติเรกจีวรไดเกิน  ๑๐  วัน  แตตอง 
วิกัปเสียกอน   แลวใหผูรบัถอนวิกัป   คืออนุญาตใหใชได  เมื่อวิกัป  
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แลวถอนแลว  ผานั้นไมเปนผาอติเรก.  
           ในขอน้ียังเถียงกันอยู   บางวัดวาผาที่ถอนวิกัป   เปนผาอติเรก 
อยางเดิม   บางวัดวาไมเปน  เชน  [ วัดโสมนัส ]   ตองใหวิกัปกันทุก ๆ 
๑๐  วัน   เพราะถือวาถอนแลว  ตองเปนอติเรก   แต  [ วัดบวรนิเวศ ] 
ถือวาวิกัปแลว   ถอนแลวไมเปน   เพราะตามในคําถอนวิกัป   ผูรับวิกัป 
แตเพียงอนุญาตใหใชเทาน้ัน   จึงเปนอันเขาใจกันวา   ผาน้ันคงเปน 
ของกลางอยู  เขายังไมปลอยกรรมสิทธิ์   แตขอสําคัญอยูที่ความนัด 
หมาย   ถาจะเอาไปใชเปนผาอธิษฐาน   เชนทําจีวรครอง   จึงจะนับวา 
เปนอติเรก. 
            ปตตวรรคสิกขาบทท่ี  ๓  เมื่อภิกษุรับประเคนเภสัชทั้ง  ๕  แลว 
เก็บไวฉันไดเพียง  ๗  วันเปนอยางยิ่ง   เกินกําหนดน้ันเปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
             เภสัช  ๕  นั้น  คือ :- 
             ๑.   เนยใส   คือเนยท่ีทําจนแตกมัน. 
             ๒.   เนยขน   คือเนยท่ีแปรมาจากแมโค   หรือแพะ  แกะ  อยาง 
เปนไขมัน. 
             ๓.   น้ํามัน   คือนํ้ามันตาง ๆ  ที่เขาสกัดออกมาจากเมล็ดผัก  หรือ 
เปลวมันสัตว  เชนน้ํามันละหุง  น้ํามันงา   และเปลวหมูเปนตน. 
             ๔.   น้ําผ้ึง   คือนํ้าหวานท่ีตัวผ้ึงเก็บเอาไปทํารัง. 
             ๕.   น้ําออย  คือนํ้าตาลตาง ๆ   พวกแขกคงจะไดน้ําตาลมาจาก 
ออยกอน   จึงเรียกวา   น้าํออย. 
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          เภสัชท่ีรับประเคน   หามไมใหเก็บไวเกิน   ๗  วันนั้น   เพราะ  
อายุของเภสัช   ถาเก็บไวนาน ๆ  จะกลายเปนของเสีย   เมื่อบริโภค 
ก็จะทําใหเสียทองลงทอง   เปนของไมควรบริโภค  ไมควรเก็บไวให 
รก   เพราะจะทําใหสกปรก   และเปรอะเปอนกุฎีของสงฆ.   เห็นวา 
เปนเพราะเหตุนี้   จึงไดมีบัญญัติหามภิกษุ   ไมใหเก็บเภสัชที่รับ 
ประเคนแลวไวเกิน  ๗  วัน   แมเปนนิสสัคคียแลว  ใครเก็บมาถวาย 
อีกก็หามเหมือนกัน. 
            เภสัช  ๕  นั้น  ถาภิกษุรับประเคนดวยคิดจะกลืนกินแลว  เก็บไว 
ใหเกิน   ๗  วันไป   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย   ถาไมคิดจะกลืนกิน   จะเอา 
ไวทาแผลเปนตน  ถึงจะเก็บไวเกิน  ๗  วัน  ก็ไมเปนนิสสัคคีย. 
                วิธทีี่ภิกษุจะพึงปฏิบัติเมื่อตองอาบัตินิสสัคีย  
             เมื่อภิกษุตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   อยางใดอยางหนึ่ง   ใน 
อาการ  ๔  อยางดังท่ีไดกลาวแลวน้ัน   ตองเสียสละของที่เปนนิสสัคคีย 
นั้นกอน   จึงจะแสดงอาบัติตก. 
             วัตถทุี่เปนนิสสัคีย   เมื่อเสียสละแลว   จะใชไดหรือไมไดนั้น 
ตองถือเอาหลักนี้เปนเกณฑ   คือถาเปนของท่ีตองหามโดยกําเนิด  เชน 
ทอง,   เงิน,   เปนตน   เสยีสละแลวจะใชอีกไมได   ถาเปนเพราะเหตุ 
อยางขางหลัง  คือเปนนิสสัคคีย   เพราะไดมาดวยอาการไมชอบไมถูกทาง 
หรือเพราะภิกษุทําไมดี   หรือเพราะทําใหลวงล้ํากาลกําหนด   เสียสละ 
แลวใชได   ยกไวแตขอท่ีภิกษุมีบาตรราวยังไมถึง  ๑๐  นิ้ว   ขอบาตร 
ใหมแตคฤหัสถผูไมใชปวารณา  ขอเดียวเทาน้ัน.  
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          อน่ึง  การเสียสละนั้น   ตองเสียสละแกสงฆอยางหน่ึง  แกคณะ  ๒  
หรือ  ๓  รูปอยางหน่ึง  แกบุคคลอยางหน่ึง   แตของอยางไรควรสละแก 
สงฆ   ของอยางไรควรสละแกคณะ   ของอยางไรควรสละแกบุคคล 
นั้น   ตองถือเอาเหตุ  ๔  อยางที่กลาวแลวน้ันมาเปนหลักวินิจฉัย  อยาง 
เดียวกับของท่ีเปนนิสสัคคียเสียสละแลว   จะใชไดหรือไมได   เชน 
เดียวกัน   คือถาเปนของท่ีเปนนิสสัคคียโดยวัตถุ   ตองเสียสละแกสงฆ 
ถาเปนของท่ีไดมาโดยอาการท่ีไมสมควรหรือทําไมดี   ตองเสียสละแก 
คณะ   ถาเปนของท่ีเปนนิสัสคคีย   เพราะทําใหลวงล้ํากาลกําหนด 
เชนเก็บอติเรกจีวรไวเกิน  ๑๐  วัน   เสยีสละแกบุคคลก็ได   ยกเวนแต 
ขอท่ีขอบาตรกะคนไมใชญาติไมใชปวารณาขอเดียว.  
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                                 สุทธิกปาจิตตีย  
           ปาจิตตีย   ศัพทนี ้  แปลวา   การละเมิดอันยังกุศลธรรม  [ คือ 
ความดี ]  ใหตก  ไดแกอาบัติ   บางทีจะแปลวา  วีติกกมะ  อันควร 
ยําเกรงจะไดกระมัง   เปนไดทั้งชื่ออาบัติและสิกขาบท  ๙๒  จัดเปน  ๙ 
วรรค  ๆ  ละ  ๑๐  สิกขาบท   เวนแตวรรคที่  ๘  มี  ๑๒  สกิขาบท. 
            สิกขาบทในปาจิตีย   มโีทษเทา ๆ กัน   แตน้ําหนักของโทษ 
ตางกันมาก   เชน   มุสาวาท   สุราเมรยั   ปาณาติบาต   ฉันของไมได 
ประเคน   เพราะฉะนั้น   ผูใครตอการศึกษา   จึงควรรูวิธีจัดหมวดใน 
ปาจิตตีย   ซึง่เมื่อภิกษุประพฤติลวงเขาแลว   ทําใหไดรับความเสีย 
หายมากนอยเปนชั้น ๆ กนั   ดังจะไดกลาวเปนหมวด ๆ ตอไปน้ี :- 
                 หมวดท่ี ๑ ภิกษุลวงเขาแลวทําใหเปนคนเลว 
             ในหมวดน้ีมี  ๓  คือ :- 
             ๑.   มุสาวาท.   เม่ือจะกลาวถึงโทษแหงการพูดมุสา   ควรเขาใจ 
ลักษณะแหงการมุสากอน   ลักษณะแหงการพูดมุสาน้ัน  มี ๔ คือ :- 
             ๑.   คําหรือเรื่องที่จะพูดนั้นไมจริง. 
             ๒.   ผูพูดก็รูวาไมจริง. 
             ๓.   ไดพูดออกไป   เพ่ือใหผูฟงเขาใจผิดจากความจริง. 
             ๔.   และผูฟงรูความที่พูดออกมานั้น   ดังน้ี   เปนลักษณะแหงการ 
พูดมุสา. 
             มุสาน้ันเปนมลทินอยางเอก   สําหรับบรรพชิตประดุจแผลเปน 
คนพูดมุสาไดชื่อวาทําตนใหเปนคนเลวทราม   เพราะธรรมดาคนท่ีพูด 
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มุสาน้ัน   ซึ่งจะไมทําความชั่วอยางอ่ืนเปนไมมีเลย   และการพูดมุสา  
ยอมเปนเครื่องสอใหคนอ่ืนเห็นไดวา   เปนคนมีความประพฤติเปน 
อยางไร  โทษของการพูดมุสา   มีหลายอยาง   คือทําใหเสียหายท้ังฝาย 
ตนและผูอ่ืน   ฝายตนนั้น   คือไมเปนที่ชอบที่เชื่อถือของผูอ่ืน   ฝาย 
ผูอ่ืน   การพูดมุสาน้ัน   ยอมทําประโยชนของเขาใหเส่ือมไป   และ 
เปนเครื่องทําลายความสามัคคีแหงหมูคณะ  นอกจากน้ี  ผูที่ลวงสิกขาบท 
นี้   ยังมีโทษตามพระวินัยอีกหลายประเภท คือ :- 
            ก.   ถาพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไมมีในตน  เปนอาบัติปาราชิก. 
            ข.   ถาโจรอาบัติปาราชิกไมมีมูลแกภิกษุแกภิกษุอ่ืน   เปนอาบัติสังฆา- 
ทิเสส. 
            ค.   ถาอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไมมีในตน   แกผูอ่ืนโดยทางออม 
เปนอาบัติถุลลัจจัย. 
            ถาโจทฟองภิกษุอ่ืน  ดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล   หรือปด 
จัง ๆ   อยางสัมปชานมุสาวาท   เปนอาบัติปาจิตตีย. 
            ๒.   พูดสอเสียด  ไดแกภิกษุประพฤติตนเปนคนปากบอน   นํา 
เอาความของคนขางโนนมาบอกแกคนขางนี้   โดยความมุงหมายจะ 
ใหทั้งสองฝายแตกราวจากกันและกัน   และเพ่ือจะใหฝายใดฝายหนึ่ง 
รักตน. 
            ภิกษุลวงสิกขาบทนี้   มีโทษตางกันโดยวัตถุ  ดังนี้ :- 
            ก.   ถาพูดสอเสียดในระหวางภิกษุกับภิกษุดวยกัน   เปนปาจิตตีย. 
            ถาพูดสอเสียดในระหวางภิกษุกับอนุปสัมบัน    หรือระหวาง  
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อนุปสัมบันกับอนุปสัมบัน   เปนทุกกฏ.  
           ในสกิขาบทน้ี   แมนางภิกษุณี   ก็นับวาเปนอนุปสัมบันของภิกษุ. 
           องคของการพูดสอเสียด  มี  ๓  คือ :- 
           ก.   ไดยินภิกษุดาวาดวยอักโกสวัตถุ   มีชาติเปนตน   ไมอางผูอ่ืน 
แลวนําไปบอกแกภิกษุผูถูกดา. 
           ข.   หวังจะใหผูถูกดารักใครตน   หรือใหเธอทั้งสองแตกจากกัน 
อยางใดอยางหนึ่ง. 
           ค.   ผูถูกดาน้ันรูความ. 
           สิกขาบทน้ีเปนอนาณัตติกะ  คือใชคนอ่ืนใหพูดสอเสียด   ไมเปน 
อาบัติ. 
           ภิกษุพูดสอเสียดพรอมองค  ๓  นี ้ จึงเปนอาบัติปาจิตตีย. 
           ลักษณะท่ีจะไมตองอาบัติ 
           ก.   ภิกษุผูพูดไมหวังจะใหผูนั้นรักใครตน   หรือฝายใดฝายหนึ่ง 
รักใครตน. 
           ข.   ไมปรารถนาจะใหเธอทั้งสองฝายแตกราวจากกัน. 
           ค.   กลาวติเตียนคนชั่วอยางเดียว. 
           ฆ.   ภิกษุผูพูดมีจริตพิกล   เสียสติอารมณ. 
           ๓.   เสพสุราเมรัย   ภิกษุจะรูหรือไมรูก็ตาม   เมื่อด่ืมของมึนเมา 
ใหลวงลําคอเขาไป   แมจะไมเมาเลย   เพราะเปนผูเคยเสพมาแลว  ก็เปน 
ปาจิตตีย   เวนแตฉันแกงที่เขาเหยาะสุราลงไป  เพ่ือใหชูรส   ฉันยาที่ 
เขาเจือสุรา  แตไมทําใหมึนเมา   ไมปรับอาบัติ.  
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          โทษของการด่ืมสุราและเมรัยนั้น   คือทําใหเปนบาคลั่งเสียสติ  
อารมณ   อาจทําความชั่วอยางอ่ืนไดทุกอยาง   ปราศจากความละอาย 
อันเปนความเสียหายท่ีโลกติเตียน   และฝายพระพุทธศาสนา   หาม 
ไมใหทํา. 
                  หมวดท่ี  ๒  ภิกษุลวงเขาแลวทําใหเปนคนดุราย  
            ในหมวดน้ี   ม ี ๓  คือ :- 
            ๑.   พูดเสียดแทงภิกษุอ่ืน   คือวาใหเจ็บช้ํานํ้าใจ   มีลักษณะ  ๒ 
คือ :- 
            ก.   วาแดกหรือดาประชด. 
            ข.   ดาออกมาตรง ๆ. 
            ก.   วาแดกหรือดาประชด   คือพูดยกยอใหทางดีใหเกนสมควร 
กวาความเปนจริง   ดวยหมายจะใหเขาเจ็บใจ   หรือโกรธเคืองดวย 
โทสะ  เชนภิกษุมีสมณศักด์ิเพียงพระครู   ไปเรียกประชดวาเจาคุณ 
หรือภิกษุสามัญท่ีมีความรูเพียงชั้นนักธรรม   เรียกประชดวา   ทานมหานั่น 
มหานี่   เปนตน. 
            ข.   ดาออกมาตรง ๆ  ดาดวยถอยคําหยาบชาตาง ๆ  ปรารภ 
อักโกสวัตถุ  ๑๐  อยาง  คืออางถึง :- 
            ชาติ.   เปรียบกําเนิดของเขา   ดวยชาติที่เลวและอุกฤษฏ  เชน 
ชาติคนปาคนดอย,  ชาติพันทาง,  ชาติจันฑาล,  ชาติชางไม,  ชาติชางสาน, 
ชาติพรานเนื้อ,  ชาติกษัตริย,  ชาติพราหมณ  เปนตน. 
             ชื่อ.  เอาชื่อท่ีเลวและอุกฤษฏใชเรียกแทนชื่อเขา   ชื่อท่ีเลว  
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เชนชื่อของบุคคลท่ีเสียชื่อเสียง   จนตองโทษหนัก   ชี้ตามแบบยกตัว 
อยาง   เชนชือ่วา   อวกัณณกะ  เปนตน  ชื่อท่ีอุกฤษฏ  คือชื่อท่ีเขา  
นับถือกันวาเปนมงคลเปนมิ่งขวัญ   เชนชื่อจําเริญสุขสวัสดิ์เปนตน  แต 
ในบุพพสิกขา  ยกตัวอยางวา   พุทธรกัขิต   ธัมมรกัขิต   สังฆรกัขิต 
เปนตน.   
            โคตร.   คือแซที่เลวและอุกฤษฏ   โคตรทีเ่ขาเยยหยันในประเทศ 
นั้น ๆ  ดัง  โกสิยโคตร,  ภารทวาช,  เปนโคตรท่ีเลว,  โคตรที่ 
เขานับถือในประเทศน้ัน  ๆ  ดัง  โคตมโคตร,   โมคคัลลานโคตร, 
กัจจายนโคตร ฯ ล ฯ  เปนโคตรท่ีอุกฤษฏ. 
             กรรม.  คือการงานที่เลวและอุกฤษฏ   การงานที่เขาเยยหยัน 
ในประเทศน้ัน ๆ  ดังการของคนชางถาก,   คนเทกากดอกไม,  คนกุลี 
เปนตน   เปนการงานเลว,   การงานที่เขานิยมนับถือกันในประเทศ 
นั้น ๆ  เชนทาํราชการ,  ทําการคาขาย,  เปนนายหาง,  ฯ ล ฯ  เปน 
การงานท่ีอุกฤษฏ. 
             ศิลป.   คือศิลปศาสตรที่เลวและอุฤกษฏ   ความรูที่เขาเยยหยัน 
ในประเทศน้ัน ๆ  เชนรูวิชาชางไม,   ชางหมอ,  ชางหูก,  ชางทํา 
ขนสัตว,  ฯ ล ฯ  ความรูที่เขานับถือในประเทศน้ัน  ๆ  เชนวิชาคะเน 
วิชาเลข,   วิชาหนังสือ,   วิชาชางเขียน,   วิชาถูมิศาสตร   วิชาทํารถยนต 
เรือยนต,   เรือบิน  ฯ ล ฯ เปนศิลปอุกฤษฏ. 
              อาพาธ.   พูดวาเปนโรคที่เลวและอุกฤษฏ   โรคที่เลว   เชนเปน 
โรคผูหญิง   เปนตน.   โรคอุกฤษฏ    เฉพาะแตโรคที่ชื่อมธุเมหะ  
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คือมีน้ําปสสาวะหวาน   มีทุกขเวทนานอย.  
           เพศ.   เพศท่ีเลวและอุกฤษฏ   เพศท่ีเลว   เชนพูดวา   สูงเหมือน 
เปรต   หรือพูดวา   ตํ่านัก,   ดํานัก,   ขาวนัก   เปนตน.   เพศท่ีอุกฤษฏ 
เชนพูดวา   ไมสูง,  ไมตํ่า,  ไมดํา,  ไมขาว,  คือพอดี. 
            กิเลส.   เชนพูดวา   กิเลสหนาหรือเบาบาง. 
            อาบัติ.   คือสวนท่ีจะพึงตองพึงถึง   มี  ๒  อยางหน่ึง   หมายเอา 
ความชั่วความเลวทราม   ไดแกอาบัติ  ๗  กอง  มีปาราชิกาบัติเปนตน, 
อยางหน่ึง   หมายเอาคุณความดีตาง ๆ  ไดแกอุตตริมนุสสธรรม  มโีสดาบัน 
และสมาบัติ  ๘   เปนตน. 
            คําดาอันเศษ  คือนอกจากคําดา  ๙  อยางที่มาแลว. 
            พูดเสียดแทงภิกษุดวยกัน   เปนอาบัติปาจิตตีย   พูดเสียดแทง 
อนุปสัมบัน   เปนอาบัติทุกกฏ.   ถาวาโดยไมมีใจโกรธ    หรือไมทําใหผู 
ถูกดาน้ันโกรธ   เปนอาบัติทุพภาษิต  ฐานกลาวคําหยาบ. 
            ๒.   โกรธใหประหาร    หรือเง้ือมือดุจใหประหารเฉพาะ   แตไมใช 
ศัสตราและอาวุธ   ถาใหประหารภิกษุ   เปนปาจิตตีย   ถาใหประหาร 
อนุปสัมบัน   เปนทุกกฏ. 
            ๓.   แกลงฆาสัตวดิรัจฉาน   นับต้ังแตปฏิสนธิวิญญาณ.   การฆา 
เปนทางเสียเมตตาจิต   จึงเปนขอท่ีภิกษุไมควรกระทํา. 
            การฆาจะมีเหตุจําเปนหรือไม ? 
            จําเปนอยางใดอยางหน่ึงก็ตาม   ในทางพระวินัยทานไมยอมยก 
เวนโทษ  เมื่อภิกษุทําการฆา  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย   ตามสิกขาบทท่ี ๑  



แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินจิฉัย - หนาท่ี 64 

ซึ่งอยูในหมวดสัปปาณวรรคแหงปาจิตตีย 
                     หมวดที ่ ๓  ลวงเขาแลวทําใหเสียหาย 
            ในหมวดน้ีมี  ๘  คือ :- 
            ๑.  บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน.  
            อาบัติชั่วหยาบน้ัน  คืออาบัติสังฆาทิเสส  ปรับภิกษุผูบอกแก 
อนุปสัมบัน  ใหเปนปาจิตตีย.    ถาบอกอาบัติอ่ืน ๆ  ตํ่าลงมากวาอาบัติ 
สังฆาทิเสส  เปนทุกกฏ.   การบอกเปนการนําเรื่องราวภายในออกไป 
ภายนอก   นาํเหตุการณมิชอบในหมูคณะของตนใหแพรหลายทราบไป 
ถึงผูอ่ืนพวกอ่ืน   ไมเปนการสมควร  [ โบราณทานกลาววา  ไฟใน 
อยานําออก  ไฟนอกอยางนําเขา ]  นี่ตรงกับวินัยขอน้ี   แตภิกษุรูปใด 
ไดรับสมมติ  คือไดฉันทานุมัติจากสงฆแลว  ใหเปนผูประจานโทษ 
ภิกษุ   ผูซึ่งประพฤติฝาฝนขอหามโดยไมเข็ดหลาบ   ไมปรับอาบัติ 
กิริยาที่ใหประจานโทษของภิกษุนั้น   ทานกําหนดไวเปน   ๒  สถาน 
คือ :- 
            กําหนดโทษอยางหน่ึง  กําหนดสกุลอยางหน่ึง.   กําหนดโทษน้ัน 
คืออนุญาตใหประจานไดแตเฉพาะอาบัติที่สงฆไดใหฉันทานุมัติเทาน้ัน 
จะเอาอาบัติอยางอ่ืนที่ไมไดอนุญาตไว   ไปประจานดวยไมได,  กําหนด 
สกุลนั้น   คือภิกษุผูไดฉันทะจะบอกไดแตสกุลเดียว   จะไปบอกแกสกลุ 
อ่ืนอีกไมได   มีนัยเชนเดยีวกันกับกําหนดโทษใหบอก. 
            ๒.   ปกปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอ่ืน. 
            อาบัติชั่วหยาบในท่ีนี้   หมายเอาอาบัติที่มีโทษหนัก   กําหนดต้ัง 
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แตอาบัติสังฆาทิเสสข้ึนไป   ถาภิกษุรูอยูวาภิกษุอ่ืนตองเขาแลว   และ 
ปดไว   เปนปาจิตตีย.   ถาปดอาบัติตํ่ากวาอาบัติสังฆาทิเสสลงมา  
ทุกกฏ.   กริิยาท่ีปดอาบัติ   คือไมพูดใหคนอ่ืนรู   ดวยความเปนใจ 
ดวยผูผิด. 
           การท่ีหามเชนนี้   เพ่ือจะปองกันไมใหภิกษุรูเห็นเปนใจดวยภิกษุ 
อ่ืนผูประพฤติมิชอบ   ซึ่งจะเปนเหตุใหภิกษุนั้นทําความชั่วมากข้ึน 
สิกขาบทท่ีหามไมใหภิกษุบอกและปด  ๒  นี้  ถาภิกษุไมไดสมมติ  เอา 
ความชั่วของเขาไปประจาน    หรือปกปด   ปรับเปนอาบัติปาจิตตีย. 
            ๓.   เพราะความเสียหาย   นั่งในที่ลับสองตอสองกับผูหญิง  และ 
นั่งในท่ีแจงตัวตอตัวกับผูหญิง. 
            สิกขาบทน้ี     แมเปนเพียงปาจิตตีย   แตอาจพาใหเสียหายมาก 
พาใหเปนที่รังเกียจของเหลาสหธรรมิก  และคฤหัสถชนผูนับถอืพระ 
พุทธศาสนา   แตขางหน่ึงยืนขางหน่ึงนั่ง  ไมปรับเปนอาบัติ. 
            ๔.   นอนในที่มุงอันเดียวกับผูหญิง   แมแตคือเดียว   เปน 
ปาจิตตีย. 
            เสนาสนะท่ีมุงบังมี  ๔  ชนิด   คือ :- 
            ก.   มุงมากบังมาก. 
            ข.   มุงมากบังนอย. 
            ค.   มุงนอยบังมาก. 
            ฆ.  มงุครึ่งบังครึ่ง. 
            ทั้ง  ๔  นี ้  หมายความวา   มปีระตูทางดานนอก   มุงมากบังนอย  
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มุงนอยบังมาก  มุงครึ่งบังครึ่ง   ทางออกทางเขารวมกัน.   ถาภิกษุนอน 
ในที่มุงมากบังมาก   กับผูหญิงแมเกิดในวันนั้น   เพียงคืนเดียวก็เปน  
ปาจิตตีย   กบัสัตวดิรัจฉานตัวเมีย   ที่พอเปนวัตถุแหงปาราชิก  เปนอาบัติ 
ทุกกฏ.   ถาภิกษุนอนในที่มุงมากบังนอย   มุงนอยบังมากหรือมุงครึ่งบังครึ่ง 
กับผูหญิงหรือสัตวดิรัจฉานตัวเมีย   ทีพ่อเปนวัตถุแหงปาราชิก    เปน 
อาบัติทุกกฏ. 
            การที่ต้ังสิกขาบทนี้ข้ึนไว   กเ็พ่ือจะปองกันความอุจาดลามกซึ่ง 
อาจเปนความเสียหายแกภิกษุได. 
           ๕.   ชวนหญิงเดินรวมทางกัน   กําหมดน้ี   ระยะบานหน่ึงเปนเขต 
ที่จะตองอาบัติปาจิตตีย.   ถายังไมสิ้นระยะบาน   เปนอาบัติทุกกฏ 
ทุก  ๆ  กาวท่ีออกเดิน.   ระยะบานหน่ึงน้ัน   ทานใหนับบานท่ีมีเจาของ 
คนหน่ึง  ๆ  เปนผูปกครองถือเปนกรรมสิทธิ์. 
            การที่ต้ังสิกขาบทนี้ข้ึนไวนั้น   เพ่ือจะปองกันไมใหภิกษุมีโอกาส 
ไดสมสูกับหญิงในทางประเวณี   เพราะชักชวนกันไปเชนนั้น  ยอม 
เปนเหตุใหภิกษุเคลื่อนจากพรหมจรรยเร็วท่ีสุด   แมหากวาภิกษุจะไม 
ไดทําอยางใดอยางหน่ึงกับหญิงเลย   ถึงอยางนั้นก็เปนเหตุใหไดรับคํา 
ติเตียนที่ไมดีอยูนั้นเอง   เพราะฉะนั้น   ทานจึงหามไมใหภิกษุชักชวน 
ผูหญิงเดินทาง. 
           ๖.   ชกัชวนพอคาหนีภาษีเดินทาง   แมสิ้นระยะบานหน่ึง  เปน 
ปาจิตตีย. 
           เหตุที่หามในท่ีนี้   เพ่ือจะปองกันไมไหภิกษุรูเห็นเปนใจดวยคน  
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ทุจริต   ลักซอนเอาของท่ีไมไดเสียภาษี   เขาไปในท่ีตองหาม. 
           ๗.   แอบฟงความของภิกษุผูวิวาทกัน.   ขอน้ีเพ่ือปองกันความ  
เสียหาย   ที่เกิดแตการสอเสียดยุยงกัน   ใหเกิดวิวาทกันมากข้ึน. 
           ๘.   ถอืเอาของ  ๆ  ผูอ่ืนที่ตกอยูตามถนน  หรือในละแวกบาน. 
           การท่ีหามไมใหภิกษุถือเอาส่ิงของท่ีตกอยูนั้น   เพ่ือจะปองกันความ 
เสียหาย  คือเจาของเขาจะหาวาเปนขโมย   เวนแตของน้ันตกอยูในวัดหรือ 
ในกุฏี   ตองเก็บไวใหเจาของเขา   ถาไมเก็บเปนอาบัติทุกกฎ,  ถาของน้ัน 
เปนทองเงินหรือของท่ีใชแทนทอง   เงิน,  ภิกษุตองการจะเก็บไวใหแก 
เจาของ    จะเก็บไวใหเองก็ได   หรือใหคนอ่ืนที่พอไวใจไดเก็บไวใหก็ได. 
                หมวดท่ี  ๔  ลวงเขาแลวช่ือวาเปนคนซุกซน 
             ในหมวดน้ี   ม ี ๕  คือ :- 
             ๑.   ภิกษุเลนจ้ีภิกษุ. 
             การเลนจ้ี   ยอมเปนเหตุใหผูถูกจ้ีกลายเปนคนบาจ้ี   มีสติเลื่อน 
ลอย   และบางทีอาจทําใหตายก็ได   เพราะผูถูกจ้ีหายใจไมทัน  เพราะ- 
ฉะน้ัน   ทานจึงหามไมใหภิกษุเลนจ้ีกัน   ภิกษุใดเลน   ก็ไดชื่อวาเลน 
ซุกซน   ถาจ้ีภิกษุดวยกัน   ตองปาจิตตีย.   จ้ีอนุปสัมบัน   ตองทุกกฏ. 
            ๒.   วายน้ําเลน. 
            การวายน้ําเลน   ยอมเปนกิริยาที่สอใหเห็นวา   เปนคนซุกซน 
อยางหน่ึงเหมือนกัน   เพราะเปนกิริยาไมงามสําหรับภิกษุ   ถาภิกษุ 
ประพฤติเขา   ก็เทากับเด็กไมรูเดียงสา    อยาวาแตในฝายพระซึ่งควร 
ประพฤติตนใหเปนคนดีเลย   ถึงแมในฝายคฤหัสถ   ถาเปนสกุลผูดี  
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เขาก็สอนและฝกหัดบุตรธิดาของเขาใหเปนคนดี   ไมใหประพฤติซุกซน  
ใหประพฤติเปนคนสุภาพเรียบรอย   สงบเสง่ียมเหมือนกัน   เพราะ- 
ฉะน้ัน   ภิกษุจึงควรประพฤติตนใหเปนคนดีที่สุดที่จะดีได  และใหสมกับ 
เพศวา   " สมณะ "   ที่แปลวาผูสงบ   เพ่ือเปนที่นับถือของผูอ่ืน. 
            การที่หามไมใหภิกษุเลนน้ํานั้น   ก็เพ่ือจะปองกันภิกษุไมให 
ประพฤติซุกซน   อันเปนเหตุใหเขาดูถูกดูหม่ินได   แลวหมดศรัทธา 
ความเลื่อมใส  และเพ่ือจะปองกันภิกษุที่วายน้ําไมเปน   เมื่อลงไป 
เลนน้ําเชนนั้น   จะจมนํ้าตายเสียเปลา ๆ  แตถามีเหตุจําเปนเชนเรือลม 
วายน้ําเพ่ือหนีอันตราย   ทานไมปรับเปนอาบัติ. 
            ๓.   หลอนภิกษุใหกลัวผี. 
            การหลอนใหกลวัผี    ชื่อวาไมดีอยางหน่ึงเหมือนกัน   เพราะ 
เปนเหตุใหผูถูกหลอกตกอกตกใจ   มสีติฟนเฟอนเปนคนขลาด   และ 
อาจทําใหถึงกับปวยเจ็บลมตายก็ได.   เพราะเชนนั้นทานจึงหาม   ถา 
ภิกษุหลอนภิกษุดวยกัน    ตองอาบัติปาจิตตีย.   ถาหลอนอนุปสัมบัน 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
            ๔.   ซอนบริขารของภิกษุ. 
            บริขารที่เปนวัตถุของปาจิตตียนั้น   คือ  บาตร,  จีวร,   ผาปูนั่ง, 
กลอนเข็ม,   ประคตเอว :  ถาซอนของอยางอ่ืนนอกจากนี้   เปนทุกกฎ 
หรือซอนบริขารของอนุปสัมบัน   กต็องทุกกฎเหมือนกัน. 
            การซอน,   โดยประโยคในที่นี้   หมายความวาเพ่ือจะลอเลน 
เทาน้ัน   ถาซอนเพราะเจตนาจะถือเอาดวยกิริยาแหงขโมย   เปนอาบัติ  
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อยางอ่ืน  ในหมวดอทินนาทาน   ตามวัตถุ   ตามราคามากและนอย.  
           ๕.   กอความรําคาญแกภิกษุอ่ืน. 
           เปนการพูดยั่วเยา   เกียวกับวินัย   คือพูดใหเขาสงสัย   เชนพูด 
วา   ทานจะรูไดอยางไรวา   ในเวลาท่ีทานบวชน้ัน   สมบัติ   ๔   อยาง 
ของทานบริบูรณ   ถาสมบัติเหลาน้ันวิบัติไปเสีย  แมแตอยางใดอยาง 
หน่ึง   มิบวชไมเปนพระหรือ   จะไดเกิดวิตกวิจาร   โดยใชเหตุอัน 
สมควร.   ยั่วเยาภิกษุเปนปาจิตตีย.   ยัว่เยาอนุปสัมบัน   ตองทุกกฏ. 
                  หมวดท่ี   ๕  ลวงเขาแลวทําใหเสียกิรยิา 
             ในหมวดน้ีมี  ๑๑  คือ :- 
             ๑.   รับนิมนตของทายกไวแหงหนึ่งแลว   ไปฉันเสียในท่ีอ่ืน  เปน 
ปาจิตตีย.   เวนไวแตมีสมัย   คือกาลจีวร,   เวลาทําจีวร,   หรือยก 
สวนท่ีรับนิมนตไวกอน   ใหแกภิกษุอ่ืนไปแทน   นี้วาโดยเฉพาะท่ีเขา 
นิมนตไมเจาะตัว   คือเขาบอกกลาวตอภัตตุทเทสกในวัด    ถาเขา 
เจาะตัว   แทนกันไมได   นอกจากไดรับความตกลงยินยอมของเจาภาพ 
หรือเชื่อแนวาเจาภาพคงไมเสื่อมศรัทธา. 
             ๒.   เขาไปน่ังในหองที่เขามีแตผัวเมียอยูดวยกันสองตอสอง   ถา 
เปนเรือนนอนทานหาม   ที่หองรับแขกของเขาหรือท่ีวัดไมหาม   [ พระ 
มติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ทรงอธิบายวา   ถาจะวินิจฉัย  ตาม 
คําบาลีวา   " สโภชเน "   ซึ่งแปลวา   ในเวลากําลังรับประทานอาหาร 
นาจะลงสันนิษฐานวา   หามเฉพาะเวลารับประทานอาหารเทานั้น 
เพราะการท่ีเขาไปในเวลาที่เขากําลังรับประทานอาหารอยู   ยอมเปน 
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การเสียกิริยาอยางหน่ึง   ซึ่งทําใหเจาของบานบริโภคอาหารไมสะดวก  
และเปนการเบียดเบียนความสุขของเขา ]. 
           ๓.   ทายกเขาปวารณาปจจัย  ๔  กําหนดเวลา  ไปขอเขาใหเกิน 
กําหนด   ชื่อวาเปนการฝาฝนศรัทธาของเขา   เพราะฉะนั้น   จึงเปน 
กิริยาที่ไมดีอยางหน่ึง. 
           ๔.   ทายกเขาถวายขนม   ไปรบัมากเกินไป   ทําใหภิกษุอ่ืนไป 
รับอีกไมได   และสอการโลภตาง ๆ   เปนการเสียกิริยา. 
           ๕.   วิกัปจีวรแกภิกษุ   และภิกษุผูรับยังไมไดถอนวิกัปกอน 
เอาผาน้ันไปใชนุงหม   เปนปาจิตตีย   เวนไวแตถือวิสาสะ   วิสาสะ 
มีองคดังน้ี  คือ :- 
           ก.   ไดเคยเปนเพ่ือนเห็นเพ่ือนรวมการงาน   หรือเพ่ือนกิน   เพ่ือน 
ชอบพอสนิทสนมกันมา   หรือเขาไดพูดสั่งเสียไวอยางใดอยางหนึ่ง. 
           ข.   ถอืเอาแลวเจาของเขาพอใจ. 
           ค.   เขายังมีชิวิตอยู. 
           มารดาบิดาอุปชฌายะอาจารย   ก็อนุโลมตามน้ีเหมือนกัน. 
           ๖.   นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล. 
           การนอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล    ยอมทําใหเสีย 
กิริยา    เพราะสออัธยาศัยวาเปนคนมักได   และตัดประโยชนของ 
ภิกษุที่ควรจะไดรับสวนแบง   และเปนการที่หามการบุญการกุศล 
ของเขา. 
           ๗.   แกลงติเตียนภิกษุอ่ืน   ที่สงฆสมมติใหเปนผูทําการสงฆ 
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เชนหนาที่แจกเสนาสนะและอาหารเปนตน.  
           ๘.   ไมเชื่อฟงคําตักเตือนของภิกษุอ่ืน    ที่เปนธรรมเปนวินัย 
เรียกวาไมเอ้ือเฟอตอบุคคลและธรรมวินัย. 
           ไมเอ้ือเฟอตอบุคคลน้ัน   คือ   ภิกษุดวยกันตักเตือนวากลาวแลว 
ไมเชื่อฟง. 
           ไมเอ้ือเฟอตอบุคคลน้ัน     คือในเวลาทานผูใหญแสดงธรรม 
แสดงวินัย   แสดงอาการไมต้ังใจ   เชนอานหนังสือหรือคุยกันเสีย   ไม 
ต้ังใจฟงและตริตาม. 
           ๙.   อยูในที่ประชมุไมใหฉันทะกอนลุกไป    เปนกิริยาที่แสดง 
ความไมพอใจ   และเสียสามัคคีของหมู   จึงหาม. 
           ๑๐. ใหฉันทะกับสงฆ   ใหทําสังฆกรรมที่เปนธรรมแลว   ภายหลัง 
กลับติเตียน. 
           ๑๑. พรอมกับสงฆ   ใหจีวรเปนบําเหน็จแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
แลวภายหลังกลับติเตียนภิกษุอ่ืนวา   ใหเพราะเห็นแกหนากัน. 
                หมวดท่ี  ๖  ลวงเขาแลวสอความสะเพราของภิกษ ุ
            ในหมวดน้ีมี  ๔  คือ :- 
            ๑.   เอาเตียง,  ต่ัง,  ฟูก,  เกาอ้ี   ของสงฆไปต้ังในท่ีแจง  เมื่อ 
หลีกไปไมเก็บเสียกอน   หรือมอบหมายกับภิกษุอ่ืน   เปนปาจิตตีย. 
ถาเอาของบุคคลไปทําเชนนั้น   ตองทุกกฏ. 
            สิกขาบทน้ี   ต้ังไวเพ่ือใหรูจักรักษาวัตถุของสงฆและของเอกชน 
และเพ่ือปองกันไมใหภิกษุทําของสงฆ   และของบุคคลใหเสียหาย. 
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           ๒.   เอาท่ีนอนของสงฆ   ปูนอนในกุฎีสงฆแลว   เมื่อจะหลีกไป  
ไมเก็บเองหรือมอบหมายใหผูอ่ืน. 
          เนื้อความอยางเดียวกับขางตน   ปรับภิกษุผูประพฤติลวงเปน 
ปาจิตตีย   ถาเอาท่ีนอนของภิกษุ   เอกชนทําเชนนั้น   ตองทุกกฏ. 
           ๓.   รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว   และบริโภคน้ําน้ัน   หรือเอาเทรดหญา 
หรือดิน   เปนปาจิตตีย. 
           หามขอน้ี   เพ่ือจะปองกันความสะเพรา   ความเลินเลอ   ความ 
ไมพิจารณา   และปองกันไมใหชีวิตสัตวลวงไป   โดยเหตุความ 
สะเพราของภิกษุ   [ มดตกนํ้าเอาข้ึนไมเปนอาบัติ   หรือจะเอารดลงท่ี 
ดินไมเปนเหมือนกัน   เพราะมดเปนสัตวบก    อยูบนแผนดินไดไมตาย ]. 
            ๔.   นั่ง,   นอน   ทับเตียง   และต่ัง   ที่มีขาไมแนน   ไมแข็งแรง 
เปนปาจิตตีย. 
      หมวดท่ี  ๗  ความประพฤติลวงซ่ึงทําใหเสียธรรมเนียมของภิกษุ 
            ในหมวดน้ีมี  ๑๕  คือ :- 
            ๑.   นอนในที่มุงท่ีบังรวมกับอนุปสัมบันเกิน  ๓  คืนแลว  ในคืน 
ที่  ๔  นับแตพระอาทิตยอัสดงคตแลวไป   นอนในท่ีที่มุงมากบังมากกับ 
อนุปสัมบันเปนปาจิตตีย.   นอนในทีท่ี่มุงมากบังนอย  ๑   มุงนอย 
บังมาก  ๑  มงุครึ่งบังครึ่ง  ๑  กับอนุปสัมบันเปนทุกกฏ.   แมนอนใน 
ที่เชนนั้น   กบัสัตวดิรัจฉานท่ีพอเปนท่ีต้ังแหงปาราชิกาบัติได   ก็ปรับ 
เปนทุกกฎเหมือนกัน. 
             ขอน้ีต้ังไว   เพ่ือประสงคจะไมใหอนุปสัมบันเห็นอาการวิปลาส 
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ของภิกษุในเวลานอนหลับ   การนอนรวมกับอนุปสัมบัน   ใหนับต้ัง  
ตนแตคือท่ี  ๑  ที่  ๒  พอถึงคืนที่  ๓  ตองใหภิกษุหรืออนุปสัมบันขาง 
ใดขางหน่ึง   ต่ืนกอนย่ํารุง   คือ  ๕  นาฬิกากอนเที่ยงกับ  ๑  ภาค๑  [ คือ ๑๑ 
ทุมครึ่ง ]  แลวนับต้ังตนวันหน่ึงไปใหม. 
            ๒.   ขุดดินเองหรือใชคนอ่ืนใหขุด. 
            ดินม ี ๒  ชนิด  คือ :- 
            ก.   ดินแท,   เชนดินลวนไมมีกรวดทรายหรือของอ่ืนปน   หรือ 
มีบางก็เพียงสวนนอย  อยางหน่ึง. 
            ข.   ดินไมแท,  คือทรายลวนหรือท่ีมีดินปนอยูแตนิดหนอย  อยาง 
หน่ึง.   ภิกษุขุดดินแท   เปนปาจิตตีย.   ขุดดินไมแท   เปนทุกกฏ. 
            การที่หามเชนนี้   เพ่ือจะปองกันไมใหภิกษุลวงล้ําเที่ยวขุดดิน 
ที่จะใชปลูกพืชพันธุได   ซึ่งเขาหวงหาม   และทําใหสัตวที่เกิดอยู 
ในดินตาย. 
            ๓.   พรากของเขียวท่ีเกิดอยูกับที่ใหหลุดจากท่ี. 
            ของเขียวน้ัน  ไดแกตนหมากรากไมทั้งปวง   คือ  พฤกษชาติ, 
ติณชาติ,   เถาวัลลิชาติ,   บุพพัณณชาติ,   อปรัณณชาติ,   เสวาลชาติ 
เปนตน,   อาการท่ีพรากน้ัน   เชนตัดราก,   กิ่งกาน,  เด็ดใบ,  ถอนทั้งตน. 
๑.   นาฬกิาเปนเพียงเคร่ืองกาํหนด   โดยเทียบเคียงเทานัน้   จะถือเอาเปนแนนอนคอนคางยาก 
เพราะบางฤดกูลางวันมาก   กลางคืนนอย   บางฤดูกลางคืนมาก   กลางวนันอย   ทางพระวินยัทาน 
ถือเอาอรุณเปนเกณฑ.  
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          เหตุที่หาม   เพราะในสมัยนั้น  เขาถือกันวา   ตนไมเปนวัตถุมี  
ชีวิตอินทรียจําพวกหน่ึง   ซึ่งตรงกับในบัดนี้   ที่นกัปราชญทางวิทยาศาสตร 
ลงสันนิษฐานวา  เปนวัตถุที่มีวิญญาณจริงตามตําราพฤกษศาสตร 
เพราะตนไมตองมีอาหารเลี้ยงลําตนอยูเสมอ   จึงจะสดชื่นรอดอยูได 
ตลอดกาล. 
           การท่ีหามเชนนั้น   ก็เพราะเปนประเพณีที่เขาถือกันตอ ๆ มา 
เชนนี้   และอนุโลมตามความนิยมของบานเมืองดวยอยางหน่ึง  แต 
เมื่อกลาวถึงความเสียหายแลว   เห็นวามีสวนนอย   เวนแตของนั้น 
อยูในความหวงหามของผูอ่ืน   คือมีผูถือกรรมสทิธิ์. 
           ๔.   ฉันคณโภชนะ. 
           คณโภชนะนั้น   คือ  ภิกษุต้ังแต  ๔  รูปข้ึนไป  รับหรอืฉัน 
โภชนะ  ๕  อยางใดอยางหนึ่งพรอมกัน. 
           โภชนะ  ๕  นั้น  คือ :- 
           ก.   จําพวกขาวสุก,  ไดแกขาวจาว,  ขาวเหนียว,  ขาวมัน, 
ขาวผัด,  ฯ ล ฯ. 
           ข.   จําพวกขนมสด,  ไดแกขนมครก,  ขนมพันตอง,  แปงจ่ี,  ฯ ล ฯ. 
           ค.   จําพวกขนมแหง,  ขนมผิง,  ขนมปง,   จันอับ,  ทองมวน, ฯ ล ฯ. 
           ฆ.  จําพวกปลา,   ไดแกปลาตาง ๆ,  กุง,  ปู,  หอย,  เตา, 
ตะพาบนํ้า,  ฯ ล ฯ. 
           ง.  จําพวกเนื้อ,  สัตว  ๒  เทา  ๔  เทา,  ไก,  เปน,  นกตาง ๆ, 
เนื้อวัว,  ควาย,  อีเกง,  แพะ,  แกะ,  สมัน,  กวาง,  ฯ ล ฯ.  
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          สมัยทีค่วรฉันและรับคณะโภชนะนั้น   คือ   เปนไข,   เชนเจ็บเทา  
บิณฑบาตไมได ๑,   คราวกาลจีวร  ๑,  เวลาทําจีวร  ๑,  เดินทางไกล ๑, 
ไปทางเรือ  ๑,  กําหนดทางกึ่งโยชนข้ึนไป  [ คือ ๒๐๐ เสน ]   อยูมาก 
ดวยกันอัตคัตดวยอาหาร  ๑,  โภชนะนั้นเปนของสมณะ  ๑,  ฯ ล ฯ. 
           [ ความประสงคของขอหามขอน้ี   โดยพระมติของสมเด็จพระ 
มหาสมณเจา ฯ  ทรงเห็นวา  คงจะหามการลอมวงฉัน   ซึ่งเปนธรรมเนียม 
อันไมงามของภิกษุ   เพราะธรรมเนียมของภิกษุ   ตองการใหนั่ง 
ชักเปนแถวยาว ๆ  ซึ่งดูเรยีบรอย ]. 
            ๕.   ฉันอาหารเมื่อหามขาวแลว.   ลกุจากท่ีนั้นแลว.   เมือ่ภิกษุ 
หามขาวแลว   ลุกจากท่ีนั้นแลว   ในวันนั้นจะฉันของเคี้ยวของฉัน  ที ่
เปนอาหารไมได   ถาฉันเปนปาจิตตีย.   เวนไวแตอาหารเปนแดน 
ภิกษุไข. 
            อาหารท่ีเปนเดนมี  ๒  คือ :- 
            ก.   เดนภิกษุไข. 
            ข.   เดนภิกษุผูฉันแตพอเปนพิธี.    เพ่ือใหภิกษุผูหามขาวไดฉัน. 
            ของท่ีขาดประเคน   เชนของท่ีรับประเคนแลว   มีคฤหัสถหรือ 
สามเณรมาจับตอง   เรียกวาของขาดประเคน   หรอืภิกษุนั้นมรณภาพ 
แลว     หรือสึกแลว    หรือเขารีตเดียรถีย    ของฉันก็เปนอันขาด 
ประเคนเหมือนกัน. 
            ๖.   ฉันอาหารในเวลาวิกาล 
            เวลาวิกาลน้ัน   นบัต้ังแตเที่ยงวันแลวไปจนถึงวันใหม.   คําวา  
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อาหาร   หมายความวา   โภชนะ  ๕  คือของท่ีกินอ่ิม   ที่เปนยาวกาลิก 
ผักตาง ๆ  หรือของที่เปนขาทนียะไมนับเปนอาหาร   แตทานก็หามไว 
ในขอน้ีเหมือนกัน.    
           ๗.   ฉันอาหารท่ีรับประเคนไวคางคืน. 
           การท่ีต้ังบัญญัติขอน้ีข้ึนไว   เพราะประสงคจะไมใหภิกษุกังวล 
หวงใยในการบริโภค    และจะใหภิกษุถือธรรมเนียมอยางผูดี   ที่เขา 
ไมเก็บสะสมของท่ีเปนเดนไวกินในวันอ่ืน. 
           ๘.   ฉันของท่ียังไมไดรับประเคน. 
           ฉันถายังไมไดรับประเคน   เวนไวแตน้ําและไมสีฟน   นอก 
นั้นถายังไมไดรับประเคน   ฉน  ตองปาจิตตีย. 
                               วิธีรับประเคน  
            ก.   ของไมใหญเกินกําลังของคน ๆ เดียวจะยกได. 
            ข.   ผูประเคนตองเขาใกล   ใหไดหัตถบาส   คือแตภิกษุถึงตัว 
ผูประเคน   ประมาณศอกหนึ่ง. 
            ค.   ผูประเคนตองนอมใหดวยความเคารพ. 
            ฆ.   ไมใชเสือกไสให   หรือยืน่ใหโยนให. 
            ง.   ถามาตุคามเปนผูประเคน   รับดวยของเน่ืองดวยกาย   คือ 
ใชผากราบหรือผาเช็ดหนารับ. 
           ๙.   ขอโภชนะอันประณีต   แตคฤหัสถผูไมใชญาติ   ไมใช 
ปวารณา. 
           โภชนะอันประณีตน้ัน   คือขาวสุกระคนดวยของ  ๙  อยาง ๆ ใด  
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อยางหน่ึง   คือ  เนยใส,   เนยขน,  น้ํามัน,  น้ําผ้ึง,  น้ําออย,   ปลา,  เนื้อ,  
นม,  นมสม. 
           โภชนะอันประณีต   ถาภิกษุขอแตคฤหัสถไมใชญาติ   ไมใช 
ปวารณามาฉัน   ตองปาจิตตีย. 
           ความประสงคที่ทรงบัญญัติขอน้ีข้ึนไว   เพ่ือจะปองกันภิกษุไมให 
ขอเขาจุก ๆ  จิก ๆ  ซึ่งทําใหเขารําคาญ   และเปนธรรมเนียมไมดี. 
           ๑๐. ภิกษุไมเปนไขติดไฟผิง. 
           ติดไฟในท่ีนี้   หมายความวาเปนเปลว   ถาไมเปนไขติดใหเปน 
เปลวเองก็ดี   ใชคนอ่ืนใหติดก็ดี    เพ่ือจะผิง   ตองปาจิตตีย.   ติดเพ่ือ 
เหตุอ่ืน   ไมเปนอาบัติ.   ถาเปนเรือนไฟซึ่งเปนที่อบกาย   อยางวิธีเขา 
กระโจม   ใชติดดวยถานคุได. 
           การท่ีหามขอน้ี  เพ่ือจะปองกันไฟไหมกุฎีของสงฆ   เพราะกุฎี 
สงฆโบราณ   มุงดวยใบไมบาง,  จากบาง,   หญาบาง,   ฝาก็ทําดวย 
ไมไผ   อาจเปนเชื้อไฟงาย. 
           การลงอาบน้ํา   ถาภิกษุอัตคัดไมมีผาสําหรับผลัดอาบน้ํา  พระองค 
ทรงอนุญาตใหภิกษุเปลือยกายลงอาบน้ําไดเหมือนกัน   แตดูเหมือน 
เฉพาะแตที่ไมมีคน   นี้กลาวไวในท่ีอ่ืน. 
          ๑๑.   นุงหมจีวรที่ยังไมไดพินทุ. 
           ผาจีวรไดมาใหม   ตองพินทุดวยสี  ๓  อยาง  คือ  ๑.  เขียว 
คราม,  ๒.  โคลน,   ๓.   ดําคล้ํา,  อยางใดอยางหน่ึงเสียกอน   จึงนุงหม 
ได  ถาไมทําเชนนั้น     เปนปาจิตตีย.  
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          การใหทําเชนนี้   เพ่ือเปนเครื่องหมายใหจํางาย   และเพ่ือทําลาย  
ใหเสียสีดวย. 
          พินทนุั้นทําเปนจุดกลม ๆ  ขนาดเล็กเทาหลังตัวเรือด   ขนาด 
ใหญเทาจุดแววตานกยุง   เรียกวาทําพินทุกัปปะ   แปลวา   ทําจุดกลม 
หรือวงกลม. 
          วิธีนี้คลายกับคนโบราณท่ีเขียนหนังสือไมเปน   ใชวิธลีงแกงไดคือ 
ใชลายมือจุด  ๆ  แทนการเซ็นชื่อดังใชในทายหนังสือเอกสารสัญญาท้ังปวง. 
           ๑๒. ภิกษุเขาบานในเวลาวิกาลไมลาภิกษุอ่ืน. 
           คําวาวิกาลในท่ีนี้   แตเดิมหมายเอาในเวลาคํ่า   คือต้ังแตอาทิตย 
ตกไปแลว   ครั้นมาภายหลังจนเด๋ียวนี้   ทานนับเอาต้ังแตเวลาเทียง 
วันแลวไปจนวันใหม   เรียกวาเวลาวิกาล  ในเวลาเชนนี้   ภิกษุจะ 
ไปในละแวกบาน   ไมบอกลาพระอุปชฌายะและพระที่อยูในวัด  ปรับ 
เปนอาบัติ ๒ ตัว  คือปรับอาบัติทุกกฎ  ฐานไมลาพระอุปชฌายะ 
ปรับเปนปาจิตตีย  ฐานไมลาภิกษุในวัด.   ถาลาแตภิกษุ   ไมลาพระ 
อุปชฌายะ   เปนแตทุกกฎตัวเดียว   ถาลาพระอุปชฌายะ   เฉพาะ 
ภายในกาล   แตจะไปในวิกาล   แลวไมลาภิกษุในวัด  ปรับเปนอาบัติ 
ปาจิตตีย   แตถาลาพระอุปชฌายะ   ในเวลาวิกาล   แมจะไมไดลา 
ภิกษุอ่ืน  ในเปนอาบัติเลย  เพราะการลาพระอุปชฌายะ  ก็ไดชื่อวา 
ลาภิกษุองคอ่ืนเหมือนกัน  และทั้งไดชื่อวาลาทานดวย๑. 
๑.   เร่ืองภิกษลุาเขาบาน   ซ่ึงกลาวไวในท่ีนี้   เพงเพยีงภกิษุผูยังไมไดนิสัยมุตตกะ  คือยังไมพน 
นิสัย   ถาเปนภิกษุท่ีเปนนิสัยมุตตกะ  คือพนนิสัยแลว  ลาเฉพาะภกิษรูุปใดรูปหนึ่งก็ได   ไม 
เปนอาบัติ.  
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          ถามีกิจจําเปนที่เปนการดวน   เชนภิกษุถูกงูกัดหรือไฟไหมบาน  
ญาติโยม    หรือบานขางวัด   คิดจะไปชวยระวัง     ไมหาม,   หรือแม 
เหตุอยางอ่ืน   เชนภิกษุอาพาธอันจะถึงความส้ินชีวิตไดโดยรวดเร็ว 
จะรีบไปหายาหรือรีบไปหาหมอ   ก็สงเคราะหเขาในกิจรีบรอนนี้ได 
หรืออยูรูปเดียว   ไมมีภิกษุอ่ืนในวัด   ไปได. 
           ๑๓. ใหทํากลองเข็มเองดวยกระดูก,   งา,   เขา,  เปนปาจิตตีย 
คนอ่ืนทําไวแลวไดมาใชสอย   เปนกลองเข็ม   ตองทุกกฏ.    เพราะใน 
สิกขาบทน้ี   กลาวถึงกลองเข็มอยางเดียว. 
           เหตุที่หามน้ัน   เพ่ือจะปองกันไมใหภิกษุทํากลองเข็มดวยกระดูก, 
งา,  เขา,  สําหรับไวดูเลน    หรือไวออกประกวดประขันกันเลน 
และจะไปรบกวนชางกลึงใหเขาทําให   เปนการรบกวนและตัดประโยชน 
ของเขา   เพราะทําใหเขาเสียเวลาที่จะทําของเขา   และทําใหเขาไดรับ 
ความรําคาญ   เพราะวานใหทําไมรูจักจบ   เชนเลนตลับงากันเปนตน 
ถาทําเปนลูกกระดุมกลัดผาจีวร   ลูกถวิล   ตะบันไฟ   กลักยาตา 
ไมปายยาตา   และอ่ืน ๆ  ทานไมหาม  ไมเปนอาบัติ   เพราะไมใชของ 
ที่เลนฮือกัน   ถาทําข้ึนในเวลาเลนฮือกัน   อนุโลมตามตนบัญญัติ   ไมพน 
จากทุกกฎ   กระมัง ? 
           ๑๔. ทํา  เตียง  ต่ัง  ใหม  เทาเกิน  ๘  นิ้วสุคต   หรือทําเตียง, 
ต่ัง  หุมนุน   ดวยตนเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   เปนปาจิตตีย  ไดของที่เขา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินจิฉัย - หนาท่ี 80 

ทําเกินประมาณไวมาใชสอยนั่งนอนท้ังอยางนั้น   เปนทุกกฏ. 
           ขอน้ี   นับอยูในการใหเสียทําเนียม.  
           ๑๕. ผาน่ัง,  ผาปดแผล,  ผาอาบนํ้าฝน,  จีวรเกินประมาณ 
( สุคตจีวร )  ประมาณของผาเหลาน้ี   คือ :- 
           ผาปูนั่ง  ยาว  ๒  คืบ  กวางคืบครึ่ง  ชายคืบ ๑. 
           ผาปดแผล  ยาว  ๔  คืบ  กวาง ๒  คืบ. 
           ผาอาบนํ้าฝน  ยาว  ๖  คืบ  กวาง  ๒  คืบครึง่. 
           ภิกษุทําใหเกินประมาณน้ัน  เปนปาจิตตีย   ตัดใหไดประมาณ 
เสียกอน   จึงแสดงอาบัติตก. 
           สุคตจีวร  ยาว  ๙  คืบ  กวาง  ๖  คืบ. 
           คําวา  คืบ   นิ้ว   ในท่ีนี้   คือนับตามคืบนิ้วสุคต. 
           ภิกษุทําบริขารมีเตียงเปนตน   ใหเกินประมาณก็ดี  ทําเตียง, 
ต่ัง    หุมนุนก็ดี   ทําจีวรใหเทาสุคตจีวรก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย 
เพราะเปนการทําใหเสียธรรมเนียม  ตองทําลายและตัดใหไดกําหนด 
เสียกอนจึงแสดงอาบัติตก. 
           จีวรถาภิกษุไมไดทําเอง   ทายกเขาถวาย  แมจะใหญเกินประมาณ 
ภิกษุจะใชก็ควร  ไมเปนอาบัติ. 
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                                ปาฏิเทสนียะ   
           ปาฏิเทสนียะ  ศัพทนี้เปนชื่อของอาบัติ  แปลวา   จะพึงแสดง 
คือ    เปนชื่อของสิกขาบท   แปลวา   ปรับดวยอาบัติปาบัติปาฏิเทสนียะ 
มี  ๔  สกิขาบท :- 
           สิกขาที่ ๑  ในสิกขาบทน้ี  ควรเขาใจเปนพิเศษ  นอกจาก 
นวโกวาทอยางหนึ่ง  คือการรับของเค้ียวของฉัน   จากมือนางภิกษุณี 
ที่ไมใชญาติ   ดวยมือของตนมาบริโภคนั้น   ถาภิกษุที่เขาไปบิณฑบาต 
ในบาน   นางภิกษุณีถวายกลางทางภิกษุรับ   จึงปรับเปนอาบัติปาฏิเทสนียะ 
ถาเขาถวายในเวลาอ่ืน   ไมมีขอจะยกข้ึนปรับหรือคนอ่ืนรับจากมือนาง 
ภิกษุณีมาถวาย   ภิกษุไมไดรับเอง   เชนนี้ทานก็ไมปรับเปนอาบัติ 
เหมือนกัน. 
              การที่มีขอน้ีข้ึนหามน้ัน   เพ่ือจะปองกันภิกษุไมใหเบียดเบียน 
นางภิกษุณีที่มีลาภนอย   และใหภิกษุมีอัชฌาสัยตอนางภิกษุณี. 
              สิกขาบทท่ี  ๒  เมื่อภิกษุฉันอยูในที่นิมนต   ถามีนางภิกษุณีมา 
สั่งใหทายกเอาสิ่งน้ันสิ่งนี้ถวาย   ใหเธอพึงไลนางภิกษุณีใหถอยไปนั้น 
เพราะถาไมไลกลัวเขาจะระแวงสงสัยวา   ภิกษุกับนางภิกษุณีมีความ 
ปฏิพัทธรักใครกัน. 
              สิกขาบทท่ี  ๓  ตระกูลสงฆสมมติวาเปนเสขะนั้น   ไดแกตระกูล 
โสดาบัน. 
              การที่มีขอน้ีหามกันไวนั้น   เพ่ือจะไมใหภิกษุรบกวนตระกูลที่  
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ขาดแคลนและฝดเคืองดวยโภคะ    จําพวกอันนับอยูในจําพวกที่  ๒  
ของตระกูลซึ่งมีอยู  ๔  จําพวก  คือ   จําพวกที่  ๑  ไมมีศรัทธาและ 
โภคะ.   จําพวกที่ ๒  มีศรัทธาแตโภคะบกพรอง.   จําพวกที่  ๓  บริบูรณ 
ดวยโภคะแตไมมีศรัทธา.    จําพวกที่  ๔  บริบูรณพรอมดวยโภคะและ 
ศรัทธา.   และใหเอาเยี่ยงแมลงผ้ึงซ่ึงบินเคลาเกสร   ไมทํากลิน่อัน 
หอมฟุงขจร    และชอดอกใบของตนไมใหชอกช้าํไปฉะนั้น   เพราะ 
ธรรมดาตระกูลที่เปนเสขะนั้น   ถึงอยางไรก็ดี   ศรทัธาเขายอม 
มีอยูเปนธรรมดา   แมวาเขาจะขาดแคลนดวยประการใด  ๆ  กต็าม 
ถาภิกษุตองการ   เขาก็ตองขวนขวายแสวงหาถวายจนได  หรอืเขา 
มีอยูแตนอย   เขาก็ตองถวายดวยศรัทธาเปนเหตุ   เมื่อเปนเชนน้ี 
ภิกษุควรมีอัชฌาสัยตอเขา   และควรรกัษาศรัทธาของเขาไว  ดวย 
เหตุวา   ถาเขาตองการจะทําบุญ   เขาก็มานิมนตภิกษุไปเอง   ดวย 
เหตุดังที่กลาวมาน้ีแล   ทานจึงหาม. 
             สิกขาบทท่ี   ๔  เสนาสนะปาซึ่งเปนที่เปลี่ยวน้ัน   หมายเอา 
เสนาสนะท่ีอยูไกลบาน   ประมาณ  ๑๐๐  ชั่วธนู๑   คือวัดโดยหนทาง 
คนเดินไปตามปกติได  ๒๕  เสน  ใชวัดตัดตรง  คือวัดทางลัด  และ 
ประกอบดวยโจรภัย. 
             การที่ทานหามไมใหภิกษุที่อยูในเสนาสนะปา   ซึ่งเปนที่เปลี่ยว 
และไมเปนไข   รับของเค้ียวของฉันที่ทายกไมไดแจงความใหทราบ 
กอนมาบริโภคนั้น   เพราะวาการอยูในที่เปลี่ยว  ถาเดินไปคนเดียว 
๑.  ช่ัวธนูหนึ่งเทากับ  ๔  ศอก  คือ  ๑.  วา.  
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และมีของติดมือไปดวย   ก็ยอมจะเปนเหตุใหผูรายเขาแยงชิงและทํา  
รายรางกายเอา   และทําของ ๆ  เขาที่จะนําไปถวายดวยต้ังใจอันเปน 
บุญกุศล   ไมไดตามประสงคเจตนาท่ีคิดไดไว   ถาบอกไปใหเขาทราบ 
ลวงหนาเสียกอน   เขาจะไดคิดจัดการปองกันใหทันทวงที   โดยเหตุนี้ 
ทานจึงหาม.  
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                               เสขิยวัตร  
           เสขิยะ   ศัพทนี้เปนชื่อของธรรม   ที่ไดแกวัตรหรือขนบ 
ธรรมเนียมอยางดี   แปลวา   ควรศึกษา   จัดเปน   ๔  หมวด ๆ  ที่  ๑ 
สารูป  วาดวยธรรมเนียมการประพฤติในเวลาเขาไปในบาน.   หมวด 
ที่  ๒  โภชนปฏิสังยุต   วาดวยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหาร. 
หมวดท่ี  ๓  ธัมมเทสนาปฏิสังยุต   วาดวยธรรมเนียมไมใหแสดงธรรม 
แกบุคคลผูแสดงอาการไมเคารพ.   หมวดที่  ๔  ปกิณณกะ  วาดวย 
ธรรมเนียมถายอุจาระปสสาวะและบวนเขฬะ. 
                            หมวดท่ี  ๑  สารูป 
             ภิกษุพึงสํารวมกายใหเรียบรอย   ทั้งเม่ืออยูในวัดและไปนอก 
วัด  คือ :- 
            ๑.   การนุงหมตองเรียบรอย   คือหมคลุม  ๒  บามิดชดิ   ไมเปด 
กาย,   ไมเวิกผา,  ไมรุมรามหรือถกรั้ง   ระวังมือเทาดวยดี. 
            ๒.   การดูสิ่งตาง ๆ  นัยนตาใหทอดลง   คือสูงมาตํ่า  อยาทํา 
นัยนตาใหเลิก   อยากมหนาเดินไป   เหมือนดังหนามาหมากรุก  ซึ่งด ู
เปนการแกลงทํา  ไมใชอาการปกติ   ไมเพียงเกินงาม   กลับงมงาย 
อวดดีไปอีก.   ที่ทานหามขอน้ี   เพราะเปนกิริยาไมงาม   สําหรับภิกษุ. 
            ๓.   การพูดตองระวังอยาใหเสียงดังเกินประมาณ   เพียงคนท่ี 
นั่งอยูใกลไดยินพอดี   และหามไมใหตะโกน   หามไมใหหัวเราะดัง 
มีเรื่องขบขัน   เปนแตแสดงใบหนาอมยิ้มอมแยมนอย ๆ  ได. 
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          ๔.   ตองสํารวมกายในเวลาเดินและน่ังในบาน   ไมโคลงกาย  
ไมไกวแขน   ไมสั่นศีรษะ   ไมเอามือคํ้ากาย   คือเอามือเทาสะเอว 
เทาแขน   หรือยันแขนในเวลาน่ัง   ตองการใหเดินหรือน่ังตัวตรง. 
          ๕.   เวลาไปหรือน่ังในบาน   ไมใหเอาผาคลุมศีรษะ. 
          ๖.   ไมนั่งรัดเขาในบาน   คือเอามือโอบเขาท้ัง ๒  ขาง 
หรือใชเชือกรัด. 
           ในเสขิยสิกขาบทน้ี   ไมไดปรบัอาบัติไวโดยตรง   มีแตเพียงวา 
พึงทําความศึกษาหรือรักษา.    ในคัมภีรวิภังคแกวา   อาศัยความไม 
เอ้ือเฟอทําใหผิดธรรมเนียมไป  ตองทุกกฏ.   มีความต้ังใจจะทําใหถูก 
ตามธรรมเนียม   แตลวงไปดวยไมแกลง   ดวยเผลอ   ดวยไมรูตัว 
หรือไมรูจักจะทําใหถูก   และอาพาธไมอาจรักษากิจวัตรใหเรียบรอยได 
ทานยกเวนไมปรับอาบัติ. 
                              หมวดท่ี  ๒  โภชนปฏิสังยุต 
             ภิกษุพึงสํารวมกายใหเรียบรอย   ในขณะบริโภคอาหารและใน 
การรับบิณฑบาต  คือ :- 
             ๑.   ถือบาตรดวยมือขวาและประคองบาตดวยมือทั้งสอง   เพ่ือ 
กันไมใหบาตรตก   บาตรน้ันอยูในกลีบจีวร   โผลออกมาแตเพียง 
เล็กนอยพอแลเห็น   และระวังอยาใหบาตรตก. 
             ๒.   เวลาถือบาตร  ใหเอามือซายเปดฝาบาตร   ตาแลดูในบาตร 
เทาน้ัน   ไมใหดูหนาทายก  หรือดูเหมอไปทางอ่ืน   ขอน้ีเพ่ือสํารวม 
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นัยนตามิใหกระสับกระสาย   พาใหจิตคิดไปอ่ืน   ซึ่งอาจทําใหเผลอตัว  
บาตรพลัดตกจากมือได. 
          ๓.   หามไมใหรับบิณฑบาตเกินขอบปากบาตร   และใหรับแกง 
พอสมควรแกขาวสุก. 
          ๔.   เวลารับบิณฑบาต   ใหแลดูแตในบาตร   ไมใหขุดขาวสุก 
ใหแหวงเปนรูตรงกลาง   หรือขางใดขางหน่ึง   ไมใหขยุมขาวสุกแต 
ยอดลงไป. 
          ๕.   ไมใหฉันขาวคําใหญนัก   ทําใหกลมกลอม   นี้วาสําหรับฉัน 
ดวยมือ   ถาฉันดวยชอนซอม   ทําใหกลมไมได   แตก็ควรตะลอม 
ใหเปนคําพอดี  ๆ. 
          ๖.   เวลาเปบขาว   เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก   หามไมใหอาปาก 
ไวทา   ไมใหฉันโยนคําขาวเขาปาก   และไมใหฉันทํากระพุงแกมใหตุย 
เหมือนคนเปาขลุย. 
          ๗.   หามไมใหฉันพลางสะบัดมือพลาง   และหามไมใหโปรยเมล็ด 
ขาวใหตกลงในบาตร   หรือในที่นั้น ๆ. 
          ๘.   หามไมใหฉันแลบลิ้น   ฉันดังจับ ๆ ดงัซูด ๆ และเลียมือ 
หรือเลียริมฝปาก   ซึ่งไมใชมรรยาทของผูดี. 
                       หมวดที ่  ๓   ธมัมเทสนาปฏิสังยุต 
           ในหมวดธัมมเทสนาปฏิสังยุต   แบงเปน   ๒  ประเภท  คือ :- 
           ตอนตน  ๑๑  ขอ   ต้ังแตขอท่ี ๑  ถึงขอ  ๑๑  แสดงประเภท  
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บุคคลท่ีไมแสดงความเคารพ.  
           ตอนหลัง  ๕  ขอ   ต้ังแตขอ  ๑๒  ถึงขอ  ๑๖  แสดงอาการท่ีเนื่อง 
ดวยบุคคลท่ีไมทําความเคารพ.   บุคคลท้ัง  ๒  ประเภทนี้   ภิกษุไมควร 
แสดงธรรมใหฟง. 
           คําวาเขียนเทาในขอ  ๕,   คําวารองเทาในขอ  ๖,   ตางกัน 
อยางไร  ?. 
           ตางกันอยางนี้   คือเขียนเทามีสน   เชนเกือกบูตหรือเกือกคัดชู 
สวนรองเทาไมมีสน   เชนเกือกสลิปเปอร   เกือกแตะ. 
            การแสดงธรรมแกคนที่เคารพ   แมใสเกือกตามประเพณีนิยม 
เชนในราชการเปนตน   ก็ไมเสียหาย   แสดงไดไมเปนอาบัติ. 
            คําวาศัสตรากับอาวุธ   ตางกันหรือไมตางกัน ? 
            ศัสตรา   ไดแกเครื่องประหารมีคม   เชนมดีดาบและหอก  ฯ ล ฯ 
สวนอาวุธ   ไดแกเครื่องประหารไมมีคม   คือเครื่องยิง   เชน   ศร   ปน 
หรือธนู   ลูกแตก  เปนตน. 
            การแสดงธรรม   แกคนที่ตองถือศัสตราวุธติดกับมือ   หรือ 
ผูกสอดสวมอยูในมือเปนนิตย   เชนทหาร   หรือพวกพลเมืองผูพก 
ศัสตราวุธอยูกับตัว   เชนพวกมลายู   พวกชวา   พกกริช.   การ 
ผูกสอดสวมและพกศัสตราวุธเชนนี้    เปนตามธรรมเนียมของพวก 
นักรบหรือพวกชอบรบชอบสู   ไมใชแสดงความดุราย   แสดงได 
ไมเปนอาบัติ. 
            ในหมวดน้ี   มีปรบัอาบัติทุกกฎ   เพราะไมเอ้ือเฟอ   และมีขอ  
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ยกเวนตามเคย. 
                          หมวดท่ี  ๔  ปกิณณกะ 
           ของเขียวท่ีหามมิใหภิกษุถายอุจจาระ   ถายปสสาวะ   บวนเขฬะรด 
นั้น   ประสงคเอาท่ีสดเขียวเขาปลูกรักษาไวดูเลนงาม  ๆ  เชนสนามหญา  
เปนสถานที่ตองหาม. 
            น้ําท่ีหามไมใหภิกษุถายอุจจาระ  ถายปสสาวะ  บวนเขฬะลงไปนั้น 
ประสงคเอานํ้าท่ีดีและสะอาด   ที่เขายังใชสอยบรโิภคไดอาบได. 
             ถาเปนน้ําเนาไมหาม    หรือในคราวนํ้าทวมสิ้นไปทุกแหง   ไมม ี
ที่บกถาย   หรือในทะเล   เชนนี้จําเปนไมหามเหมือนกัน. 
             ขอน้ีคนสามัญมักเห็นการถายของโสโครกลงในนํ้าไหล   ไมเปนไร 
แตพวกภิกษุเขาใจมากอนแลว   วาทํานํ้าใหเสีย   จึงมีธรรมเนียมหาม 
ตลอดถึงนํ้าไหล.    แตธรรมเนียมนี้ละเอียดเกินไปสําหรับคนพ้ืนเมือง 
จึงไมมีใครรูถึง   ในหมวดนี้มีปรับอาบัติทุกกฎ  เพราะไมเอ้ือเฟอ 
และมีขอยกเวนตามเคย. 
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                                  อธิกรณ  
           อะไรเรียกอธิกรณ ?   กิจการท่ีจะตองทําใหดี   เรียกอธิกรณ 
อธิกรณนั้นมี   ๔   คือ :- 
           ๑.   วิวาทเถียงกันดวยเรื่องธรรมวินัย   เรยีกวาวิวาทาธิกรณ. 
นี้จะตองไดรับชี้ขาดวาฝายใดถูกฝายใดผิด. 
           ๒.   ความโจทหากันดวยอาบัติตาง ๆ   เรียกอนุวาทาธิกรณ. 
นี้จะตองไดรับวินิจฉัยวาจริง   หรือไมจริง. 
           ๓.   อาบัติทั้ง  ๗  กองหรือกิริยาที่ถูกตองอาบัติ   หรือถูกปรับ 
อาบัติ   เรียกวาอาปตตาธิกรณ.   นี้จะตองทําคืน   คือทําใหพนโทษ. 
           ๔.   กจิธุระที่สงฆจะตองทํา   เชนการใหอุปสมบท   เรยีกวา 
กิจจาธิกรณ.   นี้ตองทําใหสําเร็จ. 
           เหตุไรจึงตองจัดอาบัติเปนอาปตตาธิกรณดวยแผนกหน่ึง. เพราะ 
วาอาบัติเมื่อมีอยูในภิกษุใด   ภิกษุนั้นตองแสดง   และถาเกี่ยวกับสงฆ ๆ 
ก็จําตองระงับ   จึงจัดเปนอธิกรณดวยแผนกหน่ึง. 
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                          อธิกรณสมถะ  ๗  
           อธิกรณสมณะ   ศพัทนี้เปนชื่อแหงสิกขาบท   หรือแหงธรรม 
แปลวา   สําหรับระงับอธิกรณ. 
           ๑.   ระเบียบที่ตองทํา   ในที่พรอมหนาการกสงฆ   ที่เขาเปน 
องคประชุมต้ังแต   ๕  รปูข้ึนไป.   อาบัติเบาไมตองพรอมหนาสงฆ 
อาบัติหนักตองพรอมหนาสงฆ.   พรอมหนาบุคคล   คือผูที่เก่ียวของ 
ในเรื่องนั้น  ๒ ฝาย.   พรอมหนาวัตถุ   คือยกเรื่องราวที่เกิดข้ึนน้ัน 
ข้ึนวินิจฉัย.   พรอมหนาธรรม    คือตัดสินใหเปนไปตามยุติธรรม 
ไมลําเอียงเขากับฝายใดฝายหน่ึง   เรียกสัมมุขาวินัย.   สัมมุขาวินัยนั้น 
ระงับอธิกรณไดทุกอยาง. 
            ๒.   ระเบียบที่จะพึงใหเพราะมีสติ    เรียกสติวินัย   สตวิินัยนี้ 
สําหรับใหแกพระอรหันต   เพ่ือกันไมใหใครโจททานดวยอาบัติ  ถาโจท 
ก็ยกฟอง   ดวยอํานาจไดสมมติแลว   ระงับไดเฉพาะอนุวาทาธิกรณ. 
            ๓.   ระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหายจากเปนบาแลว   เรียกอมูฬหวินัย 
นี้สําหรับใหแกภิกษุผูหายเปนบา   เพ่ือกันไมใหใครโจทดวยอาบัติ 
ที่เธอทําในเวลาเปนบา   ระงับไดเฉพาะอนุวาทาธิกรณ. 
            ๔.   การทําตามรับ  คือปรับตามปฏิญญาของจําเลยผูรับเปนสัตย 
เรียกปฏิญญาตกรณะ.   นี้สําหรับระงับอนุวาทาธิกรณ   และอาปตตา- 
ธิกรณ. 
            ๕.   การตัดสินเอาตามคําของคนขางมากเปนประมาณ    เรียก  
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เยภุยยสิกา.    วิธีนี้สําหรับใชในเวลาท่ีความเห็นของคนท้ังหลายเปน  
อันมากแตกตางกันเปน  ๒  ฝาย  ใหฟงเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ  นี ้
สําหรับระงับวิวาทาธิกรณ. 
            ๖.   การลงโทษแกผูผิด   เรียกตัสสปาปยสิกา.   วิธีนี้สําหรับลง 
โทษแกผูผิดซึ่งไมรับเปนสัตย     แตพิจารณาไดความสมจริงดังขอหา 
ทุกอยาง  ใชระงับเฉพาะอนุวาทาธิกรณ. 
            ๗.   ระเบียบดังกลบไวดวยหญา   ไดแกกริิยาท่ีประนีประนอม 
กันทั้ง  ๒  ฝาย   โดยไมตองชําระสางหาความเดิม   เรียกติณวัตถารกวินัย 
วีธีนี้สําหรับใชเปนเครื่องระงับอาปตตาธิกรณและอนุวาทาธิกรณ   ซึ่ง 
เปนเรื่องที่ยุงยากและเปนเรื่องใหญสําคัญ   อันจะเปนเหตุกระเทือน 
ทั่วไป   เชนเรื่องภิกษุเมืองโกสัมพีแตกกันเปนตัวอยาง 


