
                                        คําชี้แจง 
        ขาพเจาหวังจะใหมีแบบแผนซ่ึงเปนหลักสูตรการศึกษา  พรอม 
ดวยแบบประกอบการศึกษาข้ึนอยางบริบูรณ   จึงไดดําเนินการเปน ๒ 
สวน  คือใหเจาหนาท่ีกองตําราจัดทําเองสวนหนึ่ง  ขอรองเพ่ือนสพรหม- 
จารีในวัดตาง ๆ ใหชวยรวมมือกันทําอีกสวนหนึ่ง  ผลแหงความหวัง 
อันนี้ไดสําเร็จโดยลําดับ   พอเชื่อไดวาตอไปเราจักมีแบบแผนบริบูรณ 
สําหรับการศึกษา. 
        บัดนี ้ คณะกรรมการกองตําราไดรวมมือกันเรียบเรียงอุปกรณ 
วินัยมุขเลม ๑ ข้ึนสําเร็จอีก ๑ เลม   นบัวาแบบแผนสําหรับการศึกษา 
วินัยมุข   ไดบริบูรณแลวท้ังท่ีเปนหลักสูตรทั้งที่เปนแบบอุปกรณ. 
        การเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ไดลาชาเปนเวลาหลายเดือน  เพราะ 
เจาหนาท่ีมีภาระหลายอยางและตองผานการตรวจหลายคน  เพ่ือใหเปน 
ที่เรียบรอยเทาท่ีจะได  ขาพเจาขอแสดงความยินดีในความสําเร็จแหง 
การงานแผนกนี้   และขอขอบใจทานผูทําและผูตรวจนั้น ๆ ดวย  หวังวา 
บรรดาครูและนักเรียนทั้งหลาย  ก็คงพอใจโดยท่ัวกัน. 
                                                                พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 
                                                                          หัวหนากองตํารา 
 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒ กุมภาพันธ ๒๔๗๙ 
 
 
                                           คํานํา 
           การศึกษาปรยิัติธรรมแผนกนักธรรม  นับวาเจริญข้ึนโดยลําดับ  
ปรากฏวานักเรียนผูเขาสอบนักธรรมทุกชั้น  มีจํานวนมากข้ึนเสมอ 
ก็แลนักเรียนนั้น ๆ  ตองอาศัยหนังสือแบบประกอบการศึกษาที่ถูกตอง 



เปนหลักเชื่อถือได  มิฉะนั้นจะไดรับความรูที่ผิดหรือไมสมบูรณ  กลาว 
คือบกพรองดวยหลักวิชา  เปนภัยแหงการศึกษาในปจจุบันและเปนภัย 
แกตนเองในอนาคต. 
           บัดนี้ มหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  มโีครงการ 
สรางแบบแผนในการศึกษาใหสมบูรณ  ไดพยายามทําท้ังหลักสูตรและ 
แบบอุปกรณตลอดเวลาหลายป  เฉพาะสวนวินัย  ไดจัดการพิมพ 
อุปกรณวินัยมุขเลม  ๒-๓  แลว  แตอุปกรณวินัยมุขเลม ๑  ซึง่มีเนื้อความ 
พิสดาร  ยากตอการจดจํา  ควรจะเสร็จกอน  กลับเสร็จภายกลับ  เพราะ 
เหตุหลายประการ. 
           อน่ึง วิธีทํานั้น  ไดคัดเอาคําแปลสิกขาบทจากหนังสือนวโกวาท 
มาต้ังเปนตัวบท  เพราะคําแปลสิกขาบทในวินัยมุขไดแลจากบาลีโดย 
ไมตัดไมลัด  ทําใหผูไมคุนเคยกับสํานวนเขาใจไดยาก  และไดพยายาม 
รักษาเนื้อความในวินัยมุขไว  ไมใหเสียอรรถรส คือเพียงแตยอถือเอา 
ใจความใหนอยลง  เพ่ือใหเหมาะสมเปนหนังสือประเภทอุปกรณ  เมื่อ 
ไดรางเสร็จแลว  จึงไดขอใหพระมหาวิน๑  ธมฺมสาโร ป.๘  วัดราชาธิวาส 
และพระมหาทองดํา จนฺทูปโม ป.๗  วัดบรมนิวาส  ตรวจตราอีก 
ครั้งหนึ่ง  ครั้นไดรับการตรวจและแกไขในบางประการแลว  ในที่สุด 
 
๑.  สมเด็จพระมหาวีรวงศ วดัราชผาติการาม. 

 
พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ ป.๙  วัดมกุฏกษัตริยาราม  หัวหนากอง 
ตํารา  มหามกุฏราชวิทยาลัย  ก็ไดตรวจและแกไขอีกจนสําเร็จเปนเลม 
ข้ึน. 
           ขาพเจาขออุทิศน้ําพักน้ําแรงในการทําหนังสือน้ี  บูชาพระคุณ 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูทรงรจนา 
หนังสือวินัยมุขเลม ๑  และทานบุรพาจารยทั้งหลายผูประสิทธ์ิประสาท 



ความรูความสามารถจนทําหนังสือเลมนี้สําเร็จโดยประสงค. 
                                                        พระมหาจับ   ิตธมฺโม๑ป.๗ 
                                                        พระมหากําหยัด  อาราจาโร        ป.๕ 
                                                        พระมหาเฉลียว  เฉโก                 ป.๕ 
                                                        พระมหาเนื่อง  สุปพทฺโธ            ป.๕ 
                                       พระคณาจารยตรีทางรจนา  และกรรมการกองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๘ กุมภาพันธ ๒๔๗๙ 
 
๑.  สมเด็จพระวันรัต  วัดโสมนัสวิหาร.  
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                      หัวขอวินิจฉัยปญหาวินัยบัญญัติ  
                                         ของ 
       สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
           ๑. พึงพิจารณาคําในสิกขาบท  และพึงเขาใจความในคํานั้น  
เชนคําวา  อวดอุตตริมนุสสธรรม  พูดปด  ฆาสัตว  คําเหลาน้ี บางคํา 
ก็บงเจตนาอยูในตัว  บางคําก็ไมบง. 
           ๒.  พึงรูประสงคแหงการต้ังสิกขาบท  เชนหามพูดมุสา  หาม 
เปดหรือปดอาบัติ  หามไมใหเทน้ํามีตัวสัตวรดดินหรือหญา. 
           ๓.  พึงกําหนดเจตนา  สิกขาบทบางอยางตอมีเจตนาและทํา 
ฝาฝนจึงเปนอันลวง  สิกขาบทบางอยางไมบงเจตนา  เชนนี้สักวาทํา 
ก็เปนอันลวง.  เจตนาก็พึงกําหนดรูดวยคําวาแกลง  รูอยู  เปนตน 
บางคําก็บงเจตนาอยูในตัว  เชนพูดปด  บางคําก็ไมบง  เชนด่ืม. 
           ๔.  พึงกําหนดองคของสิกขาบทวามีเทาไร และอยางไรบาง 
เชนอทินนาทาน  วัตถุอันมาราชา ๕ มาสก  เปนองคของปาราชิก  ขอจีวร 
ตอคฤหัสถ  อันเปนปาจิตตีย  คฤหัสถนั้นไมใชญาติ  ไมใชปวารณา 
ไมมีสมัย  ไมลาภิกษุเขาบานในเวลาวิกาล  เฉพาะภิกษุมใีนอาราม. 
           ๕.  พึงเทียบสิกขาบทอันมีความคลายคลึงกัน  เชนสังฆาทิเสส 
ที่ ๖ กับที ่๗  โภชนวรรคที่ ๙ แหงปาจิตตีย  และโภชนปฏิสังยุตต  
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ที่ ๑๐  แหงเสขิยวัตต และรโหนิสัชชะที่ ๒,  ที่ ๔,  ที่ ๕  แหงอเจลกวรรค  
ปาจิตตีย  นี้รูไดดวยเทียบเคียง. 
           ๖.  พึงสังเกตสิกขาบทที่นาเห็นวาแยงกัน  เชนจีวรวรรคที่ ๑ 
กับที่ ๓  แหงนิสสัคคีย  และมุสาวาทวรรคที่ ๙  กบัสัปปาณวรรคท่ี ๔.  
           ๗.  พึงใสใจจําลําดับแหงสิกขาบท  และหัวขอแหงประเภทตาง ๆ 
เชนโภชนะ ๕  อธิกรณ ๔  ไมเชนนัน้มักจําไมไดครบ  ตกหลนใน 
ระหวาง ๆ  และนึกถึงไมไดคลอง. 
           ๘.  พึงอานหนังสืออ่ืนที่อธิบายความกวางออกไป  เชน  วินัยมุข 
และบุพพสิกขาวรรณนา  เพ่ือจะไดความรูเขามาประกอบ. 
           ๙.  พึงรูจักใครครวญถึงขออันภิกษุทํา  ถาไมครบองคเปนเหตุ 
ตองอาบัติไมเต็มที่  แตไมพนไปไดดวยประการทั้งปวง  เชนตอง 
อาบัติลดลงมาเปนสวนบุพพประโยคบาง  สวนวัตถุบาง  จะพึงรูได 
ดวยอานหนังสืออ่ืน  หรือไดฟงอธิบาย. 
         ๑๐.  ปญหาที่ผูกข้ึนถามน้ัน  หมายจะใหผูเรียนมีความฉลาด 
ไหวพริบ  รูจักสังเกต  จึงเปนปญหาตางชนิด  กลาวขอความเต็ม 
บริบูรณก็ม ี กลาวความบกพรองก็มี  พึงพิจารณาตามหลัก  ดังนี้ :- 
           ก.  ใหเขาใจเนื้อความแหงปญหากอน  ถาเขาใจผิด  ตอบยอม 
        ผิดตาม. 
           ข.  ใหรูจักปญหาบริบูรณหรือบกพรอง  แลวตอบโดยฐานะ. 
           ค.  ปญหาบางขอ  ถามโดยทางออม  เขนภิกษุเดินผานแถวทหาร 
        อันฝกหัดและเหลียวดู  เชนนี้ไมเปนอาบัติ  เพราะอเจลกวรรค  
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                ที ่๑๐  แตเปนอาบัติเพราะไมทอดจักษุ  เปนตัวอยาง.  
         ๑๑. พึงรูจักความลวงอันเดียว  แตเปนเหตุตองอาบัติหลาย 
ชนิด  เชนพูดมุสาวาท  เปนตัวอยาง.   
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                                อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑  
                                        กัณฑที่ ๑ 
                                       อุปสัมปทา  
           ต้ังแตครั้งโบราณกาลมาจนบัดน้ี  ไดมีประเพณีการอุปสมบท 
เกิดข้ึน  โดยมุงผล ๒ ประการ คือ :- 
           ๑. ไดยังประโยชนอันยิ่งใหญใหสําเร็จแกมหาชน. 
           ๒. ทาํชีวิตของตนไมใหไรผลเปลา. 
                                วิธีอุปสมบท ๓ อยาง 
           ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา  อุปสมบทดวยพระองคทรงเอง  ดวย 
พระวาจาวา   " จงเปนภิกษุ  มาเถิด. " 
           ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา  อุปสมบทดวยใหถึงสรณะ ๓. 
           ๓.  ญตัติจตุตถกัมมอุปสัมปทา  อุปสมบทดวยกรรมมีญตัติ 
เปนที่ ๔. 
                               การกสงฆแหงกิจนั้น ๆ  ม ี๔ 
           ๑.  จตุวรรค  มีพวก ๔. 
           ๒.  ปญจวรรค  มพีวก ๕. 
           ๓.  ทสวรรค  มีพวก ๑๐. 
           ๔.  วีสติวรรค  มพีวก ๒๐.  
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                      องคกําหนดสงฆผูใหอุปสมบท ๒  
           ๑.  มธัยมประเทศ  กําหนดอยางตํ่า  ๑๐  รูป. 
           ๒.  ปจจันตชนบท  กําหนดอยางตํ่า ๕ รูป.  
                            การบวช ๒ ประเภท 
           ๑.  บวชเปนภิกษุ  เรียกวาอุปสัมปทาหรืออุปสมบท. 
           ๒.  บวชเปนสามเณร  เรียกวาบรรพชา  และวิธีที่สงฆจะให 
อุปสมบท กใ็หแกผูไดรับบรรพชาเปนสามเณรมาแลว. 
         กิจท่ีจะตองทํากอนอุปสมบท  เรียกบุพพกิจ  มี ๔ คือ :- 
           ๑.  ตองตรวจตราผูจะอุปสมบทใหเปนผูสมควร. 
           ๒.  ตองใหมีอุปชฌายะ. 
           ๓.  ตองตรวจตราบริขารท่ีจําเปน. 
           ๔.  ผูอุปสมบทตองเปลงคําขอ. 
                            สมบัติแหงการอุปสมบท ๕ 
           ๑.  วัตถุสมบัติ. 
           ๒.  ปริสสมบัติ. 
           ๓.  สมีาสมบัติ. 
           ๔.  ญตัติสมบัติ. 
           ๕. อนุสาวนาสมบัติ.        รวมเรียกวา  กรรมวาจาสมบัติ. 
                                  ๑.  วัตถุสมบัติ ๔ 
           ๑.  เปนชายมีอายุครบ ๒๐ ป. 
           ๒.  ไมเปนมนุษยวิบัติ.  
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           ๓.  ไมใชคนทําความผิดอยางรายแรง  เชนฆามารดาบิดา  
เปนตน. 
           ๔. ไมใชคนทําความเสียหายในพระพุทธศาสนาอยางหนัก เชน 
เปนปาราชิกเมื่อบวชคราวกอน  เปนตน.  
                                      ๒. ปริสสมบัติ 
           ไดแกครบองคกําหนดการประชุมสงฆผูทํากิจน้ัน ๆ. 
                                     ๓.  สีมาสมบัติ 
           ไดแกเขตท่ีชุมนุม  ภิกษุผูเขาประชุมสงฆแมครบองคกําหนด 
แลว  ก็ตองสันนิบาตในเขตชุมนุม  ผูไมไดเขาประชุมหรือเขา 
ประชุมไดได  ตองมอบฉันทะ. 
                                  ๔-๕.  กรรมวาจาสมบัติ 
           เปนหนาที่ของภิกษุรูปหน่ึง ผูมีความรูความสามารถจะสวด 
ประกาศใหสงฆฟง  คือ :- 
           ๑. เทีย่วแรก  เปนคําเผดียงสงฆ  ขอใหอุปสมบท  แกผูจะ 
อุปสมบท  เรียกวาญัตติ. 
           ๒.  อีก ๓  เที่ยวหลัง  เปนคําหารือและตกลงกัน  เรียกวา 
อนุสาวนา. 
                                               วิบัติ ๕ 
           วิบัติ ๕  พึงรูตามนัยอันตรงกันขามกับสมบัติ ๕.  
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                                      กณัฑที่ ๒  
                                       พระวินัย 
           พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร  เรียกวาพระวินัย  เพราะเปน 
ระเบียบแบบแผนท่ีพระศาสดาทรงต้ังข้ึน  เพ่ือบริหารหมูสาวกให  
ประพฤติดีงาม  ชักจูงใหมีความประพฤติลงรอยเดียวกัน  มิฉะน้ัน 
การปกครองหมูสาวกท่ีมีมากข้ึนโดยลําดับจะไมเรียบรอย  ไมเปนที่ต้ัง 
แหงศรัทธาเลื่อมใสของผูพบเห็น. 
                                       พระบัญญัติ 
           ๑.  พระวินัยนั้น  ไมไดทรงวางไวลวงหนา  คอยมีมาโดยลําดับ 
ตามเหตุเกิดข้ึน  ซึ่งเรียกวานิทานบาง  ปกรณบาง  นิทานและปกรณนี้ 
เรียกวามูลแหงพระบัญญัติ  ซึ่งเปนขอท่ีทรงตั้งไวเดิม. 
           ๒.  พระบัญญัติทีท่รงตั้งไวแลว  แมไมเปนไปโดยสะดวก  ก็ไม 
ทรงถอนเสียทีเดียว ทรงดัดแปลงต้ังเพ่ิมเติมทีเหลัง  เรียกอนุบัญญัติ. 
                                   วิธีต้ังพระบัญญัติ 
           ๑.  เมื่อเหตุเกิดข้ึนแลว  ตรัสสั่งประชุมสงฆ. 
           ๒.  ตรัสถามภิกษุผูกอใหทูลรบั. 
           ๓.  ชีโ้ทษแหงการประพฤติผิด  และแสดงอานิสงสแหงการ 
สํารวม. 
           ๔.  วางโทษคือปรับอาบัติไวหนักบางเบาบาง. 
                                   อาบัติ ๓ สถาน 
           กิริยาที่ลวงละเมิดพระบัญญัติ  และมีโทษเหนือตนอยู  ชื่อวา  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 9 

อาบัติ  แปลวา   ความตอง  มีโทษ ๓ สถาน คือ :-  
           ๑.  อยางหนัก  ใหขาดจากความเปนภิกษุ. 
           ๒.  อยางกลาง  ตองใหอยูกรรม.  
           ๓.  อยางเบา  ใหประจานตนตอหนาภิกษุดวยกัน. 
                             อาบัติอีก ๒ สถาน 
           ๑.  อเตกิจฉา  อาบัติที่แกไขไมได. 
           ๒.  สเตกิจฉา  อาบัติที่แกไขได. 
                               ชื่อของอาบัติ ๗ 
           ๑. ปาราชิก  ๒. สังฆาทิเสส  ๓. ถลุลัจจัย   ๔. ปาจิตตีย 
๕. ปาฏิเทสนียะ  ๖. ทุกกฏ  ๗. ทุพภาสิต. 
           ปาราชิกมีโทษอยางหนัก  เปนอเตกิจฉา  สังฆาทิเสสมีโทษอยาง 
กลาง  ถลุลัจจัย  ฯ ลฯ  ทพุภาสิต  ๕ นี้ มีโทษอยาเบา  ต้ังแต 
สังฆาทิเสสลงมาเปนสเตกิจฉา. 
                     สมุฏฐานแหงอาบัติโดยตรง ๔ 
           ๑.  ลําพังกาย. 
           ๒.  ลาํพังวาจา. 
           ๓.  กายกับจิต. 
           ๔.  วาจากับจิต. 
                           ในบาลีเพ่ิมเขาอีก ๒ 
           ๑.  กายกับวาจาควบกันเขา. 
           ๒.  กายกับวาจานั้น  เติมจิตเขาดวย.  
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                                อาบัติเพงโดยเจตนา  
           ๑.  สจิตตกะ  เกิดข้ึนโดยสมุฏฐานมีเจตนา. 
           ๒.  อจิตตกะ  เกิดข้ึนโดยสมุฏฐานแมไมมีเจตนา. 
           ทางกําหนดรูอาบัติวาเปนสจิตตกะหรืออจิตตกะน้ัน คือรูปความ  
และโวหารในสิกขาบทน้ันเองบงชัด. 
                                   โทษแหงอาบัติ ๒ 
           ๑.  โลกวัชชะ  เปนโทษทางโลก. 
           ๒. ปณณัตติวัชชะ  เปนโทษทางพระบัญญัติ. 
                                  อาการตองอาบัติ ๖ 
           ๑.  อลชชฺิตา  ตองดวยไมละอาย. 
           ๒.  อาณตา  ตองดวยไมรู. 
           ๓.  กกฺุกุจฺจปกตตฺตา  ตองดวยสงสัยแลวขืนทํา. 
           ๔.  อกปฺปเย  กปปฺยส ฺ ิตา  ตองดวยสําคัญวาควร  ในของ 
ไมควร. 
           ๕. กปฺปเย  อกปปฺยส ฺ ิตา  ตองดวยสําคัญวาไมควร  ใน 
ของควร. 
           ๖. สติสมฺโมสา  ตองดวยลืมสติ. 
                     หลักที่จะพึงปฏิบัติในการตองอาบัติมี ๓ 
           ๑.  เปนหนาที่ของภิกษุผูตองอาบัติ  จะตองทําคืนตามวิธีนั้น ๆ. 
           ๒. เปนหนาที่ของภิกษุอ่ืนผูรูเห็นจะพึงตักเตือนดวยเมตตา. 
           ๓.  เปนหนาที่ของสงฆจะพึงทําตามสมควรแกพระธรรมวินัย.  
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                                อานิสงสพระวินัย  
           พระวินัยนั้น  ภิกษุรักษาดีแลว  ยอมไดอานิสงส  คือ :- 
           ๑. ไมเดือดรอน  ซึง่เรียกวา  วิปปฏิสาร. 
           ๒. ยอมไดรับความแชมชื่น  เพราะรูสึกวาประพฤติดีงามแลว 
ไมถูกจับกุมลงโทษเปนตน.  
           ๓. จะเขาสมาคมกับภิกษุผูมีศีล  ก็อาจหาญไมสะทกสะทาน. 
           สวนภิกษุผูไมรักษาวินัยดังกลาวนั้น  ยอมไดรับผลตรงกันขาม 
กับอานิสงสขางตนนั้น. 
                         ผลที่มุงหมายแหงพระวินัย ๘ 
           ๑.  เพ่ือปองกันไมใหเปนคนเห้ียมโหด. 
           ๒.  "         "  ความลวงโลกเลี้ยงชีพ. 
           ๓.  "                "  ความดุราย. 
           ๔.  "                "  ความประพฤติเลวทราม. 
           ๕.  "                "  ความประพฤติเสียหาย. 
           ๖.  "                "  ความเลนซุกซน. 
           ๗.  ทรงคลอยตามความนิยมในครั้งน้ัน. 
           ๘.  เพ่ือใหเปนธรรมเนียมของภิกษุ. 
                      ประโยชนการบัญญัติพระวินัย ๑๐ 
           ๑.  สงฺฆสุฏ ุตาย  เพ่ือความดีแหงหมู. 
           ๒.  สงฺฆผาสุตาย  เพ่ือความสําราญแหงหมู. 
           ๓.  ทมฺุมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย  เพ่ือกําจัดบุคคลผูเกอ 
ยาก  [ หนาดาน ].  
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           ๔.  เปสลาน  ภิกขฺูน  ผาสุวิหาราย  เพ่ือความอยูเปนผาสุกแหง  
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. 
           ๕.  ทฏิธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  เพ่ือระวังอาสวะท่ีจะเกิด 
ข้ึนในปจจุบัน. 
           ๖.  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาน  เพ่ือกําจัดอาสวะท่ีจะ  
มีตอไปขางหนา. 
           ๗.  อปฺปสนฺนาน  ปสาทาย  เพ่ือความเลื่อมใสของผูที่ยังไม 
เลื่อมใส. 
           ๗.  ปสนฺนาน  ภิยฺโย  ภาวาย  เพ่ือความเจริญยิ่ง ๆ ของผู 
เลื่อมใสแลว. 
           ๙.  สทฺธมฺมฏ ิติยา  เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม. 
         ๑๐.  วินยานุคฺคหาย  เพ่ืออุดหนุนพระวินัย.  
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                                       กัณฑที่ ๓  
                                        สิกขาบท 
           พระบัญญัติเรียกวาสิกขาบทมี ๒ คือ :- 
           ๑.  พุทธอาณา  ไดแกอาทิพรหมจริยกาสิกขา  มาในพระ-  
ปาติโมกข. 
           ๒.  อภิสมาจาริกา คือขนบธรรมเนียมที่ภิกษุควรประพฤติ  มา 
นอกพระปาติโมกข. 
                           สิกขาบทมาในพระปาติโมกข 
           ทานแสดงไว ๒ นัย  คือ :- 
           ๑. ตามบาลีพระสูตร  ม ี๑๕๐  สิกขาบท  คือ  ปาราชิก ๔ 
สังฆาทิเสส ๑๓  นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  สุทธกิปาจิตตีย ๙๒  ปาฏิ- 
เทสนียะ ๔  อธิกรณสมถะ ๗. 
           ๒.  แตในพระปาติโมกขที่สวดกันอยู  และในคัมภีรวิภังคแหง 
สิกขาบท  แสดงวามี ๒๒๗  สิกขาบท  คือเติมอนิยต ๒  เสขิยวัตต ๗๕. 
                                  การปรับอาบัติ ๒ 
           ๑.  โดยตรง ๔  ไดแก ปาราชกิ  สังฆาทิเสส  ปาจิตตีย  [ อัน 
ตางโดยนิสสัคคิยะ  สุทธิกะ ]  และปาฏิเทสนียะ. 
           ๒. โดยออม ๓ ไดแก  ถุลลัจจัย  ทุกกฏ  ทพุภาสิต ทั้ง ๓  นี ้
ลวนเขาในลักษณะท่ีลดโทษมาจากอาบัติที่ปรับโดยตรง  คือ :- 
           ๑)  ถลุลัจจัย  ลดลงมาจาก  ปาราชิก  และสงัฆาทิเสส.  
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           ๒)  ทกุกฏ          ลดลงมาจากปาจิตตีย  และปาฏิเทสนียะ.  
           ๓)  ทพุภาสิต      "        "        โอมสวาทสิกขาบท. 
           สวนเสขิยวัตต  ถาไมเอ้ือเฟอตองทุกกฎ  อาบัติเลาน้ีเอาชื่อ 
วิภังคเขาประกอบวา วิภังคถุลลัจจัย  วิภังคทุกกฏ. สวนทุพภาสิต  
นั้นเรียกลอย ๆ  เพราะมาในวิภังคแหงเดียว. สวนสิกขาบทเดิมที่เปน 
ตนเคานั้น เรียกวา มาติกา. 
                                    อุทเทส ๙ 
           สิกขาบทมาในพระปาติโมกขนั้น จัดเขาเปนพวกตามชนิด 
แหงอาบัติ  เรียกวา  อุทเทส  ม ี๘ คือ :- 
           ๑.  ปาราชิกุทเทส. 
           ๒. สงัฆาทิเสสุทเทส. 
           ๓.  อนิยตุทเทส. 
           ๔.  นสิสัคคิยุทเทส. 
           ๕.  ปาจิตติยุทเทส. 
           ๖.  ปาฏิเทสนียุทเทส. 
           ๗.  เสขิยุทเทส. 
           ๘.  อธิกรณสมถุทเทส. 
           และรวมท้ังนิทานนุทเทส  คือคํานําหนา  เปน ๙.  
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                                      กณัฑที่ ๔  
                                      ปาราชิก 
           ศัพทนี้  แปลไว ๓ นัย  คือ :-  
           ๑.  เปนคุณบทของอาบัติ     แปลวา  ยังผูตองใหพาย. 
           ๒.    "                "      บุคคล         "       ผูพาย 
           ๓.    "                "      สิกขาบท         "       ปรับอาบัติปาราชิก. 
           มี ๔ สิกขาบท  :- 
                                    สกิขาบทท่ี ๑ 
                        ภิกษุเสพเมถุนตองปาราชิก 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี  :- 
           ๑.  เมถุนธรรมนั้น  นาจะเขาใจวา  หมายถึงเมถุนธรรมสามัญ 
ที่เปนอาการของชายหญิง  แตในคัมภีรวิภังคแสดงวา  กิริยาที่เสพ 
ในทวารเบาทวารหนัก หรือในปากของมนุษยชายหญิงก็ตาม  เปน 
พันทางก็ตาม  ของสัตวดิรัจฉานตัวผูตัวเมีย  หรือเปนพันทาง  ชื่อวา 
เสพเมถุน.  ภิกษุเสพในทวารเหลาน้ี  แมไมสําเร็จกิจ  แตองคชาต 
ไดเขาไปเพียงเล็กนอยเทาเมล็ดงา  จะมีอะไรสวมใสก็ตาม  มนุษย 
อมนุษยและดิรัจฉานนั้นยังเปนอยูก็ตาม ตายแลวก็ตาม แตซาก 
ยังบริบูรณหรือแหวงว่ินไปบาง  ยังเปนวัตถุจะใหสําเร็จกิจในทางนี้ 
ตองอาบัติปาราชิก. 
           ๒.  ถาภิกษุถูกขมขืนแตยินดี  แมขณะใดขณะหน่ึง  ตองอาบัติ 
ปาราชิกเหมือนกัน.  
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           ๓.  ภิกษุยอมใหบุรุษอ่ืนเสพเมถุนในทวารหนัก  จะถูกขมขืน  
หรือลักหลับและต่ืนรูตัวข้ึน  แตยินดี  ตองอาบัติปาราชิกเหมือนกัน. 
           ๔.  ในวินีตวัตถุแหงสิกขาบทน้ีแสดงวา  ภิกษุหลังออนปรารถนา 
จะเสพเมถุน  กมลงอมองคกําเนิด  หรือมีองคกํานิดยาวสอดเขา  
ไปในทวารหนัก  ยอมตองอาบัติปาราชิกเหมือนกัน. 
                                   บุพพประโยค 
           ๑. ทวารที่เปนวัตถุแหงอาบัติปาราชิกนั้น  ของมนุษยหรือของ 
สัตวที่ตายแลว  แหวงเวาไปมาก  ไมใหสําเร็จกิจเต็มที่  และองค 
กําเนิดของบุรุษ  เปนวัตถแุหงอาบัติถุลลัจจัย. 
           ๒. อวัยวะนอกน้ีก็ดี วัตถุอันไมมีวิญญาณ  เชนตุกตาก็ดี  เปน 
วัตถุแหงอาบัติทุกกฏ. 
                                       อนาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ ๒ 
ประเภท  คือ :- 
           ๑.  ภิกษุที่ถูกลักหลัง  ไมรูตัว. 
           ๒.  ภิกษุผูถูกขมขืน  ไมยินดี. 
และภิกษุอีก ๔  ประเภท  คือ :- 
           ๑.  ภิกษุเปนบาคลั่ง  จนถึงไมมีสติสัมปชัญญะ. 
           ๒.  ภิกษุผูเพอ  ถึงกับไมรูสึก. 
           ๓.  ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนากลา  ถึงกับไมมีสติ. 
           ๔.  ภิกษุผูกอเหตุใหทรงบัญญติัสิกขาบทข้ึน  ที่เรียกวา  อาทิ-  
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กัมมิกะ.  
           ทั้ง ๔ ประเภทน้ี  พึงเขาใจวาไดรับยกเวนทุกสิกขาบท  เวนแต  
ภิกษุอาทิกัมมิกะมีในสิกขาบทใด  ไมเปนอาบัติเฉพาะในสิกขาบทนั้น. 
                                       สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษถืุอเอาของที่เจาของไมใหไดราคา ๕  มาสก  ตองปาราชิก. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                    ทรัพย ๒ ประเภท 
           ๑.  สงัหาริมทรัพย  ทรัพยเคลื่อนท่ีได. 
           ๒.  อสังหาริมทรัพย  ทรัพยเคลื่อนท่ีไมได. 
                                        อวหาร ๑๓ 
           การถอืเอาทรัพยเปนสังหาริมะ  กําหนดวาถึงท่ีสุดดวยทําให 
เคลื่อนจากฐาน  มีนัยดังน้ี :- 
           ๑.  ลกั  ไดแกอาการถือเอาทรัพยที่เคลื่อนจากฐานได  ดวย 
ไถยจิตอันเปนอาการแหงขโมย. 
           ๒.  ชงิหรือว่ิงราว  ไดแกอาการท่ีชิงเอาทรัพยที่เขาถืออยู  ดวย 
อาการอยางใดอยางหน่ึง. 
           ๒.  ชงิหรือว่ิงราว ไดแกอาการที่ชิงเอาทรัพยที่เขาถืออยู  ดวย 
อาการอยางใดอยางหน่ึง. 
           ๓.  ลกัตอน  ไดแกอาการท่ีขับตอนหรือจูงปศุสัตวหรือสัตว 
พาหนะไป. 
           ๔.  แยง  ไดแกอาการท่ีเขาแยงเอาของซึ่งคนถือทําตก. 
           ๕.  ลกัสับ  ไดแกอาการสับสลากชื่อตนกับชื่อผูอ่ืนในกองของ  
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ดวยหมายจะเอาสลากท่ีมีราคา.  
           การถอืเอาทรัพยเปนอสังหาริมะ  กําหนดวาถึงท่ีสุดดวยขาด 
กรรมสิทธิ์แหงเจาของ  ดังนี้ :-  
           ๖.  ตู  ไดแกอาการกลาวตู  เพ่ือจะเอวท่ีดินเปนของตัว แม 
เจาของจะขอคืนก็ไมยอม. 
           อวหารท่ีจะพึงกําหนดดวยอาการอยางอ่ืนนอกจากทรัพยดังน้ี :- 
           ๗.  ฉอ  ไดแกอาการท่ีรับของฝากแลวเอาเสีย. 
           ๘.  ยกัยอก  ไดแกอาการท่ีภิกษุผูเปนภัณฑาคาริก  มีหนาที่ 
รักษาเรือนคลัง  นําเอาสิ่งของท่ีรักษาน้ันไปจากเขตที่ตนมีกรรมสิทธิ์ 
รักษา  ดวยไถยจิต. 
           ๙.  ตระบัด  ไดแกอาการท่ีนําของตองเสียภาษี จะผานท่ีเก็บ 
ภาษี  ซอนของเหลาน้ันเสีย. 
         ๑๐.  ปลน  ไดแกอาการชักชวนกันไปทําโจรกรรม  ลงมือบาง 
มิไดลงมือบาง ตองอาบัติถึงที่สุดดวยกันทั้งน้ัน. 
         ๑๑.  หลอกลวง  ไดแกอาการท่ีทําของปลอม เขนทําเงินปลอม 
เปนตน ตองอาบัติดวยทําสําเร็จ. 
         ๑๒.  กดข่ีหรือกรรโชก  ไดแกอาการที่ใชอํานาจขมเหงเอา 
ทรัพยผูอ่ืน  ดังราชบุรุษเก็บคาอากรเกินพิกัด  อาบัติถึงท่ีสุดในขณะ 
ไดของมา. 
         ๑๓. ลกัซอน  ไดแกอาการท่ีเห็นของเขาทําตก แลวเอาของ 
มีใบไมเปนตนปกปดเสีย  อาบัติถึงท่ีสุดขณะทําสําเร็จ.  
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                           ตองอาบัติเพราะการส่ัง  
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  ชื่อวาตองเพราะสั่ง  เรียกสาณัตติกะ 
อาการส่ังมีดังน้ี :-  
           ๑.  สัง่ตอเดียว  ไมมีปริกัปป. 
           ๒.  สัง่เจาะจงทรัพย. 
           ๓.  สัง่ดวยทํานิมิต  ซึ่งเรียกวาใชใบ. 
           ๔.  สัง่กําหนดเวลา. 
           ๕.  สัง่หลายตอ. 
           ๖.  สัง่ดวยใชสํานวนไมจํากัดลงไป  ซึ่งเรียกวาพูดไมตายตัว. 
                           ราคาทรัพยที่ตองอาบัติ 
           ๑.  ทรัพยมีราคา ๑ บาท  คือ ๕ มาสก  เปนวัตถุแหงอาบัติ 
ปาราชิก. 
           ๒.  ทรัพยมีราคาหยอน ๑ บาทลงมา  แตสูงกวา ๑ มาสก  เปน 
วัตถุแหงอาบัติถุลลัจจัย. 
           ๓. ทรัพยมีราคาต้ังแต ๑ มาสกลงมา  เปนวัตภุแหงอาบัติ 
ทุกกฏ. 
                          การถือเอาทรัพยที่มิตองอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมมี 
ไถยจิต  คือ :- 
           ๑.  ถอืเอาดวยสําคัญวาของตน.  
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           ๒.  ถอืเอาดวยสําคัญวาของท้ิง  ที่เรียกวาบังสุกุล.  
           ๓.  ถอืเอาดวยวิสสาสะ. 
           ๔. ถอืเอาเปนของยืม. 
                                  สิกขาบทท่ี ๓  
           ภิกษแุลงฆามนุษยใหตาย  ตองปาราชิก. 
           ขอความท่ีกําหนด ดังน้ี :- 
                            อาการฆา ๗ ประเภท 
           ๑.  ใหประหาร  ไดแกฟนแทงและตี. 
           ๒. ซดัไปประหาร  ไดแกยิงพ่ึงและขวาง. 
           ๓. วางไวทําราย ไดแกวางขวาก  ฝงหลาว วางของหนักไว 
ใหตกทับ  วางยาตายและอ่ืน ๆ อีก. 
           ๔.  ทาํรายดวยวิชา  เชนรายมนตร  หรือฆาดวยกําลังไฟฟา 
ซึ่งประกอบใหมีข้ึนดวยอํานาจความรู. 
           ๕.  ทาํรายดวยฤทธิ์  เชนมีตาเปนอาวุธ  เวลาโกรธถลึงตาแลดู 
ผูอ่ืนหมายจะใหตาย  หรือปลอยสัตวมีพิษเชนงูเปนตนใหกัด. 
           ๖.  แสวงหาศัสตราวุธให. 
           ๗.  พรรณนาคุณแหงความตาย  หรือชักชวน. 
                                กําหนดวัตถุแหงอาบัติ 
           ๑.  มนุษยเปนวัตถุแหงปาราชิก. 
           ๒.  สตัวที่เรียกวาอมนุษย  ตางโดยเปนยักษเปนเปรต  และ  
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สัตวดิรัจฉานมีฤทธิ์  เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย.  
           ๓.  สตัวดิรัจฉานท่ัวไป  ตามนัยนี้นาจะเปนวัตถุแหงทุกกฎ  แต 
มีสิกขาบทแผนกหนึ่ง  ซึ่งเปนวัตถุแหงปาจิตตีย. 
                                  อาการท่ีทํา 
           ๑. พยายามฆามนุษย ทําสําเร็จตองอาบัติปาราชิก. 
           ๒.  ทาํไมสําเร็จเปนแตเพียงทําใหเจ็บตัว  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
           ๓ง  ทําไมถึงด่ังน้ัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ๔. พยายามจะฆาตัวเอง  ตองทุกกฏ. 
           ๕.  พยายามจะฆาสัตวอ่ืน  ตองอาบัติตามวัตถุ. 
           อาบัติในสิกขาบทน้ีเปนสจิตตกะ  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมแกลง. 
                                 สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษอุวดอุตตริมนุสสธรรม   [ คือธรรมอนัยิ่งของมนุษย ] 
ที่ไมมีในตนตองปาราชิก. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                             อุตตริมนุสสธรรม ๒ 
           ๑.  ฌาน  คือรูปฌาน ๔  มีปฐมฌานเปนตน. 
           ๒. โลกุตรธรรม  คือมรรค ๔  ผล ๔  นิพพาน ๑  รวมเปน ๙. 
                        ลักษณะการอวดท่ีเปนอาบัติ 
           คําวา  กลาวอวดนอมเขามาในตนนั้น มีกําหนดดังนี้ :- 
           ๑. อวดจัง  ๆ  ผูฟงเขาใจความหมาย เปนอาบัติปาราชิก. 
           ๒.  อวดไมเจาะจง  ผูฟง  แมคนหน่ึงเขาใจ เปนอาบัติปาราชิก  
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ถาไมเขาใจ  เปนอาบัติถุลลัจจัย.  
                                อวดโดยออมคอมมี ๓ 
           ๑.  อางลักษณะแหงรูปพรรณ.  
           ๒.  อางบริขาร คือบาตรจีวร. 
           ๓.  อางที่อยูอาศัย. 
           เมื่อเขาเขาใจ   เปนอาบัติถุลลัจจัย  เมื่อไมเขาใจ  เปนอาบัติ 
ทุกกฏ. 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุผูพูดดวยสําคัญวาไมบรรล ุและภิกษุผูไมมีประสงคในอันจะ 
อวดอาง.  
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                                สรุปอาบัติปาราชิก  
           ๑. ภิกษุลวงแตขอใดขอหนึ่งแลว  ยอมไมไดเพ่ือจะอยูกับภิกษุ 
ทั้งหลายอีก เหมือนในกาลท่ียังไมลวง เปนปาราชิกหาสังวาสมิได. 
           ๒.  แมจะอุปสมบทอีก  ก็ไมเปนภิกษุโดยชอบดวยพระวินัย  
ตลอดชาติ. 
           ๓.  อาบัติปาราชิกนี้  เปนอเตกิจฉา  แกไมได  เปนอนวเสส 
หาสวนเหลือมิได เปนมูลเฉท  ตัดรากเงา.  
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                                     กณัฑที่ ๕  
                                    สังฆาทิเสส 
           ศัพทนี้แปลไว ๒ นัย  คือ :- 
           ๑.  เปนชื่อของอาบัติ  แปลวาความละเมิด มีสงฆในกรรมเบื้อง 
ตน  และกรรมอันเหลือ  คือสงฆเปนผูปรับโทษใหอยูกรรม  และ 
สงฆเองเปนผูระงับอาบัติ.  
           ๒.  เปนชื่อของสิกขาบท  แปลวาปรับอาบัติสังฆาทิเสส. 
           มี ๑๓  สิกขาบท  คือ :- 
                                   สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษแุกลงทําใหน้าํอสุจิเคลื่อน  เวนไวแตฝน  ตอง 
สังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                 องคแหงอาบัติ ๒ 
           ๑. ภิกษุพยายามดวย  สุกกะ  [ อสุจิ ]  เคลื่อนจากฐานดวย 
เปนองคแหงอาบัติสังฆาทิเสส. 
           ๒.  ภิกษุคิดและพยายาม  แตสุกกะหาเคลื่อนไม  เปนองคแหง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
           เขาใจอยางงายวา  ประโยคแรกเปนถุลลัจจัย  เมื่อพรอมดวย 
ประโยคที่ ๒  จึงเปนสังฆาทิเสส. 
           สิกขาบทน้ี  ปรารภทําเพ่ือตนเอง จึงเปนอนาณัตติกะ  ใชให  
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ผูอ่ืนทําไมเปนอาบัติ  แตถาส่ังใหเขาทําใหแกตน  ไมพนจากอาบัติ  
และเปนสจิตตกะ. 
                        สาณิตติกะ  และ  อนาณัตติกะ 
           สาณัตติกะ  ไดแกสิกขาบทท่ีตองเพราะทําเอง  และใชใหผูอ่ืน  
ทํา. 
           อนาณัตติกะ ไดแกสิกขาบทท่ีตองเพราะทําเอง ไมตองเพราะ 
ใชใหผูอ่ืนทํา. 
                                    สกิขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษมุีความกําหนัดอยู  จับตองกายหญิง  ตองสังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                    คําวาหญิง 
           ในสกิขาบทน้ี  หมายเอาหญิงมนุษย  โดยที่สุดเกิดในวันนั้น 
และกิริยาจับตองเคลาคลึงน้ัน  หมายถึงอาการท่ีกําหนัดในเมถุนแลว 
เคลาคลึง  หรือพยายามจับตองอวัยวะของหญิง. 
                                 วัตถแุหงอาบัติ ๓ 
           ๑.  หญิง เปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส. 
           ๒.  บณัเฑาะก    คือกะเทย  เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย 
           ๓.  บรุุษและสัตวดิรัจฉานผูเมีย  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
                               กิริยาที่ถูกตอง 
                           องคแหงสังฆาทิเสส 
           ๑. สําคัญถูกและตอง.  
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           ๒.  กายตอกายถูกกันเขา.  
                               องคแหงถุลลัจจัย 
           ๑.  สาํคัญเปนอยางอ่ืนและจับตอง. 
           ๒. กายตอกายถูกกันเขา.  
                                  อีกอยางหน่ึง 
           ๑.  สาํคัญถูกและจับตอง. 
           ๒.  กายและของเน่ืองดวยกาย  ถูกกัน. 
                                 องคแหงทุกกฎ 
           ๑.  สาํคัญถูกและถูกตอง. 
           ๒.  ของเน่ืองดวยกายกับของเน่ืองดวยกาย  ถูกกัน. 
                                 อีกอยางหนึ่ง 
           ๑.  สาํคัญเปนอยางอ่ืนและถูกตอง. 
           ๒.  กายและของเน่ืองดวยกาย  ถูกกัน. 
           สิกขาบทน้ีเปนสจิตตกะ  ไมเปนอาบัติแกภิกษุไมแกลงจะถูกตอง. 
                                 สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษมุีความกําหนัดอยู  พูดเกี้ยวหญิง  ตองสังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                 คําวาหญิง 
           ในสิกขาบทน้ี  หมายเอาหญิงมนุษยเฉพาะที่รูเดียงสา. 
                              วัตถุแหงอาบัติ 
           ๑.  หญิง  เปนวัตถแุหงสังฆาทิเสส.  
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           ๒.  บณัเฑาะก  เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย.  
           ๓.  บรุุษ  เปนวัตถแุหงทุกกฏ. 
                                 เขตแหงอาบัติ  
           ๑. ในหญิง ทวารเบา ทวารหนัก  และเมถุน  เปนเขตแหง 
สังฆาทิเสส อวัยวะอ่ืนเหนือหัวเขาข้ึนไป  ใตรากขวัญลงมา  ใน 
ศอกเขาไป  เปนเขตแหงถุลลัจจัย  อวัยวะพนจากนั้นเปนเขตแหง 
ทุกกฏ. 
           ๒.  ในบัณเฑาะก  ทวารและเมถุนเปนวัตถุแหงถุลลัจจัย  อวัยวะ 
ทั้งปวง เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           ๓. ในบุรุษทุกสิ่ง  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           สิกขาบทน้ี  เปนสจิตติกะ  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมุงอรรถมุง 
ธรรมหรือมุงคําสอน  พูดวาจาเชนนั้น. 
                                        สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษมุีความกําหนัดอยู  พูดลอใหหญิงบําเรอตนดวยกาม 
ตองสังฆาทิเสส. 
           ความหายของสิกขาบทน้ี  เพงถึงการพูดชวน  ซึ่งตางจาก 
สิกขาบทกอน  อันหมายถึงการพูดเคาะ. 
                                        สิกขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษชุักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน  ตองสังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
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                                หญิง ๒ ประเภท  
           ๑.  หญิงอยูในปกครองของมารดาบิดาเปนตน. 
           ๒.  หญิงตองหาม  เชนหญิงอยูในปกครองของสกุล.  
           ภิกษุรบัเปนเถาแกหรือชักสื่อใหเขาไดกัน  เปนอันลวงสิกขาบท. 
                             องคแหงการชักสื่อ 
           ๑.  รบัคําของผูวาน. 
           ๒.  บอกแกอีกฝายหนึ่ง. 
           ๓.  กลับมาบอกผูวาน. 
           แตการชักสื่อยอมสําเร็จดวยองค ๒  ก็มี  เชนชายวานภิกษุให 
บอกนัดหญิงแพศยา  ถาหญิงน้ันรับคําแมไมกลับมาบอก  ความ 
ปรารถนาก็คงสําเร็จ. 
                             องคแหงอาบัติ 
           ๑.  ถาเขาวาน  รับคํา  เปนถุลลจัจัย. 
           ๒. บอกแกอีกฝายหนึ่ง เปนสังฆาทิเสส. 
           ๓.  ถาจัดการเอง  บอกแกฝายแรกเปนถุลลัจจัย. 
           ๔.  บอกแกฝายที่ ๒  เปนสังฆาทิเสส. 
           ๕. ผูวาน  เปนเจาตัวชายหรือหญิงเองก็ตาม  เปนมารดาบิดา 
หรือผูใหญอ่ืนของเขาก็ตาม   ภิกษุรับแลว  บอกแกฝายหน่ึง เปนเจาตัว 
ก็ตาม  เปนผูใหญของเขาก็ตาม คงตองสังฆาทิเสส. 
           ๖.  ไมทําเอง สั่งใหผูอ่ืนทําแทนอีกตอหนึ่ง ก็เหมือนกัน. 
           ๗.  เขาวานภิกษุหลายรูป รับเขาแลว  บอกแมแตรูปเดียว  
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ตองสังฆาทิเสสดวยกันทั้งน้ัน. 
           ๘.  ภิกษุแมไมรู  ชักโยงสามีภรรยาผูหยากันแลวใหกลบัคืนดี  
กันใหม  ทานวาไมพนอาบัติ. 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  จึงจัดวาเปนอจิตตกะ.  
                                       สิกขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษสุรางกุฎีที่ตองกอและโบกดวยปูนหรือดิน ซึ่งไมมใีคร 
เปนเจาของ ฯ ล ฯ  ตองทําใหไดประมาณ  และตองใหสงฆแสดงท่ี 
ใหกอน  มิฉะน้ัน  ตองสังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                            กุฎ ี
           ความสําคัญเนื่องดวยกุฎี  มีอยูเพียงทําอยาใหลวงประมาณ 
เทาน้ัน  หามไวเพ่ือจํากัดการขอใหจบลง. 
                                       การแสดงท่ี 
           กิริยาที่ขอใหสงฆแสดงท่ีใหนั้น ก็คือทําการจับจองใหมีพยาน 
เปนหลักฐาน  และเวนชานไวรอบเปนเขตตามธรรมเนียมบานเมือง. 
                                    ประมาณแหงกุฎี 
           ประมาณแหงกุฎีนั้นยาวเพียง ๑๒ คืบพระสุคต  โดยกวาง 
เพียง ๗ คืบ  วัดในรวมใน. 
                                      องคแหงอาบัติ 
           ๑.  ภิกษุขอใหสงฆแสดงท่ีใหแลว  แตกลบัไปทําในท่ีอ่ืน  หรือ 
ทํากุฎีใหลวงประมาณ  แตละอยาง ๆ  เปนประโยคแหงสังฆาทิเสส  
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ทําอยางเดียว  ตองอาบัติตัวเดียว  ทํา ๒ อยาง  ตองอาบัติ ๒ ตัว.  
           ๒.  อาบัติในบุพพประโยค  เปนทุกกฎ  ทกุประโยคที่ทํา.  
           ๓.  จนถึงอีกประโยคหนึ่งจะสําเร็จ  เปนถุลลัจจัย. 
           ๔.  ทาํสําเร็จ  ตองสังฆาทิเสส. 
                               อาการลวงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  ควรจะสังเกตดังน้ี :- 
           ๑.  ตองเพราะไมทําก็มี  คือไมขอใหสงฆแสดงท่ีใหกอน. 
           ๒.  ตองเพราะทําก็มี คือทําในท่ีอ่ืนจากท่ีอันสงฆแสดงให  หรือ 
ทําใหลวงประมาณ. 
           ๓.  ตองเพราะไมทําดวย  ตองเพราะทําดวยก็มี คือไมขอใหสงฆ 
แสดงท่ีใหและทําใหลวงประมาณ. 
                                  สิกขาบทท่ี ๗ 
           ถาท่ีอยูซึ่งจะสรางน้ัน  มีทายกเปนเจาของ  ทําใหเกิน 
ประมาณน้ันได  แตตองใหสงฆแสดงท่ีใหกอน  มฉิะนั้น  ตอง 
สังฆาทิเสส. 
           ความแปลกของสิกขาบทน้ี  ก็เพียงมีทายกเปนเจาของ  ไมตอง 
มีจํากัดประมาณ  เพราะไมตองรบกวนขอตอคนมาก. 
                                  สิกขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษุโกรธเคือง  แกลงโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิกไมมมีูล 
ตองสังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
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                                 มูลแหงการโจท  
           การทําคืนอาบัติ  พระศาสดาตรัสสั่งใหเปนหนาที่ของภิกษุผู 
ตองจะทําเองกอน  ถาไมทํา  จึงเปนหนาท่ีของภิกษุอ่ืนผูเห็นแกพระ  
ศาสนาจะพึงเตือน  ถายังด้ือดาน  ก็พึงโจทในทามกลางสงฆได  ดวย  
เห็นแกพระศาสนา [ พระพุทธานุญาตนี้  จึงเปนเหตุใหภิกษุโจทภิกษุ 
ผูอันตนเกลียดชัง  ตามสิกขาบทน้ี ]. 
                                อนุวาทาธิกรณ 
           การโจทดวยอาบัติ  อันเปนอธิกรณในที่นี ้ ไดแกอนุวาทาธิกรณ 
คือฟองหากันดวยเรื่องละเมิดสิกขาบทตองอาบัติ. 
                              อธิกรณอันไมมีมูล 
           เพราะประกอบดวยอาการ ๓ คือ :- 
           ๑.  เวนจากไดเห็น. 
           ๒.  เวนจากไดฟง. 
           ๓.  เวนจากไดรังเกียจ. 
                               อธิกรณอันมีมูล 
           เพราะประกอบดวยอาการ ๓ คือ :- 
           ๑.  ไดเห็นเอง. 
           ๒.  เรือ่งมีผูบอก  และเชื่อโดยมีหลักฐาน. 
           ๓.  เวนจากอาการ ๒ อยางนั้น  แตกิริยาของเธอแสดงพิรุธ 
ใหเกิดรังเกียจ.  
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                                  ลักษณะการโจท ๔  
           ๑.  เลาถึงเรื่องที่ทํา. 
           ๒.  ระบุอาบัติ. 
           ๓.  ดวยการหามสังวาส.  
           ๔.  ดวยหามสามีจิกรรม. 
หมายเหตุ  แตขอเหลาน้ีชัดพอจะเขาใจวาตองอาบัติปาราชิก.        
                                  อาการตองอาบัติ 
           ๑.  อธิกรณไมมีมูล  ภิกษุโจทเองก็ดี สั่งใหโจทก็ดี  ดวย 
อาบัติปาราชกิ  ตองสังฆาทิเสส. 
           ๒.  ภิกษุผูวาตางโจทกตามประสงคของผูสั่ง  ก็ตองสังฆาทิเสส 
เหมือนกัน. 
           ๓.  อธิกรณมีมูลอันเพลา  โจททําใหมั่นเขา  เปนสังฆาทิเสส. 
           ๔.  อธิกรณมีมูล  เชนไดเห็นจริง  แตคลับคลายคลับคลาสันนิษ- 
ฐานลงไมถนัด  โจททําใหมั่นเขาวาไดเห็นโดยถนัด  เปนสังฆาทิเสส. 
           ๕.  จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์  คือตองปาราชิกแลว  แตโจทก 
สําคัญวาเปนผูบริสุทธิ์  และโจทดวยอธิกรณไมมีมูล ตองสังฆาทิเสส 
เหมือนกัน. 
                                  อาการท่ีไมเปนอาบัติ 
           จําเลยเปนผูบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์  แตเขาใจวา  เปนผูไม 
บริสุทธิ์  โจทตรงตามอาการท่ีไดเห็น  ไดฟงหรือรงัเกียจ  แมอธิกรณ 
นั้นไมเปนจริง  เชนโจทตามท่ีไดรับแจงความเท็จ  ไมตองอาบัติ.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 33 

                                      สกิขาบทท่ี ๙  
           ภิกษุโกรธเคือง แกลงหาเลสโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิก 
ตองสังฆาทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
                                      คําวาเลส 
           กําหนดคําวาเลสดวยอาการ  ดังนี้ :- 
           ๑.  ถอืเอาสัณฐานอยางใดอยางหนึ่ง  เชนมีรปูรางสูงตํ่า  หรือได 
เห็นคนมีผิวขาวหรือคล้ําเชนจําเลย  จึงอางมาเปนเหตุโจทดวยไดเห็น 
หรือสงสยั. 
           ๒.  ถอืเอาชื่อเหมือนกัน  เชนเจาของเรื่องมีชื่อเหมือนกันเขา 
ไดฟงคําบอกเลาวา  คนชื่อเดียวกันจําเลยทําอยางน้ัน ๆ  เก็บมาอาง 
เปนเหตุหาความโจทจําเลยดวยไดฟงและสงสัย. 
           ๓. ถอืเอาเลสแหงอธิกรณเปนเรื่องของจําเลย  เชนรูวาจําเลย 
ประพฤติลวงสิกขาบทบางขอ  แตไมถึงปาราชิก  แตโจทใหแรงถือ 
ปาราชิก  ยอมไมพนจากอาบัติ. 
                                    อธิกรณที่เปนเลส 
           ๑.  เปนเรื่องของผูอ่ืน. 
           ๒.  เปนเรื่องของจําเลยเอง. 
                                       สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษพุากเพียรเพ่ือจะทําลายสงฆใหแตกกนั  ภิกษุอื่นหาม 
ไมฟง  สงฆสวดกรรมเพือ่ใหละขอประพฤตินั้น  ถาไมละตอง  
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สังฆาทิเสส.  
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                           สงฆ  
           สงฆ  หมายเอาภิกษุทั้งหมูที่อยูพรอมเพรียงกัน  คือมีสังวาส 
เสมอกัน  อยูในสีมาเดียวกน. 
                                        พากเพียร 
           คําวา  พวกเพียรเพื่อจะทําลายสงฆนั้น  คือขวนขวายเพื่อจะให 
แตกเปนกก  จนถึงมีสังวาสตางกัน  คือไมรวมอุโบสถสังฆกรรม. 
                                         อธิกรณ 
           อธิกรณเปนเหตุแตกกนันั้น  คือเถียงกันวา  นั่นธรรม  นัน่ไมใช 
ธรรม.  นั่นวินัย  นั่นไมใชวินัย  เปนตน. 
                                 อาการท่ีเปนอาบัติ 
           ๑.  เปนหนาที่ของภิกษุผูรูเรื่องจะพึงหามปราม  ถาไมหาม 
ตองทุกกฏ. 
           ๒.  ถาหามแลวไมฟง  พึงนําตัวมาทามกลางสงฆวากลาวอีก ๓ 
ครั้ง ถายังขัดขืนอยู  พึงสวดสมนุภาส  คือประกาศหามดวยอาณัติ 
ของสงฆ ดวยญัตติจตุตถกรรม  ถาภิกษุผูเปนตัวการสละเสียไดใน 
คราวแรก ๆ  จัดวาดี  ถาไมสละตองทุกกฎทุกคราว. 
           ๓.  ถาสวดจนจบญัตติ  คือคําเผดียงสงฆ จบอนุสาวนา คือ 
คําหารือและตกลงของสงฆ ๒ คราวขางตน ตองถุลลัจจัย. 
           ๔. จบอนุสาวนาคราวท่ี ๓  อันเปนหนสุดทาย ตองสังฆาทิเสส.  
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           ๕.  ในกรรมเปนธรรม  เขาใจถูกก็ดี แคลงอยูก็ดี เขาใจผิด  
ก็ดี  ไมสละ  เปนสังฆาทิเสสเหมือนกัน. 
           เหตุนั้น  อาบัติในสิกขาบทน้ี  จึงเปนอจิตตกะ  ในกรรมไมเปน 
ธรรม ทานวาเปนทุกกฏ.  
                                     สกิขาบทท่ี ๑๑ 
           ภิกษปุระพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั้น  ภิกษุอื่นหามไมฟง 
ฯ ล ฯ  ตองสังฆาทิเสส. 
           สิกขาบทน้ีลงโทษผูพลอยประพฤติตามดวย  จึงมีวิธีลงโทษที่ 
ตางกัน  คือ  สงฆสวดสมนุภาสแกภิกษุนั้น คราวละ ๒ รูป ๓ รปูได 
หามมิใหสวดยิ่งกวาน้ัน.  มีอธิบายวา  ภิกษุต้ังแต ๔ รูปข้ึนไปจัดวา 
เปนสงฆเหมือนกัน  สงฆฝายหน่ึงจะทํากรรมแกสงฆอีกฝายหนึ่ง  ผิด 
แผนพระวินัย. 
                                    สกิขาบทท่ี ๑๒ 
           ภิกษวุายากสอนยาก  ภิกษุอื่นหามไมฟง  ฯ ล ฯ  ตองสังฆา- 
ทิเสส. 
                               กิริยาวายากสอนยาก 
           หมายถึงการวายากสอนยาก  ในสิกขาบทท้ังหลาย  คือมักไม 
เห็นโทษแหงความประพฤติผิดในสิกขาบทท้ังหลาย  แมจะมีภิกษุอ่ืน 
วากลาว  ก็ไมเชื่อฟง  กลบัตัดพอตอวาอีก  ภิกษุผูเชนนี้  มีพระ 
พุทธานุญาตใหลงโทษ.  
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                                 สิกขาบทท่ี ๑๓  
           ภิกษปุระทุษรายสกุล  คือประจบคฤหัสถ  สงฆไลเสีย 
จากวัด  กลับวาติเตียนสงฆ  ภกิษุอื่นหามไมฟง  ฯ ล ฯ  ตองสังฆา- 
ทิเสส. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
                              ประทษุรายสกุล 
           คําน้ี  หมายความวา  เปนผูประจบเขาดวยกิริยาทําตนอยาง 
คฤหัสถ ยอมตนใหเขาใชสอย  หรือดวยอาการเอวเปรียบโดยเชิงให 
สิ่งของเล็กนอยท่ีหวังไดมาก  ทําอยางนี้เรียกวาประทุษรายสกุล  เพราะ 
ทําใหเขาเสียศรัทธาเลื่อมใสอันเปนมูลแหงกุศลสมบัติ. 
                            ประพฤติเลวทราม 
           คําวา  ประพฤติเลวทราม  นั้น คือประพฤตินอกทางของสมณะ 
เปนตนวา  ประพฤติสุงสิงกับหญิงสาวในสกุล  เลนการพนัน  เลนซุกซน 
ตาง ๆ  เลนตลกคะนอง  รองรําทําเพลง  ภิกษุประพฤติเชนนี้  มี 
พระพุทธานุญาตไวใหสงฆลงโทษทําปพพาชนียกรรม  ขับเสียจาก 
อาวาส.  
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                               สรุปอาบัติสังฆาทิเสส  
           ๑.  สงัฆาทิเสส ๑๓  สิกขาบทน้ี ๘ สกิขาบทขางตนใหตองอาบัติ 
แตแรกทํา  เรียกวาปฐมาปตติกะ  ๔ สิกขาบทขางปลาย  ใหตองอาบัติ 
ตอเมื่อสงฆสวดประกาศหามครบ ๓ ครั้ง เรียกยาวตติยกะ.  
           ๒.  เปนธรรมเนียมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส  จะตองแจง 
ความน้ันแกสงฆ  อยางตํ่าเพียงจตุวรรค  แลวขอประพฤติวัตตชื่อ 
มานัตต. 
           ๓.  เมือ่สงฆสวดอนุญาตแลว  พึงประพฤติมานัตตนั้นใหถูก 
ระเบียบ ๖ ราตรี  เสร็จแลวจึงมาขออัพภานตอสงฆเฉพาะวีสติวรรค 
เมื่อสงฆสวดอัพภานระงับอาบัตินั้นแลว  จึงกลับเปนผูบริสุทธิ์ตามเดิม. 
           ๔.  แตถาตองอาบัติแลว  ปดเสียไมบอกแกภิกษุดวยกัน  ปลอย 
ใหวันลวงไปเทาใด  ตองประพฤติวัตตชื่อปริวาสแถมกอนส้ินวันเทา 
ที่ปดนั้น  เสร็จแลว  จึงประพฤติมานัตตตอไป. 
           ๕.  อาบัติสังฆาทิเสสนี้  เปนอาบัติหนักในฝายอาบัติที่จะแกตัว 
ได จึงเรียกวาครุกาบัติ. มีเรื่องหยาบคายอยูมาก  จึงเรียกวา 
ทุฏ ุลลาบัติ,  ภิกษุผูตองแลวจะพนไดดวยอยูกรรม จึงเรียกวา 
วุฏฐานคามินี.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 38 

                                         อนิยต  
           ศัพทนี้  แปลวาไมแน  มี ๒ นยั  คือ :- 
           ๑. เปนชื่อของวีติกกมะ  คือความละเมิดพระบัญญัติ  แปลวา  
วีติกกมะที่ไมแน. 
           ๒.  เปนชื่อของสิกขาบท  แปลวาวางอาบัติไวไมแน. 
           มี ๒ สิกขาบท  คือ :- 
                                   สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษนุั่งในท่ีลับตากับหญิงสองตอสอง  ถามคีนมี่ควรเชื่อได 
มาพูดขึ้นดวยธรรม ๓ อยาง  คือ  ปาราชิก  หรือสงัฆาทิเสส 
หรือปาจิตตีย  อยางใดอยางหนึ่ง  ภิกษุรับอยางใด  ใหปรบัอยางน้ัน 
หรือเขาวาจําเพาะธรรมใด  ใหปรับจําเพาะธรรมน้ัน. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                           ลักษณะวาจาที่ควรเชื่อ 
           คุณบทวา  มีวาจาท่ีควรเชื่อไดของผูกลาวนั้น  กลาวไวสําหรับ 
แสดงหลักฐานของผูพูดจะใหฟงเอาเปนจริงได. 
                           วิธีปรับโทษ ๒ ประเภท 
           ๑.  ผูพูดไมยันลงไปชัดวาเปนอยางนั้น ๆ  ใหปรับตามปฏิญญา 
ของภิกษุ. 
           ขอน้ี ควรถือเปนแบบสําหรับตัดสินอธิกรณอันหาพยานมิได. 
           ๒.  ถาผูพูดยันลงไปชัดวาเปนอยางนั้น ๆ  แมภิกษุไมรับ  ทาน 
ใหปรับตามคําของเขา.  
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           ขอหลังน้ี  ควรถือเปนแบบสําหรับตัดสินอธิกรณ  ตามรูปที่  
พิจารณา และควรฟงไดอยางไรตามคําพยาน  ในเมื่อจําเลยปฏิเสธ 
ขอหา.  
                                     สกิขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษนุั่งในท่ีลับหกูับหญิงสองตอสอง ถามีคนมี่ควรเชื่อได 
มาพูดขึ้นดวยธรรม ๒ อยาง  คือ  สังฆาทิเสส  หรอืปาจิตตีย 
อยางใหอยางหนึ่ง  ภิกษรุับอยางใด  ใหปรับอยางน้ัน  หรือเขา 
วาจําเพาะธรรมใด  ใหปรบัจําเพาะธรรมนั้น. 
                                  ทีล่บั ๒ อยาง 
           ๑.  ทีม่ีวัตถุกําบัง  แลเห็นไมได  พอจะเสพเมถุนได  เรียกวา 
ที่ลับตา. 
           ๒.  ทีแ่จง  แตหางพอจะพูดเกี้ยวมาตุคามได  เรียกวาท่ีลบัหู-  
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                                     สรุปอนิยต  
           ๑.  อนิยตสิกขาบท ๒ นี้  ควรถือเปนแบบสําหรับอธิกรณ  
อันเกิดข้ึน. 
           ๒.  ถามีผูกลาวหา  และขอความท่ีกลาวหาน้ัน  ถาเปนจริง 
มีโทษโดยฐานละเมิดพระบัญญัติอันใหตองอาบัตินั้น ๆ  เชนนีค้วร 
พิจารณา. 
           ๓.  ถาไมถึงเปนอาบัติ  ไมควรพิจารณา. 
           ๔.  อธิกรณนั้นที่พิจารณาอยู  ถาไมมีผูอ่ืนเปนพยาน  เปนการ 
ตัวตอตัว  ควรฟงเอาปฏิญญาของภิกษุ. 
           ๕.  ถามีพยานอ่ืนเปนหลักฐาน  โดยทางพิจารณาถือวาฟงได 
แมจําเลยปฏิเสธก็ปรับอาบัติได.  
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                                        กัณฑที่ ๖  
                               นิสสคัคิยปาจิตตีย  
           ศัพทนี้ทานแยกแปลไว  วา :- 
           ๑.  ศพัทวา  ปาจิตติยะ นั้น  ทานแปลวา  การละเมิดอันยัง 
กุศล  [ คือความดี ]  ใหตก  ไดแกอาบัติ  บางทีจะแปลวาวีติกกมะ 
อันควรยําเกรงจะไดกระมัง  เปนไดทั้งชื่ออาบัติ  ทั้งชื่อสิกขาบท. 
           ๒.  ศพัทวา  นิสสัคคิยะ  นั้น  แปลวา  ทําใหสละสิ่งของ  คือ 
สิ่งใดเปนเหตุจึงตองอาบัติทําใหสละส่ิงน้ัน  แปลอยางนี้  เปนคุณบท 
แหงปาจิตตีย ถาเปนคุณบทแหงสิงของ  แปลวาจําจะสละ. 
           สองศัพทนั้นควบกัน  แปลวาวีติกกมะ  ชื่อวาปาจิตตียอันทํา 
ใหสละสิ่งของ  เปนชื่อแหงสิกขาบท  แปลวาปรับโทษชื่อน้ัน. 
           สิกขาบทในกัณฑนี้มี ๓๐  จัดเขาเปนวรรค ๆ ละ ๑๐  สกิขาบท 
คือ :- 
                                        จีวรวรรคที่ ๑ 
                                         สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษทุรงอติเรกจีวรไดเพียง ๑๐  วันเปนอยางย่ิง  ถาลวง ๑๐ วัน 
ไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                        เหตุที่ทรงอติเรกจีวรเกินกําหนดไมได 
           ธรรมเนียมของภิกษุ  เมื่อถึงเดือนทายของฤดูฝนเปลี่ยนผาไตร- 
จีวรกันคราวหนึ่ง  จึงเปนฤดูที่ทายกถวายผา  เรียกวาจีวรทานสมัย  
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หรือจีวรกาล  ภิกษุผูมิไดรับประโยชนจากกาลน้ี  พึงทรงอติเรกจีวร  
ได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.  
                              ประเภทแหงจีวร ๖ 
           ๑.  โขม  ผาทําดวยเปลือกไม เชนผาลินิน. 
           ๒.  กปฺปาสิก  ผาทําดวยฝาย  คือผาสามัญ. 
           ๓.  โกเสยฺย  ผาทําดวยไหม  คือแพร. 
           ๔.  กมฺพล  ผาทําดวยขนสัตว  [ ยกผมขนมนุษย ].  เชน 
สักหลาด. 
           ๕.  สาณ  ผาทําดวยเปลือกไมสาณะ  ซึ่งแปลกันวาปาน. 
           ๖.  ภงฺค  ผาทําดวยสัมภาระเจือกัน  เชนผาดายแกมไหม. 
           ผามีกําเนิด ๖ นี้  มปีระมาณต้ังแตยาว ๘ นิ้ว  กวาง ๔ นิ้วข้ึนไป 
เขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางตํ่า  ชื่อวาจีวร. 
                                    กริยิาวาทรง 
           แตเดิมดูเหมือนจะหมายเอาคารองหรือนุงหม  ต้ังแตมีอนุบัญญัติ 
ผอนให ๑๐  วันแลว  หมายความตลอดถึงมีไวเปนสิทธิ์. 
                                  วิธนีับวันลวง 
           กําหนดนับเปนวันลวงนั้น เมื่ออรุณคือแสงเงินข้ึน  ภิกษุทรง 
อติเรกจีวรนั้นใหลวง ๑๐  วัน ถึงอรุณท่ี ๑๑  เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย. 
                                 การเสียสละ 
           อาบัตินี้  ตอเม่ือภิกษุสละของอันเปนเหตุตองแลว  จึงแสดง 
อาบัติได  การสละแกผูสมควรมี ๓ คือ :-  
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           ๑.  แกสงฆ.  
           ๒.  แกคณะ. 
           ๓.  แกบุคคล.  
           วิธีสละ  พึงดูในแบบนั้นเถิด. 
                               ลักษณะแหงอาบัติ 
           ในสกิขาบทน้ี  ไมมีคําบงถึงเจตนา  ทานจึงกลาววาอาบัติเปน 
อจิตตกะ  แมเผลอปลอยใหลวง ๑๐ วันไป  ก็เปนอาบัติ. ถาอธิษฐาน 
ไว  วิกัปไว  หรือของนั้นสูญเสีย  หายเสีย  พนไปจากความเปนสิทธิ์ 
ของภิกษุภายใน ๑๐ วัน ไมเปนอาบัติ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรแมเพียงคืนหน่ึง  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  เวนไวแตไดสมมติ. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                                     ไตรจีวร 
           ๑.  อันตรวาสก  ผานุง. 
           ๒.  อุตตราสงค  ผาหม. 
           ๓.  สงัฆาฏิ  ผาคลุม. 
                       การท่ีอยูปราศจากไตรจีวรได 
           ๑.  จําพรรษาครบไตรมาสแลว  อยูปราศจากไตรจีวรได ๑ 
เดือน. 
           ๒.  ไดกรานกฐินแลว  อยูปราศจากไตรจีวรไดตอไปอีก ๔ เดือน.  
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           ๓.  เมือ่อาพาธหนัก  ไดรับสมมติจากสงฆใหอยูปราศจากไตร-  
จีวรไดจนกวาจะหาย.  
                          เขตท่ีไมอยูปราศจากไตรจีวร 
           ๑.  เขตภายในสีมาที่ไดสมมติติจีวรอวิปปวาส. 
           ๒.  บานมีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอมเปนเขต  ไมมี 
เครื่องลอม  กําหนดเรือนที่ไวผา. 
           ๓.  เรอืนโรงมีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอมเปนเขต  ไม 
มีเครื่องลอม  กําหนดเอาหอมท่ีไวผา  เรือก็เหมือนกัน. 
           ๔.  นา  ลานนวดขาว  สวนมีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่อง 
ลอมเปนเขต  ไมมีเครื่องลอม  กําหนดเอาหัตถบาสแหงตัวกับผา 
ศอก ๑  ในระหวาง. 
           ๕.  โคนตนไม  กําหนดเอาแดนท่ีเงาแผนในเวลาเที่ยง. 
           เอาจีวรไวในเขตอยูในเขต  หรอืไมละหัตถบาสแหงเขตน้ัน 
เปนอันไมอยูปราศ. 
           ถาสถานเหลาน้ันเปนของตางสกุล กําหนดเอาสํานักของสกุล 
นั้นเปนเขต  หรือกําหนดเอาที่ทางอันใชรวมกันไดได,  ถากําหนดเอา 
ความมีสิทธิ์ตางออกไปไมได  กําหนดเอาหัตถบาสแหงตน. 
           ๖.  ปาหาบานมิได  กําหนดเอว ๗  อัพภันดรโดยรอบเปนเขต 
อัพภันดรหนึ่ง ๒๘ ศอก  หรือ ๗ วา. 
           ๗.  สตัถะ  คือหมูเกวียนหรือหมูตางนั้น  ของสกุลเดียว  กําหนด  
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เขตขางหนาขางหลังดานละ ๗ อัพภันดร  ดานขางทั้ง ๒ ดาน ๆ ละ ๑  
อัพภันดร.  
           สวนของตางสกุล  กําหนดเขตแหงหัตถบาสแหงหมูเกวียน. 
           ภิกษุอยู ณ วันในคามเขตอันไมไดสมมติติจีวรอวิปปวาส  ทั้ง 
ใชอติเรกจีวรหรือวิกัปปตจีวร  [ จีวรที่วิกัปแลว ]  ฟูมฟายลอแปลม 
ตออาบัติมากเขา  จะพึงกําหนดเขต  ดังนี้ :- 
           ๘.  กฎุีมีบริเวณ  ภิกษุครอบครองเปนเจาของผูเดียว  กําหนด 
เอาเครื่องลอมเปนเขต  ไมมีบริเวณกําหนดเอากุฎี. 
           ๙.  กฎุีมีบริเวณ  เปนที่อยูแหงภิกษุมากรูป  กําหนดเอากุฎีที่ 
ไวผา ไมมีบริเวณ  กําหนดเอวหองที่ไวผา. 
         ๑๐.  ศาลาและที่อ่ืน ๆ  อันเปนสาธารณสถาน  พึงกําหนดใน 
เวลาใชรูปเดียวหรือหลายรูป. 
         ๑๑.  โคนไมและที่แจง  มีเครื่องลอม  กําหนดเอวเครื่องลอม 
ไมมีเครื่องลอม  โคนไม  กําหนดเอาแดนท่ีเงาแผในเวลาเที่ยง  ที่แจง 
กําหนดดวยหัตถบาสในระหวางตนกับผา. 
           กลาวส้ัน เอาผาสังฆาฏิเก็บไวในท่ีใด  มีแตอันตรวาสกกับ 
อุตตราสงคเทาน้ัน เขาบานไดตามพระพุทธานุญาต พึงกําหนดเอา 
ที่เชนนั้นเปนเขต. 
                                       วิธีการสละ 
           จีวรเปนนิสสัคคีย  เพราะอยูปราศจากเขตลวงราตรีนั้น พึง 
สละแกสงฆ  หรือคณะ  หรือบุคคลก็ได  คําสละพึงดูตามแบบน้ันเถิด.  
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จีวรเปนนิสสัคคียแลว  ยงัไมไดสละ บริโภคตองทุกกฏ.  
                             ลักษณะแหงอาบัติ  
           สิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  แมไมต้ังใจ  แตอยูปราศแลว  ก็ 
เปนอาบัติ  อยูปราศจากไมถึงคืน ๑  ปจจุทธรณ  [ ถอน ]   เสีย 
หรือของนั้นสูญเสีย  หายเสีย พนไปจากกรรมสิทธิ์ของภิกษุ  แต 
อรุณยังไมทันข้ึน  ไมเปนอาบัติ. 
                                 สิกขาบทท่ี ๓ 
           ถาผาเกิดขึ้นแกภิกษุ ๆ  ประสงคจะทําจีวร  แตยังไมพอ 
ถามีที่หวังวาจะไดมาอีก  พึงเก็บผาน้ันไวไดเพียงเดือน ๑ เปน 
อยางย่ิง  ถาเก็บไวเกินเดือน ๑ ไป  แมถึงยังมีที่หวังวาจะไดอยู 
ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี  :- 
                                 อกาลจีวร 
           จีวรอันเกิดข้ึนนอกเขตจีวรกาล  นอกเขตอานิสงสกฐิน  เรียกวา 
อกาลจีวร. 
                        อากาลจีวรคืออติเรกจีวร 
           อกาลจีวรนี้  ก็คืออติเรกจีวรนั่นเอง  แตถาภิกษุตองการจะ 
ทําไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงใชสอยยังไมพอ  เมื่อมีความหวังวาจะไดจีวร 
มาอีก  พึงเก็บอกาลจีวรนั้นไดเดือน ๑  ถาไมตองการจะทําหรือไมมี 
ที่หวังได เชนนี้อายุผาน้ันเพียง ๑๐  วัน.  หรือมีทีห่วัง  แตนานกวา 
เดือน ๑ จึงจะได  ก็เก็บไวไดไมเกิน ๑๐ วัน.  
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                                    อายุของผา  
           เก็บอกาลจีวรไวแลว  ไดจีวรใหมมาเติมพอจะทําไดแลว  พง 
กําหนดดวยอายุแหงผาท่ีเก็บไวเดิม  และอายุแหงผาท่ีไดมาใหม  ขางใด 
อายุนอย  พึงรีบทําใหทันอายุของขางนั้น.  
           ถาเก็บมาไดเกิน ๑๐ วัน  แตยังไมครบเดือน  จึงไดผาใหมมา 
เนื้อผิดกันมาก  จะไมทําก็ได  หรือไดผาใหมมาจวนสิ้นกําหนดทํา 
ไมทัน  พึงอธิษฐานเปนบริขารอยางอ่ืนใช  พึงวิกัปไวหรือพึงให 
แกคนอ่ืนเสียในวันที่ตกลงวาจะไมทํา. 
                              ลักษณะแหงอาบัติ 
           ผาลวงกําหนดกาลน้ัน  เปนนิสสัคคียพึงสละ  ไมสละ บริโภค 
เปนทุกกฏ. 
                                  สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษใุชนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  ใหซักก็ดี  ใหยอมก็ดี 
ใหทุบก็ดี ซึ่งจีวรเกา ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                    จีวรเกา 
           จีวรที่ใชแลว  นุงแลวก็ดี หมแลวก็ดี แมคราวเดียว  ชื่อวา 
จีวรเกา. 
                             ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  ใหซัก  ใหยอมหรือใหทุบเฉพาะอยาง ๆ  เปนประโยคแหง 
นิสสัคคีย.  
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           ๒.  ใหทําอยางนั้น ๒ หรือแมทั้ง ๓  อยางรวมกัน การทําอยาง  
แรก  เปนประโยคแหงนิสสัคคีย. 
           ๓.  การทําอยางหลังแตละอยาง เปนประโยคแหงทุกกฏ. 
           ๔.  ใชใหซักผาปูนั่ง  ผาปูนอน เปนอาบัติทุกกฏ.  
               ขอยกเวนไมเปนอาบัติ 
           ๑.  ภิกษุณีผูเปนญาติ. 
           ๒.  ไมไดใช  แตเขาทําเอง. 
           ๓.  จีวรนั้นใหม. 
           ๔. ใชใหซักบริขารอ่ืน ไมใชจีวรเกา. 
                                     สกิขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษรุับจีวรแตมอืนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  เวนไวแตแลก 
เปลี่ยนกัน   ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                  การแลกเปลี่ยน 
           สิกขาบทน้ี  ต้ังไวเพ่ือจะกันไมใหภิกษุรับของแหงนางภิกษุณี 
ผูมีลาภนอย  ถาสมควรจะรับ  ก็ตองใหของแลกเปลี่ยน  โดยเปน 
ของมีคาเสมอกัน. 
                               ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  ตองทั้งเพราะทํา  ทั้งเพราะไมทํา  คือรับ 
จีวร  แตไมทําการแลกเปลี่ยน. 
                                  สิกขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษขุอจีวรตอคฤหัสถผูไมใชญาติ ไมใชปวารณา  ไดมา  
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ตองนิสสัคคิปาจิตตีย  เวนไวแตมีสมยัท่ีจะขอจีวรได  คือเวลา  
ภิกษุมีจีวรอนัโจรลักไป  หรือมีจีวรอนัฉิบหายเสีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
                                  คําวามิใชญาติ 
           คําน้ี  หมายถึงคนท่ีไมเนื่องถึงกัน  ทางมารดาก็ดี บิดาก็ดี 
ตลอด ๗ ชั่วบุรพชนก  คือนับชั้นตนเปน ๑  ขางบน ๓  ขางลาง ๓ 
รวมเปน ๗  เขยและสะใภทานไมนับวาเปนญาติ. 
                              ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  เปนทุกกฎในประโยคท่ีขอ. 
           ๒.  เปนนิสสัคคิยะ  ดวยไดผามา. 
           คําเสียสละพึงดูในแบบเถิด. 
           อาบัตินี้  เปนอจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  ถาเขาไมใชญาติ  รูอยู 
ก็ตาม แคลงอยูก็ตาม สําคัญวาเปนญาติก็ตาม  ขอในมิใชสมัยก็ตาม 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตียทั้งนั้น เรียกวาติกปาจิตตีย. 
           เขาเปนญาติ  สําคัญวาไมใช  หรือแคลงอยู  ขอเปนทุกกฏ. 
                                 สิกขาบทท่ี ๗ 
           ในสมยัเชนนั้น จะขอเขาไดก็แตเพียงผานุงผาหมเทาน้ัน 
ถาขอใหเกินกวาน้ัน  ไดมา  ตองนิสคัคิยปาจิตตีย.                         
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                   วิธีขอผา 
           ผาหาย ๓ ผืน  พึงยินดี ๒ ผืน  ผาหาย ๒ ผืน  พึงยินดีผืนเดียว  
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หายเพียงผืนเดียว  อยายินดีเลย.  คําวายินดี๑  หมายความวา  รับ 
หรือถือเอาดวยความพอใจ.  
                                  ลักษณะแหงอาบัติ 
           ในประโยคท่ียินดีเกินกําหนด เปนทุกกฏ.  ไดผามาเปนนิสสัคคีย. 
                                ลักษณะแหงอนาบัติ 
           นําไปมากดวยคิดวาเหลือจะเอามาคืน  แตเจาของถวายสวนท่ี 
เหลือ  เขาไมไดถวายเพราะเหตุผาถูกชิงหรือผาหาย  รับมากกวากําหนด 
ไมเปนอาบัติ. 
                                     สกิขาบทท่ี ๘ 
           ถาคฤหัสถที่ไมใชญาติ  ไมใชปวารณา  เขาพูดวา เขาจะ 
ถวายจีวรแกภิกษุชื่อนี้  ภกิษุนั้นทราบความแลว  เขาไปพูดใหเขา 
ถวายจีวรอยางน้ันอยางน้ี  ที่มรีาคาแพงกวาดีกวาท่ีเขากําหนดไวเดิม 
ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                คนมไิดปวารณา 
           หมายถึงคนมิไดเปนญาติ  และมิไดสั่งไวใหบอกใหขอในคราว 
ที่ตองการ. 
                             ลักษณะแหงอนาบัติ 
           สั่งใหจายจีวรมีราคานอยกวา  ไมเปนอาบัติ. 
                                  สิกขาบทท่ี ๙ 
           ถาคฤหัสถผูจะถวายจีวรแกภิกษุมีหลายคน  แตเขาไมใช 
 
๑.  สาทิเยยยฺ  นาจะแปลวาถือเอา  ( ส+อาทิเยยยฺ )  ท.ส.  
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ญาติ  ไมใชปวารณา  ภิกษไุปพูดใหเขารวมทุนเขาเปนอันเดียวกัน 
เพ่ือซื้อจีวรท่ีแพงกวาดีกวาท่ีเขากําหนดไวเดิม ไดมา  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย.   
           ความหมายแหงสิกขาบทน้ี  เหมือนสิกขาบทกอน  ตางแตเพียง 
วา  ตางคนตางจะหาจีวรถวายคนละผืน คลายถวายพระบวชใหม 
ภิกษุเขาไปพูดใหเขารวมทรัพยเขาเปนอันเดียวกัน  จายจีวรแตผืนเดียว 
หรือลดจํานวนนอยลงกวา  แตเปนของดีกวาเฉพาะผืน. 
                                        สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ถาใคร ๆ นําเอาทรพัยมาเพ่ือคาจีวร แลวถามภิกษุวา  ใครเปน 
ไวยาวัจกรของเธอ  ถาภิกษุตองการ  ก็พึงแสดงไวยาวัจกร  ครัน้ 
เขามอบหมายแกไวยาวัจกรแลว  สั่งใหจายใหจีวรแกภิกษุ  ภิกษุนั้น 
เมื่อเขาไปหาและทวงจีวร ๓ ครั้ง ถาไมได พึงยืนแตพอเห็น ๖ ครั้ง 
ถาทวงเกิน  ๓ ครั้ง  และยืนเกิน ๖ ครัง้  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย 
เมื่อทวงไมได  จําเปนตองบอกแกเจาของเดิม  ใหเรียกคืนมาเสีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                   คําแสดงไวยาวัจกร 
           คําแสดงไวยาวัจกรน้ัน  ทานใหพูดเปรย  และหามวาอยาส่ัง 
ใหเขาให  อยาส่ังใหเขารับ  อยานับรองวาผูนั้นจักเก็บไว จักแลก 
จักจาย.  
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                             ลักษณะการยืนและทวง  
           การยืนและทวงนั้น  ในการยืน  ถายืนอยางเดียว  ยืนได ๑๒ ครั้ง. 
ถาทวงอยางเดียวทวงได ๖ ครั้ง.  ในการยืน  ทานสัง่วา  อยาน่ังบน  
อาสนะ อยารับอามิส  อยากลาวธรรม  เขาถามวามาธุระอะไร  พึง 
กลาววา  รูเอาเองเถิด ถาน่ังบนอาสนะก็ดี  รับอามสิก็ดี กลาวธรรม 
ก็ดี ชื่อวาหักการยืนเสีย  ทานเทียบการยืนและการทวงไววา ยืน ๒ 
ครั้งเทากับทวงครั้งหนึ่ง  และยอมใหแลกกันได. 
                              กริิยาท่ีไมเปนอาบัติ 
           เมื่อภิกษุทวงและยืนครบกําหนดแลว เลิกเสียไมพยายามตอไป 
ไวยาวัจกรถวายเอวก็ดี เจาของทวงเอามาถวายก็ดี ไมเปนอาบัติ.  
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                                      โกสิยวรรคที่ ๒  
                                        สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษหุลอสันถัตดวยขนเจียมเจือดวยไหม  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
                                            สันถัต   
           สันถตั  เปนผาอยางหน่ึง  ไมไดทอ  ใชหลอ  คือเอาขนเจียม 
ลาดเขาแลว  เอาน้ําขาวหรือของอ่ืนอันมียางพอจะใหขนเจียมจับกัน 
พรมลงไปแลวเอาขนเจียมโรย  มีเครือ่งรีดเครื่องทับ  ทําใหเปนแผน 
หนาบางตามตองการ. 
                             จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย 
           ทําเองก็ดี  ใชผูอ่ืนทําก็ดี  ต้ังแตตนจนสําเร็จ  หรือทําคางไว 
แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ  หรือใชผูอ่ืนใหทําคางไว  ตนทําตอ 
ใหสําเร็จ  เปนนิสสัคคียทั้งน้ัน  เรียกส้ันวา  จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           ทําเองหรือใชผูอ่ืนทํา  เพ่ือใชเปนของอ่ืนนอกจากผารองน่ัง 
เปนทุกกฎ  ใชของท่ีเขาทําไวโดยปกติ  ไมเปนอาบัติ. 
           ความมุงหมายของสิกขาบท  ก็เพ่ือจะกันมิใหตัวไหมตองถูกตม 
วายวอด. 
                                     สกิขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษหุลอสันถัต  ดวยขนเจียมดําลวน ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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                                    สกิขาบทท่ี ๓  
           ภิกษจุะหลอสันถัตใหม  พึงใชขนเจียมดํา  ๒ สวน จน 
เจียมขาวสวนหน่ึง ขนเจยีมแดงสวนหน่ึง  ถาใชขนเจียมดําให 
เกิน ๒ สวนขึ้นไป ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                     ความมุงหมายของสิกขาบทที่ ๒-๓  
           เพ่ือจะหามมิใหใชขนเจียมดําลวนหรือดําเกิน ๒ เสี้ยวท่ี ๔  หรือ 
ครึ่งหนึ่ง  ทั้งนี้ชะรอยจะแสดงคนใจบาปหยาบชาเปรียบดวยสีดํา. 
                                   สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษหุลอสันถัตใหมแลว พึงใชใหได ๖ ป  ถายังไมถึง 
๖ ป  หลอใหม  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย เวนไวแตสมมติ. 
           ปหน่ึงในบาลีเรียกวาฝนหนึ่ง  ในนิทานหมายถึงภิกษุผูอาพาธ 
แตภิกษุผูมีสันถัตหาย  กค็วรไดสมมติดุจกนั. 
                                  สิกขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษจุะหลอสันถัต  พึงตัดสันถัตเกาคืบ ๑ โดยรอบ  มา 
ปนลงในสันถัตท่ีหลอใหม  เพ่ือจะทําใหเสียสี  ถาไมทําด่ังน้ี 
ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           วิธีทํา=ทานใหตัดเอวคืบสุคต ๑ วัดโดยรอบแหงสันถัตเกาลาดลง 
ในเอกเทศหน่ึงหรือชีออกปนกันขนเจียมที่หลอใหม. 
                               ลักษณะแหงอาบัติ 
           เมื่อหาสันถัตเกาไมไดจะปนเขาแตนอย  หรือไมไดปนเลย  แต 
ไดของท่ีคนอ่ืนทําและใชสอย  ไมเปนอาบัติ. 
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                                  ความมุงหมาย 
           เพ่ือปองกันมิใหใชสันถัตท่ีมีสอัีนวิจิตร.   
                                  สิกขาบทท่ี ๖ 
           เมื่อภกิษุเดินทางไกล ถามีใครถวายขนเจียม  ตองการ 
ก็รับได  ถาไมมีใครนํามา  นํามาเองไดเพียง ๓ โยชน  ถาให 
เกิน ๓ โยชนไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
           ๑.  โยชนนั้น  ในประเทศสยามน้ีกําหนดวา ๔๐๐ เสน. 
           ๒.  ขนเจียมที่ทําเปนสิ่งของแลว  ไมนับเขาในสิกขาบทนี้. 
           ๓.  อยูในระหวางทางชั่วคราว  นําตอไปไดอีก. 
           ๔.  เหตุที่ไมใหถือเกินกําหนดน้ัน  ชะรอยจะเห็นวาภิกษุถือของ 
เชนนั้นเดินทาง  ดูไมงาม. 
                                        สิกขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษใุชนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  ใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี  ใหสาง 
ก็ดี  ซึ่งขนเจยีม  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความอธิบายมีนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทท่ี ๔  แหงจีวรวรรค. 
                                       สิกขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษรุับเองก็ดี  ใชใหผูอื่นรบัก็ดี  ซึ่งทองและเงิน  หรอื 
ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไวเพ่ือตน  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :-  
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                               ลักษณะทองและเงิน  
           ทองและเงินนั้น  อันเขาทําเปนรูปพรรณแลวก็ตาม  มิไดทําแต 
ยังเปนแทงเปนลิ่มอยูก็ตาม  เปนรูปยะคือของสําหรับจายก็ตาม  โดย 
ที่สุดของไมใชทองเงิน  แตใชเปนรูปยะได เชนธนบัตร ก็นับวา 
ทองเงินในที่นี้.  
                              วิธีสละทองและเงิน 
           ทองเงินที่สละแลวตามสิกขาบทน้ี  ทานสอนวา พึงบอกใหแก 
อุบาสกผูบังเอิญมาถึงเขา  ถาเขาไมเอา  พึงขอใหเขาชวยท้ิง  ถาเขา 
ไมรับ  พึงสมมติภิกษุเปนผูทิ้ง  เลือกผูประกอบดวยองคสมบัติ  ๕ อยาง 
คือไมถึงอคติ  ๔  และรูจักวาทําอยางไรเปนอันทิ้งหรือไมทิ้ง  ภิกษุนั้น 
พึงทิ้งอยาหมายท่ีตก  ถาหมายท่ีตก  ตองทุกกฏ. 
                   อาการยินดีรับทองเงินที่เขาเก็บเพ่ือตน 
           อยาถือเอากรรมสิทธิ์ในทองเงินนั้น  แตถือเอากรมสิทธิ์ในอัน 
จะไดของเปนกัปปยะจากทองเงินได. 
                             ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  แมไมมีเจตนา  แตยินดีและ 
รับเขา คงไมพนอาบัติ. 
                                  สิกขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษทุําการซื้อขายดวยรูปยะ  คือของที่เขาใชเปนทองและเงิน 
ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                ลักษณะของรูปยะ  
           หมายถึงทองเงินหรือของอ่ืน  อันใชเปนมาตราสําหรับแลก  
เปลี่ยน. 
                               ลักษณะการซ้ือขาย 
           ไดแกเอารูปยะจายซื้อกัปปยบรขิารตางชนิด  จายเปนคาแรงงาน 
ทําการตางอยางบาง และจายเปนคาอ่ืนอีกบาง. 
                              ประโยชนของสิกขาบท 
           สิกขาบทน้ี  มีประโยชนที่จะกันไมใหเอาทองเงินที่เปนนิสสัคคีย 
ในสิกขาบทกอน  มาจายซื้อกัปปยบรขิารและจางคนทําการ. 
                                         วิธีสละ 
           การสละ  ทานใหสละแกสงฆเหมือนในสิกขาบทกอนน้ัน  คํา 
สละพึงดูในแบบ  และพึงเขาใจวาสิกขาบทที่ ๘-๙ นี้  ใหสละแกสงฆ 
เทาน้ัน. 
                                   สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษแุลกเปลี่ยนส่ิงของกับคฤหัสถ  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                            ลักษณะการแลกเปลี่ยน 
           ในทีน่ี้  ไดแกแลกเอาหรือรับเอาของอันเปนกัปปยะ  ดวยของ 
อันเปนกัปปยะเหมือนกัน  เชนการทีท่ํากันในระหวางคนขายของเครื่อง  
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ใชกับชาวนา  ผูซื้อดวยขางเปลือก  เพราะซื้อขายรูปยะหามดวย   
สิกขาบทกอน  ๆ  แลว. 
                                             วิธีสละ 
           ใหสละไดทั้งสงฆคณะและบุคคล  คําสละของบุคคลพึงดูในแบบ. 
                                  ลักษณะแหงอนาบัติ 
           ภิกษุถามราคาตอเจาของเอง  แลวแจงความตองการของตน 
แกกัปปยการก  ไมเปนอาบัติ.  
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                                       ปตตวรรคท่ี ๓  
                                        สิกขาบทท่ี ๑  
           บาตรนอกจากบาตรอธิษฐาน  เรียกวาอติเรกบาตร  อติเรก- 
บาตรนั้น  ภกิษุเก็บไวไดเพียง ๑๐  วันเปนอยางย่ิง ถาใหลวง ๑๐ 
วันไป  ตองนิสสัคคิปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                           บาตร 
           บาตรน้ัน  เปนของทําดวยดินเผาบาง ดวยเหล็กบาง  มขีนาด 
เล็ก  กลาง  ใหญ.  เปนของทรงอนุญาตใหเปนบริขารของภิกษุ 
เฉพาะใบเดียว  บาตรอันภิกษุต้ังไวเปนบริขารอยางนี้  เรียกบาตร 
อธิษฐาน. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           ภิกษุไมเสียสละบาตร  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ใชสอย  ตอง 
ทุกกฏ. 
                                     สกิขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษมุีบาตรราวยังไมถึง ๑๐ นิ้ว  ขอบาตรใหมตอคฤหัสถ 
ที่ไมใชญาติ  ไมใชปวารณา  ไดมา ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                        รอยราว 
           รอยราวยาวต้ังแต ๒ นิ้ว  จัดวาเปนแผลแหงหนึ่งแหงบาตร  
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                                       วิธีสละ   
           บาตรเปนนิสสัคคียในสิกขาบทน้ี  ทานใหสละในสงฆ  โดย 
สมมติภิกษุผูไมลุอํานาจอคติและรูจักวิธีเปลี่ยนบาตร  ภิกษุนั้นพึงเอา 
บาตรใหมนั้นถวายพระเถระ  เอาบาตรพระเถระถวายพระรูปที่ ๒ 
เปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยนัยนี้  จนถึงภิกษุใหมในสงฆแลว รับบาตรของ 
ภิกษุใหมนั้น  มอบใหแกภิกษุนั้นไวใช. 
                            หามอธิษฐานบาตรเลว 
           หามไวไมใหอธิษฐานบาตรเลว ดวยหมายจะไดบาตรดี  ทํา 
อยางนั้น  ปรับเปนทุกกฏ. 
                                  สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษรุับประเคนเภสัชท้ัง ๕ คือ  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน 
น้ําผ้ึง  น้ําออย  แลว  เกบ็ไวฉันไดเพียง ๗ วันเปนอยางย่ิง  ถา 
ใหลวง ๗ วนัไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                     เภสัช ๕ 
           เนยใส  เนยขนนั้น  ทําจากนํ้านมโค  น้ํานมแพะ  นํานมกระบือ 
หรือจากน้ํานมสัตวอันเปนกัปปยะ. 
           น้ํามันนั้น สกัดออกากเมล็ดงา เมล็ดพันธุผักกาด  เมลด็ 
มธุกะ  ที่แปลวามะซาง  เมล็ดละหุง  หรือเปลวสัตว. 
           น้ําผ้ึงนั้น  คือรสหวานท่ีแมลงผ้ึงทํา. 
           น้ําออยน้ัน คือรสหวานเกิดจากออย.  
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                           เหตุที่ทรงอนุญาตเพียง ๗ วัน  
           ทรงอนุญาตใหใชเพียง ๗ วันเปนอยางมากน้ัน  เขาใจวา  เพ่ือ  
จะกันใชของเสีย  เชนมีกลิ่นหืนและมีรสเปรี้ยว. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           ภิกษุผูกใจไวกอนวาจะไมบริโภค  ลวง ๗ วันไป  ไมเปนอาบัติ 
ของสูญหายเสียก็ดี  ขาดจากกรรมสิทธิ์ของตนแลวก็ดี  ในภายใน 
๗ วัน  ชื่อวาไมมีแลว  ไมเปนวัตถุแหงอาบัติ  ทานกลาววา  สละ 
ขาดใหแกอนุปสัมบันแลวไดคืนมา  ฉันไดอีก  เภสัชลวง ๗ วัน  แม 
ภิกษุอ่ืนก็ไมควรฉัน  แตจะเรียกวาไมเปนนิสสัคคียไดอยู. 
                                     สกิขาบทท่ี ๔ 
           เมื่อฤดูรอนยังเหลืออยูอีกเดือน ๑  คือต้ังแตแรมคํ่า ๑ 
เดือน ๗  จึงแสวงหาผาอาบน้ําฝนได  เมื่อฤดูรอนยังเหลืออยูอีก 
กึ่งเดือน  คือต้ังแตขึ้นคํ่า ๑ เดือน ๘  จงึทํานุงได  ถาแสวงหา 
หรือทํานุงใหล้ํากวากําหนดนั้นเขามา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                                   ผาอาบน้ําฝน 
           ผาอาบนํ้าฝนน้ัน  เปนของทรงอนุญาตเปนบริขารพิเศษชั่ว 
คราวของภิกษุ  อธิษฐานไวใชไดตลอด ๔ เดือนฤดูฝน  พนนัน้เปน 
ธรรมเนียมใหวิกัป. 
                             ทรงอนุญาตใหแสวงหา 
           ในสกิขาบทน้ี  ทรงอนุญาตใหแสวงหาล้ําฤดูฝนเขามา ๑ เดือน  
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คือต้ังแตเดือน ๗  แรมคํ่า ๑  ถึงเดือน ๘   ข้ึน ๑๕ คํ่า  ใหทํานุง   
ล้ําฤดูฝนเขามากึ่งเดือน  คือต้ังแตเดือน ๘  ข้ึน ๑ คํ่า  ถึงข้ึน ๑๕ คํ่า. 
           พระพุทธานุญาตใหแสวงหาน้ัน หมายเฉพาะขอตอคฤหัสถผู 
มิใชญาติ  มใิชปวารณา  แมจะขอโดยฐานเปนอติเรกจีวร  ก็คงเปน 
นิสสัคคีย  ในสิกขาบทอันปรารภการขอจีวรเหมือนกัน. 
           การทํานุงน้ัน  หมายเอาอธิษฐานไวใชเปนผาวัสสิกสาฎก  ถา 
แสวงหาในสํานักญาติและคนปวารณา  ที่ไมเปนวิญญัติ  และใชนุง 
ดวยมิไดอธิษฐาน  เชนนี้  ไดบริหารอยางอติเรกจีวร  ไมนับเขาใน 
สิกขาบทน้ี. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ นับวันพลาดไมพนอาบัติ. 
                                     สกิขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษใุหจีวรแกภิกษุอื่น  แลวโกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดี  ใชให 
ผูอื่นชิงมาก็ดี  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                     การชิงเอาจีวร 
           การชงิเอาจีวรคืน  ทานปรับเปนเพียงนิสสัคคียเทาน้ัน  เพราะ 
ทําดวยสกสัญญา   คือสําคัญวาเปนของ ๆ ตน  และทานรับรอง 
กรรมสิทธิ์แหงเจาของเดิมวา  ยังมีอยูในจีวรนั้น จึงไมปรับเปนอวหาร. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           ชิงบรขิารอ่ืน  ปรบัเปนทุกกฏ. 
             



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 63 

           ชิงของอนุปสัมบันทุกอยาง ปรับทุกกฎ.  
                                     สกิขาบทท่ี ๖  
           ภิกษขุอดายตอคฤหัสถที่ไมใชญาติ  ไมใชปวารณา เอามา 
ใหชางหูกทอเปนจีวร ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอผาที่ทอแลว  หามดวยสิกขาบทปรารภการขอจีวร.  ขอดาย 
มาทอเอาเอง  หามดวยสิกขาบทน้ี. 
                                    สกิขาบทท่ี ๗ 
           ถาคฤหัสถที่ไมใชญาติ  ไมใชปวารณา  สั่งใหชางหูกทอจีวร 
เพ่ือจะถวายแกภิกษุ  ถาภิกษุไปกําหนดใหเขาทําใหดีขึ้น  ดวยจะ 
ใหรางวัลแกเขา ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           อธิบายท้ังปวง  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทปรารภ 
การเตรียมจะจายจีวรที่ ๘  แหงจีวรวรรค. 
                                    สกิขาบทท่ี ๘ 
           ถาอีก ๑๐ วัน  จะถึงวันปวารณา  คือต้ังแตขึน้ ๖ คํ่า 
เดือน ๑๑  ถาทายกรีบจะถวายผาจํานําพรรษา  ก็รบัเก็บไวได 
แตถาเก็บไวเกินกาลจีวรไป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           กาลจีวรนั้น  ดั่งน้ี  ถาจําพรรษาแลวไมไดกรานกฐิน นับแตวัน 
ปวารณาไปเดือน ๑  คือต้ังแตแรม ๑ คํ่า  เดือน ๑๑  ถึงกลางเดือน ๑๒. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                                  วันเพ็ญ ๒ สมัย 
           ๑.  วันเพ็ญเดือน ๑๑  บุรณมีครบ ๓ เดือน.  
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           ๒.  วันเพ็ญเดือน ๑๒  บุรณมคีรบ ๔ เดือน.  
                                  ผาจํานําพรรษา  
           เมื่อพนวันทั้ง ๒ นั้นแลว  เขาเขตจีวรกาลอันเปนสมัยที่ทายก 
ถวายผาแกภิกษุผูออกพรรษาแลว  ซึ่งเรียกวาวัสสาวาสิกะ  หรือวา 
ผาจํานําพรรษา  และเปนเวลาที่ภิกษุผลัดเปลี่ยนจีวร  พระศาสดาทรง 
อนุญาตประโยชนพิเศษไวหลายประการ  เปนตนวาเก็บอติเรกจีวรไว 
เกิน ๑๐ วัน  ไปขางไหนไมตองมีจีวรครบตลอดเดือน ๑  ถาได 
กรานกฐินยืดเวลาออกไปไดอีก ๔ เดอืน. 
                                    อัจเจกจีวร 
           คือ  จีวรที่ทายกมีเหตุจําเปนจะตองรับถวายจีวรกอนวันกําหนด 
ทรงอนุญาตใหรับลวงหนาได. 
                                  สิกขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษจุําพรรษาในเสนาสนะปาซึ่งเปนที่เปลี่ยว  ออกพรรษา 
แลว  อยากจะเก็บไตรจีวรผืนหน่ึงไวในบาน  เมื่อมเีหตุก็เก็บ 
ไวไดเพียง ๖ คืน  เปนอยางย่ิง  ถาเก็บไวกวาน้ัน  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  เวนไวแตไดสมมติ. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                 เสนาสนะปา 
           เสนาสนะปา  ในคัมภีรวิภังคกลาววา  มีระยะไกล ๕๐๐  ชั่วธนู 
เปนอยางนอย  ชั่วธนูหน่ึง ๔ ศอก  คือ ๑ วา  วัดโดยทางที่ไปมาตาม 
ปกติ ไมใชลดั.  
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           โดยนยันี้  เสนาสนะอันอยูไกลจากบานคน  อยางนอยเพียง ๒๕ 
เสน  ชื่อวาเสนาสนะปา.   
                                 ประโยชนพิเศษ 
           ภิกษุอยูในเสนาสนะเชนนี้  ไดรับประโยชนพิเศษ  เพ่ือจะอยู 
ปราศจากจีวรเพิ่มข้ึนอีก ๖ คืน  ตามพระพุทธานุญาตในสิกขาบทนี้. 
                                  สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษรุูอยู  และนอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือตน  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                        ลาภ 
           ลาภในท่ีนี้  ไดแกปจจัย ๔ และของท่ีเปนกัปปยะอยางอ่ืน  ๆ อีก. 
                                อาการนอมลาภ 
           คือ  นอมลาภท่ีเขาเตรียมไวดวยต้ังใจจะถวายสงฆ  แตยังไมทัน 
จะไดถวาย. 
                              ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  ภิกษุนอมลาภเชนนั้นมาเพ่ือตน  คือขอเอาก็ดี  พุดเลียบ 
เคียงเพื่อจะใหไดมาก็ดี  ในประโยคท่ีทําเปนทุกกฎ  ไดของน้ันมาเปน 
นิสสัคคีย. 
           ๒.  นอมลาภเชนนั้น  เพ่ือสงฆหมูอ่ืนก็ดี  เพื่อเจดียก็ดี  เปน 
ทุกกฎ. 
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           ๓.  นอมลาภท่ีเขาจะถวายเจดียก็ดี  ที่เขาจะถวายบุคคลก็ดี  
ใหสับกันเสีย  เปนทุกกฎเหมือนกัน. 
           ๔.  เพราะมีคําวารูอยู  อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  แม  
เชนนี้  ภิกษุไมรูแน  แตสงสัยขืนลวง ตองทุกกฏ.  เขาปรึกษา  บอก 
แนะนํา  ไมเปนอาบัติ. 
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                                  สรปุนิสสัคคิยวัตถุ  
           ของท่ีเปนนิสสัคคียใน ๓๐  สิกขาบทน้ี  ควรจะจัดเขาไดเปน 
๓ หมวด คือ :- 
           หมวดท่ี ๑  เปนนสิสัคคีย   โดยวัตถุ.  
                   "      ๒          "        "            โดยอาการของภิกษุ. 
                "      ๓        "        "          โดยลวงเวลา. 
                                        หมวดท่ี ๑ 
                               เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ 
           ทองเงิน  ของเปนกัปปยะท่ีแลกเปลี่ยนดวยรูปยะ  สันถตัท่ีหลอ 
เจือดวยไหม  สันถัตท่ีหลอดวยขนเจียมดําลวน  สนัถัตท่ีหลอใชขน 
เจียมดําเกินสวน. 
                                       หมวดท่ี ๒ 
                     เปนนิสสัคคีย  โดยอาการของภิกษุ 
                                     กริิยาท่ีไดมา 
           จีวรที่รับจากมือนางภิกษุณีผูไมใชญาติ,  จีวรที่ขอตอคฤหัสถ 
ผูมิใชญาติ  มิใชปวารณา,  จีวรที่ขอเกินกําหนดในเม่ือมีสมัยที่จะขอได, 
จีวรที่สั่งใหเขาจายดีข้ึนไปกวาท่ีเขากําหนดไวมี ๒ ชนิด.  จีวรที่ไดมา 
ดวยทวงเกินกําหนด,  ของท่ีแลกเปลี่ยนกับคฤหัสถไดมา,  บาตรท่ีขอ 
เขาในกาลยังไมควร,  จีวรที่ใหแกภิกษุอ่ืนแลวชิงเอาคืนมา,  ดาย 
ที่ขอเขามาทอจีวร,  จีวรที่สั่งใหชางหูกทอดีกวาเจาของเขากําหนดไว, 
ลาภสงฆที่นอมมาเพ่ือตน.  
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                                      กริิยาท่ีทํา  
           จีวรที่ใชนางภิกษุณีผูมิใชญาติ  ใหซักก็ดี  ใหยอมก็ดี  ใหทุบ 
ก็ดี,  สันถัตท่ีหลอใหมในเมื่อใชสันถัตเกายังไมถึง ๖ ป,  สันถัตท่ีหลอ 
ใหมไมเอาสันถัตเกาปน.  
                                กริิยาท่ีใหล้ํากําหนด 
           ขนเจียมที่ถือมาเองเกน ๓ โยชน, ผาอาบน้ําฝนที่หาได  หรือทํา 
นุง  ล้ําวันกําหนด. 
                                      หมวดท่ี ๓ 
                         เปนนิสสัคคีย  โดยลวงเวลา 
           ไตรจีวรอยูปราศจากเกินราตรี ๑,  อติเรกจีวรลวง ๑๐ วัน, 
อติเรกบาตรลวง ๑๐ วัน,  อกาลจีวรที่ไดอนุญาตเกินเดือน ๑,  อัจเจก- 
จีวรลวงจีวรกาล,  จีวรอยูปราศจากเกิน ๖ คืน  ในคราวไดอนุญาต 
พิเศษ,  เภสัชลวง ๗ วัน. 
                                      วิธีสละ 
           ของท่ีตองสละ  พึงทําตามอนุรูป  ดังนี้ :- 
           ๑.  ถาการตองอาบัตินั้น  เปนเหตุอ้ือฉาวกระฉอน เปนที่ 
รังเกียจของคนมาก  ควรสละในสงฆ. 
           ๒.  ถาไมมีใครถือเอาเปนขอรังเกียจใหญโต  ควรสละแกบุคคล. 
           ๓.  ถาเปนของไมควรบริโภค  คําเสียสละไมควรจะวา   " สงฺฆสฺส " 
แกสงฆ   " อายสฺมโต "   แกทาน  ควรจะวาเพียง   " อิมาห  นิสฺสชฺชามิ " 
ขาพเจาสละของนี้เสีย  เพราะของเปนอกัปปยะ  สงฆก็ดี  บุคคลก็ดี  
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จะรับเอาไวอยางไร  สมควรมอบใหแกคฤหัสถหรือท้ิงเสีย  อนุโลม  
ตามอยางเงินทอง. 
           ๔.  ของเปนนิสสัคคีย  แตสูญหายไปเสีย  ไมมีจะสละ  เปนแต  
เพียงแสดงอาบัติเทาน้ัน. 
           อาบัติแตหมวดน้ีลงไป  จัดเปนอาบัติเบา เรียกลหุกาบัติ  และ 
จะพนไดดวยวิธีแสดง  เรียกเทสนาคามินี  ถลุลัจจัยก็จัดเขาในหมวด 
นี้เหมือนกัน.  
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                                         กัณฑที่ ๗  
                                         ปาจิตตีย 
           ศัพทนี้  แกไวในกัณฑที่ ๖  แลว  ปาจิตตียที่ไมตองสละส่ิงของ 
เรียกใหแปลกจากนิสสัคคิยปาจิตตีย  วา  สุทธิกปาจิตตีย  แปลวา  ปาจิตตีย 
ลวน  แตในบาลีเรียกเพียงปาจิตตีย. 
           ในกณัฑนี้มี ๙๒ สิกขาบท จัดเขาเปน ๙ วรรค ๆ ละ ๑๐ สิกขาบท  
เวนแตสหธรรมมิกวรรคท่ี ๘ ม ี๑๒ สิกขาบท. 
                                  มุสาวาทวรรคท่ี ๑ 
                                     สกิขาบทท่ี ๑ 
           พูดปด  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                   ลักษณะพูดปด 
           สัปปชานมุสาวาท  [ พูดปด ]  นั้น  คือรูตัวอยูกลาวเท็จ  พึงรู 
โดยลักษณะอยางนี้  เรื่องเปนอยูอยางใดอยางหน่ึง  แตผูพูดจงใจจะ 
พูดใหคลาดจากความจริง  พูดหรือแสดงอาการอยางอ่ืนดวยเจตนานั้น 
ใหผูฟงเขาใจเปนอยางอ่ืนจากความจริง  แสดงเพียงกายประโยค  เชน 
เขียนหนังสือ ก็เขาในลักษณะน้ี. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  คือไมต้ังใจพูดเท็จ  ไมเปน  
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อาบัติ.  รับคําของเขาดวยจิตบริสุทธิ์  ภายหลังไมไดทําตามคํารับนั้น  
เรียกปฏิสสวะ  ปรับทุกกฏ. 
                                     สกิขาบทท่ี ๒ 
           ดาภิกษุ  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :-  
                                      ลกัษณะดา 
           โอมสวาท  [ ดา ]  นั้น คือคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ  พรอม 
ดวยจิตปรารถนาจะใหเขาเจ็บใจ  และวัตถุสําหรับอางข้ึนกลาวเสียด 
แทงนั้น คือ  ชาติไดแกชั้นหรือกําเนิดของคน ๑ ชื่อ ๑  โคตรคือแซ ๑ 
การงาน ๑  ศิลปะ ๑  โรค ๑  รูปพรรณสัณฐาน ๑  กิเลส ๑  อาบติั ๑ 
คําสบประมาทอยางอ่ืนอีก ๑  รวมเปน ๑๐ นี ้เรียกวาอักโกสวัตถุ 
แปลวาเรื่องสําหรับดา. 
                                  กริิยาเสียดแทง 
           ๑.  แกลงพูดยกยองดวยเรื่องที่ดีกระทบถงึชาติเปนตน  เรียกวา 
แดกบาง  ประชดบาง. 
           ๒.  พูดกดใหเลวลง  เรียกวาดา. 
                                  ทุพภาสิตาบัติ 
           ไมไดเพงความเจ็บใจหรือความอัปยศ  พูดลอเลน แตกระทบ 
วัตถุมีชาติเปนตน แกอุปสัมบันก็ตาม  อนุปสัมบันก็ตาม พูดเจาะตัว 
ก็ตาม  พูดเปรย  ๆ  ก็ตาม  เปนทุพภาสิตเหมือนกัน. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  
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ถามุงอรรถมุงธรรมมุงส่ังสอน  แมกลาวถึงชาติเปนตน  ไมเปนอาบัติ.  
                                       สิกขาบทท่ี ๓ 
           สอเสียดภิกษุ  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
                                   ลักษณะสอเสียด 
           คําสอเสียดเรียกโดยชื่อวา  เปสุญญวาท  พึงรูโดยลกัษณะอยางนี้ : 
เก็บคําขางนี้ไปบอกขางโนน  เพ่ือทําลายขางนี้  เก็บคําขางโนนแลว 
เอามาบอกขางนี้  เพ่ือทําลายขางโนน  ดวยปรารถนาจะไดเปนท่ีรัก 
ของเขาบาง  ดวยปรารถนาจะใหแตกกัน  เปนการทอนกําลังเขาลง 
บาง. 
                               ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  สอเสียดภิกษุตอภิกษุดวยกัน  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ขาหนึ่งเปนอุปสัมบัน อีกขางหน่ึงเปนอนุปสัมบัน  หรือ 
เปนอนุปสัมบันทั้ง ๒ ขาง สอเสียดตองทุกกฏ. 
           ๓.  ไดฟงมาแลว  บอกดวยปรารถนาเหตุอยางอ่ืน  ไมได 
ปรารถนาจะใหเขาชอบและแตกกัน  ไมเปนอาบัติ. 
           ๔.  อาบัติที่จะพึงปรับในสิกขาบทน้ี  เปนเพียงทุกกฏ.  แตคํามุสา 
ในที่นี้มีโทษแรงกวามุสาสับปลับ  ควรปรับเปนปาจิตตีย  เพราะมุสา. 
                                    สกิขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษสุอนธรรมแกอนุปสัมบนั  ถาวาพรอมกัน  ตอง 
ปาจิตตีย.      
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           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :-  
                                  ลักษณะอนุปสัมบัน 
           ในสกิขาบทน้ี  อนุปสัมบัน  ไดแกตนอันมิใชภิกษุมิใชภิกษุณี 
ทั้งผูชายทั้งผูหญิง.  
                                  ลักษณะของธรรม 
           ๑.  ภาสิตของพระพุทธเจา. 
           ๒.          "    "    พระสาวก 
           ๓.      "    "    ฤๅษี. 
           ๔.      "    "    เทวดา. 
                                   อาการสอนธรรม 
           ๑.  โดยบท  วาข้ึนพรอมกัน  จบลงพรอมกัน. 
           ๒.  โดยอนุบท  วาข้ึนไมพรอมกัน  จบลงพรอมกัน. 
           ๓.  โดยอนุอักขระ  ข้ึนอักษรรวมกันบาง  ไมรวมกันบาง. 
           ๔.  โดยอนุพยัญชนะ  ลงพยัญชนะรวมกันบาง  ไมรวมกันบาง. 
           ทั้ง ๔  อยางนี้  ใหตองอาบัติเหมือนกัน  เปนอาบัติมากนอย  ตาม 
ประโยคที่สอนใหวาพรอมกัน  กําหนดดวยข้ึนและลงคราวหน่ึง ๆ. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  แมต้ังใจจะ 
ระวัง  ไมวาพรอมกัน แตพลาดวาพรอมกัน  เปนอาบัติเหมือนกัน. 
           สวดและทองพรอมกัน  ทวงอนุปสัมบันผูวาผิดกลางคัน  ไมนับ                  
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           สิกขาบทน้ี  บัญญติัเพ่ือไมใหศิษยหม่ินครู.  
                                       สิกขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษุนอนในที่มุงท่ีบังนอนเดียวกันกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืนข้ึน 
ไป  ตองปาจิตตีย.  
           ขอความท่ีควรกําหนด ดังน้ี :- 
                                ลักษณะอนุปสัมบัน 
           อนุปสัมบัน  ในท่ีนี้หมายเอาผูชายซ่ึงไมใชภิกษุ. 
                                   อาการนอนรวม 
           การนอนรวมกันนั้น  กําหนดดวยนอนในที่แลเห็นกันไดในเวลา 
หลับ  เปนเขตแหงสหไสยอันหน่ึง ๆ  เทียบตามเขตไมอยูปราศจาก 
ไตรจีวร  ที่กาํหนดดวยเรือนของตางสกุล. 
           อาการท่ีนอนรวมน้ัน  คือเหยียดกายอยูพรอมกัน  ใครเหยียด 
กอนใครเหยียดหลังหรือเหยียดพรอมกันไมเปนประมาณ  สุดแตเหยียด 
รวมกันเขา  เรียกวานอนรวม  จะหลับหรือไมหลับ  ไมนับในทีน่ี้. 
           นอนรวมได ๒ คืนแลว ในคืนที่ ๓  ใหพรากกันเสีย  หรอืใหลุก 
ข้ึนเสียฝายหน่ึงกอนเวลาอรุณข้ึน  เมื่อไดทําอยางน้ีแลว  หักราตรี 
ที่นอนรวมลงไดหมด  นับต้ัง ๑ ไปใหม  ถานอนรวมลวง ๓ คืนแลว 
ในคืนที่ ๔  ต้ังแตตะวันตกไปแลว  เหยียดกายรวมกันมิได แมขณะ 
หน่ึง  ถานอนรวมกันลง  ตองปาจิตตีย. 
                                   กําหนดสถานท่ี 
           สถานที่มุงกึ่งบังกึ่ง  เปนเขตแหงอาบัติทุกกฏ.  
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           สถานที่มุงหมดแตไมไดบังเลย เชนศาลาโถง  สถานที่บงัหมด  
แตไมไดมุงเลย  เชนคอกก็ดี  สถานที่มุงโดยมาก  แตไมไดบังโดย 
มาก  เชนศาลาโถงนั้นอันมุงไวไมหมด  และกั้นฝาไวโดยเอกเทศไม  
ถึงครึ่ง  ไมจัดเปนเขตสหไสย  นอนดวยกันในนั้น  ไมเปนอาบัติ. 
อาบัติในสิกขาบทนี้  เปนอจิตตกะ  แมนับราตรีพลาดก็ไมพน. 
                          ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           เพ่ือจะกันชาวบานไมใหเห็นกิริยานอนหลับของภิกษุ  อันจะ 
แสดงทาทางวิปลาสผิดจากอาการของผูสังวร  อันไมเปนเครื่องเจริญใจ 
ของผูไดเห็น. 
                                   สิกขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษนุอนในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกันกับผูหญิง  แมในคืนแรก  ตอง 
ปาจิตตีย. 
                            หญิงท่ีหามในสิกขาบท 
           หญิง  [ มาตุคาม ]  ในที่นี้  หมายเอาหญิงมนุษย  แมเกิดในวันนั้น. 
                                    สกิขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษแุสดงธรรมแกหญิงเกินกวา ๖ คํา  ขึ้นไป  เวนแตบรุุษ 
ผูรูเดียงสาอยูดวย  ตองปาจิตตีย. 
                           หญิงท่ีหามในสิกขาบท 
           หญิงในท่ีนี้  หมายเอาหญิงมนุษยผูรูเดียงสา. 
                                  สิกขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษบุอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริงแกอนปุสัมบัน  ตอง 
ปาจิตตีย. 
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                                       สิกขาบทท่ี ๙  
           ภิกษบุอกอาบัติชัว่หยาบของภิกษุอื่นแกอนุปสัมบัน  เวนไวแต 
ไดสมมติ  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :-  
                             ลักษณะแหงอาบัติชั่วหยาบ 
           อาบัติชั่วหยาบน้ัน ในคัมภีรวิภังคแกวา  ปาราชิก ๔ 
สังฆาทิเสส ๑๓. 
                            ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           ทรงบัญญัติไว  เพ่ือจะหามไมใหภิกษุเอาความเสียหายของกัน 
ไปประจาน. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           ภิกษุผูไดรับสมมตินั้น  กําหนดอาบัติก็มี  กําหนดสกุลก็มี  ไม 
กําหนดก็มี  ไดรับสมมติอยางใด  ตองบอกอยางนั้น ทํานอกเหนือไป 
ตองปาจิตตียเหมือนกัน  บอกอาบัติไมชั่วหยาบ  เปนทุกกฏ. 
                                    สกิขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษขุุดเองก็ดี ใชใหผูอื่นขุดกดี็  ซึ่งแผนดิน ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดั่งน้ี :- 
                             ลักษณะของแผนดิน 
           ในคัมภีรวิภังคแจกปฐพี  [ แผนดิน ]  เปน ๒ คือ :- 
           ๑.  ชาตปฐพี  แผนดินแท  คือมีดินรวนลวน มีดินเหนียวลวน  
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หรือมีของอ่ืน  เชน  หิน กรวด  กระเบ้ือ  แร  และทรายนอย มีดิน  
รวนดินเหนียวมาก. 
           ๒.  อชาตปฐพี  แผนดินไมแท  เปนหิน  เปนกรวด  เปนกระเบื้อง  
เปนแค  และเปนทรายลวน  หรือมีดินรวนดินเหนียวนอย  เปนของ 
อ่ืนมาก.  กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี อันฝนตกรดยังหยอย 
กวา ๔ เดือน นับเขาในแผนดินไมแท.  สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติข้ึน 
ตามความเขาใจในสมัยหน่ึงวา  แผนดินเปนของมีอินทรีย.  
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                                   ภูตคามวรรคท่ี ๒  
                                      สกิขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษพุรากของเขยีวซ่ึงเกิดอยูกับที่  ใหหลดุจากท่ี  ตอง  
ปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :- 
                                ลักษณะของเขียว  
           ของเขียวอันไดแกภูตคาม  ทานแจกไว ๕ ชนิด  คือ :- 
           ๑.  พืชเกิดจากเงา  คือใชเงาเพาะ  เชนขมิ้นเปนตน. 
           ๒.  พืชเกิดจากตน  คือตอนออกไดจากตนไมทั้งหลาย  มีตนโพธิ์ 
เปนตน. 
           ๓.  พืชเกิดจากขอ  คือใชขอปลกู  ไดแกไมลาํ เชนออยและ 
ไมไผเปนตน. 
           ๔.  พืชเกิดจากยอด  คือใชยอดปกก็เปน ไดแกผักตาง ๆ  ม ี
ผักชีลอมเปนตน. 
           ๕.  พืชเกิดจากเมล็ด  คือใชเมลด็เพาะ  ไดแกถั่วงาเปนตน. 
           ตามอรรถกถานัย พืชพันธุอันถูกพรากจากท่ีแลว แตยังจะ 
เปนไดอีก  เรียกวาพีชคาม. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  ภูตคาม  ทําเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนทําก็ดี  เปนปาจิตตีย. 
           ๒.  พีชคาม  ทําเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนทําก็ดี  เปนทุกกฏ. 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ.  
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                                  สิกขาบทท่ี ๒  
           ภิกษปุระพฤติอนาจาร  สงฆเรยีกตัวมาถาม  แกลงพูด 
กลับเกลื่อนกดี็  นิ่งเสียไมพูดก็ดี  ถาสงฆสวดประกาศขอความ 
นั้นจบ  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :-  
                               การสวดประกาศ 
           ภิกษุประพฤติอนาจาร  มีพระพุทธานุญาตใหสงฆสวดประกาศ 
ขอความน้ันดวยญัตติทุติยกรรม  อยางตนเรียกวา  ยกอัญญวาทก- 
กรรม  คือกรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุผูพูดกลับเกลื่อน  อยางหลัง 
เรียกวา  ยกวิเหสกกรรม  คือกรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุผูยังสงฆ 
ใหลําบาก  เมื่อสงฆยังไมไดทํากรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ภิกษุทําอยางนั้น 
ตองทุกกฏ. 
                             ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  ถากรรมน้ันสงฆทําเปน 
ธรรมแลว  มเีจตนาอยางไรก็ตาม  ทําอยางนั้นคงไมพนอาบัติ  เวน 
ไวแตอาการท่ีแสดงน้ัน  ไมจัดวากลับเกลื่อน  หรือทําใหลําบาก. 
                                  สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษุติเตียนภิกษุอ่ืนที่สงฆสมมติใหทําการสงฆ  ถาเธอทําโดย 
ชอบ  ติเตียนเปลา ๆ  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด ดั่งน้ี :-  
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                               เหตุแหงการติเตียน  
           เปนธรรมเนียมของสงฆจะสมมติภิกษุบางรูปไวทํากิจสงฆ  เชน 
เปนผูแจกเสนาสนะเปนตน  ภิกษุผูไมไดรับประโยชนที่พอใจ  ดวย 
ไมเขาใจธรรมเนียมที่แจก  หรือดวยกําลังโทมนัส  พูดกลาวโทษทาน  
ตอหนาภิกษุอ่ืน อยางนี้เรียกวาโพนทนา ไมทําอยางนั้น  เปนแตพูด 
ติทาน  หรือแสดงความขัดใจแตลําพังผูเดียว  ไมต้ังใจจะใหใครฟง 
อยางนี้เรียกวา  บนวา. 
                              ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  ติเตียนตอหนาอุปสัมบัน  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.            "       "         อนุปสัมบัน  ตองทุกกฏ. 
           ๓.  ติเตียนภิกษุที่สงฆไมไดสมมติ แตทําการสงฆโดยลําพัง 
ตองทุกกฏ. 
           ๔.  ถาทําการไมเปนธรรม  ลําเอียงดวยอคติจริง ๆ  ติเตียน 
ไมเปนอาบัติ  แตขอน้ีทานวาไมพนจากอาบัติทุกกฎ  เพราะไมเปน 
ธรรมเนียมทีด่ี. 
                                  สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษุเอาเตียง  ต่ัง  ฟูก  เกาอี้  ของสงฆไปต้ังในท่ีแจงแลว 
เมื่อหลีกไปจากท่ีนั้น  ไมเก็บเองก็ดี ไมใชใหผูอื่นเกบ็ก็ดี  ไม 
มอบหมายแกผูอื่นก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :-  
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                                    ลกัษณะแหงอาบัติ  
           ๑.  ของสงฆเปนวัตถุแหงปาจิตตีย. 
           ๒.  ของบุคคลนอกจากของตนเอง เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           ๓.  ของอยางอ่ืนจากวัตถุที่ระบุในสิกขาบท  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.   
                                         ขอยกเวน 
           ๑.  นัง่อยูกอน  มีใครมานั่งภายหลัง  เปนธุระของเขา  หรือเกิด 
เหตุฉุกเฉิน  ไปโดยดวน  ไมเปนอาบัติ. 
           ๒.  เอาของเชนนั้นออกตาก  ไมนับเขาในท่ีนี้. 
                              ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           ทรงบัญญัติเพ่ือจะกันความสะเพรา  และเพ่ือใหรูจักถนอมของ. 
                                       สิกขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษุเอาท่ีนอนของสงฆปูนอนในกุฎีสงฆแลว  เมือ่หลักไป 
จากท่ีนั้น  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใชใหผูอืน่เก็บก็ดี  ไมมอบหมาย 
แกผูอื่นก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :- 
                               ลักษณะท่ีนอนและกุฎี 
           ๑.  ทีน่อนในที่นี้  หมายเอาฟูก  เสื่อ  ผาปูนอน  และของชนิดเดียว 
กัน  ไมไดหมายเอาเตียงเอามาซ่ึงเปนของใชต้ัง. 
           ๒.  กฎุีคือวิหารน้ัน  ไดแกที่อยู ซึ่งในบัดนี้เรียกวากุฎีทั้งน้ัน. 
                                  กริิยาท่ีหลีกไป 
           กิริยาที่หลีกไปหมายความวา  ไปไมกลับ  ถาไปยังจะกลับ  ไม 
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นับวาทิ้งของไว  ยังไมเก็บก็ไมเปนอาบัติ.  
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  วิหารของสงฆ  เปนวัตถุแหงปาจิตตีย. 
           ๒.  ของบุคคลอ่ืนนอกจากของตน  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  
           ๓.  ของตนเอง  เปนวัตถุแหงอนาบัติ. 
                                    สกิขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษรุูอยูวากุฎีนี้มีผูอยูกอน  แกลงไปนอนเบียด  ดวยหวัง 
จะใหผูอยูกอนคับแคบใจเขา  ก็จะหลีกไปเอง  ตองปาจิตตีย. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  ถาวิหารน้ันเปนของสงฆ  และมีภิกษุแกกวาหรือภิกษุไข 
เขามาอยูกอน  เขาไปอยูแทรกแซงในอุปจาร  คือท่ีใกลแหงเตียงก็ดี 
แหงต่ังก็ดี  แหงทางเขาออกก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
           ๒.  ทาํในวิหารของบุคคล  นอกจากของตนเอง  ตองทุกกฏ. 
           ๓.  ทาํในอุปจารแหงวิหารก็ดี  ในท่ีอ่ืนอันไมใชที่อยูเฉพาะ 
ตัว  เชนในอุปฏฐานศาลาก็ดี  ในปะรําท่ีโคนไมก็ดี  ในที่แจงก็ดี  ตอง 
ทุกกฏ. 
                                     ขอยกเวน 
           ทําในวิหารตนเอง  หรือแมในวิหารของสงฆ  หรือมีกิจจําเปน 
เขาไปอาศัย  ไมเปนอาบัติ. 
                                    สกิขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่น  ฉุดคราไลออกจากกุฎีสงฆ  ตอง 
ปาจิตตีย.  
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                            ความมุงหมายแหงสิกขาบท  
           สิกขาบทน้ี  เขาใจวาความจะติดตอมาจากสิกขาบทกอน  ครั้น 
เขาไมหลีกไป  จึงฉุดคราขับไลไปเสีย  แมขนเอาบริขารออก 
ตองทุกกฏ.  
                                        ขอยกเวน  
           ขับสัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกผูประพฤติไมชอบก็ดี  ขับภิกษุผู 
ไมสมควรจะใหอยูก็ดี จากสํานักตน  ไมนับเขาในสิกขาบทน้ี. 
                                      สกิขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษนุั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี  บนเตียงก็ดี  บนต่ังก็ดี อันม ี
เทาไมไดตรึงใหแนน  ซึง่เขาวางไวบนรางรานท่ีเขาเก็บของในกุฎี 
ตองปาจิตตีย. 
                                  ลักษณะเตียงต่ัง 
           เตียงมีหลายชนิด  ชนิดที่กลาวถึงในสิกขาบทน้ี  เขาทําเอาเทา 
เสียบเขาไปในแมแคร  ไมไดตรึงสลัก  เรียกทับศพัทวา  อาหัจจบาท. 
           รานในที่นี้  คือโครงที่ต้ังข้ึนในวิหา  ปกเสาตอมอข้ึนแลว วาง 
รอดข้ึนบนนั้น  สูงพอศีรษะไมกระทบพ้ืน  ถาไมใชปูพ้ืนขางขน  ก็เอา 
เตียงวางลงไป  ใหพ้ืนเตียงคานรอดอยู  ขอเตียงหอยลงไป  ใชอยูได 
ทั้งขางบนขางลาง รานขางบนนั้น  เรียกทับศัพทวา  เวหาสกุฎี. 
                           ความประสงคแหงสิกขาบท 
           ตนบัญญัติแหงสิกขาบทน้ีวา  ภิกษุรูปหน่ึงนั่งบนเตียงนั้นโดยแรง 
เทาเตียงหลุดลงมาถูกศีรษะคนขางลาง  จึงทรงหามไมใหนั่งนอน  
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บนเตียงเชนน้ันอันอยูบนราน.  
           ถาท่ีนัง่ท่ีนอนแข็งแรงพอ  นั่งทับนอนทับไมเปนอาบัติ. 
                                    สกิขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษจุะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุฎี  พึงโบกไดแตเพียง  
๓ ชั้น  ถาโบกเกินกวาน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
                          ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           ในนทิานกลาวไววา  พระฉันนะใหพอกใหโบกวิหารท่ีทําสําเร็จ 
แลวบอย ๆ  เขา  วิหารหนักทานไมไหวก็พังลง  ทานจึงเก็บรวบรวม 
หญาและไม  ไดยังนาขาวเหนียวของพราหมณผูหน่ึงใหเสียหาย  ทรง 
ปรารภเรื่องนี้  จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทน้ีไว. 
                                    สกิขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษรุูอยูวา  น้ํามตัีวสัตว  เอารดหญาหรือดิน  ตองปาจิตตีย. 
                              ลักษณะนํ้าและอาบัติ 
           น้ํามีตัวสัตวนั้น  หมายเอาตัวสัตวเล็ก ๆ  อันอยูในน้ํา  เขน 
ลูกนํ้า. 
           เพราะมีคําวารูอยู อาบัติในสิกขาบทนี้  เปนสจิตตกะ  น้ํามี 
ตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาไมมี  รดลง  ไมเปนอาบัติ.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 85 

                                   โอวาทวรรคท่ี ๓  
           สิกขาบทในวรรคน้ี  ปรารภถึงภิกษุณีทั้งนั้น  สมควรจะทราบ 
ประวัติความเกิดแหงนางภิกษุณีกอน  ซึ่งทานไดกําหนดไวเปน ๓ 
ตอน  คือ :-  
           ตอนท่ี ๑  พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระราชเทวีของพระเจา 
สุทโธทนะพระพุทธบิดา  ทูลขอบวชเปนภิกษุณี  ดวยยอมรับประพฤติ 
ธรรมบางประการ. 
           ตอนท่ี ๒  กลาวถงึก็รัวเต็มที  ไมไดเกี่ยวในทองเรื่อง. 
           ตอนท่ี ๓  กลาวถงึนางสังฆมิตตาราชกุมารี  พระราชบุตรีของ 
พระเจาอโศกมหาราช  ทรงผนวชเปนภิกษุณี  และมาประดิษฐาน 
ภิกษุณีสงฆที่ลังกา. 
           ความจริงท่ีอยูเพียงไร  ยังเปนขอจะพึงสันนิษฐาน.  คราวนี้จัก 
กลาวถึงสิกขาบทตอไป. 
                                           สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษทุี่สงฆไมไดสมมติ  สั่งสอนนางภิกษุณี  ตองปาจิตตีย. 
           เปนธรรมเนียมของภิกษุณี  จะตองรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุก 
กึ่งเดือน  ถาลวงคราว  ตองปาจิตตีย  นี่เปนธรรมประการหนึ่ง  ที่ตรัส 
เอาสัญญาใหพระนางมหาปชาบดีโคตมียอมรับถือ. 
           สิกขาบทอีก ๙  ขอตอไปนี้ความกระจางแลว  ทั้งลวงกาลเวลา 
แลว  แมมีขอท่ีจะพึงกลาวบาง  ก็เกรงจะชักชาดวยไมจําเปนจึงงดเสีย.  
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                                    โภชนวรรคที่ ๔  
           สิกขาบทในวรรคน้ี  ปรารภถึงโภชนะ  คือของฉัน  สมควรจะ 
ทราบโภชนะนั้นใหเขาใจกอน. 
                                   โภชนะ ๕ อยาง  
           ในคัมภีรวิภังคกลาวโภชนะไว ๕ อยาง  คือ :- 
           ๑.  ขาวสุก  ไดแกธัญญชาติทุกชนิดที่หุงสุกแลว เชนขาวเจา. 
           ๒.  กมุมาส  คือขนมสด  มีอันจะบูดเม่ือลวงกาลแลว เชน 
ขนมดวง. 
           ๓.  สตัตุ  คือขนมแหง ที่ไมบูด  เชนขนมท่ีเรียกวาจันอับ. 
           ๔.  ปลา  สงเคราะหเอาหอย  กุง  และสัตวน้ําเหลาอ่ืนที่ใชเปน 
อาการเขาดวย. 
           ๕.  เนื้อ  คือมังสะของสัตวบกและนกท่ีใชเปนอาหาร. 
           สวนผลไมตางชนิด  และเงาตางชนิด  มีเผือกมันเปนตน. 
เรียกวาขาทนียะ  ของขบของเค้ียว  ไมนับเขาในโภชนะ  ชะรอยจะ 
เล็งเห็นวาเปนของใชกัดกินมากอน  แตจัดเปนอาหารเหมือนกัน. 
                                    สกิขาบทท่ี ๑ 
           อาหารในโรงทานท่ีทั่วไปไมนิยมบุคคล  ภกิษุไมเจ็บไข 
ฉันไดแตเฉพาะวันเดียวแลว ตองหยุดเสียในระหวาง ตอไป 
จึงฉันไดอีก  ถาฉันติด ๆ  กันต้ังแต ๒ วันขึ้นไป  ตองปาจิตตีย. 
                                อาหารในโรงทาน 
           คือโภชนะ ๕  อยางใดอยางหน่ึง  ที่เขาจัดไวไมเฉพาะบุคคล  
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และพวก  เชนไมไดเตรียมไวถวายภิกษุจําพวกเดียว  คนเดินทางหรือ  
คนอดอยากก็อาศัยได  อาหารในโรงทานเชนนี้  ภิกษุไมอาพาธ อาจ 
จะออกจากโรงทานน้ันไปได พึงฉันไดเวลาเดียว  ถาฉันเกินกําหนดน้ัน 
ตองปาจิตตีย.  
                                       ขอยกเวน 
           เวนวันแลว  ฉันอีกก็ได  เจาของเขานิมนตแลวอังคาสเอง  ก ็
ฉันได  ถาอาหารน้ันไมไดต้ังใหเปนทานท่ัวไป  ไมนับเขาในสิกขาบทนี้. 
                                     สกิขาบทท่ี ๒ 
           ถาทายกเขามานิมนต  ออกชื่อโภชนะท้ัง ๕ อยาง  ถาไป 
รับของนั้นมา  หรือฉันของน้ัน  พรอมกันต้ังแต ๓ รูปขึ้นไป 
ตองปาจิตตีย  เวนไวแตสมัย  คือ  เปนไขอยางหนึ่ง หนาจีวรกาล 
อยางหนึ่ง  เวลาทําจีวรอยางหนึ่ง  เดินทางไกลอยางหนึ่ง ไปทางเรือ 
อยางหนึ่ง  อยูมากดวยกันบิณฑบาตไมพอฉันอยางหนึ่ง  โภชนะ 
เปนของสมณะอยางหนึ่ง. 
                               ลักษณะแหงอาบัติ 
           เพราะคําวาคณะในท่ีนี้  ทานถอืเอาความวาต้ังแต ๔ รูปข้ึนไป 
ทานจึงแกวา ๒ รูป ๓ รูปฉันดวยกัน  หรือบิณฑบาตมาแลว  ประชุม 
กันฉัน  ไมเปนอาบัติ. 
           ภัตมีชื่อตาง ๆ  มนีิตยภัตเปนตน  ไมเปนอันออกชื่อโภชนะ 
ทานไมจัดวาเปนอาบัติ  ยกโภชนะทั้ง ๕ เสีย  ไมเปนอาบัติทุกประการ. 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี   เปนอจิตตกะ  ถาเปนคณโภชนะ แมเขาใจ  
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ไปวาไมเปน  ก็คงเปนปาจิตตียเหมือนกัน  ไมใชสมัยที่จะพึงไดรับ  
อนุญาต  แมเขาใจไปวาเปนสมัย ก็คงไมพนอาบัติ. 
                                 ลักษณะการฉันหมู  
           การฉันเปนหมูมีทางที่จะเขาใจไดอีกอยางหน่ึง  คือน่ังลอมโภชนะ 
ฉัน เรียกสั้นวาฉันเขาวง  ชื่อวาฉันเปนหมู  ตามธรรมเนียมของ 
พราหมณก็ดี  ของภิกษุก็ดี  เวลาฉันนั่งเรียงเปนแถว  ไมนั่งลอม 
เปนวง บางทีจะหามการฉันเขาวงอยางนี้บางกระมัง. 
                                    สกิขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษรุับนิมนตแหงหนึ่ง  ดวยโภชนะท้ัง ๕  อยางใดอยางหนึ่ง 
แลว  ไมไปฉันในท่ีนิมนตนั้น  ไปฉันเสียในที่อื่น  ตองปาจิตตีย. 
เวนไวแตยกสวนท่ีรับนิมนตไวกอนนั้นใหแกผูอื่นเสีย  หรือหนา 
จีวรกาลและเวลาทําจีวร. 
                                 วิธีรบันิมนต 
           ถาเขาไมไดนิมนตเฉพาะตน  จะตองการเพียงสักวาภิกษุให 
ครบจํานวนเพียงเทาน้ัน  ภิกษุผูเปนภัตตุทเทสกะแจกสวนมาถึงตน 
เชนนี้จะวิกัปใหภิกษุอ่ืนไดอยู  แตถาเขานิมนตเฉพาะตน  จะวิกัป 
ไมชอบ  เวนไวแตจะตกลงกับผูนิมนต. 
           นิมนตรับภิกษาที่เรียกวารับบาตรหรือบิณฑบาต  ไมนับเขาใน 
สิกขาบทน้ี  สิกขาบทนี้   เปนอจิตตกะเหมือนกัน. 
                                 สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษุเขาไปบิณฑบาตในบาน  ทายกเขาเอาขนมมาถวายเปน  
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อันมาก  จะรบัไดเปนอยางมากเพียง ๓ บาตรเทาน้ัน  ถารับให  
เกินกวาน้ัน ตองปาจิตตีย.  ของที่รบัมามากเชนนัน้ ตองแบงให 
ภิกษุอื่น. 
                ขนมท่ีกลาวมาในสิกขาบท ๒ อยาง  คือ   
           ๑.  ขนม  ทานเพงเอาของขันหมาก. 
           ๒.  ขาวสัตตุ  ทานเพงเอาของเปนเสบียงเดินทาง. 
                         ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           รับเอาของเหลาน้ันมากไป  ทาํใหธุระเขาเสีย  จึงทรงพระ 
อนุญาตใหรับอยางมากเพียงเต็ม ๓ บาตร  ออกจากท่ีนั้นแลว  ไมบอก 
แกภิกษุอ่ืนหรือแจกให  เพ่ือจะไดไมเขาไป  ตองทุกกฏ. 
           สิกขาบทน้ี  ทรงบญัญัติไวเพ่ือจะใหรูจักประมาณ  และเพ่ือจะให 
รักษาสกุลไมใหสึกหรอ. 
                                    สกิขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษฉุันคางอยู  มีผูเอาโภชนะท้ัง ๕ อยางใดอยางหนึ่งเขามา 
ประเคน  หามเสียแลว  ลกุจากที่นั่งน้ันแลว  ฉันของเค้ียวของฉัน 
ซึ่งไมเปนเดนภิกษุไข หรอืไมไดทําวินัยกรรม  ตองปาจิตตีย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                           ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           สิกขาบทน้ี  ทรงบญัญัติไว  เพ่ือจะรักษาหนาของทายก. 
                              ลักษณะหามอาหาร ๕ 
           ๑.  กําลังฉันอาหารอยู.  
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           ๒.  เขาเอาโภชนะมาถวายอีก.  
           ๓.  เขาอยูในหัตถบาส. 
           ๔.  เขานอมถวาย.  
           ๕.  ภิกษุหามเสีย. 
                                     ของเปนเดน ๒ 
           ๑.  ภิกษุไขฉันเหลือ  เรียกวาเดินภิกษุไข. 
           ๒.  ของท่ีภิกษุทําใหเปนเดน.  โภชนะชนิดหลังน้ี เปนกัปปยะ 
ควรฉันได. 
                                   ของทําวินัยกรรม 
           ภิกษุรบัประเคนแลว  ฉันบางแลว  ยังไมลุกจากอาสนะ  ยก 
ข้ึนสงใหแกภิกษุผูหามอาหารแลวในหัตถบาส  บอกวาพอแลว  เพราะ 
เปนของแสรงทํา  ดังนี้  ทานจึงเรียกวา  ของทําวินัยกรรม. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           ภิกษุละเมิดในขณะรับ  ตองทุกกฏ.  ขณะกลืน  ตองปาจิตตีย 
ของอ่ืนที่ไมไดใชเปนอาหาร  ไมนับเขาในขอน้ี. 
                                    สกิขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษรุูอยูวา  ภิกษอุื่นหามขาวแลว  [  ตามสิกขาบทหลงั ] 
คิดจะยกโทษเธอ  แกลงเอาของเค้ียวของฉันที่ไมเปนเดนภิกษุไข 
ไปลอใหเธอฉัน  ถาเธอฉันแลว  ตองปาจิตตีย. 
                          ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           เพ่ือจะหามไมใหภิกษุผูมีเจตนาไมดี  แกลงหลอกใหสําคัญผิด  
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อาบัติในสิกขาบทนี้จึงเปนสจิตตกะ  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูสําคัญผิด  
แลวแนะนําใหฉัน. 
                                       สิกขาบทท่ี ๗  
           ภิกษฉุันของเคี้ยวของฉันที่เปนอาหารในเวลาวิกาล  คือต้ังแต 
เท่ียวแลวไปจนถึงวันใหม  ตองปาจิตตีย. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ ในเวลาวิกาล  คือ  ต้ังแตเที่ยง 
วันแลวจนอรุณข้ึน  ภิกษุเขาใจวายังเปนกาลหรือสงสัย  ฉันอาหาร 
คงไมพนปาจิตตีย  กาลิกอ่ืนไมนับเขาในสิกขาบทน้ี  ฉันไดตามกําหนด 
พระพุทธานุญาต. 
                                      สกิขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษฉุันของเคี้ยวของฉันที่เปนอาหาร  ซึ่งรับประเคนไวคางคืน 
ตองปาจิตตีย. 
                                  อาหารท่ีเปนสันนิธิ 
           การส่ังสมน้ัน  เรียกโดยศัพทมคธวา สันนิธิ  ของเค้ียวของฉัน 
อันรับประเคนแลว  กลาวคือ  ถึงมือแลวในวันนี้  เก็บไวลวงคืน เพ่ือ 
จะฉันในวันพรุง  ชื่อวาเปนสันนิธิ  ฉันของน้ัน  เปนปาจิตตีย  ทาน 
ปรับทุกคํากลืน.  อาบัติในสิกขาบทน้ี   เปนอจิตตกะ. 
                                      สกิขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษุไมใชผูอาพาธ  ขอโภชนะอนัประณีต  คือ  ขาวสุก 
ระคนดวยเนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย  ปลา  เนื้อ  
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นมสด  นมสม  ตอคฤหัสถที่ไมใชญาติไมใชปวารณา  เอามาฉนั  
ตองปาจิตตีย. 
                             อาการขอไมเปนอาบัติ 
           ๑.  อาพาธ  เวนของเหลาน้ันไมผาสุก  ขอเขาได.  
           ๒.  เมื่อภิกษุอาพาธ   ขอมาเพ่ือประโยชนตน  ภิกษุไมใชผู 
อาพาธพลายฉันดวยก็ได. 
           ๓.  ภิกษุไมใชผูอาพาธ  ขอตอญาติหรือตอคนปวารณา  เพ่ือ 
ประโยชนตนเอง. 
           ๔.  ขอตอคนอ่ืน  เพ่ือประโยชนแกภิกษุผูอาพาธได  และอาบัติ 
ในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะเหมือนกัน. 
                                   สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษกุลืนกินอาหารท่ียังไมมีผูให คือ  ยังไมไดรับประเคน 
ใหลวงทวารปากเขาไป  ตองปาจิตตีย เวนไวแตน้ําและไมสีฟน. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :- 
                                       อาหาร 
           อาหาร  หมายเอาของท่ีจะพึงกลืนกินทั่วไป. 
                                          น้ํา 
           น้ําโดยปกติ  ไมใชอาหารท่ีเปนของเหลว  เชนน้ําแกงหรือ 
น้ําออย. 
                                     ไมชําระฟน 
           ไมชําระฟน  พึงเขาใจวา  ไมใชของจะพึงกลืน.  
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              องคแหงการประเคน  
           ๑.  ของไมใหญโตหรือหนักเกินไป  พอคนปานกลางยกไดคน 
เดียว. 
           ๒.  ผูประเคนเขามาอยูในหัตถบาส.  
           ๓.  เขานอมเขามา. 
           ๔.  กริิยาท่ีนอมเขามาใหนั้น  ดวยการก็ได  ดวยของเนื่องดวย 
การก็ได  ดวยโยนใหก็ได. 
           ๕.  ภิกษุรับดวยกายก็ได  ดวยของเนื่องดวยกายก็ได. 
              ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะเหมือนกัน  ภิกษุบวชใหม 
เผลอฉันของท่ีไมไดรับประเคน  คงไมพนจากปาจิตตีย. 
              เหตุยกเวน 
           เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  เชนงูกัด  กปัปยการกไมมี  ถือเอายามหา- 
วิกัฏ ๔ อยาง  คือ  มูตร  คูถ  เถา  ดิน  ฉันได  ไมเปนอาบัติ. 
           ในอรรถกถากลาววา  ภิกษุจะตัดไมเผาทําเถา  หรือจะขุดปฐพี 
เพ่ือจะเอาดินก็ได  ไมเปนปาจิตตีย  เพราะโทษตัดไมและขุดดิน.  
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                                      อเจลวรรคที่ ๕  
                                       สิกขาบทท่ี ๑  
           ภิกษใุหของเค้ียวของฉันแกนักบวชนอกศาสนา  ดวยมอื 
ของตน  ตองปาจิตตีย.  
                                 นักบวชนอกศาสนา 
           ๑.  อเจลก                คือ  ชีเปลอืย. 
           ๒.  ปริพาชก                 "     นักบวชผูชาย 
           ๓.  ปริพาชิกา                 "     นกับวชผูหญิง. 
                           ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           ทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี  เพ่ือไมใหเขาหม่ินได  เพราะภิกษุใหของ 
เค้ียวของกินดวยมือของตน  ชื่อวา  วางตัวเปนอนุปสัมบันแกนักบวช 
เหลาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  สั่งให ๆ  ก็ดี  วางใหก็ดี  ใหของอยางอ่ืน 
นอกจากของอันจะพึงกลืนกินก็ดี  ทานวาไมเปนอาบัติ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษชุวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบิณฑบาตดวยกัน  หวังจะประพฤติ 
อนาจาร  ไลเธอกลับมาเสยี  ตองปาจิตตีย. 
                               เหตุไมเปนอาบัติ 
           มีเหตุอ่ืน  นอกจากจะปดบังความชั่วเสียหายสวนตัว  เชนบาตร 
ของภิกษุเต็มแลว บอกใหกลับมากอน  ไมเปนอาบัติ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษสุําเร็จการนั่งแทรกแซงในสกุลท่ีเขาทําลังบริโภคอาหารอยู 
ตองปาจิตตีย. 
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                             ความมุงหมายแหงสิกขาบท  
           การเขาไปหาสกุลที่เขากําลังบริโภคอาหารอยูเปนการเสียมารยาท 
จึงบัญญัติสิกขาบทน้ี  เพ่ือกันความเสียหายเชนนั้น. 
                                        สิกขาบทท่ี ๔  
           ภิกษนุั่งในหองกบัผูหญิง  ไมมีผูชายอยูเปนเพ่ือน  ตอง 
ปาจิตตีย. 
                                     กริิยาน่ังในท่ีลับ 
           กิริยาที่นั่งน้ัน  หมายเอากิริยาที่นอนดวย  แตไมหมายเอง 
กิริยาที่ยืนและเดิน  ที่ลับ  หมายเอานั่งในที่ลับตา  เพราะไมมีคําวา 
ตัวตอตัว  จึงถือกันมาวา  ถาน่ังในหองเรือนกับหญิงมากคน  ตอง 
มีชายผูรูเดียงสาอยูดวย  หญิงแมมากคุมอาบัติไมได  สิกขาบทน้ี 
เทียบกันไดกับอนิยตสิกขาบทที่ ๑  ซึ่งคําวาตัวตอตัว. 
                                      สกิขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษนุั่งในท่ีแจงกับหญิงสองตอสอง  ตองปาจิตตีย. 
                                  กริิยาน่ังในท่ีแจง 
           ที่แจง  หมายเอาที่ลับหู  เทียบกันไดกับอนิยตสิกขาบทท่ี ๒ 
เพราะมีคําวา  ตัวตอตัว  จึงนําความเขาใจวา ถาน่ังกลางแจงกับ 
หญิงหลายคน  หญิงเหลาน้ันคุมอาบัติได. 
                                     สกิขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษรุับนิมนตดวยโภชนะท้ัง ๕ แลว  จะไปในท่ีอื่นจาก 
ที่นิมนตนั้น  ในเวลากอนฉันก็ดี  ฉันกลับมาแลวก็ดี  ตอง  
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ลาภิกษุที่มีอยูในวัดกอน  จึงจะไปได  ถาลากอนเท่ียวไป  ตอง  
ปาจิตตีย.  เวนไวแตสมัย  คือ จีวรกาลและเวลาทําจีวร. 
                             ความมุงหมายแหงสิกขาบท  
           ๑.  ภิกษุรับนิมนตฉันไวหามไมใหเที่ยวไปในท่ีอ่ืนในเวลากอนฉัน 
คือ เมื่อจะไปฉัน หามไมใหเชือนไปในท่ีอ่ืนกอน เพ่ือจะกันไมใหไป 
ลาหรือตามตัวไปพบ. 
           ๒.  การหามไมใหเที่ยวไปท่ีอ่ืนภายหลังแตฉันแลวน้ัน  คือ  กลับ 
จากบานที่นิมนตแลว  ไมใหถือเอาโอกาสท่ีรับนิมนตนั้นเลยไปเที่ยว 
ที่อ่ืนตอไป.  แตเมื่อมีกิจจําเปนจะตองทําใน ๒ อยางนั้น  อยางใด 
อยางหน่ึง  จึงจะใหบอกลาภิกษุไวเปนหลักฐาน. 
           ๓.  ไปสูที่อาศัยภิกษุณี  ไปสูทีอ่ยูเดียรถีย  ไมเปนอาบัติ 
แตในเรื่องเชนนี้ทําใหเสียผล  ทานเคยปรับเปนอาบัติทุกกฏ. แวะ 
เรือนอันอยูตาทางเม่ือขากลับ  นับวาไมไดเลยเท่ียวไป  ทาน 
อนุญาต  แตถามีภิกษุตองบอกลา  เพราะมีสิกขาบทอ่ืนอันบังคับให 
ทําเชนนั้น. 
                                      สกิขาบทท่ี ๗ 
           ถาเขาปวารณาดวยปจจัย ๔ เพียง ๔ เดือน  พึงขอเขาได 
เพียงกําหนดน้ันเทาน้ัน ถาขอใหเกินกาํหนดนั้นไป ตองปาจิตตีย 
เวนไวแตเขาปวารณาอีก  หรือปวารณาเปนนิตย. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดังน้ี :-  
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                                       ปจจัย ๔  
           คําวาปจจัยในที่นี้  ไดแกเภสัช  เรียกวาคิลานปจจัย  แตควร 
หมายถึงปจจัยอันเปนสาธารณะ  ไดแกจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และเภสัช.  
                                     คนปวารณา 
           คนปวารณาน้ัน  แสดงโดยนัยอันกลาวไวในคัมภีรวิภังคมี ๔ คือ :- 
           ๑.  ปวารณากําหนดปจจัย. 
           ๒.  ปวารณากําหนดกาล. 
           ๓.  ปวารณากําหนดท้ัง ๒ อยาง. 
           ๔.  ปวารณาไมกําหนดท้ัง ๒ อยาง. 
                              กําหนดกาลปวารณา 
           ถาเขาปวารณาซ้ําอีก  ขอไดเพียงคราละ ๔ เดือน  ถาเขา 
ปวารณาเปนนิตย  ขอไดเสมอไป. 
                                   สิกขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษุไปดูกระบวนทัพ  ซึ่งเขายกไปเพื่อจะรบกัน  ตอง 
ปาจิตตีย  เวนไวแตมีเหตุ. 
                        เหตุที่ยกเวนและไมเปนอาบัติ 
           ๑.  ญาติของภิกษุเปนไข เขาขอพบก็ไปได  แมจะปรารภเหตุอ่ืน 
อันเปนกิจท่ีควรก็ไปได. 
           ๒.  กระบวนทัพยกมาทางอาราม  หรือเดินสวนทางไปพบแลเห็น 
ไมเปนอาบัติ.  
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           ๓.  มอัีนเตรายเกิดข้ึน  เชนถูกจับไปเปนเชลย.  
                                     สกิขาบทท่ี ๙ 
           ถาเหตุที่จะตองไปมีอยู  พึงไปอยูในกองทัพไดเพียง ๓ วัน 
ถาอยูใหเกินกําหนดนั้นไป  ตองปาจิตตีย.  
                                      วิธีนับวัน 
           วิธีนับวันนั้น  กําหนดเวลาพระอาทิตยตก  ปรับเปนอาบัติใน 
วันที่ ๔  ตอเมื่อตะวันตกแลว  ถาอยูเพียง ๓ วันแลวกลับเสีย  ภายหลัง 
ไปอยูไดอีก. 
                                    เหตุยกเวน 
           มีเหตุจําเปน  เชนเจ็บอยูในกองทัพ  หรือกองทัพถูกขาศึกลอม 
และมีเหตุขัดขวางอยางอ่ืน ๆ  อีก  อยูเกินกวากําหนดน้ันได. 
                                 สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ในเวลาท่ีอยูในกองทัพตามกําหนดนั้น  ถาไปดูเขารบกันก็ดี 
หรือไปดูเขาตรวจพลก็ดี  ดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดี  ดูหมูเสนาท่ีจัด 
เปนกระบวนแลวก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
                       ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           เนื้อความเหมือนสิกขาบทกอน  ตางแตสิกขาบทนี้  หามใน 
ระหวางท่ีอยูในกระบวนทัพ  มิใหไปดูเขาจัดทําตามยุทธวิธี.  
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                                  สุราปานวรรคท่ี ๖  
                                     สกิขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษด่ืุมนํ้าเมา  ตองปาจิตตีย.  
                                   ลักษณะนํ้าเมา 
           ๑.  เมรัย  ไดแกน้ําอันมีรสหวานทุกอยางที่เปนเอง   เชนน้ําตาล 
สด  แตเมื่อลวงเวลาแลว  รสหวานน้ันกลายเปนรสเมา. 
           ๒.  สรุา  ไดแกเมรยัที่เขากล่ันสกัด  เพ่ือใหรสเมาแรงข้ึน. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  เพราะไมมีคําบงเจตนา  ไม 
เหมือนสิกขาบทของสามเณรและของคฤหัสถ. 
                                      ขอยกเวน 
           ๑.  ของอันมิใชน้ําเมา  แตมีสี  กลิ่น  รส  ดจุนํ้าเมา  เชนยาดอง 
บางอยาง ไมเปนวัตถุแหงอาบัติ. 
           ๒.  น้าํเมาท่ีเจือในแกงในเนื้อหรือในของอ่ืน เพ่ือชูรสหรือกัน 
เสีย  ไมถึงกบัเปนเหตุเมา  ชื่อวาเปนอัพโพหาริก  ฉันหรือด่ืมของ 
เชนนั้นไมเปนอาบัติ. 
                                  สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษจุี้ภิกษุ  ตองปาจิตตีย. 
                              วัตถุแหงอาบัติ ๒ 
           ๑.  ภิกษุ  เปนวัตถแุหงปาจิตตีย. 
           ๒.  อนุปสัมบัน  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  
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                                         สิกขาบทท่ี ๓  
           ภิกษวุายนํ้าเลน ตองปาจิตตีย. 
                                       วัตถุแหงอาบัติ  
           ๑.  น้าํลึกพอที่จะดําไดมิดตัวหรือลึกพอที่จะวายไดสะดวก  เปน 
วัตถุแหงปาจิตตีย. 
           ๒.  เลนอยางอ่ืน  เชนเอามือวักน้ําเปนตน  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           ๓.  น้าํต้ืนไมถึงกําหนดท่ีเปนวัตถุแหงปาจิตตียก็ดี  น้ําในภาชนะ 
ก็ดี  เปนวัตถแุหงทุกกฏ. 
                                        สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษแุสดงความไมเอื้อเฟอในวินัย  ตอปาจิตตีย. 
                                     ความไมเอื้อเฟอ 
           ๑.  ไมเอ้ือเฟอในบุคคล คือผูกลาวสั่งสอนตักเตือน. 
           ๒.  ไมเอ้ือเฟอในธรรม  คือบัญญัติและธรรมอันมิใชบญัญัติ. 
                              ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           เพ่ือจะหามไมใหภิกษุเปนผูดื้อดึง  ไดรับคําแนะนําหรือตักเตือน 
แลว   ใหแสดงความเอ้ือเฟอและถือเอาแตการท่ีถูกเปนประมาณ ไม 
ใหดูถูกบุคคลผูพูดหรือขอท่ียกข้ึนพูด.                
                                       สิกขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษหุลอนภิกษใุหกลัวผี  ตองปาจิตตีย. 
                                       กิริยาหลอน 
           กิริยาวาหลอนน้ัน  คือพูดก็ดี แสดงอาการอยางอ่ืนก็ดี  ให  
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ตกใจกลัวผีหรือพูดขูใหตกใจกลัวโจร  กลัวสัตวราย  ผูถูกหลอนจะ  
ตกใจหรือไมตกใจ  ไมเปนประมาณ. 
                                ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  อุปสัมบัน  ตองปาจิตตีย.  
           ๒.  อนุปสัมบัน ตองทุกกฏ. 
           ๓.  ไมมุงใหตกใจ  ไมเปนอาบัติ. 
                  สกิขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษุไมเปนไข  ติดไฟใหเปนเปลวเองก็ดี  ใชใหผูอื่น 
ติดก็ดี  เพ่ือจะผิง ตองปาจิตตีย  ติดเพ่ือเหตุอื่น  ไมเปน 
อาบัติ 
                          ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           การหามผิงไฟในสิกขาบทน้ี  เพ่ือจะกันไฟไหมกุฎีที่ทําดวยไม 
และมุงดวยหญา  การผิงไฟในท่ีทําไวสําหรับผิง ซึ่งเรียกวาเรือนไฟ 
หางจากอันตรายเชนนั้น  ทรงอนุญาต  ภิกษุผูอาพาธเวนการผิงไฟ 
แลวอยูไมผาสุก  หรือติดเพ่ือกิจอยางอ่ืนจําเปนแท  จึงไดรับยกเวน. 
                                  สิกขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษอุยูในมัชฌิมประเทศ  คือจังหวัดกลางแหงประเทศ 
อินเดีย  ๑๕  วันจึงอาบน้ําไดหนหน่ึง  ถายังไมถึง ๑๕ วันอาบนํ้า 
ตองปาจิตตีย  เวนไวแตมีเหตุจําเปน.  ในปจจันตประเทศ  เชน 
ประเทศเรา  อาบนํ้าไดเปนนิตยไมเปนอาบัติ.  
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                            ความมุงหมายแหงสิกขาบท  
           สิกขาบทน้ี  ทานวาเปนประเทศบัญญัติ  คือทรงต้ังไวเฉพาะใน 
มัธยมประเทศ  จังหวัดกลางแหงชมพูทวีป.  สกิขาบทน้ี  ทรงบญัญัติ 
เฉพาะประเทศท่ีอัตคัดน้ํา เฉพาะกาลท่ีกันดารนํ้า  เชนในประเทศ  
ดอน ในคราวฤดูแลง. 
                                     สกิขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษุไดจีวรใหม ตองพินทุดวยสี  ๓ อยาง  คือ เขียวคราม 
โคลน  ดําคล้ํา  อยางใดอยางหนึ่งกอน จึงนุงหมได  ถาไมทําพินทุ 
กอนแลวนุงหม  ตองปาจิตตีย. 
                           ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           สิกขาบทน้ี  ทรงบญัญัติใหทําเครื่องหมาย  เพ่ือจะใหจําไดวาของ 
ตน  แตในสกิขาบทเอง  เพงความทําใหเสียสี  อนุโลมตามลูขปฏิบัติ 
คือประพฤติปอน  ใชของเศราหมอง. 
           เรื่องนี้ ในสมัยนีถ้ือเปนพิธีเสียแลว  จึงไมมีใครนึก  นอกจาก 
ทําจุดเปนวงกลมใหญเทาแววตานกยูง  เล็กเทาหลังตัวเรือด  เรียกวา 
ทําพินทุกัปปะ. 
           ภิกษุไดจีวรใหม  ตองทําเครื่องหมายกอน จึงนุงหมได  เมื่อ 
ทําไวแลวรอยหายสูญไป  ไมตองทําใหม  เอาผาอ่ืนเย็บติดกับจีวร 
ที่ทําเครื่องหมายแลว  ไมตองพินทุผาใหม. 
                                      สกิขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษวุิกัปจีวรแกภิกษุก็ดี  ภิกษุณีก็ดี  นางสิกขมานากดี็  
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สามเณรก็ดี  สามเณรีก็ดี ผูรับยังไมไดถอน  นุงหมจีวรนั้น ตอง  
ปาจิตตีย.  
                                     ลกัษณะวิกัป 
           วิกัปนั้น  โดยความก็คือทําใหเปนของ ๒ เจาของ  มี ๒ 
คือ  :- 
           ๑.  วิกัปตอหนา. 
           ๒.  วิกัปลับหลัง. 
           วิกัปทั้ง ๒  อยางนี้  มีอธิบายอยูในวินัยมุขแลว  พึงดูใน 
ที่นั้น  แมการถอนก็เชนเดียวกัน. 
                                       มติเรื่องวิกัป 
           ๑.  จีวรที่ถอนวิกปัแลว  กลับเปนอติเรกจีวรไปใหมถึง ๑๐ วัน 
ตองวิกัปอีกเสมอไป. 
           ๒.  จีวรที่ถอนวิกปัแลว  คงเปนวิกัปปตจีวรอยูนั่นเอง  ถือวิกัป 
หนเดียวแลวก็เปนแลวกัน  ไมตองวิกัปซ้ํา. 
           ทั้ง ๒ มตินี้  คงใชกันอยูในบางอาราม  สุดแตความนิยมนั่นๆ 
จะพึงปฏิบัติ. 
                                       สิกขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษซุอนบริขาร  คือ  บาตร  จีวร  ผาปูนั่ง  กลองเขม็ 
ประคดเอง  สิ่งใดสิ่งหนึ่งของภิกษุอื่น  ดวยคิดวาจะลอเลน  ตอง 
ปาจิตตีย.  
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                                ลักษณะแหงอาบัติ  
           ซอนบริขารอ่ืน หรือซอนของอนุปสัมบัน  เปนทุกกฎ  ไมได 
หมายจะลอเลน  เห็นของวางไวไมดี  ชวยเก็บไวให  ไมเปนอาบัติ.   
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                                         สัปปาณวรรคท่ี ๗  
                                            สิกขาบทท่ี ๑  
           ภิกษแุกลงฆาสัตวดิรัจฉาน  ตองปาจิตตีย. 
                                          สัตวดิรัจฉาน 
           ในทีน่ี้หมายเอาสัตวดิรัจฉานชนิดใหญเลก็  เปนวัตถุแหงอาบัติ 
ปาจิตตียเสมอกันหมด. 
                                          สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษรุูอยูวา  น้ํามตัีวสัตว  บริโภคนํ้าน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
                                          กริิยาบริโภค 
           ดื่มกนิก็ดี  ตักอาบก็ดี  ใชสอยอยางอ่ืนก็ดี  นับวาบริโภค 
ทั้งน้ัน. 
                                          สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษรุูอยูวา  อธกิรณนี้สงฆทําแลวโดยชอบ  เลิกถอนเสยีกลับ 
ทําใหม  ตองปาจิตตีย. 
                                            อธิกรณ 
           เรื่องที่เกิดข้ึนแลว  จะตองจัดตองทํา  เรียกวาอธิกรณความ 
พิสดารพึงดูในกัณฑที่ ๙  อธิกรณสมถะนั้นเถิด. 
                                   การทําท่ีไมเปนอาบัติ 
           ภิกษุที่มีเจตนาดี  เขาใจวากรรมที่ทําน้ันไมเปนธรรม  เลิกถอน 
กลับทําใหม ไมเปนอาบัติ.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 106 

                                       สิกขาบทท่ี ๔  
           ภิกษรุูอยู  แกลงปกปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่น  ตอง 
ปาจิตตีย.  
                                    อาบัติชั่วหยาบ 
           อาบัติชั่วหยาบน้ัน ในคัมภีรวิภังคแกวา  ไดแกปาราชิก ๔ 
และสังฆาทิเสส ๑๓  แตในอรรถกถาวา  ไดแกสังฆาทิเสสอยางเดียว. 
                              การทําท่ีไมเปนอาบัติ 
           ไมต้ังใจจะปด  แตไมมีเหตุก็ไมไดบอกผูใดผูหน่ึง  ไมเปน 
อาบัติ. 
           ถาคิดเห็นวา  บอกไปผลจะรายกวาน่ิงเสีย  แลวไมบอก  ใน 
คัมภีรวิภังคทานอนุญาต  เมื่อเพงถึงเจตนา  ก็หวังจะปองกันผลรายกวา 
ตางหาก  ไมจัดวาปด. 
                                       สิกขาบทท่ี ๕ 
           ภิกษรุูอยู  เปนอุปชฌายะอุปสมบทกุลบุตร ผูมีอายุหยอน 
กวา ๒๐ ป  ตองปาจิตตีย. 
                                     วิธีปรับอาบัติ 
           ภิกษุทั้งหลายรูอยู  เขาประชุมสงฆ  ยังบุคคลผูมีอายุหยอน 
กวา ๒๐ ป  ใหอุปสมบท อุปชฌายะตองอาบัติปาจิตตีย  ภิกษุนอก 
จากน้ันตองทุกกฎ  บุคคลผูอุปสมบทนั้นไมเปนภิกษุ  ตองถือวาเปน 
สามเณรตามเดิม  การนับอายุตองนับเดือนปบริบูรณ.  
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                                          สิกขาบทท่ี ๖  
           ภิกษรุูอยู  ชวนพอคาผูซอนภาษีเดินทางดวยกัน  แมสิน้ระยะ 
บานหน่ึง  ตองปาจิตตีย.  
                                  กริิยาอ่ืนนอกจากการชวน 
           ในคัมภีรวิภังคแกวาหมายถึงโจร  ผูทําโจรกรรมมาหยก ๆ  ก็ด ี
หรือไมไดทําดังน้ันก็ดี  เดินทางรวมกัน  ไมพนโทษอันจะพึงมี. 
                                      กาํหนดระยะทาง 
           ระยะบางหน่ึงน้ัน  กําหนดชั่วไกบินถึง  แตในที่คนอยูคับค่ัง 
นาจะตองกําหนดตามเครื่องกําหนด  ที่มีอยูโดยปกติอยางใดอยางหน่ึง 
เชนกําหนดเอาตามเจาของเปนตน  ในปาหาบานมิได  กําหนดกึ่ง 
โยชนเปนเขต. 
                                        สิกขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษชุวนหญิงเดินทางดวยกัน  แมสิ้นระยะบานหน่ึง  ตอง 
ปาจิตตีย. 
                                     ลกัษณะของหญิง 
           หญิงในท่ีนี้ ทานแกวาหญิงมนุษยผูรูเดียงสา และอาบัติใน 
สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ. 
                                         สิกขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษกุลาวคัดคานธรรมเทศนาของพระพุทธเจา  ภิกษุอืน่หาม 
ไมฟง  สงฆสวดประกาศขอความน้ันจบ ตองปาจิตตีย.  
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                             วิธีหามและสวดประกาศ  
           หากจะมีภิกษุอวดดี  คัดคานพระธรรมเทศนา  คือพระธรรม  
วินัยวาไมถูก  อันเปนเหตุเกิดแกงแยงข้ึนในหมู  เปนหนาที่ของภิกษุ 
ทั้งหลายจะตองหามปราม  เพ่ือละการนั้นเสีย.  ทานใหทําโดยละมอม 
ละไมกอน  คือวากลาวแนะนําตักเตือน  ถายังถือรั้นอยู  ใหสงฆสวด 
ประกาศหามดวยอาณาสงฆ  ถาไมฟง  ใหเลิกจากการเขาสมาคม 
เรียกวา   " อุกฺขิตฺตโก "   ถาเธอกลับทําดีใหม  สงฆ สวดประกาศระงับ 
โทษใหเขาสมาคมอีกได. 
                                       สิกขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษคุบภิกษุเชนนั้น  คือรวมกินก็ดี  รวมอุโบสถสังฆกรรม 
ก็ดี  รวมนอนก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
                                        กิริยาคบ 
           สิกขาบทน้ีเน่ืองมาแตสิกขาบทกอน  และหามคบภิกษุเชนนั้น 
ดวยสิกขาบทนี้. 
                                     อาการคบมี ๓ 
           ๑.  รวมกิน คือรับอามิส  เรียกอามิสสมโภค  ๑  เรยีนธรรม 
เรียกธรรมสมโภค ๑. 
           ๒.  รวมอุโบสถ  ปวารณา  และสังฆกรรม  ซึ่งเรียกวาอยู 
รวม. 
           ๓. รวมนอน  คือเหยียดกายรวมกันในที่มีลงัคาเดียวกัน.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 109 

                                 สิกขาบทท่ี ๑๐  
           ภิกษุเกลี้ยกลอมสามเณรที่ภิกษุอื่นใหฉิบหายแลว  เพราะโทษ 
ที่กลาวคัดคานธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ใหเปนผูอุปฏฐากก็ดี 
รวมนอนก็ดี  รวมกันก็ดี ตองปาจิตตีย.  
                                  กริิยาทํานาสนะ 
           ถาสมณุทเทส  คือสามเณรกลาวคัดคานพระธรรมวินัยอยาง 
นั้น  ภิกษุทั้งหลายหามปรามไมฟง  จุสวดประกาศจกจากสมาคม 
เหมือนอยางทํากับภิกษุไมได  จึงมีพุทธานุญาตใหนาสนะ  คือให 
ฉิบหายเสีย  และหามไมใหภิกษุเอามาเลี้ยงไว  ปรบัโทษแกผูฝาฝน 
เปนปาจิตตีย.  
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                                สหธรรมิกวรรคที่ ๘  
                                    สกิขาบทท่ี ๑  
           ภิกษปุระพฤติอนาจาร  ภิกษุอืน่ตักเตือน  พูดผัดเพ้ียนวา 
ยังไมไดถามทานผูรูกอน ขาพเจาจักไมศึกษาในสกิขาบทนี้  ตอง 
ปาจิตตีย.  ธรรมดาภิกษผูุศึกษา  ยังไมรูสิ่งใด  ควรจะรูสิ่งน้ัน 
ควรไตถามไลเลียงทานผูรู. 
                                  วัตถุแหงอาบัติ 
           พระบัญญัติและผูวากลาวเปนอุปสัมบันประกอบกัน  เปนวัตถุ 
แหงปาจิตตีย.  ธรรมอันมใิชพระบัญญติัก็ดี อนุปสัมบันก็ดี เปน 
วัตถุแหงทุกกฏ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษอุื่นทองปาติโมกขอยู  ภิกษุแกลงพูดใหเธอคลายอุตสาหะ 
ตองปาจิตตีย. 
                                     เหตุยกเวน 
           ไมปรารภจะแกลง  แตพูดตามเหตุที่ปรารภถึง  ไมเปนอาบัติ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษตุองอาบัติแลวแกลงพูดวา  ขาพเจาเพ่ิงรูเด๋ียวน้ีเองวา 
ขอนี้มาในพระปาติโมกข  ถาภิกษุอื่นรูอยูวา  เธอเคยรูมากอน 
แลว แตแกลงพูดกันเขาวา  พึงสวดประกาศความขอนั้น  เมื่อสงฆ 
สวดประกาศแลว แกลงทําไมรูอีก  ตองปาจิตตีย. 
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                                  โมหาโรปนกรรม  
           ภิกษุตองอาบัติตามวัตถุที่ทําแลว  จะพนดวยอํานาจไขสือ 
ไมได  ภิกษุผูรูเทาทันพึงสวดประกาศความขอน้ัน  ยกโทษเธอเพิ่ม  
ข้ึนอีก  ต้ังแตสวดประกาศแลวไป  ยงัขืนทําไขสือยูอีก  ตอง 
ปาจิตตีย.  กริิยาสวดประกาศยกโทษวาแสรงทําหลงดังน้ี  เรียกโมหา- 
โรปนกรรม. 
           ยังไมเคยฟงปาติโมกขพิสดารเลยก็ดี  หรือเคยฟงพิสดารแตไม 
ถึง ๒-๓  คราวก็ดี หรือไมปรารถนาจะแสรงทําหลง  ไมใชผูที่สงฆจะ 
พึงหลงโมหาโรปนกรรม. 
                                        สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษุโกรธใหประหารแกภิกษอุื่น  ตองปาจิตตีย. 
                                       กิริยาประหาร 
           การใหประหารน้ัน ใหดวยกาย  ดวยของเนื่องดวยกาย  หรือ 
ดวยของที่โยนไป  จัดวาใหประหารท้ังน้ัน. 
                                      วัตถุแหงอาบัติ 
           ๑.  ภิกษุ  เปนวัตถแุหงปาจิตตีย. 
           ๒.  อนุปสัมบัน  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           ๓.  สตัวดิรัจฉาน  ก็เปนวัตถุแหงทุกกฎดุจกัน. 
                                    ลกัษณะแหงอาบัติ 
           อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสาณัตติกะ  คือใชผูอ่ืนใหตีเขา ก็สําเร็จ 
เปนประหารเหมือนกัน  ทานจึงควรเทียบดวยอทินนาทานสิกขาบท.  
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                                    สกิขาบทท่ี ๕  
           ภิกษุโกรธ  เง้ือมือดุจใหประหารแกภิกษุอื่น  ตอง  
ปาจิตตีย. 
                                  กริิยาใหประหาร 
           ไดแกกิริยาที่เพียงเง้ือมือทําทาด่ังจะใหประหารเทานั้น  ก็ตอง 
ปาจิตตียเหมือนกัน. 
                                 ลักษณะแหงอาบัติ 
           ๑.  กริิยาท่ีเปนไปโดยปกติ  จะเปนอนาณัตติกะไดอยู  เพราะ 
การเง้ือมือเปนไปดวยกําลังโกรธ  มีปกติจะตองทําเอง. 
           ๒.  ในคัมภีรวิภังคแกวา  ถูกคนอ่ืนเขามาเบียดเบียนปรารถนา 
จะพน  ใหประหารก็ดี  [ สิกขาบทท่ี ๓ ]  เงือดเง้ือมือก็ดี  ไมเปน 
อาบัติ  กิริยานี้เรียกในบัดนี้วา ตอสูเพ่ือจะปองกันตัว. 
                                       สิกขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษุโจทฟองภิกษุอื่นดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล  ตอง 
ปาจิตตีย. 
                                   ลักษณะแหงอาบัติ 
           การโจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลนี้  อนุโลมตามโจทอาบัติ 
ปาราชิก  นาจะปรับดวยอาบัติถุลลัจจัย    แตเพราะมีสิกขาบทน้ีจึงตอง 
ปรับดวยปาจิตตีย. 
                                        สิกขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษแุกลงกอความรําคาญใหเกิดแกภิกษุอืน่  ตองปาจิตตีย.  
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                                  ลักษณะแหงอาบัติ  
           ภิกษุผูไมต้ังอยูในสังวร  มุงแตความสนุก  ไมนึกถึงความทุกข 
ของเพ่ือนกัน  เก็บเอาเรื่องเชนนั้นเขาไปพูดใหฟง  ทานปรับดวยอาบัติ  
ปาจิตตีย.  ไมไดแกลงจะกอความรําคาญ  พูดแนะนําตามเหตุ  เชน 
อุปสมบทเม่ืออายุพอหวุดหวิด  แนะใหทําเสียใหมั่นเปนตน  ไมเปน 
อาบัติ. 
                                       สิกขาบทที่ ๘ 
           เมื่อภกิษุวิวาทกันอยู  ภิกษุไปแอบฟงความเพ่ือจะรูวาเขาวา 
อะไรตนหรือพวกของตน  ตองปาจิตตีย. 
                                เหตุทรงบัญญัติสิกขาบท 
           กิริยาที่แอบฟงความน้ี  โลกถอืวาเปนการเลวทราม  ทีสุ่ดจน 
คนสอดแนมรับจางสืบความลับของคนท้ังหลาย  ถึงตองใชอยู  เขา 
ก็ไมนิยมวาเปนคนดี  ไมมีใครจะไวใจคนเชนนั้น  พระศาสดาทรงเล็ง 
เห็นเหตุเชนนี้แลว  จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี  เพ่ือปองกันไว. 
           ไมไดมุงหมายจะแอบฟง  เผอิญเดินผานไปในทางที่เขานั่งพูด 
กันอยู  และรูวาเปนความงุบงิบ  เขาปดตน  ใหกระแอมหรือไอ 
เพ่ือเขาจะไดรูวาตนผานไปทางนั้น. 
           มีธุระจะจับภิกษุประพฤติอัชฌาจาร แอบผังเธอน่ังพูดกับหญิง 
สองตอสอง  ไมเปนอาบัติ.  
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                                         สิกขาบทท่ี ๙  
           ภิกษใุหฉันทะ  คือความยอมใหทําสังฆกรรมที่เปนธรรมแลว 
ภายหลังกลับติเตียนสงฆผูทํากรรมนั้น   ตองปาจิตตีย 
                                     วิธีทําสังฆกรรม  
           กรรมอันสงฆจะพึงทํา  ตองทําดวยความพรอมเพรียง  ภิกษุ 
อยูในเขตชุมนุมซึ่งเรียกวาสีมา  ยอมมีสิทธิ์เขาประชุมได  ถาเวน 
ภิกษุบางรูปเสีย  หรือไมขอฉันทะของเธอไปทํากิจน้ัน กรรมน้ันใช 
ไมได. 
           สิกขาบทน้ี  กลาวถึงภิกษุใหฉันทะอยางนั้นแลว  ภายหลังรูวา 
สงฆทําไมถูกใจตนและบนวา  ถากรรมน้ันเปนธรรม  ตองปาจิตตีย. 
ถาไมเปนธรรม  บนวาไมเปนอาบัติ. 
                                    สกิขาบทท่ี ๑๐ 
           เมื่อสงฆกําลังประชุมกันตัดสินขอความขอหน่ึง  ภิกษุใดอยู 
ในท่ีประชุมน้ัน  จะหลีกไปในขณะท่ีตัดสินขอนั้นยังไมเสร็จ  ไม 
ใหฉันทะลุกไปเสีย  ตองปาจิตตีย. 
                             ขอยกเวนในการตองอาบัติ 
           เห็นสงฆทํากรรมไมเปนธรรมกด็ี  เห็นวาจะเกิดวิวาทกันข้ึนก็ดี 
หรือมีกิจท่ีจําเปนอยางอ่ืนอีก  หลกีไปเสียไมมีโทษ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๑๑ 
           ภิกษพุรอมกับสงฆใหจีวรเปนบําเหน็จ  แกภิกษุรูปใดรปูหนึ่ง 
แลว  ภายหลังกลับติเตียนภิกษุอื่นวา  ใหเพราะเห็นแกหนากัน 
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ตองปาจิตตีย  
                                    วัตถุแหงอาบัติ 
           ในสกิขาบทกลาวถึงจีวร ทานจึงแกวาใหบริขารอ่ืนแลวบนวา  
ตองทุกกฏ. 
           ในคัมภีรวิภังควา บนวาภิกษุผูไดรับสมมติ  ตองปาจิตตีย  ภิกษุ 
ผูไมไดรับสมมติและอนุปสัมบัน  ตองทุกกฏ. 
                                     สกิขาบทท่ี ๑๒ 
           ภิกษรุูอยู  นอมลาภท่ีทายกเขาต้ังใจจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล 
ตองปาจิตตีย. 
           อธิบายแหงสิกขาบทนี้  พึงทราบตาสิกขาบทท่ี ๑๐  แหงปตต- 
วรรค  ในนสิสัคคิยปาจิตตีย.  
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                                         รตนวรรคที ่๙  
                                          สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษุไมไดรับอนุญาตกอน  เขาไปในหองท่ีพระเจาแผนดิน 
เสด็จอยูกับพระมเหสี  ตองปาจิตตีย.  
                             ความหมายแหงพระเจาแผนดิน 
           ความเปนพระเจาแผนดินอยางเต็มที่ ยอมสําเร็จดวยพิธีสมมติ 
ดวยหลั่งนํ้าบนพระเศียร  หรือดวยใหสรงสนานท่ัวพระองคต้ังแตพระ 
เศียรลงมาอยางใดอยางหน่ึง  เรียกวามุรธาภิเษก. 
           คําวา  รตนะ  บาลแีหงสิกขาบทนี้  หมายเอาพระมเหสีวาเปน 
รตนะ  เพราะพระมเหสีเปนคูควรแกพระราชา  เพราะฉะนั้น การเขา 
หองซ่ึงเรียกกันวาตําหนักเปนที่ผทม  โดยที่สุดแมวงดวยมาน  ตองได 
รับอนุญาตกอน  ถาไมไดรับอนุญาต  ผานหลักรับบานประตู  [ อินท- 
ขีล ]  ตองปาจิตตีย. 
                                            สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษุเห็นเครื่องบรโิภคของคฤหัสถตกอยู  ถือเอาเปนของ 
เก็บไดเองก็ดี  ใหผูอื่นถือเอาก็ดี  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตของ 
นั้นตกอยูในวัด  หรอืในที่อาศัย  ตองเก็บไวใหแกเจาของ  ถาไมเก็บ 
ตองทุกกฏ. 
                                         ศัพทวา  รตนะ 
           รตนะ  ไดแกทองเงินและเพชรพลอย ของท่ีสมมติวาเปน 
รตนะน้ัน  คือไมใชของท่ีเปนตัวรตนะแท  เปนของทําเทียม  เชนของ 
รูปพรรณอันชุบทองเงิน  และเครื่องประดับ  เชนฝงพลอยหุง  หมาย  
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ความตลอดมาถึงเครื่องใชสอยของคนท่ัวไป. 
                                     ลกัษณะแหงอาบัติ  
           ธรรมเนียมบานเมืองในบัดนี้  ผูเก็บของตกไดตองเอาไปมอบแก 
เจาหนาท่ีในกองรักษา  ภิกษุฝาฝนสิกขาบทนี้  ตองปาจิตตีย.  ใน  
อรรถกถากลาววา  ถาของน้ันเปนนิสสัคคิยวัตถุ  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย.  ถาของเชนนั้นตกในวัดที่อยูก็ดี  ในที่พักก็ดี  ไมเก็บไว  หาย 
ไป  ไมเปนความดีงามแกเจาถิ่น  อาจถูกสงสัยวาเอาเสียแลวก็ได  จึงทรง 
อนุญาตใหเก็บไวใหเจาของ. 
                                          สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษุไมบอกลาภิกษุอื่นที่มีอยูในวัดกอน เขาไปในบานใน 
เวลาวิกาล  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตการดวน. 
           ขอความท่ีควรกําหนด  ดั่งน้ี :- 
                                           เวลาวิกาล 
           เวลาวิกาล นาจะหมายเอาเวลาคํ่า  แตในคัมภีรวิภังคแกวา 
ต้ังแตเที่ยงแลวจนถึงอรุณใหม  เหมือนสิกขาบทท่ีหามฉันอาหารใน 
เวลาวิกาล  ในโภชนวรรค. 
                                            การดวน 
           การดวนมีตัวอยางดังทานแสดงไว  เชนภิกษุถูกงูกัด  แมเหตุ 
อยางอ่ืน  เชนภิกษุอาพาธอันจะถึงความส้ินชีวิตไดโดยรวดเรว็  จะ 
รีบเขาไปหายาหรือตามหมอ  หรือเกิดไฟไหมข้ึนขางวัด  จะรีบไปพา 
คนมาชวยระงับ  ก็สงเคราะหเขาในการดวนน้ีได.  
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                                   ขอยกเวนพิเศษ  
           อยูรูปเดียว  ไมมีภิกษุอ่ืนอยูในวัด  ไปได  เขาในเวลาวิกาล 
แตอําลาแลว  หรือเพราะการดวนเชนกลาวมาแลวไมเปนอาบัติ  เดิน  
ไปตามทางอันผานบานไมไดแวะและไปสูอารามอ่ืน  ไมหาม.๑ 

                                     สกิขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษทุํากลองเข็ม ดวยกระดูกก็ดี ดวยงาก็ดี ดวยเขาก็ดี 
ตองปาจิตตีย.  ตองตอยกกลองน้ันเสียกอน จึงแสดงอาบัติตก. 
                                เหตุบัญญัติสิกขาบท 
           ๑.  ภิกษุเกิดเลนกลองเข็มกันข้ึน  เพราะเปนการรบกวนชางกลึง 
ใหเสียประโยชนที่จะพึงได  จึงทรงหาม. 
           ๒.  ธรรมดาภิกษุตองใชของท่ีเศราหมอง  ไมหรูหราจนเกน 
พอดีพองาม. 
                                    เภทนกปาจิตตีย 
           ใหทําเองเปนปาจิตตีย  ตองตอยกลองเข็มนั้นใหแตกเสียกอน 
จึงแสดงอาบัติได  ปาจิตตียชนิดนี้เรียกเภทนกปาจิตตีย  มีสิกขาบท 
เดียวเทาน้ัน. 
                                      อาบัติทุกกฎ 
           ไดกลองเข็มเชนนั้น อันคนอ่ืนทําไวแลวมาใชสอย  ตองทุกกฎ 
ของอ่ืนมีลูกดุมเปนตน  ทานอนุญาต. แตถาทําข้ึนในเวลาที่เลนฮือ 
กัน  อนุโลมตามตนบัญญัติ  คงไมพนจากทุกกฏ. 
 
๑.  จําพรรษาหรือไดรับกฐนิแลว  ไมไดรับยกเวนตามสิกขาบทนี้.  
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                                        สิกขาบทท่ี ๕  
           ภิกษจุะทําเตียงหรือต่ัง  พึงทําใหมีเทาเพียง ๘ นิ้วพระสคุต 
เวนไวแตแมแคร  ถาทําใหเกินกําหนดนี้  ตองปาจิตตีย.  ตอง 
ตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก.  
                                    ลกัษณะเตียงต่ัง 
           เตียงนั้น  เปนของท่ียาวพอนอนได.  ต่ังน้ัน  เปนของท่ีทําส้ัน 
ไมพอจะนอน  ใชเปนที่นั่ง  ตรงกับมา. 
                                      อาบัติทุกกฎ 
           ไดของท่ีเขาทําเกินประมาณไวมา  ใชสอยนัง่นอนทั้งอยางนั้น 
ตองทุกกฏ.  ของอ่ืนมีมา ๔ เหลี่ยมเปนตน  มีเทาสูงกวาประมาณ 
ใชได. 
           ปาจิตตียชนิดนี้  เรยีกเฉทนกปาจิตตีย.  เพราะตองตัดเทาเตียง 
เทาต่ังซ่ึงเกินประมาณน้ันเสียกอน  จึงแสดงอาบัติได. 
                                      สกิขาบทท่ี ๖ 
           ภิกษทุําเตียงหรือต่ังหุมนุน  ตองปาจิตตีย  ตองรื้อเสียกอน 
จึงแสดงอาบัติตก. 
                                    ลกัษณะแหงนุน 
           คําวา  นุนนั้น  หมายเอาของท่ีเปนปุย เกิดจากตนไม  เกิดจาก 
เถาวัลย  แมดอกหญาเลา  แมฝายก็นับเขาในท่ีนี้. 
                                      สกิขาบทท่ี ๗ 
           ภิกษทุําผาปูนั่ง  พึงทําใหไดประมาณ ๆ  นัน้ยาว ๒ คืบ  
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พระสุคต  กวางคืบครึ่ง  ชายคืบ ๑  ถาทําใหเกินกําหนดนี้  
ตองปาจิตตีย. ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดง 
อาบัติตก.  
                                           ผาปูนั่ง 
           ผาปูนั่ง  เรียกชื่อตามบาลีวานิสีทนะ  ทรงอนุญาตเปนบริขาร 
พิเศษ  อธิษฐานไวใชไดผืนหน่ึง  [ ความพิสดารเรื่องผาปูนั่งน้ี  พึงดู 
ในวินัยมุขเลม ๒ กัณฑที่ ๑๒ เรื่องบริขารบริโภค ]  อธิบายท้ังปวง 
พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทท่ี ๕. 
                                        สิกขาบทท่ี ๘ 
           ภิกษทุําผานุงปดแผล พึงทําใหไดประมาณ ๆ  นั้นยาว ๔ 
คืบพระสุคต  กวาง ๒ คืบ  ถาทําใหเกนิกําหนดนี้  ตองปาจิตตีย. 
ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
                                        ผาปดแผล 
           ผาสําหรับปดแผล  [ ฝ ]  นั้น  ทรงอนุญาตเปนบริขารพิเศษ 
อธิษฐานใชไดชั่วคราวอาพาธเปนเม็ดยอด  เชน  ฝดาษ  สุกใส  หิด 
ตะมอย  หรอืเปนพุพอง  อันมีหนอง  มีน้ําเหลืองเปรอะเปอน. 
                                       สิกขาบทท่ี ๙ 
           ภิกษทุําผาอาบน้ําฝน  พึงทําใหไดประมาณ ๆ  นั้นยาว ๖ 
คืบพระสุคต กวาง ๒ คืบครึ่ง  ถาทําใหเกินกําหนดนี้  ตอง 
ปาจิตตีย.  ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
           เรื่องผาอาบน้ําฝน  ทานไดกลาวแลวในสิกขาบทท่ี ๔ แหง  
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ปตตวรรค  อันวาดวยการแสวงหาและทํานุง.  
                                      สกิขาบทท่ี ๑๐ 
           ภิกษทุําจีวรใหเทาจีวรพระสุคตก็ดี  เกินกวาน้ันก็ดี  ตอง 
ปาจิตตีย.  ประมาณจีวรพระสุคตนั้นยาว ๙ คืบพระสุคต  กวาง ๖ 
คืบ  ตองตัดใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก.  
           อนุมานตามสวนน้ี  สําเร็จสันนิษฐานวา  ในครั้งกอนคงใชจีวร 
เล็ก  ขนาดเทาผาหมหนาวชนิดใหญหนอย.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 122 

                               สรุปขอหามในกัณฑนี้  
           ทานปรารถนาจะใหผูศึกษาวินัยหยั่งเห็นอรรถรสโดยถองแท  จะ 
ไดปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนจริง  ๆ  จึงแสดงขอหามในกัณฑนี้  จัดเปน 
หมวดตามความเสียหายหนักเบา  เพ่ือเปนทางสันนิษฐาน  ดั่งนี้ :- 
           ๑.  ขออันทําใหเปนคนเลว  คือกลาวมุสา  กลาวสอเสียด  ดื่ม  
สุราเมรัย โจทดวยสังฆาทิเสสไมมีมูล. 
           ๒.  ขออันแสดงความดุราย คือกลาววาจาเสียดแทงใหเจ็บใจ 
ใหประหาร  เง้ือมือทําอาการดุจเชนนั้น  ฆาสัตวดิรัจฉาน. 
           ๓.  ขออันทําใหเสียหาย  คือประจานความชั่วของกันและกัน 
ปดความชั่วของกันและกัน นั่งในท่ีลบักับหญิงสองตอสอง  นอนรวม 
ในเขตกับหญิง  เดินทางกับพอคาผูซอนเอาของตองหามเขามา  เดิน 
ทางกับหญิง  แอบฟงความของผูอ่ืน  เห็นของตกถือเอาเปนของ 
เก็บได. 
           ๔.  ขออันสอความซุกซน  คือเลนจ้ี   เลนน้าํ  หลอนภิกษุ  ซอน 
ของเพ่ือลอเลน  พูดเยาใหเกิดรําคาญ. 
           ๕.  ขออันทําใหเสียกิริยา คือรบันิมนตฉันไวกอน  แลวไป 
ฉันในที่นิมนตทีหลัง  ไมแบงขนมท่ีเขาถวายมามากแกภิกษุอ่ืน  เขา 
ไปน่ังแทรกแซงในสกุลที่เขากําลังบริโภคอาหาร  รับปวารณาเกิน 
กําหนด  บรโิภคจีวรซึ่งวิกัปไวอันยังไมไดถอน  นอมลาภท่ีเขาจะ 
ถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล ติเตียนภิกษุเจาหนาท่ีผูทํากิจสงฆ  ไมเอ้ือเฟอ 
ในพระวินัย  ใหฉันทะเพ่ือกรรมอันเปนธรรม แลวบนวาเมื่อภายหลัง  
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คุยอธิกรณข้ึนทําใหม  เม่ือสงฆกําลังวินิจฉัยกิจการอยู  ไมใหฉันทะ  
ลุกไปเสีย  พรอมใจกับสงฆใหจีวรแกภิกษุรูหน่ึงแลว  บนวาเมื่อ 
ภายหลัง. 
           ๖.  ขออันสอความสะเพรา  คือเอาเสนาสนะของสงฆไปต้ังใช 
ในที่แจงแลวไมเก็บ  เอาที่นอนปูไวในวิหารของสงฆใหกีดที่  เอานํ้า  
มีตัวสัตวเทรดหญารดดิน  บรโิภคน้ํามีตัวสัตว. 
           ๖.  ขอท่ีลวงแลวใหเสียธรรมเนียมของภิกษุ   คือนอนรวมกับ 
อนุปสัมบัน  ขุดดิน  พรากภูตคาม ฉันคณโภชน  หามโภชนะ  แลว 
กลับฉันอีก  ฉันอาหารในวิกาล  ฉันอาหารเปนสันนิธิ  ฉันของไมไดรับ 
ประเคน  ขอโภชนะอันประณีต  ไมเจ็บและผิงไฟ  นุงหมผาไมไดทํา 
พินทุ  ไมบอกลาเขาบานในวิกาล  ทํากลองเข็มงา ทําเตียงต่ังมีเทา 
สูงกวาประมาณ  ทําเตียงต่ังหุมนุน ทําจีวรและผาบริขารบางอยาง 
ใหลวงประมาณ.  
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                                         กัณฑที่ ๘  
                                      ปาฏิเทสนียะ 
           ศัพทนี้  เปนชื่อของอาบัติ  แปลวาจะพึงแสดงคืน  เปนชื่อของ  
สิกขาบท  แปลวาปรับดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ  มี ๔ สิกขาบท :- 
                                       สิกขาบทท่ี ๑ 
           ภิกษรุับของเคี้ยวของฉันแตมอืนางภิกษุณีผูมิใชญาติดวยมือ 
ของตน  มาบริโภค  ตองปาฏิเทสนียะ. 
                             ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           หามเพียงมิใหเอามือรับของฉันจากนางภิกษุณี  แตถาคนอ่ืนรับ 
มาถวายอีกตอหนึ่ง  ไมเปนอาบัติ. 
           ความประสงค  เพ่ือกันมิใหภิกษุเบียดเบียนนางภิกษุณีผูมีลาภ 
นอย. 
                                       สิกขาบทท่ี ๒ 
           ภิกษฉุันอยูในท่ีนมินต  ถามีนางภิกษุณีมาสั่งทายกใหเอาสิ่งน้ัน 
สิ่งน้ีถวาย  เธอพึงไลนางภิกษุณีนั้นใหถอยออกไปเสีย  ถาไมไล 
ตองปาฏิเทสนียะ. 
                            ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           มีพระพุทธานุญาตใหไลนางภิกษุณี  ผูมาสั่งใหทายกถวายของ 
ในเวลาฉัน  เพราะเปนอาการที่ไมงาม ซึ่งดูประหน่ึงอาการของ 
ชูสาว.  
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           ขณะฉันเปนหมูแมรูปเดียวหาม  ก็คุมอาบัติไดทั้งหมด.  
                                       สิกขาบทท่ี ๓ 
           ภิกษุไมเปนไข  เขาไมไดนิมนต  รับของเค้ียวของฉันในสกุล 
ที่สงฆสมมติวาเปนเสขะ  มาบริโภค  ตองปาฏิเทสนียะ.  
                             ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           หามมิใหรับของเค้ียวของฉัน  ในสกุลที่สงฆสมมติวาเปนเสขะ 
มาบริโภค  เวนไวแต :- 
           ๑.  ถาเขานิมนต. 
           ๒.  อาพาธ. 
           ทั้ง ๒ ขอน้ี  ภิกษุเขาไปรับ  ไมเปนอาบัติ. 
                                       สิกขาบทท่ี ๔ 
           ภิกษอุยูในเสนาสนะปาเปนที่เปลี่ยว ไมเปนไข  รับของ 
เค้ียวของฉัน  ที่ทายกไมไดแจงความใหทราบกอน ดวยมือของตน 
มาบริโภค  ตองปาฏิเทสนียะ. 
                           ความมุงหมายแหงสิกขาบท 
           ภิกษุอยูในเสนาสนะปา  เปนที่นารังเกียจ  มีภัย  รับของเค้ียว 
ของฉันที่ทายกมิไดบอกลวงหนา  ตองอาบัติ. 
           ทั้งน้ีเพ่ือปองกันมิใหภิกษุที่รับของฉันเขามาแลว  ตองถูกโจร 
แยงชิงเอาของที่ทําบุญไปเสีย  ซ้ํายังจะเกิดอันตรายแกภิกษุอีกดวย 
แตถาเขาบอกลวงหนา  กม็ารับได  เพราะเขาจะไดตระเตรียมการ 
ปองกันโจรภัยอันจะพึงเกิดมี. 
 
 
           



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 126 

                                          เสขิยวัตต  
           ศัพทนี้  เปนชื่อของธรรมท่ีไดแกวัตต  หรอืธรรมเนียมอยางเดียว  
แปลวาควรศึกษา  จัดเปน ๔ หมวด :- 
           ๑.  สารูป  วาดวยธรรมเนียมควรประพฤติในเวลาเขาบาน. 
           ๒.  โภชนปฏิสังยุตต  วาดวยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉัน 
อาหาร. 
           ๓.  ธรรมเทสนาปฏิสังยุตต  วาดวยธรรมเนียมไมใหแสดงธรรม 
แกบุคคลผูแสดงอาการไมเคารพ. 
           ๔.  ปกิณณกะ  วาดวยธรรมเนียมถายอุจจาระ  ปสสาวะ. 
                                      สารูปหมวดท่ี ๑ 
           มี  ๒๖  สิกขาบท  จัดไวเปน ๑๓ คู :- 
           คูที่ ๑ พึงทําความศึกษาวา  จัดนุงหมเปนปริมณฑล. 
                                  ปรมิณฑลกําหนด  ดั่งนี้ :- 
           นุง  ๑.  เบื้องบนปดสะดือ. 
                 ๒.  เบื้องลางปดหัวเขาลงมาเพียงครึ่งแขง. 
           หม  ๑.  ทํามุมผาท้ัง ๒ ใหเสมอกัน. 
                 ๒.  ไมปลอยใหผาเลื้อยหนาเลื้อยหลัง. 
                                    ธรรมเนียมในบัดนี้ 
           ๑.  ในวัดหมเฉวียงบา. 
           ๒.  เขาบานหมคลุมปดบาท้ัง ๒.  
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           คูที่ ๒  ฯ ล ฯ  จักปดกายดวยดี  ไปและน่ังในบาน.  
           สิกขาบทน้ีแสดงวา  การหมคลมุเขาบาน  ทานใหระวังผานุง 
ผาหมใหเรียบรอย  อยาใหเลื่อนข้ึนเลื่อนลง  คอยชักปกปดอวัยวะที่  
กําหนดใหปด. 
           คูที่ ๓  ฯ ล ฯ  จักระวังมือเทาดวยดี  ฯ ล ฯ. 
           อาการสํารวม  หมายเอารักษาอวัยวะใหสงบ  ไมคะนองมือ 
คะนองเทาเพ่ือเลน  แตจะใชมือใชเทาในเวลามีกิจไมหาม. 
           คูที่ ๔  ฯ ล ฯ  จักมีตาทอดลง  ฯ ล ฯ. 
           ขอน้ีทานสอนใหแลประมาณชั่วแอกหน่ึง ซึ่งกําหนดวา ๔ ศอก 
ความตองการ  เพียงใหรกัษาการเปนปกติ  ไมใหเสียกิริยา. 
           คูที่ ๕  ฯ ล ฯ  จักไมเวิกผา  ฯ ล ฯ. 
           การเวิกผาน้ัน  หมายเอาการเปดสีขางใหเห็น  เชนถกจีวรข้ึน 
ไวบนบา. 
           คูที่ ๖  ฯ ล ฯ  จักไมหัวเราะ  ฯ ล ฯ. 
           การหัวเราะเฮฮาหรือการซิกซ้ีเพ่ือหัวเราะ  นับวาเปนกิริยาที่ 
เสียสังวร  จะทําเพียงย้ิมแยมไมนับเขาในขอน้ี. 
           คูที่ ๗  ฯ ล ฯ  จักไมพูดเสียงดัง  ฯ ล ฯ. 
           ทานตองการใหพูดเสียงโดยปกติ  เพ่ือใหใชเสียงไมเสียสังวร 
คือ  อยาใหถึงกับตะโกนเปนตน. 
           มติพระอรรถกถาจารยกําหนดน่ังหางกัน ๑๒ ศอก  ไดยนิไมถนัด  
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หางกันเพียง ๖ ศอก  ฟงเสียงพอดี.  
           คูที่ ๘  ฯ ล ฯ  จักไมโคลงกาย  ฯ ล ฯ. 
           หามแสดงกิริยาโยกกาย  เพราะทําพูมหรือดวยความออนแอ  
ทานตองการใหเดินและต้ังตัวตรง. 
           คูที่ ๙  ฯ ล ฯ จักไมไกวเขน  ฯ ล ฯ. 
           หามทําอาการไกวเขน ที่ทําเพ่ือฟูมหรือแสดงลีลา [ นาฏ- 
ศิลป ]  แตจะไกวแขนเชนเวลาไตสะพาน  ไมจัดเขาในขอน้ี  แมทํา 
ก็ไมมีโทษ. 
           คูที่ ๑๐  ฯ ล ฯ  จักไมสั่นศีรษะ  ฯ ล ฯ. 
           ขอน้ี  สอนใหต้ังศีรษะตรง  มีทาทางองอาจเปนสงา  หามเดิน 
หรือน่ังคือพับ  ดั่งคนไมมีกําลังทานศีรษะ. 
           คูที่ ๑๑  ฯ ล ฯ  จักไมเอามือคํ้ากาย  ฯ ล ฯ. 
           การคํ้ากาย หมายเอาอาการเดินเอามือคํ้าบ้ันเอว  หรือน่ังเทา 
แขนขางเดียว  ก็นับเขาในขอน้ี. 
           คูที่ ๑๒  ฯ ล ฯ  จกัไมเอาผาคลุมศีรษะ  ฯ ล ฯ. 
           กิริยาที่นุงหมเรียบรอย  เปนธรรมเนียมที่ด ี แตจะปดหรือเปด 
อวัยวะไมควรปดเปด  เปนกิริยาท่ีนาติ. 
           คูที่ ๑๓  ฯ ล ฯ  จกัไมเดินกระโหยงเทาหรือนั่งรัดเขา  ฯ ล ฯ. 
           หามกิริยาที่เดินกระโหยง  คือเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา  เพราะทาน  
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ตองการใหเดินเหยียบพนเต็มเทา.  
           กิริยานั่งยอง ๆ  เอามือรัดเขาหรือเอาผารัดรอบ  เปนกิริยาท่ี 
ไมงาม. 
                                        ปรับอาบัติ  
           ในเสขิยสิกขาบท  ไมไดปรับอาบัติโดยตรง  มีแตเพียงวา  พึง 
ทําความศึกษา. 
           ในคัมภีรวิภังค  ปรับเปนทุกกฎ  เพราะไมเอ้ือเฟอ  แตถาไม 
รูจักทํา  ทานยกเวนให. 
           อน่ึง  ถาภิกษุเขาพักอยูในบาน  เปนการแรมคืนแรมวัน จะละ 
จากอาการน้ัน ๆ ก็ได  แตทานอนุญาตใหถือและทําไดในหองที่พัก 
เหมือนวัดที่ตนอยู. 
                            โภชนปฏิสังยุตต  หมวดท่ี ๒ 
           มี ๓๐  สิกขาบท  แตไมไดจัดเปนคูอยางสารูป :- 
           ๑.  พึงทําความศึกษาวา  จักรบับิณฑบาตโดยเคารพ. 
           คําวา  เคารพ  ในขอน้ี  คือสอนใหแสดงความเอ้ือเฟอในบุคคล 
ผูให  ไมรับดวยอาการดูหม่ิน. 
           ๒.  ฯ ล ฯ  จักแลดูแตในบาตร. 
           คําวา  แล  หมายถงึการหามไมใหแลดูหนาทายก หรือแลไป 
ทางอ่ืน 
           ๓.  ฯ ล ฯ  จักรับแกงพอควรแกขาวสุก.  
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           คําวา  แกง  ( สูปะ )  ไดแกอาหารท่ีทําดวยถั่วเขียวบาง ถั่วขาวบาง  
จับไดดวยมือ  ขอน้ีหามไมใหเลือกรับสูปะมากเกินพอดี  หรือไมให  
ผานทายกผูใสขาวเปลา  เพ่ือจะรีบไปรับแตรายที่มีกับขาว. 
           ๔.  ฯ ล ฯ  จักรับบณิฑบาตแตพอเสมอขอบปากบาตร. 
           คําวา  ขอบน้ัน  หมายเอาของลวง  ตามธรรมเนียมในบัดนี้  รับ 
มากสอความโลภใชไมได  รับมากสอเมตตา  ไมเปนการเสียหาย. 
           ๕.  ฯ ล ฯ  จักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ. 
           ขอน้ีหมายถึงการฉันโดยปกติ  ไมแสดงการดูหม่ินวา  เปน 
ของเลว. 
           ๖.  ฯ ล ฯ  เมื่อฉันบิณฑบาต จกัแลดูแตในบาตร. 
           ขอน้ีหามการดูสิ่งอ่ืน  หรือทําส่ิงอ่ืนพลางฉันพลาง แตจะแลดู 
ดวยคิดวาส่ิงใดยังไมพอ  จะไดใหสิ่งนั้นแกภิกษุผูฉันอยูใกล  ไมหาม. 
           ๗.  ฯ ล ฯ  จักไมขดุขาวสุกใหแหวง. 
           ทานหามไมใหหยิบในที่เดียวจนขาวแหวงลงไป  ทานแนะให 
กวาดตะลอมเขาเปนคํา. 
           ๘.  ฯ ล ฯ  จักฉันแกงพอสมควรแกขาวสุก. 
           ขอน้ีทานหมายเอาสูปะเทา ๑ เสี้ยวท่ี ๔  แหงขาวสุก  และหาม 
ฉันตะกลาม  แตถาเขาเลี้ยงแตของอื่นไมมีขาวสุก  ฉันได. 
           ๙.  ฯ ล ฯ  จักไมฉนัขยุมขาวสุกแตยอดลงไป. 
           เปนธรรมเนียมของภิกษุ  ตองฉันขาวสุกในบาตรใหหนาเสมอ 
กันกอน  แตกับขาวหรือขนมท่ีเขาจัดบนจาน หยิบลงมาแตยอดได.  
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         ๑๐.  ฯ ล ฯ  จักไมกลับแกงหรือกับขาวดวยขาวสุก  เพราะ  
อยากไดมาก. 
           ขอน้ีหมายเอาการฉันในกิจนิมนต  ที่ทายกอังคาส  คอยเติม  
ของท่ีฉันไดถวาย. 
         ๑๑.  ฯ ล ฯ  จักไมขอแกงหรือขาวสุก  เพ่ือประโยชนตน. 
           คําวา   " ขอ "   ในท่ีนี้  หมายเอาขอตอคฤหัสถที่มิใชญาติ  มิใช 
คนปวารณา อาพาธขาดอาการไมผาสุก  หรือไมอาพาธขอเพ่ือภิกษุ 
อาพาธไดอยู. 
         ๑๒.  ฯ ล ฯ  จักไมดูบาตรของผูอื่นดวยคิดจะยกโทษ. 
           ขอน้ีหามแลดูดวยต้ังใจจะคอนขอดวาฉันมูมมาม  แตแลดูดวย 
คิดจะใหของฉัน  ไมหาม. 
         ๑๓.  ฯ ล ฯ  จักไมทําคําขาวใหใหญนัก. 
           คําขาวที่คับปาก นําเขาไปไมไดหมด  จัดวาใหญนัก  ของอ่ืน 
ทานไมหาม  แตถาเสียกิริยา ใชไมไดเหมือนกัน. 
         ๑๔.  ฯ ล ฯ  จักทําคําขาวใหกลมกลอม. 
           กิริยาบริโภคที่จัดวาเรียบรอย  หมายเอาปนขาวใหกลมนั้นเอง. 
         ๑๕.  ฯ ล ฯ  เมือ่คําขาวยังไมถึงปาก  จักไมอาปากไวคอยทา. 
           ขอน้ีบงใหรูธรรมเนียมฉันอาหาร  ใหหุบปากเค้ียว  อาปาก 
เฉพาะเวลานําเขาเขาไป.  
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         ๑๖.  ฯ ล ฯ  จักไมเอาน้ิวมือสอดเขาปาก.  
           ขอน้ีหามปลอยน้ิวมือเขาปาก  เปนการสกปรก. 
         ๑๗.  ฯ ล ฯ  เมือ่คําขาวยังมีอยูในปาก  จักไมพูด. 
           ขณะที่ขาวมีอยูในปาก  หามไมใหพูด  ใหกลืนหรือคายแลวจึงพูด. 
         ๑๘.  ฯ ล ฯ  จักไมโยนคําขาวเขาปาก.  
           ขอน้ีหามการเดาะการโยนคําขาวข้ึนจากมือเขาปาก หรืออาปากงับ 
นับวาเปนกิริยาซน. 
         ๑๙.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันกัดคําขาว. 
           การกัดของอ่ืนเชนขนมแข็งหรือผลไม  ทรงอนุญาต  ขอน้ีหาม 
การฉันมูมมาม  แตในประเทศท่ีเขาไมเห็นเปนเสียกิริยาใชได. 
         ๒๐.  ฯ ล ฯ  จักไมฉนัทํากระพุงแกมใหตุย. 
           ขอน้ีหามการฉันทีและมาก ๆ  จนแกมตุย. 
         ๒๑.  ฯ ล ฯ  จักไมฉนัพลางสะบัดมือพลาง. 
           ขอน้ีถาขาวสุกหรือส่ิงอ่ืนติดมือสกปรก  ใหลางดวยมือ. 
         ๒๒.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันโปรยเมล็ดขาว. 
           ขอน้ีหามปลอยเมล็ดขาวอันเหลือจากปาก  ตกรวงลงมาในบาตร 
หรือท่ีพ้ืน. 
         ๒๓.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันแลบล้ิน. 
         ๒๓.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันดังจับ ๆ. 
         ๒๕.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันดังซูด ๆ. 
           เสียงดับจับ ๆ  เกิดข้ึนในขณะเค้ียวของแขน.  เสียงดังซูด ๆ  เกิดข้ึน  
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ในขณะซดของเหลว พึงระวัง.  
         ๒๖.  ฯ ล ฯ  จักไมฉนัเลียมือ. 
           คําวา  เลียมือ  ในท่ีนี้ ไมหมายเอาเพียงแลบล้ินเลียอามิสอัน  
ติดมือ  แมเอานิ้วเล็มอามิสอันติดมือน้ันเขาปาก  กน็ับวาเลียมือ 
เหมือนกัน. 
         ๒๗.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันขอดบาตร. 
          ขาวสุกเหลือนอยไมพอเปนคํา  หามไมใหกวาดตะลอมรวมเปน 
คําฉัน  ถาทําเชนนั้นเรียกวา ฉันขอดบาตร. 
         ๒๘.  ฯ ล ฯ  จักไมฉันเลียริมฝปาก. 
         ๑๙.  ฯ ล ฯ  จักไมเอามือเปอนจับภาชนะนํ้า. 
           ขอน้ีเนื่องมาจากธรรมเนียมพระฉันในครั้งกอน  ฉันอ่ิมแลวจึง 
รับน้ํา  หามไมใหรับน้ําดวยมือขางที่เปอน  ฉะนั้น  ถามือเปอนทั้ง ๒ ขาง 
ใหลางเสียกอน. 
         ๓๐.  ฯ ล ฯ  จักไมเอานํ้าลางบาตรมีเมล็ดขาวเทในบาน. 
           ในครัง้กอน  น้ําไมมีกากขาว  คงไมเปนไร  จึงมิไดหาม แตใน 
บัดนี้  แมน้ําท่ีไมมีกากขาว ก็หาควรเทลงไม  ควรเทลงในกระโถนที ่
เขาจัดไว  ถาเทลงในท่ีไมใชสําหรับเทของ  ก็ไมควรเหมือนกัน. 
                                          สรุป 
           ธรรมเนียมฉันอาหารน้ี  ควรถอืเปนหลักไดตีใจความ  คือ 
ตองการความเรียบรอย  และรูจักเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยของ  
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บานเมืองนั้น ๆ.  
           ภิกษุไมเอ้ือเฟอในธรรมเนียมฉัน ฉันมูมมาม สกปรก นาชัง 
ถูกปรับเปนอาบัติทุกกฏ.  
           แตต้ังใจจะรักษาธรรมเนียม  แมจะทําพลาดบาง  หรือภิกษุผู 
อาพาธ  ไดรับยกเวน. 
                           ธรรมเทสนาปฏิสังยุตต  หมวดท่ี ๓ 
           มี ๑๖  สิกขาบท  ๑๑  สิกขาบทตน  วาดวยอาการของบุคคล  ดั่งนี้ :- 
           ๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรมแกคน 
ไมเปนไข  มีรมในมือ. 
           ๒.  ฯ ล ฯ  มีไมพลองในมือ. 
           ๓.  ฯ ล ฯ  มีศัสตรา. 
           ๔.  ฯ ล ฯ  มีอาวุธ 
           ๕.  ฯ ล ฯ  สวมเขียงเทา. 
           ๖.  ฯ ล ฯ  สวมรองเทา. 
           ๗.  ฯ ล ฯ  ไปในยาน. 
           ๘.  ฯ ล ฯ  อยูบนทีน่อน. 
           ๙.  ฯ ล ฯ  นั่งรัดเขา. 
         ๑๐.  ฯ ล ฯ  พันศีรษะ. 
         ๑๑.  ฯ ล ฯ  คลุมศรีษะ.  
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           อีก ๕ ขอหลัง  คือต้ังแตขอ ๑๒  ถึง ๑๖  เกี่ยวแกอิริยาบถ  ซึ่งจะ  
ตองสํารวมใหถูกตอง  และถือวาใหแสดงธรรมแกผูที่อยูในอิริยาบถ 
ที่ตํ่ากวาเสมอ. 
                                           อธิบาย  
           ไมพลองนั้นยาวขนาด ๔ ศอก.  ศัสตรากับอาวุธคูกัน  ตางกัน 
อยางนี้ :  ศัสตราไดแกเครื่องประหารมีคม.  อาวุธไดแกเครื่องยิง. 
           เขียงเทากับรองเทา  ตางกันอยางนี้ :  เขียงเทามีซน  รองเทา 
ไมมีซน  แตบางทีรองเทาชนิดที่หามไมใหภิกษุใช   ก็พลอยถกูเรียก 
วาเขียงเทาดวย. 
           เรื่องนี้  สุดแตความนิยมของประเทศ  ขอสําคัญใหมีนิยมวา 
เปนอาการแสดงความเคารพเทาน้ัน. 
           ยานน้ัน  หมายเอาชนิดที่ใชหาหรือใชลากอยางไปคนเดียว 
ถาเปนชนิดใหญนั่งไปดวยกัน  แสดงไดอยู. 
           ผาโพกน้ัน  เขาใชกันในบางประเทศ  มติอรรถกถาวา  ผาโพก 
ไมพันจนมิดปลายผมจุก  จนนาเกลียด  ใชได  บัดนี้พึงเทียบผาโพก 
กับหมวก  เขาสวมหมวดแสดงอาการไมเคารพ  ใชไมได  ถาสวม 
ตามธรรมเนียมเชนพวกทหาร  เห็นวาใชได. 
           อน่ึง  การหามแสดงธรรมแกคนมีอาการไมเคารพน้ัน  ก็ดวย 
ความนับถือเชิดชูธรรม. 
           ในหมวดน้ี  มีปรบัอาบัติทุกกฏแกผูไมเอ้ือเฟอ  และขืนลวง.  
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                               ปกิณณกะ  หมวดท่ี ๔  
           มี ๓ สิกขาบท  เกี่ยวแกการถายอุจจาระปสสาวะหรือบวนเขฬะ 
ในอาการและสถานท่ีอันไมสมควร  และปรับอาบัติทุกกฎ  เพราะไม 
เอ้ือเฟอ  และมีขอยกเวน.   
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                                        กัณฑที่ ๙  
                                      อธิกรณสมถะ 
           ศัพทนี้  เปนชื่อแหงสิกขาบทหรือแหงธรรม  แปลวาสําหรับ  
ระงับอธิกรณ  มี ๗ ประการ. 
           เรื่องที่เกิดข้ึนแลวจะตองจัดตองทํา  เรียกอธิกรณ  ม ี๔ ประเภท 
คือ :- 
           ๑.  วิวาทาธิกรณ  คือวิวาท  ไดแกการเถียงกันปรารภพระธรรม- 
วินัย  นี้จะตองไดรับชี้ขาดวาถูกวาผิด. 
           ๒.  อนุวาทาธิกรณ  ความโจทหากันดวยอาบัติ  นี้จะตองไดรับ 
วินิจฉัยวาจริงหรือไมจริง. 
           ๓.  อาปตตาธิกรณ กิริยาที่ตองอาบัติหรือถูกปรับอาบัติ  นี้จะ 
ตองทําคืน  คือทําใหพนโทษ. 
           ๔.  กจิจาธิกรณ  กิจธุระที่สงฆจะพึงทํา  เชนใหอุปสมบท  นี้จะ 
ตองทําใหสําเร็จ. 
                                  ขอสําหรับระงับอธิกรณ 
           มี ๗ ประการ  เรียกวา  อธิกรณสมถะ. 
           ๑.  สมัมุขาวินัย  แปลวาระเบียบอันจะพึงทําในท่ีพรอมหนา ๔ 
อยาง  คือ :- 
           ก.  พรอมหนาสงฆ  คือภิกษุเขาประชุมครอบองคกําหนด  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณวินัยมุข  เลม ๑ - หนาท่ี 138 

           เปนสงฆ.  
           ข.  พรอมหนาบุคคล  คือบุคคลท่ีเกี่ยวของในเรื่องนี้  อยู 
                พรอมหนากัน.  
           ค.  พรอมหนาวัตถุ  ไดแกยกเรื่องที่เกิดนั้นข้ึนวินิจฉัย. 
           ฆ.  พรอมหนาธรรมวินัย  ไดแกวินิจฉัยถูกธรรม  ถกูวินัย. 
           ๒.  สติวินัย  แปลวาระเบียบยกเอาสติข้ึนเปนหลัก  ไดแกกิริยา 
ที่สงฆสวดประกาศใหสมมติแกพระอรหันตวาเปนผูมีสติเต็มที่  เพ่ือ 
ระงับอนุวาทาธิกรณ  ที่มผูีใจทานดวยศีลวิบัติ. 
           ๓.  อมูฬหวินัย  แปลวาระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหายเปนบาแลว 
ไดแกกิริยาที่สงฆสวดประกาศใหสมมติแกภิกษุผูหายเปนบาแลว  เพ่ือ 
ระงับอนุวาทาธิกรณ  ที่มผูีโจทเธอดวยความละเมิดที่เธอทําในเวลา 
เปนบา. 
           ๔.  ปฏิญญาตกรณะ  แปลวาทําตามรับ  ไดแกปรับอาบัติ 
ตามปฏิญญาของจําเลยผูรับเปนสัตย  การแสดงอาบัติ  ก็จัดวาทํา 
ปฏิญญาในขอน้ีดวย. 
           ๕.  เยภุยยสิกา  แปลวาตัดสินตามคําของคนมากเปนประมาณ 
วิธีนี้สําหรับใชในเมื่อความเห็นของคนมากแตกตางกัน. 
           ๖.  ตัสสปาปยสิกา  แปลวากิรยิาที่ลงโทษแกผูผิด  มี ๒ นัย :- 
           ก.  เพ่ิมโทษ. 
           ข.  ตัดสินลงโทษ  แมไมรับเปนสัตว  แตพิจารณาสมจริงดัง  
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                 กลาวในอนิยตสิกขาบทน้ัน.  
           ๗.  ติณวัตถารกวินัย  แปลวาระเบียบดังกลบไวดวยหญา  ได 
แกกิริยาประนีประนอมกันทั้ง ๒ ฝาย 
                                       วิธีระงับ 
           ๑.  สมัมุขาวินัย  เปนเครื่องระงับอธิกรณไดทุกอยาง.  
           ๒.  สติวินัย. 
           ๓.  อมูฬหวินัย. 
           ๔.  ตัสสปาปยสิกา  ๓ นี ้ เปนเครื่องระงับเฉพาะอนุวาทาธิกรณ. 
           ๕.  ปฏิญญาตกรณะ. 
           ๖.  ติณวัตถารกวินัย  ทั้ง ๒  นี้  ทานกลาววา  เปนเครื่องระงับ 
เฉพาะอาปตตาธิกรณ  และใชเปนเครื่องระงับอนุวาทาธิกรณดวย 
ก็ได. 
           ๗.  เยภุยยสิกา  ใชเปนเครื่องระงับเฉพาะวิวาทาธิกรณ.  
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                                        กัณฑที่ ๑๐  
                                          มาตรา  
           กิริยากําหนดประมาณ  เรียกวามาตรา  แจกออกเปนประเภท 
โดยเฉพาะตองการในท่ีนี้  เปน ๕ คือ :- 
           ๑.  มาตราเวลา  กําหนดเอาการหมุนรอบตัวเองของโลกครั้ง  ๑ 
เปนวัน ๑  นบัต้ังตนแตเห็นแสงอาทิตยเรื่อง ๆ  ซึง่เรียกวา  อรณุ 
มีทั้งวิธีกระจายออกและวิธีผนวกเขา  จะกลาวเฉพาะวิธีหลักกําหนดตาม 
โคจรแหงพระจันทร  ดั่งนี้ :- 
           ๑๕ วันบาง  ๑๔ วันบาง                  เปน  ๑ ปกษ. 
           ๒  ปกษ                                              "    ๑ เดือน. 
           ๔  เดือน                                           "    ๑ ฤดู. 
           ๓  ฤดู                                           "    ๑ ป. 
           เดือนน้ัน ต้ังชื่อตามดาวฤกษ  ที่พระจันทรโคจรถึงในวัน 
เพ็ญเวลาเท่ียงคืน  ดังนี้ :- 
           มาคสิระ                มาส                        เดือน  ๑   [ อาย ] 
           ปุสสะ                   "                            "     ๒   [ ยี ่ ] 
           มาฆะ                   "                            "     ๓ 
           ผัคคุณะ                   "                            "     ๔ 
           จิตตะ                   "                            "     ๕  
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           เวสาขะ         มาส                                                  เดือน ๖ 
           เชฏฐะ                  "                                                       "    ๗ 
           อาสาฬหะ          "                                                     "    ๘  
           สาวนะ            "                                                    "    ๙ 
           ภัททปทะ           "                                                     "    ๑๐ 
           อัสสยุชะ         "  หรือปฐมกัตติมาส               "    ๑๑ 
           กัตติกะ                   "                                                    "     ๑๒ 
                                 ฤด ู๓ มีชื่ออยางนี้ 
           ๑.  เหมันตฤดู ๆ หนาว  ต้ังตนแตเดือนมาคสิระ  [ แรม ๑ คํ่า 
เดือน ๑๒ ของเรา ]. 
           ๒.  คิมหฤดู ๆ รอน  ต้ังตนแตเดือนจิตตะ  [ แรม ๑ คํ่า                   
เดือน ๔ ของเรา ]. 
           ๓.  วัสสานฤดู ๆ ฝน  ต้ังตนแตเดือนสาวนะ  [ แรม ๑ คํ่า 
เดือน ๘ ของเรา ]. 
                                         มาตราวัด 
           ๗   เมล็ดขาว                                        เปน  ๑ นิ้ว. 
           ๑๒ นิ้ว                                                          "     ๑ คืบ. 
           ๒    คืบ                                                          "     ๑ ศอก. 
           ๔    ศอก                                                  "     ๑ วา. 
           ๒๕  วา                                                          "     ๑ อุสภ.  
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           ๘๐  อุสภ                                 เปน  ๑ คาวุต. 
           ๔    คาวุต                                   "     ๑ โยชน. 
                                       อีกอยางหนึ่ง  
           ๔  ศอก                                         เปน  ๑ ธนู. 
      ๕๐๐  ธนู                                            "     ๑ โกสะ. 
           ๔  โกสะ                                     "     ๑ คาวุต. 
           ๔  คาวุต                                    "   ๑ โยชน. 
                                       มาตราตวง 
           ๔  มฏุฐิ  คือกํามือ                  เปน  ๑ กุฑวะ  คือฟายมือ. 
           ๒  กฑุวะ                                    "     ๑ ปตถะ  คือกอบ. 
           ๒  ปตถะ                                    "     ๑ นาฬ ี คือทะนาน. 
           ๔  นาฬี                                            "     ๑  อาฬหก. 
                                        มาตราชั่ง 
           มาตราสําหรับใชชัง่ของอ่ืนนอกจากทองเงิน  มีรูปดั่งน้ี :- 
           ๔  เมล็ดขาวเปลือก                        เปน  ๑ กญุชา  [ กลอม ]. 
           ๒  กญุชา                                          "     ๑ มาสก  [ กล่ํา ]. 
           ๕  มาสก                                          "     ๒  อักขะ. 
           ๘  อักขะ                                            "     ๑  ธรณะ. 
         ๑๐  ธรณะ                                          "     ๑  ปะละ. 
       ๑๐๐  ปะละ                                          "     ๑  ตุลา.  
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           ๒๐  ตุลา                                เปน  ๑ ภาระ. 
           มาตราสําหรับใชชัง่ทองเงินอันมิใชรูปยะ  มรีูปดั่งน้ี :- 
           ๔  เมล็ดขาวเปลือก                        เปน  ๑ กญุชา.  
           ๒  กญุชา                                  "     ๑  มาสก. 
           ๕  มาสก                                  "     ๒  อักขะ. 
           ๘  อักขะ                                  "     ๑  ธรณะ. 
           ๕  ธรณะ                                  "     ๑  สุวัณณะ. 
           ๕  สวัุณณะ                                  "     ๑  นกิขะ. 
                                                    มาตรารูปยะ 
           นี้สําหรับกําหนดตีราคาสินคา  มีรูปดั่งนี้ :- 
           ๕  มาสก                                เปน  ๑ บาท. 
           ๔  บาท                                          "     ๑  กหาปณะ. 
                                                     มาตราพิเศษ 
           ในสกิขาบทท้ังหลาย  เม่ือกลาวถึงมาตราวัด  ถาวัดสั้นกําหนด 
ใหใชสุคตประมาณ  เชนคืบสุคต  นิ้วสุคต  ฉะน้ัน  จึงไดมติอันกลาว 
ถึงขนาดคืบสุคต  ดั่งนี้  คือ :- 
           ๑.  มติพระอรรถกถาจารยวา  คืบสุคตน้ัน ๓ คืบแหงคนปาน 
กลางในครั้งนั้น  เปนศอกคืบชางไม. 
           ๒.  พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาปวเรศ- 
วริยาลงกรณวา  เอา ๑๒๙  คูณประมาณท่ีวาไวในสิกขาบท   เอา ๙๖  
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หาร  เลขลัพธเปนวัฑฒกีประมาณ  เศษกระจายออกไปแลว  เอา ๙๖  
นั้นหาร  เลขลัพธเปนเศษแหงวัฑฒกีประมาณ  แตในแบบนี้แบง 
กระเบียดหน่ึงเปน ๔ อนุกระเบียด.  
           ๓.  พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณ- 
วิโรรสวา  พอเทียบกันเขาไดกับไมศอกชางไมกับไมเมตเตอร  ซึ่งผิด 
กันไมมากนัก. 


