
                                ( คําชี้แจงพิมพครั้งท่ี ๙ ) 
        ในการพิมพครั้งท่ี ๙ นี้  ไดตัดปญหา - เฉลย  ขอท่ีซ้ํากันออกแลว 
เพ่ิมปญหา - เฉลยใหมที่ไมซ้ํากันเขาในท่ียังพรองอยู   เพ่ือใหนักเรียนได 
เห็นสํานวนปญหา - เฉลยทุกตอนตามหนังสือวินัยมุข.   ปญหา - เฉลยท่ี 
เพ่ิมใหมนี้เก็บมาจากหนังสือสอบธรรมสนามหลวง  พ. ศ. ๒๕๐๒  ถึง 
พ. ศ. ๒๕๒๑   ไดลงเลขบอก  พ. ศ. กํากับไวทุกขอ   และตรงไหนยัง 
พรองอยูอีกก็ไดใหพระศรีวิสุทธิญาณ  ( อุบล  นนฺทโก )  แตงข้ึนใหม 
ลงชื่อกํากับวา   ศ. อ. น. ทุกขอ.  
        เฉพาะหนา  ๕๒  ตัวอยางจีวรที่แสดงไวนั้น   เปนดานในซ่ึงมอง 
เห็นอนุวาตท่ีติดไวโดยถูกตองตามจุดประสงคเดิม  เพื่อกันมิใหริมจีวร 
ที่เสียดสีนอง-คอ-แขนชํารุด. 
        แตจีวรในบัดนี้นิยมติดอนุวาตไวดานนอก. 
                                                                                        แผนกตํารา 
 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑  เมษายน  ๒๕๒๒ 
 
 
                                       คํานํา   
        พระวินยัเปนสวนหน่ึงของผูมุงปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  และ 
ทานไดแสดงวา  เปนรากแกวของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา 
ที่จะดํารงมั่นอยูได  ก็ดวยอาศัยพระวินัยเปนเครื่องปกครองผูประพฤติ 
ปฏิบัติ  กลาวโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร  ที่มุงความดีความงามในการ 
ประพฤติปฏบิัติ  จําตองอาศัยพระวินัยเปนเบื้องตน  จึงจักผดุงตน 
ใหเปนผูมีความประพฤติสมควรแกเพศ  และใหสมกับพระพุทธภาษิต 
ที่แสดงวา  สมโณ  อสฺส  สุสฺสมโณ  สมณะพึงเปนสมณะที่ดี  เพราะ 



เหตุนี้  ทานจึงจัดพระวินัยไวเปนสวนหนึ่งแหงการศึกษาในพระพุทธ- 
ศาสนา  ไดจัดเปนหลักสูตรแหงการเรียนนักธรรม  ปนไวเปนตอน ๆ 
พอใหสมกับภูมิและชั้น  สนามหลวงไดออกเปนปญหาสําหรับสอบไล 
และเรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจเปนลําดับมา  โดยเฉพาะนักธรรม 
ชั้นโทไดเริ่มเปดสอบป  พ.ศ. ๒๔๖๐  เปนตนมา  มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ไดรวบรวมพิมพไวเปนตัวอยางเฉพาะบางศก  และไดมรเอกชนรวบรวม 
พิมพข้ึนตามลําดับศกบาง  ปญหาและเฉลยก็มักมีผิดพลาดไปบาง 
ไมสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน. 
        พระราชกวี๑  (จ่ัน  วิจฺจโล)  วัดเทพศิรินทร ฯ  ไดรวบรวม 
ปญหาพรอมท้ังเฉลยในปนั้น ๆ  และปญหาเฉลยของสํานักวัดบาง 
สํานัก  ซึ่งเห็นวาสมควรนํามาเรียบเรียงใหเปนไปตามลําดับหมวดตอน 
เพ่ือใหสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน  และไดลงเลขบอก พ.ศ. ไว 
ในทายขอ  บางแหงทานผูเรียบเรียงเห็นสมควรก็ไดเรียบเรียงเพ่ิมข้ึนอีก 
ไดลงชื่อกํากับไวขางทายขอ  ในที่บางแหงสมควรมีเชิงอรรถ  ก็ 
ไดทําเชิงอรรถไว  ลงชื่ออักษรยอทานผูทําเชิงอรรถไววา  ส. ป. (สนธิ ์
เปรียญ)  เมื่อไดรวบรวมเรียบเรียงเสร็จแลว  ไดมอบลิขสิทธิ์ใหไวแก 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
        กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย  เห็นวาจักเปนเครื่องอํานวย 
ประโยชนใหแกนักศึกษาไดเปนอยางดี  จึงจัดการพิมพข้ึน. 
        อน่ึง  กองตํารา  ขอแสดงความขอบใจ  พระราชกวี  วัดเทพ- 
ศิรินทราวาส  ผูรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือน้ี  ใหแกมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย  และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี  บูชาพระคุณสมเด็จพระ- 
มหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูใหกําเนิดนักธรรม 
และทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ มา. 
                                                              กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 



๑  มกราคม  ๒๔๘๔ 
 
๑.  ตอมาไดเล่ือนข้ึนเปนพระเทพกวี.  
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                   ประมวลปญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ 
                                นักธรรมชั้นโท      
                                ขอความท่ัวไป 
        ถาม.  คําวา  ลัทธิ  และศาสนา  นั้น  ประสงคความอยางไร ? 
อธิบาย. 
        ตอบ.  ประเพณีที่นิยมทําสืบ ๆ มา  ตลอดจนความเชื่อถือ 
(ในทางศาสนาท่ัว ๆ ไป)  และพิธีหรอืเครื่องยึดถือเปนตน  รวม 
เรียกวาลัทธิ  คําสอนท่ีมีอยูในศาสนาน้ัน ๆ  (หมายเฉพาะศาสนธรรม) 
ซึ่งทานผูเปนโจกแหงหมูแสดงไว  เรียกวาศาสนา. 
                                                                       ราชกวี 
        ถ.  พระพุทธเจามีพระพุทธประสงคอยางไร  จึงไดทรงมอบให 
สงฆเปนสวนใหญในการบริหารคณะ ?  อธิบาย. 
        ต.  พระองคมีพระพุทธประสงค  จะทรงประดิษฐานพระพุทธ- 
ศาสนาใหเปนหลักมั่นคง  ทรงมุงประโยชนของมหาชนย่ิงกวาผลสวน 
พระองคเอง  จึงไดทรงอนุญาตมอบใหสงฆเปนสวนใหญในการบริหารคณะ. 
                                                                       ราชกวี 
        ถ.  จงยกตัวอยางสังฆกรรมอะไร  ตองการสงฆ  จตุวรรค 
ปญจวรรค  ทสวรรค  วีสติวรรค ?  
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        ต.  สังฆกรรมที่กําหนดภิกษุ  เชนปาฏิโมกข  ตองการสงฆ 
จตุวรรค  อุปสมบทในปจจันตชนบท  ปวารณา  กฐิน  ตองการ   
สงฆ  ปญจวรรค  อุปสมบทในมัธยมประเทศ  ตองการสงฆ  ทสวรรค 
อัพภานกรรม  ตองการสงฆ  วีสติวรรค.  นอยกวากําหนดไมได  มาก 
กวากําหนดได. 
                                                             ๒๔๖๔ 
        ถ.  การอุปสมบทในยุคตนแหงพุทธกาล  พระศาสดาทรงเอง 
และทรงอนุญาตใหพระสาวกทําเปนการสะดวกดี  ครั้นตอมาทรงเห็น 
อํานาจประโยชนอยางไร  จึงทรงเลิกเสียแลวทรงอนุญาตการอุปสมบท 
ดวยญัตติจตุตถกรรม  ตองเกี่ยวดวยสงฆดวย  เปนการลําบากหรือหยุม 
หยิมมิใชหรอื ? 
        ต.  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  และ  ติสรณคมนูปสัมปทา  สําเร็จดวย 
บุคคล  เปนการเหมาะและสะดวกดีเฉพาะในครั้งน้ัน  ครั้นตอมาพระ 
ศาสนาแพรหลายมีผูพอใจในการอุปสมบทมากข้ึน  การอุปสมบทจึง 
เปนกิจอันสําคัญยิ่งข้ึน  เพราะหมูภิกษุเปนผูรักษาพระศาสนาใหถาวร 
ยืนนาน  การอุปสมบทจึงตองอาศัยความเห็นและความยินยอมของ 
ภิกษุมากท่ีรวมกันเปนสงฆ  ถาหากจะใหอํานาจแกบุคคลอาจผิดพลาด 
ไดบางคราว  และเปนการไมพรอมเพรียงกันทีเดียว  พระศาสดา 
จึงไดทรงเลิกอํานาจของบุคคลในการอุปสมบท  แลวทรงอนุญาตการ 
อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม  และต้ังแตนั้น  การอุปสมบทที่สําเร็จ 
ดวยพระองคเองก็ทรงเลิกเสียเหมือนกัน.  
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        เมื่อทรงอนุญาตใหสงฆเปนใหญในการอุปสมบทเชนนั้นแลว  ก ็
ตองทรงต้ังระเบียบอันเกี่ยวกับการอุปสมบทนั้น  มีการเลือกรบับุคคล 
เปนตน  ซึ่งถาจะดูแตเผิน ๆ  ก็เห็นเปนการลําบากหยุมหยิมจริง  แต 
เมื่อพิจารณาดูใหดี  จะเห็นเปนระเบียบเรียบรอยดี  กิจการท่ีสําคัญ 
ถาไมมีระเบียบและขนบธรรมเนียมรกัษาอยูแลว  กิจการน้ันยอมไม 
ต้ังอยูไดยืนนาน. 
                                                           ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  อุปสัมปทาเปกขะ  จะตองพรอมดวยวัตถุสมบัติอยางไร  สงฆ 
จึงควรใหอุปสมบทกรรม ?  ถาบกพรองในสมบัติเชนนั้นแมแตอยาง 
หน่ึง  การอุปสมบทของผูนั้น  จะเปนภิกษุภาวะท่ีรับรองไดตามพระ 
บัญญัติหรือไม ?   
        ต.  จะตองพรอมดวยวัตถุสมบัติ  คือตองเปนชายมีอายุครบ 
กําหนด  ไมตํ่ากวา  ๒๐ ป  นับแตปฏสินธิมา  หาไดเปนมนุษยวิบัติ 
คือถูกตอนเปนตนไม  ไมใชคนทําความผิดอยางรายแรง  เชนฆามารดา 
บิดา  และไมใชคนเคยทําความเสียหายในพระพุทธศาสนาอยางรายแรง 
คือตองปาราชิกเม่ือบวชเปนภิกษุคราวกอน  หรือไปเขารีตเดียรถียทั้ง 
ยังเปนภิกษุดังน้ี  สงฆจึงควรใหอุปสมบทกรรม  ถาบกพรองแมแตอยาง 
หน่ึง  การอุปสมบทของผูนั้น  ก็เปนภิกษุภาวะท่ีรับรองไมไดตามพระ 
บัญญัติ. 
                                                            ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  ถาสงฆใหอุปสมบทแกกุลบุตรผูบกพรองดวยวัตถุสมบัติ  เชน  
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นั้น  ทําไปโดยไมรูก็แลวไป  แตถารูข้ึนในภายหลัง  จะตองจัดการ 
แกไขหรือปฏิบัติอยางไร ?   
        ต.  ถาอายุยังไมครบ  ๒๐ ป  ตองญัตติเสียใหมในเมื่ออายุครบ 
นอกน้ันไมตองแกไขอยางไร  ในระหวางที่ยังไมไดทํากรรม  เปน 
แตตองออกเสียจากหมู  นี่เปนการชอบดวยพระวินัย. 
                                                               ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  การใหอุปสมบททําพอเปนพิธี  ผูบวชก็เปนอุปสัมบันภิกษุ 
หรือจะตองใหถูกพระวินัยบัญญัติดวย  ผูบวชจึงจะเปนภิกษุภาวะโดย 
ชอบ ? 
        ต.  การใหอุปสมบทตองทําใหถูกพระวินัยบัญญัติ  ผูบวชจึงจะ 
เปนภิกษุภาวะโดยชอบ  ไมใชทําพอเปนพิธี. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงบัญญัติการอุปสมบทวา  ตอง 
พรอมดวยสมบัติ  ๕ นั้น๑  ดวยมีพระพุทธประสงคอยางไร ?  จงแสดง 
โทษแหงวิบัติที่ ๑  และที ่๕  มาดวย. 
        ต.  สมเด็จพระบรมศาสดา  มีพระพุทธประสงคจะใหพวกภิกษุ 
เปนหมูที่สมบูรณดวยคุณสมบัติอันนาเลื่อมใส  สามารถปฏิบัติธรรมวินัย 
สืบอายุพระศาสนา  เพ่ือสําเร็จประโยชนแกโลกตลอดกาลนาน.  โทษ 
แหงวัตถุวิบัติที่ ๑  นั้น  พึงเห็นชายอายุยังไมถึง  ๒๐ ปหรือกวา  ๒๐ ป 
 
๑. แยกกรรมวาจาออกเปน ๒ คือ ญัตติ ๑  อนุสาวนา ๑  จึงเปนสมบัติ ๕  ถายังไมแยก  ก็คงเปน 
สมบัติ ๔.  ส. ป.  
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แลว  แตเปนคนใจราย  เคยทําความเสียหายที่สําคัญมาเปนตน  ลวน 
แตเปนที่นารังเกียจ  ไมสมเปนที่นาบรรจุคุณความดีอันเปนที่กราบไหว 
บูชาของเทวดาและมนุษย.    ฝายวิบัติที่ ๕ นั้น  ถาไมทรงบัญญติั 
ปองกันไว  อาจเลอะเลือนจนไมเปนธรรมสมเปนกิจสําคัญ  อันจะ 
เปนเหตุใหกิจอ่ืน ๆ  พลอยไรประโยชนไปตามกัน.   
                                                 ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  จะตองเวนจากวิบัติอยางไรบาง 
จึงจะใชได ?  จงอธิบายพอไดความกระจาง. 
        ต.  จะตองเวนจากวิบัติ ๔  คือ  ๑. คนที่บวชไมข้ึน  ๒. จาก 
ปริสวิบัติ  คือสงฆประชุมไมครบองคกําหนด  ในมัธยมชนบทหรือ 
ในประเทศท่ีหาพระงาย  ตองไมใหหยอนกวา  ๑๐ รูป  ในปจจันต- 
ชนบทตองไมหยอนกวา  ๕ รูป  ๓. จากสีมาวิบัติ  คือเสียเพราะเขต 
ชุมนุม  ไดแกภิกษุผูอยูในสีมามีสังวาสเสมอกัน  ตองเรียกเขามาประชุม 
พรอมกัน  หรือตองนําฉันทะของภิกษุผูไมมา  และ  ๔. จากกรรมวาจา 
วิบัติ  คือเสียเพราะกรรมวาจา  ตองสวดกรรมวาจา  ต้ังญัตติ ๑ 
อนุสาวนา ๓  รวมเปน ๔ จบไปตามลําดับ  ไมสับหนาสับหลัง  ตอง 
ออกชื่อผูอุปสมบท  ออกชื่ออุปชฌายะ  ผูรับรอง  ออกชื่อสงฆเปน 
เจาการ  ขาดไมได  ตองสวดใหเต็มไมทําตกหลน  สวดใหเปนภาษา 
ไมกระพรองกระแพรง.  แมทําสมบัติใหบริบูรณอยางนี้แลว  ยังตอง 
เวนจากการคานของภิกษุผูอยูในสงฆดวย  ถาถูกคานข้ึนเปนใชไมได  
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ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาจําตองเวนจากวิบัติ ๔ นี้. 
                                                 ๙/๑๑/๒๔๖๐   
        ถ.  คนเชนไร  ควรแกอุปสมบทกรรมในบัดนี ้ หากไมเปนคน 
เชนนั้น  แตไดอุปสมบทเสียแลว  ผูไดอุปสมบทก็ดี  ผูใหอุปสมบทก็ดี 
มีเสียอยางไรบางหรือไม ? 
        ต.  คนที่ตองดวยลักษณะ  ดังนี้ 
            ก.  เปนบุรุษมีอายุไมตํ่ากวา  ๒๐ ปนับแตปฏิสนธิ. 
            ข.  ไมเปนมนุษยวิบัติ  เชนถูกตอนเปนตน. 
            ค.  ไมเปนคนทําผิดอยางรายแรง  เชนฆามารดาบิดาเปนตน. 
            ฆ.  ไมเปนคนเคยทําความเสียหายอยางรายแรงในพระ- 
                พุทธศาสนา  เชนเคยตองปาราชิกเม่ือบวชเปนภิกษุคราว 
                กอน  หรือเขารีตเดียรถียทัง้เปนภิกษุ. 
            ง.  ไมเปนคนมีโรคอันจะติดตอกันได  เชนโรคเรื้อน  โรค 
                กลากเปนตน. 
            จ.  ไมเปนคนมีอวัยวะบกพรอง  เชนมือขาดเทาขาดเปนตน. 
            ฉ.  ไมเปนคนมีอวัยวะไมสมประกอบ  เชนเปนคนคอม  คน 
                เต้ียกวาปกติมากเปนตน. 
            ช.  ไมเปนคนพิการ  เชนตาบอดและเปนงอยเปนตน. 
            ฌ.  ไมเปนคนทุรพล  เชนแกเกินไปเปนตน. 
            ญ.  ไมเปนคนมีเกี่ยวของ  เชนคนท่ีมารดาบิดายังไมอนุญาต 
                คนราชภัฏ  คนเปนหน้ีสินเขาเปนตน.  
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            ฏ.  ไมเปนคนเคยถูกอาญาหลวง  เชนถูกเฆ่ียนหลังลาย 
                เปนตน. 
            ฐ.  ไมเปนคนประทุษรายความสงบ  เชนพวกโจรท่ีมีชื่อเสียง 
                โดงดังเปนตน.   
            ฑ.  ไมเปนคนมีบาตรไตรจีวรไมครบ. 
        คนผูตองดวยลักษณะดังกลาวมาน้ี  ควรแกอุปสมบทกรรมอัน 
แทจริง  ถาไมตองดวยลักษณะขอ ก.  ถึงขอ ฆ.  แมบวชแลวกไ็ม 
เปนภิกษุอันชอบดวยพระวินัย  ควรถกูนาสนะเสียจากหมู. 
        ผูที่ไมตองดวยลักษณะต้ังแตขอ ง.  ถึงขอ ฑ.  ถาจับพลัดจับผลู 
เขามาบวชเสียแลว  ก็เปนอันแลวไป  ไมถึงกับถูกนาสนะจากหมู. 
สวนผูใหอุปสมบทคนที่ไมตองดวยลักษณะขอ ก.  ถาไมรูก็ไมเปน 
อาบัติอะไร  ถารูอยู  พระอุปชฌายะตองอาบัติปาจิตตีย  คณะปรกตอง 
ทุกกฏาบัติ.  คนไมถูกลักษณะเหลือน้ัน.  ถาผูใหอุปสมบทไมรู 
ไมเปนอาบัติอะไร  ถารูอยู  ตองทุกกฏาบัติดวยกันทั้งน้ัน. 
                                                    ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  อุปสัมปทาเปกขะ  ตองสมบูรณดวยวัตถุสมบัติอยางไร ?  จึง 
จะเปนผูอันสงฆควรใหอุปสมบทกรรม. 
        ต.  ตองพรอมดวยสมบัติเหลาน้ี  คือตองเปนผูมีอายุครบกําหนด 
คือไมตํ่ากวา  ๒๐ ป  นับแตปฏิสนธิมา  หาไดเปนมนุษยวิบัติ  คือถูก 
ตอนเปนตนไม  ไมใชคนทําความผิดอยางแรง  เชนฆามารดาบิดา 
และไมใชคนทําความเสียหายอยางแรงในพระพุทธศาสนา  คือไม  
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ตองปาราชิก  หรือไมเคยเขารีตเดียรถียทั้งเปนภิกษุเมื่อบวชเปนภิกษุ 
คราวกอนดังนี้  สงฆจึงควรใหอุปสมบทกรรมได. 
                                                           ๒๔๗๖     
        ถ.  ปญหาที่ขัดแยงกัน  ระหวางพระอุปชฌายในปจจุบันมีอยูวา 
กุลบุตรผูทําหมันตามวิทยาการแผนใหมของแพทยแผนปจจุบัน  พระ 
อุปชฌายบางรูปเขาใจวาอุปสมบทใหได  บางรูปเขาใจวาอุปสมบทไมได 
ในฐานะท่ีทานเปนนักวินัย  จะวินิจฉัยอยางไร  ขอฟงเหตุผล ? 
        ต.  ตามมติของขาพเจาเห็นวาอุปสมบทใหได  เหตุผลมีอยูวาการ 
ทําหมันตามวิทยาการแผนใหม  ซึ่งมผูีทํากันมากในปจจุบันนี้เปนเพียง 
ระงับการสืบพันธุชั่วคราวเทาน้ัน  กุลบุตรผูทําหมันยังสามารถทํากิจ 
ของบุรุษไดตามปกติ  ตางกันกับพวกขันทีในประเทศจีนโบราณ  เพราะ 
พวกขันทีไมสามารถจะทํากิจของบุรุษไดเลย  จึงมีคําเรียกวาถูกตอน 
สวนกุลบุตรผูทําหมัน  หากปรารถนาจะสืบพันธุตอไปอีก  ก็สามารถ 
แกไขไดตามประสงค  ขาพเจาจึงมีความเห็นวาควรใหอุปสมบทได 
ไมขัดกับพระวินัย. 
                                                                ๒๕๐๙ 
        ถ.  ปรสิสมบัติมีกําหนดอยางไรบาง ?  ที่มีกําหนดอยางน้ัน  อยาง 
ไหนสําหรับอะไร ? 
        ต.  มีกําหนดอยางนอย  ๒๐ รูปบาง  ๑๐ รูปบาง  ๕ รูปบาง 
๔ รูปบาง  ๒๐ รูปสําหรับทําอัพภานกรรม  ๑๐ รูปสําหรับทําอุปสม- 
บทกรรมในมัชฌิมประเทศ  ๕ รูปสําหรับทําอุปสมบทกรรมในปจจันต-  
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ประเทศ  และปวารณาและกฐินัตถารกรรม  กรรมนอกจากนี้มี 
กําหนด  ๔ รปูใชได.   
                                                              ๒๔๗๘ 
        ถ.  กลุบุตรผูประสงคจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  เขาไปหา 
พระอุปชฌาย  พระอุปชฌายแนะนําใหหาผา  ๔  เหล็ก ๓  น้ํา ๑ มา 
ใหครบ จึงจะอุปสมบทได  ทานทราบหรือไมวา  ผา ๔  เหล็ก ๓ 
น้ํา ๑  นั้น  คืออะไรบาง ?  รวมเรียกวาอะไร  หากขาดไปอยางใด 
อยางหน่ึงจะทําอยางไร ? 
        ต.  ผา ๔  ไดแก  ผาสังฆาฏิ ๑  ผาอุตตราสงฆ  คือจีวร ๑  ผา 
อันตรวาสก  คือสบง ๑  ผาประคดเอว ๑,  เหล็ก ๓ นั้น  ไดแก  บาตร ๑ 
เข็ม ๑  มีดเลก็ ๑  น้ํา ๑  นัน้  ไดแก  เครื่องกรองนํ้า ฯ  ทั้ง  ๘ อยาง 
นี้  รวมเรียกวา  อัฏฐบริขาร ฯ  หากขาดไปอยางใดอยางหน่ึง  เปน 
หนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงหาให. 
                                                                   ๒๕๑๑ 
        ถ.  คนที่อยูเปนหมวดหมู  ตองมีกฎหมายและขนบธรรมเนียม 
สําหรับปองกันความเสียหาย  และชักจูงใหประพฤติดีงามในประการ 
นั้น ๆ  สําหรบัหมูภิกษุเรียกวาอะไร ? 
        ต.  เรียกวา  พระพุทธบัญญติัและอภิสมาจาร  ทั้ง ๒ นี้รวมเรียก 
วา  พระวินัย. 
                                                                   ๒๔๖๕ 
        ถ.  อะไรเรียกวาพระวินัย ?  ทานเปรียบความไวอยางไร ?  
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อธิบาย.  
        ต.  พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารทั้ง   ๒ นี้  รวมเรียกวาพระ 
วินัย.  ทานเปรียบเหมือนดายรอยดอกไมอันควบคุมดอกไมไวไมให 
กระจัดกระจายฉะน้ัน.   
                                                                   ราชกวี 
        ถ.  พระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบท  เพ่ือบรหิารภิกษุสงฆดวยวิธี 
อยางไร ? 
        ต.  ดวยวิธีอยางนี้  คือเมื่อภิกษุกระทําอยางใดอยางหน่ึงลง 
อันใหเกิดความเสียหายข้ึนแลว  พระศาสดาก็ตรัสใหประชุมสงฆ  และ 
ตรัสถามภิกษุรูปนั้นใหทูลรับแลว  จึงทรงแสดงโทษแหงการประพฤติ 
ชั่วเชนนั้น  และแสดงอานิสงสแหงการสํารวมแลว  ทรงบัญญติัสิกขา- 
บทหามมิใหทําเชนนั้น  อันจะใหเกิดความเสียหายตอไป  และทรงวาง 
โทษปรับอาบัติไวดวย  หนักบาง  เบาบาง  ตามสมควรแกเหตุ. 
                                                                    ๒๔๗๕ 
        ถ.  มลูมีมาอยางไร   จึงเปนเหตุใหพระศาสดาทรงบัญญัติ 
สิกขาบทน้ัน ๆ ข้ึน ?  และอาการท่ีทรงบัญญัติอยางไร ?  จงแสดง 
มาดวย. 
        ต.  มลูมีมาจากความประพฤติเสียหาย  ของภิกษุรูปใดรปูหน่ึง 
กระทําข้ึน  นี้เปนเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน ๆ ข้ึน  อาการท่ี 
ทรงบัญญัตินั้น    ชั้นตนตรัสใหประชุมสงฆแลว  ตรัสบอกถามภิกษุ 
ผูกอเหตุ  เมื่อเธอรับแลว  ทรงแสดงโทษแหงการทําอยางนั้น  และ  
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อานิสงสแหงการสํารวมจากโทษอยางนั้น  ยังสงฆใหรับวาชอบแลว 
กลาวคือไดอนุมัติแหงสงฆแลว  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึน  เพ่ือหาม 
ปรามและปรับภิกษุผูฝาฝน.    
        เมื่อทรงบัญญัติมูลสกิขาบทข้ึนแลวยังไมพอดี  ทรงอนุบญัญัติ 
ดัดแปลง  เพ่ือรัดสิกขาบทอันหลวมเขาบาง  เพ่ือหยอนสิกขาบท 
อันตึงลงบาง  ไมทรงเลิกทีเดียว  นี่เปนอาการท่ีทรงบัญญัติ. 
                                                          ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  พระวินัยคือมูลบัญญัติและอนุบัญญัติถูกหรือไม ?  ถาอยาง 
นั้น  จงยกอุทาหรณแหงมูลบัญญัติและอนุบัญญติัมาแสดง. 
        ต.  ถูกแลว  ขอท่ีทรงต้ังไวเดิมเรียกวามูลบัญญัติ  ขอท่ีทรง 
เพ่ิมเติมทีหลังเรียกวาอนุบัญญัติ  อุทาหรณเชน  เดมิทรงต้ังพระ 
บัญญัติหามไมใหลางผลาญชีวิตมนุษย  ยังไมพอจะเขาใจวาทรงหาม 
ตลอดจนถึงพรรณนาคุณแหงความตาย  หรือยั่วใหเขาฆาตัวตายเสีย 
เอง  จึงทรงบัญญัติเพ่ิมความตอนน้ีไวดวย. 
                                                                ๒๔๖๕ 
        ถ.  พระวินัยเปนหลักสําคัญแหงพระศาสนาอยางไร ?  มีตํานาน 
มาอยางไร ?  จงแสดงมาพอไดความ. 
        ต.  พระวินัยเปนหลักสําคัญแหงพระศาสนา  คือปองกันผูปฏิบัติ 
ไมใหประพฤติชั่วชาเลวทรามอันจะใหเกิดความเสียหาย  และควบคุมไว 
ใหมีความประพฤติเรียบรอยอันเปนที่นาเลื่อมใส  ควรเปนที่บรรจุคุณ- 
ธรรมที่ประณีตย่ิงข้ึน  มีตํานานเลาวา  ทานพระอุบาลีเขาใจมาก  ได  
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รับยกยองจากพระศาสดาวา  เปนเอตทัคคะทางพระวินัย  แลววางไวเปน 
แบบเลาเรียนกันสืบมาดวยปากหลายรอยป  กวาจะไดจารึกลงในใบลาน 
ในระหวางน้ันเมื่อมีความเขาใจผิดกันข้ึน  พระเถระทั้งหลายในครั้งนั้น 
ก็ประชุมวินจิฉัยวางไวเปนแบบสืบมาเรียกวาบาลี  ตอมาพระอาจารย 
แตงอรรถกถาและฎีกาอนุฎีกา  อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือจะใหแจมแจงข้ึน 
ตามตองการ.   
                                                      ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงต้ังวินัยนั้น ๆ  กอนเหตุหรือทีหลังเหตุ ?  จง 
เฉลยใหมีเรื่องประกอบ. 
        ต.  ทีหลังเหตุ.  คือเมื่อใดความเสียหายเกิดข้ึน  พระภิกษุ 
รูปใดรูปหน่ึง  ทําอยางใดอยางหน่ึงลง  เมื่อน้ันพระองคจึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบทเชนนั้นเปนอยาง ๆ ไป  เชนพระธนิยะถือเอาพระวาจาของพระ 
เจาพิมพิสาร  ซึ่งเปลงตามพระราชประเพณี  เมื่อครั้งราชาภิเษกวา 
หญา  ไม  และน้ํา  เราใหแกพวกสมณพราหมณละ  ดังนี้เปนเลศ  ถือ 
เอาไมหลวงไปทํากุฎี  ดวยอางวาไดรับพระราชทาน  เมื่อเกิดเหตุนี้ข้ึน 
จึงไดทรงต้ังพระบัญญัติหามอทินนาทาน  ดังนี้เปนตน. 
                                                              ๒๔๗๘ 
        ถ.  ถาจะมีเขาติพระบรมศาสดาของเราวา  พระองคทรงบัญญัติ 
วินัยเหมือนวัวหายแลวลอมคอก  หากจะทรงบัญญัติปองกันเสียกอน 
เทากับลอมคอกกอนวัวหายมิดีหรือ ?  เราจะบริหารแกเขาวาอยางไร 
ใหเปนที่ฟงได ?  
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        ต.  แกเขาอยางนี้  ถาพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทไวกอน 
เหตุ  คือยังไมมีภิกษุกระทําความเสียหายเปนตัวอยาง  อาจไดรับครหา 
ในภายหลังวา  พระองคไมใชพระสัพพัญู  เรื่องที่จะทรงบัญญัติ  เชน   
ฝน,  กัญชา  เปนของเลวทรามมาก  นาจะมีบัญญัติหาม  ก็ไมเห็นมี 
ถาใครจะพูดเรื่องชนิดนี้ข้ึน  เราก็ตองตอบไดทันทีวา  ในเวลาน้ันไมมี 
ผูทํา  พระองคจึงไมไดทรงบัญญัติ  ถาจะทรงบัญญัติสิกขาบทปองกัน 
ความเสียหายท้ังหลาย  พระวินัยเห็นจะมากมาย  คงไมมีใครบวชถือวินัย 
ไหว  อายุพระพุทธศาสนาคงไมยืนยาวมา  เทาท่ีมีอยูแลวก็พอแรง.  อน่ึง 
ถาจะทรงบัญญัติกอนผูทํา  จะเปนปรามาสสาวกไปก็ได. 
                                                        ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  คําวา  อาบัติ  นั้น  หมายความวากระไร ?  ยอมเกิดข้ึนโดย 
ทางใดบาง ?  จงแสดงตัวอยางมาดวย. 
        ต.  หมายความวา  กริิยาที่ลวงละเมิดพระบัญญัตินั้น  และมีโทษ 
เหนือตนอยู  ทางเกิดโดยตรงจัดเปน ๔  คือ  ทางกาย ๑  ทางวาจา ๑ 
ทางกายกับทางจิต ๑  ทางวาจากับจิต ๑.  ทางกาย  เชนอาบัติปาจิตตีย 
เพราะดื่มน้ําเมา  แมไมมีความต้ังใจ  เพราะไมรูวาเปนน้ําเมา  ดื่มเขา 
ไปก็เปนอาบัติ,  ทางวาจา  เชนอาบัติปาจิตตีย  เพราะสอนธรรมแก 
อนุปสัมบันวาพรอมกัน  แมระวังอยู  ถาพลาดพลั้งวาพรอมกันเขาก็ 
เปนอาบัติ,  ทางกายกับจิต  เชนอาบัติปาราชิก  เพราะทําโจรกรรมเอง, 
ทางวาจากับจิต  เพราะสั่งใหเขาทําโจรดวยวาจา  แตในบาลีทานถือ 
เอาอีก ๒ อยาง  คือ  กายกับวาจาควบกันเขาเปน ๑  กายกับวาจานั้นเดิม  
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จิตเขาดวยเปน ๑  จึงรวมเปนทางเกิด ๖. 
                                                              ๒๔๗๙   
        ถ.  สมฏุฐานแหงอาบัติทั้งมวลโดยตรงคืออะไรบาง ?  จงแถลง 
อาบัติเปนอุทาหรณดวย. 
        ต.  สมฏุฐานแหงอาบัติทั้งมวลโดยตรง  คือลาํพังกาย ๑  ลําพัง 
วาจา ๑  กายกับจิต ๑.  วาจากับจิต ๑.  ที่ ๑ เชนอาบัติปาจิตตีย 
เพราะดื่มน้ําเมา  แมไมไดมีเจตนา  ดื่มเขาไปก็ตองอาบัติ.  ที่ ๒ เชน 
อาบัติปาจิตตีย  เพราะสอนธรรมแกอนุปสัมบัน  แมระวังอยู  แตพลั้ง 
วาพรอมกันเขาก็ตองอาบัติ.  ที ่๓ เชนปาราชิก  เพราะทําโจรกรรม 
ดวยตนเอง.  ที่ ๔ เชนปาราชิก  เพราะสั่งใหเขาทําโจรกรรมดวยวาจา. 
ในบาลีทานกลาวไวอีก ๒ คือ  กายกับวาจา ๑  กายกับวาจาเติมจิตเขา 
ดวย ๑.  กายกับกายวาจาน้ัน  เปนสมฏุฐานของอาบัติเกิดทางกายก็ได  เชน 
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล  ทางวาจาก็ได  เชนสอนธรรมแกอนุปสัมบัน 
วาพรอมกัน.  กายกับวาจาเติมจิตน้ัน  อาบัติเกิดทางกายกับจิตก็ได 
วาจากับจิตก็ได  พึงทราบอุทาหรณโดยที่กลาวแลว. 
                                                     ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  ใจเปนมูลแหงความทําดีทําเสียอยางสําคัญมิใชหรือ ?  เหตุไร 
พระบัญญัติบางขอแมไมเกี่ยวดวยใจก็เปนโทษแกผูละเมิด  หรือความ 
จริงเปนอยางไร ? 
        ต.  ใจเปนสําคัญจริง  (แตเปนสวนสําคัญตัว)  สวนกายวาจา 
เปนสําคัญสําหรับหมูดวย  เพราะฉะน้ัน  เมื่อทรงเห็นวาความประพฤติ  
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ชนิดไรลอแหลมตอความเสียหายแกหมู  แมผูประพฤติจะไมต้ังใจทํา 
ก็ทรงวางโทษไว  เพ่ือเปนทางใหภิกษุสงฆชวยกันระวัง  ประพฤติและ 
บริหารหมู   ทั้งเพ่ือเปนอุบายตัดทางแกตัวแหงอลัชชีภิกษุดวย  เพราะ   
หมูจะต้ังอยูโดยความสวัสดีได  ก็ดวยอาศัยคนในหมูประพฤติกาย  วาจา 
เรียบรอยถูกระเบียบของหมู  เพียงใจใครจะทราบกันไดวาดีชั่วเพียงไร. 
                                                       ๒๖/๑๒/๒๔๖๓ 
        ถ.  สมฏุฐานแหงอาบัติมีประเภทเปนอยางไร ?  ในสิกขาบทท่ี ๖ 
แหงสหธรรมิกวรรค  เปนอาบัติดวยสมุฏฐานไหน ? 
        ต.  สมฏุฐานแหงอาบัติ  มีประเภทโดยตรง ๔  คือ  ลําพังกาย ๑ 
ลําพังวาจา ๑  กายกับจิต ๑  วาจากับจิต ๑  แตในบาลีทานถือเอาอีก ๒ 
คือ  กายกับวาจาควบกันเขาเปน ๑  กายกับวาจานั้นเติมจิตเขาดวย 
เปน ๑  จึงรวมเปนสมุฏฐาน ๖.  สกิขาบทท่ี ๖  แหงสหธรรมิกวรรค 
เปนอาบัติดวยสมุฏฐาน ๒  คือ  วาจากับจิต. 
                                                              ๒๔๗๕ 
        ถ.  อาบัติที่เปนอจิตตกะและสจิตตกะ  จะสันนิษฐานใหทราบได 
โดยวิธีอยางไร ?  ถาเชนนั้นมูลแหงความฟนเฝอมีไหม ? 
        ต.  ทราบโดยวิธีกําหนดรูปความโวหารในสิกขาบทน้ันเอง  เชน 
สํานวนโอมสวาทสิกขาบทวา  เปนปาจิตตียเพราะกลาวเสียดแทงดังน้ี 
รูปความบงวามีความจงใจจึงเปนอันกลาวเสียดแทง  เชนนี้  เปนสจิตตกะ 
สํานวนแหงสุราปานสิกขาบทวา  เปนปาจิตตียเพราะดื่มสุราและเมรัย 
ดังน้ี  รูปความหาไดบงถึงเจตนาไม  เชนนี้  เปนอจิตตกะ.  
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        อีกนัยหนึ่ง  คําวาแกลงหรือรูอยูเปนตน  ซึ่งเปนคําบงเจตนามี 
ในสิกขาบทใด  สิกขาบทน้ันเปนสจิตตกะ  มูลแหงความฟนเฝอมี  คือถอย 
คําตกหลนมาแตเดิม  หรือจําทรงในระหวาง.   
                                                             ๒๔๗๖ 
        ถ.  ในอาการท่ีตองอาบัติทุกอยาง  ตองดวยอยางไหนสอใหเห็น 
เปนคนนาบัดสี  เพราะเสียทั้งภูมิสมณะทั้งสัตบุรุษ  จงแสดงเหตุผล 
ใหเห็นสม ? 
        ต.  ตองดวยอาการไมละอาย  ที่เรียกวา  อลชัชิตา  เห็นวานา 
บัดสีมากกวาอาการอ่ืน ๆ  เพราะเปนอาการเลว  สอความเปนคนดาน 
ไมมีอุชุปฏิบติั  คือไมมีความซ่ือตรงตอพระธรรมวินัยสัตถุศาสนา 
อันเปนเหมือนรมเงาที่ตนไดเขาอาศัยพักผอน  เสียภูมิของสมณะ  ยิ่ง 
กวาน้ันยังทําใหเสียภาวะแหงสัตบุรุษอีกดวย  เพราะสอวาเปนคนไมมี 
ยางอาย  คือไมมีหิริ  ซึ่งเปนสัปปุริสธรรมประการหน่ึง  โดยเหตุนี้ 
จึงเห็นเปนนาบัดสีกวาอาการอ่ืน ๆ. 
                                                          ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  จงแสดงสมุฏฐานแหงอาบัติ  ที่เกิดแตกายอยางเดียว  เกิด 
แตวาจาอยางเดียว  มาพรอมดวยยกสิกขาบทเปนตัวอยาง ? 
        ต.  อาบัติที่เกิดแตกายอยางเดียว  เกิดแตวาจาอยางเดียว  ไดแก 
อาบัติที่เปนอจิตตกะ.  เกิดทางกาย  เชนภิกษุรับประเคนเภสัชทั้ง ๕ 
คือ  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย  เก็บไวลวง ๗ วันไป  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ตามสิกขาบทท่ี ๓  แหงปตตวรรค  เกิดทางวาจา  
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เชนภิกษุสอนธรรมแกอนุปสัมบัน  ถาวาพรอมกันตองปาจิตตียตาม 
สิกขาบทท่ี ๔  แหงมุสาวาทวรรค.   
                                                      ๓๑/๙/๒๔๘๒ 
        ถ.  อาบัติกลาวโดยวัชชะมีอะไรบาง ?  จงยกตัวอยางอาบัติที่ 
เปนวัชชะน้ัน ๆ มา. 
        ต.  อาบัติที่เปนโทษทางโลก  คือคนสามัญท่ีมิใชภิกษุทําเขา  ก ็
เปนความผิดเสียหายเหมือนกัน  เชนทําโจรกรรมและฆามนุษย 
ตลอดลงมาถึงโทษท่ีเบา  เชน  ทุบตีกัน  ดากัน  นี้เรยีกวาโลกวัชชะ, 
ที่เปนโทษทางพระบัญญัติ  คือคนสามัญทําเขาไมเปนความผิดความ- 
เสียหาย  เปนผิดเฉพาะภิกษุ  โดยฐานละเมิดพระบัญญัติ  เชนขุดดิน 
และฉันอาหารในเวลาวิกาลเปนตน  คนชาวบานทําก็ไมเปนความผิด 
ความเสียหาย  นี้เรียกวาปณณัตติวัชชะ  นี้อธิบายตามนัยสมเด็จพระ- 
มหาสมณเจา ฯ  สวนในอรรถกถาพระวินัยทานพรรณนาวา  อาบัติที่ 
เปนโลกวัชชะน้ัน  ไดแกอาบัติที่ตองในเวลามีจิตเปนอกุศล  เชนดื่ม 
สุรา  ดวยรูวาเปนสุรา.  อาบัติที่เปนปณณัตติวัชชะน้ัน  ไดแกอาบัติ 
ที่ตองในเวลามีจิตเปนกุศล  เชนเก็บดอกไมเพ่ือบูชาพระเปนตน. 
                                                             ๒๔๗๘ 
        ถ.  อาบัติเกิดแตจิตอยางเดียวไมมีไมใชหรือ  ตามนัยสมุฏฐานแหง 
อาบัติ ๖ นั้น ?  สวนสิกขาบทที่ ๘  แหงโกสิยวรรควา  ยินดีทอง 
และเงินที่เขาเก็บเพ่ือตน  ก็เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ขอนี้เปนอยางไร ? 
จงแถลง.  
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        ต.  อาบัติเกิดแตจิตอยางเดียวไมมีจริง  ตามนัยสมุฏฐานแหง 
อาบัติ ๖ นั้น.  สวนสิกขาบทท่ี ๘ แหงโกสิยวรรควา  ยินดีทองและเงิน 
ที่เขาเก็บเพ่ือตน  เปนนิสสัคคิยปาจิตตียนั้น  เพราะเมื่อเขาบอกวา 
ทองและเงินท่ีเขาเก็บนั้น  เพ่ือทานหรือเปนของทาน  แลวไมทาํการ    
หามดวยกายหรือวาจา  จิตยินดีทองและเงินที่เก็บไวนั้น  จึงเปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ถาทําการหามเสียดวยกายและวาจาแลว  แมจิต 
จะยินดีภายหลัง  ก็ไมเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ถาเขามิไดบอกเลา 
เชนนั้น  แมจะยินดีก็ไมเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  อาบัติที่ตองโดยไมรู  โทษอยางสูงเพียงชั้นไหน ?  จะพน 
โทษชั้นนั้นไดดวยทําอยางไร ? 
        ต.  อยางสูงเพียงสังฆาทิเสส  เชนในสิกขาบทท่ี ๕  วาดวยการ 
ชักส่ือ  จะพนโทษนั้นได  ดวยทําดังน้ี :- 
        ก.  ตองรีบบอกภิกษุอ่ืนไมใหลวงวันไป. 
        ข.  ตองขอใหสงฆสวดกรรมลงโทษ  ใหไปอยูมานัต. 
        ค.  ตองประพฤติมานัต ๖ วัน ๖ คืน ในระหวางน้ีตองประพฤติวัตร 
เพ่ิมข้ึนอีกแผนกหนึ่ง  เชนรวมกินรวมนอนกับเพ่ือนภิกษุดวยกันไมได. 
        ฆ.  เม่ืออยูครบกําหนดแลว  ตองขอใหสงฆต้ังแต  ๒๐ รปู 
ข้ึนไปสวดอัพภานใหพนโทษ  นี้เปนวิธีปกติ  ถาปกปดไวไมบอกแก 
ภิกษุอ่ืน  ปลอยใหวันคืนลวงไปเทาไร  ก็ตองอยูปริวาสส้ินวันเทาน้ัน. 
                                                                 ๒๔๗๙  
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        ถ.  พระวินัยใหประโยชนและอานิสงสแกผูศึกษาปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ประโยชนของพระวินัย  ก็คือทําผูศึกษาปฏิบัติใหมีกายวาจา 
เปนระเบียบเรียบรอย  ทําผูศึกษาปฏิบัติใหมีจริยาเปนผูดี  ปองกันหมู 
นั้น ๆ  ใหมีจริยาความประพฤติทั้งสวนกายสวนวาจาลงรอยกัน  อัน 
เปนเหตุเพาะความสามัคคีใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.   
        สวนอานิสงสนั้น  ทาํผูศึกษาปฏิบัติไมตองใหเดือดรอน  เพราะ 
วิตกถึงการถูกจับกุม  ถกูดูหม่ิน  ถกูโจททวง  หรือถึงการขาดความ 
นับถือเหลาน้ีเปนตน. 
                                                          ๘/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  ผูประพฤติยอหยอนทางพระวินัยมีโทษอยางไร ?  อธิบาย. 
        ต.  มโีทษดังน้ี  ถูกจับกุมและถูกลงโทษบาง  ถูกดูหม่ิน   ไมมีคน 
นับถือบาง  จะเขาหมูภิกษุผูมีศีล  ก็หว่ันหวาดกลัวจะถูกโจททวง  แม 
ไมมีใครวาอะไรก็ตะขิดตะขวงใจไปเอง  ที่สุดนึกข้ึนมาถึงตนก็ติเตียน 
ตนเองได  ไมไดปติปราโมทย. 
                                                             ราชกวี 
        ถ.  อะไรเปนเหตุใหภิกษุหันหาทางหลีกเลี่ยงพระวินัยและเลิกเสีย 
ทีเดียว ?  จงชี้แจง. 
        ต.  พระบัญญัติปรารภเฉพาะกาลเฉพาะประเทศ  อันเปนไปใน 
สมัยหน่ึง  ครั้นกาลลวงมานานและนํามาใชในประเทศอ่ืน  ยอมเปนไป 
ไมสะดวกไดรับความขัดของ.  ทั้งพระคันถรจนาจารยต้ังเพ่ิมเติมเขาไว 
อีกมาก  จนฟนเฝอเหลือท่ีจะประพฤติใหครบครันได  ทั้งกาลเทศะก็  
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เขามาเปนเหตุใหขัดขวาง  นี้แลเปนเหตุใหภิกษุหันหาทางหลีกเลี่ยง 
และเลิกเสีย  คือทนตองอาบัติ.   
                                                                ราชกวี 
        ถ.  คําวาสิกขากับสิกขาบท  ตางกันอยางไร  หรือเหมือนกัน ? 
        ต.  ตางกัน  โดยหมายความกวางแคบกวากัน.  สิกขาไดแกศีล 
สมาธิ  และปญญา  ซึ่งเปนที่รวบรวมพระพุทธศาสโนวาทท้ังสิ้น  สวน 
สิขาบทหมายความเฉพาะขอหามอันหนึ่ง ๆ  แหงพระวินัยบัญญัติ 
อยางเดียวกับบทหรือมาตราอันหน่ึง ๆ  แหงพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย 
ฉะน้ัน. 
                                                             ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  พระอริยบุคคล  ต้ังตนแตพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต 
ทานยังตองอาบัติหรือไม ?  ตอบเชนนั้น  พูดเอาเองหรือมีอะไรเปน 
เครื่องอาง ? 
        ต.  พระอริยบุคคล  ต้ังตนแตพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต 
ยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง  ยอมออกจากอาบัติบาง.  ตอบเชนนี้ 
ไมไดพูดเอาเอง  อาศัยพระสูตรมาในวรรคท่ี  ๔  แหงทุติยปณณาสก 
ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ทรงไวใน 
วินัยมุขเลม ๑  หนา ๒๒. 
                                                                 ๒๔๘๑ 
        ถ.  คําวายอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง   ยอมออกจากอาบัติ 
บางนั้น  มีอธิบายอยางไร ?  
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        ต.  มีอธบิายดังน้ี  ลวงสิกขาบทเล็กนอยน้ัน  ไดแกลวงอภิสมา- 
จารสิกขาบางอยาง  อันเปนเทศนาคามินี  พนโทษไดดวยการแสดง. 
ออกจากอาบัตินั้น  ไดแกลวงอาบัติ  เฉพาะสังฆาทิเสส  พนโทษได 
ดวยวุฏฐานวิธี  คือการอยูกรรม.   
                                                                  ราชกวี 
        ถ.  จงแสดงความเปนมาแหงปกรณ  บาล ี อรรถกถา  ฎีกา 
อนุฎีกา  พอไดเคา ? 
        ต.  แบบอันพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายไดวางไว  เรียก 
บาลี  นับถือกันวาเปนแบบด้ังเดิม  ปกรณที่พระอาจารยทั้งหลายใน 
ภายหลังรจนาแกอรรถแหงบาลีนั้น  เรยีกอรรถกถา  ปกรณที่พระ 
อาจารยทั้งหลาย  แตงแกหรืออธิบายเพ่ิมเติมอรรถกถา  เรียกฎกีา 
ปกรณที่เพ่ิมเติมแกไขฎีกา  เรียกอนุฎกีา. 
                                                              ๒๔/๘/๒๔๗๒ 
        ถ.  ที่มาโดยยอแหงสิกขาบท  มาแตไหนบาง ? 
        ต.  ที่มาโดยยอแหงสิกขาบท  มาแตปาฏิโมกข ๑  นอกปาฏ-ิ 
โมกข ๑. 
                                                                   ๒๔๖๔ 
        ถ.  สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขมีจํานวนเทาไร ?  ในพระสูตร 
กลาววามี  ๑๕๐ นั้น  คืออะไรบาง ?  และยนเขาในอุทเทส ๕ ได 
อยางไร ? 
        ต.  สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข  ไมไดบอกจํานวน  เปนแตจัด  
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เขาเปนพวก ๆ  ตามกิจหรือวัตถุ  เรียกวาขันธกะอันหน่ึง ๆ  เชน 
วาดวยทําอุโบสถจัดไวพวกหน่ึง  เรียกอุโบสถขันธกะ  วาดวยจีวร  จัด   
ไวอีกพวกหน่ึง  เรียกจีวรขันธกะเปนตน  ที่มีจํานวน  ๑๕๐ นัน้  มา 
ในพระปาฏิโมกขนับไดครบจํานวนดังน้ี  ปาราชิก ๔  สังฆาทิเสส ๑๓ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  สทุธิกปาจิตตีย ๙๒  ปาฏิเทสนียะ ๔  อธิกรณ- 
สมถะ ๗  รวมเปน ๑๕๐ ถวน.  และยนเขาในอุทเทส ๕ ดังน้ี ปาราชิก ๔ 
เขาในปาราชิกกุทเทส  สังฆาทิเสส ๑๓ เขาในสังฆาทิเสสุทเทส  นอกนี้ 
เขาในวิตถารุทเทส. 
                                                      ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  สิกขาบทในพระปาฏิโมกขนั้น  สิกขาบทใดกําหนดกาล, 
กําหนดวัน, กําหนดเดือน, กาํหนดป ?  จงยกสิกขาบทนั้น ๆ  มาแสดง 
อยางละสิกขาบท. 
        ต.  ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะฉันอาหารในเวลาวิกาล 
ตามวิกาลโภชนาสิกขาบท  ชื่อวากําหนดกาล.  ภิกษุตองอาบัติ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะเก็บอติเรกจีวรไวลวง  ๑๐ วัน  ตามปฐมา- 
กฐินสิกขาบท  ชื่อวากําหนดวัน.  ภิกษุตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย 
เพราะเก็บผาไวเกินเดือนหนึ่ง  ตามสิกขาบทท่ี ๓ แหงจีวรวรรค  ชื่อวา 
กําหนดเดือน.  ภิกษุตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะหลอสันถัต 
ข้ึนใหม  ในเมื่อใชสันถัตเกายังไมถึง ๖ ป  ตามสิกขาบทท่ี ๔ แหง 
โกสิยวรรค  ชื่อวากําหนดป. 
                                                             ๒๔๗๘  
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        ถ.  การเสพเมถุนไมดีอยางไร  พระพุทธเจาจึงปรับผูเสพใหขาด 
จากความเปนภิกษุ ?       
        ต.  ไมดดีังน้ี  หีโน  เปนของเลว  คมฺโม  เปนเหตุใหต้ังบานเรือน 
โปถุชชฺนิโก  เปนของปุถุชนคนหนาดวยกิเลส  อนริโย  ไมเปนของ 
พระอริยเจา  อนตฺถสฺหิโต  ประกอบดวยอนัตถะความพินาศ  ไมด ี
อยางนี้พระองคจึงปรับผูเสพเมถุนใหมีโทษถึงปาราชิก. 
                                                                ราชกวี 
        ถ.  ทรพัยที่เปนสังหาริมะและอสังหาริมะอันจัดเปนอวหารนั้น  ม ี
อาการตางกันอยางไร ?  การฉอจัดเปนอวหารในทรัพย ๒ ประเภทนั้น 
ไดหรือไม ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ทรพัยที่เปนสังหาริมะ  กําหนดวาเปนอวหารดวยทําให 
เคลื่อนจากฐาน  ที่เปนอสังหาริมะ  กําหนดวาเปนอวหารดวยขาด 
กรรมสิทธิ์แหงเจาของ.  การฉอเปนอวหารในทรัพยเปนอสังหาริมะ 
ประเภทเดียว  แตคงตองอาบัติดวยขาดกรรมสิทธิแ์หงเจาของ  แมใน 
ทรัพยที่เปนสังหาริมะ  เชนภิกษุรับฝากของ  มีไถยจิตคิดเอาเสีย  ครั้น 
เจาของมาขอคืน  กลาวปฏิเสธวาไมไดรับไว  หรอืวาไดใหคืนแลวก็ 
ตาม  ดังนี้ตองอาบัติดวยขาดกรรมสิทธิ์  เรียกวาฉอ. 
                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  อทนินาทานเปนอาการท่ีตํ่าทราม  เพราะเปนกิริยาของพวก 
โจร  หากมีภิกษุอุตตริประพฤติเขา  อยางดีก็คงไดรับสมญาวาคุณโจร 
วาโดยเฉพาะที่มีในสิกขาบทบัญญัติ  ทานหมายความกวางแคบเพียง  
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ไร ?  พระ ก. ชอบประพฤติเปนคนลอบลักความลับของผูอ่ืน  ไป 
ดอมแอบฟงความท่ีเขาปดบังมาก็ดี  ไปลักลอบรูประโยคหรือเฉลยท่ี 
เขาสงวน  ดังท่ีออกสอบในวันนี้ก็ดี  จะวางบทปรับโทษเธอในฐาน 
อทินนาทานตามสิกขาบทบัญญัติไดหรือไม ?  เพราะเหตุไร ?        
        ต.  สิกขาบทบัญญัติ  ทานเพงเฉพาะการลักทรัพยพัสดุ 
เทาน้ันเปนอทินนาทาน  ไมไดเพงถึงการลักอยางอ่ืน.  การท่ีพระ ก. ไป 
ลอบลักความลับของผูอ่ืน  ยังวางบทปรับโทษเธอในฐานอทินนาทาน 
คามสิกขาบทบัญญัติยังไมได  เพราะความลับนั้นไมใชเปนตัวทรัพย 
พัสดุ  แตถึงกระน้ัน  ความประพฤติเชนนั้น  ก็สออากัปปะของเธอเอง 
วา  เปนสมณะเชนไร  แมจะเปนโจรไมทวมตัว  ก็ตองวาทวมข้ึน 
มาถึงคอแลว  เพราะกิริยานั้นเปนกิริยาโจรโดยแท  แตหากเคราะหดี 
ที่พระบัญญติัจํากัดกรรมของกิริยาเสีย  จึงยังพอรอดตัว  เพียงเปน 
พระโจร. 
                                                             ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ภิกษุมีไถยจิตลักทรัพยที่เปนสังหาริมะ  พอทําใหเคลื่อน 
จากท่ีก็เปนอันตองอาบัติ  สวนท่ีภิกษุรับฝากของมีไถยจิตคิดเอาเสีย 
แมทําใหของนั้นเคลื่อนจากท่ีก็ยังไมตองอาบัติ  ขอนี้มีความหมาย 
ตางกันอยางไร ? 
        ต.  มีความหมายตางกันอยางนี้  คือท่ีกําหนดใหเปนอาบัติดวย 
ทําใหเคลื่อนจากที่นั้น  เพงเอาของที่ภิกษุไมตองรับสํานอง  คือรับผิด 
หรือสําหรับใชในเมื่อหายแลว  สวนของภิกษุรับฝากไวนั้น  ภิกษุตอง  
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        เปนผูสํานอง  คือรับใชในเมื่อของหาย  เหตุดังน้ัน  ในการรับฝาก 
ทานจึงกําหนดเปนอาบัติ  ดวยขาดกรรมสิทธิ์แหงเจาของ  ที่ภิกษุนั้น 
พนจากการสํานองไป.   
                                                               ๒๔๗๖ 
        ถ.  ภิกษุถูกคนรายลักโคมลานไป  ว่ิงไลตามทันชิงคืนมาได 
ภิกษุอ่ืนรูเรื่องนั้นต้ังรังเกียจเธอดังน้ี  นักวินัยจะพึงปรับเธอดวยอวหาร 
อะไร ? หรือจะพึงเปลื้องความรังเกียจดวยชี้แจงอยางไร ? 
        ต.  ไมควรปรับดวยอวหารอะไร  เพราะภิกษุนั้นยังถือกรรมสิทธิ์ 
ในของนั้นอยูดวยอาการที่เธอว่ิงไลไปนั้น  สอใหเห็นวาเธอยังไมละ 
สิทธิในของน้ัน  ถึงแยงชิงคืนมาได  กคื็อเอาของของตนน้ันเอง 
ไมใชของผูราย  เชนนี้จะปรับดวยอวหารอะไรแกเธอเลา  แมของ 
อันผูรายลักไปเปนสิทธิ์แลว  แตภิกษุยังถือกรรมสทิธิ์ในของน้ันอยู 
ขออารักขาทางบานเมือง  ไดคืนมาดวยอาการน้ันยังไมเปนไร  แม 
ภิกษุยักยอกของที่เขาฝากไวในมือ  เจาของยังถือกรรมสิทธิ์อยูเพียงใด 
ทานยังไมจัดเปนอวหารเพียงนั้น  นี้ก็เหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน  ไมควร 
รังเกียจแกเธอ. 
                                                              ๒๔๗๗ 
        ถ.  ภิกษุลวงอวหาร  เอกภัณฑะ  กับ  นานาภัณฑะ  ตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  ภิกษุลักทรัพยสิง่เดียวมีราคาเปนวัตถุแหงปาราชิก  เรียกวา 
เอกภัณฑะ  ภิกษุลักทรัพยหลายสิ่ง  แตสิ่งหน่ึง ๆ มีราคาไมถึงวัตถุ  
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แหงปาราชิกในคราวเดียว  แตรวมตีราคาถึงวัตถุปาราชิก  เรียก 
นานาภัณฑะ  ตางกันอยางนี้.   
                                                            ๒๔๖๔ 
        ถ.  การถือเอาทรัพยเปนอสังหาริมะ  กําหนดวาถึงท่ีสุดดวย 
อะไร ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ดวยขาดกรรมสิทธิ์แหงเจาของ.  ตัวอยาง  เชน  ภิกษุกลาวตู 
เพ่ือท่ีจะเอาท่ีดินของผูใดผูหน่ึง  เจาของเปนผูมีวาสนานอยเถียงไมข้ึน 
ทอดกรรมสทิธิ์ของตนเสีย  ภิกษุตองอาบัติถึงท่ีในขณะน้ัน  ถาเจาของ 
ยังไมปลอยกรรมสิทธิ์  ฟองภิกษุในศาลเพ่ือเรียกที่ดินคืนตางเปนความ 
แกคดีกัน  ถาเจาของแพ  ภิกษุตองอาบัติถึงท่ี.  ภิกษุเปนโจทฟอง 
ความเองเพ่ือตูเอาท่ีดินก็เหมือนกัน.  แตคําวาเจาของแพความน้ัน 
พึงเขาใจวาแพในศาลสูงสุดที่คดีเปนจบลงเพียงเทาน้ัน. 
                                                              ๒๔๖๔ 
        ถ.  ภิกษุตองปาราชิกเพราะทรัพยของตนเองจักมีหรือไม ?  ถามี 
จัดเขาในอวหารขอไหน ?  จงตอบใหไดความชัด. 
        ต.  ม ี จัดเขาในสังเกตวีตินามนะ  เชนภิกษุนําของควรแก 
ภาษีมาจะผานที่เก็บภาษี  ซอนของเหลาน้ันเสีย  หรือของมากซอน 
ใหเห็นแตนอย  ดังนี้  ตองอาบัติถึงท่ีสุดขณะนําของน้ันลวงพนเขต 
เก็บภาษี  เพ่ือจํางาย  เรียกวาตระบัด  อวหารบทน้ีเพงทรัพยของตน 
แตตองเสียใหแกผูครองบานเมืองที่ตนนําของผานเขาไป  ขอนี้แสดง 
ใหเห็นวา  ฝายพระยอมนับถือกรรมสทิธิ์ของผูครองบานเมืองในที่จะ 
เก็บภาษี  ซึ่งทานจะพึงไดจากตนตามจํานวนสินคา  ในคัมภีรวิภังค  
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เรียกชื่อสุงกฆาต.   
                                                   ๒๕/๑๑/๒๔๖๕ 
        ถ.  ถามีคนรายลักจีวรของภิกษุไป  เจาของเห็นว่ิงไลตามแยง 
คืนมาได  ภายหลังมีภิกษุบางรูปรังเกียจเธอ  ขอใหพระวินัยธรวินิจฉัย 
นักวินัยจะควรปรับเธอดวยอวหารขอไร  หรือจะพึงวินิจฉัยวากระไร ? 
        ต.  ไมปรับดวยอวหารขอไหนหมด.  ดวยวินิจฉัยวา  อาการ 
ที่ภิกษุเจาของว่ิงไลตามไปนั้น  ก็แปลวาเธอยังถือสิทธิในจีวรของเธอ 
อยู  เมื่อยังมีสิทธิในของของเธออยูเชนนั้น  การท่ีเธอแยงเอาจีวร 
มาจากผูราย  ก็เทากับเอาของของตนมาเอง  ไมไดเอาของผูราย  จะ 
ปรับอะไรแกเธออยางไรหาไดไม  แตของท่ีผูรายลักไปเปนสิทธิ์แลว 
ภิกษุขออารักขาทางบานเมือง  ดวยยังถือกรรมสิทธ์ิในของของตนอยูได 
กลับคืนมายังไมเปนไร  เทียบไดดวยภิกษุผูยักยอกของที่เขาฝากไวในมือ 
เจาของยังถือกรรมสิทธิ์อยูเพียงใด  ทานยังไมจัดเปนอวหารเพียงนั้น 
นี่ก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลายไมควรรังเกียจเธอเลย. 
                                                         ๒๖/๑๐/๒๔๖๓ 
        ถ.  ภิกษุรับฝากของเขาไวอันควรคาปาราชิก  มีไถยจิต 
จับเอาซุกซอน  เหตุไฉนทานไมปรับเปนปาราชิกในขณะน้ัน  เหมือน 
ลักของบางอยางท่ีปรับในขณะทําของใหเคลื่อนท่ี ? 
        ต.  เพราะเธอผูรับฝากตองสํานองของนั้น  ในฐานะเชนนี้ทาน 
ปรับดวยเจาของขาดกรรมสิทธิ์.  สวนการลักที่ทานปรับในขณะทําของ 
ใหเคลื่อนท่ีนั้น  ผูลักไมตองสํานอง  ถาเขาจับไมได. 
                                                          ๙/๑๑/๒๔๖๐  
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        ถ.  ภิกษุอ่ืนโกรธภิกษุอ่ืนแชงใหถูกงูพิษกัดตาย  ภิกษุนั้นก็ถูกงูกัด 
ตายในวันนั้น  ควรปรับปาราชิกแกภิกษุผูแชงไดหรือไม ?  เหตุไร ? 
        ต.  ปรบัปาราชิกไมได  เพราะไมไดตายดวยประโยคของภิกษุ 
ผูแชงน้ัน  ตายเพราะพิษงูตางหาก.   
                                                               ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุใหประหารผูอ่ืน  มีโทษอยางไรบาง ? 
        ต.  ภิกษุประหารมนุษยใหตายพรอมดวยเจตนา  ตองปาราชิก 
ไมถึงตายเปนแตเพียงปางตาย  ตองถุลลัจจัย  ประหารภิกษุใหเจ็บ  หรือ 
ประหารดิรัจฉานใหตาย  ดวยความโกรธดวยเจตนา  ตองปาจิตตีย 
ประหารอนุปสัมบันและดิรัจฉานใหเจ็บดวยโกรธ  ตองทุกกฏ  ให 
ประหารมนุษยหรือสัตวก็ตาม  ในเมื่อถูกเบียดเบียน  ดวยประสงคจะ 
ปองกันตัวมิไดมีความโกรธ  ทานวาไมเปนอาบัติ  แตการประหารน้ัน 
อันใครทําแลว  สอใหเห็นวาเปนผูดุราย  ไมสมเปนสมณะ  อันผูหวัง 
ความสงบไมตองการสมาคมดวย. 
                                                              ๓/๙/๒๔๖๕ 
        ถ.  ภิกษุลวงละเมิดในสิกขาบทไหนบาง  เน่ืองดวยอาชีววิบัติ ? 
จงชี้มาตามโทษหนักเบาอยางละสิกขาบท. 
        ต.  หมายโทษอยางหนัก  ตองอาบัติปาราชิก  เพราะพูดอวด 
อุตตริมนุสสธรรมไมมีในตนเนื่องดวยอาชีพ.  โทษอยางกลาง  ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  เพราะประทุษรายตระกูล  สงฆขับไลจากวัด  กลับ 
ติเตียนสงฆ  ภิกษุอ่ืนหามไมฟง  สงฆสวดสมนุภาสนดวยญัตติจตุตถ-  
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กรรมวาจา  จบครั้งท่ี ๑ ไมละเปนทุกกฏ  จบครั้งท่ี ๒ ไมละเปน 
ถุลลัจจัย  จบครั้งท่ี ๓ ไมละเปนสังฆาทิเสส.  ตองปาจิตตีย  เพราะ 
ขอโภชนะประณีต  กะคนไมใชญาติไมใชปวารณามาฉัน  ในเม่ือไมมี 
เหตุที่ควรไดรับอนุญาต.   
                                                                  ๒๔๘๐ 
        ถ.  อาบัติชื่อไร  เรียกวาครุกาบัติ  ทฏุุลลาบติั  และวุฏฐาน- 
คามินี  เพราะมีอรรถตางกันอยางไร ? 
        ต.  อาบัติชื่อสังฆาทิเสส  เพราะเปนอาบัติหนักในฝายอาบัติที่จะ 
แกตัวได  จึงเรียกครุกาบัติ,  เพราะมีเรื่องหยาบคายอยูมาก  จึง 
เรียกทุฏุลลาบัติ,  เพราะภิกษุผูตองจะพนไดดวยอยูกรรม  จึงเรียกวา 
วุฏฐานคามินี. 
                                                                  ๒๔๖๕ 
        ถ.  ภิกษุจะสรางกุฎี  เหตุไฉนจึงตองใหสงฆแสดงท่ีใหดวยเลา ? 
ขอฟงอธิบาย. 
        ต.  ภิกษุจะสรางกุฎีตองใหสงฆแสดงท่ีใหนั้น  ก็คือทําการจับของ 
ใหมีพยานเปนหลักฐาน  เพราะในท่ีอารามหรือในอุปจารแหงอาราม 
สงฆเปนใหญ  ถาไมใหสงฆแสดงท่ีให  ทานจึงปรับอาบัติสังฆาทิเสส. 
                                                                  ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุเปลือยกายดวยอาการอะไรบาง  ตองอาบัติและไมตอง 
อาบัติ ? 
        ต.  ถาเปลือยเปนวัตรอยางเดียรถีย  ตองถุลลจัจัย  ถาเปลือย  
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ทํากิจแกกัน  คือไหว  รับไหว  ทําบริกรรม ใหของ  รับของ  เปลือย 
ในเวลาฉันและด่ืม  ตองทุกกฏ  แตในเรือนไฟและในนํ้า  ไมตอง 
อาบัติ.     
                                                          ๒๔๖๒-๒๔๗๒ 
        ถ.  ภิกษุนุงหมผาชนิดไหนเปนวัตร  เปนอาบัติถุลลัจจัย  เพราะ 
เหตุไร ?  อธิบาย. 
        ต.  ภิกษุนุงหมผาคากรอง  เปลอืกตนไมกรอง  ผลไมกรอง 
ผากัมพลทําดวยผมคน  ผากัมพลทําดวยขนหางสัตวปกนกเคา  หนังเสือ 
ผาทําดวยปอ  นุงหมผาเหลาน้ีเปนวัตร  เปนอาบัติถุลลัจจัย.  เพราะ 
ผาเหลาน้ันเปนของท่ีพวกเดียรถียเขาใชนุงหมกันอยู. 
                                                                ราชกวี 
        ถ.  ผาชนิดไหนบาง  ทรงอนุญาตใหทําจีวรนุงหมได ?  และ 
เครื่องนุงหมชนิดไหน  ทรงหามไมใหใช ?  ถาขืนใชตองอาบัติ 
อะไร ? 
        ต.  ผา  ๖ ชนิด  คือ  ๑. โขมะ ผาทําดวยเปลือกไม  ๒. กัปปา- 
สิกะ ผาทําดวยฝาย  ๓. โกเสยยะ ผาทําดวยไหม  ๔. กัมพละ ผาทํา 
ดวยขนสัตว ยกผมและขนมนุษยเสีย  ๕. สาณะ ผาทําดวยเปลือกปาน 
๖. ภังคะ ผาที่ทําดวยของแกมกัน ทรงอนุญาตใหทําจีวรนุงหมได. 
เครื่องนุงหมท่ีพวกเดียรถียใชกันอยู  มคีากรองและเปลือกไมกรอง 
เปนตน  ทรงหามไมใหใช,  ถาใชดวยอํานาจสมาทานเปนวัตร  ตอง  
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ถุลลัจจัย  เปนแตสักวาใช  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                                                                          ๒๔๗๔ 
        ถ.  ผาที่ทรงอนุญาตใหทําจีวร  คืออะไรบาง ?  ยกตัวอยางมา 
ดวย. 
        ต.  คือ  โขมะ  ผาทําดวยเปลือกไม  เชนผาลินนิ ๑  กัปปาสิกะ 
ผาทําดวยฝาย  เชนผาเปลอืกกระเทียม ๑  โกเสยยะ  ผาทําดวยไหม 
เชนแพร ๑  กัมพละ  ผาทําดวยขนสัตว  ยกผมขนมนุษย  เชนสักหลาด 
และกํามะหริด ๑  สาณะ  ผาทําดวยเปลือกปาน  เชนผาเนื้อสาก ๑ 
ภังคะ  ผาทําดวยของ ๕ อยางนั้นแตอยางใดอยางหนึ่งปนกัน  เชนผา 
ดายแกมไหม ๑. 
                                                                                   ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๖ แหงจีวรวรรค  ที่วาภิกษุมีจีวรหาย  กับ 
สิกขาบทท่ี ๑๐  แหงสุราปานวรรค  ทีว่าภิกษุซอนจีวร  หมายเอา 
ไตรจีวรที่เรียกวา  ผาครองหรืออติเรกจีวร ? 
        ต.  สิกขาบทท่ี ๖ แหงจีวรวรรค  หมายเอาไตรจีวร.  สกิขาบท 
ที่ ๑๐ แหงสรุาปานวรรค หมายเอาจีวรทุกชนิด. 
                                                                                     ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  มีเกณฑอยางไรบาง  ภิกษุไมตองเก็บไตรจีวรไวในหัตถบาส 
ผาก็ไมเปนวิปปวาส ? 
        ต.  เกณฑในที่นี้ควรแบงเปน ๒ คือ เกณฑเวลา ๑  เกณฑ 
สถานที่ ๑  เกณฑเวลาน้ันดังนี้ :-  
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        ก.  ถาไดจําพรรษาครบไตรมาส  ในระหวางเดือนหน่ึงทาย 
ฤดูฝน.  ถาไดกรานกฐินดวย  แตนั้นไปอีก ๔ เดือน  คือถึงกลาง 
เดือน ๔.   
        ข.  ในชัว่เวลาที่พระอาพาธไดสมมติจากสงฆ.  ในเวลาท้ัง ๒ 
ประเภทน้ัน  ไมตองนิยมสถานที่  ถาพนเวลาดังกลาวแลว  ตองถือ 
เกณฑสถานท่ี  ดังตอไปนี้ :- 
        ก.  ในบริเวณติจีวราวิปปวาสสีมา  ที่สงฆสมมติลงในสมาน- 
สังวาสสีมา  สําหรับเปนท่ีไมอยูปราศจากไตรจีวร. 
        ข.  ถาเปนกุฎีมีบริเวณ  ภิกษุครอบครองเปนเจาของเดียว 
กําหนดเอาเครื่องลอมเปนเขต  ถาไมมีบริเวณ  กําหนดเอารวมใน 
กุฎีเปนเขต. 
        ค.  กุฎมีีบริเวณ  แตเปนที่อยูแหงภิกษุมากรูป  กําหนดเอากุฎี 
ที่ไวผา  ไมมีบริเวณ  กําหนดเอาหองที่ไวผา. 
        ฆ.  โคนไมและที่แจง  ถามีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอม 
โคนไมไมมีเครื่องลอม  กาํหนดเอาแดนเงาแผไปในเวลาเที่ยง.  ใน 
เวลาและสถานท่ีในกําหนดนี้  แมภิกษุไมเอาไตรจีวรไวในหัตถบาส 
ผาก็ไมเปนวิปปวาส. 
                                                            ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  อานิสงสแหงการจําพรรษามีเทาไร ?  อะไรบาง ?  อานิสงส 
ที่ ๑  ที ่๓  ไดยกเวนสิกขาบทไหนบาง ? 
        ต.  ม ี๕ คือ  เที่ยวไปไมตองบอกลา ๑.  เที่ยวจาริกไปไมตอง  
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ถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ ๑.  ฉันคณโภชนและปรับปรโภชนได ๑. 
เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา ๑.  จีวรอันเกิดข้ึนในที่นั้น  เปน 
ของไดแกพวกเธอ ๑.  อานิสงสที่ ๑  ไดรับยกเวนสิกขาบทท่ี ๖  แหง 
อเจลกวรรค.  อานิสงสที่ ๓  ไดรับยกเวนสิกขาบทท่ี  ๒-๓  แหง 
โภชนวรรค  ในปาจิตตียกัณฑ.   
                                                                         ๓๐/๘/๒๗๑ 
        ถ.  ดวยอาการอยางไรบาง  นิสสัคคิยปาจิตตียบางสิกขาบทจึง 
เรียกสั้นวา  ติกปาจิตตีย ? 
        ต.  ดวยอาการเหลานี้คือ  เขาไมใชญาติ  รูอยูก็ตาม  แคลง 
อยูก็ตาม  สําคัญวาเปนญาติก็ตาม  ขอในมิใชสมัย  เปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตียทั้งนั้น  จึงเรียกสั้นวา  ติกปาจิตตีย. 
                                                                               ๒๔๖๕ 
        ถ.  สรปูของท่ีเปนนิสสัคคิยโดยวัตถุเชนไร  โดยอาการของภิกษุ 
เชนไร  โดยลวงเวลาเชนไร ? 
        ต.  สรปูของท่ีเปนนิสสัคคิยโดยวัตถุ  เชน  ทอง  เงิน  สันถัต 
ที่หลอเจือดวยไหม.  โดยอาการของภิกษุ  เชนจีวรรับจากมือภิกษุณี 
ผูมิใชญาติ  ลาภสงฆที่นอมมาเพ่ือตน  สันถัตท่ีหลอใหม  ไมเอาสันถัต 
เกาปน  และผาอาบน้ําฝนท่ีหาไดหรือทํานุงล้ําวันกําหนด.  โดยลวง 
เวลา  เชน  อติเรกจีวรลวง  ๑๐ วัน  เภสัชลวง  ๗ วัน. 
                                                                           ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  ทรงอนุญาตแกพระภิกษุเชนไร  ใหจับเงินและทองได  ไม  
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เปนอาบัติเพราะอนามาส ? 
        ต.  ทรงอนุญาตแกภิกษุที่สงฆสมมติใหเปนผูทิ้งเงินและทอง  ที่ 
ภิกษุอ่ืนรับไวและนํามาเสียสละในทามกลางสงฆ  และเก็บรัตนะที่ตก 
อยูในวัดหรือในที่อยูที่พักไวเพื่อเจาของเขา.   
                                                                            ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  จงแสดงวิธีออกอาบัติในนิสสัคคิยปาจิตตีย  ในทามกลางสงฆ 
ภิกษุผูแสดงและภิกษุผูรับจะตองทําอยางไร.  จะวาอยางไร,  ภิกษุผู 
แสดงฉายาวา  " ทุกขฺลาภี. " 
        ต.  ภิกษุผูตองอาบัติเชนนั้น  เสียสละรูปยะในทามกลางสงฆ 
แลว  พึงนั่งกระหยงประคองอัญชลี  แสดงอาบัติในทามกลางสงฆวา 
" อห  ภนฺเต    สมฺพหุลา  นิสฺสคฺคิยาโย  ปาจิตฺติยาโย    อาปตฺติโย 
อาปนฺโน  ตา  ปฏิเทเสม ิ" ดังน้ีแลว  ภิกษุผูจะรับอาบัติแทนสงฆ 
พึงน่ังกระหยงประณมมือ  หันหนาไปทางสงฆ  สมมติดังน้ีวา 
" สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อย  ทกขฺลาภี  ภิกขฺุ  อาปตฺตึ  สรติ 
วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  เทเสติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อห  ทุกฺข- 
ลาภิสฺส  ภิกขฺุโน  อาปตฺตึ  ปฏิคฺคณฺเหยฺย "  ดังน้ีแลว  พึงหันหนา 
ไปทางภิกษุผูออกอาบัติ  ถามวา  " ปสฺสสิ  อาวุโส "  ภิกษุผูแสดงรับ 
วา  " อาม  ภนฺเต  ปสฺสาม.ิ "  ภิกษุผูรบักลาววา  " อายตึ  อาวุโส 
สวเรยฺยาสิ."  ภิกษุผูแสดงกลาววา  " สาธุ  สุฏ ุ ภนฺเต    สวริสฺสามิ. " 
ดังน้ี  ๓ หน  เทาน้ีเปนอันออกอาบัตินั้นในทามกลางสงฆ. 
                                                                            ๒๒/๗/๒๔๗๐  
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        ถ.  สิกขาบทท่ี ๑  แหงมุสาวาทวรรค  ทานวาเปนอนาณัตติกะ 
ใชผูอ่ืนทําไมเปนอาบัติ  ตางวาเด็ก ข. ไปโรงเรียนสาย  จักตองโทษ 
พระ ก. จึงสอนใหปดครูวา  ติดธุระการงานของเธออยู  ครูจึงงดโทษ 
ให  ดังนี้  กิรยิาอยางนี้ประจักษวา  พระ ก.  ไมตองอาบัติในเพราะสิกขาบทน้ีนะซิ 
ถูกหรือไมเห็นวาอยางไร ?   
        ต.  กริิยาของพระ ก. อยางนั้น  ใหสําเร็จประโยชนแกเด็ก ข. 
แตปรากฏวา  พระ ก. ไมไดกระทําดวยตนเอง  ใชใหผูอ่ืนกระทําอีก 
ตอหนึ่ง  ถาสิกขาบทน้ีเพงเพียงกิริยาที่กระทําเทาน้ัน  พระ ก.  ก็ไม 
ตองอาบัติปาจิตตีย  แตก็ตองอาบัติทุกกฏ  เพราะอกัปปยสมาทาน. 
                                                                             ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  ขอที่ทรงบัญญติัเพ่ือปองกันความเปนคนเลวนั้น  เชนไร ? 
        ต.  เชนปรับอาบัติปาจิตตียแกผูกลาวมุสา  กลาวสอเสียด  ดื่ม 
สุราเมรัย  โจทอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเปนตน. 
                                                                              ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  พูดเสียดแทงอุปสัมบันและอนุปสัมบัน  ดวยเรื่องสําหรับ 
ดา  คืออะไรบาง  และกิรยิาที่พูดเสียดแทงนั้น  วาโดยอาการเทาไร ? 
อยางไหนเปนอาบัติ  และไมเปนอาบัติ. 
        ต.  เรื่องสําหรับดานั้นมี ๑๐  คือ  ชาติ ไดแกชั้นหรือกําเนิด 
ของคน ๑  ชื่อ ๑  โคตร คือแซ ๑  การงาน ๑  ศิลปะ ๑  โรค ๑  
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รูปพรรณสันฐาน ๑  กิเลส ๑  อาบัติ ๑  คําสบประมาทอยางอ่ืน 
อีก ๑  กิริยาพูดเสียดแทงน้ัน  เปนไปโดยอาการ ๒ สถาน  แกลงพูด 
ยกยอดวยเรื่องที่ดีกระทบถึงชาติเปนตน  ซึ่งเรียกวาแดกบาง  ประชด 
บางอยาง ๑  พูดกดใหเลวลง  ซึ่งเรียกวาดา ๑  กลาวเสียแทง   
อุปสัมบันโดยจัง ๑  เปนปาจิตตีย  กลาวไมเจาะตัว  วาเปรย ๆ ก็ดี 
กลาวเสียดแทงอนุปสัมบันดวยอาการทั้ง ๒ นั้นก็ดี  เปนทุกกฏ  พูด 
ลอเลนกับอุปสัมบันและอนุปสัมบัน  พูดเจาะตัวหรือพูดเปรย  เปน 
ทุพภาสิต  ถามุงอรรถธรรมคําส่ังสอนเปนเบื้องหนา  ไมเปนอาบัติ. 
                                                                       ๒๕/๑๑/๒๔๖๒ 
        ถ.  มีผูมานิมนตใหภิกษุไปรับบิณฑบาตในท่ีแหงหนึ่งในเวลา 
รุงเชา  เธอต้ังใจจะไป  และบอกรับแกเขา  แตครั้นเวลารุงเชา  เธอ 
กลับใจเสียแลว  ไม ไปตามกําหนด  เชนนี้จะปรับเธอเปนมุสาวาทใน 
ขณะกลาวไดหรือไม ?  ถาไดก็แลวไป  ถาไมได  ควรจะปรับอาบัติ 
อะไร ? 
        ต.  ปรบัไมได  ควรปรับเปนปฏสิสวทุกกฏ. 
                                                                          ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  ภิกษุพูดมุสาอวดอุตติมนุสสธรรมก็ด ี โจทภิกษุอ่ืนดวย 
ปาราชิกก็ดี  ถูกปรับอาบัติแรงกวาปาจิตตีย  ก็สมควรแลว  ภิกษุ 
พูดมุสาโจทอ่ืนดวยอาจารวิบัติ  ในวิภังคทานปรับเพียงอาบัติทุกกฏ 
เพลากวาพูดมุสาไมไดใหรายแกผูอ่ืนเสียอีก  นี้อยางไรอยู ?  
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        ต.  เห็นวาในวิภังคแจกอาบัติวารเผลอไป  ความเผลอในวิภังค 
นั้นอาจชี้ไดหลายแหง  ในฐานะอยางนี้  เห็นวาควรยกอาบัติที่หนัก 
กวาข้ึนปรับ  ในอธิการน้ี  ตองปรับเปนปาจิตตีย  เพราะพูดมุสาเทียบ 
ดวยสัญเจตนิกา  บุรพประโยคแหงประถมปาราชิก  ปรับไวในวินีตวัตถุ 
เปนสังฆาทิเสส  ไมปรับถุลลัจจัย.    
                                                                            ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  การกลาวโอมสวาท  (คําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ)  เปนกิริยา 
ที่เลวทรามเพียงไร  ผูมีศีลเปนที่รักคงทราบกันดีแลว  แมพระศาสดา 
ก็ทรงเห็นเปนการเสียหายแกสาวก  เพราะไมเหมาะสมแกสารูปของสมณะ 
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึนไว  เพ่ือลงโทษประจานความเลวทรามน้ัน 
แตการกลาวนั้น  กลาวดวยวาจาก็มี  เขียนหนังสือก็มี  ตางกันอยางไร 
ถาภิกษุกลาวกะอุปสัมบันเปนอาบัติอะไร  ตางจากอนุปสัมบันหรือไม ? 
        ต.  การกลาวโอมสวาท  จะกลาวดวยวาจาหรือดวยเขียนหนังสือ 
ก็ตาม  ก็คงใหสําเร็จผลอยางเดียวกัน  ทั้งผูกลาว  ทั้งผูที่ถูกกลาว 
ไมตางอะไรกัน  แตเห็นวาเขียนหนังสือจะตางจากกลาวดวยวาจาอยูบาง 
เพราะวาจาเม่ือพูดแลว  เสียงที่พูดก็หายไป  แตหนังสือน้ันยังไมถูก 
ทําลายลงตราบใด  ก็ยังปรากฏอยูตราบน้ัน  เมื่อเทียบกับรูปภาพที่เขียน 
ก็ไมตางอะไรกัน  จะตางกันก็แตนั่นเปนภาพรูป  นี่เปนภาพถอยคํา 
เทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงทําใหนารังเกียจ. 
        โอมสวาทน้ี  ถาภิกษุกลาวกะอุปสัมบัน  ดวยปรารถนาจะให 
เจ็บใจ  ก็เปนอาบัติปาจิตตีย  ตางจากอนุปสัมบันซึ่งเปนเพียงทุกกฏ  
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เทาน้ัน  แตถากลาวดวยปรารถนาจะหยอกลอ  ก็เปนอาบัติทุพภาสิต 
เสมอกัน  ทั้งอุปสัมบัน  ทัง้อนุปสัมบัน  หาตางอะไรกันไม.   
                                                                         ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  พระ ก.  สนทนากับพระ ข.  กําลังอธิบายฟุง  พระ ค. 
มาถึงก็เอยข้ึนโดยฐานะคุนเคยวา  ทาทางสมเปนนักปราชญ  พระ ก. 
นึกฉุนจึงพูดวา  คุณไมมีสมบัติผูดีเลย  พระ ข. เห็นทาไมดี  จึงเตือน 
พระ ก. วา  ทําเปนคนกิเลสหยาบดังนี้ไมดีดอก  ใน ๓ รูปนี้  รูปไหน 
จะเปนอาบัติอะไร  เพราะถอยคําน้ันบางหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  พระ ก.  เปนอาบัติปาจิตตีย  พระ ข. ไมเปนอาบัติอะไร  แต 
พระ ค. เปนอาบัติทุพภาสิต  เพราะถอยคําของพระทั้ง ๓  นั้นเปนอักโกส- 
วัตถุทั้งน้ัน  แตที่เปนอาบัติบาง  ไมเปนบาง  หรือเปนก็ตางประเภท 
กันนั้น  เปนเพราะเจตนาไมเหมือนกัน  พระ ก. กลาวดวยเจตนาโกรธ- 
ซึ่งสอวาเพ่ือประหารใหเจ็บใจหรืออัปยศ  จึงเปนปาจิตตีย  เพราะ 
โอมสวาทสิกขาบท.  พระ ข. กลาวดวยเจตนาดี  มีอาการเตือนสติ 
หรือสอนเปนเบื้องหนา  จึงไมเปนอาบัติอะไร  แตพระ ค. กลาวดวย 
เจตนาหยอกลอฐานคุนเคยกัน  จึงเปนเพียงทุพภาสิต. 
                                                                         ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  ถาภิกษุนั่งแทรกแซงในสกุลกําลังบริโภคอาหารอยู  ตอง 
ปาจิตตียในสิกขาบทท่ี ๓  แหงอเจลกวรรคน้ันถกู  สวนภิกษุที่เขาไป 
นั่งในสกุลที่มีแตสามีกับภรรยา  ตามท่ีทานแกไวในคัมภีรวิภังคก็เปน 
อันไมตองอาบัติละซิ  จะบริหารวากระไร ?  
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        ต.  ตองอาบัติปาจิตตียเหมือนกัน  เพราะเปนการเสียกิริยาและ 
นาเกลียดนัก  แตตองอาบัติตามสิกขาบทที่ ๑  แหงรตนวรรค.   
                                                                             ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  เชนไรเปนอาบัติเฉพาะกลางวัน  เชนไรเปนอาบัติเฉพาะ 
กลางคืน ? 
        ต.  นอนกลางวันไมปดประตู  เปนอาบัติเฉพาะกลางวัน 
สหไสยและใหโอวาทแกภิกษุณี  เปนอาบัติเฉพาะกลางคืน. 
                                                                                    ๒๔๗๕ 
        ถ.  สุราและเมรัยตางกันอยางไร ?  ถาภิกษุบางรูปเสพสุราจน 
ติด  เมื่อพิจารณาไดความสัตย  สงฆควรนิคคหะเพียงไร ? 
        ต.  น้ําอันมีรสหวานเจืออยูทุกอยาง  ที่เปนเองเชนน้ําตาลสดก็ตาม 
ที่เขาปรุงข้ึนก็ตาม  เมื่อเวลาลวงแลว  รสหวานน้ันก็กลายเปนรสเมา 
แรงหรือออนตามรสหวานท่ีเจืออยูมากหรือนอย  นี้เรียกวาเมรัย 
เปนของท่ีเขาทําดวยหมักหรือดอง.  เมรัยนั้น  เขากลั่นสกัดเอาน้ําออก 
เพ่ือใหรสเมาแรงข้ึนตามแตจะกําหนดวาเทาไร  เปนพอดี  นี้เรียกวา 
สุรา,  ภิกษุเสพสุรา  ควรนิคคหะ  คือใหสึกเสีย  ตามแถลงการณ 
คณะสงฆ  เลม ๑ หนา ๔๙๕. 
                                                                                    ๒๔๖๕ 
        ถ.  ภิกษุสูบฝน  ในวินัยมุขปรับอาบัติอะไร ? 
        ต.  ภิกษุสูบฝน  ในวินัยมุขไมไดปรับอาบัติอะไร  แตอนุโลม 
ฝนเขากับสุรา  ในมหาปเทส  เมื่อเปนเชนนี้  ภิกษุสูบฝน  อนุโลม  
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ปรับอาบัติปาจิตตีย  ตามสิกขาบทท่ี ๑  แหงสุราปานวรรค.   
                                                                  ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  ภิกษุนิ่งไมพูดมีทางตองอาบัติอะไรบางหรือไม ?  ถาไมมีก็ 
แลวไป  ถามีจงแสดงมา. 
        ต.  ม,ี  คือเม่ือสงฆเรียกตัวไปชําระอธิกรณ  นิ่งเสียไมพูด  หรือ 
นิ่งปกปดอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุอ่ืน  เหลาน้ีเปนอาบัติปาจิตตีย 
ถาน่ิงทําใบ  ถือมูควัตรเปนอาบัติทุกกฏ. 
                                                                    ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  พระภิกษุตองอาบัติสหไสย  เพราะนอนรวมกับภิกษุดวยกัน 
มีในที่ไหนบางหรือไม ?  จงเฉลยมา. 
        ต.  ม,ี  ในสิกขาบทท่ี ๙  แหงสัปปาณวรรค  (และเปนอาบัติ 
ทุกกฏแกภิกษุผูอยูกรรม). 
                                                                      ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  ภิกษุตองอาบัติแลวไมยอมรับวาตองอาบัติก็ดี  หรือยอมรับ 
แตก็ไมกระทําคืน  คือไมแสดงเสียก็ดี  มีพระพุทธานุญาตใหสงฆลงโทษ 
ทําอุกเขปนียกรรม  ยกเธอเสียจากสังวาส  และรวมกินรวมนอน 
ดูก็เปนการสมควรมิใชหรือ  เพราะอลัชชีบาปชนเชนนั้นมีแทรกอยู 
ในหมูใด  กม็ีแตจะนําหายนะมาให  อยางนอยก็จะทําใหผูที่เปนกัลยาณ- 
ชนในหมูนัน้พลอยถูกข้ึนชื่ออยางนั้นไปดวย  บาปภิกษุเห็นปานนี้ 
อันสงฆทําอุกเขปนียกรรมแกเธอแลว  ภิกษุอ่ืนไปสมาคมคบหาดวย 
ก็ถูกปรับเปนปาจิตตียไมใชหรือ  ถกูหรือผิด  ถาถูก  ปาจิตตียชนิดนี้มี  
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ในที่ไหน ?  
        ต.  ตองอาบัติปาจิตตียถูกแลว  ปาจิตตียชนิดนี้มีในสิกขาบท 
ที่ ๙  แหงสัปปาณวรรค  ในปาจิตตียกัณฑ. 
                                                                            ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๖  ที ่๗  แหงสัปปาณวรรค  เปนสจิตตกะ  หรือ 
อจิตตกะ  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  สิกขาบทท่ี ๖  เปนสจิตตกะ  สิกขาบทท่ี ๗  เปนอจิตตกะ 
เพราะสิกขาบทที่ ๖  มีคําวา  ชานเปนเครื่องหมายสจิตตกะ  สิกขาบท 
ที่ ๗  ไมมีคําอยางนั้น  จึงเปนอจิตตกะ. 
                                                                              ๒๔๖๔ 
        ถ.  คําวา  ติกปาจิตตีย ๆ ดังน้ีมีมาก  จตุกกปาจิตตียจะมีใน 
สิกขาบทไหนบาง  ความวากระไร  ยกปาจิตตียตอยตัดรื้อเสีย ? 
        ต.  มีในโกสิยวรรคสกิขาบทท่ี ๑  วา  ภิกษุทําเองก็ดี  ใชผูอ่ืน 
ใหทําก็ดี  ซึ่งสันถัต  ต้ังแตตนจนสําเร็จ  หรือตนทําคางไว  ใชผูอ่ืนให 
ทําตอจนสําเร็จ  หรือใชผูอ่ืนใหทําคางไว  ตนทําตอใหสําเร็จ  เรียกวา 
จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                                                         ๒๔/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  สรปูปาจิตตีย  ขออันทําใหเสียหาย  คืออะไรบาง ? 
        ต.  ขออันทําใหเสียหาย  คือประจานความชั่วของกันและกัน 
ปดความชั่วของกันและกัน  นั่งในท่ีลับกับหญิงสองตอสอง  นอนรวมใน 
เขตกับหญิง  เดินทางกับพอคาผูซอนเอาของตองหามเขามา  เดินทาง  
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กับหญิง  แอบฟงความของผูอ่ืน  เห็นของตกถือเอาเปนของเก็บได. 
                                                                   ๒๕/๑๑/๒๔๖๒ 
                                          สารูป   
        ถ.  จงแสดงใหเห็นวาสารูปคูที่ ๒  กับคูที่ ๕  หมายความตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  สารปูคูที่ ๒  หมายความวา  ผาที่นุงหมไวเรียบรอยแลว 
ระวังอยาใหเลื่อนข้ึนเลื่อนลง  คอยชกัปดในที่กําหนดใหปด  อีก 
อยางหน่ึงใหหมคลุมเขาไปและนั่งในละแวกบาน  สวนสารูปคูที่ ๕  นั้น 
หมายความวา  แมนุงหมไวเรียบรอยแลว  ไมใหเวิกข้ึนบาหรือหยัก 
รั้ง  เขาไปและน่ังในละแวกบาน  ซึ่งมักจะเปนเพราะสําคัญเห็นวาไม 
เปนอะไร. 
                                                                             ๓/๙/๒๔๘๙ 
                                               มาตรา 
        ถ.  มาตราอะไรบางที่เก่ียวแกพระวินัย  จงอางที่มากับมาตรา 
มาดวยกัน ? 
        ต.  ม ี ๕ มาตรา  คือ :- 
        ก.  มาตราเวลา  ที่มาคือเรื่องวาดวยการเขาพรรษา  อุโบสถ 
        ปวารณา  เปนตน. 
        ข.  มาตราวัด  ที่มาเชนสิกขาบทเกี่ยวดวยการวัด  ดังสิกขาบท  
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        ที ่ ๗, ๘, ๙, ๑๐  แหงรตนวรรคในปาจิตตียกัณฑเปนตน. 
        ค.  มาตราตวง  ที่มาเชนเรื่องขนาดบาตรเปนตน. 
        ฆ.  มาตราชั่ง  ที่มาเชนเรื่องทุติยปาราชิก.   
        ง.  มาตรารูปยะ  ที่มาเชนในเรื่องทุติยปาราชิกเหมือนกัน. 
                                                               ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  มาตราเวลานั้นจับหลักจากอะไรบางอยางไร ?  ไฉนบางปจึง 
ตองเพ่ิมอธิกมาส  เพ่ิมอยางไร ?  จงแสดง. 
        ต.  มาตราเวลานั้น  ทานจับหลักจากการโคจรแหงดวงอาทิตย 
และดวงจันทร  โคจรหางจากจักรราศีพระอาทิตยออกไปถึงวันเพ็ญ 
เปนซีกสวางเรียกศุกลปกษ  ต้ังแตพระจันทรโคจรเขาหาจักรราศี 
แหงดวงอาทิตยใกลเขามาจนถึงอมาวสีเดือนมืด  เรียกกาฬปกษ 
ในปกษ ๑  ม ี ๑๔ วันบาง  ๑๕ วันบาง  เพราะพระจันทรโคจรรอบโลก 
ครั้ง ๑  เปนเวลา  ๒๙ วันครึ่งมีเศษ  นับเปน ๑ เดือน  ๒ เดือน  เปน 
วัน  ๕๙ วันเศษ  เหตุนี้จึงมี  ๑๔ วันบาง  ๑๕ วันบาง เปน ๑ ปกษ 
ชื่อเดือนน้ัน  ทานต้ังชื่อตามดาวฤกษที่พระจันทรโคจรมาถึงวันเพ็ญ 
เวลาเที่ยงคืน กําหนด  ๔ เดือน  เปน  ๑ ฤด ู ๑ ป เปน ๓ ฤดู  ตามอาการ 
ที่ธรรมดาใหเปน  คือ  แหงผาก  ไมผลิ  ฝนชุก  หรอื  หนาว  รอน  ฝน 
พระจันทรโคจร  ๑๒ รอบ  ไดวัน  ๓๕๕ วันเศษ  จัดเปน  ๑ ป  แตฤดูเหลา 
นี้ยอมเปนไปตามโคจรของพระอาทิตย  พระอาทิตยโคจร  ๑ รอบเปนวัน 
๓๖๕ วัน  ๖ นาฬิกาเศษ ผิดกันกับวันจันทรคติอยูปละ  ๑๑ วันเศษ  ๓ ป 
ผิดกัน  ๓๔ วันกวา  ถาไมมีอธิกมาสเพ่ิมเขา  เอาหลักทางสุริยคติ  ฤด ู 
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ก็จะยักยายเลื่อนไปจนกําหนดไมไดวาเดือนไหนเปนฤดูอะไร  เหตุนี้ 
๒ ปหรือ  ๓ ป  จึงตองเพ่ิมอธิกมาสเขา  ๑ เดือน  แลวแตวันเศษ 
ครบเดือนเขาในปไหน  ในรอบ  ๑๙ ปตองเพ่ิมอธิกมาส  ๗ ครั้ง  ฤด ู
จึงยังคงตามเดือน  ดังนี้.   
                                                                           ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  กลาวเฉพาะในสุทธิกปาจิตตีย  มีบางไหม  สิกขาบทท่ีวา 
ดวยภิกษุลวงละเมิดกําหนดดวยมาตราเวลา  มาตราวัด  มาตราตวง 
จงแสดงมาอยางละสิกขาบท  หากมี ? 
        ต.  กําหนดดวยมาตราเวลา  เชนสิกขาบทท่ี ๗ แหงอเจลกวรรค 
วาดวยทายกปวารณาดวยปจจัย ๔  เพียง  ๔ เดือน  ถาขอเขาเกินกําหนด 
นั้น  ตองปาจิตตีย,  กําหนดดวยมาตราวัด  เชนสิกขาบทท่ี ๕  แหงรตน- 
วรรควาดวยการทําเตียงใหมีเทาเพียง  ๘ นิ้วพระสคุต  ถาสูงเกินกําหนด 
ตองปาจิตตีย,  กําหนดดวยมาตราตวงเชนสิกขาบทท่ี ๔  แหงโภชนวรรค 
วาดวยภิกษุรับขนมท่ีทายกถวายเกินกวา  ๓ บาตร  เปนปาจิตตีย. 
                                                                               ๒๔๘๐ 
        ถ.  ดวยเหตุอยางไร  บางปจึงทดอธิกมาส  เขาพรรษาใน 
เดือนอธิกมาสน้ัน  ไมเปนอันเขาในเดือน ๙  ดอกหรือ ? 
        ต.  ดวยเหตุวาฤดูฝนอิงสุริยคติ  แตการนับศุภมาสครั้งโบราณ 
ตามจันทรคติ  จันทรคติปหน่ึงเร็วไปกวาสุริยคติ  ๑๑ วันกับ  ๖*  นาฬิกา 
เศษ  ๓ ป  รวมกันเขากวาเดือน  ไมทดอธิกมาสทางจันทรคติ  ยิ่งจะโย 
กันไปทุกที  เพราะอยางนั้น  ๓ ปบาง  ๒ ปบาง  จึงตองทดอธิกมาส 
คือเพ่ิมเดือนทางจันทรคติข้ึนอีกเดือนหนึ่ง. 
 
*  ควรจะเปน  ๑๙  
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        เขาพรรษาในเดือนอธิกมาสน้ัน  ไมเปนเขาในเดือน ๙  เพราะ 
มีกําหนดวาเขาพรรษาแรก  เมื่อพระจันทรเสวยฤกษอาสาฬหะลวง 
ไปแลว  ๑ วัน  ในปที่ทดอธิกมาสถึงวันเพ็ญเดือน ๘  ปกติ  พระ 
จันทรยังไมเสวยฤกษอาสาฬหะ  ตอถึงวันเพ็ญเดือนอธิกมาส  จึง   
เสวยฤกษนั้น  เขาพรรษาในวันเปนลําดับไดตามกําหนดน้ัน  ไมเปน 
อันเขาพรรษาในเดือน ๙. 
                                                                        ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  เกณฑคิดสุคตน้ันอยางไร ?  อาศัยอะไรเปนหลัก. 
        ต.  เกณฑที่เขาใจกันมาแตเดิมครั้งอรรถกถา  ตรีคูณแหง 
วัฑฒกีประมาณ  คือ  มาตราชางไม  แตทุกอยางผิดไปหมด  เชนจะ 
เก็บบาตรใตเตียงใหเอามือคลํากอน  ก็ไมจําตองคลํา  พระศาสดาสูง 
ไปกวาพระสาวกถึง  ๓ เทา  ขัดตอบาลีที่วาไลเลี่ยกัน.  ในชั้นหลังรับรอง 
เกณฑใหม  ตามพระมติของพระมหาสมณเจา  กรมพระยา 
ปวเรศวริยาลงกรณวา  ผนวกเสี้ยวสาม  อันหน่ึงแหงวัฑฒกีประมาณ 
เขากับวัฑฒกีประมาณ  เชน  ๑ คืบพระสุคต  เปน  ๑ คืบกับ  ๔ นิ้ววัฑฒกี. 
                                                                          ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  วิธีคํานวณสุคตประมาณ  เปนวัฑฒกีประมาณ  ตามพระมติ 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณนั้น 
ทําอยางไร  ๔ นิ้วพระสคุตเปนวัฑฒกีประมาณเทาไร ? 
        ต.  เอา  ๑๒๙ คูณจํานวนท่ีตองการ  แลว  ๙๖ หาร  ผลลัพธเปน 
วัฑฒกีประมาณ  ถามีเศษกระจายจนถึงท่ีสุด  ๙๖ เปนตัวหารคงท่ี  ๔ นิ้ว  
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สุคต  โดยวิธนีี้ไดผลลัพธ  ๕ นิ้ว  ๑ กระเบียด  ๒ อนุกระเบียดแหงวัฑฒกี. 
                                                                                  ๒๔๖๔ 
        ถ.  คิดตามเงินสยามราคาเทาไร  เปนวัตถุใหเกิดอาบัติอยางไหน 
แหงอทินนาทาน ?     
        ต.  ทองคําท่ีซื้อขายกันหนัก  ๒๐ เมล็ดขาวเปลือก  เปนราคาเงิน 
สยามเทาใด  เทาน้ันหรือยิ่งกวานั้น  เปนวัตถุใหเกิดอาบัติปาราชิก 
ทานแบงออกเปน  ๕ สวน  มากกวา  ๑ สวนข้ึนไป  แตตํ่ากวา  ๕ 
สวนลงมา  เปนวัตถุใหเกิดอาบัติถุลลจัจัย  แตสวน ๑  ลงมา  เปนวัตถุ 
ใหเกิดอาบัติทุกกฏ. 
                                                                           ๙/๙/๒๔๖๗ 
                                          อภิสมาจาร 
        ถ.  อภิสมาจาร  คืออะไร ?  กัณฑที่เทาไรวาดวยอะไร ?  ที่ทํา 
ใหภิกษุทั้งหลายอยูรวมกันเปนหมูดวยความสวัสดี  มีแตความเจริญ 
ถายเดียว  ไมมีความเสื่อมเลย ? 
        ต.  คือธรรมเนียมของภิกษุ ฯ  กัณฑที่ ๑๕  วาดวยคารวะที่ทํา 
ใหภิกษุทั้งหลายอยูรวมกันดวยความสวัสดี  มีแตความเจริญถายเดียว 
ไมมีความเสื่อมเลย. 
                                                                                   ๒๕๐๙ 
        ถ.  อภิสมาจารจัดเปนกี่กัณฑ ๆ ไหนวาดวยอะไรบาง ? 
        ต.  อภิสมาจารจัดเปน  ๑๒ กัณฑ  ดังนี้ :- 
            กัณฑที่  ๑๑  วาดวย  กายบรหิาร  
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            กัณฑที่  ๑๒  วาดวยบริขารบริโภค 
               "          ๑๓   "         นิสัย 
               "          ๑๔   "         วัตร 
               "          ๑๕   "         คารวะ 
               "           ๑๖   "         จําพรรษา   
               "           ๑๗   "         อุโบสถ 
               "           ๑๘   "         อุปปถกริิยา 
               "           ๑๙   "         กาลิก 
               "          ๒๐   "         ภัณฑะตางเจาของ 
               "          ๒๐   "         วินัยกรรม 
               "          ๒๑   "         ปกิรณกะ 
                                                                   ๒๔๖๙-๒๔๗๓ 
                                       กายบริหาร 
        ถ.  หนังสือพิมพบางฉบับลงขาววา  ไดพบพระไวหนวด  เปน 
การไมเหมาะไมควรแกสมณะ  ในพระวินัยไดวางหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เรื่องหนวดและค้ิว  ของพระไวอยางไรบาง ? 
        ต.  เรื่องหนวดวางหลักปฏิบัติไววา  อยาพึงไวหนวดไวเครา 
คือตองโกนเสมอ  หามไมใหแตงหนวด  และหามไมใหตัดหนวดดวย 
กรรไกร.  เรือ่งค้ิวไมไดวางหลักปฏิบัติไว  แตพระสงฆไทย  นิยมปลง 
พรอมกับผม. 
                                                                            ๒๕๑๗ 
        ถ.  สิกขาบทแผนกอภิสมาจาร  ทานจัดแบงแผนกพรอมท้ังปรับ  
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โทษแกภิกษุผูประพฤติลวงละเมิดไวอยางไร ?  และภิกษุผูปฏิบัติรักษา 
สิกขาบทแผนกน้ีไวอยางไร  จึงเรียกไดวาพอดีพองาม  ยังพอจะสืบ 
อายุพระพุทธศาสนาตอไปไดอยู ?   
        ต.  ทานจัดแบงรูปเปน  ๒ แผนก  คือเปนขอหาม ๑  เปนขอ 
อนุญาต ๑,  และขอหามน้ัน  ปรับอาบัติโดยตรงมีเพียง  ๒  คือถุล- 
ลัจจัย ๑  มีหาง ๆ ทุกกฏ ๑  มีพ้ืนเปนไป,  ที่ไมไดปรับอาบัติโดยตรง 
เปนแตกลาววา  อยา ๆ ไม ๆ  เปนคําแนะนําคําสอนก็มี  เมื่อไม 
เอ้ือเฟอในที่จะเวน  พระอาจารยทานปรับอาบัติทุกกฏดุจในเสขิยะ. 
ภิกษุผูปฏิบัติรักษาโดยสายกลาง  ไมทาํตนใหลําบากเพราะธรรมเนียม 
อันขัดขวางตอกาลเทศะ  และไมมักงายจนถึงจะทําตนใหเปนผูเลว 
ทราม  ปฏิบติัไดเพียงเทานี้ก็เรียกไดวา  พอดีพองาม  ยังพอจะสืบอายุ 
พระพุทธศาสนาไดอยู. 
                                                                                   ๒๕๑๔ 
        ถ.  ความสะอาดเปนคุณสมบัติของผูดีมีสกุลประการหนึ่ง  โดย 
เฉพาะผูที่เกี่ยวของกับสังคมมีความจําเปนมาก  เพ่ือกันสังคมรังเกียจ 
นอกจากน้ียังเปนเหตุแหงความเจริญไดดวย  ดังคําวา " สะอาดกายเจริญวัย 
สะอาดใจเจริญสุข "  อยากทราบวา  ในพระวินัย  มีพระพุทธบัญญัติให 
รักษาความสะอาดเกี่ยวกับสรีระไวประการใดบางหรือไม ?  จงอางหลัก. 
        ต.  มีพระพุทธบัญญัติไวในสวนอภิสมาจาร  วาดวยเรื่องกาย- 
บริหาร  เชนหามไวผมยาว  หามไวหนวดเครา  หามไวเล็บยาว  หาม 
ไวขนจมูกยาว  เมื่อถายอุจจาระแลว  น้ํามีอยูไมชําระไมได  อนุญาต  
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ใหใชไมชําระฟน  และน้ําด่ืมใหกรองกอน  ซึ่งเกี่ยวกับสรีระทั้งส้ิน. 
                                                                           ๒๕๐๘ 
        ถ.  จงอธิบายการผัดหนา  ไลหนา  ทาหนา  ยอมหนา  เจิมหนา 
และยอยตัวมาใหฟง  ภิกษุละเมิดมีโทษอยางไร ?   
        ต.  ผัดหนาน้ัน  ใชแปงผงลูบใหผิวมีนวล.  ไลหนานั้นพึงเห็น 
เชนใชฝุนละลายน้ําทา  แหงแลวลูบใหเสมอ.  ทาหนานั้น  เชนทาหนา 
ดวยแปง.  ยอมหนาน้ัน  เชนทาขมิ้น.  เจิมหนาน้ัน  เชนเจิมดวยกระแจะ 
ซึ่งผูใหญทําใหผูนอยในคราวมงคล  หรือเขียนหนา  เชนพวกง้ิว. 
ยอมตัวน้ัน  เชนทาขมิ้น  ภิกษุละเมิดตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุเปลือยกายดวยอาการอยางไรบาง  ที่เปนเหตุใหตอง 
อาบัติและไมตองอาบัติ ? 
        ต.  ถาเปลือยกายเปนวัตรอยางเดียรถีย  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
ถาเปลือยกายทํากิจแกกัน  คือ  ไหวและรับไหว  ทําบริกรรม  ใหของ 
รับของ  เปลือยกายในเวลาฉันและดื่ม  ตองอาบัติทุกกฏ  แตในเรือน 
ไฟและน้ํา  ไมตองอาบัติ. 
                                                                                   ๒๕๑๗ 
        ถ.  ในกายบริหาร  ขอหามท่ีเทาไร  ความวากระไร  เมื่อภิกษุ 
กระทํา  ตองอาบัติถุลลัจจัย ? 
        ต.  ขอหามท่ี ๙  ความวา  อยาพึงเปลือยกายในที่ไมบังควร  (เชน 
ในที่สาธารณะ)  ในเวลาไมบังควร  (เชนในเวลารบัแขก)  ถาเปลือย  
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เปนวัตรเอาอยางเดียรถีย  ตองถุลลัจจัย,  และขอหามท่ี ๑๒  ความวา 
อยาพึงใหทําสัตถิกรรมในที่แคบ  หรอืในที่ใกลทีแ่คบเพียง  ๒ นิ้ว  อยา 
พึงใหทําวัตถิกรรม  ใหทําตองถุลลัจจัย.   
                                                                             ๒๕๑๓ 
                                         บริขารบริโภค 
        ถ.  บริขารอะไรบางจัดเปนเครื่องบริโภค ?  บริขารอะไรบาง 
จัดเปนเครื่องอุปโภค ?  บริขารอะไรบางจัดเปนเครื่องเสนาสนะ ? 
        ต.  ไตรจีวร  ผาปูนอนผาเช็ดหนาเช็ดปาก  ผานิสีทนะ  บาตร 
จัดเปนเครื่องบริโภค.  กลองเข็ม  เครื่องกรองนํ้า  มีดโกนพรอมทั้งฝก 
หินสําหรับลับ  กับเครื่องสะบัด  รม  รองเทา  จัดเปนเครื่องอุปโภค. 
เตียง  ต่ัง  อาสันทิ  ฟูกเตียงคือท่ีนอน  ฟูกต่ังคือเบาะ  หมอนหนุนศีรษะ 
และบัลลังก  จัดเปนเครื่องเสนาสนะ. 
                                                                                 ๒๕๑๒ 
        ถ.  จีวรของภิกษุสามเณร  ที่ใชอยูในปจจุบันน้ี  ปรากฏวา 
มีหลายสีดวยกัน  เมื่อพระภิกษุสามเณรเหลาน้ันหมจีวรตางสีกัน  มา 
ประชุมอยูในท่ีเดียวกัน  ยอมทําใหเกิดความลักลั่นกันอยู  สวนจีวร 
ที่รับรองกันวาถูกตองตามพระพุทธานุญาตนั้น  เปนสีอะไร ?  และส ี
อะไรบางท่ีตรัสหามไว ?  จงจาระไนมาดู. 
        ต.  เปนสีเหลืองเจือแดงเขม  หรือสีเหลืองหมน  พึงเห็นเชน 
สีที่ยอมดวยแกนขนุน  อันเรียกวา  กรัก.  และสีที่ตรัสหามไวคือสีคราม  
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สีเหลือง-แดง-บานเย็น-แสด-ชมพู-ดํา.   
                                                                             ๒๕๑๕ 
        ถ.  ผาจีวรตรัสใหยอมดวยกี่อยาง ?  อะไรบาง ?  ขมิ้นและผง 
สีเหลืองตางประเทศใชไดหรือไม ? 
        ต.  ดวยของ  ๖ อยาง ๆ ใดอยางหน่ึง  คือ  รากไมหรือเงา ๑ 
เปลือกไม ๑  ใบไม ๑  ดอกไม ๑  ผลไม ๑  ตนไม ๑  ใหเอาของ 
เหลาน้ีแชน้ําเค่ียวไฟ.  ขมิ้นใชไมได  แตสีที่ใชไดเปนสีเหลืองเจือแดง 
หรือสีเหลืองหมน  พึงเห็นเชนสีที่ยอมแกนขนุนอันเรียกวากรัก. 
                                                                            ๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  จงเขียนแผนท่ีจีวร  ๕ ขัณฑใหดู  และจดชื่อทอนผากับ 
ลูกดุมหวงมาใหครบ ? 
        ต.  เขียนดังน้ี :-  
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        ๑.  อัฑฒมณฑล คีเวยยกะ   ๒.  มณฑล วิวัฏฏะ   ๓.  อัฑฒมณฑล 
ชังเฆยยกะ   ๔.  มณฑล อนุวิวิฏฏะ   ๕.  อัฑฒมณฑล พาหันตะ   ๖.  มณฑล 
อนุวิวัฏฏะ   ๗.  อัฑฒกุสิ   ๘.  กุสิ   ๙.  อนุวาต   ๑๐.  รังดุม   ๑๑.  ลูกดุม. 
                                                                        ๒๔๖๑-๒๔๖๙  
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        ถ.  สังฆาฏิมีไวเพ่ือประโยชนอะไร  สมัยเชนไรท่ีภิกษุเขาบาน 
ไมตองหมสังฆาฏิไปดวยก็ได ?    
        ต.  มีไวสําหรับใชหมกันหนาว  ในประเทศเราใชพาดบาในเวลา 
ประชุมสงฆทําสังฆกรรมและขมา  แตในพระวินัยหาไดกลาวไวไม  สมัยท่ี 
ภิกษุเขาบานไมตองหมสังฆาฏิไปดวยคือ  เปนไข ๑  สังเกตเห็นฝนจะ 
ตก ๑  ไปสูฝงแมน้ํา ๑  วิหารคือกุฎีคุมไดดวยตาล ๑  ไดกรานกฐิน ๑. 
                                                                      ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  ผาอันจะพึงอธิษฐาน  มีกําหนดชื่อวาอะไรบาง  และมีจํากัด 
จํานวนหรือไม  เมื่ออธิษฐานแลว  ใชไดตลอดกาลเพียงไร ? 
        ต.  มีกําหนดชื่อวา  ผาสังฆาฏิ  ผาอุตราสงค  อันตรวาสก 
นิสีทนะ  ผาปดฝ  ผาอาบนํ้าฝน  ผาปูนอน  ผาเช็ดหนาเช็ดปาก  ผา 
เปนบริขาร.  ไตรจีวร  ผานิสีทนะ  มีจํากัดอยางละผืน  ผาปูนอน 
ผาเช็ดหนาเช็ดปาก  ผาเปนบริขาร  ไมมีจํากัด  อธิษฐานไดเทาที่ตอง 
การจะใช.  ผาท่ีกลาวมานี้อธิษฐานแลว  ใชไดตลอดกาลกวาจะมีเหตุละ 
อธิษฐาน  ผาปดฝหรือปดแผล  มีจํากัดผืนเดียว  ใชไดในชั่วคราว 
อาพาธเทานั้น  ผาอาบน้ําฝน  ก็จํากัดผืนเดียว  ใชไดเขตฤดูฝน 
๔ เดือน  พนจากเขตแลว  ตองเลิกเสียทั้ง  ๒ อยาง. 
                                                                  ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  ผาเชนไร  เปนบริขารโจล  ตางจากผาท่ีควรอธิษฐานอ่ืน 
อยางไร ? 
        ต.  ผาที่เปนบริขารโจล  ไดแกผาท่ีไมใชเปนของใหญถึงกับ  
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นุงหมได  เชนผากรองน้ํา  ถุงบาตรและยามเปนตน  สวนผาท่ีควร 
อธิษฐานอ่ืนเปนของควรนุงหมไดและใหญ  เชนไตรจีวร  ผาปดฝ  ผา   
อาบนํ้าฝน  และผานิสีทนะ  ผาปูนอน  ผาเช็ดหนาเช็ดปาก  ตางกันอยางนี้. 
                                                                     ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  ภิกษุเดินทางไกลแตกึ่งโยชนข้ึนไป  ขาดบริขารสําคัญอยางไร 
ทานหามไมใหเดินทาง ?  จงชี้แจง. 
        ต.  ขาดบริขารสําคัญคือ  ผากรองน้ํา  ทานหามไมใหเดินทาง 
ไกล  เพราะผากรองน้ําเปนสําคัญในการเดินทาง  เพ่ือจะไดน้ําที่บริสุทธิ์ 
ฉัน  ถึงคราวคับขันที่สุดจนชายสังฆาฏิก็อนุญาตใหใชกรองนํ้าได. 
                                                                               ราชกวี 
                                               บาตร 
        ถ.  บาตรทรงอนุญาตใหใชบาตรชนิดไหน  และบาตรชนิดไหน 
ทรงหาม ?  อธิบาย. 
        ต.  บาตรท่ีทรงอนุญาต  ๒ ชนิด  คือ  บาตรดินเผา ๑  บาตร 
เหล็ก ๑.  บาตร  ๑๑ ชนิดคือ  บาตรทอง,  บาตรเงิน,  บาตรแกวมณี, 
  บาตรแกวไพฑูรย,  บาตรแกวผลึก,  บาตรแกวหุง,  บาตรทองแดง, 
บาตรทองเหลือง,  บาตรดีบุก,  บาตรสังกะสี,  บาตรไม,  บาตรเหลาน้ี 
ทรงหามไว. 
                                                                                 ราชกวี 
        ถ.  ขนาดของบาตรนอกจากคัมภีรวิภังคกลาวไวแลว  จะสันนิษ- 
ฐานไดหรือไมวา  โตขนาดไหน ?  
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        ต.  สันนิษฐานไดวา  โตขนาดกะโหลกน้ําเตาบาง  ขนาด 
กะโหลกหัวผีบาง  ขนาดกระทะดินบาง  เพราะทานยกของเหลาน้ีข้ึน 
หามไมใหใชแทนบาตร.    
                                                                             ราชกวี 
        ถ.  ครั้งพุทธกาลใชบาตรชนิดไหนเปนพ้ืน  สังเกตไดอยางไร ? 
อธิบาย. 
        ต.  ใชบาตรดินเปนพ้ืน  สังเกตไดจากธรรมเนียมระวังบาตร 
เปนอยางกวดขัน  เชนหามไมใหวางบาตรเก็บบาตรในที่จะตกแตก  และ 
ในที่จะประทุษรายบาตรเปนตน. 
                                                                               ราชกวี 
        ถ.  บาตรเปนบริขารด้ังเดิมของภิกษุ  ทรงอนุญาตไวกี่อยาง  คือ 
อะไรบาง ?  บาตรท่ีเขาหลอหรือปมออกมาเปนบาตร  ไมมีรอยประสาน 
เหมือนบาตรที่ใชกันอยูในทุกวันนี้  ใชไดหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ทรงอนุญาตไว  ๒ ชนิด  คือ  บาตรดินเผา  (สุมดําสนิท) ๑ 
บาตรเหล็ก ๑.  ใชได  เพราะเทียบกับบาตรดินเผาที่ทรงอนุญาตไว 
ใหใชได  บาตรดินเผาสุมดําสนิทนั้น  จะทําเปนรอยประสานไมได 
จะตองทําเปนทํานองบาตรหลอหรือปมทํานองภาชนะดิน  ตามกรรมวิธ ี
ของชางที่ใหสําเร็จเปนบาตร  เม่ือบาตรดินใชได  บาตรเหล็กก็ใชได 
เชนเดียวกัน  การท่ีทําบาตรเหล็กใหมีรอยประสานน้ัน  เปนกรรมวิธ ี
ของชางทําบาตร  ไมใชขอท่ีทรงหามหรืออนุญาตในพระวินัย. 
                                                                    ๒๕๑๓-๒๕๒๑  
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ถ.  บริขารท่ีจําเปนของภิกษุมีเทาไร  อะไรบาง ?  ถาภิกษุได 
บริขารมาจากผูมีศรัทธา  เกินกวาท่ีพระบรมศาสดาทรงกําหนดไว  เธอ 
รูปนั้นจะมีวิธีทําอยางไร  จึงจะถูกตองตามพระวินัย ?   
        ต.  บริขารท่ีจําเปนของภิกษุมี  ๘ อยาง คือ  ๑. สังฆาฏิ  ๒. อุต- 
ตราสงค (จีวร)  ๓. อันตรวาสก (สบง)  ๔. ประคดเอว  ๕. บาตร 
๖. มีดเล็ก  ๗. เข็ม  ๘. เครื่องกรองนํ้า  จะเปนผาผืน  หรือเปนกระบอกผูก 
ผาท่ีเรียกวา  ธมกรก็ได  เพ่ือใหเขาใจงาย  คือ  ผา ๕  เหล็ก ๓.  ภิกษุมี 
อติเรกลาภ  เชน  ไดสบง  จีวร  สังฆาฏิ  บาตร  ควรวิกัปไว  ถาจะใชตอง 
พินทุ  หรืออธิษฐานเสียกอน.  บริขารอ่ืน  เชนเครือ่งกรองนํ้า  ถาเปน 
ผา  ตองอธิษฐาน,  มีดเล็ก  เข็ม  เก็บไวโดยไมตองทําพิธีอะไร. 
                                                                               ๒๕๐๖ 
        ถ.  ภิกษุนุงหมจีวรไมไดสีตามวินัยนิยมก็ดี  นุงผาอาบนํ้าสรง 
น้ํา  ไมไดมวนซายเขามาแลวนุงเหน็บสะดือ  คือนุงผาสรงนํ้าปลอยชาย 
ทั้งสองก็ดี  ใชน้ําด่ืมโดยไมไดกรองกอนก็ดี  เหลาน้ีเปนอาบัติอะไร ? 
มีปรากฏในกัณฑที่เทาไร ?  วาดวยเรื่องอะไร ? 
        ต.  เปนอาบัติทุกกฏ.  ปรากฏอยูในกัณฑที่ ๑๑  วาดวยเรื่องกาย- 
บริหาร  และกัณฑที่ ๑๒  วาดวยเรื่องบริขารบริโภค  เครื่องอุปโภค. 
                                                                                 ๒๕๐๘ 
                                           เครื่องอุปโภค 
        ถ.  เครือ่งอุปโภคท่ีปรากฏอยูในวินัยมุขเลม ๒  มีกี่อยาง ?  อะไร 
บาง ?  
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        ต.  ม ี ๕ อยาง.  ๑. กลองเข็ม  ๒. เครื่องกรองนํ้า  ๓. มีดโกน 
พรอมท้ังฝก  หินสําหรับลับ  กับเครื่องสะบัด  ๔. รม  ๕. รองเทา.   
                                                                           ศ.  อ.  น. 
        ถ.  รมเปนของท่ีทรงอนุญาตใหภิกษุใชได  อยากทราบวา  ถา 
ภิกษุไมระมัดระวังอาจตองอาบัติเพราะการใชรมอยางไรบาง ? 
        ต.  อาจตองอาบัติเพราะการใชรมกาววาว  เชนรมปกดวย 
ไหมสีตาง ๆ  และรมมรีะบายเปนเฟอง  หรือรมสลับสีตาง ๆ. 
                                                                            ศ.  อ.  น. 
        ถ.  ในบาลีและอรรถกถาอนุญาตใหภิกษุใชรมชนิดใด ?  เมื่อภิกษุ 
ใชรมชนิดทีท่านอนุญาตแลว  จะพนโทษโดยประการท้ังปวงหรือ ? 
        ต.  ในบาลีมิไดระบุไววาเปนของชนิดไร  แตในอรรถกถา 
อนุญาตใหใชแตของท่ีทําเรียบ ๆ  บัดนี้นิยมใชรมผาสีดําบาง  รมกระดาษ 
สีดําบาง  สีน้ําตาลบาง  รมพลาสติกสีดําบาง  สีเหลืองบาง.  การท่ีภิกษุ 
ใชรมที่ทานอนุญาตแลวจะพนโทษโดยประการท้ังปวงหามิได  เพราะ 
หากวาไมเจ็บไข  ฝนไมตก  แดดไมจัด  กั้นรมเขาบาน  หรือแมเจ็บไข 
ฝนตก  แดดจัด  จะกั้นรมเขาสูพุทธสถาน  เชนลานพระเจดีย  หรือกั้น 
รมเขาใกลพระเถระผูมิไดกั้นรม  ยอมมีโทษทั้งส้ิน. 
                                                                               ศ.  อ.  น. 
        ถ.  การสวมรองเทา  ในฝายคฤหัสถนิยมวาเปนวัฒนธรรมอยาง 
หน่ึง  ในฝายบรรพชิตก็ไดทรงอนุญาตใหพุทธสาวกสวมรองเทามาแลว 
ต้ังแตครั้งพุทธกาล  แตในปจจุบันนี้ปรากฏวายังลักลั่นกันอยู  ในเรื่องนี้มี  
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หลักเกณฑระเบียบปฏิบัติปรากฏในพระวินัยอยางไร ? 
        ต.  มีหลักเกณฑระเบียบปฏิบัติอยางนี้  คือ  มพีระพุทธานุญาต 
ใหใชเฉพาะรองเทาชนิดท่ีทรงอนุญาตเทานั้น  และจะใชในที่ทั่วไปไม 
ได  ไมเจ็บเทาหามไมใหสวมเขาบาน  เปนอาคันตุกะเขาไปในวัดอ่ืน 
ก็ใหถอด  (ผานลานพระพุทธเจดีย  หรือเขาใกลพระเถระผูไมสวม    
รองเทาก็ใหถอด)  ในอารามอันไมใชที่ตองหาม  ในปาสวมได  ฝา 
เทาบางเหยียบพ้ืนแข็งไมได  เหยียบเขาเจ็บ  หรือในฤดูรอนพ้ืนรอน 
เหยียบเขาเทาพอง  สวมเขาบานได  สวมเขาวัดได  ในฤดูฝน  ไปใน 
ที่ฉําแฉะ  ภิกษุอาพาธเปนโรคกษัย  สวมเพ่ือกันเทาเย็นก็ได. 
                                                                              ๒๕๑๔ 
        ถ.  รองเทาชนิดที่ทรงอนุญาตก็ดี  ชนิดที่ทรงหามก็ดี 
ทําดวยอะไร ?  มีลักษณะและสีเปนอยางไร ? 
        ต.  ชนดิที่ทรงพระอนุญาตนั้น  ทําดวยหนังสามัญ  (เชนหนัง 
โค  หนังกระบือ).  มลีักษณะอยางนี้   คือ   ๑. ไมมสีน   ๒. ชั้นเดียว 
ใชไดทั่วไป  มากชั้นต้ังแต ๔  ถาเกาใชไดทั่วไป  ถาใหมใชไดเฉพาะใน 
ปจจันตชนบท   ๓. มีสายรัดหลังเทาและสายคีบดวยน้ิว   ๔. ไมปกหลัง 
เทา   ๕. ไมปกสนเทาและแขง.  มีสหีมนหมอง  ไมฉูดฉาดกาววาว. 
        สวนชนิดที่ทรงหามนั้น  ทําดวยหนังสามัญแตขลิบดวยหนังสีหะ 
เสือโครง  เสือเหลือง  ชะมด  นาก  แมว  คาง  นกเคา,  ทําดวยไม 
-ทอง-เงิน  ประดับดวยแกวมณี-ไพฑูรย-แกวผลึก  ทําดวยทองแดง 
-ดีบุก-สังกะสี  สานดวยใบตาล-ตอก-หญาตางชนิด-ใบเปง-แฝก  
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ถักดวยขนเจียม.  มีลักษณะอยางนี้  คือ  ๑. มีสน  ๒. มากชั้นและ 
ใหม  หามเฉพาะในมัธยมชนบท  ๓. มีหูหรือสายรัดสายคีบมีสีตาง ๆ 
เปนชอดังเขาแกะเขาแพะ  ดังงามแมลงปอง  ๔. มีปกสน-หลงัเทา- 
แขง  ๕. มีพ้ืนยัดนุน  ๖. ตรึงหรือประดับขนนก.  และมีสีตาง ๆ คือ 
สีขาบ  เหลือง  แดง  บานเย็น  แสด  ชมพู  ดํา.   
                                                                       ศ.  อ.  น. 
                                       เครื่องเสนาสนะ 
        ถ.  เครือ่งเสนาสนะท่ีทรงอนุญาตใหภิกษุใชไดมีหลายอยาง  เปน 
ของลวงสมัยก็มี  เมื่อเปนเชนนี้  บัลลังกกับอาสันทิตางกันอยางไร  ? 
        ต.  บลัลังก  เชนเตียงจมูกสิงห  อาสันทิเปนมาส่ีเหลี่ยมจตุรัส 
นั่งไดคนเดียว. 
                                                                          ๒๔๖๕ 
        ถ.  ที่สําหรับนั่ง  นอน  มีทั้งทรงหามและทรงอนุญาต  มีระบุไว 
หลายชนิดดวยกัน  ขอทราบเตียง  ต่ัง  อาสันทิ  วามีลักษณะเปนอยางไร ? 
อยางไหนทรงหาม  อยางไหนทรงอนุญาต  และปรับอาบัติอะไรแกผู 
ละเมิด ? 
        ต.  เตียง  สี่เหลี่ยมร ี เปนของสําหรับนอน,  ต่ัง  เปนมาส่ีเหลี่ยมร ี
เปนของสําหรับนั่ง  นั่งได  ๒ คนก็ม,ี  อาสันทิ  เปนสี่เหลี่ยมจตุรัส 
นั่งไดคนเดียว.  มีเทาเกิน  ๘ นิ้วพระสคุตทรงหามนั่งทับนอนทับ  ถาทํา 
ข้ึนใชเองมีเทาสูงเกิน  ๘ นิ้ว  ตองเฉทนกปาจิตตีย  ตามสิกขาบทท่ี ๕ 
แหงรตนวรรค  ใชของท่ีผูอ่ืนทํา  ตองทุกกฏ,  ตัดใหไดประมาณแลว  
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ทรงอนุญาตใหใชได.   
                                                                           ๒๕๑๐ 
        ถ.  ที่นอนใหญนั้น  มีประมาณเทาไร ?  เหตุไรทานจึงหาม ? 
        ต.  ที่นอนใหญนั้น  ประมาณนอนได  ๒ คน  เพราะฉะนั้นทาน 
จึงหามไมใหภิกษุนอนเตียงเดียวกัน ๒ รูป  เพราะที่นอนใหญนอนได 
๒ คน  เปนของคนคู  ภิกษุจะใชไมควร  ทานจึงหาม. 
                                                                             ราชกวี 
        ถ.  ทานหามไมใหใชหมอนอยางไรบาง ? 
        ต.  ทานหามไมใหใชหมอนใหญหนุนได  ๒ ศีรษะ  คือหามไมให 
ใชหมอนใหญกึ่งกาย  และหมอนขาง. 
                                                                              ราชกวี 
                                                 นิสัย 
        ถ.  คําวาถือนิสัย  หมายความวากระไร  เหตุอันเปนปจจัยใหนิสัย 
ระงับ  เปนไฉนบาง ? 
        ต.  คําวานิสัย  หมายความวา  ยอมตนอยูในความปกครองของ 
พระเถระผูมีคุณสมบัติควรปกครองตนได  ยอมตนใหทานปกครอง 
พ่ึงพิงพํานักอาศัยทาน.  เหตุอันเปนปจจัยใหนิสัยระงับ  แสดงไวใน 
บาลี  ๕ ประการ  คือ  อุปชฌายะหลีกไป ๑   สึก ๑  ตาย ๑  เขารีต 
เดียรถีย ๑  สัง่บังคับ ๑  ถาเปนนิสัยอาจารย  เติมอีกหนึ่ง  คือ 
อันเตวาสิกรวมเขากับอุปชฌายะของเธอ  ทั้งนี้ยกคําสั่งบังคับ  ฝายสัทธิ- 
วิหาริกหรืออันเตวาสิก  ทําใหนิสัยระงับเหมือนกัน. 
                                                                            ๒๔๗๙  
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        ถ.  ภิกษุมีพรรษาเทาไรเรียกวา  นวกะ  จําตองถือนิสัยเสมอ 
ไปหรือ ๆ มยีกเวนบาง ?  ไหนลองเขียนคําขอนิสัยจากอาจารยมาดู  พรอม 
ทั้งคําแปล ?   
        ต.  ภิกษุมีพรรษาหยอน ๕  เรียกวา  นวกะ.  ตามปกติแมมีความ 
รู  ทรงธรรมวินัย  ก็ตองถอืนิสัยมอบตนอยูในความปกครอง  ของ 
อุปชฌายหรืออาจารยเสมอไป  เวนแตยังมิไดอยูเปนหลักแหลง  ที่แสดง 
ไวในบาลีวา  ภิกษุเดินทาง  ภิกษุผูพยาบาล  ที่ไดรบัขอของคนไขเพ่ือ 
ใหอยู  ภิกษุผูเขาปาเพ่ือเจริญสมณธรรมชั่วคราว.  คําขอนิสัยอาจารย 
วา  " อาจริโย  เม  ภนฺเต  โหห ิ อายสฺมโต  นิสฺสาย    วจฺฉามิ "  ขอ 
ทานจงเปนอาจารยของขาพเจา  ขาพเจาจักอยูอาศัยทาน  ๓ หน. 
                                                                             ๒๕๐๒ 
        ถ.  ภิกษุเชนไรไดชื่อวา  นวกะ,  มัชฌิมะ,  เถระ,  สัทธิวิหาริก, 
อันเตวาสิก,  อุปชฌาย,  อาจารย ? 
        ต.  ภิกษุผูมีพรรษาหยอนกวา ๕  ไดชื่อวานวกะ,  ภิกษุผูมี 
พรรษา ๕  แตหยอนกวา ๑๐  ไดชื่อวามัชฌิมะ,  ภิกษุผูมีพรรษาครบ 
๑๐  แลว  ไดชื่อวาเถระ,  ภิกษุผูพ่ึงอุปชฌาย  ไดชือ่วาสัทธิวิหาริก,  ภิกษุ 
ผูพ่ึงอาจารย  ไดชื่อวาอันเตวาสิก,  ภิกษุผูใหสัทธิวิหาริกพ่ึง  ไดชื่อวา 
อุปชฌาย,  ภิกษุผูใหอันเตวาสิกพ่ึง  ไดชื่อวาอาจารย. 
                                                                               ๒๔๗๕ 
        ถ.  ใครมีหนาที่ใหนิสัย  และภิกษุเชนไรสมควรถือนิสัยอยูใน 
สํานักทาน ?  
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        ต.  อุปชฌายะหรืออาจารย  มีหนาท่ีใหนิสัย  แตเปนหนาท่ี 
ของอุปชฌายะกอน  ถาไมอยูหรือไมมีตัว  จึงเปนหนาท่ีของอาจารย 
ภิกษุมีพรรษาหยอน ๕  หรือพนแลว  แตไมรูพระธรรมวินัยพอจะรักษา 
ตัวกับภิกษุผูถูกลงนิยสกรรม  เปนผูสมควรถือนิสัย.   
                                                                                     ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  นิสยัระงับจากอุปชฌายะและอาจารย  เหมือนกันหรือตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  นิสยัระงับจากอุปชฌายะเพราะเหตุ ๕  คืออุปชฌายะหลีก 
ไปเสีย ๑  สกึ ๑  ตาย ๑  ไปเขารีตเดียรถีย ๑  สั่งบงัคับ ๑.  ระงับ 
จากอาจารยก็มี ๕  เหมือนกัน  มีอาจารยหลีกไปเสีย ๑  เปนตน  และ 
เพ่ิมเขาอีกขอหนึ่งเปน  ๖  วา  อันเตวาสิกเขารวมกับอุปชฌายะของเธอ. 
                                                                                       ๒๔๖๑-๒๔๗๒ 
        ถ.  ที่จรงิสัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  จะมีแกใจประพฤติชอบ 
และมีความสนิทสนมมีความเคารพนับถือในอุปชฌายาจารยของตน  ก็ 
เพราะอาศัยทานน้ันเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติเปนเดิม  อะไรเลา 
เปนคุณสมบัติของอุปชฌายะและอาจารย  ซึ่งเปนเหตุชักนําสัทธิวิหาริก 
อันเตวาสิกใหเกิดความประพฤติดีชอบเชนนั้น จงแสดงใหครบถวนตาม 
หลักในวินัยมุข ? 
        ต.  ตามหลักที่ทานวางไว  ดังนี้ :- 
        ๑.  อุปชฌายาจารย  ตองมีการสงเคราะหสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก 
ดวยลาภผล  ดวยสอนธรรม  ดวยแสดงเมตตาจิตสนิทสนม.  
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        ๒.  ตองต้ังตนใหเปนหลักในความประพฤติและคุณธรรม. 
        ๓.  ตองมีความเคารพในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ใน 
อุปชฌายะอาจารย  หรือแมในพระเถระอื่นเปนผูใหญเหนือตน.   
        ๔.  ตองมีความประพฤติไมใหเปนเหตุกีดขวางของสัทธิวิหาริก 
อันเตวาสิก  แสดงใหรูวามีประโยชนเพราะพ่ึงพํานักตน. 
        อุปชฌายาจารยประกอบดวยองคดังวาน้ี  จึงเปนเหตุนําสัทธิ- 
วิหาริกอันเตวาสิกใหเกิดความประพฤติดีชอบในตน. 
                                                                                    ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  สัทธิวิหาริกประกอบดวยองคเปนโทษอยางไรบาง ?  อุปชฌายะ 
จึงควรประณาม.  ถาไมประณาม  จะใหผลรายอยางไร ? 
        ต.  ประกอบดวยองคเปนโทษ  ๕ อยางเหลานี้  คือ  หาความรัก 
ใครในอุปชฌายะมิได ๑  หาความเลื่อมใสมิได ๑  หาความละอาย 
มิได ๑  หาความเคารพมิได ๑  หาความหวังดีตอมิได ๑  อุปชฌายะ 
ควรประณาม.  ถาไมประณาม  เปนปจจัยใหผูอ่ืนถือเอาเปนตัวอยาง 
ขางเลวมากข้ึน  เปนความเสียอยูแกอุปชฌายะ. 
                                                                                      ๒๔๗๔ 
        ถ.  อุปชฌายะสั่งบังคับสัทธิวิหาริกอยางไรบาง ?  จึงขาดนิสัย. 
        ต.  สั่งบังคับประณามอยางหน่ึง  ใหเปนนิสยัมุตกะอยางหน่ึง 
นับวาขาดนิสัย. 
                                                                                  ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  ภิกษุบริบูรณดวยองคสมบัติอยางไร ?  ควรไดรับความ  
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ยกยองใหเปนนิสัยมุตกะ.   
        ต.  ยนกลาวเฉพาะองคอันสมแกภิกษุในบัดนี้ 
        ๑.  เปนผูมีศรัทธา  มหีิริ  มโีอตตัปปะ มีวิริยะ  มีสติ. 
        ๒.  เปนผูถึงพรอมดวยศีล  อาจาระ  ความเห็นชอบ  เคยไดยิน 
ไดฟงมาก  มีปญญา. 
        ๓.  รูจักอาบัติ  มิใชอาบัติ  อาบัติหนัก  อาบัติเบา  จําปาฏิโมกข 
ไดแมนยํา  ทั้งมีพรรษาได  ๕  หรือยิ่งกวา. 
        ควรไดรับยกยองใหเปนนิสัยมุตกะได. 
                                                           ๒๔๖๕-๒๔๖๗-๒๔๖๙-๒๔๗๒ 
        ถ.  ภิกษุเปนนิสัยมุตกะแลว  ยังตองทําอุปชฌายวัตรอาจริยวัตร 
หรือไม ? 
        ต.  การกระทําอุปชฌายวัตร  และอาจริยวัตร  ไมมีเสีย  ม ี
แตดีอยางเดียว  ในอุปชฌาย  ปพพชาจารย  อุปสัมปทาจารย  อุทเทสา- 
จารย  เมื่อยังอยูรวมกันเพียงใด  ก็ตองทําอยางนั้น  เวนเสียแตการ 
บอกลาบางอยาง  แตนิสยาจารย  เมื่อเปนนิสัยมุตกะแลว  ไมทําก็ไม 
ตองอาบัติ. 
                                                                                           ๒๔๖๔ 
        ถ.  ใคร  ควรเปนปุรสิุปฏฐาปกะ ? 
        ต.  ภิกษุผูมีองคคุณเปนพระเถระ  ควรเปนปุริสุปฏฐาปกะ. 
                                                                                       ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  มีพรรษาพนกําหนดแลว  เปนนิสัยมุตกะ  ไดทีเดียว  หรือ  
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จะตองประกอบดวยองคคุณอยางไรบาง ? 
        ต.  แมพนกําหนดแลว  ยังเปนนสิัยมุตกะไมไดทั้งน้ัน  ตอง 
ประกอบดวยองคคุณ  แสดงเฉพาะท่ีพอเหมาะแกภิกษุในบัดนี้  ดัง 
ตอไปนี้ :-   
        ๑.  เปนผูมีศรัทธา  มหีิริ  มโีอตตัปปะ  มีวิริยะ  มีสติ. 
        ๒.  เปนผูถึงพรอมดวยศีล  ดวยอาจาระ  ดวยความเห็นชอบ 
พึงเปนพหุสูต  มีปญญา. 
        ๓.  รูจักอาบัติ  มิใชอาบัติ  อาบัติเบา  อาบัติหนัก  จําปาฏิโมกข 
ไดแมนยํา  ทั้งมีพรรษาพน  ๕  หรือยิง่กวา. 
                                                                                ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  อาจารยตามนัยแหงบาลี  กับนัยแหงอรรถกถาตางกันอยาง 
ไร ?  คําขอนิสัยในสํานักอาจารยวาอยางไร ? 
        ต.  อาจารยตามนัยแหงบาลี  หมายเอาภิกษุผูใหนิสัยแทน 
อุปชฌายะ  ตามนัยแหงอรรถกถา  นบัเปนอาจารย  ๔ พวก  คือ 
๑.  ปพพชาจารย   ๒.  อุปสัมปทาจารย   ๓.  นิสยาจารย   ๔.  อุทเทสา- 
จารย.  คําขอนิสัยในสํานักอาจารยวา  อาจริโย  เม  ภนฺเต  โหหิ, 
อายสฺมโต  นิสฺสาย  วจฺฉามิ  ๓ หน. 
                                                                                ๓๐/๙/๒๔๘๒ 
                                                       วัตร 
        ถ.  อะไรเรียกวาวัตร  ที่ภิกษุถึงพรอมแลวยอมไดคุณสมบัติ  
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วา  อาจารสมฺปนฺโน ?  วัตร  จําแนกโดยใจความมีชื่อและอรรถอยางไร 
บาง ?   
        ต.  ขนบหรือแบบอยางอันภิกษุควรประพฤติในกาลน้ัน ๆ  ในที ่
นั้น ๆ  ในกิจนั้น ๆ  แกบคุคลน้ัน ๆ  ในบาลีทานจัดไวเปนหมวด ๆ 
นี้เรียกวาวัตร  จําแนกโดยความเปน  ๓  คือ  กิจวัตร  เพราะกลาว 
ดวยกิจอันสมควรทํา ๑  จริยาวัตร  เพราะกลาวดวยมารยาทอันควร 
ประพฤติ ๑  วิธิวัตร  เพราะกลาวดวยแบบอยาง ๑. 
                                                                                       ๒๔๖๕ 
        ถ.  ภิกษุถึงพรอมดวยวัตร  ยอมไดรับความยกยองสรรเสริญ 
ในธรรมวินัยวา  อาจารสมฺปนฺโน  บาง  วตฺตสมฺปนฺโน  บาง  ดงัน้ี 
คําวาวัตรนั้นคืออะไร ?  ทานจัดประเภทอยางไร ?  จงอธิบาย. 
        ต. วัตรนั้น  ไดแกขนบ  คือ  แบบอยางอันภิกษุควรประพฤติใน 
กาลน้ัน ๆ  ในที่นั้น ๆ  ในกิจน้ัน ๆ  แกบุคคลน้ัน ๆ  ทานจัดประเภทไว 
เปน ๓  คือ  กิจวัตร ๑.  จริยาวัตร ๑.  วิธิวัตร ๑.  กรณียะอันจะพึงทํา 
เนื่องดวยบุคคลและฐานท่ีเปนตน  เชนอาคันตุกวัตรและเสนาสนวัตร 
เรียกกิจวัตร  อาจาระอันจะพึงรักษาเน่ืองดวยสังวร  เชนไมจับศัสตรา- 
วุธ  เรียกจริยาวัตร  แบบแผนอันจะพึงทําใหถูก  เชนวิธีครองผาและ 
ใชบาตร  เรียกวิธิวัตร. 
                                                                                       ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติอยางไร  จึงไดนามวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน 
อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  ที่แปลวา  ผูถึงพรอมดวยมารยาท  
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และโคจร  มปีกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย ? 
        ต.  ภิกษุผูมีความประพฤติสุภาพเรียบรอย  สมบูรณดวยอภิ- 
สมาจาริกวัตร  เวนจากบุคคลและสถานท่ีไมควรไปสู  ที่เรียกวาอโคจร 
ไดนามวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน  เปนผูมีหิริโอตตัปปะ  ไมกลาลวง 
อาบัติเล็กนอย  แมลวงละเมิดเพราะลืมสติ  เพราะยังรูไมทั่วถึงก็รีบ   
ทําคืนทันที  ไมปลอยใหคางราตรีไว  ไดนามวา  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ
ภยทสฺสาวี. 
                                                                                 ๓๑/๙/๒๔๘๒ 
        ถ.  กิจวัตร  จริยาวัตร  วิธิวัตร  อยางไหนวาดวยเรื่องอะไร ? 
การแสดงความเคารพในพระเถระ  การปลงอาบัติ  การรอฉันพรอม 
กันในกิจนิมนต  จัดเขาในวัตรประเภทไหน  ลองจัดมาดู ? 
        ต.  กิจวัตร  วาดวยกจิอันควรทํา  จริยาวัตร  วาดวยมารยาท 
อันควรประพฤติ  วิธิวัตร  วาดวยแบบอยาง.  การแสดงความเคารพ 
ในพระเถระ  จัดเขาในกิจวัตร  การปลงอาบัติ  จัดเขาในวิธิวัตร 
การรอฉันพรอมกันในกจินิมนต  จัดเขาในจริยาวัตร. 
                                                                                          ๒๕๐๙ 
        ถ.  ภิกษุอาพาธอยูในอาราม  เปนหนาที่ของใครจะพึงพยาบาล ? 
จงบริหารใหมีหลัก. 
        ต.  เม่ือกลาวตามหลักที่มาในพระบาลีแลว  ทานกลาววาถาภิกษุ 
ผูอาพาธน้ัน  มีอุปชฌายะอาจารย  สัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  ใหเธอ 
เหลาน้ันพยาบาลกัน  ถาไมมี  ใหผูรวมอุปชฌายะ  รวมอาจารยพยาบาล  
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ถาภิกษุไขตัวคนเดียวจรมา  ใหเปนหนาที่ของสงฆทั้งหมด  ผลัดกัน 
พยาบาลหรือต้ังหนาท่ีกัน  แลวแตจะเหมาะแกวุฒิของภิกษุ. 
                                                                                      ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  ภิกษุผูจะไปอยูสํานักอ่ืน  กอนไปควรประพฤติอยางไร 
ในสํานักเดิม  และเม่ือถึงสํานักที่ตนอยูใหมแลวควรประพฤติอยาง 
ไร ?  จงตอบตามหลักวินัยมุข.   
        ต.  กอนไปควรประพฤติในสํานักเดิมอยางนี้  คือ :- 
        ก.  เก็บงําเสนาสนะ. 
        ข.  มอบคืนเสนาสนะ. 
        ค.  บอกลาทานท่ีตนพ่ึงสํานักอยู. 
            เมื่อถงึสํานักที่ตนจะอยูใหมแลว  ควรประพฤติดังน้ี  คือ :- 
        ก.  ทําความเคารพในทาน. 
        ข.  แสดงความเกรงใจเจาของถิ่น. 
        ค.  แสดงอาการสุภาพ. 
        ฆ.  แสดงอาการสนิทสนมกับเจาของถิ่น. 
        ง.  อยูทีน่ั่นควรประพฤติใหถูกธรรมเนียมของเจาของถิ่น. 
        จ.  ถือเอาเสนาสนะแลวอยาดูดาย. 
                                                                                        ๓๑/๙/๒๔๘๒ 
        ถ.  ภิกษุจะเขาไปบิณฑบาต  ควรประพฤติใหถูกธรรมเนยีม 
อยางไร ?  
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        ต.  ควรประพฤติใหถูกธรรมเนียมอยางนี้ :- 
        ก.  นุงหมใหเรียบรอย. 
        ข.  ถือบาตรในภายในจีวร. 
        ค.  สํารวมกิริยาใหเรียบรอย. 
        ฆ.  กําหนดทางเขาออกแหงบาน.   
        ง.  รับบณิฑบาตดวยอาการสํารวม. 
                                                                                                ราชกวี 
        ถ.  คําวาหามอาสนะผูออนกวาและขวางอาสนะผูแกกวานั้น คือ 
ทําอยางไร ?  มีโทษอยางไร ? 
        ต.  หามเสนาสนะผูออนกวาน้ัน  ไดแกการน่ังเสียปลายแถว  ภิกษุ 
ออนไมมีโอกาสจะนั่งได  ชื่อวาหามอาสนะผูออนกวา. 
        ขวางอาสนะผูแกกวาน้ัน  ไดแกภิกษุผูออนกวา  มากอน  นั่งบน 
อาสนะเหนือข้ึนไป  เมื่อภิกษุแกกวามา  ไมลุกรนลงมา  ทําเชนนี้ชื่อวา 
ขวางอาสนะผูแกกวา.  ทัง้  ๒ สถานไมเอ้ือเฟอ  ทานวาเปนอาบัติทุกกฏ. 
                                                                                                  ราชกวี 
        ถ.  พระองคทรงอนุญาตผาปูนอน  ผาปูนั่ง  เปนบริขารสําหรับ 
ตัวไว  เพ่ือประโยชนอะไร ?  ไมใชมีโทษอยางไร ? 
        ต.  พระองคทรงอนุญาตผาปูนอนและผาปูนั่งไว  ก็เพ่ือปองกัน 
มลทินกายซ่ึงนอนทับอาสนะทั้งตัวเปลา  มลทินกายจะเปรอะเปอน 
เหตุนี้  จึงทรงอนุญาตไว. 
        ถาภิกษุไมใชมีโทษเปนอาบัติทุกกฏ  เพราะทําอาสนะท่ีนั่งท่ีนอน  
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ของสงฆใหเปรอะเปอนสกปรก  สวนผาปูนั่งทานไมใหอยูปราศจาก 
๔ เดือน  ถาละเมิดปรับอาบัติทุกกฏดุจเดียวกัน.   
                                                                                            ราชกวี 
        ถ.  การกลาวธรรมแสดงธรรม  สวดธรรม  ดวยเสียงอันยาว 
นั้น  มลีักษณะอยางไร ?  มีโทษแกผูละเมิดอยางไร ? 
        ต.  กลาวธรรม  แสดงธรรม  สวดธรรม  ดวยทํานองมีเม็ด 
พรายยืดยาวจนเสียพยัญชนะ  ไดแกการเทศน  หรือสวดตลกคะนอง 
เพ่ือสรวลเสเฮฮา  เสียสมณสารูป  เปนอาบัติทุกกฏแกผูละเมิด. 
                                                                                             ราชกวี 
        ถ.  ไฉนจริยาวัตร  จึงหามไมใหเทของโสโครกหยากเยื่อ  หรือของ 
เปนเดนท้ิงลงไปนอกฝากําแพง  จะใหทิ้งในกําแพง  หรืออยางไร ? 
อธิบาย. 
        ต.  หามไิด  ประสงคจะใหรักษาความสะอาดในบริเวณท่ีอยู  แม 
เปนที่นอกฝานอกกําแพง  คือใหรูจักเทท้ิงในท่ีสําหรับเทท้ิง  ซึ่งจัดไว 
ในที่สมควร  อันผูมักงายทิ้งของโสโครกหยากเยื่อ  หรือเศษเดนอะไร 
ลงไปจากที่สูงนอกฝานอกกําแพง  เชนทางหนาตาง  ถูกคนเขา  ก็เสีย 
กิริยา  แมไมถูกใครก็ทําใหสถานที่สกปรก. 
                                                                                             ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  พระภิกษุสะเพรามักงาย  เห็นแกความสะดวกของตน  ทิ้ง 
เศษอาหาร  เศษกระดาษ  หรือเทนํ้าเปนตนออกทางหนาตาง  ทําให 
สถานที่สกปรก  ควรปรับอาบัติอะไรแกเธอ ?  ทานหามไวในที่ไหน ?  
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        ต.  ในกรณีนี้ควรปรับอาบัติทุกกฏ.  ทานหามไวในอธิการแหง 
จริยาวัตร.   
                                                                                               ๒๕๐๗ 
        ถ.  ในวัจกุฎี  ทานใหรักษากิริยา  รกัษาบริขาร  รักษาตัว 
รักษาสถานท่ีอยางไร ?  อธิบาย. 
        ต.  ในวัจกุฎีทานใหรักษากิริยาดังน้ี  เห็นประตูปดอยาดวนผลัก 
เขาไป  ใหกระแอมหรือไอกอน  ตอไมมีเสียงจึงคอยผลักบานประตู. 
ใหรักษาบริขาร  คืออยาครองจีวรเขาไปในวัจกุฎี  ใหเปลื้องพาดไวเสีย 
ขางนอก.  ใหรักษาตัว  คืออยาเบงแรงจนถึงชอกช้ํา  อยาใชไมอันจะ 
ประทุษรายตัว.  ใหรักษาสถานท่ี  คืออยาทําใหสกปรก  ใหชวยรักษา 
ความสะอาด  พบวัจกุฎีโสโครกใหชวยลาง  รกใหชวยปดกวาด ตะกรา 
ไมชําระเต็มใหชวยเท  น้าํชําระหมดใหชวยตักมาไว. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  วัตถอุนามาส  คืออะไร ?  มีกี่ประเภท  คืออะไรบาง ? 
ถาจับตอง  จะมีโทษอยางไร ? มีกี่ประเภท  คืออะไรบาง ?  ถาจับ 
ตอง  จะมีโทษอยางไร ? 
        ต.  วัตถอุนามาส  คือของท่ีภิกษุไมควรจับตอง.  ม ี ๖ ประเภท 
คือ  ๑. หญิง เครื่องแตงกายหญิง รูปหญิงท่ีมีสัณฐานเชนนั้น ดิรจัฉาน 
ตัวเมีย  ๒. ทองและเงิน รัตนะ  ๘ ประการ คือ มุกดา มณี ไพฑูรย 
ประพาฬ ทับทิม สังข ศิลา หยก  ๓. ศัสตราวุธตางชนิด (เวนเครื่อง 
มือทํางาน)  ๔. เครื่องดักสัตวทั้งบนบกทั้งในนํ้า  ๕. เครื่องประโคม  
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ทุกอยาง  ๖. ขาวเปลือกและผลไมอันเกิดอยูในที่.  ถาจับตอง  ทาน 
ปรับอาบัติทุกกฏ  แตถามีความกําหนัดจับตองผูหญิง เปนสังฆาทิเสส. 
                                                                    ๒๕๑๘   
        ถ.  เงิน  ทอง  เปนวัตถุอนามาสในทางพระวินัย  อยากทราบวา 
พระองคทรงหามมิใหจับตองโดยเด็ดขาด  หรือมีขอยกเวนในกรณีเชน 
ไรบาง ? 
        ต.  มิไดทรงหามโดยเด็ดขาด  มียกเวนในกรณีเชนนี้  คือ  ภิกษุ 
ไดรับสมมติใหเปนผูทิ้งเงินและทอง  ที่ภิกษุอ่ืนรับไว  นํามาเสียสละ 
ในทามกลางสงฆ,  เก็บรัตนะที่ตกอยูในวัดหรือท่ีอยูที่พัก  เพ่ือรักษาไว 
ใหเจาของ  จับตองในกรณีเชนนี้ไมตองอาบัติ. 
                                                                       ๒๕๑๑ 
        ถ.  สังขอยางไรเปนอนามาส  อยางไรทรงอนุญาตใหใชทํา 
ลูกดุมถวิลได ?  อธิบาย. 
        ต.  สังขที่เขาขัดหรือตกแตงดวยทองคําและรัตนะ  เขาทําไว 
สําหรับรดน้ําในการมงคล  ตามธรรมเนียมของพราหมณ  ตลอดถึง 
สังขสําหรับเปาดวย  เปนของอนามาส.  สังขนอกน้ี  เชนกระดองสังข 
และสังขไมไดขัดหรือไมไดตกแตงเชนนั้น  ทรงอนุญาตใหทําลูกดุม 
และลูกถวิลได. 
                                                                        ราชกวี 
                                                คารวะ 
        ถ.  กริิยาที่แสดงความออนนอมตอกันและกัน  เปนความดีของ  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยวินยับัญญัติ - หนาท่ี 73 

หมู  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงอนุญาตใหภิกษุทําความออน 
นอมตอภิกษุผูแกกวา  และตองทําใหถูกตองตามกาลเทศะ  จึงจักนาดู 
ทั้งนํามาซึ่งความเลื่อมใส  ก็กิริยาที่จะทําความออนนอมตอกันทําอยางไร 
บาง ?  และกาลเทศะเชนไรที่ควรยกเวน  เฉลยมาดู.   
        ต.  คือการกราบไหว,  การลุกรับ,  การทําอัญชล,ี  การทําสามี- 
จิกรรม. 
        ก.  ในเวลาประพฤติวุฏฐานวิธี. 
        ข.  ในเวลาที่พระสงฆลงอุกเขปนียกรรม. 
        ค.  ในเวลาเปลือยกาย. 
        ฆ.  ในเวลาเขาบานหรืออยูตามทาง. 
        ง.  ในเวลาที่อยูในที่มืด. 
        จ.  ในเวลาทานไมรู. 
        ฉ.  ในเวลาขบฉันอาหาร. 
        ช.  ในเวลาถายอุจจาระ  ปสสาวะ. 
                                                                       ๒๔๗๕ 
        ถ.  ภิกษุออนกวา  จะควรไหวภิกษุแกกวาทุกครั้งหรือ ?  หรือ 
ในเวลาเชนไรท่ีไมควรไหวก็มี ?  จงชี้แจง. 
        ต.  ไมตองไหวทุกครั้งไป  มีงดเวนในบางคราวดังนี้  คือ :- 
        ก.  ในเวลาประพฤติวุฏฐานวิธี  คืออยูกรรมเพื่ออกจากอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 
        ข.  ในเวลาที่ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ทีถู่กหามสมโภคและ 
สังวาส.  
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        ค.  ในเวลาเปลือยกาย. 
        ฆ.  ในเวลาเขาบาน  หรือเดินอยูตามทาง. 
        ง.  ในเวลาที่อยูในที่มืด  ที่แลไมเห็นกัน.     
        จ.  ในเวลาที่ทานไมรูคือนอนหลับ  หรือขลกุขลุยดวยธุระ 
อยางหน่ึง  หรือใสใจไปอ่ืน  แมไหวทานก็คงไมใสใจ. 
        ฉ.  ในเวลาขบฉันอาหาร. 
        ช.  ในเวลาถายอุจจาระ  ถายปสสาวะ. 
        ถาไหวในเวลาขางตนคือ  ก. ข. ค.  ทานปรับอาบัติทุกกฏ  ไหว 
ในเวลาอีก ๕  ทานวาเพียงไมดีไมงาม. 
                                                            ๒๔๘๐-๒๔๘๑ 
        ถ.  ถาเขาไปในเจดียสถาน  ควรปฏิบัติอยางไร  จึงชื่อวาเปนผู 
เคารพ ? 
        ต.  ควรปฏิบัติอยางนี้  คือ  ไมกัน้รม  ไมสวมรองเทา  ไมหม 
คลุมเขาไป.  ไมแสดงอาการพูดหม่ินตาง ๆ  เชนพูดเสียงดังและน่ัง 
เหยียดเทาเปนตน.  ไมถายอุจจาระปสสาวะ  ไมถมเขฬะในลานพระ- 
เจดีย  หรือตอหนาพระปฏิมา  จึงชื่อวาเปนผูเคารพ. 
                                                                    ๒๔๗๔ 
        ถ.  ภิกษุกระทําอยางไร  จึงนับวาเคารพในพระศาสดา  ในพระ 
ธรรม  และในพระสงฆ ? 
        ต.  ภิกษุผูจะเขาไปในเจติยสถาน  อันเปนที่ระลึกถึงพระศาสดา 
ไมกั้นรม  ไมสวมรองเทา  ไมหมคลุมเขาไป  ไมแสดงอาการดูหม่ิน  
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ตาง ๆ  เชนพูดเสียงดังหรือน่ังเหยียดเทาเปนตน  ไมถายอุจจาระปสสาวะ 
และไมถมเขฬะในลานพระเจดีย  ตอหนาพระปฏิมา  นี้นับวาเคารพใน 
พระศาสดา.   
        ภิกษุจะทําวินัยกรรมตอกัน  เชนบอกปาริสุทธิ  ปวารณา  แสดง 
อาบัติ  จะตองหมผาเฉวียงบา  นั่งกระโหยงประณมมือทํา,  และเม่ือ 
ฟงวินัยกถา  ฟงธรรมเทศนา  นิ่งฟง  ไมพูดจากันเสีย  และระวังมิให 
ไอกลบเสียงผูแสดง  ไมมีเหตุจําเปน  ไมออกไปเสียในเวลาที่ทานแสดง 
คางอยู รอจนจบจึงลุกข้ึน  ถาเปนเวลาที่ยาว  เชนเทศนาตลอดราตรี 
รอชั่วจบกัณฑหน่ึง ๆ,  อักษรจารึกพระธรรมไมเดินขามหรือเหยียบย่ํา 
นี้นับวาเคารพในพระธรรม. 
        ภิกษุผูเขาประชุมสงฆ  จะตองหมผาเฉวียงบา  เวนไวแตใน 
ละแวกบาน  และแสดงอาการสํารวมเรียบรอยไมวาผูนอยผูใหญ  นี ้
นับวาเคารพในสงฆ. 
                                                                     ๒๕๐๘ 
                                       จําพรรษา 
        ถ.  ในอภิลักขิตสมัยเชนคราวจําพรรษาเปนตน  เปนโอกาสท่ี 
ภิกษุจะต้ังขอกติกาในพวกกันเอง  ทานหามไมใหต้ังขออันไมเปนธรรม 
เพงดูความเสียหายในขออ่ืน ๆ  ชอบแกเหตุ  แตในการเกณฑใหถือ 
ธุดงคและเกณฑใหบําเพ็ญสมณธรรม  มีความเสียอยางไร  ทานจึง 
หามไวดวย ? 
        ต.  จริงอยู  การบําเพ็ญสมณธรรมและการถอืธุดงค  เปนกิจดี  
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กิจชอบสําหรับภิกษุจะพึงกระทํา  ก็แตกิจเชนนี้  เปนกิจท่ีภิกษุไม 
สามารถจะกระทําไดเหมือนกันทุกรูป  บางรูปก็ทําได  บางรูปก็ทําไม 
ได  หากจะมีกติกาเกณฑใหกระทําแลว  จักเปนการเดือดรอนแกภิกษุ 
ผูไมสามารถจะกระทําได.   
        อน่ึง  กติกาเมื่อต้ังลงแลว  ภิกษุทั้งหลายจะตองกระทําตามทุกรูป 
จะหลีกเลี่ยงไมได  การบําเพ็ญสมณธรรมและการถือธุดงคเปนกิจท่ี 
ภิกษุทั้งหลายไมสามารถจะกระทําไดทั่วไป  เชนนี้ทานจึงหามไมใหต้ัง 
กติกาเกณฑใหกระทํา  เปนแตแนะนําใหเกิดอุตสาหะในการกระทํา 
เชนนี้แลวแตจะทําไดเพียงไร. 
                                                             ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  พระ ก.  พระ ข.  กลับจากการไปเย่ียมบาน  มุงมาใหถึงวัด 
ที่ตนอยูทันวันเขาพรรษา  พระ ก.  อาศัยโดยสารมากับพวกเรือขาว  แต 
พระ ข.  เดินทางมาเองดวยรถไฟ  เผอิญท้ังเรือท้ังรถมาถึงลาไป  ๑ วัน 
ไมทันวันเขาพรรษา  แตเธอทั้ง ๒  ไดทําการเขาพรรษามาในเรือและ 
รถนั้นแลว  ในวันที่ถึงกําหนดเขาพรรษานั้น  ตามนัยนี้แปลวา  พรรษา 
ของเธอไมขาด  และยอมไดเพ่ือปวารณาดวยสงฆทั้ง  ๒ รูป  มใิชหรือ 
หรืออยางไร ?  อยากฟงอธิบาย. 
        ต.  เรื่องน้ีควรทราบดังน้ี :  กําลังเดินทางอยูกับพวกโคตางก็ดี 
กับพวกเกวียนก็ดี  โดยสารไปในเรือของเขาก็ดี  เมื่อวันเขาพรรษามา 
ถึงเขา  พึงเขาพรรษาที่นั่น  ถาพวกโคตางก็ดี  พวกเกวียนก็ดี  เขายก 
ไปอ่ืน  ทานใหไปกับเขา  ถาเขาถึงตําบลท่ีภิกษุหมายจะไปในพรรษา  
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ทานยอมใหอยูจําพรรษากับพวกภิกษุในที่นั้นได  พรรษาไมขาด  ได 
เพ่ือปวารณา.  ตามหลักนี้แสดงวาภิกษุผูไปกับพวกโคตางหรือพวก 
เกวียนนั้น  เธอผูอาศัยเขาไป  สิทธิทั้งปวงในการหยุดการไป  ไมมี   
ในตน  เปนความจําเปนอยู  เพราะฉะนั้น  เมื่อถึงวันเขาพรรษา  เธอ 
เขาพรรษาแลวในระหวางทางน้ัน  ถึงตําบลท่ีจะมุงไป  ยังเปนระหวาง 
พรรษา  ทานจึงยอมใหอยูจําพรรษากับพวกภิกษุในที่นั้นได  และไม 
นับวาเปนอันขาดพรรษา  เมื่อไดความดังน้ี  ควรพิจารณาถึงการเดิน 
ทางกลับของภิกษุ  ๒ รูปนั้น  ตามปญหาปรากฏวา  ภิกษุ ก.  กลับโดย 
อาศัยเขามา  แตภิกษุ ข.  ไดชื่อวากลับโดยลําพัง  เพราะถึงจะมาดวย 
รถไฟ  ก็ไมนับวาเปนการอาศัย  เพราะรถน้ันเปนยานสําหรับรับจาง 
เธอตองเสียคาจางแลวจึงมาได  การเดินทางของภิกษุทั้ง  ๒ นัน้ตางกัน 
ดังน้ี  รูปหน่ึงทําถูกหลักที่ทานอนุญาตไว  อีกรูปหน่ึงไมถูก. 
                                                          ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ภิกษุเขาพรรษาแรก  ขาดพรรษา  ครั้นถึงพรรษาหลัง  จึง 
เขาพรรษาใหม  ควรหรอืไมควร ?  จงอธิบายใหฟง. 
        ต.  ไมควร  การทรงอนุญาตพรรษาหลัง  ไมใชสําหรับใหภิกษุขาด 
พรรษาแรก  เมื่อผูที่เขาพรรษาตนไมทัน  จึงไดเขาพรรษาหลังโดยเหตุ 
อันสมควร  เชนนักเรียนสอบไลนักธรรมในกรุงเทพ ฯ ตกแลว ขอเขาชื่อ 
สอบไลตามมณฑลอีกในปเดียวกัน  แมกองที่เปนธรรมจารี  คงไมยอม. 
                                                           ๒๑/๘/๒๔๗๐  
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        ถ.  เม่ือเขาพรรษาแลวจะไปแรมคืนที่ไหนไมไดทีเดียว  หรอืมี 
อนุญาตใหไปไดดวยกิจอยางไรบาง ?  จงแสดงตามหลักที่ทานกลาวไวในบาลี. 
        ต.  มีอนุญาตใหไปแรมคืนไดดวยกิจดังจะกลาวตอไปนี้  แลว 
กลับมาภายใน  ๗ วัน  เรยีกวา  สัตตาหกรณียะ  หรือสัตตาหสันนิวัตน.   
        ก.  สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข  รูเขาไปเพ่ือรักษาพยาบาล 
ก็ได. 
        ข.  สหธรรมิกกระสันจะสึก  รูเขาไปเพ่ือระงับก็ได. 
        ค.  มีกิจสงฆเกิดข้ึน  เปนตนวาวิหารชํารุดลงในเวลานั้น  ไป 
เพ่ือหาเครื่องทัพพสัมภาระมาปฏิสังขรณไดอยู. 
        ฆ.  ทายกตองการจะบําเพ็ญกุศล  สงคนมานิมนต  ไปเพ่ือบํารุง 
ศรัทธาของเขาไดอยู. 
                                                                ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  ยังอีก  ๗ วันจะถึงวันปวารณา  ภิกษุทําตามสัตตาหกรณียะไป 
ในที่อ่ืน  และทั้งปวารณาเสียที่วัดอ่ืนดวย  จะควรไดรับอานิสงสแหง 
การจําพรรษาหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ควรไดรับอานิสงสแหงการจําพรรษาเหมือนกัน  เพราะวันสุด 
แหงวันจําพรรษาตกอยูในวันที่  ๗ นัน้เอง  ในท่ีอ่ืนบงใหกลับเพียง  ๗ 
วันนั้น  เพราะยังไมสิ้นกําหนดการจําพรรษา. 
                                                                    ๒๔๘๐ 
        ถ.  ภิกษุอยูจําพรรษาตลอดกาลจนไดปวารณาแลว  ไดอานิสงส 
แหงการจําพรรษาอยางไรบาง  มีมาในท่ีไหน ?  
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        ต.  ไดอานิสงส  ๕ อยาง  เกี่ยวกับอานิสงสกฐิน  และไดโอกาส 
เพ่ือจะกรานกฐิน  เพ่ิมอานิสงส  ๕ นัน้อีก  ๔ เดือน  มีมาในเรือ่ง 
จําพรรษา  วินัยมุขเลม  ๒  หนา  ๙๒.   
                                                                    ๒๔๗๘ 
                                    อุโบสถ 
        ถ.  จักทาํอุโบสถ  เมือ่กอนประชุมหรือกอนสวดปาฏิโมกข  ตอง 
ทํากิจอะไรบาง  และกําลังสวดปาฏิโมกข  เกิดอันตรายอะไรบาง  ที่ 
ตองชักสุตบท ? 
        ต.  กิจท่ีจะพึงทํากอนประชุม  คือ  กวาดโรงอุโบสถ ๑  ถา 
กลางคืนใหตามไฟ ๑  ต้ังน้ําฉันน้ําใช ๑  หรือต้ังปูอาสนะไว ๑  กิจ 
๔ อยางนี้  เรยีกบุรพกรณ.  กิจท่ีจะพึงทํากอนสวดปาฏิโมกขอีก  คือ 
นําปาริสุทธิของผูเจ็บมาดวย ๑  นําฉันทะของเธอมาดวย ๑  (ถาในมหา 
สีมา)  บอกฤดู ๑  นับภิกษุ ๑  สั่งสอนนางภิกษุณี ๑  กิจ  ๕ อยางนี้ 
เรียกวาบุรพกิจ. 
        เมื่อกําลงัสวดปาฏิโมกขคางอยู  เกิดอันตราย  ๑๐ อยาง  คือ 
๑.  พระราชาเสด็จมา   ๒.  โจรมาปลน   ๓.  ไฟไหม   ๔.  น้ําหลากมา 
๕.  คนมามาก   ๖.  ผีเขาภิกษุ   ๗.  สตัวราย  มีเสือเปนตนเขามาในอาราม 
๘.  งูรายเลื้อยเขามาในที่ชุมนุม   ๙.  ภิกษุอาพาธโรครายเกิดข้ึนในที่ 
ชุมนุมอันเปนอันตรายแกชีวิต   ๑๐.  มีอันตรายแกพรหมจรรย  เชนใคร 
มาเพ่ือจะจับภิกษุรูปใดรปูหน่ึง  ถามีอันตราย  ๑๐ เหลาน้ี  ชักสุตบทได. 
                                                          ๒๕/๑๑/๒๔๖๒  
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        ถ.  เม่ือถึงวันอุโบสถและปวารณา  จะตองทําอะไรกอนบาง ? 
ที่เรียกบุรพกรณบุรพกิจ  แลวจึงเริ่มทําพิธีนั้นตอไป.     
        ต.  เบ้ืองตนตองกวาดเรือนอุโบสถ  ถาคํ่าตองตามไฟดวย  ต้ัง 
น้ําฉันน้ําใช  และต้ังหรือปูอาสนะไวใหเสร็จกอนประชุมสงฆ  นี้เรียก 
บุรพกรณ.  เมื่อสงฆประชุมพรอมแลว  ถามีการมอบปาริสุทธิและ 
ใหฉันทะ  ตองมีภิกษุนําปาริสุทธิและฉันทะน้ันมาแจงแกสงฆ  บอก 
ฤดู  นับภิกษุและสั่งสอนนางภิกษุณี  นี้เรียกบุรพกจิ.  ทั้ง  ๒ อยางนี้ 
จะตองทํากอนอ่ืน  ในสังฆกรรม  ๒ อยางนั้น  แตเฉพาะบุรพกิจ  ขอ 
ที่นําปาริสุทธิในปวารณากรรม  ตองเปลี่ยนเปนนําปวารณาแทน. 
                                                              ๓/๙/๒๔๖๔ 
        ถ.  การตั้งญัตติกรรมในเวลาทําอุโบสถกรรม  มีอยูคําหนึ่งท่ีวา 
" ปตฺตกลฺล "  แปลวาความพรั่งพรอม  ในเรื่องนี้ใครจะทราบวา  อยาง 
ไรเรียกวาความพรั่งพรอม ? 
        ต.  คําวาพรั่งพรอม  คือการทําอุโบสถกรรม  ตองประกอบดวย 
องค  ๔  คือ  วันนั้นเปนวันอุโบสถ ที ่๑๔  หรือ ๑๕  หรือวันสามัคคี 
วันใดวันหน่ึง ๑  ภิกษุผูมาประชุมครบองคประชุม ๑   พวกเธอไม 
ตองสภาคาบัติ ๑  บุคคลท่ีจําตองเวน  ไมมีในที่ประชุมนั้น ๑  นี ้
เรียกวา  " ปตฺตกลฺล "  ความพรั่งพรอม. 
                                                                    ๒๕๐๒ 
        ถ.  ที่ประชุมพรอมดวยองคอยางไรบาง  จึงจะทําสังฆอุโบสถ 
ได ?  
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        ต.  พรอมดวยองค ๔  คือ  ๑. วันนั้นเปนวันที่ ๑๔  ที่ ๑๕  หรือ 
วันสามัคคีอยางใดอยางหนึ่ง  ๒. จํานวนภิกษุประชุมกัน  ๔ รปูเปน    
อยางนอย  เกินกวาน้ันใชได  เธอท้ังหลายเปนปกตัตตะคือเปนภิกษุ 
โดยปกติ  ไมตองปาราชิกหรือถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  แต  ๒ ประ- 
เภทน้ี  หมายเอาเปนที่  ๔  อยูในสงฆ  คือมีรูปนั้นบรรจบเปน  ๔ จึงใช 
ไมได  เธอท้ังหลายเขาน่ังไมละหัตถบาสแหงกันและกัน  สําเร็จเปน 
กิริยานั่งประชุม  ๓. เธอทั้งหลายไมตองสภาคาบัติ  ๔. บุคคลควรเวน 
ไมมีในหัตถบาส  คือไมไดอยูในที่ประชุมนั้น  เม่ือความพรอมดวยองค  ๔ 
เหลาน้ี  ทานจึงใหทําสังฆอุโบสถสวดปาฏิโมกขได. 
                                                              ๓๑/๙/๒๔๘๒ 
        ถ.  ทําไมโรงอุโบสถอยางเล็ก  จึงกําหนดใหจุภิกษุไดไมนอย 
กวา  ๒๐ รูป ? 
        ต.  เพราะสังฆกรรมบางอยางเชนอัพภานตองการสงฆวีสติวรรค 
มีพวก  ๒๐  กับกัมมารหภิกษุอีก ๑  เปน ๒๑  เปนสถานที่พอดีที่จะ 
ใหสําเร็จกรรมนั้นได  จึงกําหนดโรงอุโบสถอยางเล็กจุภิกษุไมนอย 
กวา  ๒๑ รูป. 
                                                               ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  จงต้ังญัตติปาริสุทธิอุโบสถในวันที่  ๑๕  ใหฟงสักหนอย  เมื่อ 
ต้ังญัตติแลวควรปฏิบัติอยางไรตอไป ? 
        ต.  ต้ังญัตติดังน้ี : สุณนฺติ  เม  ภนฺเต    อายสฺมนฺตา,  อชฺชุโปสโถ 
ปณฺณรโส,  ยทายสฺมนฺตาน    ปตฺตกลฺล,  มย    อฺญมฺ  ปาริสุทฺธิ-  
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อุโปสถ  กเรยฺยาม.  ถาผูต้ังญัตติแกกวาในท่ีประชุมนั้น  ควรใชคํา 
วา  อาวุโส  แทน  ภนฺเต.  ครั้นต้ังญัตติแลว  ภิกษุผูเปนเถระควรบอก 
ความบริสุทธ์ิของตนกอน  ๓ หน  แลวภิกษุนอกน้ีพึงทําอยางนั้นตาม 
ลําดับพรรษาตอไป.   
                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  อุปสมบท  อุโบสถ  และปวารณา  อยางไหนตองการสงฆ 
อยางนอยท่ีสุดเพียงกี่รูป  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  อุปสมบทและปวารณาอยางละ  ๕ รูปเปนอยางนอย๑  เพราะ 
ในอุปสมบทอุปชฌายะเปนผูนําเขาหมูและเปนผูรับรอง  อีก  ๔ รูปจะ 
ไดครบสงฆ  สวนในปวารณาผูปวารณา ๑  อีก  ๔ เปนสงฆเชน 
เดียวกัน  แตอุโบสถตองมี  ๔ รูปเปนอยางนอย  เพราะไมมีผูนําหรือ 
ผูปวารณาเชนนั้น. 
                                                             ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  ถาจะตองเปนผูนําฉันทะของภิกษุผูไมมาสูสังฆกรรม  จะพึง 
ทําอยางไร ?  และจะพึงนําเพียงแคไหน ? 
        ต.  พึงใหภิกษุนั้นบอกมอบฉันทะแกตนวา  " ฉนฺท  ทมฺมิ  ฉนฺท 
เม  หร,  ฉนฺท  เม  อาโรเจหิ "  ถาผูบอกออนกวาใหใชบท  " หรถ " 
แทน  " หร "  " อาโรเจถ "  แทน  " อาโรเจหิ "  เสรจ็แลวพึงไปสู 
สังฆสันนิบาตแลวบอกระบุชื่อผุให  ตางวาผูใหชื่ออุตตระ  แกกวาตน 
 
๑.  นี้ หมายเฉพาะอุปสมบทในปจจนัตประเทศ.  สวนในมัชฌิมประเทศ  การอุปสมบท  ตอง 
ใชสงฆ  ๑ๆ รูปเปนอยางนอย.  ส. ป.  
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พึงบอกวา  " อายสฺมา  ภนฺเต  อุตฺตโร    มยฺห  ฉนฺท  อทาสิ,  ตสฺส 
ฉนฺโท  มยา  อาหโฏ,  สาธุ  ภนฺเต  สงฺโฆ  ธาเรตุ "  ถาออนกวา 
ตน  วา  " อุตฺตโร  ภนฺเต  ภิกฺขุ "  แทน  " อายสฺมา  ภนฺเต  อุตฺตโร " 
เพียงเทาน้ี  เปนเสร็จวิธีนําฉันทะ.   
        ถารับรองฉันทะของภิกษุ  ๒ รปู  พึงบอกควบ  เชน  " อายสฺมา 
จ  ภนฺเต  อุตฺตโร    อายสฺมา  จ  สุมโน    มยฺห  ฉนทฺ  อทสุ,  เตส 
ฉนฺโท  มยา  อาหโฏ,  สาธุ  สงฺโฆ  ธาเรตุ "  ต้ังแต  ๓ รูปพึงรวม 
บอกโดยจํานวนเชน  " ตโย  ภนฺเต  ภิกฺขู  มยฺห  ฉนฺท  อทสุ  ฯ เป ฯ " 
พึงนําฉันทะเฉพาะของภิกษุผูอยูในเขตสมานสังวาสแหงท่ีทําสังฆกรรม. 
                                                             ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  ในอาวาสท่ีมีมหาสีมา  เขตรวมสังวาสเดียวกัน  ถึงวัน 
อุโบสถ  พระอุตระ  เปนไข  ลงอุโบสถไมได  เธอจึงมอบปาริสุทธิ 
ใหพระอุตมะนําไป  กอนแตทําปาฏิโมกข  พระอุตมะหาไดบอกแก 
สงฆไม  ตอจบปาฏิโมกขจึงไดบอก  เชนนี้สังฆกรรมนั้นจะใชไดหรือ 
ไม  เพราะเหตุใด ? 
        ต.  ใชไมได.  เพราะมิไดใหฉันทะกอนทําปาฏิโมกข. 
                                                                    ๒๔๖๔ 
        ถ.  การบอกฤดูก็ดี  การนับภิกษุก็ดี  ซึ่งจัดเปนบุรพกิจแหง 
อุโบสถน้ัน  มีประโยชนอยางไร ? 
        ต.  การบอกฤดูมีประโยชน  คือ  ประกาศกาลของอุโบสถหรือ 
จะเรียกวาศักราชของอุโบสถก็ได  และเปนประโยชนนัดหมายใหภิกษุ  
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สงฆนับเวลาตรงกัน  การนับภิกษุมีประโยชนคือ  ใหรูวาในอาวาสน้ันหรือ 
ในจังหวัดนั้น  มีภิกษุเทาไร  กลาวโดยความก็คือในระยะกึ่งเดือนสํารวจ 
บัญชีกันคราวหนึ่ง  เพ่ือจะไดรูวามีจํานวนคงท่ีหรือข้ึนลงเทาไร.   
                                                        ๒๓/๘/๒๔๗๒ 
        ถ.  ภิกษุมีความสงสัยในอาบัติปาจิตตีย  จะบอกวาอยางไร  จง 
เขียนคําบอกตามแบบมาดวย ? 
        ต.  บอกวาอยางนี้  " อห  อาวุโส    ปาจิตฺติยาย    อาปตฺติยา 
เวมติโก    ยทา    นิพฺเพมติโก    ภวิสสฺามิ    ตทา    ต    อาปตฺตึ 
ปฏิกฺกริสฺสามิ. " 
                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  จงแสดงคําสวดประกาศ  ในเวลาที่ภิกษุตองสภาคาบัติอยู 
ในที่ประชุมในการทําอุโบสถ ? 
        ต.  คําสวดประกาศวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อย  สพฺโพ 
สงฺโฆ  สภาค  อาปตฺตึ  อาปนฺโน,  ยทา  อฺ  ภิกฺขุ  สุทฺธ 
อนาปตฺติก  ปสฺสิสฺสติ,  ตทา  ตสฺส  สนฺตเก  ต  อาปตฺตึ  ปฏิกกฺริสฺสติ 
แปลวา  ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทั้งปวงน้ี  ตอง 
สภาคาบัติ  จักเห็นภิกษุอ่ืนผูบริสุทธิ์ไมมีอาบัติเมื่อใด  จักทําคืนอาบัติ 
นั้น  ในสํานักเธอเมื่อน้ัน. 
                                                              ๓๑/๘/๒๔๘๒ 
        ถ.  ถึงวันอุโบสถเขา  ตางรูปตางมีธุระ  สงฆจะสามัคคีรวมใจ 
กันเลื่อนไปทําอุโบสถตอวันรุงข้ึนไดหรือไม ?  เหตุไรจึงเฉลยเชนนั้น.  
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        ต.  ไมได.  เพราะไมเขาเกณฑแหงวันอุโบสถท้ัง  ๓  ตามพระ 
พุทธานุญาต  ถาจะอนุโลมวันสามัคคีอุโบสถ  ก็ยังใชไมได  เพราะ 
สามัคคีอุโบสถ  ทานหมายแตเพียงชนิดที่ภิกษุแตกเปนกกเปนหมู 
รวมกันไมติด  เชนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเปนตัวอยาง  เมื่อสามัคคี 
กันไดวันใด  วันนั้นจึงควรทําสามัคคีอุโบสถ  เชนนี้จึงจะควร.  เพียง 
แตมีธุระอะไรแลวจะเลื่อนวันอุโบสถเชนนี้ไมชอบ.   
                                                       ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  ถาคณะสงฆใชเครื่องบันทึกเสียงสวดปาฏิโมกขไว  แลวนํามา 
ใชเปดใหที่ประชุมสงฆสวดฟงในวันอุโบสถ  แทนภิกษุสวดปาฏิโมกข 
จะถูกตองตามพระวินัยพุทธบัญญัติหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมถกูตามพระวินัยพุทธบัญญัติ.  เพราะเหตุวาการสวด 
ปาฏิโมกขนี้  ตรัสใหเปนหนาที่ของพระเถระ  แตถาไมสามารถดวย 
ประการใดประการหน่ึง  จะเชิญใหภิกษุอ่ืนผูสามารถสวดก็ได  เปน 
อันวารูปใดรูปหน่ึงสวดก็ได  ภิกษุผูสวดน้ันควรเลือกเอาภิกษุผูฉลาด 
จําปาฏิโมกขได  เขาใจวาพากยและอักษรถูกจังหวะและชัดเจนและอาจ 
สวดได  ไมใชผูมีเสียงแหบเสียงเครือ  หรือเจ็บเปนหวัด  ภิกษุผูสวด 
ควรต้ังใจสวดใหชัดใหดงั  พอบริษัทไดยินถนัดทั่วกัน  แกลงทําออม 
แอมอุบอิบเสีย  ทานปรบัเปนทุกกฏตามนัยนี้  เปนเครื่องอางวา  ใช 
เครื่องบันทึกเสียงแทนไมได. 
                                                                    ๒๕๑๙ 
        ถ.  ภิกษุบางวัดนิยมทําอุโบสถท่ีงาย  กลาวคือถึงวันอุโบสถแลว  
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รีบทําคณะอุโบสถบาง  สวดปาฏิโมกขยอบาง  ในขณะที่พระอยูไม 
พรอมกันบาง  หรือขณะที่มีแตผูจําปาฏิโมกขไมไดบาง  ดังน้ี  จะมีโทษ 
อยางไรบาง  และสวดปาฏิโมกขยอนัน้  ตามแบบพระมติของสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา ฯ  ทรงแสดงอยางไร ?   
        ต.  ในฐานที่เลือกทําแตงายทานวาไมควร  คือทําไปก็ไมดี  ใน 
ที่ไมมีผูจําปาฏิโมกขไดจบ  และไมมทีี่ฟงปาฏิโมกขตลอดได  ทานหาม 
ไมใหอยูจําพรรษาในที่นั้น  ในฐานท่ีรีบทําในขณะที่พระอยูไมพรอม 
ดวยรูอยูวาจะมาอีกแตไมคอย  ทานปรับถุลลัจจัย  ถาทําดวยสะเพรา 
นึกวามาเม่ือสวดถึงไหน  ก็ฟงแคนั้น  ตองทุกกฏ  การสวดปาฏิโมกข 
ยอมเมื่อมีเหตุ  ตามมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  นั้น  ตัวอยาง 
เชน  สวดนิทานุทเทสและปาราชิกุทเทสจบแลว  สวดคําทายทีเดียว 
วา  " อุทฺทิฏ  โข  อายสฺมนฺโต  นิทาน,  อุทฺทิฏา  จตฺตาโร  ปาราชิกา 
ธมฺมา,  สุตา  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา  ฯ เป ฯ  สตุา  สตฺตาธิกรณ- 
สมถา  ธมฺมา,  เอติตก  ฯ เป ฯ  สิกฺขิตพฺพ. " 
                                                               ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  บางวัดมีสวดปาฏิโมกขแตในพรรษา  ออกพรรษาแลวพัก, 
บางวัดสวดปาฏิโมกขเพียงจบปาราชิกบาง  สังฆาทิเสสบางเทาน้ัน.  บาง 
วัดสวดจบแตชวยกันสวด  คือรูปหน่ึงสวดจบนิสสัคคิยปาจิตตีย  อีก 
รูปหน่ึงจับสวดปาจิตตียตอไปจนจบ.  ทั้ง  ๓ รูปนี ้ จะควรหรือไม 
ควรเปนประการไร,  จงชี้แจงมาโดยอางหลักดวย  เพ่ือจักไดเปน 
แบบตอไป ?  
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        ต.  ไมควร.  เพราะทรงอนุญาตใหแสดงปาฏิโมกขทุกวันอุโบสถ 
การสวดปาฏิโมกขเพียงจบปาราชิกุทเทส  หรือสังฆาทิเสสุทเทส  ไมม ี
ทรงอนุญาต  เวนแตยอปาฏิโมกข  กระน้ันก็ยังตองมีอันตรายจึงจะ 
ยอได  การชวยกันสวด  แปลวาผูนั้นขาดองคคือ  พยฺตฺโต  ปฏพิโล.   
                                                         ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  เม่ือถึงวันอุโบสถ  ภิกษุอยูดวยกันไมควบคณะสงฆ  จักทํา 
สังฆอุโบสถไปตามเคยอยางนั้น  หรือจะควรปฏิบัติอยางไร  ทีต่องดวย 
พระวินัยนิยม ? 
        ต.  ทําสงัฆอุโบสถไมได  เพราะมี่ภิกษุไมครบคณะสงฆ  ตอง 
ทําคณอุโบสถ  หรือบุคคลอุโบสถเหมาแกจํานวนที่มีอยู  ถามีอยู 
ดวยกัน  ๓ รปู  หรือ   ๒ รูป  ใหทําคณอุโบสถ  หรือเรียกชื่อหนึ่งวา 
ปาริสุทธิอุโบสถ  ดังน้ี  คือ  ถา  ๓ รปูพึงประชุมกันในสีมาแลว  รูปหน่ึง 
พึงต้ังคณญัตติวา  สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต  (หรืออาวุโส  ตามแกหรือออน) 
อายสฺมนฺตา  อชฺขโปโสถ  ปณฺณรโส  (หรือ  จาตุทฺทโส  ตามวัน) 
ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลลฺ  มย  อฺมฺ  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กเรยฺยาม 
แลว  จึงบอกปาริสุทธิแกกันตามลําดับพรรษา  ผูแกพึงบอกกอนวา 
ปริสุทฺโธ  อห  อาวุโส  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรหิ  ๓ หนแลว  ผูออนพึง 
บอกนัยโดยนัยนั้น  เปนแตเปลี่ยนบท  อาวุโส  เปน  ภนฺเต  ธาเรหิ  เปน 
ธาเรถ  เทาน้ัน,  ถา  ๒ รปูก็ทําอยางเดียวกับ  ๓ รปู  แตไมตองทําพิธี 
ต้ังคณญัตติกอน  บอกปาริสุทธิกันทีเดียว  ถามีอยูเพียงรูปเดียว  ใหทํา 
บุคคลอุโบสถ  หรืออธิษฐานอุโบสถก็เรียก  คือใหอธิษฐานใจวา  อชฺช  
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เม  อุโปสโถ  หรือเติมวันเขาดวยวา  ปณฺณรโส  หรอื  จตุทฺทโส 
ตามวันดวยก็ได.   
                                                            ๙/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  เพราะสัมปชานมุสาวาท  เปนอาบัติปาจิตตีย  ทราบแลว 
แตเพราะสัมปชานมุสาวาท  เปนอาบัติทุกกฏ  มีหรอืไม ?  ถามีมีใน 
ที่เชนไร ?  ขอฟงอธิบาย. 
        ต.  ม ี คือ  ในขณะฟงปาติโมกข.  โดยอธิบายวา  ในขณะฟงปาติ- 
โมกขนั้น  ภิกษุทุกรูปจะตองทําตนใหบริสุทธิ์  ปราศจากอาบัติ  ถาขณะ 
ที่ฟงปาติโมกขอยู  รูวาตนตองอาบัติ  ไมบอกแกภิกษุผูนั่งอยูใกลวา 
ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้  ออกจากท่ีนี้  ขาพเจาจะทําคืน  คือแสดงอาบัตินั้น 
ดังน้ี  ทานวาเปนอาบัติทุกกฏ  เพราะสัมปชานมุสาวาท. 
                                                                  ๒๕๑๓ 
        ถ.  สภาคาบัตินั้น  คืออยางไร ?  ภิกษุ ก.  ตองอาบัติปาจิตตีย 
เพราะฆาสัตว  ภิกษุ ข.  ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะด่ืมน้ําเมา  ดังนี้ 
เรียกวาสภาคาบัติ  ใชหรอืไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  พระพุทธบัญญัติที่ภิกษุลวงละเมิดแลว  มีโทษอยางเดียวกัน 
คือเสมอกัน  และลวงละเมิดในวัตถุเดียวกัน  เรียกวาสภาคาบัติ.  กรณี 
ของภิกษุ ก.  กับภิกษุ ข.  หาเรียกวา  สภาคาบัติ  ไม.  เพราะตางวัตถุกัน. 
                                                                   ๒๕๑๓ 
        ถ.  ภิกษุตองอาบัติแลว  ไมทําตนใหบริสุทธิก์อน  ทําอุโบสถ 
ไดหรือไม  เพราะเหตุไร ?  
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        ต.  ภิกษุตองอาบัติแลว  ไมทําตนใหบริสุทธิก์อนทําอุโบสถได 
ก็มี  ไมไดกม็ี  ที่ไดเพราะภิกษุทั้งหมดตองสภาคาบัติ  หาผูรับอาบัติไม 
ได ๑  ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวบอกไว  แตยังไมไดอยูกรรม ๑ 
และอยูรูปเดียวหาผูรับอาบัติไมได  ทําอธิษฐานอุโบสถ ๑  นอกจากนี้ 
แลวทําไมได  เพราะในนิทานุทเทส  ทานใหแสดงความบริสุทธิ์กอน.   
                                                        ๒๔๗๑-๒๔๗๓ 
        ถ.  อุโบสถกรรมเปนกิจท่ีสงฆจําตองทําทุกกึ่งเดือนใชหรือไม 
หากวาจะทํา  ใหภิกษุรูปหนึ่งผูจําปาฏิโมกขไดเพียงครึ่งสวด  เธอสวด 
ใหถึงตอนท่ีเธอจําไมได  ก็เลิกสวดดังน้ี  จะขอใหเธออานหนังสือ 
ปาฏิโมกขตอไปจนจบ  หรือจะใหรูปอ่ืนที่จําปาฏิโมกขไดสวดตอไป 
หรือจะใหสวดแตตนไปใหมดังน้ี  อยางไหนจะควร ? 
        ต.  อุโบสถกรรมเปนกิจจําตองทําทุกกึ่งเดือนใชแลว  สวดได 
ครึ่งหนึ่ง  จะอานหนังสือปาฏิโมกขตอท่ีสวดคางไวไมได  แมรปูอ่ืน 
จะสวดตอไปก็ใชไมได  เพราะจะสวดเปน  ๒ รูปไป  การสวดปาฏิ- 
โมกขจะตองสวดรูปเดียวจนจบ  ที่ควร  รูปที่จะสวดใหมตองต้ังตน 
สวดแตตนไปใหมจนจบ. 
                                                                   ๒๔๗๙ 
        ถ.  สงฆกําลังสวดปาฏิโมกขคางอยู  หากมีภิกษุอ่ืนเพ่ิงมาถึงเขา 
อีกก็ดี  หรือมาถึงเมื่อจบแลวก็ดี  จะปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ตองปฏิบัติอยางนี้  คือ  ถาภิกษุที่เขามาใหมมากกวาภิกษุที่ 
ประชุมอยู  ตองสวดต้ังตนไปใหม  ถาเทากันหรือนอยกวา  สวนท่ีสวด  
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ไปแลวก็แลวไป.  ใหเธอที่มาใหมฟงสวนท่ียังเหลือตอไป.  ถาเธอมา 
เมื่อสวดจบแลว  แมมากกวาก็ไมตองสวดซ้ําอีก ใหเธอที่มาใหมพึงบอก 
ปาริสุทธิ  ในสํานักภิกษุผูสวดผูฟงปาฏิโมกขแลว.   
                                                             ๒๔๗๖ 
        ถ.  เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน  ในเมื่อสวดปาฏิโมกขไปถึงสิกขาบท 
ที่  ๕  แหงสังฆาทิเสส  จะพึงยอสวดตามพระมติของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจาวาอยางไร ?  (หาม  ฯ ล ฯ) 
        ต.  มติของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ใหสวดยอดวยสุตบทวา 
อุทฺทิฏ  โข  อายสฺมนฺโต  นิทาน,  อุทฺทิฏา  จตฺตาโร  ปาราชิกา 
ธมฺมา,  สุตา  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา,  สุตา  เทฺว  อนิยตา  ธมมฺา, 
สุตา  ตึส  นสิฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยา  ธมฺมา,  สุตา  เทฺวนวุติ  ปาจิตฺติยา 
ธมฺมา,  สุตา  จตฺตาโร  ปาฏิเทสนียา  ธมฺมา,  สุตา  สตฺตาธิกรณสมถา 
ธมฺมา,  เอตฺตกนฺตสฺส  ภควโต  สุตฺตาคต  สุตฺตปริยาปนฺน  อนฺวฑฺฒมาส 
อุทฺเทส  อาคจฺฉติ  ตฺตถ  ตฺตถ  สพฺเพเหว  สมคฺเคหิ  สมฺโมทมาเนหิ 
อวิวทมาเนหิ  สิกฺขิตพฺพ. 
                                                                      ๒๔๘๐ 
                                      ปวารณา 
        ถ.  การเขาพรรษาเรียกอธิษฐานกรรม  การออกพรรษา  เรยีก 
ปวารณากรรม  ในกรรมท้ังสองนี้  กรรมไหน  กําหนดดวยสงฆเทาไร ? 
และกําหนดเขตอยางไร ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  การเขาพรรษาไมกําหนดดวยสงฆ  รูปเดียวสองรูปก็อธิษ-  
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ฐานเขาพรรษาได.  และไมกําหนดเขต  จะอธิษฐานท่ีไหนก็ได  เพียง 
แตทานหามไมใหจําพรรษาในท่ีอันไมสมควรเทานั้น  เชนในโพรงไม 
บนคาคบไม  ในตุม  หรือในกระทอมผี  เปนตน  และทานใหกําหนด 
บริเวณอาวาสเปนเขต.  เพราะการอธิษฐานเขาพรรษาไมไดจัดเปน 
สังฆกรรม. 
        สวนการปวารณากรรม  กําหนดดวยสงฆต้ังแต  ๕ รูปข้ึนไป. 
และกําหนดใหทําภายในเขตสีมา  ถาตํ่ากวา  ๕ รูป  ทานใหปวารณา 
เปนการคณะ  ถารูปเดียวใหอธิษฐานเปนการบุคคล.  เพราะปวารณา- 
กรรม  จัดเปนสังฆกรรม. 
                                                                   ๒๕๑๒ 
        ถ.  ในสังฆกรรม  คือ  อุโบสถและปวารณาน้ัน  อุโบสถทานวา 
ตองพรอมดวยองคเปนเครื่องกําหนดจึงทําได  อะไรเปนองคแหง 
อุโบสถกรรมนั้น  และองคอยางนั้นมีในปวารณากรรมดวยหรอืไม ? 
        ต.  องคแหงอุโบสถกรรมน้ัน  ทานกําหนดไว  ๔ อยางดังน้ี :- 
        ๑.  วันนั้นตองเปนวันที่ ๑๔  หรือท่ี ๑๕  นบัแตอุโบสถหลังมา 
หรือเปนวันสามัคคี. 
        ๒.  ชุมนุมภิกษุในกรรมน้ัน  ตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๔ รูป. 
        ๓.  ภิกษุเหลาน้ันตองไมมีใครตองสภาคาบัติเลย  หรือถามี 
ตองใหภิกษุสวดประกาศตามแบบท่ีทานวางไวใหสงฆทราบเสียกอน. 
        ๔.  ตองไมมีวัชชียบุคคลในหัตถบาสน้ัน  นีเ้ปนองคแหง 
อุโบสถกรรม  ใชเฉพาะเปนเครื่องกําหนดแหงสังฆกรรมเทาน้ัน  ไมไป  
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ถึงปวารณากรรมดวย  แตมีบางขอ  เชนขอท่ี ๑  กบัขอท่ี ๔  มใีช 
ปวารณากรรมดวยเหมือนกัน.   
                                                             ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ในอาวาสแหงหน่ึงมีภิกษุจําพรรษาแรก  ๔ รูป  พรรษาหลัง 
๒ รูป  เมื่อถึงปวารณาแรก  (เพ็ญเดือน ๑๑)  และวันปวารณาหลัง 
(เพ็ญเดือน ๑๒)  เธอท้ัง  ๖ รูปนั้น  จะปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  เม่ือถึงวันปวารณาแรก  พึงประชุมกันทัง้  ๖ รูปแลว  ต้ัง 
สังฆญัตติ  ภิกษุผูจําพรรษาแรก  ๔ รปูพึงปวารณา  เมื่อเสร็จแลวภิกษุ 
อีก  ๒ รูปพึงทําปาริสุทธิอุโบสถ  ในสํานักภิกษุ  ๔ รูปนั้น  เมือ่ถึงวัน 
ปวารณาหลัง  พึงประชุมกัน  ๖ รูปเชนเดียวกันแลว  ภิกษุผู 
จําพรรษาแรก  ๔ รูปพึงต้ังญัตติสวดปาฏิโมกข  เมือ่จบแลวภิกษุ  ๒ รูป 
พึงปวารณาในสํานักภิกษุ  ๔ รูปนั้น. 
                                                                     ๒๔๘๑ 
        ถ.  ภิกษุจําพรรษาวัดละ  ๓ รูปบาง  ๒ รูปบาง  ๑ รูปบาง  เมื่อ 
ถึงวันอุโบสถและปวารณา  เธอเหลานั้นจะปฏิบัติอยางไรบาง  ในวัด 
ของตน ๆ  ทีม่ีสีมา  จงเฉลยใหตลอดถึงญัตติดวย ? 
        ต.  เม่ือถึงวันอุโบสถ  ถามี  ๓ รปู  พึงประชมุกันในโรงอุโบสถ 
รูปหน่ึงสวดประกาศดวยญัตติวา  สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต    อายสฺมนฺตา 
อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส  ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลลฺ  มย  อฺม ฺ 
ปาริสุทธิอุโปสถ  กเรยฺยาม.  ถาผูสวดแกกวา  วา  อาวุโส  แทน  ภนฺเต 
ถาท่ี  ๑๔  วา  จาตุทฺทสี  แทน  ปณณรสี.  ลําดับนัน้  พระเถระผูแก  
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กวาพึงบอกบริสุทธิ์วา  ปริสุทฺโธ  อห  อาวุโส  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรถ 
๓  หน.  ภิกษุนอกน้ีพึงทําอยางนั้น  เปลี่ยน  อาวุโส  เปน  ภนฺเต  ตาม 
ลําดับแกและออน  ถา  ๒ รูป  ไมตองต้ังญัตติ  บอกแตบริสุทธิ์.  รูป   
เดียวใหรอภิกษุอ่ืนจนส้ินเวลา  ถาไมมีมาใหอธิษฐานวา  อชฺช  เม 
อุโปสโถ.  เมื่อถึงวันปวารณา  ถามี  ๓ รูป ๆ หน่ึงพึงประกาศดวยญัตติ 
วา  สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต  อายสฺมนฺตา  อชฺช  ปวารณา  ปณฺณรสี  ฯ เป ฯ 
อฺมฺ  ปวาเรยฺยาม.  แลวปวารณารูปละ  ๓ จบ  ตามลําดับ. 
ถามี  ๓ รูป  ไมตองต้ังญัตติ  ปวารณาทีเดียว  ถารปูเดียวใหรอจนเห็น 
ไมมีภิกษุมาแน  จึงใหอธิษฐานวา  อชฺช  เม  ปวารณา  ดังนี้. 
                                                                     ๒๔๗๓ 
        ถ.  อีกวัดหน่ึงคือ  วัดใน  มีจําพรรษา  ๑๑ รูป  แตเขาพรรษา 
หลังเสีย  ๕ รูป  เมื่อถึงวันเพ็ญแหงเดือนกัตติกาท่ี  ๒  ซึ่งเปนวันที่เธอ 
เหลาน้ันจะทําสังฆอุโบสถก็ได  ทําสังหปวารณาก็ได  เพราะมีจํานวน 
พอแกกรรมนั้นทั้ง  ๒ ฝาย  แตทานพวกน้ันไมมีใครเปนพยัตตะ  ภิกษุ 
ผูฉลาดในกรรมวิธีนั้นเลย  ตางวาเรื่องน้ีจะตกเปนปญหาทานตองรับ 
หารือ  จะควรแนะนําเขาอยางไร  จะใหเขาทําสังฆอุโบสถหรือสังฆ- 
ปวารณา  หรือท้ัง  ๒ อยาง  หรือตองแยกเปนการสงฆการคณะละอยาง 
ถาตองทําท้ัง  ๒ อยาง  ควรทําอยางไหนกอน  ญตัติจะควรมีในกรรม 
กอนหรือกรรมหลัง ? 
        ต.  ควรแนะวาตองทําท้ัง  ๒ อยาง  และตองทําเปนการสงฆทั้ง 
๒ อยาง  เพราะมีจํานวนพอท่ีจะทําเปนการสงฆไดทั้ง  ๒ ฝาย  ตองทํา  
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สังฆอุโบสถกอน  เพราะผูจําพรรษาหลังมีจํานวนนอยกวา  ญตัติก็ควรมี 
ในกรรมกอน  เพราะทํากอน.   
                                                                ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  พระนอกวัดจําพรรษาอยูดวยกัน  ๗ รูป  แตพรรษาขาดเสีย 
๓ รูป  เมื่อถงึวันมหาปวารณา  พวกพรรษาไมขาดก็ทําสังฆปวารณา 
ตามพุทธานุญาตเสร็จแลว  พวกพรรษาขาดก็ทําสังฆอุโบสถตอไป 
เธอทํากันดังนี้  ทานเห็นอยางไร  ไมผิดจนเลอะหรือ  เพราะจํานวน 
ภิกษุก็มีไมพอตามท่ีทานกําหนดไวในสังฆกรรม  ๒ อยางนั้น  ทั้งในวัน 
เดียวหรือโรงอุโบสถเดียวกันจะต้ังญัตติ  ๒ หนทานก็หาม  หรือมีทาง 
ทําไดอยางไร ?  จงชี้แจงเพ่ือไดเปนเนตติตอ ๆ ไป. 
        ต.  เรื่องน้ีจะมีทางทําไดแตสังฆปวารณา  เพราะถึงจะมีจํานวน 
ผูอาจปวารณาเพียง  ๔ รูป  ทาน  ๓ รูปนั้นเปนคณปูรกะแหงกรรมน้ัน 
ก็ได  ทานอนุญาต  แตสังฆอุโบสถทําไมได  เพราะทั้งมีจํานวนภิกษุ 
ไมครบตามกําหนด  เพราะทั้งเปนฝายไมอาจปวารณาและมีจํานวน 
นอยกวา  ตองทําปริสุทธิอุโบสถ  แตจะต้ังคณญัตติสําหรับเรื่องนั้น 
ก็ไมไดอีกเหมือนกัน  เพราะสังฆญัตติมีในปวารณากรรมน้ันเสียแลว. 
                                                            ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  วันปวารณาและการกผูทํา  และอาการท่ีกระทํา  คืออะไร 
บาง ?  จงอธิบายพอไดความ. 
        ต.  วันปวารณามี ๓  คือ  จาตุททสี  ที ่ ๑๔ คํ่า  ปณณรส ี ที ่
๑๕ คํ่า  สามัคคีวันที่ภิกษุพรอมเพรียงกัน.  การกมี  ๓  คือ  สงฆ  
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ภิกษุต้ังแต  ๕ รูปข้ึนไป ๑  คณะภิกษุ ๔, ๓, ๒ รูป ๑  บุคคล  ภิกษุรูปเดียว ๑ 
อาการท่ีทํามี  ๓  คือ  ปวารณาตอที่ประชุม  ปวารณากันเอง  อธิษฐาน 
ในใจ  อยางทําอุโบสถ.  
                                                                  ๒๔๗๓ 
        ถ.  เม่ือตองการทําปวารณาเปนการสงฆทานสั่งใหต้ังญัตติประกาศ 
แกสงฆกอน  แลวจึงปวารณา ๆ มีวิธหีลายอยาง  ตองการอยางใด  ตอง 
ต้ังญัตติสําหรับอยางนั้น  ถามีความจําเปน  ตองการจะใหภิกษุมีพรรษา 
เทากันปวารณาพรอมกัน  ในวันที่มีความปรองดองกัน  จะพึงต้ังญัตติวา 
อยางไร  และเมื่อต้ังญัตติอยางนั้นแลวเปลงคําปวารณาเพียง  ๒ หน 
จะใชไดหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  เม่ือความจําเปนตองการทําอยางนั้น  ตองประกาศใหสงฆ 
ทราบความจําเปนกอนแลว  ต้ังญัตติบอกใหปวารณา  โดยประการ 
อันจะทําน้ันวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ, อชฺช  ปวารณา  สามคฺคี, 
ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ  สมานวสฺสิก  ปวาเรยฺย.  ต้ังญตัติ 
อยางนี้แลว  จะปวารณาเพียง  ๒ หนเทาน้ัน  ก็ใชได  นอยกวาหรือมากกวา 
นั้นก็ใชได  เพราะในญัตติไมมีคําระบุสังขยาวาจะปวารณากันกี่หน. 
                                                           ๓/๙๑๒๔๗๘ 
        ถ.  จงต้ังสมานวัสสิกาบัญญัติมาใหฟง  เมื่อต้ังญัตติแลวจะปฏิบัติ 
อยางไรตอไป ? 
        ต. ต้ังญัตติวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อชฺช  ปวารณา 
ปณฺณรสี,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ  สมานวสฺสิก  ปวาเรยฺย.  
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ถาเปนวันที่  ๑๔  หรือวันสามัคคี  ก็เปลี่ยนชื่อไปตามวันนั้น ๆ  ปฏิบัติ 
อยางนี้ตอไป  คือ  ทานที่เปนประธานในสงฆ  จัดใหภิกษุมีพรรษา 
เทา ๆ กัน  ปวารณาพรอมกันเปนพวก ๆ  ตามพรรษาแกออน  สวน 
ภิกษุที่มีพรรษาไมเสมอกันปวารณาทีละรูป.   
                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  ยังอีก  ๗ วันจะถึงวันปวารณา  ภิกษุทําสัตตาหกรณียะไปใน 
ที่อ่ืนโดยไมคิดจะกลับมาอีก  และไปปวารณาในอาวาสอ่ืน  เชนนี้ 
ควรไดรับอานิสงสแหงการจําพรรษาดวยหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ควรไดรับอานิสงสแหงการจําพรรษาดวย  เพราะวันสุดแหง 
การจําพรรษาตกในวันที่  ๗ นั้น. 
                                                                   ๒๔๗๖ 
        ถ.  ภิกษุจําพรรษากอน   ๕ รูป  พรรษาหลัง  ๕ รูป  ในอาวาสเดียว 
กัน  เมื่อถึงวันปวารณากอนและหลัง  เธอเหลาน้ันจะปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ถึงวันปวารณากอน  ภิกษุทั้ง ๑๐ นั้น  พึงประชุมกันในโรง 
อุโบสถ  ทําบุรพกิจแลว  จํานวน  ๕ กอน  พึงต้ังญัตติแลวปวารณา 
จํานวน  ๕ หลัง  พึงบอกวิสุทธิ.  ถึงวันปวารณาหลัง  จํานวน  ๕ หลัง 
พึงปวารณาตามวิธีนั้นแลว  จํานวน  ๕ กอน  พึงบอกบริสุทธิ์  นี้ใน 
สีมาสามัญ  มิใชมหาสีมา. 
                                                         ๒๔๖๑-๒๔๗๓-๒๔๗๗ 
        ถ.  ในอารามท่ีมีภิกษุมาก  ถึงวันปวารณา  จะวาคําปวารณา 
รูปละ  ๓ จบไมสะดวก  ควรปฏิบัติอยางไรดี  ถาตอบเชนนั้น  จะมีวิธี  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยวินยับัญญัติ - หนาท่ี 97 

ทําอยางไรบางหรือไม  จงแถลงใหตลอดถึงญัตติดวย ? 
        ต.  ควรวาแตรูปละจบหรือสองจบ  หรือพรรษาเทากัน  จัดให 
วาพรอมกัน  เชนนี้จึงจะดี  แตถาจะปฏิบัติเชนนี้  ควรประกาศสงฆให 
รูเสียกอนดวยญัตติ  ตัวอยางญัตติสําหรับปวารณา  ๓ หน  ดังน้ี :-    
" สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อชฺช  ปวารณา    ปณฺณรสี,  ยทิ  สงฺฆสฺส 
ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ  เตวาจิก  ปวาเรยฺย "  ถาสองจบหรือจบเดียวเปลี่ยน 
คําวา  เตวาจิก  เปน  เทฺววาจิก  หรือ  เอกวาจิก  โดยชอบแกสงัขยาวิธี. 
ถาใหภิกษุมีพรรษาเสมอกันปวารณาพรอมกัน  เปลี่ยนคําวา  เตวาจิก 
เปน  สมานวสฺสิก  ตอน้ีไปคําวาปวารณาตามที่ระบุไวไปตามลําดับ. 
                                                         ๒๔๖๓-๒๔๘๑ 
        ถ.  ในอาวาสมีภิกษุอยูดวยกัน  ๔ รูป  ถึงวันปวารณาเขา  จะพึง 
ปฏิบัติอยางไร ?  จงจาระไนใหตลอด. 
        ต.  พึงทําเปนคณะปวารณา  คือประชุมกันแลว  รูปหน่ึงประกาศ 
ดวยญัตติวา  สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต  อายสฺมนฺโต,  อชฺช  ปวารณา 
ปณฺณรสี  ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลลฺ,  มย  อฺมฺ  ปวาเรยฺยาม. 
ทานผูสวดแกกวา  พึงกลาววา  อาวุโส  แทน  ภนฺเต.  ถาวันที่  ๑๔ 
พึงกลาววา  จาตุทฺทสี  แทน  ปณฺณรสี  พึงปวารณาตามลําดับ  เพราะ 
นอยรูปเปนอันเขาใจชัดวา  ๓ หนเต็มที่,  คําปวารณาวา  อห  อาวุโส 
อายสฺมนฺเต  ปวาเรมิ;  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา. 
วทนฺตุ  ม  อายสฺมนฺโต  อนุกมฺป  อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกรสฺสามิ. 
ทุติยมฺป  อาวุโส  ฯ เป ฯ  ปฏิกฺกริสฺสามิ.  ตติยมฺป  อาวุโส  ฯ เป ฯ  
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ปฏิกฺกริสฺสามิ.  นี้สําหรับรูปแก  รูปออนวา  ภนฺเต  แทน  อาวุโส. 
                                                                ๑๒/๙/๒๔๖๐ 
        ถ.  ภิกษุจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีสีมาอุโบสถ  เมื่อถึงวันปวารณา 
จะพึงปฏิบัติอยางไร ?   
        ต.  พึงไปปวารณาในอาวาสท่ีมีสีมาอุโบสถ  พรอมท้ังกับภิกษุทั้ง 
หลาย  เพราะปวารณากรรมทรงอนุญาตใหใชแทนอุโบสถกรรม  จึงจํา 
ตองทําภายในสีมา. 
                                                                   ๒๕๑๑ 
                                    อุปปถกิริยา 
        ถ.  อุปปถกิริยานั้น  ไดแกอาการเชนไร ?  จงแยกประเภทและ 
อธิบาย. 
        ต.  การทํานอกรีตนอกรอยของสมณะ  เรียกวา  อุปปถกิรยิา 
มีประเภทเปน  ๓  คือ  อนาจาร ๑  ปาปสมาจาร ๑  อเนสนา ๑  ความ 
ประพฤติไมดีไมงามและเลนมีประการตาง ๆ  (เชนเลนอยางเด็กเปน 
ตน)  จัดเขาในอนาจาร  ความประพฤติเลวทราม  จัดเขาในปาป- 
สมจาร  ความเลี้ยงชีพไมสมควร  จัดเขาในอเนสนา. 
                                                                     ๒๔๖๕ 
        ถ.  อุปปถกิริยา  ๓ มีอธิบายวาอยางไร  ภิกษุประพฤติอยางไหน 
ตองอาบัติและถูกสงฆฺลงโทษอยางไร ? 
        ต.  อนาจาร  คือความประพฤติไมดีไมงาม  และเลนมีประการ 
ตาง ๆ  เชนเลนอยางเด็ก  เลนคะนอง  เลนพนัน  เลนปูยี่ปูยํา  เลน  
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อึงคนึง  เปนตน.  ปาปสมาจาร  คือความประพฤติเลวทราม  เชนประ- 
ทุารายสกุล  รุกรานหรือตัดรอนคฤหัสถมีประเภทตาง ๆ.  อเนสนา  คือ 
เลี้ยงชีพไมสมควร  เชน  โจรกรรมและเวชกรรมเปนตน.  ทั้ง  ๓ นี้ภิกษุ 
ประพฤติเขาแลวปรับอาบัติอยางสูงเพียงทุกกฏ  นอกจากน้ันเปนฐานท่ี 
สงฆจะพึงลงโทษอีก  ๔ สถาน  คือ  ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพาชนีย- 
กรรม  หรือปฏิสารณียกรรม  อยางใดอยางหน่ึงตามโทษานุโทษ.   
                                                                    ๒๔๗๓ 
        ถ.  การเลนสงเสียงเอิกเกริกเฮฮา  จัดเขาในการเสียหายเชนไร ? 
ประเภทไหน ? 
        ต.  จัดเขาในการเสียหายแผนกอนาจาร.  ประเภทอุปปถกิริยา 
การทํานอกรีตนอกรอยของสมณะ. 
                                                                     ๒๕๐๒ 
        ถ.  ภิกษุซื้อสลากกินแบง  จัดเขาในอนาจารขอไหนไดบาง ? 
        ต.  ภิกษุซื้อสลากกินแบง  เปนอนาจารขอเลนการพนัน  เพราะ 
มีได  มีเสีย  มีชนะ  มีแพ  มีถูก  มีผิด. 
                                                                       ราชกวี 
        ถ.  อะไรเรียกวาดิรัจฉานวิชา ?  เหตุไรจึงหามมิใหภิกษุเรียน 
และไมใหบอก ? 
        ต.  ความรูดังน้ี :- 
            ๑. ความรูในการทําเสนห 
            ๒. ความรูในการทําใหผูนั้นผูนี้ถึงความพิบัติ  
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            ๓. ความรูในทางใชภูตผี 
            ๔. ความรูในทางทํานายทายทัก    
            ๕. ความรูอันนําใหหลงงมงาย  เชนหุงปรอทใหมีฤทธ์ิ 
เพราะเปนความรูที่เขาสงสัยวาลวงหรือหลง  ไมใชความรูจริงจัง  ผู 
บอกเปนผูลวง  ผูเรียนก็เปนผูหัดเพ่ือจะลวง  หรือเปนผูหลงงมงาย. 
        ถ.  ความรูในทางทําเสนห  เปนการสงเคราะหใหคนมีความรัก 
ใครกัน  ไฉนทานจึงจัดเปนดิรัจฉานวิชาดวยเลา ? 
        ต.  ความรูในทางทําเสนหทานจัดเปนดิรัจฉานวิชา  เพราะไม 
เกี่ยวกับธรรมของภิกษุ  และทั้งเปนความรูที่เขาสงสัยวาลวงหรือทํา 
ใหหลง  ไมใชความรูจริงจัง  ผูบอกเปนผูลวง  ผูเรียนก็เปนผูหัด 
เพ่ือจะลวง  หรือเปนผูหลงงมงาย. 
                                                            ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  อุปปถกิริยา  คืออะไร ?  มีกี่อยาง  อะไรบาง ?  ภิกษุทรงเจา 
เขาผีก็ดี  ทดลองของขลังก็ดี  ทําเสนหยาแฝดก็ดี  จัดเขาในอุปปถกิริยา 
ประเภทไหนหรือไม ? 
        ต.  คือกริิยาที่ทํานอกรีตนอกรอยของสมณะ.  มี  ๓ อยาง  คือ 
อนาจาร ๑  ปาปสมาจาร ๑  อเนสนา ๑.  จัดเขาในอนาจาร. 
                                                                 ๒๕๐๘ 
        ถ.  อนาจารกับปาปสมาจารตางกันอยางไร  จึงตองแยกประเภท ? 
        ต.  อนาจารไดแกความประพฤติไมดีไมงาม  และเลนมีประการ 
ตาง ๆ  เชนเลนอยางเด็ก  เลนคะนอง  เลนพนัน  เลนปูยี่ปูยํา  เลน  
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อึงคนึง  รอยดอกไม  และเรียนบางบอกบางซ่ึงดิรัจฉานวิชา.   
        สวนปาปสมาจารไดแกความประพฤติเลวทราม  เน่ืองดวยการ 
สมคบกับคฤหัสถอันมิชอบเชนกุลทูสก  และเนื่องดวยการรุกราน  หรือ 
ตัดรอนคฤหัสถ  เชนขวนขวายเพ่ือตัดลาภ  เพ่ือความเส่ือมเสีย  เพื่อ 
ใหอยูไมได  ดาวาเปรียบเปรยยุยงใหเขาแตกกัน  พูดกดเขาใหเปนคน 
เลว  และปฏสิสวะ  ตางกันอยางนี้. 
                                                             ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  ภิกษุแสดงตนเปนผูฝกใฝในการบานการเมืองโดยประการ 
ตาง ๆ  เชนเขารวมเดินขบวนประทวงรัฐบาล เปนตน  ความประพฤติ 
ของภิกษุเชนนั้น จัดเปน  " การทํานอกรีตนอกรอยของสมณะ "  ไดหรือ 
ไม ?  เพราะเหตุไร ?  คณะสงฆควรดําเนินการตามพระวินัยไดอยางไร ? 
        ต.  ได.  เพราะเหตุวาเปนความประพฤติเลวทราม  จัดเขาใน 
ปาปสมาจาร  เนื่องดวยสมคบคฤหัสถดวยการสมคบอันมิชอบ  ที่ทาน 
เรียกบุคคลผูกระทําวา  ผูประทุษรายตระกูล.  คณะสงฆควรดําเนินการ 
ตามพระวินัย  ดวยการลงโทษ  ๓ สถาน  คือ ตําหนิโทษ  ที่เรียกวา 
ตัชชนียกรรม ๑  ถอดยศ  คือ  ถอดจากความเปนผูใหญ  เรียกวา 
นิยสกรรม ๑  ขับเสียจากวัด  เรียกวา  ปพพาชนียกรรม ๑  สถานใด 
สถานหน่ึง. 
                                                                    ๒๕๑๙ 
        ถ. อเนสนา  คืออะไร  มกีี่อยาง  อะไรบาง  อธิบาย ? 
        ต.  คือกริิยาแสวงหาเล้ียงชีพในทางไมสมควร  แสดงโดยเคามี  
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๒ อยาง  คือ  การแสวงหาที่เปนโลกวัชชะ  มีโทษทางโลก ๑  การ 
แสวงหาเปนปณณัติวัชชะ  มีโทษทางพระบัญญัติ ๑ ฯ  อธิบายวา  การ 
แสวงหาในทางบาป  เชน  ทําโจรกรรม  และหลอกลวงใหเขาเชื่อถือ, 
และในทางโลกที่เขาดูหม่ิน  จัดเปนโลกวัชชะ.  การแสวงหาในทาง 
ผิดธรรมเนียมของภิกษุ  แมไมมีโทษแกผูอ่ืน  เชน  ออกปากขอตอคน   
ที่ไมควรขอ  หรือในเวลาที่ไมควรขอเปนตน  จัดเปนปณณัติวัชชะ. 
                                                                    ๒๕๑๓ 
        ถ.  ภิกษุทําการคาขาย  ผิดวินัยขอไหนบางหรือไม  มีโทษ 
อยางไร ? 
        ต.  ผิดวินัยขอ  อเนสนา  การแสวงหาไมควร  เปนอาบัติทุกกฏ 
ไดเงินมาเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                                                     ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุผูประพฤติตนเปนคนข้ีขอไมเลือกหนาก็ดี  เปนคนทุศีล 
ชอบลอบทิ้งบัตรสนเทหดาวาเสียดสีเขาก็ดี   ชอบประพฤติคะนองรองรํา 
ทําเพลงก็ดี  ทั้ง  ๓ นี ้ พวกไหนจัดเขาในอุปปถกิรยิาประเภทไหน ? 
        ต.  พวกตนจัดเขาในประเภทอเนสนา  ความเลี้ยงชีพไมสมควร 
พวกท่ี  ๒  จัดเขาในประเภทปาปสมาจาร  ความประพฤติเลวทราม 
พวกท่ี  ๓  จัดเขาในประเภทอนาจาร  ความประพฤติไมดีไมงาม. 
                                                                      ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติเชนไร  เรียกวาทําศรัทธาไทยใหตกไป ? 
        ต.  ภิกษุผูรับของที่เขาถวายเพ่ือเกื้อกูลพระศาสนามาแลว  ไม  
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บริโภค  ใหแกคฤหัสถเพ่ือสงเคราะหเขา  ทําใหทายกผูบริจาคเสื่อมเสีย 
ศรัทธา  เชนนี้เรียกวาทําศรัทธาไทยใหตก  เวนแตใหแกมารดาบิดา 
ทานอนุญาต  เพราะเปนภาระของภิกษุจะตองเลี้ยง  และการเจือจาน 
แกสหธรรมิกดวยกันเปนตน  ควรอยู.   
                                                      ๑๒/๙/๒๔๖๖-๒๕๒๑ 
        ถ.  ผูเปนอุปชฌายะหรืออาจารยเขา  สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิก 
ประพฤติไมดี  ไมชอบอยางไร  จึงสมควรตองประณาม  ขับไลเสีย 
หากไมทําเชนนั้น  ก็ตองพลอยเปนคนเสียไปดวย ?  (ตองการเฉลย 
ตามแบบในบาลี). 
        ต.  ตามแบบบาลีคัมภีรมหาวรรคทานแสดงวา  สัทธิวิหารกิ 
อันเตวาสิกประกอบดวยองค  ๕  คือ  หาความรักใครในอุปชฌายะใน 
อาจารยมิได ๑  หาความเล่ือมใสมิได ๑  หาความละอายมิได ๑ 
หาความเคารพมิได ๑  หาความหวังดีตอมิได ๑  สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก 
ประกอบดวยองค  ๕  เหลาน้ี  พึงประณามขับไลเสีย  ไมทําเชนนั้น 
ทานปรับเปนอาบัติทุกกฏ. 
                                                               ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ภิกษุเชนไรควรถูกอุกเขปนียกรรม  เชนไรควรถูกประณาม ? 
        ต.  ภิกษุผูกลาวคัดคานพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา  มีผูเตือน 
แลวยังด้ือ  ตองอาบัติแลว  ไมยอมรับวาเปนอาบัติ  หรือยอมรับแตไม 
แสดง  เหลาน้ีเปนลักษณะของภิกษุผูควรถูกอุกเขปนียกรรมจากสงฆ. 
        สัทธิวิหาริกผูประพฤติมิชอบแกอุปชฌายะ  ในบาลีแสดงตัวอยาง  
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ไว  ๕  คือหาความรักใครในอุปชฌายะมิได ๑  หาความเลื่อมใสมิได ๑ 
หาความละอายมิได ๑  หาความเคารพมิได ๑  หาความหวังดีตอมิได ๑ 
สัทธิวิหาริกเชนนี้ควรประณามจากพระอุปชฌายะ.   
        ถ.  อุกเขปนียกรรม  สงฆควรทําแกภิกษุผูประพฤติตัวเชนไร ? 
ถาคบกับผูประพฤติตัวเชนนั้น  ตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  สงฆควรทําแกภิกษุผูประพฤติเชนนี้  คือตองอาบัติแลวไม 
ยอมรับวาเปนอาบัติ  ที่เรียกตามวินัยวาไมเห็นอาบัติ  หรือยอมรับวา 
เปนอาบัติ  แตไมแสดงท่ีเรียกวาไมทําคืนอาบัติ.  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                   ๒๔๗๔ 
        ถ.  เปนภิกษุควรประพฤติตนเปนคนเชนไร  ถามีภิกษุตองอาบัติ 
แลวทอดธุระเสียไมทําคืน  เปนหนาที่ของใครจะพึงทําแกเธออยางไร 
บาง ? 
        ต.  เปนภิกษุควรประพฤติตนเปนคนท่ีซื่อตรงใหสมเปนที่ไววาง 
พระหฤทัยของพระศาสดา  ไมเชนนั้นจะเลวทรามไมสมแกเพศและสมณะ 
หากมีภิกษุตองอาบัติแลวทอดธุระเสียไมทําคืน  เปนหนาที่ของภิกษุ 
ผูรูเห็นจะพึงตักเตือนเธอดวยเมตตา  ถาขืนดื้อดึงพึงโจทในทามกลาง 
สงฆ  หามการฟงปาฏิโมกขดวยเห็นแกพระศาสนา  และเปนหนาที่ของ 
สงฆจะพึงทําแกเธอตามสมควรแกพระวินัย. 
                                                                   ๓/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณีย- 
กรรม  เปนกรรมอันสงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประพฤติเชนไร ?  
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        ต.  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูสมคบกับคฤหัสถ  ดวยอาการอัน 
มิชอบที่ทานเรียกวา  กุลทูสกะ  มีประเภทดังน้ี คือ :- 
        ๑.  ใหของกํานัลอยางคฤหัสถเขาทํากัน.   
        ๒.  ทําสวนดอกไม  ตลอดจนถึงรอยดอกไมไวเพื่อบําเรอเขา. 
        ๓.  แสดงอาการประจบเขาเม่ือเขาไปสูสกุล  พูดประจอประแจ 
และอุมลูกเขา. 
        ๔. ยอมตัวลงใหเขาใชสอยไปน่ันไปน้ี  ทําอยางนั้นอยางนี้นอก 
จากกิจพระศาสนา. 
        ๕.  รับเปนหมอรักษาไขเจ็บในสกุล คือเปนหมอสําหรับบาน. 
        ๖.  รับฝากของอันไมสมควร. 
        นอกจากตองอาบัติตามวัตถุแลว  ยังเปนฐานที่สงฆควรลงโทษ 
ดวยกรรม  ๓ ประการตนนั้นอีก. 
        ภิกษุผูรกุรานหรือตัดรอนคฤหัสถมีประเภทดังน้ี  คือ :- 
        ๑.  ขวนขวายเพ่ือตัดลาภของเขา. 
        ๒.  ขวนขวายเพ่ือความเส่ือมเสียแหงเขา. 
        ๓.  ขวนขวายเพ่ือใหเขาอยูไมได  ตองออกจากถิ่น. 
        ๔.  ดาวาเปรียบเปรยเขา. 
        ๕.  ยุยงใหเขาแตกกัน. 
        ๖.  พูดกดใหเขาเปนคนเลว. 
        ๗.  ใหปฏิญญาอันเปนธรรมแกเขาแลวไมทําใหสมจริง. 
        นอกจากตองอาบัติตามวัตถุแลว  ยังเปนฐานที่สงฆควรลงโทษ          
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ดวยกรรมประการหลังอีก. 
                                                             ๒๔๖๙-๒๔๗๒ 
        ถ.  ที่เรยีกวาวิญญัตินั้น  คือทําอยางไร ?  จัดเขาในอุปปถกิริยา 
ประเภทไหน ?    
        ต.  การทําวิญญัติ  คือ  ออกปากขอของตอคนที่ไมควรขอ  เชน 
คฤหัสถที่ไมใชญาติ  หรอืมิใชปวารณา  โดยขอในยามปกติ  ที่ไมได 
ทรงอนุญาต  เปนตน.  จัดเขาในอุปปถกิริยาประเภทอเนสนา. 
                                                              ๒๕๑๗-๒๕๒๑ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติอเนสนาอยางไร  จึงเปนอาบัติปาราชิก  อาบัติ- 
สังฆาทิเสส  อาบัติปาจิตตีย  อาบัติทุกกฏ  จงยกมาแสดงพอเปน 
ตัวอยาง ? 
        ต.  การแสวงหารายไดดวยโจรกรรม  ดวยอุตตริมนุสส- 
ธรรม  เปนวัตถุแหงปาราชิก.  ดวยการชักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน 
เปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส.  ดวยการขอโภชนะอันประณีตมาฉันเองทั้งท่ี 
ไมอาพาธ  เปนวัตถุแหงปาจิตตีย.  ดวยการทําวิญญัติอยางอ่ืน,  การ 
แสวงหาลาภดวยลาภ,  ดวยการใชจายรูปยะท่ียังไมถึงขนาดเปนนิสสัค- 
คิยปาจิตตีย  การหากินทางเวชกรรม,  การหากินทางทําปริตร  เปนวัตถุ 
แหงทุกกฏ. 
                                                                     ๒๕๑๐ 
        ถ.  อันการคบหาสมาคมน้ัน  ยอมมีทั้งผลดีและผลเสีย  ดังคําพัง 
เพยวา  " คบคนพาล ๆ พาไปหาผิด  คบบัณฑิต ๆ พาไปหาผล "  และวา  
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" คบคนดี  เปนศรีแกตัว  คบคนชั่วอัปราชัย "  ดังน้ี  สวนการคบอลัชช ี
เลา  พระพุทธเจาทรงหามและทรงอนุญาตไวอยางไร ? 
        ต.  ทรงหามโดยฐานเปนเพ่ือนกิน  เพื่อนนอน  สนิทสนมกลม 
เกลียว  เพ่ือกนัไมใหอลัชชีจูงไปในทางเสีย.  แตถาคบดวยเมตตา  ดวย 
หมายวา  จะชักจูงอลัชชนีั้นเขาไปในทางประพฤติชอบ  ดังนี้  ก็ทรงอนุญาต. 
                                                                  ๒๕๑๙    
        ถ.  ภิกษุประพฤติเชนไร  เรียกวาทําศรัทธาไทยใหตกไป ? 
        ต.  ภิกษุรับของที่เขาถวาย  เพ่ือเกื้อกูลแกพระศาสนาแลว  ไม 
บริโภค  แตกลับนําไปใหแกคฤหัสถเสีย  ซึ่งทําใหผูบริจาคเส่ือมเสีย 
ศรัทธา  เชนนี้  เรียกวา  ทําศรัทธาไทยใหตกไป,  แตการใหแกมารดา 
บิดา  ทานอนุญาต  เพราะเปนภาระของภิกษุจะตองเลี้ยง  และการ 
เจือจารแกสหธรรมิกดวยกัน  ควรอยู. 
                                                                  ๒๕๑๖ 
        ถ.  ถาจีนหรือแขกหรือฝรั่งมีศรัทธา  นําของมาถวายภิกษุ  เพ่ือ 
เกื้อกูลแกพระศาสนา  ภิกษุรับแลวไมบริโภค  ใหเสียแกคฤหัสถ  จะ 
เรียกวา  ทําศรัทธาไทยใหตกไปไดหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต. ไดกม็ี  ไมไดก็มี.  เพราะถาการใหแกคฤหัสถที่มิใชมารดา 
-บิดา-คนทําการวัด-คนทําการของตน  เรียกวาทําศรัทธาไทยใหตกไป 
ได,  แตถาใหแกมารดาเปนตนเหลานั้น  จะเรียกวา  ทําศรัทธาไทย 
ใหตกไป  ไมได. 
                                                                  ศ.  อ.  น.  
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                                        กาลิก 
        ถ.  คําวาของเค้ียวของฉัน  ซึ่งแปลมาจากศัพทขาทนียะและโภช- 
นียะอันมีอยูดื่นในสิกขาบทน้ัน ๆ  ทานประสงคเอากาลิกอะไร  เหมือน 
กันทุกแหง  หรือมีตางกันในสิกขาบทใดบาง ?   
        ต.  ของเค้ียวของฉันนั้น  โดยมากทานประสงคเฉพาะยาวกาลิก 
แตมีตางกันในอเจลกสิกขาบทแหงเดียว  ทานประสงคเอาทุกกาลิก. 
                                                             ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  อะไรเปนไดกาลิกเดียว,  อะไรเปนได  ๒ กาลิก,  อะไรเปนได 
๓ กาลิก ? 
        ต.  โภชนะทั้ง  ๕ เปนยาวกาลิกอยางเดียว,  น้ํามันหมูเปน  ๒ กาลิก 
คือยาวกาลิกกับสัตตาหกาลิก,  น้ําตาลเปนได  ๓ กาลิก  คือยาวกาลิก 
สัตตาหกาลิก  ยามกาลิก. 
                                                             ๒๑/๒/๒๔๗๐ 
        ถ.  ในกาลิกทั้ง  ๔ นัน้  กาลิกอยางไหนเปนอันโตวุฏฐะและเปน 
ทั้งอันโตปกกะ  นับเปนอาบัติ  อยางไหนไมเปนท้ัง  ๒ อยาง ? 
        ต.  ยาวกาลิก  เปนทัง้อันโตวุฏฐะ  (อยูในภายในกุฎี)  เปนทั้ง 
อันโตปกกะ  (สุกภายในกุฎี)  ฉันเปนอาบัติทุกกฏ.  สวนสัตตาห- 
กาลิก  ยามกาลิกกับยาวชีวิก  ไมเปนทั้ง  ๒ อยาง  (เวนไวแตระคนกัน). 
                                                              ๒๕/๑๑/๒๔๖๒ 
        ถ.  กาลกิ  คืออะไร ?  กาลิกอยางไหนบาง  เมื่อเปนอันโตปกกะ 
หรือเปนอันโตวุฏฐะ  ภิกษุไมควรฉัน ?  และอยางไหนแมเปนก็ควรฉัน ?  
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        ต.  คือของท่ีจะพึงกลืนใหลวงลําคอลงไป  อันเปนของมีกําหนด 
ใหใชดชั่วคราว.  ยาวกาลิกที่เปนอันโตปกกะ  และเปนอันโตวุฏฐะ 
เปนของตองหามไมควรฉัน.  สวนยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  และยาว- 
ชีวิก  แมเปนก็ควรฉัน  เวนไวแตระคนกับยาวกาลิก  ไมควรฉัน. 
                                                                    ๒๕๐๗   
        ถ.  อกปัปยมังสะ  กับอุททิสสมังสะ  ตางกันอยางไร  และภิกษุ 
ฉันตองอาบัติอะไร  เนื้อเชนไร  ภิกษุฉันไดในกาล  ไมเปนอาบัติ ? 
        ต.  เน้ือ  ๑๐ อยาง  คือ  เนื้อมนุษย  เนื้อชาง  เนือ้มา  เนื้อสุนัข 
เนื้องู  เนื้อราชสีห  เนื้อเสือโครง  เนื้อเสือเหลือง  เนื้อหมี  เนื้อเสือดาว 
เรียกวาอกัปปยมังสะ  ฉันเนื้อมนุษยตองอาบัติถุลลัจจัย  อีก ๙ อยาง 
ตองอาบัติทุกกฏ  เนื้อท่ีเปนกัปปยะโดยกําเนิด  และเขาทําใหสุกแลว 
แตเปนของท่ีเขาฆาสัตวลงเพื่อถวายสหธรรมิก  เรียกวาอุททิสสมังสะ 
ฉันเปนอาบัติทุกกฏ  เมื่อไมรูไมรังเกียจ  ฉันก็ไมเปนอาบัติ  กัปปยมังสะ 
อันบริสุทธิ์โดยสวน  ๓ คือ  ภิกษุไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดสงสัย 
วาเขาฆาเฉพาะสหธรรมิก  ฉันในกาลได  ไมเปนอาบัติอะไร. 
                                                                   ๒๔๗๔ 
        ถ.  เน้ืออะไรบาง  ภิกษุฉันตองอาบัติอะไร  และเนื้ออะไร 
ไมตองอาบัติเลย ? 
        ต.  เน้ือมนุษย  ภิกษุฉันตองอาบัติถุลลัจจัย.  เนื้อชาง  เนื้อมา 
เนื้องู  เนื้อสุนัข  เนื้อสีหะ  เนื้อเสือโครง  เนื้อเสือเหลือง  เนื้อเสือดาว 
เนื้อหมี  อันเปนอกัปปยโดยกําเนิด  ภิกษุฉันตองอาบัติทุกกฏ.  
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        เนื้อท่ีเขาใชบริโภคเปนพ้ืนเมือง  อันนอกจากท่ีระบุชื่อมาเปน   
ของไมหาม  เปนกัปปยมังสะโดยกําเนิดก็จริง  แตเปนของดิบคือยัง 
ไมไดทําใหสุกดวยไฟก็ดี  หรือเปนของสุกแลวดวยไฟ  แตเปนสวนท่ี 
เขาฆาสัตวลง  เพ่ือเอาเนื้อทําโภชนะถวายภิกษุหรือสามเณร  ซึ่งทาน 
เรียกวาอุททิสสมังสะก็ดี  ภิกษุฉันเน้ือเชนนี้ตองอาบัติทุกกฏ. 
        แมเน้ือน้ันเปนอุททิสสมังสะ  แตภิกษุไมรูหรือไมสงสัยวาเปน 
เชนนั้นแลวฉันก็ดี  หรือเปนเนื้อท่ีบริสุทธิ์โดยสวน  ๓ คือ  ไมไดเห็น 
ไมไดยิน  ไมไดสงสัย  วาเขาฆาเฉพาะภิกษุหรือสามเณร  ฉันไมตอง 
อาบัติอะไรเลย. 
                                                             ๒๔๗๑-๒๔๗๔ 
        ถ.  คําตอไปนี้หมายถึงอะไร  จงชี้แจงพอเขาใจ  อัฑฒกุสิ, 
อาสันทิ,  สมานาสนิก,  อุปปถกิริยา,  ปวัตตมังสะ ? 
        ต.  อัฑฒกุสิ  เปนชือ่กระทงในผืนจีวร  ซึ่งเปนเสนค่ันใน 
ระหวางดุจรูปคันนาขวาง,  อาสันทิ  เปนมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สําหรับนั่ง 
คนเดียว  คือเกาอ้ี  ถามีพนักดานเดียวหรือสามดานใชได  ไมมีพนัก 
ใชไมได,  สมานาสนิก  คือ  ภิกษุผูมีพรรษาไลเลี่ยกัน  แกหรอืออน 
กวากันไมถึง  ๓ พรรษา,  อุปปถกิริยา  คือ  กิริยานอกรีตนอกรอยของ 
สมณะมี  ๓  คือ  อนาจาร ๑  ปาปสมาจาร ๑  อเนสนา ๑,  ปวัตตมังสะ 
คือ  เนื้อท่ีเขาฆาเพ่ือเอาเน้ือขาย  ของคนพ้ืนเมือง. 
                                                             ๒๕๐๖-๒๕๒๑  
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        ถ.  พระพุทธานุญาตท่ีเรียกวา  เมณฑกานุญาต  หรือ  เมณฑก- 
บัญญัติ  นั้น  พระพุทธองคทรงมีพระพุทธประสงคอยางไร  จึงจะไดประ- 
ทานไว  จงจาระไนมาดู ?   
        ต.  มีพระพุทธประสงคอยางนี้  คือ  เดิมทีดูเหมือนมีพระพุทธ- 
ประสงคจะใหภิกษุเที่ยวแสวงหาภิกษาเฉพาะวัน ๆ  ในภายหลังไดทรง 
พบความขัดของ  ที่ทานแสดงไวในบาลีวา  ในคราวเดินทางกันดาร 
จึงไดประทานพระพุทธานุญาต  ใหภิกษุผูจะเดินทางแสวงหาเสบียง 
เดินทาง  คือ  ขาวสาร  ถั่ว  เกลือ  น้ําออย  น้ํามัน  และเนย  ตามตอง 
การ  นอกจากน้ียังทรงพระอนุญาตอีกวา  คนผูมีศรัทธาเลื่อมใสมอบ 
เงินทองไวในมือกัปปยการก  สั่งใหจัดของเปนกัปปยะถวายภิกษุ  เธอ 
จะยินดีของอันเปนกัปปยะ  ที่กัปปยการกจับจายมาดวยเงินทองก็ได  ไม 
จัดวาเปนอันยินดีเงินทองน้ัน  โดยปรยิายอยางใดอยางหน่ึง  ขอนี้ควร 
เรียกวา  เมณฑกานุญาต  แปลวาทรงอนุญาตไวปรารภเศรษฐีเมณฑกะ 
ผูถวายเปนเดิม  แตในบพุพสิกขาวัณณาเรียกวา  เมณฑกบัญญติั. 
                                                                    ๒๕๑๔ 
        ถ.  อัฏฐปานะ  คืออะไร ? ทําอยางไร  ควรฉันและไมควรฉัน 
น้ําแอปเปล  น้ําสับปะรด  ภิกษุฉันในวิกาลควรหรือไม ? 
        ต. น้ํามะมวง ๑  น้ําชมพูหรือหวา ๑  น้ํากลวยมีเมล็ด ๑  น้ํา 
กลวยไมมีเมล็ด ๑  น้ํามะซาง ๑  น้ําลูกจันทนหรือองุน ๑  น้ําเงาอุบล ๑ 
น้ําลิ้นจ่ี ๑  น้าํปานะน้ีใหใชของสด  หามมิใหตมดวยไฟ  เปนของท่ีอนุปสัม-  
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บันทําจึงควรฉันในเวลาวิกาล  เปนของอันภิกษุทําไมควรฉัน  เพราะรับ 
ประเคนท้ังผล  ของท่ีใชประกอบเปนตนวาน้ําตาล  ทานหามไมใหใชของ 
ที่รับประเคนคางคืนไว.  น้ําปานะน้ีเปนยามกาลิก  ลวงกําหนด  ๑ คืน 
ฉันเปนอาบัติทุกกฏ.  น้ําแอปเปล  ถาทําถูกตองตามวิธีดังกลาวแลว 
ฉันก็ควรแท,  สวนนํ้าสับปะรดเปนชนิดมหาผล  จึงไมควรฉัน.  
                                                                   ๒๕๑๘ 
        ถ.  น้ํามะพราวออนก็ดี  น้ํามะขามก็ดี  ตางไมมีชื่อระบุไวใน 
พระบาลี  ภิกษุจะฉันเปนปานะในเวลาวิกาลควรหรือไม  เหตุไรจึงแถลง 
เชนนั้น ? 
        ต.  น้ํามะพราวออน  ไมควร  เพราะมะพราวเปนชนิดมหาผล 
ทานหาม  สวนนํ้ามะขาม  ถาทําถูกตองดวยวิธีแลวฉันควรแท  ที่แถลง 
เชนนั้น  อนโุลมตามมหาปเทส  ๔. 
                                                                 ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  ยามกาลิกเก็บไวลวงเวลา  ยอมกลายเปนเมรัยมิใชหรอื  ภิกษุ 
ดื่มยามกาลิกเชนนั้น  จะมีโทษอยางไร ? 
        ต.  ภิกษุดื่มยามกาลิกลวงกาล  ถาไมถึงกับกลายเปนเมรัย  ตอง 
อาบัติทุกกฏ  ถาด่ืมยามกาลิกกลายเปนเมรัยแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                       ราชกวี 
        ถ.  น้ําตาลและน้ําออย  จัดเปนกาลิกอะไร  เพราะเหตุอะไร ? 
        ต. น้ําตาลสดและนํ้าออยสด  จัดเปนยามกาลิก  เพราะลวงกาล 
แลวยอมกลายเปนเมรัย  น้ําตาลและนํ้าออยท่ีเค่ียวไฟงวดแลว  เปน  
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สัตตหกาลิก  เพราะเก็บไวไดนาน.  
                                                                ราชกวี 
        ถ.  ทายกถวายนํ้าตาลแกภิกษุ  ๒ รูปรวมกัน  รูปหน่ึงรับประเคน 
ยังมิไดแบงกัน  ใหลวง  ๒ วันไป  รปูไหนจะตองอาบัติอะไรหรือไม 
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมตองอาบัติอะไรทั้งสองรูป  เพราะน้ําตาลนั้นเปน  ๒ เจาของ 
ยังไมไดแบงกัน  แมรูปทีร่ับประเคน  ก็ยังไมทราบวาเปนสวนของตน 
เทาไร. 
                                                               ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.   น้ําตาลทรายท่ีรับประเคนมาได  ๒ วันแลว  ภิกษุเอามาฉัน 
ปนกับขนมครกควรหรือไม  ถาไมควรมีโทษอยางไร  ถาควรก็นิมนต ? 
        ต.  ไมควร  เปนอาบัติปาจิตตีย  เพราะฉันของที่เปนสันนิธิ. 
                                                                    ๒๔๗๕ 
        ถ.  ของเชนไร  ที่ทานจัดเปนยาวชีวิก ?  ในบาลีทานจําแนก 
ประเภทไวเทาใด  คืออะไร ? 
        ต.  ของที่ใชประกอบเปนยา  นอกจากกาลิก  ๓ อยาง  คือ 
ยาวกาลิก ๑  ยามกาลิก ๑  สัตตหกาลิก ๑  จัดเปนยาวชีวิก.  ในบาลี 
ทานจําแนกประเภทไว  ๖ อยาง  คือ รากไม  เรียกวา  มูลเภสัช ๑  น้ํา 
ฝาด  เรียกวา  กาสาวเภสัช ๑  ใบไม  เรียกวา  ปณณเภสัช ๑  ผลไม 
เรียกวา  ผลเภสัช ๑  ยางไม  เรียกวา  ชตุเภสัช ๑  เกลือ  เรียกวา  
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โสณเภสัช ๑. 
                                                                  ๒๕๑๔ 
        ถ.  เกลอืเปนกาลิกอะไร  อยางไรฉันเปนปาจิตตีย  อยางไรฉัน 
เปนอาบัติทุกกฏ  อยางไรฉันเปนอนาบัติ ?   
        ต.  เกลอืเปนไดทั้ง  ๔ กาลิก  แลวแตจะผสม  ฉันเกลือท่ีเปน 
สันนิธิเปนอาหาร  หรือฉันโดยไมไดรบัประเคน  เปนอาบัติปาจิตตีย 
เอาเกลือท่ีเปนสันนิธิผสมกับน้ําปานะฉัน  เปนอาบัติทุกกฏ  เกลือท่ี 
รับประเคนเปนกาลิกใด ๆ  ก็ฉันตามท่ีเปนกาลิกนั้น ๆ  ไมไขวเขวกัน 
ดังกลาวแลวขางตน  เปนอนาบัติ. 
                                                                   ๒๔๗๗ 
        ถ.  จะปฏิบัติในกาลกิระคนกันอยางไร ? 
        ต.  พึงปฏิบัติตามกําหนดท่ีใหใชชั่วคราว  ของกาลิกที่มีคราวสั้น 
เชนยาผง  เปนยาวชีวิก  เอาคลุกกับน้ําผ้ึง  เปนสัตตาหกาลิก  ยานั้น 
ก็ฉันไดเพียง  ๗ วัน  เครื่องเทศ  เชนกระวาน  กานพลู  ลูกผักช ี
เปนยาวชีวิก  เขาปรุงกับขาวสุกที่หุงดวยกะทิ  มีคติกลายเปนยาวกาลิก 
ตาม  ใหปฏบิัติตามดังน้ี. 
                                                                 ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  เขาถวายใบปวารณาแกภิกษุ  แลวมอบเงินใหแกกัปปยการก 
ขอน้ีเลี่ยงวินัย  หรือมีอนุญาตอะไรเปนเครื่องอาง ? 
        ต.  ไมใชเลี่ยงวินัย  มีเมณฑกานุญาตเปนเครื่องอาง. 
                                                                  ๒๑/๘/๒๔๗๐  
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        ถ.  เรียกวา  เมณฑกานุญาตนั้น  วาอยางไร  จงแสดงใหตลอด ? 
        ต.  วาดงัน้ี  คนผูมีศรัทธาเลื่อมใส  มอบเงินทองไวในมือกัปปย- 
การกส่ังใหจัดของเปนกัปปยะถวายภิกษุ  เธอจะยินดีของอันเปนกัปปยะ 
ที่กัปปยการกจับจายมาดวยเงินทองนั้นก็ได  ไมตองตรัสวาเปนอันยินดี 
เงินทองนั้น  โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง.   
                                                                    ๒๔๘๐ 
        ถ.  ภิกษุจะพึงปฏิบัติในเมณฑกานุญาตอยางไร ? 
        ต.  ปฏบิัติอยางนี้  เม่ือมีผูถวายกัปปยภัณฑ  พึงยินดีแตสิ่งท่ีควร 
แกสมณะ  เขาปวารณาอยางไรพึงเรียกรองตามปวารณานั้น. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ.  คําวา  " อันโตวุฏฐะ "   " อันโตปกกะ "  " สามปกกะ "  เปนชื่อ 
ของอะไร ? 
        ต.  คําวา  " อันโตปกกะ "  เปนชือ่ของยาวกาลิกที่ภิกษุเก็บไว 
ในที่อยูของตน  แมเปนของสงฆ  ก็จัดเปนอันโตวุฏฐะ  แปลวา  อยู 
ภายใน.  คําวา  " อันโตปกกะ "  เปนชือ่ของยาวกาลิกที่ภิกษุหุงตมใน 
นั้น  แปลวาสุกภายใน.  คําวา  " สามปกกะ "  เปนชื่อของยาวกาลิก 
ที่ภิกษุทําใหสุกเอง.  ทั้ง  ๓ อยาง  เปนวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ  หามไม 
ใหฉัน.  ยาวกาลิกที่เก็บไวในกัปปยกฎุี  ไมเปนอันโตวุฏฐะ  หุงตมใน 
นั้น  ไมเปนอันโตปกกะ  แตทําเองในน้ัน  คงเปนสามปกกะ  ทาน 
หาม,  แตจะอุนของท่ีคนอ่ืนทําใหสุกแลว  ทานอนุญาต. 
                                                                 ๒๕๐๗  
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                                   ภัณฑะ 
        ถ.  ในภัณฑะของสงฆ  ของเชนไรเปนครุภัณฑ  ของเชนไร 
เปนลหุภัณฑ  จะพึงปฏิบัติในของ  ๒ อยางนั้นอยางไร ?    
        ต.  ของถาวรเปนครุภัณฑ  ทานแสดงไว  ๕ หมวด  ดังนี้ :- 
หมวดท่ี ๑  อาราม  อารามวัตถุ    หมวดที่ ๒  วิหาร  วิหารวัตถ ุ
หมวดท่ี ๓  เครื่องเสนาสนะ  เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน    หมวดท่ี ๔ 
เครื่องโลหะ  หมอ  อาง  กระถาง  กะทะ  มีดใหญหรือพราโต  ขวาน 
ผ่ึง   จอบ  สวาน    หมวดที่ ๕  เถาวัลย  (ที่ใชผูกเครื่องเรือนเชน 
หวาย)  ไมไผ  ใบปรือ  ตนออ  แฝก  (ที่ใชมุงหลังคาและกรุฝา) 
ดินเหนียว  (ที่ใชฉาบฝาและพ้ืน)  ของทําดวยไม  ของทําดวยดินเผา 
ของอันจะพึงบริโภคสิ้นไป  เชน  จีวร  บิณฑบาต  เภสัช  และของเล็ก 
นอย  เชนเข็มเย็บผา  เปนลหุภัณฑ.  ครุภัณฑตองรักษาไว  แจกปนกัน 
ไมได  เวนแตทําผาติกรรมเพื่อประโยชนสงฆ  และจําหนายแลกอาหาร 
ในคราวแพง.  (สวนของท่ีเปนลหุภัณฑ  ทานอนุญาตใหแจกได). 
                                                    ๒๔๖๑-๒๔๖๗-๒๕๑๘ 
        ถ.  ของเชนไร  จัดเปนครุภัณฑ  แจกจายกันไมได  หากภิกษุ 
ขืนแจกจายเขา  จะตองอาบัติอะไร ?  และผูรับควรปฏิบัติอยางไร  จึง 
จะชอบดวยวินัย. 
        ต.  ภัณฑะอันไมใชของสําหรับใชสิ้นไป  เปนของควรรักษาไวได 
นาน  เชนเครื่องใชในเสนาสนะหรือตัวเสนาสนะเอง  ตลอดถึงกุฎีและ 
ที่ดิน  จัดเปนครุภัณฑ  เปนของแจกจายกันไมได  หากภิกษุขืนแจก  
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ตองอาบัติถุลลัจจัย.  ผูรบัตองคืนใหหรือใชแทนของนั้น  จึงจะชอบดวย 
พระวินัย.   
                                                                   ๒๔๗๓ 
        ถ.  บาตรเหล็กเปนลหุภัณฑ  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  บาตรเหล็กเปนลหุภัณฑ  เพราะเปนบริขารที่ทรงอนุญาต 
สําหรับภิกษุ. 
                                                                 ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  ของเชนไรบาง  ที่ภิกษุไมควรรับเปนสวนตัว  และการให 
ชนิดไหน  อันไมชอบดวยพระวินัย ? 
        ต.  ของที่ไมควรรับเปนสวนตัวน้ัน  คือ  รูปยะ  เงินทอง  และของ 
ที่เปนอนามาส  เชนพวกรตนะ  เครื่องประหาร  มปีนและดาบเปนตน 
และพวกเรือกสวนไรนา  สัตวพาหนะมีโคกระบือเปนตน  การใหที่ไมชอบ 
ดวยพระวินัย  คือ  ใหของเค้ียวของฉันแกนักบวชนอกศาสนาดวย 
มือตนเอง  ใหสิ่งของแกคฤหัสถเชิงเอาเปรียบเขา  เชนใหนอยหวัง 
ไดมากเปนตน  ที่ทานจัดเปนอาการแหงกุลทูสกะ  ใหปจจัยที่ทําใหทายก 
ผูถวายเสียศรัทธา  เชนใหอนามัฏฐบิณฑบาตแกคนท่ีไมควรใหเปน 
ตัวอยาง. 
                                                             ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  บริขารของภิกษุผูมรณะ  บุตรของเธอเปนคฤหัสถมีอยู  เขาจะ 
ขอรับเอาไป  ทางวัดควรยอมใหหรือไม  ถายอมก็เปนอันแลวไป 
ถาไมยอมจะใหแกใคร ?  
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        ต.  ถาบริขารน้ัน  บตุรไดรับปลงจากพระผูเปนบิดาโดยชอบแก 
พระวินัย  เชนนี้ยอมใหรับเอาไปได  ถาบุตรไมไดรับปลง  หรอืได 
รับ  แตคําปลงไมถูกลักษณะ  เชนนี้ไมยอมให.   
        สวนบรขิารไมยอมใหนั้น  ถาเธอผูถึงมรณภาพไดปลงใหแก 
ผูใดผูหน่ึง  จะเปนภิกษุก็ตาม  สามเณรก็ตาม  คฤหัสถก็ตาม  ดวย 
ถอยคําท่ีชอบดวยพระวินัยแลว  ควรมอบใหแกผูนั้น.  ถาถึงผูมรณะ 
ไมไดปลงใหแกใคร  หรือปลงแตไมตองดวยลักษณะ  บริขารน้ันตก 
เปนของสงฆ  บาตรจีวรควรใหแกผูพยาบาล  สวนท่ีเปนลหุภัณฑอ่ืน ๆ 
สงฆแจกกันได  แตของท่ีเปนครุภัณฑ  ต้ังไวเปนของกลาง  หรือท่ีไม 
เปนชิ้นเปนอัน  จะเลหลังปฏิสังขรณวัดไดอยู. 
                                                         ๒๖/๑๑/๒๔๖๓ 
        ถ.  ธรรมเนียมทําพินัยกรรมในฝายบรรพชิต  กับ  ในฝายคฤหัสถ 
เหมือนกัน  หรือตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันดังน้ี  ธรรมเนียมทําพินัยกรรมในฝายบรรพชิตน้ัน 
ภิกษุผูอาพาธหนัก  ปรารถนาจะใหภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเปนผูรับมรดก 
ของตน  ตองมอบใหเปนสิทธิแกภิกษุรูปนั้นในเม่ือตนยังมีชีวิต  ซึ่ง 
แปลกจากธรรมเนียมทําพินัยกรรมในฝายคฤหัสถ  หนังสือพินัยกรรม 
อันเจาของทรัพยทําน้ัน  แสดงความประสงคของเจาทรัพยวา  เมื่อมรณะ 
แลว  ใหของท่ีระบุชื่อไวในน้ันหรือท้ังมวล  ไดแกคนชื่อน้ันคนเดียว 
หรือหลายคน  เจาของทรัพยยังไมตาย  ของในพินัยกรรมยังเปนของ 
เจาของทรัพย  เขาอาจทําพินัยกรรมใหมลางพินัยกรรมเกาได  แตใน  
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พระวินัย  หากภิกษุทําพินัยกรรมเชนนัน้แลวมรณะลง  มรดกตองตก 
เปนของสงฆ  ภิกษุผูถือพินัยกรรมจะรับเอาไมได.   
                                                                    ๒๕๑๔ 
        ถ.  ภิกษุรูปหน่ึงไดเขียนเปนลายลักอักษร  เซ็นชื่อใหไวแก 
ภิกษุผูเปนสหายวา  ถาผมตายกอนคุณ  บริขารท้ังหลายท้ังส้ินของผม 
จงเปนของคุณท้ังหมด  ครั้นเวลาเจ็บใกลตายเปลี่ยนแปลงบริขารใหมให 
โยมวา  เมื่อฉันตายแลว  บริขารท้ังหลายทั้งส้ินของฉัน  ขออนุญาต 
ใหแกโยมทัง้หมด  ในเวลาท่ีเธอสั่งเชนนี้  มีภิกษุอ่ืนรูเห็นเปนพยาน 
ดวย  ครั้นเธอทํากาลกิริยาแลว  ภิกษุผูสหาย  กับโยมของภิกษุวิวาท 
แยงบริขารกัน  เมื่อเปนเชนนี้  นักวินยัจะพึงตัดสินใหแกใคร  จึงจะ 
ชอบดวยวินัย  ทําไมจึงตัดสินเชนนั้น ? 
        ต.  ตัดสินใหแกใครไมได  ตองเปนของสงฆ  เพราะการปลง 
บริขารเปนอดีตหรืออนาคตใชไมได  ตองเปนปจจุบันจึงใชได. 
                                                                     ๒๔๖๔ 
        ถ.  บริขารของภิกษุผูถึงมรณภาพ  ญาติจะมาขอรับเอาไป  ทาง 
วัดควรอนุญาตใหหรือไม ?  ถายอมก็แลวไป  ถาไมยอม  จะใหแกใคร ? 
จงอธิบาย. 
        ต.  ถาบริขารน้ัน  ญาติไดรับปลงจากพระภิกษุผูมรณภาพโดย 
ชอบแกพระวินัย  เชนนี้ยอมใหรับเอาไปได.  ถาญาติไมไดรับปลง  หรือ 
ไดรับ  แตคําปลงไมถูกตองตามลักษณะแหงพระวินัย  เชนนี้รบัเอาไป 
ไมได.  บริขารท่ีไมยอมใหญาติรับไปน้ัน  ถาภิกษุผูถึงมรณภาพไดปลง  
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ใหแกผูใดผูหน่ึง  จะเปนภิกษุก็ตาม  เปนสามเณรก็ตาม  เปนคฤหัสถ 
ก็ตาม  ดวยถอยคําท่ีชอบดวยพระวินัยแลว  ควรมอบใหแกผูนั้น  ถา   
ภิกษุผูถึงมรณภาพไมไดปลงใหแกใคร  หรือปลง  แตคําปลงไมถูก 
ลักษณะแหงพระวินัย  บริขารน้ันตกเปนของสงฆ.  บาตรและจีวรควร 
ใหแกผูพยาบาล  สวนส่ิงของท่ีเปนลหุภัณฑอ่ืน ๆ  สงฆแจกกันได, 
แตสิ่งของท่ีเปนครุภัณฑ  ต้ังไวเปนของกลาง  หรือท่ีไมเปนชิ้น 
เปนอัน  จะจําหนายบูรณะปฏิสังขรณวัดไดอยู. 
                                                                ๒๕๑๕ 
        ถ.  องคที่เปนลักษณะแหงการถือวิสาสะคืออะไรบาง ?  เห็นขอ 
ไหนเปนขอสําคัญ. 
        ต.  คือ  เปนผูไดเคยเห็นกันมา ๑  เคยคบกันมา ๑  ไดพูดกัน 
ไว ๑  ยังมีชวิีตอยู ๑  รูวาของนั้นเราถือเอาแลวเขาจักพอใจ ๑  เห็น 
ขอทายเปนสําคัญ. 
                                                        ๒๔๖๑-๒๔๗๑-๒๔๗๙ 
        ถ.  การถือวิสาสะตองพรอมดวยองคสมบัติอยางไร  จึงเปนอัน 
ถือดวยดี.  พระ ก.  ไมอยู  พระ ข.  ไปเอาจีวรแพรของเธอมาโดยถือ 
วิสาสะฐานเปนเพ่ือนกันแลวทําเสียปนป  พระ ก.  กลับมาจึงฟองสมภาร 
หาวาพระ ข.  เปนผูรายลกัจีวร  แตพระ ข.  แกตัววาถือเอาดวยวิสาสะ 
ตางหาก  ดังนี้  คําแกตัวน้ันจะหลุดหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  การถือวิสาสะ  ตองพรอมดวยองคสมบัติ  ๓ ประการ  คือ 
เปนผูเคยเห็นกันมา  เคยพบกันมา  หรือไดพูดกันไว ๑  รูวาถือเอาแลว  
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เขาจักพอใจ ๑  เขายังเปนอยู ๑ จึงจะเปนอันถือดวยดี.  คําแกตัวของ 
พระ ข.  นั้น  ฟงไดแตเพียงวาไมใชผูรายถือเอาดวยการลัก  เพราะไม 
ปรากฏเถยยเจตนา  แตจะฟงวา  ถือเอาดวยวิสาสะ  ก็ฟงไมข้ึน 
เหมือนกัน  เพราะปรากฏวาเจาของจีวรไมมีความพอใจในกิริยานั้น 
ของเธอ  ยังจัดเปนกิริยาวิสาสะไมได  เพราะฉะนั้น  ทางที่ดี  พระ ข. 
จะตองสํานองจีวรนั้นจึงจะชอบ.   
                                                           ๙/๙/๒๔๖๗ 
                                   วินัยกรรม 
        ถ.  วินัยกรรม  กับ  สังฆกรรม  มีความหมายตางกันอยางไร ? 
แสดงอาบัติ,  เขาพรรษา,  ปวารณา, อุโบสถ  อยางไหนจัดเปนกรรม 
อะไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  กรรมที่ภิกษุแตละรูป  หรอืหลายรูป  จะพึงทํา 
ตามพระวินัย  เชนพินท ุ อธิษฐาน  วิกัปปจีวร  เปนตน  เรียกวา 
วินัยกรรม.  กรรมท่ีภิกษุครบองคเปนสงฆ  จํานวนอยางตํ่าต้ังแต  ๔ รูป 
ข้ึนไปจะพึงทํา  เชนอปโลกนกรรมเปนตน  เรียกวาสังฆกรรม.  การ 
แสดงอาบัติที่เปนเทศนาคามินี  และเขาพรรษา  เปนวินัยกรรม.  อุโบสถ 
และปวารณา  เปนสังฆกรรม. 
                                                                    ๒๕๒๐ 
        ถ.  การทําวินัยกรรมนั้น  มีจํากัดบุคคลและสถานท่ีบางหรือไม 
อยางไร ? 
        ต.  วินัยกรรมนั้นมีจํากัดบุคคลและสถานที่ไวดังน้ี :-  
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        ๑.  แสดงอาบัติตองแสดงแกผูเปนภิกษุดวยกัน 
        ๒.  อธิษฐานตองทําเอง   
        ๓.  วิกปั  ตองวิกัปแกสหธรรมิกทั้ง  ๕  คือ  ภิกษุ 
            ภิกษุณี  นางสิกขมานา  สามเณร  สามเณร ี รูปใด 
            รูปหนึ่ง 
        ๔.  ทานหามไมใหทําในท่ีมืด  แตในสีมาหรือนอกสีมา 
            ใชไดทั้งน้ัน. 
                                                            ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  ในวินัยมุขทานระบุวินัยกรรมไวกี่อยาง  อะไรบาง ? 
        ต.  ในวินัยมุขทานระบุวินัยกรรมไว  ๓ อยางคือ  แสดงอาบัติ ๑ 
อธิษฐาน ๑  วิกัป ๑. 
                                                             ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  ภิกษุผูถูกเรียกโดยโวหารวินัยวา  " ไมเห็นอาบัติ "  และเรียก 
วา  " ไมทําคืนอาบัติ "  นัน้  มีความประพฤติตางกันอยางไร ?  และ 
ภิกษุผูมีความประพฤติใน  ๒ อยางนั้น  ทรงอนุญาตใหสงฆลงโทษ 
อยางไร ? 
        ต.  มีความประพฤติตางกันอยางนี้  คือ  ภิกษุผูตองอาบัติแลว 
ไมยอมรับวาเปนอาบัติ  ถูกเรียกโดยโวหารวินัยวา  " ไมเห็นอาบัติ " 
สวนภิกษุผูยอมรับวาเปนอาบัติ  แตไมแสดงคืน  ถกูเรียกวา  " ไมทําคืน 
อาบัติ "  ภิกษุผูมีความประพฤติใน  ๒ อยางนี้  ทรงอนุญาตใหสงฆลง           
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โทษ  ทําอุกเขปนียกรรม  ยกภิกษุนั้นเสียจากสังวาสและรวมกินรวม 
นอน.   
                                                               ๒๕๑๕ 
        ถ.  ภิกษุอยูในฐานะอยางไร  ชือ่วา  " อุกฺขิตฺตโก "  ผูอันสงฆยก 
เสียแลว ?  ภิกษุที่ไปคบดวยภิกษุเชนนั้น  จะตองอาบัติอะไร  ดวย 
สิกขาบทไหน ? 
        ต.  ภิกษุผูไมเห็นอาบัติ  ไมทําคืนอาบัติ  พระผูมีพระภาคทรง 
อนุญาตใหสงฆลงโทษ  ทําอุกเขปนียกรรมแลว  เรียกวา  " อุกขิฺตฺตโก " 
ผูอันสงฆยกเสียแลว,ไมไดสิทธิเขารวมสังฆกรรมกับสงฆ  จนกวา 
สงฆจะประกาศยกเลิกอุกเขปนียกรรมนั้น.  ภิกษุใดไปสมคบดวย  ทาน 
ปรับอาบัติปาจิตตีย  ดวยสิกขาบทท่ี  ๙  แหงสัปปาณวรรค. 
                                                                   ๒๕๑๐ 
        ถ.  มีมาในท่ีไหนหรือไม  แสดงอาบัติคราวเดียวพรอมกันหลาย 
รูปก็ได  แสดงวาอยางไร ?  ถาไมมีก็แลวไป. 
        ต.  ม,ี  มาในปาฏิเทสนียะขอ  ๒.  แสดงวาอยางนี้  คารยฺห 
อาวุโส  ธมฺม  อาปชฺชิมฺหา  อสปฺปาย  ปาฏิเทสนีย  ต  ปฏิเทเสม. 
                                                                    ๒๔๘๗ 
                                      อธิษฐานและวิกัป 
        ถ.  ผาควรวิกัปอยางตํ่า  โดยประมาณกวางยาวแหงน้ิวพระ- 
สุคตและชางไมเทาไร  และจงเขียนคําวิกัปผาและถอนผา  ณ ทีต่อหนา 
และลับหลังมาใหครบ ?  
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        ต.  ผากวาง  ๔ นิ้ว  ยาว  ๘ นิ้ว  แหงพระสุคต  กวาง  ๕ นิ้ว 
๑ กระเบียด  กับ  ๒ อนุกระเบียด  ยาว  ๑๐ นิ้ว  ๓ กระเบียดแหงชางไม. 
วิกัปตอหนาผูรับวา  อิม  จีวร  ตุยฺห    วิกปฺเปมิ  แปลวา  ขาพเจา 
วิกัปจีวรผืนน้ีแกทาน.  หลายผืนวา  อิมานิ  จีวรานิ  แทน  อิม  จีวร 
อยูนอกหัตบาสวา  เอต  แทน  อิม  วา  เอตานิ  แทน  อิมานิ.   
วิกัปลับหลังน้ัน  เปลงวาจาตอหนาสหธรรมิกรูปอ่ืนวา  อิม  จีวร 
อิตฺถนฺนามสฺส  วิกปฺเปมิ  แปลวา  ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกสหธรรมิก 
ชื่อน้ี.  ถาวิกปัแกภิกษุตางวาชื่อ  อุตระ  ก็ออกชื่อวา  อุตฺตรสฺส 
ภิกฺขุโน  หรอื  อายสฺมโต  อุตฺตรสฺส  แทน  อิตฺถนนฺามสฺส  ตามออน 
และแก. 
        คําถอนวา  อิม  จีวร  มยฺห  สนฺตก  ปริภฺุช  วา  วิสชฺเชหิ 
วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหิ  ถาผูถอนออนกวา  อิม  จีวร  มยฺห 
สนฺตก  ปริภฺุชถ  วา  วิสชฺเชถ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรถ  ความ 
อยางเดียวกัน  แปลวา  จีวรผืนนี้ของขาพเจา  จงใชสอยก็ตาม  จงสละ 
ก็ตาม  จงทําตามปจจัยก็ตาม. 
                                                      ๒๕/๑๑/๒๔๖๒ 
        ถ.  พระปณฺฑิโต  วิกปัจีวรแกพระปณฺฑิตตโร   เพ่ือพระ 
ปณฺฑิตตโม  จะวิกัปวาอยางไร ?  จงเรียงคําวิกัปของพระปณฺฑิโต 
และคําถอนวิกัปของพระปณฺฑิตตโมมาดวย. 
        ต.  พระปณฺฑิโต  พึงวิกัปตอหนาพระปณฺฑิตตโร  วา  อิม  จีวร 
ปณฺฑิตตมสฺส  ภิกฺขุโน  วิกปฺเปมิ.  ถอนวิกัปวาดังนี้  " อิม  จีวร  ปณฺฑิต-  
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ตมสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺตก  ปริภฺุชถ  วา  วิสชฺเชถ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรถ. " 
                                                             ๒๑/๘/๒๔๗๐   
        ถ.  การขาดอธิษฐาน  เพราะเหตุไรบาง  และเหตุที่ควรเปน 
ประมาณมีเทาไร ?  จงอธิบายขอวาเปนชองทะลุเฉพาะในไตรจีวร 
และบาตรพอไดความโดยยอก็ได. 
        ต.  เพราะเหตุ  ๙ ประการ  คือใหแกผูอ่ืนเสีย ๑  ถกูโจรชิงเอา 
ไปเสีย ๑  มติรถือเอาโดยวิสาสะ ๑  เจาของหันไปเพ่ือความเปน 
คนเลว ๑  เจาของลาสิกขา ๑  เจาของทํากาลกิริยา ๑  เพศกลับ ๑ 
ถอนเสียจากอธิษฐาน ๑  เปนชองทะลุ ๑  ในเหตุ  ๙ ประการนั้น 
เหตุที่ควรเปนประมาณมีอยู  ๕  คือใหแกผูอ่ืน ๑  ถูกโจรชิงเอาไปหรือ 
ลักเอาไป ๑  มิตรถือเอาดวยวิสาสะ ๑  ถอนเสียจากอธิษฐาน ๑ 
เปนชองทะลุ ๑. 
        สวนเปนชองทะลุนั้น  ทานกลาวเฉพาะในไตรจีวรและบาตร 
ชองทะลุในไตรจีวรนั้น  ทานวาเทาหลังเล็บกอย  ทะลุโหวทีเดียว 
ไมมีเสนดายในระหวาง  นับแตริมผาเขาไป  ดานกวางแหงผานุง  ๔ นิ้ว 
แหงผาหม  ๘ นิ้ว  ชองทะลุในบาตร  ทานวาพอเม็ดขาวฟางลอดได. 
                                                          ๒๔๖๒-๒๔๗๒ 
        ถ.  สมณบริขารอะไรบางที่อธิษฐานได ?  จงจาระไนมาใหหมด. 
        ต.  สมณบริขารเหลาน้ีที่อธิษฐานได  คือ  สังฆาฏิ  อุตตราสงค 
อันตรวาสก  บาตร  นิสีทนะ  กัณฑุปฏิจฉาทิ  วัสสิกสาฎก  ปจจตถรณะ  
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มุขปุญฉนโจล  ปริกขารโจล.   
                                                               ๒๑/๘/๒๔๗๐ 
        ถ.  อธษิฐานมีกี่วิธี  คืออยางไรบาง ?  จงเขียนคําอธิษฐาน 
ผานิสีทนะ,  ผาปูนอน,  ผาเช็ดหนา,  ผาเช็ดปาก,  และผาเปนบริขาร 
ผืนเดียวในหัตถบาส  มาใหดู. 
        ต.  อธษิฐานมี  ๒ วิธี  คือ  อธิษฐานดวยกาย ๑  อธิษฐานดวย 
วาจา ๑.  คําอธิษฐานมีดังน้ี  คือ  ผานิสีทนะวา  อิม  นิสีทน  อธิฏามิ. 
ผาปูนอนวา  อิม  ปจฺจตฺถรณ  อธฏิามิ.  ผาเช็ดหนา  เช็ดปาก  วา 
อิม  มุขปฺุฉนโจล  อธฏิามิ.  ผาเปนบริขารวา  อิม  ปรกิฺขารโจล 
อธิฏามิ. 
                                                                     ๒๕๐๖ 
        ถ.  วิธีอธิษฐานดวยกายและดวยวาจาน้ัน  คืออยางไร ? 
        ต.  วิธีอธิษฐานดวยกายนั้น  คือ  เอามือจับหรือลูบบริขารท่ี 
อธิษฐานนั้นเขาแลว  ทําความผูกใจตามคําอธิษฐานน้ัน ๆ.  สวนวิธี 
อธิษฐานดวยวาจานั้น  คือ  ลั่นคําอธิษฐานนั้น ๆ  โดยไมถูกตองของ 
ดวยกาย  ของนั้นจะอยูในหัตถบาสหรือนอกหัตถบาสก็ได. 
                                                                      ศ.  อ.  น. 
        ถ.  ผาเชนไร  จัดเปนบริขารโจล ?  ตางกับผาท่ีควรอธิษฐาน 
อ่ืนอยางไร ? 
        ต.  ผาที่เปนบริขารโจล  ไดแกผาท่ีไมใชของใหญถึงกับนุงหม 
ได  เชนผากรองน้ํา  ผาถุงบาตร  และยาม  เปนตน.  สวนผาท่ีควร  
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อธิษฐานอยางอ่ืน ๆ  เปนของควรนุงหมได  และเปนของใหญ  เชน 
ไตรจีวร  ผาปดฝ  ผาอาบนํ้าฝน  ผาปูที่นอน  เปนตน  ตางกันอยางนี้. 
                                                                  ๒๕๑๖   
                                   มหาปเทส 
        ถ.  ต้ังแตพระศาสดานิพพานแลว  มีของมีการใหม ๆ  เกิดข้ึน 
เปนอันมาก  ไมมีใครหาม  ไมมีใครอนุญาต  เพราะไมมีหามไว 
สมควรทําไดทั้งน้ัน  หรอืมีทางเลือกอยางไรบาง  หรือสุดแลวแตใจ ? 
        ต.  ความขอน้ีไดปรากฏในขายแหงพระญาณของพระศาสดาแลว 
จึงตรัสมหาปเทสวางไวเปนหลักสําหรับสันนิษฐาน.  มหาปเทสน้ัน 
๔ ขอดังน้ี :- 
        ๑.  สิ่งหรือการอันไมไดทรงหามไว  อนุโลมส่ิงหรือการเปน 
            อกัปปยะไมควร 
        ๒.  อนุโลมสิ่งหรือการเปนกัปปยะ  ควรอยู 
        ๓.  สิ่งหรือการอันไมไดทรงอนุญาตไว  อนุโลมสิ่งหรอืการ 
            เปนอกัปปยะ  ไมควร 
        ๔. อนโุลมส่ิงหรือการเปนอกัปปยะ  ควรอยู. 
                                                                 ๙/๑๑/๒๔๖๐ 
        ถ.  ภิกษุเสพเฮโรอิน  จะเปนอาบัติอะไรหรือไม ?  ที่ตอบ 
เชนนั้นโดยมีอะไรเปนหลักเครื่องอาง ? 
        ต.  เปนอาบัติปาจิตตีย.  โดยอนุโลมตามสิกขาบทท่ี  ๑  แหง 
สุราปานวรรค  ความวา  ภิกษุดื่มน้ําเมาตองปาจิตตีย.  ทั้งน้ีโดยยึดหลัก  
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มหาปเทสขอท่ี  ๑  วา  สิง่ใดไมไดทรงหามไววาไมควร  แตเขากับสิ่ง 
ที่เปนอกัปปยะ  ขัดกับสิง่ท่ีเปนกัปปยะ  สิ่งนั้นไมควร. 
                                                                     ๒๕๑๗ 
        ถ.  มหาปเทส  แปลวากระไร ?  มหาปเทสขอท่ี  ๒  ความวา 
กระไร ?  เปนหลักสําคัญในพระวินัยอยางไร ?   
        ต.  แปลวา  ขอสําหรับอางใหญ.  ความวา  สิ่งใดไมไดทรง 
หามไววาไมควร  แตเขากับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ  ขัดตอส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ 
สิ่งน้ันควร.  เปนหลักสําคัญ  คือ  ภิกษุเขาใจดีแลว  อาจปฏิบัติตนพอ 
เหมาะในเม่ือไดพบพัสดุและกิจการตาง ๆ  อยูรอบขาง. 
                                                                        ๒๕๐๖ 
        ถ.  มหาปเทสขอท่ี  ๔  วาอยางไร  เปนหลกัสําคัญในพระวินัย 
อยางไร ? 
        ต.  มหาปเทสขอท่ี  ๔  วา  สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร 
แตเขากับสิ่งที่เปนกัปปยะ  ขัดตอส่ิงที่เปนอกัปปยะ  สิ่งนั้นควร  มหาปเทส 
นี้เปนหลักสําคัญในพระวินัย  ที่ใหภิกษุผูเขาใจดีแลวปฏิบัติตนพอ 
เหมาะ  ในเมื่อไดพบพัสดุและกิจการตาง ๆ  อยูรอบขาง. 
                                                                   ๒๔๖๙-๒๔๗๕ 
        ถ.  พระพุทธภาษิตท่ีตรัสวา  ถาสงฆปรารถนา  ก็จงถอนสกิขาบท 
เล็กนอยได  ดังน้ี  แปลวาทรงชี้ใหปฏบิัติตามมหาปเทส  ๔  ถกูหรือไม 
ถาถูกก็แลวไป  ถาไมถูกจงอธิบาย ? 
        ต.  ไมถกู,  พระพุทธภาษิตท่ีตรัสวา  ถาสงฆปรารถนา  ก็จง  
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ถอนสิกขาบทเล็กนอยไดนั้น  หมายความวา  สิกขาบทที่ทรงบัญญัติ 
แลว  แตไมใชขอท่ีสําคัญ  สักวาเปนขนบธรรมเนียม  แมลวงก็ไมเปน 
ความเสียหายอะไร  และเปนไปลวงสมัยแลว  ขัดตอกาลเทศะ  เชนนี ้
ถาสงฆปรารถนา  ก็ทรงอนุญาตใหกระทํา  ถาส่ิงใดอนุโลมเขาในส่ิงท่ี 
อนุญาตไววาควร  สิ่งนั้นก็เปนของควร  คือหมายความวา  สําหรับ 
เปรียบเทียบสิ่งท่ียังไมไดทรงหามและอนุญาต  กับสิ่งท่ีทรงหามและ 
อนุญาตแลว  ตางกันอยางน้ี.   
                                                                              ๒๔๖๖ 
                                    พระพุทธานุญาตพิเศษ 
        ถ.  พระพุทธานุญาตเฉพาะเปนพิเศษ  คืออะไร ?  จงกลาวใหได 
ความชัด. 
        ต.  ทรงอนุญาตเฉพาะอาพาธ  ยามมหาวิกัติ  ๔ มูตร  คูถ  เถา 
(ไฟ)  ดิน  แกภิกษุผูถูกงูกัด  แมไมรบัประเคนก็ฉันได  ไมเปนอาบัติ 
ทรงอนุญาตเฉพาะบุคคล  เชนทรงอนุญาตอาหารท่ีเรออวกถึงลําคอ 
แลวกลับเขาไป  ภิกษุผูมักเรออวกไมเปนอาบัติ  เพราะวิกาลโภชน- 
สิกขาบท.  ทรงอนุญาตเฉพาะกาล  เชนทรงอนุญาตใหเจียวนํ้ามันเปลว 
ทําเปนน้ํามันไดเอง  กรองใหเสร็จเชาชั่วเท่ียง.  ทรงอนุญาตเฉพาะถ่ิน 
เชนทรงอนุญาตใหอุปสมบทในปจจันตประเทศตองมีสงฆมีองค  ๕ และ 
ทรงอนุญาตเฉพาะยา  เชนทรงอนุญาตน้ํามันเจือนํ้าเมาไมมาก  จนถึง 
สีกลิ่นรสปรากฏใหดื่มกนิได  และทรงอนุญาตใหใชกระเทียมเขายาได  
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แตหามไมใหฉันเปนอาหาร  นี้ควรเปนตัวอยางแหงของอยางอ่ืน  ที่มุง 
จะใชเปนยา.   
                                                                      ๒๕/๑๑/๒๔๖๒ 
        ถ.  พระพุทธานุญาตพิเศษ  เฉพาะอาพาธ  เฉพาะบุคคล 
เฉพาะกาล  เฉพาะยา  อยางไหน  เชนไร ? 
        ต.  เฉพาะอาพาธ  เชนอนุญาตยามหาวิกัติ  ๔  แกภิกษุผูถูกงูกัด 
ไมตองรับประเคนก็ฉันได.  เฉพาะบุคคล  เชนภิกษุมักเรออวกอาหาร 
ถึงลําคอแลวกลับเขาไป  ไมเปนอาบัติ.  เฉพาะกาล  เชนทรงอนุญาตให 
ภิกษุเจียวมันเปลวทําเปนนํ้ามันไดเอง  ตลอดถึงกรองเขาในเชาชั่วเท่ียง. 
เฉพาะถิ่น  เชนใหอาบนํ้าไดเปนนิตยในปจจันตชนบท.  เฉพาะยา 
เชนใหใชกระเทียมเขายาได. 
                                                                               ๒๔๖๔ 
        ถ.  อะไรบางไมตองประเคนก็ฉันได  จงแสดงท้ังที่ทรงอนุญาต 
โดยปกติ  ทัง้ท่ีทรงอนุญาตเปนพิเศษ ? 
        ต.  ทรงอนุญาตโดยปกติ  ไดแกน้ําบริสุทธิ์  ฉันไดไมตอง 
ประเคน  ทรงอนุญาตเปนพิเศษ  เพราะภิกษุถูกงูกัด  ยามหาวิกัติ 
ฉันไดไมตองประเคน. 
                                                                                 ๒๔๖๔ 
                                            ขออารักขา 
        ถ.  เปนธรรมเนียมของภิกษุ  ไมเปนความกับคฤหัสถ  แตเมื่อ 
ถูกคฤหัสถรกุรานทําใหเดือดรอน  จะพึงปฏิบัติอยางไร  จึงจะไมผิด  
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พระวินัย ?    
        ต.  พึงปฏิบัติอยางนี้  คือ  ถาถูกเขาฟองเปนจําเลย  จะใหการ 
เพ่ือปลดเปลื้องตนไดอยู  ถาถูกผูอ่ืนรกุราน จะขออารักขาตอเจาหนาท่ี 
ฝายบานเมือง  เจาะชื่อหรือไมเจาะชื่อผูขมเหงทํารายก็ได  หรอืของ 
หายแตไมรูวาใครลัก  จะแจงความแกเจาหนาท่ีก็ได  ไมมีโทษเพราะ 
เหตุเหลาน้ี. 
                                                                               ๒๕๐๗ 
        ถ.  พระพุทธจักร  กบั  พระราชาอาณาจักร  มกีารปกครองตาง 
แผนกกัน  กลาวคือ  ทางพระพุทธจักรเปนแผนกหน่ึง   ทางพระราช- 
อาณาจักร  กเ็ปนอีกแผนกหนึ่ง  เมื่อเปนเชนนี้  หากวาภิกษุถูกชาว 
บานทําใหเดือดรอน  จะไปรองทุกขกะใคร  จึงจะถูกตอง ? 
        ต.  ควรรองทุกขกะเจาหนาท่ีฝายพระราชอาณาจักร  จึงจะถูกตอง 
เพราะทานยกเวนไวในอนาปตติวารแหงสังฆาทิเสสวา  " ถกูคนท้ังหลาย 
ฉุดไปก็ดี  ขออารักขาก็ดี  บอกไมเจาะชื่อก็ดี  ไมเปนอาบัติ. " 
                                                                                 ศ.  อ.  น. 
        ถ.  คําวา  " ถูกคนท้ังหลายฉุดไป "  " ขออารักขา "  และ  " บอก 
ไมเจาะชื่อ "  เหลาน้ี  มีอธิบายอยางไร ? 
        ต.  คําวา  " ถูกคนท้ังหลายฉุดไป "  นั้น  อธิบายวา  ถูกคนอ่ืน 
ฟอง  ตองเรียกตัวหรือถูกจับไปแกคดี  เชนนี้เปนจําเลยวาความเพ่ือ 
เปลื้องตนได. 
        คําวา  " ขออารักขา "  นั้น  อธิบายวา  ถูกคนอ่ืนขมเหงหรือ  
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เบียดเบียน  ขอความปองกันของบานเมือง  แมเจาะชื่อคนผูขมเหงหรือ 
เบียดเบียนนั้นก็ได.   
        คําวา  " บอกไมเจาะชื่อ "  นั้น  อธิบายวา  ถูกทํารายแตไมรูวา 
ใครทํา  จะบอกใหถอยคําไวแกเจาหนาท่ี  หรือวาของหาย  แตไมรูวา 
ใครลัก  จะบอกตราสินไวแกเขา  ก็ได. 
                                                                          ศ.  อ.  น. 
        ถ.  ภิกษุถูกโจรปลนเอานาฬิกาพกไปเสีย  จึงไปแจงความ  ตอ 
ตํารวจ  บอกชื่อและรูปพรรณสันฐานของโจรเทาที่จําได  ภายหลัง 
ตํารวจจับโจรไดพรอมท้ังของกลางมามอบใหแกภิกษุนั้น  ภิกษุนั้นรับ 
เอานาฬิกาคืน  และฟองขอใหเขาปรับคาเสียหายดวย   เขาจึงปรับให 
ตามฟอง  เชนนี้  ภิกษุนัน้  จะชื่อวาไดทําถูกตองตามพระวินัยหรือไม ? 
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  การที่ภิกษุแจงความตอตํารวจและบอกชื่อรูปรางของโจรน้ัน 
ชื่อวาไดทําถูกแลว, เพราะทางพระวินัยอนุญาตใหขออารักขาตอเจาหนา 
ที่ฝายบานเมือง  แมเจาะชื่อผูขมเหงก็ได  ไมเปนอาบัติ. 
        การท่ีภิกษุรับนาฬิกาคืน  ในเมื่อตํารวจจับโจรไดพรอมท้ังของ 
กลางแลวนํามามอบใหนั้น  กช็ื่อวาไดทําถูก,  เพราะภิกษุยังมีกรรม- 
สิทธิ์ในนาฬิกาน้ัน  รับคืนไดไมอาบัติ. 
        การท่ีภิกษุฟองขอใหเขาปรับคาเสียหายน้ัน  ชื่อวาทําไมถูก, 
เพราะธรรมเนียมของภิกษุ  ไมเปนโจทกฟองคฤหัสถในศาล. 
        ในคดีนี ้ ปรากฏวา  เจาหนาท่ีปรับใหตามฟองของภิกษุ  ตาม  
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ความเขาใจของพระอาจารยทั้งหลายในปางกอน  ทานปรับโทษภิกษุ 
ถึงปาราชิก,  แตสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ทรงติงไววา  " แรงเกินไป... "    
                                                                          ศ.  อ.  น. 
                                              วิบัติ 
        ถ.  วิบติัของภิกษุคืออะไรบาง  ชี้ตัวอยาง  และขอไหนเปน 
อยางหนัก  เหตุไร ? 
        ต.  คือ  สีลวิบัติ  ความเสียศีล  เชนตองครุกาบัติ ๑  อาจารวิบัติ 
ความเสียมารยาท  เชนตองลหุกาบัติบางชนิด ๑  ทิฏฐิวิบัติ  ความเห็น 
ผิดธรรมวินัย  อันเปนมลูเหตุแหงวิวาทาธิกรณ  และตองอาบัติบางอยาง 
ดังอริฏฐสิกขาบทท่ี  ๘  แหงสัปปาณวรรค ๑  อาชีววิบัติ  ความเสียหาย 
แหงการเลี้ยงชีพแมไมตองอาบัติ  เชนภิกษุผูไมไดรับนิมนตปนเขาไป 
กับภิกษุที่รับนิมนต  เจาของรูแตถวายทานแกเธอ. 
        ขอท่ี ๑  เปนอยางหนัก  เพราะที่สุดก็คือถึงปาราชิก  ขอท่ี ๓  ไมเปน 
อยางหนัก  เพราะไมนิยมถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ประสงคแตความเห็นผิด 
ธรรมวินัย  อันเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณเทาน้ัน. 
                                                                  ๑๐/๑๑/๒๔๖๑ 
        ถ.  จงอธิบายวิบัติ  ๔  ของภิกษุโดยยอพอไดความ ? 
        ต.  วิบติั  ๔  ของภิกษุ  คือ  สลีวิบัติ ๑  อาจารวิบัติ ๑  ทฏิฐิ- 
วิบัติ ๑  อาชวีวิบัติ ๑.  สลีวิบัติ  คือความเสียแหงศีล  ไดแกการ 
ลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติหามไว.  อาจาวิบัติ  คือความเสียมารยาท  
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ไดแกความประพฤติที่ไมจัดวาเปนอาบัติ  แตไมสมควรแกผูต้ังอยูใน 
สังวร  เปนทางรังเกียจของผูไดเห็นไดยิน  เชนภิกษุเพงรโหนิสัชชะ 
ยืนในที่กําบังกับมาตุคาม  จะปรับเปนปาจิตตียเพราะรโหนิสัชชะ  ก็ไมได 
แตจะวาไมเปนการเสียหายอะไร  ก็ไมไดเหมือนกัน  ดังนี้เปนตน.   
ทิฏฐิวิบัติ  คือความเห็นปรารภธรรมวินัยอันแผกจากของคนอ่ืน  เปนมูล 
แหงวิวาทาธิกรณที่ถูกตัดสินวาเปนผิด.  อาชีววิบัติ คือความเลี้ยงชีพ 
ที่นาติเตียน  แมไมเปนอาบัติเพราะเหตุนั้น  ตัวอยาง  เชนภิกษุบางรูป 
ไมไดรับนิมนตเขาไปในการนิมนตของเขา  ปนกับภิกษุผูไดรับนิมนต 
เจาของรูวาพระเกินจํานวน  หรือบางทีรูดวยวาภิกษุนั้นเปนผูเกินจํานวน 
แตถวายทานแกเธอดวย  เชนนี้จัดวาเปนอาชีววิบัติไดเหมือนกัน. 
                                                                     ๑๒/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติเสียบางอยาง  มีสิกขาบทวางไวใหสวดสมนุ- 
ภาสนะเพ่ือปรับสังฆาทิเสสก็มี  เพ่ือปรับปาจิตตียก็มี  ดวยมุงหมาย 
อยางไร ?  นอกจากขืนใจเธอ  ใหจําละเสีย. 
        ต.  ดวยมุงหมาย  คือ สีลสามัญญตา  ความเปนผูเสมอกัน 
ดวยศีล  และทิฏฐิสามัญญตา  ความเปนผูเสมอกันดวยทิฏฐิ  เปนคุณ 
สําคัญในอันรักษาสามัคคี  ถาขาดเสียแลว  หรือแมแตเพียงบกพรอง 
สามัคคียอมแตกหรือชวนแตก  เมื่อภิกษุทําแผกข้ึนจึงเปนธุระของเพ่ือน 
สหธรรมิกจะพึงนิคหะ  ถาหามไมฟง  มีสิกขาบทวางไวใหทํา  ดวยมุง 
อยางนี้. 
                                                                             ๙/๑๑/๒๔๖๐  
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        ถ.  ภิกษุเสียอาจาระแลวไมชื่อวาเสียศีลดวยหรือ  แตไฉนการ 
จัดวิบัติในพระบาลี  จึงมีทั้งสีลวิบัติ  เพราะเหตุไร ?   
        ต.  ภิกษุเสียอาจาระแลวชื่อวาเสียศีลดวยกัน  แตมีโทษ 
ไมเหมือนกัน  สลีวิบัติ  ทานประสงคศีลมีโทษหนัก  คือใหตองอาบัติ 
ปาราชิกหรือสังฆาทิเสส.  อาจารวิบัติ  ทานประสงคศีลมีโทษเบา  คือ 
ใหตองอาบัติเบานับแตอาบัติถุลลัจจัยลงมา  เพราะประสงคตางกัน 
ดังน้ี  จึงตองจัดไวทั้ง  ๒ อยาง. 
                                                                     ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  ทานสอนวาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  ความละอายใครศึกษา 
ทางปฏิบัติ  พึงรักษาตนใหบริสุทธิ์จากวิบัติ ๔  วิบัติ ๔  นั้นเปนไฉน 
พระ ก.  มีความเห็นวา  การบวชเปนการกักตัวพออยูแลว  ซ้ํายงัประพฤติ 
เครงครัด  ก็ยิ่งเปนการมัดตัวเองยิ่งข้ึน  เปนการหลงงมงายในปฏิปทา 
ที่เปนอัตตกิลมถานุโยคแท ๆ  เธอกป็ลอยสังวรเสียดวยประการทั้งปวง 
พอใจทําอะไร  ก็ไมตองคํานึงถึงอาบัติ  กลาลวงสิกขาบทบัญญัตินอย 
ใหญเลนอยางหนาตาเฉย  พฤติการณของพระ ก.  เปนดังน้ี  ชื่อวา 
เธอเปนพระวิบัติเสียแลวในขอไหนบางหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  วิบติั ๔  นั้น  คือสีลวิบัติ  ความเสียแหงศีล  ที่ทานจัด 
เอาการตองปาราชิก  หรอืสังฆาทิเสสอันเปนครุกาบัติ ๑  อาจารวิบัติ 
ต้ังแตถุลลัจจัยลงมาจนถึงทุพภาสิต ๑  ทิฏฐิวิบัติ  ความเห็นผิดธรรม 
ผิดวินัยที่ทานจัดอาบัติบางอยางที่ซ้ําขางตน ๑  อาชีววิบัติ  บางเหลาท่ี 
ตองเพราะเหตุอยางนั้น ๑  นี้คือวิบัติ ๔  สวนเรื่องพฤติการณของ  
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พระ ก. นั้น  ตามรูปของเร่ือง  นาจะเห็นวาเธอถึงความวิบัติเสียแลว 
ทุกสถาน  เพราะชั้นตนความเห็นของเธอก็จัดเปนทิฏฐิวิบัติเสียแลว 
เพราะเปนความเห็นผิดธรรม  บรรพชาการบวชกด็ี  ความเครงครัด 
ต้ังอยูในศีลก็ดี  เปนปฏิปทาท่ีชอบ  เปนความนิยมของพุทธาทิบัณฑิต 
เพราะเปนอุบายวิธีแหงความสิ้นทุกข  ซึ่งเปนยอดผล  เธอกลับเห็น   
เปนตัวทุกข  ทําความลําบากใหแกตนเปลา  เมื่อเชนนี้  ก็เปนธรรมดา 
อยูเอง  ความเห็นของเธอจะตองจูงความประพฤติของเธอไปในทาง 
เดียวกันไมตองสงสัย  ตามปญหามีความชัดอยูแลววา  เมื่อเธอเห็น 
อยางนั้นแลว  ก็ปลอยสังวรเสียดวยประการทั้งปวง  ประพฤติลวง 
สิกขาบทนอยใหญเลนอยางหนาตาเฉย  นี้สอวาศีลก็ดี  อาจาระก็ดี 
ของเธอเสียหมดแลว  แมอาชีพเมื่อศีลและอาจาระใชไมไดแลว  จะคง 
เปนธรรมบรสิุทธิ์ไมเสียเพราะเปนอเนสนา  ขอน้ันจะพึงเปนฐานะที่มี 
ไดหรือ  เพราะอาชีพน้ัน  ก็เปนธรรมท่ีเนืองอยูในศีลและอาจาระน้ัน 
เพราะเหตุนั้น  ตามรูปของเรื่อง  จึงนําใหเห็นวาเธอเปนพระวิบัติ 
เสียแลวดวยประการทั้งปวง. 
                                                                     ๓/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ทางพระวินัย  ภิกษุจะมีสมบัติพัสดุ  เชน  เงินทอง  นาไร 
เรือกสวน  ไมได  ถาเชนนั้น  สมบัติของภิกษุไมตองมีกันเลยหรือ 
วาจําตองมีสมบัติอะไรบาง ?  หากวา  มีสมบัติดังตอบน้ัน  จะดี 
อยางไรบาง ? 
        ต.  ภิกษุจําตองมีสมบัติ ๔  คือ  ๑. สีลสมบัติ  ๒. อาจารสมบัติ  
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๓ง  ทิฏฐิสมบัติ   ๔.  อาชีวสมบัติ.  หากมีสมบัติเหลาน้ียอมดีหลายอยาง 
เชน  เมื่อมีสลีสมบัติ  กย็อมมีสังวาสเสมอดวยภิกษุอ่ืน ๆ  ที่มศีีลดวยกัน. 
เมื่อมีอาจารสมบัติ  ยอมเปนที่รักนับถอืของผูอ่ืน  ไมมีใครติเตียนได. 
เมื่อมีทิฏฐิสมบัติ  ยอมรกัษาความสามัคคีของหมูคณะไวได  ไมแตกกัน. 
เมื่อมีอาชีวสมบัติ  ยอมขจัดความโลเลมักมากเสียได  มีความเบากาย 
เบาจิต.  และเมื่อมีสมบัติเหลาน้ีบริบูรณแลว  ยอมจะกาวข้ึนสูโลกุตตร- 
สมบัติไดอีกดวย.   
                                                                  ศ. อ.  น. 
                                        อโคจร 
        ถ.  ภิกษุบางรูปต้ังใจสังวรในศีลของตนจริง ๆ  แตถูกเพ่ือน 
พรหมจรรยผูลัชช ี รังเกียจเธอในทางสีลวิบัติ  ทัง้น้ีจะเปนดวยเหตุ 
อะไร ?  ถาไมซัดกรรม. 
        ต.  โดยมากเปนเพราะไมรักษาอาจารมรรยาท  และการเที่ยวไป 
ในที่อโคจร  จึงเปนเหตุลอแหลมใหผูอ่ืนรังเกียจได  เพราะฉะน้ัน 
ในบาลีจึงมีคําวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน. 
                                                                ๒๖/๑๒/๒๔๖๓ 
        ถ.  กริิยาแสวงหาเลี้ยงชีพในทางสมควร  เปนภาค ๑  ซึ่งภิกษุ 
จําปฏิบัติ  เพราะถาไมปฏิบัติอาจใหลวงละเมิดสิกขาบทที่มีโทษรุนแรง 
ก็ได  เพื่อนําความเขาใจโดยตนเคา  จงกลาวโทษแหงอเนสนาวาเปน 
ไดทั้ง  ๒ ทาง  คือทางไหนบาง ?  พรอมดวยอุทาหรณ. 
        ต.  การแสวงหาเปนโลกวัชชะ  มโีทษทางโลก ๑  การแสวงหาเปน  
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ปณณัตติวัชชะมีโทษทางพระบัญญัติ ๑  การแสวงหาในทางบาปเชนโจร- 
กรรมและหลอกลวงใหเขาเชื่อถือ  และในท่ีโลกเขาดูหม่ิน  เปนโลกวัชชะ. 
        การแสวงหาในทางผิดธรรมเนียมของภิกษุ  แมไมมีโทษแกคน 
พวกอ่ืน  เปนปณณัตติวัชชะ  อุทาหรณ  ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรม 
โดยตรงหรือโดยออม  และชักสื่อในระหวางชายกับหญิง  เพราะเหตุ 
แหงการเลี้ยงชีพ  เปนโลกวัชชะ  ภิกษุออกปากขอของตอคนไมควรขอ 
หรือในเวลาไมควรขอ  เปนปณณัติวัชชะ.   
                                                                 ๒๔๖๕ 
        ถ.  ขอฟงคําอธิบาย  อาจารโคจรสมฺปนฺโน  ภิกษุผูถึงพรอมแลว 
ดวยอาจาระและโคจร  ซึง่จัดเปนภิกษุที่ดี  นาเคารพนับถือ ? 
        ต.  อธบิายดังน้ี  ภิกษุรักษาตัวไมใหตองอาบัติ  โทษต้ังแต 
ถุลลัจจัยจนถึงทุพภาสิต  เรียกวาถึงพรอมดวยอาจาระ  ภิกษุจะไปหา 
ใครหรือจะไปท่ีไหน  เลอืกบุคคล  เลอืกสถานที่สมควร  ไปเปน 
กิจลักษณะในเวลาอันควร  กลับในกาลเวลา  ประพฤติตนไมใหเปนที่ 
รังเกียจของสหธรรมิก  เพราะการไปไหน  ดังนี้แล  เรียกวาถึงพรอม 
ดวยโคจร  รวมเรียกวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน. 
                                                                  ๒๔๗๗ 
        ถ.  อโคจร  ทานแสดงไวอยางไร ?  จงอธิบายมาใหครบโดยยอ. 
        ต.  ทานแสดงไว  ๖ ประเภท  คือ  หญิงแพศยา ๑  หญิงหมาย ๑ 
สาวเท้ือ ๑  ภิกษุณี ๑  บัณเฑาะก ๑  รานสุรา ๑. 
                                                              ๒๕/๑๑/๒๔๖๒  
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        ถ.  โคจรมีกําหนดกี่อยาง  คืออะไรบาง ? 
        ต.  โคจรไมมีกําหนด  มีกําหนดแตอโคจร  ทานกําหนดเวน 
จากอโคจรไว  ๖ อยางนั้น  เปน  โคจรสมฺปนฺโน.   
                                                                  ๒๓๖๔ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติเชนไร  ยอมประดับพระศาสนาใหรุงเรือง ? 
        ต.  ภิกษุผูเวนอโคจร  ๖ ประเภท  คือ  หญิงแพศยา ๑  หญิง 
หมาย ๑  สาวเทื้อ ๑  ภิกษุณี ๑  บัณเฑาะก ๑  รานสุรา ๑.  จะไปหาใคร 
หรือจะไปท่ีไหน  เลือกบคุคลและสถานท่ีอันสมควร  ไปเปนกจิลักษณะ 
ในเวลาอันควร  ไมไปพร่าํเพรื่อ  กลับในเวลา  ประพฤติตนไมให 
เปนที่รังเกียจของสหธรรมิก  เพราะการเที่ยวไป  ไดชื่อวา  โคจรสัม- 
ปนโน  แปลวา  ผูถึงพรอมดวยโคจร  เปนหลักคูกับมารยาท  ในสีล- 
นิเทสรวมเรียกวา  อาจารโคจรสัมปนโน  ผูถึงพรอมดวยมารยาทและ 
โคจร  เปนคูกับคุณบทวา  สลีสัมปนโน  ผูถึงพรอมดวยศีล  ภิกษุผูถึง 
พรอมดวยศีล  ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร  ยอมประดับพระศาสนา 
ใหรุงเรืองแล. 
                                                                       ๒๕๑๒ 


