
                                               คํานํา 
        ผูบรรพชาอุปสมบทที่จะประพฤติตนใหสมกับเพศสมณะ  และ 
จักทําตนใหเปนสมณะที่ดีได  ตองรูพระวินัยเปนเบื้องตน  เพราะฉะนั้น  
ทานจึงจัดรวมหัวขอพระวินัยไวยอ ๆ   พอใหสมกบัผูบวชใหมจะพึง 
ศึกษา  และไดจัดเปนหลักสูตรแหงนักธรรมประเภทหนึ่ง  สนามหลวง 
ไดออกปญหาสอบไล  และเรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจ  จําเดิมแตมี 
การสอบไลนักธรรมเปนลําดับมา  แตในปแรกมีนักเรียนเขาสอบนอย 
และพระกรรมการตรวจก็มีนอย  พอจะทําการปรึกษากันไดสะดวก 
ฉะน้ันในปแรกจึงหาไดเรียบเรียงเฉลยไวไม  ตอมาปหลัง ๆ นกัเรียน 
มากข้ึน  ตองใชพระกรรมการตรวจมากข้ึน  จึงไดมีเฉลยใหพระ 
กรรมการดูเปนหลักแหงการตรวจ  ปญหาและเฉลยน้ัน ๆ  มหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  ไดจัดพิมพข้ึนไวเปนตัวอยางเฉพาะศก  และมีเอกชน 
รวบรวมพิมพข้ึนตามลําดับศกบาง  ปญหาและเฉลยก็เลอะเลือนไปทุกที่ 
เพราะการพิมพก็ไมมีใครตรวจแกรับรองตนฉบับ   สวนการพิมพตาม 
ลําดับหมวดอยางวิธีนี้ยังไมมี. 
        ปญหาและเฉลยน้ัน ๆ  แมกองและผูอํานวยการสอบ  ไดมอบ 
ลิขสิทธิ์ใหแกมหามกุฎราชวิทยาลัย  เพ่ือพิมพเปนตัวอยางแกนักเรียน 
ทั้งหลาย  ชัน้เดิมกองตําราก็ปรารถนาจักพิมพตามลําดับศก  แตมา 
พิจารณาเห็นวา  ไมสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน  จึงไดคิดจัดพิมพ 
ใหเปนไปตามลําดับหมวด  และไดมอบภาระใหแกพระมหาสนธิ์* 
กิจฺจาโร  ป.๕  วัดบวรนิเวศวิหาร  จัดทําทุกประการ. 
 
* ปจจุบันเปน พระญาณวโรดม 

 
        การประมวลปญหาและเฉลยพิมพดวยวิธีนี้  ยากกวาพิมพตาม  
ลําดับศก  เพราะตองเลือกจัดคัดปญหาและเฉลยถึง ๒๕ ศก  พรอม 



ทั้งปญหาและเฉลยของสนามมณฑลและของสํานักเรียนบางสํานักใหเขา 
ตามลําดับวรรค  บางขอซ้ํากันหรือคลายคลึงกันบาง  ก็คัดออก  ไม 
นํามาพิมพไว  สําหรับปแรกคือ พ.ศ. ๒๔๕๕  มแีตปญหาไมมีเฉลย 
เมื่อนําปญหามาพิมพในท่ีนี้  ผูรวบรวมก็แตงเฉลยข้ึนมาใหม  ตอนไหน 
เห็นควรมีปญหาก็ไดทําเพ่ิมข้ึน    และลงอักษรวา  " ส. ป. "  (สนธิ์ 
เปรียญ)  กํากับไวในท่ีนั้น ๆ และบางตอนพระศรีวิสุทธิวงศเห็นสมควร 
บันทึกเชิงหนาก็ไดบันทึกไว  และลงอักษรยอ " ศรี ฯ " ( ศรีวิสุทธิวงศ ) 
กํากับไวในท่ีนั้น ๆ  และบางตอนหรือบางขอเห็นวาไมสมควรเปน 
ตัวอยางบาง  หรือซํ้าซากคลายคลึงกันมากบาง  ก็ไดตัดทิ้งเสีย 
        อน่ึง  การลงเลข  วัน  เดือน  ป  ที่สอบ  กํากบัไวทายปญหาและ 
เฉลยน้ัน  ก็เพ่ือใหเปนขอสังเกตปญหาและเฉลยท่ีไดเปลี่ยนแปลงมา 
โดยลําดับ  หรือท่ีออกซํ้ากันก็มีเลขกํากับไว  เพ่ือใหทราบวาปญหา 
นั้นไดออกสอบในปไหนบาง  และบางปเชน  พ.ศ. ๒๔๕๕-๕๖-๕๗-๕๘ 
เปนตน  ที่ทางการอนุมัติใหแยกสอบตามสํานักตาง ๆ ได  จึงปรากฏ 
วามีวันและเดือนท่ีออกสอบตางกัน 
        กองตําราเชื่อวา  การประมวลปญหาและเฉลยพิมพข้ึนดวยวิธีนี้ 
จักอํานวยประโยชน  แกนักเรียนผูตองการดูแนวปญหาเฉลย,  แกครู 
ผูสอน,  และแกกรรมการผูจะออกปญหาหรือตรวจเฉลยของนักเรียน, 
หรือแกผูใครตอการปฏบิัติพระวินัยได. 
 
        กองตําราขอขอบใจ  พระมหาสนธ์ิ  กิจฺจาโร  ป. ๕  วัดบวร-  
นิเวศวิหาร  ผูรวบรวมและเรียบเรียง  พระมหาอุน  อรโุณ  ป.๖  วัด 
พิชัยญาติการาม  พระมหาชวง  ถาวโร  ป. ๓  วัดบุปผาราม  ผูคัด 
และพระกรรมการกองตํารา  ผูชวยตรวจรับรองหนังสือน้ี. 
        กองตําราขออุทิศน้ําพักน้ําแรงในการจัดทําหนังสือน้ี  บูชาพระคุณ 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูใหกําเนิด 



นักธรรม  และบูชาพระคุณทานเจาคุณพระศาสนโศภณ  (แจม  จตฺต- 
สลฺโล  ป. เอก)  วัดมกฏุกษัตริยาราม  พระคณาจารยเอกทางรจนา 
และแปลพระสูตร  กรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย  ซึ่งเปนแมกอง 
และผูอํานวยการสอบนักธรรมในบัดนี้. 
                                                                 กองตํารา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๗ ตุลาคม ๒๔๘๐  
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                            ปญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ  
                                        นักธรรมชั้นตรี 
                                            อนุศาสน 
        ถาม.  อะไรเรียกวาอนุศาสน  เหตุไรจึงเรียกอยางนั้น ? 
        ตอบ.  นิสัย ๔ มีเที่ยวบิณฑบาตเปนตน  อกรณียกิจ ๔ มีเสพ 
เมถุนเปนตน  รวมเรียกวาอนุศาสน  เพราะเปนกิจท่ีพระอุปชฌายจะ 
พึงรีบสอนใหผูอุปสมบทใหมรูไวในเบื้องตน  มิฉะน้ันผูอุปสมบทใหม 
ไมรู  อาจไปพลาดพลั้งถึงกับขาดจากความเปนภิกษุก็ได  และเพ่ือให 
สมกับที่วาเปนคําส่ังสอนในเบื้องตน  จึงเรียกชือ่วาอนุศาสน  แปลวาส 
ความตามสอน. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ. พออุปสมบทแลว  อุปชฌายบอกอนุศาสน  ขอน้ีความวา 
กระไร ? 
        ต.  อนศุาสน ๘ อยาง  คือ เที่ยวบิณฑบาต ๑  นุงหมผาบังสุกุล ๑ 
อยูโคนตนไม ๑  ฉันยาดองดวยนํ้ามูตรเนา ๑,  ๔ อยางนี้เรียกวานิสัย 
หมวด ๑  และอกรณียกิจ  คือ   เสพเมถุน ๑  ฆาสัตว ๑  ลัก 
ทรัพย ๑  อวดคุณพิเศษท่ีไมมีในตน ๑,   ๔ อยางนี้เปนกิจท่ีภิกษุ 
ทําไมไดหมวด ๑.   ๒ หมวดนี้เปนสิ่งสําคัญท่ีภิกษุจะตองทราบเสียแต 
แรก  เพราะวานิสัย ๔  กเ็ปนของจําเปนที่ภิกษุตองอาศัยต้ังแตแรกไป  
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ถาไมรูก็จะไปทําในทางอ่ืนที่ผิดจากธรรมเนียมของสมณะ  ซึ่งเปนการ  
ไมสมควรประการหนึ่ง  และอกรณียกิจเปนทางสําคัญใกลตอความขาด 
จากภิกษุ  นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีควรใหผูบวชรูเสียแตแรกประการหน่ึง 
ดังน้ี  พออุปสมบทแลว  พระอุปชฌายจึงบอกอนุศาสนเสียแตเมื่อบวช 
ใหมทีเดียว. 
                                                             ๒๔๕๗ 
        ถ.  เหตุไฉนพระศาสดา  จึงทรงแสดงนิสัย ๔  ไวในอนศุาสน 
เนื่องดวยการบิณฑบาต  นุงหมผาบังสุกุล  อยูโคนไม  ฉันยาดองดวย 
น้ํามูตรเนา ?  จงอธิบาย. 
        ต.  การที่พระบรมศาสดาจะทรงแสดงนิสัย ๔  ไวในอนศุาสน 
เนื่องดวยบิณฑบาต  นุงหมผาบังสุกุล  อยูโคนไม  และฉันยาดอง 
ดวยนํ้ามูตรเนาน้ัน  เพราะวาพระองคผูเสด็จออกจากศากยสกุล  อัน 
บริบูรณมั่งค่ังประกอบดวยศฤงคารบริวาร  บรรพชา  กโ็ดยทีพ่ระองค 
ทรงเห็นวา  ศฤงคารบริวารหรือลาภยศซ่ึงทุก ๆ คนปรารถนา  แมจะนํา 
ความสุขใหเกิดก็เปนชั่วคราว  ซ้ํากลบัจะทําบุคคลใหกําหนัดในอารมณ 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  ขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัด 
เคือง  ลุมหลงในอารมณเปนที่ต้ังแหงความลุมหลง  มัวเมาในอารมณ 
เปนที่ต้ังแหงความมัวเมา  ทั้งทําใจใหเดือดรอนกระวนกระวายเปนทุกข 
ในเมื่อส่ิงเหลาน้ันวิบัติไป  ครั้นพระองคทรงเล็งเห็นเชนนี้แลวก็ทรง 
เบื่อหนายไมไยดี  จึงไดเสด็จออกบรรพชาแสวงหาส่ิงกุศลสันติวรบท 
ซึ่งเปนทางแหงความสงบระงับไมเกี่ยวของดวยสวนลามกเหลาน้ัน  ใน  
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ระหวางท่ีพระองคทรงแสวงหาโมกขธรรม ถาในสํานักใด  แมจะมี  
คณาจารยมหาชนยกยองสรรเสริญวา  เปนคณาจารยเอกในทางสั่งสอน 
สานุศิษย  พระองคก็เสด็จไปอยูศึกษาเลาเรียนตามลัทธิของเขาจนชํานิ 
ชํานาญ  ถาพระองคทรงตรองเห็นวา  ลัทธิเชนนั้นยังเปนไปดวยสวน 
ลามกดังกลาว  พระองคก็เสด็จหลีกไปแสวงหาทางอื่น  แมทางในที่ 
พระองคไดทรงกระทําเอง  ถายังเกี่ยวเกาะอยูดวยสวนลามก  คือยัง 
ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับยังดิ้นอยูแลว  พระองคก็ทรงละเสีย  ทรง 
กระทําความเพียรเปนไปในจิต  เพ่ือใหสงบปราศจากความฟุงซานอัน 
ประกอบดวยความมักมากกําหนัดยินดี  จึงจะไดตรัสรูธรรมท่ีมีเหตุผล 
เมื่อพระองคไดตรัสรูแลว  เปนพระบรมศาสดา  อันพระมหากรุณา 
สมาโยคซึ่งเปนคุณสมุทัย  หากตักเตือนพระองคซึ่งจะใหดูดายไมได 
พระองคจึงมีหนาที่ที่จะตองชักจูงส่ังสอนเวไนยสัตวใหตรัสรู  จึงปรากฏ 
พระนามวาสังฆบิดรหรือสังฆปรินายกผูปกครองสงฆแนะนําสงฆ  เมื่อ 
จะทรงบัญญัติแบบแผนอะไร ๆ  พระองคก็ทรงบัญญัติใหเปนไปเพ่ือ 
สันโดษยินดี  ปราศจากลามกซ่ึงพระองคเคยดําเนินมาแลว  อันไมเปน 
ปฏิปทาเพ่ือจะใหตรัสรู  จึงทรงแสดงนิสัย ๔  เนื่องในการบิณฑบาต 
นุงหมผาบังสุกุล  อยูโคนไม  ฉันยาดองดวยนํ้ามูตรเนา  ใหบรรพชิต 
อาศัย   เพราะเวนจากกามฆรกิจมาบรรพชาก็โดยประสงควาจะทํา 
ได  จึงมีหนาที่ตองประพฤติพรหมจรรยอยางเดียว  พรหมจรรยก็มีศีล 
เปนเบื้องตน  คือจะตองบําเพ็ญศีลใหบริบูรณเสียกอน  จึงจะบําเพ็ญ 
สมาธิและอบรมปญญาเปนลําดับไป  เมื่อบรรพชติมีหนาที่เชนนี้  จึง  
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ไมไดเกี่ยวเกาะในการหาเลี้ยงชีพ  ซึ่งเปนการจับปลา ๒ มือ  ทาํกิจ  
ศาสนาไมไดเต็มที่  จึงทรงอนุญาต  ใหแสวงหาอาหารทางบิณฑบาต 
ที่ทายกถวายตามมีตามเกิดอยางเดียว  เมื่อไมมีความกังวลในการหาเลี้ยง 
ชีพดวยตนเองแลวก็จะไดประพฤติพรหมจรรยสะดวก  สวนผาบังสุกุล 
และอยูโคนไม  ฉันยาดองดวยนํ้ามูตรเนา  ซึ่งเปนของตํ่าท่ีสุดและหา 
งาย  ที่พระองคทรงอนุญาตใหอาศัย  ก็เพ่ือจะปองกันไมใหน้ําใจกําเริบ 
เพราะเปนผูอาศัยเขาเลี้ยงชีวิต  ถาเขาใหของเลว ๆ ก็จะบนจูจ้ีจุกจิก 
จึงทรงชี้ลงไปตํ่าท่ีสุด  เมื่อบรรพชิตมีใจสันโดษยินดีดวยปจจัยตามมี 
ตามไดแลว  ก็เปนผูที่เลี้ยงงาย  จะบําเพ็ญศีลซึ่งเปนความสุภาพทาง 
กายวาจาก็สะดวก  เมื่อไดบําเพ็ญศีลซึ่งเปนดุจบันไดข้ันตนใหเรียบ 
รอยดีงามแลว  แมจะเจริญสมาธิอบรมปญญา  ซึ่งเปนดุจบันไดข้ันสูง 
เพราะเปนคุณธรรมอันลุมลึกโดยลําดับ  ซึ่งเปนคุณธรรมที่ผูบรรพชาจะ 
พึงปรารถนาน้ันก็จะทําไดสะดวก  เหตุฉะนั้น  พระบรมศาสดาจึงทรง 
สงเคราะหเขาในอนุศาสนดวยหมวด ๑.๑ 

                                                       ๒๔๕๗ 
        ถ.  นิสยั ๔  เปนเครื่องอาศัยของบรรพชิตไมใชหรือ?  แตเหตุ 
ไฉนจึงมิไดปฏิบัติเสียโดยมาก ?  จงอธิบายใหเห็นจริง. 
        ต.  การที่เราไมไดปฏิบัติเสียโดยมากน้ัน  เห็นวาเปนดวยเหตุ ๒ 
ประการ คือ ๑. ในบัดนี้อติเรกลาภมีบริบูรณยิ่งกวาในครั้งน้ัน  ๒. เปน 
เพราะความประพฤติของภิกษุในทุกวันนี้  โดยมากยอหยอนกวาในครั้ง 
 
๑.  ถานักเรียนตอบ  ไมจําเปนตองใหมากอยางนี้กไ็ด.  ศรี ฯ  
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นั้นดวย,  การท่ีเราไมไดปฏิบัติตามโดยมากน้ันเห็นวาเปนดวยเหตุ ๒  
อยาง  ดังกลาวมาน้ัน. 
                                                                 ๒๔๕๗ 
        ถ.  อยางไรนิสัย ๔  จึงสงเคราะหเขาในอนุศาสนดวยหมวด ๑ ? 
        ต.  มนษุยเปนสัตวที่มีความละอายและผิวบาง  ตองอาศัยเครื่อง 
นุงหม  เพ่ือปองกันความละอายหนาวรอนเปนตน  แตตองเปนอยูดวย 
อาหาร  และเปนสุขไดดวยมีที่อยูอาศัยกันหนาวรอนเปนตน  และมี 
ยารักษาโรคซ่ึงเกิดข้ึน  ของ ๔ ประการนับวาเปนสิ่งจําเปน  มีมนุษย 
ใชกันทั่วโลก   ในฝายภิกษุจําเปนตองอาศัยของเหลาน้ี  แตวิธีธรรม- 
เนียมแสวงหาและอาศัยไมเหมือนในทางฆราวาส  ถาภิกษุใหมไมรูก็จะ 
ทําไปตาง ๆ ตามท่ีตนเขาใจมา  อาจเปนการไมสมควรแกสมณะ  พระ- 
องคจึงจัดนิสัย ๔  ซึ่งเปนขอท่ีภิกษุจะตองใชต้ังแตตนไป  จึงจัด 
เขาในอนุศาสนหมวด ๑. 
                                                      ๑๒/๑๑/๕๕-๕๗ 
        ถ.  เครือ่งอาศัยของบรรพชิตทางพระวินัยวามีเพียง ๔  กท็ี่ใช 
กันอยุทุกวันนี้ออกจะมากไปกระมัง ?  อธิบาย. 
        ต.  ไมเกิน  ไมมาก  นอกจากอัฏฐบริขาร  พึงจัดโดยอนุโลม 
ดังน้ี  คือจีวรจําพวกผา  นับเขาในผาบังสุกุล  จําพวกบิณฑบาต  คง 
เปนบิณฑบาต  จําพวกเสนาสนะ  นับเขาในโคนไม  จําพวกเภสัช 
นับเขาในยาดองดวยนํ้ามูตรเนา. 
                                                              ๒๔๖๑  
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        ถ.  บังสุกุลจีวร  คืออะไร ? 
        ต.  บังสุกุลจีวรนั้น  คือผาอันหาเจาของมิได  ทิ้งเกลือกกลัว้อยู  
กับฝุนโดยความเปนขยะมูลฝอย  อันภิกษุเก็บเลือกเอามาทําจีวร. 
                                                              ๒๔๖๗ 
        ถ.  กิจอะไร  ไดชื่อวาอกรณียกิจ ? 
        ต.  เพงพยัญชนะ  กจิอันไมดีไมงามแกสมณะ  ที่ภิกษุไมควรทํา 
ชื่อวาอกรณียกิจท้ังน้ัน   แตในอนุศาสนกลาวโดยเฉพาะท่ีเปนสําคัญ ๔ 
อยางคือ  เสพเมถุน ๑  อทินนาทานเปนสวนแหงขโมย  อันถึงท่ีสุด 
เพราะมูลคาบาทหน่ึง ๑  ฆาสัตว อันถึงท่ีสุดเพราะชีวิตมนุษย ๑  อวด 
อุตริมนุสสธรรม ๑. 
                                                                  ๒๔๕๘ 
        ถ.  กิจทีไ่มควรทําของภิกษุมี ๔ อยางเทาน้ันหรือ ?  จึงมีมาใน 
อนุศาสนเพียงเทาน้ัน. 
        ต.  กิจไมควรทําของภิกษุมีมากกวา ๔ อยาง   ในอนุศาสนกลาว 
ไวเพียง ๔ อยางนั้น  เฉพาะท่ีสําคัญ  ลวงเขาแลวตองปาราชิก  หรือ 
เปนทางอาจตองปาราชิก. 
                                                                   ๒๔๕๗ 
        ถ.  กิจไมควรทํามีมากไมใชหรือ ?  เหตุไฉนจึงยกข้ึนกลาวใน 
อนุศาสนเพียง ๔ อยาง ? 
        ต.  มีมากจริงอยู  แตไมจําเปนที่จะตองยกข้ึนกลาวในอนุศาสน  
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ทั้งหมด  เพียงแตขอสําคัญก็พอแลว  เพราะจะยกข้ึนกลาวมาก  ก็จะ  
ทําใหอุปชฌายตองเสียเวลาบอกมากไป  เวลาก็จะไมพอ  เปนหนาที่ 
ของศิษยควรจะศึกษาภายหลัง   จึงยกขึ้นกลาวในอนุศาสนแตเพียง ๔ 
อยางเทาน้ัน  พระองคทรงเห็นวากิจไมควรทํา ๔ อยางนี้  กินความ 
กวางตลอดถึงขอหามของพระองคทุก ๆ สิกขาบท  พอแกความจําเปน 
แลว.๑ 

                                                               ๒๔๕๗ 
        ถ.  อกรณียกิจ ๔  กบัปาราชิก ๔  มีขอความท่ีจะพึงเขาใจตาง 
กันหรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  คือ  โดยที่หมายความกวางและแคบตางกัน 
ในบางขอ  เชนในขอลักทรัพย  ซึ่งในอกรณียกิจไมพูดวาลักมีกําหนด 
เทาไร  สวนในปาราชิก ๔  มกีําหนดกะจํานวนราคาของที่ลักไปไวแน 
นอนวาตองไดราคา ๕ มาสกข้ึนไป.  ขอวาฆาสัตว ในอกรณียกจิไมนิยม 
จํากัดวาสัตวจําพวกไหน  หนักเบาอยางไร  ในปาราชิก ๔  นิยมจํากัด 
บงไวแนนอนวาตองฆามนุษย  จึงเปนปาราชิก.  อีก ๒ ขอก็นัยเดียวกัน. 
                                                                ๒๔๕๗ 
        ถ.  ฆาสัตวเปนอาบัติอะไรบาง  ทานจึงกลาวไวในอกรณียกิจวา 
บรรพชิตไมควรทํา ?  จงอธิบาย. 
        ต.  เปนอาบัติปาราชิกเพราะฆาสัตวมนุษย,  เปนอาบัติถุลลัจจัย 
 
๑.  อีกประการหนึ่งก็คือ  อกรณียกิจ ๔ นี้  เม่ือภิกษุลวงแลว  มีโทษถึงขาดจากความเปนภิกษ ุ
เปนท่ีสุด  จึงใหรีบบอกไวกอน.  ศรี ฯ  
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เพราะฆาสัตวอมนุษย  ตางโดยเปนยักษเปนเปรต  และสัตวดิรจัฉาน  
ที่มีฤทธิ์แปลงกายเปนมนุษยได,  เปนอาบัติปาจิตตีย  เพราะฆาสัตว 
ดิรัจฉานทั่วไป.  อธิบาย  คําวาสัตว  แปลวา  ผูของอยูในอารมณ 
เปนคํากลาง ๆ ไมนิยมวาเปนสัตวชนิดไหน  เพราะฉะนั้น  ทานจึงได 
กลาวไวโดยยอวา  ฆาสัตวเปนอกรณียกิจท่ีบรรพชิตไมควรทํา. 
                                                                 ๒๔๗๔ 
                                        วินัย 
        ถ.  คําวา  วินัยบัญญติั  ไดแกอะไร ? 
        ต.  ไดแกขอท่ีพระพุทธเจาทรงหาม  และขอท่ีพระพุททธเจาทรง 
อนุญาต. 
                                                                   ๒๔๖๑ 
        ถ.  วินัยมีกี่อยาง ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี๒ อยาง  คือ  อาทิพรหมจริยกาสิกขา  และอภิสมาจาริกา- 
สิกขา.  อีกนยัหน่ึง  ทรงหามไมใหทําอยางหน่ึง  ทรงอนุญาตใหทํา 
อยางหน่ึง.  อีกนัยหน่ึง  อาคาริยวินัย  อนาคาริยวินัย.  (นักเรียนตอบ 
อยางนัยไหนจงใหอภัย  ใชได). 
                                                                  ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  พระวินัยตางจากธรรมอยางไร ? 
        ต.  พระวินัยตางจากธรรม  โดยทีท่รงตั้งไวเปนพุทธอาณา  เปน 
สิกขาบท  หรือ  อภิสมาจาร  เพ่ือเปนทางนําความประพฤติใหเปน  
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ระเบียบสม่ําเสมอกัน  อันเปนเครื่องบริหารคณะใหเปนไปโดยสวัสดี  
สวนธรรมไมไดทรงตั้งไวเชนนั้น  ทรงแสดงความปฏิบัติ  เพ่ือเปนทาง 
นําความประพฤติและอัธยาศัยใหประณีตข้ึน  ธรรมน้ันยอมลงโทษ  และ 
ใหคุณแกผูประพฤติ  คือผิดหรือชอบตามสมควรแกเหตุ. 
                                                              ๒๔๖๖ 
        ถ.  เม่ือพูดถึงเรื่องวินัยแลว  ทานจะทราบหรือไมวา  จะมีอยู 
เฉพาะในพระพุทธศาสนาหรือแมในศาสนาอื่นก็มี ?  รูไดอยางไร ? 
        ต.  มิใชวาจะมีอยูเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทาน้ัน.  รูไดอยางนี้ 
คือ  วินัยโดยตรงไดแกระเบียบหรือกฎขอบังคับ   สําหรับเปนเครื่อง 
บริหารหมูคณะใหมีระเบียบไดระดับกัน  ถาหมูไหนไมมีระเบียบ  หมูนั้น 
ก็มีแตจะแกงแยงกัน  ต้ังตนแตการทํากิจตาง ๆ ก็มักไมมีความพรอม 
เพรียงกัน  ยิง่กวานั้นผูมีกําลังมากก็ขมเหงผูมีกําลังนอยเปนตน ทุก ๆ หมู 
ยอมมีความตองการระเบียบดวยกันทั้งส้ิน  แมในศาสนาอ่ืน ๆ นอกจาก 
พุทธศาสนา  เขาก็มีระเบียบหรือกฎขอบังคับ  เพ่ือใหหมูของเขาได 
ระเบียบเหมือนกัน  เชนนี้จึงเห็นวาวินัยแมในศาสนาอื่น ๆ กม็ีได  แต 
การบัญญัติยอมบัญญัติข้ึนตาง ๆ กันไป   ตามแตหัวหนาหมูจัดต้ังข้ึน 
เทาน้ัน. 
                                                                   ส. ป. 
        ถ.  ในฝายอาณาจักร  ผุประพฤติลวงกฎหมายอาญาของบาน 
เมือง  ยอมถูกจับตัวไปลงโทษตามโทษานุโทษ  สวนในทางพุทธจักร 
ภิกษุผูประพฤติลวงละเมิดพระวินัย  มีวิธีลงโทษกันอยางไร ?  
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        ต.  มีวิธลีงโทษอยู ๓ สถาน  คืออยางหนัก  ยังผูตองใหขาดจาก  
ความเปนภิกษุ ๑.  อยางกลาง  ยังผูตองใหอยูกรรม  คือประพฤติวัตร 
อยางหน่ึงเพ่ือทรมานตน ๑.  อยางเบา  ยังผูตองหาใหประจานตนตอหนา 
สงฆหรือคณะภิกษุดวยกัน ๑.   ในเบื้องตนเปนหนาท่ีของเจาตัวผู 
ตองอาบัตินั้น ๆ จะตองปรับโทษตัวเอง  แตถาเธอปดบังเสียไมแสดง 
โทษตัวเองตามวิธี  ยอมเปนหนาที่ของภิกษุดวยกันผูรูผูเห็นหรือรังเกียจ 
สงสัยจะพึงวากลาวตักเตือน  ถาเธอไมเชื่อฟง  ไมยอมแสดงคืนซึ่งโทษ 
นั้น ๆ  ถาเปนความเสียหายอยางแรงอันเนื่องถึงหมูคณะ  เปนหนาที่ 
ของสงฆจะพึงลงโทษแกเธอ  ตามท่ีจะพิจารณาไดความจริงเพียงไร. 
                                                                  ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  ในวินัยมีทั้งพระอนุญาตมีทั้งพระบัญญัติ  ภิกษุปฏิบัติตามฝาย 
ไหนจึงสมควร ? 
        ต.  ภิกษุตองปฏิบัติตามท้ัง ๒ ฝาย  คือเวนจากขอท่ีทรงบัญญัติ 
หาม  ทําตามขอท่ีทรงอนุญาต  จึงจะสมควร. 
                                                                     ๒๔๕๙ 
        ถ.  ในพระวินัยมีทั้งขอหามท้ังขออนุญาตไมใชหรือ   การปรับ 
อาบัติในขอหามดูสมควร  สวนการปรับอาบัติในขออนุญาต  เห็นสมควร 
อยางไร ? 
        ต.  ใช  การปรับอาบัติในขออนุญาตนั้นเห็นสมควร  เพราะขอ 
อนุญาตมีเขตจํากัด  หาเปนขออนุญาตโดยสวนเดียวไม  ถาภิกษุทําเกิน  
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เขตน้ันไป  ยอมเปนความผิดและเสียหายไดเหมือนกัน.  
                                                            ๒๔๗๗ 
        ถ.  เปนบรรพชิตตองปฏิบัติพระวินัยใหสมแกภาวะของตน ๆ ก ็
พระวินัยนั้นคืออะไร ?   และมีการลงโทษตางจากกฎหมายบานเมือง 
อยางไร ? 
        ต.  พระวินัยนั้น  คือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร.  มีการ 
ลงโทษตางจากกฎหมายบานเมือง  คือ  กฎหมายบานเมือง  บุคคลเปนผู 
ลงโทษแกผูประพฤติผิดอีกชั้นหน่ึง  บางครั้งประพฤติลวงแลว  แตหา 
หลักฐานอะไรมิได  ไมถกูลงโทษก็มี  บางครั้งไมไดประพฤติลวงกฎ- 
หมาย  แตเขาระหวางแกตัวไมได  ถูกลงโทษก็มี.   สวนพระวินัยลงโทษ 
เฉพาะผูประพฤติลวงละเมิดเทานั้น  เมื่อประพฤติลวงละเมิดแลว  ใคร 
รูเห็นก็ตาม  ไมรูไมเห็นก็ตาม  ก็เปนอันมีโทษตามพระพุทธบัญญัติ 
กลาวคือเปนอาบัติ. 
                                                               ๒๔๗๓ 
        ถ.  จงอธิบายประโยชนแหงการบัญญัติพระวินัย ? 
        ต.  อธบิายวา  ประโยชนแหงการบัญญัติพระวินัยนั้น  เพ่ือให 
เปนบรรทัดดัดกายวาจาใหเรียบรอยดีงาม   เพราะผูที่มาบวชในพระ- 
พุทธศาสนา  เปนผูตางชาติตางสกุลตางนิสัยใจคอกัน  เมื่อไมมีพระวินัย 
ไวเปนขอขีดข้ันความประพฤติแลว  ไหนเลยความประพฤติจะลงคลอง 
อันหน่ึงอันเดียวกันได  เมื่อในหมูหน่ึงตางมีความประพฤติผิดแปลกกัน 
แลว  ผลคือความเสียหายอ่ืนไมตองกลาวถึง  พระวินัยยอมเปนเครื่อง  
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ปองกันหมูผูตางชาติตางสกุลตางนิสัยใจคอกัน  ใหมีความประพฤติทาง  
กายวาจาลงระเบียบเรียบรอยดีงาม  และใหมีสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียว 
กันดังเสนดายอันยึดดอกไมตาง ๆ พันธุไวใหรวมอยูในความเปนระเบียบ 
ดีงาม  ไมกระจัดกระจายฉะนั้น. 
                                                          ๒๔๕๗-๕๘ 
        ถ.  พระศาสดาทรงเห็นอํานาจประโยชนอยางไร   จึงทรงบัญญัติ 
พระวินัย ? 
        ต.  ทรงเห็นอํานาจประโยชนอยางนี้ :- 
        พระวินยัเปนเครื่องรักษาภิกษุสงฆใหต้ังอยูเปนอันดี  ประดุจดาย 
รอยดอกไมอันควบคุมดอกไมไวไมใหกระจัดกระจายฉะนั้น  เปนเครื่อง 
ปองกันความประพฤติเสียหาย  ชักจูงใหประพฤติดีงาม  นําใหมีศรัทธา 
เลื่อมใส  คนที่รวมกันอยูเปนหมวดหมู  ยอมมีอัธยาศัยตางกัน  มีกําลัง 
ไมเทากัน  ผูมีอัธยาศัยหยาบและมีกําลังมาก  ก็จะขมเหงคนที่มีกําลัง 
นอย  เหตุนั้น  พระเจาแผนดินจึงทรงต้ังกฎหมายข้ึน  หามปรามไมให 
คนประพฤติในทางผิด  และวางโทษแกผูลวงละเมิดไวดวย  นอกจาก 
นี้ในหมูหน่ึง ๆ ก็ยังมีธรรมเนียมสําหรับประพฤติอีก  ในหมูภิกษุก็จํา 
ตองมีกฎหมายและขนบธรรมเนียมเปนเครื่องปกครอง  เพ่ือกันความ 
เสียหายและชักจูงความประพฤติใหดีงามซ่ึงเรียกวาพระวินัย   หากวา 
ในหมูภิกษุจะไมมีพระวินัยเปนเครื่องปกครองแลว  จักต้ังเปนหมวด 
หมูอยูไมได   ในที่สุดก็จักกระจัดกระจายดุจดอกไมที่วางกองอยูในที่แจง 
ไมมีดายรอยควบคุมไว   เม่ือตองลมพัดก็จะปลิวไปตามลมไมต้ังอยูได  
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ฉะน้ัน  พระวินัยยอมรักษาหมูภิกษุใหต้ังอยูไดเปนอันดีดังกลาวมาแลว  
อีกประการหนึ่ง  ผูที่บวชเปนภิกษุยอมมาจากสกุลตาง ๆ กัน  สูงบาง 
กลางบาง  ตํ่าบาง  มีพ้ืนเพตาง ๆ กัน  มีน้ําใจตางกัน   หากจะไมมี 
พระวินัยปกครองหรือไมประพฤติตามพระวินัย  จะเปนหมูภิกษุที่เลว 
ทราม  ไมเปนที่ต้ังแหงศรัทธาเลื่อมใส  ถาตางรูปประพฤติตามพระวินัย 
จะเปนหมูภิกษุที่ดี  นําใหเกิดศรัทธาเลื่อมใส  ประดุจดอกไมตางพันธุ 
ที่งามบางไมงามบาง   อันนายชางผูฉลาดจัดใหเขาระเบียบวางไวใน 
พาน  ยอมเปนของนาดูนาชมฉะนั้น.   พระบรมศาสดาทรงเห็นอํานาจ 
ประโยชนอยางนี้  จังทรงบัญญัติพระวินัยไว. 
                                                                           ๒๔๖๒ 
        ถ.  อะไรเรียกวาพระวินัยบัญญัติ  ถาภิกษุต้ังใจปฏิบัติตามดวยกัน 
ทุก ๆ รูปแลว  จะเปนความดีแกตนและผูอ่ืนอยางไร ? 
        ต.  ขอกฎและขนบธรรมเนียม  ซึง่พระพุทธเจาทรงแตงต้ังไวเพ่ือ 
ปองกันความเสียหาย   และชักจูงใหประพฤติดีงามสําหรับภิกษุบริษัท 
เรียกวาพระวินัยบัญญัติ  เปนความดีแกตนอยางนี้:  คืออยูในหมูเปนสุข 
ไมตองมีวิปฏิสาร  เพราะความประพฤติใจคอแจมใส  เปนปจจัยแหง 
การบําเพ็ญสมาธิไดสะดวก  ตายก็ไมตองไปสูทุคติ  นี้เปนประโยชน 
สวนตนโดยสังเขป.  ประโยชนแกผูอ่ืนนั้น  คือไมทําใหหมูไดรับความ 
เดือดรอน  ทาํผูไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส  ใหผูที่เลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิ่ง 
ข้ึน  ทําพระศาสนาใหงดงามเจริญทวีข้ึน  ไมเปนที่หม่ินแคลนของ 
ศาสนาอื่น  เปนเนื้อนาบุญใหเกิดผลงามของโลก  นี้เปนปรัตถ-  
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ประโยชนโดยสังเขป.  
                                                            ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  อะไรเรียกวาพระวินัย ?  ภิกษุลวงละเมิดพระวินัยไดรับโทษ 
อยางไรบาง ? 
        ต.  พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารทั้ง ๒ นี้  รวมเรียกวาพระ 
วินัย  ภิกษุลวงละเมิดพระวินัยไดรับโทษ ๓ สถาน  คือ  สถาน ๑ ขาด 
จากความเปนภิกษุ  สถาน ๑ ตองอยูกรรม  สถาน ๑ ตองประจานตัว 
ตอหนาภิกษุดวยกัน. 
                                                           ๑๕/๗/๗๐ 
        ถ.  อะไรเรียกวาพระวินัย ?  พระวินัยนั้นใหสําเร็จประโยชน 
อยางไร ? 
        ต.  พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร  รวมเรียกวาพระวินัย ๆ นั้น 
ใหสําเร็จประโยชนในอันรักษาสังฆมณฑลใหต้ังอยูเปนอันดี  ปราบพวก 
อลัชชใีหพายแพ  ใหภิกษุผูมีแกใจปฏิบัติตามพระวินัยไดรับอานิสงส 
กลาวคือนําใหเปนผูมีมรรยาทเรียบรอย  มีนิสัยด ี ไมมีมานะทิฏฐิ  เพราะ 
เหตุถือชาติสกุลสูงตํ่า  บําบัดความรอนใจซึ่งเรียกวาวิปฏิสาร  มีความ 
ปราโมทยเบิกบานใจ  ในเพราะเห็นความประพฤติดีงามของตน  จัด 
เปนหมูภิกษุที่ดี  ควรเปนที่ต้ังแหงความศรัทธาและความเลื่อมใส  ดุจดอกไม 
ตางพันธุ  อันชางจัดสรรใหเขาระเบียบดวยฝมือประณีต  ยอมชวนให 
เปนของนาดูฉะน้ัน. 
                                                                 ๒๘/๘/๗๐ 
        ถ.  ภิกษุไดศึกษาพระวินัยมีความรูดีแลว  ถาต้ังใจปฏิบัติใน  
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พระวินัยนั้นจะมีประโยชนแกตนและผูอ่ืนอยางไร ?  
        ต.  เม่ือภิกษุมีสติ  ประพฤติถูกทางแลว  มีประโยชนแกตนคือ 
ทําใหเปนผูมีมรรยาทดีงาม  มีใจแชมชื่น  แมจะเขาในพวกภิกษุที่มี 
ความประพฤติเรียบรอย  ก็องอาจไมสะทกสะทาน  ทั้งไมถูกจับกุมลง 
โทษหรือถูกติเตียน  มีแตจะไดรับความสรรเสริญ  ทั้งเปนปจจัยให 
บําเพ็ญคุณธรรมใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป  ดังนี้เปนตน.   สวนที่มีแกผูอ่ืนก็คือ 
ไมทําใหหมูคณะไดรับความรําคาญเดือดรอน  ทัง้เปนเครื่องจูงใจ  ผูที่ 
ไมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาใหเลื่อมใส  ผูที่เลื่อมใสแลวใหเลื่อมใส 
ยิ่งข้ึน  ทั้งเปนเนื้อนาบุญเกิดผลงามของโลก  ดังน้ีเปนตน. 
                                                                  ๓๐/๘/๗๑ 
        ถ.  พระวินัยเม่ือต้ังใจสังวรดีแลว  ยอมใหผลซ่ึงจะพึงรูสึกดวย 
น้ําใจแกผูปฏิบัติไดอยางไร ? 
        ต.  มีมาก  แตเมื่อจะยกถึงผลท่ีเปนหลักแลว  คืออยูในหมูภิกษุ 
ลัชชีเปนสุขสบาย  ไมตองเปนที่รังเกียจของเพ่ือนกัน.  ประการหนึ่ง 
ทําใหใจคออุนสบายไมมีวิปฏิสาร  เพราะเหตุแหงความประพฤติของตน. 
                                                                  ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  พระวินัยมีอะไรเปนอานิสงส  ควรปฏิบัติอยางไร  จึงจะได 
อานิสงสนั้น ? 
        ต.  มีความไมตองเดือดรอนใจ  ซึ่งเรียกวาวิปฏิสารเปนอานิสงส. 
ควรปฏิบัติดี  ตามทางมัชฌิมาปฏิปทา  คือไมใหตึงเครงจนเกินไป  และ 
ไมใหหยอนจนเกินควร  จึงจะไดอานิสงส.  
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        ถ.  พระบัญญัติทั้งส้ินเมื่อรวมเขากลาวแลวมีกี่อยาง ?   อะไร  
บาง ? 
        ต.  พระบัญญัติทั้งส้ิน  เมื่อรวมเขากลาวมี ๒ อยาง  คือ  พระ 
บัญญัติที่ต้ังไวเดิมหรือต้ังไวเปนคราวแรก  เรียกวามูลบัญญัติ.   พระ 
บัญญัติที่ทรงต้ังเพิ่มเติมหรือแกไขในขอท่ีต้ังไวเดิม  เรียกวาอนุบัญญัติ. 
                                                                   ส. ป. 
        ถ.  พระบัญญัติทั้งส้ิน  เมื่อพระพุทธองคไดตรัสเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาแลว  ก็ทรงต้ังไวทีเดียวหรือ ๆ ทรงต้ังข้ึนเมื่อไร ? 
        ต.  จะไดทรงตั้งไวแตแรกหามิได   เมื่อพระองคไดตรัสรูเปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว   มีหมูพระสาวกมากข้ึน  เนื่องดวย 
การบริหารหมูคณะ  เมื่อมีผูใดประพฤติผิดแลว  จึงทรงบัญญัติภาย 
หลัง  เมื่อยังไมมีใครทําผิดก็ยังไมทรงบัญญัติ.  เมื่อทรงบัญญัติไว 
ครั้งหนึ่งแลว  มีผูประพฤติผิดไมถึงกับมีโทษทรงบัญญัติไว  แตเปน 
เหตุใหเสียหายได  จึงทรงบัญญัติเพ่ิมเติมลงอีก,  รวมความวา  เมื่อ 
มีผูประพฤติผิดแลวจึงทรงบัญญัติข้ึน. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  พระพุทธเจาเปนผูมีพระญาณเห็นกาลไกลมิใชหรือ  ถาเชน 
นั้นทําไมจึงไมทรงบัญญติัลวงหนาไวกอนเลา  จะไดปองกันความชั่ว 
ความเสียหายไมใหเกิดข้ึน  ขอนี้เปนอยางไร ?  ขอความเห็น. 
        ต.  เปนผูมีพระญาณเห็นกาลไกลจริง  แตที่ไมทรงบัญญัติไว  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย วินยับัญญัติ - หนาท่ี 17 

ลวงหนาก็เพราะพระองคทรงเห็นวา  ยังไมสมควรทําเชนนั้น  ถาทําลง  
ไปกอน  ผูอ่ืนจะเห็นวาเปนขอหยุมหยิมเกินไปบาง  จักเปนเหตุหวาด 
เสียวของผูแรกเขามาบรรพชาอุปสมบทบาง  ทั้งยังไมมีตัวอยางที่จะยก 
ข้ึนอางไดวาใครเปนผูทําผิด  เมื่อไมมีตัวอยางที่จะยกใหดูแลว  ผลของ 
การบัญญัติกจ็ะไมศักดิ์สิทธิ์  พึงเห็นตัวอยางดังกฎหมายบานเมืองก็ตอง 
อาศัยผูทํากอนแลวจึงตราพระราชบัญญัติ  ไมไดบญัญัติไวลวงหนา 
เหมือนกัน. 
                                                                      ส. ป. 
        ถ.  พระบัญญัติที่ทรงบัญญัติตามเหตุที่เกิดข้ึนน้ัน ๆ ทานเรียกวา 
อยางไร ? 
        ต.  ทานเรียกวานิทานบาง  ปกรณบาง. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  มลูบัญญัติกับอนุบัญญัติทั้ง ๒ นี้  เมื่อรวมกันเขาแลวจะเรียก 
วากระไร ? 
        ต.  เม่ือรวมกันเขาแลว  เรียกวาสิกขาบท. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  ในสิกขาบทหน่ึง  มีเฉพาะมูลบัญญัติหรอือนุบัญญัติ  หรือ 
มีทั้ง ๒ อยาง.  ขอนี้เปนเพราะเหตุไร ? 
        ต.  บางสิกขาบทมีเฉพาะมูลบัญญัติ  บางสิกขามีทั้งมูลบัญญัติ 
และอนุบัญญัติ  บางสิกขาบทมีหลายอนุบัญญัติ  ขอน้ีเปนเพราะเหตุที่ 
ทรงบัญญัติไวนั้นยังไมเหมาะ  ถายังหละหลวมก็ทรงบัญญัติเพ่ิมใหตึง  
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ที่ตึงเกินไปก็ลดหยอนผอนลงมาหาความพอเหมาะพอดี  ถาสิกขาบทไหน  
พอเหมาะพอดีอยูแลว  กไ็มตองมีอนุบัญญัติ. 
                                                                  ส. ป. 
        ถ.  เม่ือมีเหตุข้ึน  คือมีผูประพฤติผิดแลว  พระองคก็ทรงบัญญัติ 
ตามลําพังของพระองคหรือ ๆ ทรงทําอยางไร ? 
        ต.  มิใชวาเมื่อมีผูทําผิดแลว  พระองคจะทรงบัญญัติเอาตามลําพัง 
ของพระองค  พระองคทรงใหประชุมสงฆ  เรียกผูทําผิดมาไตสวนแลว 
ชี้โทษแหงการทําผิด  ชี้คุณแหงการสํารวมระวังแลวทรงบัญญติัหามมิให 
ทําตอไป. 
                                                                    ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุผูทําผิดคราวแรก  ซึ่งเปนเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท 
ทานเรียกวากระไร ?  และถูกลงโทษอยางไร ? 
        ต.  ภิกษุผูทําผิดคราวแรก  ซึ่งเปนเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท 
ทานเรียกวาภิกษุอาทิกัมมิกะ  แปลวาผูมีกรรมเปนเบื้องตน.  ไมตอง 
ถูกลงโทษในเพราะความเปนอาทิกัมมิมะน้ัน  เพราะทําผิด  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหทรงบัญญติัสิกขาบทคราวแรก. 
                                                                      ส. ป.  
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                                           อาบัติ  
        ถ.  อะไรชื่อวาอาบัติ ? 
        ต.  โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติ 
หาม  ชื่อวาอาบัติ. 
                                                              ๒๔๕๖-๕๗ 
        ถ.  อะไรเรียกวาอาบัติ  และอาบัตินั้นมีโทษเปนอยางไรบาง ? 
        ต.  กริิยาที่ลวงละเมิดพระบัญญติัและมีโทษเหนือตนอยู  หรือ 
โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอท่ีพระพุทธเจาทรงหามและไมทําตาม 
ขอท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต  ชื่อวาอาบัติ.  อาบัตินั้นมีโทษเปน ๓ 
สถาน  คืออยางหนัก  ยังผูตองใหขาดจากความเปนภิกษุ  นี้ไดแก 
อาบัติปาราชิก ๑  อยางกลาง  ยังผูตองใหอยูกรรม  คือ  ประพฤติวัตร 
อยางหน่ึงเพ่ือทรมานตน  นี้ไดแกอาบัติสังฆาทิเสส ๑  อยางเบา  ยัง 
ผูตองใหประจานตนตอหนาภิกษุดวยกัน   เมื่อทําดังน้ีจึงจะพนโทษนั้น 
นี้ไดแกอาบัติถุลลัจจัยเปนตน ๑. 
                                                                 ๒๔๖๒ 
        ถ.  อะไรเรียกวาอาบัติ  จงสงเคราะหอาบัติทั้งหมดใหลงใน ๒ 
ประการ ? 
        ต.  โทษที่เกิดเพราะความละเมิด  ในขอท่ีพระพุทธเจาทรงหาม 
เรียกวาอาบัติ  สงเคราะหเขาในสเตกิจฉา  ไมถึงขาดจากความเปนภิกษุ ๑ 
สงเคราะหเขาในอเตกิจฉา  ขาดจากความเปนภิกษุ ๑  รวมเปน ๒ ประการ. 
                                                                 ๒๔๕๗-๖๒  
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        ถ.  อะไรเรียกวาอาบัติ ?  มีกี่ชื่อ ?  จงจัดใหเปน ๒ พวก  จัด  
ไดอยางไร ? 
        ต.  โทษที่เกิดเพราะความละเมิด  ในขอท่ีพระพุทธเจาทรงหาม 
เรียกวาอาบัติ.  อาบัตินั้นวาโดยชื่อมี ๗ อยาง คือ ปาราชิก ๑  สังฆา- 
ทิเสส ๑  ถลุลัจจัย ๑  ปาจิตตีย ๑  ปาฏิเทสนียะ ๑  ทุกกฏ ๑  ทพุภาสิต ๑. 
อาบัติเหลาน้ีจัดไดเปน ๒ พวก คือ อเตกิจฉา  เยียวยาไมได ๑  สเตกิจฉา 
ยังพอเยียวยาได ๑  ปาราชกิเปนอเตกิจฉา  นอกน้ันเปนสเตกิจฉา. 
                                                                     ๒๒/๗/๖๙ 
        ถ.  อาบัติ ๗ ชื่อน้ัน  โดยโทษยนอยางไร  จึงจัดลงเปน ๒ ? 
        ต.  ยนอยางนี้  อเตกิจฉาบัติ  อาบัติที่แกไมได ๑  สเตกิจฉาบัติ 
อาบัติที่แกได ๑. 
                                                                        ๒๔๖๐ 
        ถ.  คําวาตองอาบัตินั้น  หมายความวาอยางไร ? 
        ต.  หมายความวา  ฝาฝนหรือลวงละเมิดในขอที่พระพุทธเจา 
ทรงหาม. 
                                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  อาบัติ ๗ อยาง  อะไรบาง ?  มาในพระปาฏิโมกขทั้งน้ัน 
หรือ ?  จงแสดงคําท่ีวานั้น. 
        ต.  คือ  ปาราชิก  สังฆาทิเสส  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ 
ทุกกฎ  ทุพภาสิต.  ไมไดมาในพระปาฏิโมกขทั้งน้ัน.  อาบัติถุลลัจจัย 
ทุกกฎบางอยาง  และทุพภาสิต  ไมไดมาในพระปาฏิโมกข.  เพราะ  
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อาบัติเหลาน้ีไมไดยกข้ึนสูอุเทสแสดงทุกกึ่งเดือน.  
                                                           ๒๔๕๘ 
        ถ.  อาบัติในพระปาฏิโมกขครบทุกชื่อหรือขาดอะไรบาง ? 
        ต.  ไมครบทุกชื่อ  ขาดอาบัติถุลลัจจัย  ทุกกฎบางหมวด  นอก 
จากเสขิยวัตร  และทุพภาสิต. 
                                                          ๒๔๕๕-๕๖ 
        ถ.  อาบัติมาในพระปาฏิโมกขโดยตรงมีกี่อยาง ? 
        ต.  ม ี๕ อยาง  คือ  ปาราชิก ๑  สงัฆาทิเสส ๑  ปาจิตตีย ๑ 
ปาฏิเทสนียะ ๑  และทุกกฎบางขอ ๑. 
                                                             ๒๔๕๗ 
                                         วาดวยโทษ 
        ถ.  อาบัติมีโทษกี่สถาน ?  อะไรบาง ? 
        ต.  มโีทษ ๓ สถาน  คือ  ๑. อยางหนัก  ยังผูตองใหขาดจาก 
ความเปนภิกษุ  ๒. อยางกลาง  ยังผูตองใหอยูปริวาสกรรม  ๓. อยาง 
เบา  ยังผูตองใหแสดงแกภิกษุรูปใดรปูหน่ึง. 
                                                              ๒๔๕๗ 
        ถ.  อาบัติมีโทษกี่อยาง ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ถาเพงเอาความเสียหายมี ๒ อยาง  คือ  ปณณัตติวัชชะและ 
โลกวัชชะ  ถากําหนดโทษเปนชั้น ๆ มี ๓ สถาน  คือ  อุดมโทษหรือ 
มหันตโทษ  โทษอยางอุกฤกษ  สําหรบัลงโทษแกภิกษุผูลวงปาราชิกาบัติ  
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อันเปนโทษรายแรง  ขาดจากความเปนภิกษุ  ตองไลสาปเสียจากหมูสงฆ  
ตลอดชาติ.  มัธยมโทษ  โทษอยางกลาง  สําหรับลงโทษ  แกภิกษุผู 
ลวงอาบัติสังฆาทิเสส  ตองประพฤติทรมานตน  ซึง่เรียกวาอยูกรรม 
ใหถูกตองตามวินยานุญาตแลวจึงเปนอันพนโทษได.  ลหุโทษ  โทษ 
อยางเบา  สําหรับลงโทษแกภิกษุผูลวงอาบัติอีก ๕ กอง  นอกน้ันอัน 
เปนความผิดท่ีเพลาลงมา  ตองทําการลุกโทษบอกความผิดนั้นแกสงฆ 
หรือคณะหรือบุคคล  ซึ่งเรียกวาแสดงอาบัติ  จึงเปนอันพนโทษได. 
สรุปความวาปาราชิกาบัติเปนอเตกิจฉา  แกไขใหคืนดีไมได  อาบัติ 
นอกน้ันเปนสเตกิจฉา  พอแกใหบริสุทธิ์ได. 
                                                          ๒๔๕๖ 
        ถ.  โทษแหงอาบัติเปนโลกวัชชะก็มี  ปณณัตติวัชชะก็มี  ฉะน้ี 
ควรปฏิบัติอยางไร ?  จึงจักสมแกคําวาปฏิบัติเปนกลาง ๆ ชี้แจงมา. 
        ต.  ควรปฏิบัติอยางนี้  คือ  อาบติัที่เปนโลกวัชชะน้ันลวงเขาแลว 
ยังความเสียหายใหเกิดมาก  แมทําคืนแลว  ความเสียหายนั้นก็ยังเปน 
เหมือนแผลติดตัวอยู  ไมหายไดงาย  ควรประหยัดใหมาก  อยาลวง 
งาย ๆ  ฝายอาบัติที่เปนปณณัตติวัชชะน้ัน  เหลาใดที่ภิกษุยังถือเปน 
กวดขัน  ลวงอาบัติเหลาน้ันเขาแลว  มีความเสียหายไดเหมือนกัน 
เหลาใดไมถือเปนจริงจัง  เพราะกาลสมัยและประเทศทําใหเปนอาบัติ 
เหลาน้ัน  แมลวงเขาแลว  ก็ไมสูเปนอะไรนัก. 
                                                            ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  อาบัติ ๓ อยาง  เมื่อภิกษุตองเขาแลว  มีหนาที่ตางกัน  
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อยางไร ?  
        ต.  ตางกันอยางนี้  ปาราชิก  ภิกษุตองเขาแลว  ขาดจากความ 
เปนภิกษุ  สังฆาทิเสส  ภิกษุตองเขาแลว  ตองอยูปริวาสตามราตรี 
ที่ตัวไดกระทําปกปดไว  ตอมาอยูมานัด ๖ ราตรี  ในท่ีสุดขออัพภาน- 
กรรมตอสงฆ  มีภิกษุอยางนอย ๒๐ รูป  จึงบริสทุธิ์ได.  ถุลลจัจัย ๑ 
ปาจิตตีย ๑  ปาฏิเทสนียะ ๑  ทกุกฎ ๑  ทุพภาสิต ๑.  ๕ นี ้ ขอแสดง 
โทษตอสงฆหรือคณะบุคคลจึงพนโทษได. 
                                                         ๒๔๕๗ 
        ถ.  อาบัติกลาวโดยโทษหนักเบามีชื่ออยางไรบาง ?  อยางไหน 
ตองไดวัตถุเดียว ?  จงอธิบาย. 
        ต.  กลาวโดยโทษหนัก  คือปาราชิก  สังฆาทิเสส.  กลาวโดย 
โทษเบา  คือ  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏเิทสนียะ  ทุกกฎ  ทุพภาสิต 
ปาราชิกและทุพภาสิตตองไดวัตถุเดียว. 
                                                        ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  เปนบรรพชิตตองปฏิบัติพระวินัยใหสมแกภาวะของตน ๆ พระ 
วินัยนั้นคืออะไร ?  และการลงโทษตางจากกฎหมายบานเมืองอยางไร ? 
        ต.  พระวินัยนั้น  คือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร  ลงโทษ 
ตางจากกฎหมายบานเมือง   กฎหมายบานเมืองมีบุคคลเปนผูลงโทษ 
แกผูประพฤติผิดอีกชั้นหน่ึง  บางครั้งประพฤติลวงแลว  แตหาหลักฐาน 
อะไรไมได  ก็ไมตองถูกลงโทษก็มี  บางครั้งก็ไมไดประพฤติลวง 
กฎหมาย  แตเขาระหวางแกตัวไมได  ถูกลงโทษกม็ี  สวนพระวินัย  
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ลงโทษแตเฉพาะผูประพฤติลวงละเมิดเทานั้น  เมื่อประพฤติละเมิดแลว  
ใครรูเห็นก็ตาม  ไมรูเห็นก็ตาม  ก็เปนอันมีลงโทษตามพระพุทธบัญญัติ 
กลาวคือเปนอาบัติ. 
                                                   ๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  พระวินัยที่ทรงบัญญัติไวโดยตรงเปนขอหามหรือขออนุญาต ? 
        ต.  เปนทั้ง ๒ อยาง  คือเปนทั้งขอหามและขออนุญาต. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  หากวาพลั้งพลาด  ในฝายไหนเกิดโทษมาก ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ในฝายพระบัญญัติเกิดโทษมาก  เพราะพลั้งพลาดละเมิดใน 
ขอท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติหาม  ตองอาบัติตามวัตถุนั้น ๆ  สวนพระ 
อนุญาตแมจะพลั้งพลาดไมกระทําตาม  บางอยางก็ไมเปนอาบัติ  เปน 
แตเสียธรรมเนียมของภิกษุหรือไมไดรับประโยชนจากพระอนุญาตนั้น. 
                                                      ๒๔๕๙ 
        ถ.  อาบัติเมื่อกลาวโดยโทษ  นอกจากหนักเบาหรืออยางกลาง 
แลว  จะยอใหนอยลงคงไดเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  เม่ือยอใหนอยลงคงได ๒  คือ  ดลกวัชชะ ๑  ปณณัตติ- 
วัชชะ ๑  จะยอใหเปนสเตกิจฉา ๑  อเตกิจฉา ๑  ก็ได. 
                                                          ส. ป. 
        ถ.  โทษอยางไรเรียกโลกวัชชะ  อยางไรเรียกปณณัตติวัชชะ ? 
จงอธิบายพอใหไดความ. 
        ต.  ที่เปนโทษทางโลก  คือผูที่มิใชภิกษุทําเขาก็เปนความผิด  
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เชนโจรกรรม  นี้เรียกวาโลกวัชชะ.  ที่เปนโทษทางพระบัญญัติ  คือผู  
มิใชภิกษุทําเขาไมจัดวาเปนผิด  เชนบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  นี้เรียก 
ปณณัตติวัชชะ. 
                                                               ส. ป. 
                                       สมุฏฐาน 
        ถ.  อะไรเรียกวาสมุฏฐานแหงอาบัติ ?  มีเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ที่เกดิแหงอาบัติเรียกวาสมุฏฐานแหงอาบัติ.  โดยตรงมี ๔ 
คือลําพังกาย ๑  ลําพังวาจา ๑  กายกับจิต ๑  วาจากับจิต ๑  เมื่อวา 
ตามบาลีมี ๖  คือเติมกายวาจา  รวมกนัเปน ๑  กายวาจาจิต  รวมกัน 
เปน ๑. 
                                                               ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุเสพเมถุนดวยจิตคิดจะเสพ  จะจัดวาเกิดจากสมุฏฐาน 
ไหน ? 
        ต.  จัดวาเกิดจากสมุฏฐานคือจากกายกับจิต. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือเพงเอาเจตนาเปนที่ต้ังแลว  จะจดอาบัติไดเปนกี่พวก ? 
อะไรบาง ? 
        ต.  จัดไดเปน ๒ คือ  สจิตตกะ  ตองเพราะมีเจตนาคือจงใจลวง 
ละเมิดพวก ๑  อจิตตกะ  ตองเพราะไมมีเจตนา  คือไมจงใจลวงละเมิด 
พวก ๑. 
                                                                ส. ป.  
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        ถ.  อาบัติที่มาในพระปาฏิโมกขทั้งมวล  เราจะรูไดอยางไรวา  
สิกขาบทไหนเปนสจิตตกะ  สิกขาบทไหนเปนอจิตตกะ ? 
        ต.  รูไดโดยรูปความหรือโวหารในสิกขาบทน้ันเอง  ถาสิกขาบทใด 
มีรูปความหรือโวหารวา  " รู "  หรือ  " แกลง "  อยูดวย  พึงทราบวา 
สิกขาบทน้ันเปนสจิตตกะ  ถาสิกขาบทใดมีรูปความหรือโวหารไมมีคําบง 
วา  " รู "  หรอื  " แกลง "  อยูดวย  พึงทราบวาสิกขาบทนั้นเปนอจิตกะ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุทําผิดพระบัญญัติดวยไมมีเจตนาจะแกลงลวง  จะปรับ 
เปนอาบัติหรือไม ?  จงแสดงอุทาหรณ. 
        ต.  ถาประพฤติผิดพระบัญญัติในสิกขาบทท่ีเปนสจิตตกะ  ก็ไม 
ตองอาบัติ  เชนทําสัตวใหตายดวยไมมีเจตนา  เชนนี้ไมเปนอาบัติ,  แต 
ถาทําผิดในสิกขาบทท่ีเปนอจิตตกะ  แมไมมีเจตนาจะแกลงลวงก็ไมพน 
อาบัติ  เชนน้ําสุรา  ภิกษุสําคัญวานํ้าท่ีควรด่ืม  ดื่มเขาไปยอมตองอาบัติ. 
                                            อาการท่ีตองอาบัติ 
        ถ.  อาการท่ีภิกษุตองอาบัติมีกี่อยาง ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี๖ อยาง  คือ  ตองตองดวยไมละอาย ๑  ตองดวยไมรูวาสิ่งน้ี 
จะเปนอาบัติ ๑  ตองดวยสงสัยแลวขืนทําลง ๑  ตองดวยสําคัญวาควร 
ในของที่ไมควร ๑  ตองดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร ๑  ตองดวย 
ลืมสติ ๑. 
                                                          ๒๔๕๖  
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        ถ.  อาการตองอาบัติ ๖ อยางนั้น  ตองอยางไหนเปนเลวท่ีสุด  
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ตองดวยความไมละอายเปนเลวที่สุด  เพราะเปนผูดื้อดาน 
วายากสอนยาก  อาจตองอาบัติไดทุกอยาง. 
                                                     ๓๐/๘/๗๑-๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  การปรับอาบัติผูรูวาหามแลวขืนทํา  กับผูไมรูพระบัญญัติและ 
ทํา  เปนยุติธรรมเสมอกันหรือไม ?  จงอธิบาย. 
        ต.  เปนยุติธรรมเสมอกัน.  เพราะวาบัญญัติทั้งส้ินยอมไม 
ลําเอียงเขากับใคร  สุดแตใครลวงเขาเปนตองไดรับโทษตามขอท่ีลวง 
นั้น  เชนปาราชิกสิกขาบท  ซึ่งเปนขอหามอยางแรงปรับโทษถงึความ 
ขาดจากเปนภิกษุ  ผูรูวาหามแลวขืนทําก็ตองไดรับโทษถึงขาดจากความ 
เปนภิกษุ  แมผูไมรูวาหามแลวทําเขา  ก็ตองไดรับโทษเชนนั้นเหมือน 
กัน  ถึงจะอางวาตนไมรูพระบัญญัติ  กเ็ปนอันยกเวนไมได  เพราะ 
พระบัญญัติทานวางไวแลว  ขอน้ีแมฝายอาณาจักรทานก็ไมยอมยกโทษ 
แกผูผิด  ซึ่งจะอางวาไมรูกฎหมายน้ันไมไดเหมือนกัน  ดวยเหตุดังกลาว 
มาน้ี  จึงวาเปนยุติธรรมเสมอกัน. 
                                                          ๒๔๕๗ 
        ถ.  ไมรู  เหตุใดจึงเกณฑใหตองอาบัติ  นาจะไดรับความยกเวน 
ไมใชหรือ ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ไมนาจะไดรับความยกเวนเลย  เพราะวา  ถายกเวนโทษ 
แกผูทําผิดดวยไมรูแลว  การบัญญัติพระวินัยก็จะไมมีอะไรเปนเกณฑ  
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เพราะจะเปนชองใหภิกษุบางรูปยกขอที่ไมรูนี้ข้ึนแกตัวเสมอ ๆ  และ  
ความต้ังใจจะศึกษาใหเขาใจในพระวินัยก็จะเลวทรามลงทุกที  เพราะ 
จะถือเสียวาไมรูก็ไมตองอาบัติ  เพราะเหตุนี้จึงเห็นวาไมนาจะไดรับ 
ความยกเวนเลย. 
                                                       ๒๔๕๗ 
        ถ.  สมควรอยางไร  ที่ปรับอาบัติแกผูลวงบัญญัติโดยไมรู ? 
        ต.  วินัยบัญญัติ  เปนเครื่องรักษาหมูภิกษุใหมีความประพฤติ 
เสมอกัน  ลวงบัญญัติโดยไมรู  จะไมปรับโทษ  ผูลวงก็อางวา 
ไมรูร่ําไป  ระเบียบของหมูก็จะกลายเปนไมมี  หมูก็ต้ังอยูไมได  ผูอยูเปน 
หมูตองมีขอบัญญัติและวัตรจริยาสําหรับหมู  แมเปนคนเขามาใหมก็ 
ตองรูและปฏิบัติตาม  จะอางวาไมรูไมไดเลย.  แตคนตางประเทศ 
เขามาอยูในประเทศท่ีมีพระราชบัญญัติอันตนเกี่ยวของ  ก็ตองประพฤติ 
ตามทุกประการ.  ที่ปรับอาบัติแกผูลวงอาบัติโดยไมรู  เปนความสมควร 
อยางนี้. 
                                                                ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุทําเชนไร  เรียกวาตองอาบัติดวยไมรูวาสิ่งน้ีเปนอาบัติ ? 
        ต.  เชน  ภิกษุไมรูพระบัญญัติ  ไมแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดย 
ชอบ  ต้ังตนเปนพอคาทําการซ้ือขายอยางคฤหัสถ  เขาใจวาเปนการ 
สะดวก  ดังนี้  เรียกวาตองอาบัติดวยไมรูวาสิ่งน้ีเปนอาบัติ. 
                                                                 ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุต้ังใจปฏิบัติในพระวินัยวา  สิ่งใดท่ีรูสึกวาเปนอาบัติ  
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แลวไมทําส่ิงนั้น ๑  เมื่อรงัเกียจสงสัยแลว  จะไมขืนทําเปนอันขาด ๑  
เชนนี้เธอจะยังมีทางตองอาบัติอยางไหนบางหรือไม ? 
        ต.  ม ี คือตองดวยไมรูวาสิ่งน้ีเปนอาบัติ  ดองดวยสําคัญวาควร 
ในของที่ไมควร  ตองดวยลืมสติ. 
                                                          ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  ขอวาสงสัยแลวขืนทําลง  กับขอวา  สําคัญวาไมควรในของ 
ที่ควรน้ัน  เปนเหตุใหภิกษุตองอาบัติอะไรบาง ? 
        ต.  การสงสัยแลวขืนทํา  ถาการท่ีทําน้ันผิดพระบัญญัติ  กต็อง 
อาบัติตามวัตถุ  กลาวคืออาจเปนต้ังแตปาราชิกลงไปจนถึงทุพภาสิต 
ถาไมผิดพระบัญญัติ  ก็ตองอาบัติทุกกฎ  เพราะสงสัยแลวขืนทํา  สวน 
การสําคัญวาไมควรในของที่ควรน้ัน  เปนเหตุใหตองอาบัติทุกกฎตาม 
สัญญาอยางเดียว. 
                                                              ๑/๑๐/๗๙ 
        ถ.  จงยกตัวอยาง  ตองดวยสําคัญวาไมควรในของท่ีควร ? 
        ต.  ตัวอยาง  สําคัญวาไมควรในของที่ควรน้ัน  คือ  เชนยังเชาอยู 
สําคัญวาเท่ียงแลว  ฉันอาหารเปนอาบัติทุกกฎ  หรอือีกอยางหน่ึง 
เนื้อสุกรสําคัญวาเนื้อหมี  ซึ่งเปนเนื้อท่ีเขาไมคอยจะนิยมกินเปนอาหาร 
กัน  เมื่อฉันเขาไปคงเปนอาบัติเหมือนกัน. 
                                                                     ๒๔๕๗ 
        ถ.  อาบัติที่ภิกษุตองดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร  มีกี่ชื่อ ? 
อะไรบาง ?  
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        ต.  มชีือ่เดียว.  คือทุกกฏ.  
                                                             ๒๔๕๗ 
        ถ.  ลวงดวยไมละอายปรับโทษชอบแลว  ลวงดวยลืมสติปรับ 
โทษไมเปนการเกินไปหรือ ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ไมเปนการเกินไป  เพราะถาจะไมปรับโทษแกภิกษุผูลวง 
อาบัติดวยความพลั้งเผลอแลว  เปนเหตุใหเธอมีความประมาท  ไม 
มีสติ  ไมมีสงัวร  เสียมรรยาทผูดี  ไมเปนที่เลื่อมใส  ทั้งเปนเหตุให 
อลัชชีภิกษุแกตัวได  ไมนําพาในพระวินัย  ไมเปนความงาม  ไมเปน 
ความดีเลย  มีแตทางเสียโดยสวนเดียว  เพราะฉะน้ัน  จึงไมควรยก 
เวนแกภิกษุผูลวงดวยลืมสติ. 
                                                                ๒๔๕๖ 
        ถ.  ตองดวยลืมสตินั้นอยางไร ? 
        ต.  เปนตนวา  ภิกษุรับประเคนเภสัช ๕ ไวแลว  ไมทําวินัยกรรม 
ปลอยใหลวง ๗ วันไปกด็ี  หรือไดอติเรกจีวรใหมมาไมวิกัปหรือ 
อธิษฐานเสีย  ปลอยใหลวงกําหนด ๑๐ วันไปก็ดี  หรือจะนุงจะหมซึ่ง 
ผาใหมไมทันไดทําพินทุเสียกอนก็ดี  เหลาน้ีชื่อวาตองดวยลืมสติทั้งน้ัน. 
                                                            ๒๔๕๕-๒๔๕๖ 
        ถ.  ผูทีล่ืมสติควรไดรับความยกเวนไมใชหรือ  เหตุใดจึงปรับ 
ใหเปนอาบัติเลา ? 
        ต.  การที่พระพุทธเจาไมทรงยกเวนโทษแกภิกษุผูลืมสตินั้น  ก ็ 
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เพราะวาสิกขาบทบางขอ  ในเมื่อภิกษุประพฤติลวงเขา  แมจะมี  
เจตนาหรือไมก็ตาม  ก็เปนโทษอยูแลว  และประโยชนแหงการปรับ 
เชนนี้ก็ยังมีอีก  คือการลืมสตินี้  ยอมเกิดแกความไมเอาใจใสระวังรักษา 
เมื่อจะทําอะไรดวยความไมเอาใจใสแลว  ผลที่ไดยอมมีเสียมากกวาดี 
ถาพระองคทรงยกเวนโทษภิกษุผูลืมสติดวยประการทั้งปวง  ก็เทากับ 
พระองคทรงอุดหนุนใหภิกษุมีความเลินเลอ  ไมเอาใจใสระวังรักษา 
ในกิจอันเปนหนาที่ของตน  การปรบัโทษภิกษุผูลืมสติ  ยอมมีผลดัง 
กลาวมาน้ี  เพราะเหตุนี้  พระองคจึงไมทรงยกเวนโทษใหแกภิกษุผูลืม 
สติเลย. 
                                                    ๒๔๕๗-๒๔๕๘ 
        ถ.  อาบัติจําพวกอะไร  ตองลืมดวยสติก็มี ? 
        ต.  อาบัติจําพวกอจิตตกะ  โดยมากตองเพราะใหลวงกําหนดกาล 
ดวยความหลงลืม  แตอยางอ่ืนก็ม ี เชนลืมทําพินทุ  วิกัป. 
                                                           ๒๔๖๐ 
        ถ.  ในการท่ีภิกษุตองอาบัติ ๖ อยาง  ถาภิกษุมีความละอายอยู 
โดยปกติแลว  ยังจะตองอาบัติดวยอาการขอไหนบาง ?  ไฉนจึงวา 
อยางนั้น ? 
        ต.  ยังจะตองดวยอาการ ๓ อยาง  คือ  ดวยไมรูวาสิ่งน้ีจะเปน 
อาบัติบาง,  ดวยสําคัญวาควรในของท่ีไมควรบาง,  ดวยลืมสติบาง. 
เพราะภิกษุผูมีความละอายยอมไมมีเจตนาที่จะลวงสิกขาบทก็จริง  ถึง 
อยางนั้น  ก็ยังมีทางจะตองอาบัติในสวนที่เปนอจิตตกะไดอยู  เพราะ  
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ธรรมดาบุคคลตองมีความไมรู  ความหลงลืม  และความเขาใจผิด  
ในบางคราว. 
                                                               ๒๖/๘/๖๘ 
                                        สิกขา 
        ถ.  ไตรสิกขาคืออะไร ?  ถาลวงละเมิดในสิกขาเหลาน้ัน  ทาน 
ใหปรับอาบัติอยางไร ? 
        ต.  ไตรสิกขา  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา.  ถาลวงละเมิดสีลสิกขา 
ทานใหปรับอาบัติตามวัตถุ  อยางหนักปาราชิก  ถัดลงมาสังฆาทิเสส 
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฎ  ทุพภาสิต  โดยลําดับ  นอก 
นั้นไมมีปรับอาบัติ. 
                                                             ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  หลกัแหงการศึกษาของภิกษุมีกี่อยาง ?  อะไรบาง ?  ศึกษา 
ตามน้ันไดประโยชนอยางไร ? 
        ต.  ม ี๓ อยาง  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา.  ศึกษาในสมาธิ  ทํา 
ใหใจสงบไมฟุงซาน  อันปริยุฏฐานกิเลส  ไมอาจทําใหแปรปรวน, 
ศึกษาในปญญา    ทําใหรูเทาทันคติของสังขาร  ไมหลงงมงายในภาวะ 
ของตนและผูอ่ืน  อาจทําอนุสัยกิเลสให 
เบาบางและศูนยสิ้นได. 
                                                    ๒๒/๘/๖๙ - ๑๕/๗/๗๐ 
        ถ.  สิกขามีกี่อยาง ?  มีหนาที่ตางกันอยางไร ? 
        ต.  สิกขามี ๓ อยาง  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา.  มีหนาที่ตางกัน  
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อยางนี้  คือ  ศีล  สําหรับกําจัดกิเลสอยางหยาบ  อันใหลวงทางกาย  ทาง  
วาจา  เรียกวาวิติกกมะ,  สมาธิ  สําหรับกําจัดกิเลสอยางกลาง  ที่ให 
กลัดกลุมรุมใจ  เรียกวาปริยุฏฐาน,  ปญญา  สําหรบักําจัดกิเลสอยาง 
ละเอียดที่นอนเนื่องอยูในสันดาน  เรียกวาอนุสัย. 
                                                      ๒๔๕๗ 
        ถ.  จงแสดงกิจแหงสิกขา ๓ อยาง ? 
        ต.  ศลีมีอันปองกันวิติกกมโทษเปนกิจ,  สมาธิ  มีอันปราบปราม 
ปริยุฏฐานกิเลสเปนกิจ,  ปญญา  มีอันกําจัดอนุสัยกิเลสเปนกิจ. 
                                                      ๒๔๕๗ 
        ถ.  จงแสดงสิกขาของภิกษุ  อธิบายพอไดความ  เพ่ือเปนทาง 
ปฏิบัติ ? 
        ต.  สิกขาของภิกษุนั้นทานจัดเปน ๓ อยาง  คือ  ศีล ๑  สมาธิ ๑ 
ปญญา ๑  ความสังวรตามพระวินัย  ยังอาการกายวาจาใหเรียบรอยไม 
ลวงพระพุทธบัญญัติ  และบําเพ็ญวัตรจริยาที่ยังควรจะทําได  ยังตนให 
เปนคนสุภาพ  นี้จัดเปนศีล  การรูวิธทีําใจใหปลอดจากนิวรณตาง ๆ 
เรียกวาสมาธิ  ทําจิตใหอาจใหควรแกการงานในคราวท่ีตองการ  เรยีกวา 
ปญญา  แปลตามศัพทวา  ธรรมชาติรูเห็นชัด  หรือธรรมชาติเปนเหตุ 
ใหเห็นชัด  แตในพระพุทธศาสนามุงความบริสุทธิ์เปนผล  และความ 
บริสุทธิ์นั้นจะมีไดก็เพราะปญญากําหนดรูสังขารภายใน  กลาวคือ  กาย 
กับใจนี้  การมีปรีชาหยั่งรูธรรมดานิยมและเขาใจสภาวะทั้งหลาย  ตาม 
เปนไปอยางไร  เรียกวาความรอบรูในกองสังขาร. 
                                                                    ๒๔๕๘  
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        ถ.  เหตุใดสิกขาจึงจัดเปน ๓ เทาน้ัน ?  
        ต.  เพราะเหตุวา  กองกิเลสที่มีอยูในสันดานของสัตว  ทานจัด 
เปน ๓ อยางคือ  ๑. อยางหยาบ  ๒. อยางกลาง  ๓. อยางละเอียด  ที ่
นอนจมอยูในสันดานของสัตว  เพราะเหตุนั้นสิกขาซ่ึงมีหนาที่สําหรับ 
ปราบกิเลสของสัตว  จึงตองจัดเปน ๓ เชนเดียวกัน. 
                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  เหตุไฉนปญญาท่ีเปนสิกขา  จึงประสงคเอาความรอบรูใน 
กองสังขาร ? 
        ต.  เพราะความรอบรูในกองสังขาร  เปนหัวขอท่ีประสงคใน 
พระพุทธศาสนา.  ความรอบรูที่เรียกวาปญญาน้ี  เมื่อจะกลาวโดยท่ัว 
ไป  ไดแกกิรยิาที่รูจักเหตุผลตามสภาวะตามธรรมดาของธาตุวัตถ ุ
นั้น ๆ  แตความรูของโลกไมมีที่สิ้นสุด  ของเกาเส่ือมไป  มีของใหม 
มาแทน  มีของแปลกประหลาดใหเราดูอยูเสมอ  เพราะฉะนั้น  เมื่อกลาว 
โดยเฉพาะขอประสงคเอาความรอบรูในกองสังขาร  ทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณ 
มิได  จะรูตลอดทุกอยางหรือเฉพาะบางประการบางชนิดของสังขาร 
ก็ตาม  แตตองใหรูพรอมท้ังเหตุและผลจนเห็นสังขารวาเปนของไมแปลก 
ประหลาดอะไร  เห็นอยูไดนาน ๆ  วางใจเปนกลางไดไมยินดียินราย 
ในกองสังขารท้ังปวง  ถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียได  จึงจะเรียกวารอบรู 
เมื่อรอบรูตามสภาวะตามเปนจริงของสังขารแลว  ชื่อวาไดสําเร็จผลตาม 
พระพุทธประสงค. 
                                                            ๒๔๕๖  
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        ถ.  สิกขากับสิกขาบทตางกันหรือเหมือนกัน ?  จงอธิบาย.  
        ต.  ตางกัน.  สิกขาหมายความกวางกวาสิกขาบท.  สิกขาไดแก 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซึ่งเปนที่รวบรวมศาสโนวาทในพระพุทธศาสนา 
ทั้งหมด  แมพระบัญญัติซึ่งเปนที่รวบรวมสิกขาบทท้ังส้ินที่เรียกวาพระ- 
วินัย  กร็วมอยูในสิกขาที่เรียกสีลสิกขาน้ันเอง.   สวนสิกขาบทหมาย 
ความแคบ  คือหมายเอาเฉพาะขอหามอันหน่ึง ๆ  แหงอาบัตินั้น ๆ 
อันเปนขอปรับโทษแกภิกษุผูลวงละเมิดพระพุทธบัญญัติ  เปนเอกเทศ 
อันหน่ึง ๆ ของสีลสิกขา  เทากับมาตราหนึ่ง ๆ แหงพระราชบัญญัติ 
ซึ่งรวมเรียกวากฎหมายฉะนั้น. 
                                                               ๒๔๕๖ 
        ถ.  พระวินัยมีหนาท่ีปกครองกายกับวาจา ๒ อยาง  ไมมีทาง 
ลวงสิกขาบทแมดวยใจอยางเดียว  เหตุไฉนสิกขาจึงเกี่ยวถึงใจและ 
ความเห็นดวยเลา ? 
        ต.  จริงอยู  พระวินัยมีหนาที่ปกครองกายกับวาจา ๒ อยาง  ไม 
มีทางลวงสิกขาบทแมดวยใจอยางเดียว  แตสิกขาที่เกี่ยวถึงใจและความ 
เห็นดวยน้ัน  เพราะใจและความเห็นเปนประธานของกายกับวาจา  ถาวา 
ใจดีเพราะไดรับความอบรมและมีความเห็นถูก  ดวยหยั่งทราบธรรมดา 
นิยมแลว  กจ็ะชักจูงกับวาจาใหทําใหพูดแตในทางดี  เปนกายสุจริต 
วจีสุจริต.  ถาใจชั่ว  เพราะไมไดรับความอบรมและมีความเห็นผิด  ดวย 
ไมหยั่งทราบธรรมดานิยมแลว  ก็ชกัจูงกายกับวาจาใหทําใหพูดแตใน 
ทางที่ชั่ว  ลวนเปนสวนเสียหายเปนกายทุจริต  วจีทุจริต.  ดวยเหตุนี้  
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สิกขาจงมีเกี่ยวถึงใจและความเห็นดวย.  
                                                       ๒๔๕๙-๖๒ 
                                       สิกขาบท 
        ถ.  อะไรเรียกวาสิกขาบท ? 
        ต.  มลูบัญญัติ  คือขอท่ีทรงตั้งไวเดิม  และอนุบัญญัติ  คือขอท่ี 
ทรงเพ่ิมเติมทีหลัง  รวมทั้ง ๒ อยางนี้เขาดวยกัน  เรียกวาสิกขาบท. 
                                                           ๒๔๖๒ 
        ถ.  สิกขาบทตางจากสิกขาอยางไรบาง ?  จงอธิบายพอไดความ. 
        ต.  สิกขาบทตางจากสิกขาดังน้ี  สิกขาบทไดแกพระบัญญัติมาตรา 
หน่ึง ๆ  เหมอืนกฎหมายของบานเมืองที่ต้ังไวเปนมาตรา ๆ  คืเปน 
ขอ ๆ  เปนขอหามสําหรับบรรพชิตโดยตรง.  สวนสิกขาไดแกขอท่ี 
บรรพชิตพึงศึกษา  มี ๓ อยาง  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทเชนไร  เรียกวาอาทิพรหมจริยกาสิกขา ? 
        ต.  สิกขาบทท่ีทรงต้ังไวเปนพุทธอาณา  ซึ่งจัดเปนขอหามอัน 
เปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  เชนหามฆาสัตวเปนตน  เชนนี้เรียก 
วาอาทิพรหมจริยกาสิกขา. 
                                                                  ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทเชนไร  เรียกวาอภิสมาจาริกาสิกขา ? 
        ต.  สิกขาบทท่ีทรงต้ังข้ึนดวยความเปนขนบธรรมเนียม  เชน 
สอนใหนุงหมใหเรียบรอย  หามเลนอนาจารตาง ๆ เปนตน  เรียกวา  
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อภิสมาจาริกาสิกขา.  
                                                             ส. ป. 
        ถ.  อาทิพรหมจริยกาสิกขา  อภิสมาจาริกาสิกขา  ปรับอาบัติอยาง 
สูงและอยางตํ่าเพียงไหน ? 
        ต.  อาทิพรหมจริยกาสิกขา  ปรับอาบัติอยางสูงถึงปาราชิก  อยาง 
ตํ่าเพียงอาบัติทุพภาษิต.  อภิสมาจาริกาสิกขา  ปรับอาบัติอยางสูงเพียง 
ถุลลัจจัย  อยางตํ่าเพียงทุกกฏ. 
                                                              ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทกับอาบัติตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน  คือ  สิกขาบทหมายเอาขอท่ีต้ังไว  เปนขอท่ีไมให 
ภิกษุประพฤติลวง  สวนอาบัตินั้น  หมายเอาโทษท่ีเกิดเพราะความลวง 
ละเมิดตอสิกขาบทขอหามนั้นเอง  ดวยเหตุนี้จึงตางกัน. 
                                                              ๒๔๕๗ 
        ถ.  สิกขาบทท่ีมาในพระปาฏิโมกขมีเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  สิกขาบทท่ีมาในพระปาฏิโมกข  ในพระสูตรแสดงวามี ๑๕๐ 
คือ  ปาราชิก ๔  สังฆาทิเสส ๑๓  นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  ปาจิตตีย ๙๒ 
ปาฏิเทสนียะ ๔  อธิกรณสมถะ ๗  แตมีมาในพระปาฏิโมกขซึ่งใชสวด 
กันอยูในบัดนี้  ม ี๒๒๗  คือเติมอนิยต ๒  เสขิยะ ๗๕. 
                                                                 ส. ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร  ในพระสูตรทานจึงไมจัดอนิยตและเสขิยะเขา 
ไวในพระปาฏิโมกขดวย ?  
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ต. ที่ทานไมจัดอนิตยเขาไว  พิจารณาดูก็คงจะเห็นวา  เพราะ  
ถ. อนิยตมิใชปรับอาบัติโดยตรง  เปนเพียงลักษณะตัดสินอันหน่ึง  ซึ่ง 
สําหรับจะไดเปนคูมือของพระวินัยธรจะพึงยกข้ึนปรับแกภิกษุผูละเมิดตอ 
สิกขาบทบางเหลาเทาน้ัน.  สวนเสขิยะน้ันเปนอาบัติที่แนนนอนแลวก็จริง 
แตมีมาก  อาบัติทุกกฎทุก ๆ ชนิด  (เวนที่เปนบุรพประโยค)  ยอม 
นับวาเปนเสขิยะโดยอนุโลมสิ้น  เพราะเชนนั้น  เสขิยะทานจึงไมวาง 
จํานวนไวเหมือนสิกขาบทอื่น ๆ  บอกแตเพียงวาธรรมท่ีควรศึกษาทั้ง 
หลายเทาน้ัน. 
                                                                 ส. ป. 
        ถ.  คําที่เรียกวา  อุทเทสน้ัน  หมายความวากระไร ? 
        ต.  หมายความวา  พวกหรือหมวดตามชนิดแหงอาบัติ  เชน 
ปาราชิกพวกหนึ่ง  สังฆาทิเสสพวกหน่ึง  ก็ใหชื่อวาอุทเทสหน่ึง ๆ เปนตน. 
                                                                  ส. ป. 
        ถ.  ในพระปาฏิโมกขที่ใชสวดอยูทุก ๆ กึ่งเดือนน้ัน  รวมทั้งหมด 
มีกี่อุทเทส ?  อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี๙ อุทเทส  คือ  นิทานุทเทส ๑  ปาราชิกุทเทส ๑ 
สังฆาทิเสสุทเทส ๑  อนยิตุทเทส ๑  นิสสัคคิยุทเทศ ๑  ปาจิตต- 
ยุทเทส ๑  ปาฏิเทสนียุทเทส ๑  เสขิยทุเทส ๑  อธกิรณสมถุทเทส ๑. 
                                                                   ส. ป. 
        ถ.  บรรดาสิกขาบทท่ีมาในพระปาฏิโมกข  ทานเห็นประเภทไร 
ซึ่งแมต้ังใจสังวรก็ยังมีตองได  ประเภทไรแมต้ังใจลวงก็ไมสําเร็จ  จงยก  
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ตัวอยาง ?  
        ต.  ในภาคตนเห็นสิกขาบทจําพวกอจิตตกะ  เชนลืมวิกัปผาอติ- 
เรกจีวร  เผลอปราศจากไตรจีวร  ดังนี้เปนตน.  ในภาคหลังเห็นสิกขาบท 
ประเภทท่ีเกี่ยวกับภิกษุณี  เชนภิกษุไมไดรับสมมติสอนภิกษุณีเปนตน. 
                                                                ๓๐/๗/๖๗ 
                                            ปาราชิก 
        ถ.  ภิกษุทําอะไรบาง  ขาดจากความเปนภิกษุ ?  ภายหลังกลับ 
อุปสมบทอีกไดหรือไม ? 
        ต.  ๑. ภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเปนภิกษุ   ๒. ภิกษุถือเอา 
สิ่งของท่ีเจาของเขาไมให  ไดราคา ๕ มาสก  ขาดจากความเปนภิกษุ 
๓. ภิกษุแกลงฆามนุษยใหตาย  ขาดจากความเปนภิกษุ   ๔. ภิกษุอวด 
อุตตริมนุสสธรรมท่ีไมมใีนตน  ขาดจากความเปนภิกษุ.  ภายหลังกลับ 
มาอุปสมบทอีกหาไดไม. 
                                                                    ๒๔๖๒ 
        ถ.  ศลี ๕ สําหรบัคฤหัสถ  ยกขอท่ี ๕ เสีย  เหลือน้ันตรงกับ 
ปาราชิก ๔ ของภิกษุ  ถูกหรือไม  หรอืเห็นอยางไร ? 
        ต.  ตรงกันโดยเคาโครง  ผิดกันโดยอรรถแคบกวางวากัน  ใน 
องคที่ ๑  ที่ ๒  ที่ ๔  แหงเบญจศีล  ประสงคความกวาง  สวนใน 
ปาราชิกของภิกษุมีจํากัด  เชนฆาสัตวในปาราชิก  ประสงคเพียงฆามนุษย 
จําพวกเดียว  สวนในเบญจศีลประสงคสัตวมีชีวิตทั่วไป  ดังนี้เปนตน. 
ในองคที่ ๓ แหงเบญจศีลมีจํากัด  สวนในปฐมปาราชิกหามเสพเมถุน-  
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ธรรมทั่วไป.  
                                                               ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  พระพุทธเจายอมทรงพระมหากรุณามิใชหรือ  เหตุไฉนจึง 
ทรงสาปภิกษุผูตองปาราชิกไวเปนอยางแรง  แมกลับอุปสมบทอีกไมเปน 
ภิกษุ  จงอธิบาย ? 
        ต.  พระองคยอมเปนผูทรงพระมหากรุณาแททีเดียว  แตการท่ี 
ทรงสาปภิกษุผูตองปาราชิกไวเปนอยางแรงน้ัน  เห็นวาพระองคไมได 
เปนผูสาป  ความประพฤติชั่วของตนเองตางหากเปนผูลงโทษ  เพราะ 
วา  พระองคเปนสังฆบิดรสําหรับปกครองหมูสาวกบรรพชิตใหต้ังอยู 
ในความประพฤติชอบ  ไมใหประพฤติชั่ว  ซึ่งผิดจากความมุงหมายของ 
พระองค   เมื่อเปนเชนนี้  จําเปนที่พระองคจะตองต้ังกฏขอบังคับไว 
เพ่ือปองกันความเสียหายของหมูบรรพชิตและสําหรับใหบรรพชิตประ- 
พฤติตาม  ต้ังอยูในความปกครองของพระองค  ครั้นพระองคไดวางกฏ 
ขอบังคับไวเชนนี้แลว  ถาหากใครฝาฝนลวงเขา  ก็จําเปนตองไดรับโทษ 
อยูเอง  เพราะเหตุนี้  จึงเห็นไดวาพระองคไมไดเปนผูสาป  ความประพฤติ 
ของตนเองเปนผูลงโทษ. 
                                                               ๒๔๕๗ 
        ถ.  ผูตองปาราชิก  ถอืเพศเปนคฤหัสถไปแลว  กับผูลาสิกขาโดย 
ปกติ  ยังมีทางไดทางเสียประโยชนในธรรมวินัยตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน.  ผูตองปาราชิก  ถูกสงฆสาปไปจากหมูแลวจะกลับ 
มาบวชในพระธรรมวินัยอีกไมไดตลอดชาติ  สวนผูลาสิกขาโดยปกติ  
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นั้น  ถามีสัทธาปสาทะ  จะกลับมาบวชอีกก็ได  ทานไมหาม  แมมรรค  
ผลก็อาจบรรลุได  ฝายผูที่ตองปาราชิกนั้น  ทานกลาววาหามมรรคผล 
ตลอดชาติ  แตถาถือเพศเปนคฤหัสแลว  ไมเปนสัคคาวรณ  ไมหาม 
สุคติโลกสวรรค. 
                                                               ๒๔๕๖ 
        ถ.  การเสพเมถุนเปนโทษรายแรงอยางไร ?  จึงปรับอาบัติแก 
ภิกษุผูลวงถึงกับขาดจากเปนภิกษุ  แมจะอุปสมบทอีกก็ไมเปนภิกษุ. 
        ต.  การเสพเมถุนเปนโทษรายแรงหลายอยาง  คือ  ๑.  เปนเหตุ 
ใหสรางเหยาเรือนกอกังวลอ่ืนใหมากข้ึน   ๒. การเสพเมถุนยอมเปน 
ไปดวยอํานาจแหงความกําหนัด  และความกําหนัดนี้  ยอมเปนมูลท่ีเกิด 
แหงอกุศลทั้งปวง  อกุศลที่ยังไมเกิดก็จะเกิดมี  ที่เกิดมีอยูแลวก็เจริญ 
ทวีมากข้ึนไป  ๓. ความมุงหมายในการบวชเพ่ือจะตัดกังวลใหนอยลง 
ทํากิเลสและกองทุกขใหหมดสิ้นไปเทาที่ทําได  ถาพระองคทรงอนุญาต 
ใหภิกษุเสพเมถุนไดแลว   การบวชเพือ่จะตัดกังวลกิเลสและกองทุกข 
ก็จะกลายเปนบวชกอกังวลสะสมกิเลสและกองทุกขใหมากข้ึน  เมื่อเปน 
เชนนี้  ก็จะไมตางอะไรกับคฤหัสถที่ไมบวช  ซึ่งเปนการผิดจากการ 
มุงหมายในพระพุทธศาสนา.  การเสพเมถุนเปนโทษรายแรงอยางนี้ 
พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติและปรับโทษแกภิกษุ ผูลวงเปนอาบัติปาราชิก 
ขาดจากภิกษุ  แมจะอุปสมบทอีกก็ไมเปนภิกษุได. 
                                                         ๑๒/๑๑/๕๕-๕๗ 
        ถ.  ภิกษุเสพเมถุน  ตองอาบัติอะไรบาง ?  จงแสดงใหสิ้นเชิง  
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        ต.  ภิกษุที่เสพเมถุนในทวารท้ัง ๓ ทวารใดทวารหนึ่งของมนุษย  
หรือสัตวหรือพันทางหรืออมนุษย  โดยท่ีสุดของซากศพที่ยังมีทวารอัน 
ใหสําเร็จกิจได  ตองปาราชิก  ทวารของมนุษย  สัตว  พันทางท่ีตายแลว 
แหวงเวาไปมาก  ไมอาจใหสําเร็จกิจเต็มที่  ตองถุลลัจจัย  เสพที่ 
อวัยวะอ่ืนนอกจากทวารทั้ง ๓ หรือท่ีวัตถุไมมีวิญญาณเชนตุกตาเปนตน 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  ๕ มาสกซึ่งเปนวัตถุของอทินนาทานปาราชิก  เทียบมาตรา 
ทองคําเปนเทาไร ? 
        ต.  เทียบมาตราทองคํา  เทากับทองหนัก ๒๐ เมล็ดขาวเปลือก. 
                                                                        ๒๔๕๖ 
        ถ.  ในอทินนาทานสิกขาบท  อวหารตาง ๆ ตามท่ีทานแกไว 
พอเขาใจแลว  แตอยากทราบวา  ภิกษุแอบเขาไปทําลายสมบัติของผู 
อ่ืนเสียหายจนใชประโยชนไมได  และเมื่อเจาของถามก็ปฏิเสธเสีย  จะ 
ควรวินิจฉัยโทษอยางไร ? 
        ต.  กริิยาที่แอบเขาไปนั้นสอเจตนาราย  และซ้ําปฏิเสธเม่ือ 
เจาของถาม เปนอันวาเธอไมคิดจะใชความเสียหายน้ัน  ต้ังปรับโทษ 
ตามราคาของ  ต้ังแต ๕ มาสกข้ึนไปปรับดวยปาราชิกาบัติ  ตํ่ากวา ๕ 
มาสกลงมา  แตเกินกวามาสก ๑ ข้ึนไป  ปรับถุลลจัจยาบัติ  ตํ่ากวานั้น 
ลงไป  ปรับทุกกฏาบัติ. 
                                                             ๒๒/๘/๗๐  
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        ถ.  ภิกษุถือเอาทรัพยที่เปนสังหาริมะและอสังหาริมะ  จะตอง  
อาบัติถึงท่ีสุดไดตางกันอยางไร ? 
        ต.  ในทรัพยที่เปนสังหาริมะ  ใหตองอาบัติถึงที่สุดดวยอาการ 
ทําใหเคลื่อนจากฐาน  ที่เปนอสังหาริมะ  ดวยอาการทําใหขาดกรรมสิทธิ.์ 
                                                              ๓๐/๘/๗๑ 
        ถ.  มีอุบาสกคนหน่ึงลืมเงินไวในท่ีแหงหน่ึงราคา ๔ สลึง  ซึ่งไม 
ใชที่วัดที่อาศัย  มีภิกษุเดินมา ๔ รูป ๆ หน่ึงหยิบเอา ๑ สลึง ดังน้ี 
ภิกษุเหลาน้ันจะมีโทษอยางไรบางหรือไม ?  อธิบายดวย. 
        ต.  ถาภิกษุนั้นไมรูวามีเจาของหวงแหน  แตไมไดชวนกัน 
ไปเอา  ดังนี้  นอกจากเปนนิสสัคคีย  ก็ไมเห็นมีอะไร  เพราะฉะนั้น 
ตองเปนนิสสัคคียเพราะจับตองของน้ันทุกองค  ถาภิกษุนั้นรูวามีเจาของหวง 
แหน  แตไมใชชวนกันไปเอา  ดังนี้  ตองปรับดวยอาบัติถุลลจัจัยทุกองค 
ดวยของนั้นมากกวามาสก ๑ แลว  ถาภิกษุนั้นรูวายังมีเจาของหวงแหน 
และชวนกันไปเอาของน้ันพรอมกัน ๔ องคแลว  ไดของน้ันมาตาม 
ความประสงค  ดังนี้  ตองปรับอาบัติปาราชิกทุกองค  ไมตองสงสัย 
เลยทีเดียว. 
                                                               ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมให  อยางไรตองปาราชิก 
จงใหอุทาหรณ ? 
        ต.  ภิกษุถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมให  ดวยเจตนาแหงขโมย 
ไดราคา ๕ มาสก  (เทาราคาทองคําหนัก ๒๐ เมลด็ขาวเปลือก)  ตอง  
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ปาราชิก.  เชนภิกษุงัดกุญแจเขาไปในกุฏิภิกษุอ่ืนลกัยามมา ๑ ใบ  ซึ่ง  
มีราคาถึงเทานั้น  ถือเอาเปนของตน  ดังนี้  เธอเปนปาราชิก. 
                                                                             ๒๔๕๗ 
        ถ.  สังหาริมทรัพย  ที่ภิกษุถือเอาแลวดวยเถยยจิต  มีกําหนด 
โทษขีดข้ันตามชั้นวัตถุอยางไร ? 
        ต.  มีกําหนดดังน้ี  วัตถุนั้นเปนทองหรือเงินตรา  หรือของใช 
แทนทองและเงิน  ซึ่งมีราคาต้ังแต ๕ มาสกข้ึนไป  ปรับอาบัติปาราชิก 
หยอนกวา ๕ มาสกลงมา  ปรับอาบัติถุลลัจจัย  ต้ังแต ๑ มาสกลงมา 
ปรับอาบัติทุกกฎ  นยันี้เพงถึงเจตนาของผูลักไมมีเถยยจิตติดตอกัน  ถา 
เปนผูลักของกระจุมกระจ๋ิมโดยฐานท่ีมีเถยยจิตเนื่องกัน  ของน้ันมีราคา 
รวม ๕ มาสกข้ึนไป  ปรบัอาบัติปาราชิกเชนกัน. 
                                                              ๒๒/๘/๖๙-๑๕/๗/๗๑ 
        ถ.  ภิกษุทํารวมกัน  ในสิกขาบทไหนตองอาบัติเหมือนกัน ?  ใน 
สิกขาบทไหนตองอาบัติหนักเบาตางกัน ?  จงยกตัวอยาง. 
        ต.  ในอทินนทานสิกขาบท  ภิกษุรวมกันตองอาบัติเหมือน 
กัน  เชนสังวิธาวหาร  ภิกษุชวนกันไปลัก.  ในสิกขาบทท่ี ๕ แหง 
สัปปาณวรรค  ที่วาถึงการใหอุปสมบทผูมีอายุหยอนกวา ๒๐ ป 
อุปชฌาย  ตองปาจิตตีย  ภิกษุอ่ืนตองทุกกฏ. 
                                                                        ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  จงอธิบายถึงภิกษุตองอาบัติทุกกฏาบัติ  ถุลลัจจยาบัติ  ปาราชิกาบัติ 
ในเพราะอทินนาทานใหฟง ?  
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        ต.  ภิกษุถือเอาส่ิงของอันเจาของมิไดใหดวยกายหรือวาจา  เทา  
ราคามาสกหรือตํ่ากวา  ตองทุกกฏาบัติ  เทาราคาเกินกวามาสกข้ึนไป 
แตไมถึงราคา ๕ มาสก  ตองถุลลัจจัยาบัติ  เทาราคา ๕ มาสกหรือ 
เกินกวาข้ึนไป  ตองปาราชิกาบัติ.๑ 

                                                                  ๒๔๖๑ 
        ถ.  ภิกษุถือเอาทรัพยของผูอ่ืนดวยการขโมย  ทานปรับเปน 
ปาราชิกก็ทราบแลว  แตถาเอาทรัพยของเธอเอง  จะเปนเหตุใหเธอตอง 
ปาราชิกหรือไม ?  จงยกตัวอยางมาแสดงใหเห็น. 
        ต.  เปนเหตุใหตองปาราชิกได  คือภิกษุนําของควรเสียคาภาษี 
เมื่อผานที่เก็บภาษีซอนของเหลาน้ันเสีย  หรือของมากซอนใหเห็นนอย 
ดังน้ี  ยอมตองปาราชิก  ในขณะนําของเหลานั้นลวงพนที่เก็บภาษี. 
อวหารบทน้ีเพงทรัพยของตน  แตจะตองเสียใหแกผูครองบานเมืองที่ 
ตนนําของผานเขาไป. 
                                                                 ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  ภิกษุ ก.  เชิญเอาพระพุทธรูปในวิหารแหงหนึ่งไปเปนสิทธิ 
ของตนโดยมิไดรับอนุญาตจากใคร ๆ  ภิกษุ ข.  ทราบเหตุนั้น  จึง 
ไปเชิญเอาพระพุทธรูปองคนั้นเขาไวที่เดิมเสีย  เธอทั้งสองจะตองอาบัติ 
อะไรหรือไม ? 
 
๑. อีกอยางหน่ึง  ภิกษตุั้งใจไปลักของเขามีราคาได ๕ มาสก  พออกเดนิไปเปนอาบัติทุกกฎนับดวย 
ยางกาว  พอจบัของท่ีตนประสงคจะลัก  ของน้ันเขยื้อนแตยังไมพนจากฐานตองอาบัตถุิลลัจจัย  นําของ 
นั้นพนไปจากฐาน  ตองอาบัติปาราชิก.   ส. ป.  
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        ต.  ถาพระพุทธรูปนั้นมีอารักขาอยู  และทั้งภิกษุ ก.  เชิญเอา  
ไปดวยเถยยจิตเชนนี้  เธอตองอาบัติตามราคาพระพุทธรูป  ถาภิกษุ ก. 
ไมมีเถยยจิต  คิดวาเปนของกลางสําหรับพระพุทธศาสนา  ใครเอาไป 
บูชาไดก็เอาไป  เชนนี้เปนภัณฑไทย  ถาโบสถนั้นเปนโบสถรางปรัก 
หักพัง  ไมมีใครหวงหามปกครอง    ภิกษุ ก.  ไมตองอาบัติ  ตอเมื่อไร 
ทราบวา  ที่นั้นมีผูปฏิสังขรณกลับคืนดข้ึีน  ควรใหวัตถุอ่ืนทดแทนหรือ 
คืนไวที่ยังเดิม  อรรถหลังน้ีเปนสามีจิปฏิบัติ  สวนภิกษุ ข.  ไมตอง 
อาบัติอะไร  แตเปนการเสียมรรยาท  ตอเมื่อไดรับความยินยอมของ 
ภิกษุ ก. แลว  ไดเชิญกลับมาท่ีเดิมก็สมควร. 
                                                                            ๒๔๖๖ 
        ถ.  หลกัฐานที่จะใหเปนอทินนาทานถึงอันติมวัตถุมีกี่อยาง ?  คือ 
อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี๖ อยาง  คือ ๑. ของน้ันไดราคาต้ังแต ๕ มาสก  คือ 
เทากับ ๑ บาทข้ึนไป   ๒. เปนของมีเจาของ  คือมีผูถือกรรมสิทธ์ิ 
จะเปนของเอกชนหรือของกลาง  เชนเปนของสงฆก็ตาม  นัยวาของ 
นั้นมีเจาของหวงหาม   ๓. รูอยูวาของนั้นมีเจาของหวงแหน  ๔. ม ี
เถยยจิต  คือต้ังจิตเปนโจร   ๕.  พากเพียรพยายามดวยตนเอง  หรือใช 
ผูอ่ืน   ๖.  การกระทําน้ันสําเร็จเปนโจรกรรม. 
                                                                            ๒๔๖๖ 
        ถ.  ภิกษุตกลงกับโจรไปลักของเขา  แตภิกษุไมไดเขาไปลัก 
เปนผูคอยดูตนทาง  โจรลกัของเขามาไดราคาเกิน ๕ มาสก  แลว  
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มอบใหภิกษุเก็บรักษาไวกอน  ภิกษุเลยโกงไมใหโจร  โจรก็ทอดธุระ  
ดังน้ี  ภิกษุจะตองอาบัติอะไร ?  ในเวลาไหน ? 
        ต.  ตองอาบัติปาราชิก.  ในเวลาท่ีโจรลักได. 
                                                                  ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  ภิกษุเดินทาง  พบพระพุทธรูปองคหน่ึง  ที่ปูชนียสถานโบราณ 
มีความเลื่อมใสอยากไดไวบูชา  จึงนําเอามาเสียเฉย ๆ เชนนี้จะควรปรับ 
ภิกษุนั้นดวยอาบัติอะไร ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ปรบัไมได.  เพราะไมมีเถยยจิต. 
                                                                   ๒๔๗๗ 
        ถ.  ในสิกขาบทท่ี ๒ แหงปาราชิก  ถาพูดรวมวา  อาการขโมย 
มีไดทั้งในทรัพยของตนและท้ังของผูอ่ืน  ดังนี้  เปนการพูดผิดมิใชหรือ 
เพราะอาการขโมยทั่วไป  ตองเกิดจากทรัพยของผูอ่ืนทั้งนั้น  จงอธิบาย 
ใหมีหลัก ? 
        ต.  พูดเชนนั้นถูกแลว  เพราะทรัพยของตนเอง  ทานก็จัดเขา 
เปนบทอวหารได  ที่เรียกวาสุงกฆาตะ  คือภิกษุนําของควรแกคา 
ภาษี  เมื่อผานท่ีเก็บภาษีซอนของเหลาน้ันเสีย  หรือของมากซอนให 
เห็นแตนอย  ดังนี้  ตองอาบัติถึงท่ีสุด  ขณะนําน้ันของน้ันลวงพนเขตภาษี 
ทานเรียกอาการเชนนี้วาตระบัด. 
                                                                  ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  ภิกษุ ง.  ลักทรพัยไดคราวละ ๑ มาสก  จนถึง ๕ ครั้ง  จะ 
ปรับอาบัติอะไรแกเธอ ?  
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        ต.  ถาเธอต้ังใจแตตนวา  จักลักใหถึงกําหนดน้ัน  ปรับอาบัติ  
ทุกกฎในคราวแรก.  ในคราวท่ี ๒, ๓, ๔,  ปรับอาบัติถุลลัจจัยทุกคราว. 
ในครั้งท่ี ๕ ปรับอาบัติปาราชิก.  แตถาเธอไมต้ังใจไวเชนนั้น  เปน 
แตเถยยจิตลักเอามาคราวหนึ่ง ๆ  เชนนี้ตองปรับอาบัติทุกกฎทุก ๆ 
คราว. 
                                                                      ๒๔๖๓ 
        ถ.  ภิกษุชวนกันลักเลนไพ  มีโทษอยางไร ? 
        ต.  การเลนการพนันเปนบาปสมาจาร  ปรับอาบัติทุกกฎ  และ 
ควรทําปพพาชนียกรรม  การลักเลนเปนการละเมิดพระราชบัญญัติหาม 
ไมใหภิกษุเลนการพนัน.  อน่ึง  ผูจะเลนการพนันตองเสียเงินคาอนุญาต 
ถาไมอยางนั้นก็ถูกปรับ  เมื่อภิกษุลักเลนก็ถูกปรับเปนภัณฑไทย. 
                                                                       ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุวางยาคนไขผิด  เขาตายเพราะเหตุนั้น  ตองมนุสส- 
วิคคหะ  ถูกหรือไม ? 
        ต.  การที่จะเปนมนุสสวิคคหะหรือไมเปนนั้น  ตองเล็งเอาเจตนา 
ถาภิกษุมีใจประกอบดวยความกรุณาในคนไข  ไมมีใจอาฆาต  วางยาผิด 
เพราะเขลา  ไมเปนมนุสสวิคคหะ. 
                                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุ  มี.  เคยเปนแพทย  ผาบาดแผลภิกษุ  มา.  เพ่ือรักษา 
ใหหาย  แตแผลกําเริบกลายเปนบาดทะยัก  ภิกษุ  มา.  ถึงมรณะ 
ภิกษุ  มี.  ตองปาราชิกเพราะมนุสสวิคคหะหรือไม ?  จงอางหลัก.  
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        ต.  ไมตอง  เพราะในสิกขาบทตติยปาราชิกระบุไวชัดวา  แกลง  
จึงตอง. 
                                                                        ๒๔๖๐ 
        ถ.  พระ ก.  ลอบประหารชีวิตพระ ข. ตาย  แตไมมีใครรูเห็น 
จึงเงียบความไป  ถาเทียบทางบานเมืองก็คงไมตองรับโทษอะไร  สวน 
ทางพระศาสนาของเราเปนเชนนั้นหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  หาเปนเชนนั้นไม  เธอผูนั้นจะตองไดรับโทษ  คือขาดจาก 
ความเปนภิกษุทันที  ซึ่งถาจะเทียบกับทางบานเมืองแลว  เทากับตอง 
ประหารชีวิต.  เพราะการลงโทษทางพระพุทธศาสนา  ไมตองมีผูอ่ืน 
เปนผูลงโทษ  จะวาเจาตัวเองตองลงโทษตัวเองก็วาได  ยกเสียแตผูที่ 
หยาบคายจนเกินสวน  ถึงกับผูอ่ืนจับได  จึงเปนหนาที่ของเพ่ือนกันจะ 
พึงชวยเพิ่มโทษ  เชนคัดออกจากหมูเปนตน. 
                                                                            ๓๐/๙/๖๕ 
        ถ.  ความทารุณโหดราย  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจามิไดทรง 
โปรด  ทรงคาดโทษในทางพระวินัยอยางสูงไวเพียงแคไหน  มีสิกขาบท 
อะไรเปนหลักอาง ?  ความวากระไร ?  จงวามา. 
        ต.  เพียงแคขาดจากภิกษุภาวะ  คือปรับโทษถงึปาราชิกเปนอยาง 
สูง.  มีปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ เปนหลกัอาง.  ความวา  ภิกษุแกลงฆา 
มนุษยใหตาย  ตองปาราชิก  ดังน้ี. 
                                                                               ๒๔๗๖ 
        ถ.  อยางไรเรียกวาอวดอุตตริมนุสสธรรม ?  
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        ต.  อวดอุตตริมนุสสธรรม๑  คืออวดธรรมอันนิยมวาเปนธรรม  
ยอดเยี่ยมในทางพระศาสนา  เชนอวดวาตนไดสําเร็จมรรคผล  ตนเปน 
พระโสดาบันเปนตน  อยางนี้เรียกวาอุตตริมนุสสธรรม. 
                                                               ๒๔๗๖ 
        ถ.  ถาไมมีพระบัญญัติหฃามอวดอุตตริมนุสสธรรม  ผลจักมีเชนไร 
บาง ? 
        ต.  ยอมจะมีแตผลที่เลว  กลาวคือความเส่ือมเทาน้ันเอง  เพราะ 
เปนความประทุษรายตอพระพุทธศาสนาอยางรายแรง  การอวดอุตตริ- 
มนสุสธรรมเปนการลวงโลก  ทําใหคนมีปญญานอยหลงเชื่อตามความ 
ที่ไมเปนจริง  ยอมทําใหคนเหลาน้ันไดรับความฉิบหาย  เพราะความ 
เชื่อในสิ่งท่ีผิด ๆ  สามารถจะเปนการทําลายชีวิตของผูนั้นได  สวนผู 
ที่มีปญญามากอาศัยความตริตรองไมเชื่องาย  ก็จําใหความเขาใจของ 
ผูนั้นไมเชื่อเสีย  หมดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  เมื่อไมมีผูที่มี 
สติปญญานับถือแลวก็จะเสื่อมทรามลงไป  จะนับถือเลื่อมใสอยูแตพวก 
ที่โงเทาน้ัน  พวกโงไมมีวิชาความรูที่จะเอาอะไรมาอุปการะตอพระพุทธ- 
ศาสนา  เพราะพวกนั้นพากันเดินเขาสูทางผิดเสียหมด  เม่ือเปนเชนนี้ 
ไมตองสงสัยเลยวา  พระพุทธศาสนาจะต้ังอยูไดถาวร  การท่ีอยูไดทุก 
วันนี้  ก็เพราะอาศัยความเชื่อถือของคนท่ัวไป  พระพุทธศาสนาจึงจะ 
 
๑. การอวดอุตตริมนุสสธรรม  ประสงคธรรมช้ันท่ีเปนโลกุตระ  ซ่ึงเปนธรรมอันพนวิสัยของโลก 
เชนอวดวาตนละกิเลสไดเดด็ขาดเปนตน  หรืออวดมรรคผลก็ประสงคช้ันโลกุตระ.  ส. ป.  
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ดําเนินเขาสูทางเจริญได.  
                                                                       ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุไมมีศรัทธา  อวดวามีศรัทธา  จะตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  ถามุงอวดโลกิยศรัทธา  ซึ่งเรียกวา  จลสัทธา  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  เพราะกลาวมุสาวาท  ถามุงอวดโลกุตรศรัทธา  ซึ่งเรียกวา 
อจลสัทธา  ตองอาบัติปาราชิก  เพราะอวดอุตตริมนุสสธรรม. 
                                                                      ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔  ภิกษุตองดวยรูตัววาทํา  หรือไมรู 
ตัวก็ตอง  สังเกตไดอยางไร  จึงตอบอยางนั้น ? 
        ต.  รูตัววาทําจึงตอง.  สังเกตไดดวยองคที่มีเจตนาอวดดวยมุง 
ลาภผล  ถาบุคคลไมรูตัวจะอวดดวยมุงลาภอยางไรได  จึงเปนอันรูได 
วาไมรูก็ไมตองโทษ. 
                                                                            ๒๔๕๗ 
        ถ.  อาบัติปาราชิกอะไรบาง  ที่ใชใหเขาทําก็ตอง ? 
        ต.  สิกขาบทท่ี ๒  กับที่ ๓  ใชใหเขาทําก็ตอง. 
                                                                            ๒๔๕๗ 
        ถ.  ปาราชิกทั้ง ๔ นัน้  ภิกษุตองลวงครบท้ัง ๔  หรือแตอยาง 
ใดอยางหน่ึง  แตตองลวงถึง ๔ ครั้ง  จึงเปนปาราชิก ? 
        ต.  อยางน้ันหามิได  ลวงขอใดขอหนึ่ง  แมแตคราวเดียวก็เปน 
ปาราชิก. 
                                                                          ๒๓/๘/๗๒  
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        ถ.  ในปาราชิกทั้ง ๔ นั้น  ภิกษุไมไดทําเอง  แตใชใหเขาทํา  
จะตองอาบัติปาราชิกหรือไม ? 
        ต.  ที่ตองอาบัติปาราชิกก็มี  คือสิกขาบทท่ี ๒  ที่ ๓. 
                                                           ๒๑/๘/๗๓-๑/๑๐/๗๙ 
                                         สังฆาทิเสส 
        ถ.  คําที่เรียกวา  สังฆาทิเสส  แปลวากระไร ?  โดยอธิบาย 
วากระไร ? 
        ต.  แปลวาความละเมิด  มีสงฆในกรรมเบื้องตนและกรรมอัน 
เหลือ.  โดยอธิบายวา  สงฆเปนผูปรับโทษใหอยูกรรม  สงฆเองเปนผู 
ระงับอาบัติ. 
                                                                             ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุนอนควํ่าทับองคใหกําเนิดดวยต้ังใจวา  เมื่อหลับแลวจัก 
ไดฝนเห็นอารมณอันดีงาม  สุกกะจะไดเคลื่อน  เมื่อเธอหลับแลวฝน 
และสุกกะเคลื่อน  ควรจะปรับอาบัติอะไรแกเธอ ? 
        ต.  ควรปรับสังฆาทิเสส  เพราะอาการที่เธอทําอยางนั้นก็ชื่อวา 
ทําความพยายามดวยกายและจิต. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุเขียว  ถูกภิกษุขาว  ฟองวาทํากายสังสัคคะกับหญิง  เธอ 
ปฏิเสธ  แตคําพยานโจทกมีหลักฐานควรฟงเอาเปนจริงได.  พระวินัยธร 
จะตัดสินลงโทษปรับอาบัติอะไร ?  ดวยสิกขาบทอะไร ? 
        ต.  แมจําเลยไมรับ  มีคําพยานเปนหลักฐานเชนนั้น  ก็ตัดสิน  
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ลงโทษจําเลยไดอยู  อางนิยตสิกขาบทไดทั้ง ๒ สิกขาบท  ตรงกับคําวา  
" หรือเขาวาจําเพาะธรรมอยางใด  ใหปรับอยางนั้น "  ลงโทษปรับ 
เปนอาบัติสังฆาทิเสส  ดวยสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒. 
                                                                 ๒๔๖๐ 
        ถ.  ภิกษุถูกบังคับใหจับตองกายหญิง  จะพึงปรับอาบัติอะไร 
แกเธอ ? 
        ต.  แมถาบังคับใหจับตอง  ถาเธอจับตองดวยมีความกําหนัด 
ควรปรับสังฆาทิเสส  ถาจับตองดวยความจําใจ  ไมมีความกําหนัด  ไม 
ควรปรับอาบัติอะไร ๆ แกเธอเลย. 
                                                                  ๒๔๖๑ 
        ถ.  หญงิอันเปนวัตถุแหงสังฆาทิเสสในขอ ๒ กับขอ ๓  ทาน 
ประสงคเหมือนกันหรือตางกัน ? 
        ต.  ตางกัน  ในขอ ๒  หญิงท่ีเปนวัตถุใหเกิดอาบัติสังฆาทิเสส 
ไมกําหนดวาหญิงขนาดไหน  โดยที่สดุหญิงท่ีคลอดออกมาในวันนั้น 
ภิกษุมีใจกําหนัดเคลาคลึงจับมือหรือชองผม  ก็ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
แตในขอ ๓  ทานประสงคเอาหญิงท่ีรูจักความ. 
                                                                 ๒๔๕๗ 
        ถ.  สามกีับภรรยาโกรธกัน  ภิกษุพยายามชักโยงใหเขาดีกันจน 
สําเร็จ  จะควรปรับอาบัติอะไรแกเธอ ? 
        ต.  ไมควรปรับอาบัติอะไร  เพราะเขาไมไดหยาขาดจากกัน  เปน 
แตเพียงโกรธกันชั่วคราว  แตถาภิกษุนั้นเขาใจวาไมควรแลวขืนทําลง  
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คงไมพนทุกกฏ.  
                                                            ๒๔๖๓ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๖  กบัที่ ๗  แหงสังฆาทิเสส  มีเนื้อความตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  สิกขาบทท่ี ๖  ความวา  กุฎีไมมีผูใดเปนเจา 
ของ  ภิกษุทําเองก็ตาม  ใหผูอ่ืนทําก็ตาม  เฉพาะเปนที่อยูของตน 
พึงทําใหไดประมาณ  โดยยาว ๑๒ คืบ๑  โดยกวาง ๗ คืบ๒  ดวยคืบสุคต 
ถาทําใหใหญกวาน้ี  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  แตสิกขาบทท่ี ๗  กุฎีมีทายก 
เปนเจาของ  ภิกษุทําใหเกินประมาณก็ได  ไมตองอาบัติ. 
                                                                ๒๔๘๕ 
        ถ.  มีทายกมาหาภิกษุและกลาววา  เขามีใจศรัทธาจะสรางกุฎี 
ใหเธออยูแลว  เธอจะตองประสงคกุฎีนี้กวางยาวเพียงใด  เธอไปขอใหสงฆ 
แสดงท่ีใหเธอแลว  และบอกทายกวา  เธอจะตองประสงคกุฎีนั้น 
ยาว ๑๔ คืบพระสุคต  กวาง ๙ คืบพระสุคต  (เกินกําหนด)  ควร 
ปรับอาบัติเธอเพียงไร ? 
        ต.  ไมควรปรับอาบัติอยางใดอยางหน่ึงเลย  เพราะกุฎีนั้นมีทายก 
เปนเจาของ  ทําใหเกินประมาณได. 
                                                               ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุสรางโรงเรียนทําไดขนาด  แตไมไดใหสงฆแสดงท่ีให 
 
๑. เทียบนิว้ชางไมยาว ๘ ศอก ๑ นิว้ ๒ กะเบียด  กวาง ๔ ศอก ๑ คืบ ๔นิ้ว ๓ กะเบียด 
๒. อนุกะเบียด  เทียบเซ็นติเมตรยาว ๔ เมตร ๓ เซ็นติเมตรกับ ๑ มิลิเมตร  กวาง ๒ เมตร 
๓๕ เซ็นติเมตรกับ ๑ มิลลิเมตร.  ส. ป.  
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กอน  จะควรปรับอาบัติเธอตามสิกขาบทที่ ๖  หรอืท่ี ๗ แหงสังฆาทิเสส  
หรือควรจะสรรเสริญเธออยางไร ? 
        ต.  ไมควรปรับอาบัติเธอเลย  กลบัควรสรรเสริญเธออีกวาเปนผู 
อุดหนุนในกิจที่ชอบ  ถาโรงเรียนนั้นเปนโรงเรียนหนังสือไทย  ก็เปน 
การชวยบํารุงแสงสวางคือปญญา  ใหสวางในบานเมืองของตน.  ถาเปน 
โรงเรียนทางธรรม  ก็เปนการชวยสืบอายุพระพุทธศาสนา. 
                                                             ๓๐/๘/๖๕-๗๓ 
        ถ.  อาบัติในสิกขาบทที่ ๖ แหงสังฆาทิเสส  อยางไรภิกษุตอง 
เพราะไมทํา  อยางไรตองเพราะทํา ? 
        ต.  ตองเพราะไมทํา  คือไมขอใหสงฆแสดงท่ีใหกอน,  ตอง 
เพราะทํา  คือทําในท่ีอ่ืนจากที่อันสงฆแสดงให  หรือทําใหลวงประมาณ. 
                                                                   ๒๔๖๓ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๘  กับสิกขาบทท่ี ๙  แหงสังฆาทิเสส  มีความอธิบาย 
ตางกันอยางไร ? 
        ต.  สิกขาบทท่ี ๘  มีอธิบายวา  ผูโจทไมไดเห็นเขาตองปาราชิก 
ไมไดยินคนอ่ืนบอกแลวเชื่อ  ไมไดรังเกียจเพราะอาการ  แสรงโจท 
เอาจัง ๆ.  สกิขาบทท่ี ๙  มีอธิบายวา  เอาความของภิกษุอ่ืนมาใสภิกษุ 
อีกรูปหน่ึงผูมีชื่อเดียวกัน  ใจความก็คือโจทไมมีมูลนั่นเอง  เปนแตไม 
โจทจัง ๆ วาทําอยางนั้น  สุดแตจะนําความเขาใจของภิกษุทั้งหลายไป 
ในภิกษุที่ตนมุงนั้น. 
                                                                  ๔/๙/๖๔  
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        ถ.  โจทดวยเรื่องไมมีมูลในสิกขาบทท่ี ๘  และโจทดวยอิงเลศใน  
สิกขาบทท่ี ๙ แหงสังฆาทิเสส  ตางกันอยางไร ?  จงอธิบาย. 
        ต.  โจทดวยเรื่องไมมีมูลในสิกขาบทท่ี ๘  ผูโจทไมไดเห็นเขา 
ตองปาราชิก  ไมไดยินคนอ่ืนบอกแลวเชื่อ  ไมไดรังเกียจเพราะอาการ 
แสรงโจทเอาจัง ๆ.  โจทดวยอิงเลสในสิกขาบทท่ี ๙  อาความของภิกษุ 
อ่ืนมาใสภิกษุอีกรูปหนึ่งผูมีชื่อเดียวกัน  แตขาพเจาเขาใจวาเขา  ไดแกโจท 
ไมมีมูลนั้นเอง  เปนโจทจัง ๆ  ทําเปนพูดวาไดเห็นหรือไดยินเขา 
บอกวาภิกษุรูปพรรณอยางนั้น ๆ ทําอยางนั้น  สุดแตจะนําความเขาใจ 
ของภิกษุทั้งหลายไปในภิกษุที่ตนแบงน้ัน. 
                                                                 ๒๔๖๐ 
        ถ.  อยางไรเรียกวาอาบัติไมมีมูล ?  โจทดวยอาบัติไมมีมูลตอง 
อาบัติอะไร ? 
        ต.  กําหนดโดยอาการ ๓  คือ  ไมไดเห็น ๑  ไมไดยิน ๑ ไมได 
รังเกียจ ๑  วาภิกษุนั้นตองอาบัติชื่อนั้น  เรียกวาอาบัติไมมีมูล.  โจท 
อาบัติปาราชิกตองสังฆาทิเสส  โจทสังฆาทิเสส  ตองปาจิตตีย  เพราระเปน 
มุสาวาทอยูในตัว  ที่วาประสงคนั้นไมมีมูลทั้งน้ัน. 
                                                                  ๒๔๖๓ 
        ถ.  โจทไมมีมูลกับหาเลศโจทตางกันอยางไร ? 
        ต.  โจทไมมีมูลนั้น  คือโจทดวยเวนจากไดเห็น  หรือไดยนิ 
หรือไดรังเกียจ.  หาเลศโจทนั้น  คือความเอาความผิดที่คนอ่ืนทํามาเปนเลศ 
หรือเอาความผิดเล็กนอยท่ีจําเลยทํามาเปนเลศ  โจทใหแรงถึงปาราชิก. 
                                                                ๑/๑๐/๗๙  
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        ถ.  มีผูมาบอกกับภิกษุขาววา ภิกษุดําตองปาราชิก  ภิกษุขาว  
เชื่อตามคําบอกนั้น  โจทภิกษุดําดวยอาบัติปาราชิก  สงฆพิจารณาไมได 
จริง  ควรปรบัภิกษุขาวดวยอาบัติอะไร ? 
        ต.  ไมควรปรับภิกษุขาวดวยอาบัติอะไรเลย.  เพราะอธิกรณที่ 
เธอโจทน้ัน  เปนอธิกรณมีมูล. 
                                                                       ๒๔๖๒ 
        ถ.  ภิกษุมีเจตนาเต็มตามสิกขาบท  โจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิก 
ที่ตนไดยินบอกเลา  แตเสริมใหแรงวาตนไดเห็นเอง  คําโจทของเธอ 
จัดวามีมูลหรือไม ? 
        ต.  คําไดยินบอกเลา  จัดวามีมูล  แตคําท่ีเสริมใหแรงเกินกวา 
ที่ตนไดยินบอกเลามานั้น  จัดวาไมมีมูล. 
                                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติไมมีมูล  ตองอาบัติกี่สถาน ? 
        ต.  ตองอาบัติ ๒ สถาน  โจทดวยปาราชิก  ตองสังฆาทิเสส 
โจทดวยสังฆาทิเสส  ตองปาจิตตีย  โจทดวยอาบัติตํ่าลงมา  ตองปาจิตตีย 
ในมุสาวาทสิกขาบท. 
                                                                          ๒๔๕๘ 
        ถ.  ความเปนจริง  จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์  แตโจทก็ไมทราบ 
โจทข้ึนดวยอธิกรณที่ตนเขาใจวาไมมีมูล  ในเมื่ออธิกรณถึงท่ีสุดโจทจะ 
ถูกปรับฐานไหนหรือไม ?  เพราะเหตุไร ?  
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        ต.  โจทถูกปรับฐานเปนสังฆาทิเสส  เพราะเจตนาของโจท.  
                                                                       ๒๔๖๒ 
        ถ.  ภิกษุแดงไดรับคําบอกเลาวาภิกษุดําลวงปาราชิก  เชือ่และ 
โจทภิกษุดํา  แตพิจารณาไดความวาไมจริง  เชนนีคํ้าโจทของภิกษุแดง 
จัดวามีมูลหรือหาไม ?  จงอธิบาย. 
        ต.  จัดวามีมูล.  เพราะคําวามีมูลในสิกขาบทน้ี  หาไดหมายเอา 
อาการท่ีเปนจริงท้ังน้ันหรือโดยเอกเทศไม  หมายเอาไดเห็น  ไดฟง 
หรือรังเกียจโดยอาการ  ในเรื่องนี้ภิกษุแดงไดรับคําบอกและเชื่อ  จึง 
โจทตามน้ัน  จัดเขาในองคคือไดฟง. 
                                                                        ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุแกลงกลาวหาดวยอาปตตาธิกรณอันหามูลมิได  ตอง 
อาบัติอะไร  และอาปตตาธิกรณอยางไร  ชื่อวาหามูลมิได ? 
        ต.  กลาวหาดวยปาราชิกอันหามูลมิได  ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
กลาวหาดวยสังฆาทิเสสหามูลมิได  ตองอาบัติปาจิตตีย.  อาบัติเชนนั้นที่ 
กลาวหาโดยไมไดเห็นเอง  ไมไดยินมาแตผูอ่ืนบอก  หรือไมไดรังเกียจ 
วานาจะเปนได  ชื่อวาหามูลมิได. 
                                                                         ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุไมโจทออกชื่อตรงๆ  แตพูดวาตนเห็นคนรูปรางเชน 
นั้น  อาการเชนนั้น  และอื่น ๆ เชนนัน้  ลวงปาราชิกสิกขาบทสุดแต 
จะใหความสงสัยตกอยูในภิกษุที่ตนชัง  แตความน้ันไมจริง  ดังนี้  จัดวา 
โจทไมมีมูล  หรืออางเลศโจท ?  
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        ต.  ถาเพงเฉพาะวัตถุที่ภิกษุนั้นโจท  จัดวาโจทไมมีมูล  ถาเพง  
เฉพาะอาการท่ีโจท  จัดวาอางเลศโจท. 
                                                                       ๒๔๕๖ 
        ถ.  ภิกษุพากเพียรเพ่ือทําลายสงฆใหแตกกัน  ควรทําอยางไร 
แกเธอ ? 
        ต.  ควรจะกลาวหามปรามกอน  เห็นไมฟง  ควรสวดสมนุภาสน. 
                                                                       ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุทําสงฆใหแตกกัน  เปนอาบัติอยางไร ? 
        ต.  ถาชัน้ตนกําลังเธอพยายามอยู  มีภิกษุอ่ืนตักเตือนแลวไมหยุด 
ยั้ง  เปนอาบัติทุกกฎ  ถาถึงสงหสวดกรรมเพื่อใหละพยายามนั้น  จบ 
คราวแรกไมละ  เปนอาบัติทุกกฎ  จบคราวละ ๒ ไมละ  เปนอาบัติ 
ถุลลัจจัย  จบคราวที่สุดไมละ  เปนอาบัติสังฆาทิเสส  ถากําลังเธอพยายาม 
อยู  ไมมีภิกษุอ่ืนหามปราม  และสงฆก็ไมไดสวดกรรมลงโทษเธอ 
เธอทําตลอดจนสงฆแตกกันเชนนั้น  เปนอาบัติทุกกฎตลอดมา. 
                                                                     ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  ภิกษุพากเพียรเพ่ือทําลายสงฆใหแตกกัน  สงฆกันแตกตาม 
มุงหมายอยางหน่ึง  ไมแตกกันสมมุงหมายอยางหน่ึง  เธอคงตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสอยางเดียวกันหรืออยางไร ? 
        ต.  เธอยังไมตองอาบัติสังฆาทิเสสทั้ง ๒ อยาง  เพราะสงฆยังไมได 
สวดกรรม  ครั้นสงฆสวดกรรมจบ ๓ ครั้งแลว  เธอยังประพฤติอยู 
เชนนั้น  สงฆจะแตกกันหรือไมแตกกันก็ตาม  เธอตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                                                                          ๒๔๗๖  
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        ถ.  การสมคบรวมคิดกับคนผิด  พระศาสดาไมโปรดมิใชหรือ  ถา  
อยางนั้นทรงหามไวในสิกขาบทไหนบาง ?  จงแสดง. 
        ต.  ทรงหามไวในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ คือ  หามไมใหประ- 
พฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆและสิกขาบทที่ ๖, ๙, ๑๐, แหงสัปปาณวรรค คือ 
หามไมใหชวนพอคาผูซอนภาษีเดินทางดวยกัน  และหามไมใหคบภิกษุ 
และสามเณรผูกลาวคัดคานพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา. 
                                                                    ๒๔๕๙-๖๒ 
        ถ.  การคบปาปมิตร  พระศาสดาทรงบัญญัติหามไวดวยสิกขาบท 
ไหนบาง ? 
        ต.  ทรงหามไวในสิกขาบทท่ี ๑๑ แหงสังฆาทิเสส  และสิกขาบท 
ที่ ๖-๙-๑๐  แหงสัปปาณวรรค. 
                                                                         ๒๔๖๓ 
        ถ.  ภิกษุวายากสอนอยางไร  จึงสมควรที่สงฆจะสวดกรรม 
อันเปนฐานแหงการตองอาบัติสังฆาทิเสส  ในเมื่อไมละกรรมน้ัน ? 
        ต.  คือประพฤติตนเปนคนหัวด้ือ  ไมรับคําสอนคําเตือนในทาง 
สิกขาบทอันเน่ืองในอุทเทส  (คือพระปาฏิโมกข)  จากเพ่ือนพรหม- 
จรรย  กลับโตแยงไปตาง ๆ. 
                                                                       ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  เพราะความเปนผูวายากสอนยาก  เปนปจจัยใหภิกษุถูกปรับ 
โทษทางวินัยเปนไฉนบาง ?  
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        ต.  ถูกปรับโทษทางพระวินัย  เปนสังฆาทิเสสตามสิกขาบท  
ที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ก็ได  หรือถุลลัจจัยและทุกกฎในบุรพประโยคแหง 
การลวงสิกขาบทเหลาน้ีก็ได  เปนอาบัติปาจิตตียตามสิกขาบทท่ี ๘ แหง 
สัปปาณวรรค  และที่ ๑ ที่ ๓  แหงสหธรรมิวรรคก็ได. 
                                                                  ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  ภิกษุทําอยางไร  เรียกวาประทุษรายสกุลและตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  ภิกษุทําอยางนี้  คือยอมตัวใหชาวบานเขาใช  เชนเขาวาน 
ใหจัดหรือเก็บดอกไมเปนตน  หรือใหของแกชาวบาน  อยากไดลาภ 
สักการะมาก  โดยอาการประจบประแจงอยางนี้  เรียกวาประทุษรายสกุล 
เมื่อเธอทําอยางนี้แลว  สงฆควรไลออกเสียจากวัดเพ่ือทรมานใหรูสึก 
ครั้นภายหลัง  เธอยังกลับติเตียนสงฆตาง ๆ ควรฉุดคราเธอมาในทาม 
กลางสงฆใหสงฆสวดกรรม ๓ ครั้ง  ถาเธอไมละ  สวดสมนุภาสน  จบครั้ง 
ที่ ๑ เปนทุกกฎ  เมื่อจบครั้งท่ี ๒ เปนถุลลัจจัย  ที่ ๓ เปนอาบัติสังฆาทิเสส. 
                                                                      ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุประจบคฤหัสถ  เหตุไฉนทานจึงเรียกประทุษรายสกุล ? 
        ต.  เพราะตัดศรัทธาเลื่อมใสของเขาในบุญกุศลโดยตรงเสีย  ให 
เลื่อมใสดวยอํานาจการประจบของตน. 
                                                                       ๒๔๖๓ 
        ถ.  ภิกษุยอมตนลงเปนคนใชของคฤหัสถ  เพ่ือใหเขาชอบพอ 
สงฆมีอํานาจทําอยางไรแกเธอบางหรือไม ?  จงชี้หลัก. 
        ต.  สงฆมีอํานาจไลเสียจากวัด  ถากลับติเตียนสงฆ  ภิกษุอ่ืน  
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หามไมฟง  สงฆมีอํานาจสวดกรรมเพื่อใหละขอที่ประพฤตินั้นเสีย  ชี ้ 
สังฆาทิเสสท่ี ๑๓ เปนหลัก. 
                                                           ๒๔๕๗-๖๒ 
        ถ.  ในสังฆาทิเสส ๑๓ ขอ  ขอไหนมีโทษมากท่ีสุด ?  ไฉนจึง 
ตอบอยางนั้น. 
        ต.  ขอท่ี ๑๐  มีโทษมากที่สุด  เพราะการทําลายสงฆใหแตก 
จากหมู  ไดชื่อวาทําลายประโยชนของคนมากใหเสียไป  เปนบาป 
หนักที่สุด  ในพระพุทธศาสนาทานจัดเปนอนันตริยกรรม  จึงตอบ 
อยางนั้น. 
                                                         ๒๔๕๙-๖๒-๗๒ 
        ถ.  ในสังฆาทิเสสท้ัง ๑๓ ขอน้ัน  ขอไหนภิกษุลวงเขาแลวเปน 
คนเลวทรามท่ีสุด  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ขอ ๑๐  ภิกษุลวงเขาแลวเปนคนเลวทรามอยางที่สุด  เพราะ 
อาศัยหมูอยูแลวยังทําลายหมู  ทั้งเปนอนันตริยกรรมดวย. 
                                                                 ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  สังฆาทิเสส ๑๓ นั้น  ต้ังแตสิกขาบทไหน  มีกําหนดในการ 
ตองอยางไร ?  ตองเขาแลวจะปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  สังฆาทิเสสต้ังแตสิกขาบทท่ี ๑ ถึงท่ี ๙  ตองในขณะทํา  และ 
ต้ังแตสิกขาบทที่ ๑๐ ถึงท่ี ๑๓  ตองในเวลาจบสวดสมนุภาสนครั้งท่ี ๓ 
สิกขาบทเหลาน้ี  ลวงเขาแลวมีวิธีปฏบิัติดังน้ี  ตองบอกภิกษุดวย 
กันในวันที่ลวง  ไมเชนนั้น  ตองอยูปริวาสกรรมตลอดวันที่ปกปดไว  
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เสร็จแลว  ตองประพฤติมานัตเพ่ิมเติมอีก ๖ ราตร ี แลวจึงขออัพภาน-  
กรรมตอสงฆครบคณะ ๒๐ รูป. 
                                                                  ๒๔๕๘ 
        ถ.  ทําไมสังฆาทิเสส ๔ สกิขาบทขางปลาย  จึงกําหนดเวลา 
ตองอาบัติไวเชนนั้น ?  อธิบาย. 
        ต.  เพราะเปนความผิดชนิดเพ่ิงเริ่มกอตัวข้ึน  ซึ่งตอไปอาจกอ 
ความเสียหายถึงหมูคณะ  จึงใชวิธีตักเตือนหามปรามกันเองไดกอน ๓ 
ครั้ง  ถายังด้ือดึงถือทิฏฐิมานะกลา  จึงปรับอาบัติเทากับลงโทษเพราะ 
หัวด้ือ  รวมกับความเสียหายที่เริ่มข้ึนน้ันดวย  สวนอีก ๙ สิกขาบท 
ขางตนลวงละเมิดก็เปนความเสียหายหยาบคาย  จึงปรับไดทันที. 
                                                              ๑/๑๐/๗๙ 
        ถ.  อาบัติที่ตองดวยไมต้ังใจ  โทษอยางสูงเพียงชั้นไหน  ทํา 
อยางไรจึงจะพนโทษชั้นนั้นได ? 
        ต.  อยางสูงเพียงอาบัติสังฆาทิเสส  เชนสิกขาบทท่ี ๕  ซึ่งวาดวย 
การชักสื่อ.  ที่จะขามพนโทษน้ัน  คือ :- 
        ก.  ตองรีบบอกแกภิกษุอ่ืน  ไมใหลวงไปจนถึงวันใหม. 
        ข.  ตองขอใหสงฆสวดลงโทษใหไปอยูมานัด. 
        ค.  ตองประพฤติมานัต ๖ วัน ๖ คืน ในระหวางน้ีตองประพฤติ 
กิจวัตรตาง ๆ ตามกฎ  เชนรวมกินรวมนอนกับเพื่อนภิกษุไมได. 
        ฆ.  เม่ืออยูมานัตครบกําหนดแลว  ตองขอใหสงฆต้ังแต ๒๐ รูป 
ข้ึนไปสวดอัพภานใหพนโทษ  นี้เปนวิธีปกติ  แตถาภิกษุปกปด  
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ไมบอกแกภิกษุ  ปลอยใหลวงวันไปเทาใด  ตองอยูปริวาสส้ินวันเทาน้ัน.  
                                                                          ๓๐/๗/๖๗  
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๓ แหงสังฆาทิเสสวา  ภิกษุมีความกําหนัดอยู 
พูดเกี้ยวหญิง  ตองสังฆาทิเสส  ถาเธอไมไดพูดเกี้ยวดวยวาจา  เขียน 
หนังสือเกี้ยว  แลวสงไปใหหญิงอาน  รูความ  จะวินิจฉัยวาอยางไร ? 
        ต.  วินิจฉัยวา  ตองสังฆาทิเสส  ตามสิกขาบทท่ี ๓ แหงสังฆา- 
ทิเสสน้ัน  เพราะหนังสือใชแทนคําพูดได. 
                                                                           ๓๑/๘/๗๑ 
        ถ.  สามภีริยาหยากันแลวก็ดี  โกรธเคืองกันแตไมถึงหยากัน 
ก็ดี  ภิกษุเปนกุลุปกะของเขา  หวังจะใหเขาปรองดองกัน  ไดพูดไกล 
เกลี่ยใหคืนดีกัน  เธอน้ันจะตองอาบัติอะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมตองอาบัติ  เพราะไมไดมุงหมายความเปนผัวเปนเมีย 
ของเขา  เปนแตมุงจะใหเขาสามัคคีปรองดองกันเทาน้ัน. 
                                                                            ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  เม่ือเจาอาวาสส่ังใหภิกษุลูกวัดเรียนธรรม  เธอยังด้ือดึงไมเรียน 
ตามคําส่ัง  เจาอาวาสเห็นวาตักเตือนหลายครั้ง  ก็ยงัถือรั้นไมทําตาม 
จัดวาเปนคนวายากสอนยาก  จึงนําตัวมาทามกลางสงฆ  เพ่ือสวดสมนุ- 
ภาสนใหละทิฏฐินั้นเสีย  แตเธอกลับคานวา  ทําอยางนี้ไมถูกแผนพระ 
วินัย  จะตัดสินวากระไร ?  เหตุไรจึงตัดสินอยางนั้น ? 
        ต.  เจาอาวาสผิด.  เพราะการท่ีเธอดื้อดานเชนนั้นเกี่ยวกับการ 
ปกครอง  หาเกี่ยวดวยพระบัญญัติอันทรงอนุญาตใหสวดสมนุภาสนไม  
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คําคานของลูกวัดชื่อวาถูกในขอน้ี.  แตพระลูกวัดกผิ็ด  ที่ถือรั้น  เพราะ  
ความเกียจคราน  ไมเคารพผูปกครองเหนือตน  ซึ่งตักเตือนโดยชอบ 
ธรรมอันเปนไปเพ่ือความเจริญ  คําตักเตือนของเจาอาวาส  ในขอน้ี 
ถูกตอง  เปนความเอ้ือเฟอดี. 
                                                                ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  สงฆยอมไลภิกษุประพฤติเชนไรออกเสียจากวัด ? 
        ต.  สงฆยอมไลภิกษุผูประจบคฤหัสถ  ซึ่งเรียกวาประทุษรายสกุล 
ออกเสียจากวัด.๑ 

                                                              ๑๒/๑๑/๕๕ 
        ถ.  คนวางายสอนงาย  เมื่อมีอยูในคณะใด  ยอมทําใหคณะนั้น 
เจริญ  เพราะฉะนั้น  พระบัญญัติเพ่ือใหสงฆกระทํานิคคหกรรมแก 
ภิกษุผูประพฤติเปนปฏิปกษแกธรรมขอน้ันมีหรือไม ?  จงอางหลัก. 
        ต.  ม.ี  ยกสังฆาทิเสสขอท่ี ๑๒ เปนหลัก  ใจความวา  ภิกษุ 
วายากสอนยาก  ภิกษุอ่ืนหามไมฟง  สงฆสวดกรรมเพื่อจะใหละขอท่ี 
ประพฤตินั้น  ถาไมละตองสังฆาทิเสส. 
                                                               ๒๒/๘/๖๙ 
        ถ.  ในสังฆาทิเสส  สิกขาบทไหน  ภิกษุตองเพราะมีราคะ,  และ 
สิกขาบทไหน  ตองเพราะมีโทสะเปนเคามูล ? 
        ต.  ต้ังแตสิกขาบทท่ี ๑  ถึงท่ี ๔  ภิกษุตองเพราะมีราคะเปน 
 
๑. เดิมไมมีเฉลย  ส. ป.  
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เคามูล.  สิกขาบทท่ี ๘ ที่ ๙  ภิกษุตองเพราะมีโทสะเปนเคามูล.  
                                                                     ๓๐/๘/๗๑ 
        ถ.  ในอาบัติสังฆาทิเสสขอไหนบางที่ตองในเวลาทํา  ขอไหน 
บางไมตองในเวลาทํา  และผูที่ตองอาบัติเชนนี้แลว  จะทําใหตนบริสุทธิ์ 
ดวยอาการอยางไร ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ต้ังแตขอ ๑ ถึงขอ ๙  ตองในขณะทํา.  ต้ังแตขอ ๑๐ ถงึ 
ขอ ๑๓  ไมตองในขณะทํา        ตอสงฆสวดสมนุภาสนแลวยังดื้อรั้นอยู 
จึงตอง.  ผูตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว  พึงทําตนใหบริสุทธิ์ไดดังน้ี 
ข้ันตนตองบอกกลาวแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึงในคืนวันนั้น  แลวประพฤติ 
วัตรเรียกวามานัต ๖ ราตรี  จึงขอใหสงฆต้ังแต ๒๐ รูปข้ึนไปสวด 
อัพภาน  ถาปกปดไวลวงวันเทาใด  ตองอยูปริวาสครบวันเทานั้นกอน 
จึงประพฤติมานัตและขออัพภานตามนัยที่กลาวแลว  ในระหวางที่อยู 
ปริวาสน้ัน  หากขืนตองครุกาบัติเขาอีก  ตองกลบัประพฤติปริวาส 
และขอมานัตใหม  ปริวาส  มานัต  ปฏิกัสนา  และอัพภาน  เหลาน้ี 
รวมเรียกวาวุฏฐานวิธี. 
                                                        ๒๒/๘/๖๙-๑๕/๗/๗๐ 
        ถ.  ทําผิดอยางไร  จึงตองถุลลัจจัย ?  จงยกอุทาหรณ. 
        ต.  อุทาหรณ  เชนภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรมแกผูใด  ผูนัน้ 
ยังไมเขาใจ  ตองถุลลัจจัยาบัติเปนตน. 
                                                              ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  อาบัติถุลลัจัย  เมื่อกลาวโดยความประสงคในพระปาฏิโมกข  
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สําหรับลงโทษแกภิกษุผูประพฤติลวงพระบัญญัติดวยอาการอยางไร ?  
        ต.  สําหรับลงโทษแกภิกษุผูพยายามจะประพฤติลวงในปาราชิก 
สิกขาบท  หรือสังฆาทิเสสสิกขาบท  แตทําความผิดยังไมถึงท่ีสุด 
ดังกลาวไวในสิกขาบทน้ัน  เชนพยายามจะฆามนุษย ใหประหารแลว 
แตผูนั้นไมตาย  เชนนี้จะปรับอาบัติปาราชิกไมไดอยูเอง  แตจะวาไม 
มีโทษก็ไมไดเหมือนกัน  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงปรับอาบัติหยอนลงมา 
ดวยยกอาบัติถุลลัจจัยข้ึนปรับ. 
                                                                ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  อาบัติถุลลัจจัย  ใชปรับแกภิกษุผูทําเชนไร ? 
        ต.  ใชปรับแกภิกษุผูกระทําผิดโดยทางออม  ที่ไมตรงตอพุทธ- 
บัญญัติทีเดียว  ซึ่งเปนบุรพประโยคแหงปาราชิกและสังฆาทิเสส  เชน 
ภิกษุพยายามใหน้ําอสุจิเคลื่อน  แตไมเคลื่อนในขณะที่ทํา  หรือไม 
เคลื่อนเลย  ดังน้ี  ก็ปรับอาบัติถุลลัจจัย. 
                                                       ๓/๖/๕๗-๑๕/๗/๗๐ 
        ถ.  จงอธิบายถึงวิธีออกจากอาบัติสังฆาทิเสสแตโดยยอ ? 
        ต.  เม่ือแนใจวาเปนอันตองสังฆาทิเสสแลว  พึงแจงความน้ัน 
แกสงฆที่มีภิกษุอยางตํ่าเพียง ๔ รูป  ขอและประพฤติมานัตใหถูกระเบียบ 
๖ ราตรี๑ เสรจ็แลว จึงมาขออัพภานตอสงฆที่มีภิกษุไมนอยกวา ๒๐ รูป 
 
๑. นักเรียนพึงเขาใจอยางนี้วา  เม่ือตองสังฆาทิเสสแลว  บอกแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไวกอน 
แลวเขาไปหาสงฆแจงใหสงฆท่ีมีภิกษุอยางนอย ๔ รูป  ทราบความท่ีตนตองอาบัติอยางนั้นแลว 
ขอและประพฤติมานัต ๖ ราตรี.  ส. ป.  
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สงฆสวดอัพภาน  ระงับอาบัตินั้นเสีย  จึงเปนผูบริสุทธิ์ตามเดิม.  แตถา  
ผูตองอาบัตินั้นปกปดเสีย  ไมบอกแกภิกษุดวยกัน  ปลอยใหวันลวง 
เทาใด  ตองประพฤติมานัตและขออัพภานตอพระสงฆตามธรรมเนียม. 
                                                     ๙/๓/๕๖-๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ภิกษุตองสังฆาทิเสสแลวจะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะบริสุทธิ์ 
จากอาบัติได ? 
        ต.  ปฏบิัติอยางนี้  คือเมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว  ตองรีบ 
ไปบอกแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  อยาปกปดไวใหลวงราตรีไปได  แม 
ปกปดไวนานสิ้นวันเทาใด  ก็ตองอยูปริวาสส้ินวันเทาน้ัน  ถาแม 
ตนมิไดปกปดก็จะตองประพฤติแตมานัตเพียง ๖ ราตรี  หรือ ๖ วัน  กับ 
๖ คืนเทาน้ัน  นอกจากน้ีแลวตองมาขออัพภานตอสงฆมีประมาณใหได 
๒๐ รูปเปนกาํหนด  ปฏิบติัอยางนี้จึงจะบริสุทธิ์จากอาบัติสังฆาทิเสสได. 
                                                                     ๒๔๕๗-๕๘ 
                                             อนิยต 
        ถ.  สิกขาบทเชนไร  เรียกอนิยตสิกขาบท ?  จงอธิบายพอ 
ใหไดความ. 
        ต.  สิกขาบทท่ีกําหนดอาบัติไวไมแนนอน  เรียกวาอนิยต- 
สิกขาบท.  โดยอธิบายวา  สิกขาบทท่ีเรียกวาอนิยตน้ี  ไมเหมือน 
กับสิกขาบทอ่ืน ๆ  สิกขาบทอ่ืน ๆ นัน้  ปรับอาบติัไวโดยชัดเจน  
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เชนภิกษุลวงอยางนั้น  ตองอาบัติอยางน้ัน  สวนอนยิตสิกขาบทน้ัน  
ยังไมปรับอาบัติไวโดยตรง  แลวแตผูลวงจะลวงอยางไหน  จึงจะ 
ปรับอาบัติลงไปได  เทาที่วางไวอยางนี้  ก็เพ่ือจักไดเปนคูมือของ 
พระวินัยธรจะพึงหยิบยกข้ึนพิจารณา  แลวจึงปรับอาบัติภายหลัง. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  อนิยต ๒ มีไวทําไม ?  เพราะไมมีอาบัติแผนกหนึ่ง. 
        ต.  แมไมมีอาบัติแผนกหนึ่งก็จริง  แตการท่ีมีอนิยตไวนั้นก็เพ่ือ 
เปนคูมือของพระวินัยธร  สําหรับยกข้ึนวินิจฉัยอนุวาทาธิกรณอันไม 
แนนอน  ซึ่งเกี่ยวกับผูหญิง. 
                                                              ๓/๖/๕๗-๒๒/๒/๕๘ 
        ถ.  ทีล่บัตากับที่ลับหูตางกันอยางไร ?  ทานกลาวไวในขอไหน ? 
        ต.  ทีล่บัตานั้น  ไดแกสถานที่มีฝา  มีกําแพง  มีมาน  มีฉากหรือ 
มีเครื่องปดบังอ่ืน ๆ  อันจะใหคนรูความอยูขางนอกแลเขาไปไมเห็น 
คนอยูขางใน  หรือไกลตา  ที่มืดคนแลไมเห็น  เชนในกุฎี  ในเรอืน 
ในปา  ในทุงกวาง.  ที่ลับหูนั้น  ไมมีเครื่องบังอยางใดอยางหน่ึง 
คนรูความอาจแลเห็นไดถนัด  แตฟงเสียงพูดไมไดยิน  เชนกลางวัด 
กลางทุง  กลางบาน  ตางกันอยางอยางนี้๑  ทานกลาวไวในอนิยตขอ ๑-๒ 
 
๑. นักเรียนจะตอบแตส้ัน ๆ เอาแตใจความวา ท่ีลับตา หมายถึงสถานท่ีกําบัง หรือท่ีไกลตา 
และท่ีมืด ซ่ึงผูอ่ืนมิอาจเหน็ได.  ท่ีลับหู หมายถึงสถานท่ีไมมีเคร่ืองกําบังผูอ่ืนอาจแลเห็นได 
แตพูดไมไดยนิ ดังนี้กไ็ด.  
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และโอวาทวรรคขอ ๑๐  อเจลวรรคขอ ๔ ขอ ๕  แหงปาจิตตีย.  
                                                                   ๒๐/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ความแปลกกันของอนิยตท้ัง ๒ สิกขาบทเปนอยางไรบาง ? 
        ต.  ความแปลกกันของอนิยตท้ัง ๒ สิกขาบทน้ัน  ดังนี้  สกิขาบท 
แรก  กลาวถงึท่ีกําบังซ่ึงเรียกวา  " ลับตา "  และอัชฌาจารอาจถึง 
ปฐมปาราชิก  สิกขาบทหลัง  กลาวถึงท่ีแจงแตหาง  พูดฟงไมได 
ยิน  ซึ่งเรียกวาท่ี  " ลับห ู"  และอัชฌาจารเพียงสังฆาทิเสสเปนอยางสูง 
โดยสมควรแกสถานที่. 
                                                                     ๑๒/๑๒/๕๗ 
        ถ.  ภิกษุยืนพูดกับหญิง ๒ ตอ ๒ ในที่ลับคนแหงหนึ่ง  จะตอง 
อาบัติอะไร ? 
        ต.  เม่ือกลาวตามอนิยตสิกขาบท  ควรปรับอาบัติ ๒ หรือ ๓ สถาน 
โดยควรแกทางพิจารณาไดจริงและเปนสัตย.๑ 

                                                                          ๕/๙/๖๖ 
        ถ.  ภิกษุลวงอนิยตสิกขาบท  แตไมมีโจทฟอง  เธอจะตอง 
อาบัติอะไรหรือไม ? 
        ต.  ถาเธอไมไดทําความเสียหายอยางอ่ืน  เปนแตประพฤติผิด 
บางอยาง  เชนนั่งกับหญิง ๒ ตอ ๒  ตองอาบัติปาจิตตียตามสิกขาบท 
 
๑. ในปญหาบงเพียงยืนพดูในท่ีลับ  ฉะนั้น  นักเรียนจะตอบโดยตรงก็ได  โดยวินิจฉัยตาม 
ปญหา  คือ  ถาพูดเกีย้วตองอาบัติสังฆาทิเสส  ถาไมไดเกี้ยวตองอาบัตปิาจิตตีย  เพราะอยูใน 
ท่ีลับ.  ส. ป.  
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ที่ ๔  ที่ ๕  แหงอเจลกวรรคในปาจิตตียกัณฑ  ถาเธอทําความเสียหาย  
อยางอ่ืนเพ่ิมเขามา  ก็ตองอาบัติตามโทษนั้น. 
                                                          ๓๐/๗/๖๗ 
                              นิสสัคคิยปาจิตตีย 
                                     จีวรวรรค 
        ถ.  ผาอะไรเรียกอติเรกจีวร ? 
        ต.  ผานอกจากไตรจีวร  เปนผาท่ีไดประมาณ  ควรวิกัปหรอื 
อธิษฐาน  คือกวาง ๔ นิ้ว  ยาว ๘ นิ้ว  ดวยน้ิวพระสุคต  โดยกําหนด 
อยางตํ่า  และเปนผาท่ีพอประสงคแลว  ไมมีที่หวังวาจะไดมาอีก 
เรียกวา  อติเรกจีวร. 
                                                              ๙/๓/๕๖ 
        ถ.  มีพระพุทธประสงคอยางไร  จึงทรงหามไมใหภิกษุเก็บ 
อติเรกจีวร ? 
        ต.  มีพระพุทธประสงคเพ่ือปองกันความสุรุยสุรายและความมัก 
มากของภิกษุ  จึงทรงหามไว. 
                                                               ๓/๖/๕๗ 
        ถ.  ตางวาภิกษุเก็บอติเรกจีวรไวถึง ๒ เดือน  จะปรับเปนอาบัติ 
นิสสัคคิยปาจิตตียดวยสิกขาบทอะไร ?  
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        ต.  ถาอยูในกําหนดพระอนุญาตพิเศษ  เชนอัจเจกจีวรอยูใน  
จีวรกาลเปนตัวอยาง  ปรบัไมได  นอกจากน้ี  จีวรไดปจจัยในสิกขาบท 
ที่ ๓ แหงจีวรวรรค  ปรับดวยสิกขาบทนั้น  อัจเจกจีวรลวงกาล 
ปรับดวยสิกขาบทท่ี ๘ แหงปตตวรรค  อติเรกจีวรสามัญ  ปรบัดวย 
สิกขาบทท่ี ๑ แหงจีวรวรรค. 
                                                                     ๕/๗/๖๐ 
         ุถ.  ผาเชนไรเปนอติเรกจีวร  ผาเชนไรเปนกาลจีวร  ผาเชนไร 
เปนอกาลจีวร  มีอายุตางกันอยางไรหรือเทากัน ? 
        ต.  ผาที่ไดมาใหม  ยงัไมไดอธิษฐานหรือวิกัป  เรียกวา 
ผาอติเรกจีวร.   ผาท่ีเกิดข้ึนในกาลจีวรโดยปกติ  ต้ังแตแรมคํ่า ๑ 
เดือน ๑๑  ถงึกลางเดือน ๑๒  ถาไดกรานกฐิน  กาลจีวรยืดไปถงึ 
เพ็ญเดือน ๔  เรียกวาผากาลจีวร.  ผาอกาลจีวรนั้นคืออติเรกจีวร 
นั้นเอง  แตมีอายุตางกัน  คือผาอติเรกจีวรเก็บไวได ๑๐ วันเปน 
อยางมาก  ผากาลจีวรมีอายุมากนอยตามกาลจีวร  ผาอกาลจีวร 
ถาภิกษุประสงคจะทําจีวรแตยังไมพอ  และมีที่หวังวาจะไดอยู  มีอายุ 
เดือน ๑ เปนอยางมาก  ถาไมมีที่หวังก็เทากันกับอติเรกจีวร   เม่ือ 
ไดผามาแลวตองกําหนดตามอายุผาเกาและใหม  ทีม่ากนอยกวากันเทาใด 
ถาเก็บผาน้ันไวได ๑๕ วันแลว  จึงไดผาใหม  ตองกําหนดตามอายุ 
ผาใหมคือ ๑๐ วัน  ถาเก็บไวได ๒๒ วันแลว  จึงไดผาใหมมาอยางนี้ 
ตองกําหนดตามอายุของผาเกาคือ ๗ วัน. 
                                                                       ๑๖/๑๑/๖๒  
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        ถ.  พระบัญญัติที่ใหประโยชนพิเศษแกภิกษุในจีวรสมัย  (คราว  
ถวายจีวร)  มอียางไรบาง ? 
        ต.  คือ  ทรงอนุญาตใหภิกษุทรงอติเรกจีวรไดเกิน ๑๐ วัน  และ 
อยูปราศจากไตรจีวรไดตลอดจีวรกาล   ไมตองอาบัติตามสิกขาบทที่ ๑ 
ที่ ๒  แหงจีวรวรรค.  ทรงอนุญาตใหฉันคณโภชนและปรัมปรโภชน 
ไดไมตองอาบัติ  ตามสิกขาบทท่ี ๒ ที่ ๓  แหงโภชนวรรค.  รับนิมนต 
ฉันแลวไปที่อ่ืนจากท่ีนิมนตนั้นกอนฉันก็ดี  ฉันกลับมาแลวก็ดี  โดย 
ไมลาภิกษุอ่ืนไมตองอาบัติ  ตามสิกขาบทท่ี ๖  แหงอเจลกวรรค. 
                                                                    ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  ภิกษุมีหิริโอตตัปปะอยูเต็มที่  อาจตองอาบัติไดหรือไม ? 
จงบรรยายคําท่ีตอบน้ันใหเห็นสม. 
        ต.  อาจตองได  บางสิกขาบทท่ีเปนอจิตตกะ  เชนเก็บอติเรกจีวร 
ไวเกินกวา ๑๐ วัน  ไมวิกปัอธิษฐาน  นอกกาล  เปนตัวอยาง. 
                                                                     ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  คําวา  จีวร  หมายเอาผาท้ังหมด  ต้ังแตกวาง ๔ นิ้ว  ยาว ๘  
นิ้ว  ดวยน้ิวพระสุคตข้ึนไป  ใชทั่วไปในสิกขาบทท่ีกลาวถึงจีวร  หรือ 
เฉพาะสิกขาบทไหน ? 
        ต.  ไมทั่วไปท้ังหมด  เฉพาะในสิกขาบทท่ี ๑, ๕, ๖,  แหงจีวร- 
วรรค  ในสกิขาบทท่ี ๕, ๖,  แหงปตตวรรค  ในสิกขาบทท่ี ๕  แหง 
โอวาทวรรค  ในสิกขาบทท่ี ๑ๆ แหงสุราปานวรรค  ในสิกขาบท  
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ที่ ๑๐ แหงสหธรรมิกวรรค.  
                                                                    ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  ภิกษุรูสึกวาผาทําใหเกิดอาบัติจุกจิกนัก  จึงถือแตผา ๓ ผืน 
ไมขอไมรับของใครหมด  เธอยังอาจตองอาบัติ  เพราะเรื่องผาอีกได 
หรือไม ?  จงแถลงคําท่ีตอบนั้น. 
        ต.  อาจตองไดเหมือนกัน  เชนอยูปราศจากไตรจีวรผืนใดผืน 
หน่ึง  ในเมื่อไมมีสมัยเปนตน. 
                                                                      ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  ผาที่เรียกวาผาไตรครองนั้น  เปนผาชนิดไหน ? 
        ต.  ผาไตรครองน้ัน  คือ  สังฆาฏิ  จีวร  สบง  เปนผาท่ีภิกษุ 
พินทุอธิษฐานไวสําหรับตัวเปนชุดพิเศษ  ซึ่งตางจากผาอติเรกน้ัน ๆ 
นี้เรียกวาไตรครอง. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  ที่เรยีกวาอยูปราศจากไตรครองนั้น  มีกําหนดกันอยางไร ? 
        ต.  มีกําหนดดังน้ี  (กลาวเฉพาะภิกษุที่อยูในวัด)  กุฎีมีบรเิวณ 
ภิกษุอยูผูเดียว  กําหนดเอาเครื่องลอมเปนเขต  ถาไมมีบริเวณ 
กําหนดเอากุฎี. 
        กุฎีมีบรเิวณเปนที่อยูแหงภิกษุมากรูป  กําหนดเอากุฎีที่ไวผา 
ไมมีบริเวณ  กําหนดเอาหองที่ไวผา  ถาหอง ๑ มีหลายรูปใหกําหนด 
ดวยหัตถยาสในระหวางตนกับผา. 
        ศาลาและอ่ืน ๆ อันเปนสาธารณสถาน  พึงกําหนดเวลาใช  
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รูปเดียวหรือหลายรูป.  
        โคนไมและที่แจงมีเครื่องลอม  กาํหนดเอาเครื่องลอม  ถาไม 
มีเครื่องลอม  โคนไมกําหนดแดนท่ีเงาแผในเวลาเที่ยง  ที่แจงกําหนด 
ดวยหัตถบาสในระหวางตนกับผา  สวนหัตถบาสน้ัน  ทานกําหนดไววา 
วัดจากตนไปหาท่ีเอาผาไวใหไดศอก ๑ ในระหวาง  ถาอยูหางกวาน้ี 
เรียกวาอยูปราศ. 
                                                                          ส. ป. 
        ถ.  ไตรครองเปนวิปปวาส  ภิกษุผูเปนเจาของจะพึงเสียสละ 
วาอยางไร ? 
        ต.  เสียสละวาอยางน้ี  อิท  เม  ภนฺเต  ติจีวร  รตฺติวิปฺปวุตฺถ 
อฺญตฺร  ภิกขฺุสมฺมติยา  นิสฺสคฺคิย  อมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ. 
                                                                      ๑/๑๐/๗๘ 
        ถ.  ภิกษุเก็บอติเรกจีวรไวถึง ๓ เดือน  จะตองอาบัตินิสสัคคิย- 
ปาจิตตียหรือไม ?  ถาเห็นวาตอง  จะปรับดวยสิกขาบทอะไร ? 
        ต.  ถาอยูในภายในกําหนดพระอนุญาตพิเศษ  เชนอัจเจกจีวรอยู 
ในภายในจีวรกาลเปนตัวอยาง  เธอหาตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียไม. 
ถานอกจากนี้  อติเรกจีวรสามัญ  ปรบัดวยสิกขาบทที่ ๑  แหงจีวรวรรค 
จีวรไดปจจัยในสิกขาบทท่ี ๓  แหงจีวรวรรค  ปรับดวยสิกขาบทนั้น 
อัจเจกจีวรลวงจีวรกาล  ปรับดวยสิกขาบทท่ี ๘  แหงปตตวรรค. 
                                                                            ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  ภิกษุไดผามาประสงคจะทําจีวร  แตยังไมพอ  มีหวังอยูวา  
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จะไดมาอีก  จึงเก็บผาไวได ๑๕ วัน  แลวไดผาใหมมาอีก  เชนนี ้ 
จะทําจีวรอยางชาไดกี่วัน ? 
        ต.  ทําอยางชาได ๑๐ วัน  เพราะไดผาใหมมาแลว  เปนอัน 
หมดอายุเดือน ๑  ผานั้นตกเปนอติเรก  จึงทรงไวได ๑๐ วันเปน 
อยางยิ่ง  (เมื่อเห็นวาทําไมทัน  ก็จงวิกัปเสีย  ถอนวิกัปแลวทําตอไปได). 
                                                                  ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๑  กบัสิกขาบทท่ี ๓  แหงจีวรวรรค  ความแยง 
กันหรือไม ?  จงอธิบายใหเห็นจริง. 
        ต.  สิกขาบทท้ัง ๒ นี้  ความไมแยงกันเลย  เพราะสิกขาบทท่ี ๑ 
นั้นเปนบัญญัติสําหรับผาท่ีเปนอติเรกจีวรแลว  สวนสิกขาบทท่ี ๓ 
เปนบัญญัติสําหรับผาท่ีเกิดข้ึนแกภิกษุ  แตจะทําเปนจีวรยังไมพอ 
เธอยังหวังวาจะไดผามาเพ่ิมเติมอยูอีก  ซึ่งยังไมนับวาเปนอติเรกจีวร 
ถาไดผามาพอแลวส้ินความหวังเมื่อใด  ผานั้นเปนอติเรกจีวร  ตก 
อยูในบัญญัติแหงสิกขาบทที่ ๓  เมื่อเปนดังน้ี  จึงไดกลาววาขอความ 
ใน ๒ ขอไมแยงกันเลย. 
                                                       ๒๔๕๖-๕๗-๕๘-๖๐ 
        ถ.  ภิกษุณีไดแกคนเชนไร ? 
        ต.  ไดแกผูหญิงท่ีบวช  ไดรับอุปสัมปทา ๒ ฝาย  คือฝาย 
ภิกษุณี ๑  ฝายภิกษุอีกฝาย ๑  และท้ังบวชเปนพระนุงเหลืองหมเหลือง 
ซึ่งตางจากหญิงชาวบาน. 
                                                                   ๒๔๕๗  
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        ถ.  จีวรชนิดไหนเรียกวาจีวรเกา ?  
        ต.  จีวรที่บริโภคใชสอยแลวแมครั้งเดียว  เรียกวาจีวรเกา. 
                                                                            ส. ป. 
        ถ.  คําวาจีวรในสิกขาบทที่ ๔  แหงจีวรวรรค  ทานประสงคเอา 
ผาชนิดไหน ? 
        ต.  คําวาจีวรในสิกขาบทที่ ๔  แหงจีวรวรรค  ทานประสงคเอา 
ผาท่ีเปนบริขารสําหรับนุงหมทั้งส้ิน  รวมเรียกวาจีวร. 
                                                                             ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุใชใหหญิงชาวบานซักยอมจีวรเกา  ดวยเขาใจวาไมใช 
ภิกษุณีไมมีโทษ  สําหรับทางพระวินัย  พระวินัยธรจะวินิจฉัยวา 
กระไร ? 
        ต.  วินิจฉัยวา  แมใชหญิงชาวบานซึ่งมิใชภิกษุณีก็จริง  ใหเขา 
ซักยอมจีวรเกาเชนนั้น  หาเปนอาบัติไม  แตก็ไมพนจากความ 
นาเกลียด  เพราะเปนสิ่งไมดีงาม  ไมควรทํา  (สมควรปรับอาบัติ 
ทุกกกฎ). 
                                                                               ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุจะใหจีวรแกนางภิกษุณีที่ไมใชญาติ  ไดบางหรือไม ? 
        ต.  ไดบาง  โดยอาการแลกเปลี่ยนกับของอ่ืน. 
                                                                              ๒๔๖๒ 
        ถ.  เหตุไฉน  พระศาสดาจึงทรงต้ังสิกขาบทเนื่องดวยการขอไว 
เปนหลายสิกขาบท ?  
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        ต.  เพราะคนมักขอไมเปนที่พอใจของคนผูถูกขอ  และคนผูถูก  
ขอเลา  ไมใหก็ไมเปนที่พอใจของผูขอ  จะทรงตัดความไมเปนที่พอใจ 
ของกันและกันเสีย  จึงไดทรงตั้งสิกขาบทเนื่องดวยอาการขอไวเปน 
หลายสิกขาบท. 
                                                               ๑๒/๑๒/๕๗ 
        ถ.  ภิกษุขอคฤหัสถ  ตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  ภิกษุขอจีวรแตคฤหัสถผูมิใชญาติ  มิใชปวารณา  ไดมา 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  เวนแตขอในสมัย  คือในเวลามีจีวรถูกชิง 
หรือหายเสีย  ขอโภชนะอันประณีตแตคฤหัสถผูเชนนั้นไดมาเปน 
ปาจิตตีย  ขอบิณฑบาตแตคฤหัสถผูเชนนั้น  ไดมาตองทุกกฎ  เวน 
แตอาพาธ. 
                                                                     ๒๔๗๐ 
        ถ.  ภิกษุขอจีวรแตคนมิใชญาติ  มิใชปวารณา  เพ่ือตนเอง 
เชนไรเปนอาบัตินิสสัคคีย ?  เชนไรเปนอาบัติปาจิตตีย ? 
        ต.  ไมมสีมัย  ภิกษุขอจีวรแตคนมิใชญาติ  มใิชปวารณา 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.  ถาไมใชญาติ  แตคนเคยปวารณา  ขาด 
ปวารณาแลว  ภิกษุถือเอาเคาน้ัน  ขอจีวรไดมา  เปนปาจิตตีย 
อยางเดียว. 
                                                                    ๓๐/๘/๗๑ 
        ถ.  ภิกษุตองการจีวรและขอกะคฤหัสถ  ควรหรือไมควร ? 
        ต.  ถาขอกะคฤหัสถผูเปนญาติหรือปวารณา  ควร.  ถาเขาไมใช  
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ญาติไมใชปวารณา  เมื่อมีสมัยคือมีจีวรถูกลกั  ถูกชิง  หรืออันตรายไป  
ดวยอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง  ขอเขาได  ควร   ไมมีสมัย  ไมควร 
แมมีสมัยเชนนั้นแลว  กต็องรูจักประมาณในการขอ  ถาจีวรหาย 
หรืออันตรายไป  ๓ ผืน  ขอได ๒ ผืน  ถาอันตราย ๒ ผืน  ขอได ๑ ผืน 
ถาอันตรายผืนเดียวขอเขาไมได.๑ 

                                                               ๑๒/๑๑/๕๕ 
        ถ.  คนเชนไรเรียกวาญาติ ?  คนเชนไรเรียกวาปวารณา ? 
        ต.  คนที่เปนเชื้อสายสืบเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดี  ทางบิดาก็ดี 
ตลอด ๗ ชั่วคน  คือนับชัน้ตนเปนหน่ึง  ขางบน ๓  ขางลาง ๓  เรียก 
วาญาติ  คนผูอนุญาตใหภิกษุมีความตองการดวยปจจัยขอได  เรียก 
วาคนผูปวารณา  แสดงไวในคัมภีรวิภังค ๔ พวก  คือ  ปวารณา 
กําหนดปจจัย ๑  ปวารณากําหนดกาล ๑  ปวารณากําหนดท้ัง ๒ 
อยาง ๑  ปวารณาไมกําหนดท้ัง ๒ อยาง ๑. 
                                                                ๓๐/๘/๗๑ 
        ถ.  วิธีนบัญาติทางพระวินัยนั้นนับอยางไร  
        ต.  นับญาติทางพระวินัยนั้นทานจัดเปน ๗ ชั้น  คือนับต้ังแตตัว 
ภิกษุข้ึนไปหาผูใหญได ๓ ชั้น  คือชั้น พอ แม อาว นา เปน ๑ ชัน้ 
ปู ยา ตา ยาย เปน ๑ ชั้น  ทวดซ่ึงเปนพอแมของ ปู ยา ตา ยาย 
เปน ๑ ชั้น  และนับลงไปหาผูนอยชั้นลูก ๑ ชั้น  หลาน ๑ ชั้น  เหลน ๑ 
ชั้น  รวมเปน ๖ ชั้น  และนับทั้งตัวดวย  คือพวกที่เปนพ่ีนองของ 
 
๑. เดิมไมมีเฉลย.  ส. ป.  
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ภิกษุอีก ๑ รวมท้ังส้ินดวยกันเปน ๗ ชั้น  สวนท่ีเปนเขยสะใภของ  
ญาตินั้น ๆ ทานไมนับเปนญาติดวยเลย  เวนแตเขยสะใภนั้น ๆ จะ 
เปนญาติอยูกอน  โดยเน่ืองสายโลหิตฝายใดฝายหน่ึง  ที่เปนญาติอยูแลว. 
                                                                         ๒๔๕๗ 
        ถ.  การขอปจจัย ๔  เชนไรทรงหาม  เชนไรทรงอนุญาต ? 
        ต.  ขอแตสหธรรมิก  คือภิกษุสามเณร  มารดา  บิดา  ญาติ 
คนปวารณา  ทรงอนุญาต.  จีวรหามไมใหขอตอคฤหัสถ  นอกจาก 
นี้เวนแตขอในสมัย  คือมจีีวรชิง  ถูกลกั  หรือมีจีวรเสียหาย 
และในคราวท่ีฤดูรอนยังเหลืออีกเดือน ๑  ที่มีพระอนุญาตใหแสวงหา 
ผาอาบนํ้าฝนได.๑  บิณฑบาต  หามไมใหขอตอคฤหัสถนอกจากท่ีระบุ 
ชื่อมาแลว  เวนแตอาพาธ.  เสนาสนะ  มีจํากัดใหขอสัมภาระพอทํา 
กุฎียาว ๑๒ คืบ  กวาง ๗ คืบ  ดวยคืบพระสุคต.  เภสัช  ระบุไว 
เพียงที่ปวารณา  สันนิษฐานไดตามบิณฑบาต  ไมอาพาธ  ทรงหามไมใหขอ 
ตอคฤหัสถนอกจากระบุชื่อมาขางตน  อาพาธขอได. 
                                                            ๔/๙/๖๐-๔/๙/๖๔ 
        ถ.  ภิกษุขอจีวรตอสามีของนองสาว  เธอจะตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  ถาสามีของนองสาวเปนญาติก็ดี  มิใชญาติแตปวารณาก็ดี 
ไมตองอาบัติอะไร   ถามิใชญาติและมิใชปวารณา  เปนเพียงนองเขย 
 
๑. ผาอาบน้ําฝนแมถึงคราวถึงฤดูแลวจะขอเขาตรง ๆ ไมได  ทานหามไวในคัมภีรวิภังคไดแต 
เพียงพดูเปรย ๆ บอกเขาวา  บัดนี้ถึงกาลแหงผาวัสสิกสาฎกแลวละ  ไดเพียงแตแนะนําใหเขารู 
เทานั้น.  ส. ป.  
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ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  เวนไวแตสมัย.  
                                                                 ๕/๙/๖๖ 
        ถ.  ภิกษุขอจีวรจากภริยาของพี่  จะใชไดหรือไม ? 
        ต.  ถาภริยาของพ่ีเกี่ยวเปนญาติอยูดวย  หรือไมใชญาติแตได 
ปวารณาไวเชนนั้น  ได.  อีกอยางหนึ่ง  แมเขาไมไดเปนญาติ  ไมได 
ปวารณาไว  แตภิกษุมีจีวรหาย  หรือถกูโจรชิง  ไดสมัยดังกลาวไว 
ในจีวรวรรคที่ ๑  ก็ใชได. 
                                                                  ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุขอจีวรจากศิษยของตน  ขัดของทางพระวินัยหรือไม ? 
        ต.  ถาศิษยของตนเปนญาติหรือไดปวารณาไว  ขอไดไมขัดของ 
หรือไมไดเปนญาติและไมไดปวารณาไว  แตถาภิกษุมีจีวรหาย  หรือถูก 
โจรชิงไปเสีย  ไดสมัย  กข็อไดตามควร. 
                                                              ๒๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ในสมัยเชนไร  ภิกษุจึงจะขอของจากคฤหัสถผูที่มิใชญาติ 
และมิใชปวารณาได ? 
        ต.  สมยัที่มีจีวรฉิบหายเสีย  เชนมีขโมยลักไป  หรือไฟไหม 
เปนตน  หรอืมีบาตรแตกราวไมตํ่ากวา ๕ แหง  หรือ ๑๐ นิ้ว 
ข้ึนไป  หรือภิกษุเปนไขเดินไปบิณฑบาตไมได  ในสมัยเชนกลาวมานี้ 
ขอของตอคฤหัสถที่มิใชญาติหรือมิใชปวารณาได. 
                                                                      ๒๔๕๗ 
        ถ.  จะยกสิกขาบทไหนข้ึนอางไดหรือไมวา  แมภิกษุถูกขอคราว  
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ที่ควรขอ  ก็ยงัตองรูจักประมาณในการขอ ?  
        ต.  ยกสิกขาบทท่ี ๖  แหงจีวรวรรค  นิสสัคคิยปาจิตตีย  ซึ่ง 
มีความวา  ในสมัยเชนนั้น  คือสมัยทีภิ่กษุมีจีวรอันโจรลักไป  หรือมี 
จีวรอันฉิบหายเสีย  จะขอเขาไดแตเพียงผานุงหมเทาน้ัน  ถาขอให 
เกินกวาน้ัน  ไดมาตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  ดังน้ี  ข้ึนอาง. 
                                                                 ๒๔๕๗ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๘  กับสิกขาบทท่ี ๙  แหงจีวรวรรค  ตางกันหรือ 
เหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน.  สิกขาบทท่ี ๘  คฤหัสถผูที่จะถวายจีวรแกภิกษุ 
มีคนเดียว  ภิกษุเขาไปกําหนดใหเขาหาจีวรที่ดีกวาแพงกวาท่ีเขากําหนด 
เดิม.   สวนสิกขาบทท่ี ๙  คฤหัสถที่เขาจะถวายแกภิกษุมีหลายคน 
ภิกษุเขาไปพูดใหเขารวมทุนกันเขา  เพ่ือซ้ือจีวรที่ดีกวาแพงกวาท่ีเขา 
กําหนดเดิม. 
                                                                    ส. ป. 
        ถ.  ถามีผูนําคาจีวรมาถวาย  ภิกษุจะพึงปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  ถาภิกษุตองการจีวร  ก็พึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกวา  ผูนั้น 
เปนไวยาจักรของภิกษุทั้งหลาย  ครั้นเขามอบหมายกันแลว  แต 
ไมกลับมาบอก  หรือผูรบัก็ไมไดนํามาบอกวารับไว  เชนนี้หามมิให 
ภิกษุไปเรียกรอง  ถาเขากลับมาบอก  เมื่อปรารถนาจีวร  ก็พึงแจง 
ความประสงคของตนแกผูที่รับมอบหมายไวนั้น  กลาวคือทวงหรือ 
เตือนไดเพียง ๓ ครั้ง  ถายังไมได  ใหไปยืนแตพอใหเขาเห็นไดอีก   
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๖ ครั้ง  (หากจะทวงอยางเดียว ๖ ครั้ง  หรือยืนอยางเดียว ๑๒ ครั้ง  
ก็ได)  ถาทวงหรือยืนภายในกําหนดน้ัน  ไดมาเปนการดี  ถาไมไดขืน 
ไปทวงหรือยืนเกินกําหนด  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  ถาไปทวง 
และยืนครบกําหนดแลวไมได  ใหบอกกับเจาของเดิมวาของน้ันไม 
สําเร็จประโยชนแกตน  ใหเขาเรียกคืน  และในระหวางที่ไปทวงหรือ 
ยืนนั้น  ทานหามมิใหนั่งบนอาสนะของเขา  มิใหรับอามิสของเขา 
มิใหแสดงธรรมแกเขา  ถาขืนไปน่ังบนอาสนะหรือรับอามิส  หรือแสดง 
ธรรมอยางใดอยางหน่ึง  ชื่อวาทําการยืนใหเสียไป. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  เม่ือมีผูตองการจะถวายจีวรแกภิกษุรูปหน่ึง  ไดนําคาจีวร 
มาหาภิกษุแสดงความประสงค  ภิกษุก็แสดงไวยาจักรให  เขาก็ได 
จัดการมอบหมาย  สั่งใหเขาชวยจัดจีวรถวายแกภิกษุชื่อน้ี  และได 
แจงใหภิกษุทราบเรื่องโดยละเอียดแลว  ครั้นเมื่อภิกษุตองการ  เขา 
ไปทวงเขาถึง ๖ ครั้ง  จึงไดมา  เมื่อเปนเชนนี้  ภิกษุนั้นจะตองอาบัติ 
อะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมตองอาบัติอะไรเลย.  เพราะวาการทวงกับการยืนทาน 
อนุญาตใหหักกันได คือทวง ๑ ครั้งเทากับยืน ๒ ครัง้  หรือยืน ๒ ครั้ง 
เทากับทวง ๑ ครั้ง  โดยนัยนี้  ภิกษุไปทวง ๖ ครั้ง  ก็หักการยนืหมด 
ไปยืนอีกไมได  ถาภิกษุไปยืนอยางเดียวคงยืนได ๑๒ ครั้ง  ฉะนั้นการที่ 
ภิกษุไปทวงเขาถึง ๖ ครั้ง  จึงไดมาน้ัน  จึงไมตองอาบัติในเพราะเหตุนี้ 
                                                                              ส. ป.  
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        ถ.  ถาภิกษุไปทวงและยืนครบกําหนดแลว  แตไมได  ทั้งไมได  
กลับไปบอกใหเจาของเดิมทราบ  เธอจะมีโทษอยางไร ?  เพราะอะไร ? 
        ต.  ถาไมสําเร็จ  ไมไดกลับมาบอกเจาของเดิม  ทานปรับอาบัติ 
ทุกกกฎ  เพราะละเลยวัตร. 
                                                                             ส. ป. 
        ถ.  กัปปยการกเชนไร  ภิกษุควรเรียกรอง ?  เชนไรไมควร 
เรียกรอง ?  จงแสดง. 
        ต.  กัปปยการกท่ีภิกษุหรือทายกไมไดแสดงให  เขาอาสารับ 
เอาเอง  ในท่ีตอหนาภิกษุก็ดี  ทายกก็ด ี จําพวกหน่ึง.  กัปปยการกท่ี 
รับมูลคาไวลับหลังภิกษุ  โดยไมมาบอกใหภิกษุทราบ  ทั้งผูมอบ 
และผูรับจําพวกหนึ่ง.  ๒ จําพวกนี้ภิกษุเรียกรองไมได  กัปปยการกท่ีภิกษุ 
แสดงใหและเม่ือเขามอบหมายแลว  ก็ไดกลับมาบอกใหภิกษุทราบ  หรือ 
เขาตกลงกันเองเรียบรอยแลว  มาบอกใหภิกษุทราบเหลาน้ีเรียกรองได. 
                                                                               ส. ป. 
        ถ.  ไวยาจักรกับกัปปยการก  ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน.  ไวยาจักร  ตามพยัญชนะแปลวา  ผูทําการ 
ขวนขวาย  ตามความหมาย  หมายถึงคฤหัสถผูทําการประจําของ 
สงฆ  กัปปยการก  ตามพยัญชนะแปลวา  ผูทําใหสมควร  ตาม 
ความหมาย  หมายถึงคฤหัสถผูทํากิจการบางอยางบางครั้ง  เทาที่ภิกษุ 
มอบหมายใหทาํกิจท่ีไมควรแกภิกษุ  ใหเปนสิ่งท่ีควร. 
                                                                                ส. ป.  
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                                         โกสิยวรรค  
        ถ.  สันถัตไดแกอะไร ?  อยางไหนทรงหาม  อยางไหนทรง 
อนุญาต ? 
        ต.  ไดแกเครื่องลาดอยางหน่ึง  ที่เขาเอาขนเจียมหรือเสนไหม 
มาลาดซอนกันข้ึนบนพ้ืนที่เสมอ  แลวเอาน้ําขาวเปนตนเทลง  กระทํา 
ที่เรียกวาหลอ  ไมใชทอ.  สันถัตท่ี ก.  หลอดวยขนเจียมเจือดวยไหม 
ข.  หลอดวยขนเจียมดําลวน    ค.  หลอดวยขนเจียมดําเกิน ๒ สวน 
เจือดวยขนเจียมขาว  ขนเจียมแดงอยางละ ๑ สวน   ฆ.  หลอข้ึนใหม 
โดยไมตัดสันถัตเกาคืบ ๑ โดยรอบ  (คืบสุคต)  มาปนลง  เหลาน้ี 
ทรงหาม  สันถัตท่ีหลอดวยใชขนเจียมดํา ๒ สวน  ขนเจียมขาวสวน ๑ 
ขนเจียมแดงสวน ๑  และเมื่อหลอตัดเอาสันถัตเกาคืบ ๑  (คืบสคุต) 
มาปนลง  นีท้รงอนุญาต.๑ 

                                                  ๑๒/๑๑/๕๕-๒๓/๑๐/๗๗ 
        ถ.  ในนิสัคคิยปาจิตตีย  มีสิกขาบทท่ีเกี่ยวกับนางภิกษุณีกี่ 
สิกขาบท  คือสิกขาบทอะไรบาง ? 
        ต.  ม ี๓ สิกขาบทคือสิกขาบทท่ี ๔-๕  แหงจีวรวรรค  สกิขาบท 
ที่ ๗  แหงโกสิยวรรค. 
                                                             ๙/๑๐/๗๖ 
 
๑. วิธีหลอ ไดเคยเห็นท่ีเชียงตุงเขาทํากัน เขาเอาไมทําเปนแบบสําหรับหลอ จะเล็กใหญอยางไร 
ก็ไดตามตองการ แลวเอาขนแกะลาดลงในแบบ แตงเสนใหเสมอ แลวเอาน้ําขาวท่ีผสมกับน้ํา 
ท่ีแชจากน้ําชนิดหนึ่ง (จําช่ือไมได) เทลงจนทวมขนแกะและมีไมอัดวางทับอยูขางบน มีเคร่ืองอัด 
หรือทับใหแนนเก็บไวคางคืนหนึ่ง จึงเปดแบบนําออกผ่ีงไวพอแหงกใ็ชได จะทําใหญเทาผาหมนอน 
ก็ได.  อมรา ฯ  
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        ถ.  สิกขาบทหามรูปยะ  สําหรบัภิกษุมีมาในท่ีไหน  มีโทษ  
อยางไร ?  สําหรับสามเณรมีมาในท่ีไหน ?  มีโทษอยางไร ? 
        ต.  สําหรับภิกษุมีมาในโกสิยวรรคบทท่ี ๘-๙  มีโทษเปน 
นิสัคคิยปาจิตตีย.  สําหรบัสามเณร  มีมาในสิกขาบทที่ ๑๐  แหง 
สามเณรานุสิกขา  มีโทษเปนทัณฑกรรม. 
                                                               ๑๒/๑๐/๗๘ 
        ถ.  เงินทองเปนของท่ีชาวโลกนยิมกันทั้งนั้น  พระศาสดาทรง 
หามิใหภิกษุรับ  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถาภิกษุรับเองหรือใหเขาเก็บไวให  ก็จะย่ัวใหทวีความ 
ปรารถนายิ่งข้ึน  เปนเหตุใหสะสมมากข้ึนทุกที  เปนอาการท่ีไม 
สมควรแกเพศและความประพฤติของตน  ทั้งตองเปนกังวลท่ีจะตอง 
ระวังรักษา  จะไปไหนก็ตองเปนหวงใย  ไมไดรับความสะดวกปลอด 
โปรงใจ  เปนเหตุขัดของแกความสุขสําราญ  และในครั้งน้ันภิกษุ 
มักอยูปาอาจถูกโจรผูรายแยงชิงไดงาย  ลอแหลมตออันตรายแกชีวิต 
และพรหมจรรย  เหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงหาม. 
                                                                ๑๖/๑๑/๖๓ 
        ถ.  การที่ภิกษุรับเงินและทองไมดีอยางไร  ทานจึงปรับโทษ 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ? 
        ต.  การที่ภิกษุรับเงินทองไมดีหลายอยาง  คือ ๑. เปนเหตุ 
ใหสะสมสมบัติ  เมื่อเปนเชนนี้  ความอยากไดทรัพยสมบัติก็จะทวี 
มากข้ึนทุกที ๆ  แตนั้นก็จะเกิดกังวลข้ึน  กลาวคือภิกษุจะตองเก็บ  
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จะตองรักษา  ไมมีเวลาเลาเรียน  เจริญศีลสมาธิปญญา   ๒. การ  
เก็บเงินและทองไวมาก ๆ เชนนั้น  อาจเปนเหตุใหถึงอันตรายแกชีวิต 
ก็เปนได   ๓. ภิกษุเปนผูอาศัยบุคคลอ่ืนเลี้ยงชีวิต  ไมจําเปนตอง 
สะสมทรัพยสมบัติไวมาก  ซึ่งเปนกิรยิาที่ไมสมควรแกสมณะ  อันไม 
ตางอะไรจากคฤหัสถ  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงปรับโทษถึงนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
                                                                     ๒๒/๗/๕๘ 
        ถ.  ทองและเงินก็ดี  ของใชที่เปนทองและเงินก็ดี  เปนวัตถใุห 
ตองอาบัติดวยอาการอยางไรบาง ? 
        ต.  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะรับหรือใชใหผูอ่ืนรับ  หรือ 
ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไวเพ่ือตน  และทําการซ้ือขายดวยรูปยะ 
ตองทุกกฎ  เพราะจับตองของที่เปนอนามาส. 
                                                                    ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  ภิกษุ ๒ รูปดวยกัน  ชวนกันไปเที่ยว  แตไมมีไวยาจักร 
หรือกัปปยการกไปดวย  รูปหน่ึงใหเขาเอาคาใชจายใสยามใหแลว 
ตนนําไปเอง  รูปหน่ึงใหเขาเอาใสกระเปาให  วานผูอ่ืนยกใหแลว  ข้ึน 
รถหรือลงเรือไป  เมื่อจะใชจายก็บอกใหเขาหยิบเอาเอง  เธอท้ัง ๒ 
รูปนี้  ถาทานเปนพระวินัยธรจะวาอยางไรแกเธอ ?  จงตอบใหมีหลัก. 
        ต.  ถาขาพเจาเปนพระวินัยธร  กต็องปรับอาบัตินิสสัคคิย- 
ปาจิตตียแกเธอทั้ง ๒ รูป  รูปที่ใหเขาใสยามใหนั้น  ตองเพราะใช 
รูปยะดวยตนเอง  รูปที่ใหเขาใสกระเปาให  ตองเพราะเก็บและบังคับ  
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ใหใชจายรูปยะ  ยกสิกขาบทท่ี ๔ แหงโกสิยวรรค  ความวา  ภิกษุ  
ทําการซ้ือขายดวยรูปยะ  คือของท่ีเขาใชเปนเงินทองเปนหลักสําหรับ 
วินิจฉัย. 
        ถ.  ภิกษุไปฉันในที่นิมนตแหงหนึ่ง ทายกไดถวายมูลคาจตุปจจัย 
และไดมอบมาแกกัปปยการก  ครั้นมาถึงกุฎีแลว  ภิกษุจึงสั่งใหกัปปย- 
การกเก็บไวในตูลั่นกุญแจแลว  ภิกษุไดรักษากุญแจไวเอง  เชนนี้ 
จะผิดทางพระวินัยอยางไรบาง ? 
        ต.  เม่ือวินิจฉัยดูตามทางพระวินัยแลว  ตามในสิกขาบทท่ี ๑๐ 
แหงจีวรวรรค  ทานกลาววา  เมื่อมีผูนํามูลคาจีวรมาถวาย  ภิกษุตอง 
การ  ก็พึงแสดงไวยาจักรใหเขา  และใหบอกวาผูนี้เปนไวยาจักร 
ของภิกษุทั้งหลาย  หามแสดงไวยาจักรเฉพาะตน  นี้สอใหเห็นวา 
ทานอนุญาตใหผูอ่ืนรักษา  มิใชใหตนรักษาเอง  การท่ีภิกษุแสดง 
ที่เก็บให  ทั้งรักษาลูกกุญแจไวเองเชนน้ัน  คงไมพนจากอาบัติ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะรักษาลูกกุญแจเองก็เทากับรักษามูลคาน้ัน 
ไวเอง  เวนแตไมจับตองเทาน้ัน  นอกนั้นสําเร็จอยูแกภิกษุทั้งส้ิน. 
                                                                                  ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุรับธนบัตรดวยเขาใจวาไมใชเงินทอง  เธอจะตองอาบัติ 
อะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะธนบัตรเปนของท่ีเขา 
ใชแทนเงินและทอง  แมวัตถุอ่ืน ๆ  ถาเขาสมมติข้ึนใชแทนเงินและ  
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ทอง  สําหรับใชซื้อขายกันในที่นั้น ๆ  วัตถุนั้นกไ็มควรแกภิกษุ  ถา  
ภิกษุรับเองหรือใชเขารับมาเพ่ือตน  กไ็มพนจากอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย 
ถาเปนเพียงจับตอง  ก็ตองทุกกฏ. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  เงินทองเปนของสําเร็จประโยชนในสิ่งท่ีตองการไดสะดวก 
แกผูเปนเจาของมิใชหรือ  เหตุไรในพระวินัยจึงหามมิใหรับและให 
ผูอ่ืนรับ  โดยท่ีสุดยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไวเพ่ือตนก็หาม  มิเปนอัน 
ตัดความสะดวกแกสาวกไปหรือ ?  จงบริหารคําท่ีตอบน้ัน. 
        ต.  จริงอยู  เงินทองเปนของใหความสะดวกแกผูเปนเจาของ 
แตสําหรับผูที่ละครอบครัวคฤหสถานทรัพยสมบัติบวชแลว  ก็แปลวา 
เลิกความตองการอะไรตออะไรตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวดวยเงินทอง  หวัง 
ความปลอดโปรงความสงบเปนเบื้องหนา  ไมตองทําการงานหาเลี้ยง 
ชีพอยางฆราวาส  สวนปจจัยที่จําเปนเชนอาหาร  กเ็นื่องดวยผูอ่ืน 
ชวยเลี้ยงดูอุปถัมภตามควร  และท้ังยังทรงผอนใหขอส่ิงท่ีควรจาก 
ผูเปนญาติและผูปวารณาได  โดยที่สดุมีผูศรัทธานํารูปยะมาเพ่ือภิกษุ 
จะไดรับสิ่งที่ควรตามตองการ  ก็ทรงอนุญาตใหแสดงไวยาจักรได 
เชนนี้จะวาพระวินัยตัดความสะดวกจึงไมชอบ.  ทั้งเงินทองเม่ือมีอยูกับ 
ตนแลวยังเปนทางใหเกิดโลภะ  เกิดความทะยานอยากอยางอ่ืน ๆ อีก 
ซึ่งไมใชทางดําเนินของผูสมณะ.  ขอท่ีรายยิ่งเปนภัยแกตนอีกใน 
เรื่องโจรผูรายจะทําอันตราย  ตองเปนทุกขรอนในใจอันบริหาร  ไม 
เปนอันเลาเรียนศึกษาบําเพ็ญสมณกิจได  ซึ่งไมตางอะไรกับคฤหัสถ.  
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ตามท่ีกลาวมาโดยยืดยาวน้ี  กลับนาจะนําใหเห็นพระมหากรุณาและ  
ความฉลาดของพระพุทธเจาเสียอีก  ไมเปนการทําความขัดของแก 
สาวกเลย. 
                                                                    ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  รูปยะยอมเปนของมีประโยชนมากมิใชหรือ   เหตุไฉนจึง 
ทรงหามไมใหภิกษุรับ  ถงึแกปรับเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ? 
        ต.  เปนประโยชนมากจริงในบางคราว  แตก็อาจนําโทษมาให 
มากเหมือนกัน  พึงเห็นในการที่โจรปลนฆาเจาทรัพยเปนตน  เพราะ 
ปรารถนาทรพัย  เงินทองเปนของท่ีใคร ๆ ก็ตองการ  และยังทําใหเกิด 
ความโลภยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีกดวย  บางคนท่ีมีโลภเจตนาแรงกลาแสวง 
หาในทางสุจริตไมได  ก็มกัหาในทางทุจริต  เชนลกัขโมยหรือแยง 
ชิงเปนตน  บางทีก็ทํารายรางกายหรือฆาเจาของเสียดวย  คนที่มี 
เงินทองเก็บไวมาก ๆ  ชือ่วามีภัยแกตัวอยูเสมอ  ระวังรักษาไมดีก็ 
อาจมีอันตรายขึ้นได  เพราะฉะนั้น  เงินทองไมใชเปนของท่ีใหความ 
สุขโดยสวนเดียว  พวกภิกษุเปนผูมีอาชญาอันวางเสียแลว  ปราศจาก 
เครื่องปองกันรักษา  หากมีเงินทองเก็บไว  จักเปนเหตุใหมีคนคิด 
ปองรายมากข้ึนเพ่ือหวังเงินทอง  พลาดทาอาจถูกแยงชิงทํารายรางกาย 
หรือถูกประหัตประหารก็ได  และเปนเหตุใหทวีความโลภดังกลาวแลว 
จักไปมัวหวงใยเสียในเรื่องการเก็บรักษา  ไมเปนอันประกอบสมณธรรม 
อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเปนผูอาศัยชาวบานเลี้ยงชีพ  ไมจําเปนนักที่จะ 
ตองเก็บเงินทองไวดวยตนเองสําหรับใชจาย  เพราะเหตุดังกลาวแลว  
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จึงหามมิใหภิกษุรับ.  
                                                                   ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  เจกขายชามารองขาย  ภิกษุตองการ  จึงใหผาสบงไป  เจก 
ถวายชาแกเธอสมราคาสบงน้ัน  ดังนี้  เธอลวงสิกขาบทไหนหรือไม ? 
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  นาจะเห็นวาเปนการแลกเปลีย่น  ลวงนิสสัคคิยปาจิตตีย 
ตามสิกขาบทที่ ๑๐  แหงโกสิยวรรค  แตในอาบัติวาร๑  ในเมื่อสมราคากัน 
ทานอนุญาต๒  จะปรับดวยสิกขาบทท่ี ๙  แหงวรรคน้ันก็ไมไดเหมือนกัน 
เพราะไมไดซื้อดวยรูปยะ. 
                                                                       ๒๑/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ภิกษุแลกของกับสามเณร  ของที่ไดมาเปนนิสสัคคียหรือไม ? 
และอาศัยอะไรเปนหลักจึงตอบอยางนั้น ? 
        ต.  ไมเปน.  อาศัยขอ ๑๐  แหงโกสิยวรรค  ซึง่ทรงหามวา ไม 
ใหภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ  เปนหลัก. 
                                                                          ๓/๖/๕๗ 
        ถ.  ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ  ตองอาบัติอะไร ?  ถา 
แลกเปลี่ยนกนักับสหธรรมิกควร  หรอืตองอาบัติเชนนั้นเหมือนกัน ? 
และถาภิกษุมีความปรารถนาสิ่งของอยางใดอยางหนึ่ง  ทําอยางไรจึงไม 
 
๑. มหาวภิังค ๒/๒๐๐.   ๒. แมไมสมราคากัน คือฝายภกิษุใหมากกวา  ก็เห็นวาไมเปนอาบัติ 
เพราะเธอยอมใหเขาเอง แตท่ีเจกจะใหมากกวานั้นเห็นจะเปนไปไมได ถึงหากจะมีไดบาง ก็คงไม 
เปนอาบัติเชนเดียวกัน.  แตถาภิกษุตอเขาดวยตนแลวจึงตกลงกัน เชนนีไ้มพนอาบัตินสิสัคคิย- 
ปาจิตตีย.  ส. ป.  
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เปนอาบัติเชนนั้น ?  
        ต.  ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  ควร.  ตองใหคฤหัสถเปน 
ไวยาจักรจัดการให  หรือภิกษุกลาวดวยกัปปยโวหารก็ใชได  คือ 
กลาววา  เรามีของส่ิงน้ีเราไมตองการ  จะตองการของส่ิงน้ันของเขา 
ถาภิกษุไมเห็นแกของตนราคามากกวา  หรือของเขาราคานอยกวาก็เปน 
การตกลงกัน  ถาภิกษุยังเกี่ยวดวยราคาไมสมกันก็อยาเอา  ถาเขาข้ึน 
ราคาของเราใหอีก  หรือเขาลดราคาของเขาใหนอยลง  ภิกษุเห็นวา 
สมควรกัน  ก็เปนอันสําเร็จ. 
                                                                        ๑๓/๑๑/๕๘ 
                                          ปตตวรรค 
        ถ.  บาตรชนิดไหนเรยีกวาอติเรกบาตร ?  เมื่อภิกษุมีอติเรกบาตร 
เชนนั้นแลว  จะเก็บไวไดมีกําหนดกี่วัน ?  ถาพนจากนั้นควรทํา 
อยางไร ? 
        ต.  บาตรท่ีนอกจากบาตรอธิษฐาน  เรียกวาอติเรกบาตร  จะ 
เก็บไวไดเพียง ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง  ถาพนจากนั้นตองวิกัป.  คือทํา 
ใหเปนของ ๒ เจาของ. 
                                                                                  ส. ป. 
        ถ.  เม่ือภิกษุไดบาตรใหมมา  จะอธิษฐานใชสอยเสียใหหมดมิดี 
หรือ  จะตองเก็บไวทําไม ? 
        ต.  สําหรับบาตรท่ีภิกษุจะอธิษฐานไวสําหรับตัวนั้น  ทานทรง 
อนุญาตใหอธิษฐานไวใบเดียวเทาน้ัน  จะเปนใบที่ ๒-๓ ข้ึนไมได  ถา  
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ขืนอธิษฐานข้ึนไวเปนใบท่ี ๒-๓  ก็ไมเปนอันอธิษฐาน  หรือเรียกวา  
อธิษฐานไมข้ึน  ถาทิ้งไวลวง ๑๐ วันไป  ก็คงตองอาบัตินิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
                                                                     ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุไดบาตรมา ๓ ใบ  ปรารถนาจะอธิษฐานใชเปนบาตร 
ครอง  เพ่ือฉลองศรัทธาของเขา  แตนึกถึงพระพุทธบัญญัติทานก็หาม 
ไมใหใชบาตรอธิษฐานเกิน ๑ ข้ึนไป  ทําอยางไรจึงจะใชเพ่ือฉลอง 
ศรัทธาของเขาได ? 
        ต.  ได.  ทานหามมิใหอธิษฐานเกิน ๑ ข้ึนไปก็จริง  แตก็มีหนทาง 
ที่จะอธิษฐานใชสอยใหทั่วถึงได  คือปจจุทธรณใบท่ี ๑  อธิษฐานใบ 
ที่ ๒  เมื่อปจจุทธรณแลว  เห็นวาลวง ๑๐ วัน  ก็วิกปัเสีย  เมื่อจะ 
อธิษฐานใบท่ี ๓  ก็ปจจุทธรณใบที่ ๒ มาวิกัปเสียอีก  เมื่อตองการอีก 
ก็ถอนจากวิกัปมาอธิษฐาน  เปลี่ยนกนัไปโดยนัยนี้  แมสักกีใ่บก็ได 
ทานไมหาม. 
                                                                            ส. ป. 
        ถ.  ลองอธิบายดู  เหตุอะไร  พระพุทธเจาจึงทรงต้ังสิกขาบท 
ปองกันไมใหภิกษุขอของคฤหัสถเปนหลายแหง ? 
        ต.  เพราะผูที่เขามาบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา  ยอมมี 
อัธยาศัยตาง ๆ กัน  ที่เปนผูมีอัธยาศัยสุภาพเรียบรอยและมีสันโดษมักนอย 
ก็มี  มีอัธยาศยัหยาบ  มีความโลภมักมาก  มีสิ่งนี้แลวอยากไดยิ่ง ๆ ข้ึน 
ไปไมมีที่สิ้นสุดก็มี  ดวยเหตุนี้  พระองคจึงทรงต้ังสิกขาบทเกี่ยวดวย  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย วินยับัญญัติ - หนาท่ี 94 

การขอไวเปนหลายสิกขาบท  เพ่ือปองกันภิกษุจําพวกหลังนี้มิใหขอของ  
จากคฤหัสถจนเกินพอดี  ใหรูจักประมาณในการขอ  เพราะตามปกติ 
ผูถูกขอยอมไมเปนที่พอใจ  ขอเขา ๆ ไมใหเกิดบาดหมางใจกัน  หรือ 
ขอของเขาดวยไมรูจักประมาณ  ผูใหก็อิดหนาระอาใจ.  คนจนมีแต 
ศรัทธากลา  ขอเขาก็คงให  แตเขาชอกช้ํา  อาจเปนเหตุใหสกุลนั้น 
ลมจม  พึงเห็นอนาปณฑิกเศรษฐีเปนตัวอยาง  มีใจศรัทธา  ทําบุญ 
ใหทานจนจวนไมมีอะไรติดตัว  มีความเสียหายเชนนั้น  พระองคจึง 
ทรงตั้งสิกขาบทปองกันไว. 
                                               ๙/๓/๕๖-๓/๖/๕๗-๑๕/๗/๗๐ 
        ถ.  ถาจะมีทางที่ทรงผอนใหขอไดบาง ?  จงแสดง. 
        ต.  เสนาสนะ  ทรงอนุญาตใหขอไดทั่วไป  แตตองทําจํากัด 
ประมาณ  ปจจัยอันเหลือ  ขอคฤหัสถผูเปนญาติหรือผูปวารณาได 
สหธรรมิกไมหาม  คฤหัสถนอกจากน้ี  ขอไดเฉพาะคราว  ในคราว 
ไตรจีวรเสียหรือถูกลกั  ขอใหพอมีนุงหม  บาตรมีรอยราวถึง ๑๐ นิ้ว 
ขอบาตรใหมได  อาพาธ  ขอบิณฑบาตและเภสัชได. 
                                                             ๑๒/๑๑/๕๗ 
        ถ.  เภสัช ๕  อะไรบาง ?  รับประเคนแลวเก็บไวฉันไดเพียงกี่วัน ? 
        ต.  เภสชั ๕ คือ เนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย  รับ 
ประเคนแลว  เก็บไวฉันไดเพียง ๗ วัน. 
                                                    ๑๒/๑๑/๕๕-๑๒/๑๑/๕๗ 
        ถ.  ในเภสัช ๕  น้ําตาลทรายควรนับเขาในเภสัชไหน ?  และจะ  
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พึงเก็บไวไดกี่วัน  จําเดิมแตรับประเคนแลว.  
        ต.  น้ําตาลทรายนับเขาในนํ้าออย  เก็บไวไดเพียง ๗ วัน  จําเดิม 
แตรับประเคนแลว. 
                                                                      ๗/๙/๖๑ 
        ถ.  ภิกษุรับประเคนน้ําผ้ึงไวลืมเสีย  ปลอยใหลวงไปถึง ๑๐ วัน 
เขาใจวายังไมลวง ๗ วัน  เธอจะตองอาบัติอะไรหรือไม ? 
        ต.  ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                                                    ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  ภิกษุรับประเคนน้ําตาลทราย  กาแฟ  และนมไวลวง ๗ วัน 
แลว  ยังขืนเอามาฉันอยู  ดวยคิดวาตนเปนไข  พระวินัยธรควร 
ลงโทษทานอยางไร ?  หรือจะอภัยโทษฐานไหน ? 
        ต.  ไมอภัยเลย.  ตองปรับตามความผิด  ดังนี้  เปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  เพราะรับประเคนนํ้าตาลทรายไวเกินกําหนด  เปนทกุกฎ 
เพราะฉันน้ําตาลนั้น.  สวนนมถาฉันในกาล  เปนปาจิตตีย  เพราะฉัน 
โภชนะที่รับประเคนไวคางคืน  ถาฉันนอกกาล  เปนปาจิตตีย  เพราะ 
วิกาลโภชนะ  สวนกาแฟจัดเขาในพวกยาวชีวิก  รบัประเคนแลวฉัน 
ไดตลอดกาล  นอกจากระคนดวยอยางอ่ืน. 
                                                                ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  เภสัช ๕  ภิกษุรบัประเคนไวลวง ๗ วัน  และเสียสละแลว 
ผูรับเสียสละถวายคืน  ภิกษุผูรับควรจะบริโภคหรือไม  หรือควรทําอยางไร ?  
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        ต.  ภิกษุรับเภสัชที่เสียสละโดยกาลเชนนั้นแลว  ไมควร  
บริโภคกลืนกิน  แมบริโภคใชสอยทาแผลหรือทาแกขัดตามอวัยวะ 
รางกายก็ไมควร  แตนอมไปใชในสิง่ท่ีไมไดใชเกี่ยวของในรางกาย 
เชนทํานํ้ามันใชตามประทีปเปนตน  ใชได  ถาภิกษุผูมิใชเจาของเดิม 
ใชบรโิภคกลืนกินไมควร  แตบรโิภคภายนอก  เชน  ทาอวัยวะ 
รางกายควร. 
                                                                                 ส. ป. 
        ถ.  ผาอาบน้ําฝนน้ันเปนผาชนิดไหน ?  มีกําหนดใหแสวงหา 
หรือทํานุงหมไวอยางไร ? 
        ต.  ผาสําหรับผลัดอาบนํ้า  แตในที่นี้เพงเฉพาะใหใชในฤดูฝน 
จึงเรียกวาผาอาบนํ้าฝน   ในระหวางกาลกําหนดใหอธิษฐานใชสอย 
ถาพนกาลแลวใหวิกัป  มีกําหนดใหแสวงหาและทํานุงหมไว  ดังน้ี 
ต้ังแตแรม ๑ คํ่า เดือน ๗  ถึงเพ็ญเดือน ๘ เปนเขตแสวงหา  ต้ังแต 
ข้ึน ๑ คํ่า เดือน ๘  ถึงเพ็ญเดือน ๘ เปนเขตทํานุงหม  ถาแสวงหา 
หรือทํานุงหมใหลวงล้ํากําหนดเขามา  ตองเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                                                                                  ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุใหจีวรแกภิกษุอ่ืนแลว  โกรธ  ชิงเอาคืนมา  ตาม 
สิกขาบทท่ี ๕  แหงปตตวรรค  ปรับเพียงนิสสัคคิยปาจิตตียเทาน้ัน 
เหตุไฉนทานจึงไมปรับเปนอวหาร ? 
        ต.  เพราะเธอทําดวยสกสัญญา  คือสําคัญวายังเปนของตนและ  
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เจาของเดิมคือภิกษุผูใหยังมีกรรมสิทธิ์ในจีวรนั้นอยู  ทานจึงไมปรับ  
เปนอวหาร. 
                                                               ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  จงชีแ้จงใหเห็นวา  ภิกษุใหบริขารแกผูอ่ืนแลว  ภายหลงั 
ชิงเอาคืนมาเสีย  เธอสมควรจะไดรับโทษอยางไรบาง ? 
        ต.  ภิกษุใหบริขารแกผูอ่ืนนั้น  ถาใหจีวรแกภิกษุดวยกัน  ภาย 
หลังโกรธ  ชงิเอาคืนมา  ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  ถาใหบริขาร 
อ่ืนนอกจากจีวร  แลวชิงเอาคืนมา  หรอืใหบริขารแกอนุปสัมบัน 
แลว  ชิงเอาคืนมาดวยความโกรธ  ตองอาบัติทุกกฎ  แตถาใหเขา 
ไปแลว  ภายหลังเห็นวาไมเปนประโยชนแกเขาเอากลับคืนมา  ไมเปน 
อาบัติ. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทายกจะถวายผาอัจเจกจีวร  (คือผาจํานําพรรษารีบดวน) 
ถวายไดต้ังแตวันไหน ?  รับแลวเก็บไวไดเพียงไร ?  ถาเก็บไวใหเกิน 
ไปจะตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  ถวายไดต้ังแตเดือน ๑๑ ข้ึน ๖ คํ่า.  ภิกษุรบัแลว  พรรษา 
ไมขาด  เก็บไวไดจนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒  ไมตองวิกัปและอธิษฐาน 
ถาไดกรานกฐิน  เก็บไวไดอีกจนถึงวันเพ็ญเดือน ๔.  พนจากน้ีไปแลว 
ถาเก็บเอาไวไมไดวิกัปอธิษฐาน  ผานั้นเปนนิสสัคคีย  ภิกษุตอง 
ปาจิตตีย. 
                                                                    ๒๔/๖/๕๗  
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        ถ.  ตางวาภิกษุเก็บอติเรกจีวรไวถึง ๒ เดือน  จะปรับเปนอาบัติ  
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ดวยสิกขาบทอะไร ? 
        ต.  ถาอยูในกําหนดพระอนุญาตพิเศษ  เชนอัจเจกจีวรอยูใน 
จีวรกาลเปนตัวอยาง  ปรบัไมได  นอกจากน้ี  จีวรไดปจจัยในสิกขาบท 
ที่ ๓ แหงจีวรวรรค  ปรับดวยสิกขาบทนั้น  อัจเจกจีวร  ลวงจีวรกาล 
ปรับดวยสิกขาบทท่ี ๙  แหงปตตวรรค  อติเรกจีวรสามัญ  ปรบัดวย 
สิกขาบทท่ี ๑  แหงจีวรวรรค. 
                                                                        ๕/๗/๖๗ 
        ถ.  พิจารณาไปตามสิกขาบทน้ัน ๆ  มีขอซ่ึงเกี่ยวดวยจีวรยุงมาก 
เพ่ือจะตัดความยุงยากในเร่ืองนี้  ใชจีวรเสียแตเฉพาะผาครองจะเปลื้อง 
ความเปนอาบัติในเรื่องจีวรไดหรือไม  หรือเห็นวากระไร ? 
        ต.  เปลือ้งไดบางแตยังไมหมด  เพราะแมไตรครอง  ถาภิกษุ 
ปฏิบัติไมถูกระเบียบ  ก็อาจตองอาบัติไดเหมือนกัน  เชนอยูปราศจาก 
จําพรรษาอยูในปายังไมไดรับสมมติ  มีเหตุข้ึน  เก็บไตรครองไวในบาน 
เกิน ๖ คืน  ซึง่เปนฐานใหตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย.  และถาไม 
เอ้ือเฟอตอผาครอง  ก็ตองอาบัติทุกกฎไดเหมือนกัน. 
                                                                        ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  กาลแหงจีวรมีกําหนดอยางไร ?   ภิกษุไดรับยกเวนในคราวนี้ 
อยางไรบาง ? 
        ต.  กาลแหงจีวรมีกําหนดอยางน้ี  ไมไดกรานกฐิน  เดือน ๑ 
ทายฤดูฝน  คือต้ังแตแรมคํ่า ๑ เดือน ๑/  ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒.  ได  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย วินยับัญญัติ - หนาท่ี 99 

กรานกฐิน  ขยายออกไปตลอดฤดูหนาวอีก ๔ เดือน  คือถึงเพ็ญ  
เดือน ๔.  ภิกษุไดรับยกเวนในคราวนี้  เก็บอติเรกจีวรไวไดเกิน ๑๐ 
วัน  อยูไมครบไตรจีวรก็ได  เก็บอัจเจกจีวรไวไดตลอดคราว  ฉัน 
คณโภชนและปรัมปรโภชนได  รับนมินตฉันไวแลว  จะไปในท่ีอ่ืน 
ไมตองลา  ตามสิกขาบทท่ี ๖ แหงอเจลวรรค. 
                                                  ๑๒/๑๒/๕๗-๑๖/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ในประเภทแหงนิสสัคคิยปาจิตตีย  มีขอยุงยากก็เรื่องที่เกี่ยว 
กับผา  อดฉงนไมไดวา  " อกาลจีวร  อัจเจกจีวร  อติเรกจีวร " 
นี้หมายความเหมือนกัน  หรือตางกันอยางไร ?  ขอนักวินัยจงแสดง 
สูกันฟง. 
        ต.  จีวรอันเกิดข้ึนนอกเขตจีวรกาล  นอกเขตอานิสงสกฐิน 
เรียกวา  อกาลจีวร.   ต้ังแตข้ึน ๖ คํ่าเดือน ๑๑  หากมีทายกรีบรอน 
ถวายผาปรารภเหตุตาง ๆ ผาเชนนี้เรียกวา  อัจเจกจีวร  แปลวาจีวร 
รีบรอน.   ผาท่ีเหลือจากบริขารประจํา  อยางตํ่ายาว ๘ นิ้ว  กวาง 
๔ นิ้ว  อาจสํารอกสีไดเรียกวา  อติเรกจีวร.  อกาลจีวรและอัจเจก- 
จีวรก็ทํานองเดียวกับอติเรกจีวรนั้นเอง  เพราะตองทําอยางใดอยางหน่ึง 
ภายในเขตท่ีทรงอนุญาต  เหมือนอติเรกจีวรซึ่งตองวิกัป  หรืออธิษฐาน 
ภายในเขตกาลท่ีทรงอนุญาต. 
                                                                         ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  ที่เรยีกวาเสนาสนะปานั้น  มีกําหนดเขตแดนกันอยางไร ? 
ภิกษุผูอยูในเสนาสนะปาเชนนั้น  ไดประโยชนเปนพิเศษหรือไม ?  จง  
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อางที่มา.  
        ต.  เสนาสนะที่ต้ังอยูหางจากหมูบานประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู  คือ 
๒๕ เสน  ชือ่วาเสนาสนะปา  ภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะเชนนั้น 
ไดรับอนุญาตเปนพิเศษ  เมื่อมีเหตุเกิดข้ึนจะเก็บไตรจีวรไวในบานส้ิน 
๖ ราตรีได  ยกสิกขาบทท่ี ๙ แหงปตตวรรคข้ึนเปนหลัก. 
                                                                       ๑๒/๘/๖๙ 
        ถ.  ภิกษุรูอยู  และนอมลาภที่เขาจะถวายสงฆมาเพ่ือผูใดผูหน่ึง 
เปนอาบัติอะไร ? 
        ต.  นอมมาเพ่ือตน  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.  นอมมาเพ่ือบุคคล 
อ่ืนตองปาจิตตีย. 
                                                             ๑๓/๑๒/๕๘-๒๒/๘/๖๙ 
        ถ.  การทําใหสงฆขาดจากลาภอันจะพึงได  เกิดอาบัติกี่อยาง ? 
จงอธิบาย. 
        ต.  การใหสงฆขาดจากลาภอันจะพึงได  ใหเกิดอาบัติ ๓ อยาง 
คือ  ๑. ภิกษุใดรูอยู  นอมลาภท่ีเขานอมไปเปนของจะถวายสงฆมาเพ่ือ 
ตน  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.  ๒. ทําสงฆใหขาดจากลาภ  เชนภิกษุนอม 
ลาภอันทายกเขาต้ังใจถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล  ตองปาจิตตีย.  ๓. นอมมา 
เพ่ือเจดีย  เปนทุกกฏ. 
                                                                       ๑๑/๑๒/๖๓ 
        ถ.  ทานสอนไววารับของเสียสละแลว  พึงใหคืนแกเจาของเดิม 
ควรคืนใหทุกอยาง  หรือเฉพาะของอะไร ?  
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        ต.  ไมควรคืนใหทุกอยาง  ควรคืนใหเฉพาะแตของนุงหมได  
เชนจีวรเปนตน  ซึ่งเปนของจําเปนที่ใชอยูเปนนิตย  เชนนี้ควรคืนให 
เจาของเดิมได. 
                                                                          ๒๔๕๗ 
                                          สรูปนิสสัคคีย 
        ถ.  วัตถอุะไรบาง  ที่เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ ? 
        ต.  เงินทอง  ของเปนกัปปยะท่ีแลกเปลี่ยนดวยรูปยะ  สันถัต 
ที่หลอเจือดวยไหม  สันถตัท่ีหลอดวยขนเจียมดําลวน  หรือหลอใช 
ขนเจียมดําเกินสวน  เหลาน้ีเรียกวาเปนนิสสัคคียโดยวัตถุ. 
                                                                               ส. ป. 
        ถ.  จงยกอุทาหรณสิกขาบทท่ีเปนนิสสัคคีย  โดยกิริยาที่ไดมา ? 
        ต.  จีวรที่รับจากมือนางภิกษุณีผูไมใชญาติไมใชปวารณา  จีวรที ่
ขอตอคฤหัสถที่ไมใชญาติไมใชปวารณา.  จีวรที่ขอเกินกําหนดในเมื่อ 
มีสมัยที่จะขอได  จีวรที่สั่งใหเขาจายดีข้ึนไปกวาที่เขากําหนดไว  จีวรที ่
ไดมาโดยทวงเกินกําหนด  ของที่แลกเปลี่ยนกับคฤหัสถไดมา  บาตรท่ี 
แลกเปลี่ยนกบัคฤหัสถไดมา  บาตรท่ีขอเขาในกาลยังไมควร  จีวรที่ 
ใหแกภิกษุอ่ืนแลวชิงเอาคืนมา  ดายที่ขอเขามาจากผูไมใชญาติ  ไมใช 
ปวารณาเอามาทอจีวร  จีวรที่สั่งใหชางทอหูกทอดีกวาเจาของกําหนดไว 
ลาภสงฆที่นอมมาเพ่ือตน. 
                                                                                   ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทอะไรบางที่เปนนิสสัคคียโดยกิริยาที่ทํา ?  
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        ต.  จีวรที่ใชภิกษุณีผูไมใชญาติใหซักใหก็ดี  ใหยอมก็ดี  ใหทุบก็ดี  
สันถัตท่ีหลอใหมในเมื่อใชสันถัตเกายังไมถึง ๖ ป  สันถัตท่ีหลอใหม 
ไมเอาสันถัตเกาปน. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทอะไร ?  ที่เปนนิสสัคคียโดยกิริยาที่ทําใหล้ํากําหนด. 
        ต.  ขนเจียมที่ถือเอาเองเกิน ๓ โยชน  ผาอาบนํ้าฝนท่ีหาได 
หรือทํานุงล้ําวันกําหนด. 
                                                                          ส. ป. 
        ถ.  จงยกอุทาหรณสิกขาบทท่ีเปนนิสสัคคีย  โดยลวงเวลา ? 
        ต.  ไตรจีวรอยูปราศจากเกินราตรี ๑  อติเรกจีวรลวง ๑๐ วัน 
อติเรกบาตรลวง ๑๐ วัน  อกาลจีวรที่ไดอนุญาตเกินเดือน ๑  อัจเจก- 
จีวรลวงจีวรกาล  จีวรอยูปราศจาก ๖ คืน  ในคราวอนุญาตพิเศษ 
เภสัชลวง ๗ วัน. 
                                                                 ๒๔/๑๑/๖๓-๑/๘/๗๔  
                                              ปาจิตตีย 
                                           มุสาวาทวรรค 
        ถ.  จงลองนึกในพระปาติโมกขดู  ซึ่งทรงวางปาจิตตียไว ๒ วรรค 
ดวยพระประสงคอยางไร ? 
        ต.  ซึ่งทรงวางไวเชนนั้น  ดวยพระประสงควา  วรรคตน ๓๐ 
สิกขาบท  หมายความวาเกี่ยวดวยนิสสัคคิยวัตถุ  ตองเสียสละของนั้น  
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กอนจึงแสดงอาบัติตก  วรรคหลัง ๙๒ สิกขาบท  ไมเกี่ยวกับ  
นิสสัคคิยวัตถุ  เมื่อลวงเขาแลวพึงแสดงทีเดียว  เวนสิกขาบทบางขอ 
ตองใหตัดและใหรื้อเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก  เชนตัดเทาเตียงเปนตน 
เพราะเหตุนั้น  จึงทรงวางไว ๒ วรรค. 
                                                                       ๗/๙/๖๑ 
        ถ.  พูดเชนไร  เรียกวาพูดปด ? 
        ต.  พูดใหคลาดจากความจริง  ดวยประสงคจะใหผูอ่ืนเขาใจผิด 
เรียกวาพูดปด. 
                                                                        ๙/๓/๕๖ 
        ถ.  คําวา  มุสา  ซึ่งแปลวาเท็จน้ัน   เมื่อเพงถึงกิริยามีกี่อยาง ? 
อะไรบาง ?  จงแสดงพอไดความ. 
        ต.  เม่ือเพงถึงกิริยาที่ทําใหเขาเขาใจผิดแลว  ม ี๒ อยาง  คือ 
มุสาทางวาจา ๑  มุสาทางกาย ๑.  มุสาทางวาจา  ไดแกการกลาวเท็จ 
คือ   กลาวไปใหผิดจากจริง.  มุสาทางกาย  ไดแกการกระทําผิดใหเขาเขาใจ 
ผิดดวยอาการกาย  เชนสัน่ศีรษะหรือยกมือเปนตน  ซึ่งเปนเคร่ืองหมาย 
ของการปฏิเสธ  ถาทําใหเขาเขาใจผิดไปจากความเปนจริง  ก็จัดเปนมุสา. 
                                                                             ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุเขียนหนังสือแสดงความใหเขาเขาใจผิดจากความจริง 
จะจัดเปนมุสาดวยหรือไม ?  ถาหากไมจัดเขาก็แลวไป  ถาจัดเขา 
จะจัดเขาเปนมุสาทางกายหรือวาจา ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  จัดเขาเปนมุสาดวย.  จัดเปนมุสาทางกาย.  เพราะการเขียน  
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หนังสือเปนกายประโยค.  
                                                                   ส. ป. 
        ถ.  พูดปดตองอาบัติวัตถุเดียวกันหมดหรือ ?  ขอน้ีอยางไร ? 
        ต.  พูดปดตองอาบัติตางวัตถุกันตามโทษมากและนอย. พูดปด 
เพ่ืออวดอุตริมนุสสธรรมท่ีไมมีในตนโดยตรง  ผูฟงรูความ  ตอง 
อาบัติปาราชิก  ผูฟงไมเขาใจความหรืออวดโดยปริยาย  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย  อวดโดยปริยาย  ผูฟงไมเขาใจความ  ตองอาบัติทุกกฎ 
พูดปดโดยกลาวโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล  หรือหาเลสโจทล 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส  พูดปดโดยกลาวโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติสังฆา- 
ทิเสสไมมีมูล  หรือโจทดวยอาจารวิบัติ  หรือพูดข้ีปดกลับจริงเปนเท็จ 
กลับเท็จเปนจริง  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                                     ๙/๓/๕๖-๑๒/๑๒/๕๗ 
        ถ.  ภิกษุดําโจทภิกษุแดง  ดวยอาจารวิบัติไมมีมูล  พระวินัยธร 
จะพึงยกสิกขาบทอะไรข้ึนปรับดวยอาบัติอะไร ? 
        ต.  ตามวิภังคแหงสิกขาบทท่ี ๖  แหงสหธรรมิกวรรคปาจิตตีย 
ทานใหยกสิกขาบทน้ันข้ึนปรับเปนอาบัติทุกกฎ  แตขาพเจา๑เห็นวา 
พูดมุสาไมถึงใสความผูอ่ืนยังเปนปาจิตตีย  นี่ถึงใสความเขาปรับเปน 
ทุกกฎ  เบาไป  เมื่อสิกขาบทจะพึงยกข้ึนปรับโทษไดแรงกวามีอยู  ไม 
ควรปรับอาบัติตามในวิภังค  ควรยกสิกขาบทท่ี ๑  แหงมุสาวาทวรรค 
ข้ึนปรับดวยอาบัติปาจิตตีย  โดยฐานพูดมุสา. 
                                                                 ๕/๗/๖๐ 
 
๑. หมายถึงสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ส. ป.  
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        ถ.  อุปสัมบันโจทอุปสัมบัน  ดวยอาจารวิบัติไมมีมูล  จะ  
ควรยกสิกขาบทอะไรข้ึนปรับ  ดวยอาบัติอะไร ? 
        ต.  สมควรจะยกสิกขาบทที่ ๑  แหงมุสามวาทวรรคข้ึนปรับดวย 
อาบัติปาจิตตีย  โดยฐานพูดมุสา.  ไมควรจะปรับเปนอาบัติทุกกฎ 
ตามวิภังคแหงสิกขาบทท่ี ๖  แหงสหธรรมิกวรรคปาจิตตีย  เพราะมี 
สิกขาบทอันจะพึงยกข้ึนปรับโทษไดแรงกวา. 
                                                                   ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  พระทองแดงเขาไปหาโยมพระทองดํา  บอกวาพระทองดํา 
สั่งใหมาขอจีวรแพรเพ่ืออาตมา ๑ ตัว  โยมพระทองดําก็จัดหาจีวร 
แพรถวาย  พระทองแดงก็รับเอามาเปนของตัว  ใชสอยตามสบาย 
ใจ  ความจริงพระทองดํามิไดสั่งเชนน้ัน  พระทองแดงจัดการเอาทั้งน้ัน 
ดังน้ี  นักวินยัจะลงโทษพระทองแดงดวยสิกขาบทไหน ? 
        ต.  ลงโทษพระทองแดงดวยอาบัติปาจิตตีย  เพราะมุสาวาท.๑ 

                                                                     ๑๒/๙/๗๘ 
        ถ.  เจตนาของภิกษุผูพูดมุสา  กับเจตนาของภิกษุผูดาดวยเรื่อง 
ไมเปนจริงตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  คือภิกษุผูพูดมุสาน้ันมีเจตนาเพ่ือจะใหเขา 
เชื่อถอยคําเท็จท่ีตนกลาว  เพ่ือจะใหเขาเขาใจผิดจากความเปนจริง 
 
๑. ภิกษุผูทําผิดโดยอาการเชนนี้  ทางพระวนิัยปรับอาบัตปิาจิตตีย.  แตไดทราบจากทานผูใหญวา 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เคยทรงวินิจฉัยใหปรับอาบัติปาจิตตีย  แลว 
ใหสึก.  ส. ป.  
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ภิกษุผูดาดวยเรื่องไมเปนจริง  มีเจตนาจะใหผูถูกดามีความเจ็บแคน  
และโกรธเทาน้ัน 
                                                                  ๒๔๗๕ 
        ถ.  พูดอยางไรเรียกวา  ดา  และตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  พูดแทงใหเขาเจ็บใจ  โดยอาการยกยองใหผิดไปจากความ 
เปนจริง  ซึ่งเรียกวาประชดหรือแดกดัน  พูดกดใหเลวไปกวาความจริง 
ซึ่งเรียกวาดา  ถอยคําเหลาน้ีรวมเรียกวาดาท้ังส้ิน.  ถากลาวโดยประสงค 
จะใหเขาไดรับความเจ็บใจหรืออัปยศอดสู  กลาวแกอุปสัมบันดวยกัน 
โดยตรง ๆ ตองอาบัติปาจิตตีย  ถากลาวเปรย ๆ ไมเจาะตัวหรือกลาว 
แกอนุสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฎ  ถาพูดลอเลนกัน  แตกระทบถึงชาติ 
เปนตนของกันและกัน  หรือพูดเปรย ๆ ไมเฉพาะใครเปนตน  ตอง 
อาบัติทุพภาสิต. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  ถอยคําท่ีจะยกข้ึนดา  ซึ่งทําใหเกิดอาบัติในสิกขาบทน้ีไดนั้น 
เปนถอยคําเชนไร ?  จงแสดง. 
        ต.  ถอยคําท่ีจะยกข้ึนดาซึ่งจะทําใหเกิดอาบัตินั้น   ทานยกข้ึน 
กลาวไว ๑๐ ประการ  คือ  ๑. ชาติ  ไดแกชั้นหรือกาํเนิดของคน 
๒. ชื่อ   ๓. โคตร คือแซ   ๔. การงาน   ๕. ศลิปะ   ๖. โรค   ๗. รูปพรรณ- 
สัณฐาน   ๘. กิเลส   ๙. อาบัติ   ๑๐. คําสบประมาทอยางอ่ืนอีก 
รวม ๑๐ อยางน้ี  เรียกวา  อักโกสวัตถุ  แปลวาวัตถุสําหรับดา  ถา 
ดาโดยอิงวัตถุเหลาน้ี  แมอยางใดอยางหนึ่ง  ยอมตองอาบัติ. 
                                                                           ส. ป.  
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         ุถ.  ภิกษุกลาวคําหยาบแกอุปสัมบัน  สมควรจะปรับอาบัติอะไร  
แกเธอ ? 
        ต.  ถากลาวคําหยาบอิงวัตถุ ๑๐ ประการ  ซึ่งเรียกวาอักโกสวัตถุ 
ดวยมุงจะใหเขาเจ็บใจ  หรือบันดาลโทสะ  ควรปรับอาบัติทุกกฎ 
ถากลาวอิงวัตถุเชนนั้น  ดวยประสงคจะลอเลน  ควรปรับอาบัติ 
ทุพภาสิต  ถากลาวดวยอิงวัตถุเชนนั้น  แตมุงอรรถ  มุงธรรม  มุงสั่งสอน 
เปนเบื้องหนา  ไมควรปรบัอาบัติแกเธอเลย. 
                                                                    ส. ป. 
        ถ.  ทุกกฎกับทุพภาสิต  ทานเขาใจวา  อยางไหนเปนโทษหนัก 
กวากันหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ทุกกฎมีน้ําหนักมากกวา  เพราะในวิภังคแหงโอมสวาท- 
สิกขาบท  ทานจัดทุพภาสิตไวในลําดับตํ่ากวาทุกกฏ. 
                                                                  ๒/๙/๖๑ 
        ถ.  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติเกี่ยวแกทุพภาสิตมีเทาไร ?  และจง 
ใหนิทัศนะ  สําหรับภิกษุประพฤติอยางไร  จึงตองทุพภาสิตดวย ? 
        ต.  มีสกิขาบทเดียว  ซึ่งเนื่องมาแตสิกขาบทท่ี ๒  แหงมุสาวาท- 
วรรค  นิทัศนะ  คือ  ภิกษุพูดลอเลียนเลนกับอุปสัมบันหรืออนุสัมบัน.๑ 

                                                                 ๑๑/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติผิดพระบัญญติัดวยอาการอยางไร  จึงตองอาบัติ 
ทุพภาสิต ? 
 
๑. ประสงคพูดลอเลียนดวยคําหยาบคายเรียกวา  อักโกสวัตถุ.  ส. ป.  
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        ต.  พูดลอผูอ่ืน  โดยไมไดเพงความเจ็บใจหรือความอัปยศ  แต  
กระทบอักโกสวัตถุ ๑๐  มีชาติเปนตน  มุงอุปสัมบันก็ตาม  อนุปสัมบัน 
ก็ตาม  พูดเจาะตัวก็ตาม  พูดเปรียบเปรยก็ตาม  ตองอาบัติทุพภาสิต. 
                                            ๒/๙/๖๑-๑๖/๑๑/๖๓-๔/๙/๖๔ 
        ถ.  ภิกษุแสดงอาการหม่ินประมาทใหเปนที่เจ็บใจแกภิกษุอีกรูป 
หน่ึง  จะตองอาบัติอะไรหรือไม ? 
        ต.  ถาหมิ่นประมาททางกายกะภิกษุผูแกกวา  ควรปรับอาบัติ 
ทุกกฎ  ถาออนกวาเสียทางธรรม  ถาหมิ่นทางวาจาที่เขาลักษณะ 
อักโกสวัตถุ  ควรปรับอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                 ๕/๙/๖๖ 
        ถ.  ดาภิกษุดวยคําท่ีไมเปนจริง  เปนอาบัติปาจิตตีย  เพราะ 
มุสาวาทหรือเพราะดา ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  เปนเพราะดา  เพราะคําดาเปนคําท่ีไมเปนจริงโดยมาก  เพ่ือ 
จะใหผูถูกดาบันดาลโทสะ  ไมต้ังใจปด. 
                                                      ๑๒/๑๑/๕๕-๒๒/๘/๒๓ 
        ถ.  เหตุใดภิกษุจึงไมควรประพฤติตนเปนคนปากบอน ?  จง 
อางที่มา. 
        ต.  เพราะการประพฤติเปนคนปากบอนน้ัน  ยอมเปนเหตุให 
เกิดความเสียหายท้ังฝายตนและผูอ่ืน  คือฝายตนก็จะเปนที่เกลียดชัง 
ไมเปนที่เชื่อถือของคนอ่ืน  แมจะเขาในที่ประชุมไหนยอมเปนที่รังเกียจ 
และเปนเหตุทําลายความสามัคคีของหมู   ทั้งสวนตัวก็หวังเพ่ือจะให  
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เขารักและนับถือ   เมื่อไปทําเปนคนปากบอนแลว  คนอ่ืนยอมหมด  
ความเชื่อถือ  ขอท่ีควรยกข้ึนอางก็คือสิกขาบทท่ี ๓ แหงมุสาวาทวรรค. 
                                                          ๓/๖/๕๗-๒๒/๗/๕๘ 
        ถ.  ภิกษุกลาวสอเสียดภิกษุอ่ืนดวยคําเท็จ  จะปรับอาบัติปาจิตตีย 
แกเธอ  เพราะพูดเท็จหรือพูดสอเสียด ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ปรบัปาจิตตีย  เพราะพูดสอเสียด.  เพราะเหตุวาต้ังใจยุยง. 
                                                          ๑๒/๑๒/๕๕-๒๔/๑๒/๕๘ 
        ถ.  พูดอยางไร  เรียกวาพูดสอเสียด ? 
        ต.  พูดยุยงใหเขาแตกกัน  คือเก็บความขางนี้ไปบอกขางโนน 
เก็บความขางโนนมาบอกขางนี้   ดวยประสงคจะใหเขารักตนหรือ 
เขาแตกกัน  เชนนี้เรียกวาพูดสอเสียด. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุพูดสอเสียดตองอาบัติอะไร ?  จงแสดง. 
        ต.  ภิกษุพูดสอเสียดอุปสัมบันใหแตกกัน  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  ถาขางหน่ึงเปนอุปสัมบัน  ขางหน่ึงเปนอนุปสัมบัน  หรือเปน 
อนุปสัมบันทั้ง ๒ ขาง  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐  กับสิกขาบทท่ี ๓  แหงมุสาวาท- 
วรรค  ใจความก็เรื่องสอเสียดดวยกัน  เหตุไฉนจึงไมรวมกัน  ตองแยก 
เปน ๒ สิกขาบท ? 
        ต.  การที่ไมรวมกัน  ตองแยกเปน ๒ สิกขาบทน้ัน  เพราะวา  
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สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๐  หมายความวา  การสอเสียดคนมากท่ีเปน  
สงฆใหแตกกัน  มโีทษมาก   สวนสิกขาบทท่ี ๓  แหงมุสาวาทวรรค 
หมายความวา  สอเสียดคนนอยไมใชสงฆใหแตกกัน  มโีทษนอย. 
                                                   ๑๗/๑๑/๕๙-๒๒/๘/๖๙ 
        ถ.  ภิกษุจงใจกลาวสอเสียดภิกษุอ่ืนดวยคําเท็จ  แตผูฟงมิไดเชื่อ 
จะปรับอาบัติปาจิตตียแกเธอไดหรือไม  ถาได  ปรบัเพราะขอสอเสียด 
หรือเพราะกลาวเท็จ  ดวยเหตุไร ? 
        ต.  เขาจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม  คงปรับอาบัติปาจิตตียได  ปรับ 
เพราะขอสอเสียด  มิใชเพราะขอกลาวเท็จ  ดวยเหตุเธอมีเจตนายุยง. 
                                                                 ๙/๑๐/๖๑ 
        ถ.  ภิกษุชักชวนสามเณรสวดทําวัตรโดยสวดพรอม ๆ กันไป  เธอ 
จะตองอาบัติอะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต. ไมตองอาบัติอะไร.  เพราะมิใชสอน  แมการสวดอยางอ่ืน ๆ 
ก็เหมือนกัน  สําหรับสิกขาบทน้ีทานประสงคการสอนใหวาจํา  คือ 
หมายถึงส่ิงที่เขายังจําไมได  ถาเปนสิ่งท่ีเขาจําไดแลว  วาพรอม ๆ กันไป 
ก็ชื่อวาตางคนตางวา  ไมจัดวาเปนอาบัติ. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  คําที่เรียกวาสอนธรรมนั้น  ทานประสงคธรรมชนิดไหน ? 
        ต.  คําที่เรียกวาธรรมในสิกขาบทน้ี  ทานประสงคเอาบาลีที่แสดง 
คําสอนในพระพุทธศาสนา  อันตางโดยเปนพุทธภาษิตบาง  สาวกภาษิต 
บาง  ฤษีภาษิตบาง  เทวดาภาษิตบาง. 
                                                                        ส. ป.  
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        ถ.  อุปสัมบันในสิกขาบทท่ี ๔ มสุาวาทวรรค  ทานประสงคตาง  
จากอนุปสัมบันอยางไร ? 
        ต.  ทานประสงคตางกัน  อุปสัมบนัประสงคเอาภิกษุหรือภิกษุณี 
นอกจากน้ันจัดเปนอนุปสัมบันสิ้น. 
                                                                            ส. ป. 
        ถ.  คําวา  อนุปสัมบันในสิกขาบทท่ี ๔  กับในสิกขาบทท่ี ๕ 
มุสาวาทวรรค  ทานประสงคเหมือนกันหรือตางกันอยางไร ? 
        ต.  ทานประสงคตางกัน  ในสกิขาบทท่ี ๔  ทานประสงคผูมิใช 
ภิกษุ  ภิกษุณี  ทั้งผูหญิงผูชาย  ในสกิขาบทท่ี ๕  ทานประสงคเฉพาะ 
ผูชายอยางเดียว. 
                                                                             ส. ป. 
        ถ.  การนอนรวมกับอนุปสัมบันนั้น  ซึ่งจัดเปนเขตแหงสหไสย 
ตามสิกขาบทที่ ๕  แหงมุสาวาทวรรค  ทานประสงคสถานที่เชนไร 
จึงทําใหเกิดอาบัติได ?  เชนไรไมเปนอาบัติ ? 
        ต.  การนอนรวมซ่ึงเปนเขตสหไสยน้ัน  ทานประสงคที่มุงท่ีบัง 
อันเดียวกัน  ถาเกิน ๓ คืนไป  ตองอาบัติปาจิตตีย  ถาสถานท่ีมุงกึ่ง 
บังกึ่ง  เปนเขตแหงทุกกฎ  ถามุงหมดไมไดบัง  หรือบังหมด  ไมไดมุง 
นอนในที่เชนนี้รวมกันแมเกิน ๓ คืน  ก็ตองอาบัติ. 
                                                                              ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทบางขอ  มีอนุบัญญัติผอนลงมาจนเสียความมุง 
หมายเดิมก็มี  ถึงอยางนั้นก็ยังตองยึดไวเปนหลัก  หาทางปฏิบัติให  
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สมกาลเทศะจงได  เม่ือเปนเชนนี้ชวนใหนึกบริหารสิกขาบทท่ี ๕ แหง  
มุสาวาทวรรคในสุทธิกปาจิตตียวากระไร ?  จงบริหารมา. 
        ต.  บรหิารวา  ควรถือตามเขตท่ีกําหนดไวเมื่อนอนรวมกันดังน้ี 
ในเรือนมีหลายชั้นหลายหองเปนที่อยูของคนมาก  กําหนดเอาเฉพาะ 
สวนท่ีเปนอยู  เปนที่นอนของคนหน่ึง ๆ  เปนเขตสหไสยอันหน่ึง ๆ 
เมื่อเพงถึงความมุงหมายเดิม  อาจถือใหพอสมเพ่ือไดรับประโยชน 
จากสิกขาบทนี้  คืออยานอนในหองเดียวกันกับอนุปสัมบัน  ในเม่ือ 
มีชองอันพอจะหลบหลีกได  เทาน้ีก็พอสมควร. 
                                                                   ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  มุสาวาทวรรคน้ัน  ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะเรื่องพูด 
ทั้งน้ัน  หรือเรื่องไมพูดก็มี  คืออะไร ? 
        ต.  เรื่องไมพูดก็มี  คือสหไสยกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืน  สหไสย 
กับมาตุคามในคืนวันนั้น  ขุดแผนดินเอง. 
                                                             ๒๔๗๓-๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  การนอนรวมกับหญิง  ตองอาบัติอะไรบาง ? 
        ต.  ถานอนรวมกับหญิงมนุษยแมเปนหญิงเกิดในวันนั้น  ตอง 
อาบัติปาจิตตีย  ถานอนรวมกับบัณเฑาะก  หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                      ส. ป. 
        ถ.  มาตุคามในสิกขาบทที่ ๖  กับท่ี ๗  แหงมุสาวาทวรรค  ทาน 
ประสงคเหมือนกันหรือตางกันอยางไร ?  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย วินยับัญญัติ - หนาท่ี 113 

        ต.  ทานประสงคตางกัน  ในสกิขาบทท่ี ๖  ทานประสงคหญิงแม  
เกิดในวันนั้น  สวนสิกขาบทท่ี ๗  ทานประสงคหญิงท่ีรูเดียงสาแลว. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  การอวดอุตริมนุสสธรรมท่ีไมจริง  ปรับอาบัติก็ควรแลว  ที่จริง 
ไฉนจึงปรับอาบัติดวยเลา ? 
        ต.  การโออวดเปนมลทิน  ทางพระพุทธศาสนามุงความบริสุทธิ์ 
จึงปรับอาบัติ. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  ทานปรับโทษภิกษุผูพูดมุสาเปนปาจิตตีย  ก็เพ่ือมิใหพูด 
เหลวไหล  ถาภิกษุพูดจริงทุกเรื่องไป  ก็เปนพนอาบัติเพราะเรื่องพูด 
หรือเห็นแยงอยางไรก็วามา ? 
        ต.  เห็นวายังไมพน  เพราะในมุสาวาทวรรคแหงปาจิตตีย 
สิกขาบทท่ี ๘ หามไมใหบอกอุตริมนุสสธรรมของตนท่ีมีจริงแกอนุป- 
สัมบัน  และสิกขาบทท่ี ๙  หามไมใหบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ 
แกอนุปสัมบัน  เวนไวแตไดรับสมมติ  เหลาน้ีสอใหเห็นวาลวนแตเปน 
ขอความจริงทั้งน้ัน  แตทานไมอนุญาตใหพูด  ขืนพูดทานปรับอาบัติ 
ฉะน้ี. 
                                                                   ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  อาบัติอะไรเรียกวาอาบัติชั่วหยาบ ?  เพราะเหตุไร  ทานจึง 
หามมิใหบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน ? 
        ต.  อาบัติปาราชิกและสังฆาทิเสส  ชื่อวาอาบัติชั่วหยาบ  เพราะ  
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ทานเพ่ือจะปองกันมิใหนําความชั่วรายของกันและกัน  ไปเที่ยวประจาน  
ทั้งอาการท่ีเอาไปเท่ียวบอกแกอนุปสัมบันเชนนั้น  ก็มิใชอาการของ 
ผูหวังดี  ถาหวังดีก็คงตักเตือนโจทฟองในสงฆจึงจะสมควร  เทาท่ี 
เอาไปบอกเลากันเลนเชนนั้น  ก็ตกอยูในฐานะประจานหรือคอนขอด 
กันเลน  เชนนี้ทานจึงหาม. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระ ก.  เห็นพระ ข.  ตองอาบัติปาราชิก  ครั้นจะบอก 
อนุปสัมบันไวเปนพยานบางก็มีสิกขาบทบังคับ  หากไมบอกเลา  โทษ 
ก็มีเพราะปกปดอาบัติชั่วหยาบ  ลงมติวา  ถาบอกอาจไดรับผลราย 
กวาซ่ึงจะเกิดแกคณะและเจาตัวเอง  จึงนิ่งเสีย  เชนนี้จะปรับอาบัติ 
อะไรแกเธอในเพราะขอนี้  ไดหรือไม ?  จงอางมา. 
        ต.  จะปรับอาบัติอะไรแกเธอหาไดไม  การท่ีทําเชนนั้นชื่อวา 
เธอรูจักพระพุทธาธิบายในเพราะอันต้ังใจวาจะไมปกปด   แตเมื่อไมมี 
เหตุจึงรอไวกอนเพ่ือหวังความสงบแกคณะ   แมในคัมภีรวิภังคทาน 
ก็อนุญาตไววา  ถาภิกษุเปนผูมีเจตนาดี  หวังจะปองกันผลอันราย 
กวาตางหาก  การท่ีทําดังน้ันไมเปนอาบัติ  เปนอนาบัติ. 
                                                                 ๒๒/๘/๖๙ 
        ถ.  ดินเชนไรเรียกชาตปฐวี ?  เชนไรเรียกอชาตปฐวี ?  อยาง 
ไหนทําใหเกิดอาบัติอะไร ? 
        ต.  ดินลวน  คือดินที่ไมมีอะไรปนหรือมีสิ่งอ่ืนปนอยูเปนสวน 
นอยเรียกวาชาตปฐวี.  ดนิทรายหรือดินเจือวัตถุอ่ืนอยูโดยมากเรียกวา  
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อชาตปฐวี.  ทําใหชาตปฐวีทําลาย  ตองอาบัติปาจิตตีย.  
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  เจกขนดินมากองไวที่แหงหน่ึง  ตอมาภิกษุไปทําลาย 
ออกเกลี่ยพ้ืนที่ใหเสมอ  จะควรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถาดินที่เขานํามากองไวเชนนั้นยังไมนาน  ภิกษุทําลายได 
ทานไมหาม  ถาดินนั้นเปนดินลวนหรอืเจือของอนไมถึงครึ่งและไมใช 
กรวดหรือทราย  ถาหากฝนตกรดลวง ๔ เดือนไปแลว  ภิกษุไปทําลาย 
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุตองการจะขุดหลุมปกเสา  ครั้นจะทําเองก็เกรงพระพุทธ- 
บัญญัติ  เธอจึงใหผูอ่ืนชวยทําให  จะตองอาบัติอะไรหรือไม ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ถาภิกษุใชดวยถอยคําเปนอกัปปยโวหาร  เชนใชวาทา 
จงขุดหลุมตรงน้ีเปนตน  เปนทุกกฎ  เพราะสั่ง  ถาเขาทําตาม  ตอง 
ปาจิตตีย.  ถาภิกษุพูดดวยคําเปนกัปปยโวหาร  เชนบอกวา  ขาพเจา 
จะตองการปกเสาตรงนี้  ขอทานชวยจัดการใหสําเร็จ  เชนนี้  ทานวา 
ไมเปนอาบัติ. 
                                                                         ส. ป. 
                                     ภูตคามวรรค 
        ถ.  อะไรท่ีเรียกวาภูตคาม ?  ทําอยางไรเรียกวาพราก ? 
        ต.  พืชพันธุซึ่งเกิดอยูกับที่เรียกวา  ภูตคาม.  ทําใหหลุดเคล่ือน 
ออกจากท่ีเรียกวาพราก. 
                                                                           ส. ป.  
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        ถ.  ภูตคาม  กลาวโดยยอทานจําแนกไวกี่อยาง ?  อะไรบาง ?  
ตนออยจะจัดเขาในอยางไหน ?  ภิกษุพรากตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  โดยยอทานแบงเปน ๒ ชนิด  คือพืชพันธุซึ่งเกิดอยูกับที่ 
เรียกวาภูตคาม.   พืชพันธุที่ถูกพรากออกจากท่ีแลวอาจเพาะหรือปกให 
เปนไดอีก  เรียกวาพืชคาม.  ตนออยท่ีเกิดอยูกับที่  จัดเขาในภูตคาม 
ที่หลุดออกจากท่ีแลวจัดเขาในพืชคาม.  ภิกษุพรากภูตคาม  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย.  พรากคือทําลายพืชคาม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  ดอกจอกลอยอยูในน้ํา  ภิกษุยกข้ึนใสถังแลวไปเทในนํ้าแหง 
อ่ืน  ดวยเขาใจวาจะไมตาย  จะตองอาบัติอะไรบางหรือ ?  จงแสดง. 
        ต.  เม่ือยกข้ึนจากนํ้าซึ่งเปนที่เดิม  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย  ดอก 
จอกจะตายหรือไมตาย  ขอนน้ันไมเปนประมาณ  แมจะหยิบข้ึนจากนํ้า 
แลวหยอนลงในท่ีเดิม  กค็งไมพนจากอาบัติปาจิตตียเหมือนกัน. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  ประพฤติอนาจารน้ันอยางไร ? 
        ต.  กอนแตจะกลาวอนาจารหมายความวาอยางไรน้ัน  ควร 
กลาวขอความเล็กนอยในเบื้องตนกอน  ศลีแบงเปน ๒ ประเภท  คือ 
อาจาระ ๑  บญัญัติ ๑  สิกขาบทมาในพระปาฏิโมกขทั้งส้ินเปนบัญญัติ 
กิริยามารยาที่ควรประพฤติอ่ืน ๆ  ที่ไมไดมาในพระปาฏิโมกขเปน 
อาจาระ  ภิกษุประพฤติผิดในพระปาฏิโมกข  เรียกวาผิดพระบัญญัติ 
ภิกษุประพฤติกิริยาไมสมควรและไมงามตาง ๆ  ไมเกี่ยวแกสิกขาบท  
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ที่มีในพระปาฏิโมกข  เรยีกวาผิดอาจาระ  ความประพฤติผิดอาจาระ  
นั่นแล  เรยีกวาประพฤติอนาจาร. 
                                                                 ๒๔๕๗ 
        ต.  เพราะความประพฤติอยางไร  ภิกษุจึงถูกสวดอัญญวาทก- 
กรรม  และวิเหสกกรรม  และกรณีแหงกรรม ๒ อยางนั้นควรถือ 
เปนแบบไดอยางไรบาง ?  แถลงมา. 
        ต.  เพราะภิกษุประพฤติอนาจารตาง ๆ  ครั้นถูกโจทข้ึนและถูก 
ซักในทามกลางสงฆไมปรารถนาจะใหการตามตรง  เอาเรื่องอ่ืนมาพูด 
กลบเกลื่อนเสีย  อยางนี้สงฆสวดเรียกวายกอัญญวาทกรรม.  อีก 
อยางหน่ึง  ไมทําดังน้ี  ถกูซักเขาน่ิงเฉยเสียไมตอบ  อยางนี้เรียกวา 
ยกวิเหสกรรม.  ควรถือเปนแบบอยางสําหรับภิกษุ  เมื่อไตสวน 
ขออธิกรณแลว  พึงเคารพในสงฆผูนั่งพิจารณา  และใหการตามสัตย 
จริง  ไมทําอาการดูหม่ิน  เอาเรื่องอ่ืนเขามากลบเกลื่อนเลนสํานวน 
หรือน่ิงเฉยเสียไมใหการทีเดียว. 
                                                                      ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  กริิยาเชนไรเรียกวาโพทนา ?  ทําใหเกิดอาบัติอะไรบาง ? 
        ต.  กริิยาที่กลาวโทษภิกษุอ่ืน  ในที่ตอหนาผูอ่ืน  ดวยเจตนา 
ราย  เรียกวาโพทนา   ถากลาวโทษโพทนาภิกษุผูที่สงฆสมมติให 
เปนผูทําการสงฆ  ถาเธอทําโดยชอบ  ตองปาจิตตีย  ถาโพทนา 
ภิกษุผูที่สงฆไมไดสมมติใหเปนผูทําการสงฆ  แตเธอทําตามลําพังตนเอง 
หรือโพทนาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                            ส. ป.  
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        ถ.  กริิยาที่โพทนาน้ัน  ถาหากภิกษุนั้นมีความผิดจริงดังท่ีเขาวา  
ทางพระวินัยจะปรับอยางไรบางหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถาเรื่องนั้นเปนจริง  ทานวาไมเปนอาบัติ  แตสมเด็จพระ 
มหาสมณเจา ฯ  ทรงแสดงมติไววา  ถงึแมเรื่องเปนจริง  ถาเอาไปเท่ียว 
โพทนาดวยเจตนาราย  ก็คงไมพนจากอาบัติทุกกฎ  เพราะวาผูมักนํา 
เรื่องเท่ียวโพทนาเชนนี้  อยูไหนหมูไหน  ยอมนําความเสื่อมเสียมาให 
หมูเสมอ  ถาเรื่องเปนจริงทางที่ดีฟองรองหรือตักเตือนวากลาวกัน 
โดยตรงเชนนี้จึงจะชื่อวาเห็นแกความเจริญตอหมูหรือพระพุทธศาสนา. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๔  กับที่ ๕  แหงภูตคามวรรค  ตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน  ในสกิขาบทท่ี ๔  ทานกลาวถึงภิกษุผูนําเตียง  ต่ัง 
ฟูก  เกาอ้ี  ของสงฆไปต้ังในท่ีแจงแลว  เมื่อหลีกไปไมเก็บเอง  หรือ 
ไมใชผูอ่ืนใหเก็บ  หรือไมมอบหมายผูอ่ืนใหเก็บ.  ในสิกขาบทท่ี ๕ 
ทานกลาวถึงท่ีนอนของสงฆที่ภิกษุเอาปูนอนแลว  เมื่อหลีกไปไม 
เก็บเอง  หรือไมใชผูอ่ืนใหเก็บ  หรือไมมอบหมายผูอ่ืนใหเก็บ. 
                                                                            ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุยืมที่นอนของภิกษุอ่ืนไปปูนอนในกุฎีสงฆแลว  เมื่อจะ 
จากไป  ที่นอนไมไดเก็บสง  ที่นอนของเขาหายไป  ทานจะวินิจฉัยวา 
กระไร ? 
        ต.  ขาพเจาวินิจฉัยวา  การยืมของเขาปูนอนในกุฎีสงฆเชนนั้น 
แลว  เมื่อจะไปไมเก็บสง  ควรปรับอาบัติทุกกฎ  ถาเธอหลีกไปดวย  
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คิดวาจะกลับมาอีก  ไมเปนอาบัติ  แตตนตองสํานองในของนั้น  เมื่อ  
หายไป  ตนตองรับใชเจาของเดิม. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุรูปหน่ึงเธอมีปกติกลัวผี  นอนผูเดียวไมได  จึงเขา 
ไปขออาศัยนอนในกุฎีภิกษุอีกรูปหน่ึง  แตเจาของไมยินยอม  โดย 
อางวาคับแคบ  ถึงกระน้ันเธอก็แทรกอยูดวยจนได  นักวินัยควรปรับ 
อาบัติอะไรแกเธอบางหรือไม ? 
        ต. ไมควรปรับอาบัติแกเธอเลย  เพราะความกลัวก็จัดวาเปน 
อันตรายอยางหน่ึง  ที่เธอตองดื้อเขาไปแทรกอยูก็เพราะความกลัว. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุ ก.  เขาไปแทรกอยูกับภิกษุ ข.  ภิกษุ ข. ผูเจาของเดิม 
ไมยินยอมใหอยูดวย  ขับไลใหเธอออก  เธอไมออก  ภิกษุ ข. จึง 
ขนบริขารของภิกษุ ก. ออกมาไวเสียขางนอก  แตเผอิญขโมยมา 
ลักไป  เมื่อเปนเชนนี้  ถาทานเปนผูวินิจฉัย  จะบริหารวากระไร ? 
        ต.  บรหิารวา  ภิกษุ ก. เมื่อไมมีอันตรายเขาไปแทรกแซงภิกษุ ข. 
เชนนั้น  ถาคิดวาจะใหเจาของเดิมคับแคบใจ  และวิหารน้ันเปนของ 
สงฆ  ภิกษุ ก. ตองอาบัติปาจิตตีย  ถาเขาไปโดยมีเหตุ  ไมเปนอาบัติ 
ถาวิหารเปนของบุคคลนอกจากตนเอง  ตองอาบัติทุกกฏ.  สวน 
ภิกษุ ข. ขนบริขารของภิกษุ ก. ออกมาเชนนั้น  ตองอาบัติทุกกฎ 
ของท่ีหายไป  ภิกษุ ข. ตองรับใช. 
                                                                               ส. ป.  
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        ถ.  ภิกษุโกรธเคืองฉุดคราภิกษุออกจากกุฎีสงฆ  อยางไรตอง  
อาบัติ  อยางไรไมตอง ? 
        ต.  โกรธเคืองฉุดคราผูประกอบดีประพฤติชอบ  ออกจาก 
กุฎีสงฆ  ตองอาบัติปาจิตตีย.  ฉุดคราอนุปสัมบันหรือขนบริขารออก 
ตองทุกกฏ.  ถาฉุดคราผูประพฤติมิชอบออก  ไมเปนอาบัติ. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุเอานํ้ารดหญาหรือดิน  ตองอาบัติอะไรบางหรือไม ? 
จงบรรยายใหสิ้นเชิง. 
        ต.  ภิกษุรูอยูวาน้ําน้ันมีตัวสัตว  และสัตวนั้นก็เปนสัตวเล็กไม 
สามารถจะอยูกับแผนดินที่ปราศจากน้ําได  ถาเทลงก็ตองอาบัติปาจาตติย 
ถาสัตวนั้นเปนสัตวเล็ก  แตอาจอยูไดทั้งบนบกและในน้ํา  เชนนี้เทลง 
ไมเปนอาบัติ. 
                                                                          ส. ป. 
                                         โอวาทวรรค 
        ถ.  นางภิกษุณีผิดกับมาตุคามอยางไร ? 
        ต.  ภิกษุณีเปนพรหมจารินี  ไดรบัอุปสัมปทาในพระพุทธศาสนา 
มาตุคามเปนหญิงชาวบานสามัญ. 
                                                                          ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุณีกับนางชี  ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน  ภิกษุณี  ไดแกผูหญิงที่ออกบวชและไดอุปสัมปทา 
ในสงฆ ๒ ฝาย  คือฝายภิกษุณีสงฆกับฝายภิกษุสงฆ   สวนนางชีก็  
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ไดแกหญิงท่ีมารักษาอุโบสถศีล  ซึ่งเรยีกวาอุบาสิกานั่นเอง  ตางกับ  
หญิงชาวบานเพียงปลงผมนุงขาวหมขาวเทาน้ัน. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  สามเณร  สามเณรี  สกิขามนา  ตางกันอยางไร ? 
        ต.  สามเณรไดแกชายผูมาบรรพชาถือเพศบรรพชิต  (นุงหมผา 
ยอมนํ้าฝาด)  รักษาศีล ๑๐  ในสํานักของภิกษุ.  สามเณรีไดแกหญิง 
ผูมาบรรพชาถือเพศบรรพชิต  รักษาศีล ๑๐  นุงหมผายอมนํ้าฝาด 
เชนเดียวกันกับสามเณร  สิกขมานาไดแกสามเณรีผูมีอายุใกลจะอุปสมบท 
(อายุ ๑๘ ปข้ึนไป  ตองศึกษาธรรม ๖ ประการใหบริบูรณ  ม ี
กําหนด ๒ ป  ในระหวางนี้ถาขาดขอใดขอหนึ่งตองต้ังตนใหม)  ไดมา 
ศึกษาและรักษาธรรม ๖ ประการ  ปาณาติปาตา ฯ  ถึงวิกาลโภชนา ฯ 
อยู ๒ ปมิไดขาด). 
                                                                              ส. ป. 
                                           โภชนวรรค 
        ถ.  อาหารในโรงทาน  ภิกษุไมเจ็บไข  ฉันไดเฉพาะมื้อเดียวนั้น 
หรือกี่มื้อก็ได  เปนอยางไร ?  อธิบายมา. 
        ต.  ไมเฉพาะม้ือเดียว  จะกี่มื้อก็ได  แตฉันไดวันเดียว๑  จะซ้ําติด ๆ 
กันไปไมได. 
                                                                          ๒๔๗๓-๗๕ 
        ถ.  ถาทายกนิมนตใหรับขนมจีน  ควรจะรับหรือไม  เพราะ 
 
๑. มหาวภิังคหนา ๓๐๗ วาคราวเดียว ไมไดวาวันเดียว.  ส. ป.  
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เหตุไร ?  
        ต.  ไมถงึ ๔ รูปรับกไ็ด  ทานไมหาม  แต ๔ รูปข้ึนไปจะรับได 
เฉพาะสมัย  คือ  เวลาอาพาธ  เวลาถวายจีวร  เวลาทําจีวร  เวลาเดิน 
ทางไกล  เวลาไปทางเรือ  หรือหมูมากดวยกันอัตคัตดวยอาหาร  หรือผู 
นิมนตเปนสมณะดวยกัน  อยางใดอยางหน่ึง  ไมมีสมัยไมควรรับ  เพราะ 
ทานปรับเปนอาบัติปาจิตตียไวในสิกขาบทท่ี ๒ แหงโภชนวรรค. 
                                                                      ๒๔๕๘ 
        ถ.  โภชนะเชนไร  เรยีกวาปรัมปรโภชน ? 
        ต.  โภชนะทีหลัง  เรยีกวาปรัมปรโภชน.  ไดแกกิริยาที่ภิกษุรับ 
นิมนตไวในท่ีแหงหน่ึงแลว  ไมไปฉันในที่นิมนตนั้น  ไปฉันเสียในที่ 
อ่ืนซึ่งเขานิมนตทีหลัง  ในเวลาเดียวกัน  หรือไปฉันในที่ ๆ เขานิมนต 
ทีหลังกอนแลว  ไปฉันในท่ีซึ่งเขานิมนตกอนภายหลัง  ในเวลาเดียวกัน 
โดยมิไดทําความตกลงไวกับเจาของ  หรือไมไดมอบหมายแบงสวนท่ีรับ 
นิมนตใหแกภิกษุอ่ืนเสียแหงหนึ่ง. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุรับนิมนตไวแลวไปฉันเสียในที่อ่ืน  จะตองอาบัติอะไร 
บางหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถามีสมัย  คือคราวเปนไข  คราวถวายจีวร  คราวทําจีวร 
เชนนี้ไมเปนอาบัติ  ถาไมมีสมัย  ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะภิกษุทํา 
อาการเชนนั้น  ยอมทําใหศรัทธาของทายกเสื่อมถอยไป. 
                                                                         ส. ป.  
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        ถ.  ภิกษุรับนิมนตฉันเชาไวแหงหนึ่งแลว  เมื่อถึงวันเวลาท่ีเขา  
กําหนดไว  เธอรีบไปเท่ียวบิณฑบาตมาฉันเสียกอนแลว  จึงไปฉันใน 
ที่นิมนต  ดวยเขาใจวาการบิณฑบาตไมใชการนิมนต  จะควรหรือไม ? 
จงตอบใหชอบแตเหตุ. 
        ต.  จะเขาใจวาการเท่ียวบิณฑบาตมาฉัน  ไมใชการรับนิมนตนั้น 
ไมได  คงตองอาบัติปาจิตตียเหมือนกัน  เพราะการทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี 
ข้ึน  ก็ดวยทรงประสงคหามไมใหทําเชนนั้น  ถาทําเชนนั้น  เมื่อไปฉัน 
ของเขาก็จักฉันแตเพียงเปนกิริยา  ทายกก็จักเส่ือมถอยไปจากศรัทธา. 
                                                                   ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุไปบิณฑบาตในบาน  ควรรับขนมไดมากเพียงเทาใด ? 
และเม่ือไดมาแลวควรประพฤติอยางไร ? 
        ต.  ควรรับไดอยางมากเพียง ๓ บาตร.  และเมื่อไดมาแลว  ควร 
แจกแกภิกษุอ่ืนเพ่ือจะไดไมเขาไปรับอีก. 
                                                                  ๒๔๕๘ 
        ถ.  เม่ือภิกษุเขาไปบิณฑบาตในบาน  เธอรับมา ๔ บาตร  กลับมา 
ก็ไมไดบอกและไมไดแบงแกใครเลย  บริโภคเปนสวนตัว  สมควร 
จะปรับอยางไรแกเธอ ? 
        ต.  ถาไปรับมารวม ๔ บาตร  แตไมใชบานเดียว  เชนนี้ไมควร 
ปรับ.  ถาบานเดียวทานยอมใหเพียง ๓ บาตร  เมือ่เกินไปก็ตองปรับ 
อาบตัปาจิตตีย  เมื่อรับมามากเชนนั้นแลวไมบอก  ไมแบงแกภิกษุอ่ืน 
ทานปรับอาบัติทุกกฏ. 
                                                                  ส. ป.  
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        ถ.  ภิกษุหามโภชนะในเวลาฉัน  ลุกจากอาสนะแลวฉันไมได  มี  
ยกเวนของท่ีเปนเดนภิกษุไข  หรือของท่ีทําวินัยกรรมแลว  ฉันได, 
วินัยกรรมขอน้ีทํากันอยางไร ? 
        ต.  ทําอยางนี้  เอาของท่ีจะฉันนั้นมารวมกันไว  นิมนตภิกษุอ่ืนที่ 
ไมไดหามโภชนะมาฉันพอเปนพิธี  แลวภิกษุผูนั้นมอบใหฉัน  เปนอัน 
ฉันได. 
                                                                 ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  ทรงบัญญัติสิกขาบทท่ี ๕  แหงโภชนวรรคไวดวยพระพุทธ- 
ประสงคอยางไร ? 
        ต.  ดวยพระพุทธประสงคจะรักษาหนาของทายก  หากวาภิกษุ 
รับนิมนตไปฉันในที่แหงหน่ึง  ไดอาหารไมถูกปาก  จะฉันแตเล็กนอย 
หามของที่เขาเอามาอังคาสน้ันเสีย  และจะไปฉันท่ีอ่ืนอีก  ดูเหมือนทายก 
ผูนั้นไมสามารถจะเลี้ยงใหอ่ิมหนํา  ทําใหเขาไดรับความอับอายเกอ  เมื่อ 
มีสิกขาบทน้ี  ภิกษุจะไมสามารถทําไดอยางนั้น. 
                                                                  ๑๖/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ภิกษุแดงอาพาธ  แพทยแนะนําใหฉันแปงนมสด  เพ่ือจะได 
ชูกําลัง  ถาฉันตามคําแนะนําน้ัน  พระวินัยธรวาอยางไร ? 
        ต.  ถาเธอฉันในเวลาวิกาล  ตองอาบัติปาจิตตีย  ถาฉันในกาล 
ไมตองอาบัติอะไร. 
                                                                   ๓๐/๘/๗๑  
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        ถ.  ตามนัยสิกขาบทท่ี ๗  แหงโภชนวรรค  ทานประสงคเวลาไหน  
จัดเปนวิกาล ?  ภิกษุเขาใจวายังไมเที่ยว  แลวฉันอาหาร  ความจริง 
เวลาน้ันเที่ยงเลยไปแลว  เชนนี้จะวากระไร ? 
        ต.  เวลาเที่ยงแลวถึงอรุณแหงวันใหม  เรียกวาวิกาล.  ตองปรับ 
อาบัติปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทน้ีเปนอจิตตกะ  แมสําคัญผิดก็ไมพน 
อาบัติ. 
                                                                          ส. ป. 
        ถ.  กาลกิอยางไหนมีกําหนดกาลเทาไร ?  จงชี้ตัวอยางที่มาใน 
ปาฏิโมกข. 
        ต.  ยาวกาลิกกําหนดเพียงเชาชั่วเท่ียงวัน  เชน  ขาวสุก  ปลา  เนื้อ 
สัตตาหกาลิกมีกําหนดกาลเพียง ๗ วัน  เชน  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน 
น้ําผ้ึง  น้ําออย. 
                                                                      ๑๖/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ภิกษุไปบิณฑบาตไดนมมา ๑ กระปอง  เธอส่ังใหเด็กเก็บ 
ไวฉันดวยอางวาไมไดเก็บเอง  ทางพระวินัยจะมีทางขัดของอยางไร ? 
จงแสดง. 
        ต.  ถาเธอรับมาดวยตนเองแลว  สั่งใหเด็กเก็บ  ถานํามาบริโภค 
คงตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะสันนิธิ  คือทําการส่ังสมอาหาร  ถาไมได 
รับประเคนไว  มีผูนํามาใหกับเด็ก  เชนนี้สั่งใหเก็บได  ไมชื่อวาเปน 
สันนิธิ. 
                                                                              ส. ป. 
        ถ.  โภชนะ ๕ อะไรบาง ?  จันอับจัดเขาในโภชนะอะไร ?  
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        ต.  โภชนะ ๕ นั้น  คือ  ขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง  ปลา  เนื้อ.  
จันอับเก็บไวไดหลายวันไมเสีย  จัดเขาในขนมแหง. 
                                                                   ๒๔๕๘ 
        ถ.  สาคู  นับเขาในโภชนะอยางไหนไดหรือไม ? 
        ต.  สาคูซึ่งเขาตมหรือเปยกเพื่อรับประทาน  นับเขาในขนมสด 
อันเปนสวนหนึ่งแหงโภชนะ ๕ ได. 
                                                                   ๒/๙/๖๑ 
        ถ.  ถ.  โภชนะเชนไรชื่อวาประณีต  จะขอโภชนะเชนนั้นจากพ่ีเขย 
ไดหรือไม ? 
        ต.  ขาวสุกอันระคนดวยเนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย 
ปลา  เนื้อ  นมสด  นมสม  ชื่อวาโภชนะประณีต  ถาพ่ีเขยเกี่ยวเปนญาติ 
อยูเดิม  หรือพ่ีเขยปวารณาเสียกอน  จึงขอได. 
                                                                     ๗/๙/๖๑ 
        ถ.  คําวาอาหาร  ทานหมายเอายาวกาลิกเทานั้น  หรือสงเคราะห 
กาลิกอยางอ่ืนเขาดวย ? 
        ต.  ทานหมายเอายาวกาลิกเปนพ้ืน  แตในสิกขาบทท่ี ๑๐  แหง 
โภชนวรรค  สงเคราะหเอากาลิกอ่ืนเขาดวย. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  การประเคน  กําหนดกันอยางไร  จึงชื่อวาเปนอันประเคน 
ดวยดี ? 
        ต.  กําหนดดวยองค ๕  คือของที่จะพึงประเคนน้ันไมโตหรือหนัก  
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เกินไป  พอคนปานกลางยกไดคนเดียวเปนองคอันหนึ่ง  ผูประเคนเขา  
มาอยูในหัตถบาสเปนองคอันหน่ึง  เขานอมมาเปนองคอันหน่ึง  กิริยาที ่
นอมมาใหดวยกายก็ได  ดวยของเน่ืองดวยกายก็ได  ดวยโยนใหก็ได  เปน 
องคอันหน่ึง   ภิกษุรับดวยกายก็ได  ดวยของเน่ืองดวยกายก็ได  เปนองค 
อันหน่ึง  พรอมดวยองค ๕ นี้  จึงเปนอันประเคนดวยดี. 
                                                                     ๒๔๖๓ 
                                      อเจลกวรรค 
        ถ.  คนที่เรียกวา  อเจลก  ปริพาชก  ปริพาชกิา  นั้น  ตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  ผูที่ถือเพศเปลือยเปนวัตรอยางที่เรียกกันวา 
ชีเปลือย  นี้เรียกวา  อเจลก  นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา  ผูชาย 
เรียกวา  ปรพิาชก  ผูหญงิเรียกวา  ปรพิาชิกา. 
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  เด็กท่ีไมไดนุงผา  จะจัดเปนอเจลกดวยหรือไม ?  เพราะ 
เหตุไร ? 
        ต.  ถาเด็กนั้นถือไมนุงผา  ก็จัดเปนอเจลกได  ถาไมไดถือเชนนั้น 
แตเปนธรรมดาของเด็กเล็ก ๆ เองท่ียังไมเดียงสา  ยังไมจัดเปนอเจลก 
เพราะที่จะจัดเปนอเจลกไดนั้น  ทานประสงคเอาการถือเปลือยเปนวัตร. 
                                                                          ส. ป. 
        ถ.  ญวน  แขก  จะจัดเปนนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาดวย 
หรือไม ?  
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        ต.  ญวน  แขก  ถามานับถือพระพุทธศาสนา  บรรพชาอุปสมบทใน  
พระพุทธศาสนา  ก็จัดเปนนักบวชในพระพุทธศาสนา  ถาเขานับถือ 
ศาสนาอื่น  ถือบวชในศาสนาอื่น  ก็ตองจัดเปนนักบวชภายนอกพระ 
พุทธศาสนา. 
                                                                     ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุ  ใหสิ่งของแกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเชนนั้น  จะ 
ขัดทางพระวินัยอยางไรบางหรือไม ? 
        ต.  ถาใหของเค้ียวของฉันดวยมือตนเอง  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย  ถา 
บอกใหเขาใหวางให  หรือใหสิ่งของท่ีไมใชของเค้ียวของฉัน  ก็ไม 
ขัดกับพระวินัยอยางไร  คือไมเปนอาบัติ. 
                                                                    ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุ ๒ รูปไปบิณฑบาตในบานดวยกัน  รปูหน่ึงมีความ 
ประสงคจะสนทนากิจสวนตัวกับพ่ีชาย  จึงบอกใหอีกรูปหน่ึงกลับกอน 
เพราะเกรงวา  ถาเธออยูดวยจักรูเรื่องสวนตัว  จักวินิจฉัยวากระไร ? 
        ต.  คําที่วาเรื่องสวนตัวน้ันไมปรากฏชัดวาเปนเรื่องอะไร  ถาหาก 
เรื่องที่สนทนากันนั้นขัดตอทางพระวินัย  ก็จัดเปนอนาจารได  เมื่อไล 
เธอกลับเสีย  เพื่อจะปกปดความชั่ว  เมื่อเธอกลับแลว  ผูบอกใหกลับ 
ตองอาบัติปาจิตตีย.  ถาเรือ่งสนทนาเปนเรื่องที่ไมขัดกับพระวินัย 
ขอใดขอหนึ่ง  ก็ไมตองอาบัติ. 
                                                                     ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุ ก.  เขาไปบิณฑบาตในบานกับภิกษุ ข.  มีนาย ค.  เปน  
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ศิษย   ภิกษุ ก. ปรารถนาจักเขาไปน่ังคุยกับมาตุคาม  จึงใหภิกษุ ข.  
กับนาย ค. กลับ  เมื่อบอกใหเขากลับแลวนึกละอายแกใจข้ึนมา  จึงเรียก 
ใหกลับมาอีก  เมื่อเปนเชนนี้  ภิกษุ ก. จะตองอาบัติอะไรบางหรือไม ? 
        ต.  ภิกษุ ข.  กับนาย ค.  เดินเลยออกมาจากอุปจารบาน  ภิกษุ ก. 
ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะขับไลอุปสัมบัน  และตองอาบัติทุกกฎ  เพราะ 
ขับไลอนุปสัมบัน.  เมื่อเขาเดินมายังไมออกจากบานแลวเรียกกลับเขา 
มาอีกก็คงตองอาบัติทุกกฏ.  เม่ือภิกษุ ก. ไลแลวจักละอายก็ตาม  ไม 
ละอายก็ตาม  ขอน้ันไมเปนประมาณ. 
                                                                     ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุแสดงธรรมแกผูหญิงซ่ึงสามีเขานั่งอยูดวย  จะเปนอาบัติ 
อะไรหรือไม ? 
        ต.  ไมตองอาบัติเพราะอาการแสดงธรรม  แตถาน่ังในเรือนนอน 
ของเขา  ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะเขาไปน่ังแทรกแซง  ในสิกขาบทท่ี 
๓ แหงอเจลกวรรค. 
                                                                        ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุนั่งในท่ีลับกับหญิงสาว  แตมีมารดาของเขาอยูดวย  ตอง 
อาบัติอะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ทีล่บัมีอยู ๒ อยาง  ถาเปนที่ลับตา  ตองอาบัติปาจิตตียตาม 
สิกขาบทท่ี ๔  แหงอเจลกวรรค  เพราะในสิกขาบทนั้นไมมีคําวา 
ตัวตอตัว.  ถาเปนที่ลับหูไมตองอาบัติตามสิกขาบทที่ ๔  แหงวรรคน้ัน  
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เพราะในสิกขาบทมีคําวาตัวตอตัว.  
                                                           ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  ภิกษุนั่งคุยกับหญิงมากคนดวยกัน  จะถูกปรับอาบัติอะไรบาง 
หรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถาคุยกันกลางแจงซ่ึงจัดเปนที่ลับหูไมตองอาบัติ  เพราะที่เชน 
นั้นหญิงมากคนคุมอาบัติได  ถาน่ังคุยกันในที่ลับตา  หญิงแมมากคนก็คุม 
ไมได  คงตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะนั่งในท่ีลับตา  กับมาตุคาม. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุแกลงละเมิดสิกขาบทท่ี ๒  แหงอนิยต  ภายหลังหวังความ 
บริสุทธิ์  ตองทําอยางไรจึงจะพนโทษน้ัน ? 
        ต.  อนยิตสิกขาบท  ไมมีอาบัติสําหรับปรับโทษผูละเมิดเหมือน 
แผนกอ่ืน  เปนสิกขาบทช้ีลักษณะอธิกรณวาควรพิจารณาอยางไรเทาน้ัน. 
ในสิกขาบทท่ี ๒  หมายท่ีลับหู  อาจอํานวยใหเปนอาบัติสังฆาทิเสสบาง, 
ปาจิตตียบาง.  ตามนัยปญหาเม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส  หวังความบริสุทธิ์ 
แจงเรื่องที่ตองแกสงฆ  ถาปดไวสิ้นวันเทาใด  ตองอยูปริวาสแถมกอน 
สิ้นวันเทาน้ัน,  ปาจิตตียจะบริสุทธิ์ได  ตองแสดงตอหนาบุคคล  หรือคณะ 
หรือสงฆ. 
                                                                    ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  ภิกษุนั่งอยูในหองกับผูหญิง  ไมมีผูชายอยูเปนเพ่ือน  เปน 
อาบัติอะไร ?  ถามีผูหญิงอยูดวยหลายคนคุมโทษไดหรือไม ?  และถา 
มีภิกษุ ๒ รูปดวยกัน  ชื่อวามีผูชายอยูเปนเพ่ือนไดหรือไม ?  เพราะ  
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เหตุไร ?  
        ต.  เปนอาบัติปาจิตตีย.  คุมไมได.  ชื่อวามีผูชายอยูเปนเพ่ือนได. 
เพราะทั้ง ๒ รูปนั้นตางคุมกันได. 
                                                                      ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุนอนในที่มุงบังอันเดียวกันกับโยมผูหญิง  ชั่วครูเดียว 
จะตองอาบัติอะไรหรือไม ? 
        ต.  ถาเปนเวลาราตรี  ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะเปนขอสหไสย 
กับมาตุคาม.  ถาเปนเวลากลางวัน  ตองอาบัติ  เพราะอยูในที่ลับกับ 
มาตุคาม. 
                                                                     ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  อยางไรการทําจีวรจึงเปนเหตุไดรับยกเวนตาง ๆ จากสิกขาบท 
นั้น ๆ และระบุยกเวนไวในสิกขาบทอะไรบาง ? 
        ต.  ครั้งพุทธกาล  ภิกษุเย็บจีวรใชเอง  และคงเย็บไมชํานาญ 
ตองชวยกันทําเปนการเอะอะมาก  ชะรอยเพราะเหตุนี้เองจึงเปนเหตุได 
รับยกเวนตาง ๆ จากสิกขาบทน้ัน ๆ มรีะบุไวในสิกขาบทท่ี ๒ ที่ ๓ แหง 
โภชนวรรค  และสิกขาบทที่ ๖ แหงอเจลกวรรค. 
                                                                            ๒๔๖๙ 
        ถ.  การเขาบาน  ตองลาเฉพาะเวลาวิกาลเทานั้น  หรือแมใน 
กาลก็ตองลา ?  จงอธิบาย. 
        ต.  มิใชจํากัดเฉพาะเวลาวิกาลเทานั้น  แมในกาลตองลาก็มี  เชน 
ภิกษุรับนิมนตดวยโภชนะ ๕ แลว  จะไปในท่ีอ่ืนจากที่นิมนตนั้น  ในเวลา  
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กอนฉันก็ดี  ฉันกลับมาแลวก็ดี  ตองลาภิกษุที่มีอยูในวัดกอน  จึงไปได  
ถายังไมเปนนิสัมุตตกะเขาบานตองลาอุปชฌายะทุกคราว. 
                                                             ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  การทอดกฐิน  เปนบุญอยางหน่ึงที่นิยมกันมาในพระพุทธ- 
ศาสนิกต้ังแตโบราณกาล  ภิกษุทั้งหลายไดรับประโยชนอะไรท่ีเนื่อง 
ดวยพระวินัยนี้บาง ? 
        ต.  ภิกษุไดรับกรานกฐินแลว  ยอมไดรับอานิสงส ๕ ประการ  คือ 
เที่ยวไปไมตองบอกลาตามสิกขาบทท่ี ๖  แหงอเจลกวรรค  ในปาจิตตีย- 
กัณฑ ๑  เที่ยวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ ๑  ฉันคณ- 
โภชนได ๑  เก็บอติเรกจีวรไดตามปรารถนา ๑  จีวรอันเกิดข้ึนในที่ 
นั้นเปนของไดแกพวกเธอ ๑  ทั้งไดโอกาสขยายเขตจีวรกาลใหยาวออก 
ไปตลอด ๔ เดือนฤดูเหมันตดวย. 
                                                                      ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  ภิกษุขอจีวรกับคนเชนไรเปนอาบัติปาจิตตีย  ไมเปนอาบัติ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  มีหรือไมมี  เปนอยางไร ? 
        ต.  ม,ี  ในสิกขาบทท่ี ๗ แหงอเจลกวรรค  ในสิกขาบทน้ัน 
กลาวไวดังนี้  ถาเขาปวารณาดวยปจจัย ๔ เพียง ๔ เดือน  พึงขอได 
เพียงกําหนดเทาน้ัน  ถาขอเกินกวากําหนดน้ันไป  ตองปาจิตตีย 
เวนแตเขาปวารณาอีกหรือปวารณาเปนนิตย. 
                                                                        ๓/๙/๗๔  
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        ถ.  คําวาปวารณาในสิกขาบทท่ี ๗ แหงปตตวรรค กับคําวาปวารณา  
ในสิกขาบทท่ี ๗ แหงอเจลกวรรค  เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ? 
        ต.  เหมอืนกันโดยพยัญชนะ  ตางกันโดยอรรถ  ที่วาเหมือนกัน 
โดยพยัญชนะ  เพราะคําวาปวารณาแปลวา  เปดโอกาส  เหมือนกัน  ที ่
วาตางกันโดยอรรถนั้น  เพราะคําวาปวารณาสิกขาบทท่ี ๘ แหงปตตวรรค 
หมายเอาการท่ีภิกษุเปดโอกาสใหภิกษุดวยกัน  วากลาวตักเตือนกันได 
ดวยหวังดี  เปนวิธีอยางหน่ึงของภิกษุผูอยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลวจะ 
พึงกระทําตอกัน  สวนในสิกขาบทท่ี ๗  แหงอเจลกวรรค  หมายเอาอาการ 
ที่คฤหัสถเปดโอกาสใหภิกษุขอปจจัยกําหนดกาลหรือไมกําหนด  เปนวิธี 
อยางหน่ึงของคฤหัสถ  ผูปรารถนาจะบํารุงภิกษุ. 
                                                                            ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  ภิกษุขอโภชนะอันประณีตจากคฤหัสถที่ไมใชญาติ  เขาไดเคย 
ปวารณาไวเกาแก  แตหมดเขตปวารณาแลว  เอามาฉัน  เธอจะตอง 
อาบัติปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทไหน ? 
        ต.  เธอตองปาจิตตียเพราะสิกขาบทท่ี ๗ แหงอเจลกวรรค. 
                                                                          ๑๒/๑/๗๘ 
        ถ.  ภิกษุไปท่ีกองทัพจะไดบางหรือไม  หรอืจะตองอาบัติอะไร ? 
จงอางหลัก. 
        ต.  ภิกษุไปท่ีกองทัพ  ถากองทัพเขายังไมไดยกไป  คงไมตอง 
อาบัติปาจิตตีย  ถาเขายกออกไปแลว  ภิกษุเพ่ือจะดู  ตองอาบัติปาจิตตีย 
เพราะสิกขาบทที่ ๘ แหงอเจลกวรรค  ถาไปเพ่ืออยู  ถาอยูเกิน ๓ คืนไป  
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ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทท่ี ๙ แหงวรรคน้ัน  ในระหวางที่ไป  
อยูกองทัพ  ออกไปสูสนามรบที่พักพล  หรือท่ีเขาจัดกระบวน  ตอง 
ปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทท่ี ๑๐ แหงวรรคน้ัน.  ไมไดไปเพ่ือดู  เชนไป 
เยี่ยมญาติแลวกลับ  ไมตองอาบัติ. 
                                                                          ส. ป. 
                                        สุราปานวรรค 
        ถ.  ภิกษุดื่มน้ําเมา  ตองปาจิตตีย.  ถาสูบฝนสูบกัญชา  จะตอง 
ปาจิตตียเหมือนกันหรือตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  สูบฝน  สูบกัญชา  ตองทุกกฏ.๑ 

                                                                       ๑๓/๓๑/๕๕ 
        ถ.  ดื่มนํ้าเมาทานวามีโทษ  ถาด่ืมน้ําไมเมาจะมีโทษบางหรือไม ? 
        ต.  ถาด่ืมน้ําไมเมา  ซึ่งไมไดกรอง  นาสงสัยวาจะมีตัวสัตว  ทานปรับ 
โทษฐานปาจิตตีย. 
                                                                            ๗/๙/๖๑ 
 
๑. สูบฝนกัญชาตองอาบัติทุกกฎตามพระวนิัย.  ฝายปกครองปรับอาบัติแลวใหสึก.  ส. ป. 
๒.เดิมไมเฉลย.  ส. ป.  
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        ถ.  ภิกษุเสพสุรามีโทษอยางไรบาง ?  
        ต.  ทางพระวินัยปรับอาบัติปาจิตตีย ตามสิกขาบทที่ ๑ แหงสุรา- 
ปานวรรค  ทางปกครอง  ภิกษุเชนนั้นไมควรอยูในหมู  เมื่อพิจารณา 
ไดความเปนสัตยใหสึกเสีย. 
                                                                   ๕/๙/๖๑ 
        ถ.  ภิกษุจ้ีภิกษุเปนอาบัติปาจิตตียก็ทราบอยูแลว  แตถาจ้ีอนุปสัม- 
บันจะตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  จ้ีอนุปสัมบันตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุ ก.  เอามือจับสะเอวภิกษุ ข.  ภิกษุ ข. ตกใจ  ภิกษุ ก. 
จะตองอาบัติอะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถาภิกษุ ก.  ประสงคจ้ีใหตกใจแลวหัวเราะเลน  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  ถาไมไดเพงสนุก  เปนแตเวลาไปถูกตองเขา  ภิกษุ ข. ตกใจ 
เอง  ภิกษุ ก. ไมตองอาบัติอะไรเลย  ถาภิกษุ ก. มุงใหตกใจ  ตอง 
อาบัติปาจิตตีย. 
                                                                          ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุเลนน้ํา  ทานประสงคน้ําอยางไหน  เปนวัตถุแหงอาบัติ 
อะไร ? 
        ต.  ในคัมภีรวิภังคทานแกวา  น้ําต้ังแตเพียงขอเทาข้ึนไป  เปน 
วัตถุแหงปาจิตตีย.  แตพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ทาน 
แสดงวานํ้าพอที่จะดําไดมิดตัว  พอจะวายไดสะดวก  เปนวัตถุแหงปาจิตตีย  
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เลนน้ําในเรือหรือในอางในแองเปนตน  หรือเอามือเอาเทาแกวงขีด  
เลน  โดยที่สดุเอากระเบ้ืองรอน  เปนวัตถุแหงทกกฎ.  
                                                                   ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุรูปหน่ึงแสดงธรรมอยู  ภิกษุอีกรูปหน่ึงลุกไปเสียแตใน 
กลางคัน  ภิกษุที่ลุกไปจะตองอาบัติเพียงไร ?  ในขอไหน ? 
        ต.  จะตองอาบัติหรือไมตอง  อาศัยอาการของเธอ  ลุกไปเพราะ 
ไมเอ้ือเฟอ  ตองอาบัติทุกกฎ  ลุกไปเพราะเหตุจําเปน  หรือตนเปนโรค 
ไอ  เกรงเสียงไอจะกลบเสียงทานผูแสดงธรรม  ไมมีโทษ. 
                                                                     ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุโกรธเคือง  ดาภิกษุดวยคําเท็จ  สอเสียดภิกษุตอภิกษุ 
ดวยคําเท็จ  แกลงหลอนภิกษุใหกลัวผีดวยคําเท็จ  เธอจะตองอาบัติ 
เพราะสิกขาบทที่ ๑  แหงมุสาวาทวรรคดวยหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ดาภิกษุ  สอเสียดภิกษุ  ตองอาบัติปาจิตตียตามสิกขาบท 
ที่ ๒  ที ่๓  แหงมุสาวาทวรรค  แกลงหลอนภิกษุใหกลัวผี  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทท่ี ๕  แหงสุราปานวรรค  เพราะเธอมีเจตนา 
โกรธเคือง. 
                                                                    ๓๐/๘/๗๓ 
        ถ.  ภิกษุทําเปนผีหลอนสามเณร  สามเณรตกใจตาย  ควรปรับ 
อาบัติอะไรแกภิกษุผูหลอนนั้น ? 
        ต.  ถาภิกษุผูหลอนสามเณร  ดวยมุงจะใหกลัวแลวจักไดตาย 
สามเณรตายไปดวยอาการท่ีทําน้ัน  ตองอาบัติปาราชิก  ดวยมุงสนุกแมเขา  
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ตาย  ก็คงตองอาบัติทุกกฏ.  
                                                                         ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทท่ีเทาไร  แหงวรรคอะไร  ที่หามไมใหภิกษุผิงไฟ ? 
        ต.  สิกขาบทท่ี ๖  แหงสุราปานวรรค  เมื่อไมมีเหตุจําเปนหาม 
ไมใหภิกษุผิงไฟ. 
                                                                      ๓๐/๘/๗๑  
        ถ.  สิกขาบทเชนไร  บัญญัติเฉพาะประเทศ ? 
        ต.  เชนพุทธบัญญัติวา  ภิกษุอยูในมัชฌิมประเทศ ๑๕ วันจึง 
อาบนํ้าไดหนหนึ่ง  เวนไวแตมีเหตุจําเปน  สวนภิกษุผูอยูในปจจันต- 
ประเทศอาบนํ้าไดเปนนิตย. 
                                                                        ๙/๓/๕๖ 
        ถ.  อาบัติประเภทไหนบาง  แมภิกษุผูเปนอลัชชีตองการจะลวง 
ก็ลวงไมได  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  อาบัติที่เกี่ยวดวยนางภิกษุณี  และเกี่ยวดวยมัธยมประเทศ 
เชนสิกขาบทที่ ๗  แหงสุราปานวรรค  แมภิกษุอลัชชีเต็มใจจะลวง 
ก็ลวงไมได  เพราะเหตุวาบุคคลท่ีจะเปนเจาการใหประพฤติผิดไมมีตัว 
ความเปนไปของพระวินัยพนกาลเทศะของประเทศนั้น ๆ ดวย. 
                                                                       ๒๒/๘/๖๙ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๘  แหงสุราปานวรรควา  ภิกษุไดจีวรใหมมา 
ตองทําพินทุเสียกอนจึงนุงหมได  คําวา  " ใหม "  นั้น หมายความวา 
" ไดมาใหม  หรือ  จีวรใหม "  คือไมใชจีวรเกา.  ถาไดจีวรเกามาใหม  
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จะตองทําพินทุเสียกอนจึงนุงหมได  หรือไมตองทําพินทุ ?  
        ต.  หมายความวา  จีวรนั้นจะใหมหรือเกาก็ตาม  แตไดมาใหม 
ไมใชผาท่ีเคยบริโภคแลว  ถาจีวรเกาท่ีไดมาน้ันเปนของพินทุแลว  เมื่อ 
จะบริโภคไมตองพินทุอีก.  ถายังไมไดพินทุ  เมื่อจะบริโภคตองพินทุ 
เสียกอน. 
                                                             ๒๓/๘/๗๗ 
        ถ.  เพราะเหตุไรพระบวชใหมจึงไดรับสอนใหพินทุแตแรก ? 
        ต.  เพราะจะใหกําหนดจําผาของตนได  โดยไมตองใหหลงลืมเอา 
ของผูอ่ืน  ดวยเขาใจวาเปนของ ๆ ตน  ในเมื่อวางปนกันอยูและเปนสิ่ง 
จําเปน  เพราะบวชเขาแลวก็จะตองใชจีวรเปนเครื่องนุงหม  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงไดรับสอนแตแรก. 
                                                             ๑๒/๑๑/๕๕-๕๗ 
        ถ.  ภิกษุไดจีวรมาใหมจะพึงทําอยางไร  จึงจะถูกตองตามสิกขาบท 
นั้น ๆ ? 
        ต.  ถาจะใชตองพินทุอธิษฐาน  นอกจีวรกาลตองวิกัปไวภายใน 
๑๐ วันเปนเกณฑ  เมื่อจะใชจึงใหผูรับถอนเสียกอน  ในกาลจีวรไม 
ตองวิกัป. 
                                                                       ๒๔๕๘ 
        ถ.  จีวร  ผานิสีทนะ  อังสะ  ผาเช็ดหนา  อยางไหนควรพินทุ 
อยางไหนไมควร ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  จีวร  อังสะ  ควรพินทุ.  เพราะใชหม.  ผานิสีทนะ  ผาเช็ด  
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หนา  ไมควรพินทุ.  เพราะไมไดใชนุงหม.  
                                                                  ๑๗/๑๕/๕๙ 
        ถ.  คําวา  ใชสอย  ในสิกขาบทท่ี ๙  แหงสุราปานวรรค  ทาน 
ประสงคความวาอยางไร  ใหผูอ่ืนจะเรียกวาใชสอยดวยหรือไม ? 
        ต.  แมใหผูอ่ืนไป  ก็อนุโลมเขาในใชสอยไดเหมือนกัน. 
                                                                       ส. ป. 
        ถ.  ฝายหน่ึงมีปญหาวา  บริขาร ๘  เกิดข้ึนภายหลัง  อีกฝาย 
หน่ึงแยงวา  เกิดข้ึนแตยุคแรก  จะยกขอไหนข้ึนอางเปนหลักสําหรับ 
วินิจฉัยขอน้ี ? 
        ต.  ยกขอ ๑๐  แหงสุราปานวรรค  ซึ่งระบุชื่อบริขาร ๕ อยาง 
คือ  บาตร  ไตรจีวร  ผารองนั่ง  กลองเข็ม  ประคตเอว  ข้ึนอางเปนหลัก 
สําหรับวินิจฉัย. 
                                                                     ๑๗/๑๑/๕๙ 
        ถ.  ภิกษุซอนผาเช็ดหนาของภิกษุอ่ืนดวยวาคิดจะลอเลน  ตอง 
อาบัติอะไรหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ตองอาบัติทุกกฏ.  เพราะเลนซุกซนซอนบริขารเล็กนอย. 
                                                                     ๑๗/๑๑/๕๙ 
        ถ.  อัฏฐบริขารคืออะไรบาง ?  ตางวาภิกษุซอนมีดของรูปหน่ึง 
ดวยหวังวาจะลอเลน  จะมีโทษชั้นไหน ? 
        ต.  อัฏฐบริขาร  คือ  บาตร  สังฆาฏิ  อุตราสงค  อันตรวาสก 
มีดนอย  กลองเข็ม  ประคตเอว  ผาหรือท่ีกรองนํ้า  ถาภิกษุซอนมีด    
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เชนนั้น  ทานปรับเพียงทุกกฏาบัติ  เพราะมีดนอยมิไดนับเขาในบริขาร  
๕ ซึ่งมาในพระปาฏิโมกข. 
                                                                ๗/๙/๖๑ 
        ถ.  ภิกษุ ก.  ใชภิกษุ ข.  ใหซอนบริขารของภิกษุ ค.  จะปรับ 
อาบัติองคไหน  อยางไร ? 
        ต.  ปรบัทั้ง ๒ รูปเสมอกัน  คือถาท้ัง ๒ รูปมุงลอเลนซอน 
บริขาร  คือ  บาตร  จีวร  ผาปูนั่ง  กลองเข็ม  ประคตเอว  อยางใด 
อยางหน่ึง  เปนปาจิตตีย  ซอนบริขารอ่ืนนอกน้ี  เปนทุกกฎ  ถาท้ัง ๒ รูป 
มีไถยจิตซอนบริขารอยางใดอยางหน่ึง  เปนอาบัติตามราคาวัตถุ  ใน 
ขณะภิกษุ ค. ปลงธุระ. 
                                                                  ๕/๙/๖๖ 
        ถ.  ภิกษุซอนหนังสือ  สบง  สงัฆาฏิ  ของภิกษุอ่ืนดวยคิดจะเยา 
เลน  เธอจะตองอาบัติอะไร  ไฉนจึงวาอยางนั้น ? 
        ต.  ซอนหนังสือ  เปนทุกกฎ  เพราะไมใชบริขารซ่ึงระบุไวใน 
สิกขาบท.  ซอนสบงกับสังฆาฏิ  ตองปาจิตตีย  เพราะ ๒ อยางนี้เขา 
ในพวกจีวรที่มีระบุไวชัดในสิกขาบทท่ี ๑๐  แหงสุราปานวรรค. 
                                                                ๓๐/๗/๖๗ 
        ถ.  ภิกษุซอนกลองเข็ม  ประคตเอว  รม  รองเทา  ของภิกษุอ่ืน 
เพ่ือลอเลน  เธอจะตองอาบัติอะไร  ไฉนจึงวาอยางน้ัน ? 
        ต.  ภิกษุซอนกลองเข็มประคตเอว  ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะ 
เปนบริขารท่ีระบุไวในสิกขาบทท่ี ๑๐  แหงสุราปานวรรค  นอกน้ันเปน  
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อาบัติทุกกฎ  เพราะเปนบริขารท่ีไมไดระบุไวในสิกขาบทท่ี ๑๐  แหง  
สุราปานวรรค. 
                                                               ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  ภิกษุซอนบริขาร ๘  ของภิกษุอ่ืน  อยางไหนเปนอาบัติ 
อะไร ? 
        ต.  ถาซอนบาตร  ไตรจีวร  ประคตเอว  (นิสีทนะ)  กลองเข็ม 
เปนอาบัติปาจิตตีย  นอกนี้เปนอาบัติทุกกฏ. 
                                                                ๒๑/๘/๗๓ 
                                      สปัปาณวรรค 
        ถ.  ฆาสัตวเปนอาบัติอะไรบาง ?  ทานจึงกลาวไวในอกรณียกิจ 
วา  บรรพชิตไมควรทํา  จงอธิบาย. 
        ต.  เปนอาบัติปาราชิก  เพราะฆาสัตวมนุษย,  เปนอาบัติถุลลัจจัย 
เพราะฆาสัตวอมนุษย  ตางโดยเปนยักษเปนเปรตและสัตวดิรัจฉาน  ที่ 
วามีฤทธิ์แปลงกายเปนมนุษยได.  เปนอาบัติปาจิตตีย  เพราะฆาสัตว 
ดิรัจฉานทั่วไป.  อธิบายวา  สัตว  แปลวา  ผูของอยูในอารมณ  เปน 
กลาง ๆ ไมนยิมวาสัตวชนิดไหน  เพราะฉะนั้น  ทานจึงไดกลาวไวโดย 
ยอวา  ฆาสัตวเปนอกรณียกิจท่ีบรรพชิตไมควรทํา. 
                                                     ๑๓/๑๑/๕๘-๓/๙/๗๔ 
        ถ.  ภิกษุรูอยูวาแมวมักกัดหนู  เธอก็เลี้ยงมันไว  เมื่อแมวไป 
กัดหนู  ภิกษุผูเปนเจาของแมวนั้น  จะมีโทษตองอาบัติอะไรทางวินัย ? 
        ต.  ไมมโีทษตองอาบัติอะไรทางวินัย  เพราะเธอไมไดใชใหมัน  
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ไปกัดหนู  มนักัดหนูเองโดยธรรมดา  อยางภิกษุเลี้ยงเด็กไว  เธอก็รู  
เหมือนกันวาธรรมดาเด็กยอมตบยุง  เมื่อเด็กตบยุง  จะปรับอาบัติแก 
ภิกษุผูเลี้ยงไมได  เพราะเธอไมไดใชใหเด็กตบยุง  เด็กตบเองตางหาก. 
                                                            ๑/๑๐/๗๙ 
        ถ.  ภิกษุไมรู  บรโิภคนํ้ามีตัวสัตว  ตองอาบัติอยางเดียวกบรูอยู 
หรือตางกัน ?  มีอะไรเปนเครื่องอาง ? 
        ต.  ตางกัน.  มีสิกขาบทท่ี ๒  แหงสัปปาณวรรคเปนเครื่องอาง 
ความวา  " อนึ่ง  ภิกษุใดรูอยู  บรโิภคน้ํามีตัวสัตวเปนปาจิตตีย "  ไมรู 
บริโภคไมเปนอาบัติ  เพราะสิกขาบทน้ีเปนสจิตตกะ  รูจึงเปนไมรูไมเปน. 
                                                              ๑๖/๑๑/๖๒ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๙  แหงมุสาวาทวรรค  กับสิกขาบทท่ี ๔ แหง 
สัปปาณวรรค  ไมเถียงกันหรือ ? 
        ต.  ไมเถียงกัน  สกิขาบทท่ี ๙  แหงมุสาวาทวรรค  ทานไมให 
บอกแกอนุปสัมบัน  เวนไวแตไดสมมติ.  สวนสิกขาบทท่ี ๔  แหง 
สัปปาณวรรค  ทานใหบอกแกภิกษุดวยกัน. 
                                                                ๒๔/๑๑/๖๓ 
        ถ.  ภิกษุรูอยูและเปนอุปชฌายะอุปสมบทคนอายุหยอนกวา ๒๐ 
ป  ตองอาบัติอะไร ?  และภิกษุคณะปรกตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  อุปชฌายะ  ตองปาจิตตีย  ภิกษุคณะปรก  ตองทุกกฏ. 
                                                                 ๑๓/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ครั้งพระศาสดายังดํารงพระชนมอยู  บุรุษมีอายุเทาไรจึงจัด  
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วาเปนผูใหญ  คือพนจากความเปนเด็กแลว  ขอน้ีมีอะไรเปนหลัก ?  
        ต.  บรุษุมีอายุ ๒๐ ป  จัดวาเปนผูใหญ  คือพนจากความเปน 
เด็ก  ดวยตรสัไววา  คนมีอายุยังไมครบ ๒๐ ป  ยอมไมอดทนตอ 
เย็นรอน  หิวระหาย  และสัมผัสแหงเหลือบยุงลมแดดเปนตน  สวนคน 
ที่มีอายุครบ ๒๐ ป  ยอมอดทนตอเย็นรอนเปนตนได  อางสิกขาบท 
ที่ ๕ แหงสัปปาณวรรคเปนหลัก. 
                                                                  ๗/๙/๖๑ 
        ถ.  ภายในยุคพระบรมศาสดา  บุคคลมีอายุเทาไร  จัดวาพนจาก 
ความเปนเด็กถึงความเปนผูใหญ  จงอางหลักใหสมกับวินัย ? 
        ต.  บุคคลมีอายุต้ังแต ๒๐ ปข้ึนไป  จัดเปนผูใหญ.  อาง 
สิกขาบทท่ี ๕ แหงสัปปาณวรรคในปาจิตตีย  หามไมใหอุปสมบทบุคคล 
มีอายุหยอนกวา ๒๐ ป  เพราะถือวาผูมีอายุหยอนกวา ๒๐ ป  ยัง 
ต้ังอยูในฐานเปนเด็ก  ไดรับเพียงบรรพชาเทาน้ัน. 
                                                                    ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  ภิกษุเดินทางมาดวยกันกับผูซอนฝนเขามาขาย  ควรปรับ 
โทษอยางไร ? 
        ต.  ภิกษุรูวาเขาซอนของตองหามเขามาเชนนั้น  ชวนกันเดินทาง 
มา  ตองอาบัติปาจิตตีย  ไมรูแลวชวน  หรือรูแลวแตไมไดชวน  ตางคน 
ตางมา  เหลาน้ี  ไมตองอาบัติ  ถาภิกษุสงสัยอยูวาเขาเปนผูเชนนั้นแลว 
ชวน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                                                         ส. ป.  
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        ถ.  ภิกษุชวนผูหญิงลงเรือลําเดียวกันไปตามลํานํ้า  จะควรหรือ  
เปนอาบัติอะไร ?  มีสิกขาบทไหนเปนขออาง ? 
        ต.  ไมควร  เปนอาบัติปาจิตตีย.  มีสิกขาบทท่ี ๗  แหงสัปปาณ- 
วรรคเปนขออาง ? 
                                                                 ๑๓/๑๑/๕๘ 
        ถ.  ภิกษุชวนโยมผูหญิงโดยสารรถไฟมาพรอมกับตน  เพ่ือชม 
ภูมิประเทศในจังหวัด  นับเปนความเอ้ือเฟอแกโยมดีอยูแลว  คงไมมี 
ขอเสียหายอะไรละซิ ?  ขอความเห็น. 
        ต.  การแสดงความเอ้ือเฟอนั้น  นับเปนความดีสวนตัว  แตโยม 
ผูหญิงก็คือมาตุคาม  เมื่อชักชวนรวมเดินทางสายเดียวกัน  ตามพระวินัย 
จึงตองปรับอาบัติปาจิตตีย  ตามสิกขาบทท่ี ๗  แหงสัปปาณวรรค. 
                                                                   ๑/๑๐/๕๘ 
        ถ.  ในพระวินัยหามไมใหคบคนเชนไรบาง ? 
        ต.  หามไมใหคบคนเชนนี้  คือภิกษุผูประทุษรายสกุล ๑  ภิกษุผู 
กลาวคัดคานพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ๑  สมคบกับสามเณรท่ี 
ภิกษุอ่ืนใหฉิบหายแลว  เพราะโทษกลาวคัดคานพระธรรมเทศนาของ 
พระพุทธเจา ๑  พระคบคนเหลาน้ีมีโทษทางพระวินัย  กลาวคือตอง 
อาบัติปาจิตตีย  จึงหามไว. 
                                                                      ๕/๙/๖๖ 
        ถ.  พระวินัย  ทานปรับอาบัติแกภิกษุผูนอนรวมกับมาตุคาม  แม 
ในคืนแรก  และนอนรวมกับอนุปสัมบันมากกวา ๓ คืน  สวนภิกษุ  
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ตอภิกษุมีปรับอาบัติเพราะนอนรวมดวยกันหรือไม ?  ถามีจงอาง  
สิกขาบท ? 
        ต.  ม.ี  คือภิกษุดื้อถือรั้น  ซึ่งถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  เพราะ 
กลาวคัดคานพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา  เชนนี้  ภิกษุกินรวม 
อยูรวมหรือนอนรวม  ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทท่ี ๙ แหง 
สัปปาณวรรค. 
                                                                   ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  ภิกษุ ๒ รูปนอนรวมกุฎีเดียวกัน  รูป ๑ เปนอาบัติปาจิตตีย 
รูป ๑ ไมเปนอาบัติปาจิตตีย  มีอยูในสิกขาบทไหนหรือไม ? 
        ต.  มีในสิกขาบทท่ี ๙  แหงสัปปาณวรรค. 
                                                          ๒๑/๘/๗๓-๒๙/๘/๗๕ 
        ถ.  สิกขาบทท่ีหามไมใหสมาคมกับคนผิด  มีบางหรือไม ?  ถามี 
จงนํามาแสดง. 
        ต.  ม.ี  ในสังฆาทิเสสบทที่ ๑๑  หามการสมาคมกับภิกษุผู 
พากเพียรทําลายสงฆ.  สกิขาบทท่ี ๖ แหงสัปปาณวรรค  หามชกัชวน 
เดินทางกับพอคาผูซอนของตองหามหรือปดบังภาษี.  และสิกขาบทท่ี ๙ 
ที่ ๑๐  แหงวรรคน้ัน  หามสมโภคกับภิกษุผูกลาวคัดคานพระธรรม- 
เทศนาของพระพุทธเจา  ที่ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  และกับสามเณร 
ผูที่ถูกเสนาสนะ  เพราะความผิดอยางเดียวกัน. 
                                                                    ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  การสมคบรวมคิดกับคนผิด  พระศาสดาไมโปรดไมใชหรือ  
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ถาอยางนั้นทรงหามไวในสิกขาบทไหนบาง ?  จงแสดง.  
        ต.  ทรงหามไวในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑  คือหามไมใหประ- 
พฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ  และสิกขาบทท่ี ๖-๙-๑๐  แหงสัปปาณวรรค 
คือหามไมใหชวนพอคาผูซอนภาษีเดินทางดวยกัน  และหามไมใหคบ 
ภิกษุสามเณรผูกลาวคัดคานพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา. 
                                                                     ๑๖/๑๑/๖๒ 
                                         สหธรรมิกวรรค 
        ถ.  การวากลาวตักเตือนอยางไร ?  เรียกวาตักเตือนโดยชอบ 
ธรรม. 
        ต.  วากลาวตักเตือน  โดยยกความผิดข้ึนพิจารณาชี้ใหเห็นโทษ 
แหงความผิด  พรอมท้ังยกขอธรรมวินัยข้ึนชี้แจงใหเห็นในขอน้ัน  และ 
ชี้ใหเห็นคุณแหงความประพฤติชอบ  นี้เรียกวา  ตักเตือนโดยชอบ. 
                                                                              ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุ ก.  ทองนวโกวาทอยู  ภิกษุ ข. เขาไปพูดวา  คุณ 
จะทองเอาไปทําอะไร  ออกพรรษาแลวเราก็สึก  เราไมคิดจะบวชจนตาย 
ภิกษุ ก. เห็นจริงดวย   เลยเลิกทองนวโกวาท  จะวินิจฉัยอาบัติโทษ 
ของภิกษุ ข. วากระไร ? 
        ต.  วินิจฉัยวา  นวโกวาทแบงออกเปน ๒ ตอน  คือ วินัยตอน ๑ 
ธรรมตอน ๑  พูดแกลงใหภิกษุอ่ืนคลายอุตสาหะตอนวินัย  เปนอาบัติ 
ปาจิตตีย.  ตอนธรรม  เปนอาบัติทุกกฏ.   ถาท้ัง ๒ ตอน  ก็เปน 
อาบัติ ๒ อยาง. 
                                                                          ๓๐/๘/๗๑  
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        ถ.  ในสังฆาทิเสสบางขอท่ีไมตองอาบัติในขณะที่ลวงทีเดียวมีอยู   
ในฝายประเภทปาจิตตียจะมีเชนนั้นบางหรือไม ?  จงแสดงใหเห็น. 
        ต.  ม.ี  คือสิกขาบทท่ี ๒  แหงภูตคามวรรค ที่ ๘  แหงสัปปาณ- 
วรรค ที่ ๓  แหงสหธรรมิกวรรค. 
                                                                  ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  ภิกษุแดงตีภิกษุขาวซ่ึงเปนศิษยพอเจ็บ  ดวยหวังจะใหดี 
ภิกษุขาวเคืองกลับตีตอบ  แตเผอิญไมถูก  เชนนี้ทานท้ัง ๒ จะมีโทษ 
ทางพระวินัยอยางไร ?  จงอางมาตรา. 
        ต.  ภิกษุแดงแมมีหวังดี  แตถาตีดวยความโกรธ  ไมพนอาบัติ 
ปาจิตตีย  ตามสิกขาบทท่ี ๔ แหงสหธรรมิกวรรค.   สวนภิกษุขาว 
ตีผิดไมสมเจตนา  จะปรับอาบัติดวยปาจิตตียไมได  แตควรติเธอในทาง 
ธรรมมากโดยฐานเปนศิษย. 
                                                                  ๓๐/๗/๖๕ 
        ถ.  พระ ก.  เกิดเถียงกับพระ ข.  ตางบันดาลโทสะข้ึน  พระ ก. 
เง้ือมือทําทีจะตอย  แตพระ ข. ไวกวาจึงตอยเอากอน  ใน ๒ รูปนี้ 
ใครจะตองอาบัติเพราะอะไร ?  ในสกิขาบทไหน ? 
        ต.  พระ ก. เง้ือมือข้ึนยังไมไดตอย  ตองอาบัติปาจิตตีย 
เพราะสิกขาบทที่ ๕ แหงสหธรรมิกวรรค.  พระ ข. ตอย  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทท่ี ๔ แหงวรรคนั้น. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุดําโจทภิกษุแดงดวยอาจารวิบัติไมมีมูล  พระวินัยธร  
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จะพึงยกสิกขาบทอะไรข้ึนปรับดวยอาบัติอะไร ?  
        ต.  ตามวิภังคแหงสิกขาบทท่ี ๖  แหงสหธรรมิกวรรคปาจิตตีย  
ทานใหยกสิกขาบทน้ันข้ึนปรับ  เปนอาบัติทุกกฎ  แตขาพเจาเห็นวา 
พูดมุสาไมถึงใสความผูอ่ืนยังเปนปาจิตตีย  นี่ถึงใสความเขา  ปรับเปน 
ทุกกฎเบาไป   เมื่อมีสิกขาบทจะพึงยกข้ึนปรับโทษไดแรงกวา  ไม 
ควรปรับอาบัติตามวิภังค  เชนฆาสัตวดิรัจฉาน  ตามวิภังคปรับเปน 
เพียงทุกกฎ   แตมีสิกขาบทปรับถึงปาจิตตีย  เพราะอยางนั้นควรยก 
สิกขาบทท่ี ๑  แหงมุสาวาทวรรคข้ึนปรับดวยอาบัติปาจิตตีย  โดยฐาน 
พูดมุสา. 
                                                                         ๒๔๖๐ 
        ถ.  พูดอยางไร  เรียกวาพูดกอความรําคาญ ? 
        ต.  พูดใหเขาไดรับความเดือดรอนอยางใดอยางหน่ึง  เชนเห็น 
พระภิกษุรูป ๑   เธอมักจะคิดไปในทางวิตกจริต   เมื่อรูวาเธอมีอะไร 
ของใจอยู  กพู็ดสงเสริมในเรื่องนั้น  ทําใหเธอกลุมใจหรือมีจิต 
ฟุงซานยิ่งข้ึนอีก. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทท่ี ๘  แหงสห- 
ธรรมิกวรรคข้ึนไว  ดวยพระพุทธประสงคอยางไร ? 
        ต.  ดวยพระพุทธประสงคจะกันความเสียหายในการแอบฟงความ 
ของคนอ่ืน  เพราะกิริยาแอบฟงความ  โลกเขาถือกันวาเปนการเสีย 
กิริยาอยางเลวทรามท่ีสุด  จนคนสอดแนมรับจางสืบความลับของคน  
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ทั้งหลาย  ถึงยังตองใชอยู  เขาก็ไมนิยมวาเปนคนดี  ไมมีใครไวใจคน  
เชนนั้น   พวกจารบุรุษของประเทศ  ถกูเขาจับตัวได  เขาก็มีสิทธิ์ 
ที่จะประหารชีวิตไดทันที   โดยไมตองเลือกวาเปนคนของประเทศใด 
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทน้ีไว. 
                                                                         ๕/๙/๖๔ 
        ถ.  คําวา  จีวร  หมายเอาผาท้ังหมดต้ังแตกวาง ๔ นิ้ว  ยาว ๘ 
นิ้ว  ดวยน้ิวพระสุคตข้ึนไป  ใชทั่วไปในสิกขาบทท่ีกลาวถึงจีวร  หรือ 
เฉพาะสิกขาบทไหน ? 
        ต.  ไมทั่วไปท้ังหมด  เฉพาะในสิกขาบทท่ี ๑, ๕, ๖  แหงจีวร- 
วรรค  ในสกิขาบทท่ี ๕-๖ แหงปตตวรรค  ในสิกขาบทท่ี ๕ แหง 
โอวาทวรรค  ในสิกขาบทท่ี ๑๐  แหงสุราปานวรรค  ในสิกขาบทท่ี ๑๑ 
แหงสหธรรมิกวรรค. 
                                                                         ๒๔๗๘ 
        ถ.  สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทท่ี ๑๒ ความวากระไร ? 
        ต.  ความวา  ภิกษุนอมลาภท่ีทายกเขาต้ังใจจะถวายสงฆมาเพ่ือ 
บุคคล  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                          ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะของสงฆมีอะไรบาง ? 
        ต.  ม.ี  คือ  เอาเตียง  ฟูก  เกาอ้ี  ของสงฆไปต้ังในท่ีแจง 
แลวไมเก็บ  เอาที่นอนของสงฆปูนอนในกุฎีสงฆแลวไมเก็บ  โกรธเคือง 
ภิกษุอ่ืนฉุดคราไลออกจากกุฎีสงฆ  นอมลาภท่ีทายกต้ังใจถวายสงฆ  
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เพ่ือบุคคล.  
                                                             ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  ลาภที่เขาจะถวายสงฆ  ภิกษุทําใหผิดเจตนาของเจาของมี 
ทางตองอาบัติอยางไรบาง ? 
        ต.  มีทางตองอาบัติ ๓ สถาน  คือ  รูอยูนอมมาเพ่ือตน  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  นอมไปเพื่อบุคคล  ตองปาจิตตีย  นอมไปเพื่อสงฆ 
อ่ืนหรือเพ่ือเจดีย  ตองทุกกฏ.  ถาไมรู  ไมตองอาบัติ. 
                                                                   ๒๔๗๐ 
                                      รตนวรรค 
        ถ.  เงินทองเปนอนามาส  ไมควรจับตอง  ตางวามีคฤหัสถผู 
เปนเพ่ือนมาเยี่ยมภิกษุ  ลมืสายสรอยทองคําไวในกุฎีของภิกษุ ๆ นั้น 
ควรปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  เงินทองเปนอนามาสจริงอยู  แตถามีสมัยเชนนั้น  ทานให 
อนุญาตพิเศษแกภิกษุเพ่ือจับตองเก็บไวใหเจาของได  เพราะฉะน้ันตอง 
ใหใคร ๆ เกบ็หรือเก็บเองก็ได  เพ่ือใหเจาของเขา. 
                                                                    ๒๔๖๓ 
        ถ.  ภิกษุบอกลาวิกาลจะไปบานชื่อโนน   เมือ่ไปแลวจะไปบาน 
ชื่ออ่ืนอีกควรหรือ ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ถาไดบอกลาอีก  หรือมีกิจรีบรอนเขาลักษณะไปอีก  ควร. 
เพราะบอกลามีกําหนดบาน. 
                                                                    ๒๔๕๗  
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        ถ.  กาลเชนไร  ภิกษุเขาบานตองลา ?  เชนไรไมตอง ?  
        ต.  ภิกษุผูอยูในนิสัย  ตองลาอุปชฌายะ  อาจารยทุก ๆ เวลา. 
ภิกษุพนนิสัยแลว  ในกาลไมตองลา  ในวิกาลตองลา  เวนไวแตมีกิจ 
รีบดวน. 
                                                                    ๒๔๖๓ 
        ถ.  กิจอะไร  ชื่อวารบีดวน ? 
        ต.  เชนภิกษุถูกงูกัด  หรืออาพาธอันจะถึงความส้ินชีวิตไดโดย 
รวดเร็ว  รีบไปเพ่ือหาหมอ  หรือเกิดไฟไหมข้ึนใกลวัด  รีบไปหาคน 
มาชวยกันดับไปเปนตน  เหลาน้ีชื่อวากิจรีบดวน. 
                                                                      ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุเชนไรเขาบานไมตองลาวิกาล ?  เชนไรตองลาวิกาล ? 
        ต.  ภิกษุที่มีกิจรีบดวนหรือไมมีภิกษุที่จะรับลา  ไมตองลาวิกาล 
ภิกษุนอกน้ีตองลาวิกาล. 
                                                                    ๒๔๖๖ 
        ถ.  มีทายกถวายเตียงนอนแกภิกษุรูปหน่ึง  แตมีเทาสูงเกิน 
กําหนด  เธอมีสันโดษใชตามท่ีได  เชนนี้ควรจะปรับอาบัติเธอตาม 
สิกขาบทท่ี ๕ แหงรตนวรรคชอบหรอืไม ?  หรืออยางไร ? 
        ต.  ไมชอบ.  เพราะเตียงนั้นเธอไมไดทําข้ึนเอง  แตเมื่อเธอ 
ใชสอย  ยอมตองอาบัติทุกกฎตามมาตราอื่น. 
                                                                   ๓๑/๘/๖๕ 
        ถ.  ผาอาบน้ําฝนมีกําหนดอยางไรบาง ?  
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        ต.  มีกําหนดอยางนี้  อีกเดือน ๑ จะเขาพรรษา  แสวงหาได  
อีกครึ่งเดือนจะเขาพรรษา  ทํานุงได  และตองทําใหไดประมาณ  ดาน 
ยาว ๖ คืบพระสุคต  ดานกวาง ๒ คืบครึ่ง. 
                                                                       ๒๓/๘/๗๒ 
        ถ.  ประเพณีเดิม  ภิกษุใชจีวรเล็กหรือใหญกวาท่ีใชอยูบัดนี้ ? 
        ต.  ภิกษุใชจีวรเล็กกวาท่ีใชอยูในบัดนี้.  พิจารณาตามสิกขาบทที่ ๑๐ 
แหงรตนวรรค  ปาจิตตีย  อันมีความวา  ภิกษุทําจีวรใหเทาจีวรพระ 
สุคตก็ดี  เกินกวาน้ันก็ดี  ตองปาจิตตีย  ประมาณจีวรพระสุคตน้ัน 
ยาว ๙ คืบ  กวาง ๖ คืบพระสุคต  ดังนี้  จะเห็นไดวา  พระสุคตทรง 
ใชจีวรเล็ก  ภิกษุก็ตองใชจีวรเล็ก  จะใชหมเหมือนใชอยูบัดนีไ้มไดเลย. 
                                                                          ๒๔๗๕ 
        ถ.  มักมีผูชอบถามเสมอวา  บรขิาร ๘  ของภิกษุคืออะไรบาง ? 
และอะไรเปนบริขารสําคัญท่ีขาดไมไดในการอุปสมบท ? 
        ต.  บริขาร ๘  คือ  สงัฆาฏิ  อุตราสงค  อันตราวาสก  บาตร  มีด 
สําหรับตัดเล็บ  กลองเข็ม  รัดประคตเอว  ผากรองน้ํา  ที่สําคัญขาดไมได 
ก็คือ  ไตรจีวร  บาตร. 
                                                                        ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  ในนิสสัคคิยปาจิตตียกับสุทธิกปาจิตตีย  มีวิธีแสดงอาบัติ 
ไมเหมือนกัน  นิสสัคคิยปาจิตตีย  ตองสละสิ่งของกอนจึงแสดงอาบัติตก 
สวนสุทธิกปาจิตตีย  ไมตองทําอยางนั้น  เมื่อตองแลวก็ทําคืนอาบัตินั้น 
ไดทีเดียว  อยางนี้ถูกไหม ?  หรือจะมีขอแยงอยางไรก็แยงมา ?  
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        ต.  ยังไมถูกทีเดียว  เพราะมีขอแยงอยู  เชนภิกษุทําเองหรือให  
ผูอ่ืนทําเตียงมีเทาสูงเกินกวา ๘ นิ้วพระสุคต  ตองตัดเทาใหไดประมาณ 
กอนจึงแสดงอาบัติตก  ตางจากนิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะนิสสัคคิย- 
ปาจิตตียนั้น  ตองสละวัตถุเพ่ือใหขาดจากกรรมสิทธิ์กอน  สวนปาจิตตีย 
ในที่นี้ไมตองสละ  เปนแตทําสวนท่ีเกินประมาณใหไดปริมาณเทาน้ัน. 
                                                                      ๒๗/๘/๗๐ 
                                          สรูปปาจิตตีย 
        ถ.  การละเมิดขอหาม  ในปาจิตตียกัณฑใหตองอาบัติปาจิตตีย 
เสมอกัน  แมทําอยางนั้นความเสียยังยิ่งหยอนกวากัน  สมเด็จพระมหา- 
สมณเจา ฯ  ทรงจัดเปนหมวดตามความเสียหายหนักเบาไวอยางไรบาง ? 
จงแสดงเพียงหัวขอเพ่ือเปนทางสันนิษฐาน. 
        ต.  พระองคทรงจัดเปนหมวด  ตามความเสียหนักเบาไวอยางนี้ 
คือ  ๑. ขออันทําใหเปนคนเลว  มีกลาวมุสาเปนตน  ๒. ขอแสดงความ 
ดุรายมีกลาววาจาเสียดแทงใหเจ็บใจเปนตน  ๓. ขออันทําใหเสียหาย 
มีประจานความชั่วของกันและกันเปนตน  ๔. ขออันสอความซุกซน 
มีเลนจ้ีเปนตน  ๕. ขออันทําใหเสียกิริยา  มีรับนิมนตฉันไวกอนแลว 
ไปฉันในที่นิมนตทีหลังเปนตน  ๖. ขออันสอความสะเพรา  มีเอา 
เสนาสนะของสงฆไปต้ังใชในที่แจงแลวไมเก็บเปนตน  ๗. ขอท่ีลวงแลว 
ใหเสียธรรมเนียมของภิกษุ  มีนอนรวมกับอนุปสัมบันเปนตน. 
                                                                ๒๒/๘/๖๙  
        ถ.  จงชีตั้วอยางปาจิตตียทรงบัญญัติ  เพ่ือกันความดุราย  เพ่ือ  
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กันความสะเพรา  และเพ่ือสักวาเปนธรรมเนียม ?  
        ต.  ตัวอยางเพ่ือกันความดุรายนั้น  คือมุสาวาทวรรคขอ ๒ หาม 
ไมใหดา  และสหธรรมิกวรรคขอ ๔-๕  หามไมใหประหารเง้ือมือดุจ 
ประหาร  เพ่ือปองกันความสะเพราน้ัน  คือภูตคามวรรคขอ ๔  ความ 
วา  เมื่อเอาเตียงต่ังเกาอ้ีของสงฆไปต้ังในท่ีแจงแลว หามไมใหหลีกไป 
โดยไมไดเก็บเองหรือไมใชใหผูอ่ืนเก็บ  หรือไมมอบหมายแกผูใดกอน 
ภูตคามวรรคขอ ๕   เมื่อเอาที่นอนของสงฆ  หรือฟูกเครื่องปูลาด 
ของสงฆ  ปูลาดในบริเวณวิหารสงฆหามไมใหหลีกไป  โดยไมไดเก็บเอง 
หรือไมไดใชใหผูอ่ืนเก็บ  หรือไมไดมอบหมายแกผูอ่ืน  ภูตคามวรรค 
ขอ ๑๐  หามไมใหเอานํ้าซึ่งตนรูอยูวามีตัวสัตวอยูในนั้น  เทรดหญา 
ดินหรือตนไม  สัปปาณวรรคขอ ๒  หามไมใหบริโภคน้ําท่ีตนรูอยูวา 
มีตัวสัตวอยูในนั้น  เพ่ือสักวาเปนธรรมเนียม  เชนรตนวรรคขอ ๔ 
ถึงขอ ๑๐  คือหามไมใหทํากลองเข็มดวยกระดูก  ดวยงา  ดวยเขา 
และที่นอนดวยนุน  หามไมใหทําเทาเตียงสูงเกินกวา ๘ นิ้ว  และ 
หามไมใหทําผาปูนั่ง  ผาปดฝ  ผาอาบนํ้าฝน  และจีวรประมาณเกินที่ 
กําหนดเปนตน. 
                                                                      ๒๔๕๗ 
        ถ.  จงแสดงตัวอยางปาจิตติบัติ  ที่ทรงบัญญติัเพ่ือปองกัน 
ความเปนคนดุราย ? 
        ต.  ตัวอยางปาจิตติยาบัติเพ่ือกันความดุรายน้ัน  คือมุสาวาทวรรค 
ขอ ๒ ดาภิกษุ  สัปปาณวรรคขอ ๑ แกลงฆาสัตว  และสหธรรมิก-  
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วรรคขอท่ี ๔-๕  ใหประหารและเง้ือมือดุจประหาร.  
                                                             ๒๔๕๗-๕๘-๕๙-๖๓ 
        ถ.  ตองอาบัติเพราะวัตถุอะไรบาง  จัดเปนความเสียหาย ? 
        ต.  เพราะประจานความชั่วของกันและกัน  ปดความชั่วของกัน 
และกัน  นั่งในท่ีลับกับหญิง ๒ ตอ ๒  นอนรวมในเขตกับหญิง  เดิน 
ทางกับพอคาผูซอนของตองหามเขามา  เดินทางกับหญิง  แอบฟงความ 
ของผูอ่ืน  เห็นของตกถือเอาเปนของเก็บได. 
                                                                     ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  จงชีตั้วอยางปาจิตตียที่ทรงบัญญัติเพ่ือปองกันเลนซุกซน ? 
        ต.  เชนหามไมใหเลนจ้ีกัน  ไมใหวายน้ําเลน  ไมใหหลอนกัน 
ไมใหซอนบริขารของกันและกัน. 
                                                                     ๒๐/๑๑/๕๗ 
        ถ.  สิกขาบทปาจิตตียชนิดไร  ทรงบัญญัติเพ่ือปองกันความเสีย 
กิริยาของภิกษุ  จงชักอุทาหรณมา ๓ มาตร ? 
        ต.  สิกขาบทปรับปาจิตตียแกภิกษุ  (ผูเอาเสนาสนะของสงฆไป 
ต้ังในท่ีแจง  เมื่อหลีกไปไมเก็บเองหรือไมสั่งใหเขาเก็บ)  สิกขาบท 
ปรับปาจิตตียแกภิกษุ  ผูไมแสดงความเอ้ือเฟอในวินัย  และสกิขาบท 
ปรับปาจิตตียแกภิกษุ  ผูแอบฟงความในเม่ือภิกษุทั้งหลายวิวาทกัน. 
                                                                         ๕/๗/๖๐ 
        ถ.  อาบัติปาจิตตียเชนไร  ทีล่วงเขาแลวทําใหเสียกิริยาของภิกษุ ? 
        ต.  อาบัติปาจิตตียที่ลวงเขาแลวทําใหเสียกิริยานั้น  เชนรบันิมนต  
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ฉันไวกอนแลว  กลับไปฉันเสียในที่นิมนตภายหลัง  เขาไปน่ังแทรกแซง  
ในสกุลที่เขากําลังบริโภคอาหาร  รับปวารณาเกินกําหนดเปนตน. 
                                                                         ๒๔๗๐ 
        ถ.  ทําอะไรเพราะความสะเพรามักมีเสียมากกวาดี  โลกถอืวา 
เปนความเสียหายรายแรง  ในพระวินัยของเราถือกับเขาหรือไม,  ถาไม 
ถือก็แลวไป  ถาถือก็จงแสดงมา ? 
        ต.  ทางพระวินัยก็ถือเหมือนกัน  มีหลายสิกขาบทท่ีทรงบัญญติั 
เพ่ือปองกันความสะเพรา  คือเอาเสนาสนะของสงฆไปต้ังในท่ีแจงแลว 
ตองเก็บ  ไมใหเอาท่ีนอนไปปูไวในวิหารของสงฆใหกีดที่  น้าํมีตัวสัตว 
ไมใหเทรดหญารดดิน  ไมใหบริโภคน้ํามีตัวสัตว  ถาภิกษุละเมิดปรับ 
อาบัติปาจิตตีย. 
                                                                        ๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  จงชีตั้วอยางสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ  เพ่ือปองกันความสะเพรา ? 
        ต.  ตัวอยาง  เชนใชน้ําไมไดกรอง  หรือเอาที่นอนของสงฆไป 
ปูนอนในกุฎีแลว  เมื่อหลกีไปไมไดเก็บเอง  หรือไมไดมอบหมาย 
แกผูอ่ืน  หรอืไมใชใหผูอ่ืนเก็บ  เหลาน้ีเปนตน  ทรงบัญญัติเพ่ือปองกัน 
ความสะเพรา. 
                                                                       ๒๒/๗/๕๘ 
        ถ.  จงยกตัวอยางสิกขาบทที่ลวงเขาแลว  ใหเสียธรรมเนียมของ 
ภิกษุ ? 
        ต.  นอนรวมกับอนุปสัมบัน  ขุดดิน  พรากภูตคาม  ฉันคณโภชน  
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หามโภชนะแลวกลับฉันอีก  ฉันอาหารในวิกาล  ฉันอาหารเปนสันนิธิ  
ฉันของไมไดรับประเคน  ขอโภชนะอันประณีต  ไมเจ็บไขแลวผิงไฟ 
นุงหมผาไมทําพินทุ  ไมบอกลากอนเขาบานในวิกาล  ทํากลองเข็มดวยงา 
ทําเตียงต่ังมีเทาสูงเกินกวาประมาณ  ทําเตียงต่ังหุมนุน  ทําจีวรและ 
ผาบริขารบางอยางใหลวงประมาณ. 
                                                                     ๒๔๖๓  
        ถ.  วจีทุจริต ๔ อกุศลกรรมบถ  สมเด็จพระสุคตทรงบัญญัติไว 
ในสิกขาบทไหนในปาฏิโมกข ? 
        ต.  วจีทจุริต ๔ อกุศลกรรมบถ  ก. มุสาวาททรงบัญญัติใน 
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔  คือหามไมใหพูดอวดอุตริมนุสสธรรมท่ีไมมีในตน 
ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๘-๙  หามไมใหแกลงโจทและหาเลศโจทภิกษุ 
อ่ืนดวยอาบัติปาราชิก  ในมุสาวาทวรรคสิกขาบทท่ี ๑ หามไมใหพูดปด. 
ข. ปสุณาวาจาทรงบัญญัติไวในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐  คือหามไมให 
ทําสังฆเภท  และในมุสาวาทวรรคสิกขาบทท่ี ๓  หามไมใหสอเสียด 
ภิกษุ.  ค. ผรสุวาจาทรงบัญญัติไวในมุสาวาทวรรคสิกขาบทท่ี ๒  หาม 
ไมใหดาภิกษุ  (ถาดาพระอรหันตเปนอริยูปวาทกรรม  เปนกรรมหนัก) 
ฆ. สัมผัปปลาปะทรงบัญญัติไวในสังฆทิเสสสิกขาบทที่ ๓  หามไมให 
พูดเกี้ยวหญิงดวยทุฏุลวาจา. 
                                                                            ๒๔๕๙ 
        ถ.  อาบัติเชนไรตองในกาล  ไมตองในวิกาล  เชนไรตองใน 
วิกาล  ไมตองในกาล  เชนไรตองทั้งในกาล  ตองทั้งในวิกาล  จงยก  
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สิกขาบทประกอบ ?  
        ต.  อาบัติที่จํากัดเน่ืองดวยกาล  ยอมตองในกาล  ไมตองในวิกาล 
เชนปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๕ แหงโภชนวรรควา  ภิกษุฉันคางอยูหาม 
โภชนะเสียแลว  กลับฉันอีก  ตองปาจิตตีย  ชื่อวาตองในกาล  ไมตองใน 
วิกาล.  อาบัติที่มีจํากัดเน่ืองดวยวิกาล  ยอมตองในวิกาลไมตองในกาล 
เชนปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๒ แหงโภชนวรรควา  ภิกษุฉันโภชนะในวิกาล 
ตองปาจิตตีย  และสิกขาบทท่ี ๓ แหงรตนวรรควาภิกษุไมบอกลาภิกษุ 
ที่มีอยูกอน  เขาบานในเวลาวิกาล  ตองปาจิตตีย  ชือ่วาตองในวิกาล 
ไมตองในกาล.  อาบัติที่ไมจํากัด  เนื่องดวยกาลหรือวิกาล  เชนปาราชิก 
๔ เปนตน  ชือ่วาตองทั้งในกาลทั้งในวิกาล. 
                                                                    ๒๓/๘/๗๗ 
        ถ.  จงยกตัวอยางอาบัติปาจิตตียที่ทรงบัญญติั  ดวยนิยมกาล  นิยม 
บุคคล  และนิยมประเทศ ? 
        ต.  นิยมกาล  เชนหามไมใหฉันอาหารในเวลาวิกาล  ในกาลทรง 
อนุญาต.  นิยมบุคคล  เชนหามไมใหบอกอุตริมนุสสธรรมท่ีมจีริงแก 
อนุปสัมบัน  อุปสัมบันดวยกัน  ทรงอนุญาต.  นิยมประเทศ  เชนภิกษุ 
อยูในมัชฌิมประเทศ คือจังหวัดกลางแหงประเทศอินเดีย ๑๕ วัน  จึง 
อาบนํ้าไดหนหนึ่ง  เวนไวแตเหตุจําเปน  ในปจจันตประเทศเชนประเทศ 
เราอาบน้ําไดเปนนิตย. 
                                                                     ๔/๙/๖๔  
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                                           ปาฏิเทสนียะ  
        ถ.  ภิกษุรับของเค้ียวของฉันจากมือนางภิกษุณีที่มิใชญาติ  ดวยมือ 
ตนเอง  จะควรปรับอาบัติเธอดวยขอไหน ? 
        ต.  ภิกษุณีเขาไปบิณฑบาตในบาน  ถวายกลางทาง  ภิกษุรับ 
ควรปรับดวยอาบัติปาฏิเทสนียะขอตน   ถาถวายในเวลาอ่ืน  ไมมีขอ 
จะพึงยกข้ึนปรับ. 
                                                                         ๒๔๕๘ 
        ถ.  สิกขาบทอะไร  ทํารูปเดียวพนอาบัติดวยกันทั้งหมู ? 
        ต.  ปาฏเิทสนียสิกขาบทที่ ๒  รุกรานภิกษุณีผูแมรีแมแรดแมรูป 
เดียวพนอาบัติดวยกันทั้งหมู. 
                                                                      ๒๑/๘/๗๓ 
        ถ.  ปาฏเิทสนียสิกขาบทที่ ๓  ทรงบัญญัติไวดวยหมายประโยชน 
อยางไร ? 
        ต.  ดวยหมายประโยชน  จะปองกันสกุลที่กลาวถึงน้ันไมใหยุง 
ยาก  และจะยังภิกษุใหรูประมาณในการแสวงหา. 
                                                                        ๕/๗/๖๐ 
        ถ.  คําวาสกุลเสขะในสิกขาบทท่ี ๓ แหงปาฏิเทสนียะ  หมายเอา 
สกุลเชนไร ? 
        ต.  หมายเอาสกุลที่ไดรับธรรมพิเศษ  นับแตพระโสดาบันข้ึนไป 
ถึงพระอนาคามี   แตเปนผูที่อัตคัดขัดสน  ไมสมควรท่ีภิกษุจะพึง 
เขาไปรบกวน. 
                                                                        ๓๐/๘/๖๕  
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        ถ. เสนาสนะปาเปนท่ีเปลี่ยว  กลาวถึงในสิกขาบทอะไรบาง ?  
และเปนที่เชนไร ? 
        ต.  เสนาสนะปาเปนท่ีเปลี่ยว  กลาวถึงในปตตวรรค  สิกขาบท 
ที่ ๙  และในปาฏิเทสนียสิกขาบทท่ี ๔  เปนที่ประกอบไปดวยความ 
รังเกียจ  คือในอารามและอุปจารแหงอาราม  พวกโจรดุรายมาปลน 
มาฆามนุษยเห็นปรากฏอยู   ต้ังแตเขตบานมาจนถึงเขตอารามไกล 
๕๐๐ ชั่วธนู  หรือคิดเปนเสนได ๒๕ เสน  ท่ีเชนนีช้ื่อวาเสนาสนะปา 
เปนที่เปลี่ยว. 
                                                                      ๑๖/๑๑/๕๗ 
                                            เสขิยวัตร 
                                         ขอความท่ัวไป 
        ถ.  อะไรเรียกวาเสขิยวัตร ? 
        ต.  วัตรที่ภิกษุสามเณรจะพึงศึกษา  เรียกวาเสขิยวัตร. 
                                                                             ส. ป. 
        ถ.  เสขิยวัตรสําคัญอยางไร  ทานจึงจัดเขาไวในพระปาฏิโมกข ? 
        ต.  เสขิยวัตรสําคัญอยางน้ี  คือเปนวัตรอันภิกษุสามเณรจะตอง 
ศึกษาใหรูจักขนบธรรมเนียม  การประพฤติกิริยามารยาทใหเรียบรอย 
ตามพุทธบัญญัติ  เปนบรรทัดฐานสําหรับตัดความประพฤติของภิกษุ 
สามเณรในเวลาเขาบาน  รับบิณฑบาต  ฉันอาหาร  และวาดวยธรรมเนียม 
ไมแสดงธรรมแกบุคคลท่ีแสดงอาการไมเคารพ  และธรรมเนียมถาย  
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อุจจาระปสสาวะของภิกษุและสามเณร  และปองกันโลกวัชชะเขาจะ  
ติเตียนเปนตน  สําคัญอยางนี้ทานจึงจัดเขาไวในพระปาฏิโมกข. 
                                                                       ๒๔๖๒ 
        ถ.  ในเสขิยวัตร  บอกใหทําความศึกษา  คือหมายความวา 
อยางไร ?  ถาไมทําจะตองอาบัติอะไร ?  เพราะเหตุไรจึงตอบอยางนั้น ? 
        ต.  หมายความวา  ใหเอ้ือเฟอกระทําตามท่ีไดทรงไวแลวน้ัน ๆ 
ถาไมทําตามเปนอาบัติทุกกฏ.  เพราะขอที่พระพุทธเจาทรงหามก็ดี 
ทรงอนุญาตก็ดี  ในวินัยเปนขอท่ีภิกษุควรปฏิบัติ  เมื่อไมปฏิบัติเปน 
ทุกกฏฐานไมเอ้ือเฟอ. 
                                                                      ๓๐/๘/๗๑ 
        ถ.  ไมเอ้ือเฟอในเสขิยวัตร  เปนอาบัติทุกกฎไมใชหรือ ?  เสชิย- 
วัตรไมใชวินัยหรือ ?  สิกขาบทท่ี ๔ แหงสุราปานวรรควา  " ภิกษุ 
ไมแสดงความเอ้ือเฟอในวินัย  ตองปาจิตตีย "  เรื่องนี้จะใหทําความ 
เขาใจอยางไร ? 
        ต.  ใช  ใชวินัย.  เรื่องน้ีทําความเขาใจ  เฉพาะสิกขาบทท่ี ๔ 
แหงสุราปานวรรค  หมายความวา  ไมเอ้ือเฟอในวินัยในเม่ืออุปสัมบัน 
วากลาวตักเตือนหามปราม  ดวยสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติ 
เปนอนาทริยปาจิตตีย.  ไมเอ้ือเฟอนอกจากนี้  เปนอนาทริยทุกกฏ. 
                                                                       ๒๓/๘/๗๗ 
                                           สารูปที่ ๑ 
        ถ.  ครองผาอยางไร  เรียกวาปริมณฑล ?  
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        ต.  นุงปดสะดือ  ปกเขาทั้ง ๒  เรียกวานุงเปนปริมณฑล  หม  
เขาบานปดหลุมคอ  ปกขอมือท้ัง ๒  ปกเขาทั้ง ๒  เรียกวาหมเปน 
ปริมณฑล. 
        ถ.  นุงหมอยางไร  เรียกวาเรียบรอย ? 
        ต.  นุงจับชายทั้ง ๒  มวนเขามา  นุงใหขางบนเหนือสะดือ 
ขางลางใตเขาลงไปเพียงครึ่งแขง  หมจับมุมจีวรทั้ง ๒  มวนเขามาหม 
ใหขางบนปดหลุมคอและขอมือท้ัง ๒  ถาในวัดเปดไหลขวา  ใหขางลาง 
เสมอสบง  เรียกวานุงหมเรียบรอย. 
                                                                           ๒๔๕๗-๗๐ 
        ถ.  นุงหมอยางไร  เรียกวานุงหมเปนปริมณฑลเรียบรอย ? 
        ต.  นุงจับชายสบงทั้ง ๒  มวนเขามา  ขางบนใหเหนือสะดือ 
ขางลางใตเขาลงไปเพียงครึ่งแขง  หมจีวรจับมุมทั้ง ๒ มวนเขามาขางบน 
ใหปดหลุมคอและจดขอมือ  ขางลางใหเสมอสบง  นุงหมดังน้ีเรียกวา 
เปนปริมณฑลเรียบรอยดี. 
                                                                              ๒๔๕๘ 
        ถ.  นุงหมเปนปริมณฑลกับปกปดกายดวยดี  มีความอยางเดียว 
กันหรือมิใช ?  เหตุไฉนทานจึงจัดแยกกัน ? 
        ต.  หามคีวามอยางเดียวกันไม.  นุงหมเปนปริมณฑลนั้นกลาว 
ตามธรรมเนียมที่ใชอยูบดันี้  ในวัดหมเฉวียงบา  คือปดบาและแขนซาย 
เปดบาและแขนขวา  ปกเขาลงมาขนาดผานุง.  เขาบานหมคลุมปดบา 
และแขนท้ัง ๒ ขาง  ปดหลุมคอ  ขางลางปดหัวเขาทั้ง ๒.  สวน  
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ปกปดกายดวยดีนั้น  คือผานุงผาหมท่ีจัดเรียบรอยในเวลานุงหมคอยระวัง  
ไมใหเลื่อนข้ึนเลื่อนลง  คอยชักปกปดอวัยวะนั้น ๆ.  การท่ีทานแยกกัน 
ก็เพราะตางกันเชนนี้. 
                                                                      ๒๔๖๒ 
        ถ.  นุงหมอยางไร  เรียกวานุงหมโดยเรียบรอย ? 
        ต.  นุงหมเปนปริมณฑล  เรียกวานุงหมเรียบรอย  คือนุงเบ้ืองบน 
ปดมณฑลสะดือ  เบื้องลางปดมณฑลเขา  ใหผาหยอนลงไปสัก ๘ นิ้ว 
หมเปนปริมณฑลเรียกวาหมเรียบรอย  คือทํามุมทั้ง ๒  ใหเสมอกันแลว 
จึงมวนเขามา  ถาหมคลุมเบ้ืองบนปดหลุมคอ  บาทั้ง ๒  และปดแขน 
ทั้ง ๒ เพียงขอมือ  เบื้องตํ่าเสมอกับผานุง  ถาอยูในวัดหมเฉวียงบา 
ลดผาลงจากไหลขาง ๑ เปดแขนขางขวา. 
                                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  ภิกษุอยูในวัดไมประพฤติตามเสขิยวัตรสารูป  ดวย 
เห็นวาเปนในวัด  จะตองอาบัติหรือไม ? 
        ต.  ถาเธอไมประพฤติต้ังแตขอ ๓ ถึงขอ ๒๖  ไมควรปรบัอาบัติ 
แกเธอ  เพราะทาระบุไวแตเฉพาะไปในละแวกบานและเขาบาน.  ถา 
ไมประพฤติในขอ ๑-๒  ดวยฝนความรูสึกและไมเอ้ือเฟอ  ควรปรับ 
อาบัติทุกกฎแกเธอตามระเบียบที่ลวงเสขิยวัตร. 
                                                                ๓๐/๗/๖๗-๒๗/๘/๗๐ 
        ถ.  ในสารูปแหงเสขิยวัตร  กลาววานุงหมใหเรียบรอย  การนุงหม 
ใหเรียบรอยก็เปนอันปกปดรางกายดีอยูแลว  ทําไมจึงตองปดกายดวยดี  
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อีกเลา ?  ขอฟงคําอธิบายความตางของ ๒ ขอน้ี.  
        ต.  นุงหมใหเรียบรอยแลว  ตอไปตองระวังผานุงผาหมนั้น  อยา 
ใหเลิกหลุด  ปกปดรางกายใหดีอยูเสมอ  ตางกันอยางนี้. 
                                                          ๒๔๗๓-๒๘/๘/๗๕ 
        ถ.  ภิกษุเดินไปบิณฑบาต  ผานหนาสนามหัดทหาร  เหลยีวดู 
เขาฝกแถว  จะตองอาบัติอะไรหรือไม ?  เพราเหตุไร ? 
        ต.  ไมตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทท่ี ๑๐  แหงอเจลก- 
วรรค.  เพราะเหตุวาแถวทหารนั้นเปนแตฝกหัด  ไมไดจัดใหเขาแถว 
ในสงคราม  แตวาจะไมตองอาบัติเลยทีเดียวก็ไมเชิง  เพราะกิรยิาที่ 
เหลียวน้ัน  เปนการไมสํารวมจักษุ  ทานปรับเปนอาบัติทุกกฏ. 
                                                                       ๒๔๕๘ 
        ถ.  เสขิยวัตรหมวดสารูป  ขอท่ี ๑๑-๑๒  ความวาอยางไร ? 
เพ่ือประสงคอะไร  จึงหามไวเชนนั้น. 
        ต.  ความวา  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมหัวเราะไป 
ในบานน่ังในบาน.  ที่หามเชนนั้น  ก็เพ่ือประสงคจะมิใหเสียสมณจรรยา 
ใหมีสติระลึกไดต้ังอยูในสมณสัญญาเสมอ. 
                                                                       ๒๔๗๖ 
        ถ.  เหตุไรจึงมีขอหามไมใหภิกษุพูดดังเกินควรในบาน ?  ถา 
ละเมิดในขอนี้ตองอาบัติอะไร ? 
        ต.  เพราะการพูดดังเกินสวน  เปนการเสียงามของพระซ่ึงเปน  
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ผูสงบระงับ.  ถาละเมิดในขอน้ี  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                                                  ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  กริิยาที่ยืนเดินและนั่งผ่ึงผาย  พระศาสดาทรงสั่งสอนไวใน 
ที่ไหนบาง ?  จงยกอุทาหรณมาสาธก. 
        ต.  อุทาหรณควรสาธก  เชนทรงส่ังสอนไวในเสขิยวัตร  ภิกษุ 
พึงทําความศึกษาวา  เราจักไมโคลงกาย  หรือเอามือคํ้ากาย  เดินหรือ 
นั่งในบาน. 
                                                                 ๒๔๕๙-๖๐ 
        ถ.  เดินปาเอาผาคลุมศีรษะ  จะเปนอาบัติอะไรหรือไม ?  ถาเปน 
ก็แลวไป  ถาไมเปน  มีสิกขาบทไหนเปนขออาง ? 
        ต.  ภิกษุคลุมศีรษะเดินในปาไมคิดเลนซุกซน  เพ่ือจะปองกัน 
อันตราย  กลวักิ่งไมที่ผุจะหักทับ  เชนนี้ไมเปนอาบัติ.  ในเสขิยวัตร 
แหงสารูปขอท่ี ๑๓  ทานหามไมใหคลุมศีรษะเดินไปในละแวกบาน  เปน 
ขออาง. 
                                                                    ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุเขาไปในบาน  คลุมอวัยวะ  ทานหามหรืออนุญาต ? 
จงตอบอางหลัก.  
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        ต.  คลมุอวัยวะในท่ีจะปกปด  เชนนุงหมปกปดรางกายใหเรียบ  
รอยทานอนุญาต  ดังสิกขาบทท่ี ๓-๔  แหงหมวดสารูปในเสขิยวัตร 
คลุมอวัยวะท่ีควรเปด  เชนคลุมศีรษะทานหาม  ดังสิกขาบทท่ี ๒๓-๒๔ 
แหงหมวดน้ัน. 
                                                                        ๒๔๖๓ 
                                       โภชนปฏิสังยุตท่ี ๒ 
        ถ.  เสขิยวัตรหมวดโภชนปฏิสังยุต  ดูทรงบญัญัติจูจ้ีในเรื่อง 
ฉันอาหารเสียจริง ๆ ทรงมุงประโยชนอยางไร ? 
        ต.  ทรงมุงประโยชนที่จะใหภิกษุมีกิริยาเปนผูดี  ไมใหจะกละ 
มูมมามสกปรกเปนที่รังเกียจของผูอ่ืน. 
                                                                        ๒๒/๗/๖๙ 
        ถ.  ฉันบิณฑบาตอยางไร  เรียกวาฉันโดยเอื้อเฟอ ? 
        ต.  แมบิณฑบาตน้ันเปนของเลว  ก็ไมแสดงอาการวิการ  ฉัน 
โดยปกติ  อยางพระศาสดาทรงรับแปงจ่ีของนางปุณณมาสีแลวเสวย 
โดยมิไดทรงรังเกียจ  เชนนี้จัดวาฉันบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ.  อน่ึงเมื่อ 
ฉันก็ต้ังหนาฉัน  ไมฉันพลางทําอ่ืนพลาง  ทานเรียกวาฉันโดยเอ้ือเฟอ. 
                                                                          ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  การรับบิณฑบาตเปนกิจอยางหน่ึง  ซึ่งควรศึกษาใหเปนไป 
โดยระเบียบ  ฉะน้ันควรปฏิบัติอยาไร ? 
        ต.  ควรรับโดยความเคารพ  แลดูในบาตร  รับแกงพอสมควรแก  
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ขาวสุก  รับบิณฑบาตแตพอเสมอขอบปากบาตร.  
                                                                   ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  เสขิยวัตรทั้งหมดมีขอไหนบาง  แมภิกษุใชละเมิด  ก็ไมได 
รับยกเวน ? 
        ต.  ขอ ๑๑-๑๒ ในสารูป  และขอ ๔, ๙, ๑๒  ในโภชนปฏิสงัยุต. 
                                                                  ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  ทําไมภิกษุจึงไมกลบแกงหรอืกับขาวดวยขาวสุก ? 
        ต.  เพราะมีขอหามในเสขิยวัตร  แผนกโภชนปฏิสังยุตสิกขาบท 
ที่ ๑๐  โดยเปนกิริยาท่ีละโมบ. 
                                                                       ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติเชนไร  ซึ่งเสียมารยาทและโคจร ?  จงยก 
อุทาหรณมาใหสมกับขอนี้ ? 
        ต.  อุทาหรณเรื่องประพฤติเสียมรรยาท  เชนหวัเราะดัง   เดนิ 
หรือน่ังในบาน  ฉันโยนคําขาวเขาปาก  ฉันทํากระพุงแกมใหตุยเปนตน 
สวนอุทาหรณเรื่องประพฤติเสียทางโคจร  เชนต้ังแตอาทิตยตกไปแลว 
สอนนางภิกษุณี  หรือไปสอนนางภิกษุณีถึงในท่ีอยู  หรือเขาไปน่ังใน 
หองนอนท่ีมีแตผัวเมียอยูดวยกัน  หรอืไปดูกระบวนทัพเปนตัวอยาง. 
                                                                        ๒๔๕๙ 
        ถ.  ภิกษุฉันอาหารพลางคุยกันพลาง  อยางคนข้ีเมากินเหลา 
ตองอาบัติหรือไม ? 
        ต.  ถาเธอคุยทั้งคําขาว  ตองอาบัติทุกกฎ  ถาคุยไมมีคําขาว  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย วินยับัญญัติ - หนาท่ี 168 

ไมตองอาบัติอะไร.  
                                                                      ๒๓/๘/๗๓ 
        ถ.  ในเสขิยวัตรหมวดอะไร ?  ที่เทาไร ?  ไมใหภิกษุฉันดังจับ ๆ. 
        ต.  ในเสขิยวัตรหมวดท่ี ๒  คือโภชนปฏิสังยุตขอ ๒๔ หามไม 
ใหภิกษุฉันดังจับ ๆ. 
                                                                        ๓/๙/๗๔ 
        ถ.  ในโภชนปฏิสังยุต  แหงเสขิยวัตรขอท่ี ๒๗ หมายความวาอยางไร ? 
        ต.  ความวา  เราจะไมฉันขอดบาตร. 
                                                                        ๒๓/๘/๗๒ 
                                ธัมมเทสนาปฏิสังยุตท่ี ๓ 
        ถ.  พระ ก.  กั้นรมแสดงธรรมแกพระ ข.  ผูไมเปนไขกั้นรมอยู 
จะตองอาบัติหรือไม ? 
        ต.  พระ ก.  ตองอาบัติทุกกฎ  เพราะแสดงธรรมแกผูไมเคารพ 
ถึงแมเธอจะก้ันรมอยูดวย  ก็ไมเปนอันหามความไมเคารพของพระ ข. 
เสียได  เปนอันไมพนอาบัติ. 
                                                                            ๒๔๕๗ 
        ถ.  ศัสตรากับอาวุธตางกันหรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน  ศัสตรานั้นทานหมายเอาเครื่องแทงฟน  มีคมขาง 
เดียวหรือ ๒ ขาง  แตอาวุธทานหมายเอาเครื่องประหารไมมีคม  เชน 
ธนูเปลา  และธนูมีเครื่องพรอม  หรือกระสุนปนเปนตน. 
                                                                             ๒๔๕๘  
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        ถ.  ไมพลองเปนไมอยางไร ?  
        ต.  ไมพลองเปนไมยาวประมาณ ๔ ศอก  ใชสําหรับตี. 
                                                                           ส. ป. 
        ถ.  ศัสตรากับอาวุธแผกกันอยางไร ?  เกี่ยวของกับพระวินัยอยาง 
ไรบาง ? 
        ต.  ศัสตราไดแกเครื่องประหารมีคม  เชนหอกดาบเปนตน  อาวุธ 
ไดแกเครื่องประหารไมมีคม  เชนปนเปนตน.  ทรงหามไมใหแสดง 
ธรรมแกคนท่ีมีของเชนน้ันอยูในมือ  และเปนอนามาสดวย. 
                                                                          ๒๔๖๒ 
        ถ.  ภิกษุไปในรถไฟกับคฤหัสถ  จะแสดงธรรมแกผูที่ไปดวยน้ัน 
ไดหรือไม ? 
        ต.  นั่งเสมอกันหรือภิกษุนั่งคฤหัสถยืน  แสดงได.  แตเขาใจวา 
ในที่เชนนั้นเปนเวลาไมสมควร  เวนไวแตจะสนทนาธรรมกันบาง. 
                                                                         ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุนั่งแสดงธรรมแกคนนอนอยู  มีโทษตองอาบัติอยางไร 
หรือหาโทษมิได ? 
        ต.  ถาเขาไมเจ็บไขแสดงธรรมแกเขา  ตองอาบัติทุกกฏ  ถา 
เขาเจ็บหาโทษมิได. 
                                                                         ๒๔๕๙ 
        ถ.  เม่ือครั้งพุทธกาล  ใชกริิยาเชนไรเปนความเคารพ ?  จงอาง 
ที่มา.  
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        ต.  ใชกริิยายืนเปนความเคารพ.  มีมาในธัมมเทสนาปฏิสังยุต  
ความวา  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เรายืนอยู  จักไมแสดงธรรมแกคน 
ซึ่งไมเปนไขผูนั่งอยู. 
                                                                      ๒๔๕๗-๕๘ 
                                         ปกิรณกะท่ี ๔ 
        ถ.  สิกขาบทอะไรบาง  ภิกษุไขไดรับความยกเวน ?  กลาวแต 
ที่กลาวไวตรง ๆ. 
        ต.  สิกขาบทท่ีภิกษุไขไดรับความยกเวนโดยตรงนั้น  คือภิกษุไข 
ฉันอาหารในโรงทานเกินกําหนดได  ฉันคณโภชนได  รับนิมนตใน 
ที่แหงหน่ึงแลวไปฉันเสียในที่อ่ืนได  ขอโภชนะอันประณีตแตคฤหัสถ 
ที่ไมใชญาติไมใชปวารณาเอามาฉันได  ขอปจจัย ๔ แตคนปวารณา 
เกินกําหนดได  ติดไฟเปนเปลวเองก็ดี  ใชผูอ่ืนติดก็ดี  ผิงได  รับของ 
เค้ียวในสกุลเสขะ  หรืออยูในเสนาสนะปาเปนที่เปลี่ยวรับของ 
เค้ียวของฉันที่ทายกไมไดแจงความใหทราบเสียกอน  ดวยเอามือตนเองมา 
บริโภคได  ขอแกงหรือขาวสุกเพ่ือประโยชนแกตนมาฉันได  ยืนถาย 
อุจจาระปสสาวะก็ดี  หรือถายอุจจาระปสสาวะบวนเขฬะลงในของเขียว 
หรือในน้ําก็ดี  ภิกษุไขไดรับความยกเวนทั้งสิ้น. 
                                                                 ๒๔๕๖-๕๗ 
        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา  มีพระพุทธประสงคอยางไร  จึงทรง 
หามถายอุจจาระปสสาวะลงในนํ้า ? 
        ต.  มีพระพุทธประสงคจักใหหมูภิกษุรูอนามัย  เพราะน้ําเปน  
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สวนหนึ่งท่ีทุกคนจักตองอาศัยบริโภค  เมื่อไปถายอุจจาระปสสาวะลงไป  
ยอมสกปรก  เมื่อบริโภคน้ําท่ีสกปรกเชนนั้น  ยอมเปนเหตุใหเกิดโรค 
ไดตาง ๆ  เมื่อทรงเห็นอํานาจประโยชนนี้  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท 
หามภิกษุสามเณรทําอยางนั้น. 
                                                                            ส. ป. 
        ถ.  น้ํา  ที่ทรงหามภิกษุถายอุจจาระปสสาวะลงไปน้ัน  ทาน 
ประสงคน้ําทุกชนิด  หรอืนํ้าอยางไหน ? 
        ต.  ทานประสงคเอานํ้าทุกชนิดหามิได  ทานประสงคแตน้ําที่ใช 
บริโภคได  ถาใชบรโิภคไมไดเชนน้ําเนาเปนตน  ก็ไมทรงหาม. 
                                                                            ส. ป. 
        ถ.  เม่ือทรงหามถายอุจจาระปสสาวะลงในนํ้าแลว  ถานํ้าทวม 
สถานที่ทั้งหมด  จักทําอยางไร ? 
        ต.  เม่ือน้ําทวมสถานท่ีทั้งหมด  ทานทรงผอนผันอนุญาตใหถาย 
ลงได  ไมเปนอาบัติ. 
                                                                              ส. ป. 
                                              อธิกรณ 
                                           วิวาทาธิกรณ 
        ถ.  วิวาทธิกรณกับอนุวาทาธิกรณตางกันอยางไร ? 
        ต.  วิวาทาธิกรณ  เถยีงกันปรารภพระธรรมวินัยใชหรือมิใช 
ถูกหรือผิด  สวนอนุวาทาธิกรณ  โจทกันดวยอาบัติ. 
                                                                              ๒๔๕๗  
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        ถ.  ภิกษุวิวาทกันดวยเรื่องความเห็นตางกัน  ในวินัย  นับเขาใน  
อธิกรณอะไรไดหรือไม ? 
        ต.  นับเขาในอธิกรณได  เปนอธิกรณชื่อวา  วิวาทาธิกรณ. 
                                                                                ๒๔๕๗ 
        ถ.  พระ ก.  กับพระ ข.  ตางยกยองนาฬิกาของตนวาเที่ยง  เกิด 
เถียงกันข้ึนฉะนี้  จะจัดเปนวิวาทาธิกรณหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมจัดเปนวิวาทาธิกรณ.  เพราะไมไดปรารภธรรมหรือวินัย. 
                                                                                  ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุปรารภพระบัญญัติ  เกดิเถียงกันข้ึนวา  อยางนี้ถูก 
อยางนี้ผิด  จะจัดเปนอธิกรณอะไร ? 
        ต.  จัดเปนวิวาทาธิกรณ. 
                                                                                   ๒๔๕๘ 
        ถ.  วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะกี่อยาง ?  คืออะไรบาง ? 
        ต.  ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง  คือ  สมัมุขาวินัย ๑  เยภุยยสิกา ๑. 
                                                                                    ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุขํากับภิกษุเขียน  เถียงกนัดวยวินัยวา  อยางนั้นผิด 
อยางนั้นถูก  ขอใหพระวินัยธรตัดสิน  ในคดีนั้นไมปรากฏวาผูแพ 
ตองอาบัติ  เชนนี้พระวินัยธรควรรับคดีไวโดยฐานเปนอธิกรณอะไร ? 
หรือไมควรรับไวดวยไมเขาเกณฑอธิกรณ  ถาควรรับไว  จะพึงระงับ 
อธิกรณนี้ดวยสมถะอะไร ?  และจะพึงทําอยางไร ? 
        ต.  ควรรับไวตัดสินโดยฐานเปนวิวาทาธิกรณ.  จะพึงระงับดวย  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปญหาและเฉลย วินยับัญญัติ - หนาท่ี 173 

อธิกรณสมถะบทสัมมุขาวินัย,  เมื่อจะระงับประชุมสงฆ  พึงเรียก  
ภิกษุผูเถียงกันนั้นมา  พึงยกเรื่องเถียงกันนั้นข้ึนกลาว  และพึงยกข้ึน 
ชี้ถูกชี้ผิด. 
                                                                          ๒๔๖๐ 
        ถ.  ภิกษุ ๒ รูปตางอวดวาตนเขียนหนังสืองามกวากัน  เกิดเถียง 
กันข้ึน  จัดเปนวิวาทาธิกรณถูกหรือไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมถกู  เพราะไมไดเถียงกันปรารภธรรมวินัย. 
                                                                           ๒๔๖๒ 
        ถ.  วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ  ตางกันอยางไร ?  อยางไหน 
ระงับดวยสมถะอะไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  วิวาทไดแกการเถียงกันปรารภธรรมวินัย 
เรียกวาวิวาทาธิกรณ.  ความโจทหากันดวยอาบัติ  เรียกวาอนุวาทา- 
ธิกรณ.  วิวาทาธิกรณ  ระงับดวยสัมมุขาวินัยและเยภุยยสิกา.  อนุวาทา- 
ธิกรณ  ระงับดวยสัมมุขาวินัย  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ตัสสปาปยสิกา. 
                                                                            ๒๔๖๒ 
        ถ.  เกิดเถียงกันดวยเรื่องอุปสมบท  วาอยางนี้ผิด  อยางนี้ถูก 
จัดเปนอธิกรณอะไร ?  และจะพึงระงับดวยสมถะอะไร ? 
        ต.  จัดเปนวิวาทาธิกรณ  เพราะการเถียงกันเชนนั้นเกี่ยวดวย 
ธรรมวินัย.  ควรระงับดวยสัมมุขาวินัยและเยภุยยสิกา. 
                                                                            ๓๐/๗/๗๑ 
        ถ.  ภิกษุ ๒ รูปเถียงกันเรื่องจีวร  รูปหน่ึงวาจีวรปานดีกวาจีวร  
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แพร  อีกรูปหน่ึงวาจีวรแพรดีกวาจีวรปาน  เชนนี้จะจัดเปนวิวาทา-  
ธิกรณไดหรอืไม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ไมจัดเปนวิวาทาธิกรณ  เพราะเหตุวาเถียงกันนอกเรื่อง 
นอกราว  ไมไดปรารภธรรมหรือวินัยเปนเหตุ. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
                                         อนุวาทาธิกรณ 
        ถ.  อนวุาทาธิกรณ  คืออะไร ? 
        ต.  คือความโจทกันดวยอาบัตินั้น ๆ. 
                                                                         ๒๔๕๖ 
        ถ.  อนวุาทาธิกรณนั้น  ระงับดวยสมถะอะไร ?  จงอธิบาย. 
อมูฬหวินัย ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑.  เมื่ออนุวาทาธิกรณเกิดข้ึน  พระ 
วินัยธรพึงไตสวนฟงคําของโจทและจําเลย  ถาเห็นจําเลยไมตองอาบัติ 
ตามขอหาของโจทแลว  ก็พึงใหเธอทั้ง ๒ งดโทษกันเสีย  ชื่อวาระงับ 
ดวยสัมมุขาวินัย.  ถาภิกษุอ่ืนโจทพระขีณาสพดวยสีลวิบัติอันไมมีมูล 
สงฆพึงใหสติวินัยแกทานดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  อธิกรณนั้นเปนอัน 
ระงับไปดวยสัมมุขาวินัยและสติวินัย  อนึ่ง  ภิกษุผูหายจากความเปนบา 
แลว  ถูกโจทหาดวยอัชฌาจารท่ีเธอประพฤติเมื่อกําลังเปนบา  สงฆพึง 
ใหอมูฬหวินัยแกเธอดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  อธิกรณแมนี้กเ็ปนอัน 
ระงับไปดวยสัมมุขาวินัยและอมูฬหวินัย  ถาภิกษุประพฤติอัชฌาจาร 
ถูกโจทหาดวยอาบัติปาราชิกเปนตน  เธอแกลงพูดกลบเกลื่อนเสีย  ถามี  
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พยานหลักฐานเพียงพอ  สงฆลงความเห็นพรอมกันวาเปนดังโจทเขาหา  
แลว  ลงโทษแกเธอตามโทษานุโทษ  ชื่อวาระงับอธิกรณนั้นดวย 
สัมมุขาวินัยและตัสสปาปยสิกา.  อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ ดังท่ี 
อธิบายมานี้. 
                                                                         ๒๔๕๖ 
        ถ.  พระ ก.  โจทพระ ข.  วานั่งในลับตากับมาตุคาม  เรื่องที่เกิด 
ข้ึนเชนนี้นับวาเปนอธิกรณเรื่องอะไร ? 
        ข.  เม่ือโจทกันดวยเรื่องอาบัติเชนนี้เรียกวา  อนุวาทาธิกรณ. 
                                                                         ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุ ก.  โจทภิกษุ ข.  หาวาฆานาย ค. ตาย  มีพยาน 
หลักฐานเพพียงพอ  แตจําเลยปฏิเสธขอหา  จัดเขาในอธิกรณอะไรได 
หรือไม    จะวินิจฉัยอยางไร ?  ดวยสมถะขอไหน ? 
        ต.  ได.  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ.  ระงับดวยสัมมุขาวินัยพรอม 
หนาสงฆ  คือภิกษุเขาประชุมครบองค ๕ กําหนดเปนสงฆ  พรอมหนา 
บุคคล  คือบุคคลผูเกี่ยวของในเรื่องนั้นอยูพรอมกัน  พรอมหนาวัตถุ 
คือยกเรื่องที่เกิดข้ึนนั้นวินิจฉัย  พรอมหนาธรรมวินัย  คือวินิจฉัยถูกโดย 
ธรรมถกูโดยวินัย.  เรื่องนัน้แมจําเลยจะปฏิเสธ  แตพยานหลักฐานเขา 
เพียงพอตองถือเอาเปนสมจริง  เพราะฉะนั้น  ตนเองใหนาสนะภิกษุ ข. 
เสียดวยตัสสปาปยสิกา  ลงโทษแกผูผิด. 
                                                                         ๒๔๖๓ 
        ถ.  เม่ืออนุวาทาธิกรณเกิดข้ึนแลว  ควรระงับดวยสมถะอะไร  
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บาง ?  
        ต.  ควรพิจารณาดูวา  สมควรระงับดวยสมถะไหนบาง  จึงจะ 
เปนไปโดยชอบธรรมและถูกตองตามธรรม.  ถาจําเลยรับสารภาพระงับ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ.  ถาไมรับ  แตพิจารณาไดความจริงตามโจทหา 
พรอมดวยพยานหลักฐานอันเปนเครื่องประกอบ  ระงับดวยตัสสปาปย- 
สิกา.  ถาเปนอธิกรณที่ยุงยากชักความยาวสาวความยืด  และเปนเรื่อง 
สําคัญอันจะเปนเครื่องกระเทือนท่ัวไป  ระงับดวยติณวัตถารกวินัย. 
ถาทานผูถูกหาเปนพระอรหันต  ระงับดวยสติวินัย.  ถาเปนบา  ระงับ 
ดวยอมูฬหวินัย. 
                                                                          ๒๔๖๓ 
                                       อาปตตาธิกรณ 
        ถ.  ภิกษุลวงพระบัญญัติอยางหนักแลว  แตไมมีใครโจท  เธอ 
ตองอธิกรณขอไหนหรือยัง ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ตองอาบัติปตตาธิกรณ.  ภิกษุลวงพระพุทธบัญญัติอยางใด 
อยางหน่ึง  ซึ่งไมมีทางยกเวน  คงตองอาบัติ  และอาบัตินั้น ๆ เปน 
อาปตตาธิกรณ  แมยังไมมีใครโจท  เพราะโทษท่ีผูตองจะพึงแสดง 
ถาเกี่ยวกับสงฆ ๆ ก็จําตองระงับ  จึงจัดเปนอธิกรณได. 
                                                                           ๒๔๕๗ 
        ถ.  ภิกษุรูปหน่ึงเปนบาเสียสติ  ประพฤติอนาจารตาง ๆ  ครั้น 
เวลาเธอหายแลว  มีภิกษุอ่ืนโจทอาบัติเธอหลายขอ  พระวินัยธรเม่ือ 
ระงับอธิกรณนั้น  ควรอางขอใด ?  
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        ต.  อางขออมูฬวินัย.  
                                                                ๒๔๕๘ 
        ถ.  ภิกษุเปนอาบัติเพราะพรากของเขียว  ไมมีใครรองฟองเลย 
เธอชื่อวามีอธิกรณติดตัวหรือไม ?  ถาไมมีก็แลวไป  หากมี  จะตอง 
ระงับดวยสมถะขอไหน ? 
        ต.  มีเรยีกวาอาปตตาธิกรณ  ตองระงับดวยสมถะขอสัมมุขา- 
วินัยกับปฏิญญาตกรณะท้ัง ๒ ขอ. 
                                                               ๓๐/๘/๖๕ 
        ถ.  ภิกษุกระทําคืนอาบัติที่ตองแลว  โดยสมควรแกธรรม  จัดวา 
เปนระงับอธิกรณอะไร ?  ดวยสมถะขอไหน ? 
        ต.  จัดวาเธอระงับอาปตตาธิกรณ  ดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาต- 
กรณะ. 
                                                                ๒๖/๘/๖๘ 
        ถ.  การปลงอาบัติที่เราทําการอยู  จัดเขาในอธิกรณสมถะขอไหน ? 
สําหรับระงับอธิกรณอะไร ? 
        ต.  จัดเขาในปฏิญญาตกรณะ  สําหรับระงับอาปตตาธิกรณ. 
                                                             ๒๒/๘/๖๙-๗๐ 
                                        กิจจาธิกรณ 
        ถ.  การอุปสมบทจัดเปนอธิกรณอะไรดวยหรือไม ?  ถาไมเปน 
ก็แลวไป  ถาเปน  จะพึงใหระงับดวยสมถะขอไหน ?  จงอธิบาย. 
        ต.  เปนกิจจาธิกรณ.  พึงระงับดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียว.  สัมมุขา-  
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วินัยนั้น  คือพรอมหนาสงฆ  พรอมหนาบุคคล  พรอมหนาวัตถุ  
พรอมหนาธรรม  ภิกษุผูเปนปกตัตตไมละหัตถบาสซ่ึงกันและกันเรียกวา 
พรอมหนาสงฆ  พระอุปชฌายะผูเปนประธานในกิจอุปสมบทเรียกวา 
พรอมหนาบุคคล  ผูเพงอุปสมบทตอสงฆ  เรียกวาพรอมหนาวัตถุ 
ภิกษุผูเปนกรรมวาจา  ไดสวดประกาศญัตติจตุตถกรรมถูกตองตาม 
พุทธานุญาต  เรียกวาพรอมหนาธรรม. 
                                                               ๒๔๕๘ 
        ถ.  การอุปสมบทจัดเปนอธิกรณอะไรดวยประการหนึ่งหรือไม ? 
และจะพึงระงับดวยสมถะอะไร ? 
        ต.  จัดเขาในกิจจาธิกรณดวยประการหน่ึงในอธิกรณ ๔.  พึง 
ระงับดวยสัมมุขาวินัย  คือความพรอมเพรียงแหงสงฆ  บุคคล  วัตถ ุ
ธรรม  วินัย. 
                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  กิจจาธิกรณเปนไฉน ?  พึงระงับไดดวยอยางไร ?  และวิธี 
นั้นเรียกสมถะอยางไร ?  จงแสดง. 
        ต.  กิจท่ีสงฆจะพึงทํา  เชนใหอุปสมบทเปนตน  เรียกวากิจจา- 
ธิกรณ.  พึงระงับในที่พรอมหนาสงฆ  พรอมหนาบุคคล  พรอมหนา 
วัตถุ  พรอมหนาธรรมวินัย  วิธีนี้เรียกวา  สัมมุขาวินัย. 
                                                                  ๒๔๖๒ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดา  ทรงจัดกิจจาธิกรณเปนอธิกรณดวย 
ประการหนึ่ง  ดวยมีพระพุทธประสงคอยางไร ?  
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        ต.  ดวยมีพุทธประสงคจะทรงมอบการปกครองคณะไวแกสงฆ  
ไมปลอยใหบุคคลเปนอิสระ  จึงทรงพระอนุญาตใหสงฆเปนผูทํากิจน้ัน ๆ 
อันเนื่องดวยการปกครองคณะ  มีการรบัคนเขาอุปสมบทเปนตน. 
                                                                  ๔/๙/๖๔ 
        ถ.  โบสถรั่วสมควรจะซอมทํา  จัดเปนกิจจาธรณถูกหรือไม ? 
ถาถูกก็แลวไป  ถาไมถูก  จะปลอยใหรั่วอยูอยางนั้นหรือ ๆ สมควร 
อยางไร ? 
        ต.  ไมจัดเปนอธิกรณดอก.  แตวาเปนกรณียที่พระสงฆในวัด 
ไมควรใจดํา  ถาอาจอยู  ควรชวยกันซอมทําไดก็เปนการดี  ถาไมอาจ 
ก็ควรขวนขวายอยางใดอยางหน่ึง  ตามแตจะทําได  มีบอกบุญแกผูมี 
ศรัทธาเปนตน. 
                                                                  ๓๐/๙/๖๗ 
                                            อธิกรณสมถะ 
        ถ.  อธิกรณสมถะมีเทาไร ?  คืออะไรบาง ?  อยางไหนสําหรับ 
ระงับอธิกรณอะไร ? 
        ต.  ม ี๗ คือ สัมมุขาวินัย  สติวินัย  อมูฬหวินยั  ปฏิญญาตกรณะ 
เยภุยยสิกา  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ.  สัมมุขาวินัยระงับอธิกรณ 
ไดทั้ง ๔.  อีก ๕ ยกเยภุยยสิกาเสีย  ระงับอนุวาทาธิกรณ.  ปฏญิญาต- 
กรณะ  ติณวัตถารกะ  ยังระงับอาปตตาติกรณดวย.  เยภุยยสกิาระงับ 
เฉพาะวิวาทาธิกรณ. 
                                                                   ๒๖/๘/๖๘  
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        ถ.  อธิกรณสมถะ  มใิชอาบัติแผนกหนึ่งมิใชหรือ  ถาเชนนั้น  
มีไวทําไม ? 
        ต.  มิใชอาบัติแผนกหนึ่งก็จริง  แตก็ตองมีไวเพ่ือเปนเครื่อง 
ระงับอธิกรณ. 
                                                             ส. ป. 
        ถ.  อธิกรณอยางไหน ?  ระงับดวยสมถะอะไร ? 
        ต.  วิวาทธิกรณ  ระงับดวยสมถะ ๒ คือ  สัมมุขาวินัยและ 
เยภุยยสิการ. 
        อนุวาทาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ ๕ คือ  สัมมขุาวินัย  สติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา. 
        อาปตตาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ ๒ คือ  สัมมขุาวินัยและ 
ปฏิญญาตกรณะ. 
        กิจจาธิกรณ  ระงับดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียว. 
                                                              ส. ป. 


