
                                           คําชี้แจง    
        หนังสือสําหรับศึกษาธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาเวลานี้  นับ 
วามีมากข้ึนกวาเมื่อ  ๒๐  ปลวงมาแลว   คือเริ่มแพรหลายพรอมกับ 
ความเจริญของนับธรรม   แตถาหวนนึกถึงการท่ีพระพุทธศาสนาได  
มาประดิษฐาน  ณ  ประเทศยามน้ีกวาสองพันป  หรือพวกไทยเราได 
นับถือมากกวาพันแปดรอยปแลวก็ดี  จํานวนภิกษุสามเณรและผูนับถือ 
พระพุทธศาสนาที่มีอยูบัดนี้ก็ดี  ไดพบหนังสือพระพุทธศาสนาในภาษา 
ตางประเทศก็ดี  จึงทราบวาหนังสือแบบแผนของเรามีนอยเหลือเกิน 
ยังไมสมกับระยะกาลที่ลวงมา  และไมสมกับจํานวนบุคคลผูนับถือท่ี 
มีอยู  เพราะจะหาหนังสือแบบแผนในภาษาไทยแมอยางนี้ไดไมเกิน 
รอยเลม. 
        ขาพเจารูสึกอยูอยางนี้  จึงมุงหาผูมีภูมิวิทยาสามารถเพื่อรวมมือ 
ชวยกันเรียบเรียงหนังสือซึ่งเปนแบบแผน  แตรูสกึวาหายาก  อาจมี 
สาเหตุหลายประการ  เชนขาดความยินดีในการกศุลอันไพศาล  ไมไว 
ใจในความรูความสามารถของตน  มีการงานอ่ืนเต็มมือจนไมมีโอกาส 
วางจะทําได  หรือไมมีโอกาสทําความติดตอกันเปนตน. 
        พระมหาฟน  ชุตินฺธโร๑  ป. ๗  ผูหน่ึงซึ่งเปนกัลยาณมิตรเขารวมมือ 
ในการน้ี  ไดเรียบเรียงหนังสืออุปกรณวินัยมุข  เลม  ๓  ใหพิมพเสร็จ 
แลว  บัดนี้ไดเรียบเรียงอุปกรณวินัยมุข  เลม ๒  ใหสําเร็จอีก  ๑  เลม 
กรณีกิจเชนนี้ควรสรรเสริญโดยสวนเดียว    ขาพเจาขอขอบใจแทน 
มหามกุฏราชวิทยาลัย  และขอสรรเสริญวาผูเชนนี้แลชื่อวายังพระศาสนา 
ใหรุงเรือง. 
        อน่ึง  ขาพเจาพรอมดวยคณะกรรมการไดชวยตรวจและรับรอง 
คุณภาพแหงหนังสือฉบับน้ีโดยประการท้ังปวง. 
                                                พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 
                                                                           หัวหนากองตํารา 



มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๖  พฤศจิกายน  ๑๔๗๙ 
 
๑.  ปจจุบัน  เปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ฟน  ชุตนิฺธโร ป. ๙) 

 
 
                                                คํานํา  
        เมื่อการพิมพหนังสืออุปกรณวินัยมุขเลม  ๓  ซึ่งขาพเจาเรียบเรียง 
เสร็จไปแลว  พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ  ป. ๙  หวัหนากองตํารา 
แหงมหามกุฏราชวิทยาลยั  ไดปรารภกับขาพเจาวา  ถามหามกุฏ ฯ 
ไดหนังสืออุปกรณวินัยมุขเลม  ๒  อีก  จะเปนประโยชนแกนักเรียนชั้น 
มัชฌิมภูมิมาก  ขาพเจาจึงเสนอวา  ตนฉบับอุปกรณวินัยมุขเลม ๒ 
ของขาพเจามี  เพราไดเขียนไวเปนคูมือต้ังแตสมัยท่ีศึกษานักธรรม 
ชั้นโทอยู   ถาทางมหามกุฏราชวิทยาลยั  เห็นสมควรจะพิมพใหแพร 
หลายแลว  กย็ินดีที่จะถวายลิขสิทธิ์  ครั้นรับปากกบัพระมหาทองสืบ 
แลว  กลับคนหาตนฉบับน้ันไมพบ  ไมทราบวาสูญไปอยางไร  แต 
ใหสมกับปฏญิญาอันประกอบดวยประโยชน  จึงตกลงเขียนใหใหม 
หนังสือน้ีมีกําเนิดมาดวยประการฉะนี้  และไดมอบลิขสิทธิ์ใหแกมหา- 
มกุฏราชวิทยาลัยต้ังแตบัดนี้. 
        หนังสือเลมนี้  มีสารตัถะสําหรับใชทองบนหรือดูใหจําเฉพาะ 
หัวขอท่ีสําคัญ  ๆ  ในวินยัมุขเลน ๒  เทาน้ัน เพราะเหตุนี้  จงขอแนะนํา 
วา  นักเรียนท่ีจะสอบนักธรรมชั้นโท  จึงไมควรอยางย่ิงท่ีจะศึกษาแต 
เพียงหนังสือนี้เลมเดียว  จําเปนที่จะตองอานวินัยมุขเลม ๒  ใหตลอด 
และจดจําอรรถาธิบายท่ีกลาวไวในหนังสือเลมนั้นดวย  เชนนัน้จึงจะมี 
ความรูกวางขวางสมภูมิ  และสะดวกในเวลาสอบ. 
        อน่ึง  ขอขอบคุณทานคณะกรรมการกองตํารา  ที่ไดตรวจตรา 



และอนุมัติใหพิมพหนังสือเลมนี้   เพ่ือเปนสมบัติของมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย   ซึง่เปนปจจัยใหเกิดปติปราโมทยแกขาพเจา  เปนการหักลาง 
ความเหน่ือยยากตรากตรําซ่ึงเกิดจากการเขียน. 
        ในที่สุด  ขออุทิศกุศลกรรมสวนน้ี  บชูาพระคุณ  กรมหลวง 
ชินวรสิรริัตน  สมเด็จพระสังฆราชเจา  ผูทรงประสาธนการศึกษา 
นักธรรมใหเจริญรุงเรืองสืบมา  ตามมรรคาวิถีของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  และบูชาคุณพระสงฆผู 
ประชุมกันในเวลาที่ขาพเจาอุปสมบท  อันมีทานเจาคุณพระธรรมดิลก 
เจาอาวาสวัดสามพระยา  พระอุปธยาจารยที่เคารพยิ่ง  เปนประธาน   
ซึ่งนับวาทานไดใหกําเนิดภิกษุภาวะแกขาพเจา  จนมีโอกาสเรียบเรียง 
หนังสือน้ี. 
                                                พระมหาฟน  ชุตินฺธโร 
วัดสามพระยา  พระนคร 
๖  พฤศจิกายน  ๒๔๗๙  
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                                       อุปกรณวินัยมุข 
                                           อภิสมาจาร   
 
        สิกขาบทแผนกน้ี  มาในขันธกะเปนพ้ืน  ไมไดบอกจํานวน 
จัดตามกิจหรือวัตถุ  เรียกวา  ขันธกะอันหน่ึง ๆ  คือ 
        ๑.  วาดวยอุโบสถ  จัดไวพวกหน่ึง  เรียกวา  อุโบสถขันธกะ. 
        ๒.  วาดวยจีวร  จัดไวพวกหน่ึง เรียกวา  จีวรขันธกะ. 
                          มาในบาลีอื่นนอกจากขันธกะ คือ 
        ๑.  ในนิทานตนบัญญัติแหงสิกขาบทท่ีมาในพระปาฏิโมกข. 
        ๒.  ในวินีตวัตถุเรื่องสําหรับเทียบเคียงตัดสินอาบัติในคัมภีรวิภังค. 
        ๓.  ในอรรถกถาที่เรียกวา  บาลมีุตตกะ. 
                สกิขาบทแผนกน้ี  มีรูปเปน  ๒  คือ 
        ๑.  เปนขอหาม. 
        ๒.  เปนขออนุญาต. 
                ขอหามท่ีปรับอาบัติมีเพียง ๒  คือ 
        ๑.  ถุลลจัจัย. 
        ๒.  ทุกกฏ. 
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                                      กณัฑที่  ๑๑ 
                                       กายบริหาร   
 
                                กายบริหารมี  ๑๔ คือ 
๑.  อยาพึงไวผมยาว  จะไวไดเพียง ๒  เดือนหรือ  ๒  นิ้ว. 
๒.  อยาพึงไวหนวดไวเครา  พึงโกนเสีย  เชนเดียวกับผม. 
๓.  อยาพึงไวเล็บยาว  พึงตัดเสียดวยมีดเล็กพอเสมอเนื้อ  และอยา 
      พึงขัดเล็บใหเกลี้ยงเกลา. 
๔.  อยาพึงไวขนจมูกยาว [ออกนอกรจูมูก]  พึงถอนเสียดวยแหนบ๑. 
๕.  อยาพึงใหนําเสียซึ่งขนในที่แคบ  คือในรมผาและท่ีรักแร  เวน 
     ไวแตอาพาธ. 
๖.  อยาพึงผัดหนา  ไลหนา  ทาหนา  ยอมหนา  เจิมหนา  ยอมตัว  เวนไว 
     แตอาพาธ. 
๗.  อยาพึงแตงเครื่องประดับตาง  ๆ  เปนตนวา  ตุมหู  สายสรอย 
     สรอยคอ  สรอยเอว  เข็มขัด  บานพับ  [สําหรบัรัดแขน]  กาํไลมือ 
     และแหวน. 
๘.  อยาพึงสองดูเงาหนา  ในกระจกหรือในวัตถุอ่ืน  อาพาธเปนแผล 
     ที่หนา  สองทํากิจได. 
๙.  อยาพึงเปลือยกายในที่ไมบังควรและในเวลาไมบังควร  [เปลือย 
 
๑.  ถอนขนจมูกทําใหเสียสายตา  พึงตัดดวยกรรไกรดกีวา.  
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        เปนวัตร  ตองถุลลัจจัย  เปลือยทํากิจแกกันและกันและในเวลาฉัน 
        ตองทุกกฏ  ในเรือนไฟและในนํ้า  ทรงอนุญาต]. 
๑๐.  อยาพึงนุงหมผาอยางคฤหัสถ.   
๑๑.  ถายอุจจาระแลว  เมื่อมีน้ําอยู  จะไมชําระไมได  เวนไวแตหา 
        น้ําไมได  หรือนํ้ามี  แตไมมีภาชนะจะตัก  เชนนี้  เช็ดเสียดวยไม 
        หรือดวยของอ่ืนเพียงเทาน้ันก็ได. 
๑๒.  อยาพึงใหทําสัตถกรรม  [ผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา]  ในที่แคบ 
        [ทวารหนัก]  หรือในท่ีใกลที่แคบเพียง  ๒  นิ้ว  อยาพึงใหทํา 
        วัตถิกรรม [ ผูกรัดทีท่วารหนัก ] ใหทํา  ตองถุลลัจจัย. 
๑๓.  เปนธรรมเนียมของภิกษุตองใชไมชําระฟน. 
๑๔.  น้ําท่ีดื่มใหกรองกอน. 
                              ขอหามการแตงผมมีดังน้ี 
๑.  ไมใหหวีผมดวยหวีหรือดวยแปรง. 
๒.  ไมใหเสยผมดวยน้ิวมือโดยอาการวาหวี. 
๓. ไมใหแตงผมดวยนํ้ามันเจือข้ีผ้ึง  หรือดวยนํ้ามันเจือนํ้า. 
๔. ไมใหตัดผมดวยกรรไกร  เวนไวแตอาพาธ. 
๕.  ไมใหถอนผมหงอก. 
                           ขอหามการแตงหนวดมีดังน้ี 
๑.  ไมใหแตงหนวด. 
๒.  ไมใหตัดหนวดดวยกรรไกร.  
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                             ขอหามภิกษุผูอาบน้ํามีดังน้ี 
๑.  ไมใหสีกายในท่ีไมบังควร  เชนตนไม  เสา  ฝาเรือน  และแผน 
       กระดาน.   
๒.  ไมใหสกีายดวยของไมบังควร  เชนทําไมทําเปนรูปมือหรอืจักเปน 
      ฟนมังกร  และเกลียวเชือกที่คม. 
๓.  ไมใหเอาหลังตอหลังสีกัน. 
                   ขอหามการนุงหมผาอยางคฤหัสถมีดังน้ี 
๑.  หามเครื่องนุมหมของคฤหัสถ  เชนกางเกง  เสื้อ  ผาโพก  หมวด 
      ผานุงผาหมสีตาง ๆ  ชนิดตาง ๆ. 
๒.  หามอาการนุงหมตาง ๆ  ที่มิใชของภิกษุ 
               ประโยชนแหงการเค้ียวไมชําระฟนมี  ๕  คือ 
๑.  ฟนดูไมสกปรก. 
๒.  ปากไมเหม็น. 
๓.  เสนประสาทรับรสหมดจดดี. 
๔.  เสมหะไมหุมอาหาร. 
๕.  ฉันอาหารมีรส.  
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                                  กัณฑที่  ๑๒ 
                                บริขารบริโภค  
 
                                       จีวร 
                 ประมาณจีวรที่ใชในเมืองเรามีดังน้ี  
๑.  สังฆาฏิ  ยาวไมเกิน  ๖  ศอก  กวางไมเกิน ๔  ศอก. 
๒.  อุตราสงค  ยาวไมเกิน  ๖  ศอก  กวางไมเกิน  ๔  ศอก. 
๓.  อันตรวาสก  ยาวไมเกิน  ๖  ศอก  กวางไมเกิน  ๒  ศอก. 
        [สําหรับพระขนาดกลาง  สังฆาฏกับอุตราสงค  ลดดานยาว ๑ 
คืบ  ดานกวาง ๘  นิ้ว  อันตรวาสก  ลดลงเพียงยาว ๔  ศอกข้ึนไป 
ถึง  ๘  นิ้ว  กวาง ๑  ศอกคืบ  ๔  นิ้ว  เปนพอดี]. 
                   ผาสําหรับทําจีวรมี  ๖  ชนดิ  คือ 
๑.  โขมะ  ผาทําดวยเปลือกไม  เชนผาลินิน. 
๒.  กัปปาสิกะ  ผาทําดวยฝาย. 
๓.  โกเสยยะ  ผาทําดวยใยไหม  เชนแพร. 
๔.  กัมพละ  ผาทําดวยขนสัตว ยกผมและขนมุษย  เชนผาสักหลาด 
     และกํามะหริด. 
๕.  สาณะ  ผาทําดวยเปลือกปาน [ ผาชนิดนี้เปนผาเนื้อสาก ] . 
๖.  ภังคะ  ผาทําดวยของ ๕  อยางนั้นแตอยางใดอยางหน่ึงปนกัน  เชน 
     ผาดายแกมไหม.  
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             เครื่องนุงหมท่ีทําดวยของอื่น  หามไมใหใช  คือ 
๑.  คากรอง                                                    [กุสจีร].   
๒.  เปลือกตนไมกรอง                                   [วากจีร]. 
๓.  ผลไมกรอง                                               [ผลกจีร]. 
๔.  ผากําพลทําดวยผมคน                              [เกสกมฺพล]. 
๕.  ผากําพลทําดวยหางขนสัตว                     [วาลกมฺพล]. 
๖.  ปกนกเคา                                                  [อุลกูปกฺข]. 
๗.  หนังสือ                                                     [อชนิขิป]. 
๘.  ทําดวยปอ                                                 [โปตฺถก]. 
        นุงหมผาเหลาน้ีเปนวัตร  ตองถุลลัจจัย  เปนแตสักวานุงหม 
ตองทุกกฏ. 
                 จวีรนั้นโปรดใหตัดเปนกระทงมีชื่อดังน้ี 
๑.  อัฑฒมณฑล                                            คีเวยยกะ. 
๒.  มณฑล                                                    วิวัฏฏะ. 
๓.  อัฑฒมณฑล                                            ชังเฆยยกะ. 
๔.  มณฑล                                                     อนุวิวัฏฏะ. 
๕.  อัฑฒมณฑล                                             พาหันตะ. 
๖.  มณฑล                                                      อนุวิวัฏฏะ. 
๗.  อัฑฒกุสิ. 
๘.  กุส.ิ 
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๙.  อนุวาต. 
๑๐.  รังดุม. 
๑๑.  ลูกดุม.   
        [เอารังดุมและลูกดมุรวมดวย  เพ่ือใหครบถวนตามแบบ] 
        จีวรนั้นใหยอมดวยของ ๖  อยาง  ๆ  ใดอยางหนึ่ง คือ 
๑.  รากหรือเงา๑                            [มลู]. 
๒.  ตนไม๒                                   [ขนธฺ]. 
๓.  เปลือกไม๓                              [ตจ]. 
๔.  ใบไม๔                                    [ปตฺต]. 
๕.  ดอกไม๕                                 [ปุปผฺ]. 
๖.  ผลไม                                      [ผล]. 
                         สีที่หามใชยอมจีวรมี  ๗  คือ 
๑.  สีคราม                                     [นลีก]. 
๒.  สีเหลือง                                  [ปตก]. 
๓.  สีแดง                                      [โลหิต]. 
๔.  สีบานเย็น (แดงฝาง)               [มฺเชฏก]. 
๕.  สีแสด                                     [มหารงฺครตฺต]. 
๖.  สชีมพู                                     [มหานามรตฺต]. 
๗.  สีดํา                                        [กณฺห]. 
 
๑.  เวนขม้ิน  ๒.  เวนฝาง,  แกแล,  มะหาด.   ๓.  เวนเปลือกโลท,  เปลือกคลา. 
๔.  เวนมะเกลือ,  คราม.  ๕.  เวนทองกวาว,  ดอกคํา.  
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        [สีเหลืองเจือแดงเขมหรือสีเหลืองหมน  เชนสทีี่ยอมดวยแกน 
ขนุน  (กรัก)  เปนสี่ที่รับรองวาใชได] 
                          จีวรกาววาวที่หามไมใหใช คือ 
๑.  จีวรเปนรปูลายสัตว. 
๒.  จีวรเปนลาดดอกไม  ผลไม.   
        [จีวรมีดอกเล็ก ๆ ไมกาววาว  เชนดอกเม็ดพริกไทย  หรือ 
เปนริ้ว  เชนแพรโล  ใชได.] 
                        ของสําหรบัทําลูกดุมม ี ๑๑  คือ 
๑.  กระดูก                                         [อฏ ิ]. 
๒.  งา                                                [ทนฺต] 
๓.  เขา                                               [วิสาณ]. 
๔.  ไมไผ                                            [เวฬุ]. 
๕.  ไมรวก                                         [นฬ]. 
๖. ไมแกน                                          [กฏ]. 
๗.  ครั่ง                                              [ชตุ]. 
๘.  กะลา                                            [ผลก]. 
๙.  โลหะ                                            [โลห]. 
๑๐.  สังข                                            [สงฺขนาภิ]. 
๑๑.  ดายถัก                                        [สุตฺต]. 
                         [ลูกถวินก็ควรทําดวยของเหลาน้ี.]  
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                      ประคตเอวมี  ๒  ชนิด  คือ 
๑.  ประคตแผน  (เชนที่เรยีกประคตลังกา)  [ปฏฏิ]. 
๒.  ประคตไสสุกร  ผาเย็บเปนปลอก  [สุกรนฺตก]. 
             สมัยท่ีไมตองหมสังฆาฏิไปดวยมี  ๕  คือ 
๑.  เจ็บไข.   
๒.  สังเกตเห็นวาฝนจะตก. 
๓.  ไปสูฝงแมน้ํา. 
๔.  วิหารคือกุฎีคุมไดดวยดาน. 
๕.  ไดกรานกฐิน. 
         ผาท่ีอนุญาตใหใชอีก  [นอกจากไตรจีวร]  มีดังน้ี 
๑.  ผาอาบน้ําฝน                                           [วสฺสกิสาฏิก]. 
๒.  ผาปดฝ                                                   [กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ]. 
๓.  ผาปูนั่ง                                                   [นิสีทน]. 
๔.  ผาปูที่นอน                                             [ปจฺจตฺถรณ]. 
๕.  ผาเช็ดหนาเช็ดปาก                                [มุขปฺุฉนโจล]. 
๖.  ผาเปนบริขารเชนถุงบาตรหรือยาม         [ปริกขฺารโจล]. 
                   แบบผานิสีทนะ ๓  แบบ คือ 
๑.  แบบของพระอรรถกถาจารย. 
๒.  แบบของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาปวเรศวิยาลงกรณ. 
๓.  แบบพิเศษ.  
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                                     วธิีทําผานิสีทนะ 
แบบ ๑.  ชายผายาวคืบครึ่ง  กวางคืบ ๑  ตัดเปน  ๓  ขนาดเทากัน  ทาง 
            ดานกวาง ๆ  ชายละ  ๖  นิ้ว  ตอชายเขาแลว  เปนผานิสีทนะ 
            ยาว  ๓  คืบ  กวางคืบครึ่ง.   
แบบ ๒. ชายยาว  ๒  คืบ  กวาง ๑  คืบ  ตัดเปน ๓  ชาย  ชายใหญกวาง 
            ๖.  นิว้  ชายเล็กกวาง ๓  นิ้ว  ยาวเทากัน  ตอชายเขาแลว 
            เปนผานิสีทนะ  ๒  คืบ ๖  นิว้ กวาง  ๒  คืบถวน. 
แบบ ๓. เอาชายคืบหน่ึงจตุรัสนั้น  ตัดกลางใหเปนสองชายเทากัน 
           ชายหนึ่ง ๆ  ยาวคืบ ๑  กวาง ๖  นิ้ว  เอาชายหน่ึงตัดกลาง 
           ใหเปนสองชายเทากันอีก  ชายหนึ่ง  ๆ เปน  ๖  นิ้วจตุรัส 
           เอาเพลาะเขากับดานสะกัดของชายใหญดานละชาย เปนชาย 
           เดียว  ยาว ๒  คืบถวน  กวาง ๖  นิ้ว  เอาเพลาะเขากับตัว 
           นิสีทนะ ทางดานยาวเม่ือตอชายเขาแลว   ผานิสีทนะน้ัน 
           เปน  ๒  คืบจตุรัส. 
                                             บาตร 
                                  บาตรมี  ๒ ชนดิ  คือ 
๑.  บาตรดินเผา                                            [มตฺติกาปตฺต]. 
๒.  บาตรเหล็ก                                             [อโยปตฺต]. 
                          ของที่หามไมใหใชแทนบาตร  คือ 
๑.  กระทะดิน                                               [มตฺติกถาลก].  
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๒.  กะโหลกน้ําเตา                                   [อลาพุ]. 
๓.  กะโหลกหัวผี                                      [ฉวสีส].   
               บาตรชนิดอ่ืนที่ทรงหามม ี ๑๑  คือ 
๑.  บาตรทอง                                            [โสวณณฺ]. 
๒.  บาตรเงิน                                             [รูปย]. 
๓.  บาตรแกวมณี                                      [หินฺตาล]. 
๔.  บาตรแกวไพฑูรย                                [เวฬุริย]. 
๕.  บาตรแกวผลึก                                     [ผลิก]. 
๖.  บาตรแกวหุง                                        [กาจ]. 
๗.  บาตรทองแดง                                     [ตมฺพโลห]. 
๘.  บาตรทองเหลือง                                  [กส]. 
๙.  บาตรดีบกุ                                            [ติปุ]. 
๑๐.  บาตรสังกะสี                                      [สีส]. 
๑๑.  บาตรไม[ทารุ]. 
                        ขนาดบาตรมี  ๓  ชนิด คือ 
๑.  อยางใหญ  จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหก. 
๒.  อยางกลาง  จุขาวสุกแหงขาวสารนาฬีหน่ึง. 
๓.  อยางเล็ก  จุขาวสุกแหงขาวสารปตถหนึ่ง. 
                      ธรรมเนียมระวังบาตร  มีดังน้ี 
๑.  ไมใหวางบาตรบนเตียง. 
๒.  ไมใหวางบาตรบนต่ัง  [คือมาหรือโตะ].  
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๓.  ไมใหวางบาตรบนรม. 
๔.           "        "        บนพนัก.   
๕.          "        "        บนพรึง  [คือชานนอกพนัก]. 
๖.        "        "        บนตัก. 
๗.  ไมใหแขวนบาตร  [เชนที่ราวจีวร]. 
๘.  ไมใหควํ่าบาตรท่ีพ้ืนคมแข็งอันจะประทุษรายบาตร. 
๙.  มีบาตรอยูในมือ  หามไมใหผลักบานประตู. 
        อน่ึง  ใหรูจักใหรูรกัษาบาตร  หามไมใหใชบาตรตางกระโถน 
คือท้ิงกางปลา  กระดูก  เน้ือ  หรืออ่ืน ๆ  อันเปนเดนลงในบาตร  หาม 
ไมใหลางมือหรือบวนปากในบาตร  จะเอามือเปอนจับบาตรก็ไม 
ควร ฉันแลวใหลางบาตร หามไมใหเก็บไวทั้งยังเปยก  ใหผ่ึงแดด 
กอน  หามไมใหผ่ึงท้ังยังเปยก  ใหเชด็น้ําจนหมดนํ้ากอนจึงผ่ึง  หาม 
ไมใหผ่ึงไวนาน  ใหผ่ึงครูหน่ึง 
                                     เครื่องอุปโภค 
                         บรขิารท่ีเปนเครื่องอุปโภค  คือ 
๑.  กลองเข็ม.    
๒.  เครื่องกรองนํ้า. 
๓.  มีดโกน  พรอมท้ังฝก  หินสําหรับลับ  กับเครื่องสะบัด. 
๔.  รม. 
๕.  รองเทา.  
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                                   รมท่ีกาววาวน้ัน  คือ 
๑.  รมปกดวยไหมสีตาง ๆ. 
๒.  รมมีระบายเปนเฟอง.   
        รมนั้น  ทรงอนุญาตใหใชไดในอารามและอุปจารแหงอาราม 
หามไมใหกั้นรมเขาบาน  หรือกั้นเดนิตามถนนหนทาง  ในละแวกบาน 
เวนไวแตเจ็บไขไมสบาย  ถูกแดดถกูฝนอาพาธจะกําเริบ  เชนปวด 
ศีรษะ  เชนนี ้ กั้นรมเขาบานได,  ในชัน้อรรถกถา  ผอนใหวา  กั้น 
เพ่ือกันจีวรเปยกฝนในเวลาฝนตก  กัน้เพ่ือปองกันภัย  กั้นเพ่ือรักษาตัว 
[เชนในคราวแดดจัด]  ไดอยู. 
                                  รองเทามี ๒  ชนดิ  คือ 
๑.  ปาทุกา  เขียงเทา. 
๒.  อุปาหนา  รองเทาไมมีสน. 
                          ปาทุกาท่ีระบุชื่อในบาลีมี  ๑๕  คือ 
๑.  เขียงเทาที่ทําดวยไม[กฏ]. 
๒.         "        ทําดวยทอง                            [โสวณฺณ]. 
๓.         "        ทําดวยเงิน                              [รูปย]. 
๔.         "        ประดับดวยแกวมณี               [มณิ]. 
๕.          "        ประดับดวยแกวไพฑูรย        [เวฬุริย]. 
๖.         "        ประดับดวยแกวผลึก               [ผลิก] 
๗.     "        ประดับดวยทองแดง                   [ตมฺพโลห]. 
๘.        "        ทําดวยดีบุก                              [ติปุ].  
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๙.  เขียงเทาที่ทําดวยสังกะสี                        [สีส].   
๑๐.           "        สานดวยใบตาล                 [ตาลปตฺต]. 
๑๑.           "        สานดวยดอก                     [เวฬุปตฺต]. 
๑๒.           "        ทําดวยหญาตางชนิด        [ติณ]. 
๑๓.           "        สานดวยใบเปง                 [หินฺตาล]. 
๑๔.           "        สานดวยแฝก                     [กมล]. 
๑๕.           "        ถักหรือปกดวยขนเจียม    [กมฺพล]. 
        [ปาทุกาท่ีทําดวยไม  ซึ่งตรึงอยูกับท่ีถายอุจจาระปสสาวะและ 
เปนที่ชําระ  ทรงอนุญาตใหข้ึนเหยียบได]. 
         รองเทาท่ีจะใชตองประกอบดวยลักษณะเหลาน้ี  คือ 
๑.  เปนรองเทาทําดวยหนังสามัญ  ชัน้เดียว  ใชไดทั่วไป  มากชั้น 
     ต้ังแต ๔  เปนของเกา  ใชไดทั่วไป  มากชั้นเปนของใหม  ใชได 
     เฉพาะในปจจันตชนบท  มีสายรัดใชคีบดวยน้ิว. 
๒.  เปนรองเทาไมมีสีที่ตองหาม  [ถามีสีที่ตองหาม  สํารอกสีน้ัน 
      ออกหรือเพียงทําใหหมนหมอง  ใชได]. 
๓.  หูหรือสายรัดไมมีสีที่ตองหาม   [ถามีสีที่ตองหาม  เปลี่ยนหูหรือ 
      สายรัดเสียใหม  ใชได]. 
๔.  ไมขลิบดวยหนังสัตวที่ตองหาม   [ถาขลิบดวยหนังสัตวเชนนั้น 
      เอาหนังที่ขลิบออกเสียใชได]. 
๕.  ไมปกสน  ปกหลังเทา  ปกแข็ง. 
๖.  ไมใชฟนยัดนุน  ตรึงหรือประดับขนนกกระทา  ขนนกยูง.  
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๗.  ไมมีหูเปนชอเขาแกะ  ดังเขาแพะ  ดังงามแมลงปอง.   
        [ในขอ  ๕-๗  นี ้ ถารองเทาน้ันปกสน  ปกหลงัเทา  ฯ ล ฯ  มีหู 
เปนชอตาง ๆ  แกใหเปนกัปปยะแลว  ใชได]. 
                             สีรองเทาท่ีตองหามม ี ๗  คือ 
๑.  สีขาบ                                       [นลีก]. 
๒.  สีเหลือง                                   [ปตก]. 
๓.  สีแดง                                       [โลหิตก]. 
๔.  สีบานเย็น                                 [มฺเชฏก]. 
๕.  สีแสด                                       [มารงฺครตฺต]. 
๖.  สชีมพู                                       [มหานามรตฺต]. 
๗.  สีดํา                                          [กณฺห]. 
        [สีหูหรือสายรัดที่ตองหาม ก็มีสีเชนนี้เหมือนกัน] 
       รองเทาขลิบดวยหนงัสัตวที่ตองหาม  หนังสัตวนั้นมี  ๘  คือ 
๑.  หนังสีห                                      [สหีจมฺม]. 
๒.  หนังเสือโครง                            [พยคฺฆจมฺม]. 
๓.  หนังเสือเหลือง                          [ทปีจมฺม]. 
๔.  หนังชะมด                                 [กทลิมิคจมฺม]. 
๕.  หนังนาก                                    [อุทจมฺม]. 
๖.  หนังแมว                                     [พิฬารจมฺม]. 
๗.  หนังคาง                                     [กาฬกจมฺม]. 
๘.  หนังนกเคา                                 [อุลูกจมฺม].  
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        รองเทาท่ีประกอบดวยลักษณะอันใชไดโดยประการท้ังปวงแลว 
ภิกษุจะใชในที่ทั่วไปไมได  ไมเจ็บเทา  หามไมใหสวมเขาบาน  เปน   
อาคันตุกะเขาไปในวัดอ่ืนก็ใหถอด  ในอารามอันมิใชที่ตองหาม  ในปา 
สวมได.  ฝาเทาบาง  เหยียบฟนแข็งไมได  เหยียบเขาเจ็บ  หรือใน 
ฤดูรอน   ฟนรอน  เหยียบเขาเทาพอง  สวมเขาบานไดเขาวัดได. 
ในฤดูฝน  ไปในที่ฉําแฉะ  ภิกษุผูอาพาธเปนโรคกษัย  สวมเพ่ือกัน 
เทาเย็นก็ได. 
                                    เครื่องเสนาสนะ 
                  บริขารบริโภคท่ีเปนเครื่องเสนาสนะ  คือ 
๑.  เตียง  [เตียงมีเทาเกิน  ๘  นิ้ว  หรือเปนของใหญ  หรือมีรูปสตัว 
     รายที่เทาเชนเตียงจมูกสิงห  เรียกบลัลังก  หามไมใหใช]. 
๒.  ต่ัง  [คือมาสําหรับนั่ง  ๔  เหลี่ยมรี  นั่งไดสองคนก็มี  หากมีเทา 
      เกิน  ๘  นิ้ว  หามไมใหใช]. 
๓.  อาสันทิ  [คือมาสําหรับนั่ง ๔  เหลีย่มจตุรัส]. 
๔.  ฟูกเตียง  [คือท่ีนอน  ยัดนุนหรือใหญ  หามไมใหใช]. 
๕.  ฟูกต่ังคือเบาะ  [ยัดนุน  หามไมใหใช]. 
๖.  หมอนหนุนศีรษะ  [ประมาณพอศีรษะ  หมอนใหญกึ่งกาย  หมอน 
      ขาง  หามไมใหใช]. 
๗. มุง. 
๘.  เครื่องลาดอันไมจัดวาเปนของวิจิตร.  
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                           ฟูกท่ีควรใชไดมี  ๕  อยาง  คือ 
๑.  ฟูกยัดดวยขนแกะ  [ยกผมขนมนุษย  ขนปกนกและขนสัตว  ๒  เทา 
     อนุโลมขนแกะ]. 
๒.  ฟูกยัดดวยทอนผาหรือเศษผา.   
๓.  ฟูกยัดดวยเปลือกไม 
๔.  ฟูกยัดดวยหญา. 
๕.  ฟูกยัดดวยใบไม  [ยกใบพิมเสนลวน  ปนของอ่ืน  อนุญาต]. 
                   เครื่องลาดอันจัดวาเปนของวิจิตรน้ัน  คือ 
๑.  ผาขนเรียกโคณกะมีขนยาวกวา  ๔  นิ้ว. 
๒.  เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะมีชื่อตาง ๆ  กัน. 
๓.  เครื่องลาดที่ทอดดวยดายแกมไหม  [เชนเยียรบับเขมขาบเปนตน]. 
๔.  เครื่องลาดท่ีเปนไหมลวน. 
๕.  เครื่องลาดท่ีทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม. 
๖.  เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด. 
๗. ที่นอนมีเพดานขางบน   ที่เขาใจวาท่ีนอนมีมุงกาง  หรือเตียง 
     มีเพดาน๑. 
๘.  เครื่องลาดหลังชาง 
๙.  เครื่องลาดหลังมา        อันไมปรากฏวาชนิดไร. 
๑๐.  เครื่องลาดบนรถ 
 
๑.  ขอนี้  ตั้งแตทรงอนุญาตมุงกันยุงแลว  ช่ือวาเปนของเลิกจากการหาม.  
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             เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะมชีื่อตาง ๆ  กนันั้น  คือ 
๑.  ที่ปกหรือทอเปนลาย เรียกจิตตกา. 
๒.  ที่เปนสณัฐานพวงดอกไม  เรียกปฏิลิกา.   
๓.  ที่เปนรูปสัตวรายมีสีหเสือเปนตน  เรียกวาวิกติกา. 
๔.  ที่มีสีขาวลวน  เรียกวาปฏิกา. 
๕.  ที่มีขนต้ัง  เรียกอุทธโลมิ. 
๖.  ที่มีขนตกไปขางเดียวกัน  เรียกเอกันตโลมิ. 
๗.  ที่เปนของใหญนางฟอน  ๑๖  คนยืนรําได  [เชนพรมหอง]  เรียก 
      กฏุกะ. 
        เครื่องเสนาสนะอันเปนอกัปปยะท่ีเปนของคฤหัสถ  ทรงอนุญาต 
ใหนั่งทับได  [ยกเวนบัลลงัก]  แตไมใหนอนทับ.  หามไมใหภิกษุ 
สองรูปนอนบนเตียง  บนเครื่องลาด  อันเดียวกัน  หรือมีผาหมผืน 
เดียวกัน  แตนั่งบนเตียงหรือต่ังได  แตในบาลีใหนั่งไดเฉพาะกับภิกษุผูมี 
พรรษาไลเลี่ยกัน  แกหรอืออนกวากันไมถึง ๓  พรรษา  เรียกสมานาสนิก 
หามไมใหนั่งกับภิกษุผูมีพรรษาหางกันเกิดกําหนดนั้นเรียกอสมานาสนิก. 
อน่ึง  หามไมใหนอนบนท่ีนอนอันโรยดวยดอกไม.  



แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณวนิัยมุข เลม ๒ - หนาท่ี 19 

                                          กัณฑที่ ๑๓ 
                                              นิสัย   
 
                  มลูเหตุที่ทรงอนุญาตใหมีพระอุปชฌายะ  คือ 
๑.  มีพุทธบญัญัติและอภิสมาจารมากข้ึน. 
๒.  ผูมาใหมไมสามารถจะรูทั่วถึงและประพฤติใหถูกระเบียบ  ดวยลําพัง 
      ใชความสังเกตทําตามกัน  จําจะศึกษาจึงจะรูได. 
         วิธีถืออุปชฌายะและรับ  คือ  ใหภิกษุนวกะทําผาหมเฉวียงบา 
และ  กราบเทาแลว  นั่งกระหยงประณมมือกลาววา  "อุปชฺฌาโย 
เม  ภนฺเต  โหหิ"  "ขอทานแจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา"  ๓ หน 
เมื่อภิกษุที่นวกะน้ันอาศัยรับวา   "สาหุ"  "ดีละ"  "ลหุ"  "เบา 
ใจดอก"   "โอปายิก"   "ชอบแกอุบาย"  "ปฏิรูป"  "สมควรอยู" 
หรือวา  "ปาสาทิเกน   สมฺปาเทหิ"   "ใหถึงพรอมดวยอาการอันนา 
เลื่อมใสเถิด"  อยางใดอยางหน่ึง  เปนอันถืออุปชฌายะแลว. 
        ภิกษุผูรบัใหพ่ึงพิง  ไดชื่อวาอุปชฌายะแลว แปลวา ผูฝกสอน 
หรือผูดูแล  ภิกษุผูพ่ึงพิง  ไดชื่อวาสัทธิวิหาริก  แปลวา  ผูอยูดวย 
กิริยาที่พ่ึงพิง  เรียกวานิสยั. 
                    เหตุนิสัยระงับจากอุปชฌายะมี  ๕  คือ 
๑.  อุปชฌายะหลีกไป. 
๒.  สึกเสีย.  
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๓.  ตายเสีย. 
๔.  ไปเขารีดเดียรถียเสีย.     
๕.  สั่งบังคับ. 
        องคเหลาน้ี  ยกส่ังบังคับเสีย  ไดในฝายสัทธิวิหาริเหมือนกัน 
สัทธิวิหาริกหลีกไปเสียเอง  สึกเสียเอง  ตายเสียเอง  ไปเขารีตเดียรถีย 
เสียเอง  นิสัยก็ระงับเหมือนกัน. 
                       องคคือสั่งบังคับน้ันมีมติเปน ๒  คือ 
๑.  ประณามคือไลเสีย  [มติของอรรถกถาจารย]. 
๒.  อุปชฌายะเปนมีพรรษาพน  ๕  แลว  มีความรูพระธรรมวินัยพอ 
      รกัษาตัวไดแลว  ปลดเสียจากนิสัย  ใหอยูเปนนิสัยมุตกะ  [พระ 
      มติของสมเด็จ  ฯ]. 
          องคเปนเหตุที่จะใหสัทธิวิหาริกถูกประฌาม  ทานกําหนด 
ไว  ๕  คือ 
๑.  หาความรักใครในอุปชฌายะมิได. 
๒.  หาความเลื่อมใสมิได 
๓.  หาความละอายมิได. 
๔.  หาความเคารพมิได. 
๕.  หาความหวังดีตอมิได. 
                                     วธิีประฌาม 
        ประณามน้ันพึงทําอยางน้ี :  พึงพูดใหรูวาตนไลเธอเสีย  ทาน 
วางอยาไวในบาลีวา  "ฉันประณามเธอ"  "อยาเขามา  ณ  ที่นี้" 
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"จงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย"  หรือ  "เธอไมตองอุปฏฐาก 
ฉันดอก"   หรือแสดงอาการใหรูอยางนั้นก็ได.   
                                      วธิีถอนประณาม 
        สัทธิวิหาริก  ผูถกูประณามแลว  ตองทําดีแกตัว  ขอใหอุปชฌายะ 
อดโทษ  ถาทอดธุระเสีย  เปนโทษแกสัทธิวิหาริก. 
        สัทธิวิหาริก  กลับทําดี  และขอขมาโทษแลว  อุปชฌายะไม 
รับแลวไมระงับประณาม  ก็มีโทษแกอุปชฌายะ. 
        เวนไวแตสัทธิวิหาริกยังไมไดแกตัวจากเหตุที่ใหถูกประณามหรือ 
เห็นวารับงายนัก  จักไมเข็ดหลาบ  ยังผูกใจวาจะรับ  ไมมีโทษ. 
                            คําของในการถืออาจารยวาดังน้ี 
        "อาจริโย  เม  ภนฺเต  โหหิ.  อายสฺมโต  นิสฺสาย  วจฺฉามิ" 
[๓  หน]. 
        "ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ๆ  จักอยูอาศัยทาน." 
        ภิกษุผูรบัใหพ่ึงพิง   ไดชื่อวาอาจารย   ซึ่งแปลวาผูฝกมารยาท 
ภิกษุผูอิงอาศัย  ไดชื่อวาอันเตวาสิกหรืออันเตวาสี  ซึ่งแปลวาผูอยู 
ในสํานัก. 
                        ในอรรถกถานับอาจารยเปน   ๔  คือ 
        ๑.  ทานผูใหสรณคมนเม่ือบรรพชา [ปพพัชชาจารย]. 
        ๒.  ทานผูสวดกรรมวาจาเม่ืออุปสบท  [อุปสัมปทาจารย]. 
        ๓.  ทานผูใหนิสัย  [นิสสยาจารย]. 
        ๔.  ทานผูสอนธรรม  [อุทเทสาจารย].  
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        [อาจารยนี้  ในบาลหีมายเอาภิกษุผูใหนิสัยแทนอุปชฌายะ 
เทาน้ัน].   
                   อันเตวาสิกก็ไดชื่อตามนัยน้ัน  ดังน้ี 
๑.  ปพพชันเตวาสิก  อันเตวาสิกในบรรพชา. 
๒. อุปสัมปทันเตวาสิก  อันเตวาสิกในอุปสมบท. 
๓.  นิสสยันเตวาสิก  อันเตวาสิกผูถือนิสัย. 
๔.  ธัมมันเตวาสิก  อันเตวาสิกผูเรียนธรรม. 
                    เหตุนิสัยระงับจากอาจารย  ๖  คือ 
๑-๕.  เหมือนในอุปชฌายะ. 
๖.  อันเตวาสิกรวมเขากับอุปชฌายะของเธอ. 
                พวกภิกษุที่ไดรับยกเวนในการถือนิสัย  คือ 
๑.  ภิกษุเดินทาง. 
๒.  ภิกษุผูพยาบาท  ผูไดรับขอของคนไขเพ่ือใหอยู. 
๓.  ภิกษุผูเขาปาเพ่ือเจริญสมณธรรมชั่วคราว. 
        [ในที่ใด  หาทานผูใหนิสัยได  และมีเหตุขัดของที่จะไปอยู 
ในที่อ่ืนไมได   จะอยูในที่นั้นดวยผูกใจวา  เมื่อใดมีทานผูใหนิสัยได 
มาอยู  จักถือนิสัยในทาน  ก็ใชได]. 
                                  องคแหงนิสัยมตุกะ 
        องคสมบัติที่กําหนดเพ่ือใหเปนนิสัยมุตกะ  ยนกลาวเฉพาะ 
องคอันสมแกภิกษุในบัดน้ี  คือ 
๑.  เปนผูมีศรัทธา  มีหิร ิ มีโอตตัปปะ  มีวิริยะ  มีสติ.  
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๒.  เปนผูถึงพรอมดวยศีล  อาจาระ  ความเห็นชอบ  เคยไดยินไดฟง 
      มาก  มีปญญา. 
๓.  รูจักอาบัติ  มิใชอาบัติ  อาบัติเบา  อาบัติหนัก  จําปาฏิโมกขได 
      แมนยํา.   
      ทั้งมีพรรษาได  ๕  หรือยิ่งกวา. 
        [องคเหลาน้ี  แมบกพรองบางอยาง  ก็ยังได  ที่ขาดไมได  คือ 
กําหนดพรรษา]. 
        ภิกษุผูมีพรรษาครบ  ๑๐  แลทรงอนุญาตใหมีหนาท่ีดังน้ี 
๑.  เปนอุปชฌายะใหอุปสมบท. 
๒.  เปนอาจารยใหนิสัย. 
๓.  มีสามเณรไวอุปฏฐาน  คือใหบรรพชาเปนสามเณรได. 
        [แตภิกษุผูขาดองคสมบัติ  แมมพีรรษาครบกําหนดแลว  ก็ไม 
ทรงอนุญาต]. 
                                      องคแหงเถระ 
        องคสมบัติที่กําหนดไวสําหรับพระเถระ  เพ่ิมจากองคของ 
ภิกษุมัชฌิมะผูนิสัยมุตกะดังน้ี 
๔.  อาจพยาบาลเองหรือสั่งผูอ่ืนใหพยาบาลสัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก 
      ผูอาพาธ   อาจระงับเองหรือหาผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสัน  คือ 
      ไมยินดีในพรหมจรรยของสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก  อาจบรรเทาเอง 
      หรือหาผูอ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกิดข้ึนแกสัทธิ- 
      วิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม  รูจักอาบัติ  รูจักวิธีออกจากอาบัติ.  
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๕.  อาจฝกปรือสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก  ในสิกขาเปนสวนอภิสมาจาร 
      คือมารยาท  อาจแนะนําสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก  ในสิกขาเปนสวน 
      เบื้องตนแหงพรหมจรรย  คือพระบัญญัติอันเปนหลักแหงการ   
      ประพฤติพรหมจรรย  อาจแนะนําในธรรมในวินัยอันยิ่งข้ึนไป  อาจ 
      เปลื้องทิฏฐิผิดอันเกิดข้ึนแกสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก โดยทางธรรม. 
      ทั้งมีพรรษาได  ๑๐  หรือยิ่งกวา. 
      [องคเหลาน้ี  แมบกพรองบางอยาง  ก็ยังได  ทีข่าดไมได  คือ 
กําหนดพรรษา].  
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                                        กัณฑที่ ๑๔ 
                                             วัตร   
 
        ขนบคือแบบอยางอนัภิกษุควรประพฤติในกาลน้ัน  ๆ  ในที่นั้น ๆ 
ในกิจนั้น ๆ  แกบุคคลนั้น ๆ เรียกวาวัตร  จําแนกเปน  ๓  คือ 
๑.  กิจวัตร  วาดวยกิจควรทํา. 
๒.  จริยาวัตร  วาดวยมรรยาทอันควรประพฤติ. 
๓.  วิธิวัตร  วาดวยแบบอยาง. 
                                           กจิวัตร 
        อุปชฌายวัตร  วัตรทีสัทธิวิหาริกพึงทําแกอุปชฌายะ  มีดังน้ี 
๑.  เอาใจใสในการอุปฏฐากทาน  ในกิจทุกอยาง  เชนถวายน้ําบวนปาก 
     น้ําลางหนา  และไมสีฟน. 
๒.  หวังความศึกษาในทาน. 
๓.  ขวนขวายปองกัน   หรือระงับความเส่ือมความเสียอันจักมีหรือ 
      ไดมีแลวแกทาน  เชนระงับความกระสัน  ความเบ่ือหนาย  เปลื้อง 
      ความเห็นผิด  เอาธุระในการออกจากอาบัติของทาน  ขวนขวาย 
      เพ่ือสงฆงดโทษทีจะลงแกทาน  หรือผานเบาลงมา. 
๔.  รกัษาน้ําใจทาน  ไมคบคนนอกใหเปนเหตุแหนง  เชนจะทําการ 
      รกัการใหเปนตนกับคนเชนนั้น  บอกทานกอน  ไมทําตามลําพัง. 
๕.  เคารพในทาน  เชนเดินตามทานไมชิดนัก  ไมหางนัก ไมพูดสอด 
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      ในขณะทานกําลังพูด  ทานพูดผิด  ไมทักหรอืคานจัง ๆ  พูดออม 
      พอใหทานรู. 
๖.  ไมเที่ยวเตรตามอําเภอใจ  จะไปขางไหนลาทานกอน.        
๗.  เมื่อทานอาพาธเอาใจใสพยาบาล  ไมไปขางไหนเสีย  กวาทาน 
      จะหายเจ็บหรือมรณะ. 
         สัทธิวหิาริกวัตร  วตัรท่ีอุปชฌายะพึงทําแกสัทธิวิหาริกมีดังน้ี 
๑.  เอาธุระในการศึกษาของสัทธิวิหาริก. 
๒.  สงเคราะหดวยบาตรจีวรและบริขารอยางอ่ืน   ถาของตนไมมี 
       ก็ขวนขวายหา. 
๓.  ขวนขวายปองกัน  หรือระงับความเส่ือมความเสียอันจักมี  หรือ 
      ไดมีแลวแกสัทธิวิหาริก  ดังกลาวแลวในกรณียะของสัทธิวิหาริก. 
๔.  เมื่อสัทธิวิหาริกอาพาธ  ทําการพยาบาล. 
        [วัตรอันอาจารยและอันเตวาสิกจะพึงประพฤติแกกัน   พึงรูโดย 
นัยนี้]. 
         อาคันตุวัตร  วัตรท่ีภิกษุผูจะไปสูอาวาสอ่ืนพึงประพฤติใหสม 
เปนแขกของเจาของถ่ินดังน้ี 
๑.  ทําความเคารพในทาน  เชนพอจะเขาเขตวัดถอดรองเทา  ลดรม 
     เปดผาคลุมศีรษะ  [ในบัดนี้ลดจีวรเฉวียงบา]  เขาไปสูสํานักเจาของ 
     ถิ่นกอน  ไหวเจาของถิ่นผูแกกวาตน. 
๒.  แสดงความเกรงใจเจาของถิ่น  เชนเห็นเจาของถิ่นกําลังทําธุระ 
      เชนกวาดลานพระเจดียหรือทํายาแกภิกษุไข  เธอละกิจน้ันมาทํา  



แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณวนิัยมุข เลม ๒ - หนาท่ี 27 

การตอนรับ  บอกเธอทําใหเสร็จกอน   กลาวอนุโลมนัยนี้  เม่ือ 
เขาไป  เห็นเจาของถิ่นกําลังมีธุระอยางนั้น  รอใหเสร็จกอนจึง 
เขาไปหา  ถาเธอตองพักงานไว อยาอยูใหนาน.   
๓.  แสดงอาการสุภาพ  เชนจะเขาไปในที่อันไมควรเหยียบย่ําดวยเทา 
      เปอน  ถาเทาเปอนมา  ลางเทาเสียกอนจึงเขาไป  ถือเอาอาสนะ 
      อันสมแกตน  ซึ่งเปนผูนอยหรือผูใหญหรือเสมอกันเจาของถิ่น. 
๔.  แสดงอาการสนิทสนมกับเจาของถิ่น   เชนตองการน้ําฉันก็ฉัน 
      ตองการนํ้าใชก็ใช  อนุโลมนัยนี ้ เจาของถิ่นทําปฏิสันถาร  ก็รับ 
      ไมแสดงอาการรังเกียจ. 
๕.  ถาจะอยูที่นั่น  ควรประพฤติใหถกูธรรมเนียมของเจาของถิ่น  เชน 
      ถามถึงเสนาสนะอันถึงแกตน  ถามถึงโคจรคามไกลใกล  จะพึงเขา 
      ไปเชาหรือสาย   บานไหนมีจํากัดของหรือมีจํากัดภิกษุ  ถามถึงท่ี 
      อโคจรเปนตนวาบานมิจฉาทิฏฐิ  ที่อันประกอบดวยภัย  ถามถึงที่ 
      ถายเว็จ  ที่ถายปสสาวะ  สระน้ํา และกติกาของสงฆ. 
๖.  ถือเสนาสนะแลวอยาดูดาย  เอาใจใสชําระปดกวาดใหหมดจด  ต้ัง 
      เครื่องเสนาสนะใหเปนระเบียบ. 
                วตัรท่ีเจาของถ่ินพึงประพฤติแกอาคันตุกะ  ดังน้ี 
๑.  เปนผูหนักในปฏิสันถาร   เชนกําลงัทําจีวรหรือนวกรรมอยูก็ดี 
      กําลังกวาดลานพระเจดียอยูก็ดี  กาํลังทํายาแกภิกษุไขไมหนักก็ดี 
      ใหงดการน้ันไวพลาง  มาตองรับอาคันตุกะ  เวนไวแตกําลังทํายา 
      แกภิกษุไขหนัก  ใหรบีทําใหเสร็จกอน.  
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๒.  แสดงความนับถือแกอาคันตุกะ  เชนทําปฏิสันถาร  ต้ังน้ําลางเทา  
      เครื่องเช็ดเทา  ต้ังหรือปูอาสนะใหนั่ง  ถามดวยนํ้าฉันน้ําใช. 
๓.  ทําปฏิสนัถารโดยธรรม  คือสมแกภาวะของอาคันตุกะ  เชน 
      อาคันตุกะแกกวาตน  ลุกไปรับบาตรจีวร  ไหวทาน  ถามีแกใจ 
      กช็วยเชด็รองเทาใหดวย  เอาน้ํามันทาเทาใหและพัดใหทาน  ถา 
      อาคันตุกะออนกวาตน  ก็เปนแตบอกอาสนะใหนั่ง  บอกใหน้ําฉัน 
      น้ําใชใหเธอถือเอาฉันเอาใชเอง  ในบัดนี้  สั่งใหผูอ่ืนทําใหเปนการ 
      สมควร. 
๔.  ถาอาคันตุกะมาเพ่ือจะอยูที่วัด   เอาใจเอ้ือเฟอแสดงเสนาสนะให 
      ถามีแกใจ  ชวยปดกวาดใหดวย  บอกท่ีทางและกติกาสงฆใหรู 
      ตามขอท่ีอาคันตุกะจะพึงถาม  อันกลาวแลวในอาคันตุกวัตร. 
                      ภิกษุจะไปอยูที่อื่น พึงประพฤติ  ดังน้ี 
๑.  เก็บงําเสนาสนะ  ถาหลังคารั่วหรือชํารุด  อาจมุงอาจซอมได  ทํา 
     ใหเสร็จกอน  ถารกหรอืเปรอะเปอน  ชําระใหสะอาดกอน  เก็บ 
      เครื่องเสนาสนะ  คือ เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน  และเครื่องใชไวให 
      เรียบรอย  อยาท้ิงใหเกลื่อนกลาด  ใหพนอันตราย  ปดหนาตาง 
      ประตูลั่นดาลหรือกุญแจ. 
๒.  บอกมอบคืนเสนาสนะแกภิกษุผูเปนเสนาสนคาหาปกะ  ถาไมมี 
      บอกแมแกเพ่ือนภิกษุผูอยูดวยกัน  ถาตนอยูรูปเดียวบอกแกหัวหนา 
      ทายกหรอืแกนายบาน. 
๓.  บอกกลาวทานผูที่ตนพ่ึงพํานักอยู  กลาวคืออุปชฌายะหรืออาจารย  
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        ผูใหนิสยั  [ในบัดนี ้ บอกลาพระเถระเจาอาวาสดวย]. 
              ภิกษุผูจะเขาไปเพ่ือรับบิณฑบาตในละแวกบาน 
                      ควรประพฤติใหถูกธรรมเนียมดังน้ี   
๑.  นุงหมใหเรียบรอย  คือนุงปดสะดือ  ปกหัวเขา  ผูกประคตเอว 
     ซอนผาสังฆาฏิกับอุตราสงคเขาดวยกันเปนสองผืน   หมคลมุปด 
      สองบา  กลัดรังดุม. 
๒.  ถือบาตรในภายในจีวร  เอาออกเฉพาะเม่ือจะรับบิณฑบาต. 
๓.  สํารวมกิริยาใหเรียบรอย  ตามสมณสารูปในเสขิยวัตร. 
๔.  กําหนดทางเขาทางออกแหงบาน  และอาการของสาวบานผูจะให 
     ภิกขาหรือไม. 
๕.  รูวาเขาจะให  รับบิณฑบาตดวยอาการสํารวม  ดังกลาวไวใน 
      หมวดโภชนปฏิสังยุตในเสขิยวัตร. 
๖.  รูปที่กลับมากอน  เตรียมอาสนะที่นั่งฉัน   น้ําฉัน  ภาชนะรอง 
      ของฉัน  ตลอดถึงนํ้าลางเทาและเครื่องเช็ดเทา  ไวทารูปมาทีหลัง 
      ฝายรูปมาทีหลัง  ฉันแลวเก็บของเหลาน้ันและกวาดหอฉัน  [ธรรม- 
      เนียมนี้  สําหรับวัดที่ภิกษุทั้งหลายฉันในหอฉันแหงเดียวกันแตฉัน 
      ไมพรอมกัน]. 
            ภิกษผูุจะฉันอาหาร  ควรประพฤติใหถูกธรรมเนียมดังนี้ 
๑.  นุงหมใหเรียบรอย  ตามสมควรแกการฉันในวัดหรือในบาน  [ใน 
      อรรถกถาวา  เมื่อจะไปสูที่อังคาสของทายกแมในวัด  ควรหมคลุม 
      แตในบัดนี้ในวัดใชหมเฉวียงบาท้ังน้ัน].  
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๒.  รูจักอาสนะอันควรแกตน  [ถาน่ังเขาแถวในที่อังคาส  อยาน่ัง 
      เบียดพระเถระ  ถาท่ีนั่งมีมาก  เวนไวหน่ึงหรือสองท่ี  ในอาสนะ     
      เขาต้ังหรือปูมีจํากัดจํานวนภิกษุ  จะทําอยางนั้นไมได บอกให 
      พระเถระทําโอกาสแลวน่ังได]  และอยาหามอาสนะภิกษุผูออนกวา 
      ดวยน่ังเสียปลายแถว  เชนนี ้ ภิกษุออนไมมีโอกาสจะนั่ง. 
๓.  หามไมใหนั่งทับผาสังฆาฏิในบาน. 
๔.  ทายกถวายนํ้า  ถวายโภชนะ  รับโดยเอ้ือเฟอ  ถาโภชนะเขาไมได 
      จัดถวายเฉพาะรูป ๆ  เขาจัดมาในภาชนะอันเดียว  ถวายใหตัก 
      เอาเองหรือเขาตักถวาย  หวังใหไดทั่วกัน  ถาของนอยเห็นวาจะ 
      ไมพอกนั  ผลัดกันรบับางไมรับบาง. 
๕.  ในโรงฉันเล็กพอจะแลท่ัวถึงกัน  ภิกษุทั้งหลายยังไมไดรับโภชนะ 
      ทั่วกัน  ภิกษุผูสังฆเถระอยาเพ่ิงลงมือฉัน  เวนไวแตในที่อังคาส 
      ภิกษุมากแลเห็นกันไมทั่ว  หรือพนวิสัยจะรอคอยกันได. 
๖.  ฉันดวยอาการอันเรียบรอย  ตามระเบียบอันกลาวไวในโภชน- 
     ปฏิสังยุตแหงเสขิยวัตร. 
๗.  อ่ิมพรอมกัน  ภิกษุทัง้หลายยังฉันไมแลว  ภิกษุผูสังฆเถระ 
      อยาเพ่ิมรับน้ําลางบาตร  ในบัดนี้  ยังใชไมบวนปากและยังไมลาง 
      มือแทน. 
๘.  ระวังไมบวนปากและลางมือใหน้ํากระเซ็นถูกภิกษุนั่งใกลหรือถูก 
      จีวรของตนเอง. 
๙.  ฉันในที่อังคาสของทายก  เสร็จแลวอนุโมทนา.  
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๑๐.  เมื่อกลบัอยาเบียดเสียดกันออกมา  ถาโรงฉันแคบ  ภิกษุผูอยู 
       ปลายแถวออกกอน  โดยทวนลําดับข้ึนไป   แลวยืนรออยูขาง 
       นอก   กวาพระสังฆเถระจะออกมา  ถาโรงฉันกวาง  ออกต้ัง   
       แตตนแถว  แลวเดินกลับตามลําดับแกออน  ทานใหไวระยะพอ 
       คนเดินผานไดในระหวาง. 
๑๑.  หามไมใหเอานํ้าลางบาตรมีเมล็ดขาวเทในบานเขา  ของเปนเดน 
        ก็เหมือนกัน. 
                    การแจกเสนาสนะใหถือ  มี  ๒  คราว  คือ 
๑.  สําหรับอยูพรรษา. 
๒.  สําหรับอยูนอกพรรษา. 
       ภิกษุผูแจกเสนาสนะควรรูภิกษุทีค่วรใหยายหรือไมควร  ดังน้ี 
๑.  ไมควรยายภิกษุผูแกกวา  เพ่ือจะแจกเสนาสนะใหแกภิกษุผูออนกวา. 
๒.  ไมควรยายภิกษุผูอาพาธ  [เวนไวแตอาพาธเปนโรคอันจะติดกัน 
      ได   เชนโรคเรื้อน   และเปนโรคอันทําเสนาสนะใหเปรอะเปอน 
       เชนโรคอุจจารธาตุ  ควรจัดเสนาสนะใหอยูสวนหนึ่ง]. 
๓.  ไมควรยายภิกษุผูรักษาคลังของสงฆ. 
๔.  ไมควรยายภิกษุผูพหุสูต  ผูมีอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย   ดวย 
        การบอกแนะอรรถธรรม. 
๕.  ไมควรยายภิกษุผูทําการปฏิสังขรณเสนาสนะ  อันชํารุดใหคืนเปน  
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        ปกติ  [คําท่ีวาน้ี  หมายเอาการยายจากเสนาสนะดีไปอยูเสนาสนะ 
        ทราม].   
        ภิกษุผูรบัเสนาสนะของสงฆความเอาใจใสรกัษาเสนาสนะ  ดวย 
อาการดังน้ี 
๑.  อยาทําใหเปรอะเปอน. 
๒.  ชําระใหสะอาด อยาใหรกดวยหยากเยื่อหยากไยและละออง. 
๓.  ระวังไมใหชํารุด   [เชนจะยกเตียงต่ังเปนตนเขาออก  ระวังไมให 
      กระทบบานประตูหรือฝา  จะวางเตียงต่ังบนพ้ืนที่เขาทําบริกรรม 
      เอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงรองปลายเทา  อยาใหปลายเทากันพ้ืน]. 
๔.  รกัษาเครื่องเสนาสนะ  เปนตนวาเตียง  ต้ัง  ที่สดุจนกระโถนให 
      สะอาด  และจัดต้ังเขาระเบียบ. 
๕.  ต้ังนํ้าฉันนํ้าใชไวใหมีพรอม. 
๖.  ของใชสาํหรับเสนาสนะหน่ึง  อยาเอาไปใชในที่อ่ืนใหกระจัด 
      กระจาย  สําหรับที่ใดใหใชที่นั้น   [แตจะยืนไปใชชั่วคราว  แลว 
      นํามาคืนไดอยู  หรือในเวลาไมมีภิกษุอยู  ของเก็บในที่นั้นจะหาย 
      หรือเปนอันตรายเพราะสัตวกัดเปนตน   ภิกษุผูนั้นเปนเสนาสน- 
      คาหาปกะจะขนไปเก็บไวในท่ีอ่ืน  สมควรแท]. 
                    วัตรอันจะพึงประพฤติในวัจกุฎี  มีดังน้ี 
๑.  การถายเว็จถายปสสาวะและอาบนํ้า  ใหทําตามลําดับผูไปถึง [ไม  
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เหมือนกิจอ่ืนอันจะพึงทําตามลําดับพรรษา.   
๒.  ใหรักษากิริยา  [เชนเห็นประตูปดหามไมใหดวนผลักเขาไป  ให 
      กระแอมหรือไอกอน  ฝายผูอยูขางในก็ใหกระแอมหรือไอรับ 
      ตอไมมีเสียงจึงคอยผลักบาน จะเขาจะออกอยาทําผลุนผลันคอยเขา 
      คอยออก  อยาเวิกผานุงเขาไปหรือออกมา  อยาถายเว็จและ 
      ชําระใหมีเสียง]. 
๓.  ใหรูจักรกัษาบริขาร  เปลื้องจีวรพาดไวเสียขางนอก  อยา 
      ครองเขาไป. 
๔.  ใหรูจักรกัษาตัว  อยาแบงแรงใหถึงชอกช้ํา  เวนไวแตทองผูกเกิน 
      ปกติ  อยาใชไมชําระอันจะประทุษรายตัว  เชนไมมีคม  ไมมีปม 
      ไมมีหนาม  ไมผุ  ใหใชไมที่เหลาเกลี้ยงแลวชําระดวยนํ้า. 
๕.  อยาทํากิจอ่ืนในเวลาน้ัน  หามไมใหเค้ียวไมชําระฟนพลาง. 
๖.  ใหระวังเพ่ือไมใหทําสกปรก  ถายเว็จไมคางหรือเปอนลอง  ถาย 
      ปสสาวะไมนอกราง  ไมบวนนํ้าลายหรือส่ังนํ้ามูกลงในรางปสสาวะ 
      หรือท่ีพ้ืน  ไมทิ้งไมชําระลงในหลุมเว็จ  ทิ้งในตะกราท่ีมีไว 
      สําหรับใส   เมื่อชําระ  ไมเหลือนํ้าไวในหมอชําระ  ขอหลังน้ีกลาว 
      เฉพาะใชหมออันมีไวสําหรับวัจกุฎีอันเปนที่ถายท่ัวไป  ถาใชหมอ 
      ของตนไมหาม. 
๗.  ใหชวยรกัษาความสะอาด  พบวัจกุฎีโสโครกอันผูอ่ืนทําไว  ให 
      ชวยลาง  รกใหกวาด  ตะกราไมชําระเต็มใหเท  นี้สําหรับชําระ 
      หมดใหตักมาไว.  
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           ภิกษผูุพรอมดวยองคสมควรเลือกเปนผูพยาบาล  ดังน้ี  
๑.  รูจักประกอบเภสัช. 
๒.  รูจักของอันแสลงแกโรคและไมแสลง. 
             ภิกษผูุอาพาธสมควรทําตนใหเปนผูพยาบาลงาย  คือ 
๑.  ทําความสบายใหแกตน  [ไมฉันของแสลง  และไมทําฝนความ 
สบายอยางอ่ืน]. 
๒.  รูจักประมาณคือความพอดีในของไมแสลง  เชนไมฉันมากเกินไป. 
๓.  ฉันยางาย. 
๔.  บอกอาการไขตามเปนอยางไรแกผูพยาบาล. 
๕.  เปนผูอดทนตอทุกขเวทนา. 
       [แมสามเณรก็ควรไดรับความพยาบาล  ดุจเดียวกับภิกษุ]. 
                                             จริยาวัตร 
๑.  หามไมใหเหยียบผืนผาขาวอันเขาลาดไวในที่นิมนต. 
๒.  ยังไมพิจารณากอน  อยาเพ่ิมนั่งลงบนอาสนะ. 
๓.  หามไมใหนั่งอาสนะยาวกับหญิงและคนพันทาง  [แตจะน่ังกับคน 
       มีอาสนะไมเสมอกันไดอยู]. 
๔.  ภิกษุผูรองลําดับฉันคางอยู  อยาใหลุก. 
๕.  จะพักในกลางวัน  ทานใหปดประตู. 
๖.  หามไมใหเทอุจจาระ  ปสสาวะ  หยากเยื่อ  หรอืของเปนเดน 
     ทิ้งลงไปนอกฝานอกกําแพง  [และหามไมใหทิ้งของเชนนั้นในที่สุด 
เขียว].  
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๗.  หามไมใหข้ึนตนไม  เวนไวแตมีกิจ. 
๘.  หามไมใหไปเพ่ือจะดูฟอน  ขับ  ประโคม.   
๙.  หามไมใหกลาวธรรมดวยเสียงอันยาว  [จะแสดงธรรมหรือ 
      สวดธรรมพอเปนลํานํา  เชนที่เรียกวาสรภัญญะไดอยู]. 
๑๐.  หามไมใหจับวัตถุเปนอนามาส  คือส่ิงท่ีไมควรจับ. 
                     วัตถุเปนอนามาสนั้น  มปีระเภทดังน้ี 
๑.  หญิง  ทั้งเครื่องแตงกาย  ทั้งรูปที่ทาํมีสัณฐานเชนนั้น  [ดิรัจฉาน 
     ตัวเมีย  กจั็ดเขาในหมวดนี้]. 
๒.  ทอง  เงิน  และรัตนะ  [ในอรรถกถา  รัตนะมี  ๘  คือ  มุกดา  มณี 
      ไพฑูรย  ประพาฬ  ทบัทิม  บุษราคัม  สังข  ศลิา]. 
๓.  ศัสตราวุธตางชนิด  เปนเครื่องทํารายชีวิตรางกาย  [เวนเครื่องมือ 
      ทํางาน  เชน  ขวานเปนตน]. 
๔.  เครื่องดักสัตวทั้งบนบกทั้งในนํ้า. 
๕.  เครื่องประโคมทุกชนิด. 
๖.  ขาวเปลือกและผลไมอันเกิดอยูในที่. 
                                           วิธีวัตร 
                                 วิธิวตัรมีประเภทดังน้ี 
๑.  วิธีครองผาของภิกษุ. 
๒. วิธีใชบาตรในเวลาเที่ยวรับภิกขา. 
๓.  วิธีพับจีวร  ไมใหพับหักกลาง.  
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๔.  วิธีเก็บจีวร  จีวรครั้งเกาเก็บบนราว  ถือจีวรดวยมือขางหน่ึง  ลูบ 
      ราวดวยมือขางหน่ึง  เอาจีวรสอดใตราว  คอย ๆ  พาดใหชาย 
      อยูขางตัว  ขนดอยูขางนอก.     
๕.  วิธีเก็บบาตร  บาตรเก็บไวไดเตียงใตต่ัง  ถือบาตรดวยมือขางหน่ึง 
      ลูบใตเตียงใตต่ังดวยมือขางหน่ึง  แลวจึงเก็บ. 
๖.  วิธีเช็ดรองเทา  ใชผาแหงเช็ดกอน  แลวจึงใชผาเปยกเช็ด. 
๗.  วิธีพัดใหพระเถระ  ใหพัดที่หลังหนหนึ่ง  ที่ตัวหนหนึ่ง  ที่ศีรษะ 
      หนหน่ึง. 
๘.  วิธีเปดปดหนาตางตามฤดู  [ฤดูหนาว  เปดกลางวัน ปดกลางคืน 
      ฤดูรอน  ปดกลางวัน  เปดกลางคืน]. 
๙.  วิธีเดิน  ทานใหเดินเรียงตัวตามลําดับแกกวา  เวนระยะหางกัน 
      พอคนเดินผานได  [ถาพระมาก  แถวจะยาว  จะเดินระยะถี่กวา 
      นั้น  ควรเวนตอนไวพอคนมีชองผาน  ไมเชนนั้น  คนอ่ืนจะเสีย 
      ประโยชน]. 
๑๐.  จะทําวินัยกรรม  ใหหมผาเฉวียงบา  นั่งกระหยง  ประณมมือ. 
๑๑.  วานโมคํานมัสการ  วา  ๓  จบ  ยงัคําอ่ืน ๆ  อีกก็มี  เชนคํา 
       ปฏิญญาเม่ือปลงอาบัติ  คําปวารณาและอ่ืน ๆ.  
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                                        กัณฑที่ ๑๕ 
                                            คารวะ   
 
        ทานหามไมใหเลนปรารภพระรัตนตรัย หมายเอาทั้งทําเลน 
พูดเลน.  ทําเลน  เชนเอาเร่ืองพระพุทธเจามาเลนละคร.  พูดเลน 
เชนเลานิยายท่ีผูกข้ึน  ออกพระนามพระพุทธเจาหรือพระสงฆในทอง 
เรื่อง  หรือเลาเรื่องของพระพุทธเจาเรื่องพระสงฆตามความจริงโดย 
โวหารตลกคะนอง  เรื่องสรวลเสเฮฮา. 
           กิริยาแสดงความออนนอมแกกนั  มีประเภทดังน้ี 
๑.  การกราบไหว. 
๒.  การลุกรบั. 
๓.  การทําอัญชล ี [ประณมมือไหว]. 
๔.  การทําสามีจิกรรม   [ความออนนอมอยางอ่ืน  อันเปนความ 
      ดีงาม]. 
        ทั้งหมดน้ี  ใหทําตามลําดับพรรษา  แมอาสนะ  ขาว  น้ํา  ที่ดีกวา 
ก็ใหทําตามลําดับพรรษาเหมือนกัน. 
                         ผูที่ภิกษุไมไหว  มีประเภทดังน้ี 
๑.  อนุปสัมบัน. 
๒.  ภิกษุผูออนกวาตน. 
๓.  ผูเปนนานาสังวาส  พูดไมเปนธรรม. 
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                         การไหวมงีดในบางเวลาดังน้ี 
๑.  ในเวลาประพฤติวุฏฐานวิธี   [คืออยูกรรม  เมื่อออกจากอาบัติ 
      สังฆาทิเสส].   
๒.  ในเวลาถูกสงฆทําอุกเขปนียกรรม   [ที่ถูกหามสมโภคและ 
      สังวาส]. 
๓.  ในเวลาเปลือยกาย. 
๔.  ในเวลาเขาบานหรือเดินอยูตามทาง. 
๕.  ในเวลาอยูในที่มือท่ีแลไมเห็นกัน. 
๖.  ในเวลาท่ีทานไมรู  คือนอนหลับ  หรือขลุกขลุยอยูดวยธุระอยาง     
      หน่ึง  หรอืสงใจไปอ่ืน  แมไหว  ทานก็คงไมใสใจ. 
๗.  ในเวลาขบฉันอาหาร. 
๘.  ในเวลาถายอุจจาระ  ถายปสสาวะ. 
        ไหวในเวลาดังกลาวในขอ  ๑-๓  ทานปรับอาบัติทุกกฏ  ไหว 
ในเวลาอีก  ๕  ขอ  ทานวาเพียงไมดีไมงาม. 
                         การลุกรบัมีงดในบางเวลาดังน้ี 
๑.  เวลาน่ังอยูในสํานักผูใหญ  ไมลุกรบัผูนอยกวาทาน. 
๒.  เวลาน่ังเขาแถวในบาน. 
๓.  เวลาเขาประชุมสงฆในอาราม. 
        การประณมมือ  และการทําสามีจิกรรม  ทําไดแมแกภิกษุ 
ผูออนกวา.  
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               การคารวะที่ทานจัดไวโดยประการอื่นอีก  คือ 
๑.  ใหผูออนเรียกผูแกวา  "ภนฺเต"  ผูแกเรียกผูออนวา  "อาวุโส." 
      อน่ึง  ผูออนแมคนเดียว  เมื่อพูดกับผูแก  มักนยิมใชพหุวจนะ 
      สวนผูแกพูดกับผูออน  ใชเอกวจนะตามปกติ.   
๒.  ผูนอยเมื่อจะแสดงธรรม  ตองอาปุจฉาใหไดรับอนุญาตจากผู 
      ใหญกอน. 
๓.  อยูในกุฎเีดียวกับภิกษุผูแกกวา  จะสอนธรรม   จะอธิบายความ 
      จะสาธยาม  จะแสดงธรรม  จะจุดจะดับไป  จะเปดจะปดหนาตาง 
      ตองบอกขออนุญาตทานกอน. 
๔.  อุปชฌายะ  อาจารย  อุปชฌายมัต  อาจริยมัต  เดินไมได 
      สวมรองเทา  หามไมใหเดินสวมรองเทา. 
๕.  จะเขาไปในเจดียสถาน  ไมกั้นรม  ไมสวมรองเทา  ไมหมคลุม 
      เขาไป  ไมแสดงอาการดูหม่ินตาง ๆ  เชนพูดเสียงดังและน่ังเหยียด 
      เทาเปนตน  ไมถายอุจจาระปสสาวะและไมถมเขฬะในลานพระ 
      เจดีย  หรอืตอหนาพระปฏิมา   [นีน้ับวาเคารพในพระศาสดา]. 
๖.  จะทําวินัยกรรมตอกนั  หมผาเฉวียงบา  นั่งกระหยง  ประณมมือทํา 
      เมื่อฟงวินัยกถาหรือธรรมเทศนา  นิ่งฟงไมพูดจากัน  และระวัง 
      เพ่ือจะไมไอกลบเสียงผูแสดง  ไมมีเหตุจําเปนไมลุกไปเสียในเวลา 
      ที่ทานกําลังแสดงคางอยู.  อักษรจารึกพระธรรม  ไมเดินขามหรือ 
       ย่ําเหยียบ  [นี้นับวาเคารพในพระธรรม].  
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๗.  จะเขาประชุมสงฆ  หมผาเฉวียงบา  เวนไวแตละแวกบาน  และ 
      แสดงอาการสํารวมเรียบรอยไมวาผูใหญผูนอย  [นี้นับวาเคารพ   
      ในสงฆ].     
        คารวะ  ๓  ประการน้ี  มีในบาลแีตการหมผาเฉวียงบา   นัง่ 
กระหยง  ประณมมือ  ทําวินัยกรรม  นอกน้ันเปนธรรมเนียมบญัญัติ 
ข้ึนภายหลัง.  
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                                         กัณฑที่ ๑๖ 
                                          จําพรรษา   
        จําพรรษา  ไดแกกิรยิาที่หยุดอยูที่เดียว  ไมไปแรมคืนขางไหน 
ตลอดสามเดือนในฤดูฝน. 
                       ดิถีที่กําหนดใหเขาพรรษา  มี  ๒  คือ 
๑.  ปรุิมิกา  วสฺสูปนายิกา  วันเขาพรรษาตน. 
๒.  ปจฺฉิมิกา  วสฺสูปนายิกา  วันเขาพรรษาหลัง. 
        ภิกษุจําพรรษา  ตองมีเสนาสนะที่มุงท่ีบังมีบานประตูเปดปดได 
        หามไมใหอยูจําพรรษาในสถานเหลาน้ี  คือ 
๑.  ในกระทอมผี. 
๒.  ในรม  [เชนกลดพระธุดงคหรือกุฎีผา  เชนเตนท]. 
๓.  ในตุม  [กุฎีดินเผากระมัง]. 
๔.  ในโพรงตนไม. 
๕.  บนคาคบตนไม. 
                    คําอธิษฐานพรรษาชนิดกําหนดเขตอาวาสวา 
                     "อิมสฺมึ  อาวาเส  อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมิ." 
                                              คําแปล 
                 เราเขาถึงฤดูฝนในอาวาสน้ี  ตลอดหมวดสามเดือน.  
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                คําอธิษฐานพรรษาชนิดกําหนดเขตกุฎี  วา 
                 "อิมสฺมึ  วิหาเร  อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมิ." 
                                        คําแปล   
            เราเขาถึงฤดูฝนในวิหารน้ี  ตลอดหมวดสามเดือน. 
     อธิษฐานพรรษาในพวกโคตาง  พวกเกวียน  และในเรือ  วา 
        "อิธ  วสฺส  อุเปมิ"  เราเขาพรรษาในที่นี้. 
     คราวจําพรรษาทานหามไมใหต้ังกติกาอันไมเปนธรรม  เชน 
๑.  หามไมใหบอกไมใหเรียนธรรมวินัย. 
๒.  ไมใหสาธยายธรรม. 
๓.  ไมใหมีเทศนา. 
๔.  หามไมใหใหบรรพชาอุปสมบท. 
๕.  หามไมใหใหนิสัย. 
๖.  หามไมใหพูดกัน. 
๗.  เกณฑใหถือธุดงค. 
๘.  เกณฑใหบําเพ็ญสมณธรรม. 
        ใหนัดหมายกันแตในขออันเปนธรรม  พูดชักนําเพ่ือใหเกิด 
อุตสาหะในการบอกการเรียนธรรมวนิัยเปนตน  เพ่ือขวนขวายในกิจ 
พระศาสนา  เพ่ือใหรูประมาณในการพูด  เพื่อมีแกใจสมาทานธุดงค 
และบําเพ็ญสมณธรรมตามสติกําลัง  เพ่ือเอ้ือเฟอแนะนํากันในวัตร 
นั้น ๆ   เพ่ือรักษาความสามัคคีไมวิวาทแกงแยงกัน  เพื่อรูจักนับถือ 
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เกรงใจภิกษุอ่ืน  เชนจะสาธยายไมทําความรําคาญแกภิกษุผูบําเพ็ญ 
ภาวนา  หลีกไปทําในโอกาสสวนหนึ่ง.   
                      ธุระเปนเหตุไปดวยสัตตาหกรณียะ  คือ 
๑.  สหธรรมิกหรือบิดามารดาเจ็บไข  รูเขา  ไปเพ่ือรักษาพยาบาลก็ได. 
๒.  สหธรรมิกกระสันจะสึก  รูเขา  ไปเพ่ือระงับก็ได. 
๓.  มีกิจสงฆเกิดข้ึน  เปนตนวาวิหารชํารุดลงในเวลานั้น  ไปเพ่ือหา 
      เครื่องทัพพสัมภาระมาปฏิสังขรณไดอยู. 
๔.  ทายกตองการจะบําเพ็ญกุศล  สงมานิมนต  ไปเพ่ือบํารุงศรัทธาของ 
      เขาไดอยู. 
        [แมธุระอ่ืนนอกจากน้ี  ที่เปนกจิลักษณะ  อนุโลมตามนี้  เกิด 
ข้ึน  ไปก็ไดเหมือนกัน]. 
            พรรษาขาดแตไมเปนอาบัติ  เพราะอันตรายเหลาน้ี  คือ 
๑.  ถูกสัตวราย  โจร  หรอืปศาจเบียดเบียน. 
๒.  เสนาสนะถูกไฟไหมหรือนํ้าทวม. 
๓.  ภัยเชนนัน้เกิดข้ึนแกโคจรคาม  ลําบากดวยการบิณฑบาต  [ในขอน้ี 
      ชาวบานเขาอพยพไป  จะไปตามเขาก็ควร]. 
๔.  ขัดสนดวยอาหารโดยปกติ  ไมไดอาหารหรือเภสัชอันสบาย  หรือ 
      ไมไดอุปฏฐากท่ีสมควร  [ในขอน้ี  ยังทนอยูได  ควรทนอยูตอไป 
      ถาทนไมไดจริง ๆ  จึงคอยไป]. 
๕.  มีหญิงมาเกล้ียกลอม  หรือมีญาติมารบกวน  ลอดวยทรัพย 
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      [จิตเปนธรรมชาติกลบักลอกเร็วสักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหม- 
      จรรย  ไปเสียก็ได  เห็นทรัพยอันหาเจาของมิได  ก็ดุจเดียวกัน]. 
๖.  สงฆในอาวาสอ่ืน  รวนจะแตกหรือแตกกันแลว  ไปเพ่ือจะหาม 
     หรือเพ่ือจะสมาน  [ในขอน้ี  ถากลบัมาทัน  ควรไปดวยสัตตาห- 
     กรณียะ].   
                       อานิสงสแหงการจําพรรษา  ๕  คือ 
๑.  เที่ยวไปไมตองบอกลาตามสิกขาบทที่ ๖  แหงอเจลกวรรค. 
๒.  เที่ยวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ. 
๓.  ฉันคณโภชนและปรมัปรโภชนได. 
๔.  เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา. 
๕.  จีวรอันเกิดข้ึนในที่นั้น  เปนของไดแกพวกเธอ. 
         ทั้งไดโอกาสเพ่ือจะกรานกฐิน  และไดรับอานิสงส  ๕  นัน้ตอไป 
อีก  ๔  เดือน.  
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                                  กัณฑที่ ๑๗ 
                              อุโบสถ  ปวารณา    
  
                                     อโุบสถ 
                                   [การเขาอยู] 
        วันอุโบสถในพระพุทธศาสนาใหสําหรับทํากจิ  ดังน้ี 
๑.  ประชุมกนักลาวธรรมฟงธรรม. 
๒.  สมาทานอุโบสถของคฤหัสถ. 
๓.  ทําอุโบสถของพระภิกษุ  [นี้เฉพาะวัน  ๑๔  หรือ  ๑๕  คํ่า]. 
                           วันทําอุโบสถมี  ๓  คือ 
๑.  วันจาตุททสี  [๑๔  คํ่า]. 
๒.  วันปณณรสี  [๑๕  คํ่า]. 
๓.  วันสามัคคี. 
                   การกคือภิกษุผูทําอุโบสถ  ม ี ๓  คือ 
๑.  สงฆ 
๒.  คณะ 
๓.  บุคคล. 
                         อาการท่ีทําอุโบสถ  ม ี๓  คือ 
๑.  สวดปาฏโิมกข. 
๒.  บอกความบริสุทธิ์.  



แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณวนิัยมุข เลม ๒ - หนาท่ี 46 

๓.  อธิษฐาน. 
         บุรพกรณ  [กิจท่ีพึงทํากอนแตสงฆประชุม]  มี  ๔  คือ 
๑.  กวาดโรงอุโบสถ.   
๒.  ตามประทีป  [ถาทําในเวลายังไมคํ่า  ไมตองตามประทีป]. 
๓.  ต้ังนํ้าฉันนํ้าใช. 
๔.  ต้ังหรือปูอาสนะไว. 
          บรุพกจิ  ธุระที่พึงทํากอนสวดปาฏิโมกข  มี ๕  คือ 
๑.  นําปาริสทุธิของภิกษุผูเจ็บมา. 
๒.  นําฉันทะของเธอมาดวย. 
๓.  บอกฤด.ู 
๔.  นับภิกษุ. 
๕.  สั่งสอนนางภิกษุณี. 
                        คําบอกมอบปาริสุทธิใหแกผูรับวา 
        "ปาริสุทฺธึ  ทมฺม,ิ  ปาริสุทฺธึ  เม หร,  ปาริสุทฺธึ  เม  อาโรเจหิ." 
        แปล  "ฉันมอบใหความบริสุทธิ์ของฉัน  ขอเธอจงนําความ 
บริสุทธิ์ของฉันไป  ขอเธอจงบอกความบริสุทธิ์ของฉัน"  [ถาผูบอก 
ออนกวาผูรับ  ใชคําวา  "หรถ"  แทน  "หร"  "อาโรเจถ"  แทน 
"อาโรเจหิ"  ในสวนคําแปล  ใชคําวา  "ผม"  แทน  "ฉัน"  "ทาน" 
แทน  "เธอ"  ทุกแหง].  
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             คําบอกปาริสุทธิของภิกษุผูรบัปาริสุทธิมา  นาจะวา 
        "อายสฺมา  ภนฺเต  อุตฺตโร  คิลาโน ปริสุทฺโธติ  ปฏชิานิ. 
ปริสุทฺโธติ  ต  สงฺโฆ  ธาเรตุ."   
        แปล :   "ทานเจาขา  ทานอุตระอาพาธ  ทานปฏิญญาตนวา 
เปนผูบริสุทธิ์  ขอสงฆจงทราบทานวาเปนผูบริสุทธิ์"  [แบบน้ี  สมมติ 
วาภิกษุผูอาพาธชื่ออุตระและแกกวาผูนํา  ถาผูนําแกกวา  ใชคําวา 
"อุตฺตโร  ภิกขฺุ"  แทน "อายสฺมา  อุตฺตโร"  และใชคําเรียก 
อุตรภิกษุวา  "เธอ"  แทน  "ทาน"]. 
                       คําบอกมอบฉันทะใหแกผูรับ  วาดังน้ี 
        "ฉนฺท  ทมฺมิ,  ฉนฺท  เม  หร,  ฉนฺท  เม  อาโรเจหิ." 
        แปล :     "ฉันใหฉันทะของฉัน  เธอจงนําฉันทะของฉันไป  เธอ 
จงบอกฉันทะของฉัน"  [ถาผูใหออนกวาผูรับ  ใชคําวา  "หรถ" 
แทน  "หร"  "อาโรเจถ"  แทน  "อาโรเจหิ"  ในสวนคําแปลใช 
คําวา  "ผม"  แทน  "ฉัน"  "ทาน"  แทน  "เธอ"  ทกุแหง]. 
                   คําบอกฉันทะของภิกษุผูนําฉันทะมา  วาดังน้ี 
        "อายสฺมา  ภนฺเต  อุตฺตโร  มยฺห  ฉนฺท  อทาสิ,  ตสฺส  ฉนฺโท 
มยา  อาหโฏ,  สาธุ  ภนฺเต  สงฺโฆ  ธาเรตุ." 
        แปล :   "ทานเจาขา  ทานอุตระไดมอบฉันทะแกผม  ผมนํา 
ฉันทะของทานมาแลว  ขอสงฆจงทราบ  [แบบน้ี  สมมติวาภิกษุ 
ผูใหฉันทะชื่ออุตระและแกกวาผูนํา  ถาผูนําแกกวาใชคําวา  "อุตฺตโร 
ภิกฺขุ"  แทน  "อายสฺมา  อุตฺตโร"   และใชคําเรียกอุตรภิกษุวา  "เธอ"  
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แทน  "ทาน"]. 
                    คําบอกฉันทะควบกับปาริสุทธิ  วาดังนี้ 
        "อุตฺตโร  ภนฺเต  ภิกขฺุ  คิลาโน  มยฺห  ฉนฺทฺจ  ปาริสุทฺธิฺจ 
อทาสิ,  ตสฺส ฉนฺโท  จ  ปาริสุทฺธิ  จ  มยา  อาหฏา,  สาธุ  ภนฺเต 
สงฺโฆ  ธาเรตุ."   
        แปล :  "ทานเจาขา อุตรภิกษุอาพาธ  ไดมอบฉันทะและ 
ปาริสุทธิแกผม  ผมนําฉันทะและปาริสุทธิของเธอมาแลว  ของสงฆ 
จงทราบ"  [แบบน้ี  สมมติวาภิกษุผูบอกมอบชื่ออุตระและออนกวา 
ผูนํา  ถาผูนําออนกวา  ใชคําวา  "อายสฺมา  อุตฺตโร"  แทน  "อุตฺตโร 
ภิกฺขุ"   และใชคําเรียกอุตรภิกษุวา  "ทาน"  แทน  "เธอ"]. 
                    ฤดูที่นับกันอยูในพุทธกาลมี  ๓  คือ 
๑.  เหมันตฤดู  ฤดูหนาว. 
๒.  คิมหฤดู  ฤดูรอน. 
๓.  วัสสานฤดู  ฤดูฝน. 
                             การนับภิกษุ  ม ี๒  วธิี  คือ 
๑.  เรียกชื่อ  [เหมาะสําหรับพระท่ีประชุมอยูวัดเดียวกัน]. 
๒.  ใสคะแนน  [เหมาะสําหรับพระท่ีประชุมอยูตางวัดกัน]. 
              การทําสังฆอุโบสถ  ตองประกอบดวยองค  ๔  คือ 
๑.  วันนั้น  เปนวันที่  ๑๔  หรือ  ๑๕  หรือวันสามัคคี  อยางใดอยางหน่ึง. 
๒.  จํานวนภิกษุผูประชุม  ๔  รูปเปนอยางนอย  ตองเปนปกตัตตะ  คือ 
      ไมตองปาราชิกหรือถกูสงฆลงอุกเขปนียกรรม  นี้หมายเอาวาเปน  
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      ที ่ ๔  อยูในสงฆ  จึงใชไมได  ถาไมเปนที่ ๔  ใชได  และเขาน่ัง 
      ไมละหัตถบาสแหงกันและกัน  สาํหรับเปนกิริยานั่งประชุม. 
๓.  เธอทั้งหลายไมตองสภาคาบัติ  ถามีอยางนั้น  ตองสวดประกาศ   
      กอนวา  "สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อย  สพฺโพ  สงฺโฆ  สภาค 
      อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ยทา  อฺ  ภิกฺขุ    สุทฺธ  อนาปตฺติก 
      ปสฺสิสฺสติ,  ตทา  ตสฺส  สนฺติเก  ต  อาปตฺตึ  ปฏิกฺกริสฺสติ." 
      แปล :   "ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทั้งปวงนี้ตอง 
      สภาคาบัติ  จักเห็นภิกษุอ่ืนผูบริสุทธิ์ไมมีอาบัติเมื่อใด  จักทําคืน 
      อาบัตินั้นในสํานักเธอเมื่อน้ัน"  แลวจึงทําอุโบสถได. 
๔.  บุคคลควรเวนไมมีในหัตถบาส  [คือไมไดอยูในที่ประชุม]. 
                           บุคคลควรเวนมีประเภทดังน้ี 
๑.  คนไมใชภิกษุ  [คืออนุปสัมบัน  ภิกษุณีก็นับเขาดวย]. 
๒.  เปนภิกษุอยูกอน  แตขาดจากความเปนภิกษุดวยประการใดประ- 
      การหนึ่งแลว  [คือตองปาราชิก  เขารีตเดียรถียทั้งเพศภิกษุหรือ 
      ลาสิกขาแลว]. 
๓.  เปนภิกษุแตถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม. 
      [จําพวกหลังน้ี  ไมเปนที่  ๔    ในสงฆ  ไมเปนอะไร]. 
                     คําสมมติตนเองเพ่ือเปนผูถามวินัยดังน้ี 
        "สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  อห 
อิตฺถนฺนาม  วินย  ปุจฺเฉยฺย." 
        แปล :   "พระสงฆเจาขา  ขอจงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพรั่ง 
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ของสงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาขอถามพระวินัยตอผูมีชื่อนี้"  [ชื่ออยางไร 
กลาวออกในท่ีวา  "อิตฺถนฺนาม"  เชนชือ่อุตระ  แกกวา  กลาววา 
"อายสฺมนฺต  อุตฺตร"  ออนกวา  กลาววา  "อุตฺตร  ภิกฺขุ"  ถาเปนสังฆ- 
เถระ  กลาววา  "อาวุโส"  แทน  "ภนฺเต"].   
                 คําสมมติตนเองเพ่ือเปนผูวิสัชนาวินัย  วาดังน้ี 
        "สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  อห 
อิตฺถนฺนาเมน  วินย  ปุฏโ  วิสชฺเชยยฺ." 
        แปล :  "พระสงฆเจาขา  ขอจงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาอันผูมีชื่อน้ีถามถึงวินัยแลว  ขอวิสชันา" 
[ถาผูถามชื่อเรวตะ  แกกวา  กลาววา  "อายสฺมตา  เรวเตน"  ออน 
กวา  กลาววา  "เรวเตน  ภิกฺขุนา"  แทน  "อิตฺถนฺนาเมน"]. 
               คําท่ีภิกษุอื่นสมมติใหเปนผูถามประกอบชื่อ  วาดังน้ี 
        "สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  อายสฺมา 
เรวโต  อายสฺมนฺต  อุตฺตร  วินย  ปุจฺเฉยฺย. " 
        แปล :  " พระสงคเจาขา  ฯ ล ฯ  ขอทานเรวตะถามวินัยตอทาน 
อุตระ. " 
             คําท่ีภิกษุอื่นสมมติใหเปนผูวิสัชนาประกอบชื่อ  วาดังน้ี  
        " สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  อายสฺมา 
อุตฺตโร  อายสฺมตา  เรวเตน  วินย  ปุฏโ  วิสชฺเชยฺย." 
        แปล :   "พระสงฆเจาขา  ฯ ล ฯ  ขอทานอุตระอันทานเรวตะ  ถาม 
ถึงวินัยแลววิสัชนา,"  
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        [ธรรมเนียมนี้  ในบดันี้ใชต้ังเปนแบบถามและวิสัชนากันดวย  
บุรพกรณ  บรุพกิจ  และองคแหงความพรอมพรั่งของพระสงฆยืนที่ไม 
ยักยาย  กลายเปนพิธีไป]. 
        การสวดปฏิโมกขเปนหนาที่ของพระเถระชั้นผูใหญ  แตจะเชิญ 
ใหภิกษุอ่ืนผูสามารถสวดก็ได  ภิกษุผูจะสวดน้ัน  ควรเลือกเอาผูฉลาด 
จําปาฏิโมกขได  เขาใจวาพากยและอักษรถูกจังหวะและชัดเจนและ 
อาจสวดได  ไมใชผูมีเสียงแหบเสียงเครือหรือเจ็บคอเปนหวัด  ภิกษุ 
ผูสวดควรต้ังใจสวดใหชัดใหดังพอบริษัทไดยินทั่วกัน  แกลงทําออม 
แอมอุบอิบเสีย  ทานปรบัทุกฏ. 
        [ในคําสวดท่ีมีเปลี่ยนวันแหงหนึ่ง  ถาวันที่ ๑๕  สวดวา  "อชฺช-ุ 
โปสโถ  ปณฺณรโส"  "อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕"  ถาวันที่ ๑๔  สวดวา 
"อชฺชุโปสโถ  จาตุทฺทโส"  "อุโบสถวันนี้ที่ ๑๔"  ถาเปนวันปรองดอง 
สวดวา  "อชฺชุโปสโถ  สามคฺคี"  "อุโบสถวันนี้เปนวันที่สามัคคี"]. 
              ในปาฏิโมกขทานจัดอุทเทสไวโดยยอ  ๕  คือ 
๑.  นิทานุทเทส. 
๒.  ปาราชิกทุเทส. 
๓.  สังฆาทิเสสุทเทส. 
๔.  อนิยตุทเทส. 
๕.  วิตถารุทเทส. 
        อุทเทสหลัง   สงเคราะหนิสสัคคิยุทเทส  ๑  ปาจิตติยุทเทส ๑ 
ปาฏิเทสนิยุทเทส  ๑  เสขิยุทเทส  ๑  สมถุทเทส  ๑  โดยพิศดารจึง  
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เปนอุทเทส  ๘  นี้สําหรับจะไดรูจักตัดตอนสวดปาฏิโมกข  เมื่อถึงคราว 
ที่จําเปน.   
              คราวจําเปนอันเปนเหตุสวดปาฏิโมกขยอนั้น  มี ๒ คือ 
๑.  ไมมีภิกษุจําไดจนจบ  [สวดเทาอุทเทสท่ีจําได]. 
๒.  เกิดเหตุฉุกเฉินที่เรียกวาอันตราย  [สวดยอได]. 
                            สวดยอนั้นทานวางแบบไวดังน้ี 
        สุตา  โข  อายสฺมนฺเตหิ  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา,  สุตา  โข 
อายสฺมนฺเตหิ  เทฺว  อนิยตา  ธมฺมา,  ฯ เป ฯ  แลวลงทายวา  "เอตฺตก 
ตสฺส  ภควโต  ฯ เป ฯ  สกิฺขิตพฺพ"  [แบบน้ี  สมมติวา  สวด 
ปาราชิกุทเทสจบแลว  จะยอต้ังแตสังฆาทิเสสไป]. 
        [ตามนัยแหงแบบท่ีทานวางไวนี้  ตามพระมติทรงเห็นวา  นาจะ 
ประกอบวา  "สุตา  โข  อายสฺมนเตหิ  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา, 
ตตฺถายสฺมนฺเต  ปุจฺฉามิ ฯ เป ฯ เอวเมต  ธารยามิ"  ตอนอนิยตุทเทส 
เปนตน  ก็ประกอบเชนกัน  ถาจะสวดเปนตอนเดียวกัน  นาจะตัดศัพท 
วา  "โข"  และบทวา  "อายสฺมนฺเตหิ"  ขางหลัง ๆ เสีย  คงไวแต 
ขางตนดังน้ี  "สุตา  โข  อายสฺมนฺเตหิ  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา 
สุตา  เทฺว  อนิยตา  ธมฺมา  ฯ เป ฯ  ตตฺถายสฺมนฺเต  ปุจฺฉามิ  ฯ เป ฯ 
เอวเมต  ธารยามิ"  เชนนี้  คําตอทายจะตองวา  "อุทฺทิฏ  โข 
อายสฺมนฺโต  นิทาน,  อุทฺทิฏา  จตฺตาโร ปาราชิกา  ธมฺมา,  สุตา 
เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา,  ฯ เป ฯ  กอนแลวจึงตอคอวา  "เอตฺตก 
ฯ เป ฯ  สิกฺขิตพฺพ"  จึงจะถูกระเบียบ  แตแบบเชนนี้  จะใชไดเฉพาะ  
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ในเวลาไมมีผูสามารถสวดจบ  จะใชเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนหาไดไม]. 
                     คําสวดยอแบบพระมติวาดังน้ี   
        อุทฺทิฏ  โข  อายสฺมนฺโต  นิทาน,  อุทฺทิฏา  จตฺตาโร  ปาราชิกา 
ธมฺมา,  สุตา  เตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมา,  ฯ เป ฯ สตุา  สตฺตาธิกรณ- 
สมถา  ธมฺมา,  เอตฺตก  ฯ เป ฯ  สิกฺขิตพฺพ." 
        [เชนนี้  เขาระเบียบไมลักลั่น  และอาจใชไดในเวลาฉุกเฉิน 
เมื่อกําลังสวดอุทเทสใดคางอยู  เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  เลิกอุทเทสน้ัน 
กลางคันได  เวนแตนิทานุทเทสตองสวดจนจบ  และพึงยออุทเทสน้ัน 
ดวยสุตบท]. 
              เหตุฉุกเฉินที่เรียกวาอันตรายน้ันมี ๑๐  คือ 
๑.  พระราชาเสด็จมา  [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือรับเสด็จได]. 
๒.  โจรมาปลน [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือหนีภัยได]. 
๓.  ไฟไหม  [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือดับไฟได]. 
๔.  น้ําหลากมา  [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือหนีน้ําได  สวดกลางแจง 
      ฝนตกก็เหมือนกัน]. 
๕.  คนมามาก  [เลกิสวดปาฏิโมกขเพ่ือจะรูเหตุ  หรือเพ่ือจะไดทํา 
     ปฏิสันถารไดอยู]. 
๖.  ผีเขาภิกษุ  [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือขับผีไดอยู]. 
๗.  สัตวรายมีเสือเปนตนเขามาในอาราม  [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือขับไล 
      สัตวไดอยู]. 
๘.  งูรายเลื้อยเขามาในที่ประชุม  ก็เหมือนกัน. 
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๙.  ภิกษุอาพาธโรครายเกิดข้ึนในที่ประชุม  อันเปนอันตรายแกชีวิต 
      [เลิกสวดปาฏิโมกขเพ่ือชวยแกไขได  มีอันตรายลงในท่ีนั้นก็ 
      เหมือนกนั].   
๑๐.  มีอันตรายแกพรหมจรรย  เชนมใีครมาเพ่ือจับภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
        [เลิกสวดปาฏิโมกขเพราะความอลหมานก็ได]. 
        กําลังสวดปาฏิโมกข  มีภิกษุพวกอ่ืนมาถึง  ถามากกวาภิกษุผู 
ชุมนุมอยู  ตองต้ังตนสวดใหม  ถาเทากันหรือนอยกวา  ไมตอง ใหเธอ 
เหลาน้ันฟงสวนยังเหลือตอไป  ถารูอยูกอนวา  จักมีภิกษุมาอีก  แต 
นึกเสียวาชางเปนไรแลวสวด  ปรับอาบัติถุลลัจจัย ถาทําดวยสะเพรา 
นึกวาเมื่อมาสวดถึงไหน ก็จงฟงต้ังแตนั้น  ปรับอาบัติทุกกฏ  ถาสวด 
จบแลว  มีภิกษุอ่ืนมา  ทานใหบอกปาริสุทธิในสํานักภิกษุผูสวด  ผูฟง 
ปาฏิโมกขแลว. 
        ภิกษุ  ๓  รูป  ทานใหทําปาริสุทธิอุโบสถ  คือประชุมกัน 
ในโรงอุโบสถแลว  รูปหนึ่งต้ังญัตติวาดังน้ี 
        "สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต  อายสฺมนฺตา,  อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส 
ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล,  มย  อยฺม ฺ  ปาริสุทฺธิอุโปสถ 
กเรยฺยาม." 
        แปล :  "ทานท้ังหลายเจาขา  อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕  ถาความพรอม 
พรั่งของทานถึงท่ีแลว  เราทั้งหลายพึงทําปาริสุทธิอุโบสถดวยกัน." 
        [ถารูปที่ต้ังญัตติแกกวาเพ่ือน  วา  "อาวุโส"  แทน  "ภนฺเต" 
ถาเปนวัน ๑๔  คํ่า  วา  "จาตุทฺทโส"  แทน  "ปณฺณรโส"]. 
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        ภิกษุผูเถระพึงหมผาเฉวียงบานั่งกระหยงประณมมือ  บอก 
ปาริสุทธิวาดังน้ี   
        "ปริสุทฺโธ  อห  อาวุดส,  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรถ."  ๓  หน. 
        แปล :  "ฉันบริสุทธิ์แลวเธอ  ขอเธอท้ังหลายจงจําฉันวา 
ผูบริสุทธิ์แลว." 
        ภิกษุนอกน้ี  พึงทําอยางน้ันตามลําดับพรรษา  แลวบอก 
ปาริสุทธิวาดังน้ี 
        "ปริสุทฺโธ  อห  ภนฺเต  ปริสุทโฺธติ  ม  ธาเรถ." 
        แปล :   "ผมบริสุทธิ์แลวขอรับ  ขอทานท้ังหลายจงจําผมวา 
ผูบริสุทธิ์แลว." 
        ภิกษุม ี ๒  รูปไมตองต้ังญัตติ  บอกปาริสุทธิแกกัน  วาดังนี้ 
             ผูแกวา  "ปริสุทฺโธ  อห  อาวุโส,  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรหิ"  ๓ หน. 
        ผูออนวา  "ปริสุทฺโธ  อห  ภนฺเต  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรถ"  ๓  หน. 
                       ภิกษุรูปเดียว  ทานใหอธิษฐานวาดังน้ี 
        "อชฺช  เม  อุโปสโถ"  "วันนี้อุโบสถของเรา." 
        ตามความนิยม  ภิกษุจะเลือกทําอุโบสถท่ีงายกวาท่ียากไมควร 
จึงหามวา  เมื่อพึงวันอุโบสถ  อยาหลีกไปขางไหนเสีย  อธิบายวา 
ถาในอาวาสอาจสวดปาฏิโมกขได  อยาไปในที่จะไมไดฟงปาฏิโมกข 
ในอาวาสไมมีภิกษุสวดปาฏิโมกขได  ใหภิกษุผูเถระสงภิกษุหนุมไป 
เรียนมาจากอื่นโดยพิสดารหรือโดยยอ  สุดแลวแตจะจําได  ถาจัดการ 
เรียนปาฏิโมกขมาจากอ่ืนไมสําเร็จ  หามไมใหอยูจําพรรษาในอาวาส  
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เชนนั้น  อธบิายขอน้ีวา  ถาอาจไปทําสังฆอุโบสถกับสงฆในอาวาสอ่ืน 
ได  อยูจําพรรษาในอาวาสเชนนั้นก็ควร.   
 
                                           ปวารณา 
        คือบอกใหโอกาสแกภิกษุทั้งหลาย  เพ่ือปรารถนาตักเตือน 
วากลาวตนได 
        กิจเบื้องตนแหงปวารณา  เหมือนอุโบสถ  เปนแตในสวน 
บุรพกิจไมนําปาริสุทธิ  นําปวารณาของภิกษุไขมาแทน  คํามอบให 
ปวารณาวาดังน้ี 
        "ปวารณ  ทมฺม,ิ  ปวารณ  เม  หร  มมตฺถาย  ปวาเรหิ." 
        แปล :  "ฉันมอบปวารณาของฉัน  ขอเธอจงนําปวารณาของ 
ฉันไป  ขอเธอจงปวารณาแทนฉัน." 
        นี้เปนคําของผูเจ็บที่แกกวา  ถาออนกวาใชคําวา  "หรถ"  แทน 
"หร"   "ปวาเรถ"  แทน  "ปวาเรหิ"  พึงถือเอาคําแปลโดยสมควร 
แกโวหาร. 
                              วันที่ทาํปวารณามี  ๓  คือ 
๑.  วัน  ๑๔   คํ่า  [จาตุทฺทสี]. 
๒.  วัน  ๑๕  คํ่า  [ปณฺณรสี  วันปกติ]. 
๓.  วันสามัคคี.  
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                   การกคือผูทําปวารณามี  ๓  คือ 
๑.  สงฆ คือภิกษุต้ังแต  ๕  รูปข้ึนไป  เรียกสังฆปวารณา. 
๒.  คณะ  คือภิกษุ  ๔-๓-๒  รูป  เรียกคณะปวารณา. 
๓.  บุคคล  คือภิกษุรูปเดียว  เรียกบุคคลปวารณา.   
                 อาการท่ีทําปวารณามี  ๓  คือ 
๑.  ปวารณาตอท่ีประชุม. 
๒.  ปวารณากันเอง. 
๓.  อธิษฐานใจ. 
                             สังฆปวารณา 
        ธรรมเนียมวางไว  ใหปวารณารูปละ  ๓  หน  โดยปกติ  ถามี 
เหตุขัดของ  จะทําอยางนั้นไมตลอดดวยประการใดประการหนึ่ง จะ 
ปวารณารูปละ  ๒  หน  หรือ  ๑  หน  หรือพรรษาเทากัน  ใหวาพรอมกัน 
ก็ได  จะปวารณาอยางไร  พึงประกาศแกสงฆใหรูดวยญัตติกอน  วิธ ี
ต้ังญัตตินั้น  ดังนี้ 
๑.  ถาปวารณา  ๓  หน  พึงต้ังญัตติวา  "สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ, 
     อชฺช  ปวารณา  ปณฺณรสี,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ 
     เตวาจิก  ปวาเรยฺย". 
     แปล :  "ทานเจาขา  ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา  ปวารณาวันนี้ที่  ๑๕ 
     ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงปวารณา  ๓  หน" 
     นี้เรียกวา "เตวาจิกา  ตฺติ"  เม่ือต้ังญัตติอยางนี้แลว ตอง 
     ปวารณารูปละ  ๓  หน  จะลดไมควร.  
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๒.  ถาจะปวารณา  ๒  หน  พึงต้ังญัตติเหมือนอยางนั้น  แตงทายวา 
      "สงฺโฆ  เทฺววาจิก  ปวาเรยฺย."   
      แปล  :  "สงฆพึงปวารณา  ๒  หน"   นี้เรียกวา  "เทฺววาจิกา  ตฺติ" 
      เชนนี ้ จะปวารณาเทาน้ันหรือมากกวาได  แตจะลดไมควร. 
๓.  ถาจะปวารณาหนเดียว  พึงต้ังญัตติลงทายวา  "สงฺโฆ  เอกวาจิก 
      ปวาเรยฺย." 
      แปล  :  "สงฆพึงปวารณาหนเดียว"  นี้เรียกวา  "เอกวาจิกา 
      ตฺติ"  เชนนี้  ปวารณาหนเดียวหรือมากไดทั้งน้ัน  แตผูมีพรรษา 
      เทากัน  ปวารณาพรอมกันไมควร. 
๔.  ถาจะจัดภิกษุมีพรรษาเทากัน  ใหปวารณาพรอมกัน  พึงต้ังญัตติ 
      ลงทายวา  "สงฺโฆ   สมานวสฺสิก  ปวาเรยฺย." 
      แปล :  "สงฆพึงปวารณามีพรรษาเทากัน"  นี้เรียกวา  "สมาน- 
      วสฺสิกา  ตฺติ "   เชนนี้  ภิกษุมีพรรษาเทากัน  ปวารณาพรอม 
      กัน  ๓  หน   ๒  หน  หนเดียว  ไดทั้งน้ัน. 
      วิธีต้ังญัตติ  ๔  แบบขางตน  ระบุประการ. 
๕.  ถาจะไมระบุประการ  พึงต้ังครอบท่ัวไป  ลงทายเพียงวา  "สงฺโฆ 
     ปวาเรยฺย." 
        แปล :  "สงฆพึงปวารณา"  นี้เรียกวา  "สพฺพสงฺคาหิกา  ตฺติ" 
เชนนี้จะปวารณาก่ีหนก็ได    แตทานหามไมใหผูมีพรรษาเทากัน 
ปวารณาพรอมกัน  แตพระมติวาควรจะได. 
        อันตราย  ๑๐  อยาง  โดยที่สุดทายกมาทําบุญ  หรือมีธัมมสัสวนะ  
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อยูจวนสวาง  ทานใหถือเอาเปนเหตุขัดของได.   
            คําปวารณาของสงฆตอภิกษุผูเถระ  ดังน้ี 
        "สงฺฆ  อาวุโส  ปวาเรมิ  ทฏิเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา 
วทนฺตุ  ม  อายสฺมนฺโต  อนุกมฺป  อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกริสฺสามิ, 
ทุติยมฺป  อาวุโส  สงฺฆ  ปวาเรมิ  ฯ เป ฯ  ตติยมฺป  ฯ เป ฯ  ปฏกิฺกริสฺสามิ." 
        แปล :  "เธอ   ฉันปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยได 
ฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาว 
ฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.  ฉันจะปวารณาตอสงฆครั้งท่ีสอง  ฯ ล ฯ 
ครั้งท่ีสาม  ฯ ล ฯ  จักทําคืนเสีย." 
        ภิกษุอ่ืนพึงปวารณาตามลําดับพรรษาทีละรูป  เวนไวแตคราว 
ใหผูมีพรรษาเทากันปวารณาพรอมกัน  โดยนัยนัน้ เปลี่ยนใชคําวา 
"ภนฺเต"  แทน   "อาวุโส." 
        ในความท่ีมีนําปวารณาของภิกษุอื่นมา    ผูนํานาจะปวารณาแทน 
เธอ  เมื่อถึงลาํดับของเธอ  เชนตัวอยางดังน้ี 
        "อายสฺมา  ภนฺเต  อุตฺตโร  คิลาโน  สงฺฆ  ปวาเรติ  ทิฏเ  วา 
สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา,  วทนฺตุ  ต  อายสฺมนฺโต  อนุกมฺป  อุปาทาย, 
ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกริสฺสติ.  ทุติยมฺป  ภนฺฌต  ฯ เป ฯ  ตติยมฺป ภนฺเต  อายสฺมา 
อุตฺตโร   คิลาโน  สงฺฆ  ปวาเรติ   ฯ เป ฯ   ปฏิกฺกริสฺสติ.' 
        แปล :   "ทานเจาขา  ทานอุตระอาพาธ  ปวารณาตอสงฆ 
ดวยไดเห็นก็ดี   ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัย 
ความกรุณาวากลาวทาน ๆ  เห็นอยู  จักทําคืนเสีย.  ทานอุตระอาพาธ  
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ปวารณาตอสงฆครั้งท่ีสอง  ฯ ล ฯ  ครั้งท่ีสาม  ฯ ล ฯ  จักทําคืนเสีย." 
        ถาผูนําแกกวา  กลาววา  "อุตฺตโร  ภนฺเต  ภิกขฺุ"  แทน   
"อายสฺมา  ภนฺเต  อุตฺตโร"  ถาชื่ออ่ืนก็พึงเปลี่ยนไปตามชื่อ  และพึง   
ถือเอาความเขาใจตามสมควรแกรูปความ. 
        ถาในชมุนุมนั้น  มีภิกษุผูไมอาจปวารณาได  และมีจํานวนไม 
มากกวาภิกษุผูอาจปวารณา  ทานใหบอกปาริสุทธิ  เมื่อภิกษุนอกนี้ 
ปวารณาเสร็จแลว  ถามีจํานวนมากกวา  ทานใหสวดปาฏิโมกข 
เมื่อจบแลว  จึงใหภิกษุนอกนี้ปวารณาในสํานักของเธอทั้งหลาย. 
 เหตุเปนเครื่องยกขึ้นอางในการเลื่อนปวารณาน้ันมี  ๒  คือ 
๑.  มีภิกษุจะเขามาสมทบปวารณาดวย  ดวยหมายจะคัดคานผูนั้นผูนี้ 
     ทําใหเกิดอธิกรณข้ึน. 
๒.  อยูดวยกนัเปนผาสุก  ปวารณาแลว  ตางจะจากกันจาริกไปเสีย. 
                                คณะปวารณา 
   ถามีภิกษ ุ ๓-๔  รูป  กอนปวารณา  พึงต้ังญัตติวาดังน้ี 
        "สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต  อายสฺมนฺโต,  อชฺช  ปวารณา  ปณฺณรสี, 
ยทายสฺมนฺาน  ปตฺตกลลฺ,  มย  อฺมฺ ปวาเรยฺยาม." 
        แปล :   "ทานเจาขา  ทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา  ปวารณา 
วันนี้ที่ ๑๕  ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงท่ีแลว  เราทั้งหลาย 
พึงปวารณากันเถิด"  ถา  ๓  รูปวา  "อายสฺมนฺตา"   แทน 
"อายสฺมนฺโต."  
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                ปวารณา  ๓  หน  ตามลําดับพรรษา   
        ๓  รูปวา  "อห  อาวุโส อายสฺมนฺเต  ปวาเรมิ  ฯ เป ฯ  วทนฺตุ 
ม  อายสฺมนฺตา  อนุกมฺป  อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏกิฺกริสฺสามิ.  ทุติยมฺป 
อาวุโส  ฯ เป ฯ  ตติยมฺป  อาวุโส  ฯ เป ฯ  ปฏิกฺกริสสฺามิ"  นี้สําหรับ 
รูปแก    สวนรูปออนพึงวา  "ภนฺเต"  แทน  "อาวุโส." 
        ๔  รูปวา  "อห  อาวุโส  อายสฺมนฺโต  ปวาเรมิ  ฯ เป ฯ  วทนฺตุ 
ม  อายสฺมนฺโต  อนุกมฺป อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏกิฺกริสฺสามิ.  ทุติยมฺป 
อาวุโส  ฯ เป ฯ  ตติยมฺป  อาวุโส  ฯ เป ฯ  ปฏิกฺกริสสฺามิ." 
ถามีภิกษุ  ๒  รูป  ไมตองต้ังญัตติ  ปวารณาทีเดียว  วาดังน้ี 
        "อห  อาวุโส  อายสฺมนฺต   ปวาเรมิ  ฯ เป ฯ  วทตุ  ม  อายสฺมา 
อนุกมฺป  อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกริสฺสามิ." 
                             บุคคลปวารณา 
               ถาอยูรูปเดียวใหอธิษฐานวาดังน้ี 
        "อชฺช  เม  ปวารณา." 
        แปล :  "ปวารณาของเราวันนี้." 
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                                        กัณฑที่  ๑๘ 
                                        อุปปถกิริยา   
        อุปปถกิริยา   ไดแกการทํานอกรีตนอกรอยของสมณะ 
มี  ๓  คือ 
๑.  อนาจาร  คือความประพฤติไมดีไมงามและเลนมีประการตาง ๆ. 
๒.  ปาปสมาจาร คือความประพฤติเลวทราม. 
๓.  อเนสนา  คือความเลี้ยงชีพไมสมควร. 
             อนาจารแยกเปนประเภทใหญมี  ๓  คือ 
๑.  การเลนตางอยาง. 
๒.  การรอยดอกไม. 
๓.  การเรียนดิรัจฉานวิชา. 
                             การเลนตางอยางมี  ๕  คือ 
๑.  เลนอยางเด็ก  [เชนเลนเรือนนอย ๆ  รถนอย ๆ  เรือนอย ๆ 
     ธนูนอย ๆ  และเลนตวงทราย  ผิวปาก  เลียนคนตาบอด  คน 
     งอย  เปนตน]. 
๒.  เลนคะนอง  [เชนหกคะเมน  ปล้ํากัน  ชกกัน  ว่ิงผัดชาง  ผัดมา 
      ขวางปาอะไรเลน]. 
๓.  เลนพนัน  คือ  มีไดมีเสีย  มีชนะมีแพ  มีถูกมีผิด  [เชนหมากรุก  
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      หมากไหว   หมากแยก  คือท่ีใชแจงเบี้ย  สกา  ขลุบหรือคลี 
      เลนทายกัน.   
๔.  เลนปูยี้ปูยํา  คือทําความเสียหายใหแกผูอ่ืน  [เชนจุดปาเลน]. 
๕.  เลนอึงคะนึง  [เชนแสดงธรรมดวยเสียงขับอันยาว  การสวดพระ 
      ธรรมและการเทศนาตลกคะนอง  นับเขาในขอน้ี]. 
      การเลนดังวามานี้   ที่ไมมีปรับโทษสูงกวา  ปรับอาบัติทุกกฏ 
เสมอกัน. 
         บุปผวกิัติอาการรอยดอกไม  ๖  อยาง  คือ 
๑.  คนฺถิม  รอยตรึง  [ไดแกดอกไมที่เรียกวาระเบียบ  เขาเอาดอก 
     มะลิเปนตน  เสียบเขาในระหวางใบตองอันเจียนไว  แลวตรึงให 
     ติดกันโดยรอบ  แลวรอยประสมเขากับอยางอ่ืนเปนพวง  เชนพวงพู 
     ชั้น  เปนตัวอยาง  เอาดอกไมสีตาง ๆ  ตรึงบนพ้ืนใบตองเปนลาย 
     ที่เรียกวาแบบสี  สําหรับทําพวง  กลิ่นสี  ก็นับเขาในชนิดนี้]. 
๒.  โคปฺผิม  รอยควบหรือรอยคุม  [ไดแกดอกไมที่รอยเปนสาย ๆ 
      แลว  ควบหรือคุมเขาเปนพวง  เชนพวงอุบะ  สําหรับรอยปลายพู 
      หรือสําหรับหอยตามลําพัง  และพวง "พูสาย"  เปนตัวอยาง]. 
๓.  เวธิม  รอยแทงหรือรอยเสียบ   [ไดแกดอกไมที่รอยสวมดอก 
      เชน  สายแหงอุบะ  หรือพวงมาลัยบางอยาง  เชนพวงมาลัยดอก 
      ปบและดอกกรรณิกา  และไดแกดอกไมที่ใชเสียบไม  เชนพุม 
      ดอกพุทธชาด  พุมดอกบานเย็นเปนตัวอยาง].  
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๔.  เวถิม  รอยพันหรือรอยผูก   [ไดแกชอดอกไมและกุลมดอกไม 
      ที่เขาเอาไมเสียบกานดอกไมแลวเอาดวยพันหรือผูกทําข้ึน]. 
๕.  ปรูิม  รอยวง  [ไดแกดอกไมที่รอยสวมดอก  หรือรอยแทงกาน 
      เปนสายแลว  ผูกเขาเปนวง  นี้คือพวงมาลัย].   
๖.  วายิม รอยกรอง  [ไดแกดอกไมรอยถักเปนตาเปนผืน  นี้เรียกวา 
      ตาขาย]. 
      บุปผวิกติั  ๖  นี้  บางอยางสําเร็จดวยอาการอยางเดียว  เชน 
พุมดอกไมบานเย็น  ใชเสยีบเทาน้ัน  บางอยางสําเร็จดวยอาการกวา 
อยางเดียว  เชนพวงมาลัยใชรอยแทงแลววงเขาเปนพวง. 
             ดิรัจฉานวิชาทานแยกประเภทไว  ๕  คือ 
๑.  ความรูในการทําเสนห  เพ่ือใหชายน้ันหญิงน้ีรักกัน. 
๒.  ความรูในการทําใหผูนั้นผูนี้ถึงความวิบัติ. 
๓.  ความรูในทางใชภูตผีอวดฤทธิ์เดชตาง ๆ. 
๔.  ความรูในทางทํานายทายทัก  เชนรูหวยวาจะออกอะไร. 
๕.  ความรูอันจะนําใหหลงงมงาย  เชนหุงปรอทใหมีอิทธิฤทธิ์  หุง 
      เงินหรือทองแดงใหเปนทอง. 
        เหลาน้ีจัดเปนดิรัจฉานวิชาได   เพราะเปนความรูที่เขาสงสัย 
วาลวงหรือหลง  ไมใชความรูจริงจัง  ผูบอกเปนผูลวง  ผูเรียนก็เปน 
ผูหัดเพ่ือจะลวง  หรือเปนผูหลงงมงาย.  
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                                 ปาปสมาจาร 
        ความประพฤติที่เน่ืองดวยการสมคบกับคฤหสัถอันมิชอบ 
มีประเภทดังน้ี.   
๑.  ใหของกํานัลแกสกุลอยางคฤหัสถเขาทํา  เชนใหดอกไมหรือผลไม 
     เปนตน. 
๒.  ทําสวนดอกไมไว  ตลอดถึงรอยดอกไมเพ่ือบําเรอเขา 
๓.  แสดงอาการประจบเขา  เมื่อเขาไปในสกุล  พูดประจอประแจ 
      และอุมลกูเขา. 
๔.  ยอมตัวลงใหเขาใชสอยไปน่ันไปโนน  ทําอยางนั้นอยางนี้นอกกิจ 
      พระศาสนา  [แตจะรับธุระเขาในทางกิจพระศาสนา  เชนเขาจะ 
      บริจาคทาน  ชวยนิมนตพระให  เขาจะฟงธรรม  นิมนตพระ 
      เทศนให  ไมมีโทษ  การติดตอยหอยตามเขาไปขางไหน  จัด 
      เขาในขอนี้]  ธุระของมารดาบิดา  คนเตรียมจะบวช  เรียก 
      บัณฑุปลาส  และไวยาวัจกรของตน  แมนอกจากพระศาสนา 
      ทานอนุญาต  แมอยางนั้นควรเลือกแตกิจอันควร. 
๕.  รับเปนหมอรักษาไขเจ็บของคนในสกุล  คือเปนหมอสําหรับบาน 
      [หมายเอาการยอมตัวใหเขาใชในทางหน่ึง]. 
๖.  รับของฝากอันไมควรรับ  เชนรับของโจรและของตองหาม  [การ 
      รับของฝากน้ี  ทานหามดวยประการทั้งปวง  เพ่ือจะไมตองผูกตน 
      ดวยความเปนผูสํานองเพราะของน้ัน  เมื่อเพงเฉพาะเปนปาป- 
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สมาจาร  ควรจะเปนของท่ีกลาวแลว]. 
        ปาปสมาจารดังวามาน้ี  ที่ไมมีปรบัโทษสูงกวา  ปรับเปนอาบัติ 
ทุกกฏเสมอกัน  นอกจากน้ัน  เปนฐานะที่สงฆจะทําการลงโทษอีก ๓ 
สถาน  คือ   
๑.  ตําหนิโทษ  เรียกตัชชนียกรรม. 
๒.  ถอดยศ  คือถอนจากความเปนผูใหญ  เรียกนิยสัสกรรม. 
๓. ขับเสียจากวัด  เรียกปพพาชนียกรรม. 
                อีกอยางหนึ่ง  เน่ืองดวยการรุกราน 
                หรือตัดรอนคฤหัสถ  มีประเภทดังน้ี 
๑.  ขวนขวายเพ่ือตัดลาภของเขา. 
๒.  ขวนขวายเพ่ือความเสื่อมเสียแหงเขา. 
๓.  ขวนขวายเพ่ือเขาอยูไมได  ตองออกจากถิ่นฐาน. 
๔.  ดาวาเปรียบเปรยเขา. 
๕.  ยุยงใหเขาแตกกัน. 
๖.  พูดกดเขาใหเปนคนเลว  คือพูดวาจาหยาบตอเขา  เชนเรียกอาย 
     เรียกอี  ข้ึนมึงข้ึนกู  ที่ถือเปนคําเลวในกาลน้ี. 
๗.  ใหปฏญิญาอันเปนธรรมแกเขาแลว   ไมทําใหสมจริง. 
        ความประพฤติเลวทรามเห็นปานน้ี  นอกจากปรับอาบัติตามวัตถุ 
เปนฐานะที่สงฆจะลงโทษดวยปฏิสารณียกรรม  คือใหหวนระลึกถึง 
ความผิด  และขมาคฤหัสถที่ตนรุกรานหรือตัดรอน.  
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                                          อเนสนา 
        ไดแกกริิยาแสวงหาเลี้ยงชีพในทางไมสมควร  แสดงโดยเคา 
มี  ๒ คือ   
๑.  การแสวงหาเปนโลกวัชชะ  มีโทษทางโลก  เชนทําโจรกรรม 
     หลายลวงใหเขาเชื่อถือ  ตัวอยางในบาลี  เชนภิกษุอวดอุตริ- 
     มนุสสธรรมโดยตรงหรือโดยยอม  และชักสื่อในระหวางชายกับหญิง 
     เพราะเหตุแหงการเลี้ยงชีพ. 
๒.  การแสวงหาเปนปณณัตติวัชชะ  มีโทษทางพระบัญญัติ  แสดง 
      ไวในบาลีดวยทําวิญญัติ  คือออกปากขอของตอคนไมควรขอ 
      หรือในเวลาที่ไมควรขอ. 
               การแสวงหาที่ทานหามอีกบางประการ 
             จัดเขาในประเภทหลัง  รวบรวมแสดง  ดังตอไปนี้ 
๑.  ทําวิญญติัคือออกปากขอของตอคนที่ไมควรขอ  หรือในเวลาที่ 
     ไมควรขอ  [คฤหัสถผูมิใชญาติมิใชปวารณา ในเวลาปกติ  เปน 
     คนไมควรขอ  ในเวลามีจีวรหายหรือถูกชิง  ขอเขาไดเฉพาะ 
     พอนุงหม   ในเวลาอาพาธ  ขอโภชนะและเภสัชเขาได  ขอใน 
     เวลาไมควรนั้น  คือ  ขอตอคฤหัสถเชนนั้น  ในเวลาปกติที่ไมได 
     ทรงอนุญาต]. 
๒.  แสดงหาลาภดวยกาล  คือหาในเชิงใหของนอย  หมายเอาตอบ 
      แทนมาก.  
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๓.  ใชจายรปูยะ  ไดแกการลงทุนหาผมประโยชน  เชนทําการคาขาย 
      เปนตัวอยาง. 
๔.  หากินในทางเวชกรรมหรือการหมอ.   
๕.  การทําปริตร   ไดแกการทํานํ้ามนตสายสิญจนเสกเปาตาง ๆ  [ทาน 
      อนุญาตแตสวดปริตร]   ขอน้ีควรทําไมควรทําเพียงไร  พึงรูดวยนัย 
      ดังจะกลาวในเวชกรรม  ๓  ขอขางหนา. 
        ในอรรถกถาอนุญาตใหทํายาเฉพาะแกคนเหลาน้ี 
๑.  สหธรรมิก. 
๒.  มารดาบดิา. 
๓.  คนอุปฐากมารดาบิดา. 
๔.  ไวยาวัจกรของตน. 
๕.  คนปณฑุปลาส. 
๖.  ญาติของตน. 
๗.  คนจรเขามาในวัด เจ็บไข. 
    เวชกรรมที่ตองหาม  ควรจะผอนลงมา  ดังตอไปนี้ 
๑.  เวชกรรมท่ีหามไวในวินีตวัตถุแหงตติยปาราชิกสิกขาบท   โดย 
     ปรับเปนอาบัติทุกกฏนั้น  คือทําในทางนอกรีตนอกรอย  เชน 
     กลาวไวในทองเรื่อง  อีกอยางหนึ่ง  ผูทําไมสันทัด  รูเล็ก ๆ  นอย ๆ 
     ก็รับรักษาเขา  วางยาผิด  ๆ  ถูก ๆ. 
๒.  เวชกรรมท่ีหามโดยความเปนปาปสมาจาร  ในวิภังคแหงสังฆา-  
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      ทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑๓  นั้น  คือการท่ีทอดตนลงใหสกุลเขาใชในการ 
      รกัษาไขเจ็บของคนในสกุล  ดุจเดียวกับยอมใหเขาใชไปขางไหน 
      นี้ผิดจากการท่ีเขาเชิญใหรักษา.   
๓.  เวชกรรมที่หามโดยความเปนอเนสนา  ในอรรถกถาทั้งหลายน้ัน 
     คือการรักษาโรคเรียกเอาขวัญขาวคายาคารักษา  เปนการหาผล 
     หาประโยชน. 
        ภิกษุรับของท่ีเขาถวายเพ่ือเกื้อกูลแกพระศาสนามาแลว  ไม 
บริโภค  ใหเสียแกคฤหัสถเพ่ือสงเคราะหเขา ทําใหทายกผูบริจาค 
เสียศรัทธา   เรียกวาทําศรัทธาไทยใหตกเสียเปลา  ทานแสดง 
อนามัฏฐบิณฑบาตเปนตัวอยาง  โภชนะที่ไดมายังไมไดหยิบไวฉัน 
เรียกอนามัฏฐบิณฑบาต  ทานหามไมใหแกคฤหัสถอ่ืน  นอกจาก 
มารดาบิดา  สวนมารดาบิดาน้ัน  เปนภาระของภิกษุจะตองเลี้ยง 
ทานอนุญาตเพ่ือใหได  สมณจีวรก็เหมือนกัน  ใหแกมารดาบิดาได.  
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                                        กัณฑที่ ๑๙ 
                                          การิก ๔   
        ของที่จะพึงกลืนกินใหลวงลําคอไป  ทานเรียกวากาลิก  เพราะ 
เปนของมีกําหนดใหใชชัว่คราวมี ๔  คือ 
๑.  ยาวกาลิก  ของที่ใหบริโภคไดต้ังแตเชาถึงเท่ียงวัน. 
๒.  ยามกาลกิ ของท่ีใหบริโภคไดชั่ววันหน่ึงกับคืนหน่ึง. 
๓.  สัตตาหกาลิก  ของที่ใหบริโภคไดชั่ว  ๗  วัน. 
๔.  ยาวชีวิก  ของท่ีใหบริโภคไดเสมอไป ไมมีจํากัดกาล. 
        ทีช่ื่อวากาลิกนั้น  คงเพงเอาของ  ๓  อยางขางตน  จะกลาว 
ใหสิ้นเชิง  จึงยกเอาของท่ีไมไดจัดเปนกาลิกมากลาวดวย  เรียกวา 
ยาวชีวิก. 
                                         ยาวกาลิก 
        ของที่ใชบริโภคเปนอาหาร  จัดเปนยาวกาลิก  มี  ๒  อยาง  คือ 
๑.  โภชนะทัง้ ๕  [นมสด  นมสม  จัดเขาในโภชนะในทีอ่ืน  จาก 
     โภชนะ  ๕]. 
๒.  ขาทนียะ  ของขบเค้ียวคือผลไมและเงา มีมันเปนตน. 
              โภชนะท้ัง ๕  อยาง  คือ 
๑.  ขาวสุกที่หุงจากธัญญชาติทั้งหลาย. 
๒.  ขนมกุมมาส  ของทําดวยแปงหรือถั่วงา  มีอันจะบูดเม่ือ  
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      ลวงคืนแลว.     
๓.  สัตตุ  คือขนมแหง  เปนของไมบูด. 
๔.  ปลา. 
๕.  เนื้อ. 
        พืชท่ีใชเปนโภชนะน้ัน  ๒  ชนิด  คือ 
๑. บุพพัณณะ  ของจะพึงกินกอน  [คือขาวทุกชนิด]. 
๒.  อปรัณณะ  ของจะพึงกินในภายหลัง  [คือถั่วตางชนิดและงา]. 
         พืช  ๒  อยางนี้  เปนมูลแหงขาวสุก  และขนม  ๒  อยาง. 
 บุพพพัณณะน้ันแสดงไวในบาลี  ๗  ชนิด  คือ 
๑.  สาล ีขาวสาลี. 
๒.  วีหิ  ขาวจาว. 
๓. ยโว  ขาวเหนียว. 
๔.  โคธูโม  ขาวละมาน. 
๕.  กงฺคุ  ขาวฟาง. 
๖.  วรโก  ลกูเดือย. 
๗.  กูทฺรูสโก  หญากับแก. 
          เน้ือท่ีหามโดยกําเนิดมี  ๑๐  คือ 
๑.  เนื้อมนุษย  เลือดก็สงเคราะหเขาดวย. 
๒.  เนื้อชาง. 
๓.  เนื้อมา.  
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๔.  เนื้อสุนัข. 
๕.  เนื้องู. 
๖.  เน้ือสีหะ.   
๗.  เนื้อเสือโครง. 
๘.  เนื้อเสือเหลือง. 
๙.  เนื้อหมี. 
๑๐.  เนื้อเสือดาว. 
        เนื้อมนุษย  เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย   เนื้อนอกน้ัน  เปนวัตถ ุ
แหงทุกกฏ     เนื้อซ่ึงนกจากท่ีระบุชื่อไวนี้   แตหากเปนของดิบ  ก ็
หาม  แมเนื้อท่ีเปนกัปปยะโดยกําเนิดและทําใหสุกแลว  แตหากเปน 
อุทิสสมังสะ  ก็หาม  จัดเปนวัตถุแหงทุกกฏ  เนื้ออันบริสุทธิ์โดย 
สวน  ๓  คือภิกษุไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดสงสัย  วาเขาฆาเฉพาะ 
ฉันไมมีโทษ  แมปลาก็เหมือนกัน. 
        ของขบเค้ียวชนิดท่ีมีเม็ดและงา  อาจเพาะและปลูกเปน 
ทรงอนุญาตใหอนุปสัมบนัทําใหเปนกัปปยะ  ดวยวิธีเหลาน้ี 
๑.  ดวยเอาไฟจ้ี. 
๒.  ดวยเอามีดกรีด. 
๓.  ดวยเอาเล็บจิก. 
        สวนพืชที่ยังออนหรือเปนของปลอนเม็ดออกได  ไมตองทํา 
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กัปปยะ  จะใหเขาทํากัปปยะ  ทานแนะใหพูดวา  "จงทําใหเปน 
กัปปยะ"   
        ภิกษุผูจะเดินทาง  ทรงอนุญาตใหแสวงหาเสบียงเดินทางได 
คือ  ขาวสาร ถั่ว  เกลือ  น้าํออย  น้ํามัน  และเนย  ตามตองการ 
และทรงอนุญาตใหภิกษุยินดีของอันเปนกัปปยะ  ที่กัปปยการกจับจายมา 
ดวยเงินทอง  ซึ่งมีผูมองไวกับกัปปยการก. 
                                            กัปปยภูม ิ๔ 
๑.  อุสฺสาวนนฺติกา  กัปปยภูมิที่ประกาศใหไดยินกัน  [ไดแกกุฎทีี่ 
     ภิกษุทั้งหลายต้ังใจจะใหเปนกัปปยกุฎี  เรือนท่ีเก็บของเปนกัปปยะ 
     คือเรือนครัวมาแตแรก   เมื่อขณะทํา  ชวยกันยกเสาหรือชวยกัน 
     ต้ังฝาที่แรก  รอยประกาศวา   "กปฺปยกุฏึ  กโรม"  "เราท้ังหลาย 
     ทํากัปปยกุฎี"   ๓  หน]. 
๒.  โคนิสาทิกา  กัปปยภูมิดุจเปนที่โคจอม   [ไดแกสถานอันไมได 
      ลอม  แจกออกเปน ๒  กําหนดเอาวัดที่ไมไดลอม  เรียกวา 
      อารามโคนิสาทิกา  ๑  กําหนดเอากุฎีที่ไมไดลอม  เรียกวิหาร- 
      โคนิสาทิกา  ๑  หมายความวา  เปนสถานที่โคเขาได  พระมติวา 
      ไดแกเรือนครัวนอย ๆ  ที่ไมไดปกเสา  ต้ังอยูกับที่  ต้ังฝาบนคาน 
      ยกเลื่อนจากท่ีได  เปนโคนิสาทิกาไดกระมัง]. 
๓.  คหปติกา  เรือนของคฤหบดี  [ไดแกเรือนของคฤหัสถ  ไมใชที ่
     อยูที่ใชของภิกษุ  ทานอธิบายวา  กุฎีที่คฤหัสถเขาทําถวาย  เพ่ือ  
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      ใชเปนกปัปยกุฎี  จัดเขาในกัปปยภูมิชื่อน้ีดวย].  
๔.  สมฺมติกา  กัปปยภูมิทีส่งฆสมมติ   [ไดแกกุฎีทีส่งฆเลือกจะใช 
      เปนกัปปยกุฎีแลว  สวดประกาศดวยญัตติทุกติยกรรม  ในบาลีแนะ 
      ใหเลือกกุฎีอันอยูในสุดเขต.  พระมติวา  จะใหกุฎีที่ภิกษุเคยอยู 
      ก็ได  แตเมื่อใชเปนกัปปยกุฎีแลว  ไมควรใชเปนที่อยู  ถาจะ 
      กลับใชเปนที่อยู  ก็ตองเลิกใชกัปปยกุฎี]. 
          ยาวกาลิกที่เก็บไวในท่ีอยูที่ใชของภิกษุแมเปนของสงฆ  เปน 
อนฺโตวุตฺถ  แปลวา  อยูภายใน  หุงตมในนั้น  เปน  อนฺโตปกฺก  แปล 
วา  สุกในภายใน  หุงตมเอง  เปน  สามปกฺก  แปลวา  ใหสุกเอง 
ทั้ง ๓  อยางนี้เปนวัตถุแหงทุกกฏ  หามไมใหฉัน  ยาวกาลิกที่เก็บไว 
ใหกัปปยกุฎี  ไมเปน  อนโฺตวุตฺถ  ไมเปน  อนฺโตปกฺก  แตทําเองนั้น 
คงเปน  สามปกฺก  ทานหาม  แตจะอุนของท่ีคนอ่ืนทําสุกแลว  ทาน 
อนุญาต. 
                                          ยาวกาลิก 
         ปานะ  คือ  น้ําสําหรบัด่ืม  ที่ค้ันออกจากลูกไม  เรียกวา 
ยาวกาลิก  ม ี ๘  ชนิด  คือ 
๑.  อมฺพปาน  น้ํามะมวง. 
๒.  ชมฺพุปาน   น้ําชมพูหรือนํ้าหวา. 
๓.  โจจปาน  น้ํากลวยมีเม็ด. 
๔.  โมจปาน  น้ํากลวยไมมีเม็ด.  
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๕.  มธุกปาน  น้ํามะซาง  [เปนของลวนไมควร  เจือน้ําจึงควร]. 
๖.  มุทฺทกิปาน  น้ําลูกจันทนหรือองุน. 
๗.  สาลุกปาน  น้ําเงาอุบล.   
๘.  ผารุสกปาน  น้ํามะปรางหรือลิ้นจ่ี. 
        [วิธีทําปานะ  ปอกหรือควานผลไมเหลาน้ีที่สุก  เอาผาหอบิด 
ใหตึง   อัดเน้ือผลไมใหคายน้ําออกจากผา  เติมน้ําลงไปใหพอดี 
ประกอบของอื่นเปนตนวานํ้าตาลและเกลือพอเขารส.  ปานะนี้ใหใช 
ของสด  หามไมใหตมดวยไฟ  อนุปสัมบันทํา  จึงควรในวิกาล  ภิกษุ 
ทํา  มีคติอยางยาวกาลิก  เพราะรับประเคนท้ังผล.  ของท่ีใชประกอบ 
เชน  น้ําตาล  เกลือ  ไมใหเอาของท่ีรับประเคนคางคืนไวมาใช  ปานะ 
นี้เพงเอาของท่ีอนุปสัมบันทําถวายดวยของเขาเอง]. 
        ยาวกาลกินี้  ลวงกําหนดคืนหน่ึง  ทานหามไมใหฉัน  ปรับเปน 
อาบัติทุกกฏ. 
                                        สัตตาหกาลิก 
                          สัตตาหกาลิก  ไดแกเภสัช  ๕  คือ 
๑.  เนยสด. 
๒.  เนยขน. 
๓.  น้ํามัน. 
๔.  น้ําผ้ึง. 
๕.  น้ําออย.  
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         วัตถุสําหรับทํานํ้ามนัรวมเปน  ๓  ชนิด  คือ 
๑.  มันเปลวแหงสัตว  [ยกของมนุษย].   
๒. พืชอันมกีําเนิดเปนยาวกาลิก  [มีเม็ดงาเปนตัวอยาง]. 
๓.  พืชอันมกีําเนิดเปนยาวชีวิก  [มีเม็ดพันธผักกาดเปนตัวอยาง]. 
                    มันเปลวแหงสัตวในบาลีมี  ๕  คือ 
๑.  เปลวหมี. 
๒.  เปลวปลา. 
๓.  เปลวปลาฉลาม. 
๔.  เปลวหมู. 
๕.  เปลวลา. 
        มันเปลวสัตวเหลาน้ี  ทรงอนุญาตใหรับประเคนแลวเจียวเปน 
น้ํามันได  แตใหรับ  ใหเจียว  และใหกรองเสร็จในกาล  ถาทํานอก 
กาลหรือคาบกาล  หามไมใหฉัน  จัดเปนวัตถุแหงทุกกฏทุกกิจการท่ี 
ทําในวิกาล  คือถาทําในเวลาวิกาลท้ัง  ๓  สถาน  หรือ  ๒  อยาง  หรือ 
๑  อยาง  ก็เปนทุกกฏ  ๓  สถาน  หรือ  ๒  สถาน  หรือสถานเดียว  น้ํามันที่ 
สะกัดออกจากพืชอันเปนยาวกาลิก  ภิกษุทําเอง  มีคติอยางยาวกาลิก 
เที่ยงแลวไป  ไมใหฉัน  สวนนํ้ามันที่สะกัดออกจากพืชอันเปนยาวชีวิก 
ภิกษุทําเองได.  น้ําออยท่ีอนุปสัมบันทํา  กรองหมดกากแลวจึงใชได 
ที่ภิกษุทํา  รบัทั้งวัตถุคือลําออย  มีคติอยางยาวกาลิก. 
  



แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณวนิัยมุข เลม ๒ - หนาท่ี 77 

                                        ยาวชีวิก 
        ของที่ใชประกอบยา  นอกจากกาลิก  ๓  อยางนั้น  จัดเปน 
ยาวชีวิก  มีประเภทดังน้ี   
๑.  รากไม  เรียกมูลเภสัช [เชน  หลิททฺ   ขม้ิน  สิงฺคเวล  ขิง  วจ 
     วานน้ํา  วจตฺถ   วานเปราะ  อติวิส  อุตพิด  กฏกโรหิณี  ขา 
     อุสิร  แฝก  ภทฺทมุตฺตก  แหวหมู]. 
๒.  น้ําฝาด  เรียกกสาวเภสัช  เชน  นมิฺพกสาโว  น้ําฝาดสะเดา 
      กุฏชกสาโว  น้ําฝาดมูกมัน  ปโฏลกสาโว  น้ําฝาดกระดอมหรือ 
      มลูกา  ปคฺควกสาโว  น้ําฝาดบอระเพ็ดหรือพญามือเหล็ก  นคฺค- 
      มาลกสาโว  น้ําฝาดกระถินพิมาน. 
๓.  ใบไม  เรยีกปณณเภสัช  เชน  นิมพฺปณฺณ  ใบสะเดา  กุฏชปณฺณ 
      ใบมูกมัน  ปโฏลปณณฺ  ใบกระดอมหรือมูลกา  คุลสิปณฺณ ใบ 
      กะเพราหรือแมงลัก  กปฺปาสิกปณฺร  ใบฝาย. 
๔.  ผลไม  เรยีกผลเภสัช   [วิลงฺค  ลูกพิลังกาสา  ปปฺผลิ  ดีปล ี
      มริจ  พรกิ  หรีตกี  สมอไทย  วิเภตก  สมอพิเภท  อามลก 
      มะขามปอม  โกผล  ผลแหงโกฐ]. 
๕.  ยางไม  เรียกชตุเภสัช  เชน  หิงคุ  เปนยางไมชนิดหน่ึง  ทาน 
      กลาววาไหลออกจากตนหิงคุ  หิงคุชตุ  ยางชื่อเดียวกัน  ทานกลาว 
      วาเค่ียวออกจากกานและใบแหงตนหิงคุ  หิงฺคุสิปาฏิกา  เปนยาง 
      ชื่อเดียวกัน  ทานกลาววาเค่ียวออกจากใบหิงคุ  หรือเจือของอ่ืน  
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     ดวย  ๓  นี้  เปนชนิดมหาหิงคุ  ตกฺก  เปนยางไหลออกจากยอดไม  
     ชนิดหน่ึง  ตกฺกปตฺติ  ยางชนิดเดียวกัน  วาไหลออกจากใบแหงไม 
     ชนิดนั้น  ตกฺกปณฺณิ  ยาวชนิดเดียวกัน  วาเอาใบมาค่ัวออกบาง 
     ไหลออกจากกานบาง  ๓ อยางนี้  ไมรูวาอะไร   สชฺชุลส  กายาน]. 
๖.  เกลือ  เรยีกโลณเภสัช  [เชน  สามุทฺทิก  เกลือแหงนํ้าทะเล 
      กาฬโลณ  เกลือดํา  [ดเีกลือกระมัง]  สินฺธว  เกลอืสินเธาว 
      เปนเกลอืเกิดบนดินในที่ดอน  เขาเก็บมาหุง  วาสีขาว  อุพฺภิท 
      เกลือท่ีเขาเอาดินโปงมาเค่ียวทําข้ึน  วิล  เปนเกลือชนิดหน่ึง  เขา 
      ปรุงสัมภาระตาง ๆ หงุข้ึน  วาสีแดง]. 
      รากไม  น้ําฝาด  ใบไม  ผลไม  ยาวไม  เกลือ  อยางอ่ืนอีก 
      อันไมสําเร็จอาหารกิจ  ใชเปนยา  จัดเปนยาวชีวิกทั้งน้ัน. 
                                       กาลิกระคนกัน 
        กาลิกบางอยางระคนกับกาลิกอีกบางอยาง  มีกําหนดใหใชได 
ชั่วคราวของกาลิกมีคราวสั้น.  สัตตาหกาลิกและยาวชีวิก  ทีร่ับประเคน 
แรมคืนไว  ทานหามไมใหเอาไปปนกับยาวกาลิก  ในสัตตสติกขันธกะ 
ทานปรับเปนปาจิตตีย.  
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                                           กัณฑที่ ๒๐ 
                                     ภัณฑะตางเจาของ   
 
                                    ของสงฆ 
        ภัณฑะท่ีเขาถวายเปนสาธารณะแกภิกษุ  ไมเฉพาะตัวหรือภัณฑะ 
อันภิกษุรับก็ดี  ปกครองหวงหามไวก็ดี  ดวยความเปนของสาธารณะ 
แกหมูภิกษุ  จัดเปนของสงฆ. 
                  ของสงฆนั้นม ี ๒  ประเภท  คือ 
๑.  ลหุภัณฑ  ของเบา. 
๒.  ครุภัณฑ  ของหนัก. 
                    ลหุภัณฑนั้นจําแนกออกดังน้ี 
๑.  บิณฑบาต. 
๒.  เภสัช. 
๓.  บริขารท่ีจะใชสําหรับตัว  คือ  บาตร  จีวร  ประคตเอว  เข็ม 
      มีพับ  มดีโกน. 
 ภิกษุผูอันสงฆสมมติใหเปนผูมีหนาท่ีแจกลหุภัณฑเหลาน้ัน  มีดังน้ี 
๑.  ภิกษุผูมหีนาที่แจกภัตตาหาร    ตลอดถึงรับนมินตของทายกแลว 
     จายใหไป  เรียกภัตตุทเทสกะ. 
๒.  ภิกษุผูมหีนาที่แจกจีวร  เรียกจีวรภาชกะ.  
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๓.  ภิกษุผูมีหนาที่แจกเภสัชและบริขารเล็กนอย  เรียกอัปปมัตตก- 
      วิสัชชกะ.     
            [วิธีแจกลหุภัณฑอยางไรน้ัน  ตองดูแบบใหจําไดหรือเขาใจ] 
        ภัณฑะอันไมใชของสําหรับใชสิ้นไป  เปนของควรรักษาไวไดนาน 
เปนเครื่องใชในเสนาสนะหรือเปนตัวเสนาสนะเอง  ตลอดถึงกุฎีและ 
ที่ดิน  จัดเปนครุภัณฑ. 
               ครภุัณฑนั้นแสดงไวในบาลี  ๕  หมวด  คือ 
๑.  พ้ืนดินและของปลูกสรางเปนอาราม. 
๒.  พ้ืนดินและของปลูกสรางเปนวิหาร. 
๓.  ของท่ีเปนตัวเสนาสนะเอง. 
๔.  เครื่องโลหะที่เปนภาชนะและเปนเครื่องมือ. 
๕.  เครื่องสัมภาระสําหรับทําเสนาสนะและเครื่องใช. 
        พ้ืนดินและของปลูกสรางเปนอาราม  จําแนกเปน  ๒  คือ 
๑.  อาราโม  ของปลูกสรางในอาราม  ตลอดตนไม. 
๒.  อารามวตฺถุ  ที่ดินพ้ืนอาราม. 
        พ้ืนดินและของปลูกสรางเปนวิหาร  จําแนกเปน  ๒  คือ 
๑.  วิหาโร  กุฎีที่อยู. 
๒.  วิหารวตฺถุ  พ้ืนที่ปลูกกุฎี. 
             ของที่เปนเสนาสนะจําแนกเปน  ๔  คือ 
๑.  มฺโจ  เตียง. 
๒.  ป  ต่ัง.  
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๓.  ภิสี  ฟูก. 
๔.  พิมฺโพหน.  หมอน.     
          เครื่องโลหะท่ีเปนภาชนะและเครื่องมือ  จําแนกเปน  ๙  คือ 
๑.  โลหกุมฺภี  หมอโลหะ. 
๒.  โลหภาณก  อางโลหะ. 
๓.  โลหวารโก  กระถางโลหะ. 
๔.  โลหกฏาห  กระทะโลหะ. 
๕.  วาสี  มีดใหญหรือพราได. 
๖.  ผรสุ  ขวาน. 
๗.  กุารี  ผ่ึง สําหรับถากไม. 
๘.  กุทฺทาโล  จอบหรือเสียม  สําหรับขุดดิน. 
๙.  นิขาทน  สวาน  สําหรับเจาะไม. 
    เครื่องสัมภาระสําหรับทําเสนาสนะและเครื่องใชจําแนกเปน ๘ คือ 
๑.  วลฺล ี เถาวัลย  เชนหวาย. 
๒.  เวฬ ุ ไมไผ. 
๓.  มฺุช  เปนหญาชนิดหน่ึง  แปลวาหญามุงกระตาย. 
๔.  ปพฺพช  เปนหญาชนิดหน่ึง  แปลวาหญาปลอง. 
๕.  ติณ  หญาสามัญ. 
๖.  มตฺติกา  ดินเหนียว. 
๗.  ทารุภณฺฑ  ของทําดวยไม. 
๘.  มตฺติกาภณฺฑ  ของทําดวยดินเผา. 
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        [รวม  ๕  หมวด  เปนของ  ๒๕  สิ่งดวยกัน.]   
        ตามธรรมดาครุภัณฑแจกจายกันไมได  แตจะจําหนายของที่เลว 
แลกของท่ีดี  จําหนายของไมเปนอุปการะ  เพ่ือของเปนอุปการะ 
อันเปนครุภัณฑดวยกัน  เห็นวาได  หรือในสมัยขาวแพง  อดอยาก 
ทานอนุญาตใหจําหนายของที่เลว ๆ  เพ่ืออาหาร  ดวยปรารถนาจะอยู 
รักษาเสนาสนะท่ีดี  การจําหนายครุภัณฑเพ่ือประโยชนสงฆอยางใด 
อยางหน่ึง  ดังกลาวมานี้เรียกวา  "ผาติกรรม"  ที่กลัปนา  ก็จัด 
เปนครุภัณฑ. 
                                 ของเจดีย 
        ของชนิดนี้  ไดแกของท่ีทายกถวายเพื่อบูชาเจดีย  ของนี้มี 
วิภาคอยางไร  ทานหาไดกลาวไวไม  นาจะเทียบไดกับของสงฆที่ 
จําแนกเปนลหุภัณฑและครุภัณฑ  สวนลหุภัณฑ  เชนน้ํามัน ใชตาม 
บูชา  อาหาร  ใหแกผูรักษา ก็ควร  ที่เปนครุภัณฑ  ควรเก็บรักษาไว 
หรือพึงจําหนายเพ่ือผาติกรรม  ถือเอาของเปนครุภัณฑดวยกันที่ถาวร 
กวาหรือท่ีเปนประโยชนกวา  หรือเพ่ือปฏิสังขรณเจดียนั้น  หรอืถาวร 
วัตถุเนื่องดวยเจดียนั้น   ผลประโยชนอันเกิดในที่กัลปนาพึงรูโดยนัย 
อันกลาวแลวในของสงฆ. 
                                 ของบุคคล         
        ของชนิดนี้  ไดแกของท่ีทายกถวายแกภิกษุเปนสวนตัว  หรือ 
ภิกษุแสวงหาไดมา   และถือเอาเปนสวนตัว  แมของที่สงฆแจกให 
ตกเปนสิทธิแกภิกษุแลว  ชื่อวาเปนของบุคคลเหมือนกัน.  
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        ภัณฑะของภิกษุก็ดี  ของสามเณรก็ดี  เจาของตายแลวสงฆ 
เปนเจาของ  คือตกเปนมรดกของสงฆ  [นี้หมายความวาเจาของไมได  
ปลงบริขาร]  ในของเหลานั้น บาตร  จีวร  ทรงอนุญาตเพ่ือใหแก 
ภิกษุผูพยาบาลไข  ของที่เปนลหุภัณฑอันเหลือใหแจกกัน  สามเณรผู 
พยาบาล  กพึ็งไดรับสวนแจกเสมอภิกษุ  ของที่เปนครุภัณฑใหต้ังไว 
เปนของสงฆ. 
                              การปลงบริขาร 
        การมอบใหดวยมีปริกัปวา  ถาตายแลว  ใหของเหลาน้ีตกเปน 
ของผูนั้น  หรือวาผูนั้นจงถือเอาของเหลานี้เมื่อตายแลว  เชนนี้ไมจัดวา 
มอบใหเปนสิทธิ์ในเวลายังเปนอยู  ตอมอบใหดวยโวหารเปนปจจุบัน- 
กาลไมมีปริกัปวา  "ฉันใหบริขารท้ังปวงน้ีแกเธอ"   หรือระบชุื่อ 
พัสดุดวยก็ตาม  จึงเปนอันใหเปนสิทธิ์. 
              ลักษณะถือวิสาสะในบาลีมีองค  ๕  คือ 
๑.  เปนผูเคยไดเห็นกันมา. 
๒.  เปนผูเคยคบกันมา. 
๓.  ไดพูดกันไว. 
๔.  ยังมีชีวิตอยู. 
๕.  รูวาของน้ันเราถือเอาแลว  เขาจักพอใจ. 
        ในอรรถกถา  แยกองคที่ ๑  องคที่ ๒  และองคที่ ๓  ออก  เอา 
แตอยางหน่ึง  คงเปน  ๓.  
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      พระมติเห็นสมดวยอรรถกถาและองค  ๓  คือ 
๑.  เปนผูเคยเห็นกันมา  หรือเปนผูเคยคลกัน  หรอืไดพูดกันไว. 
๒.  รูวาถือเอาแลว  เขาจักพอใจ. 
๓.  เขายังเปนอยู.    
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                                        กัณฑที่ ๒๑ 
                                         วินัยกรรม   
 
                        วิธีแสดงอาบัติที่ใชอยูในบัดน้ี 
                           ตองอาบัติตัวเดียว  แสดงวา 
        "อห  อาวุโส  ปาจิตฺติย  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมิ" 
ผูรับ  "ปสฺสถ  ภนฺเต"  ผูแสดง  "อาม  อาวุโส  ปสสฺามิ"  ผูรับ 
"อายติ  ภนฺเต  สวเรยฺยาถ"  ผูแสดง  "สาธุ  สุฎ ุ  อาวุโส  สวริสฺสามิ." 
        [นี้  ตางวาตองอาบัติปาจิตตียตัวหนึ่ง  และแสดงในสํานักภิกษุ 
ผูออนกวา  ถาผูออนกวาแสดงในสํานักผูแกกวา  พึงวา  "ภนฺเต"]. 
           ตองอาบัติอยางเดียวกันหลายตัว  แสดงวา 
        "อห  อาวุโส  สมฺพหุลา  นิสฺสคฺคิยาโย  ปาจิตฺติยาโย  อาปตฺติโย 
อาปนฺโน  ตา  ปฏิเทเสมิ"  [ถา  ๒  ตัว  ใช  " เทฺว"   ต้ังแต  ๓  ตัว 
ข้ึนไป ใช  "สมฺพหุลา"]. 
     ตองอาบัติชื่อเดียวกัน  แตมีวัตถุตางกัน  แสดงวา 
        "อห  อาวุโส  สมฺพหุลา  นานา  วตฺถุกาโย  ทกฺุกฏาโย  อาปตฺติโย 
อาปนฺโน  ตา  ปฏิเทเสมิ"  [ถาลวง ๒  เรื่อง  จํานวนอาบัติก็  ๒  ใช 
"เทฺว  นานา  วตฺถุกาโย"  จํานวนอาบัติมากกวา ๒  ใช   "สมฺพหุลา 
นานา  วตฺถุกาโย"]. 
        อาบัตินั้น  ทานใหแสดงโดยควรแกชื่อแกวัตถุแกจํานวน  แสดง  
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ผิดชื่อใชไมได  ผิดวัตถุและผิดจําวน  ขางมากแสดงเปนนอย  ใช 
ไมได  ขางนอยพลั้งเปนมาก  ใชได.   
        ถาสงสัยอยูในอาบัติบางตัว  ทานใหบอกดังน้ี  "อห  อาวุโส 
อิตฺถนฺนามาย  อาปตฺติยา  เวมติโก  ยทา  นิพฺเพมติโก  ภวิสฺสามิ  ตทา 
ต  อาปตฺตึ  ปฏิกฺกริสฺสามิ"  แปลวา  "แนะเธอ  ฉันมีความสงสัยใน 
อาบัติชื่อน้ี  จักสิ้นสงสัยเม่ือใด  จักทําคืนอาบัตินั้นเม่ือน้ัน." 
        ในอรรถกถาทานวางแบบไว  เปนคําสําหรับสมมติตนรับอาบัติ 
ที่ภิกษุแสดงในสงฆวา  "สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อย  อิตฺถนฺนาโม 
ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  สรติ  วิวรติ  อุตฺตานี  กโรติ เทเสติ,  ยทิ  สงฺฆสฺส 
ปตฺตกลฺล,  อห  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ ปฏิคฺคณฺเหยฺย" 
แปลวา  "ทานเจาขา  ของสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุผูมีชื่อน้ี  ผูนี ้ ระลึก 
เปดเผยทําใหต้ืน  แสดงอาบัติ  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
ขาพเจาขอรับอาบัติของภิกษุผูมีชื่อน้ี." 
               แบบใชคําบาลีออกช่ืออาบัติ คือ 
        อาบัติตัวเดียว   ออกชื่อวา "ถุลลฺจฺจย  อาปตฺตึ, นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย  อาปตฺตึ,  ปาจิตฺติย  อาปตฺตึ,  ทุกฺกฏ อาปตฺตึ,  ทุพฺภาสิต 
อาปตฺตึ." 
        อาบัติหลายตัว  ออกชื่อวา  "ถลฺุลจฺจยาโย  อาปตฺติโย, 
นิสฺสคฺคิยาโย  ปาจิตฺติยาโย  อาปตฺติโย,  ปาจิตฺติยาโ  อาปตฺติโย, 
ทุกฺกฏาโย  อาปตฺติโย,  ทุพฺภาสิตาโย  อาปตฺติโย"  ตอ  "เทฺว" 
หรือ  "สมฺพหุลา"  เฉพาะอาบัติมีวัตถุเดียว,  ตอ  "นานา  วตฺถุกาโย"  
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เพาะอาบัติมีวัตถุตางกัน.   
        คําสําหรับผูแกกวาวา  "อาวุโส,  ปสฺสสิ,  สวเรยฺยาสิ." 
        คําสําหรับผูออนวา  "ภนฺเต,  ปสฺสถล  สวเรยฺยาถ." 
        คําแสดงอาบัติาฏิเทสนียะวา  "คารยฺห  อาวุดส  ธมฺม  อาปชฺช ึ
อสปฺปาย  ปาฏิเทสนีย  ต  ปาฏิเทเสมิ"  แปลวา  "แนะเธอ  ฉันตอง 
แลวซ่ึงธรรมนาติเตียนไมสบาย  ควรจะแสดงคืนเสีย  ฉันแสดงคืน 
ซึ่งธรรมนั้น." 
        ภิกษุผูตองอาบัติแลว  ไมยอมรับวาเปนอาบัติ  หรือยอมรับ 
วาเปนอาบัติ  แตไมแสดง  ทรงอนุญาตใหสงฆทําอุกเขปนียกรรมแก 
เธอได  และหามมิใหภิกษุอ่ืนสมคบกับเธอ. 
                                      อธิษฐาน 
                    บริขารท่ีระบุชื่อใหอธิษฐาน  คือ 
๑.  สังฆาฏิ. 
๒.  อัตราวาสก. 
๓.  อุตราสงค. 
๔.  บาตร.                ทั้ง ๗  อยางนี้  อธิษฐานไดเฉพาะผืนหรือสิ่ง 
๕.  ผูปูนั่ง.                เดียว  นอกจากน้ี  ไมมีจํากัดจํานวน. 
๖.  ผาปดฝ. 
๗.  ผาอาบนํ้าฝน. 
๘.  ผาปูนอน. 
๙.  ผาเช็ดหนา  ผาเช็ดปาก.  
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๑๐.  ผาใชเปนบริขาร  เชนผากรองน้ํา  ถุงบาตร  ยาม  ผาหอของ. 
        คําอธิษฐานบริขารส่ิงเดียว  เชน  สังฆาฏิ  วา  "อิม  สงฆาฏึ 
อธิฏามิ"  แปล  "เราต้ังเอาไวซึงผาสังฆาฏิผืนนี้  หรือวา  เราต้ังเอา 
ไวซึ่งผาผืนนี้เปนสังฆาฏิ"  อธิษฐานบริขารอ่ืน ยกบทวา  "สงฺฆาฏึ" 
เสีย  เปลี่ยนตามชื่อ  ดังน้ี   
                อุตฺตราสงฺค             สําหรับ           อุตราสงค 
                อนฺตรวาสก                  "                อันตรวาสก. 
                นสิีทน                          "                ผานิสีทนะ. 
                กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ             "                ผาปดฝ. 
                วสฺสิกสาฏิก                  "                ผาอาบน้ําฝน. 
                ปจฺจตฺถรณ                    "               ผาปูนอน. 
                มขุปฺุฉนโจล               "               ผาเช็ดหนาเช็ดปาก. 
                ปริกฺขารโจล                  "               ผาเปนบริขาร. 
        คําอธิษฐานผาหลายผืนควบกัน  เชนผาปูนอน  วา "อิมานิ 
ปจฺจตฺถรณานิ  อธิฏามิ"  แปล  "เราต้ังเอาไวซึ่งผาปูนอนเหลานี้ 
หรือวา  เราต้ังเอาไวซึ่งผาเหลาน้ีเปนผาปูนอน"  อธิษฐานผาอ่ืน  ยก 
บทวา  "ปจฺจตฺถรณานิ"  เปลี่ยนเปน  "มุขปฺุฉนโจลานิ"  สําหรบั 
ผาเช็ดหนาเช็ดปาก  "ปรกิฺขารโจลานิ"   สําหรับผาเปนบริขาร. 
                            อธษิฐานมี ๒  คือ 
๑.  อธิษฐานดวยกาย  คือเอามือจับลูบบริขารท่ีอธิษฐานน้ันเขา  ทํา 
     ความผูกใจตามคําอธิษฐานขางตน. 
  



แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณวนิัยมุข เลม ๒ - หนาท่ี 89 

๒.  อธิษฐานดวยวาจา  คือลั่นคําอธิษฐานน้ัน  ไมถูกของดวยกายก็ได. 
                    อธิษฐานดวยวาจาแยกเปน ๒  คือ 
๑.  อธิษฐานในหัตถบาส. 
๒.  อธิษฐานนอกหัตถบาส.   
        ของอยูภายใน  ๒  ศอกคืบหรือศอกหน่ึงในระหวาง   พึงให 
อธิษฐานในหัตถบาส  ของอยูหาง  พึงใชอธิษฐานนอกหัตถบาส 
และเปลี่ยนบทวา  "อิม"  เปน  "เอต"  เปลี่ยน  "อิมานิ"  เปน 
"เอตานิ."   แปลวา  "นั่น." 
              คําปจจุทธรณหรือถอนอธิษฐาน  วา 
        "อิม  สงฺฆาฏึ  ปจฺจุทฺธรามิ"  แปลวา  "เรายกเลิกสังฆาฏิ 
ผืนนี้"  ยกเลกิบริขารอ่ืนพึงเปลี่ยนตามชื่อ. 
        คําพินทุวา  "อม  พินทฺุกปฺป  กโรมิ"  แปลวา  "เราทําหมาย 
ดวยจุดนี้." 
  บริขารท่ีจะละอธิษฐานไปเพราะเหตุ  ๙  ประการ  คือ 
๑.  ใหแกผูอ่ืนเสีย. 
๒.  ถูกโจรแยงชิงเอาไปเสีย. 
๓.  มิตรถือเอาดวยวิสาสะ. 
๔.  เจาของหันไปเพ่ือความเปนคนเลว. 
๕.  เจาของลาสิกขา. 
๖.  เจาของทํากาลกิริยา. 
๗.  เพศกลับ.  
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๘.  ถอนเสียจากอธิษฐาน. 
๙.  เปนชองทะลุ  [เฉพาะในไตรจีวรและบาตร].   
ในเหตุ ๙  ประการนั้น  เหตุที่ควรเปนประมาณม ี ๕  คือ 
๑.  ใหแกผูอ่ืน. 
๒.  ถูกโจรชงิเอาไปหรือลักเอาไป. 
๓.  มิตรถือเอาดวยวิสาสะ. 
๔.  ถอนเสียจากอธิษฐาน. 
๕.  เปนชองทะลุ. 
        [ชองทะลุไตรจีวรนั้น  ทานวาเทากลังเล็บกอย  ทะลโุหว 
ทีเดียว  ไมมีเสนดายในระหวาง  นับแตริมผาเขาไป  ดายยาวคืบหน่ึง 
ดานกวางแหงผานุง ๔  นิว้  แหงผาหม  ๘  นิ้ว  ชองทะลุในบาตรนั้น 
ทานวาพอเม็ดขาวฟางลอดได]. 
                                          วิกัป 
        คําวิกัปตอหนาในหัตถบาส  จีวรผืนเดียววา  "อิม  จีวร  ตุยฺห 
วิกปฺเปมิ"  แปลวา  "ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกทาน"  จีวรหลายผืนวา 
"อิมานิ  จีวรานิ"  แทน  "อม จีวร"  บาตรใบเดียววา  "อิม  ปตฺต 
ตุยฺห  วิกปฺเปมิ"  บาตรหลายใบวา  "อิเม  ปตฺเต"  แทน  "อิม 
ปตฺต"  นอกหัตถบาสวา  "เอต"  แทน  "อิม"  วา  "เอตานิ"  แทน 
"อิมานิ"  วา  "เอเต"  แทน  "อิเม"  ถาวิกัปแกภิกษุผูแกวา 
ใชบทวา  "อายสฺมโต"  แทน  "ตุยฺห"  ก็ควร. 
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        คําวิกัปลับหลัง  ในหัตถบาส  จีวรผืนเดียววา  "อม  จีวร 
อิตฺถนฺนามสฺส  วิกปฺเปมิ"  แปลวา  "ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แก 
สหธรรมิกชือ่น้ี"  ถาวิกัปแกภิกษุตางวาชื่ออุตระ  พึงออกชื่อวา   
"อุตฺตรสฺส  ภิกฺขุโน"  หรือ   "อายสฺมโต  อุตฺตรสสฺ"  แทน 
"อิตฺถนฺนามสฺส"  โดยสมควรแกผูรับ   ออนกวาหรือแกกวา  วิกัป 
จีวรหลายผืน   วิกัปบาตรใบเดียว  หลายใบ  ในหัตถบาส นอก 
หัตถบาส  พึงเทียบตามแบบวิกัปตอหนา. 
                    คําถอนวิกัปจีวรในหัตถบาสวา 
        "อิม  จีวร  มยฺห  สนฺตก ปริภฺุช  วา  วิสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย 
วา  กโรหิ"  แปลวา  "จีวรผืนนี้ของขาพเจา  ทานจงใชสอยก็ตาม 
จงสละก็ตาม  จงทําตามปจจัยก็ตาม." 
                            ถาผูถอนออนกวาวา 
        "อิม  จีวร  มยฺห  สนฺตก  ปริภฺุชถ  วา  วิสชเฺชถ  วา  ยถาปจฺจย 
วา  กโรถ"  [แปลความเดียวกัน]. 
        บาตรท่ีวิกัปแลว  ไมมีกําหนดใหถอนกอนจึงบริโภค  พึงใช 
เปนของวิกัปเถิด  แตเมื่อจะอธิษฐาน  พึงใหถอนกอน.  
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                                        กัณฑที่ ๒๒ 
                                          ปกริณกะ      
 
                                       มหาปเทศ  ๔ 
                    มหาปเทศขอสําหรับอางใหญมี  ๔  คือ 
๑.  สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร   แตเขากันกับสิ่งเปนอกัปปยะ 
     ขัดกันตอสิ่งเปนกัปปยะ  สิ่งนั้นไมควร.   
๒.  สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร  แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ  ขัด 
      กันตอส่ิงเปนอกัปปยะ  สิ่งนั้นควร. 
๓.  สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร  แตเขากันกับสิ่งเปนอกัปปยะ 
      ขัดกันตอส่ิงเปนกัปปยะ  สิ่งนั้นไมควร. 
๔.  สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร  แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ  ขัด 
      กันตอส่ิงเปนอกัปปยะ  สิ่งนั้นควร. 
                             พระพุทธานุญาตพิเศษ 
                ขอท่ีทรงอนุญาตเปนพิเศษแท ๆ  นั้นมี  ๕  คือ 
๑.  ทรงอนุญาตเฉพาะอาพาธ  [ยามหาวิกัฏ  ๔  มตูร  คูถ  เถา (ไฟ) 
ดิน]  ทรงอนุญาตแกภิกษุผูถูกงูกัด  แมไมไดรับประเคน  ฉันก็ได 
ไมเปนอาบัติ  น้ําขาวใสท่ีเขาใจวานํ้าขาวตมไมมีกาก  และน้ําเนื้อตม 
ที่ไมมีกากเหมือนกัน ทรงอนุญาตแกภิกษุไข  ที่จําจะตองไดอาหาร 
ในเวลาวิกาล.  
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๒.  ทรงอนุญาตเฉพาะบุคคล   [เชนทรงอนุญาตอาหารท่ีเรออวกถึง 
      ลําคอแลวกลับเขาไป  ไมเปนอาบัติเพราะวิกาลโภชนสิกขาบท]. 
๓.  ทรงอนุญาตเฉพาะกาล   [เชนทรงอนุญาตใหเจียวมันเปลว  แต 
      ตองทําใหเสร็จในกาล].   
๔.  ทรงอนุญาตเฉพาะถิ่น  [เชนทรงอนุญาตใหอุปสมบทดวยสงฆมี 
      องค  ๕  ใหอาบนํ้าไดเปนนิตย  ใหใชรองเทา  ๔  ชั้นของใหมได 
      ในปจจันตชนบท]. 
๕.  ทรงอนุญาตเฉพาะยา   [เชนทรงอนุญาตน้ํามันเจือนํ้าเมาไมมาก 
       จนถึงสีกลิ่นรสปรากฏ   ใหดื่มกนิได  และทรงอนุญาตใหใช 
       กระเทียมเขายาได]. 
                                   ขออารักขา 
        ปกติของภิกษุไมพอใจเปนถอยเปนความกับใคร ๆ  ไมแสหา 
สาเหตุเล็กนอยเปนเครื่องปลูกคดีข้ึน พอจะอดไดนิ่งได  ก็อดก็นิ่ง 
แตเมื่อพึงคราวจําเปนคือถูกคนอ่ืนฟอง   ก็เปนจําเลยวาความเพ่ือ 
เปลื้องตนได  เมื่อถูกคนอ่ืนขมเหงเหลืออกเหลือทน  ก็บอกขอ 
อารักขา  แมเจาะจงชื่อก็ได  หรือเมื่อถกูทําราย  แตไมรูวาใครทํา จะ 
บอกใหถอยคําไวแกเจาหนาท่ีก็ได    หรือของหายแตไมรูวาใครลักจะ 
บอกตราสินไวแกเขาก็ได  ไมมีโทษในเพราะเหตุเหลาน้ี. 
                                          วิบัติ  ๔ 
                    ในบาลีจําแนกวิบัติของภกิษุไว  ๔ คือ 
๑.  สลีวิบัติ  ความเสียแหงศีล.  
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๒.  อาจารวิบัติ   ความเสียมารยาท. 
๓.  ทิฏฐิวิบัติ  ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย. 
๔.  อาชีววิบัติ  ความเสียหายแหงการเลี้ยงชีพ.   
                                              อโคจร 
        บุคคลหรือสถานท่ีอันภิกษุไมควรไปสู  เรียกอโคจรมี ๖  คือ 
๑.  หญิงแพศยา. 
๒.  หญิงหมาย. 
๓.  สาวเท้ือ  [หมายเอาหญิงโสดหาสามีมิได  อยูลาํพักตน]. 
๔.  ภิกษุณี. 
๕.  บัณเฑาะก. 
๖.  รานสุรา  [โรงกลั่นสุรา  หรือรานฝนโรฝน  สงเคราะหเขาดวย]. 
        ภิกษุผูถงึพรอมดวยศีล  ถึงพรอมดวยมารยาท  และโคจร  ยอม 
ประดับพระศาสนาใหรุงเรืองแล. 


