
                                        คํานํา 
        พระวินยั  เปนสวนหน่ึงของผูมุงปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และ 
ทานไดแสดงวา  เปนรากแกวพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา 
ที่จะดํารงมั่นอยูได  ก็ดวยอาศัยพระวินัยเปนเครื่องปกครองผูประพฤติ 
ปฏิบัติ  กลาวโดยเฉพาะ   พระภิกษุสามเณร   ที่มุงความดีความงาม 
ในการประพฤติปฏิบัติ   จําตองอาศัยพระวินัยเปนเบื้องตน  ซึ่งจัก 
ผดุงตนใหเปนผูมีความประพฤติสมควรแกเพศ   และใหสมกับพระ 
พุทธภาษิตท่ีแสดงวา   สมโณ   อสฺส   สุสฺสมโณ   สมณะพึงเปน 
สมณะที่ดี   เพราะเหตุนี้   ทานจึงจัดพระวินัยไวเปนสวนหนึ่งแหงการ 
ศึกษาในพระพุทธศาสนา  ไดจัดเปนหลักสูตรแหงการเรียนนักธรรม 
ปนไวเปนตอน ๆ   พอใหสมกับภูมิและชั้น   สนามหลวงไดออกเปน 
ปญหาสําหรับสอบไล   และเรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจเปนลําดับมา 
โดยเฉพาะนักธรรมชั้นเอกไดเริ่มเปดสอบป พ.ศ.  ๒๔๖๕   เปนตนมา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย      ไดรวบรวมพิมพไวเปนตัวอยางเฉพาะบางศก 
และไดมีเอกชนรวบรวมพิมพข้ึนตามลําดับศกบาง    ปญหาและเฉลย 
ก็มักมีผิดพลาดไปบาง  ไมสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน. 
        พระราชกวี  ( จ่ัน  วิจฺจโล )   วัดเทพศิรินทร ฯ   ไดรวบรวม 
ปญหาพรอมท้ังเฉลยในปนั้น ๆ      และปญหาเฉลยของสํานักวัดบาง 
สํานัก    ซึ่งเห็นวา   สมควรนํามาเรียบเรียงใหเปนไปตามลําดับหมวด  
ตอน   เพ่ือใหสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน   และไดลงเลขบอก 
พ.ศ. ไวในทายขอ บางแหงทานผูเรียบเรียงเห็นสมควรก็ไดเรียบเรียง 
เสร็จแลว ไดลงชื่อกํากับไวขางทายขอ เมื่อไดรวบรวมเรียบเรียง 
เสร็จแลว ไดมอบลิขสิทธิ์ใหแกมงกุฏราชวิทยาลัย. 
        กองตํารามหามงกุฏราชวิทยาลัย เห็นวาจักเปนเครื่องอํานวย 
ประโยชนแกนักศึกษาไดอยางดี จึงจัดการพิมพข้ึน. 
        อน่ึง กองตํารา ขอแสดงความขอบใจ พระราชกวี๑ วัดเทพ 



ศิรินทราวาส ผูรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือน้ี ใหแกมหามงกุฏ- 
ราชวิทยาลัย และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี บูชาพระคุณสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผูใหกําเนิดนักธรรม 
และทานบุรพูปธยาจารย ผูบริหารพระศาสนาสืบมา. 
 
                                                                        กองตํารา 
 
มงกุฏราชวิทยาลัย 
๓๐ มกราคม ๒๔๘๔  
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                        ประมวลปญหาและวินัยบัญญัติ  
                               สําหรับนักธรรมชัน้เอก 
                         
                                      ขอความท่ัวไป 
        ถาม.  สกิขาบทท่ี ๑ ที่ ๒  ที ่๓  แหงจีวรวรรควา  นิฏ ิจีวรสฺมึ  
ภิกฺขุนา   อุพฺภตสฺมึ   ก ิเน  แปลวา  จีวรสําเร็จแลว  กฐินอันภิกษุ 
เดาะแลวดังนี้นั้น   จีวรอะไร   กฐินเดาะอยางไร   จงอธิบายใหชัดเจน 
จนตลอดสิกขาบทท้ัง ๓  นั้น ? 
        ตอบ.  อธิบายอยางน้ี  คําวา  จีวรสําเร็จแลว  ในสิกขาบทท่ี ๑ 
หมายความวา  สําเร็จเปนสิทธิแกภิกษุ  ภิกษุผูเปนเจาของ  พึงทรง 
ไวได ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง   ถาเลย  ๑๐ วันไป   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย 
ถาเปนจีวรกาลไมเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  สิกขาบทที่ ๒  หมายความวา 
สําเร็จเปนผาครองแลว    ทั้ง ๓ ผืนหรอืผืนใดผืนหน่ึง  ผาครองน้ัน 
ภิกษุอยูปราศจากคืนหน่ึง   เปนนิสสคัคิยปาจิตตีย  ถาเปนจีวรกาล 
ไมเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   สิกขาบทท่ี ๓  หมายความวา  ไดผาตาม 
ประสงคแลว  ตองรีบทํา  พึงกําหนดอายุแหงผาท่ีเก็บไวเดิม  และอายุ 
ผาท่ีไดมาใหม  ขางใดอายุนอย   พึงรีบทําใหทันอายุของผาขางน้ัน. 
ถาใหลวงกําหนดไป   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย   ถาเปนจีวรกาลไมเปน 
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นิสสัคคิยปาจิตตีย . จีวรกาลน้ัน จัดเปน ๒ ตอน ตอนตนเปนอานิสงส   
 การจําพรรษา นับต้ังแตวันออกพรรษาจนถึงเดือนเพ็ญเดือน  ๑๒  ตอนหลัง 
เปนอานิสงคกฐินตอกับตอนตนหมดเพ็ญเดือน ๔. จีวรกาลตอนตน 
เดาะไมได เพราะฉะนั้น ในสิกขาบทจึงไมพูดถึง จีวรกาลตอนหลัง 
เดาะได คือสวดถอนกฐินเสียในระหวาง. ที่กฐินอันภิกษุเดาะแลว 
คือสวดถอนกฐินเสีย. 
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ. ผาเปนนิสสัคคีย ตามสิกขาบทที่ ๑๐ แหงจีวรวรรค ภิกษุ 
ผูเปนเจาของผาสละอยางไร จงเขียนคํา สละมา? 
        ต. คําสละวาอยางนี้ อิท เม ภนฺเต จีวร อติเรกฺติกฺขตฺตุ 
โจทนาย อติเรกฉกขตตุ เนน อภินิปฺผาทิต นิสฺสคฺคิย อิมาห 
อายฺสมโต นิสฺสชฺชามิ.  (วินัยมุขเลม ๑ หนา ๙๘) 
                                                                                ๒๔๙๗ 
        ถ. ปตตคาหาปกะมาในท่ีไหน? 
        ต. ปตตคาหาปกะ มาในสิกขาบทที่ ๒ แหงปตตวรรค ใน 
นิสสัคคิยกัณฑ ความวา ภิกษุไดสมมติเปนปตตคาหาปกะแลว พึง 
เอาบาตรท่ีเปนนิสสัคคียเพราะขอบาตรใหม ในเมือ่บาตรเดิมชํารุดมี 
แผลยังไมถึง ๕ แหง ของภิกษุผูนํามาเสียสละ ผลัดถวายแกพระ 
สังฆเถระ รับบาตรของทานกลับถวายแกพระอนุเถระ ทําโดยนัยนี้ 
 ี้รับบาตรของพระสังฆนวกะมอบแกภิกษุผูเสียสละ. 
                                                                                ๙/๙/๒๔๗๐  
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        ถ. จงสวดพระปาฏิโมกข ขอท่ียกเวนเพราะ อนามนฺตจาโร ?   
        ต. สวดวาดังน้ี โย ปน ภิกฺขุ นิมนติฺโต สภตฺโต สมาโน  
สนฺต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺต วา ปจฺฉาภตฺต วา กุเลสุ จาริตฺต  
อาปชฺเชยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตติย ตตฺถาย, สมโย จีวรทาน- 
สมโย จีวรการสมโย อย ดตฺถ สมโย. 
                                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ. ขอฟงสวดปาฏิโมกขสิกขาบทที่ ๖ แหงอเจลกวรรค? 
        ต. สวดวาดังน้ี โย ปน ภิกฺขุ นิมนติฺโต สภตฺโต สมาโน 
สนต ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา ปุเรภตตฺ วา ปจฺฉาภตตฺ วา กุเลส 
 ุจาริตฺต อาปชฺเชยฺย อฺตฺร สมยา ปาจิตฺติย.  ตตฺถาย สมโย  
จีวรทานสมโย จีวรการสมโย อย ตตฺถ สมโย. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ. ชั้นเถรภูมิแลว ขอฟงสวดพระปาฏิโมกขสิกขาบทท่ี ๘ แหง 
สุราปานวรรค สักมาตรา? 
        ต. สวดสิกขาบทท่ี ๘ แหงสุราปานวรรควา นวมฺปน ภิกฺขุนา  
จีวรลาเภน  ติณฺณ  ทุพฺพณฺณกรณาน  อ ฺตร  ทุพฺพณฺณกรณ 
อาทาตพฺพ นีล วา กทฺทม วา กาฬสาม วา. อทานา เจ ภิกฺขุ 
 ุติณฺณ ทุพฺพณฺณกรณาน อฺตร ทุพฺพณฺณกรณ นว จีวร  
ปริภฺุเชยฺย ปาจิตฺติย. 
                                                                        ๒๔๗๗  
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        ถ. ภิกษุ ก. เจาวัด รางหนังสือปดพระ ข. ใหพระ ข. เซ็นชือ่   
พระ ข. อานแลวรูสึกวาไมตรงกับความจริง จึงไมยอมเซ็นชื่อ     
พระ ก. หาวาพระ ข. ขัดคําส่ัง จึงลงโทษ พระ ข. ไลอกจากวัด เมื่อเปน 
เชนนี้จะวินิจฉัยในทางวินัยและทางปกครองพระ ก. พระ ข. อยางไร? 
        ต. วินิจฉัยโทษ พระ ก. ในทางวินัยเปนอาบัติทุกกฎ เพราะราง 
เรื่องปด เปนอาบัติปาจิตตีย เพราะพระ ข. อานรูความแลว สวน 
ในทางปกครองวินิจฉัยวา คําส่ังของพระ ก. ไมเปนธรรม พระ ข.  
ไมทําตามก็ได ไมมีผิดในการปกครอง ซึ่งพระ ก. ใชอํานาจเชนนั้นเกิน 
ไป ผิดลักษณะปกครองคณะสงฆ ร. ศ. ๑๒๑ มาตรา ๑๗ อนุมาตรา ๕ 
วาบังคับการอันไมชอบดวยพระวินัยบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ผูสอบวินัยชั้นเถรภูมิ   ไดชื่อวาทรงพระปาฏิโมกข    เปน 
เกียรติคุณพิเศษ เพราะเหตุนี้ จงเขียนคําบาลีที่สําหรับสวดมาดู 
 ูเพียงแคมาตราเดียว คือสิกขาบทท่ี ๓ แหงสัปปาณวรรค พรอมทั้ง 
คําแปลและอธิบายดวย ? 
        ต. สิกขาบทท่ี ๓ แหงสัปปาณวรรค คําบาลีวา 
        โย ปน ภิกฺขุ ชาน ยถาธมฺม นีหฏาธิกรณ ปนุกมฺมาย 
อุกฺโกเฏยฺย ปาจิตฺติย คําแปลวา  อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ฟนอธิกรณ 
ที่สําเร็จแลวตามธรรมเพื่อทําอีก เปนปาจิตตีย อธิบายวา เมื่อ 
อธิกรณอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน สงฆก็ดี บุคคลก็ด ีไดจัดทําสําเร็จ 
โดยชอบแลว คือทําไดโดยควรแกเหตุผลและหลักฐาน ตามพระ  
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ธรรมวินัย แลสัตถุสาสน หรือไดทําถูกตองตามแบบอยางแลว ภิกษุใด  
รูอยูแตถือวาตนเปนอิสระ หรือมีทิฏฐิมานะแรงกลา ฟนเอาข้ึนมา  
เพ่ือทําใหม ตองปาจิตตีย เวนไวแตเขาใจวา กรรมท่ีทําน้ันไมเปนธรรม 
ไมเปนอาบัติ. 
                                                                                ๒๔๘๒ 
        ถ. จงเขียนปาฏิโมกขขอ ๕ แหงสัปปาณวรรคมาใหดู? 
        ต. โย ปน ภิกฺขุ ชาน   อูนวีสติวสฺส ปุคฺคล อุปสมฺปาเทยฺย  
โส จ ปุคฺคโล อนุปสมฺปนฺโน เต จ ภิกฺขู คารยฺหา อิท ตสฺมึ  
ปาจิตฺติย. 
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  สิกขาบทท่ี ๒ แหงรตนวรรควา   รตน   วา   รตนสมมต   วา  
ดังน้ีนั้น รัตนะทานจัดไวเปนกี่อยางอะไรบาง  รัตนะสมบัติเปนอยางไร 
ยกตัวอยางมาดวย ? 
        ต.  รัตนะทานจัดไวเปน  ๑๐  อยาง  คือ  เงิน  ทอง  มุดา  มณี   
ไพฑูรย  ประพาฬ  ทับทิม  บุษราคัม  สังข  สิลาฯ  (วินัยมุขเลม  ๒   
หนา  ๗๓).  รัตนะสมบัติคือ  ไมใชของท่ีเปนรัตนะแท  เปนของเทียม   
เชน  รูปพรรณที่ชุบทองและเงินและเครื่องประดับเชนฝงพลอยหุง   
เปนตน.  (วินัยมุขเลม  ๑  หนา  ๑๘๗). 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  ไดยนิเขาติวา  เปนนักธรรมชัน้เอก          สวดปาฏิโมกขก็ไมได 
เพราะฉะนั้น  จึงขอใหเขียนคําสวดปาฏิโมกขสิกขาบทท่ี  ๙  แหงรตน-  
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วรรคมาใหถูก?  
        ต.  วสสฺิกสาฏิก  ปน  ภิกฺขุนา  การยมาเนน  ปมาณิกา  กาเรตเพฺพา    
ตตฺริท  ปมาณ  ทัฆโส  ฉ  วิทิตฺถิโย  สคุตวิทยตฺถิยา  ติริย  อฑฺฒเตยฺยา   
ต  อติกฺกามยโต  เฉทนก  ปาจิตฺติย. 
                                                                        ๒๔๗๐-๒๔๗๕ 
        ถ.  จงเขียนคําสวดพระปาฏิโมกขในเสขิยวัตร  หมวดท่ี  ๒  ขอ 
ที่  ๑๗  มา? 
        ต.  สวดดังน้ี  น  สกวเฬน  มุเขน พฺยาหริสฺสามีติ  สิกฺขา  กรณียา. 
                                                                                ๒๕๗๓ 
        ถ.  ภิกษุผูจะเปนอุปชฌายะใหอุปสมบท  เปนอาจารยใหนิสัย 
ตองประกอบดวยองคสมบัติอยางไรบาง ?   ถาบกพรองบางบางอยาง 
เปนอันใชไมไดหรือ  
        ต.  ตองประกอบดวยองคสมบัติ  ๕  ประการ คือ :-   
        ๑.     เปนผูมีศรัทธา  มีหิริ  มีโอตตัปปะ  มีวิรยิะ  มีสติ. 
        ๒.     เปนผูถึงพรอมดวยศีล      อาจาระ     ความเห็นชอบ    เคย 
ไดยินไดฟงมาก  มีปญญา. 
        ๓.  รูจักอาบัติ  มิใชอาบัติ  อาบัติเบา  อาบัติหนัก  จําปาฏิโมกข 
ไดแมนยํา 
        ๔.  อาจจะพยาบาลเอง  หรือส่ังผูอ่ืนใหพยาบาลสัทธิวิหาริกอันเต- 
วาสิกผูอาพาธ  อาจจะระงับเองหรือหาผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสันของ 
สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก  อาจจะบรรเทาเองหรือหาผูอ่ืนใหชวยบรรเทา  
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ความเบื่อหนายอันเกิดข้ึนแกสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม  รูจัก   
อาบัติ  รูจักวิธีออกจากอาบัติ 
        ๕.  อาจจะฝกปรือสัทธิวิหารริกอันเตวาสิกในอาทิพรหมจริยกาสิกขา   
อาจแนะนําลัทธิวิหาริกอันเตวาสิกในอาทิพรหมจริยกาสิขา  อาจแนะ 
ในธรรมวินัยอันยิ่งข้ึน    อาจจะเปลื้องทิฏฐิผิดอันเกิดข้ึนแกสัทธ- 
 ิวิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม    ทั้งท่ีพรรษา     ๑๐    หรือยิ่งกวา 
องคเหลาน้ี  แมบกพรองบางอยางก็ยังใชได  ที่ขาดไมได คือกําหนด 
พรรษา. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  อุปชฌายะควรเอ้ือเฟอในสัทธิวิหาริกของตนอยางไรบาง?    
          ต.  ควรเอ้ือเฟอ ดังนี้ :-- 
        ก. เอาธุรการศึกษาของสัทธิวิหาริก 
        ข. สงเคราะหดวยบาตรจีวรและบริขารอยางอ่ืน  ถาของตน 
ไมมี  ขวนขวายหา. 
        ค. ขวนขวายปองกันหรือระงับความเส่ือมเสีย  อันจักมีหรือไดมี 
แลวแกสัทธิวิหาริก. 
        ฆ.  เม่ือสัทธิวิหาริกอาพาธ  ทําการพยาบาล 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  สัทธิวิหาริก หรอื  อันเตวาสิกเปนเชนไรควรถูกประณาม?  วิธี 
ประณามทําอยางไร? 
        ต.  สัทธิวิหาริก หรอื อันเตวาสิก ประกอบดวยองคอันเปนโทษ  คือ  
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หาความรักใครในอุปชฌายะหรืออาจารยมิได  ๑        หาความเลื่อมใส   
มิได ๑      หาความละอายมิได ๑       หาความหวังดีตอมิได ๑    หาความ  
หวังดีตอมิได ๑  ควรถูกประณาม.  ประณามนั้นพึงทําอยางนี้  พึง 
พูดใหรูวาตนไลเธอเสีย  ทานวางตัวอยางไวในบาลีวา เราประณาม 
เธอ  อยาเขามา  ณ  ที่นี ้ จงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย  หรือเธอ 
ไมตองอุปฏฐากขาดอก  หรือแสดงอาการกายใหรูอยางนั้นก็ได. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  อุโบสถก็ดี  ปวารณาก็ดี  เปนญัตติกรรมดวยกัน  แตเหตุ 
ไฉนสงฆมีพวก  ๔  ทําสงัฆอุโบสถควร ทําสังฆปวารณาไมควร  ขอ 
ฟงอธิบาย? 
        ต.  แมจะเปนญัตติกรรมดวยกันก็จริง  แตเหตุที่สงฆพวก  ๔   ทํา 
สังฆอุโบสถควร  ทําสังฆอุโบสถไมควรน้ัน   เปนเพราะเมื่อสงฆพวก 
๔  ประชุมกนัทําอุโบสถต้ังแตญัตติไปจนสวดสิกขาบทจบ  ก็คงประชุม 
กันเปนจตุวรรคอยูนั้นเอง   ไมตองแยกออกเปนบุคคลเสียรูปหน่ึงเหมือน 
ปวารณา ๆ  นั้น   เมื่อต้ังญัตติแลวตองแยกเปลี่ยนกันเปนบุคคลเสีย 
ทีละรูป  เมื่อเปนปวารณา จึงยังเหลืออยู 3 รูป เมื่อเปนเชนนั้น 
จะเปนสังฆปวารณาอยางไรได  เพราะสงฆไมครบจตุวรรค  คงเปลี่ยน 
เปนคณะไป  เพราะฉะนั้น  จึงควรแกอุโบสถ  ไมควรแกปวารณา.   
                                                                                   ๒๔๗๗ 
        ถ.  การนําฉันทะปาริสุทธิใหสําเร็จประโยชนแกใคร?  
        ต. การนําฉันทะใหสําเร็จประโยชนแกสงฆ  นําปาริสุทธิใหสําเร็จ  
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ประโยชนแกภิกษุผูไมสามารถจะเขาในท่ีประชุมอยูในสีมาเดียวกัน  
                                                                                 ๙/  ๙  / ๒๕๗๐ 
        ถ.   อภิสมาจาร     จัดเปนสิกขาบทหรือไม      ที่มาของอภิสมาจาร 
สวนมากมาจากไหน  รูปบัญญัติของอภิสจารมีลักษณะเชนไร ? 
         ต.   จัดเปนสิกขาบท  สวนมากมาในขันธกะเปนพ้ืน   สขิาบท 
สวนน้ี  มีรูปบัญญัติเปน  ๒ คือ เปนขอหามอยางหน่ึง  เปนขออนุญาติ 
อยางหน่ึง. 
                                                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ.  ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ  ที่กลัปานา ตางกันอยางไร? 
        ต.  ที่วัดนั้น  คือท่ีซึ่งต้ังวัดจนตลอดเขตวัดนั้น  ที่ธรณีสงฆนั้น 
คือท่ีแหงใด ๆ ซึ่งเปนสมบัติวัด       ทีก่ัลปนานั้น คือ  ที่แหงใด ๆ ที่เจา 
ของมิไดถวายกรรมสิทธิ ์ อุทิศแตประโยชนอันเกิดจากการน้ันถวายแก 
วัด  ตางกันอยางนี้. 
                                                                                ๒๔๗๖๙/๙/๒๕๗๐ 
        ถ.  ภิกษุ  ก. อาพาธหนัก  รูสึกชดัวาจะตองมรณะ จึงใหนิมนต 
ฐานะเปรียญมารวม  ๑๐  รูป ใหจดเปนลายลักษณอักษรวา  ถาผม 
มรณะแลว ทรัพยสมบัติของผมท้ังหมด  ยกใหเปนสิทธิ์ของโยม  พระ  
ก.  เซ็นชื่อ  พระทั้ง  ๑๐ รูปก็เซ็นชื่อในหนังสือน้ันทั้งหมด  ครั้นพระ ก.  
ถึงมรณะแลวทรัพยสมบัติของพระ  ก. จะเปนของใคร  เพราะเหตุไร? 
        ต.  สมณบริขารเปนของสงฆ  สิ่งที่ไมควรแกสมณะ  เมื่ออยู 
กับคนใด ก็เปนของคนน้ัน  วินิจฉัยนี้  ตามทางวินัย  ไมใชตามทาง  
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กฎหมาย  เพราะกลาวปรารภอนาคตกาล  ไมเปนอันปรงบริขาร  
                                                                                      ๙/  ๙  / ๒๕๗๐ 
        ถ.  ภิกษุเวลาอาพาธปลงบริขารแกภิกษุพรหมจารีวาเมื่อผมตาย 
แลว  บริขารของผมจงเปนของคุณท้ังหมด  ดังน้ี  ครั้นเธอทํากาลกิริยา 
แลว  จะวินิจฉัยวาบริขารนั้นเปนของใคร  เหตุไรจึงวินิจฉัยอยางนั้น ? 
        ต.  เปนของสงฆ  เหตุวาการใหสิทธิ์แกผูรับมฤดกทางพระวินัย 
เมื่อตนยังเปนอยูจึงจะใหได  ถึงมรณะแลวใหไมได  สงฆเปนเจาของ 
ขืนถือเอาเปนตันของตัว  ก็ชื่อวาโกงเอาของสงฆ  (นากลัว).  
                                                                                ๙/  ๙  / ๒๕๖๙ 
        ถ.  พระภิกษุมีรูปยะอยูที่ไวยาวัจกร  เวลาจะทํากาลกริยาไมได 
สั่งเสียปลงบริขารใหได  ทํากาลกริยาแลว  รูปยะน้ันจะเปนสงฆ 
หรือไม  เพราะเหตุใด ? 
        ต.  ไมเปนของสงฆ  เพราะไมใชสมณบริขาร  ทีโ่ปรดใหเปน 
ของสงฆ  ประสงคสมณบริขาร. 
                                                                                ๙/  ๙  / ๒๕๖๙ 
        ถ.  จงแสดงวิธีสมมุติตนรับอาบัติของภิกษุข่ือปุณณะในทามกลาง 
สงฆ  วาอยางไร  จงเชียนมา  ? 
        ต.  วาอยางนี้  สุณาตุ  เม ภนฺเต  สงฺโฆ, อย  ปณฺุโณ     
นาม  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  สรติ  วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  เทเสติ, ยทิ  สงฺฺฆสฺสฺ    
ปตฺตกลฺล,  อห   ปุณฺณสฺส   นาม  ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ  ปฏิคฺคณฺเหยฺย. 
                                                                                        ๒๔๗๗          
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                                        สังฆกรรม 
        ถ.  สังฆกรรมเกิดข้ึนอยางไร  ?  
        ต.  มีความพิสดารอยูในอุปสัมปทากัณฑตน  ในวินัยมุขเลม  ๑    
โดยใจความในที่นั้นวา  เกิดข้ึนดวยพระศาสดาทรงมอบกรณียกิจมี 
อุปสมบทกรรมเปนตน  ประทานแกสงฆ  สุดแลวแตสงฆ  จึงเกิดเปน 
สังฆกรรมข้ึน. 
                                                                        ๘/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  สังฆกรรมมีกี่ประเภท ?  จงอธิบายโดยสังเขป. 
        ต.  สังฆกรรมมี  ๔  คือ  อปโลกนกรรม  ๑  ญัติกรรม  ๑  ญัตติ- 
ทุติกรรม  ๑  ญัตติจตุถกรรม  ๑  กรรมที่  ๑  ทําดวยการบอก  คือ   
ประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ  เชนแจกอาหารในโรงฉัน   
กรรมท่ี  ๒  ทําดวยต้ังญาติไมตองอนุสาวนา  ดังสวดปาฏิโมกข   
กรรมท่ี  ๓  ทําดวยต้ังญัตติและสวดอนุสาวนาหนเดียว  ชนิดใหผากฐิน   
กรรมท่ี  ๔  ทําดวยต้ังญาติและสวดอนุสาวนา  ๓  หน  อยางใหอุปสมบท. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ.  สังฆกรรม  กับวินัยกรรม  มนีิยมบุคคลและสถานท่ีตางกัน 
หรือเหมือนกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกันดังน้ี  สังฆกรรม  ตองประชุมสงฆครบองคตาม 
กําหนดแหงกรรมน้ัน ๆ  ตองทําในสีมา  เวนไวแตอปโลกนกรรม  ทํา 
นอกสีมาก็ได  สวนวินัยกรรมไมตองประชุมสงฆ  และทํานอกสีมาก็ได 
                                                                        ๓๐/๘/๒๔๗๑  
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        ถ.  สังฆกรรมทั้ง  ๔  อยาง  เมือ่ประชุมสงฆพรอมดวยองค  
กําหนดแหงภิกษุจตุวรรค  ปญจวรรค  วีสติวรรค  นับวา  
เปนอันใชไดแลวมิใชหรอื  ?  หรือยังมีทางเสียหายอยางไรอีก  จง 
แสดงมา. 
        ต.  นับวาเปนอันใชไดแตอปโลกนกรรมเทาน้ัน  สังฆกรรมอีก   
๓  อยาง  คือ  ญัตติกรรม  ๑  ญัตติทุติยกรรม  ๑  ญัตติจตุตถกรรม  ๑   
ยังมีทางเสียหายอีกมาก  คือวัตถุวิบัติบาง  สีมาวิบัติบาง  ปริวิบัติบาง 
กรรมวาจาวิบัติบาง. 
        ถ.  อปโกนกรรม  มอียางไรบาง  ? 
        ต.  อปโลกนกรรม  มี  ๕  อยาง  คือ  :- 
        ๑.  นิสสารณา  นาสนะสามเณรผูกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา. 
        ๒. โอสารณา  รับสามเณรเห็นปานนั้นผูประพฤติเรียบรอยแลว 
ใหเขาหมูไดอีก. 
        ๓.  ภัณฑุกัมม  บอกขออนุญาตปลงผมคนที่จะบวชอันภิกษุจะ 
ทําเอง. 
        ๔.  พรหมทัณฑ  ประกาศลงพรหมทัณฑ  คือไมวากลาวภิกษุ 
หัวด้ือวายาก. 
        ๕.  กรรมลักษณะ  ภิกษุแสดงความโลนแกภิกษุณี  ภิกษุณี- 
 ีสงฆประกาศหามกันไมใหไหวภิกษุนั้น  ตามอรรถกถาวา  อปโลกน 
แจกอาหาร  ใหจีวรและของอ่ืน. 
                                                                                        ราชกวี  
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        ถ.  จงยกโอสารณาแหงกรรมท้ัง  ๔  อยางนั้นมาอยางละอัน ?  
        ต.  อปโลกนกรรม  เชนรับสามเณรผูถูกลงโทษนิสารณา  เหตุ  
กลาวตูพระผูมีประภาคเจา  เพราะกลับประพฤติดี  ญัตติกรรม  เรียก 
อุปสัมปทาเปกขะผูไลเลียงอันตรายยิกธรรมแลวเขาน่ังในหมูสงฆ  ญัตติ- 
ทุติยกรรม  สวดหงายบาตรของผูที่ถูกสงฆสวดควํ่าบาตร  เพราะกลับ 
ประพฤติดี. 
                                                                        ๙/๙/๒๔๗๐ 
        ถ.  ในบัดนี้ใชอปโลกนกรรมเปนพ้ืนอยูอยางไร ? 
        ต.  ในบัดนี้ใชอปโลกนกรรม  คือใหผาบริวารแกภิกษุผูไดรับ 
ผากฐิน.  แจกจีวรแกอาคันตุกะในหนาจีวรกาล  แจกอาหารไมเสมอ 
ภาค  เปนพ้ืนอยู. 
                                                                             ราชกวี 
        ถ.  สังฆกรรมที่ทําเพียงประชุมสงฆครบองคกําหนด  ไมตองทํา 
ในสีมา  ไมตองนําฉันทะ  ไมตองเขาหัตถบาส  จัดเปนสังฆกรรมได 
หรือไม  ถาได  เปนสังฆกรรมประเภทไหน ? 
        ต.  จัดเปนสังฆกรรมเชนไรตองทําในสีมาอยางเดียว  นอก 
นั้นไมได. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
 
 
        ถ.  สังฆกรรมเชนไรตองทําในสีมาอยางเดียว  เชนไรแมทาํนอก 
สีมาก็ได  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ญัตติกรรม      ญัตติทุติยกรรม     ญัตติจตุตถกรรม      ตองทํา  
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ในสีมาอยางเดียว  เพราะเปนเรื่องใหญถึงตองสวด  อปโลกนกรรม     
แมจะทํานอกสีมาก็ได  เพราะเปนเรื่องเล็กนอยไมถึงตองสวด.  
                                                                        ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  เวนอปโลกนกรรมเสีย  สังฆกรรมอะไรบาง ?  อนุปสัมบัน 
อยูในหัตถบาส  ก็ไมเสียกรรม  มีหรอืไมมี  ? 
        ต.  ม,ี  สงฆทํากรรมแกอนุปสัมบันผูเปนกรรมารหบุคคลใด   
บุคคลน้ันอยูในหัตบาสสงฆได  เชนสวดหงายบาตรแกผูรูสึกแลวมา 
ขอโทษดวยญัตติทุติธรรม  และทําอุปสัมปทาเปกขะไวในหัตถบาส 
ในอุปสมบทกรรม  และทาํภิกษุณีอุปสมบทแลวในฝายภิกษุณีสงฆ 
มาขออุปสมบทซ้ําในฝายภิกษุสงฆไวในหัตถบาส  ก็ไมเสียสังฆกรรม. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ภิกษุมีจํานวนเทาไร  จึงจัดเปนสงฆที่สามารถใหสําเร็จกิจใน 
สังฆกรมนั้น ๆ ? 
        ต.  สงฆมีหลายจํานวน  มีจํานวน  ๔  เรียกจตุวรรค  อาจทํา 
สังฆกรรมที่เหลือ  เวนปวารณา  ใหผากฐิน  อุปสมบทและอัพภาน,   
มีจํานวน  ๕  เรียกปญจวรรค  อาจทําปวารณา  ใหผากฐิน  และอุป- 
สมบทในปจจันตชนบทได,  ,มีจํานวน ๑๐  เรียกทสวรรค   ใหอุปสมบท 
ในมัชฌิมประเทศได,  อัพภานทําไดแตสงฆมีจํานวน  ๒๐  ทีเ่รียกวา 
วีสติวรรคพวกเดียว,  กรรมอันสงฆมีจํานวนนอยกวาทําได  สงฆมี 
จํานวนมากกวา  อาจทําไดโดยแท. 
                                                                                ๒๔๗๕  
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        ถ.  เรียกญัตติกรรมนั้น  เพราะทําอยางไร ?  มีลักษณะอยางไร   
บาง ? 
        ต.  เรียกญัตติกรรม  เพราะกรรมอันทําดวยต้ังญัตติคือประกาศ 
ใหรู  ไมตองสวดอนุสาวนา  ญัตติกรรม  ม ี ๙  คือ  :- 
        ๑.  โอสารณา  เรียกอุปสัมปทาเปกขะผูที่ไลเลียงอันตรายยิกธรรม 
แลวเขาไปในหมูสงฆ. 
        ๒.  นิสสารณา  ประกาศถอนธรรมกถึกผูไมแตกฉานในธรรม 
ในอรรถผูคัดคานคดีโดยหาหลักฐานมิได  ออกจากการระงับอธิกรณ. 
        ๓.  อุโบสถ. 
        ๔.  ปวาณา. 
        ๕.  สมมติตางเรื่อง  คือ  สมมติตนหรือผูอ่ืนเปนผูสอบถาม 
อันตรายิกธรรม. 
        ๖.  สมมติตนหรือผูอ่ืนเปนผูถามเปนวิสัชนาวินัย. 
        ๗.  ใหคืนจีวรและบาตรเปนตน  เปนนิสสคัคีย  อันภิกษุสละแลว 
แกเจาของเดิม. 
        ๘.  รับอาบัติอันภิกษุแสดงในสงฆ. 
        ๙.  ประกาศเลื่อนปวารณาออกไปและกรรมลักษณะ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  ญัตติทุติยกรรมมีเทาไร ?  เหตุไรจึงเรียกอยางนั้น ? 
        ต.  ญัตติทุติยกรรมมี  ๗  คือ  :- 
        ๑.  นิสสารณา  เชนประกาศประณามวัฆฒลิจฉวี  ผูประพฤติ  
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ใหรายแกพระศาสนา  เรียกวาควํ่าบาตร.   
        ๒.  โอสาณา  เชน  ประกาศระงับประณามวัฑฒลิจฉวีนั้นผูรูสึก 
โทษตนแลวกลับประพฤติเรียบรอย  เรียกวาหงายบาตร. 
        ๓.  สมมติตางเรื่อง  มีสมมติสีมาและภิกษุผูเปนเจาหนาท่ีทําการ 
สงฆเปนตน. 
        ๔.  ใหตางอยาง  คือใหผากฐินและจีวรของภิกษุสามเณรผูมรณะ 
แกคิลานุปฏฐาก. 
        ๕.  ประกาศถอนหรือเลิกอานิสงสกฐินเปนตน. 
        ๖.  แสดงท่ีสรางกุฏิใหแกภิกษุ. 
        ๗.  กรรมลักษณะ. 
ซึ่งเรียกญัตติทุติยกรรม  เพราะกรรมอันทําดวยต้ังญัตติแลวสวด 
อนุสาวนาหนเดียว  แปลวากรรมมีวาจาครบ  ๒  ทั้งญัตติ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  กรรมท่ีตองสวดดวยญัตติจตุตถกรรม  มกีี่อยาง  อะไรบาง ? 
        ต.  ม ี ๗  อยาง  คือ  :- 
        ๑.  นิสสารณา  ไดแกสงฆทํากรรม  มีตัชชนียกรรม  เปนตน  ลง 
โทษภิกษุผูประพฤติมิชอบ. 
        ๒.  โอสารณา  ไดแกสงฆทํากรรม  ยกโทษแกภิกษุผูถูกลง 
ตัชชนียกรรม  ซึ่งกลับประพฤติมิชอบ. 
        ๓.  สมมติ  ไดแกภิกษุผูใหโอวาทแกภิกษุณี. 
        ๔.  ใหบางอยาง  ไดแกใหปริวาสและมานัตตแกภิกษุผูตอง  
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อาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๕.  นิคคหะ  ไดแกปรับภิกษุผูประพฤติปริวาสหรือมานัตตอยู 
 ูตองอาบัติสังฆาทิเสสซํ้าเขาอีก. 
        ๖.  สมนุภาสนา  ไดแกสวดหามภิกษุไมใหถือรั้นการอันมิชอบ. 
        ๗.  กรรมลักษณะ  ไดแกอุปสมบทและอัพภานกรรม.         
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  เหตุไรกฐินกรรมและปวารณากรรม  จึงตองมีสงฆอยางนอย 
 ที่สุดเพียง  ๕  รูป ? 
        ต.  เพราะกฐินกรรมตองจัดเปนบุคคลรับผากฐินเสียรูป  ๑  เพราะ 
 ปวารณากรรม  ผูปวารณาเปนบุคคล  นอกน้ันอีก  ๔  รูป  เปนสงฆ 
จึงจําเปนตองมีอยางนอยท่ีสุดเพียง  ๕  รูป. 
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. ในสงัฆกรรมตาง ๆ  ถามีภิกษุตองปาราชิกเขาในสังฆกรรม 
นั้นดวยคนหน่ึง  สังฆกรรมนั้นจะใชไดหรือไม  เพราะเหตุไร ? 
        ต. ใชไดก็มี  ใชไมไดก็มี  สังฆกรรมใดกําหนดภิกษุอยางนอย 
มีประมาณเทาน้ัน ๆ  สังฆกรรมนั้นมภิีกษุบริสุทธิ์เต็มตามจํานวน  แม 
จะมีภิกษุตองปาราชิกเขาอยูในสังฆกรรมนั้นดวยเปนอดิเรก  กใ็ชได   
ถาเพราะภิกษุผูตองปาราชิกเพ่ิมอีกคนหน่ึงจึงเต็มตามจํานวน  ใชไมได 
 เพราะเหตุตามที่กลาวมาน้ี๑.  
                                                                                ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
 
๑.  ภิกษุตองปาราชิก   เปนวชัชนียบุคคล   ไมควรใหเขารวมในสังฆกรรม  แตในปญหานี ้
หมายถึงผูตองหาปาราชิกแลว   แตยังปฏิญาณตนวาเปนภกิษุอยู. อ.  
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        ถ.  สังฆกรรมอะไร  ภิกษุไมทาํตองอาบัติ  สังฆกรรมอะไร  ภิกษุ  
ฝนทําตองอาบัติ  สังฆกรรมอะไร  ภิกษุจะทําหรือไมทํา  ก็ไมตองอาบัติ ? 
        ต.  อุโบสถกรรม        ปวารณากรรม       ภิกษุไมทําตองอาบัติ.   
อุปสมบทกรรมแกกุลบุตรที่มีอายุหยอน  ๒๐  ป  อุกโกฏนกรรม  ภิกษุ 
ฝนทําตองอาบัติ.  กฐินัตถารกรรม  สมมติกรรม  เจาหนาท่ีทําการ 
สงฆ  ภิกษุจะทําหรือไมทํา  ก็ไมตองอาบัติ. 
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  สังฆกรรมยอมวิบัติดวยเหตุกี่ประการ  อะไรบาง ?  ยกตัว 
อยางดวย. 
        ต.  ดวยเหตุ  ๔  ประการ  คือ  วัตถุวิบัติ  พึงเห็นเชนใหอุปสมบท 
แกคนมีอายุไมครบ  ๒๐  ปบริบรูณ  หรืออภัพพบุคคล  สมมติสีมา 
คาบเกี่ยวหรือทับสีมาอ่ืน  หรือทําผิดระเบียบ  เชนกรรมอันจะพึงทํา 
ในที่พรอมหนา  ทําในท่ีลับหลัง  เปนตน.  สีมาวิบัติ  พึงเห็นเชนสีมา 
เล็กเกินไป  ใหญเกินไป  หรือพัทธสีมาท่ีสงฆสมมติผิดระเบียบพระ 
พุทธานุญาติ.      หรือพัทธสีมาท่ีผิดลักษณะแหงพระพุทธานุญาต. 
ปริสวิบัติ  พึงเห็นเชนประชุมสงฆไมครบองคกําหนด  หรือสงฆมี 
จํานวนครบแลว  แตยังมีภิกษุอ่ืนอยูในสีมา  ควรใหฉันทะ  หาได 
นําฉันทะของเธอมาไม  หรือผูพรอมหนากันอยูคัดคานกรรมนั้น ๆ.   
กรรมวาจาวิบัติ  ทานแสดงดังนี้  คือไมระบุวัตถุ  ไมระบุสงฆ  ไมระบุ 
บุคคล  ไมต้ังญัตติหรือต้ังตอภายหลัง  ทั้งอนุสาวนาเสีย  คือ  ไมครบ 
หรือทําใหตกหลน  เชนขาดความบางพากยบางบท  หรือวาผิดพลาด  
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บทหรืออักขระ  หรือสวดในการอันไมควร.   
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  สงฆมีจํานวน  ๒๐  รูป  อันเรียกวาวีสติวรรค  ยอมสามารถ 
ทําสังฆกรรมทั้ง  ๔  ประเภทไดทุกอยาง  เหตุไฉนทานจึงกําหนดสงฆ 
ตํ่ากวา  ๒๐  รูป  ลงมาสําหรับทํากรรมน้ัน ๆ  ไวอีก  ดูไมจําเปนมิใช 
หรือ ?  จงอธิบาย. 
        ต.  จริงอยู  สงฆมีจํานวน  ๒๐  รปู  อาจทําสังฆกรรมไดทกุอยาง   
แตสังฆกรรมบางอยาง  เปนกรรมสําคัญ  ตองการสงฆมารูปเปน 
ผูทํา  เพ่ือชวยกันพิจารณาอันเปนทางไมผิด  แตสังฆกรรมบางอยาง 
ไมสูสําคัญนัก  สงฆมีจํานวนนอยรูปก็พอทําใหเสร็จ  อนึ่ง  ในบาง 
สถานหาภิกษุไดงาย  บางสถานหาภิกษุไดยาก  หากทานจะกําหนด 
วาตองการสงฆมีจํานวน  ๒๐  รูปจึงจะทําสังฆกรรมได  เชนนีจั้กเปน 
การไมสะดวกในที่ ๆ  หาภิกษุยาก  และถาเปนสังฆกรรมท่ีไมสาํคัญ 
นัก  จะกําหนดภิกษุมากถึงปานนั้นเปนผูทํา  ก็เกินความจําเปน  เปรียบ 
เหมือนกิจการเพียงเล็กนอย  ซึ่งคน  ๔-๕  คน  กพ็อจะทําสําเร็จ  ไมจํา 
เปนตองเกณฑคนต้ัง  ๒๐  มาทํา  เหตุนั้น  สังฆกรรมบางอยางท่ีไมสูสําคัญ 
นัก  ทานจึงกําหนดสงฆเปนอยางนอยเพียงเทาน้ัน ๆ  รูป  พอสมควร 
แกกรรมน้ัน ๆ  แตถาสามารถจะหาภิกษุไดมากกวาจํานวนนั้น ๆ  โดย 
สะดวก  ก็ยิ่งเปนการดี  เพราะเหตุผลดังแสดงมาน้ี  ทานจึงกําหนด 
สงฆมีจํานวนตํ่ากวา  ๒๐  ลงมาสําหรับทํากรรมน้ัน ๆ  ไวอีก. 
                                                                         ๑๕/๙/๒๔๖๗  
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        ถ.  ภิกษุผูสวดกรรมวาจา  ควรรูจักประเภทฐานกรณ  ของ   
อักขระอยางไร  ถาวาคลาดเคลื่อน  ทําใหเสียอยางไร ? 
        ต.  ภิกษุผูจะสวดกรรมวาจา  ควรรูจักประเภทแหงพยัญชนะ   
๑๐  คือ  สิถลิ. ธนิต. ทีฆะ. รัสสะ.  ครุ.  ลหุ.  นิคคหิต.  วิมุต.  
 สัมพันธ.  ววัตถิตะ.  ถาวาสิถิลเปน  ธนิต  หรือวาธนิตเปนสิถิล  ก็ด ี  
วานิคคหิต  เปนวิมุต  วาวิมุต  เปนนิคคหิต  ก็ดี  ๔  นี้ทํากรรมให 
เสีย  เพราะกรรมวาจา.  นอกจากนี้กรรมไมเสีย. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  จงเขียนพยัญชนะท่ีออกเสียงเปน  สิถลิ  ปละ  ธนิต  มาดู. 
        ต.  พยญัชนะที่ออกเสียงเพลา  เรียกสิถลินั้น  ไดแกพยัญชนะท่ี  ๑   
และที่  ๓  คือ  ก  ค.  จ  ช.  ฏ  ฑ.  ต.  ท.  ป  พ.  พยัญชนะท่ีออก 
เสียงแข็งเปนธนิต  ไดแกพยัญชนะที ่ ๒  และที่  ๔  คือ  ข  ฆ.  ฉ  ฌ.   
ฐ  ฒ.  ถ  ธ  ผ  ภ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  จงอธิบายอักขระที่เปนนิคคหิต. 
        ต.  อักขระท่ีวากดเสียง  เรียกนิคคหิต  เชน  พุทธ.  สรณ.  
 ธมม.  สงฆ.  แตในอรรถกถาปริวาร  อธิบายวา  อักขระท่ีวาหุบปาก 
กดกรณไวไมปลอย  ทําใหเสียงข้ึนจมูก  ชื่อนิคคหิต  นัยนี้ดูเหมือน 
เพงเสียงนิคคหิต  เปน  ม.  สะกด 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  จงแสดงลักษณะอักขระท่ีเปนวิมุตมาดู.  
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        ต.  อักขระท่ีวาปลอยเสียง  เรียกวิมุต  เชน  สณุาตุ,  เอสา    
ญตติ  คําวา  ณา  ก็ดี  สา  ก็ดี  เปนวิมุต.  
                                                                        ราชกวี 
                                        สีมา 
        ถ.  สีมาโดยยอมีเทาไร  คืออะไรบาง  ? 
        ต.  สีมาโดยยอมี  ๒  คือ  พัทธสมีา  ๑  อพัทธสีมา  ๑. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ.  สีมามีกี่ประเภท  อะไรบาง ?  วิสุงคามสีมา  เขาในประเภท 
ไหน ? 
        ต.  สีมา  ม ี ๒  ประเภท  คือ  พัทธสีมา  อพัทธสีมา.  วิสุงคามสีมา   
เมื่อสงฆยังไมผูก  เปนอพัทธสีมา  ครั้นสงฆผูกแลว  เปนพัทธสีมา. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  จําเปนอยางไร  สงฆจึงตองเกี่ยวของกับสีมา ? 
        ต.  สังฆกรรมทั้งหมด  สมเด็จพระสุคตทรงอนุญาตใหสงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา  ความพรอมเพรียงนั้น  เนื่องดวยการอยูรวมใน 
เขตเดียวกันอันเรียกวาสีมา  ถาไมมีเขต  ก็ไมอาจประชุมกันได 
ทั่วท้ังหมด  จําเปนอยางนี้. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ.  สีมายอมเปนหลักสําคัญแหงสังฆกรรมอยางไร ? 
        ต.  สีมายอมเปนหลักสําคัญแหงสังฆกรรม  คือเปนเขต 
ประชุมของสงฆผูทํากรรม  พระศาสดาทรงพระอนุญาตใหสงฆพรอม  
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เพรียงกันทําภายในสีมา เพ่ือจะรักษาสามัคคีในสงฆ อันความ    
สามัคคียอมเปนกําลังใจใหญของหมู ขาดความสามัคคีแลว หมูยอม 
ไมต้ังถาวร     ถาไมมีสีมา      ก็ไมมีเขตประชุม        สีมาจึงเปนหลัก 
สําคัญดังน้ี. 
                                                                                ราชกวี                 
        ถ.   ภิกษุสงฆไดรับอนุญาตกําหนดเขตมีสีมาเอาเองตามความ, 
พอใจหรือไม หรือจํากัดที่สุดไววาอยางไร เหตุไฉนจึงเปนอยางนั้น?  
จงแสดง. 
        ต.  ทรงพระอนุญาตใหภิกษุสงฆกําหนดเขตสีมาเอาเองตาม 
ความพอใจได แตทานมีจํากัดที่สุดทั้งขางเล็กและขางใหญวา หาม 
ไมใหสมมติสีมาเล็กเกินไป จนไมพอจุภิกษุ ๒๑ รูปนั่งได และหาม 
ไมใหสมมติสีมาใหญเกินไปกวา ๓ โยชน สีมาเล็กเกินไป ใหญเกิน 
ไป อยางนี้เปนสีมาวิบัติใชไมได เพราเหตุวาเล็กเกินไป สังฆกรรม 
ที่ตองการสงฆมีจํานวน ๒๑ รูป คือ อัพภานสวดระงับอาบัติสังฆาทิเสส 
ของภิกษุ นับทั้งภิกษุนั้นดวยเปน ๒๑ รูป ไมพอจะนั่งทําอัพภานได. 
  ถาใหญเกินไปกวา ๓ โยชน เขาใจวาเพราะเปนการเหลือระวัง. 
                                                                        ๑๕/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ที่เชนไรไมชื่อวาสีมา เพราะเหตุใด? 
        ต. ไมมี เพราะที่ๆ มีบานก็เปนคามสีมา ปาไมมีบานก็เปน 
สัพตัพภันตรสีมา ในน้ําก็เปนอุกกุกเขปสีมา นี้เปนพวกอพัทธสีมา 
เมื่อสงฆกําหนดท่ีใดผูก ที่นั้นก็เปนพัทธสีมา ถึงสีมันตริกทานก็จัด  
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เขาในคามสีมา.  
                                                                ๘/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.   พ้ืนที่อันสงฆกําหนดเปนสีมาน้ัน เปนที่จับจองถือกรรมสิทธิ์ 
มิใชหรือ ? จงเฉลยมา. 
        ต.   พ้ืนที่อันสงฆกําหนดเปนสีมาน้ัน ไมใชทีจั่บจองเปนกรรม 
สิทธิ์          สมีาท่ีสงฆกําหนดน้ันเปนเขตทํากิจพระศาสนาเทาน้ัน 
พึงเห็นคําสมมติสีมาใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร ซึ่งเรียกวาติจีวรา- 
วิปปวาส ในคําน้ันมียกเวนบานและอุปจารบาน นี้สอวากําหนด 
เขตครอบบาน แตแดนติจีวราวิปปวาสนั้นกําหนดเอาเขตนอกจากน้ัน 
ในภายหลังตอมา เขตพัทธสีมาคอยจํากัดเขาทุกทีจนเปนที่จับจอง 
และตองไดรับอนุญาตจากอาณาจักรดวย. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ในกรรมวาจา สวดสมมติติจีวราวิปปวาสมีคําวา ฐเปตฺวา 
 คามฺจ คามุปจารฺจ คําน้ีใหลงสันนิษฐานวาอยางไร ? 
        ต. นําใหลงสันนิษฐานวา เนื่องดวยพระพุทธานุญาต สงฆ 
 สมมติสมานสังวาสสีมาครอบบาน และอุปจารบานได เมื่อสงฆ 
สมมติสมานสังวาสสีมาเชนนั้น เปนติจีวราวิปปวาสสีมา จึงบอก 
ยกเวนบานและอุปจารแหงบาน ในบัดนี้ไมมีสงฆสมมติสีมาเชนนั้น  
จึงนาตัดคําน้ันออกเสีย. 
                                                                        ๒๔๘๒ 
        ถ. นิมิตมีกี่ชนิด คืออะไรบาง ?  
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        ต. นิมิตมี ๘ ชนิด คือ ภูเขา ๑ ศิลา ๑ ปาไม ๑ ตนไม ๑  
จอมปลวก ๑ หนทาง ๑ แมน้ํา ๑ น้ํา ๑.   
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. สีมาท่ีมีนิมิต ๘ ทิศ ทักนิมิตทิศละหน ควรหรือไมควร 
เปนอยางไร ? 
        ต. ทิศแรกทักเปนตนวาทิศบูรพ เมื่อเสร็จโดยลําดับแลว ตอง 
ทักซ้ําอีก นิมิตจึงจะไมขาด ทักเชนนี้จึงควร ถาทักนิมิตทิศละหน 
ทั้งหมด ชื่อวานิมิตขาด ไมควร. 
                                                                        ๙/๙/๒๔๗๐ 
        ถ. กองศิลา จะทําเปนนิมิตไดหรือไม เหตุไร? 
        ต. กองศิลา จะทําเปนนิมิตไมได เพราะเปนของไมถาวร 
ยอมอันตรธานไดงาย. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ในการกําหนดสีมา มีพระพุทธานุญาตใหหมายเขตดวย 
วัตถุบางอยาง เรียกวานิมิต แปลวา เครื่องหมาย วัตถุอันควร 
ใชเปนนิมิตน้ัน คืออะไรบาง ? วัตถุอ่ืนจากชนิดที่ระบุไว ใชเปน 
นิมิตเสร็จกิจสมมติแลว นับเปนใชไดหรืออยางไร ? 
        ต. วัตถอัุนควรใชเปนนิมิตน้ันระบุไวในบาลี ๘ ชนิด 
 คือ ภูเขา ๑ ศิลา ๑ ปาไม ๑ ตนไม ๑ จอมปลวก ๑ หนทาง ๑ แมน้ํา ๑  
น้ํา ๑ วัตถุอ่ืนจาก ๘ ชนดิเหลาน้ี ทานหามไมใหกําหนดเปนนิมิต  
แมใชเปนนิมิตเสร็จกิจสมมติแลว ก็ไมนับวาเปนนิมิต ตองจัดการ  
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ทําใหม ในทางอันควร.   
        ถ. นิมิตน้ัน กําหนดขางนอยและขางมากไวอยางไร ? เหตุไร 
จึงกําหนดอยางนั้น ? 
        ต. นิมิตกําหนดขางนอยเพียง ๓ ข้ึนไป นอยกวาน้ี ชักแนว 
บรรจบไมถงึกัน สวนขางมากน้ันตองมี ๘ ประจําทิศนั้นๆ   แต 
บัดนี้ใชกัน ๙ กําหนดเอาศูนยกลางอีกลูกหนึ่ง. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. จงเขียนแผนสีมารูปดังบัณเฑาะวมาใหดู พรอมท้ังนิมิต 
ดวย ? 
        ต. สีมารูปบัณเฑาะวพรอมท้ังนิมิต มีรูปดังนี้ :- 
                                                                            ๘/๙/๒๔๖๕  
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        ถ. นิมิต ๓ แหง       เมื่อชักบรรจบกันแลว      มีรูปเปน   
อยางไรบาง ? 
        ต. นิมิต ๓ แหง เมื่อชักแนวบรรจบกันแลว มีรูปเปนกงฉาก 
ตรงบาง มีรูปกงฉากเสี้ยวบาง. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. นิมิต ๔ เมื่อชกัแนวบรรจบกันแลว มีสัณฐานตางกัน 
อยางไรบาง ? 
        ต. นิมิต ๔ เมื่อชกัแนวบรรจบกันแลว มีสัณฐานเปน ๔  
เหลี่ยมจัตุรัสบาง ๔ เหลี่ยมรีบาง ๔ เหลี่ยมสอบบาง. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. วิสุงคามก็เปนสีมา ใหสําเร็จสังฆกิจควรแกสังฆกรรมแลว  
ทําไมจึงตองผูกเปนพัทธสีมาอีก ? 
        ต. วิสุงคามใหสําเร็จสังฆกรรมไดก็จริง แตไมสําเร็จจีวรา- 
วิปปวาส และอาจเปลี่ยนแปลงคืน ไมเปนวิสุงคามก็ได สวนพัทธสีมา 
หาเปนเชนนั้นไม เพราะฉะนั้น สงฆจึงตองผูกเปนพัทธสีมาซ้ําอีก. 
                                                                        ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
ถ. วิสุงคามสีมา  ตางจากพัทธสีมาอยางไร? เปนเขตที่ให 
สําเร็จกิจสังฆกรรมไดเทากันหรืออยางไร ? 
ต. วิสุงคามสีมา คือเขตท่ีสงฆไดรับพระทานพระบรม 
ราชานุญาตยกเปนแผนกหน่ึง สงฆยังมิไดผูก. พัทธสีมา คือ วิสุง- 
คามอันสงฆผูกแลว คือสมมติเปนสมานสังวาสสีมาแลว. สีมา  
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ทั้ง ๒ นี้เปนเขตทีใหสําเร็จกิจสังฆกรรมไดเทากัน      แตวิสุงคามสีมา 
ไมเปนเขตติจีวราวิปปวาส.   
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ. คําวา พัทธสีมากับสมานสังวาสสีมา เหมือนกันหรือตางกัน 
อยางไร? อธิบาย. 
        ต. พัทธสีมากับสมานสังวาสสีมาเหมือนกัน ตางกันสักแตวา 
ชื่อเทาน้ัน ที่อันทรงพระอนุญาตใหสงฆกําหนดเขตเอาเองตามใจพอใจเ 
รียกวาพัทธสีมา แปลวา แดนอันสงฆผูก. สีมาที่ทรงพระอนุญาตให 
สงฆสมมตินี้ เรียกวาสมานสังวาสสีมา แปลวา แดนมีสังวาสเสมอกัน. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. วิสุงคามสีมา กับสมานสังวาสสีมา มีสิทธิพิเศษกวากัน 
อยางไรหรือไม ? 
        ต. มีสิทธิพิเศษกวากันอยางนี้ วิสุงคามสีมา สงฆมีอํานาจ 
เพียงถือเอาเปนเขตชุมชุนเทาน้ัน ไมมีกรรมสิทธิท์ี่จะยึดถือเปนเจา 
ของ สวนสมานสังวาสสีมา สงฆมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ ทั้งไมละวัตถุ 
ไปเอง นอกจากสงฆพรอมใจกันถอนเสีย และสงฆมีสิทธิ์ที่จะสมมต 
 ิติจวราวิปปวาสซ้ําลงไดดวย. 
                                                                        ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ. ที่วัดซึ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปนที่วิสุง- 
คามสีมา ก็แปลวาสงฆมีสิทธิที่จะทําสังฆกรรมไดทุกอยางมิใช 
หรือ เชนขาราชการไดรบัพระราชทานท่ีบานใหเปนสิทธิ แตเหตุไฉน  
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จึงตองผูกใหเปนที่พัทธสีมาอีกเลา ขอน้ันอยางไร ? จงแสดง.  
        ต. ที่วิสงุคามสีมานั้น สงฆมีสิทธิที่จะทํากรรมไดทุกอยาง   
ก็จริง แตเมื่อเพงโดยเคาเง่ือนไขแลว อาจจะเปลี่ยนแปลงไมเปนท่ีวิสุง- 
คามสีมาไปได เชนรัฐบาลถอนคืนได เหตุฉะน้ัน จึงตองผูกใหเปน 
ที่พัทธสีมาอีก เพ่ือใหเปนหลักฐานมั่นคง. 
                                                                        ๑๕/๙/๒๔๖๗ 
        ถ. เพราะในบาลีไมมีวา สีมายอมละวัตถุในเมื่อหาสงฆเปน 
ผูครองมิได เมื่อจะผูกพัทธสีมาจึงประชุมสวดถอนเปนแหงๆ  
ไปจนทั่วพ้ืนท่ี ในบัดนี้ ถาจะสวดถอนในทามกลางอุโบสถจบหนึ่ง 
และตรงนิมิตเปนแหงๆ จะไดหรือไม? อธิบาย. 
        ต. ได, เพราะพื้นที่เหลือจากสวดถอนในระหวางไมกวางยาว 
จนถึงภิกษุนั่งได ๒๑ รูปเปนใชได อีกประการหน่ึงเลา พ้ืนที่แหงน้ัน 
เปนอารามมาแตเดิมหรือมิใช พอรูได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิธีสมมติสีมาทําอยางไรแตเบื้องตนจนเสร็จ? 
        ต. ที่อันจะสมมติสีมา ตองไดรับอนุญาตจากฝายราชอาณาจักรแลว  
วิธีทําดังน้ี : ประชุมภิกษุผูอยูในเขตท้ังน้ัน หรือนําฉันทะมาแลว 
ประชุมสวดถอนเปนแหงๆ ไปกวาจะเห็นวาพอดี พึงสวดถอนติจีวรา- 
วิปปวาสกอนแลว จึงสวดถอนสมานสังวาสสีมา การสวดถอนนี้ 
จะทําลวงหนาก็ได จะทําในวันนั้นก็ได วัตถุอันนิมิตตองจัด 
เตรียมไวกอน ออกไปทักนิมิตสัก ๔ รูปก็พอ นอกน้ันอยูในโรง  
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อุโบสถหรือจะออกไปหมดก็ได รูปหนึ่งเปนผูทักนิมิต ยืนภายในนิมิต   
พึงทักแตทิศบูรพเปนตนไป ทักนิมิตทิศใด ตองยืนหันหนาตรงไป 
ทิศนั้น เวียนขวา ทักมาซ้ําทิศบูรพอีกหนหนึ่งแลว กลับเขามาใน 
อุโบสถ สวดสมมติสมานสังวาสสีมากอนแลว สวดสมมติติจีวรา- 
วิปปวาสสีมา เปนเสร็จพิธีเพียงเทาน้ี. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. วิธีถอน วิธีทักนิมิต วิธีสวดสมมติ ในการผูกพัทธสีมา 
นั้น วิธีทําอยางไร ตามธรรมเนียมที่ใชอยูในบัดนี้ ? จงแสดงแต 
โดยยอพอไดความ. 
        ต. มีวิธทีําอยางนี้ วิธีถอนมีธรรมเนียมวา เมื่อจะสมมติ 
สีมาใหสวดถอนกอน ทําดุจวาพ้ืนที่นั้นเปนสีมาอยูกอนแลว โดย 
อธิบายวา ถาไมทําเชนนั้น และถาพ้ืนที่นั้นเปนสีมาอยูเดิม หรือคาบ 
เกี่ยวกับสีมาเดิมจักเสียการ เมื่อจะสวดถอน ตองประชุมภิกษุผูอยู 
ในเขตท้ังน้ัน หรือนําฉันทะของเธอมา ตามระเบียบสังฆกรรม 
ประชุมสวดถอนเปนแหงๆ ไปกวาจะเห็นวาพอดี พึงสวดถอน 
ติจีวราวิปปวาสเสียกอนแลว จึงสวดถอนสมานสังวาสสีมา การ 
สวดถอนนี้ทําไดลวงหนาก็ได ทําในวันนั้นก็ได ถาเห็นวาจะทําในวัน 
นั้นไมสําเร็จก็ตองทําลวงหนา วิธีทักนิมิตตองประชุมภิกษุตามธรรม- 
เนียมการทําสังฆกรรมแลว พึงออกไปสัก ๔ รูปพอสมครบจํานวนเปน 
สงฆ เหลือจากนั้นคอยอยูในโรงอุโบสถ ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูทักนิมิตพึงจับทัก 
ไปโดยลําดับ จะทักในทิศใด พึงยืนภายในนิมิตเขามาในระยะหางจากนิมิต  
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เขามาในระยะหางจากนิมิตพอควร พอใหแลเห็น หันหนาไปทาง  
นิมิต กลาวคําทักตามทิศ แสดงในทิศบูรพเปนอุทาหรณวา ปุรตถิ-  
มาย ทิสาย กึ นิมิตต แปลวา ในทิศบูรพอะไรเปนนิมิต ผูใดผูหน่ึง 
ตอบก็ได คําตอบบอกชื่อนิมิต ถาเปนศิลาวา ปาสาโณ ภนเต  
แปลวา ศิลา เจาขา ผูทักจึงกลาวระบุวา เอโส ปาสาโณ นิมิตต  
แปลวา ศิลานั่นเปนนิมิต ทักมาโดยลาํดับจนถึงนิมิตสุด เชน  
นิมิตในทิศอีสานวา อุตตราย อนุทิสาย กึ นิมิตต ซึ่งแปลวา  
ในทิศนอยแหงทิศอุดร อะไรเปนนิมิต และถาหยุดไวเพียงนี้ ทาน 
ปรับวานิมิตขาด ตองวนไปทักนิมิตในทิศบูรพซ้ําอีกวา ปุรตถิมาย 
ทิสาย กึ นิมติต เหมือนในหนหลังแลว จึงกลับเขาไปโรงอุโบสถ 
นี้เปนเสร็จการทักนิมิต   วิธีสวดสมมตินั้น  เมื่อประชุมกันในโรง 
อุโบสถ   ภิกษุรูปหน่ึงผูฉลาดเขาใจสวดกรรมวาจาและเปนผูสามารถ 
จะสวด พึงสวดกรรมวาจาสมมติเขตภายในนิมิตเปนสมานสังวาส- 
สีมา ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา ตามแบบในอุโบสถในคัมภีรมหาวรรค.  
เมื่อจบอนุสาวนาแลว พ้ืนที่ภายในนิมิตนั้นเปนสมานสังวาสสีมา. และ 
เปนธรรมเนียมที่สวดสมมติสมานสังวาสสีมาน้ันสวดสมมติใหเปนติจีวรา- 
วิปปวาสดวย. นี้เปนเสรจ็วิธีสวดสมมติ. 
                                                                ๒๔๖๘-๒๔๗๒-๒๔๗๘ 
        ถ. วัดที่มีพัทธสีมาเดิมแคบ ไมสะดวกแกการประชุมสงฆ 
ใครจะขยายใหกวางใหญกวาเดิม จงอธิบายถึงวิธีขอพระราชทาน  
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วิสุงคามสีมาสําหรับวัดเชนนี้ต้ังแตตน จนกระทั่งไดรับพระบรมราชา-   
นุญาต  ? 
        ต. วิธีขอพระราชทานวิสุงคามสีมา            สําหรับเขตสีมาเดิม 
แคบน้ัน         ในชั้นตนเจาอาวาสพรอมดวยทายกทายิกากันยื่นคํารอง 
แถลงเหตุผลที่จําตองขยายสีมาใหกวางไมเกิน ๔๐ เมตร ยาวไมเกิน 
 ๘๐ เมตร           ยื่นตอเจาคณะแขวง ๑ฯ พิจารณาแลว     บอกกรม- 
การอําเภอ ๆ ตอบไมขัดของแลว         เจาคณะแขวงนําเสนอเจาคณะ 
จังหวัด ๆ       พิจารณาแลว บอกคณะกรมการจังหวัด      ถาเจาคณะ 
มณฑลอยูในกรุงเทพฯ คณะกรมการจังหวัดบอกกระทรวงธรรม- 
การๆ นําเสนอเจาคณะมณฑล และเสนอประธานกรรมการมหา- 
เถรสมาคม ถาเจาคณะมณฑลอยูหัวเมือง เจาคณะจังหวัดเสนอ 
เจาคณะมณฑลๆ บอกคณะกรมการจังหวัด คณะกรมการจังหวัด 
พิจารณาแลว เห็นสมควรใหขยายได ก็จะมีหนังสือขอพระบรม- 
ราชานุญาต เสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ ๆ รักษาเรื่องราวนั้นๆ ไว  
แลว รวมรางเปนพระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา เสนอ 
คณะรัฐมนตรีๆ พิจารณาแลว เสนอรางตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อ 
สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นควรอนุญาตแลว คณะรัฐมนตรี ก็นาํ 
รางข้ึนถวายพระมหากษัตริย เพ่ือประกาศใหใชเปนกฎหมายตอไป  
เมื่อไดมีประกาศพระราชบัญญัติพระราชทาน วิสุงคามสีมาในราชกิจจา 
 
๑.  เวนไวแตคณะพเิศษ   ถาเปนคณะพิเศษ  ตองยื่นตอคณะทองถ่ินของตน   เจาคณะทองถ่ิน 
นํายื่นตอเจาคณะใหญ   ถาเจาคณะทองถ่ินไมมี   พึงนํายื่นตอเจาคณะใหญโดยตรง.  ส. ป.  
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นุเบกษาแลวนับวาวัดนั้นไดรับพระบรมราชานุญาตใหขยายวิสุงคาม- 
สีมาได ภายในเขตท่ีกฎหมายระบุไว.   
                                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ. สีมาวิบัติดวยเหตุเทาไร? คืออะไรบาง ? ขอไหนมีอธิบาย 
อยางไร ? 
        ต. สีมาวิบัติ ดวยเหตุ ๓ ประการ คือ โดยนมิิตขาด ๑  
โดยมีฉายาเปนนิมิต ๑ โดยหานิมิตมิได ๑. โดยนมิิตขาด ไดแก  
มีนิมิตเปนแนวเดียว ชักแนวบรรจบไมถึงกัน. โดยมีฉายาเปน 
นิมิต ไดแกเงาอยางใดอยางหน่ึงเปนนิมิต เชนเงาภูเขาเปนตน 
หรือใชนิมิตอันเดียวเปนเครื่องหมายท้ังสองดาน. โดยหานิมิตมิได 
ไดแกไมไดกําหนดนิมิต หรือไมไดทักนิมิตเลยทีเดียว ในเมื่อสมมต 
 ิ(พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจาวา กําหนดเอาวัตถุที่อยูภายใน 
ที่มุงหมายเดิมเขามาเปนนิมิต). 
                                                                        ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ. สีมันตริกจัดเปนสีมาอะไรไดบาง ? จําเปนอยางไร จึงตอง 
มีสีมันตริกดวยเลา ? 
        ต. สีมันตริกจัดเปนอันเดียวกับคามสีมา ที่ตองมีสีมันตริก 
ก็แตเฉพาะการสมมติสีมาสองชั้น คือมหาสีมากับขัณฑสีมา ซึ่งตอง 
มีสีมันตริกลอมรอบ ดุจเกาะทีน้ําลอมเปนเขต เพ่ือเปนแดนค่ัน 
ระหวางสีมาท้ังสองไมใหติดตอสังกระกัน. 
                                                                                ๒๔๘๒  
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        ถ. ถาสงฆไมไดกําหนดสีมาเอาเอง ซึ่งเรียกวาพัทธสีมาแลว    
เมื่อจะทําสังฆกรรมจักทาํอยางไรเลา? 
        ต. พระองคทรงอนุญาตใหกําหนดตามเขตบานเขตนิคมอันตน 
เขาอาศัยอยู เรียกคามสีมา นิคมสีมาบาง มีสังวาสเสมอกัน 
มีอุโบสถเดียวกัน. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. คําวาคามสีมากับนิคมสีมา ตางกันอยางไร  ?  อธิบาย. 
        ต. คําวาคามสีมา ไดแกตําบลซ่ึงฝายบานเมืองกําหนดวาทองที่ 
ของกํานันหนึ่ง. คําวานิคมสีมาน้ัน ไดแกทองที่ซึ่งรวมตําบลเขาหลาย 
แหงเปนเขตอําเภอหน่ึง. ตางกันอยางนี้. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. คามสีมากับวิสุงคามสีมา ตางกันอยางไร  ?    สีมา 
เชนนั้นใหสําเร็จกิจสงฆทุกอยางหรือไม? 
        ต. มีลักษณะตางกันอยางนี้ เขตบานตามท่ีฝายอาณาจักร 
กําหนดไวอันภิกษุสงฆเขาอาศัยอยู และถือเปนแดนแหงสามัคคีเรียกวา  
คามสีมา. ในเขตบานอันเดียวกัน พระราชกําหนดเอกเทศหน่ึงวา 
เอกเทศจงเปนบานตาง หรือจงเปนแผนกหนึ่งจากบาน พระราชทาน 
แกผูใดผูหน่ึง แมเอกเทศนั้นก็เปนคามสีมาออกไป เรียกวิสุงคาม- 
สีมา นี้เปนนิยมในครั้งโบราณ ตามอรรถกถานัย สวนในบัดนี้ 
ที่ต้ังวัด ซึ่งสมเด็จพระเจาแผนดินผูเปนศาสนูปถัมภก ทรงออก 
ประกาศพระราชทานแกสงฆ ยกเปนแผนกหน่ึงจากคามเขตเพื่อความ  
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สะดวกแกสงฆ เรียกวิสุงคามสีมา ตลอดกาลท่ีสงฆยังไมไดผูกเปน  
พัทธสีมา ในสีมาท้ัง ๒ นั้นใหสําเร็จกิจสงฆไดทุกอยาง   เวนแต  
สมมติตืจีวราวิปปวาสไมไดเทาน้ัน. 
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ. ในคามเขตแหงหน่ึง มีวัดหลายวัด วัดหน่ึงมีสีมาสงฆใน 
วัดนั้น ปรารถนาจะสมมติกัปปยกุฏิในที่นั้น ปฏิบติัอยางไรจึงจะไม 
เสียหาย? 
        ต. พึงปฏิบัติอยางนี้ เอาคามเขตนั้นเปนสีมา บอกบรรดาวัด 
ที่อยูในคามเขตน้ันใหรู เวลาสมมติใหพวกเธอเขาอยูในสีมาของวัด 
นั้น หรืออาราธนาใหมาเขาหัตถบาส อยางนี้จึงจะไมเสียกรรม. 
                                                                        ๗/๙/๑๔๖๘ 
        ถ. คลองเชนไรนับเปนคามเขต เชนไรนับเปนนที? 
        ต. คลองที่ขุดลัดจากเอกเทศหนึ่งแหงแมน้ําไปออกท่ีเอกเทศอีก 
แหงหน่ึง หรือขุดจากแมน้ําหน่ึงไปออกแมน้ําอ่ืน     นับเปนคามเขต 
ครั้นประแสน้ํากัดคลองน้ันกวางออกไปพนจาความเปนคนขุดแลว 
นับเปนนที. 
                                                                        ๙๙/๒๔๗๐ 
        ถ. ภิกษุอยูในปาหาคนต้ังบานมิได ปรารถนาจะทําสังฆกรรม 
จะปฏิบัติอยางไร จึงจะถูกตองตามพระวินัย? 
        ต. พึงปฏิบัติอยางนี้ ที่ในปาหาคนต้ังบานเรือนมิได พระองค 
ตรัสใหกําหนดเขตแหงสามัคคีในปาน้ัน ในชั่ว ๗ อัพภันดรโดยรอบ  
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คือ ๔๙ วา เมื่อกําหนดอยางนี้แลว ทําสังฆกรรมไดในเขตน้ัน.  
                                                                          ราชกวี 
        ถ.  นานน้ําจะสมมติเปนสีมาไดหรือไม อยางไร? อธิบาย. 
        ต.  นานน้ําเปนสีมาหาไดไม แตพระองคตรัสใหกําหนด 
เขตสามัคคีในนานนํ้าน้ัน ดวยชั่ววักนํ้าแหงคนมีอายุและกําลังปานกลาง 
เรียกอุทกุกเขป. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  โบสถวัดทองคุงอยูริมแมน้ํา ถูกนํ้าพัดพังจนหมด ที่นั้น 
ยังคงเปนพัทธสีมาอยู หรือกลายเปนแมน้ํา ควรเปนอุทกุกเขปสีมา 
ที่ตอบมานี้ควรอาศัยอะไร? 
        ต. คงเปนพัทธสีมา เพราะพัทธสีมาสงฆไดสวดผูกแลว      ก ็
หยั่งไปถึงนํ้าหนุนแผนดิน ที่ตอบมานี้อาศัยมติของพระอรรกถา- 
จารยแสดงไว    เปนแมน้ําควรเปนอุทกุกเขปสีมา เพราะที่นั้นกลาย 
เปนแมน้ําไปแลว    ยอมละวัตถุไปเองโดยธรรมดานิยม ที่ตอบมาน 
 ี้อาศัยมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ. นานนํ้าท่ีตรัสใหกําหนดเขตสามัคคีได            มีประเภทเปน 
อยางไรบาง? 
        ต. นานํ้าท่ีใหกําหนดเขตสามัคคีได มี ๓ ประเภท คือ :- 
                ๑. นที แมน้ํา 
                ๒. สมุทร ทะเล  
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                ๓. ชาตสระ ทีน่้ําขังอันเปนเองโดยธรรมดา.   
                                                                                ราชกวี 
        ถ. จะทําสังฆกรรมในทะเล ใหกาํหนดเขตจากฝงอยางไร? 
        ต. จะทําสังฆกรรมในทะเล ใหกาํหนดเขตต้ังแตชายฝงท่ีน้ําลง 
งวดทีสุดเพียงไรออกไปชั่ววักนํ้าสาดแหงมัชฌิมบุรษุ ทานใหกําหนด 
อยางนี้. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ชาตสระท่ีกําหนดเปนอุทกุกเขปน้ัน มีลักษณะอยางไร  ?  
อธิบาย. 
        ต. ชาตสระท่ีกําหนดเปนอุทกุกเขปน้ัน ไดแกที่มีน้ําขังอันเปน 
เองโดยธรรมดา มี ๓ ชนดิ  มีสัณฐานกลม มีตนไมใหญข้ึนเปน 
ขอบ เชนจอมบึง แขวงเมืองราชบุรี ๑ มีสัณฐานยาว เชนบึง 
ทองหลาง แขวงเมืองนครสวรรค ๑ ทะเลสาบ ไดแกเอกเทศของ 
ทะเล มีฝงออกข้ึนกั้นตัดความเชื่อมถึงกันจากทะเลนอก เชนทะเลสาบ 
เมืองพัทลุง ๑. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. จงแสดงลักษณะแหงแมน้ํา ที่ควรเปนอุทกุกเขปสีมาได. 
        ต. กระแสแหงแมน้ําใดไมขาดแหงตลอด ๔ เดือน แหงฤดูฝน 
ลึกพอจะเปยกอันตรวาสกของภิกษุณีผูครองเปนปริมณฑลเดินขามอยูใน 
ที่ใดที่หน่ึง แมน้ําไดลักษณะท่ีควรกําหนดเปนอุทกุกเขปสีมา หาดท่ีน้ํา 
ยังทวมถึง แมเฉพาะในฤดูน้ําก็ใชไดแมน้ําในเอกเทศที่คนเขากางกั้น   



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย วนิัยบัญญัติ - หนาท่ี 37 

เชนกั้นทํานบหรือปกโพงพาง ใชปกเปนแดนอุทกุกเขปไมได จะทํา  
กรรมตองเวนจากเอกเทศเชนนั้นชั่วอุทกุกเขปหน่ึง. 
                                                                                 ๒๔๗๓ 
        ถ. สงฆประชุมกันทาํสังฆกรรมในหาดทราย โดยฐานเปน 
อุทกุกเขปสีมา จะใชไดหรือไม โดยอธิบายอยางไร? 
        ต. หาดท่ีงอกสูงจนน้ําไมทวมแลวอยูริมฝง นับวาเปนฝง อยูหาง 
ฝง นับวาเปนเกาะ นับวาเปนคามเขตกําหนดดวยอุทกุกเขปไมได หาด 
ที่น้ํายังทวมถึง แมเฉพาะในฤดูน้ํา ตามคติของแมน้ําชนิดนั้นยังเปน 
ที่สาธารณะไมเปดใหจอง ทําบนหาดนั้น กําหนดดวยอุทกุกเขป 
ได พระอรรถกถาจารยกลาวถึงหาดทรายดวยน้ัน นาจะหมายเอา 
ที่เชนนั้น. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ. คามสีมา       สัตตัพภันตรสีมา     อุทกุกเขปสีมา    เหมือนกัน 
หรือตางกันอยางไร? 
        ต. เหมือนกันที่เปนอพัทธสีมาดวยกัน. ตางกันที่กําหนดเขต 
ดังน้ี :- 
        คามสีมา      กําหนดเขตสามัคคีตามเขตบานเขตนิคม     อันตน 
เขาอาศัยอยู ที่ฝายอาณษจักรจัดไว. 
        สัพตัพภันตรสีมา      กําหนดเขตสามัคคีในปา       หาคนต้ังบาน 
เรือนมิไดในชั่ว ๗ อัพภันดร (๔๙ วา) โดยรอบ นับแตที่สุดแนว 
สงฆออกไป.  
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        อุทกุกเขปสีมา     กาํหนดเขตสามัคคีในนานน้ํา     ที่สมมติเปน 
สีมาไมได            ดวยชั่ววักน้ําสาด          แหงคนมีอายุและกําลังปานกลาง   
(ประมาณ ๓ วา). 
                                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ. ในพระวินัยหามนักหามหนา        เรื่องสีมาสังกระ    ถาสงฆ 
สมมติติจีวราวิปปวาสสีมา ทับสมานสังวาสสีมา นักวินัยจัวินิจฉัย 
วากระไร? 
        ต. วินิจฉัยวา        ทาํถูกตองตามพระวินัย ไมใชสีมาสังกระ. 
                                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ. มหาสีมาท่ีมีขัณฑสีมา        ถามีตนไมใหญสาขาในมหาสีมา 
ยื่นออกไปในขัณฑสีมา หรือในขัณฑสีมายื่นออกไปในมหาสีมา ความ 
เห็นของพระอาจารยเปนอยางไร? ของสมเด็จพระมหาสมณเจาผูทรง 
รจนาวินัยมุขเปนอยางไร ผูเฉลยเลาเห็นอยางไร เพราะเหตุใด  
จึงเห็นอยางน้ัน ? 
        ต. ความเห็นของพระอาจารยเกาวาเปนสีมาสังกระ แตสมเด็จ 
พระมหาสมณเจาไมทรงเห็นดวย ทรงอางสายไฟฟาท่ีเขาไป ไมเปน 
สีมาสังกระ ขาพเจาเห็นตามเสด็จ เพราะสังฆกรรมไมใชกระรอก 
กระแตจะไดไตตามตนไมเจาไป. 
                                                                        ๘/๙/๒๔๖๙ 
ถ. สงฆจะทําสังฆกรรมในนานนํ้า        ทานหามไมใหผูกโยงเรือ 
หรือแพที่ทํากรรมนั้นที่หลักหรือตนไมบนตลิ่ง ดวยมีอธิบายอยางไร  
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ที่ชอบแกเหตุ ?   
        ต. ทานวาอุทกุกเขปกับคามสีมาสังกระกัน. แตพระมติสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา จะผูกโยงเรือหรือแพที่หลักหรือตนไมบนฝง 
เรือหรือแพนั้นคงจะอยูในเขตอุทกุกเขปจากฝง เมื่อเปนเชนนี้เรียก 
วาทํากรรมไมถูกลักษณะอุทกุกเขป เรือหรือแพที่จอดออกมาหนา 
สะพานเหมือนกัน ไมใชสีมาสังกระ ฉะน้ันจึงลงสันนิษฐานไดวา 
จะทําสังฆกรรม ตองกําหนดเขตอุทกุกเขปแหงกรรม ใหพนจากเขต 
อุทกุกเขปแหงฝงออกไป โดยใจความใหพนจากฝงกวา ๒ อุทกุกเขป  
ถาทําหนาสะพานอันยื่นจากฝงออกไป สะพานเปนเหมือนฝงตองขยับ 
เขตออกไปโดยนัยนั้น ทําสังฆกรรมใกลหรือหางจากเอกเทศแหงนาน 
น้ําท่ีคนเขากั้นกาง พึงรูโดยนัยนี้. 
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ. เมื่อสมมติสมานสังวาสสีมาแลว มานใหสวดสมมติติจีวรา- 
วิปปวาสดวย เมื่อจะสวดถอนจะตองถอนสมานสังวาสสีมากอน หรือ 
ติจีวราวิปปวาสกอน เพราะเหตุใด? 
        ต. เมื่อจะถอน ตองถอนติจีวราวิปปวาสกอน เพราะสวด 
สมมติทีหลังทับสมานสังวาสสีมา ดุจของต้ังทับกัน ตองหยิบของ 
ต้ังอยูบนออกกอนฉะนั้น. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. เมื่อจะผูกพัทธสีมา ตองถอนท่ีนั้นเสียกอน จึงจะสมมต 
 ิสีมาได เมื่อเปนเชนนี้ ขอใหสวดถอนติจีวราวิปปวาสและสมาน-  
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สังวาสสีมา มาดู. 
        ต.                         คําสอนถอนติจีวราวิปปวาส 
        สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ  โย  โส   สงฺเฆน   ติจีเรน   อวิปฺ-  
ปวาโส   สมมฺโต,   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล,   สงฺโฆ   ต   ติจีวเรน  
อวิปฺปวาส   สมูหเนยฺย.   เอสา   ตฺติ.   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ  
โย  โส   สงฺเฆน   ติจีวเรน   อวิปฺปวาโส   สมฺมโต,   สงฺโฆ   ต   ติจีวเรน 
อวิปฺปวาส   สมูหนติ.    ยสฺสายสฺมโต    ขมติ    เอตสฺส    ติจีวเรน  
อวิปปวาสสส   สมุคฆาโต,  โส   ตุณฺหสฺส,   ยสฺส   นกฺขมติ  โส 
ภาเสยฺย.   สมูหโต   โส   สงฺเฆน  ติจีวเรน   อวิปฺปวาโส   ขมติ 
สงฺฆสฺส.   ตสฺมา   ตุณฺหี,   เอวเมต   ธารายามิ. 
        สุณาตุ   เม   ภนเต   สงฺโฆ   ยา   สา   สงฺเฆน   สีมา   สมฺมตา  
สมนาสวาสา   เอกุโปสถา,   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล,   สงฺโฆ   ต  
สีม   สมูหเนยฺย.   เอสา   ตฺติ.   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยา  สา  
สงฺเฆน   สีมา   สมฺมตา   สมนาสวาสา   เอกุโปสถา,   สงฺโฆ   ต   สีม  
สมูหนติ.   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   เอติสฺส   สมานสวาสาย  
เอกุโปสถาย. สมุคฺฆาโต,  โส   ตุณฺหสฺส,   ยสฺส   นหฺขมติ   โส 
ภาเสยฺย.  สมหูตา สา สีมา สงฺเฆน สมานสวาสา เอกุโปสถา.  
ขมติ   สงฺฆสฺส,   ตสฺมา   ตุณฺหี,   เอวเมต   ธารายามิ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ขอนิมนตสวดสมมติสมานสังวาสสีมา    และสวดสมมติ-  
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ติจีวราวิปปวาสดวย. 
        ต. คําสวดสมมติสมานสังวาสสีมา : สุณาตุ   เม   ภนฺเต   
สงฺโฆ   ยาวตา   สมนฺตา   นิมิตฺตา   กตฺิติตา,   ยทิ   สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  
สงฺโฆ   เอเตหิ   นิมิตฺเตหิสีม   สมฺมนเนยฺย   สมานสวาส   เอกุโปสถ,  
เอสา   ตฺติ.   สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยาวตา   สมนฺตา   นิมตฺิตา  
กิตฺติตา,   สงฺโฆ   เอเตหิ   นิมิตฺเตหิ   สีม   สมฺมนนฺติ   สมานสวาส  
เอกุโปสถ,   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   เอเตหิ   นิมิตฺเตหิ   สีมาย   สมฺมติ 
 ิสมานสวาสาย   เอกุโปสถาย,   โส   ตุณฺหสฺส,   ยสฺส   นกฺขมติ   โส 
ภาเสยฺย.   สมฺมตา   สีมา   สงฺเฆน   เอตเหิ   นิมิตฺเตหิ   สมานสวาสา  
เอกุโปสถา.   ขมติ   สงฺฆสฺส.   ตสฺมา   ตุณฺหี.  เอวเมต    ธารยาม. 
        คําสวดสมมติติจีวราสวิปปวาส : สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยา 
สา   สงฺเฆน   สีมา   สมฺมตา   สมานสวาสา   เอกุโปสถา,   ยทิ   สงฺฆสฺส  
ปตฺตกลฺล,   สงฺโฆ   ต   สีม   ติจีวเรน   อวิปฺปาส   สมฺมนฺเนยฺย  
เปตฺวา    คาม ฺจ   คามุปจารฺจ,   เอสา   ตฺติ.   สุณาตุ   เม   ภนฺเต  
สงโฆ,   ยา   สา   สงฺเฆน   สีมา   สมฺมตา   สมานสวาสา   เอกุโปสถา,  
สงฺโฆ   ต   สีม   ติจีวเรน   อวิปฺปาส   สมฺมนฺนติ   เปตฺวา   คามฺจ  
คามุปจารฺจ,   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   เอติสฺสา   สีมาย   ติจีวเรน  
อวิปฺปวาสฺส   สมฺมติ   เปตฺวา   คามฺจ   คามุปจารฺจ,   โส   ตุณฺหสฺส,  
ยสฺส   นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย.   สมฺมตา   สา   สีมา   สงฺเฆน   ติจีวเรน  
อวิปฺปวาโส   เปตฺวา   คามฺจ   คามุปจารฺจ.   ขมติ   สงฺฆสฺส.  
ตสฺมา   ตุณฺหี.   เอวเมต   ธารยามิ. 
                                                                        ๒๔๗๒  
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        ถ. จงตรวจดูคําสวดสมมติสมานสังวาสสีมา ถาเห็นถูกแลว ก็  
จงดุษฎี ไมตองทักทวง ถาเห็นผิดที่ไหนจงแกใหถูก. 
        สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ.   ยาวตา   สมฺนตา   นิมิตฺตา  
กิตฺติยา,   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล,   สงฺโฆ   เอเตหิ   นิมิตฺเตหิ  สีม  
สมฺมนฺเนยฺย   สมานสวาส   เอกุโปสถ.   เอสา   ตฺติ.   สุณาตุ  เม  
ภนฺเต   สงฺโฆ.   ยาวตา   สมฺนตา    นมิิตฺตา,    กิตฺติตา,   สงฺโฆ   เอเตหิ  
นิมิตฺเตหิ   สีม   สมฺมนฺนติ   สมานสวาส   เอกุโปสถ.  ยสฺสายสฺมโต  
ขมติ   เอเตหิ   สีม   สมฺมนฺนติ   สีมาย   สมฺมติ   สมานสวาสาย   เอกุโปสถาย.  
โส   ตุณฺหสฺส,   ยสฺส   นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย.   ทติุยมฺป   เอตมตฺถ  
วทามิ.   สุณาตุ   ฯเปฯ   ตติยมฺป   เอตมตฺถ   วทามิ.   สุณาตุ  
ฯเปฯ   สมฺมตา   สีมา   สงฺเฆน   เอเตหิ   นิมิตฺเตหิ   สมานสวาสา 
 เอกุโปสถา   ขมติ   สงฺฆสฺส,    ตสฺมา  ตุณฺหี,   เอวเมต    ธารยามิ. 
        ต. คําสวดสมมติสมานสังวาสสีมา เปนญัตติทุติยกรรม ทีม่ี 
อยูในที่นี้เปนบัญญัติจตุตถกรรม ยกคําวา   ทุติยมฺป.   ตติยมปฺ.   เอตมตฺถ  
วทามิ.   สุณาตุ   ฯเปฯ   ออกเสีย   เหลือน้ันถูกหมด. 
                                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ. ภิกษุพรอมดวยองคเทาไร คืออะไรบาง? จึงควรใหสมมติ 
เปนเจาอธิการอันนั้นๆ. 
        ต. ตองพรอมดวยองค ๕ คือเวนจากอคติ ๔ กับรอบรูเขาใจ 
ในกิจหนาท่ีอันนั้น จึงควรใหสมมติเปนเจาอธิการนั้นๆ. 
                                                                        ๒๔๖๖  
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        ถ.  เจาอธิการมีกี่อยาง อะไรบาง? ควรสมมติภิกษุเชนไรเปน   
เจาอธิการน้ัน?  
        ต.  เจาอธิการมี  ๕   อยาง  คือเจาอธิการแหงจีวร  เจาอธิการแหง 
อาหาร    เจาอธิการแหงเสนาสนะ    เจาอธิการแหงจีวร     เจาอธิการ 
แหงคลัง  ควรสมบัติภิกษุผูไมมีคติทั้ง  ๔  และรูจักทําตามหนาที่. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  เจาอธิการแหงจีวร   มีกี่ประเภท  อะไรบาง ? 
        ต.  เจาอธิการแหงจีวร  ม ี ๓  ประเภท  คือ : 
        ๑.  เปนผูรับจีวร  เรยีกจีวรปฏิคคาหกะ. 
        ๒.  เปนผูเก็บจีวร  เรียกจีวรนิทหกะ. 
        ๓.  เปนผูแจกจีวร  เรียกจีวรภาชกะ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  จีวรซึ่งทายถวายอยางไร  ภิกษุผูจีวรปฏิคคาหกะควรรับ 
อยางไรไมควรรับ  อธิบาย ? 
        ต.  จีวรอันทายกถวายแกสงฆอันตนมีหนาที่อุปฏฐานอยู   เชน 
จีวรทายกเขาถวายในสีมาหรือแกสีมา  หรือถวายตามกติกาของสงฆ 
หรือถวายแกสงฆ  หรือถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว  เชนนี้ควรรับ. 
ถาทายกเขาถวายแกสงฆอันตนมิไดมีหนาท่ีอุปฎฐากอยู  และถวายเปน 
ปาฏิปุคคลิกะ  คือสวนตัว  ไมควรรับ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุผูเปนจีวรนิทหกะ  ควรเก็บจีวรอยางไร  ไมควรเก็บ  
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จีวรอยางไร ?  
        ต.  จีวรอันทายกถวาย  เพ่ือเปนผาจําพรรษา  กอนหนาปวารณา  
ควรเก็บไวกวาจะออกพรรษา  จึงแจกแกภิกษุผูจําพรรษาแลว  จีวร 
ที่ทายกถวายไมพอแจกกัน  ควรเก็บไวกวาจะไดมาอีกจนพอแจกทั่วกัน   
สวนจีวรที่ทายกถวายแจกท่ัวดัน  ซึ่งไมใชอัจเจกจีวรไมควรเก็บไว 
ควรแจกไดทีเดียว. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุผูไดรับสมมติเปนจีวรภาชนะ  พึงกําหนดอยางไรบาง 
ในที่จะปฏิบัติการตามหนาท่ี ? 
        ต.  พึงกาํหนดเขตวา  ทายถวายในสีมาหรือแกสีมา  ถวาย 
แกสงฆหรือถวายตามกติกาของสงฆ  พึงกําหนดกาล  วาเปนจีวรกาล 
หรือพนไปแลว  พึงกําหนดวัตถุวา  วัสสิสาฎก  หรือวัสสาวาสิพัสตร 
เปนของเหมือนกันหรือแผกกัน  ดีเลวอยางไร  มีราคาถูกแพง 
อยางไร  เปนจีวรชนิดไรบาง  อยางไหนมีจํานวนเทาไร  พึงกําหนด 
บุคคล  คือสหธรรมิกผูรบัแจก  เปนภิกษุหรือสามเณร  พึงกําหนด 
นิยมตาง  วาเปนผาเพ่ือกฐินหรือผามรดก  เชนนี ้ แลวจะไดปฏิบัติ 
ใหถูกตามหนาที่. 
                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  เจาอธิการแหอาหาร  ทานจัดเปนแผนกอยางไร ? 
        ต.  เจาอธิการแหงอาหาร  ทานจัดเปนแผนกดังน้ี : 
                ๑.  เปนผูแจกภัต  เรียกภัตตุทเทสกะ.  
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        ๒.  เปนผูแจกยาคู  เรียกคุภาชกะ.  
        ๓.  เปนผูแจกผลไม  เรียกผลภาชกะ. 
        ๔.  เปนผูแจกของเค้ียว  เรียกขัชชภาชกะ. 
ทานจัดเปนแผนก ๆ  อยางนี้.  
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุประกอบดวยคุณสมบัติเชนไร  ควรไดรับสมมติใหเปน 
ภัตตุทเทสกะ  และคําสมมติวาอยางไร  จงเขียนมาดวย ? 
        ต.  ภิกษุประกอบดวยคุณสมบัติเชนนี้  เปนผูไมถึงความลําเอียง 
เพราะชอบพอ  ๑  ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัวชัง  ๑  ไมถึงความ 
ลําเอียงเพราะงมงาย ๑    ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว ๑ และเปนผู 
เขาใจในหนาท่ีของภัตตุทเทสกะ  ๑  คําสวดสมมติวาอยางนี้ :  สุณาตุ 
เม   ภนฺต    สงฺโฆ   ยท ิ  สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล.   สงฺโฆ   อิตฺถนนฺาม   
ภิกฺขุ    ภตฺตุทฺเทสก    สมฺมนฺเนยฺย.    เอสา    ตฺติ.  สุณาตุ   เม   ภนฺเต   
สงฺโฆ.   สงฺโฆ   อิตฺถนฺนาม   ภิกฺขุ    ภตฺตุทฺเทสก    สมฺมนนติ.   ยสฺสา 
ยสฺมโต   ขมติ   อิตฺถนฺนามสฺส    ภิกฺขุโน   ภตฺตุทฺเทสกสฺส   สมฺมติ. 
โส    ตุณฺหสฺส.   ยสฺส.   นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย.   สมฺมโต   สงฺเฆน 
อิตฺถนฺนาโม    ภิกฺขุ   ภตฺตุทฺเทสโก.   ขมติ    สงฺฆสฺส,   ตสฺมา   ตุณฺหี,   
เอวเมต   ธารยามิ. 
                                                                        ๑๕/๙/๒๕๖๗ 
        ถ.  ภัตเชนไรควรแจกเฉพาะ     เชนไรควรแจกท่ัวไป      จง  
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ชี้แจงมา ?  
        ต.  ภัตที่เขาเจาะจง  ๕  อยาง  คือ :-  
                ๑.  อาคันตุกภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุอาคันตุกะ. 
                ๒.  คมิกภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผูจะไปอยูที่อ่ืน. 
                ๓.  คิลานภัต  อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุอาพาธ. 
                ๔.  คิลานุปฏฐากภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผูพยาบาล 
                       ไข. 
                ๕.  กฏุิภัต  อาหารท่ีเขาถวายแกภิกษุผูอยูในกุฎีที่เขาสราง 
                       ภัตอยางนี้ควรแจกเฉพาะผูอยูในนิยมเทาน้ัน. 
        ภัต  ๗  อยาง  คือ :- 
                ๑.  สังฆภัต  อาหารถวายสงฆ. 
                ๒.  อุทเทสภัต  อาหารอุทิศสงฆ. 
                ๓.  นิมันตนะ  การนิมนต  หรืออาหารที่ไดในที่นิมนต. 
                ๔.  สลากภัต  อาหารถวายตามสลาก. 
                ๕.  ปกขิกะ  อาหารถวายปกษละครั้ง. 
                ๖.  อุโปสถิกะ  อาหารถวายในวันอุโบสถ. 
                ๗.  ปาฏิปทิกะ  อาหารถวายในวันปาฏิบท. 
        ภัตอยางนี้ควรแจกทั่วไป. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  ภัตอยางไร  เรียกวิหารภัต  พึงแจกอยางไร ? 
        ต.  ภัตที่ทําข้ึนเลี้ยงสงฆดวยคากัปนาของวัด  อรรถกถา  
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เรียกวาวิหารภัต  พึงแจกอยางสังฆภัต.  
                                                                         ๘/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  สังฆภัตกับอุทเทสภัต  มีลักษณะตางกันอยางไร  ตลอด 
จนการแจก ?  อธิบาย. 
        ต.  สังฆภัต  ไดแกอาหารท่ีเขานํามาหรือสงมาถวายสงฆใน 
อารามพอแจกทั่วกัน  มีข้ึนในคราวใด  พึงแจกท่ัวกันในคราวนั้น  ไม 
ตองแจกตอลําดับ.  อุทเทสภัต  ไดแกอาหารเขาถวายสงฆแตไม 
พอแจกท่ัวกัน  เขานํามาสงหรือมาถวายถึงอารามก็มี  ขอพระจาก 
สงฆไปรับมาจากบานเรือนเขาก็มี  ภัตอยางนี้พึงแจกต้ังแตพระสังฆ- 
เถระลงมา  หมดเพียงลําดับแคไหน  พึงกําหนดไว  เมื่อมีมาอีก 
พึงแจกตอไป  ต้ังแตลําดับที่ยังคางอยู  แจกตลอดถึงปลายลําดับแลว 
พึงวกแจกต้ังแตตนลําดับลงไปอีก  ถาทายกใดเขาถวายทุกวันไปเปน 
นิตยภัต  จะจัดลําดับเฉพาะเพ่ือทายกผูนั้นก็ควร        สังฆภัตกับ 
อุทเทสภัต  มีลักษณะตางกันดังอธิบายมานี้. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  นิมนัตนะ  เปนการนิมนตเฉพาะตัวมิใชหรือ  เหตุไรจึง 
เกี่ยวแกเจาหนาท่ีผูทําการสงฆดวย ?  อธิบาย. 
        ต.  นิมนัตนะ  ที่เกี่ยวแกเจาหนาที่  เพราะทายกเขานิมนตเปน 
การสงฆ  เพ่ือใหไปฉันที่บานเรือนของเขา  หรือเขาใหไปรับจากบาน 
เรือนของเขามาฉัน  ซึ่งเรียกวาสังฆทาน  ถาเขานิมนตสวนตัว  ไม 
เกี่ยวแกเจาหนาท่ี  แตจะรับทําธุระใหแกเขา ก็ควร. 
                                                                                ราชกวี  
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 ี        ถ.  ภัตอยางไร  เรียกวาสลากภัต ?  จงแสดงวิธีแจกมาดวย.   
        ต.  สังฆภัตอันทายกรวมกันเขาถวาย  ตางคนตางจัดมาเปน 
ของตางกัน  เขามักทําในเทศการท่ีผลไมเผล็ด  เรียกสลากภัต  วิธี 
แจกน้ันดังน้ี  เขียนชื่อเจาของภัตลงในกระดาษใบละเจาของ  มวน 
เคลากันแลว  ใหภิกษุจับตามลําดับพรรษาลงมา.  หรือจะเขียนเลข 
ไวที่จํานวนหนึ่ง  เลขที่จับอีกจํานวนหนึ่งก็ได  ภิกษุใดไดสลาก 
ของทายกผูใด  พึงแจกใหภิกษุนั้นไดรับของทายกผูนั้น. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  อะไรเรียกวายาคู  เกิดข้ึนอยางไร ?  จงชี้แจงใหละเอียด. 
        ต.  ยาคูนั้น  ไดแกขาวตม  ของเหลว  ดื่มได  ซดได   
มีข้ึนแตครั้งพุทธกาล พราหมณชาวเมืองอันธกวินทะผูหน่ึงเปนผูริ 
ถวายข้ึนเปนคราวแรก  ตอมาเกิดเปนของถวายประจําทุกวัน  เชน   
นางวิสาขาไดถวายเปนธุวยาคู  ฉันรองทองกอนถึงเวลาฉันอาหาร 
การฉันยาคูนี้เองเปนมูลแหงการฉันอาหารเชาเพลแหงภิกษุ  คือฉัน 
อาหารเชาแทนฉันยาคู  ฉันเพลเปนม้ือปกติ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  เจาอธิการแหงเสนาสนะ  มีอยางไร ? 
        ต.  เจาอธิการแหงเสนาสนะ  ถาแจกเสนาสนะใหภิกษุอยู  เรียก 
เสนาสนคาหาปกะ  เปนผูแตงต้ังหรือปูลาด  เรียกเสนาสนปญญาปกะ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  เสนาสนคาหาปกะ  ควรใหภิกษุถือเสนาสนะในกาลเชนไร ?  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย วนิัยบัญญัติ - หนาท่ี 49 

        ต.  ควรใหถือเสนาสนะเปน  ๓  กาล  คือ  ๑.  ปุรมิโก  ใหถือ   
เมื่อวันเขาปุริมพรรษาตน  ๒.  ปจฉิมิโก  ใหถือเม่ือวันที่เขาพรรษาหลัง   
๓.  อนตรามุตตโก  ใหถอืในระหวางพนจากน้ัน  แตเมื่อถือเอาใจความ 
ก็มีเพียง  ๒  กาล  คือ  ๑. วสสูปนายิโก  การใหถือในวันเขาพรรษา   
๒.  ตพพินิมุตโต  ใหถือในคราวพนจากน้ัน. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  เจาอธิการแหงอารามมีหนาท่ีอยางไร ?  จงอธิบาย. 
        ต.  เจาอธิการแหงอารามมีหนาท่ีเปน  ๒  คือ  การรกัษาอาราม  ๑   
การดูนวกรรม  ๑. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  เจาอธิการแหงคลัง  มีหนาที่จะพึงปฏิบัติอยางไร ? อธิบาย. 
        ต.  เจาอธิการแหงคลัง  มีหนาที่เปนผูรักษาคลังท่ีเก็บพัสดุของ 
สงฆ  เรียกภัณฑาคาริก  เปนผูจายของเล็กนอยใหแกภิกษุ  เรียก 
อัปปมัตตกวิสัชชกะ  เมื่อไดรับสมมติอยางไร  ก็พึงปฏิบัติอยางนั้น. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  จงสวดสมมติภิกษุกิตติสาระ  ผูออนกวา  ใหเปนผูรับจีวร   
เก็บจีวร  และแจกจีวร  จะสวดอยางไร ? 
        ต.  สวดอยางนี้   สุณาตุ    เม    ภนฺเต    สงฺโฆ    ยท ิ   สงฺฆสฺส   
ปตฺตกลฺล,    สงฺโฆ    กิตฺติสาร    ภิกฺขุ    จีวรปฏิคฺคาหกฺจ    จีวรนิทห- 
กฺจ    จีวรภาชกฺจ    สมฺมนฺเนยฺย    เอสา   ตฺติ. 
        สุณาตุ   เม    ภนฺเต    สงฺโฆ    สงฺโฆ    กิตฺติสาร    ภิกฺขุ   จีวร-          
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ปฏิคฺคาหกฺจ   จีวรนิทาหกฺจ   จีวรภาชกฺจ   สมฺมนฺนติ   ยสฺสา-  
ยสฺมโต   ขมติ   กิตฺติสารสฺส   ภิกฺขุโน   จีวรปฏิคฺคาหกสฺส   จ   จีวร-  
นิทาหกสฺส   จ   จีวรภาชกสฺส   จ   สมฺมติ,   โส  ตุณฺหสฺส,  ยสฺส  นกฺขมติ 
โส  ภาเสยฺย. 
        สมฺมโต   สงฺเฆน   กตฺิติสาโร   ภิกฺขุ   จีวรปฏคฺิคาหโก  จ   จีวร- 
นิทาหโก   จ   จีวรภาชโก  จ.  ขมติ   สงฺฆสฺส,   ตสฺมา   ตุณฺหี,   เอวเมต   
ธารยามิ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  ขอนิมนตทานสวดกรรมวาจาสมมติพระอชิตะ  ผูแกพรรษา 
กวาทาน  เปนภัตตุทเทสกะ ? 
        ต.  สุณาตุ    เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   ยทิ   สงฺฆสฺส    ปตฺตกลลฺ,   สงฺโฆ   
อายสฺมนฺต   อชิต   ภตฺตุทฺเทสก   สมฺมนฺเนยฺย   เอสา   ตติ. 
        สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ,   อายสมฺนต   อชตฺิ   ภตฺตุทฺเทสก   
สมฺมนฺนติ.   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ    อายสฺมโต    อชิตสฺส   ภตฺตุทฺเทสกสฺส   
สมฺมติ.  โส   ตุณฺหสฺส,   ยสฺส   นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย. 
        สมฺมโต   สงฺเฆน   อายสฺมา   อชิโต   ภตฺตุทฺเทสโก.   ขมติ   สงฺฆสฺส,   
ตสฺมา   ตุณฺหี,   เอวเมต   ธารยามิ. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  จะสมมติพระเขมรตะ  ผูแกกวา  ใหเปนเจาอธิการเสานาสนะ 
จะสวดอยางไร ? 
        ต.  สมมติทานเขมรตะใหเปนเจาอธิการเสนาสนะ  ควรสวดวา    
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ดังน้ี :  
        สุณาตุ   เม    ภนฺเต   สงฺโฆ   ยท ิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล,   สงฺโฆ   
อายสฺมนฺต   เขมรต    เสนาสนคาหาปกฺ    สมฺมนฺเนยฺย.    เอสา   ตฺติ. 
        สุณาตุ    เม    ภนฺเต    สงฺโฆ,    อายสฺมนฺต    เขมรต   
เสนาสนคาหาปก   สมฺมนนฺติ.    ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   อายสฺมโต 
เขมรตสฺส    เสนาสนคาหาปกสฺส   สมมฺติ.   โส    ตุณฺหสฺส,    ยสฺส 
นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย. 
        สมฺมโต    สงฺเฆน    อายสฺมา    เขมรโต    เสนาสนคาหาปโก.   
ขมติ    สงฺฆสฺส,    ตสฺมา    ตุณฺหี,    เอวเมต    ธารยามิ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  สงฆปรารถนาจะใหภิกษุนิสากระ   ผูออนกวาเปนเจาอธิการ 
แหงอาราม  คือรักษาอาราม  จะประกอบคําสมมติอยางไร ?  จงเขียน 
มาดวย. 
        ต.  ประกอบดังนี้:-  สุณาตุ    เม   ภนฺเต   สงฺโฆ.   ยทิ    สงฺฆสฺส 
ปตฺตกลฺล    สงฺโฆ   นิสากร   ภิกฺขุ    อารามิกเปสก   สมฺมนฺเนยฺย.   เอสา 
ตติ. 
        สุณาตุ    เม    ภนฺเต    สงฺโฆ.    สงฺโฆ    นิสากร    ภิกฺขุ   อารามิกเปสก   
สมฺมนฺนติ.    ยสฺสายสฺมโต    ขมติ    นสิากรสฺส    ภิกฺขุโน    อารามิก- 
เปสกสฺส    สมฺมติ.    โส    ตุณฺหสส,    ยสฺส   นกขฺมติ  โส   ภาเสยฺย 
        สมฺมโต  สงฺเฆน  นสิากโก   ภิกขฺุ    อารามิกเปสโก.    ขมติ   
สงฺฆสฺส,    ตสฺมา    ตุณฺหี,    เอวเมต    ธารยามิ. 
                                                                        ราชกวี  
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        ถ.  นายติสสะ  ตองการจะสรางกุฏิในวัด  เจาวัดพรอมกับสงฆ  
มอบใหภิกษุสิริผูมีพรรษาแกกวา  เปนผูดูแลการกอสราง  สงฆควร  
มอบใหดวยคําวาอยางไร ? 
        ต.  สงฆควรมอบใหดวยคําวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ.   
ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ  ติสฺสสฺส  คหปติโน  วิหาร  อายสฺมโต   
สิริสฺส  นวกมฺม  ทเทยฺย.  เอสา ตฺติ. 
        สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ.  สงฺโฆ   ติสฺสสฺส    คหปติโน 
วิหาร  อายสฺมโต   สิริสฺส   นวกมฺม   เทติ.   ยสฺสายสฺมโต  ขมติ   
ติสฺสสฺส    คหปติโน   วิหารสฺส   อายสฺมโต   สิรสิฺส   นวกมฺมสฺส   
ทาน,  โส   ตุณหสส,   ยสส   นกขมติ   โส   ภาเสยย. 
        ทินโน   สงฺเฆน   ติสสฺสฺส    คหปติโน   วิหาโร   อายสฺมโต   
สิริสฺส   นวกมฺม.   ขมติ   สงฺฆสฺส,   ตสฺมา   ตุณฺหี,   เอวเมต   ธารยามิ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  จงเขียนคําสวดสมมติภิกษุธมมครุ  ผูออนกวา  ใหเปน 
ภัณฑาคาริก  มาดู ? 
        ต.  คําสวดสมมติภัณฑาคาริกวา :-  สุณาตุ  เม  ภนฺเต   
สงฺโฆ.   ยทิ    สงฺฆสฺส    ปตฺตกลฺล,   สงโฆ    ธมมฺครุ   ภิกฺขุ   ภณฺฑา- 
คาริก    สมฺมนฺเนยฺย.    เอสา    ตฺติ. 
        สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   สงฺโฆ   ธมฺมคร ุ  ภิกฺขุ   ภณฺฑา- 
คาริก   สมฺมนฺนติ.   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   ธมฺมครสฺุส   ภิกฺขุโน   
ภณฺฑาคาริกสฺส    สมฺมติ    โส   ตุณฺหสฺส.   ยสฺส    นกฺขมติ   โส    
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ภาเสยย.  
        สมฺมโต  สงฺเฆน  ธมมฺครุ  ภิกฺขุ   ภณฺฑาคาริโก.  ขมติ    
สงฺฆสฺส,  ตสฺมา  ตุณฺหี,  เอวเมต  ธารยามิ. 
                                                                        ราชกวี 
                                                กฐิน 
 
        ถ.  ผาอันเปนวัตถุแหงกฐินไดหรือมิไดนั้น  มีลักษณะอยางไร ?   
อธิบาย 
        ต.  ผาอันเปนวัตถุแหงกฐินไดนั้น  คือผาใหม  ผาเทียมใหม 
คือผาฟอกสะอาด  ผาเกา  ผาบังสุกุล  ผาตามรานตลาดซ่ึงเขานํามา 
ถวายสงฆ.  ผาท่ีเปนวัตถุกฐินไมไดนั้น  คือผาท่ีไมไดเปนสิทธิ  เชน   
ผายืมเขามา  ผาที่ไดมาโดยอาการมิชอบ  เชนผาท่ีไดมาดวยอาการทํา 
นิมิตและพูดเลียบเคียง  ผาเปนนิสสัคคีย  ผาที่เขาถวายกฐินแลว  แต 
ภิกษุเก็บไวคางคืน  หาทําใหเสร็จในวันนั้นไม  ผาเหลาน้ีทานหาม  จะ 
นํามาเปนผากฐินหาไดไม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุรูวาวัดที่ตนจําพรรษาอยูไมมีผูจองกฐิน  ปรารถนา 
จะใหสงฆไดรับประโยชนจากพระพุทธานุญาต  จึงเขาไปหาสกุลผูม 
 ีศรัทธา  แนะใหเขามาทอดกฐินที่วัดของตน  สงฆผูกรานกฐินนั้น 
จะไดรับประโยชนจากพระพุทธานุญาต  โดยชอบดวยพระวินัยหรือไม ?   
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  สงฆผูกรานกฐิน  ไมไดรับประโยชนจากพระพุทธานุญาต  
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โดยชอบดวยพระวินัย  เพราะกฐินนั้นไมเปนกฐิน  มีพระบาลีในกฐิน-   
ขันธเปนที่อางวา  น  ปรกิถากเตน  อตถต  โหต  ก ิน  ก ินไมเปนอัน 
กราน  ดวยผาอันภิกษุทําปริกถาไดมา.   
                                                                        ๒๔๗๕-๒๔๘๒ 
        ถ.  สงฆผูจะใหผากฐินนั้น  มีจํานวนอยางนอยท่ีสุดเทาไร ?  มี   
พระพุทธประสงฆอยางไร  จึงกําหนดอยางนั้น ? 
        ต.  สงฆจะใหผากฐิน  อยางนอยที่สุด  ๕  รปู  มีพระพุทธ- 
ประสงควา  ภิกษุรูปหน่ึงเปนบุคคลผูรับผากฐิน  เหลืออีก  ๔  รูปเปน 
สงฆกรานและอนุโมทนา  จึงกําหนดอยางนั้น. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  พวกภิกษุผูจะรับกฐินในอาวาสหน่ึงไมพอจํานวน  ทายกจึง 
นิมนตภิกษุตางถิ่นมาใหเต็มจํานวนรับกฐิน  จะเปนกฐินหรือไม  ม ี
พระบาลีอะไรเปนเครื่องอาง ? 
        ต.  ไมเปน,  มีพระบาลีในกฐินขันธอนัตถตาการวา  ตฺเจ   
นิสฺสีมฏโ  อนุโมทติ  เอวมฺป  อนตฺถต  โหติ  ก ิน  วินัยมุข  เลม  ๓   
หนา  ๗๐  แปลไวดังน้ี  กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ  ถาภิกษุผูต้ัง 
อยูนอกสีมาอนุโมทนา. 
                                                                        ๑๕/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  สงฆจะใหผากฐินนั้น  มีพิธีทํากันอยางไร ?  จงชี้แจงมา. 
        ต.  สงฆจะใหผากฐินมีพิธีทําอยางน้ี :  สงฆในหมูนั้นตองปรึกษา 
กัน  และตกลงกันวาจะใหกฐินแกภิกษุรูปใดกอนแลว  ตอไปจึง  
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อปโลกนใหผาบริวารผากฐินแกรูปนั้น  ครั้นแลวจึงสวดกรรมวาจา   
ใหผากฐิน.  
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุประกอบดวยองคุณเชนไรบาง  จึงควรเปนผูครอง 
กฐิน ? 
        ต.  ประกอบดวยองคคุณ  ๘  ประการ  คือ  รูจักบุพพกรณ  ๑   
รูจักถอนไตรจีวร  ๑  รูจักอธิษฐานไตรจีวร  ๑  รูจักการกราน  ๑  รูจัก 
มาติกา  คือหัวขอแหงการเดาะกฐิน  ๑  รูจักปลโิพธกังวลเปนเหตุยัง 
ไมเดาะกฐิน ๑  รูจักการเดาะกฐิน ๑  รูจักอานิสงสกฐิน  ๑. 
                                                                        ๑๘/๙๒๔๖๖ 
        ถ.  เม่ือสงฆรับผากฐินจากทายกแลว  จะพึงอปโลกนใหแกภิกษุ 
เชนไร  เพ่ือกรานกฐิน  และภิกษุไดรับผากฐินจากสงฆแลว  ควร 
ทําอยางไรแกผาน้ันกอนการกราน ? 
        ต.  ในคัมภีรบริวารกลาววา  ควรใหแกภิกษุผูประกอบดวย 
องค  ๘  ประการ  คือ  รูจักบุพพกรณ  ๑  รูจักถอนไตรจีวร  ๑  รูจัก 
อธิษฐานไตรจีวร  ๑  รูจักการกราน  ๑  รูจักมาติกา  คือหัวขอ 
แหงการเดาะกฐิน  ๑  รูจักปลิโพธกังวลเปนเหตุยังไมเดาะกฐิน  ๑   
รูจักการเดาะกฐิน  ๑  รูจักอานิสงฆกฐิน  ๑  พระอรรถกถาจารยผู 
สังวรรณนาอรรถกถามหาวรรค  กลาววา  ผากฐินนั้นสมควรใหแก 
ภิกษุมีจีวรเกา  ถาหลายรปู  ควรใหแกภิกษุผูมีพรรษามาก  ถามาก 
ดวยกัน  ควรใหแกภิกษุผูเปนมหาบุรุษ.  ถือเอาความตามอรรถ-  
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กถานัยวา  ใหเลือกภิกษุผูสามารถเปนเกณฑกอน  มีมากรูปดวยกัน  
ใหกําหนดเอาภาวะอื่นเขาประกอบเปนเกณฑ  คือมีจีวรเกา  มีพรรษา  
มาก  หรือทรงคุณสมบัติ  สุดแตจะเลือก  หรืออีกอยางหน่ึง  สุดแต 
ภิกษุใดสามารถจะทําใหสําเร็จ  ควรใหแกภิกษุนั้น  ในบัดนี้สงฆให  
แกภิกษุผูเปนเจาอาวาส  หรือเปนผูเฒาท่ีควรจะยกยอง  ภิกษุไดรับ 
ผากฐินจากสงฆแลว  พึงทําบุพพกรณใหแลวเสร็จในวันนั้น.  ธรุะอัน 
จะพึงทําเปนเบ้ืองตนแหงการกรานเรียกบุพพกรณ  สงเคราะหดวย 
ประการ  ๗  คือ  ซักผา  ๑  กะผา  ๑  ตัดผา  ๑  เนาหรือดนผาท่ีตัด 
แลว  ๑  เย็บเปนจีวร  ๑  ยอมจีวรที่เย็บแลว  ๑  ทํากปัปะคือพินทุ ๑. 
        ถ.  วิธีกรานกฐินนั้นทํากันอยางไร ?  ขออธิบายใหละเอียด. 
        ต.  วิธีกรานกฐินนั้นทําอยางนี้ :  ครั้นตัดเย็บยอมเสร็จแลว  ผา 
กฐินนั้นเปนจีวรชนิดใด  พึงถอนจีวรชนิดนั้นของเดิมเสีย  ครั้นแลว 
พึงอธิษฐานจีวรใหมโดยชื่อน้ัน  ทําพิธีกรานกฐินโดยชื่อน้ัน  ทาน 
ใหเอามือจับหรือลูบผาน้ันในขณะเปลงคํากาน  เชนผาสบงเปนตัว 
อยาง  วา  อิมินา  อนฺตรวาสเกน  ก ิน  อตฺถรามิ.  ครั้นแลวจึงกลาว 
แกสงฆวา  อตฺถต  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  ก ิน,  ธมฺมิโก  ก ินตฺถาโร,   
อนุโมทถ.  ภิกษุนอกน้ันพึงวาทีละรูปวา  อตฺถต  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  กฐิน   
ธมฺมิโก  ก ินตฺถาโร,  อนุโมทมิ.  ครบทุกรูปแลว  หรือวาพรอมกัน 
อยางนั้น  ลงทายวา  อนุโมทาม.  เปนเสร็จพิธีกรานกฐิน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  บาลวีา  น  สมฺมา  เจว  อตฺถต  โหติ  ก ิน,  ตฺเจ  นิสฺสีมฏโ  
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อนุโมทติ.  แปลวา  กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ  ถาภิกษุผูอยูนอก  
สีมาอนุโมทนากฐินนั้น  พระอรรถกถาจารยแกเอาความวากระไร ?   
สมเด็จพระมหาสมณเจาผูทรงรจนาวินัยมุขทรงเห็นอยางไร ?  
        ต.  เอาความเปน  ๒  ทาง  ไมแน  ๑.  ผูอํานวยใหผากฐิน  ตอง 
เปนผูจําพรรษาอยูในสีมาเดียวกัน  ๒.  ตองทําพิธีอนุโมทนาในสีมา.   
สมเด็จพระมหาสมณเจา  ทรงเห็นอยางขางตน. 
                                                                        ๘/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  สงฆ  หรือคณะ  หรือบุคคล  กรานกฐิน  การท่ีเฉลยมาน 
 ี้มาในท่ีไหน ? 
        ต.  สงฆหาไดกรานกฐินไม  คณะหาไดกรานกฐินไม  บคุคล 
กรานกฐิน  แตเพราะสงฆไดอนุโมทนา  เพราะคณะไดอนุโมทนา 
เพราะบุคคลไดกราน  ชื่อวาสงฆไดกรานกฐิน  คณะไดกรานกฐิน 
บุคคลไดกรานกฐิน  การที่เฉลยมาเชนนี้  มาในคัมภีรบริวาร. 
                                                                        ๙/๙/๒๔๗๐ 
        ถ.  ภิกษุประกอบดวยองคเชนไร  คืออะไรบาง ?  ควรไดรับผา 
กฐินอันสงฆให  และในการรับกฐินอันทายกทอด  มีของอื่นเปนบริวาร 
ดวย  ของนั้นควรไดแกใคร ? 
        ต.  ภิกษุประกอบดวยองค  ๘  ประการ  ควรกรานกฐิน.  องค  ๘   
ประการนั้น  คือ  รูจักบุพพกรณ  ๑  รูจักถอนไตรจีวร  ๑  รูจัก 
อธิษฐานไตรจีวร  ๑  รูจักการกราน  ๑  รูจักมาติกา  คือหัวขอแหง 
การเดาะกฐิน  ๑  รูจักปลิโพธกังวลเปนเหตุยังไมเดาะกฐิน  ๑  รูจัก    
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การเดาะกฐิน  ๑  รูจักอานิสงสกฐิน  ๑.  ในอรรถกถาทานพรรณนา    
ไววา  ถาเปนผาและและจีวรอันเหลือ  (คือผืนอ่ืนจากที่ยกชื่อข้ึนกราน 
กฐินในไตรจีวร)  ของภิกษุผูกรานเปนของคร่ําคราดวย  พึงอปโลกน 
ใหแกเธอจนพอ  เหลือจากน้ันใหแจกแกภิกษุที่เหลือโดยลําดับแหง 
ผาจํานําพรรษาท่ีเรียกวา  วัสสาวาสิก  หรือโดยพรรษา  ต้ังแตพระ 
สังฆเถระลงมา  ถาเปนครุภัณฑหามมิใหแจกกัน  แตถาทายกถวายเฉพาะ 
ภิกษุผูกรานกฐินกลาววา  เยน  อมหาก  กฐิน  คหติ,  ตสเสว  เทม   
แปลวา  ภิกษุรูปใดไดรบัผากฐินของพวกขาพเจา  ถวายแกภิกษุรูป 
นั้น  เชนนี ้ สงฆไมเปนใหญ  ถาเขาไมจํากัดไว  ถวายแลวก็แลวไป 
สงฆเปนใหญ. 
                                                                                ๓๐/๙/๒๔๗๑ 
        ถ.  กฐินที่มีของอ่ืนเปนบริวาร  บางอาวาสผูกรานกฐินเอาเปน 
ของตน  บางอาวาสไมถือเอาเปนของตน  จัดเปนของสงฆ  ขอน้ี 
ทางที่ถูกเปนอยางไร  ?  จงวินิจฉัย. 
        ต.  ทางที่ถูกเปนอยางนี้  ถาทายกผูเปนเจาของถวายใหเปนของ 
สงฆ  ของบริวารน้ันก็เปนของสงฆ  ถาถวายใหเปนของบุคคล  ของ 
บริวารน้ันก็เปนของบุคคล  วินิจฉัยอยางนี้. 
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๙ 
        ถ.  อานิสงฆขอที่  ๔  ของภิกษุผูไดกรานกฐินแลว  ประสงค 
อติเรกจีวรทั้งหมด  หรือมีกําหนดอติเรกจีวรอยางไหน ? 
        ต.  ไมประสงคอติเรกจีวรทั้งหมด  ประสงคเฉพาะอติเรกจีวร  
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ที่เกิดในกาล.  
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  อนามนตฺจาโร  นัน้ทรงอนุญาตทั่วไปในการเขาบานไมตอง  
ลา  หรือเฉพาะสิกขาบทอะไร  ที่เทาไร  วรรคไหน ? 
        ต.  ไมทั่วไป  เฉพาะจาริตตสิกขาบทที่  ๖  แหงอเจลกวรรค. 
                                                                                 ๒๔๗๘ 
        ถ.  จงอธิบายอานิสงสกฐินประการท่ี  ๕  เพ่ือจะไดปฏิบัติใหถูก 
ตามพระพุทธาธิบาย ? 
        ต.  ภิกษุผูอยูในสงฆ  ยอมมีสิทธิในอันจะไดรับลาภอันสงฆ 
แจกเสมอหนากัน  ถาไมไดอานิสงสกฐิน  มีจีวรเกิดข้ึน  จําจะแจก 
ทั่วถึงแกภิกษุอาคันตุกะผูมาอยูเมื่อออกพรรษาแลว  ของนอยไมพอ 
แจก  จะตองแจกตามลําดับ  อาคันตุกะผูแกพรรษากวา  อาจไดกอน 
พวกเจาอาวาส  เมื่อมีพระพุทธานุญาตอานิสงสกฐินประการน้ี  เปนอัน 
จํากัดจีวรลาภใหไดเปนพิเศษแกพวกเจาอาวาสผูไดกรานกฐิน  ถาของ 
นอยไมทั่วกัน  เจาอาวาสจะไดแจกกอน  ถามากพอกัน  อาคันตุกะจะ 
พลอยไดดวย  ก็เพราะความเผ่ือแผของเจาอาวาสผูอปโลกนกนัให  ไม 
ไดทําดวยอํานาจสิทธิ  ทรงพระอนุญาตอานิสงสนี้  ไมใชเพ่ือหวงลาภ 
เพ่ือประทานแกเจาอาวาส  ควรปฏิบัติใหถูกตามพระพุทธาธิบาย  ใช 
อํานาจน้ันเปนเครื่องผูกไมตรีกับอาคันตุกะ. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  เขตแหงจีวรกาล  ที่ขยายยาวออกไปตลอด  ๔  เดือนฤดู  
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หนาวน้ัน   มอีะไรเปนเครื่องกําหนด ?  
        ต.  มีปลิโพธ  ๒  คือ  กังวลในอาวาส ๑  กังวลในจีวร  ๑  เปน  
เครื่องกําหนดเขตแหงจีวรกาลท่ีขยายออกไปตลอดฤดูหนาว  ถาภิกษุ 
ผูไดกรานกฐินสิ้นปลิโพธแลว  เรียกวา  เดาะกฐินเสียแลว ยอม 
ไมไดรับอานิสงสขยายเขตออกไปตลอดฤดูหนาว 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  การกรานกฐิน  เปนอันใชไมได  เพราะวิบัติอะไรบาง  ?  ขอไหน 
มีใจความวาอยางไร ? 
        ต.  การวิบัติ ๓  คือ  วัตถุวิบัติ  ๑  กาลวิบัติ  ๑  กิริยาที่ทํา 
วิบัติ  ๑ ขอท่ี ๑  ไดแกผาท่ีกราน  ใชผาท่ีตองหาม  ๓  ชนิด คือผา 
ที่ไดโดยไมเปนสิทธิ   ผาท่ีไดมาโดยอาการมิชอบ   ผาท่ีเปนนิสสัคคีย . 
ขอท่ี  ๒  ไดแกสมัยมิใชจีวรกาลท่ีทรงอนุญาตใหกรานกฐินได.  ขอท่ี  ๓   
ไดแกทําบุพพกรณไมถูกตอง  หรือไมทําเสียเลย  ทําพิธีกรานไมถูก 
ระเบียบ  เชนจะกรานอันตรวาสก   กลาวคํากรานดวยอุตตราสงค  
 เปนตน. 
                                                                                ๓๐ / ๘ / ๒๔๗๑ 
        ถ.  การรับกฐิน  ตลอดจนถึงกราน  ตองทําในสีมาจึงจะใชได   
หรือนอกสีมาก็ใชได ? จงชี้แจงมา. 
ต.  การอปโลกนเพื่อใหผากฐินและการกรานกฐิน  ทําในสีมา 
หรือนอกสีมาก็ได  การสวดญิตติทุติยกรรมวาจาใหผากฐิน  ตองทํา  
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ในสีมาอยางเดียว  ทํานอกสีมาไมได.  
                                                                        ๙ / ๘ / ๒๔๗๐ 
        ถ.  ภิกษุในอาวาสหน่ึง  เกิดขัดใจไมพูดกัน  คุมกันเปน ๒   
พวก  พวกละ ๑๐ รูป  แตคงจําพรรษารวมอุโบสถปวารณากันอยู 
เมื่อถึงคราวรับกฐิน  ตางฝายตางรับในวันเดียวกัน  ฝายหน่ึงรับใน 
สีมา  อีกฝายหน่ึงรับในอุปจารสีมา  เชนนี้  กรรมของฝายไหนจะ 
เปนอันวิบัติหรือไม  เพราะเหตุใด?         
        ต.  ฝายที่ทําในสีมาไมวิบัติ   ฝายที่ทําในอุปจารสีมาเปนกรรม 
อันวิบัติ  เพราะญัตติทุติยกรรมตองทําในสีมาท้ังน้ัน                  
                                                                        ๓๐ / ๘ / ๒๔๗๑ 
        ถ.  จงออกความเห็นมาดูวา  เรื่องทรงพระพุทธานุญาตกฐินนั้น 
ดวยทรงมุงหมายประโยชนอยางไร  จึงจําเปนตองทําใหสําเร็จใน 
วันนี้นั้น ? 
        ต.  เห็นอยูทางหน่ึงวา  มีพระพุทธประสงคเพ่ือจะทรงประกอบ 
ภิกษุบริษัทไวในทางสามัคคีธรรม   และการทําจีวรในครั้งน้ัน  ก็เปน 
การใหญและทั้งเปนการลําบากของภิกษุดวย  ถาตองทําใหสําเร็จใน 
วันนั้นดวย  ก็ตองชวยกันแข็งแรงจึงจะสําเร็จ  และเรื่องนี้เนื่องดวย 
จีวร  จึงทรงกําหนดไวอยางนั้น 
                                                                        ๑๕ / ๘ / ๒๔๖๗ 
        ถ.  ผูบวชอยูจนถึงสอบนักธรรมชั้นเอก  คงเคยไดเห็นการรับ 
กฐินกันทุกรปูแบบ  การอปโลกนใหผากฐินไมมีในพระบาลี  เพราะ  
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ฉะน้ัน    จึงมีระเบียบไมเหมือนกัน    แลวแตผูเปนประธานจะ   
อปโลกน.    ขอฟงอปโลกนกฐินรูปที่  ๑       จะอปโลกนเปนภาษามคธ   
หรือ ภาษาไทย  อยางไหนไดทั้งน้ัน  จงเขียนมา? 
        ต.  อปโลกนอยาง มคธ  ดังนี้ :- 
        อิทานิ   โข  อาวุโส  อิท   สปริวาร   ก ินทุสฺส     สงฺฆสฺส    
ก ินตฺถารารหกาเลเยว  อุปฺปนฺน  อีทิเส  จ  กาเล  เอว   อุปฺปนฺเนน   
ทุสฺเสน  ก ินตถาโร  วสฺส  วุตฺถาน  ภิกฺขูน   ภควตา  อนฺุาโต  เยน   
อากงฺขมานสฺส  สงฺฆสฺส   ปฺจ  กปฺปสฺสนฺติ  อนมนฺตจาโร  อสมาทาน- 
จาโร  คณะโภชน  ยาวทตฺถจีวร  โย  จ  ตตฺถ  จีวรปฺุปาโท  โน  เนส   
ภวิสฺสติ  จตูสุป  เหมนฺติเกสุ  จีวรกาโล  มหนฺตีกโต  ภวิสฺสติ   
อิทานิ  ปน   สงฺโฆ  อากงฺขติ  นุ   โข  ก ินตฺถาร   อุทาหุ  นากงฺขติ.   
        อปโลกนอยางไทย  ดังนี้ :-- 
        ผากฐินทาน  กับทั้งผาอานิสงสบริวารท้ังปวงน้ี   เปนของ------- 
พรอมดวย-----------ผูประกอบดวยศรัทธา      อุตสาหะพรอมเพรียงกัน  
นอมนํามาถวายแดพระภิกษุสงฆ  ผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาสใน 
อาวาสน้ี  ก็ผากฐินทานน้ี   บริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ  แลว 
แลแตกตกลงในท่ีประชุมสงฆ  จะไดเฉพาะเจาะจงลงวาเปนของภิกษุรูปใด   
รูปหน่ึงหามิได    มีพระบรมพุทธานุญาตไววา  ใหพระสงฆเถระนุเถระ 
ทั้งปวง   ยอมอนุญาตใหแกภิกษุรูปหน่ึง  เพ่ือจะกระทําซ่ึงกฐินัตถารกิจ 
ตามพระบรมพุทธานุญาต  และคําพระอรรกถาจารยผูรูพระบรมพุทธา- 
ธิบายสังวรรณาไววา  ภิกษุรูปใดกอปรดวยสีลสุตาธิคุณ  มีสติปญญา  
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สามารถ  รูธรรม  ๘ ประการ  มีบรุพกิจเปนตน  ภิกษุรูปนั้นจึงสมควร  
เพ่ือจะกระทํากฐินนัตถารกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาตได 
        บัดนี ้ พระสงฆทั้งปวง  จะเห็นสมควรแกภิกษุรูปใด  จงพรอม 
กันอนุญาตใหแกภิกษุรูปนั้นเทอญ. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  สงฆพรอมใจกันใหผากฐินแกภิกษุอนุททยะ  ผูแกกวา  จะ 
สวดกรรมวาจาวาอยางไร  จงเขียนมาดวย ? 
        ต.  สวดกรรมวาจาวาอยางนี้    สณุาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อิท   
สงฺฆสฺส  ก ินทุสฺส  อุปปฺนฺน.   ยท ิ สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ   อิม    
ก ินทุสฺส   อายสฺมโต  อนุทฺทยสฺส   ทเทยฺย  ก ิน  อตฺถริตุ  เอสา  ตฺติ.   
        สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ    อิท   สงฺฆสฺส  ก ินทุสฺส  อุปปฺนฺน.     
สงฺโฆ   อิม  ก ินทุสฺส   อายสฺมโต   อนุทฺทยสฺส  เทติ  ก ิน  อตฺถริตุ,    
ยสฺสายสฺมโต  ขมติ  อิมสฺส  ก ินทุสสฺส   อายสฺมโต  อนุทฺทยสฺส   
ทาน    ก ิน    อตฺถริตุ,   โส   ตุณฺหสฺส  ยสฺส  นกขฺมติ   โส  ภาเสยฺย. 
          ทินฺน  อิท  สงฺเฆน  ก ินทุสฺส   อายสฺมโต  อนุทฺทยสฺส  ก ิน    
อตฺถริตุ  ขมติ  สงฺฆสฺส ตสฺมา   ตุณฺหี,  เอวเมต  ธารยามิ. 
                                        บรรพชา 
        ถ.   เด็กมีอายุเทาไรควรใหบรรพชาเปนสามเณร  เพราะเหตุไร? 
        ต.   เด็กมีอายุแต  ๑๕  ควรใหบรรพชาเปนสามเณร  เพราะวาเด็ก 
อายุ  ๑๕ กําลังพอดี  เพ่ือจะรับฝกหัด  อายุหยอนกวาน้ี  มักไมไดผลดี 
ในการฝกหัด. 
                                                                                ราชกวี  
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        ถ.  วิธีใหบรรพชานัน้   คือทําอยางไร? อธิบาย  
        ต.  วิธีบรรพชานั้น  ใหบรรพชาเปกขะปลงผมและหนวด  แลว  
ใหครองผากาสะยะ  ใหทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง  ใหกราบเทาภิกษุ 
แลวใหนั่งกระหยง  ประนมมือไหวาสรณคมน  ดวยวิธีเพียงทาน 
 ี้เด็กนั้นชื่อวาต้ังอยูในภูมิสามเณร 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  การบรรพชาน้ี   พระพุทธเจาโปรดใหทําเปนกิจลักษณะ 
อยางไร ?  
        ต.  โปรดใหทําเปนกิจลักษณะ  คือ  ใหมีภิกษุผูอยูดวยกันรูเห็น 
ไมใหทํางุบงิบเปนที่ลักพาลูกเขามาบวช  คือวาเจาตัวสมัคร  ใหมารดา  
บิดาหรือผูปกครองอนุญาต  ใหบรรพชา  อันยังไมไดโกนผมและหนวด   
ไมควรแกผูที่โกนผมและหนวดแลว 
                                                                                ๘ / ๙ /๒๔๖๙ 
        ถ.  ธรรมเนียมบรรพชาในบัดนี้ ทาํอยางไร ?  จงอธิบาย. 
         ต.  ธรรมเนียมบรรพชาในบัดนี้  บรรพชาเปกขะ  โกนผมไป 
เสร็จไมไดบอกภัณฑูกรรม  บรรพชาเปกขะมีผากาสะยะมาดวย   ถือ 
เขาไปหาพระอุปชฌายะ  กลาวคําขอบรรพชา  พระอุปชฌายะบอก  
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ตจปญจกกัมมัฏฐานแลว  สวมอังสะให  มอบผาใหในมือ  บอกวิธี   
ครองผา  เมื่อครองแลวเขามารับสรณคมนแตอาจารยหรืออุปชฌายะ 
เมื่อจบสรณคมนแลว  ในลําดับนั้นใหรับสิกขาบท  ๑๐ เพียงเทาน้ี. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  มีผูกลาววา สามเณรบรรพชาสําเร็จดวยการรับสิกขาบท  ๑๐   
คําน้ีเปนคํากลาวถูกหรือไม  ถายอมรับวาถูก  ก็ไมมปีญหาตอไป   
ถาไมถูก  สิกขาบท ๑๐  เกี่ยวกับสามเณรบรรพชาอยางไร? 
        ต.  คํานั้นไมถู  เพราะสามเณรบรรพชาสําเร็จดวยการใหและ 
การรับสรณคมนที่บริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝาย  สวนสิกขาบท ๑๐  นั้น  ทรง 
พระอนุญาตเพ่ือเปนขอศึกษาปฏิบัติของสามเณรตางหาก. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  บรรพชาของสามเณร   อุปสมบทของภิกษุ  นับวาใชได  
คือจบคําวาอยางไร  ใครเปนผูวา? 
        ต.  ของสามเณรจบคําวา    ตติยมฺป   สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ   
ในเวลาท่ีผูเพงบรรพชาวา  ของภิกษุจบคําวา   โส  ภาเสยฺย   ครั้งท่ี  3   
ในเวลาผูสวดวา 
                                                                                ๑๘ / ๙ / ๒๔๖๖ 
                                                อุปสมบท 
        ถ.  การนับอายุของกุลบุตรผูที่จะอุปสมบท  นับโดยปหรอืนับโดย 
กาลฝน  ตองอางหลักดวย เชนคนเกิดเพ็ญเดือน ๒  ปชวด จะบวชเพ็ญ  
เดือน ๑๒  ปมะแมท่ี ๒ ครบบวชหรือยัง  เปนอยางไร?  
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        ต.  นับโดยกาลฝน  อางสิกขาบท  โย  ปน  ภิกฺขุ  อูนวีสติวสฺส      
ปุคฺคล  อุปสมฺปาเทยฺย.  ฯ  เป ฯ  ปาจิตฺติย.  ฯ  ครบแลว  การคําณวนอาย 
 ุของผูจะอุปสมบท  ตองนับ  ๒๐ ฝนทั้งในครรภ  คนเกิดเดือน ๒  
อยูในครรภเต็มกาลฝน  นับเปน  ๑ ได  ถึงเพ็ญเดือน ๑๒  ปมะแม   
รวม  ๒๐  กาลฝนเต็มบริบูรณ 
                                                                                ๘ / ๙ / ๒๔๖๙ 
        ถ.  กลุบุตรที่มีปยังไมครบ  ๒๐  ไมรูตัว  ไดอุปสมบทข้ึน  อยูไป 
จนเปนอุปชฌายอาจารยของกุลบุตรอ่ืนอีกเปนอันมาก  ภายหลังรูเขา 
เธอจึงกลับมาขออุปสมบทใหม  สวนกุลบุตรที่เธอเปนอุปชฌายอาจารยนั้น 
จะตองอุปสมบันหรือควรจัดการอยางไร  หรือไมตอง? 
        ต.  ในเวลาอุปสมบท  ถามีสงฆมากกวากําหนด  กลุบุตรนั้นเปน 
อุปสัมบัน  ถามีเธอนั้นเปนที่สุดแหงองคกําหนดของสงฆ  กุลบุตรนั้น 
เปนอนุปสัมบัน  ควรจัดการใหอุปสมบทเสียใหม  ตองจัดการอยางนี้. 
                                                                                ๗ / ๙ / ๒๔๖๘ 
        ถ.  สงฆเปนใหญในสังฆกรรมทั้งปวง  บุคคลหรือเอกชนไมเปน 
ใหญ  แตเหตุไรในการใหอุปสมบท  กุลบุตรมีกาลฝนหยอน ๒๐ จึง 
ปรับอาบัติปาจิตตียแกเอกชน  คือ  อุปชฌายะ  สวนภิกษุผูคณปูรกะ 
ถูกปรับเพียงทุกกฎ  เมื่อเพงถึงความเปนใหญในสังฆกรรมแลว  นา 
จะปรับอาบัติหนักแกภิกษุผูเปนคณปูรกะทั้งหมดมิใชหรือ   แตทําไม 
จึงตรงกันขาม  หรือวาเอกชนเปนใหญ  ฝายสงฆเปนแตเพียงผูสนับสนุน 
ไมเปนใหญอยางแนนอน  ขอความแนะนะ?  
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        ต. ความจริงสงฆเทาน้ัน  เปนใหญในสังฆกรรรมท้ังปวง  เอกชน   
ไมเปนใหญ  แตทีทรงปรับอาบัติหนักแกอุปชฌายะ  ก็โดยฐานท่ี 
อุปชฌายะเปนตัวการผูนําเขาหมู   เทากับเปนนายกองของสงฆใน 
สังฆกรรม  เพราะตองรับรองอุปสัมปทาเปกขซึ่งตนนําเขามาอุปสมบท 
ดวยอปโลกนใหสงฆทํากัมมสันนิษฐาน 
                                                                                ๓๐ / ๘ /๒๔๗๑ 
        ถ.  อุปชฌายะไมควรใหบรรพชาอุปสมบทแกใครบาง? 
        ต.  อุปชฌายะไมควรใหบรรพชาอุปสมบทแกคนเหลาน้ี  คือ คน 
อายุหยอนกวา  ๒๐  ป จําพวกคนมีเพศบกพรอง  เชน  บัณเฑาะกเปนตน   
จําพวกคนทําผิดตอศาสนา  เชน ฆาพระอรหันต  จําพวกคนทําผิด 
ตอกําเนิดของตน  เชน ฆามารดาบิดา  จําพวกอภัพบุคคลเหลาน 
 ี้หามเด็ดขาด  กับทั้งคนท่ีสงฆประกาศหามไมใหอุปสมบท  และจําพวก 
คนที่ไมไดหามเด็ด  หามโดยอาการไมสมควร  คือคนมีโรคติดตอกัน  
คนมีอวัยวะบกพรองหรือไมสมประกอบ  คนพิการ  คนทุรพล  คนมี 
คดีเกี่ยวของ  คนเคยถูกลงอาญาหลวง  เปนคนประทุษรายความสงบ 
เหลาน้ีหามไมใหบรรพชา  คนไมมีอุปชฌายะ  และคนไมมีบาตร   
เปนตน  เหลาน้ีหามไมไหอุปสมบท๓๐ / ๘ /๒๔๗๑ 
                                                                                           ๗ / ๙ /๒๔๖๕ 
        ถ.   คนที่อุปสมบทไมได  มีกี่จําพวก  คือใครบาง  คนเชนนั้น 
ถาจะบรรพชา  ไดหรือไมได  เพราะเหตุไร? 
        ต.  ม ี ๑๒  จําพวก คือ  คนมีกาลฝนหยอน  ๒๐  ป  ๑ บณัเฑาะก  ๑  
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อุภโตพยัญชนก  ๑ อรหันฆาต  ๑  ภิกขุนีทูสก  ๑  เถยยสังวาส  ๑     
ติตถิยปกกันต  ๑  ผูเคยเปนภิกษุตองปาราชิกในกอน ๑ ผูทําสังฆ- 
เภท ๑  ผูทําโลหิตตุปบาทพระพุทธเจา ๑  ผูทํามาตุฆาต ๑  ผูทํา  
ปตุฆาต ๑ คนท่ีมีกาลฝนหยอนกวา ๒๐  ป  จําพวกเดียวบรรพชาได 
นอกน้ันไมควรใหบรรพชา  เพราะการบรรพชา  กเ็ปนบุรพภาคแหง 
อุปสัมปทา   ผูบรรพชาก็เปนพวกสมณะ  คนไมควรเปนสมณะก็ไม 
ควรเปนสามเณร.   
                                                                        ๘ / ๙ /๒๔๖๙ 
        ถ.  อภัพพบุคคลท่ีตองหามอุปสมบทเพราะเหตุ  ๓  อยางน้ัน  คือ  
อะไรบาง ทั้ง  ๓  เหตุนั้น หมายถึงอะไร? 
        ต.  อภัพพบุคคลท่ีตองหามอุปสมบท  เพราะเหตุ ๓  อยางนั้น  คือ   
เพราะเพศบกพรองก็มี  เพราะเหตุประพฤติผิดในพระธรรมวินัยก็มี  เพราะ 
ประพฤติผิดตอกําเนิดของเขาก็มี.    เหตุที่  ๑  หมายถึงบัณเฑาะก ๑  
อุภโตพยัญชนก  ๑  ชายผูถูกตอน  ๑  กะเทยโดยกําเนิด  ๑  เหตุที่ ๒   
หมายถึง  คนกระทําผิดตอพระศาสนา  ๗ จําพวก  คือ  คนฆาพระ 
อรหันต  ๑  คนทํารายนางภิกษุณี ๑ คนลักเพศ ๑ ภิกษุไปเขารีต 
เดียรถีย ๑  ภิกษุตองปาราชิกไปแลว ๑  ภิกษุทําสังฆเภท  ๑  
 คนทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต  ๑  เหตุที่ ๓ หมายถงึคนฆา 
มารดา   ๑   ฆาบิดา  ๑ 
                                                                        ๓๐ / ๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  คนชนิดไร   เรียกวาบัณเฑาะก  เหตุไรจึงหามบรรพชาและ  
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อุปสมบท ?   
        ต.  คนบัณเฑาะกนั้น  ไดแก  ชายมีราคะกลาประพฤตินอกรีตใน 
ทางเสพกาม  และยั่วยวนชายอ่ืนใหเปนเชนนั้น  ๑  ชายผูถูกตอนแลว  ๑  
กะเทยโดยกําเนิด ๑  กะเทยน้ีชนิดหนังหุมปุริสภาวะก็มี ครั้นตัดเอา 
หนังนั้นออกเสีย  ก็เปนชายโดยปกติไมหาม  ซึ่งทานหามนั้นเพราะเปน 
ที่รังเกียจของคนอ่ืนในการเลนสวาท. 
                                                                                ราชกวี  
        ถ.  คนที่เรียกวาอุภโตพยัญชนกนั้น  ไดแกคนเชนไร  ซึ่งพอจะร 
 ูพอเขาใจกันได และเหตุไรจึงหาม ? 
        ต.  ไดแกคนผูมีอาการและจริตตรงกันขามตอภาวะของตน  เชน   
ชายมีอาการเปนหญิง  เปนตนวา  ไมมีหนวด  มีเสียงเหมือนผูหญิง   
มีจริตกิริยาอยางของผูหญิง  มีคนอยางนั้นอยูในหมู  คนนอกอาจ 
สําคัญผิดวามีหญิงปลอมเปนภิกษุอยูดวยก็ได  เปนความเส่ือมอยางนี้ 
 ี้ทานจึงหาม 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  คนลักเพศน้ัน  คือคนเชนไร 
        ต.  ไดแกคนถือเพศภิกษุเอาเอง   ดวยต้ังใจจะปลอมเขาอยูใน 
หมูภิกษุ  ดังคํากลาววา  เดียรถียปลอมเขาอยูในหมูภิกษุครั้งอโศก 
รัชกาล.  ถาคนน้ันเปนแตสักวาทรงเพศเพราะเหตุอยางอ่ืน  เปนตนวา 
เพ่ือหนีภัย  ทานไมจัดเปนคนลักเพศ 
                                                                                ราชกวี  
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        ถ.  การใหอุปสมบทกุลบุตร  เชนที่เคยทํากันมาทุกป  เรียกวา  
กรรมอะไรในสังฆกรรม ๔ ประเภท  และกรรมน้ันตองมีภิกษุซึ่งเปน  
องคประชุมอยางนอยท่ีสุดมากท่ีสุดเพียงเทาไร  จึงเปนอันใชไดถูก 
ตอง ? 
        ต.  เรียกวาญัตติจตุตถกรรม  คือ กรรมมีวาจาครบ ๔ ทั้งญัตติ 
ถาในปจจันตชนบท  ตองมีภิกษุซึ่งเปนองคประชุมอยางนอยท่ีสุด   
๕  รูป  เรียกวาสังฆปจจวรรค  ถาในมัธยมชนบทตองมีภิกษุซึ่งเปน 
องคประชุมอยางนอยท่ีสุด  ๑๐  รูป  เรียกวาสังฆทสวรรค  สวนขาง 
มากไมมีกําหนด. 
                                                                                ๑๕ / ๙/๒๔๖๗ 
         ถ.  บุรพกิจแหงการอุปสมบทมีอยางไร ? 
         ต.  บุรพกิจแหงการอุปสมบท  คือ  ใหบรรพชา  ขอนิสสัย  ถือ 
อุปชฌายะ  ขนานชื่อมคธแหงอุปสัมปทาเปกขะออกไปยืนขางนอก  ภิกษุรปู 
หน่ึงสมมติตนเปนผูซักซอมอุปสัมปทาเปกขะถึงอันตรายิกธรรม  เรยีก   
อุปสัมปทาเปกขะเขาในสงฆ  ใหขออุปสมบท  ภิกษุรูปหน่ึงสมมติตน 
สอบถามอุปสัมปทาเปกขะถึงอันตรายิกธรรมในสงฆ. 
                                                                                         ราชกวี 
        ถ.  อภัพบุคคลเหลาไหน  ที่ถูกหามอุปสมบทตลอดชาติทีเดียว 
หากไมรูใหอุปสมบทไปแลว  รูเขาภายหลังควรแกไขอยางไรดี ? 
        ต.  อภัพบุคคลเหลาน้ี  คือ   ผูมีเพศบกพรอง  ไดแกบัณเฑาะก  
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และอุภโตพยัญชนกพวกหน่ึง ผูประพฤติผิดธรรมวินัย  ไดแกฆาพระ  
อรหันต  ภิกษุตองปาราชิกละเพศไปแลว  ภิกษุทําสังฆเภท  คนทํา 
พุทธโลหิตุปบาทพวกหนึ่ง  ผูทําผิดตอกําเนิดของตน  ไดแกคนฆา 
มารดา  คนฆาบิดาพวกหนึ่ง ถูกหามอุปสมบทตลอดชาติทีเดียว  เมื่อ 
รูเขาภายหลังควรนาสนะเสีย 
                                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  บวชอุปสัมปทาเปกขะ  ที่ไมบริสุทธิ์จากอันตรายมีกุฏฐัง 
เปนตน  จนถึงไมมีอุปชฌายะเปนที่สุด  อยางไหนเปนภิกษุไมได 
อยางไหนเปนได  และภิกษุที่บวชใหนั้นจะตองอาบัติอะไรหรือไม ? 
        ต.  ไมใชมนุษย  ไมใชบุรุษ  มีปไมเต็ม  ๒๐  เปนภิกษุไมได 
นอกจากน้ีเปนได  และภิกษุที่บวชใหนั้น  เปนอาบัติทุกกฎท้ังหมด 
เวนแตขอท่ีมีปไมเต็ม ๒๐  ภิกษุผูเปนอุปชฌายะเปนอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  กอนแตอุปสมบท  กิจอะไรตองทําดวยก็ได  นอกจากน้ัน 
กิจอะไรบางท่ีจะตองทําเปนเบื้องตน ? 
        ต.กิจเชนใหบรรพชา ถาเปนสามเณรมากอนแลว  ไมตองทํา 
นอกน้ัน  เชนขอนิสสัย  ถืออุปชฌายะ  ขนาดชื่อมคธแหงอุปสัมปทาเปกขะ 
และบอกนามพระอุปชฌายะบอกบาตรจีวร    สงอุปสัมปทาเปกขะ 
ถึงอันตรายิกธรรมในสงฆ  ขอใหอุปสมบท  สมมติภิกษุรูปหน่ึงสอบ 
ถามอุปสัมปาเปกขะถึงอันตรายิกธรรมในสงฆ      แตถาไมไดเปน  
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สามเณรกอนแลว  ตองทํากิจทุกอยางมีบรรพชาเปนตน.  
                                                                                     ๑๕  / ๙ /๒๔๖๗ 
        ถ.  อุปสัมปทากรรม  มีอะไรเปนบุพพกิจ  มัชฌิมกิจและปจฉิม- 
กิจ  ในกิจเหลาน้ี  กิจอะไรบกพรองไมเสียกรรม  กิจอะไรบกพรอง 
เสียกรรม? 
        ต.  อุปสัมปทากรรม  มีการใหบรรพชา  ขอนิสสัย  ถืออุปชฌายะ  
เปนตน  เปนบุพพกิจ  มีกรรมวาจา  คือญัตติ  ๑  อนุสาวนา  ๓  เปน 
มัชฌิมกิจ.  มีบอกกาลเวลาฤดู  และอนุศาสนเปนปจฉิมกิจบุพพกิจและ 
มัชฌิมกิจบกพรองเปนเสียกรรม  ปจฉิมกิจบกพรอง  ไมเสียกรรม. 
                                                                                ๓๐ / ๘ /๒๔๗๑ 
        ถ.  อุปสมบทกรรม  ทานจัดเปนญัตติจตุดถกรรม  อยากทราบ 
วา  เปนญัตติจตุตถกรรมต้ังแตตนจนเสร็จพิธีทีเดียวหรือ ๆ วาตอนไหน 
เปนกรรมอะไร ? 
        ต.ไมไดเปนญัตติจตุตถกรรมจนตลอดพิธี  ตอนทีสมมติตน 
เปนผูซักซอมอันตรายิกอุปสัมปทาเปกขะนอกสงฆ  เรียกอุปสัม- 
ปทาเปกขะผูซักซอมอันตรายิกธรรมแลว  เขาไปในหมูสงฆและสมมติ 
ตอนเปนผูสอบถามอันตรยิกธรรมอุปสัมปทาเปกขะในสงฆเปนญัตติ- 
กรรม  ตอจากนี้เปนญัตติจตุตถกรรม  รวมความวา  อุปสมบท 
กรรมต้ังแตเบ้ืองตนจนถึงเบื้องปลาย  ประกอบดวยกรรม ๒ ประการ 
คือ  ญัตติกรรม  กับ  ญัตติจตุตถกรรม. 
                                                                                ๒๔๘๐  
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        ถ.  ในเวลาสวดกรรมวาจานั้น    กําหนดดวยสงฆนิ่งอยูจนถึง  
บาลีคําไหน    อุปสมบทกรรมจึงจะนับวาเปนการสําเร็จ  ? 
        ต.  กําหนดดวยสงฆนิ่งอยูจนถึงคําวา  โส   ภาเสยฺย   ที่แปลวา 
ทานผูนั้นพึงพูด  ทายอนุสาวนาที่ ๓   จึงนับวาเปนการสําเร็จ. 
                                                                ๑๕/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  การอุปสมบทกุลบุตรจะกี่รอยกี่พันก็ตาม   คงใหชื่อวานาคะ 
ใครจะเปนอุปชฌายะก็ตาม  คงชื่อวา  ติสสะ  ดังนี้   มาในท่ีไหน  ทาน 
กลาวไวอยางไร ? 
        ต.  มาในอนุฏีกา   ชือ่วิมติวิโนทนี   ทานกลาววางอุทาหรณ 
ไวดังนี้วา   ตางวาอุปสัมปทาเปกขะชื่อนาคะ   อุปชฌายะชื่อติสสะ  ให 
สวดวาอยางน้ัน ๆ  ดังนี้. 
                                                                ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ.  ทฬัหีกรรมนาจะตองอุกโกฏนกรรมหรอืไมตองเปนอยางไร ? 
        ต.  ไมตอง  ทัฬหีกรรมไมใชเลิกถอนรื้อกรรมเกา  ประสงคจะ 
ทํากรรมเกาใหมั่น   พนจากรังเกียจวิปปฏิสาร    อยางบูรระเรือนเกา 
ใหแขงแรงดีข้ึน  อุกโกฏนกรรม   รื้อทิ้งทําใหม   อยางรื้อเรือนเกาท่ี 
ทําไวดีแลวปลูกใหม ? 
                                                                ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
        ถ.  ทฬัหีกรรมของอุปสมบทควรต้ังแตไหนไปถึงไหน  และควร 
ถือพรรษาเกาหรือใหม ? 
        ต.  ถาพระอุปชฌายะองคเดิม   ควรต้ังแตญัตติไป   ถาเปลี่ยน  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย วนิัยบัญญัติ - หนาท่ี 74 

อุปชฌายะ ควรต้ังแตขอนิสสัยไป ควรถือพรรษาใหม.                          
                                                                         ๙/ ๙/๒๔๗๐ 
        ถ.   อุปสัมปทาเปกขะใสฟนทองคํา  จะควรยอมหรือไมควรยอม 
ใหอุปสมบท  จงชี้แจงมาดวย? 
        ต.   ถาใสเพ่ือเปนเครื่องประดับ  ไมควรยอมใหอุปสมบท  ถา 
ใสเพ่ือแทนฟน  จะเอาออกเปนการยาก ควรใหอุปสมบท. 
                                                                        ๙/ ๙/๒๔๗๐ 
        ถ.     สมมติตนเพ่ือซักซอมอุปสัมปาทาเปกขะชื่อ  าณวส  อุปช- 
ฌายะชื่อ  จิตปฺุ จะสมมุติวาอยางไร ? 
        ต.  สมมติอยางนี้  สุณาตุ    เม  ภณฺเต    สงฺโฆ    าณวโส   
อายสฺมโต  จิตปฺุสฺส  อุปสมฺปทเปกฺโข,   ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,   
อห  าณวส  อนุสาเสยฺย. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ .คําซักซอมอุปสัมปทาเปกขะชื่อ  โกสล  มีวาอยางไร?  จง 
เขียนมาไมตองถาม. 
        ต.วาอยางนี้  สุณส๊ิ  โกสล  อยนฺเต  สจฺจกาโล  ภูตกาโล   
ย  ชาต  ต  สงฆมชเฌ  ปจฺุฉนฺเต,  สนฺต  อตฺถีติ  วตฺตพฺพ  อสนฺต   
นตฺถีติ  วตฺตพฺพ.    มา โข  วิตฺถาสิ  มา โข  มงกุ อโหสิ.    เอวนฺต   
ปุจฉิสฺสนฺติ  สนฺต๊ิ  เต  เอวรูปา  อาพาธ 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  คําเรียกอุปสัมปทาเปกขะชื่อ  สุวณฺณี  เขามาในทามกลางสงฆ  
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ทานอุปวาณ  เปนอุปชฌายะ วาอยางไร ? 
        ต.  มีวา   สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ.     สุวณฺณี  อายสฺมโต    
อุปวาณสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโข  อนุสฏิโ   โส   มยา,  ยทิ  สงฺฆสฺส    
ปตฺตกลฺล,   สุวณฺณี  อาคจฺเฉยฺยฺ (อาคจฺฉาหิ). 
                                                                        ราชกวี 
        ถ.  สังฆกรรมทั้งหลาย  ทรงอนุญาตใหภิกษุรูปเดียวเปนผูสวด  
โดยพระบาลีวา  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏพิเลน  สงฺโฆ  าเปตพฺโพ   
ดังน้ี  ที่ใชสวดคูในการอุปสมบทกรรม  ไมตรงตอพระบาลี  เมื่อเปน 
เชนนี้  ทําไมกรรมน้ันจึงถือกันวา  ไมเสียหาย  ใชได  ขอฟงอธิบาย?  
        ต. การสวดรูปเดียวอาจตกหลนได  สวดคูไมตกหลน  รปู 
หน่ึงสวดกรรมวาจา  สําหรับอุปสัมปทาเปกขะรูปหน่ึง  รูปละคนทําให 
มั่นคง  เพราะฉะนั้น  จึงถือกันวา  ไมเสียหาย  กลบัทําใหมั่นคงเสียอีก. 
                                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ.  คําสวดญัตติใหอุปสมบทคู  อุปชฌายะชื่อ  เมตฺตคู  อุป- 
สัมปทาเปกขะขางขวาชื่อ    ควมฺปติ    ขางซายชื่อ    สุพาหุ    คําสวด  
อยางไร ?   
        ต.  คําสวดอยางนี้    สุณาตุ    เม   ภนฺเต    สงฺโฆ   อยฺจ  ควมฺปติ   
อยฺจ  สุพาหุ  อายสฺมโต  เมตฺตคุสฺส   อุปสมปทาเปกฺขา,  ปรสิุทฺธา   
อนฺตรายิเกหิ  ธมฺเมหิ,  ปริปุณณมิเมส   ปตฺตจีวร,   ควมฺปติ    จ   
สุพาหุ  จ  สงฺฆ  อุปสมฺปท  ยาจนฺติ,  อายสฺมตา  เมตฺตคุนา  อุปชฺฌาเยน.    
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ยทิ   สงฺฆสฺส  ปตฺตกลลฺ,  สงฺโฆ  ควมฺปติฺจ  สุพาหฺุจ  อุปสมฺปาเทยฺย    
อายสฺมตา  เมตฺตคุนา  อุปชฺฌาเยน,  เอสา  ตฺติ.   
                                                                        ๗ / ๙ / ๒๔๖๕ 
        ถ.  จงสวดญัตติใหอุปสมบทกรรม  อุปสัมปทาเปกขะ  ๒ คน   
คนขวาชื่อ  ญาณเกตุ  คนซายชื่อ กนตฺสิริ  พระอปุชฌายะชื่อ    
ธมฺมทสฺสี ใหฟงสักหนอย  ? 
        ต.  สวดอยางนี้   สุณาตุ  เม  ภณฺเต  สงฺโฆ.   อยฺจ  าณเกตุ   
อยฺจ  กนฺตสิริ  อายสฺมโต  ธมฺมทสฺสสิฺส   อุปสมปทาเปกฺขา,  ปริสุทฺธา   
อนฺตรายิเกหิ   ธมฺเมหิ,    ปริปุณณมิเมส    ปตฺตจีวร,       าณเกตุ         จ   
กนฺตสิริ   จ   สงฺฆ  อุปสมฺปท  ยาจนฺติ,  อายสฺมตา   ธมฺมทฺสินา 
อุปชฺฌาเยน,   ยทิ   สงฺฆสฺส  ปตฺตกลลฺ, ฺ    สงฺโฆ  าณเกตฺุจ   กนฺตสิริฺจ 
อุปสมฺปาเทยฺย  อายสฺมตา  ธมฺมทสฺสินา  อุปชฺฌาเยน,  เอสา  ตฺต. ิ 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  คนจําพวกไหนบาง  ทานหามไมใหรับบรรพชา  แตไม 
เด็ดขาด  ? 
        ต.  คน  ๘ จําพวก  ดงัน้ี 
        ๑.  คนมีโรคอันจะติดตอกัน  โรคไมรูจักหาย  โรคเรื้อรัง  เชน  
             โรคเรื้อนเปนตน. 
        ๒.  คนมีอวัยวะบกพรอง  มีมือขาด  เทาขาดเปนตน. 
        ๓.  คนมีอวัยวะไมสมประกอบ  มีมือเปนแผน  คนคอมเปนตน. 
        ๔.  คนพิการ  มีคนตาบอด  ตาใส  คนงอยเปนตน.  
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        ๕.  คนทุรพล  มีคนแกงอนแงน  คนเปลี้ยเปนตน.   
        ๖ . คนมีเกี่ยวของ  มีคนอันมารดาบิดาไมอนุญาตเปนตน. 
        ๗.  คนเคยถูกลงอาญาหลวง  มคีนถูกเฆ่ียนหลังลาย  ถูกสัก 
              หมายความผิดเปนตน 
        ๘.  คนประทุษรายความสงบ  มีโจรผูราย  คนหนีเรือนจําเปนตน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  คําสมมติตน  เพ่ือถามอันตรายิกธรรมอุปสัมปาเปกขะชื่อ  
ธมฺมครุ อุปชฌายะชื่อ ธมฺมทสฺสี จะสวดคําสมมติอยางไร? 
        ต.  สวดอยางนี้  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อย  ธมฺมครุ   
อายสฺมโต  ธมฺมทสฺสิสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโข.   ยท ิ สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  
อห  ธมฺมครุ  อนฺตรายิเก  ธมฺเม  ปุจฺเฉยฺย. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  จงเชียนคําถามอันตรายิกธรรมมาดู.  ชื่ออุปสัมปทาเปกขะ 
สมมติเอาเอง  ? 
        ต.  คําถามอันตรายิกธรรมวา  สณุส๊ิ  ปุณฺณ,  อยนฺเต  สจฺจกาโล   
ภูตกาโล,  ย  ชาต  ต  ปุจฺฉามิ,  สนฺต  อตฺถีติ  วตตพฺพ  อสนฺต   
นตฺถีติ  วตฺตพฺพ,  สนฺต๊ิ  เต  เอวรูปา  อาพาธา.   กฏุ     ฯ เปฯ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  จงสวดกรรมวาจาอุปสมบท  อุปสัมปทาเปกขะชื่อ  สจิุนตี   
อุปชฌายะชื่อ  ปฺาภูริ ไมตองต้ังญัตติ ? 
        ต.  สวดดังน้ี:  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ.  อย  สุจินตี  อายสฺมโต  
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ป ฺาภูริสฺส  อุปสมฺปทาเปกโข,   ปริสุทฺโธ อนฺตรายิกาหิ  ธมเฺมห. ิ    
ปริปุณฺณสฺส  ปตฺตจีวร.   สุจินฺตี  สงฺฆ  อุปสมฺปาทติ  ยาจติ,  อายสฮมตา   
ป ฺาภูรนา  อุปชฌาเยน,  สงฺโฆ  สุจินฺตึ   อุปสมปฺาเทติ  อายสฺมตา   
ป ฺภูรินา  อุปชฺฌาเยน,   ยสฺสาสฺมโต  ขมติ  สุจินฺติสฺส อุปสฺมปทา   
อายสมฺตา  ปฺภูรินา  อุปชฺฌาเยน,  โส  ตุณฺหสฺส  ยสฺส  น  ขมติ   
โส  ภาเสยฺย. 
        ทุติยมฺป  เอตมตฺถ  วทามิ.   สุณาตุ   เม  ภนฺเต    ฯ เป ฯ   โส   
ภาเสยฺย. 
        ตติยมฺป  เอตมตฺถ  วทามิ.  สุณาตุ   เม  ภนฺเต    ฯ เป ฯ  โส   
ภาเสยฺย. 
        อุปสมปนโน  สงฺเฆน  สุจินฺตี,  อายสฺมตา  ป ฺาภูรินา   
อุปชฺฌาเยน.  ขมติ  สงฺฆสฺส  ตสฺม  ตุณฺหี,   เอวเมต    ธารยามิ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  จงเขียนคําบอกอนุศาสนขอ  ๗  มาใหถูกตองทั้งขอ  ? 
        ต.  เขียนดังน้ี   อุปสมฺปนฺเนน  ภิกฺขุนา สฺจิจฺจ  ปาโณ  ชีวิตา   
น  โวโรเปตพฺโพ,  อนฺตมโส   กุนถฺกปิลฺลิก   อุปาทาย.  โย  ภิกขฺุ  
สฺจิจฺจ   มนสฺุสวิคฺคห  ชีวิตา  โวโรเปติ,  อนฺตมโส  คพภปาตน   
อุปาทาย,   อสฺสมโณ  โหติ  อสกฺยปุตฺติโย.  เสยฺยถาป  นาม  ปถุสุิลา   
ทฺวิธา  ภินฺนา  อปฺปฏิสนธฺิกา  โหติ,  เอวเมว  ภิกฺขุ  สฺจิจฺจ  มนุสฺสวิคฺคห    
ชีวิตา  โวโปตฺวา,  อสฺสมโณ  โหติ  อสกฺยปุตฺติโย.   ตนฺเต  ยาวชีว   
อกรณีย. 
                                                                                ๑๘/๙/๒๔๖๖  
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        ถ.   ถามีผูมาถามวา  ทานเรียนนกัธรรมถึงชัน้เอกแลว  อนุศาสน  
ของภิกษุกับภิกษุณี  เหมือนกันหรือตางกันอยางไร  จะแสดงแกเขา  
วากระไร ? 
        ต.  แสดงอยางนี้  อนุศาสตรของภิกษุมี  ๘  จัดเปนกรณียกิจ ๔  
อกรณียกิจ  ๔ ของภิกษุณีมี ๑๑ จัดเปนกรณีกิจ  ๓ อกรณียกจิ  ๘.  
                                                                        ๗ / ๙ /๒๔๖๘ 
        ถ.  จงบอกอรุศาสตร  ๔ ขอขางตน  ใหภิกษุใหม  ๒ รูปฟง   ? 
        ต.  คําบอกอนุศาสน  ๔  ขอขางตน  วาดังน้ี :- 
        ๑.  ปณฺฑิยาโลปโภชน   นิสฺสาย  ปพฺพชชฺา,  ตฺตถ  โว  ยาวชีว   
อุสฺสาโห  กรณีโย.  อติเรกลาโภ,  สงฺฆภตฺต  อุทฺเทสภตฺต  นิมนฺตน  
สลากภตฺต  ปกฺขิก  อุโปสถิก  ปาฏิปทิก. 
        ๒. ปสุกูลจีวร  นิสสฺาย  ปพฺพชชฺา  ตฺตถ  โว  ยาวชีว  อุสสาโห   
กรณีโย.  อติเรกลาโภ,  โขม กปฺปาสิก  โกเสยฺย  กมฺพล  สาณ  ภงฺค   
        ๓   รุกขฺมูลเสนาสน    นิสฺสาย  ปพฺพชฺชา  ตฺตถ  โว  ยาวชีว   
อุสฺสาโห  กรณีโย.  อติเรกลาโภ, วิหาโร  อฑฺฒโยโค  ปาสาโท    
หมฺมิย  คุหา. 
        ๔.  ปูติมุตฺตเภสชฺช  นิสฺสาย  ปพฺพชฺชา  ตตฺถ  โว  ยาวชีว    
อุสฺสสาโห  กรณีโย.  อติเรกลาโภ,      สปฺป  นวนีต  เตล  มธุ  ผาณิต. 
                                                                                ๒๔๘๐ 
ถ.การบอกอนุศาสนทานหามไมไหบอกกอนหนาอุปสมบทและ 
ไมใหปลอยจนลวงกาล ใหบอกติดตอกันไปในเวลาเสร็จอุปสมบท  
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แลว  เหตุเพราะไรทานจึงหามและอนุญาตเชนนั้น  ?   
        ต.  เรื่องบอกอนุศาสนกอนหนาอุปสมบท  ในครั้งพุทธกาลก็ 
เคยใชคราวหนึ่ง   กลุบุตรผูจะอุปสมบทไดฟงกรณียกิจขอที่ ๔  เลยไม 
อุปสมบท  ติวาสมณะพวกน้ีสกปรก  เพราะฉะน้ันจึงหามไมใหบอก 
กอนหนาอุปสมบท  ถาปลอยใหลวงกาล  นวกภิกษุนั้นอาจตอง 
ปาราชิกเพราะไมรูก็ได  เคยมีเรื่องในครั้งพุทธกาล  นวกภิกษุไดลวง 
ปฐมปาราชิก  ภิกษุอ่ืนติเตียนเธอ  เธอตอบวาทําไมไมบอกใหรู  
เพราะเหตุนี้ ทานจึงหามไมใหปลอยจนลวงกาล  ใหบอกตอทายใน 
เวลาเสร็จอุปสมบท  ถาจะมีเหตุขัดของบอกไมได  ตองมีภิกษุเกา 
ควบคุมกวาเธอจะรูจักอนุศาสน 
                                                                        ๙/๙/๒๔๗๐ 
                                วิธีระงับวิวาทาธิกรณ 
        ถ. จงแจกอัฏฐารสเภทกรวัตถุมาใหครบ  ? 
        ต.  แจกอยางนี้  วิวาทกันวา  ๑  นี้เปนธรรม   ๒  นี้ไมเปนธรรม   
๓.  นี้เปนวินัย ๔ นี้ไมเปนวินัย ๕  นีพ้ระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว ๖. นี ้
พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว  ๗.  นี่พระตถาคตเจาทรงประพฤติ 
มา   ๘. นี่พระตถาคตเจาทรงไมไดประพฤติมา  ๙. นี้พระตถาคตเจาทรง 
บัญญัติไว  ๑๐.  นี้นี้พระตถาคตเจาทรงไมไดบัญญัติไว  ๑๑.  นี่เปนอาบัติ   
๑๒ นี่ไมเปนอาบัติ ๑๓  นี่เปนอาบัติเบา ๑๔. นี่เปนอาบัติหนัก  ๑๕. นี ้
เปนอาบัติมีสวนเหลือ    ๑๖.  นี่เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได  ๑๗. นี่เปน  
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อาบัติหยาบคาย  ๑๘  นี้เปนอาบัติไมหยาบคาย.   
                                                                        ๙/๙/๒๔๗๐ 
        ถ.  เภทกรวัตถุ   ๑๘ อะไรบาง  มีความหมายตางจากวิวาทมูล  
อยางไร  ? 
        ต.  คูที่ ๑   วิวาทกันวา           นี่เปนธรรม   นีไ่มเปนธรรม. 
                "  ๒               "        "        นีเ่ปนวินัย   นีไ่มเปนวินัย. 
                "  ๓                "        "        นี้พระตถาคตเจาตรัสไว  นี้พระตถาคตเจาไมได 
                                                ตรัสไว. 
                "  ๔               "        "        นีพ่ระตถาคตเจาทรงพฤติมา นี่พระตถาคตเจาไมได 
                                                ทรงประพฤติมา. 
                "  ๕               "        "        นีพ้ระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว  นีพ่ระตถาคต         
                                                เจาไมไดทรงบัญญัติไว. 
                "  ๖               "        "        นี่เปนอาบัติ    นี่ไมเปนอาบัติ. 
                "  ๗               "       "        นี่เปนอาบัติเบา   นี่เปนอาบัติหนัก. 
                "  ๘               "       "        นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ  นี้เปนอาบัติไหสวนเหลือ 
                                                มิได. 
                "  ๙               "        "        นี้เปนอาบัติหยาบคาย   นี้ไมเปนอาบัติหยาบคาย. 
        รวม ๙ คู เปน ๑๘  วัตถุ  เภทกรวัตถุ  หมายเอาเรื่องที่ทําความ 
แตกกัน  ไดแกเรื่องที่ปรารภเพ่ือวิวาทกัน  สวนวิวาทมูลหมายเอา 
ตนเหตุแหงวิวาท  ไดแกจิตท่ีสัมปยุตดวยกุศล  มีอโลภะเปนตน และ  
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สัมปยุตดวยอกุศล มีทิฎฐิเปนตน มีความหมายตางกันอยางนี้แล. 
                                                                         ๑๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ. เหตุไฉนเภทกรวัตถุ เรื่องทําความแตกกัน ซึ่งเรียกวา 
วิวาทาธิกรณนั้น ในบาลีจึงจัดเปนคู ๆ ไว. 
        ต. เพราะทั้งสองฝายตองกลาวตรงกันขามเสมอไป เชนฝาย 
หน่ึงวาเปนธรรม อีกฝายหน่ึงคานวา ไมใชธรรม เพราะฉะนั้น 
ในวิวาทาธิกรณเรื่องหน่ึง จึงไดเภทกรวัตถุคูหน่ึง ดังท่ีทานจัดไว  
๙ คูนั้น . 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิวาทาธิกรณเกิดข้ึนดวยปรารถนาเลวนั้น    มลีักษณะ 
ประกอบดวยโทษอยางไร จงจาระไนมา ? 
        ต.  มลีกัษณะประกอบไปดวยโทษ ๖ คูดังน้ี  ๑. เปนผูมักโกรธ  
เปนผูถือโกรธ ๒. เปนผูลบหลู เปนผูถอืเสมอทาน  ๓. เปนผูปกติ 
อิสสา เปนผูมีปกติตระหน่ี  ๔. เปนผูอวดดี  เปนผูเจามายา  ๕. เปน 
 ผูมีปรารถนาลากม มีความเห็นผิด  ๖. เปนผูถือแตความเห็นของตน  
ถืออยางแนนแฟนปลดไดยาก. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. พวกภิกษุวัชชีบุตร ไดปฏิบัติในทางวินัย โดยฐานยอหยอน  
๑๐ ประการน้ัน คืออะไรบาง ? 
        ต. ๑๐ ประการน้ัน คือ ๑. เรื่องเกลือแขนง  ๒. เรื่องสองน้ิว   
๓. เรื่องเขาละแวกบาน ๔. เรื่องอาวาส  ๕. เรื่องอนุมัติ   ๖. เรื่องเคย  
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ประพฤติกันมา  ๗. เรื่องไมไดกวน  ๘. เรื่องดื่มสรุาอยางออนมีรส   
เมาเจืออยูนอย  ๙. เรื่องผานิสี่ทนะไมมีชายก็ใชได  ๑๐. รับทองเงิน 
เปนของควร. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิธีระงับวิวาทาธิกรณ ซึ่งพวกภิกษุวัชชีบุตรประพฤติแยก 
วินัย ใน ๑๐ ประการนั้น ทานทําอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. ทานทําอยางนี้ เลือกพระเถระผูใหญฝายละ ๔ รูปเปนการก- 
สงฆผูเจาประชุมระงับอธิกรณดวยญตัติทุติยกรรมวาจา ฝายหน่ึง 
ถาม อีกฝายหน่ึงวิสัชนาวัตถุ ๑๐ นั้น ในที่สุดแหงวินิจฉัยทุกขอ 
ไดประกาศวา ขอน้ัน ๆ อันสงฆวินิจฉัยแลววา ผิดธรรมผิดวินัย  
หลีกเลี่ยงคําสอนของพระศาสดา ลงคะแนนผูที่เห็นรวมไว ครั้นแลว 
ประกาศรวบยอดอีกครั้งหน่ึงในเม่ือมีคะแนนมากกวา อธิกรณนั้น 
เปนอันระงับ. 
                                                                                ราชกวี 
 
        ถ. อะไรเปนมูลสําคัญใหต้ังนิกายใหญและนกิายยอย  ?  อธิบาย. 
        ต. วิวาทาธิกรณที่เกิดข้ึนแลว ไมอาจระงับใหเด็ดขาดลงได  
ตางฝายตางถือตามความพอใจ กลายเปนนานาสังวาสแหงกันและกัน  
แตนั้นความเสื่อมอันเปนผลแหงความแตกสามัคคี ยอมเกิดมีข้ึนตาม 
กัน เพราะอยางนั้น พระศาสดาและพระสาวกจึงชวยกันปองกันเพ่ือ 
มิใหเกิดข้ึนและระงับที่เกิดข้ึนแลวดวยการชี้ขาดวา ฝายไหนผิด 
ฝายไหนถูก. 
                                                                                ราชกวี  
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        ถ. ทางปองกันวิวาทาธิกรณนั้น อันพระศาสดาและสาวกได 
เคยทํามาอยางไร ?   
        ต. พระศาสดาทรงปองกันทางธรรม ดวยแสดงโอวาทปาฏิ- 
 ิโมกข หัวใจพระศาสนาในท่ีประชุมสงฆเนือง ๆ มา ในสวนวินัย 
ไดทรงตั้งธรรมเนียมทําสังฆอุโบสถดวยสวดปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน เนื่อง 
จากน้ันใหปุจฉาวิสัชนาถึงวินัยบางขอกอน. 
        ทางที่พระสาวกไดทําน้ัน คือไดทําสังคายนาพระธรรมวินัยต้ัง 
ไวเปนแบบแผนเปนคราว ๆ มา ตลอดจนถึงไดจารึกลงในปกรณ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิวาทาธิกรณเกิดข้ึนแลว จะระงับดวยสัมมุขาวินัยอยางไร ? 
            ต. ระงับดวยสัมมุขามวินัยอยางนี้ คือ ระงับดวยคูวิวาทตกลง 
กันเอง ๑ ระงับดวยคูวิวาทตั้งผูวินิจฉัย ๑ ระงับดวยอํานาจแหง 
สงฆ ๑. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. จงอธิบายถึงวิวาทาธิกรณ ที่ระงับดวยคูวิวาทตั้งผูวินิจฉัย 
เอาเองมาดู. 
        ต. คูวิวาทท้ังสองฝายพรอมกันเลือกต้ังพระเถระรูปเดียวก็ได ๒  
รูปก็ได ๓ รปูก็ได มากกวาน้ันก็ได สวนผูไดรับเลือก ถารูปเดียว 
ควรใครครวญ ถาหลายรูปควรปรึกษากันกอนวา อาจจะวินิจฉัย  
หรือไม ถาไมอาจ ไมควรรับ ถาอาจอยู ตองใหผูเลือกใหปฏิญญา 
กอนวา จักแจงความจริง และจักยอมรับคําวินิจฉัยอันชอบแกธรรม  
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วินัยและสัตถุสาสนไดยอยางนี้จึงควรรับ   ถาไมได   ไมควรรับ  ฝาย  
ผูเลือกควรเอาสัญญากอนวา      ผูไดรบัเลือกจักวินิจฉัยโดยระยะกาล  
เพียงเทาน้ี ๆ   ไดอยางนี้    จึงควรปฏิญญาแลวมอบให   ถาไมได  
ไมควรเลือกผูนั้น. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. การเลือกต้ังผูวินิจฉัยวิวาทาธิกรณเอาเองน้ี            มีตัวอยาง 
อยางไรบางหรือไม ? อธิบาย. 
        ต. มีตัวอยางในบาลีสมถขันธกะวา ภิกษุผูเปนคูวิวาท รายหน่ึง  
ไมพอใจคําวินิจฉัยของผูที่ตนเลือกต้ัง ทั้งท่ีเปนสงฆ เปนคณะ  เปน 
บุคคลแลว เลือกต้ังผูอ่ืนอีก จนถึงนําความข้ึนกราบทูลพระศาสดา 
เปนที่สุ ตรัสวาเปนอันวินิจฉันเด็ดจาดแลว      มีตัวอยางมาอยาง 
นี้แล. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ขอฟงอธิบายวิวาทาธิกรณระงับดวยอํานาจแหงสงฆ. 
        ต. มีอธิบายดังน้ี ภิกษุทั้งหลายรูวา มีภิกษุบางพวกปฏิบัติ  
พระธรรมวินัยแผกออกไป รวมใจกันเขาประชุมเปนสงฆ วินิจฉัย 
ขอท่ีแผกน้ันวา ผิดธรรมผิดวินัย สัตถุสาสนอยางไรแลว ไม 
รับรอง ครอบงําลัทธินั้นเสียดวยอาณาสงฆ เชนพระสงฆชาวปาฐา 
และชาวปราจีนระงับวัตถุ ๑๐ ประการ อันพวกภิกษุวัชชีบุตรข้ึนนั้น  
หรือมีภิกษุเปนคูวิวาท แมไมไดมอบอธิกรณใหวินิจฉัน เห็นแก 
ธรรมวินัย ชีข้าดขอท่ีเห็นวาผิด ดวยอาณาสงฆก็ได เชนอริฏฐภิกษุ   
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กลาวคานพระศาสดาวาตรัสไมไดจริง ในขอท่ีวากามคุณเปนของ 
ใหโทษ แผกจากมติที่รับรองกันทั่วไปของภิกษุทั้งหลาย อริฎฐภิกษุ    
ไมยอมละทิฎฐินั้น สงฆชี้ขาดวาผิด ดวยสวดสมนุภาสะ และปรับ 
อาบัติปาจิตตีย ในเพราะไมละทิฎฐินั้น เมื่อจบสมนุภาสนะ ทั้งลง 
อุกเขปนียกรรมเพิ่มดวย.   วิวาทธิกรณระงับดวยอํานาจแหงสงฆ 
อยางนี้แล. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิวาทธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย        อยางไรผูฟนวาใหม 
ตองอาบัติปาจิตตีย อยางไรผูใหฉันทะแกสงฆแลว ติฉันเม่ือภายหลัง 
ตองอาบัติปาจิตตีย จงชี้แจง ? 
        ต. วิวาทาธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยเพียงองค ๓ คือ ๑.  
ธมมสมมุขตา ความเปนตอหนาธรรม ๒. วนยสมมขุตา         ความ 
เปนตอหนาวินัย        ๓. ปุคคลสมมุขตา ความเปนตอหนาบุคคล ผูฟน 
วาใหมเปนปาจิตตีย ที่พรอมดวยองค ๔ เพ่ิม สงฆสมมุขตา ผูฟน 
วาใหม หรือใหฉันแลว ดิฉันภายหลังเปนปาจิตตีย.         
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิวาทธิกรณสงฆไดรับมอบใหวินิจฉัย แตสงฆมีเหตุขัด 
ของวินิจฉัยไมสะดวก สงฆจะเลือกภิกษุบางรูปในหมูใหแยกวินิจฉัย 
ไดหรือไม ? ถาไดจะเลือกภิกษุเชนไร 
        ต. สงฆจะเลือกภิกษุบางรูปในหมูใหแยกวินิจฉัยได วิธีเรียก   
อุพฺพาหิการ กิริยาที่ถอนนําไป ไดแกการเลือกแยกออกไป ทานให  
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เลือกภิกษุประกอบดวยองคคุณ  ๑๐ ประการ คือ ๑. เปนผูมีศีล   
๒. เปนพหูสูต ๓. เปนผูทรงปาฎิโมกข ๔. เปนผูมั่นในวินัยไมคลอน  
แคลน ๕. เปนผูอาจชี้แจงใจคูวิวาทเขาใจและใหเลื่อมใน ๖. เปนผ 
 ูฉลาดเพ่ือยังธิกรณอันเกิดข้ึนใหระงับ ๗. รูเรื่องอธิกรณ ๘. รูเหตุ 
เกิดอธิกรณ  ๙.รูการตัดอธิกรณ ๑๐ รูทางตัดอธิกรณ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. จงอธิบายวิธีระงับวิวาทาธิกรณดวยเยภุยยสิกา. 
        ต. ระงับดวยเยภุยยสิกา นั้น ดังน้ี สงฆพึงสมมติภิกษุรูปหน่ึง 
พรอมดวยองค ๕ เปนผูจับสลาก ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา. ภิกษุผู 
 ูประกอบดวยองค ๕ นั้น คือ ไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ  
ภยาคติ และรูจักสลากท่ีเปนอันจับ และไมเปนอันจับ. สลากที่จะให 
จับนั้นหมายสีตางกัน เชนสีขาวหมายมติขางเปนธรรม สีดําหมายมติ 
ขางไมเปนธรรม วิธีใหจับดวยปกปดบาง กระซิบบอกบาง เปดเผยบาง 
แลวแตจะเห็นสมควร เมื่อจับแลวกําหนดคะแนนแหงมติอยางหน่ึงๆ  
ตามสลากท่ีใหจับนั้น ขางใดไดคะแนนมาก เปนอันชี้ขาดตามมติ 
ขางน้ัน วิธีระงับดวยเยภุยยสิกา นั้น ดังน้ีแล. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. มีวิวทาทธิกรณเกิดข้ึน คือภิกษุคณะหน่ึงเขาใจวา จะทํา 
สังฆกรรมทั้งปวง ตองแสดงอาบัติทําใหตนบริสุทธิ์กอน ถาไมทํา 
เชนนั้น ทําสังฆกรรมอาบัติ. อีกคณะหน่ึงเขาใจวา ถามีอาบัติ 
อยู ไมแสดงตนใหบริสุทธิ์ก็ทําสังฆกรรมได    ไมตองอาบัติ   ทั้ง ๒  
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คณะนั้นมาใหเราตัดสิน เราจะตัดสินวาอยางไร ?  จึงจะชอบดวยวินัย  
ไมใหบัวช้ํานํ้าขุน  ?  
        ต. เราควรตัดสินวา อยาวิวาทกันเลย ถูกดวยกนัทั้งสอง  
ฝายที่วาเปนอาบัติ เปนจริงแตเฉพาะอุโบสถกรรม ฝายที่วาไม 
เปนอาบัติ ไมเปนจริง ยกอุโบสถกรรมนั้นเสีย กรรมอ่ืนไมเปน. 
                                                                        ๙/๙๒๔๖๙ 
        ถ. มติหน่ึงวา กจิจาธิกรณเทาน้ัน เปนหนาที่ของสงฆที่จะ 
ตองระงับ อีกมติหน่ึงวา อธิกรณแมทั้ง ๔ เปนหนาที่ของสงฆจะ 
ตองระงับ มติไหนมีหลักฐานที่จะพึงรับรองอยางไร? 
        ต. มติที่วา อธิกรณแมทั้ง ๔ เปนหนาท่ีของสงฆตองระงับ 
มีหลักฐานควรรองรับ เพราะสมถะขอตน คือสัมมุขาวินัยที่ใชระงับ 
อธิกรณทั้งปวง มีคําวาในท่ีพรอมหนาสงฆอยูดวย แมวาอาปตตา- 
ธิกรณบางชนิด ระงับไดในสํานักบุคคลหรือคณะก็จริง แตที่ระงับ 
ในหมูสงฆก็มีอยู เพราะฉะนั้น มตินี้จึงรับกลาวรอบคอบ มีหลัก 
ฐานท่ีควรรองรับมากกวาอีกมติหน่ึง ซึ่งถูกเพียงเอกเทศ. 
                                                                        ๓๑/๘/๒๔๗๑ 
                                อนุวาทาธิกรณ 
        ถ. ถามีอนุวาทาธิกรณเกิดข้ึนในวัด ใครจักเปนผูรีบขวนขวาย 
ระงับเสีย ผลจักเปนอยางไรบาง ? 
        ต. พระสังฆเถระผูเปนประธานในวัด พึงพิจารณาดูเห็นวาเปน 
เรื่องเล็กนอย จักระงับเสียเองก็ได เปนเรื่องไมสําคัญนัก จักมอบ  
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ใหคณะระงับก็ได ถาเปนเรื่องสลักสําคัญมาก ควรประชุมสงฆรีบ   
ระงับเสีย ถาไมรีบระงับ ผลคือความเสียสีลสามัญญตา และความ 
แตกสามัคคีในหมูภิกษุจักเกิดข้ึน. 
                                                                        ๑๕/๙/๒๔๖๗ 
        ถ. อะไรเปนมูลเหตุใหเกิดอนุวาทาธิกรณ? จงอธิบาย. 
        ต. มีภิกษุทุศีลในสงฆ เปนหนาที่ของภิกษุผูมีศีลจะกําจัดออก 
เสีย นี้เปนทางใหภิกษุรูปหน่ึงหรือหลายรูปจะพึงโจทภิกษุอีกรูปหน่ึง 
หรือหลายรปูดวยอาบัติ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ภิกษุผูปรารถนาจะโจทยผูอ่ืน พึงต้ังอยูในธรรมกี่ประการ  
อะไรบาง? 
        ต. พึงต้ังอยูในธรรม ๕ ประการ คือ :- 
                ๑. จักพูดโดยกาละ จักไมพูดโดยอกาละ 
                ๒. จักพูดดวยคําจริง จักพูดดวยคําเท็จ 
                ๓. จักพูดดวยคําสุภาพ        จักพูดดวยคําหยาบคาย 
                ๔. จักพูดดวยประกอบประโยชน        จักไมพูดดวยคํา 
ไรประโยชน ? 
                ๕. จักมีเมตตาจิตพูด จักไมเพงโทษพูด. 
                                                                                ๒๔๗๒ 
        ถ. ผูจะโจทภิกษุอ่ืนดวยวาทาธิกรณ ควรมีคุณสมบัติอะไรบาง  
ฝงอยูในใจกอน? จะระบุธรรมนั้นๆ มา.  
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        ต. ผูจะโจทภิกษุอ่ืนควรมีธรรมต้ังอยูในใจ ๕ ประการ  
                ๑.  มีความการุญ  
                ๒. ความหวังประโยชน 
                ๓. ความเอ็นดู 
                ๔. ความออกจากอาบัติ 
                ๕. ความทําวินัยเปนเบื้องหนา. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. กิริยาเชนไร นับวาเปนอันโจท  ? 
        ต. กิริยาท่ีนับวาโจทก คือ :- 
                ก.  ชี้วัตถ ุไดแกเลาถึงเรื่องที่ทํา 
                ข.  ระบุอาบัติ  ไดแกบอกชี้อาบัติที่ตอง 
                ค.  หามสังวาส ไดแกหามอุโบสถเปนตน 
                ฆ. หามสามีจิกรรม ไดแกการไมทําการกราบตามเคย. 
                                                                        ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ. ใครเปนผูวินิจฉัยอนุวาทาธิกรณ มีหลักอยางไร ? 
        ต. สงฆ คณะ และบุคคล เปนผูวินิจฉัยอนุวาทาธิกรณ  
ทานกลาวไวในคัมภีรปริวารตอนมหาสงครามวา สงฆก็ดี คณะก็ดี  
บุคคลก็ดี วินิจฉัยอธิกรณได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ทานวา ภิกษุผูจะเขาสูวินิจฉัยอธิกรณ ไดชือ่วาเขาสูสงคราม เขาสู  
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สงคราม    เขาสูสงฆ     เม่ือเปนเชนนี้ควรต้ังตนไวอยางไร  ?   จึงจะ   
สมควร. 
        ต. ควรต้ังตนไวดังนี้      พึงเปนผูเจียมตน    พึงเปนผูรูจักที่นั่ง 
ไมเบียดเบียนภิกษุผูเถระ    ไมกีดภิกษุผูออนกวา    พึงนั่งอาสนะอันสมควร  
ไมพูดถึงเรื่องตางๆ พึงรักษาดุษณีภาพ. ภิกษุผูเขาประชุมก็ดี โจทกก็ดี  
จําเลยก็ดี พยานก็ดี สมควรประพฤติตามระเบียบนี้. 
                                                                                        ราชกวี 
        ถ. ลักษณะตัดฟองโดยไมฟงคําโจทกอน   พระผูโจทประกอบ 
ดวยโทษอยางไร ? 
        ต. มีลักษณะของผูโจท ดังน้ี :- 
                ๑.  มีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ 
                ๒. มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ 
                ๓. มีอาชีวะไมบริสุทธิ์ 
                ๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด 
                ๕. ถูกซักเขาไมอาจใหคําตอบในขอท่ีซัก 
หนาประกอบดวยโทษ ๕ อีกประการหนึ่ง ดังน้ี :- 
                ๑. เปนอลัชช ี
                ๒. เปนผูพาล 
                ๓. เปนผูไมใชปกตัตตะ 
                ๔. เปนผูปรารถนาในอันกําจัดกลาว  
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                ๕.  หาใชผูปรารถนาใหอันจะใหออกจากอาบัติไม.  
                                                                                        ราชกวี 
        ถ.  ภิกษุสมควรไดรับเลือกใหเปนผูพิจารณาอธิกรณ     ควร 
มีลักษณะอยางไรบาง ? 
        ต.  ควรมีลักษณะดังน้ี คือ :- 
                ๑.  เปนผูมีศีล   เปนพหุสูต   เปนผูทรงปาฏิโมกข  เปนผูอาจ 
เพ่ือชี้แจงใหคูความเขาใจและใหเลื่อมใส. 
                ๒.  เปนผูมีการสมาจารบริสุทธิ์   เปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ 
                      เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์  เปนบัณฑิตฉลาดเฉลียว  อาจ 
                      เพ่ือท่ีจะชี้แจงขอท่ีถูกซักถาม. 
                ๓.  รูวัตถ ุ   รูนทิาน   รูพระบัญญัติ   รูบทที่ตกภายหลัง 
                      รูคลองแหงคําอันเขาอนุสนธิกันได. 
                ๔.  รูธรรมรูวินัยกับทั้งอนุโลม   เปนผูฉลาดในฐานะและ 
                       อฐานะ       เปนผูฉลาดในอรรถและพยัญชนะเบื้องตน 
                       เบื้องปลาย  (ที่สมกันหรือแยงกัน)   เปนผูฉลาดในวินิจฉัย. 
                                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  เม่ือภิกษุอันสงฆเลือกใหพิจารณานั้น   ควรต้ังอยูในธรรม 
อยางไรบาง ? 
        ต.  ควรตั้งอยูในธรรม   คือ  เปนผูหนักในสงฆ  ไมพึงหนักใน 
บุคคล    เปนผูหนักในธรรม  ไมหนักในอามิส   เปนผูเปนไปตาม 
อํานาจคดี  ไมเห็นแกบริษัท  รูจักที่นัง่   นั่ง  ณ   อาสนะของตน  ทอด  
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ตาชั่วแอก เพงเนื้อความ ไมลุกจากอาสนะไปขางไหน ไมเสพทาง 
เสีย ไมพูดสายคํา ไมพูดพลอย พูดมทีี่สุด เปนผูไมลุกลนผลุนผลัน  
ไมผูกเวร ไมขัดเคือง ไมดุดัน เปนผูอดทนตอถอยคํา มีเมตตาจิต 
คิดเอ็นดูเพ่ือประโยชน มกีรุณา ขวนขวายเพ่ือประโยชน รูจักตน  
รูจักทาน เปนผูสังเกตโจทกจําเลยวาเปนคนเชนไร รูจักพูดเอาใจให 
ราเริง  รูจักพูดปลอบ   เปนผูดุพึงหาม   เปนผูไมสะอาด  พึงตัดเสีย 
เปนผูตรง พึงประพฤติตอดวยความออนโยน ไมลอํุานาจแกอคติ 
ทั้ง ๔ พึงวางตนเปนกลางในธรรม ทั้งในบุคคล ผูไดรับเลือกให 
พิจารณาอธิกรณ พึงมีธรรมอยางนี้. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. เมื่อไดรับเลือกใหเปนผูไตสวนอธิกรณ จะซักโจทกจําเลย 
และพยานอยางไร? 
        ต. ซุกดงัน้ี คือ ซักโดยกาล ซักดวยความจริง ซักดวยคําสุภาพ  
ซักดวยถอยคําประกอบดวยประโยชน มีเมตตาจิตซัก ไมพึงกระซิบ 
ที่หู ไมชําเลืองดู ไมขยิบตา ไมเลิกค้ิว ไมพึงชะเงอศรีษะ ไมทํา 
วิการแหงมือ ไมแสดงปลายน้ิวมือ ตองซักดังน้ีแล. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ในขณะซักอธิกรณ ควรมีสติกําหนดไวอยางไร ? 
        ต. พึงมีสติกําหนดความมิใหตกหลน  ไมพึงแซมขอความอันเขา 
ไมไดกลาว พึงทรงจําถอยคําอันเขาประเด็นไวเปนอยางดี ตองมีสติ 
กําหนดรอบรูอยางนี้. 
                                                                                ราชกวี  
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        ถ. ถาตัวทานเปนจําเลยในอนุวาทาธิกรณ จะพึงใหการอยางไร  
จึงจะสะดวกแกการพิจารณา?  
        ต. พึงใหการต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ใหการตามจริง ๑  
ไมขุนเคือง ๑ เชนนี้จึงจะสะดวกแกการพิจารณา. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ถาจําเลยปฏิญญา คือรับสารภาพตามกลาวหาแลว ควร 
วินิจฉัยใหทําตามปฏิญญาน้ันทีเดียว หรือจําตองสอบสวนอยางไรอีก ?  
อธิบาย. 
        ต. พึงใครครวญดูวา ปฏิญญาของจําเลยน้ันเปนธรรมหรือไม  
ถาสมเรื่องสมราว สมเหตุสมผล พึงรูวาคําปฏิญญานั้นเปนธรรม พึง 
ใหทําตามปฏิญญาน้ัน ถาไมสมเหตุสมผล ไมควรทําตามปฏิญญา  
ควรสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนอีก เพ่ือใชเปนเคร่ืองประกอบในการ 
พิจารณาวินิจฉัย. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ถาคําปฏิญญาของจําเลยแบงรับเบาลงมา แตมีคําพยาน 
เปนหลักฐานวา จําเลยทําผิดหนักกวาท่ีปฏิญญา จะวินิจฉัยโทษ 
อยางไร? 
        ต. ตองวินิจฉัยปรับโทษจําเลยตามคําพยานน้ัน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. คําพยานอยางไร ชื่อวามีหลักฐานเชื่อฟงได  ?  อธิบาย. 
        ต. คําพยานท่ีเห็นสมดวยเหตุ เชนโจทกหาวาจําเลยทําการ  
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ละเมิดอยางนั้นๆ พยานโจทกก็เบิกความสมกันโดยอาการวันเวลาสถาน  
ที่และอ่ืนๆ ไมมีขอแตกตาง เชนนี้ชื่อวามีหลักฐานเช่ือฟงได หรือ 
คําพยานเห็นเทียบกันไดกับเหตุ เชนพยานโจทกเบิกความสมโดยใจ 
ความ แตตางกันบางโดยพลความอันไมสําคัญ คือคําพยานในฝายเดียว 
กันสนับสนุนกัน ก็ชื่อวามีหลักฐานเชื่อฟงไดดุจเดียวกัน.  
                                                                                ราชกวี 
        ถ. คําพยานอยางไร ไมควรฟง? อธิบาย. 
        ต. คําพยานท่ีมีความเห็นยันกันไมเขากัน เชนพยานโจทกเบิก 
ความแตกตางจากคําของโจทก โดยใจความอันสําคัญหรือคําของพยาน 
ผูนั้นเอง ในเม่ือถูกซัก เบกิตนชนปลายไมสมกัน หรือคําพยานใน 
ฝายเดียวกันหักลางกัน เชนนี้ไมควรฟง. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. คําพยานผาหมากน้ันมีลักษณะอยางไร ควรฟงไดแคไหน 
เพียงไร ? อธิบาย. 
        ต. คําพยานผาหมากน้ัน เชนคําพยานฝายจําเลย เบิกสมมา 
ขางโจทก และคําพยานฝายโจทก เบิกสมไปขางจําเลย ลักษณะ 
พยานอยางนี้ เรียกวาพยานผาหมาก สมดวยฝายใด ควรฟง 
ฝายนั้น. 
                                                                                  ราชกวี 
        ถ. ถาโจทกจําเลยและพยานทั้ง ๑ ฝายใหการเสร็จแลว ทาน 
เปนผูวินิจฉัย จะใครครวญคําใหการน้ันอยางไร จึงจะเปนธรรม ?  
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อธิบาย. 
        ต. ใหใครครวญดูคําหาของโจทก คําใหการของจําเลยและคํา   
พยานท้ัง ๒ ฝาย ถาเห็นคําของโจทกและพยานของโจทกแตกกัน ไม 
ควรฟง พึงฟงตามคําปฏิญญาของจําเลย และพึงยกฟองของโจทกเสีย. 
        ถาเห็นวาคําของจําเลยและคําพยานของจําเลยแตกกัน ไมควรฟง 
พึงปรับจําเลยตามคําหาของโจทก หรือตามฐานานุรูป โดยควร 
แกคําของโจทก และคําพยานของโจทกที่ฟงไดเพยงไร. ตองใครครวญ 
อยางนี้ จึงจะเปนธรรม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ถามีคฤหัสถมาใหถอยคําวา ไดพบภิกษุชื่อน้ันทําการละเมิด 
อยางนั้น จะรับถอยคําน้ันโดยฐานเปนโจทกไดหรือไม อยางไร ? 
        ต. จะรับถอยคําน้ันเปนโจทกไมได  เพราะมีสังวาสตางกัน  
ควรรับเปนพยานชั้นไตสวนได. ตามปฏิญญาของจําเลยก็ดี ตามทางท่ี 
พิจารณาก็ดี ไดความวาจําเลยทําการละเมิดจริง ปรับอาบัติจําเลย 
ตามฐานานุรูปได.                                 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. มีคฤหัสถใหถอยคํา สงฆจะแตงภิกษุรูปหน่ึงใหเปนโจทก 
ในนามของสงฆ ไดหรือไม อยางไร  ? 
        ต. สงฆจะแตงภิกษุใหเปนโจทกในนามของสงฆได แตสงฆ 
ก็จะตองไตสวนจําเลยและพยาน เพ่ือหาหลักฐานกอนเหมือนกัน. 
                                                                                ราชกวี  
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        ถ. อนุวาทาธิกรณอันสงฆหมูหนึ่งวินิจฉัยแลว โจทกและจําเลย   
ฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายไมพอใจตอคําวินิจฉัยนั้น จักอุทธรณ 
เพ่ือวินิจฉัยใหมไดหรือไม? จงตอบอางหลัก.                                 
        ต. โจทกก็ดี จําเลยก็ดี ถารูวาอธิกรณนั้นอันสงฆหมูนั้น 
วินิจฉัยเปนธรรมแลว ฟนข้ึนเพ่ือวินิจฉัยใหม ตองอาบัติปาจิตตีย 
ตามสิกขาบทที่ ๓ แหงสันปาณวรรคปาจิตติยกัณฑ เปนอันอุทธรณ 
ไมได แตถาเห็นวาไมเปนธรรมฟนข้ึน ไมเปนอาบัติ เปนอันอุทธรณได. 
                                                                                ๑๕/๙/๑๓๖๗ 
        ถ. อนุวาทาธิกรณเกิดข้ึนแลวไมรีบระงับ                  จักเกดิผลราย 
อยางไร? อธิบาย. 
        ต. จักเกิดผลรายอยางนี้ คือทําใหเสสียสีลสามัญญตาและสามัคคี 
เปนทางแตกเปนนานาสังวาสจนถึงเปนนานานิกาย เหตุนี้ภิกษุผูเปน 
ประธานสงฆพึงขวนขวายรีบระงับเสีย. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. เมื่อเกิดอนุวาทาธิกรณข้ึนแลว โจทกจําเลยจะพึงปฏิบัติ 
อยางไร จึงจะเชื่อวาเห็นแกศาสนา ? อธิบาย. 
        ต. พึงปฏิบัติอยางนี้   โจทกพึงเคารพฟงคําวินิจฉัยของสงฆ ไม 
พึงถือรั้นตามความเห็นของตน   กระพืออธิกรณใหลุกลามไป.   จําเลย 
พึงมีสมณสัญญา    และพึงเกรงอาชญาสงฆ พึงใหการตรงๆ   อยาแก 
ตัวดวยถอยคําเท็จ   แมเปนความผิดอันแกไขไมไดก็ยังควรเปนปฏิญญา  
มุงความบริสุทธิ์ในภาวะเปนอนุปสัมบัน    ยังดกีวาปฏิญญาตนเปน  
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สมณะ   อันใหเกิดวิปปฏิสารเนืองนิตย. แมวาในขอท่ีตนเห็นวา  
ไมผิด แตผูอ่ืนเปนอันมากเห็นวาผิด ดวยความคารวะผูอ่ืน พึงเชื่อ 
ฟงและปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสงฆ เชนนี้ยังจักถึงความเจริญในพระ  
ธรรมวินัยเห็นแกศาสนาแทจริง. 
                                                                                ราชกวี 
                                วุฏฐานวิธี-วิธีระงับครุกาบัติ 
        ถ. พึงรูจักคําเหลาน้ี คือ   มานัต   อัพภาน   ปรวิาส   ปฏกิัสสนา  
แปลวาอะไร มีความหมายอยางไร? 
        มานัต แปลวา นับ (ราตรี) เปนชือ่ของวัตรที่ภิกษุผูตอง 
ครุกาบัติจะพึงประพฤติเพ่ือออกจากอาบัตินั้น, อัพภาน แปลวา เรียก 
เขา (หมู) เปนชื่อของกรรมท่ีสงฆจะพึงทําแกผูประพฤติมานัต 
ครบกําหนดแลว เปนกรรมที่ระงับครุกาบัติ, ปริวาส แปลวา อยู 
 ูใช เปนชื่อของวัตรที่ภิกษุผูตองครุกาบัติแลวปกปดไวสิ้นวันเทาใด 
ตองอยูปริวาสสิ้นวันเทานั้นกอน แลวจึงประพฤติวัตรชื่อมานัตตอไป,  
ปฏิกัสสนา   แปลวา  กิริยาชักเขาหาอาบัติเดิม คือ ถาในระหวาง 
อยูปริวาสหรือมานัต    ตลอดถึงสงฆยังไมไดอัพภานเพียงไร ตอง 
ครุกาบัติอยางนั้นก็ดี อยางอ่ืนก็ดี ซ้ําเขา ตองกลับอยูปริวาส หรือ 
ประพฤติมานัตใหม นี้เรียกปฏิกัสสนา. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ. อะไรเรียกวาวุฏฐานวิธี หมายความวาอยางไร ? 
        ต. วัตรสําหรับภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสจะพึงประพฤติ  ไดแก  
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ปริวาส มานัต ปฏิกัสสนาและอัพภาน เรียกวาวุฏฐานวิธี หมาย   
ความวาระเบียบเปนเครื่องออกจากอาบัติสังฆาทิเสส. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วุฏฐานวิธีนั้น จะตองปรารถนาสงฆเทาไรเปนอยางนอย ? 
        ต. อัพภานตองปรารถนาสงฆอยางนอย ไมตํ่ากวา ๒๐ รูป นอก 
จากอัพภานเพียง ๔ รูปเปนอยางนอย. 
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ. วุฏฐานวิธีสําหรับอาบัติสังฆาทิเสสท่ีไมไดปดไว มีอยางไร?  
อธิบายพอรูเคา. 
        ต. ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวไมไดปกปดไว พึงเขาไปหา 
สงฆกลาวคําขอมานัตโดยสมควรแกอาบัติที่ตอง ถาตองตัวเดียว พึง 
ขอเพ่ืออาบัติตัวเดียว ถาตองต้ังแต ๒ ตัวข้ึนไป พึงขอประมวล 
จํานวนเพื่ออาบัติเหลาน้ัน ถาตองตางวัตถุก็มี พึงขอประมวลวัตถ ุ
เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน. 
        ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดสามารถพึงสวดประกาศสงฆ เพ่ือ 
ใหมานัตแกภิกษุนั้นดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา เมื่อจบอนุสาวนาที่ ๓  
แลว มานัตเปนอันสงฆใหแลว ภิกษุนั้นชื่อวา มานตฺตจาริโก  
ผูประพฤติมานัต พนจากความเปนภิกษุปกตัตตะประพฤติวัตรให 
ครบ ๖ วัน ๖ คืน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. มานตฺต   สมาทิยาม  วตฺต   สมาทิยามิ.   มานตฺต   นิกฺขิปามิ  
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 วตฺต   นิกฺขิปามิ.   ที่เรียงมาน้ีถูกหรือผิด ถาถูกกไ็มตองแก ถาผิด    
โปรดแกใหดวย แถมอธบิายดวยก็ยิ่งดี จะไดเปนแบบแผนตอไป ?  
        ต. คําสมาทานถูก คําเก็บผิด คือตองเก็บวัตรกอน    เก็บ 
มานัตทีหลัง. 
                                                                                ๘/๙/๒๔๙๔ 
        ถ. รัตติเฉทของมานัตตจาริก ตางจากปาริวาสิกอยางไร ?  
        ต. รัตติเฉทของมานัตตจาริกมี ๔ คือ สหวาโส ๑ วิปฺปวาโส ๑  
อนาโรจนา ๑ อูเน คเณ จรณ ๑ รัตติเฉทของปาริวาสิกมี 3 คือ  
สหวาโส ๑  วิปฺปวาโส ๑  อนาโรจนา ๑ สหวาโสเหมือนกับ วิปปวาโส  
ของมานัตตจาริกอยูปราศจากสงฆ ของปาริวาสิกอยูปราศจากภิกษุ 
รูปเดียว อนาโรจนาของมานัตตจาริกะ ไมบอกทุกวัน ของปริวาสิกะ  
บอกคราวแรกแลว ไมตองบอกทุกวัน ปกษหน่ึงจึงบอกหนหนึ่ง  
ถาอาคันตุกะมาใหม ตองบอกอยางเดียวกัน. 
                                                                                ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
        ถ. จงแสดงรัตตเฉทแหงมานัตตจาริกภิกษุ มีกี่ประการ คือ 
อะไรบาง ?  
        ต. มี ๔ ประการ คือ สหวาโส อยูรวมชายคาเดียวกันกับ 
ปกตัตตภิกษุ ๑ วิปฺปวาโส อยูในถิ่นเชนอาวาสไมมีสงฆอยูเปนเพ่ือน ๑   
อนาโรจนา ไมบอกการท่ีตนแระพฤติมานัตทุกวัน และไมบอกแก 
 ปกตัตตภิกษุผูยังไมไดรับบอกไววันนั้น ๑ อูเน คเณ จรณ ประพฤติ 
ในคณะอันพรอง คือประพฤติในถิ่น เชนอาวาส มีปกตัตตภิกษุไม  
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ครบจํานวนสงฆคือหยอน 4 รูป ๑ ใน ๔ ประการน้ี วิปฺปวาโสกับ    
อูเน คเณ จรณ   สมเด็จพระมหาสมณเจาทรงเห็นเปนอันเดียวกัน. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ. ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว จะอยูมานัต ในเบื้องตน  
เธอควรเลือกอาวาสท่ีอยูเชนไร จึงจะสะดวกแกการนั้น ? 
        ต. เธอควรเลือกอาวาสท่ีอยูในเหมาะแกกิจท่ีสําคัญคือการบอก. 
ถาอยูในอาวาสท่ีมีภิกษุมากก็ด ี   มีภิกษุไปมาบอย ๆ ก็ด ี    ยาก 
เพ่ือจะบอกใหถวนได จึงควรเลือกอยูในอาวาสท่ีมีภิกษุนอย แตให 
ครบจํานวนสงฆ และหางจากการไปมาของภิกษุอ่ืน ถามีภิกษุมา 
จากท่ีอ่ืนก็พอรูได นอกจากน้ีใหเลือกกุฎีเดียวท่ีอยูไดตามลําพังรูปเดียว. 
                                                                                ๑๕/๙/๒๔๗๖ 
        ถ. มีพระบัญญัติหามมานัตตจาริกภิกษุไมใหยินดี คือเต็มใจรับ 
อยางไรบาง ? จงราระไนมา. 
        ต. มีพระบัญญัติหามไมใหยินดีกิจเหลาน้ี คือ การอภิวาท การ 
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา 
ที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา  
การรับบาตราจีวร การถูหลังในเวลาอาบนํ้า ของปกตัตตภิกษุ ปรับ 
อาบัติทุกกฎแกผูละเมิด. 
                                                                                ราชกวี  
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 ี        ถ. มีขอทรงอนุญาตใหมานัตตจาริกภิกษุทํากิจอยางไรไดบางหรือ  
หาไม ? ถามีจงระบุมา. 
        ต. มี ทรงอนุญาตใหทํากิจเหลานี้ คือ อุโบสถ ปวารณา ผา 
วัสสิกสาฎิกา การสละภัต การรับภัต ๕ นี้ ใหมานัตตจาริกภิกษุ 
ตามลําดับพรรษา แมแกปกตัตตภิกษุ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. วัตรสําหรับมานัตตาจรริกภิกษุนั้น  มีกี่หมวด  จงเขียนหมวด 
ที่ ๑ ถึงท่ี ๓ มาดู ? 
        ต. วัตรมี ๑๐ หมวด หมวดท่ี ๑ วาไมพึงใหอุปสมบท ไม 
พึงมีสามาเณรไวอุปฏฐาก ไมพึงรับสมมติสอนนางภิกษุณี แมไดรับ 
แลว ก็ไมพึงสั่งสอน 
หมวดท่ี  ๒ วา สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น  
หรืออาบัติอ่ืนอันเชนกัน หรืออาบัติเลวทรามกวาน้ัน.  
หมวดท่ี ๓ วา ไมพึงติกรรมนั้น ไมพึงติภิกษุผูทํากรรมน้ัน  
ไมพึงหามอุโบสถ ปวารณา แกปกตัตตภิกษุ ไมพึงทําความมีคํา  
ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาสเพื่อโจทเธอ 
ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน ไมพึงยังภิกษุอ่ืนให ๆ การ ไมพึงชวยภิกษุ 
ทั้งหลายใหสูกันในอธิกรณ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. วัตรสําหรับมานัตตจาริกภิกษุ หมวด ๔-๕-๖ ความวากระไร ? 
        ต. หมวด ๔ วา ไมพึงไปขางหนา ไมพึงนั่งขางหนา แหง  
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ปกตัตตภิกษุ พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ดวยท่ีนอนสุดทาย ดวย   
กุฎีสุดทาย. 
หมวดท่ี ๕ วา ไมพึงมีปกตัตตภิกษุเปนปุเรสมณะหรือปุจฉา- 
สมณะไปสูสกุล ไมพึงสมานานอรัญญิกธุดงค ปณฑปาติกธุดงค  
และไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยน้ัน ดวยติดวา เขา 
อยารูเรา 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ทานเรียนนักธรรมเอกเปนเถรภูมิแลว รูจักวัตรของภิกษุ  
ผูประพฤติมานัตหมวด ๗-๘-๙ มีวาอยางไร ขอใหเขียนมา ?  
        ต. วัตรหมวด ๗ วา ไมพึงออกจากอาวาสหรือจากถิ่นมิใช 
อาวาสอันมีภิกษุ ไมพึงไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสอันหาภิกษุมิได 
หรือมีภิกษุแตเปนนานาสังวาส เวนแตไปกับสงฆ หรือมีอันตราย  
พึงไปไดเฉพาะอาวาสและถิ่นมิใชอาวาสอันมีภิกษุเปนสมานสังวาสท่ีรูวา 
อาจจะไปถึงวันนั้น. 
        หมวด ๘ วา ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่  
มิใชอาวาสก็ดี กับดวยปกตัตตภิกษุ. 
        หมวด ๙ วา เห็นปกตัตตภิกษุเขาแลว พึงลุกจากอาสนะ พึง 
เชิญใหนั่ง ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ เมื่อเธอนั่ง   
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ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง เมื่อน่ัง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง    
ณ อาสนะ ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ เมื่อ 
เธอจงกรมอยู ณ ที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง เมื่อเธอ 
จงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ขอใหเขียนวัตรหมวด ๑๐ ของมนัตตจาริกภิกษุมาดู. 
        ต. วัตรหมวด ๑๐ มดีังน้ี ไมควรอยูในที่มุงอันเดียวกันกับ 
ภิกษุผูอยูปริวาสผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ผูควรมานัต  ผูประพฤติ 
มานัตแกกวาผูควรอัพภาน ในอาวาสก็ดี ในถิ่นทีม่ิใชอาวาสก็ดี ไม 
พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน เธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เธอนั่งพ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน  
เมื่อเธออยูในท่ีจงกรมตํ่า      ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     เมื่อ 
เธออยู ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วัตรสําหรับมานัตตจาริกภิกษุ ๑๐ หมวด โดยใจความ 
วาอยางไร ?  
        ต. โดยใจความ วาดังน้ี หมวด ๑ หามไมใหทําการใน 
หนาที่ของเถระ แมเปนเถระมีหนาที่ทําการอยางนั้นก็ตองงดชั่วคราว.  
หมวด ๒ วา ใหอยูในความระมัดระวัง ตามจารีตของผูทําผิด 
อยางใดไว ไมทําอยางนั้นหรืออยางอ่ืนอันคลายคลึง หรือรายแรง 
กวา. หมวด ๓ หามไมใหถือสิทธิแหงปกตัตตภิกษุ. หมวด ๔  หาม  
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สิทธิอันจะพึงถือเอาโดยลําดับพรรษา. หมวด ๕ หามไมใหเชิดตัว   
และ ใหระวังเพ่ือเปนอยางนั้น. หมวด ๖ ใหบอกประจานตัว. หมวด ๗  
หามการอยูปราศจากสงฆ. หมวด ๘ หามการสมโภคกับปกตัตต- 
ภิกษุ. หมวด ๙ ใหแสดงสามีจิกรรม แกปกตัตตภิกษุ. หมวด ๑๐  
หามการสมโภคกับภิกษุประพฤติวุฎฐานวิธีดวยกัน. 
        ถ. มานัตตจาริกภิกษุเก็บวัตรแลวคุมวัตรอยางไหนไดบาง ? 
        ต. ขอน้ีตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจาวา คุมไดเพียง 
วัตรที่ละเมิดแลวทํารัตติเฉท และวัตรที่หามสมโภคอยางอ่ืนอีกอันเนื่อง 
มาจากสหวาส. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ลักษณะปดอาบัตินั้นมีอยางไรบาง ? จงจาระไนมา. 
        ต. ลักษณะปดอาบัตินั้นมี ๑๐ จัดเปนคูได ๕ ดังน้ี :- 
                    ๑. เปนอาบัติ และรูวาเปนอาบัติ 
                    ๒. เปนปกตัตตะ และรูวาเปนปกตัตตะ 
                    ๓. ไมมีอันตราย และรูวาไมมีอันตราย 
                    ๔. อาจอยู และรูวาอาจอยู 
                    ๕. ใครจะปด และปดไว. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. การอยูปริวาสน้ัน มีอธิบายอยางไร ? 
        ต. การอยูปริวาสน้ัน มีอธิบายวา ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส 
แลว จงใจปดไวสิ้นวันเทาใด พึงอยูปริวาสส้ินวันเทาน้ันกอน ครั้น  
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แลวพึงประพฤติมานัตตามระเบียบ มีอธิบายดังน้ี.   
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ปริวาสท่ีจะประพฤตินั้น มีกีอ่ยาง ? อยางไรบาง ? ขอฟง 
อธิบาย. 
        ต. ปริวาสน้ันมี ๓ อยาง คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ สโมธาน- 
ปริวาส ๑ สทุธันตปริวาส ๑. 
        มีอธิบายดังน้ี ปฎิจฉันนปริวาส สําหรับอาบัติที่ปด มีกําหนด 
วันไดเปนจํานวนเดียว เชนอาบัติตัวเดียว ปดไว ๕ วัน. สโมธาน- 
ปริวาส แบงเปน ๓ ดังน้ี สําหรับอาบัติกวาจํานวนเดียว มีวันปด 
เสมอกัน เชนตองอาบัติ ๒ คราว ปดไวคราวละ ๕ วัน เรียก 
โอธานสโมธานปริวาส สําหรับอาบัติมีวันปดไมเทากัน เชนตองอาบัติ  
๓ คราว ปดไว ๓ วันก็มี ๕ วันก็มี ๗ วันก็มี เรียกอัคฆสโมธาน- 
ปริวาส สําหรับอาบัติตางวัตถุกัน เขนสัญเจตสิกาก็มี กายสังฺสัคคะ 
ก็มี ทุฎุลลวาจาก็มี เรียกมิสสกสโมธานปริวาส สุทธันตปริวาส  
สําหรับอาบัติที่ตองแลวปดไวหลายคราว จนจําจํานวนอาบัติและ 
จํานวนราตรีที่ปดไมไดเลยทีเดียว หรือจําไดแตบางจํานวน. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ภิกษุปกตัตต ๑ รปู ภิกษุกําลังอยูปริวาส ๓ รูป อยูใน 
อาวาสอันเดียวกัน ครั้นถงึวันอุโบสถ ควรจะทําอุโบสถอะไร ? 
        ต. ถาภิกษุกําลังอยูปริวาส เก็บปริวาสและวัตรแลว ควรทํา 
สังฆอุโบสถ ถาเธอไมเก็บ ควรทําคณอุโบสถ. 
                                                                        ราชกวี  
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        ถ. วัตรสําหรับปาริวาสิกภิกษุ ตางจากมานัตตจาริกภิกษุ 
อยางไร ? อธิบาย.  
        ต. ตางกันอยางนี้ ปาริวาสิกภิกษุ ไมตองบอกอาบัติทุกวัน   
และมีปกตัตตะแมรูปเดียวเปนเพ่ือนไปท่ีอ่ืนได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ภิกษุอยูปริวาสเพ่ือปฐิจฉันนาบัติครบแลว กําลังประพฤติ 
มานัตตองอันตราบัติ ควรจะปฏิกัสสนาต้ังแตไหน ? 
        ต. ถาไมไดปด ปฏกิัสสนาเพียงมานัต ถาปด ตองปฏิกัสสนา 
ต้ังแตปริวาส. 
                                                                        ๒๔๖๖ - ๒๔๗๘ 
        ถ. จงอธิบายคําวา   อันตราบัติ  มาใหเขาใจ ? 
        ต. ภิกษุกําลังประพฤติปริวาสอยู หรือประพฤติเสร็จแลวก็ดี 
กําลังประพฤติมานัตอยู หรือประพฤติเสร็จแลวก็ดี สงฆยังไมได 
ใหอัพภานกรรมอยูเพียงใด ตลอดการเพียงนั้น ตองครุกาบัติข้ึนใหม  
เชนนี้เรียกวาอัตราบัติ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ภิกษุตองอันตราบัติแลว จะใหปฏิบัติอยางไร จึงจะเปน 
การถูกตองตามระเบียบ ? 
        ต. ภิกษุตองันตราบัติแลว วุฎฐานวิธีที่ไดประพฤติมาเสียหมด  
จะประพฤติตามเดิมตอไปไมได ตองกลับประพฤติวุฏฐานวิธีนั้น ต้ังตน 
ไปใหม   เรยีกวามูลายปฏิกัสสนา แปลวาชักเขาหาอาบัติเดิม ตอง  
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ปฏิบัติดังกลาวนี้ จึงจะถูกระเบียบ.   
                                                                                ราชกวี 
        ถ. การขอมานัตเพ่ืออันตราบัตินั้น ไดแกการตองอันตราบัติ 
ในขณะไหน อยางไร ? อธิบาย 
        ต. ไดแกการตองอัตราบัติ ในขณะกําลังประพฤติมานัต  
เพ่ืออาบัติสังฆาทิเสสไมไดปด หรือในขณะประพฤติมานัดเสร็จแลว  
ตองอันตราบัติในขณะนี้ทั้งไมไดปดไวดวย เชนนี้ ทานใหขอมานัต 
เพ่ืออันตราบัตินั้นได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ขอฟงอธิบายเรื่องการขอมานัตเพ่ืออาบัติเดิม และขอมานัต 
เพ่ืออันตราบัติประมวลกัน. 
        ต. อธิบายวา ภิกษุกําลังอยูปริวาส หรืออยูเสร็จแลว แต 
สงฆยังไมใหมานัต เธอตองอันตราบัติในขณะนี้ ไมไดปดไว เมื่อ 
สงฆสวดปฏิกัสสนาแลว พึงอยูปริวาสต้ังตนไปใหม เม่ืออยูปริวาส 
นั้นเสร็จแลว จึงจะมาขอมานัตเพ่ืออาบัติเดิมและอันตราบัติประมวล 
กันได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ภิกษุตองอันตราบัติในขณะไหน เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนา  
แลวไมตองอยูปริวาสซํ้า ขอมานัตเพ่ืออันตราบัติไดทันที ? อธิบาย. 
        ต. ภิกษุตองอันตาบัติ ไมไดปดไวในขณะท่ีอยูปริวาสเสร็จแลว 
ประพฤติมานัตอยู หรือประพฤติมานัตแลว เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนา  
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แลว ไมตองอยูปริวาสซํ้า ขอมานัตเพ่ืออันตราบัติไดทันที.  
        ถ. ปฏิกสัสนาที่สงฆใหแลว อยางไรตองอยูปริวาสกลับตนมา   
ใหม อยางไรไมตอง ? อธิบาย. 
        ต. ภิกษุตองอันตราบัติระหวางอยูปริวาสแลว สงฆยังไมไดให 
มานัต เชนนี้ตองอยูปริวาสกลับต้ังตนมาใหม. เมื่อสงฆใหมานัตแลว  
ไมตองอยูปริวาสซํ้า. 
                                                                                ราชกวี  
        ถ. ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   ยังไมออกจากอาบัตินั้น 
สึกเสียก็ดี กาํลังประพฤติวุฏฐานวิธีอยูไมทันเสร็จสึกเสียก็ดี ภายหลัง 
อุปสมบทใหม จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะชอบดวยพระวินัย ?  
        ต. ถายังไมไดออกจากอาบัติ สึกเสีย อุปสมบทใหม จําตอง 
ประพฤติวุฏฐานวิธี ต้ังแตตน จนถึงอัพภานเปนที่สุด ถากําลังประพฤติ 
วุฏฐานวิธีอยูไมทันเสร็จ สึกเสีย อุปสมบทใหม ตองประพฤติตอให 
ครบจํานวนวันที่คางอยู. 
        ถ. คําขอมานัตสําหรับวุฏฐานวิธีแหงสัญเจตนิกาบัติสําหรับอัป- 
ปฏิฉันนาบัติตัวเดียว วาเปนบาลีอยางไร ? 
        ต. คําขอมานัตวาอยางนี้ อห ภนฺเต เอก อกปตฺติ อาปฺชชึ  
สฺเจตนิก สุกฺกวิสฎ ึ อปฺปฏิจฺฉนฺน.  โสห  ภนฺเต สงฺฆ  เอกิสฺสา  
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฎฐิยา อปฺปฎิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต  มานตฺต   



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย วนิัยบัญญัติ - หนาท่ี 110 

ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฎ ึ    
อปฺปฎิจฺฉนฺน โสห ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจต- 
นิกาย สุกฺกวิสฎ ิยา อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต โส  ยาจามิ. อห  
ภนฺเต เอก   ฯ เป ฯ   อปฺปฎิจฺฉนฺน โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ฯ เป ฯ  
มานตฺต ยาจามิ. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. ขอนิมนตสวดกรรมวาจาใหมานัตสําหรับวุฎฐานวิธีแหงกาย- 
สังสัคคาบัติตัวเดียวท่ีมิไดปกปด ?  
        ต. สวดดังน้ี :  สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม  
ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺช ิกายสสคฺค อปฺปฎิจฺฉนฺน โส สงฺฆ  
เอกิสฺสา อาปตฺติยา กายสสคฺคาย อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต  
ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน  
เอกิสฺสา อาปตฺติยา กายสสคฺคาย อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต  
ทเทยฺย. เอสา  ตฺติ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม  
ภิกฺขุ  เอก   อาปตฺตึ อาปชฺชิ กายสสคฺค อปฺปฎิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ  
เอกิสฺสา  อาปตฺติยา กายสสคฺคาย อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต  
ยาจติ.  สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา กายสสคฺคาย  
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ.   ยสฺสายสฺมโต ขมติ,  
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา กายสสคฺคาย  
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน โส ตุณฺหสฺส ยสฺส  
นกฺขมติ. โส ภาเสยฺย ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ ฯ เป ฯ ตติยมฺป   
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เอตมตฺถ   วทานิ  ฯ เป ฯ  ทินฺน   สงฺเฆน  อตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   
เอกิสฺสา    อาปตฺติยา    กายสสคฺคาย    อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   ฉารตฺต 
มานตฺต, ขมติ   สงฺฆสฺส.  ตสฺมา  ตุณฺหี.    เอวเมต  ธารยามิ. 
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.   ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเลสเพราะสิกขาบทที่  ๔  หนึ่งตัว แต 
มิไดปกปดไว  จะควรขอมานัดใหมทามกลางสงฆวาอยางไร ?   เขียน 
มาดวย. 
        ต. ขอวาดังน้ี :    อห  ภนฺเต   เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺชึ   อตฺตกาม- 
ปริจริย   อปฺปฏิจฺฉนฺน.      โสห   ภนฺเต  สงฺฆ   เอกิสฺสา   อาปตฺติยา 
อตฺตกามปาริจริยาย   อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   ฉารตฺต  มานตฺต  ยาจามิ.  อห 
ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺช ึ อตฺตกามปาริจริย   อปฺปฏิจฺฉนฺน.    โสห 
ทุติยมฺป   ภนฺเต   สงฺฆ   เอกิสฺสา    อาปตฺติยา   อตฺตกามาปาริจริยาย 
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   ฉารตฺต   มานตฺต   ยาจามิ.   อห   ภนฺเต   เอก  อาปตฺตึ 
อาปชฺชึ   อตฺตกามปาริจริย  อปฺปฏิจฺฉนฺน.      โสห  ตติยมฺป   ภนฺเต   สงฺฆ 
เอกิสฺสา   อาปตฺติยา   อตฺตกามปาริจริยาย   อปฺปฏจฺิฉนฺนาย    ฉารตฺต 
มานตฺต   ยาจามิ. 
                                                                        ๙/๙/๒๔๗๐ 
        ถ.  ภิกษุตองครุกาบัติตาง ๆ  วัตถุ    และปดไวมีจํานวนวันไม 
เทากัน  เชนตองสัญเจตนิกา   ปดไว  ๒ วัน   ตองกายสังสัคคะปดไว 
๗ วัน  ตองทุฏ ุลลวาจา  ปดไว  ๑๕  วัน   จะพึงขอปริวาสชนิดไหน ? 
จงแสดงคําขอปริวาสน้ันมาดวย.  
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        ต. ภิกษุตองครุกาบัติตาง ๆ วัตถุ และปดไวมีจํานวนวันไม  
เทากัน เชนอุทาหรณในปญหานี้ พึงขอมิสสกสโมธานปริวาส   วา  
ดังน้ี :- 
        อห   ภนฺเต   ติสฺโส   อาปตฺติโย   อาปชฺชึ   เอก   สฺเจตนิก  
สุกฺกวิสฎ ิ   ทฺวีหปฏิจฉนฺน   เอก   กายสสคฺค  สตฺตาหปฎิจฺฉนฺน 
เอก   ทฏุุลลวาจ   ปกฺขปฎิจฺฉนฺน.  โสห   ภนฺเต   สงฺฆ  ติสฺสนฺน  
อาปตฺตีน   นานาวตฺถุกาน   ยา   อาปตติ   ปกฺขปฎิจฺฉนฺนา   ตสฺสา  
อตฺเฆน  สโมธานปริวาส   ยาจามิ   ฯ เป ฯ. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ. ภิกษุตองสังฆาทิเสส ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ปดไว ๖ วัน   ครั้ง  
ที่ ๒ ปดไว ๑๑ วัน ครั้งท่ี ๓ ปดไว ๑๔ วัน เธอจะออกจากอาบัติ  
จะพึงขอปริวาสชื่อไร ?  จงเขียนกรรมวาจาใหปริวาสน้ัน เพียงญัตติ. 
        ต. พึงขออัคฆสโมธานปริวาส กรรมวาจาใหปริวาสน้ันเพียง  
ญัตติวา สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อย   อิตฺถนฺนาโม   ภิกฺขุ  
สมฺพหุลา   สงฺฆาทิเสสา   อาปตฺติโย   อาปชฺชิ   เอกา  อาปตฺติ  
ฉาหปฎิจฺฉนฺนา   เอกา   อปตฺติ   เอกาทสาหปฎิจฺฉนฺนา  เอกา  อาปตฺติ  
ทุทฺทสาหปฏิจฺฉนฺนา   โส   สงฺฆ   ตาส   อาปตฺตีน   ยา   อาปตฺติ  
จุทฺทสาหปฎิจฺฉนฺนา   ตสฺสา   อคฺเฆน   สโมธานปริวาส   ยาจติ.   ยท 
 ิสงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   สงฺโฆ    อิตฺถนนฺามสฺส   ภิกจฺุโน   ตาส   อาปตฺตีน 
ยา   อาปตฺติ   จุทฺทสาหปฎิจฺฉนฺนา   ตสฺส   อคฺเฆน   สโมธานปริวาส   
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ทเทยฺย เอสา ตฺติ.   
                                                                                ๓๐/๘/๒๔๗๑ 
        ถ. จงเขียนคําขอมิสสกสโมธานปริวาส     วาระแรกท่ีสุดเพียง 
ยาจามิ ต้ังแตทุติยมฺปเปนตนไปไมตองเขียน ? 
        ต. อห ภนฺเต เทว อาปตฺติโย อาปชฺช ึเอก กายสสคฺค 
ทฺวีหปฏิจฺฉนฺน   เอก   ทุฏุลฺลวาจ   จตูหปฏิจฺฉนฺน.   โสห   ภนฺเต   
ทฺวินฺน   อาปตฺตีน   นานาวตฺถุกาน   ยา   อาปตฺติ   จตูหปฏิจฺฉนฺนา 
ตสฺสา   อคฺเฆน  สโมธานปริวาส   ยาจามิ  ฯ เป ฯ. 
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๗ 
        ถ.  พระอุทายิวงศมาขอปริวาสวาดังน้ี   อห   ภนฺเต  ปฺจ   
อาปตฺติโย  อาปชฺชึ   เอก   สฺเจตนิก   สุกฺกวิสฏ ิ   เอกาหปฏิจฺฉนฺน 
เทฺว    กายสสคฺเค   ทฺวีหปฏิจฺฉนฺเน   ติสฺโส   ทุฏุลฺลวาจาโย   ตีห- 
ปฏิจฺฉนฺนาโย   จตสฺโส    อตฺตกามปาริจริยโย    จตูหปฏิจฺฉนฺนาโย 
ปฺจ   สฺจริตฺตานิ   ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนานิ.   โสห   ภนฺเต   ปฺจนฺน 
อาปตฺตีน   นานาวตฺถุนาน   ยา   อาปตฺติโย   ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาโย 
ตาส   อคฺเฆน   สโมธานปริวาส ยาจามิ. จงเรียงลําคําสวดใหปริวาส  
อยางที่ขอมาน้ี มาเพียงญัตติ. 
        ต. เรียงอยางนี้ : สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อย   อุทายิวโส  
ภิกฺขุ   ปฺจ   อาปตฺติโย   อาปชฺช   เอกฺ   สฺเจตนิก   สุกฺกวิสฎ ึ  
เอกาหปฎิจฺฉนฺน   เทฺว   กายสสคฺเค   ทฺวีหปฎิจฺฉนฺเน   ติสฺโส  
ทุฎุลฺลวาจาโย     ตีหปฎิจฺฉนฺนาโย     จตสฺโส     อตฺตกามปริจริยาโย   
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จตูปฎิจฺฉนฺนาโย    ปฺจ   สฺจริตฺตานิ    ปฺจาหปฎิจฺฉนฺนานิ.     โส  
สงฆ     ตาส    ปฺจนฺน    อาปฺตตีน     นานาวตฺถุกาน    ยา     อาปฺตติโย   
ปฺจาหปฎิจฺฉนฺนาโย      ตาส     อคฺเฆน   สโมธานปริวาส      ยาจติ.  
ยทิ    สงฺฆสฺส     ปตฺตกลลฺ.    สงฺโฆ    อุทายิวสสฺส     ภิกฺขุโน    ตาส   ปฺจนฺน  
อาปฺตตีน      นานาวตฺถุกาน      ยา     อาปตฺติโย    ปฺจาหปฏิฺฉนฺนาโย 
ตาส    อคฺเฆน  สโมธานปริวาส    ทเทยฺย     เอสา    ตฺติ. 
                                                                                ๘/๙/๒๔๖๙ 
                                        วิธีระงับลหุกาบัติ 
        ถ. การระงับลหุกาบัติ          ดวยติณวัตถารกวินัย       เฉพาะเรื่อง 
อยางไร ? 
        ต. เฉพาะเรื่องอยางนี้      เมื่อภิกษุทั้งหลายมากดวยกัน      เกิด 
ทะเลาะวิวาทกัน ตางประพฤติอัชฌาจารไมควรแกสมณะเปนอันมาก 
 ตางกลาวซัดกัน จะปรับใหกันและกนัแสดงอาบัติ อธิกรณนั้น  
จะพึงรุนแรงข้ึน เชนนี้ควรระงับดวยติณวัตถารกวินัยได. 
                                                                                ราชกวี  
        ถ. ติณวัตถารกวิธีนี้ ครั้งพระพุทธเจายังมีพระชนมอยู    ใช 
ระงับแกภิกษุเชนไร ? เมื่อนิพพานแลว มีตัวอยางระงับบางหรือไม ? 
อธิบาย. 
        ต. เมื่อพระองคยังมีพระชนมอยู ใชคราวภิกษุทั้งหลายผูแตก 
จากคณะเดิมออกไปใหกลับเขาคณะเดิม ปรากฏในเรื่องมีบริษัทพระ 
เทวทัตตเปนตัวอยาง เมื่อนิพพานแลว ปรากฏในเรือ่งทุติยสังคีติวา  
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พวกภิกษุวัชชี บุตรถือวาขนบธรรมเนียมอันอุปชฌายอาจารยเคยประพฤติ   
มาเปนควรท้ังน้ัน    ภายหลังแตนั้นสงฆรูสึกความประพฤติเสียนั้นข้ึน  
คิดจะกลับทําใหม     แตเหลือท่ีจะสะสางถึงการเกาท่ีประพฤติหยําเป 
มาแลว จึงใชวิธีตัดตอนดวยติณวัตถารกวิธี กลับทําดีทั้งตนไปใหม.  
                                                                                ราชกวี 
        ถ. วิธีระงับดวยติณวัตถารกะนั้น  คือทําอยางไร ? อธิบาย 
        ต. วิธีทาํดังน้ี : ภิกษุทั้งหลายพึงประชุมในทีแ่หงเดียวกันท้ังมวล 
ภิกษุรูปหน่ึงผูฉลาดสามารถ พึงสวดประกาศสงฆดวยญัตติกรรม เพ่ือ 
ระงับอธิกรณนั้น ในลําดับนั้น ภิกษุรูปหน่ึงแหงภิกษุฝายหน่ึง พึง 
ประกาศฝายของตนดวยคณะญัตติกรรม ขออนุมัติเพ่ือเปนผูแสดง  
แทนซ่ึงอาบัติของฝายตนและของตนเองดวยติณวัตถารกวิธี   อีกฝาย 
หน่ึงก็พึงทําเหมือนกันอยางนั้นแลว   ตางฝายพึงสวดประกาศสงฆดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา     แสดงอาบัตินั้นแทนฝายของตนและของตนเอง 
เหลาน้ัน  เปนผูพนแลวจากอาบัติเหลาน้ัน  เวนแตอาบัติหนัก  เชน 
ปาราชิกและสังฆาทิเสส   และอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ 
                                                                                        ราชกวี 
        ถ. ขอฟงอธิบายอาการติณวัตถารกวิธีมีอยางไร ? 
        ต. อาการของติณวัตถารกะน้ัน ไดแกอาการท่ีภิกษุรูปหน่ึง ๆ  
ประกาศสงฆ แสดงอาบัติแทนฝายตนและขอบตน กิริยาเกลื่อน  
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อาบัติอยางนี้ ทานเปรียบไวเหมือนดังกลบดวยหญา.  
        ถ. อะไรเปนเหตุใหเสียสีลสามัญญตา พระองคทรงหาทาง 
ปองกันไวอยางไร ? อธิบาย 
        ต. ภิกษุตองอาบัติแลวไมยอมรับวาตอง หรือไมยอมทําคืน 
อาบัติที่ตองแลว นี้เปนเหตุใหเสียสีลสามัญญตา พระองคทรงปองกัน 
ไวดังนี้ เมื่อภิกษุเห็นปานนี้มีอยู มีพระพุทธานุญาตใหสงฆลง 
อุกเขปนียกรรม ตัดความสมโภคชั่วคราว จนกวาผูนั้นจะไดกลับทําดี  
แลวถอนกรรมนั้น. 
                                                                                ราชกวี  
                                                นิคคหะ 
        ถ. การปกครองหมูจําตองหวังกิจอะไรเปนสําคัญ ?  อธิบาย 
        ต. การปกครองหมู จําตองหวังกิจ คือนิคคหะ การขมเปนกิจ 
อยางหน่ึงแหงผูปกครอง เปนคูกับปคคหะการยกยอง ขาด ๒ อยาง 
นี้แลว การปกครองยอมเปนไปไมได เหตุนี้ นิคคหะ และปคคหะ 
เปนกิจกรรมตองหวังในการปกครองโดยแท. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. อะไรเปนผลท่ีมุงหมายแหงการบัญญัติสิกขาบท ? จงชัก 
ตัวอยางมา. 
        ต. ผลทีมุ่งหมายแหงการบัญญัติสกิขาบทน้ัน ไดแกการนิคคหะ  
และปคคหะ ไดในบทวา ทุมฺมงฺกุน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย.  เปสลาน  
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ภิกขูน   ผาสุวิหาราย   เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก เพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุ   
ผูมีศีลเปนที่รัก.  
                                                                                ราชกวี 
        ถ. เมื่อภิกษุหรือคฤหัสถประพฤติมิชอบ    พระศาสดาประทาน 
พระพุทธานุญาตใหสงฆทํานิคคหะอยางไร ? 
        ต. ถาภิกษุประพฤติมิชอบ ทรงอนุญาตใหทํากรรม ๖ อยาง  
คือ :- 
            ๑. ตัชชนียกรรม. 
            ๒. นยิสกรรม. 
            ๓. ปพพาชนียกรรม. 
            ๔. ปฏิสารณียกรรม. 
            ๕. อุกเขปนียกรรม. 
            ๖. ตัสสปาปยสิกากรรม. 
        ถาเปนคฤหัสถประพฤติมิชอบ ทรงอนุญาตใหควํ่าบาตร คือ 
ไมคบดวย.  
        ถ. ผูจะถูกลงดัชนียกรรมนั้น        เพราะประพฤติเสียอยางไร ? 
อธิบาย. 
        ต. เพราะประพฤติเสียดังนี้ : เปนผูกระทําการทะเลาะวิวาท 
กออธิกรณข้ึนในสงฆดวยตนเอง  หรือยุภิกษุอ่ืนใหทํา  สงฆเห็นสมควร   
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นิคคหะ พึงทํากรรมชื่อนี้แกเธอ.                  
                                                                         ราชกวี 
        ถ. วิธีทําตัชชนียกรรมนั้น คือทําอยางไร ? จงชี้แจง. 
        ต. วิธีทาํตัชนียกรรมนั้นคือ พึงโจทภิกษุนั้นข้ึนกอน ใหเธอ 
สั่งการ ครั้นแลงพึงปรับอาบัติ ในลําดับนั้น ภิกษุรูปหน่ึงผูฉลาด 
สามารถพึงประกาศสงฆบรรยายความน้ันและความที่สงฆทํากรรม 
นั้น ดวยญัตติจตุตถกรรม เพียงเทาน่ีเปนอันสงฆทํากรรมนั้นแกเธอ 
แลว. 
        ถ. ดัชนกีรรม ซึ่งทําเปนธรรมน้ัน มีลักษณะอยางไร ?  
อธิบาย. 
        ต. มีลักษณะดังน้ี :- 
        ๑. ทําตอหนาภิกษุนั้น ถามกอนแลวจึงทํา ทําตามปริญญา. 
        ๒. ทําเพราะตองอาบัตินั้น และอาบัติเปนเทศนาคามินียังไมได 
แสดง. 
        ๓. โจทกอนแลวจึงทํา ใหใหการกอนแลวจึงทํา ปรับอาบัติ  
แลวจึงทํา. 
        ๔. ทําโดยธรรม อันสงฆพรอมเพรียงกันทํา. 
        กรรมทีถู่กลักษณะอยางนี้ จึงจัดวาเปนธรรมเปนวินัย. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ในบาลีกลาววา ภิกษุประกอบไปดวยองคเปนโทษ ๓ อยาง  
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สงฆพึงทําตัชชนียกรรมไดนั้น องคเปนโทษนั้น คืออะไร ?    
        ต. องคเปนโทษ ๓ คือ :- 
        ๑. เปนผูทําการบาดหมาง   ทําการทะเลาะ   ทาํการวิวาท   ทํา 
ความเอ้ือฉาว ทําอธิกรณในสงฆ เปนองคอันหน่ึง เปนพาล ไมฉลาด  
มีอาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร เปนองคอันหน่ึง เปนผูคลุกคล ี
ดวยคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เปนองคอันหน่ึง. 
        ๒. เปนผูมีสีลวิบัติ เปนผูมีอาจารวิบัติ เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ. 
        ๓. กลาวติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.  ผูถูกลงตัชชนียกรรม จะตองประพฤติวัตรอยางไรบาง ?  
จงชี้แจงมา. 
        ต.  ผูถกูลงตัชชนียกรรม ตองประพฤติวัตรดังน้ี:- 
        ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย ไมพึงใหสามาเณร 
อุปฏฐาก ไมพึงรับสมมติเปนผูสอนนางภิกษุณี แมไดรับสมมติแลว  
ก็พึงงดสอน 
        ๒. สงฆทํากรรมเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้นหรืออาบัติ 
อ่ืนเชนกัน หรืออาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน ไมพึงติกรรมน้ัน ไมพึง 
ติภิกษุผูกระทํากรรน้ัน 
        ๓. ไมพึงหามอุโบสถ ปวารณา แกปกตัตตภิกษุ ไมทําความ 
มีคํา ไมพึงเริ่มอนุทาธิกรณ ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาสเพ่ือโจท  
เธอ ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ ไมพึงชวยภิกษุ  
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ทั้งหลายใหสูกันในอธิกรณ ภิกษุผูถกูลงตัชชนียกรรมพึงประพฤติวัตร  
อยางนี้. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.ถาสงฆเห็นวา ผูถูกลงตัชชนียกรรมนั้น ประพฤติชอบ 
หายเยอหยิ่งแลว จะพึงระงับกรรมน้ันอยางไร ? 
        ต. พึงระงับดังน้ี ภิกษุผูผูถูกลงโทษนั้นพึงเขาไปหาสงฆ      แลว 
กลาวคําขอระงับกรรมน้ัน ๓ หน ในลําดับนั้น ภิกษุผูฉลาดสามารถ 
พึงประกาศสงฆบรรยายความน้ัน และการที่สงฆระงับกรรมนั้น ดวย 
ญัตติจตุถกรรมนั้น เพียงเทาน้ีเปนอันสงฆระงับกรรมนั้นแลว ภิกษุนั้น 
พนแลวจากกรรมนั้น. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.ตัชชนียกรรมนี ้สงฆไดทําแกภิกษุชื่ออะไร ผูประพฤติอยางไร 
เปนครั้งแรก ? 
         ต.แกภิกษุชื่อ ปณฑุกะและโลหิตกะ เปนครั้งแรก เพราะทํา 
ความทะเลาะวิวาทกอนอธิกรณข้ึนในสงฆ ยุภิกษุอ่ืนใหกอการทะเลาะ 
วิวาทเกิดอธิกรณข้ึนในสงฆบาง. 
        ถ.นิยสกรรม สงฆพึงทําแกภิกษุผูมีความประพฤติเชนไร ? 
 การทํานิยสกรรมนั้น คือปรับโทษใหทําอยางไร ? 
        ต.นิสยกรรม สงฆพึงทําแกภิกษุผูมีอาบัติมาก   หรือคลุกคลี 
กับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร การทํานิยสกรรมนั้น คือ  
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ปรับโทษใหถือนิสสัยใหม ภิกษุแมเปนมัชฌิมะ แมเปนเถระแลวก็ดี   
ถูกสงฆทํากรรมนี้แลว ตองกลับถือนิสสัยอีกแมในสํานักภิกษุผูออน 
กวา. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.นิยสกรรม สงฆพึงทําแกภิกษุผูประพฤติเชนไร ? 
        ต. นิยสกรรม สงฆพึงทําแกภิกษุผูมีอาบัติมาก หรือคลุกคล ี
กับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร คือพึงปรับใหถือนิสสัยใหม  
กวาจะละท้ิงการประพฤติเชนนั้น.         
                                                                        ๗/๙๒๔๖๕ 
        ถ.ใครเปนรูปแรกทีส่งฆไดลงนิยสกรรม เพราะความประพฤติ 
เสียอยางไร ?         
        ต. สงฆไดทําแกเสยยสกภิกษุเปนครั้งแรก เพราะมีอาบัติมาก  
และคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ภิกษุประพฤติเชนไร ควรลงปพพาชนียกรรม ? อธิบาย 
        ต. ภิกษุประพฤติประทุษรายสกุล และประพฤติลาก มีขาว 
เซ็งแซ และเพ่ิมลักษณะเปนเหตุทําเขาอีก ๔ หมวด ดังน้ี :- 
        ๑. เลนตะนอง ๒. อนาจาร ๓. ลบลางพระบัญญัติ ๔.มิจฉาชีพ 
อันเปนไปในทางกาย ทางวาจา และทั้งกายและวาจา ผูประพฤติเชนนี้ 
ควรลงปพพาชนียกรรม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.ปพพาชนียกรรม สงฆลงโทษแกภิกษุชื่อไรเปนครั้งแรก ?  
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เพราะความประพฤติเสียอยางไร ?    
        ต. สงฆไดลงโทษแกภิกษุ 2 รูป คือ อัสสซิ ๑ ปุนัพพสุกะ ๑ 
เปนครั้งแรก เพราะประพฤติประทุษรายสกุล และประพฤติลามก.         
                                                                        ราชกวี 
        ถ.ปฏิสารณียกรรม สงฆควรทําแกภิกษุเชนไร ? มีวิธีทํา 
อยางไร ? 
        ต. สงฆควรทําแกภิกษุผูรุกรานคฤหัสถ หรอืผูติเตียนพระ 
รัตนตรัยแกพวกคฤหัสถ วิธีทําดังน้ี :- พึงโจทภิกษุนั้นข้ึนกอน แลว 
พึงใหเธอ ใหการแลวพึงปรับอาบัติ แลวภิกษุรูปหน่ึงผูฉลาดผูสามารถ  
พึงประกาศสงฆบรรยายความน้ัน และการที่สงฆทํากรรมน้ันแกเธอ 
ดวยญัตติจตุตถกรรม แลวบังคับใหไปขมาเขา ถาเธอไมอาจ พึง 
สมมติภิกษุรูปหน่ึงใหเปนอนุทูตไปกับเธอ ดวยญัตติทุติยกรรม หนาที่ 
 ี่แหงอนุทูตน้ัน เมื่อภิกษุนั้นเขมาเขาตามลําพังไมสําเร็จ ชวยพูดให 
ตกลงแลวรบัอาบัติอันเธอแสดงตอหนาเขา แลวจึงใหเมา ถาเปน 
การติเตียนพระรัตนครัย พึงทําขมาแกพระรัตนตรัย มิใชแตคฤหัสถ. 
                                                                                ๒๔๗๒ 
        ถ.ลักษณะเปนเหตุใหทําปฎิสารณียกรรมนั้น ในบาลีกลาวไว 
อยางไร ? 
        ต. ในบาลีกลาวไว ๒ หมวด ๆ ละ ๕ ขอ ดังน้ี :- 
        ๑. ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภ ขวนขวายเพ่ือมิใชประโยชน 
ขวนขวายเพ่ืออยูมิไดแหงพวกคฤหัสถ ดาวาเปรียบเปรยเขา ยุยง 
เขาใหแตกกัน.  
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        ๒. พูดติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แกพวก    
คฤหัสถ พูดกด พูดขมเขา ยังความลับอันเปนธรรมแกเขาให 
คลาดเคลื่อนจากจริง. 
        ต.ปฏิสารณียกรรม สงฆไดทําแกสุธรรมภิกษุเปนคราวแรก  
ปรารภเหตุวา ดาจิตตคฤหบดี ดวยถอยคําหยาบคาย. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.อุกเขปนียกรรม ควรลงโทษแกภิกษุผูประพฤติเชนไร ?  
        ต. ควรลงโทษแกภิกษุผูตองอาบัติอันเปนสวนเทสนาคามีนีแลว 
ไมทําคืนอาบัติ ๑ ทีทิฎฐิอันเปนบาป ไมยอมสละ ทิฎฐินั้น ๑. ซึ่งเปน 
ทางเสียสีลสามัญญตา และทิฎฐิสามัญญตา สงฆพึงทํากรรมชื่อนี้  
๓ สถาน ในเพราะไมเห็นอาบัติ ในเพราะไมทําคืนอาบัติ หรือใน 
เพราะไมสละทิฎฐิบาปน้ัน สถานใดสถานหนึ่งได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.วัตรสําหรับภิกษุผูถูกลงอุกเขปนียกรรม          เพ่ิมข้ึนจาก 
ตัชชนียกรรม อยางไรบาง ?  
        ต. เพ่ิมข้ึนอีก ๔ คือ :- 
        ๑. ไมพึงยินดีการกราบไห            การยืนรับ          อัญชลีกรรม   
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สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให   การนํานํ้ามา    
ลางเทาให การรับบาตรจีวร การถูหลงัใหเม่ืออาบน้ํา. 
        ๒. ไมพึงกําจัดภิกษุปกตัตตะ     ดวยสีลวิบติั      อาจารวิบัติ  
ทิฎฐิวิบัติ อาชีววิบัติ ไมพึงยังภิกษุใหแตกกัน. 
        ๓. ไมพึงนุงหมอยางคฤหัสถ อยางเดียรถีย ไมพึงคบ 
เดียรถีย พึงคบภิกษุ พึงศึกษาสิกขาแหงภิกษุ. 
        ๔. ไมพึงอยูในอาวาส ในอนาวาส ในอาวาสหรืออนาวาส  
มีเครื่องมุงเดียวกันกับภิกษุปกตัตตะ เห็นภิกษุปกตัตตะแลว พึงลุก 
จากอาสนะ ไมพึงรุกรานภิกษุปกตัตตะ จากขางในหรือขางนอก 
แหงวิหาร นี้เปนวัตรเพิ่มจากตัชชนียกรรม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ.ภิกษุกลาวคัดคานพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา สงฆ  
ลงโทษยกวัตรเธอ แตเธอยังอยูในมหาสีมาเดียวกัน สงฆจะทํา 
สังฆกรรม ควรจะเรียกเธอใหเขาในหัตถบาสหรือไมตอง จะควร 
ปฏิบัติอยางไร ? 
        ต. ไมตอง ควรใหเธอออกจากมหาสีมาน้ันแลว จึงทํา 
สังฆกรรม. 
                                                                                ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
        ถ. ปพพาชนียกรรมและอุกเขปนียกรรม ถาเนื่องกัน จะลง 
กรรมไหนกอน กรรมไหนหลัง เหตุไร ? 
        ต. บัพพาชนียกรรมเปนกิจพึงทํากอน ผูถูกทําเกะกะ จึงสวด   
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สมนุภาสนะบังคับใหหยุด ไมทําตามปรับดวยสังฆาทิเสส. อุกเขป- 
นียกรรม เพราะไมสละทิฎฐิบาป เปนกิจอันจะพึงทําภายหลังแตสวด   
สมนุภาสนะ บังคับแลวไมทําตาม และถูกปรับปาจิตตีย. 
                                                                                        ราชกวี 
        ถ. ภิกษุชื่อไร ไดถกูสงฆลงอุกเขปนียกรรมคราวแรก เพราะ 
เหตุอยางไร ? 
        ต. ภิกษุชื่ออริฎฐะ เพราะกลาวคานพระธรรมเทศนา ไมละ 
ทิฎฐิบาปเปนครั้งแรก และไดทําแกฉันนภิกษุเปนครั้งแรก เพราะไม 
เห็นอาบัติ   และเพราะไมทําคืนอาบัติ. 
                                                                                        ราชกวี 
        ถ.ภิกษุผูประพฤติไมดีอยางไร สงฆควรลงตัสสปาปยสิกา- 
กรรม อธิบาย ? 
        ต. ภิกษุผูเปนจําเลยในอธิกรณ ถกูชักในทามกลางสงฆ ให 
การกลับไปกลับมา ปฏิเสธแลวกบลบัปฏิญญา ๆ แลวกลับปฏิเสธ พูด 
ถลากไถล เพ่ือกลบเกลื่อนขอท่ีถูกซัก พูดมุสาซึ่งหนา ภิกษุผูจําเลย  
ทําไมดีอยางน้ี สงฆควรเพ่ิมโทษข้ึนอีกสวนหนึ่ง จากอาบัติที่ตอง. 
                                                                                        ราชกวี 
        ถ. กรรมอะไรสําหรับทําแกโจทก กรรมอะไรสําหรับทําแก 
จําเลย เหตุไร ? 
        ต. ตัชชนียกรรมสําหรับลงโทษแกโจทก ผูจงใจหาความเท็จใส 
ภิกษุอ่ืน           ไดชื่อวากออธิกรณข้ึนในสงฆ         ตัสสปาปยสิกากรรม  
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สําหรับทําแกภิกษุผูเปนจําเลย ผูจงใจปกปดความประพฤติเสียของตน 
ดวยการใหเท็จ.  
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ตัสสปาปยสิกากรรม ไดทําแกใครในคราวแรก โดยอาง 
เหตุอยางไร ? 
        ต.ไดทําแกอุปวาฬภิกษุเปนครั้งแรก โดยอางเหตุวาเปนจําเลย 
ในอนุวาทาธิกรณ ถกูซักในทามกลางสงฆ ในการกลับไปกลับมา  
ปฏิเสธแลวกลับปฏิญญา ๆ แลวกลับปฏิเสธ พูดถลากไถล เพ่ือ 
กลบเกลื่อนขอม่ีถูกซัก. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. คฤหัสถที่ประกอบดวยโทษ ๘ ประการ แมอยางใดอยาง 
หน่ึง ทรงอนุญาตใหสงฆควํ่าบาตร โทษ ๘ ประการน้ัน อะไร 
บาง ?  
        ต. โทษ ๘ ประการนั้น คือ ๑ ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภ ๒. ขวน 
ขวายเพ่ือมิใชประโยชน ๓. ขวนขวายเพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย  
๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย ๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน  
๖. กลาวติเตียนพระพุทธ ๗. กลาวติเตียนพระธรรม ๘. กลาวติเตียน 
พระสงฆ 
        ถ. บุคคลประกอบดวยโทษเชนไรบาง สงฆควรควํ่าบาตแกj 
เขา ซึ่งเรียกวานิคคหกรรม ?  
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        ต. ประกอบดวยโทษ ๘ ประการอยางใดอยางหน่ึง คือขวน   
ขวายเพ่ือมิใชลาภ ๑ เพ่ือมิใชประโยชน ๑ เพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุ 
ทั้งหลาย ๑ ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย ๑ ยุยงภิกษุทั้งหลายให 
แตกกัน๑ กลาวติเตียนพระพุทธ ๑ กลาวติเตียนพระธรรม ๑  
กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ ควรควํ่าบาตร. 
                                                                        ๑๘/๙/๒๔๖๖ 
        ถ. วิธีทําการควํ่าบาตรแคคฤหัสถนั้นอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. วิธีทาํ ใหสงฆประชุมกัน ภิกษุรูปหน่ึงพึงประกาศสงฆ  
บรรยายโทษของเขา และการที่สงฆควํ่าบาตแกเขา ดวยญัตติ 
ทุติยกรรม ในท่ีลับหลัง คือนอกหัตถบาส เพียงเทาน้ี ชื่อวาสงฆได 
ควํ่าบาตรแกเขาแลว. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. คฤหัสถถูกสงฆควํ่าบาตรแลว มีขอหามไมใหภิกษุติดตอ 
อยางไรบาง ถาภิกษุละเมิดมีผิดอยางไร ? 
        ต. มีหามมิใหภิกษุทั้งหลายคบดวย ถึงไมรับบณิฑบาต ไมรับ 
นิมนต ไมรับไทยธรรมของเขา ถาภิกษุละเมิดควรลงโทษได โดย 
ฐานสมคบกับคฤหัสถดวยการสมคบอันไมสมควร. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. เมื่อถูกควํ่าบาตรแลว    เขารูสึกผิด    กลบัประพฤติดี 
สงฆจักทําอยางไร ? 
        ต. สงฆควรระงับกรรมน้ัน เรียกวาหงายบาตร วิธีทําใหผูนั้น  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย วนิัยบัญญัติ - หนาท่ี 128 

เขาไปหาสงฆ กลาวขอหงายบาตร  ภิกษุรูปหน่ึงพึงประกาศสงฆ   
เพ่ือหงายบาตรใหแกเขาดวยญัตติทุติยกรรม       เพียงเทาน้ีชื่อวาหงาย 
บาตรแลว. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. การควํ่าบาตร สงฆไดทําแกใครในคราวแรก   มีเรื่อง 
อยางไร ? 
        ต. สงฆไดทําแกเจาวัฑฒลิจฉวีเปนคราวแรก มีเรื่องวาภิกษุ 
เมตเตยยะ และภุมมชกะ เสี้ยมสอนใหใสความพระทัพพมัลลบุตร วา 
ทําชูดวยภรรยาของตน. 
                                                                                ราชกวี 
                                สังฆเภทและสังฆสามัคคี 
         ถ. ใครเปนผูทําลายสงฆ และใครเปนผูขวนขวายเพ่ือทําลาย 
สงฆใหแตกกัน ? จงชี้แจง 
        ต. ภิกษุเทาน้ันเปนปกตัตตะเปนสมานสังวาส ต้ังอยูในสีมา 
รวมกัน ยอมอาจทําลายสงฆใหแตกเปนกกเปนพวกได ภิกษุณี  
นางสิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ทําลาย 
สงฆใหแตกกันหาไดไมไดเพียงขวนขวานเพ่ือจะทําลายเทาน้ัน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ทางที่จะใหสงฆแตกกันนั้น มีอยางไร ? จงบรรยาย. 
        ต. ทางที่จะใหสงฆแตกกันมี ๒ ทาง คือ :-  
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                ๑. มีความเห็นปรารภพระธรรมวินัยแผกกัน เกิดเปน  
                     วิวาทาธิกรณข้ึน 
                ๒. ความปฏิบัติไมสม่ําเสมอกัน ยิ่งหยอนกวากัน เกิด 
                      รังเกียจกันข้ึน ทางที่จะใหสงฆแตกกันมี ๒ ทาง 
                       เทาน้ัน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. สังฆราชีกับสัฆเภท มีอธิบายตางกันอยางไร ?  
        ต. มีอธิบายตางกันอยางนี้ เมื่อวิวาทาธิกรณเกิดแลวก็ดี  
ความปฏิบัติยิ่งหยอนกวากัน จนเกิดวิวาทาธิกรณก็ดี สงฆยังไม 
แยกทําอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมเพียงใด ตลอดกาลเพียงน้ัน  
เปนสังฆราชี เมื่อแยกกันทําแลวเปนสังฆเภท ความแตกกันก็เพราะ 
อธิกรณเกิดข้ึน แยกทําสังฆกรรม และไมแยกทําสังกรรม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ในคณะสงฆฝายหนึ่งทําสังฆกรรมอยู ภิกษุผูเปนนานา- 
สังวาสรูปเดียวหรือหลายรูปเขามาในสีมา กรรมทที่ทําน้ัน จะตอง 
กลับทําใหมหรือไม เหตุไร ? 
        ต. กรรมที่ทําน้ัน ไมตองกลับทําใหม คือไมเสียกรรม เพราะ 
ทั้ง ๒ ฝายนั้นเปนนานาสังวาสของกันและกัน เมือภิกษุถูกลวอุกเขป- 
นิยกรรมเชนเดียวกัน. มีเรือ่งเลาไวในโกสัมพีขันธกะวา สงฆฝาย 
พระธรรมกถึกถูกลงเขปนียกรรม คงทําอุโบสถและสังฆกรรมใน 
สีมาน้ัน สงฆฝายพระวินัยธร ผูทําอุกเขปนียกรรมแกพระธรรมกถึก   



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย วนิัยบัญญัติ - หนาท่ี 130 

ออกไปทําอุโบสุและสังฆกรรมนอกสีมา       พระศาสดาทรงทราบเขา 
ตรัสวา       ถาตางฝายตางจัดทําอุโบสุและสังฆกรรมในสีมาน้ันถูกตาม  
ระเบียบญัตติและอนุสาวนาที่ทรงบัญญัติไว   สังฆกรรมของทั้ง ๒ ฝาย 
นั้น     จักเปนกรรมไมกําเริบ     ควรแกฐานะ     เพราะท้ัง  ๒  ฝายเปน 
นานาสังวาสของกันและกัน. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ความเปนนานาสังวาสแหงกันและกันนี้ เมื่อสงฆทั้ง ๒ ฝาย 
ปรองดองกัน เขาไดเอง จักชื่อวาเปนสมานสังวาสกันไดหรือไม ?  
เหตุไร ?  
        ต. ชื่อวาเปนสมานสังวาสกันได เพราะสงฆปรองดองเปนหมู 
 ูเดียวกันนั้น ความเปนนานาสังวาสแหงกัน ยอมระงับไปเอง. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ความเปนสมานสังวาสมีอยางไรบาง  ?   จงชี้แจง 
        ต. ความเปนสมานสังวาส มี ๒ คือ :- 
                ๑. ทําตนใหเปนสมานสังวาสเอง. 
                ๒. สงฆระงับอุกเขปนียกรรมนั้นเสีย           รับเขาสังวาส 
ตามเดิม. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ทําตนใหเปนนานาสังวาสน้ัน คือทําอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. ทําตนใหเปนสังวาสน้ัน คือไมยอมรวมอุโบสถและ 
สังฆกรรมดวย         หรือแตกออกจากหมูเดิมไปต้ังเปนกกเปนพวกอยู  
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ตามลําพังเชนภิกษุพวกพระเทวดาทัตตเปนตัวอยาง.   
                                                                        ราชกวี 
        ถ. สามัคคีอุโบสถ มีพระพุทธานุญาตใหสงฆทําเปนครั้งแรก 
ในคราวไหน มีวิธีทําอยางไร ? 
          ต.  มพีระพุทธานุญาตใหสงฆทําเปนครั้งแรก     ในคราวที่พระ 
ธรรมกถึกและพระวินัยธรกับพวกท้ัง ๒ ฝาย  กลบัสามัคคีปรองดองกัน 
ภิกษุใน ๒ ฝายนั้นตองเขาประชุมทุกรูป แมภิกษุไขก็ตองมา จะให 
ฉันทะมิได ภิกษุรูปหน่ึงสวดประกาศความสามัคคีแหงสงฆ ดวย 
ญัตติทุติยกรรม ในลําดับนั้นทําอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข. 
                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ. สังฆสามัคคี จะเกิดได ดวยเหตุอยางไรบาง ?     จงชี้แจง 
        ต. สังฆสามัคคีจะเถิดได ดวยเหตุ ๒ อยาง คือ :- 
        ๑. วิวทาธิกรณระงับดวยตกลงกันเอง หรือยอมรับวินิจฉัย 
             ของสงฆอีกฝายหนึ่ง หรือของภิกษุบางรูป. 
        ๒. อาปตตาธิกรณระงับดวยติณวัตถารกวินัย คือ ประนีประนอม 
              กัน ไมสางหาความผิดของกันและกัน. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. สังฆสามัคคี ทานวางวิธีไวอยางไร จึงจะเปนกิจลักษณะ ? 
 อธิบาย. 
        ต. ทานวางวิธีไวดังน้ี :  ภิกษุทั้งหมดท้ัง ๒ ฝายพึงประชุมกัน  
ไมพึงนําฉันทะของภิกษุไร ๆ ภิกษุรปูหน่ึงหรือหลายรูปพึงสวดประกาศ  
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ความสามัคคีแหงสงฆดวยกรรมวาจา ตามรระเบียบแหงความสามัคคี   
ในลําดับแหงการระงับวิวาทาธิกรณ หรือแหงติณวัตถารกวินัย แต  
นั้นพึงทําสามัคคีอุโบสถ สวดพระปาฏิโมกขข้ึน วิธีทําอยางนี้ จึงจะ 
เปนกิจลักษณะ. 
                                                                                ราชกวี 
                                        ปริรณกะ 
        ถ. การลาสิกขาของภิกษุณี เหมือนของภิกษุ หรือตางกัน 
อยางไร ?  
        ต. ไมเหมือนของภิกษุ ภิกษุผูจะลาสิกขา ตองต้ังใจปฏิญญา 
ตนเปนผูอ่ืนจากภิกษุ ดวยถอยคําอันชัดเจนเฉพาะเปนปจจุบันกาล 
ตอหนาบุคคลที่รูความแลวละเพศภิกษุเสีย สวนภิกษุณีไมตองทํา 
อยางภิกษุ ต้ังใจไมเปนภิกษุณี เปลื้องผานุงหมของภิกษุณีเพศเสีย 
ก็ชื่อวาเปนอันลาสิกขา. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๘  
        ถ. การลาสิกขา ตองทําเปนกิจลักษณะอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. เปนกิจลักษณะดังนี้ :- ๑. ทําเพ่ือต้ังใจลาสิกขาจริง ๆ เปน 
แตลําพังวาเลน หรือทองตํารา หรือกลาวโดยอาการแสดงวินัยกถา 
ไมนับวาลาสิกขา  ๒. ปฏิญญาดวยคําเด็ดขาด ไมใชรําพึง ไมใช 
ปริกัป ไมใชอางความเปนมาแลว หรอืจักเปนขางหนา ๓. ลั่นวาจา 
ปฏิญญาดวยตนเอง ใหผูอ่ืนปฏิญญาแทน ใชไมได  ๔. ผูปฏิญญา 
เปนคนปกติ ไมใชบา ไมใชผูเสียสติถึงเพอ ไมใชผูกระสับกระสาย  
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เพราะทุกขเวทนาถึงไมรูตัว ผูรับปฏญิญาก็เปนคนปกติเหมือนกัน   
๕. ผูรับปฏญิญาเขาใจคําน้ันในทันที การปฏญิญาพรอมดวยจิต   
ดวยกาล ดวยวจีประโยค ดวยบุคคล และดวยความเจาใจ   เชนนี้ 
จึงเปนกิจลักษณะ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ปฏญิญาดวยคําเด็ดขาดอยางไร จึงจะเปนอันลาสิกขาโดย 
ชอบแกพระวินัย ? อธิบาย. 
        ต. ปฏญิญาดวยคําเด็ดขาดคือกลาววา สิกฺข ปจฺจกฺขามิ ขาพ- 
เจาลาสิกขา หรือวา คิหีติ   ม   ธาเรถ ทานท้ังหลายจงทรงขาพเจา 
ไววา เปนคฤหัสถ คําปฎิญญาอยางน้ี เรียกวาเปนคําเด็ดขาด. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. การลาสิกขาแสดงกายประโยค คือเปลื้องผากาสายะเอง  
หรือผูอ่ืนเปล้ืองใหแลว นุงหมอยางคฤหัสถ จะเปนอันลาสิกขาหรือ 
ไม ? อธิบาย. 
        ต. ไมนบัวาเปนอันลา เพราะไมต้ังใจลาสิกขา ทั้งไมได 
ลั่นวาจาดวยตนเอง ตอหนาผูอ่ืนผูรูความวาตนปฏิญญาวาลาสิกขา 
หรือเปน คฤหัสถ ทานปรับผูทําเชนนั้นดวยอาบัติทุกกฎ เพราะนุงหม 
ผาคฤหัสถ. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. การลาสิกขาทําอยางไร จึงชื่อวาเปนอันลาถูกตอง ? 
        ต. ผูลาสิกขาเปนคนปกติ ตองต้ังใจ และปฏิญญาตนเปนผูอ่ืน  
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จากภิกษุ ดวยถอยคําชัดเจนเฉพาะเปนปจจุบันกาล ตอหนาภิกษุ   
หรือสงฆผูเขาใจความน้ัน เสร็จแลวละเพศภิกษุเสีย อยางนี้จึงชื่อวา  
เปนอันลาถูกตอง. 
                                                                                ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. บุคคลท่ีทรงอนุญาตใหนาสนาน้ัน คือชนิดไหน ? จงชี้แจง. 
        ต. บุคคล ๓ ประเภท คือผูตองปาราชิกแตยังปฏิญญาตนเปน 
ภิกษุอยู ๑ บุคคลผูอุปสมบทไมข้ึน ไดรับอุปสมบทแตสงฆ ๑  
สามเณรผูประกอบดวยโทษ ๑๐ คือลวงสิขาบท ๕ เบื้องตนเปน 
ปกติ ติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนมิจฉาทิฏฐิ ขมขืน  
ทําเราภิกษุณี ๑ บุคคล ๓ ประเภทน้ีทรงอนุญาตใหนาสนา. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. นาสนาสามเณรผูประพฤติมิชอบ มีอยางไรบาง ?  
        ต. นาสสามเณรมี ๒ อยาง อยางแรงใหละเพศเปนคฤหัสถ ๑  
อยางเพลาไลออกจากสํานัก หามไมใหภิกษุรับเลี้ยงไว ปรับอาบัต 
 ิปาจิตตียแกภิกษุผูคน ๑. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. นาสนามีอยางไรบา ? ยกตัวอยาง. 
        ต. นาสนามี ๓ อยาง คือ ลิงคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ  
เชนใหฉิบหายจากเพศภิกษุหรือสามาเณร ๑ สัมโภคนาสนา ใหฉิบหาย 
จากการกินรวม เชนภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรม สามเณรถูกไลออก 
จากสํานัก ๑ สังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส เชนภิกษุตอง  
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ฉายาปาราชิก สงฆหามสังวาสเสียทีเดียว ๑.  
                                                                        ราชกวี 
        ถ. นาสนากับทัณฑกรรมตางกันอยางไร ?  ควรคําแกใคร ?  
ต. ตางกันดังนี้ : การยังบุคคลผูไมสมควรถือเพศใหละเพศเสีย  
เรียกวา นาสนา แปลวาใหฉิบหายเสีย. การลงโทษแกผูมีความผิด  
ไมถึงศาสนา เรียกวา ทัณฑกรรม เชนใหตักน้ํา ขนทราย เปนตน  
ทั้ง ๒ อยางนี้ควรทําแกบรรพชิตผูทาํผิด ตามโทษานุโทษนั้น ๆ. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. การลงทัณฑกรรม จะพึงทําแกใคร เพราะประพฤติบกพรอง 
อยางไร ?  
        ต. การลงทัณฑกรรม จะพึงทําแกภิกษุสามเณรผูประพฤติ 
มิชอบ เชนภิกษุขาดกิจวัตร หรือลวงกติกาของสงฆ หรือของ 
อุปชฌายอาจารย สามเณรลวงสิกขาบทเบ้ืองปลาย ๕ หรือลวง 
ทัณฑกรรม ๕ แตบัดนี้สามเณรเมื่อรูความบกพรองในศีล ขอทัณฑ- 
กรรมแลวขอศีลใหม. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ในบาลีระบุความผิดของสามเณรไวอยางไร ? ตางจากพระ 
อรรถกถาจารยอยางไร ?  
        ต. ในบาลีระบุความผิดไว ๕ คือ : 
              ๑. ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภ. 
             ๒. เพ่ือมิใชประโยชน  
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              ๓. เพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุทางหลาย.   
              ๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย. 
              ๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน. 
        พระอรรถกถาจารยวาลวงสิกขาบท ๕ เบื้องปลาย ตางกัน 
อยางนี้. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. การลงทัณฑกรรมเปนหนาท่ีของใคร ? 
        ต.การลงทัณฑกรรมเปนหนาที่ของสงฆก็มี      เปนหนาที่ของ 
บุคคล คืออุปชฌายอาจารยก็มี ทั้งน้ีแลวแตความสมควรแกโทษที่ผิด 
รายแรงหรือออนเพลา. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ประณามคืออะไร ? ใครทําแกคนชนิดไหน?  
        ต. ประณามคือการตัดสิทธิแกผูประพฤติมิชอบ ไมคบดวย  
แปลวา ผลักออก. ควรทําแกสหธรรมิกก็มี แกคฤหัสถก็มี ทําเปน 
การสงฆก็มี เปนการบุคคลก็มี. 
                                                                ๗/๙/๒๔๖๕ 
        ถ. ประณามภิกษุและคฤหัสถอยางไรเปนการสงฆ ? อธิบาย. 
        ต. การทอุกเขปนียกรรมแกภิกษุ ในเพราะไมเห็นอาบัติก็ดี  
ในเพราะไมทําคืนอาบัติก็ดี ในเพราะไมละทิฎฐิบาปก็ดี ยกเสียจาก 
สมโภคชั่วคราว หรือการลงพรหมทัณฑแกภิกษุฉันนะก็ดี เรียกวา  
ประณามภิกษุเปนการสงฆ.   
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        การควํ่าบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองคเปนโทษ ๘ อยาง มี    
ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลายเปนตน เรียกวาประณาม 
คฤหัสถเปนการสงฆ.  
                                                                                ราชกวี 
        ถ. การลงพรหมทัณฑนั้น คือทําอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. การลงพรหมทัณฑ คือ อปโลกนสงฆเปนการนัดหมาย 
กัน ไมใหตักเตือนวากลาวสั่งสอนภิกษุชื่อน้ัน เธอทําอยางใดอยาง 
หน่ึงก็ชาง ปลอยใหปรากฏดวยกรรมของตน การทําอยางนี้เรียกวา 
ลงพรหมทัณฑ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. การประณามสามเณรเปนการสงฆนั้นอยางไร ? 
        ต. การไลกัณฏกสามเณรออกเสียจากหมูทั้งเพศ        เปนการ 
ประณามสามเณรเปนการสงฆ จึงหามภิกษุไมใหคบดวย ปรับผู 
ละเมิดดวยอาบัติปาจิตตีย. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ประณามเปนการสงฆ ปละประณามเปนการบุคคล ตาง 
กันอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. ตางกัน ประณามเปนการสงฆนั้น ประทานอํานาจแกสงฆ  
ประณามเปนการบุคคลน้ัน ประทานอํานาจแกอุปชฌายอาจารย ตาง 
กันอยางนี้. 
                                                                                ราชกวี  
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        ถ. การนาสนา ลงทัณฑกรรม ใหประณาม เหลาน้ี เปนอัน   
ประทานอํานาจแกใคร ? 
        ต. ทรงประทานอํานาจแกสงฆบาง แกบุคคลบาง เปนนิคคหะ 
อยางหน่ึงของผูปกครองอันจะพึงเวนเสียมิได. 
                                                                                     ราชกวี 
                                                ภิกษุณี 
        ถ. วิธีขอสิกขาสมมติเปนนางสิกขมานา มีอยางไร ? 
        ต. วิธีขอสิกขาสมมติเปนนางสิกขมานามีอยางนี้ :         หญิงผูมุง 
อุปสมบทเปนภิกษุณี ตองบรรพชาเปนสามเณรีกอน เมื่ออายุ ๑๘ เต็ม 
แลว พึงขอสิกขาสมมติตอภิกษุณีสงฆ เมื่อกําหนดใหรักษาสิกขาบท  
๖ ประการครบ 2 ปเปนบุรพภาคแหงอุปสัมปทาแลว ภิกษุณีรูปหน่ึง 
พึงประกาศภิกษุณีสงฆใหสิกขาสมมติแกสามเณรีนั้น ดวยญัตตจิทุติย- 
กรรมวาจา จบแลว พึงวานําใหสมาทานสิกขาบท ๖ ต้ังแตเวนจาก 
ปาณาติบาตถึงวิกาลโภชน เพียงเทาน้ีเปนเสร็จการของสิกขาสมมติ. 
                                                                               ราชกวี 
        ถ. คําขอสิกขาสมมติของนางสิกขมานาน้ัน เปนคําไทยวา 
อยางไร ? 
        ต. วาอยางนี้ อีฉันเปนนางสาวของแมเจาชื่อน้ี มีอายุ ๑๘ ป  
ขอสมมติเพ่ือศึกษาในธรรม ๖ ประการ ๒ ปเจาขา. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ในธรรม ๖ ประการน้ัน ใหประพฤติเครงครัดอยางไร ?  
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หรือขาดตกบกพรองบางก็ได.   
        ต. เครงครัดไมขาดตกบกพรองเลยถึง ๒ ปถวน ถาขาดใน 
ระหวาง ตองประพฤติต้ังแตตนไปใหม. 
                                                                                 ราชกวี 
        ถ. เมื่อเปนนางสิกขมานา ๒ ปแลว จะอุปสมบทเปนภิกษุณี 
มีวิธีอยางไร ?  
        ต. มีวิธอียางนี้ นางสิกขมานาน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุณีสงฆ 
ของวุฏฐาปนสมมติ คือขออนุญาตเพ่ืออุปสมบท คําขอวา อีฉันเปน 
นางสาวของแมเจาชื่อน้ี มีอายุ ๒๐ ปเต็ม มีสิกขาอันศึกษาแลวใน 
ธรรม ๖ ประการ ๒ ป ขอวุฎฐาปนสมมติตอสงฆเจาขา. ภิกษุณี  
รูปหน่ึงพึงประกาศสงฆใหวุฎฐาปนสมมติ ดวยญตัติทุติยกรรมวาจา 
ตอไดวุฎฐาปนสมมติแลว จึงจะอุปสมบทได. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. มีพระบัญญัติใหสิกขมานารักษาสิกขาบท ๖ ครบ ๒ ปกอน 
นั้นมีประสงคอยางไร ? จงอธิบาย. 
        ต. มีประสงควา เพ่ือปองกันหญิงมีครรภ และมีลูกออน  
ยังดื่มนม มิใหเขามาอุปสมบท จะไมตองคลอดบุตรและเลี้ยงลกูออน  
ในเมื่อเปนภิกษุณีแลว มีประสงคอยางนี้ จึงมีบัญญัติเชนนั้น . 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. หญิงมีสามี ทานกําหนดกี่ป จึงจะอุปสมบทได เหตุไร ? 
        ต. ทานกําหนด ๑๒ ป จึงจะอุปสมบทได โดยอธิบายวา จัก  
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เปนสามเณรีมาเทาไรก็ตาม นับแตพรากจากสามีแลว ๑๐ ป จึงจัก  
ของสิกขาสมมติเปนนางสิกขมานา พอศึกษาครบกําหนด ก็พอครบ  
๑๒ ป  เปนกาลท่ีจะอุปสมบทเปนภิกษุณีได.   
                                                                                ราชกวี 
        ถ. สิกขมานาผูศึกษาครบ ๒ ปแลว และไดวุฎฐาปนสมมติแลว  
เปนภิกษุณีหรือยัง หรือยงัตองทําอยางไรอีก ? อธิบาย . 
         ต. ตองมีวิธีทําตอไปอีก คือตองถือภิกษุณีรูปหน่ึงเปนปวัตตินี  
ในอุปสัมปทา พึงทําในภิกษุณีสงฆกอน พึงบอกบาตรจีวรแลว พึง 
บอกใหไปยืนขางนอก สงฆพึงสมมติภิกษุณีรูปหน่ึงใหออกไปซักซอม  
อุปสัมปทาเปกขา ดวยญัตติกรรมแลว พึงออกไปซึกซอม ครัน้แลว 
เขาไปหาสงฆ แจงไดวาไดซักซอมแลว ขออนุญาตเรียกเขามา 
ดวยญัตติกรรม ในลําดับนั้น อุปสัมปทาเปกขาขออุปสมบท ภิกษุณี 
ที่ไดสมมตินั้นเปนผูถามอันตรายิกธรรมแลวพึงประกาศสงฆเพ่ือ 
อุปสมบทผูนั้นเปนภิกษุณีดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา เหมือนกรรม- 
วาจาอุปสมบทภิกษุ เปลี่ยนบางบทและเปลี่ยนลิงคโดยสมควรแก 
นิยมและเพศ จบแลวก็เปนภิกษุณี. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. นางภิกษุณี ผูจะไดรับเปนปวัตตินีนั้น กําหนดพรรษาและ 
คุณสมบัติอยางไร ? อธิบาย. 
        ต. ทานกําหนดพรรษา ๑๒ ลวงแลว มีคุณสมบัติ คือ ตอง 
เปนผูฉลาดสามารถและเปนลัชชิน ีจึงสมมติใหเปนปวัตตินีได      ถา  
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ขาดอยางใดอยางหน่ึง ไมพึงสมมติ.  
                                                                                 ราชกวี 
        ถ. วิธีสมมติปวัตตินี คือทําอยางไร ?  
        ต. ภิกษุณีผูจะเปนปวัตตินี พึงเขาไปหาภิกษุณีสงฆวา ตนมี 
ชื่ออยางนี้ มีพรรษา ๑๒ เต็มแลว ขอวุฎฐาปนสมมติ ภิกษุณีสงฆ  
ผูจะสมมติ จึงพิจารณาภิกษุณีผูมาขอ สมควรจึงสมมติให ไม 
สมควรไมพึงสมมติ. ภิกษุณีรูปหน่ึงประกาศสงฆเพ่ือใหวุฎฐาปน- 
สมมติแกเธอดวยญัตติทุติยกรรมวาจา เมื่อจบแลว ภิกษุณีผูมาขอน้ัน 
เปนปวัตตินี. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. ปวัตตินีผูอุปสมบทสหชีวินี มกีําหนดอยางไร ?         
        ต. มีกําหนดดังนี้ : คือจะใหอุปสมบททุกปไมได ตองเวนใน 
ระหวางและในปที่เปน จักใหอุปสมบทในปเดียวกัน ๒ รูปไมได ให 
อุปสมบทไดแตรูปเดียว. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. สหชวิีนี กับ ปวัตตินี เทียบกับของภิกษุไดหรือไม ถาได 
 จงตอบ ถาไมไดก็ไมตองตอบ ?  
        ต. เทียบกันได สหชีวินี เทียบสทัธิวิหาริก ปวัตตินี เทียบ 
อุปชฌายะ. 
                                                                        ๗/๙/๒๔๖๘ 
        ถ. นางสิกขมานาอุปสมบทแลวในภิกษุณีสงฆ    นับวาเปน  
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ภิกษุณีแลว  หรือจักทําอยางไรอีก ?  
        ต. นับวาเปนภิกษุณี แตยังไมเต็มภูมิ เปนแตผูอุปสมบทแลว   
ในสงฆฝายหนึ่ง พึงหวังอุปสมบทในภิกษุสงฆอีกวาระหน่ึง จึงจะ 
เปนภิกษุณีเต็มที่. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ภิกษุรีถือนิสัยอยูกับปวัตตินี   นานเทาไร ? 
        ต. ภิกษุณีถือนิสัยอยูไมนาน มีประมาณเพียง ๒ ป เทาน้ัน. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. ผาครองของนางภิกษุณี มีกี่ผืน คืออะไรบาง ? 
        ต. ผาครองของนางภิกษุณี มี ๕ ผืน คืออัตรวาสก ๑  
อุตตราสงค ๑ สัฆาฎิ ๑ สังกัจฉิกะ ผารัดหรือผาโอบรักแร ๑  
อุทกสาฎิกา อาอาบ ๑. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. อัฏฐวัตถุกา สิกขาบทของภิกษุณีนั้น คืออะไรบาง ? ตอง 
ทั้งหมดจึงชื่อวาเปนอันลวงสิกขาบทน้ัน หรือแตอยางใดอยางหนึ่งก็ชื่อ 
วาลวงเหมือนกันจงอธิบาย. 
        ต. คือ ยนิดีจับมือของบุรุษผูกําหนัด ๑ ยินดีการจับชายผาของ 
เขา ๑ ยืนดวยกับเขา ๑ พูดดวยกับเขา ๑ ไปสูที่นัดหมายกัน ๑  
ยินดีตามท่ีเขามาหาตามนัดหมาย ๑  เขาไปสูที่มุงดวยกัน ๑ ทอดกาย 
เพ่ือเสพอสัทธรรม ๑. ในวิภังคอธิบายวา ทําแตอยางใดอยางหน่ึง  
เปนถุลลัจจัย ทําท้ังหมดจึงเปนปาราชิก สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ   
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ทรงเห็นวา    ทําอยางหน่ึงแลวใหใกลเคียงตอเมถุนธรรม เปน  
ปาราชิก.  
                                                                ๘/๙/๒๔๖๙ 
        ถ. กิจเน่ืองแตความไมเปนอิสระแหงภิกษุณี มีอยางไรบาง ? 
        ต. มีกิจดังตอไปนี้คือ :- 
        ๑. ตองอุปสมบทซ้ําในภิกษุสงฆ. 
        ๒. ตองอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีมีภิกษุ. 
        ๓. ตองถามอุโบสถ และไปฟงโอวาทแหงภิกษุสงฆทุกึ่งเดือน. 
        ๔. จําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย คือ ภิกษุณี 
สงฆกอน ภิกษุสงฆภายหลัง. 
        ๕. มีการศึกษาพระธรรมวินัยเน่ืองดวยภิกษุ คือใหเรียนจาก 
ภิกษุ. 
        ๖. ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว ตองประพฤติมานัตปกษหนึ่ง 
ในสงฆ ๒ ฝาย. 
        ๗. เกิดอธิกรณข้ึนในภิกษุณีสงฆ ตองใหภิกษุสงฆระงับและ 
ปรับโทษผูผิด กิจเหลาน้ีแสดงวา ไมเปนอิสระในหมูของตน เหตุนั้น  
พวกภิกษุณีจะต้ังอยูตามลําพังพวกของตนหาไดไม. 
                                                                ราชกวี  
        ถ. ภิกษุณีสาบสูญไปแตครั้งไร จงอนุมานมาดู ?  
        ต. ภิกษุรี คงสาบสูญเสียในครั้งพุทธกาล    เพราะเมื่อครั้ง 
พุทธปรินิพพาน ไมไดกลาวถึงภิกษุณีเลย คราวนั้นเปนคราวใหญ  
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ของพุทธบริษัท ถาภิกษุณียังมี ก็คงจะมาในกาลถวายพระเพลิง    
พระพุทธสรีระ. 
                                                                        ราชกวี 
                                พระราชบัญญัติ ร. ศ. ๑๒๑ 
                        พระราชบญัญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ 
          ถ. ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆนั้น จัดเปนกี่ 
หมวด หมวดไหนวาดวยอะไร ? 
        ต. จัดเปน ๘ หมวด ๆ ๑. วาดวยนาม และกําหนดใชพระราช- 
บัญญัติ ๒. วาดวยเจาคณะใหญ ๓. วาดวยวัด ๔. วาดวยเจาอาวาส  
๕. วาดวยคณะแขวง ๖. วาดวยคณะจังหวัด  ๗. วาดวยคณะมณฑล  
๘. วาดวยอํานาจ. 
                                                                ๒๔๗๖ - ๒๔๘๐ 
        ถ. พระราชบัญญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆ ตราไวแตวันที่  
เดือน พ.ศ. เทาไร จงแสดงขอความเต็มตามมาตรา ๔ ที่ใหอํานาจ 
เปนเหตุเกิดแตอาณัติและบัญญัติของประมุขสงฆ มาใหดูจนตลอด. 
        ต. ตราไวแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๔๕ มาตรา ๔ สมเด็จ 
เจาคณะใหญทั้ง   ๔   ตําแหนง คือ เจาคณะใหญคณะเหนือ   ๑   เจา 
คณะใหญคณะได ๑ เจาคณะใหญคณะธรรมยุตติกา ๑ เจาคณะ 
ใหญคณะกลาง ๑ ทั้งพระราชาคณะ เจาคณะรอง คณะเหนือ 
คณะใต คณะธรรมยุตติกา คณะกลาง ทั้ง ๔ ตําแหนงนั้น ยก  
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เปนพระมหาเถระที่ทรงปรึกษา ในการพระศาสนาและการปกครอง   
บํารุงสงฆมณฑลทั่วไป ขอภาระธุระในพระศาสนาหรือในสงฆมณฑล  
ซึ่งไดโปรดใหพระมหาเถระทั้งน้ีประชุมวินิจฉัย ในที่มหาเถรสมาคม  
ต้ังแต ๕ องคข้ึนไป คําตัดสินของมหาเถรสมาคมนั้น ใหเปนสิทธิขาด  
ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงอีกตอไปไมได. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ. คําตัดสินของใครบางเปนสิทธิขาด ที่ภิกษุผูใดจะอุทธรณ 
หรือโตแยงตอไปอีกไมได ? 
        ต. ของสมเด็จเจาคณะใหญทั้ง ๔ ตําแหนง คือเจาคณะใหญ 
หนเหนือ ๑ เจาคณะหนใต ๑ เจาคณะใหญหนกลาง ๑ เจา 
คณะใหญคณะธรรมยุตติกา /. ทั้งพระราชาคณะ เจาคณะรอง 
หนเหนือ หนใต หนกลาง คณะธรรมยุตติกา ทั้ง ๔ ตําแหนงนั้น  
ประชุมวินิจฉัยในที่มหาเถรสามาคมต้ังแต ๕ รูปข้ึนไป คําตัดสิน 
ของมหาเถรสมาคมน้ันใหเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยง 
ตอไปอีกไมได. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ. วัด เมื่อวาตามพระราชบัญญัตินี้ มีกี่ประเภท และประเภท 
ไหนไดแกวัดชนิดไร ? 
        ต. มี ๓ ประเภท ประเภทท่ี ๑ ไดแกวัดหลวง คือวัดที่พระเจา 
แผนดินทรงสราง หรือวัดที่ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ใหเขาจํานวนบัญชี  
เปนวัดหลวง ประเภทท่ี ๒ ไดแกวัดราษฎร คือวัดท่ีไดรับพระราชทาน   
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วิสุงคามสีมาแลว แตไมไดเขาบัญชีเปนวัดหลวง ประเภทท่ี ๓    
ไดแกสํานักสงฆ คือ วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา. 
                                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ. ที่วัดและท่ีข้ึนแกวัด ตามพระราชบัญญัติ ร. ศ. ๑๒๑ จําแนก 
เปนอยางไรบาง ?  
        ต. จําแนกเปน 3 คือ ที่วัด ไดแก ที่ภิกษุสามเณรอยูอาศัย ๑  
ที่ธรณีสงฆ ไดแกที่เปนสมบัติของวัด ๑ ที่กลัปนา ไดแกที่เขาอุทิศ 
ถวายสงฆเพ่ือไดเก็บผลประโยชนจากท่ีนั้นใหแกวัด ๑. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. พระอธิการสุมน เปนผูริเริ่มสรางวัดข้ึนวัดหนึ่ง ถูกตองตาม 
พระราชบัญญัติลักษณะปกตรองคณะสงฆแลว ครั้นตอมาพระอธิการ 
รูปนั้นอาพาธหนัก ไดโอนวัดนั้นใหเปนสิทธิแกพระสุธรรม ซึ่งเปน 
ศิษยใหเปนผูปกครองวัดนั้นสืบตอไป ดังน้ี ถาจะถือตามบท ซึ่ง 
ปรากฏในพระราชบัญญติันั้น พระอธิการสุมนจะมีสิทธิในเรื่องนี้เพียงไร 
หรือไม ของยกดวยบทข้ึนประกอบการพิจารณาโดยตลอด ? 
        ต. กอนจะพิจารณาถึงสิทธิของพระอธิการสุมนวาจะมีเพียงไร 
หรือไมนั้น จําตองอางตัวบท ในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร. ศ. ๑๒๑ มาเปนหลักประกอบการ 
พิจารณา จะเห็นไดวา พรอธิการสุมน ไมมีสิทธิที่จะโอนวัดนั้นให 
เปนกรรมสิทธิ์แกพระสุธรรม เพราะท่ีวัดก็ดี ที่ ธรณีสงฆก็ดี เปน 
สมบัติสําหรับพระศาสนา คิดเปนของสงฆ และครุภัณฑ และยังขัด  
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กับตัวบทในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินั้นอีก แมพระอธิการ   
สุมน เปนเจาอาวาสปกครองวัดนั้นก็ได ยอมไมมีสิทธิที่จะเลือกต้ัง  
เจาอาวาสปกครองวัดสืบไป โดยพลการ เพราะการเลือกสรรเจา 
อาวาสวัดราษฎร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงเลือกและตั้ง 
นั้น ทรงมอบใหเปนหนาที่ของเจาคณะแขวงท่ีจะปรึกษาสงฆสัปบุรุษ 
ทายกแหงวัดน้ัน เลือกสรรภิกษุผูสมควรเปนเจาอาวาสเสนอเจาคณะ 
จังหวัด เมื่อเจาคณะจังหวัดเห็นสมควรก็ใหมีอํานาจที่จะทําตราต้ัง 
ภิกษุนั้นเปนเจาอาวาสปกครองวัดสืบไป ดังน้ี อาศัยตัวบทใน 
มาตรา ๒ ที่ยกข้ึนประกอบการพิจารณา จึงเปนวาพระอภิธรรมการสุมน  
ไมมีสิทธิที่จะโอนวัดนั้นใหเปนกรรมสิทธิ์แกพระสุธรรม ตามพระราช- 
บัญญัติ. 
                                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ. ที่วัดและท่ีธรณีสงฆ ผูใดผูหน่ึงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่นั้นได 
หรือไม เหตุไร ?  อธิบาย. 
        ต. ผูใดจะโอนกรรมสิทธิ์ที่นั้นหาไดไม เพราะท่ีนั้นเปนสมบัติ 
ของพระศาสนา     พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินผูเปนอัครศาสนูปถัม- 
ภก       ทรงปกครองรักษาโดยพระบรมราชานุภาพ ผูใดผูหน่ึงจะโอน 
กรรมสิทธิ์ทีน่ั้นไปไมได. 
                                                                        ราชกวี 
        ถ. วัดรางไมมีภิกษุสามเณรอยูอาศัย เปนหนาที่ของใคร 
ปกครองรักษา ?  
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        ต. เปนหนาที่ของผานเพราะราชอาณาจักร เปนผูปกครองรักษา   
ถาท่ีธรณีสงฆของวัดยังมีอยู ก็อยูในความอารักขาของเจาพนักวานน้ัน.  
                                                                ราชกวี 
        ถ. ระเบียบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดเกาท่ีปฏิ- 
สังขรณข้ึนใหม กับวัดสรางใหมทีเดียว แผนกกันหรือเหมือนกัน 
มีอะไรเปนหลักฐาน ?  
        ต. แผกกันก็มี เหมือนกันก็มี ที่แผกกันนั้น คือวัดเกาไม 
ตองขออนุญาตสรางสํานักสงฆกอน ขอวิสุงคามสีมาทีเดียวได สวน 
วัดที่จะสรางใหมที่เดียวน้ัน ตองขออนุญาตสรางเปนสํานักสงฆให 
ไดกอน จึงของพระราชทานวิสุงคามสีมาตอภายหลัง ที่เหมือนกัน 
นั้น คือผูขอจะตองทํารายงานย่ืนตอเจาหนาท่ีตามลําดับ เพ่ือนํา 
ความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทาน มีมาตรา ๙ ขอ ๒  และขอ ๓  
เปนหลักฐาน. 
                                                                ๒๔๗๗ 
         ถ. คําวาภิกษุผูสมควรเปนเจาอาวาสในมาตรา ๑๑ - ๑๒ แหง 
พระราชบัญญัตินั้น มิไดระบุไวแจงชัดวาเชนไร ถาจะปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินั้น มีขอความในมาตราใดบางที่กําหนดองคสมบัติ 
ของผูสมควรเปนเจาอาวาสไวอยางไร ?  
        ต. มาตรา ๑๓ บัญญติัหนาที่ของเจาอาวาสไว ๙ ขอ มีที่จะ 
ทํานุบํารุงรักษาวัดนั้น ตามความสามารถเปนตน อันผูจะเปนเจา 
อาวาสตองรู จะไดปฏิบัติการในหนาท่ีของตนไดโดยถูกตองสมบูรณ  
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เพราะฉะนั้น คําวาผูควรเปนเจาอาวาสในมาตรา ๑๑, ๑๒ แหงพระ 
ราชบัญญัตินัน้ จึงตองถือมาตรา ๑๓ นี้เปนองคสมบัติ สําหรับ  
เลือกสรรในชั้นตน และเปนหลักปฏบิัติในข้ันตอไป. 
                                                                ๒๔๘๒ 
        ถ. พระ ก. เปนเจาอาวาส เห็นนาย ข. กับนาย ค. เลนการพนัน 
กันอยูที่ลานวัด จึงไปหามใหเลิกเสีย แตนาย ข. กบันาย ค. กลบัโกรธ  
และกลาวคําหยาบคาย ดังน้ี นาย ข. กบันาย ค. จะมีความผิดฐานไหน 
และมีโทษอยางไร ตามมาตราและอนุมาตราเทาไร เปนหนาที่ของ 
ใครลงโทษ ? 
        ต. นาย ข. กับนาย ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเจาอาวาส  
ตองราวางโทษปรับครั้ง ๑ เปนเงินไมเกิน ๒๐ บาท หรือจําขัง ๑ เดือน  
หรือท้ังปรับทั้งจําดวยกันทั้งสถาน ตามมาตรา ๑๗ อนุมาตรา ๖  
เปนหนาที่ของศาลลงโทษ. 
                                                                ๒๔๘๐ 
        ถ. บรรพชิตก็ดี คฤหัสถก็ดี ที่อยูในวัดนั้น ถาไมอยูใน 
โอวาทของเจาอาวาส เจาอาวาสจะไมใหอยูในอาวาสน้ันก็ได ดังน้ี  
มีมาในมาตาไหน ขอท่ีเทาไร ?  
         ต. มีมาในมาตรา ๑๗ ขอม่ี ๔. 
                                                        ๒๔๗๕ - ๒๔๘๒ 
        ถ. อํานาจของเจาคณะแขวง ตางจากอํานาจของเจาคณะ 
จังหวัดอยางไร ?   
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        ต. ตางกันอยางนี้ คือ อํานาจเจาคณะแขวงมิไดแตในแขวง    
ของตนเทานั้น สวนเจาคณะจังหวัดมีไดตลอดทั้งจังหวัดที่ครองอยู- 
 ูเจาคณะแขวงมีอํานาจดังนี้ :- 
        ขอ ๑ มอํีานาจท่ีจะตัดสินขออุทธรณหรือการเกี่ยงแยง ในคําส่ัง 
และวินิจฉัยของเจาอาวาสวัดข้ึนในแขวงนั้น. 
        ขอ ๒ มีอํานาจท่ีจะบังคับ วากลาวภิกษุสามเณร ตลอดทองที่ 
แขวงน้ัน ในกิจอันชอบดวยพระวินัยบัญญัติ และพระราชบัญญัติ.  
อํานาจของเจาคณะจังหวัดมีดังน้ี :- 
        ขอ ๑ มอํีานาจท่ีจะบังคับบัญชาวากลาวสงฆมณฑล ตลอด 
จังหวัดนั้น ในกิจอันชอบดวยพระวินัยบัญญัติ และพระราชยบัญญัติ. 
        ขอ ๒ รองเจาคณะแขวงก็ดี เจาอาวาสก็ดี รองเจาอาวาสก็ดี  
ซึ่งคณะจังหวัดต้ังไดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาไมสมควรจะคงอยู 
ในตําแหนงตอไป เพราะความประพฤติก็ดี หรือเพราะขาดความ 
สามารถก็ดี เจาคณะจังหวัดมีอํานาจท่ีจะปลดออกจากตําแหนงได. 
        ขอ ๓ มอํีานาจท่ีจะตัดสินอุทธรณ คําส่ัง คําวินิจฉัย ของ 
เจาคณะแขวงได. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ. พระราชาคณะผูกํากับแขวง กับเจาคณะแขวงหัวเมือง มี 
หนาที่และอํานาจตางกันหรือไม จงอางมาตราน้ัน ๆ มาประกอบดวย ?  
        ต. มีหนาท่ีและอํานาจตางกันอยางนี้ :- 
        ตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ บัญญัติหนาที่พระราชา  
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คณะผูกํากับแขวง   และเจาคณะแขวงไว  อาจเห็นเฉพาะท่ีตางกัน   
ไดวา  พระราชาคณะผูกํากับแขวงเลือกและตั้งรองเจาคณะแขวง เจา 
อาวาสและรองเจาอาวาสได ฝายเจาคณะแขวงมีหนาท่ีเลือก แตงต้ัง 
ไมได. 
        ตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ บัญญัติอํานาจพระ 
ราชาคณะผูกํากับแขวง และเจาคณะแขวงไว อาจเห็นเฉพาะท่ีตาง 
กันไดวา พระราชาคณะผูกํากับแขวงมีอํานาจเอารองเจาคณะแขวง  
เจาอาวาสและรองเจาอาวาสซ่ึงไมสมควร ออกจากตําแหนงได ฝาย 
เจาคณะแขวงเอาออกไมได. 
        ถ. อธิกรณที่เจาคณะชั้นตํ่าวินิจฉัยไปโดยชอบแลว ถึงชัน้ 
อุทธรณ เจาคณะชั้นสูงเห็นวาเปนพวกของตน วินิจฉัยกลับสัตยเสีย 
เจาคณะชั้นอุทธรณประพฤติผิดพระราชบัญญัติมาตราไหน ความวา 
อยางไร ?  
        ต. ผิดพระราชบัญญติัมาตรา ๒๗, ๓๒, ๒๘, ซึ่งวาดวยมีอํานาจ 
ตัดสินขออุทธรณหรือการเกี่ยงแยงในคําส่ังและคําวินิจฉัย ใหเปนไป 
โดยชอบดวยพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ. 
                                                                                ราชกวี 
        ถ. บรรพชิตบางพวกตองหาวา ขัดคําส่ังเจาคณะ ๆ วามีความ 
ผิดจะลงโทษ แตพวกขัดคําส่ังไมยอม ถือวาตนไมผิด ดังน้ี จะวินิจฉัย 
อยางไรดี ?  
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        ต. วินิจฉัยอยางนี้ดี ถาคําส่ังของเจาคณะน้ันชอบดวยพระ-   
วินัยบัญญัติ และการคณะ พวกขัดคําสั่งมีความผิด ควรลงโทษ 
ไดจริง ถาคําส่ังของเจาคณะน้ันไมชอบดวยพระวินัยบัญญัติ และ 
พระราชบัญญัติ และการคณะ พวกขัดคําส่ังไมมีความผิด การที่ 
พวกเธอไมยอมใหลงโทษนั้นชอบแลว. 
                                                                        ๒๔๗๘ 


