คํานํา
ในเลมนี้ ขาพเจาเลือกเอาธรรมเนียม วิธี และกรณียะตาง ๆ
อันเนื่องดวยวินัย อันภิกษุผูเปนเถระจะพึงรูไวเปนหลัก มารวมไว.
ภิกษุผูเปนเถระทรงวินัยถึงชั้นนี้ ยอมอาจจะอํานวยในหนาที่ใหเปนไป
โดยเรียบรอย และอาจเปนนาถะของผูนอยในกิจการ และจักไดชื่อวา
เปนผูบริหารพระตํารับ พระศาสดาทรงหมายการทรงพระธรรมวินัย
เหมือนอยางนี้ของพระอรหันตสาวก ตรัสวา ภัณฑาคาริกปริยตั ิ
แปลวา ปริยตั ิของภิกษุผูเปนดุจขุนคลัง.
อันชนทั้งหลายผูตั้งเปนคณะ ยอมมีกิจการอันจะพึงทําเพื่อคณะ
เปนธรรมดา ภิกษุสงฆก็ยอมเปนดุจกัน เชนรับคนผูสมัครเขาเปนคณะ
ปนหนาที่กันทํากิจสงฆ ระงับอธิกรณ นิคคหะผูทําผิด เปนอาทิ
กิจการเหลานี้ ตองมีหัวหนาเปนผูหรือเปนผูนําใหทํา ภิกษุผูเปน
เถระตองเปนหัวหนา จึงสมควรจะสนใจรูวินัยอยางนี้ไว ไมอยางนั้น
ยอมไมอาจอํานวยการในหนาที่ พระคันถรจนาจารยกลาวไววา ชน
ผูไมรูจักโค จักอาจรักษาฝูงโคอยางไร ภิกษุไมรูวนิ ัย จักอาจรักษา
สังวรอยางไร ความบกพรองแหงคณะสงฆในหัวเมืองยอมมี เพราะ
ขาดความรูวินัยนั้นเทียว.
เรื่องที่เลือกมารวมไวในเลมนี้ เฉพาะที่เปนมุขควรรู มี
รายแจงในบัญชีเรื่องตอไปนี้ ไดจัดเปน ๒ สวน ทองเรื่องสวน ๑
กรรมวาจาเนื่องดวยเรื่องเหลานั้นสวน ๑ ทองเรื่องจักไวสําหรับอาน
กรรมวาจาจัดไวสําหรับใชเมื่อตองการ เลือกมาเฉพาะที่ใชกันอยู
หรือที่เห็นวาจะพึงตองกาล. เรื่องเหลานี้ ชักเอามาจากปกรณมหาวรรค จุลวรรค และบริวารเปนพื้น จากที่อื่นบาง แตไมไดเรียง
ตามลําดับในปกรณเหลานั้นทีเดียว เรียงตามความนิยมวา อยางไร
จักเขาใจงายและจักเรียนสะดวก. แรกรจนา ขาพเจาไมไดคิดจะเรียง
เรื่องภิกษุณี เพราะเห็นวาสาบสูญไปแลว ไมจัดวาเปนมุขอันควรรู

ไมตองรูพิสดาร รูเทาที่กลาวไวในเบื้องตนแหงโอวาทวรรคที่๓ แหง
ปาจิตติกัณฑในเลม ๑ ก็พอแลว ครัน้ รจนาจบตามมุงหมายแลว
รูสึกวายังบกพรอง จึงตกลงเปนเรียงเรืองภิกษุณีเติมเขา แตไมจัด
เขาในทองเรื่อง จัดแยกเปนเรื่องผนวก เพื่อวาหนังสือนี้จักใชเปน
หลักสูตรแหงประโยคนักธรรมชั้นเอกในกาลภายหนา เรื่องนี้อยูนอก
ทองเรื่องแลว ไมจําจะเอาเขาในหลักสูตร เปนอันวาผูเรียนไมถูก
บรรทุกความรูอันไมไดใชแลว ฝายผูตองการรูจะไดอาน.
ขาพเจาขออุทิศน้ําพักน้ําแรงแหงการรจนา วินัยมุขเลม ๓ นี้
บูชาทานบุรพาจารย ผูบริหารพระพุทธศาสนาสืบกันมา ตลอดถึง
พระอุปชฌายะพระอาจารย ผูสั่งสอนขาพเจาใหเขาใจพระธรรมวินัย
ไดความรูมารจนาปกรณนี้แล.
กรม-วชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒
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วินัยมุข เลม ๓
กัณฑที่ ๒๓
สังฆกรรม
สังฆกรรมเกิดขึ้นดวยอยางไร ไดกลาวแลวในอุปสัมปทากัณฑในเลม ๑ ในกัณฑนี้ จักแจกประเภทแหงสังฆกรรมนั้นให
พิสดารออกไป.
สังฆกรรม จําแนกออกเปน ๔ ประเพท เรียกโดยชื่อ คือ
อปโลกนกัมม ๑ ญัตติกัมม ๑ ญัตติทุติยกัมม ๑ ญัตติจตุตถกัมม ๑
กรรมอันทําดวยการบอกกันในที่ประชุมสงฆ ไมตองตั้งญัตติ
คือคําเผดียง ไมตองสวดอนุสาวนา คือประกาศความปรึกษาและ
ตกลงของสงฆ เรียกอปโลกนกัมม มี ๕ สถาน คือ นาสนะสามเณร
ผูกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เชนในสิกขาบทที่ ๑๐ แหงสัปปาณวรรค
ในปาจิตติยกัณฑ เรียกนิสสารณา, รับสามเณรเห็นปานนั้น ผูประพฤติเรียบรอยแลวใหเขาหมูไดอีก เรียกโอสารณา, บอกขออนุญาต
ปลงผมคนผูจะบวชอันภิกษุจะทําเอง เรียกภัณฑูกัมม, ประกาศลง
พรหมทัณฑ คือไมวากลาวภิกษุหัวดื้อวายาก เชนทําแกพระฉันนะ
เมื่อพระศาสดานิพพานแลว เรียกพรหมทัณฑ. ยังมีกัมมลักขณะ
อีกอยางหนึ่ง มีตัวอยางในฝายภิกษุณีมากอน ภิกษุแสดงความโลน
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แกภิกษุณี ภิกษุณีสงฆอาจประกาศหามกันไมใหไหวภิกษุนั้น ตาม
พระบรมพุทธานุญาต, พระอรรถกถาจารย แสดงตัวอยางในฝาย
ภิกษุ เชนอปโลกนแจกอาหารในโรงฉัน อปโลกนใหจีวรและของ
อื่น. สําหรับทําอปโลกนกัมม ไมมีคาํ อปโลกนวางไวเปนแบบใน
บาลีเหมือนในกรรมอื่น ดูเปนคําผูกขึ้นใชเฉพาะเรื่อง. ในบัดนี้ ใช
อปโลกนใหผาบริวารแกภิกษุผูไดรับผากฐิน แจกจีวรแกอาคันตุกะ
ในหนาจีวรกาล แจกอาหารไมเสมอภาค.
วิธีอปโลกนกับตั้งญัตติไมตางอะไรกันนัก ขาพเจาเขาใจวา
นาเปนกรรมอันทําไดงาย ๆ คือ ประชุมสงฆพอครบองค ไมตองทํา
ในสีมา ไมตองนําฉันทะ ไมตองเขาหัตถบาส เชนนี้สมแกชื่อ ถา
ภิกษุเคยใชอปโลกนแจกอาหารในโรงฉันมาแลว ตามคําของพระ
อรรถกถาจารย ความเขาใจของขาพเจาก็เปนถูก.
กรรมอันทําดวยตั้งญัตติไมตองสวดอนุสาวนา เรียกญัตติกัมม
มี ๙ สถาน คือ เรียกอุปสัมปทาเปกขะ ผูที่ไลเลียงอันตรายิกธรรม
แลวเขาไปในหมูสงฆ เรียกโอสารณา, ประกาศถอนธรรมกถึก ผู
ไมแตกฉานธรรมในอรรถ คัดคานคดีโดยหาหลักฐานมิได ออก
เสียจากการระงับอธิกรณ เ รียกนิสสาณา, อุโบสถ ปวารณา
สมมติตางเรื่อง คือสมมติตนหรือผูอื่นเปนผูสอบถามอันตรายิกธรรม
ตออุปสัมปทาเปกขะ สมมติตนหรือผูอื่นเปนผูถาม เปนผูวิสัชนาวินัย
ใหคืนจีวรและบาตรเปนตนที่เปนนิสสัคคีย อันภิกษุสละแลว แกเจาของ
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เดิม รับอาบัติอันภิกษุแสดงในสงฆ ประกาศเลื่อนปวารณาออกไป
และกัมมลักขณะ อันทานแสดงตัวอยาง คือประกาศเริ่มตนระงับ
อธิกรณดวยติณวัตถารกวินัย.
กรรมอันทําดวยตั้งญัตติแลวสวดอนุสาวนาหนเดียว เรียก
ญัตติทุติยกัมม แปลวากรรมมีวาจาครบ ๒ ทั้งญัตติ มี ๗ สถาน คือ
นิสสารณา โอสารณา ทานแสดงตัวอยาง คือ ประกาศประณาม
วัฑฒลิจฉวีผูประพฤติใหรายแกพระศาสนา เรียกวา คว่ําบาตร
และประกาศระงับประณามวัฑฒลิจฉวีนั้น ผูรูสึกโทษตนแลวกลับ
ประพฤติเรียบรอย เ รียกวา หงายบาตร, สมมติตางเรื่อง มีสมมติ
สีมาและสมมติภิกษุเปนเจาหนาที่ทําการสงฆ เปนตน ใหตางอยาง
คือ ใหผากฐินและใหจีวรของภิกษุสามเณรผูมรณะแกคิลานุปฏฐาก
ประกาศถอนหรือเลิกอานิสงสกฐินเปนตน แสดงที่สรางกุฎีใหแกภิกษุ
กับกัมมลักขณะ ที่ทานวา ไดแกญัตติทุติยกัมมที่สวดในลําดับไป
ในการระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกวินัย.
กรรมอันทําดวยตั้งญัตติแลวสวดอนุสาวนา ๓ หน เรียกวา
ญัตติจตุตถกัมม แปลวากรรมมีวาจาครบ ๔ ญัตติ มี ๗ สถาน
คือ นิสสารณา โอสารณา ทานกลาววาไดแกสงฆทํากรรม ๗ สถาน
มีตัชชนียกัมมเปนตน ลงโทษภิกษุผูประพฤติมิชอบ และยกโทษ
ภิกษุนั้นผูกลับประพฤติชอบ. สมมติ ไดแก สมมติภิกษุเปนผูให
๑

๑. นี้ นาจะรวมอยูในชนิดสมมติ แตในคัมภีรบริวาร แยกตางออกไป เรียกปฏิคคหะ.
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โอวาทแกภิกษุณี, ให ไดแกใหประวาสและมานัตแกภิกษุผูตองอาบัติ
สังฆาทิเสส นิคคหะ ไดแก ปรับภิกษุผูประพฤติปริวาสหรือมานัต
อยู ตองอาบัติสังฆาทิเสสซ้ําเขาอีก ใหกลับตั้งตนประพฤติไปใหม,
สมนุภาสนา ไดแก สวดหามภิกษุไมใหถือรั้นการอันมิชอบ เชนกลาว
ไวในสังฆาทิเสส พวกยาวตติยกะ และสิกขาบทที่ ๘ แหงสัปปาณวรรค
ในปาจิตติยกัณฑ กับกัมมลักขณะ ที่ทานวาไดแกอุปสมบทและอัพภาน
คือ ระงับอาบัติสังฆาทิเสส ของภิกษุผูประพฤติปริวาสและมานัตครบ
กําหนดแลว.
กรรมที่สวดอนุสาวนา ๓ หนนั้น คงถือเปนสําคัญ ภิกษุผูเขา
ประชุมเปนสงฆจะไดมีเวลาพิจารณายาวออกไป.
สงฆผูทํากรรม ๔ ประเภทนี้ มีกําหนดเปนจํานวน เรียกวา
วรรค คือพวกสงฆมีจํานวน ๔ รูป เรียก จตุรวรรค, สงฆมีจํานวน ๕
รูป เรียก ปญจวรรค, สงฆมีจํานวน ๑๐ รูป เรียก ทสวรรค, สงฆ
มีจํานวน ๒๐ รูป เรียก วีสติวรรค, เปน ๔ วรรค ในจัมเปยยขันธกะ
คัมภีรมหาวรรค จัดสงฆไวอีกจํานวนหนึ่ง มีจํานวนเกิน ๒๐ รูป
เรียก อติเรกวีสติวรรค, แตไมมีสามารถตางจากสงฆวีสติวรรค ดัง
จะเห็นตอไป.
ในกรรม ๔ ประเภทนี้ เวนปวารณา ใหผากฐิน อุปสมบทและ
อัพภาน เหลือจากนั้นสงฆจตุรวรรคทําได. แตในจัมเปยยขันธกะ
หาไดระบุถึงการใหผากฐินไม. ปวารณา ใหผากฐิน และอุปสมบทใน
๑

๑. นาจะเขาพวกนิคคหะมากกวา.
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ปจจันตชนบท สงฆปญจวรรคทําได. อุปสมบทในมัธยมชนบท สงฆ
ทสวรรคทําได. อัพภาน ทําไดแตสงฆวีสติวรรคพวกเดียว. กรรมอัน
สงฆมีจํานวนนอยกวาทําได สงฆมีจํานวนมากกวาอาจทําไดโดยแท.
ขาพเจาเขาใจวา ปวารณา ใหผากฐิน และอุปสมบทใน
ปจจันตชนบท ที่กําหนดใหสงฆปญจวรรคทํานั้น เพราะตองจัดเปน
บุคคลเสียรูปหนึ่ง ซึ่งนับในจํานวนไมได, ในการทําปวารณา รูปหนึ่ง
เปนผูปวารณา, ในการใหผากฐิน รูปหนึ่งเปนผูรับ, ในการอุปสมบท
รูปหนึ่งเปนอุปชฌายะ เมื่อเปนเชนนี้ ชื่อวาสงฆจตุรวรรคเปนผูทํา
กรรมนั้น สวนในการสมมติภิกษุเปนเจาหนาที่ทํากิจสงฆ อยางนอย
จะตองเปน ๕ ทั้งภิกษุผูรับสมมติ ทานไมจัดไวในหมวดกรรมอันสงฆ
ปญจวรรคจะพึงทํา มีความตางแฝงอยู, ในการสมมติภิกษุเปนเจา
หนาที่ทํากิจสงฆ คงเลือกตัวและพูดตกลงกันมาแลว กันออกเปน
กัมมารหบุคคลไดแตแรก, สวนในการทําปวารณา ผลัดกันเปน
บุคคลทีละรูป, ในการใหผากฐิน โดยเคาเงื่อน ยังไมรูวาใครจักเปน
ผูไดรับ จําตองปรึกษากันกอน, ในการอุปสมบท คงไมไดเลือกถือ
อุปชฌายะมาแตขางนอกกอน คงถือกันในที่นั้นเอง ธรรมเนียมใน
บัดนี้ แมเลือกกันมาแตขางนอกกอน ก็ยังไปถือกันในนั้น แตการเลือก
หรือถืออุปชฌายะมาแตนอก ปรากฏวามีมาแลวในครั้งพุทธกาล มี
เรื่องพระสารีบุตรรับพระพุทธาณัติอุปสมบทราธพราหมณเปนนิทัศนะ
ยุกติเปนอยางไร ขอนักวินัยสอดสองดูเถิด.
ภิกษุผูเขาในจํานวนสงฆผูทํากรรมนั้น ๆ ในบาลีเรียกวา ผูเขา
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กรรม ตองเปนภิกษุปกติ ไมถูกสงฆยกเสียจากหมูดวยอุกเขปนียกัมม
มีสังวาสเสมอดวยสงฆ และเปนสมานสังวาสของกันและกัน. การ
กําหนดจํานวนเปนตนวา ๔ รูปนั้น หมายความวาอยางนอยที่สุด หยอน
กวานั้นใชไมได. มากกวานั้นใชได. ถาเอาภิกษุผูอันสงฆยกเสียจากหมู
ก็ดี ภิกษุนานาสังวาสก็ดี เปนที่ครบจํานวน เชนจะทํากรรมอันสงฆ
มีจํานวน ๔ รูปจะพึงทํา มีภิกษุปานนั้นเปนที่ครบ ๔ คือเปน ๔ รูป
ทั้งภิกษุปานนั้น ไมเปนกรรม ทานหามมิใหทํา. ภิกษุเหลือจากจํานวน
ผูไมมาเขากรรม อยูในสีมาเดียวกัน เปนผูควรใหฉันทะ. สงฆทํา
กรรมเพื่อภิกษุใด ภิกษุนนั้ ไมนับเขาในจํานวนสงฆ ไมใชผูควรจะให
ฉันทะ แตเปนผูควรเขากรรมนั้น.
กรรมอันมีระเบียบวางไวใหทําอยางไร ตองทําใหถูกระเบียบตาม
พระพุทธบัญญัติ จึงจะชื่อวาถูกฐานไมวิบัติ. กรรมยอมวิบัติใชไมได
แมทําแลว ก็ไมเปนอันทํา โดยวัตถุบา ง โดยสีมาบาง โดยปริสะบาง
โดยกรรมวาจาบาง.
กรรมวิบัติโดยวัตถุนั้น พึงเห็นเชนใหอุปสมบทแกคนมีอายุ
หยอน ๒๐ ขวบ และอภัพบุคคล สมมติสีมาคาบเกี่ยวหรือทับสีมา
อื่น หรือทําผิดระเบียบ เชนกรรมอันจะพึงทําในที่พรอมหนา ทําใน
ที่ลับหลัง กรรมอันจะพึงทําดวยการสอบถาม ทําดวยไมสอบถาม
กรรมอันจะพึงทําดวยปฏิญญา ทําดวยไมปฏิญญาเปนตน.
กรรมวิบัติโดยสีมานั้น พึงเห็นวาทําในสีมาวิบัติ ดังจะกลาว
ในกัณฑที่ ๒๔.
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กรรมวิบัติโดยปริสะนั้น พึงเห็นดังนี้ ในกรรมอันสงฆจตุวรรค
ก็ดี ปญจวรรคก็ดี ทสวรรคก็ดี วิสติวรรคก็ดี จะพึงทํา ภิกษุผูเขา
ประชุมเปนสงฆ มีจํานวนหยอนกวากําหนด เชน ๓ รูปสวดปาติโมกข
และสมมติสีมา ๔ รูปปวารณาและรับกฐิน ๘ รูปใหอุปสมบทใน
มัธยมชนบท ๑๖ รูปสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุ
หรือสงฆมีจํานวนครบกําหนดแลว แตยังมีภิกษุอื่นอยูในสีมา ควร
ใหฉันทะ หาไดนําฉันทะของเธอมาไม หรือผูพรอมหนากันอยูคัดคาน
กรรมอันสงฆทํา เชนใหอุปสมบทคนหนึ่ง มีภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูป
คัดคานวาไมควรรับเขาหมู.
การนําฉันทะ ไดกลาวแลวในกัณฑที่ ๑๗ ตอนอุโบสถเลม ๒.
กรรมวิบัติโดยกรรมวาจานั้น ในคัมภีรบริวารแยกเปน ๒ คือ
โดยญัตติ ๑ โดยอนุสาวนา ๑ แตแจกอาการออกไปซ้ํากันถึงอยาง
ละ ๓ คือไมระบุวัตถุ ไมระบุสงฆ ไมระบุบุคคล ในที่นี้ จักประมวล
แสดงดวยกัน. ในกรรมวาจานั้น จําจะตองระบุวัตถุ คือ คน ของ
หรือการที่ปรารภ เชนในอุปสมบทกรรม ตองระบุชื่อผูอุปสมบท,
ในการใหผากฐิน ตองระบุผากฐิน, ในการสมมติสีมา ตองระบุการ
นั้น. จําจะตองระบุสงฆผูเปนเจาการ เชนระบุวา สงฆยังคนชื่อนั้น
ใหอุปสมบท, สงฆใหผากฐินแกภิกษุชื่อนั้น, สงฆสมมติสีมา. จําจะ
ตองระบุบุคคลก็มี เชนในการอุปสมบท จะตองระบุชื่ออุปชฌายะ,
ในการใหผากฐิน จะตองระบุชื่อภิกษุผูรับ. ไมระบุวัตถุ ไมระบุสงฆ
ไมระบุบุคคล, ในกรรมวาจา ไมตองญัตติ หรือตั้งตอภายหลัง, ใน
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กรรมวาจามีอนุสาวนา ทิ้งอนุสาวนาเสีย หรือสวดในกาลไมควร
เชนนี้เปนกรรมวิบัติโดยกรรมวาจา.
เปนธรรมเนียมแหงการสวดกรรมวาจา ตองตั้งญัตติเผดียงสงฆ
ใหรูเรื่องกอนแลว สวดอนุสาวนาประกาศความปรึกษาและความตก
ลงของสงฆในลําดับ ถาสวดอนุสาวนากอนแลวตั้งญัตติทีหลังเปน
กรรมวิบัติโดยกรรมวาจา.
ในคําวา ทิ้งอนุสาวนาเสียนั้น แมสวดแตไมครบกําหนดแหง
กรรมวาจามีอนุสาวนา ๓ หน หรือทําใหตกหลน เชนขาดความบาง
พากย หรือขาดบางบท หรือวาผิด เชนจะวาบทหรืออักขระหนึ่ง
วาพลาดเปนบทหรืออักขระอื่นไป ก็นับเขาดวย.
สงฆผูทําสังฆกรรม ๔ ประเภทนี้ พึงทําหลีกจากวิบัติ ๔ ประการ
นี้ กรรมที่ทาํ ผูทําจะไดสําเร็จดวยดี.
อักขรวิธี
ภิกษุผูสวดกรรมวาจา ควรรูจักประเภทและฐานกรณของ
อักขระและวาเปน จึงจะสามารถสวดกรรมวาจาแมนยําและสละสลวย.
อักขรวิธีนั้น เปนสวนหนึ่งแหงไวยากรณ มีอยูแลว ผูตองการจงดูใน
หนังสือนั้น ในที่นี้จะกลาวเฉพาะประการอันเนื่องตรงดวยกรรมวาจา
พระอรรถกถาจารยแนะนําภิกษุผูสวดกรรมวาจา ใหสนใจในประเภท
แหงพยัญชนะ ๑๐ คือ สิถิล ธนิต, ทีฆะ รัสสะ, ครุ ลหุ, นิคคหิต
วิมุต, สัมพันธ ววัตถิตะ.
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พยัญชนะออกเสียงเพลา เรียกวา สิถิล ไดแกพยัญชนะที่ ๑
ที่ ๓ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ค, จ ช, ฏ ฑ, ต ท, ป พ. พยัญชนะ
ออกเสียงแข็ง เรียกวาธนิต ไดแกพยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕
นั้น คือ ข ฆ, ฉ ฌ,  ฒ, ถ ธ, ผ ภ. สระอันจะพึงวาโดยระยะ
ยาว เรียกทีฆะ ไดแก อา อี อู เอ โอ. สระอันจะพึงวาโดยระยะ
สั้นกึ่งหนึ่งแหงระยะยาว เรียกรัสสะ ไดแก อ อิ อุ. ทีฆะ ไดชอื่ วา
ครุ เสียงหนัก, รัสสะ ไดชื่อวาลหุ เสียงเบา, แตในที่นี้หมายเอาสระ
มีพยัญชนะสะกดซึ่งเรียกวาสังโยค เปนครุ เชน พุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส
นกฺขมติ. หมายเอาสระสั้นไมมีพยัญชนะสะกด เปนลหุ เชน พุทฺธรกฺขิตเถรสฺส น ขมติ. อักขระที่วากดเสียง เรียกนิคคหิต เชน สงฺฆ
อุปสมฺปท. ในอรรถกถาบริวาร อธิบายวา อักขระที่วาหุบปากกด
กรณไวไมปลอย ทําใหเสียงขึ้นจมูก ชื่อวานิคคหิต นัยนี้ดูเหมือน
เพงเสียงนิคคหิ เปน มฺ สะกด. อักขระที่วาปลอยเสียง เรียก
วิมุต เชน สุณาตุ เอสา ตฺติ. บทเขาสนธิเชื่อมกับบทอื่น เรียก
สัมพันธ เชน ตุณฺห' สฺส หรือ ตุณฺห'ิ สฺส บทแยกเรียก ววัตถิตะ
เชน ตุณฺหี อสฺส.
ทานแสดงตัวอยางแหงการวาผิดวาพลาดไว ดังตอไปนี้ : บท
อันจะพึงวา " สุณาตุ เม " วา ต เปน ถ วา " สุณาถุ เม " ก็ดี
บทอันจะพึงวา " ปตฺตกลฺล เอสา ตฺติ " วาเปน " ปตฺถกลฺล เอสา
ตฺถิ " ก็ดี ชื่อวา วา สิถิลเปนธนิต. บทอันจะพึงวา " ภนฺเต สงฺโฆ "
วา ภ เปน พ, วา ฆ เปน ค, วา " พนฺเต สงฺโค " ชื่อวา วา ธนิต
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เปนสิถิล. บทอันจะพึงวาเปดปากวา " สุณาตุ เม " วาหุบปากเสียง
ขึ้นจมูก เปน " สุณนฺตุ เม " ก็ดี บทอันจะพึงวา " เอสา ตฺติ "
วาเปน " เอส ตฺติ " ก็ดี ชื่อวา วา วิมุตเปนนิคคหิต. คําอันจะ
พึงหุบปากใหเสียงขึ้นจมูกวา " ปตฺตกลฺล " วาเปดปาก ไมทําเสียง
ขึ้นจมูกวา " ปตฺตกลฺลา " ชื่อวา วา นิคคหิตเปนวิมุต. วาผิด
วาพลาด ๔ สถานนี้ ทานวาทํากรรมใหเสียเพราะกรรมวาจา. อีก ๖
สถาน วาทีฆะและรัสสะ ครุและลหุ กลับกัน วาสัมพันธหรือววัตถิตะ
แผกกัน ทานวากรรมวาจาไมเสีย แตภิกษุผูสวดกรรมวาจาควร
วาอักขระนั้น ๆ ใหถูกตองตามฐานะ รักษาประเพณีอันมาแลวโดย
ลําดับไมใหสูญเสีย.
สรุปใจความแหงอรรุกถาตอนนี้ วาบทหรืออักขระผิดพลาด
จนเสียความ ใชไมได ผิดพลาดไมถึงเสียความ ใชได. แตคํานี้
เปนเหตุยังภิกษุตางนิกายใหกลาวหาภิกษุในนิกายอื่น ผูวาอักขระไม
เหมือนพวกตนวาอุปสมบทดวยกรรมวาจาวิบัติ ไมเปนอุปสัมบันโดย
ถูกตองดวยพระบัญญัติ. อันที่จริง ภาษาของชาติหนึ่ง อันคนอีกชาติ
หนึ่งพูด สําเนียงยอมไมเหมือนของชาติผูเปนเจาของ อุทาหรณ
จีน ฝรั่ง แขก พูดภาษาของเราเปนอยางไรบาง ไดยินแตเสีย ไม
เห็นตัว ก็รูไดวาผูพูดเปนชาติอะไร โดยที่สุดในภาษาของเราเอง พวก
เรายังพูดแปรงกันไปเหมือนกัน มีสําเนียงของพวกชาวกรุงเทพ ฯ กับ
ของพวกชาวนครศรีธรรมราชเปนตัวอยาง ไมเฉพาะภาษาของเรา
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ยอมมีคติเปนอยางนี้เหมือนกัน การพูด
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ภาษาตางประเทศได อาจพูดใหเขาฟงเขาใจได และฟงเขาพูดเขาใจ
เองดวย เราจะรับรอง จีน ฝรั่ง แขก ผูใดผูหนึ่งวาพูดภาษาของเรา
ได ตอเมื่อเราฟงคําเขาพูดเขาใจและเขาก็เขาใจคําที่เราพูด เราจะ
ชมวาเขาพูดชัด เมื่อเขาพูดใกลเสียงของชาวเมืองที่เขามาอยู ภาษา
ตายคือหาชาติเปนเจาของพูดอยูมิได เชนภาษามคธที่ใชเปนบาลี ยิ่ง
มีทางแปรงไปมาก จงฟงพระมหานิกาย พระธรรมยุต พระรามัญ
พระพมา พระลังกา สวดมนตเถิด เปนอยางไรบาง. ผูศึกษาวินัย
เขาใจคติของภาษาอันเปนมาอยางไรโดยธรรมดาแลว พึงหายตื่นใน
ทํานองของตน และพึงรูจักนับถือพระนิกายอื่นโดยฐานะอันควร.
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กัณฑที่ ๒๔
สีมา
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี พระศาสดาทรงพระ
อนุญาตใหสงฆพรอมเพรียงกันทํา. ความพรอมเพรียงกัน จะพึง
กําหนดดวยอยางไร. นี้กลาวไดงายวากําหนดดวยการอยูดวยกัน
ภิกษุอยูดวยกันกี่มากนอย ประชุมพรอมกันทําทั้งหมด. แตเมื่อ
คํานึงถึงปญหาวา ขอวาอยูดวยกันนั้น หมายความเพียงไร อยูใน
กุฎีเดียวกัน ในบริเวณเดียวกัน ในวัดเดียวกัน ในตําบลเดียวกัน
หรือในเมืองเดียวกัน ยากที่จะกําหนดลงโดยสวนเดียว. นี้จะตอง
กําหนดดวยเขตที่หมายรูกัน อันเรียกวาสีมา มีประเภทเปน ๒
เขตอันสงฆกําหนดเอาเอง เรียกพัทธสีมา แปลวา แดนที่ผูก ๑
เขตอันเขากําหนดไวโดยปกติของบานเมืองก็ดี มีสัญญัติอยางอื่นเปน
เครื่องกําหนดก็ดี เรียกอพัทธสีมา แปลวา แดนที่ไมไดผูก ๑. สีมา
ยอมเปนหลักสําคัญแหงสังฆกรรมอยางหนึ่ง ถึงอยางอื่นบริบูรณ แต
วิบัติโดยสีมาแลวก็ใชไมได ทรงบัญญัติกวดขันอยางนี้ เขาใจวา
เพื่อจะทรงรักษาสามัคคีในสงฆ อันความสามัคคียอมเปนกําลังใหญ
ของหมู ขาดความสามัคคีแลว หมูยอมไมตั้งถาวร. บัดนี้จัก
พรรณนาสีมา ๒ ประเภทนั้นโดยลําดับ :
พัทธสีมา
ทรงพระอนุญาตใหสงฆกําหนดเขตเอาเองตามความพอใจ แต
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มีจํากัดที่สุดทั้งขางเล็กทั้งขางใหญไว หามไมใหสมมติสีมาเล็กเกินไป
จนจุภิกษุ ๒๑ รูปนั่งไดหัตถบาสกันไมได และหามไมใหสมมติสีมา
ใหญเกินไปกวา ๓ โยชน สีมาเล็กเกินไปใหญเกินไปอยางนี้ เปน
สีมาวิบัติ ใชไมได.
เหตุไฉน จึงทรงหามสีมาเล็กเกินไปจนจุภิกษุ ๒๑ รูปไมได
พอเขาใจ เพราะสังฆกรรมที่ตองการสงฆมีจํานวนมากที่สุด ๒๐ รูป
และกรรมนีค้ ืออัพภาน สวดระงับอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุ นับทั้ง
ภิกษุนั้นดวยเปน ๒๑ รูป สีมาเล็กเกินไป ไมพอจะทําอัพภานได.
เหตุไฉน จึงทรงหามสีมาใหญเกินไปกวา ๓ โยชน เขาใจวา
เพราะเหลือระวังไมผิด แตถาตั้งปญหาวา เหตุไฉนสงฆจึงตองการ
กําหนดเขตสีมากวางใหญเห็นปานนี้ เปนปญหาที่สันนิษฐานยาก
นาจะเห็นวาสงฆยอมไดประโยชนคมุ กับคาจะตองบริหาร ประโยชน
ที่จะไดนั้นอยางไร ที่กระจางอยู ไดขยายเขตไมอยูปราศไตรจีวร
ไดกวางออกไป แตเห็นวายังไมคุม ถาเปนทางจะไดขยายเขต
นิสัยออกไปคอยยังชั่ว เชนในบัดนี้ เขตนิสัยมีจํากัดเพียงวัดหนึ่ง ๆ
พระผูใหนิสัยไดก็หายาก ตองอยูกระจายกันไป ตางวาวัดเหลานี้อยูใน
สีมาอันเดียวกัน และเขตนิสัยขยายออกไปไดตามกัน คงคอยสะดวกเขา
แต ๓ โยชนก็ยังกวางใหญเกินเขตนิสัยจะแผไป ถาเปนที่จับจองตอ
บานเมือง ไดถือกรรมสิทธิ์ในของอันเกิด ณ พื้น เชนเขาขออนุญาต
ผูกปาไมหรือทําเหมืองแรในบัดนี้ พอเห็นสม แตในครั้งพุทธกาล
คงไมมุงเชนนั้น หากเปนได คงเปนกําหนดตั้งขึ้นภายหลัง ขอ
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นักวินัยใครครวญดูเถิด. พื้นที่อันสงฆกําหนดเปนสีมานั้น นาเห็นวา
เปนที่จับจอง เชนเดียวกับสถานที่สรางกุฎีในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
ที่ ๗ แตคําสมมติสีมาใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เรียก
ติจีวราวิปปวาส บงวาหาใชอยางนั้นไม ในคํานั้นมียกเวนบานและ
อุปจารบาน อธิบายวา เขตอันสงฆกําหนดเปนสีมานั้น มีบานตั้งอยู
ในนั้น เมื่อจะสมมติสีมานั้นใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวน
บานและอุปจารบานไว กําหนดเอาที่นอกจากนั้นเปนติจีวราวิปปวาส
และที่นั้นคงเปนปาหาผูจับจองมิได ทั้งมีเรื่องสาธกดวย ในหนังสือ
มหาวงศพงศาวดารลังกา มีเรื่องเลาวา พระเจาเทวานัมปยดิส ทรง
อนุมัติใหพระสงฆสมมติสีมาครอบกรุงอนุราธ ดวยพระราชประสงควา
จะไดเสด็จอยูในแดนสงฆ และในบาลีกลาวถึงอาวาสหลายแหงอยูใน
สีมาเดียวกันก็มี โดยนัยนี้ไดความวา เขตที่สงฆกําหนดนั้นไมไดจับจอง
ถือสิทธิ์ กําหนดโดยฐานเปนเขตทํากิจพระศาสนา เชนพวกสอน
ศาสนาทํากันอยูในทุกวันนี้ ในบานเมืองที่เขาไดรับอนุญาต เขาอาจ
จัดปนเขตทําธุระของเขา ไมเกี่ยวกับการเมือง สงฆในครั้งกอนก็นา
เปนอยางนี้ เชนนี้เขากันไดกับคามสีมา นิคมสีมา ในฝายอพัทธสีมา
อันจะกลาวถึงขางหนา. ในภายหลังตอมา เขตพัทธสีมาคอยมีจํากัดเขา
ทุกที จนเปนที่จับจอง และตองไดอนุญาตจากอาณาจักรดวย.
เปนธรรมเนียมแหงการกําหนดเขต จะตองหมายเขตดวยวัตถุ
นั้น ๆ ในการกําหนดเขตสีมา ทรงพระอนุญาตใหหมายเขตดวยวัตถุ
บางอยาง เรียกวานิมิต แปลวา เครื่องหมาย. วัตถุอันควรใชเปน
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นิมิตนั้น ระบุไวในบาลี ๘ ชนิด ภูเขา ๑ ศิลา ๑ ปาไม ๑ ตนไม ๑
จอมปลวก ๑ หนทาง ๑ แมน้ํา ๑ น้ํา ๑. การหมายดวยนิมิตเหลานี้
ดังจะวา สีมาตําบลนั้น ดานบูรจดแมน้ําชื่อนั้น หรือหนองชื่อนั้น ดาน
ทักษิณติดภูเขาชื่อนั้นหรือศิลาเทือกนั้น ดานปศจิมตกถึงหนทางชื่อนั้น
ดานอุดรเพียงแนวปาชื่อนั้น. นิมิต ๖ นี้ สอความวา สีมาครั้งกอนคง
เปนแดนกวางใหญ จึงอาจถือเอาวัตถุ ๖ ชนิดเหลานี้เปนนิมิต. ศิลา
กอน ตนไม จอมปลวก สระน้ํา หรือบอน้ํา ก็เปนของหลักเหมือนกัน
แตยอมลงมากวา ขาพเจาเขาใจวา สําหรับใชเปนนิมิตแหงสีมาอันตั้งอยู
บนเขาหรือในปาดง อันจะกําหนดเอาภูเขาหรือปาไมทั้งนั้นเปนนิมิต
หาไดไม อีกอยางหนึ่งสําหรับใชในทีห่ าของใหญกวานั้นไมได.
พระอรรถกถาจารยพรรณนานิมิต ๘ นั้นไว แสดงโดยใจความ
ดังนี้ :ภูเขามี ๓ ชนิด ภูเขาดินลวน เชนเรียกวาควน ๑ ภูเขาศิลา
ลวน ๑ ภูเขาศิลาปนดิน ๑ ใชเปนนิมิตไดทั้ง ๓ ชนิด. ศิลาแท
หรือศิลาเจือแร ใชไดทั้งนั้น สัณฐานโตไมถึงชาง ขนาดเทาศีรษะโค
ศีรษะกระบือเขื่อง ๆ เปนศิลาแทงเดียว อยางเล็กขนาดเทากอน
น้ําออยหนัก ๓๒ ปะละก็ใชได.
กองศิลา เชนศิลายอยเอามากอเปนภูเขาหรืออยางอื่น ใช
ไมได. ศิลาดาด ศิลาเทือก ศิลาดวด คือตั้งสูงขึ้นไปบนพื้นดิน ใชได.
ทานหามไมใหใชศิลากอนโตกวาสัณฐานชางเปนนิมิตนั้น เพราะ
ทานวินิจฉัยวา ศิลาเทานั้นจัดเปนภูเขา จําจะกําหนดโดยชื่อวาภูเขา
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จะกําหนดโดยชื่อศิลามิได. ทานกําหนดศิลาอยางเล็กขนาดเทากอน
น้ําออยหนัก ๓๒ ปะละนั้น โดยประมาณราวหนัก ๕ ชั่ง อยูขางจะ
เล็กนัก.
ปาไมนั้น ทานใหใชหมูไมมีแกน มีตนสักและตนรังเปนตน
หรือหมูไมชนิดเดียวกันกับไมมีแกน คือไมมีเนื้อแนน ทานมิไดชี้
ตัวอยางไว พึงเห็นเชนตนไทรและตนมะมวงกะลอน ขึ้นอยูเปนหมูกัน
เพียง ๔ ตน ๕ ตนก็ใชได. ทานหามไมใหใชหมูไ มมีเปลือกแข็งขาง
ใชซุย เชนตนตาลและตนมะพราว แตตนตาลก็เปนของอายุยืน เขา
ใชเปนเครื่องหมายเขตนา นาเปนของใชได. ตนไมก็อยางเดียว
กับปาไม เปนแตใชกําหนดตนเดียว. ในตอนนี้ ทานกลาววาตนไม
มีแกน ยังเปนอยู โดยที่สดุ สูงเพียง ๘ นิ้ว ลําตนเทาเลมเข็ม ก็ควร
แตเปนไมเกิด ณ พื้นดินหรือเอาลงดินแลว ยังอยูใ นกระบอกกระถาง
แมไดขนาด ก็ใชไมได. ทานอนุญาตตนไมเล็กถึงปานนี้ แมตนไมนั้น
อาจโตใหญขึ้น ขาพเจาเห็นวาหละหลวม ไมสมเคาเงื่อน.
หนทางนั้น เปนทางเดินหรือเปนทางเกวียนที่ยังใชอยู ใชได
ทั้งนั้น ผานไปเพียงชั่วระยะ ๒-๓ บานก็ใชได ทางที่แยกจากทาง
ใหญไปหนอยแลวกลับเขาบรรจบทางใหญอีก และทางที่ไมไดใชแลว
ทานหามไมใหใช.
จอมปลวกนั้น ทานวา อยางเล็กแมตั้งขึ้นในวันนั้น สูง ๘ นิ้ว
สัณฐานเทาเขาโค ก็ใชได. คํานี้หละหลวมเหมือนกัน.
แมน้ํา จักกลาวขางหนาในอุทกุกเขปสีมา ในฝายอพัทธสีมา.
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น้ํานั้น หมายเอาน้ํานิ่งไมไหล ในหนองในบึง ในสระในบอ
ในอันธกอรรถกถาปกรณเกา หามไมใหถือเอาน้ําในบอลึกอันตอง
ใชคนโพงหรืออะไรตักเปนนิมิต โดยอธิบายวา ในบอเชนนั้น น้ํา
มีนอยอาจวิดแหง. พระอาจารยผูรจนาอรรถกถาปกรณมหาวรรค
คานคํานั้นวา กลาวมิชอบ หาวาเปนแตสักวามติของผูกลาว สวน
ทานเองกลาววา น้ํานิ่ง แมในแองอันสุกรขุด แมในที่เลนของพวกเด็ก
บาน โดยทีส่ ุด น้ําอันเขาตักมาดวยหมอเทลงใหเต็มในหลุมอันขุด
ใหมในทันใดนั้น ถาพอจะขังอยูตลอดสวดกรรมวาจาจบ เหลืออยู
นอยก็ตาม มากก็ตาม เปนใชได ก็แตในที่นั้น ควรทํากองศิลา
กองทราย กองดิน หรือปกหลักศิลา หลักไม ไวเปนเครื่องหมาย.
ขาพเจาหลากใจวา พระอาจารยผูรจนาอรรถกถามหาวรรค กลา
คานคําอันเปนหลักฐาน โดยอาการอันรุนแรงดวยไมรูสึกวานาอาย
ทานเห็นเปนแตเพียงวินัยกรรมอันเทียบกันไดกับทําเลน เลยไมเขาใจ
อรรถรส นาใจหาย. วัตถุเหลานี้ กําหนดเปนนิมิตในดานหนึ่งแลว
ทานหามไมใหกําหนดซ้ําในดานอื่นอีก ตัวอยางเชน หนทางหรือ
แมน้ําสายเดียวกันอันผานโอบสีมาไปหลายดาน กําหนดเปนนิมิต
ในดานหนึ่งแลว จะกําหนดในอีกดานหนึ่ง ทานหาม แตในการกําหนด
หมายเขตบานเมืองใชกันได เพงอรรถรสแลว ขาพเจาไมเห็นชัด.
วัตถุเหลานี้ ใชเหมือนกันทั้งนั้น หรือใชแผกกันบางก็ได วัตถุ
อื่นจาก ๘ ชนิดเหลานี้ ทานหามไมใหกําหนดเปนนิมิต แมใช ก็
ไมนับเอาเปนนิมิต
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นิมิตนั้นไมมีจํากัดชัดวาเทาไร แตก็มีอยูโ ดยบรรยาย ตอง
มีตั้งแต ๓ ขึ้นไป จึงจะใชได ขางมากไมมีกําหนด มีเพียง ๒
ชักแนวบรรจบไมถึงกัน ใชไมได. สีมามีนิมิต ๓ แหง มีสัณฐาน
เปนกงฉาก สีมามีนิมิต ๔ แหง มีสณ
ั ฐานเปนสี่เหลี่ยมรูปตาง ๆ
มีนิมิตมากแหง สัณฐานยอมเปนตาง ๆ กัน. ในทีน่ ี้มีแผนไวใหดูดวย.
มีนิมติ ๓ มีสัณฐานเปนกงฉาก ดังนี้ :-
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แผน ๑ กงฉากตรง
แผน ๒ กงฉากเสี้ยว
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มีนิมติ ๔ มีสัณฐานเปนสี่เหลี่ยมรูปตาง ๆ ดังนี้ :แผน ๓ สี่เหลีย่ มจตุรัส
แผน ๔ สี่เหลี่ยมรี
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แผน ๕ สี่เหลีย่ มสอบ
มีนิมติ ๖ มีสัณฐานเปนรูปตาง ๆ ดังนี้ :แผน ๖ มีสัณฐานดุจตะโพน
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แผน ๗ มีสัณฐานดุจบัณเฑาะว
บาลีในคัมภีรบริวารวา สมมติสีมามีนิมิตขาดก็ดี มีฉายาเปน
นิมิตก็ดี หานิมิตมิไดเลยก็ดี เปนสีมาวิบัติ.
สีมามีนิมิตขาดนั้น ไดแกมีนิมติ แนวเดียว ชักแนวบรรจบ
ไมถึงกัน ใชไมได ตัวอยางดังนี้ :-
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แผน ๘
๑. พืน้ ที่สีมา
๒. นิมิต
๓. แนวนิมิตในระหวางแหงกัน
๔. แนวนิมิตนอกระหวาง
๕. แนวขาด.
อธิบายวา ในระหวางนิมิต ๒ แหงนั้น อาจชักแนวถึงกัน
ดังหมายเลข ๓ นอกระหวางก็อาจชักแนวตรงออกไป ดังหมายเลข ๔
แตจะไปสุดลงตรงไหน ไมมีที่กําหนด จึงชักแนวอีกดานหนึ่งซึ่งหมาย
เลข ๕ หาไดไม เชนนี้แล เปนสีมามีนิมิตขาด. แมกวา ๒ แหงแตมี
แนวขาดเชนนี้ ก็ใชไมได.
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แตในอรรถกถาแกไปทางวิธีผูกวา ทักนิมิตมาโดยลําดับทิศ
ตั้งแตทิศบูรถึงทิศอุดรแลว หยุดไวเพียงนั้น ไมวนไปทักนิมิตในทิศ
บูรซ้ําอีก เรียกวามีนิมิตขาด ขาพเจาเปรียบตามมติของทานเหมือน
โปรยทรายไมรอบ คํานี้ไมนาถือเปนประมาณเลย แตทําตามกันมาแลว
จนเปนธรรมเนียม ทําพลาดไป คงถูกปรับเปนสีมาวิบัติ. ทานแกอีก
อยางหนึ่งวา กําหนดของอื่นอันไมควรเปนนิมิตเชนตนไมมีเปลือกแข็ง.
ขางในซุยก็ดี ตอไมก็ดี กองดินก็ดี กองทรายก็ดี ในระหวางสีมานั้น
เปนขัณฑนิมิต คําหลังนี้มีฐานะอยู. พึงรูอธิบายในคําของทานดังนี้ :
ตั้งใตจะกําหนดเขตสีมาเปนรูปสี่เหลี่ยมเอาวัตถุอื่นใชเปนนิมิตในระหวาง
ตรงนั้นชื่อวาไมมีนิมิต แนวสีมายอมเปลี่ยนรูปไปจากความปรารถนา
เดิม จนถึงเสียก็ได ขาพเจาแสดงแผนไวเพื่อเห็นชัดดังนี้ :แผน ๙

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 25

๑. นิมิตที่ใชได
๒. นิมิตที่ใชไมได
๓. แนวสีมาที่ชักบรรจบถึงกัน
๔. แนวที่ขาดไป
๕. พื้นที่คงเปนสีมา
๖. พืน้ ที่ขาดไป
๖. โรงอุโบสถ.
สีมามีฉายาเปนนิมิตนั้น พระอรรถกถาจารยแกวา ทําเงาอยางใด
อยางหนึ่ง มีเงาภูเขาเปนตนเปนนิมิต. ขาพเจาไมปลงใจดวย เห็นอยู
ทางหนึ่งวา ถือเอาแนวเปนนิมิต เหตุไฉนจึงแปลฉายา วา แนว จัก
แสดงโดยแผนดังนี้ :แผน ๑๐
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๑. พืน้ ที่สีมา
๒. นิมิตดานบูร
๓. นิมิตดานปศจิม
๔. แนวกําหนดรูไดดวยนิมิตดานปศจิม
๕. แนวกําหนดรูไดดวยนิมิตดานบูร.
ตามแผนนี้ ตั้งนิมิตทะแยงมุม ไมเปนนิมิตขาด เพราะอาจ
กําหนดชักแนวถึงกันไดโดยนัย แนวแหงนิมิตดานบูรทั้ง ๒ ดานจะ
ชักอกไปเพียงไหน กําหนดไดวาชักออกไปพอตรงนิมิตดานปศจิม
ดังหมายเลข ๔ แนวแหงนิมิตดานปศจิมทั้ง ๒ ดาน ก็กําหนดรูไดวา
ชักออกไปพอตรงนิมิตดานบูร ดังหมายเลข ๕ ใจความวา ใช
นิมิตอันเดียวเปนเครื่องหมายใน ๒ ดาน ในดานหนึ่งเปนนิมิตจริง
ในอีกดานหนึ่งเปนแตแนวของนิมิตนั้น อยางนี้เรียกวามีฉายาเปน
นิมิตไดกระมัง ขัณฑนิมิตโดยอรรถกถานัย ตามนิมิตของขาพเจาเปน
ฉายานิมิต ทานกลาววาเปนสีมาวิบัติก็ชอบอยู เพราะมีนิมิตไม
ปรากฏชัด. ขอนักวินัยพิจารณาหาทางลงสันนิษฐานตอไปอีกเถิด.
สีมาหานิมิตมิไดเลยนั้น พระอรรถกถาจารยแกวา เมื่อสมมติ
ไมไดกําหนดนิมิต หรือไมไดทักทิศเลยทีเดียว. ไมกําหนดเขตไว
กอนแลวสมมติสีมา ดูไมนาเปนได ถาไดกําหนด แตไมไดทํา
พิธีในเวลาจะสมมติซึ่งเรียกวาทักทิศ จะปรับวาผิดจากบาลีก็ไมเชิง
เพราะบาลีเปนแตเพียงสั่งใหกําหนดนิมิต. และไมไดวางระเบียบไว
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ดูเหมือนตองการใหกําหนดจริงดวย. ขาพเจาเขาใจวา กําหนดเอา
วัตถุอยูภายในเขตเปนนิมิต. เชนนี้ แนวนอกนิมิตหลุดไปดวย
ประการทั้งปวง มีตัวอยางในแผนนี้
แผน ๑๑
๑. แนวที่มุงหมายเดิม
๒. แนวใหม
๓. นิมิต.
ทานปรับเปนสีมาวิบัตินั้น เพราะใชตามแนวที่มุงหมายไวเดิม
หาไดไม. ขอนักวินัยพิจารณาดูเถิด.
สงฆจะกําหนดเขตสมมติสีมา ทรงหามไมใหกําหนดเขต
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คาบเกี่ยวหรือทับเขตสีมาอันไดสมมติไวกอนแลว ทําอยางนั้น สีมา
ที่สมมติขึ้นทีหลังยอมวิบัติ ไมนับเปนสีมา ทรงพระอนุญาตใหเวน
ชานไวในระหวาง เรียกสีมันตริก.
เพื่อสะดวกในปฏิบัติเนื่องดวยสีมา ทรงพระอนุญาตใหสงฆ
ถอนสีมาอันสมมติไวเดิมได พื้นที่อันถอนจากความเปนสีมาแลวนั้น
อาจสมทบเขากับที่อเลอ อื่น กําหนดเขตตามความพอใจ สมมติเปน
สีมาขึ้นใหมได.
ฟงดูเพียงเทานี้ พอเขาใจไดวา เปนไปตามธรรมเนียม การ
จับจองและโอนที่ในฝายอาณาจักรในครั้งนั้น พอปฏิบัติไดสะดวก
แตพระอาจารยทั้งหลายพรรณนาถึงเรื่องสีมาคาบเกี่ยวกันมากออกไป
ฟงฟนเฝอ เปนเหตุแกงแยง เปนเหตุลําบากแหงความปฏิบัติเนื่อง
ดวยสีมา ดังจะกลาวในสีมาสังกระขางหนา.
สีมาที่ทรงพระอนุญาตใหสงฆสมมตินี้ เรียกวา สมานสังวาสสีมา
แปลวา แดนมีสังวาสเสมอกัน ภิกษุผูอยูในเขตนี้ มีสิทธิในอันจะเขา
อุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรมรวมกัน เปนแดนที่กําหนดความ
พรอมเพรียง ภิกษุผูอยูในสีมานี้ทั้งหมดเขาประชุมกันเปนสงฆ หรือนํา
ฉันทะของภิกษุผูไมมาเขาประชุม เรียกวา สงฆผูพรอมเพรียง มีอํานาจ
ทํากรรม ๔ ประเภทดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๒๓.
สมานสังวาสสีมานี้ ทรงพระอนุญาตใหสมมติ ติจีวราวิปปวาส
๑

๑. อเลอ แปลวา แปลง.
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ซ้ําลงไดอีก เวนบานและอุปจารบานอันตั้งอยูในสีมานั้น เมื่อได
สมมติอยางนี้แลว ภิกษุอยูหางจากไตรจีวรในสีมานั้น ไมเปนอันอยู
ปราศ. ดังเขาใจกันมา สีมาที่ควรสนมมติติจีวราวิปปวาสนั้น เปน
สีมาไมมีบานและอุปจารบานตั้งอยู ถาเปนสีมาตั้งครอบบาน หรือ
อุปจารบาน หรือตั้งอยูเองในแดนบาน เชนนี้สมมติไมขึ้น แตก็ทํา
กันไปตามประเพณี. ขาพเจาเขาใจวา เพราะคําในกรรมวาจาสมมติ
วา " เวนบานและอุปจารแหงบาน " นาหมายความวา เมื่อสงฆ
สมมติสมานสังวาสสีมาอันตั้งครอบบานและอุปจารบานเปนติจีวราวิปปวาสสีมา เอกเทศใดเปนปา เอกเทศนั้นใชเปนแดนอวิปปวาส
ไดอยู เอกเทศใดเปนบานหรืออุปจารแหงบาน เอกเทศนั้นใชเปน
แดนอวิปปวาสหาไดไม. มติของขาพเจานี้ เขากันไดกับแดนนทีปารสีมาอันจะกลาวขางหนา.
ในลําดับนี้ จักแสดงวิธีสมมติสีมาตามธรรมเนียมในบัดนี้.
มีเปนธรรมเนียมวา เมื่อจะสมมติสีมา ใหสวดถอนกอน ทําดุจ
วาพื้นที่นั้นเปนสีมาอยูกอนแลว โดยอธิบายวา ถาไมทําเชนนั้น และ
ถาที่นั้นเปนสีมาอยูเดิม หรือคาบเกี่ยวกับสีมาเดิม จักเสียการ.
ที่อันจะสมมติเปนสีมา ตองไดอนุญาตจากฝายอาณาจักรยกเปน
วิสุงคาม คือเปนแผนกจากแดนบานกอน. เพราะเหตุอะไร จักกลาว
ในคามสีมาฝายอพัทธสีมาขางหนา. ถาในบาลี มีความไวอีกขอหนึ่งวา
สีมายอมละวัตถุในเมื่อหาสงฆเปนผูครองมิได จะไมตองถอนกอน แต
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นี่หามีไม จึงตองทําอยางนี้. เมื่อจะสวดถอน ตองประชุมภิกษุผูอยูใน
เขตทั้งนั้น หรือนําฉันทะของเธอมาตามระเบียบสังฆกรรม ประชุม
สวดถอนเปนแหง ๆ ไป กวาจะเห็นวาพอดี. ไดยินวา ในกาลกอน
เจาการจักไมไผขัดเปนตาตารางพอภิกษุนั่งไดรูปหนึ่ง ๆ เชื่อมหัตถบาส
ถึงกันทั่วพื้นที่ ในครั้งทีข่ าพเจาไดเห็น ตลอดมาถึงไดเปนผูอํานวยการ
เอง ไมไดใชขัดไมเชนนั้นแลว ใหภิกษุนั่งรายแถวกะระยะพอควร
สุดแตวาในเอกเทศที่พอจุภิกษุนั่ง ๒๑ รูป ใหไดสวดถอนจบหนึ่ง การ
สวดถอนอยางนี้ เกินสมควร จนปรากฏเปนอัตตกิลมถานุโยค ถาสวด
ถอนในทามกลาง เชนเปนโรงอุโบสถจบหนึ่ง และในที่สุดเขตเปน
แหง ๆ ที่ตรงนิมิตเปนเหมาะ แหงละจบ จักคอยนาดูเขา ถามหาสีมา
ในรวมกลางสวดเปนแหง ๆ เติมขึ้นอีกก็ได เพราะที่เปนอาวาสมาแต
เดิมหรือมิใช อาจรูได ทําพอเปนพิธีเทานั้น. พึงสวดถอนติจีวราวิปปวาสกอนแลวจึงสวดถอนสมานสังวาสสีมา. การสวดถอนนี้ทําลวง
หนาก็ได ทําในวันนั้นก็ได ถาเห็นวาจะทําในวันนั้นไมสําเร็จก็ตอง
ทําลวงหนา.
วัตถุอันเปนนิมิต ตองจักหาเตรียมไวกอน ในบัดนี้มักใช
ศิลากันเปนพื้น เพราะเปนของสะดวกกวาอยางอื่น ประมาณตาม
อรรถกถา อยูขางเล็ก ขาพเจาพอใจศิลากอนใหญ จนถึงยายจาก
ที่ยก ในบัดนี้ใชศิลากลม ฝงลงหลุม ภายกลังกลบแลวกอฐาน
หรือซุมตั้งลูกหรือใบสีมาศิลาไวบนนั้น ศิลากลมกลิ้งไดสะดวก
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ขาพเจาไมพอใจ แตใชกนั มาจนดื่นแลว ฝงลงหลุมนั้นมีฐานะอยู
อยางหนึ่ง ลวงกาลนานไป หากวัดนั้นราง นิมิตนั้นยังอยูที่ พอ
เปนทางจะคนหาวาเขตสีมาอยูแตไหน นิมิตอยูขางบน อาจโยก
ยายไปจากเขตงายกวา แตความมุงหมายเดิม ตองการใหเปน
ของที่แลเห็นอยู เชนกลักหมายเขตเมืองที่เรียกกันวา เสาหิน วัด
โบราณที่เมืองกําแพงเพชรและที่เมืองสุโขทัย ใชใบสีมาใหญมาก
ปกอยูที่พื้นดิน ขาพเจาไดขุดดูที่วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย ใตใบ
สีมาลงไป ไมพบลูกนิมิต ไดความวา ใชใบสีมานัน้ เองเปนนิมิต
ถูกตามแบบเกา พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
ปวเรศวริยาลงกรณ เสด็จพระอุปชฌายะของขาพเจา ศิลานิมิตนั้น
ควรจะทําใหเปนของแนนอยูกับที่กอน อยาใหจมมิดดินลงไป ตอง
เปดเผยใหเห็นไดในเวลาทักนิมิต ถาใชตนไมเปนนิมิต ตองเลือก
ตนไมเขาลักษณะ ขนาดโตไมอาจยายไปปลูก ณ ที่อื่น. ถาใช
สระน้ําหรือบอน้ําเปนนิมิต ควรเลือกเอาสระหรือบออันเปนที่ใชน้ํา
อยูโดยปกติ. นิมิตเหลานี้จัดไวตามทิศ ไมจําเปนตองครบ ๘ ทิศ
เปนแตมีจํานวนพอจะชักแนวใหเปนอยางปรารถนา ใชกันมา ๘ เปน
พื้น มติของขาพเจาวา มหาสีมาควรมีนิมิตเต็ม ๘ สีมาเล็กควร
มีเพียง ๔ อยูที่มุม เวนไวแตมุมไมออกทิศใหญ และปรารถนาจะ
กําหนดในทิศใหญ เชนนี้ตองใช ๘ ไมเชนนั้น แนวจะชักเขามา
เปนรูปขาวหลามตัดอยางนี้ :-
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แผน ๑๒
๑. แนวนิมิต
๒. แนวที่ขาดไป
เมื่อสมมติสีมา ตองประชุมภิกษุผูอยูในเขต คือในภายใน
นิมิตพรอมกัน หรือนําฉันทะของภิกษุผูมาเขาประชุมไมไดมา ตาม
ธรรมเนียมทําสังฆกรรมแลว ควรจัดสามเณรหรืออุปฐากวัดใหคอย
หามภิกษุอื่น อยาใหผานเขาไปในเวลานั้น เมื่อการทั้งปวงพรอม
แลว พึงทักนิมิตกอน. การทักนิมิต ชะรอยจะไมสําคัญ ไมได
กลาวไวชัดในอรรถกถาและฎีกาวาทํากันอยางไร พบแตคําทักใน
วิมติวิโนทนี ไดเคยรับคําแนะนําและไดเคยเห็นทานผูใหญทํามาดังนี้ :
สงฆไมตองยกกันไปทั้งหมด แตงกันไปสัก ๔ รูป พอครบจํานวน
เปนสงฆ เหลือจากนั้นคอยอยูในโรงอุโบสถ. ภิกษุรูปหนึ่งผูทัก
นิมิต พึงจับทักตั้งแตทิศบูรเปนตนไปโดยลําดับ จะทักนิมิตใน
ทิศใด พึงยืนภายในนิมิตเขามา ระยะหางจากนิมิตพอควร แต
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พอใหแลเห็น หันหนาไปทางนิมิต ทํานิมิตใหอยูในทิศนั้นแหงตน
ดวย กลาวคําทักตามทิศ แสดงในทิศบูรเปนอุทาหรณวา " ปุรตฺถ-ิ
มาย ทิสาย กึ นิมิตฺต " แปลวา " ในทิศบูร อะไรเปนนิมิต. "
ผูใดผูหนึ่งตอบก็ได ภิกษุดวยกันเองก็ได คฤหัสถก็ได ไดเคย
เห็นสมมติสีมาพระอารามหลวง สมเด็จพระเจาแผนดินกับพระบรมวงศานุวงศทรงตอบพรอม ๆ กัน คําตอบบอกชื่อนิมิตเปนศิลา
ตอบวา " ปาสาโณ ภนฺเต " แปลวา " ศิลา เจาขา. " เปนตนไม
ตอบวา " รุกฺโข ภนฺเต " แปลวา " ตนไม เจาขา. " ผูทักพึงกลาว
ระบุวา " เอโส ปาสาโณ นิมิตฺต " ซึ่งแปลวา " ศิลานั่น เปนนิมิต "
หรือวา " เอโส รุกฺโข นิมิตฺต " ซึ่งแปลวา " ตนไมนั่น เปนนิมิต "
ตามชนิดของนิมิต นี้เปนใจความสําคัญแหงการระบุนิมิต ที่เรียกวา
ทัก. ทักมาโดยลําดับจนถึงนิมิตสุด เชนนิมิต ๘ ทิศ ในทิศ
อีสานทักวา " อุตฺตราย อนุทิสาย กึ นิมิตฺต " ซึง่ แปลวา " ในทิศ
นอย แหงทิศอุดร อะไรเปนนิมิต " แลว ถาหยุดไวเพียงนี้ ทาน
ปรับวานิมิตขาด ดังกลาวแลวในหนหลัง ตองวนไปทักนิมิตใน
ทิศบูรซ้ําอีกวา " ปุรตฺถมิ าย ทิสาย กึ นิมิตฺต " เหมือนในหนกอน
แลวจึงกลับเขาโรงอุโบสถ.
ในลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดเขาใจสวดกรรมวาจาและผู
สามารถจะสวด ไมอาพาธเปนโรคเสียงแหบเครือ พึงสวดกรรมวาจาสมมติเขตในภายในนิมิตเปนสมานสังวาสสีมา ดวยญัตติ-
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ทุติยกรรมวาจา ตามแบบในอุโบสถขันธในคัมภีรมหาวรรค อันจะจัด
ไวแผนกหนึ่ง ในภาคกรรมวาจา. จบอนุสาวนา คือลง " โส ภาเสยฺย "
แลว พื้นที่ภายในนิมิตนั้น ทานวาลึกตลอดน้ํารองแผนดินเปนสมานสังวาสสีมา แดนมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ที่ตั้งแหงนิมิต
เปนภายนอกแหงสีมา. ขอที่ทานกําหนดสวนลึกของสีมานั้น พึงเห็น
เชนขุดสระลงในสีมานั้น ภิกษุอยูในสระก็มีสังวาสเสมอกัน เปนผูควร
เขาประชุมหรือใหฉันทะ. เปนธรรมเนียมที่สวดสมมติสมานสังวาสสีมา
นั้น เปนติจีวราวิปปวาสดวย คงไมมีผลตามความมุงหมายเดิม แตจะ
เปนอะไรไป ทานไมสมมติก็มี.
กรรมทั้งปวง คือ ถอน ทักนิมติ สวดสมมติ จําตองทํา
ในภายในสีมา ทํานอกสีมา เปนกรรมวิบัติ สีมานั้นพลอยเปนสีมา
วิบัติไปตามกัน เพราะเหตุนี้กระมัง ธรรมเนียมเกาจึงมีฝงนิมิตศิลา
ไวในทามกลางโรงอุโบสถ เปนเครื่องหมายวาสงฆไดสวดสมมติตรง
นั้น ในบาลีอรรถกถาฎีกาไมกลาวถึงเลย นอกจากนี้ยังไมแลเห็นวา
ฝงไวเพื่อประโยชนอะไร. ธรรมเนียมยืนสมมติสีมา คงเนื่องมาจาก
ศัพทวา " ิโต " ซึ่งแปลวายืนก็มี แปลวาตั้งอยู คืออยูในนั้นก็มี
ขาพเจาเห็นวา ศัพทนั้นในบาลีบริวารอันแสดงลักษณะสีมาวิบัติวา
" พหิสีเม ิโต สีม สมฺมนฺนติ " หมายความวาตั้งอยู แปลตามนี้วา
" ตั้งอยูในภายนอก สมมติสีมา. "
ในอรรถกถาทานแนะใหสมมติสีมา ๒ ชั้นไว แสดงโดยใจความ
๑

๑. ปริวาร. วิ. ๘/๕๔๐.
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วา สีมาใหญ ในเวลาทําสังฆกรรม เรียกประชุมหรือนําฉันทะไมสะดวก
จะสมมติสีมาเล็กในนั้นเปนชั้นใน เวนที่เปนสีมันตริกไวพอควร ทาน
กลาวเรียวลงมาตั้งแต ๑ ศอก ๑ คืบ ถึง ๔ นิ้ว สมมติสีมาใหญขึ้น
เปนชั้นนอกก็ได สีมาเล็กนี้ มีหลายแหงก็ได. สีมาเล็กเรียกวาขัณฑสีมา
มีสีมันตริกลอมรอบ ดุจเกาะมีน้ําลอม สีมาใหญเรียกมหาสีมา. มีตัว
อยางไวใหดูดังนี้ :แผน ๑๓
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๑. ขัณฑสีมา
๒. สีมันตริก
๓. มหาสีมา
๔. นิมิตในแหงมหาสีมา ในทิศบูร
๕.
" "
ในทิศทักษิณ
๖.
" "
ในทิศปศจิม
๗.
" "
ในทิศอุดร
๘. นิมิตนอกแหงมหาสีมา ในทิศบูร
๙.
" "
ในทิศทักษิณ
๑๐.
" "
ในทิศปศจิม
๑๑.
" "
ในทิศอุดร.
วิธีผูก สมมติสีมาใด ใหอยูในสีมานั้น สมมติขัณฑสีมากอน
ตามวิธีกลาวแลว เมื่อสมมติมหาสีมา ทานใหทักนิมิตที่สีมันตริก
กอน. ทักอยางไร เปนปญหาอยู. นิมติ แหงมหาสีมา ในดานตะวันออก จักนิมติ หมายเลข ๘ เปนหนบูร นิมิตหมายเลข ๔ เปนหน
ปศจิม และในดานตะวันตกก็จัดเชนนั้น นิมิตหมายเลข ๖ เปนหน
บูร นิมิตหมายเลข ๑๐ เปนหนปศจิม สลับกันไป หรือนิมิต
ในดานตะวันออก จัดเปนหนบูรทั้ง ๒ นิมิตในดานตะวันตก จัด
เปนหนปศจิมทั้ง ๒ ติด ๆ กันไป. พระอรรถกถาจารยผูเปนเจาของ
มิไดกลาวถึงเลย. พระฎีกาจารยผูรจนาวิมติวิโนทนี นับสลับกัน
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ทานแนะไววา จะทักนิมิตที่สีมันตริกในทิศปศจิมแตขัณฑสีมา
หมายเลข ๖ ใหยืนหลังนิมิต หันหนาไปทางทิศตะวันออก ทักวา
" ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต " ดังนี.้ ขาพเจาไดรับอธิบายจาก
ทานพระจันทรโคจรคุณ [ จนฺทรสี ยิม้ ] เจาวัดมกุฏกษัตริยาราม
พระกรรมวาจาจารยของขาพเจา ครั้งอยูในสํานักของทานเรียนพระ
วินัยอยู วาพระเถระผูใหญฝายธรรมยุตติกนิกาย ทักนิมิตขามลูก
เชน จะทักนิมิตที่สีมันตริกในทิศบูรแตขัณฑสีมา หมายเลข ๔ ยืน
หลังนิมิตในทิศปศจิมแตขัณฑสีมา หัสหนาไปทางตะวันออก มุงทัก
นิมิตหมายเลข ๔ นั้นวา " ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต " ทักขามดังนี้
ก็ได เพราะในการผูกสีมาใหญครั้งกอน ที่ไหนจัดไปทักนิมิตถึงที่ได
ตลอด แปลคําของทานวา พระเถระผูใหญฝายธรรมยุตติกนิกาย นับ
นิมิตแหงมหาสีมาในดานตะวันออกเปนหนบูรติดกันไป ในดานตะวัน
ตกก็นับเปนหนปศจิมติดกันไปเหมือนกัน ภายหลังแตพระอาจารยของ
ขาพเจาถึงมรณภาพแลว ขาพเจาไดเขาใสการผูกสีมา ๒ ชั้นอยางนี้
ที่วัดมกุฏกษัตริยารามนั้นเอง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เสด็จพระอุปชฌายะของขาพเจา ทรงเปนประธาน
ในสงฆ สมเด็จพระสังฆราช [ ปุสฺสเทว สา ] เปนผูทักนิมิตและสวด
กรรมวาจา ทําเหมือนพระอาจารยของขาพเจากลาวแลว. ผูกสีมา ๒ ชัน้
ยุงอยูตรงทักนิมิตในแหงมหาสีมาเทานั้น ตอนี้ไปก็ไมยาก ทําตามแบบ
อันกลาวแลว ทักนิมิตนอกแลวสวดสมมติมหาสีมา. พื้นที่แหงสีมา ๒
แหงเปนสีมาตาง ทานวาไมสังกระกัน สีมันตริกไมเปนพัทธสีมา จัดวา
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เปนอันเดียวกันกับคามสีมา.
สมมติสีมา ๒ ชัน้ มีประโยชนอยางไรไมแลเห็นถนัด ครั้งกอน
นาจะมีประโยชนอยู มหาสีมาคงจะครอบอาวาสไวหลายแหง อยูใน
มหาสีมา ชื่อวาอยูในสีมาเดียวกัน นาจะไดบริหารอันเปนที่ตองการ
เชนเขตนิสัยเขตลาภแผไปทั่วถึง ของสงฆอาจรวมเปนเจาของเดียวกัน
เจือจานอุดหนุนกันได สวนสังฆกรรมทําไดสะดวก.
พัทธสีมาในบัดนี้ คงมี ๓ ชนิด สีมาผูกเฉพาะบริเวณโรงอุโบสถ
เรียกขัณฑสีมา ๑ สีมาผูกทั่ววัด เรียกมหาสีมา ๑ สีมาผูก ๒ ชั้น ๑.
ในคัมภีรมหาวรรค กลาวถึงสีมาอีกชนิดหนึ่ง เรียนทีปารสีมา
แปลวาสีมาฝงน้ํา คือสีมาที่สมมติครอมฝงน้ําทั้ง ๒ เปดแมน้ําไวกลาง
เชนแผนนี้ :-
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แผน ๑๔
๑. แมน้ํา
๒. ฝงใน
๓. ฝง นอก
๔. นิมิตเหนือน้ําฝงใน
๕. นิมิตใตน้ําฝงใน
๖. นิมิตใตน้ําฝงนอก
๗. นิมิตเหนือน้ําฝงนอก
๘. แนวนิมิต.
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ทานใหทักนิมิตที่ฝงใน ตั้งตนที่ฝงขางเหนือน้ําหมายเลข ๔
ไปกอน แลวทักวนไปจนถึงนิมิตใตน้ําฝงในหมายเลข ๕ แลวทัก
นิมิตใตน้ําฝงนอกหมายเลข ๖ แลวทักวนไปจนถึงนิมิตเหนือน้ําฝงนอก
หมายเลข ๗ แลวทักเชื่อมนิมิตเหนือน้ําฝงในหมายเลข ๔ ซ้ําอีก.
สมมติอยางนี้ พื้นที่ทั้ง ๒ ฝงเปนสีมาเดียวกัน เวนแมน้ํา เปรียบ
เหมือนเขตอําเภอเดียวกันครอบทั้ง ๒ ฝง.
ถาในแมน้ําตรงนั้นมีเกาะ ปรารถนาจะเอาไวในสีมาดวยก็ได
ทักนิมิตใตน้ําฝงในแลว ทักนิมิตทางปลายเกาะใตน้ําแลว จึงทักนิมิต
ใตน้ําฝงนอก วนมาทักนิมิตเหนือน้ําฝงนอกแลว ทักนิมิตทางหัวเกาะ
เหนือน้ําแลว จึงวนมาเชื่อมนิมิตเหนือน้ําฝงในอีก. เชนนี้ พื้นที่บนเกาะ
เขาอยูในสีมาดวย.
นทีปารสีมานี้ ทรงพระอนุญาตใหสมมติไดเฉพาะในตําบลมีเรือ
ไปมาอยูเสมอ คือเปนทาจอกเรือ หรือมีสะพานยืนที่ ไมใชของปลูก
ชั่วคราว.
สีมาชนิดนี้ ไมไดผูกกันแลว นํามากลาวไวในที่นี้ นอกจาก
เต็มจํานวน เพื่อจะไดเห็นวาไมไดประโยชน ใครจัดสมมติไวทําอะไร
กลับจะไดความลําบากดวยซ้ําไป ประโยชนแหงการสมมติสีมาใหญ
คงมีเปนแนแท ดังขาพเจารําพึงถึง การสมมติสีมาครอมฝงน้ํา ก็เพื่อ
จะแผประโยชนนั้นใหถึงสงฆผูอยูอีกฝงหนึ่ง ขอนักวินัยสอดสองดูเถิด.
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อพัทธสีมา
คามสีมา
ถาสงฆไมไดกําหนดเขตสีมาเอาเองดังกลาวแลว เขตแหงความ
สามัคคี ตรัสใหกําหนดเอาตามเขตบานเขตนิคมอันตนเขาอาศัยอยู ที่
ฝายอาณาจักรจัดไว นี้เรียกวาคามสีมาบาง นิคมสีมาบาง มีสังวาส
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน.
คําวาบานนั้น หมายความตั้งแตแคบจนกวาง ที่อยูของคน
ครัวเดียวกัน มีเรือนหลังเดียวกัน ๒ หลัง ๓ หลังหรือมากกวานั้น
ก็เรียกวาบาน เชนคําวาบานนายแกว รวมบานเหลานั้นเขาเปนหมู
ก็เรียกวาบาน เชนคําวาบานสราง ในที่นี้ พระอรรถกถาจารยให
กําหนดเขตในชั่วที่นายบานเก็บสวย ไดแกบานโดยนัยหลัง อธิบายวา
ตําบลที่เรียกวาบานสรางแลว เปนสีมาอันเดียวกัน หรือไดแกตําบล
กํานัน.
คําวานิคมนั้น เปนที่รวมแหงบานโดยนัยหลังหลายตําบลเขาอีก
เชนรวมตําบลกํานันหลายแหงเขาเปนเขตอําเภอ.
เมื่อเปนเชนนี้ เขตบานกับเขตนิคมยอมไมเหมือนกัน ในบาลี
ดูเปนไดเหมือนกัน อนุญาตเขตบานโดยกําหนดในที่สุดแลว จักกลาว
ถึงเขตนิคมอีกทําอะไร. ซ้ําพระอรรถกถาจารยแถมเขตนครเขาอีกดวย.
ขาพเจาใครครวญดูเห็นอยู ๒ นัย สุดแตสงฆจะตั้งกติกานัดหมายกัน
ลงวาจะกําหนดเอาเขตบานหรือเขตนิคม ดวยมุงความสะดวกเปนที่ตั้ง
หรือดวยมุงประโยชนอนั จะพึงไดแหงสีมาใหญ อีกนัยหนึ่ง ในแดน
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นิคม มีสงฆพวกเดียวหรือพอเรียกกันเขาประชุมได อาจใชนิคมสีมาได
ถามากพวก เพงความสะดวกยนใชคามสีมา.
พระอรรถกถาจารยกลาววา ในเขตบานอันเดียวนั้น พระราชา
กําหนดเอกเทศแหงหนึ่งวา เอเทศนี้จงเปนบานตาง หรือจงเปน
แผนกหนึ่งจากบาน พระราชทานแกผูใดผูหนึ่ง แมเอกเทศนั้นก็
เปนคามสีมานตางออกไป เรียกวิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมานั้นก็ดี
คามสีมาโดยปกติก็ดี ยอมเปนเหมือนพัทธสีมา แตจะสมมติเปน
ติจีวราวิปวาสไมไดเทานั้น. วิสุงคามสีมาโดยอรรถกถานัยนี้ พึงรูวา
ครั้งโบราณ พระราชายอมกําหนดที่พระราชทานแกคนผูเปนกําลังแหง
บานเมืองมีพวกนักรบเปนพื้น เพื่อปกครองบริวารอยูเปนหมวด ใน
เวลาปกติ เจาของถิ่นไดประโยชนจากการเก็บสวย แตตองเฉลี่ยสวน
ถวายพระราชาอยางไรไมปรากฏ ในเวลามีสงครามเกณฑเจาของถิ่น
ทั้งบริวารเขาเปนกองออกรบ ในครั้งพุทธกาล ธรรมเนียมนี้ยังใชอยู
ดังมีแจงในโสณนันทสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค วา โสณนันทพราหมณ ไดรับราชทานเมืองจําปาเปนพรหมไทยแตพระเจา
ปเสนทิโกศล และอยูครองเมืองจําปานั้น. คําวาพรหมไทยนั้น แปลวา
อันพรหมประทาน หมายความวาของพระราชทานเปนบําเหน็จทั่วไป
หรือของพระราชทานดวยเหตุเชนนั้นยังหารูไม. ธรรมเนียมในประเทศเรา
สมเด็จพระเจาแผนดินทรงตั้งพระบรมวงศเปนกรม มีเจากรม ปลัดกรม
สมุหบัญชี ทรงตั้งขาทูลละอองธุลีพระบาทใหเปนเจากรมกระทรวง เจากรม
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหถือนาไดมีกําหนดเปนจํานวนไร
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เปนเรือนหมื่นเรือนพันโดยฐานานุรูป ซึ่งเรียกวาศักดินา ใหรบั คน
สมัครเรียกวาเลขสมและเลขทาสไวไดในปกครอง ตองเสียเงินแกหลวง
มีกําหนดตามชนิดและจํานวนคน การพระราชทานใหถือศักดินานั้น
หาไดเปนจริงตามตนเคาไม กลายเปนเครื่องเทียบยศและเปนเครื่อง
ปรับคนอื่นผูก้ําเกิน หรือเปนเครื่องปรับผูถือศักดินานั้นเองเมื่อทําผิด
แมอยางนั้น ยังแลเห็นวาเนื่องมาจากประเพณีนั้น. เทียบกับธรรมเนียม
ในบัดนี้ วิสงุ คามสีมานั้น พึงเห็นเชนปาไมหรือเหมือนแรที่พระราชทาน
แกผูมีชื่อใหตั้งทํา. ในบัดนี้ มติของพระอรรถกถาจารยอยางนี้ไดความ
รับรองทั่วไป ใชเปนธรรมเนียมสืบมา สมเด็จพระเจาแผนดินผูเปน
ศาสนูปถัมภก มีพระราชประสงคความสะดวงแกสงฆ จึงทรงออก
ประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเปนวิสุงคามสีมาเขากับธรรมเนียมฝาย
อาณาจักร ดวยการที่ยกที่เปนวิสุงคามสีมานั้น เปนอันไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหตั้งวัด แตการขอพระบรมราชานุญาตนั้น
เฉพาะบริเวณที่ตั้งโรงอุโบสถ มีประมาณกวางยาวไมกี่วา จึงดูเปน
เลนตุกตา เปนเหตุรังเกียจของนักวินัยผูหนักอยูในทางนั้น. นอกจาก
เปนของเลน รัฐบาลยังไมอาจจะกําหนดเขตลงได สงฆอาจขยายอาวาส
ไดตามตองการ เปนความหละหลวมอยู. ในบัดนี้ มีธรรมเนียมพระราชทานตลอดเขตที่ตั้งเปนอาวาสเขากันดีแลว. ที่วิสุงคามสีมานี้ โดย
เคาเงื่อนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได เชนรัฐบาลถอนคืน เชนกับถอน
ปาไมหรือเหมืองแร ไมควรปลอยไวอยางนั้น ควรผูกเปนพัทธสีมาไว.
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สัตตัพภันตรสีมา
ในปาหาคนตั้งบานเรือนมิได ตรัสใหกําหนดเขตแหงสามัคคีใน
ชั่ว ๗ อัพภันดรโดยรอบ นับแตที่สุดแนวแหงสงฆออกไป โดยทะแยง
จึงเปนขางละ ๑๔ อัพภันดร. อัพภันดรหนึ่ง ๑๘ ศอก หรือ ๗ วา
๗ อัพภันดรเปน ๔๙ วา. พระอรรถกถาจารยกลาววา ภิกษุผูอยูใน
อรัญญสีมายอมไดประโยชน ไมเปนอันอยูปราศจากไตรจีวร ขัดกันกับ
วิภังคแหงสิกขาบทที่ ๑ แหงจีวรวรรค ในนิสสัคคิยกัณฑ และติจีวราวิปปวาสมีกําหนดใหสมมติเฉพาะพัทธสีมา ขาพเจาไมเขาใจวาเปนได
อยางไร.
อุทกุกเขป
นานน้ําสมมติเปนสีมาไมได ตรัสใหกําหนดเขตสามัคคีดวยชั่ว
วักน้ําสาดแหงคนมีอายุและกําลังเปนปานกลาง เรียกอุทกุกเขป. ใน
บาลีแสดงประเภทแหงนานน้ําไวเปน ๓ คือ นที แมน้ํา ๑ สมุทร
ทะเล ๑ ชาตสระ ที่น้ําขังอันเปนเอง ๑.
แมน้ํานั้น หมายเอาแมน้ํามีกระแสน้ําไหลอยู ไมใชแมนา้ํ ตน.
พระอรรถกถาจารยแสดงลักษณะแมน้ําไวดังนี้ ในฤดูฝน ฝนตกทุก
กึ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน ทุก ๕ วัน พอฝนหายแลว กระแสน้ําแหง
แมน้ําใดขาดแหง แมน้ํานี้ไมนับวาเปนแมน้ํา กระแสแหงแมน้ําใด
ไมขาดแหงตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน ลึกพอจะเปยกอันตรวาสกของ
ภิกษุณีผูครองเปนปริมณฑล เดินขามอยูในที่ใดที่หนึ่ง แมน้ํานี้นับวา
เปนแมน้ํา. โดยอรรถกถานัยนี้ แมน้ําที่ไกลจากทะเลขึ้นไปมาก ไหล
ผานพื้นแผนดินอันสูงลงมาหาทะเล ยอมมีน้ําเต็มในฤดูฝน ในฤดูแลง
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น้ํางวด ถึงกับเรือไปมาตองเข็น หรือแมตองขุดทรายก็มีเชนแมน้ําพิง
ตอนตั้งแตปากน้ําโพเมืองนครสวรรคขึ้นไป จัดวาเปนแมน้ําเหมือนกัน.
คําในอรรถกถานั้นกลาวชอบ เพราะโลกยังถือวาเปนแมน้ํา และยัง
เปนทางสาธารณะแหงมหาชน. สวนครองที่ขุดลัดจากเอกเทศหนึ่ง
แหงแมน้ําไปออกที่เอกเทศอีกแหงหนึ่ง หรือขุดจากแมน้ําหนึ่งไปออก
แมน้ําอื่น ไมนับวาเปนแมน้ํา นับเปนคามเขต ตอเมื่อกระแสน้ํากัด
กวางออกไป จนพนจากความเปนของคนขุดแลว เชนลําน้ําในระหวาง
ปากเกร็ดบนเมืองนนทบุรี จัดเขาในแมน้ําได คลองที่กระแสน้ํายัง
ไมกัดถึงอยางนั้น ยังคงตั้งอยูในความเปนของคนขุด เชนคลองลัด
หลวงเมืองพระประแดง และคลองภาษีเจริญ อันอยูในระหวางคลอง
บางกอกใหญกับแมน้ํานครชัยศรี สวนคลองบางกอกใหญ เปนทาง
แมน้ําเกา นับเขาในจําพวกแมน้ําได. เขตแหงสามัคคีในนานน้ํา กําหนด
เพียงชั่ววักน้ําสาด ไดเคยลองดู ประมาณ ๓ วา แคบกวาเขตสัตตัพภันตรสีมามาก ขาพเจาเขาใจวา คงกําหนดตามธรรมเนียมเมืองใน
ครั้งนั้น ตามริมฝงแมน้ํา กฎหมายคงยอมใหสิทธิแกบานอันตั้งอยูริมฝง
เชนอาจจะเก็บคาเชาที่จอดเรือจอดแพได เหมือนธรรมเนียมประเทศ
เราในบัดนี้ สิทธินั้นคงกําหนดเพียงชั่วภายในวักน้ําสาดจากตลิ่งออกมา
พนนั้นเปดเปนทางสาธารณะ หามมิใหผูใดผูหนึ่งจับจอง กําหนดเขตใน
ปา ๗ อัพภันดรนั้น ก็นา จะเปนเชนกัน เรือนตั้งอยูในปาไมมีเครื่อง
ลอม ใหกําหนดเขตเทานั้นกระมัง.
สมุทรนั้น ไดแกนานน้ําเค็ม พนปากน้ําออกไป ที่เราเรียกวา
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ทะเล อยูในระหวางฝงโอบ ๒ ขาง ทีเ่ รียกวาอาว ที่เล็ก เชนอาว
เกาะหลักก็ดี ที่ใหญ เชนอาวสยามก็ดี อยูในระหวางฝงกับเกาะเชน
ในระหวางแหลมงอบกับเกาะชาง แขวงเมืองตราดก็ดี มีฝงดานเดียว
พนนั้นตกสาคร เชนทะเลทางมณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑล
ปตตานี พนแหลมประเทศญวนอันตรงกันขามออกไปก็ดี นับวาเปน
สมุทรทั้งนั้น. กําหนดเขตสมุทร ในทุกวันนี้ก็ยังใชอยูตามกฎหมายนานา
ประเทศ ไดยินวากําหนดนับจากชายฝงออกมา ๓ ไมล ราว ๑๒๐ เสน
ไปหา ๑๓๕ เสน ในเขตเทานี้ ประเทศอันเปนเจาของฝงมีสิทธิ พน
จากนั้นออกไปเปนสาธารณะ สวนเกาะคงเปนของประเทศ. ในวินัย
กําหนดเขตทะเลดวยอุทกุกเขปนั้น นาจะเนื่องมาจากแมน้ํา เพราะ
เมืองที่พระพุทธศาสนาแผไปถึงในชมพูทวีปไมไดออกทะเล บางทีจะ
ไมมีกฎหมายกําหนดเขตทะเล จึงใชตามกําหนดเขตแมน้ํา. อยางไรก็ดี
ควรกําหนดเขตตั้งแตชายฝง ที่น้ําลงงวดที่สุดเพียงไรออกไป.
ชาตสระนั้น ไดแกที่มีน้ําขังอันเปนเองโดยธรรมดา ทีเ่ ราเรียกวา
บึงบาง หนองบาง ทะเลสาบบาง. คําวาหนองหรือบึงนั้น ยากที่จะ
กําหนดตาง กําหนดตามขนดหรือตามสัณฐานไมไดทั้งนั้น เมืองหนึ่ง
เรียกอยางหนึ่ง อีกเมืองหนึ่งเรียกอยางอื่น แตคงมี ๓ ชนิด มี
สัณฐานกลม มีตนไมใหญขึ้นเปนขอบ เชนจอมบึง แขวงราชบุรี ๑
มีสัณฐานยาว เชนบึงทองหลาง แขวงเมืองนครสวรรค ๑ อยางกอน
เปนชาตสระแท อยางหลังเปนแมน้ําตัน คือแมน้ําไหลเปลี่ยนทางไป
จนแผนดินแถบนั้นดอนขึ้น กั้นเอกเทศแหงแมน้ํานั้น ขาดตอนจาก
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ทางใหม. ทะเลสาบนั้น ไดแกเอกเทศของทะเล มีฝงงอกขึ้นกั้น
ตัดความเชื่อมถึงกันจากทะเลนอก เชนทะเลสาบที่เมืองพัทลุง. แมน้ํา
กับชาตสระชนิดบึงหรือหนอง มีลักษณะตางกัน ทางน้ํามีกระแสน้ําไหล
จัดเปนแมน้ํา ที่มีน้ําขังนิ่ง จัดเปนหนองหรือบึง.
จะทําสังฆกรรมในนานน้ํา ๓ ชนิดนี้ จะทําบนเรือหรือบนแพ
อันผูกกับหลักในน้ําหรือทอดสมอก็ได ใหหางจากตลิ่งกวาชั่ววิดน้ําสาด.
ทานหามไมใหทําในเรือในแพอันกําลังลอย กําลังเดิน. จะทําบนราน
อันปลูกขึ้นในน้ํา ทานวาได. เขตสามัคคีกําหนดชั่ววิดน้ําสาดรอบดาน
จากที่สุดแนวสงฆ. ในฤดูแลง แมน้ําตอนสูงมีน้ํางวดจนถึงเรือไปมา
ตองขุดทรายก็มี พื้นแมนา้ํ เปนหาดทรายไปทั้งนั้น บนหาดทรายเชนนี้
จะทําอุโบสถสังฆกรรมโดยฐานเปนอุทกุกเขปไดหรือไม. หาดที่งอดสูง
จนน้ําไมทวมแลว อยูร ิมฝง นับวาเปนฝง อยูหางฝง นับวาเปนเกาะ
นับวาเปนคามเขต กําหนดเอาตามอุทกุกเขปไมได หาดที่น้ํายังทวมถึง
แมเฉพาะในฤดูน้ํา ตามคติของแมน้ําชนิดนั้น ยังเปนที่สาธารณะ
ไมเปดใหจับจอง ทําบนหาดนั้นกําหนดดวยอุทกุกเขปได. พระอรรถกถาจารยกลาวถึงหาดทรายดวยนั้น นาจะหมายเอาที่เชนนี้ ถา
ขยายเขตกําหนดดวยเลฑฑุบาต คือชั่วกอนดินตก โดยวิธีกําหนดบาน
และอุปจารแหงบานไมมีเครื่องลอมของบุคคล จะสมกับที่แหง ระยะ
เลฑฑุบาตคงไกลกวาระยะอุทกุกเขป อาจใชได.
นานน้ําในเอกเทศที่ตนเขากั้นกาง เชนแมน้ําตอนที่กั้นทํานบ
หรือปกโพงพาง หรือทะเลตอนที่ปกโปะ หนองบึงตอนที่ดอนขึ้นมา
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คนเขาจับจองทํานา ใชเปนแดนอุทกุกเขปไมได จะทํากรรมตองเวน
จากเอกเทศเชนนั้นชั่วอุทกุกเขปหนึ่ง. นานน้ําเดิมดอนขึ้นจนไมมี
น้ําขังแลว ปรากฏเพียงสักวาซาก พนจากภาวะเดิม.
คามสีมา สัตตัพภันตรสีมา และอุทกุกเขป รวมเขาในประเภท
เดียวกัน เรียกอพัทธสีมา มีกําหนดเขตตามชนิดดังกลาวแลว.
สีมาสังกระ
เนื่องจากตรัสหามไมใหสมมติสีมาคาบเกี่ยวกันนั้น พระอาจารย
ทั้งหลายเขาใจความกวางมากเกินไป อธิบายถึงการปะปนกันแหงสีมา
ไวโดยอเนกประการ ยนแสดงโดยใจความ มีประการดังตอไปนี้ :๑. เพราะในบาลีไมมีขอวาดวยพัทธสีมาละวัตถุไปไดเอง นอก
จากสงฆถอน สีมานั้นไมมีสงฆปกครองเปนเจาของ ไมมีอะไรเหลือ
เปนซากเพื่อจะใหรูได ทานวายังไมละวัตถุ คงเปนพัทธสีมาอยูนั่นเอง
สงฆภายหลังไมรู สมมติสีมาใหมคาบเกี่ยวสีมาเดิมเขา สีมาใหมยอม
วิบัติ หากวากระแสแหงแมน้ําไหลกัดยังพื้นที่สีมานั้นใหพังโดยลําดับ
จนกลายเปนแมน้ําไปแลว เอกเทศแหงแมน้ําตรงนั้น ยังคงเปน
พัทธสีมาอยูนั่นเอง สงฆภายหลังไมรู ทํากรรมกําหนดเขตดวยอุทกุกเขป
ในเอกเทศแหงแมน้ํานั้น ถามีภิกษุมาในเรือผานเอกเทศนั้น แมไม
เขาในเขตอุทกุกเขป ยอมยังกรรมนัน้ ใหเสีย. ทานอธิบายไวอยางนี้
เพราะเขาใจวา สีมาหยั่งลงไปถึงน้ําหนุนแผนดิน ดังกลาวแลวใน
หนหลัง. สงฆในภายหลังจะสมมติสีมาขึ้น จึงตองสวดถอนดะไปกอน
ตลอดพื้นที่ ดังกลาวแลวในหนหลัง ไมเพงถึงความลําบาก ชือ่ วา
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ใชอุบายแกสมควรกัน. สวนนานน้ําไมนับเปนสีมา ไมไดยินวาสงฆ
พวกไหนเคยสวดถอน ใชกําหนดดวยอุทกุกเขปตามลักษณะ เปน
เพราะเห็นวาพนวิสัย หรือยอมรับวาสีมาถูกน้ํากัดหมด กลายเปนแมน้ํา
ไปแลว ยอมละวัตถุไปเองโดยธรรมดานิยม สุดแตจะสันนิษฐาน.
สีมาที่กระแสน้ํากัดกลายเปนแมน้ําไปนั้น มีไดจริง ๆ ไดเคยมีแลวดวย
มีสีมาวัดยายวัง จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตัวอยาง เมื่อขาพเจาไป
จอดเรือพักอยูชั่วคราวหนึ่ง. ชาวบานไดบอกวา ที่อุโบสถเดิมอยูใน
เอกเทศกลางแมน้ําในบัดนั้น ในทางอื่น ไดเห็นกระแสน้ําเซาะตลิ่งกัด
พื้นที่สีมาเขาไป จวนจะถึงอุโบสถแลวก็มี. นี้เปนความยุงยากเนื่อง
ดวยสีมาประการหนึ่ง.
๒. พระอาจารยทั้งหลายอางมหาปเทสฐานะที่ ๑ ที่วา สิ่งใด
ไมไดทรงหามไว สิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่ไมควร ขัดตอสิ่งที่ควร สิ่งนั้น
ยอมไมควร ดังนี้ กลาววาตนไมอันขึ้นในพัทธสีมา ๒ แหง แสดง
ขัณฑสีมาและมหาสีมาเปนตัวอยาง มีกิ่งพาดถึงกันก็ดี ตนไทรอันขึ้น
ที่สีมาแหงหนึ่ง พาดกิ่งออกไปหยั่งยานลงถึงพื้นสีมาอีกแหงหนึ่งก็ดี
เชนนี้ ทานวาสีมา ๒ แหงนั้นสังกระกัน สงฆจะทํากรรมในสีมาหนึ่ง
ตองชําระกิ่งไมหรือยานไทรไมใหประถึงกันกอน หรือประชุมสงฆผูอยู
ในอีกสีมาหนึ่งดวย ทานหามไมใหนําฉันทะ เพราะผานสีมาตางแหง
ฉันทะยอมไมมา นี้เปนมติแหงพระอรรถกถาจารย. เนื่องจากขอนี้
เกิดมีปญหาแกงแยงกันขึ้นในระหวางพระอาจารยทั้งหลายในปูนหลังวา
ตนไมและยานไทรอันขึ้นในคามสีมาและพัทธสีมาปะปนกัน มีโทษ
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เหมือนอยางนั้นหรือไม พระอาจารยผูรจนาฎีกาวิมติวิโนทนี แกวา
ไมมีโทษเชนนั้น อางเหตุวา คามสีมาเปนที่อาศัยของพัทธสีมา จัด
เปนนิสัยสีมา พัทธสีมาอาศัยคามสีมา จัดเปนนิสิตสีมา ๒ ชนิดนี้
ไมสังกระกัน ไมเชนนัน้ อยางไรจักสมมติพัทธสีมาขึ้นได เมื่อมี
พระพุทธานุญาตใหสมมติไดแลว โทษแหงความปะปนกันแหงตนไม
หรือยานไทรอันขึ้นในสีมาทั้ง ๒ นั้นยอมไมมี อางมหาปเทสฐานะที่ ๔
ที่วาสิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไว สิ่งนั้นเขากับของเปนกัปปยะ ขัดตอของ
เปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร. ในภายหลังมา มติของพระอาจารยผูรจนา
วิมติวิโนทนี ยอมไดรับความรับรองทั่วไป ไมเชนนั้นจักลําบากไม
นอยเลย. ถาตนไมทําใหสังกระไดแลว อยางไรไมมีใครปรารภถึง
สายไฟฟาอันลามถึงกันบางเลย เพราะตนไมเปนของเปน เสาและ
สายไฟฟาไมใชของเปนกระมัง ?
๓. เนื่องจากเหตุอันกลาวแลวในตอนหนึ่ง ทานแนะไววาสงฆ
สองหมูจะทําสังฆกรรมในเวลาเดียวกัน ในปาก็ดี ในนานน้ําก็ดี พึง
ทําใหหางกัน โดยที่สุดเวนอัพภันดรหนึ่ง หรืออุทกุกเขปหนึ่งไวใน
ระหวางแหงอัพภันดรหรือแหงอุทกุกเขป อันเปนเขตของสองฝายนั้น
โดยใจความวา ในระหวางแนวสงฆทั้งสองฝาย ใหหางกันอยางนอย
เพียง ๓ อัพภันดร หรือ ๓ อุทกุกเขป เพียงเทานี้ ไมเปนการยาก
ทั้งไมนามีจริง ถาทานกลาวลามมาถึงคามสีมาดวย จักเปนความลําบาก
แตทานหาไดกลาวถึงคามสีมาไม เปนอันแลวไป.
๔. จะทําสังฆกรรมในนานน้ํา แสดงแมน้ําเปนตัวอยาง ทาน
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หามไมใหผูกโยงเรือหรือแพที่กรรมนั้นที่หลัก หรือที่ตนไมบนตลิ่ง
ทําอยางนั้น ทานวาอุทกุกเขปกับคามสีมาสังกระกัน ชี้ลักษณะวาสีมา
๒ อยางนั้นเปนวิสภาคกัน คือไมไดอาศัยกัน. ขอนี้ไดยินวา เปนเหตุ
เกิดวิวาทกันใหญโตที่เกาะลังกา ในเวลาไมไกลนัก สงฆหมูหนึ่งใชทํา
สังฆกรรมในนานน้ํา มีเรือหรือแพจอดอยูหนาสะพานอันปลูกจากฝงยื่น
ออกมา จากสะพานนั้นมีแผนกระดานทอดเปนทางเดินไปถึงที่ทํา
สังฆกรรม ในวลาทําสังฆกรรม ชักแผนกระดานนั้นเสีย เปนอันพราก
ความเชื่อมถึงกันกับสะพาน แตวักน้ําสาดจากแนวสงฆตกถึงสะพานนั้น
มีภิกษุพวกอื่นคัดคานวาเปนสีมาสังกระ ตางอางเหตุมาหาความและแก
ไมตกลงกันได. ขาพเจาเขาใจวา จะผูกโยงเรือหรือแพที่หลักหรือที่
ตนไมบนฝง เรือหรือแพนั้นคงจะอยูในอุทกุกเขตจากฝง เมื่อเปนเชนนี้ล
เรียกวาทํากรรมไมถูกลักษณะอุทกุกเขป เรือหรือแพจอดออกมาหนา
สะพานก็เหมือนกัน ไมใชสีมาสังกระ เมื่อลงสันนิษฐานวา อุทกุกเขป
หนึ่งจากฝง เจาของบานบนฝงมีสิทธิตามธรรมเนียมในครั้งนั้น จําทํา
กรรมตองกําหนดเขตอุทกุกเขปแหงกรรม ใหพนจากเขตอุทกุกเขปแหง
การออกไป โดยใจความใหพนจากฝงกวา ๒ อุทกุกเขป ถาทําหนา
สะพานอันยื่นจากฝงออกไป สะพานเปนเหมือนฝง ตองเขยิบเขต
อุทกุกเขปแหงกรรมออกไป โดยนัยนั้น. ทํากรรมใกลหรือหางจาก
เอกเทศแหงนานน้ําที่คนเขากั้นกาง พึงรูโดยนัยนี้.
ขอที่ตรัสหามไมใหสมมติสีมาคาบเกี่ยวหรือทับสีมาที่สมมติไวกอน
นั้น นาจะเขาใจไดโดยงาย เปรียบเหมือนมีผูจองนาคาบเกี่ยวหรือ
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ทับนาของผูอื่น เกิดเปนคดีขึ้น ศาลยอมตัดสินวาผูจองไวกอนชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิ์ การจองของคนหลังใชไมได ฉันใด สงฆฝายหนึ่ง
สมมติสีมาคาบเกี่ยวหรือทับของอีกฝายหนึ่ง พระศาสดายอมทรงตัดสิน
ใหสีมาเดิมคงอยู ใหสีมาใหมใชไมได ฉันนั้น. แตเหตุไฉนพระอาจารย
ทั้งหลายจึงไมแทงตลอดอรรถรสนี้ ถือเอาอรรถคือคาบเกี่ยวหรือปะปน
ไปใชทั่งถึงตนไมอันพาดกิ่งถึงกัน หรือตนไทรอันหยั่งยานถึงกัน อนึ่ง
หามการคาบเกี่ยวและการทับนั้น ไมนาจะหมายถึงการจดกัน เชน
นายแดงกับนายดํามีที่นาจดกันก็ได ธรรมเนียมเมืองในครั้งนั้น ใหเวน
ชานไวในระหวาง ก็เพื่อปองกันวิวาทในระหวางเจาของสองฝายนั้น
ทรงอนุญาตใหเวนสีมันตริกไวในระหวาง ก็เปนดุจกัน เมื่อเขาใจหลัก
แหงขอที่ตรัสหามไมใหสมมติสีมาคาบเกี่ยวหรือทับอยางนี้แลว อาจ
จะลงสันนิษฐานไดวา อยางไรเปนสังกระ อยางไรไมเปน นําความ
เขาใจใหถูกตองตามพระพุทธาธิบาย.
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กัณฑที่ ๒๕
สมมติเจาหนาที่ทําการสงฆ
อันคนทั้งหลายผูตั้งเปนคณะ ยอมมีกิจการอันเปนกลางที่เรียกวา
เปนของคณะเกิดขึ้น คณะนั้นตองจัดคนในคณะใหรับหนาที่ทํากิจการ
นั้น ๆ เปนแผนก เชนเปนผูบัญชาการทั่วไป เปนผูจัดที่ใหอยูดูแล
ในการบริโภค รักษาทรัพย รักษาความสะอาดและอื่น ๆ ในฝาย
ภิกษุสงฆ ยอมมีกิจการของสงฆเกิดขึ้นเชนกัน พระศาสดาทรงพระ
อนุญาตใหเลือกสมมติภิกษุเปนเจาหนาทีทํากิจการนั้น ๆ เปนแผนก ๆ
ภิกษุผูควรเลือกเปนเจาหนาที่นั้น เปนผูประกอบดวยองคเปนสรรพสาธารณ ๔ ประการ คือไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ ๑ ไม
ถึงความลําเอียงเพราะเกลียดชัง ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย ๑
ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว ๑ กับองคเฉพาะอยาง คือ เขาใจการทํา
หนาที่อยางนั้นประการ ๑ รวมเปน ๕ ประการ เลือกไดภิกษุผูประกอบ
ดวยองค ๕ อยางนี้แลว จะใหรับทําหนาที่อยางใด พึงขอเธอใหรับ
ตกลงกอนแลว พึงสวดสมมติในสงฆใหเปนเจาหนาที่อยางนั้น ดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา. ภิกษุผูไดรับสมมติแลว ยอมเปนอิสระในการทํา
หนาที่อยางนั้นในนามของสงฆ ภิกษุรูปหนึ่งรับทําหนาที่หลายอยางก็ได
สงฆควรเลือกดูกิจการอันเกี่ยวถึงกัน พึงสมมติภิกษุรูปหนึ่งใหรับหนาที่
เหลานั้นรวมกัน. เจาหนาที่อันสงฆพึงสมมติโดยพระพุทธานุญาตนั้น
มีเปนแผนกดังนี้ :๑. เจาอธิการแหงจีวร คือเปนผูรับจีวร เรียกจีวรปฏิคคาหกะ
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เปนผูเก็บจีวร เรียกจีวรนิทหกะ เปนผูแจกจีวร เรียกจีวรภาชกะ
มีคําสมมติเปนอยาง ๆ ภิกษุรูปเดียวรับทั้ง ๓ หนาที่ จะสมมติในกรรมวาจาเดียวกันเห็นวาได.
อันภิกษุผูเปนเจาอธิการแหงจีวร พึงเวนแคติ ๔ ประการ พึง
รูจักประเภทแหงจีวรที่ควรรับหรือมิควรรับ. จีวรอันทายกถวายแกสงฆ
อันตนมีหนาที่อุปฏฐากอยูเปนของควรรับ. จีวรอันทกยกถวายแกสงฆ
อันตนมิไดมีหนาที่อุปฏฐากอยู และถวายเปนปาฏิปุคคลิกแกภิกษุ ที่เขา
เจาะจง เปนของไมควรรับ. จีวรประเภทไร มีจํานวนเทาไร รับไว
แลวก็ดี ไมไดรับไวแลวก็ดีควรรูไวดวย. จีวรอันทายกถวายดวย
คําวา ขาพเจาถวายในสีมาหรือแกสีมาก็ดี วาขาพเจาถวายตามกติกา
ของสงฆก็ดี วาขาพเจาถวายแกสงฆก็ดี ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษา
แลวก็ดี ชื่อวาถวายแกสงฆ. จีวรอันทายกถวายเฉพาะแกภิกษุผูไดรับ
ภัตตาหารของตนอยูก็ดี แกภิกษุผูอยูในเสนาสนะของตนก็ดี แกภิกษุ
ผูไดรับอุปฏฐากอยางอื่นของตนก็ดี แกภิกษุเฉพาะรูป ๆ ก็ดี ชื่อวาถวาย
เปนสวนปาฏิปุคคลิก. การรับในที่นี้ หมายเอาการรับไวเปนของสงฆ
สวนผาอันทายกถวายแกภิกษุผูบริโภคไทยธรรมของตน แตมิไดถวาย
เอง มอบใหชวยแจก จะรับเปนธุระ ควรอยู.
อนึ่ง พึงรูจักจีวรที่ควรเก็บและมิควรเก็บ. จีวรอันทกยกถวาย
เพื่อเปนผาจํานําพรรษากอนหนาปวารณาที่เรียกวาอัจเจกจีวร เปนของ
ควรเก็บไวกวาจะออกพรรษา จึงแจกแกภิกษุผูจําพรรษาแลว. จีวรอัน
ทายกถวายไมพอแจกกัน ควรเก็บไวกวาจะไดมาอีกจนพอแจกทั่วกัน.
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จีวรอันทายกถวายพอแจกทั่วกัน อันมิใชอัจเจกจีวรเปนของไมควรเก็บ
ไว ควรแจกกันไดทีเดียว. จีวรมีจํานวนเทาไร เก็บไวแลวก็ดี ไมได
เก็บไว แจกไปทีเดียวก็ดี ควรรูไวดวย.
อนึ่ง พึงรูจักจีวรที่ควรแจกและมิควรแจก. จีวรอันทายกถวาย
ไมนิยมเปนพิเศษ มีจํานวนพอจะแจกไดทั่วกัน เปนของควรแจก.
จีวรอันทกยกถวายเปนผากฐินก็ดี เปนมูลแหงเสนาสนปจจัยก็ดี เปน
ของมิควรแจก. จีวรมีจํานวนเทาไร แจกไปแลวก็ดี ไมไดแจกแลวก็ดี
ควรรูไวดวย.
อันภิกษุผูแจกจีวร พึงกําหนดเขต พึงกําหนดกาล พึงกําหนด
วัตถุ พึงกําหนดบุคคล พึงกําหนดนิยมตาง โดยนัยดังนี้ :ก. เขตนั้น โดยปกติกําหนดดวยอาวาสทั้งมวล ทายกถวายสงฆ
ในอาวาสใด พึงแจกแกภิกษุทั้งหลายผูอยูพรอมหนาในอาวาสนั้น. ทกยก
ถวายในที่อื่นเฉพาะสงฆในอาวาสนั้นก็เหมือนกัน. นี้ไดในบทวาทายก
ถวายในสีมาหรือแกสีมา และบทวาถวายแกสงฆ ถาสงฆใน ๒ อาวาส
หรือกวานั้นทํากติกากัน ยอมใหอาวาสเหลานั้นมีลาภเสมอกัน คือลาภ
เกิดขึ้นในอาวาสหนึ่ง สงฆในอาวาสนอกนั้นไดสวนแจกดวย พึงแจก
ถึงภิกษุทั้งหลายผูอยูในเขตกติกานั้นดวย. เขตแหงกติกาอยางนี้เรียกวา
สมานลาภสีมา แปลวาแดนมีลาภเสมอกัน. อาวาสทั้งหลายอันอยูใน
เขตแตงกติกาอยางนี้ เปนเหมือนรวมเขากันเปนอาวาสเดียว. การทํา
กติกาอยางนี้เปนวิธีอุดหนุนอาวาสมีลาภนอย. นีไ้ ดในบทวา ทายกถวาย
ตามกติกา.
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ข. กาลนั้น เปนจีวรกาลโดยปกติ หรือที่ขยายออกไปตลอด
เขตเหมันตฤดูดวยอํานาจการกรานกฐิน หรือพนไปแลว. ถาเปน
จีวรกาล พึงแจกเฉพาะแกภิกษุผูไดจําพรรษาแลวหรือแมไดกรานกฐิน
แลวดวย. นีไ้ ดในคําวา ทายกถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว. ถา
ปรารถนาจะใหอาคันตุกะไดรับแจกดวย ตองอปโลกนขออนุมัติตอสงฆ
ผูจําพรรษาแลวนั้น. ถาพนจากจีวรกาลแลว พึงแจกแมแกอาคันตุกะ
ดวย.
ค. วัตถุนั้น คือ จีวร. โดยมากเปนวัสสิกสาฏิกาและวัสสาวาสิกพัสตร เปนของเหมือนกันหรือแผกกัน ที่แผกกันเปนผาชนิดไร
บาง ในจีวร ๖ อยางนั้น ดีเลวอยางไรบาง มีราคาถูกแพงอยางไรบาง
เปนจีวรชนิดไรบาง ในไตรจีวร อยางไหนมีจํานวนเทาไร. ถามี
จํานวนพอแจกเปนผืน พึงแจกเปนผืน แจกของดีของมีราคาตั้งแต
พระสังฆเถระลงมาโดยลําดับ. ถามีมากพอแจกถัวราคา พึงแจกอยาง
นั้น. ถาของไมพอแจกทั่วกัน เก็บไวพลางดีกวาตัดหรือฉีกแจกเปน
ทอนเล็กทอนนอย ที่สําเร็จประโยชนแกผูไดรับแจกแตเพียงเล็กนอย.
ถาผืนเดียวหรือนอยผืน อปโลกนสงฆเพื่อใหแกภิกษุผูเอาภาระธุระสงฆ
หรือภิกษุผูขัดสน ก็ควร.
ฆ. บุคคลนั้น คือ สหธรรมิกผูร ับแจก ตางโดยเปนภิกษุบาง
เปนสามเณรบาง. ภิกษุไดเต็มสวน สามเณรไดกึ่งสวน. ถาแบงแจก
อยางนั้นไมได เชนของทีจํานวนพอรูปละผืน แจกเสมอกัน ควรอยู.
ง. นิยมตางนั้น เชนผาอันทายกถวายเปนกฐิน ควรใหสงฆ
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มอบแกภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกรานกฐิน ไมควรเอามารวมแจกกับผาอื่น
ผาบริวารผากฐินกเหมือนกัน. ผาไทรจีวรของภิกษุ ผาไทฺวจีวรของ
สามเณรผูถึงมรณะ ควรใหสงฆใหแกภิกษุสามเณรผูพยาบาลไข.
๒. เจาอธิการแหงอาหาร มีหนาที่เปนผูแจกภัตร เรียกภัตตุทเทสกะ เปนผูแจกยาคู เรียกยาคุภาชกะ เปนผูแจกผลไม เรียกผลภาชกะ เปนผูแจกของขบเคี้ยว เรียกขัชชภาชกะ มีคําสมมติเปนอยาง ๆ.
ภิกษุรูปเดียวรับทั้ง ๔ หนาที่ จะสมมติในกรรมวาจาเดียวกันเห็นวาได.
ครั้งพุทธกาล พระทัพพมัลลบุตรเปนเจาอธิการแหงอยางนี้ มี
เรื่องเลามาก็วาไดรับสมมติเปนภัตตุทเทสกะผูแจกภัตร ไมปรากฏวา
ไดรับสมมติเปนผูแจกอาหารอยางอื่นอีก. คิดดูก็ไมนาจะแยกหนาที่
ตางออกไป แตมีคําสมมติไวอยางนั้น ดูเหมือนแสดงวา มีเจาหนาที่
เปนผูชวยแยกเปนสาขาออกไปอีก เชนทําโรงครัว ตองแยกเปนทํา
คาวทําหวาย แตเจาอธิการแหงอาหารมีงานมากถึงอยางนั้นหรือ เปน
ปญหาอยู ถาตองจายพระไปฉันตามบาน วันหนึ่งหลาย ๆ พัน ดังกลาว
ในอรรถกถา ก็นาตองจัดอยางนั้น แตดูไมนามีใครพะนอถึงอยางนั้น
ไมนามีพระพอจายถึงเทานั้น ในเวลานี้ ในกรุงสยามยังมีพระสงฆนับ
จํานวนเปนหมื่น ๆ พระเหลานี้ฉันอาหารทุกวัน ๆ แตกระจายกัน
เลี้ยงกระจายกันรับ ไมตองมีภัตตุทเทสกะ ผูทําการใหญอยางใน
อรรถกถา เทียงดวยอธิการแหงจีวรที่คําสมมติตางเหมือนกัน นา
สันนิษฐานวา คําบาลีเรียงไวไมแจมพอจะเขาใจได เมื่อรวมหนาที่
ทั้งหลายนั้นเขาดวยกัน สมมติภิกษุรูปเดียวใหเปนผูรับดวยกรรมวาจา
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อันเดียว ยอมไดความแจมขึ้น หายฟนเฝอ.
อันภิกษุผูเปนเจาอธิการแหงอาหาร พึงเวนอคติ ๔ พึงรูจักภัตร
ที่ควรแจกหรือมิควรแจก. ภัตรไมไดนิยมตางเปนของควรแจก. ภัตร
มีนิยมตางเปนของมิควรแจก. ที่วาเปนของควรแจกหรือมิควรแจกนั้น
หมายเอาแจกทั่วไป. ภัตรมีนิยมตางนั้น เชนภัตรระบุชื่อไวในบาลี ๔
อยาง ที่วานางวิสาขาขอพระพุทธานุญาตบริจาค คือ อาคันตุกภัตร
อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุอาคันตุกะ คมิยภัตร อาหารที่เขาถวาย
เฉพาะภิกษุผูจะไปอยูที่อื่น คิลานภัตร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุ
อาพาธ คิลานุปฏฐากภัตร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผูพยาบาลไข
และกุฏิภัตร คืออาหารที่เขาถวายแกภิกษุผูอยูในกุฏิอันเขาสรางที่กลาว
ไวในอรรถกถา ภัตรเหลานี้ภิกษุผูอยูในนิยมเทานั้นควรไดรับแจก ไม
ควรแจกแกภิกษุนอกจากนั้น. อนึ่ง ภัตรมีแจกไมทั่วกัน แจกไปแลว
เพียงลําดับแตไร ยังไมไดแจกตั้งแตลําดับอะไรไป พึงกําหนดจําไว.
การแจกมี ๒ อยาง แจกอาหารอันเขานํามามอบถวาย ๑ รับ
นิมนตไวแลว สงพระไปรับที่บานเรือนของเขา ๑. ชื่อวาภัตตุทะทสกะ
หมายเอาการแจกอยางหลัง แปลวา ผูช ี้ภัตรหรือผูระบุภัตร.
ภัตรออกชื่อในบาลีมี ๗ อยาง คือ สังฆภัตร อาหารถวายสงฆ
๑ อุทเทสภัตร อาหารอุทิศสงฆ ๑ นิมันตนะ การนิมนตหรืออาหาร
ไดในที่นิมนต ๑ สลากภัตร อาหารถวายตามสลาก ๑ ปกขิกะ อาหาร
ถวายปกษละครั้ง ๑ อุโปสถิกะ อาหารถวายในวันอุโบสถ ๑ ปาฏิปทิกะ
อาหารถวายในวันปาฏิบท ๑.
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สังฆภัตรนั้น หมายเอาของนํามาหรือสงมาถวายสงฆในอาราม
พอแจกทั่วกัน. ภัตรอยางนี้มีขึ้นในคราวใด พึงแจกทั่วกันในคราวนั้น
ไมตองแจกตอลําดับ พึงแจกแกสามเณรดวยเสมอภาค. ภัตรที่ทาํ ขึ้น
เลี้ยงพระสงฆดวยคากัลปนาของวัด เรียกในอรรถกถาวาวิหารภัตร ก็พึง
แจกอยางสังฆภัตร.
อุทเทสภัตร หมายเอาของที่เขาถวายสงฆแตไมพอแจกทั่วกัน
เขานํามาหรือสงมาถวายถึงอารามก็มี ขอพระจากสงฆไปรับมาจาก
บานเรือนเขาก็มี. ภัตรอยางนี้ พึงแจกตั้งแตพระสงฆเถระลงมา หมด
เพียงลําดับแตไร พึงกําหนดไวแลว เมื่อมีมาอีก พึงแจกตอไปตั้งแต
ลําดับที่ยังคางอยู แจกตลอดถึงปลายลําดับแลว พึงวกแจกตั้งแตตน
ลําดับลงไปอีก. ทายกผูใดถวายเสมอทุกวันไป เปนนิตยภัตร จะจัด
ลําดับตาง เพื่อทายกผูนั้นก็ควร เชนนี้พึงแจกภัตรของทายกผูนั้นตาง
หาก ตั้งแตตนลําดับลงมาจนตลอดปลายลําดับแลว แจกวกกลับลงมา
อีก. ภัตรอันมิใชเจาของเดียว เขาผลัดวาระกันถวายไมขาด เปนเหมือน
นิตยภัตร จัดลําดับตางก็ไดเหมือนกัน.
นิมันตนะ หมายเอาการนิมนตของทายกเพื่อไปฉันที่บานเรือน
ของเขา. ที่เปนการสงฆ พึงเห็นเชนเชิญเสด็จพระผูมีพระภาคเจาพรอม
ดวยพระภิกษุสงฆไปฉันที่นิเวศน พระสงฆนั้นไมระบุชัดวา ทั้งมวล
หรือเพียงจํานวนหนึ่ง ในคราวที่เสด็จเปนอาคันตุกะไป เชน พระเจา
พิมพิสารพระเจามคธราช เชิญเสด็จไปเสวยที่พระราชนิเวศน ครั้ง
เสด็จพระพุทธดําเนินไปกรุงราชคฤหเปนคราวแรกตั้งแตตรัสรูมา และ
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เชนนายจุนทกัมมารบุตร เชิญเสด็จไปเสวยที่เรือน ในวันปรินพิ พาน
สันนิษฐานวาทั้งมวล ในคราวเสด็จประทับอยูเปนที่ ก็ดูเหมือนเปน
อยางนั้น สมดวยเรื่องเลาในอรรถกถาธรรมบทวา ครั้งเสด็จประทับ
อยูในกรุงราชคฤห หมอชีวกโกรมารภัจ เชิญเสด็จไปเสวยที่เรือนของ
คน ถามจํานวนพระสงฆตอพระมหาปนถกะ ผูเปนภัตตุทเทสกะ ทาน
บอกแลว แตจําหนายพระจูฬปนถกะ ผูถูกทานขับจากสํานักเสีย
พระศาสดาเสด็จไปถึงแลวตรัสทวงวา ภิกษุยังขาดอีกรูปหนึ่ง หมอ
ชีวกจึงใหไปนิมนตมา. ในการวิมนตอยางนี้ ภัตตุทเทสกะ เปนผู
บอกนัดภิกษุทั้งหลายใหไป ไมไดเปนผูแจกภัตร ทายกถวายน้ํา
ทักษิโณทกแดพระศาสดาแทนภัตตาหาร แลวอังคาสพระสงฆไปทีเดียว.
ถาทายกนิมนตไมหมด กําหนดจํานวนเพียง ๕ รูป ๑๐ รูป พึงกําหนด
ลําดับอยางอุทเทสภัตร. ที่เปนปุคคลิก ภิกษุผูรับนิมนตเปนใหญไม
เกี่ยวดวยภัตตุทเทสกะ แตจะเอาเปนธุระชวยนิมนตใฟไดอยู.
สลากภัตรนั้น หมายเอาสังฆภัตรอันทายกเขากันถวาย ตางคน
ตางจัดมา เปนของตางกัน เขามักทําในเทศกาลที่ผลไมเผล็ด. ของ
อยางนี้ พึงแจกตามสลาก. วิธีแจกสลากนั้น ดังนี้ : เขียนชื่อ
เจาของภัตรวา ของคนชื่อนั้น ๆ ในกระดาษใบละเจาของ มวนหรือ
พับรวมเคลากันแลว ใหภกิ ษุทั้งหลายจับตามลําดับพรรษาลงมา หรือ
เขียนเลขหมายไวที่ของจํานวนหนึ่ง เลขใหจับอีกจํานวนหนึ่งก็ได ภิกษุ
ใดไดสลากของทายกผูใด พึงแจกใหภิกษุนั้นไดรับของทายกผูนั้น, ถา
จํานวนของมากกวาจํานวนภิกษุ แตไมพอแจกทั่วกันอีกหนหนึ่ง พึง
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แจกเพิ่มแกภิกษุผูเปนเถระลงมาโดยลําดับ หรือภิกษุผูทําอุปการแก
สงฆ เชนภิกษุเปนเจาหนาทีทําการสงฆ และภิกษุผูบอกปริยัติแกภิกษุ
อื่น. สามเณรควรไดรับสวนแจกดวยเสมอภาค แตไมควรไดรับสวน
เพิ่ม. ธรรมเนียมที่ทํากันอยู กอนแจกสลาก ภิกษุผูภัตตุทเทสกะ
อปโลกนสงฆวา จะแจกตามสลากและขอเฉลี่ยสวนถึงสามเณรดวย
แมไมทําก็นาจะได เพราะภัตตุทเทสกะเปนอิสระในการนั้นอยูเอง และ
สามเณรก็เปนผูควรจะไดสวนแจกโดยปกติ แตกริ ิยาที่ทํานั้นเขาทีอยู
เปนสงาแหงการงาน. ในอารามมีภิกษุนอย บานมีมาก เขามักนิมนต
ภิกษุมาจากอารามอื่นเขาสมทบดวย.
ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตรนั้น ก็เนื่องในสังฆภัตร
หรือในอุเทสภัตรนั้นเอง ยกชื่อขึ้นกลาวตาง หมายเอาดิถีที่เขาถวาย
การแจกก็เหมือนแจกภัตรทั้ง ๒ นั้น แปลกแตวา ของในดิถีใดมาก
จะแยกลําดับสําหรับดิถีนั้นตางหากก็ได ถาไมมาก รวมเขาในลําดับ
เดียวกันแจกสะดวกกวา.
ยังของที่แยกจากภัตร ๗ อยางนี้ อีก ๓ อยาง คือยาคู ๑ ผลไม ๑
ของขบเคี้ยว ๑.
ยาคูนั้น ไดแกขาวตม สําหรับฉันรองทองกอนถึงเวลาฉันอาหาร
เชนกาแฟที่ใชกันอยูในบัดนี้. ยาคูอยางนี้เปนของเหลว จนเปนของ
ที่ดื่มไดซดได เรียกกิรยิ าฉันวาดื่ม ไมใชของขนฉันอิ่มเชนขาวตมหมู
อยางหลังนี้เรียกโภชยาคู มีคติอยางภัตร รับนิมนตฉันในที่แหงหนึ่ง
ไวแลว หามไมใหฉันไปกอน อยางตนไมหาม. มีเรื่องเลาวามีขึ้น
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แตในครั้งพุทธกาล พราหมณชาวเมืองอันธกวินทะผูหนึ่ง เปนผูริ
ถวายขึ้น ตามเรื่องนั้นดูเหมือนฉันกับน้ําผึ้งเคี่ยวไฟ. พระศาสดาทรง
อนุโมทนา ตรัสอานิสงสแหงยาคูวา ยอมแกหิว ยอมระงับระหาย
ยอมยังลมใหเดินคลอง ยอมชําระทางปสสาวะ ยอมละลายอาหารดิบ.
ในอุปชฌายวัตรกลาววา ดื่มยาคูกอนแลวจึงไปบิณฑบาต. บางทีการ
ฉันยาคูนี้เองเปนมูลแหงการฉันอาหารเชาเพลแหงภิกษุ ฉันอาหารเชา
แทนฉันยาคู ฉันเพลเปนมื้อปกติ. ถามีคนถวาย นาจะถวายประจําทุก
วันเชนนางวิสาขาไดถวายเปนธุวยาคู หรือจัดทําเปนของวัดแจกกันเอง
การแจกอยางไรไมไดกลาวถึง ดูนาจะสงรายชื่อภิกษุสามเณรไปให
ผูถวายหรือผูจัดทํา เพื่อเขาจายหรือสงตรงถึงทีเดียว ไมอยางนั้นก็คง
กํากับใหเขาตักแจก.
ผลไมนั้น พึงเห็นเชนของเกิดขึ้นในสวนวัด อันไวยาวัจกรวัด
ทําอยู หรือใหผูอื่นเชาทํา เขาถวายตามสวน หรือเปนของทายกสงมา
ถวาย หรืออนุญาตใหไปเก็บเอาเองได เชนมะมวงในสวนหลวงของ
พระเจาพิมพิสาร ไมไดหมายถึงผลไมอันเขาถวายเปนบริวารแหงภัตร.
ผลไมอยางนี้ เปนของพึงแจกกันในสงฆสวน ๑ ผลไมบางชนิดนับ
จํานวนได เชน มะมวง มังคุด นอยหนา พึงนับแจกเทากัน ถาของ
มาก สามเณรพึงไดรับแจกกึ่งสวน ถาของนอยพอฉันอิ่มหนึ่ง พึง
ไดรับแจกเต็มสวน. ผลไมบางชนิด เล็ก ๆ นับลําบาก เชนลําไยและ
มะไฟจะแจกทั้งพวง กลวยจะแจกทั้งหวี ไดอยู เวนแตทําอยางนั้น
ไมพอแจกทั่วกัน. ผลไมบางชนิดใหญ เชนขนุน พึงผาตัดเปนชิ้น
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หรือแกะเปนยวง แจกตามของมากของนอย. ถาของนอย แจกทั่วกัน
จักไมสําเร็จประโยชน เชนไดลําไยรูปลุผล พึงตั้งลําดับแจกเพียง
พอดี.
ของขบเคี้ยวนั้น แยกผลไมออกเปนแผนกแลว ไดแกเงาไม
เชนมันและเผือก. บางทีในที่นี้ หมายเอาขนมทําเปนอัน เชนนางเร็ด
และขาวเกรียบก็เปนได. พึงนับเงา นับอันแจก.
ธรรมเนียมของภิกษุ เที่ยวรับภิกษาตามบานมาฉันและฉันหน
เดียว การฉันยาคูรองทองในเวลาเชา นามีขึ้นเมื่อตั้งกัปปยกุฎีขึ้นใน
อารามแลว การแจกผลไมและของขบเคี้ยว นามีขึ้นเมื่อมีสวน มีไร
ขึ้นในวัดแลว. เพราะเหตุนี้กระมัง พระทัพพมัลลบุตรจึงไมไดรับ
สมมติใน ๓ อยางนี้.
๓. เจาอธิการแหงเสนาสนะ มีหนาที่เปนผูแจกเสนาสนะใหภิกษุ
ถือ เรียกเสนาสนคาหาปกะ เปนผูแตงตั้งเสนาสนะ เรียกเสนาสนปญญาปกะ มีคําสมมติเปนอยาง ๆ ภิกษุรูปเดียวกับทั้ง ๒ หนาที่ จะ
สมมติในกรรมวาจาเดียวกันเห็นวาได.
ครั้งพุทธกาล พระทัพพมัลลบุตรเปนเจาอธิการแหงอยางนี้ดวย
มีเรื่องเลามาก็วา ไดรับสมมติเปนเสนาสนคาหาปกะ ไมปรากฏวา
ไดรับสมมติเปนเสนาสนปญญาปกะอีก. เสนาสนปญญาปกะ มีธุระตาง
จากเสนาสนคาหาปกะอยางไรยังมัวอยู.
เสนาสนะอันจะพึงแจกใหถือนั้น มี ๒ ชนิด คือ กุฎอี ันจะพึง
แจกใหถือเปนหลัง ๆ บาง เปนหอง ๆ บาง ๑ เตียงนอนอันจะพึงแจก
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ใหถือเปนที่ ๆ ในอาวาสที่ภิกษุรวมอยูดวยกันหลายรูปในกุฎีใหญหลัง
หนึ่ง เชนทีอ่ ยูแหงพลทหารและนักเรียน ๑. ขาพเจาไปตรวจคณะสงฆ
ในจังหวัดอุตรดิตถ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ไดพบในบางวัด ในแขวง
ลับแล มีกุฎีเพียง ๒ หลังเทานั้น แตเปนกุฎีใหญทั้งยาวทั้งกวาง ปลูก
หันหนาเขาหากัน มีชานกลาง ภายในดานใน ยกพื้นเปนที่นอน มี
ที่นอนปูเปนแถว พระสงฆตั้งแตเจาอาวาสลงไปรวมอยูในกุฎีเดียวกัน
กุฎีละหลายรูป. ครั้งพุทธกาล หรือครั้งรจนาพระคัมภีร พื้นเสนาสนะ
เปนดิน เตียงเปนของจําปรารถนา สวนกุฎีที่วัดในแขวงลับแลมีพื้นกระดาน ไมตองใชเตียงก็ได. ขาพเจาเขาใจวา เสนาสนคาหาปกะ
หมายเอาผูแจกกุฎีใหถือเปนหลัง ๆ เปนหอง ๆ เสนาสนปญญาปกะ
หมายเอาผูแจกเตียงนอนใหถือเปนที่ ๆ อยางหลังพึ่งมีขึ้นในภายหลัง
กระมัง พระทัพพมัลบุตรจึงไมไดรับสมมติในอยางนี้.
เจาอธิการแหงเสนาสนะ พึงใครครวญดู ถากุฎีมีพอ พึงแจกให
ถือเปนหลัง ๆ หรือแมทงั้ บริเวณ มีไมพอ จึงผอนใหถือเปนหอง ๆ
ถากุฎีโถง พึงผอนใหถือชั่วเตียงนอนชั่วที่นอนเปนที่ ๆ อยางที่เรียกวา
ใหอยูซอนกัน. ครั้งพุทธกาลหรือครั้งรจนาพระคัมภีร การใหถือ
เสนาสนะชั่วเตียงนอนคงมีขึ้นแลว ในเสนาสนวัตรจึงวางมารยาทลง
ไววา อยูในกุฎีเดียวกับภิกษุผูแกกวา จะเปดปดประตูหนาตางก็ดี จะ
สวดสาธยายหรือกลาวธรรมก็ดี พึงอาปุจฉาภิกษุผูแกกวากอน.
การใหถือเสนาสนะเนื่องดวยสมัย ในบาลีกลาวเปน ๓ คือ
" ปุริมิโก " การใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา ๑ " ปจฺฉิมิโก "
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การใหถือเมื่อวันเขาพรรษาหลัง ๑ " อนฺตรามุตฺตโก " การใหถือใน
ระหวางพนจากนั้น ๑. ถาลงสันนิษฐานวา ปจฉิมิกา วัสสูปนายิกา
คือวันเขาพรรษาหลัง ไดแกวันเขาพรรษาในปมีอธิกมาส ตามพระ
มติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ
เสด็จพระอุปชฌายะของขาพเจา การใหถือเสนาสนะมีเพียง ๒ คือ
" วสฺสูปนายิโก " การใหถือในวันเขาพรรษา ๑ " ตพฺพินิมุตฺโต "
การใหถือในคราวพนจากนั้น ๑. การใหถือในวันเขาพรรษา เปน
การใหถือยืนที่อยูตลอดเวลาจําพรรษา จะยายผูถือในระหวางนั้นไม
ควร. การใหถือในคราวพนจากนั้น มีอธิบายในบาลีวา ใหถือ
ภายหลังแตวันมหาปวารณาไปเพื่อยูจําพรรษาอีก. อรรถกถาอธิบาย
ขยายความวา ใหถือเปนพิเศษไมใหยาย. เชนนี้ กลับถือไดยั่งยืน
กวาถือเมื่อเขาพรรษาอีก ใหถือชั่วคราวที่ยายได ที่เรียกในอรรถกถา
นั้นเองวาใหถือในอุตุกาล เปนอันไมมี กิจของเสนาสนคาหาปกะ
เกือบไมมี ตอมีอาคันตุกะมา มีเสนาสนะเหลืออยู จึงมีธุระใหถือ.
ขาพเจาเขาใจวา อธิบายในบาลีนั้น หมายความวา ภิกษุใดจัดอยู
ตอไปถึงเขาพรรษาหนา จึงใหภิกษุนั้นถือพนจากพรรษา ภิกษุใด
จักจาริกไปอื่น ขาดอาวาสปลิโพธ ไมตองใหภิกษุนั้นถือ การถือ
อยางนี้จะยั่งยืนกวาถือเมื่อเขาพรรษาหาไดไม จึงควรเขาใจวา เปน
การใหถือไมยืนที่ จะยายผูถือในระหวางนั้นไดอยู เชนนี้จักเขารอยกัน
ไดกับบาลีตอไปนี้. ภิกษุผูไมควรใหยายในคราวนอกพรรษกาลก็มี
ที่ระบุไวในบาลี คือ :-
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ก. ภิกษุผูทําอุปการะแกสงฆ.
ข. ภิกษุผูไดปฏิสังขรณเสนาสนะนั้น สงฆอนุญาตใหอยูมี
กําหนดป.
ค. ภิกษุผูเปนภัณฑาคาริก.
จะแจกเสนาสนะใหถือ พึงกําหนดฐานะของผูถือ เปนผูใหญ
หรือเปนผูนอย เปนผูทําอุปการะแกสงฆหรือหามิได เปนผูเลาเรียน
หรือประกอบกิจในทางไร เปนผูอาศัยหรือเปนที่อาศัยของใครบาง
เปนอาทิแลว พึงใหถือสมแกฐานะของเธอ ผูใหญ พึงใหถือเสนาสนะ
เขื่องหรือแมทั้งบริเวณ, ผูนอย พึงใหถือเสนาสนะยอม ผูทําอุปการะ
แกสงฆ พึงใหถือเสนาสนะที่ทําการนั้นสะดวก ผูเลาเรียนหรือประกอบ
กิจในทางเดียวกัน ผูอาศัยและเปนที่อาศัยของกัน พึงใหถือเสนาสนะ
ใกลกันหรือหมูเดียวกัน. มีเรื่องเลาวา พระทัพพมัลลบุตรทานจัดภิกษุ
ทั้งหลายใหถอื เสนาสนะเปนหมู ๆ กัน ตามธุระที่ประกอบ เชนภิกษุ
ทรงพระวินัยใหอยูพวกหนึ่ง ภิกษุทรงพระสูตรใหอยูพวกหนึ่ง ภิกษุ
ทรงพระอภิธรรมใหอยูพ วกหนึ่ง ภิกษุธรรมกถึกใหอยูพวกหนึ่ง ภิกษุ
บําเพ็ญภาวนาใหอยูพวกหนึ่ง ภิกษุผูไมไดประกอบธุระอยางใดอยาง
หนึ่งเปนที่ตั้งใหอยูพวกหนึ่ง การจัดใหอยูตามสภาคกันอยางนี้ ยอม
เปนผาสุกแกผูถือ. ในบาลีกลาวถึงภิกษุอาพาธเปนโรคอุจจาระธาตุอัน
ทําเสนาสนะใหเปรอะเปอน ใหจัดเสนาสนะใหอยูแหงหนึ่งตางหาก.
ตามนัยนี้ ภิกษุผูอาพาธเปนโรคอันติดกันได พึงจัดใหอยูตางหาก อยา
ใหอยูปะปนกันกับภิกษุอื่น แตพึงเลือกเสนาสนะสบาย อันเหมาะแก
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โรคสําหรับผูอาพาธ.
๔. เ จาอธิการแหงอาราม มีหนาที่เปนผูใชคนทําการวัด เรียก
อารามิกเปสกะ เปนผูใชสามเณร เรียกสามเณรเปสกะ เปนผูดู
นวกรรม คือการปลูกสราง เรียกนวกัมมิกะ มีคาํ สมมติตางอยาง
ในอธิกานี้แยกหนาที่ออกได ๒ คือ การรักษาอารามและการดู
นวกรรม. ภิกษุผูมีหนาที่รักษาอาราม ในอารามมีคนทําการ คงไดรับ
สมมติเปนอารามิกเปสกะ ในอารามไมมีคนทําการ ตองใชสมเณร
คงไดรับสมมติเปนสามเณรเปสกะ.
คนทําการวัดนั้น เรียกอารามิก เปนเลขวัดก็มี เปนลูกจางก็มี
เลขวัดนั้น คือจําพวกคนอันทานผูปกครองแควนจัดใหมีสังกัดขึ้นวัด
เวนการเกณฑทําการเมือง สงฆอาจใชใหทําการวัดโยวาระเชนเดียว
กับทานผูปกครองใชใหทําการเมือง ในปหนึ่ง คนเหลานั้นถูกเกณฑ
ทําการเมืองคนละกี่เดือนหรือกี่วัน อาจใชใหทําการวัดคนละเทานั้น
เดือน เทานั้นวัน. มีเรื่องเลาวา อารามิกจําพวกนี้มีมาแลวแตครั้ง
พุทธกาล พระเจาพิมพิสารเสด็จไปพบพระปลินทวัจฉะกําลังทําที่อยู มี
พระราชประสงคจะถวายอารามิกไวเปนผูชวยทํา พระเถระจึงกราบทูล
เรียนพระพุทธปฏิบัติ ประทานพระพุทธานุญาตใหรับได พระเจาพิมพิสารทรงถวายอารามิก วามีจํานวนถึง ๕๐๐ คน คือทรงยกใหขึ้นวัด
ทั้งหมูบาน บานพวกอารามิกนั้นไดชื่อวาปลินทวัจฉคามตามนามของ
พระเถระแตนั้นมา ในกรุงสยามนี้ ในหนหลังสมเด็จพระเจาแผนดิน
ก็ไดทรงถวายอารามิกจําพวกนี้สําหรับพระรามหลวงเหมือนกัน แต
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ไมมากเหมือนอยางนั้น. คนเหลานี้มีกรมการคือเจากรมปลัดกรมสมุหบัญชีเปนผูควบคุม ขึ้นกรมพระสุรัสวดีผูถือบัญชีพลคงเมือง บุตรตอง
เปนเลขวัดตามบิดา กรมการอาจรับคนสมัครอีกดวย จํานวนอารามิก
สําหรับวัดหนึ่ง ๆ ไมมีจํากัด แตมิใชวามีจํานวนมากมาย เพราะถูกใช
การหนัก หรือตองเสียเงินแทนเกณฑมากกวาเลขสม คือเลขสมัคร
มีมูลนาย หาผูสมัครเปนไดโดยยาก ลูกหมูก็หลีกเลี่ยงไมพอใจขึ้น
ทะเบียน มีแตคนหาสังกัดมิไดขอเสียเงินใหแกกรมการเพื่อยกชื่อขึ้น
ทะเบียนแลวปลอยไป เลขวัดกรมหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนเปนอันมาก
ตั้งหลายสิบ แตมีคนอันจะพึงเรียกไดนอยนัก เรียกไดไมถึง ๒๐ คนก็มี
โดยมาก ฝายพระสงฆก็ไมพอใจใชคนถูกเกณฑเหลานี้ดวย ปลอยไว
ตามแตกรมการจะบัญชากันไป ตั้งแตราชการเลิกเจาสังกัดตางแหลงเสีย
ใหคนทั้งหลายมีสังกัดขึ้นในทองถิ่น เลขวัดก็เปนอันหลุดไปจากสังกัด
ของวัด อารามิกจําพวกนี้นับวาไมมีแลว. ลูกจางนั้น เปนคนทําการ
ตามความพอใจของเขาเองดวยหวังคาจางในเวลาทํางาย อารามิกเปสกะ
อาจใชได.
พระพุทธานุญาตใหสมมติเจาหนาที่ผูใชสามเณรนั้น ไมชัดวา
ใชใหทําการอะไร สันนิษฐานวา คงใชการอันภิกษุทําไมได เชนดาย
หญาพรวนดิน ปลูกตนไมและทําการหุงตม ภิกษุผูไดรับสมมติเปน
สามเณรเปสกะ คงเรียกระดมสามเณรในอาวาสใชได เปนนิสิตของใคร
ก็ตาม การที่ใชนั้น นาเปนสวนรักษาวัด การหุงตมยอมเปนตามสํานัก
จึงจัดเขาไวในอธิการนี้. ในบัดนี้มีเด็กวัดทําการแทน การเรียกระดมใช
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ก็เปนอยางนั้น การสมมติสามเณรเปสกะจึงไมไดทํากัน กลาวไวใน
ที่นี้เพื่อรูธรรมเนียมเดิมวาทานทํากันมาอยางไร.
นวกัมมิกภิกษุ มีหนาที่เปนผูดูการปลูกสราง มีทายกเปนเจา
ของ และการปฏิสังขรณสิ่งหักพังชํารุดในอาราม. ถามีทายกทําการ
ปลูกสรางอยางใดอยางหนึ่งขึ้นในอาราม เปนธุระของสงฆจะเลือกภิกษุ
ผูเขาใจการ แลวมอบการปลูกสรางนั้นใหเปนผูชวยดูแล เชนเมื่อ
นางวิสาขาสรางบุพพารามที่กรุงสาวัตถี พระศาสดาโปรดใหพระมหา
โมคคัลลานะเปนนวกัมมธิฏฐายีผูอํานวยการสรางนั้น ดังมีแจงใน
อรรถกถาธรรมบท. อยางนี้ไมเรียกวาสมมติ เรียกวามอบใหนวกรรม
ทวงทีก็เปนอยางสมมติ ตองขอใหภิกษุนั้นรับกอน และหนาที่ของภิกษุ
นี้ก็แมนดวยของอารามิกเปสกะ ขาพเจาจึงจัดเขาไวในอธิการนี้.
เปนธุระของนวกัมมิกภิกษุจะขวนขวายวาทําไฉนการจัดสําเร็จเร็ว จักทํา
เปนอันดี มูลคาจักไมแพง. ในอารามีการนอย จะจัดใหภิกษุรูป
เดียวรับหนาที่รวมกันก็สะดวก ในอารามีการมาก แยกหนาที่ใหรับ
ตางรูปก็ควร.
๕. เจาอธิการแหงคลัง มีหนาที่เปนผูรักษาคลังที่เก็บพัสดุของ
สงฆเรียกภัณฑาคาริก และเปนผูจายของเล็กนอยใหแกภิกษุทั้งหลาย
เรียกอัปปมัตตกวิสัชชกะ มีคําสมมติตางอยาง จะใหภิกษุรูปเดียว
รับหนาที่ทั้ง ๒ อยาง สมมติในกรรมวาจาเดียวกันก็ควร.
ภิกษุผูเปนภัณฑาคาริก พึงรูจักของควรเก็บ และของมิควร
เก็บ. ของใดเปนครุภัณฑ เปนหนาที่ของภิกษุผูเปนภัณฑาคาริก
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จะพึงเก็บของนั้นไวเพื่อใชการสงฆ ทรงพระอนุญาตใหสมมติวิหาร
คือกุฎีบางหลังขึ้นเปนคลังที่เก็บ. ของใดเปนลหุภัณฑ มีเจาหนาที่
เปนผูจัดตางแผนก ของนั้นตกในธุระของเจาหนาที่นั้นตามแผนก
ที่พนจากนั้น ตกในธุระของภัณฑาคาริกดวย ของเล็กนอยอันจะพึง
จายแกภิกษุทั้งหลายนั้น พึงเห็นเชนเภสัชสําหรับบําบัดโรค ไมใช
เปนของอันภิกษุจะพึงตองการทุกรูปไป เปนของอันภิกษุผูอาพาธ
เทานั้นพึงตองการ อันภิกษุผูอาพาธเลา พึงตองการเฉพาะเภสัช
อันเปนคูปรับแกโรคของตน ไมตองการเภสัชขนานอื่น เภสัชอยางนี้
จึงเปฯของไมควรแจกทั่วไป ควรจายใหเฉพาะแกผูตองการ. พระ
อรรถกถาจารยจัดเข็มสําหรับเย็บจีวร มีดพับ รองเทา ประคดเอง
สายโยค ผากรองน้ํา ธมกรก กับเศษผาพอประกอบเปนชิ้นแหงจีวร
และปญจเภสัช เขาในพวกของเล็กนอย. แมของอื่นอันเปนของมี
อันจะสึกหรือดวยการใชสอย พึงเห็นเปนของเล็กนอย โดยอนุโลม
อรรถกถานัย. เจาหนาที่ผูไดรับสมมติใหเปนผูจายของเล็กนอย พึง
รูจักของควรจายและของมิควรจายอยางนี้.
ในบาลีเสนาสนขันธกะมีสมมติอีก ๒ คือสมมติเปนผูใหรับผา
สาฏิกา เรียกวาสาฏิยคาหาปกะ ๑ สมมติเปนผูใหรับบาตร เรียก
ปตตคาปากะ ๑ ขาพเจายังไมเขาใจชัดวา ภิกษุผูไดรับสมมตินั้น
มีหนาที่ทําอะไร. สาฎิยคาหาปกะ เปนผูแจกผาวัสสิกสาฎิกาใชหรือ
มิใช ถาใช จีวรภาชนกะก็แจกได ตองมีไวเพื่ออะไร จักเปนเหมือน
ภัตตุทเทสกะกับยาคุภาชกะเปนตนนั้น ถามิใช ยังนึกไมออก. ปตต-
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คาหาปกะ เคยพบในสิกขาบทที่ ๒ แหงปตตวรรคในนิสสัคคิยกัณฑ
เปนผูไดรับสมมติใหเปนผูเปลี่ยนบาตร คือเอาบาตรเปนนิสสัคคิยะ
เพราะขอบาตรใหมในเมื่อบาตรเดิมชํารุดมีแผลไมถึง ๕ แหงของภิกษุ
ผูนํามาเสียสละ ผลัดถวายแกพระสังฆเถระ รับบาตรของทานผลัด
ถวายแกพระอนุเถระ ทําโดยนัยนี้ รับบาตรของสังฆนวกะมอบแก
ภิกษุผูเสียสละ ถาปตตคาหาปกะในที่นี้ มีธุระอยางเดียวกันกับ
ปตตคาหาปกะในสิกขาบทนั้น เปนอันไมตองสมมติ ถามิใช ก็นา
เขาใจวา ผูจายบาตรเปนของสงฆใหแกภิกษุผูตองการเชนผูจายของ
เล็กนอย. แตอยางไรจึงไมเรียกภาชกะผูแจก หรือวิสัชชกะผูจาย
เรียกคาหาปกะผูใหรับ. เสนาคาหาปกะ หมายความวา ผูแจก
เสนาสนะใหอยู เสนาสนะนั้นคงเปนของสงฆอยูนั่นเอง ปตตคาหาปกะ
ในสิกขาบทที่ ๒ นั้น หมายความวา ผูเปลี่ยนให ภิกษุเหลานั้น
หาไดเปลาไม. ขาพเจาของฝากสมมติ ๒ อยางนี้ไวแกพระวินัยธรเพื่อ
พิจารณาตอไป.
มีคํากลาวในอรรถกถาวา จะสมมติเสนาสนคาหาปกะ ไมควร
สมมติรูปเดียว ควรสมมติใน ๒ รูป ตางจะไดแจกใหกันและกันถือ
ในวิหารใหญ สมมติมากกวานั้นก็ควร. อธิบายตามมตินี้ มีเสนาสนคาหาปกะรูปเดียว เธอจักไมไดรับเสนาสนะจากสงฆ จักเปนเขา
อยูเอาเอง. ถาควรทําตามวา อยางไรในบาลีจึงใหสมมติรูปเดียว
และในอธิการอื่นจึงไมแนะใหสมมติหลายรูป กลับแนะใหแจกจีวรแจก
อาหารแกตนเอง นั่นแจกใหเปนสิทธิ์ไปทีเดียว ไมลอแหลมไปกวา
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ใหถือเสนาสนะหรือ ยิ่งสมมติไดตั้งหลาย ๆ รูปเปนอิสระในหนาที่
เทา ๆ กัน เปนอันวาไมตองมีเจาหนาที่นี้ก็ไดเหมือนกัน ในอาวาส
ใหญมีกุฎีหลายหมู ควรมีเพียงผูชวยเสนาสนคาหาปกะ เธอสั่งใหเปน
ธุระไดอยู ผูชวยเหลานั้นจักขึ้นอยูในเธอ เชนนี้ จึงจักถูกแกประศาสนวิธี ขอพระวินัยธรใครครวญดูเถิด.
ภิกษุในปางกอนเต็มใจรับภารธุระของสงฆมีพระทัพพมัลลบุตร
เปนตัวอยาง มีเรื่องเลาวา ทานดําริวา ทานอยูจบพรหมจรรยแลว
ควรจะรับธุระสงฆ จึงกราบทูลพระศาสดา ทรงสาธุการแลว ตรัส
ใหสงฆสมมติทานเปนภัตตุทเทสกะและเสนาสนคาหาปกะ ควรเปน
ตัวอยางของภิกษุผูเกิดในภายหลังที่เปนเวลามีผูพะนอนอยแลว ถา
ยังชวยทําธุระอยู ยังจักเปนไปสะดวก แมพระพุทธภาษิตก็มีวา
ภิกษุทั้งหลายจักสมัครทํากิจสงฆอยูเพียงไร ความเจริญเทียวแลเปน
อันหวังไดแกภิกษุทั้งหลาย หาความเสื่อมมิได.
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กัณฑที่ ๒๖
กฐิน
กฐินนี้ เปนสังฆกรรมอยางหนึ่ง มีชื่อออกจากไมสะดึงที่ลาด
หรือกางออกเพื่อขึงจีวรเย็บ มีพระพุทธานุญาตไวเพื่อขยายเขตทํา
จีวรใหยาวออกไป. โดยปกติ เขตทําจีวรเพียงทายฤดูฝน ไดกราน
กฐินแลว เขตนั้นขยายยาวออกไปตลอดฤดูหนาว. กรานกฐินก็เปนคํา
ออกจากกิริยาที่ลาดหรือกางไมสะดึงนั้น. ภิกษุทั้งหลายคงไมชํานาญ
ในการเย็บจีวรจึงตองทําอยางนั้น ไดความจากเรื่องนั้น ๆ วาการทําจีวร
ของภิกษุเปนการใหญอยู เพื่อสหธรรมิกตองชวยกันทําในเวลานั้น
ไดรับยกเวนหลายอยาง ดังมีแจงในสิกขาบทหลายมาตรา. กฐินนี้
ทรงพระอนุญาตใหกรานในเดือนทายฤดูฝน ภิกษุผูกรานกฐินตองเปน
ผูจําพรรษามาแลวถวนไตรมาสไมขาดในอาวาสเดียวกัน มีจํานวนตั้ง
แต ๕ รูปขึน้ ไป. กรานกฐินนั้น คือเมื่อมีผาเกิดขึ้นแกสงฆในกาล
เชนนั้น พอจะทําเปนไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได สงฆพรอมใจกันยกให
แกภิกษุรูปหนึ่งเพื่อประโยชนนี้ ภิกษุผูไดรับผานั้นเอาไปทําเปนจีวร
แลวเสร็จในวันนั้นแลว มาบอกภิกษุผูยกผานั้นใหเพื่อนอนุโมทนา
ภิกษุเหลานั้นอนุโมทนา.
ผาอันเปนวัตถุแหงกฐินนั้น เปนผาใหมก็ได เปนผาเทียมใหม
เชนผาฟอกสะอาดก็ได เปนผาเกาก็ได เปนผาบังสุกุลก็ได เปนผา
ตกตามรานก็ได อันผูใดผูหนึ่งเปนคฤหัสถก็ตาม เปนสหธรรมิกดวยกัน
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ก็ตาม ถวายแลวแกสงฆ เปนของใชได. หามผาที่ไมไดเปนสิทธิ
เชนผาขอยืมเขามา หามผาที่ไดมาโดยอาการอันมิชอบ คือทํานิมิต
และพูดเลียบเคียงและผาเปนนิสสัคคิยะ แมผาที่ไดมาแลวโดยทาง
บริสุทธิ์ แตเก็บคางคืนไวแลว ก็หามไมใหเอามาเปนผากฐิน.
ผาตกตามรานนั้น โดยความก็คือผาบังสุกุลนั่นเอง ขาพเจา
ยังไมแนใจ เห็นวานาจะมีประมาณตางเปนเครื่องกําหนดผา ๒ ชนิด
นี้ แตคงไมใชผาที่ซื้อมาจากราน เพราะเคยเห็นหมายเอาของเลว.
ผาที่ทํานิมิตไดมานั้น ในอรรถกถาแสดงอยางไว เชนพูดวา ผาผืน
นี้ดี อาจจะกรานกฐินดวยผาผืนนี้. พูดเลียบเคียงนั้น ทานแสดงอยาง
ไว เชนพูดวา การถวายผากฐินสมควรอยู ทายกยอมไดบุญมาก.
ฝายขาพเจาเขาใจวา ทํานิมิตนั้น ถึงนัดหมายแนะนําใหเขาถวายโดย
ความก็คือทําวิญญัติ คําที่แสดงไวในอรรถกถาทั้งที่วาทํานิมิตทั้งที่วา
พูดเลียบเคียง ขาพเจาเห็นเปนพูดเลียบเคียงทั้งนั้น. ผาเปนนิสสัคคิยะ
นั้น ทานแกวาเพราะทํายังไมทันเสร็จ อรุณขึ้นเสีย ซ้ํากับผาที่เก็บ
ไวคางคืน และไมสมกับศัพทวา นิสสัคคิยะ ถาอธิบายวาผาเปน
นิสสัคคิยะดวยประการใดประการหนึ่ง ภิกษุสละแกสงฆ หามไมให
เอามาเปนผากฐิน นาเห็นสม ขอนักวินัยจงพิจารณาดูเถิด.
สงฆผูจะใหผากฐินนั้น มีจํานวนอยางนอยเพียง ๕ รูป เพราะ
จะตองจัดเปนบุคคลรับผากฐินเสียรูปหนึ่ง เหลืออีก ๔ รูปจะไดเขาเปน
สงฆ มากกวา ๕ รูปขึ้นไปใชได นอยกวา ๕ รูป ใชไมได. พระอรรถกถาจารยอนุญาตใหเอาภิกษุผูจําปจฉิมพรรษา เขาบรรจบเปนคณปูรกะ
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ก็ได เอาภิกษุจําพรรษาอยูตางถิ่นมาสวดกรรมวาจาก็ได ภิกษุผูจําปุริมพรรษายอมไดอานิสงส ภิกษุนอนนี้ยอมไมได. ฝายขาพเจาเขาใจวา
คําบาลีวา " กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูตั้งอยูนอกสีมา
อนุโมทนา " หามไมใหเอาภิกษุอื่นมาเปนคณปูรกะหรือสวดกรรมวาจา.
ภิกษุประกอบดวยองคเชนไรควรรับผากฐินอันสงฆให. ในคัมภีร
บริวารกลาววา ภิกษุประกอบดวยองค ๘ ประการ ควรกรานกฐิน
องค ๘ ประการนั้น คือรูจ ักบุพพกรณดังจะกลาวตอไปขางหนา ๑ รูจัก
ถอนไตรจีวร ๑ รูจักอธิษฐานไตรจีวร ๑ รูจักการกราน ๑ รูจักมาติกา
คือหัวขอแหงการเดาะกฐิน ๑ รูจักปลิโพธกังวลเปนเหตุยังไมเดาะกฐิน
ดังจะกลาวขางหนา ๑ รูจกั การเดาะกฐิน ๑ รูจักอานิสงสกฐิน ๑. พระ
อรรถกถาจารยผูสังวรรณนาอรรถกถามหาวรรคกลาววา ผากฐินนั้น
สงฆควรใหแกภิกษุมีจีวรเกา ถาหลายรูปควรใหแกภิกษุผูมีพรรษามาก
ถามากดวยกัน ควรใหแกภิกษุผูเปนมหาบุรุษ อธิบายของขาพเจาวา ผู
ทรงคุณสมบัติ ผอนลงปลาย สุดแลวแตภิกษุใดสามารถจะทําใหสําเร็จ
ควรใหแกภิกษุนั้น. ถือเอาความตามอรรถกถานัย ใหเลือกภิกษุผู
สามารถเปนเกณฑกอน มีมากรูปดวยกัน ใหกําหนดเอาภาวะอื่นเขา
ประกอบเปนเกณฑ คือมีจีวรเกามีพรรษามาก หรือทรงคุณสมบัติ
สุดแตจะเลือก. ธรรมเนียมในบัดนี้ สงฆใหแกภิกษุเจาอาวาสหรือแก
ภิกษุผูเฒาที่ควรจะยกยอง นับวาทําตามอรรถกถานัย.
การใหผากฐินนั้น กําหนดใหทําดวยญัตติทุติยกรรมวาจาดังจะ
กลาวขางหนา แตเปนธรรมเนียมที่วาคําปรึกษากัน และตกลงกันวาจะ
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ใหแกภิกษุรูปไร และอปโลกนใหผา บริวารผากฐินกอน แลวจึงสวด
กรรมวาจา. คําปรึกษาและอปโลกนนี้ ธรรมเนียมเดิมวาในภาษาไทย
คณะมหานิกายยังใชอยู คณะธรรมยุตวาในภาษามคธ.
ภิกษุผูไดรับผากฐินอันสงฆใหแลวพึงทําบุพพกรณใหแลวเสร็จ
ในวันนั้น. ธุระอันจะพึงทําเปนเบื้องตนแหงการกรานเรียกวาบุพพกรณ สงเคราะหดวยประการ ๗ คือ ซักผา ๑ กะผา ๑ ตัดผา ๑ เนา
หรือดนผาที่ตัดแลว ๑ เย็บเปนจีวร ๑ ยอมจีวรที่เย็บแลว ๑ ทํากัปปะ
คือพินทุ ๑. การซักผานั้น นาจะเห็นวาสําหรับผาเกา แตดูเปนขาด
ไมได ในบัดนี้ ผาใหมก็ซักกอนเหมือนกัน. การกะผานั้น คือกะวา
จะพอเปนสังฆาฎิ อุตตราสงค หรืออันตรวาสกหรือไม ถาพอทั้งนั้น
ปรารถนาชนิดใด พึงตัดเปนชนิดนั้น ถาผาไมพอเปนสังฆาฎิ ก็จะพึง
เลือกเอาไว ๒ อยาง แมเปนอุตตราสงคก็ไมพอ จําตองตัดเปน
อันตรวาสก. อีกอยางหนึ่ง พึงใครครวญถึงกาละ ทําจีวรชนิดใดจะแลว
ทันกําหนดไมลวงวัน ควรทําจีวรชนิดนั้น. กะผาเขากับกาละอยางนี้แลว
จึงควรตัด ไมเชนนั้น อาจจะตัดเสียก็ได. ตัดผานั้น มีกําหนดใหตัดเปน
จีวรมีขัณฑ ๕ หรือเกินกวานั้น มีมณฑลอัฑฒมณฑลและอื่น ๆ ตองตาม
ลักษณะจีวร ทําเปนบริขารอยางอื่นทานหาม. การเนานั้น เอาผาทาบ
กันเขา เอาเข็มเย็บจาว ๆ พอกันผาเคลื่อนจากกัน ครั้นเย็บเสร็จแลว
เลาะเนานั้นออกเสีย. ดนนั้นคือเย็บผาใหติดกันเปนตะเข็บโดยฝเข็ม ทั้ง ๒
อยางนี้ ไดในปาฐะวาพันธนะ เย็บในที่นี้ ไดแกเย็บลมตะเข็บที่เรียก
วาสอย. ยอมนั้นใหไดสีที่ภิกษุใชได หามไมใหทําเปนแตสักวายอม
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กลาวคือยอมไมไดสี. ทํากัปปะนั้น คือทําเครื่องหมายดวยของ ๓ อยาง
คือคราม ตม และของดําคล้ํา อยางใดอยางหนึ่ง ในเอกเทศแหงจีวร
มีสัณฐานเปนวงกลม ไมเล็กกวาหลังตัวเรือด. ถาทําบุพพกรณมี
ประการ ๗ เหลานี้ไมเสร็จในวันนั้น เปนเสียการ.
ในภายหลังมา มีธรรมเนียมใชผาที่เย็บสําเร็จมาแลวเปนผา
กฐิน ไดเกิดขึ้นครั้งไหน มีอธิบายอยางไร ขาพเจายังไมไดคนดูใน
ปกรณนั้น ๆ ใหตลอด ไดพบในอรรถกถามหาวรรควา เมื่อสงฆ
ใหผากฐินอยางนั้นแลว ถาผากฐินนั้นมีบริกรรมสําเร็จแลวดีอยู ถา
หาไม แมภิกษุรูปหนึ่งจะไมทํา ดวยถือวาเปนเถระหรือเปนพหุสูต
หาไดไม ทุกรูปจงประชุมกันการซักการเย็บการยอมใหสําเร็จ. คํา
วา ถาผากฐินนั้นมีบริกรรมสําเร็จแลวดีอยูนั้น หมายเอาผาที่เย็บมา
เสร็จแลว หรือหมายวาภิกษุผูรับผานั้นขวนขวายทําเสร็จเปนสวนตน
สุดแกจะสันนิษฐาน. ทานผูบัญญัติผาชนิดนี้ขึ้นดวยเพงวาเปนแตสัก
วากาลทาน ไมหมายเอาอานิสงส ก็ใชไดในทางหนึ่ง ถาจะหมาย
เอาอานิสงส ยอมขัดตอลักษณะอันพึงจะไดดังกลาวแลวก็มี ดังจะกลาว
ขางหนาก็มี.
ตามนัยในคัมภีรมหาวรรคอันเปนบาลีเดิม ดูเหมือนเสร็จเพียง
เทานี้. มีคําหนึ่งวา " กฐินเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูใน
สีมาอนุโมทนากฐินนั้น " นาเห็นวาอนุโมทนานั้น ไดแกอํานวยใหผา
กฐินนั้น แตในคัมภีรบริวารกลาวถึงพิธีกรานไวที่ใชกันสืบมาจนถึง
บัดนี้ แสดงโดยใจความดังตอไปนี้ :-
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ครั้นทําบุพพกรณมีประการ ๗ เสร็จแลว ผากฐินนั้นทําเปน
จีวรชนิดใด พึงปจจุทธรณจีวรชนิดนั้นของเดิมแลว อธิษฐานจีวร
ใหมโดยชื่อนั้นแลว ทําพิธีกรานกฐินโดยชื่อนั้น. ถาเปนผาสังฆาฏิ
พึงเปลงวาจาวา " อิมาย สงฺฆาฏิยา กิน อตฺถรามิ. " แปลวา
" ขาพเจากรานกฐินดวยผาสังฆาฏิผืนนี้. " ถาเปนผาอุตตราสงค พึงเปลง
วาจาวา " อมินา อุตฺตราสงฺเคน กิน อตฺถรามิ. " แปลวา " ขาพเจากรานกฐินดวยผาอุตตราสงคผืนนี้. " ถาเปนอันตรวาสก พึงเปลง
วาจาวา " อิมินา อนฺตรวาสเกน กิน อตฺถรามิ. " แปลวา " ขาพเจากรานกฐินดวยผาอันตรวาสกผืนนี้. "
เมื่อกรานจะพึงทําอยางไรดวยจีวรนั้น ทานมิไดกลาวไว แต
อาจสันนิษฐานไดในคํากรานวา " ผืนนี้ " ที่หมายความวาอยูกับตัว
หรืออยูในหัตถบาส, โดยอาการที่ทํากันมา มือจับหรือลูบผานั้นดวย
ในขณะเปลงคํากรานนั้น.
ในลําดับนั้น ภิกษุผูกรานกฐินนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ทําผา
อุตตราสงคเฉวียงบาประณมมือกลาววา " อตฺถต ภนฺเต สงฆสฺส
กิน, ธมฺมิโก กินตฺถาโร, อนุโมทถ. " แปลวา "ทานเจาขา กฐิน
ของสงฆกรานแลว, การกรานกฐินเปนธรรม [ คือทําแลวโดยธรรม
ถูกระเบียบแลว ] ขอทานทั้งหลายอนุโมทนาเถิด. " ภิกษุเหลานั้น
พึงทําผาอุตตราสงคเฉวียงบาประณมมือกลาววา " อตฺถต อาวุโน
สงฺฆสฺส กิน, ธมฺมิโก กินตฺถาโร, อนุโมทาม. " แปลวา " แนะ
เธอ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม เราทั้งหลาย
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อนุโมทนา. " ในบริวารกลาวตอไปใหภิกษุผูกรานกฐินเขาไปหาภิกษุ
หลายรูปที่ไดแกคณะ เขาไปหาภิกษุรูปเดียว และใหกลาวเหมือน
อยางนั้น ตางแตเฉพาะภิกษุรูปเดียววา " อนุโมทาหิ " แทน
" อนุโมทถ
" ตามวจนะของภาษา และคําอนุโมทนาก็ดุจเดียวกัน ตาง
แตเฉพาะภิกษุรูปเดียววา " อนุโมทามิ " แทน " อนุโมทาม. "
ในบัดนี้ การกรานทําตอหนาสงฆ และในตอนบอกและ
อนุโมทนา ไมมีคําวานั่งกระหยงเหมือนในอธิการอื่น แตทํากันมา
นั่งกระหยง, คําวา ใหเขาไปหาคณะ เขาไปหาภิกษุรูปเดียวนั้น เฉพาะ
ในที่นี้นาอธิบายวา จะบอกใหอนุกุโมทนาในที่ประชุมภิกษุพรอมกัน
หรือไมพรอมกันคราวละ ๓ รูป ๒ รูป ๑ รูปก็ได แตยังมีปญหาปรารภ
คณะกรานกฐิน ดังจะกลาวตอไปอีก.
อนึ่ง ในคัมภีรมหาวรรคมีอยู ๒ คําวา " กฐินไมเปนอันกราน
โดยชอบ ถาภิกษุผูอยูนอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น " ดังนี้ คํา ๑. วา
" กฐินเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูในสีมาอนุโมทนากฐินนั้น "
ดังนี้ คํา ๑. พระอรรถกถาจารยแกบทวา อยูนอกสีมา วาอยูในภาย
นอกแหงอุปจารสีมา. ๒ คํานี้ หมายความวา ผูอํานวยใหผากฐินตอง
เปนผูจําพรรษาอยูในสีมาเดียวกัน หรือวาตองทําพิธีอนุโมทนาใน
สีมาไมชัด ขาพเจาเขาใจวาหมายความขอตน แตการอนุโมทนา
ก็เคยทํากันมาในสีมาหรืออุปจารแหงสีมา ตามอรรถกถานัย.
เพียงเทานี้เปนเสร็จพิธีกรานกฐิน. เพราะภิกษุรูปหนึ่งที่นับวา
บุคคลไดกรานกฐิน ภิกษุทั่งหลายผูอนุโมทนาที่นับวาสงฆ พลอยได
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ชื่อวาไดกรานกฐินดวย.
แตในคัมภีรบริวารตั้งปญหาขึ้นวา สงฆหรือคณะหรือบุคคล
กรานกฐิน แลวแกวา สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะก็หาไดกราน
กฐินไม บุคคลกรานกฐิน แตเพราะสงฆไดอนุโมทนา เพราะคณะ
ไดอนุโมทนา เพราะบุคคลไดกราน ไดชื่อวาสงฆไดกรานกฐิน คณะ
ไดกรานกฐิน บุคคลไดกรานกฐิน. สงฆไดแกภิกษุมีจํานวนตั้งแต ๕
รูปทั้งผูกรานขึ้นไป บุคคลไดแกภิกษุผูกรานดังกลาวแลว สวนคณะ
ทานหมายภิกษุมีจํานวนเทาไรกลาว ถือเอาตามหลัก ตองเขาใจวา
ภิกษุมีจํานวนหยอน ๕ รูปลงมา เมือ่ เปนเชนนี้ คณะก็อาจรับและ
ใหผากฐินดวยสิ เพราะเหตุนี้กระมัง จึงนําความสันนิษฐานของพระอรรถกถาจารยลงวา คณะอาจเอาภิกษุผูจําปจฉิมพรรษา หรือภิกษุ
จําพรรษาในตางสีมา หรือในตางอาวาส มาเปนคณปูรกะ แตไมไดใน
คําเปรียบของทาน ๆ เปรียงไววา สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม คณะ
ก็หาไดสวดปาติโมกขไม บุคคลสวดปาติโมกข แตเพราะความสามัคคี
แหงสงฆ เพราะความสามัคคีแหงคณะ เพราะสวดแหงบุคคล ไดชื่อ
วาสงฆสวดปาติโมกข คณะสวดปาติโมกข บุคคลสวดปาติโมกข
ดังนี้ คณะทําอุโบสถดวยสวดปาติโมกขอยางไร ไดมีพระพุทธานุญาต
ไวชัดวา ใหคณะทําอุโบสถดวยบอกปาริสุทธิ เมือ่ เปนเชนนี้ ทาง
ถือเอาความเขาใจมีวา บทวาสงฆก็ดี วาคณะก็ดี หมายเอาภิกษุเต็ม
จํานวนหรือหยอนจํานวนในอาวาสหนึ่ง ๆ อันอยูในสีมาเดียวกัน มี
สังวาสเสมอกัน ประชุมทําอุโบสถและสังฆกรรมดวยกัน ภิกษุทั้งหลาย
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ผูอยูในตางอาวาสในสีมาเดียวกัน มีจํานวนเปนสงฆบาง เปนคณะบาง
ประชุมกันรับและใหผากฐิน ยอมเปนดุจกัน ไมอยางนั้น บทวาคณะ
เปนแตบทวาควบกับบทวาสงฆเพื่อฟงไพเราะในภาษา ซึ่งเรียกวาสิลิฐพจน หรือเรียกในภาษาไทยวาพูดติดปาก ไมเพงอรรถ เชนบทวา ๒-๓
คืนในสหเสยยสิกขาบท และบทวาดวยวาจา ๕-๖ คําในธรรมเทศนา
สิกขาบท ในมุสาวาทวรรค ในปาจิตติยกัณฑ ที่กาํ หนดจํานวนขาง
สูงแลว จํานวนขางต่ําหาอรรถมิได อยางไรควรแกยุกติ ขาพเจาขอ
ฝากพระวินัยธรไววินิจฉัย.
ในการรับกฐินอันทายกทอด มีของอื่นเปนบริวารดวย ของ
นั้นควรไดแกใคร. ขอนี้พรรณนาไวในอรรถกถาวา ถาเปนผา และ
ถาจีวรอันเหลือ [ คือผืนอื่นจากที่ยกชื่อขึ้นกรานกฐินในไตรจีวร ]
ของภิกษุผูกรานเปนของคร่ําคราดวย พึงอปโลกนใหแกเธอจนพอ
เหลือจากนั้นใหแจกภิกษุอันเหลือ โดยลําดับแหงผาจํานําพรรษาที่
เรียกวัสสาวาสิกะ หรือโดยพรรษาตั้งแตเถระลงมา ถาเปนครุภัณฑ
หามมิใหแจกกัน แตถาทายกเฉพาะภิกษุผูรานกฐินกลาววา " เยน
อมฺหาก กิน คหิต, ตสฺเสว เทม " แปลวา " ภิกษุรูปใดไดรับผา
กฐินของพวกขาพเจา ๆ ถวายแกภิกษุรูปนั้น " เชนนี้สงฆไมเปนใหญ
ถาเขาไมจํากัดไว ถวายแลวก็ไป สงฆเปนใหญ. คําในอรรถกถา
นี้ควรถือเปนประมาณ.
ภิกษุทั้งหลายผูไดรานกฐินแลว ยอมไดอานิสงส ๕ ประการ
คือเที่ยวไปไมตองบอกลาตามสิกขาบทที่ ๖ แหงอเจลกวรรค ใน

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 82

ปาจิตติยกัณฑ ๑ เที่ยวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ ๑
ฉันคณะโภชนได ๑ เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา ๑ จีวรอัน
เกิดขึ้นในที่นั้นเปนของไดแกพวกเธอ ๑ ทั้งไดโอกาสขยายเขตจีวรกาลใหยาวออกไปตลอด ๔ เดือนฤดูเหมันตดวย.
อานิสงส ๔ ประการขางตนไดอธิบายไวแลวในสิกขาบทปรารภ
เรื่องเหลานี้ในเลม ๑ จักอธิบายเฉพาะอานิสงสที่ ๕. ภิกษุผูอยูใน
สงฆ ยอมมีสิทธิในอันจะไดรับลาภอันสงฆแจกเสมอหนากัน ถาไม
ไดอานิสงสกฐิน มีจีวรเกิดขึ้น จําจะแจกทั่วถึงแกภิกษุอาคันตุกะ
ผูมาอยูเมื่ออกพรรษาแลว ของนอยไมพอแจก จะตองแจกตาม
ลําดับ อาคันตุกะผูแกพรรษากวา อาจไดกอนพวกเจาอาวาส เมื่อ
มีพระพุทธานุญาตอานิสงสกฐินประการนี้ เปนอันจํากัดจีวรลาภให
ไดเปนพิเศษแกพวกเจาอาวาสผูไดกรานกฐิน ถาของนอยไมทั่วกัน
เจาอาวาสจะไดรับแจกถาของมากพอกัน อาคันตุกะจะพลอยได
ดวย ก็เพราะความเผื่อแผของเจาอาวาสผูอปโลกนกันให ไมไดดวย
อํานาจสิทธิ. สวนของอื่นเปนตนวาอาหาร ไมไดจํากัดไว อาคันตุกะ
ควรไดรับแจกดวย. ทรงพระอนุญาตอานิสงสนี้ไมใชเพื่อหวงลาภ
เพื่อประทานอํานาจแกเจาอาวาส ควรปฏิบัติใหถูกพระพุทธาธิบาย
ใชอํานาจนั้นเปนเครื่องผูกไมตรีกับอาคันตุกะ.
เขตแหงจีวรกาล ที่วาขยายยาวออกไปตลอด ๔ เดือนฤดูเหมันต
นั้น กําหนดดวยปลิโพธกังวลเปนเหตุยังไมเดาะกฐิน ถาหาปลิโพธ
มิไดแลวเมื่อใด เปนสิ้นเขตเมื่อนั้น. เดือนทายฤดูฝนเปนคราวทํา
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จีวรผลัดของภิกษุ ทรงขยายเขตใหยาวออกไปเพื่อสะดวกแกภิกษุผูหา
ผาไมไดทันกําหนดเดิม.
ปลิโพธมี ๒ คือ อาวาสปลิโพธ กังวลในอาวาส ๑ จีวรปลิโพธ กังวลในจีวร ๑.
ภิกษุยังอยูในอาวาสนั้นหรือหลีกไป ผูกใจอยูวาจะกลับมาชื่อวา
ยังอาวาสปลิโพธ, เธอหลักไปจากอาวาสนั้นดวยทอดธุระวาจัดไมกลับ
ชื่อวาสิ้นอาวาสปลิโพธ.
ภิกษุยังไมไดทําจีวรเลย หรือทําคาง หรือหายเสียในเวลาทํา แต
ยังไมสิ้นความหวังวาจะไดจีวรอีก ชื่อวายังมีจีวรปลิโพธ. เธอทําจีวร
เสร็จแลว หรือกําลังทําคางอยู ทําเสีย หายเสีย ไฟไหมเสีย สิ้นความ
หวังวาจะไดจีวรอีก ชื่อวาสิ้นจีวรปลิโพธ.
ปลิโพธทั้ง ๒ นี้ หรือแมแตประการใดประการหนึ่งยังมีอยู ยัง
รักษาอานิสงสกฐินและเขตแหงจีวรกาลใหเปนไปตามกําหนดนั้น ถา
ขาดพรอมทั้ง ๒ ประการแลว เปนหมดอานิสงสกฐิน เปนสิ้นเขตจีวรกาล เรียกวาเดาะกฐิน. ศัพทนี้ปาฐะวา " อุทฺธาโร " บาง " อุพฺภาโร "
บาง ที่เขากับกฐินศัพทเปน " กินุทฺธาโร กินุพฺภาโร " แปลวา
" รื้อไมสะดึง. "
นอกจากนี้ สงฆพรอมใจกันเดากฐินเสียในระหวางก็ได หมาย
ประโยชนอยางไรทานไมไดกลาวไว ขาพเจาเองก็ยังไมเขาใจ. อนึ่ง
เมื่อสิ้นเขตแลว กฐินยอมเดาะไปเอง.
ปลิโพธ ๒ นั้น ยอมขาดทีละอยางไมพรอมกัน บางทีอาวาส-
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ปลิโพธขาดกอน บางทีจีวรปลิโพธขาดกอน การเดาะกฐินกําหนด
ดวยขาดแหงปลิโพธหลัง ในบาลีจําแนกการเดาะกฐินออกไปโดย
ประเภทนี้พรอมทั้งการเดาะเอง ตั้งเปนหัวขาไว ๘ ขอ เรียกมาติกา
เพื่อเดาะกฐิน แสดงโดยใจความดังนี้ :๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ทําจีวรเสร็จแลว หลีกไปดวยคิด
จะไมกลับ อยางนี้เดาะกฐินกําหนดดวยหลีกไป. นี้จีวรปลิโพธขาด
กอน อาวาสปลิโพธขาดทีหลัง.
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ยังไมไดทําจีวรหรือทําคาง หลีก
ไปดวยคิดจะไมกลับ เธอทําจีวรในภายนอกสีมา อยางนี้เดาะกฐิน
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จแลว นี้อาวาสปลิโพธขาดกอน จีวรปลิโพธ
ขาดทีหลัง.
๓. ---- เธอสันนิษฐานวาจัดไมทําจีวรละ อยางนี้เดาะกฐิน
กําหนดดวยสันนิษฐาน.
๔. ---- จีวรอันเธอกําลังทําอยูนั้น ทําเสียหรือหายเสีย อยางนี้
เดาะกฐินกําหนดดวยความเสียหรือความหาย.
๕. ---- ภิกษุหลีกไปดวยคิดจะไมกลับ มีความหวังวาจะไดจีวร
และจักทําขางหนา แตหาไดไม อยางนี้การเดาะกฐินกําหนดดวย
สิ้นหวัง.
๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลวหลีกไปดวยคิดจะกลับ และทําจีวร
ในภายนอกสีมาเสร็จแลว ไดยินขาววาในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว
อยางนี้การเดาะกฐินกําหนดดวยไดยินขาว. นี้ไมเกี่ยวดวยปลิโพธ ๒.
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๗. ---- เธอทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจะกลับ กลับจนลวงคราวเดาะ
กฐิน อยางนี้การเดาะกฐินกําหนดดวยลวงเขต. ในบาลีใชศัพทวา
สีมา นาชวนความเขาใจไปวา เดาะกฐินเมื่อออกพนสีมา แตเธอยัง
ไมไดทําจีวร กฐินยังไมเดาะ จึงเห็นวาศัพทนี้คงหมายเอากําหนด
กาลสิ้นอานิสงสกฐินและจีวรกาล เราเรียกวาเขตก็ได จึงแปลไว
อยางนี้.
๘. ---- เธอทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจะกลับ กลับมาทันเดาะกฐิน
อยางนี้ การเดาะกฐินของเธอพรอมกับภิกษุทั้งหลาย.
ขาพเจาไดพิจารณาถึงพระพุทธานุญาตเรื่องกฐินนักแลววา วา
จํากัดใหทําจีวรใหเสร็จในวันนั้น มุงประโยชนอยางไร เห็นอยูทาง
หนึ่งวา มีพระพุทธประสงคจะประกอบภิกษุบริษัทในสามัคคี และการ
ทําจีวรในครั้งนั้น เปนการใหญ และเปนการลําบากของภิกษุอยางไร
ไดกลาวแลว ถาตองทําใหเสร็จในวันนั้นดวย ตองชวยกันแข็งแรง
จึงจะสําเร็จ และเรื่องนี้เนื่องดวยจีวร จึงทรงวางกําหนดไวอยางนั้น.
ถามตินี้ถูก การใชผาทําเสร็จมาแลวเปนวัตถุแหงกฐิน ไมตองใช
ความสามัคคีเพียงไรนัก เปนการขัดตอพระพุทธาธิบาย แตในบัดนี้
ก็หาเปนประโยชนเพียงไรไม. นอกจากนี้ยังไมแลเห็นประโยชน
ขาพเจาขอฝากพระวินัยธรไวพิจารณาตอไป.
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กัณฑที่ ๒๗
บรรพชา และอุปสมบท
บรรพชา
ศัพทนี้ หมายเอาการบวชทั่วไป รวมทั้งอุปสมบทดวยก็มี
หมายเอาเฉพาะการบวชเปนบุรพประโยคแหงอุปสมบท รวมทั้งการ
บวชลําพังเปนสามเณรก็มี. มีบาลีกลาวเปนคูกับอุปสมบทมากอนหนา
ทรงอนุญาตสามเณรบรรพชาแลว. ในครั้งแรกตรัสรู ผูสมัครประพฤติ
พรหมจรรยในพระธรรมวินัย ตั้งแตพระอัญญาโกณฑัญญะลงมา
กลาวคําทูลขอทั้งพรรพชาทั้งอุปสมบทควบกันไป ครั้งทรงพระอนุญาต
ใหพระสาวกบวชกุลบุตรดวยไตรสรณคมน ก็ทรงพระอนุญาตควบ
กันไปทั้งบรรพชาทั้งอุปสมบท. บรรพชามาเปนคูกับอุปสมบทอยางนี้
มีทางใหเขาใจวา หมายความตางกัน เปนอันวาพระสาวกรูปหนึ่ง ๆ
ไดรับทั้ง ๒ อยาง. การใหบวชดวยไตรสรณคมน อาจแยกออกเปน
๒ ตอน การใหครองผากาสายะ ตอน ๑ เปนใหบรรพชา การให
รับสรณคมน ตอน ๑ เปนใหอุปสมบท. ทรงรับผูท ูลขอเขาในพระ
ธรรมวินัยดวยวาจาวา มาเถิด ภิกษุ หรือเปนภิกษุมาเถิด ธรรม
อันเรากลาวดีแลว ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด
ถาผูทูลขอบรรลุพระอรหันตแลว เชนพระยศ ยกคําวา เพื่อทําที่สุด
ทุกขโดยชอบเสีย มีเพียงคําวา ประพฤติพรหมจรรยเถิด พระวาจานี้
ก็แยกออกเปน ๒ ตอนไดเหมือนกัน พระดํารัสวา มาเถิด ภิกษุ
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หรือเปนภิกษุมาเถิด ตอน ๑ เปนทรงพระอนุญาตใหถือเพศ ไดแก
ประทานบรรพชา พระดํารัสวา ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกข
โดยชอบเถิด ตอน ๑ เปนทรงพระอนุญาตใหรับประพฤติพระธรรมวินัย
ไดแกประทานอุปสมบท. พระอรรถกถาจารยกลาววา พอทรงรับ
เพศเดิมของผูนั้นยอมอันตรธานหาย บาตรจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ยอม
เขาสอดสวมกายในทันที แปลคํานี้วา ผูเปนบรรพชิตมาเดิม ไมได
เปลี่ยนผาอันครองอยูนั้น ทรงรับทั้งครองผาอยูอยางไร การที่ทรงพระอนุมัติเพศเดิมนั้น ก็นับวาประทานบรรพชาไดอยู ฝายผูเปนคฤหัสถ
มา คือพระยศและพระภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ อยางไรก็ตองครองผา
กอน ทรงพระอนุญาตใหถือเพศเปนประทานบรรพชา, ยนความ
แหง ๒ เรื่องกลาววา การใหรับถือเพศเปนใหบรรพชา การใหรับ
ปฏิบัติธรรมเปนใหอุปสมบท, กลาวอยางนี้เทียบกันไดกับคําวา เกิด
ดวยรูปกายและเกิดดวยธรรมกาย ที่ดดั แปลงมาจากชื่อวา ทฺวิช แปลวา
เกิด ๒ หน ของพวกพราหมณ ที่หมายเอาเกิดโดยกําเนิดครั้ง ๑ ได
รับครอบเปนพราหมณครั้ง ๑. แมการใหอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกัมม
กอนแตทรงพระอนุญาตสามเณรบรรพชา ก็ตองใหปลงผมและหนวด
และใหครองผากอนแลว จึงสวดกรรมวาจาอุปสมบท นั่นเปนให
บรรพชาเหมือนกัน. ขาพเจาไมยืนยันวา บรรพชาหมายความตาง
จากอุปสมบท หรือวามาเปนคูกับอุปสมบทตั้งแตแรกตรัสรู บางทีอาจ
เปนคําพูดซ้ําเพื่อทําคําทูลขอใหหนักแนนก็ได บางทีอาจเปนคําเติมขึ้น
ดวยความพลั้งเผลอในภายหลังก็ได แตอาการใหรับถือเพศและใหรับ
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ปฏิบัติธรรมคงมีอยูอยางนั้น เปนแตทานจะไดกําหนดตางหรือไม.
กําหนดแยกออกอยางนี้ เขากันไดในที่ทั้งปวง. บรรพชาอยางนี้เปน
บุรพประโยคแหงอุปสมบท.
ภายหลังแตทรงเลิกการใหอุปสมบทดวยไตรสรณคมนแลว ทรง
พระอนุญาตสามเณรบรรพชาดวยไตรสรณคมนขึ้น ในคราวทีท่ รงเห็น
สมควรจะยอมรับเด็กเขาไวในสํานัก แตไมทรงยอมใหอยูเปนเด็ก
สามัญเหมือนในบัดนี้ ตองใหถือเพศบวช เรียกวาสามเณร แปลวา
ลูกพระ. มีเรือ่ งเลาวา พระราหุลกุมารเปนองคแรก ไดรับพระ
พุทธานุญาตใหบวชเปนสามเณร พระศาสดาไมไดทรงเอง โปรดให
พระสารีบุตรบวช. การบวช เรียกวาบรรพชา. เด็กผูควรรับบรรพชา
ในคราวแรกกําหนดวาตองมีอายุ ถึง ๑๕ แตในภายหลังตอมาไมจํากัด
อายุ เพียงรูจักไลกาก็ใชได แตเด็กเทานี้ขาพเจาเห็นเล็กเกินไป เปน
ดุจคําพูดประชด กําหนดเดิมเปนหลักฐาน เพราะเด็กอายุ ๑๕ กําลัง
พอดีเพื่อจะรับฝกหัด. แมคนมีอายุไดกําหนดแลว แตอันมารดาบิดา
ไมไดอนุญาตก็ดี เขาในขอหามอยางอื่นอีกอันจะกลาวถึงในสวน
อุปสมบทก็ดี เปนผูยังไมควรรับบรรพชา.
วิธีใหบรรพชา โปรดใหเอาวิธีใหอุปสมบทดวยไตรสรณคมน
ที่เลิกเสียแลว ในบาลีกลาวเพียงวา พึงยังบัพพชาเปกขะใหปลงผม
และหนวดแลว ใหครองผากาสายะทั้งหลาย ใหทาํ ผาหมบาหนึ่งแลว
ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลายแลว ใหนั่งกระหยง ใหประณมมือ สั่งวา
" เอว ทเวหิ " " จงวาอยางนี้ " แลวใหวาสรณคมน ดังนี้ :-
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พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ. ธมฺม สรณ คจฺฉามิ. สงฺฆ สรณ
คจฺฉามิ. ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ. ทุติยมฺป ธมฺม สรณ
คจฺฉามิ. ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ. ตติยมฺป พุทฺธ สรณ
คจฺฉามิ. ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ. ตติยมฺป สงฺฆ สรณ
คจฺฉามิ.
ดวยวิธีเพียงเทานี้ เด็กนั้นชื่อวาตั้งอยูในภูมิสามเณร.
การบรรพชานี้ โปรดใหทําเปนกิจลักษณะ ใหภิกษุผูอยูดวยกัน
รูเห็น ไมใหทํางุบงิบเปนทีลักพาลูกเขามาบวช. ครั้งนั้น ภิกษุ
ตองทําใหเองเสร็จ ตั้งแตโกนผมใหเปนตนไป จึงมีพระพุทธานุญาตใหประชุมสงฆบอกขอทําภัณฑุกรรม คือการปลงผมเปนเบื้องตน
กอน. คําบอกไมมีแจงในบาลี. ในอรรถกถาแสดงวิธีบอกไววา
ภิกษุนั้นพึงยังภิกษุทั้งหลายผูอยูในสีมาใหประชุมแลว พาบัพพชาเปกขะไปที่นั้น แลวบอกวา " สงฺฆ ภนฺเต อิมสฺส ทารกสฺส
ภณฺฑุกมฺม อาปุจฺฉามิ. " ๓ ครั้งก็ได ๒ ครั้งก็ได ครั้งเดียวก็ได
แปลวา " ทานเจาขา ขาพเจาบอกภัณฑุกรรมแหงทารกผูนี้แกสงฆ "
จะบอกวา " อิมสิส สมณกรณ อาปุจฺฉามิ " หรือวา " อย
ปพฺพชิตุกาโม " ก็ได. คําแรกแปลวา " ขาพเจาบอกการทําทารกนี้
ใหเปนสมณะ " คําหลังแปลวา " ทารกผูนี้ใครจะบวช. " ถามี
กําหนดอยูวา ภิกษุทั้งหลายอยูที่ไหนบาง ไปบอกเธอถึงสํานักโดย
นัยกอนก็ได. ไมพาบัพพชาเปกขะไปดวยก็ได สงภิกษุหนึ่งหรือ
สามเณรไปบอกแทนก็ได. คําบอกวา " เอโก ภนฺเต ปพฺพชฺชาเปกฺโข
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อตฺถิ, ตสฺส ภณฺฑุกมฺม อาปุจฺฉาม. " แปลวา " ทานเจาขา บัพพชาเปกขะมีอยูผูหนึ่ง ขาพเจาบอกภัณฑุกรรมแหงเขา. " บอกไมทวั่
แตสําคัญวา บอกทั่วแลว บรรพขาเปนการไมสําคัญ บวชแลวก็
เปนแลวไป---- ผูใดโกนผมใหมก็ดี มีผมเพียง ๒ นิ้ว หรือหยอน
กวานั้นก็ดี กิจดวยโกนผมผูนั้นไมมี ไมตองบอกภัณฑุกรรม บวช
ใหทีเดียวก็ได. ในปูนอรรถกถา กอนแตปลงผม มีธรรมเนียมบอก
ตจปญจมมัฏฐานแกบัพพชาเปกขะ ใหกําหนดสวน ๕ คือ " เกสา
โลมา นขา ทนฺตา ตโจ " โดยความเปนของปฏิกูล หรือโดยความ
เปนสภาวะอยางหนึ่ง ๆ.
การใหครองผากาสายะ ใหทําผาหมบาขางหนึ่ง ในปูนอรรถกถา
มีธรรมเนียมมอบใหรับ ที่เขาใจวา มีวาคําขอ ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง ครั้งเดียว
ไดทั้งนั้น. ในปูนรจนาอนุฎีกาชื่อวิมติวิโนทนี ใชคําขอวา " สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณติถาย อิม กาสาว คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม
ภนฺเต อนุกมฺป อุปาทาย " แปลวา " ทานเจาขา ขอทานโปรดรับผา
กาสาวะนี้ ยังขาพเจาใหบวช เพื่อทําใหแจง ซึ่งพระนิพพานเปนที่
ออกไปจากทุกขทั้งปวง " บาง, วา " สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย เอต กาสาว ทตฺวา ปพฺพาเชถ ม ภนฺเต อนุกมฺป
อุปาทาย " แปลวา " ทานเจาขา ขอทานโปรดใหผากาสายะนั่น ยัง
ขาพเจาใหบวช เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพานเปนที่ออกไปจากทุกขทั้ง
ปวง " บาง ตามคราวที่ผากาสายะอยูในมือแหงบัพพชาเปกขะ หรือ
แหงทานผูใหบรรพชา. เมื่อมีธรรมเนียมขอและใหผาขึ้นอยางนี้แลว
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ทานผูใหบรรพชาครองใหเองดวยตามธรรมเนียมเดิมก็ได สั่งภิกษุ
สามเณรหรืออุบาสกครองใหก็ได บอกเจาตัวครองเอาเองก็ได ทานวา
ผานั้นชื่อวา เปนอันภิกษุให เปนแตอยาครองเอาเองตามลําพัง.
การใหกราบเทาภิกษุทั้งหลายนั้น สองอรรถวา ธรรมเนียมเดิม
ใหบรรพชาตอหนาภิกษุทั้งหลาย ไมนั่งเขาหัตถบาสเปนสงฆ หรือไม
ครบคณะสงฆก็ได และภิกษุในครั้งนั้นนั่งตั่งหอยเทา จึงใหกราบเทา.
คงประชุมบอกภัณฑุกรรมแลว พาออกไปปลงผมขานอก เสร็จ
แลว ครองผาใหแลว พากลับเขาไปกราบเทาภิกษุทั้งหลายนั้นแลว
ใหนั่งกระหยงประณมมือรับสรณคมน. คําสั่งใหวาตามเมื่อใหสรณคมน
ในปูนอรรถกถา มิไดวายืนตามบาลีวา " เอว วเทหิ " เจาจงวา
อยางนี้ " อยางเดียว ใชคําวา " ยมห วทามิ ต วเทหิ " " เจาจง
วาคําที่เราวา " บางก็มี. การใหสรณคมน พระอรรถกถาจารยถือเปน
สําคัญ กลาววาตองบริสุทธิ์ คือวาถี่ถว นถูกระเบียบทั้ง ๒ ฝาย ทั้งผู
ใหทั้งผูรับไมเหมือนอุปสัมปทาที่บริสุทธิ์แตผูสวดกรรมวาจาฝายเดียว.
เนื่องจากขอนี้กระมัง ทานจงวา อุปชฌายะใหเองก็ได อาจารยให
ก็ได. ทานแนะไววา เมื่อใหวานิคคหิตเปน งฺ พึงวาติดกันไปจนตลอด
ประโยควา " พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ " เปนอาทิ วานิคคหิตเปน มฺ
พึงวาแยกทีละบทวา " พุทฺธมฺ สรณมฺ คจฺฉามิ " เปนอาทิ วาอยางใด
อยางหนึ่งก็ได. เหตุไหนทานจึงแนะใหวาแยกทีละบท ในเมื่อใหวา
นิคคหิตเปน มฺ ขาพเจาสอดสองดูนักแลว เห็นอยูท างหนึ่งวา ในภาษา
สันสกฤต วานิคคหิตเฉพาะบท และลงทายประโยคเปน มฺ แตเมื่อ
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บททั้งหลายเขากันเปนประโยค หาวาเปน มฺ ยืนทีไ่ ม วาเปลี่ยนเปน
วรฺคานฺต คือ อักษรที่สุดวรรคแหงพยัญชนะตามหลัง เชน " พุทฺธ
สรณ คจฺฉามิ " วาออกเสียงเปน " พุทฺธนฺ สรณงฺ คจฺฉามิ " เพราะ
ส เปนทันตชะ ตองวานิคคหิตเปน นฺ ค เปนกัณฐชะ ตองวาเปน งฺ
วาแยกทีละบท คงวานิคคหิตเปน มฺ อยางเดียว วางาย ยังไมเล็งเห็น
เหตุอยางอื่น. ถาการถึงสรณะสําเร็จดวยลั่นวาจาใหเขาใจความไดทันที
ซึ่งเรียกวา ตทตฺถวิชานน เหมือนการลาสิกขา วาแยกทีละบท
เปนอันใชไมได ถาไมกวดขึ้นถึงอยางนั้นก็เปนใชได. และเหตุไฉน
ทานจึงใหเลือกวาเปน งฺ ก็ได เปน มฺ ก็ได เขาใจวา อนุโลมตาม
ทักษิณนิกาย ผูวาเปน งฺ และอุตรนิกายผูวาเปน มฺ บางทีในปูน
ของทานคงวาปะปนกันอยู จึงถือเอาเปนไดดวยกันทั้ง ๒ อยาง. ใน
ปูนอรรถกถา ถาสามเณรใหม อาจรับสิกขาบทของสามเณร ทาน
บอกใหรับตอสรณคมนไปทีเดียว วาเทาบาลีวา " ปาณาติปาตา
เวรมณี อทินฺนาทานา เวรมณี " เปนอาทิ. ในปูนหลังแตนั้น ผูก
เปนคําสมาทานใหวา " ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ "
เปนอาทิ ลงทายวา " อิมานิ ทส สิกฺขาปทานิ สมาทิยามิ. "
ธรรมเนียมบรรพชาในกรุงสยาม ทําตามอยางในปูนอรรถกถา
และในปูนตอลงมา บัพพชาเปกขะโกนผมไปเสร็จ ไมไดบอกภัณฑุกรรม ทราบวาไดทําคราวหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงบรรพชาในคราวทรงอุปสมบท. แมไมไดทําภัณฑุกรรม
แลว ก็ควรใหบรรพชาตอหนาสงฆ จะไดสมแบบบาลี ทั้งจะไดทํา
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ความรูสึกวาเปนกิจลักษณะแหงบัพพชาเปกขะดวย. บัพพชาเปกขะ
มีผากาสายะมาดวย ถือเขาไปหาพระอุปชฌายะ กลาวคําขอมีโครง
ความตามอนุฎีกาวิมติโนทนี มีคํานําหนาบาง ดัดแปลงบาง ตามนิยม
ของนิกายบาง ของสํานักบาง พระอุปชฌายะบอกตจปญจกกัมมัฏฐาน
แลว สวมอังสะใหแลว มอบผาใหในมือ บอกวิธีครอง ผูอื่น ภิกษุ
บาง คฤหัสถบาง ครองใหแลว เขามารับสรณคมน. โดยมากอาจารย
เปนผูให อุปชฌายะใหเองก็มี วาคํานมัสการนํากอน แลวจึงวาคําสั่ง
บัพพชาเปกขะรับ " อาม ภนฺเต. " ในลําดับนั้นใหสรณคมน. กอน
แตนี้ ใหรับสรณคมนทั้ง ๒ อยาง บางวานิคคหิต เปน มฺ กอน
บางวาเปน งฺ กอน แลววาอีกอยางหนึ่ง ตามวิธีแนะไวในอรรถกถา
มาในบัดนี้ ธรรมยุตติกนิกายเลิกวา นิคคหิต เปน มฺ เสีย คงวา
นิคคหิตเปน งฺ แตอยางเดียว. มีบอกจบสรณคมน วา " สรณคมน "
หรือ " สรณคมน นิฏิต " สามเณรใหมรับ " อาม ภนฺเต " ในลําดับ
นั้น ใหรับสิกขาบท ๑๐ วาเปนคําสมาทานบาง วาเพียงเทาบาลีบาง.
ภิกษุผูใหบรรพชาตองเปนผูมีพรรษาถึง ๑๐ แลว เหมือนภิกษุ
ผูเปนอุปชฌายะใหอุปสมบท และเปนอาจารยใหนิสัย. ภิกษุผูให
สรณคมน ทานมิไดจํากัดไว มีพรรษาไมถึง ๑๐ ก็ใชกันมา.
ตั้งแตมีธรรมเนียมใหบรรพชาเปนสามเณร ดวยไตรสรณคมน
ขึ้นอยางนี้แลว ธรรมเนียมบรรพชาอันเปนบุรพประโยคแหงอุปสมบท
จึงตองรับสรณคมนดวย เปนอันวาลงเปนแบบเดียวกัน.
สามเณรผูบรรพชามาแตอายุยังไมครบกําหนดอุปสมบท มีอายุ
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ครบแลว พึงใหอุปสมบทได. ไมตองใหสึกออกทําพิธีใหบรรพชาเปน
บุรพประโยคแหงอุปสมบทอีก ถาระแวงอยูวา รักษาสิกขาบท ๕
เบื้องตนไมบริสุทธิ์ พึงใหรับสรณคมน และสิกขาบทซ้ําเทานั้น.
อุปสมบท
เรื่องนี้ ไดกลาวไวในกัณฑที่ ๑ พอรูเคาแลว จักกลาวในที่นี้
เฉพาะอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกัมมอันทําอยูในกาลนี้.
คนอันสงฆจะพึงรับใหอุปสมบทเพื่อเขาอยูในหมูภิกษุ ตองเปน
ผูชาย มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ มิใชอภัพบุคคลผูถูกหามเด็ดขาด.
อายุนั้น กําหนดนับจําเดิมแตแรกตั้งปฏิสนธิมา. ถาไมรูแนพึง
นับการที่อยูในครรภบรรจบวันเกิดอยางมากเพียง ๙ เดือน เพราะใน
ตําราครรภรักษากลาววา โดยปกติ ตัง้ ครรภมาไดประมาณ ๒๗๐ วัน
จึงคลอด คลอดเร็วกวานั้นเด็กไมคอยรอด นับถือเอานอยวานั้นไมมี
ปญหา. กําหนด ๒๐ ปนนั้ ไมพึงนับปเกิดเปนป ๑ ปอุปสมบทเปน ๒๐
ดังคนสามัญนับอายุ นับอยางนี้ อาจขาดเปนหลายเดือน เชนคนเกิด
เดือนยี่ นับเปนป ๑ อันที่จริงไดอยางมากเพียง ๓ เดือน แตอยางนั้น
ตองเกิดขึ้น ๑ ค่ํา หยอน ๓ เดือนมากกวามาก ขาดไป ๙ เดือนกวา
แลว อุปสมบทในขางขึ้นเดือน ๘ ไดเพียง ๓ เดือนมีเศษวัน ขาด
อีก ๘ เดือนมีเศษวัน รวมขาดถึง ๑๗ เดือนเศษไปหา ๑๘ เดือน นับ
เดือนอยูในครรภเพิ่มเขาดวยก็ยังไมพอ. อีกอยางหนึ่ง ไมพึงนับ ๑๒
เดือนโดยจันทรคติเปนปรวดไป โดยอรรถกถานัย, นับอยางนั้นใน ๑๙
ปเต็ม ไดเดือนอธิกมาสเพิ่มเขาอีกถึง ๗ เดือน, เดือนอธิกมาสเพิ่มเขา
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เพื่อใชวันจันทรคติ อันรุกเร็วไปกวาวันสุริยคติใหลงกัน เอามาใชนับ
ไมได, อันจะนับปเดือนโดยจันทรคติรวดไปเกิด ๓ ปที่ขามอธิกมาส
ไมไดเลย ฤดูจักโยไปหมด ดิถีจําพรรษาจักไมยืนอยูหนาฝน จักเลื่อน
เขาไปหนารอนหนาหนาว เพราะอยางนี้ ถึงปมีอธิกมาส จึงมีพระ
พุทธานุญาตใหอนุวัตนตามประเพณีเมือง เลื่อนวันเจาพรรษาไปอีก
เดือนหนึ่ง โหรสยามทดเดือนอธิกมาสตอเดือน ๘ บัญญัติเรียกเดือน ๘
เหมือนกัน เปนแตเติมคํามายตางวา หนาและหลัง มีแยบคายอยู
เพื่อยังสามัญชนใหรูวา เปนเดือนที่นับเอามิได. พึงนับบรรจบรอบ
เกิดเดือนยี่ เปน ๑ ปตอเมื่อถึงเดือนยี่หนา พึงนับใหได ๑๙ รอบป
กับ ๓ เดือนเต็มเปนอยางนอย เวนเดือนอธิกมาส ๗ เดือนในระหวาง
เสีย นับเดือนอยูในครรภเพิ่มอีก ๙ เดือน เปนเต็ม ๒๐ รอบปพอดี
ถานับเดือนโดยสุริยคติมีเพิ่มวันไวเสร็จ ไมตองเพิ่มอธิกมาส รอบ
ป ๑ เปน ๑๒ เดือนเสมอกัน ไมลกั ลั่นเปน ๑๒ ก็มี เปน ๑๓ ก็มี
อยางรอบปโดยจันทรคติที่ชวนคนผูไมรูโหราศาสตรหลง.
คนมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบทไมขึ้น ภิกษุรูอยู รับเปน
อุปชฌายะ คือ ผูชักนําเขาในสงฆใหอุปสมบท ตองอาบัติปาจิตติยะ
ภิกษุนอกจากนั้น ผูเขาประชุมเปนสงฆ ตองอาบัติทุกกฎ ไมรหู รือ
สําคัญผิด รับใหอุปสมบท ไมเปนอาบัติ แตคนนั้นคงอุปสมบทไมขึ้น
อยูนั่นเอง. ตางวาคนนั้นรับอุปสมบทแลว อยูยั่งยืนไดตอไปจนมี
พรรษาเปนเถระเปนอุปชฌายะใหอุปสมบท ภายหลังรูขึ้นวา ผูนั้น
เมื่ออุปสมบทอายุยังไมครบ เชนนี้ จักทําอยางไรกัน. ? ถาตองรื้อถอน
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การที่ผูนั้นทําไวแลวจักยุงใหญ ไมเปนทางจะพึงทําเลย เพราะอยาง
นั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาวไวในอธิการแหงสิกขาบท ปรับโทษ
ภิกษุผูรูอยู ใหอุปสมบทคนอายุหยอน ๒๐ ในสัปปาณวรรค แหง
ปาจิตติยกัณฑวา คนผูอุปสมบทไปแลว นอกจากผูนั้น ชื่อวา เปน
อันอุปสมบทแลว เวนแตมีผูนั้นเปนที่สุดแหงองคกําหนดของสงฆ
ฝายผูนั้นรูตัวแลว พึงอุปสมบทใหม. คําของพระอรรถกถาจารยเปน
ฐานะอยู เพราะการใหอุปสมบทนั้น ไดทําเปนการสงฆ แตทานกลาว
ยกเวน ในเมือ่ ผูนั้นเปนที่สุดแหงองคกําหนดแหงสงฆ ทานคงเทียบ
ดวยบาลีวา เอาคนตองอันเติมวัตถุแลวมาเปนที่สุดแหงองคกําหนด
แหงสงฆ ทํากรรมนั้น ๆ กรรมที่ทําเปนอันใชไมได เทียบโดยนัยนี้
ผูนั้นเปนกรรมวาจาจารยสวดกรรมวาจาอุปสมบทก็เหมือนกัน.
ประเพณีเกา คนเกิดปลายป ใหอุปสมบทตอเมื่ออายุ ๒๒ โดย
ป หนักแนนดีอยู นับอายุไมเปน ก็ไมเปนอะไร เปรียบกันอีกฝายหนึ่ง
ที่รีบบวชในปที่ ๒๐ แตกําเนิด อยางกอนดีกวาอยางหลัง ถานับอายุ
ไมเปน อาจจะพลาด ทําความลําบากแกผูอุปสมบทในภายหลัง. คน
ผูควรใหรับอุปสมบทในปที่ ๒๐ นั้น ควรเปนบุรษุ พิเศษ ในบาลีแสดง
พระกุมารกัสสปไวเปนตัวอยาง หรือคฤหัสถผูสูงศักดิ์ อุปสมบทขึ้น
แลวจักทําอุปการะแกพระศาสนา เกิดศรัทธาเลื่อมใส มีฉันทะใน
อุปสมบท รอไวอาจจะมีอัธยาศัยเปลี่ยนไป เชนนี้ จะรีบใหอุปสมบท
ในปที่ ๒๐ ควรอยู. อีกฝายหนึ่ง ผูอยูไปฐานะอยางนั้น จะมีอุปสมบท
ไมมั่นคงก็หาชอบไม ควรอุปสมบทซ้ําอีกคราวหนึ่ง เปนการทําให
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มั่นขึ้น เรียกวา ทัฬหีกรรม ไดเคยทํากันมาในคราวที่การอุปสมบท
ทํากันโดยหละหลวม เปนเหตุรังเกียจแหงคนถือจุกจิก. ทานแกวา
ไมเปนอุกโกฏนะการเดิม เพราะไมไดเลิกถอน เปนแตทําซ้ํา.
คนผูมีอายุครบกําหนดแลว แตเปนอภัพบุคคล คือไมคูควร
แกการอยางนั้น ที่ทรงหามไวเปนเด็ดขาด อุปสมบทไมขึ้นเหมือน
กัน คนเหลานี้ถูกหามอุปสมบทตลอดชาติ สวนคนอายุหยอน ๒๐ ป
ถูกหามเพียงชั่วคราว มีอายุครบกําหนดแลวอุปสมบทได.
อภัพบุคคลเหลานี้ ตองหามเพราะเพศบกพรองก็มี เพราะ
ประพฤติผิดพระธรรมวินัยก็มี เพราะประพฤติผิดตอกําเนิดของเขา
เองก็มี.
จําพวกมีเพศบกพรองนั้น คือ ปณฑกะ ทีแ่ ปลทับศัพทวา
บัณเฑาะก ๑ อุภโตหยัญชนก ที่แปลวา คนมีทั้ง ๒ เพศ ๑. บัณเฑาะก
นั้น ยากที่จะเขาใจวา ไดแกคนชนิดไร คงไดความตามบาลีและ
อรรถกถานัยวา ไดแกชายมีราคะกลา ประพฤตินอกจารีตในทาง
เสพกามและยั่วยวนชายอื่นใหเปนเชนนั้น ๑ ชายผูถูกตอน ๑ กะเทย
โดยกําเนิด ๑. ประเภทหลังนี้เปนชายแท ๆ ก็มี แตมีหนังหุมปุริสภาวะเสีย ครั้งตัดเอาหนังนั้นออกเสีย ก็เปนชายโดยปกติ มีบตุ รก็
ได. อยางไรจึงหามอุปสมบทบัณเฑาะก ขาพเจาเขาใจวา คนชนิด
นี้ เปนที่รังเกียจของคนอื่นในการเลนสวาท ดังกลาวแลวในอโคจร
ในกัณฑที่ ๒๒. อุภโตพยัญชนกนั้น ยิ่งยากที่จะเขาใจ พระอรรถกถาจารยแกวามี ๒ เปนหญิงก็มี เปนชายก็มี เปนอุภโตพยัญชนก
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ชนิดใด ภาวรูปชนิดนั้นปรากฏอยูโดยปกติ ตอทํากิจของอีกฝาย
หนึ่งในอัธยาจาร ภาวรูปอีกอยางหนึ่งจึงปรากฏแทนภาวรูปเดิม.
ขาพเจายังไมแลเห็นทางสันนิษฐานวา ไดแกคนชนิดไร นอกจาก
ไดยินเขาวา อุภโตพยัญชนกที่วาเปนชายนั้น เปนชายโดยกําเนิด
แตมีภาวรูปอีกอยางหนึ่ง ปรากฏโดยสัณฐานดวย ที่เปนหญิงพึงรู
โดยปฏิปกขนัย. คํานี้คอยฟงไดกวาคําในอรรถกถา แตมีจริงหรือไม
ขาพเจาไมยืนยัน. ถาหมายเอาคนผูมีอาการและจริตตรงกันขามตอ
ภาวะของตน เชนชายมีอาการเปนหญิง เปนตนวาไมมีหนวด มี
เสียงเหมือนของผูหญิง มีจริตกิริยาอยางของผูหญิง เขาทีกวา มี
คนอยางนั้นอยูในหมู คนนอกอาจสําคัญวามีหญิงปลอมเปนภิกษุอยู
ดวย.
จําพวกคนทําผิดตอพระศาสนานั้น แสดงไว ๗ ชนิด คือ คน
ฆาพระอรหันต ๑ คนทํารายภิกษุณี ไดแกคนผูขมขืนภิกษุณีใน
อัธยาจาร ๑ คนลักเพศ ที่เรียกตามศัพทบาลีวาเถยยสังวาส ๒ ภิกษุ
ไปเขารีตเดียรถีย ๑ ภิกษุตองปาราชิกละเพศไปแลว ๑ ภิกษุผูทาํ
สังฆเภท ๑ คนทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ๑. คนลักเพศ
นั้น คือถือเพศภิกษุเอาเองดวยตั้งใจจะปลอมเขาอยูในหมูภิกษุ ดัง
คํากลาววา เดียรถียปลอมเขาอยูในหมูภิกษุครั้งอโศกรัชกาล เปนแต
สักวาทรงเพศเพราะเหตุอยางอื่น เปนตนวาเพื่อหนีภัย ทานไมจัดเปน
ลักเพศ. ภิกษุไปเขารีตเดียรถียนั้น เพงเอาผูไปเขารีตทั้งกําลังเปน
ภิกษุ คฤหัสถเจารีตหรือภิกษุสักแลวจึงเขา ไมจัดเปนอภัพบุคคล.
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คนผูทําสังฆเภท หมายเอาภิกษุผูมีสังวาสเสมอกัน ภายหลังแตก
จากสงฆไปตั้งคณะหนึ่งตางหาก มีพระเทวทัตเปนตัวอยาง. การจัด
ภิกษุผูทําสังฆเภทเปนอภัพบุคคลนั้น สองความวา แมภิกษุนั้น
กลับใจมาขอเขาหมูอีก หามมิใหรับเขาเปนเด็ดขาด. บางทีพระ
เทวทัตเอง ที่วากลับใจไดแลวมาเพื่อจะทูลขอประทานโทษตอพระ
ศาสดา ถูกไมใหกลับเขาคณะอีก ก็นาเปนได จึงมีเรื่องเลาวา ไม
ทันไดเขาเฝา แผนดินสูบลงไปเสีย.
จําพวกคนทําผิดตอกําเนิดของตนนั้น คือ คนฆามารดา ๑ คน
ฆาบิดา ๑.
ในอธิการนี้ กลาวหามถึงดิรัจฉานดวย ชักเรื่องนาคจําแลง
เปนมนุษยมาอุปสมบทเปนตนเหตุ ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง
วา ผูจะอุปสมบทไดเฉพาะคนเปนชาย ดิรัจฉานไมใชคน รูไดวา
อุปสมบทไมไดดวยคํานั้นแลว จึงไมไดจัดเขาไวในจําพวกนี้.
อภัพบุคคลเหลานี้ รูมาแตแรก ไมพึงรับอุปสมบทให อุปสมบทใหแลวดวยไมรู ภายหลังรูขึ้น พึงนาสนะเสีย. มีปญหาถาม
สอดเขามาวา ในบาลีหามไมใหอุปสมบท จะใหเพียงบรรพชาจะ
ไดหรือมิได ? มีคําเฉลยวา การบรรพชาทรงอนุญาตสําหรับคนมี
อายุหยอน ๒๐ ป ผูยังเปนเด็ก ไมไดเปนอภัพบุคคล และสําหรับ
เปนบุรพประโยคแหงอุสมบท ที่เพงพึงคนเหลานี้ดวย เมื่อหามไม
ใหอุปสมบทแลว การใหบรรพชาอันเปนบุรพประโยคของการให
อุปสมบท ก็ไมนาจะทําดวย. และในทายบาลีหามอุปสมบทคน
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เหลานี้ เวนคนตองปาราชิก กลาววาอุปสมบทแลวพึงนาสนะเสีย
การนาสนะ ไดแกใหฉิบหายเสียจากเพศ ใชตลอดมาจนถึงนาสนะ
สามเณร บงความชัดวาหามถึงการบรรพชาดวย. สวนคนตอง
ปาราชิกแลว ในทายพระปาติโมกขมีวา ไมไดสังวาสกับดวยภิกษุ
ทั้งหลายเหมือนในหนหลัง คนนั้นมีอายุเกินกําหนดอุปสมบทแลว
เมื่ออุปสมบทอีกไมได ก็ไมนาใหบรรพชาอันเปนบุรพประโยค มี
เรื่องในนิทานตนบัญญัติแหงประถมปาราชิกสิกขาบทวา พวกวัชชีบุตร
ผูตองปาราชิกแลว เขาไปหาพระอานนท รับสารภาพความผิดใน
การละเมิดสิกขาบท และใหสัญญาวาจะสังวรตอไป ขอใหชว ย
กราบทูลพระศาสดาเพื่อทรงอนุญาตใหบรรพชาอุปสมบทอีก ตรัสวา
ไมใชฐานะที่จะทรงถอนสิกขาบทอันไดบัญญัติไวแลว เพราะเหตุ
คนเหลานั้น เปนอันวาไมทรงอนุญาต. ฝายพระอรรถกถาจารย
แกความตอนนี้ แปลพระพุทธดํารัสหามวา " ไมพึงใหอุปสมบท "
เปนแตหามเฉพาะการนั้น ไมหมายความถึงหามบรรพชา. นี้เปน
ชองใหคนชนิดนี้กลับเขาบรรพชา ทําใหขายหนาหมูกวาคนมี
รูปพรรณแปลกเพื่อนเรียกวา " ปริสทูสโก " ผูประทุษรายบริษัท
ผูถูกหามบรรพชาเสียอีก. เมื่อขาพเจายังเยาว เห็นสามเณรแกบาง
รูป ไดถามผูอื่นวาอยางไรจึงไมบวชเปนภิกษุ ไดรับตอบวาเคยตอง
ปาราชิกมา อุปสมบทไมขึ้น แตนั้นก็มีขออันจะพึงถมตอไปยัง
ผูถามใหรูความเสียของสมเณรรูปนั้น.
ยังมีคนผูตองหามนอกจากจําพวกอภัพบุคคลอยูอีก แตไม
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ไดหามเปนเด็ดขาด หามโดยอาการไมสมควร บวชแลวไมตอง
นาสนะ เปนแตปรับอาบัติทุกกฏแกภกิ ษุผูบวชให. ในคนตองหาม
จําพวกหลังนี้ บางพวกหามไมใหรับบรรพชา บางพวกหามไมให
รับอุปสมบท.
ในจําพวกคนถูกหามไมใหรับบรรพชา จัดเปน ๘ พวก ดังนี้ :๑. คนมีโรคอันจะติดตอกัน โรคไมรูจักหาย โรคเรื้อรัง ได
แกโรค ๕ อยาง คือ " กุฏ " โรคเรือ้ น " คณฺโฑ " เคยแปลกัน
มาวาโรคฝ ขาพเจาปรารถนาจะแปลวาไขหัว เชนฝดาดและสุกใส
แมหัด สงเคราะหเขาในบทนี้ " กิลาโส " โรคกลาก โรคพยาธิ
สงเคราะหเขาในบทนี้ " โสโส " โรคมองครอ หรือหืดอันมีอาการ
คลายกัน " อปมาโร " โรคลมบาหมู โรค ๕ อยางนี้ยกขึ้นซัก
ถามกอนหนาใหอุปสมบท " ปาปโรโค " โรคเปนผลแหงบาป
อรรถกถาแกวา โรคเรื้อรังเชนริดสีดวงและกลอนเปนตน นาจัดโรค
อันเปนผลแหงกามเขาในบทนี้ดวย " ปกฺขหตตา " ความเปนผูชา
ไปซีกหนึ่ง ไดแกโรคอัมพาต. คนเปนโรคเหลานี้ ที่รกั ษาหายเปน
ปกติแลว รับใหบรรพชาได.
๒. คนมีอวัยวะบกพรอง คือ มีมือขาด มีเทาขาด มีทั้งมือ
และเทาขาด มีหูขาด มีจมูกขาด ที่ทั้งหูทั้งจมูกขาด มีนิ้วมือนิว้ เทา
ขาด มีงามมืองามเทาขาด บทนี้อรรถกถาแกวา มีนิ้วหัวแมมือ
นิ้วหัวแมเทาขาด มีเอ็นขาด.
๓. คนมีอวัยวะไมสมประกอบ คนมีมือเปนแผน คือนิ้วมือ
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ไมไดจักเปนงาม มีหนังติดกันในระหวาง คนคอม คือมีหลังโกง
คนเตี้ย คือเตี้ยวกวาคนปกติ คนคอพอก คนตีนปุก คนแปลก
เพื่อน [ ในทางขางเสีย ] บทนี้บาลีวา " ปริสทูสโก " ผูประทุษราย
บริษัท อรรถกาแกวา สูงเกินบาง ต่ําเกินบาง ดําเกินบาง ขาว
เกินบาง ผอมเกินบาง อวนเกินบาง มีศีรษะเขื่องเกินบาง มีศีรษะ
หลิมเกินบาง เปนอาทิ. ในจําพวกนี้ คนที่แกหาย เชนคนมีมือเปน
แผน ตัดหนังในระหวางเสีย พนจากถูกหาม.
๔. คนพิการ คือคนตาบอดตาใส ไดแกตนเปนตอกระจก
คนงอย คือมีมือหงิกบาง มีเทาหงิกบาง มีนิ้วหงิกบาง คนกระจอก
คือมีเทาหรือขาพิการ เดินไมปกติ ตองเดินโขยก คนตาบอดมืด
คือมีดวงตาเสีย คนใบ คนหูหนวก คนทั้งบอดทั้งใบ คนทั้งบอด
ทั้งหนวก. คนทั้งใบทั้งหนวก คนทั้งบอดทั้งใบทั้งหนวก.
๕. คนทุรพล คือคนแกงอนแงน [ ทํางานไมไหว ] คนเปลี้ย
บทบาลีวา " ฉินฺนิริยาปโถ " คนมีอิริยาบถขาด ขาพเจาเขาใจวา
เปนชนิดที่เรียกวาเสนประสาทพิการ ขอลําลา ไมถึงอัมพาต.
๖. คนมีเกี่ยวของ คือคนอันมารดาบิดาไมไดอนุญาต คน
เปนราชภัฏ คือขาราชการอันพระราชาเลี้ยง ในบัดนี้ ตรงกับ
ขาราชการอยูในตําแหนง ไดรับพระราชทานเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยง
คนมีหนี้สิน คนเปนทาส. คนจําพวกนี้พนจากเกี่ยวของแลว คือ
บุตรไดรับอนุญาตของมารดาบิดา ราชภัฏไดรับอนุญาตของพระราชา
หรือเจาหนาที่เหนือตน คนมีหนี้สินใชหนี้เสร็จแลว คนเปนทาส

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 103

ไดรับปลดเปนไทแลว รับบวชได.
๗. คนเคยถูกอาชญาหลวง มีหมายปรากฏอยู คือคนถูก
เฆี่ยนหลังลาย คือมีรอยแผลเปนที่หลัง คนถูกสักหมายโทษ เชน
ในกาลกอนคนตองปาราชิกถูกสักหนา สวนคนถูกสักหมายหมู เชน
พวกเลขในกาลกอน และพวกทหารในกาลเปนลําดับ ไมนับเขาใน
บทนี้.
๘. คนประทุษรายความสงบ คือโจรผูรายที่ขึ้นชื่อโดงดัง บท
บาลีวา " ธชพทฺโธ โจโร " โจรดุจผูกธง คนโทษหนีเรือนจํา คน
ทําผิดอันกฎหมายไมคุมไว ใครฆาหรือทํารายไมมีโทษ บทบาลีวา
" ลิขิตโก " แปลวา ผูถูกเขียนไว คือมีประกาศบอกวา พบเขาใน
ที่ใด ใหฆาเสียในที่นั้น.
คนเหลานี้ ถูกหามบรรพชาแลว ก็เปนอันถูกหามอุปสมบท
ดวยโดยนัย เพราะไมไดบรรพชาแลวจะอุปสมบทไดอยางไร.
จําพวกคนตองหามไมใหอุปสมบทนั้น คือคนไมมีอุปชฌายะ
หรือมีคนอื่นจากภิกษุเปนอุปชฌายะ หรือถือสงฆถือคณะเปน
อุปชฌายะ คนไมมีบาตร คนไมมีจีวร หรือไมมีทั้งบาตรทั้งจีวร
คนยืมบาตรเขามา คนยืมจีวรเขามา หรือยืมทั้งบาตรทั้งจีวรเขา
มา. เหตุไฉนจึงหามไมใหอุปสมบทคนเหลานี้ ไมกลาววาหามใน
ชั้นบรรพชา. ขาพเจาเขาใจวา เพงเอาความบกพรองในบุรพกิจ
แหงอุปสมบท คือกอนแตอุปสมบท ตองถืออุปชฌายะ ตองตรวจ
บาตรจีวรใหมีพรอม จึงกลาวหามอุปสมบท. คนผูจะบรรพชาเปน
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สามเณร ก็ตองมีอุปชฌายะ ตองมีบาตรมีจีวรเหมือนกัน ขาด
อุปชฌายะไมมีใครจะใหผา จีวรเปนขาดไมได ถาขาดก็ไมสําเร็จ
บรรพชา สามเณรไมมีบาตรใช ไมสะดวก ในที่อนื่ ปรากฏวา
สามเณรมีบาตรใช ขาดอุปชฌายะและบาตรจีวร เปนอันยังบรรพชา
ไมได ชื่อวาหามตลอดถึงบรรพชาโดยนัยดวย.
คนผูจะอุปสมบท ไมใชผูตองหามดังกลาวแลว จัดเปนวัตถุสมบัติ อุปสมบทขึ้น.
สงฆผูจะรับกุลบุตรอุปสมบท มีองคกําหนด ในมัธยมชนบท
คือประเทศทามกลางแหงชมพูทวีปครั้งพุทธกาล ๑๐ รูป เรียกวาทสวรรค ในปจจันตชนบทพนจากนั้นออกมา ๕ รูป เรียกปญจวรรค
นี้กําหนดโดยอยางนอย หยอนกวานั้นลงมาใชไมได เปนปริสวิบัติ
เพียงกําหนดเทานั้นหรือยิ่งกวานั้นจึงใชได จัดเปนปริสสมบัติ.
การอุปสมบทนี้ ตองทําในสีมาถูกดวยลักษณะดังกลาวแลว
ในกัณฑที่ ๒๔. ถาในสีมานั้น มีภิกษุผูไมมาสูสังฆกรรม ตองนํา
ฉันทะของเธอมาตามวิธีดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๑๗ ไมทําอยางนั้น
ชื่อวาทํากรรมเปนวรรค ใชไมได จัดเปนสีมาวิบัติ เสียโดยสีมา.
ทําในสีมา ไมถูกลักษณะ ตองระแวงไปในทางมีภิกษุอยูในสีมา
ไมไดนําฉันทะของเธอมา ทํากรรมเปนวรรค. ภิกษุบรรดามีในสีมา
ประชุมเขาหัตถบาสพรอมกัน หรือนํามาซึ่งฉันทะของภิกษุผูไมมา
ทุกรูป ชื่อวาทํากรรมพรักพรอม จัดเปนสีมาสมบัติ พรอมมูล
โดยสีมา.
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ในคัมภีรบริวาร จัดการไมนําฉันทะเปนปริสวิบัติ เพงโดย
ฐานเนื่องดวยภิกษุภาพ ก็นาเห็นตามอยางนั้น แตพิจารณาถึงสีมาวิบัติ เปนอันเห็นไดชัดวา เปนเพราะไมไดนําฉันทะของภิกษุผูอยู
ในเขตสามัคคีนั้นเอง ดวยเขาใจวาอยูนอกแดน แตการสมมติ
พัทธสีมาและกําหนดใชอพัทธสีมานั้น ไมไดทําถูกระเบียบ สีมานั้น
ใชไมได เขตสามัคคีคงอยูตามเดิม ไมไดนําฉันทะของเธอทั้งหลาย
มา กรรมจึงเสีย เพื่อเขาใจงาย ขาพเจาจึงกลาวถึงในสวนสีมา
วิบัติ.
กอนแตอุปสมบท มีกิจอันจะพึงทําเปนเบื้องตน เรียกบุรพกิจ
คือใหบรรพชา ขอนิสสัย ถืออุปชฌายะ ขนานชื่อมคธแหง
อุปสัมปทาเปกขะ และบอกนามอุปชฌายะ บอกบาตรจีวร สั่งให
อุปสัมปทาเปกขะออกไปยืนขางนอก สมมติภิกษุรูปหนึ่งเปนผูซักซอม
อุปสมปทาเปกขะถึงอันตรายิกธรรม. เรียกอุปสัมปทาเปกขะเขาใน
สงฆ ใหขออุปสมบท สมมติภิกษุรูปหนึ่งสอบถามอุปสัมปทาเปกขะ
ถึงอันตรายิกธรรมในสงฆ.
ในกิจเหลานี้ การใหบรรพชา พึงทําในเมื่ออุปสัมปทาเปกขะ
เปนคฤหัสถมา ถาเปนสามเณรอยูกอนแลว ไมตอ งทํา.
การขนานชื่อมคธแหงอุปสัมปทาเปกขะ เพื่อขานในเมื่อทาน
ถามถึงชื่อและเพื่อออกชื่อในกรรมวาจา. ในครั้งพระศาสนายังตั้ง
อยูในชมพูทวีป ไมตองขนานชื่อ เพราะเขาใชชื่อมคธกันอยูแลว
ใชขานใชสวดตามชื่อเดิมนั้นเอง. การบอกชื่ออุปชฌายะก็ไมมี
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เพราะรูกันอยูแลว. ในกรรมวาจาอางถึงอุปชฌายะนั้น ออกชือ่ ตัว
ก็ได ออกชือ่ โคตรที่ไดแกชื่อสกุลในบัดนี้ก็ได.
เมื่อพระศาสนาแผมาถึงนานาประเทศ ที่คนมีชื่อในภาษาของ
เขา จึงตองขนานชื่อมคธแหงอุปสัมปทาเปกขะ และบอกนามแหง
อุปชฌายะ. เมื่อการใหอุปสมบททําแพรหลายออกไป จนถึงทํา
ในสงฆผูไมรูบาลี เพียงจะออกชื่อในกรรมวาจาเปลี่ยนวิภัตติตาม
แบบบาลีก็ยังเปนอันทําไดยาก อาจารยในปูนหลังจึงวางแบบกรรมวาจาอุปสมบทใชชื่อยืนที่ เอาอยางจากอนุฎีกาชื่อวิมติวิโนทนี อัน
วางอุทาหรณไววา ตางวา อุปสัมปทาเปกขะชื่อนาคะ อุปชฌายะ
ชื่อติสสะ ใหสวดวาอยางนั้น ๆ ขนานชื่ออุปสัมปทาเปกขะวานาคะ
ทุกรูป อุปชฌายะชื่ออะไรก็ตาม ตั้งสัญญัติลงในเวลานั้นวาชื่อ
ติสสะ ตอเมื่ออุปสมบทแลวจึงเปลี่ยนชื่อนวกภิกษุเปนอยางอื่นไป.
อาจารยผูถือละเอียด มักรังเกียจวาไมไดออกชื่อจริง เปนเหมือนไม
ไดระบุชื่อ ขาพเจายังพอใจกวาตั้งชื่อเลอะสวดเลอะ ทั้งไดใชมา
แลวจนลงเปนแบบ แตในบัดนี้ ทานผูเปนการกในอุปสมบทกรรม
ผูสามารถ ยอมตั้งชื่อมคธแหงอุปสัมปทาเปกขะ และใชสวดระบุ
ชื่อที่ตั้งนั้น และชื่อมคธของอุปชฌายะ.
การบอกบาตรจีวร เปนที่มอบให เชนเดียวกับใหครองผา
กาสายะ เมื่อใหติสรณคมนูปสัมปทา จะไดมีบาตรจีวรบริบูรณ.
นี้เปนองคอันหนึ่งของผูควรไดรับอุปสมบท ในขอสอบถาม มี
ถามถึงองคอันนี้ดวยขอหนึ่ง ในกรรมวาจาก็ยกองคอันนี้ขึ้นระบุดวย.
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ใครเปนผูบอก ไมไดระบุไวในบาลี กลาวไวแตเพียงวา " พึงให
ถืออุปชฌายะกอน ครั้นใหถืออุปชฌายะแลว พึงบอกบาตรจีวร. "
ไดความตามนี้วา ภิกษุผูใหถืออุปชฌายะเปนผูบอก. ธรรมเนียมที่ใช
กันอยู กรรมวาจาจารยเปนผูบอก.
การสัง่ ใหไปยืนขางนอกนั้น มีกําหนดวาหางจากทายหัตถบาส
สงฆ ๑๒ ศอก เปนอยางนอย. เพราะเหตุอะไร. เพราะการซักซอม
จะพึงทําขางนอก. กําหนด ๑๒ ศอกนั้น สันนิษฐานวากะเอาเลฑฑุบาต
คือโยนหรือขวางกอนดินตกระยะหนึ่งเปนอุปจารแหงสงฆ พนจากนั้น
ชื่อวาโอกาสโนน.
สมมติภิกษุรูปหนึ่ง เปนผูซักซอมอุปสัมปทาเปกขะถึงอันตรายิกธรรมนั้น มีแบบบาลีวางไววา ภิกษุผูจะซักซอม สมมติตนเอง
ก็ได มีผูอื่นสมมติใหก็ได ตามธรรมเนียมที่ใชกันอยู ภิกษุผูจะ
ซักซอม สมมติตนเอง. การสอบถามถึงอันตรายิกธรรม นาจะได
ทําแตเมื่อกอนบรรพชาแลว แตมาทําเมื่อจะใหอุปสมบทเปนการ
สงฆ จนถึงใหซักซอมไวกอนนั้น ดูเปนทําตามระเบียบ. คําสมมติ
ก็ไมเทาไรนัก ผูจะซักซอมนาสมมติตนเอง อยางไรจึงวางแบบ
ไววา ผูอื่นสมมติใหก็ได เห็นอยูทางหนึ่งวา ผูซักซอมสมมติตน
เองนั้น ดูเปนขออนุญาตสงฆเปนผูซักซอม รูปหนึ่งสมมติรูปอื่น
เปนผูซักซอมนั้น ดูเปนสงฆสั่งใหทํา. ขอที่ยกขึ้นถามวาเปนมนุษย
หรือ ถาเขาใจวานาคอาจจะจําแลงเปนคนมาขออุปสมบท ดังมี
แจงในบาลีมหาขันธกะก็ไมมีปญหา ไมอยางนั้น ยกขึ้นถามเพื่ออะไร.
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มีทางสันนิษฐานไดอยางหนึ่งวา ศัพทวามนุษยนั้น หมายเอาคน
สามัญผูอยูในบานในเมือง ไมใชจําพวกคนดุรายกินเนื้อมนุษยกัน
เอง ที่ถูกเกณฑใหเปนยักษ และไมใชจําพวกคนปาคนดอยผูยังไมได
รับฝกหัด. ขอที่ยําขึ้นถามวาเปนบุรุษหรือ นาจะหมายความวา
มีอายุครบ ๒๐ แลวหรือ แตขอถามถึงอายุมีอยู จึงนําความเขาใจ
ตางไปตามพยัญชนะวา มีเพศชายเปนปกติอยูดอกหรือ ไมใชคน
ตอนดอกหรือ.
การขออนุญาตเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขาไปในสงฆ มีบาลีวาง
ไวชัดวา ผูซักซอมเปนผูขออนุญาต.
เปนธรรมเนียมที่สงฆจะรับอุปสมบทได เฉพาะผูขอดวยความ
สมัคร จะขมขืนคนผูไมสมัครหาไดไม เพราะเหตุนั้น อุปสัมปทาเปกขะ จึงตองขออุปสมบท.
การสอบถามอุปสัมปทาเปกขะถึงอันตรายิกธรรมในสงฆ มี
บาลีวางไวเปนแบบเฉพาะผูถามสมมติตนเอง นาจะเหมือนกับสมมติ
เพื่อซักซอม.
บุรพกิจเหลานี้ นอกจากบรรพชา หากบกพรองไปบาง ทาน
ไมนับเปนวิบัติ.
ครั้นทําบุรพกิจเหลานี้เสร็จแลว พึงสวดกรรมวาจาอุปสมบท
ตั้งญัตติหนหนึ่ง สวดอนุสาวนา ๓ หน เรียกวาญัตติจตุตถกัมม
แปลวา กรรมมีวาจาครบ ๔ ทั้งญัตติ กรรมที่สวดอนุสาวนา ๓ หน
เปนกรรมสําคัญ เพื่อภิกษุผูเขาในที่ประชุมสงฆจะไดมีเวลาตริตรอง
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วาจะอนุมัติหรือไมหลายเทียว ธรรมเนียมนี้ยังใชอยูในรัฐสภาแหง
ประเทศในยุโรป ในการอานตรวจรางกฎหมาย. กรรมวาจานี้ตอง
สวดโดยระเบียบจึงใชได จัดเปนกรรมวาจาสมมติ สวดผิดระเบียบ
หรือทําตกหลน ถูกปรับเปนกรรมวาจาวิบัติ ใชไมได.
ในเวลาสวดกรรมวาจายังไมจบ ถามีภิกษุแมรูปหนึ่งคัดคาน
ขึ้น กรรมนัน้ ไมสําเร็จ ตอนิ่งอยูดวยกันทั้งนั้นจนสวดถึง " โส
ภาเสยฺย " ทีแ่ ปลวา ทานผูนั้นพึงพูด ทายอนุสาวนาที่ ๓ การ
อุปสมบทนั้นนับวา เปนอันสําเร็จ.
ในคัมภีรบริวาร จัดเอาการคัดคานเปนปริสวิบัติ เพงโดยฐาน
เนื่องดวยภิกษุภาพ ก็นาเห็นตามอยางนั้น พิจารณาดู ไมใชเปน
สวนเสียแหงบริษัท ไมใชเปนสวนเสียแหงกรรมวาจา แตเปนสวน
เสียเนื่องดวยกรรมวาจา จึงกลาวถึงในสวนนี้เพื่อเขาใจงาย.
ภิกษุผูสวดกรรมวาจา ในบาลีวางไวสวดรูปเดียว แต
ธรรมเนียมเกาในกรุงสยามสวดคู เพราะเหตุอะไร มีทางสันนิษฐาน
ดังนี้ :ก. ธรรมเนียมสวดอยางอื่น มีสวดภาณวารเปนตน สวด
ทีละคู.
ข. สวดรูปเดียวอาจจะตกหลน สวดคูคงตกหลนไมพรอมกัน
เปนอันทานกันอยูในตัดเอง รูปหนึ่งพลาดเปนลม.
ค. เนื่องมาจกอุปสมบทคราวละคู รูปหนึง่ สวดกรรมวาจา
สําหรับอุปสัมปทาเปกขะรูปหนึ่ง.
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ภิกษุผูสวดกรรมวาจา รูปเดียวสวดตั้งแตสมมติตนเปนผู
ซักซอมตลอดถึงสวดอุปสมบทก็ได ปนตอนกันสวดก็ได เปนแตใน
กรรมอันหนึง่ เชนสวดอุปสมบท ตองสวดรูปเดียวจนตลอด จะ
แยกญัตติและอนุสาวนาจกกันไมได. แตธรรมเนียมในบัดนี้ รูปเดียว
สวดตั้งตนจนตลอด.
มีอุปสัมปทาเปกขะหลายรูป ทรงพระอนุญาตใหอุปสมบท
พรอมกันไดคราวละ ๒ รูป ๓ รูป แตใหมีอุปชฌายะเดียวกัน. ไม
ทรงอนุญาตมากกวานั้น เขาใจวา เพราะตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปเทา
จํานวนสงฆ. ทํากันอยางไร หาไดกลาวไวในบาลีไม แตเพราะ
ระบุชื่อเดิมในกรรมวาจา เปนอันเขาใจไดวา อุปสมบทดวยกรรมวาจาเดียวกัน พระอาจารยผูรจนาวิมติวิโนทนีวางแบบไว ระบุชื่อ
ควบกัน ใชบทวิเสสนะบทสัพพนามและบทกิริยาเปนพหุวจนะ เชน
ในแบบกรรมวาจาอุปสมบท ๒-๓ รูป ในภาคแหงกรรมวาจา แต
ไมไดวางแบบซักซอม และสอบถามถึงอันตรายิกธรรมไวดวย ดู
เหมือนจะซักซอมและสอบถามทีละรูป การไตสวนอันตรายิกธรรม
ทํากันจริง ๆ ก็นาเปนอยางนั้น. ครั้นวิธีใหอุปสมบทเรียวลง จนถึง
ขนานชื่อแหงอุปสัมปทาเปกขะวา นาคะ แหงอุปชฌายะวา ติสสะ ยืนที่
ทั้งมีผูสวดกรรมวาจาเปนคูขึ้นดวย การสวดอุปสมบทคูยอมทําไดสะดวก
แยกคูสวดเปนกรรมวาจาจารยแหงอุปสัมปทาเปกขะองคละรูป สวด
อยางแบบอุปสมบทรูปเดียววาพรอมกันไป ซักซอมและสอบถาม
ก็ทําพรอมกันไปได.
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เสร็จการอุปสมบทแลว พึงทําปจฉิมกิจตามพระพุทธานุญาต
ในลําดับไป นี้เรียกอนุศาสน. กิจเหลานี้ คือวัดเงาแดดในทันใด
บอกประมาณแหงฤดู บอกสวนแหงวัน บอกสังคีติ บอกนิสสัย ๔
บอกอกรณียะ ๔.
ในครัง้ พุทธกาล จะกําหนดรูเวลาใหถี่ถวนก็ดวยวัดเงาแดด.
เงาแดดนั้นปนเปน ๒ ภาค ตั้งแตอาทิตยอุทัยถึงเที่ยงวัน เงาหดเขา
โดยลําดับ ภาคนี้เรียกวา " หายมานจฺฉายา " แปลวา " เวลา
มีเงาเสื่อม " ตั้งแตเที่ยงวันจนถึงอาทิตยอัสดง เงายืดออกโดย
ลําดับ ภาคนี้เรียกวา " วฑฺฒมานจฺฉายา " แปลวา " เวลามี
เงาเจริญ. " เมื่อถึงคราวที่ตองการกําหนดเวลา เชนในคราวเด็ก
เกิด คนออกไปยืนกลางแดด กําหนดหมายที่ยืนและที่แหงเงาศีรษะ
จดไวแลว กาววัดดวยฝาเทาวาไดกี่ชั่ว นับวา เทานั้นชั้น โดยนัยนี้
พอรูไดวา เชา สาย บาย เย็น เพียงไร. การวัดเงาแดดอยางนี้ ยอม
ใชไดในวันเฉพาะเวลาแดดออก ในคืนใชไมไดเลย. ในคืน นา
กําหนดไดดวยดาวฤกษอันตรงศีรษะ เขาก็ใชกันมา เวลาลัคนใน
ดวงชะตาคนเกิดและในดวงทํามงคลการ กําหนดละเอียดลงไปจาก
ราศีถึงตรียางคและนวางค ไดแกกําหนดดาวฤกษและเอกเทศของ
ดาวฤกษนั้น แตไมกลาวถึงในบาลี เพราะภิกษุโดยมากไมรูจัก
กําหนดเวลาดวยดาวฤกษก็เปนได หรือเพราะการอุปสมบททํากัน
เฉพาะในวัน จึงกลาวถึงเพียงวัดเงา. การอุปสมบทเปนกิจสําคัญ
อยางหนึ่ง อันจะพึงกําหนดหมายเวลา พวกภิกษุถือกันมาวาได
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เกิดในอริยชาติ พระองคุลิมาลผูเคยเปนโจรมากอน ก็ไดยกเอา
ความเกิดในอริยชาติของทานขึ้นตั้งเปนสัตยาธิษฐาน อํานวยสวัสดิ์
แกหญิงมีครรภ เพราะเหตุนั้น จึงตรัสใหวัดเงาไว ทั้งจะไดเอาไว
สอบความแกออนของภิกษุผูอุปสมบทในวันเดียวกัน. ในสมัยนี้กําหนด
เวลาดวยนาฬิกาละเอียดกวา ทั้งสะดวกกวา ทั้งใชไดทุกเวลา ใช
นาฬิกาเปนเครื่องกําหนดแทนวัดเงาแดดแลว.
บอกประมาณแหงฤดูนั้น คือ บอกเดือน ปกษ และดิถแี หงฤดู
ในบัดนี้ บอกพุทธศักราชดวย.
บอกสวนแหงวันนั้น ตามพยัญชนะ นาไดแกบอกยาม แต
ในพวกภิกษุ นับยามเฉพาะในคืน ในวันหาไดนับไม เหมือน
ประเพณีในประเทศนี้ ครั้งยังนับกาลโดยจันทรคติ โดยนัยนี้
สงเคราะหเชาเที่ยงเย็นเขาดวย. นี้สําเร็จดวยเวลานาฬิกาแลว ในบัดนี้
หาไดบอกกันไม.
บอกสังคีติ ขาพเจายังไมแนใจวาบอกอะไร. อรรถกถาแกวา
การรวบรวมกลาวเรียกสังคีติ. ศัพทนี้ ในบาลีหมายเอาการรวบรวม
พระธรรมวินัยตั้งไวเปนแบบฉบับอยาง ๑ หมายเอาอรรถในอธิการนี้
อยาง ๑. โดยนัยนี้ สังคีติ นาแปลวา " ประมวล " บอกประมวล
คือ บอกอยางอื่นนอกจากระบุไว เชน สีมาหรืออาวาสที่อุปสมบท
อุปชฌายะ กรรมวาจาจารย จํานวนสงฆ.
ขอเหลานี้ อุปชฌายะจดลงบนใบลานหรือบนกระดาษใหไวเรียก
กันมาวาใบฉายา ชื่อที่ขนานเปลี่ยนจากนาคะก็พลอยเรียกวาชื่อฉายา
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ดวย อธิบายวา ชื่อในใบบอกฉายา, จดในภาษามคธบาง ในภาษา
ไทยบาง ตามนิยมและสามารถของทานผูให.
บอกนิสสัย ๔ นัน้ คือ บอกทางแสวงหาปจจัย ๔ พรอมทั้ง
อติเรกลาภ. ขอนี้หามไมใหบอกกอนหนาอุปสมบท.
บอกอกรณียะ ๔ นั้น คือ บอกกิจไมควรทําอันเปนอยางสําคัญ
ที่ทําแลวจักขาดจากความเปนสมณะ. ภิกษุใหมยังไมรูขอนี้เพยงใด
หามไมใหปลอยไปขางไหนตามลําพัง. ตองสงภิกษุอื่นกํากับไปดวย
เพียงนั้น.
อนุศาสนนี้ บอกในลําดับแหงอุปสมบทแลว อุปชฌายะบอก
ก็ได กรรมวาจาจารยบอกก็ได ในการอุปสมบทหลายรูป รอไว
บอกพรอมกัน เมื่อหนที่สุดเสร็จแลว บอกในที่ประชุมสงฆก็ได
บอกขางนอกก็ได สุดแตสะดวก. ภายหลังแตนั้น พึงสอนและพึง
อธิบายใหเขาใจความ ประโยชนจึงจักสําเร็จ.
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กัณฑที่ ๒๘
วิธีระงับวิวาทาธิกรณ
วิวาทที่จัดเปนอธิกรณ รวมเรียกวาวิวาทาธิกรณนั้น เฉพาะ
วิวาทปรารภพระธรรมวินัย ในบาลีแจกไว ๙ คู ดังนี้ :๑. วิวาทกันวา นี้เปนธรรม นีไ้ มเปนธรรม.
๒. นีเ้ ปนวินัย นี้ไมเปนวินัย.
๓. นีพ้ ระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัส
ภาษิตไว.
๔. นีพ้ ระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง
ประพฤติมา.
๕. นีพ้ ระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง
บัญญัติไว.
๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ.
๗. นีเ้ ปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก.
๘. นีเ้ ปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได.
๙. นี้เปนอาบัติหยาบคาย นี้ไมเปนอาบัติหยาบคาย.
ในปกรณทั้งหลายเรียกกระจายออกวา อฎารสเภทกรวตฺถุ
แปลวา เรื่องทําความแตกกัน ๑๘ อยาง. แตอันจะเกิดเปนวิวาทาธิกรณขึ้น ทัง้ ๒ ฝายตองกลาวตรงกันขาม ในวิวาทาธิกรณเรื่องหนึ่ง
จึงไดเภทกรวัตถุเปนคูหนึ่ง ดังจัดไวขางตน.
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ทั้ง ๒ ฝายอาจตั้งวิวาทกันดวยปรารถนาดีกม็ ี ดวยปรารถนาเลว
ก็มี. ผูใดตั้งวิวาทเพราะเห็นแกพระธรรมวินัย ผูนั้นชื่อวาทําดวย
ปรารถนาดี. ผูใดตั้งวิวาทดวยทิฐิมานะ แมรูวาผิดก็ขืนทํา ผูนั้น
ชื่อวาทําดวยปรารถนาเลว. ในฝายทําดวยปรารถนาดี ในบาลีแสดงวา
มีจิตสัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ. ในฝายทําดวยปรารถนาเลว
แสดงวามีลักษณะประกอบดวยโทษ ๖ คู คือ :คูที่ ๑ เปนผูมักโกรธ เปนผูถือโกรธ ไดแกโกรธงายหายยาก.
คูที่ ๒ เปนผูลบหลูคืออกตัญู เปนผูตีเสมอทาน.
คูที่ ๓ เปนผูมีปกติอิสสา เปนผูมีปกติตระหนี่.
คูที่ ๔ เปนผูอวดดี เปนผูเจามายา.
คูที่ ๕ เปนผูมีปรารถนาลามก มีความเห็นผิด.
คูท่ี ๖ เปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลด
ไดยาก รวมเขาในภาวะเปนผูมีจิตสัมปยุตดวยโลภะบาง ดวยโทสะบาง
ดวยโมหะบาง.
ทั้งคุณทั้งโทษเหลานี้ ทานจัดเปนวิวาทมูล คือรากแหงการ
เถียงกัน.
มีวิวาทาธิกรณเรื่องใหญ ๆ เกิดขึ้นในกาลเปนลําดับมา นานํา
มากลาวในที่นี้ มีดังตอไปนี้ :๑. ในครั้งพุทกาลปูนกลางหรือปูนหลัง ครั้งเสด็จประทับอยู
ที่โฆสิตาราม นครโกสัมพี มีภิกษุผูเปนคณาจารยอยูที่นั้น ๒ รูป
พระวินัยธร ๑ พระธรรมกถึก " ตางมีนิสิตมากดวยกันทั้ง ๒ รูป.
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วันหนึ่ง พระวินัยธรไปวัจกุฎีในลําดับแหงพระธรรมกถึก พบน้าํ ใน
หมอชําระเหลืออยู กลับมาแลวถามขึ้นวา ทานเหลือน้ําชําระไวหรือ ?
พระธรรมกถึกรับ. กิริยาอยางนี้มีหามไวในวัจจกุฏิวัตร แตหาไดปรับ
อาบัติไวดวยไม. เพราะอยางนี้กระมัง พระธรรมกถึกจึงเห็นวาทํา
อยางนั้นไมเปนอาบัติ. ฝายพระวินัยธรคงถือวา ละเมิดขอหามแลว
เปนตองอาบัติ ในฐานะอยางนี้ ตองทุกกฏ จึงเห็นวาทําอยางนั้นเปน
อาบัติ. ภิกษุทั้งหลายเปนนิสิตของรูปใด ก็เห็นไปตามรูปนั้น. นี้เกิด
เปนวิวาทาธิกรณขึ้นในชัน้ ตน เขาในเภทกรวัตถุคูที่ ๖. ในลําดับนั้น
ภิกษุพวกพระวินัยธรไดโอกาส จึงทําอุกเขปนียกรรมลงโทษพระธรรมกถึกเพราะไมเห็นอาบัติ เขาใจวาเพื่อจะพรากพวกนิสิตของพระธรรมกถึกจากอาจารย เปนการตัดกําลังของพระธรรมกถึก ไมอยางนั้น
เพื่อจะปองกันภิกษุเหลาอื่นไมใหเขาเปนพวกพระธรรมกถึก ผลยอมไม
สําเร็จสมหมาย พวกนิสิตพระธรรมกถึกกลับเห็นวา อาจารยของตน
ถูกลงอุกเขปนียกรรมโดยไมเปนธรรม ขางฝายพระวินัยธรผูทํากรรม
นั้น ก็ถือวาไดทํากรรมนั้นโดยธรรม เกิดวิวาทาธิกรณซอนขึ้นอีกขั้น
หนึ่ง นับเขาในเภทกรวัตถุคูที่ ๒. สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบขาว
นั้นแลว เสด็จไปสูสํานักภิกษุผูทํากรรมนั้น ทรงชี้โทษแหงการทํา
อุกเขปนียกรรมงาย ๆ แกพวกภิกษุผูทํา ตรัสแนะใหพิจารณาดูกอน
วา ภิกษุอันตนปรารถนาจะลงอุกเขปนียกรรมนัน้ เปนผูเชนไร ถาเห็น
วาเปนพหุสูต มีผูนับถือมาก มีพวกมาก ถูกลงอุกเขปนียกรรมแลว
สงฆจักแตกกัน หรือจักรวนเพื่อเปนเชนนั้น เชนนี้ เกรงแตความ
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แตกกัน ไมพึงลงอุกเขปนียกรรมแกภิกษุนั้น. ในลําดับนั้น เสด็จไป
สูสํานักภิกษุผูสนับสนุนพระธรรมกถึกผูถูกลงอุกเขปนียกรรม ทรงชี้
โทษแหงความดื้อไมยอมรับวาเปนอาบัติ ทรงแนะใหพิจารณาดูวา
พวกภิกษุผูเห็นวาเปนอาบัตินั้น เปนผูเชนไร ถาเห็นวาเปนพหุสูต
ทรงธรรมทรงวินัย พึงนึกวาเธอทั้งหลายคงไมถึงอคติอยางใดอยางหนึ่ง
แลว แกลงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมเห็นอาบัติ เชนนี้เกรงแตการ
แตกกัน พึงยอกแสดงอาบัตินั้นเสียแมดวยความเชื่อผูอื่น แมทรง
ไกลเกลี่ยอยางนั้นแลวก็ไมสําเร็จ ทรงรําคาญเขา เสด็จไปประทับอยู
เสียที่ปารักขิตวัน แดนบานปริเลยยกะ ประทับอยูชั่วสําราญพระอิริยาบถแลว เสด็จจากนั้นไปประทับที่กรุงสาวัตถี. ฝายพวกอุบาสกขาวนคร
โกสัมพีโทษเอาภิกษุเหลานั้นวา สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จไปเสีย
พวกเขาพลอยเสื่อมจากประโยชนไปดวย นัดกันไมแสดงความเคารพ
นับถือแกภิกษุพวกนั้น เขาไปสูเรือนก็ไมตักบาตร ดวยปรารถนาวาจะ
ไดหลีกไปเสียหรือสึกเสีย ไมอยางนั้น จะไดกลับประพฤติใหเปนที่พอ
พระหฤทัยแหงสมเด็จพระบรมศาสดา. ภิกษุเหลานั้น ถูกอยางนั้นเขา
ทนไมไหว ไดสติขึ้นมา จึงชวนกันไปกรุงสาวัตถี เพื่อระงับอธิกรณ
นั้น ครั้นไปถึงแลว พระธรรมกถึกยอมรับวา การเหลือน้ําไวในหมอ
ชําระนั้นเปนอาบัติ และตนถูกพวกพระวินัยธรลงอุกเขปนียกรรมนั้น
ก็โดยธรรมและไดชี้แจงแกพวกนิสิตของตน. เปนอันวาวิวาทาธิกรณนี้
ระงับดวยยอมกันเอง สงฆไมไดชี้ขาด สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัส
ใหสงฆถอนกรรมนั้นเสีย ใหทั้ง ๒ ฝายนั้นเขาประชุมกัน แมภิกษุไขก็
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ใหมา จะใหฉันทะมิได ใหภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศความสามัคคีแหง
สงฆดวยญัตติทุติยกัมมวาจา ในลําดับนั้นใหทําอุโบสถสวดพระปาติโมกขขึ้น.
เรื่องนี้ ในบาลีไมไดระลุชื่อภิกษุคณาจารย ๒ รูปนัน้ และไมได
ระลุวัตถุวาเหลือน้ําชําระไว กลาวเพียงวา ภิกษุรูปหนึ่งผูเปนพหุสูต
ตองอาบัติแลวเห็นวาไมเปนอาบัติ ฝายภิกษุอื่นเห็นวาเปนอาบัติ เรื่อง
ที่แสดงมาขางตนอิงอรรถกถาธรรมบท แตทองเรื่องเปนไปตามแนว
บาลี. มีขอที่นาฉงนอยูวา สมเด็จพระบรมศาสดาเปนพระธรรมสวามิศร คือเปนเจาของพระพุทธศาสนาอยูดวยพระองคเอง นาจะทรง
ชี้ขาดลงไปวา ทําอยางนั้นเปนอาบัติหรือไม. แมภิกษุเหลานั้นก็นาจะ
นอมใจฟงพระพุทธดํารัสโดยงาย ไมนาจะดื้อดานอยางนั้นเลย. เพงดู
ทิฐิมานะของภิกษุ ๒ พวกนั้น ดูไมนาเปนเรื่องเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลเลย ขอนักวินัยพิจารณาดูเถิด.
๒. ตั้งแตพุทธปรินิพพานมา ๒๐๐ ปถวน พวกภิกษุวัชชีบุตร
คือชาววัชชีผูตั้งสํานักอยูในนครไพศาลี ที่เรียกอีกโวหารหนึ่งวา ชาว
ปาจีน คือตะวันออก ไดปฏิบัติในทางวินัยแผกไปจากของพระสงฆ
พวกอื่นโดยฐานยอหยอน ยกขึ้นกลาวในทองเรื่อง ๑๐ ประการดังนี้ :๑. มีพระบัญญัติหามไมใหภิกษุฉันของเคี้ยวของฉัน อันเปน
อาหารที่รับประเคนไวคางคืน ปรับอาบัติปาจิตติยะแกภิกษุผูละเมิด.
พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา เกลือที่รับประเคนไวแรมคืนฉันปนกับอาหาร
ได. เกลือนั้นเปนยาวชีวิก รับประเคนเก็บไวฉันไดในกาลทั้งปวง
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ไมใหเปนอาบัติเพราะสันนิธิ. พวกภิกษุวัชชีบุตรเอาเกลือที่เปนสันนิธิ
นั้นมาฉันปนกับอาหารอันมิไดเปนสันนิธิ เปนปญหาเกิดขึ้นวา ควร
หรือไมควร. ขอนี้เรียกสั้นวา เรื่องเกลือเขนง อธิบายวาในครั้งนั้น
ภิกษุเก็บเกลือไวในเขนง.
๒. มีพระบัญญัติหามไมใหภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เปนอาหาร
ในเวลาวิกาล ปรับอาบัติปาจิตติยะแกภิกษุผูละเมิด. ในวิภังคแหง
สิกขาบทนี้แกวา ตั้งแตอรุณขึ้นจนเที่ยงวันเปนกาล พนจากนั้นเปน
วิกาล. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา เงาแดดบายเพียง ๒ นิ้วยังฉันอาหาร
ได. ขอนี้นาจะปรารภถึงเวลาที่ปรากฏตามเงาเรียกวามัธยมและที่คิด
เฉลี่ยกันแลวเรียกวา สมผุฐ โดยวิธีโหราศาสตร. นี้เปนปญหาเกิด
ขึ้นอีกขอหนึ่ง เรียกสั้นวา เรื่อง ๒ นิ้ว.
๓. มีพระบัญญัติหามไมใหภิกษุผูฉันแลว หามอาหารที่เขาถวาย
แลวฉันของเคี้ยวของฉัน อันเปนอนติริตตะอีกในวันนั้น ปรับอาบัติ
ปาจิตติยะแกภิกษุผูละเมิด. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา ปรารภวาจะเขา
บานในเดี๋ยวนั้น ฉันโภชนะเปนอนติริตตะได. นี้เปนปญหาเกิดขึ้นอีก
ขอหนึ่ง เรียกสั้นวา เรื่องเขาละแวกบาน.
๔. มีธรรมเนียมวา อาวาสทั้งหลาย อันตั้งอยูในสีมาเดียวกัน
ภิกษุทั้งหลาย ผูอยูในอาวาสเหลานั้น ตองประชุมกันทําอุโบสถในที่
เดียวกัน. อธิบายวา ในครั้งกอน สงฆไมไดสมมติสีมาเฉพาะอาวาส
เหมือนในทุกวันนี้ สมมติสีมาครอบอาวาสทั้งหลายไว มุงหมายอยางไร
ไดปรารภในกัณฑที่ ๒๔ วาดวยสีมานั้นแลว. ภิกษุทั้งหลายผูอยูใน
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ตางอาวาส แตในสีมาเดียวกัน ตองประชุมในทีแ่ หงเดียวกันทําอุโบสถ
เปรียบเหมือนวัดใหญ ๆ ในบัดนี้ มีกฎุ ีพระอยูเปนหมู ๆ ตองประชุม
กันทําอุโบสถในโรงอุโบสถแหงเดียวกัน จะแยกกันทําตามหมูกุฎีหาได
ไม. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา ตางอาวาสแยกทําอุโบสถตางกันได.
ชะรอยภิกษุวัชชีบุตร จะริสมมติขัณฑสีมาขึ้นภายในมหาสีมา ไม
อยางนั้น ชะรอยจะริสมมติสีมาเฉพาะอาวาส ๆ ขึ้น. นี้เปนปญหาเกิด
ขึ้นอีกขอหนึ่ง เรียกสั้นวา เรื่องอาวาส.
๕. เปนธรรมเนียมของภิกษุทั้งหลายจะทําสังฆกรรม ตอง
ประชุมภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกันทั้งนั้น หรือนํามาซึ่งฉันทะของภิกษุผู
ไมมา. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา ในเวลาที่ภิกษุยังไมมาพรอมกัน ทํา
สังฆกรรมไปพลางก็ได มีภิกษุมาทีหลัง จึงบอกขออนุมัติ. ชะรอยจะ
อนุโลมการสวดพระปาติโมกขคางอยู มีภิกษุมามีจํานวนเสมอกับภิกษุ
ผูประชุมหรือนอยกวา ไมตองกลับสวดตั้งตนใหม ใหภิกษุผมู าฟง
ตอไป. นี้เปนปญหาเกิดขึ้นอีกขอหนึ่ง เรียกสั้นวา เรื่องอนุมัติ.
๖. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา ธรรมเนียมอยางใดอันอุปชฌายะ
อันอาจารยเคยประพฤติมาแลว ธรรมเนียมอยางนั้น เปนควรจะ
ประพฤติตามทั้งนั้น. นี้เปนปญหาเกิดขึ้นอีกขอหนึ่ง เรียกสั้นวา เรื่อง
เคยประพฤติมา.
๗. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา น้ํานมสดแปรจากความเปนน้ํานม
แลว แตยังไมเปนทธิ คือ นมสม ภิกษุผูฉันแลว หามอาหารแลว
ดื่มน้ํานมอยางนั้นอันเปนอนติริตตะไดอยู. ฝายภิกษุพวกอื่นถือวาไม
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ควร. ดูเหมือนพวกภิกษุวัชชีบุตรจะเห็นวา อาหารแคนเทานั้นใหเกิด
อาบัติ อาหารเหลวไมใหเกิดอาบัติ. นี้เปนปญหาเกิดขึ้นอีกขอหนึ่ง
เรียกสั้นวา เรื่องไมไดกวน.
๘. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา สุราอยางออนที่มีรสเมาเจืออยูนอย
ไมยังผูดื่มใหเมา ดื่มไดอยู. นี้เปนปญหาเกิดขึ้นอีกขอหนึ่ง หามีคําเรียก
สั้นไม.
๙. มีพระพุทธานุญาตผานิสีทนะไวเปนผาอธิษฐานไดผืนหนึ่ง
ตัวนิสีทนะยาว ๒ คืบ กวางคืบครึ่ง เพิ่มชายอีกคืบหนึ่ง โดยสุคตประมาณ เรื่องนี้เปนอยางไร ไดปรารภถึงแลว ในกัณฑที่วาดวย
ปาจิตติยะ ตอนรตนวรรคสิกขาบทที่ ๗. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวาผา
นิสีทนะไมมีชายก็ใชได การที่พวกภิกษุวัชชีบุตรถืออยางนั้น หมาย
ความวา ผานิสีทนะไมมีชายอยางนั้น ตองมีประมาณไมเกินกวาตัวผา
นิสีทนะ หรือเทากับประมาณแหงผาที่ตอชายแลวก็ได เปนเงื่อนอยู.
ฝายภิกษุพวกอื่นถือวา ผานิสีทนะที่กวางกวาประมาณแหงผานิสีทนะ
เดิม จําจะตองมีชาย จึงจะอธิษฐานเปนบริขารพิเศษได พนจาก
ความเปนอติเรกจีวร หรือหมายวา สุดแตเปนผานิสีทนะแลว แมมี
ประมาณไมเกินกวาตัวนิสีทนะเดิม ก็จําจะตองมีชาย นี้เปนแงอันจะ
พึงสอดสองเหมือนกัน. นี้เปนปญหาเกิดขึ้นอีกขอหนึ่ง หามีคําเรียก
สั้นไม.
๑๐. พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา ทองเงินเปนของควร ในทองเรื่อง
ไมไดกลาวถึงทางหลีกเลี่ยงวาอยางไร ดูเปนละเมิดสิกขาบทโดยจัง ๆ
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ไมเปนปญหา.
ในวัตถุทั้ง ๑๐ นี้ มีหลายวัตถุที่หลีกเลี่ยงจากการที่เคยถือกันมา
แตบางวัตถุที่ยังสันนิษฐานไมออกก็มี ที่เปนการละเมิดจัง ๆ ก็มี แต
นาจะเปนการหลีกเลี่ยงจากากรที่เคยถือกันมาทั้งนั้น.
ในคราวนั้น พระยสกากัณฑกบุตร ชาวเมืองปาฐา เที่ยวจาริก
มาในแควนวัชชี ถึงนครไพศาลี พักอยูที่สํานักพวกภิกษุวัชชีบุตร ได
พบวาพวกภิกษุวัชชีบุตรประพฤติวัตถุ ๑๐ ประการนั้น แผกไปจากที่
ภิกษุพวกอื่นถืออยู กลับจากนครไพศาลีแลว จึงนําขาวไปแจงแกพระ
เถระผูใหญชาวเมืองปาฐาและในที่อื่นขอเรียนหารือถึงวัตถุ ๑๐ ประการ
นั้น ไดรับมติของพระเถระเหลานั้นวา ไมควรทั้งนั้น จึงชักชวนกัน
ในพวกภิกษุชาวเมืองปาฐา และชาวอวันติทักขิณาบถวาจะคัดคานวัตถุ
๑๐ ประการนั้น ไดพระเรวตะผูทรงธรรมวินัยหลักแหลมอยูใ นครั้งนั้น
กับพระสัมภูตสาณวาสีเปนฝาย ตกลงกันวา จักไประงับอธิกรณนี้ ที่นคร
ไพศาลี อันเปนที่เกิดแหงอธิกรณนั้น เมื่อพากันไปถึงที่นั้นแลว ไดพระ
สัพพกามีเถระผูใหญในที่นั้น รวมมติดวยอีกรูปหนึ่ง. การที่พระเถระ
ทั้งหลายเหลานั้นระงับอธิกรณนั้น ดังนี้ :ประชุมพวกภิกษุชาวปาจีน คือตะวันออก และภิกษุชาวปาฐา
เลือกภิกษุฝายละ ๔ รูป ระบุชื่อไวในทองเรื่อง ฝายภิกษุชาวปาจีน
พระสัพพกามี ๑ พระสาฬหะ ๑ พระขุชชโสภิต ๑ พระวาสภคามิกะ ๑.
ฝายภิกษุชาวปาฐา พระเรวตะ ๑ พระสัมภูตสาณวาสี ๑ พระยสกากัณฑกบุตร ๑ พระสุมนะ ๑ เพื่อเปนการกสงฆผูเขาประชุมระงับ
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อธิกรณดวยญัตติทุติยกัมมวาจา. การกสงฆนั้นประชุมกันที่วาลิการาม
พระเรวตะเปนผูยกวัตถุ ๑๐ นั้นขึ้นถามพระสัพพกามีทีละขอ ๆ พระ
สัพพกามีวิสัชนาวา ไมควรทุกขอ อางที่มาแหงพระบัญญัติ และ
ปรับอาบัติบางชื่อแกภิกษุผูละเมิด แสดงโดยยอดังนี้ :๑. การเก็บเกลือไวในเขนง เอาออกฉันปนกันอาหารในเวลาที่
ไดอาหารจืดไป วินิจฉัยวาไมควร ทรงบัญญัติไวที่เมืองสาวัตถี มีที่มา
ในคัมภีรวิภังคแหงสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตติยะ เพราะฉันโภชนะ
เปนสันนิธิ.
๒. เงาชายแลว ๒ นิ้วฉันโภชนะ วินิจฉัยวาไมควร ทรงหาม
ไวในกรุงราชคฤห มีที่มาในคัมภีร ปรับอาบัติปาจิตติยะ เพราะ
ฉันโภชนะในเวลาวิกาล.
๓. ภิกษุผูฉันแลว หามอาหารแลว ปรารภวาจะเขาละแวก
บาน ฉันโภชนะเปนอนติริตตะ วินิจฉัยวาไมควร ทรงหามไวในกรุง
สาวัตถี มีทมี่ าในคัมภีรวิภังค ปรับอาบัติปาจิตติยะ เพราะฉันโภชนะ
เปนอนติริตตะ.
๔. หลายอาวาสมีสีมาเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายผูอยูในอาวาส
เหลานั้น แยกทําอุโบสถตางกัน วินิจฉัยวาไมควร ทรงหามไวในกรุง
ราชคฤห มีที่มาในอุโบสถสังยุต ปรับอาบัติทุกกฎเพราะละเมิดวินัย.
๕. ในเวลาที่ภิกษุยังไมมาพรอมกัน ทําสังฆกรรมไปพลาง ดวย
หมายใจวา มีภิกษุมาทีหลังจักขออนุมัติ วินิจฉัยวาไมควร ทรงหาม
ไวในเมืองจัมปา มีที่มาในวินัยวัตถุในจัมเปยยขันธกะ ปรับอาบัติทุกกฎ
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เพราะละเมิดวินัย.
๖. การประพฤติตามธรรมเนียม อันอุปชฌายะอันอาจารยเคย
ประพฤติมา วินิจฉัยวา บางอยางควร บางอยางไมควร.
๗. น้าํ นมสดแปรจากความเปนน้ํานมแลว แตยังไมเปนทธิ คือ
นมสม ภิกษุฉันแลว หามอาหารแลว ดื่มน้ํานมอยางนั้น อันเปน
อนติริตตะ วินิจฉัยวาไมควร ทรงหามไวในกรุงสาวัตถี มีที่มาใน
คัมภีรวิภังค ปรับอาบัติปาจิตติยะ เพราะฉันโภชนะเปนอนติริตตะ.
๘. การดื่มสุราอยางออนที่มีรสเมาเจืออยูนอยไมยังผูดื่มใหเมา
วินิจฉัยวาไมควร ทรงหามไวในนครโกสัมพี มีทมี่ าในคัมภีรวิภังค
ปรับอาบัติปาจิตติยะ เพราะดื่มสุราเมรัย.
๙. ผานิสีทนะไมมีชาย วินิจฉัยวาไมควร ทรงหามไวในกรุง
สาวัตถี มีทมี่ าในคัมภีรวิภังค ปรับอาบัติปาจิตติยะ ที่ตองตัดเสีย.
๑๐. ทองและเงิน วินิจฉัยวาไมควร ทรงบัญญัติไวในกรุง
ราชคฤห มีที่มาในคัมภีรวิภังค ปรับอาบัติปาจิตติยะ เพราะรับทอง
และเงิน.
ในทีส่ ุดแหงวินิจฉัยทุกขอ พระเรวตะไดประกาศสงฆวา ขอนั้น ๆ
อันสงฆวินิจฉัยแลววา ผิดธรรมผิดวินัย หลีกเลี่ยงคําสอนของพระ
ศาสดา แลวลงคะแนนไว และประกาศรวบยอดอีกวาระหนึ่ง. การ
ลงคะแนนในที่นี้ นาเขาใจวา ใหภิกษุผูประชุมลงคะแนนลับทีละรูป
แสดงมติของตน ในเมื่อพระสัพพกามีอธิบายแลว ไดมติรวมกันทั้งนั้น
หรือขางมากแลว จึงประกาศขอที่วินิจฉัยแลวนั้น. ในลําดับนั้น การก
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สงฆไดประกาศขอที่วินิจฉัยแลวนั้นในทามกลางสงฆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรู
ทั่วกัน.
วิวาทาธิกรณคราวนั้น จัดเขาในคูที่ ๒ อันสงฆระงับแลวตาม
ลําพังดวยการชี้ขาด แตระงับไดเด็ดขาดหรือไดเพียงเทาไร หาได
ความตอไปไม.
๓. ในรัชกาลแหงพระเจาอโศกมหาราช ในระหวาง พ.ศ. ๒๒๒
ถึง ๒๓๔ วิวาทาธิกรณเกิดขึ้นในพระสงฆวัดอโศการามพระอาราม
หลวง ณ กรุงปาตลีบุตร เพราะมีความเห็นปรารภศาสนธรรมแตกตาง
กัน เรื่องอะไรบางไมไดระบุไว พระสงฆไมไดทําอุโบสถรวมกันถึง
๑๒ ป. พระคันถรจนาจารยกลาววา พวกเดียรถียป ลอมเปนภิกษุเขา
มาปนอยูในหมูสงฆ แสดงลัทธิของตน ๆ วาเปนพระพุทธศาสนา. ถา
เปนอยางนั้นจริง การปกครองคณะสงฆในครั้งนั้นหลวมมาก ผูทรง
เพศภิกษุมาจากไหนก็อยูได แผกจากครั้งพุทธกาล. ครั้งนั้น ภิกษุ
แปลกหนามายังถูกซัก ตอตอบไดหลักฐานจึงยอกใหอยู. ดูไมนาเปน
อยางนั้นเลย ขาพเจาเขาใจวา ภิกษุสงฆเองรับอุปสมบทใหพวกเดียรถีย
งายเกินไป ไมใหประพฤติติตถิยปริวาสตามพระพุทธานุญาตกอน หรือ
ใหประพฤติ แตหลงใจเชื่อเร็วเกินไป พวกนั้นเองเอาเพศภิกษุคลุมตัว
สอนลัทธิของตน ที่พวกตางศาสนาปรารภจะทํา และไดพยายามไป
บางแลวในภายหลังก็มี หรือตั้งใจอุปสมบทดวยศรัทธาจริง ๆ แตไม
ทิ้งลัทธิเดิมปฏิบัติปนเปกันไป ตามธรรมดาของปุถุชนผูเปลีย่ นศาสนา
หรือลัทธิใหม ไมอยางนั้น คงมีมติแกงแยงเกิดขึ้นในคณะสงฆนั้นเอง

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 126

เชนใน ๒ เรือ่ งขางตนนั้น ตางฝายตางเรียกพวกมีมติแผกจากของตน
วาเดียรถีย เชนเรียกไปภายหลังวามิจฉาทิฏฐิ. ครัง้ นั้น สมเด็จพระเจา
แผนดินก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและเปนศาสนูปถัมภก แตอยางไร
วิวาทาธิกรณนี้จึงเปนไปอยูถึง ๑๒ ป นาจะเห็นวา กกผูตั้งวิวาทนั้น
มีผูใหญเปนหัวหนา เชนพระวินัยธรกับพระธรรมกถึกในเรื่องวิวาท
แหงภิกษุชาวโกสัมพี และขอวิวาทนั้น จักเปนเพียงลัทธิที่ถือกันในหมู
ภิกษุ. ฝายอาณาจักรจึงเฉยเสีย ไมเขาเกี่ยวของดวย จนลวง ๑๒ ป
บางทีการแตกกันนั้นจักลุกลามออกไปถึงฝายคฤหัสถผูเปนอุปฏฐากดวย
ถึงเสียความสงบราบคาบแหงการปกครอง เชนเกิดสัมประหารหันเนือง ๆ
ในที่สุด ฝายอาณาจักรไดเดี่ยวของดวยจึงไดสงบ. พระคันถรจนาจารย
กลาววา พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระถวายมติของทาน แดพระเจาอโศก
มหาราชวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนวิภัชชวาที แปลตามพยัญชนะวา เปนผูกลาวแจก มีอธิบายวา เปนผูแสดงธรรมจําแนกออกโดย
ประเภทตาง ๆ ใหเหมาะกับอัธยาศัยแหงผูรับเทศนา มติของขาพเจา
วา อรรถแหงบทวิภัชชวาทีนั้นวาเปนผูตรัสสั่งสอนกระจายธรรมนั้น ๆ
ออกเปนสวน ๆ เชนทรงกระจายรูปกายออกเปนธาตุ ๔ ทรงกระจาย
นามธรรมออกเปนจิตเจตสิก ทรงกระจายนามรูปเปนขันธ ๕ อายตนะ ๖
ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘ เปนอาทิ เพื่อถอนฆนสัญญา คือความสําคัญเห็นเปนชิ้น
เปนอันเสีย หรือเพื่อเขาใจภูมิธรรมลึกซึ้ง พระองคตรัสใหจัดภิกษุเปน
พวก ๆ ตามมติแลว ทรงเรียกเขาไปสอบถามทีละพวก พวกใดมีมติเปน
อยางอื่นจากของพระโมคคัลลีบุตร ตรัสใหสึกพวกนั้นเสีย เอาไวแตพวกมี
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มติรวมกับของพระโมคคัลลีบุตร. เพราะยกมติวา วิภัชชวาทีเปนถูก
มติอันแผกออกไป พงเห็นเชนมติวา อัตภาพนี้พระผูเปนเจาสราง ไม
ใชสวนนอย ๆ คุมกนเขาเองโดยธรรมดา และมติวา ในกายนี้มีอาตมา
ครองอยูเปนสิ่งยั่งยืน ไมรูจักแปรผัน การรูสึกเปนสวนแหงอาตมา หา
ใชผลเกิดทางทวารวิถีไม ถึงคราวมรณะ รูปกายเทานั้นสลายไป สวน
อาตมาหาดับสูญไม ไมถอื ปฏิสนธิครองรูปกายอื่นอีก และมติหวน ๆ
วา มรณะเปนที่สุดทุกข คือตายแลวเปนแลวกัน ไมคํานึงถึงเหตุผล
อันเปนมาอยางไร ยังจักเปนอยางไรตอไป. ยนใจความวา พระเจา
อโศกมหาราช ทรงสนับสนุนมติของพระโมคคัลลีบุตร ตรัสใหสึกพวก
ภิกษุผูมีมติแผกจากนั้นเสียสิ้น.
วิวาทาธิกรณครั้งนั้น จัดเขาในคูที่ ๑ ระงับแลวดวยอํานาจ
อาณาจักร.
สงฆมณฑลอันแตกเปนนิกายใหญ คืออุตตรนิกายและทักษิณนิกาย และนิกายใหญนั้น แตกเปนนิกายยอย ๆ ออกไปอีก ก็เพราะ
วิวาทาธิกรณ เมื่อไมอาจระงับ ตางพวกตางถือ กลายเปนนานาสังวาสแหงกันและกัน แตนั้นแปรมาเปนนานานิกาย.
วิวาทาธิกรณนี้รายนัก ทําสงฆใหแตกเปนนานาสังวาส เปน
นานานิกายอยางนี้ แตนั้น ความเสื่อมอันเปนผลแหงความแตกสามัคคี
ยอมเกิดมีขึ้นตามกัน เพราะอยางนั้น พระศาสดาและพระสาวก จึง
ชวยกันปองกันเพื่อมิใหเกิดขึ้น และระงับที่เกิดขึ้นแลวเสีย ดวยการชี้
ขาดวา ฝายไหนผิดฝายไหนถูก.
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ทางปองกันวิวาทาธิกรณอันพระศาสดาไดทรงทํานั้น ที่เปนสําคัญ
ในสวนธรรมไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขอันระบุถึงหัวใจพระศาสนา
ในที่ประชุมสงฆเนือง ๆ มา ในสวนวินัย ไดทรงตั้งธรรมเนียมทํา
สังฆอุโบสถดวยสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน เนื่องจากนั้น ใหปุจฉาวิสัชนากันถึงวินัยบางขอกอน. ทางที่พระสาวกไดทํานั้น ที่เปนสําคัญ
คือไดทําสังคายนาพระธรรมวินัย ตั้งไวเปนแบบแผนเปนคราว ๆ มา
ตลอดถึงไดจารึกลงในปกรณ.
เพื่อระงับวิวาทาธิกรณอันเกิดขึ้นแลว ทรงวางวิธีไว ๒ อยาง
คือสัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ เรียกวาอธิกรณสมถะ แปลวา วิธี
ระงับอธิกรณ หรือตัดเรียกวาสมถะ.
สัมมุขาวินัย แปลวา วิธีระงับตอหนา. การระงับดวยวิธีนี้มี
๓ อยาง ดวยการตกลงกันเอง ๑ ดวยการตั้งผูวินิจฉัย ๑ ดวยอํานาจ
แหงสงฆ ๑.
วิวาทาธิกรณ ระงับดวยการตกลงกันเองนั้น ดังนี้ :คูวิวาทฝายใดฝายหนึ่งยอมรับวามติของตนผิด ของอีกฝายหนึ่ง
ถูกเชนวิวาทาธิกรณในระหวางพวกพระวินัยธรและพวกพระธรรมกถึก.
สัมมุขาวินัยในอธิการนี้ ทานวาสงเคราะหดวยองค ๔ คือ สงฺฆสมฺมุขตา
ความเปนตอหนาสงฆ ๑ ธมฺมสมฺมุขตา ความเปนตอหนาธรรม ๑
วินยสมฺมุขตา ความเปนตอหนาวินัย ๑ ปุคฺคลสมฺมุขตา ความเปนตอ
หนาบุคคล ๑.
สงฺฆสมฺมุขตานั้น ดังนี้ : ภิกษุผูมีประชุมมีจํานวนครบองค
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เปนสงฆ นําฉันทะของผูควรฉันทะมาแลว ผูอยูพรอมหนากันไม
คัดคาน. ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา นั้น ไดแกธรรมวินัยและสัตภุสาสนะอันเปนเครื่องระงับอธิกรณนั้น. ปุลฺคลสมฺมุขตา นั้น คือคูวิวาท
อยูพรอมหนากัน. ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจวา สงฺฆสมฺมุขตา ไดแก
สงฆผูวินิจฉัยไมมีในอธิการนี้ เพราะภิกษุ ๒ พวกนั้น พวกหนึ่ง ๆ
แมมีจํานวนครบองคสงฆ ก็เปนคูวิวาท สงเคราะหเขาในปุคฺคลสมฺมุขตา
คํานี้จักเห็นแจงในอธิการขางหนา.
วิวาทาธิกรณ ระงับดวยการตั้งผูวินิจฉัยนั้น ดังนี้ :คูวิวาททั้ง ๒ ฝายพรอมกันเลือกตั้งพระเถระรูปเดียวก็ได ๒ รูป
ก็ได ๓ รูปก็ได มากกวานั้นก็ได ใหเปนผูวินิจฉัย. ผูไดรับเลือก
รูปเดียวควรใครครวญ หลายรูปควรปรึกษากันกอนวา อาจวินิจฉัย
หรือไม ถาเห็นวาไมอาจ ไมควรรับ ถาเห็นวาอาจอยู ควรยังผูเลือก
ใหปฏิญญากอนวา จักแจงขออธิกรณนั้นตามจริง และจักยอมรับความ
วินิจฉัยอันชอบแกธรรมวินัยและสัตถุสาสนะ ทีอ่ ธิการณนั้น จักเปนอัน
เลิกแลวกันดวยดี ไดอยางนี้จึงควรรับ มิฉะนั้นไมควรรับ. ฝายผูเลือก
ควรเอาสัญญากอนวา ผูไดรับเลือกจักวินิจฉัยโดยระยะกาลเพียงเทานี้ ๆ
ไดอยางนี้จึงควรปฏิญญาแลวมอบให มิฉะนั้นไมควรเลือกผูนั้น. อธิกรณ
อันผูไดรับเลือกวินิจฉัยแลว เปนอันระงับเด็ดขาด เพราะอยางนั้น ใน
บาลีสมถขันธกะมีวา ภิกษุผูเปนคูวิวาทรายหนึ่ง ไมพอใจคําวินิจฉัย
ของผูที่ตนเลือกตั้ง ทั้งที่เปนสงฆเปนคณะเปนบุคคล แลวเลือกตั้งผู
อื่นอีก จนถึงนําความขึ้นกราบทูลพระศาสดาเปนที่สุด ตรัสวา เปน
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อันวินิจฉัยเด็ดขาดแลว. สัมมุขาวินัยในอธิการนี้ สงเคราะหดวยองค ๔
บาง ดวยองค ๓ เวน สงฺฆสมฺมุขตา บาง แตในเรื่องที่กลาวแลว
เรียกภิกษุมากกวา ๓ รูปวา สมฺพหุลา คือหลายรูป ไมนับเปนสงฆ
เรียกภิกษุตั้งแต ๓ รูปลงมาระบุตามจํานวน ตามนัยนี้ สงฺฆสมฺมุขตา
ไมนาไดในอธิการนี้ ไมอยางนั้นนาเพงกิริยาที่ภิกษุหลายรูปทําวา เปน
การสงฆก็มี เปนการบุคคลก็มี.
วิวาทาธิกรณ ระงับดวยอํานาจแหงสงฆนั้น ดังนี้ :ภิกษุทั้งหลายรูวา มีภิกษุบางพวกปฏิบัติพระธรรมวินัยแผกออก
ไปจากที่ถือกันมา ไมเห็นชอบดวย รวมใจกันเขาประชุมเปนสงฆ
วินิจฉัยขอที่แผกนั้นวา ผิดธรรมผิดวินัยผิดสัตถุสาสนะอยางไร แลว
ไมรับรอง ครอบงําลัทธินั้นเสียดวยอาณาสงฆ เชนพระสงฆชาวปาฐา
และชาวปาจีนระงับวัตถุ ๑๐ ประการ อันพวกภิกษุวัชชุบุตรริขึ้นนั้น.
หรือมีภิกษุเปนคูวิวาท แมเธอมิไดมอบอธิกรณใหวินิจฉัย เห็นแก
พระธรรมวินัย ชี้ขาดขอที่เห็นวาผิดดวยอาณาสงฆก็ได เชนอริฏฐภิกษุ
กลาวคนพระศาสดาวาตรัสไมไดจริง ในขอวา กามคุณเปนของให
โทษ แผกจากมติที่รับรองกันทั่วไปของภิกษุทั้งหลาย ไมยอมละทิฐิ
นั้น สงฆชี้ขาดวาผิด ดวยสวดสมนุภาสนะและปรับอาบัติปาจิตติยะ
ในเพราะไมละทิฐินั้น เมื่อจบสมนุภาสนะ ทั้งลงอุกเขปนียกรรมเพิ่ม
ดวย. สัมมุขาวินัยในอธิการนี้ สงเคราะหดวยองค ๓ เวนปุตฺคลสมฺมุขตา
บาง ดวยองคครบทั้ง ๔ บาง. สงฺฆสมฺมุขตาในอธิการนี้ หมายเอาสงฆ
ผูวินิจฉัยโดยแทแล ตองดวยมติของขาพเจาอันแสดงไวแลวในหนหลัง.

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 131

ในองค ๔ แหงสัมมุขาวินัยนั้น ธมฺมสมฺมุขตาและวินยสมฺมุขตา
ทานแกรวมกันในนิทเทสเดียว พึงเขาใจวา วิวาทกันดวยธรรม เพง
เอาธมฺมสมฺมุขตา วิวาทกันดวยวินัย เพงเอาวินยสมฺมุขตา ในอธิการ
อยางหนึ่ง ไดองคเต็มที่เพียง ๓ โดยกลาวรวบยอดจึงเปน ๔. การ
กําหนดองค ดูยังบกพรอง ถาเปน วตฺถุสมฺมุขตา ความเปนตอหนาวัตถุ
คือขอวิวาท อันจําจะยกขึ้นแถลงแทน วินยสมฺมุขตา จักบริบูรณ
เพราะ วินยสมฺมุขตา อาจสงเคราะหใน ธมฺมสมฺมุขตาก็ได เชนวินยวาทีสงเคราะหเขาในธมฺมวาที สวนวตฺถุสมฺสุขตา สงเคราะหเขาใน
ธมฺมสมฺมุขตา โดยอธิบายวา วินิจฉัยเปนธรรม ก็ตองฟงและยกวัตถุ
ขึ้นพิจารณา เขาไมสนิท สงเคราะหเขาในปุคฺคลสมฺมุขตา โดยอธิบาย
วา กลาวถึงบุคคลคูวิวาท เปนอันกลาวถึงขอวิวาทดวย ก็เขาไมสนิท.
และการเรียกลําดับ ดูยังไขวเขว ถาเรียงดังนี้ : สงฺฆสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา วตฺถุสมฺสุขตา ธมฺมสมฺมุขตา จัดเขาลําดับดี. โดยอธิบายวา
ประชุมสงฆแลว เรียกบุคคลคูวิวาทเขามาใหแถลงขอวิวาทและพิจารณา
แลววางบทวินิจฉัย.
วิวาทาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัยครบองค ๔ หรือเพียงแต ๓
เวนสงฺฆสมฺมุขตา เปนใชไดดวยกัน ผูฟนขึ้นวาใหมตองปาจิตติยะ ถา
ครบองค ๔ ผูใหฉันทะแกสงฆแลวติฉินเมื่อภายหลังตองปาจิตติยะดวย.
เพราะอยางนี้กระมัง ในการที่คณะก็ดี บุคคลก็ดี วินิจฉัยอธิกรณ
ทานจึงไมยักใชบทอื่นแทนสงฺฆสมฺมุขตา ปลอยใหพรองอยูอยางนั้น.
วิวาทาธิกรณอันเปนหนาที่ของสงฆจะพึงวินิจฉัย ถาสงฆเห็นวา
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จะวินิจฉัยในสงฆไมสะดวกเพราะเหตุนั้น ๆ ที่ทา นยกขึ้นกลาวไวในบาลี
วา มีเสียงเซ็งแซพูดกันไมไดยิน สงฆจะเลือกภิกษุบางรูปในหมูใหแยก
วินิจฉัยก็ได. วิธีนี้เรียก อุพพาหิกา แปลวา กิรยิ าที่ถอนนําไป ไดแก
การเลือกแยกออกไป. ในบาลีสมถขันธกะ ทานแนะใหเลือกภิกษุ
พรอมดวยองค ๑๐ เปนคณะ ดวยญัตติทุติยกัมมวาจา สวนในเรื่อง
วัตถุ ๑๐ สงฆชาวปาฐาและชาวปาจีนไดเลือกเปนสงฆ.
ภิกษุผูพรอมดวยองค ๑๐ นั้น ดังนี้ :๑. เปนผูมีศีล.
๒. เปนพหุสูต.
๓. เปนผูทรงพระปาติโมกข.
๔. เปนผูมั่นในพระวินัย ไมคลอนแคลน.
๕. เปนผูอาจชี้แจงใหคูวิวาทเขาใจและใหเลื่อมใส.
๖. เปนผูฉลาดเพื่อยังอธิกรณอันเกิดขึ้นใหระงับ.
๗. รูเรื่องอธิกรณ.
๘. รูเหตุเกิดอธิกรณ.
๙. รูก ารตัดอธิกรณ.
๑๐. รูท างตัดอธิกรณ.
ถาเสร็จกันดวยอยางนี้ สัมมุขาวินัยในอธิการนี้ ทานกลาววา
สงเคราะหดวยองค ๓ เวนสงฺฆสมฺมุขตา ดูเปนทีวาสงฆตั้งกรรมการ
แลว เปนแลวกัน เชนเดียวกันกับคูวิวาท พรอมกันเลือกตั้งผูวินิจฉัย
เอาเองโดยอาการ กรรมการที่สงฆตั้งนั้นวินิจฉัยอยางไร นาจะเอา
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เขาประกาศในสงฆ เพื่อไดความรับรองแหงสงฆอีกชั้นหนึ่ง เปนเสร็จ
ดวยอํานาจสงฆ เชนในเรื่องวัตถุ ๑๐ นั้น อยางนี้เสร็จดวยอํานาจ
สงฆ สัมมุขาวินัยครบองค ๔. ในอธิการนี้มีบาลีกลาวไวชัดวา ถา
กรรมการอันสงฆตั้งนั้น ไมอาจวินิจฉัยสําเร็จ ใหมอบคืนอธิกรณนั้น
แกสงฆ. นีบ้ งวา การของกรรมการเนื่องอยูดวยสงฆ แมวินิจฉัยแลว
อยางไร ก็นาจะแจงแกสงฆเหมือนกัน. ในคณะกรรมการนี้ มีภิกษุผู
ไมสอดสองอรรถใหรอบคอบ ถือเอาเพียงความแหงพยัญชนะขึ้นคาน
ไมไดหลักฐาน คณะกรรมการนั้นจะประกาศดวยญัตติ ถอนเธอออก
เสียจากคณะก็ได กรรมการนั้นสงฆสมมติ อยางไรคณะจึงถอนออกได
เอง และถอนออกเสียอยางนั้น ไมเสียความเปนธรรมหรือ เปนขอ
อันนักวินัยจะพึงพิจารณา.
เมื่ออธิกรณวินิจฉัยอยูในสงฆ ๆ ไมอาจถือเอาความตกลง เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เชนนี้จะวินิจฉัยดวยวิธีเรียกวาเยภุยยสิกาก็ได.
เยภุยยสิกา แปลวากิริยาเปนไปตามขางมาก. การวินิจฉัยดวย
วิธีนี้ ดังนี้ :สงฆพึงสมมติภิกษุรูปหนึ่งผูพรอมดวยองค ๕ เปนผูใหจับสลาก
คือคะแนน ดวยญัตติทุติยกัมมวาจา. องค ๕ นั้น คือ ไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ และรูจักสลากที่เปนอันจับและไมเปน
อันจับ. วิธีใหจับสลากมี ๓ คือ ปกปด ๑ กระซิบบอก ๑ เปดเผย ๑
สุดแลวแตจะเลือกใช. ถาใหจับเปนการเปดเผย จัดนําไปสูความสําเร็จ
โดยงาย ไมเสียความเปนธรรม ควรใชอยางนั้น. ก็ถาเห็นวา ผูจับ
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จักพลอยจับตามกัน จนเสียความเปนธรรม ควรใชการกระซิบบอก
หรือการปกปด. สลากนัน้ หมายสีตางกัน เชนสีขาวหมายเอามติวาเปน
ธรรมหรือถูก, สีดํา หมายเอามติวาไมเปนธรรมหรือผิด. ภิกษุผูไดรับ
สมมติเปนผูใหจับ พึงถามมติของภิกษุทีละรูป แลวแนะใหจับสลาก
ตามสีหมายอมตินั้นโดยเปดเผย หรือโดยกระซิบ หรือโดยปกปด
แลวกําหนดคะแนนแหงมติอยางหนึ่ง ๆ ตามสลากที่จับนั้น ขางใดได
คะแนนมาก เปนอันชี้ขาดตามขางนั้น. เยภุยยสิกานี้ ใชไดเพียงเพื่อชี้
๒ สถาน เชนเปนธรรมหรือไมเปนธรรม ผิดหรือถูก. จํานวนมาก
กวาที่ควรถือเปนประมาณในการชี้ขาดนั้น ไมไดระบุไวชัดในบาลี นํา
ความเขาใจวาเปนธุระของสงฆ จะตั้งสัญญัตติกันมาแตตนวา กําหนด
มากกวากันเพียงเทาไรเปนใชไดโดยสมควรแกจํานวนแหงสงฆมาก หรือ
นอย และอธิกรณสําคัญ และไมสําคัญ. ในอรรถกถาทานวา มากกวา
เพียง ๑ ก็เอาเปนใชได เปนหนาที่ของผูใหจับสลาก จะวาดคัดการ
ออกมติใหสําเร็จโดยธรรม. ผิวาการใหจับสลากนั้นเสียความเปนธรรม
เปนตนวาผูจับ ๆ เอาสีสับกับมติ เชนนี้ทานใหบอกประกาศแลวใหจับ
ใหม การใหจับสลากนี้ จะใชในเรื่องเล็กนอยที่ไมไปถึงไหน คืออาจ
เสร็จกันงายที่ไมตองคิดแลวคิดเลา จะใชเพื่อสนับสนุนมติอันไมเปน
ธรรม หรือเพื่อแยกสงฆออกเปนพวก ไมบังควร ในเรื่องที่สมควร
จะใหจับดวยอาการผิดระบอบ เมื่อภิกษุทั้งหลายยังไมพรอมกัน หรือ
เธอทั้งหลายไมไดจับตามมติ ก็ใชไมได. เยภุยยสิกานี้ ไดกันกับกิริยา
ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวาโหวตในบัดนี้ แปลกกันแตเพียงโดยอาการ
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ที่ทํา การโหวตในบัดนี้ ที่เปดเผย ใชแสดงอาการเชนชูมือหรือลุกยืน
ก็ได ที่ปกปด ใชสลากเหมือนกัน แตใหผูโหวตเลือกวางในชองแหง
หีบหรือตูที่หมายเอามติของตน แตบางทีตนเดิมจักไดเปนมาเหมือนกัน
จึงมีคําเรียกสลากขางไมเห็นดวยหรือไมยอกวาลูกดํา. ในอธิการนี้เสร็จ
ดวยสมถะ ๒ คือสัมมุขาวินัยครบองคที่ ๑ เยภุยยสิกา ๑.
ในทีน่ ี้มีคําสอดถามวา อธิกรณอันระงับดวยลําพังสัมมุขาวินัยก็ดี
หรือแมดวยเพิ่มเยภุยยสิกาเขาดวยก็ดี แตอันที่จริง วินิจฉัยผิดจักเปน
อันระงับหรือไม. ตอบวา เปนอันระงับ แตระงับโดยไมเปนธรรม
ทานวาระงับดวยอาการเทียมสัมมุขาวินัย. จะฟนขึ้นวาใหมไดหรือไม.
ได เมื่อมีโอกาสอันสมควร เพราะอยางนี้แล จึงไมควรถือรั้นกระพือ
อธิกรณใหลกุ ลามไป.
วิวาทาธิกรณนี้ ทีร่ ุนแรงระงับไมไหว ยอมทําสงฆใหแตกเปน
นิกายยอยออกไปทุกทีตามคราวที่เกิดขึ้น. ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา
และในพระธรรมวินัย ควรเคารพในสงฆผูเปนเจาหนาที่รักษาพระธรรม
วินัย ควรสําคัญมติของสงฆจําพวกนั้นวาเปนเนตติอันคนควรเชื่อถือ
และทําตาม เพื่อรักษาไวซึ่งทิฏฐิสามัญญตา คือความเปนผูมีความเห็น
รวมกัน ถาเอาแตมติของตน ไมตองสงสัย คงแตกเปนนิกายยอยออก
ไปทุกที ควรมุงความสามัคคีเปนใหญ. มีพระบรมพุทโธวาทประทาน
แกภิกษุชาวโกสัมพี พวกถูกหาวาตองอาบัติวา พึงเกรงแตการแตกกัน
แลวยอมแสดงอาบัติ [ ที่ตนไมเห็นดวย แตผูอื่นเปนอันมากเห็นวา
เปน ] นั้นเสีย ดวยความเชื่อผูอื่น. พระอานนทเถรเจา ไดแกปฏิบัติตาม
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พระบรมพุทโธวาทนั้นมาเปนอยางดี. มีเรื่องเลาไวในปญจสติกขันธกะวา
เมื่อครั้งทําปฐมสังคีติ พระเถระทั้งหลายพากันปรับอาบัติแกทานเปน
หลายวัตถุ เพราะขอบกพรองของทานในปรินิพพานสมัยบาง เพราะ
ขอที่ทานทําไมถูกใจบาง มีตัวอยาง เชนเมื่อใกลจะนิพพาน พระศาสดา
ไดประทานพระบรมพุทธานุญาตไววา เมื่อพระองคลวงไปแลว สงฆ
จํานงอยู จะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางก็ได ทานไมทันคิด ไมได
กราบทูลถามวา สิกขาบทเล็กนอยนั้นเพียงไหน และทานไดชวยธุระ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี จนสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระอนุญาต
ใหมาตุคามอุปสมบทเปนภิกษุณี ทานเห็นวา ตามเรื่องอันเปนมา ทาน
ไมตองอาบัติ ควรเปนแบบอยางของภิกษุทั้งหลาย ในการรักษาสามัคคี
เพื่อความตั้งอยูยั่งยืนแหงพระธรรมวินัย.
กรรมวาจาเนื่องในกัณฑนี้ เห็นวาหางเหินจากการใช จึงไมได
คัดมาลงไว ผูตองการจงดูในสมถขันธกะ จุลวรรค เลม ๑ ตอน
วิวาทาธิกรณ.
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กัณฑที่ ๒๙
วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ
อนุวาท คือการโจทที่จัดเปนอธิกรณ รวมเรียกวาอนุวาทาธิกรณ
นั้น เฉพาะอนุวาทดวยอาบัติ อันจําแนกเปนวิบัติ ๔.
สีลสามัญญตา ความเปนผูมีศีลเสมอกัน เปนองคสําคัญอยาง
หนึ่งแหงสามัคคี เมื่อมีภิกษุทุศีลขึ้นในสงฆ เปนหนาที่ของภิกษุผูมีศีล
จะกําจัดออกเสีย มีพระพุทธภาษิตตรัสเปรียบดวยอัศจรรยของมหาสมุทร
ในขอวา เมื่อมีซากศพตกในมหาสมุทร คลื่นยอมซัดขึ้นฝงเสีย. นี้
เปนทางที่ภิกษุรูปหนึ่ง จะพึงโจทภิกษุอีกรูปหนึ่งดวยอาบัติ ดวยความ
ปรารถนาดีกม็ ี ดวยความปรารถนาเลวก็มี เปนอนุวาทาธิกรณเกิดขึ้น.
ผูใดโจทเพราะเห็นแกพระธรรมวินัย ผูนั้นชื่อวาทําดวยปรารถนาดี.
ผูใดโจทเพราะมุงรายแกเขา ผูนั้นชื่อวาทําดวยปรารถนาเลว. ในบาลี
แสดงทั้งคุณทั้งโทษ อันเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ วาเปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณดวย แตเติมกายและยาจาอันไมสมประกอบเขาดวย ที่
ขาพเจาไมเขาใจ.
อธิกรณอันภิกษุจะพึงยกขึ้นวาไดนั้น ตองเปนเรื่องมีมูล. มูล
ในที่นี้ ไมไดหมายเอาเรื่องที่เปนจริง และมีเงาแหงความจริงโดยสวน
เดียว หมายเอาเรื่องที่ไดเห็นเอง ๑ เรื่องที่ไดยินเองหรือมีผูบอก และ
เชื่อวาเปนจริง ๑ เรื่องเวนจาก ๒ สถานนั้น แตรงั เกียจโดยอาการ ๑
เชนไดยินวา พัสดุชื่อนั้นของผูมีชื่อหายไป ไดพบพัสดุชนิดนั้นในที่อยู
ของภิกษุชื่อนั้น.
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ภิกษุผูจุวาอรรถคดี พึงพิจารณากอน ตอเห็นวาพรอมดวยองค
๕ จึงควรวา. องค ๕ นัน้ คือ ๑. เปนกาลอันสมควร ๒. เปนเรื่องจริง
[ หรือแนใจวาเปนอยางนั้น ] ๓. เปนการประกอบดวยประโยชน ๔. จัก
ไดภิกษุผูเคยเห็นกันผูเคยคบกันเขาเปนฝายโดยธรรมโดยวินัย ๕. ความ
ยุงยิ่งตลอดถึงความแตกแหงสงฆมีการนั้นเปนเหตุ จักไมมี.
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุผูปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงตั้งอยูในธรรม ๕.
คือ ๑. จักพูดโดยการละ จักไมพูดโดยอกาละ ๒. จักพูดดวยคําจริง
จัดไมพูดดวยคําเท็จ ๓. จักพูดดวยคําสุภาพ จักไมพูดดวยคําหยาบ
๔. จักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมพูดดวยคําไรประโยชน
๕. จักมีเมตตาจิตพูด จักไมเพงโทษพูด.
อีกประการหนึ่ง พึงทําไวในใจซึ่งธรรม ๕ คือ ความการุญ
ความหวังประโยชน ความเอ็นดู ความออกจากอาบัติ ความทําวินัย
เปนเบื้องหนา.
ใครครวญหลักฐานของตน เห็นวาพรอมดวยองคสมบัติอยางนี้
แลวจึงควรโจทผูอื่น. จะพึงโจทในสํานักใคร. ในเรื่องเมตติยะ และ
ภุมมชกภิกษุ แตงนางเมตติยาภิกษุณีใหโจทพระทัพพมัลลบุตร นางได
โจทในสํานักพระศาสดา ทรงรับฟองแลวตรัสใหประชุมสงฆ ทรงซักถาม
พระทัพพมัลลบุตร เมื่อทานกราบทูลปฏิเสธแลวทรงฟงคําของทาน
ตรัสสั่งใหนาสนะนางเมตติยาเสีย และใหชําระภิกษุ ๒ รูปนัน้ . เทียบ
ตามเรื่องนี้ พึงโจทในสํานักพระสังฆเถระ.
การโจท เรียกวาโจทนา ทานวาทําดวยกายก็ได ดวยวาจาก็ได.
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โจทดวยกายนั้น คือแสดงอาการไมนับถือวาเปนภิกษุ เชนทําอภิวาทมา
โดยลําดับ ถึงภิกษุนั้นเขางดเสีย ขามไปทําแกภิกษุผูนั่งรองลงไป.
กิริยาอยางนี้ เปนแตเพียงเหตุใหสอบถามขึ้น จัดเปนบุรพประโยคแหง
โจทนาดวยวาจา. ในบัดนี้ การยื่นหนังสือโจท เปนโจทดวยกาย
สําเร็จเปนโจททีเดียว. โจทนาดวยวาจานั้น คือกลาวคําโจทใชอยูใน
สมัยนั้น ที่ยงั ไมไดใชหนังสือ ทานวาระบุเพียงวัตถุคือเรื่องก็ได ระบุ
เพียงอาบัติก็ได. การระบุเพียงวัตถุ สําเร็จเปนโจทนาทีเดียว เพราะ
อาจรูถึงอาบัติ. การระบุเพียงอาบัติ เปนโจทนาอันบกพรอง เพราะจะ
ตองซักถึงวัตถุดวย จึงจัดเปนทางวินิจฉัย.
อาศัยนัยในคัมภีรบริวารตอนมหาสังคาม ไดความวา สงฆก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี วินิจฉัยอธิกรณได. โดยนัยนี้ พระสังฆเถระพึง
พิจารณาดู เห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย จักวินิจฉัยเองก็ควร เปนเรื่องไม
สําคัญนัก จักมอบใหคณะวินิจฉัยตามอยางอุพพาหิกาก็ควร, เปนเรื่อง
สลักสําคัญ พึงประชุมสงฆวินิจฉัย. ในที่นี้จะแสดงเฉพาะวินิจฉัยเปนการ
สงฆอันมีที่มาโดยพิสดาร.
พระสังฆเถระไดรับฟองแลว พึงประชุมสงฆ เรียกโจทกจําเลย
มาพรอมกัน.
ในคัมภีรบริวารตอนจูฬสังคามทานกลาววา ภิกษุผูจะเขาสูวินิจฉัย
ไดชื่อวาผูเขาสูสงคราม เขาไปสูสงฆ พึงเปนผูเจียมตน พึงเปนผูรูจักที่นั่ง
ไมเบียดภิกษุผูเถระ ไมกดี ภิกษุผูออนกวา พึงนั่ง ณ อาสนะอันสมควร
ไมพึงพูดเรื่องตาง ๆ พึงรักษาดุษณีภาพ. ภิกษุผูเขาประชุมสงฆก็ดี
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โจทกก็ดี จําเลยก็ดี พยานก็ดี สมควรประพฤติตามระเบียบนี้.
ในลําดับนั้น โจทกก็พึงขอโอกาสตอจําเลยตามระเบียบแลวกลาว
คําโจทนาขึ้นตอหนาสงฆ. คําขอโอกาสวา " กโรตุ เม อายสฺมา โอกาส
อหนฺต วตฺตุกาโม " แปลวา " ขอทานจงทําโอกาสแกขาพเจา ๆ ใคร
จะกลาวกะทาน. " ไมขอโอกาสกอน โจทขึ้นทีเดียว ตองทุกกฏ. คําให
โอกาสทานไมไดแสดงไว กลาววา " กโรมิ อายสฺมโต โอกาส " แปลวา
" ขาพเจาทําโอกาสแกทาน " ก็ใชได.
ในอุปาลิปญจกะแหงคัมภีรบริวารกลาววา ภิกษุผูพรอมดวยองค ๕
ขอใหทําโอกาส ไมควรทํา. องค ๕ นั้น คือเปนผูมีความประพฤติทาง
กายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ เปนผูมีอาชีวะ
ไมบริสุทธิ์ เปนผูเขลาไมฉลาด ถูกซักเขาไมอาจใหคําตอบขอที่ซัก.
องค ๕ อีกประเภทหนึ่ง คือเปนอลัชชี เปนผูพาล เปนผูมิใชปกตัตตะ
[ คือไมใชภิกษุโดยปกติ เปนผูประพฤติวุฎฐานะ คือการออกจากอาบัติ
สังฆาทิเสส หรือเปนผูถูกสงฆลงกรรมตางอยาง ] เปนผูมีปรารถนาใน
อันกําจัดกลาว หาใชผูมีปรารถนาในอันใหออกจากอาบัติไม. ตอพรอม
ดวยองค ๕ ที่ตรงกันขาทั้ง ๒ ประเภท จึงควรทําโอกาส. ขาพเจา
เขาใจวา องคฝายกัณหปกขในคัมภีรบริวารนั้น เปนลักษณะตัดฟอง
โดยไมตองฟงคําโจทกกอนทั้ง ๒ ประเภท สุดแตจะเลือกที่เหมาะหรือ
จะเลือกหยิบผสมกัน.
อาศัยนัยในสมถขันธกะแหงจุลวรรค ตอนอมูฬหวินัยและตอนอื่น
ไดความวา ภิกษุหลายรูปเขาชื่อกันโจทก็ได. เชนนี้ลักษณะตัดฟองนั้น
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จักใชไดเฉพาะบางรูปผูตองดวยลักษณะนั้น ควรทําโอกาสแกรูปที่เหลือ.
ในเรือ่ งนางเมตติยาภิกษุณีโจทพระทัพพมัลลบุตร พระศาสดา
ตรัสใหประชุมสงฆแลว ทรงยกคําโจทนาของนางเมตติยาภิกษุณีขึ้น
ตรัสถามพระทัพพมัลลบุตรวา ระลึกไดหรือวา ไดทําการละเมิดดุจนาง
เมตติยากลาวหา. เทียบตามนัยนี้ สงฆจะกลาวขอหาของโจทกใหจําเลย
ฟงก็ได ในบัดนี้ ควรแทจริงที่ผูวินิจฉัยจะอานหนังสือฟองของโจทก
ใหจําเลยฟง.
สงฆพึงกําหนดรูเรื่องที่ควรรับพิจารณาหรือไม ดังนี้ :ถาจําเลยไมยอมทําโอกาส พึงพิจารณาลักษณะของโจทกวา ตอง
ดวยลักษณะตัดฟอของจําเลยหรือไม ถาเห็นวาตองดวยลักษณะอยาง
นั้น ที่เปนสําคัญ คือเปนผูมิใชปกตัดตะเพียงองคเดียวเทานี้ พึงฟอง
เสีย นอกจากนั้นพึงชั่งดู ถาเห็นวามีความประพฤติเสียรวมหลายอยาง
ยกฟองเสียก็ได. ถาเปนองคไมสําคัญ เชนเปนผูเขลาไมฉลาด หรือถูก
ซักเขาไมอาจใหคําตอบขอที่ซัก เชนนี้ควรแนะจําเลยใหยอมทําโอกาส.
ถาจําเลยยอมทําโอกาสมาแตตน พึงพิจารณาลักษณะของโจทกวา
ตองดวยลักษณะกัณหปกขดังตอไปนี้หรือไม.
๑. เปนผูพรอมดวยองค ๕ ประการ คือเปนอลัชชี เปนพาล
เปนผูมิใชปกตัตตะ เปนผูมีปรารถนาในอันกําจัดกลาว หาเปนผูมี
ปรารถนาในอันใหออกจากอาบัติกลาวไม.
๒. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความ
ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ เปนผูเขลาไม
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ฉลาด เปนผูทําการยุงยิ่งและการทะเลาะ.
ภิกษุพรอมดวยองคอยางนี้ หามอุโบสถหรือปวารณาไมขึ้น ถา
เห็นวาตองดวยลักษณะอยางนั้น ไมสมควรจะใหวาอธิกรณ พึงหาม
โจทกวา อยาทําความยุงยิ่ง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท
เลย แลวยกฟองเสีย.
ถาโจทกไมตองดวยลักษณะอยางนั้น พึงพิจารณาโจทนาของโจทก
วามีมูลหรือไม ถาโจทกฟองวา ไดเห็นเองก็ดี ไดยินเอง หรือได
ฟงคําบอกที่เปนหลักฐานก็ดี โจทกไดสังเกตเห็นอาการจําเลย อันนํา
ใหเกิดความสงสัยก็ดี อยางนี้จัดวามีมูล ควรพิจารณา เวนจากอาการ ๓
อยางนี้ จัดวาไมมีมูล พึงยกฟองเสีย.
ถาสงฆเห็นวาโจทนานั้นควรพิจารณา พึงเลือกภิกษุรูปหนึ่งผู
สามารถใหเปนผูพิจารณา คือผูซักความ. ภิกษุผูสมควรไดรับเลือกนั้น
มีลักษณะ ดังนี้ :๑. เปนผูมีศีล เปนพหุสูต เปนผูทรงปาติโมกข เปนผูอ าจเพื่อ
ชี้แจงใหคูความเขาใจ และใหเลื่อมใส.
๒. เปนผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์ เปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ เปน
ผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ เปนบัณฑิตฉลาดเฉลียว อาจเพื่อชี้แจงขอที่ถูกซักถาม.
๓. รูว ัตถุ รูนิทาน รูพระบัญญัติ รูบทที่ตกภายหลัง รูค ลอง
แหงคําอันเขาอนุสนธิกันได.
๔. รูธ รรมรูวินัยกับทั้งอนุโลม เปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ
คือเหตุที่อาจจะเปนได และไมอาจจะเปนได เปนผูฉลาดในอรรถ
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และพยัญชนะเบื้องตนเบื้องปลาย [ ทีส่ มกันหรือแยงกัน ] เปนผูฉลาด
ในวินิจฉัย.
ภิกษุผูอันสงฆเลือกใหเปนผูพิจารณานั้น พึงเปนผูหนัก [ คือ
เคารพ ] ในสงฆ ไมพึงเปนผูหนักในบุคคล พึงเปนผูหนักในพระ
สัทธรรม ไมพึงเปนผูหนักในอามิส พึงเปนผูเปนไปตามอํานาจแหงคดี
ไมพึงเปนผูเห็นแกบริษัท. พึงเปนผูรูจักที่นั่ง พึงนั่ง ณ อาสนะของตน
ทอดตาชั่วแอก เพงเนื้อความ ไมพึงลุกจากอาสนะไปขางไหน
ไมพึงเสพทางเสีย ไมพึงพูดสายคํา [ หรือสวนแขน ] พึงเปนผูไม
พูดพลอย เปนผูพูดมีที่สุด พึงเปนผูไมรุกรน เปนผูไมผลุนผลัน
พึงเปนผูไมผูกเวร เปนผูไมขัดเคือง พึงเปนผูไมดุดัน เปนผูอดได
ตอถอยคํา พึงเปนผูมีเมตตาจิต เปนผูคิดเอ็นดูเพื่อประโยชน พึง
เปนผูมีกรุณา เปนผูขวนขวายเพื่อประโยชน พึงรูจักตน พึงรูจัก
ทาน พึงสังเกตโจทก พึงสังเกตจําเลย วาเปนผูเชนไร เปนผูประหมา
พึงพูดเอาใจใหราเริง เปนผูขลาด พึงพูดปลอบ เปนผูดุ พึงหาม
เสีย เปนผูไมสะอาด [ โดยความประพฤติ ] พึงดัดเสีย เปนผูตรง
พึงประพฤติตอดวยความออนโยน ไมพึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ
ภยาคติ พึงวางตนเปนกลาง ทั้งในธรรมทั้งในบุคคล. เมื่อซัก พึง
ซักโดยกาล ไมพึงซักโดยอกาล พึงซักดวยคําจริง ไมพึงซักดวย
คําเท็จ พึงซักดวยคําสุภาพ ไมพึงซักดวยคําหยาบ พึงซักดวย
คําประกอบดวยประโยชน [ ในคดี ] ไมพึงซักดวยคําไรประโยชน
พึงเปนผูมีเมตตาจิตซัก ไมพึงเปนผูเพงโทษ [ เชนนอมใจเชื่อวา
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จําเลยทําผิดจริงหรือโจทกใสความ ] ไมพึงเปนผูกระซิบที่หู ไมพึง
ชําเลืองดู ไมพึงขยิบตา ไมพึงเลิกคิ้ว ไมพึงชะเงอศีรษะ ไมพึง
ทําวิการแหงมือ [ คือใชใบ ] ไมพึงแสดงปลายนิ้วมือ. ในขณะซัก
พึงกําหนดขอความอัน ๒ ฝายกลาวมิใหตกหลน ไมพึงแซมขอความ
อันเขาไมไดกลาว พึงทรงจําถอยคําอันเขาประเด็นไวเปนอยางดี.
โดยนัยนี้ พึงกําหนดรูผูโจทกโดยธรรมหรือโดยอธรรม พึงกําหนด
รูผูถูกโจทโดยธรรมหรือโดยอธรรม ถามใหรับสารภาพแลวใหทํา
ตามปฏิญญา. ภิกษุผูพิจารณาประกอบดวยอาการอยางนี้ ชื่อวาเปนผู
ทําตามคําสอนของพระศาสดา เปนที่รกั ที่ชอบใจที่เคารพที่สรรเสริญ
แหงสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญู.
อนึ่ง มีขอที่แปลกอยู ทานหามมิใหถามถึงอุปชฌายะ อาจารย
สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ผูรวมอุปชฌายะ ผูรวมอาจารย และมิให
ถามถึง ชาติ ชื่อ โคตร อาคม คือปริยัติที่เรียน กุล ประเทศ
ชาติภูมิ เพราะความรักหรือความชังจะพึงเกิดขึ้นในเมื่อไดรูเรื่อง เปน
ทางถึงอคติ ๔. ความนิยมนี้ ตรงกันขามตอที่ใชกันอยูบัดนี้ ความมุง
หมายก็ตางกัน ในบัดนี้ตอ งการรูความเปนไปของโจทกจําเลยและพยาน
เพื่อเปนเครื่องชั่งคําที่ควรฟงหรือไมควรฟง. ภิกษุผูพิจารณาพึงรูจัก
เลือกถามเฉพาะขออันเกื้อกูลแกคดี พึงงดขออันไมจําเปนเสีย ทํา
อยางนี้เปนพอดี.
ภิกษุผูพิจารณาพึงสอบถาม เพื่อฟงคําใหการของจําเลย. กิริยา
ที่สอบถามนี้ เรียกวาสารณา แปลวาการใหระลึก. มีคําโจทกสอบถาม
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เองวา " ขอทานจงระลึกดูวาเปนผูตองอาบัติเห็นปานนี้ " เขาอนุสนธิ
กับคําขอโอกาสที่วา " ขาพเจาใครจะกลาวกะทาน. " กลาวในบาลีวา
เปนโจทนา การขอโอกาสจึงเปนกิจเบื้องตนแหงโจทนา. แตสํานวน
เปนคําสอบถาม เชนเดียวกับพระพุทธดํารัสถามพระทัพพมัลลบุตร
ขาพเจาเขาใจวา เปนคําของโจทกซักจําเลยในลําดับแหงคําใหการของ
จําเลย ไมอยางนั้น ผูพิจารณาใหโจทกสอบถามแตแรกทีเดียว จัดเขา
ในสารณาเหมือนกัน.
จําเลยพึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ คือใหการตามจริง ๑ ไม
ขุนเคือง ๑.
ถาจําเลยปฏิญญา คือรับสารภาพ สงฆพึงใครครวญดูวาปฏิญญา
ของจําเลยนั้นเปนธรรมหรือไม. ถาสมเรื่องสมราว สมเหตุสมผล พึง
รูวาเปนธรรม พึงใหทําตามปฏิญญานั้น. อยางนี้อนุวาทาธิกรณ
ระงับดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ. สัมมุขาวินัยในอธิการนี้
พรอมดวยองค ๔ สงฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา มี
อรรถาธิบายดังกลาวแลวในวิธีระงับวิวาทาธิกรณกัณฑที่ ๒๘. ปุคฺคลสมฺมุขตา ไดแกความที่แหงคูความอยูพรอมหนากัน. วตฺถุสมฺมุขตา
อีกปริกัปหนึง่ ไดแกกลาวคําโจทนาขึ้นเพื่อเริ่มเรื่อง. ปฏิญญาตกรณะ
คือการทําตามปฏิญญา. แตในสมถขันธกะ จัดปฏิญญาตกรณะเปนสมถะ
สําหรับอาปตตาธิกรณอยางเดียว. เชนนี้การปรับอาบัติจําเลยตามสารภาพ โดยนัยตนแหงอนิยตสิกขาบท จัดเขาในสมถะอะไร, ถาหมายความ
วาอนุวาทาธิกรณ จักเปนอันระงับดวยดี ตอเมื่อจําเลยแสดงลหุกาบัติ
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แลว เปนเขากันได.
ถาคําปฏิญญาของจําเลยฟงไมไดสนิท แตไมมีคําพยานอันจะพึง
ฟงไดดีกวานั้น พึงใหทําตามปฏิญญาเหมือนกัน. ไมทันคํานึงถึงอธิการ
นี้ นักวินัยมักเขาใจพลาดวา จะตองถือเอาปฏิญญาของจําเลยเปนหลัก
เสมอไป.
ถาคําปฏิญญาของจําเลยไมเปนธรรม คือไมสมเรื่องไมสมราวไม
สมเหตุไมสมผล หรือแบงรับเบาลงมา แตมีคําพยานเปนหลักฐานควร
ฟงไดวาจําเลยไดทําผิดหนักกวาที่ปฏิญญา พึงปรับจําเลยตามคําพยาน
นั้นได โดยนัยหลังแหงอนิยตสิกขาบท. นัยนั้น ยอมหามเสียซึ่งความ
เขาใจพลาดดังกลาวแลว. อยางนี้อนุวาทาธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย
กับตัสสปาปยสิกา. วิธีหลังจักแกขางหนา.
ถาจําเลยปฏิเสธ ผูพิจารณาพึงซักถามโจทกถึงเรื่องอันจําเลยทํา
ถึงวิบัติ อาบัติ อัธยาจาร อันเนื่องมาแตเรื่องนั้น พึงซักถามถึง
รูปพรรณสัณฐานของผูทํา อิริยาบถและอาการเมื่อกําลังทํา พึงซักถาม
ถึงกาลอันตางโดยปเดือนและวาจา พึงซักถามถึงฐานที่และทิศ ที่ทํา
โดยสมควรแกเรื่องที่โจทกวาไดเห็นเองและไดฟงเอง พึงซักถามถึงชื่อผู
บอกคําบอกและเหตุใหบอก ประกอบกับกาลและฐานที่ที่เขาบอก โดย
สมควรแกเรื่องที่โจทกวามีผูบอก พึงซักถามถึงอาการนําใหเกิดรังเกียจ
อันไดเห็นหรือไดฟง ประกอบกับลักษณะอันกลาวแลว โดยสมควรแก
เรื่องที่โจทกตั้งรังเกียจ วิธีซักถามจําเลย ทานมิไดแสดงไว แตพึงซัก
โดยนัยนั้น เปนตนวาซักถามถึงฐานที่อยูในวันเวลาที่โจทกกลาวหา
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อันจะหยั่งรูตระหนักเปนทางสันนิษฐานขอเท็จจริง ก็ดวยการเขาใจซัก
ถามและมีไหวพริบคอยสังเกตจับแยบยล.
มีขอบกพรองสําคัญประการหนึ่ง ในอันพิจารณาอนุวาทาธิกรณ
คือไมกลาวถึงการอางพยาน ในเมื่อคูความกลาวตรงกันขาม เชนนาง
เมตติยาภิกษุณีและพระทัพพมัลลบุตร เปนแตเลือกเชื่อเอาขางหนึ่ง
แตไดพบเคาเงื่อนวานาจะมีเหมือนกัน นัยหลังแหงอนิยตสิกขาบทที่ ๒
วา " หรือวา อุบาสิกามีวาจาควรเชื่อนั้น พึงกลาวดวยธรรมใด พึง
ปรับภิกษุนั้นดวยธรรมนั้น " อุบาสิกาที่ควรเชื่อในคํานี้ คือพยานที่
เปนหลักฐานควรฟง และการใหปรับภิกษุนั้นดวยธรรมนั้น แปลวา
แมไมรับก็ใหปรับตามคําพยานนั้น เขาใจอยางนี้ถูกขบวนคดี ดีกวาถือ
เอาความวา อุบาสุกานั้นมาบอกวา พบภิกษุนั้นทําการละเมิดอยางใด
ใหปรับภิกษุนั้นดวยอยางนั้นทีเดียว เชนมีผูมาฟองมารดาวา เด็กผูเปน
บุตรซุกซนอยางนั้น ๆ มารดาก็ตีบุตรทีเดียว. นอกจากนี้ มีบาลีใน
คัมภีรบริวารตอนโจทนากัณฑวา " เห็นสมดวยเห็น, เห็นเทียบกันได
กับเห็น, เห็นยันกันไมเขากัน, บุคคลนั้นถูกรังเกียจไมถองแท พึงให
ทําตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถดวยบุคคลนั้น. " ตอนี้กลาวถึงไดยิน
และไดทราบอีกอยางละวาระ ความเดียวกัน. ตอนมหาสังคามกลาว
เหมือนกัน แตเปลี่ยนอุโบสถเปนปวารณา.
ขาพเจาเขาใจวา คํานี้แสดงลักษณะคําพยานที่ควรฟงไดหรือ
มิได. ขอวา เห็นสมดวยเห็นนั้น เชนโจทกหาวาไดเห็นจําเลยทําการ
ละเมิดอยางนั้น ๆ พยานโจทกเบิกความสมกันโดยอาการวันเวลาฐานที่
และอื่น ๆ ไมมีขอแตกตาง คําพยานมีลักษณะอยางนี้ควรฟงได. ขอ
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วา เห็นเทียบกันไดกับเห็นนั้น เชนพยานโจทกเบิกความสมโดย
ใจความ แตแตกตางบางโดยพลความอันไมสําคัญ คําพยานมีลักษณะ
เชนนี้ ควรฟงไดเหมือนกัน. ขอวา เห็นยันกันไมเขากันนั้น เชน
พยานโจทกเบิกความแตกตางจากคําของโจทก โดยใจความอันสําคัญ
หรือคําของพยานผูนั้นเอง ในเมื่อถูกซัก เบิกตนกับปลายไมสมกัน คํา
พยานมีลักษณะอยางนี้ ไมควรฟงโดยแท. คําจําเลยกับคําพยานของ
จําเลย ก็พึงสันนิษฐานโดยลักษณะอยางเดียวกัน. และคําพยานใหฝาย
เดียวกัน สนับสนุนกันหรือหักลางกัน ก็พึงรูโดยลักษณะนั้น. แมคํา
พยานผาหมาก เชนคําพยานฝายจําเลยเบิกสมมาขางโจทก และคําพยาน
ฝายโจทกเบิกสมไปขางจําเลย ควรฟงไดตามลักษณะนี้เหมือนกัน
ความตอนทายตอลักษณะนี้ เลื่อมกับลักษณะหลัง คือคําพยานที่ไมควร
ฟง. บางทีคํานี้เองนําความเขาใจของนักวินัยวา ควรตองฟงปฏิญญา
ของจําเลยเปนใหญ เพราะความเชื่อมกับ ๒ ลักษณะขางตนไมมี. ถา
อยางนั้น กลาวลักษณะทั้ง ๓ นั้นไวทาํ อะไร หาประโยชนมิไดเลย
กลาวไวก็เพื่อแนะใหรูจักเลือกฟง. ความเชื่อมกับ ๒ ลักษณะขางตน
ไมมีนั้น มีทางสันนิษฐานอยู ๒ นัย.
๑. คํานั้น รจนาเปนอยางคาถา ที่ตองการใชคํานอยแตจุความ
กลาวเพียงความเชื่อมกับลักษณะขางทาย ก็บงความเชื่อมกับ ๒ ลักษณะ
ขางตนไดอยู วาตรงกันขาม คือ ไมพงึ ใหทําตามปฏิญญาและไมพึง
ทําอุโบสถดวย เพราะ ๒ ลักษณะขางตน ตางจากลักษณะขางทาย
ตอความอยูเอง.

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 149

๒. บางทีปกรณที่ใชเปนตนฉบับ เชนเราเรียกวาฉบับหลวง
ตกความทอนนั้น ในปกรณที่จําลองตอกันมา จึงพลอยตกตามกัน
เพราะคาถานั้น วาระหนึ่ง มีเพียง ๑ คาถาครึ่ง ไมเต็ม ๒ คาถา.
อีกอยางหนึ่ง คํานี้เรียงไวตอคําซักโจทก นําความเขาใจไปวา
สําหรับชั่งคําโจทกเทานั้น และคําโจทกที่เรียงไวเปนคําสาย ตนกับ
ปลายไมสมกัน เขาลักษณะไมควรฟง นี้สนับสนุนความเขาใจวาควร
ฟงปฏิญญาของจําเลยเปนใหญ อันที่จริงคําโจทกก็ควรชั่งตามลักษณะ
นั้นเหมือนกัน เรียงไวที่นั้นไมขัด และคําโจทกตอบในเมื่อถูกซักเรียง
เปนคําสายไวก็ถูกฐานะ เพราะคําสม กําหนดรูงาย.
ในกาลกอนใชวิธสี ันนิษฐานอยางไร ในเมื่อจําเลยปฏิเสธคําหา
ของโจทกก็ตามที แตในบัดนี้ ใชวิธใี หสืบพยานและชั่งคําพยานทั้ง ๒
ฝาย เปนธรรมกวาฟงเอาตามปฏิญญาของจําเลยโดยสวนเดียว เปน
ธรรมกวาเลือกเชื่อเอาขางหนึ่ง นับวาไมผิดธรรม ไมผิดวินัย ไมผิด
สัตถุสาสนะ ถาเราไมหมิ่นพระธรรมวินัย เราพึงเขาใจวา ทานไดรูจัก
ใชวิธีสืบพยาน เปนเครื่องชั่งความเท็จจริงเหมือนกัน. ขาพเจาเขาใจ
วา บท " สวจนีย " ที่แปลวา " ความเปนผูมีคําอันจะพึงกลาว "
หรือบท " สวนีย " ที่แปลวา " คําอันจะพึงฟง " อันเรียงไวในลําดับ
แหงบท " สารณา " ในคัมภีรบริวารตอนจุลสังคามนั้นเอง ไดแกการ
สืบพยานหรือคําพยาน.
ในอรรถกถาแหงสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ หรือที่เรียกวา อัญญภาคิยสิกขาบท กลาวถึงภิกษุทั้งหลายชําระเมตติยะ และภุมมชกภิกษุ
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โจทก และพระทัพพมัลลบุตรจําเลย ในอธิกรณประถมปาราชิกที่โจทก
หาเลศฟอง ซักโจทกถึงฐานที่และเวลา ที่วา ไดเห็นจําเลยทําการ
ละเมิด โจทกกลาววาไดเห็นที่เชิงเขาคิชฌกูฏ ในเวลาภิกขาจารแลว
ซักจําเลยวาในเวลานั้นจําเลยอยูที่ไหน จําเลยใหการวา แสดงภัตรให
แกภิกษุทั้งหลายอยูในเวฬุวัน ซักถามอีกวา มีใครรูเห็น จําเลยอาง
ภิกษุสงฆ, ผูซักสอบถาม ภิกษุสงฆเบิกความสมจําเลย. นี้เปนการสืบ
พยานแท แตใหจําเลยสืบฝายเดียว ไมใหโจทกสืบนั้น ในทองเรื่อง
โจทกไมมีพยาน ฟงไดวาในปูนรจนาอรรถกถานั้น การสืบพยานคงได
ทํากันมาแลว. พระทัพพมัลลบุตรก็เปนพระอรหันต แมอยางนั้นยังให
สืบพยาน เปนการสมควรแกวิธีพิจารณา พระอรรถกถาจารยแกความ
ตอนนี้ชอบแท.
เพราะอยางนั้น ผูพิจารณาซักถามโจทกจําเลยแลว พึงยังคูความ
ใหอางพยานแลวเรียกมาสืบ พึงซักถามพยานทั้ง ๒ ฝาย โดยนัยนั้น
พึงชั่งคําพยานโดยลักษณะนั้นแลว ทําคําวินิจฉัยแถลงแกสงฆ. การชั่ง
คําพยาน ดูเหมือนไดในบทวา " ปลิโพโธ " ที่แปลวา " กังวล " หรือ
วา " อักอวน " ที่เรียงไวในลําดับแหงบท " สวจนีย " หรือ " สวนีย "
และหนาบท " วินิจฺฉโย " ในคัมภีรบ ริวารตอนนั้น.
สงฆพึงใครครวญดูคําหาของโจทก คําใหการของจําเลย และคํา
พยานทั้ง ๒ ฝาย ถาเห็นวา คําของโจทก และคําพยานของโจทกแตก
กัน ไมควรฟง. พังฟงตามปฏิญญาของจําเลย และพึงยกฟองของโจทก
เสีย. ถาไดความชัดวา โจทกฟองอธิกรณไมมีมูล พึงปรับโจทกดวย
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อาบัติตามฐานะ. อยางนี้ อนุวาทาธิกรณระงับดวยลําพังสัมมุขาวินัย.
ถาเห็นวา คําของจําเลยและคําพยานของจําเลยแตกกัน ไมควรฟง
พึงปรับจําเลยตามคําหาของโจทกหรือตามฐานานุรูป โดยควรแกคําของ
โจทกและคําพยานของโจทกที่ฟงไดเพียงไร. อยางนี้อนุวาทาธิกรณ
ระงับดวยสัมมุขาวินัยและตัสสปาปยสิกา. การใครครวญของสงฆ ได
ในบท " สนฺตีรณา " ทีแ่ ปลตรงกัน หรือวาไตรตรอง. การลง
สันนิษฐานไดในบท " านาานคมน " ที่แปลวา " ถึงฐานะและ
ไมใชฐานะ " คือหยั่งเห็นวา เปนไดหรือเปนไมได ในคัมภีรบ ริวาร
ตอนนั้น. ๒ บทนี้ เรียงไวในลําดับแหงบท " วินิจฺฉโย " แปลกอยู
นําความเขาใจดุจอธิบายมา สมดวยคําในนั้นวา " สงฆเพื่อประโยชน
แหงการสอดสองและการรับรอง " อธิบายวา มีธุระสอดสองและรับรอง
คําวินิจฉัยของผูพิจารณานั้น พึงเห็นอุทาหรณในการพิจารณาคดีแหง
ศาลรับสั่งพิเศษ ผูพิพากษาพิจารณาแลว ทําคําพิพากษาทูลเกลา ฯ
ถวาย มีพระบรมราชโองการสั่งคําพิพากษานั้นอีกตอหนึ่ง ใหเปนไป
ตามคําพิพากษานั้น หรือทรงดัดแปลตามพระราชดําริเห็นควรอยางไร.
ในอธิการอื่นกลาวไวชัดวา สงฆเปนผูปรับอาบัติแกจําเลย. คูความอัน
สงฆรับรองฝายหนึ่ง ๆ เปนโจทกก็ดี เปนจําเลยก็ดี ตั้งอยูในที่เปน
ผูกลาวจริง.
ถาภิกษุผูเขาประชุมเปนสงฆ บางรูปไมเห็นรวมดวยคําวินิจฉัย
อันสงฆรับรอง ทานใหแสดงความเห็นแยง เรียกวา " ทิฏาวิกมฺม "
แปลวา " ทําความเห็นใหแจง. " ทิฏฐาวิกัมมอันชอบแกระเบียบนั้น

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 152

ดังนี้ :๑. ทําความเห็นใหแจง ในอาบัติ.
๒. ทําความเห็นใหแจง ในอาบัติเปนเทสนาคามินี.
๓. ทําความเห็นใหแจง ในอาบัติอันยังไมไดแสดง.
๔. ไมทําความเห็นใหแจง พรอมกัน ๔ รูป ๕ รูป.
๕. ไมทําความเห็นใหแจง ดวยนึกในใจ.
๖. ทําความเห็นใหแจง ในสํานักสมานสังวาส.
๗. ทําความเห็นใหแจง ในสํานักแหงผูตั้งอยูในสีมาเดียวกัน.
๘. ทําความเห็นใหแจง ในสํานักแหงผูเปนปกตัตตะ.
นัยอันนี้ สองความวา การวินิจฉัย ถือเอาตามความเห็นขางมาก
อนุโลมเยภุยยสิกานั้นเอง ใหผูไมเห็นรวมแสดงความเห็นแยงได ใน
การปรับอาบัติ ในเมื่อผูถกู ปรับยังไมไดแสดง แตมิใหแสดงพรอมกัน
๔ รูป ๕ รูป อันจะเปนสงฆแยงกันขึ้น ใหแสดงเปนสวนตัวแกภิกษุ
ผูมีลักษณะอันกลาวแลวรูปหนึ่ง ผูเขาประชุมอยู เพื่อไมเปนการกลาว
คานในสงฆ เมื่อพูดดวยเสียงปกติ ก็เปนอันไดยินกัน. ขาพเจาเขาใจ
วา ทิฏฐาวิกัมมตางจากปฏิกโกสนา ๆ ไดแกกลาวคานจัง ๆ ทิฏฐาวิกัมม เปนแตแสดงความเห็นอันไมรวมกันเปนสวนตัว ไมไดคาน
เชนนี้จักกลาวในสงฆ ดูไมเปนการเสีย.
ในสมถขันธกะแหงคัมภีรจุลวรรค กลาวถึงตัสสปาปยสิกา โดย
เปนสมถวิธี กลาวถึงตัสสปาปยสิกากรรม โดยเปนนิคคหวิธี. โดยนัย
นี้ ไดความวา การปรับโทษจําเลยผูทําการละเมิดแลวไมรับสารภาพ
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ไดแกตัสสปาปยสิกา แปลวา กิรยิ าที่ทําดวยความที่แหงผูนั้นเปนผูลามก
การทํานิคคหะเพิ่มโทษขึ้นอีกสวนหนึ่งแกจําเลย ไดแกตัสสปาปยสิกากรม แปลวา กรรมเนื่องดวยตัสสปาปยสิกา. ตัสสปาปยสิกากรรมนั้น
ไมจําจะทําแกจําเลยผูถูกปรับโทษดวยตัสสปาปยสิกาทุกรูป พึงทําแก
จําเลยผูถูกซักถึงอาบัติ ในทามกลางสงฆ ใหการกลับไปกลับมา ปฏิเสธ
แลวกลับปฏิญญา ๆ แลวกลับปฏิเสธ พูดถลากไถลเพื่อกลบเกลื่อน
ขอที่ถูกซัก พูดมุสาซึ่งหนา. นี้เปนนิคคหวิธีสวนหนึ่ง จักงดไวกลาว
ในกัณฑอันแสดงวิธีอยางนั้น.
ถามีอนุปสัมบันมาใหถอยคําวาไดพบภิกษุชื่อนั้นทําการละเมิด
อยางนั้น เรียกภิกษุนั้นมาไตสวนได ไมควรเอาอนุปสัมบันนั้นเปน
โจทก เพราะมิไดมีสังวาสรวมกัน ควรทําใหเปนพยานชั้นไตสวน
ตามปฏิญญาของจําเลยก็ดี ตามทางพิจารณาก็ดี ไดความวาจําเลยทําการ
ละเมิดจริง ปรับอาบัติจําเลยตามฐานานุรูปก็ได. สําหรับคดีอยางนี้
ในกาลนี้ ศาลฝายอาณาจักร จัดเจาพนักงานไวเปนเจาหนาที่ฟองคดี
อยางนี้ เรียกวา เจาพนักงานรักษาพระอัยการ เรียกสั้นวาเจาพนักงาน
อัยการ หรือวาอัยการ. ในพระวินัย พบวิธีไตสวนดังกลาวแลวอยาง ๑
ในอนิยตสิกขาบทนัยตน พบในวิธีทํานิคคหะอีกอยาง ๑ วา " พึงโจท
ภิกษุอันสงฆจะนิคคหะนั้นขึ้นกอน แลวพึงใหระลึก [ คือยังเธอให ๆ
การ ] แลวพึงปรับอาบัติ แลวภิกษุผูฉลาดสามารถพึงประกาศสงฆ "
และในอธิการอื่นกลาวถึงสงฆโจทบุคคลก็มี เขากันได. ในการที่สงฆ
จะโจทนั้น จําจะมีบุคคล คือภิกษุรูปหนึ่งโจทในนามแหงสงฆ นี้ตรง
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กับพนักงานอัยการในฝายอาณาจักร. สันนิษฐานตามนัยนี้วา ผูตองหา
มีโทษไมถึงนิคคหะ พิจารณาโดยฐานไตสวนก็ได ตอมีโทษถึง
นิคคหะ จึงแตงใหมีภิกษุโจทในนามของสงฆ. ถามวา ถามีโทษถึง
ปาราชิก จะพึงพิจารณาโดยฐานไหน. ตอบวา ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑
นัยตน ระบุไวชัดแลววา พิจารณาโดยฐานไตสวนก็ได เพราะนาสนะ
ไมตองประกาศสงฆดวยกรรมวาจา. ถามวา ถาภิกษุผูอันสงฆแตงให
เปนโจทก ไมเห็นพองดวยสงฆ ทําตามบัญชาแหงสงฆ มิเปนฟอง
อธิกรณไมมีมูลหรือ. ตอบวา เปนหนาที่ของสงฆจะไตสวนใหได
หลักฐานกอนแลว เลือกแตงภิกษุผูเห็นรวม, ไมไดหลักฐาน ไมควร
ทําอยูเอง. ถามวา สําหรับคดีมีผูนอกสังวาสใหถอยคํา สงฆจะแตงภิกษุ
รูปหนึ่ง ใหเปนโจทกในนามของสงฆไดหรือมิได. ตอบวาได เพราะ
ทําขางหนัก แตสงฆก็จะตองไตสวนจําเลยและพยาน เพื่อหาหลักฐาน
กอนเหมือนกัน เชนนี้ เปนพิจารณา ๒ คราว ปวยการในอันไมจําเปน.
อธิกรณอันสงฆวินิจฉัยแลว ฝายไมชอบใจจักอุทธรณตอสงฆ
อื่นไดหรือไม. ตามสิกขาบทที่ ๓ แหงสัปปาณวรรคปาจิตติยกัณฑ
โจทกก็ดี จําเลยก็ดี สงฆก็ดี รูอยูวาอธิกรณนั้น สงฆหมูนั้น วินิจฉัย
เปนธรรมแลว ฟนขึ้นเพื่อวินิจฉัยใหม ตองอาบัติปาจิตติยะ เปนอัน
อุทธรณไมได แตถาเห็นวาไมเปนธรรม ฟนขึ้นไมเปนอาบัติ เปน
อันอุทธรณได. การอุทธรณนั้น กลาวไวในวิวาทาธิกรณ เพียงขอ
ใหสงฆหมูอื่นวินิจฉัยอีก เด็ดขาดลงเมื่อขึ้นไปถึงพระศาสดา แตกลาว
ไมเปนหลัก เพราะยักจากสงฆ ขอใหคณะบาง บุคคลบาง วินิจฉัย
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ก็มี ไมไดกลาววา มีอํานาจเหนือกันอยางไร นอกจากพระศาสดา
พระองคเดียว ดูเปนที่ไปเที่ยววานทานวินิจฉัย การมีอุทธรณในบัดนี้
ยอมเขารอยกันได ผูพิจารณาอุทธรณเห็นวินิจฉัยเดิมเปนธรรมแลว
ตองยกอุทธรณไดแกไมฟนของเดิม ตอเห็นไมเปนธรรม จึงฟนขึ้น
วินิจฉัยใหม.
ยังมีวิธีระงับอนุวาทาธิกรณ ดวยไมตองพิจารณาอีก ๒ คือ :๑. จําเลยเปนผูมีสติไพบูลย โดยอธิบายวา เปนพระอรหันต
สงฆเห็นวา ไมเปนฐานะที่จําเลยจะทําการละเมิด ดุจโจทก็กลาวหา
สวดกรรมวาจาประกาศความขอนี้ไว เรียกวาใหสติวินัย แลวยกฟอง
ของโจทกเสีย ตั้งแตนั้น แมถูกผูอื่นโจทดวยอาบัติอยางนั้น หรือเชน
กัน ไมตองพิจารณา ใหอธิกรณเปนอันระงับดวยสติวินัย. ในคราว
แรกจัดสัมมุขาวินัยเขาดวย สติวินัยแปลวา " วิธรี ะงับดวยสติ. "
การระงับอนุวาทาธิกรณดวยสติวินัยอยางนี้ ไดมีพระพุทธานุญาตใหทําเปนครั้งแรก ในคราวที่พระทัพพมัลลบุตรถูกเมตติยะและ
ภุมมชกภิกษุแตงนางเมตติยาภิกษุณี ใหโจทดวยสีลวิบัติไมมีมูล.
วิธีทําอยางนี้ : ใหพระทัพพมัลลบุตนไปหาสงฆ แลวกลาวคําขอ
สติวินัย ในลําดับนั้น สงฆสวดประกาศใหสติวินัยแกทาน ดวยญัติ
จตุตถกัมม.
ลักษณะใหสติวินัยนั้นอยางนี้ : ภิกษุเปนผูบริสุทธิ์ไมตองอาบัติ
มีผูโจททาน ๆ ขอสติวินัย.
วิธีนี้นาจะไดใชแตหนเดียว เดี๋ยวนี้เปนอันใชไมไดแลว แตมี
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ชื่อมาในปาติโมกข จึงกลาวไวพอรูเรื่อง.
๒. จําเลยถูกโจทดวยเรื่องที่ทําในคราวเปนบา แมจําเลยไดทํา
จริงก็เปนอนาบัติ แตมีผูโจทไมรูจบ สงฆปรารถนาจะกําหนดระยะ
กาลที่จําเลยเปนบาไว เพื่อมิใหผูใดผูหนึ่งยกเอาเรื่องที่ทําในระยะกาล
นั้นขึ้นโจท สวดกรรมวาจาประกาศความขอนี้ไว เรียกวาใหอมูฬหวินัยแลวยกฟองของโจทกเสีย ตั้งแตนั้น มีผูฟองดวยเรื่องที่ทําในระยะ
กาลนั้นอีก ไมตองพิจารณา ใหอธิกรณเปนอันระงับดวยอมูฬหวินัย.
ในคราวแรกจัดสัมมุขาวินัยเขาดวย. อมูฬหวินัยแปลวา " วินยั สําหรับ
ผูหายหลงแลว " ถาปาฐะเดิมเปนมูฬหวินัย แปลวา " วิธีระงับโดย
ฐานเปนผูหลงแลว " อยางนี้จักสมอรรถ.
การระงับอนุวาทาธิกรณดวยอมูฬหวินัยอยางนี้ ไดมีพระพุทธานุญาตใหทําเปนครั้งแรก ในคราวที่คัคคภิกษุหายเปนบาแลว ถูกภิกษุ
อื่นโจทดวยเรื่องที่เธอทําในคราวยังเปนบา. วิธีทํา ทํานองเดียวกันกับ
ใหสติวินัย ตางแตคําขอและคําสวดประกาศ.
ลักษณะใหอมูฬหวินัยนั้นอยางนี้ : ผูถกู โจทไดเคยเปนบามาแลว
นึกไมไดทีเดียววาไดตองอาบัติเหมือนอยางนั้น หรือนึกไดเหมือนฝน
หรือเปนบายังไมหาย. ขอหลังดูอยางไรอยู เวนแตไมตองขอก็ใหได
และใหลับหลับก็ได จึงจักเปนอันฟงไดสนิท.
แมวิธีนี้ ดูไมจําจะใชในบัดนี้ แตมีชื่อมาในปาติโมกข จึงกลาว
ไวพอรูเรื่องเหมือนกัน.
อนุวาทาธิกรณนี้ เกิดขึ้นแลวไมรับระงับเสีย จักทําใหเสียสีล-
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สามัญญตาและเสียสามัคคี เปนทางแตกเปนนานาสังวาส จนถึงเปน
นานานิกาย ภิกษุผูเปนประธานสงฆพึงขวนขวายรีบระงับเสีย ฝายโจทก
พึงเคารพฟงคําวินิจฉัยของสงฆ ไมพึงถือรั้นตามความเห็นของตน.
ฝายจําเลยพึงมีสมณสัญญา และพึงเกรงอาชญาสงฆ พึงใหการตรง ๆ
อยางแกตัวดวยคําเท็จ การประพฤติตรง ๆ นี้ เปนคุณสมบัติของพระสาวก ดังที่ยกยองวา " อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ " แปลวา
" พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติตรงแลว " ดังนี้.
แมเปนความผิดอันแกไขไมได ยังควรปฏิญญามุงความบริสุทธิ์ในภาวะ
เปนอนุปสัมบัน ยังดีกวาปฏิญญาตนเปนสมณะอันใหเกิดวิปฏิสาร
เนืองนิตย. แมในขอที่ตนเห็นวาไมผิด พึงเอาอยางพระอานนทเถระ
ในเรื่องที่กลาวแลวในทายกัณฑหลัง พึงเชื่อฟงและพึงปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของสงฆ เชนนี้ ยังจักถึงความเจริญในพระธรรมวินัยตอไป.
กรรมวาจาเนื่องในกัณฑนี้ ไมไดนํามาลงไว ผูปรารถนาจะรู พึง
ดูในสมถขันธกะแหงจุลวรรค.
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กัณฑที่ ๓๐
วิธีระงับอาปตตาธิกรณ
อาบัติทั้งหลายอันภิกษุผูตองแลวจําจะทําคืน คือจําจะปลดเปลื้อง
เสีย จึงจัดเปนอธิกรณดวยอยางหนึ่ง รวมเรียกวาอาปตตาธิกรณ ยอม
ระงับในสํานักบุคคลก็มี เฉพาะในสํานักสงฆก็มี. ลหุกาบัติทั้งปวง
ยอมระงับในสํานักบุคคล คือผูตอง แสดงอาบัตินั้นแกภิกษุรูปหนึ่งก็ได
อาบัตินั้นเปนอันระงับ. วิธีแสดงอาบัติอยางไรไดกลาวไวแลวในกัณฑ
ที่ ๒๑ อันวาดวยวินัยกรรม. ในอธิการนี้ อาปตตาธิกรณระงับดวย
สัมมุขาวินัยและปฏิญญาตกรณะ. สัมมุขาวินัยพรอมดวยองค ๓ คือ
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา. ปุคฺลาสมฺมุขตา ไดแกภิกษุ
ผูแสดงและภิกษุผูรับอยูพรอมกัน. ปฏิญญาตกรณะนั้น ไดแกการแสดง
อาบัติ. อาปตตาธิกรณระงับเฉพาะในสํานักสงฆนั้น คือครุกาบัติที่ออก
ดวยวุฏฐานวิธี และลหุกาบัติที่แสดงดวยติณวัตถารกวิธี. ในกัณฑนี้
จักแสดงเฉพาะอาปตตาธิกรณที่ระงับในสํานักสงฆอยางเดียว.
วิธีระงับครุกาบัติ
ภิกษุผูตองครุกาบัติแลว ตามธรรมเนียมแหงอาบัตินั้น ตอง
ประพฤติวัตร เรียกวามานัต แปลวา นับ [ ราตรี ] ๖ ราตรี แลว
สงฆจึงสวดระงับอาบัติ เรียกวาอัพภาน แปลวาเรียกเขา [ หมู ] แต
ถาปกปดไวลวงวันเทาใด ตองประพฤติวัตร เรียกวาอยูปริวาส แปล
วาอยูใช ครบวันเทานั้นกอน จึงควรจะประพฤติมานัตไดตอไป.
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ก็ถาในระหวางอยูปริวาสตลอดถึงสงฆยังมิไดอัพภานเพียงไร ตอง
ครุกาบัติเชนนั้นก็ดี อยางอื่นก็ดี ซ้ําเขาดวย ตองกลับอยูปริวาสหรือ
ประพฤติมานัตใหม เรียกวาปฏิกัสสนา แปลวา กิริยาชักเขาหาอาบัติ
เดิม, ปริวาส มานัต ปฏิกัสสนาและอัพภาน รวมเรียกวาวุฏฐานวิธี
แปลวาระเบียบเปนเครื่องออกจากอาบัติ. สงฆจตุรวรรคใหปริวาส ให
มานัต และทําปฏิกัสสนาไดอยู สวนอัพภานสงฆวีสติวรรคพวกเดียว
จึงทําได แตจะเอาภิกษุผูกําลังประพฤติวุฏฐานวิธีเขาเปนรูปครบ
จํานวน คือเปนที่ ๔ แหงสงฆจตุวรรคหรือเปนที่ ๒๐ แหงสงฆ
วีสติวรรค หาไดไม.
วุฏฐานวิธีสําหรับอาบัติที่ไมไดปด มีดังนี้ :ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส พึงเขาไปหาสงฆ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่ง กราบภิกษุแกพรรษากวาแลว นั่งกระหยงประณมมือกลาว
คําขอมานัตโดยสมควรแกอาบัติที่ตอง. ถาตองตัวเดียว พึงขอเพื่อ
อาบัติตัวเดียว. ถาตองตั้งแต ๒ ตัวขึ้นไป พึงขอประมวลจํานวนเพื่อ
อาบัติเหลานั้น. ถาตองตางวัตถุก็มี พึงขอประมวลวัตถุเพื่ออาบัติ
เหลานั้น. ในลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดสามารถ พึงสวดประกาศ
สงฆเพื่อใหมานัตแกภิกษุนั้น ดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา เมื่อจบ
อนุสาวนาที่ ๓ แลว มานัตเปนอันสงฆใหแลว ภิกษุนั้นชื่อวา
" มานตฺตจาริโก " แปลวา " ผูประพฤติมานัต " พนจากความเปน
ปกตัตตะ. พิจารณาพยัญชนะ ขาพเจาเห็นวานาเปน " มานตฺตจารี "
มากกวา เพราะเปนบทกิตก เปน " มานตฺตจาริโก " ไปนั้น นาจะตาม
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" ปาริวาสิโก " ที่เปนบทตัทธิต. กรรมวาจาทั้งปวงในวุฎฐานวิธี พึง
รูวาใชญัตติจตุตถกัมมทั้งนั้น.
มานัตตจาริกภิกษุ ตองประพฤติวัตรสําหรับมานัตอันจะกลาว
ตอไปใหครบ ๖ วัน ๖ คืน. การประพฤตินั้น ไมตองทําโดยรวดเดียว
เมื่อมีเหตุสมควร พักก็ได เรียกวาเก็บวัตร เมื่อจะประพฤติตอจึง
สมาทานวัตรใหม. วิธีเก็บวัตรนั้นดังนี้ : พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง
ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง นั่งกระหยงประณมมือกลาววา " มานตฺต
นิกฺขิปามิ " แปลวา " ขาพเจาเก็บมานัต " หรือวา " วตฺต นิกฺขิปามิ "
แปลวา " ขาพเจาเก็บวัตร " กลาวคําใดคําหนึ่ง ทานวาเปนอันพัก
มานัต แตแบบที่ใชกันอยูโดยอรรถกถานัย วาทั้ง ๒ อยาง วาคําเก็บ
วัตรกอน แลวจึงวาคําเก็บานัตดังนี้ : " วตฺต นิกขฺ ิปามิ มานตฺต
นิกฺขิปามิ " ๓ หน. สมาทานวัตรเรียกวาขึ้นวัตร พึงทําในสํานัก
ภิกษุรูปนึ่ง โดยอาการอยางเดียวกันวา " มานตฺต สมาทิยามิ "
แปลวา " ขาพเจาขึ้นมานัต " หรือวา " วตฺต สมาทิยามิ " แปลวา
" ขาพเจาขึ้นวัตร " กลาวอยางใดอยางหนึ่ง ทานวาเปนอันสมาทาน
มานัต. แตแบบที่ใชกันอยูโดยอรรถกถานัย วาทั้ง ๒ อยาง วาคํา
สมาทานมานัตกอนแลวจึงวาคําสมาทานวัตร ดังนี้ : " มานตฺต สมาทิยามิ
วตฺต สมาทิยามิ " ๓ หน ทวนคําเก็บ มีอธิบายวา ตองเก็บวัตรกอน
แลวจึงเก็บมานัต ตองขึ้นมานัตกอน แลวจึงขึ้นวัตร. อธิบายนี้ ไมพบ
ในอรรถกถา. ในระหวางที่พักมานัตนี้ จะนับราตรีแหงการประพฤติ
มานัตหาไดไม ตองนับราตรีตั้งแตขึ้นมานัตแลวผสมเขา เอาแตที่
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เต็มวันเต็มคืน.
ยังมีประการอันจะใหนับราตรีไมได เรียกวารัตติเฉท แปลวา
ขาดราตรีแหงมานัตอีก ๔ คือ " สหวาโส " อยูรว ม ๑ " วิปปฺ วาโส "
อยูปราศ ๑ " อนาโรจนา " ไมบอก ๑ " อูเน คเณ จรณ " ประพฤติ
ในคณะอันพรอง ๑. สหวาสนั้น คืออยูรวมในชายคาเดียวกันกับ
ปกตัตตภิกษุ. วิปปวาสนั้น คืออยูในถิ่น เชนอาวาสไมมีสงฆอยู
เพื่อน. อนาโรจนา คือไมบอกอาการที่ตนประพฤติมานัตทุกวัน
และไมบอกแกปกตัตตภิกษุผูยังไมไดรับบอกในวันนั้น. ประพฤติใน
คณะอันพรองนั้น คือประพฤติในถิ่น เชนอาวาสมีปกตัตตภิกษุไม
ครบจํานวนสงฆ คือหยอน ๔ รูป แตใชกันมาไมต่ํากวา ๕ รูป
ดวยถือวาเกินไวดีกวาขาดกระมัง. ใน ๔ ประการนี้ วิปปวาสกับ
ประพฤติในคณะอันพรอง ขาพเจาเห็นเปนอันเดียวกัน วิปปวาส
นาจะติดมาจากรัตตเฉทแหงปาริวาสิกภิกษุ ที่หมายเอาอยูปราศจาก
ปกตัตตภิกษุแมรูปเดียว. ๓ ประการหลัง ทานใหกําหนดดวย ๒
ชั่วขวางกอนดินตก เรียกวาเลฑฑุบาต จากเครื่องลอมแหง
อาวาสอันลอม และจากอุปจารอันสมควรกันแหงอาวาสอันไมไดลอม.
มานัตตจาริกภิกษุทํา หรือขาด ๔ ประการนี้ อยางใดอยางหนึ่ง นับ
ราตรีแหงวันนั้นไมได.
โดยนัยนี้ ในลําดับแหงสงฆสวดใหมานัตจบแลว มานัตตจาริกะ
พึงบอกประกาศสงฆถึงการที่ตนประพฤติมานัตอยูนั้น แลวเก็บมานัต
ในสํานักภิกษุรูปหนึ่ง ถาไมประพฤติในที่นั้น. แตที่ใชกันมาโดย
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อรรถกถานัย ขึ้นมานัตตอหนาสงฆกอนแลงจึงบอก แลวเก็บใน
สํานักสงฆนั้น.
อาวาสที่อยูประพฤติมานัตนั้น ควรเลือกใหเหมาะแกกิจที่สําคัญ
คือการบอก. ถาประพฤติในอาวาสมีภิกษุมากก็ดี มีภิกษุไปมาบอย ๆ
ก็ดี ยากเพื่อจะบอกใหถวน จึงควรเลือกประพฤติในอาวาสมีภิกษุนอย
แตครบจํานวนสงฆ และหางจากการไปมาของภิกษุอื่น มีภิกษุมา
พอรูได. นอกจากนี้ มีกฎุ ีเดี่ยวที่จะอยูไดตามลําพังรูปเดียว.
เมื่อไปถึงที่นั้นแลว พึงขึ้นมานัตในวันกอนแหงวันที่หมายจะ
นับ เพราะวันที่ขึ้นนั้นไมเต็ม นบไมได. เมื่ออยูค รบ ๖ ราตรีแลว
พึงอยูเผื่อราตรี ๑ หรือกวานั้น เพื่อทดวันพรองที่ไมรูตัว.
มีพระบัญญัติหามมานัตตจาริกภิกษุไมใหยินดี คือเต็มใจรับการ
อภิวาท การลุกรับ อัญชลิกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให
การนําที่นอนมาให การลางอทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้อง
เช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังในเวลาอาบน้ําของปกตัตตภิกษุ
ปรับอาบัติทุกกฏแกผูละเมิด ทรงพระอนุญาตใหมานัตตจาริกภิกษุทํา
กิจเหลานั้น เปนคูกันตามแกพรรษา และทรงอนุญาตอุโบสถ ปวารณา
ผาวัสสิกสาฏิกา การสละภัตร การรับภัตร ๕ อยางนี้ ใหมานัตตจาริกภิกษุทําตามลําดับพรรษาแมกับปกตัตตภิกษุ. อธิบายโดยอรรถกถานัย
วา ในการทําปาริสุทธิอุโบสถ มานัตตจาริกภิกษุจะบอกปาริสุทธิตาม
ลําดับพรรษาไดอยู. ในการทําปวารณา จะปวารณาอยางนั้นไดเหมือน
กัน จะรับแจกผาวัสสิกสาฏิกาตามวาระอันถึงแกตนโดยพรรษา ควรอยู.

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 163

มานัตตจาริกภิกษุ มีที่หวังภัตตาหารในวันนั้นอยูแลว วาระแหง
อุทเทสภัตรเปนตนมาถึงเขา จะขอใหถึงแกภิกษุอื่นในลําดับรองลง
ไปกอน สวนตนจักถือเอาในวันรุงก็ได จะรับแจกสังฆภัตรตาม
ลําดับพรรษาไดอยู.
วัตรสําหรับมานัตตจาริกภิกษุนั้น ทรงบัญญัติไวอีกสวนหนึ่ง
ในอธิการเดียวกัน โดยฐานเปนกิจสมควรจะประพฤติ ไมไดปรับ
อาบัติทุกกฎไวโดยตรง แตพระอรรถกถาจารยทานก็ปรับเปนทุกกฎ
แกผูละเมิด โดยฐานละเลยวัตร เรียกวาวัตตเภท ทํานองเดียวกันกับ
อภิสมาจาริกวัตรแหงปกตัตตภิกษุ จัดเปนหมวด ๆ ไดดังนี้ :๑. ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย ไมพึงมีสามเณรไว
อุปฏฐาก ไมพึงรับสมมติเปนผูสอนภิกษุณี แมไดรับสมมติไวแลวไมพึง
สั่งสอนภิกษุณี.
๒. สงฆใหมานัตเพื่ออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น หรืออาบัติ
อื่นอันเชนกัน หรืออาบัติอันเลวทรามกวานั้น.
๓. ไมพึงติกรรมนั้น ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรมนั้น ไม
พึงหามอุโบสถ ไมพึงหามปวารณา แกปกตัตตภิกษุ ไมพึงทํา
ความมีคํา ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
เพื่อโจทเธอ ไมพึงโจทภิกษุอื่น ไมพึงยังภิกษุอื่นให ๆ การ ไมพึง
ชวยภิกษุทั้งหลายใหสูกันในอธิกรณ.
๔. ไมพึงไปขาหนา ไมพึงนั่งขางหนา แหงปกตัตตภิกษุ
พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ดวยที่นอนสุดทาย ดวยวิหารคือกุฎี
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สุดทาย [ คือเปนของที่เลวแจกทีหลัง ].
๕. ไมพึงมีปกตัตตภิกษุ เปนปุเรสมณะคือนําหนา หรือเปน
ปจฉาสมณะคือตามหลัง เขาไปสูสกุล ไมพึงสมาทานอรัญญิกธุดงค
ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง
เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวา เขาอยารูเรา.
๖. เปนอาคันตุกะ [ ไปสูอาวาสอื่น ] พึงบอก [ การที่ตน
ประพฤติมานัต ] มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ
พึงบอกในปวารณา พึงบอกทุกวัน ถาอาพาธ พึงสั่งทูตใหบอก.
๗. ไมพึงออกจากอาวาสหรือจากถิ่นมิใชอาวาส อันมีภิกษุ ไป
สูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส อันหาภิกษุมิได หรือมีภิกษุแตเปน
นานาสังวาส เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย พึงไปไดเฉพาะ
อาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส อันมีภิกษุเปนสมานสังวาส ที่รูวาอาจจะ
ไปถึงในวันนั้น.
๘. ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกัน ในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใชอาวาส
ก็ดี กับดวยปกตัตตภิกษุ.
๙. เห็นปกตัตตภิกษุเขาแลว พึงลุกจากอาสนะ พึงเชิญใหนั่ง
ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ํา
ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ ไม
พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ เมื่อเธอจงกรมอยูใน
ที่จงกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง เมื่อเธอจงกรม ณ พืน้ ดิน
ไมพึงจงกรมในที่จงกรม.
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๑๐. กับภิกษุผูอยูปริวาส กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม กับ
ภิกษุผูควรมานัต กับภิกษุผูประพฤติมานัตแกกวา กับภิกษุผูควร
อัพภาน ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกัน ในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใชอาวาส
ก็ดี ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน เธอนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง
ณ อาสนะสูง เธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่น ณ อาสนะ ไมพึงจงกรมใน
ที่จงกรมเดียวกัน เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมต่ํา ไมพึงจงกรมใน
ที่จงกรมสูง เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม.
หมวดที่ ๑ โดยใจความ หามไมใหทําการในหนาที่ของเถระ
แมเปนเถระมีหนาที่ทําการอยางนั้นอยู ก็จํางดชั่วคราว.
หมวดที่ ๒ ใหตั้งอยูในความระมัดระวัง ตามจารีตของผูทํา
ผิดอยางใดไว กําลังใชกรรมอยู ไมควรทําความผิดอยางนั้นหรือ
อยางอื่นอันคลายคลึงกันก็ดี รายแรงกวาก็ดี. อาบัติอื่นอันเชนกัน
นั้น คือเปนสังฆาทิเสสดวยกัน แตตางวัตถุ อาบัติอันเลวทราม
กวานั้น คือ ปาราชิก.
หมวดที่ ๓ หามไมใหถือสิทธิแหงปกตัตตภิกษุ.
๓ หมวดนี้ในบาลีรวมเปนหมวดเดียวกัน.
หมวดที่ ๔ หามสิทธิอันจะพึงถือเอาโดยลําดับพรรษา.
หมวดที่ ๕ หามไมใหเชิดตัว และใหระวังเพื่อเปนอยางนั้น.
หมวดที่ ๖ ใหบอกประจานตัว. การบอกนัน้ ถาภิกษุทั้งหลาย
นั่งอยูเปนหมูกัน เชนในที่ประชุม บอกใหรูทั่วกันในคราวเดียวกัน
ก็ได ใชคําโดยสมควรแกเปนสงฆหรือเปนคณะ ถาภิกษุทั้งหลาย
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กระจายกันอยู ตองเที่ยวบอกตามสํานัก สุดแตใหรูทั่วกัน พึง
บอกแมดวยภาษาไทยหรือดวยภาษาอื่น นอกจากคําบาลี ที่ภิกษุ
ผูรับบอกจะเขาใจ. จะพึงบอกในเขตเพียงไร ไดกลาวไวแลวใน
หนหลังตอนรัตติเฉท. ไมไดบอกภิกษุในเขตเพียงนั้นทั่วกันทุกวัน ๆ
เวนแตภิกษุนานาสังวาส นอกจากเปนวัตตเภท ยังเปนรัตติเฉทอีก
ขาดราตรีไปวันหนึ่ง. อนาโรจนา คือการไมบอก นี้เปนอจิตตกะ
หรือสจิตตกะ พระอาจารยทั้งหลายมีมติตางกัน มติขางวาเปนอจิตตกะ
มากกวา. ตามมติขางนั้น ภิกษุเดินผานเขตแหงการบอกไปอื่น แม
ในค่ําคืน มานัตตจาริกภิกษุไมทันรู ทานยอมใหแตเพียงไมเปนวัตตเภท
แตปรับเปนรัตติเฉท จึงแนะใหประพฤติเผื่อไว. สวนขาพเจาเห็น
ชอบขางมติวา เปนสจิตตกะ ตามมติขางนี้ ไมไดบอดเพราะพนวิสัย
ไมเปนทั้งวัตตเภท ไมเปนทั้งรัตติเฉท. การที่พนวิสัยนั้น เชนมีภิกษุ
ผานเขตเขามาแลวไปสูที่อื่นเสีย มานัตตจาริกภิกษุไมรูเลยทีเดียว หรือ
รูเมื่อลวงเวลาเสียแลว. คําวา ไมเปนวัตตเภทนั้น บงอยูในตัวเอง
วา ไมเปนรัตติเฉทเพราะไมเสียวัตร อยางไรจักเสียราตรี. ทานยกเอา
การหลีกไปจากอาวาสในพรรษาเพราะอันตราย วาไมเปนอาบัติ แต
พรรษาขาด เปนเครื่องเทียบ ขาพเจาเห็นตางกัน นั่นมีตั้งใยวาจักไป
เจตนามีอยู แตไมปรับอาบัติ เพราะไปดวยเหตุอันสมควร สวนการ
ไมบอกนี้ เปนขึ้นเพราะไมทันรู เจตนาไมมี. การบอกในอุโบสถใน
ปวารณานั้น สงเคราะหเขาในการบอกทุกวัน ๆ ขาพเจาเขาใจวา
ติดมาแตปาริวาสิกวัตร เพราะปาริวาสิกภิกษุไมตองบอกทุกวัน มีกําหนด
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ใหบอกแกปกตัตตภิกษุ ผูยังไมไดรับบอก และใหบอกในอุโบสถ
ในปวารณา ฝายมานัตตจาริกภิกษุตองบอกทุกวัน แมแกภิกษุผูได
รับบอกแลว ถาจะไมให ๒ คําขางตนเกิน ถึงวันอุโบสถ ถึงวัน
ปวารณา นาจะเอาไวบอกในที่ประชุมทําอุโบสถทําปวารณา แตยัง
ตองบอกแกภิกษุ ผูจักไมอยูถึงเวลาทําอุโบสถทําปวารณา ไมอยางนั้น
นาจะบอกซ้ําในที่ประชุมนั้นอีกหนหนึ่ง. ควรอยางไร ขอนักวินัย
พิจารณาดูเถิด, การสั่งทูตใหบอกนั้น สั่งไดเฉพาะภิกษุดวยกัน.
หมวดที่ ๗ หามวิปปวาส คือการอยูปราศจากสงฆ. อาวาส
นั้นคือวัด. ถิน่ มิใชอาวาสนั้น ไดแกปา เปนตน ที่ไปตั้งชมรมอยู.
อันตรายนั้น ทานวาอันตราย ๑๐ อยาง ดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๑๗
ตอนอุโบสถ อธิการนี้แล เทียบกันไดกับเรื่องขาดพรรษาเพราะอันตราย
ลวงวัตรหมวดนี้เปนรัตติเฉทดวย.
หมวดนี้ ในบาลีแยกเปน ๓ คือหามไมใหไปสูถิ่นอันหาภิกษุ
มิได ๑ มีภิกษุแตเปนนานาสังวาส ๑ ใหไปเฉพาะถิ่นมีภิกษุเปน
สมานสังวาส ๑ ในตอนหนึ่ง ๆ แจกออกเปน ๓ วาระ คืออาวาส ๑
ถิ่นมิใชอาวาส ๑ ควบกันทั้ง ๒ สถาน ๑ ทั้งถิ่นที่ออกไป ทั้งถิน่
ที่ไปสู.
หมวดที่ ๘ หามการสมโภคกับปกตัตตภิกษุ. นี้เปนรัตติเฉทดวย
หมวดที่ ๙ ใหแสดงสามีจิกรรมแกปกตัตตภิกษุก็มี หามสมโภค
ก็มี หามไมใหนั่งอาสนะเดียวกัน ไมใหจงกรมในที่จงกรมอันเดียว
กัน ๒ นี้เปนหามสมโภค เหลือจากนั้น เปนใหแสดงสามีจิกรรม.
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เขตนั่งอาสนะและจงกรมที่วาสูงกวานั้น มีกําหนดวาหางจากกันไมเกิน
๑๒ ศอก.
หมวดที่ ๘ กับหมวดที่ ๙ นี้ ในบาลีรวมเปนหมวดเดียวกัน.
หมวดที่ ๑๐ หามสมโภคกับภิกษุผูประพฤติวุฏฐานวิธีดวยกัน
แตมีขอใหแสดงสามีจิกรรมแกเธอทั้งหลายดวย ขาพเจาไมเขาใจ นา
จะติดมาจากขอปรารภปกตัตตภิกษุก็เปนได. และขอที่หามการอยาง
นั้น ไมใหทาํ เฉพาะภิกษุผูประพฤติมานัตดวยกันผูแกกวา แปลวา
อนุญาตใหทําสมโภคได กับภิกษุผูประพฤติมานัตดวยกันผูออนกวา
ขาพเจาไมเขาใจเหมือนกัน เพราะเมื่อทําเขาแลว ไมเปนวัตตเภท
เฉพาะฝายแก ฝายออนยอมไมพน เชนนี้จะทําดวยกันไดอยางไร ไมเปน
ธรรมเหมือนการทําสามีจิกรรม ในพระราชบัญญัตขิ างตนที่ทรงอนุญาต
ใหทําเฉพาะคูได ทั้งผูทําทั้งผูรับไมตองอาบัติ ขอนักวินัยพิจารณาดูเถิด.
ในสมัยที่เก็บมานัต ทานวาไมตองประพฤติวัตรอยางนี้ ขอนี้
ชวนใหเห็นตาม เพราะมีคําเก็บวัตรอยู เมื่อเก็บแลวก็ไมตองประพฤติ.
แตถาภิกษุผูเถระประพฤติมานัตอยู ยังไมครบกําหนดปรารถนาจะเปน
อุปชฌายะใหอุปสมบท ยอมขาดรัตติเฉท เก็บวัตรเสียวันหนึ่งเพื่อทํา
การนั้น เชนนี้ ไมนาจะกลาวไดวาเปนการสมควร สวนการบอกนั้นเห็น
ชัดวา เมื่อเก็บวัตรแลวไมตองทํา. นาจะไดรับความวิจารณอีกชั้นหนึ่ง
วา การเก็บวัตรคุมไดเพียงเทาไร มติของขาพเจาวา นาจะคุมไดเพียง
วัตรที่ละเมิดแลวทํารัตติเฉทและวัตรที่หามสมโภคอยางอื่นอีก อันเนื่อง
มาจากสหวาส. จริงอยางนั้น การเก็บวัตร ทรงพระอนุญาตก็เพราะวา
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แมประพฤติไป ก็ไมอาจจะนับราตรีได และมานัตตารหภิกษุ และ
อัพภานารหภิกษุผูไมตองการนับราตรีแลว ยังมีวัตรสําหรับประพฤติอยู.
พระอรรถกถาจารยแนะไววา " ภิกษุผูประพฤติมานัต ไมอาจ
จะประพฤติในอาวาสที่อยู พึงเก็บวัตรไวแลว ถึงเวลาจวนอรุณขึ้น
พึงไปกับภิกษุ ๔-๕ รูป ลวง ๒ เลฑฑุบาต จากเครื่องลอมแหง
วิหารอันลอม จากสถานควรแกเครื่องลอมแหงวิหารอันไมไดลอม
หลีกลงจากทางหลวงแลว พึงนั่งในทีอันพุมไมหรือรั้วกําบังแลว พึง
สมาทานวัตร แลวบอกในภายในอรุณ ฯ ล ฯ เมือ่ อรุณขึ้นแลว พึงเก็บ
วัตรไว " ประพฤติมานัตอยางนี้ ทานยอมใหนับราตรีได เชนนี้ ดูไม
นาจะมีรัตติเฉทและวัตรไวสําหรับเลย รัตติเฉทก็ดี วัตรก็ดี สออยูวา
สําหรับประพฤติ ๖ วัน ๖ คือเต็ม. การที่ทรงอนุญาตใหเก็บวัตรได
นั้น ก็เพื่อใหหยุดพักไดในระหวาง ในเวลาที่ประพฤติเขาแลวนับราตรี
ไมได และการที่ทรงอนุญาตใหขึ้นวัตรใหมนั้น ก็เพื่อใหประพฤติตอ
มีความแจงในนิทานวา คราวนั้นที่กรุงสาวัตถี มีภิกษุสงฆเปนอันมาก
มาประชุมกัน พวกมานัตตจาริกภิกษุไมอาจจะชําระมานัต คือ ไมอาจ
จะประพฤติมานัตใหบริบูรณ นําความกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาจึง
ทรงพระอนุญาตใหเก็บมานัต ฯ ล ฯ ครั้นภิกษุทั้งหลายหลีกไปในที่
นั้น ๆ จากกรุงสาวัตถีแลว พวกมานัตตจาริกภิกษุอาจจะชําระมานัต
นําความกราบทูล จึงทรงพระอนุญาตใหสมาทานมานัต ฯ ล ฯ.
มานัตตจาริกภิกษุประพฤติมานัตครบกําหนดแลว เปน " อพฺภานารโห " ผูค วรอัพภาน พึงขออัพภานในสํานักสงฆวีสติวรรค. สงฆ
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ยังไมไดอัพภานเพียงใด ยังตองประพฤติวัตรอยูเพียงนั้น เปนแตรัตติเฉท
ไมใหผล คือไมทําราตรีใหขาดไป. ในวัตรเหลานั้นยกการบอกทุกขอ
กับไปขางไหนมีปกตัตตภิกษุไปดวยรูปหนึ่งก็พอ. ถาจะตองไปจากอาวาส
ที่ประพฤติมานัต เพื่อขออัพภานในอาวาสอื่น พึงเก็บวัตรไวดวยคําวา
" วตฺต นิกฺขิปามิ " กอนแลวจึงไป ครั้นถึงแลว พึงสมาทานวัตร แลว
ขออัพภานทีเดียว แตใชกันมาใหทําตนเหมือนยังประพฤติมานัตอยู
เก็บมานัตแลว ไปถึงอาวาสที่จักอัพภาน ขึ้นมานัตใหมแลว บอกแลว
จึงขออัพภาน ในลําดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งพึงสวดประกาศสงฆ อัพภาน
ภิกษุนั้นดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา. เมื่อจงอนุสาวนาที่ ๓ แลว ภิกษุ
นั้นเปนอันสงฆอัพภานแลว เปนผูออกแลวจากครุกาบัตินั้น กลับเปน
ปกตัตตะอยางเดิม.
วุฏฐานวิธีสําหรับอาบัติที่ปด มีดังนี้ :ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว จงใจปดไวสิ้นวันเทาใด พึง
อยูปริวาสสิ้นวันเทานั้นกอน แลวพึงประพฤติมานัตตามระเบียบ เปนผู
มีมานัตอันประพฤติแลว จึงขออัพภานกะสงฆ.
ลักษณะปดอาบัตินั้น พระอรรถกถาจารยแสดงไว ๑๐ ประการ
จัดเปน ๕ คู ดังนี้ :๑. เปนอาบัติ และรูวาเปนอาบัติ.
๒. เปนปกตัตตะ และรูวาเปนปกตัตตะ.
๓. ไมมีอันตราย และรูวาไมมีอันตราย.
๔. อาจอยู และรูวาอาจอยู.
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๕. ใครจะปด และปดไว.
๑. ภิกษุลวงอาบัติใด อาบัตินั้นเปนครุกาบัติ เธอก็รูอยูวา
เปนครุกาบัติ. ถายังสงสัยไมแนใจ ยังไมเขาลักษณะ ตอสิ้นสงสัย
จึงเขาลักษณะ. เพียงเทานี้ อาบัตินั้นเปนอันปดหรือไม ทานให
ใครครวญฐานในลําดับตอลงไป.
๒. เธอเปนปกตัตตะ ไมถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม และรูตัว
อยูวาเปนปกตัตตะ อยางนี้เขาลักษณะอีก -. ถาถูกลงอุกเขปนียกรรม
แมปรารถนาอยู ก็ไมมีโอกาสจะบอกแกภิกษุทั้งหลาย ยังไมเขาลักษณะ.
๔. ถาไมมีอันตราย ๑๐ อยางดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๑๗ ตอน
อุโบสถอยางใดอยางหนึ่ง และเธอรูอยูวาไมมีอันตราย นี้เขาลักษณะ
อีก ๒. ถามีอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง แมไมไดบอก พนคืนไป
ยังไมขาลักษณะ.
๔. ถาเธออาจอยู เชนไมเจ็บพอจะไปบอกได ถาทางจะพึง
ไปดวยเรือ เรือก็มี ภิกษุผูเปนสภาคกันที่ควรไดรับบอก ก็มีอยูใ น
ถิ่นพอจะไปถึงไดในวันนั้น เธอก็รูวา อาจอยูเชนนี้เขาลักษณะอีก ๒.
ถาเจ็บ มีกําลังไมพอจะเดินไปถึงถิ่นของภิกษุผูอยูใกลที่สุด หรือทาง
จะพึงไปดวยเรือ เชนอยูเกาะ ไมมีเรือ หรือทางไปจะตองขามวัน
เชนนี้ ยังไมเขาลักษณะ.
๕. ในเมื่อพรอมดวยลักษณะ ๘ ขางตนแลว เธอใครจะปด
ทอดธุระเสีย ปดไวใหขามวัน กําหนดดวยอรุณขึ้น เชนนี้ ครบ
ลักษณะ ๑๐ เปนอันปดแท. แมทําในใจวา จะปดไวกอน แตไดบอก
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แกภิกษุในคืนนั้นเอง ยังไมขามวัน เปนอันไมไดปดไว.
ภิกษุผูจะรับบอกนั้น กําหนดเอาแตที่เปนสมานสังวาสแหงกัน
ไมนิยมวาเปนผูใหญผูนอย มีพอจะบอกได แตไมบอก เปนอันปด.
ความกระดากหรือเกรงวาเปนอุปชฌายะเปนอาจารยแลว ไมกลาบอก
ไมเปนขอแกตัว ภิกษุนานาสังวาส และภิกษุตองสงฆลงอุกเขปนียกรรม ไมใชผูควรไดรับบอก.
การอยูปริวาสเพื่อครุกาบัติอันปดไว ดวยประการอยางนี้.
ปริวาสนั้นมี ๓ ชนิด คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ สโมธานปริวาส ๑
สุทธันตปริวาส ๑.
ปฏิจฉันนปริวาสนั้น สําหรับอาบัติที่ปด มีกําหนดนับวันได
เปนจํานวนเดียว เชนอาบัติตัวเดียวปดไว ๕ วัน. การนับวันเพื่อ
ระบุในอันขอปริวาส หยอนกวา ๑๕ วัน นับเปนวัน, ๑๕ วันนับเปน
ปกษ, พนปกษ ๑ หยอน ๒ ปกษ นับเปนวัน, เต็ม ๒ ปกษนบั
เปนเดือน, มีเศษวันหรือปกษ นับวาเดือน ๑ ยิ่งดวยเทานั้นวันหรือ
ยิ่งดวยปกษ. พนปกษขึ้นไป นับเปนอติเรกปกษ, พนเดือนขึ้นไปนับ
เปนอติเรกมาส ทานยอม.
สโมธานปริวาสนั้น แจกออกเปน ๓ คือ โอธานสโมธาน ๑
อัคฆสโมธาน ๑ มิสสกสโมธาน ๑.
โอธานสโมธานนั้น สําหรับอาบัติกวาจํานวนเดียว มีวันปด
เสมอกัน เชนตองอาบัติ ๒ คราว ปดไวคราวละ ๕ วัน เชนนี้ ขอ
ปริวาสประมวลอาบัติและราตรีเขาดวยกัน เพื่ออยูเพียง ๕ วันเทานั้น
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นาเรียกวา สมัญญสโมธาน. สวนพระอรรถกถาจารยแกวา สําหรับ
อันตราบัติ มีวันปดที่ประมวลเขากับอาบัติเดิม.
อัคฆสโมธานนั้น สําหรับอาบัติกวาจํานวนเดียว มีวันปดไม
เทากัน เชนตองอาบัติ ๓ คราว ๆ หนึ่ง ปดไว ๓ วัน คราวหนึ่ง
ปดไว ๕ วัน คราวหนึ่งปดไว ๗ วัน เชนนี้ขอปริวาสประมวลอาบัติ
และวันเขาดวยกัน อยูปริวาสเทาจํานวนวันที่มากที่สุด ในอุทาหรณนี้
๗ วัน.
มิสสกสโมธานนั้น สําหรับอาบัติตางวัตถุกัน เชนสัญเจตนิกา
ก็มี กายสังสัคคะก็มี ทุฏุลลวาจาก็มี มีวันปดเสมอกันก็มี ไมเสมอกัน
ก็มี.
สุทธันตปริวาสนั้น สําหรับอาบัติที่ตองแลวปดไวหลายคราว จน
จําจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีที่ปดไมไดเลยทีเดียว หรือจําไดแตบาง
จํานวน. เชนนี้ ขอปริวาสประมวลจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีเขา
ดวยกัน อยูปริวาสไปกวาจะเห็นวาบริสุทธิ์. จําแนกเปน ๒ จุฬสุทธันตปริวาส ๑ สําหรับจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีที่พอจําไดบาง, มหาสุทธันตปริวาส ๑ สําหรับจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีที่จําไมไดเลย
ทีเดียว. จําจํานวนอาบัติและราตรีไมไดเลย อยางไรจักรูไดวา อยู
เพียงเทานั้นราตรีเปนอันบริสุทธิ์ จําจํานวนอาบัติไมได ไมเปนอะไร
เพราะอาจประมวลเขาเปนสัมพหุลาไดอยู ผูจําจํานวนราตรีไมไดเลย
พึงกะดูวา ตั้งแตอุปสมบทมาเพียงเมื่อไร ยังไมตองครุกาบัติ นี้เปน
กะเบื้องตน ถอยหลังเขาไปเพียงเมื่อไรไมไดตองเลย นี้เปนกะเบื้อง
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ปลาย พึงอยูเทากาลในระหวางแหงสวนทั้ง ๒ นั้น.
ปริวาสอยางใดเหมาะแกอาบัติที่ปดไว พึงขอปริวาสอยางนั้นใน
สํานักสงฆ ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดสามารถ พึงสวดประกาศสงฆเพื่อให
ปริวาสแกภิกษุนั้น ตามชนิดที่ขอ ดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา. จบ
อนุสาวนาที่ ๓ แลว ภิกษุนั้นเปน " ปาริวาสิโก " แปลวา " ผูอยู
ปริวาส " ปาริวาสิกภิกษุนั้น พึงบอกแกสงฆถึงการที่ตนประพฤติ
ปริวาสอยูนั้น ถาจักไมอยูปริวาสในอาวาสนั้น พึงเก็บปริวาสในสํานัก
แหงภิกษุรูปหนึ่ง ไปถึงอาวาสที่จะอยูแลว พึงสมาทานปริวาส. ตาม
วิธีที่ใชกันมาโดยอรรถกถานัย สมาทานปริวาสตอหนาสงฆแลว จึง
บอก ๆ แลวเก็บปริวาส.
คําเก็บปริวาสวาดังนี้ : " ปริวาส นิกฺขิปามิ " แปลวา " ขาพเจา
เก็บปริวาส " หรือวา " วตฺต นิกฺขิปามิ " แปลวา " ขาพเจาเก็บวัตร "
วาอยางใดอยางหนึ่งก็ใชได. คําสมาทานปริวาสวา " ปริวาส สมาทิยามิ "
แปลวา " ขาพเจาขึ้นปริวาส " หรือวา " วตฺต สมาทิยามิ " แปลวา
" ขาพเจาขึ้นวัตร " วาอยางใดอยางหนึ่งก็ใชได. ที่ใชกันมาโดย
อรรถกถานัย วาควบกันทั้ง ๒ อยาง ดุจในมานัต.
รัตติเฉทแหงปาริวาสิกภิกษุ มีเพียง ๓ คือ " สหวาโส " อยู
รวม ๑ " วิปฺปวาโส " อยูปราศ ๑ " อนาโรจนา " ไมบอก ๑.
สหวาส อยางเดียวกันกับแหงมานัตตจาริกภิกษุ วิปปวาส คืออยู
ปริวาสในถิ่นปราศจากปกตัตตภิกษุ. มีภิกษุปกตัตตะอยูเปนเพื่อน แม
เพียงรูปเดียวก็ได. อนาโรจนานั้น ก็เหมือนกับอยางของมานัตตจาริก-
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ภิกษุ เปนแตไมตองบอกทุกวัน ภิกษุใดยังไมไดรับบอก บอกแกภิกษุ
นั้นคราวหนึ่งแลว ไมตองบอกอีกตลอดกาลที่เธออยูในอาวาส หรือ
ในอนาวาสนั้น แตถึงวันอุโบสถ ถึงวันปวารณาเขา ตองบอกในทาย
อุโบสถ ในทายปวารณา แลภิกษุใดไดรับบอกแลว ออกจากอาวาส
หรืออนาวาสนั้น ไปที่อนื่ แลวกลับมาใหมตองบอกอีก.
มีพระบัญญัติหามปาริวาสิกภิกษุ ไมใหยินดีอภิวาทเปนตนแหง
ปกตัตตภิกษุ และมีพระพุทธานุญาตใหทําสามีจิกรรมอยางนั้นไดเฉพาะ
คู และใหเขาอุโบสถปวารณาไดกับสงฆเปนตน เชนเดียวกับทรงหาม
และทรงอนุญาตแกมานัตตจาริกภิกษุ.
วัตรสําหรับปาริวาสิกภิกษุ ก็เชนเดียวกับสําหรับมานัตตจาริกภิกษุ แปลกกันแตเพียงไมตองบอกทุกวัน และมีภิกษุปกตัตตะแมรูป
เดียวเปนเพื่อนไปที่อื่นได ไมตองไปกับสงฆเหมือนอยางมานัตตจาริกภิกษุ และในการอยูรวมกันก็ดี ในการนั่งรวมกันก็ดี ในการจงกรม
รวมกันก็ดี ในการทําอยางนั้น ณ ที่สกู วาก็ดี ไมเปนวัตตเภทแก
มานัตตจาริกภิกษุผูแกพรรษากวา ฉันใด ไมเปนแกปาริวาสิกภิกษุผูแก
พรรษากวา ฉันนั้น แตเมื่อทํากับมานัตตจาริกภิกษุแมออนพรรษากวา
ก็เปนวัตตเภท เชนเดียวกับมานัตตจาริกภิกษุทํากับปาริวาสิกภิกษุไมได
ฉะนั้น.
ภิกษุอยูปริวาสมีจํานวนวันเปนกําหนด รูส ึกขึ้นมาวา จํานวน
วันที่ขอและสงฆไดกําหนดใหนั้น ยังหยอนกวาที่ควรจะเปน เชนเมื่อ
ขออัคฆสโมธาน สําคัญวา อาบัติที่ปดไวนานที่สุดเพียง ๗ วัน ไดขอ
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และสงฆไดใหตามนั้นแลว เมื่อกําลังอยูปริวาส นึกขึ้นไดวาอาบัติที่ปด
ไวนานที่สุด ๑๐ วัน เชนนี้ไมตองกลับขอปริวาสตั้งตนใหม ขอเพิ่ม
วันอยูใหเต็มจํานวนได เชนในอุทาหรณนี้ ขอเพิ่มอีก ๓ วัน แตจะ
อยูเพิ่มเอาตามลําพังไมได ตองขอใหสงฆสวดเพิ่มให.
การอยูปริวาสก็ควรเผื่อไวเพื่อวันบกพรอง เชนเดียวกับการ
ประพฤติมานัต.
ภิกษุอยูปริวาสครบกําหนดแลว เปน " มานตฺตารโห " แปลวา
" ผูควรมานัต " พึงขอมานัตกะสงฆ. ในระหวางที่ยังไมไดประพฤติ
มานัต ยังตองประพฤติวัตรอยู. วัตรสําหรับมานัตตารหภิกษุอยางเดียว
กับวัตรสําหรับปาริวาสิกภิกษุ แตยกการบอกทุกขอ แตในบาลีปาริวาสิก
ขันธกะจุลวรรคฉบับสยาม มีวาใหบอกดวย ทั้งใหบอกทุกวัน สวน
สําหรับอัพภานารหภิกษุ และมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุไมมี สวนใน
ฉบับของเมืองอื่น ไมมีทั้งนั้น เห็นวาเกินไป.
มานัตตารหภิกษุ ผูจะขอมานัตในอาวาสอื่น พึงเก็บวัตรไว
ดวยคําวา " วตฺต นิกฺขิปามิ " ครั้นไปถึงอาวาสนั้นแลว พึงขึ้นวัตร
ดวยคําวา " วตฺต สมาทิยามิ " แลวพึงขอมานัตกะสงฆทีเดียว ไม
ตองบอก. ตามที่ใชกันมา เก็บปริวาสมาแลวขึ้นเฉพาะหนาสงฆ บอก
แลวจึงขอมานัต.
ถาครุกาบัติที่ตองแลวไมไดปดไวมีอยูอีก พึงประมวลขอมานัต
ในคราวเดียวกัน.
ในลําดับนั้น สงฆพึงใหมานัตแกเธอ โดยวิธีดังกลาวแลว
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แปลกกันแตกรรมวาจาที่จะตองเหมาะแกเรื่อง.
การประพฤติมานัตตลอดถึงสวดอัพภาน พึงรูโดยนัยอันกลาวแลว
ในสมุจจยขันธกะ จุลวรรค กลาววา ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส รูปหนึ่งปด อีกรูปหนึ่งไมไดปด ใหปริวาสแกรูปที่ปดแลว
เมื่อเธออยูปริวาสแลว ใหมานัตแกเธอทั้ง ๒ พรอมกันได.
วุฏฐานวิธีสําหรับอันตราบัติ คือ อาบัติที่ตองในระหวางประพฤติ
วุฏฐานวิธี มีดังนี้ :ในระหวางที่กําลังอยูปริวาสก็ดี อยูปริวาสแลวเปนมานัตตารหะ
ก็ดี กําลังประพฤติมานัตก็ดี ประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะก็ดี
สงฆยังไมไดสวดอัพภานเพียงใด ตลอดกาลเพียงนั้น ตองครุกาบัติขึ้น
ใหม ปดไวก็ดี ไมไดปดไวก็ดี เรียกวาตองอันตราบัติ จะประพฤติ
วุฏฐานวิธีตามเดิมตอไปมิได ตองกลับประพฤติวุฏฐานวิธีนั้นตั้งตน
ไปใหม เรียกวา มูลายปฏิกัสสนา แปลวา ชักเขาหาอาบัติเดิม ใน
ระหวางนี้ ภิกษุนั้นไดชื่อวา " มูลายปฏิกสฺสนารโห " แปลวา " ผู
ควรชักเขาหาอาบัติเดิม " พึงขอใหสงฆสวดชักเขาหาอาบัติเดิม แลว
ขอปริวาสหรือมานัตตามเรื่องที่เปนมา คือ
๑. ถาตองอันตราบัติไมไดปดไว ในเวลากําลังประพฤติมานัต
เพื่อปฏิจฉันนาบัติ หรือในเวลาประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะ
พึงขอปฏิกัสสนา เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนาแลว พึงขอมานัตเพื่อ
อันตราบัติ.
๒. ถาตองอันตราบัติไมไดปดไว ในเวลากําลังอยูปริวาส หรือ
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ในเวลาอยูปริวาสแลวเปนมานัตตารหะ พึงขอปฏิกัสสนา เมือ่ สงฆ
สวดปฏิกัสสนาแลว พึงอยูปริวาสตั้งตนไปใหม เสร็จแลวพึงขอมานัต
เพื่ออาบัติเดิมและอันตราบัติประมวลกัน.
๓. ถาตองอันตราบัติไมไดปดไว ในเวลาอยูปริวาสแลว
ประพฤติมานัตอยู หรือในเวลาประพฤติมานัตแลว เปนอัพภานารหะ
พึงขอปฏิกัสสนา เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนาแลว ไมตองอยูปริวาสซ้ํา
พึงขอมานัตเพื่ออันตราบัติดุจในแบบที่ ๑.
๔. ถาตองอันตราบัติแลวปดไว ในเวลากําลังอยูปริวาส หรือ
ในเวลาอยูปริวาสแลวเปนมานัตตารหะ หรือในเวลากําลังประพฤติ
มานัต หรือในเวลาประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะ พึงขอ
ปฏิกัสสนา เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนาแลว พึงขอสโมธานปริวาส เพื่อ
ประมวลอันตราบัติเขากับอาบัติเดิม.
ภิกษุรปู หนึ่ง พึงสวดประกาศสงฆดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา
ชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม ใหปริวาส ใหมานัตแกเธอตามเรื่องที่ขอ
และอัพภานเธอในเมื่อเธอประพฤติมานัตเสร็จแลว.
ถามวา ถาตองอันตราบัติแลวปดไว ในเวลากําลังประพฤติ
มานัต เพื่อปฏิจฉันนาบัติ หรือในเวลาประพฤติมานัตแลวเปน
อัพภานารหะ จะพึงปฏิบัติอยางไร ?
ตอบวา ไมนาเปนอยางนั้น หากวาเปนอยางนั้นขึ้น เห็นวาควร
ขอปริวาสเพื่ออันตราบัติกอน ครั้นอยูปริวาสแลว พึงขอปฏิกัสสนา
แลวขอมานัตเพื่ออันตราบัตินั้น.
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วัตรสําหรับภิกษุผูตองอันตราบัตินั้น ในเวลาที่สงฆยังไมได
ปฏิกัสสนา เชนเดียวกับวัตรสําหรับมานัตตารหภิกษุ ตั้งแตสงฆทํา
ปฏิกัสสนาแลว อยูปริวาสหรือประพฤติมานัตเปนตามแผนก.
วุฏฐานวิธีนี้ ตองทําใหถูกระเบียบตั้งแตตนจนอวสาน ถาทําผิด
ระเบียบในระหวาง เปนเสียใชไมได ตองทําใหมตั้งแตตอนที่ทําไมถูก.
ภิกษุประพฤติวุฏฐานวิธีอยู ยังไมทันเสร็จ ปฏิญญาตนเปน
อนุปสัมบันเสีย อุปสมบทขึ้นใหม ตองประพฤติตอใหครบจํานวนวัน
ที่ยังคาง ตองครุกาบัติแลว ยังไมไดออกจากอาบัตินั้นสึกเสีย อุปสมบท
ใหม จําจะประพฤติวุฏฐานวิธี. ภิกษุเปนบา ภิกษุอาพาธถึงเพอหรือ
กระสับกระสาย ถึงไมมีสติสัมปชัญญะ และภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรม
ก็เหมือนกัน.
ภิกษุผูตองครุกาบัติแลว ประพฤติวุฏฐานวิธี ตั้งแตตนจนถึง
อัพภานเปนที่สุด ชื่อวาเปนผูออกแลวจากอาบัตินั้น กลับเปนปกตัตตะ
อยางเดิม อยางนี้ อาปตตาธิกรณระงับดัวยสัมมุขาวินัย และ
ปฏิญญาตกรณะ. สัมมุขาวินัยในอธิการนี้ ครบองค ๔ คือ สงฺฆสมฺมุขตา
ธมฺมสมฺมุขตา วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา. การที่สงฆพรักพรอม
กันทํากรรมนี้ มีจํานวนไมบกพรอง ไดนําฉันทะแหงภิกษุผูควรฉันทะ
มาดวย ไมมีคัดคานในที่ชุมนุม เปน สงฺฆสมฺมุขตา. การทําสําเร็จ
โดยธรรมโดยวินัย ชอบแกระเบียบ ไมผิดแบบแผน เปนธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุตา. การทําตอหนาภิกษุผูประพฤติวุฏฐานวิธี เปน ปุคฺคลสมฺมุขตา. การปฏิญญาของเธอวา ตองอาบัติอยางนั้น ๆ ในเบื้องตน
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แหงการขอปริวาส และขอมานัต เปนปฏิญญาตกรณะ.
วิธีระงับลหุกาบัติดวยติณวัตถารกวินัย
การแสดงลหุกาบัติดวยติณวัตถารกวิธีนั้น คือ ไมสะสางถึงความ
หลังวา ใครเปนผูทําผิดเพียงไร ตัดตอนยกเลิกเสีย แปลตามชื่อวา
ดุจกลบไวดวยหญา เปนกิจอันจะพึงทําตอเมื่อภิกษุทั้งหลายมากดวยกัน
เกิดทะเลาะวิวาทกัน ตางประพฤติอัชฌาจารไมสมควรแกสมณะเปน
อันมาก ตางกลาวซัดกัน ถาจะปรับใหกันและกันแสดงอาบัติ อธิกรณ
นั้นจะพึงรุนแรงขึ้น เทียบในทางคดีโลก เมื่อเกิดจลาจลขึ้นในบาง
อาณาจักร ประชาชนเกี่ยวของดวยเปนอันมาก เมื่อระงับไดแลว
รัฐบาลจะจับคนทั้งหลายมาพิจารณาลงโทษ จักตองจับและลงโทษคน
เปนอันมาก อาจเปนเหตุใหเกิดจลาจลลุกลามขึ้นอีก กลาวโดยสั้น
คนทั้งหลายทําผิดกฎหมายเปนอันมาก จนเหลือที่จะจับเอามาลงโทษให
ทั่วถึง ในฐานะเชนนี้ รัฐบาลออกประกาศใหอภัยแกผูทําผิด แตใน
ฝายภิกษุยังไมพบเรื่องเทียบ ใครครวญดู นาจะเห็นวา สงฆในครั้งใด
ครั้งหนึ่งประพฤติหยําเปอยางนั้นมาจนชิน หรือสืบลําดับอาจารยลงมา
ดวย ดังยกขึ้นกลาวไวในทุติยสังคีติวา พวกภิกษุวัชชีบุตรถือวา ขนบ
ธรรมเนียมอันอุปชฌายะอันอาจารยเคยประพฤติมา เปนควรทั้งนั้น
ภายหลังแตนั้น สงฆรูสกึ ความประพฤติเสียนั้นขึ้น คิดจะกลับมาทําใหม
แตเหลือที่จะสะสางถึงการเกาที่ทําเสียมาแลว จึงใชวิธีตัดตอนดวย
ติณวัตถารกวิธี กลับทําดีตั้งตนไปใหม แตอยางนี้ นาใชเมื่อภายหลัง
พุทธกาล ในพุทธกาลนาจักไดใชในการรับภิกษุทั้งหลายผูแตกจากคณะ
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เดิมออกไปใหกลับเขาคณะเดิม พวกภิกษุเชนนั้นปรากฏในเรื่อง ก็มี
แตบริษัทของพระเทวทัตเทานั้น.
การระงับอาปตตาธิกรณดวยติณวัตถารกวิธีนั้น ดังนี้ : ภิกษุทั้ง
หลายพึงประชุมในที่แหงเดียวกันทั้งมวล ภิกษุรปู หนึ่งผูฉลาดสามารถ
พึงสวดประกาศสงฆดวยญัตติกัมม เพื่อระงับอธิกรณนั้น ดวยติณวัตถารกวิธี ในลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึง่ แหงภิกษุฝายหนึ่ง พึงประกาศ
ฝายของตนดวยคณญัตติกัมม ขออนุมัติเพื่อเปนผูแสดงแทน ซึ่ง
อาบัติของฝายตน และของตนเอง ดวยติณวัตถารกวิธี อีกฝายหนึ่งก็
พึงทําเหมือนกันอยางนั้น แลวตางฝายพึงสวดประกาศสงฆดวยญัตติทุติยกัมมวาจา แสดงอาบัตินั้นแทนฝายของตนและของตนเอง ใน
ทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกวิธี. ดวยอาการอยางนี้ ภิกษูเหลานั้น
เปนผูพนแลวจากอาบัติเหลานั้น เวนอาบัติที่เปนโทษล่ําและอาบัติเนื่อง
ดวยคฤหัสถ เวนผูแสดงความเห็นแยง เวนผูไมไดอยูในที่นั้น. พระ
อรรถกถาจารยแกวา อาบัติที่เปนโทษล่ํานั้น คือ ปาราชิกและสังฆาิทิเสส อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถนั้น คือ ดาคฤหัสถ และรับปฏิญญา
อันเปนธรรมของเขาแลว ทําใหคลาด ที่รยี กวาปฏิสสวะ. ขอตน
สมควรแลว เพราะผูตองปาราชิก เปนผูหาสังวาสมิได และผูตอง
สังฆาทิเสส มีวุฏฐานวิธีอันจะพึงประพฤติเนื่องดวยสงฆ. ในขอหลัง
การดาคฤหัสถ ไดแกอยางที่อื้อฉาว เปนเหตุถูกลงปฏิสารณียกรรม
นี้เปนตัวอยางนําใหเห็นวา อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถนั้น ไดแกที่เปน
เหตุถูกลงกรรมบางอยาง คือ การดาคฤหัสถ เปนเหตุถูกลงปฏิสาณีย-
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กรรมดังกลาวแลว การสมคบกันคฤหัสถดวยการสมคบอันมิบังควร
เปนเหตุถูกลงนิยสกรรม และการประทุษรายสกุล เปนเหตุถูกลง
ปพพาชนียกรรม. สวนปฏิสสวะนั้น ขาพเจาไมแลเห็นวา เปนโทษ
แรงเพียงไร ถึงกับสงเคราะหเขาในขอนี้ดวย. อยางนี้ อาปตตาธิกรณ
ระงับดวยสัมมุขาวินัยและติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัยในอธิการนี้ ทาน
กลาววาครบองค ๔ แตแก ปุคฺคลสมฺมุขตา วา ไดแกผูแสดงและผูรับ
พรอมหนากัน ดูเปนลอกเอามาจากการแสดงอาบัติเฉพาะบุคคล นาจะ
ขาด ปุคฺคลสมฺมุขตา. ติณวัตถารกะนั้น ไดแกอาการที่ภิกษุรูปหนึ่ง ๆ
ประกาศสงฆ แสดงอาบัติแทนฝายของตนและของตนเอง กิริยาเกลื่อน
อาบัติอยางนี้ ทานเปรียบไวเหมือนดังกลบดวยหญา.
อาบัติอันภิกษุตองแลว ไมยอมรับวาตอง หรือไมยอมทําคืน
ยอมเปนเหตุเสียสีลสามัญญตา เมื่อมีศีลไมสม่ําเสมอกัน ยอมรังเกียจ
กัน ยังความสมโภคใหเสียไปดวย เปนทางแตกสามัคคี พระศาสดา
จึงทรงวางโทษไวถึงใหลงอุกเขปนียกรรม เพราะไมยอมรับวา ตอง
อาบัติกระทงหนึ่ง เพราะไมยอมทําคืนอาบัติกระทงหนึ่ง พึงเขาใจวา
ความแตกสามัคคีมีโทษเพียงไร จึงไดทรงปองกันไวอยางนั้น เหตุ
นั้น ภิกษุพึงตั้งอยูในลัชชีธรรม ใครความบริสุทธิ์ อาบัติที่ไมควรจะ
ตอง อยาตอง อาบัติที่ตองแลว พึงทําคืนเสีย เชนนี้ จักเปนผูมีศีล
เสมอดวยสพรหมจารีทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิบัติเพื่อความตั้งอยูยั่งยืนแหง
พระธรรมวินัย.
กรรมวาจาเนื่องในกัณฑนี้ จักแสดงเฉพาะสําหรับวุฏฐานวิธี
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ที่สําหรับติณวัตถารกวิธี ผูปรารถนาจงดูในสมถขันธกะ จุลวรรค.
ในทีน่ ี้ ควรอธิบายถึงกรรมวาจาสําหรับวุฏฐานวิธีสักหนอยพอรู
เคาเงื่อน. กรรมวาจาสําหรับวุฏฐานวิธีนั้น มีตัวอยางมาในสมุจจยขันธกะ จุลวรรค ทานเรียงไว ๒ แบบ ไมเหมือนกัน แบบตนเรียง
เปนที่ทําใหพระอุทายีไมระบุชื่ออาบัติ แตระบุวัตถุ ไมใชปุรพิ สสัพพนาม
แทนอาบัติ ใชบทวิเสสนะแหงอาบัติทุกแหง แบบหลังเรียงไมระบุชื่อ
ภิกษุตามแบบกรรมวาจาอยางอื่น ระบุชื่ออาบัติ แตไมระบุวัตถุ ใช
ปุริสสัพพนามแทนอาบัติ ในตอนใชสพั พนามแลว ไมใชบทวิเสสนะ.
พระอรรถกถาจารยกลาววา ใชไดดว ยกัน คํานี้ชอบ เพราะระบุวัตถุ
ยอมสอถึงชื่อแหงอาบัติ ระบุเพียงชื่ออาบัติ ยอมไมสอถึงวัตถุก็จริง แต
ในการแสดงอาบัติ ไมตองระบุวัตถุดวย และปุริสสัพพนายอมหมายเอา
อาบัติที่กลาวไวแลวขางตน ไมใชบทวิเสสนะแหงอาบัติทุกแหงไป ก็
ไดความเต็ม ทั้งภาษากลับดีขึ้นดวย. แบบที่เรียงไวนี้ จึงมีเปน ๒ โวหาร
ตามที่อิงอาศัย แตไมไดชักเอามาตรง ๆ เปนแตเรียงเพียบพอเหมาะ
แกโครงที่ตั้งขึ้นใหม และคําที่ไมมีในสมุจจยขัธกะ เรียงขึ้นใหมก็มี
เพื่อสะดวกแกการกําหนดรู ผูศึกษาพึงเขาใจวา กรรมวาจาอยางนี้ไม
เปนคําตายตัว อาจเปลี่ยนไปตามเรื่องแหงภิกษุผูประพฤติ สํานวนก็
เปนดุจกัน สุดแตอยาใหขอความบกพรองก็เปนใชได.
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กัณฑที่ ๓๑
กิจจาธิกรณและวิธีระงับ
เนือ่ งดวยนิคคหะ
กิจอันจะพึงทําดวยประชุมสงฆ ตางโดยเปนอปโลกนกัมม
ญัตติกัมม ญัตติทุติยกัมม ญัตติจตุตถกัมม เรียกรวมกันวา
กิจจาธิกรณ ตามมติของพระคันถรจนาจารย. เพงเพียงกิจจาธิกรณ ก็นา
เห็นตามอยางนั้น แตเมื่อเพงกิริยาระงับเขาประกอบดวย ฟงไมไดสนิท
เหมือนกิริยาระงับอธิกรณ ๓ ขางตน. กิจจาธิกรณอันเขากันไดสนิทกับ
กิริยาระงับนั้น เห็นวาไดแกทํานิคคหะแกภิกษุบาง แกคฤหัสถบาง
การระงับกิจจาธิกรณ ไดแกการถอนนิคคหะนั้น ในเมื่อผูถูกนิคคหะ
นั้นกลับประพฤติชอบแลว. กรรม ๔ อยางไดแสดงแลวในกัณฑที่ ๒๓
ในกัณฑนี้จักแสดงวิธนี ิคคหะและวิธีถอน.
นิคคหะ คือการขม เปนกิจอยางหนึ่งแหงผูปกครองหมู เปนคู
กับปคคหะ คือการยกยอง ขาด ๒ อยางนี้แลว การปกครองยอมเปนไป
ไมได แมในหมูสงฆ ก็เปนกิจอันจะพึงหวังเหมือนกัน ทานกลาววา
เปนผลที่มุงหมายแหงการบัญญัติสิกขาบทดวย ไดในบทวา " ทุมฺมงฺกูน
ปุคฺคลาน นิคฺคหาย เปสลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย " แปลวา " เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก เพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก " เมื่อมีภิกษุ
ก็ดี คฤหัสถก็ดี ประพฤติมิชอบ ควรแกนิคคหะ พระศาสดาประทาน
พระพุทธานุญาตใหสงฆทํานิคคหะแกผูนั้น.
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เพื่อทํานิคคหะแกภิกษุ ทรงพระอนุญาตใหสงฆทํากรรม ๖ ชื่อ
ดังตอไปนี้ :๑. ตัชชนียกรรม
ถามีภิกษุเปนผูทําความทะเลาะวิวาทกอนอธิกรณขึ้นในสงฆ ดวย
ตนเอง หรือยุภิกษุอื่นใหทํา สงฆเห็นสมควรจะนิคคหะ พึงทํากรรม
ชื่อนี้แกเธอ.
วิธีทําดังนี้ : พึงโจทภิกษุนั้นขึ้นกอน แลวพึงใหเธอใหการแลว
พึงปรับอาบัติ แลวภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดสามารถพึงประกาศสงฆบรรยาย
ความนั้น และการที่สงฆทํากรรมนั้นแกเธอดวยญัตติจตุตถกัมม เพียง
เทานี้เปนอันสงฆทํากรรมนั้นแกเธอแลว ถาทํา ตองดวยลักษณะกรรม
อันเปนธรรม.
บาลีกมั มขันธกะกลาวลักษณะกรรมอันเปนธรรมไวอยางนี้ :๑. ทําตอหนาภิกษุนั้น ถามกอนแลวจึงทํา ทําตามปฏิญญา.
๒. ทําเพราะตองอาบัติ และอาบัตินั้นเปนเทสนาคามินี ยังไม
ไดแสดง.
๓. โจทกอนแลวจึงทํา ใหจําเลยใหการกอนแลวจึงทํา ปรับ
อาบัติแลวจึงทํา.
๔. ทําโดยธรรม อันสงฆพรอมเพรียงกันทํา.
กรรมทําถูกลักษณะอยางนี้ จึงจัดวาเปนธรรมเปนวินัย เสร็จไป
ดวยดีแลว.
ขอวา ทําตามปฏิญญานั้น ถาหมายความวา ตอภิกษุนั้นรับ
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สารภาพจึงทําได เชนนี้นาจะทําไมไดงาย ถาหมายความเพียงพิจารณา
ไดความจริง จักพอดี. ศัพทคือปฏิญญา หมายความอยางนั้นก็มี
ตรงกันขามกับศัพทคือปฏิเสธ การทําใหมั่นเปนปฏิญญา การเบี่ยงจาก
นั้นเปนปฏิเสธ เปนไดในอรรถทั้งปวง เขาใจเฉพาะกิริยาของผูเฉลย
จึงแคบไป ในเรื่องนี้เอง ปรากฏวา พระศาสดาตรัสใหประชุมสงฆ
แลว ตรัสถามภิกษุอื่นถึงกิริยาแหงปณฑุกะและโลหิตกภิกษุ เมื่อได
ความรับรองกันวาจริง ตรัสสั่งใหสงฆทําตัชชนียกรรมแกเธอทีเดียว
เปนแตใหเอาคําใหการของเธอกอน นี้เปนแงอยางหนึ่ง อันนักวินัย
จะพึงพิจารณา.
บาลีนนั้ กลาวตอไปวา ภิกษุพรอมดวยองค ๓ สงฆจํานงพึงทํา
ตัชชนียกรรมแกเธอได. องค ๓ นั้น กลาวไวเปน ๓ หมวดอยางนี้ :๒. เปนผูทําการบาดหมาง เปนผูทําการทะเลาะ เปนผูทําการ
วิวาท เปนผูทําความอื้อฉาว เปนผูทําอธิกรณในสงฆ เปนองคอัน ๑
เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร เปนองคอัน ๑
เปนผูคลุกคลีดวยคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เปนองคอัน ๑.
๒. เปนผูมสี ีลวิบัติ เปนผูมีอาจารวิบัติ เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ.
๓. กลาวติเตียนพระพุทธ กลาวติเตียนพระธรรม กลาวติเตียน
พระสงฆ.
องค ๓ เหลานี้ ไมตองครบทั้งนั้น เพียงองคอันหนึ่ง ก็ยกขึ้น
เปนเหตุทําตัชชนียกรรมได. ทํากรรมนั้นแกภิกษุเฉพาะรูปก็ได พรอม
กันถึง ๓ รูปในคราวเดียวกันก็ได.
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ในองคเหลานี้ การกออธิกรณขึ้นในสงฆ ความเปนผูมีอาบัติ
มาก และการคลุกคลีดวยคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เปน
ใจความในหมวด ๑ คํานอกนี้เปนแตพลความ.
ภิกษุผูถูกลงตัชชนียกรรม ตองประพฤติวัตร ดังนี้ :๑. ไมพึงใหอุปสมบท คือ ไมพึงรับเปนอุปชฌายะในกรรมนั้น
ไมพึงใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือไมพึงบวชสามเณร ไม
พึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอน.
๒. สงฆทําตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
หรืออาบัติอื่นอันเชนกัน หรืออาบัติอันเลวทรามกวานั้น ไมพึงติกรรม
นั้น ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรมนั้น.
๓. ไมพึงหามอุโบสถ ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตภิกษุ ไม
พึงทําความมีคํา ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทํา
โอกาสเพื่อโจทเธอ ไมพึงโจทภิกษุอื่น ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ ไมพึง
ชวยภิกษุทั้งหลายใหสูกันในอธิกรณ.
ตัชชนียกรรม แปลวา กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึง
ขู ไดแกการตําหนิ, สงฆไดทําแกภิกษุ ๒ รูป ชือ่ ปณฑุกะ ๑ ชื่อ
โลหิตกะ ๑ เปนครั้งแรก. มีคํากลาววา ภิกษุ ๒ รูปนี้อยูในพวก
ภิกษุฉัพพัคคิยะ.
ถาสงฆเห็นวา ภิกษุผูถูกลงโทษนั้นประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวแลว พึงระงับตัชชนียกรรมนั้นเสีย.
วิธีระงับ ดังนี้ : ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ทําผาอุตตราสงค
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เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวานั่งกระหยงประณมมือ กลาวคือ
ขอระงับกรรมนั้น ๓ คาบ. ในลําดับนั้น ภิกษุผูฉลาดสามารถ พึง
ประกาศสงฆบรรยายความนั้น และการที่สงฆระงับกรรมนั้นดวย
ญัตติจตุตถกัมม. เพียงเทานี้ เปนอันสงฆระงับกรรมนั้นแลว ภิกษุ
นั้นพนแลวจากกรรมนั้น.
ลักษณะอันเปนเหตุระงับกรรมนั้น คือ การประพฤติวัตรอยาง
เครงครัด.
๒. นิยสกรรม
ถามีภิกษุมีอาบัติมาก หรือคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลี
อันไมสมควร เปนผูควรถูกนิคคหะ สงฆพึงทํากรรมชื่อนี้แกเธอ
ปรับใหถือนิสสัยอีก. ภิกษุแมเปนมัชฌิมะ พนนิสสัยแลวก็ดี แม
เปนเถระเปนอุปชฌายาจารยไดแลวก็ดี ถูกสงฆทํากรรมนี้แลว ตอง
กลับถือนิสสัยอีกแมในสํานักภิกษุผูออนกวา.
วิธีทํา วัตรสําหรับประพฤติ ลักษณะแหงการทําเปนธรรมและ
ลักษณะเปนเหตุทํา เปนเหตุระงับ กับวิธีระงับกรรมนั้น เหมือน
แหงตัชชนียกรรม ตางแตเพียงกรรมวาจาอันบรรยายความไปตาม
เรื่อง.
นิสยกรรม แปลวา กรรมอันสงฆพึงทําใหเปนผูไรยศ หรือวา
การถอดยศ สงฆไดทําแกเสยยสกภิกษุเปนครั้งแรก.
๓. ปพพาชนียกรรม
ถามีภิกษุประทุษรายสกุลและประพฤติลามก มีขาวเซ็งแซ
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สงฆเห็นสมควรจะนิคคหะ พึงทํากรรมชื่อนี้แกเธอ ไลออกเสียจาก
อาวาส.
วิธีทําตลอดถึงวิธีระงับกรรมนี้ เหมือนแหงตัชชนียกรรม ตาง
สักวากรรมวาจา และเพิ่มลักษณะเปนเหตุทําเขาอีก ๔ หมวด คือ
เลนคะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบลางพระบัญญัติ ๑ มิจฉาชีพ ๑
อันเปนไปทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทั้ง ๒ ทางก็ดี.
ปพพาชนียกรรม แปลวา กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะ
พึงไลเสีย สงฆไดทําแกภิกษุ ๒ รูป ชื่ออัสสชิ ๑ ชื่อปุนัพพสุกะ ๑
เปนครั้งแรก. แมภิกษุ ๒ รูปนี้ ก็มีคํากลาววาอยูในพวกภิกษุ
ฉัพพัคคิยะเหมือนกัน.
๔. ปฏิสารณียกรรม
ถามีภิกษุปากรายดาวาคฤหัสถผูมศี รัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนทายกอุปฏฐากสงฆดวยปจจัย ๔ เปนทางจะยังคนผูยัง
ไมเลื่อมใสมิใหเลื่อมใส จะยังคนผูเลื่อมใสอยูแลวใหเปนอยางอื่นไป
เสีย สงฆเห็นสมควรจะนิคคหะ พึงทํากรมชื่อนี้แกเธอ บังคับให
ไปขมาเขา.
วิธีทําเหมือนแหงกรรมอื่น ตางสักวากรรมวาจา และถาเธอ
ไมอาจไปตามลําพัง พึงสมมติภิกษุรูปหนึ่งเปนอนุทูตไปดวย. วิธี
สมมติอนุทูตนั้น พึงขอภิกษุนั้นใหรับกอน แลวประกาศสงฆดวย
ญัตติทุติยกัมม. หนาที่แหงอนุทูตนั้น เมื่อภิกษุนั้นขมาเขาตามลําพัง
ไมสําเร็จ ชวยพูดเปนสวนตนหรือในนามของสงฆ เมื่อตกลงกัน
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แลว รับอาบัติอันเธอแสดงตอหนาเขาแลว จึงใหขมา.
ลักษณะเปนเหตุทํากรรมนั้น ในบาลีกัมมขันธกะกลาวไว ๒
หมวด หมวดละ ๕ ดังนี้ :๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภ ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชน ขวนขวายเพื่ออยูมิไดแหงพวกคฤหัสถ ดาวาเปรียบเปรยเขา ยุยงเขาให
แตกกัน.
๒. พูดติเตียนพระพุทธ พูดติเตียนพระธรรม พูดติเตียนพระ
สงฆ แกพวกคฤหัสถ พูดกด พูดขมเขา ยังความรับอันเปนธรรม
แกเขาใหคลาดจากจริง.
การพูดติเตียนพระไตรรัตน ทานยกเปนองคขางโทษนั้น เพราะ
ไมนับถือจนถึงพูดหมิ่นแลว เปนหมดทางงอกงามในพระศาสนาของ
ผูนั้น เพราะผูพูดอยางนั้น ที่ไหนจะสําคัญคําสอนของพระ
ศาสดาและพระสาวก วาอันตนจะพึงปฏิบัติตาม เชนนี้ ยอมไมได
บรรลุสามัญญผล คือผลแหงสมณะอันเปนพระธรรม. และการพูดแก
คฤหัสถนั้น ก็เปนการเก็บความในออกไปเผยภายนอก อันสัตบุรุษ
ไมพึงทํา. การลงกรรมแกผูพูดหมิ่น ชอบอยู. สวนการขมานั้น เห็น
ควรใหทําแดพระไตรรัตน มิใชแกคฤหัสถ.
องคหลัง พระอรรถกถาจารยแกวา เชนเขานิมนตจําพรรษา
รับแลวไมไป หรือไมทาํ การอื่นอันเชนกัน. ทําเทานี้ ควรลงโทษ
ถึงเพียงนี้เทียวหรือ. ถารับแลวทําใหคลาด โดยฐานหลอกลวงเขา
ถึงเสียกาย จะนิคคหะก็ตามที. หรือยังมีอธิบายอยางอื่นอีก ขอ
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นักวินัยพิจารณาดูเถิด.
ลักษณะอื่น วัตร และวิธีระงับ เหมือนแหงกรรมอื่น.
ปฏิสารณยกรรม แปลวา กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะ
พึงใหกลับไป สงฆไดทําแกสุธรรมภิกษุผูดาจิตตคฤหบดีเปนครั้งแรก.
๕. อุกเขปนียกรรม
ถามีภิกษุตองอาบัติแลว ไมยอมรับวาเปนอาบัติ เรียกวาไม
เห็นอาบัติ หรือไมทําคืนอาบัติ หรือมีทิฏฐิบาปไมยอมสละ เปนทาง
เสียสีลสามัญญตาหรือทิฏฐิสามัญญตา สงฆเห็นสมควรจะนิคคหะ
พึงทํากรรมชื่อนี้ ๓ สถาน ในเพราะสถานใดสถานหนึ่ง คือในเพราะ
ไมเห็นอาบัติ หรือในเพราะไมทําคืนอาบัติ หรือในเพราะไมสละทิฏฐิ
บาป แกเธอตามเรื่องของเธอ ยกเธอเสียจากการสมโภคกับสงฆ.
วิธีทํา และลักษณะแหงกรรมเปนธรรม กับลักษณะเปนเหตุทํา
เหมือนแหงตัชชนียกรรม.
สวนวัตรสําหรับกรรมนี้สวน ๑ เหมือนสําหรับกรรมอืน่ อีก
สวน ๑ เพิ่มเขาอีก ในบาลีกัมมขันธกะแทรกเขาในระหวาง เพื่อจัด
เปนหมวดละ ๕ ๆ ใหหมวด ๘ อยูขางทาย เหมือนแหงกรรมอื่น
ในที่นี้ เพงความกําหนดงาย จักแสดงเฉพาะสวนอันเพิ่มเขาอีก
มีดังตอไปนี้ :๓. ไมพึงยินดีการกราบไหว การยืนรับ อัญชลิกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนมาให การนําที่นอนมาให การนําน้ํามาลางเทา
ให การตั้งมารองเทาให การตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให การรับบาตร
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จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา. ทานแยกเปน ๒ หมวด เกินอยูข อ ๑
ในหมวดหลัง.
๔. ไมพึงกําจัดภิกษุปกตัตตะ ดวยสีลวิบัติ ดวยอาจารวิบัติ
ดวยทิฏฐิวิบัติ ดวยอาชีววิบัติ ไมพึงยังภิกษุใหแตกกัน.
๕. ไมพึงทรงธงแหงคฤหัสถ ไมพึงทรงธงแหงเดียรถีย ๒ นี้
คือไมพึงนุงหมอยางเขา ไมพึงคบพวกเดียรถีย พึงคบพวกภิกษุ
พึงศึกษาสิกขาแหงภิกษุ.
๖. ไมพึงอยูในอาวาสก็ดี ในอนาวาสก็ดี ในอาวาสหรือใน
อนาวาสก็ดี มีเครื่องมุงเดียวกันกับภิกษุปกตัตตะ เห็นภิกษุปกตัตตะ
แลว พึงลุกจากอาสนะ ไมพึงรุกราน คือไลภิกษุปกตัตตะจากขางใน
ก็ดี จากขางนอกก็ดี แหงวิหาร.
แตวัตรสําหรับกรรมนี้ ที่ทําเพราะไมสละทิฏฐิบาป ในบาลี
กัมมขันธกะแสดงไว เหมือนสําหรับกรรมอยางอื่น ไมมีสวนเพิ่ม
สวนภิกษุผูถูกสงฆลงกรรมนี้เพราะขอนี้ ถูกหามสมโภค ปรับอาบัติ
ปาจิตติยะแกภิกษุผูละเมิด มีแจงในพระปาติโมกขสิกขาบทที่ ๙ แหง
วรรคที่ ๗ แหงปาจิตติยุทเทส เห็นชัดวา บาลีกัมมขันธกะตรงนี้
พลาดไป.
ลักษณะและวิธีระงับกรรมนั้นก็เหมือนแหงกรรมอื่น ตางสักวา
กรรมวาจา.
อุกเขปนียกรรม แปลวา กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึง
ยกเสีย. ภิกษุใดถูกสงฆทํากรรมนี้แลว ภิกษุนั้นชื่อวา " อุกขฺ ิตฺตโก "
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แปลวา ผูอันสงฆยกเสียแลว ไมไดเพื่อจะทําสมโภค เพื่อจะเขา
สังวาส และเพื่อจะอยูรวมดวยภิกษุทั้งหลาย อธิบายวา ถูกตัดสิทธิ
แหงภิกษุชั่วคราว. การทํากรรมนี้ เปนการลงโทษอยางแรง สงฆ
ไดทําเพราะไมเห็นและเพราะไมทําคืนอาบัติ แกฉันภิกษุเปนครั้งแรก
ไดทําเพราะไมสละทิฐิบาป แกอริฏฐภิกษุเปนครั้งแรก.
ในภิกษุผูเปนอาทิกัมมิกะเหลานี้ ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ
ผูถูกทําปพพาชนียกรรม และอริฏฐภิกษุ ผูถูกทําอุกเขปนียกรรม
เพราะไมสละทิฐิบาป ไมประพฤติออนนอม สึกเสีย กรรมนัน้
จึงเปนอันไมไดระงับ สวนภิกษุเหลือจากนั้น ไดประพฤติออนนอม
สงฆไดระงับกรรมนั้น.
ลักษณะเปนเหตุทําตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม
และอุกเขปนียกรรม ๓ สถาน ทานกลาวไว ๓ หมวด ๆ ละ ๓ ๆ
เปนอยางเดียวว ไมกลาวแผกดุจฐานอันเปนหลักขางตน ถาขอบแก
เหตุ ใหสําเร็จสันนิษฐานวา มีภิกษุตองดวยลักษณะอยางนั้น สุด
แลวแตสงฆจะเลือกทํากรรมอยางใด คือที่ฐานเดิมหนัก จะผอน
ใหเบาลงก็ได ที่เบา แตเคยถูกมาแลวไมหลาบจํา จะทําใหหนักเขา
ก็ได. นัยอยางนี้กลาวหมายเอาตัชชนียกรรม นิยสกรรม และ
ปพพาชนียกรรม ไมขัด เปนแตถาทํายายฐานไป ตองดัดแปลงกรรมวาจาใหเขาเรื่องกัน หมายเอาอุกเขปนยกรรม ดูขัดเชิง เพราะมีฐานะ
วางกํากับไวดวย เวนแตจะสงเคราะหใหเขาหลักจงได ไมอยางนั้น
จะเรียกวาอุกเขปนียกรรมในเพราะอะไร และชนิดของกรรมก็แผกกัน
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มากโดยความหนักเบา ขอนักวินัยพิจารณาดูเถิด.
ในอธิการนี้ผูศึกษาวินัยพึงสังเกตอีกอยางวา อุกเขปนยกรรม
ในเพราะไมสละทิฐิบาป จะพึงทําได เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี
ดังกลาวในบาลีกัมมขันธกะกระมัง ในพระปาติโมกขจึงวางโทษ
ภิกษุมีทิฐิอยางนั้น อันสงฆสวดสมนุภาสนะอยู ไมยอมสละ เพียง
ปาจิตติยะ แปลกจากสมนุภาสนะอยางอื่น ที่วางโทษถึงสังฆาทิเสส
จะวาเพราโทษเบากวาหาไดไม ความเปนผูวายากเบากวานี้อีก และ
อาจเอาขอนี้สงเคราะหเขาในความเปนผูวายากก็ได. อนึ่ง ปพพาชนียกรรมเปนกิจทํากอน ผูถกู ทําเกะกะ จึงสวดสมนุภาสนะบังคับให
หยุด ไมทําตาม ปรับดวยสังฆาทิเสส. อุกเขปนียกรรม เพราะไม
สละทิฐิบาป เปนกิจอันจะพึงทําภายหลังแหงสวดสมนุภาสนะบังคับ
แลวไมทําตาม และถูกปรับปาจิตติยะแลว.
๖. ตัสสปาปยสิกากรรม
ในกัณฑที่ ๒๙ ไดกลาวไวแลววา ตัสสปาปยสิกากรรมนั้น
พึงทําแกภิกษุผูเปนจําเลยในอนุวาทาธิกรณ ถูกซักถึงอาบัติในทาม
กลางสงฆ ใหการกลับไปกลับมา ปฏิเสธแลวกลับปฏิญญา ๆ
แลวกลับปฏิเสธ พูดถลากไถล เพื่อกลบเกลื่อนขอที่ถูกซัก พูดมุสา
ซึ่งหนา เปนการเพิ่มโทษขึ้นอีกสวนหนึ่ง ถาภิกษุเปนอยางนั้น
สงฆเห็นสมควรจะเพิ่มโทษขึ้นอีกสวนหนึ่งจากอาบัติที่ตอง พึงทํา
กรรมชื่อนี้แกเธอ โดยวิธีดังกลาวแลวในตัชชนียกรรม แตพึง
ดัดแปลงกรรมวาจาใหเขาเรื่อง.
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และกรรมนี้ ทําแลวดวยประการไร จึงจัดวาเปนธรรม และ
ยังจะพึงทําแกภิกษุผูพรอมดวยโทษเชนไรอีก พึงรูต ามตัชชนียกรรม
นั้น.
ภิกษุผูถูกทําตัสสปาปยสิกากรรม ตองประพฤติวัตรเหมือนภิกษุ
ผูถูกทําตัชชนียกรรม.
วิธีระงับกรรมนี้ ไมไดกลาวไวในบาลีสมถขันธกะ อันเปนที่
มาแหงกรรมนี้. อันการลงโทษอยางนี้ เมื่อผูถูกลงโทษกลับทําดีแลว
มีธรรมเนียมระงับโทษดุจในกรรมอืน่ กรรมนี้กน็ าเปนเชนกัน. การ
ที่ไมไดกลาวถึงนั้น เพราะพระคันถรจนาจารยเผลอไปกระมัง เพราะ
แยกกลาวในขันธกะหนึ่งตางหาก และมีเฉพาะกรรมเดียว ไมอยาง
นั้น ก็ไดถอนออกเสียในภายหลัง ดวยเห็นวาทําแลวไมไดระงับ
สวนปพพาชนียกรรมและอุกเขปนียกรรม ในเพราะไมสละทิฐิบาป
ทําแกอาทิกัมมิกะแลวไมไดระงับ ก็ยังกลาววิธีระงับไวดวย. ถา
สงฆทํากรรมนี้แลว จํานงจะระงับ พึงทําตามวิธีระงับตัชชนียกรรม
แตพึงดัดแปลงกรรมวาจาใหเขาเรื่อง.
ตัสสปาปยสิกากรรม แปลวา กรรมอันสงฆพึงทําเพราะความ
ที่ภิกษุนั้นเปนผูบาป. สงฆไดทําแกอุปวาฬภิกษุเปนครั้งแรก.
ตัชชนียกรรม สําหรับทําแกภิกษุผูเปนโจทก จงใจหาความ
เท็จใสภิกษุอื่น ไดชื่อวากออธิกรณขึ้นในสงฆ ตัสสปาปยสิกากรรม
สําหรับทําแกภิกษุผูเปนจําเลย ผูจงใจปกปดความประพฤติเสียของตน
ดวยใหการเท็จ.
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คว่ําบาตรและหงายบาตร
เพื่อทํานิคคหะแกคฤหัสถ ทรงพระอนุญาตใหสงฆทํากรรมเรียก
วาคว่ําบาตร คือไมคบดวย
อุบาสกประกอบดวยโทษ ๘ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ :ขวนขวายเพื่อมิใชลาภ ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชน ขวนขวายเพื่อ
อยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย ยุยงภิกษุ
ทั้งหลายใหแตกกัน กลาวติเตียนพระพุทธ กลาวติเตียนพระธรรม
กลาวติเตียนพระสงฆ เปนผูควรถูกคว่ําบาตร.
จะทํากรรมนี้ สงฆพึงประชุมกัน ภิกษุรูปหนึ่งพึงประกาศสงฆ
บรรยายโทษของเขา และการที่สงฆคว่ําบาตรแกเขา ดวยญัตติทุติยกัมม
ตั้งแตนั้น หามไมใหภิกษุทั้งหลายคบดวย คือไมรับบิณฑบาต ไม
รับนิมนต ไมรบไทยธรรมของเขา แตไมไดวางโทษไวสําหรับผู
ละเมิด ถึงอยางนั้น นาจะลงโทษไดโดยฐานสมคบกับคฤหัสถดวยการ
สมคบอันไมสมควร.
ถาผูถกู คว่ําบาตรนั้น ละโทษนั้นเสียแลว กลับประพฤติดี สงฆ
พึงระงับกรรมนั้น เรียกวาหงายบาตร พึงทําอยางนี้: ผูนั้นพึงเขาไป
หาสงฆ หมผาเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยง ประณมมือ
กลาวขอการหงายบาตร. ภิกษุรูปหนึ่งพึงประกาศสงฆ เพื่อหงายบาตร
ใหแกเขา ดวยญัตติทุติยกัมม
ในเวลาสวดกรรมวาจา พึงทําผูนั้นไวในหัตถบาสหรือนอก
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หัตถบาส. นีเ้ ปนปญหาชอบกล. สงฆทํากรรมแกผูใด ผูนั้นชื่อวา
" กมฺมารโห " แปลวาผูควรกรรม. ถากัมมารหะนั้นเปนภิกษุ พึงทํา
ไวในหัตถบาส ไมมีปญหา ที่ไมใชภิกษุ อุปสัมปทาเปกขะทําไวใน
หัตถบาส ภิกษุณีผูอุปสมบทแลวในฝายภิกษุณีสงฆ  มาขออุปสมบทซ้ํา
ในฝายภิกษุสงฆ ก็นาเปนเชนเดียวกัน เพราะในกรรมวาจาอุปสมบท
วา " อย " ผูนี้ เชนเดียวกับในกรรมวจาสมมติตน ถามอันตรายิกธรรมกะอุปสัมปทาเปกขะในทามกลางสงฆ และกรรมวาจาอุปสมบท
ภิกษุ. คฤหัสถผูอันสงฆจะหงายบาตรให ก็นาจะทําไวในหัตถบาสได
บางกระมัง. พระคันถรจนาจารยกลาววาขอแลวใหละหัตถบาส. ขาพเจา
แปลคําของทานวา ใหถอยออกไปพนหัตถบาส. นั่งคุกเขาประณมมือ
อยูเฉพาะหนาสงฆ. อรรถก็อยางเดียวกัน เปนแตกันเสียจากหัตถบาส
คือไมใหอยูชิด. เฉพาะการหงายบาตรไมสําคัญ ไมตองถือจุกจิก ทํา
แลวก็สําเร็จเปนอันทํา ทั้งการคว่ําบาตรทําลับกลัง การหงายบาตร
ทําลับหลังบางก็นาจะได และกรรมวาจาก็หาไดระบุชัดวาจะตองทําตอ
หนาไม. ถาบทวา " อย " หมายเอาผูทําเฉพาะหนานอกหัตถบาสได
ดวย ภิกษุณีผูรับอุปสมบท ในฝายภิกษุสงฆ ก็นาเขาใจวาเปนอยาง
นั้น แตถาสงฆทําอุปสัมปทาเปกขะไวนอกหัตถบาสอยางนั้น ถาม
อันตรายิกธรรมและสวดกรรมวาจาอุปสมบท เกรงวาจะถูกคาน. ขาพเจา
ยกกัมมารหะแหงกรรมนี้ขึ้นตั้งปญหาถาม เพื่อเปนทางยังนักวินัยให
พิจารณาไปถึงกัมมารหะอื่นดวย ผูมิใชภิกษุดวยกัน.
ตั้งแตสงฆหงายบาตรแลว ภิกษุทั้งหลายคบกับผูนั้นไดอีก จะ
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รับบิณฑบาต รับนิมนต รับไทยธรรมของเขา ไดอยู.
กรรมนี้ สงฆไดทําแกเจาวัฑฒลิจฉวี ผูอันภิกษุเมตติยะ
และภุมมชกะเสี้ยมใหใสความพระทัพพมัลลบุตร วาทําชูดวยภรรยา
ของเธอ เปนครั้งแรก.
สงฆจะนิคคหะภิกษุก็ดี คฤหัสถก็ดี ดวยทํากรรมเหลานี้ หรือ
ดวยอาณาสงฆเทียบกรรมเหลานี้ พึงตั้งอยูในมัตตัญุตา ความเปนผู
รูจักประมาณ กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล ปุคคลัญุตา ความ
เปนผูรูจักบุคคล ดําริโดยรอบคอบแลวจึงทํา ไมพึงใชอํานาจที่ประทานไวนี้ เปนทางนํามาซึ่งความแตกสามัคคี เชนพวกภิกษุชาวโกสัมพี
ไดทํามาแลว ดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๒๘ นั้นแล.
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กัณฑที่ ๓๒
สังฆเภทและสังฆสามัคคี
มีคําในพระปาติโมกขวา " สงฆพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน
ไมวิวาทกัน มีอุทเทสเดียวกัน [ คือฟงพระปาติโมกขรวมกัน ] ยอม
อยูผาสุก " ดังนี้ ไมเพียงเทานั้น ความสามัคคีแหงสงฆ ยอมเปนมูล
แหงความตั้งมั่น และความตั้งยั่งยืนแหงพระศาสนาดวย เพราะอยางนี้
พระศาสดาและพระสาวกจึงไดระวังนักแตการแตกแหงสงฆ ดังกลาว
แลวในกัณฑที่ ๒๘ อันวาดวยวิธีระงับวิวาทาธิกรณ. ผูใดทําลายสงฆ
ผูพรอมเพรียง ทานวาผูนั้นทําบาปหนักฐานอนันตริยกรรม จักตก
นรกชั่วกัลป. นี้หมายเอาผูทําความแตกในเบื้องหนา ดวยอิงทิฐิ มติ
และความชอบใจใหเปน สวนผูพลอยตามดวยความเชื่อถือ ไมไดอิง
ทิฐิเปนตนนั้น ทานไมปรับ. ดวยคํานี้ พึงเห็นวา ทานเห็นเปนการ
รายแรงเพียงไร เชนเดียวกับเขาติคนผลาญชาติในบัดนี้ เปนผูที่ตอง
สาปดุจกัน. ทานกลาวเปนคําย้ําตอไปวา ภิกษุณีก็ดี สิกขมานาก็ดี
สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี ทําลายสงฆหาได
ไม ไดเพียงขวนขวายเพื่อจะทํา ภิกษุเทานั้นผูเปนปกตัตตะ เปนสมานสังวาส คือรวมสังวาสกัน ตั้งอยูในสีมารวมกัน ยอมอาจทําลายสงฆ.
ทางที่สงฆจะแตกกัน มีอยู ๒ คือ :๑. มีความเห็นปรารภพระธรรมวินัยแผกกัน จนเกิดเปน
วิวาทาธิกรณขึ้น.
๒. ความปฏิบัติไมสม่ําเสมอกัน ยิ่งหยอนกวากัน เกิดรังเกียจ
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กันขึ้น.
ฝายเหลานั้น ยังไมแยกทําอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมตางเพียง
ใด ยังจัดเปนเพียงสังฆราชี ความราวรานแหงสงฆเพียงนั้น ตั้งแต
แยกทําอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมตางแลว จัดเปนสังฆเภท ความ
แตกแหงสงฆ. บาลีสังฆเภทขันธกะกลาววา ภิกษุ ๒ ฝาย ฝายหนึ่ง ๆ
มีจํานวนไมถึง ๔ รูป หรือฝายหนึ่งถึง อีกฝายหนึ่งหยอน เพิ่มจํานวน
ผูประกาศใหจับสลากลงคะแนนมติอีกรูปหนึ่ง เทานี้เปนเพียงสังฆราชี
ไมถึงสังฆเภท. ตอมีจํานวนถึง ๓ รูปทั้ง ๒ ฝาย รูปที่ ๙ ประกาศจึง
เปนถึงสังฆเภท. อธิบายวา ๒ ฝายตางมีจํานวนไมครบคณะสงฆ ตาง
ทําสังฆอุโบสถสังฆปวารณาและสังฆกรรมไมได หรือฝายแตงมีจํานวน
ครบ ยอมทําไดแตฝายเดียว ยังไมเปนอันแยกกันทํา จึงเปนแตสังฆราชี
ตอมีจํานวนครบคณะสงฆทั้ง ๒ ฝาย ตางจึงแยกกันทําสังฆอุโบสถสังฆปวารณาและสังฆกรรมได จึงเปนสังฆเภท. ในทีส่ ุดทานก็อนุมติวา
สงฆจักเปนอันแตกกันแลว ดวยทําอุโบสถปวารณาและสังฆกรรม
แยกกัน.
บาลีบริวารกลาววา อันสงฆจะแตกกันดวยอาการ ๕ คือ ดวย
กรรม ไดแกทําสังฆกรรม ดวยอุทเทส ไดแกสวดปาติโมกข กลาว
โวหาร ไดแกตั้งญัตติกระมัง ดวยอนุสาวนา ไดแกประกาศดวยกรรมวาจา ดวยใหจับสลาก ไดแกใหลงคะแนนชี้ขาด บรรยายความตออีก
วา ทรงบัญญัติวัตรตาง ๆ ไว อันภิกษุทั้งหลายจะพึงประพฤติแกกัน
ภิกษุเหลานั้นงดเสีย เทานี้เปนเพียงสังฆราชี ไมพึงสังฆเภท ทรง
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บัญญัติอุโบสถ ปวารณา สังฆกรรม และกรรมนอยใหญอยางอื่นอัน
เดียวกัน ในภายในแหงสีมา ภิกษุทั้งหลายทําความเปนกก คุมกัน
เปนเหลา แยกกันทําอุโบสถ ปวารณา สังฆกรรมและกรรมนอยใหญ
ในภายในแหงสีมา อยางนี้เปนถึงสังฆเภท.
มีเรื่องสงฆแตกกัน อันควรนํามาเลาในที่นี้ ดังตอไปนี้ :๑. ครั้งพุทธกาล พระเทวทัตกับภิกษุผูเขาเปนพรรคพวก ได
แตกจากคณะพระศาสดาไปตั้งคณะใหม. มีเรื่องเลาไวในสังฆเภทขันธกะยืดยาว จัดตัดตอนกลาวเทาที่เขาอนุสนธิกับเรื่องนี้. พระเทวทัตนั้น ราวรานกับพระศาสดามาแลว จนถึงไดตรัสใหพระสงฆออก
ประกาศในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกายก็ดี ดวยวาจา
ก็ดี ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนอยางนั้น พึงเห็น
เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง. คราวหนึ่ง เธอเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอ
วัตถุ ๕ วา ภิกษุผูถืออยูปา จงถือใหตลอดชีวิต เขาบานมีโทษ, ภิกษุ
ผูถือรับบิณฑบาต จงถือใหตลอดชีวิต รับนิมนตมีโทษ, ภิกษุผูถือทรง
ผาบังสุกุล จงถือใหตลอดชีวิต รับคฤหบดีจีวรมีโทษ, ภิกษุผูถือ
อยูโคนไม จงถือใหตลอดชีวิต เขาที่มุงมีโทษ, ภิกษุจงอยาฉันปลา
เนื้อ ตลอดชีวิต ฉันมีโทษ. พระศาสดาไมทรงอํานวยตาม ตรัสวา รูปใด
ปรารถนาจะถืออยูปาก็ตาม จักอยูบานก็ตาม จัดถือรับบิณฑบาตก็ตาม
จักรับนิมนตก็ตาม จักถือทรงผาบังสุกุลก็ตาม จักรับคฤหบดีจีวรก็ตาม
ทรงพระอนุญาตการอยูโคนไมเพียง ๘ เดือน และปลาเนื้ออันบริสุทธิ์โดย
เคา ๓ คือไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ วาเขาฆาสัตวทําเฉพาะตน
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หรือสหธรรมิกดวยกัน. ถึงอุโบสถวันหนึ่ง พระเทวทัตประกาศในสงฆ
วา วัตถุ ๕ นั้น ภิกษุใดเห็นชอบดวย ภิกษุนั้นจงจับสลาก คือลง
คะแนน ไดภิกษุเปนพรรคพวก ระบุชื่อไว ๓ รูป หรือ ๔ รูป กับภิกษุ
วัชชีบุตรที่ไมไดระบุชื่ออีก ๕๐๐ พากไปตําบลคยาสีสะ ตั้งคณะตาง.
พระศาสดาตรัสสั่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปตามเอาภิกษุ
๕๐๐ นั้นกลับมา. ในสังฆเภทขันธกะ เรื่องจบลงเพียงนี้. ในอรรถกถาธรรมบท มีเรื่องตอไปวา พระเทวทัตอาพาธอาเจียนโลหิตเนื่อง
จากพวกภิกษุอันตนพาไปนั้น กลับมาสูสํานักพระศาสดาเสีย ไดคิดขึ้น
รูวาตนทําผิดไปเสียแลว ใหพรรคพวกผูยังเหลือพามาเพื่อทูลขอขมา
พระศาสดา แตไมทันไดเฝา ถึงมรณภาพเสียกอน. ทองเรื่องอยูขาง
กลาวยอกยอนฟงไมถนัด ทั้งขยายความใหเขื่องขึ้นดวย ขาพเจา
ปรารถนาจะเขาใจวา พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ไมไดแลว พาภิกษุ
พรรคพวกไมเทาไรนัก ไปสูตําบลคยาสีสะ ตั้งคณะตาง พระศาสดา
ตรัสสั่งสงฆใหประกาศ ไมรับผิดขอบความประพฤติของพระเทวทัตใน
กรุงราชคฤห. ตอนี้จักกลาวถึงพระเทวทัตผูกอาฆาตและตั้งตนเปนผูมี
เวรกับพระศาสดา ตลอดถึงพยายามจะทํารายพระองคก็เขาเรื่อง. อยาง
ไรก็ดี การทีพ่ ระเทวทัตแตกออกไปจากคณะ เปนเรื่องที่ทานรับรองกัน
จึงชักมากลาวในที่นี้.
๒. ครั้งพุทธกาลนั้นเอง สงฆวัดโฆสิตาราม นครโกสัมพี แตก
กันเปน ๒ พวก ในระหวางนั้น ตางพวกตางทําอุโบสถและสังฆกรรม.
การแตกนั้นเปนชั่วคราว ภายหลังกลับสามัคคีกันเขาได. เรื่องนี้ไดกลาว
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แลวในกัณฑที่ ๒๘ อันวาดวยวิธีระงับวิวาทาธิกรณ ในอธิการนี้ จึง
กลาวโดยสังเขป.
๓. ภายหลังแตพุทธปรินิพพาน สงฆวัดอโศการาม กรุงปาตลีบุตร เกิดไมปรองดองกันขึ้น ตางพวกไมทําอุโบสถรวมกัน แตเลิก
เสียทีเดียว หรือแยกกันทําที่อื่น ไมไดกลาวชัดในปกรณ ในที่สุด
พระเจาอโศกมหาราชทรงกําจัดพวกอื่นเสียหมด คงไวแตพวกรวม
มติกับพระโมคคัลลีบุตร. เรื่องนี้ไดกลาวแลวในกัณฑที่ ๒๘ นั้นเหมือน
กัน ในอธิการนี้ จึงยอกลาวเพียงเทานี้.
๔. ครั้งพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นที่เกาะลังกาแลว ในรัชกาลแหง
พระเจาวัฏฏคามณีอภัย ทาวเธอเสียพระนครแกพวกทมิฬ เสด็จเที่ยว
ซุมซอนสองสุมรี้พลจนมีกําลังขึ้นแลว ยกมาตีเอาพระนครคืนได. ใน
เวลาที่เสด็จเที่ยวซุมซอนอยูนั้น ทาวเธอไดทรงรับอุปการะของพระติสสเถระรูปหนึ่ง จึงทรงสรางอภยคิริวิหารขึ้น นิมนตพระติสสเถระ
รูปนั้นมาอยู พวกอมาตยผูเปนนายทัพ ก็สรางวัดขึ้นอีก นิมนตพระ
พวกพระติสสเถระมาอยู ตางบํารุงใหฟุมเฟอยดวยปจจัยลาภ พวก
ภิกษุคณะมหาวิหารตั้งรังเกียจพวกภิกษุคณะอภยคิริวิหารวา เปนกุลทูสก
ในที่สุดไดแตกกัน ไมรว มกันเขาได ตลอดถึงเวลาสงฆในลังกาวิบัติ.
สงฆผูแตกกันแลว ไมกลับปรองดองกันเขาไดอีก สืบชั่ว
อาจารยลงไป เกิดเปนตางนิกายขึ้น. นิกายตางที่เปนอยางใหญ คืออุตรนิกาย ฝายเหนือ และพวกทักษิณนิกาย ฝายใต. แตพวกอุตรนิกาย
เรียกพวกเขาเองวา มหายาน แปลวา มียานใหญ เรียกพวกทักษิณนิกาย
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วา หีนยาน แปลวา มียานเลว. พวกอุตรนิกายใชบาลีสันสกฤต
พวกทักษิณนิกายใชบาลีมคธ. ตนเดิมของ ๒ นิกายนี้ มีขออันจะพึง
พิสูจนไดวา สํานักเดียวกัน มีปกรณแบบเดียวกัน สืบชั่วอาจารยลง
มาดวยกัน ราว ๑๐๐ ปแตพุทธปรินิพพาน จึงขาดสาย กลาวคือ ตาง
ฝายตางไมรูจักกัน มีเคาเงื่อนเปนเครื่องสันนิษฐานวา คงแตกกันเมื่อ
ครั้งทุติยสังคายนานั้นเอง ในปกรณของพวกเราทักษิณนิกาย กลาวถึง
พวกภิกษุวัชชีบุตร ดูเหมือนหมายเอาพวกอุตรนิกาย แตขอหาวาผิด
วินัยนั้น อยูข างเพลากวาที่ปรากฏ. สืบมาในปูหลัง เมื่อตางไปตั้ง
อยูตางดาวจากถิ่นเดิม ๒ นิกายนั้น ตางกันไกลทีเดียว ทั้งปกรณ
ทั้งภาษาสวด ตลอดถึงเครื่องนุงหมและธรรมเนียม พึงเทียบพระญวน
กับพระไทยดูเถิด. สงฆ ๒ นิกายนี้ไปตั้งอยูตางดาวจากถิ่นเดิม แมจะ
เปนนิกายเดียวกันมาแตเดิม แตหางกันออกไป ความปฏิบัติและการ
ถือลัทธิยอมแผกกันไปโดยลําดังกาล โดยที่สุดพูดตางภาษากัน พูด
ไมเขาใจกัน ตลอดถึงสําเนียงวาบาลีก็เพี้ยนจากกัน เชนของไทยเรา
ของลังกา พมา รามัญ เปนตัวอยาง ตางคณะตางถือวา ของตนดี
กวาของคณะอื่น แมไปมาถึงกัน ก็ไมกลมเกลียวเขาเปนคณะเดียวกัน
เกิดเปนนิกายยอยออกไปอีก กําหนดตามสัญชาติ เชนสยามนิกาย
มรัมมนิกาย [ คือพมา ] และรามัญนิกาย สวนลังกาหานิกายโดยสัญชาติ
มิไดแลว สงฆที่นั้นไดอันตรธานเสียสิ้น ที่ตั้งขึ้นใหม ไดออกจาก
นิกายอื่นทั้งนั้น. ในนิกายโดยสัญชาติเหลานี้ บางนิกายยอมเจริญ
รุงเรืองบางครั้ง จนพวกนิกายอื่นนิยมถือเอาเปนแบบอยาง ตางถาย
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อยางกันไป เชนพระสงฆลังกาคณะมหาวิหารผูเปนเจาตํารับ ไดเคย
เปนที่นิยมของนิกายอื่น มีภิกษุบางเหลาแหงนิกายนั้น ๆ ขอเขาคณะ
นั้นตั้งแตรับอุปสมบทใหมหรือซ้ําก็มี ฝายลังกาสิ้นพระสงฆลง ก็ได
ขอถายเอาไปจากนิกายอื่นอีกที ไดขอไปจากเราก็มี จากพมาก็มี พวก
เขานิกายอื่น ยอมแยกนิกายโดยสัญชาติออกไปอีก นี้เปนเหตุอยาง
หนึ่งแหงความเปนนิกายตางแหงพระสงฆสัญชาติเดียวกัน นิกายที่รับ
ลัทธิของนิกายอื่นไวปฏิบัติ หางจากนิกายเจาสํานัก ยอมทําเพี้ยนไป
จากลัทธินั้นอีก จนถึงแยกเปนนิกายตาง. นิกายตางอยางนี้เรียกชื่อ
ตางออกไปจากสัญชาติ เชนมหานิกาย ธรรมยุตติกนิกายของเรา
จุลคัณฐี มหาคัณฐี ของพมา อุปาลิวงศ มรัมมวงศ รามัญวงศ
ของลังกา.
สงฆผูไมรวมสังวาส คืออุโบสถและสังฆกรรมดวยกัน ตาง
เปนนานาสังวาสของกันและกัน. บาลีโกสัมพีขันธกะ แสดงฐานแหง
นานาสังวาสไว ๒ คือ ทําตนใหเปนนานาสังวาสเอง ๑ สงฆพรอมกัน
ยกออกเสียจากสังวาส ๑. อยางแรก เชนอยูในนิกายหนึ่ง ไปขอเขา
ในนิกายอื่น หรือแตกพวกเพราะเหตุวิวาทาธิกรณ, อยางหลัง เปน
แตถูกสงฆหามไมใหเขาสังวาส ไมไดทําอุโบสถและสังฆกรรมตาง.
สงฆผูเปนนานาสังวาสแหงกันและกัน ตั้งอยูในสีมาเดียวกัน
ตางทําอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมก็ได ตางไมยังกรรมของอีกฝาย
หนึ่งใหกําเริบ. มีเรื่องเลาไวในโกสัมพีขันธกะวา ครั้งสงฆวัดโฆสิตาราม นครโกสัมพีแตกกัน สงฆผูเปนพวกแหงพระธรรมกถึก ผูถูกทํา
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อุกเขปนียกรรม คงทําอุโบสถและสังฆกรรมในสีมาวัดนั้น ฝายสงฆ
พวกพระวินัยธรผูทําอุกเขปนียกรรมแกพระธรรมกถึก ออกไปทําอุโบสถ
และสังฆกรรมนอกสีมา พระศาสดาทรงทราบเขาตรัสวา ถาตางฝาย
ตางจักทําอุโบสถและสังฆกรรมในสีมานั้น ถูกตามระเบียบแหงญัตติ
และอนุสาวนาที่ทรงบัญญัติไว กรรมของทั่ง ๒ ฝายนั้น จักเปนธรรม
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ เพราะทั้ง ๒ ฝายนั้น เปนนานาสังวาสของ
กันและกัน. โดยนัยนี้ ในเวลาสงฆฝายหนึ่งทําสังฆกรรมอยู ภิกษุผู
เปนนานาสังวาสรูปเดียวหรือหลายรูปเขามาในสีมา กรรมทีท่ ํานั้นไม
ตองกลับทําใหม ภิกษุผูถกู ทําอุกเขปนียกรรมอยูในสีมาก็เชนเดียวกัน
ไมยังกรรมใหกําเริบ.
ความเปนนานาสังวาสแหงกันและกันนี้ เมือ่ สงฆ ๒ ฝายปรอง
ดองกันเขาได เชนสงฆวัดโฆสิตารามนั้น ยอมระงับไป สงฆผูปรอง
ดองเปนหมูเดียวกัน ไดชื่อวาเปนสมานสังวาส มีธรรมเปนเครื่องอยู
รวมเสมอกัน. ในโกสัมพีขันธกะแสดงฐานแหงสมานสังวาสไว ๒ คือ
ทําตนใหเปนสมานสังวาสเอง ๑ สงฆระงับอุกเขปนียกรรมนัน้ เสีย รับ
เขาสังวาสตามเดิม ๑. อยางแรก ไดแกสงฆปรองดองกันเขาได หรือ
ภิกษุผูแตกจากหมูแลวกลับเขาหมูตามเดิม, อยางหลัง เสร็จดวยลําพัง
สงฆฝายเดียว.
ตั้งแตเปนสมานสังวาสแลว จักแยกทําอุโบสถและสังฆกรรมใน
สีมาเดียวกันหาไดไม ตางมีสิทธิในอันเขาประชุมหรือในอันใหฉันทะ
ถาแยกทํา กรรมกําเริบ ใชไมได.
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จําเดิมแตเขาเปนสมานสังวาสกันแลว สังฆสามัคคี ความ
พรอมเพรียงแหงสงฆ ยอมมีขึ้น. ทางที่สงฆจะสามัคคีกันเขาไดมีอยู
๒ คือ ๑. วิวาทาธิกรณไดระงับดวยตกลงกันเอง หรือยอมรับวินิจฉัย
ของสงฆอีกฝายหนึ่ง หรือของภิกษุบางรูป. ๒. อาปตตาธิกรณระงับ
ดวยติณวัตถารกวินัย คือดวยประนีประนอมกันไมสางหาความผิดของกัน
และกัน. บาลีโกสัมพีขันธกะแสดงสังฆสามัคคีไววา สงฆไมวินิจฉัย
เรื่อง ไมสาวเขาไปถึงมูลแลว ทําสังฆสามัคคี ๆ อยางนี้เสียอรรถ ได
แตพยัญชนะ ไมเปนธรรม ตอสงฆวินิจฉัยเรื่องสาวเขาไปหามูลแลว
ทําสังฆสามัคคี ๆ อยางนี้ ไดทั้งอรรถ ไดทั้งพยัญชนะ เปนธรรม.
อยางตน ไดแกการเกลี่ยไกลหรือสมัครสมาน ไมเปนการมั่นคง อาจ
กําเริบอีกได อยางหลัง ไดแกการพิจารณาแลววินิจฉัย ไดความรับรอง
ทั้ง ๒ ฝาย. อยางไรก็ดี สังฆสามัคคี ยอมสําเร็จดวยน้ําใจของภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนฝายกันมาแลว บทวาไมเปนธรรม ดูไมนามีน้ําหนักเทาไร
ไมอยางนั้น พระพุทธานุญาตติณวัตถารกวินัยก็ใชไมได ทั้งเปนอัน
จักยังไมใหภิกษุเหลานั้นดีกัน กวาจะไดสางความเดิมใหเสร็จกอน ดู
อยางไรอยู ไมเปนสนับสนุนสังฆสามัคคีบางเลย.
ทานติเตียนผูทําสังฆเภทไวอยางรุนแรง อีกสวนหนึ่งทาน
สรรเสริญผูท ําสังฆสามัคคี คือผูเปนหัวหนาชักนําเขาหาคุณขอนี้วา ผู
ทําสงฆอันแตกกันแลวใหพรอมเพรียงกัน ยอมไดพรหมบุญ คือ บุญ
อยางสูง จักแชมชื่นในสวรรคตลอดกัลป. ไดอานิสงส คือ พรหมบุญ
สมควรอยู สวนการเกิดในสวรรค เปนอานิสงสอันดวยกวาอานิสงส
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อันผูบรรพชาจะพึงมุงหมายคือวิมุติ. อันเปนที่จบแหงพรหมจรรย ทาน
กลาวไวอยางนั้น ชะรอยจะเพงปฏิปกขนัยแหงการตกนรกชั่วกัลป
เทานั้นเอง แตกลายเปนประพฤติพรหมจรรย มีสวรรคเปนผลที่
มุงหมาย.
สังฆสามัคคี ควรทําเปนกิจลักษณะ เหตุนั้นทานจึงวางวิธีทําไว
อยางนี้ :ภิกษุทั้งมวล ทั้ง ๒ ฝายพึงประชุมกัน ไมพึงนําฉันทะของ
ภิกษุไร ๆ ภิกษุรูปหนึ่งหรือหลายรูป พึงสวดประกาศความสามัคคีแหง
สงฆ ดวยกรรมวาจาตามระเบียบแหงความสามัคคี ในลําดับแหงการ
ระงับวิวาทาธิกรณ หรือแหงติณวัตถารกวินัย แตนั้นพึงทําสามัคคี
อุโบสถ สวดพระปาติโมกขขึ้น. ระเบียบ ๒ อยางนั้นไดกลาวแลวโดย
ลําดับกันในกัณฑที่ ๒๘ อันวาดวยวิธีระงับวิวาทาธิกรณตอนเรื่องภิกษุ
ชาวโกสัมพีแตกกัน และในกัณฑที่ ๓๐ อันวาดวยวิธีระงับอาปตตาธิกรณ ตอนระงับลหุกาบัติดวยติณวัตถารกวินัย. กรรมวาจาสําหรับ
ระเบียบตนมาในโกสัมพีขันธกะ มหาวรรคเลม ๒ สําหรับระเบียบหลัง
มาในสมถขันธกะ จุลวรรคเลม ๑ ผูป รารถนาพึงแสวงหาจากที่มา.
สังฆสามัคคีไมเขาเกณฑทั้ง ๒ นี้ เพียงทําอุโบสถดวยกันก็จักพอ
มีตัวอยางเทียบ. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พาพวกภิกษุ
ตามพระเทวทัตกลับมาแลว กราบทูลขอพระอนุญาตเพื่ออุปสมบทเธอ
ทั้งหลายใหม. นี้ดูเหมือนเปนวิธีรับเขาหมู เชนนิกายหนึ่ง รับภิกษุ
นิกายอื่นเขาในสํานักไดทํากันมา. พระศาสดาตรัสหามเสีย เปนแต
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รับสั่งใหแสดงอาบัติถุลลัจจัย. การเขาสังวาสก็ไมไดกลาวไววาไดทํา
เปนพิเศษ ภิกษุเหลานั้นคงไดเขาสังวาสในคราวปกติ ตองการให
เปนกิจลักษณะยิ่งกวานี้ พึงทําสามัคคีอุโบสถเปนพิเศษ, การรับภิกษุ
ตางนิกายเขาหมู ดวยการทําอุโบสถรวมกัน จักสมควรดี เปนวิธี
อนุโลมระเบียบที่ทรงวางไวนี้.
สงฆผูพรอมเพรียง อาจแตกกันงาย แตกแลวจักสามัคคีกันเขา
ไดเปนอันยาก เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสเตือนใหเกรงแตความแตก
ใหมาก ๆ ไมพึงเอาแตใจของตน ดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๒๘ อันวา
ดวยวิธีระงับวิวาทาธิกรณ ตอนเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีแตกกัน อีกบรรยาย
หนึ่ง ควรมุงความสามัคคีเปนใหญ ไมพึงถือรั้นดวยอํานาจลัทธิ มีทาง
จะเขากันไดดวยประการใด ๆ พึงปฏิบัติดวยประการนั้น ๆ อยางนี้จัก
เปนความงามดีในพระธรรมวินัย เปนปฏิบัติเพื่อความรุงเรือง และ
ความตั้งยั่งยืนนานแหงพระธรรมวินัยนั้นแล.
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กัณฑที่ ๓๓
ปกิณณกะ
๑. การลาสิกขา
ภิกษุผูเบื่อหนายแตการประพฤติพรหมจรรย ปรารถนาจะกลับ
คืนไปสูความเปนคฤหัสถ ยอมทําไดดวยการลาสิกขา คือปฏิญญา
ตนเปนผูอื่นจากภิกษุตอหนาภิกษุดวยกัน แลวละเพศภิกษุเสีย ถือ
เอาเพศที่ปฏิญญานั้น ทานอนุมัติใหทําอยางนั้นได แมตอหนาคนอื่น
จากภิกษุ.
คําปฏิญญานั้น ตองชัดพอที่ผูฟงจะรูไดวาตนละความเปนภิกษุ
ถึงความเปนผูอื่น. ในวิภงั คแหงปฐมปาราชิกสิกขาบท ทานแสดง
วัตถุ เรียกในอรรถกถาวา เขตที่ควรอางถึงคําปฏิญญาไวดังนี้ :๑. ลาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา วินัย ปาติโมกข
อุทเทส อุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก สมานุปชฌายกะ
สมานาจริยกะ สพรหมจารี. ในวัตถุเหลานี้ สิกขา วินัย ปาติโมกข
อุทเทส เปนของชัดพอ เปลงคําลา ๔ วัตถุนี้อยางใดอยางหนึ่ง ยอม
สําเร็จความเขาใจวา ลาความเปนภิกษุ. วัตถุนอกนีไ้ มชัดพอ ได
คําอื่นเขาประกอบดวยเปนดี.
๒. ปฏิญญาตนเปนคฤหัสถ เปนอุบาสก เปนอารามิก เปน
สามเณร เปนเดียรถีย เปนสาวกเดียรถีย.
๓. ปฏิเสธความเปนสมณะ ความเปนสักยปุตติยะ.
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๔. แสดงความไมตองการหรือไมเกี่ยวของดวยวัตถุ เปนเขตลา
อยางใดอยางหนึ่ง.
ใชคําอื่นอันเปนไวพจนของวัตถุเหลานี้ ยอมสําเร็จความเขาใจ
ไดเหมือนกัน. และการปฏิญญานั้น ตองทําเปนกิจลักษณะดังนี้ :๑. ทําดวยตั้งใจเพื่อลาสิกขาจริง ๆ เปนแตลําพังวาเลนหรือทอง
คําลา หรือกลาวโดยอาการแสดงวินัยกถา ไมนับวาลา.
๒. ปฏิญญาดวยคําเด็ดขาด ไมใชรําพึง ไมใชปริกัป ไมใช
อางความเปนมาแลว หรือจักเปนขางหนา. ปฏิญญาดวยคําเด็ดขาด
นั้นอยางไร ? เชนปฏิญญาวา " สิกฺข ปจฺจกฺขามิ " ขาพเจาลา
สิกขา หรือวา " คิหีติ ม ธาเรถ " ทานทั้งหลายจงทรงขาพเจา
ไววาเปนคฤหัสถ. คําตนใชกิริยาบอกสมานกาล คือหมายความวา
ทําอยูบัดนั้น คําหลังใชกิริยาบอกสั่ง. คํารําพึงนั้นอยางไร ? เชน
" ยนฺนูนาห สิกฺข ปจฺจกฺเขยฺย " ไฉนหนอ เราพึงลาสิกขาเสียเถิด,
" ยนฺนูนาห คิหี อสฺส " ไฉนหนอ เราพึงเปนคฤหัสถเสียเถิด. คํา
ปริกัปนั้นอยางไร ? เชน " สเจ สิกฺข ปจฺจกฺเขยฺย, อนภิรติ เม
ปฏิปสมฺสมฺเภยฺย " ถาเราลาสิกขาเสีย ความไมยินดีของเราจักสงบ,
" ยทิ คิหี อสฺส สุข ชีเวยฺย " ถาเราพึงเปนคฤหัสถ เราพึงเปนอยู
สบาย. คําอางความเปนมาแลวนั้นอยางหร ? เชน " สิกฺข ปจฺจกฺขาสึ "
ขาพเจาลาสิกขาเสียแลว, " คิหี อโหสึ " ขาพเจาเปนคฤหัสถเสียแลว.
คําอางความจักเปนขางหนาอยางไร ? เชน " สิกฺข ปจฺจกฺขิสฺส "
ขาพเจาจักลาสิกขา, " คิหี ภวิสฺส " ขาพเจาจักเปนคฤหัสถ. เปนแต
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พูดรําพึง พูดปริกัป พูดอางความเปนมาแลว หรือจักเปนขางหนา
อยางนี้ไมเปนอันลา.
๓. ลัน่ วาจาปฏิญญาดวยตนเอง ใหผูอื่นปฏิญญาแทน ใช
ไมได แสดงกายประโยค คือเปลื้องผากาสายะเสีย นุงหมอยาง
คฤหัสถ ไมนับวา เพราะมีพระบัญญัติปรับไวเพียงอาบัติทุกกฏ
เพราะเหตุนี้กระมัง ทานจึงหามกายประโยค นาจะเทียบดวยการ
ไปเขารีตเดียรถีย เพียงนุงหมอยางเดียรถีย มีพระบัญญัติปรับไว
เพียงอาบัติถุลลัจจัย ไปอยูในสํานักเดียรถีย และถือเพศเปนอยาง
นั้น ทานปรับเปนเขารีตเดียรถีย ขาดจากภิกษุภาพ ถาภิกษุถือเพศ
แหงคฤหัสถแลว เขาไปอยูบาน ดูนาจะฟงไดวาปฏิญญาเปน
คฤหัสถดวยกายประโยค ความจริงก็จะตองเปนเชนนั้น ตางวาผูนั้น
กลับมาวัด นุงหมผากาสายะ ถือเพศภิกษุอีก คงไมมีใครยอมให
เขาหมูอีก. คํานี้มีเรื่องสาธกในอรรถกถาธรรมบท ตอนวรรณนา
ยมกวรรควา พระมหากาล เดิมเปนกุฎมพี ( คนมีทรัพย ) ออก
บวชดวยศรัทธา พระจุลกาลผูนองบวชตามพี่ชาย มีธรรมเนียมวา
พระศาสดาทรงรับนิมนตของบานใดไวแลว ถึงวันกําหนด ภิกษุ
รูปหนึ่งไปบานนั้นแตเชา เพื่อแนะใหแตงตั้งอาสนะ. พวกภรรยาเกา
ของพระจุลกาลคิดจะจับสามีของตน จึงทําอุบายนิมนตพระศาสดา
กับพระสงฆไปฉันที่บาน และขอพระจุลกาลไปแนะใหปูอาสนะ พอ
ไปถึง พวกหญิงนั้น ก็เขาจับเปลื้องผากาสายะออก ใหนุงหม
อยางคฤหัสถ แลวสงใหกลับมานําเสด็จพระศาสดาและพระสงฆไป.
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จุลกาลก็สมัครถือเพศเปนคฤหัสถ ความประพฤติของพระสงฆตอ
จุลกาลก็เปนอยางทําตอคฤหัสถ และจุลกาลก็กลับไปอยูบาน. เรื่อง
ในอรรถกถาธรรมบทฟงไดยาก สวนเรื่องนี้ฟงเผิน ๆ ก็เปนเชนนั้น
แตถามีภิกษุเปนอยางนั้นขึ้นจริง ก็นาจะตองลงเอาวา เปนอันปฏิญญา
ตนเปนคฤหัสถตามเรื่องนี้. ถายอมรับความขอนี้ การแสดงกาย
ประโยคที่ฟงไดสนิทก็นาจะใชได. อีกอยางหนึ่ง กายประโยคอัน
อาจทําแทนปฏิญญาดวยวาจาก็มี คือเขียนหนังสือปฏิญญาตนเปน
คฤหัสถ นาจะฟงไดทีเดียว.
๔. ผูป ฏิญญา เปนคนปกติ ไมใชบา ไมใชผูเสียสติถึงเพอ
ไมใชผูกระสับกระสายเพราะทุกเวทนาถึงไมรูตัว ผูรับปฏิญญาก็เปนคน
ปกติเหมือนกัน ถาเปนคน ๓ ประเภทนั้น ใชไมได.
๕. ผูรับปฏิญญาเขาใจคํานั้นในทันที. ปฏิญญาดวยภาษาอัน
ผูรับไมเขาใจ ใชไมได. เพราะขอนี้ คําปฏิญญาจึงวาในภาษาไทย
ดวย. อีกอยางหนึ่ง ปฏิญญาตอผูใด ผูนั้นเขาใจ ถาผูนั้นไมเขาใจ
แมผูอื่นเขาใจ ก็ใชไมได.
ปฏิญญา พรอมดวยจิต ดวยกาล ดวยประโยค ดวยบุคคล
และดวยความเขาใจอยางนี้ จึงเปนกิจลักษณะ.
คําปฏิญญาที่ใชอยูใ นบัดนี้ ๒ คําควบกันวา " สิกฺข ปจฺจกฺขามิ
คิหีติ ม ธาเรถ " ขาพเจาลาสิกขา ทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไววา
เปนคฤหัสถ. เมื่อถือเพศคฤหัสถแลว แสดงอุปาสกัตตเทศนาอีก
วาระหนึ่ง แลวรับศีลเพื่อทําใหมั่นอีกชั้นหนึ่ง.
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เปนหนาที่ของอุปชฌายะ ของอาจารย จะนั่งกํากับสิทธิวิหาริก
อันเตวาสิกของตนผูเบื่อหนายตอพรหมจรรย ใหลาสิกขาถูกระเบียบ
ทําอยางนั้น ชื่อวาลาดวยดี จึงนํามากลาวไวในเลมนี้.
แมมีธรรมเนียมลาสิกขาก็ไดอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายในกาลกอน
ไดประพฤติพรหมจรรยตลอดไปเปนพื้น ความคิดบากบั่นวา " อนิวตฺติ
ภวิสฺสามิ พฺรหฺมจริยปรายโน " เราจักเปนผูไมกลับมีพรหมจรรยเปน
เครื่องไปในเบื้องหนา ฝงเปนอารมณอยูในใจ จึงตั้งเปนหลักอยูในพระ
พุทธศาสนา นําใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสของมหาชน ประดับพระศาสนา
ใหงดงาม. ฝายภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยไปไมตลอด ลาสิกขาเสีย ชื่อ
วาเปนผูถอยหลัง ขาดความบากบั่น เรียกวา " หีนายาวตฺตติ " แปลวา
" เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว " เขาจึงไมสรรเสริญ. คําติวา เปนผู
เสื่อมทั้งทางฆราวาสทั้งทางสมณะ คอนขางไดจริง เพราะผูนั้นออกบวช
อยูนาน คลาดโอกาสที่ตั้งตัวในทางฆราวาส ครั้นประพฤติพรหมจรรย
ไมตลอดไปตัดความเจริญในทางสมณะเสีย. ภิกษุทั้งหลายผูบากบั่นมา
ในทางสมณะ ควรคํานึ่งถึงความนั้นเปนอารมณ ไมพึงเห็นวา การลา
สิกขาเปนกิจอันจะพึงทําดวยงาย เพราะการเปลี่ยนสภาวะตอละที ไม
เปนการสะดวกเลย.
สําหรับสามเณร ไมมีคําลาหรือคําปฏิญญา สามเณรผู
ปรารถนาจะละภาวะของตน เปลื้องผากาสายะถือเพศเปนอื่นแลว ทํา
เปนกิจลักษณะก็เปนอันสึก. จะกลาวคําลาวา " สิกฺข ปจฺจกฺขามิ "
ขาพเจาลาสิกขาก็ควร ดูเปนกิจลักษณะดี แตบทวา " คิหี " คฤหัสถ
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นั้น ไดแกคนมีเรือนมีครอบครัวเปนผูใหญ เด็กปฏิญญาตนอยางนั้น
ไมเขาที ควรยกบทตอไปเสีย.
๒. นาสนา
การยังบุคคลผูไมสมควรถือเพศ ใหละเพศเสีย เรียกวา
นาสนา แปลวาใหฉิบหายเสีย. บุคคลที่ทรงพระอนุญาตใหนาสนามี ๓
ประเภท คือภิกษุตองอันเติมวัตถุแลว ยังปฏิญญาตนเปนภิกษุ ๑
บุคคลผูอุปสมบทไมขึ้น ไดรับอุปสมบทแตสงฆ ๑ สามเณร ๑
ภิกษุตองปาราชิก ๔ อยางใดอยางหนึ่งแลว หาสังวาสกับสงฆอีก
มิได เปนผูตองสาปตลอดชีวิต ไมมที างแกไข จําจะตองออกจาก
หมูโดยสวนเดียว แตผูนั้นไมละเพศตามลําพังตนเอง ปฏิญญาตน
เปนภิกษุอยู สงฆรูเขา พึงนาสนาเสียจากหมู บุคคลผูอุปสมบทไม
ขึ้น กลาวระบุไวแลวในกัณฑที่ ๒๗ อันวาดวยบรรพชาอุปสมบท.
บุคคลชนิดนี้ มาขออุปสมบท สงฆไมรู รับอุปสมบทให เปนวัตถุวิบัติ อุปสมบทไมขึ้น คือไมเปนภิกษุตามพระพุทธบัญญัติ รูเขา
เมื่อใด พึงนาสนาเสียเมื่อนั้น. สามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐
ทรงอนุญาตใหนาสนาเสีย. องค ๑๐ นั้น คือเปนผูมักผลาญชีวิต
เปนผูมักขโมย ประพฤติไมเปนพรหมจารี คือเสพเมถุน เปนผูมัก
พูดปด เปนผูมักดื่มน้ําเมา พูดติเตียนพระพุทธ พูดติเตียนพระธรรม
พูดติเตียนพระสงฆ เปนมัจฉาทิฏฐิ เปนผูประทุษรายภิกษุณี คือ
ขมขืนทําชําเรา.
การเวนจากองค ๕ เบื้องตน เปนสิกขาบทของสามเณร ๆ
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ละเมิดสิกขาบทเหลานี้องคใดองคหนึ่ง พระอรรถกถาจารยกลาววา
สรณคมนระงับ เราเรียกกันวา ศีลขาด เสียสิทธิแหงสามเณรทุก
อยาง คงอยูสักวาเพศ ขาพเจาขอแปลวา ตั้งอยูในฐานะจะพึงถูก
นาสนา ถาเปนผูอาเกียรณดวยโทษ ไมมีสังวร ทานวาพึงกําจัดเสีย
ผลุนผลักลวงไปแลว รูสกึ ความเสียของตน ปรารถนาจะตั้งในสังวร
อีก ทานวาไมจําจะนาสนา พึงใหสรณะและศีลใหม. การที่ทา นให
เลือกกําจัดบางคน ไมนาสนาบางคน ชอบอยู เพราะสามเณรผู
ประกอบดวยองค ๑๐ นัน้ เปนเพียงผูตั้งอยูในฐานะจะพึงถูกนาสนา
ไมใชวาจําจะถูกนาสนาโดยสวนเดียว เพราะเปนเพียงพระพุทธานุญาต ไมใชพระพุทธาณัติโดยเด็ดขาด เหมือนใหนาสนาบุคคลผู
อุปสมบทไมขึ้น และองค ๕ เบื้องตน ศัพทรูปบงวาหมายเอาทํา
บอย ๆ สามเณรทําดวยความผลุนผลันและไมใชการรายแรง ไมเขา
ในเกณฑ. สวนคําทานวาสรณคมนระงับและขาดสิทธิแหงสามเณร
นั้น อยูขางแรง ถากลาวเพียงวาศีลขาดอยางเรา โดยอธิบายวา
เปนสามเณรทุศีล และใหสมาทานศีลใหม พอทําความรูสึกวาไดทํา
คืน เชนการแสดงอาบัติของภิกษุ จักพอดี. ถาสามเณรทุศีลนั้น
ไมสมาทานศีลใหม ยอมเปนผูจะพึงถูกนาสนา เชนภิกษุไมทําคืน
อาบัติ เปนผูอันสงฆจะพึงยกเสียจากสังวาส จักนาสนาสามเณรนั้น
เสียก็ได พอปองกันสามเณรไมใหทอดธุระ ไดอยู.
ในนิทานแหงสิกขาบทที่ ๑๐ แหงสัปปาณกวรรค ปาจิติยกัณฑ กลาวถึงเรื่องตรัสใหสงฆนาสนากัณฑกสามเณรผูกลาวตูพระ
ธรรมเทศนาวาตรัสไมไดจริง นาสนาในเรื่องนั้น หาไดใหละเพศไม
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เปนแตไลออกเสียจากสํานัก และทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ไว เพื่อปรับ
อาบัติปาจิตติยะแกภิกษุผูคบ นาสนาดวยอาการอยางนี้ พระอรรถกถาจารยเรียกวา ทัณฑกรรมนาสนา แปลวาใหฉิบหายดวยลงโทษ
แตทัณฑกรรมเปนโทษอันเบากวา ดังจะกลาวในลําดับ ถาเรียกวา
สัมโภคนาสนา ที่แปลวาใหฉิบหายเสียจากการกินรวมจักเขากับเรื่อง.
พระอรรถกถาจารยกลาวสังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส
อีก ๑ วาไดแกการทําอุกเขปนยกรรม ยกเสียจากสังวาส. ภิกษุ
ผูถูกทําอุกเขปนียกรรม ไมไดถูกยกเลย ประพฤติชอบ สงฆระงับ
กรรมนั้น กลับรับเขาสังวาสอีก ไมถงึ ใหฉิบหายเสียทีเดียว เรียกวา
สังวาสนาสนาไมสนิท. นาสนาดวยอาการอยางนี้ พึงเห็นเชนภิกษุ
ตองฉายาปาราชิก สงฆหามสังวาสเสียทีเดียว ไมรับเขาอีก แต
อุทาหรณอยางนี้ไมไดมาในปกรณ เปนแตใชกันมาจนบัดนี้.
โดยนัยนี้ ไดนาสนาเปน ๓ ลิคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ ๑
สัมโภคนาสนา ใหฉิบหายจากการกินรวม ๑ สังวาสนาสนา ให
ฉิบหายจากสังวาส ๑.
๓. ทัณฑกรรม
สามเณรทําผิด มีโทษไมพึงนาสนา ประทานพระพุทธานุญาต
ใหลงทัณฑกรรม บาลีมหาขันธกะ มหาวรรคเลม ๑ ระบุความ
ผิดของสามเณรไว ๕ กระทง อันเปนเหตุถูกลงทัณฑกรรม คือ
ขวนขวายเพื่อไมใชลาภ เพื่อไมใชประโยชน เพื่ออยูไมได แหง
ภิกษุทั้งหลาย ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย ยุยงภิกษุทั้งหลาย
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ใหแตกกัน. พระอรรถกถาจารยกลาววา สามเณรลวงสิกขาบท ๕
เบื้องปลาย พึงลงทัณฑกรรม. ความไมเอื้อเฟอในกิจวัตรอันจะพึง
ศึกษา เปนฐานแหงการลงทัณฑกรรมไดเหมือนกัน. สรุปความวา
ภิกษุทําเสีย พึงถูกปรับอาบัติฉันใด สามเณรทําเสีย พึงถูกลง
ทัณฑกรรมฉันนั้น.
การลงทัณฑกรรมนั้น กลาวในบาลี ไดแกการกัก คือหาม
ไมใหเขาหรือหาไมใหออก. ทานกลาวถึงเฉพาะการกักไมใหเขา
ไดแกการกั้นกาง อนุญาตใหทําเพียงโดยเอกเทศ สามเณรเคยอยู
หรือเคยไป ณ ที่ใด ใหหามไมใหเขาไป ณ ที่นนั้ ทานหามไมใหกั้น
กางตลอดสังฆาราม. การกักไมใหออกจากที่อันกําหนดไว เห็นวา
พึงทําไดเชนกัน. บาลีก็นา ไดกลาวถึงเหมือนกัน แตไมชัด รูไดโดย
ความแหงเรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคิยะทําการกักสามเณร ดังจะกลาวตอ
ไป. การกักไมใหเขา กําหนดเขตกวางออกไป เปนการลงโทษ
แรง สวนการกักไมใหออก ตรงกันขาม กําหนดเขตกวาง เปน
การลงโทษเขา กําหนดเขตแคบเขา เปนการลงโทษหนัก เพราะ
อยางนั้น กักตลอดสังฆารามก็ได แตอยากักไวในหองแคบเกินไป
จนผูถูกกักเสียสําราญ. อีกอยางหนึ่ง ทานหามไมใหทําทัณฑกรรม
ดวยหามไมใหฉันอาหาร เปนการหามสมควรแท. พระอรรถกถาจารยกลาวอางคําของพระธรรมสังคาหกาจารย คือพระอาจารยผูรจนา
บาลีวา การใชใหตักน้ํา ขนผืน ขนทรายเปนตน พึงทําได
และแนะวา พึงทําเพียงเพื่อเข็ดหลาบ ไมพึงทําเปนการทรมาน ทาน
หามไมใหลงทัณฑกรรมอยางดุราย เชนใหนอนบนแผนหินอันรอน
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ทูนจองหนักเชนหินหรืออิฐบนศีรษะ หรือใหแชนา้ํ นี่ก็เปนการหาม
สมควรแท. แมการอยางอื่นอันเชนกัน สาความดุรายของผูลงโทษ
ก็ไมควรทํา. การลงทัณฑกรรมในบัดนี้ ใชใหทํากิจการเปนพื้น.
การลงทัณฑกรรมแกสามเณรเปนหนาที่ของใคร เปนหนาที่ของสงฆ
หรือผูปกครอง. บาลีไมไดแสดงไวชัด มีแตเรื่องเทียบ. เรื่องนั้น
วา พวกภิกษุฉัพพัคคิยะไมบอกอุปชฌายะของเธอกอน ทําการกัก
แกสามเณร อุปชฌายะไมเห็นสามเณรของตน เที่ยวตามหา
ภิกษุทั้งหลายบอกวา พวกฉัพพัคคิยะทําการกัก ความทราบถึง
พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามวา ไมบอกอุปชฌายะกอน ไม
พึงทําการกัก ภิกษุใดทํา ตองทุกกฏ, ตามเรื่องนี้ เปนหนาที่ของ
ผูปกครอง. พระอรรถกถาจารยกลาววา ฟองถึง ๓ หนแลววา
สามเณรทําผิดอยางนี้ อุปชฌายะหาลงทัณฑกรรมไม ทําเอาเอง
ก็ควร. เชนนี้ ดูการปกครองไมมีขื่อไมมีแป ชอบแตจะขอสงฆให
ทํา สงฆยอมมีอํานาจเหนืออุปชฌายะ ลงทัณฑกรรมสามเณรของ
ใคร ๆ ก็ได. สามเณรทําองค ๕ ดังกลาวในบาลี มีความผิดแรง
อยู ดูนาลงทัณฑกรรมเปนการสงฆ สวนการลวงสิกขาบท ๕ เบื้อง
ปลายหรือทําเสียกิจวัตร ผูปกครองทําก็พอดี โดยที่สุดเจาตัวเอง
ขอใหปรับ เพื่อระงับวิปฏิสารเพราะการทําผิดก็ได. มีเรื่องเลาถึง
นักบวชนอกพระพุทธศาสนาทําทัณฑกรรมตนเอง เมื่อทําการอยางใด
อยางหนึ่ง อันผิดจรรยาของคณะ โดยที่สุดไมถึงอยางนั้น แตตน
เองยังติได ยอมขนทรายขึ้นจากหาด เอามาเทไวบนบก ตามจํานวน

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 220

ที่กําหนดไว. การลงทัณฑกรรมดวยใชทําการ นาไดอยางมาจาก
เรื่องนี้ หากสามเณรจะทําเองบาง เพื่อระงับวิปฏิสารเพราะลวง
สิกขาบท๕ เบื้องปลาย หรือทําใหเสียกิจวัตร จักไมไดทีเดียวหรือ ?
เทียบดวยการแสดงอาบัติไดเองของภิกษุ ก็นาจะได แตการลงทัณฑกรรมกลาวไวโดยเปนหนาที่ของผูอื่น การที่เจาตัวขอใหทานผูใหญ
ปรับพอเปนที นับวาดีอยู สงเคราะหเขาไวทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ.
ทัณฑกรรม พึงทําแกสามเณรจําพวกเดียว หรือทําแกภิกษุ
ดวยก็ได. บาลีไมไดกลาวถึงการทําแกภิกษุเลย เพราะมีวิธีปรับ
โทษภิกษุไวแลว. ฝายอรรถกถากลาววา ทําทัณฑกรรมแกสิทธิวิหาริกและอันเตวาสิก เหมือนทําแกสามเณร ก็ควร. โดยอรรถกถานัย การลงทัณฑกรรมแกภิกษุก็ไดเคยทํากันมาเหมือนกัน.
๔. ประณาม
การตัดผูประพฤติมิชอบ ไมคบดวย เรียกวาประณาม แปลวา
ผลักออก ทรงอนุญาตใหทําแกสหธรรมิกก็มี แกคฤหัสถก็มี ให
ทําเปนการสงฆก็มี ใหทาํ เปนการบุคคลก็มี.
การทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุ ในเพราะไมเห็นอาบัติก็ดี ใน
เพราะไมทําคืนอาบัติก็ดี ในเพราะไมละทิฏฐิบาปก็ดี ยกเสียจาก
สมโภค ดังกลาวแลวในกัณฑที่ ๓๑ วาดวยกิจจาธิกรณสวนนิคคหะ
และวิธีระงับ โดยอรรถ ก็คือประณามภิกษุเปนการสงฆ. การ
คว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองคเปนโทษ ๘ อยาง ดังกลาว
แลวในกัณฑนั้นแล พึงเห็นวาประณามคฤหัสถเปนการสงฆ.
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ยังมีการประณามภิกษุเปนการสงฆอีกอยางหนึ่ง เรียกวา
พรหมทัณฑ แปลวาลงโทษอยางสูง คือ อปโลกนสงฆ เปนการ
นัดหมายกัน ไมใหตักเตือนวากลาวสั่งสอนภิกษุที่ระบุชื่อนั้น เธอ
ทําอยางใดอยางหนึ่งก็ชาง ปลอยใหปรากฏดวยกรรมของเธอเอง.
กรรมนี้ตรัสสั่งไวใหทําแกพระฉันนะเมื่อจะปรินิพพาน เปนพระบรมพุทโธบายเพื่อใหพระฉันนะรูสํานึกตน. ไดยินวา พระฉันนะรูปนี้
เปนขาเกาและไดตามเสด็จไปดวย เมื่อครั้งเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
ภายหลังไดอุปสมบทเปนภิกษุ ทานถือตัววา เปนคนเกาของพระ
ศาสดา เปนพระหัวดื้อ ไมฟงคําตักเตือนของเพื่อพรหมจารี เปน
ผูอันพระธรรมสังคหกาจารยเชิดเปนอาทิกัมมิกะแหงสังฆาทิเสสที่ ๑๒
โดยฐานเปนผูวายากสอนยาก และเปนผูถูกสงฆทําอุกเขปนียกรรม
ในเพราะไมเห็นอาบัติครั้ง ๑ ในเพราะไมทําคืนอาบัติอีกครั้ง ๑.
ครั้นพระศาสดาปรินิพพานแลว สงฆไดลงพรหมทัณฑแกทาน พอ
ทานไดทราบ เสียใจวาถูกสงฆตัดจนลมจับ ตั้งแตนั้นกลับเปนผู
ประพฤติดี จนไดบรรลุพระอรหันตแลว ขอสงฆเพื่อระงับกรรมนั้น
ไมปรากฏวาสงฆไดอปโลกนเพื่อระงับกรรมนั้น เปนแตพระอานนท
กลาวตอบแกพระฉันนะวา เพราะเหตุวาทานบรรลุพระอรหันตแลว
พรหมทัณฑเปนอันระงับอยูเอง.
พรหมทัณฑนี้ ตามเรื่องนาเขาใจวา ตรัสใหทําเฉพาะแก
พระฉันนะ แตในคัมภีรบริวาร จัดเขาไวในพวกอปโลกนกรรม ดัง
จะวาพึงทําแกภิกษุอื่นไดดวย. นี้เปนกรรมอันตรงขามตอวิธีอันสงฆ
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ทํา อันกลาวในสิกขาบทที่ ๑๒ แหงสังฆาทิเสสกัณฑ. ในทีน่ ั้นสงฆ
ถือการตักเตือนวากลาวเปนสําคัญ เพราะเปนทางเจริญแหงบริษัท
จนถึงสวดสมนุภาสนะภิกษุที่วาไมฟง เปนการบังคับใหทําตามดวย
อาณาสงฆ ในที่นี้ตัดเสียทีเดียว ไมวากลาว. โดยความ นาเขาใจ
วา ในชั้นแรกพึงพยายามวากลาวกอน จนถึงบังคับใหทําตามเปนที่
สุด เมื่อไมสําเร็จ จึงทําพรหมทัณฑหรืออุกเขปนียกรรมเพื่อตัดเสีย
จากหมู. อุกเขปนียกรรมมีความชัดแลว สวนพรหมทัณฑยังมัว
ภิกษุผูถูกทําพรหมทัณฑ เขาสังวาสกับสงฆไดหรือไม นอกจากไม
วากลาว ภิกษุอื่นจะพึงประพฤติอยางไรกับเธออีก โดยยอตางจาก
อุกเขปนียกรรมอยางไร. ขอนักวินัยพิจารณาถึงกรรมนี้ดูเถิด.
การไลกัณฑกสามเณรออกเสียจากหมูทั้งเพศ นับเขาในประณาม
เปนการสงฆไดอยู แตใชบทวาจงนาสนา เขาใจวา ไมหมายจะรับ
กลับเขาหมูอีก จึงจัดไวในอธิการแหงนาสนา.
สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ผูประกอบดวยองคอันเปนโทษ
โปรดใหอุปช ฌายะและอาจารยประณามเปนการบุคคล. สัทธิวิหาริก
และอันเตวาสิกเปนเชนไรควรถูกประณาม วิธีประณามทําอยางไร
ไดกลาวแลวในกัณฑที่ ๑๓ อันวาถึงนิสสัย [ เลม ๒ ].
การประณามตางอยางนี้ เมื่อผูถูกประณามประพฤติดีแลว มี
พระพุทธานุญาตใหระงับ.
นิคคหะ เปนกิจอยางหนึ่งของผูปกครอง อันจะพึงเวนเสีย
มิได ดังกลาวแลวในเบื้องตนแหงกัณฑที่ ๓๑ พระศาสดาจึงประทาน
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อํานาจแกสงฆบาง แกบุคคลบาง ใหนาสนาบาง ใหลงทัณฑกรรม
บาง ใหประณามบาง นอกจากนิคคหวิธีอันกลาวแลวในกัณฑนั้น.
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เรื่องผนวก
ภิกษุณี
ในกัณฑที่ ๗ [ เลม ๑ ] เบื้องตนแหงปาจิตตียวรรคที่ ๓ ได
กลาวถึงความเกิดขึ้นแหงภิกษุณีแลว ในอธิการนี้ จักกลาวถึงวิธี
อุปสมบทภิกษุณีอันวางลงเปนระเบียบแลว.
หญิงผูมุงจะอุปสมบทเปนภิกษุณี ตองบรรพชาเปนสามเณรี
กอน อายุ ๑๘ เต็มแลว พึงขอสิกขาสมมติตอภิกษุณีสงฆ เพื่อ
กําหนดใหรักษาสิกขาบท ๖ ประการถวน ๒ ป เปนบุรพภาคแหง
อุปสัมปทา. วิธีขอและใหสิกขาสมมตินั้น ดังนี้ : นางสามเณรี
ที่เรียกในบาลีวา " กุมารีภูตา " ไดแกนางสาวนั้น พึงเขาไปหา
ภิกษุรีสงฆ ทําผาหมเฉวียงบา ไหวภิกษุณีทั้งหลายแลว นั่ง
กระหยงประณมมือ กลาววา " อีฉันเปนนางสาวของแมเจาชื่อนี้
มีอายุ ๑๘ ป ขอสมมติเพื่อศึกษาในธรรม ๖ ประการ ๒ ป เจาขา "
พึงกลาวขออยางนี้ ๓ หน. ภิกษุณีผูฉลาดสามารถ พึงประกาศ
สงฆเพื่อใหสิกขาสมมติแกสามเณรีนั้น ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา
จบแลว พึงวานําใหสมาทานสิกขาบท ๖ ตั้งแตปาณาติปาตา
เวรมณี ถึงวิกาลโภชนา เวรมณี โดยนัยวา " อีฉนั สมาทาน
การเวนจากปาณาติบาต เปนการสมาทานไมลวง ๒ ป " เปนอาทิ.
เพียงเทานี้ เปนเสร็จการรับสิกขาสมมติ ตั้งแตนั้น สามเณรีนั้นได
รับเรียกวาสิกขมานา แปลวา นางกําลังศึกษา. ถาลวงสิกขาบท ๖
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เหลานี้ องคใดองคหนึ่งในระหวาง ๒ ปนั้น ตองกลับตั้งตนรักษา
ใหมอีก ๒ ป ตองขอสิกขาสมมติตอภิกษุณีสงฆ โดยนัยอันกลาว
แลวซ้ําอีก. เมื่อรักษาสิกขาบท ๖ ไมขาดเลยถวน ๒ ปแลว ชือ่ วา
มีสิกขาไดศึกษาแลว พึงเขาไปหาภิกษุณีสงฆดวยอาการอยางนั้น ขอ
วุฏฐานสมมติ คือขออนุญาตเพื่ออุปสมบท. คําขอวา " อีฉัน
เปนนางสาวของแมเจาชื่อนี้ มีอายุ ๒๐ ปเต็ม มีสกิ ขาอันศึกษา
แลวในธรรม ๖ ประการ ๒ ป ขอวุฏฐานสมมติตอสงฆ เจาขา."
ภิกษุณีรูปหนึ่งพึงประกาศสงฆ เพื่อใหวุฏฐานสมมติแกสิกขมานานั้น
ดวยญัตติทุติยกัมมวาจา. ตอไดวุฏฐานสมมติแลว จึงอุปสมบทได.
ในภิกขุนียวิภังค วางแบบขอและใหสิกขาสมมติ และวุฏฐานสมมติไวอีกอยางหนึ่ง ใชบทวา เปนสิกขมานา แทนบทวา เปน
นางสาวทุกแหง ตั้งแตเริ่มตนขอสิกขาสมมติ ไมมีบอกอายุดวย
ตามสิกขาบทในภิกขุนียปาติโมกข อันหามไมใหอุปสมบททั้งสิกขมานา
ทั้งกุมารีภูตา ผูยังไมไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ ๒ ป หรือศึกษา
แลว สงฆยังไมไดสมมติ ดังจะหมายความวา สิกขมานามีอายุ
เกินอุปสมบทแลว กุมารีภูตา อายุยังไมถึงกําหนดอุปสมบท แต
หาไดแกไวดวยไม สวนวิภังคแหงสิกขาบทที่ ๗ แหงกุมารีภูตวรรค
ที่ ๘ แหงปาจิตติยกัณฑในภิกขุนียวิภังคนั่นเอง แกบทสิกขมานา
วา ผูมีสิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการ ๒ ป. ดังเขาใจกัน
มา ตั้งแตไดรับสิกขาสมมติแลว เรียกวาสิกขมานา ตลอดถึงได
ศึกษาครบกําหนดแลว ยังไมไดรับอุปสมบทเพียงไร. ขาพเจาเขาใจวา
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ในภิกขุนีปาติโมกข สิกขาบทหามไมใหอุปสมบทกุมารีอายุหยอน ๒๐ ป
หมายจะจํากัดอายุผูรับอุปสมบท สิกขาบทเปนลําดับมา หามผูมีอายุ
ครบแลว ยงไมไดศึกษาครบกําหนด หรือครบแลว ยังไมไดรับวุฏฐานสมมติ. สวนสิกขาบทหามไมใหอุปสมบทสิกขมานา ผูยังไมไดศึกษา
นั้น หมายเอาผูไดรับสิกขาสมมติแลว แตยังศึกษาไมครบกําหนด
สิกขาบทเปนลําดับ ยอมกลาวความตามทางที่ผูศึกษาครบกําหนดแลว
จะพึงทํา. มติของขาพเจาวา แรกขอควรใชบทวาเปนกุมารี ตอไป
ควรใชบทวาเปนสิกขมานา แรกขออายุยังไมครบกําหนดอุปสมบท
ควรบอกอายุดวย ตลอดไปจนถึงครบแลว แรกขออายุเกินแลว ไม
ตองบอก.
พระบัญญัติใหรักษาสิกขาบท ๖ ใหครบ ๒ ปกอนอุปสมบทนั้น
ยอมปองกันหญิงมีครรภมีลกู ยังดื่มนม มิใหเขามาอุปสมบทจะไดไมตอง
คลอดและเลี้ยงลูกเมื่อเปนภิกษุณี.
สวนหญิงผูมีสามียังไมเต็ม ๑๒ ป ยังอุปสมบทไมได เพราะ
อยางนั้น จังขอสิกขาสมมติไดตอเมื่อลวง ๑๐ ปแลว พอศึกษาครบ
กําหนด ก็พอครบ ๑๒ ป เปนกาลทีอ่ ุปสมบทได.
สิกขมานาผูศึกษาครบ ๒ ปแลว และไดรบั วุฏฐานสมมติแลว
ตองถือภิกษุณีรูปหนึ่งเปนปวัตตินีในอุปสัมปทา เชนเดียวกับผูอุปสมบทเปนภิกษุถืออุปชฌายะ. ในฝายภิกษุณี ไมเรียกวาอุปชฌายา
และสัทธิวิหารินี เรียกอุปชฌายาวา ปวัตตินี แปลวา ผูประพฤติ
หรือผูเปนไป ไมไดความ เรียกสัทธิวิหารินีวา สหชีวินี แปลวา
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ผูเปนอยูดวยกัน.
ภิกษุณีผูจะรับเปนปวัตตินี ตอมีพรรษาครบ ๑๒ แลว และ
ไดรับวุฏฐาปนสมมติแตภิกษุณีสงฆแลว จึงรับได. ภิกษุณีสงฆผู
จะสมมติ พึงพิจารณาดูภิกษุณีผูมาขอ ตอเปนผูฉลาดและเปนลัชชินี
จึงสมมติ ถาขาดแมแตอยางใดอยางหนึ่ง ไมพึงสมมติ. วิธีสมมติ
ดังนี้ :ภิกษุณีผูจะรับ พึงเขาไปหาภิกษุณีสงฆดวยอาการเคารพดังกลาว
แลว แจงวาตนมีชื่อยางนี้ มีพรรษา ๑๒ เต็มแลว ขอวุฏฐาปนสมมติ.
ภิกษุณีรูปหนึ่ง พึงประกาศสงฆ เพื่อใหวุฏฐาปนสมมติแกเธอดวยญัตติ
ทุติยกัมมวาจา. ในภิกขุนียปาติโมกข มีสิกขาบทปรับปาจิตติยะแก
ภิกษุรี ผูถกู หามไมใหเปนปวัตตินีใหอุปสมบท รับแลวกลับติเตียน
ในภายหลัง ขาพเจาเขาใจวา ภิกษุณีสงฆเห็นไมสมควร อาจหามภิกษุรี
ผูไดรับวุฏฐาปนสมมติไวแลว ไมใหเปนปวัตตินีตอไปอีก ดวยถอน
วุฏฐาปนสมมติเสีย หรือเปนแตพักไว แตในวิภังคแหงสิกขาบทนั้น
กลาววา หามเมื่อแรกมาขอไมสมแกคําหามในสิกขาบทนั้น. ภิกษุณี
ผูไดรับวุฏฐาปนสมมติแลวนั้น จักเปนปวัตตินีใหอุปสมบททุกปไมได
ตองเวนในระหวางและในปที่เปน จักใหอุปสมบทในปเดียวกัน ๒ รูป
ไมได ใหไดแตรูปเดียว. โดยนัยนี้ ถามีปวัตตินีสําหรับคณะ ๑๐ รูป
ใหอุปสมบทเฉลี่ยกันไดเพียงปละ ๕ รูป.
วิธีใหอุปสมบทนั้น ดังนี้ : พึงทําในภิกษุณีสงฆกอน. พึงให
อุปสัมปทาเปกขาถืออุปชฌายากอน. ในที่นี้เรียกเหมือนของภิกษุ. แลว
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พึงบอกบาตรจีวร. จีวรสําหรับภิกษุณีมี ค ผืน คือสังฆาฏิ ๑ อุตตราสงค ๑ อันตรวาสก ๑ สังกัจฉิกะ แปลวาผารัดหรือโอบรักแร ๑
อุทกสาฏิกา คือผาอาบ ๑ มีคําบอกทุกผืน. แลวพึงบอกใหออกไปยืน
ขางนอก. สงฆพึงสมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง ใหออกไปซักซอมอุปสัมปทาเปกขาดวยญัตติกัมม. ผูซกั ซอมสวดสมมติตนเองก็ได ผูอื่นสวดสมมติ
ใหก็ได. ภิกษุณีผูไดรับสมมตินั้น พึงออกไปที่อุปสัมปทาเปกขาแลว
พึงกลาวใหรูวา กาลนี้จะตองใหการโดยสัตยจริง เมื่อทานถามในทาม
กลางสงฆถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี
อยากระดาก อยางเกอเขิน พึงบอกวาทานจักสอบถามอยางนั้น ๆ ครั้น
ซักซอมแลว ภิกษุณีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ แจงวา อุปสัมปทาเปกขา
นั้นซักซอมแลว ขออนุญาตเรียกเขามาดวยญัตติกัมม. ในลําดับนั้น
อุปสัมปทาเปกขา พึงหมผาเฉวียงบาเขาไปหาสงฆ กราบเทาภิกษุณี
ทั้งหลาย นั่งกระหยงประณมมือ ขออุปสมบท ๓ หน. คําขอเหมือน
ของอุปสัมปทาเปกขะผูชาย เปลี่ยนแตอาลปนะวา " อยฺเย " แทนวา
" ภนฺเต " สงฆพึงสมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง เปนผูถามอันตรายิกธรรม.
ขอที่ยกขึ้นถามนั้น คืออันตรายิกธรรม เกี่ยวดวยภาวรูปของหญิง
กันผิดปกติ ๑๑ เกี่ยวดวยอาพาธ ๕ คือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก
มองครอ ลมบาหมู เขากันเปน ๑๖ สมบัติเนื่องดวยกําเนิดคือเปน
มนุษย ๑ เนือ่ งดวยเพศคือเปนหญิง ๑ เนื่องดวยความเปนโสดแกตน
๔ คือ เปน ไท หาหนี้มิได มิใชราชภฏี อันมารดาบิดาอันสามีอนุญาต
แลว เนื่องดวยอายุครบกําหนด ๑ เนื่องดวยบาตรจีวรสําหรับตัว
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มีครบ ๑ เขากันเปน ๘ ชือ่ ของเจาตัวและชื่อของปวัตตินีรวมเปน ๒๖.
ในขอเหลานี้ เพิ่มจากถามอุสัมปทาเปกขะผูชาย ก็แต ๑๑ ขอขางตน
และเพิ่มสามีเปนผูอนุญาตเขาดวย. ขอหลังขาพเจาเห็นวา สําหรับ
ถามหญิงมีสามีผูพนจากปกครองของมารดาบิดาแลว แทนถามถึงมารดา
บิดาอนุญาต. ภิกษุณีผูฉลาดสามารถพึงประกาศสงฆเพื่ออุปสมบทผูนั้น
ดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา. คําประกาศมีความเหมือนกรรมวาจาอุปสมบทภิกษุ เปลี่ยนบางบทและเปลี่ยนลิงคโดยสมควรแกนิยมแลเพศ.
สิกขมานาผูอุปสมบทแลวในภิกษุณีสงฆอยางนี้ เปน " เอกโต
อุปสมฺปนฺนา " ผูอุปสมบทแลวในฝายหนึ่ง พึงหวังอุปสมบทในฝาย
ภิกษุสงฆอีกวาระหนึ่ง จึงจักเปนภิกษุณีเต็มภูมิ.
ในทันใดนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพึงพานางผูอุปสมบทแลวในฝาย
ภิกษุณีสงฆนั้นไปหาภิกษุสงฆ ใหหมผาเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ
ทั้งหลาย นั่งกระหยงประณมมือ ขออุปสมบทวา " พระผูเปนเจา อีฉัน
ชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขาของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในฝายหนึ่ง
วิสุทธแลวในภิกษุณีสงฆ อีฉันขออุปสมบทตอสงฆเจาขา ขอสงฆโปรด
จกอีฉันขึ้นเถิดเจาขา. " พึงขอโดยนัยนี้ ๓ หน. ภิกษุผูฉลาดสามารถ
พึงประกาศสงฆดวยญัตติจตุตถกัมมวาจาวา " ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง
ขาพเจา นางชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขาของนางชื่อนี้ อุปสมบท
แลวในฝายหนึ่ง วิสุทธแลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนี้ขออุปสมบท
ตอสงฆ มีนางชื่อนี้เปนปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงยังนางชื่อนี้ใหอุปสมบท มีนางชื่อนี้เปนปวัตตินี นี้เปนวาจา
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ประกาศใหรู. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ฯ ล ฯ นางชื่อนี้ ขอ
อุปสมบทตอสงฆ มีนางชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆยังนางชื่อนี้ใหอุปสมบท
มีนางชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทนางชื่อนี้ มีนางชื่อนี้เปนปวัตตินี
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด. ขาพเจาประกาศความนี้ครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจาประกาศความ
นี้ครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ นางชื่อนี้ อันสงฆอุปสมบทแลว มีนางชื่อนี้เปน
ปวัตตินี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวอยางนี้. "
ในทันใดนั้น พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวน
แหงวัน พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายใหบอกนิสสัย ๓
และอกรณียะ ๘. ภิกษุณถี ูกหามไมใหอยูปา จึงยกบอกรุกขมูลเสนาสนะ
นิสสัยจึงเหลือ ๓ และมีปาราชิก ๘ อกรณียะเพิ่มเขาอีก ๔.
การอุปสมบทในฝายภิกษุสงฆอยางนี้ ไมจําเปนทีเดียวที่ผูรับ
อุปสมบทจะตองมาเอง ถามีอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง ไมอาจมาได
มีพระพุทธานุญาตใหสงทูตมาแทนได ทูตนั้นตองเปนภิกษุรีผูฉลาด
สามารถ จะแตงสหธรรมิกอื่นเปนทูตไมได. อันตรายนั้น ทีก่ ลาวใน
บาลี คือภัยแตโจรผูราย อันจะพึงมีแกอุปสัมปทาเปกขา ผูจะตอง
เดินทางไกลจากเมืองหนึ่งไปถึงเมืองหนึ่ง อาพาธก็จัดวาเปนอันตราย
ไดเหมือนกัน. การแตงทูตอยางไร บาลีหาไดแสดงไวไม กลาวถึง
หนาที่ของทูตทีเดียว. ภิกษุณีผูเปนทูตนั้น พึงเขาไปหาสงฆ ทําผาหม
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุทั้งหลายแลว นั่งกระหยงประณมมือ กลาวขอ
อุปสมบทแทนวา " พระผูเปนเจา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขา
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ของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในฝายหนึ่ง วิสุทธแลวในภิกษุณีสงฆ
นางมาไมได เพราะอันตรายอยางหนึ่ง นางชื่อนี้ ขออุปสมบทตอสงฆ
เจาขา ขอสงฆจงโปรดยกนางขึ้นเถิดเจาขา. " พึงขออยางนี้ใหครบ
๓ ครั้ง. ในลําดับนั้น ภิกษุผูฉลาดสามรถ พึงประกาศสงฆตามกระแส
ความนั้น อุปสมบทนางนั้นดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาโดยนัยหนหลัง.
เสร็จอุปสมบทแลว พึงนับเงาและบอกประมาณแหงฤดูเปนตน และ
สั่งภิกษุณีทั้งหลาย ใหบอกนิสสัย ๓ และอกรณียะ ๗ แกภิกษุณีใหมนั้น.
สหชีวินีกับปวัตตินี มีวัตรอันจะพึงประพฤติแกกันอยางไร ไม
แจงเหมือนอุปชฌายะกับสัทธิวิหาริกในฝายภิกษุ มีแตเพียงวาเปนหนาที่
ของสหชีวินีจะติดตามปวัตตินีผูใหอุปสมบท ๒ ป และเปนหนาที่ของ
ปวัตตินีจะอนุเคราะหสหชีวินีเอง หรือขวนขวายเพื่อใหไดรับอนุเคราะห
๒ ป และใหพาสหชีวินีไปเที่ยว โดยที่สุดเพียง ๕-๖ โยชน ฝายใด
ไมทํากิจเหลานี้ ตองปาจิตติยะ. โดยนัยนี้ ไดความวา ภิกษุณีถือนิสสัย
พียง ๒ ป สหชีวินีตองปฏิบัติปวัตตินีของตนอยูเอง.
ภิกษุณีมีจีวร ๕ ผืนดังกลาวแลว ๓ ผืนปรากฏแลว สังกัจฉิกะ
ขาพเจาเขาใจวาเปนผารัดถัน ไดแกประคดอกกระมัง ไมมีผานี้เขา
บาน ถกปรับปาจิตติยะ มีขอหามไมใหภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ํา
จึงตองมีอุทกสาฏิกาดวย ไปขางไหนตองเอาติดตัวไปดวยหรือไม ทาน
ไมไดกลาวไว. ประมาณจีวรก็นาจะใชขนาดเดียวกับของภิกษุ เพราะ
หามไมใหใชจีวรเกินสวนสุคตเหมือนกัน. วิธีครองผา เพราะเสขิยวัตร
เปนอยางเดียวกับของภิกษุ โดยอาการเนื่องดวยเสขิยวัตรนั้น นาเปน
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อยางเดียวกันกับของภิกษุ แตการหมจีวรซอน ๒ ผืนเขาบานของภิกษุ
ดูไมนาภิกษุณีจะเอาอายาง หมอุตตราสงคเฉวียงบารัดสังกัจฉิกะ แลว
หมสังฆาฏิคลุม ๒ บา ดูแนนแฟนกวา สมควรแกสตรี ไมอยางนั้น
นาจะคลี่สังกัจฉิกะหมอยางตะเบ็งมาน คือเอาผาโอบหลังสอดรักแรทั้ง ๒
ขางออกมาขางหนา ชักชายไขวกันขึ้นพวกบาปกลงไป เหน็บไวที่ผา
โอบหลัง. จีวร ๕ ผืนนี้ มีกําหนดใหผลัดวาระใช ไมใหลวง ๕ วัน
ปลอยใหผืนใดผืนหนึ่งลวงกําหนดปรับปาจิตติยะ แปลกที่ไมปรับเปน
นิสสัคคิยะ. การครองผากอนอรุณของภิกษุบางคณะ ไดอยางมาจาก
ภิกษุณี เนื่องดวยสิกขาบทนี้ หรือมิใช ?
ภิกษุณี ยอมตองอาบัติเพราะการลวงสิกขาบทเหมือนภิกษุ.
สิกขาบทสําหรับภิกษุณีนั้น เหมือนของภิกษุบางสวน เรียกวาสาธาณสิกขาบท. แผกออกไปบางสวน เรียกอสาธารณสิกขาบท. อาบัติก็มีชื่อ
อยางของภิกษุครบทั้ง ๗ ชื่อ. สิกขาบทปรับอาบัติแรงกวาทุกกฏ เวน
ถุลลัจจัย สงเคราะหเขาเปนปาติโมกข อันภิกษุรสี งฆ จะพึงประชุม
กันสวดในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนเหมือนของภิกษุสงฆ.
การลวงสิกขาบทอันเปนมูลเฉทของภิกษุณีมี ๘ เหมือนของ
ภิกษุ ๔ แตสิกขาบทตน ใชสํานวนตางโดยสมควรแกเพศ เปน
อสาธารณะ ๔ นับตามลําดับในปาติโมกข ดังนี้ :๕. กําหนัดยินดีการจับตองลูกคลําของบุรุษผูกําหนัด ใตราก
ขวัญลงไป เหนือเขาขึ้นมา.
๖. รูว าภิกษุณีตองปาราชิก ปดความเสีย ไมโจทดวยตนเอง
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ไมบอกแกคณะ.
๖. เขาเปนพรรคพวกภิกษุ อันสงฆยกเสียจากสังวาสโดยธรรม
โดยวินัย ภิกษุณีสงฆหามปรามจนถึงสวดสมนุภาส ก็ไมละ.
๘. กําหนัดยินดีการจับมือก็ดี จับชายผาสังฆาฏิก็ดี แหงบุรุษ
ผูกําหนัด ยืนดวยก็ดี พูดวยก็ดีกับเขา ไปสูที่นัดหมายก็ดี ยินดี
การที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี เขาไปสูที่มุงดวยกัน ทอดกายเพื่อเสพ
อสัทธรรมก็ดี.
ในขอหลังนี้ นาเขาใจวาทําอยางหนึ่ง ๆ จนถึงใกลเคียง
ปาราชิก เชนจึงมือ จับชายสังฆาฏิ เปนการหยอกเอินกัน ยืน
หยอกกัน พูดหยอกกัน [ ในทางกาย ] ไปสูที่นัดหมาย หรือนัด
ใหชายมาหาในที่ลับ เขาไปดวยกันสองตอสองในที่มุง การทอดกาย
นั้น เปนอุปจารแหงปาราชิกแท. ขาพเจาเห็นความอีกอยางหนึ่งวา
ทํา ๘ อยางนั้น อาจจะยนไดเปน ๒ สวน :๑. ยินดีใหบุรุษจับมือหรือจับชายสังฆาฏิ ยืนดวยพูดดวย เนื่อง
ดวยการหยอกเอิน และไปสูที่นัดหมายกับเขา.
๒. นัดใหเขามาหา พากันเขายังที่มุง ทอดกายใหเขา.
สวนในวิภังคแหงสิกขาบทนี้ ดูเหมือนหมายความวา ทําครบ
๘ อยางจึงเปนปาราชิก ตามคุณบทวา " อฏวตฺถุกา " ที่แปลวา
มีวัตถุ ๘ สวนในตัวสิกขาบทที่เรียกวามติกา มีนิบาต คือ วา
กํากับทุกกิรยิ า บงความวา ทําอยางหนึ่ง ๆ ก็เปนปาราชิก แตกิริยา
บางอยางดูเผิน ๆ ไมนาจะปรับถึงปาราชิก ขาพเจาจึงไดอธิบายไว.
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ในเบื้องตนวา นาจะเขาใจวา ทําจนถึงเปนอุปจารแหงปาราชิก.
ภิกษุณีเปนอุปสัมบันในพวกกันเอง แตเปนอนุปสัมบันใน
พวกภิกษุ เพราะอยางนั้น แมอุปสมบทมากอนภิกษุ ก็ตองไหว
ลุกขึ้นยืนรับ ประณมมือ และทําสามีจิกรรมอยางอื่นอีก เปนตนวา
หลีกทางใหแกภิกษุแมอุปสมบททีหลัง เชนเดียวกับอุบาสิกาพึงทํา
แกภิกษุฉะนั้น. หนึ่ง ภิกษุณีจะเขารวมกรรมกับภิกษุสงฆหาไดไม
เพราะอยางนั้น ภิกษุณีจึงไมมีสิทธิเพื่อจะหามอุโบสถปวารณาแกภิกษุ
เพื่อจะทําความมีคํา เพื่อจะเริ่มอนุวาทาธิกรณ เพื่อจะเปนโจทก และ
เพื่อจะยังจําเลยใหใหการ กิจเหลานี้ อันภิกษุณีทําแลว ก็ไมเปนอันทํา
เชนโจทภิกษุดวยอาบัติบางชื่อ ภิกษุสงฆไมจําจะพิจารณา. แตภิกษุณี
ไดพระพุทธานุญาตไวอยางหนึ่งวา ภิกษุรูปใดแสดงอาการโลน ดวย
กายก็ดี ดวยวาจาก็ดี แกพวกภิกษุณี ใหภิกษุณีสงฆประกาศนัดหมาย
ไมใหพวกภิกษุณีไหวภิกษุนั้น สวนภิกษุณีเอง แสดงอาการอยางนั้น
แกภิกษุบาง ใหภิกษุสงฆทําทัณฑกรรมแกภิกษุณีดวยกักไมใหเขาในเขต
ที่กําหนดไว เชนนี้ยังไมหลาบ ใหหา มมิใหฟงโอวาท ภิกษุณีผูถูกหาม
โอวาทอยางนั้น เปนอันถูกหามอุโบสถในพวกของตนดวย.
พวกภิกษุณีจะตั้งอยูตามลําพังพวกของตนหาไดไม เชนเดียวกับ
สามเณรตองอาศัยภิกษุสงฆ ในกิจดังตอไปนี้ :๑. ตองอุปสมบทซ้ําในภิกษุสงฆดังกลาวแลว.
๒. ตองอยูจําพรรษาในอาวาสมีภิกษุ. เพราะเหตุอยางไร
ไมทราบอธิบาย หรือจะหมายความปองกัน เพราะในถิ่นที่มีแตหญิง
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เวนจากอารักขาภายนอกยอมเปลี่ยวเปลา หญิงผูอ ยูในถิ่นนั้น เชน
อยูในทางมาแหงภัยตาง ๆ ถามีชายอยูดวย ยอมไดความอุนใจ คน
ผูคิดรายยอมชะงักเพื่อจะทํา. เพราะภิกษุณีไมมีอาวาสตางกระมัง
ที่อยูของภิกษุณีจึงไมเรียกอาวาส เรียกวา " ภิกขุนูปสฺสโย " ตัดตอน
แปลวา อุปส สยะของภิกษุณี แปความวา สวนที่อยูของภิกษุณี.
อุปสสยะของภิกษุรีนั้น คงอยูเอกเทศหนึ่งตางหาก ไมปะปนกับของ
ภิกษุ เหมือนวัดที่จัดตั้งสํานักชีขึ้นดวยในบัดนี้.
๓. ตองถามอุโบสถและไปฟงโอวาทแหงภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน.
ในฝายภิกษุสงฆ มีพระพุทธานุญาตใหสมมติภิกษุไวเปนผูสั่งสอน
ภิกษุณี พวกภิกษุณีพึงเขาไปหาและฟงโอวาทแหงภิกษุนั้น ถาภิกษุ
ผูไดรับสมมติไวไมมี จะสมมติขึ้นใหม ก็หาผูสามารถมิได เชนนี้
ใหภิกษุผูสวดปาติโมกขแจงแกพวกภิกษุณีวา ภิกษุผูไดรับสมมติไว
เปนผูสั่งสอนไมมี ภิกษุณีสงฆจงใหถึงพรอมดวยอาการนาเลื่อมใส
เถิด. การไปรับโอวาทนั้น ดูเหมือนจะไมตองไปทั้งหมด ผลัดกันไป
ผลัดกันอยู นาจะไปมีจํานวนครบคณะสงฆ ๔ รูป ๕ รูป แตทาน
ผอนลงมาเพียง ๒ รูป ๓ รูป ดูทวงทีวา ไปฟงแลวจํามาแสดงแกกัน
และกันอีกตอหนึ่ง ถาอยูตางวัดก็พอดี ถาอยูวัดเดียวกัน นาจะเวน
ไวเฉพาะผูเฝาสํานัก เหลือจากนั้นพากันไปฟงทั้งนั้น.
๔. จําพรรษาแลว ตองปวารณาในภิกษุสงฆดวย เมื่อได
ปวารณาในภิกษุณีสงฆแลว.
๕. มีการศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องดวยภิกษุ คือใหเรียกจาก
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ภิกษุ.
๖. ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว ตองประพฤติมานัตปกษหนึ่ง
ในสงฆ ๒ ฝาย. ทําอยางไรกัน ไมมอี ธิบายไว อนุมานวาตองขอ
มานัตในภิกษุณีสงฆกอน แลวขอซ้าํ ในภิกษุสงฆ เมื่อสงฆ ๒ ฝาย
ใหมานัตแลว ประพฤติมานัตอยูในคณะภิกษุณีในอาวาสอันมีภิกษุครบ
คณะ และตองบอกการที่ตนประพฤติมานัต ทั้งแกภิกษุณีสงฆ ทั้งแก
ภิกษุสงฆ. โดยนัยนี้ ภิกษุณีไมตองอยูปริวาส เพื่ออาบัติอันปดไว.
๗. เกิดอธิกรณขึ้นในภิกษุณีสงฆ ตองใหภิกษุสงฆระงับและ
ปรับโทษผูผิด. สวนการลงโทษ คือทํานิคคหกรรมตางอยางก็ดี และ
การใหแสดงอาบัติก็ดี ใหภิกษุสงฆผูปรับมอบแกพวกภิกษุณีไปทํา.
ภิกษุณีผูเบื่อหนายแตการประพฤติพรหมจรรย ไมมีธรรมเนียม
ลาสิกขาเหมือนของภิกษุ ละเพศภิกษุณีเสีย ถือเพศเปนคิหิณี คือ
หญิงครองเรือน ก็เปนขาดจากความเปนภิกษุณี. ภิกษุณีผูสึกแลว
อยางนี้ ทานวาอุปสมบทอีกไมขึ้น. มีเรื่องเลาวา ภิกษุณีรูปหนึ่ง
ไมไดลาสิกขาเปนแตสึก หญิงผูนั้นกลับมาอีก แลวขออุปสมบท
ตอพวกภิกษุณี ไดกราบทูลความนั้นแดพระผูพระภาคเจา ตรัสวา
การลาสิกขาของภิกษุณีไมมี นางสึกแลวเมื่อได ก็ไมเปนภิกษุณีเมื่อ
นั้น. ตามเรื่อง คําวาไมเปนภิกษุณีนั้น นาจะหมายความวา เปนตาม
เพศที่ถือใหม ฝายพระอรรถกถาจารยแกกินความไปถึงวา อุปสมบท
ใหมก็ไมเปนภิกษุณี เชนนี้ จักตางอะไรกันกับภิกษุณี ผูไปเขารีต
เดียรถียทั้งเพศ ที่มีหามชัดในบาลีวา มาแลวไมพึงอุปสมบทให.
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ภิกษุณีถึงมรณะลงไมมีพระบัญญัติชัดวา บริขารตกเปนของสงฆ
เหมือนในฝายภิกษุ. มีเรือ่ งเลาก็เปนไปในทางอื่นวา ภิกษุณีรูปหนึ่ง
เมื่อถึงมรณะ สั่งไววา เมื่อฉันลวงแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ
มีพระบัญญัติเนื่องดวยเรื่องนี้ไววา ภิกษุสงฆไมเปนอิสระในบริขารนั้น
ของนั้นไดแกภิกษุณีสงฆ. มรดกของนางสิกขมานาและของสามเณรีก็
เหมือนกัน. มรดกของภิกษุของสามเณร ไดแกภกิ ษุสงฆ ภิกษุณีสงฆ
ไมเปนใหญในของนั้น.
ภิกษุณีนั้น สาบสูญไปแตเมื่อไร เปนปญหาอันจะพึงพิจารณาอยู.
เรื่องภิกษุณีมีที่มารโดยมากในวินัย กลาวเปนนิทานตนแหงสิกขาบท
อันทรงบัญญัติเนื่องดวยภิกษุณี สําหรับภิกษุสงฆบาง ของภิกษุณี
เองบาง มาในที่อื่นเปนตนวาในพระสูตรนอยนัก ทั้งจะหาเรื่องยาว
เชนเรื่องนางธัมมทินนาในจูฬเวทัลลสูตรไดเปนอันยาก ภิกษุณีผูมีชื่อ
เสียที่วาไดรับทรงยกยองในเอตทัคคฐาน ระบุชื่อไวเพียง ๑๓ รูป
เทานั้น โดยนัยนี้ ขาพเจาเห็นวา ไดมีชั่วคราว ไมนานเทาไรนัก.
ภิกษุณีเกิดขึ้น คงราวในมัชฌิมโพธิกาล เมื่อครั้งพุทธปรินิพพาน
ไมไดกลาวถึงภิกษุณีเลย คราวนั้นก็เปนการใหญของพุทธบริษัท
ถาภิกษุณียังมี ก็คงจะมาในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ หรือ
มีสวนดวยในการฉลองพระสารีริกธาตุ โดยนัยนี้ นาจะสูญเสียแลว
ในครั้งพุทธกาลนั่นเอง. ตอพุทธปรินิพพานลวงมาได ๑๐๐ ปแลว
จึงมีเรื่องกลาวถึงภิกษุณีวา พระนันทเถรี พระเจานองนางพระเจา
กาลาโศก มาทูลทาวเธอเพื่อทรงหยั่งรูวา มติฝายพวกวัชชีบุตรไม
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เปนธรรม. และมามีเรื่องยืดยาวเมื่อครั้งอโศกรัชกาล พุทธปรินิพพาน
ลวง ๑๒๖ ปไปแลว วานางสังฆมิตตาพระราชธิดาของพรเจาอโศกมหาราช ทรงผนวชเปนภิกษุณี พระราชบิดาทรงสงไปลังกาทวีป
เพื่อประดิษฐานภิกษุณีสงฆขึ้นที่นั้น คราวเดียวกับพระมหินทเถระ
พระราชโอรสไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นที่นั้น พระสังฆมิตตาเถรี ไดใหอุสมบทแกหญิงชาวลังกา มีพระนางอนุฬาเปนประธาน
ประดิษฐานภิกษุณีสงฆสืบมา. ๒ เรื่องนี้ เรื่องพระนันทเถรีไมได
กลาวถึงในบาลีสัตตสติกขันธกะ ไดพบในมหาวงศพงศาวดารลังกา
เปนเรื่องแตในปูนหลังอรรถกถา หาเคาเงื่อนมิได กลาวโผลขนึ้
เฉย ๆ. เรื่องพระสังฆมิตตาเถรีมีมาในอรรถกถา ไมปรากฏวาไดไป
กับภิกษุณีชื่ออะไรบาง ดุจพระมหินทไปกับพระเถระมีชื่อ ดูเปนที
ไปองคเดียว มีอยูคําหนึ่งวาพระเจาอโศกมหาราช ทรงนิมนตพระ
เถรีพรอมดวยบริวารใหข้นึ เรือ บริวารนั้นหาไดระบุชัดวา เปนภิกษุณี
และกี่รูปไม ถาไปองคเดียว จักบวชไดอยางไร ทั้งพระอรรถกถาจารย
ผูเลาเรื่องไมทันคํานึงวาภิกษุณีรูปหนึ่งใหอุปสมบทไมไดทุกป ในป
ที่ให จักใหซ้ํา ๒ ไมได พระเถรีรูปเดียวเปนปวัตตินี จักใหอุปสมบท
ไดสักเทาไร. โดยนัยนี้ ๒ เรื่องนั้นจะฟงเอาเปนหลักฐานหาไดไม
ตั้งแตนั้นตอมา เปนอันรับรองกันวา ภิกษุณีไดสาบสูญไปแลว.
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ภาคกรรมวาจา
แบบกรรมวาจาเนื่องดวยสีมา
คําสวดถอนติจีวราวิปปวาส
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. โย โส สวฺเฆน ติจีวเรน
อวิปฺปวาโส สมฺมโต, 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. ยสฺสายสมฺโต ขมติ เอตสฺส ติจีวเรน อวิปฺปวาสสฺส สมุคลฺฆาโต, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
สมูหโต โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวาโส. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําแปล
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรอันสงฆได
สมมติไวแลว นี่เปนญัตติ [ คือวาจาประกาศใหรูเรื่อง ]. ทานเจาขา
ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดนี้ ซึ่งแดนไมอยูปราศจาก
ไตรจีวรอันสงฆสมมติไวแลว การถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร
นั้น ชอบแกทานผูใด ขอทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่งอยู ไมชอบแกทาน
ผูใด ขอทานผูนั้น พึงพูด. แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั่น อัน
สงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้.
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ขาพเจาไดรับคําแนะจากทานพระจันทรโคจรคุณ [ จนฺทรสี ยิ้ม ]
พระกรรมวาจาอาจารยของขาพเจาวา ๒ บทวา สมูหโต โส, ในคํานิคม
ทานผูรูเคยสวดติดกัน ดวยสันิษฐานวา อาจจะเปนบท สมูหโต
กับบท เอโส เขาสนธิกันก็ได. เพราะในอนุสาวนา มีบทวา เอตสฺส
อยู, ๒ บทวา โย โส, และอีก ๒ บทวา สงฺโฆ ต, ก็สวดติดกัน
โดยนัยนั้น คําแนะนําของทานก็มีฐานะอยู เพงเฉพาะคําถอนติจีวราวิปปวาส ๒ บท ทั้ง ๓ สถานนั้น จะพึงเห็นวา เปนบทเขาสนธิก็ได
แตเทียบกับคําถอนสมานสังวาสสีมา ดังจะแสดงตอไปนี้ ไมนาจะเห็น
วาเปนบทเขาสนธิ แตมีบทวา เอติสฺสา เหมือนกัน นาจะเห็นวาเปน
ลักลั่นของกรรมวาจาเอง แตสนธิในมคธภาษาไมมีแบบลงเปนหลักฐาน
เหมือนในสันสกฤตภาษา ใชตามความรูของพระอาจารยผูเรียง เพราะ
ฉะนั้น คําแนะนําของพระอาจารยของขาพเจามีกลเม็ดอยู.
คําสวดถอนสมานสังวาสสีมา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺสตา
สมานสวาสา เอกุโปสถา, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ ต
สีม สมูหเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา
สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา, สงฺโฆ ต สีม
สมูหนติ, ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอติสฺสา สีมาย สมานสวาสาย
เอกุโปสถาย สมุคฺฆาโต, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย. สมูหตา สา สีมา สฺเฆน สมานสวาสา เอกุโปสถา.
ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
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คําแปล
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงถอนสีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน ใหมี
อุโบสถเดียวกันไวแลว นีเ่ ปนญัตติ. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
สงฆถอนอยูบัดนี้ ซึ่งสีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน ใหมีอุโบสถ
เดียวกันไวแลว การถอนสีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนี่
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้น พึงพูด สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนั้น อันสงฆ
ถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนี่ไวดวย
อยางนี้.
ปาฐะในกรรมวาจานี้ มีลักลั่นอยู ๒ แหง แหงหนึ่ง สมานสวาสา
เอกุโปสถา ที่แปลวา มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ในทาง
ไวยากรณ เปนวิกติกรรมเขาในบท " สมฺมตา " ก็ดี เปนวิเสสนะ
แหงบท " สีมา " ก็มี ผิดแบบกรรมวาจาอื่น ที่เคยเปนอยางใด เปน
อยางนั้นตลอดไป เชน ๒ บทนี้เอง ในกรรมวาจาสําหรับสวดผูก อีก
แหงหนึ่งในคํานิคม บท " สงฺเฆน " อันเปนอนภิหิตกัตตา เคยเรียง
ไวเปนที่ ๒ แตบทหนา เวนไวแตมีบทสัพพนาม จึงเปนที่ ๓ ใน
กรรมวาจานี้เปนที่ ๔ ทั้งสัพพนาม พระอาจารยของขาพเจาไดบอก
วา พระเถระผูรูไดสวด ๒ บทวา " สมานสวาสา เอกุโปสถา "
เฉพาะเปนวิกติกรรม ในบท " สมฺมตา " ยกที่เปนวิเสสนะของบท
" สีมา " ออกเสีย เทียบดวยแบบสมมติติจีวราวิปปวาส และสวดบท
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" สงฺเฆน " ในคํานิคมเปนที่ ๓. การวาจาถอนสมานสังวาสสีมา
ตามมติของคณะธรรมยุตติกนิกาย วาดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา สงเฆน สีมา สมฺมตา
สมานสวาสา เอกุโปสถา, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ ต สีม
สมูหเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา
สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา, สงฺโฆ ต สีม
สมูหนติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอติสฺสา สีมาย สมุคฺฆาโต, โส
ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมูหตา สา สงฺเฆน สีมา.
ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําแปล
ความแหงญัตติเหมือนในหนหลัง แปลตัง้ แตอนุสาวนาดังนี้ :" ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดนี้ ซึ่งสีมา
อันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันไหวแลว การถอน
สีมานี่ ยอมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด สีมานี่ [ หรือนั้น ] อันสงฆถอนแลว
ยอมชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนี่ไวดวย
อยางนี้. "
คําทักนิมิต
ในทิศตะวันออก วาดังนี้ " ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต "
แปลวา " ในทิศตะวันออก อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศตะวันออกเฉียงใต วาดังนี้ " ปุรตฺถมิ าย อนุทิสาย กึ
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นิมิตฺต " แปลวา " ในทิศนอยแหงทิศตะวันออก อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศใต วาดังนี้ " ทกฺขิณาย ทิสาย กึ นิมิตฺต " แปลวา
" ในทิศใต อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศตะวันตกเฉียงใต วาดังนี้ " ทุกฺขิณาย อนุทิสาย กึ
นิมิตฺต " แปลวา " ในทิศนอยแหงทิศใต อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศตะวันตก วาดังนี้ " ปจฺฉิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต "
แปลวา " ในทิศตะวันตก อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วาดังนี้ " ปจฺฉิมาย อนุทิสาย กึ
นิมิตฺต " แปลวา " ในทิศนอยแหงทิศตะวันตก อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศเหนือ วาดังนี้ " อุตฺตราย ทิสาย กึ นิมิตฺต " แปลวา
" ในทิศเหนือ อะไรเปนนิมิต. "
ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วาดังนี้ " อุตตฺ ราย อนุทสิ าย กึ
นิมิตฺต " แปลวา " ในทิศนอยแหงทิศเหนือ อะไรเปนนิมิต. "
ซ้ําในทิศตะวันออกอีก วาดังนี้ " ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต "
แปลเหมือนกอน.
จงใสใจวา ตามอรรถกถานัย จําจะตองเวียนมาทักซ้ํานิมิต
แรกเพื่อบรรจบรอบ ไมเชนนั้น ทานปรับเอาวาสีมามีนิมิตขาด ใช
ไมได ทํามักงายไมทักซ้ํา อาจเปนที่รังเกียจกันยุง.
คําตอบ แสดงศิลานิมิตเปนตัวอยาง วาดังนี้ " ปาสาโณ
ภนฺเต " แปลวา " หิน เจาขา. "
ใชนิมติ อื่น วาดังนี้ " ปพฺพโต ภนฺเต " " ภูเขา เจาขา. "
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" วน ภนฺเต " " ปา เจาขา. " " รุกฺโข ภนฺเต " " ตนไม เจาขา. "
" มคฺโค ภนฺเต " " หนทาง เจาขา. " " วมฺมิโก ภนฺเต " " จอม
ปลวก เจาขา. " " นที ภนฺเต " " แมน้ํา เจาขา. " " อุทก ภนฺเต "
" น้ํา เจาขา. "
คําระบุ แสดงศิลานิมิตเปนตัวอยาง วาดังนี้ " เอโส ปาสาโณ
นิมิตฺต " แปลวา " ศิลานั่นเปนนิมิต. "
นิมิตอื่น วาดังนี้ " เอโส ปพฺพโต นิมิตฺต " " ภูเขานั่น
เปนนิมิต. " " เอต วน นิมิตฺต " " ปานั่นเปนนิมิต. " " เอโส รุกฺโข
นิมิตฺต " " ตนไมนั่นเปนนิมิต. " " เอโส มคฺโค นิมิตฺต " " ทางนั่น
เปนนิมิต. " " เอโส วมฺมิโก นิมิตฺต " " จอมปลวกนั่นเปนนิมิต. "
" เอสา นที นิมิตฺต " แมน้ํานั่นเปนนิมิต. " " เอต อุทก นิมิตตฺ  "
" น้ํานั่นเปนนิมิต. "
คําสมมติสมานสังวาสสีมา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยาวตา สมนฺตา นิมิตฺตา กิตฺติตา,
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีม สมฺมนฺเนยฺย
สมานสวาส เอกุโปสถ. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.
ยาวตา สมนฺตา นิมิตฺตา กิตฺติตา, สงฺโฆ เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีม
สมฺมนฺนติ สามานสวาส เอกุโปสถ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอเตหิ
นิมิตฺเตหิ สีมาย สมฺมติ สมานสวาสาย เอกุโปสถาย, โส ตุณฺหสฺส,
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมฺมตา สีมา สงฺเฆน เอเตหิ นิมิตฺเตหิ
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สมานสวาสา เอกุโปสถา. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต
ธารยามิ.
คําแปล
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบแลว
เพียงไร ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมาใหมี
สังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันดวยนิมิตเหลานั้น นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบเพียงไร
สงฆสมมติอยูบัดนี้ ซึ่งสีมาใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน
นิมิตเหลานั่น การสมมติสีมาใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน
ดวยนิมิตเหลานั่น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน
มีอุโบสถเดียวกันแลวดวยนิมิตเหลานั้น ยอมชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
ในคํานิคม บท " สงฺเฆน " เรียกไวเปนที่ ๓ ในที่นี้ ไมมี
สัพพนาม ตามแบบของคณะธรรมยุติกนิกาย ควรเรียงไวเปนที่ ๒ ดังนี้
" สมฺมตา สงฺเฆน สีมา เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สมานสวาสา เอกุโปสถา
ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณหี, เอวเมต ธารยามิ. "
สองบทวา " เอเตหิ นิมิตฺเตหิ " ในกรรมวาจานี้ เรียงไว
หลังบทวุตตกรรม คือ " สีมา " สวนในกรรมวาจาสมมติมุขอุโบสถ
เรียงไวหนาวุตตกรรม ดังนี้ " สมฺมต สงฺเฆน เอเตหิ นิมิตฺเตหิ
อุโปสถมุข " ขาพเจาขอใจแบบหลัง เห็นวาเรียงเขาที ทั้งคงไมคอย
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ไดใช นาจะหางจากถูกเพิ่มหรือดัดแปลง เรียงเทียบดังนี้ " สมฺมตา
สงฺเฆน เอเตหิ นิมิตฺเตหิ สีมา สมานสวาสา เอกุโปสถา. "
คําสมมติตจีวราวิปปวาส
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา
สมานสวาสา เอกุโปสถา, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ ต สีม
ติจีวเรน อวิปฺปวาส สมฺมนฺเนยฺย เปตฺวา คามฺจ คามุปจารฺจ
เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา สงฺเฆน สีมา
สมฺมตา สมานสวาสา เอกุโปสถา, สงฺโฆ ต สีม ติจีวเรน
อวปฺปวาส สมฺมนฺนติ เปติวา คามฺจ คามุปจารฺจ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ เอติสฺสา สีมาย ติจิวเรน อวิปฺปวาสสฺส สมฺมติ,
เปตฺวา คามฺจ คามุปจารฺจ, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส ยกฺขมติ
โส ภาเสยฺย. สมฺมตา สา สีมา สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวาโส
เปตฺวา คามฺจ คามุปจารฺจ. ขมติ สงฺฆสฺส, ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมต ธารยามิ.
คําแปล
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมา อันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มี
อุโบสถเดียวกันไวแลว ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบาน
และอุปจารแหงบานไว นี่เปนญัตติ. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง
ขาพเจา สงฆสมมติอยูบัดนี้ ซึ่งสีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอ
กัน มีอุโบสถเดียวกันไวแลว ใหมีแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร
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เวนบานและอุปจารแหงบานไว การสมมติสีมานี้ใหเปนแดนไมอยู
ปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบานไว ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. สีมา
นั้น สงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้น จึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
ในคํานิคม บท " สงฺเฆน " ควรเรียงไวเปนที่ ๓ วา " สมฺมตา
สา สงฺเฆน สีมา ติจีวเรน อวิปฺปวาโส. "
การเรียงบทไมถูกฐานที่แหงระเบียบเดิม ความไมเสีย เปนใช
ได เชนในระเบียบแหงกรรมวาจาอุปสมบท เรียงบท " อายสฺมโต "
ไวหลังชื่อ ในบัดนี้ใชนําหนาชื่อตามระเบียบในที่อื่น.
แบบกรรมวาจาสวดสมมติเจาหนาที่ทําการสงฆ
๑. ในอธิการแหงจีวร แสดงคําสมมติจีวรภาชกะไว เปนตัวอยาง
แหงสมมติเฉพาะอยาง ดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ จีวรภาชก สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ จีวรภาชก สมฺมนฺนติ.
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน จีวรภาชกสฺส สมฺมติ.
โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมฺมโต สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ จีวรภาชโก. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมต ธารยามิ.
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คําแปล
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ขอสงฆจงสมมติภิกษุมีชื่ออยางนี้ไวเปนผูแจกจีวร นี้เปนญัตติ. ขอ
สงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่ออยางนี้ไวเปนผูแจกจีวร การ
สมมติภิกษุมีชื่ออยางนี้เปนผูแจกจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. ภิกษุมีชื่ออยางนี้
สงฆสมมติไวเปนผูแจกจีวรแลว การสมมติชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
บทวา " อิตฺถนฺนาม, อิตฺถนฺนามสฺส, อิตฺถนฺนาโม. " ที่แปลวา
มีชื่ออยางนี้ พึงเปลี่ยนตามชื่อ ภิกษุผรู ับสมมติ ตางวาชื่อเขมะ พึง
เปลี่ยนวา " เขม, เขมสฺส, เขโม. " ถาผูสวดออนกวาผูรับสมมติ
พึงเปลี่ยนบทวา " ภิกฺข,ุ ภิกฺขุโน, ภิกฺขุ " เปน " อายสฺมนฺต
อายสฺมโต, อายสฺมา " และเอาไวหนาชื่ออยางนี้ " อายสฺมนฺต เขม "
แทน " เขม ภิกฺขุ " " อายสฺมโต เขมสฺส " แทน " เขมสฺส ภิกฺขุโน "
" อายสฺมา เขโม " แทน " เขโม ภิกขฺ ุ. "
สมมติอีก ๒ อยาง พึงเทียบตามแบบนี้ เปลี่ยนแตบทวา
" จีวรภาชก, จีวรภาชกสฺส, จีวรภาชโก " เปน " จีวรปฏิคฺคาหก,
จีวรปฏิคฺคาหกสฺส, จีวรปฏิคฺคาหโก " ที่แปลวาผูรับจีวร หรือเปน
" จีวรนิทาหก, จีวรนิทาหกสฺส, จีวรนิทาหโก " ที่แปลวาผูเก็บจีวร.
คําสมมติเจาอธิการแหงจีวร รวมธุระในกรรมวาจาเดียวกัน
ดังนี้ :-
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ จีวรปฏิคฺคาหกฺจ จีวรนิทาหกฺจ จีวรภาชกฺจ
สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ จีวรปฏิคฺคาหกฺจ จีวรนิทาหกฺจ จีวรภาชกฺจ
สมฺมนฺนติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน จีวรปฏิคฺคาหกสฺส จ จีวรนิทาหกสฺส จ จีวรภาชกสฺส จ สมฺมติ, โส
ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม
ภิกฺขุ จีวรปฏิคฺคาหโก จ จีวรนิทาหโก จ จีวรภาชโก จ. ขมติ
สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
ความแปลพึงรูโดยเทียบเคียงเอาเถิด.
๒. ในอธิการแหงอาหาร แสดงคําสมมติภัตตุทเทสกะไว เปน
ตัวอยางแหงสมมติเฉพาะอยาง ดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสก สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ
เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสก สมฺมนฺนติ
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ภตฺตุทเทสกสฺส สมฺมติ,
โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมฺมโต สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสโก. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมต ธารยามิ.
คําสมมติเจาอธิการแหงอาหาร รวมธุระอื่นเขาดวยในกรรมวาจา
เดียวกันอยางนี้ :-
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสกฺจ ยาคุภาชกฺจ ผลภาชกฺจ
ขชฺชภาชกฺจ สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสกฺจ ยาคุภาชกฺจ
ผลภาชกฺจ ขชฺชภาชกฺจ สมฺมนฺนติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ภตฺตุทฺเทสกสฺส จ ยาคุภาชกสฺส จ ผลภาชกสฺส จ ขชฺชภาชกสฺส จ สมฺมติ, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย. สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภตฺตุทฺเทสโก
จ ยาคุภาชโก จ ผลภาชโก จ ขชฺชภาชโก จ. ขมติ สงฺฆสฺส;
ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
อยางใดไมใช เชนแจกยาคู พึงเอาออกเสีย.
๓. ในอธิการแหงเสนาสนะ คําสมมติเสนาสนคาหาปกะ ดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ เสนาสนคาหาปก สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ เสนาสนคาหาปก
สมฺมนฺนติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน เสนาสนคาหาปกสฺส สมฺมติ, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เสนาสนคาหาปโก. ขมติ
สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
เสนาสนปญญาปกะไมจําเปนจะสมมติ ไมอยางนั้นพึงสมมติขึ้น
ในอาวาสที่ภิกษุหลายรูปรวมอยูในกุฎิเดียวกัน แทนเสนาสนคาหาปกะ
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พึงเปลี่ยนบทโดยสมควร.
๔. ในอธิการแหงอาราม คําสมมติอารามิกเปสกะ ดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อารามิกเปสก สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อารามิกเปสก
สมฺมนฺนติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน อารามิกเปสกสฺส สมฺมติ, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อารามิกเปสโก. ขมติ สงฺฆสฺส;
ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
สามเณรเปสกะไมจําเปนจะสมมติ, ในบัดนี้ มีนอยวัดทีเดียว
ที่มีสามเณรมากรูปพอจะเรียกระดมทํางาน เปลี่ยนเปนใชเด็กวัดไป
แลว.
คํามอบใหนวกรรมดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน วิหาร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺม
ทเทยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน วิหาร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺม
เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺ คหปติโน วิหารสฺส
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺมสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส
นกฺขมตฺ โส ภาเสยฺย. ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน
วิหาโร อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน นวกมฺม. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
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ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําแปล
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ขอสงฆจงใหวิหารของคฤหบดีมีชื่ออยางนี้ เปนนวกรรมของภิกษุ
มีชื่ออยางนี้ นี้เปนญัตติ. ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหวิหารของ
คฤหบดีมีชื่ออยางนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมีชื่ออยางนี้ การให
วิหารของคฤหบดีมีชื่ออยางนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมีช่อื อยางนี้ ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
พูด. วิหารของคฤหบดีมีชื่ออยางนี้ สงฆใหเปนนวกรรมของภิกษุ
มีชื่ออยางนี้แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี่
ไวดวยอยางนี้.
บทวา " อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน " พึงเปลี่ยนไปตามชื่อตาม
ฐานะของผูสราง เชน " สุทตฺตสฺส คหปติโน " หรือ " วิสาขาย
อุปาสิกาย " หรือ " สีหสฺส กุมารสฺส " หรือ " ชุณฺหสฺส อมจฺจสฺส "
เปนตัวอยาง เชนกับเปลี่ยนชื่อภิกษุและฐานะของเธอ.
กรรมวาจานี้ มีความไมสนิท คือใหวิหารเปนนวกรรม ถา
เปน " สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน วิหารสฺส
นวกมฺมาธิฏายึ สมฺมนฺนติ " ที่แปลวา " สงฆสมมติภิกษุมีชื่ออยางนี้
เปนผูอํานวยนวกรรมวิหารของคฤหบดีมีชื่ออยางนี้ " จักแนบเนียนกวา
เปนสมมติเขารูปกับบุรพประโยค คือตองขอใหเธอรับกอน ทัง้ กิริยา
ทําหนาที่นั้นก็เรียกวา " นวกมฺม อธิฏเติ " แปลวา " อํานวย
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นวกรรม. " ไมอยางนั้น เปน " สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส คหปติโน
วิหารสฺส นวกมฺม อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เทติ " ที่แปลวา " สงฆ
ใหนวกรรมแหงวิหารของคฤหบดีมีชื่ออยางนี้ แกภิกษุมีชื่ออยางนี้ "
ยังจักสนิทกวาคําในกรรมวาจา. กรรมวาจาอยางนี้ ไมใชเปนแบบ
ตรึง ทานจึงวาอปโลกนเอาก็ใชได.
๕. ในอธิการแหงคลัง คําสมมติภัณฑาคาริก ดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺตนฺนาม ภิกฺขุ ภณฺฑาคาริก สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตถฺ นฺนาม ภิกขฺ ุ ภณฺฑาคาริก สมฺมนฺนติ.
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ภณฺฑาคาริกสฺส สมฺมติ,
โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมฺมโต สงฺเฆน
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภณฺฑาคาริโก. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมต ธารยามิ.
คําสมมติอัปปมัตตกวิสัชชกะ พึงรูโดยเทียบกัน. คําสมมติ
รวมกันดังนี้ :สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ภณฺฑาคาริกฺจ อปฺปมตฺตกวิสชฺชกฺจ สมฺมนฺเนยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ ภณฺฑาคาริกฺจ อปฺปมตฺตกวิสชฺชกฺจ สมฺมนฺนติ.
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ภณฺฑาคาริกสฺส จ
อปฺปมตฺตกวิสชฺชกสฺส จ สมฺมติ, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ
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โส ภาเสยฺย สมฺมโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภณฺฑาคาริโก จ
อปฺปมตฺตกวิสชฺชโก จ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต
ธารยามิ.
กรรมวาจาสมมติเจาหนาที่ทําการสงฆนี้ เปนแบบเดียวกันทั้งนั้น
แปลกแตสักวาหนาที่ทําการ กําหนดจําไดแบบหนึ่งแลว ก็อาจสวด
ไดทุกอยาง เรียงไวหลายแบบเพื่อเทียบกันและเพื่อเลือกใชสะดวก.
แบบกรรมวาจาสวดใหผากฐิน
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อิท สงฺฆสฺส กินทุสฺส อุปปฺ นฺน,
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิม กินทุสฺส อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ทเทยฺย กิน อตฺถริต.ุ เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ. อิท สงฺฆสฺส กินทุสฺส อุปปฺ นฺน, สงฺโฆ อิม กินทุสฺส
อิตฺถนานามสฺส ภิกฺขุโน เทติ กิน อตฺถริตุ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิมสฺส กินทุสฺสสฺส อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ทาน กิน อตฺถริต,ุ
โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. ทินฺน อิท สงฺเฆน
กินทุสฺส อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กิน อตฺถริต.ุ ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําแปล
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแลวแก
สงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหผากฐินผืนนี้
แกภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน นี้เปนญัตติ. ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแลวแกสงฆ สงฆใหผากฐินผืนนี้แก
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ภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน การใหผา กฐินผืนนี้แกภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อ
กรานกฐิน ยอมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. ผากฐินผืนนี้ สงฆใหแลวแกภิกษุผูมีชื่อ
นี้ เพื่อจะกรานกฐิน ยอมชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงนิ่งอยู ขาพเจาทรง
ความนี่ไวดวยอยางนี้
บทวา " อิตฺถนฺนามสฺส " นั้น ชเปลี่ยนตามชื่อของภิกษุ ตางวา
ชื่อพุทธรักขิต เปลี่ยนวา " พุทฺธรกฺขติ สฺส " ถาภิกษุนั้นแกกวาผูสวด
ใชบท " อายสฺมโต " นําหนาชื่อ ยกบท " ภิกฺขุโน " เสีย วา
" อายสฺมโต พุทธรกฺขิตสฺส " เปนการสมควร แปลความวา " แก
พุทธรักขิตภิกษุ " หรือวา " แกทานพุทธรักขิต. "
ยังมีคําถวายกฐินและคําปรึกษาคําอปโลกนในภาษามคธ แตไม
ใชแบบบาลี ไมเปนหลัก อาจจะแกไขเปลี่ยนแปลงก็ได ใชในภาษา
อื่นก็ได คําเชนนี้ควรจะรวบรวมอยูในหนังสือกฐินวิธีแผนกหนึ่ง จึง
ไมไดคัดมาไวในที่นี้.
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คําตาง ๆ สําหรับบรรพชาอุปสมบท
เฉพาะที่เปนคํายืน
คําใหสรณคมน
๑. พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ.
๒. ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
๓. สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
๔. ทุติยมฺป พุทธ สรณ คจฺฉามิ.
๕. ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
๖. ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
๗. ตติยมฺป พุทธ สรณ คจฺฉามิ.
๘. ตติยมฺป ธมิม สรณ คจฺฉามิ.
๙. ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
คําแปล
๑. ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ.
๒. ขาพเจาถึงพระธรรมเจาเปนสรณะ.
๓. ขาพเจาถึงพระสงฆเจาเปนสรณะ.
๔. ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะครั้งที่ ๒.
๕. ขาพเจาถึงพระธรรมเจาเปนสรณะครั้งที่ ๒.
๖. ขาพเจาถึงพระสงฆเจาเปนสรณะครั้งที่ ๒.
๗. ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะครั้งที่ ๓.
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๘. ขาพเจาถึงพระธรรมเจาเปนสรณะครั้งที่ ๓.
๙. ขาพเจาถึงพระสงฆเจาเปนสรณะครั้งที่ ๓.
คําบอกสิกขาบท ๑๐
๒. ปาณาติปาตา เวรมณี.
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี.
๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี.
๔. มุสาวาทา เวรมณี.
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี.
๖. วิกาลโภชนา เวรมณี.
๗. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี.
๘. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี.
๙. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี.
๑๐. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี.
มีคําประกอบเขาเปนคําสมาทาน.
คําแปล
๑. เวนจากฆาสัตว.
๒. เวนจากขโมย.
๓. เวนจากกรรมมิใชพรหมจรรย.
๔. เวนจากพูดเท็จ.
๕. เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานประมาท.
๖. เวนจากบริโภคอาหารผิดเวลา.
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๗. เวนจากฟอนขับประโคมและดูการเลน.
๘. เวนจากทัดทาดอกไม ของหอมและเครื่องทา อันเปนฐาน
แตงตัว.
๙. เวนจากนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ.
๑๐. เวนจากรับทองเงิน.
คําบอกบาตรจีวร
๑. อยนฺเต ปตฺโต.
๒. อาม ภนฺเต.
๓. อย สงฺฆาฏิ.
๔. อาม ภนฺเต.
๕. อย อุตฺตราสงฺโค.
๖. อาม ภนฺเต.
๗. อย อานฺตรวาสโก.
๘. อาม ภนฺเต.
๙. คจฺฉ อมุมฺหิ โอกาเส ติฏ าหิ.
คําแปล
๑. นีบ้ าตรของเจา.
๒. ขอรับ เจาขา.
๓. นีผ้ าทาบ.
๔. ขอรับ เจาขา.
๕. นีผ้ าหม.
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๖. ขอรับ เจาขา.
๗. นีผ้ านุง.
๘. ขอรับ เจาขา.
๙. เจาจงไปยืน ณ โอกาสโนน.
คําสมมติตนเพื่อสอนซอม
สุณาตุ เม ภนเต สงฺโฆ. อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต อิตถฺ นฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห อิตฺถนฺนาม
อนุสาเสยฺย.
บทวา " อิตฺถนฺนาโม " และ " อิตฺถนฺนาม " พึงเปลี่ยนตาม
ชื่ออุปสัมปทาเปกขะ. บทวา " อิตฺถนฺนามสฺส " พึงเปลี่ยนตามชื่อ
พระอุปชฌายะ.
คําแปล
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทาน
ผูมีชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาจะพึงสอนซอม
ผูมีชื่อนี้.
คําสอนซอม
สุณสิ๊ อิตฺถนฺนาม, อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล. ย ชาต ต
สงฺฆมชฺเฌ ปุจฺฉนฺเต, สนฺต อตฺถีติ วตฺตพฺพ, อสนฺต นตฺถีติ วตฺตพฺพ.
มา โข วิตฺถาสิ, มา โข มงฺกุ อโหสิ, เอวนฺต ปุจฺฉิสฺสนฺติ. สนฺติ๊
เต เอวรูปา อาพาธา.
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ถาม

ตอบ
กุฏ
นตฺถิ ภนฺเต
คณฺโฑ
นตฺถิ ภนฺเต
กิลาโส
นตฺถิ ภนฺเต
โสโส
นตฺถิ ภนฺเต
อปมาโร
นตฺถิ ภนฺเต
มนุสโสสิ๊
อาม ภนฺเต
ปุริโสสิ๊
อาม ภนฺเต
ภุชิสโฺ สสิ๊
อาม ภนฺเต
อนโณสิ๊
อาม ภนฺเต
นสิ๊ ราชภโฏ
อาม ภนฺเต
อนฺุาโตสิ๊ มาตาปตูหิ
อาม ภนฺเต
ปริปณ
ุ ฺณวีสติวสฺโสสิ๊
อาม ภนฺเต
ปริปณ
ุ ฺณนฺเต ปตฺตจีวร
อาม ภนฺเต
กินฺนาโมสิ
อห ภนฺเต----นาม
โก นาม เต อุปชฺฌาโย
อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต อายสฺมา----นาม
บทวา " อิตฺถนฺนาม " พึงเปลี่ยนตามชื่ออุปสัมปทาเปกขะ.
คําแปล
แนะผูมีชื่อนี้ เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตยกาลจริงของเจา เมื่อ
ทานถามในทามกลางสงฆถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงกลาววามี ไมมี
พึงกลาววาไมมี เจาอยากระดากแลวแล เจาอยาไดเปนผูเกอแลว
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แล ภิกษุทั้งหลายจักถามเจาอยางนี้ อาพาธเหมือนอยางนี้ของเจา
มีหรือ ?
ถาม
ตอบ
โรคเรือ้ น
ไมมี เจาขา
ฝ
ไมมี เจาขา
โรคกลาก
ไมมี เจาขา
โรคมองครอ
ไมมี เจาขา
ลมบาหมู
ไมมี เจาขา
เจาเปนมนุษยหรือ ?
ขอรับ เจาขา
เจาเปนชายหรือ ?
ขอรับ เจาขา
เจาเปนไท [ มิใชทาส ] หรือ ?
ขอรับ เจาขา
เจาหาหนี้สินมิไดหรือ ?
ขอรับ เจาขา
เจามิใชราชภัฏ [ คนอันพระราชา
ชุบเลีย้ ง คือ ขาราชการ ] หรือ ? ขอรับ เจาขา
เจาเปนผูอันมารดาบิดาอนุญาต
แลวหรือ ?
ขอรับ เจาขา
เจามีป [ อายุ ] ครบ ๒๐
แลหรือ ?
ขอรับ เจาขา
บาตรจีวรของเจามีครบ
แลวหรือ ?
ขอรับ เจาขา
เจาชื่ออะไร ?
ขาพเจาชื่อ----
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ถาม
ตอบ
พระอุปชฌายะของเจา
พระอุปชฌายะของขาพเจา
ชื่ออะไร ?
ชื่อทาน---คําขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อิตฺถนานาโม อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส
อุปสมฺปทาเปกโข. อนุสฏิ โ โส มยา. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,
อิตฺถนฺนาโม อาคจฺเฉยฺย.
คําเรียก วา " อาคจฺฉาหิ "
คําแปล
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทาน
ผูมีชื่อนี้ ขาพเจาสอนซอมเขาแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึง
ที่แลว ขอผูมีชื่อนี้พึงมา.
คําขออุปสมบท
สงฺฆมฺภนฺเต อุปสมฺปท ยาจามิ. อุลฺลุมฺปตุ ม ภนฺเต สงฺโฆ
อนุกมฺป อุปาทาย. ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจามิ.
อุลฺลุมฺปตุ ม ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย. ตติยมฺป ภนฺเต
สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจามิ. อุลฺลุมฺปตุ ม ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป
อุปาทาย.
คําแปล
ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆเจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจา
ขึ้นเถิด เจาขา. ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆเปนครั้งที่ ๒ เจาขา
ขอสงฆโปรดยกขาพเจาขึ้นเถิด เจาขา. ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ
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เปนครั้งที่ ๓ เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาขึ้นเถิด เจาขา.
คําสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต
อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห
อิตฺถนฺนาม อนฺตรายิเก ธมฺเม ปุจฺเฉยฺย.
คําแปล
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะ
ของทานผูมีชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ขาพเจา
จะพึงถามอันตรายิกธรรมตอผูมีชื่อนี้.
คําถามอันตรายิกธรรม
สุณสิ๊ อิตฺถนฺนาม. อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล. ย ชาตฺ
ต ปุจฺฉามิ. สนฺต อตฺถีติ วตฺตพฺพ. อสนฺต สตฺถีติ วตฺตพฺพ. สนฺติ๊
เต เอวรูปา อาพาธา ?
ถาม กุฏ. ตอบ นตฺถิ ภนฺเต, ฯ ล ฯ ถาม โก นาม เต
อุปชฺฌาโย. ตอบ อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต อายสฺมา----นาม.
คําแปล
แนะผูมีชื่อนี้ เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตยเปนกาลจริงของเจา
ขาพเจาถามถึงที่สิ่งที่เกิดแลว มีอยู เจาพึงกลาววามี ไมมีอยู เจาพึง
กลาววาไมมี อาพาธเหมือนอยางนี้ของเจามีหรือ ?
ถาม โรคเรื้อน. ตอบ ไมมีเจาขา. ฯ ล ฯ ถาม พระอุปชฌายะ
ของเจาชื่ออะไร ? ตอบ พระอุปชฌายะของขาพเจาชื่อทาน----
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กรรมวาจาอุปสมบท
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต
อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข ปริสุทฺโธ อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ.
ปริปุณฺณสฺส ปตฺตจีวร. อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ, อายสฺมตา
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
อุปสมฺปาเทยฺย, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต
อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข ปริสุทฺโธ อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ.
ปริปุณฺณสฺส ปตฺตจีวร. อิตฺถนฺนาโม สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจติ,
อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม อุปสมฺปาเทติ, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน. ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส* อุปสมฺปทา, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน.
โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส น ขมติ, โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย
อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
อุปสมฺปนฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
บทวา " อิตฺถนฺนาเมน " เปลี่ยนตามชื่อพระอุปชฌายะ. บทวา
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" อิตฺถนฺนามสฺส " หมายดอกจันทร* ไวขางหลัง เปลี่ยนตามชื่อ
อุปสัมปทาเปกขะ ที่ไมไดหมาย เปลี่ยนตามชื่อพระอุปชฌายะ.
อนุสาวนาที่ ๒ ที่ ๓ อันละความไวดวยหมายอักษร ฯ เป ฯ นั้น
พึงสวดเต็มความเหมือนอนุสาวนาที่ ๑.
คําแปล
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของ
ทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวร
ของเขาครบแลว. ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชื่อนี้เปน
อุปชฌายะ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ สงฆพึงอุปสมบท
ผูมีชื่อนี้ มีทา นผูมีชื่อนี้ เปนอุปชฌายะ นี้เปนวาจานัด.
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะ
ของทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวร
ของเขาครบแลว. ผูมีชื่อนี้ ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชื่อนี้เปน
อุปชฌายะ. สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ. การ
อุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่ ๒ ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ ฯ ล ฯ ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่ ๓ ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ฯ ล ฯ ทานผุนั้นพึงพูด.
ผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทา นผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบ
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แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
สําหรับอุปสมบทคู
คําสมมติตนเพื่อสอนซอม
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ
อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺขา. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,
อห อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ อนุสาเสยฺย.
คําสอนซอนเหมือนในหนหลัง สอนซอนทีละรูป
คําขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ
อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺขา. อนุสฏิ า เต มยา.
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ อาคจฺเฉยฺยุ.
คําเรียก วา อาคจฺฉถ.
คําขออุปสมบทพรอมกัน
สงฺฆมฺภนฺเต อุปสมฺปท ยาจาม. อุลฺลุมฺปตุ โน ภนฺเต สงฺโฆ
อนุกมฺป อุปาทาย. ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจาม.
อุลฺลุมฺปตุ โน ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป อุปาทาย. ตติยมฺป ภนฺเต
สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจาม. อุลฺลุมฺปตุ โน ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป
อุปาทาย.
คําสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อยฺจ อิตฺถนฺนาโม อยฺจ
อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกขา. ยทิ
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สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล. อห อิตฺถนฺนามฺจ อิตถนฺนามฺจ อนฺตรายิเก
ธมฺเม ปุจฺเฉยฺย.
สอบถามทีละรูป.
กรรมวาจาอุปสมบท
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อยฺจ อิตฺถนฺนาโน อยฺจ
อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺขา, ปริสุทฺธา
อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ, ปริปุณฺณมิเมส ปตฺตจีวร, อิตฺถนฺนาโม จ
อิตฺถนฺนาโม จ สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจนฺติ, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ
อิตฺถนฺนามฺจ อุปสมฺปาเทยฺย, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน.
เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อยฺจ อิตฺถนฺนาโม อยฺจ
อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกฺขา. ปริสุทฺธา
อนฺตรายิเกหิ ธมฺเมหิ, ปริปุณฺณมิเมส ปตฺตจีวร, อิตฺถนฺนาโม จ
อิตฺถนฺนาโม จ สงฺฆ อุปสมฺปท ยาจนฺติ, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามฺจ อิตฺถนฺนามฺจ อุปสมฺปาเทติ
อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน. ยสฺสายสฺมโต ขมติ, อิตฺถนฺนามสฺส จ อิตฺถนฺนามนสฺส จ อุปสมฺปทา, อายสฺมตา อิตฺถนฺนาเมน
อุปชฺฌาเยน, โส ตุณหสฺส. ยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ, สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อยฺจ
อิตฺถนฺนาโม อยฺจ อิตฺถนฺนาโม อายสฺมโต อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺ-

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 268

ปทาเปกฺขา ฯ เป ฯ โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
อุปสมฺปนฺนา สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม จ อิตฺถนฺนาโม จ อายสฺมตา
อิตฺถนฺนาเมน อุปชฺฌาเยน. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต
ธารยามิ.
คําบอกอนุศาสน
๑. ปณฺฑิยาโลปโภชน นิสฺสาย ปพฺพชฺชา, ตตฺถ เต ยาวชีว
อุสฺสาโห กรณีโย. อติเรกลาโภ: สงฺฆภตฺต อุทฺเทสภตฺต นิมนฺตน
สลากภตฺต ปกฺขิก อุโปสถิก ปาฏิปทิก.
๒. ปสุกูลจีวร นิสฺสาย ปพฺพชฺชา, ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห
กรณีโย. อติเรกลาโภ: โขม กปฺปาสิก โกเสยฺย กมฺพล สาณ ภงฺค.
๓. รุกขมูลเสนาสน นิสฺสาย ปพฺพชฺชา, ตตฺถ เต ยาวชีว
อุสฺสาโห กรณีโย. อติเรกลาโภ: วิหาโร อฑฺฒโยโค ปาสาโท
หมฺมิย คุหา.
๔. ปูติมุตฺตเภสชฺช นิสฺสาย ปพฺพชฺชา, ตตฺถ เต ยาวชีว
อุสฺสาโห กรณีโย. อติเรกลาโภ: สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต.
๕. อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ
อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป. โย ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ,
อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย. เสยฺยถาป นาม ปุริโส สีสจฺฉินฺโน
อภพฺโพ เตน สรีรพนฺธเนน ชีวิตุ, เอวเมว ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม
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ปฏิเสวิตฺวา, อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย. ตนฺเต ยาวชีว อกรณีย.
๖. อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต น อาทาตพฺพ
อนฺตมโส ติณสลาก อุปาทาย. โย ภิกฺขุ ปาท วา ปาทารห วา
อติเรกปาท วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยติ อสฺสมโณ โหติ
อสกฺยปุตฺติโย. เสยฺยถาป นาม ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปมุตฺโต
อภพฺโพ หริตตฺตาย, เอวเมว ภิกฺขุ ปาท วา ปาทารห วา
อติเรกปาท วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยตฺวา อสฺสมโณ โหติ
อสกฺยปุตฺติโย. ตนฺเต ยาวชีว อกรณีย.
๖. อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา สฺจิจฺจ ปาโณ ชีวิตา น
โวโรเปตพฺโพ อนตมโส กุนถฺ กิปลลฺ กิ  อุปาทาย. โย ภิกฺขุ
สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปติ, อนฺตมโส คพฺภปาตน
อุปาทาย, อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตตฺ ิโย. เสยฺยถาป นาม ปุถสุ ิลา
ทฺวิธา ภินฺนา อปฏิสนฺธกิ า โหติ, เอวเมว ภิกฺขุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปตฺวา, อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย. ตนฺเต
ยาวชีว อกรณีย.
๘. อุปสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺโม น อุลฺลปตพฺโพ
อนฺตมโส สฺุาคาเร อภิรมามีติ. โย ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต
อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปติ, ฌาน วา วิโมกข วา
สมาธึ วา สามปตฺตึ วา มคฺค วา ผล วา, อสฺสมโณ โหติ
อสกฺยปุตฺติโย. เสยฺยถาป นาม ตาโล มตฺถกจฺฉินโฺ น อภพฺโพ ปุน
วิรุฬฺหิยา, เอวเมว ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺต อภูต
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อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลลฺ ปตฺวา, อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย. ตนฺเต
ยาวชีว กรณียนฺติ.
มีคําประกอบตามนิยม.
คําแปล
๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคําขาว อันหาไดดวยกําลังปลีแขง
เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต ลาภเหลือเฟอ: ภัตรถวาย
สงฆ ภัตรเฉพาะสงฆ การนิมนต ภัตรถวายตามสลาก ภัตรถวาย
ในปกษ ภัตรถวายในวันอุโบสถ ภัตรถวายในวันปาฏิบท.
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้น
ตลอดชีวิต. ลาภเหลือเฟอ: ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม [ แพร ]
ผาขนสัตว ผาปาน ผาแกมกัน [ เชนดายแกมไหม ].
๓. บรรพชาอาศัยโคนตนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงทําอุตสาหะ
ในสิ่งนั้นตลอดชีวิต. ลาภเหลือเฟอ: วิหาร [ กุฎปี กติ ] เรือนมุง
แถบเดียว [ เพิง ] เรือนชัน้ เรือนโลน [ หลังคาตัด ] ถ้ํา.
๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้น
ตลอดชีวิต. ลาภเหลือเฟอ: เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
[ น้ําตาล ].
๕. อันภิกษุผูอุสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม โดยทีส่ ุด
แมในดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไมเปนสมณะ ไม
เปนเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนบุรุษถูกตัดศีรษะแลว ไม
อาจมีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู ภิกษุก็เหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแลว

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 271

ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้นเธอไมพึงทํา
ตลอดชีวิต.
๖. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของอันเขาไมไดให
เปนสวนขโมย โดยที่สดุ หมายเอาถึงเสนหญา ภิกษุใดถือเอาของ
อันเขาไมไดใหเปนสวนขโมย บาทหนึ่งก็ดี ควรแกบาทหนึ่งก็ดี เกิน
บาทหนึ่งก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบ
เหมือนใบไมเหลืองหลนจากขั้วแลว ไมอาจจะเปนของเขียวสด. ภิกษุ
ก็เหมือนกัน ถือเอาอันเขาไมไดใหเปนสวนขโมย บาทหนึ่งก็ดี
ควรแกบาทหนึ่งก็ดี เกินบาทหนึ่งก็ดีแลว ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร. การนั้นเธอไมพึงทําตลอดชีวิต.
๗. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงแกลงพรากสัตวจากชีวิต โดย
ที่สุด หมายเอาถึงมดดํามดแดง ภิกษุใดแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต
โดยที่สุด หมายเอาถึงยังครรภใหตก, ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระ
ศากยบุตร. เปรียบเหมือนศิลาหนาแตก ๒ เสี่ยงแลว เปนของกลับตอ
กันไมได ภิกษุก็เหมือนกัน แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิตแลว ไม
เปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. การนัน้ เธอไมพึงทําตลอด
ชีวิต.
๘. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม
โดยที่สุด วาเรายินดีในปาชัฏ. ภิกษุใดมีความอยากอันลามก อัน
ความอยากอันลามกครอบงําแลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมี
อยู อันไมเปนจริง คือ ฌานก็ดี วิโมกขก็ดี สมาธิก็ดี สมาบัติก็ดี
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มรรคก็ดี ผลก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบ
เหมือนตนตาลมียอดดวนแลว ไมอาจจะงอกอีก, ภิกษุก็เหมือนกัน
มีความอยากอันลามก อันความอยากอันลามกครอบงําแลว พูดอวด
อุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ไมเปนสมณะ ไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้นเธอไมพึงทําตลอดชีวิต.
อธิบาย
คําสําหรับบรรพชาอุปสมบท ที่ไมเปนคํายืนก็มี คือ คําขอ
บรรพชา คําประกอบกับคําบอกสิกขาบทใหเปนคําสมาทาน คํา
ประกอบกับคําของนิสสัย คําประกอบกับอนุศาสน คําชนิดนีไ้ มไดมาใน
บาลี เปนคําผูกขึ้นใชตามนิยมแหงนิกายแหงสํานักเพื่อสําเร็จกิจนั้น ๆ.
เพราะไมยืนเปนแบบเดียวกัน จึงไมนํามาลงไวในอธิการนี้ ลงไวเฉพาะ
คํายืนที่ อันใชเปนแบบเดียวกัน ตามแบบหนังสือกรรมวาจาอุปสมบท
เพื่อรูวาคําเชนไรอาจเปลี่ยนแปลงได คําเชนไรไมควรเปลี่ยนแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงไมไดทีเดียว. สวนกรรมวาจาสําหรับอุปสมบทคุ
ไดเปลี่ยนวจนะตามนัยแหงอนุฎีกาชื่อวิมติวิโนทนี คงรูปตามบาลีเดิม.
เพราะอยางนี้ คําในอธิการนี้ จึงมิใชแบบสําเร็จ ผูตองการคําอันไม
ยืนที่ พึงแสวงหาในแบบบรรพชาอุปสมบทแหงนิกายแหงสํานักนั้น ๆ
ตามที่ตองการ.
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คําตาง ๆ สําหรับวุฏฐานวิธีแหงสัญเจตนิกาบัติ
สําหรับอปฏิจฉันนาบัติตัวเดียว
คําขอมานัต
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โสห ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. อห ภนฺเต
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โสห
ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา
อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โสห ตติยมฺป ภนฺเต
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ.
กรรมวาจาใหมานัต
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อสปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสสฺ า
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺตสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน, โส
ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารติต มานตฺต ยาจติ. สงฺโฆ
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อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน, โส
ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทินฺน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต. ขมติ
สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
เทียบระเบียบที่ใชอยูโดยอรรถกถานัย เติมชนิดแหงอาบัติ คือ
บท " สงฺฆาทิเสส " หนาบท " อาปตฺตึ " แตไมเติมที่หนาบท
" อาปตฺติยา " เปลี่ยนบท " เอกิสฺสา " เปน " ตสฺสา. " ทานวา
ระบุวัตถุ คือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิน หรือระบุชื่อ คือสังฆาทิเสส
อยางใดอยางหนึ่ง หรือระบุพรอมทั้ง ๒ ก็ใชได.
คําสมาทานมานัต
มานตฺต สมาทิยามิ, วติต สมาทิยามิ. ๓ หน.
คําบอกมานัต
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห มานตฺต จรามิ. เวทยามห ภนฺเต-
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เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรต.
ถาบอกแกภิกษุ ๓ รูป พึงกลาววา " อายสฺมนฺโต ธาเรนฺตุ "
แก ๒ รูป วา " อายสฺมนฺตา ธาเรนฺตุ " แกรูปเดียว วา " อายสฺมา
ธาเรตุ " แทน " สงฺโฆ ธาเรตุ. "
คําบอกนี้ไมไดมาในบาลี พระอรรถกถาจารยอาศัยนัยแหงบาลี
ในอธิการตางผูกขึ้นไว.
คําเก็บมานัต
วตฺต นิกฺขิปามิ, มานตฺต นิกฺขิปามิ. ๓ หน.
คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว ทานเจาขา ขาพเจาขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวเดียว ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิอันไมปดบังไวกะสงฆ ฯ ล ฯ
ขาพเจาขอครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอครั้งที่ ๓.
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้
ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอ
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวเดียว ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อัน
ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวเดียว ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
อันไมไดปดบังไว แกภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนวาจาประกาศใหรู.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ไดตอ งอาบัติ
ตัวหนึ่งชื่อ----ไมไดปดบังไว เธอมาขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวเดียว
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ชื่อ---- อันไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี---- แกภิกษุ
ชื่อนี้ การใหมานัต ๖ ราตรี---- แกภกิ ษุชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒---- เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวเดียว ชื่อ---- อันไมไดปดบังไว
สงฆใหแลวแกภิกษุชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี่ไวดวยอยางนี้.
คําสมาทาน :- ขาพเจาสมาทานมานัต ขาพเจาขึ้นวัตร.
คําบอก :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว ขาพเจาไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวเดียว ชื่อ----อันไมไดปดบังไวกะสงฆ ๆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี---แกขาพเจา ๆ ประพฤติมานัตอยู ทานเจาขา ขาพเจาบอกใหรู ขอสงฆ
จงทรงขาพเจาไววา บอกใหรู เทอญ.
คําเก็บ :- ขาพเจาเก็บวัตร ขาพเจาเก็บมานัต.
คําขออัพภาน
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺจิยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน
ยาจามิ. อห ภนิเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
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อปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนกาย สุกกฺ วิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห จิณฺณมานตฺโต ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ
อพฺภาน ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก
สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส
เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา
อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห จิณฺณมานตฺโต
ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ.
กรรมวาจาอัพภาน
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โส
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฉฺ นฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
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มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โส
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ
อพฺเภติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน อพฺภาน,
โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจนนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ.
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน อพฺภาน, โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย
อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ.
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน อพฺภาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
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อพฺภิโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
ในตอนเลาเรื่อง เรียงไวเปน " ตสฺส สงฺโฆ " เทียบ " ตสฺส
เม สงฺโฆ " ในคําขอ แตตามบาลีเปน " สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน " เห็นวา ทานผูชําระหลงมาจากตอนให อันเปนสมานกาล.
คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว ขาพเจาไดขอมานัต ๖ ราตรี---กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี----แกขาพเจา ทานเจาขา ขาพเจา
ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอครั้งที่ ๒
ฯ ล ฯ ขาพเจาขอครั้งที่ ๓.
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้
ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอ
ไดขอมานัต ๖ ราตรี----กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี----แกเธอ ๆ
ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุชื่อนี้ นีเ่ ปนวาจาประกาศใหรู.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ไดตอ งอาบัติ
ตัวหนึ่งชื่อ----ไมไดปดบังไว เธอไดมาขอมานัต ๖ ราตรี----กะสงฆ ๆ
ไดใหมานัต ๖ ราตรี----แกเธอ ๆ ประพฤติมานัตแลวขออัพภานกะสงฆ
สงฆอัพภานเธอ การอัพภานเธอ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน
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ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ
ภิกษุชื่อนี้อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
สําหรับอปฏิจฉันนาบัติหลายตัว
คําขอมานัต
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
สฺเจตนิกาโย สุกกฺ วิสฏิโย อปฏิจฉฺ นฺนาโย. โสห ภนฺเต สงฺฆ
ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต
มานติต ยาจามิ. อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย
อาปชฺชึ สฺเจตนิกาโย สุกฺกวิสฏิโย อปฏิจฺฉนฺนาโย. โสห
ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน
อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. อห ภนฺเต สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ สฺเจตนิกาโย สุกฺกวิสฏิโย
อปฏิจฺฉนฺนาโย. โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
สฺเจตนกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ.
กรรมวาจาใหมานัต
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ สฺเจตนิกาโย สุกฺกวิสฏิโย
อปฏิจฺฉนฺนาโย. โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกกฺ วิสฏีน
อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,
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สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน
สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ สฺเจตนิกายโย สุกฺกวิสฏิโย
อปฏิจฉนฺนาโย. โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกกฺ วิสฏีน
อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. สงฺโฆ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนกาน สุกฺกวิสฏฐีน อปฏิจฺฉนฺนาน
มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส
อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต
มานตฺตสฺส ทาน, โส ตุณหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน
สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต. ขมติ
สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําบอกมานัต
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
สฺเจตนิกาโย สุกกฺ วิสฏิโย อปฏิจฉฺ นฺนาโย. โสห สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต
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มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน
สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห
มานติต จรามิ. เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
บอกแกภิกษุ ๓ รูป ๒ รูป รูปเดียว พึงเปลี่ยนคําทายดังกลาว
แลว.
คําแปลเชนเดียวกับคําสําหรับอาบัติตัวเดียว ยักเยื้องแตวจนะ
และแถมชนิดแหงอาบัติ ในที่นี้จักแปลไวเฉพาะคําบอก.
แปลคําบอกมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสส ชื่อสัญเจตนกาสุกกวิสัฏฐิหลายตัว ไมไดปดบังไว ขาพเจาไดขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิเหลานั้น กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต
๖ ราตรี เพื่ออาบัติชื่อสัญเจตนกาสุกกวิสัฏฐิเหลานั้น แกขาพเจา ๆ
ประพฤติมานัตอยู ทานเจาขา ขาพเจาบอกใหรู ขอสงฆจงทรง
ขาพเจาไววาบอกใหรู เทอญ.
คําขออัพภาน
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
สฺเจตนิกาโย สุกกฺ วิสฏิโย อปฏจฉฺ นฺนาโย. โสห สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต
มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน
สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห ภนฺเต
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ. อห ภนฺเต สมฺพหุลา

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 284

สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ,
โสห จิณฺณมานตฺโต ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ พฺภาน ยาจามิ. อห
ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ โสห
จิรฺณมานตฺโต ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ.
กรรมวาจาอัพภาน
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ สฺเจตนกาโย สุกฺกวิสฏิโย
อปฏิจฺฉนฺนาโย. โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน
สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ
ตาส อาปตฺตีน สฺุเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน อปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ. โส จิณณ
ฺ มานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ. ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภยฺย. เอสา
ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ ฯ เป ฯ โส จิณฺณมาตฺโต
สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภติ. ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน อพฺภาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส
ยกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย,
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
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โส ภาเสยฺย.
อพฺภิโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
แบบนี้ใชสําหรับอาบัติมากวา ๓ ตัวขึ้นไป. อาบัติ ๒ ตัว ๓ ตัว
ใชบอกจํานวน, ๒ ตัววา " เทฺว " ๓ ตัววา " ติสโฺ ส " แทน
" สมฺพหุลา. "
สําหรับปฏิจฉันนาบัติตัวเดียว
คําขอปฏิจฉันนปริวาส
เพื่ออาบัติที่ปดไว ๕ วันเปนตัวอยาง
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
ยาจามิ.
กรรมวาจาใหปฏิจฉันนปริวาส
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
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อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺเจหปริวาส ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
ปฺจาหปริวาส ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ปฺจาหปริวาส เทติ. ยสฺสายสฺสโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาสสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส
ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาโส.
ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําสมาทานปริวาส
ปริวาส สมาทิยามิ, วตฺต สมาทิยามิ. ๓ หน.
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คําบอกปฏิจฉันนปริวาส
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ. ตสฺส
เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ปริวสามิ.
เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
บอกแกคณะ บอกแกบุคคล พึงเปลี่ยนโดยนัยอันกลาวแลว.
คําเก็บปริวาส
วตฺต นิกฺขิปามิ, ปริวาส นิกฺขปิ ามิ. ๓ หน.
คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัว ๑ ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดไว ๕ วัน ทานเจาขา ขาพเจาขอ
ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัว ๑ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อันปด
ไว ๕ วัน กะสงฆ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจา
ของครั้งที่ ๓.
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้
ผูนี้ ไดตองอาบัติ ๑ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดไว ๕ วัน
เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัว ๑ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อัน
ปดไว ๕ วัน กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงใหปริวาส ๕ วัน แกภิกษุชื่อนี้ เพื่ออาบัติ----อันปดไว ๕ วัน นี่
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เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้ รูปนี้ ฯ ล ฯ ขอ
ปริวาส ๕ วัน กะสงฆ ๆ ใหปริวาส ๕ วันแกภิกษุชื่อนี้ เพื่ออาบัติ---อันปดไว ๕ วัน การใหปริวาส ๕ วัน แกภิกษุชอื่ นี้ เพื่ออาบัติ----อัน
ปดไว ๕ วัน ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒. ฯ ล ฯ
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๓. ฯ ล ฯ
ปริวาส ๕ วัน อันสงฆใหแลวแกภิกษุชื่อนี้ เพื่ออาบัติ----อัน
ปดไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี่ไว
ดวยอยางนี้.
คําสมาทาน :- ขาพเจาสมาทานปริวาส ขาพเจาขึ้นวัตร.
คําบอก :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัว ๑ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดไว ๕ วัน ขาพเจาไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัว ๑ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ๆ ไดให
ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อันปดไว ๕ วัน
แกขาพเจา ๆ อยูปริวาสอยู ทานเจาขา ขาพเจาบอกใหรู ขอสงฆ
จงทรงขาพเจาไววาบอกใหรู เทอญ.
คําเก็บ :- ขาพเจาเก็บวัตร ขาพเจาเก็บปริวาส.
คําขอมานัต
อห ภนฺเต เอก อาปตฺนึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 289

ปฺจาหปฏิจฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺแนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ. ตสฺส
เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ภนฺเต ปริวุตฺถปริวาโส, สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ ฯ เป ฯ ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตฺถปริวาโส, ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ เอกิสสฺ า อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. อห
ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ ฯ เป ฯ ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห
ปริวุตฺถปริวาโส, ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ.
กรรมวาจาใหมานัต
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ. โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. ยทิ
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สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต.
ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําบอกมานัต
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ. ตสฺส เม
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สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต
อทาสิ. โสห มานตฺต จรามิ. เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ
ธาเรตุ.
คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดไว ๕ วัน ขาพเจาไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ---อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ๆ ไดใหปริวาส ๕ วัน----แกขาพเจา ทาน
เจาขา ขาพเจาอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ---- อัน
ปดไว ๕ วัน กะสงฆ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอเปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจา
ขอเปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ.
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้
ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดไว ๕ วัน เธอได
ขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ----อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ๆ ไดใหปริวาส
๕ วัน---- แกเธอ ๆ อยูป ริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ---อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ----อันปดไว ๕ วัน แกภิกษุชอื่ นี้ นี่
เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ฯ ล ฯ อยู
ปริวาสแลวมาขอมานัต ๖ ราตรี---- กะสงฆ ๆ ใหมานัต ๖ ราตรี----เพื่อ
อาบัติ----อันปดไว ๕ วัน แกภิกษุชื่อนี้ การใหมานัต ๖ ราตรี---- แก
ภิกษุชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที ๒ ฯ ล ฯ.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ.
มานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ----อันปดไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว
แกภิกษุชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี่ไวดวย
อยางนี้.
คําบอก :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดไว ๕ วัน ขาพเจาไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ---อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ๆ ไดใหปริวาส ๕ วัน----แกขาพระเจา ๆ อยู
ปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ----อันปดไว ๕ วัน
กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี---- แกขาพเจา ๆ ประพฤติมานัตอยู
ทานเจาขา ขาพเจาบอกใหรู ขอสงฆจงทรงขาพเจาไววา บอกใหรู
เทอญ.
คําขออัพภาน
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ. ตสฺส เม
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สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห
ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห จิณฺณมาตฺโต
ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ. อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห จิณฺณมานตฺโต ตติยมฺป
ภนฺเต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ.
กรรมวาจาอัพภาน
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โส ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสกฺิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนินาย ฉารติต มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา
อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต
มานตฺต อทาสิ. โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ. ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภยฺย. เอสา ตฺติ.
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ
อพฺภาน ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภติ. ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน อพฺภาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺสา นกฺขมติ
โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
อพฺภิโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดไว ๕ วัน ขาพเจาไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ---อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ๆ ไดใหปริวาส ๕ วัน----แกขาพเจา ๆ อยู
ปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี----กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี
แกขาพเจา ทานเจาขา ขาพเจาประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ
ฯ ล ฯ ขาพเจาขอเปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอเปนครั้งที่ ๓.
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้
ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดไว ๕ วัน เธอได
ขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ----อันปดไว ๕ วัน กะสงฆ ๆ ไดใหปริวาส
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๕ วัน---- แกเธอ ๆ อยูป ริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี กะสงฆ ๆ
ไดใหมานัต ๖ ราตรี แกเธอ ๆ ประพฤติมานัตแลว ขออัพภาน
กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุชื่อ
นี้ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ฯ ล ฯ เธอประพฤติมานัตแลว
ขออัพภานกะสงฆ ๆ อัพภานภิกษุชื่อนี้ การอัพภานภิกษุชื่อนี้ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ.
ภิกษุชื่อนี้อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
คําขอมานัต
ประมวลอาบัติที่ปดและที่ไมไดปดเขาดวยกัน
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ. ตสฺส
เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตฺถปริวาโส.
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน.
โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน
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ปฏิจฺฉนฺนาย จ อปฏิจฺฉนฺนาย จ ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. ฯ เป ฯ
โสห ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ----ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. ฯ เป ฯ
โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ----ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ.
ถาอาบัติขางใดมากกวาตัวหนึ่ง พึงใชพหหุวจนะสําหรับขางนั้น
ถาขางปฏิจฉันนาบัติมากกวาตัวหนึ่ง พึงวา " ปฏิจฺฉนฺนานฺจ " แทน
" ปฏิจฺฉนฺนาย จ " ถาอปฏิจฉันนาบัติมากกวาตัวหนึ่ง พึงวา
" อปฏิจฺฉนฺนานฺจ " แทน " อปฏิจฉฺ นฺนาย จ " ถามากกวาตัวหนึ่ง
ทั้ง ๒ ขาง พึงวา " ปฏิจฺฉนฺนานฺจ อปฏิจฺฉนฺนานฺจ " แทน
" ปฏิจฺฉนฺนาย จ อปฏิจฺฉนฺนาย จ. " บทวา " ตาส " เฉพาะอาบัติ
๒ ตัวแท ๆ ใชวา " ทฺวนิ ฺน " ก็ได.
กรรมวาจาใหมานัต
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปจาหปฏิจฺฉนฺน. โส
สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกกฺ วิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส
อทาสิ. โส ปริวุตฺถปริวาโส. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏฐีน ปฏิจฺฉนฺนาย จ อปฏิจฺฉนฺนาย
จ ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน
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ปฏิจฺฉนฺนาย จ อปฏิจฺฉนฺนาย จ ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย.
เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต ยาจติ. สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน---- ฉารตฺต มานตฺต เทติ.
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน----ฉารตฺต
มานตฺตสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน ปฏิจฺฉนฺนาย จ อปฏิจฺฉนฺนาย จ ฉารตฺต มานตฺต.
ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
กรรมวาจา พึงทําตามรูปแหงคําขอ.
คําบอกมานัต
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปฺจาหปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนาย ปฺจาหปริวาส ยาจึ. ตสฺส เม
สงฺโฆ---- ปฺจาหปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตฺถปริวาโส. อห ภนฺเต
เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏฐึ อปฏิจฺฉนฺน. โสห
สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สฺเจตนิกาน สุกฺกวิสฏีน ปฏิจฺฉนฺนาย จ
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อปฏิจฺฉนฺนาย จ ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน----ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห มานตฺต จรามิ. เวทยามห
ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
คําบอก พึงเปลี่ยนตามเรื่อง.
แปลคําบอกมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดไว ๕ วัน ขาพเจาไดขอปริวาส ๕ วัน---- กะสงฆ ๆ ไดใหปริวาส
๕ วัน---- แกขาพเจา ๆ อยูปริวาสแลว. ทานเจาขา [ อนึ่ง ] ขาพเจา
ไดตองอาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดไว ขาพเจาไดขอ
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติชื่อ----เหลานั้น อันปดไวดวย อันไมไดปด
ไวดวย กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี---- แกขาพเจา ๆ ประพฤติ
มานัตอยู ทานเจาขา ขาพเจาบอกใหรู ขอสงฆจงทรงขาพเจาไววา
บอกใหรู เทอญ.
คําขอและกรรมวาจาอัพภาน พึงผูกตามเรื่อง.
คําขออัคฆสโมธานปริวาส
เพื่ออาบัติที่ปดไว ๑ วัน ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน เปนตัวอยาง
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ เอกา
อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺติ ตีหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา
อาปตฺติ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา.
โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา,
ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจามิ. อห ภนฺเต สมฺพหุลา
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สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, โสห
ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา,
ตสฺส อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจามิ. อห ภนฺเต สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา. โสห
ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา,
ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจามิ.
กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ, เอกา อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา,
เอกา อาปตฺติ ตีหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺติ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนา,
เอกา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา. โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา
อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจติ.
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน,
ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส
ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
สโมธานปริวาส ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน,
ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส
เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน,
ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาสสฺส
ทาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
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ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน, ยา
อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาโส. ขมติ
สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําบอกอัคฆสโมธานปริวาส
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ เอกา
อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺติ ตีหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา
อาปตฺติ ปฺจาหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา.
โสห สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺส
อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน,
ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส
อทาสิ. โสห ปริวสามิ. เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ
ธาเรตุ.
อีกแบบหนึ่ง ใชสําหรับอาบัติตางจํานวนมากกวาตัวหนึ่ง วา
" ยา อาปตฺติโย สพฺพจิรปฏิจิฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน " เห็นวาใชใน
คําที่แสดงมาแลววา " ยา อาปตฺติ สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน "
ก็ได แตตามแบบที่ใชกันมา วาควบกันวา " ยา อาปตฺติโย
สพฺพจิรปฏิจฺฉนฺนาโย สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนาโย ตาส อคฺเฆน " ดังนี้.
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คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๑ วัน อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๓ วัน อาบัติตัว
หนึ่ง ปดไว ๕ วัน อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๗ วัน ทานเจาขา ขาพเจา
ขอปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๗ วัน เพื่ออาบัติ
เหลานั้นกะสงฆ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอเปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจาขอ
เปนครั้งที่ ๓.
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ได
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๑ วัน อาบัติ
ตัวหนึ่ง ปดไว ๓ วัน อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๕ วัน อาบัติตัวหนึ่ง
ปดไว ๗ วัน เธอไดขอปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติอันปดไว
๗ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติ อันปดไว ๗ วัน เพื่อ
อาบัติเหลานั้น แกภิกษุชอื่ นี้ นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ฯ ล ฯ เธอไดขอปริวาสประมวล
กัน ... กะสงฆ ๆ ใหปริวาสประมวลกัน ... แกภิกษุชื่อนี้ การใหปริวาส
ประมวลกัน ... แกภิกษุชอื่ นี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ.
ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๗ วัน เพื่ออาบัติ
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เหลานั้น อันสงฆใหแลว แกภิกษุชอื่ นี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
คําบอก :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๑ วัน อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๓ วัน อาบัติตัวหนึ่ง
ปดไว ๕ วัน อาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๗ วัน ขาพเจาไดขอปริวาส ประมวล
กันโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๗ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ๆ
ไดใหปริวาสประมวลกัน...แกขาพเจา ขาพเจาอยูปริวาสอยู ทานเจาขา
ขาพเจาบอกใหรู ขอสงฆจงทรงขาพเจาไววา บอกใหรู เทอญ.
คําขอมานัต
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ เอกา
อาปตฺติ ฯ เป ฯ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา. โสห สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา
อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจึ.
ตสฺส เม สงฺโฆ ฯ เป ฯ สโมธานปริวาส อทาสิ. โสห ภนฺเต
ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต
ยาจามิ ฯ เป ฯ.
กรรมวาจาใหมานัต
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา
สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ, เอกา อาปตฺติ ฯ เป ฯ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา. โส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา อาปตฺติ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา,
ตสฺส อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
สโมธานปริวาส อทาสิ. โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
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ปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานติต ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต
ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ. อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ปฏิจฺฉนฺนาน
ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ, โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ โส
ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน
ปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมต ธารยามิ.
คําบอกมานัต
อห ภนฺเต สมฺพหหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ เอกา
อาปตฺติ ฯ เป ฯ สตฺตาหปฏิจฺฉนฺนา. โสห สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา
อาปตฺติ สติตาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจึ.
ตสฺส เม สงฺโฆ ฯ เป ฯ สโมธานปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตถฺ ปริวาโส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ปฏิจฺฉนฺนาน ฉารตฺต มานตฺต
ยาจึ. ตสฺส เม สฺโฆ ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห มานตฺต
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จรามิ. เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
แปลคําบอก
ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติ
ตัวหนึ่ง ๆ ปดไว ๑ วันก็มี ๓ วันก็มี ๕ วันก็มี ๗ วันก็มี ขาพเจา
ไดขอสโมธานปริวาสโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๗ วัน เพื่ออาบัติ
เหลานั้นกะสงฆ ๆ ไดใหสโมธานปริวาส ... แกขาพเจา ๆ อยูปริวาส
แลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติเหลานั้นอันปดไวกะสงฆ ๆ ได
ใหมานัต ๖ ราตรี ... แกขาพเจา ๆ ประพฤติมานัตอยู ทานเจาขา
ขาพเจาบอกใหรูขอสงฆจงทรงขาพเจาไววา บอกใหรู เทอญ.
คําขอและคําสวดอัพภานพึงผูกตามโครงนี้. คําขอ วามาแตตน
จนถึง " ฉารติต มานตฺต อทาสิ " แลว ตอวา " โสห ภนฺเต
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจามิ " คําสวด วามาตั้งแตตนจนถึง
ที่เดียวกันแลว ตอวา " โส จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ "
ตั้งแตนี้ เขารูปกรรมวาจาอัพภาน.
คําขอสโมธานปริวาสเพิ่ม
ตางวาภิกษุอยูสโมธานปริวาสโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๗ วัน
นึกขึ้นไดวา อาบัติที่ปดไวนานที่สุด ๑๐ วัน พึงขอสโมธานปริวาสเพิ่ม
เพื่ออาบัติอันปดไว ๑๐ วันนั้น วาตั้งแตตนจนถึง " สโมธานปริวาส
อทาสิ " แลว ตอวา " โสห ปริวสนฺโต อิตรมฺป อาปตฺตึ สรึ
ทสาหปฏิจฺฉนฺน. โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน, ยา อาปตฺติ
ทสาหปฏิจฺฉนฺนา, ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจามิ " แปล
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เฉพาะตอนเพิ่ม วา " ขาพเจากําลังปริวาส ไดระลึกไดซึ่งอาบัติ
แมนอกนี้อันปดไว ๑๐ วัน ทานเจาขา ขาพเจาขอปริวาสประมวลกัน
โดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น.
คําสวดและคําบอกพึงผูกตามโครงนี้. คําสําหรับมานัตและอัพภาน
พึงยักเยื้องตาม.
คําขอมิสสกสโมธานปริวาส
เพื่ออาบัติบางชื่อมีวันปดบางจํานวน เปนตัวอยาง
อห ภนฺเต เทฺว อาปตฺติโย อาปชฺชึ เอก กายสสคฺค
ทฺวีหปฏิจฺฉนฺน เอก ทุฏุลฺลวาจ จตูกปฏิจฺฉนฺน. โสห ภนฺเต สงฺฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน นานาวตฺถุกาน ยา อาปตฺติ จตูหปฏิจฺฉนฺนา
ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส ยาจามิ. ฯ เป ฯ
แปลวา ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติ ๒ ตัว ตัวหนึ่งชื่อ
กายสังสัคคะ ปดไว ๒ วัน ตัวหนึ่งชื่อทุฏุลวาจะ ปดไว ๔ วัน
ทานเจาขา ขาพเจาขอสโมธานปริวาสโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๔ วัน
เพื่ออาบัติ ๒ ตัวอันตางวัตถุกัน กะสงฆ.
ไมระบุวัตถุ รวมกลาววา " นานาวตฺถุกาโย " แตตองระบุชนิด
แหงอาบัติ พระอรรถกถาจารยอนุญาต. คําขอตามนัยนี้วา :อห ภนฺเต เทฺว สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ นานาวตฺถุกาโย เอกา อาปตฺติ ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนา เอกา อาปตฺติ จตูหปฏิจฺฉนฺนา. โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน นานาวตฺถุกาน
ยา อาปตฺติ จตูหปฏิจฺฉนฺนา ตสฺสา อคฺเฆน สโมธานปริวาส
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ยาจามิ. ฯ เป ฯ
แปลวา ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวอัน
ตางวัตถุกัน อาบัติตัวหนึ่งปดไว ๒ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดไว ๔ วัน
ทานเจาขา ขาพเจาขอสโมธานปริวาสโดยคาแหงอาบัติอันปดไว ๔ วัน
เพื่ออาบัติเหลานั้นอันตางกัน กะสงฆ.
คําทั้งหลายพึงผูกตามโครงนี้.
คําขอสุทธันตปริวาส
อยางจุลสุทธันตะ
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ
อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานามิ เอกจฺจ น ชานามิ, รตฺติปริยนฺต
เอกจฺจ ชานามิ เอกจฺจ น ชานามิ, อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ
สรามิ เอกจฺจ น สรามิ, รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรามิ เอกจฺจ
น สรามิ, อาปตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นพฺเพมติโก,
รตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก. โสห ภนฺเต
สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ยาจามิ. อห ภนฺเต ฯ เป ฯ
รตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก. โสห
ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ยาจามิ.
อห ภนฺเต ฯ เป ฯ นิพฺเพมติโก. โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ
ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ยาจามิ.
กรรมวาจาใหสุทธันตปริวาส
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมฺพหุลา
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สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชิ, อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ
เอกจฺจ น ชานาติ, รตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานาติ เอกจฺจ น
ชานาติ, อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ สรติ เอกจฺจ น สรติ, รตฺติปริยนฺต
เอกจฺจ สรติ เอกจฺจ น สรติ, อาปตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก
เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก, รตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ
นิพฺเพมติโก. โส สงฺฆ สาต อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ยาจติ
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส
อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส ทเทยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
สุทฺธนฺตปริวาส ยาจติ สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน ตาส อาปตฺนีน
สุทฺธนฺตปริวาส เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน
ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาสสฺส ทาน, โส ตุณหสฺส ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ทินฺโน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาโส. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําบอกสุทธันตปริวาส
อห ภนฺเต สมฺพหหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ
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อาปตฺติปริยนฺต เอกจฺจ ชานามิ เอกจฺจ น ชานามิ, ฯ เป ฯ
รตฺติปริยนฺเต เอกจฺเจ เวมติโก เอกจฺเจ นิพฺเพมติโก. โสห สงฺฆ
ตาส อาปตฺตีน สุทธนฺตปริวาส ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส
อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส อทาสิ. โสห ปริวสามิ. เวทยามห
ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
คําแปล
คําขอ :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ที่สุดแหงอาบัติ บางอยางขาพเจารู บางอยางไมรู ที่สุดแหงราตรี
บางอยางรู บางอยางไมรู ที่สุดแหงอาบัติ บางอยางระลึกได บาง
อยางระลึกไมได ที่สุดแหงราตรี บางอยางระลึกได บางอยางระลึก
ไมได ในทีส่ ุดแหงอาบัติ บางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ในที่สุด
แหงราตรี บางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ทานเจาขา ขาพเจา
ขอปริวาสกวาจะบริสุทธิ์ เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ฯ ล ฯ
คําสวด :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้
ไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ทีส่ ุดแหงอาบัติ บางอยางเธอรู บาง
อยางไมรู ฯ ล ฯ ในที่สุดแหงราตรี บางอยางสงสัย บางอยางไม
สงสัย เธอขอปริวาสกวาจะบริสุทธิ์ เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสกวาจะบริสุทธิ์
เพื่ออาบัติเหลานั้นแกภิกษุชื่อนี้ นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ฯ ล ฯ เธอขอปริวาสกวาจะบริสุทธิ์ เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ๆให
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ปริวาสกวาจะบริสุทธิ์ เพื่ออาบัติเหลานั้นแกภิกษุชื่อนี้ การใหปริวาส
กวาจะบริสุทธิ์ เพื่ออาบัติเหลานั้นแกภิกษุชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ
ปริวาสกวาจะบริสุทธิ์ เพื่ออาบัติเหลานั้นอันสงฆใหแลวแกภิกษุ
ชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
คําบอก :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ที่สุดแหงอาบัติ บางอยางขาพเจารู บางอยางไมรู ฯ ล ฯ ในที่สดุ แหง
ราตรี บางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ขาพเจาไดขอปริวาสกวาจะ
บริสุทธิ์ เพือ่ อาบัติเหลานั้นกะสงฆ ๆ ไดใหปริวาสกวาจะบริสุทธิ์
เพื่ออาบัติเหลานั้นแกขาพเจา ๆ อยูปริวาสอยู ทานเจาขา ขาพเจา
บอกใหรู ขอสงฆจงทรงขาพเจาไววาบอกใหรู เทอญ.
คําขอมานัต
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อปาตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ
สุทฺธนฺตปริวาส อทาสิ. โสห ภนฺเต ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ตาส
อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ ฯ เป ฯ
กรรมวาจาใหมานัต
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
สุทฺธนฺตปริวาส ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน สุทฺธนฺตปริวาส
อทาสิ. โส ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
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ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส
อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ทเทยฺย. เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ มานตฺต ยาจติ.
สงฺโฆ ฯ เป ฯ มานตฺต เทติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺตสฺส ทาน, โส ตุณฺหสฺส
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. ฯ เป ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. ฯ เป ฯ
ทินฺน สงฺเฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน ตาส อาปตฺตนี  ฉารตฺต
มานตฺต. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
คําบอกมานัต
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ
โสห ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต
ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห
มานตฺต จรามิ. เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
คําขออัพภาน
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ ฯ เป ฯ
มานตฺต อทาสิ. โสห ภนฺเต จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน
ยาจามิ. ฯ เป ฯ
กรรมวาจาอัพภาน
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 311

ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ.
ตสฺส สงฺโฆ ตาส อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โส
จิณฺณมานตฺโต สงฺฆ อพฺภาน ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,
สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
อพฺภาน ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อพฺเภติ. ยสฺสายสฺมโต
ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน อพฺภาน, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส
นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. ฯ เป ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. ฯ เป ฯ
อพฺภิโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา
ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ.
พึงเขาใจคําแปลโดยนัย.
อยางมหาสุทธันตะ
คําขอ
อห ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺช,ึ
อาปตฺติปริยนฺต น ชานามิ รตฺติปริยนฺต น ชานามิ, อาปตฺติปริยนฺต
น สรามิ รตฺติปริยนฺต น สรามิ, อาปตฺติปริยนฺเต เวมติโก
รตฺติปริยนฺเต เวมติโก. โสห ภนฺเต สงฺฆ ตาส อาปตฺตีน
สุทฺธนฺตปริวาส ยาจามิ. ฯ เป ฯ
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คําแปล
ทานเจาขา ขาพเจาไดตองซึ่งอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ขาพเจา
ไมรูที่สุดแหงอาบัติ ไมรูที่สุดแหงราตรี ระลึกทีส่ ุดแหงอาบัติไมได
ระลึกที่สุดแหงราตรีไมได สงสัยในที่สุดแหงอาบัติ สงสัยในที่สุดแหง
ราตรี ทานเจาขา ขาพเจาขอสุทธันตปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ.
คําตอจากนี้ พึงผูกตามโครงนี้.
มูลายปฏิกัสสนา
เพื่ออันตราบัติที่ตองไมไดปดไว ในเวลากําลังประพฤติ
มานัตเพื่ออปฏิจฉันนาบัติ.
คําขอปฏิกัสสนา
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย
สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม
สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา ฯ เป ฯ มานตฺต อทาสิ. โสห มานตฺต
จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
อปฏิจฺฉนฺน. โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจามิ. ฯ เป ฯ โสห ทุตยิ มฺป ภนฺเต สงฺฆ ฯ เป ฯ ยาจามิ. ฯ เป ฯ
โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ฯ เป ฯ ยาจามิ.
กรรมวาจาปฏิกัสสนา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก อาปตฺตึ

นักธรรมเอก - วินัยมุข เลม ๓ - หนาที่ 313

อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ เอกิสฺสา
ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย ฉารตฺต มานตฺต ยาจิ. ตสฺส สงฺโฆ เอกิสฺสา
ฯ เป ฯ มานตฺต อทาสิ. โส มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน. โส สงฺฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ. ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย. เอสา ตฺติ.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ. สงฺโฆ อิตถนฺนาม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ มูลาย
ปฏิกสฺสติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน อนฺตรา
เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสนา, โส ตุณฺหสฺส.
ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ฯ เป ฯ
โส ภาเสยฺย.
ปฏิกสฺสิโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ
อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต
ธารยามิ.
คําขอมานัต
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ ฯ เป ฯ มานตฺต อทาสิ.
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โสห มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก ฯน เป ฯ อปฏิจฺฉนฺน. โสห
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ. ต ม สงฺโฆ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย
ปฏิกสฺสิ. โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย
ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. ฯ เป ฯ โสห ทุติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ฯ เป ฯ
ยาจามิ. ฯ เป ฯ โสห ตติยมฺป ภนฺเต สงฺฆ ฯ เป ฯ ยาจามิ.
กรรมวาจาใหมานัต คําบอกมานัต และกรรมวาจาอัพภานพึงผูก
ตามโครงนี้.
ถาตองในเวลาประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะ ในคําขอ
พึงวา " โสห จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห " แทน " โสห มานตฺต
จรนฺโต " ในคําสวดก็เหมือนกัน พึงวา " โส " แทน " โสห. "
คําแปล
คําขอปฏิกัสสนา :- ทานเจาขาขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดไว ขาพเจาไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อันไมไดปดไวกะสงฆ ๆ ได
ใหมานัต ๖ ราตรี---- แกขาพเจา ๆ กําลังประพฤติมานัต ไดตอง
อาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดไว ทาน
เจาขา ขาพเจาขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อ---- อันไมไดปดไวกะสงฆ ฯ ล ฯ ทานเจาขา ขาพเจาขอ---- เปน
ครั้งที่ ๒---- เปนครั้งที่ ๓.
คําสวดปฏิกัสสนา :- ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ
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ชื่อนี้รูปนี้ ไดตองอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดไว
เธอไดขอมานัต ๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง---- อันมิไดปดไวกะสงฆ ๆ
ไดใหมานัต ๖ ราตรี---- แกเธอ ๆ กําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติ
ตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดไว เธอขอการ
ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อ---- อันไมไดปด
ไวกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุชื่อนี้เขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง---- นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ฯ ล ฯ ขอ
การชักเขาหาอาบัติเดิม---- กะสงฆ ๆ ชักภิกษุชื่อนี้เขาหาอาบัติเดิม---การชักภิกษุชื่อนี้เขาหาอาบัติเดิม---- ขอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี่เปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ เปนครั้งที่ ๓ ฯ ล ฯ
ภิกษุชื่อนี้ อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว---- ชอบแกสงฆ
เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี่ไวดวยอยางนี้.
คําขอมานัต :- ทานเจาขา ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่งชื่อ---ไมไดปดไว ขาพเจาไดขอมานัต---- กะสงฆ ๆ ไดใหมานัต---- แก
ขาพเจา ๆ กําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อ---ไมไดปดไว ขาพเจาไดขอการชักเขาหาอาบัติเดิม---- กะสงฆ ๆ ไดชกั
ขาพเจาเขาหาอาบัติเดิม ทานเจาขา ขาพเจาขอมานัต ๖ ราตรีเพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อ---- อันไมไดปดไวกะสงฆ ฯ ล ฯ ทานเจาขา
ขาพเจาขอ---- เปนครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ เปนครั้งที่ ๓.
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" โสห จิณฺณมานตฺโต อพฺภานารโห " แปลวา " ขาพเจา
ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน. "
เพื่ออันตราบัติที่ตองไมไดปดไววในเวลาอยูปริวาส
ตางวา ๑ ปกษ
คําขอปฏิกัสสนา
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ เอกิสฺสาา ฯ เป ฯ ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย
ปกฺขปริวาส ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ฯ เป ฯ ปกฺขปริวาส อทาสิ.
โสห ปริวาสฺโต อนฺตรา เอก ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺน โสห ภนฺเต
สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจามิ. ฯ เป ฯ
กรรมวาจาปฏิกัสสนา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชิ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ ปกฺขปฏิจฺฉนฺน. โส
สงฺฆ เอกิสฺสา ฯ เป ฯ ปกฺขปฏิจฺฉนฺนาย ปกฺขปริวาส ยาจิ. ตสฺส
สงฺโฆ ฯ เป ฯ ปกฺขปริวาส อทาสิ. โส ปริวาสนฺโต อนฺตรา เอก
ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺน, โส สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม
ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย. เอสา ตฺติ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ
มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจติ. สงฺโฆ อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ ฯ เป ฯ มูลาย
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ปฏิกสฺสติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกขฺ ุโน อนฺตรา
เอกิสฺสา ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิกสฺสนา, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกฺขมติ,
โส ภาเสยฺย.
ทุติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. ฯ เป ฯ
ตติยมฺป เอตมตฺถ วทามิ. ฯ เป ฯ
ปฏิกสฺสิโต สงฺเฆน อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อนฺตรา เอกิสฺสา
ฯ เป ฯ มูลาย. ขมติ สงฺฆสฺส, ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมต ธารยามิ
คําบอกปริวาส
อห ภนฺเต ฯ เป ฯ ปริวาสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน โสห สงฺฆ
อนฺตรา เอกิสฺสา ฯ เป ฯ อปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน
ยาจึ. ต ม สงฺโฆ อนฺตรา ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิกสฺส.ิ โสห
ปริวสามิ. เวทยามห ภนฺเต, เวทยตีติ ม สงฺโฆ ธาเรตุ.
คําขอมานัต
อห ภนฺเต ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิสฺสน ยาจึ. ต ม สงฺโฆ
ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิกสฺส.ิ โสห ภนฺเต ปริวุตฺถปริวาโส สงฺฆ
ทฺวินฺน อาปตฺตีน ฉารตฺต มานตฺต ยาจามิ. ฯ เป ฯ
คําสวดใหมานัต คําบอกมานัต และคําอัพภาน พึงผูกตาม
โครงนี้.
ถาตองในเวลาอยูปริวาสแลว เปนมานัตตารหะ ในคําขอพึงวา
" โสห ปริวตุ ฺถปริวาโส มานตฺตารโห " แทน " โสห ปริวสนฺโต "
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ในคําสวดก็เหมือนกัน เปนแคพึงวา " โส " แทน " โสห. "
คําแปล พึงรูโดยนัยที่แสดงไวแลว เปลีย่ นแตความวา ตอง
อาบัติเดิมปดไว ๑ ปกษ และตองอันตราบัติเมื่อกําลังอยูปริวาส
เพื่ออันตราบัติที่ตองไมไดปดไวในเวลาอยูปริวาสแลว
ประพฤติมานัตอยู
คําขอปฏิกัสสนา
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน. ฯ เป ฯ ปกฺขปริวาส อทาสิ. โสห ปริวุตฺถปริวาโส
สงฺฆ ฯ เป ฯ ฉารตฺต มานตฺต ยาจึ. ตสฺส เม สงฺโฆ ฯ เป ฯ
ฉารตฺต มานตฺต อทาสิ. โสห มานตฺต จรนฺโต อนฺตรา เอก
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ อปฏิจฺฉนฺน โสห
ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจามิ ฯ เป ฯ
กรรมวาจาปฏิกัสสนา พึงผูกตามโครงนี้. คําขอมานัต กรรมวาจาใหมานัต พึงเทียบตามแบบที่ ๑ พึงกลาวความในทองเรื่องตาม
โครงนี้. คําขอและกรรมวาจาอัพภานพึงผูกตามเรื่อง.
เพื่ออันตราบัติที่ตองแลวปดไวในเวลากําลังอยูปริวาส
ตางวาอาบัติเดิมปดไว ๑ ปกษ อันตราบัติปดไว ๒ วัน
คําขอปฏิกัสสนา
อห ภนฺเต เอก อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกกฺ วิสฏึ
ปกฺขปฏิจฺฉนฺน. ฯ เป ฯ โสห ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สฺเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ทฺวีหปกิจฺฉนฺน. โสห ภนฺเต
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สงฺฆ อนฺตรา เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺกวิสฏิยา
ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจามิ. ฯ เป ฯ
กรรมวาจาปฏิกัสสนา พึงผูกตามโครงนี้.
คําขอสโมธานปริวาส
อห ภนฺเต ฯ เป ฯ ปริวสนฺโต อนฺตรา เอก อาปตฺตึ
อาปชฺชึ สเจตนิก สุกฺกวิสฏึ ทฺวีหปฏิจฺฉนฺน. โสห สงฺฆ
อนฺตรา ฯ เป ฯ ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนาย มูลาย ปฏิกสฺสน ยาจึ. ต ม
สงฺโฆ อนฺตรา ฯ เป ฯ มูลาย ปฏิกสฺสิ. โสห ภนฺเต สงฺฆ อนฺตรา
เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฺเจตนิกาย สุกฺวิสฏิยา ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนาย
ปุริมาย อาปตฺติยา สโมธานปริวาส ยาจามิ. ฯ เป ฯ
คําสวดและคําบอกสโมธานปริวาส คําสําหรับมานัต และคํา
สําหรับอัพภาน พึงผูกตามโครงนี้.

