คํานํา
เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงพระชนมอยู ในระหวางภายในพรรษา พระองคทรงโอวาทภิกษุ
สามเณรบวชใหมดวยพระองคเอง ในสวนธรรมบาง วินัยบาง เปน
การอบรมใหภิกษุสามเณรมีความประพฤติดีงาม โดยเฉพาะพระ
โอวาทที่ทรงบรรยายในทางพระวินัยนั้น ไดมีพระกรรมการพิเศษ
คณะหนึ่งบันทึกไว และไดใหพระอมรโมลี [ อุปคุตฺโต อาบ วัด
บวรนิเวศวิหาร ] ตรวจชําระ ตอมามีผูเห็นวามีประโยชนแกผูศึกษา
พระวินัยไดเปนอยางดี จึงพิมพขึ้นจําหนาย ครัน้ ตอมาก็มีเอกชน
พิมพขึ้นจําหนายอีกหลายราย เนื่องจากความตรวจตราของผูพิมพ
บกพรอง จึงผิดพลาดมากยิ่งขึ้น จนในบางแหงบางตอนถือเอาเปน
หลังไมได กองตําราเห็นวาหนังสือนี้อํานวยประโยชนใหแกผูศึกษา
ไดดี จึงจัดการปรับปรุงแกไขขอผิดใหถูกตอง แกขอที่บกพรองให
สมบูรณดียิ่งขึ้น ซึ่งผูศึกษาพอจะถือเอาเปนหลักได พิมพขึ้นไวสําหรับ
เปนสมบัติของมหามกุฎราชวิทยาลัย และเพื่อรักษาแบบฉบับมิใหเสื่อม
เสีย.
หวังวาหนังสือเลมนี้ จักอํานวยประโยชนแกนักศึกษาพระวินัย
ในพระพุทธศาสนาไดดีเลมหนึ่ง.
กองตํารา
มหามกุฎราชวิทยาลัย
๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
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วินัยวินิจฉัย
อนุศาสน
อนุศาสนไดแกอะไร ควรเขาใจกอน, คําวาอนุศาสนไดแก
โอวาทที่พระอุปชฌายะ ไดรีบสอนแกสัทธิหาริก ใหรูไวในวันแรก
อุปสมบท เพื่อใหกําหนดกาลเวลาที่บวช และรูจ ักขนบธรรมเนียม
ของพระ วามีหนทางเลี้ยงชีพตางจากคฤหัสถอยางไร และมีขออะไร
บางที่ไมใหภิกษุกระทํา อันเปนขอที่สาํ คัญ และลอแหลมขาดจาก
ความเปนภิกษุไดงาย อนุศาสนนั้นทานแบงเปน ๓ หมวดดังนี้ คือ :หมวดที่ ๑ ใหภกิ ษุผูอุปสมบทใหม จํากาลเวลาที่ตนบวช.
หมวดที่ ๒ ใหภกิ ษุผูอุปสมบทใหม รูจกั เครื่องอาศัยบํารุง
รางกายและชีวิต เพื่อจะไดยังชีวิตใหทรงอยูได.
หมวดที่ ๓ ใหภกิ ษุรูจักขอหาม ที่ภิกษุไมควรกระทํา.
หมวดที่ ๑ ตามธรรมเนียมทีค่ ฤหัสถเขาใชเคารพกัน เขามัก
ใชเคารพกันโดยชาติ [ สกุลเจา ขุนนาง ], โดยวัย [ อายุแก หนุม
กวากัน ], โดยคุณ [ วุฒิวิชาความรู ตําแหนงหนาที่การงานสูง
ต่ํากวากัน ], แตธรรมเนียมของพระไมใชเคารพกันดวยวิธีอยางนั้น
ใชเคารพกันดวยวิธีอยางหนึ่ง คือถือเอากาลเวลา ที่เขามาบวชกอน
และหลังกันเปนเกณฑสําหรับทําความเคารพซึ่งกันและกัน ผูที่บวช
ทีหลังตองเคารพผูบวชกอน, ผูบวชกอน เดิน ยืน นั่ง หนาผูบวช
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ทีหลัง. การใชวิธีนี้ ก็โดยจะตัดหนทางถือชาติ โคตร ถือตัววามี
อายุมากมีความรูดีนั้นเสีย เพราะการที่ถือเชนนี้ ยอมมีการติดขัด
แกการสั่งสอนซึ่งกันและกันได ผูทบี่ วชกอนซึ่งมีชาติสกุลอายุวิชา
ต่ํากวา ก็จะตักเตือนแนะนําสั่งสอนผูบวชใหม ซึ่งมีชาติสกุลสูงมี
อายุมากมีวิชาความรูดี ผูไ ดกระทําผิดกิจของสมณะนั้นไมได อาศัยเหตุ
เชนนี้ ในทางพระพุทธศาสนา ทานจึงสอนใหทําความเคารพกันและ
กัน โดยไดเขามาบวชกอนและหลังกวากัน เพราะฉะนั้น ภิกษุทุกรูป
จึงควรจะจํากาลเวลาบวชของตนและของภิกษุอื่น ใหแมนยําที่สุด เพื่อ
จะใหรูวาใครบวชกอนและหลังตน แลวจะไดทําความเคารพตอกัน
ใหถูกตองตามพระพุทธานญาต.
หมวดที่ ๒ ภิกษุมีการจําเปนเชนอยางคฤหัสถเหมือนกันในสวน
การบริโภค การนุงหม การอยูอาศัย และการเยียวยาเจ็บไข รูได
อยางนี้ คือ :อาหาร จําเปนตองบริโภค เพือ่ บํารุงรางกายและยังชีวิตใหทรงอยู
ได เพราะถารางกายปราศจากอาหารแลว ชีวิตก็ยอมจะเปนไมได
ตลอด.
ผานุงหม จําเปนตองมี เพื่อไดปกปดรางกาย กันรอน กันหนาว
และกันความละอาย.
ที่อยูอ าศัย จําเปนตองมี เพื่อไดอาศัยพักผอน กันรอน กัน
หนาว กันลม กันแดด และกันอันตรายตาง ๆ
ยาแกไข จําเปนตองมี เพื่อไดบําบัดโรคมิใหเบียดเบียนรางกาย
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ได แตภิกษุจะแสวงหาเหมือนคฤหัสถไมได เพราะถาภิกษุประพฤติ
เชนนั้น ความกังวลในสวนการเลี้ยงชีพ ก็จะตองมีมากขึ้น ทั้งจะไม
มีเวลาพอที่จะทํากิจพระศาสนาเต็มที่ อีกประการหนึ่ง การแสวงหา
เชนนั้น ยอมเปนไปเพื่อความโลภ ความมักมาก ความทะยานอยาก
ไมมีสิ้นสุด ซึ่งเปนขอตรงกันขามกับความมุงหมายในพระพุทธศาสนา
อันนับวาเปนหนทางแสวงหาไมสมควรแกผูถือเพศเปนบรรพชิต เวน
จากกิจคฤหัตถ เขามาบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา
ประพฤติพรตพรหมจรรยโดยหวังบุญกุศล และเพื่อตัดความกังวลให
นอยลง ทํากิเลสและกองทุกขใหสิ้นไป เพราะฉะนั้น ภิกษุผูอุปสมบทใหม พระอุปชฌายะจึงไดรีบสอนปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต
ใหภิกษุรูไวในชั้นตน เพื่อสิ่งไรขัดของ จะไดแสวงหาในทางที่ถูก
ตามที่พระองคทรงอนุญาตไว ปจจัยเหลานั้นทานใหชื่อวานิสัย จําแนก
เปน ๔ คือ :ก. อาหาร ใหภิกษุแสวงหาทางบิณฑบาต.
ข. ผานุงหม ใหภิกษุใชผาบังสุกุล คือผาอันหาเจาของมิได
ทิ้งเกลือกกลัว้ อยูกับฝุนโดยความเปนขยะฝุนฝอย ใหเก็บเอามาเย็บทํา
เปนจีวร.
ค. ที่อยู ใหอาศัยโคนตนไม [ การที่ใหอาศัยโคนตนไมเปน
ที่อยูนั้น เพราะวาแตกอน ๆ บานเมืองไมบริบูรณเหมือนในบัดนี้ กุฏี
วิหารซึ่งเปนที่อาศัย ก็ไมใครจะเพียงพอกัน ].
ฆ. ยาแกโรค ใหใชยาดองดวยน้ํามูตรเนา เพราะเปนของที่หา
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งาย และทั้งเปนยาบําบัดโรคไดดีอยางหนึ่ง การที่ทานชี้อุบายเครื่อง
อาศัยของบรรพชิตใหแคบเขาและต่ําที่สุดเชนนี้ ก็เพื่อเปนขอปฏิบัติ
อยางเครงครัดของภิกษุ และเพื่อจะกันภิกษุผูปรารถนาใหญ ขอสิ่ง
นี้เขามาแลวไมเพียงพอ ยังทะยานขอสิ่งอื่น ๆ ตอไปอีก ไมใหขอ
ของเขาจุก ๆ จิก ๆ อันเปนเหตุใหเขารําคาญ และไดวิปฏิสารความ
เดือดรอน แลวพากันติเตียน ซึ่งอาจเปนปจจัยใหภิกษุหันหนาเขาหา
ความประพฤติผิดกิจวัตรพระวินัยบัญญัติ โดยไมมีความละอายแกใจ
และชักชวนใหภิกษุอื่นใหประพฤติสิ่งไมดี ไมเปนที่นิยมนับถือและ
เลื่อมใสของประชุมชนทัว่ ไป แตนิสัย ๔ อยางนั้น ทานก็มิไดจํากัด
ลงไปวา ภิกษุตองอาศัยเปนนิตยทีเดียว เปนแตวาถาภิกษุไมมีสิ่ง
อื่นซึ่งสมควรแกสมณะจะอาศัย ก็ควรอาศัยปจจัย ๔ อยางนี้ เพื่อยัง
ชีวิตใหเปนไป ถามีอติเรกลาภอื่น ๆ เกิดขึ้น ทานก็อนุญาตใหภิกษุ
อาศัยไดเหมือนกัน.
ในทีน่ ี้จะไดกลาวประโยชนพิเศษของภิกษุ ในสวนอดิเรกลาภ
ไวดวย เพื่อจะใหภิกษุรูวาอดิเรกลาภนั้นไดแกอะไร คําวาอติเรกลาภ
แปลวา ลาภยิ่ง ไดแกลาภพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นแกภิกษุ นอกจากนิสัย ๔
อยาง อันภิกษุอาศัยอยูเปนนิตย จําแนกเปน ๔ เหมือนกับนิสัย ๔
เชนเดียวกัน เปนแตหมายความกวางและแคบกวากันเทานั้น คือ :ก. อติเรกลาภในสวนอาหาร ไดแกสังฆภัตร อุทเทสภัตร
นิมันตนภัตร สลากภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร นิตยภัตร
[ ดูในบุพพสิกขาววรรณนา ทานอธิบายไวแลว ].
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ข. อติเรกลาภในสวนผานุง ไดแกผาที่ทําดวยเปลือกไม เชน
ผาลินิน [ โขง ], ผาทําดวยฝาย เชนผาสามัญ [ กปฺปาสิก ], ผาทํา
ดวยไหม เชนแพร [ โกเสยฺย ], ผาทําดวยขนสัตว [ ยกผมขนมมนุษย ]
เชนสักหลาด [ กมฺพล ], ผาทําดวยเปลือกไมสาณะ เชนผาปาน
[ สาณ ], ผาทําดวยสัมภาระเจือกัน เชนผาดายแกมไหม [ ภงฺด ].
ค. อติเรกลาภในสวนที่อยู ไดแกกุฏีวิหารซึ่งทําดวยไม และ
กอดวยอิฐปูน มี ๒ ชนิด คือ ๑. ทําเอง ๒. ใชใหผูอื่นทํา หรือเขา
ทําถวาย.
ฆ. อติเรกลาภในสวนเภสัช มี ๒ คือ อยางหนึ่งสําหรับแก
อิดโรย เชน น้ําผึ้ง น้ําตาล ๑ อยางหนึ่งสําหรับแกไข ไดแกยา
แกโรค นอกจากที่ดองดวยน้ํามูตรเนา ๑.
หมวดที่ ๓ ขอหามที่ภิกษุไมควรจะทํานั้น ทานใหชื่อวาอกรณียกิจ จําแนกเปน ๔ คือ :๑. การเสพเมถุน นับตั้งแตสัตวดิรัจฉานขึ้นไป จนมนุษย
เปนที่สุด, ๒. การประพฤติโจรกรรม, ๓. ฆาสัตวทั้งที่เปนมนุษย
และดิรัจฉาน, ๔. พูดอวดคุณพิเศษที่ไมมีในตน.
การที่หามไมใหภิกษุกระทํา และอุปชฌายะตองรีบสอนภิกษุ
ผูบวชใหมใหรูไวในชั้นตนนั้น เพราะ ๑ การเสพเมถุน ถาภิกษุลวง
เขาแลว ขาดจากความเปนเชื้อสายของพระสมณะสักยบุตร และไม
เปนสมณะอีกตอไปจนตลอดชีวิต เพราะเมถุนธรรมยอมเปนขาศึกแก
การประพฤติพรหมจรรยโดยตรง คือเปนเหตุใหตั้งบานตั้งเรือน ทํา
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ความพะรุงพะรัง เปนไปเพื่อสะสมกิเลสและทุกข ยั่วใหเกิดราคะ
ความกําหนัดมากขึ้น ทําใหหลงไมรูจริงตามธรรมดาของสังขาร ปด
ชองทางแหงความดี อันจะใหไหลหลั่งเขามาเสียหมด โดยประการ
ทั้งปวง เมื่อภิกษุประพฤติลวงเขา ก็เทากับคนที่ถูกตัดศีรษะเสียแลว
จะกลับพื้นมีชีวิตไมไดฉะนั้น เพราะฉะนั้น การเสพเมถุน จึงเปนกิจ
ที่ภิกษุไมควรทําประการหนึ่ง.
๒. อทินนาทาน ถาภิกษุลวงเขาแลว ตองไดรับโทษดังที่ได
กลาวมาแลวในขอเสพเมถุนเหมือนกัน เพราะการที่ประพฤติโจรกรรม
ไดชื่อวายังชีวิตของตนใหเปนอยู โดยแสวงหาในทางผิด ๆ เห็นแต
ความสุขเฉพาะตนถายเดียว ไมแลเหลียวถึงความทุกขของผูอื่นบางเลย
เปนการเลี้ยงชีพไมชอบธรรม ภิกษุใดประพฤติเชนนี้ ไดชื่อวา
ทําลายความดีของตนเสียเอง ยอมจะตองไดรับโทษ คือขาดจากความ
เปนภิกษุ ไมเปนภิกษุไดอีกจนตลอดชีวิต เพราะลวงกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสมบัติของผูอื่น ไดราคาตั้งแต ๕ มาสกขึ้นไป ทานเปรียบ
ไววาเหมือนกับใบไมที่หลนหลุดออกแลวจากหัวขั้ว มีแตจะแหงเหี่ยว
ไปโดยถายเดียว ไมมีเวลาที่จะกลับสดขึ้นไดอีกฉะนั้น เพราะฉะนั้น
การประพฤติโจรกรรม จึงเปนกิจที่ภิกษุไมควรกระทําประการหนึ่ง.
๓. การทําปาณาติบาต คือฆาสัตว การฆาสัตวยอมเปนการ
ปราศจากเมตตาจิต ทําใหสัตวอื่นตองเสียชีวิต อันพึงสงวนและ
รักใคร โดยไมใชเหตุจําเปน เพราะฉะนั้น ในฝายพระศาสนา ทาน
จึงปรับโทษภิกษุผูกระทําผิดเพราะฆาชีวิตมนุษย ไวเปนอยางแรงถึง
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กับตองปาราชิก ไมมีทางที่จะไดมาอุปสมบทอีกตลอดชาติ อันควร
เปรียบดวยศิลาที่แตกแยกแยะออกจากกันเปน ๒ ซีก จะติดกันเขา
อีกไมไดฉะนั้น โทษของการประพฤติเหี้ยมโหดเชนนี้ อยาวาแตทาง
พระศาสนาเลย ถึงทางบานเมือง ทานก็ลงโทษผูกระทําผิด เพราะ
ฆาเขาตายในฐานที่ใหประหารชีวิตเสียเหมือนกัน เพราะฉะนั้น การ
ฆาสัตว จึงเปนกิจที่ภิกษุไมควรกระทําประการหนึ่ง.
๔. การอวดอุตตริมนุสสธรรม เปนอุบายลวงโลกเลี้ยงชีพ ทํา
ใหคนอื่นหลงเชื่อผิด ๆ เปนเหตุเสื่อมความเชื่อถือ ความเลื่อมใส
ศรัทธา นํามาซึ่งหายนะแกตน ไมไดรับผลอันดี เสียชื่อเสียง
และทั้งจะพาใหพระศาสนาเสื่อมทรามลงไปดวย ผูประพฤติเชนนี้
จึงไดชื่อวาเปนโจรปลนพระศาสนา ในพระวินยั ทานปรับโทษใหเปน
ปาราชิกเพราะเหตุที่อวดคุณความดี ซึ่งไมมีในตนดวยคําเท็จ ภิกษุ
ผูประพฤติเชนนั้น ทานเปรียบไววา เหมือนกับตาลยอดดวน อันไม
แตกกิ่งกานและสาขาผลาผลตอไปอีกไดฉะนั้น เพราะฉะนั้น การอวด
อุตตริมนุสสธรรม จึงเปนกิจที่ภิกษุไมควรกระทําประการหนึ่ง.
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วินัย
๑. ขนบธรรมเนียมหรือแบบแผนขอบังคับสําหรับภิกษุ เรียกวา
วินัย.
๒. กุลบุตรผูมาบรรพชาอุปสมบท เปนภิกษุในพระพุทธศาสนา
ยอมออกจากสกุลตาง ๆ กัน ทั้งนิสัยใจคอและความประพฤติยอม
ไมเหมือนกัน เมื่อมาถือเพศเปนสมณะแลว จะตางคนตางประพฤติ
ขนบธรรมเนียมตามชอบใจเหมือนคฤหัสถไมได เพราะหมูอันตั้งอยู
ดวยไมมีอะไรเปนหลักยอมไมมั่นคงยั่งยืน สมเด็จพระบรมศาสนา
ผูเปนพระธรรมราชาและสังฆบิดร คือบิดาของพระภิกษุสงฆ จึงทรง
ตั้งวินัยบัญญัติขึ้นไว เพื่อเปนบรรทัด สําหรับปรับความประพฤติของ
เหลาภิกษุใหเปนไปอยางเดียวกัน และปกครองกันในฝายคณะสงฆ
ตามวินัยบัญญัติ เปรียบเหมือนบานเมืองตองมีกฎหมายปกครองประชาชนพลเมือง ฉันใด ฝายพระศาสดาก็ตองมีวินัยบัญญัติ สําหรับ
ปกครองคณะสงฆ ฉันนั้น.
๓. พระวินัยนั้นแบงเปน ๒ แผนก :แผนกที่ ๑ วาดวยขอหาม ไมใหภิกษุประพฤติลวงละเมิดและ
ปรับโทษผูลว งไวหนักบาง เบาบาง ตามความผิดที่ไดกระทําลง เรียกวา
พระพุทธบัญญัติ.
แผนกที่ ๒. วาดวยขนบธรรมเนียมที่ดีงาม อันภิกษุควรประพฤติ
เรียกวา อภิสมาจาร.
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เมื่อรวมเขา ๒ แผนกคือทั้งพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารเรียกวาวินัย.
๔. ในทางวินัย การลงโทษแกผูผิด ๓ สถาน :ก. โทษอยางแรง [ ครุโทษหรือมหันตโทษ ] ขาดจากความ
เปนภิกษุ อยางเดียวกับกฏหมายบานเมือนลงโทษผูผิด ที่เปนมหันตโทษ ถึงประหารชีวิต.
ข. โทษอยางกลาง [ มัชฌิมโทษ ] ตองอยูกรรมจึงพนโทษ
ได อยางเดียวกับกฏหมายบานเมืองลงโทษผูทําผิดในทางอาชญา คือ
ใหจําคุกไวมีกําหนดตามโทษมากหรือนอย.
ค. โทษอยางเบา [ ลหุโทษ ] ตองลุกะโทษหรือปลงอาบัติ จึง
พนโทษได อยางเดียวกับกฎหมายบานเมืองลงโทษผูทําผิดเล็ก ๆ
นอย ๆ ซึ่งไมใชทางอาชญา ถาเห็นวาผูผิดเปนคนซื่อสัตย รับสารภาพโดยดี ทั้งไมเคยทําผิดมากอน ก็ภาคทัณฑไว.
การตั้งวินัยบัญญัติ
๑. ตัง้ ขึ้นเพราะภิกษุทําผิด แลวประชุมสงฆวินิจฉัยความขอนั้น.
๒. ตั้งขึ้นแลวไมเลิกถอน แตมีเพิ่มเติมหรือแกไขใหเพราะกับที่
จะประพฤติได ถาหละหลวมนัก ก็แกไขใหตึงขึ้น ถาตึงนัก ก็แกไข
ใหหยอนลง เชนหามภิกษุไมใหเก็บอติเรกจีวรเกิน ๑๐ วัน ภายหลัง
จึงเพิ่มขอสิกขาบทขึ้นอีกวา อติเรกจีวรนั้นใหวิกัป คือทําใหเปน
ของสองเจาของเสียกอน ผูรับวิกัปถอนวิกัปแลว จึงยอมใหใชตลอด
กาลไมกําหนดเวลา.
๓. พระวินัยนั้นเรียกเปน ๒ อยาง วินัยที่ทรงตั้งไวเดิม เรียกวา
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มูลบัญญัติ ที่ไดทรงแกไขเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยอนุโลมตามบัญญัติเดิม
เรียกวา อนุบัญญัติ.
อาบัติ
๑. อาบัติ แปลวาความตอง หรืออาการที่ลวงละเมิดขอบัญญัติ
ที่พระพุทธเจาหาม หรือแปลวา ธรรมชาติอันภิกษุพึงตองพึงถึง ดวย
ประพฤติอนาจารเปนการนอกบัญญัติ.
๒. อาบัตินั้น วาโดยชื่อมี ๗ คือ :ปาราชิก ๑ สังฆาทิเสส ๑ ถุลลัจจัย ๑ ปาจิตตีย ๑ ปาฏิเทสนียะ ๑
ทุกกฏ ๑ ทุพภาสิต ๑.
ก. ปาราชิก แปลวา ผูแพ [ เล็งบุคคล ] หรืออาบัติยังบุคคล
ใหแพ [ เล็งอาบัติ ] อาบัตินี้ ภิกษุตองเขาแลว ชื่อวาเปนคนแพ
เปนคนตายจากพุทธศาสนา.
ข. สังฆาทิเสส แปลวา กองอาบัติมีสงฆอันภิกษุพึงปรารถนา
ในกาลเบื้องตนและกาลอันเศษ คือ เมื่อภิกษุตองเขาแลว ตองอาศัย
สงฆ คือ ขอใหสงฆใหปริวาสเปนกาลเบื้องตน [ มูลายปฏิกัสสนา ]
และใหมานัตเปนทามกลาง และอัพภานกรรม เปนกรรมอันสุด.
ค. ถุลลัจจัย แปลวา โทษหยาบ เมื่อภิกษุตอง
เขาแลว แสดงแกภิกษุแมองคเดียวก็หลุดพนได.
ฆ. ปาจิตตีย แปลวา อาบัติยังกุศลธรรมใหตกไป มี ๒
นิคสัคคิยปาจิตตีย ๑ สุทธิกปาจิตตีย ๑. นิสสัคคิยปาจิตตียนั้น ภิกษุ
ตองเขาแลว ตองเสียสละวัตถุที่เปนนิสสัคคียนั้นเสียกอน จึงแสดง
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อาบัติตก.
สวนสุทธิกปาจิตตีย ไมมีการเสียสละ เปนแตวา ถาเปนของ
ที่หามบางอยาง อันเกี่ยวดวยภิกษุทําใหเกินกําหนดประมาณ เชน
ทําเทาเตียงใหเกิน ๘ นิว้ พระสุคต หรือทํากลองเข็มดวยกระดูก งา
เขา เปนตน ตองตัดใหไดประมาณหรือกําหนดเสียกอน จึงแสดง
อาบัติตก.
ง. ปาฏิเทสนียะ แปลวา อาบัติอันภิกษุกลับแสดงอยางอื่น
คือ เมื่อตองเขา การแสดงอาบัติไมเหมือนอยางแสดงอาบัติอื่น ๆ.
จ. ทุกกฏ แปลวา ทําชั่ว หมายถึงกายกรรม คือ ความประพฤติสวนกาย ไมเรียบรอยเปนที่ติเตียนของผูอื่น.
ฉ. ทุพภาสิต แปลวา กลาวชั่ว หมายความถึงวจีกรรม คือ
ความประพฤติสวนวาจา กลาวคําชั่วหยาบ ตลกคะนองอันนักปราชญ
ติเตียน ซึ่งเรียกวา อักโกสวัตถุ อันจําแนกไว ๑๐ อยาง ดังจะไดกลาว
ขางหนา.
๓. การลงโทษแกผูผิด เพราะลวงสิกขาบทมี ๒ อยาง คือ :ก. ลงมหันตโทษ คือปรับโทษเปนปาราชิก จะเปนภิกษุอีก
ไมไดตลอดชาติ.
ข. ลงอุกเขปนียกรรม คือยกออกเสียจากหมูชั่วคราว จนกวา
ผูผิดจะยอมรับสารภาพ. และอยูกรรม คือประพฤติวัตรตามกฏที่ทาน
กําหนดไว ดังมีแจงอยูในวินัยมุขเลม ๓ แลว. และลุกะโทษ คือ
แสดงเปดเผยเสียแกภิกษุดวยกัน.
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อาบัติทั้งปวงวาโดยความเยียวยามี ๒ คือ :๑. แกไขไมได เรียกวา อเตกจฉา.
๒. แกไขได เรียกวา สเตกิจฉา.
อาบัติที่ภิกษุตองเขาแลวแกไขไมไดนั้น คือปาราชิกาบัติ เพราะวา
ตองเขาแลว ไมมีอุบายอันใดอันหนึ่ง จะเยียวยาใหคงเปนสมณะได
แมถือเพศเปนคฤหัสถแลวมาบวชอีกก็ไมเปนภิกษุ เปรียบเหมือน
บุคคลผูลวงกฏหมายของบานเมือง ที่ตองลงโทษหนักถูกประหาร
ชีวิตแลว ไมมีทางจะกลับคืนชีวิตไดอีก.
อาบัติที่ตองเขาแลว ยังพอจะเยียวยาแกไขไดนั้น คือกองอาบัติ
นอกจากปาราชิกาบัติ.
วาโดยจิตมี ๒
๑. เกี่ยวกับจิต เรียกวาสจิตตกะ คือเปนไปโดยตั้งใจ คือมีเจตนา.
๒. ไมเกี่ยวกับกิต เรียกวาอจิตตกะ คือเปนไปโดยเผลอ ไม
จงใจ ไมเจตนา.
วาโดยโทษมี ๒
๑. อาบัติหนัก เรียกครุกาบัติ. ปาราชิก สังฆาทิเสส ๒ นี้ ชื่อ
ครุกาบัติ ปาราชิกเปนอาบัติหนักโดยโทษ เปนมูลเฉท สังฆาทิเสส
เปนอาบัติหนักโดยโทษดวย โดยวิธีจะออกจากอาบัตินั้นดวย.
๒. อาบัติเบา เรียกลหุกาบัติ อาบัตินอกจากปาราชิก สังฆาทิเสส
ชื่อลหุกาบัติ.
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อาการที่ตองอาบัติ
ภิกษุตองอาบัตินั้นดวยอาการ ๖ อยาง คือ :๑. ตองดวยไมละอาย เชนภิกษุรูอยูวาสิ่งนี้ไมควรทํา ขืนทําการ
ลวงสิกขาบทบัญญัติ แกลงตองอาบัติและบังอาบัติไวดวย เชนพูดปด
โดยอาการตาง ๆ เสพสุรา พูดเกี้ยวหญิงเปนตน.
๒. ตองดวยไมรู เชนภิกษุเปนคนเขลามีปญญานอย ไมรูวา
สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา และไปทําสิ่งที่ไมควรทํา สิ่งทีค่ วรทํา ๆ
ใหผิดไปเสีย เชนการเก็บดอกไม ควรจะใชอนุปสัมบันแตไมใช ไป
เก็บเองมาบูชาพระเจดีย ดวยเขาใจวาเปนบุญกุศลเปนตน.
๓. ตองดวยสงสัยแลวขืนทํา เชนภิกษุใชใหเด็กตักน้ํามาเพื่อ
บริโภคก็ดี หรือเพื่ออาบก็ดี เกิดความสงสัยขึ้นวา ในน้ํานัน้ จะมีตัว
สัตวหรือไมมี ไมไดไตถามหรือพิจารณาใหถองแทกอน แลวบริโภค
และอาบน้ํานั้นเปนตน.
๔. ตองดวยสําคัญวาควรในของที่ไมควร เชนเห็นเนื้อหมี
และเนื้อเสือ ซึ่งเปนเนื้อไมควรบริโภค คลายกับเนื้อสุกรและเนื้อ
อีเกง สําคัญวาเนื้อสุกรและเนื้ออีเกง และฉันเนื้อนั้น หรือเวลาบาย
แลวสําคัญวายังไมบาย ฉันอาหารที่เปนยาวกาลิก หรือมีผูเอาธนบัตร
ซึ่งใชแทนเงินตรามาถวาย สําคัญวาไมใชเงินและทองรับไวเปนตน.
๕. ตองดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร เชนเนื้อสุกรและเนื้อ
อีเกง ซึ่งเปนเนื้อควรบริโภค ภิกษุสาํ คัญวาเปนเนื้อหมีเนื้อเสือเหลือง
ซึ่งเปนเนื้อไมควรบริโภค แลวฉันเนื้อนั้น หรือน้ําปานะที่เปนกัปปยะ
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สําคัญวาน้ําปานะเปนอกัปปยะ แลวดื่มน้ํานั้น หรือเวลาเชากอนเที่ยง
สําคัญวาบายแลว และฉันของเคี้ยวของฉันที่เปนอาหารเปนตน.
๖. ตองดวยลืมสติ เชนนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับอนุปสัมบันครบ ๓ ราตรีแลว ครั้นคืนที่ ๔ ลืมไป นอนตอไปอีก หรือ
ลืม อยูปราศจากไตรจีวรตลอดคืน หรือเก็บเภสัช ๕ ทีร่ ับประเคนแลว
ใหเกิน ๗ วันไป หรือไมวิกัปอธิษฐานอติเรกจีวรใหเกิน ๑๐ วันเปนตน.
สมุฏฐาน คือ ที่เกิดแหงอาบัติ
ที่เกิดแหงอาบัติ ในสิกขาบททั้งปวงมี ๖ คือ :๑. เกิดดวยกาย.
๒. เกิดดวยวาจา.
๓. เกิดดวยกายวาจา.
๔. เกิดดวยกายจิต.
๕. เกิดดวยวาจาจิต.
๖. เกิดดวยกายวาจาจิต.
กายอยางเดียวหรือวาจาอยางเดียว เปนสมุฏฐานอันหนึ่ง ชื่อวา
เอกงฺคิก คือสมุฏฐานอันเดียว.
กายกับวาจาหรือกายกับจิต เปนสมุฏฐานอันหนึ่ง ชื่อวา ทฺวงฺคิก
คือสมุฏฐานมีองค ๒.
ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิต เปนสมุฏฐานอันหนึ่ง ชื่อวา ติวงฺคิก
คือสมุฏฐานมีองค ๓.
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อาบัติในสิกขาบทใด ตองดวยสมุฏฐา ๓ ขางตน คือ กาย, วาจา,
กายวาจา, อันใดอันหนึ่ง ชื่อวา อจิตตกะ [ สมุฏฐานไมมีจิตเจือ ].
อาบัติในสิกขาบทใด ตองดวยสมุฏฐาน ๓ ขางปลาย คือ กายจิต,
วาจาจิต, กายวาจาจิต, อันใดอันหนึ่ง ชื่อวา สจิตตกะ [ สมุฏฐาน
มีจิตเจือ ].
แตลําพังจิตอยางเดียว ไมเปนสมุฏฐานแหงอาบัติในสิกขาบททั้ง
ปวง เพราะจิตจะคิดจะนึกอะไร ถาไมประกอบดวยกายก็ดี ดวยวาจา
ก็ดี ก็เปนอันไมสําเร็จประโยชนอะไร เชนคิดจะฆาเขา หรือลักขโมย
ของเขา เปนแตเพียงคิดเทานั้น ไมไปกระทํา ก็เปนอันไมตองอาบัติ.
ปาราชิก
ปาราชิก แปลวา ผูแพตอพระศาสนา ทหารกับพระสงฆมี
น้ําใจคลายกับอยางหนึ่ง คือ กลาหาญ บากบั่น อดทน เพือ่ เอา
ชัยชํานะ และไมชอบคําวาแพ คําวาแพที่ใชทางพระศาสนา หมาย
ความวาตอสูกับบาปอกุศล มีกิเลสตัณหาเปนตน เมื่อมีกําลังออน
ปลอยใหกิเลสตัณหาเขาครอบงําจิต ทําใหหลงทําผิดขอบัญญัติของ
พระพุทธเจาขณะใด ก็ชอื่ วาเปนผูแพ และภิกษุผูถึงซึ่งความแพเพราะ
ลวงวินัยบัญญัติ ตองอาบัติปาราชิก นับวาเปนผูแพอยางอุกฤษฏ
คือขาดจากความเปนภิกษุ แมจะไปถือเพศคฤหัสถแลวจะกลับเขามา
ขออุปสมบทอีกไมได และจะเปนสมณะอีกไมไดตลอดชีวิต เปรียบ
เหมือนบุคคลถูกประหารชีวิตเสียแลว จะกลับเปนขึ้นอีกไมได ฉันใด
ภิกษุที่ตองอาบัติปาราชิกแลว จะกลับเปนสมณะไมได ฉันนัน้ .
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ปาราชิกแหงภิกษุมี ๔ คือ ๑. เสพเมถุน, ๒. ถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของเขาไมให ไดราคา ๕ มาสก, ๒. แกลงฆามนุษยใหตาย,
๔. อวดอุตตริมนุสสธรรม [ คือธรรมอันยิ่งของมนุษย ] ที่ไมมีในตน.
ในปาราชิกทั้ง ๔ นั้น ภิกษุผูมุงหวังตอความปฏิบัติที่แทจริง
ควรเขาใจใหกวางสักหนอย จึงจะเปนประโยชนแกความปฏิบัติไดดี
จะไดอธิบายเปนหมวด ๆ ดังตอไปนี้.
สิกขาบทที่ ๑ เสพเมถุน
เสพเมถุนนั้น คือภิกษุใหนิมิตของตน เขาไปในวัจจมรรค
[ ทวารหนัก ] ปสสาวมรรค [ ทวารเบา ] มุขมรรค [ ชองปาก ]
อันใดอันหนึ่งแหงผูอื่น ทั้งมนุษยและสัตวดิรัจฉาน ที่ยังไมตายหรือ
ตายแลว แตทวารยังไมทําลายไปเพียงชั่วเมล็ดงาหนึ่ง ดวยจิตกําหนัด
และทวารนั้นจะรองจะลาดดวยวัตถุอันใดอันหนึ่งก็ตาม ไมรองไมลาด
ก็ตาม เปนทวารอันสัตวไมไดกัดเสียโดยมาก หรือผูอื่นขมขืนในนิมิต
ตน และยินดีในอาการทั้ง ๔ คือ :ก. แรกเขาไป, ข. เขาไปแลว, ค. หยุดอยู, ฆ. ชักออก
อาการทั้งปวงเหลานี้ เรียกวาเสพเมถุน เปนปาราชิก แตถาไมมี
จิตยินดี ไมเปน.
ประเภทแหงอาบัติเพราะเสพเมถุน
๑. วัตถุแหงอาบัติปาราชิก
หญิงเปนมนุษย เปนดิรัจฉาน มีทวาร ๓ คือ ๑. ทวารหนัก,
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๒. ทวารเบา, ๓. ชองปาก. ชายเปนมนุษย เปนดิรัจฉานมีทวาร ๒
คือ ทวารหนัก, ชองปาก.
สัตวดิรัจฉานนั้น ไดแกสุนัข, แมว, วัว, ความ, ไก กา,
นกพิราบ, งูเหลือม, งูเรือน, ปลา, เตา, เปนตน.
ตอมปม ที่งอกในองคกําเนิดที่ยังรูสัมผัสอยู ใหเขาไปในทวาร
มรรคดังกลาวแลว แมทวารนั้นมีหนังและเนื้อเลิกไปหมด แตสัณฐาน
แหงนิมิตรยังปรากฏอยู ทั้งจิตคิดวาจะเสพมีอยู ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.
๒. วัตถุแหงถุลลัจจัย
๑. ทวารมรรคนั้นเลิกไปหมดแลว แมแตสัณฐานแหงนิมิตก็
ไมเหลือ ภิกษุพยายามในที่เชนนั้น สังเขปวาเปนแผล.
๒. ชองตา, ชองจมูก, ชองหู, และฝกแหงหัวไส. นิมิตและ
บาดแผลที่ถูกศัสตราวุธของมนุษย.
๓. ฝกแหงหัวไสและคลองจมูกแหงสัตวดิรัจฉานที่ใหญ เชน
ชาง, มา.
๔. นิมิตแหงคนตาย อันสัตวกัดเสียกึ่งหนึ่งแลว ยังไมขึ้นพอง.
๕. ลิ้นหรือฟนของมนุษย และสัตวดิรัจฉานที่ใหญ อันออก
มานนอกริมฝปาก เหลานี้เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย.
๓. วัตถุแหงทุกกฎ
๑. ชองตา, ๒. ชองหู, แผลในกายสัตวดิรัจฉาน, ๓. นิมิตที่
เล็กแหงสัตวที่เล็ก, เชน งู, ปลา, เปนตน ไมพอประมาณองคกําเนิด
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ดําเนินเขาไป, ๔. อวัยวะอันเศษ เชนรักแรเปนตน แหงมนุษยและ
สัตวดิรัจฉาน, ๕. นิมติ แหงซากศพที่ขึ้นพองแลวเปนตน, ๖. ชิ้นเนื้อ
ที่ตกลงแลวนอกนิมิต.
องคของการเสพเมถุนซึ่งเปนปาราชิกมี ๒
๑. เสวนจิตฺต มีจิตคิดในอันจะเสพ.
๒. มคฺเคน มคฺคปฏิปาทน ยังองคกําเนิดใหเขาไปในทวารมรรค.
ภิกษุไดรับยกเวนในสิกขาบทนี้มี ๔ จําพวก
๑. ภิกษุไมรูตัวไมยินดี เชนถูกคนอื่นลอบทําเมถุนธรรม ใน
เวลานอนหลับเปนตน.
๒. ภิกษุเปนบา มีทุกขเวลาครอบงํา ทําจิตใหคลั่งเพอ
หลงใหลไมไดสติ จนเห็นเพลิงกับคูถหรือทองกับแกนจันทน มีราคา
เทากัน.
๓. ภิกษุเปนอาทิกัมมิกะผูตนบัญญัติ เชนพระสุทิน ผูแรก
เสพเมถุนกอนภิกษุอื่น ซึ่งเปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติปฐมปาราชิกขาบทนี้ เปนตัวอยาง.
๔. ภิกษุรูตัวอยูแตไมมีจิตยินดีเลย เชนถูกผูอื่นขมขืนทําเมถุนธรรมในนิมติ ตน เปนตน.
สิกขาบทนี้เปนอนาณัตติกะ คือบังคับผูอื่นใหเสพเมถุน ไมเปน
ปาราชิก ก็แตทานปรับเปนอาบัติทุกกฎ เพราะเปนอกัปปยสมาทาน.
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สิกขาบทที่ ๒ อทินนาทาน ลักหรือขโมย
๑. ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให.
๒. อาการที่ฉอเอาหรือตูเอา.
วัตถุแหงปาราชิก เปรียบกับกฎหมายของบานเมืองตั้งแตครั้ง
โนน ราคาตั้งแต ๑ บาทขึ้นไป เทากับทองคําหนัก ๒๐ เมล็ดขาว
เปลือก.
ของจะอยูในบานก็ดี ในปาก็ดี ในน้ําก็ดี ถาทําดวยอาการ
ดังกลาวนี้ ตองปาราชิก.
วาดวยทรัพย
ทรัพยแบงออกเปน ๒ พวก คือ :๑. สังหาริมะ คือของที่เคลื่อนที่ได เชนเครื่องใช, และสัตว
พาหนะ, เปนตน.
๒. อสังหาริมะ คือของที่เคลื่อนที่ไมได เชนที่ดิน ตึก เรือน
ตนไมเปนตน.
ลักษณะและอาการที่เปนอทินนาทาน
๑. ลัก, คือเขาไปในบานเรือนเขาแลว หยิบเอาของ ๆ เขา
ไปดวยกิริยาเปนขโมย.
๒. ตีชิงหรือวิ่งราว, คือตีชิงเอาไปตอหนา และตีใหเจาของ
เจ็บปวด วิง่ ราวเอาไปตอหนาเจาของหรือลับหลัง แตไมไดทําอะไร
ใหเจาของเจ็บกาย ปรับเปนปาราชิก ในเวลากระชากของหลุด.
๑

๑. เรียกอีกอยางหนึ่งวา อวหาร.
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๓. ลักตอน, คือตองสัตวพาหนะ เชนวัวควายเปนตน ให
เคลื่อนจากที่ ปรับเปนปาราชิก ในขณะเทาที่ ๒-๔ ของสัตว เคลื่อน
จากที่.
๔. ลักแยง, คือเขาแยงเอาซึ่ง ๆ หนา และไดของนั้นไปจาก
เจาของ หรือแยงเอาของ ๆ เขาซึ่งกําลังเรี่ยรายอยู.
๕. ลักสับ, คือสับหรือเปลี่ยนสิ่ง ๆ เขา โดยเอาของอื่น
ไปเปลี่ยน.
๖. ตู, คือไมใชของ ๆ ตัวรองเอาวาของ ๆ ตัว เชนตูที่ดิน
ของเขา เมื่อเจาของเขาปลอยกรรมสิทธิ์ก็ดี หรือถึงกับฟองศาล ๆ
ตัดสินใหผูจําเลยชนะก็ดี ภิกษุเปนปาราชิก.
๗. ฉอ, ไดแกรับของฝากของเขาไว เขามาทวงเอาคืน ไม
ยอมคืนให ปฏิเสธเสียวาไมไดรับฝาก เมื่อเจาของทอดกรรมสิทธิ์
ก็ดี หรือฟองศาล ๆ ตัดสินใหโจทกขาดกรรมสิทธิ์ก็ดี ภิกษุเปน
ปาราชิก.
๘. ยักยอก, เชนภิกษุรักษาเรือนคลังของสงฆ [ ภัณฑาคาริก ]
เอาของสงฆซึ่งอยูในความรักษาของตน ยักยอกเอาไปไวในที่อื่น เพื่อ
ถือเอาเองหรือยักยอกใหผูอื่น เปนโจรตอเมื่อเอาของออกพนเขตที่รักษา
ภิกษุเปนปาราชิก.
๙. ตระบัด, เชนนําของหนีภาษี ซึ่งเปนการยุบอํานาจอันชอบ
ธรรมของกฎหมายบานเมือง ไดราคาตามกําหนด ภิกษุเปนปาราชิก.
๑๐. หลอกลวง, เชนเอาของปลอมของไมแท ไปหลอกขายให
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แกผูอื่น บอกเขาวาเปนของแท ไดราคาตามกําหนด ภิกษุเปน
ปาราชิก.
๑๑. กดขี่กรรโชก, เชนบังคับเก็บเงินแกราษฏรในทางผิด
กฎหมายบานเมืองโดยใชกําลังกายและอํานาจ เรียกกดขี่ พยายามจะ
เขาไปปลน ทรมานเจาของดวยอาการตาง ๆ ใชวาจาตะคอกขูใหกลัว
เพื่อจะใหบอกทรัพยที่เขามีอยู เรียกกรรโชก.
๑๒. ลักซอน,ของ ๆ เขาอยูในที่แหงหนึ่ง คือตกอยูหรือวางไว
โดยเผลอ เอาไปซอนเสียที่อื่นโดยสัญเจตนา จะถือเอาเปนประโยชน
ในภายหลัง.
๑๓. ลักปลน, คือเปนโจรหลาย ๆ คน คุมพวกเขาปลนทรัพย
สมบัติของเขา แตของที่ไดมา ราคาไมถึงบาท ๑ แตเมื่อรวมกัน
เขาแลว ไดราคาบาท ๑ ขึ้นไป เชนนี้ ปรับเปนปาราชิกทุก ๆ องค.
อาการที่จะเปนอาบัติและไมเปนอาบัติ
๑. ภิกษุไมทําเอง คือใชคนอื่นไปลักไปปลนก็เปนอทินนาทาน.
๒. ถาผูที่ถูกใชนั้น ไปทําการไมตามคําสั่ง ดวยกาลก็ดี ดวย
วัตถุก็ดี ดวยประเทศก็ดี ผูใชไมเปนอาบัติ เวนแตจะเอาของนั้นมา
ใชดวยกัน ตองเปนอาบัติทั้งคู.
๓. เวลาที่สั่งใหไปทําการเชนนั้นแลว ถอนคําสั่งเสีย และผู
นั้นขืนไปเอง ผูสั่งเดิมไมเปนอาบัติ.
๔. สั่งตอ, ก. ใช ข. ไปบอก ค. ใหลักของ ง. ข. ไปบอก
คนอื่นใหลัก. ก. ไมเปนอาบัติ.
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๕. ภิกษุคิดจะลักของราคา ๑ บาทขึ้นไป แตยังไมไดลงมือลัก
เปนแตลูบคลําหรือจับตองเทานั้น เปนถุลลัจจัย, ถาทําของนั้นใหไหว
หรือใหเคลื่อนที่ ตองปาราชิก. ถาในเวลาที่มุงไปนั้น มีคนไลหรือ
มีอุบัติเหตุใด ๆ ที่ทําใหตองกลับ คือยังไมถึงที่ หรือถึงที่แลว แตยัง
ไมไดจับตองของนั้น ก็เผอิญมีเหตุขึ้นเสียกอน เชนนี้ เปนอาบัติทุกกฎ
ทุก ๆ กาวที่ออกเดิน.
๖. ของครูอาจารยหรือเพื่อนที่รักกันสนิท ถือวิสสาสะ แลว
เอาของนั้นไป ไมเปนอทินนาทาน.
หลักของที่จะเปนอทินนาทาน
๑. ของนั้นไดราคาตั้งแต ๕ มาสก คือเทากับบาท ๑ ขึ้นไป.
๒. เปนของมีเจาของ คือของมีผูถือกรรมสิทธิ์ จะเปนของ
เอกชนหรือของกลาง เชนเปนของสงฆก็ตาม นับวาของนั้นมีเจาของ
หวงหาม.
๓. รูอยูวาของนั้นมีเจาของหวงแหน.
๔. มีเถยยจิต คือตั้งจิตเปนโจร.
๕. พวกเพียรพยายามดวยตนเองหรือใชผูอื่น.
๖. กระทําการสําเร็จเปนโจรกรรม.
วัตถุมีเจาของและไมมีเจาของ
ของตกอยูในที่ใด ๆ หรือของตกอยูในปา ถาไมมีเจาของคือไมมี
ใครถือเปนกรรมสิทธิ์ ดังนี้ เรียกวัตถุไมมีเจาของ.
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ของในวัดซึ่งเปนของกลาง ภิกษุลักเอาไป ถาราคาไมถึง ๕
มาสก ไมเปนปาราชิก ถาราคาตั้งแต ๕ มาสกขึ้นไป เปนปาราชิก
ของเล็ก ๆ นอย ๆ หลาย ๆ คราว รวมกันเขาแมอยางนอยเพียง
๕ มาสก ภิกษุลักดวยเถยยจิตอันยังติดตอกันไปไมมีจิตวิรัติในระหวาง
ปรับเปนปาราชิก แตถาลักครั้งหนึ่ง แลวตั้งใจสังวรเสีย ไมปรับ
เปนปาราชิก ปรับเปนทุกกฎหรือถุลลัจจัยตามราคาของ.
สิกขาบทที่ ๓ ฆามนุษย
ในอาบัติปาราชิกขอ ๓ กลาวตามตัวบาลี ภิกษุแกลงพราก
ชีวิตมนุษยดวยตนเองหรือใชผูอื่น หรือทําเครื่องศัสตราวุธใหเขาดวย
เจตนาจะใหทําลายชีวิต แลวเขาฆาตัวตายเอง หรือบังคับใหเขา
กินยาพิษ หรือกลาวพรรณนาคุณของความตายเพื่อใหเขาตาย ที่สุด
แมแตเขาถาม แลวแนะนําดวยอุบายตาง ๆ เชนใหเขาเอาเชือก
ผูกคอ เรียกวาชักชวนเพื่อการตาย ดังนี้ ตองอาบัติปาราชิก.
ชีวิต กําหนดตั้งแตแรกตั้งวิญญาณ คือตั้งแตปฏิสนธิใน
ครรภมารดาจนถึงตาย ชีวิตมนุษยมีอาการสืบตอ ๆ กัน แมแต
ความคิดก็สืบเนื่องไปตามลําดับ ขณะชีวิตยังสืบเนื่องกันเชนวาเครื่อง
ภายในกําลังทําการอยู เชนปอดกําลังสูบลมหรือหัวใจกําลังฉีดโลหิต
กระเพาะกําลังยอยอาหาร ดังนี้ นับวายังมีชีวิตอยู ถาภิกษุพรากหรือ
ทําใหหยุดประการใดประการหนึ่งดังวามาแลว แปลวาพรากชีวิตความ
เปนอยูจากรางกายมนุษย คือตัดความสืบสนธิของอวัยวะเสีย ไมให
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เจริญอยูตามธรรมดาไดตอไป เรียกวาทําใหตาย ตองอาบัติปาราชิก.
กิรยิ าอาการที่ทําใหตาย
๑. ดวยมือ, คือพรากชีวิตดวยมือตนเอง หรือสั่งหรือบังคับ
ใหผูอื่นทําจนสําเร็จ ดังนี้ เรียกวาประหารดวยมือ.
๒. ดวยซัด, คือ ยิง พุง ซัด เครื่องศัสตราวุธตาง ๆ เชน
ยิงปน พุงหอกหรือแหลนหลาว ซัดทรายรอนหรือน้ํากรด ใหถูกราง
หรือกายผูอื่น เพื่อจะใหตาย ดังนี้ เรียกวาประหารดวยอาการซัด.
๓. ดวยวาง, คือวางเครื่องสังหารเพื่อใหตาย เชนวางยาพิษ
ตอรปโด ลูกระเบิด วางขวากหรือหนาม เปนตน ดังนี้ เรียกวา
ประหารดวยอาการวาง.
๔. ดวยวิชา, คือพรากชีวิตดวยวิชาอาคมตาง ๆ เปนตนวา
ใชไฟฟาจับ รายมนตอาคม ใชภูตผี ทําใหผูอื่นจุกเสียดตาย.
๕. ดวยฤทธิ์, คือทําใหตายดวยฤทธิ์เดช ของวัตถุตาง ๆ เชน
ปลอยงู เสือ จระเข หรือสิงหสัตวมีพิษรายตาง ๆ ใหกัด หรือเอา
พิษของหมาบา ฉีดเขาในกาย หรือทํานัยนตาใหลุกแดงเปนไฟ แลว
ถลึงตาใสเปนตน ดังนี้ เรียกวาประหารดวยฤทธิ์.
วัตถุที่ใหตองอาบัติเพราะการฆา
๑. ชีวิตของมนุษย เปนวัตถุแหงอาบัติปาราชิก.
๒. ชีวิตของอมนุษย เชน ผี เปรต ยักษ เปนวัตถุแหง
ถุลลัจจัย.
๓. ชีวิตของสัตวดิรัจฉาน เปนวัตถุแหงปาจิตตีย.
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ประโยคของการฆาชีวิตมนุษย
๑. พยายามจะทํา.
๒. ตั้งใจหรือจงใจหรือเจตนาจะพรากชีวิต.
๓. ทําเปนผลสําเร็จแลวเพียงไร.
พยายามดวยประโยคทั้ง ๓ นั้น และผูถกู ทํารายนั้นตายเพราะเหตุ
นั้น เรียกวาฆาใหตาย เปนปาราชิก ถาทําไมสําเร็จ แตมีบาดแผลเจ็บ
ปวด หรือฟน แทง ฯ ล ฯ ลงไปแลวแตไมตาย ตองอาบัติถุลลัจจัย.
( ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายวา มนุษยจําพวกที่โลกจัดวาเปนคนเลว เชน
คนปา คนดอย ภิกษุฆา นาจะปรับเพียงอาบัติถุลลัจจัย เพราะมนุษย
จําพวกนั้น โลกไมนับถือวาเปนมนุษย ถือเสียวาเปนอมนุษยเปนยักษ
เปนเปรต หรือสัตวชนิดหนึ่งเทานั้น แตความนิยมนับถือกันเชนนี้ จะ
มีไดก็คงแตเฉพาะในครั้งนั้น สวนในบัดนี้คงจะถืออยูที่เชนนั้นไมได
เพราะความนิยมของโลกเปลี่ยนแปลงไป เพราะในบัดนี้ โลกจัด
เอาคนจําพวกนี้ เปนมนุษยดวยจําพวกหนึ่ง เพราะมีรางกายคลาย
มนุษย ไมคอ ยตางอะไรกับมนุษยนัก จึงปรับภิกษุฆาโดยเจตนาให
เปนอาบัติปาราชิกดวยอีกอยางหนึ่ง ) ถามีพยายามจะทําหรือจงใจ
จะพรากชีวิต แตทํายังไมเปนผลอันสําเร็จ และยังไมไดรับความเจ็บ
ปวด เชนเขารูตัวแลวตกใจหนีไปจนได ดังนี้ ตองเพียงอาบัติทุกกฏ.
ถาทําโดยโทสะ เชนตอยหรือทุบเอาทีหนึ่ง ไมไดมีเจตนาจะฆาใหตาย
แตเผอิญถูกที่สําคัญผูนั้นตาย ดังนี้ ไมปรับถึงปาราชิก ปรับเพียง
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ปาจิตตีย ตามสิกขาบทที่ ๔ แหงสหธัมมิกรรค .
การทีจ่ ะไมเปนอาบัติ ตองเฉพาะทําลงโดยไมมีจิตเจตนา เชน
ภิกษุพยาบาลคนไข กรองหรือหยอดยาเขาไปมาก คนไขกลืนไมทัน
สําลักตายเพราะเหตุนั้น เชนนี้ ไมตอ งอาบัติอะไรเลย.
ตามที่กลาวมานี้ เปนการเฉพาะลงมือทําดวยตนเอง แตถึง
อยางนั้น ใหพึงเขาใจวา แมใชคนอืน่ ใหฆา ผูใชตองปาราชิกเหมือน
กัน เวนไวแตผูรับใช ไมไดไปทําการตามคําสั่ง.
ความวินิจฉัย ๖ อยางที่เนื่องดวยการฆา.
อาณัตติกประโยค คือประโยชนเกินแตบังคับผูอื่นใหฆา ในประโยคนี้ ประกอบดวยนิยม ๖ อยาง คือ :๑. นิยมวัตถุ, กําหนดบุคคลผูที่จะพึงฆา คือเจาะจงใหฆาผูใด
ผูถูกบังคับหรือผูรับใชฆาผูนั้นตาย เปนปาราชิกทั้งผูบังคับและผูไปฆา
ถาผูรับใชไปฆาผูอื่นดวยสําคัญวาผูนั้น ผูบังคับไมเปนปาราชิก.
๒. นิยมกาล, เชนกําหนดเวลาเชา ผูรับใชไปฆาเสียเวลาอื่น
เชนเวลาเย็นเปนตน ผูบงั คับไมเปนปาราชิก.
๓. นิยมโอกาส, คือกําหนดที่ใหฆาคน ที่รานหรือที่ในบาน
ฯ ล ฯ ผูรับใชไปฆาในที่อื่น หรือนอกบานเปนตน ผูใชไมเปนอาบัติ.
๔. นิยมศัสตราวุธ, คือกําหนดใหฆาดวยหอกหรือดาบ ผูรับ
ใชไปฆาดวยอาวุธอื่น เปนตน.
๕. นิยมอิริยาบถ, คือกําหนดใหฆาคนดวยอิริยาบถเดินหรือ
ยืน ผูรับใชไปฆาดวยอิริยาบทอื่น คือ นั่งหรือนอน เปนตน.
๑

๑. ถาเปนอุปสัมบัน เปนอนุปสัมบันหรือสัตวดิรัจฉาน เปนทุกกฏ.
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๖. นิยมกิริยาวิเศษ, คือกําหนดใหฆาดวยแทงหรือฟน ผูรับ
ใชไปฆาดวยกิริยาอื่น คือ ตีหรือเชือด เปนตน.
สิกขาบทที่ ๔ อวดอุตตริมนุสสธรรม
สิกขาบทนี้ ภิกษุจะทําดวยรูแลวแกลงไมรู หรือเห็นแลว
แกลงไมเห็น หรือถูกเขาซักไซก็ดี ตองปาราชิก ในขณะอวดเสียแลว
เวนไวแตสําคัญวาตนไดตนถึง.
การอวดอุตตริมนุสสธรรม
กําหนดเอาธรรมอยางสูง ซึ่งมีอยู ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑
ภิกษุบวชแลว เริ่มสมาธิ คือหัดทําใจใหมั่นดวยวิธี :ก. นึกและเพงอยูอยางเดียว.
ข. เพงอยูไดแนชั่วคราว.
ค. ไดชั่วเห็นสุขและทุกข และอิ่มใจในสิ่งที่ตนไดเห็น.
ฆ. หยุดหรือหามระลึกถึงความสุข และความอิ่มใจได.
๔ อยางนี้ เรียกรูปฌาน.
ประเภทที่ ๒ โดยกําจัดกิเลสทั้งปวง คือสัญโญชน ๑๐ อยาง
๑. ความที่เห็นเปนตัวเปนตน เรียกสักกายทิฏิฐิ.
๒. ความสงสัยสนเทห เรียกวิจิกิจฉา.
๓. ความถือศักดิ์สิทธิ์ ถือโชคถือลาง เรียกสีลัพพตปรามาส.
๔. ความกําหนดดวยสามารถกามกิเลส เรียกกามราคะ.
๕. ความคิดรายมุงราย เรียกโทสะหรือพยาบาท.
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๖. ความยินดีติดใจเพลิดเพลินในรูปตาง ๆ เรียกรูปราคะ.
๗. ความยินดีเพลิดเพลินในสิ่งที่ไมใชรูป เรียกอรูปราคะ.
๘. ความหยิ่งจองหองถือตัวชาติโคตร เรียกมานะ.
๙. ความคิดอะไรเพลินฟุงไป เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ.
๑๐. ความไมรูจริงตามสภาพ เรียกอวิชชา.
( ที่เรียกวาสัญโญชน เพราะเปนเครื่องผูกใจใหนึกอยูในสิ่ง
เหลานั้น ) ใหเบาบางนอยไปดวยวิธี :ก. หามสักกายทิฏฐิ และวิจิกิจฉา คือความลังเลแหงจิตและ
ความถือศักดิ์สิทธิ์ ถือโชคถือลางผีสางเทวดา.
ข. ทํากําหนัดและโทสะใหเบาบาง.
ค. ละกําหนัดและโทสะใหเบาบาง.
ฆ. ไมมีความยินดีติดใจในรูป และสิ่งไมใชรูป ชอบในสุข
เวทนา ไมมีมานะความถือตัว จิตไมฟุงซาน กําจัดอุทธัจจกุกกุจจะ
และอวิชชา. ๔ อยางนี้ เรียกวา อรูปฌาน.
มรรคคือความที่ไดปญญาเห็นความบริสุทธิ์ เหมือนกิริยาที่จับ
โจรฆา ผลคือความที่อยูสงบ ไมตอ งวุนวายไปในอารมณตาง ๆ
เหมือนความสงบราบคาบ ในเวลาที่ปราบโจรสงบแลว.
การอวดเปนโทษหนักเบากวากันเปนชั้น ๆ และไมเปน
๑. กลาวอวดจัง ๆ คือพูดใหผูฟงเขาใจความนั้นดวยอางตนเอง
โดยรูอยูแกใจตนเองวา ไมไดไมถึงธรรมนั้น เขาจะเชื่อหรือไมเชื่อ
ก็ตาม เปนปาราชิก ถาผูฟงไมเขาใจเนื้อความ เปนเพียงถุลลัจจัย.
๒. กลาวอวดโดยปริยาย คือทางออม เชนภิกษุพูดอวดกับ
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ภิกษุอื่นวา ภิกษุใดอยูในกุฎีของทาน ภิกษุนั้นไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม เชนนี้เรียกวาอวดโดยปริยาย ถาผูฟงเขาใจเนื้อความที่พูดนั้น
เปนอาบัติถุลลัจจัย ; ถาไมเขาใจปรับเพียงอาบัติทุกกฏ.
๓. ภิกษุเสียจริตหรืออาพาธ ไดรับทุกขเวทนาหนัก จนถึงกับ
เพอหรือใจลอยสัญญาวิปลาส แลวพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมโดยไมรูตัว
และภิกษุตนบัญญัติ ทําลวงกอนแตมีสิกขาบทที่หาม ไมเปนอาบัติ.
องคของการอวดที่ใหตองอาบัติปาราชิก
๑. อวดอุตตริมนุสสธรรมทีไ่ มมีในตน.
๒. อวดดวยมุงความสรรเสริญ.
๓. ไมอางผูอื่น.
๔. บอกแกผูใด ผูนั้นเปนชาติมนุษย.
๕. ผูฟงรูความในขณะนั้น.
เหตุที่หามไมใหภิกษุลวงสิกขาบททั้ง ๔
๑. การที่หามมิใหภิกษุเสพเมถุน เพราะวาถาภิกษุมีเมีย ก็ตอง
มีลูกรุงรัง และการเลี้ยงดูกันจะไมเพียงพอ เพราะภิกษุจะประกอบการ
งานหรือแสวงหาอยางคฤหัสถไมได ตองอาศัยทายกเลี้ยงชีวิตไปมื้อ
หนึ่ง ๆ เทานั้น ถาทําเขาก็เปนเหตุขัดของแตการประพฤติพรหมจรรย
เพราะการเสพเมถุนนั้น ยอมเปนเหตุสรางเหยาตั้งเรือน เปนไปดวย
อํานาจราคะความกําหนัด และราคะความกําหนัดนั้นยอมเปนอกุศลมูล
คือเปนเหตุใหอกุศลอื่น ๆ ที่ยังไมเกิด ๆ ขึ้น ที่เกิดมีอยูแลวทวีมากขึ้น.
๒. การที่หามไมใหภิกษุลวงสิกขาบทที่ ๒-๓ นั้น เพราะภิกษุ
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มีเพศที่เขานับถือเขากราบไหว ใหปจ จัยเครื่องเลี้ยงชีวิต ถาภิกษุ
ประพฤติในทางผิด ๆ คือลักของเขา หรือทํารายรางกายเขาเชนนั้น
แลว เขาก็จะเสื่อมความนิยมนับถือและเลื่อมใส และไมเกื้อกูลดัง
ที่เคยไดกระทํามา เมื่อเชนนี้ภิกษุจะขาดกําลังอันสําคัญลงสักเพียงไร
อนึ่ง การประพฤติตนเปนคนเชนนั้น ใชวาจะเปนความเสียหายเพียง
เทานั้นหามิได ยังชื่อวาเบียดเบียนผูใหเดือดรอน ปราศจากความ
สุข ซึ่งเปนการปราศจากเมตตาจิตตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมเปน
อันไดรับความดีแตสักอยาง แมในทางโลกเขาก็ยังติผูประพฤติเชนนั้น
วาเปนคนเลวทราม ไมตองการใหอยูในหมู และไมอยากคบหา
สมาคมดวย จนถึงกับพระเจาแผนดินตองทรงตั้งกฎหมายปองกันไว
ไมใหประชาชนพลเมืองเบียดเบียนกันและกัน และลงโทษแกผูลวง
ละเมิดไว หนักบางเบาบางตามความผิด.
๓. การที่หามไมใหภิกษุลวงในปาราชิกขาบทที่ ๔ นัน้ เพราะ
วา การอวดอุตตริมนุสสธรรม เปนการลวงโลกใหหลงเชื่อ ผิด
ทางของบรรพชิต เปนความปรารถนาลามก และจัดวาโกหกโดย
ตรง ทําใหคนอื่น ๆ หมดความเชื่อถือในถอยคําของตนที่กลาว และ
คําพูดนั้นแมจะเปนจริงอยูบาง เมื่อเขาไมเชื่อแลวก็ชื่อวาหาสาระมิได
เพราะชั้นตนตนพูดไมจริงใหเขาจับไดแลว อนึ่ง การพูดเท็จนั้น ได
ชื่อวาเปนการตัดประโยชนของตนเสีย และทําประโยชนของผูอื่นให
เสื่อมเสียไปดวย เปนความเสียหายหลายอยาง ทั้งฝายตนและผูอื่น
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เสียชื่อเสียง สิ้นความนิยมเชื่อถือ โดยเหตุเชนนี้ ทานจึงตั้งบัญญัติ
หามไวเปนอยางแรง จนถึงกับปรับโทษภิกษุผูประพฤติใหตองปาราชิก.
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อาบัติสังฆาทิเสสนั้น เมื่อจะกลาวเปนขอ ๆ แลว มีอยู ๑๓ ขอ
แตเมื่อจะกลาวโดยใจความใหสั้นเขาแลว มีอยู ๒ แผลง.
แผนกที่ ๑ ตั้งแตสิกขาบทที่ ๑ ถึงสิกขาบทที่ ๙ ภิกษุประพฤติ
ลวงเขาแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสสในทันที เรียกวาปฐมาปตติกา
แปลวา ตองอาบัติสังฆาทิเสสในเวลาประพฤติลวงคราวแรก.
แผนกที่ ๒ ตั้งแตสิกขาบทที่ ๑๐ ถึงสิกขาบทที่ ๑๓ เมื่อภิกษุ
ประพฤติลวงเขาแลว ยังไมตองอาบัติสังฆาทิเสสกอน ตอเมื่อสงฆ
สวดประกาศสมนุภาสนะหนที่ ๓ แลวจึงตอง เรียกวา ยาวตติยกา
แปลวา ตองอาบัติสังฆาทิเสสในขณะสงฆสวดกรรม จบ ๓ ครั้ง.
ปฐมาปตติกา
สิกขาบทที่ ๑ กิริยาที่ทําใหน้ําอสุจิเคลื่อนจากฐานแมชั่วแมลง
วันกินอิ่ม ดวยความเต็มใจ คือพรอมทั้งความกําหนัดเจตนาและ
พยายาม เปนสังฆาทิเสส. เหตุที่หามในขอนี้ เพราะเปนเหตุแหง
ความกําหนัดทอนกําลังและทําสัตวในน้ําอสุจิใหตาย ทั้งเปนการซุกซน
สัปดนอันภิกษุไมควรกระทํา.
สิกขาบทที่ ๒ มีความกําหนัดจับตองกายหญิง กําหนดหญิงที่
หามไมใหจับ แมเกิดในวันนั้นตั้งแตเล็กจนแก ถาจับตองดวยจิต
กําหนัด ปรับเปนสังฆาทิเสส ถาขางหนึ่งเปนกาย ขางหนึ่งเปนของ
เนื่องดวยกาย ปรับเปนถุลลัจจัย. ถาเปนของเนื่องดวยกายทั้งสองฝาย
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ปรับเปนอาบัติทุกกฎ จับสัตวดิรัจฉานตัวเมียเปนอนามาส [ คือเปน
วัตถุไมควรจับ ] ทานปรับเปนอาบัติทุกกฏ. ถาสําคัญหญิงวาเปนชาย
จับตองกายดวยความกําหนัด ปรับเปนถุลลัจจัย. ถาถูกตองกายเพราะ
จําเปน เชนหญิงมาโดนเอา หรือตางคนตางโดนกันในเวลาเกิดฉุก
ละหุก ภิกษุไมมีความกําหนัด และทั้งไมไดพยายามรับสัมผัส ไมปรับ
เปนอาบัติ.
สิกขาบทที่ ๓ มีความกําหนัดพูดเกี้ยวหญิง หญิงในสิกขาบท
นี้ หมายเอาหญิงที่รูความ ถากําหนดอายุตามกฎหมายของบานเมือง
นับตั้งแต ๑๒ ปขึ้นไป ถาภิกษุมีความกําหนัด ในอันเคลาคลึงและ
พูดเกี้ยว เกาะแกะทวารหนักทวารเบา และขอเมถุนกับหญิง
ปรับเปนสังฆาทิเสส กําหนดอวัยวะที่จะเปนถุลลัจจัย ตั้งแตไหปลารา
ลงไปถึงเขา [ ยกทวารหนักทวารเบา ] นอกจากนี้เบื้องบนตั้งแต
ทายทอยขึ้นไป เบื้องต่ําตั้งแตเขาลงมา ปรับเปนอาบัติทุกกฏ.
สิกขาบทที่ ๔ พูดลอหญิงใหหลงบําเรอตนดวยกาม คือพูดให
หญิงหลงเชื่อและตามใจ เชนพูดวาหญิงใดบําเรอผูมีศีลมีธรรมเชนเรา
ความบําเรอของหญิงนั้น เปนยอดแหงความบําเรอทั้งปวงเปนตน
กลาวโดยใจความ ก็คือเพื่อจะใหหญิงเขาใจวาการทําเชนนั้นแกผูเปน
สมณะ ไดบุญกุศลยิ่งนัก เชนนี้ปรับเปนอาบัติสังฆาทิเสส.
สิกขาบทที่ ๕ ชักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน กิรยิ าที่ชักโยงให
ชายกับหญิงไดเปนผัวเมียกัน เรียกวาชักสื่อ. ชักสื่อตามประเพณีของ
ไทยเรามี ๒ อยาง คือ รับเปนเฒาแกไปขอลูกสาวใหแกชายอยางหนึ่ง
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ชักนําใหชายหญิงเปนผัวเมียกันตามลําพังอยางหนึ่ง.
การทีจ่ ะใหสําเร็จเปนอันชักสื่อมีองค ๓ คือ :๑. รับวาน [ คือรับของฝายหนึ่ง ].
๒. ไปบอก [ คือนําไปบอกแกฝายหนึ่ง ].
๓. กลับมาบอกแกผูวาน.
ถาพรอมดวยองค ๓ นี้ เปนสังฆาทิเสส. ถาพรอมดวยองค ๒
เปนถุลลัจจัย. ถาไดแตองคเดียว เปนทุกกฏ. [ แตพระมติของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา ฯ วา ถาเขาวาน ภิกษุรับคํา เปนถุลลัจจัย บอกแก
อีกฝายหนึ่ง เปนสังฆาทิเสส, ถาจัดการเอง บอกแกฝายแรกเปนถุลลัจจัย บอกแกฝายที่ ๒ เปนสังฆาทิเสส ].
ถาผัวเมียอยารางกันไป แตยังไมขาด ภิกษุพูดใหเขาสามัคคี
ปรองดองกัน ไมเปนสังฆาทิเสส. ถาผัวเมียอยารางกันขาดแลว
ตามกฎหมาย ภิกษุชักโยงดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง ใหเขากลับคืนดี
เปนผัวเมียกันอยางเดิม ปรับเปนอาบัติสังฆาทิเสส.
การทีห่ ามเชนนี้ เพราะจะปองกันภิกษุไมใหพาลูกเขาเสียลูกเสีย
เตา หรือทําใหลูกเขาเสียคนและทําความเดือดรอนใหแกเขา อนึ่งในพระ
พุทธศาสนา เวนจากการมีผัวเมีย เพราะประสงคจะตัดราคะ โทสะ โมหะ
ใหสิ้นไป ก็เมื่อภิกษุไปเกี่ยวของกับเขารับเปนนายหนาใหเขาไฉนจะ
เปลื้องความกังวลไดเลา และกิจเหลานี้ไมใชกิจการของภิกษุเลย กิจของ
ภิกษุมีอยูแตประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรู ณ เพื่อตัดราคะ โทสะ
โมหะ ใหสนิ้ ไปและสอนผูอื่นผูใหประพฤติในสิ่งที่ดี เพื่อชวยกันทะนุ
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บํารุงพระพุทธศาสนาเทานั้น ถาหากภิกษุประพฤติเชนนั้นแลว ความ
กังวลและความเสียหายก็จะมีมากขึ้น ยอมจะไดรับแตขอครหานินทา
โดยถายเดียว เพราะความเสียหายเชนนี้จึงเปนขอที่ภิกษุไมควรประพฤติ
สิกขาบทที่ ๖ ภิกษุสรางกุฎีจําเพาะเปนที่อยูของตน ไมมีใคร
เปนเจาของ. ก. ตองทําใหไดประมาณ ยาว ๑๒ คืบ กวาง ๗ คืบ
[ คืบสุคต ]. ข. ตองใหสงฆแสดงที่ใหกอน. ถาไมทําใหไดประมาณ
หรือไมใหสงฆแสดงที่ใหกอน เปนอาบัติสังฆาทิเสส.
ก. ประมาณนั้นอยางไร คือวัดคืบสุคต โดยประมาณการวัด
ทางสั้นยาว ประมาณ นิ้ว คืบ ศอก ของพระพุทธเจาในครั้ง
พุทธกาล.
การที่ใหไดประมาณ ก็เพื่อจะใหไดขนาดเปนแบบอันเดียวกัน
ถาไมกําหนดประมาณไว ภิกษุก็จะตางคนตางทํา ใหญบางเล็กบาง
ภิกษุผูตองการจะทําใหเกิดประมาณ เพื่อไดอยูกุฎีกวาง ๆ ใหญ ๆ ก็จะ
เที่ยวรบกวนชาวบานใหชวยเหลือดวยประการตางๆ ทําใหเขาเดือดรอน.
ข. การแสดงที่นั้นทําอยางไร คือภิกษุรูปหนึ่ง ผูไดรับ
ฉันทานุมัติจากสงฆ ตองไปชี้ที่ใหกอน เพื่อจะปองกันไมใหภิกษุ
สรางกุฎีจําเพาะเปนที่อยูของตนใหญเกินประมาณ ภิกษุผูจะแสดงที่ใหนั้น
ตองรูวาที่นั้น ๆ เปนที่ปรารภหรือไม ที่นั้นมีชานหรือไม ถาเปนที่
ปรารภและไมมีชาน ก็ไมอนุญาตใหทํา.
ค. ทีเ่ ชนไรประกอบดวยปรารภ คือที่ ๆ มีสัตวอาศัยอยูมาก
และมีคนจับจองไวแลว เรียกวาที่ปรารภ. ถาทําในที่เชนนี้ ปรับ
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เปนทุกกฏ. [ ประสงคการจับจองที่ใหมนอกจากวัด ].
ฆ. ทีเ่ ชนไรประกอบดวยชาน คือ ที่ ที่มที างสําหรับเกวียนเดิน
หรือคนเดินไดโดยรอบ ตรงกับคําบาลีวา " ปริกฺกมน " ซึ่งแปลวา
ที่ ที่เดินไดรอบ เรียกวาที่มีชาน. ตัวอยางบานที่มีที่วาง เวนชองเวน
ทางซึ่งคนเดินไดรอบ ซึง่ บานมีชานทางเดิน ถาไมทําใหมีชานเชนนี้
ตองทุกกฎ ขอ ค. ฆ. [ ตามมติของทานอรรถกถาจารยผูรจนาคัมภีร
กลาววา ถาที่นั้นเปนปรารภ คือผูใดผูหนึ่งจับจองไวกอนแลวหรือ
ภิกษุทําไมใหมีชานโดยรอบ เปนทุกกฎ แตตามพระมติของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา ฯ ทรงเห็นวาควรใหเปนสังฆาทิเสส ].
สิกขาบทที่ ๗ มีอธิบายเหมือนสิกขาบทที่ ๖ ตางกันแตสิกขาบท
นี้ หมายเอาที่อยูมีผูอื่นเปนเจาของ และทําใหเกินประมาณได สวน
สิกขาบทกอน ภิกษุเปนเจาของ จะทําใหเกินประมาณไมได.
สิกขาบทที่ ๘ ภิกษุโจทฟองอิงอาศัยโทสะโกรธแคน หรือ
พยาบาทปองราย.
องคของการโจทอาบัติไมมีมูล คือ:ก. ไมไดเห็นดวยตา.
ข. ไมไดยินจากผูอื่น.
ค. ไมไดสงสัยรังเกียจ.
อาการที่ไดเห็นอาจเปนจริงก็ได เท็จก็ได หรือไดยินคนอื่นบอก
จริงก็ได เท็จก็ได หรือเห็นทาทางของภิกษุ แลวสงสัยและรังเกียจ
อยางใดอยางหนึ่งแลว เชนนั้น ฟองขึ้น ถาไมพรอมดวยองคอยางใด
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อยางหนึ่ง เชนวามาแลว เรียกวาโจทปาราชิกไมมีมูล เปนอาบัติสังฆาทิเสส.
อนึ่ง ภิกษุผูจําเลยถูกฟอง เปนผูบริสุทธิ์อยูกอ นแลว แตภิกษุ
ผูโจทคิดจะหาโทษใสจําเลยดวยเจตนาราย หรือแมจําเลยจะเปนผูไม
บริสุทธิ์อยูกอ นแลว แตภิกษุผูโจทยังสําคัญอยูวา เธอนั้นบริสุทธิ์
หากโจท ก็ตองปรับโทษใหเปนสังฆาทิเสส. และถึงแมในชั้นตน
ภิกษุจะโจทตามถอยคําซึ่งผูอื่นบอกเลา อันนับวา เปนโจทมีมลู ครั้น
ภายหลังไดไตสวนเขาแลว ไมไดความจริงตามคําหา ทั้งผูโจทก็รูแลว
วา ความโจทนั้นไมเปนจริงดวยประการทั้งปวง แตยังขืนยกยองอธิกรณ
อยู จนเกินกวาที่วาเปนผูมีเจตนามุงตอความบริสุทธิ์ ซึ่งสอวามี
จาวนาธิบาย หมายจะใหจําเลยเคลื่อนจากพรหมจรรย เชนนี้ ก็คงเปน
อาบัติสังฆาทิเสสเหมือนกัน.
ลักษณะโจทมีมูล ซึ่งจะไมตองอาบัติสังฆาทิเสส คือ :๑. ไดเห็นกิริยาทาทางของจําเลย ซึ่งสอพิรุธ.
๒. โจทตามถอยคําที่ไดยินบอกเลา.
๓. มีใจรังเกียจระแวงสงสัย.
ถาภิกษุโจทตามลักษณะที่วามานี้ แมแตเพียงขอใดขอหนึ่งจัดวา
คําโจทของเธอมีมูล ไมเปนอาบัติสังฆาทิเสส.
สิกขาบทที่ ๙ หาเลศโจทโดยทางออม ตัวอยางเชน
พระ ก. โกรธพระ ข. เห็นสุนัขสมจรกันอยู สมมติสุนัขตัวผูเปนพระข. สมมติสุนัขตัวเมียเปนหญิง ค. แลวถือเอาเหตุนั้นมาเปนเลศ โจท
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ใสโทษพระ ข. วาไดเห็นพระ ข. เสพเมถุนกับหญิง ค. ดังนี้เปนตน.
[ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ทรงอธิบายวา ถึงแม
จะไมไดเอาสิ่งอื่นมาเปนเลศโจท จะเปนแตเพียงกลาวโจทโดยทางออม
คือไมไดโจทจัง ๆ เชน พระ ก. จะโจทพระ ข. แตไมไดออกชื่อ
พระ ข. โดยตรง เปนแตกลาววา ตนไดเห็นพระรูปรางสูงต่ําดําขาวเชน
นั้นกิริยาทาทางอยางนั้น นิสัยใจคออยางนั้น อันบงใหผูอื่นรูหรือเขา
ใจไดวาเปนพระ ข. ดังนี้ ก็จัดวาเปนหาเลศโจทไดเหมือนกัน ].
ยาวตติยกา
สิกขาบทที่ ๑๐ ในสิกขาบทนี้ คําวาทําลายสงฆใหแตกกัน
[ สังฆเภท ] หมายความวายังคณะสงฆตั้งแต ๔ องคขึ้นไป ใหแตกจาก
กัน เปนกก เปนพวก ไมเปนหมูเดียวกัน จนถึงไมลงอุโบสถสังฆกรรมรวมกัน ภิกษุใดยังคณะสงฆใหแตกกันเชนนี้ แมถาภิกษุอื่นหาม
แลวเชื่อฟงไมดื้อดึง เปนเพียงอาบัติทุกกฎ ถาไมเชื่อฟงยังขืนประพฤติ
อีก สงฆสวดกรรมจบ ๒ ครั้ง เปนอาบัติถุลลัจจัย จบ ๓ ครั้ง
เปนอาบัติสังหาทิเสส [สงฆสวดกรรมตองครบคณะสงฆ คือ ๔ รูป].
สิกขาบทที่ ๑๑ ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูประพฤติดังกลาวแลว
ในสิกขาบทกอน เขาขางฝายภิกษุผูพยายามทําลายสงฆนั้น [สิกขาบท
ที่ ๑๐] รูปหนึ่งหรือสองรูปสามรูปก็ตาม ภิกษุอื่นหามไมฟง ตอง
อาบัติทุกกฎ ถาสงฆสวดสมนุภาสนะดวยญัตติจตุตถกรรม จบ ๒ ครั้ง
ตองถุลลัจจัย จบ ๓ ครั้ง ตองสังฆาทิเสส สิกขาบทนี้คลายกับสิกขาบท
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ที่ ๑๐ ] แปลงแตในสิกขาบทนี้ ภิกษุผูประพฤติลวงไมไดเปนตัวการ
เอง เปนแตสมรูรวมคิด ชวยอุดหนุนสงเสริม และคอยทัดทานภิกษุ
อื่นไว ไมใหวากลาวภิกษุผูทําลายสงฆนั้น [ สงฆผูสวดสมนุภาสนะ
เพียง ๒-๓ รูปก็ได ].
สิงขาบทที่ ๑๒ ภิกษุเปนคนดื้อ วายากสอนยาก ไมเชื่อฟงคํา
ตักเตือนของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หามภิกษุไมใหเตือนไมใหสอนเธอ
ดวยประการทั้งปวง ใหสงฆตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป สวดสมนุภาสนะแก
เธอ.
สิกขาบทที่ ๑๓ ภิกษุประทุษรายตระกูล คือประจบประแจง
คฤหัสถ ดวยอาการที่เอาอะไรไปใหเขาก็ดี หรือรับใชสอยเขาดวย
กิจธุระใด ๆ ก็ดี เพื่อจะใหเขาชอบตน จนเปนเหตุใหเขาเสื่อมศรัทธา
ไมมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เชนนี้เรียกวาประทุษรายตระกูล.
วิธอี ยูกรรม
ภิกษุใดเมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสสเขาแลว ถาไมปกปดไวก็เปน
แตขอมานัตตอสงฆ ตั้งแต ๔ รูปขึน้ ไป แลวใหอยูมานัตครบ ๖ ราตรี
เมื่ออยูครบแลว ไปขออัพภานตอสงฆ ๒๐ รูปเปนกําหนด เมื่อออก
อัพภานแลว ก็เปนอันเสร็จตามวิธี ถาปกปดไวนานเทาใด ตองไปอยู
ปริวาสเทานั้นกอน แลวจึงไปขอมานัต และออกอัพภานดุจกลาว
มาแลว.
อนึ่ง ในเวลาที่อยูปริวาสและมานัตนั้น ถามีภิกษุอื่นไป ตอง
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บอกเหตุที่ตนตองอาบัติสังฆาทิเสสใหภิกษุนั้นทราบไวดวย เพื่อเปน
การประจานตัว ซึ่งไดประพฤติความชั่วไมดี และถาตองอาบัติสังฆาทิเสสซ้ําเขาอีก ตองอยูปริวาส แลวประพฤติมานัตตั้งตนไปใหม แลว
จึงไปขออัพภานตอสงฆได คณะปริวาสและมานัตตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป
ออกอัพภาน ๒๐.
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อนิยตสิกขาบท
อนิยต ศัพทนี้ แปลวาไมแน เปนชื่อของวิติกกมะ คือ ความ
ละเมิดพระบัญญัติ แปลวา วิติกกมะ ที่ไมแน เปนชื่อของสิกขาบท
แปลวา วางอาบัติไวไมแน มี ๒ คือ ทีล่ ับตา ๑ ที่ลับหู ๑.
คําวาที่ลับตากับที่ลับหูตางกันอยางไร ?.
ที่ลับตา
ที่ลับตา ประสงคเอาสถานที่ซึ่งมีวัตถุอันใดอันหนึ่งปกปดกําบัง
เชนเรือนกั้นดวยฝาไม หรือตึกเรือนโรงบานชอง ที่กอดวยอิฐปูน
เปนตน อันบุคคลอื่นไมอาจแลเห็นไดดวยตา ที่เชนนี้ เรียกวาที่ลับตา.
ที่ลับหู
ทีล่ ับหู หมายเอาโอกาสที่แจงซึ่งไมไดปกปดกําบัง ดังกลาว
แลว และผูอื่นที่อยูไกล จะฟงถอยคําหรือเรื่องราวที่พูดกันนั้นไมไดยิน
ที่เชนนี้ เรียกวาที่ลับหู.
เหตุหาม
การที่หามไมใหภิกษุนั่งในที่ลับตาและที่ลับหูกับดวยมาตุคามสอง
ตอสองนั้น เพราะประสงคจะปองกันความเสียหายหลายอยางอันจะ
เกิดขึ้นแกภิกษุและคณะสงฆ.
ก. ยั่วใหเกิดราคะความกําหนัด เพราะหญิงเปนผูมีเพศที่เปน
ขาศึกกับภิกษุ อาจทําลายการประพฤติพรหมจรรยของภิกษุไดงาย
และเปนไฟฟาที่แลนเขาไปสูหัวใจ เร็วยิ่งกวาไฟฟาธรรมดาที่ใชกัน.
-
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ข. คนอื่นที่ไดเห็น ยอมติเตียนและหมดความเลื่อมใส เชน
นางวิสาขาผูแรกไปเห็นอาการเชนนั้นเขา แลวไปเฝาพระศาสดา กราบ
ทูลประพฤติเหตุนั้นใหทรงทราบ.
ค. ยอมเปนที่รังเกียจสงสัยของเหลาบรรพชิต ไมยอมใหทํา
อุโบสถสัยฆกรรมรวม.
ฆ. เปนตัวอยางที่ไมดี สําหรับผูถือเพศเปนบรรพชิต โดยหวัง
จะอยูในพระศาสนาตอไป เพราะเหตุใหคนอื่นเอาเยี่ยงอยาง.
ผูโจทซึง่ มีถอยคําควรเชื่อ
คนเชนไรเรียกวามีถอยคําควรเชื่อได ในพระพุทธศาสนา ทาน
หมายเอาเฉพาะอริยบุคคล ตั้งแตทานที่เปนโสดาบัน จนถึงทานที่
เปนพระอรหันตเปนที่สุด แตในบัดนี้นาจะหมายเอาบุคคลที่มีวาจา
เปนหลักฐาน พูดแตคําสัตยคําจริง ไมเคยพูดเพลาะแหละ ประพฤติ
ตนเปนคนตั้งอยูในศีลธรรมเปนสัตบุรุษ เพราะในบัดนี้ไมปรากฏ
วาทานที่เปนอริยบุคคลมีอยู แมจะมีบาง ทานก็ไมอวดอาง และ
ประกาศตนเที่ยวบอกคนอื่น.
เหตุที่ตั้งแหงสิกขาบทนี้
อนิยตแมไมเปนอาบัติแผนกหนึ่งก็จริง แตการที่ตองตั้งสิกขาบท
นี้ขึ้นไว เพราะเพื่อใหเปนคูมือของพระวินัยธร สําหรับจะไดยกขึ้น
เปนหลักวินิจฉัยอนุวาทาธิกรณไมแนซึ่งเกี่ยวกับหญิง.
เพราะฉะนั้น จึงตั้งสิกขาบทนี้ไวดวยอีกประการหนึ่ง.
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นิสสัคคิยปาจิตตีย
นิสสัคคีย แปลวา ของที่ตองเสียสละ คือ ตองสละของที่ได
มานั้นเสียกอน จึงจะแสดงอาบัติตก มี ๓๐ จัดเปน ๓ วรรค ๆ ละ
๑๐ สิกขาบท. ของที่เปนนิสสัคคียนั้น มีประเภทตางกัน จัดเปน
หมวดได ๔ หมวด คือ :๑. เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ คือ วัตถุเปนของตองหามโดยกําเนิด
เชนทอง, เงิน ของใชแทนทอง เงิน สันถัตไหม เปนตน.
๒. เปนนิสสัคคียโดยอาการไดมา คือ ไดมาดวยอาการไมชอบ
ไมถูกทาง เชนขอจีวรตอคฤหัสถผูมิใชญาติมิใชปวารณาเปนตน.
๓. เปนนิสสัคคีย เพราะภิกษุทําไมดี เชนใชนางภิกษุณีไมใช
ญาติ ใชซัก, ยอม, ทุบ, จีวรเกา หรือใชซัก, ยอม, สางขนเจียม
เปนตน.
๔. เปนนิสสัคคีย เพราะทําใหลวงล้ํากาลกําหนด เชนเก็บ
อติเรกจีวรไวเกิน ๑๐ วัน หรือเก็บผาที่หวังวา จะไดที่อื่นมาเพิ่ม
เติมไวใหเกินเดือนหนึ่งขึ้นไป ดวยประสงคจะทําจีวรเปนตน .
๑

๑. ประเภทแหงของที่เปนนิสสัคคีย ในวินัยมุขเลม ๑ ตอนสรุปนิสสัคคีย ทานจัดไวเปน ๓หมวด
หมวดที่ ๒ แยกออกเปน ๓ เมื่อนับรวมสวนใหญสวนยอย ก็คงเปน ๕ แตในทีน่ ี้ทานจัดเปน ๔
หมวด ตางจากวินยั มุข เมือ่ พิจารณาดู เห็นวาหมวดที่ ๔ ในทีน่ ี้ ทานแกรวมกันไว คือ ลวง
ล้ํากาลกําหนด แตยกอุทาหรณมาแสดง ก็เพียงล้ํากาล สวนลวงล้ํากําหนดนั้น ไมไดยกมา
แสดง. ลวงล้ํากําหนดนั้น เชนทําผาอาบน้ําฝน หรือทําจีวรกวางยาวเกินกําหนด เมื่อแยกออก
มาเชนนี้ ก็ตรงกันกับในวินยั มุข ที่ไดผิดแผกกันไปเชนนี้ นาจะเปนผูที่จด ๆ กันมาคลาด
เคลื่อน ควรถือเอาตามหลักวินัยมุข.
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อธิบายในหมวดที่ ๑
ทอง, เงิน, กับรูปย ะ ตางกันอยางไร ?
ทอง, เงิน, นั้น ทานหมายเอาทองแทเงินแท ซึ่งไมเจือปน
ดวยแรธาตุอยางอื่น เชนทองแดงหรือดีบุกตะกั่ว แมที่ทําเปนรูปพรรณตาง ๆ อยางลูกกระดุมเงินหรือพานทองเปนตน ก็นับอยูใน
จําพวกทองเงิน.
สวนรูปยะ ทานหมายเอาของใชแทนทองและเงิน คือเปนของ
รัฐบาลตั้งมาตรากําหนดลงไปวา เทานี้จึงจะเปนเทานั้น และใหใช
แทนเงินทองในพื้นเมือง เชนเงินบาทสยามบาทหนึ่ง เปนแบงคที่ทํา
ดวยกระดาษเปนตน.
ทอง, เงิน, และรูปยะเหลานี้ ชื่อวาเปนนิสสัคคียโดยวัตถุ
เพราะเปนวัตถุไมควรจับตองโดยกําเนิด ภิกษุใดจับตองเขา เปน
อาบัติทุกกฎ ถารับมาเพื่อตน ของนั้นเปนนิสสัคคีย ภิกษุตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
วัตถุที่เปนเหตุใหภิกษุผูถือเอาเพื่อตน เปนเพียงอาบัติทุกกฎ
มี ๑๑ อยาง คือ :๑. แกวมุกดา.
๒. แกวมณี.
๓. แกวไพฑูรย.
๔. สังขที่เขาขัดแลว.
๕. ศิลาที่เปนเครื่องประดับ.
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๖. แกวประพาฬ.
๗. แกวทับทิม.
๘. โมรา.
๙. ขาวเปลือก ๗ ประการ.
๑๐. ทาสชาย ทาสหญิง.
๑๑. ไร, นา, ที่ดิน, ที่สวน, เปนตน.
วัตถุทภี่ ิกษุจับตองเขาแลวไมเปนอาบัติ เรียกกัปปยวัตถุมี ๖ อยาง
คือ :๑. ดาย.
๒. ปาน.
๓. ผา.
๔. ฝาย.
๕. อปรัณณชาติ คือ ถั่ว, งา, ตาง ๆ เปนตน.
๖. เภสัชมีเนยใส, เนยกอน, เปนตน.
นิสสัคคิยวัตถุ ถาภิกษุรับเพื่อตน เปนปาจิตตีย รับเพือ่ ผูอื่น
เปนทุกกฎ ทุกกฎวัตถุภิกษุรับเพื่อผูอื่น เปนอาบัติทุกกฏ
อยางเดียวกัน.
อนึ่ง ของที่เปนรูปยะนั้น แมภิกษุมีจิตยินดี แตถาไดหามเสีย
ดวยกายหรือดวยวาจาวา ของนี้เปนของไมควรแกสมณบริโภค ไมเปน
อาบัติ.
องคของอาการตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย เพราะรับเงิน, ทอง,
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รูปยะ มี ๓ คือ :๑. ของนั้นเปนทองหรือเงิน หรือของใชแทนทองหรือเงิน.
๒. เฉพาะเปนของตน.
๓. รับเองหรือใชผูอื่นรับ หรือเขาเก็บไวให มีจิตยินดีอยางใด
อยางหนึ่ง.
เหตุที่หามภิกษุไมรบั ทองและเงิน
การที่หามไมใหภิกษุรับทองและเงินนั้น เพราะเพื่อจะปองกัน
ภิกษุไมใหกังวลยุงยิ่งดวยสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงโลภะ อันจะพาใหเกิดความ
ทะยานอยากไมมีที่สุด ไมเปนอันตั้งหนาประพฤติพรหมจรรยและเปน
เหตุใหแสวงหาในทางผิด ๆ อันบรรพชิตไมควรกระทํา อนึ่งภิกษุที่เขา
มาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ก็โดยหวังวาจะตัดความกังวล
ใหนอยลง ทํากิเลสและกองทุกขใหสิ้นไป เทาที่จะทําได ถาหากวา
ภิกษุไมมีวิรัติในขอเชนนี้แลว ก็ชื่อวาบวชกอกังวล บวชบํารุงกิเลส
และกองทุกขใหมากขึ้น อันไมตางอะไรจากคฤหัสถที่เขาไมไดบวช
ซึ่งเปนการผิดความมุงหมายแหงพระพุทธศาสนา เพราะเชนนี้ ทานจึง
หามไมใหภิกษุรับทองและเงิน และของใชแทนทองและเงิน.
อนุบัญญัติที่เปลีย่ นแปลงแกไขเนื่องดวยการรับทองเงิน และของ
ใชแทนทองเงินนั้นผอนใหเบาลงมา.
การรับทองเงินและของใชแทนทองเงินนี้ ในชั้นตนพระพุทธเจา
ทรงหามจริง ๆ จัง ๆ โดยเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น แตมาภายหลัง
เกิดความขัดของขึ้น เชนจวนจะถึงฤดูการจําพรรษา ภิกษุจะตองไป
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อยูจําพรรษาในวัดที่มีภิกษุ หรือออกพรรษาแลวภิกษุผูอยูตามชนบท
ปรารถนาจะมาเฝาเยี่ยมพระบรมศาสดา จําเปนตองอาศัยวัตถุเหลานี้
เปนเสบียงหรือเปนกําลังในการเดินทาง จึงจะมาไดโดยสะดวก หรือญาติ
ของภิกษุเชนมารดาบิดาซึ่งอยูหางไกลเจ็บลง จําเปนที่ภิกษุตองไปเยี่ยม
ภิกษุไมไดอาศัยวัตถุเหลานี้แลว ก็ตอ งไดความลําบากในการเดินทาง
พระพุทธเจาจึงทรงหามผอนลงมาวา ถามีผูนําเอาทรัพยมามอบหมายไว
กับไวยาวัจกรของภิกษุ แลวสั่งภิกษุวา ถาจะตองการวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนของควรแกสมณะจะใชสอยไดก็ใหภิกษุเขาไปหาไวยาวัจกร บอก
ความตองการดวยโวหารอันควรวา เราตองการสิ่งนี้สิ่งนั้นเปนตน.
สันถัต
สันถัตไดแกอะไร ?
ไดแกเครื่องลาดอยางหนึ่ง ที่เขาเอาขนเจียมหรือเสนไหม มาลาด
ซอนกันขึ้นบนพื้นที่เสมอแลว เอาน้ําขาวเปนตนเทลงกระทํา ชื่อวา
หลอ ไมไดทอ เรียกวาสันถัต.
สันถัตที่ตองหามนั้น คือ :๑. สันถัตหลอดวยขนเจียมเจือดวยไหม.
๒. สันถัตหลอดวยขนเจียมลําลวน.
๓. สันถัตหลอดวยขนเจียมดําเกินสองสวน เจือกับขนเจียมขาว
ขนเจียมแดง อยางละหนึ่งสวน.
๔. สันถัตที่หลอขึ้นโดยไมไดตัดสันถัตเกาคืบหนึ่งโดยรอบ [ คืบ
สุคต ] มาปนลง.
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วิธีหลอสันถัตอันพนอาบัติโทษ
การทีจ่ ะหลอสันถัต เพื่อไมใหตองอาบัตินั้น ทานใหใชขนเจียมดําแตเพียงสองสวน ไมใหใชเกินกวานั้นขึ้นไป และใหใชขนเจียมขาว
หนึ่งสวน ขนเจียมแดงหนึ่งสวน และเมื่อหลอใหตัดเอาสันถัตเกาคืบ
หนึ่ง [ คือสุคต ] มาปนลง.
อธิบายในหมวดที่ ๒
เหตุที่หามไมใหภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถ ผูไมใชญาติ ไมใช
ปวารณา.
เมื่อจะกลาวถึงเหตุที่หามไมใหภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถ ที่ไมใชญาติ
และปวารณา ควรจะเขาใจคําวา ญาติ และปวารณากอน. คนเชนไร
ไดชื่อวาเปนญาติ คนเชนไรไดชื่อวาเปนคนปาวารณา. คนที่เปน
ญาตินั้น ในทางพระวินัย ทานใหนับทางที่สืบสายโลหิตได ๗ ชั่วโคตร
คือนับตั้งแตตัวภิกษุขึ้นไปทางบุรพบุรุษ คือมารดา, บิดา, น้ํา, อา, ๑,
ปู, ยา, ตา, ยาย, ๑, ทวดซึ่งเปนพอแมของ ปู, ยา, ตา, ยาย, ๑, เปน
๓ ชั่ว และนับไปทางอนุบุรุษ คือ ลูก ๑, หลาน ๑, เหลน ๑,
เปน ๓ ชั่ว และชั้นทามกลาง คือตัวของเราเชนพี่หรือนองของเรา,
เปนตน อีกชั่วหนึ่ง รวมเปน ๗ ชัว่ . แตญาติที่นับทางเขยและสะใภ
ในทางพระวินัยทานไมนับวาเปนญาติ เวนไวแตเขยและสะใภจะเปน
ญาติอยูกอนแลว โดยเนื่องทางสายโลหิตฝายใดฝายหนึ่ง.
คําวา ปวารณา คือคนที่มายอมตนใหขอ แตการปวารณานั้น
มีประเภทตาง ๆ กัน เมื่อจะยนลงกลาวแลว มีอยู ๔ อยาง คือ :-
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ก. จํากัดสิ่งของ, คือปวารณาเฉพาะสิ่ง เฉพาะอยางไมทั่วไป
ปวารณาเชนนี้ ภิกษุจะขอไดแตสิ่งที่เขาไดปวารณาไวเทานั้น เชน
ปวารณาเฉพาะเภสัช ก็ขอไดแตเฉพาะเภสัชอยางเดียว จะขอสิ่งอื่นอีก
ไมได.
ข. จํากัดกาล, คือปวารณาชั่วกาลชั่วสมัย ไมไดปวารณาตลอด
กาลเปนนิตย เชนปวารณาวา เฉพาะพรรษานี้ ถาจะตองการสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด ใหเรียกรองไดเปนตน.
ค. จํากัดทั้งกาลทั้งสิ่งของ, คือจํากัดทั้ง ๒ อยาง กาลก็จํากัด
สิ่งของก็จํากัด เชนปวารณาวา ในพรรษานี้ [ ๓ เดือน ] ถาตองการ
ใบชาหรือไมขีด ใหขอเปนตน.
ฆ. ไมจํากัดเลย, คือปวารณาไมเจาะจงสิ่งของและไมกําหนด
จํากัดกาลเวลา แปลวาถาจะตองการอะไรที่ควรแกสมณบริโภคแลว
ขอไดตลอดกาลทุกเมื่อ. คนที่ไดเปนญาติก็ดี หรือแมไมไดเปนญาติ
แตไดปวารณาไวก็ดี ตามที่กลาวมานี้ ในพระวินัยทานอนุญาตใหภิกษุ
ขอจีวรกับเขาไดไมเปนอาบัติ แตถาขอกับคนที่ไมไดเปนญาติ และไม
ไดปวารณาทานหาม เวนไวแตสมัย คือจีวรของภิกษุฉิบหายเสียหรือ
โจรชิง จะขอเขาไดแตเฉพาะผานุง [ อันตรวาสก ] กับผาหม อุตตราสงค ] สองผืนเทานั้น ถาขอเขาเกินกวานั้น ขณะขอเปนอาบัติทุกกฎ
ไดมาเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เหตุที่หามไวนั้น เพราะประสงคจะปองกันภิกษุไมใหเปนคนมัก
ขอ คือขอเขาจุกจิกจนรําคาญ.
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เหตุที่หามไมใหภกิ ษุทําการซื้อขายดวยรูปยะ
การทีห่ ามไมใหภิกษุทําการซื้อขายดวยรูปยะนั้น เพราะเหตุวา
เมื่อภิกษุทําการซื้อขายไดเชนนั้น ยอมไดรับโทษประกอบดวยลักษณะ
ดังที่กลาวไวแลวในขอหามไมใหภิกษุรับทองและเงิน และของใชแทน
ทองเงิน และเพื่อจะปองกันภิกษุไมใหทําของปลอม ไปเที่ยวหลอก
ลวงขายผูอื่น อันเปนจะปองกันภิกษุไมใหทําของปลอม ไปเทีย่ วหลอก
" ยอมแมวขาย ".
เหตุที่หามไมใหภกิ ษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ
แมการที่หามไมใหภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ โดยที่สุด
เปนมารดาบิดาของภิกษุ ก็เชนเดียวกัน ความประสงคก็เพื่อจะปองกัน
ภิกษุผูมักมากไมใหเอารัดเอาเปรียบแกคฤหัสถนั่นเอง เพราะเปนเหตุ
ใหภิกษุเอาของที่เลว ไปหลอกลวงแลกเปลี่ยนเอาของที่ดีของมาเสีย
ดวยอาการเปนทุจริตผิดกรณียะของภิกษุและเปนเหตุใหเขาเสื่อมศรัทธา
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เมื่อภิกษุมาประพฤติตนเปนคนเลว
ทรามลงไปเชนนี้แลว ก็ไดชื่อวาตัดกําลังและอายุของพระพุทธศาสนา
อันจะถาวรไปไดนานใหสั้นเขา อนึ่งเลาเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมทราม
ลงเพราะเหตุนั้นแลว ก็ไดชื่อวาตัดประโยชนและความดีของชนเหลา
อื่น ที่เกิดในภายหลังเสียดวย. เพื่อปองกันความเสียเชนนี้ ทาน
จึงหามไมใหภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ.
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บาตร
บาตร ๒ ชนิด คือ :ก. บาตรทําดวยเหล็กอยางหนึ่ง.
ข. บาตรทําดวยดินอยางหนึ่ง.
ขนาดของบาตร ๓ คือ :๑. อยางเล็กใสขาวเต็มบาตร ฉันไดองคเดียว.
๒. อยางกลางจุฉันได ๒ องค หรือใสผา สังฆาฏิได.
๓. อยางโตจุฉันได ๔ องค.
บาตรที่ราว ๕ แหงนั้น ทานกําหนดแหงละ ๒ นิ้ว ราว
๕ แหง เรียกวาราว ๑๐ นิ้ว ภิกษุมีบาตรราวยังไมถึง ๑๐ นิ้วขอบาตร
ใหมแตผูไมใชปวารณา ไดมา ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ลาภ
ลักษณะนอมลาภ
คําวาลาภนั้น คือปจจัย ๔ โดยที่สุดแมกอนจุณและไมสีฟนและ
ดายชิงเชิง ทายกแมเปนสหธรรมิกทัง้ ๕ หรือคฤหัสถแมเปนมารดาบิดา.
การนอมลาภสงฆนั้น คือ :๑. รูอ ยูและนอมมาเพื่อตน ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒. สงสัยแลวนอมมาเพื่อตน หรือบุคคลอื่น ตองทุกกฏ.
๓. เขาเฉพาะสงฆหมูหนึ่ง นอมไปแกสงฆหมูอื่น หรือเจดีย
ตองทุกกฏ.
๑

๑. วินยั มุขเลม ๒ วา บาตรขนาดเล็กจุขาวสุกกิน ๒ คนเหลือ ๓ คนไมพอ, ขนาดกลางจุ
ขาวสุกกินได ๕ คน, ขนาดใหญจุขาวสุกกินได ๑๐ คน.
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๔. เขาเฉพาะเจดียองคหนึ่ง นอมไปแกเจดียองคอื่น หรือแก
สงฆและบุคคล ตองทุกกฏ.
๕. เขาเฉพาะบุคคลหนึ่ง นอมไปแกบุคคลอื่น หรือแกสงฆ
แกคณะเจดีย ตองทุกกฏ.
สิกขาบทนี้เปนสจิตตกะ คือรูอ ยูหรือสงสัยแลวนอมไป ประกอบ
ดวยลักษณะดังนี้กลาวมาแลวเปนขอ ๆ จึงเปนอาบัติ ถาไมรูและไมสงสัย
ไมเปนอาบัติ.
องคของการนอมลาภ
องคของการนอมลาภสงฆที่จะเปนอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียมี ๓ คือ :๑. ลาภนั้นทายกนอมไปแลวแกสงฆ.
๒. รูอยูและนอมมาเพื่อตน.
๓. ไดมาสมความปรารถนา.
เหตุที่หามการนอมลาภ
การที่หามไมใหภิกษุนอมลาภสงฆมาเพื่อตนนั้น เพราะเปนกิริยาที่
ไมใชสําหรับภิกษุ ทั้งไดชื่อวาไปขัดตอการบุญการกุศลของเขา และ
ทําใหสงฆขาดจากลาภที่จะพึงไดนั้นเสียฉะนี้ ทานจึงหาม.
อธิบายในหมวดที่ ๓
เหตุไรจึงหามไมใหภิกษุใชนางภิกษุณี ซัก, ยอม, ทุบ จีวรเกานั้น
เขาใจวาจะปองกันความเสียหาย อันจะเกิดมีแกภิกษุและนางภิกษุณีทั้ง
สองฝาย เพราะเหตุวาภิกษุและภิกษุณี แมจะเปนผูไดบวชพระ-
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พุทธศาสนาเหมือนกันก็จริง แตนางภิกษุณีเปนผูมีเพศอันเปนปฏิปกษ
ของภิกษุ อาจพาใหภิกษุฉิบหายเสียได จากพรหมจรรย ใหหันเขาหาความ
ประพฤติผิดตอวินัยบัญญัติ ที่พระพุทธเจาทรงแตงตั้งไว ถาตางฝายตาง
อยูแลว ความเสียหายก็ยอมจะมีนอยลง การทํากิจพระศาสนาก็จะทําได
เต็มที่ เพราะเหตุใจไมวอกแวกฟุงซานไปตามอารมณที่ใคร แมในเบื้อง
ตนครั้งพุทธกาล กอนแตพระพุทธเจาประทานอนุญาตใหนางภิกษุณี
อุปสมบท พระองคทรงแสดงความไมพอพระทัยอยูแลว เพราะ
พระองคทรงดําริเห็นเหตุเชนนี้ แตพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระเจา
แมน้ําของพระองค ทรงมีพระศรัทธาแกกลา ถึงกับสามารถปฏิญญา
กับพระองควา จะปฏิบัติตามครุธรรม ๘ ประการ สมาทานไวใหเปน
อันดี พระองคจึงประทานพระอนุญาต แมไดประทานพระอนุญาตแลว
เชนนั้น ก็ยงั ทรงหาอุบายปองกันตาง ๆ การที่พระองคทรงกระทําเชน
นั้น ก็เพราะทรงดําริเห็นดังที่กลาวมาแลวนั้นเอง.
เหตุการณตามที่พระองคทรงคาดไวเบื้องตนอยางไร มาภายหลัง
เมื่อมีนางภิกษุณีขึ้นในพระพุทธศาสนา ก็ยอมเปนอยางนั้นแทจริง คือ
พระอุทายี เมื่อกอนบวชมีภรรยาคนหนึ่ง ครั้นเธอตางบวชแลว
ตางก็ไปมาหาสูกันบอย ๆ เพราะความรักใครในกันและกันยังมีอยูอยาง
เดิม อาศัยความคลุกคลีกันเชนนี้เปนเหตุ ตางก็เกิดปฏิพัทธในกัน
และกันหนักเขา จนถึงนั่งเปดผาตอหนา แลวน้ําอสุจิของพระอุทายี
ก็เคลื่อนออกมา เธอใชนางภิกษุณีใหไปหาน้ํามาเพื่อจะซักผา นางรับ
วาจะซักเอง แลวนางดูดเอกเทศแหงผานั้นดวยปากบาง ใสในองค
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กําเนิดบาง ภายหลังเกิดมีครรภขึ้น นางภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันติเตียน
เนื้อความทรงทราบไปถึงพระพุทธเจา พระองคจึงทรงหามไมใหใชนาง
ภิกษุณีที่ไมใชญาติ ซัก, ยอม, ทุบ จีวรเกา ภิกษุใดไมเชื่อฟงขืนลวง
พุทธบัญญัติ ปรับเปนอาบัตินิสสัคิยปาจิตตียแกภิกษุนั้น.
อธิบายในหมวดที่ ๔
จีวรวรรคขอที่ ๑ ภิกษุพึงทรงไว [ คือใชสอย ] ซึ่งอติเรก
จีวรไดอยางมากเพียง ๑๐ วัน เกินกวานั้น ผาเปนนิสสัคคีย ภิกษุ
ตองอาบัติปาจิตตีย เวนไวแตไดกรานกฐิน ไมตองวิกัปตลอด
กาลจีวร.
จีวรวรรคขอที่ ๓ เมื่อหมดอานิสงสกฐิน คือกฐินเดาะแลว
ภิกษุมีผาอยูประสงคจะทําจีวรแตไมพอ มีที่หวังวาจะไดมาเพิ่มเติมอีก
ก็เก็บผานั้นไวไดเดือนหนึ่ง เกินกําหนดนั้นไป ผานั้นเปนนิสสัคคีย
ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.
เนื้อความใน ๒ สิกขาบท พระพุทธประสงคจะใหภิกษุมีผา
ใชเพียง ๓ ผืน ไมใหใชผาอาศัย เมื่อมีจีวรเกา แตกอนพระตอง
เย็บเอง จึงกําหนดใหเก็บไวได ๑ เดือน ถาไดผามาเปนจีวรเย็บเสร็จ
แลว กําหนดใหเก็บได ๑๐ วัน เมื่อผามีมากขึ้น บานเมืองเจริญขึ้น
เวลาอาบน้ําพระตองมีผาผลัดผืนหนึ่ง เวลาเจ็บเปนฝ ตองมีผาปดฝ
จําตองมีผาพิเศษ นอกจากผาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวเดิม โดย
เหตุนี้ พระองคจึงทรงอนุญาตใหใชอติเรกจีวรไดเกิน ๑๐ วัน แตตอง
วิกัปเสียกอน แลวใหผูรบั ถอนวิกัป คืออนุญาตใหใชได เมื่อวิกัป
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แลวถอนแลว ผานั้นไมเปนผาอติเรก.
ในขอนี้ยังเถียงกันอยู บางวัดวาผาที่ถอนวิกัป เปนผาอติเรก
อยางเดิม บางวัดวาไมเปน เชน [ วัดโสมนัส ] ตองใหวิกัปกันทุก ๆ
๑๐ วัน เพราะถือวาถอนแลว ตองเปนอติเรก แต [ วัดบวรนิเวศ ]
ถือวาวิกัปแลว ถอนแลวไมเปน เพราะตามในคําถอนวิกัป ผูร ับวิกัป
แตเพียงอนุญาตใหใชเทานั้น จึงเปนอันเขาใจกันวา ผานั้นคงเปน
ของกลางอยู เขายังไมปลอยกรรมสิทธิ์ แตขอสําคัญอยูที่ความนัด
หมาย ถาจะเอาไปใชเปนผาอธิษฐาน เชนทําจีวรครอง จึงจะนับวา
เปนอติเรก.
ปตตวรรคสิกขาบทที่ ๓ เมื่อภิกษุรับประเคนเภสัชทั้ง ๕ แลว
เก็บไวฉันไดเพียง ๗ วันเปนอยางยิ่ง เกินกําหนดนั้นเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เภสัช ๕ นั้น คือ :๑. เนยใส คือเนยที่ทําจนแตกมัน.
๒. เนยขน คือเนยที่แปรมาจากแมโค หรือแพะ แกะ อยาง
เปนไขมัน.
๓. น้ํามัน คือน้ํามันตาง ๆ ที่เขาสกัดออกมาจากเมล็ดผัก หรือ
เปลวมันสัตว เชนน้ํามันละหุง น้ํามันงา และเปลวหมูเปนตน.
๔. น้ําผึ้ง คือน้ําหวานที่ตัวผึ้งเก็บเอาไปทํารัง.
๕. น้ําออย คือน้ําตาลตาง ๆ พวกแขกคงจะไดน้ําตาลมาจาก
ออยกอน จึงเรียกวา น้าํ ออย.
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เภสัชที่รับประเคน หามไมใหเก็บไวเกิน ๗ วันนั้น เพราะ
อายุของเภสัช ถาเก็บไวนาน ๆ จะกลายเปนของเสีย เมื่อบริโภค
ก็จะทําใหเสียทองลงทอง เปนของไมควรบริโภค ไมควรเก็บไวให
รก เพราะจะทําใหสกปรก และเปรอะเปอนกุฎีของสงฆ. เห็นวา
เปนเพราะเหตุนี้ จึงไดมีบัญญัติหามภิกษุ ไมใหเก็บเภสัชที่รับ
ประเคนแลวไวเกิน ๗ วัน แมเปนนิสสัคคียแลว ใครเก็บมาถวาย
อีกก็หามเหมือนกัน.
เภสัช ๕ นั้น ถาภิกษุรับประเคนดวยคิดจะกลืนกินแลว เก็บไว
ใหเกิน ๗ วันไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ถาไมคิดจะกลืนกิน จะเอา
ไวทาแผลเปนตน ถึงจะเก็บไวเกิน ๗ วัน ก็ไมเปนนิสสัคคีย.
วิธที ี่ภิกษุจะพึงปฏิบัติเมื่อตองอาบัตินิสสัคีย
เมื่อภิกษุตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย อยางใดอยางหนึ่ง ใน
อาการ ๔ อยางดังที่ไดกลาวแลวนั้น ตองเสียสละของที่เปนนิสสัคคีย
นั้นกอน จึงจะแสดงอาบัติตก.
วัตถุที่เปนนิสสัคีย เมื่อเสียสละแลว จะใชไดหรือไมไดนั้น
ตองถือเอาหลักนี้เปนเกณฑ คือถาเปนของที่ตองหามโดยกําเนิด เชน
ทอง, เงิน, เปนตน เสียสละแลวจะใชอีกไมได ถาเปนเพราะเหตุ
อยางขางหลัง คือเปนนิสสัคคีย เพราะไดมาดวยอาการไมชอบไมถูกทาง
หรือเพราะภิกษุทําไมดี หรือเพราะทําใหลวงล้ํากาลกําหนด เสียสละ
แลวใชได ยกไวแตขอที่ภิกษุมีบาตรราวยังไมถึง ๑๐ นิ้ว ขอบาตร
ใหมแตคฤหัสถผูไมใชปวารณา ขอเดียวเทานั้น.
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อนึ่ง การเสียสละนั้น ตองเสียสละแกสงฆอยางหนึ่ง แกคณะ ๒
หรือ ๓ รูปอยางหนึ่ง แกบุคคลอยางหนึ่ง แตของอยางไรควรสละแก
สงฆ ของอยางไรควรสละแกคณะ ของอยางไรควรสละแกบุคคล
นั้น ตองถือเอาเหตุ ๔ อยางที่กลาวแลวนั้นมาเปนหลักวินิจฉัย อยาง
เดียวกับของที่เปนนิสสัคคียเสียสละแลว จะใชไดหรือไมได เชน
เดียวกัน คือถาเปนของที่เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ ตองเสียสละแกสงฆ
ถาเปนของที่ไดมาโดยอาการที่ไมสมควรหรือทําไมดี ตองเสียสละแก
คณะ ถาเปนของที่เปนนิสัสคคีย เพราะทําใหลวงล้ํากาลกําหนด
เชนเก็บอติเรกจีวรไวเกิน ๑๐ วัน เสียสละแกบุคคลก็ได ยกเวนแต
ขอที่ขอบาตรกะคนไมใชญาติไมใชปวารณาขอเดียว.
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สุทธิกปาจิตตีย
ปาจิตตีย ศัพทนี้ แปลวา การละเมิดอันยังกุศลธรรม [ คือ
ความดี ] ใหตก ไดแกอาบัติ บางทีจะแปลวา วีติกกมะ อันควร
ยําเกรงจะไดกระมัง เปนไดทั้งชื่ออาบัติและสิกขาบท ๙๒ จัดเปน ๙
วรรค ๆ ละ ๑๐ สิกขาบท เวนแตวรรคที่ ๘ มี ๑๒ สิกขาบท.
สิกขาบทในปาจิตีย มีโทษเทา ๆ กัน แตน้ําหนักของโทษ
ตางกันมาก เชน มุสาวาท สุราเมรัย ปาณาติบาต ฉันของไมได
ประเคน เพราะฉะนั้น ผูใครตอการศึกษา จึงควรรูวิธีจัดหมวดใน
ปาจิตตีย ซึง่ เมื่อภิกษุประพฤติลวงเขาแลว ทําใหไดรับความเสีย
หายมากนอยเปนชั้น ๆ กัน ดังจะไดกลาวเปนหมวด ๆ ตอไปนี้ :หมวดที่ ๑ ภิกษุลวงเขาแลวทําใหเปนคนเลว
ในหมวดนี้มี ๓ คือ :๑. มุสาวาท. เมื่อจะกลาวถึงโทษแหงการพูดมุสา ควรเขาใจ
ลักษณะแหงการมุสากอน ลักษณะแหงการพูดมุสานั้น มี ๔ คือ :๑. คําหรือเรื่องที่จะพูดนั้นไมจริง.
๒. ผูพูดก็รูวาไมจริง.
๓. ไดพูดออกไป เพื่อใหผูฟงเขาใจผิดจากความจริง.
๔. และผูฟงรูความที่พูดออกมานั้น ดังนี้ เปนลักษณะแหงการ
พูดมุสา.
มุสานั้นเปนมลทินอยางเอก สําหรับบรรพชิตประดุจแผลเปน
คนพูดมุสาไดชื่อวาทําตนใหเปนคนเลวทราม เพราะธรรมดาคนที่พูด
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มุสานั้น ซึ่งจะไมทําความชั่วอยางอื่นเปนไมมีเลย และการพูดมุสา
ยอมเปนเครื่องสอใหคนอื่นเห็นไดวา เปนคนมีความประพฤติเปน
อยางไร โทษของการพูดมุสา มีหลายอยาง คือทําใหเสียหายทั้งฝาย
ตนและผูอื่น ฝายตนนั้น คือไมเปนที่ชอบที่เชื่อถือของผูอื่น ฝาย
ผูอื่น การพูดมุสานั้น ยอมทําประโยชนของเขาใหเสื่อมไป และ
เปนเครื่องทําลายความสามัคคีแหงหมูคณะ นอกจากนี้ ผูที่ลวงสิกขาบท
นี้ ยังมีโทษตามพระวินัยอีกหลายประเภท คือ :ก. ถาพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตน เปนอาบัติปาราชิก.
ข. ถาโจรอาบัติปาราชิกไมมีมูลแกภิกษุแกภิกษุอื่น เปนอาบัติสังฆาทิเสส.
ค. ถาอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตน แกผูอื่นโดยทางออม
เปนอาบัติถุลลัจจัย.
ถาโจทฟองภิกษุอื่น ดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล หรือปด
จัง ๆ อยางสัมปชานมุสาวาท เปนอาบัติปาจิตตีย.
๒. พูดสอเสียด ไดแกภิกษุประพฤติตนเปนคนปากบอน นํา
เอาความของคนขางโนนมาบอกแกคนขางนี้ โดยความมุงหมายจะ
ใหทั้งสองฝายแตกราวจากกันและกัน และเพื่อจะใหฝายใดฝายหนึ่ง
รักตน.
ภิกษุลวงสิกขาบทนี้ มีโทษตางกันโดยวัตถุ ดังนี้ :ก. ถาพูดสอเสียดในระหวางภิกษุกับภิกษุดวยกัน เปนปาจิตตีย.
ถาพูดสอเสียดในระหวางภิกษุกับอนุปสัมบัน หรือระหวาง
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อนุปสัมบันกับอนุปสัมบัน เปนทุกกฏ.
ในสิกขาบทนี้ แมนางภิกษุณี ก็นับวาเปนอนุปสัมบันของภิกษุ.
องคของการพูดสอเสียด มี ๓ คือ :ก. ไดยินภิกษุดาวาดวยอักโกสวัตถุ มีชาติเปนตน ไมอางผูอื่น
แลวนําไปบอกแกภิกษุผูถูกดา.
ข. หวังจะใหผูถูกดารักใครตน หรือใหเธอทั้งสองแตกจากกัน
อยางใดอยางหนึ่ง.
ค. ผูถ ูกดานั้นรูความ.
สิกขาบทนี้เปนอนาณัตติกะ คือใชคนอื่นใหพูดสอเสียด ไมเปน
อาบัติ.
ภิกษุพูดสอเสียดพรอมองค ๓ นี้ จึงเปนอาบัติปาจิตตีย.
ลักษณะที่จะไมตองอาบัติ
ก. ภิกษุผูพูดไมหวังจะใหผูนั้นรักใครตน หรือฝายใดฝายหนึ่ง
รักใครตน.
ข. ไมปรารถนาจะใหเธอทั้งสองฝายแตกราวจากกัน.
ค. กลาวติเตียนคนชั่วอยางเดียว.
ฆ. ภิกษุผูพูดมีจริตพิกล เสียสติอารมณ.
๓. เสพสุราเมรัย ภิกษุจะรูหรือไมรูก็ตาม เมื่อดื่มของมึนเมา
ใหลวงลําคอเขาไป แมจะไมเมาเลย เพราะเปนผูเคยเสพมาแลว ก็เปน
ปาจิตตีย เวนแตฉันแกงที่เขาเหยาะสุราลงไป เพื่อใหชูรส ฉันยาที่
เขาเจือสุรา แตไมทําใหมึนเมา ไมปรับอาบัติ.
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โทษของการดื่มสุราและเมรัยนั้น คือทําใหเปนบาคลั่งเสียสติ
อารมณ อาจทําความชั่วอยางอื่นไดทุกอยาง ปราศจากความละอาย
อันเปนความเสียหายที่โลกติเตียน และฝายพระพุทธศาสนา หาม
ไมใหทํา.
หมวดที่ ๒ ภิกษุลวงเขาแลวทําใหเปนคนดุราย
ในหมวดนี้ มี ๓ คือ :๑. พูดเสียดแทงภิกษุอื่น คือวาใหเจ็บช้ําน้ําใจ มีลักษณะ ๒
คือ :ก. วาแดกหรือดาประชด.
ข. ดาออกมาตรง ๆ.
ก. วาแดกหรือดาประชด คือพูดยกยอใหทางดีใหเกนสมควร
กวาความเปนจริง ดวยหมายจะใหเขาเจ็บใจ หรือโกรธเคืองดวย
โทสะ เชนภิกษุมีสมณศักดิ์เพียงพระครู ไปเรียกประชดวาเจาคุณ
หรือภิกษุสามัญที่มีความรูเพียงชั้นนักธรรม เรียกประชดวา ทานมหานั่น
มหานี่ เปนตน.
ข. ดาออกมาตรง ๆ ดาดวยถอยคําหยาบชาตาง ๆ ปรารภ
อักโกสวัตถุ ๑๐ อยาง คืออางถึง :ชาติ. เปรียบกําเนิดของเขา ดวยชาติที่เลวและอุกฤษฏ เชน
ชาติคนปาคนดอย, ชาติพันทาง, ชาติจันฑาล, ชาติชางไม, ชาติชางสาน,
ชาติพรานเนื้อ, ชาติกษัตริย, ชาติพราหมณ เปนตน.
ชื่อ. เอาชื่อที่เลวและอุกฤษฏใชเรียกแทนชื่อเขา ชื่อทีเ่ ลว
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เชนชื่อของบุคคลที่เสียชื่อเสียง จนตองโทษหนัก ชี้ตามแบบยกตัว
อยาง เชนชือ่ วา อวกัณณกะ เปนตน ชื่อที่อุกฤษฏ คือชื่อที่เขา
นับถือกันวาเปนมงคลเปนมิ่งขวัญ เชนชื่อจําเริญสุขสวัสดิ์เปนตน แต
ในบุพพสิกขา ยกตัวอยางวา พุทธรักขิต ธัมมรักขิต สังฆรักขิต
เปนตน.
โคตร. คือแซที่เลวและอุกฤษฏ โคตรทีเ่ ขาเยยหยันในประเทศ
นั้น ๆ ดัง โกสิยโคตร, ภารทวาช, เปนโคตรที่เลว, โคตรที่
เขานับถือในประเทศนั้น ๆ ดัง โคตมโคตร, โมคคัลลานโคตร,
กัจจายนโคตร ฯ ล ฯ เปนโคตรที่อุกฤษฏ.
กรรม. คือการงานที่เลวและอุกฤษฏ การงานที่เขาเยยหยัน
ในประเทศนั้น ๆ ดังการของคนชางถาก, คนเทกากดอกไม, คนกุลี
เปนตน เปนการงานเลว, การงานที่เขานิยมนับถือกันในประเทศ
นั้น ๆ เชนทําราชการ, ทําการคาขาย, เปนนายหาง, ฯ ล ฯ เปน
การงานที่อุกฤษฏ.
ศิลป. คือศิลปศาสตรที่เลวและอุฤกษฏ ความรูที่เขาเยยหยัน
ในประเทศนั้น ๆ เชนรูวิชาชางไม, ชางหมอ, ชางหูก, ชางทํา
ขนสัตว, ฯ ล ฯ ความรูที่เขานับถือในประเทศนั้น ๆ เชนวิชาคะเน
วิชาเลข, วิชาหนังสือ, วิชาชางเขียน, วิชาถูมิศาสตร วิชาทํารถยนต
เรือยนต, เรือบิน ฯ ล ฯ เปนศิลปอุกฤษฏ.
อาพาธ. พูดวาเปนโรคที่เลวและอุกฤษฏ โรคที่เลว เชนเปน
โรคผูหญิง เปนตน. โรคอุกฤษฏ เฉพาะแตโรคที่ชื่อมธุเมหะ
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คือมีน้ําปสสาวะหวาน มีทุกขเวทนานอย.
เพศ. เพศที่เลวและอุกฤษฏ เพศที่เลว เชนพูดวา สูงเหมือน
เปรต หรือพูดวา ต่ํานัก, ดํานัก, ขาวนัก เปนตน. เพศที่อุกฤษฏ
เชนพูดวา ไมสูง, ไมต่ํา, ไมดํา, ไมขาว, คือพอดี.
กิเลส. เชนพูดวา กิเลสหนาหรือเบาบาง.
อาบัติ. คือสวนที่จะพึงตองพึงถึง มี ๒ อยางหนึ่ง หมายเอา
ความชั่วความเลวทราม ไดแกอาบัติ ๗ กอง มีปาราชิกาบัติเปนตน,
อยางหนึ่ง หมายเอาคุณความดีตาง ๆ ไดแกอุตตริมนุสสธรรม มีโสดาบัน
และสมาบัติ ๘ เปนตน.
คําดาอันเศษ คือนอกจากคําดา ๙ อยางที่มาแลว.
พูดเสียดแทงภิกษุดวยกัน เปนอาบัติปาจิตตีย พูดเสียดแทง
อนุปสัมบัน เปนอาบัติทุกกฏ. ถาวาโดยไมมีใจโกรธ หรือไมทําใหผู
ถูกดานั้นโกรธ เปนอาบัติทุพภาษิต ฐานกลาวคําหยาบ.
๒. โกรธใหประหาร หรือเงื้อมือดุจใหประหารเฉพาะ แตไมใช
ศัสตราและอาวุธ ถาใหประหารภิกษุ เปนปาจิตตีย ถาใหประหาร
อนุปสัมบัน เปนทุกกฏ.
๓. แกลงฆาสัตวดิรัจฉาน นับตั้งแตปฏิสนธิวิญญาณ. การฆา
เปนทางเสียเมตตาจิต จึงเปนขอที่ภิกษุไมควรกระทํา.
การฆาจะมีเหตุจําเปนหรือไม ?
จําเปนอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ในทางพระวินัยทานไมยอมยก
เวนโทษ เมื่อภิกษุทําการฆา ก็ตองอาบัติปาจิตตีย ตามสิกขาบทที่ ๑
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ซึ่งอยูในหมวดสัปปาณวรรคแหงปาจิตตีย
หมวดที่ ๓ ลวงเขาแลวทําใหเสียหาย
ในหมวดนี้มี ๘ คือ :๑. บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน.
อาบัติชั่วหยาบนั้น คืออาบัติสังฆาทิเสส ปรับภิกษุผูบอกแก
อนุปสัมบัน ใหเปนปาจิตตีย. ถาบอกอาบัติอื่น ๆ ต่ําลงมากวาอาบัติ
สังฆาทิเสส เปนทุกกฏ. การบอกเปนการนําเรื่องราวภายในออกไป
ภายนอก นําเหตุการณมิชอบในหมูคณะของตนใหแพรหลายทราบไป
ถึงผูอื่นพวกอื่น ไมเปนการสมควร [ โบราณทานกลาววา ไฟใน
อยานําออก ไฟนอกอยางนําเขา ] นี่ตรงกับวินัยขอนี้ แตภิกษุรูปใด
ไดรับสมมติ คือไดฉันทานุมัติจากสงฆแลว ใหเปนผูประจานโทษ
ภิกษุ ผูซึ่งประพฤติฝาฝนขอหามโดยไมเข็ดหลาบ ไมปรับอาบัติ
กิริยาที่ใหประจานโทษของภิกษุนั้น ทานกําหนดไวเปน ๒ สถาน
คือ :กําหนดโทษอยางหนึ่ง กําหนดสกุลอยางหนึ่ง. กําหนดโทษนั้น
คืออนุญาตใหประจานไดแตเฉพาะอาบัติที่สงฆไดใหฉันทานุมัติเทานั้น
จะเอาอาบัติอยางอื่นที่ไมไดอนุญาตไว ไปประจานดวยไมได, กําหนด
สกุลนั้น คือภิกษุผูไดฉันทะจะบอกไดแตสกุลเดียว จะไปบอกแกสกุล
อื่นอีกไมได มีนัยเชนเดียวกันกับกําหนดโทษใหบอก.
๒. ปกปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่น.
อาบัติชั่วหยาบในที่นี้ หมายเอาอาบัติที่มีโทษหนัก กําหนดตั้ง
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แตอาบัติสังฆาทิเสสขึ้นไป ถาภิกษุรูอยูวาภิกษุอื่นตองเขาแลว และ
ปดไว เปนปาจิตตีย. ถาปดอาบัติต่ํากวาอาบัติสังฆาทิเสสลงมา
ทุกกฏ. กิริยาที่ปดอาบัติ คือไมพูดใหคนอื่นรู ดวยความเปนใจ
ดวยผูผิด.
การทีห่ ามเชนนี้ เพื่อจะปองกันไมใหภิกษุรูเห็นเปนใจดวยภิกษุ
อื่นผูประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเปนเหตุใหภิกษุนั้นทําความชั่วมากขึ้น
สิกขาบทที่หามไมใหภิกษุบอกและปด ๒ นี้ ถาภิกษุไมไดสมมติ เอา
ความชั่วของเขาไปประจาน หรือปกปด ปรับเปนอาบัติปาจิตตีย.
๓. เพราะความเสียหาย นั่งในที่ลับสองตอสองกับผูหญิง และ
นั่งในที่แจงตัวตอตัวกับผูหญิง.
สิกขาบทนี้ แมเปนเพียงปาจิตตีย แตอาจพาใหเสียหายมาก
พาใหเปนที่รังเกียจของเหลาสหธรรมิก และคฤหัสถชนผูนับถือพระ
พุทธศาสนา แตขางหนึ่งยืนขางหนึ่งนั่ง ไมปรับเปนอาบัติ.
๔. นอนในที่มุงอันเดียวกับผูหญิง แมแตคือเดียว เปน
ปาจิตตีย.
เสนาสนะที่มุงบังมี ๔ ชนิด คือ :ก. มุงมากบังมาก.
ข. มุงมากบังนอย.
ค. มุงนอยบังมาก.
ฆ. มุงครึ่งบังครึ่ง.
ทั้ง ๔ นี้ หมายความวา มีประตูทางดานนอก มุงมากบังนอย
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มุงนอยบังมาก มุงครึ่งบังครึ่ง ทางออกทางเขารวมกัน. ถาภิกษุนอน
ในที่มุงมากบังมาก กับผูหญิงแมเกิดในวันนั้น เพียงคืนเดียวก็เปน
ปาจิตตีย กับสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ที่พอเปนวัตถุแหงปาราชิก เปนอาบัติ
ทุกกฏ. ถาภิกษุนอนในที่มุงมากบังนอย มุงนอยบังมากหรือมุงครึ่งบังครึ่ง
กับผูหญิงหรือสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ทีพ่ อเปนวัตถุแหงปาราชิก เปน
อาบัติทุกกฏ.
การที่ตั้งสิกขาบทนี้ขึ้นไว ก็เพื่อจะปองกันความอุจาดลามกซึ่ง
อาจเปนความเสียหายแกภิกษุได.
๕. ชวนหญิงเดินรวมทางกัน กําหมดนี้ ระยะบานหนึ่งเปนเขต
ที่จะตองอาบัติปาจิตตีย. ถายังไมสิ้นระยะบาน เปนอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ กาวที่ออกเดิน. ระยะบานหนึ่งนั้น ทานใหนับบานที่มีเจาของ
คนหนึ่ง ๆ เปนผูปกครองถือเปนกรรมสิทธิ์.
การที่ตั้งสิกขาบทนี้ขึ้นไวนั้น เพื่อจะปองกันไมใหภิกษุมีโอกาส
ไดสมสูกับหญิงในทางประเวณี เพราะชักชวนกันไปเชนนั้น ยอม
เปนเหตุใหภิกษุเคลื่อนจากพรหมจรรยเร็วที่สุด แมหากวาภิกษุจะไม
ไดทําอยางใดอยางหนึ่งกับหญิงเลย ถึงอยางนั้นก็เปนเหตุใหไดรับคํา
ติเตียนที่ไมดีอยูนั้นเอง เพราะฉะนั้น ทานจึงหามไมใหภิกษุชักชวน
ผูหญิงเดินทาง.
๖. ชักชวนพอคาหนีภาษีเดินทาง แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปน
ปาจิตตีย.
เหตุที่หามในที่นี้ เพื่อจะปองกันไมไหภิกษุรูเห็นเปนใจดวยคน
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ทุจริต ลักซอนเอาของที่ไมไดเสียภาษี เขาไปในที่ตองหาม.
๗. แอบฟงความของภิกษุผูวิวาทกัน. ขอนี้เพื่อปองกันความ
เสียหาย ที่เกิดแตการสอเสียดยุยงกัน ใหเกิดวิวาทกันมากขึ้น.
๘. ถือเอาของ ๆ ผูอื่นที่ตกอยูตามถนน หรือในละแวกบาน.
การทีห่ ามไมใหภิกษุถือเอาสิ่งของที่ตกอยูนั้น เพื่อจะปองกันความ
เสียหาย คือเจาของเขาจะหาวาเปนขโมย เวนแตของนั้นตกอยูในวัดหรือ
ในกุฏี ตองเก็บไวใหเจาของเขา ถาไมเก็บเปนอาบัติทุกกฎ, ถาของนั้น
เปนทองเงินหรือของที่ใชแทนทอง เงิน, ภิกษุตองการจะเก็บไวใหแก
เจาของ จะเก็บไวใหเองก็ได หรือใหคนอื่นที่พอไวใจไดเก็บไวใหก็ได.
หมวดที่ ๔ ลวงเขาแลวชื่อวาเปนคนซุกซน
ในหมวดนี้ มี ๕ คือ :๑. ภิกษุเลนจี้ภิกษุ.
การเลนจี้ ยอมเปนเหตุใหผูถูกจี้กลายเปนคนบาจี้ มีสติเลื่อน
ลอย และบางทีอาจทําใหตายก็ได เพราะผูถูกจี้หายใจไมทัน เพราะฉะนั้น ทานจึงหามไมใหภิกษุเลนจี้กัน ภิกษุใดเลน ก็ไดชื่อวาเลน
ซุกซน ถาจี้ภิกษุดวยกัน ตองปาจิตตีย. จี้อนุปสัมบัน ตองทุกกฏ.
๒. วายน้ําเลน.
การวายน้ําเลน ยอมเปนกิริยาที่สอใหเห็นวา เปนคนซุกซน
อยางหนึ่งเหมือนกัน เพราะเปนกิริยาไมงามสําหรับภิกษุ ถาภิกษุ
ประพฤติเขา ก็เทากับเด็กไมรูเดียงสา อยาวาแตในฝายพระซึ่งควร
ประพฤติตนใหเปนคนดีเลย ถึงแมในฝายคฤหัสถ ถาเปนสกุลผูดี
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เขาก็สอนและฝกหัดบุตรธิดาของเขาใหเปนคนดี ไมใหประพฤติซุกซน
ใหประพฤติเปนคนสุภาพเรียบรอย สงบเสงี่ยมเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ภิกษุจึงควรประพฤติตนใหเปนคนดีที่สุดที่จะดีได และใหสมกับ
เพศวา " สมณะ " ที่แปลวาผูสงบ เพื่อเปนที่นับถือของผูอื่น.
การที่หามไมใหภิกษุเลนน้ํานั้น ก็เพื่อจะปองกันภิกษุไมให
ประพฤติซุกซน อันเปนเหตุใหเขาดูถูกดูหมิ่นได แลวหมดศรัทธา
ความเลื่อมใส และเพื่อจะปองกันภิกษุที่วายน้ําไมเปน เมื่อลงไป
เลนน้ําเชนนั้น จะจมน้ําตายเสียเปลา ๆ แตถามีเหตุจําเปนเชนเรือลม
วายน้ําเพื่อหนีอันตราย ทานไมปรับเปนอาบัติ.
๓. หลอนภิกษุใหกลัวผี.
การหลอนใหกลัวผี ชื่อวาไมดีอยางหนึ่งเหมือนกัน เพราะ
เปนเหตุใหผูถูกหลอกตกอกตกใจ มีสติฟนเฟอนเปนคนขลาด และ
อาจทําใหถึงกับปวยเจ็บลมตายก็ได. เพราะเชนนั้นทานจึงหาม ถา
ภิกษุหลอนภิกษุดวยกัน ตองอาบัติปาจิตตีย. ถาหลอนอนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ซอนบริขารของภิกษุ.
บริขารที่เปนวัตถุของปาจิตตียนั้น คือ บาตร, จีวร, ผาปูนั่ง,
กลอนเข็ม, ประคตเอว : ถาซอนของอยางอื่นนอกจากนี้ เปนทุกกฎ
หรือซอนบริขารของอนุปสัมบัน ก็ตองทุกกฎเหมือนกัน.
การซอน, โดยประโยคในที่นี้ หมายความวาเพื่อจะลอเลน
เทานั้น ถาซอนเพราะเจตนาจะถือเอาดวยกิริยาแหงขโมย เปนอาบัติ

แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินจิ ฉัย - หนาที่ 69

อยางอื่น ในหมวดอทินนาทาน ตามวัตถุ ตามราคามากและนอย.
๕. กอความรําคาญแกภิกษุอื่น.
เปนการพูดยั่วเยา เกียวกับวินัย คือพูดใหเขาสงสัย เชนพูด
วา ทานจะรูไดอยางไรวา ในเวลาที่ทานบวชนั้น สมบัติ ๔ อยาง
ของทานบริบูรณ ถาสมบัติเหลานั้นวิบัติไปเสีย แมแตอยางใดอยาง
หนึ่ง มิบวชไมเปนพระหรือ จะไดเกิดวิตกวิจาร โดยใชเหตุอัน
สมควร. ยั่วเยาภิกษุเปนปาจิตตีย. ยัว่ เยาอนุปสัมบัน ตองทุกกฏ.
หมวดที่ ๕ ลวงเขาแลวทําใหเสียกิรยิ า
ในหมวดนี้มี ๑๑ คือ :๑. รับนิมนตของทายกไวแหงหนึ่งแลว ไปฉันเสียในที่อื่น เปน
ปาจิตตีย. เวนไวแตมีสมัย คือกาลจีวร, เวลาทําจีวร, หรือยก
สวนที่รับนิมนตไวกอน ใหแกภิกษุอื่นไปแทน นี้วาโดยเฉพาะที่เขา
นิมนตไมเจาะตัว คือเขาบอกกลาวตอภัตตุทเทสกในวัด ถาเขา
เจาะตัว แทนกันไมได นอกจากไดรับความตกลงยินยอมของเจาภาพ
หรือเชื่อแนวาเจาภาพคงไมเสื่อมศรัทธา.
๒. เขาไปนั่งในหองที่เขามีแตผัวเมียอยูดวยกันสองตอสอง ถา
เปนเรือนนอนทานหาม ที่หองรับแขกของเขาหรือที่วัดไมหาม [ พระ
มติของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ทรงอธิบายวา ถาจะวินิจฉัย ตาม
คําบาลีวา " สโภชเน " ซึ่งแปลวา ในเวลากําลังรับประทานอาหาร
นาจะลงสันนิษฐานวา หามเฉพาะเวลารับประทานอาหารเทานั้น
เพราะการที่เขาไปในเวลาที่เขากําลังรับประทานอาหารอยู ยอมเปน
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การเสียกิริยาอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหเจาของบานบริโภคอาหารไมสะดวก
และเปนการเบียดเบียนความสุขของเขา ].
๓. ทายกเขาปวารณาปจจัย ๔ กําหนดเวลา ไปขอเขาใหเกิน
กําหนด ชื่อวาเปนการฝาฝนศรัทธาของเขา เพราะฉะนั้น จึงเปน
กิริยาที่ไมดีอยางหนึ่ง.
๔. ทายกเขาถวายขนม ไปรับมากเกินไป ทําใหภิกษุอื่นไป
รับอีกไมได และสอการโลภตาง ๆ เปนการเสียกิริยา.
๕. วิกัปจีวรแกภิกษุ และภิกษุผูรับยังไมไดถอนวิกัปกอน
เอาผานั้นไปใชนุงหม เปนปาจิตตีย เวนไวแตถือวิสาสะ วิสาสะ
มีองคดังนี้ คือ :ก. ไดเคยเปนเพื่อนเห็นเพื่อนรวมการงาน หรือเพื่อนกิน เพื่อน
ชอบพอสนิทสนมกันมา หรือเขาไดพูดสั่งเสียไวอยางใดอยางหนึ่ง.
ข. ถือเอาแลวเจาของเขาพอใจ.
ค. เขายังมีชิวิตอยู.
มารดาบิดาอุปชฌายะอาจารย ก็อนุโลมตามนี้เหมือนกัน.
๖. นอมลาภที่เขาจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล.
การนอมลาภที่เขาจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล ยอมทําใหเสีย
กิริยา เพราะสออัธยาศัยวาเปนคนมักได และตัดประโยชนของ
ภิกษุที่ควรจะไดรับสวนแบง และเปนการที่หามการบุญการกุศล
ของเขา.
๗. แกลงติเตียนภิกษุอื่น ที่สงฆสมมติใหเปนผูทําการสงฆ
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เชนหนาที่แจกเสนาสนะและอาหารเปนตน.
๘. ไมเชื่อฟงคําตักเตือนของภิกษุอื่น ที่เปนธรรมเปนวินัย
เรียกวาไมเอื้อเฟอตอบุคคลและธรรมวินัย.
ไมเอื้อเฟอตอบุคคลนั้น คือ ภิกษุดวยกันตักเตือนวากลาวแลว
ไมเชื่อฟง.
ไมเอื้อเฟอตอบุคคลนั้น คือในเวลาทานผูใหญแสดงธรรม
แสดงวินัย แสดงอาการไมตั้งใจ เชนอานหนังสือหรือคุยกันเสีย ไม
ตั้งใจฟงและตริตาม.
๙. อยูในที่ประชุมไมใหฉันทะกอนลุกไป เปนกิริยาที่แสดง
ความไมพอใจ และเสียสามัคคีของหมู จึงหาม.
๑๐. ใหฉันทะกับสงฆ ใหทําสังฆกรรมที่เปนธรรมแลว ภายหลัง
กลับติเตียน.
๑๑. พรอมกับสงฆ ใหจีวรเปนบําเหน็จแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
แลวภายหลังกลับติเตียนภิกษุอื่นวา ใหเพราะเห็นแกหนากัน.
หมวดที่ ๖ ลวงเขาแลวสอความสะเพราของภิกษุ
ในหมวดนี้มี ๔ คือ :๑. เอาเตียง, ตั่ง, ฟูก, เกาอี้ ของสงฆไปตั้งในที่แจง เมื่อ
หลีกไปไมเก็บเสียกอน หรือมอบหมายกับภิกษุอื่น เปนปาจิตตีย.
ถาเอาของบุคคลไปทําเชนนั้น ตองทุกกฏ.
สิกขาบทนี้ ตั้งไวเพื่อใหรูจักรักษาวัตถุของสงฆและของเอกชน
และเพื่อปองกันไมใหภิกษุทําของสงฆ และของบุคคลใหเสียหาย.
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๒. เอาที่นอนของสงฆ ปูนอนในกุฎีสงฆแลว เมื่อจะหลีกไป
ไมเก็บเองหรือมอบหมายใหผูอื่น.
เนื้อความอยางเดียวกับขางตน ปรับภิกษุผูประพฤติลวงเปน
ปาจิตตีย ถาเอาที่นอนของภิกษุ เอกชนทําเชนนั้น ตองทุกกฏ.
๓. รูอ ยูวาน้ํามีตัวสัตว และบริโภคน้ํานั้น หรือเอาเทรดหญา
หรือดิน เปนปาจิตตีย.
หามขอนี้ เพื่อจะปองกันความสะเพรา ความเลินเลอ ความ
ไมพิจารณา และปองกันไมใหชีวิตสัตวลวงไป โดยเหตุความ
สะเพราของภิกษุ [ มดตกน้ําเอาขึ้นไมเปนอาบัติ หรือจะเอารดลงที่
ดินไมเปนเหมือนกัน เพราะมดเปนสัตวบก อยูบ นแผนดินไดไมตาย ].
๔. นั่ง, นอน ทับเตียง และตั่ง ที่มีขาไมแนน ไมแข็งแรง
เปนปาจิตตีย.
หมวดที่ ๗ ความประพฤติลวงซึ่งทําใหเสียธรรมเนียมของภิกษุ
ในหมวดนี้มี ๑๕ คือ :๑. นอนในที่มุงที่บังรวมกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืนแลว ในคืน
ที่ ๔ นับแตพระอาทิตยอัสดงคตแลวไป นอนในที่ที่มุงมากบังมากกับ
อนุปสัมบันเปนปาจิตตีย. นอนในทีท่ ี่มุงมากบังนอย ๑ มุงนอย
บังมาก ๑ มุงครึ่งบังครึ่ง ๑ กับอนุปสัมบันเปนทุกกฏ. แมนอนใน
ที่เชนนั้น กับสัตวดิรัจฉานที่พอเปนที่ตั้งแหงปาราชิกาบัติได ก็ปรับ
เปนทุกกฎเหมือนกัน.
ขอนี้ตั้งไว เพื่อประสงคจะไมใหอนุปสัมบันเห็นอาการวิปลาส
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ของภิกษุในเวลานอนหลับ การนอนรวมกับอนุปสัมบัน ใหนับตั้ง
ตนแตคือที่ ๑ ที่ ๒ พอถึงคืนที่ ๓ ตองใหภิกษุหรืออนุปสัมบันขาง
ใดขางหนึ่ง ตื่นกอนย่ํารุง คือ ๕ นาฬิกากอนเที่ยงกับ ๑ ภาค [ คือ ๑๑
ทุมครึ่ง ] แลวนับตั้งตนวันหนึ่งไปใหม.
๒. ขุดดินเองหรือใชคนอื่นใหขุด.
ดินมี ๒ ชนิด คือ :ก. ดินแท, เชนดินลวนไมมีกรวดทรายหรือของอื่นปน หรือ
มีบางก็เพียงสวนนอย อยางหนึ่ง.
ข. ดินไมแท, คือทรายลวนหรือที่มีดินปนอยูแตนิดหนอย อยาง
หนึ่ง. ภิกษุขุดดินแท เปนปาจิตตีย. ขุดดินไมแท เปนทุกกฏ.
การที่หามเชนนี้ เพื่อจะปองกันไมใหภิกษุลวงล้ําเที่ยวขุดดิน
ที่จะใชปลูกพืชพันธุได ซึ่งเขาหวงหาม และทําใหสัตวที่เกิดอยู
ในดินตาย.
๓. พรากของเขียวที่เกิดอยูกับที่ใหหลุดจากที่.
ของเขียวนั้น ไดแกตนหมากรากไมทั้งปวง คือ พฤกษชาติ,
ติณชาติ, เถาวัลลิชาติ, บุพพัณณชาติ, อปรัณณชาติ, เสวาลชาติ
เปนตน, อาการที่พรากนั้น เชนตัดราก, กิ่งกาน, เด็ดใบ, ถอนทั้งตน.
๑

๑. นาฬิกาเปนเพียงเครื่องกําหนด โดยเทียบเคียงเทานัน้ จะถือเอาเปนแนนอนคอนคางยาก
เพราะบางฤดูกลางวันมาก กลางคืนนอย บางฤดูกลางคืนมาก กลางวันนอย ทางพระวินยั ทาน
ถือเอาอรุณเปนเกณฑ.
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เหตุที่หาม เพราะในสมัยนั้น เขาถือกันวา ตนไมเปนวัตถุมี
ชีวิตอินทรียจําพวกหนึ่ง ซึ่งตรงกับในบัดนี้ ที่นกั ปราชญทางวิทยาศาสตร
ลงสันนิษฐานวา เปนวัตถุที่มีวิญญาณจริงตามตําราพฤกษศาสตร
เพราะตนไมตองมีอาหารเลี้ยงลําตนอยูเสมอ จึงจะสดชื่นรอดอยูได
ตลอดกาล.
การทีห่ ามเชนนั้น ก็เพราะเปนประเพณีที่เขาถือกันตอ ๆ มา
เชนนี้ และอนุโลมตามความนิยมของบานเมืองดวยอยางหนึ่ง แต
เมื่อกลาวถึงความเสียหายแลว เห็นวามีสวนนอย เวนแตของนั้น
อยูในความหวงหามของผูอื่น คือมีผูถือกรรมสิทธิ์.
๔. ฉันคณโภชนะ.
คณโภชนะนั้น คือ ภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึน้ ไป รับหรือฉัน
โภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่งพรอมกัน.
โภชนะ ๕ นั้น คือ :ก. จําพวกขาวสุก, ไดแกขาวจาว, ขาวเหนียว, ขาวมัน,
ขาวผัด, ฯ ล ฯ.
ข. จําพวกขนมสด, ไดแกขนมครก, ขนมพันตอง, แปงจี่, ฯ ล ฯ.
ค. จําพวกขนมแหง, ขนมผิง, ขนมปง, จันอับ, ทองมวน, ฯ ล ฯ.
ฆ. จําพวกปลา, ไดแกปลาตาง ๆ, กุง, ปู, หอย, เตา,
ตะพาบน้ํา, ฯ ล ฯ.
ง. จําพวกเนื้อ, สัตว ๒ เทา ๔ เทา, ไก, เปน, นกตาง ๆ,
เนื้อวัว, ควาย, อีเกง, แพะ, แกะ, สมัน, กวาง, ฯ ล ฯ.
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สมัยทีค่ วรฉันและรับคณะโภชนะนั้น คือ เปนไข, เชนเจ็บเทา
บิณฑบาตไมได ๑, คราวกาลจีวร ๑, เวลาทําจีวร ๑, เดินทางไกล ๑,
ไปทางเรือ ๑, กําหนดทางกึ่งโยชนขึ้นไป [ คือ ๒๐๐ เสน ] อยูมาก
ดวยกันอัตคัตดวยอาหาร ๑, โภชนะนั้นเปนของสมณะ ๑, ฯ ล ฯ.
[ ความประสงคของขอหามขอนี้ โดยพระมติของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา ฯ ทรงเห็นวา คงจะหามการลอมวงฉัน ซึ่งเปนธรรมเนียม
อันไมงามของภิกษุ เพราะธรรมเนียมของภิกษุ ตองการใหนั่ง
ชักเปนแถวยาว ๆ ซึ่งดูเรียบรอย ].
๕. ฉันอาหารเมื่อหามขาวแลว. ลุกจากที่นั้นแลว. เมือ่ ภิกษุ
หามขาวแลว ลุกจากที่นั้นแลว ในวันนั้นจะฉันของเคี้ยวของฉัน ที่
เปนอาหารไมได ถาฉันเปนปาจิตตีย. เวนไวแตอาหารเปนแดน
ภิกษุไข.
อาหารที่เปนเดนมี ๒ คือ :ก. เดนภิกษุไข.
ข. เดนภิกษุผูฉันแตพอเปนพิธี. เพื่อใหภิกษุผูหามขาวไดฉัน.
ของที่ขาดประเคน เชนของที่รับประเคนแลว มีคฤหัสถหรือ
สามเณรมาจับตอง เรียกวาของขาดประเคน หรือภิกษุนั้นมรณภาพ
แลว หรือสึกแลว หรือเขารีตเดียรถีย ของฉันก็เปนอันขาด
ประเคนเหมือนกัน.
๖. ฉันอาหารในเวลาวิกาล
เวลาวิกาลนั้น นับตั้งแตเที่ยงวันแลวไปจนถึงวันใหม. คําวา
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อาหาร หมายความวา โภชนะ ๕ คือของที่กินอิ่ม ที่เปนยาวกาลิก
ผักตาง ๆ หรือของที่เปนขาทนียะไมนับเปนอาหาร แตทานก็หามไว
ในขอนี้เหมือนกัน.
๗. ฉันอาหารที่รับประเคนไวคางคืน.
การทีต่ ั้งบัญญัติขอนี้ขึ้นไว เพราะประสงคจะไมใหภิกษุกังวล
หวงใยในการบริโภค และจะใหภิกษุถือธรรมเนียมอยางผูดี ที่เขา
ไมเก็บสะสมของที่เปนเดนไวกินในวันอื่น.
๘. ฉันของที่ยังไมไดรับประเคน.
ฉันถายังไมไดรับประเคน เวนไวแตน้ําและไมสีฟน นอก
นั้นถายังไมไดรับประเคน ฉน ตองปาจิตตีย.
วิธีรับประเคน
ก. ของไมใหญเกินกําลังของคน ๆ เดียวจะยกได.
ข. ผูประเคนตองเขาใกล ใหไดหัตถบาส คือแตภิกษุถึงตัว
ผูประเคน ประมาณศอกหนึ่ง.
ค. ผูประเคนตองนอมใหดวยความเคารพ.
ฆ. ไมใชเสือกไสให หรือยืน่ ใหโยนให.
ง. ถามาตุคามเปนผูประเคน รับดวยของเนื่องดวยกาย คือ
ใชผากราบหรือผาเช็ดหนารับ.
๙. ขอโภชนะอันประณีต แตคฤหัสถผูไมใชญาติ ไมใช
ปวารณา.
โภชนะอันประณีตนั้น คือขาวสุกระคนดวยของ ๙ อยาง ๆ ใด
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อยางหนึ่ง คือ เนยใส, เนยขน, น้ํามัน, น้ําผึ้ง, น้ําออย, ปลา, เนื้อ,
นม, นมสม.
โภชนะอันประณีต ถาภิกษุขอแตคฤหัสถไมใชญาติ ไมใช
ปวารณามาฉัน ตองปาจิตตีย.
ความประสงคที่ทรงบัญญัติขอนี้ขึ้นไว เพื่อจะปองกันภิกษุไมให
ขอเขาจุก ๆ จิก ๆ ซึ่งทําใหเขารําคาญ และเปนธรรมเนียมไมดี.
๑๐. ภิกษุไมเปนไขติดไฟผิง.
ติดไฟในที่นี้ หมายความวาเปนเปลว ถาไมเปนไขติดใหเปน
เปลวเองก็ดี ใชคนอื่นใหติดก็ดี เพื่อจะผิง ตองปาจิตตีย. ติดเพื่อ
เหตุอื่น ไมเปนอาบัติ. ถาเปนเรือนไฟซึ่งเปนที่อบกาย อยางวิธีเขา
กระโจม ใชติดดวยถานคุได.
การทีห่ า มขอนี้ เพื่อจะปองกันไฟไหมกุฎีของสงฆ เพราะกุฎี
สงฆโบราณ มุงดวยใบไมบาง, จากบาง, หญาบาง, ฝาก็ทําดวย
ไมไผ อาจเปนเชื้อไฟงาย.
การลงอาบน้ํา ถาภิกษุอัตคัดไมมีผาสําหรับผลัดอาบน้ํา พระองค
ทรงอนุญาตใหภิกษุเปลือยกายลงอาบน้ําไดเหมือนกัน แตดูเหมือน
เฉพาะแตที่ไมมีคน นี้กลาวไวในที่อื่น.
๑๑. นุงหมจีวรที่ยังไมไดพินทุ.
ผาจีวรไดมาใหม ตองพินทุดวยสี ๓ อยาง คือ ๑. เขียว
คราม, ๒. โคลน, ๓. ดําคล้ํา, อยางใดอยางหนึ่งเสียกอน จึงนุงหม
ได ถาไมทําเชนนั้น เปนปาจิตตีย.
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การใหทําเชนนี้ เพื่อเปนเครื่องหมายใหจํางาย และเพื่อทําลาย
ใหเสียสีดวย.
พินทุนั้นทําเปนจุดกลม ๆ ขนาดเล็กเทาหลังตัวเรือด ขนาด
ใหญเทาจุดแววตานกยุง เรียกวาทําพินทุกัปปะ แปลวา ทําจุดกลม
หรือวงกลม.
วิธีนี้คลายกับคนโบราณที่เขียนหนังสือไมเปน ใชวิธลี งแกงไดคือ
ใชลายมือจุด ๆ แทนการเซ็นชื่อดังใชในทายหนังสือเอกสารสัญญาทั้งปวง.
๑๒. ภิกษุเขาบานในเวลาวิกาลไมลาภิกษุอื่น.
คําวาวิกาลในที่นี้ แตเดิมหมายเอาในเวลาค่ํา คือตั้งแตอาทิตย
ตกไปแลว ครั้นมาภายหลังจนเดี๋ยวนี้ ทานนับเอาตั้งแตเวลาเทียง
วันแลวไปจนวันใหม เรียกวาเวลาวิกาล ในเวลาเชนนี้ ภิกษุจะ
ไปในละแวกบาน ไมบอกลาพระอุปชฌายะและพระที่อยูในวัด ปรับ
เปนอาบัติ ๒ ตัว คือปรับอาบัติทุกกฎ ฐานไมลาพระอุปชฌายะ
ปรับเปนปาจิตตีย ฐานไมลาภิกษุในวัด. ถาลาแตภิกษุ ไมลาพระ
อุปชฌายะ เปนแตทุกกฎตัวเดียว ถาลาพระอุปชฌายะ เฉพาะ
ภายในกาล แตจะไปในวิกาล แลวไมลาภิกษุในวัด ปรับเปนอาบัติ
ปาจิตตีย แตถาลาพระอุปชฌายะ ในเวลาวิกาล แมจะไมไดลา
ภิกษุอื่น ในเปนอาบัติเลย เพราะการลาพระอุปชฌายะ ก็ไดชื่อวา
ลาภิกษุองคอื่นเหมือนกัน และทั้งไดชื่อวาลาทานดวย .
๑

๑. เรื่องภิกษุลาเขาบาน ซึ่งกลาวไวในทีน่ ี้ เพงเพียงภิกษุผูยังไมไดนิสัยมุตตกะ คือยังไมพน
นิสัย ถาเปนภิกษุทเี่ ปนนิสยั มุตตกะ คือพนนิสัยแลว ลาเฉพาะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได ไม
เปนอาบัติ.
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ถามีกิจจําเปนที่เปนการดวน เชนภิกษุถูกงูกัดหรือไฟไหมบาน
ญาติโยม หรือบานขางวัด คิดจะไปชวยระวัง ไมหาม, หรือแม
เหตุอยางอื่น เชนภิกษุอาพาธอันจะถึงความสิ้นชีวิตไดโดยรวดเร็ว
จะรีบไปหายาหรือรีบไปหาหมอ ก็สงเคราะหเขาในกิจรีบรอนนี้ได
หรืออยูรูปเดียว ไมมีภิกษุอื่นในวัด ไปได.
๑๓. ใหทํากลองเข็มเองดวยกระดูก, งา, เขา, เปนปาจิตตีย
คนอื่นทําไวแลวไดมาใชสอย เปนกลองเข็ม ตองทุกกฏ. เพราะใน
สิกขาบทนี้ กลาวถึงกลองเข็มอยางเดียว.
เหตุที่หามนั้น เพื่อจะปองกันไมใหภิกษุทํากลองเข็มดวยกระดูก,
งา, เขา, สําหรับไวดูเลน หรือไวออกประกวดประขันกันเลน
และจะไปรบกวนชางกลึงใหเขาทําให เปนการรบกวนและตัดประโยชน
ของเขา เพราะทําใหเขาเสียเวลาที่จะทําของเขา และทําใหเขาไดรับ
ความรําคาญ เพราะวานใหทําไมรูจักจบ เชนเลนตลับงากันเปนตน
ถาทําเปนลูกกระดุมกลัดผาจีวร ลูกถวิล ตะบันไฟ กลักยาตา
ไมปายยาตา และอื่น ๆ ทานไมหาม ไมเปนอาบัติ เพราะไมใชของ
ที่เลนฮือกัน ถาทําขึ้นในเวลาเลนฮือกัน อนุโลมตามตนบัญญัติ ไมพน
จากทุกกฎ กระมัง ?
๑๔. ทํา เตียง ตั่ง ใหม เทาเกิน ๘ นิ้วสุคต หรือทําเตียง,
ตั่ง หุมนุน ดวยตนเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เปนปาจิตตีย ไดของที่เขา
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ทําเกินประมาณไวมาใชสอยนั่งนอนทั้งอยางนั้น เปนทุกกฏ.
ขอนี้ นับอยูในการใหเสียทําเนียม.
๑๕. ผานั่ง, ผาปดแผล, ผาอาบน้ําฝน, จีวรเกินประมาณ
( สุคตจีวร ) ประมาณของผาเหลานี้ คือ :ผาปูนั่ง ยาว ๒ คืบ กวางคืบครึ่ง ชายคืบ ๑.
ผาปดแผล ยาว ๔ คืบ กวาง ๒ คืบ.
ผาอาบน้ําฝน ยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบครึง่ .
ภิกษุทําใหเกินประมาณนั้น เปนปาจิตตีย ตัดใหไดประมาณ
เสียกอน จึงแสดงอาบัติตก.
สุคตจีวร ยาว ๙ คืบ กวาง ๖ คืบ.
คําวา คืบ นิ้ว ในที่นี้ คือนับตามคืบนิ้วสุคต.
ภิกษุทําบริขารมีเตียงเปนตน ใหเกินประมาณก็ดี ทําเตียง,
ตั่ง หุมนุนก็ดี ทําจีวรใหเทาสุคตจีวรก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย
เพราะเปนการทําใหเสียธรรมเนียม ตองทําลายและตัดใหไดกําหนด
เสียกอนจึงแสดงอาบัติตก.
จีวรถาภิกษุไมไดทําเอง ทายกเขาถวาย แมจะใหญเกินประมาณ
ภิกษุจะใชก็ควร ไมเปนอาบัติ.
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ปาฏิเทสนียะ
ปาฏิเทสนียะ ศัพทนี้เปนชื่อของอาบัติ แปลวา จะพึงแสดง
คือ เปนชื่อของสิกขาบท แปลวา ปรับดวยอาบัติปาบัติปาฏิเทสนียะ
มี ๔ สิกขาบท :สิกขาที่ ๑ ในสิกขาบทนี้ ควรเขาใจเปนพิเศษ นอกจาก
นวโกวาทอยางหนึ่ง คือการรับของเคี้ยวของฉัน จากมือนางภิกษุณี
ที่ไมใชญาติ ดวยมือของตนมาบริโภคนั้น ถาภิกษุที่เขาไปบิณฑบาต
ในบาน นางภิกษุณีถวายกลางทางภิกษุรับ จึงปรับเปนอาบัติปาฏิเทสนียะ
ถาเขาถวายในเวลาอื่น ไมมีขอจะยกขึ้นปรับหรือคนอื่นรับจากมือนาง
ภิกษุณีมาถวาย ภิกษุไมไดรับเอง เชนนี้ทานก็ไมปรับเปนอาบัติ
เหมือนกัน.
การที่มีขอนี้ขึ้นหามนั้น เพื่อจะปองกันภิกษุไมใหเบียดเบียน
นางภิกษุณีที่มีลาภนอย และใหภิกษุมีอัชฌาสัยตอนางภิกษุณี.
สิกขาบทที่ ๒ เมื่อภิกษุฉันอยูในที่นิมนต ถามีนางภิกษุณีมา
สั่งใหทายกเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวาย ใหเธอพึงไลนางภิกษุณีใหถอยไปนั้น
เพราะถาไมไลกลัวเขาจะระแวงสงสัยวา ภิกษุกับนางภิกษุณีมีความ
ปฏิพัทธรักใครกัน.
สิกขาบทที่ ๓ ตระกูลสงฆสมมติวาเปนเสขะนั้น ไดแกตระกูล
โสดาบัน.
การที่มีขอนี้หามกันไวนั้น เพื่อจะไมใหภิกษุรบกวนตระกูลที่
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ขาดแคลนและฝดเคืองดวยโภคะ จําพวกอันนับอยูในจําพวกที่ ๒
ของตระกูลซึ่งมีอยู ๔ จําพวก คือ จําพวกที่ ๑ ไมมีศรัทธาและ
โภคะ. จําพวกที่ ๒ มีศรัทธาแตโภคะบกพรอง. จําพวกที่ ๓ บริบูรณ
ดวยโภคะแตไมมีศรัทธา. จําพวกที่ ๔ บริบูรณพรอมดวยโภคะและ
ศรัทธา. และใหเอาเยี่ยงแมลงผึ้งซึ่งบินเคลาเกสร ไมทํากลิน่ อัน
หอมฟุงขจร และชอดอกใบของตนไมใหชอกช้าํ ไปฉะนั้น เพราะ
ธรรมดาตระกูลที่เปนเสขะนั้น ถึงอยางไรก็ดี ศรัทธาเขายอม
มีอยูเปนธรรมดา แมวาเขาจะขาดแคลนดวยประการใด ๆ ก็ตาม
ถาภิกษุตองการ เขาก็ตองขวนขวายแสวงหาถวายจนได หรือเขา
มีอยูแตนอย เขาก็ตองถวายดวยศรัทธาเปนเหตุ เมื่อเปนเชนนี้
ภิกษุควรมีอัชฌาสัยตอเขา และควรรักษาศรัทธาของเขาไว ดวย
เหตุวา ถาเขาตองการจะทําบุญ เขาก็มานิมนตภิกษุไปเอง ดวย
เหตุดังที่กลาวมานี้แล ทานจึงหาม.
สิกขาบทที่ ๔ เสนาสนะปาซึ่งเปนที่เปลี่ยวนั้น หมายเอา
เสนาสนะที่อยูไกลบาน ประมาณ ๑๐๐ ชั่วธนู คือวัดโดยหนทาง
คนเดินไปตามปกติได ๒๕ เสน ใชวดั ตัดตรง คือวัดทางลัด และ
ประกอบดวยโจรภัย.
การที่ทานหามไมใหภิกษุที่อยูในเสนาสนะปา ซึ่งเปนที่เปลี่ยว
และไมเปนไข รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไมไดแจงความใหทราบ
กอนมาบริโภคนั้น เพราะวาการอยูในที่เปลี่ยว ถาเดินไปคนเดียว
๑

๑. ชั่วธนูหนึ่งเทากับ ๔ ศอก คือ ๑. วา.
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และมีของติดมือไปดวย ก็ยอมจะเปนเหตุใหผูรายเขาแยงชิงและทํา
รายรางกายเอา และทําของ ๆ เขาที่จะนําไปถวายดวยตั้งใจอันเปน
บุญกุศล ไมไดตามประสงคเจตนาที่คิดไดไว ถาบอกไปใหเขาทราบ
ลวงหนาเสียกอน เขาจะไดคิดจัดการปองกันใหทันทวงที โดยเหตุนี้
ทานจึงหาม.

แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินจิ ฉัย - หนาที่ 84

เสขิยวัตร
เสขิยะ ศัพทนี้เปนชื่อของธรรม ที่ไดแกวัตรหรือขนบ
ธรรมเนียมอยางดี แปลวา ควรศึกษา จัดเปน ๔ หมวด ๆ ที่ ๑
สารูป วาดวยธรรมเนียมการประพฤติในเวลาเขาไปในบาน. หมวด
ที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต วาดวยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหาร.
หมวดที่ ๓ ธัมมเทสนาปฏิสังยุต วาดวยธรรมเนียมไมใหแสดงธรรม
แกบุคคลผูแสดงอาการไมเคารพ. หมวดที่ ๔ ปกิณณกะ วาดวย
ธรรมเนียมถายอุจาระปสสาวะและบวนเขฬะ.
หมวดที่ ๑ สารูป
ภิกษุพึงสํารวมกายใหเรียบรอย ทั้งเมื่ออยูในวัดและไปนอก
วัด คือ :๑. การนุงหมตองเรียบรอย คือหมคลุม ๒ บามิดชิด ไมเปด
กาย, ไมเวิกผา, ไมรุมรามหรือถกรั้ง ระวังมือเทาดวยดี.
๒. การดูสิ่งตาง ๆ นัยนตาใหทอดลง คือสูงมาต่ํา อยาทํา
นัยนตาใหเลิก อยากมหนาเดินไป เหมือนดังหนามาหมากรุก ซึ่งดู
เปนการแกลงทํา ไมใชอาการปกติ ไมเพียงเกินงาม กลับงมงาย
อวดดีไปอีก. ที่ทานหามขอนี้ เพราะเปนกิริยาไมงาม สําหรับภิกษุ.
๓. การพูดตองระวังอยาใหเสียงดังเกินประมาณ เพียงคนที่
นั่งอยูใกลไดยินพอดี และหามไมใหตะโกน หามไมใหหัวเราะดัง
มีเรื่องขบขัน เปนแตแสดงใบหนาอมยิ้มอมแยมนอย ๆ ได.
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๔. ตองสํารวมกายในเวลาเดินและนั่งในบาน ไมโคลงกาย
ไมไกวแขน ไมสั่นศีรษะ ไมเอามือค้ํากาย คือเอามือเทาสะเอว
เทาแขน หรือยันแขนในเวลานั่ง ตองการใหเดินหรือนั่งตัวตรง.
๕. เวลาไปหรือนั่งในบาน ไมใหเอาผาคลุมศีรษะ.
๖. ไมนั่งรัดเขาในบาน คือเอามือโอบเขาทั้ง ๒ ขาง
หรือใชเชือกรัด.
ในเสขิยสิกขาบทนี้ ไมไดปรับอาบัติไวโดยตรง มีแตเพียงวา
พึงทําความศึกษาหรือรักษา. ในคัมภีรวิภังคแกวา อาศัยความไม
เอื้อเฟอทําใหผิดธรรมเนียมไป ตองทุกกฏ. มีความตั้งใจจะทําใหถูก
ตามธรรมเนียม แตลวงไปดวยไมแกลง ดวยเผลอ ดวยไมรูตัว
หรือไมรูจักจะทําใหถูก และอาพาธไมอาจรักษากิจวัตรใหเรียบรอยได
ทานยกเวนไมปรับอาบัติ.
หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต
ภิกษุพึงสํารวมกายใหเรียบรอย ในขณะบริโภคอาหารและใน
การรับบิณฑบาต คือ :๑. ถือบาตรดวยมือขวาและประคองบาตดวยมือทั้งสอง เพื่อ
กันไมใหบาตรตก บาตรนั้นอยูในกลีบจีวร โผลออกมาแตเพียง
เล็กนอยพอแลเห็น และระวังอยาใหบาตรตก.
๒. เวลาถือบาตร ใหเอามือซายเปดฝาบาตร ตาแลดูในบาตร
เทานั้น ไมใหดูหนาทายก หรือดูเหมอไปทางอื่น ขอนี้เพื่อสํารวม
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นัยนตามิใหกระสับกระสาย พาใหจิตคิดไปอื่น ซึ่งอาจทําใหเผลอตัว
บาตรพลัดตกจากมือได.
๓. หามไมใหรับบิณฑบาตเกินขอบปากบาตร และใหรับแกง
พอสมควรแกขาวสุก.
๔. เวลารับบิณฑบาต ใหแลดูแตในบาตร ไมใหขุดขาวสุก
ใหแหวงเปนรูตรงกลาง หรือขางใดขางหนึ่ง ไมใหขยุมขาวสุกแต
ยอดลงไป.
๕. ไมใหฉันขาวคําใหญนัก ทําใหกลมกลอม นี้วาสําหรับฉัน
ดวยมือ ถาฉันดวยชอนซอม ทําใหกลมไมได แตก็ควรตะลอม
ใหเปนคําพอดี ๆ.
๖. เวลาเปบขาว เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก หามไมใหอาปาก
ไวทา ไมใหฉันโยนคําขาวเขาปาก และไมใหฉันทํากระพุงแกมใหตุย
เหมือนคนเปาขลุย.
๗. หามไมใหฉนั พลางสะบัดมือพลาง และหามไมใหโปรยเมล็ด
ขาวใหตกลงในบาตร หรือในที่นั้น ๆ.
๘. หามไมใหฉันแลบลิ้น ฉันดังจับ ๆ ดังซูด ๆ และเลียมือ
หรือเลียริมฝปาก ซึ่งไมใชมรรยาทของผูดี.
หมวดที่ ๓ ธัมมเทสนาปฏิสังยุต
ในหมวดธัมมเทสนาปฏิสังยุต แบงเปน ๒ ประเภท คือ :ตอนตน ๑๑ ขอ ตั้งแตขอที่ ๑ ถึงขอ ๑๑ แสดงประเภท
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บุคคลที่ไมแสดงความเคารพ.
ตอนหลัง ๕ ขอ ตั้งแตขอ ๑๒ ถึงขอ ๑๖ แสดงอาการที่เนื่อง
ดวยบุคคลที่ไมทําความเคารพ. บุคคลทั้ง ๒ ประเภทนี้ ภิกษุไมควร
แสดงธรรมใหฟง.
คําวาเขียนเทาในขอ ๕, คําวารองเทาในขอ ๖, ตางกัน
อยางไร ?.
ตางกันอยางนี้ คือเขียนเทามีสน เชนเกือกบูตหรือเกือกคัดชู
สวนรองเทาไมมีสน เชนเกือกสลิปเปอร เกือกแตะ.
การแสดงธรรมแกคนที่เคารพ แมใสเกือกตามประเพณีนิยม
เชนในราชการเปนตน ก็ไมเสียหาย แสดงไดไมเปนอาบัติ.
คําวาศัสตรากับอาวุธ ตางกันหรือไมตางกัน ?
ศัสตรา ไดแกเครื่องประหารมีคม เชนมีดดาบและหอก ฯ ล ฯ
สวนอาวุธ ไดแกเครื่องประหารไมมีคม คือเครื่องยิง เชน ศร ปน
หรือธนู ลูกแตก เปนตน.
การแสดงธรรม แกคนที่ตองถือศัสตราวุธติดกับมือ หรือ
ผูกสอดสวมอยูในมือเปนนิตย เชนทหาร หรือพวกพลเมืองผูพก
ศัสตราวุธอยูกับตัว เชนพวกมลายู พวกชวา พกกริช. การ
ผูกสอดสวมและพกศัสตราวุธเชนนี้ เปนตามธรรมเนียมของพวก
นักรบหรือพวกชอบรบชอบสู ไมใชแสดงความดุราย แสดงได
ไมเปนอาบัติ.
ในหมวดนี้ มีปรับอาบัติทุกกฎ เพราะไมเอื้อเฟอ และมีขอ
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ยกเวนตามเคย.
หมวดที่ ๔ ปกิณณกะ
ของเขียวที่หามมิใหภิกษุถายอุจจาระ ถายปสสาวะ บวนเขฬะรด
นั้น ประสงคเอาที่สดเขียวเขาปลูกรักษาไวดูเลนงาม ๆ เชนสนามหญา
เปนสถานที่ตองหาม.
น้ําทีห่ ามไมใหภิกษุถายอุจจาระ ถายปสสาวะ บวนเขฬะลงไปนั้น
ประสงคเอาน้ําที่ดีและสะอาด ที่เขายังใชสอยบริโภคไดอาบได.
ถาเปนน้ําเนาไมหาม หรือในคราวน้ําทวมสิ้นไปทุกแหง ไมมี
ที่บกถาย หรือในทะเล เชนนี้จําเปนไมหามเหมือนกัน.
ขอนี้คนสามัญมักเห็นการถายของโสโครกลงในน้ําไหล ไมเปนไร
แตพวกภิกษุเขาใจมากอนแลว วาทําน้ําใหเสีย จึงมีธรรมเนียมหาม
ตลอดถึงน้ําไหล. แตธรรมเนียมนี้ละเอียดเกินไปสําหรับคนพื้นเมือง
จึงไมมีใครรูถึง ในหมวดนี้มีปรับอาบัติทุกกฎ เพราะไมเอื้อเฟอ
และมีขอยกเวนตามเคย.
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อธิกรณ
อะไรเรียกอธิกรณ ? กิจการที่จะตองทําใหดี เรียกอธิกรณ
อธิกรณนั้นมี ๔ คือ :๑. วิวาทเถียงกันดวยเรื่องธรรมวินัย เรียกวาวิวาทาธิกรณ.
นี้จะตองไดรับชี้ขาดวาฝายใดถูกฝายใดผิด.
๒. ความโจทหากันดวยอาบัติตาง ๆ เรียกอนุวาทาธิกรณ.
นี้จะตองไดรับวินิจฉัยวาจริง หรือไมจริง.
๓. อาบัติทั้ง ๗ กองหรือกิริยาที่ถูกตองอาบัติ หรือถูกปรับ
อาบัติ เรียกวาอาปตตาธิกรณ. นี้จะตองทําคืน คือทําใหพนโทษ.
๔. กิจธุระที่สงฆจะตองทํา เชนการใหอปุ สมบท เรียกวา
กิจจาธิกรณ. นี้ตองทําใหสําเร็จ.
เหตุไรจึงตองจัดอาบัติเปนอาปตตาธิกรณดวยแผนกหนึ่ง. เพราะ
วาอาบัติเมื่อมีอยูในภิกษุใด ภิกษุนั้นตองแสดง และถาเกี่ยวกับสงฆ ๆ
ก็จําตองระงับ จึงจัดเปนอธิกรณดวยแผนกหนึ่ง.
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อธิกรณสมถะ ๗
อธิกรณสมณะ ศัพทนี้เปนชื่อแหงสิกขาบท หรือแหงธรรม
แปลวา สําหรับระงับอธิกรณ.
๑. ระเบียบที่ตองทํา ในที่พรอมหนาการกสงฆ ที่เขาเปน
องคประชุมตั้งแต ๕ รูปขึ้นไป. อาบัติเบาไมตองพรอมหนาสงฆ
อาบัติหนักตองพรอมหนาสงฆ. พรอมหนาบุคคล คือผูที่เกี่ยวของ
ในเรื่องนั้น ๒ ฝาย. พรอมหนาวัตถุ คือยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น
ขึ้นวินิจฉัย. พรอมหนาธรรม คือตัดสินใหเปนไปตามยุติธรรม
ไมลําเอียงเขากับฝายใดฝายหนึ่ง เรียกสัมมุขาวินัย. สัมมุขาวินัยนั้น
ระงับอธิกรณไดทุกอยาง.
๒. ระเบียบที่จะพึงใหเพราะมีสติ เรียกสติวินัย สติวินัยนี้
สําหรับใหแกพระอรหันต เพื่อกันไมใหใครโจททานดวยอาบัติ ถาโจท
ก็ยกฟอง ดวยอํานาจไดสมมติแลว ระงับไดเฉพาะอนุวาทาธิกรณ.
๓. ระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหายจากเปนบาแลว เรียกอมูฬหวินัย
นี้สําหรับใหแกภิกษุผูหายเปนบา เพื่อกันไมใหใครโจทดวยอาบัติ
ที่เธอทําในเวลาเปนบา ระงับไดเฉพาะอนุวาทาธิกรณ.
๔. การทําตามรับ คือปรับตามปฏิญญาของจําเลยผูรับเปนสัตย
เรียกปฏิญญาตกรณะ. นี้สําหรับระงับอนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ.
๕. การตัดสินเอาตามคําของคนขางมากเปนประมาณ เรียก
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เยภุยยสิกา. วิธีนี้สําหรับใชในเวลาที่ความเห็นของคนทั้งหลายเปน
อันมากแตกตางกันเปน ๒ ฝาย ใหฟงเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ นี้
สําหรับระงับวิวาทาธิกรณ.
๖. การลงโทษแกผูผิด เรียกตัสสปาปยสิกา. วิธีนี้สําหรับลง
โทษแกผูผิดซึ่งไมรับเปนสัตย แตพจิ ารณาไดความสมจริงดังขอหา
ทุกอยาง ใชระงับเฉพาะอนุวาทาธิกรณ.
๗. ระเบียบดังกลบไวดวยหญา ไดแกกริ ิยาที่ประนีประนอม
กันทั้ง ๒ ฝาย โดยไมตองชําระสางหาความเดิม เรียกติณวัตถารกวินัย
วีธีนี้สําหรับใชเปนเครื่องระงับอาปตตาธิกรณและอนุวาทาธิกรณ ซึ่ง
เปนเรื่องที่ยุงยากและเปนเรื่องใหญสําคัญ อันจะเปนเหตุกระเทือน
ทั่วไป เชนเรื่องภิกษุเมืองโกสัมพีแตกกันเปนตัวอยาง

