
                                คําชีแ้จง 
        ขอท่ีควรจําในวินัยมุข  เลม ๑ นี้  ไดถอดเอาใจความในหนังสือ 
วินัยมุข เลม ๑ บันทึกไวเพ่ือสะดวกในการสอนนวกภิกษุ-สามเณร  วัด 
บวรนิเวศวิหาร.  โดยบอกใหนักเรียนเขียนตามคําบอก  แลวอธิบายเพ่ิมเติม 
และซักซอมความจําความเขาใจ  คราวละ ๑ ชั่วโมงเศษ ๆ  ต้ังแตตน 
พรรษา  จนตลอดพรรษา  ก็ตลอดเรือ่งวินัย  ( และไดสอนเบญจศีล- 
เบญจธรรม   ควบคูกับวิชาวินัยดวย )  แตบางป  ก็ไดใหนักเรียนเขียน 
บางขอบางตอน  เวนบางขอบางตอน  แลวแตโอกาส  จึงไมสูจะเปน 
ระเบียบ.  ครัน้มาถึงป  พ. ศ. ๒๕๒๖   นวกภิกษถ  ( สุพีรพัฒน  สุวีโร 
จองพานิช )   ไดคัดขอท่ีบอกใหเขียน  เปนระเบียบ  เรียบรอยทุกตอน 
ตามท่ีสอน  แลวไดนํามาใหตรวจ  เห็นตรงไหนยังผิดพลาด  ขา  เกิน 
ก็ไดแกไข  เพ่ิมเติม  โดยคนดูหลักฐานบางอยางในตนบัญญัติพระวินัย 
บาง   ในนวโกวาทบาง   และในบุพพสิกขาวัณณนาบาง  เพ่ือใหเปน 
เอกสารประกอบการเรียนนักธรรม  วิชาวินัย  ชั้นตรี   และชั้นนวกภูมิ 
ฉบับที่สมบูรณ   แลวไดใหพิมพดีดไว. 
        จุดมุงหมายในการจัดทําเอกสารน้ี  คือ  ตองการใหนักเรียนจดจํา 
เขาใจเฉพาะใจความท่ีควรจํา  และใหรูจักอาบัติหนัก-กลาง-เบา-อนาบัติ 
ที่แทรกซอนอยูในสิกขาบทนั้น ๆ.  สวนสิกขาบทใด  เนื้อความชัดเจน 
เขาใจงายอยูแลว  หรือไมลอแหลมตออาบัติ  เชนสิกขาบทท่ีเกี่ยวกับภิกษุณี 
บางขอ  ก็เวนเสียบาง   ไมบีนทึกไวในที่นี้   ผูปรารถนาจะทราบราย 
ละเอียด  พึงตรวจดูในวินัยมุข   ที่จัดเปนหลักสูตร  ซึ่งทานพระบุรพาจารย 
คือ  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรวส  ทรงรจนาไวดี 
แลวน้ันเถิดง 
        ในป  พ. ศ. ๒๕๒๗  นวกภิกษุวัดบวรนิเวศวิหาร   เห็นวา   การ 
ใหเขียนตามคําบอก   ดังท่ีปฏิบัติอยูนั้น   เปนการลําบากท้ังผูสอนและผู 
เรียน    จึงรบัภาระนําตนฉบับไปจัดการโรเนียว   แจกแกนวกภิกษุ- 



สามเณร   ชัน้นวกภูมิ   วัดบวรนิเวศวิหาร  โดยทั่วกันทุกรูป   และแจก 
แกภิกษุสามเณร  วัดอ่ืน ๆ  บางวัดดวยตามสมควร. 
        ตอมาถงึป พ. ศ. ๒๕๒๘  นี้  วันที่   ๗   มกราคม  สมเด็จบรม- 
บพิตรพระราชสมภารเจา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   พระภัทรมหา- 
ราชเจา  พระองคเอกอัครศาสนูปถัมภก   ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  ทรง 
เจริญพระชนมพรรษาได  ๕๗  พรรษา  กับ  ๓๓  วัน   เสมอดวยพระชนม- 
พรรษา  แหงสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช   พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาจุฬาลงกรณ ฯ   พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว     พระปยมหาราชเจา 
พระองคบุรพเอกอัครศาสนูปถัมภก   ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  ซึ่งนับ 
เปนสมัยมหามงคลพิเศษ   จึงไดมอบลิขสิทธิ์เอกสารน้ีใหเปนของมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  เพ่ือใหพิมพเผยแผกวางขวางออก 
ไป   แกนกัเรียน   นักศึกษา   ครู   อาจารย   และนกัวินัยปฏิบัติทั่วไป. 
        ขอสละน้ําพักน้ําแรงอันประกอบดวยกุศลเจตนา    ในการจัดทํา 
เอกสารน้ี   ถวายเปนธรรมบูชาแดพระรัตนตรัย  อุทิศถวายเปนพระบรม- 
ราชกุศล   แดพระบาทสมเด็จพระปยมหาราชเจา   ถวายเปนพระพรชัย 
มหามงคล  แตพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเจา  อุทิศถวายเปนพระ 
กุศล  แตสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ  ผูทรงรจนาวินัยมุข   ถวายบูชาพระ 
อุปชฌายาจารยผูนําพระศาสนาสืบตอกันมาทุกทาน.   และขอขอบคุณแก 
ทุกทาน   ผูทีไ่ดมีสวนชวยใหหนังสือนี้เกิดเปนประโยชนแกพระพุทธ- 
ศาสนาสืบไป. 
                                ทยฺยาน   รฏ   สคุตสฺส   สาสน 
                                โย   ขตฺติโย  โส   ทสธมฺมิโก  วโร 
                                ย   ธมฺมนุ ฺ   อถ   รฏปาลกา 
                                ติฏนฺตุ   เอเตป   ปชาย  วุฑฺฒิยาติ. 
        ขอใหประเทศชาติไทย  พระพุทธศาสนา  พระมหากษัตริย  ผูทรง 
พระทศพิธราชธรรม  ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ   รัฐธรรมนญู และ 



คณะรัฐบาลผูทรงธรรม  จงสถิตสถาพร   เพ่ือความเจริญรุงเรือง  แก 
ประชาชนนกิร   ตลอดกาลนาน  เทอญ. 
 
                                                                        ( พระราชวิสุทธิญาณ ) 
 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
๗ มกราคม  ๒๕๒๘ 
 
 
                                          คํานํา  
        ขอควรจําในวินัยมุข  เลม ๑  ที่พระราชสุทธิญาณ (อุบล 
นนฺทโก ป. ธ. ๙)  วัดบวรนิเวศวิหาร  เรียบเรียงไวนี้  นับวาทําความ 
สะดวกใหแกผูใครในการศึกษา  ไมตองกังวลใจ  กลับใหมีความทรงจํา 
ยิ่งข้ึน  แกคําบนวา  " อานไมรูเรื่อง "  ไดไปเปลาะหนึ่ง 
        มหามกฎุราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาแก  พระราชวิสุทธิญาณ 
(อุบล  นนฺทโก  ป. ธ. ๙)  วัดบวรนิเวศวิหาร  ที่เสียสละชวยใหการ 
ศึกษาพระวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายิ่ง ๆ ข้ึน 
เทอญ. 
                                                       มหามกุฎราชวิทยาลัย  
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                                                บันทึก  
                                 ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ 
                                                  โดย 
        พระศรวิีสุทธิญาณ  (อุบล นนฺทโก ป. ธ. ๙)  วัดบวรนิเวศวิหาร 
                                     กณัฑที่ ๑  อุปสัมปทา 
        พระศาสดาของพวกเรา  เปนพระองคหน่ึง  แหงบุคคลผูพอใจ 
ชักจูงใหคนประพฤติธรรม,  แมพระองคประสูติในสกุลกษัตรยิและเปน 
รัชทายาท  ผูจะไดรับราชสมบัติสืบพระวงศ  ถึงอยางนั้นก็ยังพอพระหฤทัย 
ในทางเปนผูสั่งสอนมหาชนมากกวาครองแผนดิน  จึงทรงผนวช  ทรง 
คนควาหาธรรม  คือความดี  ก็ไดพบความบริสุทธิ์วาเปนมูลแหงความดี 
ทั้งปวง  จึงทรงต้ังอุตสาหะพากเพียรทําพระองคใหบรรลุความบริสุทธิ์นั้น 
ไดกอนแลวจึงเทศนาส่ังสอนผูอ่ืนตอไป. 
        ในชั้นตนทรงสั่งสอนแกพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนากอน  เมื่อ 
เขาเชื่อถือและทูลขอบวชในพุทธศาสนา  ก็ทรงอนุญาตใหบวชเปนภิกษุ 
โดย ๓ วิธี  คือ :- 
        ๑.  เอหภิิกขุอุปสัมปทา  แปลวา  อุปสมบทดวยทรงอนุญาตให 
เปนภิกษุมา  วิธีนี้ทรงทําเอง.  
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        ๒.  ติสรณคมนุปสัมปทา  แปลวา  อุปสมบทดวยถึง ๓ สรณะ 
วิธีนี้ทรงอนุญาตใหสาวกทํา. 
        ๓.  ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา  แปลวา  อุปสมบทดวยกรรม- 
วาจาที่ ๔ ทั้งญัตติ  วิธีนี้ทรงใหสงฆทํา. 
                                            คําวา  สงฆ  
        คําวา  " สงฆ " นั้น  มิใชภิกษุเฉพาะรูป  แตภิกษุนั้นเองหลายรูป 
เขาประชุมกันเปนหมู  เพ่ือทํากิจอยางใดอยางหน่ึง  เรียกวา  " สงฆ " 
มี ๔ ประเภท  คือ :- 
        ๑.  จตุวรรค  มีพวก ๔ คือมีภิกษุ ๔ รูป  เปนอยางนอย. 
        ๒.  ปญจวรรค  มีพวก ๔ คือมีภิกษุ ๕ รูป  เปนอยางนอย. 
        ๓.  ทสวรรค  มีพวก ๑๐ คือมีภิกษุ ๑๐ รูป  เปนอยางนอย. 
        ๔.  วีสติวรรค  มีพวก ๒๐ คือมีภิกษุ ๒๐ รูป  เปนอยางนอย. 
                                       การบวช  ๒  อยาง 
        การบวชในพระพุทธศาสนามี  ๒  อยาง  คือ :- 
            ๑.  การบวชเปนสามเณร  เรียก  บรรพชา. 
            ๒.  การบวชเปนภิกษุ  เรียก  อุปสมบท. 
วิธีบวชเปนสามเณร  ใหผูจะบวชปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะ 
              เปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ  ดวยเคารพ 
              จริง ๆ  โดยเอาวิธีอุปสมบทที่ ๒  ซึ่งเลิกแลวมาใช 
              บวชสามเณร.                                   
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วิธีบวชเปนภิกษุ  มี ๓ วิธี  แตครั้นทรงอนุญาตใหใชวิธีที่ ๓ แลว  
           ทรงยกเลิกวิธีที่ ๑  และที่ ๒ เสยี 
        ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา  ตองถึงพรอมดวยสมบัติ ๕ คือ :- 
        ๑.  วัตถสุมบัติ. 
        ๒.  ปรสิสมบัติ. 
        ๓.  สีมาสมบัติ. 
        ๔.  บุรพกิจ  (สมบติั) 
        ๕.  กรรมวาจาสมบัติ. 
๑.  วัตถุสมบติั  ในที่นี้วัตถุหมายถึงตัวผูอปสมบทน่ันเอง 
        ๑.  ตองเปนมนุษยผูชาย. 
        ๒.  มีอายุครบ ๒๐ ป. 
        ๓.  ไมเปนมนุษยวิบัติ  คือถูกตอนเปนตน. 
        ๔.  ไมเปนคนทําผิดอยางรายแรง  เชนฆามารดาหรือบิดาเปนตน. 
        ๕.  ไมเคยเปนคนทําความเสียหายรายแรงในพระพุทธศาสนา  เชนตอง 
              ปาราชิก. 
๒.  ปริสสมบัติ  คือ  สมบูรณดวยบรษัิท  หมายความวา  ตองมีภิกษุ 
สงฆเขาองคประชุมครบกําหนด  ในมัชฌิมชนบท  ๑๐  รูปข้ึนไป  ใน 
ปจจันตชนบท  ๕  รูปข้ึนไป.  (ในประเทศไทย  ๑๐  รูปข้ึนไป) 
๓.  สีมาสมบัติ  สมบูรณโดยสีมา  คือภิกษุอยูในสีมาเดียวกัน  ตองเขา 
ประชุมหมด  หากมีเหตุขัดของตองมอบฉันทะ.  
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                                          สีมา  ๒  ชนิด  
        ๑.  พัทธสีมา    เขตที่สงฆสมมติไวทําสังฆกรรม. 
        ๒.  อพัทธสีมา  เขตนอกเหนือจากที่สมมติ. 
                     วัดที่ยังไมไดผูกพัทสีมา. 
๔.  บรุพกิจ  ๑.  ตองมีผูรับรอง  คือพระอุปชฌายะ. 
           ๒.  ตองมีบริขารท่ีจําเปน  คือ  บาตร  สังฆาฏิ  อุตราสงค 
               อันตรวาสก  (รดัประคต  อังสะ  ผารัดอก). 
           ๓.  ซกัถามอันตรายิกธรรม. 
๕.  กรรมวาจาสมบัติ  คือ  การสวดประกาศในทามกลางสงฆ  โดยออก 
ชื่อผูอุปสมบท  ออกชื่ออุปชฌายดวย  และสวดใหถูกตองชัดเจนตามลําดับ 
ดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา. 
                                                วิบัติ  ๕ 
        วิบัติ  ๕  มีนัยอันตรงกันขามกับสมบัติ  ๕.  ในการอุปสมบท  ตอง 
หลีกเลี่ยงใหพนจากวิบัติทั้ง  ๕  ประการเสีย.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 5 

                                     กณัฑที่ ๒  พระวินัย  
        กฎหมายและขนบธรรมเนียม  สาํหรับปองกันความเสียหายและ 
ชักจูงใหภิกษุประพฤติดีงาม  เรียกวา  พระวินัย  จัดเปนสวนหน่ึงของ 
พระไตรปฎก  (พระวินัยปฎก,  พระสุตตันตปฎก,  พระอภิธรรมปฎก). 
                        ๑.  พระวนิัยนั้นแบงเปน ๒ สวน  คือ :- 
        ๑.  พระพุทธบัญญัติ  ขอท่ีทรงตั้งไวเปนบทบังคับภิกษุ  เพ่ือ 
ปองกันความเสียหาย  และวางโทษแกผูลวงละเมิด  โดยปรับอาบัติหนักบาง 
เบาบาง  อยางเดียวกับพระราชบัญญัติ. 
        ๒.  อภสิมาจาร  ขอท่ีทรงแตงต้ังไว  เปนขนบธรรมเนียม  เพ่ือ 
ชักนําความประพฤติของภิกษุใหดีงาม  เหมือนอยางขนบธรรมเนียมของ 
สกุล. 
                               ๒.  การบัญญัติพระวินัย 
        การบัญญัติพระวินัยนั้น  ไมไดทรงบัญญัติไวลวงหนา  ตอเม่ือเกิด 
ความเสียหาย  เพราะการกระทําอยางใดอยางหน่ึงของภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
แลว  จึงทรงบัญญัติหามเปนขอ ๆ ไป.  เฉพาะขอหน่ึง ๆ ยังแบงการ 
บัญญัติออกเปน ๒ วาระก็มี 
        ๑.  มูลบัญญัติ  ขอท่ีทรงบัญญติัไวเดิม. 
        ๒.  อนบุัญญัติ  ขอท่ีทรงบัญญติัเพ่ิมเติมทหีลัง. 
        รวมมลูบัญญัติและอนุบัญญัติเขาดวยกัน  เรยีกวา  สิกขาบท  (ขอ 
ที่ตองศึกษา).  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 6 

        สิกขาบทขอหนึ่ง ๆ มีหลายอนุบัญญัติก็มี  เหมือนกับมาตราทาง  
พระราชบัญญัติ. 
                                          ๓.  อาบัติ 
        แปลวา  ความตองการ  ไดแกโทษท่ีเกิดเพราะความละเมิดในขอท่ี 
พระพุทธเจาหาม  หรือไดแกกิริยาที่ลวงละเมิดพระราชบัญญัติ  และมีโทษ 
เหนือตนอยู. 
                                           ๔.  โทษ 
        อาบัตินั้นวาโดยโทษมี ๓ สถาน  คือ :- 
        ๑.  อยางหนัก  ขาดจากภิกษุ. 
        ๒.  อยางกลาง  ตองอยูกรรมจึงพน. 
        ๓.  อยางเบา  ตองประจานตนตอภิกษุดวยกันจึงพนได. 
                                  อีกอยางหน่ึงมี ๒ สถาน  คือ :- 
        ๑.  อเตกิจฉา  แกไขไมได. 
        ๒.   สเตกิจฉา  แกไขได. 
                                          ๕.  ชื่ออาบัติ 
        อาบัตินั้นวาโดยชื่อ  มี ๗ อยาง  คือ :- 
        ๑.  ปาราชิก. 
        ๒.  สังฆาทิเสส. 
        ๓.  ถุลลัจจัย. 
        ๔.  ปาจิตตีย  (นิสสัคคิยปาจิตตีย ๑  สุทธกิปาจิตตีย ๑). 
        ๕.  ปาฏิเทสนียะ.  
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        ๖.  ทกุกฎ.   
        ๗.  ทุพภาสิต. 
                               ๖.  ครุกาบัติ-ลหุกาบัติ 
        ครุกาบติั  คือ  อาบัติหนัก  แบงเปน ๒ พวก  คือ  :- 
        ๑.  หนักแกไมได  คือ  ปาราชิก  เรียก  อเตกิจฉา. 
        ๒.  หนักแกได  คือ  สังฆาทิเสส  เรียก  สเตกิจฉา. 
        ลหุกาบติั  คือ  อาบัติเบา  คือ  ถลุลัจจัย  ถึงทุพภาสิต. 
                                    ๗.  สมฏุฐาน 
            สมฏุฐานคือทางเกิดอาบัติโดยตรง  มี ๔ ทาง  คือ :- 
        ๑.  ทางกาย  เชน  ปาจิตตีย  เพราะดื่มน้ําเมา. 
        ๒.  ทางวาจา  เชน  ปาจิตตีย  เพราะสอนธรรมแกอนุสัมบัน 
            ใหวาพรอมกัน. 
        ๓.  ทางกายกับจิต  เชน  ปาราชิก  เพราะทําโจรกรรมเอง. 
        ๔.  ทางวาจากับจิต  เชน  ปาราชิก  เพราะสั่งใหทําโจรกรรม. 
                               ๘.  สจิตตกะ-อจิตตกะ 
        อาบัติทั้งหมดน้ัน  เพงเอาเจตนาเปนที่ต้ัง  แบงออกเปน ๒ พวก 
คือ  :- 
        ๑.  สจิตตกะ  เกิดข้ึนโดยสมุฏฐานท่ีมีเจตนา. 
        ๒.  อจิตตกะ  เกิดข้ึนโดยสมุฏฐานท่ีไมมีเจตนา. 
         ืทางกําหนดรูอาบัติที่เปนสจิตตกะ  หรือ  อจิตตกะ  นั้น  อยูที่ 
รูปความและโวหาร  (คําพูด)  ในสิกขาบทน้ัน ๆ นัน่เอง  
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ตัวอยางรูปความ  เชน 
        ก.  เปนปาจิตติยะ  เพราะกลาวเสียดแทง  เปนสจิตตกะ. 
        ข.  เปนปาจิตติยะ  เพราะดื่มน้ําเมา  เปนอจิตตกะ. 
ตัวอยางโวหาร  เชน 
        ก.  ๑.  ภิกษุใด  แกลง  กอความรําคาญ  ใหเกิดแกภิกษุอ่ืน  ดวย 
คิดวา  ดวยอุบายน้ี  ความไมผาสุกจักมีแกเธอแมครูหน่ึง  ตองปาจิตตีย. 
            ๒.  ภิกษุใด  แกลง  ฆาสัตวดิรัจฉาน  ตองปาจิตตีย. 
            ๓.  ภิกษุ  รูอยูวา  น้ํามีตัวสัตว  บริโภคน้ําน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
            (คําวา  " แกลง "  หรือ  " รูอยู "  นี้แสดงวาเปนสจิตตกะ) 
        ข.  สิกขาบทใดไมมีรูปความและโวหาร  เชนนั้น  สิกขาบทน้ัน 
เปนอจิตตกะ.  เหมือนขอวา  ภิกษุชวนผูหญิงเดินทางไปดวยกัน   แมสิ้น 
ระยะบานหน่ึง  ตองปาจิตตีย. 
                                    ๙.  โลกวัชชะ-ปณณัตติวัชชะ 
        อน่ึง  อาบัตินั้นเปนโทษเสียหายไดอีก ๒ ทาง  คือ 
        ๑.  โลกวัชชะ  เปนโทษทางโลก  เชน  การฆากัน  ทุบตี  ขโมย. 
        ๒.  ปณณัตติวัชชะ  เปนโทษทางพระบัญญัติ  เชน  ขุดดิน, 
ฉันอาหารในเวลาวิกาล. 
                                 ๑๐.  อาการท่ีตองอาบัติ ๖ อยาง 
        ๑.  ตองดวยไมละอาย                               (แลวขืนทํา) 
        ๒.  ตองดวยไมรู                                               -"- 
        ๓.  ตองดวยสงสัย                                            -"-  
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        ๔.  ตองดวยสําคัญวาควรในของท่ีไมควร           (แลวขืนทํา)  
        ๕.  ตองดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร                   -"- 
        ๖.  ตองดวยลืมสติ                                                       -"- 
                                    ๑๑.  อานิสงสพระวินัย 
        พระวินยันั้น  ภิกษุรกัษาโดยถูกทางยอมไดอานิสงส  (ผลดี)  คือ 
ความไมตองเดือดรอนใจเรียกวา  วิปฏสิาร*  ยอมไดความแชมชื่นเบิกบาน 
เพราะรูสึกวาตนประพฤติดีงาม  ไมตองถูกจับกุมลงโทษ  หรอืติเตียน 
มีแตจะไดรับการสรรเสริญ จะเขาหมูภิกษุผูทรงศีลก็องอาจ ไมสะทกสะทาน 
ฝายภิกษุประพฤติไมถูกทาง  ยอหยอนทางวินัย  ยอมจะไดผลตรงกันขาม 
กับที่กลาวแลว. 
                    ๑๒.  ผลที่มุงหมายแหงพระวินัย ๘ อยาง 
        ๑.  เพ่ือปองกันไมใหเปนคนเห้ียมโหด  เชน  หามฆามนุษย. 
        ๒.    "   "  ความลวงโลกเลี้ยงชีพ  เชน  หามอวดอุตตริ ฯ 
        ๓.    "   "  ความดุราย      เชนหามดากันตีกัน. 
        ๔.    "   "  ความประพฤติเลวทราม  เชน  หามพูดปด. 
        ๕.    "   "  ความประพฤติเสียหาย  เชน  หามแอบฟงความ. 
        ๖.    "   "  ความเลนซุกซน   เชน  หาไมใหเลนจ้ีกัน. 
        ๗.  ทรงบัญญัติตามความนิยมของคนครั้งน้ัน  เชน  หามมิใหขุดดิน. 
        ๘.  "       "  โดยเปนธรรมเนียมของภิกษุ  เชน  หามฉันอาหารในวิกาล. 
 
* วิปฏิสาร  คือ  ความเดือดรอน  หมายถึงความรอนใจหลังจากการปฏิบัติผิด.  
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                                   กัณฑที่ ๓  สกิขาบท  
        พระบญัญัติมาตราหน่ึง ๆ  เปนสิกขาบทอันหน่ึง ๆ  สกิขาบทมา 
ในพระปาติโมกข  ตองรักษาไวเปนหลัก  มีจํานวนจํากัดคือ  ๒๒๗ ขอ. 
        สิกขาบทนอกพระปาติโมกข  พึงรักษาปฏิบัติตามความสามารถ  ม ี
จํานวนมาก   หากภิกษุทํายอหยอน  ขาดตกบกพรองไปมาก  ก็เสีย 
ธรรมเนียม  หากรักษาไดมาก  ก็จะสงเสริมใหนาเคารพนับถือย่ิงข้ึน. 
        สิกขาบทในพระปาติโมกขเดิมมี  ๑๕๐  ตอมาเพ่ิมอนิยต ๒,  เสขิย- 
วัตร  ๗๕  รวมเปน  ๒๒๗  ผูละเมิดสิกขาบทในพระปาติโมกข  ยอมตอง 
โทษโดยตรง ๔ คือ :- 
        ๑.  ปาราชิก. 
        ๒.  สังฆาทิเสส. 
        ๓.  ปาจิตตีย. 
        ๔. ปาฏเิทสนียะ. 
โดยออมอีก  ๓  คือ :- 
        ๑.  ถุลลจัจัย. 
        ๒.  ทุกกฏ. 
        ๓.  ทุพภาสิต.  
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                                           อุทเทส ๙  
        ๑.  นิทานุทเทส     วิธีอันภิกษุผูฟงพระปาติโมกขควรปฏิบัติกอน 
                        สวดสิกขาบท 
        ๒.  ปาราชิกุทเทส  สิกขาบทพวกปาราชิก  ๔ ขอ. 
        ๓.  สังฆาทิเสสุทเทส             "   สังฆาทิเสส  ๑๓ ขอ. 
        ๔.  อนิยตุทเทส                    "    อนิยต  ๒ ขอ. 
        ๕.  นิสสัคคิยทุทเทส             "    นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐ ขอ. 
        ๖.  ปาจิตติยุทเทส                "    สทุธิกปาจิตตีย  ๙๒ ขอ. 
        ๗.  ปาฏิเทสนิยุทเทส.           "    ปาฏิเทสนียะ  ๔ ขอ. 
        ๘.  เสขิยุทเทส                     "    เสขิยวัตร  ๗๕ ขอ. 
        ๙.  อธิกรณสมถุทเทส           "    อธิกรณสมถะ  ๗ ขอ.  
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                                   กัณฑที่ ๔  ปาราชิก  
สิกขาบทที่ ๑ เสพเมถุน. 
        ภิกษุเสพเมถุน  ในทวารหนัก  ทวารเบา  ในปากอยางใดอยางหน่ึง 
ของคนชาย  หรือคนหญิง  หรือของอมนุษย  หรือสัตวดิรัจฉาน  ที่เปน 
อยูหรือตายแลว   แตซากยังบริบูรณ  มีอะไรสวม  มีอะไรพันก็ตาม 
ไมมีก็ตาม  ถกูลักในขณะหลับ  ต่ืนข้ึน  ยินดรีับผัสสะ  หรือถูกขมขืน 
แตยินดีรับผัสสะก็ตาม  ตองปาราชิก. 
        -  ภิกษุเสพเมถุนในทวารดังกลาวแลว  ของมนุษย  อมนุษย 
สัตวดิรัจฉาน  แตทวารแหวงเวาไปมากไมสําเร็จกิจ  และเสพในองค 
กําเนิดของบุรุษ  ตองถุลลจัจัย. 
        -  ภิกษุเสพเมถุนในอวัยวะนอกจากทวารของมนุษย  อมนุษย 
และสัตวดิรัจฉาน  และในอวัยวะทุกสวนของตุกตา  ตองทุกกฏ. 
        (แตมีสิกขาบทหามจับตองกายหญิง  ฉะนั้น  ภิกษุเสพเมถุน  แมใน 
อวัยวะอ่ืนของหญิง  ตองสังฆาทิเสส.) 
        -  อน่ึง  ภิกษุ  เอาปากอมองคกําเนิดของบุรุษ  แมเปนเด็ก  ก็ 
ตองปาราชิก. 
        -  ภิกษุผูถูกลักหลับ  ผูถูกขมขืน  แตไมยินดีรับผัสสะ  ผูบาคลั่ง 
ผูเพอไมรูสึกตัว  ผูมีเวทนากลา  ไมมีสติ  ผูกอเหตุใหบัญญัติสิกขาบท 
การทําผิดครั้งแรกนั้น  ไมตองอาบัติ.  
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สิกขาบทที่ ๒  ถือเอาทรพัยอันเจาของไมไดให.  
        ทรัพย  ๒ ชนิด  คือ  ๑.  สังหารมิทรัพย  ทรัพยเคลื่อนท่ีได. 
                                     ๒.  อสังหาริมทรัพย  ทรัพยเคลื่อนท่ีไมได. 
        อีกอยางหนึ่งคือ       ๑.  สวิญญาณกทรัพย  ทรัพยมีวิญญาณ. 
                                      ๒.  อวิญญาณกทรัพย  ทรัพยไมมีวิญญาณ. 
กําหนดเขตตองอาบัติ 
        ๑.  สังหาริมทรัพย  กําหนดดวยฐานท่ีต้ัง  หรือท่ีแขวน  เชน  โตะ 
๓ ขา  หรือ ๔ ขา  ภิกษุจงใจลัก  ทําโตะใหพนจากท่ีต้ัง  เมื่อขาที่สุด 
พนเขต  ก็ตองอาบัติถึงท่ีสุด  แมของที่แขวนอยู  เมื่อภิกษุจงใจลัก  ทํา 
ใหเคลื่อนจากท่ีแขวน  กต็องอาบัติถึงท่ีสุด  แมนกที่มีเจาของบินอยูใน 
อากาศ  ภิกษุจงใจลัก  ตอนใหบินเคลื่อนท่ีจากท่ีเดิม  พอพนเขตที่เดิม 
ก็ตองอาบัติถึงที่สุด. 
        ๒.  อสงัหาริมทรัพย  กําหนดดวยกรรมสิทธิ์  เชน  ที่ดิน  ภิกษุ 
กลาวตู  เจาของสูไมได  สละกรรมสิทธิ์  ภิกษุตองอาบัติถึงท่ีสุด   ถาเจา 
ของฟองรอง  เมื่อศาลตัดสนิใหภิกษุชนะ  ในศาลสูงสุดที่คดีจบลง  ภิกษุ 
ก็ตองอาบัติถึงที่สุด.  สิกขาบทน้ีเปนสาณัตติกะ. 
สาณัตติกะ     ตองเพราะส่ังใหเขาทําดวย.   อาบัติถึงท่ีสุดขณะท่ีผูรับใชทํา 
                                    โจรกรรมสําเรจ็ตามส่ัง. 
อาณัตติกะ     ไมตองเพราะสั่ง,  เชน  เสพเมถุนเอง  ตองปาราชิก  สั่ง 
                                    ใหเขาเสพในผูอ่ืน  ไมตองอาบัติ. 
นานาภัณฑะ  ของหลายส่ิง.  คือหลายชิ้นรวมกัน  มีราคาเปนวัตถุแหง 
                                    ปาราชิก.  
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เอกภัณฑะ      ของมีสิ่งเดียว.  คือชิ้นเดียว  มีราคาเปนวัตถุแหงปาราชิก.  
สจิตตกะ         มีจิตเจือ,  จงใจ.  ลวงสิกขาบท  จึงตองอาบัติ. 
                              ปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ 
        -  ของไดราคา  ๕ มาสก  คือราคาเทากับราคาทองคําหนัก  ๒๐ 
เมล็ดขาวเปลือก  ปรับอาบัติปาราชิก. 
        -  ของราคาตํ่ากวา  ๕ มาสก  สูงกวา  ๑ มาสก  ปรับอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        -  ของราคา  ๑ มาสก  เทากับราคาทองคําหนัก  ๔ เมล็ดขาวเปลือก 
ปรับอาบัติทุกกฎ  และของราคาตํ่ากวา  ๑ มาสก  ปรับอาบัติทุกกฏ. 
                       อวหาร  คืออาการลัก  ๑๓  อยาง  คือ  :- 
        ๑.  ลัก  คือทําของใหเคลื่อนจากฐาน  ดวยอาการแหงโจร. 
        ๒.  ชิง  หรือ  วิ่งราว  คือแยงของท่ีเขาพาติดตัวไปแลวว่ิงหนี. 
        ๓.  ลักตอน  คือตอนสัตวใหเดินหรือว่ิงไปเอง. 
        ๔.  แยง  คือแยงชิงเอาของที่เขาถือแลวตกหลนลง. 
        ๕.  ลักสับ  คือสับเปลี่ยนสลากในเวลาแจกของดวยสลาก. 
        ๖.  ตู  คือกลาวตูเอาอสังหาริมทรัพย  เชน  ทีด่ิน. 
        ๗.  ฉอ  คือรับฝากของแลวเอาเสียเอง  ไมคืนเจาของ. 
        ๘.  ยักยอก  คือผูมีหนาที่รักษาเรือนคลัง  ลกัของออกพนจาก 
                      เขตท่ีตนรักษา. 
        ๙.  ตระบัด  (สุงกฆาตะ)  พาของหนีดานภาษี.  
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หมายเหตุ :-    ในเบญจศีล  หนา  ๑๙  วา  ตระบัด  ไดแกยืมของเขาแลว  
                      ไมสงคืน. 
        ๑๐.  ปลน  ชักชวนกันทําโจรกรรม. 
        ๑๑.  หลอกลวง  คือทําเงินปลอม,  ทําทองปลอม,  ใชเครื่องชั่ง 
โกง  เครื่องตวงโกง  เครื่องวัดโกง. 
หมายเหตุ :-  ในเบญจศีล  หนา  ๑๙ วา 
             หลอก  ไดแกพูดปด  ถือเอาของผูอ่ืน. 
             ลวง  ไดแกถือเอาของผูอื่นดวยการใชเครื่องชั่ง - ตวง - วัดโกง. 
             ปลอม  ไดแกทําเงิน - ทอง - ของปลอม. 
        ๑๒.  กดขี่    คือใชอํานาจขมเหงเอาทรัพยผูอ่ืน  เรียกวากรรโชกก็ม,ี 
        ๑๓.  ลกัซอน  คือเห็นของทําตก  จึงเอาใบไมเปนตนปดบัง 
                         แลวเอาเสีย. 
        ๑๔.  (ในเบญจศีล)  เบียดบังไดแกถือเอาเศษ  เชนผูมีหนาที่ 
                         เก็บคาเชา  ครั้นเก็บไดแลวสงเจาของไมหมด. 
สิกขาบทท่ี  ๓  แกลงฆามนุษย. 
        มนุษยในสิกขาบทน้ี  นับต้ังแตปฏิสนธิในครรภมารดาเปนตนมา 
การฆามนุษย  จะฆาเอง  หรือใชใหฆา  หรือพรรณนาคุณแหงความตาย 
ใหผูนั้นฆาตัวตาย  ก็ชื่อวาฆา. 
        วิธีฆา 
        ๑.  ฟน  ตี  แทงฆา  เปนตน. 
        ๒.  ซัดไป  เชน  ยิง  หรือพุง  หรอืขวางไป. 
        ๓.  วางไว  เชน  วางขวาก  วางระเบิด  วางยาพิษ. 
        ๔.  ทํารายดวยวิชา  เชน  คาถาอาคม  ภูตผี.                  
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        ๕.  ทํารายชีวิต  เชน  ผูมีฤทธิ์บนัดาลดวยฤทธิ์ใหผูอ่ืนตาย  หรือ  
ปลอยสัตวที่มีฤทธ์ิ  เชน  งู  เสือ  หรือฉีดพิษเขาเสนโลหิต. 
        อาบัติเพราะฆา 
        ๑.  ฆามนุษยตาย  ตองปาราชิก  เกือบตาย  ตองถุลลัจจัย. 
        ๒.  ฆาอมนุษย  เชนยักษ  เปรต  ตาย  ตองถลุลัจจัย. 
        ๓.  ฆาสัตวดิรัจฉานตาย  ตองปาจิตตีย. 
        ๔.  ฆามนุษย  หรืออมนุษย  หรอืเดรัจฉาน  บาดเจ็บเล็กนอย 
หรือพยายามฆาตัวเอง  ตองทุกกฏ. 
        (แตมีสิกขาบปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุโกรธแลวทุบตีภิกษุ และ 
อีกสิกขาบทหนึ่ง  ปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุผูโกรธ  แลวเง้ือมือทําทา 
จะตอยตี  ตองอาบัติปาจิตตีย  ดูในสหธรรมิกวรรคที่ ๘  สิกขาบทท่ี ๔,๕.) 
สิกขาบทท่ี ๔  อวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไมมีในตน. 
        คําวา  อุตตริมนุสสธรรม  ไดแกธรรมอันยิ่งของมนุษย  มี ๖ อยาง 
คือ :- 
        ๑.  ฌาน. 
        ๒.  วิโมกข  (วิมุตติ)  จิตหลุดพนจากกิเลส. 
        ๓.  สมาธิ. 
        ๔.  สมาบัติ. 
        ๕.  มรรค. 
        ๖.  ผล. 
        เมื่อยนกลาวมีจริง ๒ คือ  ๑. อัปปนาสมาธิ  ไดแกฌาน ๔ 
                                                     ๒. โลกุตตรธรรม ๙  ไดแกมรรค ๔, 
                                                          ผล ๔,  นิพพาน ๑.  
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                         คําวา  " อวด "  มีอาการ  ๓  อยาง  
        ๑.  อวด  (โกหก)  อวดตรง ๆ กบัคนคนเดียว  วาขาพเจาถึง 
ธรรมอยางนั้น ๆ  ถาผูนั้นเขาใจคําพูด  ตองปาราชิก,  ถาไมเขาใจ  ตอง 
ถุลลัจจัย. 
        ๒.  อวดตรง ๆ กับคนมาก  ถาเขาเขาใจคําพูดแมเพียงคนเดียว 
ก็ตองปาราชิก,  ถาไมเขาใจ  ตองถุลลจัจัย. 
        ๓.  อวดโดยออม  คืออางลักษณะก็ดี  อางบริขารเปนตนก็ดี 
วาภิกษุมีรูปรางเชนนั้น ๆ  ใชบาตรเชนนั้น ๆ  โดยหมายใจใหผูฟงเขาใจวา 
ตนไดบรรลธุรรมเชนนัน้ ๆ  ถาผูฟงเขาใจ  ตองถุลลัจจัย  ถาไมเขาใจ 
ตองทุกกฏ. 
        การอวดทั้ง  ๓ อยางนี้  ผูฟงจะเชื่อหรือไมเชื่อไมเปนประมาณ  แต 
ถืออาการเขาใจหรือความไมเขาใจเปนประมาณ. 
        -  สิกขาบทนี้  เปนสจิตตกะ. 
        -  เชื่อหรือไม  ไมสําคัญ. 
ตัวอยางคําถาม  ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรมแกคนหลายคน  เขาเชื่อบาง 
ไมเชื่อบาง  อยากทราบวา  ผูอวดตองอาบัติอะไร ? 
        ตอบ  ถาไมมี  อวด  เขาเขาใจแมคนเดียว  ตองปาราชิก. 
                                                            ถาเขาไมเขาใจ  ตองถุลลจัจัย. 
                                ถามี,  อวดแกอนุสัมบัน  ตองปาจิตตีย. 
                                ถามี,  อวดแกภิกษุ  ไมตองอาบัติ.  เขาจะเชื่อหรือไม 
                                ไมเปนประมาณ.  
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                             กัณฑที่  ๕  สังฆาทิเสส  
สิกขาบทที่  ๑  แกลงทําใหน้ําอสุจิเคลื่อน. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  ภิกษุแกลงทําดวยอาการอยางใดอยางหน่ึง 
ยอมมีโทษ  คือ :- 
          ก.  ถาแกลงทํา  อสุจิเคลื่อน  ตองสังฆาทิเสส. 
          ข.  ถาแกลงทํา  อสุจิไมเคลื่อน  ตองถุลลัจจัย. 
หมายเหตุ  ถาไมแกลงทํา  อสุจิเคลื่อนเอง  (ฝน)  ไมตองอาบัติ. 
        อน่ึง  สกิขาบทน้ี  เปน  อนาณัตติกะ  ไมตองอาบัติ  เพราะส่ัง 
ใหคนอ่ืนทํา  แตถาส่ังใหทําแกตน  คือแกผูสั่ง  ไมพนอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๒  จบัตองกายหญิง. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ 
        ภิกษุมีความกําหนัดอยู  แกลงจับตองกายหญิงมนุษย  แมเปนเด็ก 
แรกเกิด  หรอืคนแกเฒาก็ตาม  เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู  มโีทษดังน้ี  คือ :- 
          ก.  กายตอกาย  แมปลายขนถูกตองกัน  ตองสังฆาทิเสส  แตถา 
เขาใจผิด  คิดวาไมใชผูหญิง  ตองถุลลัจจัย. 
          ข.  กายกับของเน่ืองดวยกาย  ถกูกัน  ตองถลุลัจจัย  แตถาเขาใจผิด 
คิดวาไมใชผูหญิง  ตองทุกกฏ. 
          ค.  ของเน่ืองดวยกายกับของเนื่องดวยกายถูกกัน  หรือปาส่ิงของ 
ไปใหถูกกัน  ตองทุกกฏ.  แมเขาใจผิด  ก็ตองทุกกฏ. 
หมายเหตุ 
        -  ผูหญิงเปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส  บัณเฑาะก  หรือกะเทย*  เปน 
วัตถุแหงถุลลัจจัย  บุรุษ  สัตวเดรัจฉานตัวเมีย  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
 
*อธิบายศัพทพิเศษทายเลม  
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        -  จับหญิงคนเดียว  ครั้งเดียว  ไมปลอย  แมตลอดวันตลอดคืน  
ก็ตองอาบัติตัวเดียว. 
        -  จับหญิงหลายคนในขณะเดียวกัน  ตองอาบัติเทาจํานวนคน. 
        -  จับตองโดยไมแกลง  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๓  พูดเกี้ยวหญิง. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ. 
        ภิกษุมีความกําหนัดอยู  พูดเกี้ยวหญิงผูรูเดียงสา  มีโทษดงัน้ี :- 
          ก.  พูดพาดพิงทวารหนัก  ทวารเบา  เมถุน  ตองสังฆาทิเสส. 
          ข.  พูดพาดพิงอวัยวะเหนือเขาข้ึนไป  ใตไหปลาราลงมา  ใตขอ 
ศอกเขาไป  ตองถุลลัจจัย. 
          ค.  พูดพาดพิงอวัยวะนอกนั้น  ตองทุกกฏ. 
        อน่ึง  หญิงผูรูเดียงสา  เปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส.  บัณเฑาะก  เปน 
วัตถุแหงถุลลัจจัย.  บรุุษ  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  พูดกับคนคนเดียว  ตอง 
อาบัติตัวเดียว,  พูดกับคนมากคน  ตองอาบัติเทาจํานวนคน. 
สิกขาบทที่  ๔  พูดลอใหหญิงบําเรอตนดวยกาม. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ. 
        ภิกษุกําหนัดอยู  พูดลอใหหญิงผูรูเดียงสาใหบําเรอตน  คือ  ชวน 
เสพเมถุนธรรม,  หญิงเขาใจ  ตองสังฆาทิเสส,  ถาหญิงไมเขาใจ  ไมตอง 
อาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๕  ชักสื่อชายหญิงใหเปนผัวเมียกัน. 
        ภิกษุชักส่ือชายหญิงใหเปนผัวเมียกัน  โดยชอบดวยกฏหมายก็ตาม 
ไมชอบก็ตาม  ยอมมีโทษดังน้ี :-  
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          ก.  รับคําของฝายหน่ึง  หรือถาตนจัดการเอง  บอกแกฝายหน่ึง  
ตองถุลลัจจัย. 
          ข.  ไปบอกแกอีกฝายหน่ึง  ตองสังฆาทิเสส. 
        คําวา  ฝายหน่ึง ๆ นัน้  หมายเอาเจาตัวเขาเอง  หรือผูปกครอง 
ของเขา. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสาณัตติกะ  สั่งใหเขาทําแทนตน  ก็ไมพนอาบัติ. 
        ภิกษุหลายรูปรับความแลวบอกเพียงรูปเดียว  กต็องอาบัติทุกรูป. 
        สิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  ผัวเมียเขาหยาขาดกันแลว  ภิกษุไมรู 
พูดเกลี้ยกลอมใหเขาคืนดีกัน  กลับเปนผัวเมียกัน  ก็ไมพนอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๘  แกลงโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล. 
        อธิกรณไมมีมูล  คือ  เวนจากไดเห็น  ไดฟง  ไดรังเกียจ. 
        คําโจท  เปนคํากลาวหา  มีลักษณะ  ๔  คือ :- 
        ๑.  เลาเรื่องที่ทํา. 
        ๒.  ระบุอาบัติ. 
        ๓.  หามสังวาส. 
        ๔.  หามสามีจิกรรม. 
        การโจท 
        ๑.  ในคัมภีรวิภังควา  โจททางวาจา  ตอหนาผูตองโจท. 
        ๒.  สมเด็จ ฯ วาโจทดวยกาย  คือเขียนหนังสือ  หรือโจทดวยวาจา 
คือบอกพูดตอเจาหนาท่ี  จึงชื่อวาโจทตอหนา. 
        การตองอาบัติ  อธิกรณไมมีมูล  ผูโจทตองอาบัติสังฆาทิเสส.  
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        อธิกรณมีมูลเพลาทําใหมั่นเขา  ผูโจทกตองสังฆาทิเสสเหมือนกัน, 
แมผูตองโจทตองอาบัติปาราชิกแลว  แตผูโจทกไมรู  โจทดวยอธิกรณอัน 
ไมมีมูล  ซึ่งมีโทษถึงปาราชิก  ผูโจทกตองสังฆาทิเสส.  สิกขาบทน้ี  ไมมี 
บุพพประโยค  และเปนสาณัตติกะ. 
สิกขาบทที่  ๙  แกลงหาเลสโจทภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิก. 
        เลส  คืออาการท่ีอางเอาเปนอุบาย  ม ี ๒ อยาง  คือ :- 
        ๑.  เปนเรื่องของภิกษุอ่ืน  เชน  เห็นคนมีผิวอยางนั้น ๆ  สนันิษฐาน 
อยางนั้น ๆ  ทําการเชนนั้น ๆ  ผูนั้นจะเปนภิกษุหรือไมใชภิกษุก็ตาม. 
        ๒.  เปนเรื่องของภิกษุผูจําเลยเอง  เชน  รูวาจําเลยประพฤติลวง 
สิกขาบทบางขอ  แตไมถึงปาราชิก  โจทใหแรงถึงปาราชิก. 
สิกขาบทที่  ๑๐  พากเพียรเพ่ือทําลายสงฆใหแตกกัน. 
        สงฆ  หมายถึงภิกษุทั้งหมูผูอยูในสีมาเดียวกัน. 
        อธิกรณ  ในสิกขาบทน้ี  คือ  วิวาทากรณ  ไดแกการเถียงกัน 
วา  นั่นธรรม  นั่นวินัย  นัน่มิใชธรรม  นั่นมิใชวินัย. 
        ภิกษุผูพากเพียรทําลายสงฆ  คือ  พยายามกอเรื่องใหเกิดข้ึนใน 
หมูสงฆ  เพ่ือใหแตกแยกกันดวยอาการอยางใดอยางหน่ึง.  ภิกษุผูรูเรื่อง 
ตองหาม  ถาไมหาม  ตองทุกกฏ.  ภิกษุผูพยายามกอเรื่อง  เมื่อถูกหาม 
ปรามในคราวแรก  ถาเลิกเสียไดไมตองอาบัติ,  ถาไมเลิกตองอาบัติทุกกฏ, 
ต้ังแตถูกหามปรามครั้งที่  ๒  เรื่อยไปทุกครั้ง   จนถึงสงฆสวดญัตติจบ 
ตองอาบัติทุกกฎ  ทกุคราวท่ีภิกษุหามปรามและสงฆเตือน,  เมื่อสงฆสวด 
อนุสาวนา  จบคราวท่ี  ๑  และที่  ๒   ตองอาบัติถุลลัจจัยทั้งสองคราว 
เมื่อสงฆสวดอนุสาวนาครั้งท่ี  ๓  จบ ตองสังฆาทิเสส.  
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        ถากรรมไมเปนธรรม  คือ  ทําไมถูกวิธี  ปรับไดเพียงอาบัติ  
ทุกกฎเทาน้ัน. 
        สิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  ในกรรมเปนธรรม  เขาใจถูกก็ดี 
แคลงอยูก็ดี  เขาใจผิดก็ดี  ไมสละ  เปนสังฆาทิเสสเหมือนกัน. 
สิกขาบทที่  ๑๑  ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ. 
        ภิกษุผูประพฤติตามซึ่งภิกษุผูทําลายสงฆนั้น  ภิกษุอ่ืนหามไมฟง  คือ 
ไมเชื่อฟงหรือไมเลิก  สงฆสวดกรรมเหมือนอยางสิกขาบทกอน  ภิกษุนั้น 
ตองอาบัติตาง ๆ อยางเดียวกับสิกขาบทกอน  ขอท่ีควรจดจํา  อันแตกตาง 
ออกไป  คือ :- 
        ถาภิกษุผูประพฤติตามมีหลายรูป  ต้ังแต  ๔ รปูข้ึนไป  สงฆจะสวด 
กรรมแกภิกษุเหลาน้ันคราวเดียวกันไมได  ตองแยกออกสวดคราวละ 
ไมเกิน  ๓  รปู. 
สิกขาบทที่  ๑๒  วายากสอนยาก. 
        ภิกษุวายากสอนยาก  (หัวด้ือ)  คือ  ถกูภิกษุอ่ืนกลาวเตือนโดย 
ถูกตองในกรณีที่เธอทําผิด  เกี่ยวกับสกิขาบทอันมาในพระปาติโมกข  ถาเธอ 
ไมเชื่อฟงก็จะตองถูกสงฆเตือนและสวดกรรม   เธอจะตองอาบัติตาง ๆ 
เหมือนสิกขาบทที่  ๑๐. 
สิกขาบทที่  ๑๓  ประทุษรายสกุล. 
        ภิกษุประทุษรายสกุล  คือ  ประจบคฤหัสถ  ไดแกทํางานยอมตน 
ใหเขาใชสอยอยางคฤหัสถ  หรือดวยอาการเอาเปรียบ  ใหสิ่งของเพียงเล็ก 
นอย  หวังไดมาก.  
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        ภิกษุมีความประพฤติเลวทราม  คือ  ประพฤตินอกทางของสมณะ  
เชนทําสุงสิงกับหญิงสาวในสกุล,  เลนการพนัน  เลนซุกซน  เลนตลก 
คะนอง  รองรําทําเพลง  ภิกษุเชนนี้ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม  คือ ขับ 
เสียจากวัด  เพ่ือใหรูสึกตัว. 
        แตเธอกลับติเตียนสงฆวา  ลุอํานาจอคติ ๔. 
        ภิกษุอ่ืนหามปราม  ถาไมละ  สงฆตักเตือน  ถาไมละ  สงฆสวดกรรม 
เธอก็จะตองอาบัติตาง ๆ เหมือนสิกขาบทที่  ๑๐. 
        สิกขาบทท่ี  ๑  ถึง  ๙  เรียก  ปฐมาปตติกะ  คือตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ในขณะทําสําเร็จ. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  ถึง  ๑๓  เรียก  ยาวตติยกะ  คือ  ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ตอเมื่อสงฆสวดประกาศหามครบ  ๓  ครั้ง  (มี  ๔ เที่ยว 
เที่ยวแรกเปนคําเตือนยังไมนับ) 
        วิธีออกจากอาบัติสังฆาทิเสส 
            ๑.  ตองอาบัติแลวรีบบอกภิกษุรูปใดรูปหน่ึงทันที  อยาใหลวง 
ราตรี  เวนไวแตมีเหตุขัดของจริง ๆ. 
            ๒.  ขอมานัตในสงฆ  ๔  รูป  แลวประพฤติมานัต  ๖ ราตรี. 
            ๓.  ถาปดอาบัติไวกี่วันก็ตองอยูปรวิาสเทานั้นวันกอน  ครบ 
แลวจึงประพฤติมานัติ  ๖ ราตรี. 
            ๔.  ประพฤติมานัตครบแลว  ขออัพภานในสงฆ  ๒๐ รูปข้ึนไป 
ครั้นสงฆสวดอัพภานจบแลว  จึงกลับเปนภิกษุบริสุทธิ์ตามเดิม. 
            อาบัตินี้  เรียก  ครุกาบัติ  คือ  อาบัติหนัก  ฝายแกได,  เรียก  
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ทุฏุลลาบัติ  คือมีเรื่องหยาบคายมาก,  เรียก  วฏุฐานคามินี  คือ  พนได  
ดวยอยูกรรม. 
                                              อนิยต  ๒ 
สิกขาบทที่  ๑  นั่งในที่ลบัตากับหญิง. 
        ก.  ภิกษุรูปเดียวน่ังหรือนอนในท่ีลับตากับหญิงคนเดียว  ไมมี 
             คนที่  ๓. 
        ข.  มีคนที่ควรเชื่อไดพูดข้ึนดวยอาบัติ  ๓ อยาง  คือ :- 
             ปาราชิก  สังฆาทิเสส  ปาจิตตีย  อยางใดอยางหน่ึง  หรือ 
             ทั้งสองอยาง  หรอืท้ังสามอยาง. 
        ค.  ภิกษุรับอยางใด  พระวินัยธรควรปรับอยางนั้น. 
             วิธีนี้ใชในอธิกรณที่ไมมีพยานโจทกหรือของผูพูดข้ึน  และ 
             ผูพูดข้ึนนั้น  มิไดระบุชัดวาทําอยางไรกันบาง. 
        ฆ.  ถาผูพูด  พูดชัดวาทําอยางนั้น ๆ  แมภิกษุไมรับ  พระวินัยธร 
             ควรพิจารณาตามรูปความและฟงคําพยาน   ในเมื่อจําเลย 
             ปฏิเสธขอหา  แลวปรับอาบัติตามควร. 
สิกขาบทที่  ๒  นั่งในท่ีลบัหูกับหญิง. 
        ก.  ภิกษุรูปเดียวน่ังหรือนอนในท่ีลับหูกับหญิงคนเดียว. 
        ข.  มีคนที่ควรเชื่อได  มาพูดข้ึนดวยอาบัติ  ๒ อยาง  คือ :- 
             สังฆาทิเสส  หรือ  ปาจิตตีย  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือ 
            ทั้งสองอยาง.  
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        ค.  ภิกษุรับอยางใด  ก็ปรับอยางนั้น.  
        ง.  เขาวาจําเพาะอาบัติอยางใด  ก็พิจารณาตามรูปความและ 
            สอบถามคําพยานท่ีพอฟงได  ก็ปรับอาบัติตามสมควร. 
        ทั้ง  ๒ สิกขาบทน้ี  เปนแบบสําหรับพิจารณาอธิกรณเกี่ยวกับ 
ผูหญิง  ถาไมมีผูอ่ืนเปนพยาน  ควรฟงเอาคําของภิกษุ  ถามีพยานเปน 
หลักฐานพอฟงไดเชื่อได  แมจําเลยปฏิเสธ  ก็ปรับอาบัติได.  
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                       กัณฑที่  ๖  นิสสัคคิยปาจิตตีย  
                                     จีวรวรรคที่  ๑ 
สิกขาบทที่  ๑  ทรงอติเรกจีวรไดเพียง  ๑๐  วัน. 
        ๑.  กฐินเดาะ  คือ  กฐินสิ้นสุด  ขาดสิทธิที่จะไดรับประโยชนแหง 
การไดกรานกฐินดวยเหตุ  ๒ อยาง  คือ :- 
            ก.  สิน้อาวาสปลิโพธ  หมดหวงการกลับวัด. 
            ข.  สิน้จีวรปลิโพธ  หมดหวงในการทําจีวร. 
        ๒.  อติเรกจีวร  คือ  จีวรที่เหลือจากไตรจีวร  หรือ  นอกจาก 
อธิษฐานจีวร  จีวรอธิษฐาน,  หรือนอกจากไตรครอง. 
        ๓.  ทรงอติเรกจีวร  คือ  ถือกรรมสิทธิ์ในอติเรกจีวร. 
        ๔.  ทรงอติเรกจีวรไวได  ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง  หมายความวา  ตอง 
วิกัปตอภิกษุอ่ืนกอนหมดเขต  ๑๐ วัน. 
        ๕.  ถาลวง  ๑๐ วันไป  หมายความวา  ถาไมวิกัป  ปลอยใหอรุณ 
ที่  ๑๑ ข้ึน  กต็องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ๖.  แตถาภิกษุอยูจําพรรษาตลอด  พรรษาไมขาด  ไดยืดเวลาออกไป 
๑ เดือน  คือแรม  ๑ คํ่า  เดือน  ๑๑  ถงึข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน  ๑๒,  และถา 
ไดกรานกฐิน  ก็ยืดออกไปอีก  ๔ เดือน  คือแรม  ๑ คํ่า  เดือน  ๑๒  ถึงข้ึน 
๑๕ คํ่า  เดือน  ๔. 
        ๗.  สิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  แมนับวันพลาดเกินกําหนด  ก็ตอง 
อาบัติ.  
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        ๘.  ผายาว  ๘ นิ้ว  กวาง  ๔ นิ้วข้ึนไป  ตองวิกัป  เพราะประกอบ  
เขานุงหมได  ถือเปนอติเรกจีวร,  สวนผาท่ีเปนสีอ่ืน ๆ  และลกัษณะอ่ืน ๆ 
ที่พระไมนิยมใช  ไมนับเปนจีวร. 
สิกขาบทที่  ๒  อยูปราศจากไตรจีวรแมคืนหนึ่ง. 
        ๑.  ไตรจีวร  คือ  ผา  ๓ ผืน  อันไดแก  อันตรวาสก  ผานุง, 
อุตราสงค  ผาหม,  สังฆาฏิ  ผาคลุม,  ทั้งหมดน้ีทรงอนุญาตใหอธิษฐาน 
ต้ังแตวันบวช  จึงเรียกวา  จีวรอธิษฐานก็ได  ไตรครองก็ได. 
        ๒.  ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวร  คือ  อยูนอกเขตท่ีเก็บไตรจีวร. 
             เขตเก็บไตรจีวร  พึงทราบตอไปดังน้ี :- 
             ก.  กุฎี  วิหาร  ศาลา  เรือน  หรืออาคารตาง ๆ  มีบริเวณ 
คือเครื่องลอม   ภิกษุรูปเดียวกําหนดเอาเครื่องลอม   ถาไมมีเครื่องลอม 
กําหนดเอาเฉพาะหลังหน่ึง. 
             ข.  กุฎี  ฯ ล ฯ  มีบริเวณ   ภิกษุ  ๒ รูปข้ึนไป  กําหนด 
เอากุฎีเฉพาะหลังท่ีตนอยู  ถาไมมีบริเวณ  กําหนดเอาหองที่เก็บผา. 
             ค.  กุฎี  ฯ ล ฯ  หองเดียว   ภิกษุ  ๒ รูปข้ึนไป  กําหนดเอา 
หัตถบาส  คือระหวางผากับภิกษุไมเกิน  ๑ ศอก. 
             ฆ.  โคนไมมีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอม   ถาไมมี 
เครื่องลอม  กําหนดเอาบริเวณเงาท่ีแผเวลาเที่ยง  ถาภิกษุ  ๒ รูป  อยูโคนไม 
เดียวกัน  ก็กาํหนดเอาหัตถบาส. 
             ง.  ทีแ่จง  กําหนดเอาหัตถบาส. 
        ภิกษุเกบ็ไตรจีวรไวในเขตใด  ตนตองอยูในเขตนั้น   ถาไมอยู  
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ชื่อวาอยูปราศจากไตรจีวร. 
        ๓.  คําวา  สิ้นราตรีหน่ึง  หมายความวา  พอจวนเวลาอรุณข้ึน  
ภิกษุตองเขาในเขตเก็บผา  เวลาอ่ืนไมนับ  ถาจวนอรุณข้ึน  ภิกษุไมอยูใน 
เขตเก็บผาจนถึงอรุณข้ึน  กช็ื่อวาอยูปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหน่ึง  ก ็
ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  เวนไวแตไดสมมติ. 
        ๔.  คําวา  เวนไวแตไดสมมติ  คือ  ทรงอนุญาตเพื่อสงฆใหสมมติ 
แกภิกษุผูอาพาธอยูปราศจากไตรจีวรได. 
        สิกขาบทน้ีบัญญัติใหภิกษุไมอยูปราศจากไตรจีวรทุกคืน   แตม ี
พุทธานุญาตใหอยูปราศจากผืนใดผืนหน่ึงไดในกาลและสถานที่ตอไปนี้ :- 
             ก.  ถาจําพรรษาตลอด  พรรษาไมขาด  ครั้นปวารณาแลวอยู 
ปราศจากจีวรผืน  ๑ ได  (ไมใชทั้ง  ๓ ผืน)  จนถึงกลางเดือน  ๑๒, 
ถาไดกรานกฐิน  ก็ยืดเวลาออกไปถึงกลางเดือน  ๔. 
             ข.  อยูในเขตสมานสังวาสสีมา  สีมาที่ไดสมมติจีวรวิปปวาส. 
             ค.  ในคราวเปนไข  และไดรับสมมติจากสงฆ. 
สิกขาบทที่  ๓  เก็บอกาลจีวรไวไดเพียงเดือนหน่ึง. 
        ๑.  อกาลจีวร  คือ  ผาท่ีเกิดข้ึนนอกเขตกาลจีวร  (แรม  ๑ คํ่า 
เดือน  ๑๑  ถงึข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน  ๑๒  เปนเขตกาลจีวร)  และนอกเขต 
อานิสงสกฐิน  (แรม  ๑ คํ่า  เดือน  ๑๒  ถึงข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน  ๔  เปน 
เขตอานิสงสกฐิน). 
        ๒.  ถาภิกษุประสงคจะทําจีวรดวยผาอกาลจีวร  แตผาน้ัน 
มีนอยไมพอ  ก็เก็บรอผาอ่ืนไมเกิน  ๑ เดือน  นับจากวันไดผามา.  
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        ๓.  ถาไมประสงคจะทําจีวร  หรอืไมมีที่หวังวาจะไดอีกภายใน  
๑  เดือน  ก็เก็บไวไดไมเกิน  ๑๐ วัน  (เหมือนอติเรกจีวร). 
        ๔.  ถาไดผาใหมมาเติมพอจะทําจีวรได  พึงกําหนดอายุผาที่ 
เก็บไวเดิม  และอายุของผาท่ีไดใหม  ขางใดอายุนอย  พึงรีบทําใหทันอายุ 
ของขางนั้น  เชน  เดิมเก็บไว  ๑๕ วัน  แลวจึงไดผาใหมมา  ก็นบัเอาอายุ 
ของผาใหม  คือ  ไมเกิน  ๑๐ วัน.  อีกอยางหน่ึง  เดิมเก็บไว  ๒๒ วัน 
แลว  ไดผาใหมมา  นับอายุของผาเกา  คือ  ไมเกิน  ๘ วัน. 
        ๕. ถาไดผาใหมมาในเวลาจะส้ินกําหนด  จะทําจีวรก็ไมทัน 
ก็ใหวิกัปทั้งผาใหมและผาเกา  เหมือนอยางอติเรกจีวร. 
สิกขาบทที่  ๔  ใชใหซัก-ยอม-ทุบซ่ึงจีวรเกา. 
        ๑.  ใชนางภิกษุณี  ผูไมใชญาติใหทํา  ๓ อยาง  คือ  ซัก,  ยอม, 
ทุบ  อยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งจีวรเกา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  ถาใชพรอม 
กันทั้ง  ๓ อยาง  เขาทําอยางแรก  ภิกษุตองนิสสัคคิยปาจิตตีย,  เขาทํา 
อยางหลัง  ภิกษุตองทุกกฏ. 
        ๒.  ใชหญิงอ่ืนนอกจากภิกษุณี  ไมพนนาเกลียด  ควรเวน. 
        ๓.  ใชใหซัก  ยอม  ทุบ  จีวรใหม  หรือใหซกับริขารอ่ืน 
หรือเขาทําเอง  หรือใชภิกษุณีผูเปนญาติ  ไมตองอาบัติ. 
        ๔.  จีวรเกา  หมายถึงผานุงหมท่ีใชแลวแมคราวเดียว. 
สิกขาบทที่  ๕  รับจีวรแตมือภิกษุณทีี่มิใชญาติ. 
        สิกขาบทน้ีตองเพราะทํา  และตองเพราะไมทํา. 
        คือ  รับจีวรจากภิกษุณี  แตไมแลกเปลี่ยนกัน.  
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สิกขาบทที่  ๖  ขอจีวรตอคฤหัสถผูมิใชญาติ  มิใชปวารณา.  
        ๑.  คฤหัสถ  ผูมิใชญาติ  คือ  ผูมิไดเกี่ยวเนื่องกันภายใน  ๗ 
ชั่วโคตร.  คําวา  ๗  ชั่วโคตรนั้น  คือ  นับระดับตนเองเปน  ๑,  นับข้ึนไป 
๓ ชั้น  คือ  บิดา  ปู  ทวด,  แลวนับลงมา  ๓ ชั้น  คือ  ลูก  หลาน  เหลน, 
จึงรวมเปน  ๗ ชั้น,  สวนภรรยา  เขย  หรือ  สะใภ  ถามิไดเกี่ยวเน่ือง 
กันภายใน  ๗ ชั่วโคตร  ก็มิใชญาติ. 
        ๒.  คฤหัสถมิใชคนปวารณา  คือ  คนมิไดสั่งไววาใหบอกใหขอ. 
        ติกปาจิตตีย  (เปนนิสสัคคิยปาจิตตียทั้ง  ๓ อยาง  คือ) 
        -เขามิใชญาติ  ๑. ภิกษุรูอยู  ๒. แคลงอยู.  ๓. สําคัญผิด 
         ขอในมิใชสมัย  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        -เขาเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวา  มิใช  หรือแคลงอยู  ขอในมิใช 
         สมัย  ตองทุกกฏ. 
        -เขาเปนญาติ  ภิกษุรูอยู  ขอไดเสมอ  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๗  ในสมัยเชนนั้น  ขอไดเพียงผานุงผาหมเทาน้ัน. 
        ๑.  คําวา  ในสมัยเชนนั้น  คือ  เวลาถูกลักจีวร  หรือจีวร 
ชํารุด  ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  ใชนุงหมไมได  พึงขอเขาได  ตามกําหนด 
นี้  คือ :- 
        ถาหาย  ๓ ผืน  ขอไดเพียง  ๒ ผืน,  ถาหาย  ๒ ผืน  ขอไดเพียง 
๑ ผืน,  ถาหาย  ๑ ผืน  หามขอ. 
        ๒.  ถาขอเกินกําหนด  ตองทุกกฎขณะขอ  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  ในขณะไดผามา.  
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สิกขาบทที่  ๘  รูวาเขาจะถวายจีวร  เขาไปพูดใหถวายจีวรดี-แพง.  
        ภิกษุรูอยูวา  เขาจะถวายจีวร  เขาไปหาเขาพูดแนะนําใหถวาย 
จีวรที่ดีกวาแพงกวาท่ีเขากําหนดไวเดิม  ถาเขาจายทรัพยตามคําแนะนํา  ภิกษุ 
ตองทุกกฎ  และเม่ือไดผามา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๙  รูวาหลายคนจะถวายจีวร  เขาไปพูดใหรวมกันซื้อจีวร 
ที่ดีกวา  แพงกวา. 
        ภิกษุรูอยูวา  หลายคนจะถวายจีวรคนละผืน  พูดแนะนําให 
เขารวมกันซื้อจีวรเพียงผืนเดียว  ที่มีราคาแพงกวา  ดีกวา  หรือวาถูกกวา 
แตดีกวา,  ตองทุกกฎ  เพราะเขาจายตามคําแนะนํา,  และตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  เพราะไดมา. 
สิกขาบทที่  ๑๐  ทวงจีวรจากไวยาวัจกร. 
        ถาใครนําทรัพยคาจีวรมาถวาย  ภิกษุไมพึงรับ  พึงบอกใหเขา 
รูจักไวยาจักร  ครั้นเขามอบแกไวยาวัจกรแลว  สั่งใหภิกษุไปหาเขา  เขาจะ 
ใหจีวร   เวลาตองการภิกษุไปหาเขา  ทวงวา  เราตองการจีวร  ไมเกิน 
๓ ครั้ง  ถาไมได  ไปยืนไมเกิน  ๖ ครั้ง  ถายังไมได  ตองบอกแกเจาของเดิม. 
                                       อาบัติ-อนาบัติ 
        ๑ง  ถาพยายามเกินกําหนด  ไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ๒.  ถาพยายามครบกําหนดแลวยังไมได  ตองบอกแกเจาของ 
เดิม  ถาไมบอก  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ถาพยายามครบกําหนดแลวยังไมได  ก็เลิกเสีย  และไดไป 
บอกแกเจาของเดิมแลว,  ภายหลังไวยาวัจกรจัดมาถวายเอง  หรือเจาของเดิม  
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ทวงคืนมา  แลวถวายเอง  ภิกษุรับได  ไมตองอาบัติ.  
                                      โกสิยวรรคที่  ๒ 
สิกขาบทที่  ๑  หลอสันถัตดวยขนเจียมเจือดวยไหม. 
        สันถัต  คือ  ผารองนั่งของพระ  (ไมไดทอ  ใชหลอ) 
        เปนของหลอดวยขนเจียม  คือ  ขนแกะ  หรอืขนสัตวชนิดหน่ึง 
ในจําพวกกวาง 
        -สิกขาบทนี้  เปนอาบัติโดยอาการ  ๔  คือ :- 
          ๑.  ภิกษุทําเองต้ังแตตนจนสําเร็จ. 
          ๒.  ใชผูอ่ืนทําต้ังแตตนจนสําเร็จ. 
          ๓.  ตนทําคาง  ใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ. 
          ๔.  ใชผูอ่ืนทําคางไว  ตนทําตอจนสําเร็จ. 
        เปนนิสสัคคิยะท้ังน้ัน  เรียก  จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
          -ไดของที่คนอ่ืนทําไวแลว  ใชสอย  ตองทุกกฏ. 
          -ใชเปนของอ่ืน  ไมรองนั่ง  ไมเปนอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๘  รบั  ใหรบั  ยินดี  ซึ่งทองและเงิน. 
        เงินทองแท  และของใชแทนเงินทอง  สําหรับจายซื้อของได 
เรียก  รูปยะ   ภิกษุรับเองก็ดี  ใชผูอื่นรบัก็ดี  ยินดีเงินทองท่ีเขา 
เก็บไวเพ่ือตนก็ดี  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  ตองสละแกสงฆ.  เพราะมีขอ 
หามไววายินดีก็ไมได  ฉะนั้น  อยาถอืกรรมสิทธิใ์นเงินทองนั้น  แตถือเอา 
กรรมสิทธิ์ในอันจะไดของเปน  กัปปยะ  จากเงินทองน้ันไดอยู.  
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                                   ปตตวรรคท่ี  ๓  
สิกขาบทที่  ๑  ทรงอติเรกบาตรไวได  ๑๐ วัน. 
        อติเรกบาตร  ภิกษุตองวิกัปเหมือนอติเรกจีวร  ภายใน  ๑๐ วัน 
แตไมไดอนุญาตใหเก็บไวเกิน  ๑๐ วัน  ไมวากรณีใด ๆ. 
สิกขาบทที่  ๒  บาตรราวไมถึง  ๑๐ นิว้  ขอใหม. 
        บาตรราวแผลยาว  ๒ นิ้ว  ๕ แผลรวมได  ๑๐ นิ้ว  จึงขอใหม 
ได  ถายังไมถึง  ๑๐ นิ้ว  ขอไดมา  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  ตองสละในสงฆ 
เหมือนกัน. 
สิกขาบทที่  ๓  รับประเคนเภสัช  ๕  ไวฉันไดเพียง  ๗ วัน. 
        เภสัช  ๕ อยางใดอยางหนึ่ง  เปนนิสัคคิยะ  ภิกษุตองสละ 
เมื่อไดคืนมาหามฉัน,  ภิกษุอ่ืนก็ฉันไมได,  ทุกรูปจะเอาใชในกิจอื่นได, 
เฉพาะภิกษุผูเปนเจาของเอาทาตัวก็ไมได,  แตภิกษุอ่ืนเอาใชทาตัวได, 
ในเมื่อยังไมเกิน  ๗ วัน  สละใหแกอนุสัมบัน  ไดคืนมา  ฉันไดอีก  ถา 
ลวง  ๗ วัน  ทุกรูปฉันไมได. 
สิกขาบทที่  ๔  แสวงหา  ทํานุง  อธิษฐาน  ซึ่งผาอาบนํ้าฝน. 
        เกี่ยวกบัผาอาบน้ําฝน  มีกําหนดเวลาดังตอไปนี้ :- 
        ๑.  ต้ังแตเดือน  ๗  แรม  ๑ คํ่า  ถึงเดือน  ๘ ข้ึน  ๑๕ คํ่า 
เปนเขตแสวงหา. 
                ๒.  ต้ังแตเดือน  ๘ ข้ึน  ๑ คํ่า  ถึงเดือน  ๘ ข้ึน  ๑๕ คํ่า  เปน 
เขตทํานุง.  
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        ๓.  ต้ังแตแรม  ๑ คํ่า  เดือน  ๘  ถึงข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน  ๑๒  
เปนเขตอธิษฐานผา. 
สิกขาบทที่  ๕  ชิงจีวรคนื. 
        ใหจีวรแกภิกษุอ่ืนแลว  โกรธชิงคืน  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ใหจีวรแกอนุสัมบันแลว  โกรธชงิคืน  ตองทุกกฏ. 
        ใหของอ่ืนแกอุปสัมบัน  หรือ  อนุสัมบันแลว  โกรธชิงคืน 
ตองทุกกฏ. 
สิกขาบทที่  ๘  เก็บอัจเจกจีวรไวไดตลอดกาลจีวร. 
        อัจเจกจีวร  แปลวาจีวรรีบรอน  นิยมเรียกวา  ผาจํานําพรรษา 
ถวายปลายพรรษา  คือ  อีก  ๑๐ วัน  จะออกพรรษา  ในระหวาง  ๑๐ วัน 
นั้น  ภิกษุรับเก็บไวได  โดยไมตองวิกัป  พอพนจาก  ๑๐ วันก็เขาเขต 
กาลจีวร  หรอืจีวรกาล  ๑ เดือน  ถาไดกรานกฐิน  ยดืออกไปอีก  ๔ เดือน 
ถึงกลางเดือน  ๔  ในระหวางนี้ไมตองวิกัปก็ได  เชนเดียวกับอติเรกจีวร 
ครั้นเลยจากเขตนี้ไปตองวิกัป  ถาไมวิกัป  ตองนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        กาลจีวร  หรือ  จีวรกาล  =  เวลาทําจีวร,  คราวถวายจีวร. 
                  อติเรกจีวร - กอนออกพรรษากวา  ๑๐ วัน. 
ผาผืนเดียวกัน        อัจเจกจีวร - กอนออกพรรษา  ๑ ถึง  ๑๐ วัน. 
                  กาลจีวร - หลงัออกพรรษา  ๑ ถึง  ๓๐ วัน  และถาได 
                           กรานกฐินตอไปอีกไมเกิน  ๑๒๐ วัน.  
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สิกขาบทที่  ๙  จําพรรษาในปาไดประโยชนพิเศษ  ๖  คืน.  
        ๑.  เสนาสนะปา  หางไกล  ๕๐๐ ชวงธนู. 
            ๑  ธนู  เทากับ  ๑ วา. 
            ๕๐๐  ธน ู เทากับ  ๒๕ เสน  วัดตามทางปกติไมลัด. 
        ๒.  เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงไวในบานได  ๖ คืน  เพ่ิมข้ึน 
จากจีวรกาล  คือ  ถึงแรม  ๖ คํ่า  เดือน  ๑๒. 
สิกขาบทที่  ๑๐  รูอยู  นอมลาภ. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือตน  ตองนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือผูอ่ืน  ตองปาจิตตีย. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือสงฆหมูอ่ืน  ตองทุกกฏ. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆเพ่ือเจดีย  ตองทุกกฏ. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายเจดียมาเพ่ือบุคคล  ตองทุกกฏ. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะใหบุคคลมาเพ่ือเจดีย  ตองทุกกฏ. 
        รูอยู  นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆมาเพ่ือตนขณะพูด  ตองทุกกฏ 
        สงสัยขืนลวง  ตองทุกกฏ. 
        ไมรู  ทาํทุกอยางที่กลาวมาแลว  ไมตองอาบัติ.  
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                                    กณัฑที่  ๗  ปาจิตตีย  
                                       มุสาวาทวรรคที่  ๑ 
สิกขาบทที่  ๑  พูดปด. 
        พูดหรือเขียนหนังสือเท็จ  ดวยความต้ังใจ  ถาไมมีสิกขาบทอ่ืนที่ 
ปรับโทษหนักกวา  ก็ปรับเปนปาจิตตีย. 
        ๒.  ถารับคําดวยจิตบริสุทธิ์  ภายหลังทําใหคลาดเคลื่อน  เรียก 
ปฏิสสวะ  ปรับเปนทุกกฎ  (ปฏิสสวทุกกฎ). 
สิกชาบทที่  ๒  ดา. 
        เรื่องสําหรับดา  เรียก  อักโกสวัตถุ  ม ี ๑๐  อยาง  คือ :- 
        ๑.  ชาติ   ๒.  ชื่อ   ๓.  โคตร   ๔.  การงาน   ๕.  ศิลปะ 
        ๖.  โรค    ๗.  รูป   ๘.  กิเลส    ๙.  อาบัติ    ๑๐.  คําสบ 
ประมาทอ่ืน ๆ. 
        กิริยาดาโดยอาการ  ๒  อยาง  คือ :- 
        ๑.  แกลงพูดยกยอ  คือ  ประชด  หรือ  แดกดัน. 
        ๒.  พูดกดใหเลวลง  คือดาตรง ๆ. 
        ปรบัโทษ 
        ๑.  ภิกษุดาภิกษุตรง ๆ ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ภิกษุดาภิกษุออม ๆ  หรือดาอนุสัมบันตรง ๆ  หรือออม ๆ 
ตองทุกกฏ.  
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        ๓.  พูดลอเลนตรง ๆ  หรือ  ออม  แกผูใดกต็าม  ตองทุพภาสิต  
(มีเฉพาะในสิกขาบทน้ีแหงเดียว). 
สิกขาบทที่  ๓  สอเสียด. 
        การพูดยุใหเขาแตกกัน  เขาจะแตกหรือไมแตกก็ตาม  ปรับโทษ 
ดังน้ี :- 
        ๑.  พูดยุภิกษุตอภิกษุใหแตกกัน  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  พูดยุภิกษุ  กับ  อนุสัมบัน  หรืออนุสัมบันทั้ง  ๒ ฝาย  ให 
แตกกัน  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  พูดยุยงซึ่งใครก็ตามดวยคําเท็จ  ควรปรบัปาจิตตีย  ดวยมุสาวาท- 
สิกขาบท. 
        อน่ึง  พูดใหแตกกัน  อาจถึงสังฆาทิเสสได. 
สิกขาบทที่  ๔  สอนธรรมแกอนุปสัมบัน. 
        ๑.  อนุปสัมบัน  ในสิกขาบทน้ี  หมายถึงผูหญิงและผูชาย  นอก 
จากภิกษุ. 
        ๒.  ธรรม  ในสิกขาบทน้ี  หมายถึงพุทธภาษิต  สาวกภาษิต 
อิสิภาษิต  และเทวดาภาษิต. 
        วาข้ึนพรอมกัน  จบลงพรอมกัน  ชื่อวา  ใหกลาวโดยบท. 
        ภิกษุนําข้ึน  อนุปสัมบันวารับพรอมกันจนจบ  ชื่อวา  ใหกลาว 
โดยอนุบท. 
        ในบทเดียวกัน  วาข้ึนอักษรรวมกันบาง  ไมรวมบาง  ชื่อวา  ให 
กลาวโดยอนอุักขระ.  
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         ในบทเดียวกัน  จบลงดวยพยัญชนะ  รวมกนับาง  ไมรวมบาง 
ชื่อวา  ใหกลาวโดยอนุพยัญชนะ. 
        ปรับเปนอาบัติมากนอยตามประโยคที่สอนใหวาพรอมกัน. 
สิกขาบทที่  ๕  นอนในทีมุ่งบังอันเดียวกันกับอนุปสัมบัน. 
        ๑.  อนุปสัมบัน  ในสิกขาบทน้ี  หมายถึงผูชายที่ไมใชภิกษุ. 
        ๒.  หองสหไสย  คือ  หองอันมีที่มุงท่ีบังอันเดียวกัน. 
        ๓.  ถานอนรวมกับอนุปสัมบัน  ๓ คืนแลว  คืนที่  ๔  พอตะวันตก 
แลว  เหยียดกายลงนอนรวมกัน  แมขณะหนึ่ง  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๖  นอนในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกันกับผูหญิง. 
        ๑.  มาตุคาม  หมายเอาหญิงแมเกิดในวันนั้น. 
        ๒.  พอตะวันตก  เหยียดนอนรวมกัน  ตองอาบัติ. 
        ๓.  นอนรวมกับหญงิมนุษย  ตองปาจิตตีย. 
นอนรวมกับบัณเฑาะก,  สัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ตองทุกกฏ. 
สิกขาบทที่  ๗  แสดงธรรมแกผูหญิงเกิน  ๖  คํา. 
        มลูเหตุวา  พระอุทายีกระซิบใกลหูแมผัวบาง  ใกลหูสะใภบางแลวไป 
ตอจากนั้น  แมผัวกับลูกสะใภทะเลาะกัน  ตางกลาวหาวาเปนชูกับพระ, 
จึงทรงบัญญัติหามแสดงธรรม  (หมายถึงพูด)  แกหญิง  ตอมาอนุญษต 
ใหมีบุรุษอยูดวยแสดงได.  ตอมาพระฉัพพัคคียใหบุรุษผูไมรูเดียงสาน่ังดวย 
แลวแสดงเกิน  ๖ คํา,   จึงทรงบัญญัติหามแสดงธรรมแกหญิงเกิน  ๖ คํา 
เวนไวแตบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย.  
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        มาตุคาม  ในสิกขาบทน้ี  หมายถึงหญิงผุรูเดียงสา.  
สิกขาบทที่  ๘  บอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริง. 
        บอกแกอนุปสัมบัน  ตองปาจิตตีย. 
        บอกแกอุปสัมบัน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๙  บอกอาบติัชั่วหยาบของภิกษุอื่น. 
        อาบัติชัว่หยาบ  คือ  ปาราชิก  สังฆาทิเสส.  อาบัติอีก  ๕ อยาง 
ไมชั่วหยาบ. 
        ๑.  ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอ่ืนแกอนุสัมบันโดยลําพังตน 
ตองปาจิตตีย.  แตถาไดรับสมมติจากสงฆ  ไมตองอาบัติ. 
        ๒.  ภิกษุบอกอาบัติไมชั่วหยาบของภิกษุอ่ืนแกอนุปสัมบัน  ตอง 
ทุกก..  แตถาไดรับสมมติจากสงฆ  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๑๐  ขุดปฐพี  คือแผนดิน. 
        ปฐพี  ม ี ๒ ชนิด  คือ   ๑.  แท    ๒.  ไมแท 
        ๑.  ปฐพีแท  คือ  ดนิรวนลวน  เหนียวลวน  หรือ  มีกรวดทราย 
ปนบาง  ยังมิไดเผา  ฝนตกรดเกิน  ๔ เดือน  เปนวัตถุแหงปาจิตตีย. 
        ๒.  ปฐพีไมแท  คือ  ดินแทที่เผาแลว  และหินกรวดทราย  ซึ่ง 
มีดินปนเล็กนอย  เปนวัตถุแหงอนาบัติ. 
        ภิกษุแสดงความประสงคดวยกัปปยโวหาร   อยางใดอยางหนึ่งให 
ขุด  ไมตองอาบัติ.  (กัปปยโวหาร  คือคําพูดที่สมควร  เชนพูดวา  ตอง 
การดิน  ทําใหสูงขึ้น  หรอืพูดวา  ตองการหลุม  ตองการบอ  เปนตน).  
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                                     ภูตคามวรรคท่ี  ๒   
สิกขาบทที่  ๑  พรากของเขียวสด  คือภูตคามและพีชคาม. 
        ภูตคาม  หมายเอาพืชพันธุที่เปนอยูกับที่มี  ๕ อยาง 
            ๑.  เหงา   ๒.  ตน   ๓.  ขอ   ๔.  ยอด   ๕.  เมล็ด. 
        พีชคาม  คือ  ภูตคามท่ีถูกพรากจากท่ีแลว  แตยังปลูกงอก. 
            ๑.  ภิกษุพรากภูตคาม  ตองปาจิตตีย. 
            ๒.  ภิกษุทําลายพีชคาม  ตองทุกกฏ. 
สิกขาบทที่  ๒  ประพฤติอนาจาร. 
        อนาจาร  คือการประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสมของภิกษุ  ๕ อยาง 
คือ  :- 
            ๑.  เลนอยางเด็ก  เชน ผิวปาก. 
            ๒.  เลนคะนอง  เชน  ปล้ํากัน. 
            ๓.  เลนพนันมีแพมีชนะ  เชน  หมากรุก. 
            ๔  เลนปูยี่ปูยํา  เชน  จุดไฟเลน. 
            ๕.  เลนอึงคะนึง  เชน  เทศนาตลกคะนอง. 
        อน่ึง  การรอยดอกไมใหสตรี  ก็เปนอนาจาร  การเรียนการสอน 
ดิรัจฉานวิชา  เชน  ทําเสนห,  ทําใหผูอ่ืนวิบัติ,  ใชผีอวดอิทธิฤทธ์ิ,  บอกหวย, 
ทําเงินทองปลอม  ก็จัดเปนอนาจาร  คือ  ประพฤติไมดีไมงาม. 
        ภิกษุถูกโจทดวยอนาจาร  ถูกซักถามกลางสงฆ 
        ๑.  ถาเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน,  สงฆสวด  อัญญวาทกกรรม.  
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        ๒.  นิ่งเสียใหสงฆลําบาก,  สงฆสวด  วิเหสกกรรม. 
            เมื่อสงฆสวดจบ  อยางใดอยางหนึ่ง  ถายังไมละ  ตองปาจิตตีย. 
            ถาสงฆไมสวด  ภิกษุนั้นตองดพียงทุกกฏ. 
            ถาภิกษุไมต้ังใจจะกลบเกลื่อนหรือใหสงฆลําบาก  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๓  ติเตียนภิกาผูทําการสงฆ. 
        คําวา  ติเตียน  แบงเปน  ๒  คือ :- 
            ๑.  โพทะนา  ต้ังใจติเตียนตอหนาผูอ่ืน. 
            ๒.  บนวา  ไมต้ังใจจะใหใครฟง  ติเตียนตามลําพัง  ใคร 
                ไดยินก็ชาง  ไมไดยินก็ชาง. 
อาบัติ-อนาบัติ 
        ๑.  โพทะนา  หรือ  บนวา  ซึ่งภิกษุผูไดรับสมมติทําการสงฆถูก 
ตอง  ตอหนาภิกษุ  ตองปาจิตตีย  ตอหนาอนุปสัมบัน  ตองทุกกฏ. 
        ๒.  โพทะนา  หรือ  บนวา  ซึ่งภิกษุผูอันสงฆมิไดสมมติ  แตทําการ 
สงฆโดยถูกตอง  ตองทุกกฏ  แมถาโพทะนาบนวา  ผูทําการสงฆไมถูก 
ตอง  โดยมุงจะใหผูทําการสงฆเสียชื่อ  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  โพทะนา  บนวา  ผูทําการสงฆไมถูกตอง  โดยไมมีเจตนาราย 
ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๔  เอาของไปใชในกลางแจงแลวไมเก็บ. 
        ๑.  เตียง  ต่ัง  ฟูก  เกาอ้ืของสงฆ  ตองปาจิตตีย.  
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        ๒  เตียง  ต่ัง  ฟูก  เกาอ้ี  ของบุคคลอ่ืน  ตองทุกกฎ.  
เครื่องนอน  เครื่องนั่งอ่ืน ๆ  ของสงฆ  และของบุคคลอ่ืน  ตองทุกกฎ. 
        ๓.  ทกุอยางของตน  ไมตองอาบัติ  แตไมควรท้ิงไวเกะกะ. 
        ๔.  มอบหมายใหผูอ่ืนเก็บ  หรือผูอ่ืนมาใชของนั้นอยู  หรือมีเหตุ 
ฉุกเฉิน  ไปท่ีอ่ืนได  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๕  เอาของไปใชในกุฎีสงฆแลวไมเก็บ. 
        ๑.  ฟูก  เสื่อ  ผาปูนอน  หมอน  (ของสงฆ)  ใชในกุฎีสงฆ 
ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ฟูก  เสื่อ  ผาปูนอน  หมอน  (ของสงฆ)  ใชในที่อ่ืน  เชน 
ศาลา  ตองทุกกฏ. 
        ฟูก  เสือ่  ผาปูนอน  หมอน  (ของสงฆ)  ใชในกุฎีของผูอ่ืน 
ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ฟูก  ฯ ล ฯ  ของบุคคลอ่ืน  ใชในเสนาสนะทุกประเภท  ตอง 
ทุกกฏ. 
        ๔.  ทุกอยางของตนเอง  ใชในเสนาสนะทุกประเภท  ไมตองอาบัติ 
แตไมควรท้ิงไวเกะกะ. 
        ๕.  ถาหลีกไปดวยต้ังใจจะกลับมาอีก  หรือมีเหตุฉุกเฉิน  ไปได  ไม 
ตองอาบัติ.  
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สิกขาบทที่  ๖  รูอยูวา  มผูีอยูกอน  แกลงนอนเบียด.  
        ๑.  นอนเบียด  หรือนอนแทรกแซง  คือ  นอนใกลเคียงทางเขา 
ทางออกในกุฎีสงฆ  ตองปาจิตตีย.   ในท่ีอ่ืนนอกจากที่ของตน  เชน 
โคนไม  ตองทุกกฏ. 
        ๒.  นอนเบียด  นอนแทรกแซง  ในท่ีของตนเอง  ไมตองอาบัติ. 
        ๓.  ถามีเหตุจําเปน  นอนเบียด  นอนแทรกแซง  ในท่ีทุกแหง 
ไมตองอาบัติ. 
        การบัญญัติขอน้ี  เพ่ือใหสิทธิแกผูเขาอยูกอน. 
สิกขาบทที่  ๗  โกรธเคืองภิกษุอื่น. 
        ฉุดครา  หรือใชใหฉุดครา  ไลออกจากกุฎีสงฆ  ตองปาจิตตีย. 
        ขน  หรอืใชใหขนบริขารออก  ตองทุกกฏ. 
สิกขาบทที่  ๘,  สิกขาบทที่  ๙ 
        ดูในวินยัมุข  เลม  ๑  หนา  ๑๓๖,  ๑๓๗  พิมพครั้งท่ี  ๓๓/๒๕๒๖. 
สิกขาบทที่  ๑๐  รูวานํ้ามตัีวสัตว  เอารดหญา  หรอืดิน. 
        ตัวสัตว  ในที่นี ้ หมายเอาตัวสัตวเล็ก ๆ  ที่อาศัยอยูในน้ํา  เชน 
ลูกนํ้า. 
        ภิกษุรูอยูวา  ในน้ําน้ันมีตัวสัตว  เอารดหญาหรือดิน  ตองปาจิตตีย 
ถาไมรูไมตองอาบัติ. 
                                             โอวาทวรรคท่ี  ๓ 
                             โอวาทวรรคมีเนื้อความกระจางอยูแลว.  
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                                        โภชนวรรคท่ี  ๔  
สิกขาบทที่  ๑  การฉันอาหารในโรงทาน. 
        อาหาร  ไดแก  โภชนะ  ๕ อยาง  คือ :- 
        ขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง  ปลา  เนื้อ. 
กิริยาท่ีกินของสามัญชน  ๒  อยาง  คือ :- 
        ๑.  กินขาว  หมายถงึกินเพ่ืออ่ิมหนํา  ประจําวัน  มื้อเชา  มื้อเย็น 
หรือเพ่ิมมื้อกลางวันดวย  ตองการบํารุงชีวิต. 
        ๒.  กินของวาง  หมายถึงกินจุบ  กินจิบ  ในระหวาง  เชน  กิน 
ขนมแกลมกับน้ําชา. 
        ในสิกขาบทน้ี  มุงกินขาว  อันไดแก  โภชนะ  ๕  ในโรงทานเพ่ือ 
คนทั่วไป  เปนเวลา  ๒ วันตอกัน  ตองปาจิตตีย. 
        ถาฉัน  ๑ วัน  แลวเวนเสีย  ๑ วัน  มาฉันใหมอีกสลับกันไป  หรือ 
เจาของนิมนตฉันติด ๆ กนัทุกวัน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๒  การฉันเปนหมู. 
        ภิกษุ  ๕ รูปข้ึนไป  รับนิมนตที่เขาออกชื่อโภชนะ  ๕  อยางใด 
อยางหน่ึง  และฉัน   แมรบัพรอมกันในที่เดียวกันแลว  แยกกันไปฉัน 
ก็ตองปาจิตตียทั้ง  ๒ ฝาย.  เวนไวแตสมัย  (๑. เปนไข  ๒. หนาจีวรกาล 
๓. เวลาทําจีวร  ๔. เดินทางไกล  ๕. ไปทางเรือ  ๖. พระมากบิณฑบาตไม 
พอฉัน  ๗. สมณนิมนต). 
สิกขาบทที่  ๓  การฉันในท่ีนิมนตทีหลัง. 
        ปรมัปรโภชนะ  คือ  รับนิมนตในที่แหงหน่ึงแลว  ครั้นถึงเวลา  
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ไปฉันเสียในท่ีอ่ืน  ซึ่งเขานิมนตทีหลัง  ตองปาจิตตีย.  
        เวนไวแตวิกัป  คือยกใหภิกษุอ่ืน  โดยตกลงกบัเจาภาพ  หรือ 
คราวเปนไข ๑  หนาจีวรกาล ๑  เวลาทําจีวร ๑. 
สิกขาบทที่  ๔  การรับขนม  ๓  บาตร 
        ขนม  ในที่นี้  หมายเอาของขันหมาก. 
        ขาวสัตตุ หมายเอาของเปนเสบียงเดินทาง. 
        แมของที่เขาทําไวขาย  ก็สงเคราะหเขาได  เพราะตองการใหภิกษุ 
รูจักประมาณในการรับ  เพ่ือมิใหสกุลสึกหรอเสียการ. 
        ในหมูภิกษุที่อยูรวมกันหลายรูป  รูปใดรูปหน่ึง  รับครบ  ๓ บาตร 
แลวตองหยุด  และบอกใหภิกษุอ่ืนมิใหไปรับ  และตองแบงขนมใหภิกษุอ่ืน 
ถารับเกิน  ๓ บาตร  ตองปาจิตตีย.  รบัครบ  ๓ บาตรแลวไมบอกภิกษุ 
อ่ืน  ตองทุกกฏ.  ภิกษุผูรบับอกแลว  ยังไปรับขนม  แมเพียงเล็กนอย 
ก็ตองอาบัติทุกกฏ.  ถาเกิน  ๓ บาตร  ก็ตองปาจิตตียอีก. 
สิกขาบทที่  ๕  ภิกษุผูหามอาหาร. 
        ๑.  คําวา  ฉันคางอยู  คือ  ฉันโภชนะ ๕ ยังไมเสร็จ  หรือเสร็จ 
แตยังไมลุกจากท่ี. 
        ๒.  มีผูนําเอาโภชนะ  เขามาประเคน  ภิกษุหาม  ประกอบ 
ดวยองค  ๕ คือ :- 
            ก.  ฉันคางอยู    ข. เขาเอาโภชนะมาถวาย    ค.  เขาอยูในหัตถบาส 
            ง.  เขานอมถวาย    จ.  ภิกษุหาม. 
        ๓.  ภิกษุผูฉันยังไมเสร็จ  หรือฉันคาง  และหามอยางนี้แลว  ลกุจากท่ี  
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นั่งน้ันแลว  ในวันนั้นฉันอาหารอีก  ตองปาจิตตีย  เวนเปนของเดน.  
ขณะรับ  ตองทุกกฏ. 
        ๔.  ของเปนเดน  มี  ๒ คือ :- 
            ก.  เดนเหลือจากภิกษุไขฉัน. 
            ข.  ภกิษุทําใหเปนเดน  คือฉันพอเปนพิธีแลวยังไมลุก  ยก 
สงใหภิกษุผูหามอาหารแลวในหัตถบาส  บอกวาพอแลว. 
สิกขาบทที่  ๖  ภิกษุผูเอาอาหารไปลอใหภิกษุผูหามอาหารฉัน. 
        ภิกษุแกลงเอาโภชนะที่ไมเปนเดนไปลอใหภิกษุผูหามขาวแลวฉัน 
โดยมุงจะหาโทษให,  พอเธอฉัน  ภิกษุผูลอ  ตองปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๗  ฉันอาหารในเวลาวิกาล. 
        ภิกษุฉันของเค้ียวของฉัน  ในเวลาวิกาล  ตองปาจิตตีย. 
        ๑.  คําวา  ของเค้ียว  ไดแก  ผลไม  เหงา  เผือก  มัน  เปนตน. 
        ๒.  คําวา  ของฉัน  ไดแก  โภชนะ  ๕ อยาง. 
สิกขาบทที่  ๘  ฉันอาหารท่ีรับประเคนไวคางคืน. 
        ฉันของเค้ียวของฉันที่รับประเคนไวคางคืน  ตองปาจิตตีย. 
        กาลิก  ๔ 
        ๑.  ยาวกาลิก  ของฉันไดเชาถึงเท่ียง  คือของเค้ียว  ของฉัน. 
        ๒.  ยามกาลิก  ของฉันไดเชาจนถึงกอนย่ํารุง  คือ  ผลไมค้ัน 
เปนตน. 
        ๓.  สัตตาหกาลิก  ของฉันได  ๗ วัน  คือ  เภสัช  ๕.  
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        ๔.  ยาวชีวิก  ของฉันไดตลอดอายุ  เชน  เกลอื  พริกไทย  เปนตน.  
สิกขาบทที่  ๙  ขอโภชนะอันประณีต. 
        ขอโภชนะอันประณีตจากคฤหัสถเอามาฉันเอง  ตองปาจิตตีย  เวน 
ภิกษุ  ๔ จําพวก  คือ :- 
        ๑.  ภิกษุอาพาธ. 
        ๒.  ภิกษุไมอาพาะ  พลอยฉันภิกษุอาพาธ. 
        ๓.  ภิกษุไมอาพาธ  ขอตอญาติหรือปวารณา  เอามาฉันเอง. 
        ๔.  ภิกษุไมอาพาธ  ขอตอคนอ่ืน  เพ่ือภิกษุอาพาธ. 
สิกขาบทที่  ๑๐  ฉันอาหารท่ียังมิไดรับประเคน. 
        ๑.  อาหาร  หมายเอากาลิก  ๔. 
        ๒.  น้ํา  หมายเอาน้ําบริสุทธิ์  ไมมีอะไรเจือปน. 
        ๓.  ไมสีฟน  ไมใชยาสีฟน. 
        ๔.  ยังไมไดรับประโคน  คือ  อนุปสัมบัน  ยงัไมไดมอบใหในมือ 
แมมอบใหในมือแลววางไว  มีอนุปสัมบันจับตองอีก  (ตองมอบใหม). 
        ลักษณะประเคน  ๕  อยาง. 
        ๑.  ของไมใหญ  ไมหนักเกินไป  คนเดียวยกไดตามสบาย. 
        ๒.  ผูประเคนเขาอยูในหัตถบาสหางไมเกิน  ๑ ศอก. 
        ๓.  เขานอมเขามาถวาย. 
        ๔.  เขานอมมาดวยกาย  หรือของเน่ืองดวยกาย  (หรือโยนใหใน 
กรณีที่เขามาในหัตถบาสไมได). 
        ๕.  ภิกษุรับดวยกาย  หรือของเน่ืองดวยกาย.  
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อาบัติ-อนาบัติ  
        ภิกษุฉันของไมไดรับประเคน  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตน้ําและ 
ไมสีฟน  และเวนเฉพาะคราวอาพาธหนักเขาข้ันอันตราย  เชน  งูพิษกัด 
กัปปยการกไมมี  ถือเอายามหาวิกัติ  ๔ อยาง  คือ  มูตร  คูถ  เถา  ดิน 
ฉันเองได  และไมตองอาบัติ  เพราะโทษท่ีตัดไมและขุดดินเพ่ือทํายา. 
                                            อเจลกวรรคที่  ๕ 
สิกขาบทที่  ๑  ใหของเค้ียวกินแกนักบวชนอกศาสนา. 
        นักบวชนอกศาสนาพุทธ  ผูชาย  เรียก  ปริพาชก. 
                                             ผูหญิง  เรยีก  ปริพาชิกา. 
        บางพวกเปนชีเปลือย  เรียก  อเจลก. 
        ใหสิ่งของที่พึงกลืนกิน  (เวนน้ํา)  ดวยมือของตน  ตองปาจิตตีย. 
        สั่งใหให  วางให  หรือใหของอ่ืน  แมดวยมือของตน  ไมตอง 
อาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๒  ชวนไปบณิฑบาตแลวไลกลับ. 
        อนาจาร  ในที่นี้  คือ  การซิกซี ้ การเลน  การนั่งในท่ีลับกับหญิง 
หรือการประพฤติอนาจารอยางในสิกขาบทที่  ๒  แหงภูตคามวรรค. 
        ภิกษุชวนภิกษุอ่ืนไปบิณฑบาต  แลวไลเธอกลบั  เพราะหวัง 
ประพฤติอนาจาร  ตองปาจิตตีย  ถาใหกลับเพราะเหตุอ่ืน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๓  นั่งแทรกแซงในสกุล. 
        ๑.  คําวา  " สกุลกําลังบริโภคอาหาร "  หมายถงึหญิงชายกําลัง  
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รับประทานอาหาร  หรือสามีภรรยากําลังอยูในหองนอน.  
        ๒.  คําวา  " สําเร็จการน่ังแทรกแซง "  คือ  เขาไปน่ังกีดเขาใน 
เวลาน้ัน. 
สิกขาบทที่  ๔  นั่งในหองกับผูหญิง. 
        ภิกษุ  นัง่  นอน  ในหอง  ที่ลับตา  กับหญิงแมมากคน  ไมมีผุชาย 
รูเดียงสาอยูเปนเพ่ือน  ตองปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๕  นั่งในที่แจงกับผูหญิง. 
        ภิกษุ  นัง่  นอน  ในท่ีแจง  อันเปนที่  ลบัหู  กบัหญิงตัวตอตัว 
ตองปาจิตตีย. 
        ถาหญิงหลายคน  คุมอาบัติได  ไมตองอาบัติ. 
        ฝายหน่ึงยืน  ฝายหน่ึงนั่ง  หรือยืนทั้ง ๒ ฝาย  ไมตองอาบัติ.  แต 
ถาเปนการซอนเรนก็ไมควร  เพราะเปนที่รังเกียจของเพ่ือน  จัดเขาใน 
อาจารวิบัติ  คือ  เสียมรรยาทของพระ. 
        แมเดินไปสงแขกสตรี  ไมมีบุรษุรูเดียงสาไปดวย  ก็ไมควรเชน 
เดียวกัน. 
        ถาไมเพงการลับ  เชน  ผูชายท่ีอยูเปนเพ่ือนออกไปเสีย  หามไมทัน, 
หรือผูหญิงเขามาหาพระ  พระไมทันรูตัว  ก็ยังไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๖  รับนิมนตฉันแลว  จะไปอื่นกอนหรอืหลังฉัน  ตองลา. 
        หามมใิหภิกษุไปท่ีอืน่กอนฉัน  เพ่ือกันมิใหไปลา  หรือตามตัว 
ไมพบ. 
        หามมใิหไปท่ีอื่นหลังฉัน  เพ่ือมิใหถือโอกาสเท่ียว  เพราะอาจมีผู  
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มีธุระตองการพบในเวลากลับ  ฉะน้ัน  ถาจําเปน  ก็ใหบอกลาภิกษุอ่ืนให  
ทราบไวกอน.  ถาไมลาเที่ยวไป  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตสมัย  คือจีวรกาล 
และเวลาทําจีวร. 
สิกขาบทที่  ๗  ไมเปนไข  ขอปจจัย  ๔  ตอคนปวารณา  ตามกําหนด. 
        ปวารณา  ๔  คือ :- 
        ๑.  ปวารณากําหนดปจจัย  เชน  ระบุชื่อ  จีวรจํานวนกี่ผืน 
หรือราคาเทาไร  เปนตน  (ขอไดไมเกิน  ๔  เดือน). 
        ๒.  ปวารณากําหนดกาล  เชน  ๓ เดือน  ๔ เดือน  ๕ เดือน 
หรือมากนอยเทาใด  ก็ขอไดตลอดกาลเทาน้ัน. 
        ๓.  ปวารณากําหนดท้ังปจจัยทั้งกาล.  (ขอไดตามน้ัน). 
        ๔.  ปวารณาไมกําหนดท้ังปจจัยท้ังกาล  (ขอไดไมเกิน  ๔ เดือน) 
ถาเขาปวารณาอีก  ขอได  ๔ เดือนอีก,  ถาขอเกินกําหนด  ตองปาจิตตีย, 
ถาเขาปวารณาเปนนิตย  ขอไดตลอดไป. 
สิกขาบทที่  ๘  ไปดูกระบวนทัพ. 
        ไปเห็นกองทัพดวยธุรกิจบางอยาง  ไมใชไปดูเลน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๙  อยูในกองทัพไดเพียง  ๓  วัน. 
        การนับวันในที่นี้  กาํหนดเอาพระอาทิตยตก  ถามีเหตุจําเปน  ก็อยู 
ในกองทัพไดครั้งละ  ๓ วัน  แตถาเขาไปแลวออกไมได  เพราะเหตุจําเปน 
อ่ืนอีก  ก็อยูตอไปได  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๑๐  อยูในกองทัพ  หามดูการรบเปนตน. 
        ในระหวางที่อยูในกองทัพ  หามมิใหไปดูเขารบกัน  เขาตรวจท่ีพักพล 
เขากําลังจัดกระบวนทัพ  กระบวนทัพท่ีเขาจัดแลว.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 51 

        เมื่อฝาฝน  เปนปาจิตตียแตละอยาง ๆ.  
                                            สุราปานวรรคท่ี  ๖ 
สิกขาบทที่  ๑  ด่ืมน้ําเมา. 
        น้ําเมา  คือ  สุราและเมรัย  ฝน  เฮโรอีน  กัญชา  ใบกระทอม 
ยาเสพติดใหโทษทุกชนิด  จัดเขาในสิกขาบทน้ีดวย. 
        ๑.  ภิกษุจะรูหรือไมก็ตาม  เสพส่ิงใหโทษดังกลาว  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ถาเจือปนในแกง  เพื่อชูรสเล็กนอย  ไมเมา  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๒  จี.้ 
        ๑.  ภิกษุจ้ีภิกษุดวยนิ้วมือ  มุงใหหัวเราะ  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ภิกษุจ้ีภิกษุดวยของเน่ืองดวยกาย  หรือจ้ีอนุปสัมบันแมดวย 
นิ้วมือ  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ไมมุงหัวเราะ  มีกิจท่ีจะตองถูกตองกายกัน  ไมเปนอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๓  วายนํ้าเลน. 
        ๑.  น้ําลกึพอวายได  ภิกษุวายเลน  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  เลนน้ําในเรือ  พายเรือเลนในน้ํา  เอามือวักน้ําเลน  เอาเทา 
แกวงนํ้าเลน  เอาไมขีดน้ําเลน  เอากระเบื้องปานํ้าเลน  วายน้ําในท่ีต้ืน 
ไมพอจะวายได  เลนน้ําในภาชนะ  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ไมมุงเลน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๔  ไมเอื้อเฟอในวินัย. 
        ไมเอ้ือเฟอ  คือด้ือดึง,  ไดรับคําแนะนําตักเตือนแลวไมเชื่อฟง, 
กลับดูถูก  ดหูม่ิน.  
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        ๑.  ไมเอ้ือเฟอในภิกษุผูกลาวสอนวินัย  ตองปาจิตตีย.  
        ๒.  ไมเอ้ือเฟอในภิกษุผูกลาวสอนธรรม  ตองทุกกฎ. 
        ๓.  ไมเอ้ือเฟอในอนุปสัมบันผูกลาวสอนทุกอยาง  ตองทุกกฎ. 
        ๔.  ภิกษุกลาวชี้เหตุที่ประพฤติอยางนั้น  เชน  วาไดรับคําแนะนํา 
มาจากอาจารยอยางนั้น  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๕  หลอนใหกลัว. 
        คําวา  หลอน  คือ  พูดหรือแสดงอาการใหกลัว. 
        ๑.  หลอนภิกษุใหกลัวผี  โจร  สตัวราย  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  หลอนอนุปสัมบัน  ใหกลัวทุกอยาง  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ไมต้ังใจหลอน  บอกเลาเรื่องผี  เปนตน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๖  ติดไฟเพ่ือจะผิง. 
        ติดไฟผิงในเรือนไฟ  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๗  ในมชัฌิมประเทศ  ๑๕  วันอาบนํ้าไดหนหน่ึง. 
        ทรงบัญญัติเฉพาะประเทศอัตคัตนํ้า. 
สิกขาบทที่  ๘  ไดจีวรใหมมา  ตองทําพินทุกอนนุงหม. 
        ทําพินทุ  คือ  เอาสีเขียว  สีคราม  เปนตน  ทําใหเปนจุด  เปน 
วงกลม  ใหญเทาตานกยูง  เล็กเทาหลังตัวเรือด  พรอมกับเปลงวาจาวา 
" อิม  พินฺทุกปฺป  กโรมิ "  แปลวา  " เราทําหมายจุดน้ี "  ถาไมทํากอน 
นุงหม  ตองปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๙  วิกัปจีวรแลว  ตองใหถอนจึงใชได. 
        คําวาวิกัปจีวรตอหนาผูรับวา  " อิม  จีวร  ตุยฺห  วิกปฺเปมิ "  
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        คําถอนวิกัปผูแกกวาวา      " อิม  จีวร  มยฺห  สนฺตก  ปริภฺุช  
                                                วา  วิสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา 
                                                 กโรหิ " 
        คําถอนวิกัปผูออนกวาวา    " อิม  จีวร  มยฺห  สนฺตก  ปริภฺุชถ 
                                                วา  วิสชฺเชถ  วา  ยถาปจฺจย  วา 
                                                 กโรถ " 
หมายเหตุ :-  ถาหลายผืน  วา  อิมานิ  จีวรานิ  แทน  อิม  จีวร. 
                                               วา  สนตฺกานิ  แทน  สนฺตก. 
        ถายังไมถอน  นุงหม  ตองปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๑๐  ซอนบรขิารดวยคิดจะลอเลน. 
        ซอนบาตร  จีวร  ผาปูนั่ง  กลองเข็ม  ประคดเอว  ของภิกษุ 
ตองปาจิตตีย. 
        ซอนบรขิารอ่ืนของภิกษุ  หรือซอนบริขารทุกอยางของอนุปสัมบัน 
ตองทุกกฏ. 
        ถาไมคิดจะลอเลน  เก็บซอนไวใหปลอดภัย  ไมตองอาบัติ. 
        ถามีเถยจิต  จิตคิดจะลัก  ตองอาบัติตามราคาสิ่งของ. 
                                    สปัปาณวรรคท่ี  ๗ 
สิกขาบทที่  ๑  แกลงฆาสัตวดิรัจฉาน. 
        แกลงฆาสัตวดิรัจฉานทุกชนิด  ต้ังแตตนอยูในไข  ในทองแม. 
ตองปาจิตตีย.  ถาไมแกลง  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๒  รูอยู  บริโภคนํ้ามีตัวสัตว. 
        คําวา  บริโภค  คือ  ดื่ม  อาบ  หรือใชทั่วไป.  รูอยู  บรโิภค 
ตองปาจิตตีย.  ถาไมรู  ไมตองอาบัติ.  
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สิกขาบทที่  ๓  รื้อฟนอธกิรณ.  
        อธิกรณ  ไดแก  เรื่องที่เกิดข้ึนแลวตองทํามี  ๔  คือ :- 
            ๑.  วิวาทาธิกรณ. 
            ๒.  อนุวาทาธิกรณ. 
            ๓.  อาปตตาธิกรณ. 
            ๔.  กจิจาธิกรณ. 
        ภิกษุ  รูอยูวา  สงฆหรือบุคคลทําถูกตองแลว  รื้อฟนทําใหม 
ตองปาจิตตีย.  ถาไมรู  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๔  รูอยู  แกลงปกปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่น. 
        อาบัติชัว่หยาบ  คือ  ปาราชิก  และ  สังฆาทิเสส. 
        คําวา  " ภิกษ ุ"  หมายถึงตลอดถึงผูขาดจากภิกษุแลว  แตยังปฏิญญาวา 
เปนภิกษุ. 
        คําวา  " ปกปด "  คือ  เมื่อไดรูวา  ภิกษุรูปใดตองอาบัติหยาบแลว 
ไมบอกใหสงฆทราบ  เพ่ือจะไดจัดการตามวินัย.  ผูปกปดตองอาบัติปาจิตตีย. 
        ถาไมต้ังใจปกปด  แตมีเหตุขัดของ  ก็ไมไดบอก  หรือเห็นวา 
ถาบอกไปผลรายกวาน่ิงเสีย  จึงไมบอก  ไมจัดวาปด  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๕  รูอยู  ทําการอุปสมบทคนมีอายุไมครบ  ๒๐  ป. 
        อุปสมบทกุลบุตร  ผูมีอายุหยอนกวา  ๒๐  ป  ถารูอยู 
        ๑.  อุปชฌายะ  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  พระคูสวด  และพระน่ังหัตถบาส  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ผูขออุปสมบท  ไมเปนภิกษุ. 
        ๔.  แตถาไมรู  ทุกรปู  ไมตองอาบัติ. 
            และผูขออุปสมบทนั้นก็ไมเปนภิกษุ  คือ  เปนสามเณรตามเดิม.  
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สิกขาบทที่  ๖  รูอยู  เดินทางกับพอคาผูซอนภาษี.  
        ๑.  รูอยู  ชักชวนเดินทางรวมกันกับผูคาขาย  ซอนของหนีภาษี 
หรือชวนกันเดินทางกับพวกโจร  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ถาไมรู  หรือรูแตไมชักชวน  ตางคนตางเดิน  ไมตองอาบัติ. 
        คําวา  " ระยะบานหน่ึง "  ในที่อยูคับค่ัง  กําหนดเขตบานเจาของ 
หน่ึง ๆ,  ถาในปา  กําหนดกึ่งโยชน. 
สิกขาบทที่  ๗  เดินทางกับผูหญิง. 
        ชักชวนหญิงผูรูเดียงสา  เดินทางรวมกัน  ตองปาจิตตีย. 
        ถาไมชวน  ตางคนตางเดิน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๘  กลาวคัดคานธรรมเทศนาของพระพุทธเจา. 
        ภิกษุอวดดีคัดคานพระธรรมวินัยวา  ไมถูก,  ภิกษุอ่ืนตักเตือนหาม 
ปราม  ไมเชือ่ฟง  สงฆสวดประกาศหาม  จบ  ตองปาจิตตีย  และไดชื่อวา 
อุกขิตตโก  แปลวา  ผูถูกสงฆยกโยน  หรือถูกสงฆซัดออกจากหมู. 
สิกขาบทที่  ๙  รูอยู  คบกบัภิกษุผูถูกสงฆยกออก. 
        ๑.  รวมกิน  ไดแก  ก.  อามิสสมโภค  คบหาดวยอามิส. 
                                       ข.  ธมัมสมโภค  คบหาดวยการเรียนธรรม 
                                            สอนธรรม. 
        ๒.  รวมอยู  คือ  รวมทําสังฆกรรมตาง ๆ. 
        ๓.  รวมนอน  คือ  เหยียดกายนอนในที่มุงเดียวกัน.  
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        - คบดวยอาการอยางใดอยางหน่ึง  ตองปาจิตตีย.  
        - แตถาผูที่สงฆยกออกนั้น  กลับประพฤติดี  สงฆสวดประกาศ 
ระงับโทษใหเขาสมาคมอีก,  ภิกษุผูคบ  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๑๐  รูอยู  เกลี้ยกลอมสามเณรที่สงฆใหฉิบหาย. 
        สามเณรคัดคานพระธรรมวินัย  สงฆใหสึก  แตยังไมทันสึก  ภิกษุ 
ใด  รูอยู  เอามาเลี้ยงไว  รวมกินรวมนอน  ตองปาจิตตีย. 
                                    สหธรรมิกวรรคที่  ๘ 
สิกขาบทที่  ๑  ประพฤติอนาจาร  เขาตักเตือน  ยังพูดผัดเพ้ียน. 
        ภิกษุประพฤติอนาจาร  ถาผูอ่ืนตักเตือน  ยังพูดผัดเพ้ียน  มีโทษเพ่ิม 
ข้ึน  ดังน้ี :- 
        ๑.  อุปสัมบันกลาวตักเตือน  เรื่องวินัย  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  อุปสัมบันกลาวเตือน  เรื่องธรรม  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  อนปุสัมบันกลาวเตือน  เรื่องวินัยหรือเรื่องธรรม  ตองทุกก. 
สิกขาบทที่  ๒  เมื่อเขาทองปาติโมกข. 
        แกลงพูดใหเขาคลายอุตสาหะ  ตองปาจิตตีย. 
        ถาไมปรารถนาจะพูดใหคลายอุตสาหะ  หรือไมปรารถนาจะกน  คือ 
ติเตียนสิกขาบท  แตพูดตามเหตุที่ปรารภถึง  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๓  ตองอาบัติแลว  แกลงไขสือ. 
        ภิกษุประพฤติอนาจาร  คือ  ลวงสกิขาบทตาง ๆ แลว  รูวาตอง 
อาบัติแลว  แกลงไขสือ  คือรูแลวแกลงทําเปนไมรู  ถาสงฆสวดประกาศ  
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" โมหาโรปนกรรม "  คือทําการเพ่ิมโทษ  เพราะแกลงทําไมรู  ตอง  
ปาจิตตีย.  (คําวา  อนาจาร  ในสิกขาบทน้ีนํามาจากตนบัญญัติ). 
สิกขาบทที่  ๔  ใหประหาร. 
        คําวา  " ใหประหาร "  คือทํารายดวยกาย  หรอืของเนื่องดวย 
กาย    หรือโยนไป  ขวางไป  ซัดไป  ยิงไป  ทําเอง  หรือใชใหทํา. 
อาบัติ-อนาบัติ  ดังน้ี :- 
        ๑.  โกรธใหประหารแกภิกษุ  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  โกรธใหประหารแกอนุปสัมบัน  ตองทุกกฏ. 
        ๓.  ไมโกรธใหประหารแกใครก็ตาม  เพ่ือปองกันตัว  ไมตอง 
            อาบัติ. 
        ๔.  ไมโกรธใหประหาร  เจตนาใหเขาตาย  ปรับโทษตามตติย- 
            ปาราชิกสิกขาบท. 
        ๕.  ถาจับตองศัสตราวุธ  ตองทุกกฏ. 
สิกขาบทที่  ๕  เง้ือมือดุจใหประหาร. 
        ภิกษุโกรธ  เง้ือมือทําทาทุบตี  ตอย  ชื่อวา  เง้ือมือดุจใหประหาร 
        ๑.  ทําแกภิกษุ  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ทําแกอนุปสัมบัน  ตองทุกกE. 
        ๓.  ไมโกรธทําเพ่ือปองกันตัวหรือทําเลน  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๖  โจท  (ฟอง)  ซึ่งภิกษุอืน่. 
        โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล  ตองปาจิตตีย  ตามสิกขาบทน้ี. 
        โจทดวยอาบัติอยางอ่ืน  ซึ่งตํ่ากวาสังฆาทิเสส  และไมมีมลู 
ตองปาจิตตีย  ตามมุสาวาทสิกขาบท.  
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สิกขาบทที่  ๗  แกลงกอความรําคาญ.  
        แกลงกอความรําคาญ  คือพูดปรารภพระบัญญัติใหเขารอนใจ  เกี่ยว 
กับเรื่องวินัยบางอยาง  ตองปาจิตตีย  (ถาเกี่ยวกับธรรมะ  ตองทุกกฎ). 
        ถาไมแกลงใหเขารอนใจรําคาญ  พูดแนะนําตามเหตุอันสมควร  ไม 
ตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๘  แอบฟงความ. 
        ภิกษุแอบฟงความท่ีภิกษุวิวาทกัน 
        ๑.  เพ่ือเก็บมาเปนเครื่องโตเถียง             ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  เพ่ือหาโทษใสกัน                             ตองปาจิตตีย. 
        ๓.  เพ่ือเปนเครื่องมือยุยงใหเขาแตกกัน    ตองปาจิตตีย. 
        ไมต้ังใจแอบฟง  เดินผานไปไดยินเสียงภิกษุวิวาทกันเขา  หรือแอบ 
ฟงความอันไมมีโทษ  หรือแอบฟงภิกษุประพฤติอัชฌาจาร  เชน  นั่งพูด 
กับหญิงตัวตอตัว  เพื่อจับผิดโดยเห็นแกพระศาสนา  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๙  ใหฉันทะแลว  กลับติเตียน. 
        " สังฆกรรมท่ีเปนธรรม "  คือ  สงฆทําถูกตามระเบียบพุทธบัญญัติ 
ทุกประการ. 
        ๑.  ติเตียนสงฆ  ผูทํากรรมท่ีเปนธรรม  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ติเตียนสงฆ  ผูทํากรรมท่ีไมเปนธรรม  ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๑๐  เมื่อสงฆกําลังประชุม  หลีกไป. 
        ๑.  สงฆกําลังทํากิจคางอยู  ลุกไปไมใหฉันทะกอน  โดยมุงใหเสีย 
กรรม  พอละหัตถบาส  ตองปาจิตตีย.  
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        ๒.  เห็นสงฆทํากรรมไมเปนธรรม  เกรงจะเกิดวิวาท  หลีกไปเสีย  
หรือปวดอุจจาระ  ปสสาวะ,  หรือเสมหะเต็มในปาก  หลีกไปดวยคิดจะ 
กลับเขามาอีก  โดยไมใหฉันทะ  ไมตองอาบัติ. 
        ๓.  ไมสบายน่ังตอไปอีกไมได  หรือมีธุระสาํคัญ  ใหฉันทะแลวไป 
ไมตองอาบัติ. 
สิกขาบทที่  ๑๑  พรอมกับสงฆ  ใหจวีรแกภิกษ ุ แลวติเตียน. 
        ๑.  ภิกษุพรอมกับสงฆ  ใหจีวรแกภิกษุผูไดรับสมมติใหทําการสงฆ 
แลว  ติเตียนภิกษุอ่ืน  ตองปาจิตตีย. 
        ๒.  ภิกษุพรอมกับสงฆ  ใหจีวรแกภิกษุผูมิไดรับสมมติสงฆใหทําการ 
สงฆ  หรือใหจีวรแกสามเณร  หรือใหของอ่ืน ๆ แกภิกษุหรือสามเณรก็ตาม 
แลวติเตียน  ตองทุกกฏ. 
สิกขาบทที่  ๑๒  รูอยู  นอมลาภ. 
        ดูสิกขาบทท่ี  ๑๐  แหงปตตวรรค. 
                                             รตนวรรคที่  ๙ 
สิกขาบทที่  ๑  ไมไดรับอนุญาตกอน  เขาในหองพระเจาแผนดิน. 
        พระเจาแผนดินผูไดรับมูรธาภิเษก  อยูในหองท่ีบรรทมที่ใดท่ีหน่ึง 
โดยที่สุดแมวงดวยมานกับพระมเหสี  ภิกษุเขาไปโดยมิไดรับอนุญาต  ตอง 
ปาจิตตีย.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 60 

สิกขาบทที่  ๒  เกบ็ของตก.  
        เครื่องบริโภคของคฤหัสถ  หมายถึงรัตนะ  คือ  ทอง  เงิน  เพชร 
พลอย  แทกต็าม  ไมแทก็ตาม  ตลอดถึงเครื่องใชสอยทั่วไป. 
        ๑.  ตกในท่ีอ่ืน  ภิกษถุือเอาเปนของเก็บไดเอง  หรือใหผูอ่ืนเก็บ 
เอา  ตองปาจิตตีย.  ถาเปนของนิสสัคคีย  ถือเอา  ตองอาบัติ  นิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
        ๒.  ตกในวัดหรือท่ีอาศัย  ตองเก็บไวใหเจาของ  ถาไมเก็บ  ตอง 
ทุกกฏ. 
        ๓.  ตกในวัด  ถือเอาดวยเถยจิต  ตองอาบัติตามราคาของ. 
สิกขาบทที่  ๓  เขาบานในเวลาวิกาล  ตองบอกลา. 
        เวลาวิกาลนับแตเที่ยงวันไปจนถึงอรุณข้ึนวันใหม. 
        ภิกษุเขาบานในเวลาวิกาล  โดยไมบอกลา  ตองปาจิตตีย  เวนไวแต 
        ๑.  มีกิจดวน  เชน  ไฟไหม  งูพิษกัด. 
        ๒.  ไมมีภิกษุอ่ืนในวัด  ลาใครไมได. 
        ๓.  ไปสูวัดอ่ืน  เดินผานบานไมแวะบาน. 
สิกขาบทที่  ๔  ทํากลองเข็ม. 
        ภิกษุใชชางทํากลองเข็มดวยกระดูก  งา  เขา  ตองปาจิตตีย. 
        ผูอ่ืนทําถวาย  ภิกษุใชของน้ัน  ตองทุกกฏ. 
        ตองตอยกลองเข็มนั้นเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก  เรียกเภทนก- 
ปาจิตตีย  ใหทําของอ่ืน  ไมตองอาบัติ,  แตถาใหทําในสมัยที่เขานิยม 
ทํากันมาก  ตองทุกกฏ.  
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สิกขาบทที่  ๕  ทําเตียงหรือต่ัง.  
        ทําเอง  หรือใหทํา  เตียง  หรือ  ต่ัง  มีเทาเกิน  ๘ นิ้วพระสคุต 
ตองปาจิตตีย. 
        (วัดจากพ้ืนข้ึนถึงแมแคร  ๘ นิ้วพระสุคต,  เทากับ  ๑๐ นิ้ว  ๓ 
กระเบียด  ชางไม)  ตองตัดเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก  เรียก  เฉทนก- 
ปาจิตตีย  ไดของท่ีเขาทําเกินประมาณมาใช  ตองทุกก. 
สิกขาบทที่  ๖  ทําเตียงหรือต่ังหุมนุน  (ยัดนุน). 
        เตียงหรือต่ังยัดนุน  คือ  ปุย  ที่เกิดจากตนไม  จากเถาวัลย  ดอกเลา 
ฝาย  ใหรื้อกอน  จึงแสดงอาบัติตก. 
สิกขาบทที่  ๗  ทําผาปูนั่ง. 
        ผาปูนั่ง  มีขนาดยาว  ๒ คืบ  กวางคืบครึ่ง  และชายอีก  ๑ คืบ 
โดยคืบพระสุคต  ทําเกินขนาด  ตองปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๘  ทําผานุงปดแผล. -ผาปดฝ. 
        ผาปดแผล  เชน  ฝ  แผลพุพอง  มีขนาดยาว  ๔ คืบ  กวาง  ๒ คืบ 
โดยคืบพระสุคต  ทําเกินขนาด  ตองปาจิตตีย. 
สิกขาบทที่  ๙  ทําผาอาบน้ําฝน. 
        ผาอาบนํ้าฝน  มีขนาดยาว  ๖ คืบ  กวาง  ๒ คืบครึ่ง  โดยคืบ 
พระสุคต ทําเกินขนาด  ตองปาจิตตีย.  
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สิกขาบทที่  ๑๐  ทําจีวร.  
        ทําจีวร  ต้ังแตยาว  ๙ คืบ  กวาง  ๖ คืบ  ข้ึนไป  โดยคืบพระสุคต 
ตองปาจิตตีย. 
        ทุกอยางตามสิกขาบทที่  ๗, ๘, ๙, ๑๐  ที่ทําเกนิประมาณ  ตองตัด 
ใหไดประมาณเสียกอน  จึงแสดงอาบัติตก  คือ  พนโทษ. 
                                         สรุปปาจิตตีย 
        ขอหามในกัณฑนี้  จัดเปนหมวดตามความเสียหายมากหรือนอย 
ดังน้ี :- 
        ๑.  ขอที่ทําใหเปนคนเลว  เชน  กลาวมุสา  กลาวสอเสียด. 
        ๒.  ขอแสดงความดุราย  เชน  ดา,  ใหประหาร,  ฆาสัตวดิรัจฉาน. 
        ๓.  ขอแสดงอันทําใหเสียหาย  เชน  นอนรวมเขตหลังคาเดียวกับ 
            หญิง,  นั่งในท่ีลับกับหญิง,  เดินทางกับผูซอนภาษี. 
        ๔.  ขอสอความซุกซน  เชน  วายน้ําเลน,  หลอนใหกลัว. 
        ๕.  ขอสอทําใหเสียกิริยา  เชน  นอมลาภ,  ไมเอ้ือเฟอในพระวินัย. 
        ๖.  ขอสอใหเห็นความสะเพรา  เชน  เอาของสงฆไปใชแลวไมเก็บ, 
            บรโิภคนํ้าท่ีมีตัวสัตว. 
        ๗.  ขอท่ีลวงแลวทําใหเสียธรรมเนียม  เชนนอนรวมกับอนุปสัมบัน, 
            ขุดดนิ,  พรากภูตคาม,  ฉันอาหารในเวลาวิกาล. 
 
*ดูพิสดารในวนิัยมุขเลม ๑ หนา ๑๙๒-๑๙๓  
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                         กัณฑที่  ๘  ปาฏิเทสนียะ-เสขิยวัตร  
                                       ปาฏิเทสนียะ  ๔ 
สิกขาบทที่  ๑, ๒  ไมตองเปนหวง  เพราะภิกษุณีไมมีแลว. 
สิกขาบทที่  ๓ 
        " พระเสขะ "  มี  ๗ พวก  คือ  พระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค 
เปนตน  จนถึงพระผูต้ังอยูในอรหัตมรรค. 
        " ตระกูล "  คือ  บุคคล  ผูมีศรัทธาแรงกลา  แมมิใชพระเสขะ 
แตสงฆสมมติใหเปนพระเสขะ  เพ่ือหามมิใหภิกษุรับบิณฑบาตในตระกูล 
นั้น  เวนไวแตเขานิมนต. 
สิกขาบทที่  ๔ 
        ในปาเปลี่ยวมีพวกโจรอาศัย  ภิกษุอยูในที่เชนนั้น  เมื่อชาวบานไป 
ทําบุญถูกโจรปลน  จึงทรงหามมิใหภิกษุรับของเค้ียว  ของฉัน  ที่เขามิได 
บอกใหรุไวกอน  เพ่ือปองกันชาวบานถูกทําราย. 
                                   เสขิยวัตร  ๗๕ 
        วัตรที่ภิกษุจะตองศึกษาและตองปฏิบัติ  เรียก  เสขิยวัตร  มี  ๗๕ ขอ 
จัดเปน  ๔ หมวด  คือ :- 
        ๑.  สารปู  วาดวยธรรมเนียมควรปฏิบัติเวลาอยูในวัดและเวลาเขา 
บาน  ๒๖ ขอ.  
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        ๒.  โภชนปฏิสังยุต  วาดวยธรรมเนียมรับและฉันบิณฑบาต  ๓๐ ขอ.  
        ๓.  ธัมมเทสนาปฏิสังยุต  วาดวยธรรมเนียมไมแสดงธรรมแกคน 
ไมเคารพ  ๑๖ ขอ. 
        ๔.  ปกณิณกะ  วาดวยธรรมเนียมการถายอุจจาระ  ปสสาวะ  และ 
ถมเขฬะ  ๓ ขอ. 
        สิกขาบทเหลาน้ีไมไดปรับอาบัติไวโดยตรง  ถาไมเอ้ือเฟอ  ปฏิบัติ 
ผิดธรรมเนียมไป  ตองอาบัติทุกกฎ  เหมือนกันทุกขอ. 
                                   สารูปหมวดท่ี  ๑  มี  ๒๖ 
        ๑-๒.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักนุง-หมใหเปนปริ- 
              ปรมิณฑล. 
              คําวา  ปริมณฑล  นั้น  คือกลมกลอมเรียบรอย. 
              นุง  เปนปริมณฑล  คือ  เบื้องบนปดสะดือ  พับชายพกไวใน 
              เบื้องลางปดเขา. 
              หม  เปนปริมณฑล  คือ  ในวัดหมเฉวียงบา  เปดบาขวา 
              ในบานคลุม  ๒ บา,  ขางลางปกเขา. 
        ทั้งนุง-หม  ตองใหถูกตามแบบท่ีพระนิยม  ไมใชแบบคฤหัสถนิยม 
ผูบวชใหมยังทําไมชํานาญ  ทานไมปรับอาบัติ  แตผูบวชนานพอสมควร 
แลวยังรุมราม  ตองทุกกฏ. 
        ๓-๔.  เราจักปดกายดวยดีไป-นั่งในบาน. 
              ในขณะเดินไปหรือน่ังในบานหรือในถนนหนทาง  ตอง 
              ระวังผานุง  ผาหมที่จัดไวเรียบรอยแลว  อยาใหหลุด 
              ลุยเลื่อนข้ึน-ลง.  
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        ๕-๖.  เราจักระวังมอืทาดวยดีไป-นั่งในบาน.  
              คอยระวัง  ไมกระดิกมือหรือเทาเลนเปนตน. 
        ๗-๘.  เราจักมีตาทอดลงไป-นั่งในบาน. 
              ใหทอดสายตาลงต่ําเปนปกติ  จะมองดูสูงในคราวจําเปน 
              ก็ได. 
        ๙-๑๐.  เราจักไมเวิกผาไป-นั่งในบาน. 
               ไมถกจีวรข้ึนพาดบาจนเห็นสีขาง  ไมถกสบงข้ึนเลยเขา. 
        ๑๑-๑๒.  เราจักไมหวัเราะไป-นั่งในบาน. 
                ไมสรวลเสเฮฮา  หรือไมหัวเราะคิกคัก,  เพียงยิ้มแยมไดอยู. 
        ๑๓-๑๔.  เราจักไมพูดเสียงดังไป-นั่งในบาน. 
              ไมพูดดังเกินไป  แตมิใชกระซิบ  พูดพอคนท่ีนั่งหาง  ๖ 
                ศอกฟงถนัด   แตในที่มีคนมากตองการพูดใหไดยินทั่วกัน 
                กพู็ดใหดังข้ึน  มิใชตะโกนใชได. 
        ๑๕-๑๖.  เราจักไมโคลงกายไป-นั่งในบาน. 
                ไมโยกกาย  เพราะทําภูมิ  คือทําทาใหสวยงาม  หรือเพราะ 
                ออนแอ  ใหเดินหรือน่ังตัวตรง. 
        ๑๗-๑๘.  เราจักไมไกวแขนไป-นั่งในบาน. 
                ไมแกวงไกวแขน  เพ่ือทําภูมิ  หรือเพ่ือแสดงลีลา  คือ 
                นวยนาด,  ใหหอยแขนไวตามปกติ,  เม่ือจําเปนตองกางแขน 
                เพ่ือใหมีกําลังทานตัว  ไมมีโทษ. 
        ๑๙-๒๐.  เราจักไมสัน่ศีรษะไป-นั่งในบาน. 
                ไมเดินหรือไมนั่งคอพับ  ใหต้ังศีรษะตรง  แมสายหนา  
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                พยักหนาในเวลาพูดก็เปนอาการส่ันศีรษะ  ควรเวน.  
        ๒๑-๒๒.  เราจักไมเอามือคํ้ากายไป-นั่งในบาน. 
                ไมเอามือคํ้าบ้ันเอว  ไมนั่งเทาแขนบนพ้ืน  ไมเทาศอก 
                บนโตะ. 
        ๒๓-๒๔.  เราจักไมเอาผาคลุมศีรษะไป-นั่งในบาน. 
                ไมเอาผาคลุมหรือโพกศีรษะ  ซึ่งเปนอวัยวะที่ควรเปด. 
           ๒๕.  เราจักไมเดินกระโหยงเทาไปในบาน. 
                กระโหยง  คือ  เหยียบพ้ืนไมเต็มเทา. 
           ๒๖.  เราจักไมนั่งรัดเขาในบาน. 
                ไมเอามือกอดเขาหรือไมเอาผารัดเขาในเวลานั่งยอง  หรือ 
                นัง่ขัดสมาธิ  หรือน่ังหอยเทา. 
        ต้ังแตขอ  ๑ ถึง  ๒ ตองปฏิบัติทั้งในวัด  ทั้งในบาน. 
        ต้ังแตขอ  ๓ ถึง  ๒๖  ตองปฏิบัติโดยเครงครัดในบาน  แตถาบาน 
เขาจัดหองใหเปนที่พระพักแรมคืนแรมวัน  ก็ปฏบิัติในหองนั้นเหมือนใน 
วัดได. 
                          โภชนปฏิสังยุตหมวดท่ี  ๒  มี  ๓๐ 
        ๑.  รับบิณฑบาต  โดยเคารพ  คือ  เอ้ือเฟอในบุคคลผูใหและ 
            ในของที่เขาให  ไมดูหม่ิน. 
        ๒.  เมื่อรับบิณฑบาต  หามมิใหดูหนาทายก  หรือเหมอไปทาง 
            อ่ืน.  
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        ๓.  เมื่อรับบิณฑบาต  หามเลือกรับแตรายทีม่ีกับขาว.  อยาผาน  
            รายทีใ่สขาวเปลา. 
        ๔.  รบับิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร  คือไมรับจนลนบาตร 
            เต็มแลวถายรับอีกจนกวาจะทั่วตามศรัทธาของทายกได. 
        ๕.  ฉันบิณฑบาตโดยเอื้อเฟอ  คือ  ไมรังเกียจในของที่ไมดี 
            ไมฉันพลางทําอ่ืนพลาง. 
        ๖.  เมื่อฉันบิณฑบาตจักแลดูแตในบาตร  คือ  ไมฉันพลางแลดู 
            อ่ืนพลาง  ถามีเหตุธุระจําเปนก็ดูได. 
        ๗.  ไมขุดขาวสุกใหแหวง  คือ  ไมหยิบในที่เดียวจนแหวงลึกลง 
            ไป. 
        ๘.  ฉันแกงพอสมควรแกขาวสุก  คือ  ไมฉันแกงมากเกินควร 
            ไมฉันตะกลาม  ถาเขาเลี้ยงแตของอ่ืน  ไมมีขาวสุก  หรือมี 
            นอย  ก็ฉันแกงมากได. 
        ๙.  ไมขยุมขาวสุกแตยอดลงไป  คือ เมื่อมีขาวพูนเปนยอด  ตอง 
            เกลี่ยใหเสมอแลวจึงฉัน. 
        ๑๐.  ไมกลบแกงหรอืกับขาวดวยขาวสุกเพราะอยากจะไดมาก  คือ 
            เมื่อฉันในที่ทายกเลี้ยงพระ  เขาคอยเติมของฉันถวาย  หาม 
            มิใหเอาขาวกลบแกง. 
        ๑๑.  ไมอาพาธหามขอขาว-แกง  มาฉัน  แตถาเขาเปนญาติ 
            คนปวารณาขอได  หรือมิใชญาติ-ปวารณา  ขอมาใหพระ 
            ผูอาพาธได.  
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        ๑๒.  ไมแลดูบาตรของภิกษุสามเณรดวยคิดจะตําหนิวามูมมาม  
             แตถาแลดูดวยคิดจะใหของฉันที่เขายังไมมี  ไมหาม. 
        ๑๓.  ไมทําคําขาวใหใหญขนาดคับปากเค้ียวไมสะดวก  แมของ 
             อ่ืนนอกจากขาว  ถาทําเปนคําใหญดูเปนเสียกิริยา  ก็ไมควรทํา. 
        ๑๔.  ตองทําคําขาวใหกลมกลอม  เชน  ขาวเหนียวหรือขาวเจาท่ี 
             หุงเปยก   แมของเค้ียวของฉันทุกอยาง  ควรทําใหเปนคํา ๆ 
             เรียบรอย  เชน  ขนมจีนตองตัดใหเปนคํา. 
        ๑๕.  ไมอาปากรอรบัคําขาว  คือ  ไมอาปากเค้ียวอาหาร  อา 
             เฉพาะรับเทาน้ัน. 
        ๑๖.  ไมเอามือสอดเขาปากเวลาฉัน  เพราะดูสกปรก  (ถา 
             กางติดเหงือก  ติดคอ  ตองคายอาหาร  บวนปากเสียกอน 
             จึงสอดมือลวงออก). 
        ๑๗.  ไมพูดขณะท่ีคําขาวอยูในปาก  ตองกลืนหรือคายแลวจึงพูด. 
        ๑๘.  ไมฉันเดาะคําขาว  คือ  ไมโยนคําขาวอาปากรับ  เพราะเปน 
             กิริยาซุกซน. 
        ๑๙.  ไมฉันกัดคําขาว  ของอ่ืนทานไมหาม,  แตถาดูมูมมามนา 
             เกลยีด  ก็ไมควรกัด. 
        ๒๐.  ไมฉันทํากระพุงแกมใหตุย  ตองฉันคําเล็ก ๆ  จึงจะไมตุย. 
        ๒๑.  ไมฉันสลัดมือ  ถาเปรอะเปอนก็เช็ดหรือลางใหสะอาด. 
        ๒๒.  ไมฉันทําเมล็ดขาวอันเหลือจากที่เขาปากใหตกลงในบาตร- 
             จาน  หรือในที่นัน้ ๆ.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 69 

        ๒๓.  ไมฉันแลบล้ิน  เพราะเปนกิริยาที่นาเกลียด.  
        ๒๔.  ไมฉันดังจับ ๆ  ในขณะเค้ียวของแข็ง. 
        ๒๕.  ไมฉันดังซูด ๆ  ในขณะซดของเหลว. 
        ๒๖.  ไมฉันเลียมือ  คือ  แลบลิ้นเลียอาหารท่ีติดมือหรือเอามือเล็ม 
            เศษอาหารท่ีติดมือ  ติดชอนสอม  แลวสงเขาปาก  ก็ชื่อวา 
            เลียมอืเหมือนกัน. 
        ๒๗.  ไมฉันขอดบาตร  ขาวเหลือนอยไมเต็มคํา  หามมิใหตะลอม 
            รวมเขา. 
        ๒๘.  ไมเลียริมฝปาก  หากเปอน  ตองเช็ดหรือลาง. 
        ๒๙.  ไมเอามือท่ีเปอนจับภาชนะน้ํา  เพราะภาชนะจะพลอยเปอน 
            ดวย. 
        ๓๐.  ไมเอาน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวเทในบาน  แมไมมีเมล็ดขาว 
            ก็ไมควรเท  แตควรเทในท่ีอันเขาจัดไว. 
        ธรรมเนียมฉันอาหารน้ี  ควรถือเอาแตใจความเปนหลักปฏิบัติ 
อยามัวหลงในธรรมเนียมจนไมควรแกกาละเทศะ  และไมควรปลอยปละ 
ไมเอ้ือเฟอจนเสียธรรมเนียม. 
                        ธัมมเทสนาปฏิสังยุตหมวดท่ี  ๓  มี  ๑๖ 
        ๑.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข  มีรมในมือ  คือ  ผูกางรม  ไมใช 
           ถือรม. 
        ๒.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข  มีไมพลองในมือ  คือ  ผูถือ 
           ไมยาวขนาด  ๕ ศอก  สําหรับใชตี.  
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        ๓.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข  มีศัสตราในมือ  คือ  ผูถอื  
           เครื่องประหารที่มีคม  เชน  ดาบ. 
        ๔.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข  มีอาวุธในมอื  คือ  ผูถือ 
           เครื่องประหารที่ไมมีคม  เชน  ปน.  ศัสตรา  กับ  อาวุธแม 
           เขามิไดถือ  เพียงผูกสอดไวกับตัว  ก็จัดวาอยูในมือ. 
        แตทหารและพลเมืองบางประเทศ  เชน  มลายู  ชวา   เขาผูกสอด 
ศัสตราวุธ  ตามธรรมเนียม  มิใชแสดงความดุราย  ไมจัดเขาในขอน้ี. 
        ๕.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข  สวมเขียงเทา. 
        ๖.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข  สวมรองเทา. 
                                               เขียงเทามีสน  รองเทาไมมีสน. 
        ๗.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขไปในยาน  คือ  เขาน่ังรถ  เรือ 
           เปนตน  ภิกษุเดินไป  หรือน่ังรถอีกคันหน่ึง  หรือน่ังเรืออีก 
           ลําหนึ่ง  อยางนี้แสดงธรรมไมได,  แตถารถ-เรือใหญนั่งไป 
           ดวยกนั  แสดงธรรมได. 
        ๘.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขอยูบนท่ีนอน  เขาจะน่ังหรือ 
           นอนอยูก็ตาม  บนเตียงหรือฟูกหรือเครื่องปูนอนอ่ืน ๆ จัดเขา 
           ในขอน้ี. 
        ๙.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขนั่งรัดเขา  รัดดวยผาหรือมือ. 
        ๑๐.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขพันศีรษะ. 
        ๑๑.  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขคลุมศีรษะ  แมโพกศีรษะ 
           สวมหมวก  ก็จัดเขาในขอน้ี  แตถาเขามีธรรมเนียมนิยมกัน  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 71 

            โพกศีรษะ  สวมหมวก  เปนการแสดงความเคารพ  กไ็ม  
            จัดเขาในขอน้ี. 
        ๑๒.  นัง่บนแผนดิน  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขนั่งบนอาสนะ. 
        ๑๓.  นัง่บนอาสนะตํ่า  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขนั่งบนอาสนะ 
            สูง. 
        คําวา  อาสนะ  ในสกิขาบทท้ัง  ๒ นี้  นาจะหมายถึงสถานท่ีอันยก 
พ้ืนสูงข้ึนจากดินดวย  เชน  พระยืนหรือน่ังบนแผนดินแสดงธรรมแกผูไม 
เปนไขนั่งบนพ้ืนโรง  พ้ืนเรือน  หรือเกาอ้ี  หรือแมนั่งบนเส่ือ  อาสนะ 
เชนนี้ไมได. 
        คําวา  อาสนะตํ่า-สูง  หมายถึงพ้ืนโรงเรือน  เกาอ้ีเปนตน  ที่ตํ่า 
และสูงกวากัน. 
        ๑๔.  ยนือยูไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขนั่งอยู  ถือการยืนเปน 
            กริิยาเคารพ  จึงหามไวอยางนี้  ถายืนทั้งผูแสดง-ผูฟง  ไดอยู. 
        ๑๕.  เดินไปขางหลัง  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขเดินไปขาง 
            หนา  ถือการเดินหลังเปนกิริยาเคารพ. 
        ๑๖.  เดินไปนอกทาง  ไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไขเดินไปในทาง 
            ถือการเดินนอกทาง  คือ  เลี่ยงออกนอกทางเดิน  เปนกิริยา 
            เคารพ. 
        ทั้ง  ๑๖ นี้  เปนขอหามภิกษุมิใหแสดงธรรมแกผูที่ไมเคารพ ภิกษุ 
ฝาฝนก็มีโทษ  ตองทุกกฎแตละอยาง ๆ. 
            เคารพ. 
          



แบบประกอบนักธรรมตรี - ขอท่ีควรจําในวินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 72 

                                 ปกณิณกะหมวดท่ี  ๔  ม ี ๑  
        ๑.  เราไมเปนไขจักไมยืนถายอุจจาระ-ปสสาวะ  เปนธรรม- 
           เนียมของภิกษุนั่งถาย. 
        ๒.  เราไมเปนไขจักไมถายอุจจาระ-ปสสาวะ  บวนเขฬะลงใน 
           ของเขียว. 
        เขฬะ  คือน้ําลาย  ของเขียว  คือ  พืชผักหญาขาวกลา  เปนตน 
แมมีสีไมเขียวท่ีเขาปลูกไวเพ่ือประโยชนทุกอยาง  ที่ยังเปนอยู.  สวนหญา 
ที่รกรุงรัง  ไมมีใครตองการ  ไมจัดเขาในคําวาของเขียวน้ี. 
        ๓.  เราไมเปนไขจักไมถายอุจจาระ-ปสสาวะ  บวนเขฬะ  ลง 
           ในนํ้า. 
        น้ํา  หมายถึงนํ้าท่ีในบอ  สระ  แมบึง  หนอง  คลอง  ที่เขาตอง 
การใชสอย  จัดเขาในขอนี้  สวนนํ้าทะเลไมจัดเขา  แมในคราวนํ้าไหลบา 
ทวม  ไมมีทีบ่กจะถาย  ทานอนุญาต. 
        ในหมวดน้ีปรับอาบัติทุกกฎ  เพราะไมเอ้ือเฟอ  และมีขอยกเวน 
ตามเคย. 
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                                  กัณฑที่  ๙  อธิกรณสมถะ  
อธิกรณ  มี  ๔  ๑.  วิวาทาธิกรณ  ความเถียงเรื่องธรรม  เรื่องวินัย. 
                               ๒.  อนุวาทาธิกรณ  ความโจทกันดวยอาบัติ. 
                               ๓.  อาปตตาธิกรณ  ความตองอาบัติทั้งปวง. 
                               ๔.  กจิจาธิกรณ  กิจท่ีสงฆควรทํา  เชน  ใหอุปสมบท. 
                                    อธิกรณสมถะ  ม ี ๗ 
        ธรรมเปนเครื่องระงับอธิกรณ  ๔ อยาง  อยางใดอยางหน่ึงท่ีเกิด 
ข้ึน  เรียกอธกิรณสมถะ  มี  ๗  คือ :- 
        ๑.  สมัมุขาวินัย  ระงับหรือวินิจฉัยในที่พรอมหนา. 
        ก.  พรอมหนาสงฆ  ๔ รูปข้ึนไป. 
        ข.  พรอมหนาบุคคล  ผูเกี่ยวของในเรื่อง. 
        ค.  พรอมหนาวัตถุ  คือเรื่องที่ยกข้ึนวินิจฉัย. 
        ง.  พรอมหนาธรรม  คือวินิจฉัยถูกตองโดยธรรมโดยวินัย. 
        ๒.  สติวินัย  สงฆสวดใหสมมติแกพระอรหันต  วามีสติเต็มที่ 
           ใครจะโจททานดวยอาบัติมิได. 
        ๓.  อมฬูหวินัย  สงฆสวดใหสมมติแกภิกษุผูหายเปนบาแลว  มใิห 
           ใครโจททานดวยความผิดที่เธอทําในขณะเปนบา. 
        ๔.  ปฏญิญาตกรณะ  ทําตามรับ  ปรับอาบัติตามท่ีจําเลยยอมรับ 
           เชน  ในอนิยต  ตอนวา  " ภิกษุรับอยางใด  ใหปรับอยางนั้น. "  
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        ๕.  เยภยุยสิกา  ตัดสนิเอาตามคําขอของคนมาก  ใชได  ในเม่ือคน  
           ทั้งหลายมีความเห็นตางกัน. 
        ๖.  ตัสสปาปยสิกา  กิริยาที่ลงโทษ  แกผูผิด  แมไมรับ  ถา 
           พิจารณาสมจริงตามท่ีโจทก็ปรบัโทษได  เชน  ในอนิยต  ตอน 
           วา  " เขาวาจําเพาะธรรมอยางใด  ใหปรับอยางนั้น. " 
        ๗.  ติณวัตถารกวินัย  ระเบียบดังกลบไวดวยหญา  คือ  ประนี- 
           ประนอมกันทั้ง  ๒ ฝาย  ไมตองชําระความเดิม  เชน  เรื่องภิกษุ 
           ชาวเมืองโกสัมพีแตกกัน. 
        อธิกรณสมถะขอไหน  ระงบัอธิกรณอะไร  พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
        สัมมุขาวินัย  ระงับอธิกรณไดทุกอยาง. 
        สติวินัย  อมูฬหวินัย  ตัสสปาปยสิกา  ระงับอนุวาทาธิกรณ. 
        ปฏิญญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ  ระงับเฉพาะอาปตตาธิกรณ  และ 
อนุวาทาธิกรณ. 
        เยภุยยสกิา  ระงับวิวาทาธิกรณ. 
        สิกขาบท  ๒๒๗ นี้  ทรงอนุญาตใหสงฆสวดทุกกึ่งเดือน  รวม 
เรียกวา  พระปาติโมกข  เปนหลักสําคัญของพระภิกษุ. 
        สิกขาบทนอกน้ี  ที่ยกข้ึนเปนอาบัติ  ถลุลัจจัยบาง  ทุกกฎบาง 
ทุพภาสิตบาง  ไมไดมาในพระปาติโมกข.  
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                                   กัณฑที่  ๑๐  มาตรา  
        มาตรา  ไดแกกิริยากําหนดประมาณ  ในท่ีนีม้ี  ๕ ประเภท  คือ :- 
        ๑.  มาตราเวลา     ๒.  มาตราวัด     ๓.  มาตราตวง 
        ๔.  มาตราชั่ง        ๕.  มาตรารปูยะ. 
                                     ๑.  มาตราเวลา 
        ๑๕ วันบาง,  ๑๔ วันบาง                        เปน  ๑ ปกษ 
        ๒ ปกษ  (๒๙ วันบาง,  ๓๐ วันบาง)         เปน  ๑ เดือน 
        ๔ เดือน  (บาง,  ๕ เดือนบาง)                  เปน  ๑ ฤด ู
        ๓ ฤดู  (๑๒ เดือนบาง,  ๑๓ เดือนบาง)     เปน  ๑ ป. 
        เดือนน้ันต้ังชื่อตามดาวฤกษ  ที่วาพระจันทรโคจรถึงวันเพ็ญเวลา 
เที่ยงคืนดังน้ี :- 
มาคสิรมาส  เดือนอาย  ๑  (ค่ี,  ดับคู  มี  ๒๙ วัน)-ธันวาคม    ๓๑ วัน 
ปุสสมาส      เดือนยี่    ๒  (คู,  ดับค่ี  มี  ๓๐ วัน)-มกราคม    ๓๑ วัน 
มาฆมาส      เดือน       ๓  (ค่ี,  ดับคู  มี  ๒๙ วัน)-กุมภาพันธ  ๒๘-๒๙ วัน 
ผัคคุณมาส   เดือน       ๔  (คู,  ดับค่ี  มี  ๓๐ วัน)-มีนาคม       ๓๑ วัน 
จิตตมาส      เดือน       ๕  (ค่ี,  ดับคู  มี  ๒๙ วัน)-เมษายน     ๓๐ วัน 
เวสาขมาส    เดือน       ๖  (คู,  ดับค่ี  มี  ๓๐ วัน)-พฤษภาคม  ๓๑ วัน 
เชฏฐมาส     เดือน        ๗  (ค่ี,  ดับคู  มี  ๒๙ วัน)-มิถุนายน    ๓๐ วัน 
อาสาฬหมาส เดือน       ๘  (คู,  ดับค่ี  มี  ๓๐ วัน)-กรกฎาคม   ๓๑ วัน   
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สาวนมาส      เดือน  ๙  (ค่ี,  ดับคู  มี  ๒๙ วัน)-สิงหาคม   ๓๑ วัน  
ภัททปทมาส   เดือน  ๑๐(คู,  ดับค่ี  มี  ๓๐ วัน)-กันยายน   ๓๐ วัน 
อัสสยุชมาส    เดือน  ๑๑(ค่ี,  ดับคู  มี  ๒๙ วัน)-ตุลาคม     ๓๑ วัน 
กัตติกมาส      เดือน  ๑๒(คู,  ดับค่ี  มี  ๓๐ วัน)-พฤศจิกายน ๓๐ วัน. 
        นับทางจันทรคติ  ๑๒ เดือน  ๓๕๕ วัน  เปน ๑ ปบาง,  ๑๓ เดือน 
๓๘๔ วัน  เปน  ๑ ปบาง.  ปที่มี  ๑๓ เดือน  เรียกวาปเพ่ิมอธิกมาส.  ใน 
รอบ  ๑๙ ป  เพ่ิมอธิกมาส  ๗ ครั้ง,  คิดเปนวันได  ๖๙๓๖ วัน. 
        นับทางสุริยคติ  ๑๒ เดือน  ๓๖๕ วัน  เปน ๑ ป.  ในรอบ  ๑๙ ป 
เปนวันได  ๖๙๓๕ วัน.   เพ่ิมอธิกทินในเดือนกุมภาพันธ  ๑ วัน  เปน 
๖๙๓๖ วัน  เทากับทางจันทรคติพอดี. 
                                  ฤดู  ๓  มีชื่ออยางนี้ :- 
        ๑.  เหมนัตฤดู  ฤดูหนาว  ต้ังตน  แรม  ๑ คํ่า  เดือน  ๑๒ 
ถึงข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน ๔. 
        ๒.  คิมหฤดู      ฤดูรอน   ต้ังตน  แรม  ๑ คํ่า  เดือน ๔ 
ถึงข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน ๘. 
        ๓.  วัสสานฤดู   ฤดฝูน     ต้ังตน  แรม  ๑ คํ่า  เดือน ๘ 
ถึงข้ึน  ๑๕ คํ่า  เดือน  ๑๒. 
        มาตราอีก  ๔ ประเภท  ผูตองการทราบพึงตรวจดูในวินัยมุข  เลม  ๑ 
ดวยตนเองเถิด.  
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                                       อธิบายศัพทพิเศษ  
บัณเฑาะก  ไดแกบุคคล  ๓ จําพวก  คือ :- 
        ๑.  ชายผูประพฤตินอกรีตในทางเสพกาม  (ผูมีราคะกลา)  คือเปน 
ผูชายมีอวัยวะเพศเปนชายโดยสมบูรณ  แตเสพกามกับผูชายดวยกัน  ทาง 
เวจมรรคและทางปาก.   บุคคลจําพวกน้ีมีจิตใจและการแตงตัวเปนผูชาย 
แตกิริยาออนชอยคลายผูหญิง.   ปจจุบันมีศัพทเรียกเปนภาษาแสลงวา 
" เกย "  เมื่อเสพกาม  คนหน่ึงทําหนาที่เปนชาย  คนหน่ึงทําหนาท่ี 
เปนหญิง. 
        ๒.  ชายผูถูกตอน  (จีนเรียกขันที)  คือผูชายท่ีถูกตัดอวัยวะเพศ 
ออกหมด   ทั้งสวนท่ีเปนองคชาตและอัณฑะ.   บุคคลจําพวกน้ีขาด 
ฮอรโมนเพศชาย  จึงไมมีความรูสึกทางเพศ  แตความสํานึกและจิตใจ 
รวมทั้งความแข็งแรง  ยังเหมือนผูชายโดยสมบูรณ. 
        ๓.  กะเทย  คือคนหรือสัตวที่ไมปรากฏวาเปนชายหรือหญิง  ม ี
หลายอยาง  เชน 
        บางคนมีตัวบังคับ  (ยีน)  เปนผูชาย  บุคคลน้ันก็เปนผูชาย  แต 
ผิดปกติที่อวัยวะเพศทําใหมีลักษณะคลายอวัยวะเพศของสตรี. 
        บางคนมีตัวบังคับ  (ยีน)  เปนผูหญิง  บุคคลน้ันก็เปนผูหญิง 
แตอวัยวะเพศบางสวนมีขนาดใหญ  จึงทําใหดูคลายองคชาตของผูชาย. 
        ในทางพระพุทธศาสนา  คําวา  บัณเฑาะก-กะเทย-อุภโต- 
พยัญชนกะ  หมายเอาบุคคลในขอ  ๓ นี้เอง.  
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การตอน  และ  การทําหมนั  ทั้ง  ๒ อยางนี้  มีจุดประสงคเหมือกัน  
คือทําใหไมสามารถสืบพันธุกับเพศตรงกันขามได.   แตมีความตางกันที่ 
วิธีทํา  คือ :- 
        ๑.  การตอน  ในเพศผู  คือตัดอัณฑะออก  ทําใหเชื้อเพศผูหมด 
ไป  เพราะไมมีแหลงสรางเชื้อ. 
        ๒.  การทําหมัน  ในเพศผู  คือทําโดยผูกทอนํ้าเชื้อไว  จึงมีเชื้อ 
อสุจิอยู  แตออกมาไมได  บุคคลน้ันจึงสืบพันธุไมได. 
(อธิบายโดย  อคฺคโรจโน  ภิกฺขุ  นวกะ  พ.ศ. ๒๕๒๙ - น. พ. วิโรจน 
เหวียนระวี) 


