
                                         คํานํา   
        พวกภิกษุเราเปนหมูที่ต้ังโดยหลักฐาน  มีกฎหมายและขนบ- 
ธรรมเนียมเปนเครื่องปกครอง  เหมือนหมูอันต้ังเปนหลักฐานอ่ืน ๆ. 
กฎหมายและนบธรรมเนียมของพวกภิกษุเรานี้   เรียกวาพระวินัย 
เปนคูกับพระธรรม  อันเปนปฏิบัติทางใจ  รวมทั้ง ๒  อยางนี้เปนพระ 
ศาสนา  เรียกโดยชื่อวา  พระธรรมวินัย.  พระวินัยนั้น  มีตํานานวา 
ทานพระอุบาลีเขาใจมาก  ไดศึกษามาแตสํานักพระศาสดา  พระองค 
ทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ  คือเปนยอดแหงภิกษุผูทรงพระวินัย  ไม 
มีภิกษุอ่ืนเทียมถึง  เมื่อพระศาสดานิพพานแลว  ในพรรษานั้นเอง 
พระเถระทั้งหลายมีทานพระมหากัสสปะเปนประธาน  ประชมุกันทํา 
สังคายนา  วางแบบแผนแหงพระพุทธศาสนาไวเปนหลัก   ณ  กรุง 
ราชคฤห  พระนครหลวงแหงแควนมคธ  ในการสังคายนาน้ัน  ทาน 
สังคายนาพระวินัยดวยสวนหนึ่ง  ไตถามขอใหทานพระอุบาลีวิสัชนา 
แลววางเปนแบบ  ทรงจําเลาเรียนสั่งสอนกันมาโดยปากหลายชั่วอายุ 
หรือลวงหลายรอยปแตพุทธปรินิพพาน  กวาจะไดจารึกลงเปนอักษร 
ในระหวางน้ัน  เกิดความเขาใจผิดกันข้ึนเปนคราว ๆ  พระเถระ 
ทั้งหลายในสมัยนั้น   ไดประชุมกันวินิจฉัยลงเปนแบบนําสืบกันมา. 
แบบอันพระธรรมสังคหกะทั้งหลายไดวางไวนั้น  เรียกวาบาลี  นับถือ 
กันวาเปนแบบด้ังเดิม  จํามาไมเคลื่อนคลาด  ทั้งทานผูทําในครั้งแรก 
ก็เปนพระมหาสาวกในยุคพระศาสดา  เปนผูมีปรชีาแตกฉานในพระ 
ศาสนา  เปนพระอรหันตผูบริสุทธ.   ปกรณที่พระอาจารยทั้งหลาย 
ในภายหลังรจนาแกอรรถแหงบาลีนั้น   เรียกอรรถกถา  นับถือ 
คลายลงมาจากบาลี  เพราะเปนปกรณชั้นที่ ๒  แตทานผูรจนาเปนผูรู 
พระพุทธวจนะ  จึงยังเปนที่เชื่อฟง.  ปกรณอันพระอาจารยทั้งหลาย  
แตงแก  หรืออธิบายเพ่ิมเติมอรรถกถา  เรียกฎกีา,  ที่เพ่ิมฎีกา 
เรียกอนุฎีกา  นับถือนอยลงมากวาอรรถกถา  ถือเปนเพียงมติของ 



อาจารยผูรจนา.   ปกรณที่แตงข้ึนตามความปรารภของพระอาจารย 
ทั้งหลาย  ไมอยูในสายน้ี   ถือเปนเพียงอาจริยวาทอยางหน่ึง ๆ. 
โดยทางพิจารณาสอดสอง  ไดความเขาใจวา  ในการสังคายนาครั้ง 
แรก  คงเปนเพียงพระสงฆประชุมกันไตถามสอบสวนกันถึงคําสอน 
ของพระศาสดา  ทั้งในสวนพระธรรม  ทั้งในสวนพระวินัย  ขอใด 
ไดความรับรองท่ัวไปหรือโดยมาก  กถ็ือเอาขอน้ันเปนที่เชื่อฟงได 
นํากันสืบมา  ในคราวหลัง ๆ  เมื่อเกิดเขาใจแผกกันข้ึนวาอยางไรถูก 
หรือตองการอธิบายขอความอันยังไมแจม  พระเถระผูเปนประธาน 
ในครั้งน้ัน  ก็ประชุมกันทําสังคายนา  วินิจฉัยแลววางเปนแบบสืบลง 
มาอีกเปนคราว ๆ กวาจะไดจารึกลงเปนอักษร  จึงเปนทางที่รจนา 
และอธิบายไดกวางขวาง.  กริิยาท่ีนําพระศาสนาสืบลงมาดวยไมได 
จารึกลงเปนอักษรน้ัน  มตัีวอยางที่แลเห็นอยูใกล ๆ ขนบธรรมเนียม 
ของพวกธรรมยุตติกาเราน้ีเอง  ต้ังแตพระบาทสมเด็จพระจอม- 
เกลาเจาอยูหัวยังทรงผนวช  จนบัดนี้  ๖๐  ปเศษลวงไปแลว  นําสืบ 
กันมาดวยประพฤติตามกัน  ไมไดจารึกลงเปนอักษรเลย  ยกไวแต 
หนังสือพระวินัย  หนังสือพระธรรม  และคํามคธที่จะตองทองบน   
พระบาลีที่วาเปนของด้ังเดิม  เปนหลกัฐาน  เปนของบริสุทธนั้น 
ปรากฏชัดวา  ไมเปนสําคัญจริงดังท่ีนับถือกันมา เปนของท่ีรจนา 
เพ่ิมเติมเหมือนกัน  ดังจะชี้พอเปนตัวอยาง.  บาลีปกติโมกขที่เรียกวา 
บทมาติกา  ในพระสูตรวา  มีสิกขาบท  ๑๕๐  คือไมมีอนิยตกับ      
เสขิยวัตร   นีเ้ปนของเติมทีหลังแตครั้งรจนาบาลีพระสูตรนั้น.  ใน 
บาลีวิภังค  แกอรรถแหงสิกขาบทมาในปาติโมกข  กลาวถึงของ 
เจดีย   นี้บงชดัวา  รจนาเมื่อภายหลัง  ครั้งมีเจดียอันศักดิ์สิทธิ์แลว 
จึงมีผูถวายส่ิงของ.  ในคัมภีรขันธกะ  กลาวถึงทําสังคายนาครั้งแรก 
และครั้งท่ี ๒  บอกชัดอยูแลววาเพ่ิมเติมกันตอมา  นอกจากน้ัน  ยังมี 
วิธีสอนใหปฏิบัติในเมื่อสงฆแตกกันเปน ๒  ฝาย  นี้ไมใชพระพุทธ- 



จรรยาเลย อันพระศาสดาควรจะสมานสาวกผูแตกกัน  ไมควรจะ 
ต้ังพระบัญญัติเปดชองใหแตก  นี้เห็นไดวา  รจนาข้ึนครั้งหลังเมื่อ 
สาวกแตกกันแลว  กลาวโดยเจาะจง  เพ่ิมเขาเมื่อภิกษุพวกมหาวิหาร 
กับภิกษุพวกอภัยคีรีวิหารในลังกาแตกกันแลวกระมัง.  กริิยาท่ีรจนา 
ไมปรากฏวา  เปนของทานผูบริสุทธิ์มีสติไพบูลย  เพราะแลเห็นความ 
สะเพราปรากฏอยู  ดังจะชี้พอเปนตัวอยาง.  บาลีวิภังคนั้น  ทานผู 
รจนาไมแนแกใจวา  จะเรียงเปนพระพุทธภาษิต  หรือเปนคําของตน 
เอง  เรียงกวัดแกวงไมสมตนสมปลาย  ขอที่สะเพราอยางยิ่งน้ัน  แก 
สันถัตเกาวา   เปนของท่ีนุงหมแลวแมคราวเดียว  สันถัตเปนของ 
สําหรับรองน่ัง  นุงหมไมได  สีก็ไมใชสําหรับอยางนั้น เหตุไฉน 
จึงแกเชนนี้  จับไดวา  แกจีวรเกามากอน  วาเปนของท่ีนุงหมแลว 
คราวเดียว  มาถึงวาระแกสันถัตเกา  ไมทันพิจารณา  ลอกเอามา 
จากขางตน  จึงเปนเชนนี้  ยังมีคําพิรุธอีกมาก  กลาวไวในหนังสือ 
นี้บางก็มี.  สวนอรรถกถาและฎีกาน้ัน  ไมจําปรารภถึงในท่ีนี้นัก 
เพราะเปนแตอาจริยวาท  ฟงไดหรือไมได  ตองอาศัยความพิจารณา.    
        พระวินยัที่นําสืบกันมาชานาน  โดยปากก็ดี  โดยจารึกเปนอักษร 
ก็ดี  ยอมมีขอเขาใจผิดเขาแทรกแซงอยูเปนธรรมดา  ตามคราว 
ที่พระอาจารยผูเขาใจผิดรจนาเขาไว,  ครั้งยังทําสังคายนาอยู  ขอผิด 
เหลาน้ีอาจลบลางได  ต้ังแตจารึกลงเปนอักษรแลว  ขอผิดเหลาน้ี 
ก็ติดอยูในปกรณ  ไมมีใครไดลบลาง  สังคายนาท่ีวาทําครั้งหลัง ๆ 
โดยเอกเทศ  เขาใจวา  เปนแตเพียงชําระอักษรผิดแกใหถูกเทาน้ัน. 
หนังสือท่ีแตงกันในภายหลัง  ทานผูรจนาไมไดต้ังใจจะพิจารณาถือ 
เอาความวาเปนอยางไร  เปนแตถายความในมคธภาษาออกเปนภาษา 
ของชาติ  จัดระเบียบตามความพอใจของทาน ตัวอยางเชนบุพพสิกขา- 
วัณณนา. 
        ความฟนเฝอแหงพระวินัย  ทําใหเกิดผลเปน ๒  ทาง  [๑]  ยัง 



ผูไมเครง  ไมใหมีแกใจเพ่ือจะปฏิบัติ  เมื่อเปนเชนนี้  ยอมไมสําเร็จ 
ประโยชนในการปกครองภิกษุบริษัทใหเรียบรอย.  [๒]  ยงภิกษุผู 
เครงครัดใหหลงถืองมงาย  สําคัญวาตนดีกวาผูอ่ืน  ต้ังรังเกียจผูอ่ืน 
เพราะเหตุเล็กนอย  เพียงสักวาธรรมเนียมก็ได  ทาํความรําคาญให 
แกคนเอง  ในเมื่อจะตองเขาสมาคมดวย  เมื่อเปนเชนนี้  ยอมไมยง 
ผลคือความสบายใจใหเกิดแกผูปฏิบติั  สมคําวา  พระวินัยมีความ 
ไมตองเดือดรอนใจเปนอานิสงส   กลบัจะไดผลตรงกันขาม  คือ 
วิปฏิสาร.     
        ขาพเจาปรารภพระวินัยอันเปนมาอยางไรดังกลาวแลว  มคีวาม 
สลดใจ  จึงคิดรจนาวินัยมุขเลมนี้ข้ึน  เพ่ือจะชี้ประโยชนแหงพระวินัย 
ใหเพ่ือนสหธรรมมิกเห็น  แมไฉนจะไดต้ังอยูในปฏิบัติพอดีพองาม  ผู 
ไมเครง  จะไดรูจักสํารวมรักษามรรยาทสมเปนสมณะ  ฝายผูเครง 
ครัดเกินไป  จะไดหายงมงาย  ไมถือดีดูหม่ินผูอ่ืน  หรือแมชักนําผูอ่ืน 
ในปฏิบัติอันดี  ตางจะไดอานิสงสคือไมมีวิปฏิสาร.  เพ่ือกันความ 
ฟนเฝออึดอัดใจ  เพราะเห็นอาบัติมากมายกายกองเหลือท่ีจะหลีก 
เลี้ยงใหพน  ขาพเจาถือเอาหลักมาในบาลีที่แบงพระวินัยเปน ๒  คือ 
อาทิพรหมจริยกาสิกขา  แปลวา  ขอศึกษาเปนเบื้องตนแหงพรหม- 
จรรย  ๑  อภิสมาจาริกาสิกขา  แปลวา  ขอศึกษาเนื่องดวยอภิสมาจาร 
คือมรรยาทอันดี ๑  มาต้ังเปนกระทูแหงปกรณนี้  และอธิบาย 
ความตามกระทูนั้น.  เลม ๑  วาดวยพระพุทธบัญญัติที่ทรงต้ังไวโดย 
เปนพุทธอาณา  จัดวาเปนกฎหมาย  ยกเปนสําคัญ  สงฆสวดทุกกึ่ง 
เดือน  เรียกวาพระปาติโมกข.  เลม ๒  วาดวยอภิสมาจาร   ที่ทรง 
บัญญัติหรืออนุญาตไว  โดยฐานเปนขนบธรรมเนียมอันดีงาม  ไมได 
สงเคราะหเขาในพระปาติโมกข.  ทั้ง ๒  เรื่องนี้มีวิภาคเปนอยางไร 
มีแจงอยูในบัญชีเรื่องตอไปนี้. 
        ขาพเจาของแสดงตนใหทานท้ังหลายทราบวา   ขาพเจาเปนผู 



เลื่อมใสในกาลามสตร  ในติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ที่ทานอางวา 
เปนพระพุทธภาษิต  ตรัสแกชนกาลามโคตร  ชาวเกสปุตตนิคมใน 
โกศลรัฐ   ในพระสูตรนี้  ตรัสสอนพวกกาลามะไมใหเชื่อถือโดย 
อาการ  ๑๐  อยาง  อันไรจากเหตุ  ใหพิจารณาดวยตนเอง  เห็นวา 
อยางไรผิดก็อยาใหถือเอา  อยางไรถูกจึงถือเอา  ในอาการ  ๑๐  นั้น 
จักกลาวเฉพาะขอเดียว   คือตรัสหามไมใหเชื่อถือตามตํารับตํารา     
นิสัยของขาพเจาจึงไมเชื่อคําท่ีกลาวไวในปกรณทั้งหลายดายไป  เลือก 
เชื่อแตคําท่ีสมเหตุสมผล  ทั้งไดพบวา  ปกรณเหลาน้ันเปนอยางไร 
ดังกลาวแลว  จึงไมฟงเอาเปนประมาณโดยสวนเดียว  ต้ังหลักแหง 
การรจนาไววา  ขอท่ีพิจารณาไดสมเหตุสมผล  จึงจะถือเอาเปน 
ประมาณ  ขอท่ีพิรุธ  ก็ตองคานติงไว  ไมวามาในบาลีหรือในอรรถกถา 
และแสดงมติของขาเจาไวบาง  เพ่ือเปนทางดําริของนักวินัย  ขาพเจา 
มุงความเจริญแหงความรูเปนที่ต้ัง  ถานอมใจเชื่อเปนญาณวิปปยุต 
แลว  ความรูยอมไมเจริญเลย. 
        ในการรจนาหนังสือน้ี  ขาพเจาไดอาศัยบุพพสิกขาวัณณนา 
เปนอยางมาก   เพราะทานผูรจนาไดเลือกจากปกรณทั้งหลายมารวบ 
รวมไวในเรื่องเดียว  ทั้งความมุงหมายของขาพเจาก็เพ่ือจะแตงแก 
บุพพสิกขาวัณณนา  เหมือนเปนฎีกาของหนังสือนั้น  บุรณะขอที่ 
บกพรอง  และแกขอท่ีผิด  ใหสําเร็จประโยชน  จึงตองใชหนังสือ 
นั้นเปนเครื่องมือ  จะถือวาเก็บขอความในบุพพสิกขาวัณณนานั้นมา 
เรียงเขารูปใหมก็ได.   ขาพเจาขอแสดงความระลึกถึงอุปการ  ของ 
ทานพระอมราภิรักขิต  (อมร  เกิด)  เจาวัดบรมนิวาส  ผูรจนา 
หนังสือน้ัน.   
        อน่ึง  ขาพเจาขอขอบใจพระธรรมไตรโลกาจารย  [าณวร 
เจริญ]  เจาวัดเทพศิรินทราวาส  ผูเปนคูปรึกษาของขาพเจา  ทั้งได 
ชวยคนที่มาแหงขอท่ีตองประสงคใหดวย.   และขอขอบใจพระมหา- 



อุปคุตฺโต  [อาบ]  วัดบวรนิเวศวิหาร  สัทธิวิหาริกของขาพเจาผูชวย 
รางในเวลารจนา.  
        ขาพเจาขออุทิศน้ําพักน้ําแรงแหงการรจนาวินัยมุขเลมนี้  บชูา 
ทานบุรพาจารยผูบริหารพระพุทธศาสนาสืบกันมา  ตลอดถึงพระ 
อุปชฌายะ  พระอาจารย  ผูสั่งสอนขาพเจาใหเขาในพระธรรมวินัย 
ไดความรูมารจนาปกรณนี้แล. 
                                                กรม-วชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันจันทรที่  ๖  ตุลาคม  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
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                                        วินัยมุข  เลม  ๑      
  
                                            กัณฑที่  ๑ 
                                           อุปสัมปทา     
        ต้ังแตครั้งโบราณกาลมาจนบัดนี้   มีคนจําพวกหนึ่ง  พอใจจะชัก 
จูงคนใหประพฤติธรรม  ดวยเขาใจวาไดยังประโยชนใหญใหสําเร็จแก 
มหาชน  ทําความเกิดของตนไมใหไรผลเปลา.   คนจําพวกนี้ที่อุกฤษฏ 
ไดยอมสละโภคสมบัติยศศักด์ิ   และความสุขสวนตัวเสีย  ประพฤติเปน 
นักบวชเที่ยวส่ังสอนมหาชน   ชักจูงใหประพฤติธรรมที่ตนนับถือวา 
เปนดี  มีคนนับถือมาก   ไดรับความยกยองเปนศาสดา.  คําสอนท่ีพวก 
คนเปนอันมากนิยมนับถือสืบมา  จัดวาเปนลัทธิหรือศาสนาอยางหน่ึง  ๆ. 
        พระศาสดาของพวกเรา   ก็เปนพระองคหน่ึงแหงคนจําพวกน้ัน. 
พระองคมีพระกรุณาใหญในหมูชนฝงอยูในพระสันดาน  แมพระองค 
ประสูติในสกุลกษัตริย  และเปนรัชทายาท  ผูจะไดรับราชสมบัติสืบ 
พระวงศ  มีทางที่จะไดทรงทําประโยชนใหแกมหาชนผูอยูใตปกครอง 
ถึงอยางนั้น  ก็ยังพอพระหฤทัยในทางเปนผูสั่งสอนมหาชนมากกวาครอง 
แผนดิน   ขอนี้เปนเหตุใหพระองคทรงผนวช.  เปนธรรมดาของทาน 
ผูบวชดวยความประสงคเชนนั้น  จงลงสันนิษฐานวา  จะเขาพวกเปน 
ผูชวยทานผูอ่ืนหรือจะทําเองตามลําพัง.   ในชั้นแรก  พระองคนอม 
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พระหฤทัยไปในเขาเปนพวกชวยทานผูอ่ืน  และไดเสด็จเขาไปอยูใน  ๒  
สํานัก  แตไมพอพระหฤทัยในลัทธิของ  ๒  คณาจารยนั้น  ภายหลังจึง 
ทรงพระดําริจะทําตามลําพัง.   เม่ือเปนเชนนี้  ก็เปนธรรมดาอยูเอง 
ที่จะตองทรงเลือกทางและสันนิษฐานลงไปวา  จะสอนเขาในทางไหน 
ทรงคนควาหาไป   จึงไดพบความบริสุทธิ์วา  เปนมูลแหงความดีทั้งปวง 
พระองคทรงต้ังอุตสาหะหากเพียร  ทาํพระองคใหบรรลุความบริสุทธิ์นั้น 
ไดกอนแลว  จึงเทศนาส่ังสอนผูอ่ืนในทางนั้นตอไป.  
        ในชั้นตน  ทรงแสดงแกพวกนักบวชดวยกันกอน   เมื่อมีผูเชื่อถือ 
และทูลขอเขาพวกดวย  ก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุเหมือนกัน  ดวย 
พระวาจาวา  เปนภิกษุมาเถิด  เพียงเทานี้  ก็เปนอันทรงรับเขาหมู. 
การบวชอยางนี้  เรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทา   แปลวา  อุปสมบทดวย 
ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุมา.   เมื่อมีสาวกหลายรูป  พระองคทรงสง 
ใหแยกกันไปประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานบานเมืองนั้น ๆ   ครั้งมี 
ผูเลื่อมใสสมัครจะบวช  สาวกเหลาน้ันก็พาคนเหลาน้ันมาเฝาพระศาสดา 
เพ่ือไดรับพระอนุญาตเปนภิกษุ  ตามธรรมเนียมทีเ่คยทรงมา.  พระ 
ศาสดาทรงพระดําริเห็นความลําบากของทานผูพา  และคนผูตามมาน้ัน 
เพราะทางกันดาร   ไปมาไมสะดวก  จึงทรงพระอนุญาตใหสาวกรับ 
เขาหมูไดเอง  แตเปลี่ยนวิธีรับเปนอยางอ่ืน  ไมใชพระยักพะเยิดดังท่ี 
ทรงมา  ใหผูจะบวชเขาหมูนั้น ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ 
ถือเพสกอนแลว  เปลงวาจาแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ  ดวย 
อาการเคารพจริง  ๆ  เพียงเทาน้ี  ชื่อวาเปนอันรับเขาหมูหรือบวชเปน  
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ภิกษุไดเหมือนกัน.   การบวชอยางนี้  เรียกวาติสรณคมนุปสัมปทา  
แปลวา  อุปสมบทดวยถึง  ๓  สรณะ.  ในยุคตนแหงตรัสรู  การรับเขา 
หมูหรือรับบวชใหภิกษุ  สําเร็จดวยอํานาจบุคคล  คือพระศาสดาทรง 
เองบาง  สาวกทําบาง  ดวยประการอยางนี้.   
        จําเนียรกาลลวงมา   พระศาสนาเจริญแพรหลายข้ึนโดยลําดับ 
มีคนนับถือมาก  พุทธบรษัิทมีทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ  ทั้งชายท้ังหญิง 
พระศาสดามีพระประสงคจะทรงประดิษฐานใหเปนหลักมั่นคง  พระ 
องคทรงมุงประโยชนของมหาชนยิ่งกวาผลสวนพระองคเอง  จึงได 
ทรงอนุญาตมอบใหสงฆเปนใหญในการบริหารคณะ.   สงฆนัน้ไมใช 
ภิกษุเฉพาะรูปดังคนสามัญเขาใจกันอยู  ภิกษุหลายรูปเขาประชุมกัน 
เปนหมูเพ่ือทํากิจอยางใดอยางหน่ึง  เหมือนประชุมแหงพวกสมาชิก 
ของสมาคมน้ัน  ๆ  ซึ่งมีอํานาจใหสําเร็จกิจธุระของเขา  นี้เรียกวาสงฆ. 
สงฆนั้นยอมมีองคเปนกําหนดสําหรับกิจน้ัน ๆ.  กจิโดยมาก  ตองการ 
สงฆมีภิกษุ  ๔  รูป  สงฆผูทํากิจเชนนี้  เรียกวาจตุวรรค  แปลวา 
มีพวก  ๔.   แตกิจบางอยาง  ตองการสงฆมีภิกษุ  ๕   รูปบาง  ๑๐  รูป 
บาง  ๒๐  รปูบาง  สงฆผูทํากิจเหลานั้น  เรียกวาปญจวรรค  มีพวก  ๕ 
ทสวรรค  มพีวก  ๑๐  วีสติวรรค  มพีวก  ๒๐  เปนลําดับกัน.  ตกมา 
ถึงชั้นนี้  อุปสัมปทา   คือรับบวชคนใหเปนภิกษุเขาหมู  จึงเปนหนาท่ี 
ของสงฆจะพึงทําดวยอยางหน่ึง    พระศาสดาจึงทรงงดการประทาน 
อุปสมบทดวยพระองคเสีย     และทรงเลิกการใหอุปสมบทของสาวก 
เสียดวย   ทรงอนุญาตใหสงฆทําดวยวิธีซึ่งเรียกวา  ญัตติจตุตถกัมม-  
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อุปสัมปทา   คือภิกษุประชุมครบองคกําหนดในเขตแหงชุมนุมซึ่งเรียกวา 
สีมา  กลาววาจาประกาศเรื่องความที่จะรับคนน้ัน ๆ  เขาหมู  และ  
ไดความยินยอมของภิกษุทั้งปวงผูเขาประชุมเปนสงฆนั้น.  องคกําหนด 
ของสงฆผูใหอุปสมบทไดนั้น  ในประเทศที่มีพระดื่น  ซึ่งในครั้งน้ัน 
ชี้เอามัธยมประเทศ  ๑๐  รูป  ในประเทศท่ีหาพระยาก  ซึ่งชี้เอาปจจันต- 
ชนบทเพียง  ๕  รูปก็ได.   อุปสมบทสําเร็จดวยอํานาจสงฆอยางน้ีเปนมา 
จนถึงกาลทุกวันนี้.   
        ภิกษุผูไดอุปสมบทดวยวิธีซึ่งทรงเอง  ที่เรียกวาเอหิภิกขุอุปสัม- 
ปทาก็ดี  ดวยวิธีซึ่งสาวกทํา   ที่เรียกวาติสรณคมนุปสัมปทาก็ดี  ดวย 
วิธีซึ่งสงฆทํา   ที่เรียกวาญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาก็ดี  ทั้ง ๓   เหลาน้ี 
มีสังวาส   คือธรรมเปนเครื่องอยูรวมเปนอันเดียวกัน  เขาเปนพวกเดียว 
กันได. 
        ครั้นทรงเลิกติสรณคมนุปสัมปทาเสียแลว  ไดทรงพระอนุญาต 
ใหเอาวิธีนั้นมาใชบวชกลุบุตร   ผูมีอายุยังหยอน  ไมครบกําหนดเปน 
ภิกษุ  ใหเปนสามเณร   ยังเสร็จดวยอํานาจบุคคลคือสาวกหรือภิกษุ 
ผูเถระนั่นเอง.  เมื่อเกิดมีสามเณรข้ึน  การบวชจึงเปน  ๒  คือ  บวช 
เปนภิกษุ  เรียกวา   อุปสมัปทาหรืออุปสมบท,  บวชเปนสามเณร 
เรียกวา  บรรพชา.  และวิธีที่สงฆจะใหอุปสมบท  ก็ใหแกผูไดรับ 
บรรพชาเปนสามเณรมาแลว.  นี้ใชเปนธรรมเนียมมาจนบัดนี้. 
        คราวนี้   จะอธิบายถึงธรรมเนียมใหอุปสมบทของสงฆ.  ผูจะ 
อุปสมบทนั้น   ตองเปนชาย   มีอายุครบกําหนดเปนบุรุษ  คือไมตํ่า  
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กวา  ๒๐  ป   นับแตปฏิสนธิมา   หาไดเปนมนุษยวิบัติ  คือถูกตอน   
เปนตนไม   ไมใชคนทําความผิดอยางรายแรง  เชนฆาบิดามารดา  และ 
ไมใชคนเคยทําความเสียหายในพระพุทธศาสนาอยางรายแรง  คือตอง 
ปาราชิกเม่ือบวชเปนภิกษุคราวกอน  หรือไปเขารีตเดียรถียทั้งที่เปน 
ภิกษุ   ถาเปนคนมีโทษเห็นปานน้ันหรือเปนสตรี  อุปสมบทไมได   
เรียกวาวัตถุวิบัติ  หากสงฆจะขืนใหอุปสมบทหรือทําใหโดยไมรู  ก็ไม 
เปนภิกษุโดยถูกตองแกพระบัญญัติ  รูเขาเมื่อใด  จําจะตองใหออก 
เสียจากหมูเมื่อน้ัน  คนพนจากโทษดังวาแลว  เรียกวาวัตถุสมบัติ 
ควรจะรับอุปสมบทได.  แมคนผูไมตองหามเปนเด็ดขาดเชนนั้นแลว 
ก็ยังควรจะเลือกสรรอีก  ควรจะเวนคนเสียชื่อเสียง  เชนคนเปนโจร 
หรือหัวไมข้ึนชื่อโดงดัง   คนทําความผิดถูกรับอาชญาแผนดิน  ม ี
เครื่องมายติดตัว  เชนถูกเฆ่ียนหลังลาย   ถูกสักหมายความผิด  คน 
มีอวัยวะพิการตาง ๆ  คนมีโรคไมรูจักหาย  ซึ่งไมสามารถจะทํา 
หนาที่ของภิกษุได   คนมโีรคที่ติดกัน  มีโรคเรื้อรัง    คนอยูใน 
หวงหามของผูอ่ืน  คือคนอยูในปกครองของมารดาบิดา   คนอยูใน 
ราชการ  คนเปนทาสเปนหนี้ของผูอ่ืน  แตคนจําพวกหลังพนจาก 
ความหวงหามแลว  เชนบตุรไดอนุญาตของมารดาบิดา   ขาราชการ 
ไดอนุญาตของเจาหนาท่ี  คนพนจากทาสจาหน้ีแลว  ใหอุปสมบท 
ได.  ถึงมีหามไวก็จริง  แตไมไดหามเปนเด็ดขาดเหมือนคนจําพวก 
กอน   ถาจับพลัดจับผลูเขามาบวช  จัดวาบวชแลวก็แลวไป   ไมจําตอง 
ใหออกเสียจากหมู.   เมื่อสงฆจะใหอุปสมบท  ตองชุมนุมภิกษุใหได  
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องคกําหนด  นี้เรียกวาปรสิสมบัติ  ถาหยอนไปกวากําหนด  เรียกวา 
ปริสวิบัติ   ใหอุปสมบทไมสําเร็จ.   การน้ีตองพรอมเพรียงกันทํา  
ตางวาในตําบลหน่ึงมีภิกษุมากกวาองคกําหนด  แตชุมนุมไมพรอมกัน   
ไมไดรับฉันทะของผูไมไดเขาชุมนุม  สงฆที่ชุมนมุนั้น  แมครบองค 
กําหนด  ก็ยังใหอุปสมบทไมสําเร็จ  นี้เรียกวาสีมาวิบัติ  คือเสียเพราะ 
เขตชุมนุม.  เพราะเหตุนั้น   สงฆแมครบองคกําหนดแลว  ตอง 
สันนิบาตในเขตชุมนุม  ซึ่งเรียกวาสีมา  จึงจะใหอุปสมบทสําเร็จ 
นี้เรียกวาสีมาสมบัติ  คือความพรอมมูลแหงสีมา.  อน่ึง  สงฆผูจะให 
อุปสมบทนั้น  ตองตรวจตราผูจะอุปสมบทใหเห็นวาเปนผูสมควรกอน 
แตขอท่ียกข้ึนไลเลียงนั้น  เปนแตบางขอ  จะเปนเพราะเลือกแตขอท่ี 
ลอแหลม  หรือในชั้นตนเพียงเทาน้ี   ขออ่ืนเพ่ิมมีในชั้นหลัง,  ตองให 
ผูนั้นหาภิกษุรับรองหรือชักนําเขาหมูรูปหน่ึง  ซึ่งเรียกวาอุปชฌายะ 
ตองเปนผูใหญสามารถจะฝกสอนเมื่อบวชแลว  และตองตรวจตรา 
เครื่องบริขารที่จําเปนของภิกษุ   คือไตรจีวรกับบาตรใหมีพรอม 
ถาบกพรอง  เปนหนาที่ของอุปชฌายะจะหาให.   การซักไซดวยเรื่อง 
เหลาน้ี  สงฆสมมติใหภิกษุรูปหน่ึงเปนผูทํา.    และการอุปสมบทนี้ 
ตองใหแกผูสมัครเทาน้ัน  เขาไมสมัคร  จะใหขืนใจเขาไมได  จึงมีเปน 
ธรรมเนียมผูจะอุปสมบทตองเปลงคําขอ  กรณียะเหลาน้ี  เรียกวา 
บุรพกิจ  ควรจะทําใหเสร็จกอนสวนประกาศ  หากทําขาดไปบาง 
ถาไมเปนขอวิบัติอยางเด็ดขาด  ก็ไมถงึกับเสียหาย  แตจัดวาไมถูก 
ธรรมเนียม.  เมื่อพรอมดวยสมบัติดังกลาวมาแลว  จึงเปนวาระท่ีจะ  
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สวดประกาศรับผูนั้นเปนภิกษุเขาหมู  เปนหนาที่ของภิกษุรูปหน่ึงผูมี 
ความรูความสามารถจะประกาศใหสงฆฟง.   วาจาประกาศน้ัน  ๔  เที่ยว  
เที่ยวแรกเปนคําเผดียงสงฆขอใหอุปสมบทคนชื่อน้ัน  เรียกวาญัตติ 
อีก  ๓  เที่ยวเปนคําหารือกันและกันของสงฆ   ที่ตกลงวารับผูนั้นเปน    
ภิกษุเขาหมู  เรียกวาอนุสาวนา.  ในระหวางนี้  ถามีภิกษุแมรูปหน่ึง 
คัดคานข้ึน  การน้ันเปนอันเสียใชไมได  ถาน่ิงอยูทุกรูป  ถือเอาเปน 
ยอม.  ตอนั้นมีคําประกาศซํ้าทายวา   สงฆรับผูนั้นเปนภิกษุเขาหมู 
เสร็จแลว  ผูประกาศจําขอความน้ีไว.  ในคําประกาศน้ัน  จําจะตอง 
ออกชื่อผูขออุปสมบท    ออกชื่ออุปชฌายะผูรับรอง  หรือผูนําเขาหมู 
ออกชื่อสงฆผูเปนเจาการ  ขาดไมได  และจะตองประกาศใหครบกําหนด 
และใหถูกระเบียบ  ไมสับหนาสับหลัง  ดังนี้เรียกกรรมวาจาสมบัติ. 
ตรงกันขาม  เรียกกรรมวาจาวิบัติ  ใชไมได.  สงฆจะใหอุปสมบท 
ตองทําใหไดพรอมดวยสมบัติ  ๕  ประการดังน้ี  จึงจะเปนอันทําดวยดี 
ถูกระเบียบที่มีพระพุทธานุญาตไว.  
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                                      กณัฑที่  ๒   
                                       พระวินัย  
        ในตอนแรกท่ียังมีภิกษุนอยอยู   การปกครองก็ไมสูตองการ 
เทาไรนัก  สาวกท้ังปวงไดประพฤติตามปฏิปทาของพระศาสดา และ 
ทราบพระศาสนาท่ัวถึง   ครั้นภิกษุมีมากข้ึนโดยลําดับกาล  และ 
กระจายกันอยู  ไมไดรวมเปนหมูเดียวกัน  การปกครองก็ตองการ 
มากข้ึนตามกัน.  คนเราที่อยูเปนหมวดหมูจะอยูตามลําพังไมได 
เพราะมีอัธยาศัยตางกัน  มีกําลังไมเทากัน  ผูมีอัธยาศัยหยาบและมี 
กําลังมาก  กจ็ะขมเหงคนอ่ืน  คนสุภาพและคนมีกําลังนอย  ก็จะอยูไม 
เปนสุข.  เหตุนั้น  พระเจาแผนดินจึงทรงต้ังกฎหมายข้ึน  หามปราม 
ไมใหคนประพฤติในทางผิด  และวางโทษแกผูลวงละเมิดไวดวย.  นอก 
จากน้ี  ในหมูหน่ึง ๆ  เขาก็ยังมีธรรมเนียมสําหรับประพฤติอีก  เชนใน 
สกุลผูดี  เขาก็มีธรรมเนียมสําหรับคนในสกุลน้ัน.  ในหมูภิกษุ 
ก็จําตองมีกฎหมายและขนบธรรมเนียม  สําหรับปองกันความเสียหาย 
และชักจูงใหประพฤติงามเหมือนกัน.  พระศาสดาทรงตั้งอยูในท่ีเปน 
พระธรรมราชผูปกครอง  และทรงต้ังอยูในที่เปนพระสังฆบิดรผูดูแล 
ภิกษุสงฆ  พระองคจึงไดทรงทําหนาที่ทั้ง  ๒  ประการน้ัน  คือทรง 
ต้ังพระพุทธบัญญัติเพ่ือปองกันความประพฤติเสียหาย  และวางโทษ 
แกภิกษุผูลวงละเมิด   ดวยปรับอาบัติหนักบาง  เบาบาง  อยางเดียว 
กับพระเจาแผนดินต้ังพระราชบัญญัติ    อีกฝายหน่ึงทรงแตงต้ังขนบ  
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ธรรมเนียมซึง่เรียกวาอภิสมาจาร  เพ่ือชักนําความประพฤติของภิกษุสงฆ 
ใหดีงาม   ดจุบิดาผูเปนใหญในสกุล   ฝกปรือบุตรของตนในขนบ 
ธรรมเนียมของสกุลฉะนั้น.    
        พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารท้ัง  ๒  นี ้ รวมเรียกวาพระวินัย 
พระวินัยนี้  ทานเปรียบเหมือนดายรอยดอกไม  อันควบคุมดอกไม 
ไวไมใหกระจัดกระจาย  เพราะเหตุรักษาสงฆใหต้ังอยูเปนอันดี.  อีก 
อยางหน่ึง  คนที่มาบวชเปนภิกษุจากสกุลตาง ๆ  สงบาง  กลางบาง 
ตํ่าบาง   มีพนเพตางกันมาแตเดิม  มีน้ําใจตางกัน  หากจะไมมีพระวินัย 
ปกครอง  หรือไมประพฤติตามพระวินัย  จะเปนหมูภิกษุที่เลวทราม 
ไมเปนที่ต้ังแหงศรัทธาและเลื่อมใส   ถาตางรูปประพฤติตามพระวินัย 
อยูแลว   จะเปนหมูภิกษุที่ดี  นําใหเกิดศรัทธาเลื่อมใส  เหมือนดอก 
ไมตางพรรณ  เก็บคละกันมาในภาชนะ  แมบางดอกจะมีสีสัณฐานอัน 
งามมีกลิ่นหอม  เพราะโทษท่ีคละกัน  ยอมเปนของไมนาดูไมนาชม 
เลย  ดอกไมเหลาน้ัน   อันชางผูฉลาด   จัดใหเขาระเบียบวางไวในพาน 
ยอมเปนของนาดูนาชม   อยาวาแตดอกไมที่งามเลย  แมแตดอกไม 
ที่ไมงาม  ก็ยังพลอยเปนของได   ระเบียบนั่นเองทําใหเปนของงาม. 
                                  มลูแหงพระบัญญัติ 
        พระวินยันั้น  ไมไดทรงวางไวลวงหนา   คอยมีมาโดยลําดับ 
ตามเหตุอันเกิดข้ึน  ซึ่งเรียกวานิทานบาง  ปกรณบาง.  เม่ือใดความ 
เสียหายเกิดข้ึน    เพราะภิกษุรูปใดรูปหน่ึง   ทําอยางใดอยางหน่ึงลง  
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เมื่อน้ัน  พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท  หามความประพฤติเชนนั้น 
เปนอยาง ๆ  ไป  เชนพระธนียะถือเอาพระวาจาของพระเจาพิมพิสาร 
ซึ่งเปลงตามพระราชประเพณี  เมื่อครั้งราชาภิเษกวา  "หญาไมและน้ํา   
เราใหแกพวกสมณพราหมณละ"   ดังน้ี  เปนเลศ   ถือเอาไมหลวงไป 
ทํากุฎี  ดวยอางวาไดรับพระราชทาน  เมื่อเกิดเหตุนี้ข้ึน  จึงทรงต้ัง  
พระบัญญัติหามอทินนาทาน.  แมอภิสมาจารก็ทรงวางไวโดยนัยนั้น 
ครั้นต้ังพระบัญญัติข้ึนแลว  แตยังไมเหมาะดวยประการใดประการหน่ึง 
คือยังหลวมอยู  ไมพอจะหามความเสียหายนั้นไดขาด  เชนนี้ทรงบัญญัติ 
ซ้ํารัดเขาอีก   เชนทรงต้ังพระบัญญัติหามไมใหลางผลาญชีวิตมนุษย 
ยังไมพอจะใหเขาใจวา  ทรงหามตลอดถึงพรรณนาคุณแหงความตาย 
หรือยังใหเขาฆาตัวเสียเอง   จึงทรงบัญญัติซ้ําเติมความขอน้ันเขาดวย 
หรือตึงเกินไป  เชนนี้ทรงบัญญัติซ้ําผอนใหเบาลง  เชนทรงตั้งพระบัญญัติ 
หามไมใหอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมีจริง  ขอน้ีกินความกวางไปถึง 
การอวดดวยสําคัญวาไดบรรล ุ แตเปนคุณท่ีไมมีจริง  จึงทรงบัญญัติซ้ํา 
ยกผูพูดดวยสําคัญผิดดังนั้นเสีย  ไมใหตองอาบัติ.  พระบัญญัติที่ทรง 
ต้ังไวแลว  แมไมเปนไปสะดวก  ก็ไมทรงถอนเสียทีเดียว   คงเพ่ิม 
อนุบัญญัติ   ดัดแปลงไปเชนนี้  บางทีจนเสียความมุงหมายเดิมก็มี 
เชน   ทรงตั้งพระบัญญัติหามไมใหนอนดวยอนุปสัมบัน  เพ่ือจะกัน 
ชาวบานไมใหเห็นอาการวิปลาสของภิกษุในเวลานอนหลับ  เมื่อมี 
สามเณรข้ึน  สามเณรก็จัดวา   เปนอนุปสัมบัน  ไมมีที่อยู  จึงทรง 
ผอนใหนอนดวยกันไดไมเกิน  ๓  คืน     คราวนี้ก็นอนกับชาวบานได  
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เหมือนกัน.   ขอท่ีทรงตั้งไวเดิม   เรียกวามูลบัญญติั  ขอท่ีทรงตั้ง 
เพ่ิมเติมที่หลัง  เรียกอนุบญัญัติ.   รวมมูลบัญญัติและอนุบัญญติัเขา   
ดวยกัน  เรียกวาสิกขาบท  สิกขาบทอันหน่ึง  มีหลายอนุบัญญติัก็มี 
เชนสิกขาบทปรารภคณโภชนะ   คือ  รับนิมนตออกชื่อของกินแลว 
รวมกันฉันเปนหมู  ทรงผอนใหตามคราว  ในเวลาเจ็บ  ในฤดูจีวร   
ในเวลาทําจีวร  ในเวลาเดินทางบกทางเรือ  ในคราวอัตคัด  ในคราว 
นิมนตของพวกสมณะดวยกัน.  เมื่อเหตุเกิดข้ึนแลว  จะทรงต้ังพระ 
บัญญัตินั้น  ตรัสสั่งใหประชุมสงฆ  ตรัสถามภิกษุผูกอเหตุใหทูลรับแลว 
ทรงชี้โทษแหงการประพฤติเชนนั้น  และอานิสงสแหงความสํารวมแลว 
จึงทรงต้ังพระบัญญัติหามไมใหภิกษุทําอยางนั้นอีกตอไป   วางโทษคือ 
ปรับอาบัติไวหนักบาง  เบาบาง. 
                                              อาบัติ 
        กริิยาท่ีลวงละเมิดพระบัญญัตินัน้  และมีโทษเหนือตนอยู  ชื่อวา 
อาบัติ แปลวา  ความตอง.  อาบัตินั้น  กลาวโดยโทษมี  ๓  สถาน 
คือ  อยางหนัก     ยังผูตองใหขาดจากความเปนภิกษุ ๑   อยางกลาง 
ยังผูตองใหอยูกรรม  คือ  ประพฤติวัตรอยางหน่ึง  เพ่ือทรมานตน ๑ 
อยางเบา   ยังผูตองใหประจานตนตอหนาภิกษุดวยกัน  ๑   เมื่อไดทํา 
ดังน้ีจึงจะพนโทษนั้น.   กลาวอีกอยางหน่ึงมี  ๒  สถาน  อาบัติที่แกไข 
ไมได  เรียกอเตกิจฉา  ๑   ซึ่งไดแกอาบัติมีโทษอยางหนัก,  อาบัติที่ 
ยังแกไขได   เรียกวาสเตกิจฉา  ๑  ซึ่งไดแกอาบัติอยางกลางและอยางเบา, 
อน่ึง  อาบัตินั้นวาโดยชื่อมี  ๗  อยาง   ปาราชิก  ๑  มีโทษอยางหนัก.  
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สังฆาทิเสส  ๑  มีโทษอยางกลาง,   ถุลลัจจัย ๑  ปาจิตติยะ  ๑  ปาฏิ- 
เทสนียะ  ๑  ทุกกฏ ๑   ทพุภาษิต  ๑  ทั้ง  ๕  นี้มโีทษอยางเบา. 
        อาบัตินี้ไมเกิดทางใจอยางเดียว   คือเปนแตเพียงนึกวา  จะทํา   
เทาน้ัน  ยังไมชื่อวาเปนอันลวงสิกขาบท  และชื่อวายังไมเปนอัน  
พยายามเพ่ือจะลวงสิกขาบท.   อาบัตินั้นยอมเกิดทางกายบาง ทาง 
วาจาบาง  มีใจเขาประกอบบาง   ไดแกทําหรือพูดดวยมีเจตนา หา 
มีใจเขาประกอบดวยไมบาง   ไดแกทําหรือพูดดวยไมไดต้ังใจ  อาบัติ 
ที่เกิดตามลําพังกายนั้น  เชน  อาบัติปาจิตติยะ  เพราะดื่มน้ําเมา  แม 
ไมมีความต้ังใจ  เพราะไมรูวาเปนน้ําเมา   ดื่มเขาไปก็ตองอาบัติ. 
อาบัติเกิดโดยลําพังวาจาน้ัน  เชน  อาบัติปาจิตติยะ  เพราะสอนธรรม 
แกอนุปสัมบัน  ใหวาพรอมกัน  แมจะระวังอยู  แตพลาดพลั้งวาพรอม 
กันเขา  ก็เปนอันตองอาบัติ.  อาบัติเกิดโดยทางกายกับจิตนั้น  เชน 
อาบัติปาราชิก  เพราะทําโจรกรรมดวยตนเอง.  อาบัติเกิดทางวาจา 
กับจิตน้ัน  เชนอาบัติปาราชิก   เพราะสั่งใหเขาทําโจรกรรมดวย 
วาจา.  โดยนยันี้  ไดสมุฏฐานคือทางที่เกิดอาบัติโดยตรงเปน ๔  คือ 
ลําพังกาย  ๑  ลําพังวาจา  ๑  กายกับจิต  ๑  วาจากับจิต  ๑.  แต 
ในบาลีทานถือเอาอีก  ๒  คือกายกับวาจาควบกันเขาเปน  ๑  กายกับ 
วาจานั้นเติมจิตเขาดวยเปน  ๑   จึงรวมเปนสมุฏฐาน  ๖.  อธิบาย 
ความตามบาลีนั้น  กายกับวาจานั้น  เปนสมุฏฐานของอาบัติอันเกิด 
ทางกายก็ได  ทางวาจาก็ได  ซึ่งยังหาอุทาหรณไดไมเหมาะ  จึงไม 
ปรารถนาจะแสดงไวในท่ีนี้  กายกับวาจาเติมจิตน้ัน  เปนสมฏุฐาน  
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แหงอาบัติอันเกิดทางกายกับจิตก็ได  ทางวาจากับจิตก็ได   เชนอาบัติ        
ตัวอยางแหงอาบัติเกิดทางกายกับจิต   พึงเห็นอาบัติปาราชิก  เพราะ 
เสพเมถุน.   ตัวอยางแหงอาบัติเกิดทางวาจากับจิตพึงเห็นในอาบัติทุกกฏ 
เพราะแสดงธรรมแกคนมีอาการไมเคารพ  แตไมใชคนเจ็บไขที่จําเปน 
จะตองทําดังนั้น  ในอรรถกถาแสดงสมุฏฐานแหงอาบัติมากออกไป 
เปน ๑๓  ดวยนับแยกอาบัติซึ่งเกิดแกสมุฏฐานเดียวบาง  หลายสมุฏฐาน  
บาง  ขาพเจาเห็นฟนเฝอเกินความตองการจะรู  จึงงดเสีย  ไมกลาวไว 
ในที่นี้.   ผูตองการจะรูละเอียด  จงดูในบุพพสิกขาวัณณนาของทาน 
พระอมราภิรักขิต  [อมร  เกิด]   นั้นเถิด. 
        เพงเอาเจตนาเปนที่ต้ัง   อาบัติจัดเปน  ๒  พวก  คือท่ีเกิดข้ึนโดย 
สมุฏฐานมีเจตนาดวย  เรียกสจิตตกะ  ที่เกิดข้ึนโดยสมุฏฐาน  แม 
ไมมีเจตนา  เรียกอจิตตกะ.   นี้เปนกระทูสําคัญท่ีควรใสใจสําหรับ 
รูจักอาบัติ.  นึกแตลําลังอาบัติ    นาจะเห็นไปวาลวงดวยไมมีเจตนา 
ปรับใหเปนอาบัติอยูขางแรงไป   ถานึกถึงกฎหมายสําหรับบานเมือง 
เขาเทียบ  ก็จะเห็นวา  การลงโทษแกผูทําผิดดวยไมมีเจตนายอมมี 
เหมือนกัน   เพราะทําลงไปแลวยอมเปนการเสียเหมือนกัน.  ทาง 
กําหนดรูอาบัติเปนสจิตตกะหรืออจิตตกะน้ัน  คือรูปความและโวหารใน 
สิกขาบทน้ันเอง.  เชนสํานวนแหงโอมสวาทสิกขาบทวา  "เปนปาจิตติยะ 
เพราะกลาวเสียดแทง"   ดังน้ี  รูปความบงวา   มีความจงใจจึงเปนอัน 
กลาวเสียดแทง  เชนนี้เปนสจิตตกะ.  สํานวนแหงสุราปานสิกขาบทวา 
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"เปนปาจิตติยะ  เพราะดื่มน้ําเมา  คือสุราเมรัย"   ดังน้ี  รูปความหาไดบงถึง  
เจตนาไม  เชนนี้เปนอจิตตกะ.  คําวา  "แกลง"  หรอื  "รูอยู"   เปนตน   
มีใจสิกขาบทใด  อาบัติเพราะลวงสิกขาบทนั้น  เปนสจิตตกะ  เชน 
สํานวนแหงสิกขาบทหน่ึงวา  "ภิกษุใดแกลงกอความรําคาญแกภิกษุอ่ืน 
ดวยคิดวา   ดวยอุบายน้ีความไมผาสุกจัดมีแกเธอแมครูหน่ึง  ตองปาจิต- 
ติยะ"   แหงอีกสิกขาบทหนึ่งวา  "ภิกษุใด  รูอยู  ชกัชวนแลวเดินทาง   
กับพวกพอคาเกวียน  หรอืต่ัง   ผูลักลอบภาษี  โดยที่สุดแมสิ้น 
ระยะบานหน่ึงตองปาจิตติยะ"  ดังน้ี  เปนสจิตตกะ.  ในสิกขาบทใด 
คําเชนนั้นไมมี  และรูปความไมไดบงชัด  อาบัติเพราะลวงสิกขาบทนั้น 
เปนอจิตตกะ.  เชนสํานวนแหงสิกขาบทตอขอหลังน้ันวา  ภิกษุใด 
ชักชวนแลวเดินทางกับมาตุคาม   คือหญิงชาวบาน   โดยที่สุดแมสิ้น 
ระยะบานหน่ึง  ตองปาจิตติยะ"  ดังน้ี   เปนอจิตตกะ.  สันนิษฐาน 
ตามโวหารเชนนี้  ถาถอยคําแหงสิกขาบทตกหลนมาแตเดิมก็ดี  จําทรง 
พลาดไปในระหวางก็ดี  ความสันนิษฐานน้ันอาจผิดไปก็ได.  นี้เปน 
มูลแหงความฟนเฝอของอาบัติ  อันเปนอจิตตกะและสจิตตกะ. 
        ความผิดของคน  ใชวาจะมีเพราะทําเทาน้ันก็หาไม  บางทีอาจ 
มีเพราะไมทําก็ได   เชนถกูเกณฑไปทัพ   แตไมไป  เชนนี ้ ความผิด 
ยอมมีเหมือนกัน  ขอน้ีฉันใด  อาบัติก็เปนฉันนั้น  ตองเพราะไมทําก็มี 
เชนเห็นของท่ีเขาลืมไวในท่ีอยูของตนแลว  ไมเกบ็ไวใหเจาของเขา 
พระอรรถกถาจารยถือเอาอธิบายน้ี  กลาวพรรณนาไวโดยละเอียด 
แตเกินตองการในที่นี้  ผูใครจะรูจงคนดูในบุพพสิกขาววัณณนาน้ันเถิด.  
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        อน่ึง   อาบัตินั้นเปนโทษทางโลก   คือคนสามัญท่ีมิใชภิกษุทํา  
เขาก็เปนความผิดความเส่ียเหมือนกันก็มี  เชนทําโจรกรรม  และฆา 
มนุษย  ตลอดลงมาถึงโทษท่ีเบา  เชนทุบตีกัน  ดากัน  นี้เรียกโลก- 
วัชชะ.   ที่เปนโทษทางพระบัญญัติ   คือคนสามัญทําเขาไมเปนความ 
ผิดความเสีย   เปนผิดเฉพาะแกภิกษุโดยฐานละเมิดพระบัญญัติก็มี 
เชนขุดดินและฉันอาหารในเวลาวิกาลเปนตน  คนชาวบานทํา ไมมี   
ความผิดความเสีย  นี้เรียกปณณัตติวัชชะ.  อธิบายน้ีตามความเขาใจ 
ของขาพเจา.  สวนในอรรถกถาพระวินัยทานพรรณนาวา  อาบัติที่ 
เปนโลกวัชชะน้ัน  ไดแกอาบัติที่ตองในเวลามีจิตเปนอกุศล  ทาน 
ยกการด่ืมสุรา   ดวยรูวาเปนสุราเปนตัวอยาง,   อาบัติที่เปนปณณัตติ- 
วัชชะน้ัน  ไดแกอาบัติที่ตองในเวลามีจิตเปนกุศล   ทานมิไดยก 
ตัวอยางข้ึนไว  แตพึงเห็นเชนเก็บดอกไมเพ่ือจะบูชาพระ.  ใครครวญด ี
ความก็ลงรอยกัน  การใดคนสามัญทําลงแลวเปนความผิดความเสีย 
การน้ันเขาคงถือกันวาเปนชั่ว  สวนการใดคนสามัญทําลงแลว  ไมเปน 
ความผิดความเสีย  การน้ันเขาไมถือกันวาชั่วสําหรับคนท่ัวไป  เปนแต 
ทานพรรณนาไวไมชัดเจนเทาน้ัน.  ขาพเจาขอแนะนําเพ่ือนสหธรรมิก 
ไววา  อาบัติที่เปนโลกวัชชะน้ัน  ลวงเขาแลวยังความเสียหายใหเกิดมาก 
แมทําคืนแลว  ความเสียนั้นก็ยังเปนเหมือนแผลเปนติดอยู ไมหายไดงาย 
ควรประหยัดใหมาก  อยาลวงงาย ๆ.  ฝายอาบัติที่เปนปณณัตติวัชชะน้ัน 
เหลาใดท่ีพวกภิกษุยังถือเปนกวดขัน   ลวงอาบัติเหลาน้ันเขาแลว 
มีความเสียไดเหมือนกัน  เหลาใดไมไดถือเปนจริงจัง  เพราะกาลสมัย 
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และประเทศนําใหเปน  อาบัติเหลาน้ันแมลวงเขาแลว  ก็ไมสูเปน   
อะไรนัก.  ไมควรจะถือเอาอาบัติเหลาน้ีเปนเครื่องมือสําหรับอวดเครง 
ดังเคยไดยินมา   พวกทายกเขนิมนตภิกษุรูปหน่ึงไปเทศนา   บนธรรมาสน 
ปูเบาะยัดนุนไว   ภิกษุนั้นไมนั่งส่ังใหเลิกเสีย.   ตามความเห็นของ 
ขาพเจา  ทําอยางนั้นไมเปนความเรียบรอยกวาจะยอมนังชั่วคราว  ยัง   
จะถือก็ควรถือแตเฉพาะในวัด.   เพ่ือจะรักษาความเรียบรอยไมเอะอะ 
ไดเคยทรงพระอนุญาตใหทําไดก็มี.  ในฝายที่ไมเครง  เห็นวาอาบัติ 
มากหลบไมไหวแลว  ทอดธุระเสีย  ไมรูจักเลือกเวน  ดังนี้  กส็ะเพรา 
เกินไป.  ควรรูจักประพฤติแตพอดี  จึงจะสมแกศาสนาธรรมท่ีวา  เปน 
ปฏิบัติพอกลาง ๆ  ไมตกไปฝายกามสุขัลลิกานุโยค   สวนขางหยอน 
และในฝายอัตตกิลมถานุโยค  สวนขางตึงเครียด. 
        อาการท่ีจะตองอาบัตินั้น  ๖  อยาง  คือ  อลชชฺิตา  ตองดวยไม 
ละอาย  ๑  อาณตา  ตองดวยไมรู  ๑  กุกกฺุจฺจปกตตา   ตองดวยสงสัย 
แลวขืนทํา  ๑  อกปฺปเย   กปฺปยส ฺ ิตา  ตองดวยสําคัญวาควรในของ 
ไมควร  ๑  กปฺปเย  อกปปฺยส ฺ ิตา   ตองดวยสําคัญวาไมควรในของ 
ควร  ๑  สติสมฺโมสา   ตองดวยลืมสติ  ๑. 
        ภิกษุรูอยูแลว  และละเมิดพระบัญญัติ  ดวยใจดานไมรูจักละอาย 
ดังน้ี    ตองดวยไมละอาย.   ภิกษุไมรูวาทําอยางนั้น ๆ  มีพระบญัญัติ 
หามไวและทําลวงพระบัญญัติ  ดังน้ี  ตองดวยไมรู.  ภิกษุสงสัยอยูวา 
ทําอยางนั้น ๆ  ผิดพระบัญญัติหรือไม   แตขืนทําดวยความสะเพรา 
เชนนี้  ถาการท่ีทํานั้นผิดพระบัญญัติ  ก็ตองอาบัติตามวัตถุ  ถาไมผิด  
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ก็ตองอาบัติทุกกฎ  เพราะสงสัยแลวขืนทํา.  มังสะสัตวที่เขาไมไดใชเปน 
อาหาร  เปนของตองหามไมใหฉัน  ภิกษุสําคัญวาควรแลวและฉัน   
ดังน้ี  ตองดวยสําคัญวาควรในของที่ไมควร.  มังสะสัตวที่เขาใชเปน 
อาหาร  เปนของควร  ภิกษุสําคัญวาเปนมังสะตองหาม  แตขืนฉัน 
ดังน้ี  ตองดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร.  น้ําผ้ึง  จัดวาเปนเภสัช 
อยางหน่ึง  ถงึมือแลว  เก็บไวฉันไดเพียง ๗   วัน  ภิกษุลืมไปปลอยให 
ลวงกําหนดน้ัน   ดังน้ี  ตองดวยลืมสติ.   
        หากจะมีคําถามสอดเขามาวา  ปรับอาบัติแกภิกษุผูละเมิด 
พระบัญญัติ   ดวยไมละอาย   หรือแมดวยสงสัยแลวขืนทํา   ก็ชอบอยู 
ฝายภิกษุผูลวงดวยไมรู  ดวยสําคัญผิดไป  ดวยลืมสติ  ควรไดรบัปรานี 
ไมใชหรือ ?    มีคําแกวา   ก็นาจะเปนอยางนั้น  แตจงลองนึกถึง 
กฎหมายของบานเมืองกอน  ถายกเวนใหแกคนไมรู   คงมีผูสนใจ 
กฎหมายนอย  ถายกเวนใหแกคนสําคัญผิดและคนลืม  ขอน้ันจะเปน 
ทางแกตัวของคนทําผิด  นี้ฉันใด  พระวินัยก็ฉันนั้น  เมื่อไมยกเวน 
ภิกษุผูมาใหมจะไดสนใจรูพระบัญญติั   จะไดระมัดระวังไมพลั้งเผลอ 
มีความรูและมีสติ  ยอมเปนเหตุเจริญในพระศาสนาของเธอ  ทั้งจะ 
ไดเปนเครื่องมือสะกัดภิกษุอลัชชีไมใหไดชองแกตัว  เชนนี้แล  ขอไม 
ควรยกเวน  ทานจึงไมยกเวน  ขอท่ีควรยกเวน  ทานยกเวนก็มี  เชน 
ธรรมเนียมนุงผาหมผา   เขามาบวชใหมยังไมเคย  ทําไมเปนก็ยังไมถูก 
ปรับอาบัติ   ถายังมุงวาจะสําเหนียกเพ่ือทําเปน   ทานปรับแตผูเปนแลว 
แตทอดธุระเสีย. 
  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 18 

        อาบัติที่ตองดวยอาการ  ๖  นี้  อยางใดอยางหน่ึง  เปนหนาที่ 
ของภิกษุผูตอง  จะทําคืนดวยวิธีนั้น ๆ   ดังกลาวแลวในหนหลงั  ถา   
ปดบังทอดธุระเสีย  เปนหนาที่ของภิกษุอ่ืนผูรูเห็นจะพึงตักเตือนภิกษุ 
นั้นเองดวยเมตตาในเธอ  หรือถาด้ือดึง  แมจะพึงโจททวงหามการฟง   
พระปาติโมกขในทามกลางสงฆ   ดวยเห็นแกพระศาสนา  และเปน 
หนาที่ของสงฆจะพึงทําตามสมควรแกพระธรรมวินัย.    เหตุดังน้ัน 
ภิกษุควรประพฤติตนเปนคนซ่ือตรง  ใหสมเปนที่วางพระหฤทัยของ 
พระศาสดา.   กริิยาท่ีประพฤติใหเสียความวางใจของทาน  ยอมเลวทราม 
ไมสมควรแกสมณะเลย. 
                                      อานิสงสพระวินัย 
        พระวินยันั้น  ภิกษุรกัษาดีโดยถูกทางแลว  ยอมไดอานิสงส 
คือความไมตองเดือดรอนใจซ่ึงเรียกวาวิปฏิสาร.  ภิกษุผูประพฤติ 
ยอหยอนทางพระวินัยยอมไดวิปฏิสาร   เพราะทําอนาจารผิดกฎหมาย 
บานเมือง   ถกูจับกุมและถูกลงโทษบาง  ถูกดูหม่ินบาง  ไมมีคนนับถือ 
จะเขาหมูภิกษุผูมีศีลก็หว่ันหวาดกลัวจะถูกโจททวง  แมไมมีใครวา 
อะไรก็ตะขิดตะขวงใจไปเอง  ที่สุดนึกข้ึนมาถึงตน  ก็ติเตียนตนเองได 
ไมไดปติปราโมทย.   ฝายภิกษุผูนิยมในพระวินัย  แตขาดความเขาใจ 
เคาเง่ือน  พอใจจะถือใหไดตรงตามตํารับ  ใหเหมือนครั้งพุทธกาล 
แตตนเกิดในกาลอ่ืนในประเทศอ่ืน  ยอมไดพบความขัดของประพฤติ 
ไมสะดวกใจเปนธรรมดา  และความประพฤตินั้น  มักมัวไปหนักอยูใน 
ขอท่ีเปนธรรมเนียม  ที่ภิกษุเคยถือกันมา  แตไมเปนสําคัญจริง  ๆ  
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นี้เรียกวาประพฤติพระวินัยไมไดอานิสงสดังมุงหมาย กลบไดความลําบาก 
เสียอีก.   และผูประพฤติพระวินัยโดยไมมีสติเชนนั้น  มักมีมานะ   
ถือตัววา   ตนประพฤติเครงครัดดีกวาผูอ่ืน  และดูหม่ินภิกษุอ่ืนวา   
เลวทราม  นี้เปนกิริยาที่นาเกลียดนาติอยูแลว  ครั้นจะตองอยูรวมและ 
สมาคมกับภิกษุอ่ืนที่ตนเห็นวา  ประพฤติบกพรองในพระวินัย  ยอม 
รังเกียจและจําทํา  กลับไดความเดือดรอนซํ้าอีก.  ฝายภิกษุผูประพฤติ 
ถูกทาง  ยอมไดความแชมชื่น   เพราะรูสึกวาตนประพฤติดีงาม  ไมตอง 
ถูกจับกุมและลงโทษหรือถูกติเตียน  มีแตจะไดความสรรเสริญ  จะเขาหมู 
ภิกษุผูมีศีล  ก็องอาจไมตองสะทกสะทาน. 
        อันจะปฏิบัติพระวินัยใหสําเร็จประโยชน   ควรพิจารณาใหเขาใจ 
ผลที่มุงหมายแหงพระวินัยนั้น.   พระพุทธบัญญัติบางขอและอภิสมาจาร 
บางหมวด  พระศาสดาทรงต้ังไวเพ่ือปองกันไมใหเปนคนเห้ียมโหดจน 
ถึงตองโทษเปนอาชญาแผนดินอยางอุกฤษฏก็มี  เชนหามทําโจรกรรม 
และฆามนุษย    เพ่ือปองกันความลวงโลกเลี้ยงชีพก็มี  เชนหามไมให 
อวดอุตตริมนุสสธรรม เพ่ือฟองกันความดุรายก็มี  เชนหามไมใหดากัน 
ตีกันเปนตน  เพ่ือปองกันความประพฤติเลวทรามก็มี  เชนหามพูดปด 
หามพูดสอเสียดหามเสพสุราเปนตน   เพ่ือปองกันความประพฤติเสียหายก็ 
มี  เชนหามแอบฟงความของเขา  เพ่ือปองกันความเลนซุกซนก็มี  เชนหาม 
ไมใหเลนจ้ีกัน  ไมใหเลนน้ํา   ไมใหซอนบริขารของกัน     ทรงบัญญัติตาม 
ความนิยมของคนในครั้งนั้นก็มี   เชนหามไมใหขุดดิน  ไมใหฟนตนไมที่ 
เขาถือวามีชีวิต  ทรงบัญญัติโดยเปนธรรมเนียมของภิกษุตามความสะดวก  
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บาง   ตามนิยมของบรรพชิตบาง  เชนหามไมใหฉันอาหารในเวลาวิกาล   
จะฉันของอ่ืนนอกจากนํ้า  ตองรับประเคนกอน.  นี้เปนตัวอยางแหงผลท่ี 
มุงหมายของสิกขาบทน้ัน ๆ.  อน่ึง  พึงใครครวญถึงพระบัญญัติที่ทรงต้ัง 
ข้ึนแลว  แตยังไมเหมาะดวยประการใดประการหนึ่ง  จึงไดทรงเพ่ิม   
อนุบัญญัติดัดแปลงซึ่งกลาวแลวในหนหลัง  วายังใหสําเร็จผลมุงหมาย 
เดิม  หรือกลายเปนอ่ืนไปแลว  แตยังจะตองถือไปตามธรรมเนียมของ 
ภิกษุ.  อน่ึง  พึงใสใจถึงพระบัญญัติปรารภเฉพาะกาลประเทศ  อันเปนไป 
ในสมัยนั้น  ครั้นกาลลวงมานานและนํามาใชในประเทศอ่ืน  เปนไป 
ไมสะดวกไมมีใครจะแกไขได  ภิกษุทั้งหลายในประเทศน้ัน  ในกาลน้ัน 
จึงหันหาทางหลีกเลี่ยงประพฤติบาง  เลิกเสียทีเดียวบาง.  เมื่อใครครวญ 
เห็นเชนนี้แลว   พึงนําความประพฤติไปใหสําเร็จผลท่ีมุงหมายของ 
พระวินัย  และใหสําเร็จอานิสงส  คือไดความชื่นบานวา  ไดประพฤติ 
ดีงาม  ไมตองไดความเดือดรอนเพราะเหตุประพฤติสะเพรา  หรือ 
ประพฤติไมถูกทาง  และไมเกิดมานะความถือตัวและดูหม่ินผูอ่ืน.  ควร 
มีเมตตาอารีแนะนําเพ่ือนสหธรรมิก   ที่ยังประพฤติบกพรองใหประพฤติ 
บริบูรณ.  
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                                             กัณฑที่  ๓   
                                              สิกขาบท   
        พระบญัญัติมาตราหน่ึง ๆ  เปนสิกขาบทอันหน่ึง  ๆ.  สกิขาบทน้ัน 
ทรงตั้งข้ึนดวยเปนพุทธอาณา  ที่ไดแกอาทิพรหมจริยกาสิกขาก็มี  ทรง 
ต้ังข้ึนดวยเปนอภิสมาจาร  คือขนบธรรมเนียม  ที่ไดแกอภิสมาจาริกา- 
สิกขาก็มี.  อยางกอนน้ัน  มาในพระปาติโมกข  มีพระพุทธานุญาต 
ใหสวดในท่ีประชุมสงฆทุกกึ่งเดือน.  อยางหลังน้ัน   มานอกจากพระ- 
ปาติโมกข  เวนไวแตเสขิยวัตรซึ่งมาในพระปาติโมกข  กระทูนี้เปน 
สําคัญควรใสใจ.  ในหนงัสือน้ี  จักต้ังกระทูนี้เปนหลัก และจักพรรณนา 
ความตามกระทูนี้. 
        จํานวนแหงสิกขาบท   มาในพระปาติโมกขมีพอประมาณ  จํานวน 
แหงสิกขาบท   มานอกพระปาติโมกขมีมากกวามาก    จนพนความใสใจ 
ของผูศึกษา  เรียกวาพนคณนาก็ได.   นอกจากน้ี  ยังมีขอปรับอาบัติ 
อันพระคันถรจนาจารยต้ังเพ่ิมเติมเขาไวอีก  เรียกวาบาลีมุตตกทุกกฎ. 
สิกขาบทเหลาน้ี  ยอมปรากฏเห็นเปนมากจนฟนเฝอ  เหลือท่ีจะประพฤติ 
ใหครบครันได  ทั้งกาลเทศะก็เขามาเปนเหตุขัดขวางดวย  ภิกษุทั้งหลาย 
จึงไดหาทางหลีกเลี่ยงบาง  เลิกเสีย  กลาวคือทนเปนอาบัติเอาบาง  เมื่อ 
เลิกอยางหนึ่งแลว  ก็ชวนใหเลิกอยางอ่ืนตอไปอีก  แมยังไมถึงเวลา. 
พระศาสดา  ทรงคํานึงเห็นเหตุนี้มาแลว  เมื่อจะนิพพาน  ไดประทาน 
พระพุทธานุญาตไววา  ถาสงฆปรารถนา  ก็จงถอนสิกขาบทเล็กนอยได.  
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แตก็ไมมีใครกลาถอนตรง ๆ  เพราะเกรงจะไมสม่ําเสมอกัน  ซ้ําพระ   
ธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายหามเสีย  เมื่อครั้งทําประถมสังคายนาดวย. 
แมอยางนั้น  ภิกษุทั้งหลายก็ไดถอนขอท่ีตนเห็นวาเล็กนอยเสีย  แต 
ไดถอนโดยทางออม  คือไมต้ังใจรักษา  ทนตองอาบัติเอา.  ขาพเจา 
ตรองหาอุบายจะเรียงพระวินัย  แกความฟนเฝอของสิกขาบทท้ังหลาย   
เสีย  เพื่อบํารุงความศึกษาและความปฏิบัติของภิกษุทั้งหลายใหดีข้ึน 
มาคํานึงถึงทานจัดสิกขาในฝายศีลเปน  ๒ คือ  อาทิพรหมจริยกาสกขา 
และอภิสมาจาริกาสิกขา  แลวนํามาเทียบกับสิกขาบทมาในพระปกติโมกข 
และนอกจากน้ัน  ไดพบวาลงรอยกัน  จึงไดลงสันนิษฐานวา  จักแตง 
พรรณนาตามกระทูขางตน  จัดเอาสิกขาบทมาในพระปาติโมกข  เปน 
พุทธอาณาท่ีจะตองรักษาไวเปนหลัก  จัดเอาสิกขาบทนอกจากนั้นเปน 
อภิสมาจาร  คือ  ขนบธรรมเนียมของภิกษุที่จะพึงรักษาตามสามารถ.  แม 
จะขาดตกบกพรองบาง  ก็ไมถึงกับเสียความเครงหรือเปนอลัชชีดอก 
แตภิกษุที่สมมติวาเปนพระอริยบุคคลแลว  ยังตองอาบัติเหมือนกัน. 
จะขอสาธกความน้ันดวยบาลีในพระสูตรหน่ึง  ซึง่แปลเอาแตใจความ 
ตามท่ีตองการ  ดังนี้  "ภิกษุทั้งหลาย  สิกขาบท  ๑๕๐  ถวนน้ี  ยอมมาสู 
อุทเทส  [คือความสวดในทามกลางสงฆ]ทุกกึ่งเดือน  ที่กลุบตุรทั้งหลาย 
ผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู.  ภิกษุทั้งหลาย  สิกขานี้มี  ๓ 
ที่สิกขาบทท้ังปวงนั้นยอมรวมกันอยู.  สิกขา  ๓  นั้น  คืออะไรบาง. 
สิกขา   ๓  นัน้  คือ  อธิสลีสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา. ภิกษุ 
ทั้งหลาย  นีแ้ล  สกิขา  ๓  ที่สิกขาบทท้ังปวงนั้นรวมกันอยู.  ภิกษุทั้งหลาย  
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูทําใหบริบูรณในศีล  เปนผูทําพอประมาณ   
ในสมาธิ  เปนผูทําพอประมาณในปญญา  [คือเปนโสดาบัน  เปน 
สกทาคามี]   บางก็มี  เปนผูทําใหบริบูรณ  ทั้งในศีล  ทั้งในสมาธิ  แต 
เปนผูทําพอประมาณในปญญา  [คือเปนอนาคามี]  บางก็มี   เปนผูทํา 
ใหบริบูรณ  ทั้งในศีล  ทั้งในสมาธิ  ทั้งในปญญา  [คือเปนอรหันต]   
บางก็มี   เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง   ยอมออกจากอาบัติบาง. 
เหตุไฉนจึงเปนอยางนั้น.  ภิกษุทั้งหลาย  เหตุวาไมมีใครกลาวความเปน 
คนอาภัพ   [คือไมอาจบรรลุโลกุตตรธรรม]   เพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้. 
ก็แตวาสิกขาบทเหลาใด  เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  สมควรแก 
พรหมจรรย  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  เปนผูมีศีลมั่นคง  ในสิกขาบท 
เหลาน้ัน  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูทําไดดีเพียงเอกเทศ  ยอมทําไดดีเพียงเอกเทศ   ผูทําใหบริบูรณได 
ยอมทําใหบริบูรณ  อยางนี้แล  ภิกษุทัง้หลาย  เราจึงกลาววาสิกขาบท 
ทั้งหลายหาเปนหมันไม."   พระสูตรนี้มาในวรรคที่ ๔  แหงทุติยปณณา- 
สกะติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ข้ึนที่หนา  ๓๐๑  แหงฉบับพิมพของหลวง 
ผูตองการจงพลิกดูเถิด.  ตามพระสูตรน้ี   ยังจัดสิกขาบทท่ีมาในพระ- 
ปาติโมกขเปนสําคัญ  ที่วาเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยบางก็มี  เปน 
สิกขาบทเล็กนอยบางก็มี.  ในที่นี้จัดเอาสิกขาบทท่ีมาในพระปาติโมกข 
ทั้งมวลเปนสิกขาบทสําคัญ  ก็กวางกวาในพระสูตรอยูแลว. 
                            สิกขาบทมาในพระปาติโมกข 
         บาลีพระสูตรซึ่งแปลมาไวในท่ีนี้แสดงวา  สิกขาบทมาในพระ-  
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ปาติโมกขมี  ๑๕๐  ถวน  นับใหครบจํานวนไดดังตอไปนี้  :-   ปาราชิก  ๔ 
สังฆาทิเสส  ๑๓  นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  สุทธกิปาจิตตีย  ๙๒ 
ปาฏิเทสนียะ  ๔  อธิกรณสมถะ  ๗  รวมเปน  ๑๕๐  ถวน  แตในพระ   
ปาติโมกขที่สวดกันอยู  และในคัมภีรวิภังคแหงสิกขาบท  แสดงวา   
มี  ๒๒๗  สกิขาบท  คือเติม  อนิยต  ๒  เสขิยวัตร  ๗๕.   ตามนัยนี้ 
สันนิษฐานเห็นวา   ชะรอยเดิมจะมีเพียง   ๑๕๐  ถวน   ตามท่ีกลาวไวใน 
พระสูตร   กอนแตทําสังคายนาครั้งใดครั้งหนึ่ง    ที่แจกอรรถแหง 
สิกขาบท   ซึง่เรียกวาบทภาชนะ  และสงเคราะหเขาเปนสวนอันหน่ึง 
แหงคัมภีรวิภังคนั้น   หรอืในครั้งน้ันเองจะไดเติมอนิยต  ๒  และเสขิย- 
วัตร  ๗๕  เขาดวย.  ความขอน้ี  ก็นาเห็นจริงอยางนั้น อนิยตสิกขาบท 
ไมไดปรับอาบัติลงเฉพาะเหมือนสิกขาบทอื่น  เปนสิกขาบทท่ีแฝงอยู 
ดังกาฝาก  คงจะเกิดข้ึนเพราะเรื่องภิกษุตองหาวาอยูในที่ลับกบัหญิง 
สองตอสอง   แตสันนิษฐานลงเปนหน่ึงไมไดวา  นั่งหรือยืน  ทําอะไรกัน 
บางหรือไม.  สวนเสขิยวัตรนั้นก็มีอยูในที่อ่ืนแลว  คือในวัตตขันธกะ 
คัมภีรจูฬวรรค   และไมเปนขอใหญโตอะไร   เปนแตเพียงอภิสมาจาร 
ทั้งไมไดปรับอาบัติไวเฉพาะดวย.   ในที่นี้ขาพเจาจักกลาวสิกขาบทท่ี 
มาในพระปาติโมกข  ตามนัยที่มาในพระวินัย. 
        สิกขาบทท่ีมาในพระปาติโมกขนั้น   ปรับอาบัติแกภิกษุผูละเมิด 
ไวครบทุกชื่อ  โดยตรง  ๔  คือ  ปาราชิก   สังฆาทิเสส  ปาจิตติยะ  อัน 
ตางโดยนิสสัคคิยะและสุทธิกะ  และปาฏิเทสนียะ  โดยออย  ๓  คือ 
ถุลลัจจัย  ทกุกฏ  ทุพภาสิต.  
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        สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ  ปรับอาบัติสูงกวาทุกกฏข้ึนไป  ตางวา   
มีภิกษุพยายามจะละเมิด  แตไมไดทําความผิดเต็มดังกลาวไวในสิกขาบท 
เชนพยายามจะฆามนุษย  และใหประหารแลว  แตเขาไมตาย  เชนนี ้
จะปรับอาบัติปาราชิกไมไดอยูเอง  แตจะวาไมมีโทษก็ไมไดเหมือนกัน 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงปรับอาบัติหยอนลงมา  เหมือนกฎหมายสําหรับ 
บานเมือง   ที่วางโทษแกผูทําผิดไวอยางแรง  ถาทําผิดไมถึงท่ี ก็ลงโทษ   
หยอนลงมา  พึงเห็นในโทษฆาคนน้ันเถิด.  อาบัติที่ลดจากปาราชิกและ 
สังฆาทิเสส  เพราะทําผิดไมถึงท่ีนั้น  ถุลลัจจัยบาง  ทุกกฏบาง.  อาบัติ 
ที่ลดจากปาจิตตียเวนโอมสวาท  และที่ลดจากปาฏิเทสนียะ  มแีตทุกกฏ 
อยางเดียว.   อาบัติที่ลดจากโอมสวาทสิกขาบท  มีทุพภาสิตดวย.  ใน 
เสขิยวัตรขอหน่ึง ๆ  มีคําวา  พึงทําความศึกษาอยางนั้น ๆ  อธิบายตาม 
วิภังควา  ถาไมเอ้ือเฟอตองทุกกฏ.   อาบัติเชนนี้เรียกเอาชื่อวิภังคเขา 
ประกอบวา  วิภังคถุลลัจจัย  วิภังคทุกกฏ  เพ่ือจะใหแปลกจากอาบัติใน 
ที่อ่ืน  สวนทุพภาสิตน้ันเรียกลอย  ๆ เพราะมาในวิภังคแหงเดียว.  สวน 
สิกขาบทเดิมเปนตนเคาน้ันเรียกวามาติกา. 
        ในที่นี้กลาวความแหงสิกขาบทหนึ่งแลว  จักแจกอาบัติในวิภังค 
นั้นดวย  ในที่อันควรจะกลาว.  ขาพเจาปรารถนาและแสดงสิกขาบท 
ทั้งหลายใหเปนหมวด ๆ  ตามความหมายของสิกขาบท  เพ่ือผูศึกษา 
จะไดหยั่งเห็นโทษหนักเบาถนัด  แตการท่ีไมกลาวตามลําดับในพระ 
ปาติโมกขนั้น  จะใหจําและคนควายากเหมือนกัน  เหตุนั้น  จักกลาว 
ตามลําดับในพระปาติโมกขกอน  แลวจึงจักจัดเขาหมวดตอไป.  
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        สิกขาบทมาในพระปาติโมกขนั้น  จัดเขาเปนพวกตามชนิดแหง 
อาบัติ  เชน ปาราชิกพวก  ๑  สังฆาทิเสสพวก  ๑   เปนตน  เรียกวา 
อุทเทสอันหนึ่ง ๆ  เชน  ปาราชิกุทเทส  สังฆาทิเสสุทเทส  เปนตน   
แตเสขิยวัตรนั้น เรียกเสขิยุทเทส  อุทเทสเหลาน้ี  มีนิทานุทเทส  นําหนา 
กลาววิธีอันภิกษุผูฟงปาติโมกขควรประพฤติอยางไร   รวมเปน  ๙  อุทเทส 
ดวยกัน.  ผูไมเขาใจมคธภาษา  ปรารถนาจะรูความแหงอุทเทสเหลาน้ี   
จงดูในพระปาติโมกขแปลเถิด.  ในที่นี้  ขาพเจาจักแสดงเทาสิกขาบท 
และจักแปลความแหงสิกขาบทท้ังหลายตามสํานวนบาลีเดิม  เพ่ือผูศึกษา 
จะไดรูจักสันนิษฐาน  ถอยคําและโวหาร   และจักอธิบายความในท่ี 
ควรรูไวดวย.  
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                                       กัณฑที่  ๔     
                                        ปาราชิก   
        ศัพทนี้  เปนคุณบทของอาบัติ  แปลวา  ยังผูตองใหพาย.   เปน 
คุณบทของบุคคล  แปลวา  ผูพาย,  เปนคุณบทของสิกขาบท  แปลวา 
ปรับอาบัติปาราชิก.  ในท่ีนี้  เปนชื่อของสิกขาบทมี ๔  สิกขาบท. 
        สิกขาบทท่ี ๑  วา  ภิกษุใด   ถึงพรอมดวยสิกขาและธรรมเนียม 
เลี้ยงชีพรวมกันของภิกษุทั้งหลายแลว  ไมกลาวคืนสิกขา  ไมไดทําให 
แจงความเปนผูถอยกําลัง   [คือความทอแท]  จะพึงเสพเมถุนธรรม 
โดยที่สุดแมในดิรัจฉานตัวเมีย  ภิกษุนี้เปนปาราชิก  ไมมีสังวาส  [คือ 
ธรรมเปนเหตุอยูรวมกับภิกษุอ่ืน]. 
        คําวา   ภิกษุ  ในที่นี ้ ควรจะไดแกภิกษุทั้ง ๓ เหลา  แตในคัมภีร 
วิภังคทานกลาววา  ไดแกภิกษุที่สงฆอุปสมบทให   ดวยญัตติจตุตถกรรม 
คําน้ีสอวา  คัมภีรวิภังคเรียงทีหลัง  ครัง้น้ัน  มีแตภิกษุที่สงฆอุปสมบท 
ให  ทานจึงกลาวไวดังนั้น.  ภิกษุนั้น  เบื่อหนายในการประพฤติพรหม- 
จรรยแลว  บอกลาสิกขาถือเพศเปนอนุปสัมบันก็ได.  แตเธอไมได 
บอกลสิกขา   ยังคงถือเพศเปนภิกษุอยู  และจะพึงเสพเมถุนธรรม 
คือการของคนคูกันทั้งเปนภิกษุ   เธอตองอาบัติปาราชิก  เปนผูพาย 
จากหมูไมมีสังวาส  คือ ธรรมเปนเหตุอยูรวมกับภิกษุทั้งหลายอีก  คือ 
ขาดอํานาจอันชอบธรรม  ในที่จะถือเอาประโยชนแหงความเปนภิกษุ 
เชน  ขาดจากสิกขาอันมีเสมอกับภิกษุ  กลาวคือขาดจากความปกครอง 
ไมไดเขาอุโบสถ ปวารณา  และสังฆกรรมกับสงฆอีก.  
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        เมถุนธรรมน้ัน  เพงบทวา  โดยทีสุ่ดแมในดิรจัฉานตัวเมีย  นา   
จะเขาใจวา  ในสิกขาบทพูดถึงเมถุนธรรมสามัญ  ที่เปนการของชาย 
กับหญิง   แตในคัมภีรวิภังคแสดงวา  กริิยาที่เสพในทวารเบาก็ดี   ใน 
ทวารหนักก็ดี  ในปากกด็ี   ของมนุษยผูเปนหญิงก็ตาม  เปนชายก็ตาม 
เปนพันทางก็ตาม  ของสัตวจําพวกที่เรียกวาอมนุษย  ตางโดยเปนยักษ 
เปนเปรต  มีประเภทเชนเดียวกัน  และของสัตวที่จัดเปนดิรัจฉาน เปน     
ตัวเมียก็ตาม  เปนตัวผูก็ตาม  เปนพันทางก็ตาม  ชือ่วา  เสพเมถุน 
ภิกษุเสพเมถุนในทวารเชนนั้น  แตอยางใดอยางหน่ึง  แมไมสําเร็จกิจ 
แตองคกําเนิดไดเขาไปสักเล็กนอย  ทีท่านกลาววา  ชั่วเมล็ดงาหนึ่ง 
องคกําเนิดก็ดี  ทวารก็ดี  จะมีอะไรสวม  มีอะไรพัน  มีอะไรลาด 
ก็ตาม  ไมมีก็ตาม   มนุษย  อมนุษย  และดิรัจฉานท่ีเสพนั้น  ยงัเปนอยู 
ก็ตาม  ตายแลวก็ตาม  แตซากยังบริบูรณ   หรือแหวงว่ินไปบาง  แต 
ยังเปนวัตถุจะใหสําเร็จกิจในทางนี้  ตองอาบัติปาราชิก.  ถาภิกษุถูก 
ขมขืนแตยินดี  คือรับสัมผัส   ในขณะที่องคกําเนิดเขาไปก็ดี  เขาไป 
ถึงท่ีแลวก็ดี  หยุดอยูก็ดี  ถอนออกก็ดี   แมขณะใดขณะหน่ึง  ตอง 
อาบัติปาราชิกเหมือนกัน.  ภิกษุยอมใหบุรุษอ่ืนเสพเมถุน  ในทวาร 
หนักของตนก็ดี  ถูกขมขืน หรือถูกลักหลับและต่ืนรูตัวข้ึน แตยินดี 
ก็ดี  ตองอาบัติปาราชิกเหมือนกัน.  ในวินีตวัตถุแหงสิกขาบทน้ีแสดงวา 
ภิกษุผูมีหลังออนปรารถนาจะเสพเมถุน  กมลงอมองคกําเนิดของตน 
เองก็ดี  มีองคกําเนิดยาวสอดเขาไปในทวารหนักของตนก็ดี  ยอมตอง 
อาบัติปาราชกเหมือนกัน.  ความท่ีวาไวนี้  แมไมนาจะมีได  แตก็ยัง  
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เปนทางสันนิษฐานวา  ภิกษุสั่งใหผูอ่ืนพยายามทําเชนนั้นแกตน  ยอม   
เปนปาราชิกเหมือนกัน. 
        วัตถุแหงอาบัติถุลลัจจัยและทุกกฏ  ในสิกขาบทน้ีแสดงไวฟนเฝอ 
มาก  จนถึงทานผูอธิบายเอง  ก็จับหลักไมได  ในที่นี้  จะแสดงไวพอ 
เปนทางสังเกตตามความเขาใจของขาพเจา  แตบางทีจะแยงกับวินิจฉัย 
ของอาจารยอ่ืนก็ได.   ทวารที่เปนวัตถุของอาบัติปาราชิกนั้น  ของ   
มนุษยหรือของสัตวที่ตายแลวแหวงเวาไปมาก   ไมใหสําเร็จกิจเต็มที่ 
และองคกําเนิดของบุรุษเปนวัตถุแหงอาบัติถุลลัจจัย  อวัยวะนอกน้ีก็ดี 
วัตถุอันไมมีวิญญาณ   เชนตุกตาก็ดี  เปนวัตถุแหงอาบัติทุกก.   ใน  
วินีตวัตถุแสดงวา  ภิกษุมุงจะเสพเมถุนธรรม  และพยายามท่ีอวัยวะ 
หญิง  นอกจากทวาร  ตองอาบัติสังฆาทิเสส.  บางเรื่องก็เห็นชัดวา 
เพราะกายสังสัคคะ  บางเรื่องจะเปนเพราะอยางเดียวกัน  หรือเพราะ 
สัญเจตนิกาไมปรากฏชัด.  แตอาบัติอนุโลมแหงปาราชิกนั้น  มเีฉพาะ 
อาบัติถุลลัจจัยและทุกกฏ.  ในวิภังควินิจฉัยวา  เปนอาบัติสังฆาทิเสส 
เชนนั้น   เปนทางใหสันนิษฐานวา  ถามีสิกขาบทอ่ืนจะปรับอาบัติได 
สูงกวานั้น  ใหยกเอาสิกขาบทนั้นมาปรับ  เชนภิกษุพยายามในอวัยวะ 
หญิงนอกจกทวาร  ถาจะปรับอาบัติอนุโลมตามปาราชิก  จะปรับได 
อยางสูงเพียงถุลลัจจัย  แตกิริยาที่ทําน้ัน  เปนกายสังสัคคะบาง  เปน 
สัญเจตนิกาบาง  ถาจะเอาสิกขาบทหามการ  ๒  อยางนั้นมาปรับ  อาจ 
จะปรับไดถึงสังฆาทิเสส.  วินิจฉัยในวินีตวัตถุนั้นชอบแกเหตุ  ควรถือ 
เปนอุทาหรณในสิกขาบทอ่ืน.  
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        อาบัติในสิกาขาบทน้ีเปนสจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูถูกลัก 
หลับไมรูตัว  ภิกษุผูถูกขมขืนไมยินดี  ไมเปนอาบัติ  และภิกษุอีก ๔     
ประเภท  คือ  ภิกษุเปนบาคลั่งจนถึงไมมีสัมปชัญญะ,  ภิกษุผูเพอ   
ถึงไมรูสึกตัว,  ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนากลาถึงไมมีสติ,  และ 
ภิกษุผูกอเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึน   ซึ่งเรียกวา  อาทกัมมิกะ 
เหลาน้ีไมตองอาบัติในสิกขาบทน้ี  และในสิกขาบทอ่ืนทั้งมวล  แตภิกษุ 
อาทิกัมมิกะน้ัน  เปนตนเหตุแหงบัญญัติสิกขาบทใด  ไมเปนอาบัติใน 
สิกขาบทน้ัน.  ตอน้ีไปจักไมกลาวถึงภิกษุ  ๔  ประเภทนี้อีก  พึงเขาใจวา 
ไดรับยกเวนทุกสิกขาบท  จักกลาวเฉพาะท่ีไดรับยกเวนเปนพิเศษ. 
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให 
เปนสวนแหงโจรกรรม  จากบานก็ดี  จากปาก็ดี  พระราชาจับโจรได 
แลวฆาเสียบาง  จําขังไวบาง  เนรเทศเสียบาง  ดวยปรับโทษวา เจา 
เปนโจร  เจาเปนคนพาล  เจาเปนคนหลง  เจาเปนขโมยดังน้ี  เพราะ 
ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด  ภิกษุถือเอาทรัพยอัน 
เจาของไมไดใหเห็นปานนั้น  แมภิกษุนี้  ก็เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได. 
        ทรัพยในคัมภีรวิภังควินิจฉัยไวมากหลายชนิด  ในที่นี ้ จักจัดเปน 
หมวดแสดง  เพ่ือกําหนดงาย.   ทรัพยที่กลาวไวในคัมภีรวิภังคนั้นรวม 
เขาได ๒  ประเภท  เปนสังหาริมะ  ของเลื่อนท่ีได  ๑  เปนอสังหาริมะ 
ของเลื่อนท่ีไมได  ๑.   ทรพัยที่เปนสังหาริมะน้ัน  ไดแกสัตวตางชนิด 
เปนตนวาปศุสัตว  เชน  แพะ  แกะ  สุกร  และสตัวพาหนะ  เชน 
ชาง  มา  โค  กระบือ  เรียกสวิญญาณกะก็มี.  ไดแกพัสดุไมมีวิญญาณ  
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เรียกอวิญญาณกะ  เปนของต้ังอยูลอย  ๆ  ไมติดอยูกับที่  เชน  เงินทอง    
ผานุงหมแลเครื่องใชสอยเปนตนก็มี.   ที่เปนอสังหาริมะน้ัน  ทรัพย 
โดยตรงไดแกที่ดินอยางเดียว  โดยออมนับของท่ีติดเน่ืองอยูกับท่ีนั้นดวย   
เชนตนไมและเรือนเปนตน.    ทรัพยใดอันคนอ่ืนเขากําหนดถือเอา 
คือถือกรรมสิทธิ์   ถือเปนของตน  หรือไมใชของบุคคล แตมีผูเฝารักษา 
เชนเปนของสาธารณทั่วไปแกหมู  มขีองสงฆเปนตัวอยาง  หรือเปน 
ของกลางสําหรับสถาน  มีของเจดียเปนตัวอยาง  อันเจาของก็ดี  อัน 
เจาหนาท่ีก็ดี   ไมไดใหแลว  ไมไดสละใหเปนสิทธิ์แลว  ทรพัยนั้น 
ชื่อวาเจาของไมไดใหแลว.  เพราะคําวา  จากบานก็ดี  จากปาก็ดี  นั้น 
ใหหยั่งสันนิษฐานวา   ทรัพยนั้นอยูในความเก็บงําของเจาของ เชน 
เงินทองก็ดี   ทอดท้ิงไวในท่ีอ่ืน  เชนตนไมตัดลงแลว  แตยังไมไดเข็น 
ออกจากปาก็ดี   นับวาทรัพยที่เจาของไมไดใหทั้งนั้น. 
        การถือเอาทรัพยนั้นเปนสวนแหงโจรกรรมน้ัน  มีอาการตาง ๆ   
ตามชนิดของทรัพย.  การถือเอาทรัพยเปนสังหาริมะ  กําหนดวาถึงท่ีสุด 
ดวยทําใหเคลื่อนจากฐาน  มีนัยดังตอไปนี้ :- 
        ๑.  ทรพัยเปนสังหาริมะต้ังอยูลอยนั้น  มีฐานตาง ๆ  กัน  ฝงอยู 
ในแผนดินก็มี  ต้ังอยูบนพ้ืนก็มี  แขวนอยูในอากาศก็มี  วางอยูบน 
ของอ่ืน   เชนบนเตียงหรือบนราวก็มี  อยูในน้ําก็มี  อยูในของเลื่อน 
ทีไดอีกตอหน่ึงก็มี  เชนในเรือหรือในยาน.  ฐานของ ๆ  นั้นกําหนด 
ดวยหนาของต้ังทับอยู  เชนหีบ  กําหนดเทากับหีบเปนตัวอยาง.  ถา 
ของท่ีจดดินน้ัน ไมจดราบดังหีบ  เชนโตะ  ๓ ขา  เกาอ้ี  ๔  ขา  ดังน้ี  
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เรียกวามีฐาน  ๓  มีฐาน  ๔.    ภิกษุมไีถยจิตถือเอาทรัพยนั้น  แต   
พอทําของใหพนจากท่ี   ก็ตองอาบัติถึงที่สุด.  ถาเปนของต้ังอยูในของท่ี 
จะเลื่อนไดอีกตอหนึ่ง  เชนในเรือ  เลือ่นเอาไปท้ังของท่ีรองอยูก็ 
เหมือนกัน.  เพ่ือจํางาย   ควรเรียกวาลัก.   
        ๒.  ทรพัยเชนนั้นกําลังคนนําไป  มีอวัยวะของคนเปนฐาน  พึง 
กําหนดโดยอาการท่ีทูนศีรษะ แบกบนบา กระเดียดที่สะเอว  หรือห้ิว 
หรือถือท่ีมือ.   ภิกษุมีไถยจิตชิงเอาทรัพยนั้น  พอพนจากอวัยวะอัน 
เปนฐาน  ก็ตองอาบัติ.  เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวาชิงหรือว่ิงราว. 
        ในคัมภีรวิภังคแกบทภาระวา  ภิกษุถือเอาของแหงคนอ่ืนไป 
มีไถยจิต  ปลงของลงจากฐาน  เชนทูนศีรษะ  เอาลงที่บาเปนตน 
ตองอาบัติถึงท่ีสุด.   ขอน้ีก็อยางเดียวกับรับของฝาก  เพราะตองเปน 
ผูสํานอง  คือจะตองรับผิดหรือรับใชเมือ่ของหาย  ควรจะปรับดวย 
อยางอ่ืน.   ถาจะวาในทางบานเมือง  หากจะทําอยางนั้น  อาการลัก 
ยังไมปรากฏ  ถือของเมื่อยเขา  เขาอาจจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนมือ 
หรือวางพักดวยใจสุจริตก็ได  ถาอวหารมีไดในทางนี้   คนดี ๆ ก็จะถูกหา 
กันงอมแงม  ดูไมเปนฐานะเลย.  ขาพเจาจึงเขาใจวา  คนอ่ืนถือ 
ภิกษุชิงจากฐาน  ซึ่งเรียกวา  ชิงหรือว่ิงราว. 
        ๓.  ปศสุัตวก็ดี  สัตวพาหนะก็ดี  มีเทาของมันเปนฐาน.  ภิกษุ 
มีไถยจิตขับตอนหรือจูงใหมันไป  พอเทาท่ี ๔  ยางพนจากฐาน ก็ตอง 
อาบัติ  เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวา  ลักตอน.  ถาเปนสัตวเหล็กที่จะพึง 
อุมได  ถือไดดวยมือ  เชนไก  ภิกษุมไีถยจิตตองไป  จัดเขาในบทนี้ 
ถาอุมเอาไป  จัดเขาในบทลัก.  
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        ในวินีตวัตถุแหงสิกขาบทน้ี  แสดงอทินนาทานเขาในประเภทน้ี 
อีก ๒  อยาง  คือ :-   
        ๔.  คนถือของตก  ภิกษุมีไถยจิตเขาแยงเอา  พอหยิบข้ึนจากท่ี 
ก็ตองอาบัติ.  เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวา  แยง.   
        ๕.  เวลาแจกของ  ภิกษุมีไถยจิตสับฉลากชื่อตนกับชื่อภิกษุอ่ืน 
ในกองของ  ดวยหมายจะเอาลาภของภิกษุอ่ืนที่มีราคากวา  พอสับ 
เสร็จก็ตองอาบัติ.  เอาของปลอมสับเอาของดี  จัดเขาในบทน้ีเหมือน 
กัน.  เพ่ือจํางาย   ควรเรียกวา  ลักลับ. 
        การถือเอาทรัพยเปนอสังหาริมะกําหนดวา  ถึงท่ีสุด  ดวยขาด 
กรรมสิทธิ์แหงเจาของ  ตัวอยาง  เชน  ภิกษุกลาวตูเพ่ือจะเอาท่ีดิน 
ของผูใดผูหนึ่ง  เจาของเปนผูมีวาสนานอย  เถียงไมข้ึน  ทอด 
กรรมสิทธิ์ของตนเสีย  ภิกษุตองอาบัติถึงที่สุดในขณะน้ัน  ถาเจาของ 
ยังไมปลอยกรรมสิทธิ์  ฟองภิกษุในศาล  เพ่ือเรียกที่ดินคืน  ตาง 
เปนความแกคดีกัน  ถาเจาของแพ  ภิกษุตองอาบัติถึงที่สุด.  ภิกษุเปน 
โจทกฟองความเอง  เพ่ือจะตูเอาท่ีดินก็เหมือนกัน.  แตคําท่ีวา  เจาของ 
แพความน้ัน   พึงเขาใจวา  แพในศาลสูงสุดที่คดีเปนจบลงเทานั้น. 
เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวา  ตู.  ภิกษุปกเขตรุกเอาท่ีดินของเขา  ทานวา 
ตองอาบัติถึงท่ีสุดในขณะทําสําเร็จ  แตนาจะเห็นวาเจาของไมรู  เปน 
อันตูกรรมสทิธิ์ดวยทีเดียว.   ขอน้ีพระวินัยธรพึงพิจารณาดูเถิด  ถา 
รื้อถอนทรัพยเปนอสังหาริมะโดยออออกจากที่  เชนฟงตนไม  หรือ  
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รื้อเรือน  กําหนดวาถึงท่ีสุดดวยทําใหเคลื่อนท่ีสําเร็จ  ดุจนัยในทรัพย 
เปนสังหาริมะ.   
        ยังมีอวหารท่ีจะพึงกําหนดดวยอาการอยางอ่ืน  จากทรัพย  อยูอีก 
กําหนดดวยกรรมสิทธิ์บาง  ดวยอยางอ่ืนบาง  ดังตอไปนี้  :-   
        ภิกษุรับของฝาก   มไีถยจิตคิดเอาเสีย  ครั้นเจาของมาขอคืน 
กลาวปฏิเสธวาไมไดรับไว  หรือไดใหคืนแลวก็ตาม  เชนนี้พึงกําหนด 
ตองอาบัติดวยขาดกรรมสิทธิ์แหงเจาของ  ดังกลาวแลวในบทตูนั้น. 
เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวา ฉอ.  หากจะมีคําถามสอดเขามาวา  เหตุ 
ไฉนไมกําหนดเปนอาบัติ  ดวยทําใหเคลื่อนจากฐาน.  แกวา  อวหาร 
ที่กําหนดเปนอาบัติ   ดวยทําใหเคลื่อนจากฐานน้ัน เพงอาของท่ี 
ภิกษุไมตองสํานอง  คือรับผิดหรือรับใชในเมื่อหายไปแลว  สวนของ 
ที่ภิกษุรับฝากไวนั้น ภิกษุตองเปนผูสํานอง  คือตองรับใชในเมื่อ 
ของน้ันหาย  เหตุดังนั้น  ในการรับฝาก  ทานจึงกําหนดเปนอาบัติ 
ดวยขาดกรรมสิทธิ์แหงเจาของ  ที่ภิกษุนั้นพนจากความเปนผูจะตอง 
สํานองตอไป. 
        ภิกษุมีกรรมสิทธิ์ในอันรักษาของซ่ึงต้ังอยูในท่ีใด  เชน  ภิกษุผูเปน 
ภัณฑาคาริก  มีหนาที่รักษาเรือนคลัง  แมมีไถยจิตถือเอาของใน 
ที่นั้น  ยังไมนําออกไปพนเขตเพียงใด  อาบัติยังไมถึงท่ีสุดเพียงนั้น 
ตอเมื่อเอาออกพนเขตท่ีตนมีกรรมสิทธิ์ในอันรักษานั้น  อาบัติจึงถึง 
ที่สุด.  เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวา  ยักยอก.  อธิบายน้ีอาศัยอวหาร 
เรียกชื่อวาสังเกตวีตินามนะในอรรถกถา.  ในที่นัน้ทานแสดงวา  ภิกษุ  
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ทําปริกัปวา   ถามีผูเห็นตนถือของในเขตเพียงเทานั้น ๆ  จะไมเอา   
จะทําเปนชมเลน  เอาออกไปพนเขตน้ันไดแลวจึงจะเอา.  วินิจฉัย 
ดังน้ันความไมชัด  เพราะในเวลาที่ทําปริกัปนั้น  ยังไมมีไถยจิต 
ลงโดยสวนเดียว.   
        ภิกษุนําของควรแกคาภาษีมา  จะผานท่ีเก็บภาษี  ซอนของ 
เหลาน้ันเสีย  หรือของมาก  ซอนใหเห็นแตนอย  ดังน้ี  ตองอาบัติ 
ถึงท่ีสุดขณะนําของน้ันลวงพนเขตเก็บภาษี.  เพ่ือจํางาย  ควรเรียก 
วา  ตระบัด.  อวหารบทน้ีแปลจากบทอ่ืนทั้งน้ัน.  บทอ่ืนเพงเอา 
ทรัพยเปนของผูอ่ืน  ภิกษุเอามาเปนของตน  บทนี้เพงทรัพยของตน 
แตจะตองเสียใหแกผูปกครองบานเมืองที่ตนนําของผานเขาไป.  ขอน้ี 
แสดงใหเห็นวา  ฝายพระยอมนับถือกรรมสิทธิ์ของทานผูครองบาน 
เมือง  ในที่จะเก็บภาษีจากสินคาท้ังหลาย  เมื่อจะผานทางเขาไป  จึง 
จําจะตองเสียทรัพย  ซึ่งทานจะพึงไดจากตนตามจํานวนสินคา.  กริิยา 
เชนนี้  เปนความเสียความหายแกคนสามัญมาแลว  จึงไดจัดเขาไวใน 
พวกอาหาร  ในคัมภีรวิภังคเรียกชื่อวา  สุงกฆาตะ. 
        ภิกษุชักชวนกันไปทําโจรกรรม  ลงมือบาง  มิไดลงมือบาง 
ตองอาบัติถึงท่ีสุดดวยกันทั้งน้ัน.  เพ่ือจํางาย  ควรเรียกวา  ปลน. 
        อวหารมาในอรรถกถา  ควรกลาวไวในท่ีนี้  ๓  อยาง  คือ:- 
        ภิกษุทําของปลอม  เชนทําเงินปลอม  ทําทองปลอม  ชั่งของ 
ตวงของดวยเครื่องชั่งเครื่องตวงอันโกง  ตองอาบัติดวยทําสําเร็จ.  เพ่ือ 
จํางาย  ควรเรียกวา  หลอกลวง.  
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        ภิกษุมีอํานาจขมเหงเอาทรัพยผูอ่ืน   ดังราชบุรุษเก็บคาอากร   
เกินพิกัด  ตองอาบัติถึงท่ีสุดในขณะไดของมา.  เพ่ืองํางาย  ควรเรียก 
วา  กดข่ี,  อีกอยางหนึ่ง  ขูดวยการทํารายใหเจาของทรัพยจําตองให 
ซึ่งเรียกวากรรโชก  ก็นับเขาในบทน้ี บางทีจะชัดกวา.   
        ภิกษุเห็นของเขาทําตก  มีไถยจิตเอาดินกลบเสีย  หรือเอาของ 
มีใบไมเปนตนปดเสีย  ตองอาบัติในขณะทําสําเร็จ.  เพ่ือจํางาย  ควร 
เรียกวา  ลักซอน. 
        ไมใชแตเพียงภิกษุทําเอง  สั่งคนอ่ืนใหทําอทินนาทาน  เปนสวน 
โจรกรรมดังกลาวแลวอยางใดอยางหน่ึง  ก็ตองอาบัติเหมือนกัน. 
เหตุดังนั้น  อาบัติในสิกขาบทนี้  ชื่อวาตองเพราะส่ังดวย  เรียก 
สาณัตติกะ.  สวนอาบัติที่ตองเฉพาะทําเอง  เชนอาบัติในสิกขาบทตน 
เรียกอนาณัตติกะ แปลวาไมตองเพราะสั่ง  แตสั่งในท่ีนี้พึงเขาใจวา 
สั่งใหคนอ่ืนทําแกคนอ่ืน  ไมนับสั่งใหทําแกตน. 
        ภิกษุมีไถยจิต  สั่งใหเขาทําโจรกรรมอยางใดอยางหน่ึง  อาบัติ 
ถึงท่ีสุดในขณะผูรับใชทําโจรกรรมสําเร็จตามส่ัง  ถึงกําหนดโดยอาการ 
ดังตอไปนี้ :- 
        สั่งตอเดียวไมมีปริกัป  อาบัติถงึท่ีสุดขณะผูรับใชทําโจรกรรม 
สําเร็จตามส่ัง  ตองดวยกันทั้ง ๒ รูป  ทั้งผูสั่นทั้งผูรับสั่ง.  ครั้นสั่ง 
แลว  แตไดหามเสียกอนแตผูรับสั่งไดลงมือทําการ  แตผูรับสั่งน้ัน 
ขืนทําโดยพละตนเอง  ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ  ตองแตภิกษุผูรับสั่ง. 
สั่งเจาะจงทรัพย  แตผูรับสั่งไพลลักเอาส่ิงอ่ืนมา  กพึ็งรูโดยนัยนี้.  สั่ง  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 37 

ดวยทํานิมิต   ซึ่งเรียกวาใชใบ  มีขยิบตาหรือพยักหนาเปนตน  อาบัติ 
ถึงท่ีสุดในขณะท่ีผูรับสั่งเขาในแลวทําตามสั่งสําเร็จ  ตองดวยกันทั้ง   
๒  รูป   ถาทําพลาดขณะไป  ไมจัดวาไดทําตามส่ัง ทานจึงกลาววา 
ไมเปนอาบัติแกผูสั่ง  เปนเฉพาะแกผูทํา.  สั่งกําหนดเวลาใหทําใน 
เชาหรือในคําก็พึงรูโดยนัยนี้.  สั่งหลายตอ  เชนภิกษุแดงสั่งภิกษุเขียว   
ใหบอกภิกษุดํา  เพ่ือทําโจรกรรมอยางใดอยางหน่ึง  หรือจะส่ังตอออก 
ไปอีกก็ตาม  อาบัติถึงท่ีสุดในขนะภิกษุรูปหลังทําสําเร็จตามส่ังอันไม 
ลักลั่น.  ถาคําส่ังน้ันลักลั่นในระหวาง  เชนภิกษุเขียวหาบอกภิกษุดําไม 
ไพลสั่งภิกษุขาวแทน  เชนนี้สั่งผิดตัว  ผูสั่งเดิมคือภิกษุแดงรอดตัว 
คงตองอาบัติถึงท่ีสุดเฉพาะผูใชกับผูทํา.   สั่งหลาย ๆ  ตอ  ผูรับขาม 
เสียบาง   ตองอาบัติเฉพาะภิกษุผูเนื่องในลําดับ  ที่เขาขามเสียในระหวาง 
นั้น  ไมรูไมเห็น  ไมตองอาบัติ. 
        ภิกษุมีไถยจิต  สั่งใหเขาทําโจรกรรมอยางใดอยางหน่ึง  ใช 
สํานวนไมจํากัดลงไป  ซึ่งเรียกวาพูดไมตายตัว  แตชัดพอจะให 
ผูฟงเขาใจความประสงคของตน  ผูรับสั่งนั้นทําสําเร็จและเอาของมา 
ใหตามปรารถนา  แมเชนนี้  ภิกษุผูสั่งน้ันก็ไมพนอาบัติ.  อธิบายน้ี 
อาศัยอวหารชื่ออัตถสาธกะในอรรถกถา  ซึ่งแปลวายังอรรถใหสําเร็จ. 
แตในอรรถกถานั้น ทานหาไดอธิบายเชนนี้ไม   ทานอธิบายไว 
๒  นัย  อยางหน่ึงวา   ไดแกภิกษุสั่งภิกษุไวเสร็จทีเดียววา  เมื่อใด 
อาจจะลักของชื่อน้ัน  จงลักมาเม่ือนั้น  หากวาของน้ันอันผูรับสั่งจักลัก 
มาไดเปนแทแลว  โดยไมมีอันตรายในระหวาง  ผูสั่งเปนปาราชิกใน  
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ขณะสั่ง   ผูลักเปนปาราชิกในขณะลัก.  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเอา   
ของท่ีอาจจะด่ืมน้ํามันได  ทิ้งลงในหมอน้ํามันของผูอ่ืน  พอของนั้น 
หลุดจากมือ  ก็เปนปาราชิก.  ตามนัยกอน  ผูสั่งเปนปาราชิกกอนทํา 
สําเร็จ  ผิดจากบาลีที่กําหนดองคของสิกขาบทน้ี  ทั้งอยางไรจะรูไดวา 
ของน้ันผูรับสั่งจักลักไดเปนแนแท  อยางไรก็ยังปรับอาบัติไมได  กวา   
ผูรับใชจะไดทําสําเร็จ  ดูเหมือนพูดเลน.  แตนาจะมีที่มุงหมาย ดัง 
ขาพเจาจะต้ังปญหาข้ึนขอหนึ่ง   เชนภิกษุแดงเขียนจดหมายถึงภิกษุดํา 
ผูอยูตางถิ่น  ซึ่งจะพึงเดินทางหลายวัน สงธนบัตรปลอมไปให  ขอ 
ใหชวยใชเพ่ือไดทรัพยมาแบงกัน  ในระหวางที่จดหมายและธนบัตร 
ปลอมยังไปไมถึง  ภิกษุแดงมีอันเปน  ตายเสียก็ดี  หรือคิดจะหลบจาก 
อาบัติปาราชิก  สึกเสียก็ด ี  จดหมายและธนบัตรปลอมนั้นไปถงึภิกษุดํา 
และเธอลวงใชสําเร็จในภายหลัง  ดังนี้  จะจัดวาภิกษุแดงผูสั่งเดิมตอง 
ปาราชิกดวยหรือไม.   ตายไปแลวก็แลวไป  ทางที่จําเปนจะวินิจฉัย 
นั้น  ตางวา  นายแดงผูนั้นจับพลัดจับผลูเขามาอุปสมบทอยูในหมูภิกษุ 
จักคงใหอยูตอไปหรือจักตองถูกนาสนะ.  ตามความเห็นของพระอรรถ- 
กถาจารย  ทานเห็นควรนาสนะเสีย  แตจะยกบทไหนข้ึนปรับเปน 
ปญหาอยู  ทานจึงเอามาจอดในบทอัตถสาธกะ  แตอันที่จริงจอด 
ในบทชื่อบุพพปโยคถูกกวา  แตทานแกเปนการสั่งไปเสีย.  อวหารขอน้ี 
ชอบกล   จะรับรองก็ไมเชิง  จะปฏิเสธก็ไมได   พระวินัยธรจงวินิจฉัย 
ดูเถิด.  สวนเอาของท่ีดื่มนํ้ามันได   ทิง้ลงไปในหมอนํ้ามันของผูอ่ืน 
เห็นชัดทีเดียววา  อธิบายผิด  เพราะควรจะกําหนดดวยเอาข้ึน 
จากหมอ  นับในอาการใหเคลื่อนท่ี.  
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        ในอรรถกถาแสดงอวหาร  ๒๕  ตางแตชื่อ   แกอรรถซ้ําไปซํ้ามา 
ปวนเปยน   มีบทพอที่จะฟงไดอยูบาง  หรือบทพอจะเปนทางพิจารณา 
ไดชักมาไวในหนหลังแลว  บทเหลือจากนั้น  จักไมกลาวถึง  ผูตองการ   
รูจงดูในบุพพสิกขาวัณณนาเถิด.   
        หากจะมีคําถามสอดเขามาวา   อวหาร  ๒๕  นั้นของพระอรรถ- 
กถาจารยเอง  เหตุไฉนทานจักอธิบายปวนเปยน.  มีคําแกวา  ไมใช 
ของทานเอง  เก็บมาจากบาลีบาง  บางทีจะเก็บชื่อมาจากกฎหมาย 
ของบานเมืองบาง  เชนอาการ  ๓๒  อันเปนอารมณแหงกายคตาสตี- 
กัมมัฏฐาน  ซึ่งพรรณนาไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค   เก็บเอามาจาก 
ตําราแพทยในครั้งน้ัน   แตทานไมเขาใจอธิบายของเขา  จึงคิดอธิบาย 
พอสมพยัญชนะ.  ขอท่ีเห็นวาผิดไดงาย ๆ นั้น  ชือ่หมวดวานานา- 
ภัณฑปญจกะ  และเอกภัณฑปญจกะ  ซึ่งแจกอวหารบทละ  ๕  ๆ 
เหมือนกัน   ทานแกวา   นานาภัณฑะน้ัน  ไดแกของท้ังมีวิญญาณ 
ทั้งไมมีวิญญาณ  สวนเอกภัณฑะน้ัน  ไดแกของมีวิญญาณ  คือสัตว 
ตางชนิด.  เมื่อเปนเชนนั้น  นาชวนใหคิดวา  แยกของมีวิญญาณไว 
หมวดหน่ึงแลว   เหตุไฉนไมแยกเอาเฉพาะของไมมีวิญญาณไวอีก 
หมวดหน่ึงเลา    จักตามนัยนี้มิดีกวาหรือ.  เปนการจริง  ครั้นจะเอา 
ตามนั้น  ชื่อพอจะแกได  แตบทอวหารแกยาก  จึงตองแกพอของ 
ไปที  พอใหสมอรรถแหงนานาภัณฑะ  ซึ่งแปลวาของตางกัน.  ขาพเจา 
สันนิษฐานเห็นวา  ๒  ชือ่น้ัน  กําหนดดวยจํานวนแหงทรัพย.  ทรัพย 
สิ่งเดียวมีราคาเปนวัตถุแหงปาราชิก   เรียกวาเอกภัณฑะ  แปลวา  
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ทรัพยสิ่งเดียว.  ทรัพยสิ่งหนึ่ง ๆ  อันมีราคาไมถึงเปนวัตถุแหงปาราชิก   
ภิกษุลักในคราวเดียวกันเอาตีราคารวมกันได  เรียกนานาภัณฑะ  แปลวา 
ทรัพยตางกันคือหลายส่ิง.   คําวาตางกันหรือตาง ๆ  ใชหมายของ 
ชนิดเดียวกันแตหลายสิ่งได  มีอุทาหรณดื่นในภาษาไทย.  แมจะเล็ง 
ของมีชนิดไมเหมือนกันโดยเด็ดขาด  ก็ยังถูกตามอธิบายน้ัน.  การท่ี 
จัดนานาภัณฑะไวหมวดหนึ่งน้ัน   ก็เพ่ือจะกันผูลักไมใหอางเลศวา   
ของส่ิงหนึ่ง ๆ   มีราคาไมถึงเปนวัตถุแหงปาราชิก  ตองอาบัติตาม 
วัตถุสิ่งหนึ่ง  ๆ  มีจํานวนมากหลายเทาวัตถุเหลาน้ัน. ขอนี้ก็ดี  ขอท่ีกลาว 
ไวบางแลวในหนหลังก็ดี  พอเปนเครื่องอางใหเห็นวา  อวหาร  ๒๕ 
ในอรรถกถาฟนเฝอนัก. 
        ทรัพยเปนวัตถุแหงอาบัติปาราชิก  ที่กําหนดไวในสิกขาบทวา 
มีราคาเทาทรัพยเปนวัตถุแหงมหันตโทษแหงโจรนั้น  ในคัมภีรวิภังค 
นั้นเอง  ตอนนิทานกลาววาบาทหน่ึง  ตอนบทภาชนียกลาววา  ๕  มาสก, 
ตามมาตรรูปยะท่ีใชอยูในแควนมคธ  ณ  ครั้นนั้น   ๕  มาสกเปนบาท 
หน่ึง  ๔  บาทเปนกหาปณะหนึ่ง  กหาปณะเปนหลังมาตรา  เชน 
เงินบาทในกรุงสยาม  ณ  บัดนี้.  รูปยะที่ใชอยูในตางแควน  มีอัตรา 
ไมเหมือนกัน  ตองมีมาตราสําหรับแลกเปลี่ยนอีกสวนหนึ่ง.   มาตรา 
รูปยะในแควนมคธ  ณ  ครั้งน้ัน  จะสันนิษฐานเทียบกับมาตรารูปยะใน 
บัดนี้  ยอมรูไดยาก  จะเทียบบาทในแควนมคธ  ณ  ครั้นนั้น  กับบาทของ 
เราในครั้งน้ี  ดวยสักวาชื่อเหมือนกันก็ไมได  มีทางที่พอจะกําหนด 
เปนหลักฐานไดสะดวกกวาอยางอ่ืน  คือในฎีกาท้ังหลายทานแสดงไววา  
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กหาปณะน้ัน  เปนมาตราทองคํา  ราคาเทาทองคําหนัก  ๒๐  มาสก   
มาสก  ๑  มีราคาเทาทองคําหนัก  ๔  เมล็ดขาวเปลือก.  บาทหน่ึงเปน 
๑  เสี้ยวท่ี  ๔  ของกหาปณะ  จึงมีราคา  ๕  มาสก    คือเทาทองคํา 
หนัก  ๒๐  เมล็ดขาวเปลือก.  เพราะเปนมาตราทองคําเทียบกับมาตรา 
เงิน  จึงมีข้ึนมีลงไมคงที่.  เรื่องนี้ทานพระอมราภิรักขิต  (อมร  เกิด) 
ไดอธิบายไวโดยพิสดารแลวในบุพพสิกขาวัณณนา  ผูตองการรูละเอียด   
จงดุขางทายแหงคัมภีรนั้นเถิด  แตพึงเขาใจวา   ครั้งเรียงบุพพสิกขา- 
วัณณนานั้น  ราคาทองคําเทียบกับราคาเงินสูงเพียง  ๑๖  หนักเทานั้น. 
เพราะเหตุนั้น  ควรกําหนดทรัพยเปนวัตถุแหงอาบัติในสิกขาบทนี้ 
ดังตอไปนี้ :- 
        ทรัพยมรีาคาบาทหน่ึง  คือ  ๕  มาสก  เปนวัตถุแหงอาบัติปาราชิก. 
ทรัพยมีราคาหยอนบาทลงมา  แตสุงกวา   ๑  มาสก  เปนวัตถุแหง 
อาบัติถุลลัจจัย.  ทรัพยมีราคาต้ังแต  ๑  มาสกลงมา  เปนวัตถุแหง 
อาบัติทุกกฏ.   ในอรรถกถากลาวไววา  ของที่เกาแลวหรือใชแลว 
ราคายอมตกลงมา  แมเปนของใหมก็ยังควรตีราคาซึ่งเปนไปอยูใน 
ประเทศและในกาลที่เกิดเหตุข้ึน.  ทรพัยสิ่งเดียวมีราคาหยอนจากวัตถุ 
ปาราชิก   รวมกันเขาตีราคาปรับอาบัติที่สูงกวาได   ดังวินิจฉันแลวใน 
บทวานานาภัณฑะขางตน.   ภิกษุมีไถยจิต  ถือเอาทรัพยมีราคาบาท 
หน่ึง   หรือยิง่กวา  ตองอาบัติปาราชิก.  มีไถยจิตถอืเอาทรัพยมี 
ราคาหยอนจากน้ัน  ตองอาบัติตามวัตถุ. 
        ภิกษุมีไถยจิต  พยายามเพ่ือจะถือเอาทรัพยเปนวัตถุแหงปาราชิก  
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แตทําไมสําเร็จ  เชนจะลกัเรือเขา  ซึ่งลามโซลั่นกญุแจไว  กําลง    
งัดกุญแจไมทันจะออก  เห็นคนเดินมาตกใจหนีไป เชนนี้  ตองอาบัติ 
เบาลงมาตามประโยคที่ทําเพียงไร.  อาบัติอยางนี้  เรียกวา  อาบัติ 
ในบุพพปโยค  คืออาการเปนเบื้องหนาแหงอันลัก.  พึงกําหนดรู 
อาบัติโดยประโยคนั้นดังนี้ :- 
        ทําอวหารสําเร็จ  ตองปาราชิก  ทาํไมสําเร็จ  เปนแตเพียงทํา 
ของเปนสังหาริมะ  อันต้ังลอยอยูใหไหวอยูในที่  เชนยังเรอใหเลื่อน 
เขาเลื่อนออกเล็กนอยในเวลางัดกุญแจ  ตองถุลลัจจัย.  ลักตอนสัตว 
ใหยางเทาหนา ๆ  ตองถุลลัจจัย.  รื้อถอนของเปนอสังหาริมะให 
หลุดถอน  เชนลักฟนตนไม  อีกประโยค  ๑  จะสําเร็จ  ตองถุลลัจจัย. 
ในการตูที่ดินและฉอเอาของฝาก   ทําใหเจาของเกิดสงสัยเม่ือขณะ 
ทวงวา  จะไมไดคืนก็ดี  เปนความแพเจาของก็ดี  ตองถุลลัจจัย. 
เพ่ือจํางาย  พึงกําหนดวา  อีกประโยค  ๑  จะสําเร็จเปนอาหาร  เปน 
ถุลลัจจัย. ในประโยคท่ีรองลงไปจากนั้น  เปนทุกกฏท้ังน้ัน.  ถาทรัพย 
มีราคาไมถึงเปนวัตถุแหงปาราชิก  อาบัติในบุพพปโยคเปนทุกกฏทั้งน้ัน 
[แตขาพเจาปรารถนาจะเขาใจวา  เวนไวแตมีบัญญัติเปนพิเศษ  เชน 
ตัดตนไม  ตองเปนปาจิตตีย].  แตในท่ีนี้  ตัดตนไม  ถอนหญา 
ขุดดิน  ในคัมภีรวิภังควางไวเปนอาบัติทุกกฏทั้งน้ัน  โดยฐานเปน 
บุพพปโยคของอทินนาทาน.   อาบัติในบุพพปโยคนี้  เมื่อตองอาบัติ 
ที่หนักกวาแลว  นับแตอาบัติที่หนักนั้นอยางเดียว.  เชนภิกษุงัดกุญแจ 
เรือเมื่อกี้นี้  ตองเพียงอาบัติถุลลัจจัย  [โดยเขาใจอยูวาเรือคงไหว]  
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พระวินัยธรพึงปรับเฉพาะอาบัติถุลลัจจัย   ไมพึงปรับอาบัติทุกกฏเพราะ  
เดินมา  หรือจับเรือเปนตน.   
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ   เพราะเหตุนั้น  ไมมีอาบัติ 
แกภิกษุผูหาไถยจิตมิได  แตถือเอาดวยประการอ่ืน  ซึงทานแจก 
ไววา  ถือเอาดวยสําคัญวาของตน  ถือเอาดวยสําคัญวาของทิ้ง  เรียกวา 
บังสุกุล   ถือเอาดวยวิสาสะ   ถือเอาเปนของยืม.  ถาของน้ัน 
เปรตหรือสัตวดิรัจฉานเขาหวงหาม  เชนซากเนื้อท่ีเสือกัดกินคาง  และ 
มันหวงไวเพ่ือกินตอไป  ภิกษุถือเอา  ทานวาไมตองอาบัติ.  เพราะคําน้ี 
พึงสันนิษฐานวา  ในครั้นนั้นตลอดมาจนในครั้งน้ี    มนุษยเราไมไดยอม 
ใหสัตวดิรัจฉานมีกรรมสิทธิ์  ในอาหารท่ีมันหาไดและในอ่ืน ๆ  ซ้ํา 
กลับถือเอามันเปนทรัพยของตนเสียดวย.  ในพระวินัยก็รับรองตามนั้น 
จึงไดยกสัตวบางเหลาข้ึนเปนวัตถุแหงอทินนาทาน  และไมปรับอาบัติ 
เพราะถือเอาของสัตวดิรัจฉาน. 
        ในวินีตวัตถุ   แสดงอนาบัติไวนอกจากน้ีอีก  ๒  ประการ  คือ 
ภิกษุไมรู  เชนเดินทางจะผานท่ีเก็บภาษี  คนอ่ืนผูมาดวยกัน  แอบเอา 
รตนะซอนไวในยามของภิกษุ  เธอพาผานท่ีเก็บภาษีไป  ไมตองอาบัติ. 
อีกประการหนึ่ง  เลาเรื่องสกุลอุปฏฐากของทานพระปลันทวัจฉะ  ถูก 
โจรปลนพาเอาบุตรไป  ๒  คน พระปลันทวัจฉะบันดาลดวยฤทธิ ์
พาเด็ก  ๒   คนนั้นกลับคืนมาได   ตัดสินวาไมเปนปาราชิก  เพราะวิสัย 
แหงฤทธิ์ของทานผูมีฤทธ์ิ.  ในขอหลงัน้ี  ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจ 
วา  เพราะกรรมสิทธิ์ยังมีอยูแกเจาของเดิม   ชวยตามกลับมาใหแก  
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เจาของ  ไมมีโทษ.  ถาความเขาใจของขาพเจาถูก  ขอนี้จะไดนํา 
ความเขาใจผิดและเขาใจเกินไปในเรื่องโจรลักของเสีย  และจะไดเปน   
ตัวอยางสําหรับวินิจฉัยดวย.  
        สิกขาบทท่ี ๓ วา  อน่ึง  ภิกษุใด  แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต 
หรือแสวงหาศัสตราอันจะนํา   [ชีวิต]  เสีย  ใหแกกายมนุษยนั้น  หรือ 
พรรณนาคุณแหงความตาย  หรือชัดชวนเพ่ืออันตาย  ดวยคําวา 
แนะนายผูเปนชาย    มีประโยชนอะไรแกทานดวยชีวิตอันชั่วนี้  ทาน 
ตายเสียดีกวาเปนอยู  ดังนี้   เธอมีจิตใจ   มีจิตดําริอยางนี้  พรรณนา 
คุณแหงความตายก็ดี   ชกัชวนเพื่ออันตายก็ดี   โดยหลายนัย  แม 
ภิกษุนี้ก็เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได. 
        กายแหงมนุษยนั้น   ประสงคเอาต้ังแตจิตแรกเกิดปรากฏข้ึน 
ในทองแหงมารดาตลอดมาจนถึงกาบเปนที่ตาย  ในระหวางน้ีจัดวา 
กายมนุษย.  พรากเสียจากชีวิตน้ัน  ถอืตัดความเปนใหขาด  ทําความ 
สืบตอใหกําเริบ  ดวยประโยคอยางใดอยางหน่ึง  มีนัยดังจะกลาว 
ตอไปนี้ :- 
        ๑.  ใหประหาร   ไดแกฟนดวยศัสตรามีดาบเปนตน  แทงดวยหอก 
เปนตน  และตีดวยไมพลองหรือดวยไมสั้นเปนตน. 
        ๒.  ซัดไปประหาร  ไดแกยิงดวยศรหรือดวยปนเปนตน   พุงดวย 
หอก  ขวางดวยศิลา. 
        ๓.  วางไวทําราย   ไดแกวางขวาก  ฝงหลาวไวในหลุมพราง 
วางของหนักไวใหตกทับ  วางยาตายและอื่น ๆ  อีก.  
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        ๔.  ทํารายดวยวิชา  ตัวอยางในอรรถกถา   เชนภิกษุรายมนต 
อาคมตาง ๆ  ใชภูตใชผีเพ่ือทําใหผูอ่ืนเจ็บตาย.   ตัวอยางที่จะพึงเห็น   
ในบัดนี้   เชนฆาดวยกําลังไฟฟา  ซึ่งประกอบใหมีข้ึนดวยอํานาจ 
ความรู.   
        ๕.  ทํารายดวยฤทธิ์   ตัวอยางในอรรถกถา   เชนภิกษุมีตาเปน 
อาวุธ  ดังกลาววาเปนคุณสมบัติของพระยม   และโกรธถลึงตา 
แลดูผูอ่ืนดวยหมายจะใหตาย.  ตัวอยางในบัดนี้ยังหาไมไดชัด  แตเพราะ 
พิษงู   ก็เรียกวาฤทธิ์นาค  ปลอยสัตวมีพิษเชนงูใหกัด  หรือปลอย 
สัตวรายเชนเสือใหกัด   ตลอดถึงเอาพิษของสัตวฉีดเขาในเสนโลหิต 
เพ่ือใหตาย  จัดเขาไดในบทนี้กระมัง  ทั้งไมซ้ํากับบทกอน  ๆ  ดวย. 
แปลกจากบทวางไวทําราย  เพราะไมใชของประกอบข้ึนดวยอํานาจความรู 
ใชฤทธิ์คือกําลังอันมีอยูโดยธรรมดาของสัตว. 
        ไมใชแตเพียงจะทําเอง  ใชผูอ่ืนใหทําประโยคเหลาน้ี  ก็ชือ่วา 
พรากชีวิตมนุษยเหมือนกัน.  เหตุนั้น  อาบัติในสิกขาบทน้ีจึงเปน 
สาณัตติกะ   ตองเพราะใชเขาดวย.  อธิบายในบทน้ี  พึงเทียบเคียง 
กับนัยอันกลาวแลวในอทินนาทานน้ันเถิด. 
        ใชแตเทาน้ัน  ภิกษุมีอํานาจเอาศัสตราวุธหรือของอยางอ่ืนสงให 
หรือวางไวแกมนุษยที่ตนปรารถนาจะใหตาย   และบังคับใหเขาฆา 
ตนเอง  เชนมีในเรื่องจีนก็ดี  หรือเห็นสหายมีทุกขรอนเหลือแก  หรือ 
เจ็บหนักเสวยเวทนากลาแข็ง  มีใจสงสาร  ปรารถนาจะใหพนทุกข  
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พนรอน  และชวยหาศัสตราเปนตนมาให  หรือไมทําเชนนี้  เปนแต 
พูดพรรณนาคุณแหงความตาย   หรือชักชวนเพื่ออันตาย   คนนั้น   
หาศัสตราเปนตนเอาเอง  ดังนี้ก็เหมือนกัน.  พรรณนาหรือชักชวนนั้น 
ใชวาจาหรือทําดวยกาย  เชนเขียนหนังสือ  ก็เชนกนั.  อน่ึง  คําวา 
แสวงหาศัสตราน้ัน   พึงเขาใจวาแสดงไวเปนตัวอยาง  แสวงหาส่ิงอ่ืน 
อันเปนเครื่องผลาญชีวิตก็เหมือนกัน.  และพึงเขาใจวาเปนแตเพียง  
แสวงหาศัสตราเปนตนก็ดี  เปนแตเพียงชักชวนกด็ี  เขาไมทําลายชีวิต 
ของเขา  เชนนี้อาบัติไมถึงท่ีสุด  ดุจเดียวกับทําเอง  แตเขาไมตาย. 
        มนุษยเปนวัตถุแหงปาราชิก  สัตวที่เรียกวาอมนุษย  ตางโดย 
เปนยักษเปนเปรต  และสตัวดิรัจฉานท่ีวามีฤทธิ์จําแลงกายเปนมนุษยได 
เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย  สัตวดิรัจฉานทั่วไป  ตามทางน้ี  นาจะเปน 
วัตถุแหงทุกกฏ   แตมีสิกขาบทแผนหน่ึง  จึงเปนวัตถุแหงปาจิตตีย 
ลักลั่นอยูในลําดับนี้  ถาถอืเอามติของขาพเจา  ก็จะเห็นวาหาลักลั่นไม. 
        ภิกษุพยายามจะฆามนุษย   ทําสําเร็จตองปราราชิก  ถาทําไมสําเร็จ 
เปนแตเพียงทําใหเจ็บตัว  ตองถุลลัจจัย  ทําไมถึงน้ัน  ตองทุกกฏ. 
ภิกษุพยายามจะฆาตัวเอง  ตองทุกกฏ.  ภิกษุพยายามจะฆาสัตวอ่ืน 
ตองอาบัติตามวัตถุ.  อาบัติในบุพพปโยคเปนทุกกฏอยางเดียว. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ   เพราะเหตุนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูไมแกลง  หาไดมีความประสงคจะใหตายไม  เชนทํางานอยูบนที่สูง 
ของหนักพลัดจากมือตกถูกคนขางลางตาย  หรือพยาบาลคนไขหนัก 
และหยอดยามากเกินไป  คนไขกลืนไมทันสําลักตาย  และภิกษุผูไมรู  
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เชนไมรูวา  มีคนลอบเอายาพิษมาปนไวในอาหาร  และใหอาหารน้ัน 
แกผูอ่ืน  เขากินตาย.   คนอ่ืนตายดวยเหตุเชนนี้   แมเกิดแตประโยค  
ของภิกษุ  ไมเปนอาบัติ.   
        สิกขาบทท่ี ๔ วา   อนึ่ง  ภิกษุใด   ไมรูเฉพาะ   [คือไมรูจริง] 
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม  อันเปนความเห็นอยางประเสริฐ  อยาง 
สามารถ   นอมเขามาในตัววา   ขาพเจารูอยางนี้  ขาพเจาเห็นอยางนี้ 
ครั้นสมัยอ่ืนแตนั้น  อันผูใดหนึ่งถือเอาตามก็ตาม  ไมถือเอาตาม 
ก็ตาม   [คือเชื่อก็ตาม  ไมเชื่อก็ตาม  แตในบทภาชนียคัมภีรวิภังค 
แกความวา  ถูกซักถามกต็าม  ไมถูกซึกถามก็ตาม]   ก็เปนตอง 
อาบัติแลว  มุงความหมดจด  [คือพนโทษ]  จะพึงกลาวอยางนี้วา 
แนะทาน  ขาพเจาไมรู  ไดกลาววารู  ไมเห็น  ไดกลาววาเห็น  ไดพูด 
พลอย  ๆ  เปนเท็จเปลา ๆ  เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ แมภิกษุนี ้
ก็เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได. 
        ในคัมภีรวิภังค  แจกบทอุตตริมนุสสธรรมไวเปนอันมาก  จะ 
แสดงท้ังน้ันเกรงจะฟนเฝอ  จะกลาวแตชื่อก็ไมมีประโยชนอะไรนัก 
นอกจากเปนหัวขอสําหรับผูไดเคยสนใจ   ในที่นี้จักกลาวแตโดยเคา 
เง่ือนเทาน้ัน.  อุตตริมนุสสธรรม  แปลวา  คุณอยางยวดยิ่งของมนุษย 
หรือแปลวา   คุณของมนุษยผูยวดย่ิง   ความก็ลงรอยเดียวกัน.  คน 
ในครั้งน้ัน  เขานับถือการทําใจใหเปนสมาธิลงได  และการทําใจให 
บริสุทธปราศจากกิเลสวา  เปนความรูอยางสูง  เพราะผลวิเศษตาง ๆ   
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มีมูลมาจากความรู  ๒  อยางนี้โดยมาก.     
        การทําใจใหเปนสมาธิพึงรูอยางนี้ :-    ใจน้ีอบรมดีแลว  ยอม 
เห็นอรรถเห็นธรรมแจงชัด   ทําอะไรยอมจะสําเร็จ.  แตใจน้ีโดยปกติ 
มีอารมณไมดีเขาขัดขวางไมใหแนแนวลงไดซึ่งเรียกวานิวรณ.   นิวรณ 
ทานแจกเปน  ๕     ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม   เรียกวากาม- 
ฉันท  ๑   ความงุนงานดวยกําลังโทสะ   อยางสูง  ถึงใหจองลางจอง 
ผลาญผูอ่ืน  เรียกชื่อตามอาการถึงที่สุดวาพยาบาท  ๑  ความทอแท 
หรือครานและความงวงงุน   รวมเรียกวาถีนมิทธะ  เพราะเปนเหตุ 
หดหูแหงจิตเหมือนกัน  นี้จัดเปนนิวรณอีก  ๑  ความฟุงซาน  หรือ 
คิดพลาน   และความจืดจางเร็ว  รวมเรียกวา  อุทธจัจกุกกุจจะ 
เพราะเปนเหตุกําเริบไมอยูที่แหงจิตเหมือนกัน   นีจั้ดเปนนิวรณอีก ๑ 
ความลังเลไมแนลงได   เรียกวิจิกิจฉา ๑    การทําจิตใหปลอดจาก 
นิวรณเหลาน้ี  รกัษาใหแนแนว   ชื่อวาสมาธิ.   สมาธินั้น  ที่เปน 
อยางตํ่าไมแนแนวจริง ๆ  ทําไดเปนอยางดีก็เปนแตเฉียด ๆ  ใกล ๆ 
เรียกอุปจารสมาธิ.  ที่เปนอยางสูง  เปนสมาธิอยางแนนแฟน  แนแนว 
ลงไปจริง  ๆ  เรียกอัปปนาสมาธิ.   สมาธิอยางตํ่า   มีไดแกสามัญชน 
ทานไมจัดวาเปนอุตตริมนุสสธรรม   สมาธิอยางสูง   เฉพาะมีแก 
บางคนท่ีเปนผูวิเศษ   ทานจึงถือวาเปนอุตตริมนุสสธรรม  เรยีกวา 
ฌานโดยมากกวาอยางอ่ืน.   ฌานน้ันในคัมภีรวิภังคแจกเปน  ๔  ตาม 
ที่นิยมมากในพระพุทธศาสนา   เรียกวารูปฌาน   เพราะมีรูปธรรม 
อยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ.  ฌาน  ๔  นั้น  เรยีกชื่อตามลําดับปูรณ-  
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สังขยาวา   ที ่ ๑  ที่  ๒  ที ่ ๓  ที่  ๔    หรือใชศัพทเชนนั้นในภาษามคธวา  
ปฐมะ  ทุติยะ  ตติยะ  จตุตถะ   ทานกาํหนดดวยองคสมบัติดังนี้ :- 
        ๑.  ปฐมฌานมีองค  ๕  คือ   ยังมตีรึกซึ่งเรียกวาวิตก  และยังมี 
ตรองซ่ึงเรียกวาวิจาร   เหมือนอารมณแหงจิตคนสามัญ  แตไมประกอบ 
ดวยกิเลสกามและอกุศลธรรม  ซ้ํามีปติคือความอ่ิมใจ  และสุข  คือ 
ความสบายใจเกิดแตวิเวก   คือความเงียบ  กับประกอบดวยจิตมีอารมณ 
เปนหน่ึงลงไป  ซึ่งเรียกวาเอกัคคตา.   
        ๒.  ทุติยฌาน  มีองค  ๓  ละวิตกวิจารเสียได  คงอยูแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ  กับเอกัคคตา. 
        ๓.  ตติยฌาน  มีองค ๒  ละปติเสียได  คงอยูแตสุขกับเอกัคคตา. 
        ๔.  จตุตถฌาน   มีองค  ๒  เหมือนกัน  ละสุขเสียได  กลายเปน 
อุเบกขา  คือเฉย ๆ   กับเอกัคคตา. 
        ฌาน  ๔  นี ้ จัดเปนอุตตริมนุสสธรรมประเภทหนึ่ง. 
        อีกฝายหน่ึง  จิตอันบริสุทธจากิเลส  คืออารมณเครื่อง 
เศราหมองใจ  ยอมเปนมูลสําคัญแหงความประพฤติบริสุทธิ์  ความสุข 
ใจ   ความเมตตากรุณาอันเปนเหตุขวนขวายเพ่ือประโยชนผูอ่ืนทั่วไป. 
ทานผูมีใจบริสุทธจึงเปนท่ีนิยมนับถือของคนอ่ืน   จะชักอุทาหรณ 
พอเห็นงาย ๆ  คนใจดีใจเย็นยอมเปนท่ีรักนับถือของคนทั้งหลายมิใช 
หรือ   ยิ่งมีใจเผ่ือแผดวย   ความกาวความนับถือก็ยิ่งมากข้ึน.  ความ 
บริสุทธิ์แหงจิตน้ัน  ทําไดเปนพัก  ๆ  ก็มี  เชนดับความโกรธไดแลว  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 50 

ภายหลังความโกรธเกิดข้ึนอีก  เพราะเหตุอันมากระทบกระทั่ง  ทําได  
ยั่งยืนก็มี  คือละกิเลสอยางใดขาดแลว  กิเลสอยางนั้นก็ขาดไปทีเดียว   
ไมเกิดข้ึนอีก  ความบริสุทธิ์ยั่งยืนนี้   ทานกลาวยกยองเปนอยางสูงวา 
โลกุตตรธรรม  แปลวา  คุณลวงโลกข้ึนไป  คือ  พนวิสัยของสัตวโลก. 
โลกุตตรธรรม   แจกเปนมรรคและผล   มีประเภทอยางละ  ๔  กับ 
พระนิพพาน  ๑  รวมเปน  ๙  อยาง.   ผูปรารถนาจะเขาใจ  พึงรูจัก 
สังโยชน ๑๐  ประการกอน  กิเลสอันผูกใจสัตวอยู  ชื่อวาสังโยชน 
จําแนกออกเปน  ๑๐  ประการ  คือ:- 
        ๑.  สักกายทิฏฐิ   ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน. 
        ๒.  วิจิกิจฉา   ความลังเล  เปนเหตุไมแนใจในปฏิปทาเครื่อง 
ดําเนินของตน. 
        ๓.  สลีพัพตปรามาส   ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิด์วยเขาใจวา  จะมี 
ไดดวยศีลหรือพรตอยางนั้นอยางนี้  ลวงธรรมดาวิสัย. 
        ๔.  กามราคะ  คือ  ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม  เรยีก 
แตเพียงวาราคะก็มี. 
        ๕.  ปฏฆิะ  คือ  ความกระทบกระท่ังแหงจิต  ไดแกความหงุด 
หงิดดวยอํานาจโทสะ   เรียกโทสะตรงทีเดียวก็มี. 
        ๕  นี้เปนสังโยชนเบ้ือตํ่า   คืออยางหยาบ  เรียกโอรัมภาคิยะ. 
        ๖.  รูปราคะ  ความติดใจอยูในรูปธรรม  เชนชอบใจในบุคคล 
บางคน  หรือในพัสดุบางสิ่ง  แมในวัตถุอันเปนอารมณแหงรูปฌาน. 
        ๗.  อรปูราคะ  ความติดใจในอรูปธรรม  เชนพอใจในสุขเวทนา.  
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        ๘.  มานะ  ความสําคัญตัววา  เปนนั่นเปนนี่.   
        ๙.  อุทธัจจะ  คือ  ความคิดพลาน  เชนนึกอะไรก็เพลินเกินไป 
กวาเหตุ.   
        ๑๐.  อวิชชา  คือ  ความหลงอันเปนเหตุไมรูจริง. 
        อีก  ๕   นี้เปนสังโยชนเบ้ืองสูงคืออยางละเอียดเรียกอุทธัมภาคิยะ 
        ญาณคือความรูเปนเหตุละสังโยชนเหลาน้ีเด็ดขาด  เรียกวามรรค. 
มรรคน้ันจําแนกเปน  ๔  ดวยอํานาจกําจัดสังโยชน  แตเพียงเอกเทศบาง 
สิ้นเชิงบาง  พึงรูดังน้ี :- 
        ๑.  โสดาปตติมรรค  เปนเหตุละสังโยชนได  ๓  คือ  สกักายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส. 
        ๒.  สกทาคามิมรรค  เปนเหตุละสังโยชน  ๓  ขางตนนั้นกับทํา 
ราคะ   โทสะ   โมหะ  ใหเบาลง. 
        ๓.  อนาคามิมรรค  เปนเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชนไดทั้ง  ๕. 
        ๔.  อรหัตตมรรค  เปนเหตุละสังโยชนไดทั้ง  ๑๐. 
        ตามนัยที่กลาวมาน้ี  สกทาคามิมรรคไมชัดเหมือนมรรคอ่ืน  แฝง 
อยูในระหวางโสดาปตติมรรคกับอนาคามิมรรค.   และคําวา  ทําราคะ 
โทสะใหเบาลงนั้น  ก็ไมชัดวาเพียงไร.  สันนิษฐานไดแตเพียงวา ราคะ 
โทสะท่ีแรงกลา  เปนเหตุไปอบาย   เชนกาเมสุมิจฉาจารและพยาบาท 
สงบมาแตครั้งโสดาปตติมรรคแลว   แปลวา  ทานผูเปนโสดาบัน 
ไมทํากาเมสุมิจฉาจาร   และไมจองเวรแกผูอ่ืน  แตยังมีภรรยาสามีตาม 
ประเพณีโลก   และยังโกรธผูอ่ืน.   ฝายอนาคามิมรรคกําจัดราคะ  โทสะ  
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นั้นสิ้นเชิง   แปลวา  ทานผูเปนพระอนาคามี  เปนโสดไมมีคู  ไมผูก   
สมัครรักใครในทางกาม  ไมโกรธข้ึงใคร.  ราคะ   โทสะ  อันสกทาคามิ- 
มรรคทําใหเบาลงนั้น  แปลวา  ยังมี  แตไมใชอยางแรงราย  จะอธิบาย 
วามีหาง ๆ  หรือมีอยางสุขุม  ก็ไมปรากฏวาเพียงไรอีก  และโมหะน้ัน 
จะขาดเด็ดเพราะอรหัตตมรรค   สกทาคามิมรรคทําใหเบาลงไดเพียงไร 
ไมชัดเหมือนกัน  จึงยังเปนมรรคท่ีมัว.  
        ธรรมารมณอันเกิดสืบเนื่องมาแตมรรค   เสวยกําไรท่ีมรรคไดทํา 
ไวนั้น  เรียกวาผล.  ผลนัน้มีชื่อเปน  ๔  ตามมรรค.  จะนําขออุปมา 
มาเปรียบมรรคกับผลพอเล็งเห็น.  สังโยชนเหมือนโรคในกาย  มรรค 
เหมือนการรักษาโรคใหหาย  ผลเหมือนความสุขสบายอันเกิดแตความ 
สิ้นโรค.  อีกอุปมาหน่ึง   สังโยชนเหมือนโจรในปา  มรรคเหมือนกิริยา 
ปราบโจร  ผลเหมือนความสงบราบคาบเกิดมีเพราะหมดโจร. 
        ความดับขันธ  คือ  รูปกับจิตเจตสิกน้ี  อันเหลืออยูภายหลัง  แต 
ดับกิเลสไดสิ้นเชิงดวยอรหัตตมรรค  ไมมีอะไรเปนเชื้อเหลืออยู  เรียกวา 
นิพพาน.   อธิบายพอเล็งเห็น  พระอรยิเจาผูไดบรรลุพระอรหัตแลว 
เรียกวาพระอรหันต.  พระอรหันตนั้น  ดังจิตแลว  ทานกลาววา  ไม 
ตองไปเกิดในภพอีกเหมือนสามัญสัตว  เรียกวานิพพาน. 
        ฌานและโลกุตตธรรม  ๒  ประเภทน้ี  เปนหลงัอยูในอุตตริ- 
มนุสสธรรม  ที่ทานแจกในคัมภีรวิภังค  ชื่ออ่ืนยอมเปนไวพจนของ 
ธรรม  ๒  ประเภทนี้แทบทั้งน้ัน   ทีต่างออกไป  เชนโพธิปกขิยธรรม  
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อันแจกในบทมรรคภาวนา  ก็หมายเอาธรรมอันสัมปยุตดวยมรรค.   
        คําวา  กลาวอวดนอมเขามาในตนนั้น  อวดจัง ๆ  วา  ขาพเจาได 
ขาพเจาถึงธรรมอยางนั้นอยางนี้  มาแตครั้งน้ันครั้งน้ีก็ตาม  เมื่อผูที่ 
ภิกษุจงใจจะอวดเขาใจความแหงคําพูดวา  ผูพูด  ๆ  ดวยประสงคอยางไร 
เปนอาบัติปาราชิก.   พูดอวดไมเจาะจง  หรือจะพึงกลาววาเจาะจง 
คนมาก คนเหลาน้ัน  แมผูหน่ึงเขาใจ  เปนปาราชิกเหมือนกัน.  เขา  
เชื่อหรือไมเชื่อ  ไมเปนประมาณ.  เขาไมเขาใจความแหงคําท่ีพูด  เชน 
เปนคนตางภาษากัน  พูดฟงกันไมเขาใจ  เชนนี้  เปนอาบัติถุลลัจจัย. 
        ภิกษุพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมโดยออมคอม  คือ  อางลกัษณะ 
แหงรูปพรรณก็ดี  อางบริขาร  คือ  บาตรจีวรก็ดี  อางที่อยูที่อาศัยก็ดี 
อางอ่ืน ๆ  อีกก็ดี  กลาววาภิกษุมีรูปรางผิดพรรณเชนนั้น   ใชบาตรจีวร 
เชนนั้น  อยูในตําบลชื่อน้ัน  สุดแตจะนําความเขาใจของเขามาในตน 
ไดเพียงไร  เมื่อเขาเขาใจ  เปนอาบัติถุลลัจจัย  เมื่อเขาไมเขาใจ  เปน 
อาบัติทุกกฏ. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุผูพูดดวยสําคัญวาไดบรรล ุ  และภิกษุผูไมมีประสงคในอันจะ 
อวดอาง  เชนอานสิกขากลาวคําอวดอางนั้นวาอยางไร   เปนตัวอยาง. 
        ปาราชกิสิกขาบท  ๔  นี ้ ภิกษุลวงแตขอใดขอหนึ่งแลวยอมไมได 
เพ่ือจะอยูกับภิกษุทั้งหลายอีก  เหมือนในกาลท่ียังไมลวง เปนปาราชิก 
หาสังวาสมิได.   แมจะอุปสมบทอีก  ก็ไมเปนภิกษุโดยชอบดวยพระ-  
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วินัยตลอดชาติ.  อาบัติในสิกขาบท  ๔  นี ้ จึงเปนอเตกิจฉา  แกไมได 
เปนอนวเสส  หาสวนเหลือมิได   เปนมูลเฉท  คือตัดรากเงา  ภิกษุจะ   
ลวงมิไดเลย.    
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                                         กัณฑที่  ๕   
                                        สังฆาทิเสส    
        ศัพทนี้  เปนชื่อของอาบัติ  แปลวา  ความละเมิดมีสงฆในกรรม 
เบื้องตน และกรรมอันเหลือ.  อธิบายวา  สงฆเปนผูปรับโทษใหอยู 
กรรม  สงฆเองเปนผูระงับอาบัติ.  เปนชื่อของสิกขาบท  แปลวา  ปรับ 
อาบัติสังฆาทิเสส.  ในทีน่ี้  เปนชื่อของสิกขาบท  มี  ๑๓  สกิขาบท. 
        สิกขาบทท่ี ๑  วา  ปลอยสุกกะเปนดวยความจงใจ  เวนไวแต 
ฝน  เปนสังฆาทิเสส. 
        คําวา  ปลอยสุกกะนั้น   บงความวา  สุกกะหาไดเคลื่อนเองไม 
เคลื่อนดวยประโยคของภิกษุ.   คําวา  เปนไปดวยความจงใจน้ัน 
บงความวา  ประโยคนั้นเกิดแตความปรารถนาจะใหเคลื่อน.  คําวา เวน 
ไวแตฝนนั้น  บงความวา  ไมมีจงใจและไมมีประโยค  ทั้ง ๒  นั้น 
แมหากจะมีก็เปนอัพโพหาริก   คือกลาวไมไดวามี. 
        โดยนัยนี้  ในคัมภีรวิภังค   ทานจึงจัดองคแหงอาบัตินี้ไวอยางนี้ 
ภิกษุคิดและพยายามดวย    สุกกะเคลื่อนจากฐานดวย  เปนองคแหงอาบัติ 
สังฆาทิเสส.  ภิกษุคิดและพยายาม  แตสุกะหาเคลื่อนไม  เปนองค 
แหงอาบัติถุลลัจจัย.   เปนแตเพียงคิด  นาจะเปนองคแหงอาบัติทุกกฏ. 
แตอาบัติไมเกิดเพราะลําพังจิตดังกลาวแลว  จึงไมเปนองคแหงอาบัติ. 
เพราะเหตุนั้น  อาบัติทุกกฏในสิกขาบทน้ีจึงไมมี.  ในสิกขาบทกลาวไว 
แตเพียงวา  เปนไปดวยความจงใจ  ไมไดแสดงความปรารถนาเปนเหตุ  
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ทําอยางนั้น  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุปรารถนาผัสสะก็ตาม  ปรารถนา  
ความไมมีโรคก็ตาม  ปรารถนาอยางอ่ืนก็ตาม  จงใจพยายาม  คือ 
ทําประโยคที่องคกําเนิดของตนในรูปภายใน  คือ  ในอวัยวะตนเอง 
หรือในรูปภายนอก  คือ  ในอวัยวะผูอ่ืน  ยกที่เปนวัตถุปาราชิก 
หรือในพัสดุหาวิญญาณมิได  โดยที่สดุแอนเอวในอากาศ  สุกกะเคลื่อน 
จากฐาน  ตองอาบัติสังฆาทิเสส.  ทําอยางนั้นแตสุกกะไมเคลื่อน  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.   
        สิกขาบทน้ีปรารภทําเพ่ือตนเอง  เพราะเหตุนั้น  อาบัติในสิกขาบท 
นี้   จึงเปนอนาณัตติกะ  แตสั่งคนอ่ืนพยายามใหแกตน  ไมพนจาก 
อาบัติ.  และเปนสจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูหา 
ประสงคในอันใหเคลื่อนมิได  เชนเคลื่อนในเวลานอนหลับ. 
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา   อน่ึง  ภิกษุใด   กําหนัดแลว  มีจิตแปรปรวน 
แลว  ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม  จับมือก็ตาม  จับชองผม 
ก็ตาม  ลูบคลําอวัยวะอันใดอันหน่ึงก็ตาม  เปนสังฆาทิเสส. 
        คําวา  กาํหนัดนั้น  พระอรรถกถาจารยแสดงวา  กําหนัดในอัน 
เคลาคลึง  อธิบายตามมติของทานวา   เพราะถากําหนัดในเมถุน  จับตอง 
กายหญิง   กจ็ะพึงเปนบุพพปโยคแหงการเสพเมถุน  อันเปนวัตถุแหง 
ทุกกฏ.   ตามมติของขาพเจา  กําหนัดในทางใดทางหน่ึงก็เหมือนกัน 
สมดวยการตัดสินอาบัติในวินีตวัตถุ  แหงปฐมปาราชิกสิกขาบท  ใน 
เรื่องภิกษุพยายามท่ีอวัยวะหญิงอันมิใชทวาร  ตัดสนิวาเปนสังฆาทิเสส 
หาปรับเปนทุกกฏ  โดยฐานเปนบุพพปโยคแหงการเสพเมถุนไม  ใน  
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คัมภีรวิภังคก็แกบทนี้เปนคํากลาง  แปลวา  เปนไปในทางใดทางหน่ึง 
ก็เหมือนกัน.  มาตะคามบทน้ี   ในคัมภีรวิภังคแกวา  ไดแกหญิงมนุษย 
โดยที่สุดเกิดในวันนั้น.  ทานแกอยางนี้ชอบ  เพราะความกําหนัด   
ของชาย  ยอมเปนไปแมในหญิงเด็ก.   
        หญิงเปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส  บัณเฑาะกคือกะเทย  เปนวัตถุ 
แหงถุลลัจจัย.  บุรุษและสัตวดิรัจฉานผูเมีย  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  ใน 
เพราะวัตถุแหงสังฆาทิเสส   สําคัญถูกและจับตอง  กายตอกายถูกกัน 
เขา  เปนสังฆาทิเสส   แมหญิงถูกตองกอน  แตภิกษุยินดีรับผัสสะ 
ก็เปนสังฆาทิเสสเหมือนกัน.  สําคัญเปนอยางอ่ืนไปเสีย  จับตองเปน 
ถุลลัจจัย  เอากายเชนมือของตนถูกของเนื่องดวยกายของเขา  เชน 
ผาหม    หรอืเอาของเน่ืองดวยกายของตน  เปนตนวาชายจีวรถูกกาย 
ของเขา   เพ่ือจํางาย  ขางหน่ึงเปนกาย   อีกขางหน่ึงเปนของเนื่อง 
ดวยกาย  เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.  เอาของเนื่องดวยกายของตน 
ถูกของเน่ืองดวยกายของเขาก็ดี    เอาของมีดอกไมเปนตนปาถูกกาย 
หรือของเนื่องดวยกายของเขาก็ดี   เปนทุกกฏ   สําคัญเปนอ่ืนและ 
จับตอง  แตไมถึงกายตอกาย  เปนทุกกฏทุกประโยค.  ในเพราะวัตถุ 
แหงถุลลัจจัย  ทําไมเต็มที่  ตองทุกกฏอยางเดียว.   ไมตองกลาว 
ปรารภถึงวัตถุแหงทุกกฏ.   จับตองหลายวัตถุ   เปนอาบัติหลายตัว 
มีชนิดและจํานวนตามวัตถุ  จับตองหลายประโยค  เปนอาบัติหลายตัว 
มีจํานวนตามประโยค. 
        อันภิกษุผูทําการเคลาคลึงดวยอํานาจความกําหนัด   จะพึงมุง 
เฉพาะวัตถุเปนตนวาหญิง   ทานจึงจัดอาบัติในสิกขาบทนี้เปนสจิตตกะ  
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เพราะเหตุนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมแกลงจะถูกตอง   เชนหลีก   
ผูหน่ึง  ไพลไปโดยอีกผูหน่ึง  ผูถูกตองดวยเผลอตัว  เชนหญงิมาถูก 
ตอง   ภิกษุตกใจผลักออกไปในทันที  ผูถูกตองและไมรูตัว  เชน 
กระทบกันในเวลาเบียดคนมาก  ผูอันหญิงถูกตองกอน  แตไมไดยินดี 
รับผัสสะ.  อาการเหลาน้ีเปนองคแหงอนาบัติ   เพราะไมมีแหงจิตกําหนัด. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  กําหนัดแลว  มีจิตแปรปรวน   
แลว  พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ  เหมือนชายหนุมพูดเคาะ 
หญิงสาวดวยวาจาพาดพิงเมถุน  เปนสังฆาทิเสส. 
        คําวา   มาตุคาม  ในสิกขาบทน้ี  ในคัมภีรวิภังคแกวา  ไดแกหญิง 
มนุษย   เฉพาะรูเดียงสา  พอจะเขาใจคําหยาบหรือไม.  คําน้ีชอบ 
เพราะวาอันผูจะพูดวาจาเชนนั้น  ก็มุงความเขาใจของหญิง  ถาหญิง 
เปนเด็กไมรูเดียงสา   ความปรารถนาของผูพูดก็ไมสําเร็จ.  วาจาชั่ว 
หยาบน้ัน  ไดแกถอยคําพาดพิงทวารเบาทวารหนักและเมถุน.   ขอน้ี 
พึงรูดวยอาการเคยเสพเมถุนกับสามีของเขา  บอกหรือสอนเพื่อให 
เมถุนแกสามีของเขา  ดวยอาการอยางน้ันอยางนี้. 
        หญิง   [อันตองดวยลักษณะมาตุคาม  ในสิกขาบทน้ี]   เปนวัตถุ 
แหงสังฆาทิเสส.   บัณเฑาะกเปนวัตถุแหงถุลลัจจัย.  บุรุษเปนวัตถุ 
แหงทุกกฏ.  
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        ในหญิง   ทวารเบา   ทวารหนัก  และเมถุน   เปนเขตแหง   
สังฆาทิเสส.  อวัยวะอ่ืนเหนือหัวเขาข้ึนไป  ใตรากขวัญ  คือไหปลารา 
หรือหลุมคอ   ลงมา  ในศอกเขาไป  เปนเขตแหงถุลลัจจัย.  อวัยวะ 
พนจากน้ัน  เปนเขตแหงทุกกฏ.  ในบณัเฑาะก  ทวารและเมถุน  เปน 
วัตถุแหงถุลลัจจัย.  อวัยวะทั้งปวง  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  ในบุรษุ 
ทุกสิ่งเปนวัตถุแหงทุกกฏ.   
        พดกระคนมาก  เปนอาบัติหลายตัว  มีชนิดและจํานวนตามวัตถุ. 
พูดกะคนผูเดียว  แตหลายคํา  นาจะเปนอาบัติในคํา  ๆ   แตทาน 
หาไดกลาวไวในที่นี้ไม. 
        สิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูมุงอรรถมุงธรรมหรือมุงคําสอน  และพูดวาจาเชนนั้น. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  กําหนัดแลว  มีจิตแปรปรวน 
แลว   กลาวคุณแหงความบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม   ดวย 
ถอยคําพาดพิงเมถุนวา  นองหญิง   หญิงใดบําเรอผูประพฤติพรหมจรรย 
มีศีลมีกัลยาณธรรมเชนเรา  ดวยธรรมนั่น   นั้นเปนยอดแหงความ 
บําเรอทั้งหลาย  เปนสังฆาทิเสส 
        อธิบายท้ังปวง   พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทท่ี  ๓  ตาง 
แตความมุงของผูพูด  ในสิกขาบทน้ัน  กลาวถึงพูดเคาะ  ในสิกขาบทน้ี 
กลาวถึงพดชวน. 
        สกขาบทท่ี  ๕   วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ถึงความเปนผูเท่ียวส่ือ  [บอก] 
ความประสงคของชายแกหญิงก็ดี   [บอก]   ความประสงคของหญิง  
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แกชายก็ดี   ในความเปนเมียก็ตาม  ในความเปนชูก็ตาม  โดยที่สดุ         
[บอก]   แมแกหญิงแพศยา  อันจะพึงอยูรวมชั่วขณะ  เปนสังฆาทิเสส. 
        บาลีแหงสิกขาบทน้ี ตกบทวา  "บอก"   หรืออะไรอยูบทหน่ึง 
ซึ่งแกไวในคัมภีรวิภังควา  "บอก."  คําวา  ในความเปนเมียนั้น  หมาย 
ความวา  ในการอยูรวมกัน  อันชอบดวยกฎหมาย.  คําวา   ในความ 
เปนชูนั้น   หมายความวา  ในการอยูรวมกัน  อันผิดตอกฎหมาย. 
เหตุนั้น  ในคัมภีรวิภังค  ทานจึงแสดงหญิง  ๒  ประเภทนั้นไว  หญิง 
อยูในปกครองของมารดาบิดาเปนตน  ซึ่งชายจะพึงขอหรือถือเอาเปน 
ภรรยาได  โดยชอบดวยกฎหมาย  คือเปนภรรยาที่แตงงาน  หรือ 
เปนภรรยาที่ตกลงกันเอง  หรือเปนภรรยาสินไถเปนตน  ประเภท  ๑, 
หญิงตองหาม  เชน  หญงิอยูในปกครองของวงศ  มีเจาหญิงในราช- 
สกุลเปนตัวอยาง  หญิงมีธรรมเนียมรกัษา   มีภิกษุณีเปนตัวอยาง 
หญิงมีสามี   หญิงอันกฎหมายหาม  เชนเรียกในกฎหมายเกาวา  แม 
หมายงานทาน  ประเภท  ๑.   โดยนัยนี้  ภิกษุรับเปนเฒาแกไปสูขอ 
หญิงใหแกชาย   หรือรับเดินสื่อชักนําใหเขาไดกัน  หรือทําเชนนั้น 
ในทางมีโทษ   คงเปนอันลวงสิกขาบทนี้ดุจเดียวกัน. 
        ในคัมภีรวิภังคนั้น  กําหนดองคแหงการชักสื่อไวเปน  ๓  คือ 
รับคําของผูวาน  ๑  บอกแกอีกฝายหน่ึง  ๑  กลับมาบอกผูวาน  ๑. 
แตผลแหงการชักสื่อบางอยาง ยอมสําเร็จเพียงดวยองค  ๒  ก็มี.  เชน 
ชายวานภิกษุใหบอกนัดหญิงแพศยาใหไปหา  ณ ตําบลน้ัน  ๆ  เมื่อน้ัน ๆ 
ถาหญิงน้ันรับคํา  แมภิกษุไมกลับมาบอกชายผูวาน   ความปรารถนา    
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ของเขาก็คงสําเร็จ.   พิจารณาโวหารในสิกขาบท  ถาไมมีคําปริกัป   
วา  "ก็ดี"  กพ็อจะบงวามีองค  ๓  ได   คือคําวา  บอกความประสงค 
ของชายแกหญิงน้ัน  บงวารับคําฝายชายมาแลวและบอกแกฝายหญิง   
และคําวา  บอกความประสงคของหญิงแกชายน้ัน  บงวาฝายหญิง 
เขาวาอยางไร   กลับมาบอกแกฝายชาย  ดังน้ี   ไดองค  ๓.   แตในสิกขาบท 
นี้  มีคําปริกปัวา  "ก็ดี"  ชัดอยู  บงความแตเพียงรับคําของฝาย 
หน่ึง  และบอกแกอีกฝายหนึ่ง  ไดแตเพียงองค  ๒.  ขาพเจาสันนิษ- 
ฐานเห็นวา  ทานกําหนดองค  ๓  นั้น  ตามทางท่ีเปนไปอยู  เชนเฒาแก 
ที่ฝายชายแตงไปพูดขอแกฝายหญิง  ไดรับคําตอบอยางไร  กลบัมา 
บอกฝายชายอีก.  เมื่อต้ังกําหนดเปนองค  ๓  แลว  จึงแจกองค  ๒  วา 
เปนประโยคแหงถุลลัจจัย  องค  ๑  เปนประโยคแหงทุกกฏ  ดวย 
ไมเพงอรรถที่ควรจะเปนไดหรือไม.    ทานกําหนดองคเกินตองการ 
มีอยูในที่อ่ืนบาง  คือในจตุตถปาราชิกสิกขาบท  ทานกําหนดองค 
มุสาวาทไวเปน  ๓  คือ  กอนแตพูด  ก็รูวาเราจักพูดเท็จ  เปนองค ๑ 
ขณะพูด  ก็รูวาเราพูดเท็จ  เปนองค  ๑  ครั้นพูดแลว  ก็รูวาเราพูดเท็จ 
แลว  เปนองค ๑.   แตพูดมุสาอวดอุตตริมนุสสธรรม  ยอมสําเร็จเพียง 
ดวย  ๒  องคขางตนเทานั้น.  ความขอน้ี  กลาวไวในอรรถกถาแลว. 
ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจวา    การชัดสื่อซ่ึงกลาวถึงในสิกขาบทน้ี 
ยอมสําเร็จดวยโยงขาวสาสนของคน  ๒  ฝายใหถงึกันเขา.  เชนนี้ยอม 
สมเหตุสมผล.  สวนอาบัติในบุพพปโยคนั้น  ถาเขาวาน  รับคํา  เปน 
ถุลลัจจัย  บอกแกอีกฝายหนึ่ง  เปนสังฆาทิเสส  ถาจัดการเอง  บอก  
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แกฝายแรกเปนถุลลัจจัย   บอกแกฝายที่  ๒  เปนสังฆาทิเสส.  ประโยค 
แรกเปนถุลลจัจัยที่เดียว   ในสิกขาบทอ่ืนก็มี  เพราะไมมีประโยคที่ 
รองลงไป.     
        ผูวานน้ัน  เปนเจาตัวชายหรือหญิงเองก็ตาม  เปนมารดาบิดา 
หรือผูใหญอ่ืนของเขาก็ตาม  ภิกษุรับแลว  บอกแกอีกฝายหน่ึง  เปน 
เจาตัวก็ตาม  เปนผูใหญของเขาก็ตาม  คงตองสังฆาทิเสส.  ไมทาํเอง 
สั่งใหผูอ่ืนทําแทนอีกตอหน่ึง ก็เหมือนกัน. 
        เขาวานภิกษุหลายรูป  เธอทั้งหลายรับเขาแลว  บอกแมแต 
รูปเดียว  ตองสังฆาทิเสสดวยยันทั้งน้ัน.  ภิกษุแมไมรู   ชกัโยงสามี 
ภรรยาผูหยากันแลวใหกลับเปนสามีภรรยากันใหม   ทานวาไมพนอาบัติ. 
เหตุนั้น   อาบัติในสิกขาบทนี้  จึงจัดวาเปนอจิตตกะ.   สามีภรรยา 
โกรธกันแลว  ตางคนตางอยู  แตหาไดอยากันไม  ภิกษุชักโยงใหดีกัน 
ไมตองอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุจะใหทํากุฎี  อันหาเจาของมิได 
เฉพาะตนเอง   ดวยอาการของเอาเอง   พึงทําใหไดประมาณ.   นี้ 
ประมาณในอันทํากุฎีนั้น  โดยยาว  ๑๒  คืบ  โดยกวาง  ๗  คืบ  ดวย 
คืบสุคต  วัด   ในรวมใน.  พึงนําภิกษุทั้งหลายไป  เพ่ือแสดงท่ี. 
ภิกษุเหลาน้ันพึงแสดงท่ีอันไมมีผูจองไว  อันมีชานรอบง  หากภิกษุ 
ใหทํากุฎีดวยการขอเอาเอง   ในที่อันมีผูจองไว  อันหาชานรอบมิได 
หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพ่ือแสดงท่ี  หรือทําใหลวงประมาณ  เปน 
สังฆาทเสส.  
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        อรรถแหงสิกขาบทน้ีแฝงอยู  ทําใหเขาใจยาก  ตองการอธิบาย 
มากสักหนอย.   สมควรจะใครครวญถึงท่ีทางกอน   เพราะสงฆอาจ    
แสดงใหได   นาจะเห็นวาเปนที่ในอาราม  หรือในอุปจารแหงอาราม. 
แตอารามในครั้งนั้น   ไมเหมือนในบัดนี้  สงฆไมไดเปนใหญ  มีเจาของ 
ดูแลรักษา  แตเอาไวสําหรับเปนที่สงฆอาศัย   ทั้งยังมีความอ่ืนอีกบงวา 
ไมใชที่ในอาราม  หรือในอุปจารแหงอาราม.  คําวา  อันมีผูจองไว 
นั้น   ขาพเจาเขาในวา  เปนที่อันคนจองไวกอน   มกีรรมสิทธิ์ตาม 
กฎหมายบานเมือง.  การจองท่ีทับหรือคาบเกี่ยว  มีหามไวชัดในการ 
ผูกสีมา.  แตในคัมภีรวิภังคแกวา  เปนที่อาศัยของสัตวตัวเล็กมีมด 
ปลวกเปนตน  ของสัตวราย   มีชางเสือเปนตน  ที่อยูติดกับนาไร 
เรือกสวนเรือนโรงของผูอื่น  และเปนที่พลุกพลาน  เชนอยูใกลที่ 
ชุมนุมชน  และอยูริมถนนหนทาง.  ถาอยางนี้  นาจะหาท่ีสรางไมได 
เลย  ทั้งในปา   ทั้งในบาน.  เหตุไฉนทานจึงแกอยางนั้น.  บาลบีทนี้วา 
"สารมฺภ"   แปลตามพยัญชนะวา  "มีปรารภ"  หรือ  "มีเริ่ม" 
ทานตีความเปนอยางนั้นไปเสีย.  คําวา  อันมีชานรอบนั้น  ขาพเจา 
เขาใจวา   ชานสําหรับหมายเขตตามธรรมเนียมของบานเมือง  ดังมี 
แจงในกฎหมาย  มานวธรรมศาสตร  ของโบราณ  ที่เอาชื่อมาใชเรียก 
กฎหมายสยามในกาลกอน.  การเวนชานไวเปนเขตน้ัน  มีสั่งไวชัด 
ในการผูกสีมา.  แตในคัมภีรวิภังคแกวา  เปนที่อาจเวียนเกวียน  เวียน 
บันได.  ดวยเหตุอยางไร  ทานจึงลงสันนิษฐานเชนนั้น. เห็นวาเพราะ 
บาลีบทนี้วา  "สปริกฺกมน"  แปลตามพยัญชนะวา  "มีที่เดินไดรอบ"  
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ทานเพงเฉพาะทําการสะดวก   ไมไดสอดสองไปถึงอยางอ่ืน.  วินิจฉัย     
มาถึงน้ี   ก็พอถึงสันนิษฐานลงไดวา  ที่นั้นเปนสถานยังไมมีคนจับจอง 
หวงหาม  เปนปาหรือทุงวาง.  กิริยาท่ีขอใหสงฆแสดงท่ีใหนั้น  ก็คือ 
ทําการจับจองใหมีพยานเปนหลักฐาน  และเวนชานไวรอบเปนเขต 
ตามธรรมเนียมบานเมือง.   ถานึกถึงธรรมเนียมในบัดนี้  คงจะเขาใจ   
ดี.  ภิกษุจะต้ังสํานักสงฆ   ตองขอเจาคณะแขวง  เพ่ือใหอนุญาตกอน 
ฝายเจาคณะแขวงจะตองพิจารณาดู   เห็นวาผูขอสมควรจะจับจองถือ 
กรรมสิทธิ์ในท่ีนั้นได  และการตั้งสํานักนั้น  ไมประกับผูใดผูหน่ึง 
จึงควรอนุญาตและกําหนดเขตไวเปนสําคัญ   ไมไดเชนนั้น  ก็ควร 
หามไมใหต้ัง.  ธรรมเนียมนี้  ก็ทําตามเรื่องในสิกขาบทน้ีเอง. 
        คราวนี้  เปนวาระที่จะสันนิษฐานถึงกุฎีวาเปนชนิดไร.  บาลีใน 
สิกขาบทวาเพียง  "กุฎี"   เทาน้ัน  บงวาชนิดใดชนดิหน่ึงก็ตาม 
แตในคัมภีรวิภังคแกวา  เปนกุฎีโบก  ดวยดินหรือดวยปูน.   ทานจะ 
เห็นความอยางไรไมทราบแน  แตมีคําพอจะนําใหสันนิษฐานลงเชนนั้น 
ในทองนิทานแหงสิกขาบท  คือขอดิน   และทําไมมีประมาณไมคอย 
สําเร็จลง.   ถาความสําคัญในเรื่องน้ี  เนื่องดวยที่สรางตางหาก  กุฎี 
เปนชนิดไร  ไมเปนสําคัญ.  ความสําคัญเนื่องดวยกุฎี  มีอยูแตเพียง 
ทําอยาใหลวงประมาณเทาน้ัน.  หามไวเพ่ือจํากัดการขอใหจบลง. 
        มีคําถามสอดเขามาวา  ถาความสําคัญเนื่องดวยท่ี  เหตุไฉน 
จึงยกการสรางกุฎีข้ึนเปนตัวต้ังเลา ?   มีคําแกวา  เพราะในครั้งนั้น 
ที่ยังไมเปนของมีราคา  แมใหจับจอง   ก็เพียงกันวิวาทเทาน้ัน.  อยา 
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วาแตในครั้งนั้นเลย  ในบดันี้เอง   การเก็บคาเชาท่ีธรณีสงฆ  ยังเก็บ 
ตามหลังคาเรื่องก็มี  สวนท่ีเปนชานนั้น  ไมตองพูดถึง  เรือนปลูก   
แทรกลงไมไดแลว  ไมตองหวง.  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงไดกลาววา 
อรรถแหงสิกขาบทน้ีแฝงอยู  ทําใหเขาใจยาก.   
        คราวนี้เปนวาระที่จะปรารภถึงประมาณแหงกุฎี  ประมาณนั้น 
ใชสุคตประมาณ.  ประมาณชนิดนี้  เขาใจกันมาวา ออกจากนิ้ว 
พระหัตถแหงพระศาสดาเอง.   ขอนี้กน็าจะเปนได  เมื่อพระองคทรง 
บัญญัติสิกขาบทเกี่ยวถึงประมาณเขา  ก็จะทรงชี้เอาน้ิวเอาคืนเอาศอก 
ของพระองคเอง.  แตใครครวญถึงศัพทวา  "สุคต"  ซึ่งไมได 
เคยใชในพระโอฐของพระศาสดาเรียกพระองคเอง   หรือในโอฐสาวก 
ใชเรียกพระศาสดา  คิดฉงนไปวา  บางทีจะหมายความอยางอ่ืนกระมัง 
เชน   คืบเต็ม ๆ   คือคืบอยางผ่ึงผาย  หรือหมายเอาประมาณหลวง 
อันใชเปนหลักมาตรา  หรือเปนชื่อประมาณตางอยางหน่ึง  เชน  เรา 
เรียกกันวา   นิ้วชางไมนิ้วฟุต  ฉะนี้.  ขอน้ีเปนแตนึกไป  ยังไมพบ 
หลักฐาน   ทัง้คําวาประมาณแหงสุคตจีวรแหงพระสุคตก็มีอยู  จึงตอง 
ฟงเอาวา  นั่นเปนประมาณออกจากน้ิวพระหัตถแหงพระศาสดา.  แม 
อยางนั้นก็ยังจะตองหาทางคํานวณอีกวาเทาไร   จักงดไวกลาวแผนก 
หน่ึง.   ในสกิขาบทน้ีก็ดี   ในสิกขาบทอ่ืนก็ดี  จักกลาวทับวานิ้วสุคต 
คืบสุคตไวที. 
        คราวนี้จักวินิจฉันความแหงพากยวา  "หากภิกษุใหทํากุฎีดวย 
การขอเอาเอง     ในที่อันมีผูจองไว   อันหาชนรอบมิได"  ตอไป.  
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พากยนี้บงความวาเปนสังฆาทิเสส  แตไฉนในคัมภีรวิภังคแกวา  แต   
ละอยาง ๆ  เปนวัตถุแหงทุกกฏ  เขาใจไมได,   ถาถูกตามน้ัน  พากยนั้น 
ในสิกขาบทกลาวไวทําอะไร  และบทปริกัปวา  "หรือ"  ในพากย 
ตอไปก็หาประโยชนไมได  [เห็นชัดในสิกขาบทขางหนา  อันมีเฉพาะ 
บทเดียว].    ใครครวญดู  การแสดงท่ีเปนธุระของสงฆ  ๆ   คงเลือก   
ใหถูกลกัษณะ  ภิกษุทําในท่ีผิดลักษณะเชนนั้น  ก็คงทําในท่ีอ่ืนจากท่ี 
อันสงฆแสดงให.  เมื่อถือเอาความเชนนี้  เปนอันไดความแจมวา 
ภิกษุขอใหสงฆแสดงท่ีใหแลว  แตทาํข้ึนในที่อ่ืน  หรือไมขอใหสงฆ 
แสดงท่ีใหเลย  หรือทําในที่อันสงฆแสดงใหแลว  แตทํากุฎีใหลวง 
ประมาณ  แตละอยาง ๆ  เปนประโยคแหงสังฆาทิเสส.  ทําอยางเดียว 
ตองอาบัติตัวเดียว  ทํา  ๒  อยาง  ตองอาบัติ  ๒  ตัว.  อาบัติในบุพพปโยค 
เปนทุกกฏทกุประโยคที่ทํา  จนถึงอีกประโยคหนึ่งจะเสด็จเปนถุลลัจจัย 
ทําเสร็จ  เปนสังฆาทิเสส. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  ตองเพราะไมทําก็มี  คือไมขอใหสงฆแสดง 
ที่ใหกอน  ตองเพราะทําก็มี  คือทําในท่ีอ่ืนจากท่ีอันสงฆแสดงให  หรือ 
ทําใหลวงประมาณ  ตองท้ังเพราะไมทําดวย  ทั้งเพราะทําดวยก็มี คือ 
ไมขอใหสงฆแสดงท่ีและทําใหลวงประมาณ.   ขอสงฆแสดงท่ีใหกอน 
แลวทําในท่ีนั้น  ไมใหเกนิประมาณ  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  อนึ่ง    ภิกษุจะใหทําวิหารใหญอันมีเจาของ 
เฉพาะตนเอง  พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพ่ือแสดงท่ี.  ภิกษุเหลาน้ันพึง 
แสดงท่ีอันไมมีผูจองไว  อันมีชานรอบ.  หาภิกษุใหทําวิหารใหญ 
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ในที่มีผูจองไว  หาชานรอบมิได  หรอืไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพ่ือแสดงท่ี 
เปนสังฆาทิเสส.    
        บทวาวิหารน้ัน   ในบัดนี้เขาในเปนสถานกลางไปแลว  เพราะ 
เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทําไวเปนที่เหมือนพระศาสดายังเสด็จ 
อยู.  บทวาวิหารในคัมภีรนั้น   หมายเอาที่อยูของภิกษุ  ตางจาก 
กุฎีอยางไรไมมีคําแสดงใหชัด.  ในคัมภีรแกบทวิหารวาเปนของโบก 
เชนเดียวกับแกบทกุฎีในสิกขาบทกอน.  ความแปลกแหงสิกขาบทน้ี 
ก็เพียงมีทายกเปนเจาของ   ไมตองมีจํากัดประมาณ  เพราะไมตอง 
ไปรบกวนขอตอคนมาก.   นอกจากน้ี  พึงรูโดยอธิบายในสิกขาบท 
กอน. 
        สิกขาบทท่ี  ๘   วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ขัดใจ  มโีทสะไมแชมชื่น  ตาม 
กําจัด  [คือโจท]   ภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได  ดวย 
หมายวา  แมไฉน   เราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได  ครั้น 
สมัยอ่ืนแตนั้น   อันผูใดผูหน่ึงถือเอาตามก็ตาม  ไมถือเอาตามก็ตาม 
เชื่อก็ตาม  ไมเชื่อก็ตาม   แตอธิกรณนั้นเปนเรื่องหามูลมิได และ 
ภิกษุยันอิงโทสะ  เปนสังฆาทิเสส. 
        ขาพเจาไดกลาวแลวในหนหลังวา  การทําคืนอาบัติ  พระศาสดา 
ตรัสสั่งใหเปนหนาที่ของภิกษุผูตองจะทําเองกอน   ถาไมทํา  จึงเปน 
หนาที่ของภิกษุอ่ืนจะพึงเตือนเฉพาะตนดวยเห็นแกเธอ  ถายังด้ือดาน 
แมจะพึงโจทข้ึนในทามกลางสงฆ  ดวยเห็นแกพระศาสนา  ภิกษุใน 
สิกขาบทน้ี  ถือเอาประโยชนจากพระพุทธานุญาตขอน้ัน  และโจท  
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ภิกษุอันตนเกลียดชัง.  อธิกรณในที่นี ้ ไดแกอนุวาทาธิกรณ  คือฟอง   
หากันดวยเรื่องละเมิดสิกขาบทตองอาบัติ.  อธิกรณหามูลมิไดนั้น เวน 
จากไดเห็น  ไดฟง  ไดรังเกียจ.  เรื่องที่ไดเห็นเอง  จัดวามีมูล  เรื่อง 
มีผูบอก  แตเชื่อโดยเห็นวามีหลักฐาน  ก็จัดวามีมูล  เวนจากเห็น 
จากไดยิน  แตกิริยาของเธอแสดงพิรุธใหเกิดรังเกียจ  ก็จัดวามีมูล. 
จําโจทน้ัน   พึงกําหนดรูดวยเลาถึงเรื่องที่ทําก็ดี  ดวยรุบุอาบัติก็ดี   
ดวยการหามสังวาสก็ดี  ดวยหามสามีจิกกรรมก็ด ี แตชัดพอจะใหเขาใจ 
วาตองอาบัติปาราชิก.  ในคัมภีรวิภังค  กลาวการโจททางวาจาตอหนา 
ผูตองโจท  ตามธรรมเนียมที่ใชกันอยูในเวลาน้ัน  พระอรรถกถาจารย 
ถือเอานัยนี้กระมัง  จึงพิจารณาวาโจทลับหลัง  อาบัติยังไมถึงท่ีสุด. 
ขาพเจาเขาใจวา  โจทดวยวาจาก็ดี  โจทดวยกาล  เชนเขียนหนังสือ 
ยื่นก็ดี  จัดวาเปนอันโจทเหมือนกัน  และการโจทน้ันยอมถึงท่ีสุด 
ขณะเม่ือกลาวหรือยื่นหนังสือตอเจาหนาท่ี     เชนนางเมตติยาภิกษุณี 
ทูลโจททานพระทัพพมัลลบุตรแดพระศาสดา  ในนิทานแหงสิกขาบท 
นี้เอง.  เหตุไฉนจึงเขาใจอยางน้ี.   เพราะโจทดวยกายก็สมปรารถนา 
ได  หรือในบัดนี้  ยิ่งเปนหลักฐานมากกวาพูดดวยปาก  และเพราะ 
โจทดวยหมายจะใหเคลื่อนจากพรหมจรรย  ตองโจทตอเจาหนาท่ี.  พูด 
แกเจาตัวเองก็ตาม  บอกเลาแกภิกษุอ่ืน  เพื่อจะยังความใหกระฉอน 
ก็ตาม  อยางนี้แล  เรยีกวาโจทลับหลัง  ยังไมถึงท่ีสุด.  ขอท่ีจําเลย 
คือผูตองโจท  จะตองรูความนั้น  จะพึงตองการในเวลาวินิจฉัยอธิกรณ 
เปนองคแหงสัมมุขาวินัยตางหาก.  
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        อธิกรณไมมีมูล   ภิกษุโจทเองก็ดี  สั่งใหโจทกด็ี  ซึ่งภิกษุ     
ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก   ตองสังฆาทิเสส.  ภิกษุผูวาตาง  โจท   
ตามประสงคของผูสั่ง   กต็องสังฆาทิเสสดวย.  อธิกรณมีมูลอันเพลา 
โจททําใหมั่นเขา   เชนเปนแตเพียงไดรับบอกเลา  แตโจทวาไดเห็น 
เอง เปนสังฆาทิเสสเหมือนกัน.  อธิกรณมีมูลอันมั่น  โจททําใหเพลา 
ลง  เปนอาบัติอะไรเลา ?   ในคัมภีรวิภังคทานวา  เปนสังฆาทิเสส   
เหมือนกัน.  ขาพเจาเขาใจวา  มีไมได  เพราะภิกษุผูโจทกสิ  หมาย 
จะใหจําเลยฉิบหาย  เหตุไฉนจะทําคําโจทของตนใหเพลาลง  อธิกรณ 
มีมูล  เชนไดเห็นจริง ๆ  แตคลับคลายคลับคลา  สนันิษฐานลง 
ไมถนัด  โจททําใหมั่นเขา   วาไดเห็นโดยถนัดเชนนี้  ทานวาเปน 
สังฆาทิเสสเหมือนกัน.  ในคัมภีรวิภังคกลาววา  จําเลยเปนผูไมบริสุทธ 
คือตองปาราชิกแลว  แตโจทกสําคัญวา   เปนผูบรสิุทธ  และโจทดวย 
อธิกรณที่ตนเขาใจวาไมมีมูล   ตองสังฆาทิเสสเหมือนกัน.   ทาน 
วินิจฉัยชอบ   ความปฏิญาณวาเปนภิกษุแล  ควรถอืเปนประมาณ. 
อน่ึง  เปนธรรมเนียมของภิกษุผูจะโจทภิกษุอ่ืนตอหนา  ตองขอโอกาส 
ตอภิกษุนั้นกอน  ไมทําอยางนั้น  ตองทุกกฏ  ทานจึงยกอาบัตินี้ข้ึน 
วินิจฉัยดวยในวิภังค.   ธรรมเนียมนี้ควรใช  แมเมื่อโจทในที่ลับหลัง 
ควรบอกแกผูที่ตนจะโจทใหรูตัว  แมทนายความในทุกวันนี้  เขา 
ทําอยางนี้ก็มี. 
        จําเลยเปนผูบริสุทธก็ตาม  ไมเปนผูบริสุทธก็ตาม  เขาในวา 
เปนผูไมบริสุทธ  โจทตงตามอาการไดเห็น  หรือไดฟง  หรือรงัเกียจ  
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สงสัย  แมหากอธิกรณนั้น  ไมเปนจริง  เชนไดรับแจงความเท็จ  ไม   
ตองอาบัติ.     
        ในสิกขาบทน้ี  ทานหาไดกลาวอาบัติเปนอนุโลมไวไม.  ตาม 
อนุโลม  โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสส  นาจะเปนถุลลัจจัย  แตมีสิกขาบท 
ไวแผนกหนึ่ง  วางโทษเพียงปาจิตตียเทาน้ัน.  ขอน้ีเปนเหตุหยั่ง 
สันนิษฐานวา  อาบัติอนุโลมตั้งข้ึนทีหลัง. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ขัดใจ  มีโทสะไมแชมชื่น  ถือ 
เอาเอกเทสบางแหง  แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืน  ใหเปนเพียงเลศ 
ตามกําจัดภิกษุ  ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก  ดวยหมายวา   แมไฉน 
เราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได  ครั้นสมัยอ่ืนแตนั้นอันผูใด 
ผูหน่ึงถือเอาตามก็ตาม  ไมถือเอาตามก็ตาม  [คือเชื่อก็ตาม  ไมเชื่อ 
ก็ตาม]  แตอธิกรณนั้นเปนเรื่องอ่ืน  เอกเทสบางแหง  เธอถือเอาพอ 
เปนเลศ  และภิกษุยอมยันอิงโทสะ  เปนสังฆาทิเสส. 
        อธิกรณเปนเรื่องอ่ืนน้ัน  เปนเรื่องของผูอ่ืนก็มี  เปนเรื่องของ 
จําเลยเองก็มี  ถือเอาเลศแหงอธิกรณเปนเรื่องของผูอ่ืนนั้น  เชนไดเห็น 
คนผิวขาวหรือคล้ํา  มีรูปรางสูงหรือตํ่าเชนจําเลย  ทําการเชนจะนํา 
มาโจทได   ภิกษุอางการที่ไดเห็นนั้นวา  ไดเห็นคนมีผิวอยางน้ันก็ดู 
วามีสัณฐานอยางนั้นก็ดี  ทําอยางนั้น  ๆ  คลับคลายคลับคลา  แต 
เขาใจวาจําเลย  และโจทดวยไดเห็นและสงสัย.  อีกอยางหน่ึง  เชน 
เจาของเรื่องมีชื่อเหมือนกันเขา  ไดฟงคําบอกเลาวา  คนชื่อเดียวกับ 
จําเลยทําอยางนั้น ๆ  เก็บมาโจทจําเลย  ดวยไดฟงและสงสัย.  ถอืเอา  
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เลศแหงอธิกรณเปนเรื่องของจําเลยเองนั้น  เชนรูวาจําเลยประพฤติลวง 
สิขาบทบางขอ  แตไมถึงปาราชิก  โจทใหแรงถึงปาราชิก.  ความ 
นอกจากน้ีเหมือนในสิกขาบทกอน.  
        สิขาบท่ี ๑๐ วา อน่ึง  ภิกษุใด  ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ   
ผูพรอมเพรียง  หรือถือเอาอธิกรณ  [คือเรื่อง]   อันเปนเหตุแตกกัน 
ยกยอมยันอยู.  ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย  พึงวากลาวอยางนี้วา  ทาน 
อยาไดตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆผูพรอมเพรียง  หรืออยาไดถือเอา 
อธิกรณอันเปนเหตุแตกกันยกยองยันอยู  ขอทานจงพรอมเพรียงดวย 
สงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน  ไมวิวาทกัน 
มีอุทเทสเดียวกัน   [คือฟงพระปาติโมกขรวมกัน]   ยอมอยูผาสุก. 
และภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้  ยังยกยองยันอยู 
อยางนั้นเทียว  ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส  คือ 
ประกาศหาม  กวาจะครบ  ๓ จบ  เพ่ือใหสละกรรมน้ันเสีย  หากเธอ 
ถูกสวดสมนุภาส  กวาจะครบ ๓  จบอยู  สละกรรมน้ันเสีย  สละได 
อยางนี้  นั่นเปนการดี  หากเธอไมสละเสีย  เปนสังฆาทิเสส. 
        สงฆในท่ีนี้  หมายเอาภิกษุทั้งหมู.  คําวา  พรอมเพรียงนั้น  คือ 
มีสังวาสเสมอกัน  อยูในสีมาเดียวกัน.  คําวา  ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลาย 
สงฆผูพรอมเพรียงนั้น   คือขวนขวายเพ่ือจะใหแตกเปนกก   จนถึงมี 
สังวาสตาง  คือไมรวมอุโบสถสังฆกรรม.  อธิกรณเปนเหตุแตกกันนั้น 
คือเถียงกันวา  นั่นธรรม  นั่นไมใชธรรม  นั่นวินัย  นั่นไมใชวินยั 
เปนตน.   ขอน้ีพึงเห็นตัวอยางในเรื่องพระเทวทัตตผูขวนขวายเพ่ือแยก  
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ออกจากสํานักพระศาสดา  และต้ังสํานักใหม.    
        เปนหนาท่ีของภิกษุผูรูเรื่อง  จะพึงหามปราม  รูแลวไมวา  ตอง 
ทุกกฏ  ถาวาแลวไมฟง  พึงฉุดตัวมาทามกลางสงฆวากลาวอีก  ๓  ครั้ง 
ถายังขืนอยู  พึงสวดสมนุภาส  [คือประกาศหาม]  ดวยอาณัติของสงฆ 
ดวยญัตติจตุตถกรรม.  ฝายภิกษุผูเปนตัวการ  เมื่อไดรับหาม  สละเสีย 
ไดในคราวแรก  ๆ จัดวาเปนดี  ถาไมสละ  ตองทุกกฏทุกคราวจนจบ 
ญัตติ  คือคําเผดียงสงฆ  จบอนุสาวนา  คือคําหารือและตกลงของ 
สงฆ ๒  คราวขางตน  ตองถุลลัจจัย จบอนุสาวนาคราวท่ี ๓   อันเปน 
หนสุดทาย  ตองสังฆาทิเสส.  เมื่ออาบัติถึงท่ีสุดแลว  อาบัติในบุพพปโยค 
ยอมระงับ. 
        ในกรรมเปนธรรม   คือทําถูกตามคลองธรรมและแบบแผน 
เขาใจถูกก็ดี  แคลงอยูก็ดี   เขาใจผิดก็ดี  ไมสละ  เปนสังฆาทิเสส 
เหมือนกัน.  เหตุนั้น อาบัติในสิกขาบทนี้  จึงเปนอจิตตกะ.  ในกรรม 
ไมเปนธรรม  ทานวาเปนทุกกฏ.  ขอน้ี  พึงเห็นในกรรมอันทาํผิด 
แบบแผน  แตความมุงหมายคงถูกตามคลองธรรม. 
        สิขาบทท่ี  ๑๑  วา  อน่ึง  มีภิกษุผูประพฤติตามผูพูดเขากันของ 
ภิกษุนั้นแล  ๑  รูปบาง ๒  รูปบาง  ๓  รูปบาง   เธอทั้งหลายกลาวอยางนี้ 
วา  ขอทานท้ังหลายอยาไดกลาวคําอะไร  ๆ  ตอภิกษุนั่น  ภิกษุนั่นกลาว 
ถูกธรรมดวย  ภิกษุนั่นกลาวถูกวินัยดวย  ภิกษุนั่นถอืเอาความพอใจ 
และความชอบใจของพวกขาพเจากลาวดวย  เธอรู  [ใจ]  ของพวก 
ขาพเจากลาว  คําท่ีเธอกลาวนั้น ยอมควร  [คือถูกใจ]  แมแก  
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พวกขาพเจา.   ภิกษุเหลาน้ัน  อันภิกษทุั้งหลายพึงวากลาวอยางน้ีวา 
ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอยางนั้น  ภิกษุนั่น  หาใชผูกลาวถูกธรรม   
ไมดวย  ภิกษุนั่น  หาใชผูกลาวถูกวินัยไมดวย   ความทําลายสงฆ 
อยาไดชอบแมแกพวกทาน  ขอ  [ใจ]  ของพวกทานจงพรอมเพรียง   
ดวยสงฆ  เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกันไมวิวาทกัน 
มีอุทเทสเดียวกัน  ยอมอยูผาสุก.  และภิกษุเหลาน้ัน  อันภิกษุทัง้หลาย 
วากลาวอยูอยางนี้   ยังยกยองอยางนั้นเทียว  ภิกษุเหลาน้ัน  อันภิกษุ 
ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบ  ๓  จบ  เพ่ือใหสละกรรมน้ันเสีย 
หากเธอท้ังหลายถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ  ๓ จบอยู  สละกรรมน้ัน 
เสีย  สละไดอยางนี้  นั่นเปนการดี   หากเธอท้ังหลายไมสละเสีย  เปน 
สังฆาทิเสส. 
        บาลีแหงสิกขาบทน้ีปรากฏวา  มตีกหลนและเคลื่อนคลาดบาง 
แหง  เชนคําวา  เธอรูของพวกขาพเจา เพงความพอใจและความ 
ชอบใจนั้น  หรือตกบทอะไรสักอยาง  เชนจิตหรืออัชฌาสัย  ในที่นี้ 
ไดลงบทวา  ใจ  ไวแทน  เพ่ือหมายความตลอดถึงความพอใจและ 
ความชอบใจ.  อีแหงหนึ่ง  คําวา  ขอของพวกทาน  จงพรอมเพรียง 
ดวงสงฆ   ตามรูปนี้ตกอะไรสักบทหนึ่ง   ซึ่งเปนเอกวจนะ คือเปน 
ของส่ิงเดียว  ที่ลงไวในท่ีนี้วา  ใจ  เหมือนกัน.  แตเทียบพากยเชนนี ้
ในสิกขาบทกอน   ตองถือวาบทคลาดเคลื่อน   ความควรจะวาขอพวก 
ทานท้ังหลายจงพรอมเพรียงดวยสงฆ. 
        อธิบาย  ในสิกขาบทน้ีพึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทกอน  
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มีขอแปลกแตเพียงวา   สงฆสวดสมนุภาสภิกษุเลานั้นคราวละ ๒ รูป 
๓  รูปได  หามมิใหสวดสมนุภาสในคราวเดียวย่ิงกวาน้ัน.  มีอธิบายวา 
ภิกษุต้ังแต  ๔  รูปจัดวาเปนสงฆเหมือนกัน  สงฆฝายหน่ึงจะทํากรรมแก 
สงฆอีกฝายหนึ่ง ผิดแผนพระวินัย.     
        สิกขาบทท่ี  ๑๒  วา   อน่ึง  ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก 
อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม  ในสิกขาบทท้ังหลายอันเนื่อง 
ในอุทเทส  [คือพระปาติโมกข] ทําตนใหเปนผูอันใคร  ๆ   วากลาว 
ไมได  ดวยกลาวโตวา  พวกทานอยาไดกลาวอะไร  ๆ  ตอเรา   เปน 
คําดีก็ตาม  เปนคําชั่วก็ตาม  แมเราก็จักไมกลาวอะไร  ๆ  ตอพวกทาน 
เหมือนกัน   เปนคําดีก็ตาม  เปนคําชั่วก็ตาม  ขอพวกทานจงเวนจาก 
การวากลาวเราเสีย,  ภิกษุนั้น  อันภิกษทุั้งหลายพึงวากลาวอยางน้ีวา 
ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ  วาไมได  ขอทานจงทําตนใหเปน 
ผูอันเขาวาไดแล  แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม  แม 
ภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม  เพราะวาบริษัทของพระ 
ผูมีพระภาคเจาน้ัน  เจริญแลวดวยอาการอยางนี้   คือดวยวากลาว 
ซึ่งกันและกัน  ดวยเตือนกันและกัน  ใหออกจากอาบัติ.  และภกิษุนั้น 
อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้  ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว  ภิกษุนั้น 
อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบ  ๓  จบ   เพ่ือใหสละกรรม 
นั้นเสีย  หากเธอถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ  ๓  จบอยู  สละกรรมนั้นเสีย 
สละไดอยางนี้   นั่นเปนการดี  หากเธอไมสละเสีย   เปนสังฆาทเสส.  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 75 

        สิกขาบทท่ี ๑๓  วา  อนึ่ง  ภิกษุเขาไปอาศัยบานก็ดี   นิคมก็ดี 
แหงใดแหงหน่ึงอยู  เปนผูประทุษรายสกุล  มีความประพฤติเลวทราม   
ความประพฤติเลวทรามของเธอ  เขาไดเห็นอยูดวย  เขาไดยินอยูดวย 
และสกุลท้ังหลายอันเธอประทุษรายแลว  เขาไดเห็นอยูดวย  เขาไดยิน 
อยูดวย.  ภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางน้ีวา  ทานเปนผู   
ประทุษรายสกุล  มีความประพฤติเลวทราม  ความประพฤติเลวทราม 
ของทาน  เขาไดเห็นอยูดวย  เขาไดยินอยูดวย  และสกุลทั้งหลาย 
อันทานประทุษรายแลว  เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย  ทานจง 
หลีกไปเสียจากอาวาสน้ี  ทานอยาอยูในท่ีนี้   [อีก]   และภิกษุนัน้ 
อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้  วาภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา พวก 
ภิกษุ   ถึงความพอใจดวย  ถึงความขัดเคืองดวย  ถงึความหลงดวย 
ถึงความกลัวดวย ยอมขับภิกษุบางรูป  ยอมไมขับภิกษุบางรูป  เพราะ 
อาบัติเชนเดียวกัน.  ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางน้ีวา 
ทานอยาไดกลาวอยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  หาไดถึงความพอใจไม  หา 
ไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม  หาไดถึงความกลัวไม 
ทานเองแล  เปนผูประทุษรายสกุล  มีความประพฤติเลวทราม  ฯ ล ฯ 
ทานอยาอยูในท่ีนี้   [อีก]  และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู 
อยางนี้   ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว  ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวด 
สมนุภาสกวาจะครบ  ๓  จบ  เพ่ือใหสละกรรมน้ันเสีย  หากเธอถูกสวด 
สมนุภาสกวาจะครบ  ๓  จบอยู   สละกรรมน้ันเสีย   สละไดอยางนี้  นั่น 
เปนการดี  หากเธอไมสละเสีย  เปนสังฆาทิเสส.  
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        คําวา   ประทุษรายสกุล  เปนโวหารอยางหน่ึง  ใชอยูในหมูภิกษุ 
ไมไดหมายความวา  โกรธข้ึงจองลางจองผลาญทํารายรางกาย  หรือ   
ทําใหเสียทรัพย   หมายความวา  เปนผูประจบเขาดวยกิริยาทําตนอยาง 
คฤหัสถ  ยอมตนใหเขาใชสอย   หรือดวยอาการเอาเปรียบโดยเชิงให 
สิ่งของเล็กนอยดวยหวังไดมาก.   ทําอยางนี้เรียกวาประทุษรายสกุล 
เพราะทําใหเขาเสียศรัทธาเลื่อมใส   อันเปนมูลเหตุแหงกุศลสมบัติ.     
จริงอยู.   ภิกษุทําเชนนั้น   แมหากถูกใจของเขาบางเหลา  แตเขาคง 
ไมนับถือโดยฐานเปนพระ   คงคบโดยฐานเปนเพ่ือนชั้นเลว.  คําวา 
มีความประพฤติเลวทรามน้ัน  คือ  ประพฤตินอกทางของสมณะ เปน 
ตนวาประพฤติสุงสิงกับหญิงสาวในสกุล  เลนการพนัน  เลนซุกซน 
ตาง ๆ เลนตลกคะนอง  รองรําทําเพลง.  ภิกษุเชนนี้มีพระพุทธา- 
นุญาตไว  ในสงฆลงโทษทําปพพาชนียกรรมขับเสียจากอาวาส  ภิกษุ 
ผูนั้นตองปพพาชนียกรรมอยางนี้  ควรจะรูสึกโทษตัว  ประพฤติกลับ 
ตัวเสียใหม เพ่ือสงฆจะไดงดโทษ  แตภิกษุในสิกขาบทน้ีกลับวาติเตียน 
ภิกษุอ่ืนวา  ลุอํานาจแกอคติ  ๔  ที่ทรงอนุญาตใหสงฆวากลาว  ตลอด 
ถึงสวดสมนุภาสประกาศหาม  ถาไมฟง  ตองสังฆาทิเสส. 
        สังฆาทิเสส  ๑๓  สกิขาบทน้ี ๙  สิกขาบทขางตน  ใหตองอาบัติ 
แตแรกทํา  เรียกปฐมาปตติกะ,  ๔  สกิขาบทขางปลาย  ใหตองอาบัติ 
ตอเมื่อสงฆสวดประกาศหามครบ  ๓  ครั้ง  เรียกยาวตติยกะ,  ภิกษุลวง 
สิกขาบทใดสิกขาบทหน่ึงแลว  ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        เปนธรรมเนียมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส  จะแจงความน้ัน  
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แกสงฆ  อยางตํ่าเพียงจตุวรรค  คือ ๔  รูป  แลวขอประพฤติวัตร 
ชื่อมานัต  เมื่อสงฆสวดอนุญาตใหแลว  พึงประพฤติมานัตน้ันใหถูก 
ระเบียบ  ๖  ราตรี  เสร็จแลวจึงมาขออัพภานตอสงฆเฉพาะวีสติวรรค  
คือ  ๒๐  รูปอยางเดียว  สงฆสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสสนั้นแลว 
จึงกลับเปนผูบริสุทธตามเดิม.   แตถาภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสนั้นปด 
เสีย  ไมบอกแกภิกษุดวยกัน  ปลอยใหวันลวงไปเทาใด  ตองประพฤติ 
วัตรชื่อวาปริวาสแถมกอนส้ินวันเทานั้น  เสร็จแลวจึงประพฤติวัตร   
ชื่อวามานัตน้ันตอไปตามธรรมเนียม. 
        ภิกษุตองอาบัติแลว  แนใจวาตอง  คิดจะปด ไมบอกภิกษุอ่ืน 
ใหลวงวันไป  ดังนี้  เปนอันปด.  ถาไมคิดจะปด  แตมีเหตุขัดของที่จะ 
บอกไมได    คือถูกสงฆลงโทษดวยอุกเขปนียกรรม  ไมมีใครคบดวย 
หรือมีอันตราย  เชนทางที่จะไปมีสัตวราย  ไปกลางคืนไมได  หรือ 
น้ําทวมไมมีเรือจะไป  ขัดของเชนนี้  ถงึขามวันไป  ไมเปนอันปด 
แตเมื่อรูวาพนเหตุขัดของเหลาน้ันแลว  พอจะบอกได  ตองรีบบอก. 
อาบัติสังฆาทิเสสน้ี  เปนอาบัติหนักในฝายอาบัติที่จะแกตัวได   จึงเรียกวา 
ครุกาบัติ  มีเรื่องหยาบคายอยูมาก  จึงเรียกทุฏุลลาบัติ  ภิกษุผูตอง 
จะพนไดดวยอยูกรรม  จึงเรียกวา  วุฏฐานคามินี.  
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                                            อนิยต     
        ศัพทนี้  แปลวาไมแน   เปนชื่อของวิติกกมะ  คือความละเมิด 
พระบัญญัติ  แปลวาวีติกกมะที่ไมแน  เปนชื่อของสิกขาบท แปลวา 
วางอาบัติไวไมแน  มี  ๒  สิกขาบท.   
        สิกขาบทท่ี ๑   วา   อน่ึง  ภิกษุใด  ผูเดียว  สาํเร็จการน่ังในท่ีลับ 
คือในอาสนะกําบัง  พอจะทําการได  กับมาตุคามผูเดียว.  อุบาสิกามี 
วาจาที่เชื่อได  เห็นภิกษุกับมาตุคามน้ันนั่นแลว  พูดข้ึนดวยธรรม  ๓ 
ประการ  อยางใดอยางหน่ึง คือดวยปาราชิกก็ดี  ดวยสังฆาทิเสสก็ดี 
ดวยปาจิตตียก็ดี.  ภิกษุปฏิญญาซ่ึงการน่ัง  พึงถูกปรับดวยธรรม  ๓ 
ประการ  คือดวยปาราชิกบาง  ดวยสังฆาทิเสสบาง  ดวยปาจิตตียบาง. 
อีกอยางหนึ่ง  อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น  กลาวดวยธรรมใด  ภิกษุนั้น 
พึงถูกปรับดวยธรรมน้ัน.  นี้ธรรมชื่ออนิยต. 
        ความแหงสิกขาบทน้ีมัวมาก   จึงเขาใจยากทีเดียว  พระคันถ- 
รจนาจารย  ก็หาแกไวชัดเจนไม  เปนแตแกกลาวโดยใจความวา 
อุบาสิกาพูดชี้วัตถุอยางนี้หรืออยางนั้นก็ตาม  ใหฟงเอาตามคําปฏิญญา 
ของภิกษุเปนใหญ  เพราะบางทีความเห็นนั้น   อาจจะคลาดเคลื่อนไป 
ก็ได,   จริงอยู  แมคนมีวาจาท่ีเชื่อไดมาบอกวา  ไดเห็นเชนนั้น ๆ 
ไมไดต้ังใจจะใสความเลย  แตเขาอาจจะสําคัญตัวผิดก็ได   และยังไม 
พิจารณาไตถามภิกษุกอน   จะปรับโทษตามเขาพูดทีเดียว  อยางมีผูมา 
ฟองลูก  มารดาตีใหทีเดียว  ไมตองชําระ  ดังนี้  ไมเปนธรรมสําหรับ 
ผูใหญ.   แตถาหมายความอยางน้ัน  คุณบทของอุบาสิกาวา  มีวาจาที่  
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เชื่อไดนั้น   ก็หาประโยชนมิได   เพราะจะเอาตามปฏิญญาของภิกษุเปน   
ใหญ  ก็ไมตองมุงหลักฐานของคนพูด  และการแสดงไว  ๒  พากยโดย 
ปริกัปนั้น  กห็าประโยชนมิไดเหมือนกัน.  ขาพเจาเขาใจวา  คุณบทวา 
มีวาจาควรเชื่อไดนั้น  กลาวไวสําหรับแสดงหลักฐานของผูพูด  จะให 
ฟงเอาเปนจริงได   อยางมากดาไดรับฟอง   แลวตีเด็ก  แตในชั้นหลัง 
รูสึกวา  เปนธรรมไมพอ  จึงแกวาอุบาสิกามีวาจาที่จะเชื่อไดนั้น เปน 
อริยสาวิกา   สงข้ึนไปสูงลิบทีเดียว   ขอท่ีแสดงไว  ๒  พากยโดยปริกัป   
นั้น  พากยตนแสดงความวา อุบาสิกานั้น  พูดไมยันลงไปชัดวา  ทํา 
อยางนั้น ๆ   เปนแตพูดวา  คงทําวีติกกมะ  ๓  อยางนั้น อยางใดอยาง 
หน่ึง  เชนนี้  ไดอาจจะรูไดจากทางอื่น  จึงตองเอาตามปฏิญญาของ 
ภิกษุ.   ขอน้ีควรถือเปนแบบสําหรับตัดสินอธิกรณอันหาพยานมิได. 
พากยหลังแสดงวา  ถาอุบาสิกาน้ัน  พูดยันลงไปวา  ทําอยางนั้น ๆ แม 
ภิกษุไมรับ  ทานใหปรับตามคําของเขา.  ขอน้ี  ในชั้นหลัง   ควรถือ 
เปนแบบสําหรับตัดสินอธกรณ  ตามรูปความท่ีพิจารณา  และควรฟงได 
อยางไร  ตามคําพยาน  ในเมื่อจําเลยปฏิเสธขอหา. 
        สิกขาบทท่ี ๒  วา  อน่ึง  สถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว 
หาเปนที่พอจะทําการไดไม   แตเปนที่พอจะพูดเคาะมาตุคามดวยวาจา 
ชั่วหยาบไดอยู.   แลภิกษุใดผูเดียว  สําเร็จการน่ังในที่ลับกับดวยมาตุคาม 
ผูเดียว  ในอาสนะมีรูปอยางนั้น.  อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได  เห็นภิกษุ 
กับมาตะคามน้ันนั่นแลว  พูดข้ึนดวยธรรม  ๒ ประการ  อยางใดอยาง 
หน่ึง  คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี  ดวยปาจิตตียก็ดี.  ภิกษุปฏิญญาซ่ึงการน่ัง  
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พึงถูกปรับดวยธรรม  ๒ ประการ  คือดวยสังฆาทิเสสบาง  ดวยปาจิตตีย   
บาง.  อีกอยางหนึ่ง  อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น  กลาวดวยธรรมใด   
ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรมน้ัน.  แมธรรมนี้กช็ื่ออนิยต.   
        ทีล่ับมี ๒  ชนิด   ทีม่ีวัตถุกําบัง  แลเห็นไมได  พอจะเสพเมถุน 
ได   หรือเรียกสั้นวา   ทีล่บัตา  ดังในสิกขาบทกอน  ๑  ที่แจงแตหาง 
พอจะพูดเกี้ยวมาตุคามได  หรือเรียกส้ันวา ที่ลับหู  ดังในสิกขาบทนี้  ๑ 
อิริยาบถนอน   ทานจัดเปนประโยคแหงอาบัติ  สวนอิริยาบถยืน  เปน 
ประโยคแหงอนาบัติ.  นอกจากน้ี  พึงรูโดยอธิบายดังกลาวแลวใน 
สิกขาบทกอน. 
        อนิยตสิกขาบทเหลานี้   ควรถือเปนแบบสําหรับอธิกรณอันเกิด 
ข้ึน.  ถามีผูกลาวหาภิกษุ  และขอความท่ีกลาวหานั้น    ถาเปนจริง  ม ี
โทษโดยฐานละเมิดพระบัญญัติ  อันใหตองอาบัตินั้น ๆ  เชนนี ้ ควร 
พิจารณา  ถาไมถึงเปนอาบัติ   ไมควรพิจารณา.  อธิกรณนั้นที่พิจารณา 
อยู  ถาไมมีผูอ่ืนเปนพยาน  เปนการตัวตอตัว   ควรฟงเอาปฏิญญาของ 
ภิกษุ.  ถามีพยานอ่ืนเปนหลักฐาน  โดยทางพิจารณาถือวาฟงได   แม 
จําเลยปฏิเสธ  ก็ปรับอาบัติได  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 81 

                                         กัณฑที่  ๖ 
                                  นิสสัคคิยปาจิตตีย     
        ศัพทวา  ปาจิตตีย   นั้น  ทานแปลวา   การละเมิดอันยังกุศล 
[คือความดี]  ใหตก  ไดแกอาบัติ  บางทีจะแปลวา  วีติกกมะอันควร 
ยําเกรงจะไดกระมัง  เปนไดทั้งชื่ออาบัติ   ทั้งชื่อสิกขาบท.  ศัพทวา 
นิสสัคคียนั้น  แปลวาทําใหสละสิ่งของ  คือสิ่งใดเปนเหตุจึงตองอาบัติ 
ทําใหสละสิ่งน้ัน แปลอยางนี้  เปนคุณบทแหงปาจิตตีย  ถาเปนคุณ 
บทแหงสิ่งของ   แปลวาจําจะสละ.  ๒  ศัพทนั้นควบกับ  แปลวาวีติกกมะ 
ชื่อวาปาจิตตีย  อันทําใหสละสิ่งของ.  เปนชื่อแหงสิกขาบท  แปลวา 
ปรับโทษชื่อนั้น. 
        สิกขาบทกัณฑนี้มี  ๓๐  จัดเขาเปน  ๓  วรรค  ๆ  ละ  ๑๐.  มาตรน้ี 
ใชทั้งในพระวินัย  ทั้งในพระสูตร,  ๑๐  สูตรจัดเขาเปนวรรคเหมือนกัน. 
                                       จีวรวรรคที่  ๑ 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  จีวรสําเร็จแลว  กฐินอันภิกษุเดาะเสียแลว 
พึงทรงอติเรกจีวรได  ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.  ภิกษุใหลวงกําหนดน้ันไป 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        เปนธรรมเนียมของภิกษุ  เมื่อถึงเดือนทายฤดูฝน  เปลี่ยนผา 
ไตรจีวรกันคราวหนึ่ง  จึงเปนฤดูที่ทายกถวายผา  เรียกวาจีวรทานสมัย 
หรือจีวรกาล.   ในสมัยนัน้  ภิกษุผูจําพรรษาตลอด  ไดรับประโยชน 
เพ่ือจะเก็บผาไวไดตามตองการ  เพ่ือจะไดทําจีวร. ถาไดกรานกฐิน 
ประโยชนนัน้ขยายออกไปอีกตลอดเหมันตฤดู. ภิกษุผูไมไดกรานกฐิน  
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ทําจีวรสําเร็จแลว  หรือไมไดทําเลย  จนพนสมัยนั้นแลว  ภิกษุผูได 
กรานกฐน  เดาะกฐินเสียเอง   คือทําการบางอยางอันเปนเหตุจะถือเอา 
ประโยชนแหงการไดกรานกฐินอีกไมได  เชนไปเสียจากวัดดวยไมคิด 
จะกลับมา  หรือส้ินเขตแหงอานิสงสกฐินแลว  เชนนี้  ภิกษุพึงทรง  
อติเรกจีวรได  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง.   
        จีวรนั้นมีกําเนิด  ๖  "โขม"  ทําดวยเปลือกไม  เชนผาลินิน  ๑ 
"กปฺปาสิก"  ทําดวยฝาย  คือผาสามัญ  ๑   "โกเสยฺย"  ทําดวยไหม 
คือแพร ๑   "กมฺพล"  ทําดวยขนสัตว  [ยกผมขนมนุษย] เชน 
สักหลาด  ๑  "สาณ"   ทําดวยเปลือกไมสาณะ  ซึ่งแปลกันวาปาน  ๑ 
"ภงฺค"  ทําดวยสัมภาระเจือกัน  เชนผาดวยแกมไหม  ๑.  ผามีกาํเนิด  ๖ 
นี้  มีประมาณต้ังแตยาว ๘  นิ้ว  กวาง  ๔  นิ้วข้ึนไป  เขาองคกําหนด 
แหงผาตองวิกัปเปนอยางตํ่า  ชื่อวาจีวร.  จีวรนี้  มพีระพุทธานุญาต 
ใหภิกษุมีไดเปนอยาง ๆ   และบางอยางมีจํากัดจํานวน  เชนไตรจีวร 
จีวรอยางนี้  เรียกวาอธิษฐาน.  จีวรอันไมใชของอธิษฐานเชนนี้ 
และไมใชของวิกัป  คือเปนกลางในระยะหวาง  ๒  เจาของ  เรียกอติเรก- 
จีวร. 
        กริิยาวา  "ทรง"  นั้น   แตเดิมดูเหมือนจะหมายเอาครอง 
หรือนุงหม  ต้ังแตมีอนุบัญญัติผอนให ๑๐  วันแลว หมายความตลอดถึง 
มีไดเปนสิทธ์ิ. 
        กําหนดนับเปนวันลวงนั้น  เมื่ออรุณคือแสงเงินข้ึน.  ภิกษุยงั 
อติเรกจีวรนั้นใหลวง  ๑๐  วัน  ถึงอรุณท่ี ๑๑  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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        อาบัตินี้  ตอเม่ือภิกษุสละสิ่งของอันเปนเหตุตองแลว  จึงแสดง 
ได.  สละแกสงฆ  คือชุมนุมภิกษุต้ังแต  ๔  รูปข้ึนไปก็ได  สละแกคณะ   
คือชุมนุมภิกษุ  ๓  รูป   ๒  รูปก็ได  สละแกบุคคล  คือภิกษุรูปเดียวก็ได. 
สละแกบุคคลก็พอสําเร็จประโยชนแลว  ไฉนจึงกลาวใหสละแกสงฆแก 
คณะก็ได  ยังแลไมเห็นจําเปนซึ่งแฝงอยูอยางไร.  ดวยเหตุนี้  ในทุก   
วันนี้จึงไมไดใช. คําเสียสละแกบุคคล   ของอยูในหัตถบาส  คือใกล 
ตัววาอยางนี้ :-   "อิท  เม  ภนฺเต  จีวร  ทสาหาติกฺกนฺต  นิสฺสคฺคิย 
อิมาห  อายสฺมโต   นิสฺสชชฺามิ."   ถาแกพรรษากวาผูรับ   กลาววา 
"อาวุโส"  แทน  "ภนฺเต."  พึงรูอยางนี้ในสิกขาบทตอไป แปลวา  "จีวร 
ผืนนี้ของขาพเจาลวง ๑๐  วัน   จําจะสละ  ขาพเจาสละจีวรผืนน้ีแก 
ทาน."  หลายผืนต้ังแต  ๒  ข้ึนไป  รวมสละคราวเดียวกันก็ได   เปลี่ยน 
คําเปนพหุวจนะวา  "อิมานิ  เม  ภนฺเต  จีวรานิ  ทสาหาติกฺกนฺตานิ 
นิสฺสคฺคิยานิ,  อิมานาห  อายสฺมโต  นสิฺสชฺชามิ"   แปลเหมือนกัน 
เปนแตบงวากวาผืน  ๑  เทาน้ัน.  สละของอยูนอกหัตถบาส  คือหางตัว 
ก็ได  วา  "เอต"   แทน  "อิท"  วา  "เอตาห"  แทน  "อิมาห" 
วา  "เอตานิ"  แทน  "อิมานิ"  วา  "เอตานาห"   แทน  "อิมา- 
นาห."  เมื่อสละน้ัน  พึงต้ังใจสละใหขาด.  ครั้นสละแลวจึงแสดงอาบัติ 
ภิกษุผูรับเสียสละนั้น  หากจะถือเอาเสียทีเดียว  เจาของเดิมก็ไมมีกรรม- 
สิทธิ์ที่จะเรียกคืนได แตเปนธรรมเนียมอันดีของเธอ  เมื่อรับแลว 
คือใหเจาของเดิม  ไมทําอยางนั้นตองทุกกฏ.  คําคืนใหวาดังน้ี  :-   "อิม 
จีวร  อายสฺมโต  ทมฺมิ"  แปลวา  "ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน." หลาย  
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ผืน  หรืออยูนอกหัตถบาส  พึงเปลี่ยนโดยนัยนี,้  จีวรเปนนิสสัคคีย  ยัง 
ไมไดสละ  บริโภคตองทุกกฏ.  สละแลวไดคืนมา  บริโภคได.   
        ในสิกขาบทน้ี  ไมมีคําบงถึงเจตนา  ทานจึงกลาววา  อาบัติเปน 
อจิตตกะ  แมเผลอปลอยใหลวง ๑๐  วันไป  ก็เปนอาบัติ.  อธิษฐานไว 
วิกัปไว  หรอืของนั้นสูญเสีย  หายเสีย  พนไปจากความเปนสิทธิ์ของ 
ภิกษุภายใน  ๑๐ วัน  ไมเปนอาบัติ.  เพราะเหตุนั้น  ในตอนหลงั เมื่อ 
มีความจําเปนจะทรงผองปรนดวยเรื่องอติเรกจีวรอีก  จึงทรงอนุญาต   
ไวแผนกหนึ่ง  ใหวิกัปอติเรกจีวร  คือทําใหเปน  ๒  เจาของ  ซึ่งใช 
กันอยูในทุกวันนี้.  เรื่องวิกัปนี้  จักกลาวในสวนอ่ืน. 
        อน่ึง  ในท่ีนี้  ขอแสดงมติของขาพเจาไว  เพ่ือเปนทางสําหรับ 
นักวินัยจะไดดําริ.  สกิขาบทน้ี  ทรงพระปรารภจีวรที่นุงหมได  แตม ี
ที่มาแหงอ่ืนวา  ผาขาว  ๘  นิ้ว  กวาง  ๔  นิ้ว  เพียงเทาน้ีก็จัดวา  เปน 
จีวรตองวิกัปเปนอยางตํ่า  จึงตองยอมวา  แมผาผืนเล็กเพียงเทานั้น 
พอใชเปนเคร่ืองประกอบเขาเปนผานุงหมได  ก็นับวาจีวรในสิกขาบทน้ี. 
สวนผาสีตาง  ๆ  ซึ่งใชนุงหมได  และไมอาจสํารอกสีออก  นับวา 
เปนอติเรกจีวรดวยน้ัน  เขาใจเกินไปกระมัง  ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจ 
วา   ไมใชอติเรกจีวร.แมมีภาษิตวา  ในวินัยต้ังอยูขางหนักไวดีกวา 
ก็ยังเห็นวา  ถือเกินกวาพอดี.  ขอน้ีพึงรูไดในเมื่อวิกัปของเชนน้ัน 
ลองนึกสักหนอย  คงรูสึกเขินใจ. 
        สิกขาบทท่ี ๒ วา  จีวรสําเร็จแลว  กฐินอันภิกษุเดาะเสียแลว 
ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรแมสิ้นราตรีหน่ึง   เวนเสียแตภิกษุไดรับ  
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สมมติ  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.    
        ไตรจีวรนั้น   คือ  อันตรวาสก  ผานุง ๑  อุตตราสงค  ผาหม  ๑ 
สังฆาฏิ  ผาคลุม  ๑  เปนของอันพระศาสดาทรงพระอนุญาตสําหรับ 
ภิกษุ.  ไตรจีวรนี้   ในบางสมัย เชนในฤดูรอน  คงเปนของท่ีเกินตอง 
การไปตัวหน่ึง  กลาวคือสังฆาฏิ  ภิกษุทั้งหลายจึงพอใจมีแตอันตรวาสก   
กับอุตตราสงคเทานั้นไปขางไหน ๆ  แตคราวตองการใชครบไตรจีวร 
ยอมมี  เชนในฤดูหนาว  จํานวนจึงควรกําหนดไวขางสูง  พระศาสดา 
มีพระพุทธประสงคจะใหมีไวครบจํานวน  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี 
แมอยางนั้น  ยังทรงรับรองความสะดวกดวยจีวรเพียง ๒  ผืน  ในกาล 
บางคราวในท่ีบางแหงของภิกษุบางรูป  จึงไดทรงพระอนุญาตใหอยู 
ปราศจากไตรจีวรไดในบางคราว  เชนจําพรรษาครบไตรมาสแลว  หรือ 
ไดกรานกฐินแลว  อยูปราศจากไตรจีวรไดชั่วกําหนดกาล  และทรง 
พระอนุญาตใหสมมติ  ดจีิวรอวิปปวาสลงในสมานสังวาสสีมา  สําหรับ 
เปนที่ไมอยูปราศจากไตรจีวร  คืออยูในเขตน้ัน  แมมีไตรจีวรอยูกับตัว 
ไมครบ  ชื่อวาไมเปนอันอยูปราศจากไตรจีวร  และทรงพระอนุญาต 
เพ่ือสงฆใหสมมติแกภิกษุผูอาพาธ  ใหอยูปราศจากไตรจีวรได.  ในกาล 
และในที่นอกทรงพระอนุญาต   ภิกษุผูไมไดรับสมมติตองมีอยูกับตัวครบ 
ไตรจีวร  ถาทอดทิ้งไวที่อ่ืนผืนใดผืนหนึ่ง  เปนตนวาสังฆาฎิ  แมเพียง 
ลวงราตรีหน่ึง  ถึงเวลาอรุณข้ึน  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ฟงเพียงเทาน้ี  ดูเหมือนจะเขาใจพระพุทธาธิบาย  ในอันทรง 
บัญญัติสิกขาบทน้ี  และพอปฏิบัติใหสมได.  ครั้นเม่ือเริ่มปญหาข้ึนวา  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 86 

จีวรอยูในเขตเพียงไร   ชือ่วาไมอยูปราศ  คืออยูกับตัว.  คราวนี้จะตอง 
พิจารณาถึงเขต.  เขตนั้น  ทานไมไดหมายเอาการของภิกษุ  ดังความ 
เขาใจกันมาวา  พอจวนเวลาอรุณข้ึน  ตองครองผาครบไตรจีวร  ทาน   
หมายเอาจังหวัดที่อยูของภิกษุ.  อยูในภายในสีมาซ่ึงไดสมมติติจีวรอวิป- 
ปวาส  ไมเปนอันอยูปราศ  และวัดในครั้งน้ัน  นาจะอยูในเขตน้ีแทบ 
ทั้งน้ันกระมัง  ในคัมภีรวิภังค  จึงแกเขตเปนของบานท้ังน้ัน  ไมได 
กลาวถึงถิ่นของภิกษุเลย.  เขตท่ีกลาวไวในคัมภีรวิภังคนั้น  ยนแสดง 
ดังน้ี :-  
        ของสกุลเดียวก็มี  ของตางสกุลก็มี  ของสกุลเดียว :- 
        บานมีเครื่องลอม  กาํหนดเอาเครื่องลอมเปนเขต  ไมมีเครื่อง 
ลอม  กําหนดเรือนท่ีไวผา. 
        เรือนโรงมีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอมเปนเขต  ไมมี 
เครื่องลอม  กําหนดเอาหองที่ไวผา.  เรือก็เหมือนกัน. 
        นา  ลานนวดขาว  สวน  มีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอม 
เปนเขต  ไมมีเครื่องลอม  กําหนดเอาหัตถบาสแหงตัวกับผาศอก ๑ 
ในระหวาง.         
        โคนตนไม  กําหนดเอาแดนท่ีเงาแผในเวลาเที่ยง. 
        เอาจีวรไวในเขต  อยูในเขต  หรอืไมละหัตถบาสแหงเขตน้ัน 
เปนอันไมอยูปราศ. 
        ถาสถานเหลาน้ันเปนของตางสกุล  เอาผาไวในสํานักแหงสกุลใด 
กําหนดเอาสํานักของสกุลนั้นเปนเขต  หรือกําหนดเอาที่ทางอันใชรวม  
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กันก็ได  ถากําหนดเอาความมีสิทธิ์ตางออกไปไมได  กําหนดเอา 
หัตถบาสแหงตน.   
        ปาหาบานมิได  กําหนดเอา  ๗  อัพภันดรโดยรอบ  เปนเขต. 
อันภันดรหนึ่ง  ๒๘  ศอก  หรือ  ๗  วา.   
        สวนสัตถะ  คือหมูเกวียนหรือหมูตางนั้น  ของสกุลเดียว  ทาน 
ใหกําหนดเขตขางหนาขางหลัง  ดานละ  ๗  อัพภันดร  ดานขางทั้ง  ๒ 
ดานละ  ๑  อัพภันดร.   ขอน้ี  ขาพเจาไมเขาใจ.  จะถือวา  เปนอุปจาร 
บานเรือนไมมีเครื่องลอม  ควรจะกําหนดเขตดวยเลฑฑุบาต   คือชั่ว 
ขวางกอนดินตก  ตามวิธีกําหนดอุปจารบานและอุปจารเรือนในท่ีอ่ืน 
ในที่นี้หาไดกําหนดเชนนั้นไม  เหตุไฉนสัตถะอันไมต้ังอยูที่ จะไดเขต 
มากกวาบานเรือนไปอีก.  สวนของตางสกุล  ทานใหกําหนดเอาหัตถบาส 
แหงหมูเกวียน  นาจะเห็นวา  ของสกุลเดียว  ควรกําหนดเชนนี้  ของ 
ตางสกุล  เอาผาไวในเกวียนของสกุลใด  ควรกําหนดเอาหัตถบาส 
แหงเกวียนของสกุลน้ัน. 
        เขตเหลาน้ี  กําหนดไวสําหรับภิกษุเดินทางเขาอาศัยเขาอยู  หรือ 
กลาวตามธรรมเนียมเดิม  ครั้งภิกษุยังอยูไมเปนที่ก็อาจเปนได  ขาพเจา 
ไมเขาใจมติของพระคันถรจนาจารยในขอน้ี. 
        ในบัดนี ้ ภิกษุอยู  ณ  วัดในคามเขตอันไมไดสมมติติจีวรอวิปปวาส 
ทั้งใชอติเรกจีวร  หรือวิกปัปตจีวรฟูมฟายลอแหลมตออาบัตินี้มากเขา 
จะพึงกําหนดเขตอยางไร  ?  กําหนดอนุโลม   โดยนัยอันทานกลาวไว 
ดังน้ี :-  
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        กุฎมีบรเิวณ   ภิกษุครอบครองเปนเจาของผูเดียว  กําหนดเอา 
เครื่องลอมเปนเขต.  ไมมีบริเวณ  กําหนดเอากุฎี.   
        กุฎีมีบรเิวณ  เปนที่อยูแหงภิกษุมากรูป  กําหนดเอากุฎีที่ไวผา. 
ไมมีบริเวณ  กําหนดเอาหองที่ไวผา.   
        ศาลาและอ่ืน ๆ  อันเปนสาธารณสถาน  พึงกําหนดในเวลาใช 
รูปเดียวหรือหลายรูป. 
        โคนไมและที่แจง  มีเครื่องลอม  กําหนดเอาเครื่องลอม  ไมมี 
เครื่องลอม  โคนไม  กําหนดเอาแดนท่ีเงาแผในเวลาเที่ยง  ที่แจง 
กําหนดดวยหัตถบาสในระหวางตนกับผา. 
        กลาวสั้น   เอาผาสังฆาฏิเก็บไวในที่เชนใด   มีแตอันตรวาสก 
กับอุตตราสงคเทาน้ัน  เขาบานไดตามพระพุทธานุญาต  พึงกําหนดเอา 
ที่เชนนั้นเปนเขต. 
        จีวรเปนนิสสัคคีย  เพราะอยูปราศจากเขตลวงราตรีนั้น  พึงพละ 
แกสงฆก็ได  แกคณะก็ได   แกบุคคลกไ็ด.  คําเสียสละแกบุคคลวา 
ดังน้ี :-   "อิท   เม  ภนฺเต  จีวร รตฺติวิปฺปวุตฺถ  อฺตฺร  ภิกฺขุสมมฺติยา 
นิสฺสคฺคิย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ."  แปลวา  "จีวรผืนนี้ 
ของขาพเจา  อยูปราศแลวลวงราตรี  เปนของจําจะสละ  ยกไวแต 
ภิกษุไดสมมติ  ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน."  ถา  ๒  ผืนวา  "ทฺวิจีวร" 
ถาท้ัง  ๓  ผืนวา  "ติจีวร"  คําคือผาใหเหมือนสิกขาบทกอน. 
        จีวรเปนนิสสัคคีย  ยังไมไดสละ  บรโิภคตองทุกกฏ.  สละแลว 
ไดคืนมา  ยังปรารถนาอยู  พึงอธิษฐานเปนไตรจีวรใหม.  
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        สิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  แมไมต้ังใจ  แตอยูปราศแลวก็เปน 
อาบัติ.  อยูปราศไมถึงคืนหนึ่ง  ปจจุทธรณเสีย  หรอืของนั้นสูญเสีย   
หายเสีย  พนไปจากกรรมสิทธิ์ของภิกษุ  แตอรุณยังไมทันข้ึน ไมเปน 
อาบัติ.   
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา   จีวรสําเร็จแลว  กฐินอันภิกษุเดาะเสียแลว 
อกาลจีวรเกิดข้ึนแกภิกษุ  ภิกษุหวังอยูก็พึงรับ  ครัน้รับแลวพึงรีบใหทํา 
ถาผาน้ันมีไมพอ  เมื่อความหวังวาจะไดมีอยู  ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว 
ไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง  เพ่ือจีวรที่ยังบกพรองอยูจะไดพอกัน  ถาเธอ 
เก็บไวใหยิ่งกวากําหนดน้ัน  แมความหวังวาจะไดมีอยู  ก็เปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
        จีวรอันเกิดข้ึนนอกเขตจีวรกาล  นอกเขตอานิสงสกฐิน  เรียกวา 
อากาลจีวร.  อกาลจีวรนี้  ก็อติเรกจีวรนั่นเอง   แตถาภิกษุตงอการจะทํา 
ไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงใชสอยยังไมพอ เมื่อความหวังวาจะไดจีวรมาอีก 
แตที่ไหน ๆ ก็ตามมีอยู  เก็บผาอกาลจีวรนั้นไวไดเดือนหนึ่งเปนอยาง 
นาน. ถาไมตองการจะทํา  หรือไมมีที่หวังขางหนา  เชนนี ้ อายผุา 
นั้นเพียง  ๑๐  วัน  หรือมีที่หวังอยู แตนานกวาเดือนหนึ่งจึงจะได เชนนี้ 
ก็เก็บไวกวา  ๑๐  วันไมได.  เก็บอกาลจีวรไวแลว  ไดจีวรใหมมาเติม 
พอจะทําไดแลว  จะพึงมีเวลาทําไดกี่วัน พึงกําหนดดวยอายุแหงผาที่ 
เก็บไวเดิม และอายุแหงผาท่ีไดมาใหม  ขางในอายุนอย  พึงรีบทําใหทัน 
อายุของขางนั้น.  ตัวอยาง  เชนเก็บผาไวได  ๑๐  วันแลว  จึงไดผาใหม 
มา  อยางนี้   ตองทําตามอายุของผาใหมคือ  ๑๐  วัน  ถาเก็บไวได  ๒๒  
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วันแลว  จึงไดผาใหมมา  อยางนี้ตองทําตามอายุของผาเกา  คือ ๘  วัน    
ถาเก็บมาไดเกิน  ๑๐  วัน  แตยังไมครบเดือนหนึ่ง  จึงไดผาใหมมา   
เนื้อผิดกันมาก   จะไดทําก็ได  หรือไดผาใหมมาเม่ือจวนสิ้นกําหนด ทํา 
ไมทัน  พึงอธิษฐานเปนบริขารอยางอ่ืนใช  พึงวิกัปไว  หรือพึงให 
แกคนอ่ืนเสีย  ในวันที่ตกลงวาจะไมทํา.  ผาลวงกําหนดกาลน้ันเปน 
นิสสัคคีย  พึงเสียสละแกสงฆ  แกคณะ  แกบุคคลก็ได.  คําเสียสละแก 
บุคคลวาดังนี้ :-   "อิท  เม  ภนฺเต  อกาลจีวร  มาสาติกฺกนิต  นิสฺสคฺคิย 
อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชชฺามิ."  แปลวา  "อกาลจีวรผืนนี้ของ 
ขาพเจา  ลวงเดือนหนึ่ง จําจะสะ  ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน." 
ไมสละ  จีวรเปนนิสสัคคีย  บริโภคเปนทุกกฎ. 
        อธิบายนอกจากน้ี  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทท่ี ๑. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ยังภิกษุณีผูมิใชญาติ  ใหซัก 
ก็ดี  ใหยอมก็ดี  ซึ่งจีวรเกา  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        จีวรเกาน้ัน  ไดแกจีวรที่ใชแลว  นุงแลวก็ดี  หมแลวก็ดี  แม 
คราวเดียว.   ในคัมภีรวิภังค  กลาวการใชใหซัก ใหยอม หรือใหทุบ 
เฉพาะอยาง ๆ  เปนประโยคแหงนิสสัคคีย  ใชใหทาํการเชนนั้น  ๒ 
อยาง  หรือแมทั้ง  ๓  อยางรวมกัน  การทําอยางแรก   เปนประโยคแหง 
นิสสัคคีย  การทําอยางหลังละอยาง ๆ   เปนประโยคแหงทุกกฎ  ใชให 
ซักผาปูนั่ง   ผูปูนอน  เปนอาบัติทุกกฏ. 
        เพราะคําในสิกขาบทมีจํากัดวา  ใชภิกษุณีผูมิใชญาติ  ใชภิกษุณี 
ผูเปนญาติใหทํา  ไมเปนอาบัติ.  เพราะคําวาใช  ถาไมไดใช  ภิกษุณี  
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ผูไมใชญาติเอาไปทําเอง  หือชวยภิกษุณีผูเปนญาติ  ชื่อวาไมไดใช 
ไมเปนอาบัติ.  เพราะคําวา  จีวรเกา  ใชใหซักจีวรท่ียังไมไดบริโภค   
ไมเปนอาบัติ .  เพราะคําวาจีวร   ใชใหซักบริขารอ่ืน  ซึ่งไมนับวาจีวร 
ไมเปนอาบัติ.   
        สิกขาบทน้ี  ไมทําใหเกิดผลอยางไรแลวในบัดนี้  ถึงอยางนั้น 
อธิบายไวมากหนอย เพ่ือผูศึกษาจะไดรูจักสังเกตถอยคําอันบงใหถือเอา 
ความอยางไร.  อน่ึง  ความมุงหมายของสิกขาบทน้ี  เพ่ือจะปองกัน 
ความนาเกลียด  ใชผูหญงิชาวบานใหทํา  ปรับนิสสัคคียไมไดดอก  แต 
ไมพนนาเกลียด  ภิกษุผูหวังปฏิบัติชอบ  ควรเวนแตการใชเชนนั้นเสีย. 
        สิกขาบทท่ี ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ 
เวนไวแตของแลกเปลี่ยน  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ขอท่ีเวนของแลกเปล่ียนนั้น  ใหสําเร็จสันนิษฐานวา  สิกขาบทน้ี 
ทรงตั้งไว  เพ่ือจะกันไมใหภิกษุรับของแหงภิกษุณีมีลาภนอยขางเดียว 
ถาสมควรจะรับ  ก็ตองใหของแลกเปลี่ยน.  และของแลกเปลี่ยนนั้น 
ทานวาจะยิ่งหรือหยอนก็ได  แตขาพเจาเขาใจวา  ควรจะเปนของพอ 
สม่ําเสมอกัน. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  ตองทําเพราะทํา  ทั้งเพราะไมทํา  คือรับจีวร 
แตไมทําการแลกเปลี่ยน. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี  ตอ 
แมเจาเรือนก็ดี  ผูมิใชญาติ  นอกจากสมัย  เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย 
นี้สมัยในคํานั้น   ภิกษุเปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดี  มีจีวรฉิบหายก็ดี  นี ้ 
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สมัยในคําน้ัน.     
        คําวา  มิใชญาตินั้น    คือไมใชคนเน่ืองถึงกัน  ทางมารดาก็ดี 
ทางบิดาก็ดี  ตลอด  ๗  ชัว่บุรพชนก.  เหตุไฉนทานจึงนับญาติ  ๗ ชั่ว. 
ขาพเจาเขาใจวา  กําหนดเอาที่อาจจะเห็นกันได  คนผูจะเห็นบุรพชนก 
ของตน  ชั้นสูงสุดก็เพียงทวด.  อาจจะเห็นอนุบุตรของตน  ชัน้ตํ่าก็ 
เพียงเหลน,   นบชั้นตนเปน  ๑   ขางบน  ๓  ขางลาง  ๓   รวมเปน  ๗. 
คนเราจะพบญาติก็คงใน  ๗   ชั้นนี้เอง  ยังไมเคยมีล้ําสูงข้ึนไปหรือล้ําตํ่า 
ลงมา  หากมีข้ึน  ยังนับวาญาติไดอยูนั่นเอง.   เขยและสะใภ  ทาน 
ไมนับวาเปนญาติ.   สมัยท่ีจะขอจีวรตอคฤหัสถผูมิใชญาติไดนั้น  คือภิกษุ 
มีจีวรถูกชิง  ถูกลักหรือหายเสีย  มีจีวรฉิบหายเปนอันตราย  ใชไมได 
ตอไป.  ไมมสีมัยเชนนี้  ภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถชารหญิงผูมิใชญาติ  เวน 
ไวแตคนปวารณา  ซึ่งทรงอนุญาตในสิกขาบทอ่ืน  เปนทุกกฏในประโยค 
ที่ขอ   เปนนสิสัคคียดวยไดผามา.  คําเสียสละแกบุคคลวาดังน้ี :-   "อิท 
เม  ภนฺเต  จีวร  อฺาตก  คหปติก  อฺตฺร  สมยา  วิ ฺาปต  นิสฺสคฺคิย, 
แลวตอเจาเรือนผูมิใชญาติ  นอกจากสมัย  เปนของจําจะสละ  ขาพเจา 
สละจีวรผืนนี้แกทาน. 
        อาบัตินี้เปนอจิตตกะ   เพราะเหตุนั้น  ถาเขามิใชญาติ  รูอยู 
ก็ตาม  แคลงอยูก็ตาม  สําคัญวาเปนญาติก็ตาม  ขอในมิใชสมัย  เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตียทั้งนั้น  เรียกสั้นวา  ติกปาจิตตีย.  เขาเปนญาติ 
สําคัญวาไมใชหรือแคลงอยู  ขอเปนทุกกฏ.  เขาเปนญาติ  รูอยูวา  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 93 

เปนญาติ  ขอไมเปนอาบัติ.  เพราะคําในสิกขาบทวา  มิใชญาติ  จึง 
ขอตอญาติได.  เพราะคําวา    นอกจากสมัย  จึงขอไดในสมัย,  เพราะ 
มีอนุญาตในสิกขาบทอ่ืน  จึงขอตอผูปวารณาได.  ในคัมภีรวิภังควา   
ขอเพ่ือผูอ่ืน  และไดมาดวยทรัพยของตน  ไมเปนอาบัติ.  ขอเพ่ือผูอ่ืน 
นั้น  พึงเห็นเชนขอเพ่ือภิกษุผูมีผาหาย.  จายมาดวยทรัพยของตนน้ัน 
ไมใชขอ    ตองไมเปนอาบัติอยูเอง.  
        สิกขาบทท่ี ๗  วา  พอเจาเรือนก็ดี  แมเจาเรือนก็ดี  ผูมิใชญาติ 
ปวารณาตอภิกษุดวยจีวรเปนอันมาก    เพ่ือนําไปไดตามใจ  ภิกษุนั้น 
พึงยินดีจีวรมีอุตตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางมาก  จากจีวรเหลาน้ัน 
ถายินดียิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ขอวา  พึงยินดีเพียงอุตตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางมากน้ัน 
ในคัมภีรวิภังคแสดงวา  ผาหาย  ๓  ผืน  พึงยินดี  ๒  ผืน,  ผาหาย  ๒ ผืน 
พึงยินดีผืนเดียว.  หายเพียงผืนเดียว  อยายินดีเลย.  คําวา  ยินดี  ในที่นี้ 
หมายความวา  รับหรือถือเอาดวยความพอใจ. ในประโยคท่ียินดีเกิน 
กําหนด  เปนทุกกฏ  ไดผามาเปนนิสสัคคีย.  คําเสียสละแกบุคคล 
วาดังน้ี  :-   "อิท  เม  ภนฺเต  จีวร อฺาตก  คหปติก  ตทุกฺตร ึ
วิฺาปต  นิสฺสคฺคิย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชชฺามิ."  แปลวา 
"จีวรผืนนี้ของขาพเจา  ขอแลวเกินกําหนด  ตอเจาเรือนผูมิใชญาติ 
จําจะสละ  ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน." 
        อธิบายนอกจากน้ี  เหมือนในสิกขาบทกอน  มีแปลกแตใน 
สวนอนาบัติ.  
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        ในคัมภีรวิภังคแสดงวา  นําไปมากดวยคิดวา  เหลือจะเอามาคืน 
เจาของเขาบอกถวายสวนท่ีเหลือ  เขาไมไดถวายเพราะเหตุผาถูกชิง   
หรือผาหาย  รับมากกวากําหนด  ไมเปนอาบัติ.  สิกขาบทน้ี  ทรง   
บัญญัติเพ่ือใหรูจักประมาณ  รับมากเปนไมรูจักประมาณ   รับเขามีโทษ 
ไมรับเปนการเสียศรัทธาของเขา  ไมรับเปนความเสีย.  พระคันถรจนา- 
จารยเพงความขอหลังน้ี  จึงกลาวอนาบัติไวดังน้ัน.  ขอน้ีควรถอืเปน 
ตัวอยาง  ประพฤติใหพอดีในการรับ  อยาใหเปนโลภจนเขาเบื่อ  อยา 
ใหเปนการอวดมักนอย   จนเขาเสียใจ. 
        สิกขาบทท่ี ๘  วา  อน่ึง  มีพอเจาเรือนก็ดี  แมเจาเรือนก็ดี  ผูมีใช 
ญาติ  ตระเตรียมทรัพยสาํหรับจายจีวรเฉพาะภิกษุไววา  เราจักจายจีวร 
ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรน้ีแลว  ยังภิกษุชื่อน้ีใหครองจีวร  ถาภิกษุนั้น 
เขาไมไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาแลว  ถึงการกาํหนดในจีวรใน 
สํานักของเขาวา ดีละ  ทานจงจายจีวรเชนนั้นเชนนี ้ ดวยทรัพยสําหรับ 
จายจีวรแลว  ยังรูปใหครองเถิด  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ถือเอาความ 
เปนผูใครจีวรดี. 
        คนผูมิไดปวารณาน้ัน  คือคนมิไดเปนญาติ  และมิไดสั่งไวให 
บอกใหขอในคราวท่ีตองการ.  ขอน้ีจักแกขางหนาในสิกขาบทท่ีวาถึง 
เรื่องปวารณา.  ภิกษุรูวา  เขาจะจายจีวรถวาย   เขามิใชญาติ  มใิชคน 
ปวารณา.   เขาไปส่ังใหเขาจายจีวรที่ดีกวาแพงกวา  เขาจายตามคํา 
เปนทุกกฏ.  ในประโยคท่ีไดมาเปนนิสสัคคีย.  คําเสียสละแกบุคคลวา 
ดังน่ี :-  "อิท  เม  ภนฺเต  จีวร  ปุพฺเพ  อปฺปวาริเตน  อฺาตก  
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คหปติก  อุปสงฺกมิตฺวา  จีวเร  วิกปฺป  อาปนฺน  นิสฺสคฺคิย, อิมาห 
อายสฺมโต.  นิสฺสชฺชามิ."  แปลวา  "จีวรผืนนี้ของขาพเจา  เขาไมได   
ปวารณาไวกอน  ขาพเจาเขาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ  ถึงการกาํหนด 
ในจีวร  จําจะสละ  ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน."   
        เพราะคําวา  ถือเอาความใครในจีวรดีกวา  ในคัมภีรวิภังค 
ทานจึงกลาววา   เขาปรารถนาจะจายจีวรมีราคามาก  สั่งใหจายจีวร 
มีราคานอย  ไมเปนอาบัติ. 
        อธิบายนอกจากน้ี  เหมือนในสิกขาบทท่ี  ๖  อันวาดวยเรื่อง 
ขอจีวร. 
        สิกขาบทท่ี ๙  วา  อน่ึง  มีพอเจาเรือนก็ดี  แมเจาเรือนก็ดี  ผู 
มิใชญาติ  ๒  คน   ตระเตรียมทรัพยสาํหรับจายจีวรเฉพาะผืน ๆ ไว 
เฉพาะภิกษุวา  เราทั้งหลายจักจายจีวรเฉพาะผืน  ๆ  ดวยทรัพยสาํหรับ 
จายจีวรเฉพาะผืน  ๆ  นี้แลว  ยังภิกษุชือ่น้ีใหครองจีวรหลายผืนดวยกัน. 
ถาภิกษุนั้น  เขาไมไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาแลวถึงการกําหนดใน 
จีวรในสํานักของเขาวา  ดีละ  ขอทานท้ังหลายจายจีวรเชนนั้นเชนนี ้
ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืน ๆ แลว    ทั้ง  ๒  คนรวมกัน  ยังรูป 
ใหครองจีวรผืนเดียวเถิด  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ถือเอาความเปนผู 
ใครในจีวรดี. 
        ความแหงสิกขาบทน้ี  เหมือนแหงสิกขาบทกอน  ตางแตเพียง 
เขาตางคนตางเตรียมจะหาจีวรถวายคนละผืน  คลายถวายพระบวชใหม 
ภิกษุเขาไปพูดใหเขารวมทรัพยเขาเปนอันเดียวกัน  จายจีวรแตผืนเดียว  
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หรือลดจํานวนนอยลงมากวา  แตเปนของดีกวาเฉพาะผืน.  ทาํอยางนี้ 
เขาไมตองเพิ่มทรัพยข้ึนอีก  แตเหตุไฉนไมทรงอนุญาต.  เขาใจวา   
เพราะเขาไมไดปวารณาไวเดิม  เขาไปพูดเชนนั้น  เปนการเกินงาม. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง   พระราชาก็ดี  ราชอํามาตยก็ดี  พราหมณ 
ก็ดี   คฤหบดกี็ดี   สงทรัพยสําหรับจายจีวรไปดวยทูตเฉพาะภิกษุวา 
เจาจงจายจีวร  ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้แลว  ยังภิกษุชื่อน้ีใหครอง   
จีวร.  ถาทูตน้ัน  เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา  ทรัพยสําหรับ 
จายจีวรนี้   นํามาเฉพาะทาน  ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร. 
ภิกษุนั้น  พึงกลาวตอทูตน้ันอยางนี้วา  พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจาย 
จีวรไม  พวกเรารับแตจีวรอันเปนของควรโดยกาล.  ถาทูตน้ันกลาวตอ 
ภิกษุนั้นอยางนี้วา  ก็ใคร ๆ   ผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ  ?  ภิกษุผู 
ตองการจีวร  พึงแสดงชนผูทําการในอาราม   หรืออุบาสก  ใหเปน 
ไวยาวัจกร   ดวยคําวา  คนนั้นแลเปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย. 
ถาทูตน้ัน  สัง่ไวยาวัจกรน้ันใหเขาใจแลว  เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยาง 
นี้วา  คนที่ทานแสดงเปนไวยาวัจกรน้ัน  ขาพเจาส่ังใหเขาใจแลว  ทานจง 
เขาไปหา  เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล  ภิกษุผูตองการจีวร  เขาไป 
หาไวยาวัจกรแลว  พึงทวงพึงเตือน  ๒-๓   ครั้งวา   รูปตองการจีวร. 
ภิกษุทวงอยูเตือนอยู  ๒-๓  ครั้ง   ยังไวยาวัจกรน้ันใหจัดจีวรสําเร็จได 
การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้  นั่นเปนดี.  ถาใหสําเร็จไมได  พึงเขาไป 
ยืนนิ่งตอหนา  ๔  ครั้ง  ๕  ครั้ง  ๖   ครัง้  เปนอยางมาก.   เธอยืนนิ่งตอ 
หนา  ๔  ครัง้  ๕  ครั้ง  ๖  ครั้ง  เปนอยางมาก  ยังไวยาวัจกรน้ันใหจัดจีวร  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 97 

สําเร็จได  การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้   นั่นเปนดี.  ถาใหสําเร็จไมได  
ถาเธอพยายามใหยิ่งกวาน้ัน  ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
ถาใหสําเร็จไมได  พึงไปเองก็ได  สงทูตไปก็ได  ในสํานักที่สงทรัพย 
สําหรับจายจีวรมาเพื่อเธอ  บอกวา  ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวรไปเฉพาะ   
ภิกษุใด  ทรพัยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหน่ึงแกภิกษุนั้นไม  ทาน 
จงทวงเอาคืนทรัพยของทาน   ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย. 
นี้เปนสามีจิกรรม,   [คือการชอบ]  ในเรื่องนั้น. 
        พระคันถรจนาจารย  แกความแหงสิขาบทไวในคัมภีรวิภังค 
กลาวซ้ําความอีกวาระหน่ึง   เปนแตไขความในขอท่ีควรอธิบาย  จัก 
กลาวแตเฉพาะบางคํา.  คําแสดงไวยาวัจกรน้ันพูดเปรย  ทานจึงหามวา 
อยาส่ังใหเขาให   อยารับรองวาผูนั้นจักเก็บไว  จักแลกจักจาย. เพราะ 
คําทวงคําเตือนพูดเปรยแตเพียงวา  ตองการจีวร   ทานจึงหามไมใหพูดวา 
จงใหแกรูป    จงเอามาใหรูป  จงไปแลก  จงไปจายใหรูป.  ในขอวา 
พึงยืนนิ่งตอหนาน้ัน  ทานสั่งวาอยาน่ังบนอาสนะ  อยารับอามิส  อยา 
กลาวธรรม  เขาถามวา  มาธุระอะไร ?   พึงกลาววา รูเอาเองเถิด 
ถาน่ังบนอาสนะก็ดี  รับอามิสก็ดี  กลาวธรรมก็ด ี ชื่อวาหักการยืนเสีย 
ทานเทียบการเตือนและการยืนไววา  ยืน  ๒  ครั้ง  เทากับเตือนครั้ง ๑ 
และยอมใหแลกกันได.  ขอใหไปบอกเจาของเมื่อไมไดรับประโยชนแต 
ทรัพยนั้น  เปนสามีจิกรรมนั้น  พระอรรถกถาจารยแกวา  ไมทํา  ตอง 
อาบัติทุกกฏ  เพราะวัตตเภท  คือละเลยกิจวัตร. 
        ความเห็นของขาพเจาวา  เรื่องนี้ควรกําหนดดวยกรรมสิทธิ์ที่ภิกษุ  
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มีเพียงไร.  ทานหามมิใหสั่งใหมอบแกไวยาวัจกร   เพ่ือจะหลีกจากส่ังให 
รับรูปยะ.  ทานหามมิใหรับรองวา   เขาจักเก็บจักจายนั้นก็เหมือนกัน. 
ทานหามมิใหทวงตรง ๆ  นั้น   จะถือวาทูตไมไดพูดมอบใหกรรมสิทธิ์   
กระมัง   แตการท่ีเขาไปบอกน้ัน   ชือ่วาเปนอันใหกรรมสิทธิอ์ยูเอง 
ถาจะนึกโดยอยางอ่ืน  ก็เปนเลนสํานวนไป.  ในสกิขาบทหามไมให 
พยายามกวากําหนดน้ันไป   จะเปนเพราะทําเกินงามก็ได   ไมใชเพราะ   
ไมมีกรรมสิทธิ์   ไมเชนนั้นจะตองบอกเขาทําอะไร. 
        คําเสียสละจีวรเปนนิสสัคคียแกบุคคลวาดังน้ี:-    "อิท   เม  ภนฺเต 
จีวร  อติเรกติกฺขตฺตุ  โจทนาย   อติเรกฉกฺขตฺตุ  าเนน  อภินิปฺผาทิต 
นิสฺสคฺคิย,   อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชชฺามิ."   แปลวา   "จีวรผืนนี้ของ 
ขาพเจา  ใหสําเร็จดวยทวงเกิน  ๓  ครั้ง  ดวยยืนเกิน  ๖  ครั้ง  จําจะ 
สละ  ขาพเจาสละจีวรผืนน้ีแกทาน." 
        เมื่อภิกษุทวงและยืนครบกําหนดแลว  เลกิเสีย   ไมพยายามตอไป 
ไวยาวัจกรถวายเองก็ดี  เจาของทวงเอามาถวายก็ดี  ไมเปนอาบัติ. 
                                      โกสิยวรรคที่  ๒ 
        สิกขาบทท่ี  ๑ วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ใหทําสันถัตเจือดวยไหม  เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        สันถัตน้ัน  เปนผาอยางหน่ึง ไมไดทอ  ใชหลอ  คือเอาขน 
เจียมลาดเขาแลว  เอาน้ําขาหรือของอ่ืนอันมียางพอจะใหขนเจียมจับ 
กัน พรมลงไป  แลวเอาขนเจียมโรย  มีเครื่องรีดเคร่ืองทับ  ทําใหเปน 
แผนหนาบางตามตองการ.  สิกขาบทน้ีหามวา  เมื่อจะทําสันถัตเชนนั้น  
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หามมิใหเจือไหมลงไป  ถาขืนเจือลงไป  เปนนิสสัคคิยะ.  ทําเองก็ดี   
ใชผูอ่ืนทําก็ดี  ต้ังแตตนจนสําเร็จ  หรือตนทําคางไว  ใชผูอ่ืนใหทําตอ 
จนสําเร็จ  หรือใชผูอ่ืนใหทําคางไว  ตนทําตอใหสําเร็จ  เปนนิสสัคคิยะ 
ทั้งน้ัน.  เรียกสั้นวา  จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย,   ไดของท่ีคนอ่ืนทําไว 
แลวใชสอย   เปนทุกกฏ.  ใชเปนของอ่ืน  เชนเปนเปลือกฟูก  หรือ 
หมอนเปนตน  ไมเปนอาบัติ.  ขอน้ี  พึงเขาใจอธิบายวา  ความมุง   
หมายของสิกขาบท ก็เพ่ือจะกันอยาใหตัวไหมตองตมวายวอด  แตมีคํา 
หามเฉพาะสันถัต  ทานจึงกลาววา  ใชเปนของอ่ืนไมเปนอาบัติ.  ในที ่
เชนนี้  บางแหงทานปรับอาบัติแบงลงมาเปนทุกกฏ.  สันนิษฐานเห็นวา 
แมใชเปนของอ่ืน  แตยังไมพนทําความเสีย   ควรปรับทุกกฎ.  เรื่อง 
สันถัตน้ี   กน็าจะเปนเชนนั้น  แตบางทีจะเปนของใชกันดื่น  จนปรับ 
ไมลงเสียแลวกระมัง  ทานจึงวาไมเปนอาบัติ.  ถาจะอธิบายใหเขารูปแลว 
ควรจะวาอยางนี้ :    ทําเองหรือใชผูอ่ืนทําเพื่อใชเปนของอ่ืน  นอกจาก 
ผารองน่ัง  เปนทุกกฏ.  ใชของท่ีเขาทําไวโดยปกติ  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา   อน่ึง  ภิกษุใด  ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดํา 
ลวน  เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุผูใหทําสันถัตใหม  พึงถือเอาขน 
เจียมดําลวน  ๒  สวน  ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓  ขนเจียมแดงเปน 
สวนท่ี  ๔.   ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียมดําลวน  ๒  สวน  ขนเจียมขาว 
เปนสวนท่ี  ๓   ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔  ใหทาํสันถัตใหม  เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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        ความมุงหมายแหงสิกขาบทน้ี  เพ่ือจะหามไมใหใชขนเจียมดํา     
เกินกวา  ๒   เสี้ยวท่ี ๔  หรือครึ่งหนึ่ง   ใชขนเจียมขาวก็ดี  แดงก็ดี 
เกินกวาเสี้ยว  ๑   หรือใชลวนทีเดียว  ไมหาม.  เหตุไฉนจึงหาม 
ขนเจียมดํา   ขาพเจาไมเขาใจ  ในตนบัญญัติกลาวแตเพียงวาเหมือน 
ของคฤหัสถ.   บางที่จะเปนสีที่พวกภิกษุไมนับถือกระมัง   เชนใน 
ฉฬาภิชาติ  แสดงคนใจบาปหยาบชา  เปรียบดวยสีดํา. 
        สิกขาบทท่ี ๔  วา  อน่ึง  ภิกษุใหสําสันถัตใหมแลว  พึงทรงไว 
ใหได ๖  ฝน.  ถายังหยอนกวา  ๖  ฝน  เธอสละเสียแลวก็ดี  ยงัไม 
สละแลวก็ดี  ซึ่งสันถัตน้ัน  ใหทําสันถัตอ่ืนใหม  เวนไวแตภิกษุได 
สมมติ  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ปหน่ึง  ในบาลีเรียกวาฝนหนึ่ง  กําหนดใหใชสันถัด  ๖  ฝนนั้น 
เปนขางเร็ว  ใชนานกวาน้ันไมหาม.  ทีย่กเวนแกภิกษุผูไดรับสมมติ 
ในนิทานวา  ทรงปรารภภิกษุอาพาธ  ญาติเขาจะรับไปรักษา  จะเอา 
สันถัตไปดวยไมได  ไมใชสันถัตก็ไมสบาย  เขาใจยาก.  ถาจะชี้ให 
เห็นงาย  ภิกษุมีสันถัตหาย  ควรไดรับสมมติใหทําใหมแท. 
        สิกขาบทท่ี ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุผูใหทําสันถัตสําหรับนั่ง  พึงถือ 
เอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา   เพ่ือทําใหเสียสี.  ถาภิกษุไมถือเอา 
คืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา   ใหทาํสันถัตสําหรับนั่งใหม  เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ในที่นี้แหงเดียว  มีคําวา  "สําหรับนั่ง"   ติเขามาดวย.  พระ 
คันถรจนาจารยกลาวแกไวในคัมภีรวิภังควา  เปนของมีชาย  แตหา  
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ไดกลาวไวใหชัดเจนไม.  ขอวา  ใหถอืเอาคืบสุคตโดยรอบนั้น  ทาน   
กลาววา  โดยกลมก็ได  โดย  ๔  เหลี่ยมก็ได.  สันถตัเกาน้ัน  คือสันถัต 
ที่ใชแลว แตอยางไรในคัมภีรวิภังคจึงแกวา  ที่นุงแลวก็ดี  หมแลว 
ก็ดี  แมคราวเดียว  เห็นจะหลงมาจากปุราณจีวร.  ทานใหเอาคืบสุคต 
หน่ึงโดยรอบ  แหงสันถตัเกา  ลาดลงในเอกเทศหน่ึง  หรือชีออกปน   
กับขนเจียมใหม  หลอ,  หาไมได  ปนเขาแตนอย  หรือไมไดปนเลย 
ไดของท่ีคนอ่ืนทําและใชสอย  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ขนเจียมเกิดข้ึนแกภิกษุผูเดินทาง  ภิกษุ 
ตองการ  พึงรับได  ครั้นรบัแลว  เมื่อคนถือไมมี   พึงถือไปดวยมือ 
ของตนเองตลอดระยะทาง  ๓  โยชนเปนอยางมาก.  ถาเธอถือเอาไป 
ยิ่งกวานั้น  แมคนถือไมมี  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        โยชนนัน้  ในประเทศสยามน้ี  นบัวา  ๔๐๐  เสน  ในท่ีอ่ืนนับ 
อยางไรจะกลาวขางหนา.   ขนเจียมที่ทําเปนสิ่งของแลว  ไมนบัเขา 
ในสิกขาบทน้ี.  อยูในระหวางทางชั่วคราวแลว  นาํตอไปอีกได. 
        สิกขาบทท่ี  ๗   วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ยังภิกษุณีผูมิใชญาติ  ให 
ซักก็ดี  ใหยอมก็ดี  ใหสางก็ดี  ซึ่งขนเจียม  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        อธิบายท้ังปวง  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทท่ี  ๔  แหง 
จีวรวรรค  อันวาดวยใหซักจีวรเกา. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  รับก็ดี  ใหรับก็ดี  ซึ่งทอง 
เงิน  หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวใหก็ดี  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ทองเงินนั้น  อันเขาทําเปนรูปพรรณแลวก็ตาม  อันเขาไมได  
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ทําแลว  ยังเปนแทนเปนลิ่มอยูก็ตาม  เปนรูปยะคือของสําหรับจายก็ตาม 
โดยที่สุด   ของท่ีไมใชทองเงิน  แตใชเปนรูปยะได   ก็นับวาทองเงิน 
ในที่นี้.   ขอวา  ยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวใหนั้น  แตลําพังจิตตุปบาท   
ไมนาจะเปนอาบัติ  จําจะหมายความถึงรับถือกรรมสิทธิ์ในของน้ัน. 
        ทองเงินดันเปนนิสสคคียนั้น  ทานใหสละในสงฆ.  คําเสียสละ   
วา  "อห  ภนเฺต  รูปย  ปฏคฺิคเหสี,  อิท  เม  นิสฺสคฺคิย,  อิมาห 
สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺชามิ"   แปลวา  "ขาพเจารับรูปยะไวแลว  ของนี้เปน 
นิสสัคคีย   ขาพเจาสละรูปยะน้ีแกสงฆ."  ทองเงินที่สละแลวน้ี  สงฆ 
จักทําอยางไรตอไป ?   ทานสอนวา  พึงบอกใหแกอุบาสกผูบังเอิญมา 
ถึงเขา  ถาเขาไมเอา  พึงขอใหเขาชวยทิ้งเสีย  ถาเขาไมรับ พึงสมมติ 
ภิกษุเปนผูทิ้ง  เลือกผูประกอบดวยองคสมบัติ  ๕  อยาง  คือ  ไมถึง 
อคติ  ๔  และรูจักวา  ทําอยางไรเปนอันทิ้งหรือไมเปนอันทิ้ง.  ภิกษุนั้น 
พึงทิ้งอยาหมายท่ีตก  ถาท้ิงหมายท่ีตก  ตองทุกกฏ. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ีเปนอจิตตกะ  เรื่องนี้แตแรกดูเหมือนหาม 
เปนกวดขัน  แตภายหลัง  มีพระพุทธานุญาตในท่ีอ่ืนผอนลงมา  ถา 
คฤหัสถเขาเอารูปยะมอบไวในมือกัปปยการกส่ังไววา  จงจัดหาของ 
อันเปนกัปปยะถวายภิกษุ  สิ่งใดเปนของควร  ทรงพระอนุญาตให 
ยินดีของนั้นแตรูปยะน้ันได   แตหามมิใหยินดีตัวรูปยะน้ัน.  แมเชนนี้ 
ก็ไมผิดอะไรนัก  จากขอวา  ยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวให  เปนแตยัก 
เสียวา  อยาถือเอากรรมสิทธิ์ในทองเงินนั้น  แตถือเอากรรมสิทธิ์ใน 
อันจะไดของเปนกัปปยะแตทองเงินนั้น  ไดอยู.  เรือ่งนี้  ทรงพระ  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 103 

ปรารภเศรษฐีเมณฑกะเปนผูทําข้ึนกอน  ทรงพระอนุญาตไว  จึงเรียกวา 
เมณฑกานุญาต.  
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ถึงความแลกเปลี่ยนดวยรปูยะ 
มีประการตาง ๆ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        รูปยะน้ัน  ทองเงินก็ดี  ของอ่ืนก็ดี   อันใชเปนมาตราสําหรับ 
แลกเปลี่ยน.  ถึงความแลกเปลี่ยนดวยรูปยะมีประการตาง ๆ  นัน้ 
ไดแกเอารูปยะจายซื้อกัปปยบริขารตางชนิดก็ดี   จายเปนคาแรงคนทํา 
การตางอยางก็ดี  และจายเปนคาอ่ืน  ๆ   อีกก็ด.ี  สิกขาบทน้ีมีประโยชน 
ที่จะกันไมใหเขาทองเงินที่เปนนิสสัคคียในสิกขาบทกอน   มาจายซื้อ 
กัปปยบริขารและจางคนทําการ.  นี้อธิบายตามมติของขาพเจา.  ฝาย 
พระคันถรจนาจารยอธิบายความไปทางอื่น  ทองเงินที่ไดทําเปนรูป- 
พรรณก็ดี   ไมไดทําก็ดี  ซึ่งควรจะอธิบายในสิกขาบทกอน  ทาน 
อธิบายในสิกขาบทน้ี  และการแลกเปลี่ยนดวยรปูยะน้ัน  ทานอธิบายวา 
เอาของรูปพรรณกับของรูปพรรณ  แลกเปลี่ยนกนับาง  เอาของท่ีไมได 
ทําเปนรูปพรรณกับของอยางเดียวกันน้ัน  แลกเปลี่ยนกันบาง  เอาของ 
๒  อยางนั้นสับแลกเปลีย่นกันบาง  ขาพเจาเขาใจวา  ทําอยางน้ันสําเร็จ 
เปนอันหามดวยสิกขาบทกอนแลว  ความแหงสิกขาบทน้ี  นาจะไมซ้ํา 
กับความแหงสิกขาบทกอน.  ของเปนนิสสัคคียดวยสิกขาบทน้ี  ทานให 
สละในสงฆเหมือนในสิกขาบทกอน.   คําเสียสละวาอยางนี้ :-   "อห 
ภนฺเต  นานปฺปการก  รปูยสโวหาร  สมาปชฺช,ึ  อิท  เม  นิสฺสคฺคิย, 
อิมาห สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺชามิ."   แปลวา  "ขาพเจาถึงการแลกเปลีย่น  
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ดวยรูปยะมีประการตาง ๆ ของน้ีของขาพเจา  จําจะสละ  ขาพเจาสละ 
ของส่ิงน้ีแกสงฆ."  คาแรงสละไมได  ก็พึงแสดงแตอาบัติ.   
        สิขาบทท่ี  ๑๐  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   ถึงการซ้ือและขายมีประการ 
ตาง ๆ   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        การซ้ือและขายในท่ีนี้  ไดแกแลกเอา   หรือรบัเอาของอันเปน 
กัปปยะดวยของอันเปนกัปปยะเหมือนกัน   เชนการท่ีทํากันในระหวาง 
คนขายของเครื่องใช  กับชาวนาผูซื้อดวยขาวเปลือก  เพราะการซ้ือ 
ขายดวยรูปยะ  หามดวยสิกขาบทกอน ๆ แลว.  ถือเอาอธิบายอยางนี้ 
การแลกเปลีย่นของกัน  ซึ่งไมนับในซื้อขาย  ที่เรียกในคํามคธวา 
"ปาริวฏฏก"  ก็นับเขาในน้ีดวย  แตทานหามไมใหทําเฉพาะกับคฤหัสถ 
เพราะในพวกสหธรรมิกมีอนุญาตไวชัดแลว.   ของเปนนิสสัคคียใน 
สิกขาบทน้ี  ทานกลาววาใหเสียสละแกสงฆ  แกคณะ  แกบุคคลก็ได. 
คําเสียสละแกบุคคลวาอยางน้ี :-   "อห  ภนฺเต  นานปฺปการก  กยวิกฺกย 
สมาปชฺช,ึ  อท  เม  นิสฺสคฺคิย,  อิมาห อายสฺมโต   นิสฺสชฺชามิ" 
แปลวา  "ขาพเจาไดถึงการซ้ือขายมีประการตาง ๆ    ของส่ิงน้ีของ 
ขาพเจา  จําจะสละ  ขาพเจาสละของสิ่งน้ีแกทาน."   ภิกษุถามราคาตอ 
เจาของเอง  แลวแจงความตองการของตนแกกัปปยการก  ทานกลาววา 
ไมเปนอาบัติ. 
                                        ปตตวรรคท่ี  ๓ 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา   พึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง 
ภิกษุใหลวงกําหนดน้ันไป  เปนนิสสคัคิยปาจิตตีย.  
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        บาตรน้ัน  เปนของทําดวยดินเผาบาง  ดวยเหล็กบาง  มีขนาด    
เล็ก  กลาง  ใหญ  อันจะกลาวในท่ีอ่ืน  เปนของทรงอนุญาตใหเปน 
บริขารของภิกษุเฉพาะใบเดียว  บาตรอันภิกษุต้ังไวเปนบริขารอยางนี้ 
เรียกบาตรอธิษฐาน.   บาตรมากกวาน้ี  ต้ังแตใบท่ี  ๒  ข้ึนไป  เรยีก 
อติเรกบาตร.  อติเรกบาตรน้ัน  ไมไดทรงพระอนุญาตเกิน  ๑๐  วัน 
เปนพิเศษ  ดุจจีวรที่ไดทรงพระอนุญาตในบางคราว  ภิกษุใหลวง  ๑๐  
วันไป  เปนนิสัคสัคคิยปาจิตตีย.   
        คําเสียสละแกบุคคลวาอยางนี้ :-   "อย  เม  ภนเฺต  ปตฺโต 
ทสาหาติกฺกนฺโต  นิสฺสคฺคิโย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ"  แปลวา 
"บาตรใบน้ีของขาพเจาลวง  ๑๐ วัน  จําจะสละ ขาพเจาสละบาตรใบ 
นี้แกทาน."   คําคืนให  วาดังน้ี :-  "อิม  ปตฺต   อายสฺมโต  ทมฺมิ" 
แปลวา  "ขาพเจาใหบาตรใบน้ีแกทาน."  ไมเสียสละ  บาตรเปน 
นิสสัคคิยะ  ใชสอยตองทุกกฏ.  บาตรน้ัน  ทรงอนุญาตใหวิกัปได 
ดุจจีวร.  อธิบายนอกจากนี้  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบท 
ปรารภอติเรกจีวร. 
        สิกขาบทท่ี  ๒ วา  อน่ึง  ภิกษุใด  มีบาตรมีแผลหยอน  ๕  ให 
จายบาตรอ่ืนใหม  เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   ภิกษุนั้นพึงสละบาตรนั้น 
ในภิกษุบริษัท.  บาตรในสุดแหงภิกษุบริษัทนั้น พึงมองใหแกภิกษุนั้น 
สั่งวา  นี้บาตรของทาน  พึงทรงไว  [คือใช]  กวาจะแตก  นี้เปน 
สามีจิกรรม  [คือการชอบ]  ในเรื่องนี้. 
        รอยราว  ยาวต้ังแต  ๒  นิ้ว  จัดวาเปนแผลแหงหนึ่งแหงบาตร  
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ยาวไมถึงน้ัน  ไมนับ.  คําวา  จายนั้น  ทานแกไวในคัมภีรวิภังควาขอ  
บาตรเปนนิสสัคคียในสิกขาบทน้ี  ทานใหสละในสงฆ.  ครั้นแลว 
สงฆพึงสมมติภิกษุรูปหน่ึง   ผูไมลุอํานาจอคติ  และรูจักจะทํา  ใหเปน 
ผูเปลี่ยนบาตร.  ภิกษุนั้น  พึงเอาบาตรใหมนั้นถวายพระเถระ  เอา 
บาตรของพระเถระถวายพระรูปที่  ๒  เปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยนัยนี้จน 
ภิกษุใหมในสงฆแลว  รบับาตรของภิกษุใหมนั้น  มอบใหแกภิกษุนั้น 
ไวใช.  มีคําหามไวไมใหอธิษฐานบาตรเลว  ดวยหมายจะไดบาตรดี   
ทําอยางนั้น  ปรับเปนทุกกฏ. 
        การเปลีย่นบาตรเชนนี้  ไมนาจะเห็นวา  ไดดีกวากันเปน 
ลําดับข้ึนไป  ต้ังแตสังฆนวกะจนถึงพระสังฆเถระ  เมื่อเปนเชนนี้ 
ภิกษุบริษัทนั้น  ตองพลอยไดพลอดเสียดวยภิกษุผูตองอาบัตินิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  ยังไมเปนธรรมปรากฏพอ  นาจะมีเหตุอะไรแฝงอยู  แต 
ในเวลาน้ียังตรองไมเห็น พระวินัยธรจงดําริขางหนาเถิด. 
        สิกขาบทท่ี  ๓ วา  อน่ึง  มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ 
คือ  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย   ภิกษุรบั  ประเคน 
ของน้ันแลว  พึงเก็บไวฉันได   ๗  วันเปนอยางยิ่ง.  ภิกษุใหลวงกําหนด 
นั้นไป  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ในคัมภีรวิภังคแกเภสัช  ๕  ไววา  เนยใส  เนยขน  นั้น  ทําจาก 
น้ํานมโคบาง  น้ํานมแพะบาง  น้ํานมกระบือบาง  มังสะของสัตวใด 
เปนกัปปยะ  ทําจากน้ํานมสัตวนั้นก็ใชได.  น้ํามันนัน้  สกัดออกจาก 
เมล็ดงาบาง   จากเมล็ดพันธุผักกาดบาง  จากเมล็ดมธุกะ  ที่แปลวา  
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มะซางบาง  จากเมล็ดละหุงบาง   จากเปลวสัตวบาง.  น้ําผ้ึงนั้น คือ 
รสหวานท่ีแมลงผ้ึงทํา.  น้ําออยน้ัน  คือรสหวานเกิดจากออย.   
        เพราะคําหลังน้ี  พระเถระบางรูป  รังเกียจรสหวานอันออกจาก 
ตนตาล.  ความพอใจของทานจะถือเทาศัพทแนวไป  ไมเพงถึงอรรถรส. 
มติของขาพเจา  รสหวานอันออกจากออยก็ดี   ตาลก็ดี  จากอ่ืนอีกก็ดี 
ยอมใหสําเร็จประโยชนเปนอยางเดียวกัน  ใชไดเหมือนกัน  ไมควร   
รังเกียจ.  ขอน้ีคนสามัญเขาก็เขาใจกัน  เขาต้ังชื่อวานํ้าตาล.  เหตุที่ต้ัง 
ชื่ออยางนี้  เพราะไดพบหรือเคยใชรสหวานออกจากตาลกอน  ชะรอย 
ออยไมใชของเกิดเดิมในพ้ืนเมือง.   ภายหลังไดพบวา  ออกจาก 
มะพราวก็มี   ออกจากออยก็มี   ออกจากอ่ืนก็มี  เขาก็คงเรียกวาน้ําตาล 
ตามเดิม  เพงเอาแตอรรถรส.  คําแกบทผาณิตวา  รสหวานเกิดแตออย 
หรือเรียกสั้นวาน้ําออย  ในคัมภีรวิภังคนั้นก็เปนอยางเดียวกัน  ที่นั้น 
พบวา  ออกจากออยกอนก็ต้ังชื่อตามน้ัน  ภายหลังพบวา   ออกจาก 
อยางอ่ืนอีก   ก็คงเรียกอยางนั้น.   อีกอุทาหรณหน่ึง  ชาวมคธพบวา 
น้ํามันออกจากเมล็ดงาซึ่งเรียกวา  "ติล"  จึงต้ังชื่อวา  "เตล" 
แปลวา  ออกจากเมล็ดงา  ภายหลังพบวา  น้ํามันออกจาเมล็ดอ่ืนก็มี 
ออกจากเปลวมันก็มี  ก็คงเรียกวา  "เตล"  อยูนั่นเอง.  ถาเขาใจวา 
ใชไดเฉพาะรสเกิดแตออยเทาน้ันแลว   อยาใชเสียเลยดีกวา   รูดวย 
อยางไรวานํ้าตาลในทุกวันนี้ทําออกจากนํ้าออย. 
        เหตุไฉน   ทรงพระอนุญาตใหใชไดเพียง  ๗  วันเปนอยางมาก 
นั้น  ขาพเจาเขาใจวา  เพ่ือจะกันใชของเสีย   เชนมกีลิ่นหืนและมี  
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รสเปรี้ยว.   อยางไรก็ตาม  ภิกษุใหลวง ๗  วันไป  เปนนิสสัคคีย. 
คําเสียสละแกบุคคลวา  :-  "อิท  เม  ภนฺเต  เภสชฺช  สตฺตาหาติกฺกนฺต   
นิสฺสคฺคิย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ"   แปลวา   "เภสัชนี้ของ 
ขาเจา  ลวง  ๗  วัน  จําจะสละ  ขาพเจาสละเภสัชน้ีแกทาน."  คําคืน 
ใหวาดังน้ี :-    "อิม  เภสชชฺ  อายสฺมโต  ทมฺมิ"  แปลวา  "ขาพเจา 
ใหเภสัชนี้แกทาน."  ทานส่ังไววา  ไดเภสัชที่สละแลวคืนมา ภิกษุ 
นั้นเองก็ดี  ภิกษุอ่ืนก็ดี  อยาฉัน  ใชในกิจภายนอก  เปนตนวา  ตาม   
ไฟและผสมสีไดอยู.    ภิกษุอ่ืนทานอนุญาตใหใชทากายไดดวย.  ผูก 
ใจไวกอนวา  จะไมบริโภค   ลวง ๗  วันไป   ไมเปนอาบัติ.  ของ 
นั้นสูญหายไปเสียก็ดี  ขาดจากกรรมสิทธิ์ของตนแลวก็ดี  ในภายใน 
๗   วัน  ชื่อวาไมมีแลว   ไมเปนวัตถุแหงอาบัติ.  ทานกลาววาสละให 
ขาดแกอนุปสัมบันแลว  ไดคืนมา  ฉันไดอีก  ถาเภสัช  ลวง  ๗  วัน 
แมภิกษุอ่ิมก็ฉันไมควร  นาจะไมควรเหมือนกัน  แตจะเรียกวาไมเปน 
นิสสัคคียไดอยู. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  ภิกษุ   [รู]  วาฤดูรอนยังเหลืออีก  ๑  เดือน 
พึงแสวงหาจีวรคือผาอาบนํ้าฝนได  [รู]  วาฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน 
พึงทํานุงได   ถาเธอ  [รู]วาฤดูรอนเหลือล้ํากวา  ๑  เดือน  แสวงหาจีวร 
คือผาอาบนํ้าฝน  [รู]   วาฤดูรอนเหลอืล้ํากวากึ่งเดือนทํานุง   เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ผาอาบนํ้าฝนน้ัน   เปนของทรงพระอนุญาตเปนบริขารพิเศษ 
ชั่วคราวของภิกษุ  อธิษฐานไวใชไดตลอด  ๔ เดือนฤดูฝน  พนนั้น  
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เปนธรรมเนียมใหวิกัป.   ในสิกขาบทน้ีทรงพระอนุญาตใหแสวงหา 
ล้ําฤดูฝนเขามา  ๑  เดือน   คือต้ังแตเดือน  ๗  แรมค่ํา  ๑  ถึงเดือน  ๘   
ข้ึน  ๑๕  คํ่า,  ใหทํานุงล้ําฤดูฝนเขามาก่ึงเดือน   คือต้ังแตเดือน  ๘  ข้ึน  ๑  คํ่า 
ถึงข้ึน  ๑๕ คํ่า.  พระพุทธานุญาตใหแสวงหาน้ัน  นาจะใหประโยชน 
พิเศษอยางใดอยางหน่ึง    เชนขอเขาไดตรง  ๆ  และเก็บไวไดนานกวา 
อติเรกจีวรสามัญ   แตการขอเขาตรง ๆ  นั้น  ทานหามไว  ในคัมภีร   
วิภังค  ทานอนุญาตใหบอกเขาเพียงวา  ถึงกาลแหงผาวัสสิกสาฎกละ 
และผาท่ีหาไดมาแลว  มีคติเปนอยางไร   ทานไมกลาวถึง.  พระพุทธา- 
นุญาตใหทํานุงน้ัน  นาจะใหประโยชนพิเศษ  คืออธิษฐานล้ําเขามากอน 
ฤดูฝนได แตทานไมไดกลาวถึง. 
        การปรบัอาบัติในสิกขาบทน้ี เพราะถือเอาประโยชนพิเศษนั้น 
ล้ํากําหนดกาลท่ีทรงพระอนุญาตไว  นาจะแลเห็นวา  มุงวันมากออก 
ไป.  แตมีขอจะพึงวิจารณวา   ถาภิกษุแสวงหาล้ํากําหนดน้ัน  แตหา 
ในสํานักญาติอันไมเปนวิญญัติ  จะไดบริหารอยางอติเรกจีวรหรือไม 
หรือสักวาตองการเปนผาอาบน้ําฝน  แสวงหาล้ํากําหนดไดมา  ก็เปน 
นิสสัคคีย  ไมไดบริหารอยางอติเรกจีวร.  ถาอยางนี้ใครจะโงเกินไป 
จนถึงจะใหตองอาบัติในสิกขาบทน้ี  อยางไรก็ยังมีทางแกตัวอีกวา 
รับมาโดยฐานเปนอติเรกจีวรตางหาก.  อน่ึง  ถาภิกษุทํานุงล้ําเขตพระ 
พุทธานุญาต  จะกําหนดตางอยางไรจากนุงอติเรกจีวร.  ขาพเจาปรารถนา 
จะเขาใจวา  การแสวงหาล้ําเขตพระพุทธานุญาตนั้น  หมายเฉพาะขอ 
ตอคฤหัสถผูมิใชญาติ  มใิชคนปวาวณา  แมจะขอโดยฐานเปนอติเรกจีวร  
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ก็คงเปนนิสสัคคีย  ในสกิขาบทอันปรารภการขอจีวรเหมือนกัน  การ    
ทํานุงน้ัน  หมายเอาอธิษฐานไวใชเปนผาวัสสิกสาฎก  ถาแสวงหาใน  
สํานักญาติและคนปวารณา  ที่ไมเปนวิญญัติ  และใชนุงดวยมิไดอธิษฐาน 
เชนนี้ไดบริหารอยางอติเรกจีวร  ไมนบัเขาในสิกขาบทนี้. 
        อน่ึง  อรรถแหงสิกขาบทน้ีบงวา  อาบัติเปนสจิตตกะ  แตใน 
คัมภีรวิภังคทานแกเปนอจิตตกะ   พิจารณาดูก็นาจะเปนจริงอยางน้ัน 
ตางวายังไมถึงกาลกําหนด   ภิกษุสําคัญวาถึงแลว ดวยนับวนพลาดไป 
แสวงหาผาอาบนํ้าฝนในสํานักคฤหัสถมิใชญาติมิใชปวารณาดังนี้  จะวา 
ไมเปนอาบัติเลยก็ไมได.   ขาพเจาเขาใจวา   ความแหงสิกขาบทน้ี 
ไมไดเพงถึงความเขาใจผิดเลย  ถือเสียวา รูจักนับวันอยูดวยกันทั้งน้ัน 
แมหากการนับวันพลาดในหัวตอแหงกําหนดกาลอันเปนเขต  จะพึงมีได 
บาง.  เพราะเหตุนั้น  ตองเขาใจตามคําของพระคันถรจนาจารยวา 
อาบัติในสิกขาบทนี้  เปนอจิตตกะ. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   ใหจีวรแกภิกษุเองแลว  โกรธ 
นอยใจชิงเอามาก็ดี  ใหชงิเอามาก็ดี  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        การชิงเอาจีวรคืน  ทานปรับเพียงเปนนิสสัคคียเทาน้ัน  เพราะ 
ทําดวยสกสัญญา  และทานรับรองกรรมสิทธิ์แหงเจาของเดิมวา  ยังมีอยู 
ในจีวรนั้น  จึงไมปรับเปนอวหาร.  นทิานตนสิกขาบท  บงความขอน้ีชัด 
ดวยกลาวการใหจีวรแกกนั  ดวยหวังจะใหทํากิจอยางหน่ึง  ฝายภิกษุ 
ผูไดรับ  กลบัใจเสียหาทําไม  เชนนี้ภิกษุผูใหควรไดรับประโยชนจาก 
การใหนั้น  แตการชิงเอามา  ไมเปนความดีความงาม.  
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        สิกขาบทน้ีกลาวเฉพาะจีวร  ชิงบริขารอ่ืนคืนมา  ไมดีเหมือนกัน   
ทานจึงปรับเปนทุกกฏ.  และสิกขาบทนี้ปรารภภิกษุตอภิกษุดวยกัน 
แตทําแกอนุปสัมบันก็ไมดีเหมือนกัน  ทานจึงปรับเปนทุกกฏ.  ภิกษุนั้น 
ใหคืนเองก็ดี   เจาของเดิมถือเอาดวยวิสาสะแกภิกษุนั้นก็ดี  ทานวา 
ไมเปนอาบัติ.  คําตนพึงรู  เชนรับไวเพ่ือจะทําประโยชนอยางหน่ึงให 
 ึครั้นจะไมทําประโยชนอยางนั้นแลว  คืนใหเจาของเดิมเสีย  เจาของเดิม 
รับคือไมเปนอาบัติ.  คําหลังพึงรู  เชนไมไดโกรธเคือง  แตเห็นวา 
เธอไมตองการใช  ขอเอากลับคืนมา  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ขอดายมาเองแลว ยังชางหูก 
ใหทอจีวร   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        คําวาขอในที่นี้  พึงรูวาทําในสํานักคฤหัสถผูมิใชญาติ  มใิชคน 
ปวารณา.  ขอผาท่ีทอแลว  หามดวยสิกขาบทปรารภการขอจีวร  ของดาย 
มาทอเอาเอง  หามดวยสิกขาบทน้ี. 
        สิกขาบทท่ี ๗  วา  อน่ึง  พอเจาเรือนก็ดี  แมเจาเรือนก็ดี  ผู 
มิใชญาต   สัง่ชางหูกใหทอจีวรเฉพาะภิกษุ  ถาภิกษุนั้นเขาไมได 
ปวารณาไวกอน  เขาไปหาชางหูกแลว  ถึงความกําหนดในจีวร  ใน 
สํานักของเขานั้นวา  จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป  ขอทานจงทําใหยาวใหกวาง 
ใหแนน   ใหเปนของท่ีขึงดี  ใหเปนของท่ีทอดี  ใหเปนของท่ีสางดี 
ใหเปนของท่ีกรีดดี   แมไฉน  รูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน. 
ครั้นกลาวอยางนี้แลว  ภิกษุนั้นใหของเล็กนอยเปนรางวัล  โดยทีสุ่ด 
แมสักวาบิณฑบาต   เปนนิสัคคิยปาจิตตีย.  
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        ความอธิบายแหงสิกขาบทน้ี  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขา- 
บทปรารภการเตรียมจะจายจีวรที่  ๘  แหงจีวรวรรค.     
        สิกขาบทท่ี  ๘ วา   วันบุรณมีที่ครบ  ๓  เดือนแหงเดือนกัตติกา 
[คือ  เดือน  ๑๑]  ยังไมมาอีก  ๑๐ วัน  อัจเจกจีวรเกิดข้ึนแกภิกษุ.  ภิกษุ 
รูวาเปนอัจเจกจีวร  พึงรับไวได.  ครั้นรับไวแลว  พึงเก็บไวไดจน 
ตลอดสมัยที่เปนจีวรกาล.  ถาเธอเก็บไวยิ่งกวานั้น  เปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย. 
        เดือนกตัติกาน้ันมี  ๒.   วันเพ็ญเดือนกัตติกาตน  เรียกวาบุรณมี 
ที่ครบ  ๓  เดอืน   ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๑  เปนวันปวารณา  วันเพ็ญ 
แหงเดืนอกัตติกาหลัง   เรยีกวาบุรณมีเปนที่เต็ม  ๔  เดือนบาง  เรียกวา 
บุรณมีเปนที่บานแหงดอกกุมุทบาง  เรียกแตเพียงวาบุรณมีแหงเดือน 
กัตติกาบาง  ตรงกับวันเพ็ญเดือน  ๑๒  วันบุรณมีทีค่รบ    ๓  เดอืน 
แหงเดือนกัตติกายังไมมาอีก  ๑๐  วัน  ตรงข้ึน  ๖  คํ่า  เดือน  ๑๑ 
เมื่อพนวันบุรณมีนั้นแลว  เขาเขตจีวรกาล  อันเปนสมัยที่ทายกถวายผา 
แกภิกษุผูออกพรรษาแลว  ซึ่งเรียกวาวัสสาวาสิกา  หรือวาผาจํานํา 
พรรษา  และเปนเวลาที่ภิกษุผลัดเปลี่ยนจีวร  พระศาสดาทรงอนุญาต 
ประโยชนพิเศษไวหลายประการ  เปนตนวาเก็บอติเรกจีวรไวไดเกิน 
๑๐  วัน   ไปขางไหนไมตองมีครบไตรจีวรตลอดเดือนหนึ่ง   ถึงวันเพ็ญ 
เดือนกัตติกาหลัง  ถาไดกรานกฐินในระหวางนั้น  ยืดออกไปไดอีก  ๔ 
เดือน  ในฤดูเหมันต  ยังไมทันถึงกําหนดน้ันอีก  ๑๐  วัน  หากจะมี 
ทายกรีบรอนของถวายผาจํานําพรรษา  ปรารภเหตุตาง ๆ  เชนจะตองไป  
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 ในกองทัพก็ดี  จะไมอยูดวยกิจการอ่ืนก็ดี   เจ็บไจหรือเปนหญิงมีครรภ 
ไมไวใจตอชีวิตก็ดี   มีศรทัธาเลื่อมใสเกิดข้ึนใหมก็ดี  ผาเชนนี้เรียก   
อัจเจกจีวร  แปลวา  จีวรรีบรอน   ทรงพระอนุญาตใหรับลวงหนาได 
ในสักขาบทน้ี.   และใหเก็บไวไดต้ังแตวันรับตลอดจีวรกาล.  ขอน้ี 
ใหสันนิษฐานเห็นวา  ประทานประโยชนพิเศษไว   คือภิกษุจําพรรษา  
อีก  ๑๐  วัน  จึงจะครบกําหนด  ๓  เดอืน  ถือวาเปนใชได  แตใน 
วัสสูปนายิกขันธกะกําหนดไวสัตตาหะหน่ึง  เมื่อถึงกําหนดน้ีแลว  มีกิจ 
จําจะไปไมตองกลับมาใน  ๗  วันก็ได  ในสิกขาบทน้ี  กําหนด  ๑๐ วัน 
เทากับอายุอติเรกจีวร   พอถึงจีวรกาลก็ไมตองวิกัป  ตอพนกําหนดน้ัน 
ไปแลว  จึงเปนนิสสัคคีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  [ถึง] วันบุรณมีแหงเดือนกัตติกาท่ีสุด 
แหงฤดูฝน  ภิกษุอยูในเสนาสนะปาท่ีรูกันวาเปนที่มีรังเกียจ  มีภัย 
จําเพาะหนา  ปรารถนาอยู  พึงเก็บจีวร  ๓  ผืน  ผืนใดผืนหน่ึงไวใน 
ละแวกบานได  และปจจัยอะไร  ๆ  เพ่ือจะอยูปราศจากจีวรนั้น  จะพึงมี 
แกภิกษุ  ภิกษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั้นได  ๖  คืนเปนอยางยิ่ง.  ถาเธอ 
อยูปราศย่ิงกวานั้น  เวนไวแตภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        บาลีแหงสิกขาบทน้ีมัว  เขาใจยาก  จะพูดถึงมากไป  ก็เกรง 
จะฟนเฝอ,  ขอแสดงตามความเขาใจของขาพเจาดังน้ีวา  ภิกษุอยูใน 
เสนาสนะปา  เปนที่เปลี่ยวระแวงภัย   ตลอดมาถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ 
ถามีเหตุบางอยาง  เพ่ือจะอยูปราศจากไตรจีวรบางผืน  เธอปรารถนา 
อยางนั้น  ก็เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงน้ันไวในละแวกบานได  แต  
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จะอยูปราศจากจีวรผืนนั้นไดเพียง  ๖  คืนเปนอยางมาก.  ตามนัยนี้ 
ภิกษุผูจําพรรษามาแลว   คงไดอนุญาตเพ่ืออยูปราศจากจีวร  เพ่ิมข้ึน   
จากจีวรกาลอีก  ๖  วัน.  ขาพเจาไมยืนยันวาความเขาใจน้ีเปนถูก ขอ 
ฝากไวแกนักวินัย  เพื่อดําริตอไป  เปนแตขอชี้แงที่จะพึงดําริไว  คือ 
"อุปวสฺส"  บทหน่ึง  พากยวา  ถึงปจจัยเพ่ือจะอยูปราศจากจีวร  อัน   
เรียงแยกจากพากยกอนแหงหนึ่ง. 
        เสนาสนะปานั้น  ในคัมภีรวิภังคกลาววา  มีระยะไกล  ๕๐๐  ชั่วธนู 
เปนอยางนอย.   ชั่วธนูหน่ึง  ๔  ศอก  คือ  ๑  วา   วัดโดยทางที่ไปมา 
ตามปกติ  ไมใชลัด.  โดยนัยนี้  เสนาสนะอันอยูไกลจากบานคน 
อยางนอยเพียง  ๒๕  เสน  ชื่อวาเสนาสนะปา.  เสนาสนะเชนน้ัน  จัด 
วาเปนที่รับเกียจ  เพราะที่อยูที่กิจเปนตนของพวกโจรปรากฏอยู จัดวา 
เปนที่มีภัยจําเพาะหนา  เพราะมีคนถูกฆาถูกตีถูกปลนปรากฏอยู.  ภิกษุ 
อยูในเสนาสนะเชนนี้  ไดประโยชนพิเศษ  เพ่ือจะอยูปราศจากจีวร 
เพ่ิมข้ึนอีก  ๖  คืน  ตามพระพุทธานุญาตในสิกขาบทน้ี. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด   รูอยู  นอมลาภท่ีเขานอมไว 
เปนของจะถวายสงฆมาเพ่ือตน   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
        ลาภในที่นี้  ไดแกจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัชซึง่เรียก 
วาปจจัย  ๔  และของท่ีเปนกัปปยะอยางอ่ืน ๆ  อีก.  ลาภนั้นที่วาเขานอม 
ไวเปนของจะถวายสงฆนั้น  คือเตรียมไวดวยต้ังใจอยางนั้น  ยงัไมทัน 
จะไดถวาย.  ภิกษุนอมลาภเชนนั้นมาเพ่ือตน  คือขอเอาก็ดี  พูดเลียบ 
เคียงเพื่อเขาจะไดใหก็ดี  ในประโยคท่ีทําเปนทุกกฏ  ไดมาเปนนิสสัคคีย  
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คําเสียสละแกบุคคลวา  "อิท เม  ภนฺเต  ชาน  สงฺฆิก  ลาภ  ปรณิต   
อตฺตโน  ปรณิามิต  นิสฺสคฺคิย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ"  แปลวา 
"ลาภนี้  เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ  ขาพเจารูอยู  นอมมาเพ่ือ 
ตน  จําจะสละ  ขาพเจาสละลาภนี้แกทาน."   
        นอมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆไปเพื่อสงฆหมูอ่ืนก็ดี  เพ่ือเจดียก็ดี 
เปนทุกกฏ.  นอมไปเพื่อบุคคล  อนุโลมตามสิกขาบทน้ี  ก็นาจะเปน 
ทุกกฏเหมือนกัน  แตปรบัไวเปนปาจิตตีย   ในสิกขาบทอ่ืน.  นอม 
ลาภที่เขาจะถวายเจดียก็ดี  ที่เขาจะถวายบุคคลก็ดี  ใหสับกันเสีย  ทานวา 
เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
        เพราะมีคําวา  รูอยู  อาบัติในสิกขาบทนี้   เปนสจิตตกะ.  ในสิกขา- 
บทที่ปรับอาบัติเปนสจิตตกะเชนนี้  ภิกษุไมรูแน  แตสงสัย  ขืนลวง 
ตองทุกกฏ.  ทําดวยไมรู  ไมเปนอาบัติ.  เฉพาะในสิกขาบทน้ี 
เขาปรึกษา  บอกแนะนํา  ไมเปนอาบัติ. 
                                      สรูปนิสสัคคิยวัตถุ 
        ของท่ีเปนนิสสัคคียใน  ๓๐  สิกขาบทน้ี  ควรจะจัดเขาไดเปน 
๓  หมวด. 
        หมวดท่ี  ๑  เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ. 
        หมวดท่ี  ๒  เปนนิสสัคคียโดยอาการของภิกษุ. 
        หมวดท่ี  ๓  เปนนิสสัคคียโดยลวงเวลา. 
                          หมวดท่ี  ๑  เปนนิสสัคคียโดยวัตถุ 
        ทองเงิน  ของเปนกัปปยะท่ีแลกเปลี่ยนดวยรปูยะ  สันถัตท่ีหลอ  
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เจือดวยไหม  สันถัตท่ีหลอดวยขนเจียมดําลวน  สนัถัตท่ีหลอใชขน   
เจียมดําเกินสวน. 
               หมวดท่ี  ๒  เปนนิสสัคคียโดยอาการของภิกษุ 
                                    โดยกิริยาที่ไดมา   
        จีวรที่ไดรับจากมือนางภิกษุณีผูมิใชญาติ   จีวรที่ขอตอคฤหัสถ 
ผูมิใชญาติมิใชปวารณา  จีวรที่ขอเกินกําหนดในเมื่อมีสมัยที่จะขอได 
จีวรที่สั่งใหเขาจายดีข้ึนไปกวาท่ีเขากําหนดไวมี  ๒  ชนิด  จีวรที่ไดมา 
ดวยทวงเกินกําหนด   ของท่ีแลกเปลี่ยนกับคฤหัสถไดมา  บาตรท่ี 
ขอเขาในกาลยังไมควร  จีวรที่ใหแกภิกษุอ่ืนแลวชิงเอาคืนมา  ดาย 
ที่ขอเขามาทอจีวร  จีวรที่สั่งใหชางหูกทอดีกวาเจาของเขากําหนดไว 
ลาภสงฆที่นอมมาเพ่ือตน. 
                                     โดยกิริยาที่ทํา 
        จีวรที่ใชภิกษุณีผูมิใชญาติ   ใหซกัก็ดี  ใหยอมก็ดี  ใหทุบก็ดี 
สันถัตท่ีหลอใหมในเมื่อใชสันถัตเกายังไมถึง  ๖  ป  สันถัตท่ีหลอใหม 
ไมเอาสันถัตเกาปน.      
                              โดยกิริยาทําใหล้ํากําหนด 
        จนเจียมที่ถือมาเองเกิน  ๓ โยชน   ผาอาบน้ําฝนที่หาไดหรือทํา 
นุงล้ําวันกําหนด. 
                      หมวดท่ี ๓  เปนนิสสัคคียโดยลวงเวลา 
        ไตรจีวรอยูปราศเกินราตรีหน่ึง  อติเรกจีวรลวง  ๑๐  วัน 
อดิเรกบาตรลวง ๑๐  วัน   อกาลจีวรทีไ่ดอนุญาตเกินเดือนหนึ่ง  อัจเจก-  
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จีวรลวงจีวรกาล  จีวรอยูปราศเกิน  ๖  คืน  ในคราวไดอนุญาตพิเศษ 
เภสัชลวง  ๗  วัน.     
        ของเปนนิสสัคคีย  นอกจากทองเงิน และของเปนกับปยะแลก 
เปลี่ยนดวยรปูยะ  และบาตรท่ีขอไดมาใหมในการไมควร  ทานกลาว 
วาสละแกสงฆก็ได   แกคณะก็ได  แกบุคคลก็ได  แต  ๓  อยางนั้น 
ใหสละในสงฆ.   ใครครวญดูของท่ีอนุญาตใหสละแกบุคคลได  ใคร 
เลยจะสละแกสงฆ  แกคณะ  ใหลําบากข้ึนไปกวา  คําท่ีวาไวนั้นดูไมมี 
ประโยชน.  ถาคําน้ัน  เปนถอยคําท่ีไมปราศจากประโยชน  นาจะมี 
กําหนดวา  ของเชนไรควรสละแกสงฆ  ของเชนไรควรสละแกบุคคล 
คณะไมตองพูดถึง   เพราะในวัดไมมีภิกษุครบองคเปนสงฆ  มีเพียง 
๓  รูป  ๒  รปู  เรียกวาคณะ  จะสละแกสงฆไมได  ก็ตองสละแกคณะ. 
อน่ึง  ของที่สละแลวน้ัน  ทานกลาวไวเปนธรรมเนียมที่สงฆก็ดี  คณะ 
ก็ดี  บุคคลกด็ี  ผูรับสละ  จะพึงคืนใหแกเจาของเดิม  เวนไวแตเสียสละ 
ของ  ๓  อยางที่ระบุไวขางตน.  และของท่ีไดคืนมานั้น  สิ่งไรใชได 
อีก  สิ่งไรใชไมได  ทานไมกลาวไวใหชัด   เวนไวแตของบางสิ่ง 
เชน  เภสัชลวง ๗  วัน.  แตมีแงอยูอยางหน่ึงวา  ในท่ีบางแหงทาน 
กลาววา   ไมสละจีวรเปนนิสสัคคีย ใชสอยตองอาบัติทุกกฏ  ในท่ี 
บางแหงทานหากลาวไม.  ในที่อันกลาวไว    ของที่ไดคืนมาแลว 
ใชไดอีกกระมัง ?   ตามธรรมเนียมที่พวกภิกษุเคยใชกันมา  ไตรจีวรอยู 
ปราศลวงราตรีหน่ึง  อติเรกจีวรและอติเรกบาตรลวง  ๑๐ วัน  เสียสละ 
แลวไดมา  ใชไดอีก  แตไตรจีวรตองอธิษฐานใหม  อติเรกจีวร และ  
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อติเรกบาตรก็นับวันไปใหม.   ขาพเจาเขาใจวา  ของที่เปนนิสสัคคีย 
โดยวัตถุหมวดท่ี  ๑  ยอมไมควรโดยสวนเดียว  ไมนาจะเปนของจะพึง   
คืนใหอีก  เพราะไดมาแลวก็ใชสอยไมได  การใหคืนดูหาประโยชน 
มิได.  ของเปนนิสสัคคียโดยลวงกาลหมวดท่ี ๓    ไมไดเปนอกัปปยะ 
โดยชาติและโดยอาการท่ีไดมา  เปนแตลวงวันกําหนดพระพุทธานุญาต       
เทาน้ัน  ของเชนนี้ เสียสละแลว  นาจะใหคืน  และเปนของท่ีควร 
จะบริโภคไดอีก  เวนไวแตเภสัช  มีชัดอยูแลววา   ใหใชในกิจอ่ืน   
นอกจากกลืนกิน.  ของเปนนิสสัคคียโดยอาการของภิกษุหมวดท่ี ๒ 
โดยกิริยาเปนเหตุไดมา  ไมนาจะเปนของใชไดอีก  โดยกิริยาทีท่ํา 
และโดยกิริยาที่ใหลวงกําหนดพระพุทธานุญาต  นาจะเปนของใชไดอีก 
เวนไวแตผาวัสสิกสาฎก  ที่ขอในสํานักคนตองหาม.  จะควรเสียสละ 
ใหแกใครน้ัน  ถาจะใหคําในคัมภีรวิภังคมีประโยชนแลว  ก็นาจะ 
สละแกสงฆกอน   ในวัดที่มีพระนอย  หาภิกษุครบองคเปนสงฆไมได 
ก็นาจะสละแกคณะ  ถาหาคณะไมได  จึงควรสละแกบุคคล.  แตวิธีนี้ 
ดูเหมือนจะลําบากมากไปสําหรับในบัดนี้.   เพราะฉะนั้น  ควรจะดู 
ตามอนุรูป  ถาการตองอาบัตินั้น  เปนเหตุฉาวกระฉอน  เปนที่รังเกียจ 
ของคนมาก   ควรสละในสงฆ ถาไมมีใครถือเอาเปนขอรับเกียจใหญโต 
ควรสละแกบุคคลได,    ถาเปนของไมควรบริโภคอีก   คําเสียสละ 
ไมควรจะวา  "สงฺฆสฺส"  แกสงฆ   "อายสฺมโต"  แกทาน  ควรจะวา 
เพียง  "อิมาห  นิสฺสชฺขามิ"   ขาพเจาสละของนี้เสีย.  เพราะของเปน 
อกัปปยะ  สงฆก็ดี  บุคคลก็ดี   จะรับเอาไวอยางไร.  การท่ีทําน้ี  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 119 

ก็เพ่ือจะแสดงใหปรากฏ   หรือใหเห็นเปนพยานวา  ไดแกตัวเพราะขอน้ัน   
แลว.  สวนของที่เปนอกัปปยะน้ัน  กค็วรบอกใหคฤหัสถ  หรอืท้ิงเสีย 
อนุโลมตามอยางทองเงิน.  ตอของเปนกัปปยะควรจะบริโภคไดอีก  จึง 
คืนใหเจาของเดิม.  ของเปนนิสสัคคีย  แตสูญหาไปเสียแลว  ไมมี 
จะเสียสละ  เปนแตพึงแสดงอาบัติเทานั้น.   จะพึงแสดงตอสงฆ  หรือ 
ตอบุคคล  พึงเห็นโดยนัยอันกลาวแลว.   
        ในบัดนี ้ สิกขาบทท่ีลอแหลมที่ภิกษุจะลวงก็มีนอย    อธิบาย 
ไวยืดยาวดังนี้  เพ่ือเปนทางสําหรับผูศึกษา. 
        อาบัติต้ังแตนิสสัคคิยปาจตตียลงไป  จัดเปนอาบัติเบา  เรียก 
ลหุกาบัติ และจะพนไดดวยวิธีแสดง  เรียกเทสนาคามินี.  ถลุลจัจัย 
ก็จัดเขาในหมวดน้ีเหมือนกัน.  
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                                          กัณฑที่  ๗  
                                           ปาจิตตีย 
        ศัพทนี้  แกไวแลวในกัณฑที่  ๖   ปาจิตตียที่ไมตองใหเสียสละ 
สิ่งของ  เรียกใหแปลกจากนิสสัคคิยปาจิตตียวา  สุทธิกปาจิตตีย  แปลวา 
ปาจิตตียลวน  แตในบาลีเรียกเพียงปาจิตตีย. 
        สิกขาบทในกัณฑนี้มี  ๙๒   จัดเขาเปน  ๙  วรรค ๆ  ละ  ๑๐ 
สิกขาบท  เวนไวแตสหธรรมิกวรรคที่  ๘  ม ี ๑๒  สิกขาบท. 
                                    มสุาวาทวรรคที่ ๑ 
        สิกขาบทท่ี ๑  วา   เปนปาจิตตีย  ในเพราะสัมปชานมุสาวาท. 
        สัมปชานุสาวาทน่ัน   คือรูตัวอยูกลาวเท็จ   พึงรูโดยลกัษณะ 
อยางนี้:     เรือ่งเปนอยูอยางใดอยางหน่ึง  แตผูพูดจงใจจะพูดใหคลาด 
จากความจริง   พูดหรือแสดงอาการอยางอ่ืน  ดวยเจตนานั้น  ใหผูฟง 
เขาใจเปนอยางอ่ืนจากความจริง.  แสดงเพียงประโยคกาย  เชนเขียน 
หนังสือแสดงความไมจริง   ก็สําเร็จเปนการกลาวเท็จเหมือนกัน  นับ 
เขาในขอน้ีดวย  มุสวาทในสิกขาบทน้ี  เพงอาที่ไมไดกลาวไวใน 
สิกขาบทอ่ืน  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุกลาวมุสาวาทอันจะพึงปรับดวย 
สิกขาบทอ่ืนมีโทษแรงกวาก็ดี   หรือเปนปาจิตตียเสมอกันก็ดี  พึงปรับ 
ดวยสิกขาบทนั้น  กลาวมุสาวาทพนจากนั้น  พึงปรับเปนปาจิตตีย 
ดวยสิกขาบทนี้. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ.  เพราะเหตุนั้น  พูดดวย 
สําคัญผิดก็ดี  พูดพลั้ง  คือพูดโดยดวนไมทันยั้งก็ดี  พูดพลาด  คือใจ 
คิดอยางหน่ึงปากพูดอยางหนึ่งก็ดี   ไมเปนอาบัติ.  รับคําของเขาดวย  
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        คูที่  ๑๓  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมไปในละแวกบาน  ดวย 
ทั้งความกระโหยง  เราจักไมนั่งในละแวกบาน  ดวยท้ังความรัด. 
        กริิยาท่ีเดินกระโหยง  คือเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา  หามในขอตน 
ทานตองการใหเดินเหยียบพ้ืนเต็มเทา.  กิริยาที่นั่งยอง   เอามือกอกเขา 
ก็ดี  เขาผารัดรอบก็ดี  หามในขอหลัง.  นั่งกอดเขาน้ัน  ในประเทศน้ี 
ก็ใชกันอยู  สวนน่ังเอาผารัดนั้นหาใชกันไม   ไดเห็นในรูปภาพโบราณ 
คนอวนใชกันมาก   เปนเครื่องชวยกําลังทรงกาย. 
        ในเสขิยสิกขาบท  ไมไดปรับอาบัติไวโดยตรง  มีแตเพียงวา  พึง 
ทําศึกษา.  ในคัมภีรวิภังคแกวา  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ทําใหผิด 
ธรรมเนียมไป  ตองทุกกฏ.  มีต้ังใจจะทําใหถูกธรรมเนียม แตลวงไป 
ดวยไมแกลง  ดวยเผลอ   ดวยไมรูตัว  หรือไมรูจักจะทําใหถูก และ 
อาพาธ  ไมอาจจะรักษากิจวัตรใหเรียบรอยได  ทานยกเวนให  ไมปรับ 
อาบัติ.  และภิกษุผูเขาพักอยูในบาน  เปนการแรมคืนหรือแรมวัน  จะ 
ละจากอาการน้ัน  ๆ  อันจะทําเสมอไปไมได  เชนปกปดกาย  และทอด 
จักษุเปนตนก็ได  ไมมีโทษ  อาการเชนใดทําในวัดได  อาการเชนนั้น 
ทําในบานท่ีเขาอยูแรมได  แตพึงทําในหองที่พักที่เขาจัดใหสําหรับตน 
ออกพนจากสํานักตน   เชนไปสูเรือนหรือหองของผุอ่ืน   ควรประพฤติ 
ตามธรรมเนียมเขาบาน. 
                             โภชนปฏิสังยุต   หมวดที่  ๒ 
        ม ี ๓๐  สิกขาบท  แตไมไดจัดเปนคูอยางสารูป. 
        ขอ  ๑  วา  พึงทําศึกษาวา   เราจักรับบิณฑาบาตโดยเอื้อเฟอ.  
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        ขอน้ีสอนใหแสดงความเอ้ือเฟอในบุคคลผูให  ไมดูหม่ิน  และให 
แสดงความเอ้ือเฟอในของท่ีเขาให  ไมทําดังรับเอามาเลน  หรือเอามา 
ทิ้งเสีย. 
        ขอ  ๒  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักจองในบาตรรับบิณฑบาต. 
        ขอน้ีหามไมใหแลดูหนาทายก   หรือแลเหมอไปทางอ่ืน. 
        ขอ  ๓  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน. 
        ศัพทวา  สูปะน้ี  ในท่ีอ่ืนแปลวาแกง  แตพระคันถรจนาจารยจะ 
เห็นวาเปนของเหลวรับมาไมไดกระมัง  จึงแกไวในคัมภีรวิภังควา  สุปะ 
นั้น  ทําดวยถั่วเขียวบาง  ดวยถั่วขาวบาง  จับไดดวยมือ   ดูเปนทีกบ 
ขาว   แตกับขาวในท่ีอ่ืน   เรียกกวาพยัญชนะ.   เพราะทานแกไวอยางนี้ 
ความถือของภิกษุทั้งหลาย  จึงเปนไปเฉพาะแกงที่เขาถั่ว  เปนการที่  
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จิตบริสุทธแลว  ทําใหคลาดในภายหลัง  เชนรับนิมนตวาจะไปแลว   
ภายหลังหาไปไม  เรียกปฏิสสวะ  ทานปรับเปนอาบัติทุกกฏไวใน 
ที่อ่ืน.   
        สิกขาบทท่ี ๒  วา  เปนปาจิตตีย  ในเพราะโอมสวาท. 
        โอมสวาทน้ัน  คือคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ  พึงรูโดยลักษณะ 
อยางนี้ :   ผูพูดปรารถนาจะทําใหผูที่ตนมุงเจ็บใจ  หรือไดความอัปยศ 
พูดหรือแสดงอาการอยางอ่ืนดวยเจตนานั้น  ใหผูที่ตนมุงรูความแหง 
คําพูดที่พูด  หรืออาการท่ีแสดงน้ัน  ใชเปนเครื่องเสียดแทงเพ่ือเจ็บใจ 
วัตถุสําหรับอางข้ึนกลาวเสียดแทงนั้น  คือ  ชาติ  ไดแกชั้นหรอืกําเนิด 
ของคน  ๑  ชื่อ  ๑  โคตร   คือ แช  ๑  การงาน  ๑  ศิลปะ  ๑  โรค  ๑ 
รูปพรรณสณัฐาน  ๑  กิเลส  ๑  อาบติั  ๑  คําสบประมาทอยางอ่ืนอีก  ๑ 
รวมเปน  ๑๐  นี้เรียกวาอักโกสวัตถุ  แปลวา  เรื่องสําหรับดา. 
        กริิยาพูดเสียดแทงนั้น  เปนไปโดยอาการ  ๒  สถาน  แกลงพูด 
ยกยอดวยเรื่องที่ดีกระทบถึงชาติเปนตน  ซึ่งเรียกวา   แดกบาง ประชน 
บางอยาง  ๑  พูดกดใหเลวลง  ซึ่งเรียกวาดา  ๑  ตามความแหงสิกขา- 
บท   ไมไดแสดงโดยเฉพาะวา  พูดเสียดแทงใคร  แตในคัมภีรวิภังค 
แสดงในนิทานวา  ภิกษุตอภิกษุพูดเสียดแทงกัน,  ในวาระแจกอาบัติ 
ทานจึงแสดงวา  กลาวเสียดแทงอุปสัมบันโดยจัง ๆ  เปนปาจิตตีย 
กลาวเสียดแทงอุปสัมบัน  แตไมเจาะตัว  วาเปรย  ๆ  ก็ดี   กลาวเสียด 
แทงอนุปสัมบันดวยอาการท้ัง ๒  นั้นก็ดี  เปนทุกกฏ.  ไมไดเพงความ 
เจ็บใจหรือความอัปยศ  พูดลอเลน  แตกระทบวัตถุ  มีชาติเปนตน  
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เหมือนกัน  มุงอุปสัมบันก็ตาม  อนุปสัมบันก็ตาม  พูดเจาะตัวก็ตาม   
พูดเปรยก็ตาม  เปนทุพภาษิตเสมอกัน  อาบัติทุพภาสิตน้ีมาในวิภังค 
แหงสิกขาบทนี้แหงเดียว.  
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น มุง 
อรรถมุงธรรมมุงส่ังสอนเปนเบื้องหนา  กลาวถึงชาติเปนตนของเขา 
ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  เปนปาจิตตีย  ในเพราะสอเสียดภิกษุ. 
        คําสอเสียด เรียกโดยชื่อวา  เปสุญญวาท  พึงรูโดยลกัษณะ 
อยางนี้ :   ฟงคําของขางน้ีแลว  เก็บเอาไปบอกขางโนน  เพ่ือทําลาย 
ขางน้ี  ฟงคําของขางโนนแลว  เก็บเอามาบอกขางนี้  เพ่ือทําลายขางโนน 
ดวยปรารถนาวา  ตนจะไดเปนที่ชอบของเขาบาง  ดวยปรารถนาจะให 
แตกกันเปนการทอนกําลังเขาลงบาง.  วัตถุสําหรับเก็บเอามาสอเสียด 
นั้น  ๑๐  อยาง  เหมือนวัตถุสําหรับกลาวเสียดแทง   ตัวอยาง  เชนฟงคํา 
ของฝายหน่ึงแลว   บอกแกอีกฝายหน่ึงวา  คนนั้นเขาพูดเหน็บแนมทาน 
กระทบชาติวาอยางนั้น ๆ.   สอเสียดภิกษุตอภิกษุดวยกัน   ตอง 
ปาจิตตีย  ขางหนึ่งเปนอุปสัมบัน  อีกขางหน่ึงเปนอนุปสัมบัน  หรือ 
เปนอนุปสัมบันทั้ง ๒  ขาง  สอเสียด  ตองทุกกฏ.  เขาจะแตกกันก็ตาม 
ไมแตกกันก็ตาม  ไมเปนประมาณ  สอเสียดคงตองอาบัติตามวัตถุ. 
ไดฟงมาแลว  บอกดวยปรารภเหตุอยางอ่ืนไมไดปรารถนาจะใหตน 
เปนที่ชอบของเขา  และไมไดปรารถนาจะใหเขาแตกกัน ไมเปนอาบัติ. 
        สกขาบทน้ี  ดูเหมือนปรารภเรื่องอันจริง   ถาภิกษุพูดเท็จยุยง  
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ใหแตกกัน  จะตองอาบัติโดยฐานไหน ?  ในเรื่องอันเดียว  ยังไมพบ  
แบบท่ีจะปรับอาบัติตางวัตถุ  จะปรับรวมท้ังเพราะพูดมุสา  ทั้งเพราะ 
พูดยุยงใหเปนปาจิตตีย  ๒ ตัว  ตางวัตถุกันไมได.  มีตัวอยาง   
เชน    พูดเท็จโจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล   ปรับเปนปาจิตตีย 
เพราะโจทอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล.   ในที่นี้มุงจะยุยงใหเขาแตกกัน 
เปนใหญ  ชอบใหปรับดวยสิกขาบทน้ี  แตถาอาบัติที่จะพึงปรับใน 
สิกขาบทน้ี  เปนเพียงทุกกฏ และเห็นวาออนเกินไป  คํามุสาใน 
ที่นี้  แรงกวามุสาสับปลับ   ความพอใจของขาพเจา  จะใครยกอาบัติ 
ที่แรงกวาข้ึนปรับ   ในทีน่ี้อาบัติเพราะมุสาวาทแรงกวา   ความปรับ 
เปนปาจิตตีย.   ขาพเจาฝากความขอน้ีไว  เพ่ือพระวินัยธรพิจารณา 
ตอไป. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ยังอนุปสัมบันใหกลาวธรรม 
โดยบท  เปนปาจิตตีย. 
        อนุปสมับันนั้น   คือคนอันไมใชภิกษุ  มิใชภิกษุณี.  ในบาง 
สิกขาบท  มุงเอาเฉพาะผูชายก็มี  เชนสิกขาบทวาดวยนอนรวมกับ 
อนุปสัมบันตอไปนี้.  ในบางสิกขาบท  มุงทั้งผูชายทั้งผูหญิงก็มี  เชน 
ในสิกขาบทน้ี.  ธรรมนั้น  คือบาลีแสดงคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ 
ทานเรียงไว  โดยเปนภาษิตของพระพุทธเจาบาง  โดยเปนภาษิต 
ของพระสาวกบาง  โดยเปนภาษิตของฤษีบาง  โดยเปนภาษิตของเทวดา 
บาง.  ใหกลาวธรรมโดยบทนั้น  คือสอนใหวาพรอมกัน.  วาข้ึน 
พรอมกัน  จบพรอมกัน  เรียกวาใหกลาวโดยบท.  ภิกษุวานําข้ึน  
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อนุปสัมบันรับบทตอลงไป   แลววาไปดวยกันจนจบ   เรียกวาให 
กลาวโดยอนุบท,  ในบทเดียว  ข้ึนอักษรรวมกันบาง  ไมรวมกันบาง    
เรียกวาใหกลาวโดยอนุพยัญชนะ.  ทั้ง  ๔  อยางนี้   ใหตองอาบัติ 
เหมือนกัน  เปนอาบัติมากนอย  ตามประโยคที่สอนใหวาพรอมกัน 
กําหนดดวยข้ึนและลงคราวหนึ่ง ๆ.   
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  เพราะเหตุนั้น แมภิกษุ 
ต้ังใจจะระวัง  ไมวาพรอมกัน  แตพลาดวาพรอมกันเขา  เปนอาบัติ 
เหมือนกัน.  สวดพรอมกัน  ทองพรอมกัน  ทักอนปุสัมบันผูวาผิด 
สวดผิดกลางคัน  ไมนับวาสอนใหวาธรรมโดยบท  ไมเปนอาบัติ. 
        การสอนใหวาธรรมโดยบท   ซึ่งกลาวถือในสิกขาบทน้ี   เปน 
วิธีที่ใชสอนใหจํา   ในยคุที่ยังไมไดใชหนังสือ.   วิธีนี้ไดเคยใชมาในวัด 
ทั้งหลาย  มภีาษาเรียกวาตอหนังสือคํ่า.  ขอท่ีวา  หามไมใหวาพรอม 
กันนั้น   ปรากฏในนิทานแหงสิกขาบทแลว  เพ่ือจะไมใหศิษยหม่ินครู. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  สําเร็จการนอนรวมกับ 
อนุปสัมบันยิ่งกวา  ๒-๓   คืน  เปนปาจิตตีย. 
        อนุปสมับันในที่นี้   หมายเอาผูชายซึ่งมิใชภิกษุ   การนอนรวม 
นั้น  หมายความอยางไร  นอนในเครื่องลาดอันเดียวกัน หรือนอน 
ในหองเดียวกัน ?    สันนิษฐานความตามนิทานตนบัญญัติอันกลาววา 
ทรงบัญญัติเพ่ือจะกันชาวบางไมใหเห็นกิริยานอนหลับของภิกษุ  อัน 
จะแสดงทาทางวิปลาสผิดจากอาการของผูสังวร  อันไมเปนเครื่อง  
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เจริญใจของผูใดเห็น  การนอนรวมกนันั้น  กําหนดดวยนอนในที่    
แลเห็นกันไดในเวลาหลับ.  ในคัมภีรวิภังคทานแจกท่ีนอนไว  คือ  ที่อัน 
มุงท้ังหมด  บังทั้งหมด  และที่อันมุงโดยมากบังโดยมาก  นี้ไดแกเรือน 
อันมีหลังคาและฝากั้น.  ตามอรรถกถา  ถามีอุปจารคือทางเขาทางออก 
อันเดียวกัน   แมจะเปนเรือนกี่ชั้นก็ตาม  กี่หองก็ตาม  ชื่อวาท่ีนอน 
เปนอันเดียวกัน.  ถือตามนัยของพระอรรถกถาจารยนั้น  ครั้งคนทํา  
เหยาเรือนยังไมใหญโตกไ็มเปนอะไร   ในเวลาท่ีคนทําเรือนหลังเดียว 
ใหญโต   ทําเชื่อมเรือนหลายหลังใหเดินถึงกัน  ถอืตามนัยนั้นอยูขา 
ไมสะดวก   ที่พนวิสัยของภิกษุจะปองกันไดก็มี. 
        ขาพเจาพอใจจะกําหนดเขตการนอนรวม  พอใหสมกับความ 
มุงหมายเดิมของการบัญญัติสิกขาบทดังกลาวแลวน้ัน  คือ ในเรือน 
มีหลายชั้น  มีหลายหอง  เปนที่อยูของคนมาก   กาํหนดเอาเฉพาะสวน 
เปนที่อยู  เปนที่นอน   ของบุคคลคนหนึ่ง  ๆ  เปนเขตแหงสหไสย 
อันหน่ึง  ๆ   เทียบตามเขตไมอยูปราศไตรจีวรที่กําหนดดวยเรือนของ 
ตางสกุล  ใหถือเอาหองที่อยูของสกุลหน่ึง ๆ  เปนเขต.  อาการท่ี 
นอนรวมน้ัน  คือ  เหยียดการพรอมกัน   ใครเหยียดกอนใครเหยียด 
หลัง  หรือเหยียดพรอมกัน  ไมเปนประมาณ  สุดแตเหยียดรวมกัน 
เขา  เรียกวานอนรวม  จะหลับหรือไมหลับ  ไมนบัในที่นี้. เมือ่มีพระ 
พุทธานุญาตใหนอนรวมกับอนุปสัมบันได  ๒-๓  คืน  เพราะปรารภ 
สามเณร   ซึง่เขาใจวาเกิดมีเมื่อภายหลัง   ผลที่มุงหมายแหงพระ 
บัญญัติก็ไมสําเร็จจริง  กลายถือเปนพิธีไป.  เมื่อกําหนด  ๓  คืนเปน  
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เขตแลว  คําวา  ๒  คืน  ในสิกขาบท  ไมมีประโยชน  ไมใหสําเร็จ   
ความเขาใจวาอยางไร  เปนศัพทเกินก็ไมใช  เพราะในท่ีอ่ืนก็มี  หรือ 
คําอ่ืน  เชนวาจา  ๕-๖  คําก็มี  ตองเขาใจวา  เปนความนิยมของภาษา 
เอง  พูดสําหรับใหเกลี้ยงเกลา.   เพราะการนอนกําหนดดวยราตรี 
นอนรวมในกลางวันทานจึงไมนับ.   และกําหนดวา  ลวงราตรีนั้น   
นับเอาเปนอรุณข้ึนเหมือนในสิกขาบทท้ังหลายอ่ืน,  นอนมาเทาไรก็ตาม 
จวนเวลาอรุณลุกข้ึนเสีย  นับวานอนรวมไมได.  เปนประเพณีที่ถือกัน 
มาวา  ภิกษุกับอนุปสัมบันเหยียดกายรวมกัน  ในเขตสหไสยเดียวกัน 
ผานเวลาอรุณข้ึนกี่ครั้ง  นับวานอนรวมเทาน้ันคืน.  นอนรวมได 
๒  คืนแลว  ในคืนที่ ๓ ใหพรากกันเสีย  หรือใหลุกข้ึนเสียฝายหนึ่ง 
กอนเวลาอรุณข้ึน.  เมื่อไดทําอยางนั้นแลว  หักราตรีที่นอนรวมลง 
ไดหมด  นับต้ัง ๑  ไปใหม.  ถานอนรวมลวง  ๓  คืนแลว  ในคืนที่ ๔ 
ต้ังแตตะวันตกแลวไป  เหยียดกายรวมกันไมไดแมขณะหนึ่ง  ถานอน 
รวมกันลง  ตองปาจิตตีย  นับเทาประโยคที่นอนรวมลง  กําหนด 
ดวยลุกข้ึนของฝายหน่ึงเปนคราว  ๆ. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ  แมนับราตรีพลาดก็ไมพน. 
        สถานที่มุงกึ่งบังกึ่ง  ทานวาเปนเขตแหงอาบัติทุกกฏ  ตัวอยาง 
เชนไร  ยังนกึไมออก.  สถานที่มุงหมด  แตไมไดบังเลย   เชนศาลา 
โถงก็ดี  สถานที่บังหมด  แตไมไดมุงเลย  เชนคอกก็ดี  สถานท่ีมุงโดย 
มาก  แตไมไดบังโดยมาก   เชนศาลาโถงน้ัน  อันมงุไวไมหมด  และ 
กั้นฝาไวโดยเอกเทศไมถึงครั้ง  ไมจัดเปนเขตสหไสย.  นอนดวยกัน  
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ในนั้น  ไมเปนอาบัติ.   
        ขอผูศึกษาวินัยจงเห็นเถิดวา  การถือสิกขาบทน้ีกลายมาเพียงไร   
จนไมสําเร็จความมุงหมายเดิม  ตกเปนสักวาธรรมเนียมเสียแลว  คงให 
สําเร็จประโยชนอยางเดียวแตเพียงใหต่ืนเชา.  ไมควรถือเอาธรรมเนียม 
นี้  เปนเครื่องขมภิกษุอ่ืนผูประพฤติบกพรองในสิกขาบทน้ี  เพราะ 
ถืออยางไรก็ตาม  ผลยอมไมแปลกกัน. อันที่จริง  ควรจะถือใหเปน   
ประโยชนจรงิ ๆ สักอยาง  คืออยานอนรวมในหองเดียวกันกับ 
สามเณรหรือศิษย  ในเมื่อมีชองท่ีจะหลบหลีกได  ถือไดเพียงเทาน้ี 
ก็ดีนักหนา. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  สําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม 
เปนปาจิตตีย. 
        มาตุคามในที่นี้  หมายเอาหญิงมนุษย   แมเกดิในวันนั้น.  อธิบาย 
ทั้งปวง  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสกิขาบทกอน   แปลกแตใน 
สิกขาบทน้ี  เปนอาบัติต้ังแตคืนตน,  พอตะวันตกแลว  เหยียดกาย 
รวมกันก็ตองอาบัติ.  บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉา  ตัวเมีย  ทานกลาววา 
เปนวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ.  ดิรัจฉานตัวเมียนั้น  จําพวกมีทวารใหญ 
พอจะเสพเมถุนได  ถาหมายเฉพาะทวารหนักทวารเบาก็พอฟงได  ถา 
หมายถึงปากอยูขางจะมากความ  พาใหรังเกียจกันมาจนตุกแก   อยู 
ขางจะนาหัวเราะ. 
        สิกขาบทท่ี  ๗   วา   อน่ึง  ภิกษุใด   แสดงธรรมแกมาตุคาม  ยิ่ง 
กวา   ๕-๖   คํา  เวนไวแตบุรุษผูรูเดียงสา   มีอยู   เปนปาจิตตีย.  
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        มาตุคามในที่นี้ หมายเอาหญิงมนุษยผูรูเดียงสา.     
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  ภิกษุใด  บอกอุตตริมนุสสธรรม ของ 
ตน   แกอนุปสัมบัน  เปนปาจิตตีย  เพราะมีจริง.   
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ 
แกอนุปสัมบัน  เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ  เปนปาจิตตีย.   
        อาบัติชัว่หยาบน้ัน  ในคัมภีรวิภังคแกวา  ปาราชิก  ๔  และสังฆา- 
ทิเสส  ๑๓  แตในอรรถกถาวา  ในสกิขาบทน้ี  หมายเอาสังฆาทิเสส 
อยางเดียว.  แตทานยอมไวแลววา  บุคคลตองปาราชิก  ภิกษุสําคัญวา 
บริสุทธ  ดาวา  ตองปาจิตตียดวยโอมสวาทสิกขาบท,  ภิกษุบอก 
อาบัติปาราชิกของบุคคลน้ัน  นาจะตองปาจิตตียดวยสิกขาบทน้ี  แตทาน 
ยังถือคําของพระอรรถกถาจารยเดิมเปนประมาณ  อางวาเปนผูรูพระ- 
พุทธาธิบาย. 
        พึงรูความมุงหมายแหงสิกขาบทน้ีวา  ทรงบัญญัติไวเพ่ือจะหาม 
ไมใหภิกษุเอาความเสียของกันไปประจาน  หากวารูปหน่ึง  รูวา 
อีกรูปหน่ึงตองปาราชิก  ไมตักเตือนเจาตัวเอง  หรอืไมโจทข้ึนใน 
สงฆตามธรรมเนียม  เอาไปบอกแกอนุปสัมบัน  ดวยปรารถนาจะ 
ขอนขอด  จะปลอยใหรอดไปจากสิขาบทนี้เทียวหรือ ?   ขาพเจาเห็น 
ไมพน   เพราะเหตุนั้น  เห็นวาคําในคัมภีรวิภังคกลาวไวกวางดีแลว 
แตเพ่ือจะแกความด้ือดานของภิกษุบางรูป  ไดทรงพระอนุญาตใหสงฆ 
สมมติภิกษุใชใหไปบอกได.  สมมตินัน้  กําหนดอาบัติก็มี  กําหนด 
สกุลก็มี  ไมกําหนดก็มี.  ภิกษุผูสมมติอยางใด   ตองบอกอยางนั้น  
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ทํานอกทําเหนือไป  ตองปาจิตตียเหมือนกัน  ไมตองกลาวถึงภิกษุผู  
ไมไดรับสมมติ.  บอกอาบัติไมชั่วหยาบ  ตองทุกกฏ.     
        สิกขาบทท่ี  ๑๐ วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ขุดก็ดี  ใหขุดก็ดี  ซึ่งปฐพี 
เปนปาจิตตีย. 
        ในคัมภีรวิภังคแจกปฐพีเปน  ๒  ปฐพีแท  เรียกวาชาตปฐพี 
ปฐพีไมแท  เรียกอชาตปฐพี.  ปฐพีแทนั้น  คือ  มีดนิรวนลวน  มีดิน 
เหนียวลวน  หรือมีของอ่ืนเชนหินกรวดกระเบื้องแรและทรายนอย  ม ี
ดินรวนดินเหนียวมาก.  ดินนี้  ประสงคเอาที่ยังไมไดเผาไฟ.  กองดิน 
รวนก็ดี  กองดินเหนียวก็ดี  ที่ฝนตกรดเกิน  ๔  เดอืนมาแลว  นับเขา 
ในปฐพีแทเหมือนกัน.  ปฐพีไมแทนั้น  เปนหินเปนกรวดเปนกระเบื้อง 
เปนแร  เปนทรายลวน  หรือมีดินรวนดินเหนียวนอย  เปนของอ่ืนมาก. 
ดินที่ไฟเผาแลว  เปนปฐพีไมแท.   กองดินรวนก็ดี  กองดินเหนียวก็ดี 
อันฝนตกรดยังหยอนกวา  ๔  เดือน   นับเขาในปฐพีไมแท. 
        สิกขาบทน้ี  ไมมีอะไรบงชัด  นาจะเปนอจิตตกะ  แตทานกลาว 
วา   อาบัติเปนสจิตตกะ   จะเล็งเอาวา  ภิกษุเดินไปไมต้ังใจ  แตทํา 
ดินใหเปนรอย  ไมเปนอาบัติกระมัง ?   ศัพทวาขุด  บงความอยูแลว 
วาทําเชนไร  เดินไปเหยียบดินที่ออน  หวําเปนรอยเทา  ไมเรียกวา 
ขุด.  ภิกษุขุดเองก็ดี  ใชใหเขาขุดก็ดี   ซึ่งปฐพีแท  แมจะสําคัญวา 
มิใช   ดูเหมือนไมมีคําอะไรในสิกขาบทจะยกเปนเครื่องแกตัว.  พูด 
แสดงความประสงคใหเขารู  แตไมใชเปนคําใชใหทํา   ทานวาไมเปน 
อาบัติ.  
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        สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติข้ึนตามความเขาใจในสมัยหน่ึงวา  ปฐพี  
เปนของมีอินทรีย  ไมจําเปนตองพิถีพิถัน   ทําอยางไรทานวาไมเปน 
อาบัติ   ก็เปนอันใชได.    
                                     ภูตคามวรรคท่ี  ๒ 
        สิกขาบทท่ี  ๑   วา  เปนปาจิตตีย  ในเพราะความถูกพรากแหง 
ภูตคาม. 
        ภูตคามน้ัน   เปนศัพทพิเศษ   แปลตามพยัญชนะวาอยางไร  ไม 
แนแกใจ  จะกลาวมากไปก็จะเฝอ   ในท่ีนี้หมายเอาพืชพันธอันเปน 
อยูกับที่.  ทานแจกไว  ๕  ชนิด   พืชเกดิจากเงา  คือใชเงาเพาะ   เชน 
ขมิ้น  ๑  พืชเกิดจากตน  คือตอนออกไดจากไมตนท้ังหลาย   มตีนโพธิ์ 
เปนอาทิ  ๑  พืชเกิดจากยอด   คือใชยอดปกก็เปน  ไดแกผักตาง  ๆ 
มีผักชีลอมเปนอาทิ  ๑   พืชเกิดจากเมล็ด  คือใชเมล็ดเพาะ  ไดแก 
ขาว  ถั่ว  งา  ๑. 
        กลาวตามอรรถกถานัย   พืชพันธอันถูกพรากจากท่ีแลว  แต 
ยังจะเปนไดอีก   เรียก   พืชคาม.  ภูตคามเปนวัตถุแหงปาจิตตีย. 
พีชคามเปนวัตถุแหงทุกกฏ.   ภิกษุพรากเองก็ดี   ใชใหผูอ่ืนพรากก็ดี 
ซึ่งภูตคาม   ตองปาจิตตีย.  ทําลายเองก็ดี  ใชผูอ่ืนใหทําลายก็ดี   ซึ่ง 
พีชคาม   ตองทุกกฏ. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี   ทานกลาววาเปนสจิตตกะเหมือนกัน   ชะรอย 
จะสนนิษฐานวา   สิกขาบทน้ีมีความมุงหมายอยางเดียวกันกับสิกขาบท  
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หามขุดดินกระมัง.  อธิบายท้ังปวงพึงรูโดยนัยในสิกขาบทน้ัน.    
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา  เปนปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูกลาวคําอ่ืน 
ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.   
        มีอธิบายดังน้ี  :    ภิกษุถูกโจทดวยอนาจาร   คือความประพฤติ 
ไมดีไมงาม  และถูกซักอยูในทามกลางสงฆ  ไมปรารถนาจะใหการ 
ตามตรง   เอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลือ่นเสีย   อยางนี้   เรียกวากลาว 
คําอ่ืน.   อีกอยางหน่ึง  ไมทําดังน้ัน  ถกูซักเขา   นิ่งเฉยเสียไมตอบ 
อยางนี้   เรียกวายังสงฆใหลําบาก.  ภิกษุทําเชนนี้   มีพระพุทธานุญาต 
ใหสงฆสวดประกาศขอความน้ัน  ดวยญัตติทุติยกรรม   อยางตนเรียกวา 
ยกอัญญวาทกกรรมข้ึน.   อยาหลังเรียกวายกวิเหสกกรรมข้ึน.  เมื่อ 
สงฆยกกรรม  ๒  อยางนั้นข้ึนแลว   หรือแตอยางใดอยางหน่ึง  ภิกษุ 
ขืนทําซํ้าอยางนั้นอีก   ตองปาจิตตียแตละอยาง  ๆ.   เมื่อสงฆไมได 
ทํากรรมอยางใดอยางหน่ึง  ภิกษุทําอยางนั้น  ตองทุกกฏ. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี   เปนอจิตตกะ   ถากรรมน้ัน  สงฆทําเปน 
ธรรมแลว   มีเจตนาอยางไรก็ตาม  ทําอยางนั้น  คงไมพนอาบัติ. 
เวนไวแตอาการท่ีแสดงน้ัน  ไมจัดวาเปนการกลบเกลื่อนหรือทําให 
ลําบาก   เชนไมเขาใจคําถามแลวยอนถาม  หรือเจ็บใหการไมสะดวก. 
ความแหงสิกขาบทน้ี  ควรเปนแบบสําหรับภิกษุ  เมื่อถูกไตสวนใน 
อธิกรณแลว  จะพึงเคารพในสงฆผูนั่งพิจารณา  และใหการตามสัตย 
ตามจริง   ไมทําอาการดูหมิ่น   เอาเรื่องอ่ืนเขามากลบเกลื่อนเลน 
สํานวน   หรอืน่ิงเฉยเสียไมใหการทีเดียว.  
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        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  เปนปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูโพนทนา   
ในเพราะความเปนผูบนวา.  
        มีอธิบายดังน้ี :   มีเปนธรรมเนียมอยูในหมูสงฆ   จะสมมติภิกษุ 
บางรูปไวทํากิจสงฆ  เชนเปนผูจัดเสนาสนะใหอยู  เปนผูแจกอาหาร 
และอ่ืน  ๆ  อีก   ภิกษุผูไมไดรับประโยชนที่พอใจ   เชนไดเสนาสนะ 
ที่เลวและอาหารท่ีทราม  คือถูกแสดงใหไปรับในสํานักของทายกผู 
ยากจน  ไมไดชองจะไปในสํานักของทายกผูมั่งมี   ที่จะไดของประณีต 
ดวยไมเขาใจธรรมเนียมทีท่านแจกวาอยางไร   หรือดวยกําลังโทมนัส 
พูดกลาวโทษทานตอหนาภิกษุอ่ืน   อยางนี้เรียกวาโพนทนา  ไมทํา 
อยางนั้น  เปนแตพูดติทาน  หรือแสดงความขัดใจของตนลําพังผูเดียว 
ไมต้ังใจจะใหใครฟง   อยางนี้เรียกวา  บนวา.   เมือ่ทานทําหนาท่ี 
ของทานเปนธรรม   ภิกษุผูโพนทนาก็ดี   ผูบนวาก็ดี  ตองปาจิตตีย. 
        ในคัมภีรวิภังคกลาววา   ภิกษุโพนทนาก็ดี   บนวาก็ดี  ตอหนา 
อุปสัมบัน  ตองปาจิตตีย  ตอหนาอนุปสัมบัน  ตองทุกกฏ.  ทาน 
กลาวอยางนี้  หมายความอยางไร  ความแหงสิกขาบทหาไดระบุไว 
ชัดไม  นกัวินัยพึงดําริหาเหตุดูเถิด.   โพนทนาหรือบนวาภิกษุที่สงฆ 
ไมไดสมมติ   แตทําการสงฆตามลําพังตนเอง   ตองทุกกฏ.  ถาทานทํา 
การไมเปนธรรม  ลําเอียงดวยอคติจริง ๆ  โพนทนาบนวา   ทานวา 
ไมเปนอาบัติ.   ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจความขอน้ีวา   ถาทานทํา 
การไมเปนธรรม   พูดข้ึนตามเหตุ  ไมมีเจตนาจะแสโทษหรือขอนขอด 
จึงไมเปนอาบัติ   ถามุงจะโพนทนาหรือบนวาใหเสียชื่อ   เห็นไมพนจาก  
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อาบัติทุกกฏ   เพราะไมเปนธรรมเนียมที่ดี   ซึ่งจะพึงอํานวยใหทําได. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง   ภิกษุใด  วางไวแลวก็ดี  ใหวางไว 
แลวก็ดี   ซึ่งเตียงก็ดี   ต่ังก็ดี  ฟูกก็ด ี เกาอ้ีก็ดี   อันเปนของสงฆใน   
ที่แจง  เมื่อหลีกไป  ไมเก็บก็ดี  ไมใหเก็บก็ดี   ซึ่งเสนาสนะท่ีวางไว 
นั้น  หรือไมบอกส่ัง   ไปเสีย   เปนปาจิตตีย.  
        ในสมัยมิใชฤดูฝน   มีพระพุทธานุญาตใหวางเสนาสนะไวได  ใต 
ปะรํา   ใตตนไม   ที่นกกาจะไมถายมูลรดได.  ของสงฆเปนวัตถุแหง 
ปาจิตตีย   ของบุคคลนอกจากของตนเอง  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  ของ 
ตนเอง   เปนวัตถุแหงอนาบัติ.    ในสกิขาบทระบุชนิดของไวชัด 
เสนาสนะอยางอ่ืน   มีเสื่อและแผนกระดานเปนตน   ทั้งของสงฆ  ทั้ง 
ของบุคคล   ทานวาเปนวัตถุแหงทุกกฏ.  เสนาสนะท่ีระบุชื่อไวใน 
สิกขาบทน้ัน  เพียงเอาไปใชในที่แจงไมหาม   แตไมใหทอดท้ิงไว 
เพราะเหตุนั้น  เมื่อจะหลีกไป  เก็บเองหรือใชใหเขาเก็บ  หรือเปน 
แตเพียงบอกมอบหมายคนอ่ืนก็ได   ไมเปนอาบัติ.  นั่งอยูกอน   ม ี
ใครมานั่งภายหลัง  เปนธรุะของเขา  หรือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน  ไปโดยดวน 
ไมเปนอาบัติ.   เอาของเชนนั้นออกตาก   ไมนับเขาในท่ีนี้. 
        สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติเพ่ือจะกันความสะเพรา   และเพ่ือใหรูจัก 
ถนอมของ  ควรถือเปนแบบอยาง. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ปูแลวก็ด ี ใหปูแลวก็ด ี ซึ่ง 
ที่นอน  ในวหิารเปนของสงฆ  เมื่อหลีกไป   ไมเกบ็ก็ดี   ไมใหเก็บก็ดี 
ซึ่งท่ีนอนอันปูไวนั้น  หรอืไมบอกส่ัง  ไปเสีย  เปนปาจิตตีย.  
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        ที่นอนในท่ีนี้   หมายเอาฟูกเส่ือและผาปูนอน   และของชนิด        
เดียวกัน  ไมไดหมายเอาเตียงเอามาซ่ึงเปนของใชต้ัง.  วิหารน้ัน  ไดแก 
ที่อยู   ซึ่งในบัดนี้เรียกวา  กุฎี   ทั้งน้ัน.  วิหารของสงฆ  เปนวัตถุ 
แหงปาจิตตีย  ของบุคคลอ่ืนนอกจากของตน    เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
ของตน   เปนวัตถุแหงอนาบัติ.   สวนที่นอนน้ัน  ไมไดระบุชดั   
ในสิกขาบทวาของใคร   ในอรรถกถากลาวดูทีเปนของสงฆเหมือนกัน 
อธิบายความไปตามนิทานแหงสิกขาบทวา  ทําอยางนั้นทั้งท่ีนอน 
ทั้งเสนาสนะ  คือกุฎี   อาจเปนอันตรายเพราะปลวกกัด. 
        แตขาพเจาเขาใจวา   สิกขาบทน้ี   เพงถึงการกีดที่กีดทาง  ที่ 
นอนน้ัน  จึงไมนานิยมเจาของ  เปนของใครก็ตาม   ก็เพงถึงการทํา 
ของเสีย   แกวาเปนของสงฆก็ชอบอยู.   เพราะในสิกขาบทกลาวถึง 
ที่นอน   ต้ังเตียง  ต้ังต่ัง  ทิ้งไวในวิหารแมเปนของสงฆ  ทานปรับ 
เปนเพียงทุกกฏ.   เตียงต่ังเปนของใหญ  ตัวกีดที่มาก   จัดเปนวัตถุ 
แหงทุกกฏ   อยูขางจะเพลา.  ในอรรถกถาแกวา  เตียงต่ังปลวกไมอาจ 
กัดทันที   ต้ังท้ิงไว  จึงเปนเพียงทุกกฏ.   อน่ึง  กลาวถึงวิหาร  ทาน 
จึงแกวา   อุปฏฐานศาลา  คือโรงฉันและที่อ่ืน   เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
มีอธิบายในอรรถกถาวา   ในที่เชนนัน้อาจเสียเพียงที่นอน  เสนาสนะ 
ไมเสีย   ทานจึงกลาววาเปนเพียงทุกกฏ.   กิริยาหลกีไปในสิกขาบทน้ี 
หมายความวาไปไมกลับ  ถาไปยังจะกลับ  ไมนับวาทิ้งของไว  ยังไมเก็บ 
ก็ไมเปนอาบัติ.  อธิบายนอกจากนี้  เหมือนในสิกขาบทกอน. 
        สิกขาบทน้ี  ควรเปนแบบอยางภิกษุผูจะไปอยูที่อื่น  ไมควรจะทอด  
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ทิ้งส่ิงของ  ๆ  ตนไว  ใหกดีเสนาสนะของสงฆที่ภิกษุอ่ืนจะอยูตอไป.   
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  สําเร็จการนอนเขาไป 
เบียดภิกษุผูเขาไปกอน  ในวิหารของสงฆ  ดวยหมายวา  ความคับ 
แคบจัดมีแกผูใด   ผูนั้นจักหลีกไปของ  ทําความหมายอยางนี้เทาน้ัน 
ใหเปนปจจัย  หาใชอยางอ่ืนไม   เปนปาจิตตีย.  
        อธิบายวา   ถาวิหารน้ันเปนของสงฆ   และมภิีกษุแกกวา  หือ 
ภิกษุไขเขาอยูกอน   ภิกษุใดรูอยู  เขาไปอยู  เขาไปนอนแทรกแซง 
ในอุปจาร  คือท่ีใกลแหงเตียงก็ดี  แหงต้ังก็ดี   แหงทางเขาทางออกก็ดี 
ไมมีเหตุอยางอ่ืนที่ควรจะทําอยางนั้น  ตองปาจิตตีย.  ทําในวิหารของ 
บุคคล  นอกจากของตนเอง   ตองทุกกฏ.   ทําในอุปจารแหงวิหารก็ดี 
ในที่อ่ืนอันไมใชที่อยูเฉพาะตัว   เชนในอุปฏฐานศาลาก็ดี  ในประรํา 
ในโคนไม  ในที่แจงก็ดี   ตองทุกกฏ.  ทําในวิหารของตน  ไมเปน 
อาบัติ.   แมในวิหารของสงฆ  เมื่อมีเหตุอ่ืนที่จําจะเขาไป  เชนเจ็บไข 
ถูกหนาว  ถกูรอนเหลือทน  หรือมีภัยอันตราย  เชนถูกคนไลตาม 
จะทําราย   เขาไปขออาศัย  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติไว  เพ่ือจะใหนับถือกรรมสิทธิ์ของทาน 
ผูอยูกอน   ในท่ีอันเปนสาธารณแกภิกษุดวยกัน. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  โกรธ  ขัดใจ  ฉุดคราก็ดี 
ใหฉุดคราก็ดี  ซึ่งภิกษุ   จากวิหารของสงฆ  เปนปาจิตตีย. 
        ความมุงหมายของสิกขาบทน้ี  ดูเหมือนจะหาไมใหแยงท่ีอยูกัน 
จะเขาใจวา  ติดตอมาจากสิกขาบทกอน  คือเขาไปน่ังเบียดนอนเบียด  
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ดวยหมายจะใหทานผูอยูกอนหลีกไปเอง   ครั้นไมสําเร็จเขาฉุดคราขับ  
ไปเสีย   ก็ไมผิด.  ขนเอาบริขารออก  ตองทุกกฏ  อธิบายนอกจากน้ี 
พึงรูโดยนัยในสิกขาบทกอน.     
        ขับสันธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกผูประพฤติไมชอบก็ดี  ขับภิกษุ 
ผูไมสมควรจะใหอยูก็ดี   จากสํานักของตน  ไมนับเขาในสิกขาบทนี้. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  นั่งทับก็ดี   นอนทับก็ด ี  ซึ่ง 
เตียงก็ดี   ซึ่งต่ังก็ดี  อันมีเทาเสียบ  [ในตัวเตียง]   บนราน   ในวิหาร 
เปนของสงฆ  เปนปาจิตตีย. 
        เตียงมีหลายชนิด   ชนิดที่กลาวถึงในสิกขาบทน้ี  เขาทําเอาเทา 
เสียบเขาไปในแมแคร   ไมไดตรึงสลัก  เรียกทับศพัทวา  อาหัจจบาท. 
รานในท่ีนี้   คือโครงที่ต้ังข้ึนในวิหาร   ปกเสาเตาหมอข้ึนแลววางรอด 
บนนั้น  สูงพอศีรษะไมกระทบพ้ืน  ถาไมใชปูพ้ืนขางบน  ก็เอาเตียง 
วางลงไป  ใหพ้ืนเตียงคานรอดอยู  ขาเตียงหอยลงไป  ใชอยูได 
ทั้งขางบนขางลาง  รานขางบนนั้น  เรียกทับศัพทวา  เวหาสกุฎี. 
        ขาพเจาเขาใจวา  เสนาสนะอยางนี้   ใชกันมาแตครั้งคนยังไมรูจัก 
ทําเรือนหลายชั้น   แมในภายหลังคงจะใชในโรงท่ีมีพ้ืนลางเปนดิน 
อยูบนนั้นจะไดไมชื้น.   ตนบัญญัติแหงสิกขาบทน้ีวา   ภิกษุรปูหน่ึง 
นั่งบนเตียงนั้นโดยแรง   เทาเตียงหลุดลงมาถูกศีรษะภิกษุขางลาง 
จึงไดทรงหามไมใหนั่งนอนบนเตียงเชนนั้น  อันอยูบนราน  ความ 
ก็ชัดแลว   แตอยางไรจึงกลาวถึงวิหารของสงฆซ้ํา  ในคัมภีรวิภังค 
ยกเอาเปนวัตถุแหงติกปาจิตตียดวย   ขาพเจาไมเขาใจ   เห็นความ  
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สําคัญอยูที่ชนิดของเตียงและรานตางหาก   หรือจะถือวาวิหารเปน   
ของสงฆ   ทีเ่ปนที่อยูของภิกษุอ่ืนอีกดวย  เชนภิกษุบางรูปจะไดรับแจก 
เสนาสนะขางบนราน   บางรูปจะไดรับขางลาง   เชนนี้ก็พอไปได  แต 
แปลวา  ทรงหามไมใหใชรานเชนนี้เปนเสนาสนะตอไป   เวนไวแต   
จะเปนของท่ีทําใหแนนหนา.   เพราะเหตุนั้น   ในคัมภีรวิภังคจึงกลาววา 
ถารานสูงไมพนศีรษะ  ขางลางไมไดใชเปนที่อยูก็ดี   ขางบนปูพ้ืนไวก็ดี 
เทาเตียงเทาต่ังน้ันไดตรึงสลักกับตัวเตียง  เมื่อน่ังลงไปจกไมหลุดลงมา 
ก็ดี   นั่งทับนอนทับ  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  ภิกษุผูใหทําซ่ึงวิหารใหญ  จะวางเช็ด 
หนาเพียงไรแตกรอบแหงประตู  จะบริกรรมชองหนาตาง   พึงยืนใน 
ที่ปราศจากของสดเขียว  อํานวยใหพอกได  ๒-๓  ชั้น.  ถาเธออํานวย 
[ใหพอก]    ยิ่งกวานั้น  แมยืนในที่ปราศจากของเขียวสด   ก็เปน 
ปาจิตตีย. 
        บาลีแหงสิกขาบทน้ี   เขาใจอยากท้ังศัพททั้งความ  ขาพเจา 
ไมอาจรับรองวา   คําท่ีแปลไวนั้นเปนถูก   จะกลาวถึงแงที่ควรพิจารณา 
ก็ยืดยาวเกินตองการในท่ีนี้   จะขอกกลาวไวแตเพียงมูลเหตุแหงบัญญัติ 
พอเปนทางดําริของนักวินัย   ในนิทานกลาวไววา  พระฉันนะใหพอก 
ใหโบกวิหารทําสําเร็จแลวบอย  ๆ  เขา   วิหารหนักทนไมไหวก็พังลง 
ทานจึงเก็บรวบรวมหญาและไม   ไดยังนาขางเหนียวของพราหมณ 
ผูหน่ึงใหเสียหาย   พระศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้  จึงไดทรงบัญญัติ 
สิกขาบทน้ีไว.  
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        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว  รดก็ดี 
ใหรดก็ดี  ซึ่งหญาก็ดี  ซึ่งดินก็ดี  เปนปาจิตตีย.           
น้ํามีตัวสัตวนั้น  หมายเอาตัวสัตวเล็ก ๆ  อันอยูในน้ํา  เชน 
ลูกนํ้า.  เพราะคําวา  รูอยู  อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนสจิตตกะ  แมน้ํา 
มีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาไมมี  รดลง  ไมเปนอาบัติ.   
                                    โอวาทวรรคท่ี  ๓ 
        สิกขาบทในวรรคน้ี  ปรารภถึงภิกษุณีทั้งนั้น  สมควรจะแสดง 
ความเกิดแหงภิกษุณีกอน.  ในเวลาท่ีทรงบําเพ็ญพุทธกิจ  แผพระ 
ศาสนาไดกวางขวางออกไปแลว  อนมุานวาราวในมัชฌิมโพธกิาล 
คือนับแตเวลาไดตรัสรูมาแลวจนถึงนิพพาน  แบงเปน  ๓  ตอน  อยูใน 
ตอนกลาง   พระนางมหาปชาบดีโคตมี  พระราชเทวีของพรเจา 
สุทโธทนะพระพุทธบิดา   พระมาตุจฉาของพระศาสดา   ผูอภิบาล 
พระองคมาแตยังทรงพระเยาว   ต้ังแตพระนางมหามายาพระพุทธ- 
มารดาทิวงคตแลว  ทรงปรารถนาจะอุปสมบทเปนภิกษุณี  ไดทูล 
ขอพระพุทธานุญาตมาหลายครั้ง  ยังไมประทาน  ดวยทรงพระพุทธ- 
ดําริเห็นกาลขางหนาวา   เมื่อมาตุคามอุปสมบทได  พระศาสนาจะไม 
ถาวร   แตภายหลังครั้งเสด็จอยูในเมืองไพศาลี  ทานพระอานนทกราบ 
ทูลถามปญหาวา  มาตุคามผูบวชแลว   มีทางจะบรรลุธรรมพิเศษได 
หรือไม ?   เมื่อประทานพระพุทธวินิจฉัยวา  อาจอยู  พระอานนท 
จึงทูลขอเพ่ือทรงอนุญาตอุปสัมปทาแกพระนางมหาปชาบดีโคตมีเปน 
ภิกษุณี  ทรงปรารภขอวา   สตรีเปนภัพพบุคคลไดเทากับบุรุษ  จึง  
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ไดทรงอนุมัติ  และประทานพระพุทธานุญาต  ใหพระนางมหาปชาบดี 
โคตมีอุปสมบทเปนภิกษุณี   ดวยยอมรับประพฤติธรรมบางประการ   
โดยใจความ   ก็คือจะยอมออนนอมเปนรองภิกษุอยูเสมอไป  ไมวาง 
ตนเสมอกัน  และจะยอมมีความประพฤติเปนไปเนื่องดวยภิกษุสงฆ 
ไมอยูเปนอิสระตามลําพัง   พระนางเธอไดเปนภิกษุณีพระองคแรก   
ในพระพุทธศาสนา.  ในลําดับนั้น  ประทานพระพุทธานุญาตใหภิกษุ 
สงฆอุปสมบทพวกนางสากิยานี   ผูบริวารของพระนางมหาปชาบดี- 
โคตมี   ดวยญัตติจตุตถกรรม.  ในลําดับมา   พวกหญิงเขามาขอ 
อุปสมบท   ถูกซักไลเลียงอันตรายิกธรรมในสํานักภิกษุสงฆ  มี 
ความอับอาย   จึงประทานพระพุทธานุญาตใหภิกษุณีสงฆซักไซไล- 
เลียง   และอุปสมบทในภิกษุสงฆฝายเดียวก็ดี   ในภิกษุณีสงฆฝายเดียว 
ยังไมทันไดรับในภิกษุสงฆก็ดี  เรียก  "เอกโต  อุปสมฺปนฺน"  ไม 
จัดเปนภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบท.   ภิกษุณีผูไดรับอุปสมบทครบใน 
สงฆทั้ง ๒  ฝาย   เรียก  "อุภโต  อุปสมฺปนฺนา"  จัดเปนภิกษุณีเต็มที่ 
ในสิกขาบท. 
        ภิกษุณี   มีสิกขาบทและขนบธรรมเนียม   ซึ่งเรียกวาสาชีพ 
ทํานองเดียวกับภิกษุ   แตถือสิกขาบทบางอยางตางจากภิกษุก็มี. 
สิกขาบทของภิกษุณีนั้น  ทรงบัญญัติโดยกวดขัน   ตัดทางที่จะมีแพร 
หลายเสีย  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุณีจึงไดสาบสูญมานานแลว  ในครั้ง 
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ทําสังคายนาคราวแรก  ไมไดกลาวถึงเลย  ในคราวท่ี  ๒  กลาวถึงก็รัว    
เต็มที   ไมไดเกี่ยวในทองเรื่อง  ในคราวท่ี ๓   กลาวถึงนางสังฆมิตตา 
ราชกุมารี  พระราชบุตรีของพระเจาอโศกมหาราช  ทรงผนวชเปน 
ภิกษุณี  และมาประดิษฐานภิกษุณีสงฆที่ลังกา   ความจริงมีอยูเพียงไร 
ยังเปนขอจะพึงสันนิษฐาน.  คราวนี้จักกลาวถึงสิกขาบทตอไป. 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   ไมไดรับสมมติ  สั่งสอนพวก 
ภิกษุณี   เปนผาจิตตีย. 
        เปนธรรมเนียมของภิกษุณี   จะตองรับโอวาทจากภิกษุสงฆ 
ทุกกึ่งเดือน   ถาลวงคราว  ตองปาจิตตีย  นี้เปนธรรมประการหน่ึง 
ที่ตรัสอาสัญญาใหพระนางมหาปชาบดีโคตมียอมรับถือ  เมื่อครั้งรับ 
อุปสัมปทา.   ภิกษุผูจะส่ังสอนนางภิกษุณีนั้น  ตองเปนผูที่สงฆสมมติ 
ไว,   ภิกษุผูไมไดรับสมมติ   สอนนางภิกษุณี  ตองปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๒   วา  ถาภิกษุแมไดรับสมมติแลว  เมื่อพระอาทิตยื 
อัสดงแลว  สั่งสอนพวกภิกษุณี  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี 
แลวส่ังสอนพวกภิกษุณี  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย.  นี้สมัย 
ในเรื่องนั้น  คือภิกษุณีอาพาธ. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง   ภิกษุใด   กลาวอยางนี้วา   พวกภิกษุ 
สั่งสอนพวกภิกษุณี   เพราะเหตุอามิส  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   ใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ 
เวนไวแตแลกเปลี่ยน  เปนปาจิตตีย.  
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        สิกขาบทท่ี   ๖  วา   อน่ึง  ภิกษุใด  เย็บก็ดี  ใหเย็บก็ดี   ซึง่จีวร 
เพ่ือภิกษุณีผูมิใชญาติ  เปนปาจิตตีย.     
        สิกขาบทท่ี   ๗  วา อน่ึง   ภิกษุใด  ชักชวนกนัแลว  เดินทางไกล 
ดวยกันกับภิกษุณี   โดยทีสุ่ดแมสิ้นระยะบานหน่ึง  เวนไวแตสมัย 
เปนปาจิตตีย.   นี้สมัยในเรื่องนั้น  ทางเปนที่จะตองไปดวยพวกเกวียน 
รูกันอยูวาเปนที่มีรังเกียจ  มีภัยเฉพาะหนา. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด   ชัดชวนแลว  ข้ึนเรือลาํเดียว 
กับภิกษุณี   ข้ึนน้ําไปก็ดี  ลองน้ําไปก็ดี    เวนไวแตขามฟาก   เปน 
ปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา   อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณี 
แนะนําใหถวาย   เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ผูเดียว   สาํเร็จการน่ังในท่ี 
ลับกับภิกษุณีผูเดียว  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทเหลาน้ี   มคีวามกระจางแลว   ทั้งลวงเวลาเสียแลว 
แมมีขอจะพึงกลาวบาง   ก็เกรงจะชักชาดวยไมจําเปน   จึงงดไวเสีย. 
                                    โภชนวรรคท่ี  ๔ 
        สิกขาบทในวรรคน้ี  ปรารภถึงโภชนะคือของฉัน  สมควรจะ 
แสดงโภชนะนั้นใหเขาใจไวกอน.   ในคัมภีรวิภังคกลาวโภชนะไว ๕ 
อยาง  คือขาวสุก  ๑   กุมมาส  คือขนมสด  ๑  สัตตุ   คือขนมแหง  ๑ 
ปลา  ๑  เนื้อ  ๑  ธญัญชาติทุกชนิดที่หุงใหสุกแลว  เชนขาวจาว   ขาว 
เหนียว  หรือตกแตงเปนของตางชนิด  เชนขาวสุก  ขาวมัน  ขาวผัด  
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เปนตน  นับเขาในชื่อวาขาวสุกทั้งน้ัน.   กุมมาสน้ัน   คือขนมสด        
มีอันจะบูดเม่ือลวงกาลแลว  เชนแปงจ่ี   ขนมดวง   ขนมครก  เปน 
ตัวอยาง.   สตัตุนั้น  ไดแกขนมแหงท่ีไมบูด   เชนขนมท่ีเรียกวาจันอับ 
และขนมปงเปนตัวอยาง.   ปลานั้น  สงเคราะหเอาหอย  เอากุง  และ 
สัตวน้ําเหลาอ่ืนที่ใชเปนอาหารเขาดวย.  เนื้อน้ัน คือมังสะของสัตว 
บกและนกท่ีใชเปนอาหาร.   นี้เรยีกวาโภชนะ  ๕  อยาง.  สวนผลไม 
ตางชนิด   และเงาตางชนิด  มีเผือกมันเปนตน   เรียกวาขาทนียะ 
ของขบของเค้ียว   ชะรอยจะเล็งความวา   เปนของใชกัดกินมากอน 
ไมนับเขาในโภชนะ  แตจัดเปนอาหารเหมือนกัน   ทานนับยิ่งหยอน 
กวากันอยางไร   จักมีแจงในสิกขาบท. 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  ภิกษุมิใชผูอาพาธ  พึงฉันอาหารในโรงทาน 
ไดครั้งหนึ่ง  ถาฉันยิ่งกวาน้ัน  เปนปาจิตตีย. 
        อาหารในท่ีนี้  แสดงโดยศัพทวาปณฑะ  แปลวากอนขาว   สวน 
คัมภีรวิภังคแกวา   โภชนะ  ๕  อยางใดอยางหน่ึง.   ความเขาใจใน 
โภชนะของผูศึกษาพระวินัยอยูขางจะแคบ   เพงเอาเฉพาะของกิน 
ถาเพงตลอดมาถึงกิริยาที่กิน   ความเขาใจจะกวางขวางออกไปกวา. 
กิริยาที่กินของสามัญชนมีตางอยาง   เชนเรียกวากินขาวหรือกิน 
อาหารบาง  กินของวางบาง.   กินขาวนั้น  มีเวลาเปนเครื่องกําหนด 
เชนเชาเย็น  หรือเติมกลางวันดวย  เปนการกินเพ่ืออ่ิมหนํา   เปนเครื่อง 
บํารุงชีวิต.   ของท่ีกินในเวลานั้น  คงมีขาวและแกงกับ  อันทําจากปลา 
หรือเนื้อสัตว  บางก็มีหวานเพ่ิมข้ึนอีก.  กินของวางน้ัน  ไมใชกิน  
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เพ่ืออ่ิมหนําเปนเวลา    ไดแกอาการท่ีเรียกวากินจุบกินจิบในระหวาง ๆ.   
ของท่ีกินในเวลานั้น  แมเปนของท่ีจัดวาโภชนะก็มี   เชนขนม   เปน 
ของกินแกลมกับนาชา   แมเชนนั้น  เขาก็ไมเรียกวากินขาวหรือกิน 
อาหาร  เพราะไมใชกินจริงกินจัง.  เมื่อเพงเฉพาะวัตถุที่กิน  จึง   
เขาใจการกิน  ๒  อยางนั้นปนกันไปหมด  ถาเพงกิริยาที่กิน  คงจะ 
เขาใจไดดี.  กิริยาที่ฉันอาหารอันกลาวถึงในสิกขาบทน้ี  ไดแกอยาง 
ที่เรียกวากินขาว.   อาหารในโรงทานน้ัน  ไดแกของท่ีเขาจัดไวไม 
เฉพาะบุคคล  ไมเฉพาะพวก  เชนไมไดเตรียมไวถวายภิกษุจําพวก 
เดียว  คนเดินทางหรือคนอดอยากก็อาศัยได  อาหารในโรงทาน 
เชนนี้   ภิกษุไมอาพาธ  คืออาจจะออกจากโรงทานน้ันไปได  พึงฉัน 
ไดคราวเดียวในเวลามาถึงเขา  ถาฉันเกินกําหนดน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
ในคัมภีรวิภังค  ปรับอาบัติไวทุกคํากลืน.  ความพอใจของขาพเจาควรจะ 
กําหนดดวยครั้ง.  ถาอาพาธจนถึงไปจากโรงทานนั้นไมได  ฉันซ้ําไป 
จนกวาจะไปได  ไมเปนอาบัติ.  เวนวันแลวฉันอีกก็ได  เชนเดนิทางมา 
พักฉันวันหนึ่ง  ขากลับพักฉันอีกวันหน่ึง.   เจาของเขานิมนตแลว 
อังคาสเอง  ก็ฉันได.  ถาอาหารน้ัน  ไมไดต้ังใหเปนทนทั่วไป  ไมนับ 
ในสิกขาบทน้ี. 
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา   เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย   ในเพราะ 
ฉันเปนหมู  นี้สมัยในเรื่องนั้น  คือ  คราวอาพาธ  คราวที่เปนฤดู 
ถวายจีวร   คราวที่ทําจีวร   คราวที่เดินทางไกล   คราวที่ข้ึนเรือไป 
คราวใหญ   คราวภัตรของสมณะ   นี้สมัยในเรื่องนั้น. 
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        ขาพเจาจักอธิบายความตามเขาใจกันมากอน.   ในคัมภีรวิภังค 
แกไววา  ภิกษุต้ังแต  ๔ รปู  รบนิมนตดวยโภชนะ  ๕   อยางใดอยาง   
หน่ึงและกัน  ตัดความส้ัน  รับนิมนตออกชื่อโภชนะแลวฉัน   ดงัน้ี 
ชื่อวาฉันเปนหมู.   ตัวอยาง  เชนเขานิมนตฉันขนมเบ้ืองหรือขนมจีน  
ไมมีสมัยดังระบุในสิกขาบท   รับแลวฉัน  เปนปาจิตตียทุกคํากลืน. 
ในอรรถกถา   ถือเอาการรับพรอมกันในท่ีแหงเดียวกันเปนสําคัญ  จะ 
ฉันแหงเดียวกัน  หรือแยกกันไปฉัน  ไมเปนประมาณ. 
        ในสมัยเหลาน้ัน  คราวอาพาธน้ัน   คือเวลาเจ็บ  ไมอาจจะไป 
บิณฑบาตได.  คราวที่เปนฤดูถวายจีวรนั้น ไมไดกรานกฐิน  เดือน  ๑ 
ทายฤดูฝน  ไดกรนกฐินเพ่ิมออกไปอีก  ๔  เดือนในฤดูหนาว  เรียกวา 
จีวรทานสมัยบาง  จีวรกาลสมัยบาง.  คราวที่จีวรนั้น  คือเวลาที่ 
ภิกษุทําเอง.  ในกาลกอน ภิกษุตัดและเย็บจีวรใชเองท้ังน้ัน  ชะรอย 
จะไมชํานาญและมีกังวลมาก  จึงไดทรงอนุญาตประโยชนพิเศษ 
เฉพาะในเวลาน้ันหลายประการ.  คราวเดินทางไกลนั้น  กําหนด 
ต้ังแตกึ่งโยชนข้ึนไป.  คราวที่ข้ึนเรือไปนั้น  คือเวลาไปทางเรือ 
หาไดกําหนดวาระยะไกลเทาไรไม  ควรจะเทียบกึ่งโยชนดวยกัน. 
คราวใหญนั้น  คือภิกษุอยูนอยรูป   บณิฑบาตพอฉัน  ครั้นมาอยู 
มากข้ึน  ไดไมพอ.  คราวภัตรของสมณะนั้น  คือเวลาที่พวกสมณะ 
ดวยกันนิมนตฉัน.  เม่ือมีสมัยเหลาน้ีอยางใดอยางหนึ่ง  ฉันคณะโภชนะ 
ได  ไมเปนอาบัติ. 
        เมื่อถือเอาความเขาใจอยางนี้  จึงมีเปนธรรมเนียมที่ถือกันมา  
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วา   ทายกนิมนตออกชื่อโภชนะ   ไมรับ,  ทายกผูเขาใจ  จึงนิมนตแต 
เพียงวา  นิมนตรับบิณฑบาต   หรือรบัภิกษา  หรอืนิมนตฉันเชา 
ฉันเพล   ดังนี้จึงรับได.    
        เพราะคําวาคณะในท่ีนี้   ทานถือเอาความวา  ต้ังแต  ๔  รปูข้ึนไป 
ทานจึงแกวา  ๒  รูป  ๓  รูป  ฉันดวยกัน  บิณฑบาตมาแลวประชุมกัน 
ฉัน  ไมเปนอาบัติ.  ภัตรมีชื่อตาง  ๆ  มีนิตยภัตรเปนตน  ไมเปนอัน 
ออกชื่อโภชนะกระมัง   ทานจึงวาไมเปนอาบัติ   เพราะภัตรเหลาน้ัน 
ยกโภชนะทัง้ ๕  เสีย   ไมเปนอาบัติทุกประการ. 
        ขาพเจาไมแนใจวา   แกคณโภชนะเชนนั้นถูก  เพราะไมให 
ประโยชนแกภิกษุผูจะรับสมแกสมัยก็มี  มีทางจะเขาใจไดอีกอยางหน่ึง 
นั่งลอมโภชนะฉัน  เรียกสั้นวา   ฉันเขาวง   ชื่อวาฉันเปนหมู. 
ตามธรรมเนียมของพราหมณก็ดี  ของภิกษุก็ดี   เวลาฉัน  นั่งเรียง 
เปนแถว  ไมนั่งลอมเปนวง.  บางทีจะหามการฉันเขาวงอยางนี้บาง 
กระมัง.   เมื่อถือเอาความเชนนี้  ภิกษุผูเดินทาง   ผูไปทางเรือ 
ผูตกอยูในคราวอัตคัด  ไดรับประโยชนจากพระพุทธานุญาต  คงรูสึก 
สะดวกข้ึนมาก. 
        แตเปนความสะดวกแกภิกษุไขอยางไร ?   เปนความสะดวกใน 
หนาถวายจีวร   และในคราวทําจีวรอยางไร ?    ยังไมกระจางเหมือน 
กัน.  คณโภชนะนั้น  คงหาเปนของหรือกิจมีโทษแทไม  จึงได 
ประทานพระพุทธานุญาตเปดใหบางสมัย  และสมจะเปนของหรือกิจ 
เหมาะแกสมัยทั้ง ๗  นั้นดวย.  ขาพเจาขอฝากนักวินัยไวเพ่ือดําริตอไป. 
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        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะ   ถาเปนคณโภชนะ   แม 
เขาใจไปวาไมเปน   ก็คงเปนปาจิตตียเหมือนกัน.  ไมใชสมัยทีจ่ะพึง 
ไดรับอนุญาต   แมเขาในไปวาเปนสมัย  ก็คงไมพนอาบัติ.   
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตียเพราะโภชนะ 
ทีหลัง.   นี้สมยในเรื่องนั้น  คือคราวเปนไข  คราวถวายจีวร  คราว  
ที่จีวร. 
        ในคัมภีรวิภังคอธิบายวา   ภิกษุรบันิมนตดวยโภชนะทั้ง ๕ 
อยางใดอยางหนึ่งแลว  เวนโภชนะนั้นเสีย   ฉันโภชนะท้ัง  ๕  อยางใด 
อยางหน่ึงอ่ืน  นี้เรียกวาโภชนะทีหลงั.  ถาเพงตลอดถึงกิริยาที่ฉัน  ดัง 
แนะไวในสิกขาบทตนแหงวรรคน้ี  จึงเขาใจไดดีวา  ในสิกขาบทน้ี 
กลาวถึงรับนิมนตฉันอาการไวแหงหน่ึงแลวหาไปไม  ไพลไปฉัน 
อาหารในท่ีนิมนตทีหลังอันพองเวลากัน  ดังนี้แล  เรียกปรัมปรโภชนะ 
หรือโภชนะทีหลัง.  อยางไรจึงทรงเปดชองใหในสมัยทั้ง  ๓  ดูนาจะคิด 
คงเปนทางไมถึงเสียธรรมเนียม.   อีกอยางหน่ึง  ในนิทานแหง 
สิกขาบททรงอนุญาตใหวิกัปได   คือยกสวนท่ีรับนิมนตไวกอนน้ันให 
แกภิกษุอ่ืนเสีย  ฉันโภชนะทีหลังได.   ในครั้งกอนจะไมถือกันนัก 
กระมัง  แตในบัดนี้  ควรจะถือเอาอธิบายเชนนี้  :   ถาเขาไมได 
นิมนตเฉพาะตน   จะตองการเพียงสักวาภิกษุใหครบจํานวนเทาน้ัน 
ภิกษุผูเปนภัตตุทเทสกะแจกสวนมาถึงตน   เชนนี้จะรับวิกัปใหภิกษุอ่ืน 
ไดอยู  แตถาเขานิมนตเฉพาะตน   จะวิกัปไมชอบ  เวนไวแตจะ 
ตกลงกับผุนิมนต  นิมนตรับภิกษุที่เรียกวารับบาตร  หรือบิณฑบาต  
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ไมนับเขาในสิกขาบทน้ี.  สิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะเหมือนกัน.    
        สิกขาบทท่ี ๔  วา  อน่ึง  เขาปวารณาภิกษุผูเขาไปสูสกุล   ดวย 
ขนมก็ดี   ดวยสัตตุผลก็ดี  เพื่อนําไปไดตามปรารถนา.   ภิกษุผูตอง 
การ  พึงรับไดเต็ม  ๒-๓   บาตร.   ถารบัยิ่งกวานั้น  เปนปาจิตตีย 
ครั้นรับเต็ม  ๒-๓  บาตรแลว  นําออกจากที่นั้นแลว  พึงแบงปนกับ   
ภิกษุทั้งหลาย.  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น. 
        ขนมท่ีกลาวถึงในสิกขาบทน้ี  ทานเพงเอาของขันหมาก   ขาว 
สัตตุนั้น  ทานเพงเอาของเปนเสบียงเดินทาง.  รับเอาของเหลาน้ัน 
มากไป  ทําใหธุระเขาเสีย  จึงทรงพระอนุญาตใหรับอยางมากเพียง 
เต็ม  ๓  บาตร   ออกมาจากท่ีนั้นแลว  ใหบอกแตภิกษุอ่ืน  แลวแจก 
ใหแกเธอทั้งหลาย  เพ่ือจะไดไมเขาไปอีก  ไมทําตามนี้   ทานปรับเปน 
ทุกกฏ.  ฝายภิกษุอ่ืนไดรับบอกแลว  เขาไปรับบาง   ทานปรับเปนทุกกฏ 
เหมือนกัน.   เพราะทานมุงเฉพาะของเปนขันหมาก   และของเปน 
เสบียงเดินทางเทาน้ัน  ทานจึงแกวา  รับของที่ไมไดเตรียมไวเพ่ือธุระ 
เชนนั้นก็ดี  รับของเหลือจากใชในธุระเชนนั้นแลวก็ดี  รับของที่เตรียม 
ไวเพ่ือธุระเชนนั้น  แตเขาเลิกเสียแลวก็ดี   ไมเปนอาบัติ และทาน 
ปลอยใหรับของญาติ   ของคนปวารณา  และรบเพ่ือประโยชนผูอ่ืน 
ได.   เมื่อรับของญาติ  ของคนปวารณา   ธุระของเขายอมจะเสียไป 
ไดเหมือนกัน   และรับเพ่ือผูอ่ืนไดนั้น   ยอมขัดตออธิบายขางตน 
สวนจัดหาเอาดวยทรัพยของตนไดนั้น  ไมมีปญหา. 
        ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจวา  สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติไวเพ่ือ  
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จะใหรูจักประมาณ   และเพ่ือจะใหรักษาสกุลไมใหสึกหรอ  แมใชใช 
ของเตรียมไวเปนขันหมาก   หรือเปนเสบียงเดินทาง  เชนของทําไว   
ขาย   ก็นาจะสงเคราะหเขาในสิกขาบทนี้ทั้งน้ัน.   เมื่อถือเอาความ 
อยางนี้   ปลอยใหรับของญาติของคนปวารณาได   ไมสูเปนไร.  นักวินัย 
จงใครครวญดูเถิด.   
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   ฉันเสร็จ  หามเสียแลว 
เค้ียวก็ดี   ฉันก็ดี  ซึ่งของเค้ียวก็ดี  ซึ่งของฉันก็ดี  อันมิใชแดน  เปน 
ปาจิตตีย. 
        สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติไว  เพ่ือจะรักษาหนาของทายก.  หากวา 
ภิกษุรับนิมนตไปฉันในที่แหงหน่ึง  ไดอาหารไมถูกปาก  จะฉันแต 
เล็กนอย  หามของท่ีเขาเอามาอังคาสน้ันเสีย  และจะไปฉันในที่อ่ืนอีก 
ดูเหมือนทายกผูนั้นไมสามารถจะเลี้ยงใหอ่ิมหนํา   ทําใหเขาไดอับอาย 
ดังมีแจงในนิทานตนบัญญัตินั้นแลว  เมื่อมีสิกขาบทนี้ข้ึน  จะไมสามารุ 
ทําไดอยางนั้น. 
        คําวา  ฉันเสร็จน้ัน  คือฉันอาหารอยางที่เรียกวากินขาว  อ่ิม 
หรือไมอ่ิมไมเปนประมาณ  เปนแตเลิกเสียแลว.  คําวา  หามเสียแลว 
นั้น  คือหามโภชนะที่เขาเอามาประเคน  ทานแสดงไวโดยลักษณะดังนี้: 
กําลังฉันอาหารอยู   เปนองคอัน  ๑   เขาเอาโภชนะมาถวายอีก 
เปนองคอัน  ๑   เขาอยูในหัตถบาส   เปนองคอัน  ๑  เขานอยถวาย 
เปนองคอัน  ๑   ภิกษุหามเสีย  เปนองคอัน  ๑    พรอมดวยลักษณะน้ี 
ชื่อวาหามอาหารเสียแลว.   ภิกษุผูเสร็จและหามเสียแลวดังน้ี  ใน  
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วันนั้นจะฉันอาหารไดเฉพาะของเปนเดน.   
        ของเปนเดนน้ัน  แจกเปน  ๒  คือของภิกษุไขฉันเหลือ   เรียกวา 
เดนภิกษุไข  ๑   ของที่ภิกษุทําใหเปนเดน  ๑   ของเปนเดนชนิดหลัง 
นั้น  คือของท่ีเปนกัปปยะควรฉันได   ภิกษุรับประเคนแลว  ฉันบาง 
แลว   ยังไมลุกจากอาสนะ   ยกข้ึนสงใหแกภิกษุผูหามอาหารแลวใน   
หัตถบาส   บอกวา  พอแลว.    เพราะเปนของแกลงทําดังน้ี  ทานจึง 
เรียกวา  ของทําวินัยกรม  ดูก็สมชื่อ.   ของท่ีเปนเดนอยางนี้  นาจะ 
แลเห็นวา  ทรงอนุญาตเพ่ือภิกษุผูฉันไดนอย   ไมพอจะเลี้ยงรางกาย 
จําจะตองฉันบอย ๆ  แตมเีหตุที่ตองหามอาหารเสีย  เชนภิกษุมักเอาเจียน 
มักอวก   เปนตัวอยาง. 
        ภิกษุฉันเสร็จ  หามเสียแลว  เค้ียวก็ดี  ฉันก็ดี   ซึ่งของเค้ียว 
ของฉัน   อันมิใชเดนอยางใดอยางหน่ึง   ขณะรับ  ตองทุกกฏ.  ขณะ 
กลืน  ตองปาจิตตีย   ทานปรับทุกคํากลืน.  ของอ่ืนที่ไมใชเปนอาหาร 
ไมนับเขาในสิกขาบทน้ี. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   นําไป  ปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จ 
หามเสียแลว   ดวยของเค้ียวก็ดี   ดวยของฉันก็ดี   อันมิใชเดน  บอกวา 
เอาเถิด  ภิกษุเค้ียวก็ตาม  ฉันก็ตาม  รูอยู  เพงจะหาโทษให  พอเธอ 
ฉันแลว  เปนปาจิตตีย.         
        อธิบายท้ังปวง   เหมือนในสิกขาบทกอน   เปนแตอาบัติในสิกขา- 
บทนี้  เปนสจิตตกะ. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  อนึ่ง   ภิกษุใด  เค้ียวก็ดี   ฉันก็ดี  ซึ่งของเค้ียว  
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ก็ดี   ซึ่งของฉันก็ดี   ในเวลาวิกาล  เปนปาจิตตีย.     
        เวลาวิกาลในสิกขาบทน้ี  ในคัมภีรวิภังคแกวา  ต้ังแตเที่ยงวันไป 
แลวจนอรุณข้ึน  แตเวลาวิกาลในสกขาบทท่ี  ๗  แหงรัตตันธการวรรค 
แหงปาจิตติยกัณฑ   ในภิกขุนีปาติโมกข  ในคัมภีรภิกขุนีวิภังคแกวา 
ต้ังแตอาทิตยอัสดงแลว    จึงถึงอรุณข้ึน.    ในสิงคาดลวาทสูตร 
ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  กลาวถึงการเที่ยวซอกแซกในเวลาวิกาลวา 
เปนอบายมุขน้ัน   ก็หมายความวาเวลาคํ่า.   โดยนัยน้ี  เวลาวิกาลจึงมี 
แกเปน  ๒  ปริกัปตน   คงนับเวลาวา  กาลกับวิกาล,  ปริกัปหลัง 
คงนับเวลาวา  ปุเรภตร   กอนฉัน  คือเชาชั่วเท่ียง  ๑  ปจฉาภัตร  ทีหลัง 
ฉัน  คือในระหวางเท่ียงแลวกอนคํ่า  ๑   วิกาลคือคํ่า  ๑   เวลาวิกาลใน 
สกขาบทน้ี   รับรองกันทั่วไปแลววา  ต้ังแตเที่ยงวันไปแลวจนอรุณข้ึน. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี   เปนอจิตตกะ.  ในเวลาวิกาล   ภิกษุเขาใจ 
วายังเปนกาล   หรือสงสยั  ฉันอาหาร   คงไมพนปาจิตตีย  กาลกิอ่ืน 
ไมนับเขาในสิกขาบทน้ี  ฉันไดตามกําหนดพระพุทธานุญาต. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  เค้ียวก็ดี   ฉันก็ดี   ซึ่งของเค้ียว 
ก็ดี   ซึ่งของฉันก็ดี   ทําการสั่งสม  เปนปาจิตตีย. 
        การส่ังสมน้ัน  เรียกโดยศัพทมคธวา   สันนิธ ิ ของเค้ียวของ 
ฉันอันรับประเคนแลว  กลาวคือถึงมือแลวในวันนี้   เก็บไวลวงคืน 
เพ่ือจะฉันในวันพรุง  ชื่อวาเปนสันนิธิ   ฉันของน้ัน   เปนปาจิตตีย 
ทานปรับทุกคํากลืน.   อาบัติในสิกขาบทนี้เปนอจิตตกะเหมือนกัน. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   ไมใชผูอาพาธ   ขอโภชนะ  
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อันประณีตเห็นปานน้ี   เชนเนยใส   เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย  ปลา   
เนื้อ   นมสด   นมสม   เพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน  เปนปาจิตตีย. 
        ในของที่ระบุวา  เปนโภชนะอันประณีตน้ัน  เปนโภชนะอยูใน   
ตัวก็มี  คือ  ปลา  เนื้อ  นมสด   นมสม,   ที่เหลืออีก   ๕  อยาง  เปน 
เภสัชก็ได  ในที่นี้  พึงเขาใจวา  เพงถึงของเหลาน้ีที่ใชเปนเครื่องปรุง 
อาหาร.  ภิกษุไมใชผูอาพาธน้ัน  คือเวนโภชนะอันประณีตเสีย  ก็ยังม ี
ผาสุกอยูได. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะเหมือนกัน.   ภิกษุผูอาพาธ 
เวนของเหลานี้เสีย   ไมมผีาสุก   ขอเขาฉันได.  เมื่อภิกษุผูอาพาธขอ 
มาเพ่ือประโยชนตน   ภิกษุไมใชผูอาพาธ  พลอยฉันดวยก็ได  ภิกษุ 
ไมใชผูอาพาธ   ขอตอญาตหรือตอคนปวารณาเพ่ือประโยชนตนเอง 
ขอตอคนอ่ืนเพ่ือประโยชนแกภิกษุผูอาพาธ  ไดทั้งนั้น  ไมเปนอาบัติ 
จายเอาดวยทรัพยของตน   ไมมีปญหา. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง   ภิกษุใด   กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให 
ลวงชองปาก   เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน   เปนปาจิตตีย. 
        อาหารน้ัน  ในที่อ่ืนหมายเอาของท่ีเปนยาวกาลิก    แตในท่ีนี้ 
มียกเวนแตน้ําและไมชําระฟน   จึงหมายเองของที่จะพึงกลืนกินทั่วไป. 
        น้ํามัน  พึงเขาใจวา  น้ําโดยปกติ   ไมใชอาหารท่ีเปนของเหลว 
เชนน้ําแกงหรือนํ้าออย.  ไมชําระฟนนั้น  พึงเขาใจวา ไมใชเปนของ 
จะพึงกลืน.  คําวา  ที่เขาไมไดใหนั้น  คือไมไดประเคนใหถึงมือ. 
        พึงรูลักษณะการประเคนน้ัน  ดังนี้  :      ของท่ีจะพึงประเคนน้ัน  
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ไมใหญโตหรือหนักเกินไป   พอคนปานกลางยกไดคนเดียว  เปนองค 
อัน  ๑   ผูปะเคนเขามาอยูในหัตถบาส   เปนองคอัน  ๑  เขานอมเขา   
มา  เปนองคอัน ๑  กริิยาที่นอมเขามาใหนั้น  ดวยกายก็ได  ดวย 
ของเน่ืองดวยกายก็ได  ดวยโยนใหก็ได   เปนองคอัน  ๑  ภิกษุรับดวย   
กายก็ได   ดวยของเน่ืองดวยกายก็ได   เปนองคอัน  ๑. 
        การใหและการรับตองตามลักษณะน้ี  เวนแตโยนให  ยอมเปน 
ไปโดยเคารพในกันและกันทั้ง  ๒  ฝาย  เปนกิริยางาม   แตโยนใหนั้น 
ทานจะหมายความอยางไรไมรู   บางทีจะเปนอาการใหที่ใชใหของเล็ก 
นอยแกคนมากมาย  ไมถอืวาเปนการเสียกิริยากระมัง  ?    ตามลักษณะน้ี 
บิณฑบาตท่ีทายกตักดวยทัพพีถวาย   ซึ่งนับวาใหดวยของเน่ืองดวยกาย 
และภิกษุรับดวยบาตร   ซึ่งนับวาดวยของเน่ืองดวยกายเหมือนกัน 
ชื่อวาประเคนแลว.  ของท่ีสตรีถวาย   และภิกษุรับดวยผาก็เหมือนกัน 
เวนแตหางเกินงามที่จัดวานอกหัตถบาส. 
        อาบัติในสิกขาบทน้ี  เปนอจิตตกะเหมือนกัน.  ภิกษุบวชใหมเสมอ 
ฉันของท่ีไมไดรับประเคน  คงไมพนจากปาจิตตีย. 
        มีพระพทุธานุญาตเฉพาะอาพาธในที่อ่ืนวา  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เชนงูกัด    กปัปยการกไมมี   ถือเอายามหาวิกัติ  ๔  อยาง   คือ  มูตร 
คูถ  เถา  ดิน   ฉันได   ไมเปนอาบัติ.  ในอรรถกถากลาววา  ภิกษุจะ 
ตัดไมเผาทําเถา   หรือจะขุดปฐพีเพ่ือจะเอาดินก็ได   ไมเปนอาบัติปาจิตตีย 
เพราะโทษตัดไมและขุดดิน.  
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                                        อเจลกวรรคท่ี  ๕    
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ใหของเค้ียวก็ดี   ของกินก็ดี 
แกอเจลกก็ดี   แตปริพาชกก็ดี   แกปรพิาชิกาก็ดี  ดวยมือของตน 
เปนปาจิตตีย. 
        อเจลกนั้น  คือชีเปลือย.  ปริพาชกนั้น   คือนักบวชผูชาย  นอก 
พระพุทธศาสนา.   ปริพาชิกาน้ัน  คือนักบวชผูหญิงนอกพระพุทธศาสนา 
ใหของท่ีจะพึงกลืนกินแกพวกนักบวชเหลาน้ันคนใดคนหน่ึงดวยมือของ 
ตน  ตองปาจิตตีย.  สั่งให ๆ  ก็ดี   วางใหก็ดี   ใหของอนไมพึงกลืนกินก็ด ี
ทานวาไมเปนอาบัติ. 
        ขาพเจาเขาใจวา  การถือประเคนนั้น  คงเปนธรรมเนียมใชอยู 
ในพวกนักบวชเหลาอ่ืนดวย.   ตางพวกคงไมฉันของอันพวกอ่ืนรบ 
ประเคน  คงตองการรับประเคนจากพวกน้ัน   เหมือนดังรับจากคฤหัสถ. 
เมื่อภิกษุใหของเค้ียวของกินดวยมือตน  ชื่อวาวางตนเปนอนุปสัมบัน 
แกนับบวชเหลาน้ัน  เขาคงหม่ินได  จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามไว 
เพราะเหตุนั้น  สั่งให ๆ  ก็ดี   วางใหก็ดี   ใหของอยางอ่ืนนอกจากของ 
อันจะพึงกลืนก็ดี   ทานจึงวาไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา   อน่ึง  ภิกษุใด   กลาวตอภิกษุอยางนี้วา 
ทานจงมา   เขาไปสูบานหรือสูนิคมเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน.  เธอยังเขาให 
ถวายแลวก็ดี   ไมใหถวายแลวก็ดี   แกเธอ  แลวสงไปดวยคําวา  ทาน 
จงไปเสีย   การพูดก็ดี   การน่ังก็ดี   ของเรากับทาน  ไมเปนผาสุก 
เลย  การพูดก็ดี   การน่ังก็ดี   ของเราคนเดียว   ยอมเปนผาสุก  ทํา  
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ความหมายอยางนี้เทาน้ันแล   ใหเปนปจจัย  หาใชอยางอ่ืนไม   เปน  
ปาจิตตีย.   
        ในคัมภีรวิภังคแสดงวา  ปรารถนาจะซิกซี้   ปรารถนาจะเลน 
ปรารถนาจะน่ังในท่ีลับกับมาตะคาม  หรือปรารถนาจะประพฤติอนาจาร 
จึงไลกลับเสีย.  มีความปรารถนาเชนนี้  ขับไลเสีย   เพ่ือจะปดบัง 
ความน้ัน  ตองปาจิตตีย.   เมื่อมีเหตุอยางอ่ืน  นอกจากจะปดบังความ 
เสียสวนตัว  เชนบาตรของภิกษุนั้นเต็มแลว  บอกใหกลับมากอน 
ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  สําเร็จการน่ังแทรกแซงใน 
สโภชนสกุล  เปนปาจิตตีย. 
        ในสิกขาบทน้ี   มีปาฐะอันจะพึงพิจารณาอยูบทหน่ึง  คือ 
"สโภชเน"  อันเปนคุณบทของปาฐะวา  "กุเล"  ชะรอยทานจะสัน- 
นิษฐานวา  เปนบทมีสนธิแทรกอยู   และเขาใจวาเปน  "สอุโภชเน" 
แปลวา  "มีคน  ๒  คน"  ในคัมภีรวิภังคจึงไดแกความไปตามน้ันวา 
สโภชนสกุลน้ัน  คือมีหญิงกับชาย  ทั้ง  ๒  คนยงัไมออกจากกัน ทั้ง  ๒ 
คนหาใชผูปราศจากราคะไม   ฐานท่ีนั่งน้ัน  ก็แกเปนเรือนนอน.  ใน 
นิทานตนบัญญัติ  ก็เลาเรื่องไปตามทํานองนี้  โดยใจความ  ก็คือไป 
นั่งกีดเขา   ในเวลาที่เขาจะสุงสิงกัน.  พระอรรถกถาจารยเห็นแลววา 
เขาในปาฐะน้ันวา   "สอุโภชเน"   ผิด  จึงแกอีกปรกิัปหน่ึง  "เปน  สะ 
อักษร  นํา  โภชนะ  ศัพท  เขาสมาสเปน  "สโภชเน"  ซึ่งแปลวา  "เปน 
ไปกับดวยโภชนะ"   หรอื   "มโีภชนะ"   แตแปลศัพทโภชนะวา  โภคะ  
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และอธิบายความวา   หญิงกับชาย  ชื่อวาเปนโภคะของกันและกัน  
ฟงไมไดเสียจริง ๆ  สูอยางกอนก็ไมได.  
        ขาพเจาเขาใจวา  ปาฐะน้ันเปน   สะ  อักษร  นํา  โภชนะ  ศัพท  เขา 
สมาสเปน   "สโภชเน"  แปลวา  "เปนไปกับดวยโภชนะ"  หรอื 
"มีโภชนะ"   ถูกโดยไมตองสงสัย  แตไมหมายความดังพระอรรถกถา- 
จารยอธิบาย.  ความก็ตรงอยูตามศัพทนั้นเอง   อธิบายวา   กําลงับริโภค 
อาหารอยู  ภิกษุเขาไปหาสกุลกําลังบริโภคอาหารอยู  เปนความเสีย 
มรรยาทเพียงไร.   สิกขาบทน้ีทรงบัญญัติไว  เพ่ือหามความประพฤติ 
ไมสมควรเชนนั้นกระมัง.  ขาพเจาขอฝากความเรื่องนี้ไวเพ่ือพระวินัยธร 
สอดสองตอไป. 
        สิกขาบทท่ี  ๔   วา  อน่ึง  ภิกษุใด   สําเร็จการน่ังในท่ีลับ  คือใน 
อาสนะกําลับกับมาตุคาม  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใดผูเดียว  สําเร็จการน่ังในท่ีลับ 
กับมาตุคามผูเดียว  เปนปาจิตตีย. 
        ทีล่ับ  ๒  ชนิด  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในอนิยตสิกขาบททั้ง  ๒ 
กิริยาที่นั่งน้ัน  หมายเอาถึงกิริยาที่นอนดวย  แตไมหมายเอากิริยาที่ 
ยืนและเดิน.  ในสิกขาบทแรก  หมายเอานั่งในท่ีลับตา   เพราะไมมี 
คําวา  ตัวตอตัว   จึงถือกนัมาวา  ถานั่งในหองเรือนกับหญิงมากคน 
ตองมีชายผูรูเดียงสาอยูดวย   หญิงแมมาก   คุมอาบัติไมได.  แตอัน 
ที่จริง  คําวา  ตัวตอตัว  จะตกดวยเผลอมาแตเดิม   หือตกในเวลา 
จําทรง  หรือจําลองฉบับตอ  ๆ   กันมา  ก็เปนได.  สิกขาบทน้ีเทียบ 
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กันไดกับอนิยตสิกขาบทท่ี  ๑   ซึ่งมีคําวาตัวตอตัว.  ในคัมภีรวิภังคไมได  
กลาวถึงเลย  เขาใจวา  คําวาตัวตอตัว  คงจะตกในชั้นหลัง.  ในสกิขาบท 
หลัง  หมายเอาที่ลับหู  เทียบกันไดกับอนิยตสิกขาบทที่   ๒.  เพราะมีคํา   
วา  ตัวตอตัว  จึงนําความเขาใจวา   ถานั่งกลางแจงกับหญิงหลายคน 
หญิงเหลาน้ันคุมอาบัติได.  ถาคําวา  ตัวตอตัว  ในสิกขาบทแรกตกแน 
อธิบายน้ีก็ใชไดที่นั้นดวย.  ฝายหน่ึงยืน  ฝายหน่ึงนั่ง  หรือยืนดวย 
กันทั้ง ๒  ทานวาไมเปนอาบัติ แตพึงรูอธิบายดังน้ี :- 
        ยืนรับบาตร  ผูหญิงเขายืนใสก็ตาม  นั่งใสก็ตาม  ในท่ีหางคน 
อันเรียกวาท่ีลับหูได  ในการเปดเผยเชนนี้ทําได.  อยูในที่กําลัง หรือ 
ในที่แจงตัวตอตัวกับหญิง   โดยอาการอันซอนเรน  แมจะยืนเสีย 
ชื่อวาไมตองอาบัติก็จริงอยู  แตความเสียหายอันจะเกิดเพราะตองอาบัติ 
เชนนั้น  ยังจะเกิดข้ึนไดเหมือนกัน  เชนนี้ไมควรทํา.  ภิกษุผูรู 
จักรักษาอาจาระไมใหเปนเหตุรังเกียจกินแหนง  ทานสรรเสริญวา 
"อาจารสมฺปนฺโน"   แปลวา    "ถึงพรอมดวยมรรยาท"   เปนคูกับสํารวม 
ในพระปาติโมกข   แสดงไวในนิทเทสแหงศีลของภิกษุ  นี้ควรถือเปน 
แบบอยาง. 
        ภิกษุในเพงการลับ  หรือน่ังสงใจไปในอารมณอ่ืน   แมนัง่กับ 
หญิง   ทานวาไมเปนอาบัติ.   ในคําตนพึงเห็น  เชนภิกษุนั่งในหอง 
เรือนกับหญิงหลายคน  มีชายอยูเปนเพ่ือน   แตบางทีเขาออกไปจาก 
หอง  ภิกษุหามไวไมทัน  เชนนี้เรียกวาไมเพงการลับ.  ในคําหลัง  
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พึงรูเชนภิกษุนั่งอยูผูเดียว  มัวนึกอะไรอยู  ไมทันรูตัว  ผูหญิงเขา  
มาหา.   
        สิกขาบทท่ี   ๖  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด   รับนิมนตแลว  มีภัตรอยู 
แลว  ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู  ถึงความเปนผูเที่ยวไปในสกุลทัง้หลาย 
กอนฉันก็ดี  ทีหลังฉันก็ดี  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  นี้สมัยใน 
เรื่องนั้น  คือคราวท่ีถวายจีวร  คราวที่ทําจีวร. 
        ตามความในนิทานตนบัญญัติ  ดูเหมือนจะถือเอาความวา  ขอ 
ที่รับนิมนตนั้น  เปนเหตุหามเที่ยวในที่อ่ืนในเวลากอนฉัน  เวลาภาย 
หลังแตฉันแลว  หามไมใหเขาบาน  เวนไวแตสมัย  ๒ อยางนี้   กับ 
ภิกษุเจ็บไข  จะตองออกไปหายา  เวนไวจะไดลาภิกษุอ่ืน.  แตรปู 
ความแหงสิกขาบทไมเปนเชนนั้น  มคํีาปริกัปคือ  ก็ดี   เขาประกอบคํา 
วา  กอนฉันและทีหลังฉันทั้ง  ๒ แหง  และการรบันิมนตฉัน  คงเปน 
เหตุเกี่ยวของในเรื่องนี้. 
        ขาพเจาเขาใจวา  ภิกษุรับนิมนตฉันไว   ถูกหามไมใหเที่ยวไปท่ี 
อ่ืนในเวลากอนฉันนั้น  คือเม่ือจะไปฉัน  หามมิใหเชือนไปในท่ีอ่ืน 
กอน   เพ่ือจะกนไมใหไปลาหรือตามตัวไมพบ  ขอท่ีหามไมใหเที่ยว 
ไปท่ีอ่ืน   ภายหลังแตฉันแลวน้ัน  คือกลับจากบานที่นิมนตนั้นแลว  ไม 
ใหถือเอาโอกาสท่ีรับนิมนตนั้นเลยไปเที่ยวท่ีอ่ืนตอไป.  เมื่อมีกิจจําเปน 
จะตองทําใน  ๒  อยางนั้น  อยางใดอยางหน่ึง จึงใหบอกลาภิกษุไว 
เปนหลักฐาน  สมัยทั้ง  ๒  นั้น  ก็เคยเปนเวลาไดรับยกเวนในสิกขาบท 
ทั้งหลายอ่ืนแลว.  
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        หนทางจะตองผานไปทางเรือนของผูอ่ืน  เดินไปตามทางนั้น ไม  
นับวาเชือนไปอ่ืน.  ถาภิกษุไมมี  คือยูผูเดียว  เมื่อมีกิจจําเปนเกิดข้ึน   
ไปได.  เพราะในสิกขาบทกลาวถึงเฉพาะเที่ยวในสกุล   ในคัมภีรวิภังค 
ทานจึงวา  ไปสูอารามอ่ืน  ไปสู ที่อาศัยภิกษุณี  ไปสูที่อยูเดียรถีย  ไม 
เปนอาบัติ  แตในเรื่องเชนนี้ที่ทําใหเสียผล   ทานเคยปรับเปนอาบัติ 
ทุกกฏ  ในทีน่ี้ก็อาจจะทําใหเสียผลไดเหมือนกัน  แกวาไมเปนอาบัตินั้น 
อยางไรอยู.  แวะเรือนอันอยูตามทางเม่ือขากลับนับวาไมไดเลยเที่ยว 
ตอไป   ทานอนุญาต  ถามีภิกษุ   คงตองบอกลาแท   เพราะมีสิกขาบท 
อ่ืนอันใหทําเชนนั้น.   ในการไปเรือนท่ีนิมนตฉัน  ไมมีปญหาที่จะพึง 
ยกข้ึนพูด. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  ภิกษุไมใชผูอาพาธ   พึงยินดีปวารณาดวย 
ปจจัยเพียง  ๔  เดือน  เวนไวแตปวารณาอีก  เวนไวแตปวารณาเปน 
 ินิตย  ถาเธอยินดียิ่งกวานั้น  เปนปาจิตตีย. 
        คําวา  ปจจัยนั้น  กลาวโดยสามัญโวหาร  เปนชื่อสาธารณแต 
จีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และเภสช  แตในที่นี้  ในคัมภีรวิภังค 
แกวา  ไดแกเภสัช   เรยีกวาคิลานปจจัย  เหตุที่ทําใหแกอยางนี้  บางที 
จะเปนศัพทวา  มิใชผูไขนั้นเอง.  ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจใหกวาง 
กวาน้ี.   การขอปจจัยตอคนปวารณาผูมิใชญาติ   แตไมมีอนุญาตเปน 
พิเศษในสิกขาบทน้ัน ๆ  เลย.   ขาพเจาเขาใจวา  ทรงอนุญาตใหขอ 
ตอผูปวารณาไดดวยสิกขาบทนี้เอง   แตใหขอไดเพียง  ๔  เดือน  เพ่ือ  
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จะใหรูจักประมาณ  เวนไวแตเขาปวารณาซ้ํา  ขอไดตอไปอีก  ๔  เดือน 
แตถาเอาปวารณาเปนนิตย  ขอไดตลอดไป.   เหตุไฉนจึงตองกลาว   
ถึงภิกษุไมใชผูอาพาธไวดวยเลา ?   คําน้ันนําใหเขาใจวา  ทรงอนุญาต 
ภิกษุไขใหขอไดเสมอไป.   จริงอยางนั้น  ทรงอนุญาตใหภิกษุไขขอ 
บิณฑบาตได  ในสิกขาบทอ่ืน   ใหขอเภสัชได  ในนิทานตนบัญญัติ 
แหงสิกขาบทกอน  ภิกษุผูไมเจ็บไข  จะขอทัพพสัมภาระมาทําเสนาสนะ  
ดังกลาวถึงในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๖   ก็ไดแลว  เหตุไฉนภิกษุไขจะ 
ขอไมได   คงยังขาดไมมีในสิกขาบทอ่ืนแตขอจีวร. 
        คนปวารณาน้ัน  แสดงโดยนัยอันกลาวไวในคัมภีรวิภังค  มีเปน 
๔  คือ  ปวารณากําหนดปจจัย  ๑   ปวารณากําหนดกาล  ๑  ปวารณา 
กําหนดทั้ง  ๒  อยาง  ๑  ปวารณาไมกําหนดท้ัง  ๒  อยาง  ๑. 
        ปวารณากําหนดปจจัยนั้น  คือกําหนดชนิดของ  เชนจีวร  หรือ 
บิณฑบาต  น้ํามันหรือนํ้าผ้ึง  หรือกําหนดจํานวนแหงของ  ผากี่ผืน 
บิณฑบาตมีราคาเทาไร   เขาปวารณาปจจัยชนิดไร  มีประมาณ 
เทาไร  ขอเขาไดในกําหนด  แตเพราะไมไดกําหนดกาล  พึงขอไดเพียง 
๔  เดือน.  ปวารณากําหนดกาลน้ัน  คือกําหนดนอยกวา  ๔  เดอืน 
ก็ตาม  มากกวา  ๔  เดือนก็ตาม  พึงขอเขาไดในกําหนดน้ัน  ไมตองเอา 
๔  เดือนเปนเขตข้ัน.  ปวารณากําหนดท้ังของท้ังกาลนั้น  พึงถือเอา 
อธิบายใน  ๒  ขอขางตนรวมกันเถิด.  ปวารณาไมกําหนดท้ังของท้ังกาล 
นั้น  เชนปวารณาวา   ตองการดวยส่ิงอะไรของจงบอก.  หรือวา 
ขาพเจาปวารณาดวยปจจัย   ๔  ดังนี้  เรียกวาไมกําหนดของ  เขาไมตอง  
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อางถึงกาลวาจะใหขอไดเพียงไร  เรียกวาไมไดกําหนดกาล  เชนนี้  ตอง  
การอะไรขอเขาได  แตพึงขอเพียง  ๔  เดือนตามสิกขาบทน้ี  ถา  
เขาปวารณาซํ้าอีก   ขอไดเพียงคราวละ  ๔  เดือน.  ถาเขปวารณาเปน 
นิตยขอไดเสมอไป. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด   ไปเพ่ือจะดูเสนาอันยกออก 
แลว  เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป  เปนปาจิตตีย. 
        เสนาน้ัน  คือ  กองทัพ   ครั้งโบราณสงเคราะหดวยพลชาง 
พลมา  มลรถ  พลเดิน  แมในภายหลังจะเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร 
ก็เรียกวาเสนาอยูนั่นเอง.  เสนาอันยกออกน้ัน   คือยกออกไปในการ 
รบกับศัตรู  เพ่ือจะรุกหรือเพ่ือจะรับ.  ปจจัยที่กลาวไวในสิกขาบทนั้น 
ในนิทานตนบัญญัติแสดงวา  ญาติของภิกษุเปนไข  เขาขอพบ  แมจะ 
ปรารภเหตุอ่ืนก็ได   แตการไปเปนกรณียะ  ไมใชไปดูเลน.  เสนายก 
มาทางอาราม  หรือเดินสวนทางไปพบแลเห็น  ไมเปนอาบัติ.  ม ี
อันตรายเกิดข้ึน  เชนถูกจับไปเปนเชลย  ไมมีปญหา. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา   ก็ถาปจจัยบางอยางเพ่ือจะไปสูเสนา  มีแก 
ภิกษุนั้น  ภิกษุนั้นพึงอยูไดในเสนาเพียง  ๒-๓  คืน.  ถาอยูยิ่งกวานั้น 
เปนปาจิตตีย. 
        ปจจัยนั้น  พึงรูดังกลาวในสิกขาบทกอน. 
        วิธีนับคืนนั้น  กําหนดเวลาพระอาทิตยอัสดง  ปรับเปนอาบัติ 
ในวันที่  ๔  ตอเมื่อตะวันตกแลว.  อยูเพียง  ๓  วันแลวกลับเสีย  ภาย 
หลังไปอยูไดอีก.  มีเหตุจําเปน  เชนเจ็บอยูในกองทัพ  หรือเสนา  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 161 

ถูกขาศึกลอม   และมีเหตุขัดขวางอยางอ่ืน  ๆ  อีก  อยูเกินกวากําหนด 
นั้นได.    
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  ถาภิกษุอยูในเสนา  ๒-๓   คืน  ไปสูสนามรบ 
ก็ดี  ไปสูที่พักพลก็ดี   ไปสูที่จัดขนวนทัพก็ดี   ไปดูหมูอนึก  คือชาง 
มา  รถ  พลเดิน   อันจัดเปนกอง ๆ  แลวก็ดี  เปนปาจิตตีย. 
                                    สรุาปานวรรคท่ี  ๖ 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา   เปนปาจิตตีย  ในเพราะดื่มสุราและเมรัย. 
        ในที่นี้ควรรูอธิบายวา  น้ําอันมีรสหวานเจืออยูทุกอยาง  ที่เปน 
เอง   เชนน้ําตาลสด   ที่เขาปรุงข้ึนก็ตาม  เมื่อลวงเวลาแลว  รสหวาน 
นั้นกลายเปนรสเมา   แรงหรือออน  ตามรสหวานท่ีเจืออยูมาก   หรือ 
นอย   นี้เรยีกวาเมรัย  เปนของท่ีเขาทําดวยหมักหรือดอง.  เมรัยนั้น 
เขากลั่นสกัดเอาน้ําออกเพ่ือใหรสเมาแรงข้ึน  ตามแตจะกําหนดวา 
เทาไรเปนพอดี   นี้เรียกสุรา.  รวมทัง้  ๒  อยางนั้น  เรียกมชัชะ  แปล 
วา  น้ํายังผูดื่มแลวใหเมา  ตัดสั้นวา  น้าํเมา.  แตในสิกขาบทน้ี 
เรียกตามประเภท  ไมเหมือนในที่อ่ืน.  อาบัติในสิกขาบทน้ี   ทานวา 
เปนอจิตตกะ  เพราะไมมีคําบงเจตนา   ไมเหมือนในสิกขาบทของ 
สามเณรและของคฤหัสถ.    ฝายภิกษุ  แมสําคัญวามิใชน้ําเมา  ดื่ม 
เขาไป  ก็คงเปนอาบัติ.   ของอันมิใชน้ําเมา  แตมี  สี  กลิ่น  รส  ดุจ 
น้ําเมา  เชนยาดองบางอยาง  ไมเปนวัตถุแหงอาบัติ.   น้ําเมาท่ีเจือ 
ในแกงในเน้ือหรือในของอ่ืน  เพ่ือชูรสหรือกันเสีย  แตเล็กนอย  ไม 
ถึงกับเปนเหตุเมา   ชื่อวาเปนอัพโพหาริก  ฉันหรือด่ืมของเชนน้ัน 
ไมเปนอาบัติ. 
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        สิกขาบทท่ี  ๒  วา  เปนปาจิตตีย  ในเพราะจ้ีดวยน้ิวมือ.      
        ในคัมภีรวิภังคแกวา  ภิกษุเปนวัตถุแหงปาจิตตีย  อนุปสัมบัน 
เปนวัตถุแหงทุกกฏ   แตในสิกขาบทกลาวเปนกลาง   ไมไดระบุลงไป 
ชัด.  เพราะคําวาน้ิวมือ   เอาของเน่ืองดวยกายจ้ี  ทานปรับเพียงทุกกฏ. 
เมื่อต้ังเกณฑวา  ของเน่ืองดวยกายเปนวัตถุแหงทุกกฏ  จ้ีบนผาทานก็ 
ปรับเปนทุกกฏอยางเดียวกัน  ไมไดมุงความหัวเราะ  มีกิจจับตองกาย 
ของกันและกัน ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  เปนปาจิตตีย  ในเพราะธรรมคือหัวเราะในน้ํา. 
        ธรรมคือหัวเราะในนํ้าน้ัน  หมายเอาเลนน้ํา  ในคัมภีรวิภังค 
ถือเอานํ้าพนขอเทาข้ึนไป  เปนวัตถุแหงปาจิตตีย  แตไมสมกับแสดง 
ประโยคไววา   ดําลง  ผุดข้ึน  วายไป  เพราะน้ําพนขอเทา  แตทํา 
อยางนั้นไมไดก็มี.   ขาพเจาปรารถนาจะเขาใจวา  น้ําลึกพอที่จะดําได 
มิดตัว  ลึกพอท่ีจะวายไดสะดวก  จึงเปนวัตถุของปาจิตตีย.   อน่ึง 
การเลนในเรือ   ทานกลาววาเปนวัตถุแหงทุกกฏ   ถาเพงวาเปน 
ประเภทหน่ึงจากการเลนน้ํา  ก็นาจะเปนเชนนั้น แตเปนกิริยาที่จะตอง 
ปองกันมากกวา  และใหโทษไดมากกวา  ถาจะยกสิกขาบทน้ีข้ึนปรับ 
ก็ดูไมมีอะไรขัดขวาง.   เอามือวักนํ้า  เอาเทาแกวงน้ํา  เอาไมขีดน้ํา 
เอากระเบื้องปาน้ําเลน   ทานกลาววาเปนทุกกฏ  ชอบแลว.  น้าํต้ืน 
ไมถึงกําหนดเปนปาจิตตียก็ดี  น้ําในภาชนะก็ดี  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
ภิกษุไมปรารถนาจะเลน   อาบนํ้าโดยปกติ  จะดําใหเปยกทั่วตัวก็ได 
มีกิจจะตองทําในนํ้า  ลงดํา  ลงวาย  เพ่ือจะทํากิจนั้นก็ได.  เรอืลม  
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หรือคิดจะชวยคนตกนํ้า  ในอันตรายเชนนี้  ไมมีปญหา.    
        สิกขาบทท่ี  ถ  วา  เปนปาจิตตีย   ในเพราะความไมเอื้อเฟอ. 
        ในคัมภีรวิภังคแกความไมเอ้ือเฟอเปน  ๒  อยาง   ไมเอ้ือเฟอใน 
บุคคล  ๑  ไมเอ้ือเฟองในธรรม  ๑.  บุคคลน้ัน  มุงเอาผูกลาวส่ังสอน 
กลาวเตือน.  ธรรมนั้น  มุงเอาบัญญัติและธรรมอันมิใชบัญญติั.  ถา 
อุปสัมบันวากลาวอยูดวยบัญญัติ  คือ  ขอพระวินัย  แสดงความ 
ไมเอ้ือเฟอ   ปรารภบุคคลก็ดี  พระบญัญัติก็ดี  ตองปาจิตตีย.  ถาวา 
กลาวดวยขออ่ืนจากพระบัญญัติ   แมวาผูนั้นเปนอุปสัมบัน  ทานวา 
ตองเพียงทุกกฏ.   อนุปสมับัน  ทานกลาววาเปนวัตถุแหงทุกกฏ 
ทานคงหมายเอาสามเณร   แตไมนาจะปรารภถึงเลย.   กลาวชี้เหตุ 
ที่ประพฤติอยางนั้น  โดยนัยวา  ไดรับแนะนําส่ังสอนมาจากอาจารย 
อยางนั้น  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติไว  เพ่ือจะหามไมใหภิกษุเปนผูดื้อดึง 
ไดรับคําแนะนําหรือตักเตือนแลว  ใหแสดงความเอ้ือเฟอ   ถอืเอาแต 
การท่ีถูกเปนประมาณ  ไมใหหม่ินบุคคลผูพูด   หรอืขอที่ยกข้ึนพูด 
ประพฤติเชนนี้เปนความดีงาม. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  หลอนภิกษุ  เปนปาจิตตีย. 
        กริิยาวาหลอนน้ัน  คือ  พูดก็ดี  แสดงอาการอยางอ่ืนก็ดี  ให 
ตกใจกลัวผี.   พูดขูใหตกใจกลัวโจร   กลัวสัตวราย  ทานนับเขา 
ในกิริยานี้เหมือนกัน.   ผูถูกหลอน  จะตกใจหรือไมตกใจ  ไมเปน 
ประมาณ.   หลอนอุปสัมบัน  ตองปาจิตตีย.   หลอนอุปสัมบัน 
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ตองทุกกฏ.  ไมต้ังใจหลอน  เลาเรื่องปศาจ  บอกขางโจร  ขาว    
สัตวราย  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ไมใชผูอาพาธ   มุงการผิง 
ติดก็ดี  ใหติดก็ดี  ซึ่งไฟ   เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป  เปน 
ปาจิตตีย. 
        คําวาไมใชผูอาพาธน้ัน  คือ  ไมผิงไฟก็อยูเปนผาสุกได.  คําวา 
ปจจัยมีอยางน้ันเปนรูปนั้น   หมายเอาเหตุอยางอ่ืนอันใหตองการติดไฟ 
นอกจากการผิง  เชน   ตามไฟเพ่ือใชแสงสวางในกลางคืน  และ 
ติดไฟตมน้ําเปนตน.   ในท่ีอ่ืน   ทรงอนุญาตเรือนไฟเปนที่อบกาย 
อยางวิธีเขากระโจม   ซึ่งใชอยูในเมืองเราแตกอนมา.  ในเรือนไฟนั้น 
ใชไฟถาน  ผิงได  ทั้งภิกษุผูอาพาธ   ทัง้ภิกษุผูไมอาพาธ.  แตใน 
สิกขาบทน้ี  หามการผิงไฟ  แยงกันอยู  ทานจึงแกวา  ติดไฟเปน 
เปลวผิง   ตองหาม  ติดไฟถานใชได. 
        ขาพเจาเขาใจวา  การหามผิงไฟในสิกขาบทน้ี   เพ่ือจะกันไฟ 
ไหมกุฎีที่ทําดวยไมและมุงดวยหญา  การผิงในท่ีทําไวสําหรับ  ซึ่ง 
เรียกวาเรือนไฟ   หางจากอันตรายเชนนั้น  จึงไดทรงพระอนุญาต 
สําเร็จความสันนิษฐานวา  ผิงในเรือนไฟ  ไมเปนอาบัติ   ผิงในท่ีอ่ืน 
นอกจากเรือนไฟ   เปนอาบัติ  เวนแตภิกษุผูอาพาธ  ไมอาจเวนจาก 
ผิงไฟได.  การติดไฟเพ่ือกิจอยางอ่ืน  จําเปนแท  จึงไดรับยกเวน. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา 
เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย.   นี้สมัยในเรื่องนั้น   เดือนกึ่งทายฤดู  
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รอน   เดือนตนแหงฤดูฝน  ๒  เดือนกึ่งน้ี  เปนคราวรอน  เปนคราว 
กระวนกระวาย  คราวเจ็บไข  คราวทําการงาน   คราวไปทางไกล   
คราวฝนมากับพายุ  นี้มัยในเรื่องนั้น.   
        สิกขาบทน้ี  ทานวาเปนประเทศบัญญัติ  คือ  ทรงตั้งไวเฉพาะ 
ในมัธยมประเทศ  จังหวัดกลางแหงชมพูทวีป.   เหตุตนบัญบัตินั้น 
ในนิทานกลาววา  พระเจาพิมพิสาร  ผูครองแควนมคธ   จะเสด็จ 
ลงสนานพระเศียรเกลาในแมน้ําตโปทา   พวกภิกษุไปอาบกีดขวาง 
อยูเสียจนคํ่า  แตในที่อ่ืน   ทรงอนุญาตใหอาบนํ้าไดเปนนิตย  ใน 
ปจจันตชนบทนอกเขตมัธยมประเทศ    ตามความนิยมของพวกคน 
ในชนบทเหลานั้น  อันถอืวาไมอาบน้ําสกปรก.  เรือ่งหามอาบนํ้าน้ี 
แปลกมาก  แมไมเกี่ยวกับพวกเรา  ผูอยูในจังหวัดที่ไดอนุญาต  ก ็
นาจะคิดหาเหตุ.    ธรรมเนียมของพราหมณ  เขาอาบนํ้าวันหน่ึงถึง  ๓ 
ครั้ง  ฝายพวกภิกษุ  ตอกึง่เดือนจึงอาบไดหนหน่ึง   มิโสมมนักหรือ ? 
ขาพเจาเขาใจไปวา  สิกขาบทนี้  จะบัญญัติเฉพาะประเทศท่ีอัตคัดน้ํา 
เฉพาะกาลท่ีกันดารนํ้า  เชน  ในประเทศดอนในคราวฤดูแลง. 
        สิกขาบทท่ี   ๘  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ไดจีวรมาใหม  พึงถือเอา 
วัตถุสําหรับทําใหเสียสี  ๓  อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  คือ   ของเขียว 
ครามก็ได   ตมก็ได  ของดําคล้ําก็ได.   ถาภิกษุไมถอืเอาวัตถุสําหรับ 
ทําใหเสียสี  ๓  อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  ใชจีวรใหม  เปนปาจิตตีย. 
        ความมุงหมายของสิกขาบทน้ี  ในนิทานกับในตัวสิกขาบทเอง 
แยงกันอยู.  ในนิทาน  ดูเหมือนทรงบัญญัติใหทําเครื่องหมาย  เพ่ือ  
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จะไดจําไดวาของตน.   สวนในตัวสิกขาบทเอง  เพงความใหเสียสี 
อนุโลมตามลูขปฏิบัติ  คือ  ประพฤติปอน   ใชของเศราหมอง.  คําวา   
ถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี  ๓  อยาง  อยางใดอยางหน่ึงน้ัน  ใน 
อรรถกถา  สอนใหจุดเปนวงกลม  ใหญเทาแววตานกยูง   เล็กเทา 
หลังตัวเรือ  เรียกวาทําพินทุกัปปะ   แปลวาทําจุดกลมหรือดวงกลม   
ขอท่ีทานสอนใหจุดเปนวงกลมนั้น  เชนเดียวกับวิธีขีดแกงได  อันคน 
เขียนหนังสือไมเปนใชอยู  ในเวลาน้ัน   พวกพระก็คงไมสันทัดเขียน 
หนังสือเหมือนกัน. 
        ภิกษุไดจีวรมาใหม   ตองทําหมายกอน   จึงนุงหมได  เม่ือทํา 
ไวแลว  รอยหายสูญไป   ไมตองทําใหม.   เอาผาอ่ืนเย็บติดกับจีวร 
ที่ทําหมายแลว  ไมตอพินทุผาใหม.  เพราะในสิกขาบทไมไดระบุไว 
วาใหทําไดแตจุดหรือดวง   ถาตองการสําหรับใหเสียสี   เอาของ  ๓ 
อยางนั้น  อยางใดอยางหน่ึงปายเขาก็ได   ถาตองการหมายใหจําได 
แมหมายเปนตัวอักษรก็จะได  เพ่ือจะใหสําเร็จประโยชนทั้ง ๒  ทาง 
ทําอยางนั้นก็ไดเหมือนกัน.  เรื่องนี้ตกมาถือเปนพิธีเสียแลว  จึงไมมี 
ใครนึก   มัวขีดแกงไดดังสอนไวในอรรถกถาเรื่อยมา. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา   อน่ึง  ภิกษุใด   วิกัปจีวรเอง  แกภิกษุก็ดี 
แกภิกษุณีก็ดี  แกนางสิกขมานาก็ดี  แกสามเณรก็ดี  แกนางสามเณรี 
ก็ดี  แลวใชสอย  [จีวรนั้น]  ไมใหเขาถอนกอน  เปนปาจิตตีย. 
        นางสามเณรีนั้น  คือหญิงโดยมากอายุยังไมครบ ๒๐   รบั 
บรรพชาในสํานักภิกษุณี   ถือสิกขาบท  ๑๐  เหมือนสามเณร.   นาง  
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สิกขมานาน้ัน  คือ  นางสามเณรีนั่งเอง   แตอายุถึง  ๑๘  แลว  อีก  ๒  ป 
จะครบกําหนดอุปสมบท   ภิกษุณีสงฆสวดใหสิกขาสมมติ   คือยอม   
ใหสมาทานสิกขาบท  ๖  ประการ  ต้ังแต  ปาณาตปาตา  เวรมณี 
จนถึง  วิกาลโภชนา  เวรมณี  ไมมีเวลาลวงเลย  ตลอด  ๒  ปเต็ม   
ถาลวงขอใดขอหนึ่ง  ตองสมาทานต้ังตนไปใหมอีก  ๒  ป  ตอรักษา 
ไมขาดเลยครบ  ๒  ปแลว   ภิกษุณีสงฆจึงสมมติใหอุปสมบทได  นาง 
สิกขมานาน้ี  อยูในลําดับรองภิกษุณีลงมา  เหนือสามเณรี. 
        วิกัปนัน้  โดยความก็คือทําใหเปนของ  ๒   เจาของ.  วิกัปมี  ๒ 
คือวิกัปตอหนาและวิกัปลับหลัง.  วิกปัตอหนาน้ัน  คือ  วิกัปตอ 
หนาผูรับ  วาดังน้ี :-  "อิม  จีวร  ตุยฺห  วิกปฺเปมิ"   แปลวา  "ขาพเจา 
วิกัปจีวรผืนน้ีแกทาน."   หลายผืนวา  "อิมานิ  จีวรานิ "     แทน 
"อิม  จีวร"   อยูนอกหัตถบาสวา   "เอต"  แทน  "อิม"    วา 
"เอตานิ"   แทน  "อิมานิ."   วิกัปลับหลังน้ัน  คือ  วิกัปใหสหธรรมิก 
รูปใดรูปหน่ึง  ผูไมไดอยูเฉพาะหนา  เปลงวาจาตอหนาสหธรรมิก 
รูปอ่ืนวา  "อิม   จีวร  อิตฺถนฺนามสฺส   วิกปฺเปมิ"   แปลวา  "ขาพเจา 
วิกัปจีวรผืนน้ีแกสหธรรมมิกชื่อน้ี"     ถาวิกัปแกภิกษุ   ตางวาชื่อ 
อุตตระ  ก็บอกชื่อวา  "อุตฺตรสฺส   ภิกขฺุโน"  หรือ  "อายสฺมโต 
อุตฺตรสฺส"  แทน  "อิตฺถนนฺามสฺส"  โดยสมควรแกผูรับออนกวา 
หรือแกกวา.  แตในคัมภีรวิภังคทานวา  วิกัปอยางหลังน้ี  ก็จัดวา 
วิกัปตอหนา.   ทานแดสงวิกัปลับหลังน้ัน  เขาใจยาก   ทวงที 
ดูเหมือนจะฝากภิกษุที่  ๒   ใหชวยวิกัปกับภิกษุที่  ๓   แตพูดไปพูดมา  
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ก็ไมพนจากวิกัปตอหนานั่นเอง   คือทําพิธีเสร็จกันในระหวาง  ๒  รูป 
นั้น  รูปที ่ ๓  ไมรูไมเห็นดวย.   
        จีวรที่วิกัปไวแลว   ผูรับยังไมไดถอน   หามไมใหใชสอยนุงหม 
ดวยสิกขาบทนี้  ถอนแลวจึงใชได.   คําถอนวา  "อิม   จีวร   มยฺห 
สนฺตก  ปริภฺุช  วา  วิสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหิ"  ถา   
ผูถอนออนกวา  วาดังน้ี :-   "อิม  จีวร  มยฺห  สนฺตก  ปริภฺุชถ  วา 
วิสชฺเชถ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรถ"   ความเดียวกัน  เปนแตใช 
แสดงเคารพ  แปลวา  "จีวรผืนนี้ของขาพเจา   ทานจงใชสอยก็ตาม 
จงสละก็ตาม   จงทําตามปจจัยก็ตาม."   คําถอนลับหลัง  ไมเห็นนาจะมี. 
        ในเรื่องวิกัปนี้  มติของพระอาจารยทั้งหลายตางกัน  บาง 
อาจารยเขาใจวา  จีวรที่ถอนวิกัปแลว  กลับเปนอติเรกจีวรไปใหม 
บางอาจารยเขาใจวา  คงเปน  วิกัปปตจีวรอยูนั่งเอง  พวกท่ีถือวา 
เปนอติเรกจีวร  ไมเกิน  ๑๐  วัน  คงวิกัปอีกเสมอไป.  พวกท่ีถือวา 
เปนวิกัปปตจีวรอยูนั่นเอง  วิกัปหนเดียวแลว   ก็เปนแลวกัน  ไม 
วิกัปซ้ํา.   พิจารณาตามปาฐะในสิกขาบท  คําวาไมถอนนั้น  ดูเหมือน 
จะหมายความวา  ไมถอนจากวิกัป.  สวนคําถอน  ในคัมภีรวิภังค 
ผูกไวเปนคําถอนลับหลังวา  "เตส  สนฺตก   ปริภฺุช  วา  ฯลฯ"  แปลวา 
"ทานจงใชสอยของเธอทั้งหลายก็ตาม  ฯลฯ"   ดูเหมือนแสดงวา 
เธอทั้งหลายยังเปนเจาของอยู.  คําถอนตอหนาท่ีผูข้ึนตามน้ัน  ก็ยัง 
ไมปลอยความเปนเจาของเหมือนกัน.  ความเขาใจเสียวา  วิกัป  ก็ 
เปนวินัยกรรม  คือทําไปตามธรรมเนียม  ไมไดเพงอรรถรส  พิจารณ  
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แตพยัญชนะ  จึงพาใหเขาใจตางกันไป.   เพงถึงอรรถรส   การวิกัป   
นั้น  ก็คือทําใหเปนของ  ๒   เจาของ คําวาถอนน้ัน  ในคราวแรก  นาจะ 
หมายความวา  ถอนจากความเปนเจาของ  ตกมาเปนอติเรกจีวรจริง 
แตเมื่อความเขาใจของท้ัง  ๒  รูปนั้นวา  เปนของวิกัป  ยังมีอยู  คํา 
ถอนนั้น   ก็เปนเหมือนคําอนุญาตใหใชสอยเปนตนนั่นเอง   ไมนาจะมี 
อํานาจลบลางความเปนของกลางนั้นได.  เพียงเทานี้  กล็งสันนิษฐาน   
ไดวา   ถาผูรบัวิกัปถอนจากความเปนเจาของ   จีวรที่วิกัปไวนั้น 
เปนอติเรกจีวรไปใหม   ถาเปนแตอนุญาตใหใชสอยเปนตน   คงเปน 
วิกัปปตจีวรอยูนั่นเอง.  หากจะมีผูพูดสอดเขามาวา  ถาไมปลอยจาก 
ความเปนเจาของ  ชื่อวาไมเปนอันถอน.  คําน้ีชอบอยู  ถึงอยางนั้น 
ใชสอยจีวรที่ผูรับวิกัปอนุญาตไว  ยังนับเขาในฐานวา  ใชสอยดวย 
วิสาสะไดอยู  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐   วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ซอนก็ด ี ใหซอนก็ดี  ซึ่ง 
บาตรก็ดี  จีวรก็ดี  ผาปูนั่งก็ดี  กลองเข็มก็ดี  ประคตเอวก็ดี  แหง 
ภิกษุ  โดยทีสุ่ดแมหมายจะหัวเราะ  เปนปาจิตตีย. 
        เพราะในสิกขาบทระบุบริขาร   ซอนบริขารอ่ืน  จึงเปนทุกกฏ. 
ซอนบริขารของอนุปสัมบัน  เปนทุกกฏอยางเดียว.   ไมไดหมายจะ 
ลอเลน  เห็นของวางไวไมดี  ชวยเก็บไวให  ไมเปนอาบัติ. 
                                 สัปปาณวรรคท่ี  ๗ 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  อน่ึง   ภิกษุใด  แกลงพรากสัตวจากชีวิต  
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เปนปาจิตตีย.   
        สัตวในที่นี้   เรียกในบาลีวา  "ปาโณ"   แปลวา  "อินทรียอัน   
มีปราณ  คือลมหายใจและความเปนอยู"   ในที่นี้  หมายเอาสัตว 
ดิรัจฉานชนิดใหญเล็ก  เปนวัตถุแหงปาจิตตียเสมอกันหมด.  เพราะ 
มีสิกขาบทบัญญัติไวเฉพาะเรื่องดังน้ี  ในตติยปาราชิกสิกขาบทจึงไมได 
กลาววา  เปนวัตถุแหงทุกกฏ  โดยอนุโลมกันลงมา. 
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  บริโภคนํ้ามีตัวสัตว 
เปนปาจิตตีย.         
        ดื่มกินกด็ี  อาบก็ดี  ใชสอยอยางอ่ืนก็ดี  นับวาบริโภคทั้งน้ัน. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  พ้ืนอธิกรณที่ทําเสร็จ 
แลวตามธรรม  เพ่ือทําอีก  เปนปาจิตตีย. 
        เรื่องที่เกิดข้ึนแลว   จะตองจัดตองทํา  เรียกวาอธิกรณ.  ทาน 
แจกประเภทเปน  ๔  คือ  วิวาท  ไดแกการเถียงกัน  ปรารภพระ 
ธรรมวินัย  เรียกวิวาทาธิกรณ  นี้จะตองไดรับชี้ขาดวาถูกวาผิด. ความ 
โจทหากันดวยอาบัติ  เรียกอนุวาทาธิกรณ  นี้จะตองไดรับวินิจฉันวาจริง 
หรือไมจริง.  กิริยาที่ตองอาบัติหรือถูกปรับอาบัติ  เรียกอาปตตาธิกรณ 
นี้จะตองทําคืน  คือทําใหพนโทษ.  กิจธุระที่สงฆจะพึงทํา   เชนให 
อุปสมบท  เรียกกิจจาธิกรณ  นี้จะตองทําใหสําเร็จ.  เมื่ออธิกรณ 
เหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน  สงฆก็ดี  บุคคลกด็ี  ไดจัดไดทํา 
สําเร็จโดยชอบแลว คือทําโดยควรแกเหตุผล   หรือไดทําถูกตองตาม 
แบบอยางแลว  ภิกษุใด  รูอยู  ถือวาเปนอิสระ  ฟนเอาข้ึนทําใหม 
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ตองปาจิตตีย  เวนไวแตเขาใจวากรรมท่ีทําน้ัน  ไมเปนธรรม.  
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  รูอยู  ปดอาบัติชั่วหยาบของ 
ภิกษุ  เปนปาจิตตีย.   
        อาบัติชัว่หยาบน้ัน  ในคัมภีรวิภังคแกวา  ไดแกปาราชิก  ๔ 
และสังฆาทิเสส  ๑๓,   แตในอรรถกถาวา  ไดแกสังฆาทิเสสอยางเดียว 
คําวา   ของภิกษุนั้น  ขาพเจาเขาใจวา  หมายเอาตลอดผูปฏิญญาวา 
เปนภิกษุ.  ถาเขาใจแคบเฉพาะสังฆาทิเสส   ตางวาภิกษุรูอยูวา  ภิกษุ 
ผูสหายของตนตองปาราชิกแลว  แตยงัปฏิญญาวาเปนภิกษุอยู ไม 
เปนผูเห็นแตพระธรรมวินัยเพียงไรนัก   ปดความเรื่องนี้เสีย  จะยก 
เอาบทอะไรข้ึนปรับโทษเธอ   ขาพเจาเห็นวา   ยกสกิขาบทน้ีข้ึนปรับ 
ได.  ในสังฆาทิเสสสิกขาท่ี  ๘  อันวาดวยโจทอาบัติปาราชิกไมมีมูล 
นั้น   ในวิภังคของสิกขาบทนั้นแกวา  ถาบุคคลไมบริสุทธ  คือตอง 
ปาราชิกแลว  แตตนสําคัญวาบริสุทธ   โจทดวยปาราชิกอ่ืนอันไมมี 
มูล  ผูโจทตองสังฆาทิเสสเหมือนกัน.  นี้เปนตัวอยางจะพึงเอามา 
เทียมในท่ีนี้วา  คําวาของภิกษุนั้น  หมายความตลอดถึงผูปฏิญญาวา 
เปนภิกษุ.   ไมต้ังใจจะปด  แตมีเหตุ   ก็ไมไดบอกผูใดผูหน่ึง  ไมเปน 
อาบัติ.  ถาคิดเห็นวา  บอกไปผลจะรายกวาท่ีนิ่งเสีย  แลวไมบอก  ใน 
คัมภีรวิภังคทานอนุญาต   เมื่อเพงถึงเจตนา  ก็หวังจะปองกันผลอัน 
รายกวาตางหาก  ไมจัดวาปด. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  ยังบคุคลมีปหยอน  ๒๐ 
ใหอุปสมบท  บุคคลน้ันไมเปนอุปสัมบันดวย  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  
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ถูกติเตียนดวย   นี้เปนปาจิตตียในเรื่องนั้น.  
        มีอธิบายวา  ภิกษุทั้งหลาย  รูอยู  เขาประชุมเปนสงฆ  ยังบุคคล 
อายุหยอน  ๒๐  ใหอุปสมบท  อุปชฌายะตองปาจิตตีย  ภิกษุนอก 
จากน้ันตองทุกกฏ.  บุคคลผูอุปสมบทนั้น  ไมเปนภิกษุ   ตองถอืวา   
เปนสามเณรตามเดิม. 
        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง   ภิกษุใด  รูอยู  ชกัชวนแลว  เดินทาง 
ไกลสายเดียวกัน  กับพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร  โดยที่สุดแมสิ้น 
ระยะบานหน่ึง  เปนปาจิตตีย. 
        พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจรน้ัน  คือพวกคนคาขาย  ผูลกัซอน 
ของตองหามเขามา  เชนในบัดนี้  ลอบเอาฝนเถื่อนเขามา   หรือซอน 
ของควรเสียคาภาษี.   ในคัมภีรวิภังค  แกตลอดมาถึงพวกโจร  ผูทํา 
โจรกรรมมาหยก ๆ  ก็ด ี ไมไดทําดังนั้นก็ดี.  คําน้ีชอบ  เพราะเดิน 
ทางรวมกัน  ไมพนไปจากโทษอันจะพึงมี. 
        ระยะบานหน่ึงนั้น  ทานกําหนดชั่วไกบินถึง  แตในที่คนอยูคบค่ัง 
นาจะตองกําหนดตามเครื่องกําหนดท่ีมีอยูโดยปกติ  อยางใดอยางหน่ึง 
เชนกําหนดเอาตามเจาของเปนตน.   ในปาหาบานมิได  ทานกําหนด 
กึ่งโยชนเปนเขต.  ไมไดชดัชวนกันไป   ตางคนตางเดิน   แมในทางสาย 
เดียวกัน  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  อนึ่ง   ภิกษุใด  ชักชวนแลว  เดินทางไกล 
สายเดียวกันกับมาตุคาม   โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง  เปน 
ปาจิตตีย.  
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        มาตุคามในที่นี้   ทานแกวา   หญงิมนุษยรูเดียงสา.  ในสิกขาบท 
นี้  ไมมีคําวา  รูอยู  เปนมาตามความมุงหมายเดิม  หรือตกเสียเม่ือ   
ครั้งไร   ขาพเจาไมแนใจ  แตเพราะขาดบทนี้  ทานจึงแกวาอาบัติ   
ในสิกขาบทน้ีเปนอจิตตกะ.   อธิบายนอกจากน้ี  เหมือนในสิกขาบทกอน. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  กลาวอยางนี้วา   ขาพเจารูถึง 
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  โดยประการวา  เปนธรรม 
ทําอันตรายไดอยางไร   ธรรมน้ัน  หากอาจทําอันตรายแกผูเสพได 
[จริง]   ไม.  ภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้วา  ทาน 
อยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา  การกลาว 
ตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีดอก  พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้น 
เลย   แนะเธอ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมอันทาํอันตรายไวโดย 
บรรยายเปนอันมาก   ก็แลธรรมนั้น  อาจทําอันตรายแกผูเสพได 
[จริง].   และภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลาย  วากลาวอยูอยางนั้น  ขืนถือ 
อยางนั้นแล   ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย  พึงสวดประกาศหามจนหน 
ที่  ๓  เพ่ือสละการน้ันเสีย.   ถาเธอถูกสวดประกาศหามอยูจนหนท่ี  ๒ 
สละการน้ันเสีย  การสละไดดั่งน้ี  นั่นเปนดี  ถาไมสละ  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา   อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  กินรวมก็ดี  อยูรวมก็ดี 
สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี   กับภิกษุผูกลาวอยางนั้น  ยังไมไดทําธรรม 
อันสมควร  ยังไมไดสละทิฏฐินั้น  เปนปาจิตตีย. 
        การกินรวมน้ัน  หมายความวาคบหา.   ในคัมภีรวิภังคแจกไว 
เปน  ๒  คือ  คบหากันในทางอามิส  ไดแกใหหรือรับอามิส  เรยีก  
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อามิสสมโภค  ๑  คบหากันในทางเรียนธรรม  ไดแกบอกธรรมใหเธอ 
หรือขอเรียนจากเธอ  เรียกวาธรรมสมโภค  ๑.   อยูรวมน้ัน   คือทํา  
อุโบสถก็ดี  ปวารณาก็ดี  สังฆกรรมกด็ี  กับเธอ.  สําเร็จการนอน 
ดวยกันนั้น  คือเหยียดกายรวมกัน  ในท่ีมีหลังคาเดียวกัน.  เหลาน้ี 
เปนประโยคแหงปาจิตตีย  แตละอยาง ๆ.   
        อธิบายความแหง  ๒  สิกขาบทนี้วา   หากจะมีภิกษุอวดดี  คัด 
คานพระธรรมวินัยวาไมถูก   อันเปนเหตุเกิดแกงแยงข้ึนในหมู  เปน 
หนาที่ของภิกษุทั้งหลายจะตองหามปราม   เพ่ือสละการนั้นเสีย.   ใหทํา 
โดยละมอมละไมกอน  คือวากลาวแนะนําตักเตือน   ถายังขืนถือรั้น 
อยูเชนนั้น  มีพระพุทธานุญาตใหสงฆสวดประกาศหามดวยอาณาสงฆ 
ถาไมฟง  ชื่อวาเปนผูอันสงฆยกเสียแลวจากการเขาสมาคม   เรียกวา 
"อุกฺขิตฺตโก."   ภิกษุผูถูกยกเชนนี้  ภิกษุอ่ืนคบหารวมกินรวมนอน 
ไมได  ปรับอาบัติปาจิตตียแกผูทํา.   แตการยกข้ึนเชนนั้น  เปนเพียง 
ชั่วคราว  ถาเธอสมาคมกับภิกษุอ่ืนไมได   กลับทําดี  สละทิฏฐินั้นเสีย 
สงฆสวดประกาศระงับโทษ   ยอมใหเขาสมาคมอีกได. สิขาบทหลัง 
หามการสมาคมกับภิกษุนั้น  ตลอดเวลาที่ยังขืนถืออยูอยางนั้น. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  ถาแมสมณุทเทสกลาวอยางนี้วา  ขาพเจา 
รูธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  โดยประการท่ีตรัสวาเปน 
ธรรมทําอันตรายไดอยางไร  ธรรมน้ัน  หาอาจทําอันตรายแกผูเสพ 
ได  [จริง]   ไม.    สมณุทเทสน้ัน  อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว 
อยางนี้วา  สมณุทเทศ  เธอยาไดพูดอยางนั้น  เธออยาไดกลาวตู  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 175 

พระผูมีพระภาคเจา  การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา  ไมดีดอก   พระ 
ผูมีพระภาคเจา  ไมไดตรัสอยางนั้นเลย  แนะสมณุทเทส  เธอ  พระผู 
มีพระภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก   ก็แล 
ธรรมเหลาน้ัน  อาจทําอันตรายแกผูเสพได  [จริง].  และสมณุทเทส     
นั้น   อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนั้น  ขืนถืออยางนั้นเทียว 
สมณุทเทสน้ัน  อันภิกษุทัง้หลายพึงวากลาวอยางนี้วา   แนะสมณุทเทส 
เธออยางอางพระผูมีพระภาคเจาน้ันวา  เปนพระศาสดาของเธอต้ังแต 
วันนี้ไป  และพวกสมณุทเทสอ่ืน   ยอมไดการนอนรวมเพียง  ๒-๓ 
คืนกันภิกษุทั้งหลายอันใด   แมกิริยาที่ไดการนอนรวมน้ัน  ไมมีแก 
เธอ   เจาคนเสีย  เจาจงไปเสีย  เจาจงฉิบหายเสีย.  และภิกษุใด 
รูอยู  เกลี้ยกลอมสมณุทเทสผูถูกใหฉิบหายเสียอยางนั้นแลวก็ดี   ให 
อุปฏฐากก็ดี  กินรวมก็ด ี  สําเร็จการนอนรวมก็ดี  เปนปาจิตตีย. 
        อธิบายความแหงสิกขาบทน้ี   ตออนุสนธิจากสิกขาบทกอนวา 
ถาสมณุทเทสคือสามเณร  กลาวคัดคานพระธรรมวินัยอยางนั้น  ภิกษ ุ
ทั้งหลายหามปรามไมฟง   จะสวดประกาศยกจากสมาคมเหมือนอยางทํา 
แกภิกษุไมได  จึงมีพระพุทธานุญาตใหนาสนะเสีย  และหามไมไดภิกษุ 
เอามาเลี้ยงไว  ปรับโทษแกผูฝาฝน  เปนปาจิตตีย. 
                                  สหธรรมิกวรรคที่  ๘ 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  ภิกษุใด  อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดย 
ชอบธรรม  กลาวอยางนี้วา   แนะเธอ   ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี 
กวาจะไดถามภิกษุอ่ืนผูฉลาดผูทรงวินัย  เปนปาจิตตีย.   อันภิกษุ  
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ศึกษาอยู   ควรรูถึง  ควรสอบถาม   ควรตริตรอง  นี้เปนสามีจิกรรม 
ในเรื่องนั้น.   
        พระบญัญัติและผูวากลาวเปนอุปสัมบันประกอบกัน   เปนวัตถุ 
แหงปาจิตตีย.   ธรรมอันมิใชพระบัญญัติก็ดี   อนุปสัมบันก็ดี  เปน 
วัตถุแหงทุกกฏ.   
        สิกขาบทท่ี  ๒  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู 
กลาวอยางนี้วา  ประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กนอยเหลาน้ี   ที่สวด 
ข้ึนแลว  ชางเปนไปเพ่ือความรําคาญ  เพ่ือความลําบาก  เพ่ือความ 
ยุงยิ่งน่ีกระไร   เปนปาจิตตีย  เพราะกนสิกขาบท. 
        ไมปรารถนาจะกน  พูดตามเหตุที่ปรารภถึง  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   เมื่อปกติโมกขสวดอยูทุก 
กึ่งเดือน  กลาวอยางนี้วา  ฉันเพ่ิงรูเดี๋ยวนี้เองวา  เออ  ธรรมแมนี้ 
ก็มาแลวในสูตร  เนื่องแลวในสูตร   มาสูอุทเทส  [คือการสวด]   ทุก 
กึ่งเดือน.  ถาภิกษุทั้งหลายอ่ืน  รูจักภกิษุนั้นวา  ภิกษุนี้  เคยนั่งเมื่อ 
ปกติโมกขกําลังสวดอยู  ๒-๓  คราวมาแลว  กลาวอะไรอีก  ความ 
พนดวยอาการท่ีไมรู  หามีแกภิกษุนั้นไม    พึงปรับเธอตามธรรม 
ดวยอาบัติที่ตองในเรื่องนั้น   และพึงยกความหลงข้ึนแกเธอเพ่ิมอีกวา 
แนะเธอ   ไมใชลาภของเธอ   เธอไดไมดีแลว  ดวยเหตุวา  เมื่อปาติโมกข 
กําลังสวดอยู  เธอหาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดีไม.  นี้เปนปาจิตตีย 
ในความเปนผูแสรงทําหลงน้ัน. 
        อธิบายความแหงสิกขาบทน้ีวา  ภิกษุใด  เคยฟงปาติโมกขอัน  
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สวดอยูในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน  อยางนอย  ๒-๓   คราวมาแลว  เมื่อ 
สวดถึงสิกขาบทท่ีตนลวง  ปรารถนาจะแกตัว  แกลงไขสือวา  เพ่ิงได 
ยินในบัดนี้เองวา  ธรรมเชนนั้น  ๆ  เปนขอหามมาในปาติโมกข  ซึ่ง   
เรียกวาสูตรในท่ีนี้   เพราะเปนหลักสิกขาบท  เธอคงตองอาบัติตาม 
วัตถุที่ทําสวนหนึ่งแลว  ไมพนไดดวยอํานาจทําไขสือ   สวนเพราะทํา 
ไขสือน้ัน  ใหภิกษุผูรูเทา   สวดประกาศความขอน้ัน  ยกโทษเธอ   
เพ่ิมข้ึนอีก   ต้ังแตสวดประกาศแลวไป  ยังขืนทําไขสืออยูอยางน้ันอีก 
ตองปาจิตตีย  เพราะสิกขาบทน้ีเพ่ิมข้ึนอีกสวนหนึ่ง.   กิริยาทีส่วด 
ประกาศยกโทษวา  แสรงทําหลงดังนี้   เรียกโมหาโรปนกรรม  ยังไม 
เคยฟงปาติโมกขพิสดารเลยก็ดี  หรือเคยฟงพิสดาร   แตไมถึง  ๒-๓  คราว 
ก็ดี  หรือไมปรารถนาจะแสรงทํานอง  ไมใชผูที่สงฆจะลงโมหาโรปน- 
กรรม. 
        ตามอธิบายน้ีพึงรูวา  พวกภิกษุในครั้งน้ัน ฟงปาติโมกขเขาใจ 
กัน  ในทกุวันนี้  จะถือเอาอยางนั้นไมได. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  โกรธ  นอยใจ  ใหประหาร 
แกภิกษุ  เปนปาจิตตีย. 
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  โกรธ  นอยใจ   เง้ือหอก  คือฝามือ 
ข้ึนแกภิกษุ  เปนปาจิตตีย. 
        การใหประหารน้ัน  ใหดวยกาย  ดวยของเน่ืองดวยกาย  หรือ 
ดวยของที่โยนไป   จัดวาใหประหารท้ังน้ัน    ทําแหภิกษุ  ตองปาจิตตีย 
เพราะสิกขาบทที่  ๔.   ไมใชแตใหประหาร   เพียงเง้ือมือทําทาดังจะให        
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ประหารเทานั้น  ก็ตองปาจิตตียเหมือนกัน  ดวยสิกขาบทท่ี  ๕.   ใน 
อรรถกถากลาววา  ปรารถนาจะทําใหเสียโฉม   เชอืดตัดหูหรือจมูก   
แหงอุปสัมบัน   ตองเพียงทุกกฏ.   คําน้ีทานกลาวไวดวยไมทันพิจารณา 
ใหรอบคอบ   เพงแตเพียงวาใหประหาร  คือตี  การทําใหเสียโฉม 
เชนนั้น   เพราะตัดหรือเชือด.  แตอันที่จริง   การตัดหรือเชือดน้ัน หรือ 
ฟนก็ตาม  มือตองจับศัสตรา  จัดวาใหประหารดวยของเน่ืองดวยกาย   
และผลท่ีผูตองประหารไดรับนั้น   ก็กลับรายกวาถกูตีเสียอีก  จะปรับ 
โทษที่เบากวาอยางไรได.  อีกขอหนึ่ง  ภิกษุโกรธ  หมายเพียงจะทําทา 
ขูพอใหตกใจ   ไมไดคิดจะประหารจริง   ครั้นเง้ือมือข้ึนแลว  พลั้ง 
ใหประหารลงไปแกภิกษุ   แมอวัยวะมีมือเปนตนแตกหักไป   พระ 
อรรถกถาจารยกลาววา   เปนทุกกฏอยางเดียว   เพราะไมปรารถนา 
จะประหาร.   คํานี้ก็กลาวไวเพราะขาดวิจารณเหมือนกัน  เพราะมุง 
แตเพียงวา   ผิดเจตนา.  แตเพียงเงือดเง้ือข้ึนเทาน้ัน  ก็สมเจตนา 
แลว   ปรับปาจิตตียไดดวยสิกขาบทท่ี  ๕,  เมื่อพิจารณาถึงอาการที่ทํา 
เพียงโกรธและใหประหารแกอุปสัมบัน  ก็ปรับเปนปาจิตตีย  ดวย 
สิกขาบทท่ี  ๔  ไดแลว  ไมนาจะถามดวยวา  ควรจะปรับดวยสกขาบท 
ไหน   เพราะอาการที่ทําถึงท่ีสุดนั้น   เปนประหาร.  อนุปสัมบันเปน 
วัตถุแหงทุกกฏ.   ในอรรถกถากลาววา  สงเคราะหสัตวดิรัจฉาน 
เขาดวย.   ขอนี้ใชได   เพราะแสดงความดุรายแกสัตวดิรัจฉาน   มี 
สุนัขและแมวเปนตน  ยอมเปนการละสังวร.  อาบติัในสิกขาบทที่  ๔ 
นาจะเห็นวา   เปนสาณัตติกะ   คือใชผูอ่ืนใหตีเขา   ก็ตองอาบัติ  
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เหมือนกัน  ในอรรถกถาทานเทียบดวยปฐมปาราชิก   อยางไรอยู  
ชะรอยจะเพงวา  ในสิกขาบทกลาวเฉพาะทําเอง.  สวนในอทินนาทาน   
สิกขาบท   กก็ลาวเฉพาะทําเองเหมือนกัน   เหตุไฉนอาบัติจึงเปน 
สาณัตติกะ   เพราะสําเร็จเปนโจรกรรมไดเทากัน.  ในสิกขาบทน้ี 
ใชผูอ่ืนทํา  ก็สําเร็จเปนใหประหารเหมือนกัน   จึงเห็นควรเทียบดวย 
อทินนาทานสิกขาบท.   สวนอาบัติในสิกขาบทท่ี  ๕  นั้น  เพงกิริยา 
ที่เปนไปโดยปกติ   จะเปนอนาณัตติกะไดอยู  เพราะการเงือดเง้ือมือ 
ไปดวยกําลังโกรธ  มีปกติจะตองทําเอง.   อันผูหนึ่งส่ังคนท่ี  ๒  ให 
ไปทําทาดังจะใหประหารแกคนที่  ๓   แตกําชับวา  อยาทําลงไปจริงนะ 
เปนแตจะทําขูใหตกใจ  หากจะมีไดบางคราว   กย็ังตองพิจารณา 
ถึงความโกรธอีก   คนกําลังโกรธอยู   จะมีความคิดสั่งไดเชนนั้น 
หรือ ?   อน่ึง  ในอรรถกถาทานกลาวสมุฏฐานแหงสิกขาบทท่ี  ๔  เทียบ 
ดวยปฐมปาราชิก  แปลวา  จัดอาบัติในสิกขาบทท่ี  ๔  เปนสจิตตกะ 
แยงกับวิภังคเอง   ที่แกเปนติกปาจิตตีย   ในสิกขาบทท่ี  ๒   ไมมีอะไร 
บงวาเปนสจิตตกะเลย.   ในคัมภีรวิภังคแกไววา  ถูกคนอ่ืนเขามา 
เบียดเบียน  ปรารถนาจะพน  ใหประหารก็ดี   เงือดเงื้อมือก็ดี  ไมเปน 
อาบัติ.  กิริยานี้  เรียกในบัดนี้วา  ตอสูเพ่ือจะปองกันตัว.   คําน้ี 
กลาวชอบ  ถกูทางที่ควรจะเปน.  ถาจะอางหลัก  ก็เพราะความโกรธ 
และนอยใจไมปรากฏในขณะน้ัน   ไมตองดวยลักษณะใหประหารใน 
สิกขาบท.   การใหประหารในสิกขาบทเพ่ือใหสมแคน  การใหประหาร 
ที่กลาวถึงน้ี   เพ่ือจะปองกันตัว.  
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        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   กําจัด   (คือโจท)   ภิกษุดวย  
อาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได   เปนปาจิตตีย.   
        การโจทดวยอาบัติสังฆาทเสสไมมีมูลนี้  อนุโลมตามโจทอาบัติ 
ปาราชิก  นาจะปรับดวยอาบัติถุลลัจจัย  แตเพราะมีสิกขาบทน้ี  จึง 
ตองปรับดวยปาจิตตีย.  ในคัมภีรวิภังคกลาววา   โจทอุปสัมบัน 
ดวยเสียอาจาระอยางอ่ืน  ไมถึงอาบัติสังฆาทิเสส  ตองทุกกฏ.  ไม 
ทันพิจารณา  ก็นาจะเห็นความเปนเชนนั้น  เพราะลดจากปาจิตตีย 
ก็ตองเปนทุกกฏ  ครั้งพิจารณาละเอียดลงไป  การโจทเชนนี้   เปน 
มุสาวาทอยูในตัว.   พูดมุสาพลอย ๆ  ไมไดใหรายแกผูหน่ึง  ยัง 
ตองปาจิตตีย   พูดมุสาใสความเขา  กลับตองอาบัติเบาลงมากกวา 
ดูอยางไรอยู.   มติของขาพเจาวา  เพราะมีสิกขาบทอ่ืนปรับโทษแรง 
กวาอยูแลว  แจกแบงโทษดังน้ันไมได  ตองปรับดวยปาจิตตีย  ใน 
มุสาวาทสิกขาบท  เชนเดียวกับมีสิกขาบทน้ีอยู   แจกแบงโทษจาก 
อาบัติสังฆาทิเสส  เพราะโจทดวยปาราชิกไมมีมูล   ลงมาหาถุลลัจจัย 
ไมไดฉะน้ัน. 
        สิกขาบทท่ี   ๗  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   แกลงกอนความรําคาญแก 
ภิกษุ  ดวยหมายวา   ดวยเชนนี้  ความไมผาสุกจักมีแกเธอ   แมครู 
หน่ึง  ทําความหมายอยางนี้เทาน้ันแลใหเปนปจจัย  หาใชอยางอ่ืนไม 
เปนปาจิตตีย. 
        คําวา   แกลงกอความรําคาญนั้น  ในคัมภีรวิภังคแกวา   ปรารภ 
พระบัญญัติ.   มีคนบางคน  มีปกติมักหนักอกหนักใจ  ปรารภเรื่อง  
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ราวอะไรตาง ๆ   ทานสงเคราะหเขาไวในพวกวิตกจริต.  ภิกษุที่เปน        
คนเชนนี้   มใีครมาพูดปรารภเหตุการณ  อันขัดตอพระบัญญัติ  และ 
ไมสามารถจะรูได   เชนกลาววา  ในเวลาทานอุปสมบท  อยางไรจะ 
รูไดวา  กรรมนั้นพรอมดวยสมบัติทุกประการ  ถาบกพรองไป  ม ิ
เปนอันไมไดอุปสมบทหรือ  ?  เพียงเทาน้ี  จะถือเอามาเปนเหตุหนักอก 
หนักใจ   และไดความรอนใจเพียงไร.   ภิกษุผูไมต้ังอยูในสังวร 
มุงแตความสนุก   ไมนึกถงึความทุกขของเพ่ือนกัน  เก็บเอาขอ 
เชนนั้นเขาไปพูดใหฟง   ทานปรับดวยอาบัติปาจิตตียในสิกขาบทนี้. 
ไมไดแกลวจะกอความรําคาญ  พูดแนะนําตามเหตุ  เชน  อุปสมบท 
เมื่ออายุพอหวุดหวิด  แนะใหทําเสียใหมั่นเปนตน  ไมเปนอาบัติ. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมาง 
กัน  เกิดทะเลาะกัน   ถึงการวิวาทกัน  ยืนแอบฟง  ดวยหมายวา  จัก 
ไดฟงคําท่ีเธอพูดกัน   ทําความหมายอยางนี้เทาน้ันแลใหเปนปจจัย 
หาใชอยางอ่ืนไม  เปนปาจิตตีย. 
        ขอวาเม่ือภิกษุเกิดหมางกัน  เกิดทะเลาะกัน  วิวาทกันนั้น  ตน 
เกี่ยวของดวยก็ตาม  ไมเกี่ยวของดวยก็ตาม  หามไมใหเขาไปแอบ 
เพ่ือจะฟงความ  และเก็บเอามาเปนเครื่องโตเถียง  หรือหาโทษใสกัน 
หรือเปนเครื่องมือสําหรับจะไดยุยง  เพ่ือเธอจะไดแตกกัน  ตนจะได 
เขาสนิทสนม.  กิริยาที่แอบฟงความน้ี  โลกถือวาเปนการเลวทราม 
ที่สุด  จนคนสอดแนมรับจางสืบความลับของคนท้ังหลาย  ถึงยงัตอง 
ใชอยู  เขาก็ไมนิยมวาเปนคนดี  ไมมีใครจะไวใจคนเชนนั้น.  พระ  
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ศาสดาทรงเล็งเห็นเหตุนี้แลว  จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี  เพ่ือปองกัน  
ไวง   แมไมไดมุงจะแอบฟง  เผอิญเดินผานไปโดยทางที่เขาน่ังพูดอยู 
และรูวาเปนความงุบงิบ   เขาปดตน  ทานสอนใหแสดงอาการเปนตน 
วากระแอมหรือไอ   เพื่อเขาจะไดรูวาตนผานไปทางนั้น.  คําท่ีวา 
ทําอยางนั้นแลใหเปนปจจัย  หาใชอยางอ่ืนไมนั้น   ใหสันนิษฐาน 
วา  แอบฟงอันไมมีโทษ  ไมทรงหาม.  ตัวอยาง  ภิกษุสนทนากัน 
ดวยธรรมวินยั  หรือวินิจฉัยอธิกรณ  ตนไมใชผูจะเขาชุมนุมในที่นั้น 
ดวย   นั่งฟงอยูในเอาเทศหนึ่ง  เชนนี้ไมเปนอาบัติ  มีธุระจะจับภิกษุ 
ประพฤติอัชฌาจาร  แอบฟงเธอน่ังพูดกับหญิงสองตอสอง   ไมเปน 
อาบัติเหมือนกัน. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ใหฉันทะเพ่ือกรรมอันเปน 
ธรรมแลว   ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง  เปนปาจิตตีย. 
        มีอธิบายวา  กรรมอันสงฆจะพึงทําน้ัน  ตองทําดวยความพรอม 
เพรียง   ภิกษุผูอยูในเขตชุมนุมซึ่งเรียกวาสีมา   มีสิทธิที่จะเขาในท่ี 
ประชุมสงฆ  หรือในอันจะใหฉันทะคือความยอมใหทํากิจน้ัน  ถา 
สงฆวันภิกษุบางรูปเสีย  ไมเชิญเขาชุมนุม   หรือไมขอฉันทะของ 
เธอไปทํากิจนั้น  ดังนี้ชื่อวาทํากรรมเปนพวก   กรรมนั้นใชไมได.  ใน 
สิกขาบทน้ีกลาวถึงภิกษุใหฉันทะอยางนั้น  เพ่ือกรรมอันเปนธรรม 
แลว  ภายหลงัรูวาสงฆทําไมถูกใจตนและบนวา  ถากรรมน้ันสงฆทํา 
เปนธรรมแลว  ตองปาจิตตีย.   ทานกลาววา  อาบัติเปนสจิตตกะ 
แตไมมีอะไรบงใหรูความขอน้ี.   ถากรรมท่ีสงฆทําน้ันไมถูกธรรม 
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บนวา  ไมเปนอาบัติ.   
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด   เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเปน 
ไปอยูในสงฆ  ไมใหฉันทะแลว  ลกุจากอาสนะหลีกไปเสีย  เปนปาจิตตีย. 
        อธิบายตอจากสิกขาบทกอนวา  ภิกษุผูเขาไปชุมนุมสงฆแลว 
เมื่อสงฆยังกําลังทํากิจคางอยู   ปรารถนาจะใหเสียกรรม  ไมใหฉันทะ 
กอน   ลุกไปเสียเฉย ๆ  พอละจากหัตถบาส   ตองปาจิตตีย.   ทาน 
กลาววาอาบัติเปนสจิตตกะเหมือนกัน  แตไมมีอะไรบงอยางเดียวกัน. 
เห็นสงฆทํากรรมไมเปนธรรมก็ด ี  เห็นวาจะเกิดวิวาทกันข้ึนก็ดี  หลกี 
ไปเสียไมเปนอาบัติ  ไมไดต้ังใจจะทํากรรมใหเสีย   ปวดอุจจาระ 
ปสสาวะ  ไมทันจะใหฉันทะ    หลีกไปดวยคิดวาจะกลับมาอีก  หรือ 
ไมสบายข้ึน  จะน่ังตอไปไมไดก็ดี  มธีุระอันจะพึงทําแกภิกษุไข  เชน 
ถึงเวลาใหฉันยา  ใหฉันทะแลวหลีกไปก็ดี  ไมเปนอาบัติเหมือนกัน. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๑  วา  อน่ึง  ภิกษุใด   [พรอมใจ]  ดวยสงฆผู 
พรอมเพรียงกัน   ใหจีวร  [แกภิกษุ]  แลว  ภายหลังถึงธรรมคือบนวา 
ภิกษุทั้งหลายนอมลาภจะสงฆไปตามชอบใจ   เปนปาจิตตีย. 
        มีอธิบายวา  เมื่อลาภเกิดข้ึนแกสงฆ  แตเปนของนอย  ไมพอ 
จะแจกใหทั่วกัน   มีธรรมเนียมวา  ถาเปนบิณฑบาตหรือเภสัช  อัน 
จะเก็บไวไมได  เชนนี้แจกตามลําดับผลัดกันไป  ถาเปนของท่ีจะเก็บ 
ไวไดเชนจีวร  ก็เก็บไวกวาจะไดมาพอแจกกันคราวหนึ่ง  จึงแจกให 
ไดทั่วกัน  ถาเหลือเศษหรือไดนอยไมพอจะดําดังนั้น  สงฆอปโลกน 
กัน  ยกใหแกภิกษุที่ทํากิจสงฆ  เปนตนวาผูจัดเสนาสนะและผูแจก  
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ของ.  ในสิกขาบทน้ี   กลาวถึงสงฆใหจีวรแกภิกษุรูปหน่ึงดวยอาการ    
อยางนี้.  ในสิกขาบทกลาวจีวร   ทานจึงแกวา  ใหบริขารอ่ืนแลว 
บนวา  ตองทุกกฏ.  ความแหงสิกขาบท  นาจะตกบทสัมปทานการก 
คือภิกษุผูรับให.   ในคัมภีรวิภังคทานแกวา   ภิกษุผูไดรับสมมติ  เปน 
วัตถุแหงปาจิตตีย,   ภิกษุผูไมไดรับสมมติ   และอนุปสัมบัน  เปน 
วัตถุแหงทุกกฏ.  บางทีบทนั้นจะตกทีหลัง  ต้ังแตรจนาคัมภีรวิภังค 
แลวมา. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๒  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รูอยู  นอยลาภที่เขานอม 
ไปจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล  เปนปาจิตตีย. 
        อธิบายท้ังปวง  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวในสิกขาบทวาดวย 
นอมลาภมาเพ่ือตน  ในทีสุ่ดแหงปตตวรรค. 
                                        รตนวรรคที่  ๙ 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ไมไดรับบอกกอน  กาวลวง 
ธรณีเขาไป  ในหอง  ของพระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว 
ที่พระราชยังไมเสด็จออก   ที่รัตนะยังไมออก  เปนปาจิตตีย. 
        คําวา  ของพระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลวน้ัน  กลาว 
ตามประเพณีของบานเมือง.  เขาแบงคนเปน  ๔  เหลา  คือ  กษัตริย 
ผูปองกันบานเมืองเหลา  ๑  พราหมณ  ผูฝกสอนเหลา  ๑  แพศย  ผูคาขาย 
เหลา  ๑  ศูทร   ผูเปนลูกจางเหลา  ๑.  พวกกษัตริยและพวกพราหมณ 
จัดเปนพวกมีสกุล.  คนในพวกน้ัน  สมสูกันในพวกของตนเอง  เชน  
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ผูเปนกษัตริย   ก็คงหานางกษัตรีเปนคู  พราหมณกค็งหานางพราหมณี   
เปนคู  ไมสมสูดวยหญิงในสกุลที่ตํ่าลงมา.   เชื้อสายท่ีสืบลงมาจาก    
ทานผูเปนเทือกเถาได  ๗  ชั่ว  ไมปะปน  ถือวาเปนคนมีสกุลอยางสูง 
ในพวกของตน.   พวกกษัตริยนั้น  ตรงกับพวกเจา   มีหัวหนา   
ในพวกของตน  มียศเปนพระราชาผูครองแผนดิน.  เมื่อกษัตริยผูหน่ึง 
จะรับยศนั้น  มีพิธีสมมติดวยหลั่งนํ้าลงบนพระเศียร  หรือดวยให 
สงสนานท่ัวพระองคต้ังแตพระเศียรลงมา  อยางใดอยางหน่ึง   เรียกวา 
มูรธาภิเษก  ครั้งไดรับสมมติอยางนี้แลว  จัดวาเปนพระราชาเต็มที่. 
ในสิกขาบทน้ี  กลาวถึงพระราชาชาติกษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลวอยาง 
นั้น  เพ่ือจะแสดงวาไมหมายเอากษัตริยเปนเพียงชั้นเจา   ไมพึงเขาใจ 
วา  หมายเอากษัตริยที่สืบเนื่องไมลักลั่นมา  ๗  ชั่ว.   แมหากจะเปน 
กษัตริยเพ่ิงต้ังพระวงศใหมและรับสมมติโดยวิธีอ่ืน  ก็นับวาเปนพระ- 
ราชาในสิกขาบทน้ี. 
        บทวา  ที่รัตนะยังไมออกน้ัน  บาลีแหงสิกขาบทนี้  เรียกพระ 
มเหษีวารัตนะ  พระมเหษีอันเปนคูควรแกพระราชา  จัดวาเปนรัตนะ 
ประการหนึ่ง  สงเคราะหเขาในรัตนะ  ๗  ของพระเจาจักรพรรดิราช 
และคําวา  "อิตฺถี  ภณฺฑานมุตฺตม"  แปลวา  "สตรเีปนสูงสุดแหง 
ภัณฑะท้ังหลาย"  ก็หมายวาเปนรัตนะนั่นเอง.  ในสิกขาบทน้ี  ด ู
เหมือนมีบทตกอยูแหงหนึ่ง   คือหองหรือตําหนัก   ในคัมภีรวิภังค 
กลาววา  ตําหนักที่ผทม   และแกตอไปวา  ในท่ีใดท่ีหน่ึงก็ตาม  ที่แตง 
พระที่ผทมของพระราชาไว  โดยที่สุดแมวงดวยมาน.  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 186 

        ถาสิกขาบทท่ี  ๓  แหงจาริตตวรรค๑   หามไมใหเขานั่งแทรกแซง 
ในสกุลที่มีแตสามีกับภรรยา  สิกขาบทน้ี  ก็ไมจําเปนจะตองบัญญัติ 
ซ้ํา    ขาพเจาจึงเห็นความวา  สิกขาบทโนนหามการน่ังแทรกแซงใน   
เวลาเขาบริโภคอาหาร.   
        สิกขาบทท่ี ๒  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  เก็บเอาก็ดี  ใหเก็บเอาก็ดี  ซึ่ง 
รัตนะก็ดี   ซึง่ของสมมติวารัตนะก็ดี  เวนไวแตวัดที่อยูก็ดี  ในท่ี 
อยูพักก็ดี  เปนปาจิตตีย.  และภิกษุเก็บเอาก็ดี  ใหเก็บเอาก็ดี  ซึ่ง 
รัตนะก็ดี   ซึง่ของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี  ในวัดที่อยูก็ดี  ในท่ีอยูพักก็ดี 
แลวพึงเก็บไวดวยหมายวา  ของผูใด  ผูนั้นจะไดเอาไป  นี้เปนสามี- 
 ิจิกรรมในเรือ่งนั้น. 
        รัตนะนัน้  ไดแกทองเงินและเพชรพลอย  ของท่ีสมมติวารัตนะ 
นั้น   คือไมใชของท่ีเปนตัวรัตนะแท  เปนของทําเทียม  เชน  ของ 
รูปพรรษอันชุบทองชุบเงิน  และของเครื่องประดับ  เชน  ฝงพลอยหุง 
หมายความตลอดมาถึงเครื่องใชสอยของคนทั่วไป.   ของเหลาน้ี  ตก 
อยูในที่อ่ืนนอกจากวัดและท่ีพัก   หามไมใหภิกษุเก็บเอา  ดวยถือวา 
เปนของเก็บไดก็ตาม  ดวยหมายจะใหเจาของก็ตาม   เพราะการเก็บ 
ของเชนนี้  มีทางจะตองสํานอง   อาจถูกสงสัยในโจรกรรมก็ได. 
คนมักงาย   มักถือวาเปนลาภ   แตเปนการเสียอยู.   ธรรมเนียมบาน 
เมืองในบัดนี้   ผูเก็บของตกได  ตองเอาไปมอบแกเจาหนาท่ีในกอง 
รักษา.   ภิกษุฝายสิกขาบทนี้  ตองปาจิตตีย.   ในอรรถกถากลาววา 
 
๑.  อเจลกวรรค.  
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ถาของน้ันเปนนิสสัคคิยวัตถุ  ตองนิสัคคิยปาจิตตีย.  ถาภิกษุไมตอง   
สํานองเพราะของน้ันตอไป   ก็ชอบอยู  ถายังจะตองสํานอง  เห็น 
ตองปรับดวยสิกขาบทน้ี.   ถาของเชนนั้นตกในวัดที่อยูก็ดี  ในท่ีพัก   
อยูก็ดี   ไมเก็บไว  หายไป  ไมเปนความดีความงามแกเจาถิ่น  อาจถูก 
สงสัยวาเอาเสียก็ได  จึงทรงพระอนุญาตใหเก็บไวใหเจาของ.  รัตนะ 
อันเปนอนามาส  ก็ชื่อวาไดรับอนุญาตเปนพิเศษ  เพ่ือจะถือได  หาก 
มีใครมาตามเอาวา  เปนเจาของ  อยาพึงใหไปโดยงาย  ผิดตัวจะ 
ตองสํานองเหมือนกัน   พึงไลเลียงใหเชื่อไดกอนจึงให.  ในคัมภีร 
วิภังคแนะไววา  ใหกําหนดจํารูป   หรอืเครื่องหมายอยางอ่ืนไว  ถา 
มีใครมาตามเอา  พึงสอบถาม   ถาเขาบอกรูปหรือเครื่องหมายถูก 
ตอง  จึงให  ถาบอกไมถูก  พึงบอกใหเขาหาเอาเอง.  จะหลีกไปจาก 
อาวาสน้ัน  พึงมอบไวในมือคฤหบดีผูสมควร.  คําแนะนําน้ีกลาวชอบ 
เปนหลักฐาน.   ของตกอยูในอารามหรือที่พัก   ภิกษุไมเก็บไว  ชื่อวา 
ละกิจวัตร   ทานปรับอาบัติทุกกฏ. 
        ในสิกขาบทน้ี  พระอรรถกถาจารย  สงเคราะหการรับของฝาก 
ของคฤหัสถเก็บไวดวย  อธิบายตามเคาน้ีมากมาย.  การรับของฝาก 
ของคฤหัสถเก็บไวนั้น   บางคราวก็นํามาซึ่งความเสียหายไดเหมือนกัน 
แมอยางนั้น  ก็ตางประเภทจากการเก็บของตก   เห็นจัดเขาพวกกัน 
ไมได. 
        สิกขาบทท่ี  ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ไมอําลาภิกษุผูมีอยูแลว  เขา  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 188 

ไปสูบานในเวลาวิกาล   เวนไวแตกิจรีบ   [คือธุระรอน]   มีอยางนั้น  
เปนรูป  เปนปาจิตตีย.   
        เวลาวิกาลในสิกขาบทน้ี  นาจะหมายเอาเวลาคํ่า   เพราะ 
สิกขาบทหามการเท่ียวในสกุล   ในจาริตตวรรค๑  กลาวเวลาบายวา 
ปจฉาภัตร   และในที่นี้  ก็หามการเท่ียวกลางคืนนั่นเอง  แตในคัมภีร 
วิภังคแกวา  ต้ังแตเที่ยงแลวจนถึงอรุณใหม   เหมอืนในสิกขาบทที่ 
หามฉันอาหารในเวลาวิกาล  ในโภชนวรรค.  กิจรบีมีตัวอยางดังทาน 
แสดงไว  เชน  ภิกษุถูกงูกัด  แมเหตุอยางอ่ืน  เชน  ภิกษุอาพาธ 
อันจะถึงความส้ินชีวิตไดโดยรวดเร็ว   จะรีบเขาไปหายา  หรือไปตาม 
หมอ  หรือเกดิไฟไหมข้ึนขางวัด  จะรีบไปพาคนมาชวยระวัง  ก็ 
สงเคราะหเขาในกิจรีบนี้ได.  อยูรูปเดียว  ไมมีภิกษุอ่ืนในวัด  ไปได. 
เขาบานในกาล  ไมตองอําลาเพราะสิกขาบทน้ี.  เขาในวิกาลแตอําลา 
แลว  หรือเพราะกิจรีบ  ไมเปนอาบัติ.   เดินไปตามทางอันผานบาน 
ไมไดแวะ  และไปสูอารามอ่ืน  ไมหาม. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ใหทํากลองเข็ม  แลวดวย 
กระดูกก็ดี   แลวดวยงาก็ดี   แลวดวยเขาก็ดี   เปนปาจิตตีย   ทีใ่ห 
ตอยเสีย. 
        นิทานตนบัญญัติกลาววา  ภิกษุเกิดเลนกลองเข็มกันข้ึน  จึงได 
ทรงบัญญัติหาม  เพ่ือจะตัดการรบกวนชางกลึง  เพราะเหตุนั้น 
สิกขาบทน้ี   จึงเปนบัญญัติเฉพาะเรื่อง.  ใหทําเอง   เปนปาจิตตีย 
 
๑.  ในจาริตตสิกขาบทท่ี  ๖  แหงอเจลกวรรค.  
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ตองตอยกลองเข็มนั้นใหแตกเสียกอน   จึงแสดงอาบัติได  ปาจิตตีย 
ชนิดนี้  เรียกเภทนาปาจิตตีย  มีสิกขาบทเดียวเทานี้.   ไดกลองเข็ม     
เชนนั้น  อันคนอ่ืนทําไวแลวมาใชสอยเปนกลองเข็ม  ตองทุกกฏ.  เพราะ 
ในสิกขาบทกลาวถึงกลองเข็มอยางเดียว  ของอ่ืนเชนลูกดุม  ลกูถวิน 
ตะบันไฟ  กลักยาตา   ไมปายยาตา  และอ่ืน ๆ  ทานอนุญาต   แตพึง 
เขาใจวา  ไมใชของท่ีเลนฮือกัน  ถาทําข้ึนในเวลาที่เลนฮือกัน  อนุโลม 
ตามตนบัญญัติ  ไมพนจากทุกกฏกระมัง.   
        สิกขาบทท่ี  ๕  วา  อน่ึง  ภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี  ต่ังก็ดี  ใหม  พึง 
ทําใหมีเทาเพียง  ๘  นิ้ว  ดวยน้ิวสุคต  เวนไวแตแมแครเบื้องตํ่า  เธอ 
ทําใหลวงประมาณน้ันไป  เปนปาจิตตีย   ที่ใหตัดเสีย. 
        เตียงน้ัน  เปนของท่ีทํายาวพอนอนได.  ต่ังนั้น  เปนของท่ีทําส้ัน 
ไมพอจะนอน  ใชเปนที่นั่ง  ตรงกับมา.  ทําเองก็ดี  ใหทําก็ดี  ใหลวง 
ประมาณ ตองปาจิตตีย   ตองตัดเทาเตียงเทาต่ัง   ซึ่งเกินประมาณ 
นั้นเสียกอน  จึงแสดงอาบัติได.  ปาจิตตียชนิดนี้  เรียกวาเฉทนก- 
ปาจิตตีย  มหีลายสิกขาบท  นอกจากน้ี  กลาวถึงผาทั้งน้ัน.  ไดของ 
ที่เขาทําเกินประมาณไวมา   ใชสอยนั่งนอนทั้งอยางน้ัน   ตองทุกกฏ. 
ตัดเทาใหไดประมาณเสียกอน  ใชได.  สวนมา  ๔  เหลี่ยมพอเฉพาะ 
กนนั่ง   เรียกวา  อาสันทิ  และต่ังมีพนัก  ๓  ดาน  ตรงกับเกาอ้ีมีแขน 
เรียกสัตตังคะ   เปนของท่ีทรงอนุญาตไวแผนกหน่ึง  และต่ังมีพนัก 
ดานเดียว   ตรงกับเกาอ้ีไปมีแขน  เรียกปญจังคะ  เปนของอนุโลม 
สัตตังคะ   มีเทาสูงกวาประมาณ  ก็ใชได.  
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        สิกขาบทท่ี  ๖  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ใหทําเตียงก็ดี   ต่ังก็ดี   เปน      
ของหุมนุน   (คือยัดนุน)  เปนปาจิตตีย  ที่ใหรื้อเสีย.       
        คําวา  นุนนั้น  หมายเอาของท่ีเปนปุย  เกิดจากตนไม  เกิดจาก 
เถาวัลย  แมดอกหญาเลา  แมฝาย  ก็นบัเขาในน้ี.  เตียงต่ังหุมนุนนั้น 
พึงเห็นดังเกาอ้ีเบาะ. 
        สิกขาบทท่ี  ๗  วา  อนึ่ง  ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง  พึงใหทําให 
ไดประมาณ.  นี้ประมาณในคําน้ัน  โดยยาว ๒  คืบ  โดยกวางคืบครึ่ง 
ชายคืบหน่ึง  ดวยคืบสุคต.  เธอทําใหลวงประมาณน้ันไป   เปน 
ปาจิตตีย  ที่ใหตัดเสีย. 
        ผาสําหรับนั่งน้ี  เรียกชื่อตามบาลีวา  นิสีทนะ  ทรงอนุญาตเปน 
บริขารพิเศษ  อธิฐานไวไดผืนหน่ึง.  ในสิกขาบทน้ี   มีกําหนด 
ประมาณ  เดิม  ยาว  ๒  คืบ  กวางคืบครึ่ง  ภายหลัง  ภิกษุอวนโต 
นั่งไมพอ  ทรงอนุญาตเพ่ิมชายอีกคืบหน่ึง.   เพราะคําวา  คืบหน่ึง 
เฉย ๆ  ไมมดีานยาวหรือดานกวาง  จึงพาใหนักวินัยสันนิษฐาน 
ตางกัน.  ขาพเจาจะยกไวกลาวถึงในหมวดบริขารบริโภคในเลม  ๒. 
ถาเพงวา  ชายนั้น   ทรงอนุญาตใหตอ   เพ่ือจะไดพอนั่ง  ก็นาจะ 
เขาใจวา  ใหตอดานไหน   แตถากําหนดประมาณแหงชายใหเกินคืบ 
หน่ึง  ๔  เหลี่ยม  ก็เปนขอนาจะดําริอยู.   อธิบายพึงรูโดยนัยอันกลาว 
แลวในสิกขาบทท่ี  ๕. 
        สิกขาบทท่ี  ๘  วา  อนึ่ง  ภิกษุผูใหทําผาปดฝ   พึงทําใหได 
ประมาณ.  นีป้ระมาณในคําน้ัน  โดยยาว  ๔  คืบ  โดยกวาง  ๒ คืบ  
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ดวยคืบสุคต.  เธอใหลวงประมาณน้ันไป   เปนปาจิตตีย  ที่ให 
ตัดเสีย.     
        ผาสําหรับปดฝนั้น  ทรงอนุญาตเปนบริขารพิเศษ  อธิษฐาน 
ใชไดชั่วคราว   อาพาธเปนเม็ดยอด  เชนฝดาษ  สุกใส  หิด   ตะมอย 
หรือเปนพุพอง   อันมีหนอง  มีน้ําเหลืองเปรอะเปอน.   มีจํากัด 
ประมาณไวในสิกขาบทน้ี. 
        สิกขาบทท่ี  ๙  วา  อน่ึง   ภิกษุใหทําผาอาบนํ้าฝน  พึงใหทําให 
ไดประมาณ.   นี้ประมาณในคําน้ัน  โดยยาว  ๖  คืบ  โดยกวาง  ๒  คืบ 
ครึ่ง  ดวยคืบสุคต.  เธอทําใหลวงประมาณน้ัน  เปนปาจิตตีย   มอัีน 
ใหตัวเสีย. 
        เรื่องผาอาบน้ําฝนน้ัน  ไดกลาวแลวในสิกขาบทท่ี  ๔  แหงปตต- 
วรรค  อันวาดวยการแสวงหาและทํานุง. 
        สิกขาบทท่ี  ๑๐  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  ใหทําจีวรมีประมาณเทา 
สุคตจีวรหรือยิ่งกวา  เปนปาจิตตีย  มีอันใหตัดเสีย.   นี้ประมาณ 
แหงสุคตจีวรของพระสุคต  ในคําน้ัน  โดยยาว  ๙  คืบ  โดยกวาง  ๖  คืบ 
ดวยคืบพระสุคต. 
        อนุมานตามสวนน้ี  สําเร็จสันนิษฐานวา  ในครั้งกอนคงใชจีวร 
เล็ก  ขนาดผาหมหนาวชนิดใหญหนอย,   ขาพเจาจักงดไวกลาวใน 
บริขารบริโภคในเลม  ๒. 
                                   สรปูขอหามในกัณฑนี้ 
        การละเมิดขอหามในกัณฑนี้  ใหตองอาบัติปาจิตตียเสมอกัน  
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แมอยางนั้น  ความเสียยังยิ่งหยอนกวากัน   มีฉันของไมไดประเคน   
กับพูดมุสาเปนตัวอยาง  ภิกษุผูไมไดพิจารณาใหแจงอรรถรสน้ี   ที ่
สะเพรา   ก็จะสําคัญเห็นวาลวงไดทั้งนั้น  ไมเสียหายเพียงไร  ที่เครง 
ก็จะถือเปนสําคัญไปทุกอยาง  จนเสียความสะดวก  ขาพเจาปรารถนา   
จะใหผูศึกษาวินัยหยั่งเห็นอรรถรส  โดยถองแท  จะไดปฏิบัติใหสําเร็จ 
ประโยชนจรงิ ๆ  จึงแสดงขอหามในกัณฑนี้  จัดเปนหมวดตาม 
ความเสียหนักเบาอยางไร  วางไวพอเปนตัวอยาง  เพ่ือเปนทางสันนิษ- 
ฐานดังตอไปนี้ :- 
        ๑.  ขออันทําใหเปนคนเลว  คือ  กลาวมุสา  กลาวสอเสียด  ดื่ม 
สุราเมรัย  โจทดวยสังฆาทิเสสไมมีมูล. 
        ๒.  ขอแสดงความดุราย  คือ  กลาววาจาเสียดแทงใหเจ็บใจ  ให 
ประหาร   เง้ือมือทําอาการดุจเชนนั้น  ฆาสัตวดิรัจฉาน. 
        ๓.  ขออันทําใหเสียหาย   คือ   ประจานความชั่วของกันและกัน 
ปดความชั่วของกันและกัน   นั่งในท่ีลับกับหญิงสองตอสอง  นอน 
รวมในเขตกับหญิง   เดินทางกับพอคาผูซอนเอาของตองหามเขามา 
เดินทางกับหญิง   แอบฟงความของผูอ่ืน   เห็นของตกถือเอาเปนของ 
เก็บได. 
        ๔.  ขออันสอความซุกซน  คือ  เลนจ้ี  เลนน้ํา  หลอนภิกษุ 
ซอนของเพ่ือลอเลน  พูดเยาใหเกิดรําคาญ. 
        ๕.  ขออันทําใหเสียกิริยา  คือ  รบันิมนตฉันไวกอนแลวไปฉันใน 
ที่นิมนตทีหลัง   ไมแบงขนมท่ีเขาถวายมามากแกภิกษุอ่ืน   เขา  
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ไปน่ังแทรกแซงในสกุลที่เขากําลังบริโภคอาหาร   รับปวารณาเกินกําหนด 
บริโภคจีวรซึ่งวิกัปไวอันยังไมไดถอน  นอมลาภที่เขาจะถวายสงฆมา   
เพ่ือบุคคล ติเตียนภิกษุเจาหนาท่ีผูทํากิจสงฆ   ไมเอ้ือเฟอในพระวินัย   
ใหฉันทะเพ่ือกรรมอันเปนธรรมแลวบนวาเมื่อภายหลัง  คุยอธิกรณข้ึน 
ทําใหม   เมื่อสงฆกําลังวินิจฉัยกิจการอยู  ไมใหฉันทะลุกไปเสีย  พรอมใจ 
กับสงฆใหจีวรแกภิกษุรูปหน่ึงแลวบนวาเมื่อภายหลัง. 
        ๖.  ขออันสอความสะเพรา  คือ  เอาเสนาสนะของสงฆไปต้ังใช 
ในที่แจงแลวไมเก็บ  เอาที่นอนปูไวในวิหารของสงฆใหกีดที่  เอานํ้า 
มีตัวสัตวเทรดหญารดดิน   บริโภคน้ํามีตัวสัตว. 
        ๗.  ขอท่ีลวงแลวใหเสียธรรมเนียมของภิกษุ  คือ  นอนรวมกับ 
อนุปสัมบัน  ขุดดิน  พรากภูตคาม  ฉันคณโภชนะ  หามโภชนะ 
แลวกลับฉันอีก   ฉันอาหารในวิกาล  ฉันอาหารเปนสันนิธิ   ฉันของ 
ไมไดรับประเคน  ขอโภชนะอันประณีต  ไมเจ็บและผิงไฟ  นุงหม 
ผาไมไดทําพินทุ   ไมบอกลากอนเขาบานในวิกาล   ทํากลองเข็มงา 
ทําเตียงดั่งมีเทาสูงกวาประมาณ  ทําเตียงต่ังหุมนุน   ทําจีวรและผาบริขา 
บางอยางใหลวงประมาณ. 
        พระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบท   เพ่ือจะปองกันโทษเหลาน้ี  และ 
นําความดีความงามมาแกสาวก.  
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                                        กัณฑที่  ๘  
                                      ปาฏิเทสนียะ       
        ศัพทนี้  เปนชื่อของอาบัติ   แปลวา  จะพึงแสดงคืน  เปนชื่อของ 
สิกขาบท   แปลวา ปรับดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ  มี  ๔    สกิขาบท. 
        สิกขาบทท่ี  ๑  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  รับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี 
ดวยมือของตน   จากมือของนางภิกษุณีผูมิใชญาติ   ผูเขาไปแลวสู 
ละแวกบาน  เค้ียวก็ดี   ฉันก็ดี  อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา  แนะ 
เธอ   ฉันตองธรรมท่ีนาติ  ไมเปนสบาย  ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดง 
คืนธรรมน้ัน. 
        สิกขาบทท่ี  ๒ วา  อน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  รับนมินตฉันอยูใน 
สกุล.   ถาภิกษุณีมายืนสั่งเสียอยูในที่นั้นวา   จงถวายแกงในองคนี้ 
จงถวายขาวในองคนี้  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   พึงรุกรานภิกษุณีนั้นวา 
นองหญิง   เธอจงหลีกไปเสีย  ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู.  ถา  คํา 
ของภิกษุแมรูปหน่ึง  ไมกลาวออกไป   เพ่ือจะรุกรานภิกษุณีนั้นวา 
นองหญิง  เธอ  จงหลีกไปเสีย   ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู  ภิกษุเหลา 
นั้น  พึงแสดงคืนวา  แนะเธอ   พวกฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนสบาย 
ควรจะแสดงคืน  พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
        สิกขาบทท่ี ๓  วา  อน่ึง  ภิกษุใด  ไมไดรับนิมนตกอน   มิใช 
ผูอาพาธ  รับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  ในสกุลที่สงฆสมมติวาเปน 
เสขะ  ดวยมือของตนแลว  เค้ียวก็ดี  ฉันก็ดี  ภิกษุนั้น  พึงแสดงคืน  
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วา  แนะเธอ   ฉันตองธรรมท่ีนาติ  ไมเปนสบาย  ควรจะแสดงคืน   
ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        คําวา  เสขะน้ัน  เปนชื่อเรียกบุคคลผูไดบรรลุมรรคผลเบือ้งตํ่า   
ข้ึนไปจนพระอรหัตตมรรค  แปลวา  ผูยังศึกษา  คือยังควรจะปฏิบัติ 
เพ่ือธรรมอันสูงข้ึนไปกวา.  สกลุใดมีศรัทธากลา  โดยฐานเปนเสขะ 
แตยากจน  มีพระพุทธานุญาตใหสงฆสวดประกาศสมมติต้ังวาเปนเสขะ 
และหามไมใหภิกษุเขาไปรับบิณฑบาตในสกุลนั้น  เพ่ือปองกันไมใหเขา 
สึกหรอ   เวนไวแตเขานิมนตเองหรืออาพาธ.  เมื่อไมมีปจจัยขืนเขาไป 
ปรับอาบัติปาฏิเทสนียะดวยสิกขาบทน้ี. 
        สิกขาบทท่ี  ๔  วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  อยูในเสนาสนะปา  ที่รูกันวา 
เปนที่มีรังเกียจ  มีภัยเฉพาะหนา  รับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  อัน 
เขาไมไดบอกใหรูไวกอน  ดวยมือของตน  ในวัดที่อยู  ไมใชผูอาพาธ 
เค้ียวก็ดี  ฉันก็ดี  ภิกษุนั้น  พึงแสดงคืนวา  แนะเธอ  ฉันตองธรรมท่ี 
นาติ   ไมเปนสบาย  ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดงคืนธรรมน้ัน. 
                                           เสขิยะ 
        ศัพทนี้   เปนชื่อของธรรมท่ีไดแกวัตร  หรือธรรมเนียมอยาง 
เดียว  แปลวาควรศึกษา  จัดเปนหมวดได  ๔  หมวด  หมวดท่ี ๑ 
เรียกวาสารูป  วาดวยธรรมเนียมควรประพฤติในเวลาเขาบาน,  หมวด 
ที่  ๒  เรียกโภชนปฏิสังยุต  วาดวยธรรมเนียมรับบณิฑบาตและฉัน  
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อาหาร,  หมวดท่ี  ๓  เรียกธรรมเทสนาปฏิสังยุต  วาดวยธรรมเนียม 
ไมใหแสดงธรรมแกบุคคลแสดงอาการไมเคารพ.  หมวดท่ี  ๔  เรียก     
ปกิณณกะ  วาดวยธรรมเนียมถายอุจจาระปสสาวะ.  ในคัมภีรวิภังค 
ทานจัด  ๑๐  สิกขาบท  เขาเปนวรรคเหมือนในปาจิตติยกัณฑ  แต 
ธรรมเนียมเหลาน้ีกาวกายกันไปหมด  ขาพเจาจึงจัดตามแบบน้ี. 
                                      สารูป  หมวดที่  ๑   
        ม ี ๒๖  สิกขาบท   จัดเปนคู  ๆ  ได  ๑๓  คู  ดงัตอไปนี้ :- 
        คูที่  ๑  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักนุงเปนปริมณฑล  เราจักหม 
เปนปริมณฑล. 
        นุงหมเปนปริมณฑลนั้น  คือ  นุงหมกลมกลอมเรียบรอย.  นุง 
เบื้องบนปดสะดือ  แตไมถึงกระโจมอก  เบ้ืองลางปดหัวเขาท้ัง  ๒ 
ลงมาเพียงครึ่งแขง  ไมจึงกรอมขอเทา  นี้เรียกวานุงเปนปริมณฑล, 
หมอยางไรเปนปริมณฑลนั้น  ทานแสดงไวไมชัด  เปนแตกลาววา 
ทํามุมผาท้ัง ๒   ใหเสมอกัน  อยาปลอยใหเลื้อยหนาเลื้อยหลัง.  กลาว 
ตามธรรมเนียมที่ใชอยูบดันี้  ในวัดหมเฉวียงบา  คือปดบาและแขน 
ซาย  เปดบาและแขนขวา   ปกเขาลงมาขนาดเทาผานุง.  เขาบานหม 
 ุคลุม  ปดบาและแขนท้ัง  ๒  ขาง  ปดหลุมคอ  ขางลางปดหัวเขาท้ัง  ๒ 
ดังกลาวแลว  สิกขาบทคูนี้  หมายเอากิริยานุงหมอยางแบบของภิกษุ 
แลว  แตใหนุงเรียบรอย  หามไมใหทํารุมรามหือถกรั้ง  ไมนุงอยาง 
แบบภิกษุ   แมถึงจะปดมณฑล  ๓  ไดเรียบรอย  เชนนุงโจงกระเบน  
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ก็จัดวาใชไมได. 
        คูที่  ๒  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักปกปดกายดี  ไปในละแวด 
บาน  เราจักปกปดกายดี  นั่งในละแวกบาน.   
        ผานุงผาหมที่จัดไวเรียบรอยแลว  ในเวลานุงหม  พึงระวังอยา 
ใหเลื่อนข้ึนเลื่อนลง  คอยชักปกปดอวัยวะนั้น  ๆ  ที่กําหนดใหปด  นี ้
เปนคําสอนในสิกขาบทคูนี้.   อีกอยางหนึ่ง  ดวยสิกขาบทคูนี้  เปนอัน 
ใหหมคลุมเขาบาน. 
        คูที่  ๓   วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักสํารวมดี  ไปในละแวกบาน 
เราจักสํารวมดี  นั่งในละแวกบาน. 
        คําวา  สํารวมดีนั้น  หมายเอารักษาอวัยวะสงบ  ไมคะนองมือ 
คะนองเทา  ไมไหวมือไหวเทาเพ่ือจะเลน  เชนแกวงเทา  กระดิกมือ 
เลน  เปนตน  ใชมือใชเทาในเวลามีกิจ  ไมหาม. 
        คูที่  ๔  วา  พึงทําศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง  ไปในละแวดบาน 
เราจักมีตาทอดลง  นั่งในละแวกบาน. 
        ทานสอนใหแลประมาณชั่วแอกหน่ึง  ซึ่งกําหนดวา  ๔  ศอก 
แตดวงตาอาจเห็นไดไกลกวานั้น  ถาแลส้ันถึงปานน้ัน  ดูเปนการแกลง 
ทํา  ไมใชอาการโดยปกติ  ไมเพียงเกินงาน  กลับงมงายไปอีก.  ความ 
ตองการน้ัน  ใหรักษาเปนอาการโดยปกติ  แมจะแลไกลก็ได  แตแลตา 
ทอดลง  อยาแลเลิกตา.  มคํีาในพระสูตรบางแหงวาภิกษุผูไมงมงาย 
ยอมแลเห็นชางราย  มาราย  อันมาตามทางและรูจักหลบหลีก  อยางคน 
ทั้งหลายเขาทํากัน  ไมอวดดี.  
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        คูที่  ๕  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมไปในละแวกบานดวยทั้ง 
เวิกผา  เราจักไมนั่งในละแวกบานดวยท้ังเวิกผา.     
        การเวิกผาน้ัน  หมายเอาเปดสีขางใหเห็น  เชนถกจีวรข้ึนพาด 
ไวบนบา.   
        คูที่  ๖  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจกไมไปในละแวกบาน  ดวยท้ัง 
ความหัวเราะลั่น  เราจักไมนั่งในละแวกบาน  ดวยท้ังความหัวเราลั่น. 
        หัวเราะลั่นนั้น  คือ  หัวเราะเฮฮา.  ความซิกซี้  คือหัวเราะคิกคัก 
ก็สงเคราะหในขอน้ีเหมือนกัน.   เปนกิริยาเสียสังวรท้ังน้ัน.  เมื่อมีเรื่อง 
ขันที่นาหัวเราะ   กลั้นไมอยู  พึงทําแตความยิ้มแยมเทาน้ัน. 
        คูที่  ๗  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักมีเสียงนอย  ไปในละแวกบาน 
เราจักมีเสียนอย  นั่งในละแวกบาน. 
        คําวา  เสียนอยน้ัน  หมายเสียที่เปนขาศึกแกเสียงดัง  ไมใช 
เสียพูดซุบซิบ  โดยความก็คือเสียงปกติ.  ตามมติพระอรรถกถาจารย 
นั่งหางกัน  ๑๒  ศอก  หางกันหน่ึงพูด  อีกรูปหน่ึงไดยินเสียงแตฟงไมถนัด 
รูปอยูในระหวาง  หางกันเพียง  ๖  ศอก  ฟงถนัด  เปนเสียพอดี 
เสียงเบาเพียงเทาน้ี  ในเวลาพูดก็พอดี  แตในเวลาเทศนาในที่ชุมนุม 
คนมาก  เห็นจะเบาเกินไป  แมจะวาดังเกินพระอรรถกถาจารยกําหนด 
ไว  แตไมเสียสังวร  คือไมไดใชเสียงตะเบ็ง   ไมไดใชเสียงตะโกน 
เห็นวาใชได. 
        คูที่  ๘  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมโยกกายไปในละแวกบาน 
เราจักไมโยกกายน่ังในละแวกบาน.  
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        กริิยาโยกกาย   เพราะทําพูมก็ตาม  เพราะออนแอก็ตาม  หาม    
ทั้งน้ัน  ทานตองการใหเดินและนั่งต้ังตัวตรง.   
        คูที่  ๙  วา  พึงทําศึกษาวา เราจักไมไกวแขนไปในละแวกบาน 
เราจัดไมไกวแขนนั่งในละแวกบาน. 
        ไกวแขนก็เหมือนกัน  เพ่ือทําพูมก็ตาม  เพ่ือแสดงลีลาก็ตาม  หาม 
ทั้งน้ัน  ทานสอนใหแข็งแขนไว  ในเวลาเดิน.  แตอันที่จริง แขนนั้น 
ยอมเปนกําลังเครื่องทานตัว  เชนเวลาไตสะพาน กางแขนออก  ยอม 
จะทานตัวไดทรงอยูได  ดกีวาหุบแขน  แตเมื่อถึงคราวจะตองใชแขน 
ในกิจเชนนี้  ทําไมมีโทษ. 
        คูที่  ๑๐ วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมโคลงศีรษะไปในละแวก 
บาน.  เราจักไมโคลงศีรษะมั่งในละแวกบาน. 
        ขอน้ีสอนใหต้ังศีรษะตรง  อยาใหเดินหรือน่ังคอพับดังคนไมมี 
กําลังจะทานศีรษะ.  ทานตองการใหมีทาทางองอาจเปนสงา. 
        คูที่  ๑๑  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมทําความคํ้าไปในละแวก 
บาน  เราจักไมทําความคํ้าน่ังในละแวกบาน. 
        คําวา  ทําความคํ้าน้ัน  หมายเอาเดินเอามือคํ้าบั้นเอว   นั่งเทาแขน 
ขางเดียวก็ตาม ๒  ขางก็ตาม. 
        คูที่  ๑๒  วา พึงทําศึกษาวา   เราจักไมคลุม  [ศีรษะ]  ไปใน 
ละแวกบาน  เราจักไมคลุม  [ศีรษะ]  นั่งในละแวกบาน. 
        กริิยาท่ีปดกายในท่ีควรจะปด   เปนธรรมเนียมที่ดี  แตปด  หรือ 
คลุมอวัยวะท่ีควรเปด เปนกิริยาที่นาติ  จึงหามไวดวยสิกขาบทคูนี้.  
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         คูที่  ๑๓  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมไปในละแวกบาน  ดวย    
ทั้งความกระโหยง  เราจักไมนั่งในละแวกบาน  ดวยท้ังความรัด.      
        กริิยาท่ีเดินกระโหยง  คือเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา  หามในขอตน 
ทานตองการใหเดินเหยียบพ้ืนเต็มเทา.  กิริยาที่นั่งยอง   เอามือกอกเขา 
ก็ดี  เขาผารัดรอบก็ดี  หามในขอหลัง.  นั่งกอดเขาน้ัน  ในประเทศน้ี 
ก็ใชกันอยู  สวนน่ังเอาผารัดนั้นหาใชกันไม   ไดเห็นในรูปภาพโบราณ 
คนอวนใชกันมาก   เปนเครื่องชวยกําลังทรงกาย. 
        ในเสขิยสิกขาบท  ไมไดปรับอาบัติไวโดยตรง  มีแตเพียงวา  พึง 
ทําศึกษา.  ในคัมภีรวิภังคแกวา  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ทําใหผิด 
ธรรมเนียมไป  ตองทุกกฏ.  มีต้ังใจจะทําใหถูกธรรมเนียม แตลวงไป 
ดวยไมแกลง  ดวยเผลอ   ดวยไมรูตัว  หรือไมรูจักจะทําใหถูก และ 
อาพาธ  ไมอาจจะรักษากิจวัตรใหเรียบรอยได  ทานยกเวนให  ไมปรับ 
อาบัติ.  และภิกษุผูเขาพักอยูในบาน  เปนการแรมคืนหรือแรมวัน  จะ 
ละจากอาการน้ัน  ๆ  อันจะทําเสมอไปไมได  เชนปกปดกาย  และทอด 
จักษุเปนตนก็ได  ไมมีโทษ  อาการเชนใดทําในวัดได  อาการเชนนั้น 
ทําในบานท่ีเขาอยูแรมได  แตพึงทําในหองที่พักที่เขาจัดใหสําหรับตน 
ออกพนจากสํานักตน   เชนไปสูเรือนหรือหองของผูอ่ืน   ควรประพฤติ 
ตามธรรมเนียมเขาบาน. 
                             โภชนปฏิสังยุต   หมวดที่  ๒ 
        ม ี ๓๐  สิกขาบท  แตไมไดจัดเปนคูอยางสารูป. 
        ขอ  ๑  วา  พึงทําศึกษาวา   เราจักรับบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ.  
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        ขอน้ีสอนใหแสดงความเอ้ือเฟอในบุคคลผูให  ไมดูหม่ิน  และให 
แสดงความเอ้ือเฟอในของท่ีเขาให  ไมทําดังรับเอามาเลน  หรือเอามา 
ทิ้งเสีย.        
        ขอ  ๒  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักจองในบาตรรับบิณฑบาต. 
        ขอน้ีหามไมใหแลดูหนาทายก   หรือแลเหมอไปทางอ่ืน. 
        ขอ  ๓  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน. 
        ศัพทวา  สูปะน้ี  ในท่ีอ่ืนแปลวาแกง  แตพระคันถรจนาจารยจะ 
เห็นวาเปนของเหลวรับมาไมไดกระมัง  จึงแกไวในคัมภีรวิภังควา  สูปะ 
นั้น  ทําดวยถั่วเขียวบาง   ดวยถั่วขาวบาง  จับไดดวยมือ   ดูเปนทีกบ 
ขาว   แตกับขาวในท่ีอ่ืน  เรียกวาพยัญชนะ.   เพราะทานแกไวอยางนี้ 
ความถือของภิกษุทั้งหลาย  จึงเปนไปเฉพาะแกงที่เขาถั่ว  เปนการที่ 
แคบเกินไป.  ทานแกไวดังนั้น  ชะรอยจะเพงของท่ีใชกันอยูในครั้งน้ัน. 
ขาพเจาเขาใจวา  ธรรมเนียมบิณฑบาตในครั้งน้ัน  คงไมเหมือนทุกวัน 
นี้.  ทายกคงไมไดคอยถวาย   ภิกษุคงไปยืนตามบานตามราน  เขาคง 
เอาของท่ีมีอยูโดยปกติ  หรือท่ีสําหรับขายใสบาตร  จึงไดมีหามไมให 
เลือกรับสูปะมากเกินพอดี.   ในบัดนี ้ ของใสบาตรเขาเตรียมไวตางหาก 
ภิกษุไมอาจเลือกรับได.   แตมีกิริยาที่ควรจะปฏิบัติอนุโลมขอน้ีไดอยู 
คือรับไปตามลําดับที่ถึงเขา  อยาผานทายผูใสแตขาวเปลาเสีย   เพ่ือ 
จะรีบไปรับแตรายที่มีกับขาวดวย. 
        ขอท่ี  ๔   วา พึงทําศึกษาวา  เราจักรับบิณฑบาตเสมอขอบ. 
        ขอบน้ัน  หมายเอาขอบลาง.  หามไมใหรับจนลนข้ึนมา  อันเปน  
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กิริยาสอความโลภ  แตของหอใบตองหรืออยางอ่ืน   ที่ปลายหอพนจาก   
ปากบาตรข้ึนมา  ไมนับวารับลนบาตร   กลาวตามธรรมเนียมในบัดนี้ 
รับมากท่ีสอความโลภ   ใชไมได  รับมากที่สอความเมตตา  ไมเปนการ 
เสีย  เชนภิกษุบวชใหม  เขาไปรับบาตรในสกุล  รบัแตเพียงบาตรเดียว 
คนใสไดไมทั่วกัน  เขารับเอาบาตรไปถายเสีย  เธอรับตอไปกวาจะท่ัว 
ดังน้ีไมเสียกิริยา  ไมมีใครติเตียนวาโลภ.   
        ขอ  ๕  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ. 
        แมบิณฑบาตน้ันเปนของเลว   กไ็มแสดงอาการวิการ  ฉันโดย 
ปกติ   อยางพระศาสดาทรงรับแปงจ่ีของนางปุณณทาสีของเขาอ่ืนแลว 
เสวยโดยมิไดทรงรังเกียจ  เชนนี้จัดวาฉันบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ.  อน่ึง 
เมื่อฉันต้ังหนาฉัน  ไมฉันพลาง  ทําอ่ืนพลาง  แมอยางนี้  ก็จัดวา  ฉัน 
บิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ. 
        ขอ  ๖  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักจองดูอยูในบาตรฉันบิณฑบาต. 
        ขอน้ีหามการแลดูอ่ืนพลางฉันพลาง  แลดูเกี่ยวดวยการฉัน  เชน 
แลดูดวยคิดวาส่ิงใดยังไมพอ  จะไดใหแกภิกษุผูนั่งฉันอยูใกล  ไมหาม. 
        ขอ  ๗  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักฉันบิณฑบาตไมแหวง. 
        ขอน้ีหามไมใหหยิบในที่เดียว  จนขาวแหวงลงไป  แนะใหกวาด 
ตะลอมขาวเปนคํา. 
        ขอ   ๘  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน. 
        คําวา  เสมอกันนั้น  พระอรรถกถาจารยแกวาพอดี  หมายเอา 
สูปะเทา  ๑  เสี้ยวท่ี  ๔  แหงขาวสุก  ขอน้ีหามการฉันตะกลามอยางเด็ก  
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แมฉันแกงกับมากกวา ๑  เสี้ยวท่ี  ๔  แตไมเกินขาวสุก  ก็ใชได  ไมผิด 
บาลี   ไมเปนตะกลาม   แตความเขาใจวา  หามเฉพาะแกงถั่วเทาน้ัน    
แคบเกินไป.  เขาเลี้ยงแตของอ่ืน  ไมมีขาวสุก ฉันก็ได.   
        ขอ  ๙  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมขยุมลงแตยอดฉันบิณฑบาต. 
        เปนธรรมเนียมของภิกษุ  เมื่อฉันเกลี่ยขาวสุกในบาตรใหหนา 
เสมอกันกอน.   สวนกับขาวหือขนมที่เขาจัดบนจานเรียงเปนลําดับ 
ข้ึนไป  ทําอยางนั้นใชไมได  พึงหยิบลงมาแตยอดได. 
        ขอ  ๑๐  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมกลบแกงก็ดี  กับขาวก็ดี 
ดวยขาวสุก  อาศัยความอยากไดมาก. 
        ขอน้ีหมายความเอาการฉันในกิจนิมนต  ที่ทายกองคาส  คอยเติม 
ของท่ีฉันไดถวาย. 
        ขอ  ๑๑  วา  พึงทําศึกษาวา  เราไมอาพาธ  จักไมขอสูปะก็ดี 
ขาวสุกก็ดี  เพ่ือประโยชนแกตนฉัน. 
        คําวา  ขอในท่ีนี้   หมายเอาขอตอคฤหัสถผูมิใชญาติ   มิใชคน 
ปวารณา.  อาพาธ  ขาดอาหารอันถูกปาก  ไมผาสุก  ขอได.  ไมอาพาธ 
ขอเพ่ือภิกษุอาพาธ  ไดอยู. 
        ขอ  ๑๒  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมเพงโพนทนาและดูบาตร 
ของผูอื่น. 
        แลดูดวยต้ังใจจะขอนขอดวาฉันมูมมาม  หามในขอน้ี  และดูดวย 
คิดจะใหของฉันอันยังไมมี  ไมหาม. 
        ขอ  ๑๓  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมทําคําขาวใหใหญนัก. 
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        คําขาวที่คับปาก  นําเขาไปไมไดหมด   จัดวาใหญนัก  ควรทําแต 
เพียงเขาปากไดพอดี.  ของอื่นทานไมหาม  แตถาเสียกิริยา  เหน็ใช 
ไมไดเหมือนกัน.     
        ขอ  ๑๔  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักทําคําขาวใหกลมกลอม. 
        ในขอน้ีควรเขาใจวา  ในครั้งรจนาเสขิยวัตร  เขาใชกินขาวชนิด 
ไรกัน.  พระอุบาลีคุณูปมาจารย  [ปาน]  เทียบที่สมเด็จพระพุฒาจารย 
ผูครองวัดพระเชตุพน  ไดเคยพูดปรารภถึงเรื่องนี้แกขาพเจา  ทานเห็น 
สมดวยขาวเหนียว.  ขาพเจาก็พลอยอนุโมทนา  แมไมใชขาวเหนียว  ก ็
คงเปนธัญญชาติที่มีคติเดียวกัน   หรือขาวจาวแตหุงเปยก  จึงปนทําเปน 
คํากลมได  ซ้าํในคัมภีรวิภังคหามไมใหทําคําขาวยาวไวดวย  แปลวา 
เปนของปนได.  กิริยาบรโิภคที่จัดวาเรียบรอย  ก็คงปนเปนคํากลม ๆ 
จึงไดสอนไวในขอน้ี.  เขาใจขาวที่กินแลว  อาจเขาใจขอตอไปงาย. 
        ขอ  ๑๕  วา  พึงทําศึกษาวา  เมื่อคําขาวยังไมนํามาถึง  เราจก 
ไมอาชองปาก. 
        ขอน้ีบงใหรูธรรมเนยีมฉันอาหารวา  หุบปากเค้ียว  อาปากเฉพาะ 
เวลานําคําขาวเขาไป. 
        ขอ  ๑๖  วา  พึงทําศึกษาวา  เราฉันอยู  จักไมสอดมือท้ังน้ันเขา 
ในปาก. 
        คําวา   มือน้ัน  ในฎกีาแกวา  นิ้วมือ  ชอบอยู.   ขอน้ีหามสกปรก 
ปลอยใหนิ้วเขาในปาก  แมไมทั้งหมด  ก็ไมดี. 
        ขอ  ๑๗  วา  พึงทําศึกษาวา  ปากยังมีคําขาว  เราจักไมพูด.  
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        ขาวท่ีมีอยูในปาก   พูดเสียงยังไมเปนปรกติเพียงใด  อยาเพ่ิงพูด 
เพียงนั้น  กวาจะไดกลืนแลว  หรือคายแลว  จึงพูด.       
        ขอ  ๑๘  วา  พึงทําศึกษาวา   เราจักไมฉันเดาะคําขาว. 
        ขอน้ีหามการเดาะคําขาวข้ึนจากมือ  อาปากงับ  อันเปนกิริยาซน. 
        ขอ  ๑๙  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันกัดคําขาว. 
        กัดของอ่ืน   เชนขนมแข็งหรือผลไม  ทานอนุญาต,  แตขอน้ี 
หามการมูมมาม กัดของอ่ืนก็นาเกลียดเหมือนกัน  ควรเวน  ยกไว 
แตในประเทศท่ีเขาไมเห็นเปนเสียกิริยาก็ตามที.  บางทีในครั้งรจนา 
คัมภีรวิภังคในประเทศนั้น  เขาไมถือวาเสียกิริยากระมัง  ทานจึงอนุญาต. 
        ขอ  ๒๐  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันทําใหตุย. 
        ขอน้ีหามการฉันทีละมาก ๆ   คนตุยแกม  เหมือนคนเปาขลุย  ของ 
อ่ืนทานอนุญาต  แตตองรูจักผอน   ควรปลอยแตที่จําเปน. 
        ขอ  ๒๑  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันสลัดมือ. 
        ถาขาวสุกติดกรังมือ  ใหลางดวยนํ้า. 
        ขอ  ๒๒  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันทําเมล็ดขาวตก. 
        ขอน้ีหามไมใหปลอยเมล็ดขาวอันเหลือจากที่เขาปาก  ตกรวงลง 
มาในบาตรก็ดี  ที่พ้ืนก็ด.ี 
        ขอ  ๒๓  วา   พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันแลลิ้น. 
        ขอ  ๒๔  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันทําเสียงดับจับ ๆ. 
        ขอ  ๒๕  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันทําเสียงดังซูด ๆ. 
        เสียงดังจับ  ๆ  นั้น  เกิดในขณะเค้ียวของแขน  เสียงดังซูด ๆ  นั้น  
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เกิดในขณะซดของเหลว  พึงระวัง.   
        ขอ  ๒๖  วา   พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันเลียมือ. 
        คําวาเลียมือในที่นี้  ไมหมายเอาเพียงแลบลิ้นเสียอามิสอันติดมือ 
แมเอานิ้วเล็มอามิสอันติดมือน้ันเขาปาก   ก็จัดวาเลียมือเหมือนกัน. 
        ขอ  ๒๗  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันของบาตร. 
        ขาวสุกเหลือนอยไมพอเปนคํา  หามไมใหกวาดตะลอมรวมเปน 
คําฉัน  ทําเชนนั้นเรียกวาฉันขอดบาตร.   
        ขอ  ๒๘  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมฉันเลียริมฝปาก. 
        ขอ  ๒๙  วา  พึงทําศึกษาวา   เราจักไมรับโอน้ําดวยมือเปอน 
อามิส. 
        ธรรมเนียมพระฉันในครั้งกอน ฉันอ่ิมแลวจึงรับน้ํา  หามไมให 
รับดวยมือขางที่เปอน.  ในบัดนี้ รับน้าํพรอมกับอาหาร  พึงเขาใจวา 
หามไมใหเอามือเปอนจับโอน้ําน้ัน  ถามือเปอนท้ัง  ๒  ขาง   จะตอง 
ลางเสียกอนแท. 
        ขอครบ  ๓๐  วา  พึงทําศึกษาวา  เราจักไมเทน้ําลางบาตรมีเมล็ด 
ขาวในละแวดบาน. 
        ขอน้ี  หมายเอาการฉันในบานเสร็จแลว  ลางบาตรเทท่ีนั่น.  ใน 
ครั้งน้ันน้ําไมมีกากขาว  ทานคงเห็นไมเปนอะไร  จึงหามแตที่มีเมล็ดขาว 
ในบัดนี้  แมน้ําไมมีกากขาว   ก็หาควรเทไม.  เทในกระโถนที่เขาจัดไว 
ไดอยู  เขาคงเอาไปเทอีกตอหนึ่ง  ถาเทเองในท่ีไมใชสําหรับเทของ 
ก็ไมควรเหมือนกัน.  
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        ธรรมเนียมฉันอาหารน้ี  ควรถือเปนหลักไดแตใจความ  คือตอง 
การความเรียบรอย  อยามัวหลงในพลความ  คืออาการท่ีกลาวไว เพราะ    
อาการท่ีกลาวไวนั้น  กลาวตามนิยมในครั้งน้ัน  ครั้นธรรมเนียมเปลี่ยน 
แปลงมา  ขืนทําไปตามน้ัน  กลายเปนสกปรกหรอืมูมมามไปก็มี  ชี ้
ตัวอยางใหเห็นได  ในชัน้ผูดี  เขาใชบริโภคอาหารดวยชอนกบัซอม  
หรือดวยชอนกับตะเกียบ  ฝายพระมัวหลงไปตามอาการท่ีกลาวในเสขิยะ 
ยังใชเปบดวยมือ  ดูเปนเปรอะเปอนสกปรก  เปนที่รังเกียจของผูอังคาส 
อันเปนชั้นผูดี  ควรสําเหนียกวิธีฉันใหถูกตามนิยมในสมัย. 
        ภิกษุผูไมเอ้ือเฟอในธรรมเนียมฉัน  ฉันมูมมามสกปรก  นาชัง 
ถูกปรับอาบัติทุกกฏ.  ภิกษุผูต้ังใจจะรักษาธรรมเนียม  แตทําพลาด 
ดวยไมแกลง  ดวยเผลอ  ดวยไมรู  และภิกษุผูอาพาธ  ไดรับยกเวน 
ตามเคย. 
                          ธัมมเทสนาปฏิสังยุต  หมวดท่ี ๓ 
        ม ี ๑๖  สิกขาบท  ๑๑  ขางตน  วาดวยอาการของบุคคลดังน้ี :- 
        พึงทําศึกษาวา   เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข 
๑.  มรีมในมอื  ๒.  มีไมพลองในมือ  ๓.  มีศัสตราในมือ  ๔.  มีอาวุธ 
ในมือ  ๕.  สวมเขียงเทา  ๖.  สวมรองเทา  ๗.  ไปในยาน  ๘.  อยูบน 
ที่นอน  ๙.  นั่งรัดเขา  ๑๐.  พันศีรษะ.  ๑๑.  คลุมศรีษะ. 
        ไมพลองน้ัน  ยาวขนาด  ๕  ศอก  สําหรับใชตี  เปนคูกับไม 
ตะบองหรือไมสั้น  ขนาด  ๑  ศอก  อันสําหรับใชตีเหมือนกัน  แต 
หาไดกลาวไวในที่นี้ไม.  ศัสตรากับอาวุธเปนคูกัน  ตางกันอยางนี้  
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ศัสตราน้ัน  ไดแกเครื่องประหารมีคม   เชนดาบและหอก.  อาวุธนั้น 
ไดแกเครื่องยิง  เชนศรและปน.  คําวามีของเหลานี้ในมือน้ัน  หมาย    
อาตลอดถึงผูกสอดของเหลาน้ีอยูในตัว.  แตในอรรถกถา  ทานอนุญาต 
ศัสตราวุธที่สวมอยูในตัว  แตไมไดกุม.  ขอน้ีนาจะหมายเอาพวกทหาร 
ผูผูกสอดศัสตราวุธ  และพวกพลเมืองผูพกศัสตราอยูกับตัว  เชนพวก 
มลายูและพวกชวาพกกฤชฉะนั้น.  การผูกสอดและพกศัสตราวุธเชนนี้   
เปนตามธรรมเนียมของพวกชอบรบชอบสู  ไมใชแสดงความดุราย 
ทานผอนใหก็ชอบอยู.  เขียงเทากับรองเทาตางกันอยางนี้ :   เขียงเทา 
มีสน,   รองเทาไมมีสน.  แตบางทีรองเทาชนิดที่หามไมใหภิกษุใช 
ก็พลอยถูกเรยีกวาเขียงเทาดวย. รมและเขียงเทารองเทาน้ี  ครั้งโบราณ 
ถือวาเปนเครื่องไมเคารพ   จึงหามไมใหกั้นรมและสวมรองเทาผานลาน 
พระเจดีย  แตธรรมเนียมนี้   ยอมเปลีย่นแปลงมา  ชั้นคนสุภาพใชสวม 
เขียงเทาเขาสมาคมน้ัน ๆ   ตลอดถึงราชสมาคม  กิริยาที่ไมสวมเสียอีก 
กลับเปนหม่ินหรือเลว.   เพงความน้ีแลวควรอนุญาตเขียงเทาท่ีสวมแลว 
เปนแสดงความสุภาพหรือความเคารพ  เวนไวแตเขียงเทารองเทาท่ี 
สําหรับสวมอยูที่บานท่ีเรือน  สวมเขาสมาคมเปนดูหม่ิน.  ยานน้ัน คง 
หมายเอาชนิดที่ใชหามหรือใชลาก  อยางไปคนเดียว  ถาเปนชนิดใหญ 
นั่งไปดวยกัน  แสดงไดอยู.  ผาโพกนั้น  ในบางประเทศ  เขาใชกัน 
เปนพ้ืนเมือง  เชนแขกบางพวก  และพวกพมาเปนตน  เพงธรรมเนียม 
นี้กระมัง  พระอรรถกถาจารยจึงจํากัดหามเฉพาะผูโพกศีรษะมิด  ไม 
เห็นปลายผมจุก  แปลวา  ถาไมพันจนมิดปลายผมจุก  ใชได.  ในบัดนี้  
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คนทั้งหลายใชหมวกกันเปนพ้ืน  ควรจะเทียบดวยผาโพก  เขาสวมหมวด 
แสดงความไมเคารพ  ใชไมได.  ถาสวมตามธรรมเนียมของเขา  เชน    
พวกทหารในสนาม  เห็นวาใชได.   
        ขอ  ๑๒  วา  พึงทําศึกษาวา  เราน่ังอยูที่แผนดิน  จักไมแสดง 
ธรรมแกคนไมเจ็บไข  ผูนั่งบนอาสนะ. 
        ขอ  ๑๓  วา  พึงทําศึกษาวา   เรานั่งบนอาสนะตํ่า  จักไมแสดง 
ธรรมแกคนไมเจ็บไข  ผูนั่งบนอาสนะสูง 
        ขอ  ๑๔  วา  พึงทําศึกษาวา  เรายืนอยู  จักไมแสดงธรรมแก 
คนไมเจ็บไข  ผูนั่งอยู. 
        ขอ  ๑๕  วา  พึงทําศึกษา  เราเดินไปขางหลัง  จักไมแสดง 
ธรรมแกคนไมเจ็บไข  ผูเดินไปขางหนา. 
        ขอ  ๑๖  วา  พึงทําศึกษาวา   เราเดินไปนอกทาง  จักไมแสดง 
ธรรมแกคนไมเจ็บไข   ผูไปอยูในทาง. 
        ธรรมเนียมภิกษุ   ถอือิริยาบถยืนเปนเคารพ  จึงหามไมใหยืน 
แสดงธรรมแกผูนั่ง  ยืนทัง้ผูแสดงท้ังผูฟง  ไดอยู.  แมในอิริยาบถเสมอ 
กัน  ยังถือสูงถือตํ่า  ถือหนาถือหลัง,  นั่งตํ่า  แสดงธรรมแกคนนั่ง 
สูงกวา  หาม,  ยอมแตนั่งเสมอกัน.  เดินหนาเดินหลัง  เดินในทาง 
นอกทาง  ก็เหมือนกัน. 
        ในบาลกีลาวถึงคนไมเจ็บไขไวทุกแหง  แปลวา  ยกเวนใหใน 
เมื่อเขาเจ็บไข  เชน   นั่งแสดงธรรมแกคนเจ็บผูนอนอยูบนที่นอนก็ได 
แตบางอยางหรือโดยมาก  ไมเกี่ยวกับคนเจ็บเลย  เชน  มีพลอง  หรือ  
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ศัสตราวุธในมือ.  นาจะเห็นวา  บทวาไมเจ็บไข  เติมข้ึนทีหลัง  ใน    
เมื่อปรารภถึงประโยชนพิเศษอันจะพึงใหแกคนไข  เมื่อเติมเขา  ไมเติม 
ทั้งหมด   กล็กัลั่น  ครั้นเติมเขาท้ังหมด  ก็เปนอยางนี้.  ตามความ 
พอใจของขาพเจา  ไมเติมเสียเลยดีกวา  ในสิกขาบทใด   คนไขควร 
ไดรับประโยชนพิเศษ  กแ็กไวในอนาบัติวาร.  เมื่อไมแกตามน้ี  จึงไมมี 
อะไรจะแก   เก็บเอาขอยกเวนตามเคยมาแก  ดูเขวไป.  อนึ่ง  การ 
หามแสดงธรรมแกคนมอีาการไมเคารพนั้น  ก็ดวยความนับถือเชิดชู 
ธรรม  นาจะเห็นวา  เปนขอท่ีพระสาวกต้ังมากกวาพระศาสดาทรงเอง. 
นี้เปนขออันหน่ึง  ซึ่งนักวินัยควรดําริ.  ในหมวดนี้  มีปรับอาบติั 
ทุกกฏแกผูไมเอ้ือเฟอ  ขืนลวงตามเคย. 
                                  ปกณิณกะ  หมวดท่ี  ๔ 
        ม ี ๓  สกิขาบท  แสดงโดยสังเขปดังน้ี  :- 
        พึงทําศึกษาวา  เราไมอาพาธ  ๑.  จักไมยืนถายอุจจาระ  หรือ 
ปสสาวะ   ๒.  จักไมถายอุจจาระปสสาวะ  หรือบวนเขฬะบนของสด 
เขียว  ๓.  จักไมถายอุจจาระปสสาวะ  หรือบวนเขฬะในนํ้า. 
        เปนธรรมเนียมของภิกษุ  นั่งถายปสสาวะ  และทิ้งส่ิงโสโครก 
ในนาในไรที่เขาปลูกพืช  และในนํ้าท่ีบริโภคใชสอยไมได.  ลานหญาท่ี 
เขารักษาในบัดนี้  สงเคราะหเขาในของเขียวสด  ภูตคามท่ีเขาไมไดรักษา 
เปนแตข้ึนรก  หาไดจัดเขาในท่ีนี้ไม.   น้ําน้ัน  ไมบอในสระท่ีคนขุด 
ไวใชก็ตาม  ในที่ขังอยูเอง  เชนในหนองในบึงก็ตาม  ในท่ีน้ําไหล 
เชนในคลองในแมน้ําก็ตาม  หามท้ังน้ัน  เวนไวแตน้ําท่ีไมใชบริโภค  
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เชนน้ําเนา  น้ําทะเล.  ในคราวที่มีน้ําทวม  ไมมีทีบ่กจะถาย  หาน   
อนุญาต.  คนสามัญ  มักเห็นการถายของโสโครกลงในนํ้าไหลไมเปนไร 
แตพวกภิกษุเขาใจมากอนแลววา  ทําน้ําใหเสีย  จึงมีธรรมเนียมหาม 
ตลอดถึงนํ้าไหล  แตธรรมเนียมนี้  ละเอียดเกินไปสําหรับคนพ้ืนเมือง 
จึงไมมีใครรูถึง.  ในหมวดนี้  มีปรับอาบัติทุกกฏ  เพราะไมเอ้ือเฟอ 
และมีขอยกเวนตามเคย.    
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                                          กัณฑที่  ๙   
                                       อธิกรณสมถะ   
        ศัพทนี้  เปนชื่อแหงสิกขาบทหรือแหงธรรม  แปลวา  สําหรับ 
ระงับอธิกรณ  มี ๗  ประการ.  พึงรูอธิกรณกอน. 
        เรื่องที่เกิดข้ึนแลวจะตองจัดตองทํา  เรียกวาอธิกรณ.  ทานแจก 
ประเภทเปน  ๔  คือ  :-   วิวาท  ไดแกการเถียงกันปรารภพระธรรมวินัย 
เรียกวิวาทาธิกรณ  นี้จะตองไดรับชี้ขาดวาถูกวาผิด.  ความโจทหากัน 
ดวยอาบัติ  เรียกอนุวาทาธิกรณ  นี้จะตองไดรับวินิจฉัยวาจริงหรือไม 
จริง.  กริิยาท่ีตองอาบัติหรือถูกปรับอาบัติ  เรียกอาปตตาธิกรณ  นี้จะ 
ตองทําคืน  คือทําใหพนโทษ.  กิจธุระที่สงฆจะทําเชนใหอุปสมบท 
เรียกกิจจาธิกรณ  นี้จะตองทําใหสําเร็จ. 
        อันพระธรรมวินัยนัน้  เดิมก็เปนแตจําทรงกันมา  ทั้งยังตอง 
การความอธิบายมาติกาคือภาษิตอันเปนกระทู  เปนฐานะอยู  ที่ภิกษุ 
ทั้งหลายจะปรารภพระธรรมวินัย  แลวมีความเห็นแผกกันและเกิดเถียง 
กันข้ึน  อยาวาแตในกาลไกลเลย  ในบัดนี้เอง  ก็ยังมีปญหาปรารภ 
กฎหมายบานเมือง  อันนักกฎหมายเขาใจตางกันไดเหมือนกัน.  นี้เปน 
ทางเกิดแหงวิวาทาธิกรณ.   เมื่อวิวาทาธิกรณเกิดข้ึนแลว   ควรไดรับ 
ความชี้ขาดของทานผูรูวา  อยางไรถูก  อยางไรผิด  เพ่ือวางไวเปน 
แบบแผน  ไมเชนนั้น  ความเขาใจเกงแยงก็จะมีมากข้ึนทุกที  จนไมมี 
หลักวาอยางไรเปนแน  มตัีวอยางครั้งในอโศกรชักาล   อันพระธรรม-  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 213 

วินัยจะรุงเรืองไปไดนาน  ก็เพราะมีระเบียบควบคุมไว   ดังทานเปรียบ   
ดวยดาย  ยึดดอกไมที่รอยไวไมใหกระจัดกระจายฉะนั้น.  จึงจําเปนจะ 
ตองรวมกันในแบแผนอันเดียว.   
        อน่ึง  พระธรรมวินัยจะรุงเรืองอยูไดนาน  ก็เพราะพวกภิกษุ 
ประพฤติตามโดยเอื้อเฟอ  ถามีพวกอลัชช ี ไมมอีาย  ใจบาป  ลามก 
เขามาปนอยู  พวกน้ันยอมทําใหเศราหมอง  จึงเปนหนาที่ของภิกษุผู 
ประพฤติดี  เมื่อรูเห็นแลวจะพึงกลาวตักเตือนสวนตน  หรือแม 
โจทข้ึนในทามกลางสงฆ  เพ่ือแกความประพฤติเสีย  หรือกําจัดคน 
อลัชชีเสียจากสงฆ  ขอน้ีก็เปนฐานะอยูวา  ภิกษุผูลามก จะไดชองหา 
ความใหภิกษุอ่ืนเหมือนกัน  เชนเมตติยภิกษุและภุมมชกภิกษุ  ไดแตง 
นางเมตติยาภิกษุณี  ใหทลูฟองใสความทานพระทัพพมัลลบุตรตอพระ 
ศาสดาฉะน้ัน.  นี้เปนทางเกิดแหงอนุวาทาธิกรณ  เมื่ออนุวาทาธิกรณ 
เกิดข้ึนแลว  ควรไดรับวินิจฉัยของทานผูรู   วาจริงหรือไมจริง และทํา 
ตามธรรม   ไมเชนนั้น  ความรังเกียจจะพึงเปนไปในสงฆ  เปนเหตุ 
แตกราวไมปรองดอง.  เมื่อทานผูรูไดวินิจฉันเด็ดขาดแลว  ภิกษุ 
ทั้งหลายควรฟงตาม  จะเอาตามความเห็นของตนไมได  เพราะตนเน่ือง 
ในสามัคคี  ไมเชนนั้น  กไ็มมีอํานาจอ่ืนจะวินิจฉัยได. 
        อน่ึง  พระธรรมวินัยจะรุงเรืองอยูไดนาน  ก็เพราะมีภิกษุ 
ปฏิบัติชอบดงักลาวแลวในหนหลัง   พระศาสดาจึงทรงต้ังสิกขาบท 
เปนเครื่องนําความประพฤติ  มีปรับอาบัติแตภิกษุผูละเมิด  นี้เปนทาง 
เกิดแหงอาปตตาธิกรณ.  อาปตตาธิกรณที่เกิดข้ึนแลว  จะตองทําคืน  
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ตามวิธีอันสําเร็จดวยสงฆ  หรือดวยบุคคล  ไมเชนนั้น  สิกขาบทก็ไม 
สําเร็จประโยชน  มีไวก็เหมือนไมมี  ทุกรูปจึงควรจะยอมทําคืน    
เมื่อตองอาบัติเขาแลว.   
        อน่ึง  พระศาสดา  มีพระพุทธประสงคจะทรงมอบการปกครอง 
คณะไวแกสงฆ  ไมปลอยใหบุคคลเปนอิสระ  จึงทรงพระอนุญาต 
ใหสงฆเปนผูทํากิจน้ัน  ๆ  อันเนื่องดวยการปกครองคณะ  เปนตนวา 
รับคนอุปสมบท  ดังกลาวแลวในเรื่องอุปสัมปทา   นี้เปนทางเกิดแหง 
กิจจาธิกรณ.  กิจจาธิกรณอันเกิดข้ึนแลว   จะตองทําใหสําเร็จ  ไม 
เชนนั้น  การงานก็ไมเปนไปโดยสะดวก  จะอยูเฉย ๆ  ดวยไมทําอะไร 
เปนไมได  เพียงแตทําไมทันสมัย  คณะยังเส่ือมทรามลงไปไดเหมือน 
กัน  ภิกษุทุกรูป  ควรรูสึกตอหนาอันนี้  แลวรวมใจกันทํากิจสงฆ 
ใหสําเร็จ. 
        เพราะเหตุนั้น  พระศาสดาจึงทรงวางขอสําหรับระงับอธิกรณ 
ทั้ง  ๔  อยางนั้นไว  เรียกวาอธิกรณสมถะ  ม ี ๗  ประการ  คือ :- 
        ขอ  ๑  สัมมุขาวินัย แปลวา  ระเบียบอันพึงทําในท่ีพรอมหนา 
ไดแกกิริยาระงับอธิกรณ  ในที่พรอมหนาสงฆ  ในท่ีพรอมหนาบุคคล 
ในที่พรอมหนาวัตถุ  ในที่พรอมหนาธรรมวินัย. 
        พรอมหนาสงฆ  คือภิกษุเขาประชุมครบองคกําหนดเปนสงฆ. 
พรอมหนาบุคคลน้ัน คือบุคคลผูเกี่ยวของในเรื่องน้ัน  อยูพรอมกัน. 
พรอมหนาวัตถุนั้น ไดแกยกเรื่องที่เกิดน้ันข้ึนวินิจฉัย.  พรอมหนา 
ธรรมวินัยนัน้  ไดแกวินจิฉัยถูกโดยธรรมถกูโดยวินัย.  
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        ขอ  ๒  สติวินัย  แปลวา  ระเบียบยกเอาสติข้ึนเปนหลัก  ไดแก 
กิริยาที่สงฆสวดประกาศใหสมมติแกพระอรหันต  วาเปนผูมีสติเต็มที่    
เพ่ือระงับอนุวาทาธิกรณ  ที่มีผูโจททานดวยสีลวิบัติ.   
        ขอ  ๓  อมูฬหวินัย  แปลวา  ระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหายเปนบา 
แลว  ไดแกกริิยาท่ีสงฆสวดประกาศใหสมมติแกภิกษุผูหายเปนบาแลว 
เพ่ือระงับอนุวาทาธิกรณ  ที่มีผูโจทเธอดวยความละเมิดที่เธอทําในเวลา 
เปนบา. 
        ถาชื่อน้ีไมมี  อะ  นํา คงแตวา  มูฬหวินัย แปลวา  ระเบียบที่ 
หยั่งวาเปนบา  จะสมเหตุสมผล. 
        ขอ ๔  ปฏิญญาตกรณะ  แปลวา  ทําตามรับ ไดแกปรับอาบัติ 
ตามปฏิญญาของจําเลยผูรับเปนสัตย.  การแสดงอาบัติ  ก็จัดวาทํา 
ปฏิญญา  ทานนับเขาในขอน้ีดวย. 
        ขอ ๕  เยภุยยสิกา  แปลวา  ตัดสนิเอาตามคําของคนมากเปน 
ประมาณ.   วิธีนี้  สําหรับใชในเมื่อความเห็นของคนทั้งหลายเปนอันมาก 
แตกตางกัน  ใหฟงเอาขางมาก. 
        ขอ ๖  ตัสสปาปยสิกา แปลวา  กิริยาที่ลงโทษแกผูผิด. 
        ในสมถขันธกะ  คัมภีรจูฬวรรค  ทานแสดงไว  เปนวิธีเพ่ิมโทษ 
แกภิกษุผูประพฤติผิดอีกโสดหนึ่งจากความผิดเดิม  เชนเดียวกับคน 
ทําความผิดหลายครั้ง  ตองรับโทษเพิ่มตามกฎหมายของบานเมือง. 
แตวิธีนี้  ควรจะจักไวในกัมมขันธกะ.  ขาพเจาเขาใจวา  ไดแกกิริยา 
ที่ตัดสินลงโทษแกผูผิด  แมไมรับเปนสัตย  แตพิจารณาสมจริงดังกลาว  
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ไวในอนิยตสิกขาบทน้ัน.   
        ขอ  ๗  ติณวัตถารกวินัย  แปลวา  ระเบียบดังกลบไวดวยหญา 
ไดแกกิริยาที่ใหประนีประนอมกันทั้ง  ๒  ฝาย  ไมตองชําระสางหา 
ความเดิม.  วิธีนี้  สําหรับใชในเรื่องที่ยุงยาก  และเปนเรื่องสําคัญอัน 
จะเปนเครื่องกระเทือนท่ัวไป  เชนเรื่องภิกษุชาวเมืองโกลัมพีแตกกัน 
เปนตัวอยาง.   
        สัมมุขาวินัย    เปนเครื่องระงับอธิกรณไดทุกอยาง.  สติวินัย 
อมูฬหวินัย  ตัสสปาปยสิกา  ๓  นี้  เปนเครื่องระงับเฉพาะอนุวาทา- 
ธิกรณ,  ปฏิญญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ  ทานกลาววา  เปนเครื่อง 
ระงับเฉพาะอาปตตาธิกรณ แตขาพเจาเห็นวา  ใชเปนเครื่องระงับ 
อนุวาทาธิกรณดวยก็ได.   เยภุยยสิกา   ใชเปนเครื่องระงับเฉพาะ 
วิวาทาธิกรณ. 
        สิกขาบทท่ีแสดงมานี้  มีจํานวน  ๒๒๗  มีพระพุทธานุญาติให 
สวดในท่ีชุมนุมสงฆ  ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน  รวมเขาท้ังน้ัน เรียกวา 
พระปาติโมกข  ถาเพงบางประการ  เรียกวาสิกขาบทมาในพระปาติโมกข 
ควรถือเปนหลักพระวินัย  หากจะติดขัดเพราะกาลเทศะอยางไร  กย็ัง 
ควรถืออยูโดยบรรยาย  ไมควรเลิกเสียทีเดียว  ไมเชนนั้น  จักไมมีอะไร 
เปนหลัง  หมูอันต้ังอยูดวยไมมีหลัก  ยอมไมมั่นคงยั่งยืน  ขาพเจาจึงขอ 
แนะนําไวอยางนี้.  
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                                         กัณฑที่  ๑๐    
                                            มาตรา   
        มีสิกขาบทบางขอ  เนื่องดวยมาตราบางอยาง  รวมกันเขาแลว 
เนื่องดวยมาตราเกือบทุกอยาง  สมควรจะกลาวมาตราไวในที่นี้ดวย. 
กิริยากําหนดประมาณ  เรียกมาตรนา  แจกออกเปนประเภทโดยเฉพาะ 
ตองการในท่ีนี้เปน  ๕ คือ   มาตราเวลา  ๑  มาตราวัด  ๑  มาตรา 
ดวง  ๑  มาตราชั่ง  ๑  มาตรารูปยะ  ๑.  วิธีนับมาตราเหลาน้ี  ในคัมภีร 
ทั้งหลายกลาวแผกเพ้ียนกันก็มี  ยิ่งแกละเอียดก็ยิ่งฟนเฝอ  ขาพเจาจัก 
แสดงในท่ีนี้พอควรแกตองการเทานั้น. 
                                         มาตราเวลา 
        หลกัแหงมาตรา  กําหนดเอาการเวียนแหงพระอาทิตยรอบโลก 
ครั้งหนึ่ง  เปนวันหน่ึง   นับต้ังแตเห็นแสงอาทิตยเรื่อ ๆ   ซึ่งเรียกวา 
อรุณ   มีทั้งวิธีกระจายออก  และวิธีผนวกเขา  จะกลาวเฉพาะวิธีหลัง 
กําหนดตามโคจรแหงพระจันทร  ดังนี้ :- 
                ๑๕  วันบาง  ๑๔  วันบาง  เปน  ๑  ปกษ 
                ๒  ปกษ                                    "     ๑  เดือน 
                ๔  เดือน                                    "     ๑  ฤดู 
                ๓  ฤด ู                                     "     ๑  ป 
พึงรูอธิบายดังน้ี :- 
        พระจันทรโคจรรอบโลก  ๑  หนใน  ๒๙  วันครึ่ง  จะนับ  ๒๙  วัน  
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เปนเดือน  ก็หยอนไป  จะนับ  ๓๐  วันเปนเดือน  ก็ยิ่งไป  จึงตอง   
นับ  ๕๙  วันเปน  ๒  เดือน  แลวแบงเดือนหนึ่งใหมี  ๓๐  วัน  อีกเดือน 
หน่ึงใหมี  ๒๙  วัน  เพราะเหตุนั้น  ปกษหน่ึงจึงมี  ๑๕  วันบาง  ๑๔  วัน 
บาง.  ในชั่วพระจันทรโคจรรอบโลกน้ัน  ถึงจักรราศีหางจากพระอาทิตย 
ออกเพียงใด  ก็ยิ่งสวางข้ึนเพียงนั้น  จนแลเห็นสวางเต็มดวงเรียกวา    
พระจันทรเพ็ญ   วันที่พระจันทรสวางเต็มดวงนั้น  เรียกวาวันปุรณมี 
หรือวันเพ็ญ  ปกษที่พระจันทรโคจรหางจากพระอาทิตยนั้นเรียกศุกล 
ปกษ   แปลวาซีกสวาง.  ต้ังแตวันปุรณมีไป  พระจันทรโคจรเขาหา 
พระอาทิตยทุกที  รัศมีคอยมืดเขา  จนลับแลไมเห็นดวงเรียกวา  พระ 
จันทรดับ  วันที่พระจันทรดับนั้น  เรยีกวาวันอมาวสี  แปลวา  ดถิีเปนที่ 
อยูรวมแหงพระอาทิตยและพรจันทร  หรือเรียกวา  วันดับ  ปกษที่ 
พระจันทรโคจรเขาหาพระอาทิตยนั้น   เรียกกาฬปกษ  แปลวา  ซีกมืด 
๒  ปกษนั้น  นับเปน  ๑   เดือน. 
        เดือนน้ัน   ต้ังชื่อตามดาวฤกษ   ที่วาพระจันทรโคจรถึงวันเพ็ญ 
เวลาเที่ยงคืน  ดังนี้ :- 
        มาคสิร  มาส                        เดือน  ๑  [อาย] 
        ปุสส        "                           "      ๒  [ยี่] 
        มาฆ                "                           "      ๓ 
        ผัคคุณ        "                           "      ๔ 
        จิตต                 "                           "      ๕ 
        เวสาข        "                           "      ๖  
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                เชฏฐ         มาส                                เดือน  ๗ 
                อาสาฬห          "                                   "      ๘ 
                สาวน          "                                   "      ๙ 
                ภัททปท          "                                   "      ๑๐ 
                อัสสยุช          "หรือปฐมกัตติกมาส "      ๑๑ 
                กตัติก          "                                   "      ๑๒.   
        เดือนอะไรมีวัน  ๓๐    เดือนอะไรมีวัน  ๒๙  และวันขาดตกอยู 
ในปกษอะไรนั้น  ไมปรากฏในบาลี  ครั้งอรรถกถา  จัดเดือนขาด 
มี  ๒๙  วัน  เดือนถวนมี  ๓๐  วัน  อยางละ  ๑  เดือน  แตไมไดความ 
ชัดวาวางสลับกัน  เหมือนท่ีเคยใชในเมืองเรา  ในฝายจีนมีเดือนขาด   
เดือนถวนเหมือนกัน  แตไมวางสลับ   เปนแตปหน่ึงคงมีเดือนขาด 
๖  เดือนเทากัน. 
        ครั้งพุทธกาล  หรือครั้งรจนาพระบาลี   นับกาฬปกษเปนตนเดือน 
ศุกลปกษเปนปลายเดือน  ตลอดมาถึงพุทธศก  ๑,๒๐๐  ปลวงไปแลว 
ดังปรากฏในระยะทางของภิกษุจีน  ชื่อฮวนฉางผูไปชมพูทวีป  คงเปลี่ยน 
นับขางข้ึนเปนตนเดือน   เมื่อโหราศาสตรเจริญข้ึน.  ในประเทศเรา 
นับขางข้ึนเปนตนเดือน   วันจึงลากวายุคบาลีปกษหน่ึง  เชนข้ึนเดือนอาย 
ของเรา  เปนเดือนมาคสิระมาไดปกษหน่ึงแลว.  วันขาดนาจะเห็นวา 
ตกในปกษปลายเดือน  แตในบาลีกลาววันปวารณาไวทั้งวันที่  ๑๔ 
ทั้งวันที่  ๑๕  ถาวางเดือนขาดเดือนถวนสลับกันอยางใชในเมืองเรา, 
อยางกอน   วันปวารณาคงมีแตวันที่  ๑๔  อยางหลังคงมีแตในวันที่  ๑๕  
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บางทีการนับปกษจะมีวิธีอยางดื่นกระมัง  เชนวางเดือนขาดไมสลับกับ    
เดือนถวน   หรือเพงวันปวารณาที่ชัดลากออกไปอีกปกษหน่ึงดวย  เชน 
ในแรมเดือน  ๑๑  ตามอยางใชในเมืองเรา   วันปวารณานั้นเปน 
วันที่  ๑๔.   
                                  ฤดู  ๓  มีชื่ออยางนี้ :- 
        ๑.  เหมนัตฤดู   ฤดหูนาว  ต้ังตนแตเดือนมาคสิระ   [แรม  ๑  คํ่า 
เดือน  ๑๒  ของเรา]. 
        ๒.  คิมหฤดู  ฤดูรอน   ต้ังตนแตเดือนจิตตะ  [แรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๔ 
ของเรา]. 
        ๓.  วัสสานฤดู  ฤดฝูน  ต้ังตนแตเดือนสาวนะ  [แรม  ๑  คํ่า 
เดือน  ๘  ของเรา]. 
        ข้ึนตนป   เมื่อถึงเดือนมาคสิระตนฤดูหนาว.  ไมไดนับศก  เปน 
แตสังเกตฤดูฝน  เชนอุปสมบท  ลวงฤดูฝนไดเทาใด  ก็นับวาไดเทาน้ัน 
ฝน  คือ  พรรษา. 
        นับกาลตามลําพังจันทรคติไมได  เพราะความเปนไปแหงธรรมดา 
เชนฝนชุก  แหงผาก  ผลไมเผล็ด  อิงสุริยคติทั้งน้ัน  ถานับตาม 
จันทรคติเสมอไป   ฝนตกก็ดี  วางฝนก็ดี  ผลไมเผล็ดก็ดี  ยอมจะโย 
ไมตรงฤดู   เพราะฉะน้ัน    จึงตองนับจันทรคติใหอิงสุริยคติดวย. 
พระจันทรโคจรได  ๑๒  รอบ  จัดวาป  ๑  คือ  ๑๒  เดือน  ไดวัน 
๓๕๔  วัน  พระอาทิตยโคจร  ๑ รอบ  จัดวาป  ๑  ไดวัน  ๓๖๕  วัน 
๖  นาฬิกาเศษ   ผิดกัน  ๑๑  วันเศษ  ๓  ปเหลื่อมกนักวาเดือน  เพ่ือจะ  
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ไมใหเคลื่อนคลาดกันมากไป   จึงตองเติมเดือนพระจันทรข้ึน  ๑  เดือน   
ในปที่  ๓  บาง  ที่  ๒  บาง   รวมเปน  ๑๓  เดือน  เดือนท่ีเติมข้ึนนี้เรียก 
อธิมาส  ในรอบหน่ึง  คือ  ๑๙  ป  คงเติมอธิกมาส  ๗  ครั้ง.  ขอน้ีมี 
มาแลวครั้งพุทธกาล  ที่ทรงพระอนุญาตใหเลื่อนวันเขาพรรษาออกไป 
อีกเดือนหนึ่ง  อนุมัติตามจารีตในกรุงราชคฤห  อธิกมาสน้ันเพ่ิมใน 
เดือนท่ีเศษวันครบเหมือนอยางจีน  หรือเพ่ิมที่ทายฤดูรอนเสมอไป   
เหมือนอยางในประเทศเรา  ไมปรากฏ.  มาตรานับเวลาเนื่องในสิกขาบท 
มีนัยดังนี้. 
                                             มาตราวัด 
        นี้สําหรบักําหนดรูระยะ  คือ  หาง  ชิด  สูง  ตํ่า  ยาว  สั้น  กวาง 
แคบ  เขาใจวา  เดิมทีคงใชนิ้วเปนหลัก  ในวิธีกระจายออก  จะเอา 
อวัยวะเปนหลักไมไดแลว  จึงจับเอาเล็ดขาวเปนหลัก  ในวิธีผนวก 
คงใชอวัยวะเปนหลังตอไป  มีรูปดังตอไปนี้ :- 
        ๗  เล็ดขาว                        เปน  ๑  นิ้ว 
        ๑๒  นิ้ว                                  "     ๑  คืบ 
        ๒  คืบ                                  "     ๑  ศอก 
        ๔  ศอก                                  "     ๑  วา 
        ๒๕  วา                                  "     ๑  อุสภะ 
        ๘๐  อุสภะ                            "     ๑  คาวุต 
        ๔  คาวุต                                    "     ๑  โยชน.  
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        รูปนี้เขากันไดกับที่ใชในประเทศน้ี  และสมกันกับที่ใชในชมพู- 
ทวีป   เมื่อพุทธศก  ๑,๒๐๐  ลวงไปแลว  ครั้งภิกษุจีนชื่อฮวนฉางไป.   
เล็ดขาวนั้น  ในอภิธานัปปทีปกา   เรียกวาธัญญมาส  ในระยะทางของ 
พระฮวนฉาง  เรียกวายวะ.  ยวะขางไทย   เคยแปลกันมาวาขาวเหนียว   
ไดเอาเล็ดขางเหนียวท้ังเปลือก  เรียงเทียบกับนิ้วชางไมดู   ขาวเหนียวดํา 
โตไปเพียง  ๖  เล็ดก็ไดนิว้หนึ่ง,  ขาวเหนียวขาว  ๗  เล็ดพอดี  แตเศษของ 
นิ้วแบง  ๘  สะดวกกวา  นิ้ว  ๑  แบง  ๔  จะไดเรียกวากระเบียด ๆ  ๑ 
แบงเปน  ๘  สะดวกกวา  นิ้ว  ๑  แบง  ๔   จะไดเรียกวากระเบียด ๆ  ๑ 
เชนของเราก็ยิ่งดี.   ต้ังแตเล็ดขาวจนถึงศอก  เปนแบบมาในคัมภีร 
อภิธานัปปทีปกา   ต้ังแตศอกข้ึนไปถึงโยชน  เปนแบบมาในคัมภีร 
สังขยาปกาสกะ  ชกัมาแสดงในบุพพสิกขาวัณณนา. 
        ในสิกขาบทกลาวถึงประมาณวัด  ที่วัดสั้น  นบัเปนคืบ ๆ  ไป 
อยางนับเปนฟุต  มีกําหนดดวยสุคตประมาณท้ังนั้น  ที่วัดยาวถงึโยชน 
หาไดบอกกําหนดดวยสุคตประมาณไวไม.   ขอนีจั้กปรารภถึงขางหนา. 
                                          อีกอยางหนึ่ง 
        ๔  ศอก                                เปน  ๑  ธน ู
        ๕๐๐  ธนู                                  "     ๑  โกสะ 
        ๔  โกสะ                                  "     ๑  คาวุต 
        ๔  คาวุต                                  "     ๑  โยชน. 
        นี้เปนแบบมาในคัมภีรสังขยาปกาสกะเหมือนกัน  ใชเปนเครื่อง 
กําหนดระยะแหงเสนาสนะปา ซึ่งกลาวถึงในบางสิกขาบท.  
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                                         มาตราตวง     
        นี้ก็ออกจากมาตราวัดนั้นเอง   มาตราวัด  ใชแตเฉพาะดานยาว 
กับดานกวาง   มาตราตวง  ใชดานต้ังหรือดานสูงข้ึนอีก.  มาตรานี้ 
สําหรับใชกะประมาณของ   เชนน้ําหรือขาว.   เขาใจวา   เดิมทีคงใช 
กะโหลกมะพราวเปนหลัก  ในวิธีกระจายออก  คงเอากํามือ  หรือฟายมือ 
เปนหลัก  มรีูปดังนี้  :- 
        ๕  มุฏฐิ  [คือกํามือ]  เปน  ๑  กุฑวะ  [คือฟายมือ] 
        ๒  กุฑวะ                  "     ๑  ปตถะ  [คือกอบ] 
        ๒  ปตถะ                 "     ๑  นาฬี  [คือทะนาน] 
        ๔  นาฬ ี                   "     ๑  อาฬหก. 
        มาตรานี้ฟนเฝอมาก  ปตถะ  กบั  นาฬ ี เปนของท่ีเขาใจยาก  ใน 
ปกรณทั้งหลายเขาใจเปนอันเดียวกันไปเสีย   แตในคัมภีรวิภังคกลาวถึง 
ประมาณบาตรวา   บาตรขนาดเล็ก  จุขาวสุกแหงขาวสาร  ๑  ปตถะ 
บาตรขนาดกลาง  จุขาวสุกแหงขาวสารนาฬีหน่ึง  บาตรขนาดใหญ 
จุขาวสุกแหงขาวสารก่ึงอาฬหก   นี้แปลวาทวีคูณ   ตามนัยนี้  ปตถะ 
กับนาฬี  ตองเปนของตางกัน  ขาพเจาจึงถือเอาปตถะหน่ึงซ่ึงวา  ๔  กุฑวะ 
ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา   เปนนาฬหีน่ึง  แลงครึ่งนาฬีหรือ  ๒  กุฑวะ 
เปนปตถะหนึ่ง  เมื่อจัดเทาน้ี  ก็เขากันไดหมด. 
        มาตราตวงเหนืออาฬหกข้ึนไปยังมีอีก  แตออกชื่อในบาลีพระวินัย 
เพียงเทาน้ัน. 
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                                          มาตราชั่ง     
        การตวงรูไดแตขนาด   เชนขาวสารกับทราย  ตวงดวยทะนาน 
กองเทากัน  การกําหนดรูหนักตองใชชั่ง.   มาตรานี้สําหรับกําหนด 
ประมาณของที่มีขนาดไมเทากัน   เชนโลหะตาง ๆ  ในบัดนี้สนิคาอ่ืน 
ก็ใชชั่งเหมือนกัน  น้ําหนักนั้น  เขาใจวา  จับเอามาสก   คือเมล็ดถั่ว 
หรือเมล็ดมะกล่ําตาชางเปนหลัก  ในวิธีกระจาย  เทียบมะกล่ําตาหนู 
และขาวเปลือกตอไปอีก. 
        มาตราสําหรับใชชัง่ของอ่ืนจากทองเงิน   มีรปูดังน้ี :- 
        ๔  เล็ดขาวเปลือก                  เปน  ๑  กุญชา  [กลอม] 
        ๒  กุญชา                                  "     ๑  มาสก  [กล่ํา] 
        ๕  มาสก                                  "     ๒  อักขะ 
        ๘  อักขะ                                  "     ๑  ธรณะ 
        ๑๐  ธรณะ                           "     ๑  ปะละ 
        ๑๐๐  ปะละ                          "     ๑  ตุลา 
        ๒๐  ตุลา                                  "     ๑  ภาระ. 
        มาตราสําหรับใชชัง่ทองอันมิใชรูปยะ  มีรปูดังน้ี :- 
        ๔  เล็ดขาวเปลือก                 เปน  ๑  กุญชา 
        ๒  กุญชา                                  "     ๑  มาสก 
        ๕  มาสก                                  "     ๒  อักขะ 
         ๘  อักขะ                                  "     ๑  ธรณะ 
        ๕  ธรณะ                                  "     ๑  สุวัณณะ  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 225 

        ๕  สุวัณณะ                        เปน  ๑  นิกขะ.    
        เขาใจวา  ทองเงินที่ทําเปนลิ่ม  กาํหนดหนักนิกขะหนึ่ง.  ขอน้ี   
จึงทําใหฉงนวา   นิกขะ  ศัพทนั้น  เปนชื่อนํ้าหนักบาง  แปลวา  ลิ่มบาง. 
        มาตรานี้  ไมยุงเหมือนมาตราอ่ืน  เปนแตตองรูจักแยกมาตรา 
ชั่งของอ่ืน  และมาตราชั่งทองเงินเทานั้น  แตอยางไรพระอาจารย 
ทั้งหลายจึงเขาใจตางกันไป  ในตอนวา  ๕  มาสกเปน  ๒  อักขะ  จะ 
โทษวาถาถาท่ีแสดงเรียงไวไมแจมก็ไมได    เผอิญเขาใจตางไปเอง 
ความเขาใจของขาพเจา   ถูกกับของทานอาจารยผูรจนาคัมภีรสังขยา- 
ปกาสกะ. 
                                         มาตรารูปยะ 
        นี้สําหรบักําหนดตีราคาสินคา  ใชกหาปณะเปนหลักมาตรา  ม ี
แตวิธีกระจาย  ไมมีวิธีผนวก   มีรูปอยางนี้ :- 
        ๕  มาสก                                เปน  ๑  บาท 
        ๔  บาท                                    "     ๑  กหาปณะ 
พึงรูอธิบายอยางน้ี  :- 
        กหาปณะ   มีหลายอยาง  แตกหาปณะในกรุงราชคฤห  ครั้ง 
ทรงบัญญัติอทินนาทานสิขาบทน้ัน  เรียกนีลกหาปณะ.  ในคัมภีร 
ทั้งหลายกลาววา  ผสมทอง  ๕  มาสก   เงิน  ๕  มาสก  ทองแดง  ๑๐ 
มาสก  บางก็วาเจือเหล็ก  ๑  เล็ดขาว  บางก็ไมกลาวถึง  หลอมเขา 
ดวยกัน  ทําเปนรูปแลวตีตรา.   พิจารณาตามนัยนี้  เนื้อนีลกหาปณะ 
นั้นเปนมาก   น้ําหนักเทาธรณะหน่ึง.  มาสกในมาตรานี้   ไมเหมือน  



นักธรรมตรี - วินัยมุข เลม ๑ - หนาท่ี 226 

มาสกในมาตราชั่งของ  เปนแตสักวาชื่อติดมาแตการกําหนดนํ้าหนัก   
แหงรูปยะ.  ในคัมภีรวิภังคกลาววา  ทําดวยโลหะก็มี   ดวยไมก็มี   ดวย 
ครั่งก็มี.  สวนบาทน้ัน  ไมปรากฏวามีรูปทําดวยอะไร  ทําดวยนาก 
อยางเดียวกับกหาปณะ  หรือทําดวยของอยางอ่ืน  หรือคงมีรปูแต   
กหาปณะกับมาสก   รูปแหงบาทไมมี  ยังไมไดตาม.  กหาปณะนน 
ถาเปนทองคําแท  ก็คงเทียบราคากับน้ําหนักดวยกันได  แตนี่เปนนาก. 
พระอาจารยทั้งหลาย  เมื่อเทียบมาตราทองคํา  จึงลดเสียครึ่งหนึ่ง. 
และกลาวไววา   บาทหน่ึงนั้น   ใหเทยีบทองคําหนัก  ๒๐  เลด็ขาวเปลือก. 
โดยนัยนี้  ๔  เล็ดขาวเปลือกตอ  ๑  มาสก    ใหลงสันนิษฐานวา   ครั้ง 
รจนาคัมภีรเหลาน้ัน  ราคาทองแพงกวาราคานากเทาตัว. 
        แตขาพเจายังไมแนใจวา   นีลกหาปณะทําดวยนาก  ยังไมเคยรูวา 
ในประเทศไหน   ครั้งโบราณก็ดี   ในปจจุบันก็ดี   ไดใชนากทําเปน 
รูปยะ  มีแตใชทองลวนเงินลวน.  ขอท่ีทานใหเทียบคําบริสุทธลวน  หนัก 
๑๐  มาสก   ซึ่งกระจายเปน  ๘๐  เลด็ขาวเปลือก  หรือรวมเขาหนัก 
กึ่งธรณะ  จะเขารูปไดดีทีเดียว  จะตองผสมเงินผสมทองแดงใหมีน้ํา 
หนักข้ึนอีกเทาหนึ่ง แตเนื้อคลายลง  เปนประโยชนอะไร. 
        มาตราเหลาน้ี  แมกาํหนดเองสิ่งที่เปนอยูโดยธรรมดาเปนหลัก 
เชนอวัยวะคนและพืช   กย็ังแผกกันไดเหมือนกัน  เชนคนในประเทศ 
หน่ึงกับประเทศอ่ืน   ขนาดก็ตางกัน  แมพืชก็ตางกัน  เพราะเหตุนั้น 
ทานผูครองบานเมืองนั้น ๆ  จึงตองบัญญัติมาตราเหลาน้ันไวเปนหลัก  
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เพ่ือคนท้ังหลายจะไดถือตาม  สําหรับตัดสินพิพาทกันดวยเรื่องมาตรา   
นี้เรียกวามาตราหลวง  เชนเราเรียกกนัอยูวา  วาหลวง  ทะนานหลวง 
หรือทะนานตีตรา.  อยูในประเทศใด  ควรถือมาตราหลวงในประเทศ 
นั้นเปนหลัก.   
                                            มาตราพิเศษ 
        ในสิกขาบทท้ังหลาย  เม่ือกลาวถึงมาตราวัด  ถาวัดสั้น  กาํหนด 
ใหใชสุคตประมาณ  เชนคืบสุคต  นิ้วสุคต  ขาพเจาปรารถนาจะหาทาง 
เขาใจสุคตประมาณ   วาเปนประมาณพิเศษอยางหน่ึง  เชนเรียกวา 
นิ้วฟุตหรือน้ิวชางไม  เพราะคําวาสุคต   แมเปนคุณบทของพระศาสดา 
มีอยู  แตก็ไมใชคําท่ีทานจุเขาในพระโอฐของพระศาสดาใหเรียกพระ 
องคเอง   และไมใชคําท่ีสกวกเรียกพระศาสดาดวย  แตหาไปก็ไมสําเร็จ 
เพราะในปาติโมกขนั้นเอง  มีคําวา  นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคต 
จะเขาในเปนอยางอ่ืนจากพระศาสดาไมได.   เมื่อเปนเชนนี้  จึงลง 
สันนิษฐานวา  พระศาสดาทรงกําหนดน้ิวพระหัตถของพระองคเอง 
เปนหลักมาตราวัดสําหรับใชวัดสั้น  เพราะวา   เมื่อกลาวถึงโยชนแลว 
ไมมีวาโยชนสุคต.  ขอนี้ดูก็กําหนดหลวม  ๆ  และกาํหนดเพียงชั่วคราว 
แตเมื่อสิกขาบทเปนมายืนยาว  ประมาณน้ันกลับเปนอันรูไดยาก. 
        พระอรรถกถาจารยแกสุคตประมาณไว  ในอรรถกถาแหง 
สัญญาจิกสิกขาบทวา  คืบสุคตนั้น ๓  คืบแหงคนปานกลางในครั้งน้ัน 
เปนศอกคืบชางไม  โดยนัยนี้  ตามพระมหาบุรุษลักษณะ  พระศาสดา 
สูงเทาวาของพระองค   จึงเปนสูง  ๑๒  ศอกชางไม  สงกวาคนสามัญ  
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๓  เทา  สุคตประมาณในสิกขาบท   จึงเอา  ๓  คูณวัฑฒกีประมาณ   
คือคืบนิ้วชางไม  เมื่อเปนเชนนี้   สวนท้ังหลายจึงใหญไปหมด แตก็ 
ไมไดยินวาใครปรารภเรื่องนี้มากอน   นอกจากสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ  เสด็จพระอุปชฌายะของขาพเจา.  ทาน 
ทรงสันนิษฐานเห็นวา  พระศาสดาไมใหญโตกวาคนในยุคเดียวกันนัก 
ทรงชักเรื่องมาสาธกหลายเรื่อง  แสดงในท่ีนี้แตบางเรื่องพอเปนอุทาหรณ 
ดังตอไปนี้ :-   
        ๑.  พระนนทพุทธอนุชา  มีรูปรางงดงาม  คลายคลึงพระศาสดา 
แตตํ่ากวา  ๔  นิ้ว  ทานครองจีวรมีประมาณเทาสุคตจีวร. 
        ๒.  ทรงเปลี่ยนผาสังฆาฏิกันไดกับพระมหากัสสป. 
        ๓.  พระเจาอชาตศัตรุเสด็จไปเฝาพระศาสดาในคืนวันหน่ึง  พระ 
องคเสด็จน่ังอยูในหมูภิกษุสงฆ  ทาวเธอทรงกําหนดไมได  ถึงกับ 
ตรัสถามหมอชีวกโกมารภัจจ. 
        ๔.  ปุกกุสาติกุลบุตร   บวชอุทิศตอพระองค   มาพบกันเขาใน 
โรงชางหมอแหงหนึ่ง  ไมรูจักพระองค  สําคัญวาบรรพชิตสามัญ. 
        พระสันนิษฐานของทานในเรื่องนี้  ไมมีนักปราชญผูใดผูหน่ึงจะ 
คานได.  เมื่อตกลงวา  พระศาสดาไมใหญเกินไปเชนนั้นแลว  สคุต- 
ประมาณก็จะตองสั้นลงมา   นี้ก็มีของท่ีจะสาธกใหเห็นชัด   มวัีตร 
ของภิกษุอยูวา   จะเก็บบาตรไวใตเตียง  ใหเอามือคลํากอนแลวจึง 
คอยเก็บ  นี้บงใหเห็นวาเทาเตียงสั้น   ลําพังน่ังไมแลเห็นใตเตียง  ถา 
เทาสูง  จะตองคลําทําอะไร  มีอะไรท่ีจะโดนก็แลเห็น.  อันจะกาํหนด  
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สุคตประมาณมิใชงาย  ทานจึงทรงจับเอาประมาณของคนในครั้งนั้น   
โดยนัยวาสูง   ๔  ศอกเปนหลัก  แตทรงพระดําริวา  ขอท่ีเอา  ๓  คูณน้ัน 
พระอรรถกถาจารยเขาใจผิดไปกระมัง   บางทีจะเปนใหเอา  ๓  หาร 
จึงทรงลองคํานวณดู  แบงคืบชางไมเปน  ๓  สวน  คือสวนละ  ๔  นิ้ว 
เพ่ิมเขาอีกสวนหนึ่งเปน  ๔  สวน  คือ  ๑๖  นิ้ว   สมมติวาเปนคืบ 
สุคต  ลดประมาณลงเพียงเทาน้ี  เทาเตียงก็ตํ่า   สมที่จะตองคลํา 
จีวรก็ไดกําหนดท่ีใชกันมาวา  ยาว  ๖  ศอก,  กวาง  ๔  ศอก.  ตามนัย   
 นี้   สวนพระกายพระศาสดาควรจะสง  ๑๒๘   นิ้ว  หรือ  ๕  ศอก  ๘  นิ้ว 
ชางไม  แตขาพเจาไมเขาใจหรือไดเหตุไมพอวา  ไฉนในสุคตวิทัตถิ- 
ปกรณที่ทรงรจนาไวจึงถือเอา  ๑๒๙   นิ้วเปนเกณฑแหงพระศาสดา. 
        วิธีคํานวณสุคตประมาณ   ตามแบบซ่ึงทรงสันนิษฐานลงน้ัน 
เอา  ๑๒๙  คูณ  ประมาณท่ีวาไวในสิกขาบท   เอา  ๙๖  หาร  เลขลัพธ 
เปนวัฑฒกีประมาณ  เศษกระจายออกไปแลวเอา  ๙๖  นั้นหาร  เลข 
ลัพธเปนเศษแหงวัฑฒกีประมาณ  แตในแบบนี้แบงกระเบียดหน่ึงเปน 
๔  อนุกระเบียด. 
        สุคตประมาณ  ตามพระมติของสมเดจ็พระมหาสมณเจา  กรม- 
พระยาปวเรศวริยาลงกรณนั้น   ตัดสัน้ลงมาไดจากอรรถกถานยั  ทั้ง 
สมรองรอย  จัดวาดีกวา  บางทีกอนคร้ังอรรถกถาขึ้นไปจะสันนิษฐาน 
กันอยางนี้ก็เปนได.  แตเทียบดูสวนคนในยุคเดียวกัน  ในประเทศ 
เดียวกัน  ยังโตกวากันนัก   สูงกวากันเกือบศอกคืบ  พระเจาอชาต- 
ศัตรุควรจะกําหนดรูได  หากวาเปนไดจริง   ก็ไมสูงเฉพาะพระศาสดา 
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พระมหากัสสปและพระนนทก็พลอยสูงไปดวย  เมื่อเปนเชนนี้   ความ     
สูงผิดกันมากนั้น  จะถือเปนอัศจรรยของพระศาสดาพระองคเดียวไมได 
ตองถือวา  เปนความแผกกันของคนในประเทศน้ัน  ยังตกขางใหญอยู 
นั่นเอง. 
        มีทางจะสันนิษฐานใหเต้ียลงมาไดอยางไรบาง  ?  เห็นอยูทางหน่ึง 
วา  ขอท่ีกลาวไวในคัมภีรวิภังค  ในนิทานตนบัญญัติหามทรงสุคต 
จีวรวา  พระนนทตํ่ากวาพระศาสดา  ๔  นิ้วน้ัน  พอจะจับเอาเปน 
เกณฑสําหรับอนุมานได.  ขอวาพระนนทเปนผูมีรูปงดงามน้ัน  ถาสูง 
เทากับคนสามัญ  พระศาสดาก็สูงกวาขนาด  ๔  นิว้เทาน้ัน เพราะคํา 
วา   มีรูปรางงดงาม  หากจะสูงกวาคนสามัญสักเล็กนอยก็ยังได  จะให 
สูงเทาไร  ?  ๔  นิ้วของทานเปนเกณฑอยูแลว  โดยนัยนี้  พระศาสดา 
ก็สูงกวาขนาดเพียง  ๘  นิว้   คอยยังชั่วหนอย  คิด  ๔  นิ้วกับ  ๘  นิ้ว 
ถัวกันเขา   ถอืเอาประมาณกลางวา  ๖  นิ้ว  แตก็ตองยอมรับขนาด 
คนที่วาสูง  ๔  ศอก   ไมเชนนั้นก็ไมมีทางสันนิษฐานตอไป.  เอา  ๖ 
นิ้ว  บวก ๙๖  นิ้ว  ได  ๑๐๒  นิ้ว  หรือ  ๔  ศอก  ๖  นิ้ว  เปนสวนสูง 
แหงพระศาสดา.   วิธีคํานวณสุคตประมาณ   ยอเกณฑลง  ๑๗  เปน 
เกณฑพระสุคต   สําหรับใชคูณ,   ๑๖  เปนเกณฑวัฑฒกี  สําหรบัใช 
หาร   ตามนัยนี้   ผิดกันไมมากนัก  เชนเทาเตียง  ๘  นิ้วสุคต  เปน  ๘ 
นิ้วกับ  ๒  กระเบียดชางไมเทาน้ัน. 
        อยางไรก็ยังเปนอันยากอยุนั่นเอง   หรือจะเรียกวาหมดทาง 
สันนิษฐานแนนอนก็ได   ขาพเจาขอแนะไววา   สุคตประมาณตามแบบ  
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ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ   ที่รับ 
รองทั่วกันแลวในบัดนี้  แมผอนลงมาแลว  ก็ยังยาวกวาประมาณ   
ที่ใชอยูในประเทศเรา  ณ  บัดนี ้ เพราะฉะนั้น  จะใชเครื่องวัดอยางใด 
อยางหน่ึง   คือไมฟุตอังกฤษ  ไมศอกชางไม  วัดนิ้วเทาน้ิว  หรือ   
ไมเมตเตอร   เทียบ   ๒๗  เซ็นติเมตเตอร   คือสวนแบงจากรอย  ตอ 
คืบ  ๑  คือ  ๑๒  นิ้ว   คงไมเกินสุคตประมาณอยูนั่นเอง  ไมตองรังเกียจ. 
ถาตามแบบของขาพเจา  ไมฟุตใชไมได  ยาวไป  ใชไดแตไมศอก 
ชางไมกับไมเมตเตอร   แตสวนผิดกันไมมากนัก  ไมนาจะตองคํานวณ 
ใหลําบาก  ใชวัดดวยไมสองอยางนั้นอยางใดอยางหนึ่งก็แลวกัน  แตไม 
ศอกชางไมนั้น   ก็ไมมีหลกัอีก  ตอไปขางหนา  ถาบานเมืองจะบัญญัติ 
หลักมาตราลงไปแนนอน   คงจะใชแบบเมตเตอรที่ประเทศท้ังหลายใช 
กันอยูมาก  เขานิยมวาเปนแบบท่ีแนนอน   เพราะจับเอาระยะแหงโลก 
เปนหลัก   ทัง้เทียบกันไดกับศอกชางไมของเรา   เหลื่อมกันเพียงนิด 
หนอย   เมตเตอร  ๑  เทียบกับ  ๒  ศอกได   กึ่งเมตเตอร   คือ   ๕๐ 
เซ็นติเมตเตอร  ตอ  ๑  ศอก  ๒๕  เซน็ติเมตเตอร   ตอ  ๑  คืบ  จะคิด 
เปนวาเปนเสนก็ยังได.  ถารูจักใชไมเมตเตอรเทียบใหไดประมาณตาม 
ตองการ  เปนสะดวกดวยประการทั้งปวง. 
        นอกจากน้ี  ยังมีมคธนาฬี  คือทะนานท่ีใชอยูในแควนมคธ   ขอน้ี 
แกกันยุงใหญ.  ศัพทนี้ไมไดมาในมาติกาคือตัวสิกขาบท เปนแตกลาวไว 
ในคัมภีรวิภังควา   บาตรขนาดกลางจุขาวสุกนาฬีหน่ึง   ในอรรถกถา 
แกวา  มคธนาฬี.   ถาเพงความวาคัมภีรวิภังคไดรจนาในแควนน้ัน  
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หรือเขาใจใหสูงข้ึนไปกวา   สังคายนาทั้งหลายก็ไดทํากันที่แควนนั้น  
เชนนี้  แกวามคธนาฬีก็ถูกทาง  เพราะวาเมื่อกลาวถึงประมาณ  ก็ควร 
จะถือเอาประมาณท่ีใชเปนหลักในบานเมือง.  ขาพเจาเห็นวา  ไมพอที่ 
ขาพเจาจะลําบากในเรื่องนี้  จักงดเสียไมกลาวถึง.  ตามความสันนิษฐาน 
ของพระอาจารยทั้งหลายท่ีเปนชาวสิงหล  นาฬีครึง่แหงนาฬีสิงหล 
เปนมคธนาฬีหน่ึง.  เมื่อมคธนาฬีมีขนาดใหญ  ใชนาฬีที่กลาวไวใน 
มาตรา  เปนเครื่องตวงขาวสารหุงเปนขาวสุก   เพ่ือกําหนดประมาณ   
บาตรก็ควร.  
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                                            คําชี้แจง     
                   หลักการเขียนและวิธีใชศัพทานุกรมวินัยมุข 
        การเรียงลําดับคํา   ไดเรียงตามแบบอยางพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๔๙๓    เพ่ือสะดวกแกผูที่เคยใชพจนานุกรม 
มาแลว,   แปลกแตที่ยกเอาสระมาข้ึนตน,  เพ่ือใหสอดคลองกับอักขรวิธี 
ในภาษาบาลี,  ฉะน้ัน  ในที่นี้พึงทราบวิธีเรียงและวิธีใชโดยสังเขป 
ดังตอไปนี้  :- 
        ๑.  ตัวพยัญชนะนั้นลําดับไวตามตัวอักขระ  แปลกแตเอาสระ 
คือ  "อ"   มาข้ึนตนดังน้ี   คือ    อ   ก  ข  ค  ฆ  ง  ฯลฯ   ส  ห  ฬ 
ไมไดลําดับตามเสียง. 
        ๒.  สระนั้นก็ไมไดลําดับไวตามเสียง  ลําดับไวตามรูปสระดังน้ี 
คือ   ะ   ั  า    ิ      ี     ึ     ื     ุ    ู  เ แ  โ  ใ  ไ   รูปสระท่ีผสมกันหลายรปูก็จัด 
เรียงตามลําดับรูปที่อยูกอนและหลังตามลําดับขางบนนี้เหมือนกัน  ดัง 
เชนลําดับไวใหดูดังตอไปนี้ :- 
                ะ                                 ิ 
                 ั     (กัน)                         ี 
                 ั-ะ   (ผัวะ)                         ึ 
                า                                 ื 
                -ำ                                 ุ  
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         ู                                เ- ึ             (สอื)   
        เ                                เ- ืะ        (เกือะ) 
        เ-ะ        (เกะ)                แ 
        เ-า        (เขา)                        แ-ะ        (แพะ) 
        เ-าะ        (เจาะ)                โ 
        เ- ิ        (เกิน)                โ-ะ        (โปะ)   
        เ- ี        (เสีย)                ใ 
        เ- ีะ        (เผียะ)                ไ 
        สวนตัว   "อ  ว  ย"   นับลําดับอยูในพยัญชนะเสมอ. 
        ๓.  ในการเรียงนี้ ไดเลือกเอาเฉพาะศัพทที่มีเนื้อความยังไมชัด 
และศัพทที่เปนภาษาบาลี  ซึ่งคิดวาผูเขามาใหมไมเขาใจ  มาเรียงลําดับ 
ไว  บอกชื่อหนาหนังสือกํากับไวเพ่ือจะใหรูวา   ศัพทนั้นอยูหนาไหน  มี 
ความหมายอยางไร  เพราะเฉพาะศัพทหน่ึง ๆ  ที่อยูในหนาใด  ๆ  ก็แปล 
เปนทํานองอธิบายเฉพาะเน้ือความของศัพทที่อยูในหนานั้น   ๆ   เปน 
ประมาณ. 
        ๔.  หากศัพทนั้น  ๆ   มีอยูในหนาอ่ืนนอกจากท่ีบอกกํากับไว  ก ็
ขอใหผูศึกษาเปรียบเทียบเอาเอง  ถาเนื้อความเขากันได   ก็ถือเอา 
คําแปลหรืออธิบายตามท่ีเขียนไวนั้น  เชนคําวา  "จับพลัดจับผลู" 
หนา  ๕  แปลวา  "ทําผิด ๆ  ถูก ๆ,   เปนไปโดยมิไดต้ังใจ"   กับใน 
หนา  ๓๘  กม็ีเน้ือความเทากัน  จึงเขากันได,  ถาเนื้อความขัดกัน  กใ็ห 
หัดแปลยักยายความหมาย  ถือเอาโดยอนุโลมที่แปลไวนั้น  เชนศัพท 
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วา  "บริโภค"  หนา  ๗๔  แปลวา  "ใชสอย"  ซึ่งหมายความวา    
นุงหม  สวนในหนา  ๑๗๐  แปลวา  "ใชสอย"  เหมือนกัน   แตมิได 
หมายความวานุงหม,  ไปหมายเอาวา  "ดื่ม  หรือ  อาบ"  เปนตน,  ถา 
ศัพทใดมีเนื้อความผิดกันมากยากท่ีจะเขาใจได  ก็อธิบายซํ้าไวอีก   เชน 
ศัพทวา  "ปริกัป"  หนา  ๓๕  กับหนา   ๓๖,  ศัพทวา  "เสพ" 
หนา  ๑๓  กบัหนา  ๑๗๓  เปนตน.   
        ดังน้ีถาผูศึกษาตองการรูศัพทใด  ก็ดึงเปดดูตามลําดับพยัญชนะ 
และสระตามท่ีกลาวไวแลวในขอ  ๑-๒  นั่นแล. 
        ศัพทานุกรมนี้  ไดขอใหพระมหาอุบล   นนฺทโก   ป.  ธ.  ๘  ชวยอาน 
เลือกศัพทในหนังสือวินัยมุข   ยกรางคําอธิบายข้ึนแลวถวายพระเถระ 
หลายรูปชวยกันตรวจ   ขอขอบใจทานผูชวยทําศัพทานุกรมนี้ไวในท่ีนี้ 
ดวย   และเปนการทําครั้งแรก   อาจจะตองแกไขเพ่ิมเติมอีกในการทํา 
ครั้งตอไป. 
                                                                กองอํานวยการ 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
กรกฎาคม   ๒๕๐๘  
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                                   ศัพทานุกรม     
หนา         ศพัท                                        คําอธิบาย 
                  อ. 
๘๙  อกาลจีวร                        จีวรอันเกิดข้ึนนอกเวลา  คือ  เลยเวลา 
                                        อานิสงสพรรษาหรืออานิสงสกฐิน. 
๔๙  อกุศลธรรม                ธรรมฝายไมดี. 
๑๓  อจิตตกะ                        ไมมีจิตเจือ,  ไมแกลง,  ไมจงใจ. 
๑๕๓  อเจลกวรรค                หมวดแหงสิกขาบทวาดวยเรื่องภิกษุใหของ 
                                        เค้ียวของฉันแกชีเปลือยเปนตน. 
๑๑  อเตกิจฉา                        แกไขไมได,  ทําใหพนไมได,  ทําคืน 
                                        ไมได,  ทําใหบริสุทธิ์ไมได. 
๓๓  อทินนาทาน                 การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให. 
๖๘  อธิกรณ                        คดี,  เรื่องความท่ีฟองกัน,  เรื่องที่ตองจัด 
                                        ตองทํา. 
๒๔  อธิกรณสมถะ          ขอสําหรับระงับอธิกรณ. 
๒๒  อธิจิตตสิกขา                ศึกษาเรื่องจิตย่ิง  คือทําใจใหเปนสมาธิ. 
๒๒  อธิปญญาสิกขา        ศึกษาเรื่องปญญายิ่ง  คือพิจารณาสังขาร 
                                        ตามเปนจริง. 
๒๒  อธิสีลสกิขา                  ศึกษาเรื่องศึกยิ่ง    คือสํารวมในพระ 
                                        ปาติโมกข.  
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หนา                ศัพท                                คําอธิบาย   
๑๐๕  อธิษฐาน                ต้ังเอาไว,  ความต้ังใจปรารถนาใหเปน   
                                        อยางนั้นอยางนี้ตามท่ีตองการ. 
๘๑  อติเรกจวีร                        จีวรที่เหลือจากไตรจีวรที่อธิษฐาน. 
๑๐๔  อติเรกบาตร                บาตรท่ีเหลือจากบาตรอธิษฐาน. 
๕๔  อนวเสส                        ไมมีสวนเหลือคืออาบัติที่ภิกษุตองเขาแลว 
                                        ไมมีสวนแหงความเปนสมณะเหลืออยูเลย. 
๕๑  อนาคามิมรรค                มรรคเปนเหตุละสังโยชนเบ้ืองตํ่าไดทั้ง  ๕. 
๒๓  อนาคาม ี                        พระผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค-ผล    ซึ่งจัด 
                                        เปนอริยบุคคลคูที่  ๓. 
๑๓๑  อนาจาร                        ความประพฤติไมดีไมงาม. 
๓๖  อนาญัตติกะ                อาบัติที่ไมตองเพราะสั่งใหทํา. 
๕๘  อนาบัติ                           ไมเปนอาบัติ,  ไมตองอาบัติ,   ไมมีโทษ. 
๒๑๐  อนาปตติวาร                ตอนหรือคราวท่ีวาดวยเรื่องอนาบัติ. 
๑๘๗  อนามาส                สิ่งที่ไมควรจับตอง. 
ค  อนิยต                                ไมแน,  โทษที่ยังไมแน,   อาบัติที่ไมแน. 
๑๐  อนุปสัมบัน                   ผูที่ไมไดอุปสมบท,  คนอ่ืนนอกจากภิกษุ 
                                        และภิกษุณี.  แมภิกษุณีก็จัดเปนอนุสัมบัน 
                                        ของภิกษุ. 
๗  อนุสาวนา                        ใหไดยินตาม,   ประกาศใหไดยินทั่วกัน 
                                        (ดูญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา).  
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หนา                ศัพท                                คําอธิบาย     
๑๘๓  อปโลกน                บอบเลา,  ประการ. 
๒๒  อภิสมาจาร                มรรยาทอันดี,  ความประพฤติอันดี. 
๕๑  อรหัตตมรรค                มรรคเปนเหตุละสังโยชนไดทั้ง  ๑๐. 
๒๓  อรหันต                        พระผูต้ังอยูในอรหัตตมรรค - ผล  ซึ่งจัดเปน 
                                        พระอริยบุคคลคูที่  ๔. 
๗๙  อริยสาวิกา                สตรีผูเปนสาวิกา   (ผูฟงคือศิษยของพระ 
                                        พุทธเจา)   ซึง่เปนอริยะ  ไดแกสตรี  ผูต้ังอยู 
                                        ในโสดาปตติมรรคเปนตน,   และสตรีผูถือ 
                                        พระรัตนตรัยวาเปนสรณะที่พ่ึง. 
๑๗  อลัชชี                          ผูไมละอาย,  ผูไมกลัวอาบัติ. 
๑๐  อวด                                แสดงใหรู,   ยกยองตอหนาคน. 
๓๒  อวหาร                        การลัก,  การขโมย. 
๓๑  อวิญญาณกะ                ทรัพยหรอืส่ิงของท่ีไมมีวิญญาณ. 
๓๑  อสังหารมิะ                ทรัพยหรือส่ิงของอันเคลื่อนท่ีไมได,  ติดอยู 
                                        กับที่. 
๑๔๓  อังคาส                        ถวายอาหารพระ,  เลี้ยงพระ. 
๑๑๒  อัจเจกจีวร                จีวรรีบรอน   คือผาจํานําพรรษา  (วัสสาวาสกา) 
                                        ที่ทายกทายิการีบถวาย  กอนออกพรรษา 
                                        ต้ังแต  ๑  วัน  ถึง  ๑๐  วัน.  
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หนา                ศัพท                                คําอธิบาย  
๑๘๒  อัชฌาจาร                การละเมิดประเพณี,  ความประพฤติชั่ว, 
                                        การลวงมรรยาท. 
๑๓๑  อัญญวาทกกรรม        กรรมวาจาที่สงฆสวดประกาศในเมื่อภิกษุผู 
                                        ประพฤติอนาจาร   ถูกซักถามในทามกลาง 
                                        สงฆ   แลวเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน 
                                        เสีย. 
๑๖  อัตตกิลมถานุโยค        การประกอบความเพียรทรมานตัวให   
                                        ลําบาก 
๓๗  อัตถสาธกะ                   ศัพทนี้เปนเชื่อของการส่ังใหลักอยางหน่ึงซ่ึง 
                                        แปลวา  ยังอรรถใหสําเร็จ,  คือใหการลัก 
                                        สําเร็จ,  สําเร็จเปนการลัก. 
๕๕  อัพโพหาริก                 กลาวไมไดวามี,   ไมควรกลาวอาง,  มีเหมือน 
                                        ไมมี. 
๘๗  อัพภันดร                        สวนใน,  ภายใน,   ทามกลาง,  ชื่อมาตราวัด 
                                        ในบาลี,  ๑  อัพภันดร  เทากับ  ๗  วา. 
๗๗  อัพภาน                        การสวดรับภิกษุตองสังฆาทิเสส   และไดประ 
                                        พฤติมานัต  (หรืออยูปริวาสดวย)   แลวให 
                                        กลับเปนผูบริสุทธตามเดิม. 
๑๔๐  อัสดงค                        พระอาทิตยตก,  คํ่าแลว. 
๓๖   อากร                        คาธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากส่ิงท่ี  
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                                        เกิดจากธรรมชาติ  หรือสิ่งท่ีทําข้ึนเพ่ือ 
                                        การคา. 
๒๐๒  อาการ                        กริิยา,  ทาทาง. 
๗๒  อาณัตติ                        ขอบังคับ,  กฎ. 
๓๐  อาทิกัมมิกะ                  ผูทําคนแรก,  ผูกอนเหตุใหทรงบัญญัติ 
                                        สิกขาบท. 
ง  อานิสงส                        ผล,  ประโยชน,  ผลดี. 
๘  อาบัติ                         ความลวงละเมิด,  โทษ,  โทษที่เกิดเพราะ 
                                        ความละเมิดในขอท่ีพระพุทธเจาหาม. 
๙๗  อามิส                        เหยื่อ,  เครื่องลอ,  ปจจัย  ๔. 
๒๐๘  อาวุธ                          เครื่องประหารที่ไมมีคม  ใชในการปองกัน 
                                        หรือตอสู. 
๙๗  อาสนะ                        ที่นั่ง. 
๑๙  อาสันทิ                        มาส่ีเหลี่ยมนั่งไดคนเดียว. 
๑๓๖  อาหัจจบาท                เตียงที่มีเทาท่ีไมไดตรึงใหแนน. 
๗๗  อุกเขปนียกรรม        กรรมคือการยกเสียจากการสมโภค  (คบหา) 
                                        กับสงฆ,  ตัดสิทธิ์ของภิกษุเสียชั่วคราวเพราะ 
                                        ไมเห็นอาบัติ   หรือเพราะไมทําคืนอาบัติ 
                                        หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป. 
๑  อุปฤษฏ (-กฺริด)                สูงสุด,  อยางสูง.  
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๑๐  อุตตริมนุสสธรรม                ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ไดแกฌาน 
        (อุดตะริมะนุดสะทํา)        วิโมกข  สมาธิ  สมาบัติ  มรรค  ผล. 
๑๒  อุทาหรณ                                ตัวอยาง. 
๑๐๒  อุบาสก                                ผูนัง่ใกล,   ผูนั่งใกลพระรัตนตรัย, 
                                                ผูชายเปนฆราวาส   มีศรัทธาเลื่อมใส 
                                                ถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ. 
๖๓  อุปจาร                                ที่ใกล,   บริเวณรอบ ๆ . 
๑  อุปสัมปทา                                การบวชเปนภิกษุ. 
๒๗  อุโปสถ                                การเขาอยู,   การเขาทําอุโบสถกรรมท่ี 
                                                สงฆทําทุกกึ่งเดือน. 
๑๓๘  อุภโต  อุปสมฺปนฺนา        สตรีผูบวชแลวในสงฆ  ๒  ฝาย  (ภิกษุณี 
                                                ผูไดรับการอุปสมบทสมบูรณแลว). 
๑๓๘  เอกโต  อุปสมฺปนฺนา        สตรีผูบวชแลวในสงฆฝายเดียว  (ภิกษุณี 
                                                ที่ไดรับการอุปสมบทยังไมสมบูรณ). 
๒ภ  เอกเทศ                                สวนหน่ึง,   เฉพาะอยาง,  บางสวน, 
                                                บางอยาง. 
๓๙  เอกภัณฑปญจกะ                หมวด  ๕  แหงการลักมีของส่ิงเดียวเปนที่ 
                                                กําหนด   คือ :-  ๑.  อาทิยน = โจทย  (ตู) 
                                                เอาของมีวิญญาณ  คือทาสหรือสัตวของ 
                                                เลี้ยงของเขา,  ๒.  หรณ = นํา  (ลกั)  เอา 
                                                ของมีวิญญาณนั้นไป,  ๓.  อวหรณ  = บิด  
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                                                เพ้ียน  (ฉอ)  เอาของท่ีมีวิญญาณที่เขา 
                                                ฝากไว,  ๔.  อิริยาปถวิโกปน = ทํา 
                                                อิริยาบถแหงของมีวิญญาณนั้น  ใหกําเริบ 
                                                (ไลหรอืชักชวน),  ๕. านา  จาวน  = ทํา 
                                                ของมีวิญญาณนั้นใหเคลื่อนจากท่ี  (แม 
                                                ไมนําไปอ่ืน). 
๔๙  เอกัคคตา                                ความมีอารมณเปนอันเดียว,  ความมีจิต 
                                                แนวแนอยูในอารมณเดียว. 
๒๐๖  โอนํ้า                                ภาชนะอยางหน่ึงสําหรับใสน้ํา  คลายขัน 
                                                กลึงดวยไมบาง   สานแลวถมรับบาง. 
๑๓  โอมสวาทสิกขาบท                สิกขาบทวาดวยคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ 
        (โอมะสะวาด -)                (ดา)  (สิกขาบทท่ี  ๒  แหงมุสาวาทวรรค) 
๑๓๘  โอวาทวรรค                        หมวดแหงสิกขาบทวา  ดวยการสอนภิกษุณี 
                                                เปนตน  (ปาจิตติยวรรคท่ี  ๓). 
                        ก. 
๘๑  กฐิน                                         สงฆกรรมอยางหน่ึง  ทรงอนุญาตใหทํา 
                                                ในเดือนทายฤดูฝน  เกี่ยวกับการรับผามา 
                                                ทําจีวร   เปลี่ยนชุดเกา  (กฐิน)   เปนชื่อ 
                                                ของไมสะดึงสําหรับขึงผาทําจีวร).  
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๘๒  กฐินเดาะ                                กฐินสิ้นสุดดวยเหตุ  ๒  อยาง  คือ   ๑.   สิ้น 
        (หรือเดาะกฐิน)                อาวาสปลิโพธ   ไดแกหมดความกังวลใน 
                                                อาวาส   คือไปเสียโดยไมคิดกลับ,   ๒.สิ้น 
                                                จีวรปลโิพธ   ไดแกหมดความกังวลในจีวร 
                                                คือทําจีวรเสร็จแลว  หรือทําคางอยู   แต 
                                                เสียหายดวยเหตุบางอยาง    หมดหวังวาจะได 
                                                ผามาทําจีวรใหมอีก,   ครั้นหมดความกังวล 
                                                ทั้ง  ๒  ประการแลว  เรียกวา   "กฐินเดาะ" 
                                                ขาดสิทธิ์ที่จะถือเอาประโยชนแหงการได 
                                                กรานกฐิน   (ตามศัพทคือรื้อไมสะดึง). 
๑๗๖  กนสิกขาบท                        ติเตียนสิกขาบท. 
๗  กรรมวาจาวิบัติ                        คําสวดประกาศกิจการในทามกลางสงฆ  ไม 
                                                สมบูรณ,  ไมถูก,  ใชไมได. 
๗  กรรมวาจาสมบัติ                คําสวดประกาศกิจการในทามกลางสงฆ  สม- 
                                                บูรณ, ถกูตอง,  ใชได. 
๘๒  กรานกฐิน                        สงฆพรอมในกันยกผากฐินที่เกิดแกสงฆ  ใน 
                                                เดือนทายฤดูฝนใหแกภิกษุรูปหน่ึง  ภิกษุผู 
                                                ไดรับเอาผานั้นไปทําจีวรครองผืนใดผืนหน่ึง 
                                                ใหเสร็จในวันนั้นแลว  มาบอกแกภิกษุสงฆผู 
                                                ยกผานัน้ใหเพ่ืออนุโมทนา   ภิกษุสงฆเหลานั้น  
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                                                อนุโมทนา.   (ตามศัพทคือ   ลาด,  ปู,  ทาบ 
                                                ไมสะดึง). 
๒๐๘  กฤช                                เครื่องประหารชนิดหน่ึง  เปนมีดคดไปคดมา 
                                                ปลายแหลม  มีคม ๒  ขาง,  (พกกฤช = เหน็บ 
                                                กฤชไวตรงพก). 
๔๐  กหาปณะ                                เปนหลักมาตราเงินในอินเดียสมัยพุทธกาล  ม ี
                                                ราคา  ๔  บาท   (ครั้งน้ัน)  เทากับ  ๑  กหาปณะ. 
๕๗  กะเทย                                คนหรอืสัตวที่ไมปรากฏวาชายหรือหญิง. 
                                                (เปนชายแท  ๆ  ก็มี  แตมีหนังหุมปุริสภาวะ 
                                                เสีย). 
๑  กัณฑ                                        เรื่อง,  หมวด,  ตอน.  สวนหนึ่งของเรื่อง. 
๑๐๒  กัปปยะ                                 สมควร. 
๒๑๕  กัมมขนัธกะ                        หมวดแหงพระวินัย  วาดวยเรื่องการลงโทษ. 
                                                (มาในคัมภีรจุลวรรค). 
๔๘  กามฉันท                        ความพอใจในกามคุณ  ๕  มรีูปเปนตน. 
๑๖  กามสุขัลลิกานุโยค                การประกอบตนใหพัวพันดวยความสุข 
                                                ทางกามคุณ. 
๒๙  กายสังสัคคะ                        ความเกี่ยวของทางกาย,   การเคลาคลึง,  จับ, 
                                                ลูบคลําดวยกาย.  
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๒๑๙  กาฬปกษ                ขามแรม,  ๑๔  วันบาง  ๑๕  วันบาง  เปน  ๑ 
                                                กาฬปกษ. 
๕๖  กําหนัด                                ยินด,ี    กระวนกระวายในกาม,  คิดถึงดวย 
                                                ความรักอิงกาม,  อยางทางกาม. 
๑๘๗  กิจวัตร                                ขอปฏิบัติที่ทําประจํา,   กิจทางศาสนาท่ีทํา 
                                                ประจําวัน,   ขอท่ีพระสงฆทําประจําวัน. 
๔๘   กิเลสกาม                                เครื่องเศราหมองใจที่ใหใครคือระคะ,  โลภะ, 
                                                อิจฉา  ความอยากได,   อิสสา  ความริษยา 
                                                หรือหึงหวง,   อรติ  ความไมยินดีดวย,  อสัน- 
                                                ตุฏฐิ   ความไมสันโดษ  เปนตน. 
๑๖๖  แกงได                                  รอยกากบาทหรือขีดเขียน  ซึ่งคนไมรูหนังสือ 
                                                ขีดลงไวเปนสําคัญ. 
๙๘ โกสิยวรรค                          หมวดแหงสิกขาบทวาดวยเรื่องสันถัตขนเจียม 
                                                เจือดวยไหมเปนตน.  (นิสสัคคิยปาจิตตีย 
                                                วรรคท่ี  ๒). 
                        ข. 
๙๘  ของเจียม                                ขนแกะ,  ขนสัตวชนิดหน่ึงในจําพวกกวาง. 
๑๔๙  ของทาํวินัยกรรม                ของท่ีทําใหถูกตามวินัยนิยม. 
๑๐๒  ของเปนกัปปยะ                ของท่ีสมควรแกสมณะ. 
๘๒  เขตอานิสงสกฐิน                  ต้ังแตแรมคํ่า  ๑  เดือน  ๑๒  ถึงกลางเดือน  ๔. 
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๕  เขารีตเดียรถีย                        เขาถือศาสนาอ่ืน,   เขาถึงลัทธิอ่ืน. 
๑๗๗  ไขสือ                                 รูแลวทําเปนไมรู. 
                        ค. 
๙๒  คนปวารณา                        คนที่มอบตัวใหใช  หรือยอมใหขอปจจัย  ๔ 
                                                บางอยาง  หรือทุกอยาง. 
๑๘๑  คนสอดแนม                        คนลอบเขาสืบความลับหรือเหตุลับ. 
๗๗  ครุกาบัติ                                โทษทางพระวินัยอยางหนัก. 
๙๖  คฤหบดี                                พอเจาเรือน. 
๓  คฤหบดี                                ผูครองเรือน,  ผูไมใชนักบวช. 
ค  คัมภรีขันธกะ                        ตํารวจพระวินัย  ในวินัยปฎกนอกพระปาติ- 
                                                โมกข   ที่เรียกวาอภิสมาจาริกาสิกขา  จัด 
                                                เปนหมวด  ๆ  ทั้งในมหาวรรคและจุลวรรค. 
๒๔  คัมภีรจลูวรรค                        ตําราพระวินัย  ในวินัยปฎกนอกพระปาติ- 
                                                โมกข  หมวดท่ีวาดวยเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ . 
๒๔ คัมภรีวภิังค                        ตําราพระวินัยในวินัยปฎก   วาดวยสิกขาบท 
                                                ที่มาในพระปกติโมกขของภิกษุและภิกษุณี. 
๓๙  คัมภีรวสิุทธิมรรค                ตํารา - ปกรณวิเสส   ชื่อวิสทุธิมรรค  เพราะ 
                                                ทานแตงอธิบายธรรม  อันเปนทางแหงความ 
                                                บริสุทธิ ์ คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา  โดยละเอียด 
                                                และเหมาะแกการปฏิบัติ.  
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                        จ. 
๙๙  จตุกกนิสสัคคิย-                อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียที่ภิกษุตองเพราะทํา 
        ปาจิตตีย                                สันถัตผิดวินัยดวยอาการ  ๔  อยาง  คือ 
                                                ๑.  ทําเองต้ังแตตนจนสําเร็จ 
                                                ๒.  ใชใหผูอ่ืนทําต้ังแตตนจนสําเร็จ 
                                                ๓.  ตนทําคางไว  ใชใหผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ 
                                                ๔.  ใชผูอ่ืนใหทําคางไว  ตนทําตอจนสําเร็จ. 
๖๑  จตุตถปาราชิก                        ปาราชิกขอท่ี  ๔. 
๗๗  จตุวรรค                                หมูแหงภิกษุ  ๔  รูป. 
๓๘  จอด                                        หยดุไว,  วางไว,  อธิบายไว,  ปรับอาบัติ. 
๒๑๘  จักรราศี                                อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย   ที่ดาว 
                                                นพเคราะหเดิน. 
๕  จับพลัดจบัผลู                ทําผิด ๆ  ถกู ๆ,  เปนไปโดยไมต้ังใจ. 
๑๘๖  จาริตตวรรค                        อเจลกวรรค.  (วรรคที่  ๕  แหงปาจิตตีย). 
๑๘๘  จาริตตวรรค                        จาริตตสิกขาบทที่  ๖  แหงอเจลกวรรค. 
๑๐๒  จิตตุปบาท                        ความเกิดข้ึนแหงจิตคิดลวงสิกขาบท. 
๕๖  จิตแปรปรวน                        จิตเปลี่ยนจากปกติไปตามอํานาจราคะ. 
๘๑  จีวรกาล                                คราวถวายจีวร  งวดท่ี  ๑  ต้ังแตแรมคํ่า  ๑ 
                                                เดือน  ๑๑  ถึงกลางเดือน  ๑๒๓.  งวดท่ี  ๒  ต้ังแต 
                                                แรมคํ่า  ๑  เดือน  ๑๒  ถึงกลางเดือน  ๔.  
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๘๑  จีวรทานสมัย                        ฤดถูวายจีวร  (เหมือนจีวรกาล). 
๘๑  จีวรวรรค                                หมวดแหงสิกขาบทที่วาดวยเรื่องจีวร. 
๑๘๙  จึงแสดงอาบัติได                (นวโกวาทวา  "จึงแสดงอาบัติตก")   จึง 
                                                กลาวสารภาพโทษเพราะลวงสิกขาบทนี้  แลว 
                                                พนจากอาบัติได. 
๖๗  โจท                                        ฟอง  (กริยา).  โจทน  โจทย  การฟอง 
                                                (นาม),  โจทก  ผูฟอง  (เจาทุกข ,   คุณนาม). 
๑๐๐  ฉฬาภิกชาติ                        ชาติเฉพาะบุคคล  ๖  จําพวก  คือ:- 
                                                        ๑.  คนมีอภิชาติดํา  (ตระกูลตํ่า)  ทํา 
                                                กรรมดาํ  (ชั่ว) 
                                                        ๒.  คนมีอภิชาติดํา  (ตระกูลตํ่า)   ทํา 
                                                กรรมขาว  (ดี) 
                                                        ๓.  คนมีอภิชาติดํา  (ตะกูลตํ่า)   ทํา 
                                                พระนิพพานใหเกิด  (ดีที่สุด) 
                                                        ๔.  คนมีอภิชาติขาว  (ตระกูลสูง)  ทํา 
                                                กรรมดาํ  (ชั่ว) 
                                                        ๕.  คนมีอภิชาติขาว  (ตระกุลสูง)  ทํา 
                                                กรรมขาว  (ดี) 
                                                        ๖.  คนมีอภิชาติขาว  (ตระกูลสูง)  ทํา 
                                                พระนิพพานใหเกิด  (ดีที่สุด).  
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๖  ฉันทะ                                        ความพอใจ  คือยอมใหสงฆทําสังฆกรรมดวย 
                                                ความพอใจ. 
๑๘๙  เฉทนกปาจิตติยะ                อาบัติปาจิตตียที่ภิกษุตองเขาแลว  ตองตัด 
                                                วัตถุอันเปนเหตุตองนั้น ใหไดประมาณ 
                                                เสียกอนจึงแสดงอาบัติตก. 
                        ช. 
๕๖   ชอง                                        โดยท่ัวไป   หมายเอาผมสําหรับเสริมผมให 
                                                ใหญและยาว  แตในวินัยมุขน้ีหมายเอาผม 
                                                คือ  :-   ผมลวน ๆ  กด็ี  เจือดวยวัตถุอ่ืนมี 
                                                ดายและดอกไมเปนตนก็ดี  เขาจะรัดไวก็ตาม 
                                                ไมรัดกต็าม  ชื่อวา  "ชอง"   ทั้งน้ัน,  แม 
                                                ขนก็สงเคราะหเขาในชองดวย. 
๖๒  ชาน                                        พ้ืนที่อกกุฏิเลยชายคาออกไป. 
๑๐๑  ชีออก                                ทําใหกระจายออก 
๑๓๗  เช็ดหนา                                การฉาบพอกเพ่ือใหมั่งคง,   ไมกรอบประตู                 
                                                หรือหนาตางแหงตึก. 
                        ฌ. 
๔๘  ฌาน                                        การเพงอารมณ   จนใจแนวแนเปนอัปปนา- 
                                                สมาธิ.  
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                        ญ. 
๓  ญัตติจตุตถกรรม-                        การอุปสมบท  (บวชพระ)  ที่สําเร็จดวย 
     อุปสัมปทา                                กรรมวาจาท่ี  ๔  ทั้งญัตติ  คือกรรมวาจาเท่ียว 
                                                        แรกเปนคําประกาศใหสงฆทราบ  เรียกวา 
                                                        "ญัตติ"  อีก  ๓  เที่ยวเปนคําปรึกษาของสงฆ 
                                                        ทีต่กลงกันวา  "รับเขาหมู"   เรียกวา 
                                                        "อนุสาวนา." 
จ  ญาณวิปปยุต                                ปราศจากความรู,  ปราศจากปญญา,  ปราศ- 
                                                        จากปรีชา. 
                        ฒ. 
๖๐  เฒาแก                                        ผูสูขอหญิงใหแกชาย,  ผูเปนประธานจัดการ 
                                                        ใหชายหญิงเปนสามีภรรยากัน. 
                        ด. 
๑๑๒  ดอกกมุุท                                ดอกบัวสายสีขาว. 
๕๒  ดับขันธ                                  รปู  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ 
                                                        ดบัสลายไป. 
๒๑๘  ดาวฤกษ                                ดาวประจําเดือนที่พระจันทรโคจรถึงในเวลา 
                                                        เพ็ญ  เดือนละ  ๑  กลุม เชน  กลุมดาวชื่อ 
                                                        "มิคสิร"   เปนตน  ฯลฯ.  
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๕๘  เดียงสา                                รูความควรและไมควร,  รูความแลว. 
๑๑๒  เดือนกัตติกา                        เดือนอันมีพระจันทรเพ็ญ  เสวยฤกษกัตติกา 
                                                (โดยทัว่ไปหมายเอาเดือน  ๑๒  พระบาลี 
                                                สิกขาบทน้ีหมายเอาเดือน  ๑๑). 
๘๑  เดือนทายฤดูฝน                แรมคํ่า  ๑ เดือน  ๑๑  ถึงวันเพ็ญเดือน  ๑๒ 
๑๒๑  แดก                                แกลงพูดยกยอดวยเรื่องที่ดี   กระทบถึงชาติ 
                                                เปนตน  เพ่ือใหโกรธ. 
                        ต. 
๑๗๐  ตติยปาราชิกสิกขาบท           ปาราชิกขอท่ี  ๓. 
๑๒๔  ตอหนังสือคํ่า                รับหนังสือหรือคําบอกดวยปากเปลาท่ีอาจารย 
                                                กําหนดใหนําไปทองใหจํา แลวไปวาให 
                                                อาจารยฟง  เพ่ือทดสอบความจํา   แลวรับ 
                                                ขอกําหนดใหมไปองอีก  หรือสอนใหวาจํา 
                                                คราวละทอนเปนตน  ในเวลากลางคืนเปน 
                                                ประจํา. 
๑๘๙  ตะบันไฟ                        ของอยางหน่ึงมีรูปรางคลายกระบอกมีรูเล็ก ๆ 
                                                มีไมกระทุงเพ่ือใหเกิดไฟในน้ัน  ดวยอํานาจ 
                                                ที่กระแทกลูกตะบันเขาในกระบอก  ดวยความ 
                                                เร็ว  (ทีท่างปกษใตเรียกวาไฟตบ).  
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๑๔  ต่ัง  (พจนานุกรม                ภาชนะสานสําหรับบรรทุกสิ่งของ  มีคานพาด 
        เขียนเปน  ตาง)                        ไวบนหลังสัตวพาหนะ  มีวัวและลาเปนตน 
                                                ใหหอยลงมาท้ัง  ๒ ขาง  ถาบรรทุกโคเรียก 
                                                วาโคตาง,   ถาบรรทุกลาเรียกวาลาตาง,  ถา 
                                                บรรทุกไปขาย   ผูเปนเจาของถูกเรียกวา 
                                                "พอคาตาง." 
๑๘๕  ตําหนักท่ีผทม                (ราชาศัพท)  เรือนที่นอน. 
๙๒  ติกปาจิตตีย                        อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   ที่ภิกษุตองเพราะ 
                                                ขอจีวรตอคฤหัสถผูที่ไมใชญาติ  ดวยอาการ 
                                                ๓  อยาง  คือ  ๑.   รูวาไมใชญาติก็ขอ  ๒.  แคลง 
                                                อยูก็ขอ  ๓.  สําคัญวาเปนญาติก็ขอ. 
๘๖  ติจีวรอวิปปวาส                เขตไมอยูปราศจากไตรจีวร.  เขตท่ีภิกษุอยูลวง 
                                                ราตรีโดยมีไตรจีวรอยูกับตัวไมครบก็ได. 
                        ถ. 
๗๖  ถาไมฟง                                   ถาไมสละกรรมชั่ว.    ถาไมปฏิบัติตามคํา 
                                                ตักเตือน. 
๒  ถือเพศ                                แตงตัวแบบบรรพชติ  (เปนตน). 
๑๒  ถุลลัจจยั                                โทษอวน  โทษหยาบ,  บรรดาอาบัติที่เปน 
                                                เทสนาคามินี   อาบัตินี้ใหญหรือหยาบกวา 
                                                อยางอ่ืน.  
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๓๒  ไถยจิต                                จิตคิดจะลัก,   จิตคิดถือเอาของท่ีเจาของ 
                                                ไมอนุญาตให   ดวยการแหงโจร. 
                        ท. 
๑๔๕  ทายก                                ผูให  (เปนคํากลาง   หมายถึงบุคคล 
                                                หรือชนผูใหทั่วไปก็ได,  ถาแยกเพศ  ทายก 
                                                คือชายผูให    ทายิกาคือหญิงผูให). 
๓๗  ทํานิมิต                                ทําเครื่องหมายดวยกายวิการ. 
๑๙๙  ทําพูม  (พจนานุ-                ทําทาสงาผาเผย,  ทําทาโอโถง,  ทําทา 
          กรมเขียนเปนภูมิ)                องอาจ,  ทําทาใหสวยงาม. 
๑๒  ทุกกฏ                                ทําชั่ว,  ทําผิดเล็ก ๆ  นอย ๆ   ทางพระวินัย. 
๗๗  ทุฏลลาบัติ                        อาบัติชั่วหยาบโดยโทษ,  มีโทษมากง 
๑๒  ทุพภาษติ                                พูดไมดี,   ในพระวินัยหมายเอาพูดลอเลน 
                                                กระทบชาติกําเนิดเปนตน  ซึ่งเปนคําหมน 
                                                หมองนักปราชญติเตียน. 
๙๖  ทูต                                        ผูรับใชไปเจรจาแทน. 
๑๑๙  เทสนาคามินี                        อาบัติที่ภิกษุตองเขาแลว  จะพนไดดวยการ 
                                                แสดงโดยไมตองอยูกรรม. 
๕๙  เท่ียวส่ือ                                ชักนาํใหเขาไดกัน,  ชักนําใหรูจักกัน,  ทํา 
                                                การติดตอใหถึงกัน. 
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                        ธ. 
๖๕  ธรณีสงฆ                                ที่ดนิซึ่งเปนสมบัติของสงฆ. 
๑๙๖  ธรรมเทศนา-                        ขอวัตรปฏิบัติ  ที่พึงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ 
         ปฏิสังยุต                                แสดงธรรม. 
๑๓๘  ธรรมพิเศษ                        ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา  ไดแกมรรค 
                                                ผล  นิพพาน. 
                        น. 
๑๓๙  นางสากิยานี                        สตรใีนราชสกุลศากยวงศ. 
๓๙  นานาภัณฑปญจกะ                  หมวด  ๕  แหงการลัก  มีของตาง ๆ  เปนที่ 
                                                กําหนดคือ :-  ๑.  อาทิยน =  โจทย  (ตู)  เอา 
                                                ของท่ีมีวิญญาณ  และไมมีวิญญาณของเขา, 
                                                ๒.  หรณ =  นํา  (ลกั)  เอาของเหลาน้ันไป, 
                                                ๓.  อวหรณ =  บิดเพ้ียน  (ฉอ)   เอาของ 
                                                เหลาน้ันที่เขาฝากไว,  ๔.  อิรยิาปถวิโกปน 
                                                = ทําอิริยาบถแหงคนผูนําของไปใหกําเริบ 
                                                (ขูเข็ญหรือลอลวงนําไปท้ังคนท้ังของ), 
                                                ๕.  านา  จาวน = ทําของเหลานั้นใหเคลื่อน 
                                                จากท่ี  (แมจะไมนําไปที่อ่ืน). 
๓๘  นาสนะ                                ใหฉิบหาย,  ใหสึกจากเพศบรรพชิต. 
๑๔๙  นําไปปวารณา                นําไปบอกใหฉัน.  
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๑๔๕  นิตยภัต                                อาหารท่ีเขาถวายประจําเนืองนิตย. 
๑๕๖  นิทเทส                                คําจําแนก,  คําอธิบาย,  คําขยาย. 
๙  นิทาน                                        เหตุ,  เรื่องเดิม. 
๒๔  นิสสัคคิยปาจิตตีย                วีติกกมะ  (โทษ)  ชื่อวาปาจิตตีย  อัน 
                                                ทําใหสละสิ่งของซึ่งเปนเหตุใหตองโทษ  คือ 
                                                อาบัติ. 
๔๘  นีวรณ                                ธรรมกั้นจิตมิใหบรรลุความดี. 
๑๐๙  นุงอติเรกจีวร                        ใชสอยสบงหรือจีวร   หรืออังสะซ่ึงเปนผาท่ี 
                                                เหลือจากไตรครอง. 
๓๐  เนรเทศ                                ใหออกไปเสียจากประเทศ,  ขับไลออกจาก 
                                                ถิ่นเดิม. 
๕๙  ในสํานักมาตุคาม                ในทีใ่กล  (ที่จะฟงไดยิน)  ของหญิงมนุษย 
                                                ผูรูเดียงสา. 
                        บ. 
๔๐  บทภาชนีย                        บทที่ควรแจก,  บทที่ต้ังไวเพ่ือไขความ, คําท่ี 
                                                ตองอธิบาย,  อธิบายความแหงคํา. 
๓๒  บทภาระ                                บทที่วาดวยฐานท่ีต้ังส่ิงของท่ีอวัยวะตาง ๆ 
                                                เชน  ป.  สีสภาโร  =  อวัยวะที่ต้ังสิ่งของ  คือ 
                                                ศีรษะ,  หรือหมายเอาส่ิงของท่ีศีรษะ. 
๑๓๒  บนวา                                พร่ําพูดอยางไมพอใจ,  พูดติเตียนผูอ่ืนโดย 
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                                                ลําพังผูเดียว   โดยไมต้ังใจจะใหใครฟง. 
๓  บรรพชิต                                นักบวช,  ผูบวช. 
๒๑๖  บรรยาย                                ออม,  โดยบรรยาย =  โดยออม  (ป.  ปรยิาย) 
๑๓๗  บริกรรม                        (เกี่ยวกับสถานที่)  ฉาบทา,   ตกแตง. 
๘๔  บริโภค                                ใชสอย,  นุงหม. 
๔๓  บังสุกุล                                ของท่ีเขาทิ้งไวที่กองฝุน  (ป.  ปสุกุล = กองฝุน), 
                                                ของท่ีเขาทิ้งแลวไมมีเจาของหวงแหน. 
๕๗  บัณเฑาะก                        ไดแกคน  ๓  จําพวก  คือ :-  ๑.  ชายผูราคะกลา), 
                                                นอกรีตในทางเสพกาม    (ผูมีราคะกลา), 
                                                ๒.  ชายผูถูกตอน  (จีนเรียกวาขันที),  ๓. กะเทย 
                                                โดยกําหนด  (ดูกะเทย),  บัณเฑาะกในที่นี้ 
                                                หมายเอากะเทย. 
๒๑  บาลมีุตตกทุกกฏ                อาบัติทุกกฏพนจากบาลี,  อาบัติทุกกฏนอก 
                                                จากพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร. 
๕๙  บําเรอ                                คอยรับใช,  ทําใหชอบใจ,  บูชา. 
๓๘  บุพพปโยค                        ประโยคกอน ๆ  แตการทํา   การพูด  จะสําเร็จ 
                                                บริบรูณ,   อาการเบื้องตน. 
ฆ  บุพพสิกขาวัณณนา                ชื่อหนังสือพรรณนาพระวินัยโดยละเอียด 
                                                เลมหน่ึง.  
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๙๒  บรุพชนก                                บิดากอน ๆ  คือผูใหกําเนิดเปนชั้น ๆ,  ผูสืบ 
                                                เชื้อสายโดยลําดับ,   หมายถึงญาติโดยลําดับ 
                                                ทั้งฝายมารดาและบิดา. 
                        ป. 
        ข  ปกรณ                                คัมภีร,  ตํารา,  หนังสือ. 
๑๙๖  ปกิณณกะ                        เบ็ดเตล็ด. 
๗๘  ปฏิญญา                                 การใหคําม่ันสัญญา,  การแสดงยืนยันโดยถือ 
                                                เอาความสุจริตเปนท่ีต้ัง. 
๑๒๑  ปฏิสสวะ                         การรับคํา  แลวไมทําตามรับ. 
๑๓๐  ปฐมพีเปนของมีอนิทรีย        ดนิเปนของมีอินทรียคือชีวิต. 
๗๖  ปฐมาปตติกะ                        ตองอาบัติต้ังแตแรกทํา  คือในขณะทําเสร็จ. 
๑๒๑  ประชด                                แกลงแสดงใหตรงกันขามกับความจริงใจ. 
๑๒๐  ประโยคกาย                   กระทําดวยกาย,   กิริยาอาการท่ีแสดงทางกาย. 
๑๔๖  ปรมัปรโภชนะ                ฉันอาหารในท่ีนิมนตทีหลัง. 
๓๕  ปริกัป                                ความกําหนดใจ  เชนกําหนดใจวา หากวา---- 
                                                ถาวา---- 
๓๖  ปริกัป                                เง่ือนไขที่กําหนดให,  เชนสั่งวาใหไปขโมย 
                                                เอาส่ิงน้ัน  ๆ  ในเวลาน้ัน ๆ เปนตน  อยางนี้ 
                                                เรียกวาส่ังอยามีปริกัป,  สั่งใหไปขโมยโดย  
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                                                ไมมีเงือนไข  เรียกวาส่ังอยางไมมีปริกัป. 
๗๗  ปริวาส                                การอยูคางคืน,   การอยูแรมคืน,  ชื่อ 
                                                ธรรมเนียมอยางหน่ึง  ที่ภิกษุตองสังฆาทิเสส 
                                                แลวปดไวตองประพฤติ. 
๖  ปริสวบิัติ                                กรรมเสียโดยบริษัท  คือการชมุนุมสงฆไม 
                                                ครบองคกําหนด,  เสียกรรมเพราะบริษัท. 
๖  ปริสสมบติั                                สมบูรณโดยบรษัิท  คือชุมนมุสงฆครบองค 
                                                กําหนด. 
๒๗  ปวารณา                                สังฆกรรมที่สงฆทําแทนอุโบสถกรรม  ใน 
                                                เมื่ออยูจําพรรษาครบไตรมาสแลว.  การยอม 
                                                ใหวากลาว,  การยอมใหตักเตือน, การเปด 
                                                โอกาสใหตักเตือนที่สงฆทําในวันออกพรรษา. 
๓๒  ปศุสัตว                                สัตวเลี้ยง. 
๑๙๕  ปจจัย                                เหตุ,   ภิกษุไดรับนิมนตหน่ึง,  เปนไขหน่ึง, 
                                                จัดเปนปจจัย  หรือเหตุในที่นี้. 
๘๙  ปจจุทธรณ                        ถอนเสียจากความเปนของอธิษฐาน. 
๑๘๙  ปญจังคะ                          เกาอ้ีมีองค  ๕  คือเทา  ๔  พนัก  ๑. 
๑๕  ปณณัตติวัชชะ                        มีโทษทางพระพุทธบัญญัติ. 
๑๐๔  ปตตวรรค                        หมวดแหงสิกขาบทที่วาดวยเรื่องบาตรเปนตน. 
๑๒  ปาจิตตีย                                  การละเมิดพระบัญญัติอันทําความดีใหตกไป.  
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                                                ชื่อแหงอาบัติจําพวกหนึ่ง  ซึ่งเปนอาบัติเบา 
                                                เปรียบดวยลหุโทษ. 
๒๔  ปาฏิเทสนียะ                        พึงแสดงคืน  หมายความวาภิกษุตองอาบัติ 
                                                นี้แลว  ไมแสดงอยางอาบัติอ่ืน  กลับตองใช 
                                                บาลีแสดงดังน้ีวา  คารยฺห  อาวุโส   ธมฺม 
                                                อาปชฺช ึ  อสปฺปาย  ปาฏิเทสนีย  ต  ปฏ-ิ 
                                                เทเสมิ. 
๑๕๔  ปาฐะ                                บาล,ี  พระพุทธพจน. 
ค  ปาติโมกข                                คัมภีรเปนที่รวมวินัยของสงฆ  มี  ๒๒๗  ขอ, 
                                                ขอปฏบิัติที่เปนสําคัญ  มีพระพทุธานุญาต 
                                                ใหสวดในท่ีประชุมสงฆทุกกึ่งเดือน. 
๑๑  ปาราชิก                                เปนชือ่แหงอาบัติ   ที่ทําผูตองใหพายแพ 
                                                ไดแกขาดจากความเปนภิกษุ. 
๑๐๔  ปาริวฏฏก                        แลกเปลี่ยน. 
๑๐๑  ปุราณจีวร                        จีวรเกา. 
๒๘  เปรต                                อมนุษยจําพวกหน่ึง  เกิดในอบายภูมิ. 
                        ผ. 
๑๘๕  ผทม                                (ราชาศัพท)  นอน. 
๒  ผากาสายะ                                ผายอมฝาด,  ผาเหลืองพระ  (เหลืองหมน). 
๑๐๙  ผาวัสสิกสาฎก                        ผาอาบน้ําฝน.  
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๗  เผดียงสงฆ                                ประกาศใหสงฆทราบ,  การบอกใหสงฆรู 
                                                ลวงหนา. 
                        พ. 
๕๐  พรต                                        กิจวัตร,  ขอปฏิบัติ,  มรรยาท,  ความประพฤติ, 
                                                เขตแหงความประพฤติ,   ธรรมเนียม, 
                                                ประเพณี,  การสมาทาน  หรือประพฤติตาม 
                                                ลัทธิศาสนา. 
๙๘  พรม                                        ประโปรยลง 
ง  พรหมจรรย                                ประพฤติดังพรหม,  ประพฤติประเสริฐ. 
๒๑  พระคันถรจนา-                พระอาจารยผูแตงคัมภีร  (ตําราทางศาสนา). 
        จารย                                 
๒๒  พระธรรมสังคาห-                พระอาจารยผูรวบรวมพระธรรมคําส่ังสอน 
        กาจารย                                ของพระพุทธเจา. 
๔๕  พระยม                                เทพเจาผูเปนใหญประจํายมโลก  (โลกคนตาย). 
๘  พระวินัย                                สวนหนึ่งของพระไตรปฎก   เรียกวา 
                                                "วินัยปฎก"  สิกขาบทของพระสงฆ. 
๒๒  พระสตูร                           สวนหนึ่งของพระไตรปฎกเรียกวา  "สุตตันต- 
                                                ปฎก"  ขอความ (ธรรมะ)  ที่พระพุทธเจาตรัส 
                                                ปรารภถึงเหตุ  กาล  สถานที่  บุคคล  ซึ่ง 
                                                รวบรวมรอยกรองไวเปนเรื่อง ๆ.  
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๓๘  พระอรรถกถาจารย                อาจารยผูแตงคําอธิบายบาลี. 
๑๘๖  พลอย                                   หินท่ีมีเนื้อใส  มสีีตาง ๆ  ใชทําเปนเครื่อง 
                                                ประดับมีหัวแหวนเปนตน. 
๓๖  พละตนเอง                        กําลังตนเอง,  อําเภอใจตนเอง. 
๑๓๗  พอก                                โบก,  โปะใหหนา. 
๒  พระยกัพะเยิด                        ในทีน่ี้ไดแกการรับที่ไมรัดกุม,  วิธีเดิม. 
๒๘  พันทาง                                กะเทยหรือบัณเฑาะก. 
๖๖  พากย                                        คําพูด. 
๓๖  พิกัด                                        กําหนด. 
๑๓๐  พีชคาม                                พืชพันธุอันเกิดจากเงา  ๑  ตน  ๑ ขอ ๑  ยอด ๑ 
                                                เมล็ด  ๑  อันถูกพรากจากท่ีแลว  แตยังจะปลูก 
                                                ใหงอกตอไปอีกได. 
ง  พุทธบัญญัติ                          ขอบังคับของพระพุทธเจา,  ขอท่ีพระพุทธเจา 
                                                ทรงตรา -  แตต้ัง. 
ง  พุทธอาณา                                อํานาจการปกครองของพระพุทธเจา,  บท 
                                                บัญญัติของพระพุทธเจา. 
๕๘  พูดเคาะ                                พูดเกี้ยว. 
๑๘๖  เพชร                                แกวเข็งท่ีสุดและมีน้ํา  (แสง)  แวววาวมาก 
                                                กวาพลอยอยางอ่ืน  ใชทําเครื่องประดับ. 
๖๐  แพศยา                                หญิงหากินทางกาม. 
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๕๒  โพธิปกขิยธรรม                ธรรมอันเปนไปในฝกฝายแหงความตรัสรู 
                                                ๓๗   ประการ. 
๑๓๒  โพนทนา                        กลาวโทษ,  ติเตียน,   พูดกลาวโทษทาน 
                                                ตอหนาผูอ่ืน,   ประจานความชั่วของคนอ่ืน. 
                        ฟ. 
๙๙  ฟูก                                        ที่นอนยัดดวยวัตถุที่เปนกัปปยะ  (สําหรับพระ) 
        ภ. 
๖๐  ภรรยาสนิไถ                        หญิงท่ีชายเอาเงินไถตัวมาเปนภรรยา, 
๓๔  ภัณฑาคาริก                        ผูรักษาเรือนคลัง,  ผูรักษาคลังสิ่งของ. 
๑๓๘  ภัพพบุคคล                          บคุคลผูควรแกการบรรลุธรรมพิเศษ. 
๘๔  ภกิษุไดรับสมมติ                ภิกษุผูไดรับความยินยอมจากสงฆ. 
๑๓๐  ภูตคาม                                พืชพันธุอันเขียวสดซึ่งเกิดอยูกับที่. 
๑๓๐  ภูตคามวรรค                        หมวดแหงสิกขาบท   อันวาดวยเรื่องภิกษุ 
                                                พรากของเขียวสดซึ่งเกิดอยูกับที่ใหหลุดจากท่ี 
                                                เปนตน. 
๑๘๙  เภทนกปาจิตตีย                อาบัติปาจิตตียที่ภิกษุตองแลว ตองตอยวัตถุ 
                                                อันเปนเหตุใหตองอาบัตินั้น  ใหแตกเสียกอน 
                                                จึงแสดงอาบัติตก. 
๑๐๖  เภสัช                                ยา,  ของควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ.  
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๑๙๕  โภชนปฏิสังยุต                ธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉันบิณฑบาต  -  ฉัน 
                                                อาหาร. 
๑๔๑  โภชนวรรค                        หมวดแหงสิกขาบทอันวาดวยเรื่องฉันอาหาร. 
                        ม. 
๕๓  มรรคภาวนา                         การเจริญมรรค,  การทํามรรคใหเกิด. 
๔๐  มหันตโทษ                        โทษหนัก. 
๑๗  มังสะ                                เนื้อ. 
ค  มาติกา                                        แมบท,  หัวขอเรื่องราวตาง ๆ. 
๕๗  มาตุคาม                                ผูหญิง,  เพศหญิง. 
๖๓  มานวธรรมศาสตร                  เปนชื่อกฎหมายโบราณ. 
๗๗  มานัต                                วัตรอยางหน่ึง  ที่ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส 
                                                แลวตองขอตอสงฆ  แลวประพฤติ  ๖  ราตร ี
                                                (แลวขออัพภานตอสงฆครั้นสงฆสวดอัพภาน 
                                                แลวจึงพนโทษ). 
๔๐  มาสก                                ชื่อมาตราเงินอินเดียโบราณ.  ๕  มาสกเทากับ 
                                                ๑  บาท  (ครั้งน้ัน). 
๑๒๐  มุสาวาทวรรค                หมวดแหงสิกขาบทอันวาดวยเรื่องพูดปดเปนตน. 
๑๒๓  มุสาสับปลับ                  พูดเท็จกลับกลอกเชือ่ไมได,  มุสาลวนไมมุงยุยง. 
๑๘๔  มรูธาภิเษก                         หลัง่  (รด)  น้ําลงบนพระเศียร. 
๕๔  มูลเฉท                                  ตัดรากเงาแหงความเปนสมณะ,  หมดโอกาสท่ีจะ  
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                                                เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา. 
๑๐๓  เมณฑกานุญาต                  ทรงอนุญาตใหภิกษุยินดีตอของอันเปนกัป- 
                                                ปยะ   ซึง่เกิดแตรูปยะ   ที่คฤหัสถนํามามอบ 
                                                ไวในมือกัปปยการกแลวส่ังไวใหจัดถวาย,  ได 
                                                ประทานอนุญาตแกเมณฑกเศรษฐี  ผูกราบ- 
                                                ทลูขอเปนคนแรก. 
๑๔  เมรัย                                        น้ําหมักดองซ่ึงไมไดกลั่น  ที่ทําผูดื่มใหเมา. 
๑๗๗  โมหาโรปนกรรม                กิริยาท่ีสวดประกาศยกโทษข้ึนวา  แสรงทํา 
                                                หลง  แกลงทําไมรู. 
๖๔  ไมประกับผูใด-                        ไมสังกระ,  ไมทับ,  ไมคาบเกี่ยวกับที่ดินของ 
        ผูหนึ่ง                                ผูใดผูหน่ึง. 
                        ย. 
๗๖  ยาวตติยกะ                        เพียงไรแตครั้งท่ี  ๓, สวดจนถึง  ๓  ครั้ง,  สงฆ 
                                                สวดครบ  ๓  ครั้ง  ภิกษุจึงตองอาบัติสังฆา- 
                                                ทิเสส. 
๑๙๘  ยิ้มแยม                                  ยิ้มคือแสดงใหปรากฏวาชอบใจ  ดวยริม 
                                                ฝปากและใบหนาหรือแกม,   แยมคือเผยอ 
                                                ริมฝปากออกนอย ๆ  พอเห็นไรฟน,  กลาว 
                                                สั้นคือ  "ยิ้มเห็นแกม   แยมเห็นฟน." 
๓  ยุค                                        สมัย,  คราว.  
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                        ร. 
๑๘๔  รจนาคัมภีร                        เขียนตํารา,  แตงตํารา. 
๑๘๔  รตนวรรค                        หมวดแหงสิกขาบทวาดวยเรื่องรัตนะเปนตน. 
๑๘๕  รัตนะ                                แกว,  ของวิเศษหรือมีคามากตลอดจนถึงคน 
                                                และสัตวเชนรัตนะ  ๗  ของพระเจาจักรพรรดิ 
                                                ของประเสริฐสุด. 
๑๘๕  รัตนะ  ๗  ของพระ                ๑.  จักรรัตนะ  (จักรแกว)  ๒.  หัตถริัตนะ 
          เจาจักรพรรดิ                         (ชางแกว)  ๓.  อัสสรัตนะ  (มาแกว)  ๔.  มณี- 
                                                รัตนะ  (แกวมณี)  ๕.  อิตถีรัตนะ  (นางแกว) 
                                                ๖.  คฤหบดีรัตนะ   (คฤหบดีแกว,  บุราณวา 
                                                ขุนคลัง)  ๗.  ปริณายกรัตนะ  (พระยุพราช 
                                                แกว,  บุราณวาขุนพล). 
๑๐  ราชาภิเษก                        การแตงต้ังโดยการทําพิธีรด   หรือพิธีข้ึน 
                                                เสวยราชยของพระเจาแผนดิน. 
๑๐๑  รูปพรรณ                        ลักษณะ,  รูปรางและสี,  ทองเงินทําเปน 
                                                เครื่องใชสอยหรือเครื่องประดับ. 
๔๐  รูปยะ                                เงินตรา,  ของท่ีใชแทนเงิน  เชนธนบัตร 
                                                เปนตน. 
                        ล. 
๑๑๙  ลหุกาบติั                                อาบัติเบา. 
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๒  ลัทธ ิ                                         ความเชื่อถือ  ความรู  และประเพณีที่ไดรับ 
                                                สืบตอกนัมา. 
๑๙๙  ลีลา                                        ทานทางอันงาม,  การเย้ืองกราย,  นวยนาด. 
๑๘๙  ลูกถวิน                                วัตถุมีรูปกลม - แบน  มีรูตรงกลาง  (คลาย 
                                                สตางคสยามรัฐ)  ทีข่างมีรองโดยรอบสําหรับ 
                                                ผูกติดไวกับสายรัดประคดเอวขางหน่ึง  และรู 
                                                นั้นมีไวสําหรับสอดสายรัดประคดอีกขางหน่ึง 
                                                ในเวลาคาด. 
๑๐  เลส                                        อาการท่ีอางเอาเปนอุบาย,  สวนเล็กนอยท่ี 
                                                ยกข้ึนเปนขออาง. 
๘๗  เลฑฑุบาต                        ที่ตกแหงกอนดิน  (อันบุรุษผูมีกําลังปาน 
                                                กลางขวางไป). 
๑๘๘  แลวดวย                                ทําดวย----สําเร็จดวย----  (ป.  ทนฺตมย = 
                                                ทําดวยงา,  สําเร็จดวยงา). 
๑๕  โลกวัชชะ                                โทษทางโลก  (มีโทษทางโลก). 
                        ว 
๒๒๘  วัฑฒกี                                ชางไม. 
๒๔  วัตตขันธกะ                        หมวดแหงขอวัตรปฏิบัติ. 
๙๗  วัตตเภท                                เสียธรรมเนียม. 
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๕  วัตถุ                                        องคประกอบของผูจะอุปสมบท 
                                                ที่สําคัญ  มี  ๕  อยาง  คือ :- 
                                                ๑.  เปนคนผูชาย. 
                                                ๒.  มีอายุครบ  ๒๐  ป. 
                                                ๓.  ไมเปนมนุษยวิบัติ เชนถูกตอน  หรือ 
                                                        กระเทย. 
                                                ๔.  ไมเคยทําอนันตริยกรรม. 
                                                ๕.  ไมเคยตองปาราชิก  หรือไมเคยเขารีต 
                                                        เดยีรถีย. 
                                                ที่ไมสําคัญ  มี  ๗  อยาง  คือ :- 
                                                ๑.  ไมเปนคนเสียชื่อเสียง. 
                                                ๒.        "        มีอวัยวะพิกลพิการ. 
                                                ๓.         "       มีโรคไมรูจักหาย. 
                                                ๔.         "        มีโรคติดตอ. 
                                                ๕.         "        อยูในหวงหาม. 
                                                ๖.          "        มีหน้ีสิน. 
                                                ๗.         "        ทาส. 
๕  วัตถุวิบัติ                                บกพรองโดยวัตถุ. 
๕  วัตถุสมบติั                                สมบูรณโดยวัตถุ  คือ  ตรงกนัขามกับวัตถ-ุ 
                                                วิบัติ. 
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๑๑๒  วันบุรณมี                        ดถิี  (วันตามจันทรคติ)  มีพระจันทรเต็มดวง. 
๑๑๒  วัสสาวาสิกา                        ผาจํานําพรรษา   (ทายกนิยมถวายพระภิกษุ 
                                                ผูจําพรรษาครบแลว). 
๑๑๓  วัสสูปนายิก-                        หมวดแหงธรรมเนียมของภิกษุผูเขาจํา- 
          ขันธกะ                                พรรษา  (มาในคัมภีรมหาวรรค). 
๘๒  วกิัป                                        ทําใหเปน  ๒  เจาของ,  ฝาก,  กลาวคําแสดง 
                                                ความหมายใหเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง. 
๘๗  วิกัปปตจีวร                        จีวรทีไ่ดทําใหเปน  ๒  เจาของแลว. 
๒๐๒  วิการ                                ผิดแปลกไปจากปกติภาพ. 
๑๑๐  วิญญัติ                                การขอท่ีผิดพระวินัย,   ขอสิ่งของ  ตอคน 
                                                มิใชญาติ  มิใชปวารณา   ในเมื่อไมมีสมัย 
                                                ไมมีปจจัย. 
๑๘๑  วิตกจริต                           ตนมีปกตินึกพลาน. 
๑  วินัยมขุ                                เปนชื่อของหนังสือนี้  ซึ่งวาดวยแนวทางแหง 
                                                การศึกษา    แลปฏบิัติพระวินัยใหสําเร็จ 
                                                ประโยชน. 
๒๘  วินีตวัตถุ                           เรื่องที่พระพุทธองคทรงชี้ขาด   หรือทรง 
                                                วินิจฉัย,   เรื่องสําหรับเทียบเคียงตัดสินอาบัติ 
                                                ในคัมภีรวิภังค.  
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ง  วิปฏิสาร                                ความเดือดรอน,   ความรอนใจหลังจากการ 
                                                ปฏิบัติผิด. 
๑๐  วิปลาส                                คลาดเคลื่อน,   ผันแปร,   กลับกลาย. 
๒๔  วิภังค                                การจําแนก,  การแบง,  (ดูคัมภีรวิภังค). 
๔๓  วิสสาสะ                                ความคุนเคย,  ความสนิทสนม,  การถือวา 
                                                เปนกันเอง. 
๑๓๑  วิเหสกกรรม                        กรรมวาจาท่ีสงฆสวดประกาศ  ในเมื่อภิกษุ 
                                                ผูประพฤติอนาจารยังสงฆใหลําบาก. 
๘๑  วีติกกมะ                                การลวงละเมิดสิกขาบท. 
๗๗  วุกฐานคามินี                        อาบัติที่ตองแลวจะพนไดดวยการอยูกรรม. 
๑๓  โวหาร                                ถอยคํา,  สํานวน. 
๕๒  ไวพจน                                   คําท่ีมีรูปตางกัน   แตมีความหมายคลายคลึง 
                                                กัน  หรอืมีความหมายเหมือนกัน  ใชแทน 
                                                กันได. 
๙๖  ไวยาวัจกร                                ผูทํากิจธุระแทนภิกษุหรือสงฆ,  ผูทําการ 
                                                ขวนขวายแทนภิกษุหรือสงฆ. 
                        ศ. 
๒๗  ศัพท                                เสียง,  คํา. 
๒๐๗  ศัสตรา                                ของมีคมเปนเครื่องฟนแทง,  มีด  ดาบ  หอก 
                                                หลาว  เปนตน.  
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๒๑๙  ศุกลปกษ                        ขางข้ึน,  ๑๕  วัน   เปน  ๑  ศุกลปกษ. 
                        ส. 
๕๑  สกทาคามิมรรค                มรรคที่เปนเหตุละสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา 
                                                สลีัพพตปรามาสไดเด็ดขาด   กับทําราคะ 
                                                โทสะ   โมหะ   ใหเบาบางลง. 
๒๓  สกทาคามี                          พระผูต้ังอยูในสกทาคามิมรรค-  ผล    ซึ่งจัด 
                                                เปนพระอริยบุคคลคูที่  ๒. 
๑๑๐  สกสัญญา                        สําคัญวาเปนของตน.   เขาใจวาเปนของตน, 
                                                รูสกึวาเปนของตน. 
๑๓  สจิตตกะ                                มีจิตเจือ,   แกลง,  จงใจ. 
๑๑  สาเตกิจฉา                                แกวไขได,  ทําใหพนโทษได,   ทําคืนได, 
                                                ชําระใหบริสุทธิ์ได. 
๑๕๔  สนธิ                                ตอ,   วิธีตอศัพทและอักขระใหเนื่องกันดวย 
                                                อักขระ. 
๑๗๔  สมณุทเทส                        ผูมีการแสดงข้ึนวาเปนสมณะ  หมายเอา 
                                                สามเณรซ่ึงเปนเหลากอแหงสมณะ. 
๒๑๕  สมถขนัธกะ                         หมวดแหงธรรมเนียมการระงับอธิกรณ 
                                                (มาในคัมภีรจูลวรรค). 
๘๕  สมมติ                                ตกลงกัน,  ยินยอมกัน,    เปนสังฆกรรม 
                                                อยางหน่ึง.  
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๔๗  สมาธ ิ                               ความต้ังม่ัน,   ความทําจิตใหนิ่งมีอารมณ 
                                                เปนอันเดียว. 
๘๕  สมานสังวาสสีมา                สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน 
                                                เขตแดนอันสงฆตกลงกันวาใหภิกษุผูมีธรรม 
                                                เปนเครื่องอยูรวมกันกับภิกษุอ่ืน  (มีศลีเสมอ 
                                                กัน)   เขาทําสังฆกรรมรวมกันไดเสมอกัน. 
๑๒๙  สมาส                                ยอนามศัพทต้ังแต  ๒  บทข้ึนไป  เขาเปนบท 
                                                เดียวกนั. 
๑๒  สมฏุฐาน                                ทางเกิดอาบัติ 
๓๐  สวิญญาณกะ                        ทรัพยมีวิญญาณ. 
ง  สหธรรมกิ                                ผูประพฤติธรรมรวมกัน,  ผูมีธรรมรวมกัน 
                                                (ในที่นี้หมายเอาเฉพาะภิกษุ). 
๑๗๕  สหธรรมิกวรรค                หมวดแหงสิกขาบท  อันวาดวยภิกษุผูถูกภิกษุ 
                                                ทั้งหลายกลาวเตือนโดยชอบธรรมเปนตน. 
๑๒๕  สหไสย                          การนอนรวม. 
๑๙๓  สะเพรา                                การนอนรวม. 
๑๙๓  สะเพรา                                มักงาย,  ใจเบา,  ไมคํานึงถึงความเสียหาย, 
                                                ไมรอบคอบ 
๓๔  สังเกตวีตินามนะ                การนําของใหกาวลวงเขตท่ีตนกําหนดไว. 
ฆ  สังคายนา                                การประชุมกันรวบรวมพระธรรมวินัย,  การ 
                                                ชําระพระไตรปฎกใหเปนแบบเดียวกัน.  
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๒๗  สังฆกรรม                        กิจทางพระวินัยที่สงฆทําภายในสีมา. 
๑๒  สังฆาทิเสส                        ชื่ออาบัติหนักกองหนึ่งรองจากปาราชิก,  อาบัติ 
                                                ที่ตองอาศัยสงฆ   (ปรารถนาสงฆ)   ทั้งใน 
                                                กรรมเบื้อตนแลในกรรมท่ีเหลือจึงจะพนได. 
๓๐  สังหารมิะ                                ทรัพยหรือส่ิงของซึ่งเลื่อนที่ได. 
๒๙  สัญเจตนิกา                        จงใจ  (ปลอยสุกกะ). 
๗๔  สัญชาติแหง-                        วายากสอนยากติดสันดาน,   วายากต้ังแต 
        คนวายาก                                แรกเกิดมา  คือต้ังแตเด็ก ๆ  มา,  หัวด้ือ. 
๒๒๗  สัญญาจิกสิกขาบท        สกิขาบทท่ี  ๖  แหงสังฆาทิเสส   อันวาดวย 
                                                เรื่องภิกษุผูจะใหทํากุฎีดวยการขอเอาเอง. 
๑๘๙  สัตตังคะ                                เกาอ้ีมีแขน  มีองค  ๗  คือ  เทา  ๔  พนกัพิง ๑ 
                                                ที่วางแขน  ๒. 
๑๑๓  สัตตาหะ                          ๗  วัน. 
๓๒  สัตวพาหนะ                        สัตวสําหรับ  ข่ี  บรรทุก  ลาก  เข็น  เชนชาง, 
                                                มา,  โค,  กระบือ  เปนตน. 
ฆ  สันถัต                                        ผาท่ีพระภิกษุรองนั่ง.  (ไมไดทอ  ใชหลอ). 
๑๖๙  สัปปาณวรรค                        หมวดแหงสิกขาบท  วาดวยเรื่องภิกษุแกลง 
                                                ฆาสัตวดิรัจฉานเปนตน. 
๑๒๐  สัมปชานมุสาวาท                กลาวเท็จท้ัง ๆ  ที่รู. 
๑๘๔  สัมปทานการก                ผูทําการรับ,  ผูรับ.  
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๕๓  สัมปยตุ                                ประกอบพรอม,  ประกอบดวย. 
๒๑๔  สมัมขุาวินัย                        ระเบียบระงับอธิกรณ   ในทีพ่รอมหนา  ๔  คือ 
                                                พรอมหนาสงฆ  ๑  บุคคล  ๑  วัตถุ  ๑  ธรรมวินัย ๑. 
๑๓๙  สาชีพ                                ธรรมเนียมเลี้ยงชีพ   รวมกัน  เหมือนกัน. 
๓๖  สาณัตติกะ                        อาบัติที่เปนไปกับดวยการส่ัง  คือภิกษุทําเอง 
                                                ก็ตองอาบัติ  สั่งเขาใหทําก็ตองอาบัติ. 
๑๕๘  สามัญญโวหาร                 คําพูดที่ใชกันตามธรรมดา. 
๕๒  สามัญญสัตว                        สัตวธรรมดา,   คนที่ยังเปนปุถุชน  คือคนท่ี 
                                                ยังไมบรรลุอริยผล. 
๑๙๖  สารูป                                ความเหมาะสม,  ความพอเหมาะพอดี. 
๓๒  สํานอง                                 รับผิดชอบ,  ตองรับใช,   ตองตอบแทน. 
๑๐  สิกขาบท                                บทที่ตองศึกษา,  ขอ,  มาตรา. 
๒๓๒  สิงหล                                 เกาะลังกา. 
๕๑  สิ้นเชิง                                หมดสิน้โดยไมเหลือ,   ไมมีสวนเหลือ. 
๖  สมีา                                        เขตแดน,  เขตท่ีสงฆสมมติแลว  เรียกพัทธ- 
                                                สีมา,  ที่ยังมิไดสมมติ  เรียกอพัทธสีมา. 
๕๕  สุกกะ                                น้ําอสุจิ  (น้ํากาม). 
๒๒๙  สุคตวิทัตถิปกรณ                 หนังสือเรื่องคืบพระสุคต  ของสมเด็จพระมหา- 
                                                สมณเจา  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ. 
๓๕  สุงกฆาตะ                          หนีภาษี.  
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๑๕๔  สุงสิง                                เลนหวักัน,  ยั่วเยาะเยากัน.   ติดตอเกี่ยวของ. 
๑๒๐  สุทธิกปาจิตตีย                ปาจิตตียลวน. 
๑๖๑  สุราปานวรรค                        หมวดแหงสิขาบท  วาดวยเรื่องภิกษุดื่มสุรา 
                                                เปนตน. 
๑๓  สุราปานสิกขาบท                สิกขาบทท่ีวาดวยการด่ืมสุรา. 
ค  เสขิยวัตร                                ธรรมเนียมที่ภิกษุและสามเณรพึงศึกษา, 
                                                -พึงปฏิบัติ. 
๑๗๓  เสพ                                ประพฤติ. 
๑๓  เสพเมถุน                                การรวมประเวณี. 
๕๑  โสดาปตติมรรค                มรรคเปนเหตุละสังโยชนได  ๓  คือ  สกักาย- 
                                                ทฏิฐิ   วิจิกิจฉา   สลีัพพตปรามาส. 
๒๓  โสดาบนั                                พระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค-ผล  ซึ่งจัดวา 
                                                เปนพระอริยบุคคลคูที่  ๑. 
                        ห. 
๒๓  หมัน                                ไมมีผล. 
๘๓  หัตถบาส                                บวงมือ   คือท่ีใกลตัว,  ในบุพพสิกขาวรรณนา 
                                                กลาวไวโดยใจความวา  กําหนดเอา  ๒  ศอก 
                                                กับ  ๑  คืบ   พึงทราบกําหนดดังนี้  :-   ถาภิกษุ 
                                                นั่งอยูกาํหนดแตสวนสุดขางหลัง,  ถายืนอยู 
                                                กําหนดแตที่สุดสนไป,  ถานอนอยู  นอน  
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หนา                ศัพท                                คําอธิบาย    
                                                โดยซีกขางใด  กําหนดแตที่สุดหลังซีกขางนั้น 
                                                ไปจนถงึสวนสุดดานใกลแหงสิ่งของท่ีต้ังอยู 
                                                หรืออวัยวะที่ใกลแหงบุคคลผูประเคนเปนตน 
                                                ซึ่งน่ัง  หรือยืน  หรอืนอนอยู   (เวนมือท่ี 
                                                เหยียดออกมาประเคน)   ใหได  ๒  ศอกคืบ. 
                                                ในวินัยมุขเลมนี้หนา  ๘๖  วา  "ศอก  ๑  ใน 
                                                ระหวาง"   หมายถึงท่ีสุดดานหนาของภิกษุ 
                                                กับสิ่งของ  หรือของภิกษุผูรับกับบุคคลผู 
                                                ประเคนเปนตน. 
๘๑  เหมันตฤดู                        หนาหนาว   คือต้ังแตแรมคํ่า  ๑  เดือน  ๑๒ 
                                                ถึงกลางเดือน  ๔. 
๒๑๙  โหราศาสตร                ตําราวาดวยวิชาโหร   คือวิชาหมอดูฤกษยาม 
                                                นาที   เคราะหดี  เคราะหราย. 


