
                                       คําชี้แจง   
        วินัยมุขเลม ๓  ซึ่งใชเปนหลักสตูรนักธรรมชั้นเอก  มีขอควร 
จดจําอยูมาก  นักเรียนชั้นนี้ตองพยายามมหาวิธีจดจําเพ่ือเขาสอบไลประ- 
จําป  ก็วิธีที่สะดวกน้ัน  คือ  มีหนังสืออุปกรณคัดขอสําคัญไวทองบน 
อีกสวนหนึ่ง  มหามกุฏราชวิทยาลัยปรารถนาจะใหความอุปการะแก 
นักเรียนตามสามารถท่ีจะทําได  จึงคิดจัดการใหมีหนังสืออยางนี้ข้ึน 
        ขาพเจาไดปรารภความขอน้ีกะพระมหาฟน  ชุตินฺธโร๑ ป.ธ.  ๗  วัด 
สามพระยา  ก็พอดีมีหนังสือท่ีทานเรียบเรียงไวทดลองเปนผลดีแลว 
และทานยินดีกลิขสิทธิ์ใหแกมหามกุฏราชวิทยาลยั  ขาพเจาพิจารณา 
แลวเห็นวา  หนังสือน้ีเรียบเรียงดี  สมควรพิมพใหนักเรียนใชเปน 
แบบประกอบการเรียนได  จึงตกลงใหจัดการพิมพข้ึนเปนสมบัติของ 
มหามกุฏราชวิทยาลัยตอไป 
        ขาพเจาขอขอบใจพระมหาฟน  ชุตินฺธโร๒/SUP>  ป.ธ. ๗   ผูบําเพ็ญ 

ประโยชนสวนรวมโดยกวางขวาง   ช่ือวาอุปการะการศึกษาพระปริยัติ- 

ธรรมใหเจริญ   หวังวาครูและนักเรียนทัง้หลายคงขอบคุณทานผูนีโ้ดย 

ทั่วกัน. 

                                                พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑  มิถุนายน  ๒๔๗๙ 

 

๑-๒.  ปจจุบันเปน  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ป. ธ. ๙. 
 

 

                                              คํานํา 

        ขาพเจารูสึกมานานแลว  ตั้งแตครั้งยังเปนนักเรียนวา  การ  

ศึกษาของนักเรียนทั้งหลายที่จะไดผลสมประสงคนั้น  นอกจากตอง 

อาศัยตนเองหม่ันและครุตัง้ใจประสิทธ์ิประสาธนความรูใหแลว  ยัง 

ตองอาศัยเคร่ืองอุปกรณในการศกึษานั้น ๆ อีกดวย  กลาวคือตองมี 

หนังสือคําอธิบายและหนังสือยอขอความบางตอนทีจ่ะตองดูใหเขาใจ 

และทองใหจาํได  ขาพเจาเคยยอวิชาที่ควรยอไวใชดูดวยตนเอง  ตั้ง 

แตยังเรียนนักธรรมช้ันตรี-โท  และรูสึกวาไดผลดีมาก  แตในเวลาที ่

ขาพเจาจะสอบนักธรรมช้ันเอกไมมีเวลาที่จะทําเชนเคยได  จึงไดลอง 

ใชแบบยอที่จําหนายในเวลานั้นเปนเคร่ืองมือ  เพราะไมมีแบบอุปกรณ 



ที่ดีกวานั้น  ตอมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓  ขาพเจาไดรบัหนาที่สอนนักธรรม 

เอกทุกวิชา  ไดลงมือสอบสวนตําราเรียนและคนควาอยางกวดขนั จึง 

ไดพบความขาดตกบกพรองของหนังสือนั้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงคอืคูมือ 

วินัยมุขเลม ๓  ขอนี้จึงทําใหขาพเจาเร่ิมยอขอความในวินัยมุขเลม ๓ 

นี้ขึ้น  เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสอน  และสําหรับนักเรียนทีข่าพเจา 

สอนใหทองจํา  รูสึกวาไดรับผลดแีละเปนที่พอใจของนักเรียนโดยมาก. 

        เม่ือสอบนักธรรมสนามหลวง  พ.ศ. ๒๔๗๘  เสร็จแลว  พระมหา 

ทองสืบ  จารุวณฺโณ  หัวหนากองตําราแหงมหามกุฎราชวิทยาลัย  ได 

ปรารภกับขาพเจาวา  ทางมหามกุฎราชวิทยาลัยตองการจะพิมพหนงัสือ 

เคร่ืองอุปกรณแกการศึกษาธรรมวินัย  ขาพเจาจึงไดเสนอเร่ืองยอวินัย- 

มุขเลม ๓  ที่ไดยอไวนัน้  และแสดงความประสงคไววา  ถาพิจารณา 

เห็นสมควรและมีประโยชนแลว  ขาพเจาก็ยินดีมอบลิขสิทธ์ิใหมหามกุฎ  

ราชวิทยาลัยพิมพขึ้น  เพราะมหามกุฎราชวิทยาลัยมีวัตถุประสงคในอัน 

จัดการบํารุงและอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม  ทั้งเปนคลังสรรพตาํรา 

เรียนในฝายธรรม-บาลีทั่วประเทศ. 

        ขาพเจาอยากจะกลาววา  มหามกุฎราชวิทยาลัยเปนรากเงาใน 

การจัดวิธีศึกษาแผนใหม  และเพ่ือนนักเรียนชุดใหมทั้งหมดนี้  ยอม 

ไดรับอุปการะในการศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัยทั่ว ๆ กัน  แม 

ไมมากก็นอย  ไมใชโดยตรงก็โดยออม  เม่ือเปนเชนนี้  การทําส่ิงที ่

เปนประโยชนใหแกมหามกุฎราชวิทยาลัย  ก็นาจะนับวาเปนการสนอง 

อุปการะนั้นสวนหนึ่ง  และยังเปนการอุปการะแกกันและกันในวงการ 

ศึกษาฝายปริยัติธรรมอีกดวย. 

        อนึ่ง  ขาพเจาขอแนะนําเพ่ือนนักเรียนทั้งหลายไวในที่นีด้วยวา 

นักเรียนทีจ่ะสอบนักธรรมช้ันเอก  ไมควรจะศึกษาแตเพียงอุปกรณ 

วินัยมุขเลม ๓  นี้เลมเดียว  โดยไมอาศัยวินัยมุขเลม ๓  ดวย  เพราะ 

ถาไมศึกษาวินัยมุขเลม ๓  แลว  อาจไมไดรับความรูความเขาใจกวาง 

ขวางสมภูมิสมช้ัน  และอาจจะไมเขาใจวาส่ิงใดควรรูและไมควรรูซ่ึงยัง 

มีอยูในวินัยมุขอีก  อุปกรณวินัยมุขเลม ๓  นี้สําหรบัใชทองหรือดใูห 

จําหัวขอที่สําคัญ ๆ เทานั้น. 

        หนังสือเลมนี้  มีโอกาสพิมพขึ้นเปนเลมเปนประโยชนและ 

แพรหลายแกนักเรียนนักธรรมช้ันเอกทั้งหลาย  ซ่ึงเปนช้ันเถรภูมิก็เพราะ 

ความเห็นชอบของมหามกุฎราชวิทยาลัย  ขาพเจาจึงขอขอบคุณและ 

ขอบใจทานคณะกรรมการกองตํารา  ที่ไดชวยตรวจตราอีกช้ันหนึ่ง 

เปนอันวากุศลเจตนาอันเกิดจากน้าํพักน้ําแรงของขาพเจานั้นอํานวยประ- 

โยชนใหสมความปรารถนา. 

        ในที่สุด  ขาพเจาขออุทิศกุศลกรรมนี้  บูชาพระคุณ  สมเด็จ  

พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูกอกําเนิดนักธรรม 

และฝกฟนธรรมวินัยใหรุงเรือง  และบูชาคุณทานผูมีอุปการะในการ 

ศึกษาของขาพเจาจนสามารถเรียบเรียงหนังสือนี้แล. 



                                                               พระมหาฟน  ชุตินฺธโร๑ 

วัดสามพระยา  พระนคร 

๒๙  พฤษภาคม  ๒๔๗๙ 

 

๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย.  
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                                 อุปกรณวินัยมุข  
                                   กัณฑที่  ๒๓ 
                                     สงัฆกรรม 
                     มูลเหตุที่ใหเกิดสังฆกรรมมี  ๒  คือ :- 
๑.  ภิกษุบริษัทมากข้ึน. 
๒.  มีพระพทุธประสงคจะใหสงฆเปนใหญในการบริหารคณะ. 
                  คําสวดในสังฆกรรมท่ีตองใช  ม ี ๒  คือ :- 
๑.  ญัตติ  คําเผดียงสงฆ. 
๒.  อนุสาวนา  คําประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ. 
                       สังฆกรรมแยกออกเปน  ๔ คือ :- 
๑.  อปโลกนกัมม  กรรมที่ทําเพียงบอกกันในชุมนมุสงฆ  ไมมีญัตติ 
    และอนุสาวนา. 
๒.  ญัตติกัมม  กรรมที่ทาํเพียงต้ังญัตติ  ไมมีอนุสาวนา. 
๓.  ญัตติทุติยกัมม  กรรมที่ทําดวยต้ังญัตติและสวดอนุสาวนาหนเดียว. 
๔.  ญัตติจตุตถกัมม  กรรมที่ทําดวยต้ังญัตติและสวดอนุสาวนา  ๓ หน. 
                       (๑)  อปโลกนกัมม  ม ี ๕  คือ :- 
๑.  นิสสารณา  คือนาสนะสามเณรผูกลาวตูพระพุทธเจา. 
๒.  โอสารณา  คือรับสามเณรรูปนั้นผูประพฤติเรียบรอยแลวเขาหมู.  
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๓.  ภัณฑูกัมม  บอกขออนุญาตปลงผมคนจะบวชท่ีภิกษุจะทําเอง.  
๔.  พรหมทณัฑ  คือประกาศไมวากลาวภิกษุหัวด้ือวายาก. 
๕.  กัมมลักขณะ  เชนอปโลกนแจกอาหารในโรงฉันเปนตน. 
                           (๒)  ญตัติกัมม  มี  ๙ คือ :- 
๑.  โอสารณา  คือเรียกอุปสัมปทาเปกขะท่ีถามอันตรายิกธรรมแลว 
    เขาไปในสงฆ. 
๒.  นิสสารณา  คือประกาศถอนพระธรรมกถึก  ฯ ล ฯ 
๓.  อุโบสถ. 
๔.  ปวารณา. 
๕.  สมมติตางเรื่อง  เชนสมมติตนเปนผูถามอันตรายิกธรรมเปนตน. 
๖.  ใหคืนจีวรและบาตรเปนตน  ที่เปนนิสสัคคีย  ฯ ล ฯ 
๗.  รับอาบัติอันภิกษุแสดงในสงฆ. 
๘.  ประกาศเลื่อนปวารณา. 
๙.  กัมมลักขณะ  คือประกาศเริ่มตนระงับอธิกรณดวยติฯวัตถารก- 
    วินัย. 
                              (๓)  ญัตติทุติยกัมม  ม ี ๗  คือ :- 
๑.  นิสสารณา  คือควํ่าบาตร. 
๒.  โอสารณา  คือหงายบาตร. 
๓.  สมมติตางเรื่อง  เชนสมมติสีมาเปนตน. 
๔.  ใหตางอยาง  เชนใหผากฐินเปนตน.  



แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณวนิัยมุข เลม 3 - หนาท่ี 3 

๕.  ประกาศถอนหรือเลิกอานิสงสกฐินเปนตน.  
๖.  แสดงท่ีสรางกุฎีใหแกภิกษุ. 
๗.  กัมมลกัขณะ  คือญัตติทุติยกัมมที่สวดในลําดับไปในการระงับ 
    อธิกรณดวยติณวัตถารกวินัย. 
                   (๔)  ญัตติจตุตถกัมม  ม ี ๗  คือ :- 
๑.  นิสสารณา  คือสงฆทํากรรม  ๗ อยาง  มีตัชชนียกัมมเปนตน. 
๒.  โอสารณา  คือสงฆระงับกรรม  ๗ อยางนั้น. 
๓.  สมมติ  คือสมมติภิกษุเปนผูใหโอวาทแกภิกษุณี. 
๔.  ให  คือใหปริวาสและมานัตแกภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
๕.  นิคคหะ  คือปรับภิกษุผูประพฤติปริวาสหรือมานัตอยู  ตอง 
    อาบัติสังฆาทิเสสซํ้าเขาอีก  ใหต้ังตนประพฤติใหม. 
๖.  สมนุภาสนา  คือสวดหามภิกษุไมใหถือรั้นการอันมิชอบ. 
๗.  กัมมลกัขณะ  ไดแกอุปสมบทและอัพภาน. 
             จํานวนสงฆผูทํากรรม  ๔  ประเภทนี้  มี  ๔  คือ :- 
๑.  จตุรวรรค  สงฆมีจํานวน  ๔ รูป. 
๒.  ปญจวรรค    "    "          ๕  " 
๓.  ทสวรรค       "    "         ๑๐ " 
๔.  วีสติวรรค     "     "         ๒๐ "  
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           สังฆกรรม  ๔ ประเภทนั้น  มีกําหนดจํานวนสงฆอยางตํ่า  
สําหรับทํากรรมน้ัน ๆ  ดงัน้ี  คือ :- 
        ๑.  สงฆจตุรวรรค  ทําสังฆกรรมไดทุกอยางเวนแตปวารณา  ใหผา 
            กฐิน  อุปสมบท  และอัพภาน. 
        ๒.  สงฆปญจวรรค  ทําปวารณา  ใหผากฐิน  อุปสมบทในปจจันต- 
            ชนบท. 
        ๓.  สงฆทสวรรค  ใหอุปสมบทในมัธยมชนบท. 
        ๔.  สงฆวีสติวรรค  ทําอัพภาน. 
            กรรมที่สงฆมีจํานวนนอยกวาทําได  สงฆมีจํานวนมากกวา 
ทําไดโดยแท. 
       ภิกษุผูควรเขากรรมไดตองประกอบดวยองค  ๓  คือ :- 
        ๑.  เปนภิกษุปกติ. 
        ๒.  มีสงัวาสเสมอดวยสงฆ. 
        ๓.  เปนสมานสังวาสของกันและกัน. 
         กรรมยอมวิบัติโดยเหตุ  ๔  ประการ  คือ :- 
        ๑.  วิบติัโดยวัตถุ. 
        ๒.     "   สีมา. 
        ๓.     "   ปริสะ. 
        ๔.     "   กรรมวาจา.  
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                      (๑)  กรรมวิบัติโดยวัตถุ  เพราะเหตุ  ๔  คือ :-  
๑.  อุปสมบทคนท่ีมีอายุหยอนกวา  ๒๐  ป. 
๒.        "       คนที่เปนอภัพพบุคคล. 
๓.  สมมติสีมาคาบเกี่ยวหรือทับสีมาอ่ืน. 
๔.  ทําผิดระเบียบ. 
               (๒)  กรรมวิบัติโดยสีมาเพราะเหตุเหลานี้เปนตน  คือ :- 
๑.   สมมติสมีาใหญเกินกําหนด. 
๒.  สมมติสมีาเล็กเกินกําหนด. 
๓.  สมมติสีมามีนิมิตขาด. 
๔.  สมมติสมีามีฉายาเปนนิมิต. 
๕.  สมมติสมีาไมมีนิมิต. 
                 (๓)  กรรมวิบติัโดยปริสะ  เพราะเหตุ  ๓  คือ :- 
๑.  ภิกษุผูเขาประชุมเปนสงฆไมครบกําหนดตามหนาที่สังฆกรรม. 
๒.  สงฆครบกําหนดแลว  แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรนํามา. 
๓.  มีผูคัดคานกรรมอันสงฆกระทํา. 
          (๔)  กรรมวิบัติโดยกรรมวาจานั้น  เพราะเหตุ  ๗  คือ :- 
๑.  ไมระบุวัตถุ. 
๒.     "    สงฆ. 
๓.     "    บุคคล. 
๔.  ไมต้ังญัตติ.  
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๕.  ต้ังญัตติตอภายหลัง. 
๖.  ทิ้งอนุสาวนาในกรรมวาจาท่ีมีอนุสาวนา.   
๗.  สวดในกาลท่ีไมควร. 
                           ไมระบุวัตถุแยกเปน  ๓  คือ :- 
๑.  ไมระบุคน.  เชนผูอุปสมบท  ในการอุปสมบท. 
๒.  ไมระบุของ.  เชนผากฐิน  ในการใหผากฐิน. 
๓.  ไมระบุการท่ีปรารภ.  เชนการสมมติสีมา. 
                         ไมระบุบุคคลแยกเปน  ๒  คือ :- 
๑.  ไมระบชุือ่อุปชฌาย  ในการอุปสมบท. 
๒.  ไมระบุชือ่ภิกษุผูรับ  ในการใหผากฐิน. 
                ในคําวาท้ิงอนุสาวนามีเกณฑอยู  ๓  คือ :- 
๑.  สวดอนุสาวนาไมครบกําหนด. 
๒.  สวดใหตกหลน. 
๓.  สวดผิด. 
           (ขอ ๒-๓  ถามีในญัตติดวย  เขาใจวาเสียเหมือนกัน) 
      ผูสวดกรรมวาจาตองสนใจในประเภทพยัญชนะ  ๑๐  คือ :- 
๑.  สถิิล  พยญัชนะออกเสียงเพลา  ไดแกพยัญชนะท่ี ๑  ที่ ๓  ใน 
    วรรคท้ัง ๕. 
๒.  ธนิต  พยัญชนะออกเสียงแข็ง  ไดแกพยัญชนะท่ี ๒  ที่ ๔  ใน 
    วรรคท้ัง ๕.  
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๓.  ทิฆะ  สระที่ออกเสียงยาว.  
๔.  รัสสะ  สระที่ออกเสียงสั้น. 
๕.  คร ุ สระที่มีพยัญชนะสังโยค. 
๖.  ลหุ  สระที่ไมมีพยัญชนะสังโยค. 
๗.  นิคคหิต  อักขระท่ีวากดเสียง. 
๘.  วิมุต  อักขระที่วาปลอยเสียง. 
๙.  สัมพันธ  บทเขาสนธิเชื่อมกับบทอ่ืน. 
๑๐. ววัตถิตะ  บทแยกกัน. 
     กรรมยอมเสียเพราะวาผิดพลาดในประเภทพยัญชนะ  ๔  คือ :- 
๑.  วาสิถลิเปนธนิต  เชนวา  " สุณาตุ  เม "  เปน  " สุณาถุ  เม." 
๒.  วาธนิตเปนสิถิล  เชนวา  " ภนฺเต  สงฺโฆ "  เปน  "พนฺเต  สงฺโค." 
๓.  วาวิมุตเปนนิคคหิต  เชนวา  " เอสาตฺติ "  เปน  " เอส  ตฺติ." 
๔.  วานิคคหิตเปนวิมุต  เชนวา  " ปตฺตกลฺล "  เปน  " ปตฺตกลฺลา." 
(สวนอีก  ๖ สถานนั้น  วากลับกันหรอืแยกกัน  กรรมวาจาไม 
เสีย  แตควรวาใหถูกและดี).  
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                                          กัณฑที่  ๒๔   
                                                สีมา 
                     คําวา  สีมา  แปลวาเขตหรือแดน  ม ี ๒  คือ :- 
๑.  พัทธสีมา  แดนท่ีผูก  ไดแกเขตท่ีสงฆกําหนดเอาเอง. 
๒.  อพัทธสมีา  แดนท่ีไมไดผูก  ไดแกเขตท่ีเขากําหนดไวโดยปกติ 
    ของบานเมือง  หรือมีอยางอ่ืนเปนเครื่องกําหนด. 
                           พัทธสีมา  มีขนาด  ๒  อยาง  คือ :- 
๑.  สีมาเล็กพอจุภิกษุ  ๒๑ รูปไดนั่งหัตถบาสกัน. 
๒.  สีมาใหญไมเกินกวา  ๓ โยชน. 
                            วัตถุที่ควรใชเปนนิมติมี  ๘  คือ :- 
๑.  ภูเขา. 
๒.  ศลิา. 
๓.  ปาไม. 
๔.  ตนไม. 
๕.  จอมปลวก. 
๖.  หนทาง. 
๗.  แมน้ํา. 
๘.  น้ํา.  
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                      (๑)  ภูเขาท่ีใชไดมี  ๓  คือ :-  
๑.  ภูเขาดินลวน. 
๒.  ภูเขาศิลาลวน. 
๓.  ภูเขาศิลาปนดิน. 
            (๒)  ศิลาที่ใชไดประกอบดวยองค  ๔  คือ :- 
๑.  ศลิาแทหรือศิลาเจือแร. 
๒.  สัณฐานโตไมถึงชาง  เทาศีรษะโคหรือกระบือเข่ือง ๆ. 
๓.  เปนศิลาแทงเดียว. 
๔.  อยางเล็กเทากอนนํ้าออย  หนัก  ๓๒ ปะละ. 
              (๓)  ศลิาอีก  ๓ ชนิดก็ใชได  คือ :- 
๑.  ศลิาดาด. 
๒.  ศลิาเทือก. 
๓.  ศิลาดวด. 
        (๔)  ปาไมที่ใชไดประกอบดวยองค  ๒  คือ :- 
๑.  หมูไมมีแกนหรือหมูไมชนิดเดียวกับไมมีแกน. 
๒.  ข้ึนเปนหมูกันอยางตํ่าเพียง  ๔-๕ ตน. 
      หัวขอแหงการผูกพัทธสีมาในบัดนี้  มีดังน้ี  คือ :- 
๑.  พ้ืนที่อันจะสมมติเปนสีมาตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองกอน. 
๒.  ตองประชุมภิกษุผูอยูในเขตสีมาหรือนําฉันทะของเธอมา. 
๓.  สวดถอน.  
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๔.  เตรียมนมิิตไวตามทิศ. 
๕.  เมื่อสมมติสีมา  ตองประชุมภิกษุผูอยูในภายในนิมิต.  
๖.  ทกันิมิต. 
๗.  สวดสมมติสีมา. 
                  การทักนิมิตสีมาสองชั้นมี  ๒  วิธี  คือ :- 
๑.  ทกัสลับกัน. 
๒.  ทักขามลกู. 
           ประโยชนของการสมมติสีมาสองชั้น  มี  ๓  คือ :- 
๑.  เขตนิสัย  เขตลาภ  แผไปท่ัวถึง. 
๒.  ของสงฆอาจรวมเปนเจาของเดียวกัน. 
๓.  สังฆกรรรรมทําไดสะดวก. 
                      พัทธสีมาในบัดนี้  ม ี ๓  คือ :- 
๑.  ขัณฑสีมา. 
๒.  มหาสีมา  (สีมาผูกท่ัววัด). 
๓.  สีมาสองชั้น. 
                           อพัทธสีมา  มี  ๓  คือ :- 
๑.  คามสีมาหรือนิคมสีมา. 
๒.  สัตตัพภันตรสีมา. 
๓.  อุทกุกเขป. 
            (นับวิสุงคามสีมาตามอรรถกถาเขาดวยเปน  ๔)  
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             นานนํ้าท่ีสงฆจะกําหนดเปนอุทกุกเขปได  ม ี ๓  คือ 
๑.  นท ี แมน้าํ.  
๒.  สมุทร ทะเล. 
๓.  ชาตสระ  ที่ขังนํ้าอันเปนเอง. 
            แมน้าํท่ีจะใชเปนแดนอุทกุกเขปไดนั้น  ตองประกอบ 
ดวยองค  ๒  คือ :-   
๑.  แมน้ํามีกระแสนํ้า  มีน้ําไมขาดแหงตลอดฤดูฝน. 
๒.  มีน้ําลึกพออันจะเปยกอันตรวาสก  ของภิกษุณีผูครองเปนปริมณฑล 
    เดินขามอยูในที่ใดที่หน่ึง. 
            ลําคลองที่จะถือเปนแมน้ําได  ตองประกอบดวยลักษณะ 
เชนนี้  คือ :- 
๑.  คลองน้ันมีกระแสน้ําเซาะกวางออกไปแลว  พนจากความเปนของ 
    คนขุด  (เชนลํานํ้าในระหวาปากเกร็ด). 
๒.  คลองน้ันเปนทางแมน้ําเกา  (เชนคลองบางใหญ). 
                                  ชาตสระน้ัน  ม ี ๓  คือ :- 
๑.  บึง. 
๒.  หนอง. 
๓.  ทะเลสาบ. 
                สถานที่ ๆ จะทําสังฆกรรมในนานนํ้า  ๓ ชนิด  คือ :- 
๑.  จะทําบนเรือ. 
๒.  จะทําบนแพ.  
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๓.  จะทําบนรานท่ีปลูกข้ึนในน้ํา  (ยอมทําไดทั้งน้ัน).   
       หาดท่ีจะกําหนดเอาโดยฐานเปนอุทกุกเขปไดนั้น  ตองประกอบ 
ดวยองค  ๒  คือ :-  
๑.  หาดน้ันน้ํายังทวมถึง  แมเฉพาะในฤดูน้ํา. 
๒.  ยังเปนที่สาธารณะ  ไมเปดใหจับจอง. 
                                        สีมาสังกระ  ๔ 
๑.  สมมติสมีาคาบเกี่ยวกัน. 
๒.  วัตถุพาดพิงถึงกันในระหวางสีมาท้ังสอง. 
๓.  สงฆสองหมูจะทําสังฆกรรมเวลาเดียวกัน  ไมเวนระหวางแนว 
    สงฆใหหางกันพอไดตามกําหนด. 
๔.  ทําสังฆกรรมในเรือหรือแพที่ผูกกับหลักปกไวบนตลิ่ง  หรอืทํา 
    ในที่ไมไดกําหนดจามอุทกุกเขป.  
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                                       กัณฑที่  ๒๕ 
                           สมมติเจาหนาท่ีทําการสงฆ  
            ภิกษุผูควรเลือกเปนเจาหนาท่ีนั้น  ตองประกอบดวย 
องค  ๕  คือ :- 
๑.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
๒.         "                   "            เกลียดชงั                ๔  นี้เปนองคสรรพ- 
๓.         "                   "            งมงาย                          สาธารณะ 
๔.         "                   "            กลัว 
๕.  เขาใจการทําหนาท่ีอยางนั้น  (นี้องคฺเฉพาะ). 
                        เจาหนาท่ีอันสงฆพึงสมมติ  มี  ๕  คือ :- 
๑.  เจาอธิการแหงจีวร. 
๒.  เจาอธิการแหงอาหาร. 
๓.  เจาอธิการแหงเสนาสนะ. 
๔.  เจาอธิการแหงอาราม. 
๕.  เจาอธิการแหงคลัง. 
                 (๑)  หนาท่ีเจาอธิการแหงจีวรแบงออกเปน  ๓  คือ :- 
๑.  จีวรปฏิคคาหกะ  เปนผูรับจีวร. 
๒.  จีวรนิทหกะ  เปนผูเก็บจีวร. 
๓.  จีวรภาชกะ  เปนผูแจกจีวร.  
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                    (๑)  ขอท่ีจีวรปฏิคคาหกภิกษุพึงรูดังนี้  คือ  :-  
๑.  จึวรที่เขาถวายแกสงฆ  ที่ตนมีหนาที่อุปฏฐาก  ควรรับ. 
๒.  จีวรที่เขาถวายแกสงฆ  ที่ตนไมมีหนาที่อุปฏฐาก  และที่เขาถวายเปน 
    ปาฏิบุคคล  ไมควรรับ. 
๓.  จีวรประเภทไร  มีจํานวนเทาไร รับไวหรือมิไดรับไว  ควรรูดวย. 
           จีวรที่เขาถวายแกสงฆมีเกณฑแหงคําถวาย  ดังนี้  คือ :- 
๑. ขาพเจาถวายในสีมาหรือแกสีมา. 
๒.  ขาพเจาถวายตามกติกาของสงฆ. 
๓.  ขาพเจาถวายแกสงฆ. 
๔.  ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว. 
            จีวรที่เขาถวายเปนปาฏิบุคลิกมีเกณฑ  ดังนี้  คือ :- 
๑.  จีวรที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผูไดรับภัตตาหารของเขา. 
๒.  จีวรที่เขาถวายแกภิกษุผูอยูในเสนาสนะของเขา. 
๓.  จีวรที่เขาแกภิกษุผูไดรับอุปฏฐากอยางอ่ืนของเขา. 
๔.  จีวรที่เขาถวายแกภิกษุเฉพาะรูป. 
              (๒)  ขอท่ีจีวรนิทหกภิกษุพึงรูดังนี้  คือ :- 
๑.  ผาอัจเจกจีวรที่เขาถวาย  ควรเก็บไวจนกวาจะออกพรรษา  แลว 
    จึงแจกแกภิกษุผูอยูจําพรรษา. 
๒.  จีวรที่เขาถวายไมพอแจก  ควรเก็บไวจนกวาจะไดมาพอแจกกัน. 
๓.  จีวรที่เขาถวายพอแจกท่ัวกัน  มิใชอัจเจกจีวร  ไมควรเก็บ. 
๔.  จีวรมีจํานวนเทาไร  เก็บไวหรือมิไดเก็บไว  ควรรูดวย.  
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                      (๓)  ขอท่ีจีวรภาชกภิกษุพึงรูดังน้ี  คือ :- 
๑.  จีวรที่เขาถวายไมนิยมเปนพิเศษ  พอแจกท่ัวกัน  ควรแจก.  
๒.  จีวรที่เขาถวายเปนผากฐิน  หรือเปนมูลแหงเสนาสนปจจัย  ไม 
    ควรแจก. 
๓.  จีวรมีจํานวนเทาไร  แจกไปหรือไมไดแจก  ควรรูดวย. 
             จีวรภาชกภิกษุควรทําความกําหนด  ๕  อยาง  คือ :- 
๑.  พึงกําหนดเขต. 
๒.   "          "   กาล. 
๓.   "          "   วัตถุ  คือจีวร. 
๔.   "          "   บุคคล  คือสหธรรมิกผูรับแจก. 
๕.   "          "   นิยมตาง. 
           (๑)  การกําหนดเขตนั้น  มีขอกําหนดอยู  ๒  คือ :- 
๑.  กําหนดอาวาสท้ังมวล. 
๒.  กําหนดอาวาสท้ังหลาย  ซึ่งอยูในเขตกติกาท่ีไดทํากันไว. 
              (๒)  กําหนดกาลน้ัน  มีขอกําหนดอยู  ๓  คือ :- 
๑.  กําหนดจีวรกาลโดยปกติ. 
๒.  กําหนดจีวรที่ขยายไปตลอดเหมันตฤดู  เพราะไดกรานกฐิน. 
๓.  กําหนดกาลท่ีพนจีวรกาลไปแลว. 
              (๓)  การกําหนดวัตถุนั้น  มีขอกําหนด  ๖  คือ :- 
๑.  เปนของเหมือนกันหรือแผกกัน. 
๒.  ที่แผกกนัเปนผาชนิดไร.  
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๓.  ดีเลวอยางไร.  
๔.  ราคาถูกแพงเปนอยางไร. 
๕.  เปนจีวรชนิดไรบาง. 
๖.  ไตรจีวรอยางไหน  มีจํานวนเทาไร. 
         (๔)  การกําหนดบุคคลน้ัน  มีขอกําหนดอยู  ๒ คือ :- 
๑.  เปนภิกษุ. 
๒.  เปนสามเณร. 
       (๕)  การกําหนดนิยมตางกัน  มีขอกําหนดอยู  ๓  คือ :- 
๑.  ผาท่ีเขาถวายเปนผากฐิน. 
๒.  ผาท่ีเปนบริวารของผากฐิน. 
๓.  ผาไตรจีวรของภิกษุที่มรณะแลว. 
       (๒)  หนาท่ีเจาอธิการแหงอาหารแบงออกเปน  ๔  คือ :- 
๑.  ภัตตุทเทสกะ  เปนผูแจกภัต. 
๒.  ยาคูภาชกะ  เปนผูแจกยาคู. 
๓.  ผลภาชกะ  เปนผูแจกผลไม. 
๔.  ขัชชภาชกะ  เปนผูแจกของเค้ียว. 
                   ขอท่ีภัตตุทเทสกภิกษุพึงรู  ดังน้ี 
๑.  ภัตไมไดนิยมตาง  เปนของควรแจก. 
๒.  ภัตมีนิยมตาง  เปนของไมควรแจก. 
๓.  ภัตท่ีแจกไมทั่วกัน  แจกไปแลวเพียงลําดับแคไหน  ควรจําไว.  
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        (ภัตเปนของควรแจก  หรือไมควรแจกน้ัน  หมายเอาแจก 
ทั่วไป). 
        ภัตมีนิยมตางนั้น  ในบาลี  ม ี ๔  เพ่ิมตามอรรถกถาอีก  ๑ 
เปน  ๕  คือ :- 
๑.  อาคันตุกภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุอาคันตุกะ. 
๒.  คมิยภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผูจะไปอยูที่อ่ืน. 
๓.  คิลานภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุไข. 
๔.  คิลานุปฏฐากภัต  อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผูพยาบาลไข. 
๕.  กฏุิภัต  อาหารที่เขาถวายแกภิกษุผูอยูในกุฏีที่เขาสราง  (ขอน้ี 
มีในอรรถกถา). 
                          การแจกภัต  มี  ๒  อยาง  คือ :- 
๑.  แจกอาหารอันเขานํามามอบถวาย. 
๒.  รับนิมนตไวแลว  สงพระไปรับที่บานเรือนของเขา. 
                     ภัตท่ีออกชื่อในบาลี  ม ี ๗  อยาง  คือ :- 
๑.  สังฆภัต  อาหารท่ีถวายสงฆ. 
๒.  อุทเทสภัต  อาหารอุทิศสงฆ. 
๓.  นิมันตนะ  การนิมนตหรืออาหารที่ไดในที่นิมนต. 
๔.  สลากภัต  อาหารถวายตามสลาก. 
๕.  ปกขิกภัต  อาหารถวายปกษละ  ๑ ครั้ง. 
๖.  อุโปสถถกิภัต  อาหารถวายในวันอุโบสถ. 
๗.  ปาฏิปทกิภัต  อาหารถวายในวันปาฏิบท.  
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          สังฆภัตนั้น  เขาถวายสงฆพอแจกท่ัวกันในอาราม  มีวิธีถวาย  
๒  คือ :- 
๑.  เขานํามาถวายเอง. 
๒.  เขาสงมาถวายเอง. 
         อุทเทสภัตน้ัน  เขาถวายสงฆไมพอแจกท่ัวกันในอาราม  มี 
วิธีถวาย  ๓  คือ :- 
๑.  เขานํามาถวายเอง. 
๒.  เขาสงมาถวาย. 
๓.  เขาขอสงฆไปรับมาจากบานของเขา. 
                         อานิสงสแหงขาวยาคู  มี  ๕  คือ :- 
๑.  แกหิว. 
๒.  ระงับระหาย. 
๓.  ยังลมใหเดินคลอง. 
๔.  ชําระทางปสสาวะ. 
๕.  ละลายอาหารดิบ. 
                               ทางไดผลไม  ม ี ๔  คือ :- 
๑.  ผลไมที่เกิดข้ึนในสวนวัดที่ไวยาวัจกรจัดทํา. 
๒.  ผลไมทีผู่เชาสวนวัดจัดทํา  เขาถวายตามสวน. 
๓.  ผลไมทีท่ายกสงมาถวาย. 
๔.  ผลไมที่เขาอนุญาตใหไปเก็บเอาเองได.  
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            (๓)  หนาที่ของเจาอธิการแหงเสนาสนะ  มี  ๒  คือ :-  
๑.  เสนาสนคาหาปกะ  มีหนาที่แจกเสนาสนะใหภิกษุถือ. 
๒.  เสนาสนปญญาปกะ  มีหนาที่แตงต้ังเสนาสนะ. 
                 เสนาสนะท่ีจะพึงแจกใหถือน้ัน  ม ี ๒  คือ :- 
๑.  แจกกุฎีใหถือเปนหลัง ๆ  หรือเปนหอง ๆ. 
๒.  แจกเตียงนอนใหถือเปนที่ ๆ. 
           การใหถือเสนาสนะเนื่องดวยสมัยในบาลี  มี  ๓  คือ :- 
๑.  ปรุิมิโก  การใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา. 
๒.  ปจฺฉิมิโก       "            "   พรรษาหลัง. 
๓.  อนฺตรามุตฺตโก  การใหถือในระหวางพนจากนั้น. 
                  การใหถือเสนาสนะตามพระมติ  มี  ๒  คือ :- 
๑.  วสฺสูปนายิโก  การใหถือในวันเขาพรรษา. 
๒.  ตพฺพิรินมิุตฺโต  การใหถือในคราวพนจากน้ัน. 
        ภิกษุที่ไมควรยายเสนาสนะในเวลานอกพรรษา  มี  ๓  คือ :- 
๑.  ภิกษุผูทําอุปการะแกสงฆ. 
๒.  ภิกษุที่ไดปฏิสังขรณเสนาสนะ  สงฆขออนุญาตใหอยูมีกําหนด. 
๓.  ภิกษุผูเปนภัณฑาคาริก. 
      การแจกเสนาสนะ  พึงกําหนดเสนาสนะและฐานะของผูถือ 
เสนาสนะดวย  คือ :- 
๑.  ถากุฎีพอ  พึงแจกใหถอืเปนหลัง ๆ  หรือแมทั้งบริเวณ  มีไมพอ  
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    พึงผอนใหถือเปนหอง ๆ  ถากุฎีโถง  พึงผอนใหถือชั่วเตียงนอน  
    ชั่วท่ีนอนเปนที่ ๆ. 
๒.  ฐานะของผูถือเสนาสนะเปนผูใหญหรือผูนอย  เปนผูทําอุปการะแก 
    สงฆหรือหามิได  เปนผูเลาเรียนหรือประกอบกิจในทางไร  เปนผู 
    อาศัยหรือเปนที่อาศัยของใครเปนตน. 
     (๔)  หนาท่ีของเจาอธิการแหงอารามแบงออกเปน  ๒  คือ :- 
๑.  การรักษาอาราม. 
๒.  การดูนวกรรม. 
                 หนาที่ของภิกษุผูดูนวกรรม  ม ี ๒  คือ :- 
๑.  เปนผูดูการปลูกสรางที่มีทายกเปนเจาของ. 
๒.  เปนผูดูการปฏิสังขรณสิ่งหักพังชํารุดในอาราม. 
       (๕)  หนาท่ีของเจาอธิการแหงคลังแบงออกเปน  ๒  คือ :- 
๑.  ภัณฑาคริก  มีหนาที่รกัษาคลังเก็บพัสดุของสงฆ. 
๒.  อัปปมัตตกวิสัชชกะ  มีหนาที่จายของเล็กนอยใหแกภิกษุ. 
                  ขอท่ีภัณฑาคาริกภิกษุพึงรูดังน้ี  คือ :- 
๑.  ของที่เปนครุภัณฑควรเก็บ. 
๒.  ของที่เปนลหุภัณฑไมควรเก็บ.  
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                       ในเสนาสนขันธมีสมมติอีก  ๒  คือ :-  
๑.  สมมติใหเปนผูรับผาสาฎก  เรียกสาฎิยคาหาปกะ. 
๒.  สมมติใหเปนผูรับบาตร  เรียกปตตคาหาปกะ.  
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                                       กัณฑที่  ๒๖  
                                           กฐิน  
         องคกําหนดสิทธิของภิกษุผูจะกรานกฐิน  มี  ๓  คือ :- 
๑.  เปนผูจําพรรษาถวนไตรมาสไมขาด. 
๒.  อยูอาวาสเดียวกัน. 
๓.  ภิกษุมีจํานวนแต  ๕ รูปข้ึนไป. 
                  ผาอันเปนวัตถุแหงกฐิน  มี  ๕  คือ :-  
๑.  ผาใหม. 
๒.  ผาเทียมใหม. 
๓.  ผาเกา. 
๔.  ผาบังสุกุล. 
๕.  ผาตกตามราน. 
             ผาอันไมควรใชเปนวัตถุแหงกฐิน  มี  ๒  คือ :- 
๑.  ผาท่ีไมไดเปนสิทธิ. 
๒.  ผาท่ีไดมาโดยอาการอันมิชอบ  คือ  ทํานิมิตและพูดเลียบเคียง. 
๓.  ผาเปนนิสัคคีย. 
๔.  ผาท่ีเก็บคางคืนไว  (หมายเอาผากฐินที่ทําคางคืนไมเสร็จในวัน 
    เดียว).  
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            องคแหงภิกษุผูควรกรานกฐินตามบาลี  มี  ๘  คือ :-  
๑.  รูจักบุพพกรณ. 
๒.  รูจักถอนไตรจีวร. 
๓.  รูจักอธิษฐานไตรจีวร. 
๔.  รูจักการกราน. 
๕.  รูจักมาติกา. 
๖.  รูจักปลิโพธิกังวล. 
๗.  รูจักการเดาะกฐิน. 
๘.  รูจักอานิสงสกฐิน. 
                            บุพพกรณ  ม ี ๗  คือ :- 
๑.  ซกัผา. 
๒.  กะผา. 
๓.  ตัดผา. 
๔.  เนาหรือดนผาท่ีตัดแลว. 
๕.  เย็บเปนจีวร. 
๖.  ยอมจีวรที่เย็บแลว. 
๗.  ทํากัปปะ  คือ  พินทุ. 
         คําวา  " ถาผากฐินนั้นมีบริกรรมสําเร็จแลว "  มีสันนิษฐาน 
เปน  ๒  นัย  คือ :- 
๑.  หมายเอาผาท่ีเย็บมาเสร็จแลว 
๒.  หมายวาภิกษุผูรับผานั้นขวนขวายทําเสร็จเปนสวนตน.  
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                                       คํากรานผากฐิน 
        อิมาย  สงฺฆาฏิยา  ก ิน  อติถราม ิ (สังฆาฏิ). 
        อิมินา  อุตฺตราสงฺเคน  ก ิน  อตฺถรามิ  (อุตตราสงค). 
        อิมินา  อนฺตรวาสเกน  ก ิน  อตฺถรามิ  (อันตรวาสก). 
                      คําบอกของผูกราน  (คือผูรับ)  ในสงฆ 
        อตฺถต  ภนฺเต  สงฺฆสฺส  ก ิน,  ธมฺมิโก  ก ินตฺถาโร  อนุโมทถ. 
        (ถาผูกรานแกกวาวา  " อตฺถต  อาวุโส "). 
                       คําอนุโมทนากฐินของภิกษุทั้งหลาย 
        อตฺถต  อาวุโส  สงฺฆสฺส  ก ิน,  ธมฺมโก  ก ินตฺถาโร  อนุโมทามิ. 
        (ถาผูอนุโมทนาออนกวาผูกรานวา  " อตฺถต  ภนฺเต "). 
                    ของท่ีเปนบริวารแหงกฐินควรไดแกใคร 
        มติอรรถกถาวา  ถาทายกถวายเฉพาะภิกษุผูกรานกฐินกลาววา 
" เยน  อมฺหาก  ก ิน  คหติ,  ตสฺเสว  เทม "  แปลวา  " ภิกษุรูปใด 
ไดรับผากฐินของพวกขาพเจา ๆ ถวายแกภิกษุรูปนั้น "  เชนนี้  สงฆ 
ไมเปนใหญ  ถาเขาไมไดจํากัดไว  ถวายก็แลวไป  สงฆเปนใหญ. 
                    อานิสงสแหงการกรานกฐิน  ๕  คือ :- 
๑.  เที่ยวไปไมตองบอกลาตามสิกขาบทที่  ๖  แหงอเจลกวรรค. 
๒.  เที่ยวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ  (เพียง  ๒  ผืน). 
๓.  ฉันคณโภชนได  (และฉันปรัมปรโภชนได). 
๔.  เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา. 
๕.  จีวรอันเกิดข้ึนในที่นั้นเปนของไดแกพวกเธอ.  
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        (ทั้งไดโอกาสขยายเขตจีวรกาลใหยาวออกไปตลอด  ๔ เดือน 
ฤดูเหมันตดวย). 
          อานิสงสกฐินและการขยายเขตจีวรกาล  ทรงอยูได  เพราะ 
มีปลิโพธ  ๒  คือ :- 
๑.  อาวาสปลิโพธ  กังวลในอาวาส. 
๒.  จีวรปลโิพธ  กังวลในจีวร. 
    (ปลิโพธทัง้  ๒  นี ้ แมยังเหลืออยูเพียงอยางเดียว  ก็ยังรักษาอยู 
    กอน). 
      การกําหนดความมีและความสิ้นแหงปลิโพธทั้ง  ๒ นั้น  ดังนี้ :- 
๑.  ภิกษุยังอยูในอาวาสน้ัน  หรือหลีกไป  ผูกใจอยูวาจะกลับมา  ชื่อวา 
    ยังมีอาวาสปลิโพธ. 
๒.  เธอหลีกไปจากอาวาสน้ันดวยทอดธุระวาจักไมกลับ  ชื่อวาส้ิน 
    อาวาสปลิโพธ. 
๓.  ภิกษุยังไมไดทําจีวรเลย  หรือทําคาง  หรือหายเสียในเวลาทํา  แตยัง 
    ไมสิ้นความหวังวาจะไดจีวรอีก  ชื่อวายังมีจีวรปลิโพธ. 
๔.  เธอทําจีวรเสร็จแลวหรือกําลังทําคางอยู  ทําเสีย  หายเสีย  ไฟไหม 
    เสีย  สิ้นความหวังวาจะไดจีวรอีก  ชื่อวาส้ินจีวรปลิโพธ. 
(การเดาะกฐินเรียกเปนศัพทวา  " กฐินุทฺธาโร "  บาง  " กฐินุพฺภาโร " 
บาง  แปลวา  " รื้อไมสะดึง "). 
                       มาติกา  (หัวขอเพ่ือเดาะกฐิน)  ๘  คือ :- 
๑.  เดาะกฐินกําหนดดวยหลีกไป  (ปกฺกมนฺนติกา).  
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๒.  การเดาะกฐินกําหนดดวยทําจีวรเสร็จ  (นิฏฐานนฺติกา). 
๓.  เดาะกฐินดวยสันนิษฐาน  (สนฺนิฏฐานนฺติกา). 
๔.  เดาะกฐินกําหนดดวยความเสียหรือความหาย  (นาสนนฺติกา). 
๕.  เดาะกฐินกําหนดดวยสิ้นหวัง  (อาสวจฺเฉทิกา). 
๖.  เดาะกฐินกําหนดดวยไดยินขาว  (สวนฺนติกา). 
๗.  เดาะกฐินกําหนดดวยลวงเขต  (สีมาติกฺกนฺติกา). 
๘.  เดาะกฐินพรอมกับภิกษุทั้งหลาย  (สหุพฺภารา).  
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                                     กณัฑที่  ๒๗ 
                              บรรพชาและอุปสมบท 
                                       บรรพชา  
        การบวชดวยไตรสรณคมนอาจแยกออกเปน  ๒  ตอน  คือ :- 
๑.  การใหครองผากาสายะ  (เปนอันใหบรรพชา). 
๒.  การใหสรณคมน  (เปนอันใหอุปสมบท). 
         การบวชดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแยกไดเปน  ๒  ตอน  คือ :- 
๑.  พระดํารัสวา  มาเถิดภิกษุหรือเปนภิกษุมาเถิด  (เปนอันประทาน 
    บรรพชา). 
๒.  พระดํารสัวา  ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด 
    หรือวาประพฤติพรหมจรรย  (เปนอันประทานอุปสมบท). 
       คําบอกภัณฑูกรรมชนิดที่พาบรรพชาเปกขะไปดวย  บอกวา :- 
๑.  สงฆ  ภนฺเต  อิมสฺส  ทารกสฺส  ภณฺฑูกมฺม  อาปุจฺฉามิ. 
๒.  อิมสฺส  สมณกรณ  อาปุจฺฉามิ. 
๓.  อย  ปพฺพชิตุกาโม  (บอก  ๓ ครั้ง  ๒ ครั้ง  หรอืครั้งเดียวก็ได). 
                                           คําแปล 
๑.  ทานเจาขา  ขาพเจาบอกภัณฑูกรรมแหงทารกน้ีแกสงฆ. 
๒.  ขาพเจาบอกการทําทารกน้ีใหเปนสมณะ. 
๓.  ทารกผูนี้ใครจะบวช.  
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        คําบอกภัณฑูกรรมชนิดที่ไมพาบรรพชาเปกขะไปดวย  หรอื  
ชนิดที่สงภิกษุหนุมหรือสามเณรไปบอกแทน  บอกวา :-  
        เอโก  ภนฺเต  ปพฺพชฺชาเปกฺโข  อตฺถิ  ตสฺส  ภณฺฑูกมฺม 
อาปุจฺฉามิ. 
                                        คําแปล 
        ทานเจาขา  บรรพชาเปกขะมีอยูผูหน่ึง  ขาพเจาบอกภัณฑูกรรม 
แหงเขา. 
                                        อุปสมบท 
               ผูควรไดรับอุปสมบทตองประกอบดวยองคคุณ  ๓  คือ :- 
๑.  เปนผูชาย. 
๒.  มีอายุครบ  ๒๐ ปบรบิูรณ. 
๓.  มิใชอภัพบุคคลผูถูกหามโดยเด็ดขาด. 
              (เฉพาะบุรุษพิเศษมีอายุ  ๒๐ โดยป  ทานอนุญาต). 
                      อภัพบุคคลจัดโดยวัตถุ  มี  ๓  พวก  คือ :- 
๑.  พวกมีเพศบกพรอง. 
๒.  พวกประพฤติผิดพระธรรมวินัย. 
๓.  พวกประพฤติผิดตอกําเนิดของตน. 
                 (๑)  พวกมีเพศบกพรองแยกออกเปน  ๒  คือ :- 
๑.  บัณเฑาะก. 
๒.  อุภโตพยัญชนก.  
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                      (๑)  บัณเฑาะกแยกออกเปน  ๓  คือ :- 
๑.  ชายมีราคะกลาประพฤตินอกจารีตในทางเสพกาม  และเยายวนชาย  
    อ่ืนใหเปนเชนนั้น. 
๒.  ชายผูถูกตอน. 
๓.  กะเทยโดยกําเนิด. 
          (๒)  พวกประพฤติผิดพระธรรมวินัยแยกออกเปน  ๗  คือ :- 
๑.  คนฆาพระอรหันต. 
๒.  คนทํารายภิกษุณี. 
๓.  คนลักเพศ  (เถยยสังวาส). 
๔.  ภิกษูไปเขารีตเดียรถีย. 
๕.  ภิกษุตองปาราชิกลักเพศไปแลว. 
๖.  ภิกษุผูทําสังฆเภท. 
๗.  คนทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต. 
         (๓)  พวกประพฤติผิดตอกําเนิดของตนแยกออกเปน  ๒  คือ :- 
๑.  คนฆามารดา. 
๒.  คนฆาบิดา. 
        ประเภทแหงคนผูตองหามบวชโดยอาการไมสมควรมี  ๒  คือ :- 
๑.  บางพวกไมใหรับบรรพชา. 
๒.  บางพวกหามไมใหรับอุปสมบท. 
               พวกท่ีถูกหามไมใหรับบรรพชา  มี  ๘  พวก  คือ :- 
๑.  คนมีโรคอันจะติดตอกันเปนตน  คือโรค  ๕ อยาง  มีโรคเรือ้น  
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    เปนอาทิ.  
๒.  คนมีอวัยวะบกพรอง  คือมีมือเทาขาดเปนตน.    
๓.  คนมีอวัยวะไมสมประกอบ  คือมีมือเปนแผนเปนตน. 
๔.  คนพิการ  คือคนตาบอดตาใสเปนตน. 
๕.  คนทุรพล  คือคนแกงอนแงนเปนตน. 
๖.  คนมีเกี่ยวของ  คือคนอันมารดาบิดาไมไดอนุญาตเปนตน. 
๗.  คนเคยถูกลงอาญาหลวง  มีหมายปรากฏอยู  คือคนถูกเฆ่ียน 
    หลังลายเปนตน. 
๘.  คนประทุษรายความสงบ  คือโจรผูรายที่ข้ึนชื่อโดงดังเปนตน. 
                 พวกท่ีถูกหามไมใหอุปสมบท  ม ี๑๐  คือ :- 
๑.  คนไมมีอุปชฌาย. 
๒.  มีคนอ่ืนจากภิกษุเปนอุปชฌาย. 
๓.  ถือสงฆเปนอุปชฌาย. 
๔.  ถือคณะเปนอุปชฌาย. 
๕.  คนไมมบีาตร. 
๖.  คนไมมีจีวร. 
๗.  คนไมมีทั้งบาตรท้ังจีวร. 
๘.  คนยืมบาตรเขามา. 
๙.  คนยมืจีวรเขามา. 
๑๐. คนยืมทัง้บาตรท้ังจีวรเขามา.  
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                          บุรพกิจแหงอุปสมบท  ม ี ๑๑  คือ :-  
๑.  ใหบรรพชา. 
๒.  ขอนิสัย. 
๓.  ถืออุปชฌาย. 
๔.  ขนานชื่อมคธแหงอุปสัมปทาเปกขะ. 
๕.  บอกนามอุปชฌาย. 
๖.  บอกบาตรจีวร. 
๗.  สั่งใหอุปสัมปทาเปกขะไปยืนขางนอก. 
๘.  สมมติภิกษุรูปหน่ึง  เปนผูซักซอมอุปสัมปทาเปกขะถึงอันตรายิก- 
    ธรรม. 
๙.  เรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามาในสงฆ. 
๑๐. ใหขออุปสมบท. 
๑๑. สมมติภิกษุรูปหน่ึงสอบถามอุปสัมปทาเปกขะถึงอันตรายิกธรรม 
    ในสงฆ. 
      การจัดภิกษุผูสวดกรรมวาจาเปนคูนั้น  มีทางสันนิษฐาน  ดังนี้ :- 
ก.  ธรรมเนียมสวดอยางอ่ืนมีสวดภาณวารเปนตน  สวดทีละคู. 
ข.  สวดรูปเดียวอาจตกหลน  สวดคูคงตกหลนไมพรอมกัน  เปนอัน 
    ทานกันอยูในตัวเอง  รูปหน่ึงพลาดเปนลม. 
ค.  เนื่องจากอุปสมบทคราวละคู  รูปหน่ึงสวดกรรมวาจาสําหรับ 
    อุปสัมปทาเปกขะรูปหนึ่ง.  
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                                  ปจฉิมกิจ  มี  ๖  คือ :-  
๑.  วัดเงาแดดในทันใด. 
๒.  บอกประมาณแหงฤดู. 
๓.  บอกสวนแหงวัน. 
๔.  บอกสังคีติ. 
๕.  บอกนิสยั. 
๖.  บอกอกรณียกิจ ๔. 
                           เงาแดดน้ันปนเปน  ๒  ภาค  คือ :- 
๑.  หายมานจฺฉายา  เวลามีเงาเส่ือม. 
๒.  วฑฺฒมานจฺฉายา  เวลามีเงาเจริญ.  
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                                         กัณฑที่  ๒๘  
                                   วิธีระงับวิวาทาธิกรณ 
                       วิวาทาธิกรณในบาลีแจกไว  ๙  คู  คือ :- 
๑.  วิวาทกันวา  นี้เปนธรรม  นี้ไมเปนธรรม. 
๒.  นี้เปนวินัย  นี้ไมเปนวินัย. 
๓.  นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว  นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว. 
๔.  นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา  นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
    ประพฤติมา. 
๕.  นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว  นีพ้ระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว. 
๖.  นี้เปนอาบัติ  นี้ไมเปนอาบัติ. 
๗.  นี้เปนอาบัติเบา  นี้เปนอาบัติหนัก. 
๘.  นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ  นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือไมได. 
๙.  นี้เปนอาบัติหยาบ  นี้ไมเปนอาบัติหยาบคาย. 
                วิวาทมูลคือรากเงาแหงการเถียง  ม ี ๒  คือ :- 
๑.  ผูกอข้ึนดวยปรารถนาดี  คือเห็นแกพระธรรมวินัย  และมีจิต 
    สัมปยุตดวย  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ. 
๒.  ผูกอข้ึนดวยปรารถนาเลว  คือกอข้ึนดวยทิฏฐิมานะ  แมรูวาผิดก็ขืน 
    ทํา  และประกอบดวยโทษ  ๖  คู  คือ :-  
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        คูที่  ๑  เปนผูมักโกรธ  เปนผูถือโกรธ.   
        คูที่  ๒  เปนผูลบหลู  เปนผูตีเสมอทาน. 
        คูที่  ๓  เปนผูมีปกติอิสสา  เปนผูมีปกติตระหน่ี. 
        คูที่  ๔  เปนผูอวดดี  เปนผูเจามายา. 
        คูที่  ๕  เปนผูมีปรารถนาลามก  มคีวามเห็นผิด. 
        คูที่  ๖  เปนผูถือแตความเห็นของตน  ถืออยางแนนแฟน  รวม 
เขาในภาวะเปนผูมีจิตสัมปยุตดวย  โลภะ  โทสะ  โมหะ. 
                  วิวาทาธิกรณเรื่องใหญ ๆ  ทานนํามากลาวไว  ๓  เรื่อง 
คือ :- 
๑.  เรื่องพระธรรมกถึกกบัพระวินัยธร  เรื่องนี้จัดเขาในเภทกรวัตถุ 
    ที ่ ๒  และที่  ๖  ระงับดวยยอมกันเอง. 
๒.  เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตรกลาววัตถุ  ๑๐  ประการ  เรื่องนี้จัดเขาใน 
    คูที่  ๒  สงฆระงับตามลําพังดวยการชี้ขาด. 
๓.  เรื่องเดียรถียปลอมบวชในพระศาสนา  เรื่องนี้จัดเขาในคูที่  ๑ 
    ระงับดวยอํานาจอาณาจักร. 
                       วัตถุ  ๑๐  ประการ  (โดยยอ)  คือ :- 
๑.  เรื่องเกลอืในเขนง  (สิงฺคิโลณกปฺป). 
๒.  เรื่องสองนิ้ว  (ทฺวงฺคุลิกปฺป). 
๓.  เรื่องเขาละแวกบาน  (คามนฺตรกปฺป). 
๔.  เรื่องอาวาส  (อาวาสกปฺป). 
๕.  เรื่องอนุมัติ  (อนุมติกปฺป).  
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๖.  เรื่องเคยประพฤติมา  (อาจิณฺณกปฺป).  
๗.  เรื่องไมไดกวน  (อมถติกปฺป). 
๘.  เรื่องสุราอยางออน  (กปฺปติ  ชโลคึ  ปาตุ). 
๙.  เรื่องผานิสีทนะ  (กปปฺติ  อทสก  นิสีทน). 
๑๐. เรื่องเงินทอง  (ชาตรูปรชต). 
        วิธีระงับวิวาทาธิกรณครั้งท่ี  ๒  คือประชุมภิกษุชาวปาจีนและชาว 
ปาฐาท่ีวาลุการาม  เมืองไพศาลี  เลือกภิกษุฝายละ  ๔  รูป  คือ :- 
                       ภิกษุฝายปาจีน  ๔  รูป  คือ :- 
๑.  พระสัพพกามี. 
๒.  พระสาฬหะ. 
๓.  พระขุชชโสภิต. 
๔.  พระวาสภคามี. 
                       ภิกษุฝายปาฐา  ๔  รูป  คือ :- 
๑.  พระเรวตะ. 
๒.  พระสัมภูตะ  สาณวาสี. 
๓.  พระยศ  กากัณฑกบุตร. 
๔.  พระสุมนะ. 
        ทางปองกันวิวาทาธิกรณในสวนธรรมและวนิัย  พระศาสดา 
และพระสาวกไดทํามา  มี  ๓  ทาง  คือ :- 
๑.  ไดทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข  อันระบุถึงหัวใจพระศาสนาในท่ี 
ประชุมสงฆเนือง ๆ.  
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๒.  ไดทรงตัง้ธรรมเนียมทําสังฆอุโบสถ  ดวยสวดปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน.  
๓.  พระสาวกไดทําสังคายนาพระธรรมวินัย  ต้ังไวเปนแบบแผนเปน 
    คราว ๆ มา. 
                            วิธีระงับวิวาทาธิกรณ  มี  ๒  คือ :- 
๑.  สัมมุขาวินัย  วิธีระงับตอหนา. 
๒.  เยภุยยสกิา  วิธีระงับเปนไปตามขางมาก. 
                              สัมมุขาวินัย  มี  ๓  วิธี  คือ :- 
๑.  ดวยการตกลงกันเอง. 
๒.  ดวยการตั้งผูวินิจฉัย. 
๓.  ดวยอํานาจแหงสงฆ. 
           (๑)  วิธีระงับดวยการตกลงกันเองสงเคราะหดวยองค  ๔ 
คือ :- 
๑.  สงฺฆสมฺมุขตา  ความเปนตอหนาสงฆ. 
๒.  ธมฺมสมมฺุขตา  ความเปนตอหนาธรรม. 
๓.  วินยสมฺมุขตา  ความเปนตอหนาวินัย. 
๔.  ปุคฺคลสมฺมุขตา  ความเปนตอหนาบุคคล. 
            (แตเสด็จ ฯ เขาพระทัยวา  สงฺฆสมฺมุขตา  ไมมีในวินัยนี้). 
       ผูที่ถูกเลอืกใหเปนผูวินิจฉัย  เมื่อตนอาจวินิจฉัยควรใหผูเลือก 
ปฏิญญา  ๒  ขอกอน  คือ :- 
๑.  จะแจงขออธิกรณนั้นตามจริง.  
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๒.  จักยอมรบัความวินิจฉัยอันชอบแกธรรมวินัยและสัตถุสาสน.  
                        (๒)  วิธีระงับดวยการต้ังผูวินิจฉัย 
        สงเคราะหดวยองค  ๓  เวน  สงฺฆสมฺมุขตา  บาง  ดวยองค  ๔  บาง, 
(แตเสด็จ ฯ  ทรงเห็นวา  สงฺฆสมฺมุขตา  ไมนาไดในอธิการน้ี). 
                    (๓)  วิธีระงับดวยอํานาจแหงสงฆ  คือ :- 
๑.  สงฆเห็นภิกษุบางพวกประพฤติผิดแผกออกไป  ไมเห็นชอบดวย 
    รวมใจกันเขาประชุมเปนสงฆวินิจฉัยขอท่ีแผกกันนั้นวาผิด  ดวย 
    อาณาสงฆ. 
๒.  มีภิกษุเปนคูวิวาท  แมเธอจะไมมอบใหวินิจฉัย  เห็นแกพระธรรม 
    วินัย  ชี้ขาดขอท่ีผิดดวยอาณาสงฆก็ได. 
    สัมมุขาวินัยนี้  สงเคราะหดวยองค  ๓  เวน  ปุคฺคลสมฺมขตา  บาง 
    ดวยองค  ๔  บาง. 
         ภิกษุผูที่สงฆควรมอบอธิกรณใหแยกไปวินิจฉัย  (วิธีนี้เรียก 
อุพพาหิกา)  ควรประกอบดวยองค  ๑๐ คือ :- 
๑.  เปนผูมีศลี. 
๒.  เปนพหูสูต. 
๓.  เปนผูทรงพระปาฏิโมกข. 
๔.  เปนผูมั่นในพระวินัย  ไมคลอนแคลน. 
๕.  เปนผูอาจชี้แจงใหคูวิวาทเขาใจและใหเลื่อมใส. 
๖.  เปนผูฉลาดเพ่ือยังอธิกรณอันเกิดข้ึนใหระงับ. 
๗.  รูเรื่องอธิกรณ.  
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๘.  รูเหตุเกิดอธิกรณ.  
๙.  รูการตัดอธิกรณ. 
๑๐. รูทางตัดอธิกรณ. 
                                 เยภุยยสิกา 
        ภิกษุผูควรท่ีจะสมมติใหเปนผูจับสลากตองประกอบดวยองค  ๕ 
คือ :- 
๑.  ไมถึงอคติ  ๔  อยาง  นับเปน  ๔  องค. 
ข.  รูจักสลากท่ีเปนอันจับและไมเปนอันจับเปนองคหน่ึง. 
                       วิธีใหจับสลาก  ม ี ๓  คือ :- 
๑.  ปกปด. 
๒.  กระซิบบอก. 
๓.  เปดเผย. 
               เยภุยยสิกาไมควรใชในเรื่องเหลาน้ี  คือ :- 
๑.  ไมควรใชในเรื่องเล็กนอยท่ีไมไปถึงไหน. 
๒.  ไมควรใชเพ่ือสนับสนุนมติอันไมเปนธรรม. 
๓.  ไมควรใชเพ่ือแยกสงฆออกเปนพวก. 
     การใหจับสลากแมในเรื่องที่สมควร  หากใหจับโดยวิธีมิชอบ 
เหลาน้ีใชไมได  คือ :- 
๑.  ใหจับดวยอาการผิดระบอบ  คือเมื่อภิกษุยังไมพรอมกัน. 
๒.  เธอทั้งหลายไมไดจับตามมติ.  
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                                       กัณฑที่  ๒๙  
                                วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ 
                              เรื่องที่จัดวามีมูล  ๓  คือ :- 
๑.  เรื่องที่ไดเห็นเอง. 
๒.  เรื่องที่ไดยินเอง  หรือมีผูบอกและชื่อวาเปนจริง. 
๓.  เรื่องที่รังเกียจโดยอาการ. 
       ภิกษุผูจะวาอรรถคดีในเมื่อเห็นพรอมดวยองค  ๕  จึงควรวา 
องค  ๕  นั้น  คือ :- 
๑.  เปนกาลอันสมควร. 
๒.  เปนเรื่องจริง  (หรือแนใจวาเปนอยางนั้น). 
๓.  จักไดภิกษุผูเคยเห็นกันผูเคยพบกันเขาเปนฝาย  โดยธรรมโดยวินัย. 
๕.  ความยุงยิ่งตลอดถึงความแตกแหงสงฆ  มีการน้ันเปนเหตุจักไมมี. 
                ภิกษุผูจะเปนโจทกพึงต้ังอยูในธรรม  ๕  คือ :- 
๑.  จักพูดโดยกาละ  จักไมพูดโดยอกาละ. 
๒.  จักพูดดวยคําจริง  จักไมพูดดวยคําเท็จ. 
๓.  จักพูดดวยคําสุภาพ  จักไมพูดคําหยาบ. 
๔.  จักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน  จักไมพูดดวยคําไรประโยชน. 
๕.  จักมีเมตตาจิตพูด  จักไมเพงโทษพูด.  
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                   อีกประการหนึ่ง  พึงทําไวในใจซึ่งธรรม  ๕  คือ :-  
๑.  ความการุญ. 
๒.  ความหวังประโยชน. 
๓.  ความเอ็นดู. 
๔.  ความออกจากอาบัติ. 
๕.  ความทําวินัยเปนเบื้องตน. 
                                การโจท  มี  ๒  คือ :- 
๑.  โจทดวยกาย. 
๒.  โจทดวยวาจา. 
                       ผูวินิจฉัยอธิกรณ  มรีวม  ๓  คือ :- 
๑.  สงฆ  (สาํหรับเรื่องสลักสําคัญ). 
๒.  คณะ  (สาํหรับเรื่องไมสําคัญนัก). 
๓.  บุคคล  (สําหรับเรื่องเล็กนอย). 
                ภิกษุผูจะเขาสูวินิจฉัย  ควรประพฤติ  ดงัน้ี :- 
๑.  พึงเปนผูเจียมตน. 
๒.  พึงเปนผูรูจักที่นั่ง  (ไมเบียดพระเถระ  ไมกีดภิกษุผูออนกวา). 
๓.  พึงนั่งอาสนะอันสมควร. 
๔.  ไมพึงพูดเรื่องตาง ๆ. 
๕.  พึงรักษาดุษณีภาพ. 
                   คําขอโอกาสของโจทกตอจําเลย 
        " กโรตุ  เม  อายสฺมา  โอกาส  อหนฺต  วตฺตุกาโม " 
      ขอทานจงทําโอกาสแกขาพเจา ๆ  ใครจะกลาวกะทาน.  
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                               คําใหโอกาสตอโจทก 
                           " กโรมิ  อายสฺมโต  โกาส "  
                            ขาพเจาทําโอกาสแกทาน. 
       ภิกษุผูพรอมดวยองค  ๕  ขอใหทําโอกาส  ไมควรทํา  องค  ๕ 
นั้น  คือ :- 
๑.  เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์. 
๒.  เปนผูประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์. 
๓.  เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์. 
๔.  เปนผูเขลาไมฉลาด. 
๕.  ถูกซักเขาไมอาจใหคําตอบขอท่ีถูกซัก. 
                       องค  ๕  อีกประเภทหน่ึง  คือ :- 
๑.  เปนอลชัชี. 
๒.  เปนผูพาล. 
๓.  เปนผูมิใชปกตัตตะ. 
๔.  เปนผูมีปรารถนาในอันกําจัดกลาว. 
๕.  หาใชผูมปีรารถนาในอันใหออกจากอาบัติกลาวไม. 
       ถาจําเลยยอมทําโอกาสมาแตตน  พึงพิจารณา  ลักษณะโจทก 
วาตองดวยลักษณะกัณหปกข  ดังตอไปนี้หรือไม  คือ :- 
๑.  เปนผูพรอมดวยองค  ๕  ประการ  คือ  เปนอลัชชี  เปนผูพาล  เปน 
ผูมิใชปกตัตตะ  เปนผูมีปรารถนาในอันกําจัดกลาว  หาเปนผูมี  
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    ปรารถนาใหออกจากอาบัติกลาวไม. 
๒.  เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์  เปนผูมีความประพฤติ  
    ทางวาจาไมบริสุทธิ์  เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์  เปนผูเขลาไมฉลาด 
    เปนผูทําการยุงยิ่งและการทะเลาะ. 
      (ถาโจทกพรอมดวยองคอยางนี้  ยกฟองของโจทกเสีย  และถา 
โจทนาของโจทกไมมีมูล  ก็ยกฟองเชนเดียวกัน). 
       ถาภิกษุผูสมควรไดรับเลือกใหเปนผูพิจารณา  คือผูซักความ 
มีลักษณะ  ๔  คือ :- 
๑.  เปนผูมีศลี  เปนพหูสูต  เปนผูทรงปาฏิโมกข  เปนผูอาจเพ่ือชี้แจง 
    ใหคูความเขาใจและใหเลื่อมใส. 
๒.  เปนผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์  วจีสมาจารบริสุทธ์ิ  อาชีวะบรสิุทธิ์ 
    เปนบัณฑิตฉลาดเฉลียว  อาจชี้แจงขอท่ีถูกซักถาม. 
๓.  รูวัตถุ  รูนิทาน  รูพระบัญญัติ  รูบทที่ตกภายหลัง  รูคลองแหง 
    คําอันเขาอนุสนธิ์กันได. 
๔.  รูธรรม  รูวินัยกับทั้งอนุโลม  เปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ  คือ 
    เหตุที่อาจเปนไปไดและไมอาจเปนได  เปนผูฉลาดในอรรถและ 
    พยัญชนะเบื้องตนเบื้องปลาย  (ที่สมกันหรือแยงกัน)  เปนผูฉลาด 
    ในวินิจฉัย. 
                  ภิกษุอันสงฆเลือกใหเปนผูพิจารณาน้ัน  พึงมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ :- 
        พึงเปนผูหนัก  (คือเคารพ)  ในสงฆ  ไมพึงเปนผูหนักในบุคคล  
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พึงเปนผูหนักในพระสัทธรรม  ไมพึงเปนผูหนักในอามิส  พึงเปนผูเปน 
ไปตามอํานาจแหงคดี  ไมพึงเปนผูเห็นแกบริษัท  พึงเปนผูรูจักที่นั่ง  
พึงนั่ง  ณ  อาสนะของตน  ทอดตาชัว่แอก  เพงเนื้อความ  ไมลุกจาก 
อาสนะไปขางไหน  ไมพึงเสพทางเสีย  ไมพึงพูดสายคํา  (หรือสายแขน) 
พึงเปนผูไมพูดพลอย  เปนผูพูดมีที่สุด  พึงเปนผูไมลุกลน  เปนผูไม 
ผลุนผลัน  พึงเปนผูไมผูกเวร  เปนผูไมขัดเคือง  พึงเปนผูไมดุดัน 
เปนผูอดไดตอถอยคํา  พึงเปนผูมีเมตตาจิต  เปนผูคิดเอ็นดูเพ่ือประ- 
โยชน  พึงเปนผูมีกรุณา  เปนผูขวนขวายเพ่ือประโยชน  พึงรูจักตน 
พึงรูจักทาน  พึงสังเกตโจทก  พึงสังเกตจําเลยวาเปนผูเชนไร  เปนผู 
ประหมาพึงพูดเอาใจใหราเริง  เปนผูขลาดพึงพูดปลอบ  เปนผูดุพึง 
หามเสีย  เปนผูไมสะอาด  (โดยความประพฤติ)  พึงดัดเสีย  เปนผู 
ตรงพึงประพฤติตอดวยความออนโยน  ไมพึงถึงฉันทาคติ  โทสาคติ 
โมหาคติ  ภยาคติ  พึงวางตนเปนกลางท้ังในธรรมท้ังในบุคคล  เมื่อ 
ซักพึงซักโดยกาล  ไมพึงซักโดยอกาล  พึงซักดวยคําจริง  ไมพึงซักดวย 
คําเท็จ  พึงซักดวยคําสุภาพ  ไมพึงซักดวยคําหยาบ  พึงซักดวยคํา 
ประกอบดวยประโยชนในคดี  ไมพึงซักดวยคําไรประโยชน  พึงเปน 
ผูมีเมตตาจิตซัก  ไมพึงเปนผูเพงโทษ  (เชนนอมใจเชื่อวาจําเลยทําผิด 
จริงหรือโจทกใสความ)  ไมพึงเปนผูกระซิบที่หู  ไมพึงชําเลืองดู  ไม 
พึงขยิบตา  ไมพึงเลิกค้ิว  ไมพึงชะเงอศีรษะ  ไมพึงทําวิการแหงมือ 
(คือใชใบ)  ไมพึงแสดงปลายนิ้วมือในขณะซัก  พึงกําหนดขอความ 
อันสองฝายกลาวมิใหตกหลน  ไมพึงแซมขอความอันเขาไมไดกลาว  
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พึงจําถอยคําอันเขาประเด็นไวเปนอยางดี  โดยนัยน้ี  พึงกําหนดรูผู  
โจทกโจทโดยธรรมหรอืโดยอธรรม  พึงกําหนดรูผูถูกโจทโดยธรรม 
หรือโดยอธรรม  ถามใหรบัสารภาพแลวใหทําตามปฏิญญา. 
        อน่ึง  มขีอท่ีแปลกอยู  ทานหามไมใหถามอุปชฌาย  อาจารย 
สัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  ผูรวมอุปชฌาย  ผูรวมอาจารย  และมใิหถามถึง 
ชาติ  ชื่อโคตร  อาคมคือปริยัติที่เรียน  กุล  ประเทศ  ชาติภูมิ  เพราะความ 
รักหรือความชังจะพึงบังเกิดข้ึนในเม่ือไดรูเรื่อง  เปนทางถึงอคติ  ๔. 
                  จําเลยพึงต้ังอยูในธรรม  ๒  ประการ  คือ :- 
๑.  ใหการตามความจริง. 
๒.  ไมขุนเคือง. 
        ถาจําเลยปฏิญญาเปนธรรม  คือ  สมเรื่อง  สมราว  สมเหตุสมผล 
พึงใหทําตามปฏิญญา  อยางนี้  อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๒  คือ :- 
๑.  สัมมุขาวินัย. 
๒.  ปฏิญญาตกรณะ. 
                สมัมุขาวินัยในอธิการน้ีพรอมดวยองค  ๔  คือ :- 
๑.  สงฺฆาสมฺมุขตา. 
๒.  ธมฺมสมมฺุขตา. 
๓.  วินยสมฺมุขตา. 
๔.  ปุคฺคลสมฺมุขตา. 
ถาคําปฏิญญาของจําเลยไมเปนธรรม  หรือแบงรับเบาลงมา  
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แตมีคําพยานเปนหลักฐาน  ควรฟงไดวาจําเลยผิดหนักกวาท่ีปฏิญญา 
พึงปรับจําเลยตามคําพยานน้ันได  อยางนี้  อนุวาทาธิกรณระงับดวย  
สมถะ  ๒  คือ :- 
๑.  สัมมุขาวินัย. 
๒.  ตัสสปาปยสิกา. 
        ถาจําเลยปฏิเสธ  ผูพิจารณาพึงซักถามถึงเรื่องอันจําเลยทําถึงวิบัติ 
อาบัติอัธยาจารอันเนื่องมาแตเรื่องนั้น  พึงซักถามถงึรูปพรรณสัณฐาน 
ของผูทํา  อิริยาบถและอาการเมื่อกําลังทํา  พึงซักถามถึงกาลอันตางโดย 
ป  เดือน  วัน  เวลา พึงซักถามถึงฐานท่ีและทิศที่ทําโดยสมควรแกเรื่อง 
ที่โจทกวาไดเห็นเองและไดฟงเอง  พึงซักถามถึงชื่อผูบอกคําและ 
เหตุใหบอก  ประกอบกับกาลและฐานที่ ๆ เขาบอก  โดยสมควรแก 
เรื่องที่โจทกวามีผูบอก  พึงซักถามถึงอาการทําใหเกิดรังเกียจอันได 
เห็นหรือไดฟง  ประกอบกับลักษณะอันกลาวแลว  โดยสมควรแก 
เรื่องที่โจทกต้ังรังเกียจ. 
        วิธีซักถามจําเลย  ทานมิไดแสดงไว  แตพึงซักโดยนัยนั้นเปนตน 
วาซักถามถึงฐานท่ีอยูในวันเวลาที่โจทกกลาวหา. 
        คําบาลีวา  " เห็นสมดวยเห็น, เห็นเทียบกันไดกับเห็น, เห็นยันกัน 
ไมเขากัน  ฯ ล ฯ  พระมติของสมเด็จ ฯ  วาคํานี้แสดงลักษณะคําพยานท่ี 
ควรฟงไดหรือมิได  ขอวาเห็นสมดวยเห็นนั้น  เชนโจทกหาวาไดเห็น 
จําเลยทําการละเมิดอยางนั้น ๆ  พยานโจทกเบิกความสมกันโดยอาการวัน  
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เวลาฐานท่ีและอื่น ๆ  ไมมีขอแตกตาง  คําพยานมีลักษณะอยางน้ีควรฟง  
ได  ขอวาเห็นเทียบกันไดกับเห็นนั้น  เชนพยานโจทกเบิกความสมโดย 
ใจความ  แตแตกตางบางโดยพลความอันไมสําคัญ  คําพยานมีลักษณะ 
เชนนี้ควรฟงไดเหมือนกัน  ขอวาเห็นยันกัน  ไมเขากันนั้น   เชนพยาน 
โจทกเบิกความแตกตางจากคําของโจทกโดยใจความสําคัญ  หรือคําของ 
พยานผูนั้นเอง  ในเมื่อถูกซัก  เบิกตนกับปลายไมสมกัน  คําพยานมี 
ลักษณะอยางนี้ไมควรฟงโดยแท  คําจําเลยกับพยานของจําเลย  ก็พึง 
สันนิษฐานโดยลักษณะอยางเดียวกัน  และคําพยานในฝายเดียวกัน 
สนับสนุนกันหรือหักลางกัน  ก็พึงรูโดยลักษณะน้ัน  แมคําพยานผา 
หมากเชนคําพยานฝายจําเลยเบิกสมมาขางโจทก  และคําพยานฝายโจทก 
เบิกสมไปขางจําเลย  ควรฟงไดตามลักษณะน้ีเหมือนกัน. 
        พระมติของสมเด็จ ฯ วา  บท  " สวจนีย "  " ความเปนผูมีคํา 
อันจะพึงกลาว "  " สวนีย "  " คําอันจะพึงฟง "  ไดแกการสืบพยานหรือ 
คําพยาน. 
         เมื่อผูพิจารณาทําคําวินิจฉัยแถลงแกสงฆแลว  สงฆยอมมีธุระ 
๒  อยาง  คือ :- 
๑.  สอดสอง. 
๒.  รับรอง. 
           ทิฏฐาวิกัมม  (ทําความเห็นใหแจง  คือแสดงความเห็นแยง) 
อันชอบแกระเบียบนั้น  ดังน้ี :-  
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๑.  ทําความเห็นใหแจงในอาบัติ. 
๒.  ทําความเห็นใหแจงในอาบัติเปนเทสนาคามินี.  
๓.  ทําความเห็นใหแจงในอาบัติอันยังไมไดแสดง. 
๔.  ไมทําความเห็นใหแจงพรอมกัน  ๔ รูป  ๕ รูป. 
๕.  ไมทําความเห็นใหแจงดวยนึกในใจ. 
๖.  ทําความเห็นใหแจงในสมานสังวาส. 
๗.  ทําความเห็นใหแจงในสํานักต้ังอยูในสีมาเดียวกัน. 
๘.  ทําความเห็นใหแจงในสํานักแหงผูเปนปกตัตตะ. 
        มีวิธีระงับอนุวาทาธิกรณดวยไมตองพิจารณาอีก  ๒  คือ :- 
๑.  จําเลยเปนผูมีสติไพบูลย  คือเปนพระอรหันต  สงฆประกาศใหสติ 
    วินัยแกทานแลว. 
๒.  จําเลยถูกโจทดวยเรื่องที่ทําในคราวเปนบา  สงฆประกาศใหอมูฬห- 
    วินัยแกเธอแลว. 
        ผลรายของอนุวาทาธิกรณที่เกิดข้ึนแลวไมรีบระงับเสีย  จักทําให 
เสียสีลสามัญญตาและเสียสามัคคี  เปนทางแตกเปนนานาสังวาสจนถึงเปน 
นานานิกาย  ฉะนั้น  ผูเปนประธานสงฆพึงขวนขวายรีบระงับเสีย.  
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                                        กัณฑที่  ๓๐  
                                วิธีระงับอาปตตาธิกรณ 
                  อาปตตาธิกรณยอมระงับในสํานัก  ๒  คือ :- 
๑.  ระงับในสํานักบุคคล. 
๒.  ระงับเฉพาะในสํานักสงฆ. 
           อาปตตาธิกรณระงับในสํานักบุคคลดวยสมถะ  ๒  คือ :- 
๑.  สัมมุขาวินัย. 
๒.  ปฏิญญาตกรณะ. 
               สัมมุขาวินัยในอธิการน้ีพรอมดวยองค  ๓ คือ :- 
๑.  ธมฺมสมฺมขุตา. 
๒.  วินยสมมฺุขตา. 
๓.  ปุคฺคลสมฺมุขตา. 
         (ปุคฺคลสมฺมุขตา  ไดแกภิกษุผูแสดงและผูรับอยูพรอมกัน). 
      อาปตตาธิกรณระงับเฉพาะในสํานักสงฆนั้น  แยกออกเปน  ๒ 
อยางคือ :- 
๑.  ครกุาบัติที่ออกดวยวุฏฐานวิธี. 
๒.  ลหุกาบัติที่แสดงดวยติณวัตถารกวิธี.  
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                        วุฏฐานวิธีนั้น  ม ี ๔  อยาง  คือ :- 
๑.  ปริวาส  อยูใช  (เทาวันที่ปด).  
๒.  มานัต  นับ  (ราตร ี ๖ ราตรี). 
๓.  อัพภาน  เรียกเขา  (หมู). 
๔.  ปฏกิัสสนา  กิริยาชักเขาหาอาบัติเดิม. 
                       วุฏฐานวิธีสําหรับอาบัติที่ไมไดปด 
        การกลาวคําขอมานัตโดยสมควรแกอาบัติที่ตองนั้น  คือ :- 
๑.  ถาตองตัวเดียว  พึงขอเพ่ืออาบัติตัวเดียว. 
๒.  ถาตองต้ังแต  ๒ ตัวข้ึนไป  พึงขอประมวลจํานวนเพื่ออาบัติ 
    นั้น. 
๓.  ถาตองตางวัตถุ  พึงขอประมวลวัตถุดวยอาบัติเหลาน้ัน. 
                            คํากลาวเก็บวัตรดังน้ี :- 
๑.  มานตฺต  นิกฺขิปามิ  ขาพเจาเก็บมานัต  หรือ 
๒.  วตฺต  นกิขิฺปามิ  ขาพเจาเก็บวัตร. 
    (ตามอรรถกถานัยวาท้ัง  ๒  อยาง  วาเก็บวัตรกอนแลวจึงวาเก็บ 
มานัตดังน้ี  " วตฺต  นิกฺขิปามิ  มานตฺต  นิกฺขิปามิ "  ๓ หน). 
                คํากลาวสมาทานวัตรเรียกวาข้ึนวัตรดังน้ี :- 
๑.  มานตฺต  สมาทิยามิ  ขาพเจาข้ึนมานัต  หรือวา 
๒.  วตฺต  สมาทิยามิ  ขาพเจาข้ึนวัตร. 
    (ตามอรรถกถานัยวาท้ัง  ๒  อยาง  วาคําสมาทานมานัตกอนแลว 
จึงวาคําสมาทานวัตร  ดังนี้  " มานตฺต  สมาทิยามิ  วตฺต  สมาทิยามิ "  
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วา  ๓  หน). 
                รัตติเฉท  แปลวาขาดราตรีแหงมานัต  มี  ๔  คือ :-  
๑.  สหวาโส  อยูรวม. 
๒.  วิปฺปวาโส  อยูปราศ. 
๓.  อนาโรจนา  ไมบอก. 
๔.  อูเน  คเณ  จรณ  ประพฤติในคณะอันพรอง. 
                              อนาโรจนานั้น  มี  ๒  คือ :- 
๑.  ไมบอกการท่ีตนประพฤติมานัติทุกวัน. 
๒.  ไมบอกแกปกตัตตภิกษุผูยังไมไดรับบอกในวันนั้น. 
           อาวาสท่ีอยูประพฤติมานัตอันเหมาะแกกิจท่ีสําคัญ  คือ 
การบอกนั้นประกอบดวยลักษณะเหลาน้ี  คือ :- 
๑.  ในอาวาสน้ันมีภิกษุนอย. 
๒.  หางจากการไปมาของภิกษุอ่ืน. 
๓.  มีภิกษุมากพอรูได. 
               (นอกจากน้ีมีกุฎีเดี่ยวท่ีจะอยูไดตามลําพังรูปเดียว). 
        มีพระบญัญัติหามมานัตตจาริกภิกษุไมใหยินดี  คือเต็มใจรับการ 
อภิวาท  การลุกรับ  อัญชลิกรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให 
การนําท่ีนอนมาให  การลางเทา  การต้ังต่ังรองเทา  การต้ังกระเบื้อง 
เช็ดเทา  การับบาตรจีวร  การถูหลังในเวลาอาบนํ้าของปกตัตตภิกษุ 
ปรับอาบัติทุกกฏแกผูละเมิด.  
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        ทรงอนุญาตใหมานัตตจาริกภิกษุทํากิจเหลานั้น  เปนคูกันตาม 
แกออนพรรษา  และทรงอนุญาตอุโบสถ  ปวารณา  ผาวัสสิกสาฏิกา  
การสละภัต  การรับภัต  ๕  อยางนี้  ใหมานัตตจาริกภิกษุทําตามลําดับ 
พรรษาแมกับปกตัตตะภิกษุ. 
        วัตรสําหรับมานัตตจาริกภิกษุอรีกสวนหนึ่ง  จัดเปนหมวด ๆ 
ไดดังน้ี :- 
๑.  ไมพึงใหอุปสมบท  ไมพึงใหนิสัย  ไมพึงมีสามเณรไวอุปฏฐาก  ไม 
    พึงรับสมมติเปนผูสอนภิกษุณี  แมไดรับสมมติไวแลว  ไมพึงสั่งสอน 
    ภิกษุณี. 
๒.  สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้นหรืออาบัติอ่ืนอัน 
    เชนกัน  หรืออาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน. 
๓.  ไมพึงติกรรมนั้น  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรมน้ัน  ไมพึงหาม 
    อุโบสถ  ไมพึงหามปวารณา  แกปกตัตภิกษุ  ไมพึงทําความมีคํา 
    ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาสเพื่อโจทเธอ 
    ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหใหการ  ไมพึงชวยภิกษุ 
    ทั้งหลายใหสูกันในอธิกรณ. 
๔.  ไมพึงไปขางหนา  ไมพึงนั่งขางหนา  แหงปกตัตตภิกษุ  พึงพอใจ 
    ดวยอาสนะสุดทาย  ดวยท่ีนอนสุดทาย  ดวยวิหารคือกุฎีสุดทาย 
    (คือเปนของเลวที่แจกทีหลัง). 
๕.  ไมพึงมีปกตัตตภิกษุเปนปุเรสมณะคือนําหนา  หรือเปนปจฉาสมณะ 
    คือตามหลังเขาไปสูสกุล  ไมพึงสมาทานอรัญญิกธุดงค  ไมพึง      
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    สมาทานปณฑปาติกธุดงค  และไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง  
    เพราะปจจัยนั้น  ดวยคิดวาเขาอยารูเรา. 
๖.  เปนอาคันตุกะ  (ไปสูอาวาสอ่ืน)  พึงบอก  (การท่ีตนประพฤติ 
    มานัต)  มอีาคันตุกะมาก็พึงบอก  พึงบอกในอุโบสถ   พึงบอกใน 
    ปวารณา  พึงบอกทุกวัน ถาอาพาธพึงส่ังทูตใหบอก. 
๗.  ไมพึงออกจากอาวาสหรือจากถิ่นมิใชอาวาสอันมีภิกษุ  ไมพึงไปสู 
     อาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสอันหาภิกษุมิได  หรอืมีภิกษุแตเปนนานา- 
     สังวาส เวนแตไปกับสงฆ  เวนแตมีอันตราย พึงไปไดเฉพาะ 
     อาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสอันมีภิกษุเปนสมานสังวาส  ที่รูวาอาจไป 
     ถึงในวันนั้น. 
๘.  ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกัน  ในอาวาสก็ดี ในถิน่มิใชอาวาสก็ดี 
     กับดวยปกตัตตภิกษุ. 
๙. เห็นปกตัตตภิกษุเขาแลว  พึงลุกจากอาสนะ พึงเชิญใหนั่ง  ไมพึง   
    นั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ เมื่อเธอน่ัง ณ อาสนะตํ่า 
    ไมพึงนั่ง ณ  อาสนะสูง  เมื่อเธอน่ัง ณ  พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะ 
    ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ  เมื่อเธอจงกรม 
    อยูในที่จงกรมตํ่า  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง เมื่อเธอจงกรม  ณ 
    พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 
๑๐.  กับภิกษุผูอยูปริวาส กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  กับภิกษุผู 
        ควรมานัต  กับภิกษุผูประพฤติมานัตแกกวา กับภิกษุผูควรอัพภาน 
        ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกัน  ในอาวาสก็ดี  ในถิน่มิใชอาวาสก็ดี  
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       ไมพึงนั่ง ณ  อาสนะเดียวกัน เธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง ณ 
       อาสนะสูง เธอนั่ง  ณ พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ ไมพึงจงกรม 
      ในที่จงกรมเดียวกัน เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรม  
      ในที่จงกรมสูง  เมื่อเธอจงกรมอยู ณ  พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในท่ี 
      จงกรม. 
            หมวดที่ ๑  โดยใจความ หามไมใหทําการในหนาท่ีของเถระ 
แมเปนเถระมีหนาที่ทําการอยางนั้นอยู  ก็จํางดชั่วคราว. 
            หมวดที่ ๒ ใหต้ังอยูในความระมัดระวัง  ตามจารีตของผูทําผิด 
อยางไดไว  กําลังใชกรรมอยู ไมควรทําความผิดอยางนั้น  หรืออยางอ่ืน 
อันคลายคลึงกันก็ดี  รายแรงกวาก็ดี. 
            หมวดที่ ๓  หามไมใหถือสิทธิแหงปกตัตตภิกษุ. 
            ๓ หมวดน้ีในบาลีนับรวมเปนหมวดเดียวกัน.      
            หมวดที่ ๔  หามสิทธิอันจะพึงถือเอาโดยลําดับพรรษา. 
            หมวดที่ ๕  หามไมใหเชิดตัว  และใหระวังเพ่ือเปนอยางนั้น. 
            หมวดที่ ๖  ใหบอกประจานตัว  ( เปนรัตติเฉทดวย ). 
            หมวดที่ ๗  หามวิปปวาส  คือการอยูปราศจากสงฆ  ( เปนรัตติ- 
เฉทดวย ). 
            ( หมวดน้ี  ในบาลีแยกเปน ๓ คือ  หามไมใหไปสูถิ่นอันหาภิกษุ 
มิได ๑  มีภิกษุแตเปนนานาสังวาส ๑  ใหไปเฉพาะถิ่นมีภิกษุเปนสมาน- 
สังวาส ๑  ในตอนหน่ึง ๆ  แจกออกเปน ๓ วาระ  คืออาวาส ๑  ถิ่น 
มิใชอาวาส ๑  ควบกันทั้งสองสถาน ๑  ทั้งถิ่นที่ออกไปท้ังถิ่นที่ไปสู ).  
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            หมวดที่ ๘  หามการสมโภคกับปกตัตตภิกษุ  ( เปนรัตติเฉทดวย ).  
            หมวดที่ ๙  ใหแสดงสามีจิกรรมแกปกตัตตภิกษุก็มี หามสมโภค 
ก็มี ( หมวดที่ ๘-๙ นี้  บาลีนับรวมเปนหมวดเดียวกัน ). 
            หมวดที่ ๑๐  หามสมโภคกับภิกษุผูประพฤติวุฏฐานวิธีดวยกัน  แต 
มีขอใหแสดงสามีจิกรรมแกเธอทั้งหลายดวย. 
                        วุฏฐานวิธีสําหรับอาบัติที่ปด 
           ลักษณะปดอาบัติมี ๑๐ ประการ  จัดเปน ๕ คู  คือ :- 
๑.  เปนอาบัติ  และรูวาเปนอาบัติ. 
๒.  เปนปกตัตตะ และรูวาเปนปกตัตตะ. 
๓.  ไมมีอันตราย  และรูวาไมมีอันตราย. 
๔.  อาจอยู  และรูวาอาจอยู. 
๕.  ใครจะปด  และปดไว.    
               ภิกษุไมใชผูควรรับบอก มี ๒ พวก  คือ :- 
๑.  ภิกษุนานาสังวาส. 
๒.  ภิกษุตองสงฆลงอุกเขปนียกรรม. 
                      ปริวาส  มี ๓ ชนิด  คือ :- 
๑.  ปฏิจฉันนปริวาส  สําหรับอาบัติที่ปด มีกําหนดนับวันไดเปน 
     จํานวนเดียว. 
๒. สโมธานปริวาส. 
๓.  สุทธันตปริวาส.  
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                    สโมธานปริวาสแจกออกเปน ๓ คือ :-  
๑.  โอธานสโมธาน  สําหรับอาบัติกวาจํานวนเดียว มีวันปดเสมอ 
     กัน ฯ ล ฯ. 
๒. อัคฆสโมธาน  สําหรับอาบัติกวาจํานวนเดียว มีวันปดไมเทา 
     กัน  ฯ ล ฯ. 
๓.  มิสสกสโมธาน สําหรับอาบัติตางวัตถุกัน  มีวันปดเสมอกันก็มี 
     ไมเสมอกันก็มี. 
            สุทธนัตปริวาสน้ัน  สําหรับอาบัติที่ตองแลวปดไวหลายคราวจน 
จําจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีที่ปดไมไดเลยทีเดียว  หรือจําไดบาง 
แตบางจํานวน.      
                  สทุธันตปริวาสจําแนกเปน ๒ คือ :- 
๑.  จูฬสุทธนัตปริวาส  สําหรับจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีที่พอ 
      จําไดบาง. 
๒.  มหาสุทธันตปริวาส  สําหรับจํานวนอาบัติและจํานวนราตรีที่จํา 
      ไมไดเลยทีเดียว. 
     วิธีเปนเคร่ืองกะสําหรับผูจําจํานวนราตรีไมได  มี ๒ คือ :- 
๑.  กะในเบื้องตน. 
๒.  กะในเบือ้งปลาย. 
                       คําเก็บปริวาสวา ดังน้ี :- 
      " ปริวาส  นิกฺขิปามิ "  ขาพเจาเก็บปริวาส  หรือวา 
      " วตฺต  นิกฺขิปามิ "  ขาพเจาเก็บวัตร.  
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                      คําสมาทานปริวาส  วาดังน้ี :- 
            " ปริวาส  สมาทิยามิ "  ขาพเจาข้ึนปริวาส  หรือวา  
            " วตฺต  สมาทิยามิ "  ขาพเจาข้ึนวัตร. 
           ( โดยอรรถกถานัย  วาควบกันทั้ง ๒  อยางดุจในมานัต ). 
               รัตติเฉทแหงปาริวาสิกภิกษุ  มี ๓ คือ :- 
๑.  สหวาโส  อยูรวม. 
๒.  วิปฺปวาโส  อยูปราศ. 
๓.  อนาโรจนา  ไมบอก. 
            มีพระบัญญัติหามปาริวาสิกภิกษุไมใหยินดีอภิวาทเปนตนแหง 
ปกตัตตภิกษุ  และมีพระพุทธานุญาตใหทําสามีจิกรรมอยางนั้นไดเฉพาะ 
คู  และใหเขาอุโบสถปวารณาไดกับสงฆเปนตน  เชนเดียวกับทรงหาม 
และทรงอนุญาตแกมานัตตจาริกภิกษุ. 
           วัตรสําหรับปาริวาสิกภิกษุก็เชนเดียวกับสําหรับมานัตตจาริกภิกษุ 
แปลกกันแตเพียงไมตองบอกทุกวัน และมีภิกษุปกตัตตะแมรูปเดียว 
เปนเพ่ือไปที่อ่ืนได  ฯ ล ฯ. 
           ภิกษุผูตองอันตราบัติ  พึงขอใหสงฆสวดชักเขาหาอาบัติเดิม 
แลวขอปริวาสหรือมานัต  ตามเรื่องที่เปนมา  คือ :- 
๑.  ถาตองอันตราบัติไมไดปดไว ในเวลากําลังประพฤติมานัต เพ่ือ 
     ปฏิจฉันนาบัติ  หรือในเวลาประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะ  
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      พึงขอปฏิกัสสนา เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนาแลว พึงขอมานัตเพ่ือ  
      อันตราบัติ. 
๒.  ถาตองอันตราบัติไมไดปดไว ในเวลากําลังอยูปริวาสหรือในเวลา 
      อยูปริวาสแลวเปนมานัตตารหะ  พึงขอปฏิกัสสนา  เมื่อสงฆสวด 
      ปฏิกัสสนาแลว พึงอยูปริวาสต้ังตนไปใหม  เสร็จแลวพึงขอมานัต 
      เพ่ืออาบัติเดิมและอันตราบัติประมวลกัน. 
๓.  ถาตองอันตราบัติไมไดปดไว  ในเวลาอยูปริวาสแลว ประพฤติ      
      มานัตอยู หรือในเวลาประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะ พึง 
      ขอปฏิกสัสนา  เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนาแลว ไมตองอยูปริวาสซํ้า 
      พึงขอมานัตเพ่ืออันตราบัติดุจในแบบที่ ๑. 
๔.  ถาตองอันตราบัติแลวปดไว ในเวลากําลังอยูปริวาส หรือใน 
     เวลาอยูปริวาสแลวเปนมานัตตารหะหรือในเวลากําลังประพฤติ 
     มานัต หรอืในเวลาประพฤติมานัตแลวเปนอัพภานารหะ  พึงขอ 
     ปฏิกัสสนา เมื่อสงฆสวดปฏิกัสสนาแลว  พึงขอสโมธานปริวาส 
     เพ่ือประมวลอันตราบัติเขากับอาบัติเดิม. 
            ภิกษุผูประพฤติวุฏฐานวิธีถูกตองตามระเบียบแลว  อาปตตา- 
ธิกรณของเธอน้ันชื่อวาระงับแลวดวยสมถะ ๒ คือ :- 
๑.  สัมมุขาวินัย. 
๒.  ปฏิญญาตกรณะ.  
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               สัมมุขาวินัยในอธิการน้ีครบองค ๔ คือ :- 
๑.  สงฺฆสมฺมุขตา.  
๒.  ธมฺมสมมฺุขตา. 
๓. วินยสมฺมขุตา. 
๔.  ปุคฺคลสมฺมุขตา. 
                วิธรีะงับลหุกาบัติดวยติณวัตถารกวินัย 
วิธีนี้จะใชไดตอเมื่อมีเหตุปรากฏข้ึน ๒ ประการ คือ :- 
๑.  ภิกษุทั้งหลายมากดวยกันเกิดทะเลาะวิวาทกัน  ตางประพฤติ 
     อัชฌาจารไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก  ตางกลาวซัดกัน. 
๒. ถาจะปรับใหกันและกันแสดงอาบัติ  อธิกรณนั้นจะพึงรุนแรงข้ึน. 
            เมื่อทําติณวัตถารกวิธีแลว ภิกษุเหลาน้ันเปนผูพนจากอาบัติ 
เวนแตอาบัติและบุคคลรวม ๔ คือ :-        
๑.  อาบัติที่เปนโทษล่ํา. 
๒.  อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ. 
๓. ผูแสดงความเห็นแยง. 
๔. ผูไมไดอยูในที่นั้น. 
               อาปตตาธิกรณในเรื่องนี้ระงับดวยสมถะ ๒ คือ :- 
๑.  สัมมุขาวินัย. 
๒. ติณวัตถารกะ.  
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             สัมมุขาวินัยในอธิากรน้ีครบองค ๔  คือ :- 
๑.  สงฺฆสมฺมุขตา. 
๒.  ธมฺมสมมฺุขตา. 
๓.  วินยสมฺมุขตา. 
๔.  ปุคฺคลสมฺมุขตา. 
            ( พระมติของเสด็จ ฯ  วา  นาจะขาด  " ปุคฺคลสมฺมุขตา " )  
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                               กัณฑที่ ๓๑ 
                       กิจจาธิกรณและวิธีระงับ 
                            เนื่องดวยนิคหะ  
                       กิจจาธิกรณ  มี ๔ คือ :- 
๑.  อปโลกนกัมม. 
๒.  ญัตติกัมม. 
๓.  ญัตติทุติยกัมม. 
๔.  ญัตติจตุตถกัมม. 
               การปกครองยอมเปนไปไดเพราะองค ๒ คือ :- 
๑.  นิคหะ  การขม. 
๒.  ปคหะ  การยกยอง. 
                   บุคคลผูควรแกนิคหะ  ม ี๒ พวก  คือ :- 
๑.  ภิกษุ. 
๒.  คฤหัสถ. 
                   นิคหกรรมสาํหรับทําแกภิกษุ  มี  ๖ คือ :- 
๑.  ตัชชนียกมัม  กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึงขู ( การตําหนิ ). 
๒.  นิยสกัมม.  กรรมอันสงฆพึงทําใหเปนผูไรยศหรือวาการถอดยศ. 
๓. ปพพาชนียกัมม  กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึงไล. 
๔.  ปฏิสารณียกัมม  กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึงใหกลับไป.  
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๕.  อุกเขปนียกัมม  กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึงยกเสีย.  
๖. ตัสสปาปยสิกากัมม กรรมอันสงฆพึงทํา  เพราะความท่ีภิกษุนั้น 
เปนผูบาป 
                       ( ๑ )  ตัชชนียกัมม 
            ถามีภิกษุเปนผูทําความทะเลาวิวาทกออธิกรณข้ึนในสงฆดวย 
ตนเองหรือยุภิกษุอ่ืนใหทํา  สงฆเห็นสมควรจะนิคหะ พึงทํากรรม 
ชื่อน้ีแกเธอ. 
                 วิธีทําตัชชนียกัมมที่สมบูรณดังน้ี  คือ :- 
๑.  พึงโจทภิกษุนั้นข้ึนกอน. 
๒.  พึงใหเธอใหการ. 
๓.  พึงปรับอาบัติ. 
๔.  ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาดสามารถพึงประกาศสงฆ  บรรยายความน้ันและ 
      การท่ีสงฆทํากรรมน้ันแกเธอดวยญัตติจตุตถกัมม. 
๕.  การทําน้ันตองดวยลักษณะกรรมอันเปนธรรม. 
             ลักษณะกรรมอันเปนธรรมนี้  มี ๔ ขอ  คือ :- 
๑.  ทําตอหนาภิกษุนั้น ถามกอนแลวจึงทํา  ทําตามปฏิญญา. 
๒.  ทําเพราะตองอาบัติ  และอาบัตินั้นเปนเทสนาคามินี  ยังไมไดแสดง. 
๓. โจทกอนแลวจึงทํา  ใหจําเลยใหการกอนแลวจึงทํา  ปรับอาบัติ 
     แลวจึงทํา. 
๔. ทําโดยธรรม อันสงฆพรอมเพรียงกันทํา. 
            ภิกษุพรอมดวยองค ๓  สงฆจํานง พึงทําตัชชนียกัมมแก  
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เธอได  องค ๓  นั้นกลาวไวเปน  ๓  หมวด  คือ :-  
๑.  เปนผูทําการบาดหมาง เปนผูทําความทะเลาะ  เปนผูทําการวิวาท 
     เปนผูทําความอ้ือฉาว เปนผูทําอธิกรณในสงฆ  เปนองคอันหนึ่ง 
     เปนพาลไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมารยาทไมสมควร  เปนองค 
     อันหน่ึง  เปนผูคลุกคลีดวยคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร 
     เปนองคอันหนึ่ง. 
๒.  เปนผูมีสีลวิบัติ  เปนผูมีอาจารวิบัติ  เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ. 
๓.  กลาวติเตียนพระพุทธ  กลาวติเตียนพระธรรม  กลาวติเตียน 
     พระสงฆ. 
           ( องค ๓ เหลาน้ี ไมตองครบท้ังน้ัน  เพียงองคหน่ึงก็ยกข้ึนเปน 
เหตุทําตัชชนียกัมมได ). 
   องคที่เปนใจความในหมวดท่ี ๑  ม ี๓  ( นอกน้ันพลความ )  คือ :- 
๑.  การกออธิกรณข้ึนในสงฆ. 
๒.  ความเปนผูมีอาบัติมาก. 
๓.  การคลุกคลีดวยคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร. 
              ภิกษุผูถูกลงตัชชนียกัมมตองประพฤติวัตร  ดังนี้ :- 
๑.  ไมพึงอุปสมบท  คือไมพึงรับเปนอุปชฌายะในกรรมน้ัน ไมพึงให 
      นิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก  คือไมพึงบวชสามเณร  ไมพึง 
      รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี แมไดรับสมมติไวแลวก็ไมพึงสั่งสอน. 
๒.  สงฆทําตัชชนียกัมมเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น หรือ 
      อาบัติอ่ืนอันเชนกัน หรืออาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน  ไมพึงติกรรม  
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     นั้น  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรมน้ัน. 
๓.  ไมพึงหามอุโบสถ  ไมพึงหามปวารณา แกปกตัตตภิกษุ  ไมพึงทํา  
      ความมีคํา  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
      เพ่ือโจทเธอ ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ  ไม 
      พึงชวยภิกษุทั้งหลายใหสูกันในอธิกรณ. 
      ( สงฆไดทํากรรมนี้แกภิกษุ ๒ รูป  ชื่อปณฑุกะ ๑  โลหิตกะ ๑  เปน 
ครั้งแรก ). 
                  ลกัษณะเปนเหตุใหระงับกรรมน้ัน  คือ :- 
            การประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัว หรือการ 
ประพฤติวัตรอยางเครงครัด. 
                             วิธีระงับกรรมน้ัน ดังน้ี :- 
           ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ  ทําผาอุตตราสงคเฉวียงบา  ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประณมมือกลาวคําขอระงับกรรมน้ัน ๓  คาบ 
ในลําดับนั้น  ภิกษุผูฉลาดสามารถ พึงประกาศสงฆบรรยายความน้ัน 
และการที่สงฆงับกรรมนั้นดวยญัตติจตุตถกัมม. 
                               ( ๒ )  นิยสกัมม 
            ถามีภิกษุมีอาบัติมาก  หรือคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอัน 
ไมสมควร  เปนผูควรถูกนิคหะ  สงฆพึงทํากรรมชื่อน้ีแกเธอปรับให 
ถือนิสัยอีก  กรรมน้ีสงฆทําแกเสยยสกภิกษุเปนครั้งแรก. 
            วิธีทาํ  วัตรสําหรับประพฤติ ลักษณะแหงการทําเปนธรรมและ 
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ลักษณะเปนเหตุทําเปนเหตุระงับกับวิธีระงับกรรมนั้น เหมือนตัชชีย-  
กัมม  ตางแตเพียงกรรมวาจาอันบรรยายความไปตามเรื่อง. 
                          ( ๓ )  ปพพาชนียกัมม 
            ถามีภิกษุประทุษรายสกุลและประพฤติลามก  มีขาวเซ็งแซ  สงฆ 
เห็นสมควรจะนิคหะ  พึงทํากรรมชื่อนี้แกเธอ. 
            วิธีทาํตลอดถึงวิธีระงับกรรมนี้  เหมือนตัชชนียกัมม  ตาง 
สักวากรรมวาจา  และเพ่ิมลักษณะเปนเหตุทําเขาอีก ๔  หมวด คือเลน 
คะนอง ๑  อนาจาร ๑   ลบลางพระบัญญัติ ๑   มิจฉาชีพ ๑  อันเปนไป 
ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทั้ง ๒ ทางก็ดี กรรมนี้สงฆทําแกภิกษุ ๒ รูป 
ชื่ออัสสชิ ๑  ปุนัพพสุกะ ๑  เปนครั้งแรก. 
                         ( ๔ )  ปฏสิารณียกัมม 
            ถามีภิกษุปากรายดาวาคฤหัสถผูมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ- 
ศาสนา  เปนทายกอุปฏฐากสงฆดวยปจจัย ๔  เปนทางจะยังคนผูยังไม 
เลื่อมใสมิใหเลื่อมใส จะยังคนผูเลื่อมใสอยูแลวใหเปนอยางอ่ืนไปเสีย 
สงฆเห็นสมควรจะนิคหะ  พึงทํากรรมชื่อน้ีแกเธอ  บังคับใหไปขมาเขา 
            วิธีทาํเหมือนกรรมอ่ืน  ตางสักวากรรมวาจา และถาเธอไมอาจ 
ไปตามลําพัง  พึงสมมติภิกษุรูปหน่ึงเปนอนุทูตไปดวย. 
                       วิธีสมมติภิกษุผูเปนอนุทูต  คือ :- 
๑.  พึงขอภิกษุนั้นใหรับ ( วาจะเปน ) กอน. 
๒.  ประกาศสงฆ  ( คือสมมติภิกษุนั้น ) ดวยญัตติทุติยกัมม. 
ไปตามลําดับ  พึงสมมติภิกษุรูปหน่ึงเปนอนุทูตไปดวย.  
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                          หนาที่แหงอนุทูตภิกษุ คือ :- 
๑.  เมื่อภิกษุนั้นขมาเขาตามลําพังไมสําเร็จ ชวยพูดเปนสวนตนหรือใน 
     นามของสงฆ ( เพ่ือใหเขายอม ). 
๒.  รับอาบัติอันเธอแสดงตอหนาเขา.  
๓. ใหขมา. 
            ลักษณะเปนเหตุทํากรรม ในบาลีกัมมขันธกะกลาวไว  ๒ 
หมวด ๆ ละ ๕ คือ :- 
๑.  ขวนขวายเพ่ือใชลาภ  ขวนขวายเพ่ือมิใชประโยชน  ขวนขวาย 
      เพ่ืออยูไมไดแหงพวกคฤหัสถ ดาวาเปรียบเปรยเขา  ยุยงเขาให 
      แตกกัน. 
๒. พูดติเตียนพระพุทธ  พูดติเตียนพระธรรม  พูดติเตียนพระสงฆ 
     แกพวกคฤหัสถ  พูดกด  พูดขมเขา ยังความรับอันเปนธรรมแกเขา 
     ใหคลายจากจริง. 
            ลักษณะอ่ืน วัตร และวิธีระงับเหมือนกรรมอ่ืน กรรมน้ีสงฆ 
ไดทําแกสุธรรมภิกษุผูดาจิตตคฤหบดีเปนครั้งแรก.        
                           ( ๕ )  อุกเขปนียกัมม 
            ถามีภิกษุตองอาบัติแลว ไมยอมรับวาเปนอาบัติ  เรียกวาไมเห็น 
อาบัติ หรือไมทําคืนอาบัติ  หรือมีทิฐิบาปไมยอมสละ เปนทางเสียสีล- 
สามัญญตาหรือทิฏฐิสามัญญตา สงฆเห็นสมควรจะนิคหะพึงทํากรรม 
ชื่อน้ี ๓ สถาน ในเพราะสถานใดสถานหน่ึง  คือในเพราะไมเห็นอาบัติ  
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หรือในเพราะไมทําคืนอาบัติ หรือในเพราะไมสละทิฐิบาป แกเธอ 
ตามเรื่องของเธอ ยกเธอเสียจากการสมโภคกับสงฆ. 
            วิธีทาํและลักษณะแหงกรรมที่เปนธรรม  กับลักษณะเปนเหตุทํา  
เหมือนตัชชนียกัมม. 
            สวนวัตรสําหรับกรรมน้ีสวน ๑  เหมือนสําหรับกรรมอ่ืน อีก 
สวน ๑  เพ่ิมเขาอีก จักแสดงสวนท่ีเพ่ิมเพ่ือจํางาย. 
                       จัดเปนหมวด ๆ  ละ ๕ คือ :- 
๓.  ไมพึงยินดีการกราบไหว  การยืนรบั อัญชลิกรรม  สามีจิกรรม 
     การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให  การนํานํ้ามาลางเทาให 
     การต้ังมารองเทาให  การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทาให  การรับบาตรจีวร 
     การถูหลงัใหเม่ืออาบน้ํา.  ทานแยกเปน ๒ หมวด  เกินอยูขอหนึ่ง 
     ในหมวดหลัง. 
๔.  ไมพึงกําจัดภิกษุปกตัตตะ  ดวยสีลวิบัติ  ดวยอาจารวิบัติ ดวยทิฏฐิ- 
      วิบัติ ดวยอาชีววิบัติ ไมพึงยังภิกษุใหแตกกัน. 
๕.  ไมพึงทรงธงแหงคฤหัสถ  ไมพึงทรงธงแหงเดียรถีย  สองนี้คือ 
      ไมพึงนุงหมอยางเขา   ไมพึงคบพวกเดียรถีย  พึงคบพวกภิกษุ  พึง 
      ศึกษาสิกขาแหงภิกษุ. 
๖.  ไมพึงอยูในอาวาสก็ดี  ในอนาวาสก็ดี ในอาวาสหรือในอนาวาสก็ดี 
      มีเครื่องมุงเดียวกันกับภิกษุปกตัตตะ เห็นภิกษุปกตัตตะแลว พึง 
      ลุกจากอาสนะ  ไมพึงรุกรานคือไลภิกษุปกตัตตะจากขางในก็ดี 
      จากขางนอกก็ดี  แหงวิหาร.  
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            ลักษณะและวิธีระงับกรรมน้ันก็เหมือนกรรมอ่ืน ตางสักวากรรม-  
วาจา.  กรรมนี้สงฆไดทําเพราะไมเห็นและเพราะไมทําคืนอาบัติ  แก 
ฉันนภิกษุเปนครั้งแรก  ไดทําเพราะไมสละทิฐิบาปแกอริฏฐภิกษุ 
เปนครั้งแรก. 
             ในภิกษุผูเปนอาทิกัมมิกะเหลาน้ี  ภิกษุอัสสชิและปุนพัพสุกะ 
ผูถูกทําปพพาชนียกัมม  และอริฏฐภิกษุ  ผูถูกทําอุกเขปนียกัมม 
เพราะไมสละทิฐิบาป  ไมประพฤติออนนอม  สึกเสีย กรรมน้ันจึงเปน 
อันไมไดระงับ  สวนภิกษุเหลือจากนั้นไดประพฤติออนนอม  สงฆได 
ระงับกรรมนั้น. 
                        ( ๖ )  ตัสสปาปยสิกากัมม 
            ภิกษุผูเปนจําเลยในอนุวาทาธิกรณ  ซึ่งควรแกตัสสปาปยสิกา- 
กัมมนั้น ประกอบดวยองคเหลาน้ี คือ :- 
๑.  ใหการกลับไปกลับมา  ปฏิเสธแลวกลับปฏิญญา ๆ  แลวกลับปฏิเสธ. 
๒.  พูดถลากไถล เพ่ือกลบเกลื่อนขอท่ีถูกซัก. 
๓. พูดมุสาซึ่งหนา. 
           หรือประกอบดวยลักษณะเปนเหตุใหทํากรรม ๓ หมวด  เหมือนให 
ตัชชนียกัมม. 
           วิธีทํา  ลักษณะกรรมอันเปนธรรม  วัตรสําหรับประพฤติ วิธี 
ระงับ  เหมือนตัชชนียกัมม  ( ที่เกี่ยวดวยกรรมวาจา พึงดัดแปลงกรรม- 
วาจาใหเขาเรื่อง )  สงฆทาํกรรมน้ีแกอุปวาฬภิกษุเปนครั้งแรก.  
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                             ควํ่าบาตรและหงายบาตร 
            ควรทํานิคหะ ( ควํ่าบาตร )  แกคฤหัสถผูประกอบดวยโทษ 
๘ ประการ คือ :-  
๑.  ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภ  แหงภิกษุทั้งหลาย. 
๒.  ขวนขวายเพ่ือมิใชประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย 
๓.  ขวนขวายเพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย 
๔.  ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย. 
๕.  ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน. 
๖.  กลาวติเตียนพระพุทธ. 
๗.  กลาวติเตียนพระธรรม. 
๘.  กลาวติเตียนพระสงฆ. 
                    วิธีทําการควํ่าบาตร คือ :- 
๑.  ประชุมสงฆ. 
๒. ภิกษุรูปหนึ่งประกาศสงฆดวยญัตติทุติยกัมม.         
             หามคบคฤหัสถเชนนั้นดวยการคบ ๓ คือ :- 
๑.  ไมรับบณิฑบาตของเขา. 
๒.  ไมรับนมินตของเขา. 
๓.  ไมรับไทยธรรมของเขา.  
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                         วิธีระงับการคว่ําบาตร คือ :- 
           ผูนั้นพึงเขาไปหาสงฆ  หมผาเฉลียงบา  ไหวเทาภิกษุทั้งหลาย  
นั่งกระหยงประณมมือ  กลาวขอการหงายบาตร ภิกษุรูปหน่ึงพึงประกาศ 
สงฆเพ่ือหงายบาตรใหแกเขาดวยญัตติทุติยกัมม. 
            คฤหัสถที่สงฆหงายบาตรแลว  ภิกษุคบได สงฆทํากรรมน้ีแก 
เจาวัฑฒลิจฉวีเปนครั้งแรก. 
                 สงฆจะทํานิคหะพึงต้ังอยูในองคคุณ ๓ คุณ :- 
๑.  มตฺตฺุตา  ความเปนผูรูจักประมาณ. 
๒.  กาลฺุตา  ความเปนผูรูจักกาล. 
๓.  ปุคฺคลฺุตา  ความเปนผูรูจักบุคคล.  
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                               กัณฑที่ ๓๒  
                      สังฆเภทและสังฆสามัคคี 
         ภิกษุผูอาจทําลายสงฆประกอบดวยองค  คือ :- 
๑.  เปนปกตัตตะ. 
๒.  เปนสมานสังวาส. 
๓.  อยูในสีมารวมกัน. 
                      ทางที่สงฆจะแตกกัน มีอยู ๒ คือ :- 
๑.  มีความเห็นปรารภพระธรรมวินัยแผกกัน  จนเกิดเปนวิวาทาธิกรณ 
     ข้ึน 
๒.  ความประพฤติไมสม่ําเสมอกัน ยิ่งหยอนกวากัน  เกิดรังเกยีจกัน 
      ข้ึน 
                     สงฆจะแตกกันดวยอาการ ๕ คือ :- 
๑.  ดวยกรรม  ( ทําสังฆกรรม ). 
๒.  ดวยอุทเทส  ( สวดปาฏิโมกข ). 
๓.  กลาวโวหาร  ( ต้ังญตัติ ). 
๔.  ดวยอนุสาวนา ( ประกาศดวยกรรมวาจา ). 
๕.  ดวยใหจับสลาก  ( ลงคะแนนชี้ขาด ). 
           เรื่องสงฆแตกกันอันควรนํามาเลาในท่ีนี้ ๕  คราว  คือ :- 
๑.  พระเทวทัตตกับพวกไดแตกจากคณะพระศาสดา. 
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๒.  สงฆวัดโฆสิตาราม  นครโกสัมพีแตกกัน.  
๓.  สงฆวัดอโศการาม  กรุงปาฏลีบุตร ไมทําอุโบสถรวมกัน. 
๔.  พระวัดอภัยคิรีวิหารกับพระวัดมหาวิหารแตกกัน. 
          สงฆแตกกันแลวเกิดตางเปนนิกายใหญ ๒ คือ :- 
๑.  อุตตรนิกาย พวกฝายเหนือ. 
๒.  ทักษิณนิกาย พวกฝายใต. 
       ทักษิณนิกายแยกออกไปอีกกําหนดตามสัญชาติ คือ :- 
๑.  สยามนิกาย. 
๒.  มรัมนิกาย. 
๓.  รามัญนกิาย. 
           ( สวนลังกาหานิกายโดยสัญชาติมิไดแลว  ที่ต้ังข้ึนใหมออกมาจาก 
นิกายอ่ืนทั้งนั้น ). 
                   สยามนิกายแยกเปน ๒ คือ :- 
๑.  มหานิกาย. 
๒.  ธรรมยุติกนิกาย. 
                    มรัมนิกายแยกออกเปน ๒ คือ :- 
๑.  จุลคัณฐี. 
๒.  มหาคัณฐี. 
               ในบัดนี้พระในลังกาแยกเปน ๓ นิกาย คือ :- 
๑.  อุปาลิวงศ.  
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๒.  มรัมววศ. 
๓.  รามัญวงศ.  
                 ฐานแหงนานาสังวาส  มี ๒ คือ :- 
๑.  ทําตนใหเปนนานาสังวาสเอง. 
๒. สงฆพรอมเพรียงกันยกออกเสียจากสังวาส. 
                  ฐานแหงสมานสังวาส มี ๒ คือ :- 
๑.  ทําตนใหเปนสมานสังวาสเอง. 
๒. สงฆระงับอุกเขปนียกัมมนั้นเสีย รับเขาสังวาสตามเดิม. 
               ทางที่สงฆจะสามัคคีกันเขาได มีอยู ๒ คือ :- 
๑.  วิวาทธิกรณไดระงับดวยตกลงกันเอง  หรือยอมรับวินิจฉัยของสงฆ 
      อีกฝายหน่ึง  หรือของภิกษุบางรูป. 
๒.  อาปตตาธิกรณระงับดวยติณวัตถารกวินัย.  
                    สังฆสามัคคีควรทําเปนกิจจลักษณะ คือ :- 
๑.  ภิกษุทั้งมวลท้ัง ๒ ฝายพึงประชุมกัน. 
๒.  ไมพึงนําฉันทะของภิกษุใด ๆ. 
๓.  ภิกษุรูปหนึ่งหรือหลายรูป  พึงสวดประกาศความสามัคคีแหงสงฆ 
     ดวยกรรมวาจา ตามระเบียบแหงความสามัคคีในลําดับแหงการ 
     ระงับวิวาทาธิกรณหรือแหงติณวัตถารกวินัย. 
๔.  พึงทําสามัคคีอุโบสถ  สวดปาฏิโมกข.  
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                                กัณฑที่ ๓๓ 
                                ปกิณณกะ  
                          ๑.  การลาสิกขา 
       บุคคลผูควรรับปฏิญญาของภิกษุผูลาสิกขา มี ๒ คือ :- 
๑.  ภิกษุ. 
๒. คนอ่ืนจากภิกษุ. 
                วัตถุคือเขตท่ีควรอางถึงในคําปฏิญญา คือ :- 
๑.  ลาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  สิกขา  วินัย ปาฏิโมกข  อุทเทส 
     อุปชฌายะ  อาจารย  สัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  สมานุปชฌายกะ 
     สมานาจริยกะ  สพรหมจารี.  เปลงคําลา ๔ วัตถุนี้อยางใดอยาง 
     หน่ึงสําเร็จความเขาใจวาลาความเปนภิกษุ  วัตถนุอกน้ีไมชัดพอ  ไดคํา 
     อ่ืนเขาประกอบดวยเปนดี. 
๒.  ปริญญาตนเปนคฤหัสถ  เปนอุบาสก  เปนอารามิก  เปนสามเณร 
      เปนเดียรถีย  เปนสาวกเดียรถีย. 
๓.  ปฏิเสธความเปนสมณะ  ความเปนสักยปุตติยะ. 
๔.  แสดงความไมตองการหรือไมเกี่ยวของดวยวัตถุเปนเขตลาอยางใด 
      อยางหน่ึง  
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               การปฏิญญานั้น ตองทําเปนกิจลักษณะดังนี้ :-  
๑.  ทําดวยต้ังใจเพ่ือลาสิกขาจริง ๆ  ( วาเลน ทองคําลาหรือกลาวโดย 
     อาการแสดงวินัยกถา  ไมนับวาลา ). 
๒.  ปฏิญญาดวยคําเด็ดขาด  ไมใชรําพึง  ไมใชปรกิัป ไมใชอาง 
      ความเปนมาแลวหรือจักเปนขางหนา. 
๓.  ลั่นวาจาปฏิญญาดวยตนเอง. 
๔.  ผูปฏญิญาเปนคนปกติ  ไมใชบาง ไมใชผูเสียสติถึงเพอ  ไมใชผูกระสบั 
      กระสายเพราะทุกขเวทนาถึงไมรูตัว ผูรับปฏญิญาก็เปนคนปกติ 
      เหมือนกนั  ถาเปนคน ๓  ประเภทน้ันใชไมได.  
๕.  ผูรับปฏญิญาเขาใจคําน้ันในทันที. 
      ( ปฏิญญาพรอมดวยจิต กาลประโยค  บุคคล  และความเขาใจ 
อยางนี้  เปนกิจลักษณะ ). 
                   คําปฏิญญาท่ีเด็ดขาดและไมเด็ดขาดดังน้ี :- 
๑. " สกิฺข  ปจฺจกฺขามิ "  ขาพเจาลาสิกขา หรือวา  " คิหีติ  ม  ธาเรถ " 
     ทานท้ังหลายจงทรงขาพเจาไวเปนคฤหัสถ  ( นีคํ้าเด็ดขาด ) 
๒.  " ยนฺนูนาห สิกฺข  ปจฺจกฺเขยฺย "  ไฉนหนอเราพึงลาสิกขาเสียเถิด 
     หรือวา  " ยนฺนูนาห คิหี อสฺส "   ไฉนหนอเราพึงเปนคฤหัสถเสีย 
     เถิด  ( รําพึง ). 
๓.  " สเจ  สกิฺข  ปจฺจกฺเขยฺย  อนภิรติ เม  ปฏิปสฺสมเฺภยฺย "  ถาเรา 
     ลาสิกขาเสีย ความไมยินดีของเราจักสงบ หรือวา  " ยทิ  คิหี 
     อสฺส สุข ชีเวยฺย "  ถาเราพึงเปนคฤหัสถ  เราพึงเปนอยูสบาย 
     ( ปริกัป ).  
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๔.  " สกิฺข  ปจฺจกฺขาสึ "  ขาพเจาลาสิกขาเสียแลว  หรือวา  " คิหี 
      อโหส ึ"  ขาพเจาเปนคฤหัสถเสียแลว ( อางความเปนมาแลว ).  
     " สิกฺข ปจฺจกฺขิสฺส "  ขาพเจาจักลาสิกขา  หรือวา  " คิหี ภวิสสฺ " 
     ขาพเจาจักเปนคฤหัสถ  ( อางความจักเปนขางหนา ). 
                    ( ขอ  ๒-๔  ไมใชคําเด็ดขาด ). 
                              ๒. นาสนา 
             บุคคลท่ีทรงอนุญาตใหนาสนา  ม ี๓ คือ :- 
๑.  ภิกษุตองอันเติมวัตถุแลว  ยังปฏญิญาคนเปนภิกษุ. 
๒.  บุคคลผูอุปสมบทไมข้ึน  ไดรับอุปสมบทแตสงฆ. 
๓.  สามเณร. 
       ทรงอนุญาตใหนาสนาสามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐ คือ :- 
๑.  เปนผูมักผลาญชีวิต. 
๒.  เปนผูมักขโมย. 
๓.  ประพฤติไมเปนพรหมจารี ( เสพเมถุน ). 
๔.  เปนผูมักพูดปด. 
๕.  เปนผูมักด่ืมน้ําเมา. 
๖.  พูดติเตียนพระพุทธ. 
๗.  พูดติเตียนพระธรรม. 
๘.  พูดติเตียนพระสงฆ. 
๙.  เปนมิจฉาทิกฐิ.  
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๑๐.  เปนผูประทุษรายภิกษุณี.  
                               นาสนา มี ๓ คือ :- 
๑. ลิงคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ. 
๒. สัมโภคนาสนา ใหฉิบหายจากการกินรวม. 
๓.  สังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส. 
                                ๓.  ทัณฑกรรม 
           ทรงอนุญาตใหลงทัณฑกรรมสามเณรผูประกอบดวยองค 
อันเปนโทษ  ๕  คือ :- 
๑.  ขวนขวายเพ่ือไมใชลาภ แหงภิกษุทั้งหลาย 
๒.  ขวนขวายเพ่ือไมใชประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย. 
๓. ขวนขวายเพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย. 
๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย. 
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน. 
           ( พระอรรถกถาจารยกลาววา  สามเณรลวงสิกขาบท ๕  เบื้อง 
ปลาย  พึงลงทัณฑกรรม  ความไมเอ้ือเฟอในกิจวัตรอันจะพึงศึกษาเปน 
ฐานแหงทัณฑกรรมไดเหมือนกัน ). 
               การลงทัณฑกรรมในบาลีและอรรถกถา  คือ :- 
๑. การกัก  คือหามไมใหเขาหรือหามไมใหออก  ( บาลี ). 
๒.  การใชใหตักน้ํา ขนฟน ขนทรายเปนตน ( อรรถกถา ). 
                หามการลงทัณฑกรรมอยางดุรายมีอาทิ  คือ :- 
๑.  ใหนอนบนแผนหินอันรอน.  
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๒.  ทูนของหนักเชนหินหรืออิฐบนศีรษะ.  
๓.  ใหแชน้ํา. 
        บาลีมิไดแสดงไวชัดวา  การลงทัณฑกรรมสามเณรเปนหนาท่ี 
ของใคร  ฉะนั้น  ทานจึงแนะนําไวดังนี้  คือ :- 
๑.  สามเณรทําองค  ๕  ดังกลาวในบาลี  มีความผิดรายแรงอยู  นาลง 
    ทัณฑกรรมเปนการสงฆ. 
๒.  สามเณรลวงสิกขาบท  ๕  ในเบื้องปลาย  หรอืทําเสียกิจวัตร  ผู 
    ปกครองทําได  โดยที่สดุเจาตัวเองขอใหปรับเพ่ือระงับวิปฏิสาร 
    เพราะการทําผิดก็ได. 
        (ตามอรรถกถานัย  จะลงทัณฑกรรมแกสัทธิวิหาริก  และ 
อันเตวาสิกเหมือนทําแกสามเณรก็ควร). 
                                         ๔.  ประณาม 
        ไดแกการตัดผูประพฤติมิชอบ  ไมคบดวย. 
                              ผูที่จะถูกประณามมี  ๒  พวก  คือ :- 
๑.  สหธรรมิก. 
๒.  คฤหัสถ. 
                              ผูทําการประณาม  มี  ๒ พวก  คือ :- 
๑.  สงฆ  (เชนทําอุกเขปนียกัมม  ควํ่าบาตร  พรหมทัณฑ). 
๒.  บุคคล  (เชนอุปชฌายประณามสัทธิวิหาริก  และอันเตวาสิก). 


