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	 พระวินัย	 ๒๒๗	 สิกขาบทของภิกษุเปรียบเสมือนรั้วลวดหนาม

อันแหลมคมสองข้างทาง	 ที่คอยประกบขนาบภิกษุไว้	 เพื่อกันไม่ให้ภิกษุ

เดินออกนอกลู่นอกทาง	 ทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันภัยที่มาจากภายนอก

หนทางด้วย	 ซึ่งรั้วพระวินัยนี้จะมีปรากฏเฉพาะตนขึ้นมาพร้อมกับความ

เป็นภิกษุของแต่ละรูปแต่ละบุคคล	 อันเป็นเหตุให้ภิกษุทุกรูปทุกนามต้อง

สังวรระมัดระวังไปจนกว่าตนเองจะลาสิกขาหรือมรณภาพลง	หากเมื่อใด 

ภิกษุพลั้งพลาดเดินชนรั้วพระวินัยจนบาดเจ็บคือประพฤติผิดศีล	 หรือ 

ถึงกับต้องออกนอกรั้วนอกทางจากความเป็นภิกษุไป	 เช่นนี้	 ภิกษุจะ 

กล่าวอ้างแก้ตัวเอาว่า	 มองไม่เห็นร้ัวพระวินัยหรือไม่เข้าใจในพระวินัย 

ไม่ได้	จึงจ�าเป็นอยูเ่อง	ทีเ่หล่าภกิษจุะต้องศกึษาท�าความเข้าใจในพระวนิยั

ทั้ง	๒๒๗	สิกขาบทนี้ให้จงดี

	 ในปัจจุบัน	หนังสือพระวินัยนอกจากพระไตรปิฎก	ที่เหล่าภิกษ ุ

ควรต้องศึกษาท�าความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อน	มีด้วยกัน	๔	เล่ม	คือหนังสือ

บุบพสิกขาวรรณนา	 ซึ่งรจนาโดยพระอมราภิรักขิต	 (อมโร	 เกิด)	 และ

หนังสือวินัยมุข	 เล่ม	 ๑	 ถึงเล่ม	 ๓	 ซึ่งรจนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 หากแต่ข้าพเจ้าได้พบเห็นว่า	 เพื่อนภิกษุ 

สหธรรมิกทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ในพระธรรมวินัยนี้	กลับให้ความสนใจกับหนังสือ

ดังกล่าวน้อยลง	อาจเป็นเพราะภาษาเขียนที่รจนาในหนังสือดังกล่าวเป็น

ภาษาสมัยรัชกาลที่	๔	–	๕	ไม่ใช่ภาษาร่วมสมัยกับผู้อ่าน	จึงท�าให้ผู้ใหม่ใน 

พระศาสนาในยุคปัจจุบันท�าความเข้าใจได้ยาก	 จะต้องพยายามถาม

พยายามอ่านทบทวนท�าความเข้าใจมากกว่าปกติมาก	 และต้องอาศัย 

ค�าอธิบายจากครูบาอาจารย์หรือผู้รู้เพิ่มเติม	จึงจะรู้ตามได้

ค�ำน�ำ
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	 ข้าพเจ้าได้ตั้งใจเรียบเรียงรวบรวมเนื้อหาของพระวินัยที่คิดว่า	

ภิกษุทั้งหลายจ�าต้องรู้จ�าต้องเข้าใจมาจากหนังสือบุบพสิกขาวรรณนา	 

และจากหนังสือวินัยมุขเป็นส�าคัญ	 ทั้งเพิ่มส่วนที่เป็นนิทานต้นบัญญัต ิ

หรือที่มาของบัญญัติจากพระไตรปิฎกเข้าให้สมบูรณ์ขึ้น	 เพื่อหวังให้

ภิกษุในยุคแห่งเราได้เข้าใจกรอบของพระวินัยให้กระจ่างชััด	 อันจะเป็น

ประโยชน์ไม่ให้ใจ	เกิดความเศร้าหมองวิตกในการปฏิบัติของตน	โดยผ่าน

การปรับแต่งภาษาเขียนใหม่ให้เป็นภาษาร่วมสมัย	 หากแต่ในบางส่วนก็

ยังคงเค้าของภาษาเดิมอยู่	 เพราะเข้าใจว่าผู้อ่านก็รู้ความหมายของค�านั้น	 

ทั้งยังคิดว่าค�านั้นก็เป็นภาษาร่วมสมัยนี้เช่นกัน	ส่วนการเรียงล�าดับเนื้อหา

ได้ยึดตามโครงสร้างของหนังสือวินัยมุขเป็นส�าคัญ

	 ผู้อ่านหลายท่านอาจคิดว่ากาลแห่งพุทธศาสนาผ่านเลยมาถึง

พุทธศักราช	 ๒๕๕๕	นี้แล้ว	 จนท�าใจยอมรับว่า	 การประพฤติปฎิบัติของ

ภกิษยุ่อมมคีวามผดิแผกแตกต่างกนับ้างตามยคุตามสมยั	และอาจดเูหมอืน

พระอมราภิรักขิต

(อมโร	เกิด)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส



ค

จะไม่มีภิกษุผู้ประพฤติตามให้ถูกต้องตามเค้าเดิมที่มีอยู่ในต�ารับต�ารา

เสียแล้ว	 แต่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบัน	 ที่น�าพาศิษยานุศิษย์ประพฤติ

ปฏบัิตใิห้ถกูตามพระธรรมวนิยันี	้และทีผู่อ่้านสามารถน�ามาเทยีบเคยีงกบั 

ข้อวัตรการปฏิบัติในต�าราได้อย่างดียังมีอยู่อีกมากท่าน	 อีกทั้งท�าให้ผู้รู ้

ผูพ้บเหน็เกดิศรัทธาในข้อวตัรปฏปิทา	และมัน่ใจต่ออายกุาลของพระพทุธ

ศาสนาว่าจะด�าเนินไปตามพุทธท�านายได้	เสาหลักในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย	

อาทิ	พระธรรมวิสุทธิมงคล	(บัว	าณสมฺปนฺโน,	๑๒	ส.ค.	๒๔๕๖	–	๓๐	

ม.ค.	๒๕๕๔)	แห่งวัดป่าบ้านตาด	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	และเสาหลักในฝ่าย

มหานิกาย	อาทิ	พระโพธิญาณเถร	(ชา	สุภทฺโท,	๑๗	มิ.ย.	๒๔๖๑	–	๑๖	

ม.ค.	๒๕๓๕)	แห่งวัดหนองป่าพง	อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี	ซึ่งพร้อม

ทีจ่ะให้ผูต้ัง้ใจใฝ่ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามธรรมไปพสิจูน์	เรยีนรู	้น�าไปเป็นแง่คดิ	 

ให้เกิดประโยชน์กับตนได้ตลอดเวลาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ของ

แต่ละท่าน

พระโพธิญาณเถร

(ชา	สุภทฺโท)

พระธรรมวิสุทธิมงคล

(บัว	าณสมฺปนฺโน)
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	 ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 “ปาฏิโมกขสังวรศีล”	 เล่มนี้จะ

ง่ายต่อการท�าความเข้าใจในพระวินัยได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ	 

ต่ออุบาสกอุบาสิกา	 ต่อผู้ที่จะอุปสมบท	ต่อภิกษุสามเณร	 และอย่างที่สุด

คือต่อพระพุทธศาสนาต่อไป	 หากความหมายของเนื้อหาใดที่เรียบเรียง

มานี้	 คลาดเคลื่อน	 หรือเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากจุด

มุ่งหมายเดิมแห่งพระวินัย	 และพระไตรปิฎก	 ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาล่วงเกิน

ท�าให้เกิดขึ้นแม้แต่น้อย	 จึงหวังผู้รู้ได้ตักเตือนโดยอาศัยความเมตตาธรรม

ด้วย	จักเป็นพระคุณยิ่ง

	 บุญกุศลใดที่จะบังเกิดขึ้นจากการจัดท�าหนังสือนี้	 ข้าพเจ้าและ 

ผู้ร่วมจัดพิมพ์ทุกท่านขออุทิศถวายแด่พระรัตนตรัย	 พ่อแม่	 ครูอาจารย	์

ญาตพิีน้่อง	และผูม้พีระคณุทกุท่าน	พร้อมสรรพสตัว์ในวฏัฎสงสารทัง้มวล	 

อันเป็นไปเพ่ือให้เรา	ให้ทุกท่าน	ให้ทกุสรรพสตัว์ทกุตวัตน	ปฏบิตัตินด�าเนนิ

สู่ความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ.

	 	 	 	 	 	 	 ก.	นราธโร

หมายเหต ุสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืนี้	(PDF	file	14.7	Mb.)	ได้ที	่http://goo.gl/zJoSq
หากขัดข้องกรุณาติดต่อไปยัง	narataro@hotmail.com
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บทน�ำ
	 เน่ืองด้วยคนเรามีอัธยาศัยนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน	 และมีก�าลังไม่เท่ากัน	 

ผู้มีอัธยาศัยหยาบและมีก�าลังมาก	 อาจจะข่มเหงคนที่สุภาพหรือคนที่มีก�าลังน้อยได้	

ซึ่งจะท�าให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นเรื่องยาก	 ดังนั้นจึงมีการก�าหนดกฎหมาย

ขึ้นมาเพื่อห้ามปรามไม่ให้คนประพฤติผิด	 พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้ล่วงละเมิด

ไว้ด้วย	นอกจากนี้	ในหมู่ชนหนึ่งๆ	ก็ยังมีธรรมเนียมเฉพาะส�าหรับประพฤติปฏิบัติเพิ่ม

ขึน้อกี	ดงัเช่นในสกลุผู้ดกีม็ธีรรมเนียมส�าหรบัคนในสกลุผูด้	ีแม้ในหมูภ่กิษเุองกจ็�าต้อง

มกีฎหมายและขนบธรรมเนียม	หรอืพระวนิยั	เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตัทิีป้่องกนัไม่ให้เกดิ

ความเสียหายและเพื่อชักจูงให้ภิกษุมีความประพฤติที่ดีงามเช่นเดียวกัน
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 พระวินัย

	 พระพทุธเจ้า	พระองค์ผูเ้ป็นพระธรรมราชา	และเป็นสังฆบดิรแห่งภกิษสุงฆ์	พระองค์

จึงทรงตั้ง	พระพุทธบัญญัต ิ	 เพื่อป้องกันความประพฤติที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สงฆ	์ 

และก�าหนดโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด	 ด้วยการปรับอาบัติหนักบ้างเบาบ้าง	 เช่นเดียวกันกับ 

พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งพระราชบัญญัตินั่นเอง	 นอกจากนี้พระศาสดายังทรงต้ังขนบธรรมเนียม

ซึ่งเรียกว่า	อภิสมาจาร	 เพื่อชักน�าให้ภิกษุสงฆ์มีความประพฤติที่ดีงาม	 ดุจเดียวกับบิดาผู้เป็น

ใหญ่ในสกุล	 พึงฝึกปรือบุตรของตนตามขนบธรรมเนียมของสกุล	 ฉะนั้น	 พระพุทธบัญญัติ 

และอภิสมาจาร	 รวมเรียกว่า	พระวินัย	 ซึ่งจะประคองรักษาหมู่สงฆ์ให้ต้ังอยู่	 เปรียบดังด้าย 

ร้อยดอกไม้	ที่คอยควบคุมดอกไม้ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย	

	 คนที่บวชเป็นภิกษุนั้นมาจากสกุลต่างๆ	 อันมีพื้นฐานการอบรม	 และนิสัยใจคอที่ 

ต่างกัน	 หากไม่มีพระวินัย	 หรือไม่ประพฤติตามพระวินัย	 ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่เลวทรามไม่เป็น

ที่ตั้งแห่งศรัทธาและเลื่อมใส	 เหมือนดอกไม้ท่ีต่างพรรณถูกเก็บคละกันมาในภาชนะเดียวกัน	 

ถึงแม้บางดอกจะมีสี	 มีสัณฐานอันงาม	หรือมีกลิ่นหอมก็ตาม	ย่อมเป็นของไม่น่าดูไม่น่าชมเลย	 

แต่ถ้าภิกษุต่างรูปต่างประพฤติตามพระวินัย	 ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่ดี	 เป็นที่ต้ังแห่งศรัทธาและ

เลื่อมใส	 เฉกเช่นนายช่างผู้ฉลาดบรรจงจัดดอกไม้วางไว้บนพานให้เข้าระเบียบ	 ย่อมเป็นของ

น่าดูน่าชม	แม้แต่ดอกไม้ที่ไม่งาม	ก็ยังพลอยเป็นของได้ระเบียบและท�าเป็นของงามได้อีกด้วย

 สิกขำบท

	 มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัยนั้น	 พระศาสดามิได้ทรงก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 แต่มีมา

โดยล�าดับตามเหตุที่เกิดขึ้น	 อันเรียกว่า	นิทานต้นบัญญัติ	 โดยเมื่อใดมีความเสียหายเกิดข้ึน	

จากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่ีกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งลง	 เมื่อนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบท

เพื่อห้ามความประพฤติเช่นนั้นเป็นอย่างๆ	 ไป	 เช่น	 พระธนิยะถือเอาพระวาจาของพระเจ้า 

พิมพิสาร	 ซึ่งเปล่งตามพระราชประเพณี	 เมื่อครั้งราชาภิเษกว่า	 “หญ้า	 ไม้	 และน�้า	 เราให้แก่ 

พวกสมณพราหมณ์”	 ดังนี้น�าไปเป็นเลศ	 โดยถือเอาไม้หลวงไปท�ากุฎี	 โดยอ้างว่าได้รับ

พระราชทานไว้แล้ว	 เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้	 พระศาสดาจึงทรงต้ังพระบัญญัติห้ามลักทรัพย์ขึ้น	 แม้

การตั้งขนบธรรมเนียมหรืออภิสมาจารก็ทรงวางไว้โดยนัยนี้เช่นกัน

	 ครั้นตั้งพระบัญญัติขึ้นแล้ว	แต่ยังไม่เหมาะด้วยประการใดประการหนึ่ง	คือยังหลวม

อยู่	 ไม่พอจะห้ามความเสียหายนั้นได้ขาด	 ก็ทรงบัญญัติซ�้ารัดเข้าอีก	 เช่นทรงตั้งพระบัญญัติ 

ห้ามล้างผลาญชีวิตมนุษย์แล้ว	 พระองค์ยังทรงบัญญัติซ�้าห้ามตลอดถึงพรรณนาคุณแห่ง 

ความตายหรือท�าให้เขาฆ่าตัวเองตาย	 หรือแม้หากทรงบัญญัติตึงเกินไป	 ก็ทรงบัญญัติผ่อนให้ 
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เบาลง	 เช่นทรงตั้งพระบัญญัติห้ามไม่ให้อวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มีจริง	 ข้อนี้กินความ 

กว้างไปถึงการอวดด้วยส�าคัญว่าได้บรรลุ	 แต่เป็นคุณท่ีไม่มีจริง	 จึงทรงบัญญัติให้ยกเว้นผู้พูด 

เพราะส�าคัญผิด	และแม้พระบัญญัติทีท่รงตั้งไว้แล้ว	แต่ท�าให้ไม่ได้รับความสะดวก	ก็ไม่ทรงถอน

เสียทีเดียว	คงเพิ่มหรือดัดแปลงบ้างก็มี

	 ข้อบัญญัติที่พระองค์ทรงตั้งเริ่มต้น	 เรียกว่า	มูลบัญญัต	ิข้อบัญญัติที่ทรงตั้งเพิ่มเติม 

ภายหลัง	 เรียกว่า	 อนุบัญญัติ	 รวมมูลบัญญัติและอนุบัญญัติเข้าด้วยกัน	 เรียกว่า	สิกขาบท  

ดงันัน้สกิขาบทข้อหนึง่ๆ	อาจมหีลายอนบุญัญติักไ็ด้	เช่นสิกขาบทปรารภคณะโภชน์	คอืรับนมินต์

ออกชื่อของกินแล้วรวมกันฉันเป็นหมู่	ก็ทรงผ่อนให้ตามคราว	เช่นในคราวเจ็บป่วย	ในคราวท�า

จีวร	ในคราวเดินทาง	ในคราวอัตคัด	หรือในคราวนิมนต์ของพวกสมณะด้วยกัน	เป็นต้น

	 เมือ่เกดิเหตขุึน้แล้ว	จงึมกีารตัง้พระบญัญตั	ิโดยพระองค์จะตรสัสัง่ให้ประชมุสงฆ์	และ

ตรัสถามภิกษุผู้ก่อเหตุให้ยอมรับ	 แล้วทรงชี้โทษแห่งการประพฤติเช่นนั้น	 และตรัสถึงอานิสงส์

แห่งความส�ารวม	แล้วจงึทรงตัง้พระบัญญตัห้ิามเพือ่ไม่ให้ภกิษทุ�าอย่างนัน้อกีต่อไป	โดยวางโทษ

ให้ปรับอาบัติไว้หนักบ้าง	เบาบ้าง	แล้วแต่กรณี

 อำบัติ

 อาบัติ	คือกิริยาที่ล่วงละเมิดสิกขาบท	และต้องได้รับโทษต่อตน	กล่าวโดยชื่ออาบัติ

มี	 ๗	 อย่าง	 คือปาราชิก	 สังฆาทิเสส	 ถุลลัจจัย	 ปาจิตตีย์	 ปาฏิเทสนีย์	 ทุกกฏ	 และทุพภาสิต	 

กล่าวโดยโทษมี	๓	สถานคือ

	 ๑.	 อาบัติอย่างหนัก	 ท�าให้ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้นขาดจากความเป็นภิกษุ	 อันหมายถึง

อาบัติปาราชิก	ซึ่งเป็นอาบัติที่แก้ไขไม่ได้	เรียกว่า อเตกิจฉา 

	 ๒.	 อาบัติอย่างกลาง	 ท�าให้ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้นต้องอยู่กรรม	 โดยประพฤติวัตร 

อย่างหนึ่งเพื่อทรมานตน	อันหมายถึงอาบัติสังฆาทิเสส

	 ๓.	 อาบัติอย่างเบา	 ท�าให้ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้นต้องประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกัน	 

แล้วจึงจะพ้นโทษนั้นได้	 อันได้แก่อาบัติถุลลัจจัย	 ปาจิตตีย์	 ปาฏิเทสนีย์	 ทุกกฏ	 และทุพภาสิต	 

โดยอาบัติอย่างกลางและอย่างเบานั้น	เป็นอาบัติที่ยังแก้ไขได้	เรียกว่า	สเตกิจฉา 

	 อาบัตินั้นไม่เกิดโดยล�าพังจิตอย่างเดียว	 คือเป็นแต่เพียงนึกว่าจะท�า	 ยังไม่ชื่อว่า

ล่วงสิกขาบท	 และยังไม่ช่ือว่าเป็นการพยายามเพื่อจะล่วงสิกขาบท	 แต่อาบัติจะเกิดจากทาง

กายบ้างก็มี	 ทางวาจาบ้างก็ม	ี มีจิตเข้าประกอบด้วยบ้างก็มี	 เช่นเป็นปาจิตตีย์เพราะด่ืมน�้าเมา	 
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แม้ไม่มีความตั้งใจ	 ไม่รู้ว่าเป็นน�้าเมา	 ดื่มเข้าไปก็ต้องอาบัติ	 นี้เป็นอาบัติที่เกิดโดยล�าพังกาย	 

หรอืเป็นปาจติตย์ีเพราะสอนธรรมแก่สามเณรโดยกล่าวพร้อมกนั	แม้จะระวงั	แต่พลาดพลัง้กล่าว

พร้อมกันเข้า	 นี้เป็นอาบัติที่เกิดโดยล�าพังวาจา	หรือเป็นปาราชิกเพราะท�าโจรกรรมด้วยตนเอง	 

น้ีเป็นอาบัติที่เกิดโดยทางกายกับจิต	 หรือเป็นปาราชิกเพราะสั่งให้เขาท�าโจรกรรมด้วยวาจา	 

นี้เป็นอาบัติที่เกิดโดยทางวาจากับจิต

	 โดยนัยนี้	ได้สมุฏฐานคือทางที่เกิดอาบัติโดยตรงเป็น	๖	ทาง	คือ

	 ๑.	อาบัติที่เกิดโดยล�าพังจากกาย

	 ๒.	อาบัติที่เกิดโดยล�าพังจากวาจา

	 ๓.	อาบัติที่เกิดจากกายกับจิต

	 ๔.	อาบัติที่เกิดจากวาจากับจิต

	 ๕.	อาบัติที่เกิดจากกายกับวาจา

	 ๖.	อาบัติที่เกิดจากทั้งกาย	วาจา	และจิต

	 ในอรรถกถา	 (คัมภีร์ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎก)	 แสดงสมุฏฐานแห่งอาบัติไว้

มากออกไปเป็น	 ๑๓	ทาง	 โดยนับแยกอาบัติซึ่งเกิดจากสมุฏฐานเดียวบ้าง	 หลายสมุฏฐานบ้าง	

ผู้ต้องการทราบโดยละเอียด	สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือบุพสิกขาวรรณนานั้นเถิด

ล�าดับชั้นหลักฐานของประเภทคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	ฝ่ายเถรวาท

	 ๑.	 พระไตรปิฎก	(บาลี)	เป็นคัมภีร์ที่บันทึกพระพุทธพจน์ไว้	นับว่าเป็นคัมภีร์ส�าคัญ	

และเป็นหลักฐานส�าคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา	เป็นหลักฐานชั้นที่	๑	โดยมีเนื้อหาแบ่งออก

เป็น	๓	ส่วน	คือ	พระวินัยปิฎก	พระสุตตันตปิฎก	และพระธรรมปิฎก	

	 ๒.	 คัมภีร์ระดับอรรถกถา	 (วัณณนา)	 เป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎก	

เป็นหลักฐานชั้นที่	๒	

	 ๓.		คัมภีร์ระดับฎีกา	 (มูลฎีกา)	 เป็นคัมภีร์ท่ีอธิบายขยายความอรรถกถา	 เป็น 

หลักฐานชั้นที่	๓	

	 ๔.		คัมภีร์ระดับอนุฎีกา	 หมายถึง	 เป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายความมูลฎีกา	 เป็น 

หลักฐานชั้นที่	๔
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 เจตนำ-ไม่เจตนำ

	 ถ้าเพ่งเอาเจตนาเป็นท่ีตัง้	อาบัตจิดัเป็น	๒	ประเภท	คอืประเภททีเ่กดิขึน้โดยสมฏุฐาน

มีเจตนาประกอบ	เรยีก	สจติตกะ และประเภททีเ่กดิขึน้โดยสมฏุฐานทีไ่ม่มเีจตนาประกอบ	เรยีก	

อจิตตกะ	นี้เป็นกระทู้ส�าคัญที่ควรใส่ใจเพื่อให้รู้จักอาบัติ	ถ้านึกถึงกฎหมายส�าหรับบ้านเมืองเข้า

เทียบ	ก็จะเห็นว่า	การลงโทษแก่ผู้ท�าผิดเพราะไม่มีเจตนาย่อมมีเหมือนกัน	เพราะท�าลงไปแล้ว

ย่อมมีความเสียหายด้วยเช่นกัน

	 ทางที่จะรู้ว่าอาบัติเป็นสจิตตกะหรืออจิตตกะนั้น	 ให้สังเกตที่รูปความหรือโวหาร 

ในสิกขาบทนั้น	 เช่นหากค�าว่า	 “แกล้ง”	 หรือค�าว่า	 “รู้อยู่”	 มีในสิกขาบทใด	 อาบัติเพราะล่วง

สิกขาบทน้ัน	 เป็นสจิตตกะ	 เช่นส�านวนแห่งสิกขาบทหนึ่งกล่าวว่า	 “ภิกษุใด	 แกล้งก่อความ

ร�าคาญแก่ภิกษุอื่นด้วยคิดว่า	 ด้วยอุบายนี้ความไม่ผาสุกจักมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่ง	 ต้องปาจิตตีย์”	

อีกสิกขาบทหนึ่งกล่าวว่า	“ภิกษุใด	รู้อยู่	ชักชวนแล้วเดินทางกับพวกพ่อค้าเกวียนผู้ลักลอบภาษี	

โดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง	ต้องปาจิตตีย์”	ดังนี้	เป็นสจิตตกะ

	 บางสิกขาบทไม่มีค�าเช่นนั้น	 รูปความมีการบ่งบอกชัด	 เช่นนี้ก็จะระบุประเภทของ

สิกขาบทได้	ส�านวนแห่งสิกขาบทหนึ่งกล่าวว่า	“เป็นปาจิตตีย์	เพราะกล่าวเสียดแทง”	รูปความ

บ่งว่า	 มีความจงใจจึงกล่าวเสียดแทง	 เช่นนี้เป็นสจิตตกะ	 ส�านวนแห่งสิกขาบทหนึ่งกล่าวว่า	 

“เป็นปาจิตตีย์	 เพราะดื่มน�้าเมา”	 ดังนี้	 รูปความไม่ได้บ่งถึงเจตนา	 เช่นนี้เป็นอจิตตกะ	 การ

สันนิษฐานตามโวหารเช่นนี้	 ถ้าถ้อยค�าแห่งสิกขาบทตกหล่นมาแต่เดิมก็ดี	 จดจ�าพลาดไปใน

ระหว่างกาลก็ดี	การสันนิษฐานนั้นก็อาจจะชี้บ่งผิดไปก็ได้ว่าเป็นอจิตตกะหรือสจิตตกะกันแน่

	 ความผิดของคน	ใช่ว่าจะมีเพราะกระท�าเท่านั้นก็หาไม่	บางทีอาจมีเพราะไม่กระท�า

ก็ได้	เช่นถูกเกณฑ์ไปทัพ	แต่ไม่ไป	เห็นของที่เขาลืมไว้ในที่อยู่ของตน	แล้วไม่เก็บไว้ให้เจ้าของเขา	

เป็นต้น

	 อาบัติที่เป็นโทษทางโลก	กล่าวคือการกระท�าใดที่คนทั่วไปอันไม่ใช่ภิกษุ	 กระท�าเข้า

ก็เป็นความผิดความเสีย	 เช่นท�าโจรกรรม	หรือฆ่ามนุษย์	ตลอดลงมาถึงโทษที่เบา	 เช่นทุบตีกัน	

ด่ากัน	อาบัติลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่า	โลกวัชชะ	ส่วนอาบัติที่คนทั่วไปกระท�าเข้า	ไม่จัดว่าเป็น

ความผดิความเสยี	เป็นความผดิเฉพาะแก่ภกิษทุีล่ะเมดิพระบญัญติั	เช่นขดุดินหรือฉันอาหารใน

เวลาวิกาล	เป็นต้น	อย่างนี้คนทั่วไปท�า	ไม่มีความผิดความเสีย	เรียกว่า	ปัณณัตติวัชชะ อธิบาย

ที่ว่ามาน้ีตามมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ส่วนในอรรถกถา 

พระวินัยพรรณนาไว้ว่า	 อาบัติที่เป็นโลกวัชชะนั้น	 ได้แก่อาบัติที่เกิดขึ้นในเวลามีจิตเป็นอกุศล	 

โดยยกตัวอย่างเช่นการดื่มสุรา	ส่วนอาบัติที่เป็นปัณณัตติวัชชะนั้น	ได้แก่อาบัติที่เกิดขึ้นในเวลา

มีจิตเป็นกุศล	มิได้ยกตัวอย่างขึ้นไว้	แต่พึงเห็นเช่นเก็บดอกไม้เพื่อจะบูชาพระ
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	 อาบัติที่เป็นโลกวัชชะ	 ถ้าล่วงเข้าแล้วจะท�าให้เกิดความเสียหายข้ึนมาก	 ส่วนอาบัติ 

ที่เป็นปัณณัตติวัชชะนั้น	 ข้อใดที่ภิกษุยังถือกวดขัน	 เมื่อล่วงอาบัติเหล่านั้นเข้าย่อมมีความ 

เสียหายได้มากเหมือนกัน	 แต่กระนั้น	 อาบัติใดก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมท�าความเสียหาย 

แก่ผูล่้วงได้มากเช่นกนั	ถงึจะท�าคนืแล้วความเสยีหายนัน้กย็งัปรากฏอยูเ่หมอืนเดมิดัง่มแีผลเป็น	

ฉะนั้น

 อำกำรแห่งอำบัติ

อาการของภิกษุที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัติมี	๖	อาการ	คือ

	 ๑.	ต้องด้วยไม่ละอาย	คือภิกษุรู้อยู่	แล้วละเมิดพระบัญญัติ	เพราะใจด้าน	ไม่ละอาย

	 ๒.	 ต้องด้วยไม่รู้	 คือภิกษุไม่รู้ว่าการท�าอย่างนั้นมีพระบัญญัติห้ามไว้	 และท�าล่วง 

พระบัญญัติ

	 ๓.	 ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนท�า	 คือภิกษุสงสัยอยู่ว่าการท�าอย่างนั้น	 ผิดพระบัญญัติ

หรือไม่หนอ	แต่ขืนท�าด้วยความสะเพร่า	ถ้าการกระท�านั้นผิดพระบัญญัติ	ก็ต้องอาบัติตามวัตถุ	

(ปาราชิก	สังฆาทิเสส	...	)	ถ้าไม่ผิดก็ต้องทุกกฏ	เพราะสงสัยแล้วขืนท�า

	 ๔.	ต้องด้วยส�าคัญว่าควรในของไม่ควร	ท�าในของไม่ควรท�า	เช่น	เนื้อสัตว์ที่ทรงห้าม

ใช้เป็นอาหาร	เป็นของต้องห้ามไม่ให้ฉัน	ภิกษุส�าคัญว่าควร	แล้วฉัน	เป็นต้น

	 ๕.	 ต้องด้วยส�าคัญว่าไม่ควรในของควร	 ไม่ท�าในของที่ควรท�า	 เช่น	 เนื้อสัตว์ที่ทรง

อนุญาตให้ใช้เป็นอาหาร	เป็นของควร	ภิกษุส�าคัญว่าเป็นมังสะต้องห้าม	แต่ขืนฉันเข้า	เป็นต้น

	 ๖.	ต้องด้วยลืมสติ	 เช่น	น�้าผึ้ง	จัดว่าเป็นเภสัชอย่างหนึ่ง	ประเคนแล้ว	 เก็บไว้ฉันได้

ภายใน	๗	วัน	ภิกษุนับจ�านวนวันพลาดปล่อยให้ล่วงก�าหนดนั้นไป	แล้วฉัน	เป็นต้น

	 หากจะมคี�าถามแทรกเข้ามาว่า	ปรบัอาบตัแิก่ภกิษผุูล้ะเมดิพระบญัญตั	ิด้วยไม่ละอาย	

หรือแม้ด้วยสงสัยแล้วขืนท�า	ก็ชอบอยู่	ฝ่ายภิกษุผู้ล่วงอาบัติด้วยไม่รู้	ด้วยส�าคัญผิดไป	ด้วยลืม

สติ	 ควรได้รับความปรานีไม่ใช่หรือ	 มีค�าแก้ว่า	 ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น	 แต่จงลองนึกถึงกฎหมาย 

ของบ้านเมืองดู	ถ้ามีการยกเว้นให้แก่คนไม่รู้	ก็คงมีผู้สนใจกฎหมายน้อย	และอาจเป็นแนวทาง

ที่คนเหล่านั้นจะใช้เป็นข้ออ้างแก้ตัวได้	 นี้ฉันใด	 พระวินัยก็ฉันนั้น	 ภิกษุผู้มาใหม่ต้องสนใจรู ้

พระบัญญัติ	 จะได้มีความระมัดระวังไม่พลั้งเผลอ	 การมีความรู้และมีสติ	 ย่อมเป็นเหตุเจริญใน 

พระศาสนา	 ทั้งจะได้เป็นเครื่องมือสกัดกั้นภิกษุอลัชชี	 (ภิกษุผู้ไม่มีความละอาย)	 ไม่ให้ได้ช่อง 

แก้ตวั	ดงันัน้	ข้อไม่ควรยกเว้น	จงึไม่ทรงยกเว้น	ส่วนข้อทีค่วรยกเว้น	กท็รงยกเว้น	เช่นธรรมเนยีม
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การนุ่งห่มผ้า	 ผู้เข้ามาบวชใหม่ยังห่มผ้าไม่เป็นก็ยังไม่ถูกปรับอาบัติ	 ถ้ายังมุ่งว่าจะส�าเหนียก 

เพื่อห่มผ้าให้เป็นโดยไม่ทอดธุระ

	 อาบัติท่ีต้องด้วย	 ๖	 อาการนี้	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ต้องอาบัติ	 

จะต้องท�าคืนด้วยวิธีนั้นๆ	 แต่ถ้าปิดบังหรือทอดธุระเสีย	 ก็เป็นหน้าที่ของภิกษุอื่นผู้รู้เห็นจะพึง

ตักเตือนภิกษุนั้นด้วยเมตตาในเธอ	 หรือถ้าด้ือดึง	 ก็ควรโจทก์ท้วงห้ามเธอฟังพระปาฏิโมกข ์

ในท่ามกลางสงฆ์	 ด้วยเห็นแก่พระศาสนา	 และเป็นหน้าที่ของสงฆ์จะพึงท�าตามสมควรแก ่

พระธรรมวินัย	 ดังนั้นภิกษุควรประพฤติตนเป็นคนซื่อตรง	 ให้สมกับเป็นที่วางพระหฤทัยของ 

พระศาสดา	เพราะกิริยาที่ประพฤติให้เกิดความเสียหาย	ย่อมเลวทรามไม่สมควรแก่ภิกษุเลย

 อำนิสงส์แห่งพระวินัย

	 พระวนิยันัน้	ถ้าภกิษรุกัษาดโีดยถกูทางแล้ว	ย่อมได้อานสิงส์	คอืความไม่ต้องวปิฏสิาร	

(เดือดร้อนใจ)	 แต่ภิกษุผู้ประพฤติย่อหย่อนทางพระวินัยย่อมได้วิปฏิสาร	 เพราะท�าอนาจารผิด

พระบัญญัติ	อาจถูกจับกุมและถูกลงโทษบ้าง	ถูกดูหมิ่นบ้าง	ไม่มีคนนับถือบ้าง	และถ้าจะเข้าหมู่

ในภิกษุผู้มีศีล	ก็หวั่นหวาดกลัวจะถูกโจทก์ท้วง	แม้ไม่มีใครว่าอะไรก็ตะขิดตะขวงใจไปเอง	ที่สุด

นึกขึ้นมาถึงตน	ก็ติเตียนตนเองได้	ไม่ได้ปิติปราโมทย์

	 ฝ่ายภิกษุผู้นิยมในพระวินัย	 พอใจจะถือให้ได้ตรงตามเหมือนครั้งพุทธกาล	 แต่ขาด

ความเข้าใจเค้าเงื่อน	 และตนเกิดในกาลอื่นในประเทศอื่น	 ย่อมได้พบความขัดข้อง	 ประพฤต ิ

ไม่สะดวกใจเป็นธรรมดา	ซึ่งอาจจะได้รับความล�าบาก	ส่วนผู้ประพฤติเคร่งพระวินัยโดยไม่มีสติ	

มักมีมานะ	ถอืตวัว่าตนประพฤตเิคร่งครดัดกีว่าผูอ้ืน่	และดหูมิน่ภกิษอุืน่ว่าเลวทราม	นีเ้ป็นกริยิา

ที่น่ารังเกียจน่าต�าหนิ	ครั้นจะต้องอยู่ร่วมและสมาคมกับภิกษุอื่นที่ตนเห็นว่า	ประพฤติบกพร่อง

ในพระวินัย	ย่อมรังเกียจเช่นกันและจ�าท�า	ก็กลับได้ความเดือดร้อนซ�้าอีก

	 ภิกษุผู้ประพฤติถูกทาง	 ย่อมได้รับความแช่มชื่น	 เพราะรู้สึกว่าตนประพฤติดีงาม	 

ไม่ต้องถูกจับกุมและถูกลงโทษ	 หรือถูกติเตียน	 มีแต่จะได้รับการสรรเสริญ	 จะเข้าหมู่ภิกษุ 

ผู้มีศีล	 ก็องอาจไม่ต้องสะทกสะท้าน	 ดังนั้นการจะปฏิบัติตามพระวินัยให้ส�าเร็จประโยชน์นั้น	 

ควรพิจารณาให้เข้าใจผลที่มุ่งหมายแห่งพระวินัยนั้นให้จงดี

	 ตวัอย่างอานสิงส์แห่งพระวนิยัอนัเกดิขึน้จากการทีพ่ระศาสดาทรงต้ังพระพุทธบญัญติั

และอภิสมาจารไว้	มีดังนี้	

	 ๑.	ป้องกันไม่ให้เป็นคนเหี้ยมโหด	เช่น	ห้ามท�าโจรกรรม	ห้ามฆ่ามนุษย์	เป็นต้น

	 ๒.	ป้องกันความลวงโลกเลี้ยงชีพ	เช่น	ห้ามไม่ให้อวดอุตตริมนุสสธรรม	เป็นต้น
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	 ๓.	ป้องกันความดุร้าย	เช่น	ห้ามไม่ให้ด่ากันตีกัน	เป็นต้น

	 ๔.	ป้องกันความประพฤติเลวทราม	เช่น	ห้ามพูดปด	ห้ามเสพสุรา	เป็นต้น

	 ๕.	ป้องกันความประพฤติเสียหาย	เช่น	ห้ามแอบฟังความของเขา	เป็นต้น

	 ๖.	ป้องกันความเล่นซุกซน	เช่น	ห้ามไม่ให้เล่นจี้กัน	ไม่ให้เล่นน�้า	เป็นต้น

	 อนึ่ง	 พึงใคร่ครวญถึงพระบัญญัติที่ทรงตั้งขึ้นแล้ว	 แต่ยังไม่เหมาะด้วยประการใด

ประการหนึ่ง	 จึงได้ทรงเพิ่มอนุบัญญัติดัดแปลง	 ว่ายังให้ส�าเร็จผลมุ่งหมายเดิมหรือไม่	 หรือ 

กลายเป็นอื่นไปแล้ว	แต่ยังจะต้องถือไปตามธรรมเนียมของภิกษุต่อไป

	 อนึ่ง	 พึงใส่ใจถึงพระบัญญัติปรารภเฉพาะกาลเฉพาะประเทศ	 อันเป็นไปในสมัยนั้น	 

คร้ันกาลล่วงมานานหรือน�ามาใช้ในประเทศอื่น	 เป็นไปไม่สะดวกไม่มีใครจะแก้ไขได้	 ภิกษุ 

ทั้งหลายในกาลนั้นในประเทศนั้น	จึงหลีกเลี่ยงในการประพฤติบ้าง	เลิกเสียบ้าง

	 เมื่อใคร่ครวญเห็นเช่นนี้แล้ว	 พึงควรประพฤติให้ส�าเร็จผลที่มุ่งหมายของพระวินัย	

และให้ส�าเร็จอานิสงส์	คือได้รับความชื่นบานว่า	ได้ประพฤติดีงาม	ไม่ต้องได้รับความเดือดร้อน

เพราะเหตุจากการสะเพร่า	 หรือประพฤติไม่ถูกทาง	 เพื่อไม่ให้เกิดมานะความถือตัวและดูหมิ่น 

ผู้อื่น	ควรมีเมตตาอารีแนะน�าเพื่อนสหธรรมิก	ที่ยังประพฤติบกพร่องให้ประพฤติบริบูรณ์

 ปำฏิโมกข์

	 พระบัญญัติมาตราหนึ่งๆ	จัดว่าเป็นสิกขาบทหนึ่งๆ	ที่พระศาสดาทรงตั้งขึ้นด้วยเป็น

พทุธอาณา	ได้แก่	อาทพิรหมจริยาสิกขา	ซึง่ก�าหนดไว้ในพระปาฏโิมกข์	อนัมพีระพทุธานญุาตให้

สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน	และที่ทรงตั้งขึ้นด้วยเป็นอภิสมาจาร	คือขนบธรรมเนียม	ได้แก่	

อภิสมาจาริกาสิกขา	โดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในพระปาฏิโมกข์	เว้นไว้แต่ส่วนเสขิยวัตรซึ่งก�าหนดไว้

ในพระปาฏิโมกข์

	 จ�านวนสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์มีเพียง	 ๒๒๗	 สิกขาบท	 แต่จ�านวนสิกขาบท 

นอกพระปาฏิโมกข์มีมากกว่ามาก	 จนพ้นความใส่ใจของผู้ศึกษาอาจเรียกว่าพ้นคณนาก็ได	้

นอกจากน้ี	ยงัมีข้อปรบัอาบตัเิพิม่เตมิเข้าไว้อกี	เรยีกว่า	บาลมีตุตกทกุกฏ	ซึง่มปีรากฏให้เหน็เป็น

จ�านวนมาก	 ภิกษุท้ังหลายจึงหาทางหลีกเลี่ยงบ้าง	 เลิกเสียบ้าง	 กล่าวคือทนเป็นอาบัติเอาบ้าง	

เมื่อเลิกอย่างหนึ่งแล้ว	ก็ชวนให้เลิกอย่างอื่นต่อไปอีก	พระศาสดาทรงค�านึงถึงเหตุนี้แล้ว	เมื่อจะ 

นิพพานจึงได้ประทานพระพุทธานุญาตไว้ว่า	 ถ้าสงฆ์ปรารถนา	 ก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้	 

แต่พิจารณาดูเถิดว่าเมื่อครั้งท�าปฐมสังคายนา	พระอรหันตสาวกทั้งหลายอันมีพระมหากัสสปะ 

เป็นประธานสงฆ์ก็มิได้เปลี่ยนแปลงหรือถอนสิกขาบทใดเลย	 เราผู้มาภายหลังจะควรถอน
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สิกขาบทใดหรือ	 แม้กระนั้น	 ภิกษุท้ังหลายในภายหลังก็ได้ถอนข้อที่ตนเห็นว่าเล็กน้อยเสีย	 

แต่เป็นการถอนโดยทางอ้อม	คือไม่ตั้งใจรักษาบ้าง	หรือทนต้องอาบัติเอาบ้าง

	 “ภกิษทุัง้หลาย	สกิขาบท	๑๕๐	ถ้วนน้ี	ย่อมมาสูอุ่เทศ	[คอืการสวดในท่ามกลางสงฆ์]	
ทุกกึง่เดอืน	ทีก่ลุบตุรทัง้หลายผูป้รารถนาประโยชน์ศกึษากนัอยู	่ภกิษทุัง้หลาย	สกิขานีม้	ี๓	 
ท่ีสิกขาบททัง้ปวงนัน้ย่อมรวมกนัอยู	่สกิขา	๓	นัน้	คอือะไรบ้าง	สกิขา	๓	นัน้	คอื	อธศิลีสกิขา	 
อธิจิตสิกขา	อธิปัญญาสิกขา	ภิกษุทั้งหลาย	นี้แล	สิกขา	๓	ที่สิกขาบททั้งปวงนั้นรวม
กันอยู่

	 ภกิษทุัง้หลาย	ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เป็นผูท้�าให้บรบิรูณ์ในศลี	เป็นผูท้�าพอประมาณ 
ในสมาธ	ิเป็นผูท้�าพอประมาณในปัญญา	[คอืเป็นพระโสดาบนั	เป็นพระสกทาคาม]ี	บ้างกม็ี	 
เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์	ทั้งในศีล	ทั้งในสมาธิ	แต่เป็นผู้ท�าพอประมาณในปัญญา	[คือเป็น 
พระอนาคามี]	บ้างก็มี	เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์	ทั้งในศีล	ทั้งในสมาธิ	ทั้งในปัญญา	[คือเป็น 
พระอรหันต์]	บ้างก็มี	เธอย่อมล่วงสกิขาบทเลก็น้อยบ้าง	ย่อมออกจากอาบตับ้ิาง	เหตไุฉน 
จึงเป็นอย่างนั้น	 ภิกษุทั้งหลาย	 เหตุว่าไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพ	 [คือไม่อาจ
บรรลุโลกุตตรธรรม]	 เพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้	 ก็แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด	 เป็นเบื้อง
ต้นแห่งพรหมจรรย์	 สมควรแก่พรหมจรรย์	 เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน	 เป็นผู้มีศีลมั่นคง	
ในสิกขาบทเหล่านั้น	 สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย	 ภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุผู้ท�า 
ได้ดีเพียงเอกเทศ	 ย่อมท�าได้ดีเพียงเอกเทศ	 ผู้ท�าให้บริบูรณ์ได้	 ย่อมท�าให้บริบูรณ	์ 
อย่างนี้แล	ภิกษุทั้งหลาย	เราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายหาเป็นหมันไม่”

	 พระสูตรนี้มาในวรรคที่	๔	แห่งทุติยปัณณาสก์	ติกนิบาต	อังคุตตรนิกาย	ที่หน้า	๓๐๑	

ฉบบัพมิพ์ของหลวง	ตามพระสตูรนี	้ยงัจดัสกิขาบททีม่ใีนพระปาฏโิมกข์เป็นส�าคญั	เป็นเบือ้งต้น

แห่งพรหมจรรย์บ้างก็มี	 เป็นสิกขาบทเล็กน้อยบ้างก็มี	 จากบาลีพระสูตรซ่ึงแปลมาไว้ในท่ีนี้พอ

สรุปได้ว่า	สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์มี	๑๕๐	สิกขาบท	จ�าแนกได้ดังนี้	

	 	 ปาราชิก		 ๔		 สิกขาบท

	 	 สังฆาทิเสส		 ๑๓	 สิกขาบท

	 	 นิสสัคคิยปาจิตตีย์		 ๓๐	 สิกขาบท

	 	 สุทธิกปาจิตตีย์		 ๙๒	 สิกขาบท

	 	 ปาฏิเทสนีย์		 ๔	 สิกขาบท

	 	 อธิกรณสมถะ		 ๗	 สิกขาบท

	 	 รวมเป็น		 ๑๕๐	 สิกขาบทถ้วน	
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	 แต่ในพระปาฏิโมกข์ที่สวดกันอยู่	 และในพระไตรปิฏก	 แสดงว่ามี	 ๒๒๗	 สิกขาบท	 

คือเติมอนิยต	 ๒	 สิกขาบท	 และเสขิยวัตร	 ๗๕	 สิกขาบท	 ตามนัยนี้สันนิษฐานว่า	 ชะรอยเดิม 

จะมีเพียง	๑๕๐	สิกขาบทถ้วน	ตามที่กล่าวไว้ในพระสูตร	ก่อนท�าสังคายนาครั้งใดครั้งหนึ่ง	

	 สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์นั้น	ปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ละเมิดไว้ครบทุกชื่อ	คือปาราชิก	

สังฆาทิเสส	ถุลลัจจัย	ปาจิตตีย์	(นิสสัคคิยปาจิตตีย์และสุทธิกปาจิตตีย์)	ปาฏิเทสนีย์	ทุกกฏ	และ

ทุพภาสิต

	 สกิขาบททีท่รงบญัญตัิ	โดยปรบัอาบตัทิีส่งูกว่าทกุกฏขึน้ไป	เช่นว่ามภีกิษพุยายามจะ

ละเมิด	แต่ไม่ได้ท�าความผิดตามที่กล่าวไว้ในสิกขาบท	เช่นพยายามจะฆ่ามนุษย์	และให้ประหาร

แล้ว	แต่เขาไม่ตาย	เช่นนี้จะปรับปาราชิกไม่ได้	แต่จะว่าไม่มีโทษก็ไม่ได้เหมือนกัน	เพราะเหตุนั้น	

จึงมีปรับอาบัติหย่อนลงมา	เหมือนกฎหมายบ้านเมือง	ที่วางโทษแก่ผู้ท�าผิดไว้อย่างแรง	เพื่อให้

เห็นถึงโทษในการฆ่ามนุษย์	ถ้าท�าผิดไม่ถึงที่ก�าหนด	ก็ลงโทษหย่อนลงมา

	 อาบัติท่ีรองจากปาราชิกและสังฆาทิเสส	 เพราะท�าผิดไม่ถึงที่นั้น	 เป็นถุลลัจจัย

บ้าง	 เป็นทุกกฏบ้าง	 อาบัติท่ีรองจากปาจิตตีย์เว้นโอมสวาทสิกขาบท	 และอาบัติที่รองจาก 

ปาฏิเทสนีย์	มีแต่ทุกกฏอย่างเดียว	ส่วนอาบัติที่รองจากโอมสวาทสิกขาบท	เป็นอาบัติทุพภาสิต	

ในเสขิยวัตรข้อหนึ่งๆ	มีค�าว่า	พึงท�าความศึกษาอย่างนั้นๆ	อธิบายว่า	ถ้าไม่เอื้อเฟื้อต้องทุกกฏ
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ปาราชิก	๔
ภิกษุล่วงปาราชิกเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้ว	

ย่อมไม่สามารถอยู่กับภิกษุทั้งหลายเหมือนก่อนได้อีก	

เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้	แม้จะอุปสมบทอีก	

ก็ไม่เป็นภิกษุโดยชอบด้วยพระวินัยตลอดชาติ

อาบัติในสิกขาบทนี้	จึงเป็น	อเตกิจฉำ	คือแก้ไขไม่ได้

เป็น	อนวเสสำ	คือหาส่วนเหลือมิได้	

เป็น มูลเฉท	คือตัดรากเหง้า

ภิกษุจะล่วงมิได้เลยเด็ดขาด
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ปำรำชิก สิกขำบทที่ ๑
	 ภิกษุใด	ถึงพร้อมซึ่งสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย	แล้วไม่บอกคืนสิกขา	
ไม่ท�าความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง	เสพเมถุนธรรม	โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย	เป็น
ปาราชิก	หาสังวาสมิได้	

	 มีบุตรชาวบ้านกลันทะผู้หนึ่ง	 ชื่อสุทินน์	 เป็นบุตรเศรษฐี	 ขออนุญาตมารดาบิดา 

เพื่อออกบวชเป็นบรรพชิตถึงสามครั้ง	 แต่มารดาบิดาก็ไม่อนุญาต	 เขาจึงไม่ยอมบริโภคอาหาร

เลย	พวกสหายจึงกล่าวกับมารดาบิดาของเขาว่า	ถ้าไม่อนุญาตให้สุทินน์ออกบวชเป็นบรรพชิต	

เขาก็จะต้องตาย	 แต่ถ้าอนุญาตให้สุทินน์ออกบวช	 ก็ยังจะได้เห็นเขาอยู่	 แม้เมื่อใดท่ีสุทินน ์

ไม่ยนิดใีนการเป็นบรรพชติแล้ว	เขากจ็ะกลบัมา	ขอมารดาบดิาจงอนญุาตให้สทุนิน์ออกบวชเถดิ	

เมื่อมารดาบิดาได้ฟังดังนั้น	จึงยินยอมให้สุทินน์ออกบวช

	 พระสุทินน์อุปสมบทแล้วไม่นาน	 ในเช้าวันหนึ่งท่านเที่ยวบิณฑบาตไปตามล�าดับ 

ตรอกในกลันทคาม	 ใกล้จะถึงเรือนบิดาของตน	 ก็พอดีทาสีของญาติตนก�าลังจะเทขนมสด 

ที่ค้างคืนทิ้ง	 พระสุทินน์จึงได้กล่าวให้นางเกลี่ยขนมสดลงในบาตรของท่าน	 ในขณะที่นางก�าลัง

เกลี่ยขนมสดที่ค้างคืนลงในบาตรอยู่น้ัน	 นางจ�าเค้ามือ	 เท้า	 และเสียงของพระสุทินน์ได้	 จึงรีบ

ไปเรียนเรื่องนั้นแก่มารดาของพระสุทินน์	

	 เมื่อมารดาบิดาทราบเรื่องแล้วจึงหาอุบายเพื่อจะท�าให้พระสุทินน์ลาสึกเสีย	 แต่ถึง

อย่างไรพระสทุนิท์กไ็ม่ลาสกิขา	มารดาของพระสทุนิน์จงึได้กล่าวขอร้องว่า	ขอให้ท่านให้ลกูหลาน

เป็นพืชพันธุ์ของตระกูลไว้บ้าง	 เพื่อพวกเจ้าลิจฉวีจะได้ไม่ริบทรัพย์สมบัติในตระกูลที่ไม่มีบุตร 

ผู้สืบสกุลไปเสีย	 ท่านพระสุทินน์จึงตกลงใจและท�าการแห่งคนคู่ให้ในขณะท่ีภรรยาเก่ามีระดู	 

ต่อมา	ความร�าคาญ	ความเดอืดร้อน	ได้เกดิแก่พระสุทินน์	ภกิษท้ัุงหลายจึงกล่าวติเตียน	จนทราบ

ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า	พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพื่อบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุนั้น	 เมื่อเบ่ือหน่ายในการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว	 สามารถบอกลาสิกขาจาก

ความเป็นภิกษุได้	 แต่เธอไม่ได้บอกลาสิกขา	 ยังคงถือเพศเป็นภิกษุอยู่	 และเสพเมถุนธรรม	คือ

การของคนคู่	 เธอต้องปาราชิก	เป็นผู้พ่ายจากหมู่	 ไม่มีสังวาส	คือไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุทั้ง

หลายได้อีก	ขาดอ�านาจอันชอบธรรมในการที่จะถือเอาประโยชน์แห่งความเป็นภิกษุ	เช่น	ขาด

จากสิกขาอันมีเสมอกับภิกษุ	ขาดจากความปกครอง	ไม่ได้เข้าอุโบสถ	ปวารณา	และสังฆกรรม

กับสงฆ์อีกต่อไป	เมถุนธรรมนี้	โดยที่สุดแม้ในดิรัจฉานตัวเมีย

	 กิริยาที่เสพในทวารเบาก็ดี	 ในทวารหนักก็ดี	 ในปากก็ดี	 ของมนุษย์ผู้เป็นหญิงก็ตาม	
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เป็นชายก็ตาม	 เป็นพันทาง	 (สองเพศ)	 ก็ตาม	 หรือของสัตว์จ�าพวกอมนุษย์	 ซ่ึงจะเป็นยักษ์	 

เป็นเปรต	หรือเป็นสัตว์ดิรัจฉาน	ที่เป็นตัวเมียก็ตาม	เป็นตัวผู้ก็ตาม	เป็นพันทางก็ตาม	นี้ชื่อว่า	

เสพเมถุน

	 ภิกษุเสพเมถุนในทวารเช่นนั้น	อย่างใดอย่างหนึ่ง	แม้ไม่ส�าเร็จกิจแต่หากองค์ก�าเนิด

ได้เข้าไปสักเล็กน้อย	 เพียงชั่วเมล็ดงาหนึ่ง	 และองค์ก�าเนิดก็ดี	 ทวารก็ดี	 จะมีอะไรสวม	มีอะไร

พัน	มีอะไรลาด	หรือไม่มีก็ตาม	กับมนุษย์	กับอมนุษย์	หรือกับสัตว์ดิรัจฉาน	ที่ยังเป็นอยู่ก็ตาม	

ตายแล้วก็ตาม	 แต่ซากยังบริบูรณ์	 หรือแหว่งวิ่นไปบ้าง	 แต่ยังเป็นวัตถุจะให้ส�าเร็จกิจในทางนี้	 

ก็ต้องปาราชิก	 หรือแม้ภิกษุให้ต่อมหรือปมที่งอกขึ้นในองค์ก�าเนิดแห่งตน	 แต่มีกายประสาท

ยังไม่ตาย	ยังรู้สัมผัสอยู่	แม้ทวารนั้น	มีหนังและเนื้อเป็นต้นเปิดไปหมดแล้ว	สักว่าสัณฐานแห่ง

นิมิตยังปรากฏดังนี้	ครั้นจิตคิดว่า	จะเสพมีอยู่	ก็เป็นปาราชิก	และภิกษุให้ขน	ต่อม	หรือปมอัน

เกิดในองค์ก�าเนิดตน	 แต่กายประสาทฉิบหายแล้ว	 ไม่รู้สัมผัส	 ให้เข้าไปในทวารมรรคดังกล่าว 

แล้วนั้น	ก็เป็นทุกกฏ

	 ถ้าภิกษุถูกข่มขืนแต่ยินดีในขณะที่องค์ก�าเนิดเข้าไปก็ดี	 เข้าไปถึงที่แล้วก็ดี	 หยุดอยู่ 

ก็ดี	 ถอนออกก็ดี	 แม้ขณะใดขณะหนึ่ง	 ต้องปาราชิกเหมือนกัน	 ภิกษุยอมให้บุรุษอื่นเสพเมถุน

ในทวารหนักของตนก็ดี	 ถูกข่มขืนหรือถูกลักหลับ	 และตื่นรู้ตัวขึ้น	 แต่ยินดีก็ดี	 ต้องปาราชิก 

เหมือนกัน	 ภิกษุผู้มีหลังอ่อนปรารถนาจะเสพเมถุน	 ก้มลงอมองค์ก�าเนิดของตนเองก็ดี	 ภิกษุมี

องค์ก�าเนิดยาวสอดเข้าไปในทวารหนักของตนก็ดี	 ย่อมต้องปาราชิกเหมือนกัน	 ภิกษุสั่งให้ผู้อื่น

พยายามท�าเช่นนั้นแก่ตน	ก็ย่อมเป็นปาราชิกเหมือนกัน	

	 ทวารที่เป็นวัตถุของปาราชิกนั้น	 ถ้าเป็นของมนุษย์หรือของสัตว์ท่ีตายแล้วแหว่งเว้า

ไปมาก	ไม่ให้ส�าเร็จกิจเต็มที่	 เป็นถุลลัจจัย	อวัยวะนอกนี้ก็ดี	 วัตถุอันไม่มีวิญญาณเช่นตุ๊กตาก็ดี	

เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	ในวินีตวัตถุ	 (เรื่องส�าหรับเทียบเคียงในการตัดสินอาบัติ)	แสดงว่า	ภิกษุมุ่ง

จะเสพเมถุนธรรม	และพยายามที่อวัยวะนอกจากทวารของมาตุคาม	ต้องสังฆาทิเสส	

	 บางเรือ่งกเ็หน็ชดัว่าเป็นสงัฆาทเิสสเพราะกายสงัสคัคะ	(เจตนาสมัผสักายกบัมาตคุาม)	

หรือเพราะสัญเจตนิกา	 (เจตนาท�าน�้าอสุจิของตนให้เคลื่อน)	 แต่อาบัติอนุโลมแห่งปาราชิกนั้น	 

มีเฉพาะถุลลัจจัยและทุกกฏ	 ในคัมภีร์วิภังค์วินิจฉัยว่าเป็นสังฆาทิเสส	 ที่เป็นเช่นนั้น	 เป็นทาง 

ให้สันนิษฐานว่า	ถ้ามีสิกขาบทอื่นจะปรับอาบัติได้สูงกว่านั้น	ให้ยกเอาสิกขาบทนั้นมาปรับ	เช่น

ภิกษุพยายามในอวัยวะของหญิงอันไม่ใช่ทวาร	 ถ้าจะปรับอาบัติอนุโลมตามปาราชิก	 จะปรับ

ได้อย่างสูงเพียงถุลลัจจัย	 แต่กิริยาที่ท�านั้น	 เป็นกายสังสัคคะบ้าง	 เป็นสัญเจตนิกาบ้าง	 ถ้าเอา

สิกขาบททั้งสองนี้ห้าม	อาจจะปรับได้ถึงสังฆาทิเสส	วินิจฉัยนี้ชอบแก่เหตุ	ควรถือเป็นอุทาหรณ์

ในสิกขาบทอื่น	
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	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ	เพราะเหตุนั้น	ภิกษุผู้ไม่รู้ตัวถูกลักหลับ	ภิกษุผู้ถูก

ข่มขืนแต่ไม่ยินดี	ไม่เป็นอาบัติ	และภิกษุอีก	๔	ประเภท	ไม่เป็นอาบัติ	คือ

	 ๑.	ภิกษุเป็นบ้าคลั่งจนถึงไม่มีสัมปชัญญะ

	 ๒.	ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่านจนไม่รู้สึกตัว

	 ๓.	ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะทุกขเวทนากล้าครอบง�าจนไม่มีสติ

	 ๔.	ภิกษุก่อเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้น	(อาทิกัมมิกะ)

	 ภิกษุใน	 ๒	 ประเภทแรกนั้น	 หากเห็นเพลิงกับทอง	 หรือเห็นคูถกับแก่นจันทน์	 

เสมอกันเป็นประมาณจึงจะไม่เป็นอาบัติ	 ส่วนภิกษุอาทิกัมมิกะนั้น	 เป็นต้นเหตุแห่งบัญญัติ

สิกขาบทใด	ไม่เป็นอาบัติในสิกขาบทนั้น	ต่อนี้ไปจักไม่กล่าวถึงภิกษุ	๔	ประเภทนี้อีก	พึงเข้าใจ

ว่าได้รับยกเว้นทุกสิกขาบท	จักกล่าวเฉพาะที่ได้รับยกเว้นเป็นพิเศษ

พระวินัยปิฎกแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็น	๓	ส่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ส่วนที่เป็นสิกขาบท	 (คัมภีร์วิภังค์)	 เป็นคัมภีร์ท่ีแสดงบทบัญญัติสิกขาบทต่างๆ	

และแสดงเหตุแห่งการบัญญัติข้อห้ามต่างๆนั้น	พร้อมทั้งโทษของการล่วงละเมิด

	 ๒.	 ส่วนที่เป็นข้อวัตรปฏิบัติและแบบแผนธรรมเนียม	 (คัมภีร์ขันธกะ)	 เป็นคัมภีร์ท่ี

แสดงแบบแผนธรรมเนียมและความประพฤติที่เป็นมารยาทต่างๆ	 ของภิกษุสามเณร	 บัญญัติ

เหล่านี้ถือเป็นสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์	 คือเพ่ิมข้ึนนอกไปจากสิกขาบทในพระปาฏิโมกข	์

๒๒๗	ข้อของภิกษุ	และ	๓๑๑	ข้อของภิกษุณี

	 ๓.	 ส่วนสรุปสิกขาบทและอภิสมาจาร	 (คัมภีร์ปริวาร)	 เป็นคัมภีร์ที่วิเคราะห์ปัญหา

หรือข้อสงสัยในการวินิจฉัยการล่วงละเมิดสิกขาบทและมารยาทต่างๆ	ที่ต้องปฏิบัติ

  ปำรำชิก สิกขำบทที่ ๒
	 ภิกษุใด	ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้	เป็นส่วนแห่งโจรกรรม	จากบ้านก็ดี	
จากป่าก็ดี	พระราชาทั้งหลายจับโจรได้	แล้วฆ่าเสียบ้าง	จ�าขังไว้บ้าง	เนรเทศเสียบ้าง	
ด้วยปรับโทษว่า	 เจ้าเป็นโจร	 เจ้าเป็นคนพาล	เจ้าเป็นคนหลง	เจ้าเป็นขโมย	ดังนี้	 ใน
เพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใด	 ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้
เห็นปานนั้น	แม้ภิกษุนี้	ก็เป็นปาราชิก	หาสังวาสมิได้	
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	 สมัยหนึ่ง	คนหาบหญ้า	คนหาฟืน	ได้รื้อกุฎีของท่านพระธนิยะ	กุมภการบุตร	ซึ่งมุง

บังด้วยหญ้าและไม้ไป	 ครั้นเมื่อท่านสร้างใหม่ก็ถูกร้ือเอาไปท้ังสามคร้ัง	 แม้กุฎีดินล้วนท่ีท่าน 

ท�าไว้	พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งให้ท�าลายเสีย	ท่านจึงไปน�าไม้มาจากเจ้าพนักงานรักษาไม้ของ

พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราชมาสร้างกุฎีแทน

	 ครั้นความทราบถึงพระเจ้าพิมพิสาร	 จึงรับสั่งให้ไปน�าตัวเจ้าพนักงานรักษาไม้มา	 

ท่านพระธนิยะเห็นเจ้าพนักงานรักษาไม้ถูกเจ้าหน้าที่จองจ�าน�าไป	 จึงเดินทางไปด้วย	 ครั้นถึง

แล้ว	 ท่านจึงให้เหตุผลแก่พระราชามคธถึงเหตุที่น�าไม้ไป	 โดยอ้างว่าในครั้งพระองค์เสด็จเถลิง

ถวัลย์ราชย์ใหม่ๆ	 ได้ทรงเปล่งพระวาจาว่า	หญ้า	 ไม้	 และน�้าของพระองค์	 ถวายแล้วแก่สมณะ

และพราหมณ์ทั้งหลาย

	 พระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสต�าหนิท่านพระธนิยะว่า	 แกล้งส�าคัญผิดเพื่อจะน�าไปซึ่งไม้

ที่เขาไม่ได้ให้	ครั้นประชาชนและภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาในเหตุ

ที่พระธนิยะกระท�าลง	จนเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์	 เพื่อบัญญัติ

สิกขาบทขึ้น

ทรัพย์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิภังค์นั้นแบ่งไว้เป็น	๒	ประเภท	คือ

	 ๑.		ทรัพย์ท่ีเป็นสังหาริมะ	 คือของเคลื่อนที่ได ้	 ได้แก่	 สิ่งที่มีวิญญาณครอง	 

(สวิญญาณกะ)	เป็นต้นว่า	ปศุสัตว์	เช่น	แพะ	แกะ	สุกร	และสัตว์พาหนะ	เช่น	ช้าง	ม้า	โค	กระบือ	

ส่วนสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครอง	 (อวิญญาณกะ)	 เป็นของไม่ติดอยู่กับที่	 เช่น	 เงินทอง	 ผ้านุ่งห่ม	 

เครื่องใช้สอย	เป็นต้น

	 ๒.	 ทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมะ	 คือของเคล่ือนที่ไม่ได้	 ได้แก่	 ที่ดิน	 และรวมทั้งของที่ 

ติดเนื่องอยู่กับที่นั้นด้วย	เช่น	ต้นไม้	เรือน	เป็นต้น	

	 ทรัพย์ใดอันคนอื่นเข้าถือเอา	 คือถือกรรมสิทธิ์	 ถือเป็นของตน	 แม้ไม่ใช่ของบุคคล	 

แต่มีผู้เฝ้ารักษา	 เช่นเป็นของสาธารณะแก่หมู่ชนทั่วไป	 มีของสงฆ์เป็นตัวอย่าง	 หรือเป็นของ

กลางส�าหรับสถานที่นั้นๆ	 เช่นสิ่งของส�าหรับเจดีย์เป็นตัวอย่าง	อันเจ้าของก็ดี	อันเจ้าหน้าที่ก็ดี	 

ไม่ได้ให้แล้ว	 ไม่ได้สละให้เป็นสิทธิ์แล้ว	 ทรัพย์นั้นชื่อว่า	มีเจ้าของไม่ได้ให้	 กล่าวคือทรัพย์นั้น 

อยู่ในการรักษาของเจ้าของ	เช่น	เงินทองถูกทอดทิ้งไว้ในที่อื่นก็ดี	ต้นไม้ถูกตัดลงแล้วแต่ยังไม่ได้

เข็นออกจากป่าก็ดี

	 การถือเอาทรพัย์ท่ีเป็นสงัหารมิะ	ก�าหนดว่าถงึทีส่ดุเมือ่ท�าให้เคลือ่นจากฐาน	ส่วนการ

ถือเอาทรัพย์เป็นอสังหาริมะ	ก�าหนดว่าถึงที่สุดเมื่อขาดกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของ	มีนัยดังต่อไปนี้
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	 ๑.	 ทรัพย์เป็นสังหาริมะที่ตั้งอยู่	 โดยมีฐานต่างๆ	กัน	ฝังอยู่ในแผ่นดินก็มี	ตั้งอยู่บน

พื้นก็มี	อยู่ในน�้าก็มี	แขวนอยู่ในอากาศก็มี	วางอยู่บนของอื่น	เช่นบนเตียงหรือบนราวก็มี	อยู่ใน

ของเคลื่อนที่ได้อีกต่อหน่ึง	 เช่นในเรือหรือในยานก็มี	 โดยฐานต่างๆ	 กันนั้นก�าหนดด้วยผิวหน้า

ของสิ่งของนั้นตั้งทับอยู่	 เช่น	หีบ	ก�าหนดฐานเท่ากับหีบ	โต๊ะ	๓	ขา	เรียกว่ามีฐาน	๓	เก้าอี้	๔	

ขา	เรียกว่ามีฐาน	๔	ภิกษุมีไถยจิตถือเอาทรัพย์นั้น	พอท�าของให้พ้นจากฐานทั้งสิ้น	ก็ต้องอาบัติ

ถงึทีส่ดุ	ถ้าเป็นของตัง้อยูใ่นสิง่ทีจ่ะเคลือ่นได้อกีต่อหนึง่	เช่นในเรอื	เคลือ่นเอาไปทัง้ของทีร่องอยู่

ก็ปรับอาบัติเช่นกัน	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า ลัก 

	 ๒.	 ทรัพย์อันก�าลังคนน�าไป	มีอวัยวะของคนเป็นฐาน	พึงก�าหนดจากอาการ	เช่นทูน

ศีรษะ	แบกบนบ่า	กระเดียดที่สะเอว	หิ้วหรือถือที่มือ	ภิกษุมีไถยจิตชิงเอาทรัพย์นั้น	พอพ้นจาก

อวัยวะอันเป็นฐาน	ก็ต้องอาบัติ	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ชิงหรือวิ่งราว	ภิกษุถือเอาของแห่งคน

อื่นไป	มีไถยจิต	แล้วปลงของลงจากฐาน	เช่นทูนศีรษะแล้วเอาลงที่บ่าเป็นต้น	 เช่นนี้ต้องอาบัติ

ถึงที่สุด	แต่ถ้าถือของเมื่อยล้า	เขาอาจจะเปลี่ยนฐาน	เปลี่ยนมือ	หรือวางพักลงด้วยใจสุจริต	เช่น

นี้ไม่เป็นอาบัติ

	 ๓.	 ปศสุตัว์กด็	ีสตัว์พาหนะกด็	ีมเีท้าของสัตว์นัน้เป็นฐาน	ภกิษมุไีถยจิตขบัต้อนหรือ

จูงสัตว์นั้น	พอพ้นจากฐานทั้ง	๔	เท้า	ก็ต้องอาบัติ	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ลักต้อน	ถ้าเป็นสัตว์

เล็กที่จะพึงอุ้มได้	หรือถือได้ด้วยมือ	เช่นไก่	ภิกษุมีไถยจิต	แล้วอุ้มเอาไป	จัดเข้าในบทลัก	ข้อ	๑

	 ๔.	 คนถอืของตก	ภกิษมุไีถยจติเข้าแย่งเอา	พอหยบิขึน้จากทีก่ต้็องอาบตั	ิเพือ่จ�าง่าย	

ควรเรียกว่า	แย่ง 

	 ๕.		 เวลาแจกของ	 ภิกษุมีไถยจิตสับเปล่ียนฉลากชื่อตนกับชื่อภิกษุอื่นในกองส่ิงของ	

ด้วยหมายจะเอาลาภของภิกษุอื่นที่มีราคามากกว่า	พอสับเปลี่ยนเสร็จก็ต้องอาบัติ	หรือเอาของ

ปลอมสับเปลี่ยนเอาของดี	ก็จัดเข้าในบทนี้เหมือนกัน	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า ลักสับ

	 ๖.		ภิกษุเห็นของเขาท�าตก	มีไถยจิตเอาดินกลบเสีย	หรือเอาบางอย่างปิดเสีย	ต้อง

อาบัติในขณะท�าส�าเร็จ	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ลักซ่อน 

	 ๗.		ภกิษรุบัของฝาก	มไีถยจติคดิเอาเป็นของตนเสยี	ครัน้เจ้าของมาขอคนืกลบักล่าว

ปฏิเสธว่าไม่ได้รบัไว้	หรอืกล่าวว่าได้ให้คนืแล้ว	เช่นนีก้�าหนดให้ต้องอาบตัเิมือ่ขาดกรรมสทิธิแ์ห่ง

เจ้าของ	เพือ่จ�าง่าย	ควรเรยีกว่า	ฉ้อ	หากจะมคี�าถามสอดเข้ามาว่า	เหตใุดจงึไม่ก�าหนดเป็นอาบตัิ

เพราะท�าให้เคลื่อนจากฐาน	ตอบว่าเพราะอาบัติที่เกิดจากท�าให้เคลื่อนจากฐานนั้น	เพ่งเอาของ

ที่ภิกษุไม่ต้องส�านอง	คือไม่ต้องรับผิดหรือรับใช้ในเมื่อหายไปแล้ว	ส่วนของที่ภิกษุรับฝากไว้นั้น	

ภิกษุต้องรับผิดชอบ	ดังนั้น	ในการรับฝาก	จึงก�าหนดเป็นอาบัติเมื่อขาดกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของ
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	 ๘.	 ภิกษุมีกรรมสิทธิ์ในการรักษาของซึ่งตั้งอยู่ในที่ใด	 เช่น	 ภิกษุผู้เป็นภัณฑาคาริก	

(ภิกษุผู้มีหน้าท่ีรักษาเรือนคลัง)	 แม้มีไถยจิตถือเอาของในที่นั้น	 ยังไม่น�าออกไปพ้นเขตเพียงใด	

อาบัติยังไม่ถึงที่สุดเพียงนั้น	 แต่เมื่อเอาออกพ้นเขตที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในการรักษานั้น	 อาบัติจึง

ถึงที่สุด	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ยักยอก	เช่น	ภิกษุตั้งใจว่า	ถ้ามีผู้เห็นตนถือของในเขตเพียงนั้น

จะไม่เอา	จะท�าเป็นชมเล่น	ถ้าเอาออกไปพ้นเขตนั้นได้แล้วจึงจะเอา	

	 ๙.		ภิกษุน�าของควรแก่การเสียภาษีแล้วก�าลังจะผ่านที่เก็บภาษี	 ซ่อนของเหล่านั้น

เสีย	 หรือของมาก	 ซ่อนให้เห็นแต่น้อย	 ดังนี้	 ต้องอาบัติถึงท่ีสุดขณะน�าของนั้นล่วงพ้นเขตเก็บ

ภาษี	 เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ตระบัด	ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า	ฝ่ายภิกษุยอมนับถือกรรมสิทธิ์ของ

ท่านผู้ครองบ้านครองเมือง	ในการเก็บภาษีจากทรัพย์	เมื่อจะผ่านทางเข้าไป

	 ๑๐.		 ภิกษุชักชวนกันไปท�าโจรกรรม	 ลงมือบ้าง	 มิได้ลงมือบ้าง	 ต้องอาบัติถึงที่สุด

ด้วยกันทั้งนั้น	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ปล้น 

	 ๑๑.		 ภิกษุท�าของปลอม	 เช่นท�าเงินปลอม	ท�าทองปลอม	 ชั่งตวงของด้วยการโกง

เครื่องชั่งตวง	ต้องอาบัติเมื่อท�าส�าเร็จ	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	หลอกลวง 

	 ๑๒.		 ภิกษุมีอ�านาจข่มเหงเอาทรัพย์ผู้อื่น	 ต้องอาบัติถึงที่สุดในขณะได้ของมา	 เพื่อ

จ�าง่าย	ควรเรียกว่า	กดขี่

	 ๑๓.		 ภิกษุขู่ท�าร้ายจนเจ้าของทรัพย์จ�าต้องให้	เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	กรรโชก

	 ๑๔.		 ภิกษุกล่าวตู่เพื่อจะเอาที่ดินของผู้ใดผู้หนึ่ง	 เจ้าของเป็นผู้มีวาสนาน้อย	 เถียง

ไม่ขึ้น	 จึงทอดกรรมสิทธิ์ของตนเสีย	 ภิกษุต้องอาบัติถึงที่สุดในขณะนั้น	 ถ้าเจ้าของยังไม่ปล่อย

กรรมสิทธิ์	 ฟ้องภิกษุในศาลเพื่อเรียกที่ดินคืน	 ต่างฝ่ายต่างก็เป็นความแก้คดีกัน	 ถ้าเจ้าของแพ	้

ภิกษุต้องอาบัติถึงที่สุด	 ภิกษุเป็นโจทก์ฟ้องความเอง	 เพ่ือจะตู่เอาท่ีดินก็เหมือนกัน	 แต่ค�าท่ีว่า	

เจ้าของแพ้ความนั้น	พึงเข้าใจว่า	แพ้ในศาลสูงสุดที่คดีจบลงเท่านั้น	 เพื่อจ�าง่าย	ควรเรียกว่า	ตู่ 

ภิกษุปักเขตรกุเอาทีด่นิของเขา	เช่นนีต้้องอาบตัถิงึทีส่ดุในขณะท�าส�าเรจ็	แต่น่าจะเหน็ว่าเจ้าของ

ไม่รู้	 เป็นการตู่เอากรรมสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน	 ข้อนี้พระวินัยธรพึงพิจารณาดูเถิด	 รื้อถอนทรัพย์ 

เป็นอสังหาริมะ	เช่นฝังต้นไม้	หรือรื้อเรือน	ก�าหนดว่าถึงที่สุดด้วยท�าให้เคลื่อนที่ส�าเร็จ	ดุจเดียว

กับทรัพย์เป็นสังหาริมะ

	 ภิกษุสั่งคนอื่นให้ท�าอทินนาทาน	 เป็นส่วนโจรกรรมดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง	 

ก็ต้องอาบัติเหมือนกัน	 เหตุดังนั้น	 อาบัติในสิกขาบทนี้	 ต้องอาบัติเพราะสั่งด้วย	 (สาณัตติกะ)	

ส่วนอาบัติที่ต้องอาบัติเฉพาะที่ท�าด้วยตนเอง	 เช่นอาบัติในสิกขาบทปาราชิกข้อแรก	 จะไม่ 

ต้องอาบัติเพราะสั่ง	(อนาณัตติกะ)	แต่สั่งในที่นี้พึงเข้าใจว่า	สั่งให้คนอื่นท�าแก่คนอื่น	ไม่หมายถึง
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สั่งคนอื่นท�าแก่ตนเอง

	 ภิกษุมีไถยจิต	 สั่งให้เขาท�าโจรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	 อาบัติถึงที่สุดในขณะผู้รับค�า

สั่งท�าโจรกรรมส�าเร็จตามสั่ง	ตามที่ก�าหนดโดยอาการดังต่อไปนี้

 สั่งต่อเดียวไม่มีปริกัป	 (เงื่อนไข)	 อาบัติถึงที่สุดขณะผู้รับใช้ท�าโจรกรรมส�าเร็จตาม

สั่ง	ภิกษุต้องอาบัติด้วยกันทั้ง	๒	รูป	คือทั้งผู้สั่งและทั้งผู้รับค�าสั่ง	แต่ครั้นสั่งแล้ว	ห้ามก่อนผู้รับ 

ค�าสั่งลงมือท�าการ	แต่ผู้รับค�าสั่งนั้นขืนท�าโดยพลการ	ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติ	 ต้องอาบัติเฉพาะ

ภิกษุผู้รับค�าสั่ง	

 สั่งเจาะจงทรัพย์	แต่ผู้รับค�าสั่งไพล่ไปลักเอาสิ่งอื่นมา	ก็พึงรู้ดังนัยเดียวกัน	

 สั่งด้วยท�านิมิต	 ซึ่งเรียกว่าใช้ภาษาใบ้	 มีขยิบตาหรือพยักหน้าเป็นต้น	 อาบัติถึงที่สุด 

ในขณะที่ผู้รับค�าสั่งท�าตามสั่งส�าเร็จ	 ต้องอาบัติด้วยกันทั้ง	 ๒	 รูป	 ถ้าท�าพลาดจากที่สั่ง	 ก็พึงรู้ 

โดยนัยเดียวกัน	

 สั่งก�าหนดเวลา	ให้ท�าในเวลาเช้าหรือเวลาค�่าก็พึงรู้โดยนัยเดียวกัน

 สัง่หลายต่อ	เช่นภกิษแุดงสัง่ภกิษเุขยีว	ให้บอกภกิษดุ�า	ท�าโจรกรรมอย่างใดอย่างหนึง่	 

หรือจะสั่งต่อออกไปอีกก็ตาม	 อาบัติถึงท่ีสุดในขณะภิกษุด�าท�าส�าเร็จตามสั่งอันไม่ลักลั่น	 

ถ้าค�าสั่งน้ันลักลั่นในระหว่าง	 เช่นภิกษุเขียวไม่บอกภิกษุด�า	 ไพล่ไปสั่งภิกษุขาวแทน	 เช่นนี ้

สั่งผิดตัว	ผู้สั่งเดิมคือภิกษุแดงรอดตัว	คงต้องอาบัติถึงที่สุดเฉพาะผู้ใช้กับผู้ท�า	สั่งหลายๆ	ต่อแต่

ผู้รับค�าสั่งข้ามเสียบ้าง	 ต้องอาบัติเฉพาะภิกษุผู้เนื่องกันในล�าดับ	 ผู้ที่ถูกข้ามเสียในระหว่างนั้น	

ไม่รู้ไม่เห็น	ไม่ต้องอาบัติ	

	 ภิกษุมไีถยจติ	สัง่ให้เขาท�าโจรกรรมอย่างใดอย่างหนึง่	โดยใช้ส�านวนไม่เฉพาะเจาะจง

ลงไป	 เรียกว่าพูดไม่ตายตัว	 แต่ชัดพอที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจความประสงค์ของตน	 ผู้รับค�าสั่งนั้น 

ท�าส�าเร็จและเอาของมาให้ตามปรารถนาเช่นนี้	 ภิกษุผู้ส่ังต้องอาบัติ	 แต่มีตัวอย่างในอรรถกถา 

ที่พระวินัยธรควรได้พิจารณาไว้	๒	ตัวอย่าง	ดังนี้

	 ๑.	 ภิกษสุัง่ภกิษไุว้ว่า	เมือ่ใดอาจจะลกัสิง่ของชือ่นัน้	กจ็งลกัมาเมือ่นัน้	หากว่าสิง่ของ

นั้นอันผู้รับค�าสั่งจักลักมาได้แน่นอน	 โดยไม่มีอันตรายในระหว่างกระท�าการแน่นอน	 เช่นนี้ 

มีการวินิจฉัยว่าผู้สั่งเป็นปาราชิกในขณะสั่ง	 ผู้ลักเป็นปาราชิกในขณะลัก	 ตามนัยนี้พิจารณา 

จะเห็นว่า	 ผู้สั่งเป็นปาราชิกก่อนท�าส�าเร็จ	 ผิดจากบาลีที่ก�าหนดองค์ประกอบของสิกขาบทนี้	

และจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้รับค�าสั่งจะท�าการลักของได้ส�าเร็จ	 เพราะเหตุนั้น	 จึงปรับอาบัติยังไม่ได	้

จนกว่าผู้รับค�าสั่งจะท�าการได้ส�าเร็จ
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	 ๒.	 ภิกษุแดงเขียนจดหมายถึงภิกษุด�าผู้อยู่ต่างถิ่น	 ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน	

พร้อมส่งธนบัตรปลอมไปให้ด้วย	ขอให้ช่วยใช้เพื่อจะได้ทรัพย์มาแบ่งกัน	 ในระหว่างที่จดหมาย

และธนบัตรปลอมยังไปไม่ถึง	 ภิกษุแดงมีอันต้องตายเสียก็ดี	 หรือคิดจะหลบจากปาราชิก	 

แล้วสึกเสียก็ดี	 เมื่อจดหมายและธนบัตรปลอมนั้นไปถึงภิกษุด�าและภิกษุด�าลวงใช้ส�าเร็จใน 

ภายหลัง	 ดังนี้	 จะจัดว่าภิกษุแดงผู้สั่งเดิมต้องปาราชิกด้วยหรือไม่	 ตายไปแล้วก็แล้วไป	 ทางที่

จ�าเป็นจะวินิจฉัยนั้น	 หากว่า	 นายแดงผู้นั้นจับพลัดจับผลูเข้ามาอุปสมบทอยู่ในหมู่ภิกษุใหม	่ 

จักคงให้อยู ่ต่อไป	 หรือจักต้องถูกนาสนะคือขับให้ลาสึกเสีย	 ตามความเห็นในอรรถกถา 

เห็นควรนาสนะเสีย	แต่จะยกบทไหนขึ้นปรับเป็นปัญหาอยู่	จะรับรองก็ไม่เชิง	จะปฏิเสธก็ไม่ได้	

พระวินัยธรจงวินิจฉัยดูเถิด	

	 อนึ่ง	 อทินนาทานสิกขาบทนี้ละเอียดสุขุมนัก	 ยากที่จะตัดสินได้	 เพราะเหตุนั้น	 

เมือ่มผีูม้าโจทก์ภกิษดุ้วยอทนินาทาน	แม้พระวนิยัธรสอบสวนโดยเหน็ว่าเป็นอวหารแล้ว	(อาการ

ที่ต้องอาบัติแล้ว)	 ก็อย่าพึงตัดสินโดยพลัน	 พึงพิจารณาใน	 ๕	 สถาน	 คือวัตถุ	 กาล	 ประเทศ	 

อัคฆะ	บริโภค	ดังนี้ก่อน

	 ๑.	 วัตถุ	 คือของที่ภิกษุลักมา	 ให้สอบสวนดูว่า	 วัตถุนั้นมีเจ้าของหรือไม่มี	 ถ้าว่ามี

เจ้าของในขณะเมือ่ลกัมานัน้	เจ้าของมอีาลยัหรอืทอดอาลยัแล้ว	ถ้าเจ้าของยงัมอีาลยัอยู	่ให้ปรบั

ตามราคาของ	ถ้าเจ้าของทอดอาลัยแล้ว	อย่าพึงปรับปาราชิกเธอเลย	ครั้นเจ้าของทวงเอา	ก็พึง

คืนให้	อันนี้เป็นความชอบยิ่ง	

	 ๒.		กาล	คอืคราวสมยัทีล่กัของนัน้มา	เพราะว่า	ของนัน้บางคราวมรีาคาน้อย	บางคราว 

มีราคามาก	

	 ๓.		ประเทศ	 คือที่ๆ	 ลักของนั้นมา	 ของลักมาในประเทศใด	 ให้ปรับตามราคาใน

ประเทศนั้น	

	 ๔.		 อัคฆะ	คอืสภาพเก่าสภาพใหม่ของสิง่ทีล่กัมา	ของใหม่ครัน้ภายหลงัเก่าแล้ว	ราคา

ขึ้นลงอย่างไร	

	 ๕.	 บริโภค	คือของนั้นบริโภคใช้สอยแล้วหรือยัง	ถ้าของนั้นเขาบริโภคใช้สอยแล้ว	ก็

ถอยราคา

	 การก�าหนดราคาทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งอาบัติในสิกขาบทมีดังนี้	 ทรัพย์มีราคาบาท

หนึ่ง	 คือ	 ๕	 มาสกหรือมากกว่า	 จัดว่าเป็นวัตถุแห่งปาราชิก	 ทรัพย์มีราคาหย่อนบาทลงมา	 

แต่มากกว่า	๑	มาสก	จัดว่าเป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย	และทรัพย์มีราคาตั้งแต่	๑	มาสกลงมา	จัดว่า

เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	



20 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

	 หากทรัพย์สิ่งเดียวมีราคาหย่อนจากวัตถุปาราชิก	 แต่รวมกันเข้าในครั้งเดียวตีราคา

ปรับอาบัติที่สูงกว่าได้	เช่นลักซ่อนทองค�ามีราคา	๑	มาสก	พร้อมกับเพชรที่มีราคา	๔	มาสก	รวม

เป็นลักซ่อนทรัพย์มีราคา	๕	มาสก	เป็นต้น

	 ทรัพย์เป็นวัตถุแห่งปาราชิก	 ในคัมภีร์วิภังค์กล่าวว่ามีราคาเท่าบาทหนึ่ง	 หรือ	 ๕	

มาสก	 โดยตามมาตรารูปิยะ	 (ของส�าหรับซื้อขายแลกเปล่ียนแทนเงิน)	 ท่ีใช้อยู่ในแคว้นมคธใน 

ครั้งนั้น	๕	มาสกเป็นบาทหนึ่ง	แต่รูปิยะที่ใช้อยู่ในต่างแคว้น	มีอัตราไม่เท่ากัน	จึงต้องมีมาตรา

ส�าหรับแลกเปลี่ยนต่อกัน	มาตรารูปิยะของแคว้นมคธในครั้งนั้น	จะสันนิษฐานเทียบกับมาตรา

รูปิยะในบัดนี้	 ย่อมรู้ได้ยาก	 ถ้าจะเทียบบาทของแคว้นมคธในคร้ังนั้น	 กับบาทของเราในคร้ังนี้	

ด้วยสักว่าชื่อเหมือนกันก็ไม่ได้	มีก�าหนดเป็นหลักฐานในฎีกา	(คัมภีร์ที่อธิบายขยายความคัมภีร์

อรรถกถา)	แสดงไว้ว่า	๑	มาสกมีราคาเท่ากับทองค�าที่มีน�้าหนักเท่ากับข้าวเปลือก	๔	เมล็ด	ดัง

นั้นบาทหนึ่งมีราคา	๕	มาสก	จึงเท่ากับทองค�าที่มีน�้าหนักเท่ากับข้าวเปลือก	๒๐	เมล็ดนั่นเอง	

และเมื่อน�าไปชั่งก็ได้น�้าหนักประมาณ	๐.๖	กรัม

	 ภิกษุมีไถยจิต	 ถือเอาทรัพย์มีราคาบาทหนึ่ง	 หรือยิ่งกว่า	 ต้องปาราชิก	 มีไถยจิต 

ถอืเอาทรพัย์มรีาคาหย่อนจากนัน้	ต้องอาบตัติามวตัถ	ุภกิษมุไีถยจติ	พยายามเพือ่จะถอืเอาทรพัย์

เป็นวัตถุแห่งปาราชิก	 แต่ท�าไม่ส�าเร็จ	 เช่นจะลักเรือเขา	 ซ่ึงล่ามโซ่ลั่นกุญแจไว้	 ก�าลังงัดกุญแจ 

แต่ไม่ทนัจะออก	เหน็คนเดนิมาจงึตกใจหนไีป	เช่นนี	้ต้องอาบตัเิบาลงมาตามประโยคทีท่�า	อาบตัิ

ที่เบารองลงมา	เรียกว่า	อาบัติในบุพพปโยค	พึงก�าหนดรู้อาบัติโดยประโยคนั้นดังนี้

	 ถ้าท�าการส�าเร็จ	 ต้องปาราชิก	 ถ้าท�าไม่ส�าเร็จ	 เป็นแต่เพียงท�าของเป็นสังหาริมะ 

ให้สั่นไหวอยู่กับท่ี	 เช่นท�าเรือให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเล็กน้อยในเวลางัดกุญแจ	 ต้องถุลลัจจัย	 

ลักต้อนสัตว์ให้ย่างเท้าหน้า	 ต้องถุลลัจจัย	 รื้อถอนของเป็นอสังหาริมะให้หลุดถอน	 เช่นลัก

ฟันต้นไม้	 อีกประโยคหน่ึง	 (ฟันอีก	 ๑	 ครั้ง)	 จะส�าเร็จ	 ต้องถุลลัจจัย	 ในการตู่ที่ดินและฉ้อเอา 

ของฝาก	ท�าให้เจ้าของเกิดสงสัยในขณะทวงว่า	 จะไม่ได้คืนก็ดี	 เป็นความแพ้ก็ดี	 ต้องถุลลัจจัย	

เพื่อจ�าง่าย	พึงก�าหนดว่า	อีกประโยคหนึ่งจะส�าเร็จเป็นอวหาร	 เป็นถุลลัจจัย	 ในประโยคที่รอง

ลงไปก่อนนั้น	เป็นทุกกฏทั้งสิ้น	

	 ถ้าทรัพย์มีราคาไม่ถึงกับเป็นวัตถุแห่งปาราชิก	 อาบัติในบุพพปโยคเป็นทุกกฏทั้งนั้น	

แต่ในที่นี้	 ตัดต้นไม้	 ถอนหญ้าขุดดิน	 โดยฐานเป็นบุพพปโยคของอทินนาทาน	ปรับเป็นทุกกฏ 

ทั้งนั้น

	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ	 เพราะเหตุนั้น	 ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่มีไถยจิต	

หากถือเอาด้วยประการอื่น	ถือเอาด้วยส�าคัญว่าของตน	ถือเอาด้วยส�าคัญว่าของทิ้ง	ถือเอาด้วย
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วสิาสะ	ถอืเอาเพราะเป็นของยมื	ไม่ต้องอาบติั	ถ้าเปรตหรอืสตัว์ดิรจัฉานเข้าหวงห้ามของนัน้	เช่น

ซากเนื้อที่เสือกัดกินค้าง	และมันหวงไว้เพื่อกินต่อไป	ภิกษุถือเอา	ก็ไม่ต้องอาบัติเช่นกัน

	 อีก	๒	ประการ	คือภิกษุไม่รู้	เช่นเดินทางจะผ่านด่านเก็บภาษี	ผู้ที่มาด้วยกัน	แอบเอา 

รัตนะซ่อนไว้ในย่ามของภิกษุ	 หากพาผ่านท่ีเก็บภาษีไป	 เช่นนี้ไม่ต้องอาบัติ	 อีกประการหนึ่ง	 

ดงัเรือ่งสกลุอปัุฏฐากของท่านพระปิลนัทวจัฉะ	ถกูโจรปล้นพาเอาบตุรไป	๒	คน	พระปิลนัทวจัฉะ 

บันดาลด้วยฤทธิ์พาเด็ก	 ๒	 คนนั้นกลับคืนมาได้	 ในวินัยมุขกล่าวว่าไม่เป็นปาราชิก	 เพราะ

กรรมสิทธิ์ยังมีอยู่แก่เจ้าของเดิม	และการช่วยตามกลับมาให้แก่เจ้าของ	เช่นนี้ไม่มีโทษ	

การถือเอาโดยวิสาสะ	มีองค์ประกอบ	๓	ข้อ	ดังนี้

	 ๑.		 เป็นผู้เคยเห็นกันมา	เคยคบกันมา	หรือได้พูดกันไว้

	 ๒.		 รู้ว่าเราถือเอาแล้วเขาจักพอใจ

	 ๓.		 เขายังมีชีวิตอยู่

ปำรำชิก สิกขำบทที่ ๓
 ภิกษุใด	 จงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต	 หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิต	 
ให้แก่กายมนษุย์นัน้	หรอืพรรณนาคณุแห่งความตาย	หรอืชกัชวนเพือ่อนัตาย	ด้วยค�าว่า	
แน่ะนายผู้เป็นชาย	จะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชวีติอันแสนล�าบากยากแค้นน้ี	ท่านตาย
เสียดีกว่าเป็นอยู่	ดังนี้	เธอมีจิตใจด�าริอย่างนี้	พรรณนาคุณแห่งความตายก็ดี	ชักชวน
เพื่ออันตายก็ดี	โดยหลายนัย	แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก	หาสังวาสมิได้	

	 สมัยนั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่	ณ	กูฏาคารศาลา	ป่ามหาวัน	เขตพระนคร

เวสาลี	ครั้งนั้น	พระองค์ทรงแสดงอสุภกถา	(ถ้อยค�าปรารภความไม่สวยงาม)	ทรงพรรณนาและ

สรรเสริญคุณแห่งอสุภกรรมฐานโดยอเนกปริยายแก่ภิกษุท้ังหลาย	แล้วหลีกเร้นออกอยู่เพียงผู้

เดียวตลอดกึ่งเดือน	เมื่อรับสั่งแล้ว	ไม่มีภิกษุใดกล้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย	นอกจาก

ภิกษุผู้น�าบิณฑบาตเข้าไปถวาย

	 ภิกษุเหล่านั้นจึงพากันประกอบความพากเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐาน	 จนถึง

กับท�าให้ภิกษุเหล่านั้น	อึดอัด	ระอา	เกลียดชังร่างกายของตน	ดุจมีซากศพงู	ซากศพสุนัข	หรือ

ซากศพมนษุย์มาคล้องอยูท่ี่คอ	จนเป็นเหตใุห้ปลงชวีติตนเองบ้าง	วานกนัและกนัให้ปลงชวีติบ้าง	

บางเหล่าก็เข้าไปหาผู้อื่นขอให้ช่วยปลงชีวิตให้โดยมีบาตรจีวรเป็นสินจ้างบ้าง	
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	 ครั้นล่วงกึ่งเดือนนั้นไป	พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้ว	รับสั่งถาม

ท่านพระอานนท์ว่า	 เหตุไฉนหนอ	 ภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนน้อยไป	ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า	 

จริงอย่างน้ัน	 พระพุทธเจ้าข้า	 เพราะพระองค์ทรงแสดงอสุภกถา	ทรงพรรณนาและสรรเสริญ 

คุณแห่งอสุภกรรมฐานเนอืงๆ	โดยอเนกปรยิายแก่ภกิษทุัง้หลาย	ภกิษเุหล่านัน้จงึพากนัประกอบ

ความพากเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายอย่างหลายกระบวนอยู่	 เธอเหล่านั้นอึดอัด	

ระอา	เกลยีดชงัร่างกายของตน	จงึปลงชวีติตนเองบ้าง	วานกนัและกนัให้ปลงชวีติบ้าง	บางเหล่า

ก็เข้าไปหาผู้อื่นขอให้ช่วยปลงชีวิตให้	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสรับสั่งให้ประชุมสงฆ์	 แล้วทรง

แสดงอานาปานสติสมาธิกถา	 (ถ้อยค�าที่ปรารภการมีสติที่ลมหายใจเพื่อให้เกิดความสงบ)	 และ

ทรงบัญญัติสิกขาบท

 กายแห่งมนุษย์	 หมายเอาตั้งแต่จิตแรกเกิดซึ่งปรากฏขึ้นในท้องแห่งมารดา	ตลอด

ไปจนกว่ากายเป็นที่ตาย	ในระหว่างนี้แลจัดว่าเป็นกายมนุษย์	และการพรากเสียจากชีวิต	ด้วย

ประโยคใดประโยคหนึ่ง	มีนัยดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ประหาร	ได้แก่	ฟันด้วยศัสตรา	แทงด้วยหอก	ตีด้วยไม้พลอง	เป็นต้น	

	 ๒.	 ซัดไปประหาร	ได้แก่	ยิงด้วยศรด้วยปืน	พุ่งด้วยหอก	ขว้างด้วยศิลา	เป็นต้น

	 ๓.	 วางไว้ท�าร้าย	 ได้แก่	 วางขวากฝังหลาวไว้ในหลุมพราง	วางของหนักไว้ให้ตกทับ	 

	 	 วางยาให้ตาย	เป็นต้น

	 ๔.	 ท�าร้ายด้วยวิชา	ตัวอย่างในอรรถกถา	เช่น	ภิกษุร่ายมนต์อาคมต่างๆ	ใช้ภูตใช้ผี 

	 	 เพื่อท�าให้ผู้อื่นเจ็บตาย	หรือตัวอย่างในบัดนี้	เช่นฆ่าด้วยก�าลังไฟฟ้า	เป็นต้น

	 ๕.	 ท�าร้ายด้วยฤทธิ์	ตัวอย่างในอรรถกถา	เช่น	ภิกษุมีตาเป็นอาวุธ	โกรธถลึงตาแลด ู

	 	 ผู้อื่นด้วยหมายจะให้ตาย	 ปล่อยสัตว์มีพิษเช่นงูให้กัด	 หรือปล่อยสัตว์ร้าย	 เช่น 

	 	 เสือให้กัด	ตลอดถึงเอาพิษของสัตว์ฉีดเข้าในเส้นโลหิตเพื่อให้ตาย	เป็นต้น

	 การสั่งผู้อื่นให้กระท�าประโยคเหล่านี้	 ก็ชื่อว่าพรากชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	

อาบัติในสิกขาบทนี้จึงเป็นสาณัตติกะ	 คือต้องอาบัติเพราะสั่งให้เขาท�าด้วย	 รวมทั้งภิกษุผู้มี

อ�านาจในการส่งให้หรือวางไว้อันศัสตราวุธหรือของอย่างอื่น	เพื่อให้แก่มนุษย์ที่ตนปรารถนาจะ

ให้ตาย	และบังคับให้เขาฆ่าตัวตาย	หรือเห็นสหายมีทุกข์ร้อนเหลือแก้	หรือเจ็บหนักเสวยเวทนา

กล้า	 ภิกษุมีใจสงสาร	 ปรารถนาจะให้พ้นทุกขเวทนา	 และช่วยหาศัสตราให้	 หรือไม่ท�าเช่นนี	้ 

เป็นแต่พูดพรรณนาคุณแห่งความตาย	 หรือชักชวนเพื่อให้ตาย	 และผู้นั้นหาศัสตราวุธเอาเอง 

ก็ตาม	 ต้องอาบัติเช่นกัน	 การพรรณนาหรือการชักชวนนั้นหมายรวมทั้งการใช้วาจาหรือท�า 
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ด้วยกาย	ดังเช่นการเขียนหนังสือ

	 ค�าว่าแสวงหาศัสตรานั้น	พึงเข้าใจว่าแสดงไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น	การแสวงหาสิ่งอื่น

อันเป็นเครื่องผลาญชีวิตก็เหมือนกัน	และพึงเข้าใจว่าหากแสวงหาศัสตราก็ดี	ชักชวนก็ดี	แต่เขา

ไม่ท�าลายชีวิตของเขา	เช่นนี้	อาบัติไม่ถึงที่สุด	ดุจเดียวกับฆ่าเขา	แต่เขาไม่ตาย	

	 มนุษย์เป็นวัตถุแห่งปาราชิก	ส่วนสัตว์ที่เรียกว่าอมนุษย์	กล่าวคือเป็นยักษ์	เป็นเปรต	

หรือเป็นสัตว์ดิรัจฉานท่ีมีฤทธิ์จ�าแลงกายเป็นมนุษย์ได้	 เป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย	 ภิกษุพยายาม 

จะฆ่ามนุษย์	 ท�าส�าเร็จต้องปาราชิก	 ถ้าท�าไม่ส�าเร็จเป็นแต่เพียงท�าให้เจ็บตัว	 ต้องถุลลัจจัย	 

ท�าไม่ถึงนั้น	 ต้องทุกกฏ	 ภิกษุพยายามจะฆ่าตัวเอง	 ต้องทุกกฏ	 ภิกษุพยายามจะฆ่าสัตว์อื่น 

ต้องอาบัติตามวัตถุ	อาบัติในบุพพปโยคเป็นทุกกฏอย่างเดียว

	 สิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ	 ดังนั้น	 จึงไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่แกล้ง	 หรือไม่มีความ

ประสงค์จะให้ตาย	 เช่นท�างานอยู่บนที่สูง	 แล้วของหนักพลัดจากมือตกถูกคนข้างล่างตาย	 

หรอืพยาบาลคนไข้หนกัและหยอดยามากเกนิไป	จนคนไข้กลนืไม่ทนัและส�าลกัยาตาย	หรอืภกิษุ

ไม่รู้	เช่นไม่รู้ว่ามีคนลอบเอายาพิษมาปนไว้ในอาหาร	แล้วภิกษุให้อาหารนั้นแก่ผู้อื่น	เมื่อเขากิน

แล้วตาย	การตายด้วยเหตุเช่นนี้	ภิกษุไม่เป็นอาบัติ	

	 ภิกษุพยายามจะฆ่าตนเองตายด้วยความเพียรอันใดอันหนึ่ง	โดยที่สุดแม้ด้วยการอด

อาหารเสีย	 หรือหากภิกษุใดเป็นไข้	 เมื่อยาและคนอุปัฏฐากมีอยู่	 อยากจะตาย	 ตัดอาหารเสีย	 

เป็นทุกกฏแท้	 แต่ภิกษุตัดองคชาตตน	ต้องถุลลัจจัย	 ตัดอวัยวะอื่น	 เป็นต้นว่า	 หู	 จมูก	 นิ้วมือ 

อันใดอันหนึ่ง	หรือท�าทุกข์เช่นนั้นให้เกิดขึ้น	เป็นทุกกฏ

	 อนึ่ง	 ภิกษุใดอาพาธหนัก	 เจ็บไข้มานาน	 ภิกษุท้ังหลายผู้อุปัฏฐากล�าบากเบื่อหน่าย	

ถ้าเธอนั้นคิดว่าอัตภาพนี้	แม้ปฏิบัติไปก็ไม่ตั้งอยู่	ภิกษุทั้งหลายก็พลอยล�าบากด้วย	และเธอตัด

อาหารเสียไม่เสพยา	ควรอยู่	หรือถ้าเธอตัดอาหารด้วยคิดว่า	 โรคนี้กล้า	อายุสังขารจะไม่ตั้งอยู่	

และความได้วเิศษดเูหมอืนอย่างกะมอืถงึ	ดงันี	้ควรแท้	และแม้ภกิษไุม่เป็นไข้	แต่เกดิความสงัเวช

ขึ้น	คิดว่า	 เที่ยวแสวงหาอาหารเป็นความเนิ่นช้า	 เราจักประกอบกรรมฐานอย่างเดียว	และตัด

อาหารด้วยกรรมฐาน	ดังนี้	ก็ควรตัดอาหารเสีย
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ปำรำชิก สิกขำบทที่ ๔
	 ภิกษุใด	ไม่รู้เฉพาะ	[คือไม่รู้จริง]	กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม	อันเป็นความ
เห็นอย่างประเสริฐ	อย่างสามารถ	น้อมเข้ามาในตน	ว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้	ข้าพเจ้าเห็น
อย่างนี	้ครัน้สมยัอืน่แต่นัน้	อนัผูใ้ดผูห้นึง่ถอืเอาตามกต็าม	ไม่ถอืเอาตามกต็าม	[คอืเชือ่
ก็ตาม	ไม่เชื่อก็ตาม	ถูกซักถามก็ตาม	ไม่ถูกซักถามก็ตาม]	เป็นอันต้องอาบัติแล้ว	มุ่ง
ความหมดจด	[คือพ้นโทษ]	จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า	แน่ะท่าน	ข้าพเจ้าไม่รู้	ได้กล่าวว่ารู้	
ไม่เห็น	ได้กล่าวว่าเห็น	ได้พูดพล่อยๆ	เป็นเท็จเปล่าๆ	แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก	หาสังวาส
มิได้	เว้นไว้แต่ส�าคัญว่าได้บรรลุ

 สมัยหนึ่ง	 ภิกษุมากรูปด้วยกัน	 จ�าพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทา	 ซึ่งสมัยนั้น	 วัชช ี

ชนบท	 อัตคัดอาหาร	 ภิกษุจึงคิดกันว่า	 บัดนี้วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร	 ประชาชนหาเลี้ยงชีพ 

ฝืดเคอืง	ภกิษุสงฆ์จะยงัอตัภาพให้เป็นไป	กท็�าไม่ได้ง่าย	พวกเราจะท�าอย่างไรจึงจะอยูจ่�าพรรษา

เป็นผาสุก	และไม่ต้องล�าบากด้วยบิณฑบาต

	 ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกัน	 กล่าวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก่

พวกคฤหัสถ์ว่า	 ภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌาน	 รูปโน้นได้ทุติยฌาน	 รูปโน้นได้ตติยฌาน	 รูปโน้นได้ 

จตุตถฌาน	 รูปโน้นเป็นพระโสดาบัน	 รูปโน้นเป็นพระสกทาคามี	 รูปโน้นเป็นพระอนาคาม	ี 

รูปโน้นเป็นพระอรหันต์	รูปโน้นได้วิชชา	๓	รูปโน้นได้อภิญญา	๖	ดังนี้

	 ประชาชนเหล่านัน้พากนัยนิดว่ีา	เป็นลาภของพวกเราแล้วหนอ	พวกเราได้ดีแล้วหนอ	

ทีมี่ภิกษุทัง้หลายผูม้คีณุวเิศษเหน็ปานนีอ้ยูจ่�าพรรษา	จงึพากนัถวายโภชนะอนัเลศิ	ครัน้เมือ่ออก

พรรษาแล้วภิกษเุหล่านัน้จงึพากนัไปเข้าเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า	และกราบทลูถงึการอยูจ่�าพรรษา

ว่า	อยู่กันอย่างผาสุก	และสมบูรณ์ด้วยบิณฑบาต	

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามเหตุผลท่ีสามารถอยู่จ�าพรรษากันอย่างผาสุก	 และ

ไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต	ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเนื้อความนั้นจากการอวดอุตตริมนุสสธรรม 

ของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์ให้ทรงทราบ	 และยอมรับว่าคุณวิเศษนั้นไม่มีจริง	 พระผู้มีพระ 

ภาคเจ้าจึงทรงติเตียนว่า	การกระท�าของพวกเธอนั้น	 ไม่เหมาะสม	 ไม่ใช่กิจของสมณะ	 ใช้ไม่ได้	

ไม่ควรท�า	โดยอเนกประการ	จนเป็นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทในที่สุด

	 การท�าใจให้เป็นสมาธ	ิและการท�าใจให้บรสิทุธิป์ราศจากกเิลสนัน้	มนษุย์ทัว่ไปนบัถอื

ว่าเป็นความรูอ้ย่างสงู	จดัว่าเป็นอตุตรมินสุสธรรมอย่างหนึง่	แปลว่า	คณุอย่างยวดยิง่ของมนษุย์	

หรือคุณของมนุษย์ผู้ยวดยิ่ง	 เพราะผลวิเศษต่างๆ	 มีมูลมาจากความรู้	 ๒	 อย่างนี้	 เมื่อใจอบรม
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ดแีล้ว	ย่อมเหน็อรรถเหน็ธรรมแจ้งชดั	แต่ใจนีโ้ดยปกติมอีารมณ์ไม่ดีเข้าขดัขวางไม่ให้แน่แน่วลงได้ 

เรียกว่า	นิวรณ	์ซึ่งมี	๕	อย่างดังนี้

	 ๑.	 กามฉันทะ	ความก�าหนัดด้วยอ�านาจกิเลสกาม

	 ๒.	 พยาบาท	ความงุ่นง่านด้วยก�าลังโทสะ	ถึงขนาดจองล้างจองผลาญผู้อื่น

	 ๓.	 ถีนมิทธะ	ความท้อแท้หรือคร้าน	และความง่วงงุน

	 ๔.	 อุทธัจจะกุกกุจจะ	ความฟุ้งซ่านหรือคิดพล่าน	และความจืดจางเร็ว

	 ๕.	 วิจิกิจฉา	ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจลงได้

	 การท�าจิตให้ปราศจากนิวรณ์เหล่านี้	โดยการรักษาจิตให้แน่แน่ว	เรียกว่า	สมาธิ	ซึ่ง

สมาธิที่เป็นอย่างต�่า	ไม่แน่แน่วจริงๆ	ท�าได้เป็นแต่เฉียดๆ	ใกล้ๆ	มีได้แก่สามัญชนทั่วไป	ไม่จัดว่า

เป็นอุตตรมินสุสธรรม	สมาธทิีเ่ป็นอย่างสงู	เป็นสมาธอิย่างแน่นแฟ้น	แน่แน่วลงไปจรงิ	จดัว่าเป็น

อุตตริมนุสสธรรม	เรียกว่า	ฌาน

 ฌาน	แบ่งเป็น	๔	ประเภท	ในพระพุทธศาสนา	เรียกว่า	รูปฌาน	 เพราะมีรูปธรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์	เรียกชื่อตามองค์ประกอบดังนี้

	 ๑.	 ปฐมฌาน	มีองค์	๕	คือยังมีตรึกซึ่งเรียกว่า	วิตก	และยังมีตรองซึ่งเรียกว่า	วิจาร 

เหมือนอารมณ์แห่งจติคนสามญั	แต่ไม่ประกอบด้วยกเิลสกามและอกศุลธรรม	ซ�า้ม	ีปีต	ิคอืความ

อิ่มใจ	และ	สุข	คือความสบายใจอันเกิดจากวิเวก	คือความเงียบ	กับประกอบด้วยจิตมีอารมณ์

เป็นหนึ่งลงไป	ซึ่งเรียกว่า	เอกัคคตา

	 ๒.	 ทุติยฌาน	 มีองค์	 ๓	 คือละวิตกและวิจารได้	 คงอยู่แต่ปีติและสุขอันเกิดจาก 

สมาธิ	กับเอกัคคตา

	 ๓.		ตติยฌาน	มีองค์	๒	คือละปีติเสียได้	คงอยู่แต่สุขกับเอกัคคตา	

	 ๔.		จตุตถฌาน	 มีองค์	 ๒	 เหมือนกัน	 คือละสุขเสียได้	 กลายเป็นอุเบกขา	 คือเฉยๆ	 

กับเอกัคคตา	

	 คุณอย่างยิ่งยวดของมนุษย์อีกระดับหนึ่ง	 คือจิตอันบริสุทธ์จากกิเลส	 หรือจิต 

อันปราศจากอารมณ์เครื่องเศร้าหมองใจ	 ก็ความบริสุทธิ์แห่งจิตนี้	 ท�าได้เป็นพักๆ	 ก็มี	 เช่น 

ดับความโกรธได้แล้ว	 ภายหลังความโกรธกลับเกิดข้ึนอีก	 เพราะมีเหตุอันมากระทบกระท่ังเข้า	

และท�าได้อย่างยั่งยืนก็มี	 คือละกิเลสอย่างใดขาดแล้ว	 กิเลสอย่างนั้นก็ขาดไปทีเดียว	 ไม่เกิด 

ขึ้นอีก	 ความบริสุทธิ์ยั่งยืนนี้	 ได้รับการกล่าวยกย่องอย่างสูงว่าเป็น	 โลกุตตรธรรม แปลว่า	 

คุณล่วงโลกขึ้นไป	คือพ้นวิสัยของสัตวโลก
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 โลกุตตรธรรม	 ท่านแบ่งเป็นมรรค	 ๔	 และผล	 ๔	 กับพระนิพพาน	 ๑	 รวมเป็น	 

๙	อย่าง	ผู้ปรารถนาจะเข้าใจ	พึงรู้จักสังโยชน์	 (กิเลสอันผูกใจสัตว์)	๑๐	ประการก่อน	 โดย	๕	

ประการแรกเป็นสังโยชน์เบื้องต�่า	 เรียกว่า	 โอรัมภาคิยะ	 อีก	 ๕	 ประการต่อมาเป็นสังโยชน ์

เบื้องสูง	เรียกว่า	อุทธัมภาคิยะ	มีดังนี้

	 ๑.	 สักกายทิฏฐิ	ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน	

	 ๒.	 วิจิกิจฉา	ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตน	

	 ๓.	 สีลัพพตปรามาส	ความเชื่อถือว่า	โลกุตตรธรรมจะมีได้ด้วยศีลหรือพรตอย่างนั้น	 

	 	 อย่างนี้	เกินธรรมดาวิสัย

	 ๔.		กามราคะ	ความก�าหนัดด้วยอ�านาจกิเลสกาม	เรียกเพียงราคะก็มี	

	 ๕.		ปฏิฆะ	ความกระทบกระทั่งแห่งจิต	ด้วยอ�านาจโทสะ	เรียกเพียงโทสะก็มี	

	 ๖.		 รูปราคะ	ความติดใจในรูปธรรม	เช่นชอบใจในบุคคล	หรือในวัตถุบางอย่าง

	 ๗.		อรูปราคะ	ความติดใจในอรูปธรรม	เช่นพอใจในสุขเวทนา	

	 ๘.		มานะ	ความส�าคัญตัวว่า	เป็นนั่นเป็นนี่	

	 ๙.		อุทธัจจะ	ความคิดพล่าน	เช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไป

	 ๑๐.	อวิชชา	ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง	

 ญาณ	 คือความรู้เป็นเหตุให้ละสังโยชน์เหล่านี้เด็ดขาด	 ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้มี	 ๔	

ประเภท	เรียกว่า	มรรค	โดยจ�าแนกตามอ�านาจการก�าจัดสังโยชน์	ดังนี้	

	 ๑.		 โสดาปัตติมรรค	 เป็นเหตุละสังโยชน์ได้	 ๓	 อย่าง	 คือ	 สักกายทิฏฐิ	 วิจิกิจฉา	 

	 	 สีลัพพตปรามาส	

	 ๒.		สกทาคามิมรรค	 เป็นเหตุละสังโยชน์	 ๓	 ข้อต้นนั้นคือ	 สักกายทิฏฐิ	 วิจิกิจฉา	 

	 	 สีลัพพตปรามาส	และท�าราคะ	โทสะ	โมหะ	ให้เบาบางลง	

	 ๓.		อนาคามมิรรค	เป็นเหตลุะสงัโยชน์เบือ้งต�า่ทัง้	๕	อย่างหรอืละโอรมัภาคยิสงัโยชน์

	 ๔.		อรหัตตมรรค	เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ทั้ง	๑๐	อย่าง

	 ท่านผู้เป็นพระโสดาบันไม่ท�ากาเมสุมิจฉาจาร	และไม่จองเวรแก่ผู้อื่น	แต่ยังมีภรรยา

สามีตามประเพณีโลกได้	 และยังมีความโกรธผู้อื่น	 ส่วนพระสกทาคามีท่ีท�าราคะโทสะให้ 

เบาลงนั้น	 แปลว่า	 ยังมี	 ไม่ปราศจากอย่างสิ้นเชิง	 ฝ่ายพระอนาคามีก�าจัดราคะโทสะได้สิ้นเชิง	

แปลว่า	ท่านผูเ้ป็นพระอนาคาม	ีเป็นโสดไม่มคีู	่ไม่ผกูสมคัรรกัใคร่ในทางกาม	ไม่โกรธขึง้ใคร	ส่วน

โมหะนั้นจะขาดก็เพราะอรหัตตมรรคเท่านั้น

	 ส่วนผล	๔	จะเกิดสืบเนื่องมาแต่มรรค	เสวยก�าไรที่มรรคได้ท�าไว้	โดยมีชื่อตามมรรค	

คือ	โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล	และ	อรหัตตผล
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	 สภาวะอันเกิดจากการดับกิเลสได้สิ้นเชิงด้วยอรหัตตมรรค	 โดยไม่มีอะไรเป็นเชื้อ 

เหลืออยู่	เรียกว่า	นิพพาน	พระอริยเจ้าผู้ได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้วเรียกว่า	พระอรหันต์

	 ค�าว่า	กล่าวอวดน้อมเข้ามาในตนนั้น	คืออวดจังๆ	ว่า	ข้าพเจ้าได้ข้าพเข้าถึงธรรมใน

ฌานหรือโลกุตตรธรรม	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 มาแต่ครั้งนั้นครั้งนี้	 เมื่อผู้ที่ภิกษุจงใจจะอวดเข้าใจ

ความแห่งค�าพูด	 ว่าผู้พูดพูดด้วยประสงค์อย่างไร	 ซึ่งจะเป็นปาราชิกเพราะไม่มีจริง	 แม้พูด

อวดไม่เจาะจง	 หรือจะพึงกล่าวว่าเจาะจงคนมาก	 คนเหล่านั้น	 แม้ผู้หนึ่งเข้าใจ	 ก็เป็นปาราชิก 

เหมือนกัน	 เขาเชื่อหรือไม่เชื่อ	 ไม่เป็นประมาณ	 ถ้าเขาไม่เข้าใจความแห่งค�าที่พูด	 เช่นเป็นคน

พูดต่างภาษากัน	พูดฟังกันไม่เข้าใจ	ลักษณะเช่นนี้เป็นถุลลัจจัย	ภิกษุพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม 

โดยอ้อม	 อาทิ	 อ้างลักษณะแห่งรูปพรรณก็ดี	 อ้างบริขารบาตรจีวรก็ดี	 อ้างท่ีอยู่ท่ีอาศัยก็ดี	 

อ้างอื่นๆ	 อีกก็ดี	 เช่นกล่าวว่าภิกษุมีรูปร่างผิวพรรณเช่นนั้น	 ใช้บาตรจีวรเช่นนั้น	 อยู่ในต�าบล 

ชื่อนั้น	สุดแต่จะน�าความเข้าใจของเขามาสู่ตนได้เพียงไร	เมื่อเขาเข้าใจ	เป็นถุลลัจจัย	เมื่อเขาไม่

เข้าใจ	เป็นทุกกฏ	

	 อาบัติในสิกขาบทนี้	 เป็นสจิตตกะ	 เพราะเหตุนั้น	 จะไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู ้พูด 

ด้วยส�าคัญว่าได้บรรลุ	หรือภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะอวดอ้าง	เช่นอ่านสิกขาบทกล่าวถึงค�าที่อวดอ้าง

นั้นว่ามีอย่างไร	เป็นต้น
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พระธรรมวิสุทธิมงคล	(บัว	าณสมฺปนฺโน)

แห่งวัดป่าบ้านตาด	อ.เมือง	จ.อุดรธานี

ขณะอบรมธรรมแก่ภิกษุสงฆ์
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สังฆำทิเสส ๑๓
สังฆำทิเสส	แปลว่า	เกี่ยวข้องกับสงฆ์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด

	ซึ่งเป็นครุกาบัติหรืออาบัติหนักที่แก้ไขได้	๑๓	สิกขาบท

	๙	สิกขาบทแรก	ต้องอาบัติตั้งแต่ล่วงท�า	(ปฐมาปัตติกา)

๔	สิกขาบทท้าย	ต้องอาบัติต่อเมื่อสงฆ์สวดประกาศห้ามครบ	๓	ครั้ง	(ยาวตติยกา)	

สังฆาทิเสสนี้	มีเรื่องหยาบคายอยู่มาก	จึงเรียกว่า ทุฏฐุลลำบัติ

ภิกษุผู้ต้องอาบัติจะพ้นได้ด้วยการอยู่กรรม	(วุฏฐานคามินี)
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สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๑
  ภิกษุปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ	เป็นสังฆาทิเสส	เว้นไว้แต่ฝัน

 ครั้งนั้น	ท่านพระเสยยสกะ	มีความกระสัน	ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์	ท่านจึงซูบ

ผอม	เศร้าหมอง	มีผิวพรรณคล�้า	มีผิวเหลืองขึ้น	มีร่างกายสะพรั่งด้วยเอ็น	พระอุทายีจึงแนะน�า

ให้ท่านฉันอาหารจนพอแก่ความต้องการ	 จ�าวัดให้พอแก่ความต้องการ	 สรงน�้าให้พอแก่ความ

ต้องการ	ครั้นฉันอาหาร	จ�าวัด	สรงน�้า	พอแก่ความต้องการแล้ว	เมื่อใดความกระสันบังเกิดขึ้น	

ราคะรบกวนจิต	เมื่อนั้นก็จงใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเถิด

	 เมื่อท่านพระเสยยสกะปฏิบัติตามที่พระอุทายีแนะน�า	และใช้มือพยายามปล่อยอสุจิ	

จนส�าเร็จลงแล้ว	 ท่านพระเสยยสกะจึงได้เป็นผู้มีผิวพรรณดี	 มีอินทรีย์อิ่มเอิบ	 มีสีหน้าสดใส	 

มีฉวีวรรณผุดผ่อง	 ภิกษุสหายของท่านจึงถามถึงสาเหตุนั้น	 ครั้นภิกษุทั้งหลายทราบถึงสาเหตุ 

ทัว่กนัแล้ว	ต่างกเ็พ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระเสยยสกะ	จงึได้ใช้มอืพยายามปล่อย

อสุจิเล่า	ภิกษุเหล่านั้น	พากันติเตียนท่านพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย	แล้วกราบทูลเรื่องนั้น

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่า ปล่อยสุกกะ	อธิบายว่า	สุกกะหรืออสุจิไม่ได้เคลื่อนเอง	เคลื่อนด้วยการกระท�า

ของภิกษุ	คือมีความจงใจ	มีความปรารถนาจะให้เคลื่อน	ส่วนค�าว่า	เว้นไว้แต่ฝัน	อธิบายว่า	ไม่มี

ความจงใจและไม่มีความพยายาม	แม้หากจะมีก็เป็นอัพโพหาริก

	 ภิกษุคิดและพยายาม	 เมื่ออสุจิเคลื่อนจากฐาน	 จัดว่าเป็นสังฆาทิเสส	 ภิกษุคิดและ

พยายาม	 แต่อสุจิไม่เคลื่อนจากฐาน	 จัดว่าเป็นถุลลัจจัย	 เพราะอาบัตินี้ไม่เกิดเพียงล�าพังแต่จิต	

ดังนั้น	ภิกษุเพียงแต่คิด	จึงไม่เป็นอาบัติ

	 ถ้าภิกษุปรารถนาการสัมผัสก็ตาม	ปรารถนาความไม่มีโรคก็ตาม	ปรารถนาอย่างอื่น

ก็ตาม	แล้วจงใจพยายามกระท�าที่องค์ก�าเนิดของตนในรูปภายใน	คือในอวัยวะของตนเอง	เช่น

ใช้มือตนเอง	 หรือในรูปภายนอก	 คือในอวัยวะผู้อื่น	 โดยยกเว้นที่เป็นวัตถุปาราชิก	 เช่นใช้มือ 

ผู้อ่ืน	 หรือในวัตถุท่ีไม่มีวิญญาณ	 โดยท่ีสุดแม้แอ่นเอวในอากาศ	 จนเป็นเหตุให้อสุจิเคลื่อน 

จากฐาน	จะออกข้างนอกก็ตาม	ไม่ออกก็ตาม	ไม่จ�าเป็นต้องมาก	เป็นแต่เพียงแมลงวันตัวน้อย

ดื่มกินได้	 ถึงแม้ยังไม่ลงคลองปัสสาวะ	 ก็ต้องสังฆาทิเสส	 ถ้ากระท�าอย่างนั้นแล้วอสุจิไม่เคลื่อน	

ต้องถุลลัจจัย

	 สกิขาบทนีป้รารภถงึการกระท�าต่อตนเอง	เพราะเหตุนัน้	อาบติัในสิกขาบทนี	้จึงเป็น

อนาณัตติกะ	กล่าวคือบังคับผู้อื่นให้พยายามในนิมิตของผู้นั้นเอง	ไม่เป็นอาบัติแก่ผู้บังคับ	แต่สั่ง



สังฆาทิเสส l 31

คนอื่นพยายามให้แก่ตน	 ไม่พ้นจากอาบัติ	 และสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ	 เพราะเหตุนั้น	 ไม่เป็น

อาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน	เช่น	อสุจิเคลื่อนในขณะนอนหลับ	

 อัพโพหาริก	หมายถึง	มีเหมือนไม่มี	 ตัวอย่างเช่น	คว�่าแก้วเพื่อเทน�้าที่เต็มแก้วออก

หมด	เช่นนี้จะกล่าวว่า	น�้าเป็นอัพโพหาริกส�าหรับแก้วนี้ก็ได้	ทั้งที่อาจยังมีหยดน�้าเหลืออยู่บ้าง

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๒
	 ภิกษุใด	 ก�าหนัดแล้ว	 มีจิตแปรปรวนแล้ว	 ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม	 จับมือก็ตาม	 จับช้องผมก็ตาม	 ลูบคล�าอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม	 เป็น 
สังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	พระอุทายีอยู่ในป่า	วิหารของท่านงดงาม	น่าดู	น่าชม	มีห้องกลาง	มีระเบียง

โดยรอบ	เตยีงตัง่ฟกูหมอนจดัไว้เรยีบร้อย	น�า้ฉนัน�า้ใช้ตัง้ไว้ดแีล้ว	บรเิวณเตยีนสะอาด	ประชาชน

เป็นอันมากพากันมาชมวิหารของท่าน

	 พราหมณ์คนหนึ่งกับภรรยาเข้าไปชมวิหารของพระอุทายี	 พระอุทายีจึงพาเดิน	

แล้วผลักบานประตูเข้าไป	 แม้พราหมณ์นั้นก็ตามหลังพระอุทายีเข้าไป	 ส่วนพราหมณีตามหลัง

พราหมณ์เข้าไป	ขณะนั้นพระอุทายีเดินไปเปิดบานหน้าต่างบางตอน	ปิดบานหน้าต่างบางตอน

รอบห้อง	แล้วย้อนมาทางด้านหลังจับอวัยวะน้อยใหญ่ของพราหมณีนั้น

	 ครัน้พราหมณ์นัน้ลากลบัไป	พราหมณ์กดี็ใจเปล่งวาจาแสดงความยนิดีว่าพระสมณะ

เชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้อยู่ในป่าเช่นนี้	 ยังมีอัธยาศัยดี	 แม้ท่านพระอุทายีอยู่ในป่าเช่นนี	้ 

ก็ยังมีอัธยาศัยดี	 เมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนั้นแล้ว	 พราหมณีได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่า	 

พระอุทายีจะมีอัธยาศัยดีแค่ไหน	เพราะพระอุทายีได้จับอวัยวะน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนที่ท่าน

จับของดิฉัน

	 พอได้ทราบดังนั้น	 พราหมณ์จึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 พระสมณะเชื้อสาย

พระศากยบุตรเหล่านี้	เป็นผู้ไม่ละอาย	ทุศีล	พูดเท็จ	พระสมณะเหล่านี้ท�าไมยังปฏิญาณว่า	เป็น

ผู้ประพฤติธรรม	ประพฤติเรียบร้อย	ประพฤติพรหมจรรย์	พูดจริง	มีศีล	มีกัลยาณธรรม	ดังนี้เล่า	

ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ไม่มีแล้ว	 ไฉนพระสมณะอุทายีจึงได้

จับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของภรรยาเรา	 ต่อไปกุลสตรี	 กุลธิดา	 กุลกุมารี	 สะใภ้ผู้มีสกุล	 กุลทาสี	

จักไม่กล้าไปสู่อารามหรือวิหาร	เพราะถ้าไป	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านั้นก็จะพึง

ประทุษร้าย
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	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	ต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอุทายี	จึงได้สัมผัส

กายกับมาตุคามเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส

เรียกประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 มาตคุามในสกิขาบทน้ี	ได้แก่หญิงมนุษย์โดยทีส่ดุแม้เกดิในวนันัน้	เพราะความก�าหนดั

ของชาย	 ย่อมเป็นไปแม้ในหญิงตัวเล็กๆ	 หญิงมนุษย์เป็นวัตถุแห่งสังฆาทิเสส	 บัณเฑาะก์หรือ

กะเทย	หญิงยักษ์	หญิงเปรต	เป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย	บุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งตัวผู้ตัวเมีย	 เป็น

วัตถุแห่งทุกกฏ

	 ภิกษุเข้าใจถูกว่าเป็นวัตถุแห่งสังฆาทิเสส	 และจับต้อง	 กายต่อกายสัมผัสกันเข้า	 

(กายสังสัคคะ)	 นี้เป็นสังฆาทิเสส	 แม้หญิงถูกต้องก่อน	 แต่ภิกษุยินดีต่อการรับสัมผัสก็เป็น 

สังฆาทิเสสเหมือนกัน	 แม้โดยที่สุดขนต่อขนสัมผัสกัน	 คือหญิงมาถูกสัมผัส	 แล้วภิกษุมีความ

ก�าหนัดพยายามรับสัมผัส	 ก็เป็นสังฆาทิเสส	 หากวัตถุแห่งสังฆาทิเสส	 ภิกษุเข้าใจเป็นอย่างอื่น 

ไปเสีย	และจับต้อง	เช่นนี้เป็นถุลลัจจัย	หรือการเอากายเช่นมือของตนถูกของเนื่องด้วยกายของ

เขา	เช่น	ผ้าห่ม	หรอืเอาของเนือ่งด้วยกายของตน	เป็นต้นว่าชายจวีรถกูกายของเขา	หรอืกล่าวว่า	

ข้างหนึ่งเป็นกาย	อีกข้างหนึ่งเป็นของเนื่องด้วยกาย	ก็เป็นถุลลัจจัยเหมือนกัน	การเอาของเนื่อง

ด้วยกายของตนสัมผัสของเน่ืองด้วยกายของเขาก็ดี	 การเอาสิ่งของมีดอกไม้เป็นต้น	 ปาถูกกาย 

หรือของเน่ืองด้วยกายของเขาก็ดี	 เป็นทุกกฏ	 ส�าคัญผิด	 กล่าวคือไม่ใช่วัตถุแห่งสังฆาทิเสสแต่

เข้าใจว่าใช่และจับต้อง	แต่ไม่ถึงกายต่อกาย	เป็นทุกกฏทุกประโยค	ในเพราะวัตถุแห่งถุลลัจจัย

หรอืวัตถแุห่งทกุกฏ	ท�าไม่เตม็ที	่ต้องทกุกฏอย่างเดยีว	ถ้าจบัต้องหลายวตัถ	ุกเ็ป็นอาบตัหิลายตวั	

มีชนิดและจ�านวนตามวัตถุ	ถ้าจับต้องหลายครั้ง	เป็นอาบัติหลายตัวตามจ�านวนครั้ง

	 ภิกษุผู้เคล้าคลึงนั้นอยู่ภายใต้อ�านาจของความก�าหนัด	 เจตนามุ่งจับวัตถุที่เป็นหญิง	

อาบัติในสิกขาบทนี้จึงเป็นสจิตตกะ	 เพราะเหตุนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่แกล้งจะสัมผัส

จับต้อง	อาทิหลีกผู้หนึ่งไพล่ไปโดนอีกผู้หนึ่ง	หรือถูกต้องเพราะเผลอ	เช่น	หญิงมาถูกต้อง	ภิกษุ

ตกใจผลักออกไปในทันที	หรือถูกต้องโดยไม่รู้ตัว	เช่นกระทบกันในเวลาเบียดคนมาก	ผู้หญิงถูก

ต้องก่อน	แต่ไม่ยินดีรับสัมผัส	อาการเหล่านี้ไม่ท�าให้ภิกษุต้องอาบัติ	เพราะภิกษุไม่มีจิตก�าหนัด	

หากภกิษุเจบ็ไข้	แล้วแพทย์หรอืพยาบาลทีเ่ป็นหญงิมาสมัผสัถกูต้องกาย	และภกิษมุคีวามก�าหนดั

รับสัมผัส	เช่นนี้ไม่พ้นอาบัติ

 ของเนือ่งด้วยกาย	หมายถึง	ของท่ีต่อเนือ่งไปจากกายและกายสามารถบงัคบัให้ขยบั

เคลื่อนได้	เช่น	ภิกษุจับไม้เท้าไปสัมผัสกับมาตุคาม	ไม้เท้าก็จัดว่าเป็นของเนื่องด้วยกาย
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สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๓
 ภิกษุใด	ก�าหนัดแล้ว	มีจิตแปรปรวนแล้ว	พูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ	
เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุน	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	 พระอุทายีอยู่ในวิหารชายป่า	 หญิงเป็นอันมากได้พากันไปสู่อาราม	 เพ่ือ

ประสงค์จะชมวิหาร	 จึงเข้าไปหาพระอุทายี	 พระอุทายีจึงเชิญหญิงเหล่านั้นให้ชมวิหาร	 แล้ว

กล่าวมุ่งวัจจมรรค	(ทวารหนัก)	ปัสสาวมรรค	(ทวารเบา)	ของหญิงเหล่านั้น	ชมบ้าง	ติบ้าง	ขอ

บ้าง	อ้อนวอนบ้าง	ถามบ้าง	ย้อนถามบ้าง	บอกบ้าง	สอนบ้าง	ด่าบ้าง

	 หญิงเหล่าน้ัน	 จ�าพวกท่ีหน้าด้าน	 ฐานนักเลง	 ไม่มียางอาย	 บ้างยิ้มแย้ม	 บ้างพูดยั่ว	

บ้างซิกซี้	บ้างก็เย้ยกับพระอุทายี	ส่วนจ�าพวกที่มีความละอายใจ	ก็เลี่ยงออกไป	แล้วโพนทะนา	

บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความรังเกียจ	 เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	 

ต่างก็เพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระอทุาย	ีจงึได้พดูเคาะมาตคุาม	ด้วยวาจาอนัชัว่หยาบ

เล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกประชุมสงฆ์

เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 มาตุคามในสิกขาบทนี้	 ได้แก่หญิงมนุษย์ผู้รู้เดียงสาที่เข้าใจค�าหยาบหรือไม่หยาบ	

ทั้งนี้ผู้จะพูดวาจาเช่นนั้น	 ก็มุ่งความเข้าใจของมาตุคาม	 ถ้ามาตุคามเป็นเด็กไม่รู้เดียงสา	 ความ

ปรารถนาของผู้พูดก็ไม่ส�าเร็จ

	 วาจาชั่วหยาบนั้น	 ได้แก่ถ้อยค�าพาดพิงทวารเบา	 ทวารหนัก	 หรือเมถุน	 ข้อนี้พึงรู้ 

จากการบอกหรือสอนเรื่องการเสพเมถุน	ด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนี้

	 ภิกษุพูดกับผู้รู้เดียงสาที่เป็นผู้หญิง	 ในเขตอวัยวะบริเวณทวารเบา	 ทวารหนัก	 หรือ

เมถุน	เป็นสังฆาทิเสส	ถ้าเขตอวัยวะอื่นเหนือหัวเข่าขึ้นไป	ใต้รากขวัญคือไหปลาร้าหรือหลุมคอ

ลงมา	และในศอกเข้าไป	เป็นถุลลจัจยั	อวยัวะพ้นจากนัน้	เป็นทกุกฏ	หากพดูกบับณัเฑาะก์	ทวาร

และเมถุนเป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย	ส่วนอวัยวะอื่นทั้งปวงเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	หากพูดกับบุรุษ	ทุก

สิ่งเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	พูดกับคนมาก	เป็นอาบัติหลายตัว	มีชนิดและจ�านวนตามวัตถุ	พูดกับคน

ผู้เดียว	 แต่หลายค�า	 น่าจะเป็นอาบัติตามจ�านวนค�า	 แต่ไม่ได้กล่าวไว้	 สิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ	

เพราะเหตุนั้น	ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมหรือมุ่งค�าสอนที่กล่าววาจาเช่นนั้น
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สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๔
	 ภิกษุใด	ก�าหนัดแล้ว	มีจิตแปรปรวนแล้ว	กล่าวคุณแห่งความบ�าเรอตนด้วย
กามในส�านักมาตุคาม	ด้วยถ้อยค�าพาดพิงเมถุนว่า	น้องหญิง	หญิงใดบ�าเรอผู้ประพฤติ
พรหมจรรย	์ มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเรา	 ด้วยธรรมนั่น	 นั้นเป็นยอดแห่งความบ�าเรอ 
ทั้งหลาย	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	 พระอุทายีเป็นพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี	 เข้าไปสู่สกุลเป็นอันมาก	 

ครั้งนั้น	มีหญิงหม้ายผู้หนึ่งรูปงาม	น่าดู	น่าชม	ครั้นเวลาเช้า	พระอุทายีได้ถือบาตรเดินไปทาง

เรือนของหญิงหม้ายนั้น	แล้วนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย	และได้ยังหญิงหม้ายนั้น	ให้เห็นแจ้ง	

สมาทาน	อาจหาญ	ร่าเริงด้วยธรรมิกถา

	 หญิงหม้ายนัน้จงึได้กล่าวปวารณาต่อพระอทุายว่ีา	โปรดบอกเถดิเจ้าข้า	หากต้องการ

สิ่งใดซึ่งดิฉันสามารถจัดหาถวายพระคุณเจ้าได้	 คือจีวร	 บิณฑบาต	 เสนาสนะ	 เภสัชบริขารอัน

เป็นปัจจัยของภิกษุไข้	 พระอุทายีจึงขอร้องว่า	 น้องหญิง	 ปัจจัยเหล่านั้นไม่เป็นของหาได้ยาก 

ส�าหรับฉัน	 ขอจงให้ของท่ีหาได้ยากส�าหรับฉันเถิด	 นางจึงกล่าวนิมนต์พระอุทายี	 แล้วเดินเข้า

ห้องเลิกผ้าสาฎกนอนหงายบนเตียง	ทันใดนั้น	พระอุทายีจึงตามเข้าไปหานางถึงเตียง	ถ่มเขฬะ	

(น�้าลาย)	รดแล้วพูดว่า	ใครจักถูกต้องหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็นนี้ได้	ดังนี้แล้วหลีกไป

	 หญงิหม้ายนัน้ได้เพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะอทุายจีงึขอเมถนุธรรม

ต่อเราด้วยตนเอง	แล้วถ่มเขฬะรด	และพูดว่าใครจักถูกต้องหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็นนี้ได้	ดังนี้แล้ว

หลีกไป	เรามีอะไรชั่วช้า	เรามีอะไรที่มีกลิ่นเหม็น	เราเลวกว่าหญิงคนไหน	อย่างไร	ดังนี้	แม้หญิง

เหล่าอื่นก็เพ่งโทษว่า	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านั้น	เป็นผู้ไม่ละอาย	ทุศีล	พูดเท็จ

ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	 เป็น

ผู้ใคร่ต่อสิกขา	ต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอุทายี	จึงได้กล่าวคุณแห่งการ

บ�าเรอตนด้วยกามในที่อยู่ของมาตุคามเล่า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อธิบายทั้งปวง	 พึงรู้โดยนัยอันกล่าวแล้วในสังฆาทิเสส	 สิกขาบทที่	 ๓	 แต่ต่างกันที่ 

ความมุ่งหมายของผูพ้ดู	ในสกิขาบทก่อนกล่าวถงึการพดูเคาะ	ส่วนในสกิขาบทนีก้ล่าวถงึการพดู

ชวนด้วยค�าสรรเสริญการบ�าเรอด้วยเมถุน
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 พระกุลุปกะ	 หมายถึง	 ภิกษุผู้เป็นท่ีปรึกษาของวงศ์ตระกูลบ้าง	 เป็นหลักใจของ 

วงศ์ตระกูลบ้าง	 เป็นผู้สอนธรรมของวงศ์ตระกูลบ้าง	 ถ้าเป็นภิกษุที่ใกล้ชิดกับราชสกุลเรียกว่า	

พระราชกุลุปกะ

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๕
	 ภิกษุใด	 ถึงความเป็นผู้ชักสื่อบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดี	 บอก
ความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดี	 ในความเป็นเมียก็ตาม	 ในความเป็นชู้ก็ตาม	 โดยที่
สุด	บอกแม้แก่หญิงแพศยา	อันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	 พระอุทายีเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มยังไม่มีภรรยา	 หรือหญิงสาวยังไม่มีสาม	ี 

ก็ไปพรรณนาคุณของหญิงสาวให้มารดาบิดาของชายหนุ่มฟังว่า	หญิงสาวของสกุลโน้นมีรูปงาม	

น่าดู	น่าชม	คมคาย	มีแววฉลาด	มีไหวพริบดี	 ขยัน	 ไม่เกียจคร้าน	หญิงสาวนั้นสมควรแก่ชาย

หนุ่มนี้	และพรรณนาคุณของชายหนุ่มให้มารดาบิดาของหญิงสาวฟังว่า	ชายหนุ่มของสกุลโน้น	

มีรูปงาม	น่าดู	น่าชม	คมคาย	มีแววฉลาด	มีไหวพริบดี	ขยัน	ไม่เกียจคร้าน	ชายหนุ่มนั้นสมควร

แก่หญิงสาวนี้	โดยอุบายนี้	พระอุทายีจึงให้มารดาบิดาของชายหนุ่มหญิงสาวท�าวิวาหมงคลบ้าง	

อาวาหมงคลบ้าง	พูดให้สู่ขอกันบ้าง

	 สมัยต่อมา	พวกสาวกของอาชีวกชาวบ้านอื่น	มาขอธิดาของหญิงหม้ายคนหนึ่ง	 ผู้มี 

รูปงาม	 น่าดู	 น่าชม	 แต่ถูกหญิงหม้ายตอบปฏิเสธไป	 พวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้นจึงเข้า 

ไปหาพระอุทายี	 เพื่อขอให้ช่วยพูดกับหญิงหม้ายนั้นยอมยกธิดาให้แก่ชายหนุ่มของพวกตน	

หญิงหม้ายน้ันจึงได้ยกธิดาให้แก่สาวกของอาชีวกเหล่านั้นเพราะพระอุทายีเป็นเหตุ	 พวกสาวก

ของอาชีวกเหล่าน้ัน	 น�าหญิงสาวน้ันไปเลี้ยงดูอย่างสะใภ้เพียงแค่เดือนเดียว	 ต่อแต่นั้นก็เลี้ยงดู

อย่างทาสี

	 ต่อมา	หญงิสาวทนทุกข์ไม่ไหวจงึส่งทตูไปหามารดา	เพือ่ขอให้มารดามารบักลบั	หญงิ

หม้ายนั้นจึงเข้าไปหาพวกสาวกของอาชีวก	ขอร้องอย่าเลี้ยงดูหญิงสาวนี้อย่างทาสี	โปรดเลี้ยงดู

อย่างสะใภ้เถดิ	สาวกของอาชวีกเหล่านัน้กล่าวว่า	พวกเราไม่ได้รับรองและตกลงไว้กบัท่าน	พวก

เรารับรองและตกลงไว้กับสมณะต่างหาก	 ท่านจงไป	 เราไม่รู้จักท่าน	 แต่เมื่อพระอุทายีเข้าไป

ขอร้องสาวกของอาชวีกเหล่านัน้แทน	พวกสาวกของอาชวีกเหล่านัน้กก็ล่าวกบัพระอทุายว่ีา	เรา

ไม่ได้รับรองและตกลงไว้กับท่าน	 เรารับรองและตกลงไว้กับหญิงหม้ายมารดาหญิงสาวต่างหาก	

สมณะต้องเป็นผู้ไม่ขวนขวาย	สมณะต้องเป็นสมณะที่ดี	เชิญท่านไปเถิด	เราไม่รู้จักท่าน
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	 แม้ครั้งต่อมา	หญิงสาวทนทุกข์ไม่ไหวก็ส่งทูตไปหามารดาอีก	หญิงหม้ายนั้นก็เข้าไป

หาพระอทุาย	ีแต่พระอทุายไีม่ยอมไปอกี	หญงิหม้ายนัน้จึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ลูกสาว

ของเราตกทุกข์ได้ยาก	 ไม่ได้รับความสุข	 เพราะแม่ผัวชั่ว	 พ่อผัวชั่ว	 และสามีชั่วฉันใด	 ขอให้ 

พระอุทายีจงตกทุกข์ได้ยาก	 อย่าได้รับความสุขฉันนั้นเถิด	 แม้หญิงสาวนั้นก็เพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาว่า	 เราตกทุกข์ได้ยาก	ไม่ได้รับความสุข	 เพราะแม่ผัวชั่ว	พ่อผัวชั่ว	และสามีชั่วฉันใด	

ขอพระอุทายีจงตกทุกข์ได้ยาก	อย่าได้รับความสุขฉันนั้นเถิด	แม้หญิงเหล่าอื่น	บรรดาที่ไม่พอใจ

เพราะแม่ผัว	พ่อผัว	หรือสามี	ต่างก็กล่าวแช่งชักอย่างนั้น	ส่วนบรรดาหญิงอื่นที่ยินดีด้วยแม่ผัว	

พ่อผัว	หรือสามี	ต่างก็อ�านวยพรอย่างนี้ว่า	เราสบายสมบูรณ์พูนสุข	เพราะแม่ผัวดี	พ่อผัวดี	หรือ

สามีดี	ฉันใด	ขอให้ท่านพระอุทายีจงสบายสมบูรณ์พูนสุข	ฉันนั้นเถิด

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินหญิงบางพวกกล่าวแช่งชักอยู่	 บางพวกอ�านวยพรอยู่	 บรรดา

ภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	ต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	

โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านพระอุทายี	 จึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่อเล่า	 จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแด ่

พระผู้มีพระภาคเจ้า	พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ในความเป็นเมียนั้น	หมายความว่า	 ในการอยู่ร่วมกันอันชอบด้วยกฎหมาย	ส่วนค�า

ว่า	ในความเป็นชู้นั้น	หมายความว่า	ในการอยู่ร่วมกันอันผิดต่อกฎหมาย

	 ภิกษุรับเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอหญิงหรือชาย	 ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม	 เป็นนักบวชก็ตาม	

แม้เป็นมารดาบิดาของภิกษุเองก็ตาม	หรือรับเดินสื่อชักน�าเขาให้เป็นสามีภรรยา	หรือเป็นชู้กัน	

หรือท�าสุมิจฉาจาร	 เป็นอันล่วงสิกขาบทน้ีดุจเดียวกัน	 ผู้วานนั้นจะเป็นเจ้าตัวที่ต้องการอยู่ร่วม

เองก็ตาม	เป็นมารดาบิดาหรือผู้ใหญ่อื่นของเขาก็ตาม	ภิกษุรับแล้วบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง	จะเป็น

เจ้าตัวก็ตาม	เป็นผู้ใหญ่ของเขาก็ตาม	เขาจะเป็นเมียเป็นผัวเป็นชู้กันหรือไม่เป็นก็ตาม	แม้ภิกษ ุ

ไม่ท�าเองแต่สั่งให้ผู้อื่นท�าแทนอีกต่อหนึ่ง	ก็ยังคงต้องสังฆาทิเสส	ถ้าเขาวานภิกษุหลายรูป	ภิกษุ

ทั้งหลายรับค�าเขาแล้ว	 เป็นสื่อให้แม้แต่รูปเดียว	 ต้องสังฆาทิเสสด้วยกันทั้งนั้น	 หากภิกษุไม่รู้	 

แต่ชักโยงสามีภรรยาผู้หย่ากันแล้วให้กลับเป็นสามีภรรยากันใหม่	 แม้เป็นมารดาบิดาของ 

ภิกษุเอง	ก็ไม่พ้นอาบัติด้วย	ถ้าสามีภรรยาโกรธกันแล้วต่างคนต่างอยู่	แต่หาได้หย่ากันไม่	ภิกษุ

ชักโยงให้ดีกัน	ไม่เป็นอาบัติ

	 องค์แห่งการชักสื่อนั้นประกอบด้วย	 ๓	 ส่วน	 คือ	 รับค�าของผู้วาน	 แล้วบอกแก่ 

อีกฝ่ายหนึ่ง	และกลับมาบอกผู้วาน	แต่ผลแห่งการชักสื่อบางอย่างอาจส�าเร็จด้วยองค์ประกอบ

เพยีง	๒	ส่วนก็มี	เช่น	ชายหนุม่วานภกิษใุห้บอกนดัหญงิแพศยาให้ไปหา	ณ	ต�าบลนัน้เมือ่เวลานัน้	 

ถ้าหญิงนั้นรับค�า	แม้ภิกษุไม่กลับมาบอกแก่ชายผู้วาน	ความปรารถนาของเขาก็คงส�าเร็จ
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	 การก�าหนดองค์ประกอบเกินต้องการนั้นมีอยู่ในที่อื่นบ้าง	 เช่นในปาราชิก	สิกขาบท

ที่	๔	ก�าหนดองค์ประกอบของมุสาวาทไว้เป็น	๓	ส่วนคือ	ก่อนจะพูด	ก็รู้ว่าเราจักพูดเท็จ	ขณะ

พูด	ก็รู้ว่าเราพูดเท็จ	ครั้นพูดแล้ว	ก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้ว	แต่การกล่าวมุสาอวดอุตตริมนุสสธรรม	

ย่อมส�าเร็จด้วยองค์ประกอบเพียง	๒	ส่วนข้างต้นเท่านั้น	คือก่อนพูด	และขณะพูด

	 การพจิารณาค�าโวหารในสกิขาบทนี	้ถ้าไม่มคี�าว่า	“กด็”ี	กพ็อจะบ่งว่ามอีงค์ประกอบ	

๓	ส่วนได้	เช่น	

	 รับค�าฝ่ายชายมาบอกแก่ฝ่ายหญิง	๑	

	 บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงนั้น	๑	และ

	 กลับมาบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายนั้น	๑	

	 อธบิายว่าฝ่ายหญงิเขาว่าอย่างไร	กลบัมาบอกแก่ฝ่ายชาย	ดงันีก้จ็ะครบองค์ประกอบ	

๓	 ส่วน	 เช่น	 เฒ่าแก่ท่ีฝ่ายชายขอให้ไปพูดขอแก่ฝ่ายหญิง	 เมื่อได้รับค�าตอบอย่างไร	 ก็กลับมา 

บอกฝ่ายชายอีก	แต่ในสิกขาบทนี้	มีค�าว่า	“ก็ดี”	ชัดอยู่	จึงอธิบายได้ว่าเพียงรับค�าของฝ่ายหนึ่ง	 

และบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง	 ก็เป็นอาบัติแม้มีองค์ประกอบเพียง	 ๒	 ส่วน	 แต่เมื่อก�าหนดเป็นองค์

ประกอบไว้	๓	ส่วนแล้ว	จึงมีอธิบายว่า	อาบัติในบุพพปโยคนั้น	ถ้าเขาวาน	แล้วภิกษุรับค�า	เป็น

ถุลลัจจัย	ถ้าภิกษุจัดการเอง	บอกแก่ฝ่ายแรกก็เป็นถุลลัจจัย	บอกแก่ฝ่ายที่	๒	จนได้อยู่ร่วมกัน

เป็นผัวเป็นเมียหรือเป็นชู้	แม้ชั่วขณะ	จึงเป็นสังฆาทิเสส

 วิวาหมงคล	 เป็นพธิแีต่งงานโดยท�าพธิกีนัทีบ้่านของฝ่ายหญงิ	และเมือ่พธิแีต่งงาน 

เสร็จแล้ว	ฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงโดยอยู่ร่วมกับพ่อตาแม่ยาย

 อาวาหมงคล	 เป็นพิธีแต่งงานโดยท�าพิธีแต่งงานที่บ้านของฝ่ายชายและเมื่อพิธี

แต่งงานเสร็จแล้ว	ฝ่ายหญิงจะเข้าไปอยู่บ้านของฝ่ายชายโดยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของฝ่ายชาย	

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๖
	 ภิกษุจะให้สร้างกุฎี	อันหาเจ้าของมิได้	 เฉพาะตนเอง	ด้วยอาการขอเอาเอง	
พึงสร้างให้ได้ประมาณ	ประมาณในการสร้างกุฎีนั้น	ดังนี้	โดยยาว	๑๒	คืบ	โดยกว้าง	
๗	คืบ	ด้วยคืบสุคต	วัดในร่วมใน	พึงน�าภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่	ภิกษุเหล่านั้นพึง
แสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้	อันมีชานรอบ	หากภิกษุให้ท�ากุฎีด้วยอาการขอเอาเอง	ในที่อัน
มีผู้จองไว้	อันหาชานรอบมิได้	หรือไม่น�าภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่	หรือสร้างให้ล่วง
ประมาณ	เป็นสังฆาทิเสส
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	 ครั้งนั้น	ภิกษุทั้งหลายชาวรัฐอาฬวี	สร้างกุฎี	อันตนขอเขามาเอง	อันหาเจ้าของมิได้	

เป็นส่วนเฉพาะตนเอง	ใหญ่ไม่มีก�าหนด	กุฎีเหล่านั้นจึงไม่ส�าเร็จ	เธอต้องมีการวิงวอน	มีการขอ

เขาอยู่ร�่าไปว่า	ท่านทั้งหลายจงให้บุรุษ	จงให้แรงบุรุษ	จงให้โค	จงให้เกวียน	จงให้มีด	จงให้ขวาน	

จงให้จอบ	จงให้สิ่ว	จงให้เถาวัลย์	จงให้ไม้ไผ่	จงให้หญ้าปล้อง	จงให้หญ้าสามัญ	จงให้ดิน	ดังนี้

เป็นต้น	ประชาชนที่ถูกเบียดเบียนด้วยการวิงวอน	ด้วยการขอ	พอเห็นภิกษุทั้งหลาย	แล้วหวาด

บ้าง	สะดุ้งบ้าง	หนีไปเสียบ้าง	เดินเลี่ยงไปทางอื่นบ้าง	เมินหน้าเสียบ้าง	ปิดประตูเสียบ้าง	แม้พบ

แม่โคเข้าก็หนี	เพราะส�าคัญว่าเป็นพวกภิกษุ

	 ครั้งน้ัน	 ท่านพระมหากัสสปะจ�าพรรษาอยู่ในพระนครราชคฤห์	 ครั้นเวลาเช้า	 ท่าน

เข้าไปบิณฑบาตในรัฐอาฬวี	 ประชาชนเห็นท่านแล้วหวาดบ้าง	 สะดุ้งบ้าง	 หลบหนีไปบ้าง	 เดิน

เลีย่งไปทางอืน่บ้าง	เมนิหน้าบ้าง	ปิดประตบู้านบ้าง	คร้ันกลับจากบณิฑบาตแล้ว	ท่านจึงเรียกภกิษุ 

ทั้งหลายมาถามว่า	ท่านทั้งหลาย	เมื่อก่อนรัฐอาฬวีนี้มีอาหารบริบูรณ์	หาบิณฑบาตได้ง่าย	ภิกษุ

สงฆ์ครองชีพด้วยการถือบาตรแสวงหา	ก็ท�าได้ง่าย	มาบัดนี้รัฐอาฬวีอัตคัดอาหาร	หาบิณฑบาต

ได้ยาก	 ภิกษุสงฆ์จะครองชีพด้วยการถือบาตรแสวงหา	ก็ท�าไม่ได้ง่าย	 อะไรเป็นเหตุ	 อะไรเป็น

ปัจจัย	 ให้รัฐอาฬวีเป็นดังนี้	 ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบเรียนเรื่องนั้นให้ท่านพระมหากัสสปะทราบ	

จนเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เม่ือใคร่ครวญถงึต�าแหน่งทีจ่ะสร้างกฎุ	ีโดยให้สงฆ์แสดงทีใ่ห้	จงึน่าจะเหน็ว่าเป็นทีใ่น

อาราม	 หรืออุปจาระแห่งอาราม	 (บริเวณโดยรอบของอาราม)	 แต่ยังมีค�าอธิบายอื่นบ่งบอกอีก

ว่าไม่ใช่ที่ในอาราม	หรืออุปจาระแห่งอาราม	ส่วนการห้ามจองที่ทับหรือคาบเกี่ยว	 มีห้ามไว้ชัด

ในการผูกสีมา	บางแห่งอธิบายรวมถึงว่า	เป็นที่อาศัยของสัตว์ตัวเล็ก	มีมด	ปลวก	เป็นต้น	หรือ

เป็นที่อาศัยของสัตว์ร้าย	 มีช้าง	 เสือ	 เป็นต้น	หรือเป็นที่อยู่ที่ติดกับนาไร่เรือกสวนเรือนโรงของ

ผู้อื่น	หรือเป็นที่พลุกพล่าน	เช่นอยู่ใกล้ที่ชุมนุมชน	หรืออยู่ริมถนนหนทาง	ถ้าเหตุผลเป็นเช่นนี้	

อาจจะหาที่สร้างไม่ได้	ทั้งในป่า	ทั้งในบ้าน

	 การเว้นชานไว้เป็นเขตนัน้	มคี�าอธบิายไว้ว่า	เป็นทีอ่าจเวยีนเกวยีนเวยีนบนัไดได้	ส่วน

กิริยาที่ขอให้สงฆ์แสดงที่ให้นั้น	ก็เพื่อให้มีพยานเป็นหลักฐานในการจับจอง

	 คราวนีเ้ป็นวาระทีจ่ะสนันษิฐานถงึกฎีุว่าเป็นชนดิใด	บาลีในสิกขาบทนีว่้าเพียง	“กฎุ”ี	

เท่านั้น	 ไม่ได้อธิบายว่าเป็นชนิดใดชนิดหนึ่ง	 ความส�าคัญเนื่องด้วยกุฎีนี้จึงมีอยู่แต่เพียงว่าอย่า

ท�าให้ล่วงประมาณ	(เกินขนาด)	เท่านั้น	มีห้ามไว้เพื่อจ�ากัดการขอให้จบลง

	 การประมาณแห่งกุฎีน้ันใช้สุคตประมาณ	 ซึ่งประมาณชนิดนี้	 เข้าใจกันว่า	 ออกจาก 

นิ้วพระหัตถ์แห่งพระศาสดาเอง	 ข้อนี้ก็น่าจะเป็นได้	 เพราะเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท 
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เกี่ยวกับการประมาณเข้า	ก็จะทรงชี้เอานิ้วเอาคืบเอาศอกของพระองค์เอง	แต่เมื่อใคร่ครวญถึง

ศัพท์ว่า	 “สุคต”	 ซึ่งพระศาสดาไม่เคยใช้เรียกพระองค์เอง	 หรือสาวกไม่เคยใช้เรียกพระศาสดา	

บางทีอาจจะหมายความถึงอย่างอื่นได้อีก	 เช่นคืบเต็มๆ	 คือคืบอย่างผึ่งผาย	 หรือหมายเอา

ประมาณหลวงอันใช้เป็นหลักมาตรา	 เช่นเราเรียกกันว่า	 นิ้วช่างไม้	 นิ้วฟุต	 เป็นต้น	 ข้อนี้ยังไม่

พบหลักฐาน	 ท้ังค�าว่า	 ประมาณแห่งพระสุคต	 จีวรแห่งพระสุคตก็มีอยู่	 จึงต้องพิจารณาเอาว่า	 

นั่นเป็นประมาณออกจากนิ้วพระหัตถ์แห่งพระศาสดา	 และเมื่อเทียบกับนิ้วช่างไม้ทุกวันนี้

ความยาว	๑๒	คืบพระสุคตก็ยาวเท่ากับ	๘	ศอก	๔	หุน	และกว้าง	๗	คืบพระสุคตก็กว้างเท่ากับ	

๔	ศอก	๔	นิ้ว	๗	หุน	โดยวัดความยาวด้านใน

	 สิกขาบทนี้	 เมื่อพิจารณาจากค�าว่า	 “หรือ”	 จะบ่งบอกได้ว่าเป็นสังฆาทิเสส	 ถ้าท�า

อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ภิกษุให้ท�ากุฎีด้วยการขอเอาเอง	ในที่อันมีผู้จองไว้	อันหาชานรอบมิได้

	 ๒.		ภิกษุไม่ขอให้สงฆ์แสดงที่ให้

	 ๓.		ภิกษุท�ากุฎีให้ล่วงประมาณ

	 แต่ในทีบ่างแห่งแก้ว่า	การกระท�าแต่ละข้อเป็นวตัถแุห่งทกุกฏ	ท�าอย่างเดยีวต้องอาบตัิ

ตัวเดียว	ท�า	๒	อย่าง	ต้องอาบัติ	๒	ตัว	อาบัติในบุพพปโยคเป็นทุกกฏทุกประโยคที่ท�า	จนถึงอีก

ประโยคหนึ่งจะเสร็จเป็นถุลลัจจัย	ท�าเสร็จเป็นสังฆาทิเสส

	 อาบัติในสิกขาบทน้ี	 ต้องอาบัติเพราะไม่ท�าก็มี	 คือไม่ขอให้สงฆ์แสดงที่ให้ก่อน	 ต้อง

อาบตัเิพราะท�ากม็	ีคอืท�าในทีอ่ืน่จากทีอ่นัสงฆ์แสดงให้	หรือท�าให้ล่วงประมาณ	ต้องอาบติัเพราะ

ไม่ท�าด้วย	และเพราะท�าด้วยก็มี	คือไม่ขอให้สงฆ์แสดงที่และท�าให้ล่วงประมาณ

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๗
	 ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของ	เฉพาะตนเอง	พึงน�าภิกษุทั้งหลายไป
เพื่อแสดงที่	ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่	อันไม่มีผู้จองไว้	อันมีชานรอบ	หากภิกษุให้สร้าง
วิหารใหญ่ในที่อันมีผู้จองไว้	 อันหาชานรอบมิได้	 หรือไม่น�าภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่	
เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	 คหบดีซึ่งเป็นอุปัฏฐากของท่านพระฉันนะจะสร้างวิหารถวายท่าน	 จึงขอ

ให้ท่านพระฉันนะตรวจดูและพิจารณาแผ้วถางสถานที่เพื่อสร้างวิหาร	 นี้เองเป็นเหตุให้โค่น 

ต้นไม้อันเป็นเจดีย์ต้นหนึ่งลง	ซึ่งชาวบ้าน	ชาวนิคม	ชาวนคร	ชาวชนบท	ชาวรัฏฐะ	พากันบูชา	
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คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	 จึงให้

โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีย์	 ซึ่งคนท้ังหลายบูชาเล่า	 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรนี้เบียดเบียน

อินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีพ

	 ภิกษุทั้งหลายผู้มีความมักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อ

สิกขา	ต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์เพื่อทรง

บัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่า	 วิหาร	 ในบัดนี้เข้าใจว่าเป็นสถานที่ส่วนกลางไปแล้ว	 เพราะเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูป	 ท�าไว้เป็นท่ีเหมือนพระศาสดายังเสด็จอยู ่ 	 แต่ค�าว่า	 วิหาร	 ในสิกขาบทนี้	 

หมายถึงที่อยู่ของภิกษุ	 ต่างจากกุฎีอย่างไรไม่มีค�าแสดงให้ชัด	 วิหารนี้เป็นของโบกเช่นเดียวกับ 

กฎุใีนสกิขาบทก่อน	แต่สกิขาบทนีม้ทีายกเป็นเจ้าของ	ไม่ต้องจ�ากดัขนาด	เพราะไม่ต้องไปรบกวน

ขอต่อคนจ�านวนมาก	อธิบายนอกจากนี้	พึงรู้โดยนัยอันกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อน

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๘
	 ภิกษุใด	 ขัดใจ	 มีโทสะ	 ไม่แช่มชื่น	 ตามก�าจัด	 [โจทก์]	 ซึ่งภิกษุด้วยธรรม 
มีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้	 ด้วยหมายว่า	 แม้ไฉน	 เราจะยังเธอให้เคลื่อนจาก
พรหมจรรย์นี้ได้	ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น	อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม	ไม่ถือเอาตามก็ตาม	
[เชื่อก็ตาม	 ไม่เชื่อก็ตาม]	 แต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องหามูลมิได้	 และภิกษุยันอิงโทสะอยู	่
เป็นสังฆาทิเสส

	 ครัง้นัน้	ท่านพระทพัพมลัลบตุรมอีายไุด้	๗	ปี	ได้ท�าให้เเจ้งซ่ึงพระอรหตัตผล	คณุสมบติั

อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ	 ท่านได้บรรลุแล้วโดยล�าดับทั้งหมด	ท่านไม่มีกรณียกิจ 

อะไรที่ยิ่งขึ้นไปอีก	 และกรณียกิจที่ท่านท�าเสร็จแล้ว	 ก็ไม่ต้องกลับสั่งสมอีก	 ครั้งนั้น	 พระผู้มี 

พระภาคเจ้าจึงตรสัเรยีกประชมุสงฆ์	เพือ่สมมตท่ิานพระทพัพมลัลบตุรให้เป็นผูแ้ต่งตัง้เสนาสนะ

และแจกอาหาร

	 ก็โดยสมัยนั้นแล	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะ	 เป็นภิกษุบวชใหม่และมีบุญน้อย	

เสนาสนะของสงฆ์ชนิดเลวและอาหารอย่างเลว	 ย่อมตกถึงแก่เธอทั้งสอง	 ครั้งนั้น	 ชาวบ้านใน

พระนครราชคฤห์ย่อมถวายเนยใสบ้าง	 น�้ามันบ้าง	 แกงที่มีรสดีบ้าง	 ซึ่งจัดปรุงเฉพาะพระเถระ

ทั้งหลาย	 ส่วนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	 เขาถวายอาหารอย่างธรรมดาตามแต่จะหาได	้ 

เป็นชนิดปลายข้าว	มีน�้าส้มเป็นกับข้าว
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	 สมัยนั้น	มีคหบดีผู้หนึ่ง	ชอบถวายอาหารที่ดี	โดยถวายภัตตาหารวันละ	๔	ชุดแก่สงฆ์

เป็นนิจภัต	ซึ่งมีบุตรภรรยาคอยอังคาสอยู่ใกล้ๆ	ในโรงฉัน	ด้วยข้าวสุก	กับข้าว	น�้ามัน	แกงที่มี

รสอร่อย	คราวนัน้	ท่านคหบดไีปสูอ่ารามด้วยกจิบางอย่าง	แล้วเข้าไปหาท่านพระทพัพมลัลบตุร 

ถึงที่อยู่	เมื่อมีโอกาส	ท่านคหบดีได้เรียนถามท่านว่า	ภัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของ

เกล้ากระผม	พระคุณเจ้าจัดถวายแก่ภิกษุรูปไหน	ขอรับ	ท่านพระทัพพมัลลบุตรตอบว่า	อาตมา

จัดให้แก่พระเมตติยะกับพระภุมมชกะแล้ว	 ขณะนั้น	 ท่านคหบดีได้มีความน้อยใจว่า	 ไฉนภิกษุ 

ผู้ลามกจักฉันภัตตาหารในเรือนเราเล่า	 แล้วกลับไปเรือนเพื่อสั่งหญิงคนใช้ให้คอยจัดอาสนะ 

ไว้ที่ซุ้มประตู	 และเตรียมอังคาสภิกษุผู้จะมาฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น	 ด้วยปลายข้าว	 มีน�้าส้ม

เป็นกับข้าว	 ส่วนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	 ได้กล่าวแก่กันด้วยความดีใจที่จะได้ไปฉันที ่

บ้านท่านคหบดี	พอตกกลางคืนเธอทั้งสองจ�าวัดหลับไม่เต็มตื่น

	 ครั้นเวลาเช้า	พระเมตติยะและพระภุมมชกะถือบาตรเดินเข้าไปยังนิเวศน์ของคหบดี

นั้น	 หญิงคนใช้จึงปูอาสนะถวายท่ีซุ้มประตู	 และกล่าวว่า	 นิมนต์นั่งเจ้าค่ะ	 พระเมตติยะและ 

พระภุมมชกะจึงนึกในใจว่า	 ภัตตาหารจะยังไม่เสร็จเป็นแน่	 เขาจึงให้เรานั่งพักที่ซุ้มประตูก่อน	

ขณะนัน้	หญงิคนใช้ได้น�าอาหารปลายข้าว	ซึง่มผัีกดองเป็นกบัข้าวเข้าไปถวาย	แล้วกล่าวอาราธนา 

นิมนต์ฉัน	 และเรียนเพิ่มเติมว่า	 เมื่อวานนี้	 ท่านคหบดีได้สั่งดิฉันไว้ให้จัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประต	ู

และเตรียมอังคาสภิกษุผู้จะมาฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น	ด้วยปลายข้าว	มีน�้าส้มเป็นกับข้าว	ดังนี้

	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะจึงกล่าวกันว่า	 เมื่อวานนี้	 ท่านคหบดีไปสู่อารามโดย

เข้าไปหาท่านพระทัพพมัลลบุตร	 พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตรยุยงต่อคหบดีเป็นแน่นอน 

ทีเดียว	 เพราะความเสียใจนั้น	ครั้นกลับจากบิณฑบาตถึงอาราม	 เก็บบาตรและจีวร	แล้วจึงนั่ง

รัดเข่าด้วยผ้าสังฆาฏิอยู่ภายนอกซุ้มประตูอาราม	นิ่งอั้น	เก้อเขิน	คอตก	ก้มหน้าซบเซา	ไม่พูดจา	

	 ครั้งนั้น	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะได้ใช้ให้ภิกษุณีเมตติยาเข้าไปเฝ้าพระผู้ม ี

พระภาคเจ้าถงึทีป่ระทบั	แล้วกราบทลูใส่ไคล้ท่านพระทพัพมลัลบตุรว่า	พระพุทธเจ้าข้า	กรรมนี้

ไม่มิดเม้น	ไม่สมควร	ทิศที่ไม่มีภัย	ไม่มีจัญไร	ไม่มีอันตราย	บัดนี้กลับมามีภัย	มีจัญไร	มีอันตราย	

สถานที่ไม่มีลม	 บัดนี้	 กลับมามีลมแรงขึ้น	 หม่อมฉันถูกพระคุณเจ้าทัพพมัลลบุตรประทุษร้าย	

คล้ายน�้าถูกไฟเผา	พระพุทธเจ้าข้า	

	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสอบถามทราบว่าเป็นการใส่ไคล้แล้ว	 จึงรับสั่งให้ภิกษุณี 

เมตติยาสึกเสีย	 แต่พระเมตติยะและพระภุมมชกะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	

ขอท่านทั้งหลายอย่าให้ภิกษุณีเมตติยาสึกเลย	 นางไม่ผิดอะไร	 พวกกระผมแค้นเคือง	 ไม่พอใจ	

มีความประสงค์จะให้ท่านพระทัพพมัลลบุตรเคล่ือนจากพรหมจรรย์	 จึงได้ให้นางใส่ไคล้ท่าน

พระทัพพมัลลบุตร
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	 ครั้งนั้น	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อ

สกิขา	ต่างพากนัเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาในเรือ่งดังกล่าว	นีแ้ลเป็นเหตุให้พระผู้มพีระภาคเจ้า

ประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุโจทก์ภิกษุอันตนเกลียดชัง	ฟ้องกันด้วยเรื่องละเมิดสิกขาบท	 เพื่อให้ต้องอาบัติ	

โดยอธิกรณ์	 (เรื่องราว)	อันหามูลมิได้	คือเว้นจากการได้เห็น	 ได้ยิน	หรือรังเกียจ	 โดยเรื่องที่ได้

เห็นเอง	 จัดว่ามีมูล	 เรื่องมีผู้บอก	 แต่เชื่อโดยเห็นว่ามีหลักฐาน	 ก็จัดว่ามีมูล	 เว้นจากการเห็น 

จากการได้ยิน	 แต่กิริยาของเธอแสดงพิรุธให้เกิดความรังเกียจ	 ก็จัดว่ามีมูล	 ซึ่งการโจทก์นั้น 

มี	๔	อย่าง	ดังนี้

	 ๑.		 โจทก์โดยชี้วัตถุ	เช่น	โจทก์ว่าท่านเสพเมถุน	เป็นต้น

	 ๒.		 โจทก์โดยชี้อาบัติ	เช่น	โจทก์ว่าท่านต้องอาบัติ	เพราะเมถุนธรรม	เป็นต้น

	 ๓.		 โจทก์โดยห้ามสังวาส	เช่น	โจทก์ว่าจะท�าอุโบสถปวารณาสังฆกรรมกับท่านไม่ได้	

แต่การห้ามสังวาสเท่านั้นยังไม่เป็นอาบัติก่อน	เมื่อใดกล่าวว่า	ท่านไม่เป็นสมณะ	เป็นต้น	มาต่อ

เข้ากับปลายค�าก่อน	จึงเป็นอาบัติ	

	 ๔.		 โจทก์โดยห้ามสามีจิกรรม	 เช่น	 การไม่อภิวาท	 ไม่ลุกไปรับ	 ไม่ท�าอัญชลีกรรม	 

การไม่ท�าสามีจิกรรมนี้	 ให้พึงรู้ในเวลาที่ภิกษุท�าการไหว้โดยล�าดับ	 เป็นต้น	 แล้วไม่ท�าแก่ภิกษุ

รูปหนึ่ง	ข้ามไปท�าแก่ภิกษุรูปอื่น	เท่านี้	ชื่อว่าเป็นอันโจทก์	ก็แต่ยังไม่ถึงเป็นอาบัติก่อน	เมื่อใด	

ผู้ที่เธอไม่ไหว้นั้น	ถามว่าเหตุใด	ท่านจึงไม่ท�าการไหว้แก่เรา	แล้วภิกษุกล่าวตอบว่า	ท่านไม่เป็น

สมณะ	เป็นต้น	จึงเป็นอาบัติ

	 ตามธรรมเนยีมทีใ่ช้กนัอยูใ่นเวลานัน้	การโจทก์ทางวาจา	ให้โจทก์ต่อหน้าผู้ต้องโจทก์	 

ส่วนโจทก์ลับหลัง	 อาบัติยังไม่ถึงที่สุด	 และการโจทก์นั้นย่อมถึงท่ีสุดขณะเมื่อกล่าวหรือยื่น 

หนังสือต่อเจ้าหน้าที่	 เช่น	 นางเมตติยาภิกษุณีทูลโจทก์ท่านพระทัพพมัลลบุตรแด่พระศาสดา	 

โจทก์ด้วยกาย	เช่นเขยีนหนงัสอืยืน่โจทก์	กจ็ดัว่าน่าจะเป็นอนัโจทก์เหมอืนกนั	เพราะสมปรารถนา

ได้	ซึ่งในบัดนี้การยื่นหนังสือโจทก์	ยิ่งจะเป็นหลักฐานมากกว่าการโจทก์ด้วยวาจา

	 ส่วนการโจทก์ด้วยหมายจะให้เคลือ่นจากพรหมจรรย์	ต้องโจทก์ต่อเจ้าหน้าที	่หากพดู

แก่เจ้าตัวเองก็ตาม	บอกเล่าแก่ภิกษุอื่นเพื่อจะยังความให้กระฉ่อนก็ตาม	อย่างนี้	 เรียกว่าโจทก์

ลับหลัง	ยังไม่ถึงที่สุด	และเป็นธรรมเนียมของภิกษุผู้จะโจทก์ภิกษุอื่นต่อหน้า	ต้องขอโอกาสต่อ

ภิกษุนั้นก่อน	 ไม่ท�าอย่างนั้น	 ต้องทุกกฏ	 แม้เมื่อโจทก์ในที่ลับหลังควรบอกแก่ผู้ที่ตนจะโจทก ์

ให้รู้ตัวก่อนด้วย



สังฆาทิเสส l 43

	 อธิกรณ์ไม่มีมูล	ภิกษุโจทก์เองก็ดี	สั่งให้โจทก์ก็ดี	ต่อภิกษุ	ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก	

ภายหลังจะมีหรือไม่มีผู้ซักไซ้ก็ตาม	 ต้องสังฆาทิเสส	 ภิกษุผู้โจทก์แทนตามประสงค์ของผู้สั่ง	 

ก็ต้องสังฆาทิเสสด้วย	 อธิกรณ์มีมูลไม่ชัดนัก	 โจทก์ท�าให้มั่นเข้า	 เช่นเป็นแต่เพียงได้รับบอกเล่า	 

แต่โจทก์ว่าได้เห็นเอง	 ก็เป็นสังฆาทิเสสเหมือนกัน	 อธิกรณ์มีมูล	 เช่นได้เห็นจริง	 แต่คลับคล้าย 

คลับคลา	 สันนิษฐานลงไม่ถนัด	 โจทก์ท�าให้มั่นเข้า	 ว่าได้เห็นโดยถนัดเช่นนี้	 เป็นสังฆาทิเสส 

เหมือนกัน	 หากจ�าเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือต้องปาราชิกแล้ว	 แต่โจทก์ส�าคัญว่ายังเป็นผู้บริสุทธ	์

และโจทก์ด้วยอธิกรณ์ที่ตนเข้าใจว่าไม่มีมูล	ต้องสังฆาทิเสสเหมือนกัน

	 จ�าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม	 ไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม	 แต่เข้าใจว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์	 โดย

โจทก์ตรงตามอาการที่ได้เห็น	หรือได้ยิน	หรือรังเกียจสงสัย	แม้หากอธิกรณ์นั้น	ไม่เป็นจริง	เช่น

ได้รับแจ้งความเท็จ	แบบนี้ไม่ต้องอาบัติ	

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๙
	 ภิกษุใด	 ขัดใจ	 มีโทสะ	 ไม่แช่มชื่น	 ถือเอาเอกเทศบางแห่ง	 แห่งอธิกรณ ์
อันเป็นเรื่องอื่น	 ให้เป็นเพียงเลศตามก�าจัดซึ่งภิกษุ	 ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก	 
ด้วยหมายว่า	 แม้ไฉนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้	 ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น	 
อนัผู้ใดผูห้นึง่ถอืเอาตามกต็าม	ไม่ถอืเอาตามกต็าม	[เชือ่กต็าม	ไม่เชือ่กต็าม]	แต่อธกิรณ์
นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้	 เอกเทศบางแห่ง	 เธอถือเอาพอเป็นเลศ	 และภิกษุยันอิงโทสะอยู่	
เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะก�าลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ	 ได้เเลเห็นแพะ 

ตัวผู้กับแพะตัวเมียก�าลังสมจรกันเกี้ยวกัน	ครั้นแล้วได้พูดว่า	อาวุโส	ผิฉะนั้น	พวกเราจะสมมติ

แพะตัวผู้นี้เป็นพระทัพพมัลลบุตร	 สมมติแพะตัวเมียนี้เป็นภิกษุณีเมตติยา	 จากนั้นจึงแจ้งแก่ 

ภิกษุทั้งหลายว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	 เมื่อก่อนพวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพพมัลลบุตรด้วยได้ยิน	

แต่บัดนี้	พวกกระผมได้เห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภิกษุณีเมตติยาด้วยตนเอง

	 ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่า	 อาวุโส	 ท่านท้ังหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้	 ท่านพระทัพพ- 

มัลลบตุรจักไม่ท�ากรรมเช่นกล่าวมานี	้แล้วกราบทลูเนือ้ความนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจ้า	พระผูม้ ี

พระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์	 ในเพราะเหตุนั้นเป็นเค้ามูล	 ท่านพระทัพพมัลลบุตร 

ได้กราบทูลว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมา	 แม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จัก

การเสพเมถุนธรรม	จะกล่าวไยถึงเมื่อตื่นอยู่	พระพุทธเจ้าข้า
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	 ล�าดับนั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ถ้าเช่น

นั้น	พวกเธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้	ครั้นรับสั่งเท่านี้	ก็เสด็จลุกจากที่ประทับ	ภิกษุเหล่านั้นจึง

ได้ท�าการสอบสวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	 โดยภิกษุท้ังหลายถามว่า	 อาวุโสท้ังหลาย	 

ก็พวกท่านถือเอาเอกเทศบางแห่งของอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ	 แล้วตามก�าจัด

ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกหรือ	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะรับ

ว่า	จริงอย่างนั้นขอรับ

	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	และเป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	

ต่างพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนา	ต่อท่านพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	นี้แลเป็นเหตุให้

พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท	

	 อธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นนั้น	 เป็นเรื่องของผู้อื่นก็มี	 เป็นเรื่องของจ�าเลยเองก็มี	 การถือ

เอาเลศแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องของผู้อื่นนั้น	 เช่นได้เห็นคนผิวขาวหรือคล�้า	 มีรูปร่างสูงหรือต�่า 

คล้ายจ�าเลย	ซึ่งท�าการอันจะน�ามาโจทก์ได้	ภิกษุอ้างการที่ได้เห็นนั้นว่า	ได้เห็นคนมีผิวอย่างนั้น

ก็ดี	มีสัณฐานอย่างนั้นก็ดี	ท�าอย่างนั้นอย่างนี้	คลับคล้ายคลับคลา	แต่เข้าใจว่าเป็นจ�าเลย	และ

โจทก์ด้วยได้เห็นและสงสัย	 เช่นนี้ภิกษุเป็นสังฆาทิเสส	 แม้จะยอมรับว่าแกล้งโจทก์ในภายหลัง 

ก็ไม่พ้นโทษ

	 อีกอย่างหน่ึง	 เจ้าของเรื่องมีช่ือเหมือนกันเข้า	 ได้ฟังค�าบอกเล่าว่า	 คนชื่อเดียวกัน 

กับจ�าเลยท�าบางอย่างที่จะเก็บมาโจทก์จ�าเลยได้	 เพราะได้ฟังและสงสัย	 หรือถือเอาเลศ 

แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องของจ�าเลยเองนั้น	 เช่นรู ้ว่าจ�าเลยประพฤติล่วงสิกขาบทบางข้อ	 

แต่ไม่ถึงปาราชิก	 ก็โจทก์ให้แรงถึงปาราชิก	 นี้ภิกษุก็เป็นสังฆาทิเสส	 ความนอกจากนี้เหมือน 

ในสิกขาบทก่อน
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สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๑๐
	 ภิกษุใด	 ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง	 หรือถือเอาอธิกรณ์	
อันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่	ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลาย	พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	ท่าน
อย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง	หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็น
เหตแุตกกนัยกย่องยนัอยู	่ขอท่านจงพร้อมเพรยีงด้วยสงฆ์	เพราะว่าสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรยีง
กัน	ปรองดองกัน	ไม่วิวาทกัน	มีอุเทศเดียวกัน	[ฟังปาฏิโมกข์ร่วมกัน]	ย่อมอยู่ผาสุก

	 และภิกษุนั้น	 อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ยังยกย่องยันอยู่อย่างนั้น
เทียว	ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์	[ประกาศห้าม]	กว่าจะครบ	๓	จบ	
เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย	หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์	กว่าจะครบ	๓	จบอยู่	สละกรรม
นั้นเสีย	สละได้อย่างนี้	นั่นเป็นการดี	หากเธอไม่สละเสีย	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครัง้นัน้	พระเทวทตัได้ชกัชวนพระโกกาลกิะ	พระกฏูโมรกตสิสกะ	พระขณัฑเทวบีตุร	

และพระสมทุททตั	เพือ่จกักระท�าสงัฆเภท	(การท�าให้สงฆ์แตกกนั)	จักรเภท	(การท�าลายข้อห้าม

ในพุทธจักร)	 แก่พระสมณโคดม	 โดยอาศัยท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญคุณแห่งความ 

มักน้อย	 ความสันโดษ	 ความขัดเกลา	 ความก�าจัด	 และอาการที่น่าเลื่อมใส	 การไม่สะสม	 การ

ปรารภความเพียร	โดยอเนกปริยาย	พระเทวทัต	จึงขอวัตถุ	๕	ประการ	ดังนี้

	 ๑.	 ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิต	ไม่พึงอาศัยบ้านอยู่

	 ๒.	 ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต	ไม่พึงยินดีการนิมนต์

	 ๓.	 ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต	ไม่พึงยินดีผ้าคหบดี

	 ๔.	 ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต	ไม่พึงเข้าอาศัยที่มุงบัง

	 ๕.	 ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามว่า	อย่าเลยเทวทัต	ภิกษุใดปรารถนา	ก็จงอยู่ป่า	ภิกษุ

ใดปรารถนา	ก็จงอยู่บ้าน	ภิกษุใดปรารถนา	ก็จงเที่ยวบิณฑบาต	ภิกษุใดปรารถนา	ก็จงยินดีการ

นิมนต์	ภิกษุใดปรารถนา	ก็จงถือผ้าบังสุกุล	ภิกษุใดปรารถนา	ก็จงยินดีผ้าคหบดี	ดูก่อนเทวทัต	

เราอนุญาตรกุขมลูเสนาสนะตลอด	๘	เดอืนเท่านัน้	เราอนญุาตปลาและเนือ้ทีบ่รสิทุธิด้์วยอาการ	

๓	อย่าง	คือ	ไม่ได้เห็น	ไม่ได้ยิน	และไม่ได้รังเกียจ

	 ครั้งนั้น	 พระเทวทัตร่าเริงยินดีเป็นอย่างยิ่งว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาต 

วัตถุ	๕	ประการนี้	แล้วพร้อมด้วยบริษัท	ลุกจากอาสนะ	ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	กระท�า

ประทักษิณแล้วหลีกไป	 ต่อมา	 เธอพร้อมด้วยบริษัทเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์	 โฆษณาให้ประชาชน
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เชื่อถือด้วยวัตถุ	๕	ประการนั้น

	 บรรดาประชาชนชาวพระนครราชคฤห์นั้น	จ�าพวกที่ไม่มีศรัทธา	ไม่เลื่อมใส	มีความรู้

ทราม	พากันกล่าวว่า	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล	เป็นผู้ก�าจัด	มีความประพฤติ

ขัดเกลา	 ส่วนพระสมณโคดมเป็นผู้มีความมักมาก	 ด�าริเพื่อความมักมาก	 แต่ประชาชนจ�าพวก 

ที่มีศรัทธาเลื่อมใส	 เป็นบัณฑิต	 มีความรู้สูง	 ต่างพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉน 

พระเทวทัต	 จึงได้ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์	 เพื่อท�าลายข้อห้ามในพุทธจักรของพระผู้มี

พระภาคเจ้าเล่า

	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	และเป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	

ต่างพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาเช่นกัน	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์ 

เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 สงฆ์ในที่นี้	 หมายเอาภิกษุทั้งหมู่	 ค�าว่า	 พร้อมเพรียง	 คือมีสังวาสเสมอกัน	 (ร่วม

สังฆกรรมต่อกันได้)	อยู่ในสีมาเดียวกัน	ค�าว่า	ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงนั้น	

คือขวนขวายเพื่อจะให้สงฆ์แตกเป็นก๊ก	หรือไม่ร่วมอุโบสถสังฆกรรมกัน	ค�าว่า	อธิกรณ์เป็นเหตุ

แตกกันนั้น	คือเถียงกันว่า	นั่นธรรม	นั่นไม่ใช่ธรรม	นั่นวินัย	นั่นไม่ใช่วินัย	เป็นต้น

	 เป็นหน้าทีข่องภกิษผุูรู้เ้รือ่ง	จะพงึห้ามปราม	หากรูแ้ล้วไม่ห้าม	ภกิษผุูไ้ม่ห้ามต้องทกุกฏ	

ถ้าถูกห้ามถึง	๓	ครั้ง	แล้วไม่ฟัง	ต้องทุกกฏ	แล้วพึงฉุดตัวมาท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวอีก	๓	ครั้งถ้า

ยังขืนท�าอยู่	ต้องทุกกฏอีก	แล้วพึงประกาศห้ามโดยสงฆ์ด้วยญัตติจตุตถกรรม	เมื่อจบญัตติ	คือ

ค�าเผดียงสงฆ์	แล้วภิกษุนั้น	ไม่สละ	ต้องทุกกฏ	จบกรรมวาจาในการสวดสมนุภาสน์คือประกาศ

ค�าหารือและการตกลงของสงฆ์	๒	คราวต้น	ต้องถุลลัจจัย	จบกรรมวาจาคราวที่	๓	อันเป็นครั้ง

สุดท้าย	ต้องสังฆาทิเสส	 เมื่ออาบัติถึงที่สุดแล้ว	อาบัติในบุพพประโยคที่ผ่านมานี้ทั้งทุกกฏและ

ถุลลัจจัยย่อมระงับ

	 กรรมที่สงฆ์ท�าถูกต้องตามธรรม	คือท�าถูกตามคลองธรรมและแบบแผน	ภิกษุเข้าใจ

ถูกก็ดี	 เข้าใจผิดก็ดี	 แคลงใจอยู่ก็ดี	 แล้วไม่สละ	 เป็นสังฆาทิเสสเหมือนกัน	 หากกรรมที่สงฆ์ท�า 

ไม่เป็นธรรม	 ภิกษุเป็นทุกกฏ	 ข้อนี้	 พึงเห็นในกรรมอันท�าผิดแบบแผน	 แต่ความมุ่งหมายยังคง

ถูกตามคลองธรรม



สังฆาทิเสส l 47

 ญัตติ  หมายถึง	 ค�าเสนอหรือข้อเสนอที่ใช้ในกรรมวาจาโดยมีพระสวดประกาศให ้

สงฆ์ทราบในการประชุมกันท�าสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ถ้าสวดญัตติแล้วไม่มีการเสนอ 

ให้ลงมติเรียกว่า	ญัตติกรรม	 แต่ถ้าเสนอให้ลงมติด้วยการสวดสมนุภาสน์ประกาศความตกลง	

(สวดอนุสาวนา)	เรียกว่า	ญัตติทุติยกรรมบ้าง	ญัตติจตุตถกรรมบ้าง	แล้วแต่กรณี

 ญตัตทิตุยิกรรม	เป็นสงัฆกรรมทีท่�าด้วยการให้พระกรรมวาจาเสนอญตัตขิึน้ครัง้หนึง่	

เมื่อสงฆ์ยอมรับแล้วก็สวดประกาศความตกลงอีกครั้งหนึ่ง	เช่นการสวดกฐิน

 ญัตติจตุตถกรรม เป็นสังฆกรรมที่ท�าด้วยการให้พระกรรมวาจาเสนอญัตติขึ้น 

ครั้งหนึ่ง	 เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน	 แล้วให้สวดสมนุภาสน์ประกาศความตกลงอีก	 ๓	 ครั้ง	 เช่นการ 

อุปสมบท

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๑๑
	 มีภิกษุผู้ประพฤติตามผู้พูดเข้ากันของภิกษุนั้นแล	๑	รูปบ้าง	๒	รูปบ้าง	๓	รูป
บ้าง	 เธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า	 ขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวค�าอะไรๆ	 ต่อภิกษุนั่น	
ภิกษุน่ันกล่าวถูกธรรมด้วย	 ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย	 ภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและ
ความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย	เธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวก
ข้าพเจ้าจึงกล่าว	ค�าที่เธอกล่าวนั้น	ย่อมควรแม้แก่พวกข้าพเจ้า

	 ภิกษุเหล่านั้น	 อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างน้ีว่า	 ท่านท้ังหลายอย่าได้
กล่าวอย่างนั้น	ภิกษุนั่น	หาใช่ผู้กล่าวถูกธรรมไม่ด้วย	ภิกษุนั่น	หาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่
ด้วย	ความท�าลายสงฆ์อย่าได้ชอบแม้แก่พวกท่าน	ขอพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์	
เพราะว่าสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรยีงกนั	ปรองดองกนั	ไม่ววิาทกนั	มอุีเทศเดยีวกนั	ย่อมอยูผ่าสกุ
และภิกษุเหล่านั้น	อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ยังยกย่องอย่างนั้นเทียว	ภิกษุ
เหล่านั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ	๓	จบ	เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย	
หากเธอทัง้หลายถูกสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบ	๓	จบอยู	่สละกรรมน้ันเสยี	สละได้อย่าง
นี้	นั่นเป็นการดี	หากเธอทั้งหลายไม่สละเสีย	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้นพระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์	 เพื่อท�าลายข้อห้ามในพุทธจักร	

ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่า	 พระเทวทัตพูดไม่ถูกธรรม	 พูดไม่ถูกวินัย	 ไฉนพระเทวทัต	 จึงได้

ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์	 เพื่อท�าลายข้อห้ามในพุทธจักรเล่า	 เมื่อภิกษุท้ังหลายพูดอย่าง

นี้แล้ว	พระโกกาลิกะ	พระกูฏโมรกติสสกะ	พระขัณฑเทวีบุตร	และพระสมุทททัต	 ได้กล่าวกะ
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ภิกษุเหล่าน้ันว่า	 ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดอย่างนั้น	พระเทวทัตพูดถูกธรรม	พูดถูกวินัย	 ก็พระ 

เทวทัตกล่าวคล้อยตามความพอใจและความเห็นชอบของพวกเรา	 พระเทวทัตทราบความ 

พอใจและความเห็นชอบของพวกเรา	จึงได้กล่าวเช่นนั้น	ค�านี้ย่อมควรแม้แก่พวกเรา

	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 มีความสันโดษ	 มีความละอาย	 มีความรังเกียจ	 เป็นผู้ใคร่ต่อ

สกิขา	ต่างพากันเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาในเรือ่งนัน้	จงึเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้าประชมุ

สงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อธบิายในสกิขาบทนีพ้งึรูโ้ดยนยัอนักล่าวแล้วในสิกขาบทก่อน	มข้ีอต่างกนัแต่เพียงว่า	

สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุเหล่านั้นคราวละ	๒	รูป	๓	รูปได้	แต่มิให้สวดสมนุภาสน์ในคราวเดียว 

ยิ่งกว่านั้น	มีอธิบายว่า	ภิกษุตั้งแต่	๔	รูปจัดว่าเป็นสงฆ์เหมือนกัน	สงฆ์ฝ่ายหนึ่งจะท�ากรรมแก่

สงฆ์อีกฝ่ายหนึ่ง	ผิดแผนพระวินัย

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๑๒
	 ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก	อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม	
ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ	[ปาฏิโมกข์]	ท�าตนให้เป็นผู้อันใครๆ	ว่ากล่าวไม่ได้	
ด้วยกล่าวโต้ว่า	พวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรๆ	ต่อเรา	เป็นค�าดกีต็าม	เป็นค�าชัว่กต็าม	แม้
เราก็จักไม่กล่าวอะไรๆ	ต่อพวกท่านเหมือนกัน	เป็นค�าดีก็ตาม	เป็นค�าชั่วก็ตาม	ขอพวก
ท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย

	 ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	ท่านอย่าได้ท�าตนให้เป็นผู้อัน
ใครๆ	ว่ากล่าวไม่ได้	 ขอท่านจงท�าตนให้เป็นผู้อันเขาว่าได้แล	แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุ
ท้ังหลายโดยชอบธรรม	แม้ภกิษทุัง้หลายกจ็กัว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรม	เพราะว่าบรษิทั
ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	เจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้	คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกัน	
ด้วยเตือนกันและกัน	ให้ออกจากอาบัติ

	 และภกิษนุัน้	อนัภกิษทุัง้หลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างนี	้ยงัยกย่องอยูอ่ย่างนัน้เทยีว	
ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ	๓	จบ	เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย	
หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ	๓	จบอยู่	สละกรรมนั้นเสีย	สละได้อย่างนี้	นั่น
เป็นการดี	หากเธอไม่สละเสีย	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	ท่านพระฉันนะประพฤติมารยาทอันไม่สมควร	ภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือน
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อย่างนี้ว่า	 ดูก่อนฉันนะ	 ท่านอย่าได้กระท�าอย่างนี้	 ประพฤติดังนี้ไม่ควร	 พระฉันนะกล่าวตอบ

ว่า	ดูก่อนท่านทั้งหลาย	พวกท่านส�าคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวกระนั้นหรือ	เราต่างหาก

ควรว่ากล่าวพวกท่าน	เพราะพระพุทธเจ้าก็ของเรา	พระธรรมก็ของเรา	พระลูกเจ้าของเราตรัสรู้

ธรรมแล้ว	พวกท่านต่างชื่อกัน	ต่างโคตรกัน	ต่างชาติกัน	ต่างสกุลกัน	บวชรวมกันอยู่	ดุจลมกล้า

พัดหญ้า	ไม้	และใบไม้แห้งให้อยู่รวมกัน	หรือดุจแม่น�้าที่ไหลมาจากภูเขา	พัดจอก	สาหร่าย	และ

แหนให้อยู่รวมกัน	ฉะนั้น

	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	ต่าง

พากันเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาในเรื่องนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์เพื่อ

ทรงบัญญัติสิกขาบท

สังฆำทิเสส สิกขำบทที่ ๑๓
	 ภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดี	นิคมก็ดี	แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่	เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล	
มคีวามประพฤตเิลวทราม	ความประพฤติเลวทรามของเธอ	เขาได้เหน็อยูด้่วย	เขาได้ยนิ
อยู่ด้วย	และสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษร้ายแล้ว	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย
ภกิษน้ัุน	อนัภกิษทุัง้หลายพงึกล่าวอย่างนีว่้า	ท่านเป็นผู้ประทษุร้ายสกลุ	มคีวามประพฤติ
เลวทราม	ความประพฤติเลวทรามของท่าน	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย	และ
สกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย	ท่านจงหลีก
ไปเสียจากอาวาสนี้	ท่านอย่าอยู่ในที่นี้

	 และภกิษนุัน้	อนัภกิษทุัง้หลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างน้ี	ได้ว่ากล่าวภกิษเุหล่าน้ันอย่าง
นีว่้า	พวกภกิษถึุงความพอใจด้วย	ถึงความขดัเคอืงด้วย	ถงึความหลงด้วย	ถงึความกลวั
ด้วย	ย่อมขับภิกษุบางรูป	ย่อมไม่ขับภิกษุบางรูป	เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน

	 ภิกษุนั้น	 อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น	
ภกิษทุัง้หลาย	หาได้ถึงความพอใจไม่	หาได้ถงึความขดัเคอืงไม่	หาได้ถงึความหลงไม่	หา
ได้ถึงความกลัวไม่	ท่านเองแลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล	มีความประพฤติเลวทราม	ความ
ประพฤติเลวทรามของท่าน	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย	และสกุลทั้งหลายอัน
ท่านประทุษร้ายแล้ว	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย	ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาส
นี้	ท่านอย่าอยู่ในที่นี้	

	 และภกิษนุัน้	อนัภกิษทุัง้หลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างนี	้ยงัยกย่องอยูอ่ย่างนัน้เทยีว	
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ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ	๓	จบ	เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย	
หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ	๓	จบอยู่	สละกรรมนั้นเสีย	สละได้อย่างนี้	นั่น
เป็นการดี	หากเธอไม่สละเสีย	เป็นสังฆาทิเสส

	 ครั้งนั้น	ภิกษุพวกพระอัสสชิ	และพระปุนัพพสุกะ	เป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี	 เป็น

ภิกษุอลัชชี	 ชั่วช้า	 ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้	 คือปลูกไม้ดอกเองบ้าง	 ใช้ให้ 

ผู้อื่นปลูกบ้าง	รดน�้าเองบ้าง	ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง	เก็บดอกไม้เองบ้าง	ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง	ร้อยกรอง

ดอกไม้เองบ้าง	 ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง	 ท�ามาลัยต่อก้านเองบ้าง	 ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	 ท�ามาลัย

เรียงก้านเองบ้าง	ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	ท�าดอกไม้ช่อเองบ้าง	ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	ท�าดอกไม้พุ่มเองบ้าง	 

ใช้ให้ผู้อ่ืนท�าบ้าง	 ท�าดอกไม้เทริดเองบ้าง	 ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	 ท�าดอกไม้พวงเองบ้าง	 ใช้ให้ผู้อื่น 

ท�าบ้าง	ท�าดอกไม้แผงส�าหรับประดับอกเองบ้าง	ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง

	 ภิกษุพวกนัน้น�าไปเองบ้าง	ใช้ให้ผูอ้ืน่น�าไปบ้าง	ซึง่มาลยัต่อก้าน	ซึง่มาลยัเรยีงก้าน	ซึง่

ดอกไม้ช่อ	ซึ่งดอกไม้พุ่ม	ซึ่งดอกไม้เทริด	ซึ่งดอกไม้พวง	หรือซึ่งดอกไม้แผง	ส�าหรับประดับอก	

เพื่อกุลสตรี	กุลธิดา	กุลกุมารี	สะใภ้เเห่งสกุล	หรือกุลทาสี

	 ภิกษุพวกนัน้	ฉนัอาหารในภาชนะอนัเดียวกนับ้าง	ด่ืมน�า้ในขนัใบเดียวกนับ้าง	นัง่บน

อาสนะอันเดียวกันบ้าง	นอนบนเตียงอันเดียวกันบ้าง	นอนร่วมเครื่องลาดอันเดียวกันบ้าง	นอน

คลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง	 นอนร่วมเครื่องลาดหรือคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง	 กับกุลสตรี	 กุลธิดา	

กุลกุมารี	สะใภ้แห่งสกุล	หรือกุลทาสี

	 ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง	ดื่มน�้าเมาบ้าง	ทัดทรงดอกไม้ของหอมหรือเครื่องลูบไล้

บ้าง	ฟ้อนร�าบ้าง	ขับร้องบ้าง	ประโคมบ้าง	เต้นร�าบ้าง	กับหญิงฟ้อนร�าบ้าง	กับหญิงขับร้องบ้าง	

กับหญิงประโคมบ้าง	กับหญิงเต้นร�าบ้าง

	 เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง	 เล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง	 เล่นหมากเก็บบ้าง	

เล่นชิงนางบ้าง	เล่นหมากไหวบ้าง	เล่นโยนห่วงบ้าง	เล่นไม้หึ่งบ้าง	เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ	บ้าง	

เล่นสกาบ้าง	เล่นเป่าใบไม้บ้าง	เล่นไถน้อยๆ	บ้าง	เล่นหกคะเมนบ้าง	เล่นไม้กังหันบ้าง	เล่นตวง

ทรายด้วยใบไม้บ้าง	เล่นรถน้อยๆ	บ้าง	เล่นธนูน้อยๆ	บ้าง	เล่นเขียนทายบ้าง	เล่นทายใจบ้าง	เล่น

เลียนคนพิการบ้าง	หัดขี่ช้างบ้าง	หัดขี่ม้าบ้าง	หัดขี่รถบ้าง	หัดยิงธนูบ้าง	หัดเพลงอาวุธบ้าง	วิ่ง

ผลัดช้างบ้าง	วิ่งผลัดม้าบ้าง	วิ่งผลัดรถบ้าง	วิ่งขับกันบ้าง	วิ่งเปี้ยวกันบ้าง	ผิวปากบ้าง	ปรบมือ

บ้าง	ปล�้ากันบ้าง	ชกมวยกันบ้าง	ปูลาดผ้าสังฆาฏิ	ณ	กลางสถานเต้นร�า	แล้วพูดกับหญิงฟ้อนร�า

อย่างนี้ว่า	น้องหญิง	เธอจงฟ้อนร�า	ณ	ที่นี้	ดังนี้บ้าง	ให้การค�านับบ้าง	ประพฤติอนาจารมีแบบ

ต่างๆ	บ้าง
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	 โดยสมัยนั้นแล	 ภิกษุรูปหนึ่งจ�าพรรษาในแคว้นกาสีเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อ 

เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ครั้นถึงชนบทกิฏาคีรี	 ในเวลาเช้า	 ภิกษุนั้นเข้าไปบิณฑบาตยังชนบท 

กิฏาคีรี	 มีอาการเดินไป	 ถอยกลับ	 แลเหลียว	 เหยียดแขนคู้แขน	 น่าเล่ือมใส	 มีจักษุทอดลง	 

สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ

	 คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วพูดว่า	 ภิกษุรูปนี้เป็นใคร	 ดูคล้ายคนไม่ค่อยมีก�าลัง	

เหมือนคนอ่อนแอ	เหมือนคนมีหน้าสยิ้ว	ใครเล่าจักถวายอาหารแก่ท่านผู้เข้าไปเที่ยวบิณฑบาต

รูปนี้	 ส่วนพระผู้เป็นเจ้าเหล่าพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะของพวกเรา	 เป็นผู้อ่อนโยน	 พูด

ไพเราะอ่อนหวาน	ยิ้มแย้มก่อน	มักพูดว่า	มาเถิดมาดี	แล้วมีหน้าไม่สยิ้ว	มีหน้าชื่นบาน	มักพูด

ก่อน	ใครๆ	ก็ต้องถวายอาหารแก่ท่านเหล่านั้น

	 อุบาสกคนหน่ึง	 ได้แลเห็นภิกษุรูปนั้นก�าลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในชนบทกิฏาคีร	ี 

ครั้นเมื่อทราบว่าภิกษุรูปนั้น	 ยังไม่ได้อาหารบิณฑบาตเลย	 จึงนิมนต์ท่านไปฉันท่ีเรือนตน	 เมื่อ

สอบถามภิกษุแล้วทราบว่าจักไปพระนครสาวัตถี	 จึงขอให้ไปกราบถวายบังคมพระบาทของ

พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า	 และขอให้ช่วยกราบทูลตามถ้อยค�าของตนด้วยว่า	 วัดใน 

ชนบทกิฏาคีรีโทรม	 ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี	 

เป็นภิกษุอลัชชี	 เลวทราม	 พวกเธอประพฤติอนาจารมีประการต่างๆ	 เมื่อก่อนชาวบ้านมี

ศรัทธาเลื่อมใส	 แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศรัทธาไม่เล่ือมใสแล้ว	 แม้การบริจาคทานซ่ึงมีประจ�าแด่สงฆ ์

แต่ก่อนมา	 ในบัดนี้ทายกทายิกาก็ได้ตัดขาดแล้ว	 ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกไป	 ภิกษุเลว 

ทรามได้อยู่ครอง	 ขอประทานพระวโรกาสพระผู้มีพระภาคเจ้า	 พึงส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่ชนบท 

กิฏาคีรี	เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยู่

	 เมื่อภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีก็ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 แล้วกราบทูล 

เรื่องนั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น	 แล้วทรง

กระท�าธรรมกิถารบัสัง่กบัพระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะว่า	ไปเถดิ	สารีบตุรและโมคคลัลานะ	 

พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแล้วจงท�าปัพพาชนียกรรม	(การขับออกจากบ้านและนิคม)	แก่ภิกษุ

พวกอัสสชิและปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี	เพราะภิกษุพวกนั้น	เป็นสัทธิวิหาริกของเธอ

	 ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานได้ไปสู่ชนบทกิฏาคีรี	 

แล้วท�าปัพพาชนียกรรม	แก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า	ภิกษุ

พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ	ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี

	 ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านั้น	 ถูกสงฆ์ท�าปัพพาชนียกรรมแล้ว	 

ไม่ประพฤติโดยชอบ	 ไม่หายเย่อหยิ่ง	 ไม่ประพฤติแก้ตัว	 ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย	 ยังด่า	 
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ยังบริภาษการกสงฆ์	 (ประธานสงฆ์)	 ยังใส่ความว่า	 ล�าเอียงด้วยความพอใจ	 ล�าเอียงด้วยความ

ขดัเคอืง	ล�าเอยีงด้วยความหลง	ล�าเอยีงด้วยความกลัว	แล้วหลีกไปเสียกม็	ีสึกไปเสียกม็	ีนีแ้ลเป็นเหตุ 

ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์เพื่อทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่า	 ประทุษร้ายสกุล	 เป็นโวหารอย่างหนึ่งที่ใช้อยู่ในหมู่ภิกษุ	 ไม่ได้หมายความว่า	

โกรธจองล้างจองผลาญท�าร้ายร่างกาย	หรือท�าให้เสียทรัพย์	แต่หมายความว่า	เป็นผู้ประจบเขา

ด้วยกิริยาท�าตนอย่างคฤหัสถ์	ยอมตนให้เขาใช้สอย	หรือด้วยอาการเอาเปรียบโดยให้สิง่ของเล็ก

น้อยด้วยหวังได้มาก	

	 ค�าว่า	 ประพฤติเลวทราม	 คือประพฤตินอกทางของสมณะ	 เป็นต้นว่าประพฤติ 

สุงสิงกับหญิงสาวในสกุล	เล่นการพนัน	เล่นซุกซนต่างๆ	เล่นตลกคะนอง	ร้องร�าท�าเพลง	ท�าให้

เขาเสียศรัทธาเลื่อมใสอันเป็นมูลเหตุแห่งกุศลสมบัติ	 จริงอยู่ภิกษุท�าเช่นนั้น	 แม้ชนบางกลุ่ม 

อาจจะถูกใจ	 แต่เขาคงไม่นับถือโดยฐานะเป็นภิกษุ	 คงคบโดยฐานเป็นเพื่อนชั้นเลว	 จึงทรง

อนุญาตไว้ว่า	 ให้สงฆ์ลงโทษท�าปัพพาชนียกรรมขับภิกษุนั้นให้ออกเสียจากอาวาส	 และภิกษุ 

ผู้ต้องปัพพาชนียกรรมอย่างนี้	 ควรต้องระลึกถึงโทษของตน	 ประพฤติตนกลับตัวเสียใหม่	 

เพื่อสงฆ์จะได้งดโทษ	 แต่ภิกษุในสิกขาบทนี้กลับว่าติเตียนภิกษุอื่นว่า	 ลุอ�านาจแก่อคติ	 ๔	 คือ

กล่าวหาว่าสงฆ์ลงโทษตนเพราะความล�าเอียงที่เกิดจากความพอใจ	เกิดจากความขัดเคือง	เกิด

จากความหลง	 หรือเกิดจากความกลัว	 พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์ว่ากล่าว	 ตลอดถึง 

สวดสมนุภาสน์ประกาศห้าม	ถ้าไม่ฟัง	ต้องสังฆาทิเสส

	 ภิกษุผู้ต้องสังฆาทิเสสสิกขาบทใดบทหนึ่ง	 ไม่บอกแก่ภิกษุด้วยกัน	 ปล่อยให้วัน 

ล่วงไปนานเท่าใด	จะต้องประพฤติวุฏฐานวิธี	อาบัติที่ต้องแล้วจึงจะตกไปได้	
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อนิยต ๒
อนิยต	แปลว่า	ไม่แน่นอน	มี	๒	สิกขาบท

ภิกษุควรถือเป็นแบบอย่างส�าหรับอธิกรณ์ที่จะเกิดขึ้น

	ถ้ามีผู้กล่าวหาภิกษุ	และข้อความที่กล่าวหานั้นเป็นจริง	

โดยมีโทษฐานละเมิดพระบัญญัติ	จนต้องอาบัติ	

ลักษณะเช่นนี้ควรน�ามาพิจารณา

ถ้าไม่ถึงเป็นอาบัติ	ก็ไม่ควรพิจารณา

และหากอธิกรณ์ที่พิจารณาอยู่นั้น	ไม่มีผู้อื่นเป็นพยาน	

เกิดขึ้นแบบตัวต่อตัว	หนึ่งต่อหนึ่ง	สงฆ์ควรฟังเอาปฏิญญาของภิกษุ

ถ้ามีพยานอื่นเป็นหลักฐาน	โดยพิจารณาแล้ว
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อนิยต สิกขำบทที่ ๑
 ภิกษุใดผู้เดียว	ส�าเร็จการนั่งในที่ลับ	คือในอาสนะก�าบัง	พอจะท�าการได้กับ
มาตุคามผูเ้ดียว	อบุาสกิามวีาจาทีเ่ชือ่ได้	เหน็ภกิษกุบัมาตคุามนัน้นัน่แล้ว	พดูขึน้ด้วยธรรม	
๓	ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง	คือด้วยปาราชิกก็ดี	ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี	ด้วยปาจิตตีย์ก็
ดี	ภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่ง	พึงถูกปรับด้วยธรรม	๓	ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง	คือด้วย
ปาราชิกบ้าง	ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง	ด้วยปาจิตตีย์บ้าง	อีกอย่างหนึ่ง	อุบาสิกามีวาจาที่
เชื่อได้นั้น	กล่าวด้วยธรรมใด	ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น	ธรรมนี้ชื่อ	อนิยต

	 ครั้งนั้น	 หญิงสาวแห่งสกุลอุปัฏฐากของพระอุทายี	 เป็นหญิงที่มารดาบิดายกให ้

แก่ชายหนุ่มของสกุลหนึ่งแล้ว	 เช้าวันหนึ่ง	 พระอุทายีถือบาตรเข้าไปสู่สกุลนั้น	 ครั้นแล้วจึง 

ไต่ถามพวกชาวบ้านว่า	 หญิงสาวนั้นอยู่ไหน	พวกชาวบ้านจึงตอบว่า	 ได้ยกให้แก่ชายหนุ่มของ

สกุลโน้นแล้ว

	 แม้สกุลนั้นก็เป็นอุปัฏฐากของพระอุทายีเช่นกัน	 พระอุทายีจึงเข้าไปหาสกุลนั้น	 

ถามถึงหญิงสาวนั้น	 เมื่อรู้ว่านางนั่งอยู่ในห้อง	 ท่านจึงเข้าไปหาหญิงสาวนั้น	 แล้วส�าเร็จการนั่ง

ในที่ลับตา	 คือในอาสนะก�าบังซึ่งพอจะท�าการได้กับหญิงสาวนั้นหนึ่งต่อหนึ่ง	 และเจรจากล่าว

ธรรมอยู่พอควรแก่เวลา

	 ก็สมัยนั้นแล	 นางวิสาขาเป็นสตรีมีบุตรมาก	 มีนัดดามาก	 มีบุตรไม่มีโรค	 มีนัดดา

ไม่มีโรค	 ซึ่งโลกสมมติว่าเป็นมิ่งมงคล	 พวกชาวบ้านเชิญนางให้ไปรับประทานอาหารก่อนใน

งานบ�าเพ็ญกุศล	งานมงคล	งานมหรสพ	ครั้งนั้น	นางวิสาขาได้ถูกเชิญไปสู่สกุลนั้นเช่นกัน	นาง

ได้เห็นพระอุทายีนั่งในท่ีลับตานั้น	 ครั้นแล้วได้กล่าวกับพระอุทายีว่า	 ข้าแต่พระคุณเจ้า	 การที่ 

พระคุณเจ้าส�าเร็จการนั่งในที่ลับตา	 คือในอาสนะก�าบัง	 ซ่ึงพอจะท�าการได้กับมาตุคามหนึ่งต่อ

หนึ่งเช่นนี้	ไม่เหมาะ	ไม่ควร	แม้พระคุณเจ้าจะไม่ต้องการกระท�าเช่นนั้นก็จริง	ถึงอย่างนั้น	การ

บอกให้ชาวบ้านผู้ไม่เลื่อมใสให้เข้าใจก็ท�าได้โดยยาก

	 พระอทุาย	ีแม้จะถกูนางวสิาขาว่ากล่าวอยูอ่ย่างนี	้กม็ไิด้เชือ่ฟัง	เมือ่นางวสิาขาได้แจ้ง

เร่ืองน้ันแก่ภิกษุทัง้หลาย	บรรดาภกิษผุูม้กัน้อย	สนัโดษ	มคีวามละอาย	มคีวามรงัเกยีจ	เป็นผูใ้คร่

ต่อสิกขา	จึงต่างพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอุทายี	จึงได้ส�าเร็จการนั่งในที่

ลบัตากบัมาตคุามหนึง่ต่อหนึง่เล่า	แล้วกราบทลูเนือ้ความนัน้แด่พระผู้มพีระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุ

ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 แม้อุบาสิกาจะพูดช้ีวัตถุแห่งอาบัติ	 สงฆ์ก็พึงฟังเอาตามค�าปฏิญญาของภิกษุเป็น
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ส�าคัญ	อุบาสกอบุาสกิาทีม่วีาจาทีเ่ชือ่ได้มาบอกว่า	ได้เหน็เช่นนัน้	ถงึไม่ได้ตัง้ใจจะใส่ความ	บางที

ความเห็นนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้	อาจจะส�าคัญผิดก็ได้	หากสงฆ์ยังไม่พิจารณาไต่ถามภิกษุ

ก่อน	จะปรับโทษตามเขาพูดเลยก็ไม่ควร	เช่นมีผู้มาฟ้องกล่าวหาลูกตน	แล้วมารดาตีลูกให้ทันที 

โดยไม่สอบถามก่อน	 ดังนี้	 ผู้ใหญ่อาจไม่ให้ความเป็นธรรมแก่เด็ก	 ในทางตรงกันข้าม	 ถ้าสงฆ์ 

จะเอาตามปฏญิญาของภกิษเุป็นส�าคญั	ผูพ้ดูทีม่วีาจาเชือ่ได้นัน้	กจ็ะเป็นหลกัฐานทีห่าประโยชน์

มิได้

	 ข้อที่แสดงไว้	๒	ส่วนในสิกขาบท	ในส่วนต้นแสดงว่า	อุบาสิกานั้นไม่ระบุลงให้ชัดเจน

ว่าท�าอย่างนัน้อย่างนี	้เป็นแต่พดูว่า	คงท�าผดิอย่างใดอย่างหนึง่	คอืเป็นปาราชกิ	เพราะเสพเมถนุ	

เป็นสังฆาทิเสส	เพราะมีความก�าหนัดถูกต้องกายหญิง	หรือพูดเกี้ยวหญิง	เป็นปาจิตตีย์	เพราะ

นั่งหรือนอนในท่ีลับสองต่อสอง	 เช่นน้ีอาจจะรู้ได้จากทางอื่น	 จึงต้องเอาตามปฏิญญาของภิกษ	ุ

เช่น	 ถ้าภิกษุปฏิญญาว่านั่งหรือนอนอยู่ในที่ลับกับหญิงซ่ึงนั่งหรือนอนอยู่	 ก็ให้ปรับปาจิตตีย์	 

ถ้าปฏิญญาว่าตนยืนหรือหญิงยืนอยู่ไม่ได้ท�าอะไรกัน	อย่าให้พระวินัยธรปรับอาบัติสิ่งใดเธอเลย	

ส่วนนี้ควรถือเป็นแบบอย่างส�าหรับตัดสินอธิกรณ์อันหาพยานมิได้

	 ส่วนหลังแสดงว่า	ถ้าอุบาสิกานั้น	พูดยืนยันลงไปว่า	ท�าอย่างนั้นๆ	แม้ภิกษุไม่รับ	ก็ให ้

ปรับตามค�าของเขา	 โดยอุบาสิกามีวาจาที่จะเชื่อได้นั้น	 เป็นอริยสาวิกา	 กล่าวไว้ส�าหรับแสดง 

หลักฐานของผู้พูด	 นี้แลควรถือเป็นแบบอย่างส�าหรับพิจารณาตัดสินอธิกรณ์	 และจะควร 

พิจารณาฟังพยานอย่างไรได้บ้างหรือไม่	ในเมื่อจ�าเลยปฏิเสธข้อกล่าวหา
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อนิยต สิกขำบทที่ ๒
	 สถานที่หาเป็นอาสนะก�าบังไม่เลยทีเดียว	หาเป็นที่พอจะท�าการได้ไม่	แต่เป็น
ที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่	 แลภิกษุใดผู้เดียว	 ส�าเร็จการนั่งใน 
ที่ลับกับด้วยมาตุคามผู้เดียว	 ในอาสนะมีรูปอย่างน้ัน	 อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้	 เห็น
ภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้ว	 พูดขึ้นด้วยธรรม	๒	 ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 คือด้วย 
สังฆาทิเสสก็ดี	 ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี	 ภิกษุปฏิญญาซึ่งการน่ัง	 พึงถูกปรับด้วยธรรม	 ๒	
ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 คือด้วยสังฆาทิเสสบ้าง	 ด้วยปาจิตตีย์บ้าง	 อีกอย่างหนึ่ง	
อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น	 กล่าวด้วยธรรมใด	 ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น	 แม้
ธรรมนี้ก็ชื่อ	อนิยต

	 ครั้งน้ัน	 พระอุทายีด�าริว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามส�าเร็จการนั่งในที่ลับตา	คือ

ในอาสนะก�าบงัทีพ่อจะท�าการได้กบัมาตคุามหนึง่ต่อหนึง่	จึงส�าเร็จการนัง่ในทีลั่บหกูบัหญงิสาว 

คนนั้นหนึ่งต่อหนึ่ง	และเจรจากล่าวธรรมอยู่พอควรแก่เวลา	แม้ครั้งที่สองนี้	นางวิสาขาก็ได้ถูก

เชิญไปสูส่กุลน้ัน	นางได้เหน็พระอทุายนีัง่ในทีล่บัหกูบัหญงิสาวนัน้หนึง่ต่อหนึง่	ครัน้แล้วได้กล่าว

กับพระอุทายีว่า	ข้าแต่พระคุณเจ้า	การที่พระคุณเจ้านั่งในที่ลับหูกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเช่นนี้	

ไม่เหมาะ	ไม่ควร	แม้พระคณุเจ้าจะไม่ต้องการกระท�าเช่นนัน้กจ็รงิ	ถงึอย่างนัน้	การบอกชาวบ้าน

ผู้ไม่เลื่อมใสให้เข้าใจก็ท�าได้โดยยาก

	 พระอุทายี	 แม้ถูกนางวิสาขาว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ก็มิได้เชื่อฟัง	 เมื่อนางวิสาขาได้แจ้ง

เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	 เป็นผู้

ใคร่ต่อสิกขา	จึงต่างพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอุทายี	จึงได้ส�าเร็จการนั่ง

ในที่ลับหูกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเล่า	แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ที่ลับมี	 ๒	 ชนิด	 คือที่มีวัตถุก�าบังมองไม่เห็นซึ่งพอจะเสพเมถุน	 เรียกว่า	ที่ลับตา  

ดังในสิกขาบทแรก	และที่โล่งแจ้งมองเห็นได้ไม่ลับตา	แต่ห่างพอจะพูดเกี้ยวมาตุคามได้	เรียกว่า	

ที่ลับหู ดังในสิกขาบทนี้	 อิริยาบถนอน	 เป็นประโยคแห่งอาบัติ	 ส่วนอิริยาบถยืน	 เป็นประโยค 

แห่งอนาบัติ	อธิบายนอกนี้	พึงรู้โดยนัยอันได้กล่าวแล้วในสิกขาบทก่อน

	 เหตุน้ีเอง	 ภิกษุบางรูปจึงปฏิบัติอย่างรอบคอบ	 เมื่อจะต้องพูดคุยกับมาตุคามหรือ 

ผูห้ญงิ	ไม่ว่าจ�านวนเท่าไรกต็าม	จะต้องให้มชีายผูรู้ค้วามนัง่อยูด้่วยเสมอ	แม้หากไม่มชีายผูรู้ค้วาม

อยู่ด้วยก็จะเว้นการพูดคุยกันเสียเลย
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นิสสัคคิยปำจิตตีย์	๓๐
ปำจิตตีย์	แปลว่า	การละเมิดอันยังกุศลให้ตกไป

นิสสัคคีย	์แปลว่า	ท�าให้ต้องสละสิ่งของ

กล่าวคือสิ่งใดเป็นเหตุให้ภิกษุต้องอาบัติ	ก็ต้องสละสิ่งนั้น

สิกขาบทหมวดนี้มี	๓๐	สิกขาบทแบ่งเป็น	๓	วรรค

๑.	จีวรวรรค	๑๐	สิกขาบท

๒.	โกสิยวรรค	๑๐	สิกขาบท

๓.	ปัตตวรรค	๑๐	สิกขาบท

อาบัติตั้งแต่นิสสัคคิยปาจิตตีย์ลงไป

จัดเป็นอาบัติเบา	เรียกว่า	ลหุกำบัติ
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วรรคที่ ๑ จีวรวรรค

จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๑ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑)
	 จีวรส�าเร็จแล้ว	กฐินอันภิกษุเดาะเสียแล้ว	พึงทรงอติเรกจีวรได้	๑๐	วันเป็น
อย่างยิ่ง	ภิกษุให้ล่วงก�าหนดนั้นไป	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 โดยสมยันัน้	พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ทรงอนญุาตไตรจวีรแล้วครัง้นัน้	เมือ่พระฉพัพคัคย์ี 

รู้เช่นนั้น	 จึงครองไตรจีวรเข้าบ้านส�ารับหนึ่ง	 อยู่ในอารามอีกส�ารับหนึ่ง	 สรงน�้าอีกส�ารับหนึ่ง	

บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	ต่างก็เพ่งโทษ	

ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์	จึงได้ทรงจีวรเกินหนึ่งส�ารับเล่า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้น

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ผ้ามีขนาดประมาณตั้งแต่ยาว	๘	นิ้ว	กว้าง	๔	นิ้วขึ้นไป	จัดว่าเป็นจีวร	ซึ่งจีวรที่ภิกษุ

มีเป็นเจ้าของ	เรียกว่า จีวรอธิษฐาน	โดยจีวรบางอย่างภิกษุมีจ�ากัดจ�านวนได้เพียง	๑	ผืน	เช่น

สังฆาฏิ	 อุตตราสงค์	 อันตรวาสก	 จีวรที่ไม่ได้อธิษฐานและไม่ใช่ของวิกัป	 (ท�าเป็นของกลางใน

ระหว่างภิกษุ	๒	รูปที่จองจะเป็นเจ้าของ)	เรียกว่า	อติเรกจีวร

	 จวีรท่ีทายกถวายในช่วงเดอืนสดุท้ายของฤดูฝน	เรยีกว่า	จวีรทานสมยั	หรอื จวีรกาล 

ในช่วงเวลานั้น	ภิกษุผู้จ�าพรรษาครบไตรมาส	ได้รับประโยชน์ในการเก็บผ้าที่จะท�าจีวรไว้ได้ตาม

ต้องการ	ถ้าได้กรานกฐิน	ประโยชน์นั้นขยายเวลาออกไปอีกเป็นตลอดฤดูหนาว

พระฉัพพัคคีย์

	 บุรุษ	๖	คน	ชื่อปัณฑุกะ	โลหิตกะ	เมตติยะ	ภุมมชกะ	อัสสชิ	และปุนัพพสุกะ	อาศัย 

อยู่ในกรุงสาวัตถี	ทั้งหมดเป็นสหายกัน	ได้ตัดสินใจออกบวชในส�านักแห่งพระอัครสาวกทั้งสอง	

เมื่อบวชแล้ว	 ได้ถูกเรียกว่า	พระฉัพพัคคีย์	แปลว่า	มีพวก	๖	บรรดาภิกษุฉัพพัคคีย์นี้	ภิกษุชื่อ

ปัณฑกุะและโลหติกะ	พร้อมทัง้บรวิารเป็นผูม้ศีลีมกัเทีย่วไปยงัชนบทโดยจารกิร่วมตามเสดจ็กบั

พระผู้มีพระภาคเจ้า	พวกเธอไม่ก่อให้เกิดเรื่องใหม่ๆ	ที่ยังไม่เคยมีใครท�า	แต่ชอบย�่ายีสิกขาบทที่

ทรงบญัญตัแิล้ว	ส่วนพวกภกิษฉุพัพคัคย์ีนอกนีเ้ป็นอลัชช	ีย่อมก่อให้เกดิเร่ืองใหม่ๆ	ทีย่งัไม่เคยมี

ใครท�า	และย่อมพากันย�่ายีสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว
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	 ภิกษุผู้ไม่ได้กรานกฐิน	 ภิกษุท�าจีวรส�าเร็จ	 หรือภิกษุผู้ได้กรานกฐินแต่เดาะกฐิน 

เสียเอง	 คือท�าการบางอย่างอันเป็นเหตุจะถือเอาประโยชน์แห่งการได้กรานกฐินอีกไม่ได้	 เช่น

ไปจากวัดโดยไม่คิดจะกลับมา	หรือสิ้นเขตแห่งอานิสงส์กฐินแล้ว	 เช่นนี้	ภิกษุจะเก็บอติเรกจีวร

ได้ไม่เกิน	๑๐	วัน

	 การก�าหนดนบัว่าเป็นวนัล่วงนัน้	หากภกิษยุงัอตเิรกจวีรให้ล่วง	๑๐	วนั	ถงึอรณุที	่๑๑	

คือเมื่ออรุณคือแสงเงินขึ้น	ภิกษุเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 อาบัตินี้	 ต่อเมื่อภิกษุสละสิ่งของอันเป็นเหตุต้องอาบัติแล้ว	 จึงจะแสดงอาบัติได้	 

โดยสละแก่สงฆ์	คือชุมนุมภิกษุตั้งแต่	๔	รูปขึ้นไปก็ได้	สละแก่คณะ	คือชุมนุมภิกษุ	๓	รูป	๒	รูป

ก็ได้	หรือจะสละแก่บุคคล	คือสละแก่ภิกษุรูปเดียวก็ได้	ในทุกวันนี้เห็นมีแต่การสละให้แก่บุคคล 

เป็นหลัก	 และจะแสดงอาบัติแก่ภิกษุผู้รับสละนั้นเลย	 ซึ่งเมื่อสละแล้ว	 ภิกษุเจ้าของเดิมก็ไม่มี

กรรมสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้	แต่เป็นธรรมเนียมอันดี	เมื่อรับแล้วจะคืนจีวรให้เจ้าของเดิม	มิฉะนั้น

จะท�าให้ต้องทุกกฏแก่ผู้รับสละ	 เมื่อจีวรเป็นนิสสัคคีย์	 ภิกษุยังไม่ได้สละ	 แต่น�ามาบริโภคหรือ 

นุ่งห่มต้องทุกกฏ	ดังนั้นเมื่อสละแล้วได้คืนมา	ต้องอธิษฐานใหม่จึงจะบริโภคได้

	 ในสกิขาบทนี	้ไม่มคี�าบ่งบอกถงึเจตนา	จึงกล่าวได้ว่า	อาบติัเป็นอจิตตกะ	แม้เผลอสติ

ปล่อยให้อตเิรกจวีรล่วง	๑๐	วนัไป	กเ็ป็นอาบตั	ิหากอธษิฐานอตเิรกจวีรนัน้ไว้	หรอือตเิรกจวีรนัน้

สูญหายก่อนล่วง	๑๐	วัน	ไม่เป็นอาบัติ	ในภายหลังเมื่อมีความจ�าเป็นจึงทรงผ่อนปรน	อนุญาต

ให้วิกัปอติเรกจีวร	คือท�าให้ภิกษุเป็นเจ้าของ	๒	รูป

จีวร

	 จีวร	 จัดว่าเป็นบริขารส�าคัญอย่างหนึ่ง	 ผู ้มุ ่งอุปสมบทจ�าเป็นต้องมีจีวรให้ครบ 

จ�านวนก่อน	 โดยในคราวแรก	 คงมีแค่	 ๒	 ผืน	 ผ้านุ่งผืนหนึ่ง	 ผ้าห่มผืนหนึ่ง	 ดังค�าในพระสูตร 

ที่กล่าวว่าเวลาเช้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบง	 (อันตรวาสก)	 แล้วทรงถือบาตรกับจีวร	 

(อุตตราสงค์)	เสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต	

	 ครั้งนั้น	ภิกษุจะเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต	คงนุ่งอันตรวาสกเรียบร้อย	แล้วถือบาตรกับ

จีวรเดินไป	 เมื่อจวนถึงบ้าน	จึงหยุดยืนห่มจีวรแล้วถือบาตรเข้าไป	 ธรรมเนียมนี้กล่าวไว้ในพระ

ไตรปิฎกและอรรถกถา	แต่บิณฑบาตเสร็จกลับออกมาแล้ว	ท�าอย่างไร	หาได้กล่าวไว้ไม่	 กล่าว

แต่เพียงว่า	ไปท�าภัตกิจ	ณ	ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง	แล้วจึงกลับ	น่าจะเปลื้องจีวรถือไปเหมือนเมื่อมา	

ครั้นสมัยคนใช้เสื้อผ้าแล้ว	ความบาลีข้อนี้มีว่า	ทรงนุ่งห่มหรือครองผ้าตามสมณวัตร
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	 ยังมีเรื่องในพระวินัยรับสมอ้างอีก	ในเวลาจะท�าวินัยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	ให้ภิกษุ

ท�าผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง	 ไม่ได้พูดถึงสังฆาฏิเลย	 ในล�าดับต่อมา	 ทรงอนุญาตสังฆาฏิ

เพิ่มขึ้นอีกผืนหนึ่ง	 เพื่อใช้ในฤดูหนาว	ดังมีเรื่องเล่าว่า	ฤดูหนาวจัด	 ในที่แจ้ง	ทรงลองห่มจีวรดู

ชั้นหนึ่ง	พออยู่ได้ชั่วยามหนึ่ง	แต่ตลอดราตรีห่ม	๓	ชั้นท�าให้พออยู่ได้	จึงทรงอนุญาตสังฆาฏิซึ่ง

มี	๒	ชั้นเพิ่มขึ้นอีกผืนหนึ่ง	เข้ากับจีวรชั้นเดียว	จะได้เป็น	๓	ชั้น	จ�านวนจีวร	๓	ผืนนี้คงที่ตลอด

มา	เรียกว่า	ไตรจีวร	ประกอบด้วย	

	 ๑.	 สังฆาฏิ	เป็นผ้าส�าหรับใช้ห่มกันหนาวหรือซ้อนนอก	

	 ๒.	 อุตตราสงค์	เป็นผ้าห่ม	

	 ๓.	 อันตรวาสก	เป็นผ้านุ่ง

	 สังฆาฏินั้น	 แม้เป็นของทรงอนุญาตขึ้นแล้ว	แต่ใช้อย่างไรได้ความไม่ชัด	 ในพระสูตร

กล่าวว่า	 พระสาวกปูถวายพระศาสดาเสด็จน่ังบ้าง	 นอนบ้าง	 แต่ในเมืองเรา	 เวลาท�าอุโบสถ

สังฆกรรม	 ใช้สังฆาฏิพาดบ่าซ้ายทับอุตตราสงค์	 และในบาลีได้กล่าวไว้ว่าสังฆาฏิใช้ซ้อนกับ 

อุตตราสงค์ห่มเข้าบ้าน	 ห้ามมีแต่ผ้านุ่งกับผ้าห่มเข้าบ้าน	 เว้นไว้แต่ภิกษุมีอาการเจ็บไข้	 สังเกต

เห็นว่าฝนจะตก	 ไปสู่ฝั่งแม่น�้า	 เก็บผ้าในกุฎีท่ีคุ้มได้ด้วยดาล	 หรือภิกษุได้กรานกฐิน	 เมื่อมีเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งนี้	 ภิกษุจะไม่ห่มสังฆาฏิไปด้วยได้อยู่	 หรือจะห่มสังฆาฏิไป	 เอาอุตตราสงค์ไว้

เสียก็ได้เหมือนกัน

	 ผ้าส�าหรับท�าจีวรนุ่งห่มนั้น	ทรงอนุญาตไว้	๖	ชนิด	คือ

	 ๑.	 ผ้าทอด้วยด้ายจากเปลือกไม้	(โขมะ)	เช่น	ผ้าลินิน

	 ๒.	 ผ้าทอด้วยด้ายจากฝ้าย	(กัปปาสิกะ)	หรือผ้าฝ้าย

	 ๓.	 ผ้าทอด้วยไหม	(โกเสยยะ)	หรือผ้าไหม

	 ๔.	 ผ้าทอด้วยขนสัตว์	(กัมพละ)	อันไม่ใช่ผมและขนมนุษย์	เช่น	สักหลาด

	 ๕.	 ผ้าทอด้วยด้ายจากเปลือกไม้สาณะ	(สาณะ)	หรือผ้าป่าน

	 ๖.	 ผ้าทอด้วยด้าย	๕	อย่างเจือปนกันบ้าง	(ภังคะ)	เช่น	ผ้าด้ายแกมไหม

	 ผ้าไตรจีวรนั้น	ตรัสสั่งไว้ให้เป็นของตัด	ถ้าอาจอยู่	 ให้ตัดครบทั้ง	๓	ผืน	ถ้าผ้าไม่พอ	 

ให้ผ่อนตัดแต่	๒	ผืน	หรือผืนเดียวตามแต่จะท�าได้	 โดยโปรดให้ตัดเอาอย่างลักษณะของคันนา 

ของชาวมคธ	ซึง่ท่านพระอานนท์เป็นผูอ้อกแบบไว้	คอืเป็นกระทงมเีส้นคัน่	จีวรผืนหนึง่ให้มขัีณฑ์

ไม่น้อยกว่า	๕	ขัณฑ์เกินกว่านั้นใช้ได้	แต่ให้เป็นขัณฑ์คี่	คือ	๗	ขัณฑ์	๙	ขัณฑ์	หรือ	๑๑	ขัณฑ์	

หากต้องการขัณฑ์มาก	ควรใช้ในยามหาผ้าชิ้นใหญ่ไม่ได้	
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มณฑล

อัฒฑมลฑล

กุสิ

อัฒฑกุสิ

อนุวาต

	 ในครั้งแรก	 ดูเหมือนเป็นแต่เพียงห้ามตัดให้เป็นผ้าทั้งผืน	 เหตุนั้น	 จึงมีพระบัญญัต ิ

ห้ามทรงจีวรมีชายที่ไม่ได้ตัด	 มีชายยาว	 มีชายเป็นลายดอกไม้	 หรือมีชายเป็นแผ่น	 ส่วนผ้านุ่ง

ผ้าห่มอย่างอื่น	เช่น	ผ้าอาบน�้าฝน	ผ้าปาวาร	(ผ้าห่มท�าด้วยฝ้ายชนิดที่มีขน)	ผ้าโกเชาว์	(ผ้าลาด

ท�าด้วยขนสัตว์คล้ายผ้าปาวาร)	ที่ขนไม่รุงรัง	ไม่มีค�าระบุว่าให้ตัดเหมือนไตรจีวร	แต่ไม่โปรดให้

เป็นของกาววาว	จึงทรงห้ามใช้จีวรเป็นลายดอก	เป็นลายรูปสัตว์	หรือเป็นลายดอกไม้	เว้นไว้แต่

เป็นลายเล็กๆ	ที่ไม่แวววาว	เช่น	ดอกเมล็ดพริกไทย	หรือเป็นริ้ว	เช่น	แพรโล่

	 จีวรนั้น	ตรัสให้ย้อมด้วยของ	๖	อย่าง	คือรากเหง้า	ต้นไม้	 เปลือกไม้	 ใบไม้	ดอกไม้	

หรือผลไม้	 โดยให้น�าของอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แช่น�้า	 แล้วเคี่ยวไฟก่อนย้อม	 ส่วนจีวรที่ย้อมแล้ว	 

มีสีเป็นอย่างไร	 ไม่ได้กล่าวถึง	 แต่เรียกว่ากาสายะบ้าง	 กาสาวะบ้าง	 ท่ีแปลว่าย้อมด้วยน�้าฝาด	

และห้ามมีสีบางอย่างไว้	คือสีคราม	สีเหลือง	สีแดง	สีบานเย็น	สีแสด	สีชมพู	สีด�า	แต่สีที่รับรอง

กันเป็นสีเหลืองเจือแดงเข้มหรือสีเหลืองหม่น	พึงเห็นได้จากสีที่ย้อมแก่นขนุน	อันเรียกว่า สีกรัก



62 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

การย้อมจีวร 

	 อย่าจดเข่าท้ังสองลงบนพื้น	 แล้วเอามือจับขยี้สีไปในราง	 แต่จะวางผ้าลงในรางหรือ 

ในกระดาน	 แล้วให้อีกรูปจับในท่ีสุดไว้	 แล้วตบด้วยฝ่ามือ	 ควรอยู่	 อย่าทุบด้วยก�าปั้น	 เถระทั้ง

หลายแต่ก่อนท่านไม่วางผ้าลงในราง	รูปหนึ่งถือผ้ายืนอยู่	รูปหนึ่งจับไว้แล้วเอามือตบไป	ไม่ควร

เหลือด้ายที่มุมจีวร	ย้อมแล้วพึงตัดเสีย	แม้ในลูกดุมท�าเป็นลูกหรือปมเพื่อให้งาม	ไม่ควร

การผึ่งจีวร

 ให้เอามอืข้างหนึง่ถือจวีร	เอามอืข้างหนึง่ลบูราวจวีรหรอืสายสะเดียง	แล้วเอามอืสอด

ใต้ราวจีวร	ค่อยๆ	วางให้ชายจีวรอยู่ข้างใน	ขนดผ้าอยู่ข้างนอกหน้าตัว

การพับจีวร

	 ไม่ให้พับหักกลาง	 ให้พับท�าขนดเหลื่อมเข้าบ้างออกบ้างราว	๔	นิ้ว	 เพื่อป้องกันจีวร

ช�้าตรงกลาง

การครองจีวร

	 ในเสขิยวัตรกล่าวแต่เพียงว่า	ให้ท�าความส�าเหนียกว่า	จักนุ่งจักห่มให้เป็นปริมณฑล	

คือนุ่งปิดสะดือและปกหัวเข่าให้เรียบร้อย	 พึงท�าชายทั้งสองให้เสมอกัน	 ห่มให้เรียบร้อยใน 

การแสดงความเคารพหรือท�าวินัยกรรม	และให้ห่มดองในการเข้าบ้าน	โดยกล่าวว่า	ห่มสังฆาฏิ

ทั้งหลายท�าให้มีชั้นแล้วกลัดรังดุม	แต่ก�าชับไว้ให้ปิดกายด้วยดี	ไม่ให้เปิดไม่ให้เวิกผ้า	จากอาการ

เหล่านี้ท�าให้สันนิษฐานว่า	ต้องห่มคลุมทั้งสองบ่าเข้าบ้าน

	 เมื่อครั้งยังใช้จีวรเล็กห่ม	ให้ภิกษุจับชายผ้าพอเท่ากัน	แล้วจีบหรือทบเข้ามาเหน็บที่

สะดือ	 แล้วรัดประคดเอว	 ต่อมาใช้ผ้ายาว	 จึงต้องม้วนชายเข้ามาห่มคลุม	 เอาชายจีวรข้างหนึ่ง

พาดบ่าซ้ายทาบลงมาถึงอก	 เอาชายอีกข้างหนึ่งโอบหลังคลุมบ่าขวาตวัดมาปกบ่าซ้าย	ห้อยลง

มาทางแขนซ้ายจนมือซ้ายยึดไว้ได้	การม้วนลูกบวบชักขึ้นเอาริมผ้าพาดบ่า	หนีบลูกบวบไว้ด้วย

แขนซ้ายนั้น	 พระมหานิกายใช้ครองอยู่	 หากเอาลูกบวบพาดบ่า	 ไม่ต้องหนีบ	 พระรามัญและ 

พระธรรมยุตใช้ครอง	 มือขวาลอดออกทางริมจีวรด้านล่าง	 กลัดรังดุมท่ีชายล่างจดถึงกันทาง 

ข้างซ้าย	การห่มเช่นนี้เหมาะกับอาการรับบิณฑบาต	ซึ่งกล่าวไว้ในบิณฑจาริกวัตรว่า	เมื่อทายก

ถวายภิกขา	 พึงยกสังฆาฏิข้ึนด้วยมือซ้าย	 ยื่นบาตรออกด้วยมือขวา	 ประคองไว้ด้วยมือทั้งสอง

รับภิกขา	ต่อมาเพื่อความสะดวกมากขึ้น	จึงเอามือขวาแหวกออกจากริมจีวรด้านข้าง	ไม่ได้ลอด 

ทางด้านล่างเหมือนอย่างแต่ก่อน
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	 อนึง่	ภกิษไุม่ผกูประคดเอวก่อนอย่าเข้าบ้าน	ถ้าเข้าไป	เป็นทุกกฏ	หากไม่ได้ผูกประคด

เอวแล้วออกจากวัด	 พอระลึกได้ในที่ใด	 พึงผูกในที่นั้น	 คิดว่าจะไปผูกที่โรงฉันใกล้บ้านแล้วไป	 

ก็ควร	ระลึกได้แล้วยังไม่ได้ผูก	อย่าเที่ยวบิณฑบาต

	 ผ้านุ่งผ้าห่มก็ดี	 ผ้าใช้สอยก็ดี	 ที่ทรงอนุญาตให้มีไว้ส�าหรับตัวได้	 โปรดให้	อธิษฐาน 

คือตั้งเอาไว้เพื่อจุดประสงค์นั้นๆ	 ซึ่งผ้าอธิษฐานท่ีระบุให้มีไว้ใช้ได้ผืนเดียว	 เมื่อต้องการเปล่ียน 

เป็นผืนใหม่	 ต้องยกเลิกผืนเดิมเสียก่อน	 เรียกว่า	ถอนอธิษฐาน	 (ปัจจุทธรณ์)	 เช่นผ้าไตรจีวร	 

ผ้านิสีทนะ	(ผ้าปูนั่ง)	จะเปลี่ยนใหม่	ต้องถอนอธิษฐานของเดิมก่อนแล้วจึงอธิษฐานผืนใหม่ได้

จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๒ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒)
 จวีรส�าเร็จแล้ว	กฐินอนัภิกษุเดาะเสียแล้ว	ถ้าภิกษอุยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิน้
ราตรีหนึ่ง	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ	

	 ครั้งนั้น	 ภิกษุทั้งหลายฝากสังฆาฏิไว้แก่ภิกษุทั้งหลาย	 แล้วมีแต่อุตตราสงค์กับ 

อันตรวาสกหลีกจาริกไปสู่ชนบท	 สังฆาฏิเหล่านั้นถูกเก็บไว้นานก็ขึ้นรา	 ครั้นถึงหน้าหนาวภิกษุ 

ทั้งหลายจึงผึ่งสังฆาฏิเหล่านั้น	 ท่านพระอานนท์เที่ยวตรวจดูเสนาสนะ	 ได้พบภิกษุเหล่านั้น

ก�าลังผึ่งสังฆาฏิอยู่	 จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น	 ถามว่าจีวรท่ีข้ึนราเหล่านี้ของใคร	ภิกษุเหล่านั้น

ได้เล่าความนั้นแก่ท่านพระอานนท์	 ท่านพระอานนท์จึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉน

ภิกษุทั้งหลายจึงได้ฝากสังฆาฏิไว้	 แล้วมีแต่อุตตราสงค์กับอันตรวาสกหลีกจาริกไปสู่ชนบทเล่า	 

เม่ือกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท

	 ภิกษุสามารถอยู่ปราศจากไตรจีวรได้ในบางคราว	 เช่นจ�าพรรษาครบไตรมาส	 หรือ

ได้กรานกฐินแล้ว	 และทรงอนุญาตให้สมมติบางแห่งเป็นสถานที่สามารถอยู่ปราศจากไตรจีวร 

ได้	(สมมติติจีวรอวิปปวาส)	และทรงอนุญาตเพื่อให้สงฆ์สมมติแก่ภิกษุผู้อาพาธ	ให้อยู่ปราศจาก

ไตรจีวรได้

	 ในกาลและในที่นอกจากนั้น	 ภิกษุผู ้ไม่ได้รับสมมติต้องมีไตรจีวรครบอยู่กับตัว	 

ถ้าทอดทิ้งไว้ในท่ีอื่นผืนใดผืนหนึ่ง	 เป็นต้นว่าสังฆาฏิ	 เมื่อกาลล่วงราตรีถึงเวลาอรุณขึ้น	 เป็น 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 จีวรอยู่ในเขตเพียงไร	 ชื่อว่าไม่ปราศจาก	 ซ่ึงการมีไตรจีวรครบอยู่กับตัวนั้น	 ไม่ได้

หมายความว่า	พอจวนเวลาอรุณขึ้น	ต้องครองผ้าหรือห่มผ้าครบไตรจีวร	แต่หมายเอาต�าแหน่ง
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ที่อยู่ของภิกษุกับไตรจีวร	ต้องอยู่ในเขต	หรือภายในหัตถบาสภิกษุ	เช่นนี้เป็นอันไม่อยู่ปราศจาก

ไตรจีวร

	 สถานที่ที่จะเก็บรักษาจีวรนั้นมี	๑๕	แห่งคือ	บ้าน	เรือน	คลัง	หอรบ	โรงกลม	ปราสาท	

ปราสาทโล้น	เรือ	หมู่เกวียน	ไร่	ลานข้าว	สวน	วิหาร	โคนไม้	ที่แจ้ง	ที่เหล่านี้	ถ้าภิกษุอยู่ผู้เดียว

และล้อมด้วยร้ัวหรอืก�าแพง	ภกิษไุว้จวีรในทีเ่หล่านี	้กใ็ห้อยูใ่นทีล้่อมนัน้	ถ้าสถานทีเ่หล่านัน้ไม่ได้

ล้อม	เก็บผ้าไว้ในทีใ่ดกใ็ห้อยูใ่นทีน่ัน้	อย่าให้ไตรจวีรพ้นหตัถบาสในทีน่ัน้	หรอืถ้าสถานทีเ่หล่านัน้

มีภิกษุมากรปูและมทีีล้่อม	เกบ็ผ้าไว้ในทีใ่ด	ให้อยูใ่นทีน่ัน้	และรมิประตเูป็นทีเ่ข้าออก	อย่าให้พ้น

หัตถบาส	ถ้าที่เหล่านั้นเขาไม่ได้ล้อม	เก็บไตรจีวรไว้แห่งใด	ให้อยู่ที่แห่งนั้น	อย่าให้พ้นหัตถบาส	

ถ้าภิกษุไม่อยู่ในที่ดังกล่าวมา	ผ้าผืนที่อยู่ปราศจากนั้น	เป็นนิสสัคคีย์เมื่ออรุณใหม่ขึ้นมา

	 จีวรเป็นนิสสัคคีย์	 เพราะอยู่ปราศจากไตรจีวรเมื่อล่วงราตรี	 พึงสละแก่สงฆ์ก็ได้	 

แก่คณะก็ได้	 แก่บุคคลก็ได้	 จีวรเป็นนิสสัคคีย์	 เมื่อภิกษุยังไม่ได้สละ	 แล้วน�ามาบริโภคต้อง 

ทุกกฏ	สละแล้วได้คืนมา	ยังปรารถนาอยู่	พึงอธิษฐานซ�้า	 สิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	แม้ไม่ตั้งใจ	

แต่อยู่ปราศจากก็เป็นอาบัติ	 หากอยู่ปราศจาก	 แต่ก่อนอรุณขึ้น	 ภิกษุปัจจุทธรณ์เสีย	หรือของ

นั้นสูญหายเสีย	พ้นไปจากกรรมสิทธิ์ของภิกษุ	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ

หัตถบาส

	 คอืระยะห่างทีม่กี�าหนดว่า	ถ้าภกิษนุัง่อยู	่ก�าหนดแต่ส่วนสดุข้างหลงั	ถ้ายนือยู	่ก�าหนด

แต่ที่สุดส้นเท้าไป	 ถ้านอนอยู่	 นอนโดยซีกข้างใดก�าหนดแต่ที่สุดหลังซีกข้างนั้นไป	 ถึงส่วนสุด

อวยัวะทีใ่กล้ของผูใ้ห้ซึง่นัง่	หรอืยนื	หรอืนอนอยู	่โดยยกเว้นแต่มอืทีเ่ขาเหยยีดออกมาจะให้	โดย

ไม่เกิน	๒	ศอกคืบ

จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๓ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๓)
	 จีวรส�าเร็จแล้ว	 กฐินอันภิกษุเดาะเสียแล้ว	 อกาลจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุ	 ภิกษุ
หวังอยู่ก็พึงรับ	 ครั้นรับแล้วพึงรีบให้ท�า	 ถ้าผ้านั้นมีไม่พอ	 เมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู	่
ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง	เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องอยู่จะได้พอกัน	 
ถ้าเธอเก็บไว้ให้เกินกว่าก�าหนดนั้น	แม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่	ก็เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 มีอกาลจีวรเกิดแก่ภิกษุรูปหนึ่ง	 เธอจะท�าจีวรผืนใดผืนหนึ่งจากไตรจีวร 

ก็ไม่พอ	 จึงเอาผ้าท�าจีวรนั้นจุ่มน�้าตากแล้วดึงอยู่หลายคร้ัง	 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริก 

ไปตามเสนาสนะ	 แล้วทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น	 จึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามว่า	 ดูก่อนภิกษุ	
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เธอจุ่มจีวรนี้ลงในน�้าแล้วดึงอยู่หลายครั้ง	 เพื่อประสงค์อะไร	 ภิกษุรูปนั้นกราบทูลให้ทรงทราบ

ว่า	 มีอกาลจีวรผืนหน่ึงเกิดข้ึนแก่ตน	 ครั้นจะท�าจีวรก็ไม่พอ	 ฉะนั้น	 ตนจึงได้จุ่มผ้านี้ตากแล้ว 

ดึงเป็นหลายครั้ง

	 เมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงทราบว่า	ภกิษนุัน้มโีอกาสได้ผ้าทีจ่ะท�าจีวรมาเพ่ิมอกี	จึง

ทรงกระท�าธรรมกิถา	ในเพราะเหตนุัน้เป็นเค้ามลู	และทรงอนญุาตให้รบัอกาลจวีรแล้วเกบ็ไว้ได้

หากมีหวังว่าจะได้ผ้าท�าจีวรใหม่มาเพิ่มเติม

	 ก็โดยสมัยน้ันแล	 ภิกษุท้ังหลายทราบว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้รับ 

อกาลจวีรแล้วเกบ็ไว้ได้เมือ่มหีวงัว่าจะได้ผ้าท�าจีวรใหม่มาเพ่ิมเติม	ภกิษเุหล่านัน้จึงรับอกาลจีวร

แล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือน	 โดยจีวรเหล่านั้นเธอห่อแขวนไว้ที่สายสะเดียง	 เมื่อท่านพระอานนท์

เที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ	 ได้เห็นผ้าท�าจีวรแขวนไว้เช่นนั้นจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 

ไฉนภิกษุทั้งหลาย	 จึงได้รับอกาลจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนเล่า	 เมื่อกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 จีวรอันเกิดขึ้นนอกเขตจีวรกาล	 นอกเขตอานิสงส์กฐิน	 เรียกว่า	อกาลจีวร	 ถ้าภิกษุ

ต้องการจะท�าไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งใช้สอยแต่ยังไม่พอ	 เมื่อความหวังว่าจะได้ผ้ามาท�าจีวรจาก 

ที่อื่นมีอยู่	 ก็ให้เก็บผ้าอกาลจีวรน้ันไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างนาน	ถ้าไม่ต้องการจะท�าจีวร	 หรือ

ไม่มคีวามหวงัว่าจะได้ผ้ามาเพิม่	เช่นนีห้้ามเก็บอกาลจีวรนัน้เกนิ	๑๐	วนั	หรือมทีีห่วงัว่าจะได้อยู่	 

แต่นานกว่าเดือนหนึ่ง	เช่นนี้ก็เก็บไว้นานกว่า	๑๐	วันไม่ได้	ผ้าล่วงก�าหนดกาลนั้นเป็นนิสสัคคีย์	

พึงเสียสละแก่สงฆ์	แก่คณะ	หรือแก่บุคคลก็ได้	ถ้าไม่สละแล้วบริโภคเป็นทุกกฏ

	 การเก็บอกาลจีวรไว้	 เมื่อได้ผ้าท่ีจะท�าจีวรมาเพ่ิมและพอจะท�าได้แล้ว	 จะพึงมีเวลา

ท�าได้กี่วันนั้น	พึงก�าหนดด้วยอายุแห่งผ้าที่เก็บไว้เดิม	และอายุแห่งผ้าที่ได้มาใหม่	ข้างไหนท�าให้

เหลือเวลาน้อย	 พึงรีบท�าให้ทันอายุของข้างนั้น	 ตัวอย่างเช่น	 เก็บผ้าไว้ได้	 ๑๐	 วันแล้ว	 จึงได ้

ผ้าใหม่มา	อย่างนี้	 ต้องท�าตามอายุของผ้าใหม่คือเหลือเวลา	๑๐	วัน	ถ้าเก็บไว้ได้	๒๒	วันแล้ว	 

จึงได้ผ้าใหม่มา	อย่างนี้ต้องท�าตามอายุของผ้าเก่า	คือเหลือเวลา	๘	วัน	ถ้าเก็บมาได้เกิน	๑๐	วัน	 

แต่ยังไม่ครบเดือนหนึ่ง	แล้วได้ผ้าใหม่มา	เนื้อผิดกันมาก	จะไม่ท�าก็ได้	หรือได้ผ้าใหม่มาแต่จวน

จะสิ้นก�าหนด	ท�าไม่ทัน	 พึงอธิษฐานเป็นบริขารอย่างอื่นใช้	 พึงวิกัปไว้	 หรือพึงให้แก่คนอื่นเสีย

ในวันที่ตกลงว่าจะไม่ท�า
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จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๔ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๔)
 ภิกษุใด	ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	ให้ซักก็ดี	ให้ย้อมก็ดี	ให้ทุบก็ดี	ซึ่งจีวรเก่า	เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 ภรรยาเดิมของพระอุทายี	 บวชอยู่ในส�านักภิกษุณี	 นางมายังที่อยู ่ของ 

พระอุทายีเสมอ	 แม้พระอุทายีก็ไปยังท่ีอยู่ของนางภิกษุณีนั้นเสมอ	 และบางครั้งก็ฉันอาหารใน

ที่อยู่นั้นเอง

	 เช้าวันหนึ่ง	 พระอุทายีถือบาตรเข้าไปหานางถึงที่อยู่	 ครั้นแล้วนั่งบนอาสนะ	 เปิด

องค์ก�าเนิดเบื้องหน้านาง	แม้นางเองก็นั่งบนอาสนะ	เปิดองค์ก�าเนิดเบื้องหน้าพระอุทายีเช่นกัน	 

พระอุทายีมีความก�าหนัดได้เพ่งดูองค์ก�าเนิดของนาง	 จนอสุจิได้เคลื่อนจากองค์ก�าเนิดของตน

และได้พูดกับนางว่า	ดูก่อนน้องหญิง	เธอจงไปหาน�้ามา	ฉันจะซักอันตรวาสก	นางบอกว่า	ส่งมา

เถดิเจ้าข้า	ดฉินัจกัซกัถวายเอง	ครัน้แล้วนางได้ดูดอสุจินัน้ส่วนหนึง่	อกีส่วนหนึง่ได้สอดเข้าไปใน

องค์ก�าเนิดของนาง	 จนเป็นเหตุให้ตั้งครรภ์	 เพราะเหตุนั้น	ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้กล่าวกันอย่าง

นี้ว่า	 ภิกษุณีรูปนี้มิใช่พรหมจาริณีเพราะภิกษุณีรูปนี้มีครรภ์	 นางจึงปฏิเสธว่า	 แม่เจ้า	 ดิฉันมิใช่

พรหมจาริณีก็หาไม่	ครั้นแล้วนางจึงได้เล่าความนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย

	 ภิกษุณีทั้งหลายพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านพระอุทายี	 จึงได้ให้

ภิกษุณีซักจีวรเก่าเล่า	เมื่อภิกษุทั้งหลายได้รับทราบแล้ว	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความ

ละอาย	 มีความรังเกียจ	 เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	 จึงต่างเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่าน 

พระอุทายี	 จึงได้ให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 จีวรเก่า	ได้แก่จีวรที่ใช้แล้วแม้คราวเดียว	ไม่ว่านุ่งแล้วก็ดี	หรือห่มแล้วก็ดี	โดยการใช้

ให้ซัก	ให้ย้อม	หรือให้ทุบแต่ละอย่างๆ	เป็นประโยคแห่งนิสสัคคิยปาจิตตีย์	ใช้ให้ท�าการเช่นนั้น	

๒	อย่าง	หรือแม้ทั้ง	๓	อย่างรวมกัน	การท�าอย่างแรกเป็นประโยคแห่งนิสสัคคิยปาจิตตีย์	การ

ท�าอย่างหลงัแต่ละอย่างเป็นประโยคแห่งทกุกฏ	ถ้าภกิษณุเีอาไปท�าเอง	หรอืใช้ภกิษณุผีูเ้ป็นญาต ิ

ให้ท�า	ใช้ให้ซักจีวรที่ยังไม่ได้บริโภค	หรือใช้ให้ซักบริขารอื่น	อันไม่ใช่จีวร	ไม่เป็นอาบัติ	แต่ใช้ให้

ซักผ้าปูนั่ง	ผู้ปูนอน	เป็นทุกกฏ

	 อนึ่ง	ความมุ่งหมายของสิกขาบทนี้	เพื่อจะป้องกันกิริยาอันน่ารังเกียจ	ดังนั้นใช้หญิง

ชาวบ้านให้ท�า	ปรับนิสสัคคิยปาจิตตีย์ไม่ได้	แต่ไม่พ้นการต�าหนิ	ภิกษุผู้หวังปฏิบัติชอบ	ควรเว้น

การใช้เช่นนั้นเสีย
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จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๕ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๕)
	 ภกิษใุด	รับจวีรจากมือภกิษณุผู้ีมใิช่ญาต	ิเป็นนิสสคัคยิปาจติตย์ี	เว้นไว้แต่ของ
แลกเปลี่ยน

	 ครัง้นัน้เวลาเช้า	ภกิษณุอีปุปลวณัณาอยูใ่นพระนครสาวตัถ	ีนางกลบัจากฉนับณิฑบาต	

แล้วเดินเข้าไปทางป่าอันธวัน	เพื่อพักผ่อนกลางวัน	นางได้นั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่ง

	 สมัยนั้น	พวกโจรท�าโจรกรรมฆ่าแม่โค	แล้วพากันถือเนื้อเข้าไปสู่ป่าอันธวัน	นายโจร

แลเหน็ภิกษณุอีปุปลวณัณานัง่กลางวนัอยูท่ีโ่คนไม้แห่งหนึง่	จงึด�ารว่ิา	ถ้าพวกโจรลกูน้องของเรา

พบเข้า	จักเบียดเบียนนางได้	จึงเลี่ยงไปทางอื่นเสีย	เมื่อเนื้อสุกแล้ว	นายโจรได้เลือกเนื้อชิ้นที่ดี	

แล้วเอาใบไม้ห่อแขวนไว้ที่ต้นไม้ใกล้นางและกล่าวว่า	 เนื้อห่อนี้เราให้แล้ว	 ผู้ใดเป็นสมณะหรือ

พราหมณ์	เมื่อได้เห็น	จงถือเอาไปเถิด	ดังนี้แล้วหลีกไป	นางภิกษุณีอุปปลวัณณาออกจากสมาธิ

และได้ยินนายโจรนั้นกล่าววาจานี้	จึงถือเอาเนื้อนั้นไปสู่ที่อยู่ตน

	 ครั้นราตรีนั้นผ่านไป	 นางท�าเนื้อนั้นส�าเร็จแล้ว	 ห่อด้วยผ้าอุตตราสงค์	 เหาะไปลงท่ี 

พระเวฬุวัน	 ก็โดยสมัยนั้นแล	 พระผู้มีพระภาคเจ้าก�าลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้าน	 เหลือ

พระอุทายีอยู่เฝ้าพระวิหาร	นางจึงเข้าไปหาท่าน	 แล้วถามว่า	 ท่านเจ้าข้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้า

ประทับอยู่ที่ใด	พระอุทายีตอบว่า	ดูก่อนน้องหญิง	พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยัง

หมู่บ้าน	ดังนั้นนางจึงฝากพระอุทายีช่วยถวายเนื้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย

	 พระอทุายจีงึกล่าวเบียดเบียนนางว่า	ดูก่อนน้องหญงิ	พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงอิม่เอบิ 

ด้วยเนื้อของเธอ	 ถ้าเธอถวายอันตรวาสกแก่อาตมา	 แม้อาตมาก็จะพึงอิ่มเอิบด้วยอันตรวาสก

เหมือนเช่นนั้น

	 “ท่านเจ้าข้า	 ความจริง	 พวกดิฉันชื่อว่ามาตุคามมีลาภน้อย	 ทั้งผ้าผืนนี้ก็เป็นจีวรผืน

สุดท้ายที่ครบ	 ๕	 ของดิฉัน	 ดิฉันถวายไม่ได้”	 (จีวรของภิกษุณี	 ๕	 ผืนประกอบด้วย	 ผ้ารัดอก	 

ผ้าผลัดอาบน�้า	สังฆาฏิ	อุตตราสงค์	อันตรวาสก)

	 “ดูก่อนน้องหญิง	 เปรียบเหมือนบุรุษให้ช้างแล้ว	 ก็ควรสละสัปคับส�าหรับช้างด้วย

ฉันใด	แม้เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันแล	ถวายเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว	 ก็จงสละอันตรวาสก

ถวายแก่อาตมา”

	 ครั้นนางถูกพระอุทายีแคะไค้	 จึงได้ถวายอันตรวาสกแล้วกลับไปสู่ที่อยู่ตน	ภิกษุณ ี

ทั้งหลายที่คอยรับบาตรจีวรของนางได้ถามว่า	 แม่เจ้า	 อันตรวาสกของคุณแม่อยู่ท่ีไหน	 
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นางจึงเล่าความนั้น	 ภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระคุณเจ้า 

อุทายี	จึงได้รับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มีลาภน้อยเล่า

	 เมื่อภิกษุณีเหล่านั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 

มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	ต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่าน

พระอุทายี	จึงได้รับจีวรจากมือภิกษุณีเล่า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้	 เพื่อจะกันไม่ให้ภิกษุรับของจากภิกษุณีผู้มีลาภน้อยข้าง

เดียว	 ภิกษุต้องอาบัติ	 เมื่อรับจีวรแต่ไม่ท�าการแลกเปล่ียน	 ถ้าภิกษุสมควรจะรับ	 ก็ต้องให้ของ

แลกเปลี่ยน	และของแลกเปลี่ยนนั้นจะยิ่งหรือหย่อนก็ได้

จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๖ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๖)
 ภกิษใุด	ขอจวีรต่อพ่อเจ้าเรอืนกด็	ีต่อแม่เจ้าเรอืนกด็	ีผูม้ใิช่ญาต	ิเป็นนสิสคัคยิ- 
ปาจิตตีย์	นอกจากสมัยที่ภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดี	มีจีวรฉิบหายก็ดี

	 ครัง้นัน้	พระอปุนนัท์	เป็นผูเ้ชีย่วชาญแสดงธรรมกิถา	เศรษฐบีตุรผูห้นึง่ได้เข้าไปหาท่าน	

ครั้นอภิวาทแล้วจึงนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	ท่านได้ชี้แจงด้วยธรรมิกถาให้เศรษฐีบุตรสมาทาน	

อาจหาญ	ร่าเริง	เศรษฐีบุตรจึงได้ปวารณาต่อพระอุปนันท์ในทันใดนั้นอย่างนี้ว่า	ท่านเจ้าข้า	ขอ

พระคุณเจ้าพึงบอกสิ่งที่ต้องประสงค์	 คือจีวร	 บิณฑบาต	 เสนาสนะ	 เภสัชบริขารอันเป็นปัจจัย

ของภิกษุไข้	ซึ่งข้าพเจ้าสามารถจะจัดถวายแด่พระคุณเจ้าได้

	 พระอุปนันท์ได้กล่าวกับเศรษฐีบุตรนั้นว่า	 ถ้าท่านประสงค์จะถวายแก่อาตมา	 ก็จง

ถวายผ้าสาฎกผนืหนึง่จากผ้าเหล่านี	้เศรษฐบีตุรได้กล่าวขอผลัดว่า	ท่านเจ้าข้า	กระผมเป็นกลุบตุร

จะเดินไปโดยมีผ้าผืนเดียวดูกระไรอยู่	โปรดรออยู่ชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบ้าน	เมื่อถึงบ้านแล้ว

จักจัดส่งผ้าสาฎกผืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้	หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวาย

	 แม้ครัง้ทีส่อง	เศรษฐบีตุรกไ็ด้กล่าวขอผลัดเช่นเดิม	พระอปุนนัท์จึงกล่าวพ้อว่า	ท่านไม่

ประสงค์จะถวายก็จะปวารณาท�าไม	ท่านปวารณาแล้วไม่ถวาย	จะมีประโยชน์อะไร	ครั้นเศรษฐี

บุตรนั้นถูกพระอุปนันท์แคะไค้	จึงได้ถวายผ้าสาฎกผืนหนึ่งแล้วกลับไป

	 ชาวบ้านพบเศรษฐีบุตรนั้น	 แล้วถามว่า	 นาย	 ท�าไมท่านจึงมีผ้าผืนเดียวเดินกลับ

มา	เศรษฐีบุตรจึงได้เล่าเรื่องนั้นแก่ชาวบ้านเหล่านั้น	ชาวบ้านจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	 
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พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้มักมาก	 ไม่สันโดษ	 จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่เขาขอ

ผลัดโดยธรรมสักหน่อยก็ไม่ได้	 เมื่อเศรษฐีบุตรกระท�าการขอผลัดโดยธรรม	 ไฉนจึงได้ถือเอาผ้า

สาฎกไปเล่า

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รังเกียจ	 ใคร่ต่อสิกขา	 จึงต่างเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตร 

จึงได้ขอจีวรต่อเศรษฐีบุตรเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให ้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่า	 มิใช่ญาติ	 คือไม่ใช่คนต่อเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอด	 ๗	 ชั่วอายุ	

การนับญาติ	 ๗	 ชั่วอายุ	 เข้าใจว่า	 ก�าหนดเอาช่วงที่อาจจะเห็นกันได้	 คือคนผู้จะเห็นญาติ

ของตน	 ในชั้นสูงสุดก็เพียงทวด	 ในชั้นต�่ากว่าก็เพียงเหลน	 ดังนั้นถ้านับชั้นตนเป็น	 ๑	 ข้าง

บน	๓	ข้างล่าง	๓	 รวมเป็น	๗	ชั่วอายุ	 คนเราจะพบญาติก็คงใน	๗	ชั้นนี้เอง	หากมีเกินกว่านี้	 

ก็ยังนับว่าญาติได้อยู่นั่นเอง	แต่เขยและสะใภ้	ไม่นับว่าเป็นญาติ

	 เหตุที่ภิกษุจะขอจีวรจากคฤหัสถ์ผู้มิใช่ญาติได้	 คือจีวรของภิกษุถูกชิง	 ถูกลัก	 หรือ

สูญหาย	รวมถึงจีวรเสียหาย	หรือใช้ไม่ได้ต่อไป	ถ้าไม่มีเหตุ	ภิกษุจะขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหญิง

ผู้มิใช่ญาติไม่ได้	 เป็นทุกกฏในประโยคท่ีขอ	 เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์เมื่อได้ผ้ามา	 เว้นไว้แต่เขา

ปวารณาต่อภิกษุไว้

	 ผ้าของภกิษไุฟไหม้เสยีกด็	ีลอยน�า้ไปกดี็	หนกูดัเสียกดี็	เก่าขาดเพราะนุง่ห่มกดี็	เช่นนี้

ชื่อว่าเป็นคนมีผ้าหาย	ถ้าไปถึงในอาวาสใด	จะถือเอาผ้าวิหาร	ผ้าลาดบนเตียง	ผ้าลาดพื้น	หรือ

เปลือกฟูก	ซึ่งเป็นของสงฆ์ในอาวาสนั้นมานุ่งห่ม	ด้วยคิดจะน�ากลับคืนมาให้	ก็ควร	ถ้าไม่ได้ผ้า

เช่นนั้น	ก็พึงปิดบังกายด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วจึงมา	ถ้าเปลือยกายมาเป็นทุกกฏ	

	 สิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	 เพราะเหตุนั้น	 ถ้าเขามิใช่ญาติ	 ภิกษุรู้อยู่ก็ตาม	 สงสัยอยู่

กต็าม	หรอืส�าคญัว่าเป็นญาตกิต็าม	เมือ่ไม่มีเหตุผ้าหายและขอเขา	เป็นนสิสัคคยิปาจิตตีย์ทัง้นัน้	

เขาเป็นญาติส�าคัญว่าไม่ใช่หรือแคลงใจอยู่	ขอจีวรจะเป็นทุกกฏ	แต่ถ้าเขาเป็นญาติ	และรู้อยู่ว่า

เป็นญาติ	ขอจีวรไม่เป็นอาบัติ	ขอต่อญาติ	หรือขอเพื่อผู้อื่น	เช่นขอเพื่อภิกษุผู้มีผ้าหาย	หรือได้

มาด้วยทรัพย์ของตนอันถูกต้องตามธรรมวินัย	ไม่เป็นอาบัติ
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จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๗ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๗)
	 พ่อเจ้าเรือนก็ดี	แม่เจ้าเรือนก็ดี	ผู้มิใช่ญาติ	ปวารณาต่อภิกษุนั้นด้วยจีวรเป็น
อันมาก	เพื่อน�าไปได้ตามใจ	ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวร	มีอุตตราสงค์กับอันตรวาสกเป็นอย่าง
มากจากจีวรเหล่านั้น	ถ้ายินดียิ่งกว่านั้น	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรถูกชิงไป	 แล้วกล่าวว่า	 อาวุโส 

ทั้งหลาย	การขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนหรือแม่เจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต

แก่ภิกษุผู้มีจีวรถูกชิงไป	 หรือผู้มีจีวรฉิบหายแล้ว	 ท่านทั้งหลายจงขอจีวรเถิด	 ภิกษุเหล่านั้น 

ก็ไม่ได้กล่าวห้าม

	 ล�าดับนั้น	 พระฉัพพัคคีย์เข้าไปหาพวกพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ	 แล้วกล่าวว่า	 ท่าน 

ทั้งหลาย	 พวกภิกษุท่ีมีจีวรถูกชิงไปมาแล้ว	 ขอท่านทั้งหลายจงถวายจีวรแก่พวกเธอ	 ดังนี้แล้ว	 

จึงได้ขอจีวรมาเป็นอันมาก

	 ครั้งนั้น	 บุรุษหนึ่งนั่งอยู่ในที่ชุมชน	 กล่าวกับบุรุษอีกผู้หนึ่งว่า	 พระคุณเจ้าทั้งหลาย 

ผูมี้จีวรถกูชิงไป	ข้าพเจ้าได้ถวายจวีรแก่ท่านเหล่านัน้แล้ว	แม้บรุษุอกีผูห้นึง่กก็ล่าวว่า	แม้ข้าพเจ้า

ก็ได้ถวายไปแล้ว	 แม้บุรุษอื่นอีกก็กล่าวว่า	 แม้ข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้ว	 บุรุษเหล่านั้นจึงพากัน 

เพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	 จึงไม่รู้จักประมาณ	 

ขอจีวรมามากมายเล่า	 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจักท�าการค้าผ้าหรือจักตั้งร้านขาย 

ผ้าหรือ

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	จึงต่างเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์	จึงไม่รู้จัก

ประมาณ	 ขอจีวรมามากมายเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ข้อว่า	 พึงยินดีเพียงอุตตราสงค์กับอันตรวาสกเป็นอย่างมากนั้น	 อธิบายว่า	 ผ้าหาย	 

๓	ผืน	พึงยินดี	๒	ผืน	ผ้าหาย	๒	ผืนพึงยินดีผืนเดียว	หายเพียงผืนเดียว	อย่ายินดีเลย	ถ้ายินด ี

เกนิก�าหนดจ�านวนนี	้เป็นทุกกฏ	แต่ถ้ายนิดแีล้วน�าผ้าไปเป็นนสิสคัคยิปาจติตีย์	หากน�าผ้าไปมาก

ด้วยคดิว่าเหลอืจะเอามาคนื	หรอืเจ้าของเขาบอกถวายส่วนทีเ่หลอื	หรอืเขาไม่ได้ถวายเพราะเหตุ

ผ้าถูกชิงหรือผ้าหาย	การรับผ้าเกินก�าหนดจ�านวน	เพราะเหตุเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติ

	 สิกขาบทนี้	ทรงบัญญัติเพื่อให้รู้จักประมาณ	การรับมากเพราะไม่รู้จักประมาณ	ก็จะ
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เป็นโทษ	ถ้าไม่รับอาจท�าให้เสียศรัทธาของเขา	การไม่รับท�าให้เกิดความเสียหายอย่างนี้	ข้อนี้จึง

ควรประพฤติให้พอดีในการรับ	อย่าให้ถูกมองเป็นการแสดงความโลภจนเขาเบื่อ	หรืออย่าให้ถูก

มองเป็นการอวดมักน้อยจนเขาเสียใจ

จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๘ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๘)
	 มพ่ีอเจ้าเรือนก็ด	ีแม่เจ้าเรือนกด็	ีผู้มใิช่ญาต	ิตระเตรยีมทรพัย์ส�าหรบัจ่ายจวีร
เฉพาะภิกษุไว้ว่า	 เราจักจ่ายจีวรด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้	 แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครอง
จีวร	 ถ้าภิกษุนั้น	 เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	 เข้าไปหาแล้วถึงการก�าหนดในจีวรในส�านัก
ของเขาว่า	ดีละ	ท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้นเช่นนี้	ด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้	แล้วยังรูป
ให้ครองเถิด	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	ถือเอาความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี

	 ครั้งนั้น	 มีบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวกับภรรยาว่า	 ฉันจักยังท่านพระอุปนันท์ให้ครองจีวร	

ภิกษุรูปหนึ่งผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	 ได้ยินบุรุษนั้นกล่าวค�านี้	 จึงเข้าไปหาและเล่า 

เรื่องนั้นแด่พระอุปนันท์	ครั้นแล้วพระอุปนันท์ได้เข้าไปหาบุรุษนั้นและสอบถามเขาว่า	จริงหรือ	

ข่าวว่า	ท่านประสงค์จะให้อาตมาครองจีวร	บุรุษนั้นได้ตอบรับเช่นนั้น	พระอุปนันท์จึงกล่าวว่า	

ถ้าท่านประสงค์จะให้อาตมาครองจีวร	ก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้เถิด	เพราะจีวรที่อาตมาไม่ใช้	แม้

ครองแล้วจักท�าอะไรได้

	 บุรุษนั้นจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร

เหล่านี้	 เป็นคนมักมาก	 ไม่สันโดษ	 จะให้ครองจีวรก็ท�าได้ไม่ง่าย	 ไฉนพระคุณเจ้าอุปนันท	์ 

อันเราไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนจึงได้เข้ามาหา	แล้วมีการก�าหนดในจีวรเล่า

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รงัเกียจ	เป็นผูใ้คร่ต่อสกิขา	จงึต่างเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอปุนนัทศากยบตุร	

อันเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	จึงได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือน	ถึงการก�าหนดในจีวรเล่า	แล้วกราบทูล

เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 คฤหัสถ์ผู้มิได้ปวารณานั้น	คือคนมิได้เป็นญาติ	และมิได้กล่าวไว้เพื่อให้บอกให้ขอใน

คราวที่ต้องการ	เมื่อภิกษุรู้มาว่า	เขาจะจ่ายจีวรถวาย	แต่เขามิใช่ญาติ	มิใช่คนปวารณา	เมื่อภิกษุ

เข้าไปเบยีดเบยีนสัง่ให้เขาจ่ายจวีรทีด่กีว่าแพงกว่า	คร้ันเขาจ่ายให้ตามค�าเป็นทกุกฏ	หลังจากได้

ผ้ามาเป็นนสิสคัคยิปาจติตย์ี	แต่หากเขาปรารถนาจะจ่ายจวีรทีม่รีาคามาก	แล้วภกิษสุัง่ให้เขาจ่าย

จีวรมีราคาน้อย	ไม่เป็นอาบัติ	
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จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๙ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๙)
	 มีพ่อเจ้าเรือนก็ดี	 แม่เจ้าเรือนก็ดี	 ผู้มิใช่ญาติ	 ๒	 คน	 ตระเตรียมทรัพย์
ส�าหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ	 ไว้เฉพาะภิกษุว่า	 เราทั้งหลายจักจ่ายจีวรคนละผืนๆ	 ด้วย
ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ	เหล่านี้	แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรหลายผืนด้วยกัน	 
ถ้าภกิษนุัน้	เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	เข้าไปหาแล้วถงึการก�าหนดในจวีรในส�านกัของเขา
ว่า	ดีละ	ขอท่านทั้งหลายจงจ่ายจีวรเช่นนั้นเช่นนี้	ด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ	
เหล่านี้	แล้วทั้ง	๒	คนรวมกัน	ยังรูปให้ครองจีวรผืนเดียวเถิด	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	
ถือเอาความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี

 ครั้งนั้น	มีบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวกับบุรุษอีกผู้หนึ่งว่า	ผมจักยังท่านพระอุปนันท์ให้ครอง

จีวร	 แม้บุรุษอีกผู้หนึ่งก็กล่าวว่า	 แม้ผมก็จักยังท่านพระอุปนันท์ให้ครองจีวร	 ภิกษุรูปหนึ่งถือ

การเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร	ได้ยนิถ้อยค�าทีเ่จรจากนันีข้องบรุุษทัง้สอง	จึงเข้าไปหาและเล่าเร่ือง 

ดังกล่าวให้พระอุปนันท์ฟัง	

	 ครั้นแล้วพระอุปนันท์ได้เข้าไปหาบุรุษทั้งสองนั้น	แล้วสอบถามเขาว่า	จริงหรือ	ข่าว

ว่าท่านทั้งสองประสงค์จะให้อาตมาครองจีวร	 ถ้าท่านทั้งสองประสงค์จะให้อาตมาครองจีวร	 

ก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้เถิด	เพราะจีวรทั้งหลายที่อาตมาไม่ใช้	แม้ครองแล้วจักท�าอะไรได้

	 บุรุษทั้งสองจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาขึ้นในขณะนั้นว่า	 พระสมณะเชื้อสาย 

พระศากยบุตรเหล่านี้	เป็นคนมักมาก	ไม่สันโดษ	จะให้ครองจีวรก็ท�าได้ไม่ง่าย	ไฉนพระคุณเจ้า 

อุปนันท์อันพวกเราไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	จึงได้เข้ามาหาแล้วถึงการก�าหนดในจีวรเล่า

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รงัเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสกิขา	จงึต่างเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอปุนนัทศากยบตุร 

อันเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	 จึงได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายแล้วถึงการก�าหนดในจีวรเล่า	

แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท

	 ความหมายแห่งสกิขาบทนี	้คล้ายสกิขาบทก่อน	ต่างกนัแต่เพยีงเขาต่างคนต่างเตรยีม

จะหาจีวรถวายคนละผืน	ภิกษุเข้าไปพูดให้เขารวมทรัพย์เข้าเป็นอันเดียวกัน	เพื่อให้ได้จีวรเพียง

ผืนเดียวหรือลดจ�านวนน้อยลง	แต่เป็นจีวรที่ดีกว่า	การท�าเช่นนี้	แม้เขาจะไม่ต้องเพิ่มทรัพย์ขึ้น

อกี	ถงึกระน้ันการเข้าไปพดูเช่นนี	้กเ็ป็นการเกนิงาม	ดเูป็นการเข้าไปเบยีดเบยีนเขาได้เช่นกนั	ทัง้

เขาก็ไม่ได้ปวารณาไว้แต่เดิมด้วย
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จีวรวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๐)
	 พระราชาก็ดี	ราชอ�ามาตย์ก็ดี	พราหมณ์ก็ดี	คหบดีก็ดี	ส่งทรัพย์ส�าหรับจ่าย
จีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่า	 เจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้	 แล้วยังภิกษุ 
ชื่อนี้ให้ครองจีวร	 ถ้าทูตนั้น	 เข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างน้ีว่า	 ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้	
น�ามาเฉพาะท่าน	ขอท่านจงรับทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวร	ภิกษุนั้นพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้
ว่า	พวกเราหาได้รับทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไม่	พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยกาล

	 ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า	 ก็ใครๆ	 ผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านมีหรือ	
ภิกษุผู้ต้องการจีวร	พึงแสดงชนผู้ท�าการในอาราม	หรืออุบาสก	ให้เป็นไวยาวัจกร	ด้วย
ค�าว่า	 คนนั้นแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย	 ถ้าทูตนั้น	 สั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจ	
แล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า	 คนที่ท่านแสดงเป็นไวยาวัจกรนั้น	 ข้าพเจ้าสั่งให้
เข้าใจแล้ว	ท่านจงเข้าไปหา	เขาจักให้ท่านครองจีวรตามกาล

	 ภกิษผุูต้้องการจวีร	เข้าไปหาไวยาวจักรแล้ว	พงึทวงพงึเตอืน	๒-๓	ครัง้ว่า	รปู
ต้องการจีวร	ภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่	๒-๓	ครั้ง	ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�าเร็จได้	การ
ให้ส�าเร็จได้ด้วยอย่างนี้	นั่นเป็นการดี	ถ้าให้ส�าเร็จไม่ได้	พึงเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้า	๔	ครั้ง	
๕	ครั้ง	๖	ครั้ง	เป็นอย่างมาก	เธอยืนนิ่งต่อหน้า	๔	ครั้ง	๕	ครั้ง	๖	ครั้ง	เป็นอย่าง
มาก	ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�าเร็จได้	การให้ส�าเร็จได้ด้วยอย่างนี้	นั่นเป็นการดี	ถ้า
ให้ส�าเร็จไม่ได้	เธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้น	ยังจีวรนั้นให้ส�าเร็จ	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ถ้าให้ส�าเร็จไม่ได้	พึงไปเองก็ได้	ส่งทูตไปก็ได้	ในส�านักที่ส่งทรัพย์ส�าหรับจ่าย
จวีรมาเพือ่เธอ	บอกว่า	ท่านส่งทรพัย์ส�าหรบัจ่ายจวีรไปเฉพาะภกิษใุด	ทรพัย์น้ันหาส�าเรจ็
ประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่	ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืน	ทรัพย์ของท่านอย่า
ได้ฉิบหายเสียเลย	นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น

	 ครั้งนั้น	 มหาอ�ามาตย์อุปัฏฐากของพระอุปนันท์	 ส่งทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไปกับทูต	

เพือ่ถวายแก่พระอปุนนัท์และสัง่ว่า	เจ้าจงจ่ายจวีรด้วยทรพัย์จ่ายจวีรนี	้แล้วให้ท่านพระอปุนนัท์

ครองจีวร	

	 ครั้นแล้ว	ทูตนั้นจึงเข้าไปหาพระอุปนันท์	และได้กล่าวกับพระอุปนันท์ว่า	ท่านเจ้าข้า	

ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้แล	 กระผมน�ามาถวายเฉพาะพระคุณเจ้า	 ขอพระคุณเจ้าจงรับทรัพย์

ส�าหรับจ่ายจีวรน้ี	 พระอุปนันท์ได้ตอบกับทูตนั้นว่า	 พวกเรารับทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไม่ได้	 รับ
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ได้แต่จีวรอันเป็นของควรโดยกาลเท่านั้น	ทูตนั้นจึงได้ถามท่านว่า	ก็ใครๆ	ผู้เป็นไวยาวัจกรของ

ท่านมีหรือ

	 ขณะนัน้	อบุาสกผูห้นึง่ได้เดนิทางมาสูอ่ารามด้วยกจิบางอย่าง	พระอปุนนัท์จงึได้กล่าว

กับทูตนั้นว่า	 อุบาสกน้ันแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย	 ทูตนั้นจึงสั่งอุบาสกนั้นให้เข้าใจ	

แล้วกลบัเข้าไปหาพระอปุนนัท์และแจ้งว่า	ท่านเจ้าข้า	อบุาสกทีพ่ระคณุเจ้าแสดงเป็นไวยาวจักร

นั้น	กระผมสั่งให้เข้าใจแล้ว	ขอพระคุณเจ้าจงเข้าไปหา	เขาจักให้ท่านครองจีวรตามกาล

	 ต่อแต่นั้น	 พระอุปนันท์ไม่ได้พูดอะไรกับอุบาสกนั้น	 ท่านมหาอ�ามาตย์จึงได้ส่งทูต

ไปพบพระอุปนันท์เพื่อขอให้ท่านจงใช้สอยจีวรที่เกิดจากทรัพย์นั้น	 แม้ครั้งที่สอง	 ครั้งที่สาม	 

พระอุปนันท์ก็มิได้พูดอะไรกับอุบาสกนั้น

	 ก็สมัยนั้น	 เป็นคราวประชุมของชาวนิคม	 และชาวนิคมได้ต้ังกติกากันไว้ว่า	 ผู้ใด 

มาภายหลัง	 ต้องถูกปรับ	 ๕๐	 กหาปณะ	 คราวนั้น	 พระอุปนันท์เข้าไปหาอุบาสกนั้น	 ครั้นแล้ว 

ได้กล่าวกับเขาว่า	 ฉันต้องการจีวร	 อุบาสกนั้นขอผลัดว่า	 ท่านเจ้าข้า	 โปรดรอสักวันหนึ่งก่อน	 

วันนี้เป็นสมัยประชุมของชาวนิคม	 และชาวนิคมได้ตั้งกติกาไว้ว่า	 ผู้ใดมาภายหลัง	 ต้องถูกปรับ	

๕๐	 กหาปณะ	 แม้กระนั้นพระอุปนันท์ได้กล่าวคาดคั้นว่า	 ท่านจงให้จีวรแก่ฉันในวันนี้แหละ	 

แล้วยดึชายพกไว้	ครัน้อบุาสกนัน้ถกูคาดคัน้	จงึได้จ่ายจีวรถวายพระอปุนนัท์	แล้วจึงได้ไปประชมุ

ในภายหลัง

	 คนทั้งหลายพากันถามอุบาสกนั้นว่า	เหตุไรท่านจึงมาภายหลัง	ท่านต้องเสียเงิน	๕๐	

กหาปณะ	อุบาสกนั้นจึงได้เล่าเรื่องนั้นให้ฟัง	คนทั้งหลายจึงพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	

พระสมณะเช้ือสายพระศากยบตุรเหล่านี	้เป็นคนมกัมาก	ไม่สนัโดษ	จะท�าการช่วยเหลอืคนเหล่า

นี้บ้าง	ก็ท�าไม่ได้ง่าย	ไฉนพระอุปนันทศากยบุตร	เมื่ออุบาสกขอผลัดว่า	ท่านเจ้าข้า	กรุณารอสัก

วันหนึ่งก่อน	ก็รอไม่ได้

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รงัเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสกิขา	จงึต่างเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอปุนนัทศากยบตุร	 

เมื่ออุบาสกขอผลัดว่า	ท่านเจ้าข้า	กรุณารอสักวันหนึ่งก่อน	ก็รอไม่ได้	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่

พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าแสดง	ไวยาวจักรหรอืกปัปิยการก	(คฤหสัถ์ผูป้ฏบิติัช่วยเหลอืภกิษใุนเรือ่งปัจจยั	๔)	

เช่นกล่าวว่า	ผูน้ั้นเป็นไวยาวจักรแห่งภกิษทุัง้หลาย	อย่าสัง่เขาว่าให้กบัคนนัน้	อย่ารบัรองว่าผูน้ัน้

จักเก็บไว้ให้	จักแลกให้	จักจ่ายให้	และไม่พึงกล่าวว่า	เขาจักแลกจักซื้อจีวร	การทวงการเตือนพึง
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กล่าวด้วยค�าว่า	เราต้องการจีวร	อย่ากล่าวว่า	จงให้ผ้าแก่เรา	จงเอาผ้ามาให้เรา	จงแลกผ้ามาให้

เรา	หรือจงไปซื้อผ้ามาให้เรา

	 ข้อว่า	 พึงยืนนิ่งต่อหน้านั้น	 อย่านั่งบนอาสนะ	 อย่ารับอามิส	 และอย่ากล่าวธรรม	 

เขาถามว่า	มาธุระอะไร	?	พึงกล่าวว่า	รู้เอาเองเถิด	ถ้านั่งบนอาสนะก็ดี	รับอามิสก็ดี	กล่าวธรรม

ก็ดี	ชื่อว่าหักการยืนเสีย	มีการเทียบการเตือนและการยืนไว้ว่า	ยืน	๒	ครั้ง	เท่ากับเตือน	๑	ครั้ง

และยอมให้แลกกันได้

	 ในสกิขาบทนีไ้ม่ให้พยายามกว่าท่ีก�าหนดนัน้ไป	เมือ่ภกิษทุวงและยนืครบก�าหนดแล้ว	

เลิกเสีย	ไม่พยายามต่อไป	แล้วไวยาวัจกรถวายเองก็ดี	เจ้าของทวงเอามาถวายให้เองก็ดี	ไม่เป็น

อาบัติ	 ถ้าภิกษุพยายามยืนทวงให้ยิ่งกว่า	 ๖	 ครั้ง	 ในการพยายามเป็นทุกกฏ	 เมื่อได้ผ้ามาเป็น 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ไวยาวัจกรหรือกัปปิยการกท่ีทายกแสดงเอง	 ภิกษุไม่ได้แสดงนั้น	 ภิกษุจะทวง 

สักร้อยครั้งก็ควร	 กัปปิยการกใดท่ีภิกษุและทายกไม่ได้แสดง	 คือกัปปิยการกรับอาสาเอาเอง	 

ต่อหน้าภิกษุหรือต่อหน้าทายกก็ดี	 และกัปปิยการกที่รับมูลค่าไว้ลับหลังก็ดี	 ทั้ง	 ๒	 จ�าพวกนี้	 

ภิกษุจะทวงไม่ได้เลย	

	 พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า	 เมื่อไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์นั้น	 แล้วไม่ไปบอก

เจ้าของเดิม	ต้องอาบัติทุกกฏ	เพราะละเลยกิจวัตร	(วัตตเภท)
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วรรคที่ ๒ โกสิยวรรค

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๑ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๑)
 ภิกษุใด	ให้ท�าสันถัตเจือด้วยไหม	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์เข้าไปหาพวกช่างไหม	 แล้วกล่าวว่า	 ท่านทั้งหลาย	พวกท่าน

ต้มตัวไหมไว้เป็นอันมาก	 จงให้พวกอาตมาบ้าง	 แม้พวกอาตมาก็ปรารถนาจะท�าสันถัตเจือด้วย

ไหม	ช่างไหมเหล่านั้นจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 

จงึได้เข้ามาหาพวกเรา	แล้วกล่าวอย่างนี	้แม้พวกเราผูท้�าสตัว์ตัวเลก็ๆ	มากมายให้วอดวาย	เพราะ

เหตุแห่งอาชีพ	เพราะเหตุแห่งบุตรและภริยา	ก็ยังชื่อว่าไม่ได้ลาภ	ไม่ได้ชื่อว่าสุจริต

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รังเกียจ	 เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	 จึงต่างเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงเข้าไป

หาพวกช่างไหม	 แล้วกล่าวว่า	 ท่านทั้งหลาย	 พวกท่านต้มตัวไหมไว้เป็นอันมาก	 จงให้แก่พวก

อาตมาบ้าง	แม้พวกอาตมากป็รารถนาจะท�าสนัถตัเจือด้วยไหม	ดังนีเ้ล่า	แล้วกราบทูลเร่ืองนัน้แด่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 สันถตั	เป็นเครือ่งลาดอย่างหนึง่	ไม่ได้เกดิจากการทอแต่ใช้การหล่อ	เอาขนเจียมลาด	 

แล้วเอาน�้าข้าวหรือของอื่นอันมียางพรมลงไป	 แล้วเอาขนเจียมโรยให้จับกันและมีเครื่องรีด 

เครื่องทับ	ท�าให้เป็นแผ่นหนาบางตามต้องการ

	 สิกขาบทน้ีกล่าวว่า	 เมื่อจะท�าสันถัตเช่นนั้น	 ห้ามเจือไหมลงไป	 ถ้าขืนเจือลงไป	 

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	ท�าเองก็ดี	ใช้ผู้อื่นท�าก็ดี	ตั้งแต่ต้นจนส�าเร็จ	หรือตนท�าค้างไว้	แล้วใช้ผู้อื่น

ให้ท�าต่อจนส�าเร็จ	หรือใช้ผู้อื่นให้ท�าค้างไว้	แล้วตนท�าต่อจนส�าเร็จ	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ทั้งนั้น	

แต่ได้ของที่คนอื่นท�าส�าเร็จไว้แล้วมาใช้สอย	เป็นทุกกฏ

	 มีค�าห้ามเฉพาะสันถัต	 จึงกล่าวว่า	 เจือไหมใช้เป็นของอื่น	 เช่นใช้เป็นเปลือกฟูกหรือ

หมอน	 เป็นต้น	 ไม่เป็นอาบัติ	 แต่บางแห่งปรับอาบัติรองลงมาเป็นทุกกฏ	 สันนิษฐานเห็นว่า 

แม้ใช้เป็นของอื่น	 ก็ยังไม่พ้นท�าความเสีย	 ควรปรับเป็นทุกกฏ	 แต่บางทีจะเป็นของใช้กันท่ัวไป

ในครั้งนั้น	บ้างจึงว่าไม่เป็นอาบัติ	และหากใช้ของที่เขาท�าไว้เป็นของอื่นโดยปกติ	ไม่เป็นอาบัติ
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โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๒ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๒)
 ภิกษุใด	ให้ท�าสันถัตแห่งขนเจียมด�าล้วน	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ให้เขาท�าสันถัตแห่งขนเจียมด�าล้วน	 ชาวบ้านพากันมาเที่ยว

ชมวิหารได้แลเห็นเข้า	 จึงพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ

ศากยบตุรเหล่านี	้จงึได้ให้เขาท�าสนัถตัแห่งขนเจยีมด�าล้วน	เหมอืนพวกคฤหสัถ์ผูบ้รโิภคกามเล่า	 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	 เป็น

ผู้ใคร่ต่อสิกขา	 จึงต่างเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์	 จึงได้ให้เขาท�าสันถัต 

แห่งขนเจียมด�าล้วนเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้ม ี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๓ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๓)
	 ภิกษุผู้ให้ท�าสันถัตใหม่	 พึงถือเอาขนเจียมด�าล้วน	๒	ส่วน	ขนเจียมขาวเป็น
ส่วนที่	๓	ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่	๔	ถ้าภิกษุไม่ถือเอาขนเจียมด�าล้วน	๒	ส่วน	ขนเจียม
ขาวเป็นส่วนที่	๓	ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่	๔	ให้ท�าสันถัตใหม่	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามกระท�าสันถัตแห่งขน

เจียมด�าล้วน	 จึงถือเอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันถัต	 แล้วให้ท�าสันถัตแห่งขนเจียม

ด�าล้วนเหมือนอย่างเดิมน่ันแหละ	 ภิกษุท้ังหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 

มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	จึงต่างเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	แล้วกราบ

ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ความมุ่งหมายแห่งสิกขาบทนี้	เพื่อจะไม่ให้ใช้ขนเจียมด�าเกินกว่า	๒	ใน	๔	ส่วนหรือ

ครึ่งหนึ่ง	แต่จะใช้ขนเจียมขาวก็ดี	แดงก็ดี	เกินกว่า	๑	ใน	๔	ส่วน	หรือใช้ล้วนทีเดียว	ไม่ห้าม	ใน

ต้นบญัญตักิล่าวว่า	ใช้สนัถตัแห่งขนเจยีมด�าล้วนจะเหมอืนของพวกคฤหสัถ์ผูบ้รโิภคกาม	และใน

ที่บางแห่ง	แสดงคนใจบาปหยาบช้า	เปรียบด้วยสีด�า
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โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๔ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๔)
	 ภิกษุให้ท�าสันถัตใหม่แล้ว	พึงทรงไว้ให้ได้	๖	ฝน	ถ้ายังหย่อนกว่า	๖	ฝน	เธอ
สละเสียแล้วก็ดี	 ยังไม่สละแล้วก็ดี	 ซึ่งสันถัตนั้น	 ให้ท�าสันถัตอื่นใหม่	 เป็นนิสสัคคิย-
ปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ

	 ครั้งนั้น	 ภิกษุทั้งหลายให้เขาท�าสันถัตให้ทุกปี	 พวกเธอวอนขอเขาอยู่ร�่าไปว่า	 ท่าน 

ทั้งหลายจงให้ขนเจียม	 อาตมาต้องการขนเจียม	 ชาวบ้านจึงพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา

ว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้	 จึงได้ขอเขาให้ท�าสันถัตให้ทุกปี	 วอนขอเขา

อยู่ร�่าไปว่า	ท่านทั้งหลายจงให้ขนเจียม	อาตมาต้องการขนเจียม	ส่วนสันถัตของพวกเราท�าคราว

เดียว	ถูกเด็กๆ	ของพวกเราถ่ายอุจจาระรดบ้าง	ถ่ายปัสสาวะรดบ้าง	หนูกัดเสียบ้าง	ก็ยังอยู่ได้	

๕-๖	ปี	ส่วนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุรเหล่านี	้ขอให้ท�าสนัถตัให้ทกุปี	วอนขอเขาอยูร่�า่ไป

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความ

รังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	จึงต่างเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี

พระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ปีหนึ่ง	ในบาลีเรียกว่า	ฝนหนึ่ง	ก�าหนดให้ใช้สันถัต	๖	ฝนเป็นอย่างน้อย	ใช้นานกว่า

นั้นไม่ห้าม	 ที่ยกเว้นแก่ภิกษุผู้ได้รับสมมุตินั้น	 ทรงปรารภภิกษุอาพาธ	ญาติเขาจะรับไปรักษา	 

จะเอาสันถัตไปด้วยก็ไม่ได้	 แต่ถ้าไม่ใช้สันถัตก็ไม่สบาย	 จึงอนุโลมสมมติให้	 ส่วนภิกษุผู้มีสันถัต

หาย	ควรได้รับสมมติให้ท�าใหม่ได้

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๕ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๕)
	 ภิกษุผู้ให้ท�าสันถัตส�าหรับนั่ง	 พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัตเก่า	 เพื่อ
ท�าให้เสียสี	ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัตเก่า	ให้ท�าสันถัตส�าหรับนั่งใหม่	
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระผูม้พีระภาคเจ้ารบัสัง่กบัภกิษทุัง้หลายว่า	ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	เราปรารถนา 

จะหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส	 ใครๆ	 อย่าเข้าไปหาเรา	 นอกจากภิกษุผู้น�าบิณฑบาตเข้าไป

ให้เพียงรูปเดียว	 ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธอาณัติแล้ว	 ไม่มีใครไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าใน 

พระวิหารเลย	นอกจากภิกษุผู้น�าบิณฑบาตเข้าไปถวายเพียงรูปเดียวโดยแท้
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	 คราวนั้น	 สงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีได้ต้ังกติกากันไว้ว่า	 อาวุโสท้ังหลาย	 พระผู้มี 

พระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จหลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส	 ใครๆ	 ไม่พึงเข้าไปเฝ้าพระองค	์

นอกจากภิกษุผู้น�าบิณฑบาตเข้าไปถวายเพียงรูปเดียว	 ภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระองค์	 ต้องให้

แสดงปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	ท่านพระอปุเสนวงัคนัตบตุรกบัภกิษบุรษิทัเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้าถงึที่

ประทบั	ครัน้แล้วถวายบังคมพระผูม้พีระภาคเจ้าแล้วนัง่	ณ	ทีค่วรส่วนข้างหนึง่	ขณะนัน้	พระผูม้ี

พระภาคเจ้าได้ตรสัถามว่า	ดกู่อนอปุเสน	พวกเธอพอทนได้หรือ	พอให้อตัภาพเป็นไปได้หรือ	พวก

เธอเดินทางมาโดยได้รับความล�าบากน้อยหรือ	ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่า	พอทน

ได้	พอให้อัตภาพเป็นไปได้	พระพุทธเจ้าข้า	อนึ่ง	พวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยได้รับความ

ล�าบากเล็กน้อย	พระพุทธเจ้าข้า

	 ก็แลขณะนั้น	 ภิกษุสัทธิวิหาริกของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตร	 นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่าง

พระผู้มีพระภาคเจ้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่า	 ดูก่อนภิกษุ	 ผ้าบังสุกุลเป็น

ที่พอใจของเธอหรือ	 ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่า	 ผ้าบังสุกุลมิได้เป็นท่ีพอใจของข้าพระพุทธเจ้าเลย	

พระพทุธเจ้าข้า	อุปัชฌาย์ของข้าพระพทุธเจ้าทรงผ้าบงัสกุลุ	ข้าพระพทุธเจ้าจงึต้องทรงผ้าบงัสกุลุ

อย่างนั้นบ้าง	พระพุทธเจ้าข้า

	 ล�าดบันัน้แล	พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัถามท่านพระอปุเสนวงัคนัตบตุรว่า	ดูก่อนอปุเสน	 

บรษิทัของเธอนีน่้าเลือ่มใสนกั	เธอแนะน�าบรษิทัอย่างไร	ท่านพระอปุเสนวงัคนัตบตุรกราบทลูว่า	

หากผู้ใดขออุปสมบทต่อท่าน	แล้วจักเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร	ถือบิณฑบาตเป็นวัตร	ทรงผ้าบังสุกุล

เป็นวัตร	ท่านก็จักให้ผู้นั้นอุปสมบทตามประสงค์	มิฉะนั้น	ก็จะไม่ให้ผู้นั้นอุปสมบท	หากภิกษุใด

ขอนิสัยต่อท่าน	 แล้วจักเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร	 ถือบิณฑบาตเป็นวัตร	 ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	

ท่านก็จักให้นิสัยแก่ภิกษุนั้นตามความประสงค์	มิฉะนั้นท่านก็จะไม่ให้นิสัย

	 “ดแีล้ว	อปุเสน	เธอแนะน�าบรษิทัได้ดจีรงิๆ	เออ	กเ็ธอรูก้ตกิาของสงฆ์ในเขตพระนคร

สาวัตถีไหม	อุปเสน”

	 “ไม่ทราบเกล้า	ฯ	พระพุทธเจ้าข้า”

	 “ดูก่อนอุปเสน	สงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถี	ตั้งกติกากันไว้ว่า	ท่านทั้งหลาย	พระผู้มี

พระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จหลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส	 ใครๆ	 อย่าเข้าไปทูลเฝ้าพระองค์	

นอกจากภิกษุผู้น�าบิณฑบาตเข้าไปถวายเพียงรูปเดียว	 ภิกษุใดเข้าไปเฝ้าพระองค์	 ต้องให้แสดง

ปาจิตตีย์”
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	 พระอุปเสนวังคันตบุตร	จึงกราบทูลว่า	

	 “พระสงฆ์ในเขตพระนครสาวตัถ	ีจกัทราบท่ัวกนัตามกติกาของตน	พวกข้าพระพุทธเจ้า 

จักไม่แต่งตั้งสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติ	 และจักไม่เพิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว้	 

จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้”

	 “ดแีล้ว	ดแีล้ว	อปุเสน	ไม่ควรแต่งตัง้สกิขาบททีเ่รายงัมไิด้บญัญติั	และไม่ควรเพกิถอน

สิกขาบทที่เราบัญญัติไว้	 ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่เราได้บัญญัติไว้	 เราอนุญาต 

ให้พวกภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร	ถือบิณฑบาตเป็นวัตร	ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	เข้าหาเราได้

ตามสะดวก”

	 เวลานั้น	ภิกษุหลายรูปก�าลังรออยู่ที่นอกซุ้มประตูพระวิหาร	ด้วยตั้งใจว่า	จักให้ท่าน 

พระอุปเสนวังคันตบุตรแสดงปาจิตตีย์	 ครั้นท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทลุกจาก

อาสนะ	 ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ท�าประทักษิณหลีกไปแล้ว	 ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ถาม 

ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่า	“ท่านทราบกติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหม”

	 “อาวุโสทั้งหลาย	แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งถามกระผมอย่างนี้ว่า	ดูก่อนอุปเสน	 

เธอทราบกติกาของสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีไหม	 กระผมกราบทูลว่า	 ไม่ทราบเกล้าฯ	

พระพุทธเจ้าข้า	พระองค์รับสั่งต่อไปว่า	ดูก่อนอุปเสน	สงฆ์ในพระนครสาวัตถีได้ตั้งกติกากันไว้

ว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	 พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส	

ใครๆ	อย่าเข้าเฝ้าพระองค์	นอกจากภกิษผุูน้�าบณิฑบาตเข้าไปถวายเพียงรูปเดียว	ภกิษใุดเข้าเฝ้า

พระองค์	ต้องให้แสดงปาจิตตีย์	กระผมกราบทูลว่า	พระสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีจักทราบทั่ว

กันตามกติกาของตน	พวกข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้งสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติ	และ

จักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้	 จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว	้

ดังน้ี	 พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยทรงอนุญาตให้บรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร	 ถือบิณฑบาต

เป็นวัตร	ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	เข้าเฝ้าได้ตามสะดวก	ดังนี้”

	 ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรตอบ

	 ภิกษุเหล่านั้นเห็นจริงด้วยในทันใดนั้นว่า	 ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรพูดถูกต้อง 

จริงแท้	 พระสงฆ์ไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทท่ียังมิได้ทรงบัญญัติ	 และไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที ่

ทรงบัญญัติไว้	ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้

	 ภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้สมาทาน 

อรัญญิกธุดงค์	 (ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร)	 บิณฑปาติกธุดงค์	 (ถือบิณฑบาตเป็นวัตร)	 ปังสุกูลิก

ธุดงค์	(ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร)	เข้าเฝ้าได้ตามสะดวก	ภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มี 
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พระภาคเจ้า	จึงต่างละทิ้งสันถัต	พากันสมาทานอรัญญิกธุดงค์	บิณฑปาติกธุดงค์	ปังสุกูลิกธุดงค์

	 หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก	เสด็จเที่ยวประพาสตาม

เสนาสนะ	ได้ทอดพระเนตรเหน็สนัถัตซึง่ถูกทอดทิง้ไว้ในทีน่ัน้ๆ	ครัน้แล้วรบัสัง่ถามภกิษทุัง้หลาย

ว่า	ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	สนัถตัเหล่านีท้ีถ่กูทอดทิง้ไว้ในทีน่ัน้ๆ	ของใคร	ภกิษเุหล่านัน้จงึได้กราบทลู

เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 สันถัตเป็นของมีชาย	โดยให้ถือเอาสันถัตเก่าโดยรอบด้วยคืบสุคต	โดยกลมก็ได้	โดย

สี่เหลี่ยมก็ได้	 ถ้าสันถัตเก่าคือสันถัตท่ีใช้แล้วนั้นลาดลงในเอกเทศ	 หรือสางออกผสมเข้ากับขน

เจียมใหม่แล้วหล่อ	ไม่เป็นอาบัติ	หากหาขนเจียมใหม่ไม่ได้	จึงปนเข้าน้อยหรือไม่ได้ปนเลย	หรือ

ได้ของที่คนอื่นท�า	และใช้สอย	ก็ไม่เป็นอาบัติเช่นกัน

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๖ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๖)
	 ขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกล	 ภิกษุต้องการ	 พึงรับได้	 ครั้นรับแล้ว	
เมื่อคนถือไม่มี	พึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทาง	๓	โยชน์เป็นอย่างมาก	ถ้า
เธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้น	แม้คนถือไม่มี	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 มีภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถี	 แถบโกศลชนบท	 ขนเจียมเกิด

ขึ้นแก่เธอในระหว่างทาง	ภิกษุนั้นจึงได้เอาอุตตราสงค์ห่อขนเจียมเหล่านั้นเดินไป	ชาวบ้านเห็น 

ภิกษุนั้นแล้วพูดสัพยอกว่า	 ท่านเจ้าข้า	 ท่านซ้ือขนเจียมมาด้วยราคาเท่าไร	 ก�าไรจักมีสักเท่าไร	

ภิกษุรูปนั้นถูกชาวบ้านพูดสัพยอกเช่นนั้นจึงเป็นผู้เก้อเขิน

	 ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว	ทั้งๆ	ที่ยืนอยู่นั่นแล	ได้โยนขนเจียมเหล่านั้น

ลง	ภิกษุทัง้หลายจงึถามว่า	อาวโุส	ท�าไมท่านจงึโยนขนเจยีมเหล่านัน้ลงทัง้ๆ	ทีย่งัยนือยูเ่ล่า	ภกิษุ

นั้นตอบว่า	ก็เพราะผมถูกชาวบ้านพูดสัพยอก	เหตุเพราะขนเจียมเหล่านี้	ขอรับ	ภิกษุทั้งหลาย

ถามว่า	อาวุโส	ก็ท่านน�าขนเจียมเหล่านี้มาจากที่ไกลเท่าไรเล่า	ภิกษุนั้นตอบว่า	เกินกว่า	๓	โยชน์

ขอรับ	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	จึงต่าง

เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนภิกษุ	จึงได้น�าขนเจียมมาไกลเกินกว่า	๓	โยชน์	แล้วกราบทูล

เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 มาตราระยะทางแบบไทย	ระยะทาง	๑	โยชน์เท่ากับ	๔๐๐	เส้นหรือ	๑๖	กิโลเมตร	

ดังนั้นระยะทาง	๓	 โยชน์จึงเท่ากับ	๔๘	กิโลเมตร	หากภิกษุพักค้างคืนในระหว่างทางชั่วคราว	
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จากนั้นจะน�าขนเจียมเดินทางต่อไปอีกก็ได้	ส่วนภิกษุน�าขนเจียมที่ท�าเป็นสิ่งของแล้ว	ไม่นับเข้า

ในสิกขาบทนี้	

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๗ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๗)
	 ภกิษใุด	ยงัภกิษณุผีูม้ใิช่ญาต	ิใหซ้กักด็	ีใหย้้อมกด็	ีใหส้างกด็	ีซึง่ขนเจยีม	เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ใช้ภิกษุณีให้ซักบ้าง	 ย้อมบ้าง	 สางบ้าง	 ซ่ึงขนเจียม	 ภิกษุณี 

ทั้งหลายมัวสาละวนซัก	 ย้อม	 สางขนเจียมอยู่	 จึงละเลยอุเทศ	 (การบอกบาลี)	 ปริปุจฉา	 (การ

อธิบายความแห่งบาลี)	การอบรมอย่างยิ่งเกี่ยวกับศีล	จิต	ปัญญา	(อธิศีล	อธิจิต	อธิปัญญา)

	 ครั้งนั้น	 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี	 เสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	ณ	พุทธส�านัก	

ครั้นถวายบังคมแล้ว	 ได้ประทับยืน	 ณ	 ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถาม 

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีว่า	 ดูก่อนพระโคตมี	 พวกภิกษุณียังเป็นผู้ไม่ประมาท	 มีความเพียร	 

มีตนส่งไปแล้วอยู่หรือ	 พระนางกราบทูลว่า	 พระพุทธเจ้าข้า	 ความไม่ประมาทของพวกภิกษุณี

จักมีแต่ไหน	เพราะพระผู้เป็นเจ้าเหล่าฉัพพัคคีย์ใช้ภิกษุณีซักบ้าง	ย้อมบ้าง	สางบ้าง	ซึ่งขนเจียม	

ภิกษุณีทั้งหลายมัวสาละวนซัก	ย้อม	สางขนเจียมอยู่	จึงละเลยอุเทศ	ปริปุจฉา	การอบรมอย่าง

ยิ่งเกี่ยวกับศีล	จิต	ปัญญานั้น	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อธิบายทั้งปวง	 พึงรู้โดยนัยอันกล่าวแล้วในนิสสัคคิยปาจิตตีย์	 สิกขาบทที่	 ๔	 แห่ง 

จีวรวรรค	อันว่าด้วยให้ซักจีวรเก่า

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๘ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๘)
 ภิกษุใด	รับก็ดี	ให้รับก็ดี	ซึ่งทองเงิน	หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้	เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	ท่านพระอุปนันท์เป็นกุลุปกะของสกุลหนึ่ง	รับภัตตาหารอยู่เป็นประจ�า	ของ

เค้ียวของฉนัอันใดทีเ่กดิขึน้ในสกลุนัน้	เขาย่อมแบ่งส่วนไว้ถวายท่าน	เยน็วนัหนึง่ในสกลุนัน้มเีนือ้

เกิดขึ้น	เขาจึงแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งไว้ถวายท่าน	เด็กของสกุลนั้นตื่นขึ้นในเวลาเช้ามืด	ร้องอ้อนวอน

ว่า	 จงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้า	 บุรุษสามีจึงสั่งภรรยาว่า	 จงให้ส่วนของพระแก่เด็ก	 เราจักซ้ือของอื่น

ถวายท่านแทน
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	 ครั้นแล้วเวลาเช้าพระอุปนันท์ถือบาตรเข้าไปสู่สกุลนั้น	 แล้วนั่งบนอาสนะที่เขา 

จัดถวาย	บุรุษนั้นได้เข้าไปหาพระอุปนันท์	กราบแล้วนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	และกราบเรียน

ว่า	 “ท่านเจ้าข้า	 เมื่อเย็นวานนี้มีเนื้อเกิดขึ้น	 ผมได้เก็บไว้ถวายพระคุณเจ้าส่วนหนึ่ง	 จากนั้น 

เด็กคนนี้ตื่นข้ึนแต่เช้ามืดร้องอ้อนวอนว่า	 จงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้า	 ผมจึงได้ให้เนื้อส่วนของ 

พระคุณเจ้าแก่เด็ก	พระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่ง	ขอรับ”
 

	 “เธอบริจาคทรัพย์กหาปณะหนึ่งแก่เราแล้วหรือ”	พระอุปนันท์ถาม

	 “ขอรับ	ผมบริจาคแล้ว”

	 “เธอจงให้กหาปณะนั้นแหละแก่เรา”

	 บุรุษนั้นได้ถวายกหาปณะนั้นแก่พระอุปนันท์ในทันใดนั้นเอง	 แล้วเพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาว่า	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้	รับรูปิยะเหมือนพวกเรา	ภิกษุทั้งหลาย

ได้ยินเช่นนั้น	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	

จึงต่างเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตร	 จึงได้รับรูปิยะเล่า	 แล้ว 

กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ทองเงิน	อันเขาท�าเป็นรูปพรรณแล้วก็ตาม	หรือไม่ได้ท�า	ยังเป็นแท่งเป็นลิ่มอยู่ก็ตาม	

เป็นรูปิยะก็ตาม	 โดยที่สุด	 ของที่ไม่ใช่ทองเงินแต่ใช้เป็นรูปิยะได้	 ก็นับว่าทองเงินในที่นี้ด้วย 

เช่นกัน	เหล่านี้เป็นนิสสัคคิยวัตถ	ุ(วัตถุที่ภิกษุได้มา	และเป็นเหตุให้ภิกษุต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์)	

ส่วนรัตนะอื่น	เป็นทุกกฏวัตถุ	(วัตถุที่ภิกษุได้มา	และเป็นเหตุให้ภิกษุต้องทุกกฏ)

	 ถ้าคฤหัสถ์เขาเอารูปิยะมอบไว้ในมือกัปปิยการกและสั่งไว้ว่า	 จงจัดหาของอันเป็น 

กัปปิยะถวายแด่ภิกษุ	 เช่นนี้	 สิ่งใดเป็นของควร	 ทรงอนุญาตให้ยินดีของนั้นอันเกิดจากรูปิยะ

นั้นได้	 แต่มิให้ยินดีตัวรูปิยะนั้น	คืออย่าถือเอากรรมสิทธิ์ในทองเงิน	 ให้ถือเอากรรมสิทธิ์ในของ

ที่เป็นกัปปิยะอันเกิดจากทองเงินนั้นได้	 เรื่องนี้	 ทรงปรารภเศรษฐีเมณฑกะเป็นผู้ท�าขึ้นก่อน	 

จึงเรียกว่า	เมณฑกานุญาต 

	 ทองเงินอันเป็นนิสสัคคีย์	 ให้สละในสงฆ์	 ทองเงินที่สละแล้วนี้	 อธิบายว่า	 ถ้ามี

คฤหัสถ์ผู้หนึ่งมาในที่เสียสละนั้น	 ให้สงฆ์พึงกล่าวกับเขาว่า	 ท่านจงรู้ของนี้	 ถ้าเขาถามว่า	 ด้วย

ของนี้จะให้เอาอะไรมา	ภิกษุอย่าพึงบังคับว่า	ให้เอาสิ่งนี้สิ่งนั้นมา	พึงบอกแต่ของที่ควรเป็นต้น

ว่า	 เนยใสน�้ามัน	 ถ้าคฤหัสถ์น้ัน	 เขาหาของที่ควรมาด้วยรูปิยะนั้น	 ภิกษุทั้งปวงพึงแจกกัน

บริโภค	 เว้นแต่ภิกษุผู้รับรูปิยะผู้เดียวไม่ควรบริโภค	 หรือวัตถุสิ่งใดที่เกิดจากรูปิยะนั้น	 โดยที่

สุดแม้แต่เงาต้นไม้	 ภิกษุผู้รับรูปิยะนั้น	 ก็ไม่ควรบริโภคเลย	 ถ้าคฤหัสถ์ผู้นั้น	 เขาไม่อยากจะเอา

รูปิยะไปซื้อสิ่งของมาเล่าไซร้	 ให้สงฆ์พึงวานเขาว่า	 ท่านจงท้ิงของส่ิงนี้เสีย	 ถ้าเขาท้ิงเสียท่ีใด 
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ที่หนึ่ง	 หรือเขาถือเอาไปเสียก็ดี	 อย่าพึงห้ามเขาเลย	 แม้หากคฤหัสถ์นั้นเขาไม่ทิ้งไซร้	 พึงสมมติ

ภิกษุเป็นผู้ทิ้ง	เลือกผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ	๕	อย่าง	คือไม่ถึงอคติ	๔	และรู้จักว่าท�าอย่างไร

เป็นอนัทิง้หรอืไม่เป็นอนัทิง้	ภกิษนุัน้พงึทิง้อย่าหมายทีต่ก	พึงเกลียดดังคถูแล้วขว้างรูปิยะนัน้ไป	

ถ้าทิ้งหมายที่ตก	ต้องทุกกฏ

ตัวอย่างข้อความที่ติดประกาศในบางวัด
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โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๙ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๑๙)
	 ภิกษุใด	ถึงความแลกเปล่ียนด้วยรปิูยะมปีระการต่างๆ	เป็นนิสสคัคยิปาจติตย์ี

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ถึงการซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ	 ชาวบ้านพากันเพ่ง

โทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	จึงได้ถึงการซื้อขายด้วยรูปิยะ 

มีประการต่างๆ	 เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า	 ภิกษุท้ังหลายได้ยินเช่นนั้น	 บรรดาภิกษ ุ

ผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความรังเกียจ	 เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	 จึงต่างเพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์	 จึงได้ถึงการซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ	 เล่า	 แล้วกราบ

ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 สิกขาบทนี้มีประโยชน์ที่จะไม่ให้เอาทองเงินที่เป็นนิสสัคคีย์ในสิกขาบทก่อน	มาจ่าย

ซื้อกัปปิยบริขารหรือจ้างคนท�างาน	ด้วยทองเงินที่ท�าเป็นรูปพรรณก็ดี	ไม่ได้ท�าเป็นรูปพรรณก็ดี	

ซึ่งหากภิกษุเอารูปิยะจ่ายซื้อกัปปิยบริขารชนิดต่างๆ	จ่ายเป็นค่าแรงคนท�าการ	หรือจ่ายเป็นค่า

อื่นๆ	ของนั้นก็เป็นนิสสัคคีย์	ต้องปาจิตตีย์ตามสิกขาบทนี้

โกสิยวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๐)
	 ภิกษุใด	ถึงการซื้อและขายมีประการต่างๆ	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พระอุปนันท์เป็นผู้ช�านาญท�าจีวรกรรม	เธอเอาผ้าเก่าๆ	ท�าสังฆาฏิ	ย้อมแต่ง

ดีแล้วใช้ห่ม	 ขณะนั้นแล	 ปริพาชกผู้หนึ่งห่มผ้ามีราคามาก	 เข้าไปหาพระอุปนันท์ถึงท่ีอยู่	 คร้ัน

แล้วได้กล่าวกับพระอุปนันท์ว่า	 สังฆาฏิผืนนี้ของท่านงามแท้	 จงแลกกันกับผ้าของข้าพเจ้าเถิด	 

พระอุปนันท์กล่าวว่า	 ท่านจงรู้เอาเองเถิด	 ปริพาชกตอบว่า	 ข้าพเจ้ารู้	 ขอรับ	 พระอุปนันท์ 

ตอบว่า	ตกลง	ขอรับ	แล้วได้ให้ไป
 

	 ปริพาชกนั้นได้ห่มสังฆาฏิผืนนั้นไปสู่ปริพาชิการาม	 พวกปริพาชกพากันรุมถาม 

ปริพาชกผู้นั้นว่า	 สังฆาฏิผืนนี้ของท่าน	 ช่างงามจริง	 ท่านได้มาแต่ไหน	 ปริพาชกผู้นั้นตอบว่า	 

ผมเอาผ้าของผมผืนนั้นแลกเปลี่ยนมา	 พวกปริพาชกกล่าวว่า	 สังฆาฏิของท่านผืนนี้จักอยู่ได ้

สักก่ีวัน	 ผ้าของท่านผืนนั้นแหละดีกว่า	 ปริพาชกผู ้นั้นเห็นจริงว่า	 ปริพาชกทั้งหลายพูด 

ถูกต้อง	สังฆาฏิของเราผืนนี้	จักอยู่ได้สักกี่วัน	ผ้าผืนนั้นของเราดีกว่า	แล้วเข้าไปหาและกล่าวกับ 

พระอุปนันท์ถึงที่อยู่ว่า	โปรดน�าสังฆาฏิของท่านไป	โปรดคืนผ้าของผมมา
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	 พระอุปนันท์กล่าวว่า	 ข้าพเจ้าได้บอกท่านแล้วมิใช่หรือว่า	 จงรู้เอาเองเถิด	 ข้าพเจ้า 

จักไม่คืนให้	 ปริพาชกนั้นจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาข้ึนในทันใดนั้นว่า	 ธรรมดาคฤหัสถ์ก็

ยังคืนให้แก่คฤหัสถ์ผู้เดือดร้อน	 ก็นี่บรรพชิตจักไม่คืนให้แก่บรรพชิตด้วยกันเทียวหรือ	 ภิกษ ุ

ทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่

ต่อสิกขา	 จึงต่างเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตร	 จึงได้ถึงการ

แลกเปลี่ยนกับปริพาชกเล่า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้ม ี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 การซื้อและขายในที่นี้	 ได้แก่แลกเอาหรือรับเอาของอันเป็นกัปปิยะด้วยของอันเป็น

กัปปิยะเหมอืนกนั	เช่นสิง่ทีท่�ากนัระหว่างคนขายของกบัชาวนาผูซ้ือ้ของด้วยข้าวเปลอืก	การซือ้

ขายด้วยรูปิยะมีห้ามด้วยสิกขาบทก่อนๆ	แล้ว	ส่วนการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน	ไม่ถือว่าเป็นการ

ซื้อขาย	นับเข้าในสิกขาบทนี้	 โดยห้ามไว้เฉพาะท�ากับคฤหัสถ์	 เพราะในหมู่สหธรรมิกมีอนุญาต

ไว้ชัดแล้ว	ของเป็นนิสสัคคีย์ในสิกขาบทนี้	ให้เสียสละแก่สงฆ์	แก่คณะ	หรือแก่บุคคลก็ได้

	 ภิกษุถามราคาจากเจ้าของร้าน	 แล้วแจ้งความต้องการของตนแก่กัปปิยการก	 เช่นนี้ 

ไม่เป็นอาบัติ	 ถ้าภิกษุไม่มีกัปปิยการก	 เมื่อปรารถนาจะถือเอาสิ่งของจากผู้ใดเว้นผู้นั้นเสีย	 

ให้ผูอ้ืน่โดยทีส่ดุแม้เป็นบุตรของเจ้าของสิง่นัน้	วานให้เป็นกปัปิยการกแลกเปลีย่นแทน	โดยกล่าว

ว่าท่านจงเอาของนี้แลกของนี้มาให้เรา	ดังนี้ก็ดี	การกล่าวดังนี้ท�าให้พ้นจากอาบัติในสิกขาบทนี้	

(การขอลดราคาสิ่งของลงนั้น	 อาจารย์บางท่านกล่าวว่าไม่ควรแก่ภิกษุ	 เพราะเจ้าของร้านมิได้

ปวารณาในส่วนที่ลดลงแก่ภิกษุไว้ก่อน)

	 หากภิกษเุดนิทางไป	มแีต่เทียนไข	จะต้องการไม้ขดี	พงึพดูกบัเจ้าของไม้ขดีว่า	เทยีนไข

ของเรามีอยู่	เราไม่ต้องการ	เราต้องการด้วยไม้ขีด	ว่าดังนี้	และเจ้าของไม้ขีดเอาเทียนไขไป	ให้ไม้

ขีดแก่ภิกษุก็ดี	เหล่านี้ไม่เป็นอาบัติ

	 อนึ่ง	ภิกษุจะแลกเปลี่ยนสิ่งของกันเอง	มีข้อต้องพิจารณาว่า	ภิกษุเอาทุกกฏวัตถุซื้อ

หรือแลกเปลี่ยน	กับทุกกฏวัตถุหรือกัปปิยวัตถุ	(วัตถุที่ภิกษุได้มาถูกต้องตามธรรมวินัย)	อย่างนี้

เป็นทกุกฏ	กแ็ลภกิษเุอานสิสคัคยิวตัถุซือ้หรอืแลกเปลีย่น	กบันสิสคัคยิวตัถ	ุหรอืทกุกฏวตัถ	ุหรอื

กัปปิยวัตถุ	เหล่านี้เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	ของที่ได้มาเป็นนิสสัคคีย์	พึงเสียสละในท่ามกลางสงฆ์

อย่างเดียว	และพึงปฏิบัติในของที่เสียสละแล้ว	ดังในสิกขาบทก่อน	ค่าแรงสละไม่ได้	ก็พึงแสดง

แต่อาบัติ
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วรรคที่ ๓ ปัตตวรรค

ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๑ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๑)
 	พึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้	๑๐	วันเป็นอย่างยิ่ง	ภิกษุให้ล่วงก�าหนดนั้นไป	เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์สั่งสมบาตรไว้เป็นอันมาก	ชาวบ้านพากันเที่ยวชมวิหาร	 เห็น

เช่นนั้นแล้วพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	 จึงได้

สั่งสมบาตรไว้เป็นอันมาก	ท่านจักท�าการขายบาตร	หรือจักตั้งร้านขายภาชนะดินเผาหรือ	ภิกษุ

ทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 บาตรเป็นบริขารส�าคัญประจ�าตัวของภิกษุคู่กับไตรจีวร	 ผู้มุ่งจะอุปสมบทจะต้องมี

ไว้ก่อน	 โดยบาตรที่ทรงอนุญาตมี	๒	ประเภท	คือ	บาตรดินเผา	 (สุมด�าสนิท)	 และบาตรเหล็ก	 

ไม่ให้ใช้ของอื่นแทนบาตร	เช่น	กะทะดิน	กะโหลกน�้าเต้า	กะโหลกหัวผี	ซึ่งระบุชื่อไว้ในบาลี	๑๑	

ประเภท	คือบาตรทอง	บาตรเงิน	บาตรแก้วมณี	บาตรแก้วไพฑูรย์	บาตรแก้วผลึก	บาตรแก้วหุง	

บาตรทองแดง	บาตรทองเหลือง	บาตรดีบุก	บาตรสังกะสี	บาตรไม้	ในพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า	

บาตรของพระศาสดาเป็นศิลา	ซึ่งไม่ได้ออกชื่อไว้ในประเภทบาตรที่ทรงห้ามหรือที่ทรงอนุญาต

	 ในบาลี	กล่าวถึงขนาดบาตรไว้	๓	ขนาด	คือขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่	โดย

ก�าหนดตามปริมาณการจุข้าวสุก	ดังนี้	บาตรขนาดเล็ก	จุปริมาณข้าวสุกที่	๒	คนฉันเหลือ	๓	คน

ฉันไม่พอ	บาตรขนาดกลาง	จุข้าวสุกฉันได้	๕	คน	บาตรขนาดใหญ่	จุข้าวสุกฉันได้	๑๐	คน	บาตร

ดงักล่าวนีห้ากจขุ้าวสกุแล้วปันโอกาสทีว่่างส�าหรับของเคีย้วของฉันไว้บ้าง	ข้าวกค็งพอฉันคนเดียว

เหลือ	หรือพอ	๒	คนได้	บาตรขนาดกลางสัณฐานเท่ากับบาตรที่ใช้กันทั่วไปในบัดนี้	วัดรอบตัว

ได้	๒๗	นิ้วครึ่ง	หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง	๙	นิ้ว

	 บาตรมีชนิดและขนาดดังกล่าวนี้	 ภิกษุมีส�าหรับตัวได้เพียงใบเดียว	 เรียกว่า	บาตร

อธิษฐาน	 ส่วนบาตรตั้งแต่ใบที่	 ๒	 เรียกว่า	อติเรกบาตร	 มีไว้เป็นสิทธิ์ของตนได้เพียง	๑๐	 วัน	

ภิกษุให้ล่วง	๑๐	 วันไป	หากไม่สละ	บาตรเป็นนิสสัคคีย์	 ภิกษุต้องปาจิตตีย์	 ใช้สอยต้องทุกกฏ	

ทรงอนุญาตให้วิกัปบาตรได้ดุจจีวร	 และถ้าจะเปลี่ยนบาตรอธิษฐานส�าหรับตัว	 ต้องสละบาตร

เดิมออกเสียก่อน	แล้วจึงอธิษฐานบาตรใหม่
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การรักษาบาตร

	 บาตรนั้น	 ในเวลาเที่ยวรับภิกษา	 ใช้ถือ	 ขณะจะรับอาหารให้เอามือซ้ายยกชายจีวร 

ขึ้น	 ยื่นบาตรออกด้วยมือขวา	 ภิกษุผู้อยู่ป่าต้องเดินทางไกล	 จึงเอาบาตรเข้าถุงมีสายโยคคล้อง

จะงอยบ่าเดินมาก่อน	 เมื่อจะเข้าบ้าน	 ให้เอาบาตรออกจากถุง	 ถอดรองเท้าเอาไว้ในถุงแทน	 

เอาจวีรทีถ่อืมาห่มคลมุแล้วถือบาตรในจวีรเข้าไป	เมือ่กลบัออกมาแล้ว	จงึเปลือ้งจวีร	เอารองเท้า

ออกจากถุง	เอาบาตรเข้าถุงใหม่	กลับไป	ในบัดนี้	ภิกษุบางรูปจะใช้บาตรเข้าถุงคล้องจะงอยบ่า

รับภิกษาเลย

	 ห้ามวางบาตร	หรือเก็บบาตร	ในที่จะท�าให้บาตรตกหรือแตกง่าย	เช่นใกล้ขอบ	หรือ

ในที่จะประทุษร้ายบาตร	ไม่ให้วางบาตรบนเตียง	บนตั่ง	(ม้าหรือโต๊ะ)	บนร่ม	บนพนัก	บนพรึง	

(ชานนอกพนัก)	บนพื้นที่ประทุษร้ายบาตร	เช่นพื้นกระดาน	บนตัก	และไม่ให้แขวนบาตร	เช่นที่

ราวจีวร	แต่จะเอาเข้าถุงมีสายโยคคล้องจะงอยบ่าได้	 ไม่ให้คว�่าบาตรที่พื้นคมแข็ง	ทรงอนุญาต

ให้มีเครื่องรอง	จะเป็นหญ้า	เป็นผ้า	หรือเป็นเสื่อ	อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้	

	 อนึ่ง	 เมื่อมีบาตรอยู่ในมือ	 ในหลังเท้า	 หรือในอวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตาม	 จะผลัก

บาน	ถอดลิ่ม	 ไขดาล	หรือไขกุญแจด้วยมือ	ด้วยหลังเท้า	ด้วยศีรษะ	หรือด้วยอวัยวะอันใดอัน

หนึ่งไม่ได้เลย	แต่จะเอาบาตรคล้องเข้าในจะงอยบ่า	แล้วเปิดบานหรือไขกุญแจ	ได้อยู่

	 ไม่ให้ใช้บาตรต่างกระโถน	 คือทิ้งก้างปลา	 กระดูก	 เนื้อ	 หรืออื่นๆ	 อันเป็นเดนลงใน

บาตร	 ไม่ให้ล้างมือ	 หรือบ้วนปากลงในบาตร	 แม้จะเอามือเปื้อนจับบาตรก็ไม่ควร	 เมื่อฉันแล้ว

ให้ล้างบาตร	 ไม่ให้เก็บไว้ทั้งยังเปียก	 โดยให้ผึ่งแดดก่อน	แต่ไม่ให้ผึ่งทั้งยังเปียก	 ให้เช็ดจนหมด

น�้าก่อนจึงผึ่ง	 ไม่ให้ผึ่งไว้นาน	 ให้ผึ่งสักครู่หนึ่ง	 

เมื่อต้องการเก็บบาตรไว้ใต้เตียงใต้ตั่ง	 ควรถือ

บาตรด้วยมือข้างหนึ่ง	 ลูบใต้เตียงใต้ตั่งด้วยมือ

ข้างหนึ่ง	แล้วจึงเก็บ

	 ทรงอนุญาตเชิงส�าหรับรอง	 แต่ไม่

ให้ใช้ของเป็นอกัปปิยะ	 หรือของวิจิตรแวววาว 

ด้วยรูปต่างๆ	 ให้ใช ้ของปกติเรียบ	 ท�าด ้วย

ดีบุก	 สังกะสี	 หรือไม้ก็ได้	 เพื่อกันก้นบาตรสึก 

เพราะถูกครูดสี	 และเพื่อกันบาตรกลิ้ง	 พระ

อรรถกถาจารย์อธิบายว่า	ท�าได้ด้วยไม้ที่แข็งแรง	 

ส่วนฝาบาตร	มีขึ้นเมื่อภายหลัง
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ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๒ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๒)
	 ภิกษุใด	มีบาตรที่มีแผลหย่อน	๕	ให้จ่ายบาตรอื่นใหม่	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	
ภิกษุนัน้พึงสละบาตรนัน้ในภกิษบุริษทั	บาตรใบสดุแห่งภกิษบุรษิทันัน้	พงึมอบให้แก่ภกิษุ
นั้น	สั่งว่า	ภิกษุ	นี้บาตรของท่าน	พึงทรงไว้กว่าจะแตก	นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนี้

	 ครั้งนั้น	 มีนายช่างหม้อผู้หนึ่งปวารณาต่อภิกษุทั้งหลายไว้ว่า	 พระคุณเจ้าเหล่าใด

ต้องการบาตร	กระผมจักถวายบาตรแก่พระคุณเจ้าเหล่านั้น

	 สมัยนั้น	 ภิกษุทั้งหลายไม่รู้จักประมาณ	 ขอบาตรเขามาเป็นอันมาก	 ภิกษุที่มีบาตร 

ขนาดเล็ก	ก็ขอบาตรขนาดใหญ่	ภิกษุที่มีบาตรขนาดใหญ่	ก็ขอบาตรขนาดเล็ก	นายช่างหม้อนั้น

จึงมัวท�าบาตรเป็นอันมากถวายภิกษุทั้งหลายอยู่	 ไม่สามารถจะท�าของอย่างอื่นส�าหรับขายได	้

ตนเองกไ็ม่พอครองชพี	แม้บตุรภรรยาของเขากล็�าบาก	ชาวบ้านพากนัเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนา

ว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	 จึงได้ไม่รู้จักประมาณ	 ขอบาตรเขามากมายเล่า	 

นายช่างหม้อผูน้ีม้วัท�าบาตรเป็นอนัมากถวายพระสมณะเหล่านีอ้ยู	่จึงไม่สามารถท�าของส�าหรับ

ขายอย่างอื่นได้	 ตนเองก็ไม่พอครองชีพ	 แม้บุตรภรรยาของเขาก็ล�าบาก	 ภิกษุทั้งหลายได้ยิน 

เช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 รอยร้าวของบาตรยาวอย่างน้อย	 ๒	 นิ้ว	 จัดว่าเป็นแผลแห่งหนึ่ง	 แต่ถ้ายาวไม่ถึง	 

ไม่นับเข้าเป็นแผล	ค�าว่า	จ่ายบาตร	 ในสิกขาบทนี้อธิบายเปรียบได้กับการขอ	และบาตรที่เป็น 

นิสสัคคีย์นี้	 ให้สละในสงฆ์	 โดยให้ภิกษุทั้งปวงน�าบาตรของตนๆ	 ไปสู่ท่ีประชุม	 คร้ันแล้ว	 สงฆ์ 

พึงสมมติภิกษุรูปหนึ่ง	 ผู้ไม่ลุอ�านาจอคติ	 และรู้จักวิธีท�า	 โดยให้เป็นผู้เปลี่ยนบาตร	 ภิกษุนั้น 

พึงเอาบาตรใหม่นั้นถวายพระเถระ	เอาบาตรของพระเถระถวายพระรูปที่	๒	เปลี่ยนเลื่อนลงมา

โดยนัยน้ีจนถึงภิกษุใหม่ในสงฆ์	 แล้วมอบบาตรของภิกษุรูปสุดท้าย	 ให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้น 

ไว้ใช้	 การเปลี่ยนบาตรเช่นนี้	 มีผลให้ภิกษุทั้งปวง	 ต้องพลอยได้พลอยเสียเพราะภิกษุผู้ต้อง 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ไปด้วย

	 มคี�าห้ามภกิษไุว้ไม่ให้อธษิฐานบาตรเลว	(บาตรท่ีมแีผลใกล้จะครบ	๕	แห่ง)	ด้วยหมาย

จะได้บาตรดี	หากท�าอย่างนั้น	ปรับเป็นทุกกฏ
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ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๓ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๓)
 มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ	คือเนยใส	เนยข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย	
ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว	พึงเก็บไว้ฉันได้	๗	วันเป็นอย่างยิ่ง	ภิกษุให้ล่วงก�าหนดนั้น
ไป	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระปิลินทวัจฉะก�าลังให้คนช�าระเงื้อมเขาในเขตพระนครราชคฤห์	

ประสงค์จะท�าเป็นสถานท่ีเร้น	 ขณะน้ัน	 พระเจ้าพิมพิสาร	 จอมพลมคธรัฐ	 เสด็จเข้าไปหาท่าน 

พระปิลินทวัจฉะถึงท่ีอยู่	 ทรงอภิวาทและประทับนั่งเหนือพระราชอาสน์อันควรส่วนข้างหนึ่ง	

ได้ตรัสถามท่านพระปิลินทวัจฉะว่า	 ข้าแด่พระคุณเจ้า	 พระเถระก�าลังให้เขาท�าอะไรอยู่	 ท่าน 

พระปิลินทวัจฉะถวายพระพรว่า	อาตมภาพก�าลังให้เขาช�าระเงื้อมเขา	ประสงค์จะท�าเป็นสถาน

ที่เร้น	ขอถวายพระพร

	 “พระคุณเจ้าจะต้องการคนท�าการวัดบ้างไหม”

	 “ขอถวายพระพร	คนท�าการวัด	พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรงอนุญาต”

	 “ถ้าเช่นนั้น	โปรดทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า	แล้วบอกให้ข้าพเจ้าทราบด้วย”

	 หลังจากนั้น	 ท่านพระปิลินทวัจฉะได้ส่งสมณทูตไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ในเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารมีพระราชประสงค์จะทรงถวายคนท�าการวัด	 ครั้นแล้ว	 พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์	และทรงอนุญาตให้มีคนท�าการวัดได้

	 เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเรื่อง	 และรับปฏิญาณจะถวายคนท�าการวัดแล้ว	 แต่

ทรงลืมเสีย	 ต่อนานมาทรงระลึกได้	 จึงตรัสถามมหาอ�ามาตย์ผู้ส�าเร็จราชกิจทั้งปวงผู้หนึ่งว่า	

คนท�าการวัดที่เราได้ปฏิญาณจะถวายแก่พระคุณเจ้านั้น	 ได้ถวายไปแล้วหรือยัง	 มหาอ�ามาตย์

กราบทูลว่า	ยังไม่ได้พระราชทาน	พระราชาจึงตรัสถามต่อไปว่า	จากวันนั้นมา	นานกี่ราตรีแล้ว	

ท่านมหาอ�ามาตย์นับราตรีแล้วกราบทูลในทันใดว่า	๕๐๐	ราตรี	พระราชาจึงรับสั่งให้ถวายคน

ท�าการวัดไป	๕๐๐	คน	ท่านมหาอ�ามาตย์รับสนองพระบรมราชโองการ	แล้วได้จัดคนท�าการวัด

ไปถวายพระปิลินทวัจฉะ	๕๐๐	คน	หมู่บ้านของคนท�าการวัดพวกนั้น	 ได้ตั้งแยกอยู่แผนกหนึ่ง	

คนทั้งหลายเรียกต�าบลบ้านนั้นว่า	ต�าบลบ้านอารามิกบ้าง	ต�าบลบ้านปิลินทวัจฉะบ้าง

	 ก็โดยสมัยนั้นแล	ท่านพระปิลินทวัจฉะ	ได้เป็นพระกุลุปกะ	ในหมู่บ้านต�าบลนั้น	ครั้น

เช้าวันหนึ่ง	ท่านถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตยังต�าบลบ้านปิลินทวัจฉะ	สมัยนั้น	ในต�าบลบ้านนั้นมี

มหรสพ	พวกเดก็ๆ	ต่างตกแต่งกายประดบัดอกไม้เล่นมหรสพอยูพ่อดี	เมือ่ท่านพระปิลินทวจัฉะ 

เที่ยวบิณฑบาตไปตามล�าดับตรอก	 และได้เข้าไปถึงเรือนคนท�าการวัดผู้หนึ่ง	 ขณะที่ท่านนั่งบน
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อาสนะที่เขาจัดถวายอยู่	 ธิดาของหญิงผู้ท�าการวัดนั้น	 เห็นเด็กๆ	 พวกอื่นตกแต่งกายประดับ

ดอกไม้	จึงร้องอ้อนวอนว่า	จงให้ดอกไม้แก่ข้าพเจ้า	จงให้เครื่องตกแต่งกายแก่ข้าพเจ้า	ท่านพระ

ปิลนิทวจัฉะจงึถามหญงิผูท้�าการวดัคนนัน้ว่า	เด็กหญงิคนนีร้้องอ้อนวอนอยากได้อะไร	นางกราบ

เรียนว่า	ท่านเจ้าข้า	เด็กหญิงคนนี้เห็นเด็กๆ	พวกอื่นตกแต่งกายประดับดอกไม้	จึงร้องอ้อนวอน

ขอว่า	จงให้ดอกไม้แก่ข้าพเจ้า	จงให้เครือ่งตกเเต่งกายแก่ข้าพเจ้า	ดิฉันบอกว่า	เราเป็นคนจน	จะ

ได้ดอกไม้มาจากไหน	จะได้เครื่องแต่งกายมาจากไหน

	 ขณะนั้น	ท่านพระปิลินทวัจฉะ	หยิบหมวกฟางใบหนึ่งส่งให้	แล้วกล่าวว่า	เจ้าจงสวม

หมวกฟางนี้ลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น	เมื่อนางได้สวมหมวกฟางนั้นลงที่ศีรษะเด็กหญิง	หมวกฟาง

นั้นได้กลายเป็นระเบียบดอกไม้ทองค�า	งดงาม	น่าดู	น่าชม	ระเบียบดอกไม้ทองค�าเช่นนั้น	แม้ใน

พระราชสถานก็ไม่มี	ชาวบ้านกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้าพิมพิสารว่า	ขอเดชะ	ระเบียบดอกไม้

ทองค�าทีเ่รอืนของคนท�าการวดัชือ่โน้นงดงาม	น่าดู	น่าชม	แม้ในพระราชสถานกไ็ม่ม	ีเขาเป็นคน

เข็ญใจจะได้มาแต่ไหน	คงต้องได้มาด้วยโจรกรรมเป็นแน่นอน	ท้าวเธอจึงรับสั่งให้จองจ�าตระกูล

คนท�าการวัดนั้น

	 ครั้นเช้าวันที่	๒	ท่านพระปิลินทวัจฉะเข้าไปบิณฑบาตถึงต�าบลบ้านปิลินทวัจฉะ	เมื่อ

เที่ยวบิณฑบาตไปตามล�าดับตรอก	 และได้เดินผ่านไปทางเรือนคนท�าการวัดผู้นั้น	 ครั้นแล้วได้

ถามคนที่เขาคุ้นกันว่า	ตระกูลคนท�าการวัดนี้ไปไหนเสีย	คนพวกนั้นกราบเรียนให้ทราบว่า	 เขา

ถูกจองจ�าเพราะเรื่องระเบียบดอกไม้ทองค�านั้น	เจ้าข้า	ทันใดนั้นแล	ท่านพระปิลินทวัจฉะจึงได้

เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย

	 พระเจ้าพมิพสิารเสดจ็เข้าไปหาท่านพระปิลินทวจัฉะ	ทรงอภวิาทแล้วประทบันัง่เหนอื

พระราชอาสน์อนัควรส่วนข้างหนึง่	ท่านพระปิลนิทวจัฉะได้ทลูถามพระเจ้าพมิพสิารว่า	ขอถวาย

พระพร	ตระกูลคนท�าการวัด	ถูกรับสั่งให้จองจ�าด้วยเรื่องอะไร	พระเจ้าพิมพิสารตรัสว่า	ข้าแด่

พระคุณเจ้า	 เพราะที่เรือนของเขามีระเบียบดอกไม้ทองค�าที่งดงาม	น่าดู	น่าชม	แม้ที่ในวังก็ยัง

ไม่มี	เขาเป็นคนจนจะได้มาแต่ไหน	เป็นต้องได้มาด้วยโจรกรรมเป็นแน่นอน

	 ขณะนั้นแล	 ท่านพระปิลินทวัจฉะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารให้เป็น

ทอง	ปราสาทได้กลายเป็นทองไปทั้งหมด	 แล้วได้ถวายพระพรทูลถามว่า	 ขอถวายพระพร	 ก็นี่

ทองมากมายทั้งนั้น	 มหาบพิตรได้มาแต่ไหน	 เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทราบว่า	 นี้เป็นอิทธานุภาพ

ของท่าน	จึงตรัสสั่งให้ปล่อยตระกูลคนท�าการวัดนั้นพ้นพระราชอาญา

	 ชาวบ้านทราบข่าวว่า	 ท่านพระปิลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่ง

ของมนุษย์	ชาวบ้านพร้อมทั้งพระราชาจึงต่างพากันยินดีเลื่อมใสโดยยิ่ง	แล้วได้น�าเภสัชห้า	คือ



92 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

เนยใส	เนยข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย	มาถวายท่านพระปิลินทวัจฉะ	แม้ตามปกติท่านก็ได้เภสัช

ห้าอยูเ่สมอ	ท่านจงึแบ่งเภสชัทีไ่ด้มาถวายภกิษบุรษิทั	แต่บรษิทัของท่านเป็นผูม้กัมาก	เกบ็เภสชั

ไว้ในกระถางบ้าง	 ในหม้อน�้าบ้าง	จนเต็ม	แล้วบรรจุลงในหม้อกรองน�้าบ้าง	 ในถุงย่ามบ้าง	 โดย

แขวนไว้ที่หน้าต่าง	เภสัชเหล่านั้นก็เยิ้มซึม	แม้สัตว์จ�าพวกหนูก็เกลื่อนกล่นไปทั่ววิหาร

	 ชาวบ้านที่เดินเที่ยวชมไปตามวิหารพบเข้า	 ต่างก็เพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้	มีเรือนคลังอยู่ภายในเหมือนพระเจ้าพิมพิสาร	บรรดา

ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 เนยใส เนยข้น	ท�าจากน�้านมโคบ้าง	น�้านมแพะบ้าง	น�้านมกระบือบ้าง	มังสะของสัตว์

ใดเป็นกัปปิยะ	(ทรงอนุญาตให้ฉันได้)	ท�าจากน�้านมสัตว์นั้นก็ใช้ได้	น�้ามัน	สกัดออกจากเมล็ดงา

บ้าง	จากเมลด็พนัธุผ์กักาดบ้าง	จากเมลด็มะซางบ้าง	จากเมลด็ละหุง่บ้าง	จากเปลวสตัว์บ้าง	เช่น	

น�้ามันหมู	เป็นต้น	น�้าผึ้ง	คือรสหวานที่แมลงผึ้งท�า	น�้าอ้อย	คือรสหวานที่เกิดจากอ้อย

	 พระเถระบางรูป	 รังเกียจรสหวานท่ีออกจากต้นตาล	 โดยรสหวานอันออกจากอ้อย 

ก็ดี	 จากตาลก็ดี	 จากอื่นอีกก็ดี	 ย่อมให้ส�าเร็จประโยชน์เป็นอย่างเดียวกัน	 ใช้ได้เหมือนกัน	 

ข้อนีค้นทัว่ไปเข้าใจกนั	เหตทุีต่ัง้ชือ่ว่า	น�า้ตาล	เพราะได้พบหรอืเคยใช้รสหวานทีอ่อกจากตาลมา

ก่อน	ชะรอยอ้อยไม่ใช่ของอนัเกดิดัง้เดมิในพืน้เมอืง	ภายหลงัมาพบว่า	ออกจากอ้อยกม็	ีออกจาก

อื่นก็มี	แต่เขาก็คงเรียกว่าน�้าตาลตามเดิม	อีกอุทาหรณ์หนึ่ง	ชาวมคธพบว่าน�้ามันออกจากเมล็ด

งาซึ่งเรียกว่า	“ติลัง”	จึงตั้งชื่อว่า	“เตลัง”	แปลว่า	ออกจากเมล็ดงา	ภายหลังพบว่า	น�้ามันออก

จากเมล็ดอื่นก็มี	ออกจากเปลวมันก็มี	ก็ยังคงเรียกว่า	“เตลัง”	อยู่นั่นเอง

	 เมื่อภิกษุรับประเคนเภสัชดังกล่าวแล้วเก็บให้ล่วง	๗	วันไป	เป็นนิสสัคคีย์	พึงสละเสีย

แก่บุคคล	หากเภสัชที่สละแล้วได้คืนมา	ภิกษุนั้นเองก็ดี	ภิกษุอื่นก็ดี	อย่าฉัน	ให้ใช้ในกิจภายนอก	

เป็นต้นว่าตามไฟหรือผสมสี	 ภิกษุอื่นท่ีมิใช่เจ้าของ	 อนุญาตให้ใช้ทากายได้	 แต่ถ้าผูกใจไว้ก่อน

ว่า	 จะไม่บริโภคเมื่อล่วง	 ๗	 วันไป	 เช่นน้ีไม่เป็นอาบัติ	 หรือของนั้นสูญหายไปเสียก็ดี	 ขาดจาก

กรรมสิทธิ์ของตนแล้วก็ดี	ภายใน	๗	วัน	ชื่อว่าไม่มีแล้ว	ไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัติ	และหากสละขาด

ให้แก่อนุปสัมบันแล้วได้คืนมา	จะฉันก็ได้
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ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๔ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๔)
	 	ฤดูร้อนยังเหลืออีก	๑	เดือน	ภิกษุพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน�้าฝนได้	และ
ถ้าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงท�านุ่งได้	 แต่ถ้าฤดูร้อนเหลือล�้ากว่า	 ๑	 เดือน	 เธอ
แสวงหาจีวร	 คือผ้าอาบน�้าฝน	 หรือถ้าฤดูร้อนเหลือล�้ากว่าก่ึงเดือนเธอท�านุ่ง	 เป็น 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าอาบน�้าฝนแล้ว	

จึงแสวงหาผ้าอาบน�้าฝนเสียก่อนบ้าง	ท�าแล้วนุ่งเสียก่อนบ้าง	ครั้นผ้าอาบน�้าฝนเก่าแล้ว	ภิกษุก็

เปลือยกายอาบน�้าฝน	บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	สันโดษ	มีความละอาย	มีความรังเกียจ	เป็นผู้ใคร่

ต่อสิกขา	จึงต่างเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์	 จึงได้แสวงหาผ้าอาบน�้าฝน

เสียก่อนบ้าง	 ท�าแล้วนุ่งเสียก่อนบ้าง	 เมื่อผ้าอาบน�้าฝนเก่าแล้ว	 ก็เปลือยกายอาบน�้าฝน	 แล้ว 

กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

ประวัติผ้าอาบน�้าฝน

	 ครัง้นัน้	ในเช้าวนัทีฝ่นตกลงมาอย่างหนกั	ก่อนทีพ่ระผู้มพีระภาคเจ้าจะเสด็จไปเสวย

ภัตตาหารยังบ้านของนางวิสาขามิคารมาตา	พร้อมด้วยพระสงฆ์	ภิกษุทั้งหลายได้พากันเปลื้อง

ผ้าสรงสนานกายอยู่	ซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่นางทาสีของนางวิสาขาไปถึงยังพระเชตวัน	เพื่อแจ้ง 

ภัตกาลแด่พระสงฆ์

	 เมื่อนางทาสีได้เห็นภิกษุทั้งหลายเปล้ืองผ้าสรงสนานกายอยู่	 จึงเข้าใจผิดคิดว่า	 

ในอารามไม่มีภิกษุ	มีแต่พวกอาชีวกสรงสนานอยู่	จึงกลับไปบ้านเพื่อแจ้งความแก่นางวิสาขาว่า	

ภกิษไุม่มใีนอาราม	มแีต่พวกอาชวีกสรงสนานอยู	่นางวสิาขาเป็นสตรีฉลาด	เฉียบแหลม	มปัีญญา

รู้ได้ทันทีว่า	พระคุณเจ้าทั้งหลายคงเปลื้องผ้าพากันสรงสนานกายเป็นแน่

	 เมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็มาและเสวยภตัตาหารเสรจ็แล้ว	นางวสิาขาได้กราบทลู

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ขอประทานพร	 เพื่อขอถวายผ้าวัสสิกสาฎกส�าหรับพระสงฆ์	 ทั้งได้เล่า

เหตกุารณ์ทีน่างทาสขีองตนไปพบมาเมือ่เช้าให้ทรงทราบด้วย	พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึทรงอนญุาต

พรและทรงอนุโมทนาแด่นางวิสาขามิคารมาตา

	 ผ้าอาบน�้าฝนเป็นบริขารพิเศษชั่วคราวของภิกษุ	 ซึ่งอธิษฐานเป็นผ้าอาบน�้าฝนไว ้

ใช้ได้เฉพาะในคราวฤดูฝน	โดยไม่ทรงอนุญาตให้แสวงหาก่อนฤดูฝนนานเกินกว่า	๑	เดือน	และ
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ไม่ให้ท�านุ่งก่อนฤดฝูนนานเกนิกว่าครึง่เดอืน	การปรบัอาบตัใินสกิขาบทนี	้เพราะการแสวงหาผ้า

เพื่อท�าผ้าอาบน�้าฝนหรือท�านุ่งเกินก�าหนดกาลที่ทรงอนุญาตไว้

	 การท�านุง่นัน้	หมายเอาอธษิฐานไว้ใช้เป็นผ้าอาบน�า้ฝน	(วสัสิกสาฎก)	ถ้าใช้นุง่โดยมไิด้

อธิษฐานเป็นผ้าอาบน�้าฝน	ไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้	อาบัตินี้เป็นอจิตตกะ	แม้ว่ายังไม่ถึงก�าหนด

กาล	 ภิกษุส�าคัญว่าถึงแล้วเพราะนับวันพลาดไป	 หรือแสวงหาผ้าอาบน�้าฝนจากคฤหัสถ์ผู้มิใช่

ญาติหรือมิได้ปวารณา	ดังนี้	ก็ไม่พ้นอาบัติ

ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๕ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๕)
	 ภิกษุใด	ให้จีวรแก่ภิกษุเอง	แล้วโกรธ	น้อยใจ	ชิงเอามาก็ดี	ให้ชิงเอามาก็ดี	
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระอุปนันท์ได้กล่าวชวนภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่น้องกันกับท่าน

ไปเที่ยวตามชนบท	ภิกษุนั้นตอบปฏิเสธ	 เพราะมีจีวรเก่า	 พระอุปนันท์จึงกล่าวคะยั้นคะยอว่า	 

ไปเถิด	 อาวุโส	 ผมจักให้จีวรแก่ท่าน	 แล้วได้ให้จีวรแก่ภิกษุนั้น	 ครั้นภิกษุรูปนั้นได้ทราบข่าวว่า	

พระผูม้พีระภาคเจ้าจกัเสดจ็เทีย่วจารกิไปตามชนบท	จงึคดิว่า	บดันี	้เราจกัไม่ไปเทีย่วตามชนบท

กับพระอุปนันท์ละ	จักตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ยวจาริกไปตามชนบท

	 ครั้นถึงก�าหนด	 พระอุปนันท์ได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่า	 มาเถิด	 อาวุโส	 เราจักพากัน

ไปเที่ยวตามชนบทในบัดนี้	 ภิกษุรูปนั้นตอบว่า	 ผมไม่ไปกับท่านละ	 ผมจักตามเสด็จพระผู้มี 

พระภาคเจ้าเทีย่วจารกิไปตามชนบท	พระอปุนนัท์จงึกล่าวว่า	ผมได้ให้จวีรแก่ท่านไปด้วยหมายใจ

ว่าจักไปเที่ยวตามชนบทด้วยกัน	ดังนี้	แล้วโกรธ	น้อยใจ	ชิงจีวรที่ให้นั้นคืนมา	ภิกษุรูปนั้นจึงได ้

แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 นิทานต้นบัญญัติ	 บ่งบอกความข้อนี้ชัดว่ามีการให้จีวรแก่กัน	 ด้วยหวังจะให้ท�ากิจ

อย่างหนึ่ง	แต่ฝ่ายภิกษุผู้ได้รับ	กลับใจเสีย	ไม่ท�าให้	เช่นนี้	ภิกษุผู้ให้ควรได้รับประโยชน์จากการ

ให้นั้น	โดยยังให้กรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของเดิมว่ายังมีอยู่ในจีวรนั้น	ภิกษุผู้รับยังไม่เป็นเจ้าของเสียที

เดยีว	ดงัน้ันการชงิเอาจวีรคนื	จงึปรบัอาบัตเิพยีงนสิสคัคยิปาจติตย์ี	เพราะท�าด้วยคดิว่าเป็นของ

ตนเอง	จงึไม่ปรบัเทียบกบัปาราชกิ	สกิขาบทข้อ	๒	ตามราคา	แต่การชงิเอาคนืมานัน้ไม่เป็นความ

ดีความงามเช่นกัน
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	 สิกขาบทนี้กล่าวเฉพาะจีวร	 แต่การชิงบริขารอื่นคืนมา	 ไม่ดีเหมือนกัน	 จึงปรับเป็น

ทุกกฏ	และสิกขาบทนี้ปรารภภิกษุต่อภิกษุด้วยกัน	แต่ท�าแก่อนุปสัมบันก็ไม่ดีเหมือนกัน	ก็ปรับ

เป็นทุกกฏ

	 ภิกษุผู้รับจีวรนั้นให้คืนเองก็ดี	 เจ้าของเดิมถือเอาด้วยวิสาสะแก่ภิกษุนั้นก็ดี	 ไม่เป็น

อาบัติ	 ถ้ารับไว้เพื่อจะท�าประโยชน์อย่างหนึ่งให้	 คร้ันจะไม่ท�าประโยชน์อย่างนั้น	 แล้วคืนให้

เจ้าของเดมิเสยี	เจ้าของเดมิรบัคนื	ไม่เป็นอาบตั	ิและหากไม่ได้โกรธเคอืง	แต่เหน็ว่าเธอไม่ต้องการ

ใช้	 แล้วขอกลับคืนมา	 ไม่เป็นอาบัติเช่นกัน	ถ้าสละให้ขาดแล้ว	กลับชิงเอาคืนมา	 ให้นักวินัยธร

ปรับตามราคาของเถิด

ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๖ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๖)
	 ภิกษุใด	ขอด้ายมาเองแล้ว	ยังช่างหูกให้ทอจีวร	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้นถึงคราวท�าจีวร	พระฉัพพัคคีย์ขอด้ายเขามาเป็นอันมาก	แม้ท�าจีวรเสร็จแล้ว	

ด้ายก็ยังเหลืออยู่เป็นอันมาก	 พระฉัพพัคคีย์จึงได้ปรึกษาชวนพากันไปขอด้ายจากที่อื่นมาอีก	 

แล้วก็ให้ช่างหกูทอจวีรอกีแม้ทอจวีรแล้ว	ด้ายกย็งัเหลอือยูอ่กีมากมาย	จงึไปขอด้ายจากทีอ่ืน่มา

ให้ช่างหูกทอจีวรอีกเป็นครั้งที่สอง	เป็นครั้งที่สาม	

	 ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	

จึงได้ขอด้ายเขามาเอง	 แล้วยังช่างหูกให้ทอจีวรเล่า	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 จึงเป็นเหตุให้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่าขอในท่ีนี้	 พึงรู้ว่าขอจากคฤหัสถ์ผู้มิใช่ญาติ	 มิใช่คนปวารณา	 ถ้าขอผ้าที่ทอ

แล้ว	 ห้ามด้วยสิกขาบทอื่นท่ีปรารภการขอจีวร	 การขอด้ายมาทอเอาเอง	 ห้ามด้วยสิกขาบทนี้	 

ในประโยคที่ช่างหูกจัดท�าอยู่นั้น	ภิกษุต้องทุกกฏ	ครั้นทอแล้ว	กว้างยาวได้ขนาดประมาณควร

วิกัป	ผ้านั้นเป็นนิสสัคคีย์	ภิกษุต้องปาจิตตีย์	
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ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๗ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๗)
	 พ่อเจ้าเรือนก็ดี	แม่เจ้าเรือนก็ดี	ผู้มิใช่ญาติ	สั่งช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุ	 
ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	 เข้าไปหาช่างหูก	 แล้วถึงความก�าหนดในจีวร 
ในส�านักของเขานั้นว่า	จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป	ขอท่านจงท�าให้ยาว	ให้กว้าง	ให้แน่น	ให้
เป็นของที่ขึงดี	ให้เป็นของที่ทอดี	ให้เป็นของที่สางดี	ให้เป็นของที่กรีดดี	แม้ไฉน	รูปจะ
ให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลแก่ท่าน	 ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว	 ภิกษุนั้นให้ของเล็กน้อยเป็น
รางวัล	โดยที่สุดแม้สักว่าบิณฑบาต	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	มบุีรษุผูห้นึง่	เมือ่จะไปแรมคนืต่างถิน่	กไ็ด้กล่าวกบัภรรยาว่า	จงกะด้ายให้แก่

ช่างหูกคนโน้นให้ทอจีวรแล้วเก็บไว้	ฉันกลับมาแล้วจักนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันท์ให้ครองจีวร

	 ภิกษุรูปหนึ่ง	 ผู้ถือเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร	 ได้ยินบุรุษผู้นั้นกล่าววาจานี้	 จึงเข้าไป 

หาพระอุปนันท์	 แล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ยินมา	 และพระอุปนันท์ก็กล่าวรับรองว่าเขาเป็นอุปัฏฐาก

ของตน	แม้ช่างหูกผู้ทอให้นั้น	ก็เป็นอุปัฏฐากของตนเช่นกัน

	 พระอุปนันท์จึงเข้าไปหาช่างหูกผู้นั้นถึงบ้าน	 แล้วกล่าวกับช่างหูกนั้นให้ทอจีวรผืน 

ที่จะทอให้กับตน	 เพื่อท�าให้ยาว	 ให้กว้าง	 ให้แน่น	 ให้เป็นของที่ขึงดี	 ให้เป็นของที่ทอดี	 ให้เป็น

ของที่สางดี	และให้เป็นของที่กรีดดี	ช่างหูกกล่าวว่า	เขากะด้ายส่งมาให้กระผมเท่านี้เอง	ขอรับ	

แล้วสั่งว่า	จงทอจีวรด้วยด้ายเท่านี้	กระผมไม่สามารถจะท�าให้ยาว	ให้กว้าง	หรือให้แน่นได้	แต่

สามารถจะท�าให้เป็นของที่ขึงดี	ให้เป็นของที่ทอดี	ให้เป็นของสางดี	และให้เป็นของที่กรีดดีได้

	 พระอุปนันท์กล่าวรับรองว่า	เชิญท่านช่วยท�าให้ยาว	ให้กว้าง	และให้แน่นเถิด	ความ

ขดัข้องด้วยด้ายนัน้จกัไม่มี	ครัน้ช่างหกูน�าด้ายตามทีเ่ขาส่งมาเข้าไปในหกูแล้ว	ด้ายไม่พอ	จงึเข้าไป

หาหญงิเจ้าของด้าย	โดยแจ้งว่า	ต้องการด้าย	ขอรบั	หญงิเจ้าของด้ายกล่าวค้านว่า	ดฉินัสัง่คณุแล้ว

มิใช่หรือว่า	จงทอจีวรด้วยด้ายเท่านี้	ช่างหูกอ้างเหตุว่า	ท่านสั่งผมไว้จริง	ขอรับ	แต่พระคุณเจ้า 

อปุนนัท์บอกผมอย่างนีว่้า	เชญิท่านช่วยท�าให้ยาว	ให้กว้าง	และให้แน่นเถดิ	ความขดัข้องด้วยด้ายนัน้ 

จักไม่มี	หญิงนั้นจึงได้ให้ด้ายเพิ่มไปอีกประมาณเท่ากันกับที่ให้ไว้ในคราวแรก

	 พระอปุนนัท์ได้ทราบข่าวว่า	บรุษุนัน้กลับมาจากทีแ่รมคนืต่างถิน่แล้ว	จึงเข้าไปหาถงึ

เรือนบุรุษนั้น	ครั้นแล้ว	นั่งบนอาสนะะที่เขาจัดไว้	บุรุษนั้นจึงเข้าไปหาพระอุปนันท์	 กราบแล้ว

นั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 และได้ถามภรรยาถึงจีวรที่ให้ทอไว้	 เมื่อหญิงนั้นหยิบจีวรออกมาให้

สามี	 ก็ได้เล่าเรื่องน้ันให้ทราบ	 เมื่อบุรุษน้ันถวายจีวรแก่พระอุปนันท์แล้ว	 ก็ได้เพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาขึ้นในขณะนั้นว่า	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้	เป็นคนมักมาก	ไม่สันโดษ	
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จะให้ครองจวีรกท็�าไม่ได้ง่าย	ไฉนพระคณุเจ้าอปุนนัท์	อนัเราไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	จงึได้เข้าไปหา

ช่างหูก	แล้วถึงการก�าหนดในจีวร	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ถ้าช่างหูกนั้นเพิ่มด้ายข้ึน	 เพื่อทอให้กว้างให้ยาวตามค�าสั่งของภิกษุ	 ในประโยคที่ 

ช่างหูกจัดอยู่นั้นเป็นทุกกฏ	ทอแล้วได้ผ้ามา	ผ้านั้นเป็นนิสสัคคีย์	ภิกษุต้องปาจิตตีย์	ค�าอธิบาย

เพิ่มเติมแห่งสิกขาบทนี้	 พึงรู้โดยนัยอันกล่าวแล้วในสิกขาบทปรารภการเตรียมจะจ่ายจีวร	 ใน 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์	สิกขาบทที่	๘	แห่งจีวรวรรคนั้นเถิด

ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๘ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๘)
	 	วันปุรณมีที่ครบ	๓	เดือนแห่งเดือนกัตติกา	[วันออกพรรษา]	ยังไม่มาอีก	๑๐	
วัน	อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุ	ภิกษุรู้ว่าเป็นอัจเจกจีวร	พึงรับไว้ได้	ครั้นรับไว้แล้ว	พึง
เก็บไว้ได้จนตลอดสมัยที่เป็นจีวรกาล	ถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่านั้น	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครั้งน้ัน	 มีมหาอ�ามาตย์ผู้หน่ึง	 เมื่อจะไปแรมคืนต่างถิ่น	 ได้ส่งทูตไปยังที่อยู่ของ

ภิกษุทั้งหลายเพื่อนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมารับถวายผ้าจ�าน�าพรรษา	 ภิกษุทั้งหลายไม่ไป	 

เพราะรังเกียจอยู ่ว ่า	 พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าจ�าน�าพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลาย 

ผู้ออกพรรษาแล้ว	 ท่านมหาอ�ามาตย์ผู้นั้นจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านผู้เจริญ 

ทั้งหลาย	 เมื่อเราส่งทูตไปแล้ว	 จึงไม่มาเล่า	 การที่เราต้องไปในกองทัพ	 จะเป็นหรือตาย

ก็ยากที่จะรู ้ได ้	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเพื่อรับ 

อัจเจกจีวร	แล้วเก็บไว้ได้

	 เมื่อภิกษุทั้งหลายรับอัจเจกจีวร	 แล้วเก็บไว้นานจนล่วงสมัยจีวรกาล	 ภิกษุเหล่านั้น 

ห่อแขวนจีวรไว้ท่ีสายสะเดียง	 ท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะได้พบเห็นจีวร 

เหล่านั้นเข้า	 และเมื่อทราบว่าเป็นอัจเจกจีวร	 ท่านพระอานนท์จึงซักว่า	 เก็บไว้นานเท่าไรแล้ว	

ภิกษุเหล่านั้นจึงได้แจ้งแก่ท่านพระอานนท์	 ตามที่ตนได้เก็บไว้ว่านานเท่าไร	 ท่านพระอานนท ์

จึงได้เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนภิกษุทั้งหลายรับอัจเจกจีวรแล้ว	จึงได้เก็บไว้นานจนล่วง

สมยัจีวรกาลเล่า	แล้วกราบทลูเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจ้า	จงึเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เมื่อวันออกพรรษามาถึง	 ก็เป็นการเข้าเขตจีวรกาล	 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝน

โดยเริ่มตั้งแต่แรม	๑	 ค�่าเดือน	๑๑	 ถึงวันเพ็ญเดือน	๑๒	 อันเป็นสมัยท่ีทายกถวายผ้าแก่ภิกษ ุ
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ผู้ออกพรรษาแล้ว	ซึ่งเรียกผ้านี้ว่า	ผ้าจ�าน�าพรรษา	(วัสสาวาสิกา)	และเป็นเวลาที่ภิกษุโดยมาก

ผลัดเปลี่ยนจีวร	พระศาสดาทรงอนุญาตประโยชน์พิเศษไว้หลายประการ	เป็นต้นว่าเก็บอติเรก

จีวรไว้เกิน	๑๐	วันได้	ไปแห่งอื่นโดยไม่ต้องมีไตรจีวรครบได้	และถ้าได้กรานกฐินในระหว่างนั้น	

ก็ยืดจีวรกาลออกไปได้อีก	๔	เดือนหรือตลอดฤดูหนาว

	 ภายใน	๑๐	วัน	ก่อนถึงก�าหนดวันออกพรรษา	คือตั้งแต่วันขึ้น	๖	ค�่า	เดือน	๑๑	ถึง

วันมหาปวารณา	 หากจะมีทายกรีบร้อนถวายผ้าจ�าน�าพรรษา	 ปรารภเหตุต่างๆ	 เช่นจะต้องไป

ในกองทัพก็ดี	 จะไม่อยู่ด้วยกิจอื่นก็ดี	 เจ็บไข้หรือเป็นหญิงมีครรภ์ไม่ไว้ใจต่อชีวิตก็ดี	 มีศรัทธา

เลื่อมใสเกิดขึ้นใหม่ก็ดี	ผ้าเช่นนี้เรียกว่า จีวรรีบร้อน	(อัจเจกจีวร)	ทรงอนุญาตให้รับล่วงหน้าได้

ในสิกขาบทนี้	และให้เก็บไว้ได้ตั้งแต่วันรับจนตลอดจีวรกาล	แต่หากภิกษุพรรษาขาด	ก็ต้องคืน

ผ้านั้นให้แก่สงฆ์
 

 สิกขาบทนี้ให้สันนิษฐานว่า	 ประทานประโยชน์พิเศษไว้แก่ภิกษุผู้จ�าพรรษาอีก	๑๐	

วัน	 โดยการก�าหนด	๑๐	วันเท่ากับอายุอติเรกจีวรนั้น	ท�าให้พอปวารณาออกพรรษาก็เป็นจีวร

กาลพอดี	ไม่ต้องวิกัป	หากพ้นก�าหนดจีวรกาลนั้นไปแล้ว	จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์

ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๙ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๒๙)
	 	 [ถึง]	 วันบุรณมีแห่งเดือนกัตติกาที่สุดแห่งฤดูฝน	 ภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่า 
ที่รู้กันว่าเป็นที่น่ารังเกียจ	 มีภัยจ�าเพาะหน้า	 ปรารถนาอยู่	 พึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืน
หนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้	และปัจจัยอะไรๆ	เพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรนั้น	จะพึงมีแก่ภิกษุ	 
ภิกษุนั้นพึงอยู่ปราศจากจีวรนั้นได้	 ๖	 คืนเป็นอย่างยิ่ง	 ถ้าเธออยู่ปราศจากยิ่งกว่านั้น	
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ

	 ครัง้นัน้	ภกิษทุัง้หลายออกพรรษาแล้วยบัยัง้อยูใ่นเสนาสนะป่า	พวกโจรเดือนสิบสอง 

เข้าใจว่าภิกษุทั้งหลายได้ลาภ	 จึงพากันมาเที่ยวปล้น	 ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่ 

พระผูมี้พระภาคเจ้า	พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึทรงอนญุาตให้ภกิษผุูอ้ยูใ่นเสนาสนะป่า	เกบ็ไตรจวีร

ผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้

	 เมือ่ภิกษท้ัุงหลายผูอ้ยูใ่นเสนาสนะป่า	เกบ็ไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ไว้ในละแวกบ้าน	แล้ว

อยู่ไม่ครบไตรจีวรจนเกิน	๖	คืน	จีวรเหล่านั้นหายบ้าง	ฉิบหายบ้าง	ถูกไฟไหม้บ้าง	ถูกหนูกัดบ้าง	

ภกิษทุัง้หลายมแีต่ผ้าไม่ด	ีมแีต่จวีรปอน	จงึถามกนัขึน้อย่างนีว่้า	ท่านทัง้หลาย	เพราะเหตุใด	พวก
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ท่านจึงมีแต่ผ้าไม่ดี	 มีแต่จีวรปอนเล่า	 ครั้นแล้ว	 ภิกษุเหล่านั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	 

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่า	 เป็นที่เปล่ียวต้องระแวงภัย	 ถ้ามีเหตุบางอย่าง	 จะต้องอยู่

ปราศจากไตรจีวรบางผืนจนถึงวันเพ็ญเดือน	 ๑๒	 ก็สามารถเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งนั้นไว้ใน

ละแวกบ้านได้	แต่จะอยู่ปราศจากจีวรผืนนั้นได้เพียง	๖	คืนเป็นอย่างมาก

	 เสนาสนะป่านั้น	 มีระยะไกลจากชุมชนบ้านถึงอาราม	 ๕๐๐	 ช่วงธนูหรือ	 ๒๕	 เส้น 

คือ	 ๑	 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย	 วัดระยะทางที่ไปมาตามปกติ	 ไม่ใช่ทางลัด	 เสนาสนะเช่นนั้น	 

จัดว่าเป็นที่น่ารังเกียจ	 มีที่อยู่	 ที่กิน	 ที่ยืน	 ท่ีนั่ง	 ท่ีนอน	 เป็นต้น	 ของพวกโจรปรากฏอยู่	 และ

เป็นเสนาสนะประกอบด้วยภัย	 คือเห็นโจรเข้ามาปล้นฆ่าหรือมาทุบตีมนุษย์ปรากฏอยู่	 ภิกษุ

อยู่ในเสนาสนะเช่นนี้	 ได้รับประโยชน์พิเศษสามารถอยู่ปราศจากจีวรได้ตามพระพุทธานุญาต 

ในสิกขาบทนี้

ปัตตวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (นิสสัคคิยปำจิตตีย์ที่ ๓๐)
 ภิกษุใด	 รู้อยู่	 น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์	 มาเพื่อตน	 เป็น 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	ในพระนครสาวตัถ	ีมชีาวบ้านหมูห่นึง่	จดัภตัตาหารพร้อมทัง้จวีรไว้ถวายสงฆ์	

ด้วยตั้งใจว่าจักให้สงฆ์ฉันภัตตาหารแล้วจึงให้ครองจีวร	ณ	เวลาเดียวกัน

	 พระฉัพพัคคีย์ได้เข้าไปหาชาวบ้านหมู่นั้น	 คร้ันแล้วได้กล่าวกับชาวบ้านหมู่นั้นว่า	 

ท่านทั้งหลาย	ขอพวกท่านจงให้จีวรเหล่านี้แก่พวกอาตมา	ชาวบ้านจึงกล่าวว่า	ท่านเจ้าข้า	พวก

กระผมถวายให้ไม่ได้	เพราะพวกกระผมจัดภัตตาหารพร้อมจีวรไว้ถวายแก่สงฆ์ทุกปี

	 พระฉัพพัคคีย์กล่าวว่า	 ดูก่อนท่านทั้งหลาย	 ทายกของสงฆ์มีมาก	 ภัตตาหารของ 

สงฆ์ก็มีมาก	พวกอาตมาอาศัยพวกท่าน	 เห็นอยู่แต่พวกท่าน	จึงอยู่ในที่นี้	 ถ้าพวกท่านไม่ให้แก่ 

พวกอาตมา	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ใครเล่าจักให้แก่พวกอาตมา	 ขอพวกท่านจงให้จีวรเหล่านี้แก ่

พวกอาตมาเถิด

	 เมื่อชาวบ้านถูกพระฉัพพัคคีย์แค่นไค้เช่นนั้น	 จึงได้ถวายจีวรนั้นแก่พระฉัพพัคคีย	์ 

แล้วอังคาสพระสงฆ์เฉพาะภัตตาหาร	 บรรดาภิกษุที่ทราบว่า	 เขาจัดภัตตาหารพร้อมทั้งจีวรไว้

ถวายแก่สงฆ์	แต่ไม่ทราบว่า	เขาได้ถวายจีวรแก่พระฉัพพัคคีย์ไปแล้ว	ก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่า	ท่าน
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ทั้งหลาย	ขอพวกท่านจงน้อมจีวรถวายแก่สงฆ์เถิด	ชาวบ้านจึงกล่าวว่า	ท่านเจ้าข้า	จีวรตามที่ได้

จัดไว้ไม่มี	เพราะพระคุณเจ้าเหล่าพระฉัพพัคคีย์น้อมไปเพื่อตนแล้ว

	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อย	 สันโดษ	 มีความละอาย	 มีความรังเกียจ	 เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา	 

ต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	จึงได้น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของ

จะถวายสงฆ์มาเพื่อตนเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ลาภในที่นี้	ได้แก่จีวร	บิณฑบาต	เสนาสนะ	และเภสัช	ที่เรียกว่าปัจจัย	๔	หรือของที่

เป็นกัปปิยะอย่างอืน่	ลาภทีว่่าเขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์นัน้	คอืเตรยีมไว้ด้วยตัง้ใจจะถวาย

สงฆ์	แต่ยงัไม่ทนัได้ถวาย	ภกิษนุ้อมลาภเช่นนัน้มาเพ่ือตน	คอืขอเอากดี็	พูดเลียบเคยีงเพ่ือเขาจะ

ได้ให้ก็ดี	ในประโยคที่ท�าเป็นทุกกฏ	ได้ของมาเป็นนิสสัคคีย์	ภิกษุต้องปาจิตตีย์

	 ถ้าลาภนั้น	ทายก	แม้เป็นสหธรรมมิกทั้ง	๕	หรือคฤหัสถ์	หรือเป็นมารดาบิดา	ถวาย

แก่สงฆ์แล้วไซร้	ภิกษุถือเอาไม่ควร	พึงคืนให้แก่สงฆ์	ลาภเขาน้อมไปแล้วแก่สงฆ์	ภิกษุสงสัยอยู่	

น้อมมาเพือ่ตนกด็	ีลาภเขาน้อมไปแก่สงฆ์หมูห่นึง่และน้อมไปแก่สงฆ์หมูอ่ืน่	หรือแก่เจดีย์กดี็	ดังนี้

ต้องทุกกฏ

	 ลาภเขาน้อมไปแก่เจดีย์องค์หนึ่งแล้ว	 ภิกษุน้อมไปแก่เจดีย์อื่น	 หรือน้อมไปแก่สงฆ์

แก่คณะแก่บุคคลก็ด	ี หรือลาภเขาน้อมไปแก่บุคคล	 โดยที่สุดแม้แก่สุนัขตัวหนึ่งแล้ว	 ภิกษุน้อม

มาแก่บุคคล	แม้แก่สุนัขตัวอื่น	หรือน้อมไปแก่สงฆ์แก่คณะแก่เจดีย์ก็ดี	หรือลาภเขายังไม่ได้น้อม

ไป	 ภิกษุส�าคัญว่าน้อมไปแล้วก็ดี	 สงสัยอยู่ก็ดี	 และน้อมมาเพ่ือตนเพ่ือผู้อื่น	 เหล่านี้ต้องทุกกฏ	 

ท�าด้วยไม่รู้	ไม่เป็นอาบัติ	ถ้าเขามาขอค�าปรึกษา	แล้วบอกแนะน�าเขา	ไม่เป็นอาบัติ
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นิสสัคคิยวัตถ ุ

	 ของที่เป็นนิสสัคคีย์ใน	๓๐	สิกขาบทนี้	อาจจัดแบ่งได้เป็น	๓	หมวด	คือ

	 ๑.	 เป็นนิสสัคคีย์เพราะวัตถุ	 เช่น	 ทอง	 เงิน	 สิ่งของเป็นกัปปิยะที่แลกเปลี่ยนด้วย

รูปิยะ	สันถัตที่หล่อเจือด้วยไหม	สันถัตที่หล่อด้วยขนเจียมด�าล้วน	สันถัตที่หล่อด้วยขนเจียมด�า

เกินส่วน

	 ๒.	 เป็นนิสสัคคีย์เพราะอาการของภิกษุโดยกิริยาเป็นเหตุได้มา	 เช่น	 จีวรท่ีได้

รับจากมือนางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	 จีวรที่ขอต่อคฤหัสถ์ผู้มิใช่ญาติมิใช่ปวารณา	 จีวรที่ขอเกิน

ก�าหนดเวลาที่จะขอได้	จีวรที่สั่งให้เขาจ่ายให้ดีเกินกว่าที่เขาก�าหนดไว้	จีวรที่ได้มาด้วยทวงเกิน

ก�าหนดครั้ง	 ของที่แลกเปลี่ยนกับคฤหัสถ์	 บาตรที่ขอเขาในกาลไม่ควร	 จีวรที่ให้แก่ภิกษุอื่น

แล้วชิงเอากลับคืนมา	 ด้ายที่ขอเขามาทอจีวร	 จีวรที่สั่งให้ช่างหูกทอดีกว่าเจ้าของเขาก�าหนดไว้	 

ลาภสงฆ์ที่น้อมมาเพื่อตน	 โดยกิริยาที่ท�า	 เช่น	 จีวรที่ใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดี	 ให้ย้อมก็ดี	 

ให้ทุบก็ดี	สันถัตที่หล่อใหม่ในเมื่อใช้สันถัตเก่ายังไม่ถึง	๖	ปี	สันถัตที่หล่อใหม่ไม่เอาสันถัตเก่าปน	

โดยกิริยาที่ท�าให้ล�้าเขตก�าหนด	เช่น	ขนเจียมที่ถือมาเองเกิน	๓	โยชน์	ผ้าอาบน�้าฝนที่หาได้หรือ

ท�านุ่งล�้าก�าหนดเวลา

	 ๓.	 เป็นนิสสัคคีย์โดยล่วงเวลา	 เช่น	 ไตรจีวรอยู่ปราศจากล่วงราตรี	 อติเรกจีวร 

ล่วง	 ๑๐	 วัน	 อติเรกบาตรล่วง	 ๑๐	 วัน	 อกาลจีวรที่ได้รับอนุญาตแต่เก็บเกินเดือนหนึ่ง	 

อัจเจกจีวรล่วงจีวรกาล	จีวรอยู่ปราศจากเกิน	๖	คืนในคราวได้อนุญาตพิเศษ	เภสัชล่วง	๗	วัน

	 ทอง	เงิน	สิ่งของเป็นกับปิยะแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะ	และบาตรที่ขอได้มาใหม่ในกาล

ไม่ควร	ของเป็นนิสสัคคีย์นี้ให้สละต่อสงฆ์	ของนอกนั้นสละแก่สงฆ์ก็ได้	แก่คณะก็ได้	แก่บุคคล

ก็ได้	อนึ่ง	ของที่สละแล้วนั้น	เป็นธรรมเนียมที่ผู้รับสละนั้น	คือสงฆ์ก็ดี	คณะก็ดี	บุคคลก็ดี	จะพึง

คืนให้แก่เจ้าของเดิม	แต่ของที่ได้คืนมานั้น	สิ่งใดใช้ได้อีก	สิ่งใดใช้ไม่ได้	ไม่ได้กล่าวไว้ให้ชัด

	 สิ่งของเป็นนิสสัคคีย์โดยวัตถุหมวดที่	๑	ภิกษุไม่ควรน�ากลับมาใช้อีก	จึงไม่น่าจะเป็น

ของจะพึงคืนให้ภิกษุอีก	เพราะได้มาแล้วก็ใช้สอยไม่ได้

	 สิ่งของเป็นนิสสัคคีย์โดยอาการของภิกษุหมวดที่	๒	โดยกิริยาเป็นเหตุได้มา	ไม่น่าจะ

เป็นสิ่งของที่ภิกษุจะใช้ได้อีก	 ส่วนของเป็นนิสสัคคีย์โดยกิริยาที่ท�าและโดยกิริยาที่ล่วงก�าหนด	

น่าจะเป็นสิ่งของที่ภิกษุจะใช้ได้อีก	เว้นไว้แต่ผ้าอาบน�้าฝน	ที่ขอจากคนต้องห้าม

	 สิ่งของเป็นนิสสัคคีย์โดยล่วงกาลหมวดที่	๓	ของเช่นนี้	เสียสละแล้ว	น่าจะให้คืนภิกษุ	

และเป็นของที่ภิกษุควรจะบริโภคได้อีก	 ตามธรรมเนียมที่พวกภิกษุเคยกระท�ากันมา	 ไตรจีวร 
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อยู่ปราศจากล่วงราตรี	อติเรกจีวรหรืออติเรกบาตรล่วง	๑๐	วัน	เสียสละแล้วได้มา	ภิกษุใช้ได้อีก	

แต่ไตรจีวรต้องอธิษฐานใหม่	อติเรกจีวรและอติเรกบาตรก็นับวันไปใหม่	เว้นไว้แต่เภสัช	มีชัดอยู่

แล้วว่า	ให้ใช้ในกิจอื่น	นอกจากกลืนกิน

	 ของเป็นอกัปปิยะ	 สงฆ์ก็ดี	 บุคคลก็ดี	 จะรับเอาไว้อย่างไร	 การที่ท�านี้ก็เพื่อจะแสดง 

ให้ปรากฏ	 หรือให้เห็นเป็นพยานว่า	 ได้แสดงอาบัติแล้ว	 เพราะเหตุนั้น	 ส่ิงของท่ีเป็นอกัปปิยะ

นั้น	ก็ควรให้คฤหัสถ์	หรือทิ้งเสีย	เช่น	ทอง	เงิน	เป็นต้น	หากของเป็นกัปปิยะควรจะบริโภคได้

อีก	 จึงคืนให้เจ้าของเดิม	 ของเป็นนิสสัคคีย์	 แต่สูญหายไปเสียแล้ว	 ไม่มีจะเสียสละ	 เป็นแต่พึง

แสดงอาบัติเท่านั้น

	 ในนิสสัคคิยกัณฑ์	 คัมภีร์มหาวิภังค์	 กล่าวให้เสียสละสิ่งของเป็นนิสสัคคีย์แก่สงฆ์ 

กไ็ด้	แก่คณะกไ็ด้	แก่บคุคลกไ็ด้	โดยกล่าววธิเีสยีสละแก่สงฆ์ไว้ว่า	ให้ภกิษผูุ้ต้องนสิสัคคยิปาจิตตีย์

นั้น	เข้าไปหาสงฆ์	ท�าผ้าห่มเฉวียงบ่า	นั่งกระหย่ง	ประณมมือ	แล้วกล่าวค�าเสียสละตามแบบที่

วางไว้	และให้แสดงอาบัติต่อภิกษุรูปหนึ่งผู้สามารถรับอาบัติได้	โดยท�านอกหัตถบาสสงฆ์	แต่ได้

พบแบบที่วางไว้ในอรรถกถาว่า	อาบัติแสดงต่อสงฆ์นั้น	ถือเอาท�าในหัตถบาสสงฆ์	จะเห็นว่าเมื่อ

มีวิธีท�าง่ายกว่า	ใครเลยจะปรารถนาท�าโดยวิธีที่ยาก	แม้การเสียสละของเป็นนิสสัคคีย์ก็เช่นกัน	

คงน�าไปเสียสละแก่บุคคล	แต่รูปิยะและของที่ซื้อมาด้วยรูปิยะ	บาตรที่ภิกษุมีแผลหย่อน	๕	แห่ง

อยู่	และของที่ขอมาจากคนไม่ใช่ญาติ	ทั้งสามอย่างนี้	พึงเสียสละแก่สงฆ์อย่างเดียว	
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ปำจิตตีย์ ๙๒
ปำจิตตีย	์	 แปลว่า	การละเมิดอันยังกุศลให้ตกไป	จัดเป็นอาบัติเบา	

	 เมื่อภิกษุล่วงละเมิดแล้ว	จะพ้นได้ด้วยวิธีแสดงต่อภิกษุรูปหนึ่ง

	 สิกขาบทหมวดนี้มี	๙๒	สิกขาบทแบ่งเป็น	๙	วรรค

	 	 ๑.	 มุสาวาทวรรค		 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๒.	 ภูตคามวรรค		 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๓.	 โอวาทวรรค			 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๔.	 โภชนวรรค		 	 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๕.	 อเจลกวรรค			 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๖.	 สุราปานวรรค		 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๗.	สัปปาณวรรค		 ๑๐	 สิกขาบท

	 	 ๘.	 สหธรรมิกวรรค		 ๑๒	 สิกขาบท
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วรรคที่ ๑ มุสาวาทวรรค

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๑)
 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะสัมปชานมุสาวาท

	 ครัง้นัน้	พระหตัถกะเป็นคนกล่าวสบัปลับ	ท่านเจรจาอยูก่บัพวกเดียรถีย์	กล่าวปฏเิสธ

แล้วรบั	กล่าวรบัแล้วปฏเิสธ	เอาเรือ่งอืน่กลบเกลือ่นเร่ืองอืน่	กล่าวเท็จท้ังๆ	ท่ีรู้อยู	่กล่าวนดัหมาย

ไว้แล้วท�าให้คลาดเคลื่อน	 พวกเดียรถีย์พากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระหัตถกะ 

ศากยบุตรเจรจาอยู่กับพวกเรา	 จึงได้กล่าวปฏิเสธแล้วรับ	 กล่าวรับแล้วปฏิเสธ	 เอาเร่ืองอื่น 

กลบเกลื่อนเรื่องอื่น	กล่าวเท็จทั้งๆ	ที่รู้อยู่	กล่าวนัดหมายไว้แล้วท�าให้คลาดเคลื่อนเล่า

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเดียรถีย์พวกนั้น	 เพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาอยู่	 จึงเข้าไปหา 

พระหัตถกะถึงส�านัก	 ครั้นแล้วได้ถามพระหัตถกะถึงเร่ืองดังกล่าว	 พระหัตถกะตอบว่า	 อาวุโส 

ทั้งหลาย	ขึ้นชื่อว่าพวกเดียรถีย์เหล่านี้	เราต้องเอาชนะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	เราไม่ควรให้ความชนะ

แก่เดียรถีย์พวกนั้น	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 สัมปชานมสุาวาท	คอืรูต้วัอยูว่่ากล่าวเทจ็	พึงรู้โดยลักษณะอย่างนี	้เร่ืองเป็นอยูอ่ย่าง

ใดอย่างหนึ่ง	 แต่จงใจจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง	 ซึ่งการกล่าวหรือการแสดงอาการ

อย่างอื่น	ด้วยเจตนาให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่นจากความจริง	แสดงเพียงประโยคกาย	เช่นเขียน

หนังสือแสดงความไม่จริง	ก็ส�าเร็จเป็นการกล่าวเท็จเหมือนกัน

	 ภิกษุกล่าวเท็จ	เพื่อจะอวดอุตตริมนุสสธรรม	ต้องปาราชิก	กล่าวเท็จเพื่อโจทก์ภิกษุ

อื่นด้วยปาราชิกไม่มีมูล	 ต้องสังฆาทิเสส	 กล่าวเท็จเพ่ือโจทก์ภิกษุอื่นด้วยสังฆาทิเสสไม่มีมูล	 

ต้องปาจิตตีย์	 กล่าวเท็จเพื่อโจทก์ภิกษุอื่นด้วยอาจารวิบัติ	 (ความประพฤติผิด)	 ต้องทุกกฏ	 

กล่าวเทจ็เพือ่จะอวดอตุตรมินสุสธรรมโดยปรยิาย	(โดยอ้อม)	ผู้ฟังรู้ความ	ต้องถลุลัจจัย	ผู้ฟังไม่รู้

ความ	 ต้องทุกกฏ	 มุสาวาทในสิกขาบทน้ี	 เพ่งเอาที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสิกขาบทอื่น	 เพราะเหตุนั้น	 

ภิกษุผู้กล่าวเท็จอันจะพึงปรับด้วยสิกขาบทอื่นอันมีโทษแรงกว่าก็ดี	 หรือเป็นปาจิตตีย์เสมอกัน

ก็ดี	พึงปรับด้วยสิกขาบทนั้น

	 อาบัติในสิกขาบทนี้	 เป็นสจิตตกะ	เพราะเหตุนั้น	กล่าวด้วยส�าคัญผิดก็ดี	กล่าวพลั้ง	

คอืกล่าวโดยด่วนไม่ทนัยัง้กด็	ีใจคดิอย่างหนึง่ปากกล่าวอกีอย่างหนึง่กดี็	ไม่เป็นอาบติั	รับค�าของ

เขาด้วยจิตบริสุทธ์แล้วท�าให้คลาดในภายหลัง	เรียกว่า	ปฏิสสวะ	เช่นรับนิมนต์ว่าจะไปแต่ภาย

หลังไม่ไป	มีปรับเป็นทุกกฏไว้ในที่อื่น
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 เดียรถีย์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	อัญเดียรถีย	์หมายถึงพวกที่มีลัทธิความเชื่อถืออย่าง

อื่นนอกจากพระพุทธศาสนา	 ในสมัยพุทธกาลเดียรถีย์มีหลายพวก	 เช่น	 ปริพาชก	 นิครนถ์	 

ดาบส	อเจลก	(ชเีปลอืย)	กล่าวโดยความหมายแปลว่า	“ข้ามน�า้ผิดท่า”	อปุมาถึงบคุคลผู้ออกบวช

หวังความพ้นทุกข์	 แต่กลับแสวงหาทางที่ผิดหรือศรัทธาปฏิบัติในลัทธิความเชื่อท่ีมิใช่พระพุทธ

ศาสนา	อนัเปรยีบเหมอืนผูท่ี้ข้ามแม่น�า้ไปข้ึนท่าน�า้ทีไ่ม่ดีหรอืขึน้ท่าน�า้ผดิท่า	ท�าให้เสยีประโยชน์

อันพึงได้ไป

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๒)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะโอมสวาท

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก	กล่าวเสียดแทงพวกภิกษุ 

ผู้มีศีลนั้นด้วยการกระทบชาติก�าเนิดบ้าง	 กระทบชื่อบ้าง	 กระทบวงศ์ตระกูลบ้าง	 กระทบ 

การงานบ้าง	กระทบศิลปะบ้าง	กระทบโรคบ้าง	กระทบรูปพรรณบ้าง	กระทบกิเลสบ้าง	กระทบ

อาบัติบ้าง	กระทบค�าด่าที่ทรามบ้าง	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 โอมสวาท	 คือค�ากล่าวเสียดแทงท�าให้เจ็บใจ	 โดยมีลักษณะว่า	 ปรารถนาจะท�าให ้

ผู้ฟังเจ็บใจ	 หรือได้รับความอัปยศ	 พูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนาให้ผู้นั้นรู้ความ 

แห่งค�าพูดที่กล่าว	 หรืออาการที่แสดง	 เพื่อเสียดแทงให้เจ็บใจ	 โดยส่ิงท่ีกล่าวอ้างเสียดแทงนั้น	

เรียกว่า อักโกสวัตถุ ๑๐	(เรื่องส�าหรับด่า	๑๐	อย่าง)	มีดังนี้

	 ๑.	 ก�าเนดิ	กล่าวถงึชาตทิีเ่ลวหรืออกุฤษฏ์	เช่น	ชาติจัณฑาล	ชาติช่างถาก	ชาติพราน

เนื้อ	ชาติคนเทดอกไม้	เป็นชาติต�่า	ชาติกษัตริย์	ชาติพราหมณ์	เป็นชาติอุกฤษฏ์

	 ๒.	 นาม	กล่าวถึงชื่อที่เลวหรืออุกฤษฏ์	ชื่อที่เขาเย้ยหยันในประเทศนั้นๆ	เป็นชื่อเลว	

ชื่อประกอบด้วยพุทธะ	 ธรรมะ	 สังฆะที่เขานับถือในประเทศนั้นๆ	 ดังชื่อพุทธรักขิต	 ธัมมรักขิต	

สังฆรักขิต	เป็นชื่ออุกฤษฏ์

	 ๓.	 โคตร	กล่าวถึงวงศ์ตระกูลที่เลวหรืออุกฤษฏ์	โคตรที่เขาเย้ยหยันในประเทศนั้นๆ	

ดังโกสิยโคตร	 ภารทวาชโคตร	 เป็นโคตรเลว	 โคตรที่เขานับถือในประเทศนั้นๆ	 ดังโคตมโคตร	 

โมคคัลลานโคตร	กัจจายนโคตร	เป็นโคตรอุกฤษฏ์

	 ๔.	กรรม	กล่าวถึงการงานที่เลวหรืออุกฤษฏ์	การงานที่เขาเย้ยหยันในประเทศนั้นๆ	

ดังการงานช่างถาก	งานเก็บขยะ	เป็นการงานเลว	การงานที่เขานับถือในประเทศนั้นๆ	ดังแพทย์	
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ครู	เป็นการงานอุกฤษฏ์

	 ๕.	 ศิลปะ	 กล่าวถึงศิลปศาสตร์ที่เลวหรืออุกฤษฏ์	 ความรู้ท่ีเขาเย้ยหยันในประเทศ

นั้นๆ	ดังช่างไม้รวก	ช่างหม้อ	ช่างหูก	ช่างหนัง	ช่างกัลบก	เป็นศิลปะเลว	ความรู้ที่เขานับถือใน

ประเทศนั้นๆ	ดังวิชาค�านวณ	วิชานับ	วิชาเขียนหนังสือ	เป็นศิลปะอุกฤษฏ์

	 ๖.	 อาพาธ	กล่าวถึงโรคทั้งปวงซึ่งเป็นของเลวสิ้น	 แต่โรคชื่อมธุเมหะ	มีน�้าปัสสาวะ

หวาน	มีทุกขเวทนาน้อย	เป็นโรคอุกฤษฏ์

	 ๗.	 รูปพรรณ	 กล่าวถึงสีสัณฐานกายที่เลวหรืออุกฤษฏ์	 กายสูงนัก	 ต�่านัก	 ด�านัก	 

ขาวนัก	เป็นรูปพรรณเลว	กายไม่สูงนัก	ไม่ต�่านัก	ไม่ด�านัก	ไม่ขาวนัก	เป็นรูปพรรณอุกฤษฏ์

	 ๘.	 กิเลส	 กล่าวถึงความโลภ	 ความดุร้าย	 ความโง่เขลา	 ซ่ึงกิเลสทั้งปวงเป็นของ 

เลวสิ้น

	 ๙.	 อาบัติ	 กล่าวถึงสิ่งท่ีจะพึงถึงพึงต้อง	 มีอาบัติปาราชิกเป็นต้น	 อาบัติทั้งปวงเป็น

ของเลว	ก็แต่ว่าโสดาบัติและสมาบัติ	๘	เป็นอาบัติอุกฤษฏ์	

	 ๑๐.	ค�าสบประมาท	กล่าวถึงค�าด่าที่เลวหรืออุกฤษฏ์	ด่าว่าอ้ายอูฐ	อ้ายแพะ	อ้ายวัว	

สุคติของท่านไม่มี	 ทุคติของท่านจะต้องจ�านง	 และค�าด่าประกอบด้วยปุริสนิมิตหรืออิตถีนิมิต	 

นี้เป็นค�าด่าเลว	แต่ด่าว่า	เจ้านักปราชญ์	เจ้าฉลาด	เจ้าปัญญา	เจ้าพหูสูต	เจ้าธรรมกถึก	ทุคติท่าน

ไม่มี	มีแต่สุคติอย่างเดียว	นี้เป็นค�าด่าอุกฤษฏ์	

	 กิริยากล่าวเสียดแทงนั้น	 แบ่งได้ตามอาการมี	 ๒	 ลักษณะ	 คือกล่าวแกล้งยกยอ 

ด้วยเรื่องที่ดีเพื่อกระทบถึงชาติ	 เป็นต้น	 ซึ่งเรียกว่า	 แดกดัน	 หรือประชด	 กล่าวกดให้เลวลง	 

ซึ่งเรียกว่า	ด่า

	 ภิกษุกล่าวเสียดแทงอุปสัมบันอย่างชัดเจน	เช่น	เจ้าช่างหม้อ	เจ้าพ่อค้า	เป็นต้น	เป็น

ปาจิตตีย์	กล่าวเสียดแทงอุปสัมบันไม่เจาะจงตัว	 ไม่ได้กล่าวเสียดแทงใครโดยเฉพาะ	ว่าเปรยๆ	

เช่น	 คนบางจ�าพวกในโลกนี้เป็นจัณฑาล	 หรือกล่าวเสียดแทงอนุปสัมบันด้วยอาการทั้ง	 ๒	 นั้น

ก็ดี	 เป็นทุกกฏ	อาบัติในสิกขาบทนี้	 เป็นสจิตตกะ	 เพราะฉะนั้น	 ถ้ากล่าวมุ่งอรรถมุ่งธรรมหรือ 

มุ่งสั่งสอนเป็นเบื้องหน้า	โดยกล่าวถึงชาติของเขาเป็นต้น	ไม่เป็นอาบัติ

	 ถ้าภิกษุไม่ได้เพ่งความเจ็บใจหรือความอัปยศ	 เพียงแต่กล่าวล้อเล่น	 กระทบวัตถุ	 

มีชาติเป็นต้น	 กล่าวกระทบอุปสัมบันก็ตาม	 กระทบอนุปสัมบันก็ตาม	 กล่าวเจาะจงตัวก็ตาม	 

กล่าวเปรยก็ตาม	เป็นอาบัติทุพภาสิต	ซึ่งอาบัติทุพภาสิตมีในสิกขาบทนี้แห่งเดียว	
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มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๓)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะส่อเสียดภิกษุ

	 ครั้งน้ัน	 พระฉัพพัคคีย์เก็บเอาค�าส่อเสียดของพวกภิกษุผู้ก่อความบาดหมางกัน	 คือ

ฟังค�าของฝ่ายนี้แล้วบอกแก่ฝ่ายโน้นเพื่อท�าลายฝ่ายนี้	 ฟังค�าของฝ่ายโน้นแล้วบอกแก่ฝ่ายนี ้

เพื่อท�าลายฝ่ายโน้น	 เพราะเหตุนั้น	 ความบาดหมางท่ียังไม่เกิดก็เกิดข้ึน	 ท่ีเกิดข้ึนแล้วก็รุนแรง 

ยิ่งขึ้น	จนเกิดทะเลาะถึงวิวาทกัน	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 ค�าส่อเสียด	(เปสุญญวาท)	พึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ว่า	ฟังค�าของข้างนี้แล้ว	เก็บเอา

ไปบอกข้างโน้น	 เพื่อท�าลายข้างนี้	 ฟังค�าของข้างโน้นแล้ว	 เก็บเอามาบอกข้างนี้	 เพ่ือท�าลาย 

ข้างโน้น	ด้วยปรารถนาว่า	ตนจะได้เป็นท่ีช่ืนชอบของเขาบ้าง	หรอืด้วยปรารถนาจะให้เขาแตกกนั

บ้าง	วัตถุส�าหรับเก็บเอามาส่อเสียดนั้น	๑๐	อย่าง	เหมือนวัตถุส�าหรับกล่าวเสียดแทง	ตัวอย่าง

เช่น	 ฟังค�าของฝ่ายหนึ่งแล้ว	 บอกแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่า	 คนนั้นเขากล่าวเหน็บแนมท่านด้วยการ 

กระทบชาติ	เป็นต้น

	 ภิกษุส่อเสียดภิกษุด้วยกัน	 ต้องปาจิตตีย์	 ฝ่ายหนึ่งเป็นอุปสัมบัน	 อีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

อนุปสัมบัน	หรือเป็นอนุปสัมบันทั้ง	๒	ฝ่าย	ส่อเสียดต้องทุกกฏ	เขาจะแตกกันก็ตาม	ไม่แตกกัน 

ก็ตาม	ไม่เป็นประมาณ	ส่อเสยีดยงัคงต้องอาบตัติามวตัถ	ุหากภกิษไุด้ฟังมา	แล้วบอกด้วยปรารภ

เหตุอย่างอื่น	 ไม่ได้ปรารถนาจะให้ตนเป็นที่ชอบของเขา	 หรือไม่ได้ปรารถนาจะให้เขาแตกกัน	 

ไม่เป็นอาบัติ

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๔)
 ภิกษุใด	ยังอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมโดยบท	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ได้ยังเหล่าอุบาสกให้กล่าวธรรมโดยบท	 พวกอุบาสกจึงไม่ 

เคารพ	 ไม่ย�าเกรง	 ไม่ประพฤติให้ถูกอัธยาศัยในหมู่ภิกษุ	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทรงบัญญัติสิกขาบท

 อนุปสัมบัน	 คือคนที่ไม่ใช่ภิกษุ	 มิใช่ภิกษุณี	 ในบางสิกขาบท	มุ่งเอาเฉพาะผู้ชายก็มี	

เช่น	สิกขาบทถัดจากสิกขาบทนี้ว่าด้วยเรื่องการนอนร่วมกับอนุปสัมบัน	ในบางสิกขาบท	มุ่งทั้ง

ผู้ชายทั้งผู้หญิงก็มี	เช่นในสิกขาบทนี้
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 การกล่าวธรรม	 คือการกล่าวบาลีแสดงค�าสอนในพระพุทธศาสนา	 โดยเป็นภาษิต 

ของพระพุทธเจ้าบ้าง	ของพระสาวกบ้าง	ของฤาษีบ้าง	ของเทวดาบ้าง

	 ให้กล่าวธรรมโดยบทนั้น	คือสอนให้ว่าพร้อมกัน	ขึ้นพร้อมกัน	จบพร้อมกัน	เรียกว่า	 

ให้กล่าวโดยบท	 ภิกษุว่าน�าขึ้น	 อนุปสัมบันรับบทต่อลงไป	 แล้วว่าไปด้วยกันจนจบ	 เรียกว่า	 

ให้กล่าวโดยอนุบท	 ในบทเดียว	 ขึ้นอักษรร่วมกันบ้าง	 ไม่ร่วมกันบ้าง	 เรียกว่า	 ให้กล่าวโดยอนุ

พยญัชนะ	ทัง้หลายนีท้�าให้ต้องอาบัตเิหมอืนกนั	เป็นอาบตัจิ�านวนมากน้อย	ขึน้กบัจ�านวนประโยค

ที่สอนให้ว่าพร้อมกัน	ก�าหนดด้วยการขึ้นและลงคราวหนึ่งๆ

	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	เพราะเหตุนั้น	แม้ภิกษุตั้งใจจะระวัง	ไม่ให้ว่าพร้อม

กัน	หากพลาดว่าพร้อมกนัเข้า	กไ็ม่พ้นอาบัต	ิแต่การสวดพร้อมกนั	ท่องพร้อมกนั	ในบทสวดหรอื

คมัภีร์ทีค่ล่องอยูโ่ดยมากด้วยกนั	หรอืทกัอนปุสมับนัผู้กล่าวผิดสวดผิดกลางคนั	ไม่นบัว่าสอนให้

กล่าวธรรมโดยบท	ไม่เป็นอาบัติ

	 การสอนให้กล่าวธรรมโดยบท	ซึ่งกล่าวถึงในสิกขาบทนี้	 เป็นวิธีที่สอนให้จ�า	ในยุคที่

ยังไม่ได้ใช้หนังสือ	วิธีนี้ได้เคยใช้ในวัดทั้งหลายมา	เรียกว่า	ต่อหนังสือค�่า	ข้อที่ว่า	ไม่ให้ว่าพร้อม

กันนั้น	ปรากฏในนิทานต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทแล้ว	เพื่อจะไม่ให้ศิษย์หมิ่นครู

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๕)
	 ภิกษุใด	ส�าเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบันยิ่งกว่า	๒-๓	คืน	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พวกอุบาสกพากันมาสู่อารามเพ่ือฟังธรรม	 เมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรม 

จบแล้ว	ภิกษุชั้นเถระกลับไปยังที่อยู่	แต่ภิกษุชั้นนวกะได้ส�าเร็จการนอนอยู่ร่วมกับพวกอุบาสก

ในศาลาที่ฟังธรรมนั้นเอง	 มีอาการเผลอสติ	 ไม่รู้สึกตัว	 เป็นผู้เปลือยกาย	 ละเมอ	 และกรนอยู	่

พวกอุบาสกต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระคุณเจ้าทั้งหลาย	จึงได้ส�าเร็จการนอน 

มีอาการเผลอสติ	 ไม่รู้สึกตัว	 เป็นผู้เปลือยกาย	 ละเมอ	 และกรนอยู่เล่า	 ภิกษุทั้งหลายได้ยิน 

เช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อนุปสัมบันในที่นี้	หมายเอาผู้ชายซึ่งมิใช่ภิกษุ	โดยที่สุดแม้เป็นสัตว์ดิรัจฉาน	มีทวาร

เป็นวัตถุแห่งปาราชิกได้	 การนอนร่วมกัน	 สันนิษฐานความตามนิทานต้นบัญญัติ	 อันกล่าวว่า 

ทรงบัญญัติเพื่อจะกันชาวบ้านไม่ให้เห็นกิริยานอนหลับของภิกษุ	 อันจะแสดงท่าทางวิปลาสผิด

จากอาการของผู้สังวร	 และเป็นเครื่องไม่เจริญใจของผู้ได้เห็น	 จึงก�าหนดด้วยการห้ามนอนใน

สถานที่แลเห็นกันได้ในเวลานอน	 แต่มีพระพุทธานุญาตให้นอนร่วมกับอนุปสัมบันได้	 ๒-๓	 คืน	
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เพราะปรารภสามเณร	ซึ่งเข้าใจว่าเกิดมีเมื่อภายหลัง

	 ลักษณะที่นอนนั้นมีหลายแบบ	เช่น	ที่อันมุงทั้งหมด	บังทั้งหมด	และที่อันมุงโดยมาก

บงัโดยมาก	ซึง่ได้แก่เรอืนอนัมหีลงัคาและฝากัน้	ตามอรรถกถา	ถ้ามอีปุจาระคอืทางเข้าทางออก

อันเดียวกัน	 แม้จะเป็นเรือนกี่ช้ันก็ตาม	 กี่ห้องก็ตาม	 ชื่อว่าเป็นที่นอนอันเดียวกัน	 นี้ถือตามนัย 

ของพระอรรถกถาจารย์นั้น	ครั้งคนท�าเหย้าเรือนยังไม่ใหญ่โต	ก็ไม่เป็นไร	มาในบัดนี้	คนท�าเรือน

หลังเดียวใหญ่โต	ท�าเชื่อมเรือนหลายหลังให้เดินถึงกัน	พ้นวิสัยของภิกษุจะป้องกันได้ก็มี	ดังนั้น

เพื่อให้สมกับความมุ่งหมายเดิมของการบัญญัติสิกขาบทดังกล่าวแล้วนั้น	 กล่าวคือ	 ในเรือนมี

หลายชั้น	มีหลายห้อง	เป็นที่อยู่ของคนมาก	ก�าหนดเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ที่นอนของบุคคลหนึ่งๆ	 

เป็นเขตแห่งสหไสยหนึง่ๆ	ทีไ่ม่สามารถแลเหน็กนัได้ในเวลานอน	จงึขอให้นกัวนิยัธรจงพจิารณา

ดูเถิด

	 อาการที่นอนร่วมนั้น	คือเหยียดกายพร้อมกัน	ใครเหยียดก่อน	ใครเหยียดหลัง	หรือ

เหยยีดพร้อมกนั	ไม่เป็นประมาณ	สดุแต่เหยียดร่วมกนัเข้า	จะหลบัหรอืไม่หลบั	กน็บัว่า	นอนร่วม	

และเป็นประเพณีที่ถือกันมาว่า	 ภิกษุกับอนุปสัมบันเหยียดกายร่วมกัน	 ในเขตสหไสยเดียวกัน 

ผ่านเวลาอรณุขึน้กีค่รัง้	กน็บัเป็นเท่านัน้คนื	จะนอนกบัอนปุสมับนัคนเดยีวกนัหรอืไม่กต็าม	หรอื

จะนอนในเสนาสนะเดิมหรือไม่ก็ตาม	 นับว่านอนร่วมเท่านั้นคืน	 หากนอนมาเท่าไรก็ตาม	 จวน

เวลาอรุณใหม่แล้วลุกขึ้นเสีย	นับว่าไม่ได้นอนร่วม	และถ้านอนร่วมได้	๒	คืนแล้ว	ในคืนที่	๓	ก่อน

เวลาอรุณขึ้น	ให้พรากกันเสีย	หรือให้ลุกขึ้นเสียฝ่ายหนึ่ง	 เมื่อได้ท�าอย่างนี้แล้ว	หักราตรีที่นอน

ร่วมลงได้หมด	นับตั้ง	๑	ไปใหม่	ถ้านอนร่วมล่วง	๓	คืนแล้ว	ในคืนที่	๔	ตั้งแต่ตะวันตกแล้วไป	

จะเหยียดกายร่วมกันแม้ขณะหนึ่งไม่ได้	ถ้านอนร่วมกันลง	ต้องปาจิตตีย์	นับเท่าประโยคที่นอน 

ร่วมลง	ก�าหนดด้วยการลุกขึ้นของฝ่ายหนึ่งเป็นคราวๆ

	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	 แม้นับราตรีพลาดก็ไม่พ้น	 สถานที่กึ่งมุงกึ่งบัง	 

มีกล่าวว่าเป็นเขตแห่งทุกกฏ	 ตัวอย่างเช่นไร	 ยังนึกไม่ออก	 สถานที่มุงหมดแต่ไม่ได้บังเลย	 เช่น

ศาลาโถง	สถานที่บังหมดแต่ไม่ได้มุงเลย	เช่น	คอก	สถานที่มุงโดยมากแต่ไม่ได้บังโดยมาก	เช่น

ศาลาโถงอันมุงไว้ไม่หมด	และกั้นฝาไว้โดยเอกเทศไม่ถึงครึ่ง	ไม่จัดเป็นเขตสหไสย	นอนด้วยกัน

ในนั้น	ไม่เป็นอาบัติ

	 ขอผูศ้กึษาวนิยัจงพจิารณาให้ดเีถดิว่า	ภกิษคุวรจะถอืสกิขาบทนีใ้ห้เป็นประโยชน์จรงิๆ	

กล่าวคืออย่านอนร่วมในห้องเดียวกันกับสามเณรหรือฆราวาส	แม้จะมีช่องที่จะหลบหลีกได้
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มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๖)
	 ภิกษุใด	ส�าเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท	 ได้ไปถึง 

บ้านหลังหนึ่งในเวลาเย็น	 ในบ้านหลังนั้นมีสตรีผู้หนึ่งจัดเรือนพักส�าหรับอาคันตุกะไว้	 ท่าน 

พระอนุรุทธะจึงเข้าไปหาสตรีนั้น	 แล้วได้กล่าวว่า	 ดูก่อนน้องหญิง	 ถ้าเธอไม่หนักใจ	 อาตมาขอ

พักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่ง	สตรีนั้นจึงกราบเรียนนิมนต์ท่านพักแรม

	 พวกคนเดินทางแม้เหล่าอื่นก็เข้าไปหาสตรีนั้น	 แล้วได้กล่าวกับสตรีนั้นว่า	 คุณนาย

ขอรับ	 ถ้าคุณนายไม่หนักใจ	 พวกข้าพเจ้าขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่ง	 นางกล่าวว่า	 

พระคุณเจ้าสมณะนั่นเข้าไปพักแรมอยู่ก่อนแล้ว	 ถ้าท่านอนุญาต	 ก็เชิญพักแรมได้	 คนเดินทาง

พวกนั้นจึงพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ	แล้วได้กล่าวว่า	ท่านขอรับ	ถ้าท่านไม่หนักใจ	พวก

กระผมขอพักแรมคืนในเรือนพักสักคืนหนึ่ง	ท่านพระอนุรุทธะจึงเชิญให้พักด้วย

	 อันที่จริง	 สตรีนั้นได้มีจิตปฏิพัทธ์ในท่านพระอนุรุทธะขณะแรกเห็นแล้ว	 ดังนั้นนาง

จึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ	และได้กล่าวว่า	ท่านเจ้าข้า	พระคุณเจ้าปะปนกับคนพวกนี้จักพัก

ผ่อนไม่สบาย	ทางที่ดี	ดิฉันควรจัดเตียงที่มีอยู่ข้างในถวายพระคุณเจ้า	ท่านพระอนุรุทธะรับด้วย

ดุษณีภาพ	 (อาการนิ่ง)	 ครั้งนั้น	 นางได้จัดเตียงที่มีอยู่ข้างในด้วยตนเองถวายท่านพระอนุรุทธะ	

แล้วประดับตกแต่งร่างกายมีกลิ่นแห่งเครื่องหอม	 เข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ	 แล้วได้กล่าวว่า	

ท่านเจ้าข้า	พระคุณเจ้ามีรูปงามนัก	น่าดูน่าชม	ส่วนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง	น่าดูน่าชม	ทางที่ดี	ดิฉัน

ควรจะเป็นภรรยาของพระคุณเจ้า	 เมื่อนางกล่าวอย่างนี้	 ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งเสีย	 แม้ครั้ง

ที่	๒	ครั้งที่	๓	นางก็ได้กล่าวอีกว่า	ท่านเจ้าข้า	พระคุณเจ้ามีรูปงามนัก	น่าดูน่าชม	ส่วนดิฉันก็

มีรูปงามยิ่ง	น่าดูน่าชม	ทางที่เหมาะขอพระคุณเจ้าจงรับปกครองดิฉันและทรัพย์สมบัติทั้งหมด	 

ถึงกระนั้น	ท่านพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสีย

	 ล�าดับนั้น	นางได้เปลื้องผ้าออก	แล้วเดินบ้าง	ยืนบ้าง	นั่งบ้าง	นอนบ้าง	ต่อเบื้องหน้า

ท่านพระอนุรุทธะ	ฝ่ายท่านพระอนุรุทธะส�ารวมอินทรีย์	ไม่แลดู	ไม่ปราศรัยกับนาง	ดังนั้นนาง 

จึงอุทานว่า	 น่าอัศจรรย์นัก	 พ่อเอ๋ย	 ไม่น่าจะมีเลยหนอ	 พ่อผู้จ�าเริญ	 คนเป็นอันมากยอมส่ง

ทรัพย์มาให้เรา	๑๐๐	กษาปณ์บ้าง	๑,๐๐๐	กษาปณ์บ้าง	ส่วนพระสมณะรูปนี้	 เราวิงวอนด้วย

ตนเอง	ยังไม่ปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติทั้งหมด	ดังนี้แล้วจึงนุ่งผ้า	ซบศีรษะลงที่เท้า 

ของท่านพระอนุรุทธะ	 แล้วได้กล่าวค�าขอขมาต่อท่านดังนี้ว่า	 ท่านเจ้าข้า	 โทษล่วงเกินได้เป็น

ไปต่อดิฉัน	 ตามคนโง่	 ตามคนหลง	 ตามคนไม่ฉลาด	 ดิฉันได้ท�าความผิดเห็นปานนั้นไปแล้ว	 

ขอพระคุณเจ้าโปรดรับโทษท่ีเป็นไป	 ล่วงโดยความเป็นโทษ	 เป็นไปล่วงจริงของดิฉันนี้	 เพื่อจะ
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ส�ารวมต่อไปเถิด	เจ้าข้า

	 ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า	เชิญเถิดน้องหญิง	โทษล่วงเกินได้เป็นไปต่อเธอ	ตามคนโง่	

ตามคนเขลา	ตามคนไม่ฉลาด	 เธอได้ท�าอย่างนี้แล้ว	 เพราะเล็งเห็นโทษที่เป็นไป	ล่วงโดยความ

เป็นโทษ	 เป็นไปล่วงจริง	 แล้วท�าคืนตามธรรม	 เราขอรับโทษที่ล่วงเกินนั้นของเธอไว้	 ดูก่อน 

น้องหญิง	 ข้อที่บุคคลเล็งเห็นโทษที่เป็นไป	ล่วงโดยความเป็นโทษ	 เป็นไปล่วงจริง	 แล้วยอมท�า

คืนตามธรรม	ถึงความส�ารวมต่อไป	นี่แหละเป็นความเจริญในอริยวินัย

	 ครั้นราตรีนั้นผ่านพ้นไป	 นางได้อังคาสท่านพระอนุรุทธะ	 ด้วยขาทนียโภชนียาหาร 

ด้วยมือของตน	 จนให้ห้ามภัต	 แล้วกราบไหว้ท่านพระอนุรุทธะผู้ฉันเสร็จ	 ท่านพระอนุรุทธะ

ได้ชี้แจงให้สตรีนั้น	 ได้เห็นแจ้ง	 สมาทาน	 อาจหาญ	 ร่าเริงด้วยธรรมิกถา	 คร้ันแล้ว	 นางได้

กล่าวว่า	 ท่านเจ้าข้า	 ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก	 ภาษิตของท่านไพเราะนัก	 พระคุณเจ้า 

อนุรุทธะได้ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้	 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว�่า	 เปิด 

ของที่ปิด	 บอกทางแก่คนหลงทาง	 หรือส่องประทีปในท่ีมืด	 ด้วยประสงค์ว่า	 คนมีจักษุจักเห็น

รูป	ดังนี้	ดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น	ทั้งพระธรรม	และภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ	 

ขอพระคุณเจ้าจงจ�าดิฉันนี้ว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต	จ�าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป

	 เมื่อท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว	 จึงได้แจ้งเนื้อความนั้น 

แก่ภิกษุทั้งหลาย	จนเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 มาตุคามในที่นี้	 หมายเอาหญิงมนุษย์	 แม้เกิดในวันนั้น	 อธิบายทั้งปวง	 พึงรู้โดยนัย 

อันกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อน	 แต่ในสิกขาบทนี้	 เป็นอาบัติตั้งแต่คืนแรก	 พอตะวันตกแล้ว	 

เหยียดกายร่วมกันก็ต้องอาบัติ	 บัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย	 เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	 โดย 

สัตว์ดิรัจฉานตัวเมียนั้น	เอาจ�าพวกมีทวารใหญ่พอจะเสพเมถุนได้

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๗)
	 ภิกษุใด	แสดงธรรมแก่มาตุคาม	ยิ่งกว่า	๕-๖	ค�า	เป็นปาจิตตีย์	เว้นแต่มีบุรุษ
ผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วย 

	 ครั้งนั้น	 พระอุทายีเป็นพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี	 เข้าไปสู่สกุลเป็นอันมาก	 

เช้าวันหนึ่ง	ท่านเข้าไปบิณฑบาตในสกุลแห่งหนึ่ง	เวลานั้นหญิงแม่เรือนนั่งอยู่ที่ประตูเรือน	หญิง

สะใภ้นั่งอยู่ในเรือนที่ประตูห้องนอน
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	 พระอทุายไีด้เดนิไปยงัหญงิแม่เรอืน	แล้วแสดงธรรมในทีใ่กล้หหูญงิแม่เรือน	ขณะนัน้	

หญิงสะใภ้ในเรือนมีความสงสัยว่า	พระสมณะนั้นเป็นชายชู้ของแม่ผัวหรือพูดเกี้ยวแม่ผัว	 คร้ัน 

พระอุทายีแสดงธรรม	ณ	ที่ใกล้หูหญิงแม่เรือนแล้ว	จึงเดินไปทางหญิงสะใภ้ในเรือน	แล้วแสดง

ธรรมในที่ใกล้หูหญิงสะใภ้ในเรือน	 ฝ่ายหญิงแม่เรือนมีความสงสัยว่า	 พระสมณะนั้นเป็นชายชู้

ของหญิงสะใภ้หรือพูดเกี้ยวหญิงสะใภ้

	 เม่ือพระอุทายีกลับไปแล้ว	 หญิงแม่เรือนจึงได้ถามหญิงสะใภ้ในเรือนว่า	 นี่นางหน	ู 

พระสมณะนั้นได้กล่าวอะไรแก่เจ้า	 หญิงสะใภ้ตอบว่า	 ท่านแสดงธรรมแก่ดิฉัน	 เจ้าค่ะ	 

แล้วถามย้อนกลับไปว่า	 ก็ท่านได้กล่าวอะไรแก่คุณแม่	 เจ้าค่ะ	 แม่ผัวตอบว่า	 แม้แก่เรา	 ท่านก็

แสดงธรรม

	 สตรีทั้งสองนั้นต่างก็เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระคุณเจ้าอุทายี	จึงได้แสดง

ธรรมในที่ใกล้หูมาตุคามเล่า	 ธรรมดาพระธรรมกถึกควรแสดงธรรมด้วยเสียงชัดเจนเปิดเผย 

มิใช่หรือ	นี้เองเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 มาตุคามในที่นี้	 หมายเอาหญิงมนุษย์ผู้รู้เดียงสา	 หากไม่ใช่หญิง	 ภิกษุส�าคัญว่าเป็น 

หญิง	 หรือสงสัยอยู่	 หรือแสดงธรรมแก่หญิงยักษ์	 หญิงเปรต	 บัณเฑาะก์	 หรือดิรัจฉานตัวเมีย 

มีกายดังมนุษย์	เหล่านี้เป็นทุกกฏ

	 ภิกษุแสดงธรรมเพียง	๖	ค�า	หรือหย่อนกว่า	๖	ค�า	หรือมีบุรุษผู้รู้ความคือรู้ค�าหยาบ

และไม่หยาบอยู่ด้วย	หรือภิกษุลุกขึ้นเอง	แล้วกลับนั่งลงแสดงไปอีก	หรือหญิงลุกขึ้นแล้วนั่งลง

อีก	 เมื่อภิกษุแสดงธรรมต่อไป	หรือแสดงธรรมแก่หญิงคนอื่นต่อไป	หรือภิกษุถามปัญหา	หรือ

หญิงถามปัญหา	ภิกษุแก้ปัญหาก็ดี	หรือภิกษุบ้า	เหล่านี้ไม่เป็นอาบัติ

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๘)
	 ภิกษุใด	บอกอุตตริมนุสสธรรมของตน	แก่อนุปสัมบัน	เป็นปาจิตตีย์	เพราะ
มีจริง

	 ครั้งนั้น	 ภิกษุมากรูปด้วยกัน	 ซึ่งเคยร่วมคบหากันมา	 จ�าพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น�้า 

วัคคุมุทา	 ก็แลสมัยนั้น	 วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร	ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคือง	 มีข้าวตายฝอย	

ต้องมีสลากซื้ออาหาร	 ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตรแสวงหาก็ท�าไม่ได้ง่าย	

ภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่า	พวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน	ร่วมใจกัน	ไม่วิวาทกัน	อยู่จ�าพรรษา

เป็นผาสุก	และจักไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต	ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	
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	 ภิกษุบางพวกเสนอให้ช่วยอ�านวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคฤหัสถ์เถิด	 บาง

พวกเสนอให้ช่วยกันน�าข่าวสาส์นอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคฤหัสถ์	 บางพวกเสนอให้กล่าวชม 

อุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์ว่า	 ภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌาน	 รูปโน้นได ้

ทุติยฌาน	 รูปโน้นได้ตติยฌาน	 รูปโน้นได้จตุตถฌาน	 รูปโน้นเป็นพระโสดาบัน	 รูปโน้นเป็น 

พระสกทาคามี	รูปโน้นเป็นพระอนาคามี	รูปโน้นเป็นพระอรหันต์	รูปโน้นได้วิชชา	๓	รูปโน้นได้

อภิญญา	๖	ดังนี้	

	 ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่า	 อาวุโสท้ังหลาย	 การท่ีพวกเราพากันกล่าวชม 

อุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน	 แก่พวกคฤหัสถ์นี้แหละประเสริฐที่สุด	 เพราะเมื่อเป็นเช่นนี	้

พวกเขาจักมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเรา	 ด้วยอุบายอย่างนี้	 พวกเราก็จะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียง

กัน	ร่วมใจกัน	ไม่วิวาทกัน	อยู่จ�าพรรษาเป็นผาสุก	และจักไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต

	 ครั้นต่อมา	 ประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่า	 เป็นลาภของพวกเราหนอ	พวกเราได้

ดีแล้วหนอ	 ที่มีภิกษุผู้ทรงคุณพิเศษเห็นปานนี้อยู่จ�าพรรษา	 เพราะก่อนนี้	 ภิกษุทั้งหลายที่อยู ่

จ�าพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้	ไม่มีเลย

	 โภชนะ	ของเคี้ยว	ของลิ้ม	น�้าดื่ม	ชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น	แม้ตนเอง 

ก็ไม่บริโภค	ไม่ให้แก่มารดา	บดิา	บตุร	ภรรยา	คนรบัใช้	กรรมกร	มติร	อ�ามาตย์	หรอืญาตสิาโลหติ	

ภิกษุเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีน�้ามีนวล	มีอินทรีย์ผ่องใส	มีสีหน้าสดชื่น	มีผิวพรรณผุดผ่อง	ส่วนภิกษ ุ

ผู้จ�าพรรษาอยู่ในทิศอื่นทั้งหลาย	เป็นผู้ผอมซูบซีด	มีผิวพรรณหมองเหลืองขึ้น	มีเนื้อตัวสะพรั่ง

ด้วยเอ็น

	 ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้ว	 จะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั่น

เป็นประเพณี	 แม้ภิกษุเหล่านี้ก็เช่นกัน	 ครั้นจ�าพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้ว	 ก็เก็บเสนาสนะถือ

บาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาจนถึงกูฏาคารศาลา	ป่ามหาวัน	พระนครเวสาลี	โดยล�าดับ	และได้

เข้าเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	แล้วนั่งเฝ้าอยู่	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

	 อันการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย	 ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย	 

นั่นเป็นพระพุทธประเพณี	 ครั้งนั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทาว่า	

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือ	ยังพอให้เป็นไปได้หรือ	พวกเธอเป็น

ผู้พร้อมเพรียงกัน	ร่วมใจกัน	ไม่วิวาทกัน	อยู่จ�าพรรษาเป็นผาสุก	และไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต

หรือ	ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า	ยังพอทนได้	พระพุทธเจ้าข้า	ยังพอให้เป็นไปได้	พระพุทธเจ้าข้า	

อนึ่ง	พวกข้าพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน	ร่วมใจกัน	ไม่วิวาทกัน	อยู่จ�าพรรษาเป็นผาสุก	และ

ไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาต	พระพุทธเจ้าข้า
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	 พระตถาคตท้ังหลาย	 ทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มี	 ทรงทราบอยู่ไม่ตรัสถามก็ม	ี 

ทรงทราบกาลแล้วตรัสถามก็มี	 ทรงทราบกาลแล้วไม่ตรัสถามก็มี	 พระตถาคตทั้งหลายย่อม

ตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์	 ไม่ตรัสถามส่ิงท่ีไม่ประกอบด้วยประโยชน์	 ในส่ิงท่ีไม่

ประกอบด้วยประโยชน์	พระตถาคตทรงก�าจัดด้วยข้อปฏิบัติ	พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายย่อม

ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ	๒	อย่าง	คือจักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง	จักทรงบัญญัติ

สิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง

	 ครั้งนั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทาว่า	 ดูก่อนภิกษุ 

ทั้งหลาย	พวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน	ร่วมใจกัน	ไม่วิวาทกัน	อยู่จ�าพรรษาเป็นผาสุก	และไม่

ล�าบากด้วยบณิฑบาตด้วยวธิกีารอย่างไร	ภกิษเุหล่านัน้ได้กราบทูลเนือ้ความนัน้ให้ทรงทราบแล้ว	

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อุตตริมนุสสธรรมนั้น	 ได้มีอธิบายแล้วในปาราชิกแห่งสิกขาบทที่	 ๔	 มีฌานเป็นต้น	 

ในสกิขาบทนี	้ภกิษมุอียูใ่นตนจรงิ	เมือ่บอกแก่อนปุสมับนั	คอืไม่ใช่ภกิษหุรอืภกิษณุ	ีเป็นปาจติตีย์

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๙)
	 ภิกษุใด	บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน	เป็นปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่
ภิกษุได้รับสมมติ	

	 ครั้งนั้น	พระอุปนันท์	ก�าลังเป็นผู้ก่อการทะเลาะกับพระฉัพพัคคีย์	และขณะนั้นท่าน

ต้องสังฆาทิเสสชื่อ	 สัญเจตนิกา	 สุกกวิสัฏฐิ	 (สังฆาทิเสส	 สิกขาบทที่	 ๑)	 แล้วได้ขอปริวาสเพื่อ

อาบัตินั้นต่อสงฆ์	และสงฆ์ได้ให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้นแก่ท่านแล้ว

	 ก็สมัยน้ัน	 ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัตของประชาชนหมู่หนึ่ง	 พระอุปนันท์ก�าลังอยู่

ปริวาส	จึงนั่งท้ายอาสนะในโรงภัต	พระฉัพพัคคีย์ได้กล่าวกับอุบาสกว่า	ท่านทั้งหลาย	ท่านพระ

อุปนันทศากยบุตรเป็นพระประจ�าตระกูลที่พวกท่านสรรเสริญ	 ได้พยายามปล่อยอสุจิด้วยมือที่

บรโิภคของอนัเขาถวายด้วยศรทัธา	ท่านต้องอาบตัชิือ่สญัเจตนกิา	สกุกวสิฏัฐ	ิแล้วได้ขออยูป่รวิาส

เพื่ออาบัตินั้นต่อสงฆ์	และสงฆ์ได้ให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้นแก่ท่านแล้ว	ท่านก�าลังอยู่ปริวาส	จึงนั่ง

ท้ายอาสนะ

	 เมื่อพระฉัพพัคคีย์ได้กล่าวเช่นนี้แล้ว	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาในการกระท�าของพระฉัพพัคคีย์	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ 

สิกขาบท
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	 อาบัติช่ัวหยาบน้ัน	 หมายเอาปาราชิก	 ๔	 และสังฆาทิเสส	 ๑๓	 แต่ในอรรถกถา 

อธิบายว่า	 ในสิกขาบทนี้หมายเอาสังฆาทิเสสอย่างเดียว	 ถึงกระนั้นเมื่อยอมไว้แล้วว่า	 บุคคล

ต้องปาราชิก	 ภิกษุส�าคัญว่าบริสุทธ์แล้วด่าว่า	 ต้องปาจิตตีย์ด้วยโอมสวาทสิกขาบท	 (ปาจิตตีย์	

สิกขาบทที่	 ๒)	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาโดยนัยเดียวกันนี้	 ภิกษุบอกปาราชิกของภิกษุจึงน่าจะ

ต้องปาจิตตีย์ด้วยเช่นกัน	 แต่ก็ยังให้ถือค�าของพระอรรถกถาจารย์เดิมเป็นประมาณ	 อ้างว่า 

เป็นผู้รู้พระพุทธาธิบาย

	 แต่กระนั้น	 ภิกษุพึงพิจารณาความมุ่งหมายแห่งสิกขาบทนี้ไว้ด้วยว่า	 ทรงบัญญัติไว้

เพือ่จะไม่ให้ภกิษเุอาความเสยีหายของกนัไปประจาน	หากภกิษรุปูหนึง่	รูว่้าภกิษอุกีรปูหนึง่ต้อง

ปาราชิก	ไม่ตักเตือนเจ้าตัวผู้ต้องอาบัติ	หรือไม่โจทก์ขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ตามธรรมเนียม	แต่เอา

ไปบอกแก่อนุปสัมบัน	ด้วยปรารถนาจะค่อนขอด	เช่นนี้ก็ไม่ควร	เพราะเหตุนั้น	การหมายรวม

เอาปาราชิก	๔	และสังฆาทิเสส	๑๓	เป็นอาบัติชั่วหยาบจึงกว้างดีแล้ว	 เพื่อจะแก้ความดื้อด้าน

ของภิกษุบางรูป

	 พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สงฆ์สมมติภิกษุให้บอกอาบัติชั่วหยาบแก่อนุปสัมบันได	้

เพื่อจะให้ภิกษุที่ต้องอาบัติเนืองๆ	ส�ารวมระวังต่อไป	สมมตินั้น	ก�าหนดให้บอกเฉพาะอาบัติก็มี	

ก�าหนดให้บอกเฉพาะสกุลก็มี	ไม่ก�าหนดก็มี	ภิกษุผู้รับสมมติให้บอกอย่างใด	ต้องบอกอย่างนั้น	 

ท�านอกเหนือไป	 ก็ต้องปาจิตตีย์เช่นเดียวกันกับภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมติแล้วบอกอาบัติชั่วหยาบ	 

หากภิกษุบอกอาบัติไม่ชั่วหยาบ	ต้องทุกกฏ

	 ภกิษบุอกแต่วตัถอุย่างเดยีวว่าเธอนีท้�าอสุจิให้เคล่ือน	เธอนีเ้คล้าคลึงมาตุคาม	เป็นต้น	

หรือบอกแต่อาบัติอย่างเดียวว่า	เธอนี้ต้องสังฆาทิเสส	ต้องถุลลัจจัย	เป็นต้น	ดังนี้ก็ดี	หรือภิกษ ุ

ผู้ได้รับสมมุติ	 โดยสงฆ์ก�าหนดให้บอกไว้เพียงใดและบอกไม่เกินก�าหนดก็ดี	 หรือภิกษุบ้าก็ดี	 

เหล่านี้ไม่เป็นอาบัติ

มุสำวำทวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๐)
	 ภิกษุใด	ขุดก็ดี	ให้ขุดก็ดี	ซึ่งปฐพี	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พวกภกิษชุาวรฐัอาฬวช่ีวยกนัท�านวกรรม	ขดุเองบ้าง	ให้คนอืน่ขดุบ้าง	ซึง่ปฐพ	ี

คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	 จึงได้ 

ขุดเองบ้าง	 ให้คนอื่นขุดบ้าง	 ซึ่งปฐพี	 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรนี้เบียดเบียนอินทรีย ์

อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ	 ภิกษุท้ังหลายได้ยินเช่นนั้น	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท
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ปฐพี มี	๒	ชนิด	คือ

	 ๑.	ปฐพีแท้	 (ชาตปฐพี)	 เช่น	 สิ่งที่เป็นดินร่วนล้วน	 เป็นดินเหนียวล้วน	 หรือมีของ 

อื่นน้อย	 เช่นมีหิน	 มีกรวด	 มีกระเบื้อง	 มีแร่	 หรือมีทรายน้อย	 แต่มีดินร่วนดินเหนียวมาก	 

และประสงค์เอาที่ยังไม่ได้เผาไฟ	ส่วนกองดินร่วนก็ดี	กองดินเหนียวก็ดี	ที่ฝนตกรดเกิน	๔	เดือน

มาแล้ว	แม้กองดินเจือของอื่น	และฝุ่นผงอันละเอียดที่ตั้งอยู่บนหลังหิน	ฝนตกรดจนชุ่มอยู่คราว

หนึ่งเกิน	๔	เดือนไป	โอกาสที่น�้าฝนชุ่มนั้น	ก็นับเข้าในปฐพีแท้เหมือนกัน

	 ๒.	 ปฐพีไม่แท้	 (อชาตปฐพี)	 เช่น	 สิ่งที่เป็นหิน	 เป็นกรวด	 เป็นกระเบื้อง	 เป็นแร	่ 

หรือเป็นทรายล้วน	หรือมีดินร่วนดินเหนียวผสมอยู่น้อย	แต่มีของอื่นมาก	และดินที่ไฟเผาแล้ว	 

ก็เป็นปฐพไีม่แท้เช่นกนั	กองดนิร่วนกด็	ีกองดนิเหนยีวกด็	ีอนัฝนตกรดแล้วยงัหย่อนกว่า	๔	เดอืน	

ดินโคลน	หรือดินกีบโคที่แห้งจนแตกกะเทาะขึ้น	ข้างล่างไม่ติดกับแผ่นดิน	หรือตลิ่งแม่น�้าพังตก 

ลงในน�า้	แม้เป็นของใหญ่กด็	ีและก้อนดนิเหนยีวขาดด้วยไถ	เป็นต้น	ท้ังปวงนีน้บัเข้าในปฐพีไม่แท้

	 ภิกษุจะขุดหรือใช้ให้ขุดซึ่งปฐพีไม่แท้	ไม่เป็นอาบัติ	แต่ส�าหรับปฐพีแท้	ภิกษุกล่าวกับ

คฤหัสถ์ว่า	ท่านจงรู้หลุมเสานี้	ท่านจงให้ดินนี้	ท่านจงเอาดินมา	เราต้องการด้วยดิน	จงท�าดินให้

เป็นกัปปิยะ	กล่าวแสดงความประสงค์ให้เขารู้	แต่ไม่ใช่เป็นค�าใช้ให้ขุด	ดังนี้ก็ดี	หรือภิกษุไม่ระบุ

ต�าแหน่งที่จะขุดและกล่าวว่า	จงขุดหลุม	จงขุดมัน	เป็นต้น	ดังนี้ก็ดี	ไม่เป็นอาบัติเช่นกัน

	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ	 ภิกษุเดินไปไม่ต้ังใจ	 แต่ท�าดินให้เป็นรอย	 ไม่เป็น

อาบัติ	 เดินไปเหยียบดินท่ีอ่อน	 บุ๋มเป็นรอยเท้า	 ไม่เรียกว่าขุด	 ภิกษุขุดเองก็ดี	 ใช้ให้เขาขุดก็ดี	 

ซึ่งปฐพีแท้	แม้จะส�าคัญว่าไม่ใช่	ดูเหมือนไม่มีค�าใดในสิกขาบทจะยกเป็นเครื่องแก้ตัว



ปาจิตตีย์		 		ภูตคามวรรค l 117

วรรคที่ ๒ ภูตคามวรรค

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๑ )
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะพรากภูตคาม

	 ครั้งนั้น	 พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีท�านวกรรม	 (งานก่อสร้าง)	 ตัดต้นไม้เองบ้าง	 ให้คน

อื่นตัดบ้าง	 ครั้งน้ันภิกษุรูปหน่ึงได้ตัดต้นไม้	 อันมีเทวดาสิงสถิตอยู่	 และเทวดาตนนั้นก็ได้กล่าว 

กับภิกษุนั้นว่า	 ท่านเจ้าข้า	 ท่านประสงค์จะท�าท่ีอยู่ของท่าน	 โปรดอย่าตัดต้นไม้อันเป็นท่ีอยู่ 

ของข้าพเจ้าเลย	 ภิกษุรูปนั้นไม่เชื่อฟัง	 ได้ตัดต้นไม้ลงจนได้	 และฟันถูกแขนทารกลูกของ 

เทวดานั้น	 เทวดาได้คิดข้ึนว่า	 ถ้ากระไรเราพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย	ณ	 ที่นี้แหละ	 แต่คิดต่อ

ไปว่า	 ก็การที่เราจะพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้	 ไม่สมควรเลย	 ถ้ากระไรเราควรกราบทูลเร่ืองนี้แด ่

พระผู้มีพระภาคเจ้า	 แล้วเทวดาตนนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 กราบทูลเนื้อความนั้น

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

	 พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงประทานสาธกุารว่า	ดีแล้วเทวดา	ดีนกัหนาทีท่่านไม่ปลงชวีติ

ภกิษรุปูนัน้	ถ้าท่านปลงชวีติภกิษรุปูนัน้ในวนันี	้ตัวท่านจะพึงได้รับบาปเป็นอนัมาก	ไปเถิดเทวดา	

ต้นไม้ในโอกาสโน้นว่างแล้ว	ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้นั้น

	 ประชาชนพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสายพระ

ศากยบุตร	 จึงได้ตัดต้นไม้เองบ้าง	 ให้คนอื่นตัดบ้าง	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย	 

ย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท

 ภูตคาม	 หมายถึงพืชพันธุ์อันเป็นอยู่กับที่	 ซึ่งเกิดอยู่บนบกหรือในน�้า	 โดยที่สุดแม ้

ติณชาติ	คือหญ้าอันสุขุมละเอียดที่เกิดที่ก�าแพงหรือบนหิน	และสาหร่ายจอกแหนเล็ก	อันตั้งอยู่

ในที่แห่งตน	โดยแบ่งภูตคามเป็น	๕	ประเภท	คือ

	 ๑.	 พืชเกิดจากเหง้า	คือใช้เหง้าเพาะ	เช่น	ขมิ้น

	 ๒.	 พืชเกิดจากต้น	คือตอนออกจากไม้ยืนต้นทั้งหลายได้	เช่น	ต้นโพธิ์

	 ๓.	 พืชเกิดจากข้อ	คือใช้ข้อปลูก	เช่น	อ้อย	ไม้ไผ่

	 ๔.	 พืชเกิดจากยอด	คือใช้ยอดปักก็เป็น	ได้แก่ผักต่างๆ	เช่น	ผักชีล้อม

	 ๕.	 พืชเกิดจากเมล็ด	คือใช้เมล็ดเพาะ	เช่น	ข้าว	ถั่ว	งา
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	 ตามอรรถกถานัย	 พืชพันธุ์อันถูกพรากจากท่ีแล้ว	 แต่ยังจะเติบโตได้อีก	 เรียกว่า	 

พีชคาม	 คือเขาเอามาไว้ในภาชนะ	หรือเขาท�าเป็นกองไว้	 หรือเขาปลูกไว้ในพื้นอีกแต่ออกราก

อย่างเดียว	ยังไม่แตกหน่อ	หรือแตกแต่หน่ออย่างเดียว	ยังไม่ออกราก	ถ้าแม้เกลียวใบประมาณ

สักคืบหนึ่งแตกออกแต่รากยังไม่แตกออก	 หรือรากแตกออกแล้ว	 แต่หน่อยังไม่เขียวตราบใด	 

ก็ชื่อว่าพีชคามอยู่ตราบนั้น

	 พีชคามนั้น	 เมื่อจะบริโภค	 พึงให้อนุปสัมบันน�าพีชคามที่ต้องท�ากัปปิยะมาวาง 

ตรงหน้าภิกษุ	แล้วภิกษุพึงถามว่า	“กัปปิยัง	กโรหิ”	 (ท�าให้สมควรแล้วหรือ)	อนุปสัมบันพึงท�า

ด้วยไฟ	หรือศัสตรา	หรือเล็บ	เมื่อจะท�ากัปปิยะด้วยไฟ	พึงเอาไฟจดเข้าในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่ง

พีชคามนั้น	พร้อมกล่าวว่า	“กัปปิยัง	ภันเต”	(ท�าให้สมควรแล้ว)	เมื่อจะท�าด้วยศัสตรา	พึงแสดง

ด้วยการแทง	หรือการตัดด้วยจะงอยหรือคมแห่งศัสตรา	โดยที่สุดแม้เข็มหรือมีดตัดเล็บ	เป็นต้น	

ท�าดังไฟนั้นเถิด	เมื่อจะท�าด้วยเล็บ	พึงเอาเล็บแห่งมนุษย์หรือแห่งดิรัจฉาน	อันใดอันหนึ่งที่ไม่ผุ	 

เว้นไว้แต่กีบโคและกีบกระบือ	 เล็บนอกนั้น	 โดยที่สุดตัดเอามาก็ได้	 พึงท�าโดยอย่างซ่ึงว่าแล้ว 

ในศสัตรานัน้เถดิ	พรกิสดทีป่นมาในข้าวต้ม	ไม่ตดิเนือ่งกนั	พึงแทงทกุๆ	เมด็	และหากท�ากปัปิยะ

ผลมะขวิดเป็นต้น	พืชข้างในหลุดจากกะลาคลอนอยู่	พึงให้ต่อยออกท�ากัปปิยะ	ถ้าติดกันอยู่ไซร้	 

จะท�าแม้ในกะลาก็ควร	 ก็แลผลอันใดเป็นของอ่อนไม่มีพืช	 และผลใดที่มีพืชปล้อนออกแล้ว 

บริโภคได้	กิจที่จะท�ากัปปิยะในผลนั้นไม่มี

	 ภูตคามเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีย์	 พีชคามเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	 ภิกษุพรากเองก็ดี	 ใช้ให้

ผู้อื่นพรากก็ดีซึ่งภูตคาม	 ต้องปาจิตตีย์	 ท�าลายเองก็ดี	 ใช้ผู้อื่นท�าลายก็ดีซึ่งพีชคาม	 ต้องทุกกฏ	

อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะเหมือนกัน	ชะรอยจะสันนิษฐานว่า	สิกขาบทนี้มีความมุ่งหมาย

คล้ายคลึงกันกับสิกขาบทห้ามขุดดิน	(ปาจิตตีย์	สิกขาบทที่	๑๐)

	 ภิกษุสงสัยอยู่ว่าเป็นภูตคามหรือพีชคามหรือไม่ก็ดี	 ไม่ใช่ภูตคามไม่ใช่พีชคามก็ดี	 

เข้าใจว่าเป็นภตูคามหรอืพชีคาม	แล้วท�าให้ก�าเรบิ	เป็นทุกกฏ	เป็นภตูคามหรือพีชคาม	ภกิษเุข้าใจ

ว่ามิใช่แล้วท�าให้ก�าเริบ	และภิกษุบ้าเป็นต้น	ไม่เป็นอาบัติ

 ไม่แกล้ง	ดังกลิ้งหินหรือต้นไม้	หรือลากกิ่งไม้	เอาไม้เท้าจดพื้นเดินไป	แล้วหญ้าขาด	

ไม่เป็นอาบัติ	เพราะไม่แกล้งจะให้ขาด	

 ไม่มีสต	ิดังส่งจิตไปที่อื่น	หรือพูดกับผู้หนึ่งอยู่	แล้วมือเด็ดหญ้าขาด	หรือดึงเถาวัลย์

ขาด	ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่มีสติ	

 ไม่รู้	 ดังไม่รู้ว่ามีพีชคามหรือภูตคามอยู่ข้างใน	 และไม่รู้ว่าตนท�าให้ขาด	 เป็นแต่เอา
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เหล็กไช	 เอาจอบหรือเสียมแทงเข้าไปในรูลอมฟาง	 หรือไฟไหม้มือ	 ทิ้งไฟลง	 ถ้าหญ้าขาดหรือ 

ไหม้ไฟ	ไม่เป็นอาบัติ

	 ภิกษุไม่ระบุว่าไม้ต้นนี้ต้นนั้น	 เป็นแต่กล่าวว่า	 ท่านจงตัดต้นไม้	 ตัดเถาวัลย์ก็ดี	 หรือ

กล่าวว่า	 ท่านจงพิจารณาดอกไม้นี้ผลไม้นี้	 ท่านจงให้ดอกไม้นี้ผลไม้นี้	 ท่านจงเอาดอกไม้นี้ผล

ไม้นี้มา	 เราต้องการดอกไม้นี้ผลไม้น้ี	 ท่านจงท�าดอกไม้นี้ผลไม้นี้ให้เป็นกัปปิยะ	 กล่าวดังนี้ก็ดี	 

ไม่เป็นอาบัติ

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๒)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะความเป็นผู้กล่าวค�าอื่น	ในเพราะความเป็นผู้ให้ล�าบาก

	 ครั้งนั้น	พระฉันนะประพฤติอนาจารเอง	แล้วถูกไต่สวนในท่ามกลางสงฆ์	เพราะต้อง

อาบตั	ิกลบัเอาเรือ่งอืน่มาพดูกลบเกลือ่นว่า	ใครต้อง	ต้องอะไร	ต้องเพราะเรือ่งอะไร	ต้องอย่างไร	

ท่านทั้งหลายว่าใคร	ว่าเรื่องอะไร

	 บรรดาภิกษุผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนท่านพระฉันนะ	 ถูก

ไต่สวนในท่ามกลางสงฆ์	 เพราะต้องอาบัติ	 จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเล่า	 แล้วกราบทูล

เนือ้ความนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจ้า	พระผูมี้พระภาคเจ้าจึงทรงติเตียน	แล้วทรงแสดงธรรมกิถา 

รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ถ้ากระนั้น	 สงฆ์จงยกอัญญวาทกกรรมแก่ภิกษุ

ฉันนะ	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ก็แล	 ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	 ด้วยญัตติ

ทุติยกรรมวาจา	

	 โดยสมัยน้ันแล	 ท่านพระฉันนะถูกไต่สวนในท่ามกลางสงฆ์	 เพราะต้องอาบัติ	 เลย

คิดว่า	 เมื่อเราเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนจักต้องอาบัติ	 ท่านจึงนิ่งเสีย	 ท�าให้สงฆ์ล�าบาก	 

จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาอีกว่า	 ไฉนท่านพระฉันนะถูกไต่สวน 

เพราะต้องอาบัติในท่ามกลางสงฆ์	 จึงนิ่งเสีย	 ท�าให้สงฆ์ล�าบากเล่า	 แล้วกราบทูลเนื้อความนั้น 

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุถูกโจทก์เพราะอนาจาร	(ความประพฤติไม่ดีไม่งาม)	และถูกซักอยู่ในท่ามกลาง

สงฆ์	 แล้วไม่ปรารถนาจะให้การตามตรง	 โดยเอาเร่ืองอื่นมาพูดกลบเกล่ือนเสีย	 เช่นกล่าวว่า	 

ใครต้อง	ต้องอย่างไร	ต้องที่ไหน	เป็นต้น	นี้เรียกว่า	กล่าวค�าอื่น	(อัญญวาทกกรรม)	ไม่ท�าดังนั้น	

ถูกซักเข้า	นิ่งเฉยเสีย	ไม่ตอบ	อย่างนี้เรียกว่า	ยังสงฆ์ให้ล�าบาก	(วิเหสกกรรม)
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	 ถ้าภกิษทุ�าเช่นนี	้มพีระพทุธานญุาตให้สงฆ์สวดประกาศข้อความ	ด้วยญตัติทุติยกรรม	

เมื่อสงฆ์ได้ท�ากรรมด้วยเหตุ	๒	อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นดังกล่าวแล้ว	ภิกษุขืนท�าซ�้า

อย่างนั้นอีก	ต้องปาจิตตีย์	ท�าทั้ง	๒	อย่างเป็นปาจิตตีย์ทั้ง	๒	ตัว		เมื่อสงฆ์ไม่ได้ท�ากรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง	ภิกษุท�าอย่างนั้น	ต้องทุกกฏ	หากอาการที่แสดงนั้น	ไม่จัดว่าเป็นการกลบเกลื่อนหรือ

ท�าสงฆ์ให้ล�าบาก	 เช่น	ไม่เข้าใจค�าถามแล้วย้อนถาม	หรือเจ็บจนให้การไม่สะดวก	เช่นนี้ไม่เป็น

อาบัติ

	 ความแห่งสิกขาบทน้ี	 ควรเป็นแบบอย่างส�าหรับภิกษุ	 เมื่อถูกไต่สวนในอธิกรณ์	 

พึงเคารพในสงฆ์ผู้นั่งพิจารณา	และให้การตามสัตย์ตามจริง	ไม่ท�าอาการดูหมิ่น	เอาเรื่องอื่นเข้า

มากลบเกลื่อน	เล่นส�านวน	หรือนิ่งเฉย	ไม่ยอมให้การ

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๓)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะความเป็นผู้ให้โพนทะนา	ในเพราะความเป็นผู้บ่นว่า

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระทัพพมัลลบุตรจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตแก่สงฆ์	 สมัยนั้น	 พระ 

เมตติยะและพระภุมมชกะเป็นผู้บวชใหม่และมีบุญน้อย	 เสนาสนะของสงฆ์ที่เลวและอาหารที่

ทรามย่อมตกมาถึงแก่เธอทั้งสอง	เธอทั้งสองจึงให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษท่านพระทัพพมัลลบุตร

ว่า	 จัดเสนาสนะตามความพอใจ	และแจกภัตตามความพอใจ	บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงเพ่งโทษ	

ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	จึงได้ให้ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาท่าน

พระทัพพมัลลบุตรเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามการโพนทะนา

	 สมยันัน้	พระเมตตยิะและพระภมุมชกะคดิว่า	ภกิษทุัง้หลายจักเชือ่ฟังด้วยพระบญัญติั

เพียงว่า	 ห้ามการให้โพนทะนา	 แล้วจึงบ่นว่าต่อท่านพระทัพพมัลลบุตรใกล้ๆ	 ภิกษุท้ังหลาย

ว่า	พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะตามความพอใจ	และแจกภัตตามความพอใจ	บรรดาภิกษุผู ้

มักน้อยจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ	 จึงได้บ่นว่าต่อ

ท่านพระทัพพมัลลบุตรอยู่เล่า	แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 มีธรรมเนียมอยู่ในหมู่สงฆ์ที่จะสมมติภิกษุบางรูปไว้ท�ากิจสงฆ์	 เช่น	 เป็นผู้จัดแจก

เสนาสนะให้ภิกษุแทนสงฆ์	 (เสนาสนะคหาปกะ)	 เป็นผู้แจกอาหาร	 (ภัตตุทเทสกะ)	 และอื่นๆ	

อีก	ภิกษุผู้ไม่ได้รับประโยชน์ที่พอใจ	โดยได้รับอาหารที่ทราม	คือถูกแสดงให้ไปรับในครอบครัว

ของทายกผู้ยากจน	 ไม่มีโอกาสไปในครอบครัวของทายกผู้มั่งมีเพื่อที่จะได้ของประณีต	 ครั้นไม่
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เข้าใจธรรมเนยีมทีท่่านแจกว่าอย่างไร	หรอืด้วยก�าลังเสียใจจึงพูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าภกิษอุืน่	 

การกระท�าดังนี้เรียกว่า	โพนทะนา	ไม่ท�าอย่างนี้	เป็นแต่พูดติท่าน	หรือแสดงความขัดใจของตน

ล�าพังผู้เดียวไม่ตั้งใจจะให้ใครฟัง	การกระท�าดังนี้เรียกว่า	บ่นว่า

	 เมื่อท่านท�าหน้าที่ของท่านเป็นธรรม	ภิกษุโพนทะนาก็ดี	บ่นว่าก็ดี	ต่อหน้าอุปสัมบัน	 

ต้องปาจิตตีย์	 ท�าทั้ง	 ๒	 อย่างเป็นปาจิตตีย์	 ๒	 ตัว	 ภิกษุโพนทะนาก็ดี	 บ่นว่าก็ดี	 ต่อหน้า 

อนุปสัมบัน	ต้องทุกกฏ	โพนทะนาหรือบ่นว่าต่อภิกษุที่สงฆ์ไม่ได้สมมติ	แต่ท�าการสงฆ์ตามล�าพัง

ตนเอง	ต้องทุกกฏ

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๔)
	 ภิกษุใด	วางไว้แล้วก็ดี	ให้วางไว้แล้วก็ดี	ซึ่งเตียงก็ดี	ตั่งก็ดี	ฟูกก็ดี	เก้าอี้ก็ดี	
อันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้ง	เมื่อหลีกไป	ไม่เก็บเองก็ดี	ไม่ให้เก็บก็ดี	ซึ่งเสนาสนะที่วางไว้
นั้น	หรือไม่บอกมอบหมาย	และไปเสีย	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้นเป็นฤดูหนาว	 ภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะที่กลางแจ้ง	 แล้วผิงกายอยู่	 

ครั้นเขาบอกภัตกาล	 เมื่อจะหลีกไป	 ไม่เก็บเอง	 ไม่ให้คนอื่นเก็บ	 ซึ่งเสนาสนะนั้น	 ไม่บอกมอบ

หมายแล้วหลกีไป	เสนาสนะถกูน�า้ค้างและฝนตกท�าให้เปียก	จนมภีกิษผุูม้กัน้อยเพ่งโทษ	ตเิตยีน	 

โพนทะนาว่า	 ไฉนภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่แจ้งแล้ว	 เมื่อจะหลีกไป	 จึงไม่เก็บเอง	 ไม่

ให้คนอื่นเก็บ	 ซึ่งเสนาสนะนั้น	 ไม่บอกมอบหมายแล้วหลีกไป	 เสนาสนะถูกน�้าค้างและฝนตก 

จนเปียก	 แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ก็สมัยน้ัน	 ภิกษุท้ังหลายอยู่ในที่แจ้ง	 รีบเก็บเสนาสนะก่อนกาลอันควร	 พระผู้มี 

พระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้น	 รีบเก็บเสนาสนะก่อนกาลอันควร	 ครั้นแล้ว

มีรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในปะร�า	 หรือ 

ที่โคนไม้	หรือในที่ซึ่งนกกา	หรือนกเหยี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรดได้	ตลอด	๘	เดือนที่มิใช่ฤดูฝน

	 เสนาสนะของสงฆ์เป็นวตัถแุห่งปาจติตย์ี	เสนาสนะของบคุคลอืน่นอกจากของตนเอง	

เป็นวตัถแุห่งทกุกฏ	เสนาสนะของตนเองเป็นวตัถแุห่งอนาบติั	ในสิกขาบทระบชุนดิส่ิงของไว้ชดั	

เสนาสนะอย่างอืน่	มเีสือ่หรอืแผ่นกระดานเป็นต้น	ทัง้ของสงฆ์	ทัง้ของบคุคล	เป็นวตัถแุห่งทกุกฏ

	 เสนาสนะทีร่ะบชุือ่ไว้ในสกิขาบท	จะถกูน�าไปใช้ในทีแ่จ้งหรือในทีท่ีฝ่นร่ัวกไ็ด้	ไม่ห้าม	

แต่ไม่ให้ทอดทิ้งไว้	 เพราะเหตุนั้น	 เมื่อจะหลีกไป	จะเก็บเองหรือใช้ให้เขาเก็บ	หรือเป็นแต่บอก
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มอบหมายคนอื่นผู้ใส่ใจดังธุระของตนผู้ใดผู้หน่ึงก็ได	้ ไม่เป็นอาบัติ	 ถ้าภิกษุตั้งไว้ปูไว้เพื่อผู้อื่น	 

แต่ผู ้นั้นยังไม่มาน่ังในท่ีน้ัน	 หรือยังไม่กล่าวว่าท่านจงไปเถิด	 ตราบใด	 ยังเป็นภาระแก่ผู ้

ลาดอยู่ตราบน้ัน	 ภิกษุนั่งในเตียงตั่งเป็นต้น	 ที่ตนตั้งเอง	 หรือเขาลาดไว้แล้วโดยปกติอันใด	 

ของทั้งปวงนั้นเป็นภาระแก่ผู้น่ังแท้	 หากภิกษุยืนอยู่	 ณ	 โรงฉันบังคับว่า	 ท่านจงไปตั้งไว้ลาดไว้ 

ในที่อยู่ชื่อโน้นแล้วจงไปเถิด	 แล้วภิกษุผู้บังคับออกจากโรงฉันนั้นไปเสียในท่ีอื่น	 พึงปรับทุกกฏ

แก่ภิกษุผู้บังคับเมื่อยกเท้าแรกล่วงเลฑฑุบาท	 (ระยะทาง	 ๑	 ช่วงโยนก้อนดินตก)	 ยกเท้าที่	 ๒	

เป็นปาจิตตีย์

	 ถ้าภิกษุอยู่ป่า	 อันไม่มีสถานที่ที่ฝนจะไม่ตกโดน	 จะเอาของทั้งปวงแขวนต้นไม้ไว้	 

หรือจะท�าอย่างไรเพื่อสัตว์มีปลวกเป็นต้น	จะไม่กัดได้	แล้วจึงไป	ก็ควร	ภิกษุผู้ถือการอยู่ที่แจ้ง	

(อัพโภกาสิกธุดงค์)	ก็พึงท�ากุฎีด้วยจีวรรักษาเตียงตั่งไว้ในเสนาสนะของตนเถิด

	 เสนาสนะของบุคคลผู้คุ้นเคยกัน	 หรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น	 ไปโดยด่วน	 ไม่เป็นอาบัติ	

ถ้าเอาออกตาก	หรือไปด้วยคิดจะกลับมาเก็บ	หรือมีผู้มากางกั้นเสนาสนะนั้นไว้	มีภิกษุอื่นมาไล่

ให้ลุก	อมนุษย์มานั่ง	สัตว์ร้ายมีราชสีห์	เป็นต้น	มายืนอยู่ที่นั้น	เหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีขึ้น	แล้วไม่

เก็บก็ดี	หรือไปเสียเพราะกลัวอันตรายแก่ชีวิตหรือพรหมจรรย์	เป็นต้นก็ดี	หรือภิกษุบ้า	เหล่านี ้

ไม่เป็นอาบัติ	 สิกขาบทนี้	 ทรงบัญญัติเพื่อจะกันความสะเพร่า	 และเพื่อให้รู้จักถนอมสิ่งของ	 

จึงควรถือเป็นแบบอย่าง

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๕)
 ภิกษุใด	ปูแล้วก็ดี	ให้ปูแล้วก็ดี	ซึ่งที่นอน	ในวิหารเป็นของสงฆ์	เมื่อหลีกไป	
ไม่เก็บเองก็ดี	ไม่ให้เก็บก็ดี	ซึ่งที่นอนอันปูไว้นั้น	หรือไม่บอกมอบหมาย	และไปเสีย	เป็น
ปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระสัตตรสวัคคีย์มีพวก	๑๗	 รูปเป็นสหายกัน	 เมื่ออยู่	 ก็อยู่พร้อมกัน	 เมื่อ

หลีกไป	 ก็หลีกไปพร้อมกัน	 พวกเธอปูที่นอนในวิหารเป็นของสงฆ์แห่งหนึ่งแล้ว	 เมื่อหลีกไป	 

ไม่เกบ็เอง	ไม่ให้คนอืน่เกบ็ซึง่ทีน่อนนัน้	ไม่ได้บอกมอบหมาย	แล้วหลีกไป	เสนาสนะถกูปลวกกดั	

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ที่นอนในที่นี้	หมายเอาฟูก	เสื่อ	หรือผ้าปูนอน	หรือของเช่นเดียวกัน	ไม่ได้หมายเอา

เตียงเอาม้าซึ่งเป็นของใช้ตั้ง	 วิหารนั้น	 ได้แก่ที่อยู่	 ซ่ึงในบัดนี้เรียกว่ากุฎีทั้งนั้น	 วิหารของสงฆ	์ 

เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีย์	 ของบุคคลอ่ืนนอกจากของตนเอง	 เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	 ของตนเอง	 
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เป็นวัตถุแห่งอนาบัติ	 ในสิกขาบทกล่าวถึงที่นอน	 ถึงกระนั้น	 ตั้งเตียงตั่งทิ้งไว้ในวิหาร	 แม้เป็น 

ของสงฆ์	 ปรับเป็นทุกกฏ	 ในอรรถกถากล่าวว่า	 เตียงตั่งปลวกไม่อาจกัดทันที	 หากตั้งทิ้งไว้	 

เป็นทุกกฏ

	 อนึ่ง	มีการกล่าวถึงวิหาร	จึงอธิบายว่า	อุปัฏฐานศาลา	(โรงฉัน)	หรือที่อื่น	เป็นวัตถุ

แห่งทุกกฏ	 มีอธิบายในอรรถกถาว่า	 ในท่ีเช่นนั้นอาจเสียเพียงท่ีนอน	 เสนาสนะไม่เสียหาย	 

จึงกล่าวว่าเป็นเพียงทุกกฏ	 กิริยาหลีกไปในสิกขาบทนี้หมายความว่า	 ไปไม่กลับ	 ถ้าไปแล้วยัง

จะกลับ	 ไม่นับว่าท้ิงของไว	้ แม้ยังไม่เก็บก็ไม่เป็นอาบัต	ิ คิดว่าจะไปต่อไป	 แล้วหยุดอยู่เพื่อฝาก

มอบหมายก็ดี	 คิดว่าจะมาเก็บในวันนี้	 แล้วไปยังแม่น�้าหรือละแวกบ้าน	แต่เกิดน�้าท่วมหรือโจร

เป็นต้นกางกั้นอยู่	กลับมาไม่ได้ก็ดี	หรือกลัวอันตรายแก่ชีวิตและพรหมจรรย์ก็ดี	 เหล่านี้ไม่เป็น

อาบัติ	อธิบายนอกจากนี้	เหมือนในสิกขาบทก่อน	สิกขาบทนี้ควรเป็นแบบอย่างแก่ภิกษุผู้จะไป

อยู่ที่อื่น	ไม่ควรทอดทิ้งสิ่งของไว้ให้กีดขวางในเสนาสนะของสงฆ์

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๖)
	 ภิกษุใด	 รู้อยู่	 ส�าเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปก่อน	 ในวิหารของสงฆ์	
ด้วยหมายว่า	ผู้ใดมีความคับใจ	ผู้นั้นจักหลีกไปเอง	ท�าความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็น
ปัจจัย	หาใช่อย่างอื่นไม่	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์กีดกันที่นอนดีๆ	 ไว้	 เพื่อจะให้ภิกษุเถระทั้งหลายย้ายไปเสีย	

แล้วคิดกันว่า	ด้วยอุบายอะไรหนอ	พวกเราจะพึงอยู่จ�าพรรษา	ณ	ที่นี้	 พระฉัพพัคคีย์จึงส�าเร็จ

การนอนแทรกแซงภิกษุเถระทั้งหลายด้วยหมายใจว่า	 ผู้ใดมีความคับใจผู้นั้นจักหลีกไปเอง	 

ครั้นมีภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท

	 ถ้าวิหารน้ันเป็นของสงฆ์	 และมีภิกษุพรรษามากกว่า	 มีภิกษุไข้	 หรือมีภิกษุที่มีคุณ

ต่อสงฆ์	 เช่น	 เป็นผู้รักษาเรือนคลัง	 เป็นธรรมกถึก	 เป็นวินัยธร	 หรือเป็นอาจารย์ผู้บอกสอน

คณะเข้าอยู่ก่อน	 ภิกษุใดรู้อยู่แล้วเข้าไปอยู่	 หรือเข้าไปนอนแทรกในอุปจาระ	 (ที่ใกล้)	 แห่ง

เตียงก็ดี	 แห่งตั่งก็ดี	 แห่งทางเข้าทางออกก็ดี	 หรือไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ควรจะท�าอย่างนั้น	 ภิกษุ

ต้องปาจิตตีย์	 หากท�าในที่อยู่ของบุคคลอื่น	 ต้องทุกกฏ	 ท�าในอุปจาระแห่งวิหารก็ดี	 ในท่ีอื่น

อันไม่ใช่ที่อยู่ของตน	เช่น	ในอุปัฏฐานศาลาก็ดี	ในปะร�า	ในโคนไม้	หรือในที่แจ้งก็ดี	ต้องทุกกฏ	

แต่ถ้าท�าในท่ีอยู่ของตน	 ไม่เป็นอาบัติ	 และในวิหารของสงฆ์	 เมื่อมีเหตุอื่นที่จ�าจะเข้าไป	 เช่น 

เจ็บไข้	ถูกหนาวถูกร้อนเหลือทน	หรือมีภัยอันตราย	เช่น	ถูกคนไล่ตามจะท�าร้าย	เข้าไปขออาศัย	
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จนรบกวนภิกษุผู้อยู่ก่อน	ก็ไม่เป็นอาบัติ

	 สิกขาบทนี้	 ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะให้ยอมรับกรรมสิทธิ์ของท่านผู้อยู่ก่อน	 ในสถานที่

อันเป็นสาธารณะแก่ภิกษุด้วยกัน

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๗)
 ภิกษุใด	โกรธ	ขัดใจ	ฉุดคร่าก็ดี	 ให้ฉุดคร่าก็ดี	ซึ่งภิกษุ	จากวิหารของสงฆ์	
เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระสตัตรสวคัคย์ีปฏสิงัขรณ์วหิารใหญ่แห่งหนึง่	ซ่ึงอยูส่ดุเขตวดั	โดยหมายใจ

ว่าจักอยู่จ�าพรรษา	ณ	ที่นี้	พระฉัพพัคคีย์ได้เห็นพระสัตตรสวัคคีย์	ก�าลังปฏิสังขรณ์วิหาร	จึงพูด

กันว่า	อาวุโสทั้งหลาย	พระสัตตรสวัคคีย์เหล่านั้น	ก�าลังปฏิสังขรณ์วิหาร	อย่ากระนั้นเลย	พวก

เราจักไล่พวกเธอไปเสยี	ภกิษบุางเหล่าพดูอย่างนีว่้า	อาวโุสทัง้หลาย	โปรดรออยูก่่อน	จนกว่าเธอ

จะปฏิสังขรณ์เสร็จ	เมื่อเธอปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว	พวกเราจึงค่อยไล่ไป

	 ครัน้พระสตัตรสวคัคย์ีปฏสิงัขรณ์เสรจ็	พระฉัพพัคคย์ีจึงได้กล่าวกบัพระสัตตรสวคัคย์ี

ว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	พวกท่านจงย้ายไป	 วิหารถึงแก่พวกเรา	 พระสัตตรสวัคคีย์ตอบว่า	 อาวุโส 

ทั้งหลาย	 พวกท่านควรจะบอกล่วงหน้ามิใช่หรือ	 พวกผมจะได้ปฏิสังขรณ์วิหารหลังอื่น	 

พระฉัพพัคคีย์ก็ยังยืนยันที่จะอยู่และกล่าวย�้าว่า	 พวกท่านจงย้ายไป	 วิหารถึงแก่พวกเรา	 

พระสัตตรสวัคคีย์ตอบว่า	 วิหารหลังใหญ่	 พวกท่านก็อยู่ได้	 แม้พวกผมก็จักอยู่	 พระฉัพพัคคีย ์

กล่าวว่า	พวกท่านจงย้ายออกไป	วิหารถึงแก่พวกเรา	ดังนี้	แล้วท�าเป็นโกรธ	ขัดใจ	จับคอฉุดคร่า 

ออกไป	พระสัตตรสวัคคีย์ถูกฉุดคร่าออกไปก็ร้องไห้	เมื่อภิกษุทั้งหลายรู้เข้า	จนมีภิกษุผู้มักน้อย

เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุฉุดคร่าภิกษุหรือบริขารของภิกษุ	ออกจากอุปจาระแห่งวิหาร	มีโรงฉัน	เป็นต้น	

ฉุดคร่าอนุปสัมบัน	หรือบริขารของอนุปสัมบัน	ออกจากวิหาร	หรืออุปจาระแห่งวิหาร	 เป็นแต่ 

ทุกกฏ	โดยนับจ�านวนอาบัติตามบริขาร

	 ถ้าภิกษุฉุดคร่าออกจากวิหารของตนหรือของคนผู้คุ้นเคยก็ดี	 ฉุดคร่าผู้มักทะเลาะ 

หรือบริขารของผู้มักทะเลาะ	 แม้ออกจากอารามสงฆ์ทั้งส้ินก็ดี	 ฉุดคร่าอลัชชี	 ภิกษุบ้า	 หรือ 

สทัธวิหิารกิอนัเตวาสกิผูไ้ม่ปฏบิตัชิอบ	หรอืฉดุคร่าบริขารของคนเหล่านัน้	ออกจากทีอ่ยูข่องตน

ก็ดี	หรือภิกษุบ้า	เป็นผู้ฉุดคร่าเองก็ดี	เป็นต้น	เหล่านี้ไม่เป็นอาบัติ
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ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๘)
	 ภิกษุใด	นั่งทับก็ดี	นอนทับก็ดี	ซึ่งเตียงก็ดี	ซึ่งตั่งก็ดี	อันมีเท้าเสียบ	[ในตัว
เตียง]	บนร้าน	ในวิหารเป็นของสงฆ์	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 มีภิกษุ	 ๒	 รูป	 อยู่บนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์	 รูปหนึ่งอยู่ชั้นล่าง	 รูปหนึ่ง 

อยู่ชั้นบน	ภิกษุอยู่ชั้นบนนั่งทับโดยแรง	ซึ่งเตียงอันมีเท้าเสียบ	 เท้าเตียงตกโดนศีรษะภิกษุผู้อยู่

ชั้นล่าง	ภิกษุนั้นส่งเสียงร้องลั่น	ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปถามถึงเหตุแห่งเสียงร้องนั้น	ภิกษุ

นั้นจึงได้ชี้แจงเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	 จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา	 

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เตียงมีหลายชนิด	 แต่ชนิดที่กล่าวถึงในสิกขาบทนี้	 คือเขาเอาเท้าเสียบเข้าไปในแม่

แคร่	ไม่ได้ตรึงสลัก	เรียกทับศัพท์ว่า	อาหัจจบาท	ร้านในที่นี้	คือโครงที่ตั้งขึ้นในวิหาร	ปักเสาตอ

หม้อขึ้นแล้ววางลอดบนนั้น	 สูงพอศีรษะไม่กระทบพื้น	 ถ้าไม่ปูพื้นข้างบน	 ก็เอาเตียงวางลงไป	 

ให้พื้นเตียงคานลอดอยู่	 ขาเตียงห้อยลงไป	 ใช้อาศัยอยู่ได้ทั้งข้างบนข้างล่าง	 ร้านข้างบน	 เรียก

ทับศัพท์ว่า	เวหาสกุฎี

	 ถ้าร้านสูงไม่พ้นศีรษะ	ชั้นล่างไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่ก็ดี	ชั้นบนปูพื้นไว้ก็ดี	 เท้าเตียงเท้าตั่ง

นั้นได้ตรึงสลักกับตัวเตียง	เมื่อนั่งลงไปจักไม่หลุดลงมาก็ดี	ภิกษุจะนั่งทับนอนทับ	ไม่เป็นอาบัติ

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๑๙)
	 ภิกษุผู้ให้ท�าซึ่งวิหารใหญ่	 จะวางเช็ดหน้าเพียงไรแต่กรอบแห่งประตู	 จะ
บริกรรมช่องหน้าต่าง	พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว	อ�านวย	[ให้พอก]	ได้	๒-๓	ชั้น	
ถ้าเธออ�านวย	ยิ่งกว่านั้น	แม้ยืนในที่ปราศจากของสดเขียว	ก็เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 มหาอ�ามาตย์ซึ่งเป็นอุปัฏฐากของท่านพระฉันนะ	 สร้างวิหารถวายท่าน

พระฉันนะ	 ท่านพระฉันนะสั่งให้มุงให้โบกฉาบวิหารที่ท�าส�าเร็จแล้วบ่อยครั้ง	 วิหารหนักเกินไป	 

จึงทลายลงมา	ท่านพระฉันนะจึงมัวสาละวนเก็บรวบรวมหญ้าและไม้	ถึงกับท�าให้นาข้าวเหนียว

ของพราหมณ์คนหน่ึงเสียหาย	พราหมณ์น้ันจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระคุณเจ้า 

ทั้งหลาย	 จึงได้ท�านาข้าวเหนียวของข้าพเจ้าให้เสียหาย	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 จนมี

บรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ 

สิกขาบท
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	 ภิกษุมุงหลังคาด้วยปูน	กระเบื้อง	ศิลา	หญ้า	หรือใบไม้	สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	หากมุงเอง	๒	

ชัน้	ชัน้ที	่๓	พงึใช้ให้ผูอ้ืน่มงุ	ถ้ามงุให้เกนิ	๓	ชัน้ไป	เป็นปาจิตตีย์	และพึงยนืในทีป่ราศจากของสด

เขียว	เช่นให้พ้นนาไร่ที่เขาเพาะหว่านถั่ว	เป็นต้น	ถ้ายืนในที่มีของเขียวเช่นนั้น	ท�าการทาหรือมุง	

ต้องทุกกฏ

	 การก�าหนดทีย่นืมดีงันี	้คนนัง่อยูบ่นอกไก่	หรือทีย่อดแห่งเรือน	มองลงมาตามชายคา

เห็นคนข้างล่างยืนอยู่ที่พื้นตรงไหน	และคนอยู่ที่พื้นข้างล่างตรงนั้นแลดูขึ้นไปเห็นคนนั่งข้างบน

เช่นกัน	ก็พึงยืนในส่วนพื้นเช่นนี้ท�าการมุง

ภูตคำมวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่  ๒๐)
	 ภิกษุใด	 รู้อยู่ว่าน�้ามีตัวสัตว์	 รดก็ดี	 ให้รดก็ดี	 ซึ่งหญ้าก็ดี	 ซึ่งดินก็ดี	 เป็น
ปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้นพวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี	 ก�าลังกระท�านวกรรม	 รู้อยู่ว่าน�้ามีตัวสัตว์	 จึงรดเอง

บ้าง	ให้คนอื่นรดบ้าง	ซึ่งหญ้าบ้าง	ดินบ้าง	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	 

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 น�้ามีตัวสัตว์นั้น	 รวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆ	 ที่อยู่ในน�้าด้วย	 และจากค�าว่า	 รู้อยู่	 อาบัติใน

สิกขาบทนี้จึงเป็นสจิตตกะ	 ดังนั้นถ้าน�้ามีตัวสัตว์	 เช่น	 ลูกน�้า	 ภิกษุส�าคัญว่าไม่มี	 แล้วรดน�้าลง	 

จึงไม่เป็นอาบัติ	 และหากรู้อยู่ว่าสัตว์จะไม่ตายด้วยการรดเทนั้น	 ก็ไม่เป็นอาบัติ	 แต่กั้นท�านบ

น�าน�้าซึ่งมีตัวสัตว์เพื่อให้ไหลไปที่อื่นอันจะท�าให้สัตว์ตายได้	 เป็นอาบัตินับด้วยประโยค	หากทิ้ง

หญ้าหรือใบไม้	 ปริมาณมากในน�้าน้อย	 แล้วท�าให้สัตว์ตายเพราะทิ้งหญ้าและใบไม้นั้น	 เป็นต้น	

เช่นนี้ไม่พ้นอาบัติ
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วรรคที่ ๓ โอวาทวรรค

ภิกษุณี

	 ภิกษุณี	 คือมนุษย์ผู้หญิงท่ีได้อุปสมบทแล้วในพระพุทธศาสนา	 ซึ่งมีขึ้นรูปแรกใน 

พรรษาที่	๕	แห่งการบ�าเพ็ญพุทธกิจ	ในครั้งนั้น	พระนางมหาปชาบดีโคตมี		พระมาตุจฉา	(น้า)	

ของพระศาสดา	ซึง่เป็นพระมารดาเลีย้งคอยอภบิาลดูแลเจ้าชายสิทธตัถะต้ังแต่ยงัทรงพระเยาว์	

ทรงปรารถนาจะอุปสมบทเป็นภิกษุณี	 ได้ทูลขอพระพุทธานุญาตออกบวชในพระธรรมวินัย	

พระพุทธองค์ได้ตรัสห้ามถึง	๓	ครั้ง

	 ต่อมา	พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็ไปยงัเมอืงเวสาลี	ประทบัทีก่ฏูาคารศาลา	ป่ามหาวนั	 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี	 ไม่ละความพยายาม	 ถึงกับปลงผม	 นุ่งห่มผ้ากาสายะเอง	 ออกเดิน

ทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากยะจ�านวน	๕๐๐	 นาง	 เมื่อมาถึงยังเมืองเวสาลี	 ได้ยืนกันแสงอยู่ที ่

ซุ้มประตูนอกกูฏาคารศาลา	 พระบาทบวม	 พระวรกายเปรอะเปื้อนธุลี	 ท่านพระอานนท์ 

มาพบเข้า	 สอบถามทราบความแล้ว	 จึงช่วยไปกราบทูลขอพระพุทธานุญาตให้	 แต่ก็ถูก 

พระพุทธองค์ตรัสห้ามอีกถึง	๓	ครั้ง

	 ภายหลัง	 ท่านพระอานนท์กราบทูลถามว่า	 มาตุคามผู้บวชแล้ว	 มีทางจะบรรลุ 

ธรรมพิเศษได้หรือไม่	 เมื่อประทานพระพุทธวินิจฉัยว่า	 อาจอยู่	 ท่านพระอานนท์จึงทูลขอเพ่ือ 

ทรงอนุญาตอุปสมบทแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณี	 จึงทรงอนุญาตให้พระนาง 

มหาปชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณี	 พระนางเธอจึงได้เป็นภิกษุณีพระองค์แรกในพระพุทธ

ศาสนา	แต่ต้องยอมรับประพฤติ	ครุธรรม ๘ ประการ	ดังนี้

	 ๑.	 ภิกษุณีอุปสมบทแล้วได้	๑๐๐	พรรษา	ต้องท�าการกราบไหว้	การต้อนรับ	อัญชล ี

	 	 กรรม	สามีจิกรรม	แก่ภิกษุแม้ผู้อุปสมบทแล้วในวันนั้น

	 ๒.	 ภิกษุณีไม่พึงอยู่จ�าพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ	

	 ๓.	 ภิกษุณีต้องหวังธรรม	๒	ประการ	คือ	การถามอุโบสถ	และการไปรับโอวาทจาก 

	 	 ภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน	

	 ๔.	 ภิกษุณีผู้จ�าพรรษาแล้ว	ต้องปวารณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย

	 ๕.	 ภิกษุณีล่วงละเมิดครุธรรมคือสังฆาทิเสสแล้ว	 ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ 

	 	 สองฝ่าย	
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	 ๖.	 ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่าย	 ให้แก่นางสิกขมานาผู้ศึกษา 

	 	 สิกขาในธรรม	๖	ประการที่ครบ	๒	ปีแล้ว

	 ๗.	 ภิกษุณีไม่พึงด่า	ไม่พึงบริภาษภิกษุ	โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 ๘.	 ต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป	ปิดทางไม่ให้ภกิษณุทีัง้หลายสอนภกิษุ	และเปิดทางให้ภกิษุ 

	 	 ทั้งหลายสอนภิกษุณีได้	

	 ในล�าดับแต่นั้น	 ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทพวกนางศากิยานี	 ผู้เป็นบริวาร

ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี	ด้วยญัตติจตุตถกรรม	ในล�าดับมา	พวกสตรีเข้ามาขออุปสมบท	 

ถูกซักไล่เลียงอันตรายิกธรรม	 (ข้อขัดขวางในการอุปสมบท)	 ในส�านักภิกษุสงฆ์	มีความอับอาย	

จึงประทานพุทธานุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ท�าการซักไซ้ไล่เลียงแทน

	 ภิกษุณีอุปสมบทในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก็ดี	 ในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวยังไม่ทันได้รับใน

ภิกษุสงฆ์ก็ดี	ไม่จัดเป็นภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบท	ภิกษุณีผู้ได้รับอุปสมบทครบในสงฆ์ทั้ง	๒	ฝ่าย	

จัดเป็นภิกษุณีเต็มที่ในสิกขาบท	 มีสิกขาบท	๓๑๑	 ข้อและขนบธรรมเนียมก็มีท�านองเดียวกับ

ภิกษุก็มี	 สิกขาบทบางอย่างต่างจากภิกษุก็มี	 สิกขาบทของภิกษุณีนั้น	 ทรงบัญญัติโดยกวดขัน	

และตัดทางที่จะมีแพร่หลายเสีย	เพราะเหตุนั้น	ภิกษุณีจึงได้สาบสูญมานานแล้ว

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับภิกษุณี

	 ๑.	 กุลธิดา	ผู้มีศรัทธาจะเป็นภิกษุณี	ต้องมีอายุ	๒๐	ปีขึ้นไป

	 ๒.	 ภิกษุณีต้องสังฆาทิเสสแล้ว	ต้องอยู่ปริวาสกรรม	๑๕	วัน	ในสงฆ์	๒	ฝ่าย

	 ๓.	 ภิกษุณีมีบริขาร	๑๐	อย่าง	เหมือนกับภิกษุ	๘	อย่าง	เพิ่มอีก	๒	อย่างคือ	

	 	 ผ้ารัดอก	กับผ้าผลัดสรงน�้า

	 ๔.	 ภิกษุณีลาสิกขาแล้ว	ไม่สามารถกลับมาอุปสมบทได้อีก

	 ๕.	 ภิกษุณีที่เป็นอุปัชฌาย์ที่จะให้การอุปสมบทต้องมีพรรษาอย่างน้อย	๑๒	พรรษา	

	 	 ให้อุปสมบทได้ปีละ	๑	รูป	และต้องเว้น	๑	ปีจึงจะให้อุปสมบทได้อีก

	 ๖.	 ภิกษุณีต้องประพฤติตามครุธรรม	๘	ประการตลอดชีวิต
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โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๑)
	 ภิกษุใด	ไม่ได้รับสมมติ	กล่าวสอนพวกภิกษุณี	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พระเถระทั้งหลายกล่าวสอนพวกภิกษุณี	ย่อมได้จีวร	บิณฑบาต	 เสนาสนะ	

และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร	พระฉัพพัคคีย์จึงปรึกษากันว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	บัดนี้ภิกษุผู้เถระ

กล่าวสอนพวกภิกษุณี	ย่อมได้จีวร	บิณฑบาต	เสนาสนะ	และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร	เอาเถิด	

พวกเราจะกล่าวสอนพวกภิกษุณีบ้าง

	 ครั้นแล้วได้เข้าไปหาพวกภิกษุณีและกล่าวว่า	 มาเถิดน้องหญิงทั้งหลาย	 จงไปหา

พวกเราบ้าง	 แม้พวกเราก็จักกล่าวสอน	หลังจากนั้น	ภิกษุณีเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระฉัพพัคคีย์	 

อภิวาทแล้วนั่ง	 ณ	 ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 พระฉัพพัคคีย์จึงได้ท�าธรรมิกถาแก่พวกภิกษุณีเพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น	 ให้วันเวลาล่วงไปด้วยดิรัจฉานกถา	 (ถ้อยค�าปรารภดิรัจฉานวิชา)	 แล้วสั่งให้ 

กลับไป	ภิกษุณีเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าและกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เป็นธรรมเนียมของภิกษุณี	ที่จะต้องรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน	ถ้าล่วงคราว

ไป	ต้องปาจติตย์ี	นีเ้ป็นครธุรรมประการหนึง่ท่ีตรัสให้พระนางมหาปชาบดีโคตมยีอมรับประพฤติ

ตามเมื่อครั้งรับอุปสัมปทาด้วยครุธรรม	๘	ประการ	ห้ามล่วงครุธรรมจนตราบเท่าสิ้นชีพ

	 ภิกษุผู้จะสั่งสอนนางภิกษุณีนั้น	 ต้องพร้อมด้วยองค์คุณ	 ๘	 ประการจึงจะสามารถ 

ได้รับสมมติจากสงฆ์เป็นผู้สอนนางภิกษุณี	 หากภิกษุไม่ได้รับสมมติ	 แต่สอนนางภิกษุณี	 ต้อง

ปาจิตตีย์	ซึ่งองค์คุณ	๘	ประการ	มีดังนี้

	 ๑.	 เป็นผู้มีศีล	คือส�ารวมด้วยปาฏิโมกขสังวรศีล	สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร	มี 

	 	 ปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย	และสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

	 ๒.	 เป็นพหสูตู	ทรงจ�าได้คล่องปากขึน้ใจ	แทงตลอดด้วยปัญญาในพระธรรม	ทัง้อรรถ 

	 	 ทั้งพยัญชนะ	ครบบริสุทธิ์บริบูรณ์

	 ๓.	 เป็นผู้จ�าแนกได้ดี	 คล่องแคล่วดี	 วินิจฉัยได้เรียบร้อยโดยสูตร	 โดยอนุพยัญชนะ 

	 	 ในพระปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่าย

	 ๔.	 เป็นผู้มีวาจาสละสลวย	ชัดเจน

	 ๕.	 เป็นที่นิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมาก

	 ๖.	 เป็นผู้สามารถกล่าวสอนภิกษุณีได้

	 ๗.	 เป็นผู้ไม่เคยล่วงครุธรรม	กับสตรีผู้บวชเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้
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	 ๘.	 เป็นผู้มีพรรษาอย่างน้อย	๒๐	พรรษา

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๒)
	 ถ้าภกิษแุม้ได้รับสมมต	ิเม่ือพระอาทติย์อสัดงแล้ว	กล่าวสอนพวกภกิษณุ	ีเป็น
ปาจิตตีย์

	 สมัยนั้น	 พระเถระทั้งหลาย	 ผลัดเปล่ียนกันกล่าวสอนพวกภิกษุณี	 เมื่อถึงวาระของ

ท่านพระจฬูปันถกทีจ่ะกล่าวสอน	พวกภกิษณุจีงึพดูกนัว่า	วนันีโ้อวาทเหน็จะไม่ส�าเรจ็ประโยชน์	

เพราะประเดี๋ยวพระคุณเจ้าจูฬปันถกจะกล่าวอุทานอย่างเดิมนั่นแหละซ�้าๆ	ซากๆ

	 จากนัน้จงึพากนัเข้าไปหาท่านพระจฬูปันถก	อภวิาทแล้วนัง่อยู	่ณ	ทีค่วรส่วนข้างหนึง่	

ท่านพระจฬูปันถกได้ถามภกิษณุเีหล่านัน้ว่า	พวกเธอพร้อมเพรยีงกนัแล้วหรอื	แล้วกล่าวถามอกี

ว่า	ครุธรรม	๘	ประการยังเป็นไปดีอยู่หรือ	เมื่อเหล่าภิกษุณีตอบรับแล้ว	ท่านพระจูฬปันถกจึง

สั่งว่า	นี่แหละเป็นโอวาทละ	น้องหญิงทั้งหลาย	แล้วได้กล่าวอีกว่า	ความโศก	ย่อมไม่มีแก่มนุษย์	

ผู้มีจิตตั้งม่ัน	 ไม่ประมาท	 ศึกษาอยู่ในโมเนยยปฏิปทา	 (ข้อปฏิบัติของมุนี)	 ผู้คงที่	 ผู้สงบระงับ	 

มีสติทุกเมื่อ

	 ภิกษุณีทั้งหลายได้สนทนากันว่า	 เราได้พูดแล้วมิใช่หรือว่า	 วันนี้	 โอวาทเห็นจะไม่

ส�าเร็จประโยชน์	 เพราะประเดี๋ยวพระคุณเจ้าจูฬปันถกจะกล่าวอุทานอย่างเดิมนั่นแหละซ�้าๆ	 

ท่านพระจฬูปันถกได้ยนิค�าสนทนานีข้องเหล่าภกิษณุี	ท่านจงึเหาะขึน้สูเ่วหา	จงกรมบ้าง	ยนืบ้าง	

นั่งบ้าง	 ส�าเร็จการนอนบ้าง	 ท�าให้ควันกลุ้มตลบขึ้นบ้าง	 ท�าให้เป็นไฟโพลงขึ้นบ้าง	 หายตัวบ้าง	 

อยูใ่นอากาศกลางหาว	แล้วกล่าวอย่างเดมิ	และพระพทุธพจน์อย่างอืน่อกีหลายประการ	ภกิษณุี

ทั้งหลายกล่าวชมว่า	น่าอัศจรรย์นักชาวเรา	ไม่เคยมีเลยชาวเราเอ๋ย	ในกาลก่อนแต่นี้	โอวาทไม่

เคยส�าเร็จประโยชน์แก่พวกเราเหมือนโอวาทของพระคุณเจ้าจูฬปันถกเลย

	 คราวนั้น	ท่านพระจูฬปันถกกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นจนพลบค�่าย�่าสนธยา	แล้วได้ 

สั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายกลับ	 เมื่อประตูเมืองปิดแล้ว	 ภิกษุณีเหล่านั้นจึงได้พากันพักแรมอยู่ 

นอกเมือง	 รุ่งสายจึงได้เข้าเมือง	 ประชาชนพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ภิกษุณีพวกนี้

เหมือนไม่ใช่สตรีผู้ประพฤติพรหมจรรย์	 ได้ไปพักแรมอยู่กับพวกภิกษุในอาราม	 แล้วเพิ่งจะพา

กันกลับเข้าเมืองเดี๋ยวนี้	 เมื่อภิกษุท้ังหลายได้ยินเช่นนั้น	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

บัญญัติสิกขาบท
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โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๓)
	 ภกิษใุด	เข้าไปสู่ท่ีอาศยัแห่งภกิษณีุ	แล้วสัง่สอนพวกภกิษณีุ	เป็นปาจติตย์ี	เว้น
แต่ภิกษุณีอาพาธ

	 ครั้งน้ัน	 พระฉัพพัคคีย์เข้าไปสู่ส�านักภิกษุณี	 แล้วกล่าวสอนภิกษุณีฉัพพัคคีย์อยู	่ 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ชวนภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไปรับโอวาทจากพระภิกษุ	 แต่ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

กลับพูดว่า	 แม่เจ้าทั้งหลาย	 พวกเราจะต้องไปเพราะเหตุแห่งโอวาทท�าไม	 เพราะพระคุณเจ้า

ฉัพพัคคีย์กล่าวสอนพวกเราอยู่ที่นี้แล้ว	ภิกษุณีทั้งหลายต่างพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	

ไฉนพระฉัพพัคคีย์	 จึงเข้ามากล่าวสอนพวกภิกษุณีถึงท่ีอยู่ภิกษุณีเล่า	 แล้วแจ้งเร่ืองนั้นแก่ภิกษุ 

ทั้งหลาย	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๔)
	 ภิกษุใด	กล่าวอย่างนี้ว่า	พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี	เพราะเหตุอามิส	เป็น
ปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	ภกิษเุถระทัง้หลายสัง่สอนพวกภกิษณุ	ีย่อมได้จีวร	บณิฑบาต	เสนาสนะ	และ

คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร	พระฉัพพัคคีย์พูดกันอย่างนี้ว่า	พระเถระทั้งหลายไม่ตั้งใจสั่งสอนพวก

ภิกษุณี	 ท่านสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

บัญญัติสิกขาบท

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๕)
	 ภิกษุใด	ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่แลกเปลี่ยน

	 ครั้งนั้น	 มีภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปตามถนนแห่งหนึ่งในพระนครสาวัตถี	 แม้

ภิกษุณีรูปหนึ่งก็เที่ยวบิณฑบาตไปในถนนนั้น	ภิกษุนั้นได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่า	ไปเถิดน้องหญิง	

ณ	 สถานที่โน้นมีผู้ถวายภิกษา	 แม้ภิกษุณี	 ก็กล่าวตอบว่า	 ไปเถิดพระคุณเจ้า	ณ	 สถานที่โน้น 

มีผู้ถวายภิกษา	ภิกษุและภิกษุณีทั้งสองได้เป็นเพื่อนเห็นกัน	เพราะได้พบกันอยู่เนืองๆ	อย่างนี้

	 ก็แลสมัยนั้น	 ภิกษุเจ้าหน้าท่ีผู้แจกจีวรก�าลังแจกจีวรของสงฆ์	 ภิกษุณีนั้นได้เข้าไป

หาภิกษุนั้น	อภิวาทแล้วยืนอยู่	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	ภิกษุนั้นได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่า	ดูก่อน 
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น้องหญิง	จีวรส่วนของฉันนั้น	เธอจักยินดีหรือไม่	ภิกษุณีรับว่า	ยินดีเจ้าข้า	เพราะดิฉันมีจีวรเก่า	

ภกิษนุัน้ได้ให้จวีรแก่ภิกษณีุนัน้	ท้ังตนเองกเ็ป็นผูม้จีวีรเก่าเช่นกนั	ภกิษนุัน้ได้แจ้งเรือ่งนัน้แก่ภกิษุ

ทั้งหลาย	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๖)
	 ภิกษุใด	เย็บก็ดี	ให้เย็บก็ดี	ซึ่งจีวร	เพื่อภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระอุทายีเป็นผู้มีความสามารถท�าจีวรกรรม	 ภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปหาท่าน	 

แล้วพูดว่า	 ดิฉันขอโอกาสเจ้าค่ะ	 ขอพระคุณเจ้าช่วยเย็บจีวรให้ดิฉันด้วย	 ครั้นเมื่อพระอุทายี

เย็บจีวรให้นางแล้ว	 ได้ท�าการย้อมอย่างดี	 ท�าบริกรรมให้เรียบร้อย	 แล้วเขียนรูปอันวิจิตรไว้ใน

ท่ามกลางของจีวรและพับเก็บไว้

	 เมื่อภิกษุณีนั้นมารับและน�าจีวรที่พับนั้นไปเก็บไว้	 ถึงคราวท่ีภิกษุณีสงฆ์ต้องมารับ

โอวาทจากภิกษุ	 จึงห่มจีวรผืนนั้น	 และเดินตามเบื้องหลังภิกษุณีสงฆ์	 ประชาชนพากันเพ่งโทษ	 

ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ภิกษุณีพวกนี้หมดความเกรงกลัว	 เป็นคนชั่ว	 ไม่มียางอาย	 เขียนรูปอัน

วิจิตรไว้ที่จีวร	 ครั้นภิกษุณีทั้งหลายรู้ว่า	พระอุทายีเป็นผู้ท�า	 ภิกษุณีทั้งหลายจึงพูดว่า	 รูปอย่าง

น้ันไม่งาม	 แม้แก่พวกนักเลงที่หมดความเกรงกลัวและไม่มียางอาย	 ไฉนจะงามแก่พระคุณเจ้า 

อุทายีเล่า	 แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๗)
	 ภิกษุใด	ชักชวนกัน	แล้วเดินทางไกลด้วยกันกับภิกษุณี	โดยที่สุดแม้สิ้นระยะ
บ้านหนึ่ง	 เป็นปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่ทางที่จะต้องไปด้วยพวกเกวียนรู้กันอยู่ว่าเป็นที่น่า
รังเกียจ	มีภัยเฉพาะหน้า

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกับพวกภิกษุณี	คนทั้งหลายพากัน

เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้	เที่ยวไปกับพวกภิกษุณี	

เหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเท่ียวกันฉันน้ัน	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ถ้าทางจะต้องไปด้วยหมู่เกวียน	 เป็นทางที่อาจจะมีโจรปรากฏอยู่	 เป็นต้น	 และเป็น 
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ทางประกอบด้วยภัยกล้าปรากฏอยู ่	 เมื่อภิกษุชักชวนภิกษุณีเดินทางในหนทางเช่นว่านี้	 

ไม่เป็นอาบัติ

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๘)
	 ภิกษุใดชักชวนกัน	แล้วโดยสารเรือล�าเดียวกับภิกษุณี	ขึ้นน�้าไปก็ดี	ล่องน�้าไป
ก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่ข้ามฟาก

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ชักชวนกัน	แล้วโดยสารเรือล�าเดียวกับพวกภิกษุณี	ประชาชน

พากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 พวกเราพร้อมด้วยภรรยาเล่นเรือล�าเดียวกันฉันใด	 

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ชักชวนกัน	 แล้วเล่นเรือล�าเดียวกับพวกภิกษุณี 

ก็ฉันนั้น	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๒๙)
 ภิกษุใดรู้อยู่	ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะน�าให้ถวาย	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่
คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน

	 ครัง้นัน้	ภิกษณีุถุลลนนัทาเป็นกลุปิุกาของตระกลูแห่งหนึง่	เป็นผูร้บัภตัตาหารประจ�า

อยู	่ก็แลคหบดนีัน้ได้นมินต์พระเถระทัง้หลายไว้	ครัน้เวลาเช้า	ภกิษณุถีลุลนนัทาเข้าไปบณิฑบาต

ในตระกูลนั้น	ครั้นแล้วได้ไต่ถามคหบดีว่า	จัดของเคี้ยวของฉันนี้ไว้มากมายท�าไม	เมื่อรู้ว่าคหบดี	

นมินต์พระสารบีตุร	พระมหาโมคคลัลานะ	พระมหากจัจายนะ	พระมหาโกฏฐติะ	พระมหากปัปินะ	 

พระมหาจุนทะ	 พระอนุรุทธะ	 พระเรวตะ	 พระอุบาลี	 พระอานนท์	 พระราหุล	 จึงต�าหนิว่า	 

ท�าไมจึงนิมนต์พระเล็กๆ	 แต่ไม่นิมนต์พระเถระผู ้ใหญ่อย่างพระเทวทัต	 พระโกกาลิกะ	 

พระกูฏโมรกติสสกะ	พระขัณฑเทวีบุตร	พระสมุทททัตเล่า

	 ระหว่างที่ภิกษุณีถุลลนันทากล่าวค้างอยู่เช่นนี้	 พอดีพระเถระทั้งหลายเข้ามาถึง	 

นางได้กลับพูดว่า	 คหบดีนิมนต์แต่พระเถระผู้ใหญ่ทั้งนั้น	 เมื่อนางพูดกลับกันเช่นนี้	 คหบดีจึง

ขับนางออกจากเรือนและงดอาหารท่ีถวายเป็นประจ�า	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 คฤหสัถ์ผูเ้ป็นทายกเขาคดิเริม่ต้นจะถวายเองก่อน	หรือเขาเป็นญาติ	เป็นคนปวารณา

แห่งภิกษุ	เมื่อน�ามาถวาย	และภิกษุณีจะแนะน�าให้ถวาย	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ
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โอวำทวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๐)
	 ภิกษุใดผู้เดียว	ส�าเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 ภรรยาเดิมของพระอุทายีได้บวชเป็นภิกษุณี	 นางมาในที่อยู่ของพระอุทายี

เนืองๆ	แม้พระอุทายีก็ไปในที่อยู่ของนางเนืองๆ	เช่นกัน	สมัยนั้นแล	พระอุทายีได้ส�าเร็จการนั่ง

ในที่ลับกับภิกษุณีนั้นหนึ่งต่อหนึ่ง	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	จึงเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
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วรรคที่ ๔ โภชนวรรค

โภชนะ ๕ หมายถึงอาหาร	๕	ประเภท	คือ

	 ๑.		 ข้าวสุก	คือธัญญชาติทุกชนิดที่หุงสุกแล้ว	เช่น	ข้าวมัน	ข้าวผัด	ข้าวต้ม	เป็นต้น

	 ๒.		 กุมมาส	คือขนมสด	ซึ่งจะบูดเมื่อล่วงกาลแล้ว	เช่น	ขนมด้วง	ขนมครก	เป็นต้น

	 ๓.		 สัตตุ	คือขนมแห้งที่ไม่บูดง่าย	เช่น	ขนมปัง	เป็นต้น

	 ๔.		 ปลา	หมายรวมเอาหอย	กุ้ง	และสัตว์น�้าชนิดอื่นที่ใช้เป็นอาหารเข้าด้วย

	 ๕.		 เนื้อ	คือเนื้อของสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหาร

	 ส่วนผลไม้ชนิดต่างๆ	 และรากเหง้าชนิดต่างๆ	 อันส�าเร็จเป็นอาหารกิจของมนุษย์	 

มีเผือก	มัน	เป็นต้น	เรียกว่า	ขาทนียะ	หรือของขบเคี้ยว	ซึ่งจัดเป็นอาหารเหมือนกัน	แต่ไม่นับ

ว่าเป็นโภชนะ	๕

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๑)
	 ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ	พึงฉันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่ง	ถ้าฉันยิ่งกว่านั้น	เป็น
ปาจิตตีย์

	 ณ	สถานอันไม่ห่างจากพระนครสาวัตถีนั้น	มีประชาชนหมู่หนึ่งได้จัดตั้งอาหารไว้ใน

โรงทาน	 เวลาเช้า	 พระฉัพพัคคีย์ถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี	 เมื่อไม่ได้อาหาร	 

ได้พากันไปสู่โรงทาน	ประชาชนตั้งใจอังคาส	(ถวายอาหาร)	ด้วยความดีใจว่า	แม้ต่อนานๆ	ท่าน

จึงได้มา	ครั้นวันที่	๒	และวันที่	๓	เวลาเช้า	พระฉัพพัคดีย์ถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนคร

สาวัตถี	เมื่อไม่ได้อาหาร	ก็ได้พากันไปฉันในโรงทานอีก

	 ครั้นแล้วพระฉัพพัคคีย์ได้ปรึกษากันว่า	 พวกเราจักพากันไปสู่อารามท�าอะไรกัน	 

แม้พรุง่นีก้จ็กัต้องมาทีน่ีอ่กี	จงึพากนัอยูใ่นโรงทานนัน้เพือ่ฉนัอาหารในโรงทานเป็นประจ�า	จนพวก 

เดียรถีย์พากันหลีกไป	ประชาชนจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสาย

พระศากยบุตร	 จึงได้อยู่ฉันอาหารในโรงทานเป็นประจ�า	 อาหารในโรงทานเขามิได้จัดไว้เฉพาะ

ท่านเหล่านี้	 เขาจัดไว้เพื่อคนทั่วๆ	 ไป	 เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มี 

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
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	 อาหารในที่นี้	แสดงโดยศัพท์ว่า	ปิณฑะ	แปลว่า	ก้อนข้าว	หมายเฉพาะของกิน	คือ

โภชนะ	 ๕	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 แต่ถ้าเพ่งตลอดมาถึงกิริยาที่กิน	 ก็จะมีความหมายกว้างขวาง 

ออกไป	กล่าวคือ	กิริยาที่กินโดยทั่วไปมีต่างกัน	เช่น	กินข้าวหรือกินอาหารบ้าง	กินของว่างบ้าง

	 การกินข้าวนั้น	มีเวลาเป็นเครื่องก�าหนด	เช่น	เช้า	กลางวัน	เย็น	เป็นการกินเพื่อให้

อิ่ม	 เป็นเครื่องบ�ารุงชีวิต	 ซึ่งของที่กินในเวลานั้น	 คงมีข้าวและแกงกับ	 อันท�าจากปลาหรือเนื้อ

สัตว์	 อาจจะมีของหวานเพิ่มขึ้นบ้าง	 ส่วนการกินของว่างนั้น	 ไม่ใช่กินเพื่ออิ่มหน�าแบบกินข้าว	

แต่เป็นการกินจุบกินจิบ	 ซึ่งของที่กินในเวลานั้น	 อาจจะมีของที่เป็นโภชนะก็ได้	 เช่นขนมซึ่ง 

เป็นของกินแกล้มกับน�้าชา	แม้เช่นนั้น	เขาก็ไม่เรียกว่ากินข้าวหรือกินอาหาร	เพราะไม่ใช่กินจริง

กินจัง

	 เมื่อเพ่งเฉพาะวัตถุที่กิน	ก็ท�าให้เข้าใจการกิน	๒	อย่างนั้นปนกันไปหมด	ถ้าเพ่งกิริยา

ที่กิน	จะท�าให้เข้าใจได้ดี	กิริยาที่ฉันอาหารในสิกขาบทนี้จึงน่าหมายถึง	กินข้าว

	 อาหารในโรงทานน้ัน	 ได้แก่ของท่ีเขาจัดไว้ไม่เฉพาะบุคคล	 ไม่เฉพาะพวก	 เช่นไม่ได้

เตรียมไว้ถวายภิกษุจ�าพวกเดียว	 คนเดินทางหรือคนอดอยากก็มาพึ่งพาได้	 อาหารในโรงทาน

ลักษณะเช่นนี้	ภิกษุไม่อาพาธ	หรืออาจไปได้อย่างน้อยครึ่งโยชน์	พึงฉันได้คราวเดียว	ถ้าฉันเกิน

ก�าหนดนั้น	 ต้องปาจิตตีย์	 โดยปรับอาบัติทุกค�ากลืน	 ถ้าอาพาธแล้วฉันซ�้าไปจนกว่าจะไปจาก 

โรงทานได้	ไม่เป็นอาบัติ	หรือเว้นวันแล้วฉันอีกก็ได้	เช่น	เดินทางมาพักแล้วฉันที่โรงทานวันหนึ่ง	

ขากลบัหยดุพกัแล้วฉนัทีโ่รงทานอกีวนัหนึง่	และหากเจ้าของเขานมินต์เอง	กฉั็นได้	แต่ถ้าอาหาร

นั้น	ไม่ได้ตั้งให้เป็นทานทั่วไป	ไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๒)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะฉันเป็นหมู่	เว้นไว้แต่คราวอาพาธ	คราวที่เป็นฤดูถวาย
จีวร	คราวที่ท�าจีวร	คราวที่เดินทางไกล	คราวที่โดยสารเรือไป	คราวใหญ่	คราวภัตของ
สมณะ

	 ครัง้นัน้	เมือ่พระเทวทตัเสือ่มจากลาภและสกัการะ	จงึพร้อมด้วยบรษิทัเทีย่วขออาหาร

ในตระกูลทั้งหลายมาฉัน	ประชาชนเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ

ศากยบตุร	จงึได้เทีย่วขออาหารในตระกลูทัง้หลายมาฉันเล่า	โภชนะทีดี่ใครจะไม่พอใจ	อาหารที่

อร่อยใครจะไม่ชอบใจ	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนัน้	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจา้ทรงบัญญัติ

สิกขาบท
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	 ภิกษุตั้งแต่	 ๔	 รูปรับนิมนต์ออกชื่อโภชนะ	๕	 อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วฉัน	 ดังนี้ชื่อว่า	 

ฉันเป็นหมู่	(ฉันคณะโภชน์)	ตัวอย่างเช่น	เขานิมนต์ฉันขนมเบื้องหรือขนมจีน	หากไม่มีข้อยกเว้น

ดังระบุในสิกขาบท	รับนิมนต์แล้วฉัน	เป็นปาจิตตีย์ทุกค�ากลืน	ในอรรถกถา	ถือเอาการรับนิมนต์

พร้อมกันในที่แห่งเดียวกันเป็นส�าคัญ	จะฉันแห่งเดียวกัน	หรือแยกกันไปฉัน	ไม่เป็นประมาณ

	 ค�าว่า	 คณะโภชน์	 ให้ถือเอาความว่า	 นิมนต์พระต้ังแต่	 ๔	 รูปขึ้นไป	 หากนิมนต์	 ๒	

รูป	๓	รูป	ให้ฉันด้วยกัน	หรือบิณฑบาตมาแล้วประชุมกันฉัน	ไม่เป็นอาบัติ	ภัตมีชื่อต่างๆ	เช่น	 

นิตยภัตหรือสลากภัต	 เป็นต้น	 ไม่เป็นอาบัติ	 หรือของฉันอื่นนอกจากโภชนะทั้งห้า	 ฉันไม่เป็น

อาบัติแม้จะมีภิกษุมากรูป

	 ค�าว่า	คณะโภชน์	มทีางจะเข้าใจได้อกีอย่างหนึง่	คอืนัง่ล้อมโภชนะฉนั	เรยีกสัน้ว่า	ฉนั

เข้าวง	อันจัดว่าฉันเป็นหมู่	ตามธรรมเนียมของพราหมณ์ก็ดี	ของภิกษุก็ดี	เวลาฉัน	นั่งเรียงเป็น

แถว	ไม่นั่งล้อมเป็นวง	บางทีจะห้ามการฉันเข้าวงอย่างนี้

	 ในคราวยกเว้นที่ภิกษุจะรับนิมนต์	แล้วฉันเป็นหมู่ได้	คือ

 คราวอาพาธ	คือช่วงเวลาขณะเจ็บไข้	ไม่อาจจะไปบิณฑบาตได้	

 คราวที่เป็นฤดูถวายจีวร	 คือช่วงเวลา	 ๑	 เดือนในท้ายฤดูฝนหากไม่ได้กรานกฐิน	 

แต่ถ้าได้กรานกฐินเพิ่มไปอีก	๔	เดือนในฤดูหนาว	

 คราวท�าจีวร	คือช่วงเวลาที่ภิกษุก�าลังท�าจีวรเอง	

 คราวเดินทางไกล	คือช่วงเวลาเดินทางตั้งแต่กึ่งโยชน์หรือ	๘	กิโลเมตรขึ้นไป	

 คราวท่ีขึน้เรอืไป	คอืช่วงเวลาเดนิทางไปทางเรอื	แต่ไม่ได้ก�าหนดว่าระยะทางไกลเท่าไร	

ควรจะเทียบกับกึ่งโยชน์เช่นกัน	

 คราวใหญ่	คือช่วงขณะที่มีภิกษุมากรูป	ซึ่งโดยปกติภิกษุอยู่น้อยรูป	บิณฑบาตพอฉัน	 

ครั้นมาอยู่รวมกันมากขึ้น	บิณฑบาตได้ไม่พอฉัน	

 คราวภัตของสมณะ	คือช่วงเวลาที่พวกสมณะด้วยกันนิมนต์ฉัน	

	 เมื่อมีเหตุเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง	ฉันคณะโภชน์ได้	ไม่เป็นอาบัติ	

	 เมื่อถือเอาข้อยกเว้นเช่นนี้	ภิกษุผู้เดินทาง	ผู้ไปทางเรือ	ผู้ตกอยู่ในคราวอัตคัด	ได้รับ

ประโยชน์จากพระพุทธานุญาตนี้

	 เมือ่ถือเอาความเข้าใจอย่างนี	้จงึมเีป็นธรรมเนยีมทีถ่อืกนัมาว่า	หากทายกนมินต์ออก

ชื่อโภชนะ	ภิกษุจะไม่รับนิมนต์	ทายกผู้เข้าใจ	จึงกล่าวแต่เพียงว่า	นิมนต์รับบิณฑบาต	หรือรับ

ภิกษา	หรือนิมนต์ฉันเช้าฉันเพล	ดังนี้จึงรับนิมนต์ได้
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	 อาบัติในสิกขาบทนี้	 เป็นอจิตตกะ	 ถ้าฉันคณะโภชน์	 แม้เข้าใจว่าไม่เป็น	 ยังคงเป็น

ปาจติตย์ีเหมือนกนั	ไม่ใช่เป็นคราวยกเว้นทีจ่ะพงึได้รบัอนญุาต	แม้เข้าใจไปว่าเป็น	กไ็ม่พ้นอาบตัิ

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๓)
	 เป็นปาจติตย์ีเพราะโภชนะทหีลงั	เว้นไว้แต่คราวเป็นไข้	คราวทีถ่วายจวีร	คราว
ที่ท�าจีวร

	 ครั้งนั้น	 มีกรรมกรเข็ญใจคนหนึ่งด�าริที่จะท�าภัตตาหารเพื่อถวายทาน	 เขาจึงเข้าไป

หานายกิรปติกะ	บอกความจ�านงว่า	คุณครับ	กระผมปรารถนาจะท�าภัตตาหารถวายภิกษุสงฆ์

มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน	 ขอท่านโปรดให้ค่าจ้างแก่กระผม	 แม้นายกิรปติกะนั้น	 ก็เป็นคนมี

ศรัทธาเลื่อมใส	จึงให้ค่าจ้างแก่กรรมกรเข็ญใจนั้นมากกว่าปกติ

	 ฝ่ายกรรมกรเขญ็ใจนัน้	ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้า	ถวายบงัคมแล้วนัง่	ณ	ทีค่วร

ส่วนข้างหนึ่ง	ครั้นแล้วได้กราบทูลอาราธนาว่า	ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์	ทรงพระกรุณา

โปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า	เพื่อเจริญบุญกุศลและปิติปราโมทย์	ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด	

พระพุทธเจ้าข้า

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า	ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นัก	เธอจงทราบ	กรรมกรนั้นกราบทูล

ว่า	ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่กไ็ม่เป็นไร	พระพทุธเจ้าข้า	ข้าพระพทุธเจ้าจดัเตรยีมผลพทุราไว้มาก	อาหาร

ที่เป็นเครื่องดื่มเจือด้วยผลพุทราจักบริบูรณ์	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ	 

ครั้นเขาทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว	 จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มี 

พระภาคเจ้า	ท�าประทักษิณแล้วหลีกไป

	 ภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่า	กรรมกรเข็ญใจผู้หนึ่ง	นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธานเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น	 อาหารที่เป็นเครื่องดื่มเจือด้วยผลพุทราจักบริบูรณ์	 เธอจึงเที่ยว

บิณฑบาตฉันเสียแต่เช้า

	 ชาวบ้านทราบข่าวว่า	 กรรมกรเข็ญใจผู้นี้ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธาน	เขาจึงน�าของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากไปช่วยด้วย	ส่วนกรรมกรเข็ญใจผู้นั้นก็ได้ตกแต่ง

ของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้	 เมื่อล่วงราตรีแล้ว	ได้ไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ว่า	ได้เวลาแล้ว	พระพุทธเจ้าข้า	ภัตตาหารเสร็จแล้ว
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	 ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาสกแล้วทรงบาตรจีวร	 เสด็จ

ไปยงัทีอ่ยูข่องกรรมกรเขญ็ใจผูน้ัน้	ประทบันัง่เหนอืพทุธอาสน์ทีเ่ขาจดัถวายพร้อมด้วยภกิษสุงฆ์	

กรรมกรเขญ็ใจผูน้ัน้จงึองัคาสภกิษทุัง้หลาย	ภกิษทุัง้หลายพากนักล่าวอย่างนีว่้า	อาวโุส	จงถวาย

แต่น้อยเถิด	 จงถวายแต่น้อยเถิด	 กรรมกรกราบเรียนว่า	 พระคุณเจ้าทั้งหลาย	 โปรดอย่าเข้าใจ

ว่า	กระผมนี้เป็นกรรมกรเข็ญใจ	แล้วรับแต่น้อยเลยเจ้าข้า	ของเคี้ยวของฉัน	กระผมได้จัดหาไว้

มากมาย	 ขอพระคุณเจ้าท้ังหลายได้โปรดเรียกร้องตามประสงค์เถิด	 เจ้าข้า	 ภิกษุทั้งหลายตอบ

ว่า	พวกฉันขอรับแต่น้อย	มิใช่เพราะเหตุนั้นเลย	เพราะพวกฉันเที่ยวบิณฑบาตฉันมาแต่เช้าแล้ว 

ต่างหาก	ฉะนั้น	พวกฉันจึงขอรับแต่น้อย

	 ล�าดับนั้นแล	กรรมกรเข็ญใจผู้นั้นจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระคุณเจ้า 

ผู้เจริญทั้งหลาย	 อันข้าพเจ้านิมนต์ไว้แล้ว	 จึงได้ฉันเสียในที่อื่น	 ข้าพเจ้าไม่สามารถจะถวายให้ 

เพียงพอแก่ความต้องการหรือ	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ในสิกขาบทน้ีกล่าวถึงภิกษุรับนิมนต์ฉันอาหารไว้แห่งหนึ่ง	 แล้วไปฉันอาหารในที่อื่น

หรือที่นิมนต์ที่อื่นก่อน	ดังนี้แล	เรียกว่า	โภชนะทีหลัง	(ปรัมประโภชน์)

	 การยกส่วนท่ีรับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่น	 แล้วจะฉันโภชนะที่รับนิมนต์ทีหลัง

ก็ได้	 และการฉันโภชนะท่ีนิมนต์ก่อนและหลังปนกัน	 หรือท�าโภชนะซ่ึงเขานิมนต์	 ๒	 แห่ง	 

๓	แห่งเข้าเป็นแห่งเดียวกันแล้วฉัน	ไม่เป็นอาบัติ	ส�าหรับการนิมนต์รับภิกษาที่เรียกว่ารับบาตร	

หรือบิณฑบาต	 ไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้	 และเพราะสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	 แม้ภิกษุเข้าใจผิด 

คิดว่าให้ภิกษุรูปอื่นไปแทนแล้ว	จึงไปฉันในที่อื่น	ก็ไม่พ้นอาบัติ

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๔)
	 เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุล	ด้วยขนมก็ดี	ด้วยสัตตุผงก็ดี	 เพื่อน�า
ไปได้ตามปรารถนา	 ภิกษุผู้ต้องการ	พึงรับได้เต็ม	๒-๓	 บาตร	 ถ้ารับยิ่งกว่านั้น	 เป็น
ปาจติตีย์	คร้ันรับเตม็	๒-๓	บาตรแล้ว	น�าออกจากทีน่ัน้แล้ว	พงึแบ่งปันกบัภกิษทุัง้หลาย	
นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น

	 ครั้งนั้น	 อุบาสิกาชื่อกาณมาตา	 ได้ยกบุตรีชื่อกาณาให้แก่ชายผู้หนึ่งในต�าบลบ้าน 

หมู่หนึ่ง	และนางกาณาได้กลับไปค้างที่เรือนมารดาด้วยธุระบางอย่าง	เมื่อเวลาผ่านไป	สามีของ

นางกาณาได้ส่งทูตไปตามนางกาณากลับมา	 อุบาสิกากาณมาตาจึงคิดว่า	 การที่บุตรีจะกลับไป

มือเปล่า	 ดูกระไรอยู่	 จึงได้ทอดขนมเพื่อน�าไปฝากแก่สามีของบุตรี	 เมื่อขนมสุกแล้ว	 ภิกษุผู้ถือ
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การเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่งได้มาถึงบ้านเข้า	อุบาสิกากาณมาตาจึงสั่งบุตรีให้ถวายขนม

แก่ภิกษุน้ัน	 เม่ือภิกษุนั้นออกไปแล้วก็ได้บอกแก่ภิกษุอื่นเพื่อไปรับบิณฑบาตขนมนั่น	นางก็ได้

สั่งบุตรีให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุอีก	เมื่อภิกษุรับขนมแล้วออกไปก็ได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นอีก	นาง

ก็ได้สั่งให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุอีกเช่นกัน	ขนมตามที่จัดไว้จึงได้หมดลง

	 สามนีางกาณาได้ส่งทตูมาตามนางกาณากลับอกีเป็นคราวทีส่อง	อบุาสิกากาณมาตา

ก็คิดว่า	การที่บุตรีจะกลับไปมือเปล่า	ดูกระไรอยู่	จึงได้ทอดขนมเช่นเคย	เมื่อขนมสุกแล้ว	ก็ได้

ถวายแก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรหมดอีก

	 แม้คราวที่สาม	สามีของนางกาณาก็ได้ส่งทูตมาตามนางกาณากลับอีก	พร้อมสั่งไว้ว่า	

ถ้านางกาณาไม่กลับก็จะน�าหญิงอื่นมาเป็นภรรยา	อุบาสิกากาณมาตาก็ได้ทอดขนม	เพื่อให้นาง

น�าไปฝากสามีเช่นเคย	เมื่อขนมสุกแล้ว	ก็ได้ถวายแก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรหมด

อีกเช่นเดิม

	 ครัน้สามขีองนางกาณาน�าหญงิอืน่มาเป็นภรรยาแล้ว	พอนางกาณาทราบข่าว	นางจงึ

ยนืร้องไห้อยู	่ขณะนัน้เป็นเวลาเช้า	พระผูม้พีระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปบณิฑบาตถงึบ้านอบุาสิกา

กาณมาตา	ครัน้แล้วได้ประทับนัง่เหนอืพทุธอาสน์ทีเ่ขาปลูาดถวาย	อบุาสกิากาณมาตาได้เข้าเฝ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้า	ถวายบังคมแล้วนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

	 พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรสัถามอบุาสกิากาณมาตาว่า	นางกาณาร้องไห้ท�าไม	อบุาสกิา 

กาณมาตาก็ได้กราบทลูเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้	พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึทรงชีแ้จงให้อบุาสกิากาณมาตา

เห็นแจ้ง	สมาทาน	อาจหาญ	ร่าเริง	ด้วยธรรมิกถา	แล้วทรงลุกจากที่ประทับเพื่อเสด็จกลับ

	 ก็โดยสมัยนั้นแล	 พ่อค้าเกวียนพวกหนึ่งประสงค์จะเดินทางไปยังถิ่นตะวันตกจาก

พระนครราชคฤห์	 ภิกษุรูปหนึ่งได้เที่ยวบิณฑบาตเข้าไปถึงพวกพ่อค้าเกวียนหมู่นั้น	 อุบาสก

คนหนึ่งได้ถวายข้าวสัตตุที่จัดเตรียมไว้เป็นเสบียงเดินทางแก่ภิกษุนั้น	 เมื่อภิกษุนั้นออกไปแล้ว 

ได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นให้ไปรับข้าวสัตตุอีก	 อุบาสกก็ได้ถวายข้าวสัตตุแม้แก่ภิกษุอื่นอีก	 เมื่อ

ภิกษุรับแล้วออกไปก็ได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นอีก	 อุบาสกก็ได้ถวายข้าวสัตตุแม้แก่ภิกษุอื่นอีก	

เสบียงตามที่เขาได้จัดเตรียมไว้หมดสิ้นลง	อุบาสกนั้นจึงได้บอกแก่ผู้จะเดินทางพวกนั้นว่า	วันนี ้

ท่านทั้งหลายจงรอก่อน	 เพราะเสบียงตามที่เราได้จัดเตรียมไว้ถวายพระคุณเจ้าท้ังหลายไป

หมดแล้ว	 ข้าพเจ้าจักเตรียมเสบียงก่อน	คนพวกนั้นกล่าวว่า	 พวกกระผมไม่สามารถจะคอยได	้ 

ขอรับ	 เพราะพวกพ่อค้าเกวียนเริ่มเดินทางแล้ว	 ดังนี้	 แล้วได้พากันไป	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
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	 ขนมที่กล่าวถึงในสิกขาบทนี้	 เพ่งเอาขนมที่เขาตกแต่งไว้เพื่อฝากลูกสาวไปให้ลูกเขย	

หรือข้าวสัตตุที่เอาไว้เป็นเสบียงเดินทาง	 การรับเอาของเหล่านั้นมากไป	 ท�าให้ธุระเขาเสีย	 จึง

ทรงอนุญาตให้รับอย่างมากเพียงเต็ม	 ๓	 บาตร	 เมื่อภิกษุออกมาจากที่นั้นแล้ว	 ให้บอกห้ามแก่ 

ภิกษุอื่น	 แล้วแจกอาหารบิณฑบาตนั้นให้แก่ภิกษุอื่น	 เพื่อจะได้ไม่เข้าไปอีก	 ถ้าไม่ท�าตามนี้	 

ปรับเป็นทุกกฏ	ฝ่ายภิกษุอื่นได้รับบอกแล้ว	แต่ยังเข้าไปรับ	ปรับเป็นทุกกฏเหมือนกัน	ส่วนภิกษุ

รับของที่ไม่ได้เตรียมไว้เพื่อธุระดังนิทานต้นบัญญัติก็ดี	รับของเหลือจากใช้ในธุระเช่นนั้นแล้วก็ดี	

รับของที่เตรียมไว้เพื่อธุระเช่นนั้น	แต่เขายกเลิกก่อนแล้วก็ดี	ไม่เป็นอาบัติ

	 แม้ภิกษุจะรับของจากญาติ	 จากคนปวารณา	หรือรับเพื่อประโยชน์ผู้อื่นได้	 ไม่เป็น

อาบัติ	แต่เมื่อรับของจากญาติ	จากคนปวารณา	ธุระของเขาย่อมจะเสียไปได้เหมือนกัน	จึงควร

พจิารณาให้ด	ีสกิขาบทนีน่้าจะทรงบญัญตัไิว้เพือ่จะให้รูจ้กัประมาณ	และรกัษาสกลุไม่ให้สกึหรอ	

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๕)
	 ภิกษุใด	ฉันเสร็จ	ห้ามเสีย	แล้วเคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ซึ่งของเคี้ยวก็ดี	ซึ่งของฉัน
ก็ดี	อันมิใช่เดน	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้น้ัน	มพีราหมณ์คนหน่ึงนิมนต์ภกิษทุัง้หลายให้ฉนัภตัตาหารเช้า	เมือ่ภกิษทุัง้หลาย

ฉันเสร็จและห้ามภัตแล้ว	ก็ไปสู่ตระกูลญาติ	บางพวกก็ฉันอีก	บางพวกก็รับบิณฑบาตไปอีก

	 หลังจากภิกษุกลับออกไปแล้ว	 พราหมณ์นั้นได้กล่าวเชิญชวนพวกเพื่อนบ้าน

ว่า	 ท่านทั้งหลาย	 ข้าพเจ้าเลี้ยงภิกษุให้อิ่มหน�าแล้ว	 มาเถิด	 ข้าพเจ้าจักเลี้ยงท่านทั้งหลายให ้

อิ่มหน�าบ้าง	 พวกเพื่อนบ้านพากันกล่าวแย้งว่า	 ท่านจักเลี้ยงพวกข้าพเจ้าให้อิ่มได้อย่างไร	 

แม้ภิกษุทั้งหลายท่ีท่านนิมนต์ให้ฉันแล้ว	 ยังต้องไปที่เรือนของพวกข้าพเจ้า	 บางพวกก็ฉันอีก	 

บางพวกก็รับบิณฑบาตไปอีก

	 พราหมณ์นั้นจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายฉันที่เรือน

ของเราแล้ว	ไฉนจงึได้ฉนั	ณ	ทีแ่ห่งอืน่อกีเล่า	ข้าพเจ้าไม่มกี�าลงัพอจะถวายให้พอแก่ความต้องการ

หรือ	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงมีภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	จนเป็นเหตุให ้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 หากภิกษุรับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่ง	 แล้วได้อาหารไม่ถูกปาก	 จะฉันแต่เล็กน้อย	

ห้ามของที่เขาเอามาอังคาสเพิ่ม	 และไปฉันในที่อื่นอีก	 ท�าให้ดูเหมือนทายกผู้นั้นไม่สามารถจะ

เลี้ยงให้อิ่มหน�า	ซึ่งเขาอาจได้รับความอับอาย	ดังมีแจ้งในนิทานต้นบัญญัติแล้ว	 เมื่อมีสิกขาบท



142 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

นี้ขึ้น	จึงไม่สามารถท�าอย่างนั้นได้

	 ค�าว่า	 ฉันเสร็จ	 คือฉันอาหารอย่างที่เรียกว่ากินข้าว	 อิ่มหรือไม่อิ่มไม่เป็นประมาณ	

เป็นแต่เลิกฉันเสียแล้ว	 ค�าว่า	 ห้ามเสียแล้ว	 คือการห้ามโภชนะที่เขาเอามาประเคน	 แสดงไว้มี

องค์ประกอบ	๕	ข้อ	ดังนี้	

	 	 ๑.		ก�าลังฉันอาหารอยู่

	 	 ๒.		เขาเอาโภชนะมาถวายอีก

	 	 ๓.		เขาอยู่ในหัตถบาส

	 	 ๔.		เขาน้อมถวาย

	 	 ๕.		ภิกษุห้ามเสีย	

	 ภิกษุผู ้ฉันเสร็จและห้ามเสียแล้ว	 ในวันนั้นจะฉันอาหารได้เฉพาะของเป็นเดน

เท่านั้น	 หากเคี้ยวก็ดี	 ฉันก็ดี	 ซึ่งของเคี้ยวของฉัน	 อันมิใช่เดนอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ขณะรับ	 

ต้องทุกกฏ	 ขณะกลืน	 ต้องปาจิตตีย์	 ปรับทุกค�ากลืน	 ของอื่นที่ไม่ใช่ยาวกาลิก	 คือยามกาลิก	 

สัตตาหกาลิก	ยาวชีวิก	ไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้

ของเป็นเดน	มี	๒	ลักษณะ	คือ

	 ๑.		 ของเป็นเดนภิกษุไข้	 คือของภิกษุไข้ฉันเหลือ	 หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 เขาเจาะจง 

	 	 ภิกษุไข้ด้วยค�าว่า	เธออยากวันนี้หรือเมื่อใด	ขอให้ฉันเมื่อนั้น	

	 ๒.	 ของที่ภิกษุท�าให้เป็นเดน	คือของที่เป็นอาหาร	ภิกษุรับประเคนและฉันบ้างแล้ว	 

	 	 แม้ฉันเพียงข้าวสุกเมล็ดเดียว	 แสดงอาการพอแล้วโดยยังไม่ลุกจากอาสนะ	 

	 	 นี้ดูเหมือนตั้งใจท�าเพื่อให้เป็นเดน	 น่าจะแลเห็นว่า	 ทรงอนุญาตไว้เพื่อภิกษุ 

	 	 ผูฉ้นัได้น้อย	ไม่พอจะเลีย้งร่างกาย	จ�าต้องฉนับ่อยๆ	หรอืมเีหตทุีต้่องห้ามอาหาร 

	 	 เสีย	 เช่น	 ภิกษุมักอ้วกมักอาเจียน	 จึงเรียกของเป็นเดนนี้ว่า	 ของท�าวินัยกรรม  

	 	 แต่ภกิษผุูท้�าของให้เป็นเดนนัน้	จะท�าวนิยักรรมในอาหารอืน่ในคราวเดยีวกนัอกี 

	 	 ไม่ได้	 เพราะมีกล่าวไว้ว่า	 ของสิ่งใด	 ไม่ได้ท�ากัปปิยะพึงท�าของนั้น	 เธอองค์ใด 

	 	 ไม่ได้ท�า	เธอองค์นั้นพึงท�า	
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โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๖)
	 ภกิษใุด	รู้อยู	่เพ่งจะหาโทษให้	น�าไปปวารณาภกิษผูุ้ฉนัเสรจ็	ห้ามภตัแล้ว	ด้วย
ของเคี้ยวก็ดี	ด้วยของฉันก็ดี	อันมิใช่เดน	บอกว่านิมนต์เถิด	ภิกษุเคี้ยวก็ตาม	ฉันก็ตาม	
พอเธอฉันแล้ว	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	มีภิกษุ	๒	รูปก�าลังเดินทางไกลไปยังพระนครสาวัตถี	ภิกษุรูปหนึ่งประพฤติ

อนาจาร	 ภิกษุผู้เป็นเพื่อนจึงเตือนเธอว่า	 อาวุโส	 ท่านอย่าได้ท�าอย่างนั้น	 เพราะมันไม่สมควร	

เธอได้ผูกใจเจ็บในภิกษุผู้เป็นเพื่อน	ครั้นภิกษุ	๒	รูปไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว	พอดีเวลานั้นใน

พระนครสาวตัถมีสีงัฆภตัของประชาชนหมูห่นึง่	ภกิษผุูเ้ป็นเพือ่นฉนัเสรจ็	ห้ามภตัแล้ว	ภกิษผุูผ้กู

ใจเจบ็ได้ไปสูต่ระกลูญาตริบับิณฑบาตมา	แล้วเข้าไปหาภกิษทุีเ่ป็นเพือ่นนัน้	แล้วกล่าวว่า	อาวโุส	

นิมนต์ฉัน	ภิกษุผู้เป็นเพื่อนปฏิเสธว่า	พอแล้ว	อาวุโส	ผมบริบูรณ์แล้ว	ภิกษุผู้ผูกใจเจ็บได้แค่นไค้

ว่า	อาวุโส	บิณฑบาตอร่อย	นิมนต์ฉันเถิด

	 ครั้นภิกษุได้ฉันบิณฑบาตแล้ว	ภิกษุผู้ผูกใจเจ็บจึงพูดต�าหนิขึ้นว่า	อาวุโส	ท่านเข้าใจ

ว่าผมเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวหรือ	 ท่านเองฉันเสร็จและห้ามภัตแล้ว	 ยังฉันโภชนะอันมิใช่เดน	

ภิกษุผู้เป็นเพื่อนต�าหนิว่า	อาวุโส	ท่านควรบอกมิใช่หรือ	ภิกษุผู้ผูกใจเจ็บพูดแย้งว่า	อาวุโส	ท่าน

ต้องถามก่อนมิใช่หรือ	 ภิกษุผู้เป็นเพื่อนได้แจ้งเร่ืองนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มี 

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุใดรู้อยู่ว่าภิกษุอื่นฉันเสร็จและห้ามภัตแล้ว	ดังสิกขาบทก่อน	แล้วน้อมเอาอามิส

ของฉันซึ่งไม่ได้ท�าวินัยกรรมมาบังคับหรืออ้อนวอนให้เธอฉัน	ด้วยหวังจะกล่าวโทษโจทก์ท้วง	 

เม่ือน้อมเข้าไป	หรอืเมือ่เธอนัน้รบัเพือ่จะฉนั	เป็นทกุกฏแก่ภกิษผุูน้้อมเข้าไป	เธอนัน้ฉนัอยู	่กเ็ป็น

ทุกกฏแก่ผู้น้อมเข้าไปทุกค�ากลืน	เธอนั้นฉันแล้ว	ผู้น้อมเข้าไปต้องปาจิตตีย์

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๗)
	 ภิกษุใด	เคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ซึ่งของเคี้ยวก็ดี	ซึ่งของฉันก็ดี	ในเวลาวิกาล	เป็น
ปาจิตตีย์

	 ครั้งน้ัน	 ในพระนครราชคฤห์มีมหรสพบนยอดเขา	พระสัตตรสวัคคีย์ได้ไปดูมหรสพ

บนยอดเขา	ประชาชนเห็นพระสัตตรสวัคคีย์	จึงนิมนต์ให้สรงน�้า	ให้ลูบไล้ของหอม	ให้ฉันอาหาร	

แล้วถวายของเคี้ยวกลับไปอารามด้วย
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	 พระสัตตรสวัคคีย์น�าของเคี้ยวไปถึงอารามและกล่าวกับพระฉัพพัคคีย์ว่า	 อาวุโส 

ทัง้หลาย	นิมนต์รบัของเคีย้วไปขบฉนัเถดิ	พระฉพัพคัคย์ีถามว่า	อาวโุสทัง้หลาย	พวกท่านได้ของ

เคี้ยวมาจากไหน	พระสัตตรสวัคคีย์ก็ได้แจ้งเนื้อความนั้นไป	 พระฉัพพัคคีย์จึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสัตตรสวัคคีย์	 จึงได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลเล่า	แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุ

ทั้งหลาย	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เวลาวิกาลในสิกขาบทนี้	 รับรองกันทั่วไปแล้วว่า	 คือเวลาต้ังแต่เที่ยงวันไปแล้วจน 

ก่อนอรุณของวันใหม่ข้ึน	 แต่เวลาวิกาลในการเที่ยวซอกแซกในเวลาวิกาลที่ว่าเป็นอบายมุขนั้น	

หมายถงึเวลาค�า่	หรอืตัง้แต่อาทติย์อสัดงแล้วจนถงึอรุณขึน้	โดยนยันี	้เวลาวกิาลจึงมคีวามหมาย

ได้	๒	แบบ	

	 อาบัติในสิกขาบทนี้	เป็นอจิตตกะ	ในเวลาวิกาล	ภิกษุเข้าใจว่ายังเป็นกาล	หรือสงสัย	

แล้วฉันยาวกาลิก	 คือฉันอาหาร	 เช่นนี้ไม่พ้นปาจิตตีย์	 กาลิกอื่นไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้	 ฉันได้

ตามก�าหนดกาล	แต่หากส�าคญักาลกิอืน่ว่าเป็นยาวกาลกิแล้วฉนั	เป็นทกุกฏ	ภกิษเุป็นคนมกัอ้วก 

มักเรอ	อาหารออกมาถึงล�าคอแล้วกลับเข้าไป	ไม่เป็นอาบัติ

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๘)
	 ภิกษุใด	เคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ซึ่งของเคี้ยวก็ดี	ซึ่งของฉันก็ดี	ที่ท�าการสั่งสม	เป็น
ปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระเวฬัฏฐะสีสะซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์	 พักอยู่ใน

เสนาสนะป่า	ท่านเที่ยวบิณฑบาต	และได้อาหารบิณฑบาตเป็นอันมาก	แล้วเลือกเอาแต่ข้าวสุก

ล้วนๆ	ไปสู่ที่พัก	ตากให้แห้งแล้วเก็บไว้	เมื่อใดต้องการอาหาร	ก็แช่น�้าฉันเมื่อนั้น	นานๆ	ท่านจึง

เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตสักครั้ง	ภิกษุทั้งหลายถามท่านว่า	อาวุโส	ท�าไมนานๆ	ท่านจึงเข้าบ้านมา

เพือ่บณิฑบาตสกัครัง้	ท่านจงึได้แจ้งเรือ่งนัน้แก่ภกิษทุัง้หลาย	ภกิษทุัง้หลายถามว่า	อาวโุส	กท่็าน

ฉนัอาหารทีท่�าการสัง่สมหรอื	ท่านตอบรบัว่าเป็นอย่างนัน้	จงึเป็นเหตุให้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรง

บัญญัติสิกขาบท

	 การเก็บของเคี้ยวของฉันอันรับประเคนให้ถึงมือภิกษุแล้ว	 โดยล่วงคืนเพื่อจะฉันใน 

วันอื่น	 เรียกว่า	 เป็นการส่ังสม	 (สันนิธิ)	 ภิกษุฉันของนั้นเป็นปาจิตตีย์	 ปรับอาบัติทุกค�ากลืน	 

ก็ของใด	ภิกษุเสียสละแก่สามเณรขาดไม่เหลียวแล	แล้วสามเณรเก็บไว้	และน�ากลับมาประเคน

ถวายให้ใหม่	ภิกษุได้มาฉันอีก	ของนั้นควรอยู่	อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ
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	 ถ้าแม้บาตรล้างไม่หมด	 ครั้นถูกนิ้วมือรอยปรากฏอยู่	 หรือยางข้าวสุกเข้าไปอยู่ใน

ระหว่างแห่งบาตร	ยางข้าวนั้นครั้นเอาบาตรตากในที่ร้อน	หรือรับข้าวต้มอันร้อน	แล้วยางข้าว

นั้นไหลออกมา	บาตรเช่นนั้นที่ค้างคืนมาจนรุ่งขึ้นนี้	ภิกษุฉันเข้า	เป็นปาจิตตีย์เช่นกัน	

	 ยามกาลิก	สัตตาหกาลิก	หรือยาวชีวิก	เมื่อเก็บสะสมไว้ล่วงคืน	แล้วรุ่งเช้าน�ามาผสม

กับยาวกาลิกหรืออาหารที่ประเคนในเช้านั้น	 กาลิกที่ระคนกันก็ชื่อว่าเป็นสันนิธิ	 เมื่อฉันกาลิก

ระคนนี้	ก็ไม่พ้นอาบัติ

โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๓๙)
	 ภกิษใุด	ไม่ใช่ผูอ้าพาธ	ขอโภชนะอนัประณตีเหน็ปานนี	้คอืเนยใส	เนยข้น	น�า้มนั	
น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย	ปลา	เนื้อ	นมสด	นมส้ม	เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉัน	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชน์แก่ตนมาฉัน	 ประชาชน

พากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	 จึงได้ขอโภชนะ 

อันประณีตเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน	 โภชนะที่ดีใครจะไม่พอใจ	 ของที่อร่อยใครจะไม่ชอบ	 

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ของที่ระบุว่าเป็นโภชนะอันประณีตนั้น	เป็นโภชนะอยู่ในตัวก็มี	คือปลา	เนื้อ	นมสด	

นมส้ม	 ที่เหลืออีก	 ๕	 อย่าง	 เป็นเภสัช	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	 ดังนั้นหากภิกษุไม่ใช่ 

ผู้อาพาธ	แล้วขอโภชนะนี้	ก็ไม่พ้นอาบัติ	เพราะค�าว่า	ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ	คือภิกษุผู้เว้นโภชนะ

อันประณีตเสีย	ก็ยังอยู่ผาสุกได้

	 ภิกษุผู้อาพาธเว้นของเหล่านี้	อยู่ไม่ผาสุก	ขอเขาฉันได้	ถ้าขอของนั้นในคราวอาพาธ	

ครั้นหายไข้แล้วจะฉันของนั้นก็ได้	 เมื่อภิกษุผู้อาพาธขอมาเพื่อประโยชน์ตน	ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ	

พลอยฉันด้วยก็ได้	 ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ	 ขอต่อญาติหรือต่อคนปวารณาเพ่ือประโยชน์ตนเอง	 

หรือขอต่อคนอื่นเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุผู้อาพาธ	ได้ทั้งนั้น	ไม่เป็นอาบัติ	จ่ายเอาด้วยทรัพย์ของ

ตนอันถูกต้องตามธรรมวินัย	ก็ไม่เป็นไร
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โภชนวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๐)
	 ภิกษุใด	กลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้	ล่วงช่องปาก	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่น�้า
และไม้ช�าระฟัน	

	 ครัง้นัน้	มภีกิษรุปูหนึง่เป็นผูม้ปีกตถิอืของทุกอย่างเป็นของบงัสกลุ	อาศยัอยูใ่นบริเวณ

สสุาน	ท่านไม่ปรารถนาจะรบัอาหารทีป่ระชาชนถวาย	เทีย่วถอืเอาอาหารมาฉนัเองจากเครือ่งเซ่น

เจ้าตามป่าช้าบ้าง	ตามโคนไม้บ้าง	ตามธรณปีระตบู้าง	ประชาชนต่างกเ็พ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา

ว่า	ไฉนภิกษุนี้	จึงได้ถือเอาอาหารเครื่องเซ่นเจ้าของพวกเราไปฉันเองเล่า	ภิกษุนี้อ้วนล�่า	บางที

อาจจะฉันเนื้อมนุษย์	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุใดจับต้องของที่ไม่ได้รับประเคน	 แม้เป็นของป่นละเอียดดังธุลีเพ่ือจะกลืนกิน	

เมื่อจับต้องเป็นทุกกฏ	ของนั้นจัดเป็น	อุคคหิตก์	แปลว่า	ถือเอาไม่ดี	เพราะยังไม่ประเคน	กลืน

กินให้ล่วงล�าคอเข้าไปโดยช่องปากหรือช่องจมูก	 เป็นปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่น�้าและไม้สีฟัน	 น�้าดื่ม

ฉันได้ตามสบาย	ไม้สีฟันขนาด	๔	นิ้วถึง	๘	นิ้วเป็นของไม่ล่วงล�าคอ	ถ้าล่วงล�าคอเข้าไปถึงไม่รู้ก็

ยังคงเป็นปาจิตตีย์	ในของที่รับประเคนแล้วส�าคัญว่ายังไม่ได้รับ	หรือสงสัยอยู่	แล้วกลืนกิน	เป็น

ทุกกฏ	รู้ว่ารับประเคนแล้ว	ฉันไม่เป็นอาบัติ	อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	ภิกษุบวชใหม่ฉัน

ของที่ไม่ได้รับประเคน	ก็ไม่พ้นจากปาจิตตีย์

 ยามหาวิกัติ ๔	(กาโลทิสสะ)	คือ	มูตร	คูถ	เถ้า	ดิน	เมื่อเหตุคืองูกัดมีขึ้น	กัปปิยการก

ไม่มี	เลยถือเอามาฉันเอง	หรือภิกษุบ้า	เป็นต้น	เหล่านี้ไม่เป็นอาบัติ	กัปปิยการกแม้ใช้ยาก	หรือ

ไม่อาจท�าให้ได้	ก็ตั้งอยู่ในฝักฝ่ายว่าไม่มี	ครั้นเถ้าไม่มี	ภิกษุจะเผาไม้แห้ง	หรือไม้แห้งไม่มี	แม้จะ

ตดัไม้สดมาท�าเป็นเถ้ากค็วร	แม้จะขดุแผ่นดนิ	เพือ่จะเอาดนิกค็วร	เฉพาะในขณะงกูดัอย่างเดยีว	

จะถือเอาเองก็ควร	ในกาลอื่นพึงรับประเคนฉัน

การประเคน 

	 พึงรู้ลักษณะการประเคน	ซึ่งมีองค์ประกอบ	๕	ข้อดังนี้

	 ๑.	 ของที่จะพึงประเคนนั้นไม่ใหญ่โตเกินไป	พอบุรุษปานกลางยกขึ้นได้

	 ๒.	 ผู้ประเคนเข้ามาอยู่ในหัตถบาส	

	 ๓.	 เขาน้อมเข้ามาถวาย	ด้วยกายก็ได้	ของเนื่องด้วยกายก็ได้	โยนให้ก็ได้

	 ๔.	 ผู้ประเคนเป็นเทวดา	มนุษย์	หรือสัตว์ดิรัจฉานก็ได้

	 ๕.	 ภิกษุรับด้วยกายก็ได้	ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้
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	 การให้และการรบัต้องตามลกัษณะนี	้เว้นแต่โยนให้	ย่อมเป็นไปโดยเคารพในกนัและ

กนัทัง้	๒	ฝ่าย	เป็นกริยิางาม	ดงันัน้บิณฑบาตทีท่ายกตักด้วยทพัพถีวาย	ซ่ึงนบัว่าให้ด้วยของเนือ่ง

ด้วยกายและภกิษรุบัด้วยบาตร	ซึง่นบัว่ารบัด้วยของเนือ่งด้วยกายเหมอืนกนั	ชือ่ว่าประเคนแล้ว	

ของที่มาตุคามถวาย	และภิกษุรับด้วยผ้าก็เหมือนกันเว้นแต่ห่างเกินงามนอกหัตถบาส

	 หากทายกทัง้หลายเขาวางหม้อข้าวต้มไว้	แล้วไปเสยี	สามเณรเดก็ไม่อาจจะยกหม้อนัน้

ขึ้นประเคนได้	ภิกษุเอียงบาตรเข้าไป	สามเณรเอียงปากหม้อลงบนปากบาตรแล้วรินลง	ข้าวต้ม

ซึ่งลงในบาตร	เป็นอันประเคนแท้	อีกอย่างหนึ่ง	ภิกษุวางมือลงบนพื้น	สามเณรหมุนหม้อขึ้นบน

มือนั้น	ก็ควร	สามเณร	๒	รูป	๓	รูปช่วยกันประเคน	หรือรูปเดียวมีก�าลังยกขึ้น	ภิกษุ	๒	รูป	๓	รูป

ช่วยกันรับ	ก็ควร

	 ทายกเอาหม้อน�้ามันหรือหม้อน�้าอ้อยแขวนไว้ที่เท้าเตียงหรือเท้าตั่ง	 ภิกษุขึ้นนั่งบน

เตียงหรือตั่ง	ก็ควร	ไม่เป็นอุคคหิตก์	หม้อ	๒	ใบแขวนซ้อนไว้ในที่บันได	ใบบนรับประเคนแล้ว	

ใบล่างยังไม่ได้รับประเคน	จะถือเอาใบบน	โดยมิให้ใบล่างเคลื่อนไหว	ก็ควร	
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วรรคที่ ๕ อเจลกวรรค

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๑)
	 ภกิษใุด	ให้ของเคีย้วกด็	ีของกนิกด็	ีแก่อเจลกก็ด	ีแก่ปรพิาชกก็ด	ีแก่ปรพิาชกิา 
ก็ดี	ด้วยมือของตน	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 กองขนมเครื่องขบฉันเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์	 ท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูล 

เนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งว่า	 ดูก่อนอานนท์	 ถ้าเช่นนั้น	 

เธอจงให้ขนมเป็นทานแก่พวกคนกินเดน	ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธด�ารัส	 แล้วจัด

คนกินเดนให้นั่งตามล�าดับ	และแจกขนมให้คนละชิ้น	แต่ได้แจกขนม	๒	ชิ้นส�าคัญว่าชิ้นเดียวแก่

ปริพาชิกาผู้หนึ่ง	พวกปริพาชิกาที่อยู่ใกล้เคียง	ได้ถามปริพาชิกาผู้นั้นว่า	พระสมณะนั้นเป็นคู่รัก

ของเธอหรอื	นางตอบว่า	ท่านไม่ใช่คูร่กัของฉนั	ท่านแจกให้	๒	ชิน้ส�าคญัว่าชิน้เดยีว	แม้ครัง้ทีส่อง	

ครั้งที่สาม	ท่านพระอานนท์เมื่อแจกขนมให้คนละชิ้น	ก็ได้แจกขนม	๒	ชิ้นส�าคัญว่าชิ้นเดียวแก่

ปริพาชิกานั้นอีก	พวกปริพาชิกาจึงล้อเลียนกันว่า	เป็นคู่รักหรือไม่ใช่คู่รัก

	 อาชีวกอีกผู้หนึ่งได้ไปสู่ที่อังคาส	 ภิกษุรูปหนึ่งคลุกข้าวกับเนยใสเป็นอันมาก	 แล้วได้

ให้ข้าวก้อนใหญ่แก่อาชีวกนั้น	เมื่อเขาถือข้าวก้อนนั้นไป	อาชีวกอีกผู้หนึ่งได้ถามว่า	ท่านได้ก้อน

ข้าวมาจากไหน	 อาชีวกนั้นตอบว่า	 ได้มาจากที่อังคาสของสมณโคดมคหบดีโล้นนั้น	 อุบาสก 

ทั้งหลายได้ยินอาชีวกทั้งสองนั้นสนทนาปราศรัยกัน	 จึงพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 

แล้วได้กราบทลูว่า	พระพทุธเจ้าข้า	เดยีรถย์ีพวกนีเ้ป็นผูมุ้ง่ตเิตยีนพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	

ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส	 ขออย่าให้พระคุณเจ้าทั้งหลายให้ของแก่พวกเดียรถีย์

ด้วยมือของตนเลย	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 อเจลก	 คือ	 ชีเปลือย	ปริพาชก	 คือ	

นักบวชชายนอกพระพุทธศาสนา	 ปริพาชิกา 

คือนักบวชหญิงนอกพระพุทธศาสนา	 เมื่อภิกษุ

ใดให้ของที่จะพึงกลืนกินแก่พวกนักบวชเหล่านี ้

คนใดคนหนึ่งด้วยมือของตน	ต้องปาจิตตีย์

	 การรบัประเคนนัน้	คงเป็นธรรมเนยีม

ใช้กนัอยูใ่นพวกนกับวชเหล่าอืน่ด้วย	โดยรบัจาก

คฤหัสถ์	เมื่อภิกษุให้ของเคี้ยวของกินด้วยมือตน	
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ชือ่ว่าวางตนเป็นอนปุสมับนัแก่นกับวชเหล่าอืน่	เช่นนีเ้ขาคงดูหมิน่ได้	จึงได้ทรงบญัญติัสิกขาบท

ห้ามไว้	หากภิกษุสั่งเพื่อให้ก็ดี	วางให้ก็ดี	 ให้ของอย่างอื่นนอกจากของอันจะพึงกลืนก็ดี	ไม่เป็น

อาบัติ

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๒)
	 ภิกษุใด	 กล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า	 ท่านจงมา	 เข้าไปสู่บ้านหรือสู่นิคมเพื่อ
บิณฑบาตด้วยกัน	เธอยังเขาให้ถวายแล้วก็ดี	ไม่ให้ถวายแล้วก็ดี	แก่เธอ	แล้วส่งไปด้วย
ค�าว่า	ท่านจงไปเถิด	การพูดก็ดี	การนั่งก็ดี	ของเรากับท่าน	ไม่เป็นผาสุกเลย	การพูด
ก็ดี	การนั่งก็ดี	ของเราคนเดียว	ย่อมเป็นผาสุก	ท�าความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็น
ปัจจัย	หาใช่อย่างอื่นไม่	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระอุปนันท์ได้กล่าวชวนภิกษุผู้เป็นสัทธิวิหาริกของภิกษุพี่ชายว่า	 มาเถิด	

อาวุโส	 เราจักเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตด้วยกัน	 คร้ันเข้าบ้านแล้ว	 กลับส่ังไม่ให้เขาถวายอะไร 

แก่เธอ	 ซ�้าบอกให้กลับด้วยค�าว่า	 กลับเถิด	 อาวุโส	 การพูดก็ดี	 การนั่งก็ดี	 ของเรากับคุณไม่น�า

ความส�าราญมาให้	การพูดก็ดี	การนั่งก็ดี	ของเราคนเดียว	ย่อมจะส�าราญ

	 ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้ว	ภิกษุนั้นไม่สามารถเที่ยวออกรับบิณฑบาตเพื่อฉันได้	

แม้จะไปฉนัทีโ่รงฉนักไ็ม่ทนักาล	จ�าต้องอดฉนัภตัตาหาร	คร้ันเธอไปถึงอารามแล้ว	ได้แจ้งเร่ืองนัน้

แก่ภิกษุทั้งหลาย	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 หากภิกษุปรารถนาจะซิกซี้	 ปรารถนาจะเล่น	 ปรารถนาจะนั่งในที่ลับกับมาตุคาม	 

หรือปรารถนาจะประพฤติอนาจาร	 เพื่อจะปิดบังความปรารถนานั้น	 จึงไล่เพื่อนภิกษุกลับเสีย	

หากภิกษุมีความปรารถนาเช่นว่านี้	 ต้องปาจิตตีย์	 แต่หากมีเหตุอย่างอื่น	 ไม่ประสงค์จะปิดบัง

ความเสียหายส่วนตัว	เช่น	บาตรของภิกษุนั้นเต็มแล้ว	บอกให้กลับมาก่อน	หรืออยู่แห่งเดียวกัน	 

๒	 รูปจะไม่พอเลี้ยงชีพ	 หรือเห็นมาตุคามจะท�าให้เพ่ือนภิกษุเกิดความกระสันได้	 เช่นนี้ 

ไม่เป็นอาบัติ
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อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๓)
	 ภิกษุใด	ส�าเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระอุปนันท์ไปสูเ่รอืนของสหาย	แล้วส�าเรจ็การนัง่ในเรอืนนอนกบัภรรยาของ

เขา	บุรุษสหายนั้นเข้าไปหาพระอุปนันท์	แล้วกราบไหว้ท่าน	เขานั่งเรียบร้อยแล้วบอกให้ภรรยา

ถวายภิกษาแก่พระอุปนันท์

	 จากนั้น	 บุรุษได้เรียนพระอุปนันท์ว่า	 นิมนต์ท่านกลับเถิดขอรับ	 เพราะข้าพเจ้า

ก็ได้ถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้าแล้ว	 ภรรยานั้นก�าหนดรู้ในขณะนั้นว่า	 ราคะรบกวนบุรุษนี้แล้ว	 

จึงเรียนพระอุปนันท์ว่า	 นิมนต์ท่านนั่งอยู่ก่อนเถิดเจ้าค่ะ	 อย่าเพิ่งไป	 แม้ครั้งที่สอง	 ครั้งที่สาม	 

บุรุษนั้นก็ได้เรียนให้พระอุปนันท์กลับ	แต่หญิงนั้นก็ได้ขอนิมนต์ให้พระอุปนันท์นั่งอยู่ก่อน

	 บุรุษนั้นจึงเดินออกไปกล่าวยกโทษว่า	 ท่านเจ้าข้า	 พระคุณเจ้าอุปนันท์นี้นั่งในห้อง

นอนกับภรรยาของกระผม	กระผมนิมนต์ให้ท่านกลับไป	ก็ไม่ยอมกลับ	กระผมมีกิจมาก	มีการ

งานมาก	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 บาลีของสิกขาบทนี้	 ใช้ค�าว่า	 “สอุโภชเน”	 แปลว่ามีคน	 ๒	 คน	 ในคัมภีร์วิภังค์ 

จึงได้อธิบายความไปตามนั้นว่าเป็นสโภชนสกุล	 คือมีหญิงกับชายอยู่ด้วยกัน	 ทั้ง	 ๒	 คนไม่ใช่

ผู้ปราศจากราคะ	 ฐานท่ีน่ัง	 ก็อธิบายว่าเป็นเรือนนอน	 โดยใจความในนิทานต้นบัญญัติ	 ก็คือ

ไปนั่งแทรกเขาในเวลาที่เขาจะสุงสิงกัน	 พระอรรถกถาจารย์เห็นแล้วเข้าใจการให้ความหมาย	

“สอุโภชเน”	แบบนั้นว่าผิด	จึงแก้ว่าควรจะเป็น	“สโภชเน”	ซึ่งแปลว่า	“เป็นไปกับด้วยโภชนะ”	

หรือ	 “มีโภชนะ”	 แต่แปลศัพท์โภชนะว่า	 “มีโภคะ”	 โดยอธิบายความว่า	 หญิงกับชาย	 ชื่อว่า

เป็นโภคะของกันและกัน	แต่การแปลว่า	“เป็นไปกับด้วยโภชนะ”	หรือ	“มีโภชนะ”	น่าจะถูก

ต้องกว่า	 ไม่หมายความดังพระอรรถกถาจารย์อธิบาย	 กล่าวคืออธิบายความหมายได้ว่า	 ก�าลัง

บริโภคอาหารอยู่

	 จึงสรุปเป็นว่า	 ภิกษุเข้าไปหาสกุลก�าลังบริโภคอาหารอยู่	 เป็นความเสียมรรยาท 

เพียงไร	 สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้	 เพื่อห้ามความประพฤติไม่สมควรเช่นนั้น	 ขอพระวินัยธรจง

วินิจฉัยดูเถิด
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อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๔)
	 ภิกษุใด	ส�าเร็จการนั่งในที่ลับ	คือในอาสนะก�าบังกับมาตุคาม	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระอปุนนัท์ไปสูเ่รอืนของสหาย	แล้วส�าเร็จการนัง่ในทีลั่บตา	อนัเป็นอาสนะ

ก�าบังกับภรรยาของเขา	บุรุษสหายนั้นจึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระคุณเจ้าอุปนันท์

จึงได้ส�าเร็จการนั่งในที่ลับตา	 อันเป็นไปในอาสนะก�าบังกับภรรยาของเขาเล่า	 จึงเป็นเหตุให ้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ทีล่บัม	ี๒	ชนดิ	คอืทีล่บัตา	และทีล่บัห	ูพึงรู้โดยนยัอนักล่าวแล้วในอนยิต	๒	สิกขาบทน้ัน	 

กิริยาที่นั่ง	 หมายเอาถึงกิริยาที่นอนด้วย	 แต่ไม่หมายเอากิริยาท่ียืนและเดิน	 โดยในสิกขาบทนี้	

หมายเอานั่งในที่ลับตา

	 เพราะไม่มีค�าว่า	 ตัวต่อตัว	 จึงถือกันมาว่า	 ถ้านั่งในห้องเรือนกับหญิงมากคนต้องมี

ชายผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วย	ถ้าไม่มีเลย	หญิงแม้มาก	คุ้มอาบัติไม่ได้	หากมีชายผู้รู้ความนั่งอยู่ริมบาน

ประตูนอกห้องที่ปิดอยู่	 ภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับหญิง	 ชายผู้นั้นก็คุ้มอาบัติไม่ได้	 ชายตาดีนั่งอยู่ใน

ระยะ	๑๒	ศอกพอแลเห็นกันได้	เป็นคนมีจิตฟุ้งซ่าน	แม้นั่งหลับอยู่ก็คุ้มอาบัติได้	คนตาบอดแม้

อยูใ่กล้	ก็คุ้มอาบัตไิม่ได้	คนตาดแีต่นอนหลบัอยู่	กค็ุม้อาบตัไิม่ได้	หญงิแม้สกัร้อยหนึง่	กค็ุม้อาบตัิ

ไม่ได้	มีชายผู้รู้ความ	ตาไม่บอดนอนอยู่	แต่ไม่หลับ	อยู่ในที่ไกล้ก็ดี	ภิกษุหรือหญิงนั้นยืนอยู่ไม่นั่ง 

ก็ดี	เหล่านี้ไม่เป็นปาจิตตีย์	

	 ภิกษุไม่เพ่งการลับ	 หรือนั่งส่งใจไปในอารมณ์อื่น	 แม้นั่งกับหญิง	 ไม่เป็นอาบัติ	 เช่น	

ภิกษุนั่งในห้องเรือนกับหญิงหลายคน	 มีชายนั่งอยู่เป็นเพื่อน	 แต่บางทีชายผู้นั้นเขาออกไปจาก

ห้อง	 ภิกษุห้ามไว้ไม่ทัน	 หรือภิกษุนั่งอยู่ผู้เดียว	 ก�าลังนึกอะไรอยู่	 ไม่ทันรู้ตัว	 หญิงเข้ามาหา	 

เช่นนี้เรียกว่าไม่เพ่งการลับ

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๕)
 ภิกษุใดผู้เดียว	ส�าเร็จการนั่งในที่ลับ	กับมาตุคามผู้เดียว	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระอุปนันท์ไปสู่เรือนของสหาย	 แล้วส�าเร็จการนั่งในท่ีลับหูกับภรรยาของ

เขาหนึ่งต่อหนึ่ง	 บุรุษสหายจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระคุณเจ้าอุปนันท์	 จึงได ้

ส�าเร็จการนั่งในที่ลับหูกับภรรยาของเขาหนึ่งต่อหนึ่งเล่า	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุ 

ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท



152 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

	 ในสิกขาบทนี้	 หมายเอาที่ลับหู	 เทียบกันได้กับอนิยต	 สิกขาบทท่ี	 ๒	 เพราะมีค�าว่า	 

ตัวต่อตัว	 จึงน�าความเข้าใจว่า	 ถ้านั่งกลางแจ้งกับหญิงหลายคน	 หญิงเหล่านั้นคุ้มอาบัติได้	 

ฝ่ายหนึ่งยืน	 ฝ่ายหนึ่งนั่ง	 หรือยืนด้วยกันท้ัง	 ๒	 ฝ่าย	 ไม่เป็นอาบัติ	 แต่ในสิกขาบทนี้	 แม้หญิง

หรือชาย	ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนรู้ความ	ไม่บอด	ไม่หนวก	ยืนหรือนั่งในโอกาสภายใน	๑๒	ศอก	แม้

มีจิตฟุ้งซ่าน	 นอนหลับอยู่	 ก็คุ้มอาบัติได้	 แต่คนหูหนวกแม้ตาดี	 หรือคนตาบอดแม้หูไม่หนวก	 

คุ้มอาบัติไม่ได้

	 ยืนรับบาตร	 ผู้หญิงเขายืนใส่ก็ตาม	นั่งใส่ก็ตาม	 ในที่เปิดเผยเช่นนี้ท�าได้	 สามารถใส่

ในที่ห่างคนอันเป็นท่ีลับหูก็ได้	 การอยู่ในท่ีก�าบัง	 หรือในที่แจ้งตัวต่อตัวกับหญิง	 โดยอาการอัน 

ซ่อนเร้น	 แม้จะยืน	 ชื่อว่าไม่ต้องอาบัติก็จริงอยู่	 แต่ความเสียหายอันจะเกิดเพราะปฏิบัติ 

เช่นน้ัน	ยงัจะเกิดขึน้ได้เหมอืนกนั	เช่นนีไ้ม่ควรท�า	ภกิษผุูรู้จ้กัรกัษาอาจาระไม่ให้เป็นเหตรุงัเกยีจ

กินแหนง	 ได้ชื่อว่า	 ถึงพร้อมด้วยมรรยาท	 (อาจารสมฺปนฺโน)	 คู่กันกับส�ารวมในพระปาฏิโมกข์	 

นี้ควรถือเป็นแบบอย่าง

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๖)
	 ภิกษุใด	 รับนิมนต์แล้ว	 มีภัตอยู่แล้ว	 ไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่	 ถึงความเป็นผู้
เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย	ก่อนฉันก็ดี	หลังฉันก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่คราวที่ถวาย
จีวร	คราวที่ท�าจีวร

	 ครั้งนั้น	ตระกูลอุปัฏฐากของพระอุปนันท์	นิมนต์ท่านฉันภัตตาหาร	แม้ภิกษุเหล่าอื่น

เขาก็นิมนต์ด้วย	เวลานั้นเป็นเวลาก่อนฉัน	พระอุปนันท์ก�าลังเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายอยู่	เมื่อถึง

เวลา	ภิกษุเหล่านั้นจึงได้บอกทายกเหล่านั้นว่า	ท่านทั้งหลายจงถวายภัตตาหารเถิด	พวกทายก

กล่าวว่า	 นิมนต์รออยู่จนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันท์จะมา	 ขอรับ	 แม้ครั้งที่สอง	 ครั้งที่สาม	 ภิกษุ

เหล่านั้นก็ได้บอกทายกเหล่านั้นว่า	จงถวายภัตตาหารเถิด	เวลาก่อนเที่ยงจะล่วงเลยแล้ว	ทายก

อ้อนวอนว่า	 พวกกระผมตกแต่งภัตตาหารก็เพราะเหตุแห่งพระคุณเจ้าอุปนันท์	 นิมนต์รออยู่

จนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันท์จะมา	ขอรับ

	 คราวนั้น	 พระอุปนันท์ได้เข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉัน	 แล้วมาถึงเวลาบ่าย	

ภิกษุทั้งหลายไม่ได้ฉันตามประสงค์	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ตามความในนิทานต้นบัญญัติ	ดูเหมือนจะถือเอาว่า	การรับนิมนต์นั้น	 เป็นเหตุห้าม

เที่ยวในที่อื่นก่อนเวลาฉัน	คือมิให้ไปในที่อื่นก่อน	เข้าใจได้ว่า	เพื่อจะไม่ให้ไปช้าหรืออาจตามตัว
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ไม่พบ	ส่วนเวลาหลังฉัน	 เมื่อกลับจากบ้านที่นิมนต์นั้นแล้ว	 ไม่ให้ถือโอกาสเลยไปเที่ยวที่อื่นต่อ

ไป	 เมื่อมีกิจจ�าเป็นจะต้องท�าในช่วงเวลานั้น	อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ให้บอกลาภิกษุไว้เป็นหลักฐาน	

เว้นไว้แต่คราวที่ถวายจีวร	คราวที่ท�าจีวร	คราวภิกษุเจ็บไข้ที่จะต้องไปหายา

	 ในสกิขาบทกล่าวถงึเฉพาะเทีย่วในสกลุ	ดงันัน้หากไปสูอ่ารามอืน่	ไปสูท่ีอ่าศยัภกิษณุ	ี

ไปสู่ที่อยู่เดียรถีย์	 ไม่เป็นอาบัติ	 แต่ในเรื่องเช่นนี้ก็อาจท�าให้เสียผล	 ได้เคยปรับเป็นทุกกฏไว	้ 

แต่ทั้งนี้อนุญาตการแวะเรือนอันอยู่ตามทางขากลับได้	ไม่นับว่าเป็นการเลยเที่ยวต่อ	และหากมี

ภิกษุอื่นอยู่ด้วยคงต้องบอกลาแท้	 เพราะมีสิกขาบทอื่นให้ท�าเช่นนั้น	ถ้าภิกษุไม่มี	 คืออยู่ผู้เดียว	

เมื่อมีกิจจ�าเป็นเกิดขึ้น	ก็ไปได้

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๗)
	 ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ	พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง	๔	เดือน	ถ้าเธอยินดียิ่ง
กว่านั้น	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่ปวารณาอีก	เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์

	 ครั้งนั้น	มหานามศากยะมีเภสัชมากมาย	จึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	ถวายบังคม

แล้วนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 ได้กราบทูลว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะปวารณาต่อสงฆ์ด้วย

ปัจจัยเภสัชตลอด	๔	เดือน	พระพุทธเจ้าข้า

	 พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัว่า	ด	ีด	ีมหานาม	ถ้าเช่นนัน้	เธอจงปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัย

เภสัชตลอด	๔	เดือนเถิด	และพระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้

ยินดีการปวารณาด้วยปัจจัยสี่ตลอด	๔	เดือน

	 ก็สมัยนั้นแล	 ภิกษุทั้งหลายขอปัจจัยเภสัชต่อมหานามศากยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	

ปัจจัยเภสัชของมหานามศากยะ	จึงยังคงมากมายอยู่ตามเดิมนั่นแหละ	แม้ครั้งที่สอง	มหานาม 

ศากยะก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ขอปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเภสัชต่ออีก	 ๔	 เดือน	 

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสอนุญาตให้ยินดีการปวารณาต่ออีกได้

	 กระนั้น	 ภิกษุทั้งหลายก็ยังขอปัจจัยเภสัชต่อมหานามศากยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	

ปัจจัยเภสัชของมหานามศากยะ	 จึงยังคงมากมายอยู่ตามเดิมอีกนั่นแหละ	 แม้ครั้งที่สาม	 

มหานามศากยะก็ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ขอปวารณาต่อสงฆ์ด้วยปัจจัยเภสัชตลอดชีวิต	

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ยินดีการปวารณาเป็นนิตย์

	 สมัยต่อมา	 พระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าไม่เรียบร้อย	 ไม่สมบูรณ์ด้วยมรรยาท	 ถูกมหานาม
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ศากยะกล่าวต�าหนิว่า	 ท�าไมท่านท้ังหลายจึงนุ่งห่มผ้าไม่เรียบร้อย	 ไม่สมบูรณ์ด้วยมรรยาท	

ธรรมเนียมบรรพชิตต้องนุ่งห่มผ้าเรียบร้อย	 ต้องสมบูรณ์ด้วยมรรยาทมิใช่หรือ	 พระฉัพพัคคีย์ 

ผูกใจเจ็บในมหานามศากยะ	 ครั้นแล้วได้ปรึกษากันว่า	 ด้วยอุบายวิธีไหนหนอ	 เราจึงจะท�า 

มหานามศากยะให้ได้รับความอัปยศ

	 แล้วปรึกษากันว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	 มหานามศากยะได้ปวารณาปัจจัยไว้ต่อสงฆ์

พวกเราพากันไปขอเนยใสต่อมหานามศากยะเถิด	 แล้วเข้าไปหามหานามศากยะกล่าวค�า 

เพื่อต้องการเนยใส	 ๑	 ทะนาน	 มหานามศากยะขอร้องว่า	 วันนี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดรอก่อน	

คนทั้งหลายก�าลังไปคอกน�าเนยใสมา	 พระคุณเจ้าทั้งหลายจักได้รับทันกาล	 แม้ครั้งที่สอง	 

ครั้งที่สาม	 พระฉัพพัคคีย์ก็ได้กล่าวย�้าค�าเดิมเพื่อต้องการเนยใส	 ๑	 ทะนาน	 มหานามศากยะ 

ก็รับสั่งค�าเดิม	 พระฉัพพัคคีย์จึงพูดต�าหนิว่า	 จะมีประโยชน์อะไรด้วยเนยใสที่ท่านไม่ประสงค ์

จะถวาย	แต่ได้ปวารณาไว้

	 มหานามศากยะจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ก็เมื่อฉันขอร้องพระคุณเจ้าว่า	 

วันนี้	 ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดคอยก่อน	 ดังนี้	 ไฉนพระคุณเจ้า	 จึงรอไม่ได้เล่า	 นี้แลเป็น 

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

การปวารณา	แสดงโดยนัย	มี	๔	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	 ปวารณาก�าหนดปัจจัย	คือก�าหนดชนิดสิ่งของ	เช่น	จีวร	บิณฑบาต	น�้ามัน	หรือ

น�้าผึ้ง	หรือก�าหนดจ�านวนสิ่งของ	เช่น	ผ้ากี่ผืน	บิณฑบาตมีราคาเท่าไร	เขาปวารณาปัจจัยชนิด

ใด	มีประมาณเท่าไร	เช่นนี้ภิกษุขอเขาได้ตามก�าหนดนั้น	ซึ่งหากไม่ได้ก�าหนดระยะเวลา	พึงขอ

ได้เพียง	๔	เดือน

	 ๒.	 ปวารณาก�าหนดกาล	 คือก�าหนดน้อยกว่า	 ๔	 เดือนก็ตาม	 มากกว่า	 ๔	 เดือน 

ก็ตาม	พึงขอเขาได้ตามก�าหนดนั้น	ไม่ต้องเอา	๔	เดือนเป็นเกณฑ์

	 ๓.	 ปวารณาก�าหนดทั้งสิ่งของทั้งกาล	พึงถือเอาค�าอธิบายใน	๒	ข้อข้างต้นรวมกัน

	 ๔.	 ปวารณาไม่ก�าหนดท้ังสิ่งของและกาล	 เช่น	 ปวารณาว่าต้องการด้วยสิ่งของ

อะไรจงบอก	 หรือปวารณาด้วยปัจจัย	 ๔	 ดังนี้เรียกว่าไม่ก�าหนดของ	 เขาไม่ได้อ้างถึงกาล	 

ว่าจะให้ขอได้นานเพียงไร	 เช่นนี้เรียกว่าไม่ได้ก�าหนดกาล	 ต้องการอะไรขอเขาได้	 แต่พึงขอได ้

เพียง	๔	เดือนตามสิกขาบทนี้	ถ้าเขาปวารณาซ�้าอีก	ขอได้เพียงคราวละ	๔	เดือน	ถ้าเขาปวารณา

เป็นนิตย์	ก็ขอได้ตลอดไป
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อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๘)
	 ภิกษุใด	 ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแล้ว	 เป็นปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่ปัจจัยมี 
อย่างนั้นเป็นรูป	

	 ครั้งนั้น	 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออกมา	 พระฉัพพัคคีย์ก�าลังเดิน 

ไปดูกองทัพที่ยกออกมานั้น	 พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นพระฉัพพัคคีย์ก�าลัง 

เดินมาแต่ไกล	 จึงทรงรับสั่งให้นิมนต์มาตรัสถามว่า	 พระคุณเจ้าทั้งหลายมาเพ่ือประสงค์อะไร	

พระฉพัพคัคย์ีได้ถวายพระพรว่า	พวกอาตมภาพประสงค์จะเฝ้ามหาบพติร	พระเจ้าปเสนทโิกศล

ทรงรับส่ังว่า	 จะได้ประโยชน์อะไรด้วยการดูดิฉันผู้เพลิดเพลินในการรบ	พระคุณเจ้าควรเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่หรือ

	 ประชาชนจึงพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ 

ศากยบุตร	 จึงได้พากันมาดูกองทัพซึ่งยกออกมาแล้วเล่า	 ไม่ใช่ลาภของพวกเรา	 แม้พวกเราที่

พากันมาในกองทัพ	 ก็เพราะเหตุแห่งอาชีพ	 เพราะเหตุแห่งบุตรภรรยา	 ก็ได้ไม่ดีแล้ว	 นี้เองจึง 

เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 เสนา คือกองทัพ	ในครั้งโบราณจะประกอบด้วยพลช้าง	พลม้า	พลรถ	พลเดิน	แม้ใน

ภายหลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	ก็เรียกว่าเสนาอยู่นั่นเอง	เสนาอันยกออกมา	คือยกออกไป

ในการรบกับศัตรู	เพื่อจะรุกหรือเพื่อจะรับ

	 ปัจจยัทีก่ล่าวยกเว้นไว้ในสกิขาบท	กล่าวถงึ	ญาติของภกิษเุป็นไข้	เข้าไปขอพบ	แม้จะ

ปรารภเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ไปดูเล่น	เช่น	เสนายกมาทางอาราม	หรือเดินสวนทางไปพบเห็น	หรือ

มีอันตรายเกิดขึ้น	เช่น	ถูกจับไปเป็นเชลย	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๔๙)
	 ถ้าปัจจยับางอย่างเพ่ือจะไปสู่เสนามแีก่ภกิษน้ัุน	ภกิษน้ัุนพงึอยูไ่ด้ในเสนาเพยีง	
๒-๓	คืน	ถ้าอยู่ยิ่งกว่านั้น	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งน้ัน	 พระฉัพพัคคีย์จ�าเป็นต้องเดินผ่านกองทัพไป	 แต่ได้แรมคืนอยู่ในกองทัพ	๓	

ราตรี	 จนมีประชาชนในกองทัพพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสาย 

พระศากยบตุร	จงึได้พกัแรมอยูใ่นกองทพัเล่า	มใิช่ลาภของพวกเรา	แม้พวกเราทีม่าอยูใ่นกองทพั	
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ก็เพราะเหตุแห่งอาชีพ	 เพราะเหตุแห่งบุตรภรรยา	 ก็ได้ไม่ดีแล้ว	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ปัจจัยความจ�าเป็นท่ีต้องไปสู่กองทัพนั้น	 พึงรู้ได้ในสิกขาบทก่อน	 ส่วนวิธีนับคืน	

จะปรับเป็นอาบัติในวันที่	 ๔	 เมื่อตะวันตกแล้ว	 ไม่ว่าจะยืน	 นั่ง	 หรือนอนอยู่ในกองทัพก็ตาม	 

หรือจะเหาะอยู่ในอากาศก็ตาม	แต่หากอยู่เพียง	๓	วันแล้วกลับเสีย	ภายหลังไปอยู่ได้อีก	หรือมี

เหตุจ�าเป็น	เช่น	เจ็บอยู่ในกองทัพ	กองทัพถูกข้าศึกล้อม	หรือมีเหตุขัดขวางอย่างอื่นอีก	จะอยู่

เกินกว่าก�าหนดนั้นก็ได้

อเจลกวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๐)
	 ถ้าภิกษุอยู่ในเสนา	๒-๓	คืน	ไปสู่สนามรบก็ดี	ไปสู่ที่พักพลก็ดี	ไปสู่ที่จัดขบวน
ทัพก็ดี	ไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วก็ดี	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ก�าลังอยู่ในกองทัพ	๒-๓	คืน	ได้ไปสู่สนามรบบ้าง	ไปสู่ที่พักพล

บ้าง	ไปสู่ที่จัดขบวนทัพบ้าง	ไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วบ้าง	ครั้งนั้นมีพระฉัพพัคคีย์รูปหนึ่ง

ไปสูส่นามรบแล้วถูกยงิด้วยลกูปืน	คนท้ังหลายจงึล้อเธอว่า	พระคณุเจ้าคงผ่านการออกรบมาแล้ว

กระมัง	พระคุณเจ้าได้คะแนนเท่าไร

	 เมื่อเธอถูกเขาล้อเช่นนั้น	ก็ได้ถึงความเก้อเขิน	และถูกเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	

ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตร	จงึได้มาถงึสนามรบ	เพือ่จะดเูขาเล่า	มใิช่ลาภของพวกเรา	

แม้พวกเราที่มาสนามรบ	ก็เพราะเหตุแห่งอาชีพ	เพราะเหตุแห่งบุตรภรรยา	ก็ได้ไม่ดีแล้ว	ภิกษุ

ทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ถ้าภิกษุไปอยู่ในกองทัพ	๒	คืน	๓	คืน	ด้วยเหตุที่สมควร	แต่ไปเที่ยวดูยังที่เขารบกัน	

หรือที่ตรวจพล	 หรือท่ีจัดพล	 หรือไปดูกองช้าง	 กองม้า	 กองรถ	 กองเดินเท้า	 เช่นนี้เป็นทุกกฏ 

ทุกๆ	 ก้าว	 เมื่อยืนในต�าแหน่งใดต�าแหน่งนั้นเห็นขบวนทัพ	 หรือกองทัพอันจัดแล้ว	 ภิกษุเป็น

ปาจิตตีย์
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วรรคที่ ๖ สุราปานวรรค

สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๑)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะดื่มสุราเมรัย

	 โดยสมัยนั้น	พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกในเจติยชนบท	 ไปทางต�าบลบ้านรั้วงาม	

คนเลี้ยงโค	คนเลี้ยงปศุสัตว์	ชาวนา	คนเดินทาง	ได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก�าลังทรงด�าเนิน

มาแต่ไกล	ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึง	๓	ครั้งว่า	ขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปยัง

ท่ามะม่วงเลย	พระพุทธเจ้าข้า	เพราะที่ท่ามะม่วงมีนาคอาศัยอยู่ในอาศรมชฎิล	เป็นสัตว์มีฤทธิ์	

เป็นอสรพิษมีพิษร้าย	 มันจะได้ไม่ท�าร้ายพระองค์	 พระพุทธเจ้าข้า	 เมื่อกราบทูลอย่างนั้นแล้ว	

พระองค์ได้ทรงดุษณี	(นิ่ง)

	 ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงต�าบลบ้านรั้วงามแล้ว	 ครั้งนั้นแล	 ท่านพระสาคตะ

ก็ได้เดินผ่านไปทางท่ามะม่วงยังอาศรมชฎิล	 และเข้าไปยังโรงบูชาไฟ	 ปูหญ้าเป็นเครื่องลาด	 

นั่งบัลลังก์	ตั้งกายตรง	ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า	นาคนั้นพอแลเห็นท่านพระสาคตะเข้ามา	จึงแสดง

ความดุร้ายขุ่นเคือง	โดยบังหวนควันขึ้นในทันใด	แม้ท่านพระสาคตะก็บังหวนควันขึ้น	เมื่อนาค

ทนความลบหลู่ไม่ได้	จึงพ่นไฟสู้ในทันที	แม้ท่านพระสาคตะก็เข้าเตโชธาตุกสิณสมาบัติ	บันดาล

ไฟต้านทานไว้	 ครั้นท่านครอบง�าไฟของนาคนั้นด้วยเตโชกสิณได้แล้ว	 จึงเดินผ่านไปทางต�าบล

บ้านรั้วงาม	 แม้พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีก็ทราบข่าวว่า	 ท่านพระสาคตะได้ต่อสู้กับนาค

ที่อยู่	ณ	ต�าบลท่ามะม่วง

	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากต�าบลบ้านร้ัวงาม	 จาริกต่อโดยล�าดับถึงพระนคร

โกสัมพี	 พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีจึงพากันรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	 แล้วเข้าไปหา

ท่านพระสาคตะผู้ต่อสู้กับนาค	 แล้วถามถึงของที่หายากและเป็นของชอบของท่านพระสาคตะ	 

พระฉัพพัคคีย์ได้กล่าวตอบกับพวกอุบาสกว่า	 สุราใสสีแดงดั่งเท้านกพิราบ	 เป็นของหายาก	 

ทั้งเป็นของชอบของภิกษุทั้งหลายด้วย

	 ครั้งนั้น	 พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพี	 ได้จัดเตรียมสุราใสสีแดงดั่งเท้านกพิราบ

ไว้ทุกครัวเรือน	 พอเห็นท่านพระสาคตะเดินมาบิณฑบาต	 จึงต่างพากันกล่าวเชื้อเชิญนิมนต ์

ท่านพระสาคตะดื่มสุราใสสีแดงดั่งเท้านกพิราบกันทั้งนั้น

	 ท่านพระสาคตะได้ดืม่สรุาใสสแีดงด่ังเท้านกพิราบทุกๆ	ครัวเรือน	เมือ่จะเดินออกจาก

เมอืง	ได้ล้มกลิง้อยูท่ีป่ระตเูมอืง	พอดพีระผูมี้พระภาคเจ้าเสด็จออกจากเมอืง	พร้อมด้วยภกิษเุป็น
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อันมาก	 ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสาคตะล้มกลิ้งอยู่ที่ประตูเมือง	ภิกษุทั้งหลายได้ช่วยกัน

หามท่านพระสาคตะไปสู่อาราม	 โดยให้นอนหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า	 แต่ท่านพระ

สาคตะได้พลิกกลับนอนผันแปรเท้าทั้งสองไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแทน

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 สาคตะมี 

ความเคารพ	 มีความย�าเกรงในตถาคตมิใช่หรือ	 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า	 เป็นดังรับสั่ง	

พระพทุธเจ้าข้า	เมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงต�าหนท่ิานพระสาคตะโดยอเนกปรยิายแล้ว	จงึกล่าว

เตือนว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	การกระท�าของสาคตะไม่เหมาะ	ไม่สม	ไม่ควร	ไม่ใช่กิจของสมณะ	

ใช้ไม่ได้	ไม่ควรท�า	ไฉนสาคตะ	จึงได้ดื่มน�้าที่ท�าผู้ดื่มให้เมาเล่า	การกระท�าของสาคตะนั่น	ไม่เป็น

ไปเพือ่ความเลือ่มใสของชมุชนทีย่งัไม่เลือ่มใส	หรอืเพือ่ความเลือ่มใสยิง่ของชมุชนทีเ่ลือ่มใสแล้ว	

นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 น�้าที่มีรสหวานเจืออยู่โดยธรรมชาติก็ตาม	 เช่น	 น�้าตาลสด	 หรือที่เขาปรุงขึ้นก็ตาม	 

เมือ่ล่วงเวลาแล้วผ่านการหมกัดอง	รสหวานนัน้กลายเป็นรสเมา	แรงหรอือ่อน	ขึน้อยูก่บัรสหวาน

ที่เจืออยู่มากหรือน้อย	นี้เรียกว่า	เมรัย	และเมรัยที่เขากลั่นสกัดเอาน�้าออกเพื่อให้รสเมาแรงขึ้น	

ตามแต่จะก�าหนดว่าเท่าไรเป็นพอดี	นี้เรียกว่า	สุรา	ทั้ง	๒	อย่าง	รวมเรียกว่า	มัชชะ	แปลว่า	น�้า

ยงัผูด้ืม่แล้วให้เมา	เขยีนสัน้ได้ว่า	น�า้เมา	แต่ในสกิขาบทนีเ้รียกตามประเภทแยกกนั	ไม่เหมอืนใน 

ที่อื่น

	 อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	เพราะไม่มีค�าบ่งบอกว่าเจตนา	ไม่เหมือนสิกขาบท

ของสามเณรและของคฤหัสถ์	ฝ่ายภิกษุ	แม้ส�าคัญว่ามิใช่น�้าเมา	ดื่มเข้าไป	ก็เป็นอาบัติ	ของอัน

มิใช่น�้าเมา	แต่มีสี	กลิ่น	รส	ดุจน�้าเมา	เช่น	ยาดองบางอย่าง	หรือยาที่เขาท�าด้วยรสมะขามป้อม	

ไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัติ	น�้าเมาที่เจือในแกง	ในเนื้อ	หรือในของอื่น	เพื่อชูรสหรือกันเสียกันคาว	แต่

เล็กน้อย	ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เมา	ชื่อว่าเป็นอัพโพหาริก	ฉันหรือดื่มของเช่นนั้นไม่เป็นอาบัติ

สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๒)

 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะจี้ด้วยนิ้วมือ

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ได้ท�าภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ให้หัวเราะ	เพราะจี้

ด้วยนิ้วมือ	ภิกษุรูปนั้นเหนื่อย	หายใจไม่ทันได้ถึงแก่มรณภาพลง	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาค

เจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท



ปาจิตตีย์		 		สุราปานวรรค l 159

	 จี้ภิกษุเป็นปาจิตตีย์	จี้อนุปสัมบันเป็นทุกกฏ	แต่ในสิกขาบทไม่ได้ระบุลงไปชัด	และ

หากเอาของเนื่องด้วยกายจี้	 ปรับเพียงทุกกฏ	 เมื่อต้ังเกณฑ์ว่า	 ของเนื่องด้วยกายเป็นวัตถุแห่ง 

ทกุกฏ	จีบ้นผ้าหรอืโยนไปให้ถูกต้องกาย	กป็รบัเป็นทกุกฏอย่างเดียวกนั	ถ้าไม่ได้มุง่ความหวัเราะ	

มีกิจจับต้องกายของกันและกัน	ไม่เป็นอาบัติ

สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๓)

 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะธรรมคือหัวเราะในน�้า

 ครั้งนั้น	 พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ประทับอยู่	 ณ	 ปราสาทชั้นบน	 พร้อมด้วยพระนาง 

มัลลิกาเทวี	 ได้ทอดพระเนตรเห็นพระสัตตรสวัคคีย์ก�าลังเล่นน�้าอยู่ในแม่น�้าอจิรวดี	 ครั้นแล้ว 

ก็ได้รับสั่งกับพระนางมัลลิกาเทวีว่า	 นี่แน่ะแม่มัลลิกา	 นั่นพระอรหันต์ก�าลังเล่นน�้า	 พระนาง

กราบทูลว่า	 ขอเดชะ	 ชะรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบท	 หรือภิกษุ 

เหล่านั้นจะยังไม่สันทัดในพระวินัยเป็นแน่	พระพุทธเจ้าข้า

	 ท้าวเธอทรงร�าพึงว่า	 ด้วยอุบายอย่างไร	 เราจะไม่ต้องกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า	

และพระพุทธองค์จะพึงทรงทราบได้ว่า	 ภิกษุเหล่านั้นเล่นน�้า	 ครั้นแล้วท้าวเธอรับสั่งให้นิมนต์

พระสัตตรสวัคคีย์มา	 แล้วพระราชทานน�้าอ้อยงบใหญ่แก่ภิกษุเหล่านั้น	 รับสั่งขอให้ภิกษุเหล่า

นั้นถวายน�้าอ้อยงบนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

	 พระสัตตรสวัคคีย์ได้เข้าเฝ้าและถวายน�้าอ้อยงบนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 แล้ว 

กราบทูลว่า	 พระเจ้าแผ่นดินถวายน�้าอ้อยงบนี้แด่พระองค์	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า	 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ก็พระเจ้าแผ่นดินพบพวกเธอท่ีไหนเล่า	 พระสัตตรสวัคคีย์กราบทูลว่า	 

พบพวกข้าพระพุทธเจ้าก�าลังเล่นน�้าอยู่ในแม่น�้าอจิรวดี	พระพุทธเจ้าข้า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ธรรมคือหัวเราะในน�้านั้น	หมายเอาเล่นน�้า	และถือเอาน�้าพ้นข้อเท้าขึ้นไป	 เป็นวัตถุ

แห่งปาจิตตีย์	ส่วนประโยคว่า	ด�าลง	ผุดขึ้น	ว่ายไป	ในน�้าพ้นข้อเท้า	บางครั้งท�าอย่างนั้นไม่ได้

ก็มี	จึงท�าให้เข้าใจว่า	น�้าลึกพอที่จะด�าลงได้มิดตัว	ลึกพอที่จะว่ายได้สะดวก	จึงจะเป็นวัตถุแห่ง

ปาจิตตีย์	ส่วนการเล่นในเรือ	กล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	เพราะเพ่งว่าเป็นการเล่นน�้าแบบหนึ่ง	

อันเป็นกิริยาที่ควรจะต้องห้ามไว้เพราะให้โทษได้เหมือนกัน	ถ้าจะยกสิกขาบทนี้ขึ้นปรับก็ดูไม่มี

อะไรขัดขวาง
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	 เอามือวักน�้า	เอาเท้าแกว่งน�้า	เอาไม้ขีดน�้า	เอากระเบื้องปาน�้าเล่น	เช่นนี้เป็นทุกกฏ	

น�้าตื้นไม่ถึงก�าหนดเป็นปาจิตตีย์ก็ดี	 น�้าในภาชนะก็ดี	 เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	 ภิกษุไม่ปรารถนา

จะเล่น	 เพียงอาบน�้าโดยปกติ	จะด�าให้เปียกทั่วตัวก็ได้	หรือมีกิจจะต้องท�าในน�้า	ลงด�า	ลงว่าย	 

เพื่อจะท�ากิจนั้นก็ได้	เรือล่มหรือคิดจะช่วยคนตกน�้า	ในอันตรายเช่นนี้	ไม่มีปัญหา	ไม่เป็นอาบัติ

สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๔)
	 เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ

	 ครั้งนั้น	 พระฉันนะประพฤติอนาจาร	 ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวขึ้นว่า	 อาวุโสฉันนะ	

ท่านอย่าได้ท�าเช่นนั้น	 การกระท�าเช่นนั้น	 ไม่ควร	 แต่พระฉันนะก็ไม่เอื้อเฟื้อยังขืนท�าอยู่อย่าง

เดิม	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระฉันนะ	จึงไม่เอื้อเฟื้อ

ยังขืนท�าอยู่เล่า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

ความไม่เอื้อเฟื้อ	มี	๒	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	 ไม่เอือ้เฟ้ือในบุคคลผูก้ล่าวสัง่สอนหรอืผูก้ล่าวเตือน	เช่นคดิว่า	ผูน้ีเ้ป็นคนซ่ึงผูอ้ืน่

เขากล่าวโทษ	เย้ยหยัน	ติเตียน	ค�าของผู้นี้เราจักไม่ท�าตาม

	 ๒.	 ไม่เอื้อเฟื้อในธรรมซึ่งเป็นบัญญัติ	 หรือธรรมอันมิใช่บัญญัติ	 เช่นคิดว่า	 อย่างไร

หนอ	ธรรมข้อนั้นจะพึงฉิบหายไปก็ดี	หรือคิดไม่อยากจะศึกษาธรรมนั้นก็ดี	

	 ถ้าภิกษุพูดกล่าวอยู่ด้วยข้อบัญญัติหรือข้อวินัย	แล้วแสดงความไม่เอื้อเฟื้อ	ต่อบุคคล

ก็ดี	ต่อพระบัญญัติก็ดี	ต้องปาจิตตีย์	ถ้าพูดกล่าวด้วยข้ออื่นจากพระบัญญัติ	แม้ว่าผู้นั้นจะเป็น

ภิกษุ	 ก็ต้องทุกกฏ	 อนุปสัมบันว่ากล่าวตักเตือน	 แต่ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในค�าเตือน	 เป็นวัตถุแห่ง 

ทกุกฏ	หากกล่าวชีเ้หตทุีป่ระพฤตอิย่างนัน้	มใิช่แสดงความไม่เอือ้เฟ้ือ	โดยนยัว่า	ได้รบัค�าแนะน�า

สั่งสอนมาจากอาจารย์	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ

	 สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้	 เพื่อไม่ให้ภิกษุเป็นผู้ด้ือดึง	 เมื่อได้รับค�าแนะน�าหรือค�า 

ตักเตือนแล้ว	 ให้แสดงความเอื้อเฟื้อ	 ให้ถือเอาความถูกต้องเป็นประมาณ	 ไม่หมิ่นบุคคลผู้พูด

หรือสิ่งที่พูด
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สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๕)
	 ภิกษุใด	หลอนซึ่งภิกษุ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์หลอนพระสัตตรสวัคคีย์	 พวกเธอถูกหลอนจึงร้องไห้	 ภิกษุ 

ทัง้หลายถามพระสตัตรสวคัคย์ีว่า	พวกท่านร้องไห้ท�าไม	พระสตัตรสวคัคย์ีตอบว่า	พระฉัพพคัคย์ี 

พวกนี้หลอนพวกกระผม	ขอรับ

	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์	 จึงได้

หลอนภิกษุทั้งหลายเล่า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้ม ี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 กิริยาการหลอน	คือพูดก็ดี	 แสดงอาการก็ดี	 ให้ตกใจกลัวผี	 ให้กลัวโจร	 ให้กลัวสัตว์

ร้าย	โดยผู้ถูกหลอน	จะกลัวหรือไม่กลัว	ไม่เป็นประมาณ	หลอนอุปสัมบัน	ต้องปาจิตตีย์	หลอน 

อนุปสัมบัน	ต้องทุกกฏ	แต่หากไม่ตั้งใจหลอน	เช่น	เล่าเรื่องปีศาจ	บอกข่าวโจรหรือข่าวสัตว์ร้าย	

ไม่เป็นอาบัติ

สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๖)
 ภิกษุใด	ไม่ใช่ผู้อาพาธ	มุ่งการผิง	ติดก็ดี	ให้ติดก็ดี	ซึ่งไฟ	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว ้
แต่ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูป
 

	 สมัยนั้น	 ถึงเดือนฤดูหนาว	 ภิกษุทั้งหลายได้ก่อไฟที่ขอนไม้อันมีโพรงใหญ่ท่อนหนึ่ง 

แล้วผงิ	ท�าให้งเูห่าในโพรงไม้ท่อนใหญ่นัน้ถกูไฟร้อนเข้า	จงึได้เลือ้ยออกมาไล่	ภกิษทุัง้หลายจงึได้

วิ่งหนีไปในที่ต่างๆ	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนภิกษุทั้งหลาย	

จงึได้ก่อไฟผงิเล่า	แล้วกราบทูลเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจ้า	จงึเป็นเหตุให้พระผูม้พีระภาคเจ้า 

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่า	 ไม่ใช่ผู้อาพาธ	คือ	แม้ไม่ผิงไฟก็อยู่เป็นผาสุกได้	 แต่หนาวตามฤดู	 จะกล่าวว่า

เป็นไข้ไม่ได้	 หากมีเหตุอย่างอื่นท�าให้ต้องติดไฟ	 เช่น	 ติดไฟเพื่อใช้แสงสว่างในกลางคืน	 ติดไฟ 

ต้มน�้า	 หรือติดไฟระบมบาตร	 เป็นต้น	 ไม่เป็นอาบัติ	 ถ้าดุ้นไฟเดิมนั้นดับ	 แล้วก่อให้โพลงขึ้น	 

เพื่อผิง	 เป็นปาจิตตีย์	 เว้นแต่ภิกษุอาพาธผู้ไม่อาจเว้นจากการผิงไฟได้	 หรือผิงไฟที่ผู้อื่นก่อ	 

ไม่เป็นอาบตั	ิทรงอนญุาตเรอืนไฟเป็นทีอ่บกาย	ผิงได้ไม่เป็นอาบติั	ทัง้ภกิษอุาพาธและไม่อาพาธ
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สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๗)
	 ภิกษุใด	ยังหย่อนกึ่งเดือน	อาบน�้า	 เป็นปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่สมัย	 เป็นคราว
ร้อนในเดือนกึ่งท้ายฤดูร้อน	 เป็นคราวกระวนกระวายในเดือนต้นแห่งฤดูฝน	 ๒	 เดือน 
กึง่นี	้คราวเจบ็ไข้	คราวท�าการงาน	คราวไปทางไกล	คราวฝนมากบัพาย	ุนีส้มยัในเรือ่งนัน้

	 ครั้งนั้น	ภิกษุพากันสรงน�้าอยู่ในแม่น�้าตโปทา	ขณะนั้นแล	พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพ

แห่งมคธรฐัเสดจ็ไปสูแ่ม่น�า้ตโปทา	ด้วยพระราชประสงค์จะสรงสนานพระเศยีรเกล้า	แล้วประทบั

รออยู่ในที่ควรแห่งหนึ่ง	 ด้วยตั้งพระทัยว่า	 จักสรงสนานต่อเมื่อพระคุณเจ้าสรงน�้าเสร็จ	 ภิกษ ุ

ทั้งหลายสรงน�้าอยู่จนถึงเวลาพลบ	ดังนั้น	ท้าวเธอจึงได้สรงสนานพระเศียรเกล้าในเวลาพลบค�่า	

เมื่อประตูพระนครปิด	จ�าต้องประทับแรมอยู่นอกพระนคร

	 ครั้นเวลาเช้า	ท้าวเธอจึงเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทั้งๆ	ที่เครื่องประทินทรง

ยงัคงปรากฏอยู	่โดยถวายบังคมพระผูม้พีระภาคเจ้า	แล้วประทบัเหนอืราชอาสน์อนัสมควรส่วน 

ข้างหน่ึง	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท้าวเธอว่า	 ดูก่อนมหาบพิตร	 พระองค์เสด็จมาแต่เช้า	 

ทั้งเครื่องวิเลปนะที่ทรงยังคงปรากฏอยู่	เพื่อพระราชประสงค์อะไร	ท้าวเธอจึงกราบทูลเรื่องนั้น

แด่พระะผู้มีพระภาคเจ้า	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 สิกขาบทนี้เป็นประเทศบัญญัติ	กล่าวคือทรงตั้งไว้เฉพาะในมัธยมประเทศ	หรือภาค

กลางแห่งชมพูทวีป	 แต่ในปัจจันตชนบทนอกเขตมัธยมประเทศ	 ทรงอนุญาตให้อาบน�้าได้ตาม

ความนิยมของผู้คนในชนบทนั้นๆ	อันถือว่าการไม่อาบน�้าเป็นความสกปรก

	 เรื่องห้ามอาบน�้านี้แปลกมาก	 แม้ไม่เกี่ยวกับพวกเราที่อยู่ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต	 

กน็า่คดิหาเหตุว่า	ท�าไมธรรมเนยีมของพราหมณ์	จงึอาบน�า้วนัหนึ่งถึง	๓	ครั้ง	ส่วนฝ่ายพวกภกิษุ	

ต่อครึ่งเดือนจึงอาบน�้าหนหนึ่ง	

	 คราวยกเว้นท่ีไม่เป็นอาบัติ	 สามารถอาบได้ไม่ต้องเว้นระยะ	 ๑๕	 วันคือ	 คราวร้อน	

(อุณหสมัย)	หรือหนึ่งเดือนครึ่งของปลายฤดูร้อน	คราวกระวนกระวาย	(ปริฬาหสมัย)	หรือหนึ่ง

เดือนของต้นฤดูฝน	คราวเป็นไข้	(คิลานสมัย)	หรือคราวเป็นไข้เว้นอาบน�้าไม่สบาย	คราวท�าการ

งาน	(กัมมสมัย)	หรือคราวท�าการงานโดยที่สุดแม้กวาดบริเวณ	คราวเดินทางไกล	(อัทธานคมน-

สมัย)	 คือคราวเดินทางเพียงกึ่งโยชน์	 ไม่ว่าจะเดินทางไป	 หรือเดินทางมาถึงแล้ว	 คราวฝนลม	 

(วาตวุฏฐิสมัย)	คือคราวลมพัดธุลีถูกตัว	หรือฝนตกถูกต้องกายแม้เพียง	๒-๓	หยาด
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สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๘)
	 ภิกษุใด	 ได้จีวรมาใหม่	พึงถือเอาวัตถุส�าหรับท�าให้เสียสี	 ๓	อย่าง	อย่างใด
อย่างหน่ึง	คอืของเขยีวครามก็ได้	ตมก็ได้	ของด�าคล�า้กไ็ด้	ถ้าภกิษไุม่ถอืเอาวตัถสุ�าหรบั
ท�าให้เสียสี	๓	อย่าง	อย่างใดอย่างหนึ่ง	แล้วใช้จีวรใหม่	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พวกภิกษุกับพวกปริพาชกต่างพากันเดินทางจากเมืองสาเกต	ไปยังพระนคร

สาวัตถี	 ในระหว่างทาง	 พวกโจรได้พากันออกมาแย่งชิงจีวรของพวกภิกษุกับพวกปริพาชก 

เหล่านั้นไป	พวกเจ้าหน้าที่ได้ออกจากพระนครสาวัตถี	ไปจับโจรเหล่านั้นได้	พร้อมทั้งของกลาง	

แล้วส่งทูตไปยังที่อยู่ของภิกษุทั้งหลาย	เพื่อนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายมา	และถ้าจ�าจีวรของตน

ได้แล้วก็จงรับเอาไป

	 ภิกษุทั้งหลายจ�าจีวรของตนไม่ได้	 ชาวบ้านจึงพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	

ไฉนพระคณุเจ้าท้ังหลาย	จงึจ�าจวีรของตนไม่ได้เล่า	จงึเป็นเหตุให้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบญัญติั

สิกขาบท

	 ความมุ่งหมายของสิกขาบทนี้	 ในนิทานต้นบัญญัติทรงบัญญัติให้ท�าเครื่องหมาย	 

เพื่อจะจ�าจีวรว่าเป็นของตนได้	 ส่วนในตัวสิกขาบทเอง	 เพ่งท�าให้มีต�าหนิอนุโลมตามลูขปฏิบัติ	

คือประพฤติปอน	โดยใช้ของเศร้าหมอง

	 การถอืเอาวตัถสุ�าหรบัท�าให้เสยีส	ี๓	

อย่าง	อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น	ในอรรถกถา	สอน

ให้จดุเป็นวงกลม	โดยใหญ่เท่าแววตานกยงู	หรอื

เล็กเท่าหลังตัวเรือด	 เรียกว่า	ท�าพินทุกัปปะ  

แปลว่า	 ท�าจุดกลมหรือดวงกลม	 ภิกษุได้จีวร

มาใหม่	ต้องท�าหมายก่อน	แล้วอธิษฐานผ้า	จึง

นุ่งห่มได้	เม่ือท�าไว้แล้วรอยหมายนัน้หายไป	ไม่

ต้องท�าใหม่	 ส่วนการเอาผ้าอื่นเย็บติดกับผ้าที่

ท�าหมายแล้ว	ไม่ต้องพินทุผ้าอีก
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สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๕๙)
	 ภิกษุใด	 วิกัปจีวรเอง	 แก่ภิกษุก็ดี	 ภิกษุณีก็ดี	 นางสิกขมานาก็ดี	 สามเณรก็ดี	 นาง 

สามเณรีก็ดี	แล้วใช้สอยจีวรนั้น	ซึ่งไม่ให้เขาถอนก่อน	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระอุปนันท์วิกัปจีวรเองกับสัทธิวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพ่ีน้องกัน	 แล้วใช้ 

สอยจีวรน้ันทัง้ทีย่งัมไิด้ถอน	ครัน้ภกิษนุัน้เล่าเรือ่งให้แก่ภกิษทุัง้หลายฟังว่า	อาวโุสทัง้หลาย	ท่าน

พระอุปนันทศากยบุตรนี้	วิกัปจีวรเองกับผมแล้วใช้สอยจีวรนั้นโดยยังมิได้ถอน	นี้แลเป็นเหตุให้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 นางสามเณรี คอืหญงิท่ีบรรพชาในส�านกัภกิษณุ	ีถอืสกิขาบท	๑๐	ข้อเหมอืนสามเณร	

ซึ่งส่วนมากอายุยังไม่ครบ	 ๒๐	 ปี	นางสิกขมานา	 คือนางสามเณรีท่ีมีอายุอย่างน้อย	 ๑๘	 ปี	 

ซึ่งภิกษุณีสงฆ์สวดให้สิกขาสมมติ	 โดยห้ามล่วงสิกขาบท	 ๖	 ข้อ	 ต้ังแต่	 ปาณาติปาตา	 เวรมณี	 

จนถึง	 วิกาลโภชนา	 เวรมณี	 ตลอด	๒	 ปีเต็ม	 ถ้าล่วงข้อใดข้อหนึ่ง	 ต้องสมาทานนับตั้งต้นใหม่ 

อีก	๒	ปี	เมื่อรักษาไม่ขาดเลยครบ	๒	ปีแล้ว	ภิกษุณีสงฆ์จึงสมมติให้อุปสมบทได้	นางสิกขมานา

นี้	อยู่ในล�าดับรองภิกษุณีลงมา	เหนือสามเณรี

 การวกิปั	คอืการท�าให้เป็นของ	๒	เจ้าของ	ม	ี๒	แบบ	คอืวกิปัต่อหน้าและวกิปัลับหลัง	

จีวรที่วิกัปให้มี	๒	เจ้าของไว้แล้ว	ถ้าผู้หนึ่งยังไม่ได้ถอน	ห้ามอีกผู้หนึ่งน�าไปใช้สอยนุ่งห่มเพราะ

สิกขาบทนี้	ต้องถอนแล้วจึงใช้ได้

	 ถ้าเพ่งถึงความตัง้ใจแห่งสกิขาบท	ค�าว่าถอนวกิปั	น่าจะหมายความว่า	ถอนจากความ

เป็นเจ้าของ	บางอาจารย์จึงเข้าใจว่า	จีวรที่ถอนวิกัปแล้ว	กลับเป็นอติเรกจีวรไปใหม่	จะเก็บได้

ไม่เกิน	๑๐	วัน	ต้องวิกัปอีกเสมอไป

	 แต่เมือ่เมือ่พจิารณาค�าถอนท่ีว่า	“จวีรผนืนีข้องข้าพเจ้า	ท่านจงใช้สอยกต็าม	สละกต็าม	

ท�าตามปัจจยักต็าม”	ดเูหมอืนแสดงว่าเธอท้ังสองยงัเป็นเจ้าของอยู	่ค�าถอนนัน้จงึดเูหมอืนเป็นค�า

อนุญาตให้ใช้สอยนัน่เอง	บางอาจารย์จงึเข้าใจว่า	จวีรทีถ่อนวกิปัแล้ว	คงเป็นวกิปัปิตจวีรอยูน่ัน่เอง	 

ดังนั้นวิกัปหนเดียวก็เพียงพอ	 ไม่ต้องวิกัปซ�้า	 ถ้าไม่ปล่อยจากความเป็นเจ้าของ	 ชื่อว่าไม่เป็น

อันถอน	ค�านี้ชอบอยู่	ถึงอย่างนั้นใช้สอยจีวรที่ผู้หนึ่งอนุญาตไว้	ยังนับเข้าในฐานว่า	ใช้สอยด้วย

วิสาสะได้อยู่	ไม่เป็นอาบัติ
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สุรำปำนวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๐)
	 ภิกษุใด	ซ่อนก็ดี	ให้ซ่อนก็ดี	ซึ่งบาตรก็ดี	จีวรก็ดี	ผ้าปูนั่งก็ดี	กล่องเข็มก็ดี	
ประคตเอวก็ดี	ของภิกษุ	โดยที่สุดแม้หมายจะหัวเราะ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระสตัตรสวคัคย์ีเป็นผูไ้ม่เกบ็ง�าบริขาร	พระฉัพพัคคย์ีจึงซ่อนบริขารเหล่านัน้

มีบาตรบ้าง	จีวรบ้าง	พระสัตตรสวัคคีย์จึงกล่าวขอร้องพระฉัพพัคคีย์ว่า	อาวุโสทั้งหลาย	ขอท่าน

จงคืนบาตรให้แก่พวกผม	ขอท่านจงคืนจีวรให้แก่พวกผม	ดังนี้บ้าง	พระฉัพพัคคีย์พากันหัวเราะ	

แต่พระสัตตรสวัคคีย์พากันร้องไห้	ภิกษุทั้งหลายพากันถามว่า	อาวุโสทั้งหลาย	พวกท่านร้องไห้

ท�าไม	พระสตัตรสวคัคย์ีตอบว่า	อาวโุสทัง้หลาย	พวกพระฉัพพัคคย์ีเหล่านี	้พากนัซ่อนบาตรบ้าง	

ซ่อนจีวรบ้าง	ของพวกผม	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ในสิกขาบทระบุชื่อของบริขาร	 ถ้าซ่อนเองหรือให้ผู้อื่นซ่อนบริขารอื่น	 อันเป็นของ 

อุปสัมบันหรืออนุปสัมบันก็ตาม	เป็นทุกกฏ	แต่ถ้าบริขารผู้อื่นวางไว้ไม่ดี	แล้วจะช่วยเก็บให้	หรือ

เก็บไปไว้ด้วยคิดว่าจะสั่งสอนเจ้าของแล้วจึงจะคืนให้	ไม่เป็นอาบัติ
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วรรคที่ ๗ สัปปาณวรรค

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๑)
	 ภิกษุใด	แกล้งพรากสัตว์จากชีวิต	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระอทุายเีป็นผูช้�านาญในการยงิธน	ูนกกาทัง้หลายไม่เป็นทีช่อบใจของท่าน	 

ท่านจึงได้ยิงมัน	 แล้วตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไว้เป็นแถว	 ภิกษุทั้งหลายถามท่านว่า	 อาวุโส	 

ใครฆ่านกกาเหล่านี้	 พระอุทายีตอบว่า	 ผมเองขอรับ	 เพราะผมไม่ชอบนกกา	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 

จึงได้มีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอุทายี	จึงได้แกล้งพราก

สัตว์จากชีวิตเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 สัตว์ในที่นี้	 เรียกในบาลีว่า	ปาโณ	แปลว่า	อินทรีย์อันมีปราณ	คือมีลมหายใจและมี

ชีวิตอยู่	หมายรวมเอาสัตว์ดิรัจฉานไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเท่าไข่เหา	เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีย์เสมอ 

กันหมด	 และเพราะมีสิกขาบทนี้บัญญัติไว้	 ดังนั้น	 ในปาราชิกสิกขาบทที่	 ๓	 จึงไม่ได้กล่าวว่า	

อนุโลมจากฆ่ามนุษย์ลงมา	เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๒)
	 ภิกษุใด	รู้อยู่	บริโภคน�้ามีตัวสัตว์	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระฉพัพคัคย์ีรูอ้ยู	่บรโิภคน�า้มตีวัสตัว์	จงึเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรง

บัญญัติสิกขาบท

	 ดื่มกินก็ดี	 อาบก็ดี	 ใช้สอยอย่างอื่นก็ดี	 นับว่าเป็นการบริโภคท้ังนั้น	 หากภิกษุรู้ว่า 

น�้ามีตัวสัตว์และจะตายด้วยการบริโภคน�้านั้น	เมื่อบริโภคน�้านั้น	เช่นนี้เป็นปาจิตตีย์

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๓)
 ภิกษุใด	รู้อยู่	ฟื้นอธิกรณ์ที่ท�าเสร็จแล้วตามธรรม	เพื่อท�าอีก	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	ฟื้นอธิกรณ์ที่ท�าเสร็จแล้วตามธรรม	เพื่อให้ท�าใหม่	ด้วย
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กล่าวหาว่า	กรรมที่ท�าแล้วไม่เป็นอันท�า	กรรมที่ท�าแล้วไม่ดี	กรรมต้องท�าใหม่	กรรมที่ท�านั้นไม่

เป็นอันท�าเสร็จ	กรรมที่ท�าเสร็จแล้วไม่ดี	ต้องท�าให้เสร็จใหม่	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	

ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	 จึงได้ฟื้นอธิกรณ์ที่ท�าเสร็จแล้วตามธรรม	 เพื่อท�า

ใหม่เล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว	จะต้องจัดต้องท�า	เรียกว่า	อธิกรณ	์มี	๔	ประเภท	คือ

	 ๑.	 วิวาทาธิกรณ	์การมีเรื่องวิวาทกัน	เถียงกัน	ปรารภพระธรรมวินัย	ซึ่งต้องได้รับ 

	 	 การชี้ขาดว่าถูกหรือผิด

	 ๒.	 อนุวาทาธิกรณ์	 การมีเรื่องที่ภิกษุโจทก์กันเพราะความทุศีล	 ความประพฤติผิด	 

	 	 ความเห็นผิด	การเลี้ยงชีพที่ผิด	ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่จริง

	 ๓.	 อาปัตตาธกิรณ์	การมภีกิษทุีต้่องอาบตัหิรอืถกูปรบัอาบตั	ิซึง่ต้องท�าคนื	คอืท�าให้ 

	 	 พ้นโทษ

	 ๔.	 กจิจาธกิรณ์	การมอีปโลกนกรรม	ญตัตกิรรม	ญตัตทิตุยิกรรม	หรอืญตัตจิตตุถกรรม	 

	 	 สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแก่สงฆ์	เช่น	การอุปสมบท	ซึ่งจะต้องท�าให้ส�าเร็จ	

	 เมื่ออธิกรณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น	 สงฆ์ก็ดี	 บุคคลก็ดี	 ได้จัดท�าส�าเร็จ 

โดยชอบแล้ว	คือท�าโดยควรแก่เหตุผล	หรือท�าถูกต้องตามธรรมแล้ว	สงฆ์ระงับแล้ว	ภิกษุใดฟื้น

เอาขึ้นท�าใหม่	 ต้องปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่เข้าใจว่ากรรมที่สงฆ์ท�านั้น	 ไม่เป็นธรรม	 หรือท�าแก่คน 

ไม่ควรแก่กรรม

อปโลกนกรรม	 คือกรรมอันท�าด้วยการบอกกันในที่ประชุมสงฆ์	 ประกาศการปรึกษาและ

ตกลงกันของสงฆ์	 โดยไม่ต้องตั้งญัตติ	 ไม่ต้องสวดอนุสาวนา	 เช่น	 ประกาศลงโทษภิกษ	ุ 

นาสนะสามเณร	อปโลกน์แจกอาหารในโรงฉัน	อปโลกน์ให้จีวรหรือของอื่น	เป็นต้น

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๔)
 ภิกษุใด	รู้อยู่	ปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระอุปนันท์ต้องสังฆาทิเสสชื่อ	 สัญเจตนิกา	 สุกกวิสัฏฐิ	 แล้วบอกแก ่

สัทธิวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่น้องกันว่า	อาวุโส	ผมต้องอาบัติชื่อ	สัญเจตนิกา	สุกกวิสัฎฐิ	คุณอย่า

ได้บอกแก่ผู้ใดเลย
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	 ครัน้ต่อมาภกิษรุปูหนึง่ต้องอาบตัชิือ่	สัญเจตนกิา	สุกกวสัิฏฐิ	แล้วขอปริวาสเพ่ืออาบติั

น้ันต่อสงฆ์	 สงฆ์ได้ให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้นแก่เธอ	 ขณะเธอก�าลังอยู่ปริวาสได้พบสัทธิวิหาริก 

ของภิกษุผูเ้ป็นพีน้่องกบัพระอปุนนัท์รปูนัน้	แล้วได้กล่าวว่า	อาวโุส	ผมต้องอาบตัชิือ่	สญัเจตนกิา	

สกุกวิสฏัฐ	ิและได้ขอปรวิาสเพือ่อาบตันิัน้ต่อสงฆ์	สงฆ์ได้ให้ปรวิาสเพือ่อาบตันิัน้แก่ผมแล้ว	ขณะ

นี้ผมก�าลังอยู่ปริวาส	ผมขอบอกให้ทราบ	ขอท่านจงจ�าว่าผมได้บอกให้ทราบ	ดังนี้

	 ภิกษุนั้นถามว่า	อาวุโส	แม้ภิกษุรูปอื่นที่ต้องอาบัตินี้	ก็ต้องท�าอย่างนี้หรือ	ภิกษุผู้อยู่

ปริวาสตอบว่า	ท�าอย่างนี้	 อาวุโส	ภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า	อาวุโส	ท่านพระอุปนันทศากยบุตรต้อง

อาบตัน้ีิเช่นกัน	แล้วท่านได้กล่าวกบัผมว่า	อย่าได้บอกแก่ใครเลย	ภกิษผุูอ้ยูป่รวิาสถามว่า	อาวโุส	

ก็ท่านปกปิดอาบัตินั้นหรือ	ภิกษุนั้นตอบว่า	เป็นเช่นนั้น	ขอรับ

	 ครั้นแล้วภิกษุผู ้อยู ่ปริวาสนั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	 จนมีบรรดาภิกษุ 

ผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	 ไฉนภิกษุรู้อยู่	จึงได้ปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุเล่า	

นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อาบัติชั่วหยาบนั้น	ได้แก่	ปาราชิก	และสังฆาทิเสส	ส่วนในอรรถกถากล่าวว่า	ได้แก่

สังฆาทิเสสอย่างเดียว	 พิจารณาถึงภิกษุในที่นี้	 น่าจะหมายเอาตลอดถึงผู้ปฏิญญาว่าเป็นภิกษุ

ด้วย	 หากภิกษุรู้อยู่ว่า	 ภิกษุผู้เป็นสหายของตนต้องปาราชิกแล้ว	 แต่ยังปฏิญญาว่าเป็นภิกษ ุ

อยู่	 แล้วไม่บอกให้ภิกษุอื่นทราบ	 ก็จะไม่เป็นผู้เห็นแก่พระธรรมวินัยนัก	 เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม

เช่นกัน

	 ในสังฆาทิเสส	 สิกขาบทที่	 ๘	 อันว่าด้วยการโจทก์ปาราชิกไม่มีมูลนั้น	 ถ้าบุคคลไม่

บริสุทธิ์ผู้ที่ต้องปาราชิกแล้ว	แต่ตนส�าคัญว่ายังบริสุทธ์อยู่	แล้วโจทก์ด้วยปาราชิกอื่นอันไม่มีมูล	 

ผู้โจทก์ต้องสังฆาทิเสสเหมือนกัน	 นี้เป็นตัวอย่างจะพึงเอามาเทียบในที่นี้ว่า	 น่าจะหมายความ 

ตลอดถึงผู้ปฏิญญาว่าเป็นภิกษุด้วย

	 หากภิกษุไม่ตั้งใจจะปิด	 แต่มีเหตุจนไม่สามารถบอกผู้หนึ่งผู้ใดได้	 หรือถ้าคิดเห็นว่า	

บอกไปผลจะร้ายกว่าที่นิ่ง	แล้วไม่บอก	เช่น	บอกไปแล้วการทะเลาะวิวาทจักมีแก่สงฆ์	หรือคิด

เห็นว่าผู้นี้ร้ายกาจหยาบช้าจักท�าอันตรายแก่ชีวิตหรือพรหมจรรย์	เป็นต้น	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ
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สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๕)
	 ภกิษใุด	รู้อยู	่ยงับคุคลผูมี้ปีหย่อน	๒๐	ให้อปุสมบท	บคุคลน้ันไม่เป็นอปุสมับนั 
ด้วย	ภิกษุทั้งหลายนั้นถูกติเตียนด้วย	นี้เป็นปาจิตตีย์ในเรื่องนั้น

	 ครั้งนั้น	ในพระนครราชคฤห์	มีเด็กชายกลุ่มหนึ่งจ�านวน	๑๗	คน	เป็นเพื่อนกัน	โดย

มีเด็กชายอุบาลีเป็นหัวหน้า	 มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้หารือกันว่า	 ด้วยวิธีอย่างไรหนอ	 

เมื่อเราทั้งสองล่วงลับไปแล้ว	เจ้าอุบาลีจะพึงอยู่เป็นสุขและไม่ต้องล�าบาก

	 ครั้นแล้วได้คิดเห็นว่า	 ถ้าเจ้าอุบาลีจะพึงเรียนหนังสือ	 ด้วยวิธีอย่างนี้แหละ	 เมื่อเรา 

ทั้งสองล่วงลับไป	 เจ้าอุบาลีก็จะอยู่เป็นสุขและไม่ต้องล�าบาก	 แล้วหารือกันต่อไปอีกว่า	 ถ้าเจ้า 

อุบาลีจักเรียนหนังสือ	 นิ้วมือก็จักระบม	 ถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาค�านวณ	 ด้วยวิธีอย่างนี้แหละ	 

เม่ือเราทัง้สองล่วงลบัไป	เจ้าอบุาลกีจ็ะอยูเ่ป็นสขุและไม่ต้องล�าบาก	ครัน้ต่อมาจงึหารอืกนัอกีว่า	

ถ้าเจ้าอุบาลีจักเรียนวิชาค�านวณ	 เขาจักหนักอก	ถ้าจะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ	ด้วยอุบายอย่างนี้

แหละ	เมื่อเราทั้งสองล่วงลับไป	เจ้าอุบาลีก็จะอยู่เป็นสุขและไม่ต้องล�าบาก	

	 ครัน้ต่อมาจงึหารอืกนัอกีว่า	ถ้าเจ้าอบุาลีจักเรียนวชิาดูรูปภาพ	นยัน์ตาท้ังสองของเขา

จักชอกช�้า	พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล	มีความสุขอยู่เป็นปกติ	มีความประพฤติ

เรียบร้อย	 บริโภคอาหารที่ดี	 นอนในห้องนอนอันมิดชิด	 ถ้าเจ้าอุบาลีจะพึงได้บวชในส�านัก 

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	ด้วยวิธีอย่างนี้แหละ	เมื่อเราทั้งสองล่วงลับไป	เจ้าอุบาลีก็จะ

อยู่เป็นสุขและไม่ต้องล�าบาก

	 เด็กชายอุบาลีได้ยินถ้อยค�าท่ีมารดาบิดาสนทนากันดังนี้	 จึงเข้าไปหากลุ่มเพื่อนเด็ก 

ด้วยกัน	 ครั้นแล้วได้พูดชวนกันว่า	 มาเถิด	 เราจักพากันไปบวชในส�านักพระสมณะเชื้อสาย 

พระศากยบตุร	เดก็ชายเหล่านัน้จงึพดูว่า	ถ้าเจ้าบวช	แม้พวกเรากจ็กับวชเหมอืนกนั	โดยไม่รอช้า	

เดก็เหล่านัน้ต่างคนต่างกไ็ปหามารดาบดิาของตน	แล้วขออนญุาตเพ่ือบวชเป็นบรรพชติ	มารดา

บิดาของเด็กเหล่านั้นก็อนุญาตทันที	ด้วยคิดเห็นว่า	เด็กเหล่านี้	ต่างก็มีฉันทะร่วมกัน	มีความมุ่ง

หมายดีด้วยกันทุกคน	

	 เด็กเหล่าน้ันจึงพากันเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อขอบรรพชา	 แล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้

ให้เด็กเหล่านั้นบรรพชาและอุปสมบท	โดยเรียกภิกษุกลุ่มนี้ว่า	พระสัตตรสวัคคีย์

	 ครั้นเวลาค�่า	ภิกษุใหม่เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้วิงวอนว่า	ขอท่านทั้งหลาย	จงให้ข้าวต้ม	

จงให้ข้าวสวย	จงให้ของเคีย้ว	ภกิษทุัง้หลายกล่าวอย่างนีว่้า	อาวโุสทัง้หลาย	จงรอให้ราตรีล่วงก่อน	 

ถ้าข้าวต้มมี	จักได้ดื่ม	ถ้าข้าวสวยมี	จักได้ฉัน	ถ้าของเคี้ยวมี	จักได้เคี้ยว	ถ้าข้าวต้มข้าวสวยหรือ
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ของเคี้ยวไม่มี	 ต้องเที่ยวบิณฑบาต	ภิกษุใหม่เหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายแม้กล่าวอยู่อย่างนี้	 ก็ยัง

ร้องไห้วิงวอนว่า	จงให้ข้าวต้ม	จงให้ข้าวสวย	จงให้ของเคี้ยว	ดังนี้	และยังถ่ายอุจจาระบ้าง	ถ่าย

ปัสสาวะบ้าง	รดเสนาสนะ

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นบรรทมในเวลาค�่าและได้สดับเสียงเด็กนั้น	 ครั้นแล้วได้ 

ตรสัเรยีกท่านพระอานนท์มาตรสัถามว่า	นัน่เสยีงเดก็หรอื	อานนท์	ท่านพระอานนท์จงึได้กราบทลู

เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นรู้อยู	่ 

จึงได้ให้บุคคลมีอายุหย่อน	๒๐	ปีอุปสมบทเล่า	เพราะบุคคลมีอายุหย่อน	๒๐	ปี	เป็นผู้ไม่อดทน 

ต่อเย็น	ร้อน	หิวกระหาย	 เป็นผู้มีปกติไม่ทนทานต่อสัมผัสแห่งเหลือบ	ยุง	ลม	แดด	สัตว์เสือก 

คลาน	 ไม่ทนทานต่อค�ากล่าวที่เขากล่าวร้ายอันมาแล้วไม่ดี	 ไม่ทนทานต่อทุกขเวทนาทางกาย

อันกล้าแข็ง	 เผ็ดร้อน	 หรือไม่เป็นที่ยินดี	 ไม่เป็นท่ีพอใจ	 อันอาจผลาญชีวิตได้ท่ีเกิดข้ึนแล้ว	 

อันบุคคลมีอายุครบ	 ๒๐	 ปีเท่านั้นจึงจะอดทนอยู่ได้	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

บัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุทัง้หลาย	รูอ้ยู	่และเข้าประชมุเป็นสงฆ์ให้อปุสมบท	แก่บคุคลผู้มอีายนุ้อยกว่า	๒๐	

ปีนบัแต่ถอืปฏสินธิในครรภ์	อุปัชฌาย์ต้องปาจติตย์ี	ภกิษนุอกนัน้ต้องทกุกฏ	บคุคลผูอ้ปุสมบทนัน้	

ไม่เป็นภิกษุ	นับว่าเป็นเพียงสามเณร	ถ้าหากผู้นั้นบวชนานล่วง	๑๐	พรรษาขึ้นไป	เป็นอุปัชฌาย์

ให้กุลบุตรอื่นอุปสมบท	ถ้ายกเว้นอุปัชฌาย์นั้นแล้ว	คณะสงฆ์ครบไซร้	ผู้อุปสมบทใหม่	ได้ชื่อว่า

เป็นอุปสัมบัน

	 ผู้ที่ผ่านการอุปสมบทแล้วแต่ไม่เป็นภิกษุ	 ถ้ายังไม่รู้ตัวตราบใด	 ก็ยังไม่เป็นอันตราย

ต่อสวรรค์และนิพพานแก่ผู้นั้นตราบนั้น	แต่ถ้ารู้แล้วพึงอุปสมบทเสียใหม่

 ท่านพระอุบาล	ีผู้เป็นเอตทัคคะทางด้านพระวินัย	เป็นคนละรูปกับพระอุบาลี	ที่อยู่

ในกลุ่มพระสัตตรสวัคคีย์
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สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๖)
	 ภิกษุใด	รู้อยู่	ชักชวนแล้ว	เดินทางไกลสายเดียวกัน	กับพวกเกวียนพวกต่าง
ผู้เป็นโจร	โดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พวกพ่อค้าเกวียนหมู่หนึ่งประสงค์จะเดินทางจากพระนครราชคฤห์	 ไปสู่ 

ชนบททางทิศตะวันตก	 มีภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับพ่อค้าพวกนั้นว่า	 แม้อาตมาก็จักขอเดินทาง 

ร่วมไปกับพวกท่าน	พวกพ่อค้าเกวียนต่างกล่าวว่า	พวกกระผมจักหลบหนีภาษีขอรับ	ภิกษุนั้น

กล่าวว่า	ท่านทั้งหลายจงรู้กันเองเถิด

	 เมือ่เจ้าพนกังานศลุกากรท้ังหลายได้ทราบข่าวว่า	พวกพ่อค้าเกวยีนนีจ้กัหลบหนภีาษ	ี

จึงคอยซุ่มอยู่ที่หนทาง	ครั้นเจ้าพนักงานเหล่านั้นจับพ่อค้าเกวียนหมู่นั้น	และริบของต้องห้ามไว้

ได้แล้ว	ได้กล่าวต�าหนิภิกษุนั้นว่า	พระคุณเจ้ารู้อยู่	เหตุไรจึงได้เดินทางร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้ลัก

ซ่อนของต้องห้ามเล่า

	 เมือ่เจ้าหน้าท่ีไต่สวนแล้วกป็ล่อยภกิษนุัน้ไป	ครัน้ภกิษรุปูนัน้ไปถงึพระนครสาวตัถแีล้ว	

ได้เล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	จนมีบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย	เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	

ไฉนภิกษุรู้อยู่	 จึงได้ชักชวน	 แล้วเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพ่อค้าผู้เป็นโจรเล่า	 นี้แลเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 พวกพ่อค้าเกวียนที่เข้าลักษณะผู้เป็นโจร	 คือพวกคนค้าขายที่ลักซ่อนของต้องห้าม	 

เช่น	ลอบเอายาเสพตดิ	หรอืซ่อนสิง่ของอนัควรเสียภาษ	ีอธบิายรวมมาถงึพวกโจรทีท่�าโจรกรรม

ด้วย	 หากภิกษุรู้แล้วเดินทางร่วมกันกับพวกเหล่านี้	 ก็ไม่พ้นไปจากโทษอันจะพึงมี	 แต่ถ้าไม่ได้

ชักชวนกันไป	ต่างคนต่างเดินทาง	แม้ในทางสายเดียวกัน	ไม่เป็นอาบัติ

	 ระยะบ้านหนึง่	ก�าหนดชัว่ไก่บนิถงึ	แต่ในสถานท่ีท่ีคนอยูค่บัคัง่	น่าจะต้องก�าหนดตาม

เครื่องหมายที่มีอยู่โดยปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง	ในป่าหาบ้านมิได้	ให้ก�าหนดกึ่งโยชน์เป็นเขต
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สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๗)
 ภิกษุใด	 ชักชวนแล้ว	 เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม	 โดยที่สุดแม้สิ้น
ระยะบ้านหนึ่ง	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 มีภิกษุรูปหนึ่งก�าลังเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีในโกศลชนบท	 โดยผ่านไป

ทางประตูบ้านแห่งหนึ่ง	 หญิงผู้หนึ่งทะเลาะกับสามีแล้วเดินออกจากบ้าน	 พอดีได้พบกับภิกษุ 

รูปนั้น	 จึงได้ถามว่า	 พระคุณเจ้าจักไปไหนเจ้าข้า	 ภิกษุนั้นตอบว่า	 ฉันจักไปสู่พระนครสาวัตถี	 

หญิงผู้นั้นขอร้องว่า	ดิฉันจักไปกับพระคุณเจ้าด้วย	ภิกษุนั้นได้กล่าวรับว่า	ไปเถิด

	 ขณะนั้น	 สามีของนางได้ออกจากบ้าน	 แล้วถามคนทั้งหลายว่า	 พวกท่านเห็นหญิง 

มีรูปร่างอย่างนี้บ้างไหม	 คนทั้งหลายตอบว่า	 หญิงมีรูปร่างเช่นว่านั้นเดินไปกับภิกษุรูปหนึ่ง	 

เขาจึงได้ติดตามไปจับภิกษุนั้นทุบตีแล้วปล่อยไป	 ภิกษุนั้นนั่งพ้อต่อตนเองอยู่ที่โคนต้นไม ้

แห่งหนึ่ง	 หญิงนั้นได้กล่าวกับสามีว่า	 นาย	 ภิกษุรูปนั้นมิได้พาดิฉันไป	 ดิฉันต่างหากไปกับท่าน	

ภิกษุรูปนั้นไม่ใช่เป็นตัวการ	นายจงไปขอขมาโทษท่านเสีย	บุรุษนั้นจึงได้ขอขมาโทษแด่ภิกษุนั้น

	 ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว	 ได้เล่าเรื่องดังกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลาย	 จนมี

บรรดาภิกษุผูม้กัน้อยเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนภกิษ	ุจึงได้ชกัชวน	แล้วเดินทางไกลสาย

เดียวกันกับมาตุคามเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุชักชวนมาตุคาม	 เป็นปาจิตตีย์	 ซ่ึงมาตุคามในที่นี้	 หมายเอาหญิงมนุษย์ผู ้ 

รู้เดียงสา	อาบัติในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะ	ดังนั้นถ้าชักชวนนางยักษ์	นางเปรต	บัณเฑาะก์	หรือ

สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย	 มีกายดังมนุษย์	 เป็นทุกกฏ	ภิกษุชักชวนข้างเดียว	 ฝ่ายหญิงไม่ได้ชักชวน	 

หรือชักชวนผู้ไม่ใช่หญิงแต่ส�าคัญว่าเป็นหญิง	หรือสงสัยอยู่	เป็นทุกกฏ	

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๘)
 ภิกษใุด	กล่าวอย่างนีว่้า	ขา้พเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
แล้ว	โดยประการว่า	เป็นธรรมท�าอนัตรายได้อย่างไร	ธรรมเหล่านัน้	หาอาจท�าอนัตราย
แก่ผู้เสพได้จริงไม่

	 ภิกษุนั้น	 อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น	
ท่านอย่าได้กล่าวตูพ่ระผูมี้พระภาคเจ้า	การกล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าไม่ดดีอก	พระผูม้ี 
พระภาคเจ้าไม่ได้ตรสัอย่างนัน้เลย	แน่ะเธอ	พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัธรรมอนัท�าอนัตราย
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ไว้โดยบรรยายเป็นอันมาก	ก็แลธรรมนั้น	อาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง

	 และภิกษุนั้น	 อันภิกษุทั้งหลาย	 ว่ากล่าวอยู่อย่างนั้น	 ขืนถืออยู่อย่างนั้นแล	
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย	พึงสวดประกาศห้ามจนหนที่	๓	เพื่อสละการนั้นเสีย	ถ้าเธอ
ถูกสวดประกาศห้ามอยู่จนหนที่	๓	สละการนั้นเสียได้	การสละได้ดังนี้	นั่นเป็นดี	ถ้าไม่
สละ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งน้ัน	 พระอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง	 มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า	 เรา

รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว	ดังข้อที่ตรัสธรรมเหล่าใดว่า	ธรรมเหล่านี้เป็น

ธรรมท�าอันตราย	ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่

	 ภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่า	พระอริฏฐะ	มีทิฏฐิทรามเห็นปานนั้นเกิดขึ้น	จึงได้พา

กันเข้าไปหาพระอริฏฐะและกล่าวเตือนว่า	 ท่านอย่าได้ว่าอย่างนั้น	 ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มี

พระภาคเจ้า	การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีแน่	พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย	

ธรรมอันท�าอนัตราย	พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัไว้โดยบรรยายเป็นอนัมาก	กแ็ลธรรมเหล่านัน้	อาจ

ท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง	และตรัสถึงโทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก

	 พระอริฏฐะ	 แม้ภิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ก็ยังยึดถือทิฏฐิเห็นปานนั้นอยู	่ 

ด้วยความยึดมั่นอย่างเดิม	 เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่อาจเปลื้องพระอริฏฐะจากทิฏฐิอันทรามนั้นได้	 

จึงพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ	 ล�าดับนั้น	 พระผู้มี 

พระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์	 ในเพราะเหตุนั้นเป็นเค้ามูล	 แล้วทรงสอบถามพระ 

อริฏฐะว่า	ดูก่อนอริฏฐะ	ข่าวว่า	เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า	เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว	ดงัข้อทีต่รสัธรรมเหล่าใดว่า	ธรรมเหล่านีเ้ป็นธรรมท�าอนัตราย	ธรรม

เหล่านั้นหาอาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่	จริงหรือ	พระอริฏฐะทูลรับว่า	เป็นจริงดังรับสั่ง

	 พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัว่า	ดกู่อนโมฆบรุษุ	เพราะเหตไุรเธอจงึเข้าใจธรรมทีเ่ราแสดง

แล้วอย่างนั้นเล่า	 ธรรมอันท�าอันตราย	 เรากล่าวไว้โดยบรรยายเป็นอันมากมิใช่หรือ	 และธรรม

เหล่านั้นอาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง	 กามท้ังหลายเรากล่าวว่ามีความยินดีน้อย	 มีทุกข์มาก	

มีความคับแค้นมาก	โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก	เมื่อเป็นเช่นนั้น	เธอชื่อว่ากล่าวตู่เรา	ด้วย

ทิฏฐิที่ตนยึดถือไว้ผิด	 ช่ือว่าท�าลายตนเอง	 และชื่อว่าประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก	 เพราะ

ข้อนั้นแหละ	 จักเป็นไปเพื่อผลไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล	 เพื่อผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนาน	 

การกระท�าของเธอนั่น	 ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส	 หรือเพื่อความ

เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
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	 หากจะมีภิกษุอวดดี	 คัดค้านพระธรรมวินัยว่าไม่ถูก	 อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้น 

ในหมู่	 เป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลายจะต้องห้ามปราม	 เพ่ือสละการนั้นเสีย	 เธอไม่สละทิฏฐินั้น	

ต้องทุกกฏ	ผู้ที่ได้ยินไม่ห้ามปราม	ก็ต้องทุกกฏ	แต่ควรท�าโดยละม่อมก่อน	คือว่ากล่าว	แนะน�า	

หรือตักเตือน	ถ้ายังขืนถือรั้นอยู่เช่นนั้น	พึงพาตัวไปท่ามกลางสงฆ์ห้ามปรามอีก	ครั้นเธอไม่สละ	

ต้องทุกกฏอีก	 แล้วสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์แก่เธอ	 ๓	 ครั้ง	 ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	 เพื่อจะ

ให้สละทิฏฐินั้น	เมื่อเธอไม่สละเสีย	ในขณะจบญัตติ	และในขณะจบกรรมวาจาที่	๑	ที่	๒	ต้อง 

ทุกกฏ	 เมื่อจบสวดกรรมวาจาประกาศห้ามด้วยอาณาสงฆ์คร้ังสุดท้าย	 ถ้าเธอไม่ฟัง	 ต้อง

ปาจิตตีย์	ชื่อว่าเป็นผู้อันสงฆ์ยกออกเสียแล้วจากการเข้าสมาคม	แต่การยกออกจากสงฆ์เช่นนั้น	 

เป็นเพียงช่ัวคราว	 ถ้าเธอสมาคมกับภิกษุอื่นไม่ได้	 แล้วกลับท�าดี	 สละทิฏฐินั้นเสีย	 สงฆ์สวด

ประกาศระงับโทษ	ยอมให้เข้าสมาคมอีกได้

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๖๙)
	 ภิกษุใด	 รู้อยู่	 กินร่วมก็ดี	 อยู่ร่วมก็ดี	 ส�าเร็จการนอนด้วยกันก็ดี	 กับภิกษุผู้

กล่าวอย่างนั้น	ยังไม่ได้ท�าธรรมอันสมควร	ยังไม่ได้สละทิฏฐินั้น	เป็นปาจิตตีย์

	 ในครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	 แล้วกินร่วมบ้าง	 อยู่ร่วมบ้าง	 ส�าเร็จการนอนด้วย

กันบ้าง	 กับพระอริฏฐะผู้กล่าวอย่างนั้น	 และยังไม่ได้ท�ากรรมอันสมควร	 ยังไม่ได้สละทิฏฐินั้น	 

จนมีบรรดาภิกษผุูม้กัน้อยเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉพัพคัคย์ีรูอ้ยู	่จงึได้กนิร่วมบ้าง	 

อยู่ร่วมบ้าง	 ส�าเร็จการนอนด้วยกันบ้าง	 กับพระอริฏฐะผู้กล่าวอย่างนั้น	 ผู้ยังไม่ได้ท�ากรรมอัน

สมควร	ผู้ยังไม่ได้สละทิฏฐินั้นเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 การนอนด้วยกัน	คือเหยียดกายร่วมกัน	ในที่มีหลังคาเดียวกัน

 การอยู่ร่วม คือท�าอุโบสถก็ดี	ปวารณาก็ดี	สังฆกรรมก็ดี	ร่วมกัน

 การกินร่วม	หมายถึงการคบหากัน	(สมโภค)	ซึ่งมี	๒	ลักษณะดังนี้

	 ๑.	 การคบหากันในทางอามิส	คือให้หรือรับอามิสต่อกัน	เรียกว่า	อามิสสมโภค

	 ๒.	 การคบหากันในทางธรรม	คือบอกธรรมหรือเรียนธรรมต่อกัน	

	 	 เรียกว่า	ธรรมสมโภค
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	 สิกขาบทนี้ห้ามการสมาคมกับภิกษุผู้ถูกยกออกจากสงฆ์ในสิกขาบทก่อน	 ภิกษุผู้ถูก 

ยกออกจากสงฆ์เช่นนี้	 ภิกษุอื่นคบหาร่วมกินร่วมนอนไม่ได้	 ปรับปาจิตตีย์แก่ผู้ไปคบหา	 ปรับ

ตลอดเวลาทีภ่กิษนุัน้ยงัขนืร่วมกบัภกิษผุูถ้อืผดินัน้	โดยนบัอาบตัแิยกเป็นแต่ละประเภทของการ 

ร่วมกัน

สัปปำณวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๐)
	 ถ้าแม้สมณุทเทสกล่าวอย่างนี้ว่า	 ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแสดงแล้ว	โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรมอันท�าอันตรายได้อย่างไร	ธรรมเหล่านั้น	
หาอาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่

	 สมณุทเทสนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวว่า	อาวุโส	สมณุทเทส	 เธออย่า
ได้กล่าวอย่างนัน้	เธออย่าได้กล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาคเจ้า	การกล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาคเจ้า	 
ไม่ดีดอก	พระผูม้พีระภาคเจ้าไม่ได้ตรสัอย่างน้ันเลย	แน่ะสมณุทเทส	พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ตรสัธรรมอนัท�าอนัตรายไว้โดยบรรยายเป็นอนัมาก	กแ็ลธรรมเหล่านัน้	อาจท�าอนัตราย
แก่ผู้เสพได้จริง

	 และสมณทุเทสนัน้	อนัภกิษทุัง้หลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างนัน้	ขนืถอือยูอ่ย่างนัน้เทยีว	 
สมณุทเทสนั้น	 อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 แน่ะสมณุทเทส	 เธออย่าอ้าง
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	 ว่าเป็นพระศาสดาของเธอตั้งแต่วันนี้ไป	 และพวกสมณุทเทส 
อื่น	ย่อมได้การนอนร่วม	๒-๓	คืนกับภิกษุทั้งหลายอันใด	แม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้น	
ไม่มีแก่เธอ	เจ้าคนเสีย	เจ้าจงไปเสีย	เจ้าจงฉิบหายเสีย

	 อนึ่ง	 ภิกษุใดรู้อยู่	 เกลี้ยกล่อมสมณุทเทสผู้ถูกให้ฉิบหายเสียอย่างน้ันแล้ว	 
ให้อุปัฏฐากก็ดี	กินร่วมก็ดี	ส�าเร็จการนอนร่วมก็ดี	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	สมณุทเทส	(สามเณร)	ชื่อกัณฑกะ	มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า	เรารู้ทั่ว

ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว	ดังข้อที่ตรัสธรรมเหล่าใดว่า	ธรรมเหล่านี้เป็นธรรม

ท�าอันตราย	ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่

	 ภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่า	 สมณุทเทสกัณฑกะมีทิฏฐิทรามเช่นนั้นเกิดขึ้น	

ภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสมณุทเทสกัณฑกะเพื่อถามถึงความข้อนั้น	 สมณุทเทสกัณฑกะก็

ยอมรับว่าเป็นจริง	 ภิกษุเหล่านั้นจึงบอกสมณุทเทสกัณฑกะให้เลิกยึดถือทิฏฐิทรามนั้นเสีย	 
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แต่สมณุทเทสกัณฑกะ	 อันภิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวอยู่เช่นนี้	 ก็ยังยึดถือทิฏฐิทรามนั้น	 เมื่อไม่อาจ 

เปลื้องสมณุทเทสกัณฑกะจากทิฏฐิอันทรามนั้นได้	 ภิกษุเหล่านั้นจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระ 

ภาคเจ้า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ

	 ล�าดับนั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์	 ในเพราะเหตุนั้น 

เป็นเค้ามูล	โดยทรงสอบถามสมณุทเทสกัณฑกะ	แล้วทรงตรัสว่า	ดูก่อนโมฆบุรุษ	เพราะเหตุใด

เจ้าจึงเข้าใจธรรมทีเ่ราแสดงแล้วเช่นนัน้เล่า	ธรรมอนัท�าอนัตราย	เรากล่าวไว้โดยบรรยายเป็นอนั

มากมิใช่หรือ	และธรรมเหล่านั้นอาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง	

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 เพราะเหตุนั้นแล	 สงฆ์จงนาสนะ	 (ขับไล่)	 สมณุทเทสกัณฑกะ	 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 สงฆ์พึงนาสนะ	 อย่างนี้ว่า	 เจ้ากัณฑกะ	 ตั้งแต่วันนี้	 เจ้าอย่าอ้างพระผู้มี 

พระภาคเจ้าว่าเป็นศาสดาของเจ้า	 และสมณุทเทสอื่นๆ	 ย่อมได้การนอนด้วยกัน	 ๒-๓	 คืนกับ 

ภิกษุทั้งหลายอันใด	 แม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เจ้า	 เจ้าคนเสีย	 เจ้าจงไปเสีย	 เจ้าจง

ฉิบหายเสีย

	 ครั้งนั้น	สงฆ์ได้นาสนะสมณุทเทสกัณฑกะแล้ว	พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	แต่ยังเกลี้ยกล่อม

สมณุทเทสกัณฑกะ	ผู้ถูกสงฆ์นาสนะอย่างนั้นแล้ว	ให้อุปัฏฐากบ้าง	กินร่วมบ้าง	ส�าเร็จการนอน

ร่วมกันบ้าง	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	จึง

ได้เกลี้ยกล่อมสมณุทเทสกัณฑกะ	 ผู้ถูกสงฆ์นาสนะอย่างนั้นแล้ว	 ให้อุปัฏฐากบ้าง	 กินร่วมบ้าง	

ส�าเร็จการนอนร่วมกันบ้างเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ถ้าสามเณรใดกล่าวคดัค้านพระธรรมวนิยั	ภกิษทุัง้หลายห้ามปรามกไ็ม่ฟัง	ครัน้จะสวด

ประกาศห้ามเข้าสมาคมเหมือนอย่างท�าแก่ภิกษุก็ไม่ได้	จึงทรงให้นาสนะเสีย	และไม่ให้ภิกษุน�า

มาดูแลไว้	แต่ถ้าภิกษุใดรู้อยู่ว่า	สามเณรรูปใดถูกสงฆ์นาสนะ	แล้วเกลี้ยกล่อม	โดยให้บริขารก็ดี	

สอนธรรมก็ดี	 ให้อุปัฏฐากตนก็ดี	หรือมีการกินร่วมบ้าง	อยู่ร่วมบ้าง	ส�าเร็จการนอนร่วมกันกับ

สามเณรบ้าง	เหล่านี้ต้องปาจิตตีย์ทุกๆ	ประโยค
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วรรคที่ ๘ สหธรรมิกวรรค

สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๑)
	 ภิกษุใด	อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม	กล่าวอย่างนี้ว่า	แน่ะเธอ	
ฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้	ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้สอบถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินัย	
เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉันนะประพฤติอนาจาร	 ภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวว่า	 อาวุโสฉันนะ	 

ท่านอย่าได้ท�าการเหน็ปานนัน้	การท�าอย่างนัน้นัน่ไม่ควร	แต่พระฉันนะกลับกล่าวตอบว่า	อาวโุส	 

ฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้	จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินัยก่อน

	 ดังนั้น	จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระฉันนะ	

อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม	 จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า	 อาวุโส	 ฉันจักยังไม่ศึกษาใน

สกิขาบทนี	้จนกว่าจะได้สอบถามภกิษอุืน่ผูฉ้ลาดผูท้รงวนิยั	ดงันีเ้ล่า	นีแ้ลเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระ

ภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุผู้ศึกษาอยู่	 ควรรู้ให้ทั่วถึง	 ควรสอบถาม	 ควรตริตรอง	 ควรคิดเปรียบเทียบ	 นี้

เป็นสามีจิกรรม	(ความประพฤติที่เหมาะสม)	ถ้าตักเตือนว่ากล่าวด้วยพระบัญญัติและผู้ว่ากล่าว

เป็นอปุสมับนัประกอบกนั	นีเ้ป็นวตัถแุห่งปาจิตตีย์	ถ้าตักเตือนธรรมอนัมใิช่พระบญัญติักดี็	หรือ 

อนุปสัมบันเป็นผู้ว่ากล่าวก็ดี	เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ

สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๒)
	 ภกิษใุด	เมือ่มใีครสวดปาฏโิมกข์อยู	่กล่าวอย่างนีว่้า	ประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็ก

น้อยเหล่านี้	 ที่สวดขึ้นแล้ว	 ช่างเป็นไปเพื่อความร�าคาญ	 เพื่อความล�าบาก	 เพื่อความยุ่งเหยิงนี่

กระไร	เป็นปาจิตตีย์	เพราะก่นสิกขาบท

	 ครัง้นัน้	พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัวนิยักถา	ทรงพรรณนาคณุแห่งพระวนิยั	ตรัสอานสิงส์

แห่งการเรียนพระวินัย	 ทรงยกย่องท่านพระอุบาลีเนืองๆ	 แก่ภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย	 

ดังนั้น	ภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปเล่าเรียนพระวินัยในส�านักท่านพระอุบาลี

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ได้หารือกันว่า	อาวุโสทั้งหลาย	บัดนี้ภิกษุเป็นอันมากทั้งเถระ	
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มัชฌิมะ	 และนวกะ	 พากันไปเล่าเรียนพระวินัยในส�านักท่านพระอุบาลี	 ถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นผู้รู้

พระบัญญัติในพระวินัย	 เขาจักฉุดกระชากผลักไสพวกเราได้ตามใจชอบ	 อย่ากระนั้นเลย	 พวก

เราจงช่วยกันก่นพระวินัยเถิด

	 เมื่อตกลงดังนั้น	 พระฉัพพัคคีย์จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย	 แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า	 

จะประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กๆ	 น้อยๆ	 เหล่านี้ที่ยกขึ้นแสดงแล้ว	 ช่างเป็นไปเพื่อความ

ร�าคาญ	เพื่อความล�าบาก	เพื่อความยุ่งเหยิงนี่กระไร	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	

โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉพัพคัคย์ี	จงึได้พากนัก่นพระวนิยัเล่า	นีแ้ลเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้า 

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เมื่อภิกษุอ่ืนท่อง	 สวด	 บอก	 เรียน	 ศึกษาปาฏิโมกข์อยู่	 ภิกษุกล่าวติเตียนสิกขาบท	

ดังนี้เป็นปาจิตตีย์	 ในการติเตียนสิกขาบทแก่อนุปสัมบัน	 เป็นทุกกฏ	 ในการติเตียนธรรมอื่น 

คือพระสูตรหรือพระอภิธรรม	แก่อุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน	เป็นทุกกฏ	ไม่ปรารถนาจะก่นหรือ

ติเตียน	พูดตามเหตุที่ปรารภถึง	เช่นกล่าวว่า	ท่านจงเรียนพระสูตร	พระอภิธรรม	หรือคาถาเสีย

ก่อนเถิด	ภายหลังจึงค่อยเรียนวินัย	ดังนี้	หรือภิกษุบ้า	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ

สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๓)
	 ภกิษใุด	เมือ่พระวนิยัธรสวดปาฏโิมกข์อยูท่กุกึง่เดอืน	กล่าวอย่างนีว่้า	ฉนัเพิง่
รูเ้ดีย๋วนีเ้องว่า	เออ	ธรรมแม้นีก้ม็าแล้วในสตูร	เนือ่งแล้วในสตูร	มาสูอ่เุทศ	ทกุกึง่เดอืน

	 ถ้าภิกษุทั้งหลายอื่น	 รู้จักภิกษุนั้นว่า	 ภิกษุนี้	 เคยนั่งเมื่อปาฏิโมกข์ก�าลังสวด
อยู่	๒-๓	คราวมาแล้ว	กล่าวอะไรอีก	อันความพ้นด้วยอาการที่ไม่รู้	หามีแก่ภิกษุนั้นไม่	
พงึปรบัเธอตามธรรมด้วยอาบตัท่ีิต้องในเร่ืองน้ัน	และพงึยกความหลงขึน้แก่เธอเพิม่อกี
ว่า	แน่ะเธอ	ไม่ใช่ลาภของเธอ	เธอได้ไม่ดีแล้ว	ด้วยเหตุว่า	เมื่อปาฏิโมกข์ก�าลังสวดอยู่	
เธอหาท�าในใจให้ส�าเร็จประโยชน์ดีไม่	นี้เป็นปาจิตตีย์ในความเป็นผู้แสร้งท�าหลงนั้น

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจารแล้วตั้งใจอยู่ว่า	ขอภิกษุทั้งหลายจงทราบว่า	 

พวกเราเป็นผู้ต้องอาบัติด้วยอาการที่ไม่รู้	 และเมื่อพระวินัยธรยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงก็กล่าว

ว่า	 พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่า	 แม้ธรรมนี้ก็มาในพระสูตร	 เนื่องในพระสูตร	 มาสู่อุเทศ	 

(การสวด)	ทุกกึ่งเดือน	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุใด	เคยฟังปาฏิโมกข์อันสวดอยู่ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน	อย่างน้อย	๒	-	๓	คราว 
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มาแล้ว	 เม่ือสวดถึงสิกขาบทที่ตนล่วง	 ปรารถนาจะแก้ตัว	 แกล้งท�าไขสือว่า	 เพิ่งได้ยินในบัดนี้

เองว่า	 ธรรมนั้นเป็นข้อห้ามมาในปาฏิโมกข์	 แม้อ้างเหตุเช่นนี้	 ก็ยังต้องอาบัติตามวัตถุที่ท�าไว้ 

ส่วนหนึ่ง	 แล้วยังให้ภิกษุผู้รู้เท่าสวดประกาศความข้อนั้นด้วยญัตติทุติยกรรม	 ยกโทษเพิ่มขึ้น

อีกส่วนหนึ่ง	 ตั้งแต่สวดประกาศแล้ว	 ภิกษุยังขืนท�าไขสืออยู่อย่างนั้นอีก	 ต้องปาจิตตีย์เพราะ

สิกขาบทนี้

	 กิริยาที่สวดญัตติประกาศยกโทษโดยการแสร้งท�าหลงนี้	 เรียกว่า	 โมหาโรปนกรรม 

แต่หากยังไม่เคยฟังปาฏิโมกข์พิสดารเลยก็ดี	 หรือเคยฟังพิสดาร	 แต่ไม่ถึง	 ๓	 คราวก็ดี	 หรือไม่

ปรารถนาจะแสร้งท�าหลง	เช่นนี้ไม่ใช่ผู้ที่สงฆ์จะลงโมหาโรปนกรรม

สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๔)
	 ภิกษุใด	โกรธ	น้อยใจ	ให้ประหารแก่ภิกษุ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระฉพัพคัคย์ีโกรธ	น้อยใจ	ให้ประหารแก่พระสัตตรสวคัคย์ี	พระสัตตรสวคัคย์ี

จึงร้องไห้	 เม่ือภิกษุท้ังหลายทราบสาเหตุเพราะพระฉัพพัคคีย์เหล่านี้โกรธ	 น้อยใจ	 ให้ประหาร	 

จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๕)
 ภิกษุใด	โกรธ	น้อยใจ	เงื้อหอก	คือฝ่ามือขึ้นแก่ภิกษุ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์โกรธ	 น้อยใจ	 เง้ือหอก	 คือฝ่ามือข้ึนแก่พระสัตตรสวัคคีย	์ 

พระสัตตรสวัคคีย์หลบการประหารน้ันแล้วร้องไห้	 เมื่อภิกษุทั้งหลายทราบสาเหตุเพราะ 

พระฉัพพัคคีย์เหล่านี้โกรธ	 น้อยใจ	 เงื้อหอก	 คือฝ่ามือขึ้นแก่พระสัตตรสวัคคีย์	 จึงเป็นเหตุให้ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 การให้ประหารหรือการท�าร้ายเบียดเบียนนั้น	 ให้ด้วยกาย	 ด้วยของเนื่องด้วยกาย	 

หรือด้วยของที่โยนไป	 จัดว่าให้ประหารทั้งนั้น	 ท�าแก่ภิกษุ	 ต้องปาจิตตีย์เพราะสิกขาบทที่	 ๔	 

และเงื้อฝ่ามือท�าท่าดังจะให้ประหารเท่านั้น	ก็ต้องปาจิตตีย์เหมือนกัน	ด้วยสิกขาบทที่	๕	แต่ถ้า

ให้ประหารอนุปสัมบันเป็นทุกกฏ

	 ในอรรถกถากล่าวว่า	ปรารถนาจะท�าอุปสัมบันให้เสียโฉม	 เชือดหูหรือตัดจมูก	ต้อง

เพียงทุกกฏ	 ขอผู้ศึกษาจงพิจารณาดูเถิดว่า	 การตัด	 การเชือด	 หรือการฟัน	 มือต้องจับศัสตรา	
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จัดว่าเป็นการประหารด้วยของเนื่องด้วยกาย	 และผลของผู้ที่ได้รับการประหารนั้น	 ก็กลับร้าย 

กว่าถูกตีเสียอีก	จึงน่าจะปรับอาบัติที่สูงกว่าทุกกฏ

	 อีกข้อหนึ่ง	 ภิกษุโกรธ	 หมายเพียงจะท�าท่าขู่พอให้ตกใจ	 ไม่ได้คิดจะประหารจริง	 

ครัน้เงือ้มอืขึน้	แล้วพลาดใช้มอืประหารภกิษลุงไป	พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า	เป็นทกุกฏอย่าง

เดียว	 เพราะไม่ปรารถนาจะประหาร	 แต่พิจารณาดู	 เพียงเงือดเง้ือข้ึนเท่านั้น	 ก็สมเจตนาแล้ว	 

น่าจะปรับเป็นปาจิตตีย์ได้ด้วยสิกขาบทท่ี	 ๕	 และเมื่อพิจารณาถึงอาการที่ท�า	 คือเพียงโกรธ 

และให้ประหารแก่ภิกษุ	 ก็ต้องปรับเป็นปาจิตตีย์ได้ด้วยสิกขาบทที่	 ๔	 เพราะอาการที่ท�าถึง 

ที่สุดเป็นประหาร	

	 ในอรรถกถากล่าวรวมถึงสัตว์ดิรัจฉานเข้าด้วย	 เพราะแสดงความดุร้ายแก่สัตว์ 

ดิรัจฉาน	มีสุนัขหรือแมว	เป็นต้น	ย่อมเป็นการละสังวร	และอาบัติในสิกขาบทที่	๔	น่าจะเห็นว่า	

เป็นสาณัตติกะ	คือใช้ผู้อื่นให้ตีเขา	ก็ต้องอาบัติเหมือนกัน	ส่วนอาบัติในสิกขาบทที่	๕	นั้น	เพ่ง

กิริยาที่เป็นไปโดยปกติ	จะเป็นอนาณัตติกะ	เพราะการเงือดเงื้อมือไปด้วยก�าลังโกรธ	มีปกติจะ

ต้องท�าเอง

	 หากถูกคนอื่นเข้ามาเบียดเบียน	 ปรารถนาจะให้พ้นภัย	 ต่อต้านก็ดี	 เงือดเงื้อมือก็ด	ี 

ไม่เป็นอาบัติ	กิริยานี้	 เรียกในบัดนี้ว่า	ต่อสู้เพื่อจะป้องกันตัว	ทั้งนี้เพราะความโกรธและน้อยใจ

ไม่ปรากฏในขณะนั้น	ต่างจากการให้ประหารในสิกขาบทนี้ที่เป็นไปเพื่อให้สมแค้น	

สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๖)
	 ภิกษุใด	ก�าจัดซึ่งภิกษุด้วยสังฆาทิเสสหามูลมิได้	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์ก�าจัด	 (โจทก์)	 ภิกษุด้วยสังฆาทิเสสไม่มีมูล	 จนมีบรรดาภิกษ ุ

ผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท	

	 การก�าจัดหรือการโจทก์ภิกษุด้วยสังฆาทิเสสที่ไม่มีมูลนี้	 กล่าวถึงภิกษุโจทก์ทั้งๆ	 ที่ 

ไม่ได้เห็น	 ไม่ได้ยิน	 หรือไม่ได้รังเกียจสงสัย	 แล้วโจทก์	 ถ้าอนุโลมจากการโจทก์ปาราชิก 

ไม่มีมูล	น่าจะปรบัด้วยถลุลจัจยั	แต่เพราะมสีกิขาบทนี	้จงึต้องปรบัด้วยปาจติตย์ี	หากโจทก์ภกิษุ

ด้วยเสียความประพฤติอย่างอื่น	หรือโจทก์ไม่ถึงสังฆาทิเสสอันหามูลมิได้	ต้องทุกกฏ
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สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๗)
	 ภิกษุใด	 แกล้งก่อความร�าคาญแก่ภิกษุ	 ด้วยหมายว่า	 ด้วยเช่นนี้	 ความไม่
ผาสุกจักมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่ง	 ท�าความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย	 หาใช่อย่าง
อื่นไม่	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์แกล้งก่อความร�าคาญให้แก่พระสัตตรสวัคคีย์	 ด้วยค�าว่า	

อาวโุสทัง้หลาย	พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบญัญติัสิกขาบทไว้ว่า	สงฆ์ไม่พึงอปุสมบทให้แก่บคุคลผู้

มีอายุน้อยกว่า	๒๐	ปี	ก็พวกท่านมีอายุหย่อน	๒๐	ปีได้อุปสมบทแล้ว	พวกท่านเป็นอนุปสัมบัน

ของพวกเรากระมัง	 พระสัตตรสวัคคีย์เหล่านั้นจึงร้องไห้	 เมื่อภิกษุท้ังหลายทราบสาเหตุเพราะ 

พระฉัพพัคคีย์เหล่านี้แกล้งก่อความร�าคาญให้	 จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบท

	 การแกล้งก่อความร�าคาญด้วยการปรารภพระบัญญัติ	 เช่น	 คนบางคนมีปกติมักมี

ความหนกัอกหนกัใจ	ซึง่อาจสงเคราะห์เข้าไว้ในพวกวติกจรติเมือ่ปรารภเรือ่งราวบางอย่าง	ภกิษุ

ทีเ่ป็นคนเช่นนี	้หากมใีครมาพดูปรารภเหตกุารณ์อนัขดัต่อพระบญัญติั	และไม่สามารถจะพิสูจน์

รู้ได้	 เช่นกล่าวว่า	 ในเวลาท่านอุปสมบท	 ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า	 กรรมนั้นถูกต้องทุกประการ	 

ถ้าบกพร่องไป	 จะเป็นอันได้อุปสมบทหรือ	 เพียงเท่านี้	 ก็จะถือเอามาเป็นเหตุหนักอกหนักใจ	

และได้ความร้อนใจ

	 ภิกษุผู้ไม่ตั้งอยู่ในอาการสังวร	 มุ่งแต่ความสนุก	 ไม่นึกถึงความทุกข์ของเพ่ือนภิกษุ 

ด้วยกัน	เก็บเอาข้อเช่นนั้นเข้าไปพูดให้ฟัง	ปรับด้วยปาจิตตีย์ในสิกขาบทนี้	ถ้าไม่ได้แกล้งจะก่อ

ความร�าคาญ	 แต่พูดแนะน�าตามเหตุ	 เช่น	 อุปสมบทเมื่ออายุพอหวุดหวิด	 แนะน�าให้อุปสมบท

ใหม่เสียให้มั่นใจ	เป็นต้น	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ
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สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๘)
	 ภิกษุใด	เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน	เกิดทะเลาะกัน	ถึงการวิวาทกัน	ยืน
แอบฟัง	 ด้วยหมายว่า	 จักได้ฟังค�าที่เธอพูดกัน	 ท�าความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็น
ปัจจัย	หาใช่อย่างอื่นไม่	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นท่ีรัก	 จากนั้นพวกภิกษุผู้มีศีล

เป็นที่รักกล่าวสนทนากันเองอย่างนี้ว่า	อาวุโสทั้งหลาย	พระฉัพพัคคีย์พวกนี้เป็นอลัชชี	พวกเรา

ไม่อาจจะทะเลาะกับภิกษุพวกนี้ได้	พระฉัพพัคคีย์จึงเข้าไปกล่าวว่า	อาวุโสทั้งหลาย	ท�าไมพวก

ท่านจึงได้เรียกพวกเราด้วยค�าว่า	 อลัชชี	 พวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักถามว่า	 อาวุโสทั้งหลาย	พวก

ท่านได้ยินมาแต่ที่ไหน	พระฉัพพัคคีย์	ตอบว่า	เรายืนแอบฟังพวกท่านอยู่

	 เพราะเหตุนั้น	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 เมื่อภิกษุ 

ทั้งหลายเกิดหมางกัน	 เกิดทะเลาะกัน	 ถึงการวิวาทกัน	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์	 จึงได้ยืนแอบฟัง 

อยู่เล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เมือ่ภกิษเุกดิหมางกนั	ทะเลาะกนั	ววิาทกนันัน้	โดยตนเกีย่วข้องด้วยกต็าม	ไม่เกีย่วข้อง

ด้วยก็ตาม	 ไม่ให้เข้าไปแอบฟังความ	 และเก็บเอามาเป็นเครื่องโต้เถียงหาโทษใส่กัน	 หรือเป็น

เครื่องมือส�าหรับจะได้ยุยงให้เขาแตกกัน	แล้วตนจะได้เข้าสนิทสนม

	 ภกิษอุยูข้่างหลงั	รบีเดนิข้ึนไปให้เรว็กด็	ีหรอือยูข้่างหน้าแกล้งท�าช้าลงมากด็	ีหรอืหยดุ

ยนืฟังในทีใ่ดแล้วได้ยนิเสยีงกด็	ีเป็นปาจติตย์ี	ก�าลงัมาในท่ีอยูข่องภกิษเุหล่านัน้	ได้ยนิเธอปรึกษา

กันอยู่	หรือเธอเดินปรึกษากันมาใกล้ที่อยู่ของตน	ถ้าได้ยินก็พึงกระแอมไอ	เพื่อเขาจะได้รู้ว่าตน

อยู่ใกล้	หากไม่ท�าดังนี้	เช่น	ท�านิ่งฟังอยู่	ก็ยังคงเป็นปาจิตตีย์	แต่แอบฟังอนุปสัมบัน	เป็นทุกกฏ	

กิริยาที่แอบฟังความน้ี	 ทางโลกถือว่าเป็นความประพฤติที่เลวทราม	 แม้คนสอดแนมรับจ้างสืบ

ความลับของคนทั้งหลาย	เขาก็ไม่กล่าวว่าเป็นคนดี	ไม่มีใครจะไว้ใจคนเช่นนั้น

	 ค�าที่ว่า	ท�าอย่างนั้นแลให้เป็นปัจจัย	หาใช่อย่างอื่นไม่	ให้สันนิษฐานว่า	หากแอบฟัง

อันไม่มีโทษ	 เช่น	 ภิกษุสนทนากันด้วยธรรมวินัย	 หรือวินิจฉัยอธิกรณ์	 ตนไม่ใช่ผู้จะเข้าชุมนุม 

หรือเกี่ยวข้องในที่นั้นด้วย	 แต่นั่งฟังอยู ่ในเอกเทศแห่งหนึ่ง	 เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ	 แอบฟัง 

ด้วยคิดว่า	 เราได้ยินเธอเหล่านั้น	 เราจักเว้น	 จักงด	 จักระงับ	 จักเปลื้องตัวเสีย	 ดังนี้ก็ดี	 หรือ 

ภิกษุบ้า	เป็นต้น	ไม่เป็นอาบัติ	และหากมีธุระจะจับภิกษุประพฤติอัชฌาจาร	(ประพฤติชั่ว)	หรือ

แอบฟังเธอนั่งพูดกับหญิงสองต่อสอง	เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ
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สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๗๙)
	 ภกิษใุด	ให้ฉันทะเพือ่กรรมอนัเป็นธรรมแล้ว	ถงึธรรมคอืความบ่นว่าในภายหลงั	 
เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจารแล้ว	 เมื่อการกสงฆ์	 ท�ากรรมแก่ภิกษุแต่ละ

รูปอยู่	 ย่อมแสดงการคัดค้าน	 แต่ครั้นสงฆ์ประชุมกันด้วยกรรมบางอย่างที่จะต้องจัดต้องท�า	 

พระฉพัพคัคย์ีกลบัสาละวนท�าจวีรกรรมกนัอยู	่จึงได้ให้ฉันทะ	(ความไว้เนือ้เชือ่ใจ)	ไปแก่พระรูป

หนึง่มาในทีป่ระชมุ	สงฆ์จงึกล่าวว่า	อาวโุสทัง้หลาย	ภกิษรูุปนีเ้ป็นพวกพระฉัพพัคคย์ีมารูปเดียว	

ฉะนั้นพวกเราจะท�ากรรมแก่เธอ	ดังนี้	แล้วได้ท�ากรรมแก่พระฉัพพัคคีย์รูปนั้น

	 เมือ่เสรจ็แล้ว	พระฉพัพคัคย์ีถามภกิษรุปูนัน้ว่า	อาวโุส	สงฆ์ได้ท�าอะไร	ภกิษรุปูนัน้ตอบ

ว่า	สงฆ์ได้ท�ากรรมแก่ผม	ขอรบั	พระฉพัพคัคีย์กล่าวว่า	อาวโุส	เราไม่ได้ให้ฉันทะไปเพ่ือกรรมนัน้	

ถ้าเราทราบว่า	สงฆ์จักท�ากรรมแก่ท่าน	เราจะไม่พึงให้ฉันทะไป	เมื่อเป็นเช่นนี้	จึงมีบรรดาภิกษุ

ผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์	ให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว	

จึงได้ถึงความบ่นว่าในภายหลังเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 กรรมอนัสงฆ์จะพงึท�านัน้	ต้องท�าด้วยความพร้อมเพรยีงกนั	กล่าวคอื	ภกิษผุูอ้ยูใ่นเขต

ชุมนุมที่เรียกว่าสีมา	มีสิทธิที่จะเข้าในที่ประชุมสงฆ์	หรือให้ฉันทะยินยอมให้ท�าในกิจนั้น	ถ้าสงฆ์

เว้นภิกษุบางรปูเสยี	ไม่เชญิเข้าประชมุ	หรอืไม่ขอฉนัทะของเธอเพือ่ท�ากจินัน้	ดงันีช้ือ่ว่าท�ากรรม

เป็นพวก	กรรมนั้นใช้ไม่ได้

	 ในสิกขาบทนี้กล่าวถึงภิกษุให้ฉันทะ	 เพ่ือกรรมอันเป็นธรรมแล้ว	 ภายหลังรู้ว่าสงฆ์ 

ท�าไม่ถูกใจตนและบ่นว่า	 ถ้ากรรมนั้นสงฆ์ท�าเป็นธรรมแล้ว	 ต้องปาจิตตีย์ทุกๆ	 ค�า	 ถ้ากรรม 

ที่สงฆ์ท�านั้นไม่ถูกธรรม	บ่นว่า	ไม่เป็นอาบัติ	อาบัตินี้เป็นสจิตตกะ	แต่ไม่มีอะไรบ่งบอกให้รู้
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สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๐)
	 ภกิษใุด	เม่ือเร่ืองอนัจะพงึวนิจิฉัยยงัเป็นไปอยูใ่นสงฆ์	ไม่ให้ฉนัทะ	แล้วลกุจาก
อาสนะหลีกไปเสีย	เป็นปาจิตตีย์

	 คร้ังนั้น	 สงฆ์จ�าเป็นต้องประชุมกันด้วยกรรมบางอย่าง	 พระฉัพพัคคีย์สาละวนท�า 

จีวรกรรมกันอยู่	 ได้ให้ฉันทะไปแก่ภิกษุรูปหนึ่ง	 เมื่อภิกษุนั้นถึงที่ประชุม	 สงฆ์ก็ตั้งญัตติว่า	 

สงฆ์ประชุมกันเพื่อประสงค์ท�ากรรมใด	พวกเราจักท�ากรรมนั้น	ดังนี้

	 ภิกษุรูปนั้นจึงพูดขึ้นว่า	 ภิกษุเหล่านี้ท�ากรรมแก่ภิกษุแต่ละรูปอย่างนี้	 พวกท่าน

จักท�ากรรมแก่ใครกัน	 ภิกษุนั้นจึงไม่ให้ฉันทะ	 แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป	 จนมีบรรดาภิกษ ุ

ผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนเมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงฆ์	ภิกษ ุ

ไม่ให้ฉันทะจึงได้ลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเล่า	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง 

บัญญัติสิกขาบท

	 อธิบายต่อจากสิกขาบทก่อนว่า	เมื่อภิกษุเข้าไปประชุมเป็นสงฆ์ด้วยแล้ว	เมื่อสงฆ์ยัง

ก�าลังท�ากิจค้างอยู่	ปรารถนาจะให้เสียกรรม	หากภิกษุไม่ให้ฉันทะก่อน	แล้วลุกไปเสียเฉยๆ	พอ

ละออกจากหัตถบาส	ต้องปาจิตตีย์	อาบัตินี้เป็นสจิตตกะ	แต่ไม่มีอะไรบ่งบอกไว้

	 หากภิกษุเห็นสงฆ์ท�ากรรมไม่เป็นธรรมก็ดี	เห็นว่าจะเกิดวิวาทกันขึ้นก็ดี	แล้วหลีกไป	

ไม่เป็นอาบตั	ิและหากไม่ได้ตัง้ใจจะท�ากรรมให้เสยี	เช่น	ปวดอจุจาระปัสสาวะ	ไม่ทนัจะให้ฉนัทะ	

หลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีกก็ดี	หรือมีอาการไม่สบาย	จะนั่งต่อไปไม่ได้ก็ดี	มีธุระอันจะพึงท�า

แก่ภิกษุไข้ก็ดี	หรือให้ฉันทะแล้วหลีกไปก็ดี	ไม่เป็นอาบัติเหมือนกัน
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สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๑๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๑)
	 ภิกษุใด	กับด้วยสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน	ให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว	ภายหลังถึงธรรม
คือบ่นว่าภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์ไปตามชอบใจ	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะและแจกอาหารแก่สงฆ์	 แต่ท่านเป็น 

ผู้มีจีวรเก่า	 สมัยนั้น	 มีจีวรผืนหนึ่งเกิดข้ึนแก่สงฆ์	 สงฆ์จึงได้ถวายจีวรผืนนั้นแก่ท่าน	 พวกพระ

ฉัพพัคคีย์พากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์ไปตามชอบใจ	 

จนมบีรรดาภกิษผุูม้กัน้อยเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพคัคย์ีกบัสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรยีง

กนั	ให้จวีรไปแล้ว	ภายหลงัจงึได้ถงึธรรมคอืบ่นว่าต่อสงฆ์เล่า	นีแ้ลเป็นเหตุให้พระผู้มพีระภาคเจ้า 

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เมื่อลาภเกิดข้ึนแก่สงฆ์	 แต่เป็นของน้อย	 ไม่พอจะแจกให้ทั่วกัน	 มีธรรมเนียมว่า	 

ถ้าเป็นบิณฑบาตหรือเภสัช	 อันจะเก็บไว้ไม่ได้	 เช่นนี้แจกตามล�าดับกันไป	 ถ้าเป็นของท่ีจะเก็บ

ไว้ได้	 เช่นจีวร	 ก็ให้เก็บไว้จนกว่าจะได้มาพอแจกให้ได้ทั่วกัน	 ถ้าเหลือเศษหรือได้น้อยไม่พอจะ

ท�าแบบนั้น	 สงฆ์จะอุปโลกน์	 (ยกกันขึ้นเป็น)	 ให้แก่ภิกษุท่ีท�ากิจสงฆ์	 เป็นต้นว่าผู้จัดเสนาสนะ

หรือผู้แจกของ

	 ในสิกขาบทนี้	 กล่าวถึงสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุรูปหนึ่ง	 แล้วบ่นว่าต่อสงฆ์ในภายหลัง	 

ด้วยอาการอย่างนี้	ต้องปาจิตตีย์	หากให้บริขารอื่นแล้วบ่นว่า	ต้องทุกกฏ	ถ้าให้แก่ภิกษุผู้ได้รับ

สมมติ	แล้วบ่นว่า	ต้องปาจิตตีย์	ถ้าให้แก่ภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมติ	หรือให้แก่อนุปสัมบัน	แล้วบ่นว่า	

ต้องทุกกฏ
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สหธรรมิกวรรค สิกขำบทที่ ๑๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๒)
	 ภิกษุใด	รู้อยู่	น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์	มาเพื่อบุคคล	เป็นปาจิตตีย์

	 ครั้งนั้น	ในพระนครสาวัตถี	มีชาวบ้านหมู่หนึ่งได้จัดอาหารพร้อมทั้งจีวรไว้เพื่อถวาย

สงฆ์	ด้วยหมายใจว่า	ให้สงฆ์ฉันภัตก่อนแล้วจักถวายจีวร	ครั้งนั้นแล	พวกพระฉัพพัคคีย์ได้เข้าไป

หาชาวบ้านหมู่นัน้	แล้วกล่าวว่า	ท่านทัง้หลาย	ขอจงถวายจวีรเหล่านีแ้ก่ภกิษพุวกนีเ้ถดิ	ชาวบ้าน 

หมู่น้ันกล่าวว่า	 ท่านเจ้าข้า	 พวกกระผมถวายให้ไม่ได้	 เพราะพวกกระผมได้จัดอาหารพร้อม 

ทั้งจีวรไว้เพื่อสงฆ์ทุกๆ	ปี

	 พระฉพัพคัคย์ีกล่าวว่า	ท่านทัง้หลาย	ทายกผู้ถวายแก่สงฆ์มจี�านวนมาก	อาหารส�าหรับ

สงฆ์ก็มีมาก	ภิกษุเหล่านี้อาศัยพวกท่าน	เห็นอยู่แต่พวกท่าน	หากพวกท่านไม่ให้แก่ภิกษุเหล่านี้	

ก็บัดนี้ใครเล่าจักให้แก่ภิกษุเหล่านี้	ขอท่านทั้งหลายจงให้จีวรแก่ภิกษุเหล่านี้เถิด

	 เมื่อชาวบ้านถูกพระฉัพพัคคีย์แค่นไค้	 จึงได้ถวายจีวรตามที่ได้จัดไว้แก่พวก 

พระฉัพพัคคีย์ไป	 แล้วอังคาสสงฆ์ด้วยอาหารอย่างเดียว	 บรรดาภิกษุที่ทราบว่าเขาจัดให้มีการ

ถวายอาหารพร้อมท้ังจวีรแก่สงฆ์	แต่ไม่ทราบว่าเขาได้ถวายจวีรแก่พระฉัพพคัคย์ีไปแล้ว	ได้กล่าว

ขึน้ว่า	ท่านทัง้หลายขอจงถวายจวีรแก่สงฆ์เถดิ	ชาวบ้านหมูน่ัน้กล่าวว่า	ท่านเจ้าข้า	จีวรตามทีไ่ด้ 

จัดไว้ไม่มี	เจ้าข้า	เพราะพระคุณเจ้าเหล่าฉัพพัคคีย์ได้น้อมไปเพื่อพระคุณเจ้าเหล่าฉัพพัคคีย์ด้วย

กันแล้ว	เหตุนั้นจึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์รู้อยู่	

จึงได้น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์มาเพื่อบุคคลเล่า	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อธิบายทั้งปวง	 พึงรู้โดยนัยอันกล่าวแล้วในสิกขาบทว่าด้วยน้อมลาภมาเพื่อตนใน

สิกขาบทที่	๑๐	ที่สุดแห่งปัตตวรรคอันเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	เพราะน้อมลาภที่จะถวายสงฆ์มา

เพื่อตน	ส่วนในสิกขาบทนี้เป็นสุทธิกปาจิตตีย์เพราะน้อมลาภที่จะถวายสงฆ์ไปเพื่อบุคคลอื่น
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วรรคที่ ๙ รตนวรรค

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๑ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๓)
	 ภิกษุใด	 ไม่ได้รับบอกก่อน	 ก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชากษัตริย ์
ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว	ที่พระราชายังไม่เสด็จออก	ที่รัตนะยังไม่ออก	เป็นปาจิตตีย์

	 ครัง้นัน้	พระเจ้าปเสนทิโกศลเสดจ็ไปสูพ่ระราชอทุยาน	เพือ่เข้าเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า	 

ณ	 โคนไม้ในพระราชอุทยาน	ท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นอุบาสกผู้หนึ่งเข้าเฝ้าอยู่ใกล้พระผู้ม ี

พระภาคเจ้า	 จึงทรงด�าริว่า	 บุรุษผู้นี้คงไม่ใช่คนต�่าช้า	 เพราะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในที่ 

ใกล้ได้	ดังนี้	แล้วเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับนั่ง	ณ	ราชอาสน์อันสมควรส่วน

ข้างหน่ึง	ส่วนอบุาสกนัน้ไม่ถวายบังคม	และไม่ลกุรบัเสดจ็พระเจ้าปเสนทโิกศล	เพราะด้วยความ

เคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า	พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงไม่ทรงพอพระทัยว่า	 ไฉนบุรุษนี้	 เมื่อเรา

มาแล้ว	จึงไม่ไหว้	ไม่ลุกรับ

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า	พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่ทรงพอพระทัย	จึงตรัสขึ้น

ในขณะนั้นว่า	 มหาบพิตร	 อุบาสกผู้นี้	 เป็นพหูสูต	 เป็นคนเล่าเรียนพระปริยัติธรรมมาก	 เป็นผู้

ปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย	ครั้งนั้นแล	พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพระด�าริว่า	อุบาสกผู้

นี้ไม่ใช่เป็นคนต�่าต้อย	แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสชมเขา	แล้วรับสั่งกับอุบาสกนั้นว่า	ดูก่อน

อุบาสก	 เธอพึงพูดได้ตามประสงค์เถิด	 อุบาสกนั้นกราบทูลว่า	 เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

ล้นเกล้าฯ	พระพุทธเจ้าข้า

	 ต่อแต่นั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงชี้แจงให้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเห็นแจ้ง	

สมาทาน	อาจหาญ	ร่าเริง	ด้วยธรรมิกถา	ครั้นแล้วพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงเสด็จลุกจากที่ประทับ	

ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงท�าประทักษิณแล้วเสด็จกลับ

	 ต่อมา	พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับอยู่	ณ	พระมหาปราสาทชั้นบน	ได้ทอดพระเนตร

เห็นอุบาสกผู้นั้นเดินกั้นร่มไปตามถนน	 จึงโปรดให้เชิญตัวมาเฝ้าแล้วรับสั่งว่า	 ดูก่อนอุบาสก	 

ได้ทราบว่า	เธอเป็นพหูสูต	เป็นคนเล่าเรียนพระปริยัติธรรมมาก	ดีละอุบาสก	ขอเธอจงช่วยสอน

ธรรมแก่ฝ่ายในของเรา	อุบาสกนั้นกราบทูลว่า	ขอเดชะ	ข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมด้วยอ�านาจแห่ง

พระคุณเจ้าทั้งหลาย	พระคุณเจ้าเท่านั้นจักสอนธรรมแก่ฝ่ายในของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้

	 พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งข้ึนว่า	 อุบาสกพูดจริงแท้	 ดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มี 

พระภาคเจ้า	 ถวายบังคมแล้วประทับนั่ง	 ณ	 ราชอาสน์อันสมควรส่วนข้างหนึ่ง	 กราบทูลว่า	 
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ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส	 ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ภิกษุรูปหนึ่ง	 

ไปเป็นผู้สอนธรรมแก่ฝ่ายในของหม่อมฉัน	 พระพุทธเจ้าข้า	 เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเสด็จ

กลับไปแล้ว	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสรับสั่ง	 ให้ท่านพระอานนท์ไปสอนธรรม	 แก่ฝ่ายในของ

พระเจ้าแผ่นดิน	ท่านพระอานนท์จึงทูลรับสนองพระพุทธด�ารัส	แล้วเข้าไปสอนธรรมแก่ฝ่ายใน

ของพระเจ้าแผ่นดิน

	 เช้าวันหนึ่ง	 ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์	 ในขณะพระเจ้าปเสนทิ

โกศลก�าลังประทับอยู่ในห้องบรรทมกับพระนางมัลลิกาเทวี	พระนางได้ทอดพระเนตรเห็นท่าน 

พระอานนท์มาแต่ไกล	 จึงผลีผลามลุกข้ึน	 พระภูษาทรงสีเหลืองเลี่ยนได้เลื่อนหลุด	 ท่านพระ

อานนท์กลับจากสถานที่นั้นในทันที	ไปถึงอารามแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	จนมีบรรดา

ภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนท่านพระอานนท์ยังไม่ได้รับบอกก่อน	จึงได้เข้า

สู่พระราชฐานชั้นในเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

โทษในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน ๑๐ อย่าง 

	 ๑.	 ในพระราชฐานชั้นใน	 พระเจ้าแผ่นดินก�าลังประทับอยู่ในต�าหนักท่ีบรรทม 

กับพระมเหสี	 ภิกษุเข้าไปในพระราชฐานชั้นในนั้น	 พระมเหสีเห็นภิกษุแล้วทรงยิ้มพรายให้ 

ก็ดี	ภิกษุเห็นพระมเหสีแล้วยิ้มพรายให้ก็ดี	ในข้อนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่า	คน

ทั้งสองนี้รักใคร่กันแล้ว	หรือจักรักใคร่กันเป็นแม่นมั่น	

	 ๒.	 พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชกรณียกิจมาก	 ทรงร่วมกับพระสนมคนใดคน 

หนึ่ง	แล้วทรงระลึกไม่ได้	พระสนมนั้นตั้งพระครรภ์เพราะเหตุที่ทรงร่วมนั้น	ในเรื่องนั้นพระเจ้า

แผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่า	 ในพระราชฐานชั้นในนี้	 คนอื่นเข้ามาไม่ได้สักคน	 นอกจาก

บรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�าของบรรพชิต

	 ๓.	 รัตนะบางอย่างในพระราชฐานชั้นในหายไป	ในเรื่องนั้น	พระเจ้าแผ่นดินจะทรง

ระแวงอย่างนี้ว่า	 ในพระราชฐานชั้นในนี้	 คนอื่นสักคนก็เข้ามาไม่ได้	นอกจากบรรพชิต	ชะรอย

จะเป็นการกระท�าของบรรพชิต

	 ๔.		 ข้อราชการลับที่ปรึกษากันภายในพระราชฐานชั้นใน	 เปิดเผยออกมาภายนอก	

ในเรื่องนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่า	ในพระราชฐานชั้นในนี้	คนอื่นสักคนก็เข้ามา

ไม่ได้	นอกจากบรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�าของบรรพชิต

	 ๕.		 ในพระราชฐานชัน้ใน	พระราชโอรสปรารถนาจะปลงพระชนม์พระราชบดิา	หรือ

พระราชบดิาปรารถนาจะปลงพระชนม์พระราชโอรส	ท้ังสองพระองค์นัน้จะทรงระแวงอย่างนีว่้า	
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ในพระราชฐานชั้นในนี้	ไม่มีใครคนอื่นจะเข้ามาได้	นอกจากบรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�า

ของบรรพชิต

	 ๖.	 พระเจ้าแผ่นดนิทรงเลือ่นข้าราชการผูด้�ารงอยูใ่นต�าแหน่งต�า่ไว้ในฐานนัดรอนัสงู	

พวกชนที่ไม่พอใจการที่ทรงเลื่อนข้าราชการผู้นั้นขึ้น	 จะระแวงอย่างนี้ว่า	 พระเจ้าแผ่นดินทรง

คลุกคลีกับบรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�าของบรรพชิต

	 ๗.		 พระเจ้าแผ่นดินทรงลดต�าแหน่งสูงของข้าราชการไว้ในฐานันดรอันต�่า	 พวกชน

ที่ไม่พอใจการที่ทรงลดต�าแหน่งของข้าราชการผู้นั้นลง	จะระแวงอย่างนี้ว่า	พระเจ้าแผ่นดินทรง

คลุกคลีกับบรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�าของบรรพชิต

	 ๘.		 พระเจ้าแผ่นดนิทรงส่งกองทพัไปในกาลไม่ควร	พวกทีไ่ม่พอใจพระราชกรณยีกจิ

นั้น	จะระแวงอย่างนี้ว่า	พระเจ้าแผ่นดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�าของ

บรรพชิต	

	 ๙.	 พระเจ้าแผ่นดนิทรงส่งกองทพัออกไปในกาลอนัควร	แล้วรับส่ังให้ยกกลับเสียใน

ระหว่างทาง	 พวกชนที่ไม่พอใจพระราชกรณียกิจนั้น	 จะระแวงอย่างนี้ว่า	 พระเจ้าแผ่นดินทรง

คลุกคลีกับบรรพชิต	ชะรอยจะเป็นการกระท�าของบรรพชิต

	 ๑๐.	 พระราชฐานช้ันในเป็นสถานที่รื่นรมย์ด้วยช้าง	 ม้า	 รถ	 และมีอารมณ์เป็นที่ตั้ง

แห่งความก�าหนัดเช่น	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ซึ่งไม่สมควรแก่บรรพชิต

	 กล่าวตามประเพณีของบ้านเมืองอินเดีย	เขามีการแบ่งคนเป็น	๔	วรรณะ	คือ	

	 	 ๑.	 กษัตริย์		 (ผู้ปกครองป้องกันบ้านเมือง)	

	 	 ๒.	 พราหมณ์	 (ผู้ฝึกสอน)	

	 	 ๓.	 แพศย์		 (ผู้ค้าขาย)	

	 	 ๔.	 ศูทร		 (ผู้เป็นลูกจ้าง)	

	 พวกกษัตริย์และพวกพราหมณ์จัดเป็นพวกมีสกุล	 หากสมสู่กันในพวกของตนเอง	 

โดยเช้ือสายทีไ่ม่ปะปนกนักบัพวกอืน่สบืลงมาจากท่านผูเ้ป็นเทอืกเถาได้	๗	ชัว่อายคุน	กจ็ะถอืว่า

เป็นคนมีสกลุอย่างสงูในพวกของตน	เช่น	ผูเ้ป็นกษตัรย์ิกห็านางกษตัรเีป็นคู	่ผูเ้ป็นพราหมณ์กห็า

นางพราหมณีเป็นคู่	ไม่สมสู่กับหญิงในสกุลที่ต�่าลงมา

	 พวกกษัตริย์ตรงกับพวกเจ้า	 โดยหัวหน้าในวรรณะของตนมียศเป็นพระราชาผู้ครอง

แผ่นดนิ	เม่ือกษตัรย์ิผูห้นึง่จะรบัยศเป็นพระราชากจ็ะมพีธิสีมมตด้ิวยการหลัง่น�า้ลงบนพระเศยีร	

หรือการให้สรงสนานทั่วพระองค์ตั้งแต่พระเศียรลงมา	 เรียกว่า มูรธาภิเษก	 คร้ันได้รับสมมติ 
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อย่างนี้แล้ว	จัดว่าเป็นพระราชาอย่างสมบูรณ์

	 ในสิกขาบทนี้กล่าวถึงพระราชาผู้ได้ผ่านพิธีมูรธาภิเษกแล้ว	 แต่ไม่หมายเอาเฉพาะ

กษัตริย์ผู้มีเชื้อเป็นเพียงชั้นเจ้า	 หรือกษัตริย์ที่สืบเนื่องไม่ลักลั่นกันมา	 ๗	 ชั่วอายุคนเท่านั้น	 แต่

หากจะเป็นกษัตริย์เพิ่งตั้งพระราชวงศ์ใหม่และได้รับสมมติโดยวิธีอื่น	 ก็นับว่าเป็นพระราชาใน

สิกขาบทนี้ด้วย

	 ค�าว่า	รตันะ	ในสกิขาบทนี	้หมายเอาพระมเหสีอนัเป็นคูค่วรแก่พระราชา	ส่วนต�าหนกั

ที่บรรทม	อธิบายรวมถึงว่า	ในที่ใดที่หนึ่งก็ตาม	ที่แต่งเป็นที่บรรทมของพระราชาไว้	โดยที่สุดแม้

วงด้วยม่านก็ตาม	 ถ้าสิกขาบทที่	 ๓	 แห่งอเจลกวรรค	 ไม่ให้เข้าแทรกแซงในสกุลท่ีมีแต่สามีกับ

ภรรยา	 สิกขาบทน้ี	 ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องบัญญัติซ�้า	 จึงน่าจะเข้าใจได้ว่า	 สิกขาบทนั้นห้ามการนั่ง

แทรกแซงในเวลาเขาบริโภคอาหารกัน

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๒ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๔)
	 ภิกษุใด	 เก็บเอาก็ดี	 ให้เก็บเอาก็ดี	 ซึ่งรัตนะก็ดี	 ซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดี	
เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่อยู่ในวัดที่อยู่ก็ดี	ในที่อยู่พักก็ดี	และภิกษุเก็บเอาก็ดี	ให้เก็บเอา
ก็ดี	ซึ่งรัตนะก็ดี	ซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดี	ในวัดที่อยู่ก็ดี	ในที่อยู่พักก็ดี	แล้วพึงเก็บ
ไว้ด้วยหมายว่า	ของผู้ใด	ผู้นั้นจะได้น�าไป	นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น

	 ครั้งนั้น	 มีภิกษุรูปหน่ึงสรงน�้าอยู่ในแม่น�้าอจิรวดี	 แม้พราหมณ์คนหนึ่งผู้วางถุงเงิน	 

๕๐๐	 กษาปณ์ไว้บนบกก็ลงอาบน�้าในแม่น�้าอจิรวดีเช่นกัน	 เมื่อพราหมณ์อาบน�้าเสร็จได้ลืม 

ถุงเงินนั้นไว้	แล้วก็ไป	ภิกษุนั้นจึงได้เก็บไว้ด้วยส�าคัญว่า	นี้ถุงทรัพย์ของพราหมณ์นั้น	อย่าได้หาย

เสียเลย

	 พราหมณ์นั้นนึกขึ้นได้	 รีบวิ่งมาถามภิกษุนั้นว่า	 ข้าแต่พระคุณเจ้า	 พระคุณเจ้าเห็น 

ถงุทรัพย์ของข้าพเจ้าบ้างไหม	ภกิษนุัน้จงึได้คนืให้พร้อมกบักล่าวว่า	เชญิรบัไปเถดิท่านพราหมณ์	

พราหมณ์ฉกุคิดขึน้ได้ในขณะนัน้ว่า	ด้วยอบุายอย่างไรหนอ	เราจงึจะไม่ต้องให้ค่าไถ่ร้อยละห้าแก่

ภิกษุนี้	จึงพูดเป็นเชิงขู่ว่า	ทรัพย์ของข้าพเจ้าไม่ใช่	๕๐๐	กษาปณ์	ของข้าพเจ้า	๑,๐๐๐	กษาปณ์	

ดังนี้	แล้วปล่อยตัวไป

	 ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระอาราม	 ก็ได้แจ้งเร่ืองนั้นแก่ภิกษุท้ังหลาย	 จนมีบรรดาภิกษุผู้

มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนภิกษุ	จึงได้เก็บเอารัตนะเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
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	 รัตนะ	ได้แก่	ทอง	เงิน	หรือเพชรพลอย	ส่วนของที่สมมติว่ารัตนะ	คือของที่ไม่ใช่เป็น

ตวัรตันะแท้	แต่เป็นของท�าเทียม	เช่น	ของรปูพรรณอนัชบุทองชบุเงนิ	หรอืของเครือ่งประดบั	เช่น	

ฝังพลอยหงุ	หมายความตลอดมาถึงเครือ่งใช้สอยของคนทัว่ไป	ของเหล่านีต้กอยูใ่นทีอ่ืน่นอกจาก

วดัหรอืทีพ่กั	ไม่ให้ภกิษเุกบ็เอา	โดยจะคดิว่าเป็นของเกบ็ได้กต็าม	หรอืหมายจะให้เจ้าของกต็าม	

แล้วเก็บของ	 เช่นนี้ไม่ควร	 เพราะมีทางอาจถูกสงสัยในโจรกรรมได้	 เช่นนี้ภิกษุเป็นปาจิตตีย์	 

แต่คนมักง่ายมักถือว่าเป็นลาภ	ซึ่งเป็นการไม่ควร	ธรรมเนียมบ้านเมืองในบัดนี้	ผู้เก็บของตกได้	

ต้องเอาไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ให้เก็บรักษาไว้เพื่อคืนเจ้าของ	

	 ถ้าของเช่นนั้นตกในวัดท่ีอยู่ก็ดี	 ในที่พักอยู่ก็ดี	 ไม่เก็บไว้	 หายไป	 ไม่เป็นความดี

ความงามแก่เจ้าถิ่น	อาจถูกสงสัยว่าภิกษุเอาเสียก็ได้	ถ้าภิกษุไม่ต้องรับผิดชอบในของนั้นต่อไป	 

กช็อบอยู	่แต่ถ้ายงัจะต้องรบัผดิชอบ	เหน็ต้องถูกปรับด้วยสิกขาบทนี	้จึงทรงอนญุาตให้เกบ็รัตนะ

อันเป็นวัตถุอนามาส	(วัตถุที่ภิกษุไม่ควรจับต้อง)	ไว้ให้เจ้าของได้

	 หากมีผู้มาตามเอาของที่ตกนั้นแล้วแสดงตนเป็นเจ้าของ	ภิกษุอย่าพึงให้ไปโดยง่าย	

หากคืนผิดตัวจะต้องรับผิดชอบเหมือนกัน	พึงไต่ถามให้เชื่อได้เสียก่อนจึงให้	 ควรก�าหนดจ�ารูป	

หรือเครื่องหมายอย่างอื่นไว้	ถ้ามีใครมาตามเอา	พึงสอบถาม	ถ้าเขาบอกรูปหรือเครื่องหมายถูก

ต้อง	จึงให้	ถ้าบอกไม่ถูก	พึงบอกให้เขาหาเอาเอง	ถ้าภิกษุจะหลีกไปจากอาวาสนั้น	พึงมอบไว้ใน

มือผู้สมควร

	 และเมื่อภิกษุไม่เห็นเจ้าของมารับคืน	เธอนั้นพึงเอาของนั้นให้เขาท�าเสนาสนะ	เจดีย์	

หรือสระโบกขรณี	 ซึ่งเป็นของถาวร	 ครั้นล่วงเวลาไป	 เจ้าของมาไซร้	 พึงแสดงของถาวรนั้น	 

แล้วให้เขาอนโุมทนาเอาเถดิ	ถ้าเขาไม่อนโุมทนาและทวงจะเอาคนื	พึงยงัผู้อืน่ให้ถือเอาเป็นของๆ	

ตน	แล้วใช้คืนของแก่เขา

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๓ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๕)
	 ภิกษุใด	ไม่อ�าลาภิกษุที่มีอยู่	แล้วเข้าไปสู่บ้านในเวลาวิกาล	เป็นปาจิตตีย์	เว้น
ไว้แต่กิจรีบด่วน	มีอย่างนั้นเป็นรูป	

	 ครั้งนั้น	พระฉัพพัคคีย์เข้าบ้านในเวลาวิกาล	แล้วนั่งในที่ชุมนุมชนกล่าวดิรัจฉานกถา

มีเรื่องต่างๆ	อาทิ	เรื่องพระราชา	เรื่องโจร	เรื่องมหาอ�ามาตย์	เรื่องขุนพล	เรื่องภัย	เรื่องรบ	เรื่อง

ข้าว	เรื่องน�้า	เรื่องผ้า	เรื่องที่นอน	เรื่องดอกไม้	เรื่องของหอม	เรื่องญาติ	เรื่องยาน	เรื่องบ้าน	เรื่อง

นิคม	เรื่องนคร	เรื่องชนบท	เรื่องสตรี	เรื่องสุรา	เรื่องตรอก	เรื่องท่าน�้า	เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว	

เรื่องเบ็ดเตล็ด	เรื่องโลก	เรื่องทะเล	เรื่องความเจริญและความเสื่อม	ด้วยประการต่างๆ
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	 เหตุนั้น	 จึงมีชาวบ้านพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสาย

พระศากยบุตร	จึงได้เข้าบ้านในเวลาวิกาล	แล้วนั่งในที่ชุมนุมชนกล่าวดิรัจฉานกถาเรื่องต่างๆ	มี

เรื่องพระราชา	 เรื่องโจร	 เป็นต้น	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เวลาวิกาลในสิกขาบทนี้	หมายถึงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงก่อนอรุณใหม่ขึ้น	เหมือน

ในสิกขาบทที่ห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล	ในโภชนวรรค	สิกขาบทที่	๗	แห่งปาจิตตีย์

	 กิจรีบ	 หมายถึงกิจที่ไม่อาจรีรอได้	 มีตัวอย่างเช่น	 ภิกษุถูกงูกัด	 ภิกษุอาพาธอันจะ 

สิ้นชีวิต	ต้องรีบเข้าไปหายาไปตามหมอ	หรือเกิดไฟไหม้ขึ้นข้างวัด	ต้องรีบไปพาคนมาช่วยระวัง	 

ถ้าอยู่รูปเดียว	ไม่มีภิกษุอื่นในวัด	หรือเดินไปตามทางเพื่อมุ่งสู่อารามอื่นแวะเข้าบ้านในระหว่าง

ทาง	เช่นนี้ไม่ต้องอ�าลา	

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๔ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๖)
	 ภิกษุใด	ให้ท�ากล่องเข็ม	แล้วด้วยกระดูกก็ดี	แล้วด้วยงาก็ดี	แล้วด้วยเขาก็ดี	
เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้ต่อยเสีย

	 ครั้งนั้น	มีช่างงาคนหนึ่งปวารณาต่อภิกษุทั้งหลายไว้ว่า	พระคุณเจ้าเหล่าใดต้องการ

กล่องเข็ม	 กระผมจะจัดกล่องเข็มมาถวาย	 ภิกษุเป็นจ�านวนมากจึงขอกล่องเข็มจากเขา	 ภิกษุมี

กล่องเข็มขนาดย่อม	ก็ยังขอกล่องเข็มขนาดเขื่อง	ภิกษุมีกล่องเข็มขนาดเขื่อง	ก็ยังขอกล่องเข็ม

ขนาดย่อม	 ช่างงามัวท�ากล่องเข็มเป็นจ�านวนมากมาถวายภิกษุทั้งหลายอยู่	 จึงไม่สามารถท�า

สิ่งของอย่างอื่นไว้ส�าหรับขายได้	แม้ตนเองจะประกอบอาชีพก็ไม่สะดวก	แม้บุตรภรรยาของเขา

ก็ล�าบาก

	 เหตุนั้น	 จึงมีชาวบ้านพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระสมณะเชื้อสาย

พระศากยบุตรทั้งหลาย	 จึงไม่รู้จักประมาณ	พากันขอกล่องเข็มเป็นจ�านวนมาก	 ช่างงานี้มัวท�า

กล่องเขม็เป็นจ�านวนมากถวายภกิษเุหล่านีอ้ยู	่จงึไม่เป็นอนัท�าส่ิงของอย่างอืน่ขาย	แม้ตนเองจะ

ประกอบอาชีพก็ไม่สะดวก	แม้บุตรภรรยาของเขาก็ล�าบาก	ภิกษุทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น	 จึงเป็น

เหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 อาบัตินี้เป็น	จตุกกปาจิตตีย	์ คือตนท�าค้างอยู่	 ตนเองท�าต่อให้เสร็จลง	หรือให้ผู้อื่น 

ท�าต่อให้เสร็จลง	 หรือไม่ก็ผู้อื่นท�าค้างอยู่	 ตนเองมาท�าต่อให้เสร็จลง	 หรือให้ผู้อื่นท�าต่อให ้
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เสร็จลง	 ทั้ง	 ๔	 อย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 เมื่อได้มา	 เป็นปาจิตตีย์	 ต้องต่อยทุบกล่องเข็มนั้นให้แตก 

เสียก่อน	 จึงแสดงอาบัติได้	 ปาจิตตีย์ชนิดนี้	 ที่ต้องต่อยทุบเสียก่อนเรียกว่า	 เภทนาปาจิตตีย์  

มีสิกขาบทเดียวเท่านี้	 และหากภิกษุได้กล่องเข็มเช่นนั้น	 อันคนอื่นท�าไว้แล้วมาใช้สอยเป็น 

กล่องเข็ม	ต้องทุกกฏ	และเพราะในสิกขาบทกล่าวถึงกล่องเข็มอย่างเดียว	ของอื่น	 เช่น	ลูกดุม	 

ลูกถวิน	ตะบันไฟ	กลักยาตา	ไม้ป้ายยาตา	และอื่นๆ	ไม่เป็นอาบัติ

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๕ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๗)
	 ภิกษุผู้ให้ท�าเตียงใหม่ก็ดี	 ท�าตั่งใหม่ก็ดี	 พึงท�าให้มีเท้าเพียง	 ๘	 นิ้ว	 ด้วยนิ้ว
สุคต	เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต�่า	เธอท�าให้ล่วงประมาณนั้นไป	เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้ตัดเสีย

	 ครั้งนั้น	พระอุปนันท์ก�าลังนอนอยู่บนเตียงอันสูง	พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จตาม

เสนาสนะ	พร้อมด้วยภกิษเุป็นอนัมาก	พระอปุนนัท์ได้แลเหน็พระผูม้พีระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล	

และผ่านเข้ามาทางที่อยู่ของตน	จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของตน

	 พระผูม้พีระภาคเจ้าได้เสดจ็กลบัจากทีน่ัน้	แล้วรับส่ังกบัภกิษทุัง้หลายว่า	ดูก่อนภกิษุ

ทั้งหลาย	พวกเธอพึงรู้จักโมฆบุรุษเพราะที่อยู่อาศัย	ครั้นแล้วทรงติเตียนพระอุปนันท์โดยอเนก

ปริยาย	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เตียงเป็นของท่ีท�ายาวพอนอนได้	 ต่ังเป็นของที่ท�าสั้นใช้เป็นที่นั่ง	 ไม่พอจะนอน	 ซ่ึง

ก็คือม้านั่งนั่นเอง	ท�าเองก็ดี	 ให้ท�าก็ดี	 ให้สูงเกิน	๘	นิ้วพระสุคต	ต้องปาจิตตีย์	พึงตัดเท้าเตียง

เท้าตั่งที่เกินนั้นเสียก่อน	หรือฝังลงไปในพื้นให้เหลือไม่เกินขนาด	หรือจะท�าเป็นร่างร้านใช้สอย	 

จึงจะแสดงอาบัติได้	ปาจิตตีย์ชนิดนี้เรียกว่า	เฉทนกปาจิตตีย	์มีหลายสิกขาบท	แต่ในสิกขาบท

อื่น	กล่าวถึงผ้าที่ต้องท�าให้ได้ขนาดทั้งนั้น

	 ได้ของที่เขาท�าเกินขนาดมาใช้สอยนั่งนอนทั้งอย่างนั้น	 ต้องทุกกฏ	 ตัดเท้าให้ได้

ประมาณเสียก่อนจึงใช้ได้	ส่วนม้า	๔	เหลี่ยมพอเฉพาะก้นนั่ง	(อาสันทิ)	และตั่งที่มีพนัก	๓	ด้าน	

ตรงกับเก้าอี้มีแขน	(สัตตังคะ)	เป็นของที่ทรงอนุญาตไว้	ตั่งที่มีพนักด้านเดียว	หรือเก้าอี้ไม่มีแขน	

(ปัญจังคะ)	ก็เป็นของอนุโลม	แม้มีเท้าสูงกว่า	๘	นิ้วพระสุคต	ก็ใช้ได้
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รตนวรรค สิกขำบทที่ ๖ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๘)
	 ภิกษุใด	ให้ท�าเตียงก็ดี	ตั่งก็ดี	เป็นของหุ้มนุ่น	เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้รื้อเสีย

	 ครัง้นัน้	พระฉพัพคัคย์ีให้ท�าเตยีงบ้าง	ท�าตัง่บ้าง	ยดัด้วยนุน่	พวกชาวบ้านเทีย่วไปทาง

วหิารเหน็เข้าแล้ว	ต่างพากนัเพ่งโทษ	ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุร	

จึงได้ให้ท�าเตียงบ้าง	ท�าตั่งบ้าง	ยัดด้วยนุ่น	เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า	ภิกษุทั้งหลาย

ได้ยินเช่นนั้น	จึงเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

 นุ่น	หมายถึงของที่เป็นปุย	เกิดจากต้นไม้	เกิดจากเถาวัลย์	แม้ดอกหญ้าเลา	หรือแม้

ฝ้าย	 ก็นับเข้าในสิกขาบทนี้	 คนอื่นท�าหุ้มนุ่นยัดนุ่น	 ภิกษุได้มาแล้วเอาออกเสียจะบริโภคก็ได้	 

ส่วนในประคด	สายโยคบาตร	ถุงบาตร	ผ้ากรองน�้า	และหมอน	เหล่านี้ยัดนุ่นไม่มีโทษ

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๗ (ปำจิตตีย์ที่ ๘๙)
	 ภกิษผุูใ้ห้ท�าผ้าส�าหรับนัง่	พึงให้ท�าให้ได้ประมาณ	น้ีประมาณในค�าน้ัน	โดยยาว	
๒	คืบ	โดยกว้างคืบครึ่ง	ชายคืบหนึ่ง	ด้วยคืบพระสุคต	เธอท�าให้ล่วงประมาณนั้นไป	
เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้ตัดเสีย

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าส�าหรับนั่งแล้ว	 

จึงใช้ผ้าส�าหรับนั่งไม่มีประมาณ	ให้ห้อยลงข้างหน้าบ้าง	ข้างหลังบ้าง	แห่งเตียงบ้าง	แห่งตั่งบ้าง	

จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนพระฉัพพัคคีย์	จึงได้ใช้ผ้าส�าหรับ

น่ังไม่มีประมาณเล่า	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท	 แต่ด้วยเหตุที่ 

พระอุทายีเป็นผู้มีร่างกายใหญ่	 เธอปูผ้าส�าหรับนั่งแล้วดึงออกโดยรอบ	 เหมือนช่างหนังเก่า	 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ผ้าส�าหรับนั่งมีชายได้

	 ผ้าส�าหรับนั่งนี้	เรียกชื่อตามบาลีว่า นิสีทนะ ทรงอนุญาตเป็นบริขารพิเศษ	อธิษฐาน

ไว้ได้ผืนเดียว	มีก�าหนดประมาณ	โดยขนาดเดิมยาว	๒	คืบ	กว้างคืบครึ่ง	ภายหลัง	ภิกษุอ้วนโต

นัง่ไม่พอ	ทรงอนญุาตเพิม่ชายอกีหนึง่คบื	๓	ด้าน	ต้องท�าให้ได้ประมาณหรอืหย่อนกว่าประมาณ	

แล้วจึงบริโภคใช้สอย	และถ้าอยู่ปราศจากผ้านิสีทนะ	มีชาย	๓	ชายนานถึง	๔	เดือน	ต้องทุกกฏ	

อีกทั้งในการท�าสังคายนาครั้งที่	๒	ระบุชัดว่า	ผ้านิสีทนะจะต้องมีชาย	ซึ่งเป็น	๑	ใน	๑๐	ข้อที่

เป็นเหตุให้เกิดการสังคายนาขึ้น



ปาจิตตีย์		 		รตนวรรค l 195

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๘ (ปำจิตตีย์ที่ ๙๐)
	 ภิกษุผู้ให้ท�าผ้าปิดฝี	 พึงให้ท�าให้ได้ประมาณ	 นี้ประมาณในค�านั้น	 โดยยาว	
๔	 คืบ	 โดยกว้าง	 ๒	 คืบด้วยคืบพระสุคต	 เธอให้ล่วงประมาณนั้นไป	 เป็นปาจิตตีย	์ 
ที่ให้ตัดเสีย

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าปิดฝีแก่ภิกษุ 

ทั้งหลายแล้ว	จึงใช้ผ้าปิดฝีไม่มีประมาณ	ปล่อยเลื้อยไปข้างหน้าบ้าง	ข้างหลังบ้าง	แล้วเที่ยวไป	

จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์	จึงได้ใช้ผ้าปิดฝีไม่มี

ประมาณเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ผ้าปิดฝีนั้น	 ทรงอนุญาตให้เป็นบริขารพิเศษ	 โดยจ�ากัดขนาดไว้ในสิกขาบทนี	้ 

ซึ่งอธิษฐานใช้ได้ชั่วคราวเมื่ออาพาธเป็นเม็ดยอด	 เช่น	 ฝีดาษ	 สุกใส	 หิด	 ตะมอย	 หรือพุพอง	 

อันมีหนอง	มีน�้าเหลืองเปรอะเปื้อน

รตนวรรค สิกขำบทที่ ๙ (ปำจิตตีย์ที่ ๙๑)
	 ภิกษุผู้ให้ท�าผ้าอาบน�้าฝน	 พึงให้ท�าให้ได้ประมาณ	 นี้ประมาณในค�านั้น	 โดย
ยาว	๖	คืบ	โดยกว้าง	๒	คืบครึ่ง	ด้วยคืบพระสุคต	เธอท�าให้ล่วงประมาณนั้นไป	เป็น
ปาจิตตีย์	ที่ให้ตัดเสีย

	 ครั้งนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าอาบน�้าฝนแก ่

ภิกษุทั้งหลายแล้ว	 จึงใช้ผ้าอาบน�้าฝนขนาดไม่มีประมาณ	 ปล่อยเลื้อยลงข้างหน้าบ้าง	 

ข้างหลังบ้าง	 แล้วเที่ยวไป	 จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉน 

พระฉพัพคัคย์ี	จงึได้นุง่ผ้าอาบน�า้ฝนขนาดไม่มปีระมาณเล่า	นีแ้ลเป็นเหตุให้พระผู้มพีระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบท

	 เรื่องผ้าอาบน�้าฝนนั้น	 ได้กล่าวแล้วในสิกขาบทท่ี	 ๔	 แห่งปัตตวรรค	 อันว่าด้วยการ

แสวงหาและท�านุ่ง	 หากท�าผ้าอาบน�้าฝนกว้างยาวเกินขนาด	 ต้องเฉทนกปาจิตตีย์	 ต้องตัดเสีย

ให้ได้ขนาดก่อน	จึงแสดงอาบัติตก
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รตนวรรค สิกขำบทที่ ๑๐ (ปำจิตตีย์ที่ ๙๒)
	 ภิกษุใด	 ให้ท�าจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวรหรือยิ่งกว่า	 เป็นปาจิตตีย์	 ที่ให้ตัด
เสีย	นี้ประมาณแห่งสุคตจีวรของพระสุคตในค�านั้น	โดยยาว	๙	คืบ	โดยกว้าง	๖	คืบ	
ด้วยคืบพระสุคต

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระนันทะโอรสของพระนางมหาปชาบดีโคตมี	 มีความสูงต�่ากว่า

พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ๔	 องคุลี	 (นิ้ว)	 ท่านทรงจีวรเท่าจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ครั้น

พวกภิกษุเถระได้เห็นท่านพระนันทะมาแต่ไกล	 จึงลุกจากอาสนะด้วยส�าคัญว่าเป็นพระผู้ม ี

พระภาคเจ้าเสด็จมา	แต่เมื่อท่านพระนันทะเข้ามาใกล้	แล้วจ�าได้	จึงเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา

ว่า	ไฉนท่านพระนันทะ	จึงได้ทรงจีวรขนาดเท่าจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่า	นี้แลเป็นเหตุให้

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ภิกษุใดท�าเองหรือให้ผู้อื่นท�าจีวรใหญ่	 มีขนาดประมาณเท่าจีวรพระผู้มีพระภาคเจ้า	 

หรือเกินกว่านั้น	 ต้องเฉทนกปาจิตตีย์	 ตัดเสียให้เล็กกว่าขนาดจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้า	 

จึงแสดงอาบัติตก
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ปำฏิเทสนีย์ ๔
ปำฏิเทสนีย	์แปลว่า	พึงแสดงคืน

จัดเป็นอาบัติเบา	เมื่อภิกษุล่วงละเมิดเข้า
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ปำฏิเทสนีย์ สิกขำบทที่ ๑
	 ภิกษุใด	รับของเคี้ยวก็ดี	ของฉันก็ดี	ด้วยมือของตน	จากมือของนางภิกษุณี
ผู้มิใช่ญาติ	ผู้เข้าไปแล้วสู่ละแวกบ้าน	แล้วเคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า	
แน่ะเธอ	ฉันต้องธรรมที่น่าติ	ไม่เป็นที่สบาย	ควรจะแสดงคืน	ฉันแสดงคืนธรรมนั้น

	 ครั้งนั้น	มีภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี	เวลากลับ	พบภิกษุรูป

หนึ่ง	 แล้วกล่าวว่า	 ข้าแต่พระคุณเจ้า	 นิมนต์พระคุณเจ้าโปรดรับภิกษา	ภิกษุนั้นกล่าวว่า	 ดีล่ะ	 

น้องหญิง	 แล้วได้รับภิกษาไปทั้งหมด	 ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยง	 ภิกษุณีนั้นไม่อาจไปเที่ยว

บิณฑบาตได้	จึงอดอาหาร

	 แม้วันที่	๒	วันที่	๓	ภิกษุณีนั้นก็นิมนต์ภิกษุรูปนั้นรับภิกษาเช่นเดิม	แล้วภิกษุนั้นก็รับ

ภิกษาไปทัง้หมด	ภกิษณุนีัน้จงึอดอาหารอกี	ครัน้ต่อมาวนัที	่๔	ภกิษณุนีัน้เดินซวนเซไปตามถนน	

เศรษฐีคหบดีขึ้นรถสวนทางมา	ได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่า	นิมนต์หลีกไปหน่อยแม่เจ้า	ภิกษุณีนั้น

หลกีหลบล้มลงในทีน่ัน้เอง	คหบดไีด้ขอขมาโทษภกิษณุนีัน้ว่า	ข้าแต่แม่เจ้า	ขอท่านโปรดอดโทษ

แก่ข้าพเจ้าที่ท�าให้ท่านล้มลง	เจ้าข้า	ภิกษุณีตอบว่า	ดูก่อนคหบดี	ท่านไม่ได้ท�าให้ฉันล้ม	ฉันเอง

ต่างหากที่มีก�าลังน้อย	

	 คหบดีถามว่า	ข้าแต่แม่เจ้า	ก็เพราะเหตุไรเล่า	แม่เจ้าจึงมีก�าลังน้อย	ภิกษุณีนั้นจึงได้

เล่าความนั้นให้คหบดีทราบ	คหบดีจึงน�าภิกษุณีนั้นไปเพื่อถวายภัตที่เรือน	แล้วเพ่งโทษ	ติเตียน	

โพนทะนาว่า	ไฉนพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย	จึงได้รับอามิสจากมือภิกษุณีเล่า	ในเมื่อมาตุคาม

มีลาภอัตคัด

	 ภิกษุทั้งหลายได้ยินคหบดีเพ่งโทษเช่นนั้น	 จนมีบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 

ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนภิกษุ	จึงรับอามิสจากมือภิกษุณีเล่า	แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 

พระภาคเจ้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า	 ดูก่อนโมฆบุรุษ	 ภิกษุผู้มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การ 

กระท�าของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	 อันสมควรหรือไม่สมควร	 ของที่มีอยู่หรือไม่มี	 ไฉนเธอ	 จึงได้รับ

อามิสจากมือภิกษณุผีูม้ใิช่ญาตเิล่า	การกระท�าของเธอนัน่	ไม่เป็นไปเพือ่ความเลือ่มใสของชมุชน

ทีย่งัไม่เลือ่มใส	หรอืเพือ่ความเลือ่มใสยิง่ข้ึนของชมุชนทีเ่ลือ่มใสแล้ว	นีแ้ลเป็นเหตุให้พระผูม้พีระ

ภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
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ปำฏิเทสนีย์ สิกขำบทที่ ๒
	 ภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุล	 ถ้าภิกษุณีมายืนสั่งเสียอยู่ในที่นั้นว่า	 
จงถวายแกงในรูปนี้	 จงถวายข้าวในรูปน้ี	 ภิกษุทั้งหลายน้ัน	 พึงรุกรานภิกษุณีน้ันว่า	 
น้องหญิง	เธอจงหลกีไปเสยี	ตลอดเวลาทีภ่กิษฉุนัอยู	่ถา้ภกิษแุมร้ปูหนึง่ไมก่ล่าวออกไป	 
เพื่อจะรุกรานภิกษุณีนั้นว่า	น้องหญิง	เธอจงหลีกไปเสีย	ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่	ภิกษุ
เหล่านั้น	พึงแสดงคืนว่า	แน่ะเธอ	พวกฉันต้องธรรมที่น่าติ	ไม่เป็นที่สบาย	ควรจะแสดง
คืน	พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น

	 ครั้งนั้น	 ภิกษุท้ังหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุล	 มีภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์มายืนบงการ 

ให้เขาถวายของแก่พระฉัพพัคคีย์ว่า	 จงถวายแกงที่ท่านรูปนี้	 จงถวายข้าวที่ท่านรูปนี้	 พวก 

พระฉัพพัคคีย์ได้ฉันตามความต้องการ	 ภิกษุเหล่าอื่นฉันไม่ได้ดังประสงค์	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มัก

น้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาว่า	ไฉนพระฉัพพัคคีย์	จึงไม่ห้ามปรามภิกษุณีฉัพพัคคีย์ผู้บงการ

เล่า	แล้วกราบทูลเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจ้า	นีแ้ลเป็นเหตุให้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบญัญติั

สิกขาบท

ปำฏิเทสนีย์ สิกขำบทที่ ๓
	 ภิกษุใด	ไม่ได้รับนิมนต์ก่อน	มิใช่ผู้อาพาธ	รับของเคี้ยวก็ดี	ของฉันก็ดี	ในสกุล
ที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสขะเห็นปานนั้น	ด้วยมือของตน	แล้วเคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ภิกษุนั้น	พึง
แสดงคืนว่า	แน่ะเธอ	ฉันต้องธรรมที่น่าติ	 ไม่เป็นที่สบาย	ควรจะแสดงคืน	ฉันแสดง
คืนธรรมนั้น

	 ครั้งนั้น	ในพระนครสาวัตถี	มีตระกูลหนึ่ง	ทั้งสามีภรรยาเจริญด้วยศรัทธา	แต่หย่อน 

ด้วยโภคทรัพย์	 เขาได้สละของเคี้ยวของฉันอันเป็นอาหารมื้อเช้า	 ซึ่งบังเกิดในตระกูลนั้น 

ทั้งหมดแก่ภิกษุทั้งหลาย	 แล้วบางคราวถึงกับอดอาหารอยู่	 ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ	 ติเตียน	 

โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุร	จึงรับอาหารไม่รู้จักประมาณ	สามภีรรยาคูน่ี ้

ได้ถวายแก่สมณะเหล่านี้แล้ว	บางคราวถึงกับอดอาหารอยู่	ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านนั้น

เพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนาอยู่	จึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

	 ล�าดับน้ัน	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมิกถา	 ในเพราะเหตุนั้นเป็นเค้ามูล	

แล้วรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ตระกูลใดเจริญด้วยศรัทธา	 แต่หย่อนด้วย

โภคทรัพย์	เราอนุญาตให้สมมติว่าเป็นเสขะแก่ตระกูลเห็นปานนั้น	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ก็แลพึง



200 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

ให้เสขะสมมตอิย่างนี	้ภกิษผุูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัติทติุยกรรมวาจา	

นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

	 ค�าว่า	เสขะ	เป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผลต�่ากว่าพระอรหัตตผล	แปลว่า	ผู้ยัง

ศึกษา	คือยังจะต้องปฏิบัติเพื่อธรรมอันสูงขึ้นไปอีก

	 สกุลใดมศีรทัธากล้า	โดยฐานเป็นเสขะแต่ยากจน	ทรงให้สงฆ์สวดประกาศสมมตด้ิวย

ญตัตทิตุยิกรรมวาจา	ตัง้ว่าเป็นเสขะ	และไม่ให้ภกิษเุข้าไปรับบณิฑบาตในตระกลูนัน้	เพ่ือป้องกนั

ไม่ให้เขาสกึหรอ	เว้นไว้แต่เขานมินต์เองหรอือาพาธ	เมือ่ไม่มเีหตุ	แต่ขืนเข้าไป	จะปรับปาฏเิทสนย์ี

ด้วยสิกขาบทนี้

ปำฏิเทสนีย์ สิกขำบทที่ ๔
	 ภิกษุใด	 อยู่ในเสนาสนะป่า	 ที่รู้กันว่าเป็นที่น่ารังเกียจ	 มีภัยเฉพาะหน้า	 รับ
ของเคี้ยวก็ดี	ของฉันก็ดี	อันเขาไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อน	ด้วยมือของตน	ในวัดที่อยู่	ไม่ใช่
ผู้อาพาธ	เคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ภิกษุนั้น	พึงแสดงคืนว่า	แนะเธอ	ฉันต้องธรรมที่น่าติ	ไม่
เป็นที่สบาย	ควรจะแสดงคืน	ฉันแสดงคืนธรรมนั้น

	 คร้ังนั้น	 พวกบ่าวของเจ้าศากยะท้ังหลายคิดก่อการร้าย	 เมื่อได้ทราบข่าวว่า	 นาง

ศากิยานี	 (หญิงในศากยะตระกูล)	 ทั้งหลายปรารถนาจะท�าภัตตาหารถวายภิกษุทั้งหลายผู้อยู่

ในเสนาสนะป่า	 จึงไปซุ่มอยู่ที่หนทาง	 ครั้นนางศากิยานีเหล่านี้พร้อมกันน�าของเคี้ยวของฉัน

อย่างประณีต	เพื่อไปสู่เสนาสนะป่า	พวกบ่าวเหล่านั้นจึงได้ออกมาแย่งชิงพวกนางศากิยานีและ

ประทุษร้าย

	 พวกเจ้าศากยะออกไปจับผู้ร้ายพวกนั้นได้พร้อมด้วยของกลาง	 แล้วพากันเพ่งโทษ	 

ตเิตยีน	โพนทะนาว่า	เมือ่มผีูห้วงัร้ายอาศยัอยูใ่นอาราม	ไฉนพระคณุเจ้าทัง้หลาย	จงึไม่บอกเตือน

ความเหล่านั้นเล่า	ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเจ้าศากยะพากันเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนาอยู่	 จึง

กราบทลูเรือ่งนัน้แด่พระผูม้พีระภาคเจ้า	นีแ้ลเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบญัญตัสิกิขาบท

	 ภกิษใุดอยูใ่นเสนาสนะป่า	ซึง่เป็นสถานทีท่ีภ่กิษรุูว่้ากอปรไปด้วยความน่ารงัเกยีจและ

อาจมีภัย	แล้วมีของเคี้ยวของฉันอันใดซึ่งคฤหัสถ์	หรือนักบวช	ผู้ใดผู้หนึ่ง	โดยยังไม่บอกแจ้งแก่

ภิกษุก่อน	ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ	รับของนั้นเพื่อจะกลืนกิน	ในอาราม	หรืออุปจาระแห่งอาราม	เป็น

ทุกกฏเพราะรับ	กลืนกิน	ต้องปาฏิเทสนีย์ทุกค�ากลืน
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เสขิยวัตร ๗๕
 เสขิยวัตร	 แปลว่า	 ข้อประพฤติปฏิบัติที่ควรศึกษาฝึกฝน	 ไม่ได้ปรับอาบัติไว้

โดยตรง	แต่มคี�าว่า	พงึท�าความศกึษา	ประกอบในแต่ละสกิขาบท	อธบิายว่า	อาศยัความ

ไม่เอื้อเฟื้อ	หรือท�าให้ผิดธรรมเนียมไป	ต้องทุกกฏ	แต่ถ้าตั้งใจจะท�าให้ถูกธรรมเนียม	

แต่ล่วงอาบัติไปด้วยไม่แกล้ง	ด้วยเผลอ	ด้วยไม่มีสติ	ด้วยไม่รู้จักวิธีท�าให้ถูก	หรือเป็น

ภกิษอุาพาธไม่อาจจะรักษากจิวตัรให้เรยีบร้อยได้	เช่นนีไ้ม่ปรบัอาบตั	ิโดยเรือ่งราวต้น

บัญญัติเกือบทั้งหมดเกิดจากพระฉัพพัคคีย์ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามข้อก�าหนดใน

สิกขาบทนั้นๆ

	 เสขิยวัตรนี้จัดเป็นหมวดได้	๔	หมวด	คือ

	 	 ๑.	 สารูป		 มี		 ๒๖		สิกขาบท

	 	 ๒.	 โภชนปฏิสังยุต		 มี		 ๓๐		สิกขาบท

	 	 ๓.	 ธัมมเทสนาปฏิสังยุต	 มี		 ๑๖		สิกขาบท
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หมวดที่ ๑  สารูป
ธรรมเนียมสิ่งที่ควรประพฤติในเวลาเข้าบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๑ (เสขิยวัตรที่ ๑)  
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล

สำรูป สิกขำบทที่ ๒ (เสขิยวัตรที่ ๒)  
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักห่มเป็นปริมณฑล

	 การนุง่ห่มผ้าต้องให้เป็นปรมิณฑล	กล่าวคอืไม่ปล่อยผ้าให้เล้ือยหน้าเล้ือยหลัง	นุง่ห่ม

ให้เรยีบร้อย	เบือ้งบนปิดสะดอื	แต่ไม่ถึงกระโจมอก	เบือ้งล่างปิดหวัเข่าทัง้สองลงมาเพยีงครึง่แข้ง	

หรือหย่อนลงไปประมาณ	๘	นิ้ว	ท�ามุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันแล้วจึงห่ม

	 ตามธรรมเนียมการห่มที่ใช้อยู่บัดนี้	 ในวัดให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า	 คือปิดบ่าซ้ายและแขน

ซ้าย	 เปิดบ่าขวาและแขนขวา	ปกเข่าลงมาขนาดเท่าผ้านุ่ง	 เข้าบ้านให้ห่มคลุม	 ปิดบ่าและแขน 

ทั้ง	๒	ข้าง	ปิดหลุมคอ	ข้างล่างปิดหัวเข่าทั้งสอง	ไม่ให้ท�ารุ่มร่ามหรือถกรั้ง	ถ้าไม่นุ่งห่มแบบภิกษุ	

แม้จะปิดสะดือและเข่าทั้งสองแล้วก็ตาม	 เช่น	นุ่งโจงกระเบน	ก็จัดว่าใช้ไม่ได้	ดังมีรายละเอียด

แล้วในจีวรวรรค	สิกขาบทที่	๑	แห่งนิสสัคคิยปาจิตตีย์

สำรูป สิกขำบทที่ ๓ (เสขิยวัตรที่ ๓) 
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักปกปิดกายดี	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๔ (เสขิยวัตรที่ ๔) 
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักปกปิดกายดี	นั่งในละแวกบ้าน

	 ผ้าทีนุ่ง่ห่มเรยีบร้อยแล้ว	ภกิษพุงึระวงัอย่าให้เลือ่นขึน้เลือ่นลง	คอยชกัปิดอวยัวะตาม

ที่ก�าหนดให้ปิด	คือกลัดลูกดุมแล้วปิดหลุมคอด้วยที่สุดอนุวาต	(ชายผ้า)	ท�ามุมทั้ง	๒	ให้เสมอกัน

ม้วนเข้ามา	ปิดจนตลอดข้อมอืแล้วจงึเดนิไปในละแวกบ้าน	เมือ่ไม่ท�าเช่นนัน้	เปิดเข่าหรือเปิดอก

เดินไป	เป็นทุกกฏ	และด้วยสิกขาบทคู่นี้เอง	จึงเป็นอันให้ห่มคลุมเข้าบ้าน
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สำรูป สิกขำบทที่ ๕ (เสขิยวัตรที่ ๕) 
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักส�ารวมดี	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๖ (เสขิยวัตรที่ ๖) 
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักส�ารวมดี	นั่งในละแวกบ้าน

	 ค�าว่า	ส�ารวมดี	หมายถึงรักษาอวัยวะให้สงบ	ไม่คะนองมือคะนองเท้า	ไม่ไหวมือไหว

เท้าเพื่อจะเล่น	เช่น	แกว่งเท้าเล่น	กระดิกมือเล่น	เป็นต้น	แต่ใช้มือใช้เท้าในเวลามีกิจ	ควรอยู่

สำรูป สิกขำบทที่ ๗ (เสขิยวัตรที่ ๗)  
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมีตาทอดลง	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๘ (เสขิยวัตรที่ ๘)  
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมีตาทอดลง	นั่งในละแวกบ้าน

	 ภิกษุควรแลดูประมาณช่ัวแอกหนึ่ง	 ซึ่งก�าหนดว่า	 ๔	 ศอกหรือ	 ๒	 เมตร	 แต่ดวงตา 

อาจเห็นได้ไกลกว่านั้น	 โดยรักษาอาการให้เป็นปกติ	 คือเมื่อเดินไปในละแวกบ้านก็แลดู 

ข้างหน้าไกลเพยีงชัว่แอก	แต่จะหยดุยนืในทีแ่ห่งหนึง่เพือ่แลดอูนัตราย	มช้ีาง	ม้า	หรอืรถ	เป็นต้น	

ควรอยู่

สำรูป สิกขำบทที่ ๙ (เสขิยวัตรที่ ๙)

 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งเวิกผ้า

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๐ (เสขิยวัตรที่ ๑๐)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งเวิกผ้า

 การเวกิผ้า หมายถงึการเปิดสข้ีางให้เหน็	เช่น	ถกจีวรขึน้พาดไว้บนบ่าข้างใดข้างหนึง่	

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๑ (เสขิยวัตรที่ ๑๑)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลั่น
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สำรูป สิกขำบทที่ ๑๒ (เสขิยวัตรที่ ๑๒)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลั่น

	 หัวเราะลั่น	คือหัวเราะเฮฮา	ส่วนการซิกซี้	คือการหัวเราะคิกคัก	ก็สงเคราะห์ในข้อนี้

เหมือนกัน	เป็นกิริยาเสียสังวรทั้งนั้น	เมื่อมีเรื่องขันที่น่าหัวเราะ	พึงท�าแต่เพียงยิ้มแย้มเท่านั้น

 

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๓ (เสขิยวัตรที่ ๑๓)

 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมีเสียงน้อย	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๔ (เสขิยวัตรที่ ๑๔)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมีเสียงน้อย	นั่งในละแวกบ้าน

	 เสียงน้อย	หมายถึงเสียงที่เป็นข้าศึกกับเสียงดัง	โดยไม่หมายถึงเสียงพูดซุบซิบ	ตาม

มติพระอรรถกถาจารย์	ภิกษุนั่งห่างกัน	๑๒	ศอก	รูปหนึ่งพูด	อีกรูปหนึ่งได้ยินเสียงแต่ฟังไม่ถนัด	

รปูทีอ่ยูใ่นระหว่างโดยห่างเพยีง	๖	ศอกได้ยนิถนดั	นีจ้ดัว่าเป็นเสยีงพอดี	เสยีงเพยีงเท่านี้	ในเวลา

พดูกค็งพอด	ีแต่ในเวลาเทศนาในทีช่มุนมุคนมาก	อาจจะเบาเกนิไป	ดังนัน้หากจะพูดดังเกนิกว่า

ที่พระอรรถกถาจารย์ก�าหนดไว้	แต่ไม่เสียสังวร	เห็นว่าใช้ได้	

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๕ (เสขิยวัตรที่ ๑๕)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่โยกกาย	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๖ (เสขิยวัตรที่ ๑๖)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่โยกกาย	นั่งในละแวกบ้าน

	 กิริยาโยกกาย	โคลงกาย	เพราะท�าเก็งก็ตาม	แอ่นอกเกินพอดีก็ตาม	ห้ามทั้งนั้น	ให้

เดินและนั่งตั้งตัวตรง

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๗ (เสขิยวัตรที่ ๑๗)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไกวแขน	ไปในละแวกบ้าน
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สำรูป สิกขำบทที่ ๑๘ (เสขิยวัตรที่ ๑๘)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไกวแขน	นั่งในละแวกบ้าน

	 ไกวแขน	 เพื่อท�าเกินพอดีก็ตาม	 เพ่ือแสดงลีลาก็ตาม	 ห้ามทั้งนั้น	 ให้แข็งแขนไว้ใน 

ขณะเดิน	 แต่แขนเป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัว	 เช่น	 เวลาเดินไต่สะพาน	 การกางแขนออก 

ย่อมจะทรงตัวให้อยู่ได้ดีกว่าการหุบแขน	เมื่อถึงคราวจะต้องใช้แขนในกิจเช่นนี้	ท�าไม่มีโทษ

สำรูป สิกขำบทที่ ๑๙ (เสขิยวัตรที่ ๑๙)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่โคลงศีรษะ	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๒๐ (เสขิยวัตรที่ ๒๐)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่โคลงศีรษะ	นั่งในละแวกบ้าน

	 อย่าเดินหรือนั่งคอพับเหมือนคนไม่มีก�าลัง	หรือท�าการกลอกหน้ากลอกตา	ควรให้มี

ท่าทางองอาจเป็นสง่า

สำรูป สิกขำบทที่ ๒๑ (เสขิยวัตรที่ ๒๑)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ท�าความค�้ากาย	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๒๒ (เสขิยวัตรที่ ๒๒)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ท�าความค�้ากาย	นั่งในละแวกบ้าน

	 การค�้ากาย	หมายถึงการเอามือค�้าบั้นเอว	หรือนั่งท้าวแขน	เช่นนี้ไม่ควร

สำรูป สิกขำบทที่ ๒๓ (เสขิยวัตรที่ ๒๓)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่คลุมศีรษะ	ไปในละแวกบ้าน

สำรูป สิกขำบทที่ ๒๔ (เสขิยวัตรที่ ๒๔)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่คลุมศีรษะ	นั่งในละแวกบ้าน

	 กิริยาท่ีปิดคลุมกายในท่ีควรจะปิด	 เป็นธรรมเนียมที่ดี	 แต่การปิดคลุมอวัยวะที่ควร

เปิด	เป็นกิริยาที่น่าติ	จึงห้ามคลุมศีรษะไว้ด้วยสิกขาบทคู่นี้
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สำรูป สิกขำบทที่ ๒๕ (เสขิยวัตรที่ ๒๕)

	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไปในละแวกบ้าน	ด้วยทั้งความกระโหย่ง

	 ห้ามกริยิาทีเ่ดนิกระโหย่ง	คอืห้ามเหยยีบพืน้ไม่เตม็เท้า	ให้เดนิแล้วเหยยีบพืน้เตม็เท้า	

สำรูป สิกขำบทที่ ๒๖ (เสขิยวัตรที่ ๒๖)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่นั่งในละแวกบ้าน	ด้วยทั้งความรัด

	 ห้ามกิริยาที่นั่งยองรัดเข่าด้วยมือก็ดี	ด้วยผ้าก็ดี

	 อนึ่ง	 ภิกษุผู้เข้าพักอยู่ในบ้าน	 เป็นการแรมคืนหรือแรมวัน	 จะสังวรอาการนั้นๆ	 

เสมอได้ยากล�าบาก	เช่น	การปกปิดกาย	หรือการทอดจักษุลง	เป็นต้น	อาการเช่นใดท�าในวัดได้	 

อาการเช่นนั้นท�าในบ้านที่เข้าพักก็ได้	 แต่พึงท�าในห้องพักที่เขาจัดให้ส�าหรับตน	 ออกพ้น 

จากห้องพักของตนไป	เช่น	ไปสู่เรือนหรือห้องของผู้อื่น	ควรประพฤติตามธรรมเนียมเข้าบ้าน
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หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต 
ธรรมเนียมการรับบิณฑบาตและฉันอาหาร

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑ (เสขิยวัตรที่ ๒๗)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักรับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อ	

	 ให้แสดงความเอื้อเฟื้อในบุคคลผู้ให้	โดยไม่ดูหมิ่น	และให้แสดงความเอื้อเฟื้อในของ

ที่เขาให้	ไม่ท�าดั่งรับเอามาเล่น	หรือเอามาทิ้งเสีย

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒ (เสขิยวัตรที่ ๒๘)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักจ้องในบาตรรับบิณฑบาต

	 ข้อนี้ไม่ให้แลดูหน้าทายก	หรือแลเหม่อไปทางอื่น
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โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๓ (เสขิยวัตรที่ ๒๙)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน

	 สูปะเป็นอาหารทีท่�าด้วยถัว่เขยีวบ้าง	ถัว่ขาวบ้าง	ซึง่จบัได้ด้วยมอื	สปูะจงึน่าจะหมาย

ถึงกับข้าวอันเป็นแกงท่ีปนกับถ่ัว	 แต่ในบัดนี้	 ของใส่บาตรเขาเตรียมอาหารไว้พร้อมใส่ทั้งชนิด 

และปริมาณอยู่แล้ว	 ภิกษุไม่อาจเลือกรับได้	 กิริยาที่ควรจะปฏิบัติอนุโลมตามข้อนี้ได้ก็คือ	 

รับไปตามล�าดับที่ถึงเข้า	 อย่าผ่านทายกผู้ใส่แต่ข้าวเปล่าเพื่อรีบไปรับแต่ทายกที่มีข้าวเปล่า 

พร้อมกับข้าว

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๔ (เสขิยวัตรที่ ๓๐)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร

	 การรับบิณฑบาตไม่ให้รับจนล้นขอบบาตรล่างข้ึนมา	 แต่ของท่ีห่อด้วยใบตองหรือ 

อย่างอื่น	 ที่ปลายห่อพ้นจากปากบาตรข้ึนมาก็ดี	 ของใดเขารองด้วยใบไม้หรือถ้วยวางบนบาตร 

ก็ด	ีไม่นบัว่ารบัล้นบาตร	ยามกาลกิ	สตัตาหกาลกิ	ยาวชวีก	แม้จะพนูล้นขึน้มากต็าม	ควรอยู	่การ

รบัพนูบาตรไม่ควรในทีท่ัง้ปวง	แต่ถ้ารบัแล้วกเ็ป็นอนัรับด้วยดี	ภกิษจุะฉัน	กค็วร	แม้ภกิษไุข้	ล่วง

สิกขาบทนี้ก็ไม่พ้นอาบัติ	หากเอาบาตรไปถ่ายเทออกเสียก่อน	จะรับต่อไป	ก็ควร

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๕ (เสขิยวัตรที่ ๓๑)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อ

	 แม้บิณฑบาตเป็นของไม่น่าฉัน	ก็ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูหมิ่น	ภิกษุควรฉันโดย

ปกติ	อย่างพระศาสดาทรงรับแป้งจี่ของนางปุณณทาสี	แล้วเสวยโดยมิได้ทรงรังเกียจ	เช่นนี้จัด

ว่าฉันบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อ	หรือเมื่อภิกษุฉันก็ตั้งใจฉัน	ไม่ฉันพลาง	ท�าอย่างอื่นพลาง

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๖  (เสขิยวัตรที่ ๓๒)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักจ้องดูอยู่ในบาตร	ฉันบิณฑบาต

	 ห้ามภิกษุแลดูอื่นพลางฉันพลาง	 แต่แลดูเพราะเกี่ยวข้องกับการฉัน	 เช่น	 แลดูด้วย 

คิดว่าสิ่งใดยังไม่พอ	จะได้ให้แก่ภิกษุผู้นั่งใกล้	เช่นนี้ไม่ห้าม
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โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๗ (เสขิยวัตรที่ ๓๓)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักฉันบิณฑบาตไม่แหว่ง

	 สิกขาบทนี้ห้ามการหยิบในที่เดียวจนข้าวแหว่งลงไปเป็นหลุม	 แนะให้ภิกษุฉันโดย

ล�าดบั	กวาดตะล่อมข้าวเป็นค�า	แต่หากภกิษจุะให้ข้าวแก่ผูอ้ืน่	หรอืแบ่งข้าวลงในภาชนะอืน่	โดย

กดข้าวให้เป็นหลุมก็ดี	หรือหยิบกับแกงไม่เป็นล�าดับก็ดี	ไม่เป็นอาบัติ

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๘ (เสขิยวัตรที่ ๓๔)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน

	 ค�าว่า	 สูปะเสมอกัน	 พระอรรถกถาจารย์อธิบายความหมายว่า	 ให้สูปะพอดีกันกับ 

ข้าวสุก	หมายเอาสูปะประมาณ	๑	ส่วนที่	๔	ของข้าวสุก	หากทายกถวายแต่ของอื่น	ไม่มีข้าวสุก	

ภิกษุจะฉันก็ได้	ส่วนในแกงเนื้อ	แกงปลา	หรือแกงถั่ว	ของญาติ	ของคนปวารณา	หรือแลกมา

ด้วยทรัพย์ของตนอันถูกต้องตามธรรมวินัย	แม้ฉันมาก	สูปะไม่เสมอกัน	ไม่เป็นอาบัติ

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๙ (เสขิยวัตรที่ ๓๕)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ขยุ้มลงแต่ยอด	ฉันบิณฑบาต

	 สิกขาบทนี้	ภิกษุอาพาธก็ไม่ได้รับการยกเว้น	แต่หากภิกษุกวาดข้าวน้อยรวมกองเข้า

เป็นแห่งเดียวกัน	กดลงไปตรงกลาง	แล้วฉัน	ไม่เป็นอาบัติ

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๐ (เสขิยวัตรที่ ๓๖)
 ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจักไม่กลบแกงกด็	ีไม่กลบกบัข้าวกด็	ีด้วยข้าวสกุ	 
[เพราะ]	อาศัยความอยากได้มาก

	 สิกขาบทนี้	 แม้ภิกษุอาพาธก็ไม่พ้นอาบัติ	 แต่ในมาฆาตสมัย	 (ช่วงเวลาห้ามฆ่าสัตว์)	

ทายกผูเ้ป็นเจ้าของเขากลบแกงกลบกบัข้าวให้เอง	หรือไม่อาศยัความอยากได้แกงอยากได้กบัข้าว

มาก	กลบเสียเองก็ดี	ไม่เป็นอาบัติ

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๑ (เสขิยวัตรที่ ๓๗)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราไม่อาพาธ	 จักไม่ขอสูปะก็ดี	 ข้าวสุกก็ดี	 เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนฉัน



210 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

	 หากภิกษุอาพาธ	 แล้วขาดอาหารอันถูกปาก	 ท�าให้อยู่ไม่ผาสุก	 จะขอก็ได้	 แต่ถ้าไม่

อาพาธ	แล้วขอจากญาติ	ขอจากคนปวารณา	ขอเพื่อผู้อื่น	หรือขอเพื่อภิกษุอาพาธ	เช่นนี้ไม่เป็น

อาบัติเช่นกัน	หรือจะแลกเอาด้วยทรัพย์ของตนอันถูกต้องตามธรรมวินัย	ก็ควร

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๒ (เสขิยวัตรที่ ๓๘)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่เพ่งโพนทะนา	แลดูบาตรของผู้อื่น

	 แม้ภิกษุอาพาธแลดูด้วยตั้งใจจะค่อนขอดว่าฉันมูมมาม	ก็ไม่พ้นอาบัติ	หากแลดูด้วย

คิดจะให้ของฉันอันยังไม่มีหรือแลดูด้วยไม่คิดจะยกโทษ	ไม่ห้าม

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๓ (เสขิยวัตรที่ ๓๙)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ท�าค�าข้าวให้ใหญ่นัก

	 ค�าข้าวที่คับปาก	น�าเข้าไปได้ไม่หมด	จัดว่าใหญ่นัก	ควรท�าค�าข้าวให้เข้าได้พอดีปาก	

ของอื่น	เช่น	รากไม้	หรือผลาผล	(ผลไม้)	แม้ค�าโต	ไม่เป็นไร	แต่ถ้าเสียกิริยา	ใช้ไม่ได้เหมือนกัน

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๔ (เสขิยวัตรที่ ๔๐)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักท�าค�าข้าวให้กลมกล่อม

	 ค�าข้าวหรือของเคี้ยวทั้งปวง	 ท�าให้เป็นปริมณฑล	 คือไม่ให้ยาว	 ส่วนผลาผล	 หรือ 

แกงถั่ว	ไม่ห้าม

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๕ (เสขิยวัตรที่ ๔๑)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เมื่อค�าข้าวยังไม่น�ามาถึง	เราจักไม่อ้าช่องปาก

	 ข้อนี้บ่งให้รู้ธรรมเนียมการฉันอาหารของภิกษุนั้น	ให้หุบปากเคี้ยว

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๖ (เสขิยวัตรที่ ๔๒)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราฉันอยู่	จักไม่สอดมือทั้งนั้นเข้าในปาก

	 ค�าว่า	มือ	อธิบายว่าเป็น	นิ้วมือ	ดังนั้นจึงห้ามสอดค�าข้าวพร้อมนิ้วเข้าในปาก
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โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๗ (เสขิยวัตรที่ ๔๓)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	ปากยังมีค�าข้าว	เราจักไม่พูด

	 ข้าวมีอยู่ในปากเพียงใดท�าให้พูดไม่รู้ความ	หรือพูดแล้วอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน	อย่า

เพิ่งพูดเพียงนั้น	หากภิกษุใดแสดงธรรมอยู่	 และอมสมออยู่ในปากแสดงไปพลาง	 เป็นต้น	ด้วย

สมอเท่าใด	ถ้อยค�าบริบูรณ์อยู่	สมอแต่เพียงเท่านั้นมีอยู่ในปาก	จะพูด	ก็ควร

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๘ (เสขิยวัตรที่ ๔๔)

	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันเดาะค�าข้าว

	 ข้อนี้ห้ามการเดาะค�าข้าวขึ้นจากมือ	แล้วอ้าปากงับ	อันเป็นกิริยาซน	แต่ถ้าเป็นขนม

แข็งหรือผลาผล	(ผลไม้)	ไม่เป็นอาบัติ

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๙ (เสขิยวัตรที่ ๔๕)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันกัดค�าข้าว

	 ข้อนี้ห้ามกัดค�าข้าว	 แต่อนุญาตให้กัดขนมแข็งหรือผลาผลได้	 แต่กัดของอื่นก็เสีย 

กิริยาเช่นกัน	จึงควรเว้น

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๐ (เสขิยวัตรที่ ๔๖)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันท�ากระพุ้งแก้มให้ตุ่ย
 

	 ห้ามภกิษฉุนัค�าข้าวทลีะมากๆ	จนแก้มตุย่เหมอืนดัง่วานร	ในผลาผลมอีนญุาตให้ท�าได้	

แต่ควรให้พองาม

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๑ (เสขิยวัตรที่ ๔๗)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันสลัดมือ

	 ถ้าข้าวสุกติดกรังมือ	ให้ล้างด้วยน�้า
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โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๒ (เสขิยวัตรที่ ๔๘)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันท�าเมล็ดข้าวตก

	 ห้ามภิกษุท�าเมล็ดข้าวอันเหลือจากที่เข้าปาก	ตกร่วงลงในบาตร	หรือตกลงพื้น

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๓ (เสขิยวัตรที่ ๔๙)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันแลบลิ้น

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๔ (เสขิยวัตรที่ ๕๐)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันท�าเสียงดังจับๆ

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๕ (เสขิยวัตรที่ ๕๑)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันท�าเสียงดังซูดๆ

	 ภกิษคุวรระวงัการฉนัทีม่เีสยีง	เพราะเสียงดังจับๆ	เกดิในขณะเคีย้วของแข็ง	และเสียง

ดังซูดๆ	เกิดในขณะซดของเหลว

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๖ (เสขิยวัตรที่ ๕๒)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันเลียมือ

	 ค�าว่า เลียมือ ในที่นี้ไม่หมายเฉพาะเพียงแลบลิ้นเลียอามิสอันติดมือเท่านั้น	แต่รวม

การเอานิ้วมาหยิบอามิสอันติดมือเข้าปากด้วย	ควรใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดออก	หรือใช้น�้าล้าง

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๗ (เสขิยวัตรที่ ๕๓)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันขอดบาตร

	 ข้าวสุกเหลือน้อยไม่พอค�า	 ไม่ให้กวาดตะล่อมรวมเป็นค�าแล้วฉัน	 การท�าเช่นนั้น 

เรียกว่า	ฉันขอดบาตร
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โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๘ (เสขิยวัตรที่ ๕๔)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก

	 ไม่ให้ใช้ลิ้นเลียริมฝีปาก	แต่การเม้มริมฝีปากให้อามิสที่ติดอยู่เข้าไปในปาก	ควรอยู่

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒๙ (เสขิยวัตรที่ ๕๕)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่รับโอน�้าด้วยมือเปื้อนอามิส

	 หากมือเป้ือนอามิสแล้ว	 ไม่พึงจับถือสังข์	 ขัน	 หรือถ้วยน�้า	 แม้จะเป็นของสงฆ์	 ของ

คฤหัสถ์	 หรือของตนเองก็ตาม	 เมื่อมีอวัยวะส่วนใดซึ่งอามิสไม่เปื้อน	 จะจับด้วยอวัยวะส่วนนั้น	

ควรอยู่	ไม่เป็นอาบัติ		

โภชนปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๓๐ (เสขิยวัตรที่ ๕๖)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่เทน�้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน

	 เมือ่ภกิษฉุนัอาหารในบ้านเสรจ็แล้ว	หากต้องการล้างบาตรทีน่ัน่	พงึเกบ็เมลด็ข้าวขึน้

จากน�้ากองไว้แห่งหนึ่ง	เทแต่น�้า	หรือขยี้เมล็ดข้าวให้ละเอียดไปในน�้า	แล้วเทเสีย	หรือเอาไปเท

เสยีนอกละแวกบ้าน	หรอืเทในกระโถนทีเ่ขาจัดไว้ให้	เหล่านีไ้ม่เป็นอาบติั	แต่การเทเองในทีไ่ม่ใช่

ส�าหรับเทของ	ไม่ควร

	 ธรรมเนียมฉันอาหารนี้	มีความมุ่งหมายที่ต้องการความเรียบร้อย	ไม่ให้สกปรกหรือ

มูมมาม	 ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในธรรมเนียมฉัน	 ฉันมูมมามสกปรก	 ถูกปรับทุกกฏ	 ภิกษุผู้ตั้งใจจะ

รกัษาธรรมเนยีม	แต่ท�าพลาดด้วยไม่แกล้งไม่เจตนา	ด้วยเผลอไม่มสีติ	ด้วยไม่รู้	หรือภกิษผูุ้อาพาธ	 

ได้รับยกเว้น	ก็แต่ภิกษุอาพาธนั้นจะเป็นอาบัติได้	ก็แต่ในการรับพูนบาตร	ฉันเจาะข้าวสุกลงไป	

เอาข้าวสุกกลบแกงกับ	และแลดูบาตรผู้อื่นเพื่อจะยกโทษ
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หมวดที่ ๓ ธัมมเทสนาปฏิสังยุต 
ธรรมเนียมการไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้แสดงอาการไม่เคารพ	

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑ (เสขิยวัตรที่ ๕๗)
	 ภกิษพึุงท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่แสดงธรรมแก่บคุคลผูไ้ม่เจบ็ไข้	มร่ีมในมอื

	 ภิกษุจะแสดงธรรมแก่ผู้ที่มีผู้อื่นกั้นร่มให้	ก็ควร

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๒ (เสขิยวัตรที่ ๕๘)
 ภกิษพึุงท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่แสดงธรรมแก่บคุคลผูไ้ม่เจบ็ไข้	มไีม้พลอง
ในมือ

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๓ (เสขิยวัตรที่ ๕๙)

 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	มีศัสตรา
ในมือ

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๔ (เสขิยวัตรที่ ๖๐)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	 มีอาวุธ 
ในมือ

	 ไม้พลองจะยาวขนาด	๔	ศอก	ส�าหรับใช้ตี	คู่กับไม้ตะบองหรือไม้สั้น	ซึ่งยาวขนาด	๑	

ศอก	 ส�าหรับใช้ตีเหมือนกัน	 แต่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้	 ศัสตรากับอาวุธเป็นของคู่กัน	 ที่ต่างกันนั้น 

คือศัสตรา	 ได้แก่	 เครื่องประหารมีคม	 เช่น	ดาบ	หรือหอก	แต่อาวุธ	 ได้แก่	 เครื่องยิง	 เช่น	ศร	 

หรือปืน

	 ค�าว่า	 มีของเหล่านี้ในมือ	 หมายรวมถึงการผูกสอดของเหล่านี้อยู ่ในตัว	 แต่ใน 

อรรถกถา	ภิกษุแสดงธรรมแก่บคุคลทีม่ศีสัตราวธุสวมอยูใ่นตวั	แต่ไม่ได้กมุ	หรอืไม่ได้ถอืไว้กบัมอื	

ไม่เป็นอาบัติ	 ข้อนี้น่าจะหมายเอาพวกทหารผู้ผูกสอดศัสตราวุธ	 และพวกพลเมืองผู้พกศัสตรา 

อยู่กับตัว	เช่นพวกมลายู	และพวกชวาที่พกกริช
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ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๕ (เสขิยวัตรที่ ๖๑)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	 สวม 
เขียงเท้า

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๖ (เสขิยวัตรที่ ๖๒)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	 สวม 
รองเท้า

	 เขียงเท้ากับรองเท้า	มีลักษณะต่างกันอย่างนี้	เขียงเท้ามีส้น	รองเท้าไม่มีส้น	แต่บางที

รองเท้าชนิดที่ไม่ให้ภิกษุใช้ก็พลอยถูกเรียกว่าเขียงเท้าด้วย	 หากผู้นั้นถอดสายผูกส้นรองเท้า 

ออกเสียยืนอยู่	 แม้ไม่ได้เอาหลักรองเท้าสอดง่ามเท้า	 เป็นแต่เหยียบอยู่หรือสวมอยู่	 ก็ชื่อว่า 

ขึ้นรองเท้าอยู่	จะแสดงแก่ผู้นั้นไม่ควร

	 ร่มและเขียงเท้ารองเท้านี้	 ครั้งโบราณถือว่าเป็นเครื่องแสดงความไม่เคารพ	จึงไม่ให้

กั้นร่มหรือสวมรองเท้าผ่านลานพระเจดีย์	 แต่ธรรมเนียมนี้ได้เปลี่ยนแปลงมา	 จนถือกันว่าการ

สวมรองเท้าเข้าสมาคมในสังคมเป็นกิริยาสุภาพ	 กิริยาที่ไม่สวมเสียอีกกลับดูไม่ดีไม่สุภาพ	 

เพ่งความนี้แล้ว	 ควรอนุญาตเขียงเท้าที่สวมแล้วแสดงความสุภาพหรือความเคารพ	 เว้นไว้แต ่

เขียงเท้ารองเท้าที่สวมอยู่ที่บ้านที่เรือน	เมื่อสวมเข้าสมาคมแล้วเป็นการดูหมิ่น

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๗ (เสขิยวัตรที่ ๖๓)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	ไปในยาน

	 ยานนั้น	 หมายเอาชนิดที่ใช้หามหรือใช้ลาก	 โดยไปได้คนเดียว	 ถ้าเป็นชนิดใหญ่นั่ง

ไปได้ด้วยกัน	 จะแสดงแก่กัน	 ควรอยู่	 หากนั่งอยู่ต่างยานกัน	 ผู้นั่งในยานสูงจะแสดงแก่ผู้นั่งใน 

ยานต�่า	ควรอยู่	และหากนั่งในยานประมาณเสมอกัน	ก็ควร	หรือผู้นั่งในยานหน้า	จะแสดงแก่ 

ผู้นั่งในยานหลัง	ก็ควร	แต่ผู้นั่งในยานหลังแม้สูงกว่า	จะแสดงแก่ผู้นั่งในยานหน้า	ไม่ควร	แม้นั่ง

อยู่ในยานที่เขาไม่ได้เทียม	หรือเกวียนที่เขารื้อลงวางไว้ก็ดี	ก็ชื่อว่าไปอยู่ในยาน

	 อนึ่ง	 ภิกษุจะไปในยาน	อันเทียมด้วยบุรุษ	 คือโคตัวผู้	 โดยมีชายหรือหญิงเป็นสารถี	 

ก็ควร	แม้ยานจะถูกผลักถูกลากด้วยมือชายหรือหญิง	ก็ควร
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ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๘ (เสขิยวัตรที่ ๖๔)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	 อยู่บน
ที่นอน

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๙ (เสขิยวัตรที่ ๖๕)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	นั่งรัดเข่า

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๐ (เสขิยวัตรที่ ๖๖)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เจ็บไข้	พันศีรษะ

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๑ (เสขิยวัตรที่ ๖๗)
	 ภกิษพึุงท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่แสดงธรรมแก่บคุคลผู้ไม่เจบ็ไข้	คลมุศรีษะ

	 ในบางประเทศ	ชาวพืน้เมอืงเขามธีรรมเนยีมใช้ผ้าโพกกนัทัว่ไป	เช่น	พวกพม่า	และแขก

บางพวก	เป็นต้น	พระอรรถกถาจารย์จึงห้ามเฉพาะผู้โพกศีรษะมิด	ไม่เห็นปลายผม	หมายความ

ว่า	ถ้าไม่พันจนมิดปลายผม	ก็ใช้ได้	ในบัดนี้	คนทั้งหลายใช้หมวกกันเป็นพื้น	ควรจะเทียบเคียง 

ดังผ้าโพก	 ถ้าสวมตามธรรมเนียมของเขา	 เช่น	 พวกทหารในสนาม	 เห็นว่าใช้ได้	 แต่ถ้าเขาสวม

หมวกแสดงความไม่เคารพ	ก็ใช้ไม่ได้	

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๒ (เสขิยวัตรที่ ๖๘)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เรานั่งอยู่ที่พื้น	 จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้	 
ผู้นั่งบนอาสนะ

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๓ (เสขิยวัตรที่ ๖๙)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เรานั่งบนอาสนะต�่า	 จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่ 
เจ็บไข้	ผู้นั่งบนอาสนะสูง

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๔ (เสขิยวัตรที่ ๗๐)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เรายืนอยู่	จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้	ผู้นั่งอยู่
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ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๕ (เสขิยวัตรที่ ๗๑)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราเดินไปข้างหลัง	 จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม ่
เจ็บไข้	ผู้เดินไปข้างหน้า

ธัมมเทสนำปฏิสังยุต สิกขำบทที่ ๑๖ (เสขิยวัตรที่ ๗๒)
 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราเดินไปนอกทาง	 จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม ่
เจ็บไข้	ผู้ไปอยู่ในทาง

	 ธรรมเนียมภิกษุถืออิริยาบถยืนเป็นการแสดงความเคารพ	 จึงไม่ให้ยืนแสดงธรรม 

แก่ผูน่ั้ง	เมือ่มห้ีามเช่นนี	้จงึเหน็ภกิษไุม่ให้พรแก่ทายกผูน้ัง่อยู	่แต่ถ้ายนืหรอืนัง่	ทัง้ผูแ้สดงทัง้ผูฟั้ง	 

ได้อยู่	แม้ในอิริยาบถเสมอกัน	ยังถือสูงถือต�่า	ถือหน้าถือหลัง	คนนั่งต�่าห้ามแสดงธรรมแก่คนนั่ง

สูงกว่า	แม้นั่งบนพื้นเช่นกัน	แต่สูงกว่าก็ห้าม	ยอมแต่นั่งเสมอกัน	เดินหน้าเดินหลัง	เดินในทาง

เดินนอกทาง	 ก็เหมือนกัน	 ในบาลีกล่าวถึงคนไม่เจ็บไข้ไว้ทุกแห่ง	 แปลว่า	 ยกเว้นให้ในเมื่อเขา 

เจ็บไข้	เช่น	ภิกษุจะนั่งแสดงธรรมแก่คนเจ็บผู้นอนอยู่บนที่นอนก็ได้

	 อนึ่ง	 การห้ามแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพนั้น	 ก็ด้วยความนับถือเชิดชูธรรม	 

น้ีเป็นข้อหนึ่งซึ่งนักวินัยธรควรด�าริ	 แม้แต่ภิกษุหนุ่มอุปัฏฐากพระเถระอยู่	 พระเถระนั่งอยู่

บนอาสนะถามปัญหา	 ภิกษุหนุ่มก็ไม่พึงแสดง	 หากจะบอกกับพระเถระให้ลุกขึ้นถามด้วย 

ความเคารพไม่ได้	 จึงคิดว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุซึ่งยืนอยู่ข้างๆ	 แล้วแสดง	 อย่างนี้ควรอยู	่ 

และพระเถระ	เมือ่ให้ภกิษหุนุม่แสดงธรรม	จะนัง่อาสนะเสมอกนั	หรอืต�า่กว่าด้วยเคารพในธรรม	

ก็ควร	ในหมวดนี้	มีปรับทุกกฏแก่ผู้ไม่เอื้อเฟื้อขืนล่วงพระบัญญัติเช่นเคย	
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หมวดที่ ๔ ปกิณณกะ
ธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธ

ปกิณณกะ สิกขำบทที่ ๑ (เสขิยวัตรที่ ๗๓)
	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราไม่อาพาธ	จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระ	ปัสสาวะ

ปกิณณกะ สิกขำบทที่ ๒ (เสขิยวัตรที่ ๗๔)
 ภกิษพึุงท�าความศกึษาว่า	เราไม่อาพาธ	จกัไม่ถ่ายอจุจาระ	ปัสสาวะ	หรอืบ้วน
เขฬะ	บนของสดเขียว

	 ลานหญ้าที่เขารักษาในบัดนี้	จัดเข้าเป็นของสดเขียว	แม้รากแห่งต้นไม้สดยังเลื้อยไป

ในดนิ	และยงัเห็นปรากฏอยู	่หรอืกิง่ไม้เลือ้ยงอกตดิดนิไป	ทัง้ปวงกน็บัว่าเป็นของเขยีว	หากภกิษุ

จะขึน้นัง่บนต้นไม้ถ่ายอจุจาระปัสสาวะลงในทีไ่ม่มขีองเขยีว	ควรอยู	่ถ้าเทีย่วหาทีป่ราศจากของ

เขยีวอยู	่แล้วอจุจาระปัสสาวะล้นไหลออกมาก่อนไซร้	กจ็ดัว่าอยูใ่นฐานะเป็นภกิษอุาพาธ	อาการ

เช่นนี้ไม่มีโทษ	ถ้าหาที่ปราศจากของเขียวไม่ได้	แล้วจะเอาเสวียนหญ้าหรือใบไม้รองเพื่อถ่ายลง	

แม้อุจจาระปัสสาวะไหลไปทับของเขียวต่อภายหลัง	ไม่เป็นอาบัติ

ปกิณณกะ สิกขำบทที่ ๓ (เสขิยวัตรที่ ๗๕)
	 ภกิษพึุงท�าความศกึษาว่า	เราไม่อาพาธ	จกัไม่ถ่ายอจุจาระ	ปัสสาวะ	หรอืบ้วน
เขฬะ	ในน�้า

	 ธรรมเนียมปฏิบัติของภิกษุ	 จะไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะ	 และไม่ทิ้งส่ิงโสโครกลง 

ในนาในไร่ที่เขาปลูกพืช	 หรือในน�้าท่ีเอาไว้บริโภคใช้สอย	 หรือแม้ในบ่อในสระที่คนขุดไว้ใช้

ก็ตาม	 ในน�้าที่ขังอยู่เอง	 เช่น	 ในหนองในบึงก็ตาม	 ในน�้าท่ีไหล	 เช่น	 ในคลองในแม่น�้าก็ตาม	 

ห้ามทั้งนั้น	ส่วนน�้าในวัจจกุฎี	เป็นต้น	ที่บริโภคไม่ได้	ไม่เป็นอาบัติ	หากฝนตกแล้วน�้าท่วมไปทั่ว	

หาที่ดอนที่ไม่มีน�้าไม่ได้	จะถ่ายลงในน�้า	ก็ควร	หรือหากถ่ายลงบนบก	อุจจาระปัสสาวะไหลลง

น�้าไป	ก็ไม่เป็นอาบัติ

 เสขิยวัตรในหมวดที่	๔	นี้	มีปรับทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ	และมีข้อยกเว้นเช่นเคย
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อธิกรณสมถะ ๗
อธิกรณ์ คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องท�า	

พระศาสดาทรงวางวิธีส�าหรับระงับอธิกรณ์ไว้	

เรียกว่า	อธิกรณสมถะ มี	๗	วิธี	ดังนี้
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อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๑ สัมมุขำวินัย 

 สัมมุขาวินัย	แปลว่า	ระเบียบอันพึงท�าในที่พร้อมหน้ากัน	๔	อย่าง	คือ

	 พร้อมหน้าสงฆ์		 คือการระงับอธิกรณ์โดยมีภิกษุเข้าประชุมครบเป็นสงฆ์

	 พร้อมหน้าบุคคล		 คือการระงับอธิกรณ์โดยมีบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น

	 	 	 	 อยู่พร้อมกัน

	 พร้อมหน้าวัตถุ		 คือการระงับอธิกรณ์โดยยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นวินิจฉัย

	 พร้อมหน้าธรรมวินัย		คือการระงับอธิกรณ์โดยวินิจฉัยถูกธรรมถูกวินัย

อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๒ สติวินัย
 สติวินยั	แปลว่า	ระเบยีบอนัยกเอาสตขิึน้เป็นหลัก	ได้แก่	กริิยาทีส่งฆ์สวดประกาศให้

สมมติแก่พระอรหันต์	ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่	หากมีผู้โจทก์ท่านด้วยศีลวิบัติ

อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๓ อมูฬหวินัย
 อมูฬหวินัย แปลว่า	 ระเบียบที่ให้แก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้ว	 ได้แก่	 กิริยาที่สงฆ์สวด

ประกาศให้สมมติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้ว	 หากมีผู้โจทก์เธอด้วยการละเมิดในครั้งที่เธอท�า 

ขณะเป็นบ้า	

อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๔ ปฏิญญำตกรณะ
 ปฏิญญาตกรณะ	 แปลว่า	 ท�าตามรับ	 ได้แก่	 การปรับอาบัติตามปฏิญญาของภิกษุ

จ�าเลยผู้รับเป็นสัตย์	ซึ่งการแสดงอาบัติ	ก็จัดว่าเป็นการท�าปฏิญญาในข้อนี้ด้วย

อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๕ เยภุยยสิกำ
 เยภุยยสิกา	 แปลว่า	 ตัดสินเอาตามค�าของคนมากเป็นประมาณ	 โดยใช้วิธีนี ้

เมื่อความเห็นของคนทั้งหลายจ�านวนมากแตกต่างกัน	ให้ฟังเอาข้างมากของผู้กล่าวเป็นธรรม

อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๖ ตัสสปำปิยสิกำ
 ตัสสปาปิยสิกา	แปลว่า	กิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิด	โดยมีการเพิ่มโทษแก่ภิกษุผู้ประพฤติ

ผิดอีกจากความผิดเดิม	เช่น	เพิ่มโทษแก่ภิกษุผู้ท�าความผิดหลายครั้ง
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อธิกรณสมถะ สิกขำบทที่ ๗ ติณวัตถำรกวินัย
 ตณิวตัถารกวนิยั	แปลว่า	ระเบียบดงักลบไว้ด้วยหญ้า	ได้แก่	กริยิาทีใ่ห้ประนปีระนอม

กันทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 ไม่ต้องช�าระสะสางหาความเดิม	 ส�าหรับวิธีนี้	 ใช้ในเรื่องที่ยุ่งยาก	 และเป็นเรื่อง

ส�าคัญอันจะเป็นเครื่องกระเทือนทั่วไป	เช่น	เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกัน

 

	 อธิกรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับภิกษุหรือกับสงฆ์	แบ่งเป็น	๔	ลักษณะดังนี้

 ๑. วิวำทำธิกรณ์ 

  การมีเรื่องวิวาทกัน เถียงกัน ปรารภพระธรรมวินัย 

	 พระธรรมวินัยนั้น	เดิมก็เป็นแต่จ�าทรงกันมา	ทั้งยังต้องการค�าอธิบาย	จึงเป็นฐานะที ่

ภิกษุทั้งหลายจะปรารภพระธรรมวินัย	 แล้วเกิดมีความเห็นแผกแตกต่างกันและเถียงกันขึ้น	 

ว่านี้ธรรม	 นี้ไม่ใช่ธรรม	 นี้วินัย	 นี้ไม่ใช่วินัย	 ความเห็นที่แตกต่างกันนั้น	 อาจเป็นทางท�าให้เกิด 

วิวาทาธิกรณ์ได้	ซึ่งอย่าว่าแต่ในกาลไกลเลย	ในบัดนี้เอง	ก็ยังมีปัญหาปรารภกฎหมายบ้านเมือง	

อันนักกฎหมายเข้าใจต่างกันได้เหมือนกัน	

	 เมือ่ววิาทาธกิรณ์เกดิข้ึนแล้ว	จงึควรได้รบัการชีข้าดจากท่านผูรู้	้ว่าอย่างไรถกู	อย่างไร

ผิด	เพื่อวางไว้เป็นแบบแผน	ไม่เช่นนั้น	ความเข้าใจที่ต่างกันและความขัดแย้งก็จะมีมากขึ้นทุกที	

จนไม่มีหลักว่าอย่างไรถูกต้องแน่	และพระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองไปได้นานนั้น	ก็เพราะมีระเบียบ

ควบคุมไว้	เปรียบดังด้ายยึดดอกไม้ที่ร้อยไว้ไม่ให้กระจัดกระจายฉะนั้น	จึงจ�าเป็นต้องร่วมกันอยู่

ในแบบแผนอันเดียวกัน

	 วิวาทาธิกรณ์จะระงับลงได้จากอธิกรณสมถะ	๒	วิธี	 คือสัมมุขาวินัยหรือเยภุยยสิกา	

เม่ือจะระงับด้วยสัมมุขาวินัยอย่างเดียวนั้น	 วิวาทเกิดขึ้นในวิหารใด	 สงฆ์ตัดสินกันในวิหารนั้น	

หรือภิกษุทั้งหลายไปมอบให้แก่สงฆ์ในวิหารใด	สงฆ์ในวิหารนั้นตัดสินระงับไปเสียก็ดี	หรือสงฆ์

ในวิหารนั้นไม่อาจระงับได้	จะเลือกภิกษุเพื่อให้เป็นบุคคลผู้ตัดสินก็ได้	วิธีนี้เรียกว่า	อุพพาหิกา 

(กิริยาที่ถอนน�าไป)	โดยเลือกภิกษุผู้พร้อมด้วยองค์	๑๐	ดังนี้เป็นคณะ

	 	 ๑.		 เป็นผู้มีศีล

	 	 ๒.		 เป็นพหุสูต

	 	 ๓.		 เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์

	 	 ๔.		 เป็นผู้มั่นในพระวินัย	ไม่คลอนแคลน

	 	 ๕.	 เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่วิวาทเข้าใจและให้เลื่อมใส

	 	 ๖.		 เป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ
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	 	 ๗.		 รู้เรื่องอธิกรณ์

	 	 ๘.		 รู้เหตุเกิดอธิกรณ์

	 	 ๙.		 รู้การตัดอธิกรณ์

	 	 ๑๐.	 รู้ทางตัดอธิกรณ์

	 ก็แลววิาทนัน้เมือ่ระงบัไปดงันี	้ความพร้อมหน้าสงฆ์	พร้อมหน้าธรรม	พร้อมหน้าวนิยั	

พรอ้มหน้าบุคคลอนัใด	นัน่แลชื่อวา่สัมมขุาวนิัย	แตใ่นววิาทซึง่ระงับไปด้วยอุพพาหกิานั้น	ความ

พร้อมหน้าสงฆ์ย่อมเสื่อมลดไป

	 ถ้าแม้วิวาทาธิกรณ์ไม่ระงับลง	 สงฆ์พึงสมมติภิกษุผู้พร้อมด้วยองค์ประกอบทั้ง	 ๕	

(ไม่มีอคติ	๔	และรู้จักวิธีท�า)	ให้เป็นผู้แจกสลากโดยอาการ	๓	คือ	ซ่อน	เปิดเผย	หรือกระซิบที่หู	 

หากบริษัทที่ประชุมนั้น	ส่วนมากของภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีกล่าวตัดสินอย่างไร	อธิกรณ์ระงับไป

ตามนั้น	ดังนี้ชื่อว่าระงับด้วยสัมมุขาวินัยและเยภุยยสิกา

 ๒. อนุวำทำธิกรณ์ 
  การมีเรื่องโจทก์กันด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ 

	 พระธรรมวินัยจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้นาน	 ก็เพราะหมู่ภิกษุสงฆ์ประพฤติตามโดย

เอื้อเฟื้อ	 ถ้ามีอลัชชีที่ไม่มีความละอาย	 ใจบาปลามกเข้ามาปนอยู่	 เป็นคนทุศีล	 (ศีลวิบัติ)	 

มีความประพฤติเสียหาย	(อาจารวิบัติ)	มีความเห็นผิด	(ทิฏฐิวิบัติ)	หรือมีการเลี้ยงชีพไม่ถูกต้อง	

(อาชวีวบิตั)ิ	เหล่านีย่้อมท�าให้เกดิความเศร้าหมองแก่หมูส่งฆ์ได้	จงึเป็นหน้าทีข่องภกิษผุูป้ระพฤติดี	 

เมื่อรู้เห็นแล้วจะพึงกล่าวตักเตือนเป็นการส่วนตัว	 หรือโจทก์ขึ้นในท่ามกลางสงฆ์	 เพื่อแก้ไข

ความประพฤตินั้น	 หรือก�าจัดอลัชชีออกเสียจากสงฆ์	 แต่ในทางกลับกันก็จะเป็นช่องให้ภิกษ ุ

ผู้ลามกพยายามหาเรื่องหาความให้ภิกษุอื่นได้เหมือนกัน	 เช่น	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะ	

สั่งบังคับให้นางเมตติยาภิกษุณี	 หาเรื่องทูลฟ้องใส่ความท่านพระทัพพมัลลบุตร	 เป็นต้น	นี้เป็น

ทางเกิดแห่งอนุวาทาธิกรณ์

	 เม่ืออนวุาทาธกิรณ์เกดิขึน้แล้ว	จงึควรได้รบัการวนิจิฉยัจากท่านผูรู้	้ว่าจรงิหรอืไม่จรงิ	 

และต้องท�าให้ถูกตามธรรม	 ไม่เช่นนั้น	 ความรังเกียจกันจะพึงเกิดมีข้ึนในหมู่สงฆ์	 เป็นเหตุ 

แตกร้าวไม่ปรองดองกัน	 เมื่อมีท่านผู้รู้วินิจฉัยเด็ดขาดตามธรรมแล้ว	 ภิกษุทั้งหลายควรฟังตาม	

จะเอาตามความเห็นของตนไม่ได้	ไม่เช่นนั้น	ก็ไม่มีอ�านาจอื่นจะวินิจฉัยได้

	 อนุวาทาธิกรณ์จะระงับลงได้จากอธิกรณสมถะ	 ๔	 วิธี	 คือสัมมุขาวินัย	 สติวินัย	 

อมูฬหวินัย	 หรือตัสสปาปิยสิกา	 เมื่อจะระงับด้วยสัมมุขาวินัยอย่างเดียว	 ผู้ใดโจทก์และผู้ใด 
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ถูกโจทก์	 พระวินัยธรพึงฟังค�าแห่งคนทั้งสอง	 ถ้าเห็นว่าไม่มีอาบัติใดๆ	 ให้ภิกษุทั้งสองงดโทษ

กันเสีย	 ถ้าเห็นว่ามีอาบัติก็พึงตัดสินว่า	 ในข้อนั้นเป็นอาบัติชื่อนี้	 อธิกรณ์นั้นชื่อว่าระงับไป 

ด้วยสัมมุขาวินัยอย่างเดียว	 ก็แลภิกษุผู้เป็นขีณาสพ	 (พระอรหันต์)	 ผู้อื่นโจทก์ด้วยศีลวิบัติ 

ไม่มีมูล	 และขอสติวินัยจากสงฆ์	 โดยสงฆ์ให้สติวินัยด้วยญัตติจตุตถกรรมในกาลใด	 ในกาลนั้น	

อนุวาทาธิกรณ์เป็นอันระงับด้วยสัมมุขาวินัยและสติวินัย	 เมื่อสงฆ์ให้สติวินัยแล้ว	 ผู้ใดจะโจทก์

ท่านนั้นอีกไม่ขึ้นเลย

	 ก็แลภิกษุเป็นบ้าประพฤติอัชฌาจารด้วยความเป็นบ้า	 ภิกษุอื่นโจทก์เธอ	 และเธอ

มาขออมูฬหวินัย	 เพื่อจะไม่ให้ผู้ใดโจทก์ได้อีก	 พระสงฆ์ก็ให้อมูฬหวินัยด้วยญัตติจตุตถกรรม 

แก่เธอนั้น	 อนุวาทาธิกรณ์เป็นอันระงับด้วยสัมมุขาวินัยและอมูฬหวินัย	 ครั้นเมื่อสงฆ์ให้ 

อมูฬหวินัยแล้ว	 ผู้ใดจะโจทก์เธอ	 เพราะเหตุนั้นอีกไม่ขึ้นเลย	 ก็แลภิกษุประพฤติอัชฌาจารอยู่	

ภิกษุอื่นโจทก์ด้วยปาราชิกก็ดี	 หรือด้วยข้อใกล้ต่อปาราชิกก็ดี	 เธอกล่าวค�าอื่นมากลบเกลื่อน

เสีย	 ด้วยเป็นคนลามก	 เพราะหนาด้วยบาป	 ถ้าเธอมีศีลวิบัติแน่ชัดแล้วไซร้	 อันนี้เองจักเป็น 

ความฉิบหายแก่เธอ	 พระสงฆ์ส�าคัญดังนี้แล้ว	 กระท�าตัสสปาปิยสิกากรรมแก่เธอนั้นด้วย 

ญัตติจตุตถกรรม	อนุวาทาธิกรณ์เป็นอันระงับด้วยสัมมุขาวินัยและตัสสปาปิยสิกา

 ๓.  อำปัตตำธิกรณ์ 
  การมีภิกษุที่ต้องอาบัติหรือถูกปรับอาบัติ 

	 พระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองอยู่ได้นาน	 ก็เพราะมีภิกษุปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัย 

ดังที่กล่าวมาแล้ว	 หากในภายหลังจะมีภิกษุบางรูปประพฤติละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้	 

พระศาสดากท็รงวางกรอบเป็นเครือ่งชีน้�าต่อความประพฤต	ิมปีรบัอาบตัแิก่ภกิษผุูล้ะเมดิ	นีเ้ป็น

ทางเกิดแห่งอาปัตตาธิกรณ์

	 เมื่ออาปัตตาธิกรณ์เกิดขึ้นแล้ว	ภิกษุจะต้องท�าคืนอาบัติตามวิธีอันส�าเร็จลงด้วยสงฆ์	

หรือด้วยบุคคล	ไม่เช่นนั้น	สิกขาบทก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์	มีไว้ก็เหมือนไม่มี	ทุกรูปจึงควรที่จะท�า

คืนอาบัติ	คือแสดงอาบัติเมื่อต้องอาบัติเข้าแล้ว

	 อาปัตตาธกิรณ์จะระงบัลงได้จากอธกิรณสมถะ	๓	วธิ	ีคอืสมัมขุาวนิยั	ปฏญิญาตกรณะ	 

หรือติณวัตถารกะ	 ซึ่งอาปัตตาธิกรณ์จะไม่ระงับด้วยสัมมุขาวินัยเพียงอย่างเดียว	 หากใน

กาลใดภิกษุแสดงลหุกาบัติต่อภิกษุรูปเดียว	 หรือในท่ามกลางสงฆ์	 ในกาลนั้นอาปัตตาธิกรณ์ 

ย่อมระงับด้วยสัมมุขาวินัยและปฏิญญาตกรณะ	 การแสดงอาบัติแก่บุคคลหรือคณะ	 ความ 

พร้อมหน้าสงฆ์ย่อมเสื่อมลดไป	 ส่วนการขอปริวาสนั้น	 การให้ปริวาสตามปฏิญญา	 เป็นต้น	 ได้ 

ชื่อว่า	ปฏิญญาตกรณะในสังฆาทิเสส
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	 ก็แลภิกษุ	 ๒	 พวกท�าการทะเลาะกัน	 ได้ประพฤติอัชฌาจารไม่เหมาะแก่ความเป็น

สมณะ	ครัน้ความละอายเกดิขัน้แก่เธอ	และเธอเหล่านัน้ได้เหน็โทษของตนและยงักนัให้เหน็อาบตัิ	

ดังนี้	 ด้วยการพร้อมกันท�าติณวัตถารกกรรม	 โดยทับโทษนั้นไว้ดังหญ้าปิดคูถ	 อาปัตตาธิกรณ ์

ชื่อว่าระงับด้วยสัมมุขาวินัยและติณวัตถารกะ	 ภิกษุทั้งหลายนั้น	 ที่เข้าอยู ่ในหัตถบาสท�า 

ติณวัตถารกกรรม	แม้เธอหลับอยู่ก็ดี	 อาบัติทั้งปวงแห่งเธอนั้น	 ได้ชื่อว่าตกไปสิ้น	 เว้นแต่อาบัติ

หนักที่เป็นโทษหยาบ	คือสังฆาทิเสส	และปาราชิก

 ๔.  กิจจำธิกรณ์ 
  การมกีจิของสงฆ์เกดิขึน้ เช่น อปโลกนกรรม ญตัตกิรรม ญตัตทิตุยิกรรม หรอื

ญัตติจตุตถกรรม เป็นต้น

	 พระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะทรงมอบการปกครองคณะไว้แก่สงฆ์	 ไม่ปล่อยให้

บคุคลเป็นอิสระ	จงึทรงอนญุาตให้สงฆ์เป็นผูท้�ากจินัน้ๆ	อนัเนือ่งด้วยการปกครองคณะ	เช่น	การ

รับคนเข้าอุปสมบท	เป็นต้น	นี้เป็นทางเกิดแห่งกิจจาธิกรณ์

	 เมื่อกิจจาธิกรณ์เกิดข้ึนแล้ว	 จะต้องท�าให้ส�าเร็จ	 ไม่เช่นนั้น	 การงานก็ไม่เป็นไปโดย

สะดวก	จะอยู่เฉยไม่ได้	คณะจะเสื่อมทรามลงไป	ภิกษุทั้งหลายควรรู้สึกใส่ใจต่อหน้าที่อันนี้	แล้ว

ร่วมใจกันท�ากิจสงฆ์ให้ส�าเร็จ	ซึ่งกิจจาธิกรณ์จะระงับได้ด้วยสัมมุขาวินัยเพียงอย่างเดียว

	 กล่าวโดยสรุป	 อธิกรณสมถะแต่ละวิธีจะระงับอธิกรณ์ประเภทไหนได้บ้าง	 สัมมุขา

วินัย	เป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ได้ทุกอย่าง	สติวินัย อมูฬหวินัย ตัสสปาปิยสิกา	เป็นเครื่องระงับ

เฉพาะอนุวาทาธิกรณ์	 ปฏิญญาตกรณะ ติณวัตถารกวินัย	 เป็นเครื่องระงับอาปัตตาธิกรณ์และ

อนุวาทาธิกรณ์	เยภุยยสิกา	เป็นเครื่องระงับเฉพาะวิวาทาธิกรณ์
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อภิสมาจาร
	 สิกขาบทหมวดนี้ไม่ได้บอกจ�านวนเหมือนสิกขาบทที่มีในพระปาฏิโมกข์	 

โดยปรากฏทีม่าในนิทานต้นบญัญตัแิห่งสกิขาบทในพระปาฏโิมกข์บ้าง	ในวนีิตวตัถุบ้าง	 

ในอรรถกถาบ้าง	อาบตัทิีป่รบัแก่ภกิษผุูล้ะเมดิในหมวดนี	้มแีต่ถลุลจัจยักบัทกุกฏเท่านัน้	

และพึงเข้าใจว่าทุกกฏในที่น้ีเป็นแต่เพียงวิติกกมะ	 (การละเมิดธรรมเนียม)	 ซึ่งราย

ละเอียดของอภิสมาจารจะมี	๒	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	ลักษณะข้อห้ำม	มีปรับอาบัติโดยตรง	คือถุลลัจจัย	และทุกกฏ	บางแห่ง

ไม่ได้ปรับอาบัติโดยตรง	 เป็นแต่กล่าวว่า	 อย่าๆ	 ไม่ๆ	 เป็นค�าแนะค�าสอนก็มี	 ลักษณะ 

ข้อห้ามน้ีมีอยู่ในกถาทั้งหลายอันกล่าวเป็นเรื่องๆไป	 เมื่อภิกษุไม่เอื้อเฟื้อ	 ปรับทุกกฏ	

ดุจเดียวกับในเสขิยวัตร

	 ๒.	ลักษณะข้ออนญุำต	บางแห่งการอนุญาตเป็นเหมอืนข้อห้าม	เช่น	อนุญาต

เพือ่ปิดประตกู่อนแล้วจงึนอนในกลางวนั	บางแห่งเป็นการอนุญาตทีม่ข้ีอแม้	หากไม่ท�า

ตามต้องทุกกฏ	 เช่นอนุญาตให้ฉันสัตตาหกาลิกในยามวิกาล	 ต่อเมื่อมีปัจจัยจึงให้ฉัน

ได้	เมื่อปัจจัยไม่มีและฉัน	เป็นอันถือประโยชน์พิเศษเกินไป	ปรับทุกกฏ	และข้อความที่

ว่า	ควรอย่างนั้นๆ	จะเรียกว่าเป็นข้ออนุญาตโดยอ้อมก็ได้	เมื่อไม่ท�าตามเช่นนี้	จะปรับ 
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อนึ่ง	ไม่พึงไว้ผมยาว

	 เมื่อถึงก�าหนด	๒	เดือน	แม้ผมยังยาวไม่ถึง	๒	นิ้ว	ก็พึงปลงเสีย	หรือยังไม่ทันถึง	๒	

เดือน	 แต่ผมยาวถึง	 ๒	 นิ้วแล้ว	 ก็พึงปลงเสียเหมือนกัน	 และไม่ให้หวีผมด้วยหวีหรือด้วยแปรง	 

ไม่ให้เสยผมด้วยนิ้วมือโดยอาการว่าหวี	หวีเพื่อจะแต่งตัว	ต้องทุกกฏในที่ทั้งปวง	ก็แลผมปลาย

ชนัขึน้ข้างบน	พงึชบุมอืให้ชุม่แล้วลบูศรีษะเพือ่จะให้ตกตามกนัเถดิ	หากศรีษะร้อนหรือเจือด้วย

ผงคล	ีจะลบูด้วยมอืชุ่ม	ควรอยู	่ไม่ให้แต่งผมด้วยน�า้มนัเจอืขีผ้ึง้	หรอืด้วยน�า้มนัเจอืน�า้	ไม่ให้ตดัผม

ด้วยกรรไกร	 เว้นไว้แต่อาพาธ	 และไม่ให้ถอนผมหงอก	 ในพวกนิครนถ์เขาไว้ผมตั้งแต่	 ๑	 เดือน 

ขึ้นไปหา	๔	เดือน	ซึ่งผม	๔	เดือนดูยาวมากเกินพอสมควรจะหวีหรือแต่ง

อนึ่ง	ไม่พึงไว้หนวดไว้เครา

	 ข้อนี้ไม่มีก�าหนดชัดเหมือนผม	แต่มีข้อห้ามแต่งหนวดและตัดหนวดด้วยกรรไกร

อนึ่ง	ไม่พึงไว้เล็บยาว	

	 ภิกษุพึงตัดเล็บด้วยมีดเล็กพอเสมอเนื้อ	 และอย่าพึงขัดเล็บให้เกล้ียงเกลา	 หากเล็บ

เปื้อน	จะขัดมลทิน	หรือจะแคะมูลเล็บ	ได้อยู่	นี้เป็นกิจที่ควรท�า

อนึ่ง	ไม่พึงไว้ขนจมูกยาว

	 ภิกษุพึงถอนขนจมูกที่ยาวเกินด้วยแหนบ	 ขนจมูกนี้	 แสดงในต�าราสรีรศาสตร์ว่า	 

มีประโยชน์	รับธุลีที่มาพร้อมอากาศในเวลาหายใจเข้า	เพื่อไม่ให้เข้าไปในปอด

อนึ่ง	ภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบก	ไม่พึงมีมีดโกน

	 มีดโกนพร้อมทั้งฝัก	 หินส�าหรับลับ	 กับเคร่ืองสะบัด	 เป็นของทรงอนุญาตไว้ส�าหรับ

ปลงผม	ปลงหนวด	ไม่นับว่าเป็นศัสตรา	แต่ภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบก	คือเป็นช่างตัดผมมาก่อน

บวช	ห้ามภิกษุเช่นนั้นมีมีดโกนไว้ส�าหรับตัว	ชะรอยจะตัดเครื่องมือส�าหรับหากินเดิมเสีย	จะได้

สิ้นกังวล	และตั้งหน้าบ�าเพ็ญสมณธรรม

อนึ่ง	ไม่พึงให้น�าขนในที่แคบออก

	 ภิกษุอย่าพึงน�าขนในที่แคบออก	ถ้าเอาขนในร่มผ้าหรือใต้รักแร้ออก	ต้องทุกกฏ	เว้น
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ไว้แต่อาพาธ	จะให้น�าขนออกเพื่อทายาหรือพอกยา	ได้อยู่	ในที่บางแห่ง	ค�าว่า	ในที่แคบ	หมาย

ถึงเพียงทวารหนักและทวารเบา	ภิกษุบางรูปจึงน�าขนใต้รักแร้ออก

อนึ่ง	ไม่พึงแต่งหน้า	ย้อมตัว	ให้สวยงาม

	 ภิกษุอย่าพึงผัดหน้า	อย่าพึงไล้หน้า	อย่าพึงทาหน้า	อย่าพึงย้อมหน้า	อย่าพึงเจิมหน้า	

อย่าพึงย้อมตัว	ข้อเหล่านี้	ห้ามเฉพาะเพื่อท�าให้สวย	แต่ภิกษุอาพาธ	เช่น	เป็นโรคที่ผิว	จะทายา	

เป็นต้นว่าไพล	ได้อยู่	ในบาลีกล่าวไว้เฉพาะแต่งหน้า	แม้แต่งตัวก็เหมือนกัน

 ผัดหน้า	 คือใช้แป้งผงลูบให้ผิวมีนวล	 ไล้หน้า	 พึงเห็นเช่นใช้ฝุ่นละลายน�้าทา	 เมื่อ

แห้งแล้วลูบให้เสมอกัน	 ท�าให้ผิวหน้าขาว	 เราเรียกว่าผัดหน้าเหมือนกัน	 ปกติเขาผัดอย่างนี้

เฉพาะหน้าของเด็กโกนจุกหรือหน้าของละคร	ทาหน้า	 เช่น	 ทาแป้ง	 ย้อมหน้า	 เช่น	 ทาขมิ้น	 

เจิมหน้า	เช่น	เจิมด้วยกระแจะที่ผู้ใหญ่ท�าให้ผู้น้อยในคราวมงคล	แต่ในบาลีว่า	เจิมด้วยมโนศิลา	

คือ	น�้ายาหรือสีที่ใช้เขียนรูปภาพ	แต่พวกฮินดู	เจิมหน้าด้วยมูลโค	การเขียนหน้า	ป้ายหน้าด้วย 

สีนั้น	 ดูเก่ากว่าครั้งพุทธกาล	 เขาใช้เพื่อจะท�าหน้าให้ขึงขัง	 หรือน่ากลัวขึ้นกว่าปกติ	 แต่พวกงิ้ว

เล่นเรื่องโบราณก็ใช้เขียนหน้า	ส่วนย้อมตัว	พึงเห็นเช่น	ทาขมิ้น

อนึ่ง	ไม่พึงแต่งเครื่องประดับ

	 ตุ้มหู	 สายสร้อย	สร้อยคอ	สร้อยเอว	 เข็มขัด	ที่รัดแขน	ก�าไลมือ	และแหวนใบตาล	

ด้ายสังวาล	 เครื่องประดับมือ	 เครื่องประดับเอว	สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 โดยที่สุดแม้เป็นด้ายก็ดี	ภิกษุใด

ทรงเครื่องประดับเหล่านี้	ต้องทุกกฏ	เครื่องประดับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	ไม่ควรเลย

อนึ่ง	ไม่พึงส่องดูเงาหน้าในกระจกหรือในวัตถุอ่ืน	

	 ครั้งยังไม่มีกระจกเงา	 เขาท�าแผ่นทองเหลืองกลมขัดเงาจนส่องเห็น	 เรียกว่า	 แว่น	 

เขาใช้ส่องดูเงาหน้าในแว่นนี้บ้าง	 ในน�้าบ้าง	 ภิกษุไม่พึงส่องดูเงาหน้าในของเช่นนั้นหรือในวัตถุ

อื่น	ทรงอนุญาตให้ส่องได้เมื่ออาพาธ	เช่น	เป็นแผลที่หน้า	จะส่องดูแผลเพื่อตรวจหรือเพื่อทายา 

ปิดยา	 ได้อยู่	หรือกล่าวว่าทรงอนุญาตให้ส่องเพื่อท�าธุระได้	 เพราะเหตุนั้น	ภิกษุจะส่องกระจก

โกนหนวดโกนผมของตนเอง	 เห็นว่าไม่มีโทษ	 แต่ไม่ส่องก็ท�าได้เหมือนกัน	 ในอรรถกถาอธิบาย

ว่า	จะแลดูเพื่อจะส่องอายุสังขารว่าเราแก่แล้วหรือยัง	ควรอยู่
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อนึ่ง	ไม่พึงเปลือยกายในที่ไม่บังควร

	 ถ้าภกิษเุปลอืยกายเป็นวตัรเอาอย่างเดยีรถีย์	ต้องถุลลัจจัย	ถ้าเปลือยกายท�ากจิแก่กนั	

เช่น	ไหว้	รับไหว้	ท�าบริกรรม	ให้ของ	รับของ	เปลือยกายในเวลาฉัน	ในเวลาดื่ม	ต้องทุกกฏ	แต่ใน

เรอืนไฟหรอืในน�า้ทรงอนุญาตให้เปลอืยกายได้	และจะท�าบรกิรรม	คอืนวดเฟ้นหรอืประคบให้แก่

กนัในเรอืนไฟ	(สถานทีอ่บกายให้ร้อนจนเหงือ่ตก)	หรือจะถตัูวให้กนัในน�า้กไ็ด้	ไม่ต้องอาบติัตาม 

นัยข้างต้น	 ถ้าภิกษุถูกโจรชิงจีวรไปหมด	 พอจะปิดกายด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งได้พลาง	 

โดยที่สุดถ้าจะยังปิดได้	ด้วยใบไม้ก็ให้ปิด	ห้ามมิให้เปลือยกายมา	ถ้าท�าเช่นนั้นต้องทุกกฏ

	 ธรรมเนยีมสรงน�า้ของภกิษใุนครัง้ก่อน	เมือ่ยงัไม่ได้ใช้อติเรกจวีรฟุม่เฟือย	กจ็ะเปลอืย

กายสรงน�า้	โดยเมือ่ไปถงึท่าน�า้แล้วเลอืกทีส่งดัหรอืรอเวลาสงดั	เปลือ้งผ้าห่มออกผึง่ไว้	แก้ประคด

เอววางไว้บนนั้น	ถ้าผ้าสรงน�้าไม่มี	พึงไปที่ใกล้น�้า	แล้วนั่งยอง	เปลื้องผ้านุ่งออก	มีที่พอจะผึ่งได้	 

ก็ขึงผึ่งไว้	 ที่ผึ่งไม่มี	 ก็จีบวางไว้แล้วค่อยลงไปในน�้าเพียงสะดือ	 อย่าท�าให้เป็นคล่ืนเป็นเสียง	 

พึงหันหน้ามาทางฝั่ง	ระวังผ้านุ่งผ้าห่มของตน	ค่อยด�าลงแล้วผุดขึ้น	สรงโดยสงบ	ให้มีเสียงน้อย	

ครั้นเสร็จแล้วขึ้นจากน�้านั่งยอง	จับผ้านุ่งเข้าวงกายแล้วลุกขึ้นยืน	นุ่งเรียบร้อยแล้วคาดประคด

เอว	ห่มจีวรแล้วจึงไป

	 ภายหลังทรงอนุญาตท่ีสรงน�้าข้ึนในอาราม	 มีก�าแพงก่อด้วยอิฐ	 หรือด้วยศิลา	 หรือ

มีฝาไม้บัง	 มีดาดพื้นเพื่อกันลื่น	 และท�าท่อส�าหรับไขน�้าสรงออกไป	ห้ามภิกษุผู้สรงน�้าสีกายใน

ที่ไม่บังควร	เช่น	ต้นไม้	 เสา	ฝาเรือน	หรือแผ่นกระดาน	ไม่ให้สีกายด้วยของไม่บังควร	เช่น	ไม้

ท�าเป็นรูปมือ	เป็นฟันมังกร	หรือใช้เกลียวเชือกที่คม	เอาหลังต่อหลังสีกันก็ห้าม	แต่ทรงอนุญาต	 

อิฐกระเบื้อง	ท่อนผ้า	เกลียวผ้า	หรือฝ่ามือ

อนึ่ง	ไม่พึงใช้กระเบื้องสีเท้า

	 ถ้าภิกษุใช้กระเบ้ืองท่ีท�าเป็นหนามเป็นปมขึ้นดังฝักบัวสีเท้า	 ต้องทุกกฏ	 กระเบื้องสี

เท้านั้นจะกลมก็ตาม	สี่เหลี่ยมก็ตาม	ห้ามทั้งนั้น	จะรับก็ไม่ควร	จะใช้สอยก็ไม่ควร	ทรงอนุญาต

เครื่องสีเท้า	๓	อย่าง	คือกรวดศิลา	อิฐกระเบื้อง	และหินฟองน�้าในทะเล

อนึ่ง	ไม่พึงนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์	อย่าพึงห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์

	 ภิกษุไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มของคฤหัสถ์ด้วยอาการต่างๆ	ที่ไม่ใช่ของภิกษุ	เช่น	กางเกง	

เสื้อ	ผ้าโพก	หมวก	ที่มีสีและชนิดต่างๆ	หากผ้าของภิกษุไฟไหม้เสียก็ดี	ลอยน�้าไปก็ดี	หนูกัดเสีย

ก็ดี	เก่าขาดเพราะนุ่งห่มก็ดี	ถ้าไปถึงในอาวาสใด	จะถือเอาผ้าวิหาร	ผ้าลาดบนเตียง	ผ้าลาดพื้น	
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เปลือกฟูกอันเป็นของสงฆ์ในอาวาสนั้นมานุ่งห่ม	 ด้วยคิดจะน�ากลับมาคืนให้	 ก็ควร	 ถ้าไม่ได้ผ้า

เช่นนั้น	ก็พึงปิดบังกายด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วจึงมา	ถ้าเปลือยกายมาเป็นทุกกฏ

อนึ่ง	ถ่ายอุจจาระแล้ว	เมื่อน�้ามีอยู่	จะไม่ช�าระไม่ได้

	 เมื่อภิกษุถ่ายอุจจาระแล้วน�้ามีอยู่	 พึงล้างช�าระ	 ถ้าเธอใดไม่ช�าระเสียด้วยน�้า	 ต้อง 

ทุกกฏ	 ถ้ามีน�้าอยู่	 แต่ที่ก�าบังไม่มี	 พึงตักน�้าไปด้วยภาชนะแล้วล้างช�าระเสียในที่ลับเถิด	 หาก

ภาชนะมี	แต่น�้าไม่มี	ก็ชื่อว่าไม่มี	เมื่อไม่มีทั้ง	๒	ชื่อว่าไม่มีแท้	หรือเมื่อคิดว่า	ไปข้างหน้า	น�้าอื่น

อาจมีอยู่และถ้าไปแล้วไม่ได้น�้าเลย	ก็พึงเช็ดเสียด้วยไม้	หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	แล้วจึงไป

อนึ่ง	ไม่พึงให้ท�าสัตถกรรมในที่แคบ	หรือในท่ีห่างจากท่ีแคบไม่เกิน	๒	น้ิว

 สัตถกรรม	คือการตัด	การผ่า	การแทง	หรือการขีด	ด้วยศัสตรา	เข็ม	หนาม	กะเทาะ

ศิลา	หรือเล็บ	วัตถิกรรม	คือการบีบหัวไส้ด้วยหนัง	หรือผ้า	โดยในที่ใกล้ไม่เกิน	๒	นิ้วจากทวาร

หนัก	ห้ามแต่สัตถกรรม	ไม่ห้ามวัตถิกรรม	วัตถิกรรมห้ามแต่ที่ทวารหนักอย่างเดียว

	 กแ็ต่ว่า	ภกิษจุะหยอดน�า้แสบน�า้ด่างในหวัไส้นัน้	หรือจะเอาเชอืกอนัใดอนัหนึง่ผูกรัด

หวัไส้	กค็วรอยู	่ถ้าหากว่าหวัไส้นัน้ขาดออก	ด้วยน�า้แสบหรอืเชอืก	ชือ่ว่าขาดด้วยดี	ไม่มโีทษ	และ

ภิกษุจะท�าสัตถกรรม	คือผ่าเจาะในอัณฑะที่บวม	ไม่ควร	เพราะเหตุนั้น	จะผ่าอัณฑะ	ด้วยคิดจะ

ท�าให้หายโรค	เช่นนีอ้ย่าพงึท�า	กแ็ต่จะรมจะย่างด้วยเพลงิและทายา	เหล่านีไ้ม่ห้าม	ในทวารหนกั

จะเอากรวยใบไม้	เอาเกลียวชุด	หรือกระบอกไม้ไผ่	ที่ทายาสอดเข้าไป	เอาน�้าด่างน�้าแสบหยอด

ลงในกรวย	หรือเอาน�้ามันสอดในกระบอกไม้ไผ่นั้น	ให้ไหลเข้าไปในทวารหนัก	ดังนี้	ควรอยู่

อนึ่ง	ไม่พึงใช้ไม้ช�าระฟันยาว	หรือสั้นเกินไป

	 เป็นธรรมเนียมของภิกษุ	 ต้องใช้ไม้ช�าระฟัน	 ซ่ึงเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีเนื้ออ่อนอย่าง 

ไม้โสนหรือรากล�าภูที่ฟันกัดแหลก	 ไม้ชนิดนั้นเป็นเครื่องช�าระฟันได้ดี	 มีก�าหนดให้ใช้ยาว 

อย่่างน้อย	 ๔	 น้ิวแต่ไม่เกิน	 ๘	 น้ิว	 ในบาลีพรรณนาถึงประโยชน์แห่งการเคี้ยวไม้ช�าระฟันว่า	 

ฟันดไูด้ไม่สกปรก	ปากไม่เหมน็	เส้นประสาทรับรสหมดจดดี	เสมหะไม่หุม้อาหาร	และฉันอาหาร

มีรส	ทั้งนี้ไม่ให้เคี้ยวไม้ช�าระฟันในวัจจกุฎี	(ห้องสุขา)
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อนึ่ง	ไม่พึงฉันในภาชนะอันเดียวกัน

	 ภิกษุไม่พึงฉันในภาชนะอันเดียวกัน	ไม่พึงดื่มน�้าในถ้วยจอกเดียวกัน

อนึ่ง	ไม่พึงเหยียบแผ่นผ้าขาว

	 ภิกษุอย่าพึงเหยียบแผ่นผ้าขาว	 ถ้าเหยียบต้องทุกกฏ	 ข้อนี้พระศาสดาทรงปรารภ 

โพธิราชกุมาร	ที่ทรงสร้างโกกนุทปราสาทขึ้นใหม่	ปูลาดปราสาทด้วยผ้าขาวจนถึงบันไดขั้นแรก	 

แล้วใช้คนให้ไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้เสด็จมาเสวยภัตตาหารบนปราสาท	 คร้ันพระองค ์

เสด็จมา	โพธิราชกุมารกราบทูลให้ทรงเหยียบผ้าขาว	พระองค์ไม่ทรงเหยียบ	เบือนพระพักตร์ดู

ท่านพระอานนท์	เพื่อให้น�าผ้าขาวออกเสีย	แล้วถูกน�าไปปูเป็นอาสนะบนปราสาท	เมื่อพระองค์

เสวยเสร็จแล้วเสด็จกลับ	ก็ทรงบัญญัติห้ามเหยียบผ้าขาวไว้	

	 ในอรรถกถาอธิบายว่า	 โพธิราชกุมารเสี่ยงทายไว้ว่า	 ถ้าเราจักได้บุตร	 พระศาสดา

คงจะเหยียบผ้าขาวที่ปูไว้	ถ้าจักไม่ได้	พระองค์จักไม่เหยียบ	 เมื่อพระองค์เห็นว่าจักไม่ได้	จึงไม ่

ทรงเหยียบ	 ถ้าครั้นเหยียบลง	 โพธิราชกุมารจะเห็นวิปลาสไป	 ในภายหน้าคฤหัสถ์ทั้งหลาย

ต้องการเสีย่งทายดงัเช่นพระโพธริาชกมุารอกี	ภกิษทุัง้หลายไม่รู	้แล้วเหยยีบผ้าเช่นนัน้ลง	คฤหสัถ์ 

ทั้งหลายจะดูถูกได้	เพราะเหตุนั้น	พระองค์จึงทรงบัญญัติห้ามข้อนี้ไว้

	 ก็แลหญิงมีครรภ์แก่	หรือคลอดบุตรใหม่เชื้อเชิญให้เหยียบและเหยียบลงก็ดี	หรือจะ

เหยียบผ้าที่เขาปูไว้ส�าหรับล้างเท้าแล้วก็ดี	เหล่านี้ควรอยู่	ด้วยทรงอนุญาตไว้

อนึ่ง	ไม่พึงให้เขาเขียนรูปภาพ

	 ถ้าภิกษุให้เขาเขียนรูปภาพ	 ต้องทุกกฏ	 ไม่เพียงแต่รูปหญิงรูปชายเท่านั้น	 แม้รูป

ดิรัจฉาน	 โดยที่สุดรูปไส้เดือน	 ภิกษุจะท�าเองหรือบังคับว่าท่านจงท�า	 ดังนี้ไม่ควร	 จะกล่าวว่า	

อุบาสกท่านจงท�าคนรักษาประตู	ดังนี้ก็ไม่ได้	แต่จะให้คนอื่นเขียนเรื่องชาดก	หรือเรื่องซึ่งเป็นที่

ตั้งแห่งความเลื่อมใส	หรือเรื่องที่ประกอบด้วยความเบื่อหน่าย	ได้อยู่	เช่น	เขียนต้นไม้เครือวัลย์	

เป็นต้น

อนึ่ง	ยังไม่ได้พิจารณาก่อน	ไม่พึงนั่งลงบนอาสนะ

	 ภิกษุจะน่ังลงบนอาสนะ	 อย่ารีบน่ังลงเร็วเกินไป	พึงตรวจดูด้วยนัยน์ตา	 ลูบด้วยมือ

ก่อน	 หรือตามแต่จะรู้ได้ด้วยอย่างไร	 แล้วจึงค่อยนั่ง	 ถ้าไม่ได้พิจารณาอาสนะก่อน	 แล้วนั่งลง	

ต้องทุกกฏ
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อนึ่ง	ไม่พึงนั่งอาสนะยาวกับหญิงหรือคนพันทาง	

	 อาสนะยาว	 คือที่นั่งยาวอันนั่งได้	 ๓	 คนข้ึนไป	 เป็นของยกจากท่ีได้	 เช่น	 เก้าอี้ยาว 

ที่ตั้งตามร่มเงาของต้นไม้ก็ดี	เป็นของอยู่กับที่	เช่น	ร้านไม้ที่เขาปักขาลงในดิน	เอากระดานตรึง 

ข้างบน	หรือแท่นก่อด้วยอิฐก็ดี	ที่เช่นนี้จะนั่งกับหญิงหรือคนพันทาง	มีกะเทย	เป็นต้น	ไม่ควร	 

แต่จะนั่งกับคนมีอาสนะไม่เสมอกัน	 ได้อยู่	 คนมีอาสนะไม่เสมอกัน	 (อสมานาสนิก)	 หมายถึง	

ภิกษุผู้แก่กว่าหรืออ่อนกว่ากัน	๓	พรรษาขึ้นไป	รวมถึงอนุปสัมบันด้วย	ส่วนผู้มีอาสนะเสมอกัน	 

(สมานาสนิก)	หมายถึง	ภิกษุผู้มีพรรษาไล่เลี่ยกัน	แก่หรืออ่อนกว่ากันไม่ถึง	๓	พรรษา	นั่งร่วม

กันได้แท้	 และเตียงตั่งที่นั่งได้ไม่เกิน	 ๒	 คน	 กล่าวว่าไม่ใช่อาสนะยาว	 นั่งได้เฉพาะผู้มีอาสนะ

เสมอกันเท่านั้น	

อนึ่ง	ภิกษุผู้รองล�าดับฉันค้างอยู่	ไม่พึงให้ลุก

	 หมู่ภิกษุก�าลังฉันอยู่ในโรงฉัน	หากภิกษุไปช้า	เมื่อเข้าไป	เหล่าภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่า

จะต้องลุกร่นอาสนะลงเพื่อให้อาสนะแก่เธอตามล�าดับพรรษา	 เช่นนี้	 อย่าให้ภิกษุเหล่านั้นลุก 

จากที่	 พึงอนุญาตให้ฉันต่อไป	 ส่วนเธอพึงนั่งลงในที่ว่างแห่งใดแห่งหนึ่ง	 สุดแต่จะไม่รบกวนให้

ภิกษุผู้ฉันค้างต้องลุกจากท่ี	 หากเธอนั้นขืนแทรกแซงเข้าไป	ภิกษุผู้อ่อนกว่า	 ก็ควรลุกร่นลงมา	

เพื่อให้อาสนะแก่เธอ	ไม่ควรขวางอาสนะแก่เธอ

อนึ่ง	จะพักในกลางวัน	พึงปิดประตู

	 พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า	ประตูเช่นไรปิดได้	เช่น	ประตูห้องก็ให้ปิด	ประตูเช่นไร

ปิดไม่ได้	เช่น	ประตูเดือยเสีย	ฝืดปิดไม่เข้า	หรือประตูเป็นที่ใช้ของคนมาก	ก็ไม่ต้องปิด	การให ้

พักในที่ก�าบัง	 ก็เพื่อคนแปลกหน้ามาจะได้ไม่พบในเวลานอนหลับ	 เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว	 ก็พึง

ปฏบิตัใิห้ตรงประสงค์	หาท่ีก�าบังได้จงึพกั	แม้ในทีไ่ม่มปีระตู	หรอืมปีระตูแต่ไม่มบีาน	หรอืเดือยเสยี 

ปิดไม่ได้ก็ต้องมีอะไรบัง	 แต่ในที่มีคนช่วยระวัง	 จะไม่ปิดก็ได้	 นี้ควรใช้ได้ในกาลบางคราว	 เช่น	

คราวเจ็บไข้	มีผู้พยาบาลอยู่ด้วย

อนึ่ง	ไม่พึงหาบหามคานมีของห้อยท้ัง	๒	ข้าง

	 คานมขีองห้อยท้ัง	๒	ข้าง	ภกิษอุย่าพงึหาบหามน�าไป	ถ้าหาบหาม	ต้องทกุกฏ	ทนูศรีษะ	

กระเดียด	หิ้ว	หรือหามคานที่เอาของห้อยกลางด้วยคนสองคน	เหล่านี้	พระองค์ทรงอนุญาต
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อนึ่ง	ไม่พึงพูดบางกรณี

	 ห้ามพดูขณะไหว้เจดย์ีหรอืโพธ	ิขณะบชูาด้วยของหอมหรือมาลา	หรือขณะเอาบาตร

เข้าถุงเข้าถลกบาตร

อนึ่ง	ไม่พึงฉันกระเทียม

	 ถ้าภิกษุฉันกระเทียม	ต้องทุกกฏ	แต่ถ้าจะเจือกระเทียมลงในกับข้าวของฉัน	เป็นต้น	

ก็ควร	ส�าหรับภิกษุไข้	ยาต้องผสมกระเทียม	จะฉันกระเทียม	ก็ควร

อนึ่ง	ไม่พึงไปเพื่อจะดูฟ้อน	ขับ	ประโคม	

	 ฟ้อน	เช่น	ร�าละคร	ขับ	เช่น	ขับเสภา	ร้องสักวา	ประโคม	เช่น	บรรเลงปี่พาทย์	มโหรี	

การเล่นบางอย่างมีการผสมกัน	 เช่น	 ขับเสภา	 มีปี่พาทย์ส่ง	 บางอย่างมีองค์ครบทั้งสาม	 เช่น	 

ละครร�า	มีทั้งบทร�า	บทร้อง	บทส่งปี่พาทย์

	 ถ้าภิกษไุปธรุะอืน่	ไม่ตัง้ใจจะไปด	ูหรอืพบเข้าในทีน่ัน้	ไม่เป็นการเสยี	เช่น	แลเหน็หรอื

ได้ยนิเขาละเล่นอยูใ่นวดัเฉพาะหน้า	ได้อยู	่และแม้เพยีงไปดยูงัห้าม	ดงันัน้การฟ้อน	ขบั	ประโคม

ด้วยตนเอง	เป็นอันห้ามแท้

อนึ่ง	ไม่พึงกล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาว

	 การแสดงธรรมก็ดี	การสวดธรรมก็ดี	ด้วยท�านองมีเม็ดพรายยืดยาวจนเสียพยัญชนะ	

ไม่ควร	จะแสดงหรือสวดพอเป็นล�าน�า	เช่นที่เรียกว่า	สรภัญญะ	ได้อยู่	การเทศน์หรือสวดตลก

คะนอง	ต้องการสรวลเสเฮฮา	เสียกิริยา	ห้ามในข้อนี้ด้วย

อนึ่ง	ไม่พึงให้อนามัฏฐบิณฑบาต	แก่คฤหัสถ์ท่ัวไป	

	 อาหารบิณฑบาตท่ียังไม่ได้ฉันเลยชื่อว่า อนามัฏฐบิณฑบาต	 สามารถให้แก่มารดา

บิดา	 คนอุปัฏฐากมารดาบิดา	 ไวยาวัจกร	 คนท�าการสงฆ์	 ปัณฑุปลาส	 (คนเตรียมบวช)	 ก็แต่ 

ปัณฑุปลาสนั้น	 แม้จะรองภาชนะของตนให้ก็ควร	 คนนอกนั้นเป็นคฤหัสถ์	 แม้เป็นมารดาบิดา	 

จะรองภาชนะของตนให้	 ไม่ควร	 เพราะบริขารเคร่ืองใช้ของบรรพชิต	 ต้ังอยู่ในท่ีเป็นเจดีย์ของ

คฤหัสถ์	
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	 อน่ึง	 อนามัฏฐบิณฑบาตพึงให้แก่ทามริกโจร	 (คนแปลกหน้าที่มาถึงเข้า)	 ด้วยว่าคน

เหล่านั้น	เมื่อไม่ให้ก็โกรธว่าไม่ให้	ครั้นให้ของที่ฉันแล้ว	ก็โกรธว่าให้ของเป็นเดน	โกรธแล้วก็จะ

ฆ่าและท�าอันตรายแก่ศาสนาด้วย

อนึ่ง	ไม่มีเครื่องกรองน�้า	ห้ามภิกษุเดินทางไกล

	 หากไม่มีเครื่องกรองน�้า	 ห้ามภิกษ ุ

เดินทางไกลที่ก�าหนดตั้ งแต ่กึ่ ง โยชน ์ 	 (๘	

กิโลเมตร)	เครื่องกรองน�้านี้	เป็นผ้าผืนก็มี	เป็น 

กระบอกผูกผ้าที่ก้น	 (ธมกรก)	 ก็มี	 หรือเป็น

อย่างอื่นได้เหมือนกัน	 สุดแท้แต่ให้น�้าได้กรอง	 

แม้ชายสังฆาฏิก็ให้อธิษฐานเป็นเครื่องกรองน�้า

ได้เหมือนกัน	และภิกษุผู้เดินทางไกลมีผ้ากรอง

น�้าไปด้วย	 หากภิกษุอื่นผู้ไม่มีผ้ากรองขอยืม	

ห้ามหวง	จ�าเป็นต้องให้

	 เพราะมีสิกขาบทห้ามบริโภคน�้ามี

ตัวสัตว์	 จึงเข้าใจกันว่าธรรมเนียมกรองน�้าฉัน

ของภิกษุ	 เพื่อจะกันตัวสัตว์	 น้ีเป็นความมุ่ง

หมายอย่างหนึง่	แต่มุง่ถงึให้ได้น�า้ฉนัสะอาดด้วย	

เพราะหากมผีงหรอืตะกอนร่วมอยูด้่วย	กจ็�าเป็น

ต้องให้โยมประเคนให้

อนึ่ง	ไม่พึงกั้นร่มเข้าบ้าน

	 ร่ม	กลด	ในอรรถกถาห้ามภิกษุใช้ของกาววาว	เช่น	ร่มปักด้วยไหมสีต่างๆ	และร่มมี

ระบายเป็นเฟือง	ควรใช้แต่ของเรียบง่าย	ให้ใช้ได้ในอารามและอุปจาระแห่งอาราม	ไม่ให้กั้นร่ม

เข้าบ้าน	 หรือกั้นเดินตามหนทางในละแวกบ้าน	 เว้นไว้แต่เจ็บไข้ไม่สบาย	 หรืออาพาธจะก�าเริบ

เม่ือถูกแดดฝน	 เช่น	 ปวดศีรษะ	 ในอรรถกถาผ่อนให้ว่า	 ภิกษุกั้นร่มเพื่อกันจีวรเปียกในเวลา 

ฝนตก	กั้นเพื่อป้องกันภัย	กั้นเพื่อรักษาตัว	เช่น	คราวแดดจัด	ได้อยู่

ก๊อกน�้าภายในวัดจะมีผ้ากรองน�้า
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อนึ่ง	ไม่พึงสวมรองเท้าเข้าบ้าน	

 ๑. ปาทุกา	คือเขียงเท้าท�าด้วยไม้	ทอง	เงิน	ทองแดง	ดีบุก	หรือสังกะสี	ประดับด้วย

แก้วมณี	แก้วไพฑูรย์	หรือแก้วผลึก	สานด้วยใบตาล	ตอก	หญ้าต่างชนิด	ใบเป้ง	แฝก	โดยถักหรือ

ปักด้วยขนเจียม	ปาทุกาเหล่าน้ี	 ห้ามใช้ทุกอย่าง	 แต่ปาทุกาที่ท�าด้วยไม้	 ห้ามเฉพาะที่สวมเดิน	

ส่วนที่ตรึงอยู่กับที่ส�าหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะและเป็นที่ช�าระ	ทรงอนุญาตให้ขึ้นเหยียบได้

 ๒. อุปาหนา น่าจะได้แก่รองเท้าไม่มีส้น	 ชนิดที่ทรงอนุญาตนั้น	 ท�าด้วยหนัง 

สามัญ	 ชั้นเดียวใช้ได้ท่ัวไป	 หรือตั้งแต่	 ๔	 ชั้นข้ึนไปและเป็นของเก่าใช้ได้ทั่วไป	 แต่ถ้าเป็นของ

ใหม่มากกว่า	 ๔	 ชั้น	 ให้ใช้ได้เฉพาะปัจจันตชนบทนอกมัธยมชนบท	 โดยมีสายรัดหรือใช้คีบ 

ด้วยนิ้ว	ไม่ปกหลังเท้า	ไม่ปกส้น	ไม่ปกแข้ง	พื้นไม่ยัดนุ่น	แต่เป็นรองเท้ามีสีขาบ	สีเหลือง	สีแดง	

สีบานเย็น	 สีแสด	 สีชมพู	 สีด�า	 ก็ห้ามใช้	 หากส�ารอกสีนั้นออกเพียงท�าให้หมองก็ใช้ได้	 ไม่ให้ใช้ 

อุปาหนามีหูหรือสายรัดสีต่างๆ	เช่นนั้น	หากเปลี่ยนหูหรือสายรัดเสียใหม่จึงใช้ได้

	 อุปาหนา	อันเป็นของทรงอนุญาต

แล้วนั้น	ถ้าไม่เจ็บเท้า	ไม่ให้สวมเข้าบ้าน	เป็น

อาคันตุกะเข้าไปในวัดอื่นก็ให้ถอด	ในอาราม

อันไม่ใช่ที่ต้องห้าม	 หรือในป่าจะสวมก็ได	้

ฝ่าเท้าบางเหยียบพื้นแข็งไม่ได้	ถ้าเหยียบเข้า

จะเจ็บ	หรือพื้นร้อน	เหยียบแล้วเท้าพอง	เช่น

นีจ้ะสวมเข้าบ้านเข้าวดักไ็ด้	ถ้าไปในท่ีชืน้แฉะ	

ภิกษุผูอ้าพาธเป็นโรคกระษยั	สวมเพือ่กนัเท้า

เย็นก็ได้	และหากจะเช็ดรองเท้า	ให้ใช้ผ้าแห้ง

เช็ดก่อน	แล้วจึงใช้ผ้าเปียกเช็ด

	 อนึ่ง	 ภิกษุผู้เป็นอาจารย์	 เป็นอาจารยมัตร	 เป็นอุปัชฌาย์	 หรือเป็นอุปัชฌายมัตร	 

ไม่ได้สวมรองเท้าเดิน	ภิกษุหนุ่มสวมรองเท้าแล้วเดินใกล้	ต้องทุกกฏ

อาจารยมัตร อุปัชฌามัตร

	 ภิกษุ	 ๖	 พรรษาหรือมากกว่า	 ชื่อว่า	 อาจารยมัตร	 หรือผู้พอเป็นอาจารย์ของภิกษุ 

ผู้ยังไม่มีพรรษา	 เพราะผู้ยังไม่มีพรรษานั้นจักขอนิสัยกับเธอนั้นได้	 ในกาลเมื่อตน	 ๔	 พรรษา	 

ส่วนภิกษุผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนกินกับอุปัชฌาย์	 หรือภิกษุใดซึ่งแก่กว่าด้วยพรรษา	 ๑๐	 ชื่อว่า 

อุปัชฌายมัตร	ผู้พอเป็นอุปัชฌาย์ได้	
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อนึ่ง	ไม่พึงใช้หมอนใหญ่

	 หมอนหนุนศีรษะ	ทรงอนุญาตให้ยัดนุ่นได้	แต่ให้มีประมาณพอศีรษะ	คือเป็นหมอน

หนนุได้เฉพาะศรีษะเดยีว	ห้ามใช้หมอนใหญ่ขนาดกึง่กาย	และห้ามใช้หมอนข้าง	เตียงกดี็	ทีน่อน

ก็ดี	ที่เป็นของใหญ่	ก็ไม่ให้ใช้

	 เครื่องเสนาสนะใดเป็นอกัปปิยะ	ที่เป็นของคฤหัสถ์	ทรงอนุญาตให้นั่งทับได้	แต่ไม่ให้

นอนทบั	เดมิไม่ทรงให้นัง่ทบัของ	๓	อย่าง	คอือาสนัท	ิบลัลงัก์	และของทีย่ดันุน่	ภายหลงัทรงอนญุาต

อาสันทิ	และทรงอนุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งอันยัดนุ่น	 เช่น	เก้าอี้เบายัดนุ่นอันเป็นของคฤหัสถ์ได้	 

นั่งเบาะยัดนุ่นก็ได้เหมือนกัน	คงเว้นแต่บัลลังก์อย่างเดียว

อนึ่ง	ไม่พึงนอนบนเตียง	บนเครื่องลาด	หรือมีผ้าห่มผืนเดียวกัน

	 ภิกษุ	 ๒	 รูปจะนอนบนเตียงเดียวกัน	 บนเครื่องลาดอันเดียวกัน	 หรือมีผ้าห่มผืน

เดยีวกันไม่ควร	ทรงห้ามไว้	หากวางผ้า	หรอืไม้เท้า	โดยทีส่ดุแม้ประคดเอวแยกส่วนระหว่างภกิษุ 

ทั้งสองรูปแล้วจึงนอน	 ไม่เป็นอาบัติ	 และภิกษุไม่ควรนอนบนที่นอนอันโรยด้วยดอกไม้	 หากได้

ดอกไม้มา	ทรงอนุญาตให้วางไว้ข้างหนึ่งในที่อยู่	ถ้าวางไว้บนที่บูชาพระ	สมควรแท้

	 อนึ่ง	ฟูกเตียง	คือที่นอน	ฟูกตั่ง	คือเบาะ	เป็นของทรงอนุญาต	แต่ไม่ให้ใช้ของยัดนุ่น

หรือส�าลี	เปลือกฟูกนั้นท�าด้วยผ้ามีก�าหนด	๖	อย่าง	อนุโลมตามจีวร	ฟูกที่ใช้ได้	๕	อย่าง	คือ	

	 	 ๑.	 ฟูกยัดด้วยขนแกะ	ขนปีกนก	หรือขนสัตว์	๔	เท้า	

	 	 ๒.	 ฟูกยัดด้วยท่อนผ้าหรือเศษผ้า	

	 	 ๓.	 ฟูกยัดด้วยเปลือกไม้	ที่ห้ามไว้ในอรรถกถา	แต่ปนของอื่นท่านอนุญาต	

	 	 ๔.	 ฟูกยัดด้วยหญ้า	

	 	 ๕.	 ฟูกยัดด้วยใบไม้	เว้นแต่ใบพิมเสนล้วน	

 

อนึ่ง	ไม่พึงเอาเครื่องเสนาสนะจากที่หน่ึงไปบริโภคอีกท่ีหน่ึง

	 ภิกษุไม่พึงเอาเครื่องเสนาสนะที่ควรจะใช้บริโภคจากที่หนึ่งไปบริโภคอีกที่หนึ่ง	 

ถ้าเอาไปบริโภคในที่อื่น	 ต้องทุกกฏ	 ก็แลจะขอยืมไปใช้สอย	 หรือจะเอาไปรักษาหวงไว้ในที่อื่น	

เพื่อจะไม่ให้ฉิบหายเสีย	 ควรอยู่	 เพราะเหตุนั้น	 เมื่อเอาไปบริโภคส�าหรับสงฆ์ในที่อื่น	 แม้หาย 

หรือคร�่าคร่าไป	 ก็เป็นอันหายหรือคร�่าคร่าไปด้วยดี	 ถ้าไม่หายไม่คร�่าคร่า	 เมื่อวิหารกุฎีนั้น

เขากลับซ่อมแซม	 ก็พึงท�าของนั้นให้เป็นปกติขึ้นแล้วส่งคืน	 เมื่อเอาไปบริโภคเป็นของบุคคล	 
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ของนั้นหายหรือคร�่าคร่าไปเสีย	 ย่อมต้องเป็นสินใช้คืน	 ถ้าเอาเครื่องอาวาส	 มีกลอน	 เป็นต้น	 

มาจากเสนาสนะเก่า	 มาประกอบผสมเข้าในอาวาสเป็นของสงฆ์อื่นแล้วไซร้	 ชื่อว่าประกอบเข้า

ด้วยดี	ก็แลจะเอามาประกอบเข้าในอาวาสเป็นของบุคคล	พึงให้มูลค่าคืนกลับไป

	 ภิกษุจะเอาบริขารของสงฆ์	 มีผ้ากัมพล	 เป็นต้น	 ไปแลกเปลี่ยนเป็นเสนาสนะมา 

กค็วร	มเีตยีงตัง่	เป็นต้น	ด้วยทรงอนญุาตไว้ว่า	เราตถาคตอนญุาตให้แลกเปล่ียนเพ่ือประโยชน์แก่ 

ผาติกรรม	 คือให้เจริญบริขารของสงฆ์ขึ้น	 ก็แลผาติกรรมแลกเปล่ียนให้เจริญของสงฆ์นี้ราคา 

เท่ากันหรือยิ่งกว่า	เป็นเสนาสนะมีเตียงตั่ง	เป็นต้น	อย่างเดียวจึงควร

อนึ่ง	ไม่พึงไล่ภิกษุให้ลุก

	 ไม่พึงไล่ภิกษุ	๔	จ�าพวก	ให้ลุกหนีจากเสนาสนะ	คือ

	 ๑.	 ไม่ควรให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าลุก	ด้วยเป็นผู้แก่กว่า

	 ๒.	 ไม่ควรให้ภิกษุผู้เฝ้าเรือนคลังลุก	ด้วยว่าเรือนคลังนั้น	สงฆ์สมมติให้แก่เธอแล้ว

	 ๓.	 ไม่ควรให้ภิกษุผู้เป็นพหูสูตลุก	 เพราะมีอุปการะมากด้วยอุเทศ	 และปริปุจฉา	

เป็นต้น	และภิกษุผู้รับธุระสงฆ์	ก็ไม่ควรจะให้ลุก

	 ๔.	 ไม่ควรให้ภิกษุอาพาธลุก	 ด้วยเธอเป็นไข้	 พึงก�าหนดท่ีนอนท่ีสมควรให้แก่ภิกษุ

อาพาธ	ภิกษุใดเป็นโรคหืด	บานทะโรค	หรือลงแดง	 เป็นต้น	จะต้องตั้งกระโถน	และกระเบื้อง

รองเวจไว้	เป็นต้น	หรือเป็นโรคกุฏฐัง	(โรคเรื้อน)	จะประทุษร้ายเสนาสนะ	พึงให้เสนาสนะเป็น

ส่วนเฉพาะ	และผู้อาพาธใด	เมื่ออยู่จะไม่ประทุษร้ายเสนาสนะ	ผู้อาพาธเช่นนี้	แม้ที่นอนอันดีก็

พึงให้เถิด	และภิกษุใดฉันเภสัช	เป็นต้นว่ายาดอง	ยาประจุ	หรือยานัตถุ์อยู่	เธอทั้งปวงนั้นชื่อว่า

อาพาธสิ้น

อนึ่ง	ไม่พึงทิ้งของเสีย

	 ภิกษุไม่พึงท้ิงหรืออย่าให้เขาท้ิงอุจจาระ	ปัสสาวะ	 หยากเยื่อ	 หรือของเป็นเดนนอก

ฝาหรือนอกก�าแพง	 และในที่ของเขียว	 คือไร่นาของเขา	 หากภิกษุทิ้งจะเป็นทุกกฏนับด้วยวัตถุ	 

แม้ทิ้งไม้สีฟันคงเป็นทุกกฏแท้	 แลดูก่อนจึงทิ้งอุจจาระ	 เป็นต้น	 หรือทิ้งในที่ไม่มีคนไปมา	 หรือ

เป็นที่เคยทิ้ง	ไม่เป็นอาบัติ

	 นั่งฉันหรือเคี้ยวอ้อย	 เป็นต้น	 ในไร่นาหรือสวน	 เมื่อจะเทท้ิงน�้าเป็นเดน	 หรือกาก	

เป็นต้น	ลงไว้ในทีม่ขีองเขยีว	โดยทีส่ดุแม้ทิง้ลกูมะพร้าวทีด่ื่มน�้ากนิแล้วลงไว้	คงเป็นทกุกฏ	ในนา 

ที่เขาไถแล้ว	 หว่านพืชลงไว้แล้ว	 หน่อแตกข้ึนแล้ว	 หรือยังไม่ได้แตกก็ตาม	 คงเป็นทุกกฏแท้	 

ทิ้งลงในไร่นาที่เขายังไม่ได้หว่านพืช	 หรือในมุมไร่นา	 เป็นต้น	 หรือในคันนา	 เป็นต้น	 ที่เขาไม่
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ได้เพาะปลูก	 หรือทิ้งในที่มนุษย์เขาเทหยากเยื่อก็ดี	 ควรอยู่	 มนุษย์เขาเกี่ยวข้าวแล้วปล่อยให้ 

นาร้างอยู่	 ในนาเช่นนั้น	ควรอยู่	แต่ในไร่นาใด	แม้เขาเกี่ยวตัดแล้ว	แต่ยังรักษาอยู่	คอยดูว่าจะ

งอกขึ้นอีก	ทิ้งในไร่นาเช่นนั้น	ไม่ควร

อนึ่ง	ไม่พึงเรียนหรือบอก	ดิรัจฉานวิชา

	 ภิกษุจะเรียนวิชาเลข	เรียนคัมภีร์ชื่อว่าธารณสัตถะ	เมื่อปฏิบัติเข้าแล้ว	จะให้รู้คัมภีร์

อืน่กด็ี	และเรยีนวชิาทีร่กัษาตวั	เป็นปรติร	กนัยกัษ์	กนัผ	ีกนัง	ูเป็นต้น	ไม่เป็นอาบตัิ	แต่ห้ามเรยีน	

ห้ามบอก	ดริจัฉานวชิา	อันเป็นวิชาภายนอกศาสนา	อนัไม่ประกอบด้วยประโยชน์	หรอืเป็นเครือ่ง

เบียดเบียนคนอื่น	ถ้าภิกษุเรียนหรือบอก	เป็นทุกกฏ	โดยดิรัจฉานวิชามีประเภทต่างๆ	ดังนี้

	 ๑.	 ความรู้ในการท�าเสน่ห์	เพื่อให้ชายหญิงรักกัน

	 ๒.	 ความรู้ในการท�าให้ผู้นั้นผู้นี้ถึงความวิบัติ

	 ๓.	 ความรู้ในทางใช้ภูตผีอวดฤทธิ์เดชต่างๆ

	 ๔.	 ความรู้ในทางท�านายทายทัก	เช่น	รู้หวยว่าจะออกอะไร

	 ๕.	 ความรู้อันจะท�าให้หลงงมงาย

อนึ่ง	ไม่พึงขึ้นต้นไม้สูง

	 ห้ามภิกษุขึ้นต้นไม้สูง	ถ้าขึ้น	ต้องทุกกฏ	เว้นไว้แต่มีกิจจ�าเป็น	เป็นต้นว่าจะถือเอาไม้

แห้ง	โดยจะขึ้นไปได้สูงเพียงชั่วบุรุษ	หากเห็นสัตว์ร้ายแล้วประสงค์จะหนี	หรือหลงทางแล้วจะ

แลดูทิศ	เห็นไฟป่าหรือห้วงน�้าไหลมา	ในอันตรายเช่นนี้	จะขึ้นต้นไม้แม้สูงกว่านั้น	ก็ควร

อนึ่ง	ไม่พึงจุดไฟเผาป่า

	 ห้ามภกิษจุดุไฟเผาป่า	ถ้าเผาป่า	ต้องทกุกฏ	ถ้าจดุไฟวตัถใุด	วตัถนุัน้ตาย	เป็นปาราชกิ	

เป็นอนันตริยกรรม	เป็นถุลลัจจัย	 เป็นปาจิตตีย์	หรือเป็นอกุศลตามวัตถุนั้น	ถ้าจุดป่าเฉพาะให้

หญ้าและต้นไม้สดไหม้	 เป็นปาจิตตีย์	 จุดให้เครื่องทัพพูปกรณ์ฉิบหายเป็นทุกกฏ	จุดด้วยหมาย

จะเล่น	เป็นทุกกฏ	เห็นไฟที่ชาวป่าจุด	หรือไฟเกิดขึ้นเองมาถึงเข้า	จะท�าแนวกันไฟเพื่อไม่ให้กุฎี

หญ้าฉิบหายโดยการจุดไฟรับไว้ก็ดี	 หรือท�าการกางกั้น	 คือถากพื้นและขุดคูไว้รอบกุฎีหญ้าก็ด	ี

หรือท�าอย่างไรไฟไม่ได้เชื้อก็จะดับเองก็ดี	จะท�าอย่างนั้น	ก็ควร	ท�าการทั้งปวงนี้	เมื่อมีไฟติดขึ้น

แล้วจึงควร	เมื่อไฟยังไม่ติดขึ้น	พึงใช้อนุปสัมบันให้ท�า	 เมื่อจะดับด้วยน�้าพึงเอาน�้าที่ไม่มีตัวสัตว์

มาเทดับ
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อนึ่ง	ไม่พึงประทุษร้ายสกุล

	 ประทุษร้ายสกุล	 (ปาปสมาจาร)	 คือท�าความเลื่อมใสของคฤหัสถ์ให้เสียไปเพราะ

การปฏิบัติชั่วของตน	ซึ่งท�าให้ผลแห่งทานของเขาเสื่อมไป	ภิกษุกระท�าเข้าแล้ว	ปรับทุกกฏและ

อาจเป็นเหตุให้สงฆ์	จะท�ากรรมลงโทษอีก	๓	สถาน	คือ	ต�าหนิโทษ	(ตัชชนียกรรม)	ถอดยศจาก 

ความเป็นผู้ใหญ่	 (นิยสกรรม)	 ขับเสียจากวัด	 (ปัพพาชนียกรรม)	 สถานใดสถานหนึ่ง	 ซ่ึงการ

ประทุษร้ายสกุล	มีอาการดังนี้

	 ๑.	 ให้ของก�านัลแก่สกุลอย่างคฤหัสถ์เขาท�า	เช่น	ให้ดอกไม้หรือผลไม้	เป็นต้น

	 ๒.	 ท�าสวนดอกไม้ให้	 ตลอดถึงร้อยดอกไม้เพื่อบ�าเรอเขา	 โดยอาการร้อยดอกไม้มี

ดังนี้	 ร้อยตรึง	 ร้อยควบหรือร้อยคุม	 ร้อยแทงหรือร้อยเสียบ	 ร้อยพันหรือร้อยผูก	 ร้อยวง	 ร้อย

กรอง	จนถึงมัดก้านดอกบัวเข้าเป็นก�า	และแขวนตาข่ายรอบธรรมาสน์

	 ๓.	แสดงอาการประจบ	เช่น	พูดประจ๋อประแจ๋	หรืออุ้มลูกเขา	เป็นต้น

	 ๔.	 ยอมตัวลงให้เขาใช้สอย	 แม้การติดสอยห้อยตามเขาไปในที่ต่างๆ	 ก็จัดเข้าใน 

ข้อนี้	แต่จะรับธุระเขาในกิจพระศาสนา	ได้อยู่	เช่น	เขาจะบริจาคทาน	ช่วยนิมนต์พระให้	เขาจะ 

ฟังธรรม	นมินต์พระเทศน์ให้	อย่างนีไ้ม่มโีทษ	ส่วนธรุะของมารดาบดิา	ปัณฑุปลาส	และไวยาวจักร

ของตน	แม้นอกจากการพระศาสนา	ทรงอนุญาต	แม้อย่างนั้น	ควรเลือกแต่กิจที่ควร

	 ๕.	 รับเป็นหมอรักษาไข้	 หมายเอาการยอมตัวเป็นผู้รับใช้เขา	 หรือเรียกค่าสินจ้าง

ในการรักษา	 ห้ามภิกษุท�ายาแก่คนท่ัวไป	 ยกเว้นสหธรรมมิก	 มารดาบิดา	 คนอุปัฏฐากมารดา

บิดา	ไวยาวัจกรของตน	ปัณฑุปลาส	ญาติทั้งฝ่ายมารดาบิดา	ไม่นับถึงเขยและสะใภ้	เมื่อโยมของ

อปัุชฌาย์อาจารย์	หรอืผูเ้ป็นเขยเป็นสะใภ้เจบ็ลง	จะท�าโดยคดิว่าจะท�าเพือ่อปัุชฌาย์อาจารย์หรอื

เพื่อญาติของตนก็ได้	ส่วนคนจรเข้ามาในวัด	เจ็บไข้มาก่อนก็ตาม	เจ็บลงในวัดก็ตาม	ท�ายาให้เขา

ได้	แต่อย่าหวังอุปการะตอบแทน	ปัจจัยที่ได้เพราะท�าเวชกรรมแก่ตนเป็นสิ่งต้องห้าม

	 ๖.	 รับฝากสิ่งของอันไม่สมควร	 แม้โดยที่สุดเป็นของมารดา	 ภิกษุเก็บสิ่งของได	้ 

และเก็บไว้ดั่งคนรักษาเรือนคลัง	 ก็เป็นปาจิตตีย์	 หากกระท�าด้วยระลึกว่า	 ของมารดาเช่นนั้น

ให้เป็นของๆ	 ตนแล้วจึงเก็บไว้	 ควรอยู่	 หากคฤหัสถ์กล่าวว่าท่านจงช่วยเก็บของนี้ไว้	 พึงห้าม

เสียว่า	ไม่ควร	ถ้าเขาโกรธทิ้งไว้แล้วไปเสีย	ชื่อว่าเป็นกังวลอยู่	พึงเก็บไว้เถิด	ช่างไม้	ข้าราชการ	

หรือผู้ท�าการในวัด	เขาฝากเครื่องมือหรือที่นอนให้ช่วยเก็บไว้ให้ด้วย	อย่าพึงท�าด้วยเห็นแก่หน้า 

แก่ความกลัว	จะแสดงที่เก็บไว้	ควรอยู่
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อนึ่ง	ไม่พึงรุกรานหรือตัดรอนคฤหัสถ์

	 การรกุรานหรอืตดัรอนคฤหสัถ์	นอกจากการปรบัอาบตัติามวตัถแุล้ว	อาจจะเป็นเหตุ

ทีส่งฆ์จะลงโทษด้วยปฏสิารณียกรรม	คอืให้หวนระลกึถงึความผดิ	และขอขมา	ซ่ึงความประพฤติ

ที่ภิกษุรุกรานหรือตัดรอนนั้น	มีดังนี้

	 	 ๑.	 ขวนขวายเพื่อตัดลาภของเขา

	 	 ๒.	 ขวนขวายเพื่อความเสื่อมเสียของเขา

	 	 ๓.	 ขวนขวายเพื่อให้เขาอยู่ไม่ได้	ต้องออกจากถิ่นฐาน

	 	 ๔.	 ด่าว่าเปรียบเปรยเขา

	 	 ๕.	 ยุยงให้เขาแตกกัน

	 	 ๖.		พูดวาจาชั่วหยาบดูถูกเขา

	 	 ๗.		ให้ปฏิญญาอันเป็นธรรมแก่เขาแล้ว	ไม่ท�าให้สมจริง

อนึ่ง	ไม่พึงหวงเสนาสนะสงฆ์

	 ในพรรษา	 ภิกษุผู้อยู่เสนาสนะมีสิทธิจะอยู่ได้ตลอดเวลาจ�าพรรษา	 ๓	 เดือน	 ครั้น 

ออกพรรษาแล้ว	 ภิกษุผู้แจกเสนาสนะจะย้ายภิกษุจากเสนาสนะแห่งหนึ่งไปอยู่แห่งอื่นก็ได	้

เพื่อจะให้ภิกษุทั้งหลายได้รับเสนาสนะอันเหมาะแก่ตน	 ในเวลาเช่นนั้นห้ามกางกั้นเสนาสนะ 

โดยดื้อไม่ยอมไป	 ห้ามหวงเสนาสนะท่ีได้นั้นตลอดกาล	 ห้ามหวงเสนาสนะสงฆ์	 แม้เขาจะแจก 

ให้เฉพาะบคุคลตามล�าดบัพรรษา	และการอาพาธเพยีงเลก็น้อย	จะถอืเอาเป็นเลศหวงเสนาสนะ	

ก็ไม่ควร

	 ฝ่ายภิกษุผู้แจกเสนาสนะควรรู้จักภิกษุผู้ควรหรือไม่ควรให้ย้าย	ไม่ควรย้ายภิกษุผู้แก่

กว่า	 เพื่อจะแจกเสนาสนะให้ภิกษุผู้อ่อนกว่า	 ไม่ย้ายภิกษุผู้ยังอาพาธ	 เว้นไว้แต่อาพาธเป็นโรค 

อันจะติดกันได้	เช่น	โรคเรื้อน	หรือเป็นโรคอันท�าให้เสนาสนะเปรอะเปื้อน	เช่น	โรคอุจจารธาตุ	 

เช่นนีค้วรจดัเสนาสนะให้อยูส่่วนหนึง่	ไม่ควรย้ายภกิษผุูร้กัษาคลงัสงฆ์	เพราะเธอมหีน้าทีจ่ะต้อง

อยู่เฝ้าในสถานที่ที่เก็บพัสดุของสงฆ์	 ไม่ควรย้ายภิกษุผู้เป็นพหูสูต	 เพราะเธอมีอุปการะในการ 

บอกแนะอรรถธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย	 แม้ภิกษุผู้ท�าการปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันช�ารุดให้คืน 

เป็นปกติก็ไม่ควรให้ย้าย	 เพราะเธอเป็นผู้ขวนขวาย	 อนึ่ง	 ไม่ควรให้ภิกษุรูปเดียวถือเสนาสนะ 

	๒	แห่ง	และเสนาสนะที่ทายกเขาจัดแจงไว้	ก็อย่าหวงเอาตามผู้แก่พรรษา	ถ้ากางกั้น	ต้องทุกกฏ	
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อนึ่ง	ไม่พึงจับวัตถุอนามาส	(ของไม่ควรจับ)

 ก.	 มาตุคาม

	 ห้ามภกิษจุบัต้องมาตคุาม	ไม่ใช่แต่สรีระแห่งมาตุคามเท่านัน้ทีเ่ป็นอนามาส	แม้ผ้านุง่

ผ้าห่มหรือเครื่องประดับ	โดยที่สุดเทริดหญ้า	หรือแหวนใบตาล	อันเป็นของมาตุคาม	ซึ่งยังหวง

อยู่เพื่อเป็นเครื่องประดับ	ก็เป็นอนามาส	จับต้องไม่ได้	ถ้าผ้านุ่งผ้าห่มเขาผลัดวางไว้	 เพื่อถวาย

เป็นจีวร	จะจับควรอยู่	 ในเครื่องประดับสิ่งที่เป็นกัปปิยะ	 เป็นต้นว่า	 งา	 เขาถวายพึงรับมาเป็น

เครื่องอุปการะ	เช่น	ใช้กลัดซอง

	 ภิกษุจับต้องมารดา	 เป็นต้น	ด้วยถือว่าเป็นมารดา	ธิดา	พี่หญิง	หรือน้องหญิง	 เป็น 

ทุกกฏ	 อันมาตุคามย่อมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์	 เพราะเหตุนั้น	 เมื่อคิดถึงอาชญาของพระผู้มี 

พระภาคเจ้าอยู	่ถ้าแม้เหน็มารดาตกน�า้ลอยไปตามกระแส	อย่าพงึถกูต้องด้วยมอืเลย	ภกิษผุูฉ้ลาด

พึงเอาเรือหรือกระดาน	 ท่อนกล้วยหรือท่อนไม้ทิ้งไป	 เมื่อของนั้นไม่มี	 แม้ผ้าจีวรก็พึงวางทิ้งลง 

ข้างหน้าเถิด	แต่อย่าบอกให้จับเอา	ครั้นมารดาจับผ้าเข้าเอง	ก็พึงน�ามาด้วยคิดว่า	เรารั้งบริขาร

ของเรา	 ถ้ามารดากลัว	 ก็พึงว่ายไปข้างหน้าปลอบว่าอย่ากลัวเลย	 ถ้ามารดาขึ้นคอหรือยึดเอา 

มือเข้าไซร้	ก็อย่าพึงสลัดเสีย	พึงส่งให้ถึงบก	แม้มารดาติดโคลนและตกลงอยู่ในบ่อก็เหมือนกัน	

พึงเอาเชือกหรือผ้าทิ้งลงไปในที่นั้น	รู้ว่ามารดาจับเอาแล้วพึงรั้งขึ้นมา	แต่อย่าถูกต้อง

	 อนึง่	ภกิษจุบัต้องตุก๊ตาไม้อนัเป็นรปูมาตุคาม	เป็นทุกกฏ	แม้รูปป้ันจากงา	เหล็ก	โลหะ	

ดีบุก	ปูน	หรือจากแก้วทั้งปวง	โดยที่สุดจากแป้งก็ดี	ที่เขาท�าสัณฐานดังมาตุคาม	เป็นอนามาส

สิ้น	หากเขาถวายแล้ว	ยกเว้นรูปปั้นจากแก้วทั้งปวง	ภิกษุจงต่อยเสียเถิด	ที่ควรอุปการะน�าเข้า

เป็นเครื่องอุปการะ	หรือที่ควรบริโภคน้อมเข้าไปเป็นเครื่องบริโภค	ควรอยู่

 ข. รัตนะ ๑๐

 แก้วมกุดา	เขายงัไม่ได้ขดั	ยงัไม่ได้เจาะ	เป็นอย่างเดิมอยู	่ภกิษจุะจับต้องกไ็ด้	นอกนัน้

เป็นอนามาส		แก้วมณี	จะเขียวหรือเหลือง	ทั้งปวงโดยที่สุดแก้วผลึก	เขาขัดเจาะเจียระไนแล้ว	 

เป็นอนามาส	 แต่เป็นมาอย่างเดิม	 มาจากบ่อ	 จะรับเพื่อมูลค่าบาตร	 เป็นต้น	 ควรอยู่	 แม้ใน 

แก้วไพฑูรย์	ให้วินิจฉัยเหมือนแก้วมณีเถิด	สังข์เป่า	เขาขัดเจาะแล้วและวิจิตรเจือด้วยรัตนะ	เช่น

นี้เป็นอนามาส	 สังข์ที่เป็นภาชนะน�้า	 แม้เขาขัดแล้วหรือยังไม่ได้ขัดก็ดี	 จับต้องได้	 สังข์นอกนั้น 

จะรับเพื่อเป็นยาตา	 หรือมูลค่าภัณฑะ	 (บริขารเคร่ืองใช้)	 ก็ควร	 ศิลา	 เขาขัดเจาะแล้ว	 เขา

ประกอบรตันะเข้าด้วย	มสีดีงัถ่ัวเขียว	เป็นอนามาส	ศลิานอกนัน้	จะรบัเพือ่เป็นหนิลบัมดี	เป็นต้น	 

ควรอยู่	 แก้วประพาฬ	 เขาขัดเจาะแล้ว	 เป็นอนามาส	 นอกนั้นเป็นอามาส	 แต่จะรับเพ่ือมูลค่า

ภัณฑะก็ควร	เงิน ทอง	เขาท�าเป็นรูปพรรณแล้ว	หรือยังไม่ได้ท�าก็ดี	เป็นอนามาส	ไม่ควรรับด้วย
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ประการทั้งปวง	แก้วทับทิม แก้วลาย	เขาขัดเจาะแล้ว	เป็นอนามาส	นอกนั้นเป็นอามาส	จะรับ

เพื่อเป็นมูลค่าแห่งภัณฑะควรอยู่	

	 เครื่องบริโภคในเสนาสนะเป็นกัปปิยะทั้งสิ้น	 ภิกษุจับต้องได้	 เพราะเหตุนั้น	 บริขาร

แห่งเสนาสนะท้ังปวง	 ส�าเร็จด้วยทองหรือเงิน	 ก็เป็นอามาส	 จับต้องได้	 เขาท�ารัตนมณฑปเป็น 

ทีแ่สดงธรรมวนิยัแห่งภกิษ	ุเสาท�าด้วยแก้วผลกึ	ประดบัด้วยพวงรตันะ	เครือ่งอปุการะในมณฑป

นั้น	ภิกษุจะช�าระ	ก็ควร

 ค.	เครื่องอาวุธ

	 เครื่องอาวุธทั้งปวงเป็นอนามาส	 แม้เขาจะถวายเพื่อเป็นมูลค่าภัณฑะก็อย่าพึงรับ	 

เพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ขายศัสตรา	 คันธนู	 สายเปล่า	 ประตัก	 หรือขอ	 โดยที่สุดแม้มีดหรือ 

ขวาน	เป็นต้น	ที่เขาท�าเป็นอาวุธ	ก็เป็นอนามาส	ถ้าเขาเอาหอกหรือโตมรมาวางไว้ที่วิหาร	ภิกษุ

จะช�าระวิหาร	พึงบอกให้เจ้าของเอาไปเสีย	ถ้าเขาไม่เอาไป	ก็อย่าท�าให้ของนั้นไหว	จงช�าระแต่

วิหารเถิด	ถ้าเขาถวายดาบ	หอก	หรือโตมร	ภิกษุจะท�าให้ฉิบหาย	เอาหินต่อยดาบ	ถอดด้ามออก

เสีย	ตัวดาบถือเอาไปเพื่อท�าเป็นมีด	เอาด้ามเพื่อเป็นไม้เท้า	เป็นต้น	ก็ควร

	 ง.	อุปกรณ์เบียดเบียนสัตว์

	 แห	 ข่าย	 เครื่องมือดักปลาดักนก	 เป็นต้น	 เครื่องกันลูกศร	 มีโล่	 หรือข่าย	 เป็นต้น	 

ทั้งปวงเป็นอนามาสสิ้น	 หากได้มาเพื่อจะบริโภค	 เช่น	 ข่ายจะเอามาผูกเป็นอาสนะ	 เป็นเจดีย	์

หรือเป็นคันฉัตร	ก็ควร	เครื่องกันลูกศรทั้งปวง	จะรับมาเพื่อเป็นมูลค่าภัณฑะ	ก็ควร	เพราะว่า

ของนั้นเป็นแต่เครื่องกันความเบียดเบียน	 ไม่ท�าความเบียดเบียนแก่ผู้อื่น	 จะรับโล่มาท�าเป็น

ภาชนะไม้สีฟัน	ก็ควร

	 จ.	เครื่องดนตรีขับประโคม

	 พิณ	 หรือกลอง	 เป็นต้น	 ที่เขาขึงด้วยหนัง	 เป็นอนามาส	 แต่ในกุรุนทีว่า	 แม้ตัวพิณ	 

ตัวกลอง	ที่เป็นรางเปล่า	หรือหนังที่เขาขึงในขอบปาก	และคันพิณ	ทั้งปวงเป็นอนามาส	จะขึง

เองหรือให้เขาขึง	ประโคมเองหรือให้เขาประโคม	ไม่ได้เลย	แม้เห็นเครื่องดนตรีที่เขาบูชา	แล้ว

ทิ้งไว้ในลานเจดีย์	ก็อย่าท�าให้ไหว	พึงกวาดไปในระหว่าง	แต่ในเวลาทิ้งหยากเยื่อ	จะน�าไปโดย

คิดว่าเป็นหยากเยื่อแล้ววางไว้ข้างหนึ่ง	ก็ควร	ค�านี้กล่าวไว้ในมหาปัจจรี	ภิกษุจะรับเครื่องดนตรี	

เพื่อเป็นมูลค่าแห่งภัณฑะ	 ก็ควร	 ถ้าภิกษุได้มาแล้วจะถือเอาเพื่อท�าบริขารนั้นๆ	 เช่น	 รางพิณ	 

ตัวกลอง	ท�าเป็นภาชนะไม้สีฟัน	หนังจะท�าเป็นฝักมีด	ก็ควร



242 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

	 ฉ.	พืชพรรณธัญญาหาร

	 เมื่อเดินไปกลางนา	 อย่าพึงถูกต้องเมล็ดข้าวเปลือกที่เกิดอยู่ในนานั้น	 ถ้าเขาตาก 

ข้าวเปลือกไว้ที่ประตูบ้านหรือกลางทาง	 อย่าพึงเหยียบไป	 ให้ไปตามข้างทางที่มีอยู่	 เมื่อทาง

ไม่ม	ีพงึอธษิฐานว่านีเ้ป็นทางแล้วไปเถดิ	ในละแวกบ้าน	ถ้าเขาปอูาสนะบนกองข้าวเปลือกให้นัง่	 

จะนั่งก็ควร	คนบางพวกเขาเทข้าวเปลือกไว้ในโรงฉัน	ถ้าอาจให้เขาขนออกเสียได้ก็พึงให้ขนเสีย	

ถ้าไม่อาจไซร้	 อย่าพึงเหยียบย�่า	 พึงให้เขาตั้งตั่งลงข้างหนึ่งแล้วนั่งเถิด	 ถ้าโอกาสไม่มี	 เขาตั้งตั่ง

กลางกองข้าวเปลอืก	พงึนัง่เถดิ	แม้ข้าวเปลอืกอยูใ่นเรอืกเ็หมอืนกนั	ส่วนถัว่เขยีว	ผลตาล	มะม่วง	

หรือขนุน	เป็นต้น	ที่เกิดอยู่กับต้น	ก็อย่าพึงลูบคล�าเล่น	แม้เขาท�าเป็นกองไว้ก็เหมือนกัน	ผลไม้

หล่นอยู่ในป่า	จะถือเอาด้วยคิดว่า	จะให้อนุปสัมบัน	ควรอยู่

 ปัจจรอีรรถกถา	เป็นคมัภร์ีระดบัอรรถกถาทีอ่ธบิายขยายความพระไตรปิฎกในส่วน

ของพระอภิธรรมปิฎก	เหตุที่ได้ชื่อเช่นนั้น	เพราะพระเถระประชุมแต่งกันบนแพชื่อ	ปัจจรี

 

 กรุนุทอีรรถกถา	เป็นคมัภร์ีระดบัอรรถกถาทีอ่ธบิายขยายความพระไตรปิฎกในส่วน

ของพระวินัย	เหตุที่ได้ชื่อเช่นนั้น	เพราะพระเถระชาวลังกาประชุมแต่งกันที่	กุรุนทีเวฬุวิหาร	
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วัตร
 ขนบ	คอืแบบอย่าง	อนัภกิษคุวรประพฤตใิห้เหมาะกบังาน	กบัเวลา	กบัสถานที่	 

และกับบุคคล	โดยจัดไว้เป็นหมวดๆ	ซึ่งเรียกว่า	วตัร ภิกษุผู้เอาใจใส่ประพฤติวัตรนั้นๆ	

ให้บริบูรณ์	 ได้ชื่อว่า	ผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาท	 (อาจารสัมปันโน)	หรือผู้ถึงพร้อมด้วย
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๑. อำคันตุกวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุผู้เป็นอำคันตุกะควรปฏิบัติ

	 โดยสมัยนั้น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่	 ณ	 พระเชตวัน	 เขตพระนครสาวัตถี	 

ครั้งนั้น	 ภิกษุอาคันตุกะสวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มี	 กั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มี	 คลุมศีรษะ

เข้าไปสู่อารามก็มี	พาดจีวรบนศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี	ล้างเท้าด้วยน�้าฉันก็มี	ไม่ไหว้ภิกษุเจ้าถิ่น 

ผู้แก่พรรษากว่าก็มี	ไม่ถามเสนาสนะก็มี

	 มีภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่ง	 ถอดลิ่มแล้วผลักบานประตูเข้าไปสู่วิหารที่ไม่มีใครอยู่ 

โดยพลัน	งูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอ	ท่านกลัวจึงร้องขึ้นเสียงดัง	ภิกษุทั้งหลายรีบเข้าไปถามว่า	

ท�าไมจึงร้องเสียงดัง	 ท่านจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย	 จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 

ติเตียน	 โพนทะนาว่า	 ไฉนภิกษุอาคันตุกะ	 จึงเข้าไปสู่อารามด้วยอาการที่ไม่ควรเช่นนั้น	 นี้แล

เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติวัตรแก่ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลาย	 เพ่ือจะพึงประพฤติ

ให้เรียบร้อย	ดังนี้

	 ๑.	 เมื่อเข้าไปสู่อาราม	พึงถอดรองเท้า	เคาะต�่าๆ	แล้วถือไป	ลดร่ม	ลดจีวรแล้วห่ม

ผ้าเฉวียงบ่า	ไม่ต้องรีบร้อน	พึงเข้าไปสู่อารามตามปกติ	แสดงอาการสุภาพ	ถ้าเท้าเปื้อน	และจะ

เข้าไปในที่อันไม่ควรเหยียบย�่าด้วยเท้าเปื้อน	ก็ควรล้างเท้าก่อน

	 ๒.	 แสดงความเกรงใจเจ้าของถิ่น	 สังเกตว่าภิกษุเจ้าถ่ินประชุมกันท่ีใด	 ก็ควรไปใน 

ทีน่ัน้	เช่น	ทีโ่รงฉนั	หรอืโคนไม้	หากเหน็ภกิษเุจ้าถ่ินก�าลังท�าธรุะ	เช่น	กวาดลานพระเจดีย์	หรือท�า

ยาแก่ภิกษุอาพาธ	ท่านละกิจนั้นมาท�าการต้อนรับ	บอกท่านท�าให้เสร็จก่อน	หรือเมื่อเข้าไปเห็น

ภิกษุเจ้าถิน่ก�าลงัมธีรุะอย่างนัน้	รอให้เสรจ็ก่อนจงึเข้าไปหา	ถ้าท่านต้องพกังานไว้	อย่าอยูใ่ห้นาน

	 ๓.	 ท�าความเคารพในท่าน	ถือเอาอาสนะอันสมควรแก่ตน	ซึ่งเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่	

หรอืเสมอกบัท่าน	กราบอภวิาทภกิษเุจ้าถิน่ผูแ้ก่พรรษากว่าตน	หากภกิษเุจ้าถิน่อ่อนพรรษากว่า	

พึงเปิดโอกาสให้ท่านอภิวาท

	 ๔.	 แสดงอาการสนทิสนมกบัภกิษเุจ้าถิน่	ด้วยต้องการน�า้ฉันกฉั็น	ต้องการน�า้ใช้กใ็ช้	

ภิกษุเจ้าถิ่นท�าปฏิสันถาร	ก็รับโดยไม่แสดงอาการรังเกียจ

	 ๕.	 ถ้าจะอยูท่ี่นัน่	ควรประพฤตใิห้ถูกธรรมเนยีมของภกิษเุจ้าถิน่	โดยถามถงึเสนาสนะ

อันถงึแก่ตน	ถามถงึโคจรคามใกล้ไกล	ทีจ่ะพงึเข้าไปเช้าหรอืสาย	บ้านไหนมจี�ากดัภกิษาหารหรอื

มจี�ากดัภิกษุ	มสีถานทีใ่ดอนัประกอบด้วยภยั	ถามถงึทีถ่่ายเวจ็	(อจุจาระ)	ทีถ่่ายปัสสาวะ	สระน�า้	

และกติกาสงฆ์	ถามถึงที่อโคจรเป็นต้นว่า	หมู่บ้านที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ	
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	 ๖.	 เมื่อไปสู่เสนาสนะที่ถึงแก่ตน	ถ้าไม่มีภิกษุอยู่	พึงเคาะประตู	รออยู่ครู่หนึ่ง	แล้ว

ผลักบานประตู	ยืนอยู่ข้างนอก	แลดูให้ทั่ว	เพื่อให้ทางแก่งู	หรืออมนุษย์	ที่ก�าลังออกไปข้างนอก	

เมื่อได้เสนาสนะพักแล้วอย่าดูดาย	 เอาใจใส่ช�าระปัดกวาดให้หมดจด	 ดังเสนาสนะวัตร	 และ 

จัดตั้งเครื่องเสนาสนะให้เป็นระเบียบ

๒. อำวำสิกวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุเจ้ำถิ่นควรปฏิบัติต่อภิกษุผู้เป็นอำคันตุกะ

	 สมัยนั้น	ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะ	แล้วไม่ปูอาสนะ	 ไม่ตั้งน�้าล้างเท้า	 ไม่ตั้งตั่ง

รองเท้า	ไม่ตัง้กระเบ้ืองเชด็เท้าไว้	ไม่ลกุรบับาตรจวีร	ไม่ถามด้วยน�า้ฉนัน�า้ใช้	ไม่ไหว้ภกิษอุาคนัตกุะ

แม้ผู้แก่พรรษากว่า	 ไม่จัดเสนาสนะให้	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา	 

นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติวัตรแก่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลาย	เพื่อจะพึงประพฤติ

ให้เรียบร้อยดังนี้

	 ๑.	 เป็นผู้หนักในปฏิสันถาร	 หากก�าลังท�าจีวรหรือนวกรรมอยู่ก็ดี	 ก�าลังกวาดลาน 

พระเจดีย์อยู่ก็ดี	 ก�าลังท�ายาแก่ภิกษุไข้ไม่หนักก็ดี	 ให้งดการนั้นไว้ก่อน	 และมาต้อนรับภิกษุ

อาคันตุกะ	 ถ้าภิกษุอาคันตุกะเป็นผู้ฉลาด	 ก็จักกล่าวว่า	 ท่านจงกวาดลานเจดีย์ไปก่อนเถิด	 

ท่านจงท�ายาก่อนเถิด	เว้นไว้แต่ก�าลังท�ายาแก่ภิกษุไข้หนัก	ให้รีบท�าให้เสร็จก่อน	

	 ๒.	 ท�าปฏิสันถารโดยธรรมให้สมแก่ภาวะของภิกษุอาคันตุกะ	ตั้งน�้าล้างเท้า	เครื่อง

เช็ดเท้า	ตั้งหรือปูอาสนะให้นั่ง	ถ้าท่านแก่พรรษากว่าตน	ลุกไปรับบาตรจีวร	แม้เท้าก็พึงล้างให้	

ครั้นล้างแล้ว	ถ้ามีแก่ใจก็ช่วยเช็ดรองเท้าให้ด้วย	และกราบไหว้ท่าน	หากน�้ามันของตนมี	พึงทา

เท้าด้วยน�้ามันน้ัน	 ถ้าไม่มี	 พึงใช้ของท่านทาให้	 และพัดให้ท่าน	 เมื่อจะพัด	 พึงพัดให้ที่หลังเท้า 

ครั้งหนึ่ง	ที่กลางตัวครั้งหนึ่ง	ที่ศีรษะครั้งหนึ่ง	 เมื่อท่านห้ามเสีย	พึงพัดให้เบาลง	 เมื่อท่านห้าม

เสียอีก	พึงพัดให้เบาลงกว่านั้น	เมื่อห้ามเป็นค�ารบ	๓	พึงวางไว้	ถ้าเอาน�้าฉันมาให้ครั้งหนึ่ง	ท่าน

ดื่มกินหมด	พึงถามอีก	ถ้าท่านอ่อนพรรษากว่าตน	ก็เป็นแต่บอกอาสนะให้นั่ง	บอกน�้าฉันน�้าใช้	

ให้ท่านฉันหรือใช้น�้าเอาเอง	หรือสั่งให้ผู้อื่นท�าให้

	 ๓.		 หากภิกษุอาคันตุกะเข้ามาถึงเข้าในกาลเช้า	 พึงให้ข้าวต้มข้าวสวย	 เข้ามาถึงใน

วิกาล	 อย่าพึงกล่าวว่า	 ท่านมาถึงผิดเวลา	 หรือกล่าวว่า	 อย่าพึงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลย	 จิตคิดว่า	

วิสัยมนุษย์ย่อมเป็นผู้ให้จตุปัจจัย	เมื่อเราสงเคราะห์อย่างนี้	จักเลื่อมใสเข้าบ่อยๆ	แล้วจักกระท�า

อปุการะ	จติอย่างนีอ้ย่าให้เกดิข้ึน	กแ็ลหากเป็นโจร	แม้ของสงฆ์กพ็งึให้เถดิ	เพือ่จะกนัมใิห้ท�าลาย

ของสงฆ์อื่น	
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	 ๔.	 ถ้าภิกษุอาคันตุกะมาเพื่อจะอยู่พักวัด	 พึงเอาใจเอื้อเฟื้อจัดเสนาสนะให้	 ถ้ามี 

แก่ใจ	ช่วยปัดกวาดให้ด้วย	พึงบอกโคจรคามใกล้ไกล	บอกที่ไม่ควรโคจรและเสขะตระกูล	บอก

กติกาสงฆ์ให้รู้ว่า	พึงเข้าไปเช้าหรือสาย	บ้านไหนมีจ�ากัดภิกษาหารหรือมีจ�ากัดภิกษุ	บอกสถาน

ที่อันประกอบด้วยภัย	ที่ถ่ายเว็จ	ที่ถ่ายปัสสาวะ	และสระน�้า

๓. คมิกวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทำงควรปฏิบัติ

	 สมยันัน้	ภกิษผุูเ้ตรยีมจะไป	ไม่เกบ็เคร่ืองไม้เคร่ืองดิน	จึงเปิดประตูหน้าต่างทิง้ไว้บ้าง	

ไม่มอบหมายเสนาสนะบ้าง	แล้วหลีกไป	เครื่องไม้เครื่องดินจึงเสียหาย	เสนาสนะไม่มีใครรักษา	

จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนา	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

บัญญัติวัตรแก่ภิกษุผู้เตรียมจะไป	เพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อย	ดังนี้

	 ๑.		 เก็บง�าเสนาสนะ	ถ้าเห็นหลังคารั่วหรือช�ารุด	อาจมุงอาจซ่อมได้	ท�าให้เสร็จก่อน	

ถ้ารกหรือเปรอะเปื้อน	 ช�าระให้สะอาดก่อน	 เก็บเคร่ืองเสนาสนะ	 คือเตียงต่ัง	 ฟูกหมอน	 และ

เครื่องใช้ไว้ให้เรียบร้อย	อย่าทิ้งให้เกลื่อนกลาด	เก็บให้พ้นอันตราย	เช่นจากปลวก	โดยยกเตียง

ขึ้นวางไว้บนศิลา	๔	แผ่น	เป็นต้น	ปิดหน้าต่างประตู	ลั่นดาลหรือกุญแจ

	 ๒.		 บอกลาท่านผู้ที่ตนพึ่งพ�านักอยู่	 อาทิ	 อุปัชฌาย์หรืออาจารย์ผู้ให้นิสัย	 ในบัดนี้	 

บอกลาพระเถระหรือเจ้าอาวาส	หากบอกล่วงหน้าก่อนเดินทาง	๒-๓	วันได้เป็นการดี

	 ๓.		 บอกมอบคืนเสนาสนะแก่ภิกษุผู้เป็นเสนาสนะคหาปกะ	 ถ้าไม่มี	 ก็บอกแม้แก่

เพื่อนภิกษุหรือสามเณรผู้อยู่ด้วยกัน	ถ้าอยู่รูปเดียว	บอกแก่หัวหน้าทายกหรือแก่นายบ้าน

๔. อนุโมทนำวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรกระท�ำด้วยอนุโมทนำ

	 สมัยนั้น	 ภิกษุท้ังหลายไม่อนุโมทนาในโรงฉัน	 คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนาว่า	ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตร	จงึไม่อนโุมทนาในโรงฉนั	ภกิษทุัง้หลายได้ยนิ 

คนพวกนั้นเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา	 จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ล�าดับนั้น	 

พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึทรงท�าธรรมกิถา	ในเพราะเหตุนัน้เป็นเค้ามลู	แล้วรับส่ังกบัภกิษทุัง้หลาย

ว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉัน

	 ธรรมเนียมเก่า	 กล่าวอนุโมทนารูปเดียว	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระสังฆเถระ	 แต่ให้ม ี

ภิกษุผู้รองลงมาอยู่เป็นเพื่อนราว	๔	รูป	ภิกษุที่เหลือกลับไปได้ก่อน	พระเถระจะสั่งภิกษุอื่นที่ตน

หรือทายกปรารถนาให้อนุโมทนาแทนก็ได้	 ในบัดนี้จะกล่าวอนุโมทนาพร้อมกัน	 บางทีรูปหนึ่ง
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เทศนาอนโุมทนาน�าก่อน	และหากภิกษรุปูใดมกีจิจ�าเป็น	ให้บอกลาภกิษผุูน้ัง่ใกล้	แล้วจะไปกค็วร

๕. ภัตตัควัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรปฏิบัติในโรงฉัน

	 สมัยนั้น	 พระฉัพพัคคีย์นุ่งห่มไม่เรียบร้อย	 ไม่มีมารยาทไปสู่โรงฉัน	 เดินแซงหน้า 

พระเถระทั้งหลายบ้าง	 นั่งเบียดเสียดพระเถระบ้าง	 กีดกันภิกษุใหม่ด้วยอาสนะบ้าง	 นั่งทับ 

สังฆาฏิในละแวกบ้านบ้าง	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนา	นี้แลเป็นเหตุ 

ให้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบัญญตัวิตัรในโรงฉันแก่ภกิษทุัง้หลาย	เพือ่จะพงึประพฤติให้เรยีบร้อย

ในโรงฉัน	ดังนี้

	 ๑.	 นุ่งห่มให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลตามสมควรแก่สถานที่ฉัน	 เมื่อจะไปสู่ที่อังคาส

ของทายก	พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล	คาดประคดเอว	ห่มผ้าซ้อน	๒	ชั้น	กลัดรังดุม	กรอกน�้าล้าง

บาตร	แล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย	รักษาเสขิยวัตรทุกข้อ	และไม่ต้องรีบร้อน	หากฉันในวัดให้

ห่มผ้าเฉวียงบ่า	ในอรรถกถาอธิบายว่าจะเป็นภายในบ้าน	หรือภายในวัดก็ตาม	ภิกษุเมื่อจะไปสู่

โรงเลี้ยงของชนทั้งหลาย	ควรห่มคลุมและคาดประคดเอว

	 ๒.	 รูจ้กัอาสนะอนัสมควรแก่ตน	ถ้านัง่เข้าแถวในทีอ่งัคาส	ทีน่ัง่มมีากควรเว้นไว้	๑	ที่	

หรือ	๒	ที่	หากที่นั่งมีจ�านวนพอดีภิกษุ	และที่นั่งนั้นเบียดเสียดชิดใกล้กับพระมหาเถระ	แต่ภิกษุ

หนุ่มไม่นั่ง	พระมหาเถระบอกให้นั่ง	ก็พึงนั่งเถิด	ถ้าพระมหาเถระไม่บอกไซร้	ก็พึงว่าอาสนะนี้สูง	

เมื่อพระมหาเถระบอกให้นั่ง	ก็พึงนั่งเถิด	ถ้าแม้บอกอย่างนี้แล้ว	พระมหาเถระไม่บอกให้นั่ง	เมื่อ

นั่งลงก็ไม่เป็นอาบัติ	แต่เป็นอาบัติแก่พระมหาเถระผู้เดียว	เพราะเหตุว่า	ในอาสนะเช่นนี้	ภิกษุ

หนุ่มไม่บอกก่อนแล้วนั่งลง	ต้องอาบัติ	ภิกษุหนุ่มบอกแล้วไม่อนุญาต	พระมหาเถระก็ต้องอาบัติ

เหมือนกัน	อนึ่ง	อย่าพึงกีดกันอาสนะภิกษุหนุ่มหรือภิกษุผู้มาภายหลัง	และภิกษุผู้มาภายหลังก็

อย่าพึงไล่ภิกษุผู้ฉันจังหันค้างอยู่	อีกทั้งไม่พึงนั่งทับสังฆาฏิที่ตนห่มแล้วในบ้าน

	 ๓.	 ทายกถวายน�้าล้างบาตร	พึงประคองบาตรด้วยมือทั้งสองรับน�้า	กรอกน�้าลงแล้ว

ล้างบาตรด้วยด	ีล้างไม่ให้มเีสยีงน�า้	ถ้ากระโถนม	ีพึงเทลงในกระโถนอย่างระวงั	อย่าให้น�า้กระทบ

กระโถนกระเด็นขึ้นถูกภิกษุผู้นั่งใกล้หรือถูกจีวร	ถ้ากระโถนไม่มี	พึงเทลงในดินอย่างระวัง

	 ๔.	 ทายกถวายโภชนะ	พึงประคองบาตรและรับโดยเอื้อเฟื้อ	ถ้าโภชนะเขาไม่ได้จัด

ถวายเฉพาะแต่ละรูป	 เขาจัดมาในภาชนะอันเดียว	ถวายให้ตักเอาเองหรือเขาตักถวาย	พึงหวัง

ให้ได้ทั่วกัน	ถ้าของน้อยเห็นว่าจะไม่พอกัน	ผลัดกันรับบ้างไม่รับบ้าง

	 ๕.	 โรงฉันเล็กพอจะแลทั่วถึงกัน	ภิกษุทั้งหลายยังไม่ได้รับโภชนะทั่วกัน	ภิกษุผู้เป็น

สังฆเถระอย่าพึงลงมือฉัน	 เว้นไว้แต่โรงฉันใหญ่มีภิกษุมาก	 แลเห็นกันไม่ท่ัว	 หรือพ้นวิสัยจะรอ
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คอยกันได้	โดยฉันด้วยอาการอันเรียบร้อย	อันกล่าวแล้วในโภชนปฏิสังยุตแห่งเสขิยวัตร

	 ๖.	 ภิกษุทั้งหลายยังฉันไม่เสร็จ	ภิกษุผู้เป็นพระสังฆเถระ	อย่าพึงรีบรับน�้าล้างบาตร	

อันจะเป็นอาการแห่งการฉันเสร็จ	ในบัดนี้ก�าหนดว่ายังไม่บ้วนปากและยังไม่ล้างมือแทน	ระวัง

อย่าบ้วนปากหรือล้างมือ	ให้น�้ากระเด็นถูกภิกษุผู้นั่งใกล้หรือถูกจีวร

	 ๗.	 เมื่อกลับอย่าเบียดเสียดกันออกมา	ถ้าโรงฉันแคบ	ภิกษุผู้อยู่ปลายแถวออกก่อน	

โดยทวนล�าดับขึ้นไป	แล้วยืนรออยู่ข้างนอกจนกว่าพระสังฆเถระจะออกมา	ถ้าโรงฉันกว้าง	ออก

ตัง้แต่ต้นแถวแล้วเดนิกลบัตามล�าดบัพรรษาแก่อ่อน	ให้เว้นระยะการเดนิพอคนผ่านได้ในระหว่าง

๖. บิณฑจำริกวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรปฏิบัติในเวลำบิณฑบำต

	 สมัยนั้น	 ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	 นุ่งห่มไม่เรียบร้อยบ้าง	 ไม่มีมารยาทเที่ยว

บิณฑบาตบ้าง	 เข้าไปสู่นิเวศน์โดยไม่ก�าหนดบ้าง	 ออกไปโดยไม่ก�าหนดบ้าง	 รีบร้อนเข้าไปบ้าง	

รีบร้อนออกไปบ้าง	ยืนไกลเกินไปบ้าง	ยืนใกล้เกินไปบ้าง	ยืนนานเกินไปบ้าง	กลับเร็วเกินไปบ้าง

	 มีภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง	 ไม่ก�าหนดทางเข้าไปสู่นิเวศน์	ท่านเข้าใจว่า

เป็นประตแูต่กลบัเข้าไปสูห้่องนอน	ท่านได้เหน็หญงิเปลอืยกายนอนหงายอยู	่จงึรูว่้านีไ่ม่ใช่ประตู	

แล้วออกจากห้องนอนนั้นไป	 สามีของหญิงนั้นได้เห็นนางเปลือยกายนอนหงายอยู่ก็เข้าใจว่า	 

ภิกษุนี้ขืนใจภรรยาตน	 จึงจับภิกษุนั้นทุบตี	 ในทันใด	 นางตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น	 จึงถามสามีตน

ว่า	นายทุบตีท่านท�าไม	 เขาตอบว่า	 เพราะภิกษุนี้ขืนใจเธอ	นางตอบว่า	ท่านไม่ได้ขืนใจฉันเลย	

ท่านไม่ได้ท�าอะไร

	 เม่ือท่านถกูปล่อยออกมาแล้ว	จงึไปสูอ่ารามบอกเรือ่งนัน้แก่ภกิษทุัง้หลาย	จนมบีรรดา

ภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	 โพนทะนา	นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติวัตร 

แก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	เพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อย	ดังนี้

	 ๑.	 พงึนุง่ห่มให้เรยีบร้อยเป็นปรมิณฑล	ผูกประคดเอว	ซ้อนผ้าสังฆาฏกิบัอตุตราสงค์

เป็น	๒	ผืน	ห่มคลุมปิดบ่า	กลัดรังดุม	กรอกน�้าล้างบาตร	แล้วถือบาตรเข้าบ้านอย่างเรียบร้อย	

หากเที่ยวบิณฑบาต	ผงตกลงในบาตร	พึงให้ประเคนบาตรใหม่	หรือล้างเสียก่อน	จึงรับอาหาร

เพื่อฉัน	ถ้าไม่ประเคนหรือล้างเสียก่อน	ต้องทุกกฏ	พึงส�ารวมกิริยาให้เรียบร้อย	ตามสมณสารูป

ในเสขิยวัตร

	 ๒.	 พึงก�าหนดทางเข้าทางออกแห่งบ้าน	อย่าด่วนเข้าไปเร็วนัก	อย่าด่วนออกเร็วนัก	

อย่ายืนให้ไกลนักใกล้นัก	อย่ายืนรอนานหรือกลับเร็วเกินไป
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	 ๓.	 พึงก�าหนดอาการของชาวบ้านว่าจะใส่บาตรหรือไม่	 ถ้าเขาพักการงาน	 ลุกจาก 

ที่นั่ง	 จับทัพพี	 จับภาชนะ	 หรือร้องนิมนต์ให้หยุดอยู่	 พึงรู้ว่าเขาจะใส่บาตร	 และยืนอยู่เถิด	 

พึงรับบิณฑบาตด้วยอาการส�ารวมตามโภชนปฏิสังยุตแห่งเสขิยวัตร	 แล้วกลับโดยเรียบร้อย	 

ไม่ต้องรีบร้อน

	 ๔.	 เมือ่ภกิษกุลบัมาก่อน	พงึเตรยีมอาสนะทีน่ัง่ฉนั	น�า้ฉนั	ภาชนะรองของฉนั	ตลอด

จนน�้าล้างเท้าเละเครื่องเช็ดเท้า	 คอยผู้มาทีหลัง	 ภิกษุผู้มาทีหลัง	 เมื่อฉันเสร็จแล้ว	 เก็บของ 

เหล่านั้นและกวาดโรงฉัน	ภิกษุใดเห็นหม้อน�้าฉันน�้าใช้	หรือหม้อน�้าในวัจจกุฎี	ไม่มีน�้า	ภิกษุนั้น

พึงตักมาตั้งไว้	ถ้าผู้เดียวยกไม่ไหว	พึงกวักมือร้องเรียกเพื่อนภิกษุมาช่วยกันจัดตั้งไว้	ไม่พึงเปล่ง

วาจาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ

๗. อำรัญญิกวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรปฏิบัติในกำรอยู่ป่ำ

	 สมัยนั้น	 ภิกษุหลายรูปอยู ่ในป่า	 ต่อมามีพวกโจรพากันไปที่นั้น	 แล้วถามภิกษ ุ

เหล่านั้น	เป็นต้นว่า	มีน�้าดื่มไหม	มีน�้าใช้ไหม	มีไฟไหม	มีไม้สีไฟไหม	วันนี้ประกอบด้วยฤกษ์อะไร	

นี้ทิศอะไร	ภิกษุเหล่านั้นตอบไม่ได้	โจรเหล่านั้นจึงคิดกันว่า	พวกนี้น�้าดื่มก็ไม่มี	น�้าใช้ก็ไม่มี	ไฟก็

ไม่มี	ไม้สไีฟกไ็ม่ม	ีทางนกัษตัรกไ็ม่รู	้ทศิกไ็ม่รูจ้กั	พวกนีน่้าจะเป็นโจร	พวกนีค้งไม่ใช่ภกิษ	ุจงึทบุตี

แล้วหลกีไป	ภกิษเุหล่านัน้บอกเล่าเรือ่งนัน้แก่ภกิษทุัง้หลาย	นีแ้ลเป็นเหตุให้พระผู้มพีระภาคเจ้า

ทรงบัญญัติวัตรแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร	เพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อย	ดังนี้

	 ๑.	 พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่	พึงสวมถุงบาตร	คล้องบ่า	พาดจีวรบนไหล่	สวมรองเท้า	เก็บ

เครื่องไม้เครื่องดิน	ปิดประตูหน้าต่างก่อนออกจากเสนาสนะ

	 ๒.	 เมื่อจักเข้าบ้านเดี๋ยวนี้	 พึงถอดรองเท้า	 เคาะต�่าๆ	 แล้วใส่ถุง	 คล้องบ่า	 ปกปิด

มณฑลทั้งสามด้วยการนุ่งให้เป็นปริมณฑล

	 ๓.	 ออกจากบ้านแล้ว	เข้าถุงบาตร	คล้องบ่าพับจีวร	วางศีรษะ	สวมรองเท้าเดินไป	

พึงตั้งน�้าฉัน	 พึงตั้งน�้าใช้	 พึงติดไฟไว้	 พึงเริ่มไม้สีไฟไว้	 พึงเตรียมไม้เท้าไว้	 พึงเรียนทางนักษัตร 

ทั้งสิ้นหรือบางส่วนไว้	พึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ

๘. เสนำสนะวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรปฏิบัติในกำรใช้เสนำสนะ

	 สมัยนั้น	 ภิกษุหลายรูปท�าจีวรในที่แจ้ง	 พระฉัพพัคคีย์เคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือ

ลม	ฝุ่นธุลีจึงฟุ้งกลบภิกษุทั้งหลาย	จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	นี้แล

เป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบัญญตัเิสนาสนะวตัรแก่ภกิษทุัง้หลาย	เพือ่จะพงึประพฤตใิห้

เรียบร้อยในเสนาสนะ	ดังนี้
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	 ๑.	 ไม่พึงท�าเปรอะเปื้อน	 ไม่ถ่มเขฬะลงบนพื้นที่บริกรรม	 (โบกปูน	 ทาสี	 เขียนส	ี

เป็นต้น)	 ถ่มน�้าลายลง	 สั่งน�้ามูกลงในกระโถน	 ควรอยู่	 สวมรองเท้าอยู่	 ไม่ให้เหยียบเสนาสนะ

เช่นนั้น	 เท้าเปื้อนหรือล้างแล้วแต่ยังเปียกก็ไม่ให้เหยียบ	ให้ล้างและเช็ดจนแห้งหรือจนรอยเท้า

ไม่ปรากฏแล้ว	จึงเข้าไป	ถ้าแลเป็นแต่ยางน�้าปรากฏ	น�้าไม่ปรากฏ	ควรอยู่	เท้าเปียกจะเหยียบ

ผ้าเช็ดเท้า	ควรแท้	ไม่ให้อิงฝาที่เขาท�าบริกรรม	เสา	บานประตู	บานหน้าต่าง	พนักก็เหมือนกัน	

ไม่ควรอิง	 เตียงตั่งของสงฆ์อันเป็นของตกแต่ง	 ตัวเปล่านอนทับนั่งทับ	 มลทินกายจะติดเปรอะ

เปื้อน	 พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึงข้อนี้อย่างกวดขัน	 จนข้ันนอนหลับแล้วอวัยวะกระทบเตียง

ตั่ง	ปรับเป็นอาบัตินับด้วยจ�านวนเส้นขน	จึงควรเอาเครื่องลาดปูลงก่อน	จึงนอนทับนั่งทับ	แต่

ถูกหรือเหยียบด้วยฝ่ามือฝ่าเท้า	ควรอยู่	เมื่อน�าเตียงตั่งไปกระทบถูกในกาย	ไม่เป็นอาบัติ

	 ทรงอนญุาตผ้าปนูอนผ้าปนูัง่เป็นบรขิารส�าหรบัตวัไว้	เพือ่จะใช้เป็นของรบัมลทนิกาย	

ตัวฟูกและตัวหมอนก็เหมือนกัน	 เขาท�าไว้ส�าหรับนอนก็จริง	 แต่ไม่ใช่เพื่อนอนลงไปทั้งอย่างนั้น	 

ตัวฟูกก็ท�าเพื่อมีผ้าปูนอนลาดทับอีกชั้นหนึ่ง	หมอนก็เพื่อมีปลอกหุ้ม	สิ่งของเช่นนี้จะนอนทับลง

ไปทั้งอย่างนั้น	 ไม่มีผ้าลาดป้องกัน	 ไม่ควร	 เครื่องลาดส�าหรับใช้นั่ง	 ไม่ควรนอนทับ	ส่วนเครื่อง

ลาดท�าไว้ส�าหรับนอน	คือผ้าปูนอนและปลอกหมอน	เป็นของท�าไว้ส�าหรับรับมลทินกายอยู่แล้ว	

นอนทับก็ได้

	 ๒.	 ช�าระเสนาสนะให้สะอาด	อย่าให้รกด้วยหยากเยื่อยางใยและละออง	เมื่อจะยก

เครือ่งเสนาสนะ	ระวงัไม่ให้ช�ารดุ	เช่น	จะยกเตยีงต่ังเข้าออก	ระวงัไม่ให้กระทบบานประตูหรอืฝา	 

จะวางเตยีงตัง่บนพืน้ท่ีเขาท�าบรกิรรม	ควรเอาสิง่ใดสิง่หนึง่รองปลายเท้า	อย่าให้ปลายเท้ากดัพืน้	

ถ้าไม่มีเส่ือล�าแพนหรอืเสือ่อ่อนลาดอยู	่พงึเอาผ้าพนัเท้าเสยีก่อน	เมือ่ไม่มผ้ีาพนั	แม้เอาใบไม้รอง	

ก็ควร	เมื่อไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองก่อน	และวางเตียงตั่งลง	เป็นทุกกฏ	ถ้าเจ้าอาวาส	ตั้งเตียงตั่ง

ที่พื้นโดยไม่มีสิ่งใดรอง	และใช้สอยเหยียบด้วยเท้าไม่ได้ล้าง	จะใช้สอยอย่างเจ้าอาวาสนั้นก็ควร	

ถ้าพื้นที่ท�าบริกรรมมีสีด�าขึ้นรา	 พึงเอาผ้าชุบน�้าบิดแล้วเช็ดเสีย	 ถ้าไม่ได้เทพื้น	 พึงเอาน�้าพรม

แล้วกวาด	เพื่อไม่ให้ฝุ่นกลบเสนาสนะ	อย่าตบเคาะเสนาสนะเครื่องปูลาดในที่ใกล้ภิกษุอื่น	ในที่

ใกล้วิหารกุฎี	หรือในที่ใกล้น�้าฉันน�้าใช้	และอย่าตบเคาะบนที่สูงเหนือลม	พึงตบเคาะในที่ใต้ลม

	 ๓.	 รักษาเครื่องเสนาสนะ	เป็นต้นว่าเตียง	ตั่ง	ที่สุดจนกระโถนให้สะอาด	โดยการผึ่ง

แดด	ช�าระ	เคาะ	ปัด	และจัดตั้งให้เข้าระเบียบ

	 ๔.	 ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศใด	 คือตะวันออกหรือทิศใต้	 ตะวันตกหรือทิศ

เหนือ	 พึงปิดหน้าต่างข้างทิศน้ันเสีย	 ถ้าเป็นฤดูหนาว	 กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง	 แต่กลางคืนพึง

ปิดเสีย	ถ้าเป็นฤดูร้อน	กลางวันพึงปิดหน้าต่าง	แต่กลางคืนพึงเปิดไว้
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	 ๕.	 ตั้งน�้าฉันน�้าใช้ไว้ให้มีพร้อม	ถ้าในวัจจกุฎีไม่มีน�้า	พึงตักน�้าไว้

	 ๖.	 ของใช้ส�าหรับเสนาสนะหนึ่ง	 อย่าเอาไปใช้ในที่อื่นให้กระจัดกระจาย	 สิ่งของ

ประจ�าที่ใด	ให้ใช้ในที่นั้น	แต่จะยืมไปใช้ชั่วคราว	แล้วน�ามาคืน	ได้อยู่	หรือในเวลาไม่มีภิกษุอยู่	

ของเก็บไว้ในทีน่ัน้จะหาย	หรอืเป็นอนัตรายเพราะสตัว์กดั	เป็นต้น	ภกิษผุูเ้ป็นเสนาสนะคหาปกะ

จะขนเอาไปเก็บไว้ในที่อื่น	สมควรแท้	อนึ่ง	ภิกษุจะใช้บริโภคของสงฆ์จนเก่าคร�่าคร่าไปโดยกาล

เวลาก็ได้	ไม่เสียหายอะไรแก่ผู้บริโภค

	 ๗.	 ถ้าพักอยู่ในเสนาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้มีพรรษามากกว่า	 ยังไม่ได้ขออนุญาต

ภิกษุนั้น	ไม่พึงสอนบาลี	ไม่พึงสอนอรรถกถา	ไม่พึงท�าการสาธยาย	ไม่พึงแสดงธรรม	ไม่พึงตาม

ประทีป	ไม่พึงดับประทีป	ไม่พึงเปิดหรือปิดหน้าต่าง	

๙. ชันตำฆรวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรปฏิบัติในเรือนไฟ

	 สมัยนั้น	 พระฉัพพัคคีย์ถูกพระเถระทั้งหลายบังคับไม่ให้อยู่ในเรือนไฟ	 จึงอาศัย 

ความไม่เอื้อเฟื้อ	ใส่ฟืนมากเพื่อติดไฟ	ปิดประตูแล้วนั่งที่ประตู	 เมื่อพระเถระทั้งหลายถูกความ

ร้อนแผดเผา	 ออกประตูไม่ได้	 จนท�าให้สลบล้มลง	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	

โพนทะนา	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติวัตรในเรือนไฟแก่ภิกษุทั้งหลาย	 

เพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อยในเรือนไฟ	ดังนี้

	 ๑.	 เมือ่ภกิษใุดไปสูเ่รอืนไฟก่อน	ถ้ามเีถ้ามาก	พงึเทเถ้าทิง้เสยี	ถ้าชานภายนอกเรอืน

ไฟ	บริเวณซุ้มประตู	ศาลา	ภายในเรือนไฟรก	พึงกวาดเสีย	พึงบดจุรณไว้	พึงแช่ดินเหนียว	พึงตัก

น�้าไว้ในรางน�้า

	 ๒.	 เมือ่จะเข้าไปสูเ่รอืนไฟ	พงึเอาจุรณทาหน้า	ปิดทัง้ข้างหน้าข้างหลัง	แล้วจึงเข้าไป

สู่เรือนไฟ	ไม่พึงนั่งเบียดพระเถระ	ไม่พึงกีดกันอาสนะภิกษุใหม่	ถ้าอุตสาหะอยู่	พึงท�าบริกรรม

บีบนวดแก่พระเถระในเรือนไฟ

	 ๓.	 เมื่อออกจากเรือนไฟ	 พึงถือตั่งแล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังออกจากเรือนไฟ	 

ครั้นจะสรงน�้า	 ถ้าอุตสาหะอยู่	 พึงท�าบริกรรมแก่พระเถระแม้ในน�้า	 ไม่พึงสรงน�้าข้างหน้า 

พระเถระ	แม้เหนือน�้าก็ไม่ควร	สรงแล้วเมื่อจะขึ้น	พึงให้ทางแก่พระเถระผู้จะลง

	 ๔.	 ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง	 ถ้าเรือนไฟเปรอะเปื้อน	 พึงล้างให้สะอาด	 

พึงล้างรางแช่จุรณดิน	เก็บตั่งส�าหรับเรือนไฟ	ดับไฟและปิดประตู	แล้วจึงหลีกไป
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๑๐. วัจจกุฎีวัตร - ข้อวัตรที่ภิกษุควรปฏิบัติในกำรใช้ห้องสุขำ

	 สมัยนั้น	 มีภิกษุรูปหนึ่งมีชาติก�าเนิดในตระกูลแห่งพราหมณ์	 ถ่ายอุจจาระแล้วไม่

ปรารถนาจะช�าระเพราะรังเกียจว่า	 ใครจักจับต้องของเลวมีกลิ่นเหม็นนี้ได้	 จึงท�าให้ทวารหนัก

ของเธอมีหมู่หนอนมั่วสุมอยู่	 จนมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา	 พระผู้มี 

พระภาคเจ้าจงึทรงรบัสัง่กบัภกิษทุัง้หลายว่า	ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	ภกิษถุ่ายอจุจาระแล้ว	เมือ่น�า้

มีอยู่	จะไม่ช�าระไม่ได้	รูปใดไม่ช�าระ	ต้องทุกกฏ

	 สมยันัน้	ภกิษทุัง้หลายถ่ายอจุจาระในวจัจกฎุตีามล�าดบัพรรษา	เมือ่ภกิษพุรรษาน้อย

ทั้งหลายมาถึงก่อน	แม้ปวดอุจจาระก็ต้องรอ	พวกเธอกลั้นอุจจาระจนสลบล้มลง	จึงมีรับสั่งกับ

ภิกษุทั้งหลายว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎีตามล�าดับพรรษาผู้แก่

กว่า	ภกิษใุดปฏบิตัเิช่นนัน้ต้องทุกกฏ	ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	เราอนุญาตให้ถา่ยอจุจาระตามล�าดบั

ของผู้มาถึง

	 สมัยนั้น	พระฉัพพัคคีย์เข้าวัจจกุฎีเร็วไปบ้าง	เวิกผ้าเข้าไปบ้าง	ถอนหายใจใหญ่พลาง

พร้อมถ่ายอุจจาระบ้าง	 เคี้ยวไม้ช�าระฟันพลางพร้อมถ่ายอุจจาระบ้าง	 ถ่ายอุจจาระนอกราง

อุจจาระบ้าง	 ถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะบ้าง	 บ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะบ้าง	 ช�าระด้วยไม้

หยาบบ้าง	ทิ้งไม้ช�าระลงในหลุมถ่ายอุจจาระบ้าง	ออกมาเร็วไปบ้าง	เวิกผ้าออกมาบ้าง	ช�าระมี

เสียงดังบ้าง	เหลือน�้าไว้ในหม้อช�าระบ้าง	จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	ติเตียน	โพนทะนา	

นีแ้ลเป็นเหตใุห้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบญัญตัวิจัจกฎุวีตัรแก่ภกิษทุัง้หลาย	เพ่ือจะพึงประพฤติ

ให้เรียบร้อยในวัจจกุฎี	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ถ่ายอุจจาระ	ถ่ายปัสสาวะ	และสรงน�้า	ตามล�าดับผู้มาถึง

	 ๒.	 ให้รักษากิริยา	 เช่น	 ประตูปิด	 ไม่ให้ด่วนผลักเข้าไป	 ให้กระแอมหรือไอก่อน	 

ฝ่ายผู้อยู่ข้างในก็ให้กระแอมหรือไอรับ	ถ้าไม่มีเสียงจึงค่อยผลักบานประตู	จะเข้าจะออกอย่ารีบ

นัก	 ค่อยเข้าค่อยออก	 อย่าเวิกผ้านุ่งเข้าไปหรือออกมา	 พึงยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระแล้วจึงค่อย 

เวิกผ้าก่อน	อย่าถ่ายและช�าระให้มีเสียง

	 ๓.	 ให้รูจ้กัรกัษาบรขิาร	เปลือ้งจวีรพาดไว้บนราวหรอืบนสายสะเดียง	อย่าครองเข้าไป	

ไม่ต้องรีบร้อนเข้า	เมื่อจะเก็บจีวร	พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร	เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสาย

สะเดียง	แล้วเอามือสอดใต้ราวจีวร	ค่อยๆ	วางให้ชายจีวรอยู่ข้างใน	ขนดผ้าอยู่ข้างนอกหน้าตัว

	 ๔.	 ให้รู้จักรักษาตัว	อย่าเบ่งแรงจนถึงชอกช�้า	เว้นไว้แต่ท้องผูกเกินปกติ

	 ๕.	 อย่าใช้ไม้ช�าระอันประทุษร้ายตัว	เช่น	ไม้มีคม	ไม้มีปม	ไม้มีหนาม	ไม้ผุ	ให้ใช้ไม้
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ที่เหลาเกลี้ยงเกลา	แล้วช�าระตนให้สะอาดด้วยน�้า	แต่ไม่พึงช�าระให้มีเสียงดังจับๆ	อย่าท�ากิจอื่น

ในห้องถ่ายเว็จหรือขณะถ่ายอุจจาระปัสสาวะ	เช่น	ไม่ให้เคี้ยวไม้ช�าระฟันพร้อมไปด้วย

	 ๖.	 เมื่อน�้ามีอยู่	 พึงล้างช�าระเสียด้วยน�้า	 ถ้าเธอใดไม่ช�าระด้วยน�้า	 ต้องทุกกฏ	 ถ้า

มีน�้าอยู่	แต่ที่ก�าบังไม่มี	พึงตักน�้าไปล้างช�าระเสียในที่ลับเถิด	หากภาชนะมี	แต่น�้าไม่มี	ก็ชื่อว่า 

ไม่มี	เมื่อไม่มีทั้งสองชื่อว่าไม่มีแท้	หรือเมื่อคิดว่า	ไปข้างหน้า	น�้าอื่นจักมีอยู่และถ้าไปแล้วไม่มีน�้า

เลย	ก็พึงเช็ดเสียด้วยไม้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	แล้วจึงไป

	 ๗.	 ให้ระวังเพื่อไม่ท�าสกปรก	 ถ่ายเว็จไม่ค้างหรือเปื้อนรางไว้	 ไม่พึงถ่ายอุจจาระ

ปัสสาวะนอกราง	 ไม่บ้วนน�้าลายหรือสั่งน�้ามูกลงในรางปัสสาวะหรือที่พื้น	 ไม่ทิ้งไม้ช�าระลงใน 

หลุมเว็จ	 ให้ทิ้งในตะกร้าที่จัดไว้เฉพาะ	 ไม่เหลือน�้าไว้ในหม้อช�าระ	 หมายเฉพาะหม้ออันมีไว ้

ส�าหรับวัจจกุฎีอันเป็นที่ถ่ายทั่วไป	ถ้าใช้หม้อของตนเอง	ไม่ห้าม	แต่ถ้าฉันยาถ่ายบ่อยๆ	จะเหลือ

ไว้	ก็ควร

	 ๘.	 ให้ช่วยรักษาความสะอาด	 ถ้าพบวัจจกุฎีสกปรกอันผู้อื่นท�าไว้	 ให้ช่วยล้าง	 

หากรก	ให้ช่วยกวาด	ตะกร้าไม้ช�าระเต็ม	ให้ช่วยเท	น�้าส�าหรับช�าระหมด	ให้ช่วยตักมาไว้	ที่ถ่าย 

ปัสสาวะนั้น	 จัดให้ถ่ายเป็นท่ีโดยมีก�าแพงก่อด้วยอิฐหรือศิลา	 หรือมีฝาไม้บัง	 มีเขียงเท้าเป็นที่

เหยียบนั่ง	มีหม้อรองปัสสาวะส�าหรับถ่าย	โทษเพราะไม่จัดขึ้น	คือกลิ่นปัสสาวะฟุ้งไปในที่นั้นๆ

๑๑. อปัุชฌำยวัตร - ข้อวัตรทีภิ่กษผุูเ้ป็นสทัธวิหิำรกิควรปฏบิตัต่ิอพระอปัุชฌำย์

	 สมัยนั้น	 มีสัทธิวิหาริกที่ไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌาย์	 จึงมีบรรดาภิกษุผู้มักน้อย 

เพ่งโทษ	 ติเตียน	 โพนทะนา	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตรแก ่

สัทธิวิหาริกทั้งหลาย	เพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อยในอุปัชฌาย์	ดังนี้

	 ๑.	 เอาใจใส่ในการอุปัฏฐากอุปัชฌาย์ในกิจทั้งปวง	อาทิ	พึงลุกขึ้นแต่เช้า	ถวายน�้า-

บ้วนปาก	น�า้ล้างหน้า	และไม้ช�าระฟัน	ปอูาสนะ	ถ้ามข้ีาวต้ม	พึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มน้อมเข้าไป

ถวาย	 เมื่อท่านฉันข้าวต้มแล้ว	ก็พึงถวายน�้าและรับภาชนะข้าวต้มมา	 ให้ท�าโดยเคารพ	อย่าให้

กระทบครูดสี	ล้างเก็บเสียด้วยดี	เมื่อท่านลุกแล้ว	พึงเก็บอาสนะ	ถ้าที่นั้นรก	พึงเก็บกวาดเสีย	

	 ๒.	 ถ้าอุปัชฌาย์จะเข้าหมู่บ้าน	 พึงถวายผ้านุ่ง	 พึงรับผ้านุ่งผลัดมา	 แล้วถวาย 

ประคดเอว	 และพึงถวายสังฆาฏิกับอุตตราสงค์ท�าเป็นสองชั้นให้	 พึงกรอกน�้าล้างบาตรแล้ว 

ถวายบาตรให้โดยไม่ต้องเช็ดให้แห้ง	ถ้าท่านให้เป็นปัจฉาสมณะตามหลังไปด้วยไซร้	พึงเดินตาม 

ไม่ชิดนักไม่ห่างนัก	คะเนพอท่านเหลียวมาพูดด้วย	ก้าวไปหนึ่งก้าวสองก้าวก็ถึง	และไม่พูดสอด 

ในขณะท่านก�าลังพูด	 ท่านพูดผิด	 ไม่ทักหรือค้านจังๆ	 พูดอ้อมพอท่านได้สติรู้สึกตัว	 เมื่อกลับ 
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พึงกลับก่อน	 แล้วปูอาสนะไว้	 ตั้งน�้าล้างเท้า	 กระเบื้องเช็ดเท้า	 ลุกรับบาตรจีวร	 พึงถวายผ้านุ่ง 

ผลัด	 แล้วรับผ้านุ่ง	 ถ้าจีวรชุ่มด้วยเหงื่อไซร้	 พึงตากเสียในที่ร้อนครู่หนึ่ง	 แต่อย่าตากทิ้งไว้ใน 

ที่ร้อนให้นาน	แล้วพึงพับเสีย	เมื่อจะพับจีวร	พึงพับจีวรให้เหลื่อมขอบผ้ากันสัก	๔	นิ้วแล้วจึงพับ	

เพื่อไม่ให้มีรอยหักกลาง	พึงม้วนประคดเอวใส่ไว้ในขนดจีวร

	 ๓.	 ถ้าบิณฑบาตมีอยู่	 อุปัชฌาย์ใคร่จะฉัน	 พึงถวายน�้าแล้วน้อมบิณฑบาตเข้าไป	 

พึงถามท่านด้วยน�้าฉัน	 เมื่อท่านจะฉันพึงถวายน�้า	 แล้วพึงรับบาตรมา	 ท�าให้ต�่า	 อย่าให้ครูดสี	 

และล้างท�าความสะอาดบาตรเสีย	 ท�าให้หมดน�้าด้วยดี	 พึงตากไว้ในที่ร้อนครู่หนึ่ง	 แต่อย่า 

ตากบาตรทิ้งไว้ในที่ร้อนให้นาน	 แล้วพึงเก็บบาตรและจีวรเสีย	 เมื่อจะเก็บบาตรและจีวร	 

พึงเก็บดังที่มีกล่าวไว้แล้วนั้นเถิด	เมื่อท่านลุกแล้วพึงเก็บอาสนะ	เก็บน�้าล้างเท้า	เก็บตั่งรองเท้า	

และเก็บกระเบื้องเช็ดเท้า	ถ้าที่นั้นรกด้วยหยากเยื่อไซร้	พึงกวาดแผ้วเสีย

	 ๔.	 ถ้าจีวรของอุปัชฌาย์จะต้องซัก	 ต้องท�า	 ต้องย้อม	 กิจเหล่านี้	 ให้สัทธิวิหาริก 

พึงท�าให้	 หรือท�าความขวนขวายในกิจเหล่านี้	 เมื่อจะย้อมจีวร	 พึงย้อมพลิกกลับไปมาด้วยดี	 

เมื่อตากแล้วน�้าย้อมในจีวรยังไม่ขาด	อย่าหลีกไป	พึงเฝ้าอยู่ก่อน	เป็นต้น

	 ๕.	 ถ้าอุปัชฌาย์ใคร่จะสรงน�้าไซร้	 พึงตกแต่งน�้าสรงให้	 ถ้าต้องการด้วยน�้าเย็น	 

พึงตกแต่งน�้าเย็นให้	 ถ้าต้องการด้วยน�้าร้อน	 พึงตกแต่งน�้าร้อนให้	 ถ้าท่านใคร่จะเข้าเรือนไฟ	 

พึงบดจุรณแช่ดินทาหน้าไว้	แล้วถือตั่งส�าหรับเรือนไฟตามหลังท่านไป	แล้วให้ตั่ง	รับจีวรมาวาง

ไว้ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง	 พึงถวายจุรณ	 ถวายดินทาหน้า	 ถ้าสามารถ	 พึงเข้าไปในเรือนไฟด้วย	 

เมื่อจะเข้าไปพึงปฏิบัติดังท่ีกล่าวแล้วในชันตาฆรวัตรเถิด	 พึงท�าบริกรรมขัดสีให้ท่านในน�้าด้วย	

สรงน�้าแล้วพึงขึ้นมาก่อน	ท�าตัวของตนให้หมดน�้า	จึงนุ่งผ้า	แล้วพึงเช็ดน�้าที่ตัวอุปัชฌาย์	พึงให ้

ผ้านุ่งผ้าห่ม	 แล้วพึงถือเอาตั่งส�าหรับเรือนไฟมาตั้งไว้ก่อน	 พึงตั้งน�้าล้างหน้า	 ตั้งรองเท้า	 ตั้ง

กระเบื้องเช็ดเท้าไว้คอย	พึงถามท่านถึงน�้าฉัน	

	 ๖.	 อปัุชฌาย์อยูใ่นวหิารกฎุใีด	ถ้าวหิารกฎุนีัน้รกด้วยหยากเยือ่	ถ้าสามารถ	พงึช�าระ

ปัดกวาดออกเสีย	 เมื่อจะช�าระวิหารกุฎี	 พึงปฏิบัติดังที่กล่าวแล้วในเสนาสนะวัตรทุกประการ	

จนถึงตักน�้าไว้ในหม้อช�าระเถิด	

	 ๗.	 หวังความศึกษาในอุปัชฌาย์	 ถ้าใคร่จะเรียนบาลี	 ก็พึงให้ท่านแสดงบาลีขึ้น	 

ถ้าใคร่จะไต่ถามเรยีนอรรถกถา	กพ็งึไต่ถามเรยีนกับท่าน	ถ้าเดินในทีจ่งกรมกบัอปัุชฌาย์หรือภกิษุ

ผู้แก่พรรษากว่าไซร้	อย่าพึงกลับให้สบหน้ากับท่าน	และอย่ากระทบกระทั่งกับท่าน

	 ๘.	 ขวนขวายป้องกัน	 หรือระงับความเส่ือมเสีย	 อันจักมีหรือได้มีแล้วแก่อุปัชฌาย	์

ระงับอาการแห่งความกระสัน	 ความเบื่อหน่าย	 และปลดเปลื้องความเห็นผิดของท่าน	 เอาธุระ
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ในการออกจากครุกาบัติหรืออาบัติหนักของท่าน	 ถ้าสงฆ์ใคร่จะท�าตัชชนียกรรม	 นิยสกรรม	 

ปัพพาชนียกรรม	 ปฏิสารณียกรรม	 หรืออุกเขปนียกรรมแก่อุปัชฌาย์ไซร้	 ให้สัทธิวิหาริกพึง

ท�าความขวนขวายเพื่อให้สงฆ์งดโทษที่จะลงแก่ท่าน	หรือเพื่อผ่อนให้เบาลง

 ตัชชนียกรรม	คือกรรมที่สงฆ์กระท�าแก่ภิกษุผู้ก่อความบาดหมาง	ก่อความทะเลาะ	

ก่อความวิวาท	ก่อความอื้อฉาว	ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์	ด้วยการต�าหนิโทษ

 นิยสกรรม	คือกรรมที่สงฆ์กระท�าแก่ภิกษุผู้โง่เขลา	ไม่ฉลาด	ผู้มีอาบัติมาก	ต้องอาบัติ

ก�าหนดไม่ได้	ชอบอยูค่ลกุคลกีบัพวกคฤหสัถ์ด้วยการคลกุคลทีีไ่ม่สมควร	ด้วยการให้ถอืนสิยัใหม่

หรือถอดยศจากความเป็นผู้ใหญ่

 ปัพพาชนียกรรม	 คือกรรมท่ีสงฆ์กระท�าแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล	 ประจบคฤหัสถ์	

และประพฤติเลวทรามเป็นข่าวเสียหาย	จนปรากฏเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	ด้วยการขับออกจากวัด

 ปฏิสารณียกรรม	คือกรรมที่สงฆ์กระท�าแก่ภิกษุผู้ด่าว่าคฤหัสถ์	ที่มีศรัทธา	ที่ท�างาน

อุปถัมภ์สงฆ์ด้วยปัจจัยสี่	ด้วยการให้ส�านึกผิดแล้วให้กลับไปขอขมาคฤหัสถ์

 อุกเขปนียกรรม	 คือกรรมที่สงฆ์กระท�าแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วไม่ยอมรับอาบัติ	 ไม่

ท�าคืนอาบัติ	และไม่สละทิฏฐิบาป

	 ๙.	 รกัษาน�า้ใจอปัุชฌาย์	ไม่คบคนนอกให้เป็นเหตกุนิแหนง	ไม่บอกท่านก่อน	อย่าให้

บาตร	ให้จีวร	ให้บริขาร	โกนผม	ท�าบริกรรม	หรือท�าความขวนขวายให้แก่คนบางคน	และอย่า

รับบาตร	 รับจีวร	 รับบริขารจากคนบางคน	 และอย่ายังคนบางคนให้โกนผม	ท�าบริกรรม	หรือ

ท�าความขวนขวายให้แก่ตน	 และอย่าเป็นปัจฉาสมณะตามหลังคนบางคน	 อย่าถือเอาคนบาง

คนมาเป็นปัจฉาสมณะ	อย่าน�าบิณฑบาตไปให้แก่คนบางคน	อย่าให้คนบางคนน�าบิณฑบาตมา

ให้	ซึ่งว่าคนบางคนนั้น	ประสงค์เอาคนที่เป็นวิสภาค	 (ไม่ชอบพอกับท่าน)	ดังนั้นควรบอกท่าน

ก่อนจึงท�าการเหล่านี้ได้	หากเป็นสภาคคุ้นเคยกันกับท่าน	แม้ไม่บอก	ก็ควรแท้

	 ๑๐.	 ไม่เท่ียวเตร่ตามอ�าเภอใจ	 หากไม่บอกลาอุปัชฌาย์ก่อน	 ไม่พึงเข้าไปสู่บ้าน	 

ไม่พึงไปป่าช้าเพื่อจะอยู่หรือเพื่อจะดู	ใคร่จะเข้าไปบ้านหรือบิณฑบาต	หรือด้วยกิจอื่น	พึงบอก 

อุปัชฌาย์ก่อนแล้วจึงเข้าไป	 หรือไปหาอุปัชฌาย์และไม่พบเห็นแล้วจะเข้าไปบ้าน	 ก็ควร	 

ถ้าแม้ว่าเข้าไปเห็นเข้าไซร้	ตั้งแต่ที่เห็น	จะบอกลาก็ควร

	 ๑๑.	ถ้าตนใคร่จะหลีกไปยังทิศอื่น	พึงบอกกาล	แล้วอ้อนวอนลา	๓	ครั้งเป็นอย่างยิ่ง	 

ถ้าท่านอนุญาตให้ก็เป็นการดี	 ถ้าไม่อนุญาตไซร้	 แม้เมื่ออาศัยท่านอยู่	 อุเทศก็ดี	 ปริปุจฉาก็ดี	 

กัมมัฏฐานก็ดี	 (การปรารภความเพียร)	 เหล่านี้ไม่บริบูรณ์	 ท่านเป็นคนพาลไม่ฉลาดเป็น 
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แต่ไม่ยอมให้ไป	 ด้วยใคร่จะให้อยู่ในส�านักตนอย่างเดียวเท่านั้น	 อุปัชฌาย์เช่นนี้แม้ห้ามอยู	่ 

จะไปก็ควร

	 ๑๒.	 เมื่ออุปัชฌาย์อาพาธ	 เอาใจใส่พยาบาล	 ไม่หลีกไปทางอื่นจนกว่าท่านจะหาย

อาพาธหรือมรณะ	 ถ้าภิกษุผู้อุปัฏฐากอื่นมีอยู่ไซร้	 พึงแสวงหายาให้ไว้ในมือภิกษุนั้น	 แล้วบอก 

อุปัชฌาย์ว่า	เธอองค์นี้จักอุปัฏฐาก	แล้วจึงค่อยไป

๑๒. สทัธวิหิำรกิวตัร - ข้อวตัรทีภ่กิษผุูเ้ป็นอปัุชฌำย์ควรปฏบิตัต่ิอสทัธวิหิำรกิ

	 สมัยนั้น	 มีอุปัชฌาย์ที่ไม่ประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก	 จึงมีภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษ	 

ติเตียน	 โพนทะนาต่อความประพฤตินั้น	 นี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ 

สัทธิวิหาริกวัตรแก่อุปัชฌาย์ทั้งหลาย	เพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อยในสัทธิวิหาริก	ดังนี้

	 ๑.	 เอาธุระในการศึกษาของสัทธิวิหาริก	ด้วยอุเทศ	คือการบอกบาลี	ด้วยปริปุจฉา	

คือการอธิบายความแห่งบาลี	ด้วยโอวาท	ได้แก่การกล่าวว่า	จงท�าอย่างนี้	อย่าท�าอย่างนี้	ในเมื่อ

วตัถทุีค่วรท�าหรอืควรห้ามยงัไม่เกดิขึน้	และด้วยอนศุาสน์	ได้แก่การว่ากล่าวอย่างนัน้	ในเมือ่เกดิ

เหตุการณ์แล้ว

	 ๒.	 สงเคราะห์ด้วยบาตร	จีวร	และบริขารอย่างอื่น	ถ้าของตนไม่มี	ก็ขวนขวายหา

	 ๓.	 ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียอันจักมี	หรือได้มีแล้วแก่สัทธิวิหาริก	

ดังในกรณีของผู้เป็นสัทธิวิหาริกปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์	เช่น	ระงับความกระสันของสัทธิวิหาริก

	 ๔.	 เมื่อสัทธิวิหาริกอาพาธ	อุปัชฌาย์พึงท�าการพยาบาล	พึงปฏิบัติ	ตั้งแต่ให้ไม้สีฟัน

เป็นต้นไป	จนถึงตักน�้าไว้ในหม้อช�าระ	เหมือนด้วยอุปัชฌายวัตรทุกข้อ	เว้นแต่อุปัชฌาย์ไม่ต้อง

บอกลาสัทธิวิหาริกเท่านั้น

๑๓. อำจำรยิวตัร - ข้อวตัรทีผู่เ้ป็นอำจำรย์จะพึงประพฤตต่ิอผูเ้ป็นอนัเตวำสกิ

	 พึงรู้โดยนัยของผู้เป็นอุปัชฌาย์จะพึงประพฤติต่อผู้เป็นสัทธิวิหาริก

๑๔. อันเตวำสิกวัตร - ข้อวัตรที่ผู้เป็นอันเตวำสิกจะพึงประพฤติต่อผู้เป็นอำจำรย์

	 พึงรู้โดยนัยของผู้เป็นสัทธิวิหาริกจะพึงประพฤติต่อผู้เป็นอุปัชฌาย์
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๑๕. คิลำนุปัฏฐำกวัตร - ข้อวัตรที่สงฆ์ควรปฏิบัติต่อภิกษุอำพำธ

	 พระศาสดาทรงปรารภถึงการอาพาธของภิกษุไว้ว่า

	 “ภกิษท้ัุงหลาย	มารดาก็ด	ีบดิากด็	ีของเธอทัง้หลายไม่ม	ีถ้าพวกเธอจะไม่พยาบาล
กนัเอง	ใครเล่าจะพยาบาลพวกเธอ	ภกิษใุดปรารถนาจะอปัุฏฐากเรา	ขอให้ภกิษนุัน้พยาบาล
ภกิษไุข้เถดิ	ถ้าอปัุชฌาย์	อาจารย์	สัทธวิหิารกิ	อนัเตวาสกิของภกิษไุข้มอียู	่ให้เธอพยาบาล 
กนักว่าจะหายหรือสิน้ชพี	ถ้าไม่มี	ให้ผูร่้วมอปัุชฌาย์ร่วมอาจารย์พยาบาล	ถ้าภกิษไุข้เป็น
ผู้จรมาตัวคนเดียว	ให้สงฆ์พยาบาล”	

	 อธบิายได้ว่า	ให้พระสงัฆเถระเอาธรุะในการดแูลภกิษอุาพาธเป็นกจิสงฆ์	จดัภกิษบุางรปู 

ให้พยาบาลประจ�าหรือจัดให้ผลัดกันรับวาระพยาบาล	 สุดแต่จะสะดวก	 ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติใน 

วาระตน	 เป็นอาบัติแก่ผู้นั้นแท้	 แม้พระเถระก็ไม่พ้นวาระไปได้	 หากแม้สงฆ์ทั้งปวงมอบให้เป็น 

ธุระแก่ภิกษุรูปหนึ่ง	 หรือมีภิกษุรูปหนึ่งผู้ประกอบด้วยวัตร	 รับว่าจะพยาบาลเองไซร้	 สงฆ์ 

ทัง้ปวงพ้นอาบตั	ิแต่ภกิษผุูเ้ข้าใจพยาบาลกม็	ีไม่เข้าใจกม็	ีถ้าไข้หนกัสมควรเลอืกเอาภกิษผุูเ้ข้าใจ	

โดยมอบให้รับธุระเป็นผู้พยาบาลใกล้ชิดภิกษุอาพาธ	 ภิกษุนอกนี้ควรให้เป็นผู้ช่วยขวนขวายใน

ภายนอก	เป็นต้นว่า	ช่วยต้มน�้าหรือซักผ้า

หมู่ภิกษุก�าลังท�าข้อวัตรอุปฐากสรงน�้าครูบาอาจารย์
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ภิกษุพร้อมด้วยองค์เป็นคุณ	๕	ข้อดังนี้	สมควรเลือกเป็นผู้พยาบาล	

	 	 ๑.	 รู้จักประกอบเภสัช

	 	 ๒.	 รู้จักของแสลงและไม่แสลงแก่โรค

	 	 ๓.	 น�าเข้าไปให้แต่ของไม่แสลง	และกันเอาของแสลงออกเสีย

	 	 ๔.	 เป็นผู้ไม่รังเกียจของโสโครก	ไม่ใช่เป็นผู้มักได้	มีจิตเมตตา

	 	 ๕.	 ชี้แจงให้สมาทานให้อาจหาญรื่นเริง	ด้วยธรรมิกถาได้

	 ภิกษุอาพาธจะเป็นภาระของเพื่อนสหธรรมิกด้วยกัน	 สมควรจะท�าตนให้เป็นผู้

พยาบาลง่าย	ดังนี้

	 	 ๑.	 ท�าความสบายให้แก่ตน	ไม่ฉนัของแสลง	และไม่ฝืนตามความสบายอย่างอืน่

	 	 ๒.		รู้จักความพอดีในของไม่แสลง	เช่นไม่ฉันมากเกินไป

	 	 ๓.		ฉันยาง่าย

	 	 ๔.	 บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาล

	 	 ๕.		เป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนา

	 สามเณรเองก็ควรได้รับการพยาบาลดุจเดียวกับภิกษุ	 เพ่ือนสหธรรมิก	 คือภิกษุก็ดี	

สามเณรก็ดี	อาพาธอยู่ที่ใด	แม้เป็นทางไกล	และเป็นเวลาในพรรษา	ก็ทรงอนุญาตให้สัตตาหะ

ไปพยาบาลได้	และยังยกเว้นเรื่องการขอนิสัยและอื่นๆ	อีก	หากภิกษุหรือสามเณรท�ากาลกิริยา

ลงแล้ว	บริขารเป็นของสงฆ์	ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่า	

	 	“ภกิษทุ�ากาลกริยิาแล้ว	สามเณรท�ากาลกริยิาแล้ว	สงฆ์เป็นเจ้าของในบาตรจวีร	 
กแ็ต่ว่าผูอุ้ปัฏฐากคนไข้มีอปุการะมาก	เราตถาคตอนญุาตให้มอบบาตรและไตรจวีรแห่ง
ภิกษุผู้ท�ากาลกิริยา	และบาตรจีวรแห่งสามเณรผู้ท�ากาลกิริยาแล้ว	แก่ผู้อุปัฏฐากคนไข้	
แม้สามเณรผู้อุปัฏฐากคนไข้ก็ได้ส่วนเสมอภิกษุ	 ในของเหล่านั้น	 สิ่งใดเป็นลหุภัณฑ์ลหุ
บริขาร	ของเหล่านั้น	 เราตถาคต	ยอมให้สงฆ์ที่พร้อมหน้ากันอยู่แจกกัน	 ในของเหล่า
นั้น	สิ่งใดเป็นครุภัณฑ์ครุบริขาร	ของสิ่งนั้น	 เป็นของสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่	ซึ่งมาและ
ไม่ได้มา	เป็นของสละไม่ได้	แจกกันไม่ได้”
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นิสัย
	 ในช่วงแรกแห่งพุทธกาล	 (ปฐมโพธิกาล)	 ภิกษุยังไม่มาก	 การปกครอง 

ยังไม่ล�าบากนัก	 เมื่อมีภิกษุมากขึ้น	 การปกครองก็ยากขึ้นตามกัน	 พระศาสดาจึงได้

ทรงบัญญัติสิกขาบทวางเป็นพุทธอาณา	 และทรงตั้งขนบธรรมเนียมเป็นอภิสมาจาร	

ซึ่งมีมากขึ้นโดยล�าดับ	คราวนี้ภิกษุผู้มาใหม่ก็ไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงและประพฤติให้ถูก

ระเบยีบได้	ต้องใช้ความสงัเกตท�าตามกนั	และตัง้ใจศกึษาจงึจะรูไ้ด้	พระศาสดาจงึทรง

อนุญาตให้มีผู้ฝึกสอนหรือผู้ดูแล	 ซึ่งเรียกว่า	อุปัชฌำย์	 โดยภิกษุผู้มีพรรษาไม่ครบ	 

๕	พรรษาจัดเป็นพระนวกะ	จ�าเป็นต้องถือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นอุปัชฌาย์	และอาศัย

อยู่รับโอวาทอนุศาสน์จากภิกษุผู้ให้พึ่งพิงนั้น	 ซึ่งภิกษุผู้พึ่งพิงเรียกว่า	 สัทธิวิหำริก 
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อุปัชฌำย์-สัทธิวิหำริก

	 อุปัชฌาย์นั้นเอง	เป็นผู้น�าเข้าหมู่และเป็นผู้รับรองผู้จะมาขออุปสมบทใหม่	อุปัชฌาย์

และสัทธิวิหาริกพึงตั้งจิตสนิทสนมในกันและกัน	 ให้อุปัชฌาย์พึงส�าคัญสัทธิวิหาริกฉันบุตร	 

ให้สัทธิวิหาริกพึงนับถืออุปัชฌาย์ฉันบิดา	 เมื่อต่างเคารพเชื่อฟังต่อกัน	 เอื้อเฟื้อประพฤติชอบ 

ในกันและกัน	ย่อมจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัย

	 สัทธิวหิารกิกบัอปัุชฌาย์	ยงัอยูด้่วยกนัเพยีงใด	นสิยัอนัมใีนระหว่างกนักย็งัมเีพยีงนัน้	

ถ้าแยกจากกันชั่ววันหนึ่ง	นิสัยเป็นอันระงับขาดจากปกครอง

นิสัยระงับจำกอุปัชฌำย์

	 เหตุแห่งการถือนิสัยของสัทธิวิหาริกจะระงับจากอุปัชฌาย์มี	๕	ประการ	คือ

	 	 ๑.	 อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกหลีกกันไป

	 	 ๒.	 อุปัชฌาย์หรือสัทธิวิหาริกสึก

	 	 ๓.	 อุปัชฌาย์หรือสัทธิวิหาริกมรณภาพ

	 	 ๔.	 อุปัชฌาย์หรือสัทธิวิหาริกไปเข้ารีตเดียรถีย์

	 	 ๕.	 อุปัชฌาย์สั่งบังคับสัทธิวิหาริก

	 ในกรณีที่อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกหลีกกันไปนั้น	 ถ้าฝ่ายที่หลีกไปกลับมา	 หรือ 

อีกฝ่ายตามไปอยู่ในที่แห่งเดียวกัน	 นิสัยย่อมกลับคืนมีอีก	 ดังพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่า	

สัทธิวิหาริกได้เห็นอุปัชฌาย์ถนัดจนจ�าได้	หรือได้ฟังเสียงและจ�าได้	นิสัยย่อมกลับมีอีก

	 ส่วนกรณีที่อุปัชฌาย์สั่งบังคับสัทธิวิหาริกนั้น	 พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า	

อปัุชฌาย์ประณามหรอืไล่สทัธวิหิารกิเสยี	เมือ่อปัุชฌาย์ยอมยกโทษและยอมรบัให้เข้าอยูใ่นความ

ปกครองอกี	นสิยัย่อมมอีย่างเดมิ	สาเหตท่ีุอุปัชฌาย์ประณามหรอืไล่สทัธวิหิารกิผูป้ระพฤตมิชิอบ

นั้น	มี	๕	ประการ	ดังนี้

	 ๑.	 หาความรกัใคร่ในอุปัชฌาย์มไิด้	กล่าวคอื	สทัธวิหิารกิผูม้ใีจสนทิสนมในอปัุชฌาย์

ฉันบุตรกับบิดา	ชื่อว่ามีความรักใคร่	หากมีใจห่างเหินฉันคนอื่น	ชื่อว่าหาความรักมิได้

	 ๒.	 หาความเลื่อมใสในอุปัชฌาย์มิได้	กล่าวคือ	สัทธิวิหาริกผู้นิยมในความประพฤติ

และคุณธรรมของอุปัชฌาย์	 ชื่อว่ามีความเลื่อมใสในอุปัชฌาย์	 หากเห็นว่าไม่ควรถือเป็นแบบ

อย่าง	ชื่อว่าหาความเลื่อมใสมิได้
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	 ๓.	 หาความละอายในอุปัชฌาย์มิได้	 กล่าวคือ	 สัทธิวิหาริกจะประพฤตินอกธรรม

วินัย	 ก็กระดากอุปัชฌาย์	 ชื่อว่ามีความละอายต่ออุปัชฌาย์	 หากเป็นผู้หน้าด้าน	 กล้าท�าได้ต่อ

หน้าอุปัชฌาย์	ชื่อว่าหาความละอายมิได้

	 ๔.	 หาความเคารพในอุปัชฌาย์มิได้	 กล่าวคือ	 สัทธิวิหาริกผู้หนักอยู่ในอุปัชฌาย์	

อุปัชฌาย์สั่งให้ท�าอะไรก็ท�า	ชื่อว่ามีความเคารพ	หากเห็นอุปัชฌาย์เป็นผู้ไม่ส�าคัญ	ว่าอะไรก็ไม่

เชื่อฟัง	ชื่อว่าหาความเคารพมิได้

	 ๕.	 หาความหวังดีในอุปัชฌาย์มิได้	 กล่าวคือ	 สัทธิวิหาริกหวังให้อุปัชฌาย์เป็นสุข	

ปราศจากทุกข์	 พลอยดีใจเสียใจด้วยตามเหตุ	 ชื่อว่ามีความหวังดีต่ออุปัชฌาย์	 หากเพิกเฉยไม่

น�าพา	เป็นอย่างไรก็ช่าง	ชื่อว่าหาความหวังดีมิได้

	 สัทธิวิหาริกประกอบด้วยองค์อันเป็นคุณ	 ก็เพราะเกิดจากอุปัชฌาย์เป็นทุนเดิม	 

เหตุนั้นอุปัชฌาย์ควรสงเคราะห์สัทธิวิหาริกด้วยลาภผล	 ด้วยธรรม	 ด้วยเมตตาจิตสนิทสนม	 

ควรตั้งตนให้เป็นหลักในความประพฤติและคุณธรรม	 สัทธิวิหาริกจะได้เลื่อมใส	 นิยมในการ

ปฏิบตั	ิและจะกระดากไม่กล้าประพฤตนิอกทาง	อปัุชฌาย์ควรต้องเคารพในพระพทุธ	พระธรรม	 

พระสงฆ์	 ในอุปัชฌาย์อาจารย์	หรือแม้ในพระเถระอันเป็นผู้ใหญ่เหนือตน	สัทธิวิหาริกจะได้ถือ

เอาเป็นทิฏฐานุคติและท�าตามอย่าง	ควรประพฤติไม่ให้เป็นเหตุกีดขวางของสัทธิวิหาริก	แสดง

ให้เธอรู้สึกว่า	เธอได้ประโยชน์เพราะพึ่งพาตน

	 เมื่ออุปัชฌาย์ท�าดีเช่นนี้แล้วสัทธิวิหาริกยังประกอบด้วยองค์อันเป็นโทษ	อุปัชฌาย์

ต้องประณาม	ถ้าท�าอ่อนแอเพราะรัก	หรือเพราะเกรงใจ	หรือเพราะเหตุอย่างอื่นนั้น	ความเสีย

หายก็จะอยู่กับอุปัชฌาย์เอง

กำรประณำม กำรอดโทษ

	 การประณามพึงท�าด้วยการพูดให้รู้ว่าตนไล่เธอเสีย	เช่นกล่าวว่า	

	 	 	 “เราประณามเธอ”	

	 	 	 “อย่าเข้ามา	ณ	ที่นี้”	

	 	 	 “จงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย”	

	 	 หรือ	 “เธอไม่ต้องอุปัฏฐากเรา”	

	 หรือแสดงอาการกายให้รู้อย่างนั้นก็ได้	 สัทธิวิหาริกผู้ถูกประณาม	 ต้องท�าดีแก้ตัว	 

แล้วขอให้อุปัชฌาย์อดโทษ	 ถ้าทอดธุระเสีย	 โทษเป็นอันตกแก่สัทธิวิหาริกเอง	 ถ้าท่านไม ่

อดโทษให้	พงึพาพระมหาเถระในวหิารนัน้ช่วยขอขมาโทษให้	ถ้าท่านไม่อดโทษให้อกี	พึงพาภกิษุ 
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ทั้งหลายในวิหารใกล้เคียงมาขอขมาโทษให้	 ถ้าแม้เป็นดังนี้แล้ว	 ท่านก็ไม่อดโทษให้	 พึงไปใน 

ที่อื่นแล้วอยู่ในส�านักภิกษุทั้งหลายนั้นซึ่งเป็นสภาคกันกับอุปัชฌาย์	 ด้วยคิดว่า	 หากอุปัชฌาย ์

รู้ว่าอยู่ในส�านักภิกษุเป็นสภาคกับอุปัชฌาย์	 จะพึงอดโทษให้	หากท่านยังไม่อดโทษให้	ก็พึงอยู่

ในที่นั้นเถิด	 ถ้าไม่อาจอยู่ในท่ีน้ันได้	 ด้วยเหตุเป็นต้นว่า	 อัตคัตด้วยบิณฑบาต	 จะกลับมาวิหาร

เดิมเพื่อถือนิสัยในภิกษุอื่น	ก็ควร

	 สัทธิวิหาริกกลับท�าดีและขอขมาโทษแล้ว	อุปัชฌาย์ไม่รับและไม่ระงับการประณาม	

ก็มีโทษแก่อุปัชฌาย์เหมือนกัน	 เว้นแต่สัทธิวิหาริกยังไม่ได้แก้ตัวจากเหตุที่ถูกประณาม	 หรือ

อุปัชฌาย์เห็นว่าอดโทษให้ง่ายนักจักไม่เข็ดหลาบ	ยังผูกใจว่าจักรับ	 เช่นนี้ไม่มีโทษ	อีกฝ่ายหนึ่ง	

สัทธิวิหาริกประกอบด้วยองค์อันเป็นคุณ	แต่อุปัชฌาย์ฉุนโกรธ	หรือเป็นผู้ไม่รู้จักอะไร	ประณาม

ผิดไป	ก็มีโทษแก่อุปัชฌาย์เอง

	 สทัธวิหิารกิเมือ่ไม่ท�าอปัุชฌายวตัร	ตัง้แต่ให้ไม้สฟัีนจนถงึย้อมจวีร	ย่อมไม่ควร	เพราะ

เหตุนั้น	สัทธิวิหาริกเมื่อไม่ท�าวัตร	แม้จะเป็นผู้พ้นนิสัยหรือยังไม่พ้นนิสัยก็ตาม	คงเป็นอาบัติแท้	

แต่การไม่ท�าวตัร	ตัง้แต่ไม่บอกอปัุชฌาย์ก่อนให้บาตรจวีรแก่คนบางคนไป	เป็นต้น	ภกิษยุงัไม่พ้น

นิสัยเท่านั้น	จึงเป็นอาบัติ

	 อุปัชฌาย์ไม่ปฏิบัติดีในสัทธิวิหาริก	 เป็นทุกกฏแก่อุปัชฌาย์	 อุปัชฌาย์ปฏิบัติดีแต ่

สัทธิวิหาริกทั้งหลายไม่ปฏิบัติดี	 เป็นอาบัติแก่สัทธิวิหาริกทั้งหลายนั้น	 เมื่ออุปัชฌาย์ยินดีวัตร

อยู่แต่สัทธิวิหาริกแม้มากด้วยกันไม่ท�า	 เป็นอาบัติด้วยกันทั้งหมด	 ถ้าอุปัชฌาย์กล่าวว่า	 คนผู้

อุปัฏฐากของเรามีอยู่	 ท่านท้ังหลายจงท�าความเพียรในงานของตนเถิด	 ดังนี้ไซร้	 ไม่เป็นอาบัติ

แก่สัทธิวิหาริกทั้งหลาย

	 หากอุปัชฌาย์ไม่รู้อาการที่จะยินดีหรือไม่ยินดีวัตร	 เป็นคนเขลา	สัทธิวิหาริกแม้มาก	

แต่มีรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยวัตรปฏิบัติ	เอาเป็นภาระของตนเสีย	ปล่อยภิกษุอื่นไป	ตั้งแต่เธอ

นั้นท�าเป็นภาระตน	ไม่เป็นอาบัติแก่สัทธิวิหาริกเหล่านั้น

อำจำรย์ อันเตวำสิก

	 ภิกษุผู้เป็นนวกะไม่ได้อยู่ในปกครองของอุปัชฌาย์	ด้วยเหตุ	๕	ประการดังกล่าวแล้ว	

ต้องถือนิสัยจากภิกษุอ่ืนเป็น	อาจารย์	 ซึ่งแปลว่า	 ผู้ฝึกมารยาท	 และอาศัยท่านเป็นผู้ให้พึ่งพิง

แทนอุปัชฌาย์	 ภิกษุผู้อิงอาศัยได้ช่ือว่า	อันเตวาสิก	 หรือ	อันเตวาสี	 ซึ่งแปลว่า	 ผู้อยู่ในส�านัก	

อาจารย์นี้	 ในบาลีหมายเอาภิกษุผู้ให้นิสัยแทนอุปัชฌาย์เท่านั้น	 แต่ในอรรถกถาแบ่งอาจารย ์

เป็น	๔	แบบ	คือ
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	 ๑.	 ปัพพชาจารย์	คือผู้ให้สรณคมน์เมื่อบรรพชา	และเรียกผู้บรรพชาว่า	

	 	 ปัพพชันเตวาสิก

	 ๒.	 อุปสัมปทาจารย์	คือผู้สวดกรรมวาจาเมื่ออุปสมบท	และเรียกผู้อุปสมบทว่า	

	 	 อุปสัมปทันเตวาสิก

	 ๓.	 นิสสยาจารย์	คือผู้ให้นิสัย	และเรียกผู้ถือนิสัยว่า	นิสสยันเตวาสิก

	 ๔.	 อุทเทสาจารย์	คือผู้สอนธรรม	และเรียกผู้เรียนธรรมว่า	ธัมมันเตวาสิก

	 ความสนิทสนมและความเอื้อเฟื้อของอาจารย์และอันเตวาสิกจะพึงแสดงแก่กันนั้น	

ก็เช่นเดียวกับอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก	 เพราะต้องนับถือกันจริงๆ	 แต่อาจารย์ผู้ให้นิสัย	 ถ้าให้

นิสัยแก่ภิกษุอลัชชี	 ต้องทุกกฏ	 และภิกษุหนุ่ม	 ถ้าถือนิสัยอยู่ในภิกษุอลัชชีก็ต้องทุกกฏเช่นกัน	

ต่างฝ่ายต่างจะรอพอให้รู้ว่าเข้ากันได้โดยความประพฤติแล้ว	จึงขอนิสัย	จึงให้นิสัย	ก็ควร

	 ปัพพชนัเตวาสกิและอปุสมัปทันเตวาสกิต้องรบัเป็นภาระต่ออาจารย์ตราบเท่าสิน้ชพี	

แต่นิสสยันเตวาสิกและธัมมันเตวาสิก	 อยู่ในที่ใกล้อาจารย์ตราบใด	 รับเป็นภาระต่ออาจารย ์

ตราบนั้น	 แม้อาจารย์ก็พึงปฏิบัติดีในอันเตวาสิกทั้งหลายเหล่านั้นตามวัตรของตนเถิด	 ผู้ใดไม่

ปฏิบัติดีตามวัตร	 เป็นอาบัติแก่ผู้นั้น	 เพราะพระพุทธองค์ประสงค์จะให้เคารพแก่กันและกัน	 

จึงได้ทรงอนุญาตอุปัชฌาย์และอาจารย์ไว้	ดังนี้ว่า	

	 “เราตถาคตอนญุาตอปัุชฌาย์	เราตถาคตอนญุาตอาจารย์	ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	 
อุปัชฌาย์และอาจารย์จักตั้งจิตว่าเป็นบุตรของเรา	 ด้วยความรักในสัทธิวิหาริกและ 
อันเตวาสิก	 สัทธิวิหาริก	 อันเตวาสิก	 จักตั้งจิตว่าเป็นบิดาของเรา	 ด้วยความรักใน
อุปัชฌาย์และอาจารย์	 เมื่อเป็นเช่นนี้เธอท้ังหลายน้ันจักเคารพย�าเกรงแก่กันและกัน	 
จักมีความเลี้ยงชีพเสมอกัน	และจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยอันนี้”

เหตุแห่งกำรขอนิสัยจำกอำจำรย์

	 หากอปัุชฌาย์หลกีจากอาวาสไปสูท่ศิอืน่โดยไม่คดิกลบัคนื	และในวหิารนัน้มอีาจารย์ 

ผู้ให้นิสัยอยู่	 หรือในกาลก่อนเคยถือนิสัยอยู่ในผู้ใดก่อน	 หรือว่าผู้ใดมีสมโภคและบริโภคอัน

เดียวกัน	ก็พึงถือนิสัยในอาจารย์นั้น	เช่นนี้จะไม่ถือนิสัยแม้สักวันหนึ่ง	ไม่ควร	พึงกล่าวค�าขอต่อ

อาจารย์ดังนี้			"อาจริโย		เม		ภนฺเต		โหหิ,		อายสฺมโต		นิสฺสาย		วจฺฉามิ"	๓		หน		ซึ่ง

แปลว่า			"ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าจักอยู่อาศัยท่าน"

	 ถ้าผู้เคยถือเป็นอาจารย์ไม่มีไซร้	 ภิกษุอื่นเป็นลัชชีมีศีลเป็นที่รักมีอยู่	 ก็พึงขอนิสัย 

กับเธอในวันนั้นแท้	ถ้าเธอให้	 เป็นการดี	หากไม่รู้โดยปกติว่า	 เธอนั้นมีศีลเป็นที่รัก	ก็พึงสังเกต 
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ดูว่า	เธอนั้น	จะเป็นสภาคกันหรือไม่เป็นสัก	๔-๕	วันก่อน	แล้วจึงให้เธอท�าโอกาส	และถือนิสัย

ในเธอ	 หากอุปัชฌาย์สึก	 คือเคลื่อนจากศาสนา	 หรือถึงแก่กาล	 หรือไปเป็นเดียรถีย์เสีย	 เช่นนี้	

ภิกษุต้องมีอาจารย์เป็นที่พึ่งพิง

นิสัยระงับจำกอำจำรย์

	 เหตแุห่งการระงบัแห่งนิสยัจากอาจารย์	กม็เีพราะเหตทุ�านองเดยีวกนักบัเหตแุห่งการ

ระงับนิสัยจากอุปัชฌาย์	คือ

	 	 ๑.	 อาจารย์และอันเตวาสิกหลีกกันไป

	 	 ๒.	 อาจารย์หรืออันเตวาสิกสึก

	 	 ๓.	 อาจารย์หรืออันเตวาสิกมรณภาพ

	 	 ๔.	 อาจารย์หรืออันเตวาสิกไปเข้ารีตเดียรถีย์

	 	 ๕.	 อาจารย์สั่งบังคับอันเตวาสิก

	 หากอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองไปนอกสีมาด้วยกิจอันหนึ่ง	 เมื่ออาจารย์คิด 

จะไปจากที่นั้นโดยไม่บอก	 ครั้นไปแล้วกลับเสียภายใน	 ๒	 เลฑฑุบาต	 นิสัยไม่ระงับ	 ถ้าล่วง	 ๒	

เลฑฑุบาตออกไปแล้วจึงกลับ	นิสัยเป็นอันระงับ

	 ส่วนการบังคับอันเตวาสิกจากอาจารย์นั้น	 มีสาเหตุ	 ๕	 ประการท�านองเดียวกันกับ

อุปัชฌาย์บังคับสัทธิวิหาริก	คือ

	 	 ๑.		หาความรักใคร่ในอาจารย์มิได้

	 	 ๒.		หาความเลื่อมใสในอาจารย์มิได้

	 	 ๓.		หาความละอายในอาจารย์มิได้	

	 	 ๔.		หาความเคารพในอาจารย์มิได้

	 	 ๕.		หาความหวังดีในอาจารย์มิได้

	 ถ้าอาจารย์อยากจะปล่อยผลกัอนัเตวาสกิเสยีด้วยประณามนสิยั	หากอนัเตวาสกิยงัมี

อาลัยอยู่ว่า	แม้อาจารย์ประณามเราเสียก็จริง	แต่ท่านยังไม่ติดใจเสียทีเดียว	เช่นนี้นิสัยไม่ระงับ	

ถ้าอาจารย์มอีาลยัอยู	่อนัเตวาสกิไม่มอีาลยั	แม้ดงันีก้ย็งัไม่ระงบั	เมือ่ทัง้สองปลงธรุะเสยี	จงึระงบั

	 อันเตวาสิกนั้น	 หากอาจารย์ประณามเสียแล้ว	 พึงท�าทัณฑกรรมตนเอง	 ให้ท่าน 

อดโทษ	๓	 ครั้ง	 ถ้าท่านไม่อดไซร้	 พึงปฏิบัติโดยนัยดังกล่าวแล้วในอุปัชฌาย์เถิด	 สัทธิวิหาริก	

และอันเตวาสิกกอปรด้วยองค์ประกอบอันเป็นโทษ	 ๕	 ที่ควรประณาม	 ถ้าอุปัชฌาย์อาจารย์ 

ไม่ประณาม	ต้องทุกกฏ
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	 อนึง่	เหตแุห่งการระงบันสิยัระหว่างอาจารย์กบัอนัเตวาสกิมเีพิม่เข้าอกีข้อหนึง่	เป็นข้อ

ที่	๖	ว่า	อันเตวาสิกเข้าร่วมกับอุปัชฌาย์ของเธอ	พระอรรถกถาจารย์	อธิบายว่า	อันเตวาสิกนั้น	 

เห็นอุปัชฌาย์ของเธอจ�าได้ว่าเป็นท่าน	 หรือได้ยินเสียงและจ�าได้ว่าเป็นเสียงของท่าน	 นิสัย 

เป็นอันระงับจากอาจารย์	 หากภิกษุอาศัยอาจารย์อยู่	 ได้เห็นอุปัชฌาย์ไหว้เจดีย์อยู่ในวิหารที่

เดียวกัน	หรือได้เห็นอุปัชฌาย์ไปบิณฑบาตในบ้านเดียวกัน	นิสัยก็ระงับจากอาจารย์	อย่างนี้พึง

รู้เถิดว่าเป็นการตั้งลงพร้อมด้วยการเห็นอุปัชฌาย์

	 อปัุชฌาย์เหน็	แต่สทัธวิหิารกิไม่เหน็	นสิยัไม่ระงบั	ภกิษเุหน็อปัุชฌาย์เดนิทางไป	หรอื

ไปในอากาศ	รูว่้าเป็นภกิษแุต่ไกล	ไม่รูว่้าเป็นอปัุชฌาย์	กย็งัไม่ระงบั	ถ้ารูจ้งึระงบั	อปัุชฌาย์อยูบ่น

ปราสาท	สัทธิวิหาริกอยู่ข้างล่าง	ไม่เห็นอุปัชฌาย์เลย	ฉันข้าวต้มแล้วก็หลีกไป	หรืออุปัชฌาย์นั่ง

อยู่ในโรงฉัน	ไม่เห็นท่านเลย	ฉันอยู่ข้างหน้าแล้วก็หลีกไป	หรือแม้อุปัชฌาย์นั่งอยู่ในมณฑปเป็น

ที่ฟังธรรม	ไม่เห็นท่านเลย	ฟังธรรมแล้วก็หลีกไป	นิสัยไม่ระงับ	

	 การตัง้ลงพร้อมด้วยการได้ยนิเสยีงนัน้	คอืได้ยนิเสยีงอปัุชฌาย์แสดงธรรม	หรอืกระท�า

อนุโมทนาอยู่ในวิหาร	หรือในละแวกบ้าน	จ�าได้ว่าเสียงอุปัชฌาย์ของตน	ดังนี้	นิสัยเป็นอันระงับ

เช่นกัน

ผู้พ้นนิสัย

	 ธรรมเนียมมีอยู่ว่าภิกษุมีพรรษายังไม่ครบ	๕	พรรษาถือว่ายังเป็นพระนวกะอยู่	ต้อง

ขอนิสัย	 แม้เป็นผู้มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัย	 ก็จะต้องถือนิสัยอยู่ในปกครองของอุปัชฌาย์หรือ

ของอาจารย์	เว้นไว้แต่ภิกษุผู้ยังไม่อยู่ลงเป็นหลักแหล่ง	ดังภิกษุเดินทาง	ภิกษุไข้	ภิกษุพยาบาล

ผู้ได้รับขอจากคนไข้เพื่อให้อยู่ด้วย	ภิกษุผู้เข้าป่าเพื่อเจริญสมณธรรมชั่วคราว	หรือภิกษุหาท่าน

ผู้ให้นิสัยไม่ได้	 หรือมีเหตุขัดข้องที่จะไปอยู่ในท่ีอื่น	 จะอยู่ในท่ีนั้นด้วยผูกใจว่าเมื่อใดมีท่านผู้ให้

นิสัยได้มาอยู่	จักถือนิสัยในท่าน	เช่นนี้ควรอยู่

	 ภิกษุผู้มีพรรษาได้	 ๕	 พรรษาแล้วแต่ยังหย่อน	๑๐	พรรษาชื่อว่า	มัชฌิมะ	 แปลว่า	 

ผู้ปานกลาง	 มีคุณสมบัติพอรักษาตนและอยู่ตามล�าพังได้	 ทรงอนุญาตให้พ้นจากนิสัยได้	 เรียก

ว่า	นิสสัยมุตตกะ ฝ่ายภิกษุผู้มีความรู้ไม่พอจะรักษาตน	แม้พ้น	๕	พรรษาแล้ว	ก็ยังต้องถือนิสัย

	 คุณสมบัติของภิกษุที่ก�าหนดไม่ต้องขอนิสัยกล่าวไว้ในบาลีอย่างอุกฤษฏ์	 เป็นคุณ 

ของพระอรหันต์	แต่ผ่อนลงมาเป็นคุณของภิกษุกัลยาณปุถุชน	จักย่นกล่าวเฉพาะข้อก�าหนดอัน

เหมาะสม	ดังนี้
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	 ๑.	 เป็นผู้มีศรัทธา	มีหิริ	มีโอตตัปปะ	มีวิริยะ	มีสติ

	 ๒.		 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล	อาจาระ	ความเห็นชอบ	เคยได้ยินได้ฟังมาก	มีปัญญา

	 ๓.	 เป็นผู้รู้จักอาบัติหรือมิใช่อาบัติ	 รู้จักอาบัติเบาหรืออาบัติหนัก	 จ�าปาฏิโมกข์ได้ 

	 	 แม่นย�า

	 ๔.	 เป็นผู้มีพรรษาอย่างน้อย	๕	พรรษา

	 ข้อก�าหนดนี	้แม้บกพร่องบางอย่างกไ็ด้	ท่ีขาดไม่ได้	คอืการก�าหนดพรรษา	ภกิษมุชัฌมิะ	 

ประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้	 สามารถอยู่ได้ตามล�าพัง	 ถึงกระนั้น	 ก็มิใช่ส�าหรับไว้ให้ภิกษุ

ตัดสินตนเอง	 หากแต่เป็นหน้าท่ีส�าหรับอุปัชฌาย์	 อาจารย์	 โดยก�าหนดรู้ว่าภิกษุในปกครอง 

ของตน	 สมควรจะพ้นนิสัยให้อยู่ตามล�าพังได้หรือยัง	 เมื่อเห็นสมควรก็จะได้ให้อยู่โดยไม่ต้อง 

ขอนิสัย

ผู้ให้นิสัย

	 ภิกษุผูม้พีรรษาครบ	๑๐	พรรษาแล้ว	ได้ชือ่ว่า	เถระ	แปลว่า	ผู้หลักผู้ใหญ่	มคีณุสมบติั

อาจปกครองผู้อื่นได้	 ทรงอนุญาตให้เป็นอุปัชฌาย์	 เป็นอาจารย์ผู้ให้นิสัยได้	 และมีสามเณรไว้

อุปัฏฐาก	เป็นผู้ให้บริษัทอุปัฏฐาก	หรือเป็นผู้ใช้บริษัทได้	(ปริสุปัฏฐาปกะ)	มีความหมายว่า	เป็น

ผู้ปกครองบริษัท	ซึ่งภิกษุผู้ให้นิสัยมีข้อก�าหนดที่กล่าวไว้ในบาลี	ดังนี้

	 ๑.		 เป็นผู้มีศรัทธา	มีหิริ	มีโอตตัปปะ	มีวิริยะ	มีสติ

	 ๒.		 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล	อาจาระ	ความเห็นชอบ	เคยได้ยินได้ฟังมาก	มีปัญญา

	 ๓.		 เป็นผู้รู้จักอาบัติหรือมิใช่อาบัติ	 รู้จักอาบัติเบาหรืออาบัติหนัก	 จ�าปาฏิโมกข์ได้ 

	 	 แม่นย�า

	 ๔.		 เป็นผู้มีพรรษาอย่างน้อย	๑๐	พรรษา

	 ๕.		 เป็นผู้อาจพยาบาลเอง	 หรือสั่งผู้อื่นให้พยาบาลสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกผู้อาพาธ	

อาจจะระงับเอง	 หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสันต่อการไม่ยินดีในพรหมจรรย์ของ 

สทัธวิหิารกิอนัเตวาสกิ	อาจจะบรรเทาเองหรอืหาผูอ้ืน่ให้ช่วยบรรเทาความเบือ่หน่าย	อนัเกดิขึน้

แก่สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม	โดยรู้จักอาบัติและวิธีออกจากอาบัติ

	 ๖.	 เป็นผู้อาจจะฝึกปรือสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกในสิกขาบทส่วนอภิสมาจาร	 คือ

มารยาท	 อาจจะแนะน�าสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกในสิกขาบทส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์	 คือ

พระบัญญัติ	 อันเป็นหลักแห่งการประพฤติพรหมจรรย์	 อาจจะแนะน�าในธรรมในวินัยอันยิ่งขึ้น

ไป	อาจจะเปลื้องทิฏฐิผิด	อันเกิดขึ้นแก่สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกโดยทางธรรม
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	 ข้อก�าหนดเหล่านี้	แม้บกพร่องบางอย่างก็ยังได้	ที่ขาดไม่ได้	คือก�าหนดพรรษา	หลัก

เหล่านี	้มใิช่ส�าหรบัไว้ให้ภกิษตุดัสนิตนเอง	แต่เป็นหน้าท่ีส�าหรับอปัุชฌาย์	อาจารย์	หรือพระเถระ

ผู้เป็นใหญ่เหนือตน	โดยก�าหนดรู้ว่าภิกษุในปกครองของตน	สมควรจะเป็นผู้ปกครองหมู่ได้หรือ

ยัง	เมื่อเห็นสมควรก็จะได้ให้สงเคราะห์บริษัทต่อไป
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พระโพธิญาณเถร	(ชา	สุภทฺโท)

แห่งวัดหนองป่าพง	อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี

ขณะอบรมธรรมแก่ภิกษุสงฆ์
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กำลิก
กำลิก	คือของที่จะพึงกลืนให้ล่วงล�าคอลงไป	จ�าแนกเป็น	๔	ประเภท

	 ๑.	 ยาวกาลิก

	 ๒.	 ยามกาลิก

	 ๓.	 สัตตาหกาลิก	

	 ๔.	 ยาวชีวิก
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๑. ยำวกำลิก

	 ยาวกาลิกเป็นของที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร	เมื่อรับประเคนแล้ว	ภิกษุจะฉันได้เพียงเช้า

ชั่วเที่ยงของวันนั้นเท่านั้น	หากพ้นก�าหนดเวลาแล้วภิกษุฉันเข้า	ต้องปาจิตตีย์	ด้วยวิกาลโภชน-

สกิขาบท	รับประเคนแรมคนืแล้วฉนัในวนัรุง่ขึน้เป็นต้นไป	ต้องปาจติตย์ี	ด้วยสนันธิกิารสกิขาบท

	 โภชนะทั้ง	๕	ดังที่กล่าวไว้แล้วในโภชนวรรค	ปาจิตตีย์	จัดว่าเป็นยาวกาลิก	อธิบาย

เน้ือเพ่ิมเติมว่า	 เนื้อของสัตว์	 ๒	 เท้า	 ๔	 เท้า	 รวมทั้งเลือดด้วย	 แต่เนื้อบางอย่างเป็นอาหาร 

ต้องห้าม	 อันมี	 ๑๐	 ชนิด	 คือ	 เนื้อมนุษย์	 เนื้อช้าง	 เนื้อม้า	 เนื้อสุนัข	 เนื้องู	 เนื้อราชสีห์	 เนื้อ 

เสือโคร่ง	เนื้อเสือเหลือง	เนื้อหมี	เนื้อเสือดาว	ซึ่งเนื้อ	๙	ชนิดหลังนี้	ภิกษุฉันเข้าเป็นทุกกฏ	ส่วน

เนื้อมนุษย์	ห้ามโดยกวดขัน	โดยเป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย

	 ปลาและเนื้อที่ทรงอนุญาตไว้นี้	 มีข้อก�าหนดว่าต้องท�าให้สุกด้วยไฟก่อน	 แต่ภิกษุ 

ที่อมนุษย์เข้าสิงกาย	 ฉันเนื้อดิบก็ได้	 ดื่มกินโลหิตดิบก็ได้	 แต่เนื้อที่เขาฆ่าเพื่อเอามาท�าโภชนะ

ถวายภิกษุหรือสามเณร	 ซึ่งเรียกเน้ือชนิดน้ีว่า	 อุททิสสมังสะ	 (เนื้อเจาะจง)	 แม้ท�าให้สุกแล้ว 

ก็ยังเป็นของที่ห้ามอยู่	 เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	 หากภิกษุไม่รู ้ว่าเป็นเนื้ออุททิสสมังสะแล้วฉัน	 

ไม่เป็นอาบัติ	 และแม้ไม่ใช่อุททิสสมังสะแต่ส�าคัญว่าเป็นของเช่นนั้น	 หรือสงสัยอยู่	 ฉันก็ต้อง 

ทุกกฏเช่นกัน	 ส่วนเนื้อแห่งสัตว์ที่เขาฆ่าเพื่อเอาไว้ขายเป็นอาหารของคนพ้ืนเมือง	 เรียกว่า	 

ปวัตตมังสะ	 (เนื้อมีอยู่แล้ว)	 หรือเขาฆ่าสัตว์เอาเนื้อเพื่อท�าอาหารส�าหรับบางคนนอกจาก 

สหธรรมิก	 หรือเพื่อตัวเขาเองก็ตาม	 ไม่ช่ือว่าเป็นอุททิสสมังสะ	 เขาเอาเนื้อเช่นนั้นท�าอาหาร 

ถวาย	ฉันได้ไม่เป็นอาบัติ

 ธัญญชาต	ิ แสดงไว้ในบาลีมี	 ๗	 ชนิด	 คือข้าวสาร	 ข้าวเจ้า	 ข้าวเหนียว	 ข้าวละมาน	 

ข้าวฟ่าง	 ลูกเดือย	 และหญ้ากับแก้	 ส่วนถั่วชนิดต่างๆ	 และงา	 เป็นส่วนประกอบพื้นๆ	 แห่ง 

ข้าวสกุ	ขนมกุมมาส	และสตัต	ุส่วนนมสด	นมส้ม	และขาทนยีะ	(ของขบเคีย้ว)	คอืผลไม้และเหง้า	

มีมัน	เป็นต้น	ก็จัดเข้าในยาวกาลิกนี้เช่นกัน

	 เนื้อที่ถูกฆ่าเพื่อท�าอาหารถวายภิกษุหรือสามเณร	ผู้ใดรู้ไม่ควรแก่ผู้นั้น	ควรแก่ผู้ไม่รู้	

ถ้าภิกษุในวิหารใดรู้	 ย่อมไม่ควรแก่ภิกษุในวิหารนั้น	 ควรแก่ภิกษุในวิหารอื่น	 หากไม่รู้ด้วยกัน 

ทั้งปวง	 จึงควรด้วยกันทั้งปวง	 เนื้อ	 ปลา	 เขาฆ่าเฉพาะสหธรรมิกท้ังห้าผู้ใดผู้หนึ่งก็ดี	 ไม่ควร

ด้วยกันทั้งส้ิน	 ถ้าเขาฆ่าสัตว์ท�าภัตตาหารมาถวายเฉพาะภิกษุรูปหนึ่ง	 ภิกษุรูปนั้นรู้อยู่ว่าเขา

ฆ่าเฉพาะตน	 และรับมาให้แก่ภิกษุอื่น	 และภิกษุอื่นฉันด้วยเชื่อภิกษุนั้น	 เช่นนี้ไม่เป็นอาบัติ

ด้วยกันทั้งสอง	 เพราะเขาถวายเฉพาะภิกษุรูปใด	 ภิกษุนั้นไม่ได้ฉัน	 และภิกษุผู้ฉันก็ไม่รู้	 จึงไม่

เป็นอาบัติ	 หากภิกษุไม่รู้ว่าเขาฆ่าเฉพาะตนและฉันเข้า	 แต่ภายหลังมารู้เข้า	 กิจท่ีจะต้องแสดง
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อาบัติน้ันไม่มี	 แต่เนื้อท่ีเป็นอกัปปิยะคือเป็นเนื้อต้องห้าม	 ภิกษุไม่รู้และฉันเข้า	 แล้วต่อมา 

ภายหลังรู้เข้า	ก็พึงแสดงอาบัติเสีย

	 ข้อหนึ่ง	ภิกษุไม่ได้พิจารณาหรือถามก่อน	อย่าฉันเนื้อ	ถ้าฉัน	ต้องทุกกฏ	ถ้ารู้อยู่ว่า

เป็นเนื้อสิ่งนี้แล้ว	 กิจท่ีจะถามก็ไม่มี	 หากไม่รู้ก็พึงถามก่อนแล้วจึงฉัน	 เช่น	 สุนัขป่าชื่อว่าโกกะ

เหมือนสุนัขบ้าน	 เน้ือแห่งสุนัขป่าน้ันฉันได้	 แต่ถ้าสุนัขใดเกิดด้วยแม่สุนัขบ้านพ่อสุนัขป่า	 หรือ

ด้วยแม่สุนัขป่าพ่อสุนัขบ้าน	 เนื้อแห่งสุนัขนั้นไม่ควรฉัน	และอีกข้อหนึ่ง	 เนื้อแห่งทีฆชาติ	 (สัตว์

ยาวไม่มีเท้า)	จ�าพวกใดจ�าพวกหนึ่ง	ทั้งปวงชื่อว่า	เนื้องู	ไม่ควรฉัน

	 การฉนัปลาฉนัเนือ้ของภกิษไุด้เคยเกดิเป็นปัญหาขึน้เมือ่ครัง้พทุธกาลแล้ว	มเีรือ่งเล่า

ว่า	พระเทวทตัทลูขอพระศาสดา	เพื่อทรงห้ามภิกษฉุันปลาฉนัเนื้อ	แตพ่ระศาสดาไมท่รงอ�านวย

ตาม	ทรงอนุญาตปลาและเนื้ออันบริสุทธิ์โดยส่วน	๓	คือ	ภิกษุไม่ได้เห็น	ไม่ได้ยิน	และไม่ได้สงสัย

ว่าเขาฆ่าเฉพาะ	เช่นนี้ฉันไม่มีโทษ	ให้ภิกษุฉันได้ไม่เป็นปาณาติบาต	ภิกษุเป็นผู้อาศัยบิณฑบาต

อันทายกเขาถวาย	จะเลือกโภชนะ	อาจสร้างความล�าบากแก่ศรัทธา	จึงทรงจ�ากัดพอเหมาะแก่

ภาวะของภิกษุ	พระเทวทัตถือเอาการที่ไม่ทรงอ�านวยตามในข้อนี้เป็นสาเหตุประการหนึ่ง	แตก

จากพระศาสดา

	 จ�าพวกของขบเคี้ยว	บางอย่างเป็นพีชคาม	เช่น	ผลไม้มีเมล็ดอาจน�าไปเพาะได้	และ

เหง้าก็ปลูกได้เหมือนกัน	 การฉันผลไม้ของภิกษุโดยปอกเปลือกแล้ว	 คงจะใช้กัดหรือขบเอา	 

จึงทรงอนุญาตให้อนุปสัมบันท�าให้เป็นกัปปิยะเสียก่อน	 ด้วยการเอาไฟจ้ี	 เอามีดกรีด	 หรือเอา

เล็บจิก	เช่น	แตงโม	มังคุด	ลองกอง	เป็นต้น	ส่วนพืชที่ยังอ่อน	หรือเป็นของปล้อนเมล็ดออกได้	

ไม่ต้องท�ากัปปิยะ	เช่น	มะขาม	ล�าไย	ขนุน	ทุเรียน	เป็นต้น

	 ยาวกาลิกนี้	 เดิมทีดูเหมือนมีพระพุทธประสงค์จะให้ภิกษุเท่ียวแสวงหาภิกษามาฉัน

เฉพาะในแต่ละวันไป	 ในภายหลังได้ทรงพบความขัดข้อง	 ในคราวเดินทางกันดาร	 จึงได้ทรง

อนุญาตให้ภิกษุผู้จะเดินทาง	 แสวงหาเสบียงเดินทาง	 เช่น	 ข้าวสาร	 ถ่ัว	 เกลือ	 น�้าอ้อย	 น�้ามัน	 

และเนย	ตามต้องการ

	 เมือ่ทรงอนญุาตการแสวงหาเสบยีงเดินทางได้แล้ว	กท็รงอนญุาตกปัปิยภมูหิรือสถาน

ที่เก็บเสบียงวัดไว้ด้วย	๔	ประเภทเพื่อเป็นที่เก็บของเช่นนั้น	ดังนี้

	 ๑.	 กัปปิยภูมิท่ีประกาศให้ได้ยินกัน	 (อุสสาวนันติกา)	 ได้แก่	 กุฎีที่ภิกษุทั้งหลาย 

ตั้งใจจะให้เป็นกัปปิยกุฎี	หรือเป็นเรือนที่เก็บของ	คือก�าหนดเป็นเรือนครัวมาแต่แรก	โดยขณะ

ช่วยกันยกเสา	หรือช่วยกันตั้งฝาทีแรก	ร้องประกาศ	๓	หน	ว่า	“กปฺปิยกุฏ�	กโรม”	แปลว่า	เรา

ทั้งหลายท�ากัปปิยกุฎี	
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	 ๒.	 กัปปิยภูมิดุจเป็นที่โคจ่อม	(โคนิสาทิกา)	ได้แก่	สถานที่อันไม่ได้ล้อม	มี	๒	ชนิด	

คือวัดที่ไม่ได้ล้อม	(อารามโคนิสาทิกา)	และกุฏีที่ไม่ได้ล้อม	(วิหารโคนิสาทิกา)	คงได้แก่เรือนครัว

น้อยๆ	ที่ตั้งอยู่กับที่	ไม่ได้ปักเสา	โดยตั้งฝาบนคาน	ยกเลื่อนจากที่ได้

	 ๓.	 เรือนของคหบด	ี(คหปติกา)	ไม่ใช่ที่อยู่ที่ใช้ของภิกษุ	แต่เป็นกุฎีที่คฤหัสถ์เขาท�า

ถวาย	เพื่อให้เป็นกัปปิยกุฎี	

	 ๔.	 กปัปิยภมูทิีส่งฆ์สมมต	ิ(สมัมตกิา)	ได้แก่	กฎุทีีส่งฆ์เลือกจะใช้เป็นกปัปิยกฎุ	ีแล้ว

สวดประกาศด้วยญัตติทุติยกรรม	ในบาลีแนะให้เลือกกุฎีอันอยู่ในที่สุดเขต	อาจจะใช้กุฎีอันเคย

เป็นที่อยู่ของภิกษุมาแล้วก็ได้	แต่เมื่อใช้เป็นกัปปิยกุฎีแล้ว	ไม่ควรใช้เป็นที่อยู่อีก	กัปปิยกุฎีชนิด

อื่นก็เหมือนกัน	ถ้าจะกลับใช้เป็นที่อยู่ใหม่	ก็ต้องเลิกใช้เป็นกัปปิยกุฎีเสียก่อน

	 กปัปิยภมูเิหล่านี	้ทรงอนญุาตไว้	เพือ่จะได้เกบ็อาหารและหงุต้มให้เป็นทีเ่ฉพาะ	เหมอืน

อย่างชาวบ้านเขามีครัวไฟนั่นเอง	แต่มีภิกษุบางเหล่าไม่เข้าใจพระพุทธประสงค์ข้อนี้	 เมื่อจะท�า

กุฎี	 ก็อธิษฐานเป็นกัปปิยภูมิด้วยแทบทุกหลังไป	ภิกษุเข้าไปอยู่ในกุฎีเช่นนั้น	ก็เก็บอาหารและ

หุงต้มในนั้น	ท�ากุฎีให้มีกลิ่นและมีควันไฟจับไปทั่ว	เป็นที่น่ารังเกียจของผู้ไปในที่นั้น

	 ยาวกาลิกที่เก็บไว้ในที่อยู่ของภิกษุเป็นอันโตวุฏฐะ	(เก็บอยู่ในภายใน)	แม้เป็นอาหาร

ของสงฆ์	 หากหุงต้มในที่นั้นเป็นอันโตปักกะ	 (ท�าสุกในภายใน)	 หากหุงต้มยาวกาลิกเอง	 เป็น 

สามปักกะ	(ท�าให้สุกเอง)

	 ทั้ง	๓	อย่างนี้	เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	ห้ามภิกษุฉัน	ส่วนยาวกาลิกที่เก็บไว้ในกัปปิยกุฎี	 

ไม่เป็นอันโตวฏุฐะ	หงุต้มในนัน้	กไ็ม่เป็นอนัโตปักกะ	แต่ถ้าภกิษทุ�าเอง	เป็นสามปักกะ	ต้องทกุกฏ	

หากจะอุ่นของที่คนอื่นท�าสุกแล้วในกัปปิยกุฎี	ไม่เป็นไร

	 ถ้าแลทายกเขาปนกะเพรา	 ขิง	 หรือเกลือลงในข้าวต้มที่ร้อนให้	 แม้ภิกษุจะระคน

ข้าวต้มนั้นก็ไม่ควร	 แต่จะระคนด้วยคิดว่าจะให้ข้าวต้มเย็นควรอยู่	 แม้ได้ข้าวท้องเลนมา	 

จะปิดไว้ให้ระงมสุก	ก็ไม่ควร	ทายกเขาปิดถวายให้	ควรอยู่	จะปิดด้วยคิดว่าจะไม่ให้ข้าวสุกเย็น	 

ควรอยู่	แต่นมสดและเปรียง	เป็นต้น	เมื่อเดือดพุ่งทีหนึ่งแล้ว	จะติดไฟควรอยู่	เพราะของสุกแล้ว

จะให้สุกอีก	ได้อยู่

	 ตัวอย่างยาวกาลิก	 เช่น	 ถ่ัว	 ข้าว	 ข้าวผัด	 ข้าวต้ม	 โจ๊ก	 นมกล่อง	 นมเปรี้ยว	 ผักบุ้ง	 

ผลไม้	งา	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	เป็นต้น
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๒. ยำมกำลิก

	 ยามกาลิกเป็นน�้าส�าหรับดื่ม	 ที่ไม่มีกาก	 โดยกรองออกจากน�้าผลไม้ท่ีไม่ใช่มหาผล	

หรือเรียกยามกาลิกอีกค�าว่า	น�้าปานะ	โดยมีต้นเรื่องอยู่ว่า	เกณิยชฎิลคิดเห็นว่า	ฤษีผู้มีชื่อเสียง

ทั้งหลาย	ที่เว้นจากวิกาลโภชนา	ยังดื่มน�้าปานะ	พระผู้มีพระภาคเจ้าก็น่าจะเสวยบ้าง	จึงท�าน�้า

ปานะไปถวาย	พระองค์กเ็สวย	แล้วทรงอนญุาตให้ภกิษสุงฆ์ฉนัน�า้ปานะได้	ซึง่น�า้ปานะแสดงไว้ใน

บาลีมี	๘	ชนิด	คือน�้ามะม่วง	น�้าชมพู่หรือน�้าหว้า	น�้ากล้วยมีเมล็ด	น�้ากล้วยไม่มีเมล็ด	น�้ามะซาง	

น�า้ลกูจนัทน์หรอืน�า้องุน่	น�า้เหง้าอบุล	น�า้มะปรางหรือน�า้ล้ินจ่ี	รวมถึงน�า้ผลไม้อืน่ด้วยโดยอนโุลม	

ส่วนมหาผลมีห้ามไว้	๙	ชนิด	คือผลตาล	ผลมะพร้าว	ผลขนุน	ผลสาเก	น�้าเต้า	ฟักเขียว	แตงไทย	

แตงโม	 ฟักทอง	 และโดยอนุโลมหากผลไม้ชนิดนั้นมีผลใหญ่กว่าผลมะตูม	 ก็ทรงห้ามเช่นกัน	 

เมื่อภิกษุรับประเคนยามกาลิกแล้วจะฉันได้ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่ง	 ล่วงก�าหนดแล้วภิกษุ 

ฉันเข้า	ปรับทุกกฏ

 วิธีท�าน�้าปานะ	เริ่มด้วยการปลอกหรือคว้านผลไม้นั้น	เอาผ้าห่อ	บิดผ้าให้ตึง	อัดเนื้อ

ผลไม้ให้คายน�้าและกรองผ่านผ้า	เติมน�้าลงให้พอดี	และยังอาจเพิ่มส่วนประกอบอื่น	เป็นต้นว่า

น�้าตาลหรือเกลือพอเข้ารสได้อีก	ผลไม้อื่นไม่เติมน�้าก็ได้	แต่ผลมธุกะที่แปลว่ามะซางนั้น	ไม่ควร

เป็นของล้วน	เจือด้วยน�้าจึงควร

	 ปานะนี้	 ให้ใช้ผลไม้สด	 มิให้ต้มด้วยไฟ	 สุกด้วยไฟไม่ควร	 สุกด้วยแสงอาทิตย์จึงควร	

หากภิกษุจะท�ายามกาลิกเองต้องให้เสร็จในเช้าชั่วเที่ยง	 จึงจะฉันในวิกาลได้	 หากเลยเที่ยงแล้ว	

ภิกษุไม่ควรท�าเอง	ให้อนุปสัมบันเป็นผู้ท�าจึงควร

	 เหตุไฉนจึงห้ามปานะสุกด้วยไฟ	จากที่มีการต้มพิสูจน์ดู	น�้ามะม่วงที่ต้มสุกแล้วจะข้น

มาก	มคีตเิป็นแป้งเปียกเหลวๆ	ถ้าปรารภน�า้มะม่วงหรอืน�า้อืน่เช่นเดยีวกนัอนัสกุแล้วข้นมาก	คง

รังเกียจที่อาจจะอนุโลมเป็นอาหารเหลว

	 อนึ่ง	ทั้งยาวกาลิกและยามกาลิก	นี้เก็บไว้ในอกัปปิยกุฎี	เป็นอันโตวุฏฐะ	หุงต้มให้สุก

ในอกัปปิยกุฎีนั้น	เป็นอันโตปักกะ	ภิกษุหุงต้มให้สุกเอง	เป็นสามปักกะ

	 ตัวอย่างยามกาลิก	เช่น	น�้าผลไม้ชนิดกล่องชนิดขวดที่ไม่มีกาก	อันได้แก่	น�้าแอปเปิ้ล	

น�้าองุ่น	น�้าลิ้นจี่	น�้าส้ม		เป็นต้น	หลังจากภิกษุรับประเคนแล้ว	ภิกษุฉันได้ภายในวันหนึ่งกับคืน

หนึ่ง	ไม่ให้เก็บไว้ภายในกุฎีที่พักหรือท�าให้สุกด้วยไฟ



274 l ปาฏิโมกขสังวรศีล

๓. สัตตำหกำลิก

	 สัตตาหกาลิกเป็นของที่ใช้บริโภคได้ภายใน	 ๗	 วัน	 ของที่ทรงอนุญาตไว้	 คือเนยใส	 

เนยข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	และน�้าอ้อย	เภสัชทั้ง	๕	นี้	เป็นยาแก้โรคผอมเหลืองหรือกระษัย	อันเกิด 

ชุมในสารทฤดู	หากเก็บเภสัชล่วงกาล	๗	วันไป	ภิกษุต้องปาจิตตีย์	เภสัชเป็นนิสสัคคิยวัตถุด้วย

สิกขาบทที่	๓	แห่งปัตตวรรคในนิสสัคคิยปาจิตตีย์	ฉันเภสัชที่เป็นนิสสัคคีย์	ต้องทุกกฏ

 เนยใส เนยข้น	เป็นของที่ภิกษุท�าเองไม่ได้	น�้ามัน	ทรงอนุญาตให้ว่า	เมื่อรับประเคน

มันเปลวแห่งสัตว์แล้วจะเจียวเป็นน�้ามันก็ได้	แต่ให้รับ	 ให้เจียว	และให้กรองเสร็จในกาลคือเช้า

ชั่วเที่ยงจึงใช้ได้	ถ้าท�านอกกาลหรือคาบเกี่ยวแห่งกาล	ไม่ให้ฉัน	จัดเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ	ถ้าภิกษุ

รับ	เจียว	และกรองในวิกาล	เป็นทุกกฏ	๓	ประโยค	ท�า	๒	อย่าง	เช่น	รับช่วงเช้า	แต่เจียวและ

กรองในบ่าย	เป็นทุกกฏ	๒	ประโยค	ถ้าเป็นแต่กรองในวิกาล	เป็นทุกกฏประโยคเดียว

	 เปลวสัตว์ที่ออกชื่อไว้ในบาลีมี	๕	ชนิดคือ	เปลวหมี	เปลวปลา	เปลวปลาฉลาม	เปลว

หมู	และเปลวลา	โดยทรงอนุญาตเปลวสัตว์ที่เนื้อเป็นกัปปิยะ	และเปลวสัตว์ที่เนื้อเป็นอกัปปิยะ

ด้วย	 ยกเว้นเปลวของมนุษย์เท่านั้น	 น�้ามันที่สกัดออกจากมันเปลวสัตว์หรือสกัดจากพืชอันมี

ก�าเนิดเป็นยาวกาลิก	เช่น	เมล็ดงา	ภิกษุท�าเอง	ต้องท�าให้เสร็จในเช้าชั่วเที่ยง	น�้ามันที่สกัดจาก

พืชอันมีก�าเนิดเป็นยาวชีวิก	เช่น	เมล็ดพรรณผักกาด	ให้ภิกษุท�าได้เอง	ถือเอาเรื่องเจียวมันเปลว

เป็นตัวอย่าง	จะพึงบริโภคโดยปราศจากอามิสภายใน	๗	วัน	แต่จะรับหรือเจียวในปัจฉาภัตรไม่

ควรเลย	จึงเข้าใจได้ว่า	ปานะก็ดี	น�้ามันก็ดี	อันภิกษุรับประเคนทั้งวัตถุ	พึงท�าให้เสร็จในกาลเป็น

ของปราศจากอามิส	จะใช้ได้ตลอดกาลของกาลิกนั้น	ข้อนี้พึงเทียบในมหาปเทสเถิด

	 น�้ามันแห่งเปลวที่อนุปสัมบันท�าและกรอง	 เมื่อภิกษุรับประเคนในเช้า	 จะฉันกับ 

ยาวกาลิกอามิสภายในเช้านั้นได้	แต่บ่ายไปแล้ว	ควรฉันปราศจากอามิสอย่างเดียวภายใน	๗	วัน	 

ก็แต่เนื้อ	เอ็น	กระดูก	หรือเลือด	อันใดที่ละเอียด	ดังผงอันละเอียดมีในน�้ามันนั้น	ของเหล่านั้น

เป็นอัพโพหาริก	

 น�้าผึ้ง	 เป็นของที่ภิกษุท�าเองไม่ได้	 น�้าอ้อย	 เป็นของที่อนุปสัมบันท�าและกรองหมด

กากแล้วจึงใช้ได้ในวิกาล	หากภิกษุรับทั้งวัตถุ	คือล�าอ้อย	มีคติอย่างยาวกาลิก	ต้องท�าให้เสร็จใน 

เช้าชั่วเที่ยง	 รับประเคนน�้าอ้อยสดมาเคี่ยวก็ได้	 มีปัญหาในระหว่างพระอาจารย์ทั้งหลายว่า	 

น�้าอ้อยสด	 เป็นยามกาลิกหรือสัตตาหกาลิก	 โดยมากลงสันนิษฐานว่าเป็นสัตตาหกาลิก	 น่า

จะเข้าใจว่า	 น�้าอ้อยที่เรียกว่า	 ผาณิต	 และจัดเข้าในสัตตาหกาลิกนั้น	 เป็นของที่ท�าแข้นแล้ว	 

หรือเหลวแต่เคี่ยวจนงวด	และไม่กลายเป็นเมรัย	ผาณิตที่แข้น	ภิกษุผู้ไม่อาพาธพึงละลายน�้าฉัน	

ภิกษุผู้อาพาธฉันได้ทั้งแข้น



กาลิก l 275

	 สตัตาหกาลกิทีภ่กิษไุม่ได้ท�าเอง	รบัประเคนในเช้า	ฉนัแม้กบัอาหารในวนันัน้กไ็ด้	ตัง้แต่

วิกาลแห่งวันนั้นไป	จะฉันกับยาวกาลิกไม่ได้	แต่จะฉันได้โดยฐานเป็นเภสัชตลอด	๗	วัน

๔. ยำวชีวิก

	 ยาวชีวิกเป็นของที่ใช้ประกอบเป็นยา	มีประเภทต่างๆ	แยกตามลักษณะดังนี้

	 ๑.		 รากไม้	เช่น	ขมิ้น	ขิง	ว่านน�้า	ว่านเปราะ	อุตพิด	ข่า	แฝก	แห้วหมู	แม้ต้น	เปลือก	

ดอก	และผลของไม้ดังกล่าวนี้

	 ๒.		 น�้าฝาด	 เช่น	 น�้าฝาดสะเดา	น�้าฝาดมูกมัน	 น�้าฝาดกระดอม	น�้าฝาดบอระเพ็ด	 

น�้าฝาดกระถินพิมาน

	 ๓.		 ใบไม้	เช่น	ใบสะเดา	ใบมูกมัน	ใบกระดอม	ใบกะเพรา	ใบแมงลัก	ใบฝ้าย

	 ๔.		 ผลไม้	เช่น	ลูกพิลังกาสา	ดีปลี	พริก	สมอไทย	สมอพิเภก	มะขามป้อม	ผลแห่ง

โกฐิ

	 ๕.		 ยางไม้	 เช่น	 ยางชนิดหน่ึงไหลออกจากต้นหิงคุ์	 หรือเคี่ยวออกจากก้านและใบ

จากต้นหิงคุ์	ยางที่ไหลออกจากยอดไม้	ไหลออกจากใบไม้	หรือไหลออกจากก้านหรือยางที่เอา

ใบไม้มาคั่ว	รวมทั้งก�ายาน

	 ๖.		 เกลือ	เช่น	เกลือแห่งน�้าทะเล	เกลือด�า	เกลือสินเธาว์	ซึ่งเป็นเกลือเกิดบนดินใน

ที่ดอน	เขาเก็บมาหุง	เกลือที่เขาเอาดินโป่งมาเคี่ยวท�าขึ้น	และเกลือที่เขาปรุงเขาหุงขึ้น	มีสีแดง

	 อนึ่ง	รากไม้	หัว	ราก	เหง้า	หน่อ	ล�าต้น	เปลือก	ดอก	ผล	เมล็ดแป้ง	ยางแห่งต้นไม้

เถาวัลย์	 ต้นหญ้า	 สิ่งใดสิ่งหน่ึงก็ดี	 และเกลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี	 ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในบาลี	 ที่ไม่เป็น

อาหารโดยปกติของมนุษย์ในชนบทใด	ชื่อว่าเป็นเภสัชในชนบทนั้น

	 เภสชัเหล่านี	้มเีหตจุงึให้บรโิภคได้	เมือ่เหตไุม่ม	ีบรโิภคเป็นทกุกฏ	ส่วนยามกาลกิและ

สัตตาหกาลิก	ไม่ได้กล่าวเหตุแห่งการห้ามไว้

กำลิกระคน

	 ยามกาลิก	 สัตตาหกาลิก	 ยาวชีวิก	 ส่ิงใดส่ิงหนึ่งรับประเคนไว้ในวันนั้นด้วยกันกับ 

ยาวกาลิก	ย่อมควรในกาล	 ไม่ควรในวิกาล	สัตตาหกาลิก	ยาวชีวิก	สิ่งใดสิ่งหนึ่งรับประเคนใน 
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วันนั้นด้วยกันกับยามกาลิก	 ย่อมควรในยาม	 คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง	 ยาวชีวิกรับประเคนกับ 

สัตตาหกาลิก	 ควร	 ๗	 วัน	 ล่วง	 ๗	 วันไป	 ไม่ควร	 ในอรรถกถาว่า	 ค�าท้ังปวงอาศัยเอากาลิก 

เหล่านั้นที่มีรสระคนกัน	 อาทิว่า	 น�้าปานะเจือกับผลมะพร้าวทั้งลูกไม่ได้เอาเปลือกออกเสีย	 

รับประเคนด้วยกันแล้ว	 น�าเอามะพร้าวออกเสีย	 ปานะนั้น	 แม้ในวิกาลก็ควร	 ทายกทั้งหลาย 

เขาวางก้อนน�้าอ้อยงบบนข้าวปายาสที่เย็นถวาย	 ก้อนน�้าอ้อยงบใดที่ไม่ระคนด้วยข้าวปายาส	

ก้อนน�้าอ้อยงบนั้นจะน�าเอาไว้ฉันใน	๗	วันก็ควร	กล่าวคือ	กาลิกใดๆ	มีรสไม่ระคนปนกัน	กาลิก 

นัน้ๆ	แม้รบัประเคนด้วยกนั	จะบรสิทุธิด้์วยวธิใีด	ล้างหรอืปอกเสยีกต็าม	แล้วจะบรโิภคตามกาล

แห่งกาลิกนั้นๆ	ก็ควร	ถ้าแลมีรสอันเจือระคนกันไซร้	ไม่ควร

	 บางคราวภิกษุน�ายาวกาลิก	ยามกาลิก	สัตตาหกาลิก	หรือยาวชีวิก	มาระคนปนกัน	

กาลิกที่ระคนกันนี้	 ก็มีก�าหนดให้ใช้ได้ชั่วกาลตามกาลิกท่ีมีอายุส้ันเช่นกัน	 ยาผงเป็นยาวชีวิก 

ไม่จ�ากัดคราว	 เมื่อประเคนแล้ว	 ภิกษุสามารถเก็บไว้ได้นานไม่จ�ากัดกาล	 ครั้นเมื่อคลุกกับ 

น�้าผึ้งที่เป็นสัตตาหกาลิกและน�ามาประเคน	 ยานั้นก็พลอยมีอายุเพียง	 ๗	 วันตามอายุกาลแห่ง 

น�้าผึ้งไปด้วย	เครื่องเทศ	เช่น	กระวาน	กานพลู	ลูกผักชี	อบเชย	เป็นยาวชีวิก	เข้าปรุงกับข้าวสุก

ที่หุงด้วยกะทิ	เช่นนี้ก็จะมีคติกลายเป็นยาวกาลิกตาม

	 กาลิกระคนน้ี	 มีห้ามไว้มิให้เอาสัตตาหกาลิกและยาวชีวิกที่รับประเคนแรมคืน 

ไปปนกับยาวกาลิก	 เช่น	 ห้ามเอาน�้าตาลท่ีรับประเคนแรมคืนไว้ไประคนกับขนมครกแล้วฉัน	 

ในการท�าทุติยสังคายนา	คัมภีร์จุลวรรค	ปรับเป็นปาจิตตีย์เพราะฉันของเป็นสันนิธิ

	 ของที่ใช้ประกอบเป็นกาลิกระคน	 เป็นต้นว่า	 น�้าตาล	 หรือเกลือ	 พึงต้องพิจารณา

ให้ดี	 เพราะอาจจะเป็นเหตุให้กาลิกระคนนี้มีอายุเกินท่ีทรงอนุญาตไว้ได้	 เช่น	 ภิกษุเอาน�้าตาล	

(เป็นสัตตาหกาลิก	มีอายุ	๗	วัน)	ที่เก็บมาแล้ว	๒	วัน	ผสมกับน�้ามะม่วงที่กรองดีแล้ว	เช่นนี้จะ

ท�าให้น�้าปานะที่ผสมแล้วมีอายุผ่านมา	๒	วันด้วยเช่นกัน	ซึ่งเกินก�าหนดในอายุของน�้าปานะ	คือ 

เกินวนัหน่ึงกับคนืหนึง่	หากฉนักต้็องอาบตั	ิเหตนุีภ้กิษจุะใช้ส่วนประกอบทีผ่สมแล้วมอีายไุม่เกนิ

วันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้เท่านั้น

	 ยาวชีวิกรับประเคนในวันนั้น	ระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น	ย่อมควร 

ใน	๗	วัน	ยาวชีวิกนั้นระคนกับสัตตาหกาลิก	ที่รับประเคนแล้ว	๒	วันย่อมควรใน	๖	วัน	ระคน

กับสัตตาหกาลิก	 ที่รับประเคนแล้ว	 ๓	 วันย่อมควรใน	 ๕	 วัน	 ระคนกับด้วยสัตตาหกาลิก	 

ที่รับประเคนแล้ว	 ๗	 วันพึงรู้ว่าควรในวันนั้นวันเดียวเถิด	 เพราะเหตุนั้นแท้	 ในบาลีจึงไม่กล่าว

ว่า	 ยาวชีวิกรับประเคนในวันนั้นด้วยกันกับสัตตาหกาลิก	 กล่าวแต่เพียงว่า	 รับประเคนกับ 

ด้วยสัตตาหกาลิก	ย่อมควรใน	๗	วันเท่านั้น	ก็แลครั้นกาลิกนั้น	ล่วงกาลและยาม	๗	วันไป	พึงรู้

ว่าเป็นอาบัติ	โดยวิกาลโภชนะสิกขาบท	และสันนิธิการะสิกขาบทนั้นเถิด	
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จ�ำพรรษำ
	 ธรรมเนียมของบ้านเมืองในคร้ังโบราณ	 เมื่อถึงฤดูฝนจะงดการไปมาหาสู่

ต่างเมอืงชัว่คราว	ตวัอย่างเช่น	พ่อค้าสตัว์พาหนะต้องหยดุพกัเมือ่ถงึฤดฝูนทีใ่ดทีห่นึง่	

เป็นอย่างนีเ้พราะทางเดนิเป็นหล่ม	ไปไม่สะดวก	นอกจากนีย้งัจะถกูน�า้ป่าหลากมาท่วม

ด้วย	เมื่อครั้งปฐมโพธิกาล	ภิกษุยังมีน้อย	ถึงฤดูฝน	ภิกษุก็หยุดเที่ยวจาริกตามล�าพัง

ของท่านเอง	 ไม่ทรงต้องต้ังเป็นธรรมเนียม	 แต่ครั้นมีภิกษุมากขึ้น	 จึงได้ทรงตั้งเป็น

ธรรมเนียม	คือเมื่อถึงฤดูฝน	ให้หยุดอยู่ในที่เดียวไม่ไปแรมคืนข้างไหนตลอด	๓	เดือน	

นี้เรียกว่า	จ�ำพรรษำ
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วันเข้าพรรษา	(วัสสูปนายิกา)	ที่ก�าหนดในบาลีกล่าวไว้มี	๒	วัน	คือ	

	 ๑.	 วันเข้าพรรษาต้น	 (ปุริมิกา	 วัสสูปนายิกา)	 ก�าหนดเร่ิมต้นจากพระจันทร์เพ็ญ 

เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ววันหนึ่ง	คือเริ่มต้นตรงกับวันแรม	๑	ค�่าเดือน	๘

	 ๒.	 วันเข้าพรรษาหลัง	(ปัจฉิมิกา	วัสสูปนายิกา)	ก�าหนดเริ่มต้นเมื่อพระจันทร์เพ็ญ

เสวยฤกษ์อาสาฬหะนั้นล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง	คือเริ่มต้นตรงกับวันแรม	๑	ค�่าเดือน	๙

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	 ทรงสันนิษฐานว่า	 วันเข้า 

พรรษาในปีหนึ่งๆ	มีเพียงวันเดียว	โดยวันเข้าพรรษาต้นจะเกิดขึ้นในปีที่มีปกติมาส	(ปีที่มีเดือน	

๘	หนเดียว)	ส่วนวันเข้าพรรษาหลังจะเกิดขึ้นในปีที่มีอธิกมาส	(ปีที่มีเดือน	๘	สองหน)	ซึ่งต้อง

เลื่อนวันเข้าพรรษาจากวันแรม	๑	ค�่าเดือน	๘	แรกออกไปอีกเดือนหนึ่ง	การเลื่อนวันเข้าพรรษา

นี้	ตามโหราศาสตร์ให้เหตุผลไว้ว่า	เพราะในวันเพ็ญแรก	พระจันทร์ยังหย่อนอยู่	โคจรไม่ถึงฤกษ์

อาสาฬหะ	วันเพ็ญหลังจึงจะถึงฤกษ์	ด้วยเหตุผลเช่นนี้	วันเข้าพรรษาจึงมีเพียงวันเดียว	คือเมื่อ

พระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ววันหนึ่งทุกปี

	 เหตุที่ไม่ให้จ�าพรรษาตลอด	 ๔	 เดือนฤดูฝน	 ก็เพ่ือต้องการให้เดือนท้ายฤดูฝนเป็น 

จีวรกาล	 ซึ่งเป็นคราวแสวงหาจีวร	 หรือคราวท�าจีวรเพื่อผลัดเปลี่ยนผ้าไตรจีวรเดิม	 และเมื่อ

พิจารณาว่าในปีหน่ึงๆ	 มีวันเข้าพรรษาวันเดียว	 นี้ก็จะท�าให้มีช่วงจีวรกาลในเดือนท้ายฤดูฝน

ทุกปีเช่นกัน

กำรเข้ำพรรษำ

	 ในอาวาสที่จ�าพรรษา	เป็นหน้าที่ของเสนาสนะคหาปกะ	ที่จะแจกเสนาสนะแก่ภิกษ ุ

ทั้งหลายให้พอเหมาะกันก่อนวันเข้าพรรษา	 ภิกษุผู ้ได้รับแจกเสนาสนะแล้วพึงปัดกวาด 

จัดเสนาสนะให้เรียบร้อย	ดังในเสนาสนะวัตร	นี้เป็นบุรพกิจอันจะพึงท�าก่อนเข้าพรรษา	

	 ในบัดนี้	 ครั้นถึงวันเข้าพรรษา	 มีธรรมเนียมให้ประชุมสงฆ์	 กล่าวค�าอธิษฐานพร้อม

กันว่า	"อิมสฺมึ	อาวาเส	อิม	เตมาส	วสฺส	อุเปมิ" ดังนี้	๑	หน	๒	หน	หรือ	๓	หน	เพื่อเข้าพรรษา	 

แต่ถ้าภิกษุมีอาลัยว่า	 เราจะอยู่ในที่นี้	 แม้ไม่มีสติไม่ได้เปล่งวาจาเข้าพรรษา	 เสนาสนะที่ตน 

ถือเอาแล้วจากสงฆ์ก็เป็นอันถือเอาแล้วด้วยดี	 และเมื่อพรรษาไม่ขาดย่อมได้เพ่ือปวารณา	 

เพราะการท�าความอาลัยก็เป็นอันเข้าพรรษาได้แท้	 ภิกษุที่ลงใจว่า	 เราจะอยู่ในที่นี้	 นี้แลชื่อว่า

อาลัยในที่นี้	

	 อนึ่ง	โบราณคติสืบมา	จะมีการบอกเขตวัด	และบอกอรุณแดง	อรุณขาวให้รู้จักทั่วกัน	
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หากภิกษุเข้าพรรษาแล้วไม่อยู่ครบ	๓	 เดือนแรกหรือ	๓	 เดือนหลัง	 โดยหลีกไปเที่ยวจาริกในที่

อื่น	ต้องทุกกฏ	กล่าวได้ว่า	ภิกษุพรรษาขาด	และหากถึงวันเข้าพรรษาแล้วภิกษุไม่อยากจะเข้า

พรรษา	แกล้งล่วงอาวาสไปเสีย	ต้องทุกกฏ	เมื่อไม่ได้เข้าพรรษาแรกด้วยอันตรายอันใดอันหนึ่ง

ก็พึงเข้าพรรษาหลัง	การไม่เข้าพรรษาเลย	เป็นทุกกฏ

เสนำสนะที่จ�ำพรรษำ

	 ในสังฆิกาวาส	 ภิกษุทั้งปวงมีสิทธิในอันจะได้อยู่ในเสนาสนะของสงฆ์	 เว้นไว้แต่ 

ประพฤติตนผิดธรรมวินัย	หรือถูกขับไล่เสียจากวัด	และไม่ให้ภิกษุแย่งชิงเสนาสนะกันอยู่	ภิกษุ

ใดจ�าพรรษาโดยไม่มีเสนาสนะ	ต้องทุกกฏ	

 เสนาสนะทีค่นสร้างขึน้	ท�าโดยอาการปกตขิองเรอืน	มสีณัฐานต่างกนั	ใช้ได้ทัง้นัน้เว้น

ไว้แต่กุฎีดนิล้วน	อนัเป็นของดบิกต็าม	เผาสกุกต็าม	เสนาสนะอนัเกดิขึน้เอง	ออกชือ่ไว้แต่ถ�า้แห่ง

ภูเขา	จะถือเอาเป็นเสนาสนะก็ได้	

	 เสนาสนะที่ไม่มีเครื่องมุง	 และไม่ประกอบด้วยประตูส�าหรับปิดเปิดได้มีแก่ภิกษุใด	 

ภิกษุนั้น	 ชื่อว่าไม่มีเสนาสนะ	 และหากจ�าพรรษาในกระท่อมผี	 ในร่ม	 ในตุ่ม	 ในโพรงไม	้ 

ในคาคบไม้	เหล่านี้ต้องทุกกฏ	ถ้าที่เหล่านั้นมีหลังคาและฝาประตูปิดเปิดได้	ก็ควร	แต่ในป่าช้า

จะท�ากุฎีอื่นขึ้นเพื่อจ�าพรรษา	ก็ควรอยู่

	 ภกิษจุะเข้าพรรษาในวชะ	(ทีอ่ยูแ่ห่งคนเล้ียงโค)	ในหมูเ่กวยีน	หรือในเรือกค็วร	โดยที่

อยู่แห่งคนเลี้ยงโคนั้น	เขายกไปข้างไหน	เมื่อไปด้วย	พรรษาไม่ขาด	ไม่เป็นอาบัติ	แต่เมื่อจะเข้า

พรรษาในหมู่เกวียนนั้น	 ถึงวันเข้าพรรษา	 พึงว่ากับอุบาสกว่า	 ได้กุฎีจึงจะควร	 พึงเข้าพรรษา 

โดยใช้ภายใต้เกวียนที่ตั้งอยู่สังเขปว่าเป็นศาลา	 เมื่อไม่ได้ที่เช่นนั้น	พึงท�าความอาลัยเถิด	ถ้าจะ

จ�าพรรษาในหมู่เกวียนเปล่าไม่มีกุฎี	ไม่ควร	มาตรว่าจิตตุปบาทที่คิดว่า	เราจะอยู่ในที่นี้	นี้แลชื่อ

ว่าอาลัย

	 ถ้าหมู่เกวียนถึงสถานที่ที่ภิกษุหมายจะเข้าอยู่จ�าพรรษาและหมู่เกวียนก็ล่วงไปแล้ว	

ภิกษุพงึอยูใ่นทีท่ีต่นประสงค์แล้วปวารณากบัภกิษทุัง้หลายในทีน่ัน้เถดิ	ถ้าหมูเ่กวยีนเขาหยดุอยู่

ในบ้านแห่งหนึ่งหรือแยกย้ายกันไปในระหว่างพรรษา	 ก็พึงอยู่กับภิกษุทั้งหลายในบ้านนั้นแล้ว

ปวารณาเถิด	 จะไม่ปวารณาโดยจะไปต่อ	 ไม่ควร	หากแม้หมู่เกวียนยังเดินทางอยู่	 เป็นวันออก

พรรษาไซร้	พึงปวารณาในหมู่เกวียนนั้นเถิด

	 ภิกษุจะเข้าพรรษาในเรือก็ต้องอยู่ในกุฎีแท้	 เมื่อแสวงหากุฎีไม่ได้	 พึงท�าความอาลัย

เถิด	 ถ้าภายใน	 ๓	 เดือน	 เรืออยู่ในทะเล	 ก็พึงปวารณาในเรือนั้น	 ถ้าเรือถึงฝั่งเข้า	 ภิกษุอยาก 
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จะไปต่อ	 ไม่ควร	พึงอยู่ในบ้านที่เรือถึง	แล้วปวารณากับภิกษุทั้งหลายเถิด	ถ้าแม้เรือไปในที่อื่น

ตามริมฝั่ง	แม้ภิกษุอยากจะอยู่ในบ้านที่เรือถึงเข้าก่อน	แล้วเรือจงไปเถิด	ภิกษุพึงอยู่ในบ้านนั้น	

แล้วปวารณากับภิกษุทั้งหลายเถิด

	 ในวชะ	 ในหมู่เกวียน	 ในเรือ	 ทั้งสามนี้ไม่เป็นอาบัติเพราะขาดพรรษา	 ย่อมได้เพื่อ

ปวารณา	

ธัมมิกวัตร

	 ช่วงระหว่างจ�าพรรษา	 เป็นกาลเหมาะที่ภิกษุจะต้ังใจบ�าเพ็ญสมณธรรม	 ภิกษุจะ

ตั้งข้อกติกานัดหมายกัน	ห้ามตั้งข้อวัตรอันไม่เป็นธรรม	 (อธัมมิกวัตร)	 เช่น	การไม่ให้บอกไม่ให ้

เรียนธรรมวินัย	 ไม่ให้สังวัธยายธรรม	 ไม่ให้เทศนา	 ไม่ให้มีการบรรพชาอุปสมบทและไม่ให้นิสัย	

ไม่ให้พูดกัน	หรือเกณฑ์กันให้ถือธุดงค์	เกณฑ์กันให้บ�าเพ็ญสมณธรรม	เช่น	อย่าส�าเร็จการนอน	

จงให้วันคืนล่วงไปด้วยยืนหรือจงกรมเถิด	จงถือการไม่พูด	(มูควัตร)	หรือตั้งกติกาว่าการไปด้วย

สัตตาหกรณียกิจของผู้ใด	 ผู้นั้นอย่าพึงได้ของแจก	 ดังนี้	 ถ้าต้ังอธัมมิกวัตรเช่นว่านี้	 เป็นทุกกฏ	 

ข้อห้ามการตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรมนี้	ควรใช้ได้ในที่อื่นทั่วไป

	 จงนัดหมายกันแต่ในข้ออันเป็นธรรม	 (ธัมมิกวัตร)	 พูดชักน�าเพื่อให้เกิดอุตสาหะใน

การบอกการเรียนธรรมวินัย	 เพื่อขวนขวายในกิจพระศาสนา	 เพื่อรู้ประมาณในการพูด	 เพื่อ

มีแก่ใจสมาทานธุดงค์และบ�าเพ็ญสมณธรรมตามสติก�าลัง	 เพื่อเอื้อเฟื้อแนะน�ากันในวัตรนั้นๆ	 

เพือ่รกัษาความสามคัค	ีไม่ววิาทแก่งแย่งกนั	เพือ่รู้จักนบัถือเกรงใจภกิษอุืน่	เช่นจะสังวธัยายธรรม	

ก็ไม่ควรท�าความร�าคาญแก่ภิกษุผู้บ�าเพ็ญภาวนาอื่น	ให้หลีกไปท�าในโอกาสอื่น

สัตตำหกรณียกิจ

	 ภิกษุผู้เข้าพรรษา	 ต้องอยู่ในที่แห่งเดียวอันก�าหนดด้วยขอบเขตบริเวณตลอด	 ๓	 

เดือน	 จนพ้นวันปวารณาแล้ว	 จึงจะออกเที่ยวจาริกได้อีก	 ถ้าหลีกไปเสียในระหว่างนั้น	 ไม่ได ้

รับประโยชน์แห่งการจ�าพรรษา	เว้นแต่มีธุระก็ไปได้	แต่ให้กลับคืนภายใน	๗	วัน	เรียกว่าไปด้วย	

สัตตาหกรณียะ	หรือ	สัตตาหะ	ธุระเป็นเหตุไปด้วยสัตตาหกรณียะ	มีดังนี้

	 ๑.	 สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข้	 ภิกษุรู้เข้าแม้ไม่ส่งข่าวมานิมนต์	 ไปเพื่อช่วย 

	 	 รักษาพยาบาล

	 ๒.	 สหธรรมิกกระสันจะสึก	ภิกษุรู้เข้า	ไปเพื่อระงับ

	 ๓.	 กจิสงฆ์เกดิข้ึน	เช่น	วิหารช�ารดุลงในเวลานัน้	ภกิษไุปเพือ่หาเครือ่งทพัพสมัภาระ 
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	 	 มาปฏิสังขรณ์

	 ๔.	 ทายกต้องการบ�าเพ็ญกุศล	 จึงมานิมนต์	 ภิกษุไปเพื่อบ�ารุงศรัทธาเขา	 เมื่อเขา 

	 	 ไม่นิมนต์	อย่าพึงไป

	 ภิกษุไปแรมคืนในที่อื่นไม่เกินก�าหนดนั้น	 พรรษาไม่ขาด	 ได้อานิสงส์แห่งการ

จ�าพรรษา	 ถ้าไปเกินก�าหนด	 เช่นนี้	 ภิกษุพรรษาขาด	 แม้ธุระอื่นที่เป็นกิจลักษณะอนุโลม 

ตามน้ีเกิดขึ้น	 จะไปก็ควร	 และเมื่อจะไปด้วยสัตตาหกรณียะ	 ไม่จ�าเป็นจะท�าพิธีก็ได้	 ให้ผูกใจ 

ว่าจะกลับมาภายใน	๗	วัน	แม้ไม่ได้ท�าในใจไว้แต่เดิมว่าจะแรมคืน	เช่นไปแล้วคิดจะกลับในวัน

นั้น	แต่เผอิญมีอันตรายเกิดขึ้น	กลับไม่ได้	เห็นว่าพรรษาไม่ขาด	เพราะมีเหตุที่จะอนุโลมตามได้	

ทั้งจิตคิดจะกลับก็มีอยู่	 อีกอย่างในบาลีกล่าวว่า	 ยังอีก	 ๗	 วันจะถึงวันปวารณา	 ภิกษุออกจาก

อาวาสไปเลยก็ได้	พรรษาไม่ขาด

	 การไปด้วยสตัตาหกรณยีะ	ในช่วงกาล	๓	เดอืนนัน้	ไม่ปรากฏชดัในบาลว่ีา	ทรงอนญุาต

ให้สัตตาหะได้คราวเดียว	หรือหลายคราว	เข้าใจกันในบัดนี้ว่า	หลายคราวก็ได้	แต่ต้องมีธุระจึง

ไปได้	เมื่อเสร็จให้รีบกลับ

อันตรำยแห่งกำรจ�ำพรรษำ

	 ภิกษุจ�าพรรษาอยู่ในท่ีใด	 หากมีอันตรายเกิดขึ้น	 จะอยู่ต่อไปไม่ได้และไปเสียจาก 

ที่นั้น	 นี้ท�าให้พรรษาขาด	 ภิกษุจะปวารณาไม่ได้	 แต่ไม่เป็นอาบัติ	 ในบาลีแสดงอันตรายไว้

ดังนี้		

	 ๑.	 ภิกษุถูกเบียดเบียนด้วยสัตว์ร้ายก็ดี	โจรก็ดี	ปีศาจก็ดี	

	 ๒.	 เสนาสนะถูกไฟไหม้	หรือน�้าท่วม

	 ๓.	 ภัยเกิดข้ึนแก่โคจรคาม	 ภิกษุล�าบากด้วยบิณฑบาต	 หรือชาวบ้านเขาอพยพไป	

จะไปตามเขาก็ควร

	 ๔.	 ภกิษขุดัสนด้วยอาหาร	ไม่ได้อาหารหรอืเภสชัอนัสบาย	หรอืไม่ได้รบัการอปัุฏฐาก

ที่ควร	 แต่จงพิจารณาดูเถิดว่า	 เมื่อครั้งพระศาสดาทรงจ�าพรรษาอยู่เมืองเวรัญชรา	 ข้าวยาก 

หมากแพง	ภิกษุสงฆ์ได้รับความอดอยาก	แม้อย่างนั้น	ยังเสด็จอยู่จนตลอดพรรษา

	 ๕.	 ภกิษถุกูรบกวนเกลีย้กล่อมด้วยหญงิ	ด้วยญาติ	หรือด้วยทรัพย์	จิตเป็นธรรมชาติ

อันกลับกลอกเร็ว	ถ้าอยู่ต่อไปจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์	ภิกษุจะไปเสียก็ได้	แม้เห็นทรัพย์

อันหาเจ้าของมิได้	ก็ดุจเดียวกัน

	 ๖.	 สงฆ์ในอาวาสอื่นจวนจะแตกหรือแตกกันแล้ว	 ภิกษุไปเพื่อจะห้ามหรือเพื่อจะ

สมาน	ถ้ากลับมาทัน	ควรไปด้วยสัตตาหกรณียะ
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กำรรับนิมนต์จ�ำพรรษำ

	 ภิกษุรับนิมนต์ของชาวบ้านก็ดี	 หรือนัดหมายตกลงกันเองก็ดี	 เพื่ออยู่จ�าพรรษาใน 

ทีใ่ด	แล้วไม่อยูใ่นทีน่ัน้	ท�าให้คลาดเคลือ่นเสยี	เช่นนีภ้กิษตุ้องทกุกฏเพราะรบัค�า	(ปฏสิสวทกุกฏ)	

แม้ในการรับค�าอย่างอ่ืนแต่ท�าให้คลาดเคลื่อน	 ก็ปรับทุกกฏเช่นกัน	 การปรับเพียงทุกกฏในที่นี้	

เพราะเจตนาเดิมบริสุทธิ์	ถ้าจงใจจะท�าให้คลาดเคลื่อนมาแต่ต้น	ก็จะเป็นปาจิตตีย์เพราะกล่าว

มุสาจากการรับค�า	เป็นทุกกฏเพราะท�าให้คลาด

อำนิสงส์แห่งกำรจ�ำพรรษำ

	 ภิกษุผู้อยู่จ�าพรรษาจนได้ปวารณาแล้ว	 ย่อมได้อานิสงส์เป็นเวลาเดือนหนึ่งนับจาก

วันออกพรรษาไป	หากภิกษุได้กรานกฐินด้วย	อานิสงส์ก็จะเพิ่มออกไปอีก	๔	เดือนในเหมันตฤดู	

อานิสงส์ที่กล่าวถึงมีดังนี้

	 ๑.		 ภิกษุเที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลา	ตามอเจลกวรรค	สิกขาบทที่	๖	

	 	 (ปาจิตตีย์ที่	๔๖)	

	 ๒.		 ภิกษุเที่ยวจาริกไปโดยไม่จ�าเป็นต้องเอาไตรจีวรไปครบส�ารับ

	 ๓.		 ภิกษุฉันคณะโภชน์และปรัมประโภชน์ได้

	 ๔.		 ภิกษุเก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา

	 ๕.		 จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอ
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อุโบสถ ปวำรณำ 
 อุโบสถ	 เป็นชื่อของการบ�าเพ็ญพรตอย่างหนึ่ง	 เป็นธรรมเนียมมีมาก่อน

พุทธกาล	 โดยก�าหนดให้สมาทานในวันพระจันทร์เพ็ญ	 พระจันทร์ดับ	 และพระจันทร์ 

กึง่ดวง	ครัน้ถงึพุทธกาล	พระศาสดาทรงอนุโลมตามธรรมเนียมนัน้	โดยให้ใช้วนัเช่นนัน้	

เป็นวันประชุมกันกล่าวธรรม	ฟังธรรม	และเป็นวันสมาทานอุโบสถของคฤหัสถ์	แต่ใน
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อุโบสถ

	 ในครั้งปฐมโพธิกาลนั้น	 พระองค์ประทานพุทธโอวาทในท่ีชุมนุมสงฆ์ด้วยพระองค์

เอง	 ทรงยกคุณธรรมอันเป็นหัวใจพระศาสนาขึ้นแสดง	 ดังมีแจ้งในโอวาทปาฏิโมกข์	 ภายหลัง

ทรงอนุญาตให้สงฆ์ท�าอุโบสถตามล�าพัง	ให้ภิกษุรูปหนึ่งสวดสิกขาบทหมวดหนึ่งในที่ชุมนุมสงฆ์	

ที่เรียกว่า	ปาฏิโมกข	์ในบาลีเล่าเหตุที่ทรงเลิกแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ว่า	เพราะมีภิกษุไม่บริสุทธิ์

ปนอยู่ในหมู่สงฆ์	

	 นอกจาก	๒	วันดังกล่าวแล้ว	ทรงอนุญาตให้ท�าอุโบสถในโอกาสอื่นก็มี	 เช่นในคราว

ที่ภิกษุผู้แตกแยกกันแล้วปรองดองกันเข้า	 ดังเหตุการณ์ภิกษุชาวโกสัมพีแตกแยกกัน	 อุโบสถ

ลักษณะนี้เรียกว่า	สามัคคีอุโบสถ	 โดยนัยนี้	 วันอุโบสถจึงมีโอกาสเกิดขึ้นใน	 ๓	 วัน	 คือวันที่

พระจันทร์เพ็ญ	วันที่พระจันทร์ดับ	และวันสามัคคีอุโบสถ	นอกจากวันก�าหนดนี้	ไม่ให้ท�าอุโบสถ

พร�่าเพรื่อ	หากท�าในวันอื่นนอกจากก�าหนดนี้	ต้องทุกกฏ

	 ในอาวาสหนึง่ๆ	ให้มสีถานทีไ่ว้แห่งหนึง่	ซ่ึงเรียกว่า โรงอโุบสถ	เพ่ือเป็นทีส่งฆ์ประชมุ

ท�าอุโบสถ	ก�าหนดให้บรรจุภิกษุได้ไม่น้อยกว่า	๒๑	รูป	ซึ่งเมื่อถึงวันก�าหนด	ให้ประชุมกันท�าใน

ที่นั้น	และในอาวาสเดียว	ห้ามมีโรงอุโบสถมากกว่าหนึ่ง	ถ้าใช้โรงอุโบสถแห่งหนึ่งอยู่ก่อน	ภาย

หลังใช้แห่งอื่น	ให้เลิกแห่งเดิมเสีย	โดยให้บอกนัดหมายให้รู้ทั่วกัน

บุพพกรณ์

 บุพพกรณ์	 คือกิจที่สงฆ์จะพึงท�าก่อนการประชุมทั่วไป	 โดยจะจัดวาระภิกษุให้

ผลัดกันท�าก็ได้	 และภิกษุหนุ่มไม่เป็นไข้	 ถ้าพระเถระบังคับแล้วไม่ท�าบุพพกรณ์	 ต้องทุกกฏ	 

การท�าอุโบสถก็เป็นการประชุมสงฆ์อย่างหน่ึงเช่นกัน	 จึงต้องท�าบุพพกรณ์	 ซึ่งกิจที่ต้องท�ามี	 ๔	

อย่างคือ

	 ๑.	 ท�าความสะอาดหรือกวาดโรงอุโบสถ

	 ๒.	 จัดให้มีแสงสว่างพอหากประชุมในเวลากลางคืน

	 ๓.	 ตั้งน�้าฉันน�้าใช้

	 ๔.	 ปูอาสนะให้สงฆ์พร้อมประชุม
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บุพพกิจ

 บุพพกิจ คือกิจอันจะพึงท�าก่อนการประชุม	 ซึ่งกิจที่จะท�านี้	 จะแตกต่างกันแล้วแต ่

จุดประสงค์ของการประชุมนั้นๆ	ส่วนการท�าอุโบสถสวดปาฏิโมกข์จะมีบุพพกิจ	ดังนี้

 ๑. น�าปาริสุทธิมา	 อธิบายว่า	 ภิกษุอาพาธที่มีอยู่ในสีมาไม่อาจไปสู่ที่ประชุมสงฆ์	 

ณ	 โรงอุโบสถได้	 ให้ภิกษุอื่นรูปหนึ่งพึงรับมอบปาริสุทธิของภิกษุอาพาธมาแจ้งแก่สงฆ์	 โดยวิธี 

มอบปาริสุทธินั้น	 ภิกษุอาพาธน่าจะช�าระตนให้บริสุทธิ์จากอาบัติก่อนแล้วจึงบอกมอบ	 แต่ใน

บาลีไม่ได้กล่าวถึง	กล่าวแต่เพียงให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า	นั่งกระหย่งประณมมือ	กล่าวกับภิกษุรูปนั้น	 

ฝ่ายภิกษุผู้รับปาริสุทธิของภิกษุไข้	 พึงบอกในสงฆ์	 จะพึงบอกด้วยค�าอย่างไร	 ในบาลีไม่ได้ 

วางแบบไว้	 แต่มีกล่าวว่า	 แม้ไม่บอกก็เป็นอันน�ามา	 เมื่อน�าปาริสุทธิมาแล้วภิกษุไข้ก็เป็นอันได้

ท�าอุโบสถ

 ๒. น�าฉันทะมา	 อธิบายว่า	 กิจสงฆ์ใดเว้นภิกษุผู้อยู่ในสีมาที่มีสิทธิในอันจะได้เข้า

ประชมุด้วย	กจินัน้ไม่เป็นธรรม	ใช้ไม่ได้	เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจากเธอ	การให้ความยนิยอม

นี้	 เรียกว่า	การให้ฉันทะ	ภิกษุทุกรูป	ผู้ได้รับนัดหมาย	ควรมีแก่ใจในการเข้าประชุมท�ากิจสงฆ์	 

ถ้าไม่อาจด้วยประการใดประการหนึ่ง	 เช่น	 อาพาธก็พึงให้ฉันทะยินยอมให้สงฆ์ท�ากิจนั้น	 เช่น	 

การสมมติภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่ท�าการสงฆ์	วิธีให้ฉันทะนั้น	ในบาลีวางแบบไว้ว่า	ภิกษุผู้ให้ฉันทะ

พึงห่มผ้าเฉวียงบ่า	นั่งกระหย่งประณมมือ	กล่าวกับภิกษุรูปหนึ่ง	และเมื่อได้รับฉันทะของภิกษ ุ

ผู้ไม่มาเข้าประชุมอย่างนี้แล้ว	สงฆ์ท�าอุโบสถก็ได้	ท�าสังฆกรรมอื่นด้วยก็ได้	แต่การมอบปาริสุทธิ

ของภิกษุอาพาธใช้ส�าหรับการลงอุโบสถอย่างเดียว	ซึ่งจะบอกควบกันกับบอกฉันทะ

 ๓. บอกฤด	ูอธิบายว่า	ฤดูที่นับกันอยู่ในพุทธกาลมี	๓	ฤดู	คือฤดูหนาว	(เหมันตฤดู)	

ฤดูร้อน	(คิมหฤดู)	และฤดูฝน	(วัสสานฤดู)	ซึ่งมีการก�าหนดเริ่มต้น	และมีการแจกแจงแบ่งออก

ไปเป็นเดือน	เป็นปักษ์	 เป็นดิถี	การบอกฤดูนั้น	ให้บอกชื่อฤดู	 โดยในฤดูนั้น	บอกว่ามีกี่อุโบสถ	 

ถ้ามปีวารณากต้็องบอก	และอโุบสถอนัมาถึงนี	้เป็นอโุบสถทีเ่ท่าไร	ล่วงไปแล้วและยงัเหลอืเท่าไร

 ๔. นบัภกิษ	ุอธบิายว่า	การนบัจ�านวนภกิษนุี	้มปีระโยชน์ท�าให้รูไ้ด้ว่า	ในอาวาสนัน้	 

หรอืในจงัหวัดน้ันมภิีกษอุยูจ่�านวนเท่าไร	กล่าวคอืในระยะกึง่เดอืนส�ารวจบญัชภีกิษกุนัคราวหนึง่	 

เพื่อจะได้รู้ว่ามีจ�านวนคงที่หรือเพิ่มลดเท่าไร	 โดยวิธีนับ	 จะให้เรียกชื่อบ้าง	 ใส่คะแนนบ้าง	 

สุดแต่จะสะดวก	 และการบอกจ�านวนก็บอกแต่จ�านวนภิกษุผู้เข้าประชุม	 ไม่ได้จ�าแนกว่า	 

เจ้าอาวาสจ�านวนเท่านั้น	อาคันตุกะจ�านวนเท่านั้น

 ๕. สั่งสอนนางภิกษุณ	ีข้อนี้ได้กล่าวแล้วในโอวาทวรรค	สิกขาบทที่	๑	(ปาจิตตีย ์

ที่	๒๑)	ในบัดนี้	ภิกษุณีไม่มีแล้ว	กิจที่จะพึงท�านี้ก็เป็นอันไม่ต้องท�า
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กำรแสดงอำบัติ

	 ปาราชิกเป็นอาบัติที่แก้ไขไม่ได้	 เมื่อต้องอาบัติแล้วพึงละเพศภิกษุเสีย	 หรือสงฆ์พึง 

นาสนะเสียจากเพศภิกษุ	 ส่วนอาบัติท่ียังแก้ไขได้	 ต้องท�าคืนด้วยประการใดประการหนึ่ง	 ซึ่ง

วิธีท�าคืนอาบัติสังฆาทิเสส	 อันเป็นครุกาบัติ	 จักต้องอยู่วุฏฐานวิธี	 ส่วนลหุกาบัติ	 ภิกษุผู้จะท�า

อโุบสถ	ต้องช�าระตนให้บรสิทุธิจ์ากอาบัตด้ิวยการแสดงอาบติั	คอืเปิดเผยโทษของตนแก่ภกิษอุืน่	 

(เทสนาคามินี)	 ถ้ารู้ว่ามีอาบัติติดตัวแล้วเข้าฟังปาฏิโมกข์	 ต้องทุกกฏขณะฟัง	 นึกข้ึนมาได้ต้อง

บอกแก่ภิกษุผู้นั่งใกล้ว่า	ตนเองต้องอาบัติชื่อนั้น	ลุกจากที่นี้แล้วจักแสดง

	 ภิกษุผู้แกล้งต้องอาบัติ	 แล้วปกปิดไว้	 และถึงอคติ	 เพราะเหตุตนบ้าง	 เพราะเหตุ 

ผู้อื่นบ้าง	 ได้ชื่อว่า	อลัชชี (ผู้ไม่มีความละอาย)	 ย่อมเป็นผู้ท�าอันตรายแก่สวรรค์และมรรคผล

นิพพาน	 (อาณาวิติกกมันตรายิก)	 เหตุดังนั้น	 ภิกษุไม่ควรต้องอาบัติใดๆ	 ส่วนที่ต้องอาบัติ

แล้วก็ควรท�าคืนเสีย	 โดยภิกษุผู้ต้องอาบัติ	 พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง	 แล้วท�าผ้าห่มเฉวียงบ่า	 

นั่งกระหย่ง	ประณมมือกล่าวแสดงอาบัติ	และภิกษุผู้รับนั้น	พึงเลือกเอาภิกษุผู้ร่วมสังวาส	ไม่พึง

แสดงต่อภิกษุต่างสังวาส	หรือผู้ถูกห้ามสังวาส

	 ในวันอุโบสถหรือวันปวารณา	 หากสงสัยอาบัติอยู ่	 พึงบอกตามความสงสัยเสีย

ก่อน	แล้วจึงท�าอุโบสถฟังปาฏิโมกข์หรือท�าปวารณา	จงอย่าพึงท�าอันตรายแก่อุโบสถ	 โดยการ 

ไม่แสดงอาบัติและนิ่งไว้	 พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง	 ท�าผ้าห่มเฉวียงบ่า	 นั่งกระหย่ง	 ประณมมือ	 

กล่าวค�าสงสัยนั้น	 แต่อาบัติแสดงแล้วอย่าแสดงอีก	 อย่าแสดงด้วยใจอย่างเดียวโดยไม่มี 

การกล่าว	พึงแสดงต่อภิกษุปกติ	ผู้ที่สงฆ์ไม่ได้ยกวัตร
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	 อาบตันิัน้	ให้แสดงโดยควรแก่ชือ่	แก่วตัถ	ุแก่จ�านวน	หากแสดงผดิชือ่	ใช้ไม่ได้	ผดิวตัถุ

หรือผิดจ�านวน	ข้างมากแสดงเป็นข้างน้อย	ใช้ไม่ได้	ข้างน้อยพลั้งเป็นมาก	เช่น	ภิกษุต้องอาบัติ

ตัวเดียวหรือ	๒	ตัว	แสดงเป็น	“สัมพหุลา”	วัตถุเดียว	แสดงเป็น	“นานาวัตถุกาโย”	ใช้ได้	อาบัติ

ต่างชื่อกันไม่ให้ประมวลแสดงในคราวเดียวกัน	และให้แสดงทีละรูป	ไม่ให้แสดงพร้อมกันหลาย

รูปต่อภิกษุผู้เดียว	และไม่ให้แสดงต่อภิกษุ	๔-๕	รูปผู้อยู่นอกสีมา	นี้แปลว่า	จะท�าเป็นการสงฆ์

ไม่ได้	(ค�าแสดงอาบัติมีปรากฏในหนังสือพระวินัยทั่วไป)

	 ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้ว	ไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัติ	เรียกว่า	ไม่เห็นอาบัต	ิหรือไม่ยอมรับ

ว่าเป็นอาบัติ	 แต่การไม่แสดงอาบัติ	 เรียกว่า	 ไม่ท�าคืนอาบัติ	 ใน	 ๒	 อย่างนี้	 ทรงอนุญาตให้ 

สงฆ์ลงโทษท�าอุกเขปนียกรรม	 คือยกภิกษุนั้นเสียจากสังวาสโดยไม่ให้ร่วมกินร่วมนอน	 และ 

ภิกษุน้ันได้ชื่อว่าเป็นผู้อันสงฆ์ยกเสียแล้ว	 (อุกขิตตโก)	 ถ้าภิกษุใดสมาคมด้วยต้อง	 ปาจิตตีย์	 

ตามสัปปาณวรรค	สิกขาบทที่	๙	(ปาจิตตีย์ที่	๖๙)	ต่อเมื่อภิกษุนั้นยอมเห็นอาบัติ	หรือยอมท�า

คืนอาบัติแล้ว	สงฆ์จึงสวดประกาศระงับกรรมนั้น	ยอมให้เข้าหมู่เป็นภิกษุปกติตามเดิม

	 ภิกษุทั้งหลายละเมิดสิกขาบทอย่างเดียวกัน	ต้องอาบัติอย่างเดียวกัน	อาบัติของเธอ 

ทั้งหลายน้ัน	 เรียกว่า	 สภาคาบัติ	 ห้ามภิกษุรับหรือแสดงต่อกัน	 แต่ขืนท�า	 ปรับเป็นทุกกฏ 

ทั้งผู้แสดงทั้งผู้รับ	 แต่อาบัตินั้น	 ยอมให้เป็นอันแสดงแล้ว	 อาบัติต่างวัตถุ	 แม้ชื่อเดียวกัน	 เช่น	

ปาจิตตีย์เพราะนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกินก�าหนดจ�านวนวัน	 และปาจิตตีย์เพราะสอนธรรม

แก่อนปุสมับนัด้วยการกล่าวพร้อมกนัเข้า	ไม่จัดว่าเป็นสภาคาบติั	ต่างรูปต่างแสดงต่างรับต่อกนั

ได้	ถ้าสงฆ์คือภิกษุทั้งปวงต้องสภาคาบัติ	จะให้สวดประกาศในที่ประชุมแล้วฟังปาฏิโมกข์ก็ได้

	 ส่วนสังฆาทิเสส	 จะพ้นได้ด้วยการอยู่กรรม	 ภิกษุต้องบอกไว้แก่ภิกษุแม้รูปหนึ่งว่า	

ข้าพเจ้าต้องสังฆาทิเสสมีวัตถุอย่างนั้นๆ	 แล้วจึงฟังปาฏิโมกข์ได้	 วิธีนี้	 ถ้าภิกษุปฏิบัติตามแล้ว	 

วันอยู่ปริวาสอย่างมากก็เพียง	๑๕	วันเท่านั้น

องค์ประกอบแห่งกำรท�ำสังฆอุโบสถ

	 การท�าสงัฆอโุบสถนัน้	คอืการสวดปาฏโิมกข์	ในทีป่ระชมุสงฆ์ต้องพร้อมด้วยข้อก�าหนด	

๔	ประการ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 วันนั้นเป็นจาตุททสี	 ปัณณรสี	 หรือวันสามัคคี	 อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะถูก 

ระบุในการสวดปาฏิโมกข์	ซึ่ง	จาตุททสี	(ปักข์ขาด)	หมายถึง	วันท�าสังฆอุโบสถนั้นมีจ�านวนวัน 

ห่างจากวันสังฆอุโบสถที่ผ่านมา	๑๔	วัน	ส่วน	ปัณณรสี	(ปักข์ถ้วน)	หมายถึง	วันท�าสังฆอุโบสถ

นั้นมีจ�านวนวันห่างจากวันสังฆอุโบสถท่ีผ่านมา	 ๑๕	 วัน	 ถ้าภิกษุนับวันอุโบสถแย้งกันขึ้น	 
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ให้ข้างน้อยอนวุตัตามข้างมาก	ถ้าจ�านวนภกิษเุท่ากนั	ให้อาคนัตุกะอนวุตัตามเจ้าอาวาส	แต่ฝ่าย

ที่นับเป็นวันปาฏิบท	(นับเกิน	๑๕	วัน)	จะอนุวัตตามไม่ได้	ให้ออกไปเสียจากสีมา	หรือนั่งอยู่ด้วย

เพยีงเพือ่ให้กายสามคัค	ีกล่าวคอื	หากไม่นัง่ร่วมประชมุ	จ�านวนภกิษทุีเ่หลอืกย็งัไม่น้อยกว่า	๔	รปู

	 ๒.	 จ�านวนภิกษุผู้ประชุมสงฆ์มี	๔	รูปเป็นอย่างน้อย	เกินกว่านั้นใช้ได้	เธอทั้งหลาย

เป็นภิกษุโดยปกติ	ไม่ต้องปาราชิกหรือถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม	แต่	๒	ประเภทนี้	ไม่หมายเอา

เป็นที่	 ๔	 อยู่ในสงฆ์	 คือแม้ไม่มีรูปน้ัน	 จ�านวนภิกษุก็ยังไม่น้อยกว่า	 ๔	 รูป	 เธอทั้งหลายเข้านั่ง

ภายในหัตถบาสจากสงฆ์	ส�าเร็จเป็นกิริยานั่งประชุม

	 ๓.	 ภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ต้องสภาคาบัติ	 แต่ถ้าเป็นสภาคาบัติก็ให้ภิกษุรูปหนึ่งสวด

ประกาศ	เมื่อได้สวดประกาศแล้ว	จึงจะท�าสังฆอุโบสถได้

	 ๔.	 บุคคลควรเว้นไม่มีในหัตถบาส	กล่าวคือต้องไม่เป็นวัชชนียบุคคล	๒๑	ดังนี้	

	 	 ๑.	 นางภิกษุณี

	 	 ๒.		 นางสิกขมานา

	 	 ๓.		 สามเณร

	 	 ๔.		 สามเณรี

	 	 ๕.		 คนลาสิกขาแล้ว

	 	 ๖.		 คนต้องอันติมวัตถุ	(ปาราชิก)

	 	 ๗.		 ภิกษุอันสงฆ์ยกวัตรด้วยไม่เห็นอาบัติ

	 	 ๘.		 ภิกษุอันสงฆ์ยกวัตรด้วยไม่แสดงอาบัติ

	 	 ๙.		 ภิกษุอันสงฆ์ยกวัตรด้วยไม่สละคืนเสียซึ่งทิฐิอันชั่ว

	 	 ๑๐.	ภิกษุผู้ก้าวไปสู่ลัทธิเดียรถีย์

	 	 ๑๑.	คฤหัสถ์

	 	 ๑๒.	บัณเฑาะก์

	 	 ๑๓.	คนสองเพศ	คือทั้งเพศชาย	เพศหญิง

	 	 ๑๔.	เถยยสังวาสคนลักเพศลักสังวาส

	 	 ๑๕.	คนฆ่ามารดา

	 	 ๑๖.	คนฆ่าบิดา

	 	 ๑๗.	คนฆ่าพระอรหันต์

	 	 ๑๘.	คนประทุษร้ายนางภิกษุณี

	 	 ๑๙.	คนท�าลายสงฆ์

	 	 ๒๐.	คนท�าโลหิตในพระกายแห่งพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้น

	 	 ๒๑.	สัตว์ดิรัจฉาน
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	 คนเหล่านัน้พงึถูกไล่เสยีออกนอกหตัถบาส	หากบคุคลในข้อ	๗	–	๙	ทีส่งฆ์ยกวตัรแล้ว 

แต่ยังอยู่ในหัตถบาส	 เมื่อสงฆ์ท�าอุโบสถ	ภิกษุต้องปาจิตตีย์	 เมื่อบุคคลในข้ออื่นอยู่ในหัตถบาส	

ภิกษุต้องทกุกฏ	หากบคุคลควรเว้นพลาดเข้าไปในหตัถบาส	เช่น	ปลอมเพศทีเ่รยีกว่าเถยยสงัวาส	

ไม่ใช่ที่	๔	ในสงฆ์	(มีภิกษุปกติอย่างน้อย	๔	รูป)	ก็เป็นใช้ได้	ส่วนภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม

นั้น	เป็นเพียงผู้ถูกห้ามจากการประชุมชั่วคราว

	 ในคราวประชมุท�าอโุบสถนี	้ภกิษท้ัุงหลายจะใช้เป็นโอกาสสนทนากนัถึงพระวนิยัสงฆ์

ด้วยกไ็ด้	แต่มไิด้ทรงอนุญาตโดยตรง	ท้ังน้ีมธีรรมเนยีมว่า	การสนทนากนัถงึพระวนิยัในท่ามกลาง

สงฆ์นั้น	 ทั้งผู้ถามทั้งผู้วิสัชนา	 ต้องได้รับสมมติก่อน	 โดยจะประกาศสมมติตนเองก็ได้	 หรือ 

ภิกษุอื่นประกาศสมมติให้ก็ได้	 ด้วยญัตติกรรม	 ธรรมเนียมนี้คงไม่เป็นไปเท่าไรนัก	 ในสงฆ์ฝ่าย

ธรรมยุตติกนิกายเลิกมานานแล้ว

กำรสวดปำฏิโมกข์ย่อ

	 การสวดปาฏิโมกข์	ทรงตรัสให้เป็นหน้าที่ของพระเถระผู้ใหญ่	แต่ถ้าไม่สามารถด้วย

ประการใดประการหนึ่ง	 จะเชิญให้ภิกษุอื่นสวดก็ได้	 เป็นอันว่ารูปใดรูปหนึ่งสวดก็ได้	 แต่หาก 

ไม่ได้เชิญก่อน	 แล้วแสดงปาฏิโมกข์ขึ้นในท่ามกลางสงฆ์	 ต้องทุกกฏ	 ภิกษุผู้สวดนั้นควรเลือก 

เอาผู้ฉลาด	จ�าปาฏิโมกข์ได้	เข้าใจการออกเสียงของอักขระ	ถูกจังหวะ	มีเสียงชัดเจน	และอาจ

สวดได้	ไม่ใช่ผู้มีเสียงแหบ	เสียงเครือ	หรือเจ็บเป็นหวัด	

	 ภกิษผุูส้วดควรตัง้ใจสวดให้ชดัให้ดังพอท่ีบริษทัจะได้ยนิถนดัท่ัวกนั	แกล้งท�าอ้อมแอ้ม

อุบอิบเสีย	ปรับทุกกฏ	โดยปกติต้องสวดจนจบ	เว้นแต่ไม่มีภิกษุจ�าได้จนจบ	เช่นนี้	ให้สวดเฉพาะ

อุเทศ	(หัวข้อ)	ทีจ่�าได้	หรอืเกดิเหตขุดัข้องฉกุเฉนิขึน้	ให้สวดปาฏโิมกข์ย่อได้	หากไม่มเีหตขุดัข้อง

พอ	แล้วสวดปาฏิโมกข์ย่อ	ต้องทุกกฏ	เมื่อก�าลังสวดอุเทศใดค้างอยู่	เหตุขัดข้องเกิดขึ้น	ให้เลิก

อเุทศนัน้กลางคนัได้	เว้นแต่หวัข้อนทิานทุเทส	(หวัข้อเร่ิมต้น)	ต้องสวดจนจบ	เหตุขดัข้องจนเป็น

เหตุสวดปาฏิโมกข์ย่อนั้นมีแสดงไว้	๑๐	ลักษณะ	คือ

	 ๑.		 พระราชาเสด็จมา	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อจะรับเสด็จ

	 ๒.		 โจรมาปล้น	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อหนีภัย

	 ๓.		 ไฟไหม้	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อดับไฟหรือเพื่อป้องกันไฟ

	 ๔.		 น�้าหลากมา	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อหนีน�้า	ฝนตกเมื่อสวดกลางแจ้งก็เหมือนกัน

	 ๕.		 คนมามาก	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อจะรู้เหตุ	หรือเพื่อจะได้ท�าปฏิสันถาร

	 ๖.		 ผีเข้าภิกษุ	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อขับไล่ผี

	 ๗.		 สัตว์ร้าย	มีเสือเป็นต้น	เข้ามาในอาราม	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อจะไล่สัตว์
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	 ๘.		 งูร้ายเลื้อยเข้ามาในที่ชุมนุม	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อจะไล่

	 ๙.		 ภิกษุอาพาธอันเป็นอันตรายแก่ชีวิต	สวดปาฏิโมกข์ย่อเพื่อช่วยแก้ไข

	 ๑๐.	 อันตรายมีแก่พรหมจรรย์	เช่น	มีใครมาเพื่อจับภิกษุ	สวดปาฏิโมกข์ย่อ	

	 	 เพื่อระงับเหตุ

	 เมือ่ถงึวนัอโุบสถ	อย่าหลกีไปข้างไหนเสีย	อธบิายว่า	ถ้าในอาวาส	อาจสวดปาฏโิมกข์

ได้อย่าไปในที่ที่จะไม่ได้ฟังปาฏิโมกข์	 หรืออย่าไปอยู่ยังอาวาสหรือมิใช่อาวาสที่ไม่มีภิกษุหรือมี

ภิกษุแต่เป็นนานาสังวาส	ถ้าไปต้องทุกกฏ	เว้นแต่ไปกับสงฆ์	หรือมีอันตรายเกิดขึ้นจึงไป

	 ในอาวาสไม่มีภิกษุสวดปาฏิโมกข์ได้	ให้ภิกษุผู้เถระ	ส่งภิกษุหนุ่มไปเรียนมาจากที่อื่น

โดยพิสดารหรือโดยย่อ	สุดแต่จะจ�าได้	 ถ้าจัดการเรียนปาฏิโมกข์มาจากที่อื่นไม่ส�าเร็จ	 ไม่ให้อยู่

จ�าพรรษาในอาวาสเช่นนั้น	 ถ้าอาจไปท�าสังฆอุโบสถกับสงฆ์ในอาวาสอื่นได้	 จะอยู่จ�าพรรษาใน

อาวาสเช่นนั้น	ก็ควร

	 ก�าลังสวดปาฏิโมกข์ค้างอยู่	มีภิกษุอื่นมาถึงเข้า	ถ้ามากกว่าภิกษุผู้ประชุมอยู่	ให้สวด 

ตั้งต้นใหม่	ถ้าเท่ากันหรือน้อยกว่า	ส่วนที่สวดไปแล้ว	ก็ให้เป็นอันสวดแล้ว	 ให้ภิกษุผู้มาใหม่ฟัง 

ส่วนยังเหลือต่อไป	 ถ้ารู้อยู่ในเบื้องต้นว่า	 ยังจักมีภิกษุมาอีก	 แต่นึกเสียว่าช่างปะไร	 แล้วสวด	

ปรับถุลลัจจัย	 ถ้าท�าด้วยสะเพร่า	 นึกว่ามาเมื่อสวดถึงไหน	 ก็จงฟังตั้งแต่นั้น	 เช่นนี้ปรับทุกกฏ	

แต่วิธีปฏิบัติก็เหมือนนัยหนหลัง	 คือไม่ต้องสวดตั้งต้นใหม่	 แต่ถ้าสวดจบแล้วจึงมีภิกษุอื่นมา	 

แม้มากกว่า	 ไม่ต้องกลับสวดตั้งต้นใหม่อีก	 ภิกษุผู้มาใหม่พึงบอกปาริสุทธิในส�านักภิกษุผู้สวด 

ผู้ฟังปาฏิโมกข์แล้วเถิด

	 ภิกษุชุมนุมกันตั้งแต่	 ๔	 รูปขึ้นไป	 เรียกว่า	สังฆอุโบสถ	 ทรงตรัสให้สวดปาฏิโมกข์	 

ในอาวาสมีภิกษุน้อยกว่า	 ๔	 รูป	 ไม่พึงให้สวดปาฏิโมกข์	 มีภิกษุเพียง	 ๓	 รูป	 ๒	 รูป	 เรียกว่า	 

คณะอโุบสถ	ตรสัให้บอกความบรสิทุธ์ิของตนแก่กนัและกนั	โดยม	ี๓	รปู	ให้ประชมุกนัในโรงอโุบสถ

แล้วรูปหนึ่งสวดประกาศด้วยญัตติก่อน	ถ้ามี	๒	 รูปไม่ต้องตั้งญัตติ	 เป็นแต่บอกปาริสุทธิแก่กัน	 

ถ้าอยู่รูปเดียว	เรียก	บุคคลอุโบสถ	พึงรอภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา	เมื่อเห็นว่าไม่มาแล้ว	ให้อธิษฐาน

เอาด้วยค�าว่า	

 “อชฺช	เม	อุโปสโถ	ปณฺณรโส	(จาตุทฺทโส)	ติ	อธิษฐามิ”

	 พระสาวกผูใ้หญ่ในกาลก่อน	ย่อมเคารพในสังฆอโุบสถ	เช่น	พระมหากสัสปะเดินทาง

มาเพื่อท�าอุโบสถแต่ไกล	 ต้องข้ามล�าน�้าจนผ้าผ่อนเปียก	 ส่วนพระมหากปินะด�าริว่า	 เสร็จกิจ 

พระศาสนาแล้ว	คดิจะไม่ไปเข้าประชมุท�าอโุบสถ	พระศาสดาตรัสเตือนเพ่ือรักษาธรรมเนยีมและ

ให้กายสามัคคี	ท่านก็ยอมรับปฏิบัติตาม
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ปวำรณำ

 ปวารณา	 คือกิจท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งที่ภิกษุให้โอกาสแก่ภิกษุทั้งหลาย	 เพื่อว่ากล่าว 

ตักเตือนตนได้	 เมื่อภิกษุผู้อยู่จ�าพรรษาครบไตรมาสแล้ว	 ให้ภิกษุท�าปวารณาแทนท�าอุโบสถ	 

โดยกิจเบื้องต้นแห่งปวารณา	พึงให้ท�าบุพพกรณ์	เหมือนการท�าอุโบสถ	เป็นแต่ในส่วนบุพพกิจ	

ไม่น�าปาริสุทธิ	แต่น�าปวารณาของภิกษุไข้มา	ภิกษุผู้รับมอบปวารณามา	จะปวารณาแทนเธอใน

ล�าดับของเธอ	อันค�าปวารณาของภิกษุจะกล่าวต่อภิกษุทั้งหลาย	โดยมีใจความดังนี้

	 “ข้าพเจ้ายงัสงฆ์ให้ได้ว่ากล่าวตกัเตอืน	ด้วยได้เหน็	ด้วยได้ยนิ	หรอืด้วยรงัเกียจ	 
ท่านทั้งหลายผู้มีอายุจงอาศัยความปรานีว่ากะข้าพเจ้าเถิด	เมื่อข้าพเจ้าเห็น	ข้าพเจ้าจัก 
กระท�าคืน”

	 วันปวารณาก็มี	 ๓	 แบบเช่นกัน	 คือจาตุททสี	 ปัณณรสี	 และวันสามัคคี	 โดย

จ�านวนภิกษุผู้ประชุมต้องมี	 ๕	 รูปเป็นอย่างน้อย	 จึงจะท�าปวารณาเป็นการสงฆ์ได้	 การที่ 

จ�านวนภิกษุที่น ้อยสุดของสังฆปวารณา	 (๕	 รูป)	 มีมากกว่าจ�านวนภิกษุท่ีน้อยสุดของ 

สังฆอุโบสถ	 (๔	 รูป)	 อยู่	 ๑	 รูปนั้นเข้าใจว่า	 เมื่อเป็นผู้ปวารณา	 ๑	 รูป	 อีก	 ๔	 รูปจะได้ครบ 

องค์เป็นสงฆ์กล่าวได้ว่าเป็นการปวารณาต่อที่ชุมนุมสงฆ์	ในอาวาสมีภิกษุน้อยกว่า	๕	รูป	ไม่ให้

ท�าสงัฆปวารณาถ้าม	ี๔	รปูหรอื	๓	รปู	พงึประชมุกนั	โดยรูปหนึง่ประกาศด้วยญตัติ	แล้วพึงกล่าว

ปวารณากันเองตามล�าดับ	ถ้ามีเพียง	๒	รูปไม่ต้องตั้งญัตติ	ให้กล่าวค�าปวารณากันเองตามล�าดับ

ได้เลย	 ถ้าอยู่รูปเดียวพึงเตรียมท่ีทางและคอยภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา	และเมื่อเห็นว่าไม่มาแล้วให้

อธิษฐานใจเอาเองเรียกว่า	บุคคลปวารณา	ด้วยค�าว่า	

 “อชฺช	เม	ปวารณา	ปณฺณรโส	(จาตุทฺทโส)	ติ	อธิษฐามิ”

	 โดยปกติมีธรรมเนียมวางไว้ให้ปวารณารูปละ	๓	หน	ถ้ามีเหตุขัดข้อง	จะท�าอย่างนั้น 

ไม่ตลอดด้วยประการใดประการหนึ่ง	จะปวารณารูปละ	๒	หนหรือ	๑	หน	หรือให้ภิกษุพรรษา 

เท่ากัน	ปวารณาพร้อมกันก็ได้	แต่พึงประกาศแก่สงฆ์ให้รู้ด้วยญัตติ	ครั้นตั้งญัตติแล้ว	ภิกษุเถระ 

พึงห่มผ้าเฉวียงบ่า	 นั่งกระหย่งประณมมือ	 กล่าวปวารณาต่อสงฆ์	 ภิกษุนอกนี้พึงปวารณา 

ตามล�าดับพรรษาแก่อ่อนต่อไป	 ธรรมเนียมเดิม	 นั่งกระหย่งอยู ่จนกว่าจะปวารณาเสร็จ 

ทั้งหมด	 ครั้นต่อมามีภิกษุเถระผู้เฒ่าทนนั่งกระหย่งไม่ไหวเป็นลมล้มลง	 จึงทรงอนุญาตให้ 

น่ังลงได้เม่ือตนปวารณาเสร็จแล้ว	 อีกเหตุผลหนึ่งอธิบายว่า	 ครั้งก่อน	 สงฆ์หมู่หนึ่ง	 มีผู้ท�า 

ปวารณาไม่มากนัก	 จึงพอท�าได้	 แต่ในอาวาสที่มีภิกษุมาก	 ผู้อยู่ข้างปลายอาจทนไม่ไหวแน	่ 

และมีกล่าวด้วยว่า	หากภิกษุเถระนั่งยองปวารณาอยู่	ภิกษุผู้มีพรรษาน้อยกว่านั่งราบลงอาสนะ	

ก็ต้องทุกกฏ
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	 การแบ่งภกิษไุปปวารณาทีอ่ืน่ตามล�าพงับ้าง	แบ่งไปสมทบกบัสงฆ์ในอาวาสอืน่บ้างนัน้	

ประการแรกดูไม่งาม	เพราะดูเหมือนสงฆ์แตกกันเป็น	๒	ผ่าย	ประการหลังไม่สมแก่เหตุ	เพราะ

การปวารณานั้นเป็นการขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้	 เหมาะส�าหรับภิกษุหมู่เดียวกันซึ่งอยู่ด้วย

กันรู้จักตัวกัน	 แต่หากมีอันตราย	 ๑๐	 อย่างดังเช่นในการสวดปาฏิโมกข์ย่อ	 โดยที่สุดทายกมา

ท�าบุญ	หรือมีธรรมสวนะอยู่จนสว่าง	ให้ถือเป็นเหตุขัดข้องได้

	 ในหมู่สงฆ์นั้น	 ภิกษุผู้ไม่ต้องปวารณาเพราะพรรษาขาด	 หรือภิกษุท่ีได้อุปสมบท 

ภายหลังเมื่อเข้าพรรษาแล้ว	 มีจ�านวนไม่มากกว่าภิกษุผู้จะปวารณา	 แม้มีจ�านวนถึง	 ๔	 รูป	 

กใ็ห้บอกปารสิทุธิ	หลงัจากภกิษผุูจ้�าพรรษาครบไตรมาสปวารณาเสร็จแล้ว	ถ้ามจี�านวนมากกว่า	

ก็ให้สวดปาฏิโมกข์	 เมื่อจบแล้วจึงให้ภิกษุผู้จ�าพรรษาครบไตรมาสปวารณาต่อไป	 ไม่ให้ตั้งญัตติ

ท�าเป็นการสงฆ์การคณะ	๒	หนในโรงอุโบสถวันเดียวกัน

	 วันปวารณานั้น	จะเลื่อนเข้ามาภายใน	๓	 เดือนจากวันเข้าพรรษาไม่ได้	 แต่จะเลื่อน

ออกไปอีกปักษ์หนึ่งหรืออีกเดือนหนึ่ง	 ได้อยู่	 ถ้าจะเลื่อน	 ต้องประกาศให้สงฆ์รู้เหตุแล้วท�า

อุโบสถในวันนั้นแทน	เมื่อถึงวันก�าหนดใหม่จึงท�าปวารณา	สาเหตุที่เป็นเครื่องยกขึ้นอ้างในการ

เลือ่นปวารณานัน้	เช่น	มภีกิษจุะเข้ามาสมทบปวารณาร่วมกนัเพ่ือหมายจะคดัค้านภกิษผูุ้นัน้ผู้นี้	 

อนัจะท�าให้เกดิอธกิรณ์ข้ึนอย่างหนึง่	หรอือยูด้่วยกนัเป็นผาสกุ	ปวารณาแล้วต่างจะจากกนัจารกิ

ไปเสียอย่างหนึ่ง
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วุฏฐำนวิธี
	 ภิกษุผู้ต้องครุกาบัติสังฆาทิเสสแล้ว	ต้องประพฤติวัตร	ชื่อว่า	มำนัต ๖	ราตรี 

แล้วสงฆ์จึงจะสวดระงับอาบัติ	ชื่อว่า อัพภำน	ซึ่งเป็นการเรียกเข้าหมู่	แต่ถ้าปกปิดไว้

ล่วงจ�านวนวันเท่าใด	ต้องประพฤติวัตร	ชื่อว่า	ปริวำส	ให้ครบตามจ�านวนวันที่ปกปิด

ไว้ก่อน	แล้วจึงจะประพฤติมานัตต่อไปได้	

	 ถ้าในระหว่างภกิษอุยูป่รวิาส	สงฆ์ยงัมไิด้อพัภานเพยีงไร	ต้องครกุาบตัเิช่นนัน้

อีกก็ดี	ครุกาบัติอย่างอื่นก็ดี	ภิกษุต้องกลับอยู่ปริวาสหรือประพฤติมานัตใหม่	เรียกว่า	

ปฏิกัสสนำ	แปลว่า	กิริยาชักเข้าหาอาบัติเดิม

	 ปรวิาส	มานัต	ปฏกิสัสนา	และอพัภาน	รวมเรยีกว่า	วฏุฐำนวธิ	ีแปลว่า	ระเบยีบ
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	 เมื่อภิกษุต้องอาบัติแล้ว	 ก็ควรต้องปลดเปล้ืองอาบัติท้ังหลายเสีย	 การเกิดอาบัติข้ึน

ของภิกษุนี้จัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์	 อาบัติประเภทลหุกาบัติทั้งปวง	 ระงับได้โดยผู้ล่วงอาบัติต้อง

แสดงอาบัตินั้นแก่ภิกษุรูปหนึ่ง	เช่นนี้	อาบัตินั้นเป็นอันระงับ	ส่วนครุกาบัติสังฆาทิเสส	จะระงับ

เฉพาะต่อสงฆ์	ด้วยวุฏฐานวิธีเท่านั้น	ซึ่งจะกล่าวในที่นี้	สงฆ์จตุวรรคคือสงฆ์อย่างน้อย	๔	รูปให้

ปริวาส	 ให้มานัต	 และท�าปฏิกัสสนาได้	 ส่วนอัพภาน	 สงฆ์วีสติวรรคคือสงฆ์อย่างน้อย	๒๐	 รูป 

จึงท�าได้	แต่จะเอาภิกษุผู้ก�าลังประพฤติวุฏฐานวิธีเข้าเป็นรูปครบจ�านวน	คือเป็นที่	๔	แห่งสงฆ์

จตุวรรค	หรือเป็นที่	๒๐	แห่งสงฆ์วีสติวรรค	ไม่ได้

มำนัต

	 ภิกษุผู้ต้องสังฆาทิเสส	 พึงเข้าไปหาสงฆ์	 ท�าผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง	 กราบภิกษุผู ้

แก่พรรษากว่าแล้ว	นั่งกระหย่งประณมมือ	กล่าวค�าขอมานัตโดยสมควรแก่อาบัติที่ต้อง	ถ้าต้อง

ตัวเดียว	 พึงขอเพื่ออาบัติตัวเดียว	 ถ้าต้องตั้งแต่	 ๒	 ตัวข้ึนไป	 พึงขอประมวลจ�านวนเพ่ืออาบัติ 

เหล่านั้น	 ถ้าต้องต่างวัตถุ	 พึงขอประมวลวัตถุเพ่ืออาบัติเหล่านั้น	 ในล�าดับนั้น	 ภิกษุรูปหนึ่ง 

ผู้ฉลาดผู้สามารถ	 พึงสวดประกาศสงฆ์เพื่อให้มานัตแก่ภิกษุนั้น	 ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	 

เมื่อจบอนุสาวนาที่	๓	แล้ว	มานัตเป็นอันสงฆ์ให้แล้ว	ภิกษุนั้นพ้นจากความเป็นปกติภิกษุชื่อว่า	

มานัตตจาริโก	(ผู้ประพฤติมานัต)	

	 กรรมวาจาทั้งปวงในวุฏฐานวิธี	 พึงรู้ว่าใช้ญัตติจตุตถกรรมทั้งนั้น	 มานัตตจาริโก 

ต้องประพฤติวัตรส�าหรับมานัตให้ครบ	 ๖	 วัน	 ๖	 คืน	 การประพฤตินั้น	 ไม่จ�าเป็นต้องท�า 

โดยรวดเดียว	เมื่อมีเหตุสมควร	จะพักก็ได้	เรียกว่า	เก็บวัตร	โดยเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งท�าผ้าห่ม

เฉวียงบ่า	นั่งกระหย่งประณมมือ	กล่าวว่า	

    “วัตตัง	นิกขิปามิ	มานัตตัง	นิกขิปามิ”	
	 	 แปลว่า	“ข้าพเจ้าเก็บวัตร	ข้าพเจ้าเก็บมานัต”	๓	หน	

เมื่อจะประพฤติต่อจึงสมาทานวัตรใหม่	โดยกล่าวทวนค�าเก็บด้วยอาการอย่างเดียวกันว่า	

    “มานัตตัง	สมาทิยามิ	วัตตัง	สมาทิยามิ” 
	 	 แปลว่า	“ข้าพเจ้าขึ้นมานัต	ข้าพเจ้าขึ้นวัตร”	๓	หน	

	 และในระหว่างทีพ่กัมานตันี	้จะนบัราตรีแห่งการประพฤติมานตัไม่ได้	นบัเฉพาะราตรี

ตั้งแต่สมาทานมานัตแล้วผสมเข้า	เอาแต่ที่เต็มวันเต็มคืน
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	 เหตท่ีุทรงอนุญาตให้เกบ็วัตรไม่ต้องประพฤตเิหล่านีไ้ด้นัน้	กเ็พือ่ให้หยดุพกัในระหว่าง

เวลา	เพราะแม้จะประพฤติเข้าแล้วก็มีเหตุบางอย่างจนนับราตรีไม่ได้	และการที่ทรงอนุญาตให ้

ขึ้นวัตรใหม่นั้น	 ก็เพื่อให้ประพฤติมานัตต่อ	 ดังมีความแจ้งในนิทานว่า	 คราวนั้นที่กรุงสาวัตถี	 

มีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมาประชุมกัน	พวกมานัตตจาริโกไม่อาจจะช�าระมานัตได้	 คือไม่อาจจะ

ประพฤติมานัตให้บริบูรณ์ได้	น�าความกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	พระองค์จึงทรงอนุญาต

ให้เกบ็มานตั	ครัน้ภกิษทุัง้หลายหลกีไปจากกรงุสาวตัถแีล้ว	พวกมานตัตจารโิกอาจจะช�าระมานตั

ได้	จึงทรงอนุญาตให้สมาทานมานัตต่อไป	แต่ผู้เก็บวัตรทั้งมานัตตารโหและอัพภานารโห	แม้ไม่

ต้องการนับราตรีอีกก็ตาม	 ตราบใดที่สวดขออยู่วุฏฐานวิธีแล้วยังไม่ออกจากอาบัติ	 ก็ยังไม่เป็น

ปกติภิกษุอยู่ตราบนั้น

รัตติเฉทแห่งมำนัตตจำริโก

	 รัตติเฉท	(ขาดราตรี)	แห่งมานัต	มี	๔	กรณีอันจะนับราตรีไม่ได้	คือ

	 ๑.	 สหวาส	 มานัตตจาริโกอยู่ร่วมในชายคาเดียวกันกับปกติภิกษุ	 จนอรุณของวัน

ใหม่ฉาบขอบฟ้า

	 ๒.	 วปิปวาส	มานตัตจารโิกอยูใ่นถิน่อนัหาภกิษมุไิด้	หรอืมภีกิษแุต่เป็นนานาสงัวาส	

ทั้งถิ่นที่ออกไป	ทั้งถิ่นที่ไปสู่	ดังนั้นจึงควรไปในถิ่นที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส

	 ๓.	 อนาโรจนา	 มานัตตจาริโกไม่บอกอาการที่ตนประพฤติมานัตทุกวันและไม่

บอกแก่ปกติภิกษุผู้ยังไม่ได้รับบอกในวันนั้น	ดังนั้น	ถ้าภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่เป็นหมู่กัน	เช่น	ในที่

ประชมุ	บอกให้รูท่ั้วกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด้	โดยใช้ค�าโดยสมควรแก่ความเป็นสงฆ์หรอืความเป็น 

คณะ	 ถ้าภิกษุท้ังหลาย	 กระจายกันอยู่	 ต้องเที่ยวบอกให้ครบทุกรูป	 สุดแต่ให้รู้ทั่วกัน	 พึงบอก 

แม้ด้วยภาษาไทยหรือด้วยภาษาอื่น	นอกจากค�าบาลี	ที่ภิกษุผู้รับบอกจะเข้าใจ

	 ๔.	 อเูน	คเณ	จรณงั	(ประพฤตใินคณะอนัพร่อง)	มานตัตจารโิกประพฤตใินถิน่	หรอื

ในอาวาสที่มีปกติภิกษุน้อยกว่า	๔	รูป	แต่ปฏิบัติกันมาต้องมีภิกษุไม่น้อยกว่า	๕	รูป

	 ใน	๔	 กรณีนี้	 ๓	 กรณีหลัง	 ก�าหนดด้วย	๒	 เลฑฑุบาต	 จากขอบเขตของอาวาสที่ม ี

เครื่องล้อม	 และจากอุปจาระอันสมควรของอาวาสที่ไม่ได้ล้อม	 หากมานัตตจาริโกบกพร่อง	 

๔	กรณีนี้	อย่างใดอย่างหนึ่ง	ก็จะไม่สามารถนับราตรีแห่งวันนั้นได้

	 โดยนัยนี้	เมื่อสงฆ์สวดให้มานัตจบแล้ว	ถ้าไม่ประพฤติในที่นั้น	มานัตตจาริโกพึงบอก

ประกาศต่อสงฆ์ถงึการทีต่นประพฤตมิานตัอยูน่ัน้	แล้วบอกเกบ็มานตักบัภกิษรุปูหนึง่	แต่ทีใ่ช้กนั
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มาโดยอรรถกถานัย	ขึ้นมานัตต่อหน้าสงฆ์ก่อนแล้วจึงบอกการเก็บมานัตต่อสงฆ์นั้น	เมื่อไปถึงที่

จะอยู่มานัต	พึงขึ้นมานัตในวันก่อนวันที่หมายจะนับ	เพราะวันที่ขึ้นนั้นไม่เต็ม	นับไม่ได้	เมื่ออยู่

ครบ	๖	ราตรีแล้วพึงอยู่เผื่อ	๑	ราตรี	หรือกว่านั้น	เพื่อชดเชยวันที่รัตติเฉตโดยไม่รู้ตัว

	 อาวาสที่อยู่ประพฤติมานัตนั้น	 ควรเลือกให้เหมาะแก่กิจที่ส�าคัญคือการบอก	 ถ้า

ประพฤติในอาวาสมีภิกษุมากก็ดี	 มีภิกษุไปมาบ่อยๆ	 ก็ดี	 จะบอกให้ครบทุกรูปได้ยาก	 จึงควร

เลือกประพฤติในอาวาสมีภิกษุน้อย	แต่ครบจ�านวนภิกษุให้เป็นสงฆ์	และห่างจากการไปมาของ

ภิกษุอื่น	เมื่อมีภิกษุมาก็พอรู้ได้	นอกจากนี้	มีกุฎีเดี่ยวที่จะอยู่ได้ตามล�าพังรูปเดียว	

	 มีพระบัญญัติห้ามมานัตตจาริโกยินดีหรือเต็มใจรับการอภิวาท	 การลุกรับ	 อัญชลี

กรรม	 สามีจิกรรม	 การน�าอาสนะมาให้	 การน�าที่นอนมาให้	 การล้างเท้า	 การตั้งตั่งรองเท้า	 

การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า	 การรับบาตรจีวร	 การถูหลังในเวลาสรงน�้าจากปกติภิกษุ	 ปรับทุกกฏ 

แก่ผู้ละเมิด	ทรงอนุญาตให้มานัตตจาริโกท�ากิจเหล่านั้นแก่กันเองตามล�าดับแห่งพรรษาได้

	 ทรงอนุญาตอุโบสถ	ปวารณา	ผ้าวัสสิกสาฏิกา	การสละภัตร	การรับภัตรทั้ง	๕	อย่าง

นี้	 ให้มานัตตจาริโกและปกติภิกษุท�าแก่กันตามล�าดับพรรษาได้	 อธิบายโดยอรรถกถานัยว่า	 

ในการท�าปาริสุทธิอุโบสถ	 มานัตตจาริโกจะบอกปาริสุทธิตามล�าดับพรรษาได้อยู่	 ในการท�า

ปวารณา	 จะปวารณาอย่างนั้นได้เหมือนกัน	 จะรับแจกผ้าวัสสิกสาฏิกาตามวาระอันถึงแก่ตน 

โดยพรรษา	 ควรอยู่	 มานัตตจาริโก	 มีที่หวังภัตตาหารในวันนั้นอยู่แล้ว	 วาระแห่งอุทเทสภัต 

เป็นต้นมาถึงเข้า	 จะขอให้ถึงแก่ภิกษุอื่นในล�าดับรองลงไปก่อน	 ส่วนตนจักถือเอาในวันรุ่งก็ได	้ 

จะรับแจกสังฆภัตตามล�าดับพรรษาก็ได้เช่นกัน

วัตตเภท

	 ข้อวัตรส�าหรับมานัตตจาริโกนั้น	 เป็นกิจสมควรจะประพฤติ	 ไม่มีการปรับทุกกฏไว้

โดยตรง	 แต่ในอรรถกถามีปรับเป็นทุกกฏแก่ผู้ละเมิด	ท�านองเดียวกันกับอภิสมาจาริกวัตรแห่ง

ปกติภิกษุ	โดยฐานละเลยวัตร	เรียกว่า	วัตตเภท	ซึ่งจัดเป็นหมวดๆ	ได้ดังนี้

	 ๑.	 ไม่พงึให้อปุสมบท	ไม่พงึให้นสิยั	ไม่พึงมสีามเณรไว้อปัุฏฐาก	ไม่พึงส่ังสอนภกิษณุี	

ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สอนภิกษุณี	แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว

	 ๒.	 สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติใด	 ไม่พึงต้องอาบัตินั้น	 หรืออาบัติอื่นอันคล้ายคลึงกัน	

หรืออาบัติอื่นอันเลวทรามกว่านั้นอีก

	 ๓.	 ไม่พงึตกิรรมนัน้	ไม่พงึตภิกิษทุัง้หลายผู้ท�ากรรมนัน้	ไม่พึงห้ามอโุบสถ	ไม่พึงห้าม
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ปวารณา	 แก่ปกติภิกษุ	 ไม่พึงมีค�าโต้เถียง	 ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์	 ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้โอกาส

เพื่อโจทก์เธอ	 ไม่พึงโจทก์ภิกษุอ่ืน	 ไม่พึงยังภิกษุอื่นเพื่อให้การ	 ไม่พึงช่วยภิกษุทั้งหลายให้สู้กัน

ในอธิกรณ์

	 ๔.	 ไม่พึงไปข้างหน้า	ไม่พึงนั่งข้างหน้า	แห่งปกติภิกษุ	พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย	

ด้วยที่นอนสุดท้าย	ด้วยวิหารหรือกุฎีสุดท้าย	คือยินดีของที่เลวกว่า	ยินดีได้รับแจกทีหลัง

	 ๕.	 ไม่พึงมีปกติภิกษุ	เป็นปุเรสมณะ	คือน�าหน้า	หรือเป็นปัจฉาสมณะ	คือตามหลัง

ในการเข้าไปสู่สกุล	ไม่พึงสมาทานอรัญญิกธุดงค์	ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์	และไม่พึงให้

เขาน�าบิณฑบาตมาส่ง	ด้วยหมายคิดว่า	เขาอย่ารู้ว่าเราประพฤติมานัตเลย

	 ๖.	 เป็นภิกษุอาคันตุกะไปสู่อาวาสอื่น	พึงบอกกรรมที่ตนประพฤติมานัต	และหาก

มีภิกษุอาคันตุกะมา	 ก็พึงบอกเช่นกัน	 พึงบอกในอุโบสถ	 พึงบอกในปวารณา	 พึงบอกทุกวัน	 

ถ้าอาพาธ	พงึขอภกิษดุ้วยกนัไปให้บอกแทน	หากไม่ได้บอกภกิษใุนเขตให้ทัว่กนัทกุๆ	วนั	นอกจาก

จะเป็นวัตตเภทแล้ว	 ยังเป็นรัตติเฉทขาดราตรีไปวันหนึ่งอีกด้วย	 แต่เว้นไม่ต้องบอกแก่ภิกษุ 

นานาสังวาส

	 ๗.	 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือจากถิ่นมิใช่อาวาส	 อันมีภิกษุ	 ไม่พึงไปสู่อาวาสหรือ 

ถิ่นมิใช่อาวาส	อันหาภิกษุมิได้	หรือมีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาส	เว้นแต่ไปกับสงฆ์	หรือมีอันตราย	

พึงไปได้เฉพาะอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาส	 อันมีภิกษุเป็นสมานสังวาส	 ที่รู ้ว่าอาจจะไปถึงใน 

วันนั้น

	 ๘.	 ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันกับปกติภิกษุ	ในอาวาสก็ดี	ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี

	 ๙.	 เหน็ปกตภิกิษเุข้าแล้ว	พงึลกุจากอาสนะ	พงึเชญิให้นัง่	ไม่พงึนัง่ในอาสนะเดยีวกนั

กับปกติภิกษุ	 เมื่อเธอนั่ง	ณ	อาสนะต�่าไม่พึงนั่ง	ณ	อาสนะสูง	 เมื่อเธอนั่ง	ณ	พื้นดิน	 ไม่พึงนั่ง	 

ณ	อาสนะ	ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกติภิกษุ	เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมต�่า	ไม่พึง

จงกรมในที่จงกรมสูง	เมื่อเธอจงกรม	ณ	พื้นดิน	ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม	ทั้งนี้เขตนั่งอาสนะและ

จงกรมที่ว่าสูงกว่านั้น	มีก�าหนดว่าห่างจากกันไม่เกิน	๑๒	ศอก

	 ๑๐.	 กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส	 กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม	 กับภิกษุผู้ควรมานัต	 

กับภิกษุผู้ประพฤติมานัตผู้มีพรรษาแก่กว่า	 กับภิกษุผู้ควรอัพภาน	 ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกัน	 

ในอาวาสก็ดี	 ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี	 ไม่พึงนั่ง	ณ	อาสนะเดียวกัน	 เธอนั่ง	ณ	อาสนะต�่า	 ไม่พึงนั่ง	 

ณ	อาสนะสูง	เธอนั่ง	ณ	พื้นดิน	ไม่พึงนั่ง	ณ	อาสนะ	ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน	เมื่อเธอ

จงกรมอยู่ในที่จงกรมต�่า	ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง	เมื่อเธอจงกรมอยู่	ณ	พื้นดิน	ไม่พึงจงกรม

ในที่จงกรม
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อัพภำน

	 มานัตตจาริโกประพฤติมานัตครบก�าหนดแล้วเป็น	 อัพภานารโห	 (ผู้ควรอัพภาน)	 

คือ	พงึขออพัภานต่อสงฆ์วสีตวิรรค	สงฆ์ยงัไม่ได้อพัภานเพยีงใด	ยงัต้องประพฤตวิตัรอยูเ่พยีงนัน้	

เพยีงแต่รัตตเิฉทไม่ให้ผลแก่อพัภานารโหแล้ว	ในวตัรเหล่านัน้ให้ยกเว้นการบอกเสยี	และหากจะ

ไปข้างไหนจะมีปกติภิกษุไปด้วยรูปหนึ่งก็พอ

	 ถ้าจะต้องไปจากอาวาสทีป่ระพฤตมิานตัเพือ่ขออพัภานในอาวาสอืน่	ครัน้ถงึแล้ว	พงึ

ขึน้มานตัใหม่	สมาทานวตัร	แล้วจงึบอกและขออพัภาน	ในล�าดับนัน้ภกิษรุปูหนึง่พงึสวดประกาศ

แก่สงฆ์นั้นด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	 เมื่อจบอนุสาวนาที่	๓	แล้ว	ภิกษุนั้นเป็นอันสงฆ์อัพภาน

แล้ว	เป็นผู้ออกจากครุกาบัตินั้นแล้ว	กลับเป็นปกติภิกษุอย่างเดิม

ปริวำส

	 วุฏฐานวิธีส�าหรับอาบัติท่ีปกปิดไว้มีดังนี้	 ภิกษุผู้ต้องสังฆาทิเสสแล้ว	 จงใจปิดไว ้

สิ้นวันเท่าใด	พึงอยู่วัตรชื่อ	ปริวาส	สิ้นวันเท่านั้นก่อน	แล้วจึงประพฤติมานัตตามที่กล่าวไว้แล้ว	

เมื่อเป็นผู้อยู่มานัตอันประพฤติแล้ว	 จึงขออัพภานกับสงฆ์ต่อไป	 ภิกษุเข้าลักษณะปิดอาบัตินั้น	

พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้	๑๐	ประการจัดเป็น	๕	คู่	ดังนี้

	 ๑.	 เป็นอาบัติ	และรู้ว่าเป็นอาบัติ	ภิกษุล่วงอาบัติใด	อาบัตินั้นเป็นครุกาบัติ	ภิกษุก็

รู้อยู่ว่าเป็นครุกาบัติ	ถ้ายังสงสัยไม่แน่ใจ	ยังไม่เข้าลักษณะ	เมื่อสิ้นสงสัยจึงเข้าลักษณะ

	 ๒.	 เป็นปกติภิกษุ	และรู้ว่าเป็นปกติภิกษุ	ภิกษุไม่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม	เพราะ

ถ้าถูกลงอุกเขปนียกรรมแม้ปรารถนาจะบอกอยู่	ก็ไม่มีโอกาสจะบอกแก่ภิกษุทั้งหลาย	ยังไม่เข้า

ลักษณะ

	 ๓.	 ไม่มอีนัตราย	และรูว่้าไม่มอีนัตราย	ถ้าภกิษไุม่มอีนัตราย	๑๐	อย่างเทยีบกบัการ

ท�าอุโบสถ	และภิกษุก็รู้อยู่ว่าไม่มีอันตราย	นี้เข้าลักษณะ	ถ้ามีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง	แม้ไม่

ได้บอก	ข้ามคืนไป	ยังไม่เข้าลักษณะ

	 ๔.	 อาจบอกได้	 และรู้ว่าอาจบอกได้	 เช่น	 ถ้าภิกษุไม่เจ็บ	 หรือเจ็บแต่พอที่จะไป

บอกอาบัติได้	ถ้าทางจะพึงไปด้วยเรือ	เรือก็มี	ภิกษุผู้เป็นสภาคกันที่ควรได้รับบอก	ก็มีอยู่ในถิ่น	 

พอจะไปถึงได้ในวันนั้น	ภิกษุก็รู้ว่าอาจอยู่	เช่นนี้เข้าลักษณะ	ถ้าภิกษุเจ็บ	แล้วมีก�าลังไม่พอที่จะ

เดินไปให้ถึงถิ่นของภิกษุผู้อยู่ใกล้ที่สุด	 หรือถ้าภิกษุอยู่เกาะแล้วทางจะพึงไปด้วยเรือ	 กลับไม่มี

เรือ	หรือทางไปจะต้องข้ามวัน	เช่นนี้ยังไม่เข้าลักษณะ
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	 ๕.	 ใคร่จะปิด	และปิดไว้	ในเมือ่พร้อมด้วยลกัษณะ	๘	ประการข้างต้นแล้ว	ภกิษใุคร่

จะปิด	ทอดธุระเสีย	ปิดไว้ให้ข้ามวันจนอรุณขึ้น	เช่นนี้	ครบลักษณะ	๑๐	ประการเป็นอันปิดแท้	

แม้ท�าในใจว่า	จะปิดไว้ก่อน	แต่ได้บอกแก่ภิกษุในคืนนั้นเอง	ยังไม่ข้ามวัน	เป็นอันไม่ได้ปิดไว้

	 ภิกษุผู้จะรับบอกนั้น	 ก�าหนดเอาแต่ที่เป็นสมานสังวาสกัน	 ไม่นิยมว่าเป็นผู้ใหญ่ 

ผู้น้อย	มีภิกษุพอจะบอกได้	แต่ไม่บอก	เป็นอันปิด	จะอาศัยความกระดากอายหรือเกรงว่าเป็น

อุปัชฌาย์เป็นอาจารย์	 แล้วไม่กล้าบอก	 ไม่เป็นข้อแก้ตัว	 ภิกษุนานาสังวาส	 และภิกษุถูกสงฆ์ 

ลงอุกเขปนียกรรม	ไม่ใช่ผู้ควรได้รับบอก

ประเภทของปริวำสนั้นมี ๓ ประเภท

 ๑. ปฏจิฉนันปรวิาส	ส�าหรบัอาบติัวตัถเุดียวทีป่กปิดไว้	มกี�าหนดนบัวนัได้แน่นอน	

เช่น	อาบัติตัวเดียวปิดไว้	๕	วัน

 ๒. สโมธานปริวาส	แบ่งออกเป็น	๓	ประเภทคือ	

	 	 ๒.๑.	 โอธานสโมธาน	 ส�าหรับอาบัติวัตถุเดียวแต่หลายครั้ง	 มีจ�านวนวันปิด 

เสมอกัน	เช่น	ต้องอาบัติ	๒	คราว	ปกปิดไว้คราวละ	๕	วัน	เช่นนี้	ขอปริวาสประมวลอาบัติและ

ราตรีเข้าด้วยกัน	เพื่ออยู่ปริวาสเพียง	๕	วันเท่านั้น

	 	 ๒.๒.	 อัคฆสโมธาน	 ส�าหรับอาบัติวัตถุเดียวแต่หลายครั้ง	 มีจ�านวนวันปิดไม ่

เท่ากัน	เช่น	ต้องอาบัติ	๓	คราว	ครั้งแรกปกปิดไว้	๓	วัน	คราวสองปกปิดไว้	๕	วัน	คราวสาม

ปกปิดไว้	 ๗	 วัน	 เช่นนี้ขอปริวาสประมวลอาบัติและวันเข้าด้วยกัน	 อยู่ปริวาสเท่าจ�านวนวันที ่

มากที่สุด	ในอุทาหรณ์นี้อยู่ปริวาสเพียง	๗	วัน

	 	 ๒.๓.	 มสิสกสโมธาน	ส�าหรบัอาบตัต่ิางวตัถกุนั	เช่น	สญัเจตนกิากม็	ีกายสงัสคัคะ 

ก็มี	ทุฏฐุลลวาจาก็มี	มีวันปิดเสมอกันก็มี	ไม่เสมอกันก็มี	ประมวลเข้าเป็นสัมพหุลา

 ๓. สุทธันตปริวาส	 ส�าหรับอาบัติที่ต้องแล้วปกปิดไว้หลายคราว	 จนจ�าจ�านวน

อาบตัแิละจ�านวนวนัทีป่กปิดไม่ได้เลยทเีดยีว	หรอืจ�าได้แต่บางจ�านวน	เช่นนี	้ขอปรวิาสประมวล

จ�านวนอาบัติและจ�านวนราตรีเข้าด้วยกัน	 โดยอยู่ปริวาสไปจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์	 จ�าแนก 

เป็น	๒	ประเภท	คือ

	 	 ๓.๑.	 จุฬสุทธันตปริวาส	ส�าหรับจ�านวนอาบัติและจ�านวนวันที่พอจ�าได้บ้าง

	 	 ๓.๒.	 มหาสุทธันตปริวาส	 ส�าหรับจ�านวนอาบัติและจ�านวนวันที่จ�าไม่ได้เลย	 
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จ�าจ�านวนอาบัติและจ�านวนวันไม่ได้เลย	 ท�าอย่างไรจึงจักรู ้ได้ว่า	 อยู ่เพียงเท่านั้นวันเป็น 

อันบริสุทธิ์	 จ�าจ�านวนอาบัติไม่ได้	 ไม่เป็นอะไรเพราะอาจประมวลเข้าเป็นสัมพหุลาได้อยู่	 ผู้จ�า

จ�านวนวันไม่ได้เลยพึงประมาณดูว่า	 ตั้งแต่อุปสมบทมาเพียงไร	 ยังไม่ต้องครุกาบัติ	 นี้เป็นการ

ประมาณเบื้องต้น	 ถอยหลังเข้าไปเพียงไรไม่ต้องอาบัติและไม่ได้ปกปิดอาบัติไว้	 นี้เป็นการ

ประมาณเบื้องปลาย

	 ปริวาสอย่างใดเหมาะแก่อาบัติที่ปิดไว้	พึงขอปริวาสอย่างนั้นแก่สงฆ์	ให้ภิกษุรูปหนึ่ง 

ผู้ฉลาดผู้สามารถ	 พึงสวดประกาศต่อสงฆ์เพื่อให้ปริวาสแก่ภิกษุนั้น	 ตามชนิดที่ขอ	 ด้วยญัตติ

จตุตถกรรมวาจา	จบอนุสาวนาที่	๓	แล้ว	ภิกษุนั้นเป็น	ปาริวาสิโก	(ผู้อยู่ปริวาส)	ปาริวาสิโกพึง

บอกแก่สงฆ์ถึงการที่ตนประพฤติปริวาสอยู่นั้น	 ถ้าจักไม่อยู่ปริวาสในอาวาสนั้น	 พึงเก็บปริวาส

กับภิกษุรูปหนึ่ง	ด้วยค�าว่า	

    “วัตตัง	นิกขิปามิ	ปริวาสัง	นิกขิปามิ” 
	 	 แปลว่า	“ข้าพเจ้าเก็บวัตร	ข้าพเจ้าเก็บปริวาส” 
ไปถึงอาวาสที่จะอยู่แล้ว	พึงสมาทานปริวาสด้วยค�าว่า	

    “ปริวาส	สมาทิยามิ	วตฺต	สมาทิยามิ” 
	 	 แปลว่า	“ข้าพเจ้าขึ้นปริวาส	ข้าพเจ้าขึ้นวัตร”	

	 โดยตามวิธีท่ีใช้กันมาโดยอรรถกถานัยนั้น	 เมื่อสมาทานปริวาสต่อหน้าสงฆ์แล้ว	 จึง

บอกการที่ตนประพฤติปริวาสนั้น

รัตติเฉทแห่งปำริวำสิโก

	 รัตติเฉท	แห่งปาริวาสิโก	มีเพียง	๓	กรณี	คือ

 ๑.	 สหวาส	 ปาริวาสิโกอยู่ร่วมในชายคาเดียวกันกับปกติภิกษุ	 จนอรุณใหม่ฉาบ 

ขอบฟ้า

	 ๒.	 วิปปวาส	ปาริวาสิโกอยู่ปริวาสในถิ่นที่ปราศจากปกติภิกษุ	ซึ่งปาริวาสิโกมีปกติ

ภิกษุอยู่เป็นเพื่อน	แม้เพียงรูปเดียวก็ได้

	 ๓.		 อนาโรจนา	 ปาริวาสิโกไม่บอกอาการท่ีตนต้องอยู่ปริวาส	 เพียงแต่การอยู ่

ปริวาสนี้ไม่ต้องบอกทุกวัน	ภิกษุใดยังไม่ได้รับบอก	บอกแก่ภิกษุนั้นคราวหนึ่งแล้ว	 ไม่ต้องบอก

อีกตลอดกาลที่อยู่ในอาวาส	หรือในเขตนั้น	แต่ถึงวันอุโบสถ	ถึงวันปวารณาเข้า	ต้องบอกในท้าย

อุโบสถ	 ในท้ายปวารณา	 แลภิกษุใดได้รับบอกแล้วออกจากอาวาสหรืออนาวาสนั้น	 ไปค้างคืน 

ที่อื่นแล้วกลับมาใหม่ก็ต้องบอกอีก
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	 มีพระบัญญัติห้ามปาริวาสิโกยินดีการอภิวาท	 การลุกรับ	 เป็นต้น	 จากปกติภิกษุ	 

แต่ทรงอนุญาตให้ท�าสามีจิกรรมอย่างนั้นได้เฉพาะคู่	 และให้เข้าร่วมอุโบสถปวารณากับสงฆ์ได้

เป็นต้น	 เช่นเดียวกับทรงห้ามและทรงอนุญาตแก่มานัตตจาริโก	 วัตรส�าหรับปาริวาสิโก	 ก็เช่น

เดยีวกบัวตัรส�าหรบัมานตัตจารโิก	ต่างกนัทีม่ปีกติภกิษแุม้รูปเดียวเป็นเพ่ือนกไ็ปทีอ่ืน่ได้	ไม่ต้อง

ไปกับสงฆ์เหมือนอย่างมานัตตจาริโก

	 เมื่อภิกษุอยู่ปริวาสตามที่ก�าหนดจ�านวนวันไว้	รู้สึกขึ้นได้ว่า	จ�านวนวันที่ขอและสงฆ์

ได้ก�าหนดให้นั้น	ยังน้อยกว่าที่ตนปกปิด	เช่น	ภิกษุส�าคัญว่าปกปิดอาบัติไว้นานที่สุดเพียง	๗	วัน	

ได้ขอและสงฆ์ได้ให้ตามนัน้แล้ว	เมือ่ก�าลงัอยูป่รวิาส	นกึขึน้ได้ว่าปกปิดอาบตัไิว้นานทีส่ดุ	๑๐	วนั	

เช่นนี้ไม่ต้องกลับขอปริวาสตั้งต้นใหม่	ขอเพิ่มวันอยู่ให้เต็มจ�านวนได้	เช่น	ในอุทาหรณ์นี้	ขอเพิ่ม

อีก	๓	วัน	แต่จะอยู่เพิ่มเอาตามล�าพังไม่ได้	ต้องขอให้สงฆ์สวดเพิ่มให้

	 การอยู่ปริวาสก็ควรเผื่อไว้เพื่อวันบกพร่อง	 เช่นเดียวกับการประพฤติมานัต	 ภิกษุ

อยู่ปริวาสครบก�าหนดแล้วเป็น	มานัตตารโห	 (ผู้ควรมานัต)	 พึงขอมานัตกับสงฆ์	 ในระหว่างที ่

ยังไม่ได้ประพฤติมานัต	 ยังต้องประพฤติวัตรอยู่	 วัตรส�าหรับมานัตตารโหอย่างเดียวกับวัตร 

ส�าหรับปาริวาสิโก	แต่ไม่ต้องบอกแก่ภิกษุอื่นเสีย

	 มานัตตารโห	ผู้จะขอมานัตในอาวาสอื่น	พึงเก็บวัตรเก็บปริวาสไว้	ครั้นไปถึงอาวาส 

นั้นแล้ว	 ให้สมาทานปริวาสและพึงขึ้นวัตรต่อสงฆ์	 เมื่อบอกแล้วพึงขอมานัตกับสงฆ์ต่อไป	 

ถ้าครุกาบัติที่ต้องแล้วไม่ได้ปิดไว้มีอยู่อีก	พึงประมวลขอมานัตในคราวเดียวกัน	 โดยวิธีดังกล่าว

แล้ว	 ต่างกันก็แต่กรรมวาจาต้องเหมาะแก่เรื่อง	 หากมีภิกษุ	 ๒	 รูปต้องสังฆาทิเสส	 รูปหนึ่งปิด	 

อีกรูปหนึ่งไม่ได้ปิด	 ให้ปริวาสแก่รูปที่ปิดแล้ว	 เมื่อเธออยู่ปริวาสแล้ว	 ให้มานัตแก่เธอทั้ง	 ๒	 

พร้อมกันได้

อันตรำบัติ

	 วุฏฐานวิธีส�าหรับอันตราบัติ	 คืออาบัติที่ต้องในระหว่างประพฤติวุฏฐานวิธี	 ใน

ระหว่างที่ก�าลังอยู ่ปริวาสก็ดี	 อยู ่ปริวาสแล้วเป็นมานัตตารโหก็ดี	 ก�าลังประพฤติมานัต 

ก็ดี	 ประพฤติมานัตแล้วเป็นอัพภานารโหก็ดี	 สงฆ์ยังไม่ได้สวดอัพภานเพียงใด	 ตลอดกาล

เพียงนั้น	 ต้องครุกาบัติข้ึนใหม่	 ปิดไว้ก็ดี	 ไม่ได้ปิดไว้ก็ดี	 เรียกว่า	ต้องอันตราบัติ	 จะประพฤติ 

วุฏฐานวิธีตามเดิมต่อไปมิได้	 ต้องกลับประพฤติวุฏฐานวิธีนั้นต้ังต้นไปใหม่	 เรียกว่า	ชักเข้าหา 

อาบัติเดิม (มูลายปฏิกัสสนา)	 ในระหว่างนี้	 ภิกษุนั้นได้ชื่อว่า	 ผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม  

(มูลายปฏิกัสสนารโห)	 พึงขอให้สงฆ์สวดชักเข้าหาอาบัติเดิม	 แล้วขอปริวาสหรือมานัตตาม 

เรื่องที่เป็นมา	ดังนี้
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	 ๑.	 ถ้าต้องอันตราบัติไม่ได้ปิดไว้	 ในเวลาก�าลังประพฤติมานัตเพื่อปฏิจฉันนาบัติ	

หรือในเวลาประพฤติมานัตแล้วเป็นอัพภานารโหพึงขอปฏิกัสสนา	 เมื่อสงฆ์สวดปฏิกัสสนาแล้ว	

พึงขอมานัตเพื่ออันตราบัติ

	 ๒.	 ถ้าต้องอันตราบัติไม่ได้ปิดไว้	 ในเวลาก�าลังอยู่ปริวาส	 หรือในเวลาอยู่ปริวาส 

แล้วเป็นมานัตตารโห	พึงขอปฏิกัสสนา	เมื่อสงฆ์สวดปฏิกัสสนาแล้ว	พึงอยู่ปริวาสตั้งต้นไปใหม่	

เสร็จแล้วพึงขอมานัต	เพื่ออาบัติเดิมและอันตราบัติประมวลกัน

	 ๓.	 ถ้าต้องอันตราบัติไม่ได้ปิดไว้	 ในเวลาอยู่ปริวาสแล้วก�าลังประพฤติมานัตอยู่	 

หรือในเวลาประพฤติมานัตแล้วเป็นอัพภานารโหพึงขอปฏิกัสสนา	 เมื่อสงฆ์สวดปฏิกัสสนาแล้ว	

ไม่ต้องอยู่ปริวาสซ�้าพึงขอมานัตเพื่ออันตราบัติดุจในแบบที่	๑

	 ๔.	 ถ้าต้องอันตราบัติแล้วปิดไว้	 ในเวลาก�าลังอยู่ปริวาส	 หรือในเวลาอยู่ปริวาส

แล้วเป็นมานัตตารโห	 หรือในเวลาก�าลังประพฤติมานัต	 หรือในเวลาประพฤติมานัตแล้วเป็น 

อัพภานารโห	พึงขอปฏิกัสสนา	เมื่อสงฆ์สวดปฏิกัสสนาแล้ว	พึงขอสโมธานปริวาส	เพื่อประมวล

อันตราบัติเข้ากับอาบัติเดิม

	 ภิกษุรูปหนึ่ง	 พึงสวดประกาศแก่สงฆ์ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาชักภิกษุนั้นเข้าหา

อาบัติเดิม	 ให้ปริวาส	 ให้มานัตแก่เธอตามเรื่องที่ขอและอัพภานเธอในเมื่อเธอประพฤติมานัต 

เสร็จแล้ว	 ถ้าต้องอันตราบัติแล้วปิดไว้	 ในเวลาก�าลังประพฤติมานัต	 เพื่อปฏิจฉันนาบัติ	 หรือ

ในเวลาประพฤติมานัตแล้วเป็นอัพภานารโห	 เช่นนี้ก็ควรขอปริวาสเพื่ออันตราบัติก่อน	 ครั้น 

อยูป่รวิาสแล้ว	พงึขอปฏกิสัสนาแล้วขอมานตัเพือ่อนัตราบตันิัน้	วตัรส�าหรบัภกิษผุูต้้องอนัตราบตัิ 

นั้น	 ในเวลาที่สงฆ์ยังไม่ได้ปฏิกัสสนาจะเช่นเดียวกับวัตรส�าหรับมานัตตารโห	 ต้ังแต่สงฆ์ท�า 

ปฏิกัสสนาแล้ว	ก็ต้องอยู่ปริวาสหรือประพฤติมานัตเป็นตามแผนก

	 ภิกษุประพฤติวุฏฐานวิธีอยู่	 ยังไม่ทันเสร็จ	 กลับปฏิญญาตนเป็นอนุปสัมบันเสีย	 

เมื่ออุปสมบทขึ้นใหม่	ต้องประพฤติต่อให้ครบจ�านวนวันที่ยังค้าง	ส่วนภิกษุเป็นบ้า	ภิกษุอาพาธ

ถึงเพ้อหรือกระสับกระส่าย	 ไม่มีสติสัมปชัญญะ	 หรือภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรมก็เหมือนกัน	 

เมื่อเป็นปกติแล้วก็ต้องอยู่กรรมให้ครบจ�านวนวันเช่นกัน

	 วุฏฐานวิธีนี้	 ต้องท�าให้ถูกระเบียบตั้งแต่ต้นจนอวสาน	 ถ้าท�าผิดระเบียบในระหว่าง	 

กจ็ดัว่ากรรมนัน้เสยี	ใช้ไม่ได้	ต้องท�าใหม่ตัง้แต่ตอนทีท่�าไม่ถกู	ภกิษผูุ้ต้องครุกาบติัแล้ว	ประพฤติ

วฏุฐานวธิ	ีตัง้แต่ต้นจนถึงอพัภานเป็นท่ีสดุ	ชือ่ว่าเป็นผูอ้อกแล้วจากอาบติันัน้	กลบัเป็นปกติภกิษุ

อย่างเดิม
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คำรวะ
	 พระรัตนตรัยเป็นสรณะสูงสุดของพุทธศาสนิกชน	 จึงมีห้ามไว้ไม่ให้เล่น

ปรารภพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 เล่นในที่นี้	 หมายเอาทั้งท�าเล่นทั้งพูดเล่น	 เช่น	

ไม่ควรท�าเป็นเล่นละครเพื่อความสนุก	 จะเล่านิยายที่ผูกเรื่องขึ้น	 แม้จะออกพระนาม

ของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ในท้องเรื่อง	 เช่น	 พูดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าบ่อยๆ	

เป็นต้นว่า	 ฝูงช้างเมื่อผ่านไปมาย่อมไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า	 แม้เช่นนี้ก็ไม่ควร	 หรือ

เรื่องพระพุทธเจ้า	 เรื่องพระสงฆ์ที่ได้การรับรองว่าเป็นจริง	 จะเล่าด้วยโวหารตลก

คะนองเพือ่สรวลเสเฮฮา	กไ็ม่ควร	ถ้าเรือ่งทีต่ัง้ใจแสดงท่าหรอืเล่าถงึด้วยความเคารพ	 

เพื่อจะท�าให้เกิดความเลื่อมใส	 เช่น	 เรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย	 เห็นว่าไม่เป็น 
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พระรัตนตรัย

	 ธรรมเนียมของภิกษุผู้เข้าไปในเจดียสถาน	 อันเป็นที่ระลึกถึงพระศาสดา	 จะแสดง

อาการเคารพ	 ไม่พึงกั้นร่ม	 ไม่สวมรองเท้า	 ไม่ห่มคลุมเข้าไป	 ไม่แสดงอาการดูหมิ่นต่างๆ	 เช่น	 

พูดเสียงดัง	หรือนั่งเหยียดเท้า	เป็นต้น	ไม่ถ่ายอุจจาระ	ไม่ถ่ายปัสสาวะ	และไม่ถ่มเขฬะในลาน

พระเจดีย์ต่อหน้าพระปฏิมา	ลักษณะนี้นับว่า	เคารพในพระศาสดา

	 เมื่อภิกษุฟังวินัยกถาหรือธรรมเทศนาอยู่	 ควรนิ่งฟังไม่พูดจากัน	 และระวังการไอ 

เพื่อจะไม่ให้มีเสียงไอกลบเสียงผู้แสดง	 หากไม่มีเหตุจ�าเป็นก็ไม่ลุกไปในขณะท่านก�าลังแสดง 

ค้างอยู	่รอจนจบจงึลกุ	ถ้าเป็นกถาทีย่าว	เช่น	เทศนายนัรุ่ง	รอจนจบกณัฑ์หนึง่ๆ	จึงลุก	และอกัษร

จารึกพระธรรมก็ไม่เดินข้ามหรือย�่าเหยียบ	ลักษณะนี้นับว่า	เคารพในพระธรรม

	 ธรรมเนียมของภิกษุผู้เข้าประชุมสงฆ์จะแสดงอาการส�ารวมเรียบร้อย	 ไม่ว่าผู้ใหญ่

ผู้น้อย	 กิริยาที่แสดงความอ่อนน้อมแก่กัน	 ซึ่งเป็นความดีงามของหมู่	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

อนุญาตการกราบไหว้	การลุกรับ	การท�าอัญชลี	(ประณมมือไหว้)	หรือการท�าสามีจิกรรม	(การ

อ่อนน้อม)	อันเป็นความดีความงาม	ให้ท�าตามล�าดับผู้แก่พรรษากว่ากัน	อาสนะและข้าวน�้าที่ดี

กว่า	ก็ทรงอนุญาตให้ได้รับตามล�าดับผู้แก่พรรษาเหมือนกัน	นั่งอยู่กับภิกษุผู้ใหญ่	ไม่ควรลุกรับ

ผู้น้อยกว่าท่าน	และต้องห่มผ้าให้เหมาะกับสถานที่	ลักษณะนี้นับว่า	เคารพในสงฆ์

	 อนึ่ง	ข้อที่ทรงอนุญาตอาสนะดีกว่าตามล�าดับพรรษานั้น	ภิกษุผู้น้อยแสดงธรรม	จะ

นั่งสูงกว่าพระเถระ	พระเถระจะนั่งต�่ากว่า	หรือต่างนั่งเสมอกัน	ด้วยเคารพในธรรม	ควรอยู่	และ 

ผู้น้อยเมื่อจะแสดงธรรมต้องอาปุจฉา	คือให้ได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ก่อนจึงจะแสดงธรรมได้	ไม่

เช่นนั้นเป็นการไม่เคารพผู้ใหญ่	 เพราะหน้าที่แสดงธรรมเป็นของผู้ใหญ่	 หากพระเถระผู้ใหญ่ไม่

สามารถด้วยประการใด	จึงถึงผู้น้อย

บุคคลที่ควรกรำบควรไหว้ มีดังนี้

	 ๑.	 พระตถาคต	พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ผู้เป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้ในโลกทั้งสาม

	 ๒.	 ผู้อุปสมบทก่อน

	 ๓.	 ผู้มีสังวาสต่างกันโดยลัทธิ	เป็นผู้แก่กว่าและกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมว่าเป็นธรรม

	 อนึ่ง	การประณมมือ	มักท�าคู่กับการนั่งกระหย่ง	ท�าได้แม้แก่ภิกษุผู้อ่อนกว่า	เช่น	เมื่อ

ขอขมาโทษ	หรือท�าวินัยกรรม	ยืนท�าก็มี	ใช้ท�าเฉพาะแก่ท่านผู้ใหญ่	การท�าสามีจิกรรมก็เหมือน

กัน	ท�าได้แม้ในกาลบางคราวแก่ภิกษุผู้อ่อนกว่า	 เช่นในเวลาสัทธิวิหาริกอาพาธ	 เป็นหน้าที่ของ

อุปัชฌาย์จะพึงอุปัฏฐากสัทธิวิหาริกเช่นกัน
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	 อนึ่ง	 การห่มผ้าเฉวียงบ่านั่งกระหย่งประณมมือท�าวินัยกรรม	 เช่น	 บอกปาริสุทธิ	

ปวารณา	แสดงอาบัติ	โดยก่อนแสดงอาบัติ	กราบผู้มีพรรษากว่า	เป็นธรรมเนียมบัญญัติขึ้นภาย

หลังแต่เป็นวัตรอันดี	ควรประพฤติตาม

	 ครั้งพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่	 ภิกษุทั้งหลายต่างพูดเรียกกันว่า	 “อาวุโส”	 

(ผู้มีอายุ)	 ตรงตามความหมายของเราว่า	 “คุณ”	 ต้ังตัวเป็นผู้เสมอกัน	 เว้นไว้แต่เป็นผู้ใหญ่ 

ผู้น้อยกว่ากันไกลไม่ไล่เลี่ย	เช่น	เป็นอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก	เช่นนี้ผู้น้อยพูดเรียกท่านผู้ใหญ่ว่า	 

“ภนฺเต”	 (ท่านผู้เจริญ)	ตรงตามความหมายของเราว่า	“ท่าน”	ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยว่า	“อาวุโส”	

ก่อนกาลที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานทรงตรัสสั่งภิกษุทั้งหลายให้เรียกกันตามพรรษาแก่อ่อน	

ให้ผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่า	 “ภนฺเต”	 ให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่า	 “อาวุโส”	 จนได้ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมา

จนบัดนี้	ข้อนี้ในพระวินัยไม่ได้กล่าวถึงไว้	จึงไม่มีข้อปรับอาบัติแก่ผู้ท�าผิดแบบ

	 อน่ึง	อยูใ่นกฎีุเดยีวกบัภิกษผุูแ้ก่พรรษากว่า	จะสอนธรรม	จะอธบิายความ	จะสาธยาย	

จะแสดงธรรม	 จะจุดไฟดับไฟ	 จะเปิดจะปิดหน้าต่าง	 ต้องบอกขออนุญาตท่านก่อนจึงท�าได้	 

ห้ามไม่ให้ท�าตามอ�าเภอใจ	ถ้าท่านอนุญาตไว้ให้ท�าได้เสมอไป	ไม่ต้องบอกทุกขณะก็ได้	อีกอย่าง	

อุปัชฌาย์ก็ดี	 อาจารย์ก็ดี	 แม้ภิกษุอื่นผู้เป็นอุปัชฌายมัตรก็ดี	 ผู้เป็นอาจริยมัตรก็ดี	 เดินไม่ได ้

สวมรองเท้า	ห้ามเดินสวมรองเท้า

บุคคลที่ไม่ควรกรำบไหว้

	 อนึ่ง	ทรงแสดงถึงบุคคลที่ไม่ควรกราบไหว้ไว้	ถ้ากราบไหว้เป็นทุกกฏ	ดังนี้	

	 ๑.	 ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลังอันผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรกราบไหว้

	 ๒.		 สามเณรหรือคฤหัสถ์

	 ๓.		 ผู้มีสังวาสต่างกันโดยลัทธิ	แม้เป็นผู้แก่กว่า	แต่กล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรม

	 ๔.		 ผู้หญิง

	 ๕.	 กะเทย

	 ๖.		 ผู้ต้องครุกาบัติและขณะอยู่ปริวาส	(ปาริวาสิโก)

	 ๗.		 ผูต้้องครกุาบตัแิละขณะอยู่ปริวาส	กลับต้องครุกาบติัอกี	(มลูายปฏกิสัสนารโห)

	 ๘.		 ผู้อยู่ปริวาสแล้ว	และควรจะได้รับมานัต	(มานัตตารโห)

	 ๙.		 ผู้ที่รับมานัตและขณะประพฤติมานัตอยู่	(มานัตตจาริโก)

	 ๑๐.	 ผู้ที่ประพฤติมานัตครบ	๖	ราตรีแล้ว	และควรอัพภานกรรม	(อัพภานารโห)
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	 ในคัมภีร์ปริวารกล่าวถึงบุคคลที่ไม่ควรกราบไหว้ไว้อีก	๑๕	จ�าพวก	ดังนี้

	 ๑.		 ผู้เข้าไปแล้วในละแวกบ้าน

	 ๒.		 ผู้ไปตามตรอกซอย

	 ๓.		 ผู้อยู่ในที่มืด	เพราะกราบไหว้ผู้นี้หน้าผากจะกระทบในเท้าเตียง	เป็นต้น

	 ๔.		 ผู้ขวนขวายอยู่ในกิจธุระ

	 ๕.		 ผู้หลับอยู่

	 ๖.		 ผู้ดื่มข้าวต้มอยู่	หรือผู้อยู่ในโรงฉัน

	 ๗.		 ผู้หมุนไปข้างหรือแลไปทางอื่น

	 ๘.		 ผู้เป็นข้าศึกหรือมีเวรต่อกัน	เมื่อกราบไหว้ก็จะพึงถูกประทุษร้าย

	 ๙.		 ผู้ส่งใจไปทางอื่นหรือคิดเรื่องอื่นอยู่

	 ๑๐.	 ผู้เปลือยกายไม่มีผ้านุ่งผ้าห่ม

	 ๑๑.	 ผู้ก�าลังเคี้ยวกินของเคี้ยว

	 ๑๒.	 ผู้ก�าลังฉันโภชนะทั้ง	๕

	 ๑๓.	 ผู้ก�าลังถ่ายอุจจาระ

	 ๑๔.	 ผู้ก�าลังถ่ายปัสสาวะ

	 ๑๕.	 ผู้อันสงฆ์ยกวัตรด้วยอุกเขปนียกรรม

	 ในบุคคลทั้ง	๑๕	ข้อหลังนี้	หากภิกษุกราบไหว้บุคคล	๒	จ�าพวก	คือผู้เปลือยกาย	และ

ผู้อันสงฆ์ยกวัตร	จึงเป็นอาบัติ	ส่วนการห้ามไหว้ภิกษุ	๑๓	จ�าพวกนอกนั้น	เพราะไม่สมควรและ

ไม่งาม	 (อสารูป)	 ก็แต่ภิกษุที่สงฆ์ยกวัตรด้วยตัชชนียกรรม	นิยสกรรม	 ปัพพาชนียกรรม	 และ 

ปฏิสารณียกรรม	ควรจะกราบไหว้เธอ	แม้จะท�าอุโบสถปวารณากับเธอเหล่านั้นก็ควร
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กดขี่	-	๑๗

กรรโชก	-	๑๗

กรรม	-	๑๐๕

กระจก	-	๒๒๗

กระเบื้อง	-	๒๒๘

กล่าวค�าอื่น	-	๑๑๙

กษัตริย์	-	๑๘๙

กัปปาสิกะ	-	๖๐

กัปปิยการก	-	๗๔

กัปปิยวัตถุ	-	๘๖

กัปปิยะ	-	๙๒,	๑๑๘,	๒๗๔

กัมพละ	-	๖๐

กัมมัฏฐาน	-	๒๕๕

กามฉันทะ	-	๒๕

กามราคะ	-	๒๖

กายสังสัคคะ	-	๑๓

กายแห่งมนุษย์	-	๒๒

การกล่าวธรรม	-	๑๐๘

การกสงฆ์	-	๕๒

การกินร่วม	-	๑๗๔

การครองจีวร	-	๖๒

การนอนด้วยกัน	-	๑๗๔

การประเคน	-	๑๔๖

การประมาณแห่งกุฎี	-	๓๙

การผึ่งจีวร	-	๖๒

การย้อมจีวร	-	๖๒

การรักษาบาตร	-	๘๘

การวิกัป	-	๑๖๔

การเว้นชาน	-	๓๘

การเวิกผ้า	-	๒๐๓

การแสดงอาบัติ	-	๒๘๖

การให้ฉันทะ	-	๒๘๕

การอยู่ร่วม	-	๑๗๔

กาล	-	๑๙

กาลิก	-	๒๖๙

กาลิกระคน	-	๒๗๕

กาโลทิสสะ	-	๑๔๖

กาสายะ	-	๖๑

กาสาวะ	-	๖๑

ก�าจัด	-	๔๐,	๑๘๐

ก�าเนิด	-	๑๐๕

กิจจาธิกรณ์	-	๑๖๗,	๒๒๔

กิเลส	-	๑๐๖

กุฏฐัง	-	๒๓๖

กุมมาส	-	๑๓๕

กุรุนที	-	๒๔๒

เก็บจีวร	-	๒๕๒

แกล้ง	-	๕

แก้วทับทิม	-	๒๔๑

แก้วประพาฬ	-	๒๔๐

แก้วไพฑูรย์	-	๒๔๐

แก้วมณี	-	๒๔๐

แก้วมุกดา	-	๒๔๐

แก้วลาย	-	๒๔๑

โกสิยวรรค	-	๕๗

โกเสยยะ	-	๖๐

ขนบ	-	๒๔๓

ขนมกุมมาส	-	๒๗๐

ดัชนี
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ขนาดบาตร	-	๘๗

ของท�าวินัยกรรม	-	๑๔๒

ของเนื่องด้วยกาย	-	๓๒

ของเป็นเดน	-	๑๔๒

ขอดบาตร	-	๒๑๒

ข้อปฏิบัติของมุนี	-	๑๓๐

ข้อห้าม	-	๒๒๕

ข้ออนุญาติ	-	๒๒๕

ขัณฑ์	-	๖๐

ขาทนียะ	-	๑๓๕,	๒๗๐

ข้าวสุก	-	๘๗,	๑๓๕

เข้าพรรษาต้น	-	๒๗๘

เข้าพรรษาหลัง	-	๒๗๘

เขียงเท้า	-	๒๑๕

โขมะ	-	๖๐

คมิกวัตร	-	๒๔๖

คราวกระวนกระวาย	-	๑๖๒

คราวเดินทางไกล	-	๑๓๗,	๑๖๒

คราวท�าการงาน	-	๑๖๒

คราวท�าจีวร	-	๑๓๗

คราวที่ขึ้นเรือไป	-	๑๓๗

คราวที่เป็นฤดูถวายจีวร	-	๑๓๗

คราวเป็นไข้	-	๑๖๒

คราวฝนลม	-	๑๖๒

คราวภัตของสมณะ	-	๑๓๗

คราวร้อน	-	๑๖๒

คราวใหญ่	-	๑๓๗

คราวอาพาธ	-	๑๓๗

ครุธรรม	๘	-	๑๒๗

คหปติกา	-	๒๗๒

คัมภีร์ขันธกะ	-	๑๔

คัมภีร์ปริวาร	-	๑๔

คัมภีร์วิภังค์	-	๑๔

ค�้ากาย	-	๒๐๕

ค�าสบประมาท	-	๑๐๖

ค�าส่อเสียด	-	๑๐๗

คิมหฤดู	-	๒๘๕

คิลานุปัฏฐากวัตร	-	๒๕๗

เครื่องดนตรีขับประโคม	-	๒๔๑

เครื่องอาวุธ	-	๒๔๑

เคารพ	-	๓๐๔

โคตร	-	๑๐๕

โคนิสาทิกา	-	๒๗๒

เงิน	-	๒๔๐

จตุกกปาจิตตีย์	-	๑๙๒

จตุตถฌาน	-	๒๕

จักรเภท	-	๔๕

จาตุททสี	-	๒๘๗

จ่ายบาตร	-	๘๙

จ�าพรรษา	-	๒๗๗

จีวร	-	๕๙

จีวรกาล	-	๕๘,	๙๗,	๒๗๘

จีวรกาลสมัย	-	๑๓๗

จีวรเก่า	-	๖๖

จีวรทานสมัย	-	๕๘,	๑๓๗

จีวรภิกษุณี	-	๖๗

จีวรรีบร้อน	-	๙๘

จีวรวรรค	-	๕๗

จีวรอธิษฐาน	-	๕๘

จุฬสุทธันตปริวาส	-	๒๙๙

เจิมหน้า	-	๒๒๗

โจทก์	-	๔๐

โจทก์โดยชี้วัตถุ	-	๔๒

โจทก์โดยชี้อาบัติ	-	๔๒

โจทก์โดยห้ามสังวาส	-	๔๒

โจทก์โดยห้ามสามีจิกรรม	-	๔๒
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ฉ้อ	-	๑๖

ฉันคณะโภชน์	-	๑๓๗

ฉันทะ	-	๑๘๓

ฉันเสร็จ	-	๑๔๒

เฉทนกปาจิตตีย์	-	๑๙๓

ชักสื่อ	-	๓๖

ชันตาฆรวัตร	-	๒๕๑

ชาตปฐพี	-	๑๑๖

ชิง	-	๑๖

ชีเปลือย	-	๑๐๕

ชู้	-	๓๕

ซัดไปประหาร	-	๒๒

ฌาน	-	๒๕

ญัตติ	-	๔๗

ญัตติกรรม	-	๔๗

ญัตติทุติยกรรม	-	๔๗

ญัตติจตุตถกรรม	-	๔๗

ญาณ	-	๒๖

ญาติ	-	๖๙

ฎีกา	-	๔,	๒๐

ฐาน	-	๑๖

ด่า	-	๑๐๖

ดิรัจฉานกถา	-	๑๒๙,	๑๙๑

ดิรัจฉานวิชา	-	๒๓๗

ดุษณี	-	๑๕๗

ดุษณีภาพ	-	๑๑๐

เดียรถีย์	-	๑๐๕

เดือนกัตติกา	-	๙๗

แดกดัน	-	๑๐๖

ตติยฌาน	-	๒๕

ตระบัด	-	๑๗

ต้องอาบัติ	-	๖

ต่อหนังสือค�่า	-	๑๐๘

ตั่ง	-	๘๘

ตัชชนียกรรม	-	๒๓๘,	๒๕๕

ตัสสปาปิยสิกา	-	๒๒๐

ติณชาติ	-	๑๑๗

ติณวัตถารกวินัย	-	๒๒๑

ตู่	-	๑๗

เตลัง	-	๙๒

ไตรจีวร	-	๖๐

ถอนอธิษฐาน	-	๖๓

ถีนมิทธะ	-	๒๕

ถุลลัจจัย	-	๓

เถยยสังวาส	-	๒๘๙

เถระ	-	๒๖๖

ทอง	-	๒๔๐

ทามริกโจร	-	๒๓๓

ทาหน้า	-	๒๒๗

ท�าร้ายด้วยฤทธิ์	-	๒๒

ท�าร้ายด้วยวิชา	-	๒๒

ทิฏฐิวิบัติ	-	๒๒๒

ที่ลับตา	-	๕๖,	๑๕๑

ที่ลับหู	-	๕๖,	๑๕๑

ทุกกฏ	-	๓

ทุกกฏวัตถุ	-	๘๓

ทุฏฐุลลาบัติ	-	๒๙

ทุติยฌาน	-	๒๕

ทุพภาสิต	-	๓,	๑๐,	๑๐๖

เทสนาคามินี	-	๕๗,	๒๘๖

ธมกรก	-	๒๓๓

ธรรมสมโภค	-	๑๗๔

ธัญญชาติ	-	๒๗๐

ธัมมเทสนาปฏิสังยุต	-	๒๑๔

ธัมมันเตวาสิก	-	๒๖๓

ธัมมิกวัตร	-	๒๘๐
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ธารณสัตถะ	-	๒๓๗

นวกรรม	-	๑๑๗

นอนร่วม	-	๑๐๙

นับภิกษุ	-	๒๘๕

นางศากิยานี	-	๒๐๐

นาม	-	๑๐๕

นาสนะ	-	๑๗๖

น�าฉันทะมา	-	๒๘๕

น�้าตาล	-	๙๒

น�้าปานะ	-	๒๗๓

น�าปาริสุทธิมา	-	๒๘๕

น�้าผึ้ง	-	๙๒

น�้ามัน	-	๙๒,	๒๗๔

น�้าอ้อย	-	๙๒,	๒๗๔

นิครนถ์	-	๑๐๕,	๒๒๖

นิทานต้นบัญญัติ	-	๒

นิทานุทเทส	-	๒๘๙

นิพพาน	-	๒๗

นิยสกรรม	-	๒๓๘,	๒๕๕

นิวรณ์	-	๒๕

นิสสยันเตวาสิก	-	๒๖๓

นิสสยาจารย์	-	๒๖๓

นิสสัคคิยปาจิตตีย์	-	๙,	๕๗

นิสสัคคิยวัตถุ	-	๘๓,	๑๐๑

นิสสัคคีย์	-	๕๗

นิสสัยมุตตกะ	-	๒๖๕

นิสัย	-	๒๕๙

นิสัยระงับ	-	๒๖๐

นิสีทนะ	-	๑๙๔

นุ่น	-	๑๙๔

เนยข้น	-	๙๒,	๒๗๔

เนยใส	-	๙๒,	๒๗๔

เนื้อ	-	๑๓๕,	๒๗๐

บ่นว่า	-	๑๒๑

บริกรรม	-	๒๕๐

บริโภค	-	๑๙

บอกฤดู	-	๒๘๕

บัง	-	๑๐๙

บัลลังก์	-	๒๓๕

บ้า	-	๑๔

บาตร	-	๘๗

บาตรเลว	-	๘๙

บาตรอธิษฐาน	-	๘๗

บาลี	-	๔

บาลีมุตตกทุกกฏ	-	๘

บิณฑจาริกวัตร	-	๖๑,	๒๔๘

บิณฑปาติกธุดงค์	-	๘๐

บุคคลปวารณา	-	๒๙๑

บุพพกรณ์	-	๒๘๔

บุพพกิจ	-	๒๘๕

ปกติมาส	-	๒๗๘

ปกิณณกะ	-	๒๑๘

ปฏิกัสสนา	-	๒๙๓

ปฏิฆะ	-	๒๖

ปฏิจฉันนปริวาส	-	๒๙๙

ปฏิญญาตกรณะ	-	๒๒๐

ปฏิสสวทุกกฎ	-	๒๘๒

ปฏิสสวะ	-	๑๐๔

ปฏิสารณียกรรม	-	๒๓๔,	๒๕๕

ปฐพีแท้	-	๑๑๖

ปฐพีไม่แท้	-	๑๑๖

ปฐมฌาน	-	๒๕

ปฐมโพธิกาล	-	๒๕๙

ปฐมาปัตติกา	-	๒๙

ประโคม	-	๒๓๒

ประชด	-	๑๐๖
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ประณาม	-	๒๖๑

ประทุษร้ายสกุล	-	๕๒,	๒๓๘

ประเทศ	-	๑๙

ประเทศบัญญัติ	-	๑๖๒

ประหาร	-	๒๒,	๑๗๙

ปรัมประโภชน์	-	๑๓๙

ปริกัป	-	๑๘

ปริปุจฉา	-	๘๒,	๒๕๖

ปริพาชก	-	๑๐๕

ปริพาชิกา	-	๑๔๘

ปริมณฑล	-	๒๐๒

ปริยาย	-	๑๐๔

ปริวาส	-	๒๙๓,	๒๙๘

ปริสุปัฏฐาปกะ	-	๒๖๖

ปล้น	-	๑๗

ปล่อยสุกกะ	-	๓๐

ปลา	-	๑๓๕,	๒๗๐

ปวัตตมังสะ	-	๒๗๐

ปวารณา	-	๑๕๔,	๒๙๑

ปักข์ขาด	-	๒๘๗

ปักข์ถ้วน	-	๒๘๗

ปังสุกูลิกธุดงค์	-	๘๐

ปัจจันตชนบท	-	๑๖๒

ปัจจัย	๔	-	๑๐๐,	๑๕๓

ปัจจุทธรณ์	-	๖๓

ปัญจังคะ	-	๑๙๓

ปัณฑุปลาส	-	๒๓๓

ปัณณรสี	-	๒๘๗

ปัณณัตติวัชชะ	-	๕

ปัตตวรรค	-	๕๗

ปัพพชันเตวาสิก	-	๒๖๓

ปัพพชาจารย์	-	๒๖๓

ปัพพาชนียกรรม	-	๕๑,	๒๓๘,	๒๕๕

ปัสสาวมรรค	-	๓๓

ปาจิตตีย์	-	๓,	๕๗,	๑๐๓

ปาฏิเทสนีย์	-	๓๑๙๗

ปาฏิโมกข์	-	๘,	๒๘๔

ปาโณ	-	๑๖๖

ปาทุกา	-	๒๓๔

ปาปสมาจาร	-	๒๓๘

ปาราชิก	-	๑๑

ปาริวาสิโก	-	๓๐๐,	๓๐๕

ปิณฑะ	-	๑๓๖

ปีติ	-	๒๕

ปีหนึ่ง	-	๗๘

เป็นการสั่งสม	-	๑๔๔

เปลือยกาย	-	๒๒๘

เปสุญญวาท	-	๑๐๗

ผล	-	๒๖

ผลาผล	-	๒๑๐

ผัดหน้า	-	๒๒๗

ผ้าโกเชาร์	-	๖๑

ผ้าจ�าน�าพรรษา	-	๙๘

ผาณิต	-	๒๗๔

ผาติกรรม	-	๒๓๖

ผ้าปาวาร	-	๖๑

ผ้าปิดฝี	-	๑๙๕

ผ้าอาบน�้าฝน	-	๙๓,	๑๙๕

ผู้พ้นนิสัย	-	๒๖๕

ผู้ให้นิสัย	-	๒๖๖

เผาป่า	-	๒๓๗

พยาบาท	-	๒๕

พรรษาขาด	-	๒๗๙

พร้อมหน้าธรรมวินัย	-	๒๒๐

พร้อมหน้าบุคคล	-	๒๒๐

พร้อมหน้าวัตถุ	-	๒๒๐
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พร้อมหน้าสงฆ์	-	๒๒๐

พระกุลุปกะ	-	๓๕

พระฉัพพัคคีย์	-	๕๘

พระไตรปิฎก	-	๔

พระทัพพมัลลบุตร	-	๔๐

พระนวกะ	-	๒๕๙

พระพุทธบัญญัติ	-	๒

พระภุมมชกะ	-	๔๐

พระเมตติยะ	-	๔๐

พระราชกุลุปกะ	-	๓๕

พระวินัย	-	๒

พระวินัยปิฎก	-	๑๔

พระสัตตรสวัคคีย์	-	๑๖๙

พระอรหันต์	-	๒๗

พราหมณ์	-	๑๘๙

พรึง	-	๘๘

พันทาง	-	๑๓

พินทุกัปปะ	-	๑๖๓

พีชคาม	-	๑๑๘

พืชพรรณธัญญาหาร	-	๒๔๒

แพศย์	-	๑๘๙

โพนทะนา	-	๑๒๑

ฟ้อน	-	๒๓๒

ฟูก	-	๑๒๒,	๒๓๕

ภนฺเต	-	๓๐๕

ภังคะ	-	๖๐

ภัณฑาคาริก	-	๑๗

ภัตตัควัตร	-	๒๔๗

ภัตตุเทศ	-	๑๒๐

ภิกษุณี	-	๑๒๗

ภิกษุผู้ถือการอยู่ที่แจ้ง	-	๑๒๒

ภูตคาม	-	๑๑๗

เภทนาปาจิตตีย์	-	๑๙๓

โภคะ	-	๑๕๐

โภชนปฏิสังยุต	-	๒๐๗

โภชนะ	๕	-	๑๓๕

โภชนะทีหลัง	-	๑๓๙

มธุกะ	-	๒๗๓

มรรค	-	๒๖

มหาปัจจรี	-	๒๔๒

มหาสุทธันตปริวาส	-	๒๙๙

มัชชะ	-	๑๕๖

มัชฌิมะ	-	๒๖๕

มัธยมประเทศ	-	๑๖๒

มาฆาตสมัย	-	๒๐๙

มาตุคาม	-	๓๓,	๑๑๑,	๒๔๐

มานะ	-	๒๖

มานัต	-	๒๙๓

มานัตตจาริโก	-	๒๙๔,	๓๐๕

มานัตตารโห	-	๓๐๑,	๓๐๕

มาสก	-	๑๙

มิใช่ญาติ	-	๖๙

มิสสกสโมธาน	-	๒๙๙

มีเจ้าของไม่ได้ให้	-	๑๕

มีมูล	-	๔๒

มุง	-	๑๐๙

มุสาวาท	-	๓๗

มูควัตร	-	๒๘๐

มูรธาภิเษก	-	๑๘๙

มูลเฉท	-	๑๑

มูลฎีกา	-	๔

มูลบัญญัติ	-	๓

มูลายปฏิกัสสนา	-	๓๐๑

มูลายปฏิกัสสนารโห	-	๓๐๑,	๓๐๕

เมณฑกานุญาต	-	๘๓

เมรัย	-	๑๕๖
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เมีย	-	๓๖

โมเนยยปฏิปทา	-	๑๓๐

โมหาโรปนกรรม	-	๑๗๙

ไม่แกล้ง	-	๑๑๘

ไม่ท�าคืนอาบัติ	-	๒๘๗

ไม้พลอง	-	๒๑๔

ไม่มีมูล	-	๔๓

ไม่มีสติ	-	๑๑๘

ไม่มีสังวาส	-	๑๒

ไม่รู้	-	๑๑๘

ไม่เห็นอาบัติ	-	๒๘๗

ไม่เอื้อเฟื้อ	-	๑๖๐

ย้อมตัว	-	๒๒๗

ย้อมหน้า	-	๒๒๗

ยักยอก	-	๑๗

ยังสงฆ์ให้ล�าบาก	-	๑๑๙

ยาน	-	๒๑๕

ยามกาลิก	-	๑๔๕,	๒๗๓

ยามหาวิกัติ	๔	-	๑๔๖

ยาวกาลิก	-	๒๗๐

ยาวชีวิก	-	๑๔๕,	๒๗๕

ยาวตติยกา	-	๒๙

เยภุยยสิกา	-	๒๒๐

แย่ง	-	๑๖

โยชน์	-	๘๑

รองเท้า	-	๒๑๕

รอยร้าว	-	๘๙

ระยะบ้านหนึ่ง	-	๑๗๑

รัตติเฉท	-	๒๙๕,	๓๐๐

รัตนะ	-	๑๙๑,	๒๔๐

รุกราน	-	๒๓๙

รูปฌาน	-	๒๕

รูปพรรณ	-	๑๐๖

รูปภายนอก	-	๓๐

รูปภายใน	-	๓๐

รูปราคะ	-	๒๖

รูปิยะ	-	๒๐

รู้อยู่	-	๕

เรือนไฟ	-	๒๒๘,	๒๕๑

โรงฉัน	-	๑๒๓

โรงอุโบสถ	-	๒๘๔

ลหุกาบัติ	-	๕๗

ล้อเล่น	-	๑๐๖

ลัก	-	๑๖

ลักซ่อน	-	๑๖

ลักต้อน	-	๑๖

ลักสับ	-	๑๖

ลูขปฏิบัติ	-	๑๖๓

เลฑฑุบาท	-	๑๒๒

เลวทราม	-	๕๒

เลศแห่งอธิกรณ์	-	๔๔

เลียมือ	-	๒๑๒

โลกวัชชะ	-	๕

โลกุตตรธรรม	-	๒๕

วชะ	-	๒๗๙

วัจจกุฎี	-	๒๒๙

วัจจกุฎีวัตร	-	๒๕๒

วัจจมรรค	-	๓๓

วัชชนียบุคคล	-	๒๘๘

วัณณนา	-	๔

วัตตเภท	-	๗๕,	๒๙๖

วัตตสัมปันโน	-	๒๔๓

วัตถิกรรม	-	๒๒๙

วัตถุ	-	๑๙

วัตถุอนามาส	-	๑๙๑

วัตร	-	๒๔๓
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วันเข้าพรรษา	-	๒๗๘

วัสสานฤดู	-	๒๘๕

วัสสาวาสิกา	-	๙๘

วัสสิกสาฎก	-	๙๔

วางไว้ท�าร้าย	-	๒๒

วิกัป	-	๕๘

วิกาล	-	๑๔๔

วิ่งราว	-	๑๖

วิจาร	-	๒๕

วิจิกิจฉา	-	๒๕

วิตก	-	๒๕

วิติกกมะ	-	๒๒๕

วิธีท�าปานะ	-	๒๗๓

วินีตวัตถุ	-	๑๓

วิปฏิสาร	-	๗

วิปปวาส	-	๒๙๕,	๓๐๐

วิวาทาธิกรณ์	-	๑๖๗,	๒๒๑

วิวาหมงคล	-	๓๗

วิสภาค	-	๒๕๕

วิสาสะ	-	๒๑

วิหาร	-	๔๐

วิหารโคนิสาทิกา	-	๒๗๒

วิเหสกกรรม	-	๑๑๙

วุฏฐานคามินี	-	๒๙

วุฏฐานวิธี	-	๒๙๓

เวหาสกุฎี	-	๑๒๕

ไวยาวัจกร	-	๗๔

ศัสตรา	-	๒๑๔

ศิลปะ	-	๑๐๖

ศิลา	-	๒๔๐

ศีลวิบัต	-	๒๒๒

ศูทร	-	๑๘๙

สกทาคามิผล	-	๒๖

สกทาคามิมรรค	-	๒๖

สงฆ์แสดงที่	-	๓๘

สจิตตกะ	-	๕

สติวินัย	-	๒๒๐

สเตกิจฉา	-	๓

สภาคาบัติ	-	๒๘๗

สมณุทเทส	-	๑๗๕

สมนุภาสน์	-	๔๕

สมโภค	-	๑๗๔,	๒๖๓

สมมติติจีวรอวิปปวาส	-	๖๓

สมาธิ	-	๒๕

สมานาสนิก	-	๒๓๑

สมุฏฐานแห่งอาบัติ	-	๔

สโมธานปริวาส	-	๒๙๙

สรภัญญะ	-	๒๓๒

สวดปาฏิโมกข์ย่อ	-	๒๘๙

สวิญญาณกะ	-	๑๕

สหธรรมมิก	-	๑๐๐

สหวาส	-	๒๙๕,	๓๐๐

สักกายทิฏฐิ	-	๒๖

สั่งก�าหนดเวลา	-	๑๘

สังข์เป่า	-	๒๔๐

สังฆเภท	-	๔๕

สังฆาฏิ	-	๖๐

สังฆาทิเสส	-	๓

สั่งเจาะจงทรัพย์	-	๑๘

สั่งด้วยท�านิมิต	-	๑๘

สั่งต่อเดียว	-	๑๘

สังโยชน์	-	๒๖

สังวาส	-	๑๒

สังวาสเสมอกัน	-	๔๖

สั่งหลายต่อ	-	๑๘

สังหาริมะ	-	๑๕



ดัชนี l 315

สัญเจตนิกา	-	๑๓

สัญเจตนิกา	สุกกวิสัฏฐิ	-	๑๑๔

สัตตังคะ	-	๑๙๓

สัตตาหกรณียะ	-	๒๘๐

สัตตาหกาลิก	-	๑๔๕,	๒๗๔

สัตตาหะ	-	๒๘๐

สัตตุ	-	๑๓๕,	๒๗๐

สัตถกรรม	-	๒๒๙

สัทธิวิหาริก	-	๒๕๙

สัทธิวิหาริกวัตร	-	๒๕๖

สันถัต	-	๗๖

สันนิธิ	-	๑๔๔

สัมปชานมุสาวาท	-	๑๐๔

สัมมติกา	-	๒๗๒

สัมมุขาวินัย	-	๒๒๐

สาณะ	-	๖๐

สาณัตติกะ	-	๑๗

สามเณรี	-	๑๖๔

สามปักกะ	-	๒๗๒

สามัคคีอุโบสถ	-	๒๘๔

สามีจิกรรม	-	๑๗๗,	๓๐๔

สารูป	-	๒๐๒

ส�านอง	-	๑๖

ส�ารวมดี	-	๒๐๓

สิกขมานา	-	๑๖๔

สิกขาบท	-	๓

สิกขาสมมติ	-	๑๖๔

สีกรัก	-	๖๑

สีลสัมปันโน	-	๒๔๓

สีลัพพตปรามาส	-	๒๖

สุข	-	๒๕

สุคตประมาณ	-	๓๙

สุทธันตปริวาส	-	๒๙๙

สุทธิกปาจิตตีย์	-	๙

สุรา	-	๑๕๖

สูปะ	-	๒๐๘

เสขะ	-	๒๐๐

เสขิยวัตร	-	๑๐,	๒๐๑

เสนา	-	๑๕๕

เสนาสนะคหาปกะ	-	๑๒๐,	๒๗๘

เสนาสนะป่า	-	๙๙

เสนาสนะวัตร	-	๒๔๙

เสพเมถุน	-	๑๓

เสียงน้อย	-	๒๐๔

โสดาปัตติผล	-	๒๖

โสดาปัตติมรรค	-	๒๖

หลอกลวง	-	๑๗

หลอน	-	๑๖๑

หัตถบาส	-	๖๔

หัวเราะในน�้า	-	๑๕๙

ห้ามเสียแล้ว	-	๑๔๒

เหมันตฤดู	-	๒๘๕

ให้กล่าวโดยบท	-	๑๐๘

ให้กล่าวโดยอนุบท	-	๑๐๘

ให้กล่าวโดยอนุพยัญชนะ	-	๑๐๘

อกาลจีวร	-	๖๕

อคติ	๔	-	๕๒

องคุลี	-	๑๙๖

อจิตตกะ	-	๕

อเจลก	-	๑๐๕

อชาตปฐพี	-	๑๑๖

อดโทษ	-	๒๕๙

อติเรกจีวร	-	๕๘

อติเรกบาตร	-	๘๗

อเตกิจฉา	-	๓,	๑๑

อธัมมิกวัตร	-	๒๘๐
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อธิกมาส	-	๒๗๘

อธิกรณ์	-	๔๒,	๑๖๗,	๒๑๙

อธิกรณสมถะ	-	๑๐,	๒๑๙

อธิจิตสิกขา	-	๙

อธิปัญญาสิกขา	-	๙

อธิษฐาน	-	๖๓

อธืศีลสิกขา	-	๙

อนวเสสา	-	๑๑

อนาคามิผล	-	๒๖

อนาคามิมรรค	-	๒๖

อนาจาร	-	๑๑๙

อนาณัตติกะ	-	๑๗

อนามัฏฐบิณฑบาต	-	๒๓๒

อนามาส	-	๒๔๐

อนาโรจนา	-	๒๙๕,	๓๐๐

อนิยต	-	๑๐,	๕๓

อนุฎีกา	-	๔

อนุบัญญัติ	-	๓

อนุปสัมบัน	-	๑๐๗

อนุโมทนาวัตร	-	๒๔๖

อนุวาทาธิกรณ์	-	๑๖๗,	๒๒๒

อนุศาสน์	-	๒๕๖

อนุสาวนา	-	๔๗

อปโลกนกรรม	-	๑๖๗

อภิสมาจาร	-	๒

อภิสมาจาริกาสิกขา	-	๘

อมนุษย์	-	๒๓

อมูฬหวินัย	-	๒๒๐

อรรถกถา	-	๔

อรหัตตผล	-	๒๖

อรหัตตมรรค	-	๒๖

อรัญญิกธุดงค์	-	๘๐

อรูปราคะ	-	๒๖

อลัชชี	-	๖,	๒๘๖

อวหาร	-	๑๙

อวิชชา	-	๒๖

อวิญญาณกะ	-	๑๕

อสมานาสนิก	-	๒๓๑

อสังหาริมะ	-	๑๕

อสารูป	-	๓๐๖

อสุภกถา	-	๒๑

อักโกสวัตถุ	-	๑๐๕

อัคฆสโมธาน	-	๒๙๙

อัคฆะ	-	๑๙

อังคาส	-	๑๓๕

อัจเจกจีวร	-	๙๘

อัชฌาจาร	-	๑๘๒

อัญญวาทกกรรม	-	๑๑๙

อันตรวาสก	-	๕๙

อันตราบัติ	-	๓๐๑

อันตรายิกธรรม	-	๑๒๘

อันติมวัตถุ	-	๒๘๘

อันเตวาสิก	-	๒๖๒

อันเตวาสิกวัตร	-	๒๕๖

อันโตปักกะ	-	๒๗๒

อันโตวุฏฐะ	-	๒๗๒

อัพโพหาริก	-	๓๑

อัพภาน	-	๒๙๓,	๒๙๘

อัพภานารโห	-	๒๙๘,	๓๐๕

อัพโภกาสิกธุดงค์	-	๑๒๒

อาการแห่งอาบัติ	-	๖

อาคันตุกวัตร	-	๒๔๔

อาจารย์	-	๒๖๒

อาจารยมัตร	-	๒๓๔

อาจารวิบัติ	-	๑๐๔,	๒๒๒

อาจารสัมปันโน	-	๑๕๒,	๒๔๓
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อาจาริยวัตร	-	๒๕๖

อาชีววิบัติ	-	๒๒๒

อาณาวิติกกมันตรายิก	-	๒๘๖

อาทิกัมมิกะ	-	๑๔

อาทิพรหมจริยาสิกขา	-	๘

อานาปานสติสมาธิกถา	-	๒๒

อานิสงส์แห่งพระวินัย	-	๗

อาบัติ	-	๓,	๑๐๖

อาบัติชั่วหยาบ	-	๑๑๕

อาบัติในบุพพปโยค	-	๒๐

อาบัติอย่างกลาง	-	๓

อาบัติอย่างเบา	-	๓

อาบัติอย่างหนัก	-	๓

อาปัตตาธิกรณ์	-	๑๖๗,	๒๒๓,	๒๙๔

อาพาธ	-	๑๐๖,	๑๖๑

อามิสสมโภค	-	๑๗๔

อารัญญิกวัตร	-	๒๔๙

อารามโคนิสาทิกา	-	๒๗๒

อาลัย	-	๒๗๘

อาวาสิกวัตร	-	๒๔๕

อาวาหมงคล	-	๓๗

อาวุธ	-	๒๑๔

อาวุโส	-	๓๐๕

อาสนะยาว	-	๒๓๑

อาสันทิ	-	๑๙๓

อาหัจจบาท	-	๑๒๕

อุกขิตตโก	-	๒๘๗

อุกเขปนียกรรม	-	๒๕๕,	๒๘๗

อุคคหิตก์	-	๑๔๖

อุตตราสงค์	-	๕๙

อุตตริมนุสธรรม	-	๒๔

อุททิสสมังสะ	-	๒๗๐

อุทเทสาจารย์	-	๒๖๓

อุทธัจจะ	-	๒๖

อุทธัจจะกุกกุจจะ	-	๒๕

อุทธัมภาคิยะ	-	๒๖

อุเทศ	-	๙,	๔๗,	๘๒,	๑๗๘

อุบาลี	-	๑๗๐

อุเบกขา	-	๒๕

อุโบสถ	-	๒๘๓

อุปกรณ์เบียดเบียนสัตว์	-	๒๔๑

อุปจาระ	-	๑๒๓

อุปจาระแห่งอาราม	-	๓๘

อุปโลกน์	-	๑๘๕

อุปสัมปทันเตวาสิก	-	๒๖๓

อุปสัมปทาจารย์	-	๒๖๓

อุปัชฌาย์	-	๒๕๙

อุปัชฌายมัตร	-	๒๓๔

อุปัชฌายวัตร	-	๒๕๓

อุปัฏฐานศาลา	-	๑๒๓

อุปาหนา	-	๒๓๔

อุพพาหิกา	-	๒๒๑

อุสสาวนันติกา	-	๒๗๑

อูเนคเณจรณัง	-	๒๙๕

เอกัคคตา	-	๒๕

โอธานสโมธาน	-	๒๙๙

โอมสวาท	-	๑๐๕

โอรัมภาคิยะ	-	๒๖

โอวาท	-	๒๕๖
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บรรณำนุกรม

๑.	 พระวินัยปิฎก	 และอรรถกถา	 เล่ม	 ๑-๑๐	 มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	แห่งพระราชจักรีวงศ์	กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	กรุงเทพฯ	:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๘

๒.	 พระอมราภิรักขิต	(อมโร	เกิด).	สัตตปัพพบุพพสิกขา	และ	บุพพสิกขาวรรณนา.	

กรุงเทพฯ	:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๔๕

๓.	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.	วินัยมุข	๑	–	๓.	กรุงเทพฯ	

:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๔๕

๔.	 คณะท�างานวัดจากแดง	แปลและเรียบเรียง.	มหาวัตร.	กรุงเทพฯ	 :	บริษัท	ธนา

เพรส	จ�ากัด	,	๒๕๔๙

๕.	 แม่ชีวิมุตติยา	(รศ.ดร.สุภาพรรณ	ณ	บางช้าง)	พระวินัยปิฎก.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	

คราฟแมนเพลส	จ�ากัด.	๒๕๕๐

๖.	 ภิกขุปาฏิโมกข์.	กรุงเทพฯ:	มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๔๔



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน

มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ

มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะ และความสรรเสริญ

มิใช่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธิ หรือแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้

มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ที่แท้พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติ

เพื่อสังวระ คือความส�ารวม

เพื่อปหานะ คือความละ

เพื่อวิราคะ คือความคลายก�าหนัดยินดี

และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์


