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๒.๑ ความน�า
 พระวนิยัปิฎก คอืประมวลพทุธบญัญตัเิกี่ยวกบัระเบยีบปฏบิตั ิ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วถิชีวีติและ 

วธิดี �าเนินกจิการต่าง ๆ ของภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์พระวนิยัซึง่เป็นพทุธบญัญตันิี้  แบง่ออกเป็นสองส่วน คอื 

อาทพิรหมจรยิกาสกิขา และอภสิมาจารกิาสกิขา อาทพิรหมจรยิกาสกิขา หมายถงึ หลกัการศึกษาอบรมในฝ่าย

บทบญัญตัหิรอืขอ้ปฏบิตัอินัเป็นเบื้องตน้แห่งพรหมจรรยท์ีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวเ้ป็นพทุธอาณา เพือ่ป้องกนั

ความประพฤตเิสยีหายและวางโทษแก่ภกิษุผูล้ว่งละเมดิโดยปรบัอาบตัหินกับา้ง เบาบา้ง พระสงฆส์วดทกุกึ่งเดอืน 

เรยีกวา่ พระปาตโิมกข ์ ส่วนอภสิมาจารกิาสกิขา หมายถงึ หลกัการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกบั

มรรยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงามส�าหรบัชกัน�าความประะพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆใ์หด้ีงาม มคุีณค่า  

น่าเลือ่มใสศรทัธายิง่ขึ้นไป พระวนิยันัน้พระพทุธองคไ์มไ่ดท้รงบญัญตัไิวล้ว่งหนา้ ต่อเมือ่มภีกิษุลว่งละเมดิอาบตัิ

จนเกดิความเสยีหายขึ้น จงึทรงบญัญตัสิกิขาบทหา้มประพฤตเิช่นนัน้อกี ดงัจะเหน็ไดว้า่ ในตอนตน้พทุธกาล คอื

ต ัง้แต่พรรษาที ่๑ ถงึพรรษาที ่๑๑ พระพทุธเจา้ยงัไมไ่ดท้รงบญัญตั ิสกิขาบทไวแ้น่นอน เพราะภกิษุสงฆล์ว้นมี

วตัรปฏบิตัิดงีาม ศีลของภกิษุสงฆเ์รียกว่า “ปาติโมกขสงัวรศีล” จดัเป็นจาริตตศีล คือ ระเบยีบปฏบิตัิตาม 

แบบอย่างที่พระพทุธเจา้ทรงประพฤติปฏบิตัิมา ในระยะที่ยงัไม่มพีทุธานุญาตใหภ้กิษุสงฆส์วดพระปาติโมกข ์

ทกุกึ่งเดอืนใน ๒๐ พรรษาแรกนัน้ พระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกขเ์องทกุกึ่งเดอืน ในพรรษาที ่๑๒ ขณะ

ประทบัอยู่ ณ เมอืงเวรญัชา พระสารบีตุรกราบทูลอาราธนาใหท้รงบญัญตัสิกิขาบท ดงัปรากฏในเวรญัชกณัฑ ์

คมัภรีม์หาวภิงัค ์พระวนิยัปิฎกเลม่ ๑ วา่ “ถงึเวลาแลว้ พระพทุธเจา้ขา้ ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ทรงยกปาตโิมกขข์ึ้นแสดงแก่พระสาวกอนัจะเป็นเหตใุหพ้รหมจรรยด์�ารงอยู่ไดย้นืนาน”1 พระพทุธเจา้ก็ไมท่รง

บญัญตัสิกิขาบท เพราะในระยะนัน้ภกิษุสงฆส่์วนใหญ่ เป็นพระอรยิบคุคล ดงัทีพ่ระองคต์รสัตอบพระสารบีตุร 

วา่ “จงรอไปก่อนเถดิ สารบีตุร ตถาคตรูเ้วลาในเรื่องทีจ่ะบญัญตัสิกิขาบทนัน้ ศาสดาจะยงัไมบ่ญัญตัสิกิขาบทแก่

สาวก ไมย่กปาตโิมกขข์ึ้นแสดงตลอดเวลาทีย่งัไมเ่กดิอาสวฏัฐานิยธรรม2 ในหมูส่งฆ ์เมือ่เกดิอาสวฏัฐานิยธรรม

บางอย่างขึ้นในหมูส่งฆ ์ตถาคตจงึจะบญัญตัสิกิขาบท จะยกปาตโิมกขข์ึ้นแสดงแก่สาวกเพือ่ขจดัธรรมเหลา่นัน้... 

สารบีตุร กภ็กิษุสงฆย์งัไมม่เีสนียด ไมม่โีทษ ไมม่สีิง่มวัหมอง บรสุิทธิ์ผดุผ่อง ด�ารงอยู่ในสารคุณ แทจ้รงิ ในภกิษุ 

๕๐๐ รูปน้ี ผูม้คุีณธรรมอย่างต�า่ก็ช ัน้โสดาบนั”3 ต่อมา หลงัจากออกพรรษาที ่ ๒๐ น้ีแลว้พระพทุธเจา้ไดท้รง

บญัญตัปิาราชกิ สกิขาบทที ่๑ หา้มภกิษุเสพเมถนุ4 โดยปรารภเหตกุารณม์วัหมองในคณะสงฆอ์นัเน่ืองมาจากการ

ทีพ่ระสุทนิเสพเมถนุกบัอดตีภรรยาทีป่่ามหาวนั กรุงเวสาล ีการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัสิกิขาบทครัง้น้ีนบัเป็น

คร ัง้แรกและทรงบญัญตัเิรือ่ยมาทกุคร ัง้ทีเ่กดิเหตกุารณไ์มด่งีามขึ้นในคณะสงฆ ์ในการบญัญตัสิกิขาบทแต่ละคร ัง้

 1 ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓.
 2 ค�าวา่ “อาสวฏัฐานิยธรรม” หมายถงึ ธรรมอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งอาสวะท ัง้หลาย ความช ัว่ต่าง ๆ เช่น การกลา่วใหร้า้ยคนอืน่ 
ความเดอืนรอ้น เป็นตน้ อา้งใน ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๒๑/๑๙๗. 
 3 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๑/๑๓-๑๔.
 4 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๙, ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๓๖/๒๒๑. 
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มขี ัน้ตอนดงัน้ี คอื เมือ่เกดิเรื่องมวัหมองขึ้นภายในคณะสงฆ ์พระพทุธเจา้ตรสัส ัง่ใหป้ระชมุสงฆ ์ ตรสัถามภกิษุ 

ผูก่้อเหตใุหทู้ลรบั แลว้ทรงชี้โทษแห่งการประพฤตเิช่นนัน้ และตรสัอานิสงสแ์ห่งความส�ารวมระวงัแลว้ จงึทรง 

ต ัง้พระบญัญตัิหา้มมิใหภ้ิกษุท�าอย่างนัน้อีกต่อไป ทรงก�าหนดโทษส�าหรบัผูฝ่้าฝืนหรือล่วงละเมิดเรียกว่า  

ปรบัอาบตั ิ ในบทนี้จะกลา่วรายละเอยีดเกี่ยวกบัพระวนิยัปิฎก ภกิขวุภิงัค ์อนัเป็นส่วนสกิขาบทของภกิษุ โดยมี

รายละเอยีดคอืความหมายและโครงสรา้งของภกิขวุภิงัค ์สาระส�าคญัในเวรญัชณัฑ ์ปาราชกิกณัฑ ์สงัฆาทเิสสกณัฑ ์

อนิยตกณัฑ ์นิสสคัคยิกณัฑ ์ปาจติตยิกณัฑ ์ปาฏเิทสนียกณัฑ ์เสขยิกณัฑ ์และอธกิรณสมถะ ๗ มรีายละเอยีด

ดงัจะกลา่วต่อไปนี้

๒.๒ ความหมายและโครงสรา้งของคมัภรีภ์กิขุวภิงัค ์
 ค�าว่า “ภกิขุวิภงัค”์ (ภกิฺข ุ + วภิงฺค) หมายความว่า การจ�าแนกสกิขาบทของพระภกิษุ เป็นเน้ือหาที ่

กลา่วถงึพระวนิยัอนัเป็นส่วนของพระภกิษุ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดบ้ญัญตัเิอาไว ้มกีารจดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู ่ โดยยดึ

เอาอาบตั ิ (การปรบัโทษ) ไวเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งเน้ือหา ต ัง้แต่อาบตัทิีม่โีทษหนกัชนิดแกไ้ขไม่ได ้ (ครุกาบตั ิ 

อเตกจิฉา) อาบตัทิีม่โีทษหนกัแต่แกไ้ขได ้(ครุกาบตั ิสเตกจิฉา) และอาบตัเิบา (ลหกุาบตั)ิ 

 โครงสรา้งเนื้อหาสาระของภกิขวุภิงัค ์แบง่ออกเป็น “กณัฑ”์ แห่งหนงัสอื ๒ เลม่คอื พระวนิยัปิฎกเลม่ ๑ 

และ ๒ มโีครงสรา้งเนื้อหาดงัน้ี

  เลม่ที ่๑ ประกอบดว้ยเนื้อหา คอื 

  ๑) เวรญัชกณัฑ ์  ๒) ปาราชกิกณัฑ ์

  ๓) สงัฆาทเิสสกณัฑ ์ ๔) อนิยตกณัฑ ์

 เลม่ ๒ ประกอบดว้ยเน้ือหา คอื 

  ๑) นิสสคัคยิกณัฑ ์ ๒) ปาจติตยิกณัฑ ์

  ๓) ปาฏเิทสนียกณัฑ ์ ๔) เสขยิกณัฑ ์

  ๕) อธกิรณสมถะ 

๒.๓ สาระส�าคญัของคมัภรีม์หาวภิงัค ์เลม่ ๑
 มหาวภิงัคเ์ลม่ ๑ ประกอบดว้ยเนื้อหาคอืเวรญัชกณัฑ ์ปาราชกิกณัฑ ์สงัฆาทเิสสกณัฑ ์และอนิยตกณัฑ ์

แต่ละกณัฑม์สีาระส�าคญั ดงัน้ี

 ๒.๓.๑ เวรญัชกณัฑ ์5 ตอนว่าดว้ยพราหมณ์ หรอืเมืองเวรญัชา

 เวรญัชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ขณะประทบัอยู่ ณ เมอืงเวรญัชา พระองคท์รงแสดงธรรมแก่ 

เวรญัชพราหมณ ์ ท�าใหเ้ขาเลือ่มใสประกาศตนเป็นอบุาสก แลว้ทูลอาราธนาใหท้รงจ�าพรรษาอยู่ทีเ่มอืงเวรญัชา  

ในพรรษานัน้ เมอืงเวรญัชาเกดิทพุภกิขภยัขึ้น 

 5 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑-๒๓/๑-๑๕. 
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 เวรญัชกณัฑ ์มเีรื่องส�าคญัอยู่ ๒ ประเดน็ คอื

 ๑)  เวรญัชพราหมณ ์ กลา่วต�าหนิพระพทุธเจา้โดยนยัต่าง ๆ วา่ พระโคดมเป็นคนไมม่รีส เป็นคนไมม่ ี

โภคะ เป็นตน้6 พระพทุธองคท์รงปฏบิตัต่ิอสถานการณ์และค�าพูดอย่างน้ีอย่างน่าสนใจ เช่น ถอ้ยค�าพูดทีถู่ก 

กลา่วหาพระองคท์ีว่า่ “พระโคดมเป็นคนไมม่รีส” (อรสรูโป) “พระโคดมเป็นคนไมม่โีภคะ” (นิพโฺภโค) ในเรื่องนี้

พระพทุธองคต์รสัตอบวา่ “พราหมณ ์ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู่ เพราะตถาคตละรส คอื รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะไดห้มดสิ้น ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลที่ถูกตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแต่พื้นที่ ท �าใหไ้ม่ม ี 

เกดิขึ้นต่อไปไมไ่ด ้ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู่ แต่ไมใ่ช่ทีท่่านกลา่วถงึ” ส่วนทีก่ลา่วหาวา่ เป็นคนไมม่โีภคะนัน้ 

ตรสัตอบวา่ “เพราะตถาคตละโคะสมบตัคิอื รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะไดห้มดสิ้น ตดัรากถอนโคน เหมอืน

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแต่พื้นที ่ท �าใหไ้มม่ ีเกดิขึ้นต่อไปไมไ่ด”้ 

 ในช่วงแรกดูเหมอืนวา่ พระองคท์รงคลอ้ยตามค�ากลา่วหา แต่สุดทา้ยทรงเปลีย่นวธิคีดิใหมใ่นประโยคหลงั 

โดยคู่สนทนาไมส่ามารถโตแ้ยง้ได ้ลกัษณะดงักลา่วมาน้ีถอืไดว้า่ พระองคใ์หค้วามหมายของค�าพดูใหม ่ตคีวามใหม ่

สงัเกตจากค�าพดูทีว่า่ เป็นคนไมม่รีสนัน้ ความจรงิแลว้ค�าพดูน้ีพราหมณ ์ หมายถงึ การไมม่สีมัมาคารวะ ไมรู่ ้

ตอ้นรบัใคร ไมก่ราบไหวใ้คร ไมต่อ้นรบัพราหมณผู์สู้งวยั ซึง่สงัคมพราหมณเ์ขามองวา่ เป็นคนกระดา้ง ไมอ่่อนนอ้ม

ถอ่มตน ประกอบกบัความเป็นพระศาสดาทีอ่ยู่ในวยัหนุ่มของพระพทุธเจา้ดว้ย ซึง่ท �าใหท้ราบบรบิทสงัคมอนิเดยี

อกีมมุหนึ่ง คอื มกีารเคารพผูสู้งอายุ และไดม้อีทิธพิลต่อระบบ “อาวุโส ภนัเต” ในพระพทุธศาสนาในเวลาต่อมา 

การใหค้วามหมายใหมแ่ก่ค�าพูดของพราหมณน้ี์เอง ท�าใหพ้ราหมณเ์กดิความสนใจในค�าสอนทนัท ี และสุดทา้ย

พราหมณไ์ดแ้สดงตนเป็นอบุาสกในพระพทุธศาสนา 

 ๒) พระพทุธเจา้ตรสัเหตทุีท่ �าใหพ้ระศาสนาด�ารงอยู่นาน7 และด�ารงอยู่ไมน่าน พระสารบีตุรไดก้ราบทูล

ใหท้รงบญัญตัสิกิขาบท เพือ่ความด�ารงอยู่นานแห่งพระศาสนา พระพทุธองคท์รงเหน็วา่ยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะบญัญตั ิ

เพราะยงัไมม่เีรื่องเสยีหายเกดิขึ้นในภกิษุสงฆ ์ ขณะนัน้ พระสงฆท์ีต่ดิตามพระพทุธเจา้ลว้นเป็นพระอรยิบคุคล 

คอือย่างต�า่กเ็ป็นพระโสดาบนั8 เมือ่ออกพรรษาแลว้ พระพทุธเจา้เสดจ็ออกจากเมอืงเวรญัชา เสดจ็ขา้มแมน่�า้คงคา

ทีท่่าปยาคะ ไปยงักรุงพาราณส ีและเสดจ็ถงึกรุงเวสาลี

 6 ค�ากล่าวต�าหนิพระพทุธเจา้ของเวรญัชพราหมณ์ต่างๆ ๘ ประการ ไดแ้ก่ อรสรูปะ สมณะ (เป็นคนไม่มรีสชาติ),  
อนิพโภคะ สมณะ (เป็นคนไมม่โีภคะสมบตั)ิ, อกริยิวาทะ โคตมะ (เป็นคนไรก้ารกระท�า), อจุเฉทะ โคตมะ (คนชอบท�าลาย  
สอนใหท้ �าลาย), เชคุจฉี โคตมะ (เป็นคนช่างน่ารงัเกยีจ), เวนยกิะ สมณะ (เป็นคนช่างก�าจดั), ตปสัส ีสมณะ (เป็นคนลา้งผลาญ),  
อปคพัภะ สมณะ (เป็นคนไมผ่ดุไมเ่กดิ) ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒-๑๐/๓-๔.
 7 คอืพระศาสดาทรงแสดงธรรม ทรงผ่อนคลายทีจ่ะแสดงธรรมโดยพสิดารแก่สาวก สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อทุาน อติวุิตตกะ ชาดก อพัภตูธรรม เวทลัละ ทีเ่รยีกวา่ “นวงัคสตัถศุาสน”์ อย่างทีส่ารบีตุรกราบทูลใหท้รงบญัญตัสิกิขาบท 
พระพทุธเจา้วปิสัส ีพระพทุธเจา้สขิ ีพระพทุธเจา้เวสสภ ูไดท้รงกระท�ามา ฯล อา้งใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙-๒๐/๑๑-๑๒. 
 8 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๐-๒๑/๑๒-๑๓. 
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 ๒.๓.๒ ปาราชิกกณัฑ ์9 ตอนว่าดว้ยปาราชิก
 ปาราชกิ คอืประเภทของโทษทีเ่กดิจากการลว่งละเมดิสกิขาบท ประเภทครุกาบตั ิ(อาบตัหินกั) ทีเ่รยีกวา่ 
“อาบตัปิาราชกิ” ภกิษุผูใ้ดลว่งละเมดิปาราชกิสกิขาบท ๔ ประการน้ีเพยีงขอ้ใดขอ้หนึ่งจะขาดจากความเป็นภกิษุ
ทนัท ีเรยีกวา่เป็นปาราชกิ แปลวา่ ผูพ้า่ยแพ ้หมายความวา่ ผูท้ีต่อ้งอาบตัปิาราชกินัน้แลว้ เป็นผูพ้า่ยแพใ้นตวัเอง
ที่ไม่สามารถปฏบิตัิในพระธรรมวนิยัที่พระพุทธเจา้ทรงประทานไวใ้หไ้ด ้ ดงันัน้ บุคคลผูต้อ้งอาบตัิปาราชิก 
ตอ้งสละสมณเพศ และไม่ไดร้บัอนุญาตใหบ้วชเป็นภกิษุอกี ปาราชกิศพัทน์ ัน้ หมายถงึตวัสกิขาบท หมายถงึ 
ตวัอาบตั ิหมายถงึ บคุคล ในทีน่ี้หมายถงึบคุคล10

 อาบตัปิาราชกิ ม ี๔ สกิขาบท ไดแ้ก่
 ๑) ปฐมปาราชกิสกิขาบท วา่ดว้ยการเสพเมถนุ ภกิษุใด เสพเมถนุธรรม โดยทีสุ่ดแมก้บัสตัวเ์ดรจัฉาน  
ภกิษุนัน้ตอ้งอาบตัปิาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้
 ๒) ทตุยิปาราชกิสกิขาบท วา่ดว้ยการการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ก ็ภกิษุใด ถอืเอาทรพัยท์ีเ่จา้ของ
มไิดใ้ห ้ โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลกั มมีูลค่าเท่ากบัอตัราโทษที่พระราชาท ัง้หลายจบัโจรไดแ้ลว้ประหารบา้ง  
จองจ�าบา้ง เนรเทศบา้ง บรภิาษวา่ “เจา้เป็นโจร เจา้เป็นคนพาล เจา้เป็นคนหลง เจา้เป็นขโมย” ดงัน้ี เพราะถอืเอา
ทรพัยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้หเ้ช่นใด ภกิษุผูถ้อืเอาทรพัยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้หเ้ช่นนัน้ แมภ้กิษุนี้ เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้
 ๓) ตตยิปาราชกิสกิขาบท วา่ดว้ยการพรากกายมนุษยจ์ากชวีติ (ฆ่าคน) ก ็ภกิษุใดจงใจพรากกายมนุษย์
จากชวีติ หรอืแสวงหาศสัตราอนัจะพรากกายมนุษยน์ ัน้ แมภ้กิษุนี้กเ็ป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้
 ๔) จตตุถปาราชกิสกิขาบท วา่ดว้ยการกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม ก ็ ภกิษุใด ไมรู่ย้ิง่ กลา่วอวดอตุร-ิ 
มนุสสธรรมอนัเป็นญาณทสัสนะทีป่ระเสริฐอนัสามารถ ใหน้อ้มเขา้มาในตนว่า “ขา้พเจา้รูอ้ย่างน้ี เหน็อย่างน้ี”  
คร ัน้สมยัต่อจากนัน้ อนัผูใ้ดผูห้น่ึงโจทก็ตาม ไม่โจทก็ตาม เธอผูต้อ้งอาบตัิแลว้หวงัความบริสุทธิ์ พงึกล่าว 

อย่างน้ีว่า “ท่านท ัง้หลาย ขา้พเจา้ไม่รูอ้ย่างนัน้ ไดก้ลา่วว่ารู ้ ขา้พเจา้ไม่เหน็อย่างนัน้ ไดก้ลา่วว่าเหน็ ขา้พเจา้ 
กลา่วค�าไรป้ระโยชน ์เป็นค�าเทจ็” แมภ้กิษุนี้ เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้
 พระพทุธองคท์รงอปุมาเหลา่ภกิษุผูต้อ้งอาบตัปิาราชกิไวด้งัน้ีวา่ ผูล้ะเมดิปฐมปาราชกิแลว้ เปรยีบเหมอืน
คนถกูตดั ศีรษะ แมจ้ะน�าศีรษะมาต่อเขา้กบัร่างกไ็มอ่าจมชีวีติได ้ผูล้ะเมดิทตุยิปาราชกิแลว้ เปรยีบเหมอืนใบไม ้
แก่เหลอืงหลดุจากข ัว้ ไมอ่าจมคีวามเขยีวสดอกีได ้ ผูล้ะเมดิตตยิปาราชกิแลว้เปรยีบเหมอืนแผ่นหนิหนาทีแ่ตก
ออกเป็นเสีย่ง ๆ ไมอ่าจประสานเขา้กนัไดอ้กี ผูล้ะเมดิจตตุถปาราชกิแลว้ เปรยีบเหมอืนตน้ตาลยอดดว้น ไมอ่าจ
งอกขึ้นมาใหมไ่ดอ้กีต่อไป 
 ค�าวา่ “ปาราชิก” แปลวา่ เป็นผูพ้า่ยแพ ้ถงึความพา่ยแพ ้คอื เป็นผูเ้คลือ่น พลดัตก เป็นผูเ้หนิห่างจาก 
พระสทัธรรม คอืปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ11 ปาราชกิศพัทน์ ัน้ หมายถงึ ตวัสกิขาบท หมายถงึ ตวัอาบตั ิหมายถงึ 

บคุคล ในทีน่ี้หมายถงึ บคุคล12

 9 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๔-๒๓๓/๑๗-๒๔๘. 
 10 ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๕๕/๒๗๗. 
 11 สารตถฺ.ฎกีา.(บาล)ี ๒/๕๕/๑๐๓-๑๐๔. 
 12 ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๕๕/๒๗๗. 
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 ๑.  ความสงัเขปเกี่ยวกบัปฐมปาราชกิ

 การเสพเมถนุธรรม (การมเีพศสมัพนัธก์บัสตร ีหรอืบรุุษ โดยทีสุ่ดแมส้ตัวเ์ดรจัฉาน) ตอ้งอาบตัปิาราชกิ 

ขาดจากควาสมเป็นภกิษุ หาสงัวาสมไิด ้ ค�าว่า “เสพเมถนุธรรม” คือ ธรรมของคนคู่ พงึประพฤติร่วมกนั  

ธรรมอนัหยาบ ธรรมอนัมนี�า้เป็นทีสุ่ด เป็นกิจกรรมของชาวบา้น (กามโภคี) กระท�ากนั ฯ ค�าว่า “เสพ” คือ  

การสอดใส่นิมติเขา้ไปทางนิมติ สอดองคก์�าเนิดเขา้ทางองคก์�าเนิด โดยต�า่สุด เพยีงแค่เมลด็งาเดยีว ก็ชื่อว่า  

“เสพ” ฯ ค�าวา่ “สตร ีหรอืเพศหญงิ” ในปฐมปาราชกินี้ มุง่หมายถงึ หญงิมนุษย ์หญงิอมนุษย ์และสตัวเ์ดรจัฉาน

ตวัเมยี ท ัง้ ๓ ประเภทนี้มพีวกละ “ทวาร ๓” คอื วจัจมรรค (ทวารหนกั) ปสัสาวมรรค (ทวารเบา) มขุมรรค  

(ช่องปาก) แมใ้นพวกทีเ่ป็นอภุโตพยญัชนก (คน ๒ เพศ คอืมอีวยัวะท ัง้เพศหญงิ และเพศชายในร่างเดยีว) 

กเ็ช่นกนั ฯ ในพวก “บณัเฑาะก ์และมนุษยผู์ช้าย” มพีวกละ ๒ มรรคคอื วจัจมรรค มขุมรรค13 

  ๒. ความสงัเขปเกี่ยวกบัทตุยิปาราชกิ

  การถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ (อทนินาทาน ในทตุยิปาราชกิ) หมายถงึ การทีภ่กิษุลกัทรพัยม์รีาคา

ต ัง้แต่ ๕ มาสก หรอื ๑ บาท14 ตอ้งอาบตัปิาราชกิ ขาดจากความเป็นภกิษุ หาสงัวาสมไิด ้ เปรยีบเหมอืนใบไม ้

ทีห่ลดุจากข ัว้ ไมก่ลบัเป็นใบเขยีวสดไดอ้กี องคป์ระกอบทีเ่ป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัทิตุยิปาราชกิ คอื (๑) ทรพัยม์ผูี ้

ครอบครอง (๒) ส�าคญัวา่เป็นทรพัยท์ีม่ผูีค้รอบครอง (๓) ทรพัยม์ค่ีามาก ราคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก  

(๔) มไีถยจติปรากฏ (๕) ภกิษุจบัตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ท�าใหไ้หว ตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั ท�าใหเ้คลือ่นทีต่อ้งอาบตัิ

ปาราชกิ15

  ค�าว่า “ทรพัยท์ีเ่จา้ของเขาไม่ไดใ้ห”้ (อทนฺิน� นาม) หมายถงึ ทรพัยท์ีเ่จา้ของไม่ให ้ ไม่สละ ไม่บริจาค  

ยงัรกัษาคุม้ครองอยู่ ถอืกรรมสทิธิ์อยู่ เป็นทรพัยท์ีค่นอืน่หวงแหน ค�าวา่ “ส่วนแห่งจติคดิจะลกั” (เถยยฺสงขฺาต�) 

คอื มไีถยจติ (เถยยฺจติฺต�) ไดแ้ก่ คดิจะลกึ (อวหรณจติฺโต) มจีติประกอบดว้ยเถยยเจตนานัน่เอง ส่วนค�าวา่  

“ผูถ้อืเอา” (อาทเิยยยฺ) ไดแ้ก่ ผูตู่้ (อาทยิยฺ) ชงิ (หเรยยฺ) ฉอ้ (อวหเรยยฺ) เคลือ่นไหวอริยิาบถ (อริยิาปถ� วโิกเปยยฺ) 

ท�าใหท้รพัยเ์คลือ่นที ่ (�านา จาเวยยฺ) ใหล้ว่งเขตทีห่มาย (สงเฺกต� วตีนิาเมยยฺ)16 นอกจากนี้ ค�าวา่ “ทรพัยส์นิ 

ที่เจา้ของมไิดใ้ห”้ ในทุติยปาราชิกน้ี ยงัมุ่งหมายถงึ ทรพัยส์นิของแผ่นดิน หรือทรพัยส์นิสาธารณะอีกดว้ย  

เพราะทรพัยส์นินัน้นบัไดว้า่เป็นของพระราชาหรอืของพระเจา้แผ่นดนิผูท้รงพระคุณอนัประเสรฐิ ดงักรณีตวัอย่าง

ทีพ่ระธนิยะทีเ่ป็นตน้บญัญตั ิ(อาทกิมัมกิะ) ไดข้โมยไมห้ลวงในทีส่าธารณะมาสรา้งกฏุิ17 

 13 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๕-๖๖/๓๔-๕๒. 
 14 ค�าวา่ “๕ มาสก” เป็นการเทยีบมลูค่าทรพัยส์นิในคร ัง้สมยัพระเจา้พมิพสิาร ทีจ่บัโจรไดพ้รอ้มท ัง้ของกลาง เสรจ็แลว้
ท�าการลงโทษ “ดว้ยการเนรเทศ บา้ง จองจ�า บา้ง ประหาร บา้ง” ดว้ยอตัราโทษตามมลูค่าของทรพัยท์ีโ่จรกรรมมาได ้โดยการใช ้
ค�าวา่ “ดว้ยมลูค่า ๑ บาท บา้ง ควรแก่ ๑ บาท บา้ง เกนิกวา่ ๑ บาท บา้ง” ในสมยันัน้ในนครราชคฤห ์ทรพัย ์๑ บาท เท่ากบั  
๕ มาสก อา้งใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๙๑/๘๐-๘๑. 
 15 พงึศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกบัลกัษณะทรพัยส์นิใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๙๔-๑๒๑/๘๓-๙๕, และองคป์ระกอบทีเ่ป็นเหตุ
ใหต้อ้งอาบตัใินบทภาชนีย ์อา้งใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๒๒-๑๓๐/๙๕-๙๘. 
 16 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๙๒/๘๐-๘๒.
 17 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๘๔/๘๔-๘๕. 
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  ๓. ความสงัเขปเกี่ยวกบัตตยิปาราชกิ  

  สกิขาบทวภิงัคใ์นตตยิปาราชกิ ดงัน้ี18 ค�าวา่ “จงใจ” (สญฺจจิจฺ) ไดแ้ก่ รูอ้ยู่ รูด้อียู่ จงใจ ต ัง้ใจ ลว่งละเมดิ 

ค�าวา่ “กายมนุษย”์ (มนุสฺสวคฺิคโห) ไดแ้ก่ จติดวงแรกเกดิ คอื วญิญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในครรภม์ารดา จนถงึ

เวลาตาย อตัภาพในระหวา่งนี้ ชื่อวา่กายมนุษย์19 (ภกิษุมเีจตนาจงใจ ฆ่ามนุษยใ์หต้าย มุง่หมายถงึมนุษยท์ีอ่ยู่

ท ัง้ในครรภแ์ละนอกครรภ ์ ตอ้งอาบตัปิาราชกิ) ค�าว่า “พรากจากชวีติ” ไดแ้ก่ ตดัท�าลายชวีตินิทรยี ์ ตดัความ 

สบืต่อแห่งชวีติ ในอภธิรรมปิฎก คมัภรีว์ภิงัค์20 อธบิายวา่ “ชวีตินิทรยีม์ ี ๒ ประการ คอื ชวีตินิทรยีท์ีเ่ป็นรูป  

กม็ ีและ ชวีตินิทรยีท์ีไ่มเ่ป็นรูป กม็”ี ในชวีตินิทรยีท์ ัง้ ๒ นัน้ ชวีตินิทรยีท์ีเ่ป็นรูป เป็นไฉน คอือายุ ความด�ารงอยู่ 

ความเป็นไป กิริยาที่ใหเ้ป็นไป อาการที่สบืเน่ืองกนั ความด�าเนินไป ความหล่อเลี้ยง ชีวติ ชีวติินทรียแ์ห่ง 

สภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านัน้ น้ีเรียกว่า ชีวติินทรียท์ี่เป็นรูป21 ฯ ชีวติินทรียท์ี่ไม่เป็นรูป เป็นไฉน คือ อายุ  

ความด�ารงอยู่ ความเป็นไป กิริยาที่ใหเ้ป็นไป อาการที่สบืเน่ืองกนั ความด�าเนินไป ความหล่อเลี้ยง ชีวติ  

ชวีตินิทรยีแ์ห่งสภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นรูปเหลา่นัน้ นี้ เรยีกวา่ ชวีตินิทรยีท์ีไ่มเ่ป็นรูป 

  ค�าวา่ “ชวีตินิทรยี”์ เป็นศพัทท์ีร่วมความหมายท ัง้ ชวีติรูป และชวีตินาม ท ัง้ ๒ อย่าง คอื เป็นใหญ่ในการ

รกัษารูป องคธ์รรมไดแ้ก่ ชวีติรูป, ส่วนทีเ่ป็นใหญ่ในการรกัษานาม องคธ์รรม ไดแ้ก่ ชวีตินิทรยีเจตสกิ หมายความ

ว่า ชวีติรูป (หรือรูปชวีตินิทรีย)์ เป็นชื่อของรูปทีเ่กิดจากกรรม ท�าหนา้ทีร่กัษากลุม่รูปทีเ่กิดจากกรรมดว้ยกนั 

ใหเ้กิดขึ้น ต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไปพรอ้มกบัตน รูปท ัง้หลายอยู่ไดด้ว้ยการอาศยัรูปนัน้ ฉะนัน้ รูปที่เป็นเหตุให ้

สหชาตรูปท ัง้หลายเป็นอยู่ไดน้ ัน้ เรยีกวา่ ชีวติรูป อนึ่ง ค�าวา่ชวีติ มที ัง้ชวีติรูป เป็นรูปธรรม ดงัทีก่ลา่วอยู่ ณ  

บดันี้ และ ชวีตินาม (อรูปชวีตินิทรยี)์ เป็นนามธรรม (นามเจตสกิ)22 

  ค�าวา่ “แสวงหาศสัตราอนัจะพรากกายมนุษยน์ ัน้” ไดแ้ก่ แสวงหาดาบ หอก ฉมวก หลาว คอ้น หนิ มดี 

ยาพษิ หรอืเชอืก23 นอกจากนี้ ภกิษุมเีจตนาจงใจใหผู้อ้ืน่ตาย พร�า่พรรณนาคุณแห่งความตาย หรอืชกัชวนเพือ่

ใหเ้ขาตาย ถา้เขาฆ่าตวัตายตามถอ้ยค�าชกัชวนในการพดูนัน้ กเ็ป็นอาบตัปิาราชกิเช่นกนั ดงัถอ้ยค�าทีว่า่ “จะมชีวีติ

อย่างล �าบากยากเขญ็นี้ไปท�าไม ท่านตายเสยีดกีวา่ นัน้ มอีธบิายวา่ ชวีติทีช่ื่อวา่ยากแคน้ คอื เทยีบชวีติของคน

ม ัง่ค ัง่ ชีวติของคนขดัสนก็ชื่อว่ายากแคน้ เทยีบชีวติของคนมทีรพัย ์ ชีวติของคนไม่มทีรพัยก์็ชื่อว่ายากแคน้ 

เทยีบชวีติของพวกเทวดา ชวีติของมนุษยท์ ัง้หลายกช็ื่อวา่ยากแคน้” ค�าวา่ “กลา่วพรรณนาคุณความตาย” ไดแ้ก่ 

 18 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗๒/๑๔๑-๑๔๒. 
 19 มนุสฺสวคิคฺโห นาม ย� มาตกุจุฉิฺสฺม ึป�ม� จติตฺ � อปุปฺนฺน� ป�ม� วญฺิญาณ� ปาตภุตู� ยาว มรณกาลา เอตถฺนฺตเร เอโส  
มนุสฺสวคฺิคโห นาม ฯ 
 20 อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๑๙๙. 
 21 อภ.ิสง.ฺ(บาล)ี ๓๔/๖๓๔/๑๙๕, ๗๑๘/๒๐๕ ๔ อภ.ิสง.ฺ(บาล)ี ๓๔/๔๕๒/๑๒๔, อภ.ิสง.ฺ(บาล)ี ๓๔/๖๓๔/๑๙๕, ๗๑๘/๒๐๕ 
๔ อภ.ิสง.ฺ ๓๔/๔๕๒/๑๒๔. 
 22 ว.ิอ.(บาล)ี ๑/-/๕๓๔-๕๓๕, มงคฺลทปีนี.(บาล)ี ๑/๒๐๐/๒๐๑. 
 23 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗๒/๑๔๑. 
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แสดงโทษในความมชีวีติอยู่พรรณนาคุณความตาย และค�าวา่ “ชกัชวนเพือ่ใหต้าย” คอื ชกัชวนใหน้�ามดีมา ใหก้นิ

ยาพษิหรอืใหเ้อา เชอืกผูกคอตาย24

  ๔. ความสงัเขปเกี่ยวกบัจตตุถปาราชกิ 

  ภกิษุอวดอา้งคุณวเิศษทีไ่ม่มอียู่ในตน (อตุตรมินุสสธรรม) ตอ้งอาบตัปิาราชกิ ขาดจากความเป็นภกิษุ 

เปรยีบเหมอืนตน้ตาลยอดดว้น ไมอ่าจงอกขึ้นมาใหมไ่ด ้

  ค�าวา่ “กลา่วอวด” คอื บอกแก่ชาย หรอืแก่หญงิ แก่บรรพชติ หรอืแก่คฤหสัถ์

  ค�าวา่ “อตุตรมินุสสธรรม” ไดแ้ก่ ฌาน วโิมกข ์ สมาธ ิ สมาบตั ิ ญาณทสัสนะ มรรคภาวนา การท�าผล 

ใหแ้จง้ การละกเิลส ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส ความยนิดใีนเรอืนวา่ง

  ค�าวา่ “ญาณ” ไดแ้ก่ วชิชา ๓

  ค�าวา่ “ทสัสนะ” ไดแ้ก่ ญาณกค็อืทสัสนะ ทสัสนะกค็อืญาณ

  ค�าวา่ “ฌาน” (ฌาน�) ไดแ้ก่ ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน

  ค�าวา่ “วโิมกข”์ (วโิมกขฺ �) ไดแ้ก่ สุญญตวโิมกข ์อนิมติตวโิมกข ์อปัปณิหติวโิมกข์

  ค�าวา่ “สมาธ”ิ (สมาธ)ิ ไดแ้ก่ สุญญตสมาธ ิอนิมติตสมาธ ิอปัปณิหติสมาธิ

  ค�าวา่ “สมาบตั”ิ (สมาปตตฺ)ิ ไดแ้ก่ สุญญตสมาบตั ิอนิมติตสมาบตั ิอปัปณิหติสมาบตัิ

 ค�าวา่ “ญาณ” (ญาณทสฺสน�) ไดแ้ก่ วชิชา ๓

  ค�าวา่ “มรรคภาวนา” (มคฺคภาวนา) ไดแ้ก่ สตปิฏัฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ 

โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘

  ค�าวา่ “การท�าผลใหแ้จง้” (ผลสจฉิฺกริยิา) ไดแ้ก่ การท�าโสดาปตัตผิลใหแ้จง้ การท�าสกทาคามผิลใหแ้จง้ 

การท�าอนาคามผิลใหแ้จง้ การท�าอรหตัตผลใหแ้จง้

  ค�าวา่ “การละกเิลส” (กเิลสปปฺหาน�) ไดแ้ก่ การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ 

  ค�าว่า “ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส” (วนีิวรณตา จติฺตสฺส) ไดแ้ก่ ภาวะทีจ่ติปลอดจากราคะ ภาวะทีจ่ติ 

ปลอดจากโทสะ ภาวะทีจ่ติปลอดจากโมหะ

  ค�าวา่ “ความยนิดใีนเรอืนวา่ง” (สุญฺญาคาเร อภริต)ิ ไดแ้ก่ ความยนิดใีนเรอืนวา่ง ดว้ยปฐมฌาน ความยนิดี

ในเรอืนวา่งดว้ยทตุยิฌาน ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยตตยิฌาน ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยจตตุถฌาน25

 พระพทุธองคท์รงอปุมาภกิษุจ�าพวกทีช่อบอวดสิง่ทีไ่มม่ใีนตนนัน้วา่ “เป็นมหาโจร ๕ จ�าพวก” 

  มหาโจรพวกที ่๑ มพีฤตกิรรมท่องเทีย่วในคาม นิคม และราชธานีต่างๆ เพือ่จดุประสงคต์อ้งการใหผู้ค้น

ท ัง้หลายท ัง้ทีเ่ป็นบรรพชติหรอืคฤหสัถส์กัการะ เคารพ นบัถอื บูชา ย�าเกรง แลว้ไดบ้าตร จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

คลิานเภสชั บรขิาร

 24 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗๒/๑๔๑-๑๔๒. 
 25 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕-๑๘๖. 
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 มหาโจรพวกที ่๒ มพีฤตกิรรมโออวดแสดงตนวา่ ตนเองรูธ้รรมะเอง คดิไดเ้อง ท ัง้ทีค่วามจรงิแลว้ตนเอง

เลา่เรยีนธรรมะวนิยัอนัพระตถาคตประกาศไวด้แีลว้ มพีฤตกิรรมยกตนขึ้น ชูตนขึ้นใหผู้อ้ืน่เขา้ใจเช่นนัน้ 

 มหาโจรพวกที ่ ๓ มพีฤตกิรรมเบยีดเบยีน ใส่รา้ยป้ายสเีพือ่พรหมจารี ผูบ้ริสุทธิ์หมดจด ผูป้ระพฤติ

พรหมจรรยอ์นับรสุิทธิ์อยู่ ดว้ยธรรมอนัเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรยอ์นัหามลูมไิด ้

 มหาโจรพวกที ่ ๔ : มพีฤตกิรรมเอาอกเอาใจ ประจบสอพลอคฤหสัถท์ ัง้หลาย ดว้ยครุภณัฑ ์ครุบรขิาร 

ทีเ่ป็นของสงฆ ์ประดบัตกแต่งอาราม พื้นทีอ่าราม พื้นทีว่หิาร สวนเตยีง ต ัง่ ฟูก หมอน หมอ้ โลหะ อ่างโลหะ 

กระถางโลหะ กระทะโลหะ มดี ขวาน ผึง่ จอบ สวา่นเถาวลัย ์ ไมไ้ผ่ หญา้มงุกระต่าย หญา้แฝก หญา้สามญั  

ดนิเหนียว ดอกไม ้ เครื่องไม ้ เครื่องดนิ เป็นตน้ เพือ่ใหเ้ป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคฤหสัถ ์ แลว้เหล่าคฤหสัถ ์

จะไดเ้ขา้มาหาตน เอาอกเอาใจตน นอ้มลาภสกัการะมาใหแ้ก่ตน

 มหาโจรพวกที ่๕ มพีฤตกิรรมกลา่วอวดอตุรมินุสสธรรม อนัไมม่ใีนตน อนัไมเ่ป็นจรงิ ภกิษุพวกนี้จดัเป็น 

“สุดยอดแห่งมหาโจร” ในโลกนี้พรอ้มท ัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มท ัง้เทวดาสมณะพราหมณ ์

เทวดาและมนุษยท์ ัง้หลาย ขอ้นัน้เพราะอะไร เพราะภกิษุนัน้ ฉนักอ้นขา้วที่ชาวบา้นดว้ยอาการแห่งคนขโมย  

(ดว้ยไถยจติ)26 

  ๒.๓.๓ สงัฆาทเิสสกณัฑ ์27 ตอนว่าดว้ยสงัฆาทเิสส

 สงัฆาทเิสส ม ี ๑๓ สกิขาบท จดัเป็นอาบตัิหนกั (ครุกาบตัิ) รองจากปาราชิก แต่เป็นอาบตัิประเภท  

“สเตกจิฉา” (แกไ้ขหรอืเยยีวยาได)้ ค�าวา่ “สงัฆาทเิสส” แปลวา่ หมวดอาบตัทิีต่อ้งอาศยัสงฆใ์นกรรมเบื้องตน้และ

กรรมทีเ่หลอื หมายความว่า วธิกีารจะออกจากอาบตัน้ีิตอ้งอาศยัสงฆต์ ัง้แต่ตน้ไปจนตลอด กลา่วคือเมือ่ภกิษุ 

ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสแลว้ตอ้งอยู่ปรวิาสเท่าจ�านวนวนัทีป่กปิดอาบตัไิว ้เรยีกวา่ “อยู่ปรวิาส” (ปารวิาสกิภกิขฺ)ุ แลว้

อยู่มานตั (นบัราตร)ี อกี ๖ ราตร ีเรยีกวา่ ภกิษุผูป้ระพฤตมิานตั (มานตัตารหภกิขฺ)ุ ท ัง้ ๒ ข ัน้ตอนนี้ตอ้งอาศยั

สงฆเ์ป็นผูใ้หจ้ �านวนไมน่อ้ยกวา่ ๔ รูป ต่อจากนัน้จงึประชมุสงฆไ์มน่อ้ยกวา่ ๒๐ รูป ท�าพธิสีวดใหพ้น้จากอาบตัิ

สงัฆาทเิสส ข ัน้ตอนสุดทา้ยนี้ชื่อวา่ “อพัภาน” มกีารสวดญตัต ิ๓ คร ัง้ สวดอนุสาวนา ๑ คร ัง้ รวมเป็น ๔ คร ัง้ 

เรยีกวา่ญตัตจิตตุถกรรมวาจา เมือ่จบข ัน้ตอนน้ีแลว้ พระภกิษุทีล่ว่งละเมดิสงัฆาทเิสสสกิขาบทจงึเป็นผูบ้รสุิทธิ์

จากอาบตัสิงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท ไดแ้ก่

 ๑) สุกกวสิฏัฐสิกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยการจงใจท�าน�า้อสุจใิหเ้คลือ่น ภกิษุจงใจท�าน�า้อสุจใิหเ้คลือ่น 

ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๒) กายสงัสคัคสกิขาบท สกิขาบทว่าดว้ยการถูกตอ้งกายกบัมาตคุาม ภกิษุมคีวามก�าหนดั จบัตอ้ง 

กายหญงิ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๓) ทุฏ�ุลลวาจาสกิขาบท สกิขาบทว่าดว้ยการพูดเกี้ยวหญิง ภกิษุมคีวามก�าหนดั พูดเกี้ยวหญิง  

ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส
 26 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๐-๑๘๑.
 27 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓๔-๔๔๒/๒๔๙-๔๗๒. 
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 ๔) อตัตกามปารจิรยิสกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยการใหบ้ �าเรอความใคร่ของตน ภกิษุพดูลอ่หญงิใหบ้ �าเรอ

ความใคร่ของตน ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๕) สญัจริตตสิกขาบท สิกขาบทว่าดว้ยการหา้มภิกษุชกัสื่อ ภิกษุพูดชกัสื่อใหช้ายหญิงเป็นสาม ี

ภรรยากนั หรอืเป็นชูร้กั โดยทีสุ่ดแมพ้ดูชกัสือ่ใหเ้ขาอยู่ร่วมกนัช ัว่คราว ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๖) กุฏกิารสกิขาบท สกิขาบทว่าดว้ยการก่อสรา้งกุฎ ี ภกิษุสรา้งกุฎเีป็นของส่วนตวัมขีนาดใหญ่เกิน

ประมาณ คอืยาวเกนิ ๑๒ คบื กวา้งเกนิ ๗ คบืพระสุคต ในทีส่าธารณะ โดยไมใ่หส้งฆก์�าหนดทีใ่ห ้ตอ้งอาบตั ิ

สงัฆาทเิสส

 ๗) วหิารการสกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยการสรา้งวหิาร ภกิษุสรา้งวหิารขนาดใหญ่เป็นของส่วนตวัในที่

ของทายกโดยไมใ่หส้งฆก์�าหนดทีใ่หก่้อน ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๘) ปฐมทฏุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยภกิษุขดัเคอืงมโีทสะขอ้ที ่๑ ภกิษุกลา่วหาภกิษุอืน่ดว้ยอาบตัิ

ปาราชกิโดยไมม่มีลูความจรงิ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๙) ทตุยิทฏุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยภกิษุขดัเคอืงมโีทสะขอ้ที ่๒ ภกิษุพยายามหาเรื่องกลา่วหา

ภกิษุอืน่ดว้ยอาบตัปิาราชกิโดยไมม่มีลูความจรงิ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๑๐) สงัฆเภทสกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยการท�าสงฆใ์หแ้ตกกนั ภกิษุท�าสงฆใ์หแ้ตกแยกกนั ภกิษุท ัง้หลาย

วา่กลา่วตกัเตอืนกไ็มย่อมเชื่อฟงั สงฆจ์งึสวดสมนุภาสน ์ ถา้เธอสละพฤตกิรรมนัน้ไดข้ณะทีส่งฆส์วดสมนุภาสน์

กวา่จะครบ ๓ คร ัง้ นัน่เป็นการด ี แต่ถา้เธอยนืยนัประพฤตอิยู่อย่างนัน้ จนสงฆส์วดสมนุภาสนต์กัเตอืนครบ  

๓ คร ัง้ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๑๑) สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท สกิขาบทว่าดว้ยภกิษุประพฤตติามและกลา่วสนบัสนุนภกิษุผูท้ �าสงฆ ์

ใหแ้ตกกนั ภกิษุเป็นพรรคพวกสนบัสนุนภกิษุทีท่ �าใหส้งฆแ์ตกแยกกนั ภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนก็ไมย่อม

เชือ่ฟงั สงฆจ์งึสวดสมนุภาสน ์ถา้เธอสละพฤตกิรรมนัน้ไดข้ณะทีส่งฆส์วดสมนุภาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ นัน่เป็น 

การด ีแต่ถา้เธอยนืยนัประพฤตอิยู่อย่างนัน้จนสงฆส์วดสมนุภาสนต์กัเตอืนครบ ๓ คร ัง้ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๑๒) ทพุพจสกิขาบท สกิขาบทวา่ดว้ยภกิษุเป็นคนวา่ยาก ภกิษุประพฤตตินเป็นคนวา่ยากสอนยาก ภกิษุ

ท ัง้หลายว่ากลา่วตกัเตอืนก็ไม่ยอมเชื่อฟงั สงฆจ์งึสวดสมนุภาสน ์ ถา้เธอสละพฤตกิรรมนัน้ไดข้ณะทีส่งฆส์วด 

สมนุภาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ นัน่เป็นการด ีแต่ถา้เธอยนืยนัประพฤตอิยู่อย่างนัน้จนสงฆส์วดสมนุภาสนต์กัเตอืน

ครบ ๓ คร ัง้ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

 ๑๓) กุลทูสกสกิขาบท สกิขาบทว่าดว้ยภกิษุผูป้ระทุษรา้ยตระกูล ภกิษุประทุษรา้ยตระกูลคือประจบ

คฤหสัถ ์ สงฆไ์ล่ออกจากวดั กลบัติเตียนสงฆ ์ ภกิษุท ัง้หลายว่ากล่าวตกัเตือนก็ไม่ยอมเชื่อฟงั สงฆจ์ึงสวด 

สมนุภาสน ์ ถา้เธอสละพฤตกิรรมนัน้ไดข้ณะทีส่งฆส์วดสมนุภาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ นัน่เป็นการด ี แต่ถา้เธอ

ยนืยนัประพฤตอิยู่อย่างนัน้จนสงฆส์วดสมนุภาสนต์กัเตอืนครบ ๓ คร ัง้ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

 สงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบทนี้ แบง่ไวเ้ป็น ๒ หมวด คอื ๑) ต ัง้แต่สกิขาบทที ่๑ ถงึสกิขาบทที ่๙ เรยีกวา่ 

ปฐมาปตัตกิา คอืภกิษุผูล้ว่งละเมดิตอ้งอาบตัทินัททีีท่ �าความผดิลว่งละเมดิสกิขาบทเหลา่นี้ ๒) ต ัง้แต่สกิขาบทที ่
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๑๐ ถงึสกิขาบทที ่ ๑๓ เรยีกวา่ ยาวตตยิกา คอืภกิษุผูล้ว่งละเมดิยงัไมต่อ้งอาบตั ิ ต่อเมือ่สงฆส์วดสมนุภาสน์

ประกาศตกัเตอืนหา้มประพฤตเิช่นนัน้จบครัง้ที ่๓ ภกิษุผูท้ �าความผดินัน้จงึตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส

  ๒.๓.๔ อนิยตกณัฑ ์28 ตอนว่าดว้ยอนิยต

 ตอนวา่ดว้ยอนิยต ๒ สกิขาบท ค�าวา่ “อนิยต” แปลวา่ ไมแ่น่นอน กลา่วคอื ในอนิยตสกิขาบทสกิขาบท

ที ่๑ ภกิษุผูถ้กูกลา่วหาไมแ่น่วา่จะถกูปรบัอาบตัปิาราชกิ สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์ในอนิยตสกิขาบทที ่๒ ไมแ่น่

ว่าจะปรบัอาบตัิสงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย ์ ที่ยงัไม่ก�าหนดแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่ตอ้งพจิารณาปรบัอาบตั ิ

ตามเงือ่นไข กรณีทีจ่ะสามารถหยบิยกขึ้นมาเพือ่ปรบัอาบตัพิระภกิษุผูท้ �าผดิ มอียู่ ๒ ลกัษณะ คอื

 ๑) ภกิษุนัง่ในที่ลบัตากบัหญิงสองต่อสอง เป็นสถานที่ก�าบงัพอที่จะใหล้่วงละเมดิทางเพศใหส้ �าเร็จได ้ 

ถา้มอีุบาสกิาผูบ้รรลุธรรมตัง้แต่ข ัน้โสดาบนัขึ้นไป เหน็พฤติกรรมของภกิษุนัน้กล่าวหาเธอดว้ยอาบตัิอย่างใด 

อย่างหน่ึงต่อไปนี้ คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์ และภกิษุนัน้กย็อมรบัวา่เธอไดน้ ัง่อยู่ในทีล่บักบัหญงิ

สองต่อสองจรงิ เธอควรถกูปรบัโทษดว้ยอาบตัอิย่างใดอย่างหน่ึงในอาบตั ิ๓ อย่างนัน้ หรอืพงึปรบัอาบตัติามที่

อบุาสกิาผูเ้ชื่อถอืไดน้ ัน้กลา่วหา

 ๒) ภกิษุนัง่ในทีล่บัหูกบัหญงิสองต่อสอง แต่สถานทีน่ ัน้ไมใ่ช่ทีก่ �าบงั ไมพ่อทีจ่ะเสพเมถนุกนัได ้ แต่เป็น

สถานที่เอื้ออ�านวยพอที่จะพูดเกี้ยวหญิงดว้ยวาจาที่พูดเกี่ยวขอ้งกบัทางเพศ ถา้มอีุบาสกิาผูบ้รรลุธรรมตัง้แต่ 

ข ัน้โสดาบนัขึ้นไป เหน็พฤตกิรรมของภกิษุนัน้กลา่วหาเธอดว้ยอาบตัอิย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี คอื สงัฆาทเิสส 

หรือปาจิตตีย ์ และภิกษุนัน้ก็ยอมรบัว่าเธอไดน้ ัง่อยู่ในที่ลบัหูกบัหญิงสองต่อสองจริง เธอควรถูกปรบัโทษ 

ดว้ยอาบตัอิย่างใดอย่างหน่ึงในอาบตั ิ๒ อย่างนัน้ หรอืพงึปรบัอาบตัติามทีอ่บุาสกิาผูเ้ชื่อถอืไดน้ ัน้กลา่วหา

 อนิยตสกิขาบทน้ีเนน้หนกัไปในวธิีตดัสนิอาบตัิที่ยงัไม่แน่ ระหว่างปาราชิก สงัฆาทเิสส หรือปาจติตีย ์ 

ซึง่พระวนิยัธรจะตอ้งวนิิจฉยั อนิยตไมใ่ช่ชื่ออาบตัพิเิศษนอกเหนือจากอาบตัทิ ัง้สามนัน้ ท ัง้ไมใ่ช่สกิขาบททีห่า้ม

ภกิษุนัง่ในทีล่บัตาหรอืทีล่บัหูกบัหญงิสองต่อสอง สกิขาบททีห่า้มการกระท�าดงักลา่วคอืสกิขาบทที ่๔ และ สกิขาบท

ที ่๕ แห่งอเจลกวรรค ในปาจติตยิกณัฑ์

 วธิกีารอธบิายในปาราชิกกณัฑ ์สงัฆาทเิสส อนิยต 

 ล �าดบัเน้ือหาของแต่ละสกิขาบทของปาราชกิ สงัฆาทเิสส และอนิยต ดงักลา่วมาด�าเนินไปในลกัษณะเดยีวกนั 

ดงัน้ี

 ๑) ตน้บญัญตั ิบญัญตัคิร ัง้แรก เป็นการเลา่เรื่องภกิษุผูเ้ป็นอาทกิมัมกิะ คอื ผูป้ระพฤตเิสยีหายในกรณี

นัน้ ๆ เป็นรายแรกทีพ่ระพทุธเจา้อา้งถงึเพือ่บญัญตัสิกิขาบท เป็นภกิษุทีไ่ม่ไดร้บัโทษทางพระวนิยั แต่มโีทษ 

ทางใจส่วนตวั ถงึข ัน้ไมส่ามารถบรรลมุรรค ผล นิพพานได ้เช่น พระสุทนิ ในกรณีเสพเมถนุธรรมกบัภรรยาเก่า 

และการทีพ่ระธนิยะน�าไมจ้ากป่าของหลวงไปใชส้รา้งกฎุเีป็นเหตใุหท้รงบญัญตัปิาราชกิสกิขาบทที ่๒ หา้มมใิหภ้กิษุ

ลกัทรพัย์

 28 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๔๓-๔๕๘/๔๗๓-๔๘๔. 
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 ๒) พระบญัญตัิ คือ สกิขาบททีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัเิป็นขอ้หา้มมใิหภ้กิษุลว่งละเมดิ มบีทก�าหนด 

โทษหรอืปรบัอาบตัผูิล้ว่งละเมดิ ถา้เป็นการบญัญตัสิกิขาบท ในครัง้แรกเรยีกวา่ มลูบญัญตั ิ เช่น มลูบญัญตัิ 

ของปาราชกิสกิขาบทที ่ ๓ วา่ “ก็ ภกิษุ ใดจงใจพรากกายมนุษยจ์ากชวีติ หรอืแสวงหาศสัตราอนัจะพรากกาย 

มนุษยน์ ัน้ แมภ้กิษุน้ีเป็นปาราชกิหาสงัวาสมไิด”้ ถา้มกีารบญัญตัเิพิม่เตมิขอ้ความใหก้บัสกิขาบทนัน้เพือ่ความ

รอบคอบรดักมุ สกิขาบททีท่รงบญัญตัเิพิม่เตมินี้ เรยีกวา่ อนุบญัญตั ิ เช่น อนุบญัญตัขิองปาราชกิสกิขาบทที ่๓ 

ว่า “อน่ึง ภกิษุใดจงใจพรากกายมนุษย ์ จากชวีติหรือแสวงหาศสัตราอนัจะพรากกายมนุษยน์ ัน้ พูดพรรณนา 

คุณความตายหรอืชกัชวนเพือ่ใหต้ายวา่ ท่านผูเ้จรญิ จะมชีวีติอย่างล �าบากยากเขญ็นี้ไปท�าไม ท่าน ตายเสยีดกีวา่ 

ดงัน้ี เธอมจีติใจอย่างน้ี มดี �าริในใจอย่างน้ี พูดพรรณนาคุณความตายหรือชกัชวนเพือ่ความตายโดยประการ 

ต่าง ๆ แมภ้กิษุนี้กเ็ป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด”้ 

 ค�าวา่ สกิขาบททีม่าในพระปาตโิมกข ์หมายถงึ พระบญัญตัแิละอนุบญัญตัน่ีิเอง พระสงฆไ์ดน้�าพระบญัญตั ิ

๒๒๗ สกิขาบทไปสวดในทีป่ระชมุสงฆท์กุกึ่งเดอืน เรยีกกนัวา่สวดปาตโิมกข์

 ๓) สกิขาบทวภิงัคแ์ละบทภาชนีย ์ ค�าวา่ สกิขาบทวภิงัค ์ หมายถงึ การจ�าแนกความสกิขาบท เป็นการ

อธิบายความหมายของศพัท ์ หรือขอ้ความในพระบญัญตัิ เช่น ในสกิขาบทวภิงัคแ์ห่งปาราชิกสกิขาบทที่ ๑  

ท่านอธบิายความหมายของค�าว่า “ภกิษุ” โดยยกความหมายของค�าว่า ภกิษุ ซึง่มอียู่ ๑๒ นยั คือ (๑) ผูข้อ  

(๒) ผูอ้าศยัการเทีย่วขอ (๓) ผูใ้ชผ้นืผา้ทีถ่กูท �าใหเ้สยีราคา (๔) ผูท้ีถ่กูต ัง้ชื่ออย่างนัน้ (๕) ผูป้ฏญิญาตนอย่างนัน้ 

(๖) ผูท้ีพ่ระพทุธเจา้บวชให ้(๗) ผูบ้วชดว้ยวธิรีบัไตรสรณะ (๘) ผูเ้จรญิ (๙) ผูม้แีก่นสาร (๑๐) ผูย้งัตอ้งศึกษา 

(๑๑) ผูไ้มต่อ้งศึกษา (๑๒) ผูท้ีส่งฆบ์วชใหด้ว้ยญตัตจิตตุถกรรม แลว้ชี้ เฉพาะความหมายทีป่ระสงคว์า่ ค�าวา่ 

“ภกิษุ” ในสกิขาบทนี้ หมายถงึ ผูท้ีส่งฆอ์ปุสมบทใหด้ว้ยญตัตจิตตุถ กรรมวาจา 

 ค�าวา่ บทภาชนีย ์ แปลวา่ การจ�าแนกแยกแยะความหมายของบท เป็นการน�าเอาบทหรอืค�าในสกิขาบท

วภิงัคม์าขยายความเพิม่เตมิอกี เช่น ในปาราชกิสกิขาบท ที ่ ๒ สกิขาบทวภิงัคไ์ดนิ้ยามค�าวา่ “ทรพัยท์ีเ่จา้ของ 

มไิดใ้ห”้ ไวแ้ลว้ บทภาชนียก์ข็ยายความเพิม่เตมิอกีวา่ “ทรพัยท์ีอ่ยู่ในแผ่นดนิ ทรพัยท์ีอ่ยู่บนบก ทรพัยท์ีอ่ยู่ใน

อากาศ ทรพัยท์ี่อยู่ในที่แจง้ ทรพัยท์ี่อยู่ในน�า้ ทรพัยท์ี่อยู่ในเรือ ทรพัยท์ี่อยู่ในยาน ทรพัยท์ี่น�าติดตวัไปได ้ 

ทรพัยท์ีอ่ยู่ในสวน ทรพัยท์ีอ่ยู่ในวดั ทรพัยท์ีอ่ยู่ในนา ทรพัยท์ีอ่ยู่ในพื้นที ่ทรพัยท์ีอ่ยู่ในหมูบ่า้น ทรพัยท์ีอ่ยู่ในป่า 

เป็นตน้” จากนัน้ ก็อธบิายตวัสกิขาบทอย่างละเอยีดทกุค�าพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ สนันิษฐานวา่ ค�าอธบิาย 

ตวัสกิขาบทดงัทีป่รากฏในสกิขาบทวภิงัคแ์ละบทภาชนียน์ ัน้ พระผูม้พีระภาคทรงประทานวนิิจฉยัไวบ้า้ง 

 ๔) อนาปตัตวิาร วาระวา่ดว้ยขอ้ยกเวน้ส�าหรบับคุคลผูล้ว่งละเมดิสกิขาบทโดยไมต่อ้งอาบตั ิเช่น ปาราชกิ

สกิขาบทที ่๓ มขีอ้ยกเวน้ไมป่รบัอาบตัปิาราชกิแก่ภกิษุผูฆ่้ามนุษย ์ดงักรณีนี้คอื (๑) ภกิษุไมม่เีจตนา (๒) ภกิษุ

ไม่รู ้ (๓) ภกิษุไม่ประสงคจ์ะฆ่า (๔) ภกิษุวกิลจริต (๕) ภกิษุมจีิตฟุ้ งซ่าน (๖) ภกิษุมจีิตกระสบักระส่าย  

เพราะทกุขเวทนา (๗) ภกิษุตน้บญัญตัิ

 ๕) วนีิตวตัถ ุ เรื่องวา่ดว้ยเรื่องราวต่าง ๆ ของภกิษุผูก้ระท�าการบางอย่างอนัอยู่ในขอบขา่ยของสกิขาบท 

นัน้ ๆ ซึง่พระพทุธเจา้ทรงไต่สวนเองแลว้ทรงวนิิจฉยัชี้ขาดตามพทุธบญัญตัทิีท่รงบญัญตัไิวแ้ลว้ วา่ตอ้งอาบตัใิด

หรอืไม ่เช่น ในปาราชกิสกิขาบทที ่๓ มเีรื่องทีท่รงวนิิจฉยัชี้ขาดรวม ๑๐๓ เรื่อง
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๒.๔ สาระส�าคญัของคมัภรีม์หาวภิงัค ์เลม่ ๒ 
 มหาวภิงัค ์ภาคที ่๒ มสีาระส�าคญั ดงัน้ี

 ๒.๔.๑ นิสสคัคยิกณัฑ ์29 ตอนว่าดว้ยนิสสคัคยิปาจติตยี ์

 ค�าวา่ นิสสคัคยิปาจติตยี ์ประกอบดว้ยค�า ๒ ค�า คอื 

 ๑) ค�าวา่ นิสสคัคยิะ แปลวา่ ตอ้งสละ คอืตอ้งสละสิง่ของ เป็นอาบตัทิีส่ละสิง่ของแลว้พงึแสดง หรอื  

แปลวา่ การสละ ซึง่เป็นชื่อกระบวนการทางวนิยัทีพ่งึท �าในเบื้องตน้ 

 ๒) ค�าวา่ ปาจติตยี ์ แปลวา่ ท�ากศุลจติกลา่วคอืกศุลธรรมของผูจ้งใจตอ้งอาบตัใิหต้กไป โดยสรุปก็คอื  

ท�าจติใหต้กไป และจติทีถ่กูท �าใหต้กไปนัน้ ย่อมพลาดจากอรยิมรรค หรอืท�าอรยิมรรคใหเ้สยีไป และปาจติตยีน์ี้  

เป็นเหตใุหจ้ติลุม่หลง รวมท ัง้ ๒ ค�าน้ีเขา้ดว้ยกนัเป็น “นิสสคัคยิปาจติตยี”์ ซึง่เป็นชือ่สกิขาบท หมายถงึ บทบญัญตัิ

ในนิสสคัคยิกณัฑ ์๓๐ สกิขาบท และเป็นชื่ออาบตั ิหมายถงึ อาบตันิิสสคัคยิปาจติตยีท์ีภ่กิษุตอ้งเพราะเกี่ยวขอ้ง

กบัเครื่องอปุโภคบรโิภคในทางทีไ่มเ่หมาะสม เป็นลหกุาบตั ิคอื อาบตัเิบา และ เป็นสเตกจิฉา คอื ยงัพอแกไ้ขได ้

เมือ่ภกิษุตอ้งเขา้แลว้ สามารถพน้ไดด้ว้ยการสละสิง่ของ เช่น จวีร บาตร ผา้นิสทีนะ เป็นตน้ ทีท่ �าใหต้อ้งอาบตั ิ 

ต่อจากนัน้จงึแสดงอาบตัต่ิอหนา้สงฆ ์คณะ หรอืบคุคล นิสสคัคยิกณัฑ ์แบง่เป็น ๓ วรรค คอื ๑) จวีรวรรค ๑๐ 

สกิขาบท ๒) โกสยิวรรค ๑๐ สกิขาบท และ ๓) ปตัตวรรค ๑๐ สกิขาบท แต่ในทีน่ี้จะยกตวัอย่างจวีรวรรค ๑๐ 

สกิขาบท ดงัน้ี

 จวีรวรรค ๑๐ สกิขาบท ทีช่ื่อวา่ “จวีรวรรค” เพราะตัง้ตามความแห่งสกิขาบทในวรรคน้ี ทีว่า่ดว้ยเรื่อง  

จวีรท ัง้ ๑๐ สกิขาบท ค�าวา่ “จวีร” ในวรรคนี้ หมายถงึ ผา้ ๓ ผนื คอื อนัตรวาสก (ผา้นุ่ง) อตุตราสงค ์(ผา้ห่ม) 

และสงัฆาฏ ิ (ผา้ห่มซอ้นนอก) พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหภ้กิษุสงฆร์บัไตรจวีรจากคหบดไีด ้ นอกจากการ

แสวงหาผา้บงัสุกลุ ตามค�ากราบทูลขอพรของหมอชวีกโกมารภจั ขณะทีพ่ระพทุธองคป์ระทบัอยู่ ณ พระเวฬวุนั 

เขตกรุงราชคฤห ์ จวีรวรรค ๑๐ สกิขาบทนี้ พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิวใ้นเมือ่เกดิเรื่องทีไ่มด่งีามขึ้นในสงฆ ์

ปรบัอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยีแ์ก่ภกิษุผูก้ระท�าอนัเป็นการลว่งละเมดิ ต่อไปนี้  

 ๑) ภกิษุใชอ้ตเิรกจวีรทีเ่กบ็ไวเ้กนิ ๑๐ วนั นอกเขตจวีรกาล 

 ๒) ภกิษุไมไ่ดร้บัสมมต ิอยู่ปราศจากไตรจวีรแมส้ิ้นราตรหีนึ่ง 

 ๓) ภกิษุเกบ็ผา้ส�าหรบัท�าจวีรไวเ้กนิ ๑ เดอืน 

 ๔) ภกิษุใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ช่ญาตใิหซ้กั ใหย้อ้ม หรอืใหท้บุจวีรเก่า 

 ๕) ภกิษุรบัจวีรจากมอืภกิษุณีผูไ้มใ่ช่ญาต ิเวน้ไวแ้ต่แลกเปลีย่นกนั 

 ๖) ภกิษุออกปากขอจวีรจากคฤหสัถผู์ไ้ม่ใช่ญาต ิ ไม่ใช่คนปวารณา ยกเวน้ ในสมยัทีภ่กิษุถูกลกัจวีร  

หรอืจวีรสูญหาย 

 ๗) ภกิษุออกปากขอจวีรจากคฤหสัถผู์ไ้มใ่ช่ญาติ

 29 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๕๙-๖๖๒/๑-๑๘๕. 
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54 พระไตรปิฎกศึกษา

 ๘) ภกิษุไปก�าหนดใหค้ฤหสัถถ์วายจวีรทีด่ ี

 ๙) ภกิษุไปก�าหนดใหค้ฤหสัถ ์๒ คนเอาทรพัยร์วมกนัซื้อจวีรทีด่ถีวาย

 ๑๐) ภกิษุทวงจวีรจากไวยาวจัจกร เกนิ ๓ คร ัง้ แสดงอาการใหเ้ขาเหน็วา่ เป็นการมาทวงจวีรเกนิ ๖ คร ัง้ 

  ภกิษุเหลา่นี้ตอ้งอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี ์

 ขอ้ทีน่่าสงัเกตกค็อื ค�าวา่ “อตเิรกจวีร” และค�าวา่ “ไตรจวีร” ในสกิขาบทที ่๑ และสกิขาบทที ่๒ อตเิรกจวีร 

คอื จวีรทีเ่ป็นส่วนเกนิจากไตรจวีร อย่างต�า่ ยาวประมาณ ๘ นิ้วสุคต หรอืประมาณ ๑ ศอกช่างไม ้กวา้งประมาณ 

๔ นิ้วสุคต หรอืประมาณ ๑ คบืช่างไม ้ผา้อตเิรกจวีร นี้ ภกิษุจะรบัและเกบ็ไวไ้ดเ้ฉพาะในช่วงจวีรกาล คอื ถา้ภกิษุ

จ�าพรรษาแลว้ ไมไ่ดก้รานกฐนิ อยู่ในช่วงแรม ๑ ค�า่ เดอืน ๑๑ ถงึขึ้น ๑๕ ค�า่ เดอืน ๑๒ ถา้ภกิษุไดก้รานกฐนิ 

จวีรกาลก็จะขยายออกไปถงึขึ้น ๑๕ ค�า่ เดอืน ๔ รวม ๕ เดอืน เมือ่พน้ก�าหนดจวีรกาลแลว้ ภกิษุจะเก็บ 

อติเรกจีวรไวไ้ดเ้พยีง ๑๐ ราตรี ก่อนที่จะพน้ก�าหนดจีวรกาลน้ี พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหภ้กิษุวกิปั 

อตเิรกจวีร คือขอใหภ้กิษุหรอืสามเณรรูปอื่นร่วมเป็นเจา้ของอตเิรกจวีร เป็นเหตใุหไ้ม่ตอ้งอาบตั ิ แมจ้ะเก็บไว ้

เกนิก�าหนด

 วกิปัป์ (วกิปโฺป) การวกิปั คอื การท�าใหม้สีองเจา้ของ (การท�าบรขิารทีไ่ดม้าเพิม่จากบรขิาร อธษิฐานใหเ้ป็น

สองเจา้ของ)30 ม ี๒ วธิ ีคอื (๑) วกิปัต่อหนา้ ไดแ้ก่ ต่อหนา้ผูร้บัวกิปั (๒) วกิปัลบัหลงั ไดแ้ก่ ลบัหลงัผูร้บัวกิปั 

ภกิษุผูจ้ะวกิปัผา้อติเรกจีวร ถา้วกิปัต่อหนา้ พงึน�าผา้อติเรกจีวรเขา้ไปหาภกิษุผูท้ี่ตนตอ้งการจะวกิปัผา้ดว้ย  

แลว้กลา่ววา่ “อมิ � จวีร�” (ถา้ผา้หลายผนืวา่ “อมิานิ จวีรานิ) ตยุหฺ � วกิปเฺปม”ิ แปลวา่ ผมวกิปัจวีรผนืน้ี (จวีร 

เหลา่นี้ ) แก่ท่าน

 พอวกิปัแลว้ อตเิรกจวีรเกบ็ไวไ้ด ้ แต่ไมค่วรใชส้อย ไมค่วรสละ ไมค่วรอธษิฐาน ต่อเมือ่ภกิษุผูร้บัวกิปั

กลา่ววา่ “มยหฺ � สนฺตก� (หลายผนืวา่ มยหฺ � สนฺตกานิ) ปรภิญฺุช วา วสฺิสชฺเชห ิวา ยถาปจจฺย� วา กโรห”ิ “จวีรผนืนี้

ของผม (จวีรเหล่าน้ีของผม) นิมนตท่์านใชส้อย หรือจะสละ หรือจะท�าตามเหตุที่สมควร” เรียกว่าถอนวกิปั  

เมือ่ถอนวกิปัแลว้ จะใชส้อย จะสละ หรอืจะท�าตามเหตทุีส่มควร กไ็ดท้ ัง้น ัน้

 ส่วนการวกิปัลบัหลงั กระท�าโดยการเอาอติเรกจวีรไปฝากใหภ้กิษุรูปอื่นช่วย วกิปักบัภกิษุอกีรูปหน่ึง  

การวกิปัอตเิรกจวีรน้ี เมือ่เขา้ใจวธิวีกิปัแลว้จะกลา่วค�าวกิปัเป็นภาษาไทยกไ็ด ้

 30 เนื่องจากพระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระภกิษุมบีรขิารไวเ้ป็นเครื่องใชป้ระจ�าตวัไดเ้พยีงอย่างละชิ้นเรยีกวา่ “บรขิาร
อธษิฐาน” เช่น บาตรอธษิฐาน จวีรอธษิฐาน สงัฆาฏอิธษิฐาน สบงอธษิฐาน บรขิารทีเ่กนิจากนัน้เรยีกวา่ “บรขิารอดเิรก” เช่น  
บาตรเกนิจากบาตรอธษิฐาน เรยีกวา่บาตรอดเิรก ผา้เกนิจากผา้ทีอ่ธษิฐาน เรยีกวา่ผา้อดเิรก หากมตี ัง้แต่สองขึ้นไปเกบ็ไวไ้ดเ้พยีง 
๑๐ วนั เกบ็ไวเ้กนิกวา่นัน้ตอ้งอาบตันิิสสคัคยีปาจติตยี ์พระภกิษุตอ้งสละจงึจะแสดงอาบตัติก ถา้จะเกบ็ไวเ้กนิกวา่นี้ตอ้งท�าวกิปั 
ค�าวา่ “วกิปัป์” (หรอืวกิปั) จงึหมายถงึ การท�าบรขิารทีไ่ดม้าใหมน่ ัน้ใหเ้ป็นสองเจา้ของ เมือ่ไดส้ิง่ของมาแลว้ หากคดิจะเกบ็ไวเ้ป็น
ของใชส่้วนตวั ตอ้งท�าวกิปัป์ใหผู้อ้ืน่รบัทราบหรอืเป็นเจา้ของดว้ย จะวกิปัป์ไวก้บัพระภกิษุรูปใดรูปหน่ึง วกิปัป์ไวก้บัคณะพระภกิษุ 
คอืภกิษุจ�านวน ๓ รูป หรอืกบัสงฆก์ไ็ด ้เมือ่จะใชบ้าตรหรอืจวีรนัน้ ตอ้งถอนวกิปัก่อนจงึใชไ้ด ้จดุมุง่หมายของการท�าวกิปัป์กเ็พือ่
เป็นการป้องกนัไมใ่หพ้ระภกิษุใชบ้รขิารเกนิความจ�าเป็น จะไดใ้ชข้า้วของแต่ละชิ้นอย่างรูคุ้ณค่า 
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 ไตรจวีร ไดแ้ก่ ผา้ ๓ ผนื คอื (๑) อนัตรวาสก ผา้นุ่ง (๒) อตุตราสงค ์ผา้ห่ม (๓) สงัฆาฏ ิผา้ห่มซอ้นนอก 

เป็นผา้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหภ้กิษุอธษิฐาน คอื ต ัง้ไวเ้ป็นของประจ�าตวั เดมิภกิษุใชเ้พยีง ๒ ผนื คอื 

ผา้นุ่ง ผา้ห่ม ทรงอนุญาตใหใ้ช ้๓ ผนื เมือ่คราวทีพ่ระองคท์รงห่มจวีรผนืเดยีวประทบัอยู่กลางแจง้ในฤดูหนาว

แลว้ทรงพจิารณาเหน็ว่า พวกภกิษุทีท่นหนาวไม่ได ้ ถา้ห่มผา้ซอ้นอกีจะพอทนได ้ จงึทรงอนุญาตใหภ้กิษุใชผ้า้  

๓ ผนื

 ไตรจวีร บาตร ฯลฯ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหภ้กิษุอธษิฐานใหเ้ป็นของใชส่้วนตวั วธิอีธษิฐาน ใชก้าย 

คอืมอืสมัผสันึกในใจหรอืเปลง่วาจากไ็ด ้ เช่น จะอธษิฐานผา้สงัฆาฏ ิ กใ็ชม้อืสมัผสัผา้เปลง่วาจาวา่ “อมิ� สงฺฆาฏ ึ 

อธิฏฺ�ามิ” “ขา้พเจา้อธิษฐานผา้ผนืน้ีเป็นผา้สงัฆาฏ”ิ อธิษฐานผา้ห่มว่า “อมิ� อตฺุตราสงฺค� อธิฏฺ�ามิ” “ขา้พเจา้ 

อธิษฐานผา้ผนืน้ีเป็นผา้อุตตราสงค”์ ผา้นุ่งว่า “อมิ� อนฺตรวาสก� อธิฏฺ�ามิ” “ขา้พเจา้อธิษฐานผา้ผนืน้ีเป็นผา้ 

อนัตรวาสก”

 ไตรจีวรที่อธิษฐานแลว้ ย่อมละการอธิษฐานดว้ยเหตุ ๙ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง คือ ๑) ใหผู้อ้ื่น  

๒) ถกูชงิเอาไป ๓) ถกูถอืวสิสาสะเอาไป ๔) สละเพศไปเป็นคฤหสัถ ์๕) บอกคนืสกิขา ๖) มรณภาพ ๗) เพศกลบั 

๘) ถอนอธษิฐาน ๙) ขาดเป็นช่องประมาณเท่าหลงัเลบ็ 

 วธิเีปลีย่นไตรจวีร ถา้ภกิษุตอ้งการเปลีย่นไตรจวีร พงึปจัจทุธรณ ์ คอื ถอนคนือธษิฐานไตรจวีรชดุเก่า  

ถอนอธษิฐานผา้สงัฆาฏวิา่ “อมิ� สงฺฆาฏ ึปจฺจุทธฺรามิ” “ขาัพเจา้ถอนผา้สงัฆาฏ”ิ ผา้อตุตราสงคว์า่ “อมิ� อตุตฺราสงฺค� 

ปจฺจุทฺธรามิ” “ขา้พเจา้ถอนผา้อุตตราสงค”์ ผา้อนัตรวาสกว่า “อมิ� อนฺตรวาสก� ปจฺจุทฺธรามิ” “ขา้พเจา้ถอน 

ผา้อนัตรวาสก” แลว้เอามอืจบัผา้สงัฆาฏผินืใหม ่นึกอธษิฐานในใจ หรอืเปลง่วาจาอธษิฐาน ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ 

เมือ่อธษิฐานสงัฆาฏเิสรจ็แลว้ จงึอธษิฐานผา้อตุตราสงค ์ผา้อนัตรวาสกเป็นล �าดบัไป ถา้ตอ้งการเปลีย่นเฉพาะ

ผนืใด กถ็อนและอธษิฐานเฉพาะผนืนัน้ 

 ค�าวา่ “ภกิษุณีผูไ้มใ่ช่ญาต”ิ หรอื “คนผูไ้มใ่ช่ญาต”ิ ในวรรคนี้และสกิขาบทในวรรคอืน่ หมายถงึคนทีไ่มไ่ด ้

เกีย่วเน่ืองกนัทางบดิาหรอืมารดาตลอดเจด็ช ัว่คน ส่วนคนทีช่ือ่วา่เป็นญาตกินั คอืคนทีเ่กีย่วเน่ืองกนั โดยนบัล �าดบั

เหนือขึ้นไปสามช ัว่คน และนบัล �าดบัต�า่ลงมาอกีสามช ัว่คน 

 วธิีสละสิ่งของที่เป็นนิสสคัคีย ์ ภกิษุผูล้่วงละเมดิสกิขาบทในนิสสคัคิยกณัฑแ์ลว้ตอ้งอาบตัินิสสคัคิย-

ปาจติตยีน์ ัน้ แยกเป็น ๒ ส่วน คอื ส่วนที ่๑ เมือ่ลว่งละเมดิบทบญัญตัแิลว้ สิง่ของนัน้ ๆ เป็นนิสสคัคยี ์ตอ้งสละทิ้ง 

ส่วนที ่๒ ภกิษุผูล้ว่งละเมดิตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

 เมือ่ภกิษุตอ้งอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยีแ์ลว้ ประสงคจ์ะพน้จากอาบตั ิตอ้งสละสิง่ของนัน้ คอืสละแก่สงฆ ์

คณะ หรอืบคุคลก็ได ้ เมือ่สละสิง่ของแลว้พงึแสดงอาบตั ิ สงฆ ์ คณะ หรอืบคุคลพงึรบัการแสดงอาบตัแิลว้คนื

สิง่ของใหแ้ก่ภกิษุนัน้ ภกิษุรูปทีม่สีิง่ของเป็นนิสสคัคยี ์เช่น จวีร บาตร เภสชั เมือ่จะสละ ใหส้ละแก่สงฆ ์แก่คณะ 

แก่บคุคล ถา้จะสละแก่สงฆ ์ขอกลา่วเฉพาะการสละจวีร ภกิษุรูปนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์ห่มผา้เฉวยีงบา่ กราบเทา้

ภกิษุผูแ้ก่พรรษา ประนมมอืกลา่วระบชุื่อสิง่ของทีเ่ป็นนิสสคัคีย ์ และสาเหตทุีท่ �าใหข้องนัน้เป็นนิสสคัคีย ์ เช่น  

ถา้จวีรเป็นนิสสคัคยี ์เพราะเกบ็ไวเ้กนิ ๑๐ วนั กก็ลา่ววา่ “อทิ� เม ภนฺเต จวีร� ทสาหาตกิกฺนฺต� นิสฺสคคฺยิ�, อมิาห� 
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ส�ฆสฺส นิสฺสชฺชามิ” “ท่านผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ของกระผมเกบ็เกนิ ๑๐ วนั เป็นของทีต่อ้งสละ กระผมขอสละจวีร 

ผนืนี้แก่สงฆ”์ ถา้จวีรหลายผนื เปลีย่นค�าวา่ “อทิ � จวีร�” เป็น “อมิานิ จวีรานิ” “จวีรเหลา่นี้ ” สละแก่คณะ สละแก่

บคุคล กก็ลา่วอย่างน้ี สละแก่คณะ เปลีย่นค�าวา่ “สงฆฺสฺส” เป็น “อายสฺมนฺตาน�” “แก่ท่านท ัง้หลาย” สละแก่บคุคล 

เปลีย่นค�าวา่ “ภนฺเต” เป็น “อาวุโส” “ท่านขอรบั” ค�าวา่ “สงฆฺสฺส” เป็น “อายสฺมโต” “แก่ท่าน”

 เมือ่สละจวีรแลว้พงึแสดงอาบตั ิ เสรจ็แลว้ภกิษุผูฉ้ลาดในการสวดกรรมวาจาจะสวดประประกาศคนืจวีร

แก่ภกิษุนัน้ใหส้งฆท์ราบดว้ยญตัตกิรรมวาจาเป็นธรรมเนียมวา่ตอ้งคนืจวีรทีเ่ป็นนิสสคัคยีท์ีภ่กิษุสละแลว้ใหแ้ก่

เจา้ของผูส้ละ ถา้ไมค่นืตอ้งอาบตัทิกุกฏ ยกเวน้รูปิยะ ตอ้งสละทิ้งเลย การสละจวีรหรอืของอืน่แก่สงฆแ์ลว้สงฆ์

คนืดว้ยญตัตกิรรมวาจา ท่านวา่เป็นเรื่องใหญ่ ทางทีส่ะดวก จะท�าดว้ยการบอกกลา่วกนัตามปกตกิไ็ด ้ ปจัจบุนั

การทีภ่กิษุจะสละสิง่ของทีเ่ป็นนิสสคัคยี ์สละแก่บคุคล คอื ภกิษุรูปเดยีวและคนืของทีส่ละแลว้ใหเ้จา้ของดว้ยการ

บอกกลา่วเป็นภาษาไทย จะเป็นการสะดวก

 ๒.๔.๒ ปาจติตยิกณัฑ ์31 ตอนว่าดว้ยอาบตัปิาจติตยีล์ว้น 

 ค�าวา่ ปาจติตยี ์แปลวา่ ท�ากศุลจติกลา่วคอืกศุลธรรมของผูจ้งใจตอ้งอาบตัใิหต้กไป โดยสรุปกค็อืท�าจติ

ใหต้กไป และจติทีถ่กูท �าใหต้กไปนัน้ ย่อมพลาดจากอรยิมรรค หรอืท�าอรยิมรรคใหเ้สยีไปและปาจติตยีน้ี์เป็นเหตุ

ใหจ้ติลุม่หลง เป็นชื่ออาบตั ิหมายถงึ อาบตัปิาจติตยีซ์ึง่เป็นลหกุาบตั ิคอื อาบตัเิบา และเป็นสเตกจิฉา คอื ยงัพอ

แกไ้ขได ้เมือ่ภกิษุตอ้งเขา้แลว้ สามารถพน้ไดด้ว้ยการแสดงอาบตัต่ิอหนา้สงฆ ์คณะ หรอืบคุคลกไ็ด ้และเป็นชื่อ

บทบญัญตั ิ๙๒ สกิขาบท เรยีกอกีอย่างหน่ึงวา่ สทุธกิปาจติตยี ์แปลวา่ ปาจติตยีล์ว้น (เมือ่ลว่งละเมดิแลว้ตอ้ง

อาบตัปิาจติตยีท์นัท ี ไมม่สีิง่ของอนัเป็นเหตใุหต้อ้งอาบตั ิ คอื ท�าผดิอย่างใดตรงกบัทีห่า้มก็ตอ้งอาบตัน้ีิ ทีต่อ้ง

ท�าการสละใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะแสดงอาบตัไิดเ้ลย ไมม่วีตัถใุด ๆ ทีจ่ �าตอ้งสละ) ปาจติตยิกณัฑ ์แบง่เป็น ๙ วรรค 

คอื 

  ๑) มสุาวาทวรรค หมวดวา่ดว้ยการกลา่วเทจ็ ม ี๑๐ สกิขาบท 

 ๒) ภตูคามวรรค หมวดวา่ดว้ยภตูคาม ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๓) โอวาทวรรค หมวดวา่ดว้ยโอวาท ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๔) โภชนวรรค หมวดวา่ดว้ยโภชนะ ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๕) อเจลกวรรค หมวดวา่ดว้ยนกับวชเปลอืย ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๖) สุราปานวรรค หมวดวา่ดว้ยการดืม่สุรา ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๗) สปัปาณกวรรค หมวดวา่ดว้ยสตัวม์ชีวีติ ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๘) สหธรรมกิวรรค หมวดวา่ดว้ยผูร่้วมประพฤตธิรรม ม ี๑๒ สกิขาบท

 ๙) รตนวรรค หมวดวา่ดว้ยรตันะ ม ี๑๐ สกิขาบท

 ในทีน่ี้จะกลา่วมสุาวาทวรรค ๑๐ สกิขาบท และภตูคามวรรค ๑๐ สกิขาบท พอเป็นตวัอย่าง

 31 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑-๕๕๑/๑๘๕-๖๒๖. 
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 มสุาวาทวรรค ๑๐ สกิขาบท

 ทีช่ื่อว่า “มสุาวาทวรรค” เพราะตัง้ตามความแห่งสกิขาบทที ่ ๑ และสกิขาบททีเ่หลอืทีว่่าดว้ยเรื่องภกิษุ 

กลา่วเทจ็เป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้สกิขาบทที ่ ๕-๖ และ ๑๐ ค�าว่า “มสุาวาท” แปลว่า การกลา่วเทจ็ ในวรรคน้ี 

หมายเอาการกล่าวเทจ็ท ัง้ที่รู ้ เรียกว่า “สมัปชานมสุาวาท” มสุาวาทวรรค ๑๐ สกิขาบทน้ี พระผูม้พีระภาค 

ทรงบญัญตัไิวใ้นเมือ่เกดิเรื่อง ทีไ่มด่งีามขึ้นในสงฆ ์ ปรบัอาบตัปิาจติตยีแ์ก่ภกิษุผูก้ระท�าอนัเป็นการลว่งละเมดิ  

ต่อไปน้ี

 ๑) ภกิษุกลา่วเทจ็ท ัง้ทีรู่ ้

 ๒) ภกิษุกลา่วเสยีดสภีกิษุอืน่ 

 ๓) ภกิษุพดูส่อเสยีดภกิษุอืน่ 

 ๔) ภกิษุสอนอนุปสมับนัใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ 

 ๕) ภกิษุนอนร่วมกนักบัอนุปสมับนัเกนิ ๒-๓ คนื 

 ๖) ภกิษุนอนร่วมกนักบัมาตคุามแมเ้พยีงเมือ่อาทติยอ์สัดง 

 ๗) ภกิษุแสดงธรรมแก่มาตคุามสองต่อสองเกนิ ๖ ค�า 

 ๘) ภกิษุบอกอตุตรมินุสสธรรมทีม่จีรงิแก่อนุปสมับนั 

 ๙) ภกิษุบอกอาบตัชิ ัว่หยาบของภกิษุแก่อนุปสมับนั 

 ๑๐) ภกิษุขดุดนิ ภกิษุเหลา่นี้ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

 ขอ้ทีน่่าสงัเกต คอื สกิขาบทที ่๕ วา่ดว้ยการนอนร่วมกนักบัอนุปสมับนั และสกิขาบทที ่๖ วา่ดว้ยการนอน

ร่วมกนักบัมาตคุาม ค�าว่า “นอนร่วมกนักบัอนุปสมับนั” หมายถงึ นอนในทีม่งุบงัเดยีวกนักบัคนทีไ่ม่ใช่ภกิษุ  

อาจเป็นทีม่งุบงัท ัง้หมดหรอืมงุบงับางส่วน การนอนทีถ่อืวา่ลว่งละเมดิสกิขาบทนี้ มุง่เอาการทีท่ ัง้ ๒ ฝ่าย คอืภกิษุ

และอนุปสมับนันอนในขณะเดยีวกนัต ัง้แต่อาทติยต์กไปจนถงึอรุณขึ้นวนัใหมข่องวนัที ่ ๔ ถา้นอนร่วมกนัเพยีง  

๓ คนื หรอื ฝ่ายหนึ่งนัง่ อกีฝ่ายหนึ่งนอน หรอืนัง่ท ัง้ ๒ ฝ่าย แมจ้ะเกนิ ๓ คนื กไ็มถ่อืวา่ลว่งละเมดิสกิขาบทนี้ 

 ส่วนค�าวา่ “นอนรว่มกนักบัมาตคุาม” หมายถงึนอนในทีม่งุบงัเดยีวกนักบัสตร ี สถานทีแ่ละกริยิาทีน่อน 

เหมอืนกบัสกิขาบทที ่๕ แต่นอนร่วมกนัเพยีงเมือ่อาทติยต์กเท่านัน้ กถ็อืวา่ลว่งละเมดิสกิขาบทนี้

 ขอ้ทีน่่าสงัเกตอกีอย่างหน่ึง คอื สกิขาบทที ่ ๘ วา่ดว้ยการบอกอตุตรมินุสสธรรมทีม่จีรงิแก่อนุปสมับนั  

ค�าวา่ “อนุปสมับนั” ในสกิขาบทที ่ ๕ หมายเอาคนทีไ่มใ่ช่ภกิษุเท่านัน้ แต่ในสกิขาบทที ่ ๘ หมายเอาคนทีไ่มใ่ช่ 

ท ัง้ภกิษุและภกิษุณี นัน่หมายถงึวา่ ถา้บอกอตุตรมินุสสธรรมทีม่จีรงิแก่ภกิษุและภกิษุณีย่อมไมเ่ป็นการลว่งละเมดิ

สกิขาบทนี้

 ภตูคามวรรค ๑๐ สกิขาบท 

 ทีช่ื่อวา่ “ภตูคามวรรค” เพราะตัง้ตามความแห่งสกิขาบทที ่๑ ค�าวา่ “ภตูคาม” หมายถงึ หมูแ่ห่งพชืพนัธุ ์

ที่เกิดเจริญเติบโตแลว้ การพรากภูตคามตามความแห่งสกิขาบทที่ ๑ นัน้ หมายเอาการตดัและการท�าลาย 

เป็นตน้ ภูตคามวรรค ๑๐ สกิขาบทน้ี พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัิไวใ้นเมื่อเกิดเรื่องที่ไม่ดีงามขึ้นในสงฆ ์ 

ปรบัอาบตัปิาจติตยีแ์ก่ภกิษุผูก้ระท�าอนัเป็นการลว่งละเมดิต่อไปน้ี 
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 ๑) ภกิษุพรากภตูคาม       

 ๒) ภกิษุเมือ่ถกูสงฆส์อบสวน กลา่วกลบเกลือ่นไมใ่หก้ารตามความเป็นจรงิ 

 ๓) ภกิษุกลา่วใหผู้อ้ืน่เพง่โทษ บน่วา่กรรมทีภ่กิษุผูไ้ดร้บัแต่งต ัง้ท �าแลว้โดยชอบ 

 ๔) ภกิษุเอาเตยีงเป็นตน้ของสงฆไ์ปใชใ้นทีแ่จง้แลว้ ไมจ่ดัเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย 

 ๕) ภกิษุปูทีน่อนในวหิารของสงฆแ์ลว้ ไมจ่ดัเกบ็สถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

 ๖) ภกิษุเขา้ไปนอนแทรกแซงในวหิารสงฆ ์ดว้ยประสงคจ์ะใหผู้อ้ยู่ก่อนหนีไปเพราะความคบัใจ 

 ๗) ภกิษุฉุดลากภกิษุอืน่ออกจากวหิารของสงฆ ์

 ๘) ภกิษุนัง่หรอืนอนบนเตยีงหรอืต ัง่ทีม่เีทา้เสยีบไมแ่น่นบนกฎุชี ัน้ลอย 

 ๙) ภกิษุสรา้งวหิารใหญ่ โดยเอาดนิหรอืปูนโบกหลงัคาเกนิ ๓ ช ัน้ 

 ๑๐) ภกิษุรูว้า่น�า้มสีิง่มชีวีติปนอยู่ เอารดหญา้หรอืดนิ ภกิษุเหลา่นี้ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

 ค�าวา่ “กฎุชี ัน้ลอย” ในสกิขาบทที ่ ๘ หมายถงึกฎุทีีม่พีื้น ๒ หรอื ๓ ช ัน้ แต่ไมไ่ดปู้พื้นช ัน้บน รอดที ่

คานบนสูงพอพน้ศีรษะของคนสณัฐานปานกลาง 

 ค�าวา่ “น�้า” ในค�าวา่ “น�้ามีสิง่มีชีวติ” ตามความแห่งสกิขาบทที ่๑๐ นัน้ หมายเอาน�า้ทีอ่ยู่ในภาชนะ มปีรมิาณ

ไมม่ากนกั เมือ่เอาหญา้หรอืดนิใส่ลงไปแลว้ น�า้น ัน้จะเหอืดแหง้ หรอืขุน่มวั ท�าใหส้ิง่มชีวีติทีอ่ยู่ในนัน้ตาย

 ความโดยสรุปแห่งภูตคามวรรคน้ี ว่าดว้ยเรื่องที่เกี่ยวกบัธรรมชาติแวดลอ้ม การจดัเก็บรกัษาสิ่งของ 

เครื่องใช ้การจดัอาคารสถานทีใ่หถ้กูลกัษณะ

  ๒.๔.๓ ปาฏเิทสนียกณัฑ ์32 ตอนว่าดว้ยอาบตัปิาฏเิทสนียะ 

 ค�าวา่ ปาฏเิทสนียะ แปลวา่ พงึแสดงคนื เป็นชื่ออาบตัทิีภ่กิษุผูล้ว่งละเมดิ พงึแสดงคนืปาฏเิทสนียะ ๔ 

สกิขาบทน้ี พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิวใ้นเมือ่เกดิเรื่องทีไ่มด่งีามขึ้นในสงฆ ์ ปรบัอาบตัปิาฏเิทสนียะแก่ภกิษุ 

ผูก้ระท�าอนัเป็นการลว่งละเมดิต่อไปน้ี 

 ๑)  ภกิษุรบัของเคี้ยวของฉนัจากมอืภกิษุณีทีไ่มใ่ช่ญาต ิเอามาฉนั 

 ๒)  ภกิษุฉนัภตัตาหารอยู่ ไมห่า้มภกิษุณีทีย่นืคอยบงการใหท้ายกถวายของทีน่ ัน่ทีน่ี่ อย่างนัน้อย่างนี้ 

 ๓)  ภกิษุไมเ่ป็นไข ้ไมไ่ดร้บันิมนตไ์วก่้อน รบัแลว้ฉนัของเคี้ยวของฉนัในตระกูลทีไ่ดร้บัสมมตวิา่เป็นเสขะ

 ๔)  ภกิษุอยู่ในเสนาสนะป่าเปลีย่ว ไมเ่ป็นไข ้รบัแลว้ฉนัของเคี้ยวของฉนั ทีท่ายกไมไ่ดแ้จง้ไวก่้อน

 ขอ้สงัเกต คอืค�าวา่ “ตระกูลทีไ่ดร้บัสมมตวิา่เป็นเสขะ” ตามความแห่งสกิขาบทที ่๓ ในวรรคนี้ หมายเอา

ตระกูลทีม่ศีรทัธามาก เลือ่มใสท ัง้ฝ่ายอบุาสก และอบุาสกิา เป็นโสดาบนัท ัง้ ๒ ฝ่าย มโีภคทรพัยม์าก จดุประสงค์

ในขอ้นี้กค็อืวา่ พระพทุธองคม์พีระประสงคไ์มใ่หพ้ระสาวกเบยีดเบยีนนัน่เอง 

 ล �าดบัเนื้อหาของนิสสคัคยิกณัฑ ์ปาจติตยิกณัฑ ์และปาฏเิทสนียกณัฑ ์ดงักลา่วมา ด�าเนินไปในลกัษณะ

เดยีวกนั ดงัน้ี

 32 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๕๒-๕๗๕/๖๒๗-๖๔๗. 
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 ๑) ตน้บญัญตัิ เล่าเรื่องภกิษุผูเ้ป็นอาทกิมัมกิะ คือ ผูป้ระพฤติเสยีหายในกรณีนัน้ ๆ เป็นรายแรกที่

พระพทุธเจา้อา้งถงึเพือ่บญัญตัสิกิขาบท เช่น พวกภกิษุ ฉพัพคัคยีท์รงอตเิรกจวีรเกนิ ๑๐ เป็นเหตใุหท้รงบญัญตัิ

นิสสคัคยิปาจติตยีส์กิขาบทที ่๑ แห่งจวีรวรรค

 ๒)  พระบญัญตั ิคอื สกิขาบททีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัเิป็นขอ้หา้มมใิหภ้กิษุลว่งละเมดิ มบีทก�าหนดโทษ

หรอืปรบัอาบตัผูิล้ว่งละเมดิ ถา้เป็นการบญัญตัสิกิขาบทในครัง้แรก เรยีกว่า มลูบญัญตั ิ เช่น มลูบญัญตัขิอง

ปาจติตยีส์กิขาบทที ่๗ แห่งมสุาวาทวรรควา่ “ก ็ ภกิษุใดแสดงธรรมแก่มาตคุาม ตอ้งอาบตัปิาจติตยี”์ ถา้มกีาร

บญัญตัเิพิม่เตมิขอ้ความใหก้บัสกิขาบทนัน้เพือ่ความรอบคอบรดักุม สกิขาบททีท่รงบญัญตัเิพิม่เตมิน้ีเรียกว่า  

อนุบญัญตั ิเช่น อนุบญัญตัขิองปาจติตยีส์กิขาบทที ่๗ แห่งมสุาวาทวรรคน้ีวา่ “อน่ึง ภกิษุใดแสดงธรรมแก่มาตคุาม

เกิน ๕-๖ ค�า ตอ้งอาบตัิปาจติตีย”์ และถา้ยงัไม่รอบคอบรดักุมพอ พระพทุธเจา้ก็จะทรงบญัญตัิอนุบญัญตัิ 

เพิม่เตมิอกีอาจเป็นอนุบญัญตั ิ๒, ๓, ๔ กไ็ด ้เช่น อนุบญัญตั ิ๒ ของ ปาจติตยีส์กิขาบทที ่๗ แห่งมสุาวาทวรรค

น้ีวา่ “อน่ึง ภกิษุใดแสดงธรรมแก่มาตคุามเกนิ ๕-๖ ค�า ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ ยกเวน้มบีรุุษทีรู่เ้ดยีงสาอยู่ดว้ย”  

แต่ในนิสสคัคยิปาจติตยี ์๓๐ และปาจติตยี ์๙๒ สกิขาบท บางสกิขาบทกไ็มม่อีนุบญัญตั ิ

 ๔)  สกิขาบทวภิงัคแ์ละบทภาชนีย ์ ค�าว่า สกิขาบทวภิงัค ์ หมายถงึการจ�าแนกความสกิขาบท เป็นการ 

อธิบายความหมายของศพัทห์รือขอ้ความในพระบญัญตัิ เช่น ในสกิขาบทวภิงัคข์องปาจิตตียส์กิขาบทที่ ๑  

แห่งสุราปานวรรค ท่านอธบิายความหมายของค�าวา่ “สรุา” ไวว้า่ สรุา มี ๕ ชนิด คอื สุราท�าดว้ยแป้ง (ปิฏ�ฺสุรา) 

สุราท�าดว้ยขนม (ปูวสุรา) สุราท�าดว้ยขา้วสุก (โอทนสุรา) สุราทีห่มกัดว้ยแป้งเชื้อเหลา้ใส่เขา้ไป (กณฺิณปกขฺติตฺา) 

สุราทีเ่ขาปรุงดว้ยเครื่องปรุง (สมภฺารส�ยตตฺา) และค�าวา่ “เมรยั” โดยยกเอาสิง่ทีเ่รยีกวา่เมรยัท ัง้หมดซึง่มอียู่ ๕ 

ประเภท คอื น�า้ดองดว้ยดอกไม ้(ปปุผฺาสโว) น�า้ดองดว้ยผลไม ้(ผลาสโว) น�า้ดองน�า้ออ้ยงบ (คุฬาสโว) น�า้ดอง

ดว้ยมะซาง (มธุสโว) น�า้ดองผสมทีเ่ขาปรุงดว้ยเครื่องปรุง (สมภฺารส�ยุตโฺต)33 

 ในอรรถกถาท่านวเิคราะศพัทไ์วด้งัน้ีว่า สุราและเมรยัแมท้ ัง้สองนัน้ ชื่อว่ามชัชะ (น�า้เมา) เพราะม ี

ความหมายวา่เป็นทีต่ ัง้แห่งความมวัเมา ชนท ัง้หลายย่อมดืม่สุราหรอืเมรยันัน้ดว้ยเจตนาใด เจตนานัน้ชื่อวา่เป็น 

ทีต่ ัง้แห่งความประมาท เพราะเป็นเหตใุหห้ลงงมงาย เพราะเหตนุ ัน้ ทีต่ ัง้แห่งความประมาทจงึชือ่วา่ มอียู่ ในเพราะ

การดืม่น�า้เมา คอืสุราและเมรยั34

 ค�าวา่ “ด่ืม” (ปวน�, ปิวต)ิ คอื ภกิษุดืม่ โดยทีสุ่ด แมด้ืม่ดว้ยปลายหญา้คาแตะลิ้น ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  วเิคราะหใ์นบทภาชนียสุ์ราปานปาจติตยี ์วา่ “น�า้เมา ภกิษุเขา้ใจวา่เป็นน�า้เมา ดืม่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี,์ น�า้เมา 

ภกิษุไมแ่น่ใจ ดืม่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี,์ น�า้เมา ภกิษุเขา้ใจวา่ไมใ่ช่น�า้เมา ดืม่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี”์

  อาการทีภ่กิษุตอ้งทกุกฎ “น�า้เมา ภกิษุเขา้ใจวา่เป็นน�า้เมา ตอ้งอาบตัทิกุกฎ, ไมใ่ช่น�า้เมา ภกิษุไมแ่น่ใจ  

ตอ้งอาบตัทิกุกฎ, ไมใ่ช่น�า้เมา ภกิษุเขา้ใจวา่ไมใ่ช่น�า้เมา ไมต่อ้งอาบตั”ิ35

 33 ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๓๒๘/๔๖๕, อภ.ิว.ิอ.(บาล)ี ๒/-/๖๑๒. 
 34 ตทภุยมปิฺ มทนียฏเฺ�น มชฺช� ฯ ยาย เจตนาย ต� ปิวนฺต ิสา ปมาทการณตตฺา ปมาทฏ�ฺาน� ตสฺมา สุราเมรยมชฺชห ิ
ปมาทฏ�ฺานา ฯ อภ.ิว.ิอ.(บาล)ี ๒/-/๖๑๒.
 35 ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๓๒๘/๔๖๕-๔๖๖. 
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60 พระไตรปิฎกศึกษา

 สกิขาบทวภิงัคข์องปาจติตยีส์กิขาบทที ่๑ แห่งสปัปาณกวรรค ท่านอธบิายความหมายของค�าวา่ “สตัวม์ี

ชวีติ” (ปาโณ) โดยใหค้�านิยามวา่ “ทีช่ื่อวา่สตัวม์ชีวีติ พระผูม้พีระภาค ตรสัหมายถงึ สตัวด์ริจัฉาน” การอธบิาย

ความในสกิขาบทท ัง้ ๒ นี้ ไมม่อีตัถทุธาระ คอืไมม่กีารยกเนื้อความท ัว่ไปทีม่อียู่ขึ้นแสดงท ัง้หมดแลว้ระบเุฉพาะ

เนื้อความเดยีวทีป่ระสงคเ์อาในปรบิทนี้ เป็นแต่เพยีงระบปุระเภทของสิง่ทีเ่รยีกวา่ เมรยั และการนิยามความของ

ค�าวา่ สตัวม์ชีวีติ เท่านัน้

 ค�าวา่ บทภาชนีย ์ แปลวา่ การจ�าแนกแยกแยะความหมายของบท เป็นการน�าเอาบทหรอืค�าในสกิขาบท

วภิงัคม์าขยายความเพิม่เตมิอกี ในคมัภรีม์หาวภิงัค ์ภาค ๒ น้ี มกัจะไมน่�าเอาศพัทท์ีม่กีารจ�าแนกความในสกิขาบท

วภิงัคแ์ลว้มาขยายความเพิม่เติม แต่จะอธิบายความเพิม่เติมในส่วนที่ว่าดว้ยการปรบัอาบตัิ เช่น บทภาชนีย ์ 

ของปาจติตยีส์กิขาบทที ่๑ แห่งสปัปาณกวรรค ท่านอธบิายความวา่ “ทีช่ื่อวา่ สตัวม์ชีวีติ พระผูม้พีระภาคตรสัถงึ

สตัวด์ิรจัฉาน” บทภาชนียก์็อธิบายเพิ่มเติมในอีกลกัษณะหน่ึงว่า “สตัวม์ชีีวติ ภกิษุส�าคญัว่าเป็นสตัวม์ชีีวติ  

พรากจากชวีติ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์สตัวม์ชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ พรากจากชวีติ ตอ้งอาบตัทิกุกฏ” เป็นตน้ 

 สนันิษฐานว่า ค�าอธิบายตวัสกิขาบทดงัที่ปรากฏในสกิขาบทวภิงัคแ์ละบทภาชนียน์ ัน้ พระผูม้พีระภาค 

ทรงประทานวนิิจฉยัไวบ้า้ง พระอุบาลเีถระอธิบายไวบ้า้ง สมดว้ยกบัค�าที่พระธรรมปาลเถระแห่งอินเดียใต ้ 

ผูม้ชีวีติอยู่ในราวพทุธศตวรรษที ่ ๑๖ กลา่วไว ้ ในคมัภรีธ์มัมสงัคณีอนุฎกีา36 วา่ “ป�มสงฺคตียิ � ยา อฏ�ฺกถา  
สงคฺตีาตวิจเนน สา ภควโต ธรมานกาเลปิ อฏฺ�กถา ส�วชิฺชต”ิ อรรถกถา ทีพ่ระสงัคตีกิาจารยร์อ้ยกรองไวเ้มือ่คราว

ปฐมสงัคายนานัน้ เป็นอรรถกถาทีม่อียู่ในสมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพระชนมอ์ยู่

 ๕)  อนาปตัตวิาร วา่ดว้ยขอ้ยกเวน้ส�าหรบับคุคลผูล้ว่งละเมดิสกิขาบทโดยไมต่อ้งอาบตั ิ เช่น สกิขาบทที ่

๗ แห่งมสุาวาทวรรคในปาจิตติยกณัฑ ์ มขีอ้ยกเวน้ไม่ปรบัอาบตัิแก่ภกิษุผูแ้สดงธรรมแก่มาตุคาม ในกรณี 

ต่อไปน้ี (๑) ภกิษุแสดงธรรม โดยมบีรุุษรูเ้ดยีงสาอยู่ดว้ย (๒) ภกิษุแสดงธรรมเพยีง ๕-๖ ค�า (๓) ภกิษุแสดงธรรม

หย่อนกว่า ๕-๖ ค�า (๔) ภกิษุลุกขึ้นแลว้นัง่แสดงธรรม (๕) ภกิษุแสดงธรรมแก่มาตุคามที่ลุกขึ้นแลว้นัง่ลง  

(๖) ภกิษุผูถ้ามปญัหา (๗) ภกิษุถกูถามจงึกลา่วธรรม (๘) ภกิษุผูแ้สดงธรรมแก่คนอืน่แต่มาตคุามอาศยัฟงัดว้ย 

(๙) ภกิษุวกิลจรติ (๑๐) ภกิษุตน้บญัญตั ินี้ เป็นล �าดบัเนื้อหาของนิสสคัคยิกณัฑ ์ปาจติตยิกณัฑ ์และปาฏเิทสนียะ

 ๒.๔.๔ เสขิยกณัฑ ์37 ตอนว่าดว้ยขอ้ที่ควรส�าเหนียก 

 ค�าวา่ “เสขยิะ” แปลวา่ ขอ้ปฏบิตัอินัเป็นสมบตัขิองท่านผูย้งัตอ้งศึกษา ธรรมเนียมเกี่ยวกบัมารยาททีภ่กิษุ

พงึส�าเหนียก หรอืพงึฝึกฝนปฏบิตั ิ เป็นชื่อสกิขาบททีว่า่ดว้ยมายาทผูด้ ี เป็นวธิกีารวางกริยิาทางกาย และวาจา 

ที่เหมาะสมของภกิษุ ไม่ไดเ้ป็นชื่ออาบตัิ ภกิษุไม่ปฏบิตัิตามบทบญัญตัิแห่งเสขยิะท ัง้หลาย ตอ้งอาบตัิทุกกฏ 

ทกุสกิขาบท สกิขาบทในเสขยิกณัฑน์ี้ เป็นบทบญัญตัทิีน่่าสนใจ เพราะวา่ดว้ยเรื่องกริยิามารยาททีเ่ป็นธรรมเนียม

ของภกิษุสงฆโ์ดยเฉพาะ เสขยิสกิขาบท ท ัง้ ๗ วรรค แบง่เป็น ๔ กลุม่ ตามสาระส�าคญัดงันี้

 36 อนุฏกีา.(บาล)ี ๑/๑๓/๑๓.
 37 ดูรายละเอยีดใน ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๗๖-๖๕๕/๒๔๙-๗๓๗. 
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61บทที ่๒ พระวนิยัปิฎก คมัภรีภ์กิขวุภิงัค์

 กลุม่ที ่๑ วา่ดว้ยธรรมเนียมควรประพฤตใินเวลาเขา้หมูบ่า้น เริ่มต ัง้แต่การนุ่ง ห่มเรยีบรอ้ยในขณะทีอ่ยู่

ในชมุชน การส�ารวมระวงัอริยิาบถ การพดูคุยกนัใหอ้ยู่ในลกัษณะทีเ่หมาะสมเมือ่อยู่ในชมุชน 

 กลุ่มที่ ๒ ว่าดว้ยธรรมเนียมในการรบับณิฑบาต เริ่มต ัง้แต่อิริยาบถในการรบับณิฑบาต การขบฉนั 

อย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 กลุม่ที ่๓ วา่ดว้ยธรรมเนียมในการแสดงธรรม เริ่มต ัง้แต่การแสดงธรรมอย่าง ถกูกาลเทศะ ไมแ่สดงธรรม

แก่บคุคลผูอ้ยู่ในอาการไมเ่คารพธรรม

 กลุม่ที ่๔ วา่ดว้ยธรรมเนียมในการถา่ยอจุจาระ ปสัสาวะ และบว้นน�า้ลาย

 การทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัสิกิขาบทเหลา่น้ีขึ้น สะทอ้นใหเ้หน็ภาพของวฒันธรรมชาวอนิเดยีในสมยั

พทุธกาล วฒันธรรมดา้นการนุ่งห่ม การรบัประทานอาหาร การใชค้�าพูดอาจมลีกัษณะทีไ่ม่เรียบรอ้ย เมือ่คน 

เหลา่นัน้มาบวชในสงัคมสงฆแ์ห่งพระพทุธศาสนา พระผูม้พีระภาคจงึทรงบญัญตัเิสขยิสกิขาบทขึ้นมาเพือ่เป็น 

หลกัปฏบิตัขิองเหลา่สาวก

 แนวคดิทีน่่าสนใจในเสขยิกณัฑอ์กีอย่างหน่ึงทีส่ะทอ้นใหเ้หน็พทุธทศันะทีม่ต่ีอการอนุรกัษส์ภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาต ิคอืบทบญัญตัทิีว่า่ “ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ เราไมเ่ป็นไข ้จกัไมถ่า่ยอจุจาระ ปสัสาวะ หรอืบว้นน�า้ลาย

รดลงบนพชืเขยีวสด” ตามความในสกิขาบทที ่๑๔ แห่งปาทกุาวรรค “ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ เราไมเ่ป็นไข ้จกัไมถ่า่ย

อจุจาระ ปสัสาวะ หรอืบว้นน�า้ลายลงในน�า้” ตามความในสกิขาบทที ่๑๕ แห่งปาทกุาวรรค

 เสขยิกณัฑแ์บง่เป็น ๗ วรรค คอื

 ๑)  ปรมิณัฑลวรรค หมวดวา่ดว้ยการนุ่งห่มเรยีบรอ้ย  ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๒)  อชุชคัฆกิวรรค หมวดวา่ดว้ยการหวัเราะ    ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๓)  ขมัภตกวรรค หมวดวา่ดว้ยการเทา้สะเอว   ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๔)  สกักจัจวรรค หมวดวา่ดว้ยความเอื้อเฟ้ือ   ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๕)  กพฬวรรค หมวดวา่ดว้ยค�าขา้ว   ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๖)  สุรุสุรุวรรค หมวดวา่ดว้ยการฉนัดงัซูด้ ๆ    ม ี๑๐ สกิขาบท

 ๗)  ปาทกุาวรรค หมวดวา่ดว้ยเขยีงเทา้    ม ี๑๕ สกิขาบท

 ปริมณัฑลวรรค ๑๐ สิกขาบท คือภกิษุพงึส�าเหนียกว่า “จกันุ่งสบง ห่มจีวรใหเ้รียบรอ้ยในทุกเวลา 

และสถานที ่ จกัส �ารวมระวงัอริยิาบถ คอื การเดนิ การนัง่ การเหลยีวมอง การนุ่งห่ม ขณะทีเ่ดนิและนัง่อยู่ใน 

ละแวกบา้น”  

 อชุชคัฆกิวรรค ๑๐ สกิขาบท ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ “ในขณะทีเ่ดนิหรอืนัง่อยู่ในละแวกบา้น จกัส�ารวมระวงั 

อริยิาบถ คอื ไมห่วัเราะ ไมพ่ดูเสยีงดงั ไมโ่คลงกาย ไมแ่กวา่งแขน ไมโ่คลงศีรษะ”

 ขมัภตกวรรค ๑๐ สกิขาบท ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ “ในขณะทีเ่ดนิหรอืนัง่อยู่ในละแวกบา้น จกัส�ารวมระวงั 

อริยิาบถ คอื ไมเ่ทา้สะเอว ไมค่ลมุศีรษะ ไมก่ระโหย่ง ไมน่ ัง่รดัเขา่”
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62 พระไตรปิฎกศึกษา

 สกักจัจวรรค ๑๐ สกิขาบท ภกิษุพงึส�าเหนียกในขณะทีฉ่นัขา้ววา่ “จกัฉนัขา้วโดยเคารพ จกัใหค้วามส�าคญั

ในบาตรขณะฉนัขา้ว จกัฉนัขา้วไปตามล �าดบั จกัฉนัขา้วใหพ้อเหมาะกนักบัแกง จกัไมฉ่นัขยุม้ขา้วลงมาแต่ยอด 

จกัไม่เอาขา้วสุกกลบแกงหรอืกบัขา้วเพือ่ใหไ้ดม้าก จกัไม่ออกปากขอแกงหรอืขา้วสุกมาฉนัเองในเมือ่ไม่เป็นไข ้ 

จกัไมม่องดูบาตรของภกิษุอืน่โดยมุง่จะต�าหนิ จกัไมท่ �าค�าขา้วใหญ่นกั จกัท�าค�าขา้วใหพ้อดกีบัปาก”

 กพฬวรรค ๑๐ สกิขาบท ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ “ในขณะทีฉ่นัภตัตาหาร จกัไมอ่า้ปากรอค�าขา้ว ไมส่อดมอื

เขา้ในปาก ไมพ่ดูคุยกนั ไมโ่ยนค�าขา้วเขา้ปาก ไมก่ดัค�าขา้ว ไมท่ �ากระพุง้แกม้ตุ่ย ไมส่ลดัมอื ไมโ่ปรยเมลด็ขา้ว 

ไมแ่ลบลิ้น ไมท่ �าเสยีงจ ับ๊ ๆ”

 สรุุสรุุวรรค ๑๐ สกิขาบท ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ “ในขณะทีฉ่นัภตัตาหาร จกัไมฉ่นัท�าเสยีงดงัซูด้ ๆ  ไมเ่ลยีมอื 

ไมเ่ลยีบาตร ไมเ่ลยีรมิฝีปาก ไมจ่บัภาชนะน�า้ดืม่ขณะทีม่อืเป้ือน ไมเ่ทน�า้ลา้งบาตรทีม่เีมลด็ขา้วปนลงในละแวกบา้น” 

พงึส�าเหนียกวา่ “จกัไมแ่สดงธรรมแก่คนทีไ่มเ่ป็นไขผู้อ้ยู่อากปักริยิาเหลา่นี้ คอื ก ัน้ร่มอยู่ ถอืไมพ้ลอง ถอืศสัตรา  

ถอือาวุธ”

 ปาทกุาวรรค ๑๕ สกิขาบท ภกิษุพงึส�าเหนียกวา่ “จกัไมแ่สดงธรรมแก่คนทีไ่มเ่ป็นไขผู้อ้ยู่ในอากปักริยิา

เหลา่น้ี คอื ผูส้วมเขยีงเทา้ ผูส้วมรองเทา้ ผูอ้ยู่ในยานพาหนะ ผูอ้ยู่บนทีน่อน ผูน้ ัง่รดัเขา่ ผูโ้พกศีรษะ ผูค้ลมุศีรษะ 

ผูน้ ัง่บนอาสนะ” พงึส�าเหนียกวา่ “จกัไมแ่สดงธรรมในขณะทีต่วัเองและคนไมเ่ป็นไขผู้อ้ยู่ในอากปักริยิาเหลา่น้ี คอื 

ผูฟ้งันัง่อยู่บนอาสนะสูงกว่าตน ผูฟ้งันัง่อยู่ในขณะทีต่วัเองยนื ผูฟ้งัเดนิไปขา้งหลงั ผูฟ้งัเดนิอยู่ในทางขณะที่ 

ตวัเองอยู่นอกทาง” พงึส�าเหนียกวา่ “ถา้ไมเ่ป็นไข ้จกัไมย่นืถา่ยอจุจาระ หรอืปสัสาวะ จกัไมถ่า่ยอจุจาระ ปสัสาวะ 

หรอืบว้นน�า้ลายรดลงบนพชืเขยีวสด หรอืลงในน�า้” ภกิษุผูล้ะเมดิสกิขาบทเหลา่นี้ตอ้งอาบตัทิกุกฏ

 ในองคป์ระกอบของแต่ละสกิขาบทนัน้ มคี�าอยู่ ๒ คู่ ทีน่่าศึกษาเพือ่ความเขา้ใจใหช้ดั คอื “โลกวชัชะ กบั 

ปณัณตัตวิชัชะ” และ “สญัญาวโิมกข ์กบั โนสญัญาวโิมกข”์

 สกิขาบทท ัง้หมดท ัง้ของภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์โดยสรุปม ี๒ ประเภท คอื โลกวชัชะ และ ปณัณัตต-ิ

วชัชะ แมอ้าบตัทิีเ่กดิจากการลว่งละเมดิสกิขาบทนัน้ ๆ วา่โดยโทษ กม็ ี๒ ประเภทเช่นกนั คอื โลกวชัชะ และ 

ปณัณตัตวิชัชะ 

 “วชัชะ” ในค�าว่า “โลกวชัชะ และ ปณัณตัติวชัชะ” นัน้แปลว่า โทษ ความผดิ “โลกวชัชะ” แปลว่า  

โทษทางโลก ความผดิแก่ชาวโลก หมายถงึ อกศุลกรรมบถ ทางทีน่�าไปสู่ความช ัว่ สกิขาบททีเ่ป็นโลกวชัชะนัน้  

ไมว่า่จะเป็นบรรพชติหรอืคฤหสัถ ์ เมือ่ลว่งละเมดิแลว้ย่อมมคีวามผดิท ัง้สิ้น เพราะเป็นเรื่องทีไ่มเ่หมาะสมท ัว่ไป 

เกิดจากจติทีเ่ป็นอกุศล เช่น การพูดเทจ็ การดื่มสุราและเมรยั การท�าลายชวีติ พระขณีาสพท ัง้หลายย่อมจะ 

ไมล่ว่งละเมดิสกิขาบททีเ่ป็นโลกวชัชะ 

 “ปณัณตัตวิชัชะ” แปลวา่โทษทางพระบญัญตั ิความผดิตามพระบญัญตั ิสกิขาบททีเ่ป็นปณัณตัตวิชัชะนัน้ 

พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิวแ้ก่ภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์ปรบัโทษแก่สงฆผู์ล้ว่งละเมดิ ไมป่รบัโทษแก่คฤหสัถ ์

เช่น การฉนัอาหารในเวลาวกิาล การพรากภตูคาม การเลน่น�า้ ปรบัโทษแก่ภกิษุเท่านัน้ แต่ไมป่รบัโทษแก่คฤหสัถ ์

พระขณีาสพเมือ่ไมรู่อ้าจลว่งละเมดิสกิขาบททีเ่ป็นปณัณตัตวิชัชะได ้
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63บทที ่๒ พระวนิยัปิฎก คมัภรีภ์กิขวุภิงัค์

 ค�าวา่ “สญัญาวโิมกข”์ แปลวา่ พน้ไดเ้พราะไมรู่ ้เช่น มสุาวาทสกิขาบทที ่๑ แห่งมสุาวาทวรรค เป็น “สญัญา

วโิมกข”์ พน้เพราะรู ้หมายถงึวา่ ภกิษุพดูเทจ็เพราะความไมรู่ ้ไมต่อ้งอาบตัปิาจติตยี ์ส่วนปฐมกฐนิ สกิขาบทที ่๑ 

แห่งจวีรวรรค เป็น “โนสญัญาวโิมกข”์ ไมพ่น้เพราะรู ้หมายถงึวา่ ภกิษุใชอ้ตเิรกจวีรทีเ่กบ็ไวเ้กนิ ๑๐ วนั แมจ้ะ

เป็นการใชโ้ดยทีไ่มรู่ ้กต็อ้งอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี ์

 ในกรณีนี้มกีารสอบถามในบทสนทนาระหวา่งของพระเจา้มลินิทก์บัพระนาคเสนเถระ ใน “อปญุญปญัหา” 

(ปญัหาวา่ดว้ยบาปแห่งบคุคลผูรู้แ้ละผูท้ีไ่มรู่)้ ดงัน้ี พระเจา้มลิทิน ์ ตรสัถามวา่ “พระคุณเจา้นาคเสน พวกท่าน

กล่าวกนัว่า ผูใ้ดไม่รูท้ �าปาณาติบาต ผูน้ ัน้ย่อมไดร้บับาปที่มกี�าลงัแรงกว่าบาปของผูไ้ม่รู ้ ดงัน้ี ส่วนพระผูม้ ี

พระภาคเจา้ตรสัไวใ้นพระวนิยับญัญตัเิป็นอกีอย่างหน่ึงวา่ “อนาปตตฺ ิ อชานนฺตสฺส” (เมือ่ภกิษุไมรู่อ้ยู่ ก็ไมต่อ้ง

อาบตั)ิ38 ดงัน้ี พระคุณเจา้นาคเสน ถา้หากวา่ค�าวา่ บคุคลไมรู่แ้ลว้ท�าปาณาตบิาต ย่อมไดร้บับาปทีม่กี �าลงัแรงกวา่ 

ดงัน้ี ถกูตอ้งจรงิแลว้ไซร ้ ถา้อย่างนัน้ ค�าทีต่รสัไวว้า่ เมือ่ภกิษุไมรู่อ้ยู่ ก็ไมต่อ้งอาบตั ิ ดงัน้ี ก็ตอ้งผดิ ถา้หาก 

ค�าวา่ทีต่รสัไวว้า่ เมือ่ภกิษุไมรู่อ้ยู่ กไ็มต่อ้งอาบตั ิ ดงันี้  ถกูตอ้งจรงิแลว้ไซร ้ ถา้อย่างนัน้ ค�าทีต่รสัไวว้า่ บคุคล 

ไมรู่แ้ลว้ท�าปาณาตบิาต ย่อมไดร้บับาปทีม่กี �าลงัแรงยิง่กวา่ ดงัน้ี ก็ตอ้งผดิ ปญัหาน้ีม ี ๒ เงือ่น เปลื้องไดย้าก  

กา้วลว่งไดย้าก ตกถงึแก่ท่านแลว้ ขอท่านจงคลีค่ลายปญัหานัน้เถดิ

  พระนาคเสน ถวายวสิชัชนาว่า “ขอถวายพระพร มหาบพติร พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้่า ‘ผูใ้ดไม่รูท้ �า

ปาณาตบิาต ผูน้ ัน้ย่อมไดร้บับาปทีม่กี �าลงัแรงกวา่’ ดงัน้ีจรงิ และพระผูม้พีระภาคกย็งัตรสัไวอ้กีในพระวนิยับญัญตั ิ

ว่า ‘เมือ่ภกิษุไม่รูอ้ยู่ ก็ไม่ตอ้งอาบตั’ิ ดงัน้ีจรงิ ในค�าทีต่รสัไวน้ ัน้ ยงัมคีวามหมายอย่างอืน่อยู่อกี ความหมาย 

อย่างอืน่คอือะไร ขอถวายพระพร มหาบพติร คอือาบตัปิระเภทสญัญาวโิมกข ์กม็อียู่ อาบตัปิระเภท โนสญัญา-

วโิมกข ์กม็อียู่ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภถงึอาบตัปิระเภทสญัญาวโิมกข ์ตรสัวา่ ‘เมือ่ภกิษุไมรู่อ้ยู่ กไ็มต่อ้งอาบตั’ิ 

ฉะนี้แล พระเจา้มลินิท ์ตรสัวา่ ดจีรงิพระคุณเจา้นาคเสน ขา้พเจา้ยอมรบัค�าพดูทีท่่านกลา่วมาขณะนี้ ’39 

 ค�าพดูใน ๒ ที ่๒ แห่ง มคีวามขดัแยง้กนัอยู่อย่างน้ีวา่ ถา้หากค�าพดูทีว่า่ ผูใ้ดไมรู่ค้อืไมรู่ว้า่เป็นบาป ท�าบาป

คอืปาณาตบิาต บาปของผูน้ ัน้ย่อมมกี�าลงัแรงกวา่บาปของผูท้ีท่ ัง้ ๆ รูอ้ยู่วา่ เป็นบาปก็ยงักระท�า ดงัน้ี เป็นค�า 

จรงิไซร ้ค�าตรสัทีว่า่ เมือ่ภกิษุไมรู่อ้ยู่ คอืไมม่จีติคดิลว่งละเมดิ แมป้ระพฤตอิย่างนัน้ กไ็มต่อ้งอาบตั ิดงัน้ี กย่็อม

เป็นค�าพูดทีผ่ดิ ไม่จริง เพราะไม่เสมอกบัค�าก่อน เพราะเมือ่ไม่รูอ้ยู่แลว้ประพฤตอิย่างนัน้ ก็ควรเป็นบาปคือ 

เป็นโทษมากกวา่ มคีวามผดิมากกวา่ เมือ่เป็นเช่นน้ี กค็วรนบัวา่เป็นอาบตัเิป็นอย่างยิง่ จะไมเ่ป็นอาบตัไิปไดก้ระไร 

หรือถา้ยอมรบัว่าไม่เป็นอาบตัิ ก็แสดงว่าไม่เป็นความผดิ เมือ่เป็นเช่นน้ี ก็ไม่สมควรกล่าวว่า บาปที่ผูไ้ม่รูท้ �า  

มกี�าลงัยิง่กวา่บาปของผูรู้อ้ยู่แลว้ยงัท�า

 ค�าวา่ อาบตัปิระเภทสญัญาวโิมกข ์ ก็มอียู่ เป็นตน้ ความวา่ สจติตกาบตั ิ – อาบตัทิีม่จีติคดิลว่ง, คอื  

เป็นอาบตัเิพราะแมรู้อ้ยู่วา่เป็นอาบตั ิกม็จีติคดิลว่ง หากไมรู่ ้ไมม่จีติคดิลว่ง กไ็มเ่ป็นอาบตั ิชื่อวา่สญัญาวโิมกข ์

เพราะมกีารพน้ไดด้ว้ยสญัญา คอืมคีวามส�าคญัวา่เป็นอาบตั ิ หรอืไมเ่ป็นอาบตันิ ัน่แหละ อจติตกาบตั ิ – อาบตัิ 

ทีไ่มม่จีติคดิลว่ง คอื แมไ้มรู่ไ้มม่จีติคดิลว่ง กเ็ป็นอาบตั ิชื่อวา่ โนสญัญาวโิมกข ์(ไมใ่ช่สญัญาวโิมกข)์

 38 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๗๕/๖๕.
 39 มลินฺิท.(ไทย) ๒๔๓-๒๔๔. 
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64 พระไตรปิฎกศึกษา

 ๒.๔.๕ อธกิรณสมถะ ว่าดว้ยวธิรีะงบัอธกิรณ์

 ค�าวา่ อธกิรณสมถะ ประกอบดว้ย ๒ ค�า คอื อธกิรณ แปลวา่ เหต ุ โทษ เรื่องราว คดคีวาม ในทีน่ี้  

หมายถงึเรื่องทีเ่กดิขึ้นในสงฆ ์เป็นสิง่ทีส่งฆจ์ะตอ้งด�าเนินการ และค�าวา่ สมถะ แปลวา่ การระงบั การท�าใหส้งบ 

รวมเป็น อธิกรณสมถะ แปลว่า ธรรมเครื่องระงบัอธิกรณ์ หรือวิธีการเพื่อระงบัอธิกรณ์ อธิกรณสมถะ  

ม ี๗ ประการ ไดแ้ก่40 

 ๑)  สมัมขุาวนิยั ระงบัในทีพ่รอ้มหนา้สงฆ ์พรอ้มหนา้บคุคล พรอ้มหนา้วตัถ ุและพรอ้มหนา้ธรรม ค�าวา่ 

“พรอ้มหนา้สงฆ”์ คอื ภกิษุเขา้ประชมุครบองคป์ระชมุตามทีก่ �าหนดไวใ้นแต่ละกรณี ค�าวา่ “พรอ้มหนา้บคุคล” คอื 

คู่กรณีหรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องนัน้อยู่พรอ้มกนั ค�าวา่ “พรอ้มหนา้วตัถ”ุ คอื ยกเรื่องทีเ่กดินัน้ขึ้นมาวนิิจฉยั 

ค�าวา่ “พรอ้มหนา้ธรรม” คอืวนิิจฉยัถกูตอ้งโดยธรรมวนิยั 

 ๒)  สติวินัย ระงบัโดยประกาศสมมตใิหว้า่เป็นพระอรยิะผูม้สีตสิมบูรณ ์ ค�าวา่ “สตวินิยั” คอื วธิรีะงบั

อธกิรณโ์ดยเอาสตขิึ้นเป็นหลกั ในกรณีทีม่ผูีโ้จทพระอรหนัตด์ว้ยสลีวบิตั ิสงฆจ์ะสวดประกาศสมมตใิหแ้ก่ผูเ้ป็น

พระอรหนัตน์ ัน้วา่ “ท่านผูน้ี้มสีตสิมบูรณ”์ เป็นการบอกใหรู้ว้า่ใครจะโจทพระอรหนัตด์ว้ยอาบตัไิมไ่ด ้

 ๓)  อมูฬหวนิยั ระงบัโดยยกประโยชนใ์หว้า่ตอ้งอาบตัใินขณะเป็นบา้ ค�าวา่ “อมฬูหวนิยั” คอื วธิรีะงบั

อธิกรณ์โดยยกประโยชนแ์ก่ภกิษุที่หายเป็นบา้แลว้ ในกรณีที่มผูีโ้จทภกิษุนัน้ดว้ยอาบตัิที่ตอ้งในขณะเป็นบา้  

สงฆจ์ะสวดประกาศสมมตเิพือ่ไมใ่หใ้คร ๆ โจทเธอดว้ยอาบตั ิ

 ๔)  ปฏญิญาตกรณะ ระงบัตามค�ารบัของจ�าเลยค�าวา่ “ปฏญิญาตกรณะ” คอื วธิกีารระงบัอธกิรณโ์ดยปรบั

อาบตัติามค�ารบัสารภาพของจ�าเลย การแสดงอาบตักิถ็อืวา่เป็นปฏญิญาตกรณะเช่นเดยีวกนั 

 ๕)  เยภยุยสกิา ระงบัตามเสยีงขา้งมาก ค�าว่า “เยภยุยสกิา” คือ วธิีระงบัอธิกรณ์โดยตดัสนิตามเสยีง 

ขา้งมากทีช่อบธรรม สงฆจ์ะใชว้ธิกีารนี้ในกรณีทีบ่คุคลหลายฝ่ายมคีวามเหน็ไมต่รงกนั

 ๖)  ตสัสปาปิยสกิา ระงบัโดยการลงโทษแก่ผูท้ �าผดิ ค�าวา่ “ตสัสปาปิยสกิา” คอื วธิรีะงบัอธกิรณโ์ดยตดัสนิ

ลงโทษแก่ผูก้ระท�าผดิ เมือ่สงฆพ์จิารณาตามหลกัฐานพยานแลว้เหน็วา่มคีวามผดิจรงิ แมเ้ธอจะไมร่บัสารภาพ 

 ๗)  ตณิวตัถารกะ ระงบัโดยการประนีประนอม ค�าวา่ “ตณิวตัถารกะ” คอื วธิรีะงบัอธกิรณโ์ดยการท ัง้ ๒ 

ฝ่ายประนีประนอมกนั เปรยีบเหมอืนเอาหญา้กลบไว ้ไมต่อ้งช�าระสะสางคดคีวาม วธินีี้ ใชร้ะงบัอธกิรณ ์ทียุ่่งยาก 

อาจจะเป็นอนุวาทาธกิรณห์รอือาปตัตาธกิรณ ์แต่ยงัไมท่ �าใหข้าดจากความเป็นภกิษุหรอืเสยีสมณภาวะ เช่น กรณี

พพิาทกนัของภกิษุชาวเมอืงโกสมัพ ี

 อธกิรณสมถะ ๗ ถอืวา่เป็นกระบวนการยุตธิรรม กระบวนการแกป้ญัหา และกระบวนการด�าเนินงานกจิการ

คณะสงฆท์ีเ่ป็นทางการของสงัคมสงฆ ์ ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มรูีปแบบการบรหิารและการปกครอง ทีม่มีาแลว้นบัแต่

คร ัง้พทุธกาลมาจนถงึปจัจบุนั

 40 ดูรายละเอยีดใน คณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก ฉบบัปรบัปรุง, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๘), หนา้ ๑๑๖-๑๑๘. 
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 “อธกิรณ”์ หมายความวา่ คดหีรอืเรื่องทีเ่กดิขึ้นแลว้สงฆจ์ะตอ้งด�าเนินการใหส้ �าเรจ็ลงดว้ยด ีหรอืกจิทีส่งฆ์

จะพงึด�าเนินการ ม ี๔ ประการ คอื (๑) ววิาทาธกิรณ ์การเถยีงกนัเกี่ยวกบัพระธรรมวนิยัวา่ นี้ เป็นพระธรรมวนิยั

ที่พระพทุธเจา้ตรสัไว ้ น้ีไม่ใช่พระธรรมวนิยัที่พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวเ้ป็นตน้ (๒) อนุวาทาธิกรณ์ เรื่องการ 

กล่าวหา ใส่ความ โจทกนัดว้ยอาบตัิต่าง ๆ เช่น ภกิษุรูปน้ีรูปนัน้ตอ้งอาบตัิน้ี ประพฤติอย่างน้ี มคีวามผดิ 

อย่างน้ี (๓) อาปตัตาธกิรณ ์เรื่องการตอ้งอาบตั ิการปรบัอาบตั ิและการแกต้วัใหพ้น้จากอาบตั ิ(๔) กจิจาธกิรณ ์

กจิธุระต่าง ๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งท�า เช่น การสวดปาตโิมกข ์การใหอ้ปุสมบท การใหผ้า้กฐนิ เป็นตน้ ในอธกิรณท์ ัง้ ๔ 

อย่าง ระงบัดว้ยอธกิรณสมถะ ดงัน้ี ๑) ววิาทาธกิรณ ์ระงบัดว้ย สมัมขุาวนิยั และ เยภยุยสกิา ๒) อนุวาทาธกิรณ ์

ระงบัดว้ย สมัมขุาวนิยั สตวินิยั อมฬูหวนิยั และ ตสัสปาปิยสกิา ๓) อาปตัตาธกิรณ ์ ระงบัดว้ย สมัมขุาวนิยั 

ปฏญิญาตกรณะ และ ตณิวตัถารกะ ๔) กจิจาธกิรณ ์ระงบัดว้ย สมัมขุาวนิยั 

สรุปทา้ยบท
 พระวนิยัปิฎก มหาวภิงัคใ์นบทน้ี เป็นเรื่องเกี่ยวกบัสกิขาบทของภกิษุ เป็นส่วนพระวนิยัปิฎก ๒ เลม่แรก

กลา่วคอืพระวนิยัปิฎกเลม่ ๑ คอื มหาวภิงัคภ์าค ๑ มเีนื้อหาเกี่ยวกบัความเป็นมาของการบญัญตัสิกิขาบท วา่

ดว้ยรายละเอยีดของการบญัญตัปิาราชกิ ๔ สกิขาบท สงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท และอนิยต ๒ สกิขาบท รวมเป็น 

๑๙ สกิขาบท มหาวภิงัค ์ ภาค ๒ เป็นวนิยัปิฎกเลม่ที ่ ๒ วา่ดว้ยบทบญัญตัใินนิสสคัคยิกณัฑ ์ ปาจติตยิกณัฑ ์ 

ปาฏเิทสนียกณัฑ ์เสขยิกณัฑ ์และอธกิรณสมถะ ๗ รวม เป็น ๒๐๘ สกิขาบท โดยแบง่เนื้อหาออกเป็นวรรคและ

ตัง้ชื่อวรรคตามความแห่งสกิขาบทที ่ ๑ ของแต่ละวรรคเป็นหลกั บทบญัญตัเิหลา่นี้ปรบัโทษสถานเบา แก่ภกิษุ 

ผูล้่วงละเมดิ เป็นลหุกาบตัิ คือปรบัอาบตัินิสสคัคิยปาจติตีย ์ ปาจติตีย ์ ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ หรือทุพภาสติ  

แก่ภกิษุผูล้ว่งละเมดิตามสมควรแก่กรณี กลา่วโดยสรุปกค็อืเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความเป็นมาของการบญัญตัสิกิขาบท 

การบญัญตัิสกิขาบท การก�าหนดระดบัของอาบตัิต ัง้แต่อาบตัิหนกั อาบตัิเบา รวมถงึวธิีการระงบัขอ้พพิาทที ่

เรยีกวา่อธกิรณท์ีเ่กดิขึ้นในสงฆด์ว้ยหลกัอธกิรณสมถะ 
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ค�าถามทา้ยบท
ตอนที่ ๑ ค�าช้ีแจง : ขอ้สอบมีลกัษณะเป็นแบบอตันยั มีท ัง้หมด ๑๐ ขอ้ ใหผู้ศึ้กษาท�าทกุขอ้ดงัต่อไปน้ี

 ๑. พระวนิยัปิฎกแบง่ออกเป็นกี่ส่วน อะไรบา้ง

 ๒. จารติตศีล คอือะไร มคีวามส�าคญัอย่างไร

 ๓. ภกิขวุภิงัค ์มคีวามหมายวา่อย่างไร

 ๔. โครงสรา้งของภกิขวุภิงัค ์แบง่ออกเป็นกี่กณัฑ ์อะไรบา้ง

 ๕. จงอธบิายสารสะส�าคญัของเวรญัชกณัฑแ์ละปาราชกิกณัฑพ์อสงัเขป

 ๖. สงัฆาทเิสสกณัฑ ์จดัแบง่เป็นกี่หมวด อะไรบา้ง

 ๗. สกิขาบทวภิงัคก์บับทภาชนีย ์คอือะไร แตกต่างกนัอย่างไร

 ๘. นิสสคัคยิปาจติตยีก์บัสุทธกิปาจติตยี ์แตกต่างกนัอย่างไร

 ๙. เสขยิวตัร แบง่เนื้อหาออกเป็นกี่กลุม่ อะไรบา้ง

 ๑๐. อธกิรณ ์คอือะไร มีก่ี่อย่าง อะไรบา้ง  

ตอนที่ ๒ ค�าช้ีแจง : ขอ้สอบมีลกัษณะเป็นแบบปรนยั ใหนิ้สติท�าเครื่องหมาย กากบาท (X) ทบัขอ้ ก ข ค  

หรอื ง ที่ถกูตอ้งที่สดุเพยีงขอ้เดียว ดงัต่อไปน้ี

 ๑. ขอ้ใดไมเ่กี่ยวขอ้งกบัศีลของพระภกิษุ

  ก. มาตกิา    ข. ภกิขวุภิงัค์

  ค. อาทพิรหมจรยิกาสกิขา ง. ปาตโิมกขสงัวรศีล

 ๒. พระเถระรูปใด เป็นคนทูลอาราณนาใหพ้ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัสิกิขาบท

  ก. พระมหาโมคคลัลานะ ข. พระอนุรุทธะ

  ค. พระสารบีตุร   ง. พระอานนท์

 ๓. ภกิขวุภิงัค ์มเีนื้อหาท ัง้หมดกี่เรื่อง

  ก. ๘ เรื่อง     ข. ๙ เรื่อง

  ค. ๑๐ เรื่อง     ง. ๑๑ เรื่อง

 ๔. ภกิษุตอ้งอาบตัปิาราชกิแลว้ จะมสีถานะเป็นเช่นไร

  ก. อยู่ปรวิาสกรรมเพือ่อกจากอาบตั ิ ข. แสดงอาบตักิบัภกิษุดว้ยกนั

  ค. ขาดจากสถานะความเป็นภกิษุ  ง. ไมต่อ้งท�าอะไร ใชช้วีติปกติ

 ๕. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งทีสุ่ดเกี่ยวกบัอาบตัสิงัฆาทเิสส

  ก. เป็นอาบตัหินกั แกไ้ขไมไ่ด ้ ข. เป็นอาบตัหินกั แกไ้ขได ้

  ค. เป็นอาบตัเิบา แกไ้ขได ้ ง. เป็นเรื่องของสงัฆกรรม ไมเ่กี่ยวกบัอาบตัิ
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 ๖. ภกิษุนัง่ในทีล่บัตากบัหญงิสองต่อสอง ตอ้งอาบตัอิะไรบา้ง

  ก. สงัฆาทเิสส ปาจติตยี ์ทกุกฎ ข. ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ทพุภาสติ

  ค. ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ถลุลจัจยั ง. ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ปาจติตยี ์

 ๗. ค�าวา่ “ตน้บญัญตั”ิ หมายความวา่อะไร

  ก. ผูป้ระพฤตผิดิพระวนิยัเป็นคนแรก ข. สกิขาบททีบ่ญัญตัไิวเ้ป็นแบบแผน 

  ค. สกิขาบททีบ่ญัญตัติ ัง้แต่สมยัพทุธกาล ง. ขอ้หา้มทีบ่ญัญตัไิวเ้พือ่ใหย้ดึถอืปฏบิตัิ

 ๘. มสุาวาททีก่ลา่วถงึใน “มสุาวาทวรรค” ปาจติตยี ์หมายถงึอะไร

  ก. ปิสุณวาท    ข. สมัปชานมสุาวาท

  ค. ผรุสวาท    ง. สมัผปัปลาป

 ๙. เมือ่ภกิษุละเมดิ “เสขยิวตัรสกิขาบท” ตอ้งอาบตัอิะไรเป็นส่วนมาก

  ก. สงัฆาทเิสส    ข. ปาจติตยี ์

  ค. ทกุกฎ     ง. ถลุลจัจยั

 ๑๐. การระงบัอธกิรณใ์นทีพ่รอ้มหนา้สงฆ ์บคุคลและวตัถ ุเรยีกวา่อะไร

  ก. สตวินิยั    ข. ตณิวตัถารกะ

  ค. อมฬูหวนิยั   ง. สมัมขุาวนิยั
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