คูมือวินัยกรรม ( ฉบั บยอ )
วัดตรีวิสุทธิ ธรรม
โครงการบรรพชา อุ ปสมบทหมู เฉลิ มพระเกีย รติ
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตยที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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ประวัติพระครูพิทั กษ ศาสนวงศ : หลวงพ อไก
พระอาจารยส มศัก ดิ์ ญาณคุต โต
ศิษ ยานุศิษย มัก เรีย กท านโดยยอว า “ พระอาจารย ใหญ ” หรือ “ หลวงพอไก ”
มี ประวั ติความเป นมาโดยสั ง เขปดั งนี้

ชื่อ-สกุลเดิม นายสมศั กดิ์ ตัน งามตรง
เกิด พ.ศ. ๒๕๐๖
ภู มิลําเนา ต.โคกหมอ อ.เมื อง จ.ราชบุ รี
อุ ปสมบท เมื่ อวันที่ ๑๔ ธั นวาคม ๒๕๒๙
ณ วัดเหนือวน ต.คงน้ํ าวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
ฉายานาม พระสมศัก ดิ์ ญาณคุตโต
พระอุ ปช ฌาย พระครู ว ราโภคพินิต
พระกรรมวาจาจารย พระครู ชินวรานุรักษ
พระอนุส าวนาจารย พระครู ส มุหวิเ ชีย ร ฐิต วชีโ ร
สังกัด เดิม วัดตรีญาติ ต.พงสวาย อ.เมื อง จ.ราชบุ
รี
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ภาค ๑
การออกเสียงภาษาบาลี
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วิ ธีการออกเสี ย งภาษาบาลี
การอ านบาลีเ ขี ย นดวยอักษรไทย
ภาษาบาลีเดิมเรียกวา ปาลิภาสา เปนภาษาเกาแกท่ใี ชบันทึกหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
ทั้งที่เปนพระไตรปฏก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ
ภาษาบาลีมีกําเนิดจากแควนมคธในชมพูทวีป และเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ภาษามคธ หรือภาษามาคธี

คําขอบรรพชาอุป สมบทเปนภาษาบาลี แตใชอักษรไทยและอัก ษรโรมัน สํ าหรั บอักษรไทย
มี หลัก การออกเสีย งภาษามคธดังนี้
พยัญชนะ " ฑ " ใหออกเสียง ฎ เชน ปณฑิโต ออกเสียงเปน ปณ-ดิ-โต
พยัญชนะ " ท " ใหออกเสียง ด เชน ฑุตยิ ัมป ออกเสียงเปน ดุ-ติ-ยัม-ป
พยัญชนะ " ส " ใหออกเสียง ซ เชน เอสาหัง ออกเสียงเปน เอ-ซา-ฮั้ง
พยัญชนะ " ห " ใหออกเสียง ฮ
พยัญชนะ " ถ " ใหออกเสียง ท
พยัญชนะ " ผ " ใหออกเสียง พ
พยัญชนะ " พ " ใหออกเสียง บ เชน พุทธัง ออกเสียงเปน บุท-ธัง
พยัญชนะ " ข " ใหออกเสียง ค
พยัญชนะ " ค " ใหออกเสียง กฺง
พยัญชนะ " ช " ใหออกเสียง จฺย
พยัญชนะที่เสียงลงคอ ไดแก พยัญชนะ ภ , ฆ , ธ , ฌ , ฒ เชน ธัมโม ออกเสียงเปน ดัม-โม
(กองในลําคอ)
พยัญชนะที่เสียงขึ้นจมูก ไดแก พยัญชนะ ฏ , ฐ , ณ , ญ
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การอ านภาษาบาลี เขี ย นด ว ยอั กษรไทย แบบภาษามคธ
การอานภาษาบาลีแบบภาษามคธนั้น ใหอานพยัญชนะทุ กตั ว เหมือนภาษาไทยยกเว นพยั ญ ชนะ ๑๔ ตัว ที่ ออกเสียงไม เ หมือนพยั ญชนะในภาษาไทย ไดแก
พยัญชนะ “ ค “
พยัญชนะ “ ช “
พยัญชนะ “ ฆ “
พยัญชนะ “ ฌ “
พยัญชนะ “ ฒ “
พยัญชนะ “ ธ “
พยัญชนะ “ ภ “
พยัญชนะ “ ฑ “
พยัญชนะ “ ท “
พยัญชนะ “ พ “

ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง
ใหออกเสียง

ก
จ
ฆ
ฌ
ฒ
ธ
ภ
ฎ
ด
บ

กล้ํากับ ง
กล้ํากับ ย
กล้ํากับ ห
กล้ํากับ ห
กล้ํากับ ห
กล้ํากับ ห
กล้ํากับ ห

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

กฺง
จฺย
ฆฺห
ฌฺห
ฒฺห
ธฺห
ภฺห

ตรงกับอักษรโรมัน คือ g
ตรงกับอักษรโรมัน คือ j
ตรงกับอักษรโรมัน คือ gh
ตรงกับอักษรโรมัน คือ jh
ตรงกับอักษรโรมัน คือ dh
ตรงกับอักษรโรมัน คือ dh
ตรงกับอักษรโรมัน คือ bh
ตรงกับอักษรโรมันคือ d
ตรงกับอักษรโรมัน คือ d
ตรงกับอักษรโรมัน คือ b

พยั ญชนะที่ออกเสียงพิเศษให ข้ึนนาสิก หรื อ เพดาน~ ได แก
พยัญชนะ " ญ " ใหออกเสียงตรงกับอักษรโรมัน คือ n
พยัญชนะ " ฏ “ ใหออกเสียงตรงกับอักษรโรมัน คือ t
พยัญชนะ " ฐ " ใหออกเสียงตรงกับอักษรโรมัน คือ th
พยัญชนะ " ณ “ ใหออกเสียงตรงกับอักษรโรมัน คือ n
5
ในขณะที่สวด เมื่อตองการหยุดเปลี่ยนลมหายใจ ใหพยายามหยุดเปลี่ยนลมหายใจตามเครื่องหมายวรรคตอน เชน  , " " ; : ? เปนตน.

คําขอบรรพชาอุปสมบท เปนภาษาบาลี
แตใชอักษรไทยและอักษรโรมัน
สําหรับอักษรไทยมีหลักในการออกเสียงดังนี้
พ
ใหออกเสียง บ เชน พุ ทธัง
ออกเสียงเปน
ท , ฑ ใหออกเสียง ด เชน ทุติยัมป พุทธัง
ออกเสียงเปน
อักษรสูงทุกตัว ใหออกเสียงเปน วรรณยุกต โท เชน เอสาหัง
ออกเสียงเปน
พยัญชนะที่เสียงลงคอ (กองในลําคอ)
ไดแก พยัญชนะ ภ , ฆ ,
พยัญชนะที่ออกเสียงพิเศษใหขึ้นนาสิก ( จมูก )
ไดแก พยัญชนะ ฏ , ฐ ,

บุ ทธัง
ดุ ติยัมป บุท ธัง
เอสาหั้ง
ธ , ฌ , ฒ
ณ , ญ
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ภาค ๒
กิจวัต รประจําวันและกฏระเบียบของคณะสงฆ
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กิจวั ตรประจํ าวัน สําหรั บพระภิ กษุ สามเณรที่ อยู ในวั ดตรีวิ สุ ทธิ ธรรม
เวลา ๐๔:๐๐ น. พรอมกันจัดอาสนะที่หอฉัน ( ศาลาเอนกประสงค )
เวลา ๐๔:๕๕ น. พรอมกันทําวัตรเชาที่ศาลาทรงธรรม หรือศาลาเรือนนอน ( เรือนไม ) แลวแตกรณี
เวลา ๐๖:๑๕ น. โดยประมาณ ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๘:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเชา
เวลา ๑๖:๐๐ น. พรอมกันทํากิจวัตรตามที่ไดรับมอบหมาย
เวลา ๑๙:๐๐ น. พรอมกันทําวัตรเย็น ที่ศาลาทรงธรรม หรือศาลาเรือนนอน ( เรือนไม ) แลวแตกรณี

กิจวั ตรประจําวัน สํ าหรั บพระภิก ษุ สามเณร อาคันตุ กะ

๑. พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะที่เขามาตองแจงความจํานงวาจะมาอยูเพื่อกิจอันใด และตองแสดงใบสุทธิบัตรแกพระที่ทําหนาที่
ดูแลคณะสงฆ
๒. พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะตองรวมกิจวัตร – ขอวัตรสวนรวม ตามทีไดรับมอบหมาย
๓. พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะ เมื่อตองการจะทําอะไรหรือออกไปไหน ตองแจงพระที่ปกครองดูแลในวัด
๔. กุฏิเสนาสนะที่อยูอาศัย เมื่อจะเดินทางกลับ ตองอยูในสภาพที่เรียบรอย
หมายเหตุ : กฏระเบียบที่พระภิกษุ สามเณรที่อยูประจําปฏิบัติอยู พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะก็ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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กฏระเบี ยบขอปฏิบัติ และขอหามของภิ ก ษุส งฆ วัดตรี วิ สุท ธิ ธรรม
ขอ ๑
ขอ ๒
ขอ ๓
ขอ ๔

หามเก็บของขบเคี้ยวหรือของฉันเขาไปไวในกุฏิ
หามสงเสียงดังรบกวนกุฏิขางเคียง อันเปนการรบกวนการปฏิบัติ
หามบอกและเรียนเดรัจฉานวิชา บอกใบหวย หมอดูสักยันต
หามขาด กิจวัตรสวนรวมที่ทํารวมกันของสงฆ จัดอาสนะตอนเชาที่หอฉัน ทําวัตรเชา ออกรับบิณฑบาต
ฉันภัตตาหารเชา ทํากิจวัตรตอนเย็น ทําวัตรเย็น
เวนไวแตมีกิจของสงฆอยางอื่นตามเทศกาล หรือ ถาภิกษุรูปใด มีความจําเปน ไมสามารถลงกิจวัตรได
ตองแจงพระภิกษุที่มีหนาที่ปกครองดูแลในวัด (ยกเวนพระภิกษุที่มีกิจวั ตรอยางอื่นที่ จําเปนเกี่ยวกับสงฆและครูบ าอาจารย)
ขอ ๕ พระภิกษุ สามเณรทุกรูปตองรับผิดชอบขอวัตรปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด
ขอ ๖ พระภิกษุ สามเณรทุกรูปตองลงฉันเชา (ยกเวนครูบาอาจารย พระภิกษุอาพาธหรือ มี กิจจําเปน)
ขอ ๗ กุฏิเสนาสนะตองอยูในสภาพเรียบรอย
ขอ ๘ พระภิกษุ สามเณรทุกรูป เมื่อมีกิจที่จะออกไปขางนอกตองแจงพระที่ปกครองดูแลใหทราบ (ยกเว นครู บาอาจารย)
ขอ ๙ เมื่อบิณฑบาต,ฉัน,ลางบาตร หรือทํากิจวัตร ไมควรคุยเฮฮาพึงมีสติในการทํากิจวัตรนั้น ๆ
ขอ ๑๐ เมื่อฉันเสร็จแลว ไมมีกิจอันใดที่จําเปนใหเขากุฏิทําวัตร หรือขอวัตรของภิกษุในสวนตนใหสมบูรณ
ขอ ๑๑ กุฏิ เสนานะ ที่พักอาศัย ทั้งสวนตัวและสวนรวม ควรชวยกันดูแลใหอยูในสภาพที่เปนระเบียบเรียบรอย
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กฏระเบี ยบของสงฆวั ดตรีวิสุ ทธิธ รรม
ขอ ๑
ขอ ๒
ขอ ๓
ขอ ๔
ขอ ๕
ขอ ๖
ขอ ๗
ขอ ๘
ขอ ๙
ขอ ๑๐
ขอ ๑๑
ขอ ๑๒

ตั้งแตวีนเขาพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๖

พระภิกษุ สามเณร ที่อยูในอาวาสทุกรูปตองทําขอวัตรปฏิบัติท่ไี ดรบั มอบหมาย
พระภิกษุ สามเณร ที่อยูในอาวาสทุกรูปตองลงฉัน (ยกเวนผูอาพาธหรือมีกิจจําเปน)
ไมควรเก็บของฉันเขาไปในกุฏิที่พักอาศัย
ไมควรสงเสียงดังรบกวนกุฏิขางเคียง ไมเอิกเกริกเฮฮา
กุฏิเสนาสนะควรอยูในสภาพที่สะอาดเรียบรอย
หามบอกและเรียนเดรัจฉานวิชา บอกเลข ใบหวย หมอดู สักยันต
พระภิกษุ สามเณร ที่อยูในอาวาส เมื่อมีกจิ ที่จะออกไปขางนอกอาวาส ควรจะแจงประธานสงฆทราบ (พระอาจารย ฉันท )
พระภิกษุ สามเณร หามขอของแกคนที่ไมใชญาติ ไมใชปวารณา ถาไมจําเปนตองบอกประธานสงฆ
ไมจับกลุมเอิกเกริกเฮฮาในที่ท่ไี มสมควร
เมื่อบิณฑบาต ฉัน ลางบาตร เก็บบาตร หรือกิจขอวัตร ไมควรคุยเฮฮา หยอกลอ ควรมีสติสมาธิในการทํากิจวัตร
ฉันเสร็จแลวไมมกี ิจอันใดใหเขากุฏิทํากิจวัตร ขอวัตรของพระภิกษุในสวนตน
สถานที่พักอาศัยทั้งสวนรวมของสงฆควรจะชวยกันดูแลใหอยูในสภาพเปนระเบียบเรียบรอย
10

อาคั นตุกะ
ขอ ๑
ขอ ๒
ขอ ๓
ขอ ๔
ขอ ๕

พระภิกษุ สามเณร ที่จะเขามาอยูควรจะมีใบสุทธิแจงประธานสงฆเพื่อจํานงจะเขาอยู
กิจวัตร ขอวัตร ภายในวัด ควรจะชวยทําหรือตามที่ไดรับมอบหมายนั้น ๆ
ไมวาจะตองการอะไรหรือไปไหนตองแจงประธานสงฆใหทราบ
ไมควรสงเสียงดังรบกวนกุฏิขางเคียง ไมเอิกเกริกเฮฮา
กุฏิเสนาสนะ อาศัยอยูเมื่อจะเดินทางกลับ ตอง อยูในสภาพที่สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
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ประกาศ
หามสงฆและฆราวาส มียาเสพติดไวในครอบครอง หามเสพ และหามนําเขามาในเขตวัด โดยเด็ดขาด ฝาฝนมีโทษสูงสุดตามกฏหมาย
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ
หามสงฆและฆราวาส นําอาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเขามาในเขตวัดโดยเด็ดขาด หากฝาฝน มีโทษสูงสุดตามกฏหมาย
หากพพเห็นสิ่งผิดปกติ ใหแจงผูชวยเจาอาวาส พระฉันท มหาปฺุโญ
หรือ เจาหนาที่บุคลากรฝายอํานวยการ คุณปวริศา สุรธรรมวิทย โดยดวน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
( พระครูพิทักษศาสนวงศ )
เจาอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม
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ประกาศ
สรุ ปการประชุม ระเบีย บการปกครองคณะสงฆ
ณ วัด ชุม นุมศรัท ธา ต.บางไทรปา อ.บางเลน จ.นครปฐม
วั นอั งคารที่ ๒๔ ตุล าคม ๒๕๖๐
๑ พระภิกษุ สามเณรไม คารขับ รถเองทุ กชนิ ด เพราะผิดกฏหมายบานเมืองและไมเหมาะสมกับสมณสารูป หากกระทําการดังกลาว ทางคณะสงฆผปู กครองในทองถิน่ นั้น ๆ ตองทํา
การไตสวนตามเหตุผล พรอมลงโทษตามพระธณรมวินัยและกฏหมายบานเมือง และหากพระสังฆาธิการตามลําดับการปกครองกระทําความผิดดังกลาวเสียเอง ก็ใหจัดทําการสอบสวน
ตามระเบียบการปกครองเชนกัน
๒ การแบงหนาที่การจักการในแต ละท องถิ่น การปกครอง ใหทางคณะสงฆผปู กครองในแตละพื้นที่ทาํ การสํารวจจํานวนวัดวาอารามและสํานักสงฆ พรอมทั้งดูแล อยางใกลชิด
โดยเฉพาะวัดที่มีชื่อเสียง มีประชาชนเขามามาก อยาใหมีเรื่องผลประโยชนภายในเขามาเกี่ยวของและกําชับใหจัดการระบบการเงินหรือปจจัย ๔ เปนไปตามกฏระเบียบคณะสงฆและ
กฏหมายบานเมือง โดยจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายใหถูกตอง
๓ พระภิกษุ สามเณร ผูปฏิ บัติตนเสีย หายอั นเป นที่ ติเ ตี ยนของประชาชนในลักษณะโลกวัขชะ อาทิ ประพฤติตนไมสอดคลองกับเพศภาวะ การแสดงกิรยิ าในทางผิดเพศ เปนตน ให
พระสังฆาธิการในแตละทองคอยดูและตรวจสอบความประพฤติใหเหมาะสมกับสมณสารูป โดยกําหนดมาตรการควบคุมเพือ่ มิใหเสียกิรยิ าและสอไปในทางผิดกาลเทศะ
๔ พระภิกษุ สามเณร ในแต ละทองถิ่ นนั้ น ๆ ควรระมั ดระวั งในการใช สื่ อสั งคมออนไลน ทุกประเภท เพื่อปองกันปญหาอันนํามาซึ่งความเสียหายและความเสื่อมเสียตอพระสังฆาธิ
การและผูปกครองในอาวาสของตน ดังนั้นควรมีสติไตรตรองในการใชสื่อใหเทาทันสื่อ ไมควรโพสตรูปหรือขอความทีไ่ มเหมาะสมกับสมณสารูป และปฏิบัติตนใหอยูในกรอบพระธรรมวินัย
เพราะสื่อทุกวันนี้มอี ิทธิพลมาก โดยเฉพาะโทรศัพทมอื ถือ หากมีก็ควรใชในทางทีค่ วรทีเ่ หมาะสม
มอบหมายใหพระสังฆาธิการระดั บเจ าอาวาสและผู ชวยเจ าอาวาสสอดส องดู แลอย างเคร งครั ด และเมื่ อมี เหตุ ใดเหตุ หนึ่ งเกิ ดขึ้ น ให ทําการสอบสวนและลงโทษ
ตามแตเห็นสมควร
จึ งประกาศให ทราบโดยทั่ ว กั น
สั่ ง ณ วั นที่ ๒๕ ตุ ล าคม พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐
( พระครู พิทักษ ศ าสนวงศ )
เจาอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม
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วาดวยขอ ปฏิ บัติ สําหรับ พระภิกษุ-สามเณรภายในวัดตรีวิ สุทธิธ รรม
พุทธศั กราช ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ วาดวยหนาที่และอํานาจเจาอาวาส จึงไดวางระเบียบไวดังนี้ เพื่อภิกษุสามเณร และผูอาศัยในวัดไดปฏิบตั ิตาม อันจะนํามาซึ่งความเรียบรอย เปน
ระเบียบอันดีงามของหมูคณะ ทั้งยังเชิดชูธาํ รงสถายันพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวรสืบตอไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการปกครองวัดตรีวิสุทธิธรรม”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากการประกาศนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ภิกษุหรือสามเณรที่เขามาอาศัยพักพิงภายในวัด ตองไดรับความเห็นจากเจาอาวาสหรือภิกษุผูไดรับมอบหมาย ถาไมมเี หตุจําเปน พักไดไมเกิน ๗ คืน
ขอ ๔ ภิกษุ ผูเขามาอาศัยอยูตองปฏิบัตกิ ฏระเบียบคําสั่งของวัด อันมีเจาอาวาส หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งซึ่งไมขัดตอพระธรรมวินัย กฏ ระเบียบ
ขอบังคับของมหาเถรสมาคม
ขอ ๕ ภิกษุสามเณรจะออกจากวัดไปทํากิจอื่นใด ตองแจงและขออนุญาตจากเจาอาวาสกอนเสมอ ถาเจาอาวาสไมอยู ตองแจงใหภิกษุผูที่ไดรับ
มอบหมาย หรือภิกษุผปู กครองใหทราบตามลําดับ
ขอ ๖ พระภิกษุสามเณรวัดตรีวสิ ุทธิธรรม ตองนุงหมใหเรียบรอยเปนปริมณฑ,ตามระเบียบของวัด ในขณะที่อยูภายกุฏิใหใสองั สะใหเรียบรอย ถาจะไปใน
14
เขตฆราวาสตองหมจีวรหรือมีผาหมปดกายเบื้องบนใหเรียบรอย (เพราะในวัดนี้มโี ยมผูหญิงอยูมาก)

ขอ ๗ หามเลนการพนันหรือการละเลนอื่นใด อันเปนลักษณะของการพนัน หามมีไวในครอบครอง หรือเสพสิ่งเสพติดใหโทษ และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด
เด็ดขาด (รวมถึงบุหรี่ไฟฟา)
ขอที่ ๘ งดการใชโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุก หามกดไลค กดแชร โพสตภาพ รวมถึงขอความวิพากษวิจารณประเด็นตาง ๆ และหามภิกษุขับรถโดยเด็ดขาด
เมื่อจะไปธุระนอกวัดหามนั่งในรถที่มีผูหญิงขับโดยไปสองตอสองเด็ดขาด
ขอ ๙ หามภิกษุแสดงตนหรือพูดใหผูอื่นเขาใจวาตนไดฌานชั้นนั้นชั้นนี้ ตนไดบรรลุวิโมกข ไดสมาธิสามารถเขาสมาบัติได หรือสําเร็จมรรคสําเร็จผลอยางนั้น
อยางนี้ เรียกวา อวดอุตริมนุสธรรม หามทํานายทายทักใหกับญาติโยม
ขอ ๑๐ หามบิณฑบาตรแลวนําภัตตาหารเขาไปฉันในกุฏิเด็ดขาด ถาปรารถนาจะฉันเชาใหลงฉันรวมที่หอฉันเทานั้น (เวนแตบางกรณีหรือภิกษุบางรูปที่ไดรับ
อนุญาตแลว)
ขอ ๑๑ หามภิกษุสนทนาธรรมกับฆราวาสหลังเวลา ๑๘:๐๐ น. ไมอนุญาตใหญาติโยมเขาไปประเคนอาหารภายในเขตสงฆ เวนไวแตไดรับอนุญาตจากภิกษุที่
ดูแลปกครองสงฆ หามใหฆราวาสโดยเฉพาะผูหญิงเขาในเขตสงฆเด็ดขาด มีเหตุจําเปนตองขออนุญาตพระกอน
ขอ ๑๒ หามสั่งกับขาวพิเศษกับแมครัวเด็ดขาด วัดมีอยางไรควรฉันอยางนั้น (เวนแตมีครูบาอาจารยหรือพระเถระผูใหญมา
ขอ ๑๓ ปจจเวกขณะ ๔ อยางที่พระภิกษุควรจะขวนขวายตลอดชีวิต เพราะเปนการอยูแบบงาย ๆ อยูแบบไมรบกวนผูอ่นื ทําตัวใหเปนผูเลี้ยงงาย อยูงาย กิน
งาย
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ขอ ๑๔ ภิกษุสามเณรตองเอาใจใสรับผิดชอบในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย และพยายามปรับปรุงพัฒนาหนาที่งานที่รับผิดชอบในสวนของตนใหดียิ่งขึ้น
ขอ ๑๕ ใหเอื้อเฟอชวยเหลือเกื้อกูลหนาที่ของเพื่อนบรรพชิตดวยกัน เมื่อมีโอกาส
ขอ ๑๖ ใหปฏิบัตติ ามศีลสิกขาบท เสขิยวัตร อันสมควรแกเพศสมณะ ดวยความเต็มใจ และใหเอื้อเฟอตอการปฏิบัติธรรม
ขอ ๑๗ ภิกษุทั้งหมดที่อยูภายในวัด ควรหมั่นประชุมกันเนืองนิตย อยางนอย ๑๕ วัน / ครั้ง เพื่อสนทนาธรรม ตามปญหาขอสงสัยเรื่องพระวินัยและรับฟง
ปญหาภายในวัด ภายในคณะสงฆ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของหมูคณะสงฆที่อยูรวมกัน เพื่อความเจริญในศีล สมาธิ ปญญา
ขอ ๑๘ พระภิกษุสามเณรรูปใด ละเมิดหรือไมเอื้อเฟอตอพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏระเบียบ คําสั่ง มติ หรือระเบียบนี้ ยอมมีความผิดตามโทษานุโทษ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
ก. ตําหนิโทษ
ข. หามมิใหพระภิกษุสามเณรอื่นรวมพูดคุยสนทนาดวย
ค. ทําทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษ
ง. ขับไลออกจากวัด
จ. ใหสึกเสียจากเพศ
การพิจารณาโทษเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส เปนมติของคณะสงฆ หรือเปนภิกษุที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากเจาอาวาสเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
พระครูพิทักษศาสนวงศ
(เจาอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม)
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ภาค ๓
วิธีพินทุและอธิษ ฐานบริขาร
กาลิก
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วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร
นะวัมปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณาณัง.....

“ อนึ่ง ภิกษุไดจีวรมาใหม พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ ของเขียวครามก็ได
ของดําก็ได ถาภิกษุไมเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยางอยางใดอยางหนึ่ง ใชจีวรใหม เปนปาจิตตีย “

ตมก็ได

คัมภี ร ภิกขุวิภังค ภาค ๒ (พระวินัยปฎ ก เลม ๒)
ปาจิต ตีย สุ ร าปานวรรค สิกขาบทที่ ๘ (ป.๕๘)

เรื่องตนบัญญัติ
ภิกษุและปริพาชก เดินทางจากเมืองสาเกตมาสูเมืองสาวัตถี โจรปลนระหวางทางเจาหนาที่จบั โจรไดพรอมทั้งของกลาง จึง
ขอใหภิกษุไปเลือกจีวรของตนที่ถกู ชิงไป ภิกษุเหลานั้นจําไมได เปนที่ติเตียน จึงทรงบัญยัติสิกขาบทวาภิกษุไดจีวรมาใหมมา พึง
ถือเอาเครื่องทําใหเสียสีสีใดสีหนึ่งใน ๓ สี คือ สีคราม สีโคลน สีดําคล้ํา (มาทําเครื่องหมาย) ถาไมทําอยางนั้น ใชจีวรใหม
ตองอาบัติปาจิตตีย
___________________________________________________
องคแหงอาบัติ ๑.ผาดังวาไมไดทํากัปปพินทุ ๒.ไมใชผูมีจีวรหายเปนตน ๓.นุงหรือหมผานั้น พรอมดวยองค ๓ ดีงนี้ จึงเปนปาจิตตีย (บุพพสิกขาวรรณา หนา ๒๒๘)

มาจากหนังสือ พระอริ ยวิ นัย หนา ๑๔๓/๔

ภิกษุผูไดจีวรใหม ตองทําเครื่องหมายกอนจึงนุงหมได โดยทําเครื่องจุดกลมไมเล็กกวาหลังตัวเรือด ไมใหญกวา
แววตานกยูง ที่มุมใดมุมหนึ่งบนผา ดวยสีเขียว(คราม) หรือสีโคลน หรือสีดําอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนตัวอักษรก็ได
เครื่องหมายตัวอยาง
คํ าพิ นทุ
ในขณะทําเครื่องหมายใหกลาวคําพินทุดงั นี้

อิมั ง พิ นทุ กัปปง กะโรมิ (๓ หน)

๑.

(แมวาระที่หนึ่ง, แมวาระที่สอง, แมวาระที่สาม, ขาพเจาขอทําเครื่องหมายผาผืนนี้)

๓.

๒.
ฉม.
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คําอธิษฐานของบริขาร (ในหัต ถบาส) ผาควรอธิฐาน ๗ อย าง
๗ อยาง

๑. ผาสังฆาฏิ :
ผาจีวร :
ผาสบง :
๒. ผาอาบน้ําฝน :
๓. ผาปูน่งั :
๔. ผาปูนอน :
๕. ผาปดฝ :
๖. ผาเช็ดหนา :
๗. ผาบริขาร :

อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง
อิ มั ง

หมายเหตุ
ผาไตร คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาจีวร ๑ ผาสบง ๑
ผาบริขาร คือ ผาสํารองที่เปนผาสบง ผาอังสะ ผากรองน้ํา
ถุงบาตร ยาม และผาหอของ เปนตน

สั งฆาฏิ ง อะธิ ฏ ฐามิ . (๓. หน)
อุตตะราสั งคั ง อะธิ ฏฐามิ (๓ หน)
อัน ตะระวาสะกั ง อะธิ ฏ ฐามิ . (๓ หน)
วั ส สิก ะสาฏิ กัง อะธิ ฏ ฐามิ . (๓ หน)
นิ สีทะนั ง อะธิ ฏ ฐามิ . (๓ หน)
ป จจั ตถะระณั ง อะธิ ฏฐามิ . (๓ หน) มากพึงอธิษฐานวา อิ ม านิ ป จจัตถะระณานิ อะธิ ฏฐามิ .
กั ณฑุป ะฏิ จฉาทิ ง อะธิ ฏฐามิ . (๓ หน)
มุ ขะปุญฉะนะโจลัง อะธิ ฏฐามิ . (๓ หน)
ปะริ กขาระโจลั ง อะธิ ฏฐามิ . (๓ หน)

(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจาอธิษฐาน ผาสังฆาฏิ ผืนนี้ , แมวาระทีส่ อง..., แมวาระทีส่ าม...)

ผาบริขาร (หลายผืน) : อิมัง ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ. (๓ หน)
(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจาอธิษฐาน ผาบริขาร เหลานี้ , แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)
บาตร :

อิ มั ง ป ตตั ง อะธิฏ ฐามิ . (๓ หน)
(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจาอธิษฐาน บาตร ใบนี้ ,แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)

คําถอนอธิษฐาน (ในหั ตถบาส)
ผาทุกชิ้นและบาตร

อิ มั ง สั งฆาฏิ ง ปจ จุ ทธะรามิ . (๓ หน)
(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจายกเลิก ผาสังฆาฏิ ผืนนี/้ บาตรใบนี้ , แมวาระทีส่ อง..., แมวาระที่สาม...)

*ของบริขารทุกชิ้ น พึ งเที ยบกั บ คํ าอธิษ ฐานในภาษาไทย หรื อในไวยากรณ บ าลี
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กาลิก ๔

ของที่จะพึงฉันใหลวงลําคอลงไป ทานเรีย กวา กาลิก ซึ่ งมีกํ าหนดใหภิกษุรับ เก็ บไวและฉั นไดในเวลาที่ กําหนดชั่ วคราว
มี ๔ อยาง ดังนี้
๑. ยาวกาลิก คือ ของที่รับประเคนไวและฉันไดตั้งแตเชาถึงเที่ยงวัน
๒. ยามกาลิก คือ ของที่รับประเคนไวและฉันไดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
๓. สัตตาหกาลิก คือ ของที่รับประเคนไวและฉันไดภายใน ๗ วัน
๔. ยาวชีวิก คือ ของที่รับประเคนไวและฉันไดตลอดไปไมจํากัดเวลา
ที่จริงกาลิกจริง ๆ นั้น คือ ๓ ขอขางตน เมื่อจะกลาวใหสิ้นเชิง ทานจึงยกเอาจองที่ไมไดจัดเปนกาลิกมากลาวไวดวย คือ ยาวชีวิก
ความจริงแลว ไมไดจัดเปนกาลิก แตเพราะวาเปนของที่เกี่ยวเนื่องกันจึงนับรวมเขาดวย จึงรวมไดเปน ๔ ชนิด
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ของที่ใชบริโภคเปนอาหารจัดเปนยาวกาลิก มี ๒ อยาง คือ โภชนะ ทั้ง ๕ และขาทนียะ

๑. โภชนะทั้ ง ๕ อยางนั้น ไดแก
๑) ขาวสุกที่หุงจากธัญชาติทั้งหลาย
๒) ขนมกุมมาส คือ ขนมสดที่ทําดวยแปงและถั่วงา เมื่อลวงคืนไปแลวบูดเสียได
๓) สัตตุ คือ ขนมแหง เปนของที่ไมบูดเสียงาย
๔) ปลา ( ปลานั้น รวมเอาสตวน้ําอยางอื่นเขาไปดวย เชน กุง หอย และปู เปนตน ไมมีชนิดใดที่ทานกําหนดหามไวเลย อนุญาตใหภกิ ษุฉันได )
๕) เนื้อ ( ยกเวน เนื้อตองหาม ๑๐ อยาง ไดแก เนื้อมนุษย เนื้อชาง เนื้อมา เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห( สีหะ) เนื้อหมี เนื้อเสือโครง เนื้อเสือเหลือง เนื้อเสือดาว
สวนนมสดและนมสม ไมจัดเขาในโภชนะทั้ง ๕ นี้ จัดเขาในโภชนะอื่นนอกนี้
เนื้อที่กลาวมาแลวนี้ เนื้อของมนุษยนั้นหามอยางกวดขันเพราะเป นวั ตถุแห งอาบัติ ถุล ลัจ จั ย แมเลือดก็สงเคราะหเขาในเนื้อดวยเชนกัน สวนเนื้อที่
เหลืออีก ๙ อยางนั้นเปนวัตถุแหงอาบัติทุก กฏ เนื้อที่ชาวบานใชรับประทานกันโดยทั่วไป นอกจากที่ไดระบุไวแลวนี้ เปนของมิไดหามมิใหภิกษุฉันไวโดยตรง แตถ ายั ง
เป นของดิบ ยังไมไดทําใหสุกดวยไฟ หามภิ กษุ ฉั น แมเนื้อที่เปนกัปปยะโดยกําเนิด และทําใหสุกดวยไฟแลว แตเปนของที่เขาฆาเพื่อนํามาทําอาหารถวายภิกษุ
โดยเฉพาะ เนื้อชนิดนี้ เรียกวา อุท ทิสสมั งสะ หามมิ ใหภิ กษุ ฉั น เพราะเปน วัต ถุ แหงอาบั ติทุ กกฏ
สวนเนื้อสัตวที่เขาฆาเพื่อนําไปขายเปนอาหารของคนทั่วไป เรียกวา ปวัตตมังสะ คือเนื้อมีอยูแลว หรือวาเนื้อที่เขาฆาเพื่อนําไปทําอาหารเฉพาะตัวของ
เขาหรือคนบางพวกบางกลุม ไมจัดวาเปนอุททิสสมังสะ คือเนื้อที่เจาะจง หากเขานําเนื้อนั้นไปทําอาหารถวาย ภิกษุฉันไดไมตองอาบัติ แตถา ภิก ษุมีค วามสําคัญวา
เป นเนื้อที่เ ขาฆาเจาะจงถวาย หรือสงสั ยแลว ฉั นเข าไป ตองอาบั ติทุ กกฏ
เนื้อที่บริสุทธิ์ โดยสวน ๓ คือ ภิ กษุ ไม ไดเ ห็น ภิ กษุ ไม ไดยิ น ภิ กษุ ไม ไดส งสั ยวา เขาฆา เฉพาะเจาะจงตั วเอง ฉันได ไมมีโทษทางวิ นัย
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ปลาก็เหมือนกัน คือ หากเปนของบริสุทธิ์ทั้ง ๓ อยาง ตามที่กลาวมาขางตน ภิกษุฉันไดไมเปนอาบัติ การฉันปลา และฉันเนื้อของภิกษุนั้น
ไดเกิดมีปญ
 หาขึ้นในสมัยพุทธกาลมาแลว คือ ครั้งหนึ่งพระเทวทัตทูลขอพระศาสดาในเรื่องหามมิใหภิกษุฉันปลาและเนื้อ แตมิไดอางเหตุผลวาเพราะ
อะไรจึงมิตองการใหภิกษุฉัน แตพระศาสดาก็มิไดทรงอนุญาตตามคําทูลขอนั้น พระองคทรงอนุญาตใหภิกษุฉันปลาและเนื้อไดหากบริสุทธิ์โดย ๓ สวน
ตามที่กลวมาขางตน และตอมาพระเทวทัตก็ถือเอาเหตุนั้นเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําลายสงฆ และประกาศตนเองเปนศัตรูกับพระศาสดา

๒. ขาทนียะ ของขบเคี้ยว คือ ผลไม และเหงามีมันเปนตน เรียกวา ขาทนียะ พืชที่ใชเปนโภชนะไดนั้นมี ๒ ชนิด คือ
๑) บุพพัณณชาติ คือ ของที่จะพึงกินกอน ไดแก ธัญชาติ คือ พืชที่มีกําเนิดเปนขาวทุกชนิด ( ในพระบาลีทานแสดงไว ๗ ชนิด ) ไดแก
๑. สาลิ (ขาวสาลี) ๒. วีหิ {ขาวเปลือก (ขาวเจา) } ๓. ยโว (ขาวเหนียว) ๔. โคธูโม (ขาวละมาน) ๕. กงฺคุ (ขาวฟาง) ๖. วรโก (ลูก
เดือย) ๗. กุทฺรุสโก {หญากับแก (ไมลม ลุกชนิดหนึ่ง ใชเปนผัก) }
๑) อปรัณณชาติ คือ ของที่จะพึงกินในภายหลัง ไดแก ถั่วชนิดตาง ๆ และงา พืชทั้ง ๒ ชนิดนี้ เปนมูลเหตุแกขาวสุก และขนม ๒ ชนิด คือ ขนมสด
และ ขนมแหง
ของขบเคี้ยวนั้นบางอยางก็เปนพืชคาม เชน ผลไมที่มีเมล็ดอาจจะเพาะใหงอกเปนตนออนขึ้นได และเหงาที่ใชปลูกไดเหมือนกัน ภิกษุจะฉัน
ผลไมที่คนปอกเปลือกแลวก็คงใชฟนกันหรือขบเอาเปนพื้น พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตใหอนุปสัมบัน (คนที่มิไดอุปสมบท เชน สามเณร และฆราวาส)
ทําใหเปนกัปปยะ คือของที่สมควรแกภิกษุเสียกอน
การกระทําพืชและผลไมใหเป นกั ปปย ะนั้น มี ๓ วิธี คือ
๑. ดวยการเอาไฟจี้ ๒. ดวยการใชมีดกรีด หรือปอกเปลือก ๓. ดวยการเอาเล็บขิก หรือเด็ดใหขาดออกจากกัน
“อุปสัมบันผูใหทํากัปปยะกลาววา "กปฺ ปยํ กโรหิ " อนุปสัมบันผูทํากัปปยะเอามือหนึง่ จับสิ่ง ของที่จะทํากัปปยะ มือหนึ่งจับวัตถุทจี่ ะใชทาํ กัปปยะ มีมดี เปนตนแลว
ตัดหรือฝาหรือจี้ลงไป ที่สิ่งของนั้นพรอมกลาววา "กปฺ ป ย ภนฺ เต" เปนเสร็จพิธี, =ผูชําระ. ”
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สวนพืขพี่ยังออนหรือเปนของปลอนเมล็ดออกได ไมตองทําเปนกัปปยะ ภิกษุก็ฉันเองได แตถาจะใหเขาทําเปนกัปปยะ ทานแนะนําใหพดู วา
“ จงทําใหเปนกัปปยะ “ ของที่เปนอาหารไดแท ๆ จัดเปนยาวกาลิก สวนของที่ทําเปนอาหารตามลําพังไมได ตองใชประกอบเขากับสิ่งอื่นจึงจะ
สําเร็จเปนอาหาร เชน พวกผักตาง ๆ ถาใชประกอบเปนอาหารอยางเดียวจัดเขาในพวกยาวกาลิก แตถาใชประกอบในทางอื่น สมควรจะเปนกาลิก
ใดได ก็จัดเขาในกาลิกนั้น
ยาวกาลิกพอพนกําหนดเวลาแลว (ของที่รับประเคนไวและฉันไดตั้งแตเชาถึงเที่ยงวัน) ภิกษุฉันใหลว งลําคอลงไปตองอาบัติปาจิตตียดวย
วิกาลโภชนสิกขาบท รับประเคนของคางคืนไวแลวฉันในวันรุงขึ้นเปนตนไป ตองอาบัติปาจิตตียดวยสันนิธกิ ารสิกขาบท
เดิมทีเดียวนั้นดูเหมือนจะมีพุทธประสงคใหภิกษุเที่ยวแสวงหาภิกษาฉันเฉพาะวันเทานั้น ไมตองเก็บสะสมไวใหลําบาก แตในเวลาตอมาทรง
พบขอขัดของตามที่ปรากฏในพระบาลีวา ในคราวภิกษุเดินทางกันดาร ทรงอนุญาตใหภกิ ษุผูจะเดินทางแสวงหาเสบียงสําหรับเดินทาง คือ ขาวสาร
ถั่ว เกลือ น้ําอัอย น้ํามัน และเนย เปนตน ตามความตองการที่จําเปน และถามีคนศรัทธาเลื่อมใสมอบเงินทองไวในมือกัปปยะการก (ผูรับใชภิกษุ
ในเรื่องปจจัย ๔) ดวยการสั่งไววาใหชวยจัดของที่เปนกัปปยะถวายภิกษุ ภิกษุจะยินดีของอันเปนกัปปยะที่กัปปยการกจัดการใหนั้นก็ได ไมทรงปรับ
วาเปนการยินดีในเงินและทองโดยประการใด ๆ ขอนั้นทานเรียกวา เมณฑกานุญาต แปลวา ทรงอนุญาตปรารภเมณฑกเศรษญีผูถวายเปนคนแรก
แตในบุพพสิกขาวัณณนาเรียกวา เมณฑกบัญญัติ
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พระพุ ทธานุญาตน้ํ าอั ฏฐบาน

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
“ดูกอน ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ําปานะ ๘ ชนิดคือ
น้ําปานะทําดวยผลมะมวง (อมฺพปานํ) ๑ น้ําปานะทําดวยผลหวา (ชมฺพุปานํ) ๑ น้ําปานะทําดวยผลกลวยมีเมล็ด (โจจปานํ) ๑
น้ําปานะทําดวยผล กลวยไมมีเมล็ด (โมจปานํ) ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะซาง (มธุกปานํ) ๑ น้ําปานะทําดวยผลจันทนหรือองุน (มุทฺทิกปานํ) ๑
น้ําปานะทําดวยเงาบัว (สาลุกปานํ) ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะปรางหรือลิ้นจี่ (ผารุสกปานํ) ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําผลไมทุกชนิด
เวนน้ําตมเมล็ด ขาวเปลือก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําใบไมทุกชนิด
เวนน้ําผักดอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําดอกไมทุกชนิด เวนน้ําดอก มะซาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําออยสด. “
น้ําปานะแหงผลไมเล็กมี หวาย มะชาม มะงั่ว มะขวิด สะครอ และเล็บเหยี่ยว เปนตน มีคติอยางอฏัฐบาน แท น้ําปานะแหงผลไมเหล
านั้น ไมไดทรงอนุญาตไวก็จริง. ถึงกระนั้น ยอม เขากับสิ่งที่เปนกัปปยะ; เพราะฉะนั้น จึงควร.
จริงอยู เวนรสแหงเมล็ดขาวกับทั้งสิ่งที่อนุโลมเสีย แลว ขึ้นชื่อวานาผลไมอื่น ที่ไมควร ยอมไมมี นาผลไมทุกชนิดเปนยาม กาลิกแท.
น้ําอัฐ บาน หรือ ปานะ คือ น้ําสําหรับดื่มที่คั่นออกมาจากน้ําผลไมชนิดตาง ๆ เรียกวา ยามกาลิก ทานแสดงไวในบาลี ๘ ชนิด กลาวนี้
วิ ธีทําน้ําอัฏฐาน หรือ ทําน้ําปานะ ในสมัยกอนมีวิธีทํา คือ ใชมีดปกหรือฝานผลไมทสี่ ุกตามชนิดของผลไม ๘ อยาง ตามที่กลาวมาแลว เอาผาหอ บิดผาใหตงึ อัดน้ําผลไมให

คายออกจากผา เติมน้ําลงไปใหพอดี ปรุงรสดวยเกลือหรือน้ําตาลพอสมวร แตในปจจุบันนี้มีความเจริญกาวหนาไปตามยุคสมัย สามารถใชเครือ่ งปนน้ําผลไมแทนได ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกและพูกหลักอนามัย น้ําปานะนี้ใหใชผลไมสด คือ หามมิใหตม สุกดวยไฟทํา อนุปสัมบันจัดทําถวายจึงจะควรในเวลาวิกล หากภิกษุทาํ เอง มีคติเปนยาวกาลิก เพราะรับประเคน
ไวทั้งผล ของที่ใชปรุงรสเชน เกลือ น้ําตาล หามมิใหเอาของทีร่ ับประเคนไวคางคืนมาใช น้ําปานะนี้มุงเอาของทีอ่ นุปสัมบันทําถวายดวยของของเขาเอง
ยามกาลิกนี้ หากลวงเวลากําหนดคืนหนึ่งไปแลว ทานหามมิใหภกิ ษุฉัน ถาขืนฉันปรับอาบัติทกุ กฏ พระมติวา ถาลวงเลยคืนหนึ่งไปแลว น้ําปานะนั้นจะเปลี่ยนเปนรสเมา
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กลายเปนเมรัยไป

สั ตตาหกาลิ ก

สั ตตาหกาลิก นั้ น ได แก เภสั ช ๕ ชนิ ด มี อายุ กาลเพี ย ง ๗ วัน คือ

๑. สปฺป เนยใน ๒. นวนีตํ เนยข น ๓. เตลํ น้ํ ามั น ๔. มธุ น้ํ าผึ้ ง ๕. ผาณิ ตํ น้ํ าอ อย
ของทั้ง ๕ อยางนี้ ทานเรี ยกวา เภสัช เพราะวาใชเปนยาบําบัดโรคผอมเหลือง หรือโรคกษัย (กระษัย) ซึ่งมักเกิดระบาดในชวงสารทฤดู
(ชวงเวลาทําบุญสิ้นเดือนสิบ) เนยใน และเนยขน ภิกษุทาํ เองไมได สวนน้ํามันพอจะทําเองได จึงอนุญาตใหภกิ ษุรับประเคนมันเปลวสัตวเพื่อใชเจียวเปนน้ํามันได
แตตองเจียวใหเสร็จกอนเที่ยง ถาทําเสร็จเลยเวลาเที่ยงไปแลวหามฉัน เพราะเปนวัตถุแหงอาบัติทกุ กฏ

วัต ถุที่ใชสํา หรับทํา น้ํามัน มี ๓ ชนิ ด คื อ
๑.
๒.
๓.

น้ํามันเปลวของสัตว ยกเวนมนุษย
พืชที่มีกําเนิดเปนยาวกาลิก มีถั่วและงา เปนตน
พืชที่มีกําเนิดเปนยาวชีวิก มีเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน

ในพระบาลี ทานแสดงมั นเปลวจองสัตว ไ ๕ ชนิ ด คื อ
๑.
๓.
๕.

มันเปลวหมี
มันเปลวปลาฉลาม
มันเปลวลา

๒.
๔.

มันเปลวปลาตาง ๆ
มันเปลวหมู

เมื่อภิกษุจะทําการเจียวน้ํามันจากเปลวสัตวที่รบั ประเคนไวก็ตองทําใหเสร็จกอนเวลาเที่ยง หากทําผิดเวลาคือหลังจากเที่ยงวันไป ก็จัดเปนวัตถุ
แหงอาบัติทกุ กฏ ดังนี้ คือ
๑ รับประเคนกอนเที่ยงและเจียวกอนเที่ยง แตกรองหลังเที่ยง ตองทุกกฏ ๑ สถาน
๒ รับประเคนกอนเที่ยง แตเจียวและกรองหลังเที่ยง ตองทุกกฏ ๒ สถาน
๓ รับประเคนหลังเที่ยง เจียวและกรองหลังเที่ยง ตองทุกกฏ ๓ สภาน
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น้ํามันที่สกัดจากพืชที่เปนยาวกาลิก ภิกษุทําเองมีคติอยางยาวกาลิก เลยเที่ยงวันไปแลว หามมิใหภิกษุฉัน สวนน้ํามันที่สกัด
จากพืนอันเปนยาวชีวิก มีเมล็ดผักกาเปนตน ทานอนุญาตใหภิกษุทําเองได น้ําปานะก็ดี น้ํามันก็ดี เมื่อภิกษุรบั ประเคนทั้งวัตถุ ทําใหเสร็จใน
กาลคือเวลาที่กําหนดตั้งแตเชาถึงเที่ยง โดยการแปรสภาพจากวัตถุเดิมใหเปนน้ําปานะและน้ํามันแลว นาจะใชไดตลอดคราวของกาลิกนั้น
น้ําออย ที่อนุปสัมบันทําใหเปนปานะ และกรองใหหมดกากแลวจึงจะฉันไดในเวลาวิกาล ภิกษุทําเอง รับทั้งวัตถุคือลําออยมีคติ
อยางยาวกาลิก ทานหามมิใหฉันในเวลาวิกาล รับประเคนน้ําออยสดมาเคี่ยวทานอนุญาต พระมติวาน้ําออยจัดเปนสัตตาหกาลิกนั้น ไดแก
น้ําออยที่ทําใหแขนแลว ที่ทานเรียกวา ผาณิต คือยังเหลว แตเคียวจนงวดไมกลายเปนเมรัยแลว สวนน้ําออยสดที่อาจจะกลายเปนเมรัยได
ควรจัดในยาวกาลิก ผาณิต (น้ําออยงบ)ที่แขน ภิกษุไมอาพาธเมื่อตองการจะฉันควรละลายน้ํากอนคอยฉัน แตภิกษุผูอาพาธฉันเลยได
ทานไมหาม
สัตตาหกาลิกที่ภิกษุไมไดทําเอง รับประเคนในเวลาเชา แมฉันพรอมกับอาหารในวันนั้นก็ได แตเลยเที่ยงวันไปแลวฉันปนกับ
อาหารไมได แมในวันรุงขึ้นฉันไดโดยฐานเปนเภสัชตลอดกาล ลวง ๗ วันไปแลว จองที่รับประเคนไวเปนนิสสัคคีย ภิกษุผูเก็บของที่รับประ
เครนไวนั้นเปนอาบัติปาจิตตีย หากฉันเภสัชที่เปนนิสสัคคียนั้นตองอาบัติทุกกฏ.

26

ยาวชี วิก
ของที่ใชประกอบเปนยา นอกจากกาลิก ๓ อย างนั้น จั ดเป นยาวชีวิก ในพระบาลีแบ งประเภทไว ดั งนี้
๑. รากไม เรี ยกวา มูลเภสั ช มีดังนี้
๑) หลิทฺทํ
ขมิ้น
๒) สิงฺคิเ วรํ
ขิง
๓) วจา
วานน้ํา
๔) วจตฺถํ
วานเปราะ
๕) อติวิลํ
อุตพิด
๖) กฏกโรหิณี
ขา
๗) อุสีรํ
แฝก
๘) ภทฺทมุตฺตกํ หญาแหวหมู
๔. ผลไม เรียกวา ผลเภสั ช มีดังนี้
๑) วิลงคฺ ํ
ผลพิลังกาสา
(ผลสม)
๒) ปปฺผลิ
ดีปลี
๓) มริจํ
พริก
๔) หรีตกรี
สมอไทย
๕) วิเ ภตกํ
สมอพิเภก
๖) อามลกํ
มะขามปอม
๗) โกฏฐ ผลํ
ผลแหงโกฐ เปนตน

๒. น้ํา ฝาด เรียกวา กสาวเภสั ช มีดังนี้
๑) นิ มฺพกสาโว
น้ําฝาดสะเดา
๒) กุฏชกสาโว
น้ําฝาดมูกมัน
๓) ปโฏลกสาโว
น้ําฝาดกระดอม
หรือมูลกา
๔) ปคฺค วกสาโว
น้ําฝาดบอระเพ็ด
หรือพระยามือเหล็ก
๕) นคฺ ค มาลกสาโว น้ําฝาดกระถินพิมาน เปนตน

๓. ใบไม เรียกวา ป ณณเภสัช มีดังนี้
๑) นิ มฺ พปณฺ ณํ
ใบสะเดา
๒) กุฏชปณฺณํ
ใบมูกมัน
๓) ปโฏลปณฺณํ
ใบกระดอม หรือมูลกา
๔) คุล สิ ปณฺ ณํ
ใบกระเพรา หรือแมงลัก
๕) กปฺป าสิกปณฺ ณํ
ใบฝาย

๕. ยางไม เรีย กว า ชตุ เภสัช มี ดังนี้
๑) หิง ฺคุ ยางไมชนิดหนึ่ง ทานกลาววา ไหลออกมาจากตนหิงคุ
๒) หิง คฺ ุชตุ ยางไมชนิดเดียวกัน แตเคี่ยวออกมาจากกานและใบตนหิงคุ
๓) หิง คฺ ุสิปาฏิกา ยางไมชนิดเดียวกัน เคี่ยวออกจากใบหิงคุ หรือเจือ
ของอื่นดวย ๓ อยางนี้ เปนชนิดมหาหิงคุ
๔) ตกฺกปตฺติ ยางชนิดเดียวกัน ไหลออกจากใบไม
ฺ ิ ยางชนิดเดียวกัน ทานวาเอาใบไมมาคั่วออกบาง
๕) ตกฺกปณณ
ไหลออกจากกานบาง
๖) สชชฺ ุล ส ํ กํายาน เปนตน

๖. เกลือ เรียกวา โลณเภสั ช มีดังนี้
๑) สามุทฺทิกํ
เกลือสมุทร
๒) กาฬโลณํ
เกลือดํา (ดีเกลือ)
๓) สินฺธ วํ
เกลือสินเธาว เปนเกลือ
เกิดบนดินในที่ดอนเก็บมาหุง
จนน้ําแหงจะไดเกลือสีขาว
๔) อุพฺภิทํ
เกลือที่เขาเอาดินโปง
มาเคี่ยวน้ําขึ้น
๕) วิลํ
เปนเกลือชนิดหนึ่งเขาปรุง
สัมภาระตางๆ หุงขึ้นมีสีแดง
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รากไม น้ําฝาด ใบไม ผลไม ยางไม เกลือ อยางอื่นอีกที่มิไดฉันเปนอาหาร แตฉันเปนยารักษาโรค จัดเปนยาวชีวิกทั้งสิ้น ตอเมื่อมีเหตุ
จึงฉันได เมื่อไมมีเหตุ ภิกษุฉนั เขาไปเปนอาบัติทุกกฏ แตในวิภังคแหงโภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘ มีความวา กลืนกินเพื่อเปนอาหาร ทานปรับอาบัติ
ทุกกฏทั้ง ๓ อยาง คือ ทั้งกามกาลิก สัตตาหกาลิก และยาวชีวิก
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วา ดวยกาลิ กระคนกั น
คําวา ตทหุป ฏิคฺค หิต  ถาเล กปฺป ติ เปนตน พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหมายเอารสที่เจือกันทุกอยาง.
พราวทั้งผล ยังไมไดปอกเปลือก เอามะพราวออกเสียแลว น้ําปานะนั้น ควรแมในเวลาวิกาล.

ก็ถา น้ําปานะเปนของที่รับประเคนปนกับ มะ

พวกทายกถวายขาวปายาสเย็น วางกอนสัปปไวขา งบน เนยใสใครไม ปนกับขาวปายาส จะเอาเนยใสนั้นออกไวฉัน ๗ วันก็ควร.
แมในสัตตาหกาลิกที่เหลือ มีน้ําผึ้งและน้ําตาลที่เปนแทงเปนตน ก็นัย นี้แล.
พวกทายกถวายบิณฑบาต ประดับดวยกระวานและลูกจันทนเปนตน บาง กระวานและลูกจันทนเปนตนนั้น พึงยกออกลางไวฉันไดตลอดชีวิต ในขิงที่เขา
ใสในยาคูถวายเปนตนก็ด.ี ในชะเอมที่เขาใสแมในน้ําเปนอาทิ แลว ถวายเปนตน ก็ดี มีนัยเหมือนกันแล.
กาลิกใด ๆ เปนของมีรสระคนปนกันไมไดอยางนั้น กาลิกนั้น ๆ แม รับประเคนรวมกัน; ลางหรือปอกเสียจนบริสทุ ธิ์แลวฉัน
ของกาลิกนั้น ๆ ยอมควร. แตถา กาลิกใดเปนของมีรสแทรกกันได ปนกัน ได กาลิกนั้น ยอมไมควร.

ดวยอํานาจแหงกาล

จริงอยู ยาวกาลิกยอมชักกาลิกทั้ง ๓ มียามกาลิกเปนตน ซึ่งมีรสเจือกับตน เขาสูสภาพของตน ถึงยามกาลิก ก็ชักกาลิก แม ๒
มีสัตตาหกาลิกเปนตน เขาสูสภาพของตน สัตตาหกาลิกเลา ยอมชักยาวชีวิกที่ระคน เขากับตน เขาสูสภาพของตนเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทราบ
สันนิษฐานวา ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้นก็ดี รับประเคนในวันกอน ๆ ก็ดี ปนกับสัตตาหกาลิกนั้น ซึ่งรับประเคนในวันนั้น ควรเพียง ๗ วัน ปนกับสัตตาห
กาลิกที่รบั ประเคนไว ๒ วัน ควรเพียง ๖ วัน ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนไว ๓ วัน ควรเพียง ๕ วัน ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนไว ๗ วัน ควรใน
วันนั้นเทานั้น ก็เพราะเหตุน้นั แล พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้น ปนกับสัตตาหกาลิก ควร ๗ วัน ตรัสวา
ยาวชีวิกที่รับประเคนแลว คือปนกับสัตตาหกาลิก ควร ๗ วัน ก็เมื่อกาลิก ๓ นี้กา วลวงกาล ยาม และ ๗ วัน พึงทราบอาบัติดวยอํานาจวิกาลโภชนสิกขาบท
สันนิธิสิกขาบท และเภสัชชสิกขาบท.
ก็แล ในกาลิก ๔ นี้ กาลิก ๒ คือ ยาวกาลิก ๑ ยามกาลิก ๑ นี้ เทานั้น เปนอันโตวุตถะดวย เปนสันนิธิการกะดวย: แคสัตตาหกาลิก
และยาวชีวิก แมจะเก็บไวในอกัปบียกุฏิ ก็ควร. ทัง้ ไมใหเกิดสันนิธิดวย ดังนี้แล. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนีแ้ ล.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ ๑๙๑ - ๒
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กาลิกบางอยางไประคนเขากับกาลิกอีกอยางหนึ่ง ทานมีกําหนดใหใชไดชั่วคราวของกาลิกที่มีกําหนดเวลาสั้น เชน ยาผง เปนยาวชีวิกไมได
จํากัดกาลเวลาในการฉัน เมื่อไปผสมกับน้ําผึ้งเปนกระสายน้ําผึ้ง เปนสัตตหกาลิกไป มีกําหนดเวลาฉัน ๗ วัน ยานั้นก็พลอยเปนสัตตาหกาลิกไปกับน้ําผึ้งดวย
เครื่องเทศ เชน กระวาน กานพลู ลูกผักชี อบเชย ซึ่งเปนยาวชีวิก แตเมื่อปรุงกับขาวสุกที่หุงดวยกระทิหรือปรุงเปนอาหารอยางอื่น ก็กลายเปนยาวกาลิก
ไปตาม
สัตตาหกาลิก และยาวชีวิกที่รับประเคนไวแรมคืนแลว ทานหามมิใหนําไปปนกับยาวชีวกลิก เชน จะเอาน้ําตาลที่รับประเคนแรมคืนไวแลวมาฉัน
กับขนมครกเปนตนไมได ทานหามฉัน ในสัตตสติกขันธกะ ทานปรับอาบัติปาจิตตีย เพราะฉันของเปนสันนิธิ เอาไปเจือปนกับน้ําปานะแลวฉัน ทานปรับอาบัติ
ทุกกฏ
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ภาค ๔
วิธีแสดงอาบัติ
วิธีขั้นตอนชําระอาบัตินิสสัคคิ ย ปาจิ ตตีย
วิธีขอขมาและพิธีถือนิสัยพระอาจารย
วิธีลาสิกขา
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วิธีแสดงอาบัติ

ถุลลัจ จั ย ปาจิ ตตี ย ทุก กฎ และทุ พภาษิ ต
การแสดงอาบัติ

๑. ผูตองอาบัติ ปาราชิ ก ควรปฏิญญา (รับความจริง) แลวลาสิกขาไปเสีย
๒. ผูตองอาบัติ สั งฆาทิ เสส ตองประพฤติวุฏฐานคามินี พึงบอกเสียแกภิกษุทเี่ ปนสภาคแลว
พึงออกเสียดวยอยูปริวาสและประพฤติมานัตเถิด
๓. ผูตองอาบัติ นิ ส สัค คิ ย ปาจิ ตตี ย ใหสละสิ่งของอันเปนเหตุใหตอ งอาบัตนิ ั้นกอน
๔. ผูตองอาบัติ ถุ ล ลั จจั ย ปาจิ ตตี ย ทุ กกฎ และทุ พ ภาษิ ต ที่เปนอาบัติลหุกาบัติ คือ อาบัตทิ ี่เบา
ซึ่งตองเปดเผยโทษของตนแกภกิ ษุอื่นทันทีที่ระลึกได เมื่อโอกาสอํานวย (ไมตองรอถึงวันอุโบสถ)

อาบัติถุลลัจจัย คือ “ ความลวงละเมิดที่หยาบ “ ชื่ออาบัติหยาบอยางหนึ่งเปนความผิดขั้นถัดรอง และไมรายแรงเทาอาบัติปาราชิก
เชน ถูกตองของเนื่องดวยกายมาตุคามแลวเกิดกําหนัดยินดี มีอารมณเพศ คิดจะรวมเพศ และไมเทาอาบัติ สังฆาทิเสส เชน พยายามแต
สุกกะยังไมเคลื่อน ชักสื่อบัณเฑาะก (กะเทย) และอาบัติที่หยาบ เชน กลืนหรือฉันเลือดเนื้อมนุษย นุงหมหนังเสือเยี่ยงเดียรถีย ก็ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
อาบัติปาจิตตีย คือ อาบัติอัยยังกุศลธรรมใหตกไป มี ๙๒ สิกขาบท เชน พูดปด พูดสอเสียดภิกษุ พรากของเขียว ทําสัตวเล็กสัตว
นอยใหตาย ฉันอาหารขาดการประเคน ฉันอาหารในเวลาวิกาล ก็จะตองอาบัติปาจิตตีย
อาบัติทุกกฏ คือ อาบัติที่เบา ตองเขาแลว องแสดงตอหนาสงฆ หรือคณะ หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จึงพนได มีอาบัติทุกกฏมากมาย เชน
นุงหมไมเปนปริมณฑล ไปในละเวกบานไมสํารวม ฉันดังซูด ๆ ฉันดังจั๊บ ๆ ฉันเลียริมฝปาก ปสสาวะ-บวนเขฬะรดของสดเขียว ทิ้งขยะไม
เปนที่ ขึ้นกุฏิศาลาไมเช็ดเทาใหสะอาด เปนตน
อาบัติทุพภาษิต คือ อาบัติที่กลาวชั่ว เชน พูดหยอกลอ และลอเลียนกับผูอ่นื ดวยวาคําอันเปนคําชั่ว คําพลาด คําหมนหมอง คําอัน 32
นักปราชญติเตียน

คําแสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย ปาจิต ตีย ทุกกฎ และทุพ ภาษิต
ผูแสดงอาบัติแกพ รรษากวาใหแสดงดังนี้
( ผูแก ) : อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา

นานาวัต ถุ กาโย ถุ ลลั จจะยาโย
นานาวัต ถุ กาโย ปาจิ ตติ ยาโย
นานาวัต ถุ กาโย ทุ กกะฏาโย

อาป ตติโย อาป นโน ตา ปะฏิเ ทเสมิ

ทุพ ภาสิ ตาโย

( ขาพเจาตองอาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย ทุกกฏ สิกขาบทหลายตัวหลายหมวดแลว และทุพภาษิตหลายตัวแลวขาพเจาขอแสดงอาบัติเหลานั้น)
(
(
(
(

ผูออ น )
ผูแก )
ผูออ น )
ผูแก )

: ปสสะถะ ภัณ เต. ( ขาแตทานผูเจริญ ทานทั้งหลาย เห็นอยูแลหรือ )
: อามะ อาวุโส ปสสามิ. ( ดูกอ นทานผูมีอายุ เออขาเห็นอยูละ )
: อายะติง ภัณเต สังวะเรยยาถะ. ( ขาแตทานผูเจริญ ทานทั้งหลายพึงสํารวมตอไปเถิด )
: สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริส สามิ. ( ๓ หน ) ( ขาแตทานผูมีอายุ ดีละ ขาพเจาจักสํารวมดวยดี , แมวาระที่สอง...,แมวาระที่สาม...)
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คําแสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย ปาจิต ตีย ทุกกฎ และทุพ ภาษิต
ผูแสดงอาบัติออ นพรรษากวาใหแสดงดั งนี้
( ผูออ น ) : อะหัง ภัณเต สัมพะหุล า

นานาวัต ถุ กาโย ถุ ลลั จจะยาโย
นานาวัต ถุ กาโย ปาจิ ตติ ยาโย
นานาวัต ถุ กาโย ทุ กกะฏาโย

อาป ตติโย อาป นโน ตา ปะฏิเ ทเสมิ

ทุพ ภาสิ ตาโย

( ขาพเจาตองอาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย ทุกกฏ สิกขาบทหลายตัวหลายหมวดแลว และทุพภาษิตหลายตัวแลวขาพเจาขอแสดงอาบัติเหลานั้น)
(
(
(
(

ผูแก ) : ปสสะสิ อาวุโส . ( ดูกอนทานผูมอี ายุ ทานแลเห็นหรือ )
ผูออ น) : อามะ ภัณ เต ปสสามิ. ( ขาแตทานผูเจริญ เออ ขาเห็นอยูละ )
ผูแก ) : อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ. ( ดูกอนทานผูมอี ายุ ทานพึงสํารวมตอไปเถิด)
ผูออ น) : สาธุ สุฏุ ภัณ เต สังวะริ สสามิ. ( ๓ หน ) ( ขาแตทานผูเจริญ ดีละ ขาพเจาจักสํารวมดวยดี , แมวาระที่สอง...,แมวาระที่สาม...)
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วิธีขั้นตอนชําระอาบั ตินิส สัคคิ ย ปาจิ ตีย
เมื่อสละสิ่งของที่เปนนิสสัคคียแลว พึงแสดงอาบัติ ผูรบั ของและรับการแสดงอาบัติแลว พึงคืนสิ่งจองใหแกภิกษุนั้น ยกเวน
รูปยะ ตอ งสละทิ้งเลย สิ่งของที่เปนนิสสัคคีย ถายังไมไดสละ หากนําไปใชตองอาบัติทุก กฏ สําหรับของบริขารที่สละแลวไดคืนมา
ใหอ ธิษฐานใหมจึงใชได คําสละสิ่งของดังนี้ คําสละสิ่งของดังนี้ เพียงเปนนิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทที่ ๑ สิกขาบทที่ ๒ สิกขาบทที่ ๓

ขั้นตอนขอที่ ๑ : คําสละสิ่ งของที่ เป นนิ ส สั คคี ย
นิสสั ค คียป าจิตตี ยสิ กขาบทที่ ๑ – อติ เ รกจี ว รที่ เก็ บไวเกิน ๑๐ วั น
ผืนเดียว : อิทัง เม ภัณ เต* จีว ะรัง ทะสาหาติกกั นตัง นิสสัค คิ ยัง , อิม าหัง อายั ส๎ม ะโต นิส สัช ชามิ .
“ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผาผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วันแลว เปนนิสสัคคีย ขาพเจาเสียสละผานี้แกทานผูมอี ายุ “
เสีย สละดังนี้แลว พึงแสดงอาบั ติน้ันแกผูรั บดัง กล าวแล ว ก อนเถิ ด
ภิกษุผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรับพึงคืนผานั้นดวยคําวา
: อิ มัง จีว ะรั ง อายั ส๎ม ะโต ทั ม มิ.
“ หรือจะคืนดวยภาษาของตนก็ได วา ขาพเจาใหผานี้แกทาน “
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “ เปน “ อาวุโส “

นิสสัค คี ยป าจิ ตตียสิ กขาบทที่ ๑ – อติเ รกจี ว รที่ เก็ บไว เกิ น ๑๐ วั น
๒ ผืนหรือมากกวา : อิ ม านิ เม ภั ณเต* จี วะรั ง ทะสาหาติ ก กั นตตานิ นิ ส สั คคิ ยานิ , อิ ม านาหัง อายัส๎ ม ะโต นิ สสัช ชามิ .
“ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผาทั้งหลายนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วันแลว เปนนิสสัคคีย ขาพเจาเสียสละผาทั้งหลายนี้แกทานผูมีอายุ “
เสี ย สละดั งนี้แลว พึงแสดงอาบัตินั้นแกผูรับ ดังกลาวแลวก อนเถิด
ภิก ษุผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรบั พึงคืนผานั้นดวยคําวา
: อิม านิ จี วะรานิ อายั ส๎ ม ะโต ทั ม มิ .
“ หรือจะคืนดวยภาษาของตนก็ได วา ขาพเจาให ผาทั้งหลายนี้ แก ทาน “

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36
*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “ เปน “ อาวุ โส “

นิ สสั ค คี ยป าจิ ตตี ยสิ กขาบทที่ ๒ – จี ว รขาดครองลวงราตรี
ผืนเดียว : อิทัง เม ภัณ เต* จีวะรัง รัต ติวิ ป ปะวุ ต ถั ง (อัญ ญั ต๎ระ ภิ กขุสั ม มะติ ย า) นิ ส สั คคิ ยั ง , อิม าหั ง อายั ส๎ ม ะโต นิ ส สั ชชามิ .
“ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผาไตรจีวรของขาพเจานี้ไดอยูปราศจากแลวราตรีหนึ่ง เปนนิสสัคคีย เวนจากภิกษุสมมติขาพเจาเสียสละผา
ทั้งหลายนี้แกทา นผูมีอายุ “
จะกลาวตามชื่อก็ไดวา
สังฆาฏิง

: อะยัง เม ภันเต

อุต ตะราสังโฆ

เอกรัต ติง วิ ปปวุฏ ฐา (อัญญัต๎ ระ ภิ กขุสัม มะติยา) นิสสั ค คิยัง , อิ มาหั ง อายัส๎มะโต นิส สัชชามิ .

อันตะระวาสะโก

ภิ กษุ ผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรับพึงคืนผานั้นดวยคําวา
สังฆาฏิง

: อิมัง

อุตตะราสังโฆ

อายัส๎มะโต ทัม มิ .

อันตะระวาสะโก

หรือจะคืนดวยภาษาของตนก็ได วา “ ขาพเจาใหผา (สังฆาฏิ / จี วร / สบง) นี้ แกทาน “

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37
*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “ เปน “ อาวุ โส “

นิ สสั ค คี ยป าจิ ตตี ยสิ กขาบทที่ ๒ – จี ว รขาดครองลวงราตรี
๒ ผืนหรือมากกวา : อิมานิ เม ภัณ เต* ( ท ๎วิ จีว ะรั ง / (ติจีวรัง ) รั ตติวิป ปะวุตถัง (อัญ ญั ต๎ระ ภิก ขุสัมมะติย า) นิส สัค คิยั ง ,
อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสั ชชามิ.
“ ขาแตทา นผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผา ( ทั้งหลาย / ไตรจีวร ) ของขาพเจานี้ไดอยูปราศจากแลวราตรีหนึ่ง
เปนนิสสัคคีย เวนจากภิกษุสมมติขาพเจาเสียสละผา ทั้งหลายนี้แกทานผูมีอายุ “
( ถา ๒ ผืน วา “ ท๎วิจีวะรัง “ : ถา ๓ ผืน วา “ ติ จีวะรัง )
ภิก ษุ ผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรับพึงคืนผานั้นดวยคําวา

: อิมัง

ท๎วิจีวะรัง
ติ จีวะรัง

อายัส๎ม ะโต ทัม มิ.
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*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “ เปน “ อาวุ โส “

นิส สั ค คียปาจิต ตียสิก ขาบทที่ ๓ – อกาลจี ว รที่ เก็บ ไว เกิ น ๑ เดื อ น
คําสละผาอกาลจีวรที่เก็บไวเกิน ๑ เดือน

อิทัง เม ภัณเต* อะกาละจีว ะรัง มาสาติกกั นตัง นิส สัค คิยัง , อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัช ชามิ.
ภิ กษุ ผูสละแสดงอาบัติแลว ผูรบั พึงคืนผานั้นดวยคําวา

อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “ เปน “ อาวุ โส “

ขั้นตอนขอที่ ๒ : แสดงอาบั ติ นิสสั คคีย ปาจิ ตตี ย
ของชิ้นเดีย ว
ผูแสดงอาบัตแิ กพ รรษากวา ใหแสดงดังนี้
(ผูแก) อะหัง อาวุโส นิสสัค คียั ง ปาจิ ตติยัง อาปตติง อาปนโน ตัง ปะฏิเทเสมิ.
ขาพเจาตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติที่สิกขาบทจริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบัตินั้น
(ผูออน) ปสสะถะ ภันเต.
(ทานเห็นอาบัตินั้นหรือ)
(ผูแก) อามะ อาวุโส ปสสามิ.
(ใช! ขาพเจาเห็น)
(ผูออน) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ.
(ทานพึงสํารวมระวังตอไป)
(ผูแก) สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
ทุติยัมป สาธุ สุฏ ุ อาวุโส สังวะริสสามิ .
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
(แมวาระที่หนึ่ง , แมวาระที่สอง , แมวาระที่สาม ดีแลวเธอ ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ของชิ้นเดียว
ผูแสดงอาบัตอิ อนพรรษากวา ใหแสดงดังนี้
(ผูออน) อะหัง ภันเต นิสสัค คียัง ปาจิตติ ยัง อาปต ติง อาปนโน ตัง ปะฏิเทเสมิ.
ขาพเจาตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติที่สิกขาบทจริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบัตินั้น
(ผูแก) ปสสะสิ อาวุโส.
(เธอเห็นอาบัตินั้นหรือ)
(ผูออน) อามะ ภันเต ปสสามิ.
(ใช! ขาพเจาเห็น)
(ผูแก) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
(เธอพึงสํารวมระวังตอไป)
(ผูออน) สาธุ สุฏุ ภั นเต สังวะริ สสามิ.
ทุติยัมป สาธุ สุฏ ุ ภันเต สังวะริส สามิ.
ตะติยัม ป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริส สามิ.
(แมวาระที่หนึ่ง , แมวาระที่สอง , แมวาระที่สาม ดีแลวทาน ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ของหลายชิ้น
ผูแสดงอาบัตแิ กพ รรษากวา ใหแสดงดังนี้
(ผูแก) อะหัง อาวุโส สัม พะหุลา นิสสัค คิย าโย ปาจิ ตติ ยาโย อาป ตติโย อาปต ติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ.
ขาพเจาตองอาบัตินิสสัคคียปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติที่สิกขาบทจริงและกี่ช้นิ จริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบัตนิ ั้น
(ผูออน) ปสสะถะ ภันเต.
(ทานเห็นอาบัตินั้นหรือ)
(ผูแก) อามะ อาวุโส ปสสามิ.
(ใช! ขาพเจาเห็น)
(ผูออน) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ.
(ทานพึงสํารวมระวังตอไป)
(ผูแก) สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
ทุติยัม ป สาธุ สุฏ ุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สั งวะริสสามิ.
(แมวาระที่หนึ่ง , แมวาระที่สอง , แมวาระที่สาม ดีแลวเธอ ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ของหลายชิ้น
ผูแสดงอาบัตอิ อนพรรษากวา ใหแสดงดังนี้
(ผูออน) อะหัง ภันเต สัม พะหุลา นิสสัค คิย าโย ปาจิต ติย าโย อาปต ติโย อาปตติ โย อาป นโน ตา ปะฏิเ ทเสมิ .
ขาพเจาตองอาบัตินิสสัคคียปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติที่สิกขาบทจริงและกี่ช้นิ จริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบัตนิ ั้น
(ผูแก) ปสสะสิ อาวุโส.
(เธอเห็นอาบัตินั้นหรือ)
(ผูออน) อามะ ภันเต ปสสามิ.
(ใช! ขาพเจาเห็น)
(ผูแก) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
(เธอพึงสํารวมระวังตอไป)
(ผูออน) สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ.
ทุติยัมป สาธุ สุฏ ุ อาวุโส สังวะริสสามิ .
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริส สามิ .
(แมวาระที่หนึ่ง , แมวาระที่สอง , แมวาระที่สาม ดีแลวเธอ ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ขั้นตอนขอที่ ๓ : คําคื นของที่ ส ละแล ว

๑.
๒.
๓.
๔.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผาจีวร* ( ผืนเดียว ) :
อิมัง จีวะรัง อายัส๎ม ะโต ทัม มิ . (๓. หน)
ผาจีวร* ( หลายผืน ) :
อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎ม ะโต ทั ม มิ . (๓ หน)
บาตร* :
อิ มัง ป ตตัง อายัส๎ม ะโต ทัม มิ. (๓ หน)
เภสัช* :
อิมัง เภสัชชั ง อายัสม๎ ะโต ทัม มิ. (๓ หน)
(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจาถวาย ผาจีวร ผืนนี้ / บาตร ใบนี้ / เภสัช ของนี้ , แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)

ขั้นตอนขอที่ ๔ : คําอธิ ษฐานของบริ ขาร

ผาสังฆาฏิ* :
ผาจีวร* :
ผาสบง* :
บาตร* :
เภสัช* :

( ในหัตถบาส )

อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏ ฐามิ. (๓. หน)
อิมัง อุต ตะราสังคัง อะธิ ฏฐามิ (๓ หน)
อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏ ฐามิ. (๓ หน)
อิมัง ปตตัง อะธิฏ ฐามิ. (๓ หน)
อิมัง เภสัชชัง อธิฏฐามิ. (๓ หน)
(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจาอธิษฐาน ผาสังฆาฏิ ผืนนี้ / บาตร ใบนี้ / เภสัช ของนี้ , แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)

คํ าถอนอธิษฐาน (ในหัตถบาส) *ของบริขารทุ กชิ้ น พึงเทีย บกับ คําอธิษฐานในภาษาไทย หรือ ในไวยากรณ บาลี
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วิธีขอขมาและพิธีถือนิสัยพระอาจารย
คํ าขอขมาพระอาจารย
ถา ไปรูปเดียว กราบพระอาจารย ๓ หน ยกพานเครื่องสัก การะขึ้ นประคองแค อก ตั้ งนะโมเสร็ จแลว นอมกายลงเล็กนอย ใหกลาวตอดั งนี้
พระลูกวัด : อาจาริเ ย ปะมาเทนะ ท ๎ว ารั ตตะเยนะ กะตัง , สัพ พัง อะปะราธั ง , ขะมะถะ เม ภัณ เต. ( ๓ หน )

( โทษทั้งปวงที่ขาพเจาไดทําแลว ดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน ขอทานจงงดโทษนั้น ใหแกขาพเจาดวยเทอญ. )
พระเถระ : อะหัง ขะมามิ , ตะยาป เม ขะมิ ตัพ พัง . ( ขาพเจางดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขา พเจาดวย )
พระลูกวัด : ขะมามิ ภั ณเต . ( ขาพเจางดโทษให ขอรับ )

นอมกายลงเล็ก นอ ย ถวายพานเครื่อ งสักการะเสร็ จแล ว กราบลง ๓ หน เปนอันเสร็จพิธี
ถา ไปหลายรูป กราบพระอาจารยพ รอมกั น ๓ หน ผู นํายกพานเครื่องสั กการะขึ้ นประคองแค อก ตั้งนะโมเสร็จ แลวนอมกายลงเล็กนอย ใหก ลาวตอดังนี้
พระลูกวัด : อาจาริเ ย ปะมาเทนะ ท ๎ว ารั ตตะเยนะ กะตัง , สัพ พัง อะปะราธั ง , ขะมะตุ โน ภั ณเต. ( ๓ หน )
( โทษทั้งปวงที่ขาพเจาทั้งหลายไดทาํ แลว ดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน ขอทานจงงดโทษนั้น ใหแกขาพเจาทัง้ หลายดวยเทอญ. )
พระเถระ : อะหัง ขะมามิ , ตุม เหหิป เม ขะมิ ตัพ พัง .

( ขาพเจางดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขาพเจาทัง้ หลายดวย )

พระลูกวัด : ขะมามะ ภั ณเต . ( ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให ขอรับ )

นอมกายลงเล็ก นอ ย ถวายพานเครื่อ งสักการะเสร็ จแล ว กราบลง ๓ หน เปนอันเสร็จพิธี
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พิ ธีถือนิ สัย
คํ าขอนิ สัย พระอาจารย
ผูนํายกพานเครื่องสัก การะขึ้นประคองแค อก ตั้งนะโมเสร็จแลว น อมกายลงเล็ กนอ ย ใหกลาวต อดังนี้
พระลูกวัด : อาจาริโ ย เม ภัณ เต โหหิ , อายัส ๎มั น โต นิ สสายะ วัจ ฉามิ. ( ๓ หน )
( ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจะอยูอาศัยทาน )

พระเถระ / พระอาจารย
โอปายิกัง ( ชอบดวยอุบาย )
ปฏิรูปง ( สมควร )
ปาสาทิเ กนะ สัมปาเทหิ ( จงถึงพรอมดวยอาการใหเกิดความเลื่อมใส )
แลวเปลงคํารับเปนธุระพระอาจารยวา.....

นิ สสยันเตวาสิก
ภิกษุนั้นใหรูความ ดวยคําวา สาธุ ภั ณเต
ภิกษุนั้นใหรูความ ดวยคําวา สาธุ ภั ณเต
ภิกษุนั้นใหรูความ ดวยคําวา สาธุ ภั ณเต

คํ ารั บเปนธุร ะพระอาจารย

อัชชะ ตัคเค ทานิ เถโร , มั ย หั ง ภาโร , อะหัมป เถรัส สะ ภาโร ( 3 หน )
(ตั้งแตวันนี้ไป พระเถระยอมเปนภาระของขาพเจา ขาพเจา ยอมเปนภาระของพระเถระ )

น อมกายลงเล็กนอย เดินเขาเข าไปถวายพานเครื่ องสัก การะ ( ถ ามี ) เสร็จแล ว กราบลง ๓ หน
นังพับ เพียบประนมมือ เพื่ อรับ ฟงโอวาทจากอาจารยพ อสมควรแกเวลา เมื่อจบโอวาทแลว เป นอันเสร็จพิธีถือ นิสัย
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วิธีลาสิ ก ขา
๑. ภิกษุผปู ราถนาสละเพศบรรพชิต พึงแสดงอาบัติ แกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกอน (ถาตองอาบัติ
สังฆาทิเสส พึงประพฤติวุฎฐานวิธีกอน)
ผูแสดงอาบัติออนพรรษกวา

นานาวัต ถุ กาโย ถุ ลลั จจะยาโย
นานาวัต ถุ กาโย ปาจิ ตติ ยาโย

(ผูออน) :

อะหัง ภั นเต สัม พะหุ ลา

(ผูแก) :

ปสสะสิ อาวุ โส.

(ผูออน) :

อามะ ภันเต ปส สามิ.

(ผูแก) :

อายะติง อาวุ โส สั งวะเรยยาสิ.

(ผูออน) :

สาธุ สุฏ ุ ภั นเต สังวะริ ส สามิ.

นานาวัต ถุ กาโย ทุ กกะฏาโย

อาป ตติโย อาปนโน ตา ปฏิเ ทเสมิ.

ทุพ ภาสิ ตาโย

ทุติยัมป สาธุ สุฏ ุ

ภันเต สังวะริ ส สามิ.

ตะติยัมป สาธุ สุฏ ุ

ภันเต สังวะริ ส สามิ.
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๒. จากนั้นใหหมไตรจีวร (พาดสังฆาฎิ) กราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง
๓. ประนมมือเปลงวาจา “นะโม” ๓ จบ
๔. ตอเปลงวาจา คําขอขมาพระอาจารย หรือ คํ าขอขมาพระสงฆ กลาวแลวก็นอมพานสักการะเขาไปถวาย และกราบ ๓ ครั้ง
๕. เมื่อปลงใจแนนอนแลว ตองลาสิกขาจากภิกษุเปนสามเณรกอน ใหเปลงวาจาพรอมดวยเจตนาที่จะลาสิกขาจากภิกษุเปนสามเณร
ดังนี้ (๓ ครั้ง)

สิกขัง ป จจั กขามิ, สามเณโรติ มั ง ธาเรถะ.
(ขาพเจาขอลาสิกขาจากภิกษุเปนสามเณร ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไววา เปนสามเณร)
พระอาจารยชักผาสังฆาฎิออก องคที่เปนสามเณรตั้งใจออกจากบรรพชิตสมณเปนคฤหัสถ ตอกลาวคําขอลาสิกขา
ดังนี้ (๓ ครั้ง)

สิ กขัง ป จจักขามิ, คีหีติ มัง ธาเรถะ.
(ขาพเจาขอลาสิกขา ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนคฤหัสถ)
๖. ผูลาสิกขาพึงถอยออกไปเปลี่ยนเครื่องแตงกายแลว กลับมากราบพระอาจารย ๓ ครั้ง
๗. ประนมมือ กลาวคําอาราธนาศีล ๕
๘. เมื่อรับศีลแลว พระอาจารยพึงใหโอวาท
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คําขอขมาพระอาจารย
ถาไปรูปเดียว ใหกลาวดังนี้
พระลูก วัด :

พระเถระ :

อาราจิเ ย ปะมาเทนะ ท๎ วารัต ตะเยนะ
กะตัง, สัพ พัง อะปะราธัง,
ขะมะถะ เม ภันเต.

ถาไปพรอมกันหลายรูป ใหกลาวดังนี้
พระลูก วั ด :

(โทษทั้งปวงที่ขาพเจาไดทําแลว ดวยกายกรรม

(โทษทั้งปวงที่ขาพเจาทั้งหลายไดทาํ แลว ดวยกายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน

ขอทานจงงดโทษนั้นใหแกขาพเจาดวยเทอญ)

ขอทานจงงดโทษนั้นใหแกขาพเจาทั้งหลายดวยเทอญ)

อะหัง ขะมามิ, ตะยาป เม ขะมิ ตัพ พัง.

พระเถระ :

ขะมามิ ภันเต.
(ขาพเจางดโทษให ขอรับ)

อะหัง ขะมามิ, ตุมเหหิป เม ขะมิตัพพั ง.
(ขาพเจางดโทษให แมเธอทั้งหลายก็จงงดโทษใหแกขาพเจาดวย)

(ขาพเจางดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขาพเจาดวย)

พระลูก วัด :

อาราจิเ ย ปะมาเทนะ ท๎ วารัต ตะเยนะ
กะตั ง, สัพ พัง อะปะราธัง,
ขะมะตุ โน ภั นเต.

พระลูก วั ด :

ขะมามิ ภั นเต.
(ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให ขอรับ)
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คําขอขมาพระสงฆ
ถาไปรูปเดียว ใหกลาวดังนี้
พระลูก วัด :
สังเฆ ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ

ถาไปพรอมกันหลายรูป ใหกลาวดังนี้
พระลูก วัด :

กะตัง, สัพ พัง อะปะราธัง,
ขะมะถะ เม ภันเต.

(โทษทั้งปวงที่ขาพเจาทั้งหลายไดทาํ แลว ดวยกายกรรม

(โทษทั้งปวงที่ขาพเจาไดทําแลว ดวยกายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในพระสงฆ

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในพระสงฆ

พระสงฆ :

พระลูก วัด :

สังเฆ ปะมาเทนะ ท๎วารัต ตะเยนะ
กะตั ง, สัพ พัง อะปะราธัง,
ขะมะตุ โน ภั นเต.

รูปทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงงดโทษนั้นใหแกขาพเจา

รูปทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงงดโทษนั้นใหแกขาพเจาทั้งหลาย

ดวยเทอญ)

ดวยเทอญ)

มัยหัง ขะมามิ, ตะยาป เม ขะมิตัพพั ง.

พระสงฆ :

มั ย หัง ขะมามิ, ตะยาป เม ขะมิตัพพั ง.

(ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขา พเจา

(ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขา พเจา

ทั้งหลายดวย)

ทั้งหลายดวย)

ขะมามิ ภันเต.
(ขาพเจางดโทษให ขอรับ)

พระลูก วัด :

ขะมามิ ภั นเต.
(ขาพเจางดโทษให ขอรับ)
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