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ภาค ๑ 

การออกเสียงภาษาบาลี
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วิธีการออกเสียงภาษาบาลี
การอานบาลีเขียนดวยอักษรไทย

ภาษาบาลีเดิมเรียกวา ปาลิภาสา เปนภาษาเกาแกที่ใชบันทึกหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
ทั้งท่ีเปนพระไตรปฏก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ

ภาษาบาลีมีกําเนิดจากแควนมคธในชมพูทวีป และเรยีกอีกชื่อหน่ึงวา ภาษามคธ หรือภาษามาคธี
คําขอบรรพชาอุปสมบทเปนภาษาบาลี แตใชอักษรไทยและอักษรโรมัน สําหรับอักษรไทย 

มีหลักการออกเสียงภาษามคธดังนี้
พยัญชนะ     " ฑ "    ใหออกเสียง      ฎ     เชน ปณฑิโต  ออกเสียงเปน      ปณ-ด-ิโต
พยัญชนะ     " ท "     ใหออกเสียง     ด     เชน ฑุตยิัมป  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
พยัญชนะที่เสยีงลงคอ     ไดแก  พยัญชนะ  ภ  ,  ฆ  ,  ธ  ,  ฌ  ,  ฒ  เชน  ธมัโม   ออกเสียงเปน   ดัม-โม 
(กองในลําคอ)
พยัญชนะที่เสยีงข้ึนจมูก    ไดแก  พยัญชนะ  ฏ  ,  ฐ  ,  ณ  ,  ญ
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 การอานภาษาบาลีเขียนดวยอักษรไทย แบบภาษามคธ

การอานภาษาบาลีแบบภาษามคธน้ัน ใหอานพยัญชนะทุกตัวเหมือนภาษาไทยยกเวนพยัญชนะ ๑๔ ตัว ท่ีออกเสียงไมเหมือนพยัญชนะในภาษาไทย ไดแก

พยัญชนะ “ ค “ ใหออกเสยีง    ก   กล้ํากับ  ง  เปน  กฺง       ตรงกับอักษรโรมนั คือ  g
พยัญชนะ “ ช “  ใหออกเสยีง    จ   กล้ํากับ  ย  เปน  จฺย       ตรงกับอักษรโรมัน คือ  j
พยัญชนะ “ ฆ “  ใหออกเสยีง    ฆ  กล้ํากับ  ห  เปน  ฆหฺ       ตรงกับอักษรโรมัน คือ  gh
พยัญชนะ “ ฌ “  ใหออกเสยีง  ฌ  กล้ํากบั  ห  เปน  ฌฺห      ตรงกบัอักษรโรมัน คือ  jh
พยัญชนะ “ ฒ “  ใหออกเสียง  ฒ  กล้ํากบั  ห  เปน  ฒฺห      ตรงกบัอักษรโรมัน คือ  dh 
พยัญชนะ “ ธ “   ใหออกเสียง   ธ  กล้ํากับ  ห  เปน  ธฺห      ตรงกับอักษรโรมัน คือ  dh 
พยัญชนะ “ ภ “   ใหออกเสียง   ภ  กล้ํากับ  ห  เปน  ภหฺ      ตรงกับอักษรโรมัน คือ  bh
พยัญชนะ “ ฑ “  ใหออกเสียง   ฎ                               ตรงกับอักษรโรมันคือ d
พยัญชนะ “ ท “  ใหออกเสียง   ด                               ตรงกับอักษรโรมนั คือ d
พยัญชนะ “ พ “  ใหออกเสียง   บ                                ตรงกับอักษรโรมัน คือ b

พยัญชนะที่ออกเสียงพิเศษใหขึ้นนาสิก หรือ  เพดาน ไดแก
พยัญชนะ " ญ " ใหออกเสยีงตรงกับอักษรโรมัน คอื n
พยัญชนะ " ฏ “  ใหออกเสียงตรงกับอักษรโรมัน คือ t
พยัญชนะ " ฐ " ใหออกเสียงตรงกับอักษรโรมัน คอื th
พยัญชนะ " ณ “  ใหออกเสียงตรงกบัอักษรโรมัน คือ n
ในขณะที่สวด  เมื่อตองการหยุดเปลี่ยนลมหายใจ ใหพยายามหยุดเปลี่ยนลมหายใจตามเครื่องหมายวรรคตอน เชน   ,   "   "   ;   :   ?   เปนตน.

~

5



คําขอบรรพชาอุปสมบท เปนภาษาบาลี
 

แตใชอักษรไทยและอักษรโรมัน 
สําหรับอักษรไทยมีหลักในการออกเสียงดังน้ี

พ       ใหออกเสียง  บ   เชน   พุทธัง                                         ออกเสียงเปน   บุทธัง

ท , ฑ ใหออกเสียง  ด   เชน   ทุติยัมป พุทธัง                                 ออกเสียงเปน   ดุติยัมป บุทธัง

อักษรสูงทุกตัว ใหออกเสียงเปน วรรณยุกต โท  เชน   เอสาหัง                ออกเสียงเปน   เอสาหั้ง

พยัญชนะที่เสยีงลงคอ  (กองในลําคอ)                            ไดแก  พยัญชนะ  ภ  ,  ฆ  ,  ธ  ,  ฌ  ,  ฒ  

พยัญชนะที่ออกเสียงพิเศษใหข้ึนนาสิก  ( จมูก )                   ไดแก  พยัญชนะ  ฏ  ,  ฐ  ,  ณ  ,  ญ
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ภาค ๒ 

กิจวัตรประจําวันและกฏระเบียบของคณะสงฆ
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เวลา ๐๔:๐๐ น. พรอมกันจัดอาสนะที่หอฉัน ( ศาลาเอนกประสงค )
เวลา ๐๔:๕๕ น. พรอมกันทาํวัตรเชาท่ีศาลาทรงธรรม  หรือศาลาเรือนนอน ( เรือนไม ) แลวแตกรณี
เวลา ๐๖:๑๕ น. โดยประมาณ ออกรบับิณฑบาต
เวลา ๐๘:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเชา
เวลา ๑๖:๐๐ น. พรอมกันทํากิจวัตรตามที่ไดรับมอบหมาย
เวลา ๑๙:๐๐ น. พรอมกันทําวัตรเย็น ที่ศาลาทรงธรรม หรือศาลาเรือนนอน ( เรือนไม ) แลวแตกรณี

กิจวัตรประจําวัน สําหรับพระภิกษุ สามเณรท่ีอยูในวัดตรีวิสุทธิธรรม
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๑.     พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะท่ีเขามาตองแจงความจํานงวาจะมาอยูเพื่อกิจอันใด และตองแสดงใบสุทธิบัตรแกพระท่ีทําหนาท่ี      
ดูแลคณะสงฆ
๒. พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะตองรวมกิจวัตร – ขอวัตรสวนรวม ตามทีไดรับมอบหมาย
๓. พระภิกษุ สามเณรอาคันตุกะ เมื่อตองการจะทําอะไรหรือออกไปไหน ตองแจงพระท่ีปกครองดแูลในวดั
๔. กุฏิเสนาสนะท่ีอยูอาศัย เมื่อจะเดนิทางกลับ ตองอยูในสภาพท่ีเรยีบรอย

หมายเหตุ : กฏระเบียบท่ีพระภิกษุ สามเณรที่อยูประจําปฏิบัติอยู พระภกิษุ สามเณรอาคันตุกะก็ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

กิจวัตรประจําวัน สําหรับพระภิกษุ สามเณร อาคันตุกะ



กฏระเบียบขอปฏิบัติและขอหามของภิกษุสงฆวัดตรีวิสุทธิธรรม
ขอ ๑     หามเก็บของขบเคี้ยวหรือของฉนัเขาไปไวในกุฏิ

ขอ ๒     หามสงเสียงดังรบกวนกุฏิขางเคียง อันเปนการรบกวนการปฏิบัติ

ขอ ๓     หามบอกและเรยีนเดรัจฉานวิชา บอกใบหวย หมอดูสักยนัต

ขอ ๔     หามขาด   กิจวัตรสวนรวมที่ทํารวมกันของสงฆ  จัดอาสนะตอนเชาท่ีหอฉัน  ทําวัตรเชา  ออกรับบิณฑบาต

          ฉันภัตตาหารเชา ทํากิจวัตรตอนเย็น  ทําวัตรเย็น

                     เวนไวแตมีกิจของสงฆอยางอ่ืนตามเทศกาล หรือ ถาภิกษุรูปใด มีความจาํเปน ไมสามารถลงกิจวัตรได  

ตองแจงพระภิกษุท่ีมีหนาที่ปกครองดูแลในวัด (ยกเวนพระภิกษุที่มีกิจวัตรอยางอื่นที่จําเปนเกี่ยวกับสงฆและครูบาอาจารย)

ขอ ๕     พระภกิษุ สามเณรทุกรูปตองรับผิดชอบขอวัตรปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด

ขอ ๖     พระภิกษ ุสามเณรทุกรูปตองลงฉันเชา (ยกเวนครูบาอาจารย พระภิกษุอาพาธหรือมีกิจจําเปน)  

ขอ ๗     กุฏิเสนาสนะตองอยูในสภาพเรยีบรอย

ขอ ๘     พระภิกษุ สามเณรทุกรูป เมื่อมีกิจที่จะออกไปขางนอกตองแจงพระที่ปกครองดูแลใหทราบ (ยกเวนครูบาอาจารย)   

ขอ ๙     เมื่อบิณฑบาต,ฉัน,ลางบาตร หรือทํากิจวัตร ไมควรคยุเฮฮาพึงมีสติในการทํากิจวัตรนั้น ๆ

ขอ ๑๐    เมื่อฉันเสร็จแลว  ไมมีกิจอันใดที่จําเปนใหเขากุฏิทําวตัร  หรือขอวตัรของภิกษุในสวนตนใหสมบูรณ

ขอ ๑๑    กฏุิ เสนานะ ท่ีพักอาศยั ท้ังสวนตัวและสวนรวม  ควรชวยกนัดูแลใหอยูในสภาพท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 9



กฏระเบียบของสงฆวัดตรีวิสุทธิธรรม
ขอ ๑     พระภิกษุ สามเณร ท่ีอยูในอาวาสทกุรูปตองทําขอวตัรปฏิบัติที่ไดรบัมอบหมาย

ขอ ๒     พระภิกษุ สามเณร ที่อยูในอาวาสทุกรูปตองลงฉัน (ยกเวนผูอาพาธหรือมีกิจจําเปน)

ขอ ๓     ไมควรเก็บของฉันเขาไปในกุฏิท่ีพักอาศยั

ขอ ๔     ไมควรสงเสียงดงัรบกวนกุฏิขางเคยีง ไมเอิกเกริกเฮฮา

ขอ ๕     กุฏิเสนาสนะควรอยูในสภาพท่ีสะอาดเรยีบรอย

ขอ ๖     หามบอกและเรยีนเดรัจฉานวิชา บอกเลข ใบหวย หมอดู สักยันต

ขอ ๗     พระภกิษุ สามเณร ท่ีอยูในอาวาส  เมื่อมีกจิที่จะออกไปขางนอกอาวาส ควรจะแจงประธานสงฆทราบ (พระอาจารยฉันท)

ขอ ๘     พระภิกษุ สามเณร หามขอของแกคนท่ีไมใชญาติ  ไมใชปวารณา ถาไมจําเปนตองบอกประธานสงฆ

ขอ ๙     ไมจับกลุมเอิกเกริกเฮฮาในท่ีที่ไมสมควร

ขอ ๑๐    เมื่อบิณฑบาต ฉัน ลางบาตร เก็บบาตร หรือกิจขอวัตร ไมควรคุยเฮฮา หยอกลอ ควรมีสติสมาธิในการทํากจิวัตร

ขอ ๑๑    ฉันเสร็จแลวไมมกีิจอันใดใหเขากฏุิทํากิจวัตร ขอวัตรของพระภกิษุในสวนตน

ขอ ๑๒    สถานที่พักอาศัยทั้งสวนรวมของสงฆควรจะชวยกันดูแลใหอยูในสภาพเปนระเบียบเรียบรอย
10

ตั้งแตวีนเขาพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๖



อาคันตุกะ

ขอ ๑     พระภิกษุ สามเณร ท่ีจะเขามาอยูควรจะมีใบสุทธิแจงประธานสงฆเพ่ือจํานงจะเขาอยู

ขอ ๒     กจิวัตร  ขอวัตร  ภายในวัด  ควรจะชวยทําหรือตามที่ไดรับมอบหมายน้ัน ๆ

ขอ ๓     ไมวาจะตองการอะไรหรือไปไหนตองแจงประธานสงฆใหทราบ

ขอ ๔     ไมควรสงเสียงดงัรบกวนกุฏิขางเคยีง ไมเอิกเกริกเฮฮา

ขอ ๕     กุฏิเสนาสนะ อาศัยอยูเมื่อจะเดนิทางกลับ ตอง อยูในสภาพท่ีสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
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ประกาศ
          หามสงฆและฆราวาส มียาเสพติดไวในครอบครอง หามเสพ และหามนาํเขามาในเขตวัด โดยเด็ดขาด ฝาฝนมีโทษสูงสุดตามกฏหมาย
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ

          หามสงฆและฆราวาส นําอาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเขามาในเขตวัดโดยเด็ดขาด หากฝาฝน มีโทษสูงสุดตามกฏหมาย

          หากพพเห็นสิ่งผิดปกติ ใหแจงผูชวยเจาอาวาส พระฉันท มหาปฺุโญ 

หรือ เจาหนาท่ีบุคลากรฝายอํานวยการ คุณปวริศา สุรธรรมวิทย โดยดวน

                    

                                                                                จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

                                                                      สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๐

                                                                               ( พระครูพิทักษศาสนวงศ )

                                                                               เจาอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม 12



ประกาศ
สรุปการประชุมระเบียบการปกครองคณะสงฆ 

ณ วัดชุมนุมศรัทธา ต.บางไทรปา อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑ พระภิกษุ สามเณรไมคารขับรถเองทุกชนิด เพราะผิดกฏหมายบานเมืองและไมเหมาะสมกบัสมณสารูป หากกระทําการดงักลาว ทางคณะสงฆผูปกครองในทองถิน่    นั้น ๆ ตองทํา
การไตสวนตามเหตผุล พรอมลงโทษตามพระธณรมวินัยและกฏหมายบานเมือง และหากพระสังฆาธิการตามลําดับการปกครองกระทําความผดิดงักลาวเสยีเอง กใ็หจัดทาํการสอบสวน
ตามระเบียบการปกครองเชนกัน
๒ การแบงหนาท่ีการจักการในแตละทองถิ่นการปกครอง ใหทางคณะสงฆผูปกครองในแตละพ้ืนที่ทาํการสํารวจจาํนวนวัดวาอารามและสํานักสงฆ พรอมทั้งดแูล อยางใกลชิด 
โดยเฉพาะวัดที่มีชื่อเสียง มีประชาชนเขามามาก อยาใหมีเรื่องผลประโยชนภายในเขามาเกี่ยวของและกําชับใหจัดการระบบการเงินหรือปจจัย ๔ เปนไปตามกฏระเบียบคณะสงฆและ
กฏหมายบานเมอืง โดยจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายใหถูกตอง
๓ พระภิกษุ สามเณร ผูปฏิบัติตนเสียหายอันเปนท่ีติเตียนของประชาชนในลักษณะโลกวัขชะ อาทิ ประพฤติตนไมสอดคลองกบัเพศภาวะ การแสดงกริยิาในทางผดิเพศ เปนตน ให
พระสังฆาธิการในแตละทองคอยดูและตรวจสอบความประพฤติใหเหมาะสมกับสมณสารูป โดยกําหนดมาตรการควบคมุเพือ่มใิหเสียกิรยิาและสอไปในทางผดิกาลเทศะ
๔ พระภิกษุ สามเณร ในแตละทองถ่ินน้ัน ๆ ควรระมัดระวังในการใชสื่อสังคมออนไลนทุกประเภท เพื่อปองกนัปญหาอนันํามาซ่ึงความเสียหายและความเส่ือมเสยีตอพระสังฆาธิ
การและผูปกครองในอาวาสของตน ดังนั้นควรมีสตไิตรตรองในการใชสื่อใหเทาทนัส่ือ ไมควรโพสตรูปหรือขอความทีไ่มเหมาะสมกบัสมณสารปู และปฏิบัติตนใหอยูในกรอบพระธรรมวินัย 
เพราะสื่อทุกวันนี้มอีิทธิพลมาก โดยเฉพาะโทรศัพทมอืถอื หากมีก็ควรใชในทางทีค่วรทีเ่หมาะสม

          มอบหมายใหพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสสอดสองดูแลอยางเครงครัด และเมื่อมีเหตุใดเหตุหน่ึงเกิดข้ึน ใหทําการสอบสวนและลงโทษ
ตามแตเห็นสมควร 
                                                                       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
                                                                                              สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
                                                                                                       ( พระครูพิทักษศาสนวงศ )
                                                                                                                  เจาอาวาสวดัตรวีิสุทธิธรรม     
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          อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัตคิณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ วาดวยหนาที่และอํานาจเจาอาวาส จึงไดวางระเบียบไวดังน้ี เพ่ือภิกษุสามเณร และผูอาศัยในวัดไดปฏิบตัิตาม อันจะนํามาซ่ึงความเรยีบรอย เปน
ระเบียบอันดีงามของหมูคณะ ท้ังยังเชิดชูธาํรงสถายันพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวรสบืตอไป 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบการปกครองวัดตรีวิสุทธิธรรม”

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากการประกาศน้ีเปนตนไป

ขอ ๓ ภิกษุหรือสามเณรที่เขามาอาศัยพักพิงภายในวัด ตองไดรับความเหน็จากเจาอาวาสหรือภิกษุผูไดรับมอบหมาย ถาไมมเีหตุจําเปน พักไดไมเกิน ๗ คืน

ขอ ๔ ภิกษุ ผูเขามาอาศัยอยูตองปฏบิัตกิฏระเบียบคําสั่งของวัด อันมีเจาอาวาส หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งซึ่งไมขัดตอพระธรรมวินัย กฏ ระเบียบ 
ขอบังคับของมหาเถรสมาคม

ขอ ๕ ภกิษุสามเณรจะออกจากวัดไปทํากิจอ่ืนใด ตองแจงและขออนุญาตจากเจาอาวาสกอนเสมอ ถาเจาอาวาสไมอยู ตองแจงใหภิกษุผูที่ไดรับ
มอบหมาย หรอืภิกษุผูปกครองใหทราบตามลําดับ

ขอ ๖ พระภิกษุสามเณรวัดตรีวสิุทธิธรรม ตองนุงหมใหเรียบรอยเปนปริมณฑ,ตามระเบียบของวัด ในขณะที่อยูภายกุฏิใหใสองัสะใหเรียบรอย ถาจะไปใน
เขตฆราวาสตองหมจีวรหรือมีผาหมปดกายเบื้องบนใหเรียบรอย (เพราะในวัดนี้มโียมผูหญิงอยูมาก)

วาดวยขอปฏิบัติสําหรับพระภิกษุ-สามเณรภายในวัดตรีวิสุทธิธรรม
พุทธศักราช ๒๕๖๑
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ขอ ๗ หามเลนการพนันหรือการละเลนอื่นใด อันเปนลักษณะของการพนนั หามมไีวในครอบครอง หรือเสพสิ่งเสพติดใหโทษ และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด
เด็ดขาด (รวมถึงบุหร่ีไฟฟา)

ขอท่ี ๘ งดการใชโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุก หามกดไลค กดแชร โพสตภาพ รวมถึงขอความวิพากษวิจารณประเด็นตาง ๆ และหามภิกษขุับรถโดยเดด็ขาด 
เมื่อจะไปธุระนอกวัดหามน่ังในรถที่มีผูหญิงขับโดยไปสองตอสองเด็ดขาด

ขอ ๙ หามภิกษุแสดงตนหรือพูดใหผูอ่ืนเขาใจวาตนไดฌานชั้นน้ันชั้นน้ี ตนไดบรรลุวิโมกข ไดสมาธิสามารถเขาสมาบัติได หรือสําเร็จมรรคสําเร็จผลอยางน้ัน
อยางนี้ เรียกวา อวดอุตริมนุสธรรม หามทํานายทายทักใหกับญาติโยม

ขอ ๑๐ หามบิณฑบาตรแลวนําภัตตาหารเขาไปฉันในกุฏิเด็ดขาด ถาปรารถนาจะฉันเชาใหลงฉันรวมที่หอฉันเทาน้ัน (เวนแตบางกรณหีรือภิกษุบางรูปที่ไดรับ
อนุญาตแลว)

ขอ ๑๑ หามภิกษุสนทนาธรรมกับฆราวาสหลังเวลา ๑๘:๐๐ น. ไมอนุญาตใหญาติโยมเขาไปประเคนอาหารภายในเขตสงฆ เวนไวแตไดรับอนุญาตจากภกิษุที่
ดูแลปกครองสงฆ หามใหฆราวาสโดยเฉพาะผูหญิงเขาในเขตสงฆเด็ดขาด มีเหตุจําเปนตองขออนุญาตพระกอน

ขอ ๑๒ หามสั่งกบัขาวพิเศษกับแมครัวเด็ดขาด วัดมีอยางไรควรฉันอยางนั้น (เวนแตมีครูบาอาจารยหรือพระเถระผูใหญมา

ขอ ๑๓ ปจจเวกขณะ ๔ อยางท่ีพระภิกษุควรจะขวนขวายตลอดชวีิต เพราะเปนการอยูแบบงาย ๆ อยูแบบไมรบกวนผูอื่น ทําตัวใหเปนผูเลี้ยงงาย อยูงาย กิน
งาย 15



ขอ ๑๔ ภิกษุสามเณรตองเอาใจใสรับผิดชอบในหนาท่ีของตนท่ีไดรับมอบหมาย และพยายามปรับปรุงพัฒนาหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบในสวนของตนใหดียิ่งข้ึน

ขอ ๑๕ ใหเอ้ือเฟอชวยเหลือเกื้อกูลหนาท่ีของเพื่อนบรรพชิตดวยกัน เมื่อมีโอกาส

ขอ ๑๖ ใหปฏิบัตติามศีลสิกขาบท เสขิยวัตร อันสมควรแกเพศสมณะ ดวยความเตม็ใจ และใหเอ้ือเฟอตอการปฏิบัติธรรม

ขอ ๑๗ ภิกษุทั้งหมดท่ีอยูภายในวดั ควรหมั่นประชุมกันเนืองนิตย อยางนอย ๑๕ วัน / ครั้ง เพ่ือสนทนาธรรม ตามปญหาขอสงสัยเรื่องพระวินัยและรับฟง
ปญหาภายในวัด ภายในคณะสงฆ เพ่ือความสมัครสมานสามัคคีของหมูคณะสงฆที่อยูรวมกัน เพ่ือความเจริญในศีล สมาธิ ปญญา

ขอ ๑๘ พระภิกษุสามเณรรปูใด ละเมิดหรือไมเอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏระเบียบ คําสั่ง มต ิหรือระเบียบน้ี ยอมมคีวามผดิตามโทษานุโทษ 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
   ก. ตําหนิโทษ
   ข. หามมิใหพระภิกษุสามเณรอ่ืนรวมพูดคุยสนทนาดวย
   ค. ทําทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษ
   ง. ขับไลออกจากวัด
   จ. ใหสึกเสียจากเพศ
          การพิจารณาโทษเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส เปนมติของคณะสงฆ หรือเปนภิกษุท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีจากเจาอาวาสเทาน้ัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
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                                                พระครพูิทักษศาสนวงศ 
                                                 (เจาอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม)



ภาค ๓ 

วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร

กาลิก
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วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร
นะวัมปะนะ ภิกขุนา จวีะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณาณัง.....
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     “ อน่ึง ภิกษุไดจีวรมาใหม พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ ของเขียวครามก็ได    ตมก็ได
ของดําก็ได ถาภิกษุไมเอาวัตถุสําหรับทาํใหเสียสี ๓ อยางอยางใดอยางหน่ึง ใชจีวรใหม เปนปาจิตตีย “

                             คัมภีรภิกขุวิภังค ภาค ๒ (พระวินัยปฎก เลม ๒)                                                                                                                            
ปาจิตตีย    สุราปานวรรค  สิกขาบทที่ ๘  (ป.๕๘)

เร่ืองตนบัญญัติ

ภิกษุและปริพาชก เดินทางจากเมืองสาเกตมาสูเมืองสาวัตถ ีโจรปลนระหวางทางเจาหนาท่ีจบัโจรไดพรอมท้ังของกลาง จึง
ขอใหภิกษุไปเลือกจีวรของตนท่ีถกูชิงไป ภิกษเุหลาน้ันจําไมได เปนท่ีติเตียน จึงทรงบัญยัติสิกขาบทวาภกิษุไดจีวรมาใหมมา พึง
ถือเอาเคร่ืองทําใหเสียสีสีใดสีหน่ึงใน ๓ ส ีคือ สคีราม สีโคลน สีดําคล้ํา (มาทําเคร่ืองหมาย)     ถาไมทําอยางน้ัน ใชจีวรใหม 
ตองอาบัติปาจิตตีย                                                                                                                                                                               
___________________________________________________

องคแหงอาบัติ ๑.ผาดังวาไมไดทํากปัปพินทุ  ๒.ไมใชผูมีจีวรหายเปนตน  ๓.นุงหรือหมผาน้ัน พรอมดวยองค ๓ ดีงนี้ จึงเปนปาจิตตีย (บุพพสกิขาวรรณา หนา ๒๒๘)                                                      มาจากหนังสือ พระอริยวินัย หนา ๑๔๓/๔

     ภิกษุผูไดจีวรใหม ตองทําเครื่องหมายกอนจึงนุงหมได โดยทําเครื่องจุดกลมไมเล็กกวาหลังตวัเรือด      ไมใหญกวา
แววตานกยูง ท่ีมุมใดมมุหน่ึงบนผา ดวยสีเขียว(คราม) หรือสีโคลน หรือสีดําอยางใดอยางหนึ่ง    หรือเปนตัวอกัษรก็ได 
ในขณะทําเครื่องหมายใหกลาวคาํพินทุดงัน้ี               คําพินทุ

อิมัง  พินทุกัปปง  กะโรมิ  (๓ หน)

(แมวาระที่หนึ่ง, แมวาระที่สอง, แมวาระที่สาม, ขาพเจาขอทําเครื่องหมายผาผืนน้ี)

เคร่ืองหมายตัวอยาง
   ๑. 

   ๒.          

   ๓.       ฉม.

   
   



คําอธิษฐานของบริขาร (ในหัตถบาส) ผาควรอธิฐาน ๗ อยาง
๗ อยาง
๑. ผาสังฆาฏิ : อิมัง  สังฆาฏิง  อะธิฏฐามิ.  (๓. หน)
   ผาจีวร : อิมัง  อุตตะราสังคัง  อะธิฏฐามิ  (๓ หน)
   ผาสบง : อิมัง  อันตะระวาสะกัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)
๒. ผาอาบนํ้าฝน : อิมัง  วัสสิกะสาฏิกัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)
๓. ผาปูนั่ง : อิมัง  นิสีทะนัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)
๔. ผาปนูอน : อิมัง  ปจจัตถะระณัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน) มากพึงอธิษฐานวา อิมานิ ปจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ.
๕. ผาปดฝ : อิมัง  กัณฑุปะฏิจฉาทิง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)
๖. ผาเช็ดหนา : อิมัง  มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)
๗. ผาบริขาร : อิมัง  ปะริกขาระโจลัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)

(แมวาระที่หนึ่ง ขาพเจาอธิษฐาน ผาสังฆาฏิ  ผืนน้ี , แมวาระทีส่อง..., แมวาระทีส่าม...)
ผาบริขาร (หลายผืน) : อิมัง  ปะริกขาระโจลานิ  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)

(แมวาระที่หนึ่ง  ขาพเจาอธิษฐาน  ผาบริขาร  เหลาน้ี , แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)
บาตร : อิมัง  ปตตัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)

(แมวาระที่หน่ึง ขาพเจาอธิษฐาน บาตร ใบนี้ ,แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)

คําถอนอธิษฐาน (ในหัตถบาส)
ผาทุกชิ้นและบาตร อิมัง  สังฆาฏิง  ปจจุทธะรามิ. (๓ หน)

(แมวาระที่หน่ึง ขาพเจายกเลิก   ผาสังฆาฏิ   ผืนน้ี/บาตรใบนี้ , แมวาระทีส่อง..., แมวาระที่สาม...)

*ของบริขารทุกช้ิน  พึงเทียบกับคําอธิษฐานในภาษาไทย  หรือในไวยากรณบาลี  19

 หมายเหตุ
 ผาไตร  คือ  ผาสังฆาฏิ ๑  ผาจีวร ๑  ผาสบง ๑
 ผาบริขาร  คอื ผาสํารองท่ีเปนผาสบง  ผาอังสะ  ผากรองนํ้า  

ถงุบาตร  ยาม และผาหอของ  เปนตน



กาลิก ๔
ของที่จะพึงฉันใหลวงลําคอลงไป ทานเรียกวา กาลิก ซึ่งมีกําหนดใหภิกษุรับเก็บไวและฉันไดในเวลาที่กําหนดชั่วคราว 

มี ๔ อยาง ดงัน้ี

๑. ยาวกาลิก  คอื ของท่ีรับประเคนไวและฉนัไดต้ังแตเชาถึงเท่ียงวัน

๒. ยามกาลิก  คือ ของท่ีรับประเคนไวและฉันไดช่ัววันหนึ่งกับคืนหน่ึง

๓. สัตตาหกาลิก  คือ ของท่ีรับประเคนไวและฉันไดภายใน ๗ วัน

๔. ยาวชีวิก  คือ ของท่ีรับประเคนไวและฉันไดตลอดไปไมจํากัดเวลา 

ท่ีจรงิกาลิกจริง ๆ น้ัน คือ ๓ ขอขางตน เมื่อจะกลาวใหสิ้นเชิง ทานจึงยกเอาจองที่ไมไดจัดเปนกาลิกมากลาวไวดวย คือ ยาวชีวิก
ความจริงแลว ไมไดจัดเปนกาลิก แตเพราะวาเปนของที่เก่ียวเนื่องกันจึงนับรวมเขาดวย จึงรวมไดเปน ๔ ชนิด 
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ยาวกาลิก

๑. โภชนะท้ัง ๕ อยางน้ัน ไดแก
๑) ขาวสุกที่หุงจากธญัชาติทั้งหลาย

๒) ขนมกุมมาส คือ ขนมสดท่ีทําดวยแปงและถ่ัวงา เมื่อลวงคืนไปแลวบูดเสียได

๓) สัตตุ คือ ขนมแหง เปนของท่ีไมบูดเสียงาย

๔) ปลา ( ปลานั้น รวมเอาสตวนํ้าอยางอื่นเขาไปดวย เชน กุง หอย และปู เปนตน ไมมีชนิดใดท่ีทานกําหนดหามไวเลย อนุญาตใหภกิษุฉันได )

๕) เนื้อ ( ยกเวน เนื้อตองหาม ๑๐ อยาง ไดแก เน้ือมนุษย เน้ือชาง เนื้อมา เนื้อสุนัข เน้ืองู เนื้อราชสีห(สีหะ) เน้ือหมี เน้ือเสือโครง เน้ือเสือเหลือง เน้ือเสือดาว

สวนนมสดและนมสม ไมจัดเขาในโภชนะทั้ง ๕ น้ี จัดเขาในโภชนะอื่นนอกน้ี

เน้ือท่ีกลาวมาแลวน้ี เน้ือของมนุษยนั้นหามอยางกวดขันเพราะเปนวัตถุแหงอาบัติถุลลัจจัย แมเลือดก็สงเคราะหเขาในเน้ือดวยเชนกัน สวนเน้ือท่ี
เหลืออีก ๙ อยางน้ันเปนวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ เน้ือท่ีชาวบานใชรับประทานกันโดยท่ัวไป นอกจากที่ไดระบุไวแลวน้ี เปนของมไิดหามมิใหภิกษุฉันไวโดยตรง แตถายัง
เปนของดิบ ยังไมไดทําใหสุกดวยไฟ หามภิกษุฉัน แมเนื้อที่เปนกัปปยะโดยกําเนิด และทําใหสุกดวยไฟแลว แตเปนของที่เขาฆาเพื่อนํามาทําอาหารถวายภกิษุ
โดยเฉพาะ เนื้อชนิดน้ี เรียกวา อุททิสสมังสะ หามมิใหภิกษุฉัน เพราะเปนวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ

สวนเนื้อสัตวที่เขาฆาเพื่อนาํไปขายเปนอาหารของคนทั่วไป เรียกวา ปวัตตมงัสะ คือเนื้อมีอยูแลว หรือวาเนื้อที่เขาฆาเพื่อนําไปทําอาหารเฉพาะตัวของ
เขาหรือคนบางพวกบางกลุม ไมจัดวาเปนอุททิสสมังสะ คือเนื้อที่เจาะจง หากเขานําเนื้อนั้นไปทําอาหารถวาย ภิกษุฉันไดไมตองอาบัติ แตถาภิกษุมีความสําคัญวา
เปนเน้ือท่ีเขาฆาเจาะจงถวาย หรือสงสัยแลวฉันเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ

เน้ือท่ีบริสุทธิ์ โดยสวน ๓ คือ ภิกษุไมไดเห็น ภิกษุไมไดยิน ภิกษุไมไดสงสัยวา เขาฆาเฉพาะเจาะจงตัวเอง ฉันไดไมมีโทษทางวินัย
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ของท่ีใชบริโภคเปนอาหารจัดเปนยาวกาลิก มี ๒ อยาง คือ โภชนะ ท้ัง ๕ และขาทนียะ



ปลาก็เหมือนกัน คือ หากเปนของบริสุทธิ์ท้ัง ๓ อยาง ตามท่ีกลาวมาขางตน ภิกษฉุันไดไมเปนอาบัติ การฉันปลา และฉนัเน้ือของภกิษุนั้น
ไดเกิดมีปญหาข้ึนในสมัยพทุธกาลมาแลว คือ ครั้งหน่ึงพระเทวทัตทูลขอพระศาสดาในเรื่องหามมิใหภิกษุฉันปลาและเน้ือ แตมิไดอางเหตุผลวาเพราะ
อะไรจึงมิตองการใหภิกษุฉัน แตพระศาสดาก็มิไดทรงอนุญาตตามคําทูลขอนั้น พระองคทรงอนุญาตใหภิกษุฉันปลาและเน้ือไดหากบริสุทธิ์โดย ๓ สวน
ตามท่ีกลวมาขางตน และตอมาพระเทวทัตก็ถือเอาเหตุน้ันเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําลายสงฆ และประกาศตนเองเปนศัตรูกับพระศาสดา

๒. ขาทนียะ ของขบเคี้ยว คือ ผลไม และเหงามีมันเปนตน เรียกวา ขาทนียะ พืชท่ีใชเปนโภชนะไดน้ันมี ๒ ชนิด คือ
๑) บุพพัณณชาติ คือ ของที่จะพึงกินกอน ไดแก ธัญชาติ คือ พืชท่ีมีกําเนิดเปนขาวทุกชนิด ( ในพระบาลีทานแสดงไว ๗ ชนิด ) ไดแก

๑. สาลิ (ขาวสาล)ี ๒. วีหิ {ขาวเปลือก (ขาวเจา) } ๓. ยโว (ขาวเหนียว) ๔. โคธูโม (ขาวละมาน) ๕. กงฺคุ (ขาวฟาง) ๖. วรโก (ลูก
เดือย) ๗. กุทฺรุสโก {หญากับแก (ไมลมลุกชนิดหนึ่ง ใชเปนผัก) } 
๑) อปรัณณชาติ คือ ของท่ีจะพึงกนิในภายหลัง ไดแก ถ่ัวชนิดตาง ๆ และงา พืชท้ัง ๒ ชนิดนี้ เปนมูลเหตุแกขาวสุก และขนม ๒ ชนิด คือ ขนมสด 

และ ขนมแหง

ของขบเค้ียวน้ันบางอยางกเ็ปนพชืคาม เชน ผลไมที่มีเมลด็อาจจะเพาะใหงอกเปนตนออนข้ึนได และเหงาที่ใชปลูกไดเหมือนกัน ภิกษุจะฉัน
ผลไมท่ีคนปอกเปลือกแลวกค็งใชฟนกนัหรือขบเอาเปนพื้น พระพุทธเจาจงึทรงอนุญาตใหอนุปสัมบัน (คนที่มิไดอุปสมบท เชน สามเณร และฆราวาส) 
ทําใหเปนกัปปยะ คือของที่สมควรแกภิกษุเสียกอน

การกระทําพืชและผลไมใหเปนกัปปยะนั้น มี ๓ วิธี คือ 

๑. ดวยการเอาไฟจ้ี   ๒. ดวยการใชมีดกรีด หรือปอกเปลือก  ๓. ดวยการเอาเล็บขิก หรือเด็ดใหขาดออกจากกัน

 “อุปสัมบันผูใหทํากปัปยะกลาววา "กปฺปยํ กโรหิ" อนุปสัมบันผูทํากปัปยะเอามือหน่ึงจับสิ่ง ของท่ีจะทํากัปปยะ มือหน่ึงจับวตัถทุีจ่ะใชทาํกปัปยะ มีมดีเปนตนแลว 

ตัดหรือฝาหรือจี้ลงไป ท่ีสิ่งของนั้นพรอมกลาววา "กปฺปย ภนฺเต" เปนเสร็จพธิี, =ผูชําระ. ”
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สวนพืขพี่ยังออนหรอืเปนของปลอนเมล็ดออกได ไมตองทําเปนกัปปยะ ภิกษุก็ฉันเองได แตถาจะใหเขาทําเปนกัปปยะ ทานแนะนําใหพดูวา 
“ จงทําใหเปนกัปปยะ “ ของท่ีเปนอาหารไดแท ๆ จัดเปนยาวกาลิก สวนของท่ีทําเปนอาหารตามลําพังไมได ตองใชประกอบเขากับสิ่งอื่นจึงจะ
สําเร็จเปนอาหาร เชน พวกผักตาง ๆ ถาใชประกอบเปนอาหารอยางเดียวจัดเขาในพวกยาวกาลิก แตถาใชประกอบในทางอื่น สมควรจะเปนกาลิก
ใดได กจ็ัดเขาในกาลิกน้ัน

ยาวกาลิกพอพนกําหนดเวลาแลว (ของท่ีรับประเคนไวและฉนัไดต้ังแตเชาถึงเท่ียงวัน) ภกิษุฉันใหลวงลําคอลงไปตองอาบัติปาจิตตยีดวย
วิกาลโภชนสิกขาบท รับประเคนของคางคืนไวแลวฉันในวนัรุงข้ึนเปนตนไป ตองอาบัติปาจิตตียดวยสันนิธกิารสิกขาบท

เดิมทีเดียวนั้นดเูหมือนจะมพีุทธประสงคใหภิกษเุท่ียวแสวงหาภิกษาฉันเฉพาะวันเทาน้ัน ไมตองเก็บสะสมไวใหลําบาก แตในเวลาตอมาทรง
พบขอขัดของตามท่ีปรากฏในพระบาลีวา ในคราวภิกษุเดนิทางกนัดาร ทรงอนุญาตใหภกิษุผูจะเดนิทางแสวงหาเสบียงสําหรับเดินทาง คือ ขาวสาร 
ถ่ัว เกลือ นํ้าอัอย นํ้ามนั และเนย เปนตน ตามความตองการที่จําเปน และถามคีนศรัทธาเลื่อมใสมอบเงนิทองไวในมือกัปปยะการก (ผูรับใชภิกษุ
ในเรื่องปจจัย ๔) ดวยการสั่งไววาใหชวยจัดของที่เปนกัปปยะถวายภิกษุ ภิกษุจะยินดีของอันเปนกัปปยะท่ีกัปปยการกจดัการใหนั้นก็ได ไมทรงปรับ
วาเปนการยินดีในเงินและทองโดยประการใด ๆ ขอน้ันทานเรียกวา เมณฑกานุญาต แปลวา ทรงอนญุาตปรารภเมณฑกเศรษญีผูถวายเปนคนแรก 
แตในบุพพสิกขาวัณณนาเรียกวา เมณฑกบัญญัติ
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ยามกาลิก

วิธีทํานํ้าอัฏฐาน หรือทํานํ้าปานะ  ในสมยักอนมีวิธีทํา คือ ใชมีดปกหรือฝานผลไมทีสุ่กตามชนิดของผลไม ๘ อยาง ตามที่กลาวมาแลว เอาผาหอ บิดผาใหตงึอัดนํ้าผลไมให
คายออกจากผา เติมนํ้าลงไปใหพอดี ปรงุรสดวยเกลือหรือนํ้าตาลพอสมวร แตในปจจุบันน้ีมีความเจริญกาวหนาไปตามยุคสมัย สามารถใชเคร่ืองปนน้ําผลไมแทนได ทั้งน้ีเพื่อความ
สะดวกและพกูหลักอนามัย นํ้าปานะน้ีใหใชผลไมสด คือ หามมิใหตมสุกดวยไฟทาํ อนปุสัมบันจัดทําถวายจึงจะควรในเวลาวิกล หากภิกษุทาํเอง มคีติเปนยาวกาลิก เพราะรับประเคน
ไวทั้งผล ของที่ใชปรุงรสเชน เกลือ น้ําตาล หามมิใหเอาของทีร่ับประเคนไวคางคนืมาใช น้ําปานะน้ีมุงเอาของทีอ่นปุสัมบันทาํถวายดวยของของเขาเอง

ยามกาลิกน้ี หากลวงเวลากาํหนดคนืหน่ึงไปแลว ทานหามมใิหภกิษุฉัน ถาขืนฉันปรับอาบัติทกุกฏ พระมติวาถาลวงเลยคืนหน่ึงไปแลว นํ้าปานะน้ันจะเปล่ียนเปนรสเมา 
กลายเปนเมรยัไป 24

พระพุทธานุญาตนํ้าอัฏฐบาน     
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน เคามูลน้ัน   ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน  แลวตรัสอนุญาตแกภิกษทุั้งหลายวา  

“ดูกอน ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตนํ้าปานะ ๘    ชนิดคือ  
นํ้าปานะทําดวยผลมะมวง (อมฺพปานํ)  ๑  นํ้าปานะทําดวยผลหวา (ชมฺพุปานํ)  ๑  นํ้าปานะทําดวยผลกลวยมีเมล็ด (โจจปานํ)  ๑   

นํ้าปานะทําดวยผล กลวยไมมีเมล็ด (โมจปานํ)  ๑  นํ้าปานะทําดวยผลมะซาง (มธุกปานํ)  ๑   น้ําปานะทาํดวยผลจนัทนหรือองุน (มุทฺทิกปานํ)  ๑  
นํ้าปานะทําดวยเงาบัว (สาลุกปานํ)  ๑  นํ้าปานะทําดวยผลมะปรางหรือลิ้นจ่ี (ผารุสกปานํ) ๑.            

ดูกอนภกิษุท้ังหลาย      เราอนุญาตนํ้าผลไมทุกชนิด       เวนนํ้าตมเมล็ด ขาวเปลือก.            
ดูกอนภกิษุท้ังหลาย      เราอนุญาตนํ้าใบไมทุกชนิด        เวนนํ้าผักดอง.            
ดูกอนภกิษุท้ังหลาย      เราอนุญาตนํ้าดอกไมทุกชนิด      เวนนํ้าดอก มะซาง.            
ดูกอนภกิษุท้ังหลาย      เราอนุญาตนํ้าออยสด. “ 

 นํ้าปานะแหงผลไมเล็กมี   หวาย มะชาม  มะงั่ว  มะขวิด  สะครอ   และเล็บเหยี่ยว   เปนตน    มีคติอยางอฏัฐบาน แท  นํ้าปานะแหงผลไมเหล
าน้ัน    ไมไดทรงอนุญาตไวก็จริง.  ถึงกระน้ัน   ยอม เขากับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ;   เพราะฉะน้ัน   จึงควร. 

จริงอยู     เวนรสแหงเมล็ดขาวกับท้ังสิ่งท่ีอนุโลมเสีย แลว   ข้ึนชื่อวานาผลไมอ่ืน  ท่ีไมควร    ยอมไมมี    นาผลไมทุกชนิดเปนยาม กาลิกแท. 

น้ําอัฐบาน หรือ ปานะ คือ นํ้าสําหรับดื่มท่ีคั่นออกมาจากน้ําผลไมชนิดตาง ๆ เรียกวา ยามกาลิก ทานแสดงไวในบาลี ๘ ชนิด กลาวน้ี



สัตตาหกาลิก

เมื่อภิกษุจะทาํการเจียวน้ํามันจากเปลวสัตวที่รบัประเคนไวก็ตองทําใหเสรจ็กอนเวลาเท่ียง หากทําผิดเวลาคือหลังจากเท่ียงวันไป ก็จัดเปนวตัถุ
แหงอาบัติทกุกฏ ดงัน้ี คือ
๑     รับประเคนกอนเที่ยงและเจียวกอนเที่ยง แตกรองหลังเที่ยง ตองทุกกฏ ๑ สถาน
๒     รับประเคนกอนเท่ียง แตเจียวและกรองหลังเท่ียง ตองทุกกฏ ๒ สถาน
๓     รับประเคนหลังเท่ียง เจียวและกรองหลังเท่ียง ตองทุกกฏ ๓ สภาน
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สัตตาหกาลิกน้ัน ไดแก เภสัช ๕ ชนิด มีอายุกาลเพียง ๗ วัน คือ 
๑. สปฺป เนยใน   ๒. นวนีตํ เนยขน   ๓. เตลํ น้ํามัน   ๔. มธุ นํ้าผึ้ง   ๕. ผาณิตํ น้ําออย

ของทั้ง ๕ อยางน้ี ทานเรียกวา เภสัช เพราะวาใชเปนยาบําบัดโรคผอมเหลอืง หรือโรคกษัย (กระษยั) ซึ่งมักเกิดระบาดในชวงสารทฤดู 
(ชวงเวลาทาํบุญสิ้นเดือนสิบ) เนยใน และเนยขน ภิกษุทาํเองไมได สวนน้ํามันพอจะทําเองได จึงอนุญาตใหภกิษุรับประเคนมันเปลวสัตวเพ่ือใชเจียวเปนนํ้ามันได 
แตตองเจียวใหเสร็จกอนเที่ยง ถาทาํเสร็จเลยเวลาเที่ยงไปแลวหามฉัน เพราะเปนวัตถุแหงอาบัติทกุกฏ

วัตถุที่ใชสําหรับทํานํ้ามัน มี ๓ ชนิด คือ

๑. นํ้ามันเปลวของสัตว ยกเวนมนุษย

๒. พืชที่มีกําเนิดเปนยาวกาลิก มถีั่วและงา เปนตน

๓. พืชที่มีกําเนิดเปนยาวชีวิก มีเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน

ในพระบาลีทานแสดงมันเปลวจองสัตวไ ๕ ชนิด คือ

๑. มันเปลวหมี                 ๒.     มันเปลวปลาตาง ๆ

๓.     มันเปลวปลาฉลาม         ๔.     มันเปลวหมู

๕.     มันเปลวลา



นํ้ามันท่ีสกัดจากพืชที่เปนยาวกาลิก ภิกษุทําเองมีคติอยางยาวกาลิก เลยเท่ียงวันไปแลว หามมิใหภิกษุฉัน สวนนํ้ามันท่ีสกัด
จากพืนอนัเปนยาวชวีิก มีเมล็ดผักกาเปนตน ทานอนุญาตใหภิกษุทําเองได นํ้าปานะก็ดี นํ้ามันก็ดี เมื่อภิกษุรบัประเคนท้ังวัตถุ ทําใหเสร็จใน
กาลคือเวลาท่ีกําหนดตั้งแตเชาถึงเที่ยง โดยการแปรสภาพจากวัตถุเดิมใหเปนนํ้าปานะและน้ํามันแลว นาจะใชไดตลอดคราวของกาลิกน้ัน

นํ้าออย ท่ีอนุปสัมบนัทําใหเปนปานะ และกรองใหหมดกากแลวจึงจะฉนัไดในเวลาวิกาล ภกิษุทําเอง รับทั้งวัตถุคือลําออยมีคติ
อยางยาวกาลิก ทานหามมิใหฉันในเวลาวิกาล รับประเคนนํ้าออยสดมาเค่ียวทานอนุญาต พระมตวิาน้ําออยจัดเปนสัตตาหกาลิกน้ัน ไดแก 
นํ้าออยท่ีทําใหแขนแลว ท่ีทานเรียกวา ผาณิต คือยังเหลว แตเคียวจนงวดไมกลายเปนเมรัยแลว สวนน้ําออยสดท่ีอาจจะกลายเปนเมรยัได
ควรจัดในยาวกาลิก ผาณิต (นํ้าออยงบ)ท่ีแขน ภิกษไุมอาพาธเมื่อตองการจะฉันควรละลายนํ้ากอนคอยฉัน แตภิกษุผูอาพาธฉันเลยได 
ทานไมหาม

สัตตาหกาลิกที่ภิกษุไมไดทําเอง รับประเคนในเวลาเชา แมฉันพรอมกบัอาหารในวันน้ันก็ได แตเลยเที่ยงวันไปแลวฉันปนกับ
อาหารไมได แมในวนัรุงข้ึนฉันไดโดยฐานเปนเภสชัตลอดกาล ลวง ๗ วันไปแลว จองท่ีรับประเคนไวเปนนิสสัคคีย ภิกษุผูเกบ็ของท่ีรับประ
เครนไวนั้นเปนอาบัติปาจิตตีย หากฉันเภสัชที่เปนนิสสคัคียนั้นตองอาบัติทุกกฏ.
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ยาวชีวิก
ของที่ใชประกอบเปนยา นอกจากกาลิก ๓ อยางนั้น จัดเปนยาวชีวิก ในพระบาลีแบงประเภทไว ดังนี้
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๑. รากไม เรียกวา มูลเภสัช มีดังน้ี
    ๑) หลิทฺทํ        
    ๒) สิงฺคิเวรํ       
    ๓) วจา         
   ๔) วจตฺถํ         
    ๕) อติวิลํ         
    ๖) กฏกโรหิณี      
    ๗) อุสีรํ         
    ๘) ภทฺทมุตฺตกํ     

๒. นํ้าฝาด เรียกวา กสาวเภสัช มีดังนี้
    ๑) นิม ฺพกสาโว
    ๒) กุฏชกสาโว
    ๓) ปโฏลกสาโว

    ๔) ปคฺควกสาโว

    ๕) นคฺคมาลกสาโว
    

๓. ใบไม เรียกวา ปณณเภสัช มีดังน้ี
    ๑) นิมฺพปณฺณํ ใบสะเดา
    ๒) กุฏชปณฺณํ ใบมูกมัน
    ๓) ปโฏลปณฺณํ ใบกระดอม หรือมูลกา
    ๔) คุลสิปณฺณํ ใบกระเพรา หรือแมงลกั
    ๕) กปฺปาสิกปณฺณํ ใบฝาย

๔. ผลไม เรียกวา ผลเภสัช มีดังนี้
    ๑) วิลง คฺํ
    
    ๒) ปป ฺผลิ
    ๓) มริจ  ํ
    ๔) หรีตกรี
    ๕) วิเภตก ํ
    ๖) อามลก ํ     
    ๗) โกฏ ฐผลํ

๕. ยางไม เรียกวา ชตุเภสัช มีดังน้ี
    ๑) หิง ฺคุ ยางไมชนิดหน่ึง ทานกลาววา ไหลออกมาจากตนหิงคุ
    ๒) หิง คฺุชตุ ยางไมชนิดเดียวกนั แตเค่ียวออกมาจากกานและใบตนหิงคุ
    ๓) หิง คฺุสิปาฏิกา ยางไมชนิดเดียวกัน เคี่ยวออกจากใบหิงคุ หรือเจือ 
        ของอื่นดวย ๓ อยางน้ี เปนชนิดมหาหงิคุ
    ๔) ตก ฺกปต ฺติ ยางชนิดเดียวกัน ไหลออกจากใบไม
    ๕) ตก ฺกปณ ณฺิ ยางชนิดเดียวกัน ทานวาเอาใบไมมาคั่วออกบาง 
        ไหลออกจากกานบาง
    ๖) สช ชฺุลส  ํกาํยาน เปนตน

๖. เกลือ เรียกวา โลณเภสัช มีดังนี้
    ๑) สามุท ฺทิก ํ เกลือสมุทร
    ๒) กาฬโลณ ํ เกลือดํา (ดีเกลือ)
    ๓) สิน ฺธว ํ เกลือสินเธาว เปนเกลอื

เกิดบนดินในที่ดอนเก็บมาหุง
จนนํ้าแหงจะไดเกลือสีขาว

    ๔) อุพ ฺภิท ํ เกลือที่เขาเอาดินโปง
มาเคี่ยวน้ําข้ึน

    ๕) วิล ํ เปนเกลือชนดิหน่ึงเขาปรุง
สัมภาระตางๆ หุงข้ึนมีสีแดง 

ขมิ้น
ขิง
วานน้ํา
วานเปราะ
อุตพิด
ขา
แฝก
หญาแหวหมู

นํ้าฝาดสะเดา
นํ้าฝาดมูกมัน
นํ้าฝาดกระดอม 
หรือมูลกา
นํ้าฝาดบอระเพ็ด 
หรือพระยามือเหล็ก
นํ้าฝาดกระถินพิมาน เปนตน

ผลพิลังกาสา 
(ผลสม) 
ดปีลี
พริก
สมอไทย
สมอพิเภก
มะขามปอม
ผลแหงโกฐ เปนตน



รากไม น้ําฝาด ใบไม ผลไม ยางไม เกลอื อยางอื่นอีกที่มิไดฉันเปนอาหาร แตฉันเปนยารักษาโรค จัดเปนยาวชีวิกทั้งสิ้น ตอเมื่อมีเหตุ

จึงฉันได เมื่อไมมีเหตุ ภิกษุฉนัเขาไปเปนอาบัติทุกกฏ แตในวิภังคแหงโภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘ มีความวา กลืนกินเพื่อเปนอาหาร ทานปรับอาบตัิ

ทุกกฏท้ัง ๓ อยาง คอื ทั้งกามกาลกิ สัตตาหกาลิก และยาวชีวิก
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วาดวยกาลิกระคนกัน  

          คําวา  ตทหุปฏิคฺคหิต   ถาเล  กปฺปติ  เปนตน  พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหมายเอารสที่เจือกันทกุอยาง.      ก็ถานํ้าปานะเปนของที่รับประเคนปนกับ มะ
พราวท้ังผล    ยังไมไดปอกเปลอืก    เอามะพราวออกเสียแลว    น้ําปานะน้ัน ควรแมในเวลาวกิาล.            

พวกทายกถวายขาวปายาสเย็น   วางกอนสัปปไวขางบน    เนยใสใครไม ปนกับขาวปายาส   จะเอาเนยใสน้ันออกไวฉัน  ๗  วันก็ควร.            

แมในสัตตาหกาลิกที่เหลือ    มีน้ําผึ้งและนํ้าตาลที่เปนแทงเปนตน ก็นัย นี้แล.            

พวกทายกถวายบิณฑบาต   ประดับดวยกระวานและลูกจันทนเปนตน บาง  กระวานและลูกจันทนเปนตนน้ัน  พงึยกออกลางไวฉันไดตลอดชีวิต  ในขิงที่เขา
ใสในยาคูถวายเปนตนก็ด.ี   ในชะเอมที่เขาใสแมในนํ้าเปนอาทิ แลว ถวายเปนตน ก็ดี   มีนัยเหมอืนกันแล.  

          กาลิกใด ๆ  เปนของมีรสระคนปนกันไมไดอยางนั้น   กาลกินั้น ๆ แม  รับประเคนรวมกัน;   ลางหรือปอกเสียจนบรสิทุธิ์แลวฉนั    ดวยอํานาจแหงกาล 
ของกาลิกน้ัน  ๆ   ยอมควร.    แตถากาลิกใดเปนของมีรสแทรกกันได   ปนกัน ได  กาลิกนั้น  ยอมไมควร.            

 จริงอยู     ยาวกาลิกยอมชักกาลิกท้ัง  ๓   มียามกาลิกเปนตน      ซึ่งมีรสเจือกับตน   เขาสูสภาพของตน    ถึงยามกาลกิ    ก็ชักกาลิก     แม  ๒  
มีสัตตาหกาลิกเปนตน   เขาสูสภาพของตน    สัตตาหกาลิกเลา    ยอมชักยาวชวีิกที่ระคน เขากับตน   เขาสูสภาพของตนเหมือนกัน   เพราะฉะน้ัน    พึงทราบ
สันนิษฐานวา  ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันน้ันก็ดี   รับประเคนในวันกอน ๆ ก็ดี   ปนกบัสัตตาหกาลกินั้น  ซึ่งรับประเคนในวันนั้น   ควรเพียง  ๗  วัน    ปนกับสัตตาห 
กาลิกที่รบัประเคนไว  ๒  วัน    ควรเพียง  ๖  วัน    ปนกบัสัตตาหกาลิกที่รับประเคนไว  ๓  วัน  ควรเพียง  ๕  วนั  ปนกับสัตตาหกาลิกท่ีรับประเคนไว  ๗  วัน ควรใน
วันน้ันเทานั้น      ก็เพราะเหตุนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย  ยาวชีวิกท่ีรับประเคนในวันนั้น ปนกับสัตตาหกาลิก  ควร ๗ วัน ตรสัวา   
ยาวชีวิกท่ีรับประเคนแลว    คือปนกับสัตตาหกาลิก  ควร ๗ วัน  ก็เมื่อกาลิก  ๓  น้ีกาวลวงกาล  ยาม  และ  ๗  วัน   พงึทราบอาบัติดวยอํานาจวิกาลโภชนสิกขาบท  
สันนิธิสิกขาบท  และเภสัชชสิกขาบท. 

กแ็ล   ในกาลิก  ๔  นี้    กาลิก  ๒  คือ    ยาวกาลิก  ๑  ยามกาลิก  ๑ นี้  เทาน้ัน   เปนอันโตวุตถะดวย   เปนสันนิธิการกะดวย:   แคสัตตาหกาลิก
และยาวชีวิก   แมจะเก็บไวในอกัปบียกุฏิ   ก็ควร.   ทั้งไมใหเกิดสันนิธิดวย    ดงันี้แล.  คําที่เหลือในที่ทั้งปวง  ตื้นทั้งน้ัน  ฉะนี้แล.                                                                                                                            
พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ ๑๙๑ - ๒
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กาลิกบางอยางไประคนเขากับกาลิกอีกอยางหนึ่ง ทานมีกําหนดใหใชไดชั่วคราวของกาลิกที่มีกําหนดเวลาสั้น เชน ยาผง เปนยาวชีวิกไมได

จํากัดกาลเวลาในการฉัน เมื่อไปผสมกับนํ้าผึ้งเปนกระสายน้ําผึ้ง เปนสัตตหกาลิกไป มีกําหนดเวลาฉัน ๗ วัน ยาน้ันก็พลอยเปนสัตตาหกาลิกไปกับน้ําผึ้งดวย

เครื่องเทศ เชน กระวาน กานพลู ลูกผักชี อบเชย ซึ่งเปนยาวชีวิก แตเมื่อปรุงกับขาวสุกที่หุงดวยกระทิหรือปรุงเปนอาหารอยางอื่น กก็ลายเปนยาวกาลิก    

ไปตาม

สัตตาหกาลิก และยาวชีวิกท่ีรับประเคนไวแรมคืนแลว ทานหามมิใหนําไปปนกับยาวชวีกลิก เชน จะเอาน้ําตาลที่รับประเคนแรมคืนไวแลวมาฉัน

กับขนมครกเปนตนไมได ทานหามฉัน ในสัตตสติกขนัธกะ ทานปรับอาบัติปาจิตตีย เพราะฉันของเปนสันนิธิ เอาไปเจือปนกับนํ้าปานะแลวฉนั ทานปรับอาบัติ

ทุกกฏ



ภาค ๔ 
วิธีแสดงอาบัติ

วิธีข้ันตอนชําระอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย
วิธีขอขมาและพิธีถือนิสัยพระอาจารย

วิธีลาสิกขา
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วิธีแสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ทุกกฎ  และทุพภาษิต

การแสดงอาบัติ
๑. ผูตองอาบตัิ  ปาราชิก  ควรปฏิญญา (รับความจริง) แลวลาสิกขาไปเสีย
๒. ผูตองอาบัติ  สังฆาทิเสส  ตองประพฤติวุฏฐานคามินี พึงบอกเสียแกภิกษุทีเ่ปนสภาคแลว 
   พึงออกเสียดวยอยูปริวาสและประพฤติมานัตเถดิ
๓. ผูตองอาบัต ิ นิสสัคคิยปาจิตตีย  ใหสละสิ่งของอันเปนเหตุใหตองอาบัตน้ัินกอน
๔. ผูตองอาบัติ  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ทุกกฎ  และทุพภาษิต  ที่เปนอาบัติลหุกาบัต ิ คือ อาบัตทิี่เบา  
   ซึ่งตองเปดเผยโทษของตนแกภกิษุอื่นทนัททีี่ระลึกได  เมื่อโอกาสอํานวย  (ไมตองรอถงึวันอุโบสถ)

อาบัติถุลลัจจัย คือ “ ความลวงละเมิดที่หยาบ “ ชื่ออาบัติหยาบอยางหนึ่งเปนความผิดข้ันถดัรอง และไมรายแรงเทาอาบัติปาราชิก 
เชน ถูกตองของเนื่องดวยกายมาตุคามแลวเกิดกําหนัดยินดี มีอารมณเพศ คิดจะรวมเพศ และไมเทาอาบัติ สังฆาทิเสส เชน พยายามแต
สุกกะยังไมเคลื่อน ชักสื่อบณัเฑาะก (กะเทย) และอาบัติท่ีหยาบ เชน กลืนหรือฉันเลือดเน้ือมนุษย นุงหมหนังเสือเยี่ยงเดียรถีย ก็ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
อาบัติปาจิตตีย คือ อาบัติอัยยังกุศลธรรมใหตกไป มี ๙๒ สิกขาบท เชน พูดปด พูดสอเสียดภิกษุ พรากของเขียว ทําสัตวเล็กสัตว
นอยใหตาย ฉันอาหารขาดการประเคน ฉันอาหารในเวลาวิกาล ก็จะตองอาบัติปาจิตตยี
อาบัติทุกกฏ คือ อาบัติที่เบา ตองเขาแลว องแสดงตอหนาสงฆ หรือคณะ หรือภิกษุรูปใดรปูหนึ่ง จึงพนได มีอาบัติทุกกฏมากมาย เชน 
นุงหมไมเปนปริมณฑล ไปในละเวกบานไมสํารวม ฉันดังซูด ๆ ฉันดังจั๊บ ๆ ฉันเลียริมฝปาก ปสสาวะ-บวนเขฬะรดของสดเขียว ทิ้งขยะไม
เปนที่ ข้ึนกุฏิศาลาไมเช็ดเทาใหสะอาด เปนตน
อาบัติทุพภาษิต คือ อาบัติที่กลาวชั่ว เชน พดูหยอกลอ และลอเลียนกับผูอื่นดวยวาคําอันเปนคําชั่ว คําพลาด คาํหมนหมอง คําอัน
นกัปราชญติเตียน



ผูแสดงอาบัติแกพรรษากวาใหแสดงดังน้ี

( ผูแก )   : อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา

( ขาพเจาตองอาบตัิถุลลัจจัย ปาจิตตีย ทุกกฏ สิกขาบทหลายตวัหลายหมวดแลว และทุพภาษิตหลายตัวแลวขาพเจาขอแสดงอาบัติเหลาน้ัน)

( ผูออน ) : ปสสะถะ ภัณเต.  ( ขาแตทานผูเจรญิ ทานท้ังหลาย เห็นอยูแลหรือ )

( ผูแก )   : อามะ อาวุโส ปสสามิ. ( ดูกอนทานผูมีอายุ เออขาเห็นอยูละ )

( ผูออน ) : อายะติง ภัณเต สังวะเรยยาถะ. ( ขาแตทานผูเจริญ ทานทั้งหลายพึงสํารวมตอไปเถิด )

( ผูแก )   : สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ. ( ๓ หน ) ( ขาแตทานผูมีอายุ ดีละ ขาพเจาจกัสํารวมดวยดี , แมวาระท่ีสอง...,แมวาระที่สาม...)
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นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย

นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย

นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย

ทุพภาสิตาโย

อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ

คําแสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ทุกกฎ  และทุพภาษิต 



ผูแสดงอาบัติออนพรรษากวาใหแสดงดังนี้

( ผูออน )   : อะหัง ภัณเต สัมพะหุลา

( ขาพเจาตองอาบตัิถุลลัจจัย ปาจิตตีย ทุกกฏ สิกขาบทหลายตวัหลายหมวดแลว และทุพภาษิตหลายตัวแลวขาพเจาขอแสดงอาบัติเหลาน้ัน)

( ผูแก ) : ปสสะสิ อาวุโส .  ( ดกูอนทานผูมอีายุ ทานแลเห็นหรือ )

( ผูออน)   : อามะ ภัณเต ปสสามิ. ( ขาแตทานผูเจรญิ เออ ขาเห็นอยูละ )

( ผูแก ) : อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ. ( ดกูอนทานผูมอีายุ ทานพึงสํารวมตอไปเถิด)

( ผูออน)   : สาธุ สุฏุ ภัณเต สังวะริสสามิ. ( ๓ หน ) ( ขาแตทานผูเจริญ ดีละ ขาพเจาจักสํารวมดวยดี , แมวาระท่ีสอง...,แมวาระท่ีสาม...)
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นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย

นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย

นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย

ทุพภาสิตาโย

อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ

คําแสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ทุกกฎ  และทุพภาษิต 



วิธีข้ันตอนชําระอาบัตินิสสัคคิยปาจิตีย
     เมื่อสละสิ่งของท่ีเปนนิสสัคคยีแลว พึงแสดงอาบัต ิผูรบัของและรับการแสดงอาบัติแลว พึงคืนสิ่งจองใหแกภิกษุน้ัน ยกเวน 
รูปยะ ตองสละทิ้งเลย สิ่งของที่เปนนสิสคัคีย ถายังไมไดสละ หากนําไปใชตองอาบัติทุกกฏ สําหรับของบรขิารท่ีสละแลวไดคืนมา 
ใหอธิษฐานใหมจึงใชได คําสละสิ่งของดังนี้ คําสละสิ่งของดังน้ี เพียงเปนนิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๑ สิกขาบทท่ี ๒ สิกขาบทที่ ๓
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นิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๑ – อติเรกจีวรท่ีเก็บไวเกิน ๑๐ วัน

ผืนเดียว    : อิทัง เม ภัณเต* จีวะรัง ทะสาหาติกกันตัง นิสสัคคิยัง , อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.
         “ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผาผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วันแลว เปนนิสสัคคีย ขาพเจาเสียสละผานี้แกทานผูมอีายุ “

เสียสละดังน้ีแลว พึงแสดงอาบัตินั้นแกผูรับดังกลาวแลวกอนเถิด 

ภิกษุผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรับพึงคืนผาน้ันดวยคาํวา

           : อิมัง จีวะรัง อายัส๎มะโต ทัมมิ. 
            “ หรือจะคืนดวยภาษาของตนก็ได วา ขาพเจาใหผานี้แกทาน “   

ขั้นตอนขอท่ี ๑ : คําสละสิ่งของท่ีเปนนิสสัคคีย

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       *ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “  เปน  “ อาวุโส “
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นิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๑ – อติเรกจีวรท่ีเก็บไวเกิน ๑๐ วัน

๒ ผืนหรือมากกวา    : อิมานิ เม ภัณเต* จีวะรัง ทะสาหาติกกันตตานิ นิสสัคคิยานิ , อิมานาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.

         “ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผาท้ังหลายน้ีของขาพเจา ลวง ๑๐ วันแลว เปนนิสสัคคีย ขาพเจาเสยีสละผาท้ังหลายน้ีแกทานผูมีอายุ “

เสียสละดังนี้แลว พึงแสดงอาบัตินั้นแกผูรับดังกลาวแลวกอนเถิด 

ภิกษุผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรบัพงึคืนผานั้นดวยคาํวา

           : อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ. 

            “ หรือจะคนืดวยภาษาของตนก็ได วา ขาพเจาใหผาทั้งหลายน้ีแกทาน “   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “  เปน  “ อาวุโส “
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นิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๒ – จีวรขาดครองลวงราตรี

ผนืเดียว    : อิทัง เม ภัณเต* จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง (อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา) นิสสัคคิยัง , อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.

         “ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผาไตรจีวรของขาพเจาน้ีไดอยูปราศจากแลวราตรีหนึ่ง  เปนนิสสัคคีย เวนจากภิกษุสมมติขาพเจาเสียสละผา                     
ท้ังหลายน้ีแกทานผูมีอายุ “

 

          

             

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “  เปน  “ อาวุโส “

: อะยัง เม ภันเต                         เอกรัตติง วิปปวุฏฐา (อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา) นิสสัคคิยัง , อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.

 

สังฆาฏิง

อุตตะราสังโฆ

อันตะระวาสะโก

 
 

จะกลาวตามช่ือก็ไดวา

สังฆาฏิง

อุตตะราสังโฆ

อันตะระวาสะโก

 

 

 : อิมัง                           อายัส๎มะโต ทัมมิ.

ภิกษุผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรับพึงคนืผานั้นดวยคําวา

หรือจะคนืดวยภาษาของตนก็ได วา “ ขาพเจาใหผา (สังฆาฏิ / จีวร / สบง) น้ีแกทาน “   
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นิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๒ – จีวรขาดครองลวงราตรี

๒ ผืนหรือมากกวา : อิมานิ เม ภัณเต*  ( ท ๎วิจีวะรัง / (ติจีวรัง ) รัตติวิปปะวุตถัง (อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา) นิสสัคคิยัง ,                        
         อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.

                     “ ขาแตทานผู ( เจริญ / มีอายุ ) ผา ( ท้ังหลาย / ไตรจีวร ) ของขาพเจาน้ีไดอยูปราศจากแลวราตรีหนึ่ง  

         เปนนสิสัคคีย เวนจากภิกษุสมมติขาพเจาเสียสละผา ท้ังหลายน้ีแกทานผูมีอายุ “

( ถา ๒ ผืน วา “ ท๎วิจีวะรัง “ : ถา ๓ ผืน วา “ ติจีวะรัง )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “  เปน  “ อาวุโส “

ท๎วิจีวะรัง

ติจีวะรัง

 

 

 : อิมัง                          อายัส๎มะโต ทัมมิ.

ภิกษุผูสละพึงแสดงอาบัติแลว ผูรับพึงคนืผานั้นดวยคําวา
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นิสสัคคียปาจิตตียสิกขาบทที่ ๓ – อกาลจีวรท่ีเก็บไวเกิน ๑ เดือน

คําสละผาอกาลจีวรท่ีเก็บไวเกิน ๑ เดือน

อิทัง เม ภัณเต* อะกาละจีวะรัง มาสาติกกันตัง นิสสัคคิยัง , อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.

ภิกษุผูสละแสดงอาบัติแลว ผูรบัพงึคืนผานั้นดวยคําวา

อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ผูแกพรรษากวาใหเปลี่ยน “ ภัณเต “  เปน  “ อาวุโส “



ขั้นตอนขอท่ี ๒ : แสดงอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย

ของชิ้นเดียว

ผูแสดงอาบัตแิกพรรษากวา ใหแสดงดังน้ี

(ผูแก) อะหัง อาวุโส นิสสัคคียัง ปาจิตติยัง อาปตติง อาปนโน ตัง ปะฏิเทเสมิ.

ขาพเจาตองอาบตัินิสสัคคิยปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติท่ีสิกขาบทจริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบตัิน้ัน

(ผูออน) ปสสะถะ ภันเต. (ทานเห็นอาบตัิน้ันหรือ)

(ผูแก) อามะ อาวุโส ปสสามิ. (ใช! ขาพเจาเหน็)

(ผูออน) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ. (ทานพงึสํารวมระวงัตอไป)

(ผูแก) สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ. 

ทุติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ. 

ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
(แมวาระท่ีหน่ึง , แมวาระท่ีสอง , แมวาระที่สาม ดีแลวเธอ ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ของชิ้นเดียว

ผูแสดงอาบัตอิอนพรรษากวา ใหแสดงดังน้ี

(ผูออน) อะหัง ภันเต นิสสัคคียัง ปาจิตติยัง อาปตติง อาปนโน ตัง ปะฏิเทเสมิ.

ขาพเจาตองอาบตัินิสสัคคิยปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติท่ีสิกขาบทจริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบตัิน้ัน

(ผูแก) ปสสะสิ อาวุโส. (เธอเห็นอาบัติน้ันหรือ)

(ผูออน) อามะ ภันเต ปสสามิ.              (ใช! ขาพเจาเหน็)

(ผูแก) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ. (เธอพึงสํารวมระวังตอไป)

(ผูออน) สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ.

ทุติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ. 

ตะติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ.
(แมวาระท่ีหน่ึง , แมวาระท่ีสอง , แมวาระที่สาม ดีแลวทาน ขาพเจาจะสํารวมไวดวยด)ี
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ของหลายชิ้น

ผูแสดงอาบัตแิกพรรษากวา ใหแสดงดังน้ี

(ผูแก) อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นิสสัคคิยาโย ปาจิตติยาโย อาปตติโย อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

ขาพเจาตองอาบัตินิสสัคคียปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติท่ีสิกขาบทจริงและกี่ชิ้นจริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบัตนิั้น

(ผูออน) ปสสะถะ ภันเต. (ทานเห็นอาบัติน้ันหรือ)

(ผูแก) อามะ อาวุโส ปสสามิ. (ใช! ขาพเจาเหน็)

(ผูออน) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ. (ทานพึงสํารวมระวังตอไป)

(ผูแก) สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ. 

ทุติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ. 

ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
(แมวาระท่ีหน่ึง , แมวาระท่ีสอง , แมวาระที่สาม ดีแลวเธอ ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ของหลายชิ้น

ผูแสดงอาบัตอิอนพรรษากวา ใหแสดงดงัน้ี

(ผูออน) อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นิสสัคคิยาโย ปาจิตติยาโย อาปตติโย อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

ขาพเจาตองอาบตัินิสสัคคียปาจิตตียแลว คือ ( พึงเปลี่ยนแสดงไปตามที่ตองอาบัติท่ีสิกขาบทจริงและกี่ชิ้นจริง ) ขาพเจาขอแสดงอาบัตนิั้น

(ผูแก) ปสสะสิ อาวุโส. (เธอเหน็อาบัติน้ันหรือ)

(ผูออน) อามะ ภันเต ปสสามิ. (ใช! ขาพเจาเห็น)

(ผูแก) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ. (เธอพึงสํารวมระวังตอไป)

(ผูออน) สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ.

 ทุติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ. 

ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ.
(แมวาระท่ีหน่ึง , แมวาระท่ีสอง , แมวาระที่สาม ดีแลวเธอ ขาพเจาจะสํารวมไวดวยดี)
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ขั้นตอนขอท่ี ๓ : คําคืนของท่ีสละแลว
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ขั้นตอนขอท่ี ๔ : คําอธิษฐานของบริขาร ( ในหัตถบาส )
๑. ผาสังฆาฏ*ิ : อิมัง  สังฆาฏิง  อะธิฏฐามิ.  (๓. หน)

๒. ผาจีวร* : อิมัง  อุตตะราสังคัง  อะธิฏฐามิ  (๓ หน)

๓. ผาสบง* : อิมัง  อันตะระวาสะกัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)

๔. บาตร* : อิมัง  ปตตัง  อะธิฏฐามิ.  (๓ หน)

๕. เภสัช* :         อิมัง เภสัชชัง อธิฏฐามิ. (๓ หน)
(แมวาระท่ีหน่ึง ขาพเจาอธษิฐาน ผาสังฆาฏิ ผืนนี้ / บาตร ใบน้ี / เภสัช ของน้ี , แมวาระที่สอง..., แมวาระที่สาม...)

คําถอนอธิษฐาน (ในหัตถบาส) *ของบริขารทุกชิ้น  พึงเทียบกับคําอธิษฐานในภาษาไทย  หรือในไวยากรณบาลี  

๑. ผาจีวร* ( ผืนเดียว )  : อิมัง  จีวะรัง อายัส ๎มะโต ทัมมิ.  (๓. หน)

๒. ผาจีวร* ( หลายผืน ) : อิมานิ  จีวะรานิ อายัส ๎มะโต ทัมมิ.  (๓ หน)

๓.    บาตร* :              อิมัง  ปตตัง  อายัส ๎มะโต ทัมมิ.  (๓ หน)

๔.    เภสัช* :                    อิมัง เภสัชชัง อายัส ม๎ะโต ทัมมิ.  (๓ หน)

(แมวาระท่ีหน่ึง ขาพเจาถวาย ผาจีวร ผืนนี้ / บาตร ใบน้ี / เภสัช ของน้ี , แมวาระท่ีสอง..., แมวาระท่ีสาม...)

  



วิธีขอขมาและพิธีถือนิสัยพระอาจารย
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พระลูกวัด : อาจาริเย ปะมาเทนะ ท ๎วารัตตะเยนะ กะตัง , สัพพัง อะปะราธัง , ขะมะถะ เม ภัณเต. ( ๓ หน )

             ( โทษทั้งปวงที่ขาพเจาไดทําแลว ดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน ขอทานจงงดโทษนั้น ใหแกขาพเจาดวยเทอญ. )

พระเถระ :  อะหัง ขะมามิ , ตะยาป เม ขะมิตัพพัง. ( ขาพเจางดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขาพเจาดวย )

พระลูกวัด : ขะมามิ ภัณเต . ( ขาพเจางดโทษให ขอรับ )

             

ถาไปหลายรูป กราบพระอาจารยพรอมกัน ๓ หน ผูนํายกพานเครื่องสักการะข้ึนประคองแคอก ตั้งนะโมเสร็จแลวนอมกายลงเล็กนอย ใหกลาวตอดังนี้

ถาไปรูปเดียว กราบพระอาจารย ๓ หน ยกพานเครื่องสักการะข้ึนประคองแคอก ต้ังนะโมเสร็จแลวนอมกายลงเล็กนอย ใหกลาวตอดังน้ี

คําขอขมาพระอาจารย

พระลูกวดั : อาจาริเย ปะมาเทนะ ท ๎วารัตตะเยนะ กะตัง , สัพพัง อะปะราธัง , ขะมะตุ โน ภัณเต. ( ๓ หน )

             ( โทษทั้งปวงท่ีขาพเจาทั้งหลายไดทาํแลว ดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน ขอทานจงงดโทษนั้น ใหแกขาพเจาทัง้หลายดวยเทอญ. )

พระเถระ :  อะหัง ขะมามิ , ตุมเหหิป เม ขะมิตัพพัง.    ( ขาพเจางดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขาพเจาทัง้หลายดวย )

พระลูกวดั : ขะมามะ ภัณเต . ( ขาพเจาท้ังหลายงดโทษให ขอรบั )

นอมกายลงเล็กนอย ถวายพานเครื่องสักการะเสร็จแลว กราบลง ๓ หน เปนอันเสร็จพิธี 

นอมกายลงเล็กนอย ถวายพานเครื่องสักการะเสร็จแลว กราบลง ๓ หน เปนอันเสร็จพิธี 
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พระลูกวัด : อาจาริโย เม ภัณเต โหหิ , อายัส ๎มันโต นิสสายะ วัจฉามิ. ( ๓ หน )

             ( ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจะอยูอาศัยทาน )

             

คําขอนิสัยพระอาจารย

พระเถระ / พระอาจารย

โอปายิกัง ( ชอบดวยอบุาย )

ปฏิรูปง ( สมควร )

ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิ ( จงถึงพรอมดวยอาการใหเกิดความเลื่อมใส )

คํารับเปนธุระพระอาจารย

นิสสยันเตวาสิก

ภิกษุน้ันใหรูความ ดวยคําวา  สาธุ ภัณเต

ภิกษุน้ันใหรูความ ดวยคาํวา  สาธุ ภัณเต

ภิกษุน้ันใหรูความ ดวยคาํวา  สาธุ ภัณเต

แลวเปลงคํารับเปนธุระพระอาจารยวา.....

อัชชะ ตัคเค  ทานิ  เถโร   ,   มัยหัง  ภาโร   ,   อะหัมป  เถรัสสะ ภาโร  ( 3 หน )  
(ตั้งแตวันน้ีไป พระเถระยอมเปนภาระของขาพเจา ขาพเจา ยอมเปนภาระของพระเถระ ) 

       นอมกายลงเล็กนอย เดินเขาเขาไปถวายพานเคร่ืองสักการะ ( ถามี ) เสร็จแลว กราบลง ๓ หน 
นังพับเพียบประนมมือ เพื่อรับฟงโอวาทจากอาจารยพอสมควรแกเวลา เมื่อจบโอวาทแลวเปนอันเสร็จพิธีถือนิสัย

ผูนํายกพานเครื่องสักการะขึ้นประคองแคอก ตั้งนะโมเสร็จแลวนอมกายลงเล็กนอย ใหกลาวตอดังนี้

พิธีถือนิสัย



๑. ภิกษุผูปราถนาสละเพศบรรพชติ พึงแสดงอาบัติ แกพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงกอน (ถาตองอาบัติ

   สังฆาทิเสส พึงประพฤติวุฎฐานวธิีกอน)

ผูแสดงอาบัติออนพรรษกวา

 

(ผูออน) :           อะหัง ภันเต สัมพะหุลา       อาปตติโย อาปนโน ตา ปฏิเทเสมิ. 

 (ผูแก) : ปสสะสิ อาวุโส.

(ผูออน) : อามะ ภันเต ปสสามิ.

(ผูแก) : อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

(ผูออน) : สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ. 

ทุติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ. 

ตะติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ.         
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วิธีลาสิกขา

นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย

นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย

นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย

ทุพภาสิตาโย

 

 



๒. จากนั้นใหหมไตรจีวร (พาดสังฆาฎ)ิ กราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง

๓. ประนมมือเปลงวาจา “นะโม” ๓ จบ

๔. ตอเปลงวาจา คําขอขมาพระอาจารย หรือ คําขอขมาพระสงฆ กลาวแลวก็นอมพานสกัการะเขาไปถวาย และกราบ ๓ คร้ัง

๕. เมื่อปลงใจแนนอนแลว ตองลาสิกขาจากภิกษุเปนสามเณรกอน ใหเปลงวาจาพรอมดวยเจตนาท่ีจะลาสิกขาจากภิกษุเปนสามเณร

   ดังนี้ (๓ คร้ัง)

สิกขัง ปจจักขามิ, สามเณโรติ มัง ธาเรถะ.
(ขาพเจาขอลาสิกขาจากภิกษุเปนสามเณร ขอทานท้ังหลายจงจําขาพเจาไววา เปนสามเณร)

   พระอาจารยชักผาสังฆาฎิออก องคท่ีเปนสามเณรต้ังใจออกจากบรรพชิตสมณเปนคฤหัสถ ตอกลาวคําขอลาสิกขา

   ดังน้ี (๓ คร้ัง)

สิกขัง ปจจักขามิ, คีหีติ มัง ธาเรถะ.
(ขาพเจาขอลาสิกขา ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนคฤหสัถ)

๖. ผูลาสิกขาพึงถอยออกไปเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายแลว กลับมากราบพระอาจารย ๓ คร้ัง

๗. ประนมมือ กลาวคําอาราธนาศีล ๕

๘. เม่ือรับศีลแลว พระอาจารยพึงใหโอวาท
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คําขอขมาพระอาจารย
ถาไปรูปเดียว ใหกลาวดังน้ี

พระลูกวัด  : อาราจิเย ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ 
กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง, 

ขะมะถะ เม ภันเต.

(โทษท้ังปวงท่ีขาพเจาไดทําแลว ดวยกายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน

ขอทานจงงดโทษน้ันใหแกขาพเจาดวยเทอญ)

พระเถระ : อะหัง ขะมามิ, ตะยาป เม ขะมิตัพพัง.

(ขาพเจางดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขาพเจาดวย)

พระลูกวัด : ขะมามิ ภันเต.

(ขาพเจางดโทษให ขอรับ)
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ถาไปพรอมกันหลายรปู ใหกลาวดังน้ี

พระลูกวัด  : อาราจิเย ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ 
กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง, 

ขะมะตุ โน ภันเต.

(โทษท้ังปวงท่ีขาพเจาท้ังหลายไดทาํแลว ดวยกายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในทาน

ขอทานจงงดโทษน้ันใหแกขาพเจาทั้งหลายดวยเทอญ)

พระเถระ : อะหัง ขะมามิ, ตุมเหหิป เม ขะมิตัพพัง.

(ขาพเจางดโทษให แมเธอทั้งหลายกจ็งงดโทษใหแกขาพเจาดวย)

พระลูกวัด : ขะมามิ ภันเต.

(ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให ขอรับ)



คําขอขมาพระสงฆ
ถาไปรูปเดียว ใหกลาวดังน้ี

พระลูกวัด  : สังเฆ ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ 

กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง, 

ขะมะถะ เม ภันเต.
(โทษท้ังปวงท่ีขาพเจาไดทําแลว ดวยกายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในพระสงฆ

รูปท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายจงงดโทษน้ันใหแกขาพเจา

ดวยเทอญ)

พระสงฆ : มัยหัง ขะมามิ, ตะยาป เม ขะมิตัพพัง.
(ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให แมเธอกจ็งงดโทษใหแกขาพเจา

ทั้งหลายดวย)

พระลูกวัด : ขะมามิ ภันเต.
(ขาพเจางดโทษให ขอรับ)
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ถาไปพรอมกันหลายรูป ใหกลาวดังน้ี

พระลูกวัด  : สังเฆ ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ

กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง, 

ขะมะตุ โน ภันเต.

(โทษท้ังปวงท่ีขาพเจาท้ังหลายไดทาํแลว ดวยกายกรรม

วจีกรรม และมโนกรรม เพราะความประมาทในพระสงฆ

รูปท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายจงงดโทษน้ันใหแกขาพเจาทั้งหลาย

ดวยเทอญ)

พระสงฆ : มัยหัง ขะมามิ, ตะยาป เม ขะมิตัพพัง.

(ขาพเจาทั้งหลายงดโทษให แมเธอก็จงงดโทษใหแกขาพเจา

ทั้งหลายดวย)

พระลูกวัด : ขะมามิ ภันเต.

(ขาพเจางดโทษให ขอรับ)


