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จารีตประเพณี

กิจวตร แล ม รย ทของพร สงฆ์
ความเป็นมา

การบวช฿นพระพุทธศาสนา ตามวัต ถุประสงค์ดัๅงดิมพืไอตຌองการจะพຌนทุกข์ ละ
กระทา฿หຌจຌงพระนิพพาน ขຌอนีๅปຓนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาดยตรง ผูຌขຌามาบวช฿น
พระพุทธศาสนามຌวาจะดานินปฏิปทายังเมถึงจุดหมายปลายทาง ตเดຌประพฤติปฏิบัติตาม
คาสัไงสอนของพระบรมศาสดาอยางนຌอยกใเดຌชืไอวาปຓนการสรຌางอุปนิสัยสมบัติทีไจะปຓนมูลฐาน
฿หຌพຌนทุกข์เดຌ฿นทีไสุด อีกประการหนึไงการบวชถือปຓนประพณีของพระพุทธศาสนิกชนชาวเทย
ทีไตกทอดสืบตอกันมาตบราณกาล ผูຌมีศรัทธามัไนคง฿นพระพุทธศาสนา มักมุงหวัง฿หຌบุตรหลาน
ของตนเดຌบวชรียนปຓนทายาทสืบตออายุพระพุทธศาสนา หรืออยางนຌอยทีไสุด฿หຌเดຌศึกษาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา พืไอจะเดຌน าหลักธรรมคาสอนตาง โ มาประยุกต์฿ชຌกับชีวิตประจาวัน
฿นการทีไจะอยูครองรือน฿หຌมีความสุข฿นวันขຌางหนຌา มืไอเมอาจอยูครองพศบรรพชิตเดຌ มຌจะ
บวชตามประพณีหรือบวชพืไอมุงหวัง฿หຌพຌนทุกข์ ผูຌทีไบวชขຌามาสูพศบรรพชิตยอมตຌองตระหนัก
วาปຓนผูຌมีพศตางจากคฤหัสถ์ ปຓนทีไคารพบูชาของคนทัไวเป ฉะนัๅน จึงตຌองมีศีล มีวินัย ปຓน
ขຌอยึดถือปฏิบัติทีไตางจากประชาชน จึงจะปຓนทีไตัๅงหงการคารพกราบเหวຌของคนทัไวเป
การทีไพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวนานมาเดຌมัไนคงจนถึงทุกวันนีๅ กใดยทีไพระสงฆ์ทุกรูป
เดຌตระหนักละประพฤติตามพระธรรมวินัยพรຌอมทัๅงปฏิบัติตามระบียบบบผนของพระสงฆ์
ดຌวยดี พืไ อ฿หຌ พระสั งฆาธิ การเดຌมีค วามขຌา฿จทีไถูก ตຌองกีไยวกับจารีต ประพณี กิจวัต รละ
มารยาทของพระสงฆ์ จะเดຌเปปฏิบัติอยางถูกตຌองละยังสามารถนะนาพระภิกษุสามณรทีไอยู
฿นปกครองเดຌประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเดຌอยางถูกตຌองดีงามตอเป
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์
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จารีตประพณีของพระสงฆ์
สมดใจพระธีรญาณมุนี ิปุณณกมหาถระี จຌาอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส มกองงาน
พระธรรมทูตเดຌ฿หຌคานะนากีไยวกับอาจาระทีไพระภิกษุสามณรควรปฏิบัติ ดังนีๅ
ํฺ อยาสะพายยามขึๅนบา
๎ฺ อยาบกรม
๏ฺ อยาลิกชายจีวรขึๅนพาดเหล
๐ฺ อยาคาบบุหรีไหรือดินสูบตามถนนหรือ฿นทีไสาธารณะ
๑ฺ ออกนอกคณะ ิหรือนอกขตวัดี เมหมจีวร มຌมีอังสะออกนอกคณะกใเมควร
๒ฺ การนุงหม มิ฿ชพืไอความสวยงาม ตควรจะระวังอยา฿หຌสกปรกปรอะปຕอน
ละสงกลิไน ดยฉพาะวลาออกนอกวัด หรือเป฿นงานพิธี ควร฿ชຌสงบ อังสะ จีวร฿หຌปຓนสี
ดียวกัน หรือ฿กลຌคียงทีไสุด อยา฿หຌผิดสีกันจนดูเมรียบรຌอย
๓ฺ วลานุงหมเมวา฿นวัดหรือนอกวัด ควรหาทีไกาบัง เมควรนุงหม฿นทีไปຂดผย
๔ฺ ถึงวันกนถຌาจะเป฿นงานพิธีตอนชຌา เมตຌองกนศีรษะ ตอนบาย ถຌาจะเป฿น
งานพิธีจะตຌองกนกอนเป
๕ฺ วลาประชุมหรือเป฿นงานพิธี ควรเปถึงสถานทีไกอนผูຌ฿หญ อยา฿หຌผูຌ฿หญเปรอ
ผูຌนຌอย ความจริง ผูຌนຌอยควรจะเปคอยผูຌ฿หญ จึงจะชอบดຌวยระบียบ
ํ์ฺ วลาเป฿นงานพิธี เมควรดินเปถึงอาสนะลຌวนัไงลงทีดียว ปຓนกิริยาเมสุภาพ
ควรคุกขาลงหนຌาอาสนะ ลຌวดินขาขຌาเปนัไง ละตຌองรอพระถระผูຌ฿หญ หรือรอ฿หຌพรຌอมกัน
ํํฺ ฿นงานพิธีจริญพระพุทธมนต์ ฿หຌวางพัดขຌางขวา วางยามเวຌขຌางซຌายราสมอ
ํ๎ฺ ควรมีผຌากราบติดยามเป฿นงานพิธีทุกครัๅง การ฿ชຌผຌาอืไนรับของทีไสตรีนามาถวาย
ปຓนการเมสมควร
ํ๏ฺ การจับพัด฿นงานพิธีทัไวเป฿ชຌมือขวา ถຌาบังสุกุล฿ชຌมือซຌาย สวนมือขวาจับผຌาภูษายง
อยาอนพัดยຌหนຌายຌหลัง ตຌองตัๅง฿หຌตรง มຌกอนหรือสรใจพิธีลຌว การถือพัด ควร฿หຌอยู฿นลักษณะ
สารวมสมอ อยาถือตไาหรือกวงเปมา ปຓนกิริยาทีเไ มงาม
ํ๐ฺ เมควรนัไงสมอถวดียวกับผูຌ฿หญ ควรนัไงยืๅองหรือถวถัดมา ถຌาจาปຓนตຌองนัไง
ถวดียวกันกับผูຌ฿หญ ควรนัไงขຌางซຌายผูຌ฿หญ
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๒

ํ๑ฺ เมควรนัไงบียดสียดผูຌ฿หญ หรือ฿กลຌกินเป
ํ๒ฺ เมควรพูดขຌามศีรษะผูຌ฿หญ ซึไงมีผูຌ฿หญคัไนอยู฿นระหวางกลาง
ํ๓ฺ เมควรพูดทะลุกลางปลຌอง คือผูຌ฿หญพูดอยูยังเมจบ พูดทรกขึๅน฿นระหวาง
ํ๔ฺ เมพูดคัดคຌานผูຌ฿หญตรง โ ดยลักษณะเมคารพ
ํ๕ฺ ดินตามผูຌ฿หญ เมควร฿หຌ฿กลຌนัก หางนัก ควรดินยืๅองอยูขຌางซຌายทานนิดหนอย
สมอเมควรดินยืๅองขวา
๎์ฺ เมควรดินซงขึนๅ หนຌาผูຌ฿หญ หรือดินนาหนຌาผูຌ฿หญ ถຌาจาปຓนจะตຌองขึนๅ หนຌา
ควรซง฿หຌหางมาก โ
๎ํฺ ถຌาดินสวนทางกับผูຌ฿หญ ควรหลีกทางขวา หรือควรหยุดยืนอยูละหันหนຌ า
มาทางทาน฿หຌทานผานเปกอนลຌวจึงคอยดินตอเป
๎๎ฺ ถຌาราดินอยู รูຌวาผูຌ฿หญดินมา ควรหยุดหลีก ฿หຌทานดินเปขຌางหนຌาสียกอน
ลຌวจึงดินตามทาน
๎๏ฺ ผูຌถือคัมภีร์พระธรรม เมควรดินตามพระผูຌทศก์ ควรถือออกหนຌาหางพอสมควร
ละเมควรบกหรือถือคัมภีร์ดยอาการเมคารพ
๎๐ฺ การนังไ รวมยานพาหนะเปกับผูຌ฿หญ ชน นังไ ฿นรถ ฿นรือ เมควรนังไ อาสนะ
ดียวกับทาน สาหรับ฿นรถ ควรนัไงขຌางหนຌา สวน฿นรือ ควรนัไงขຌางหลัง ถຌาจาปຓนจะตຌองนัไง
คียงทาน ควรนัไงขຌางซຌายทาน ฿หຌทานนัไงขຌางขวารา ละควรเหวຌขออกาสกอนสมอ
๎๑ฺ การดินนาทางผูຌ฿หญ เมควรนาตรง ควรดินลีไยงขຌางหนຌาทานเป
๎๒ฺ ผูຌ฿หญเมกัๅนรม รากใเมควรกัๅนรมดินตามทาน ผูຌ฿หญเมสวมรองทຌา กใเมควร
สวมรองทຌาดินตามทาน
๎๓ฺ ยืนพูดกับผูຌ฿หญทีไทานเมเดຌสวมรองทຌา เมเดຌกัๅนรม ถຌาราสวมรองทຌา ควรถอด
รองทຌา ลงจากรองทຌาละลดรมทุกคราว
๎๔ฺ เมควรนัไงดยอาการเมคารพพูดกับผูຌ฿หญ ชน นัไงขัดสมาธิ หรือชันขา หรือ
นัไงทຌาขน ปຓนตຌน
๎๕ฺ อยู฿นบຌานหรือ฿นทีไมิ฿ชวัด เมควรกราบ – เหวຌพระผูຌ฿หญ พียงตทาความสารวม
สดงอาการคารพทานัๅน
๏์ฺ ผูຌ฿หญนัไงอยู จะปຂด – ปຂดประตูหนຌาตาง หรืออืๅอมหยิบของทีไอยูสูงกวาศีรษะ
ผูຌ฿หญควรเหวຌหรือขออกาสกอนทุกครัๅง
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๏ํฺ เมควรยืนฉันภัตตาหารหรือยืนดืไมนๅา ปຓนตຌน ควรนัไงลงกอน ลຌวจึงฉันหรือดืไม
๏๎ฺ วลาฉันอาหาร ควรหมผຌา ละนัไงฉัน฿หຌรียบรຌอยทุก โ ครัๅง
๏๏ฺ มຌอยูภาย฿นกุฏิหรือภาย฿นคณะ อยานุงผຌาหนใบกระตีไยว หรือนุงผຌาลอยชาย
๏๐ฺ อยาอาผຌาอาบ – อังสะ – จีวรคลຌองคอหรือพาดเหลดินเปมา หรือปลอย
ชายลงขຌางหนຌาขຌางหลัง กใเมสมควร
๏๑ฺ อยาอาผຌาอาบพันอว
๏๒ฺ วลาขຌาประชุมหรือตอหนຌาผูຌ฿หญหรือญาติยม อยานัไงทຌาขน หรือกຌมหนຌา
อนหลัง
๏๓ฺ วลาจะปลีไยนทานัไงพับพียบจากขาหนึไงเปขาขຌางหนึไง ฿หຌคุกขาปลีไยนทຌาทัๅง
สองดຌานหลัง อยาปลีไยน ดยอาขามาทางดຌานหนຌา
๏๔ฺ อยาลนหรือออกกาลังกายอยางคฤหัสถ์ ชน หมากรุก เพ ตะตะกรຌอ ชกมวย
ปຓนตຌน ถຌาจะออกกาลังควรหาวิธีดยควรกสมณสารูป
๏๕ฺ อยาทดรองหรือ฿ชຌครืไองนุงหม หรือครืไองประดับอยางคฤหัสถ์ ชน หมวก
นาฬิกาขຌอมือ รองทຌา สืๅอ กางกง ปຓนตຌน
๐์ฺ วลาท าวั ต รสวดมนต์ ห รื อ ขຌ า ประชุ ม ควรจั ด นัไ ง รี ย งหนຌ า ฿หຌ  ปຓ น ระบี ย บ
รียบรຌอย อยานัไงหางกันปຓนหยอม โ หรือถวคด ดูเมรียบรຌอย
๐ํฺ วลาขຌาหรือลิกประชุม เมควรยงกันขຌาหรือออก ควร฿หຌอกาสกผูຌ฿หญ
ตามลาดับอาวุส
๐๎ฺ วลาเป฿นงานพิธี ตอนจะลุกออกจากอาสนะ ควร฿หຌประธานหรือหัวหนຌาลุกกอน
นอกนัๅน฿หຌลุกละออกตามลาดับจนถึงปลายถว ผูຌอยูปลายถว เมควรลุกออกกอน
๐๏ฺ ดอกเมຌธูปทียนทีไทายกทายิกาถวายมา เมควรทิๅงขวຌางหรือวางเวຌ฿นทีไเมสมควร
ควรจะนามาบูชาพระ
๐๐ฺ อยาทิๅงศษกระดาษหรือสิไงของลงทางหนຌาตาง หรือจากชัๅนบนลงพืๅนชัๅนลาง
ละตามบริวณวัด หรือทีไสาธารณะ ปຓนกิริยาของผูຌเมมีมารยาท ควรหาทีไ฿สลຌวนาเปทิๅง฿นทีไ
ทีไจัดเวຌ
๐๑ฺ อยาปຂดวิทยุสียงดัง฿หຌผูຌอยู฿กลຌคียงราคาญ
๐๒ฺ ฿หຌชวยกันดูลรักษาความสะอาดภาย฿นกุฏิ ภาย฿นคณะอยาดูดาย
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์
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๐๓ฺ เป฿นงานพิธีสวดมนต์฿นวัดหรือนอกวัด เมควรอาหนังสือสวดมนต์ – บบเป
กางสวดหรืออาหนังสือเปอาน หรืออาตาราเปทอง ปຓนกิริยาทีไเมงาม
๐๔ฺ ฿หຌชวยกันสอดสองผูຌอยู฿นปกครองของตน ตลอดจนผูຌทีไมาพักพาอาศัย ฿หຌอืๅอฟຕอ
ตอระบียบของคณะละของวัด
๐๕ฺ เปลา มาบอก ดยวาจาหรือดยลายลักษณ์อักษร สมบัติของผูຌดีทีไควรปฏิบัติ
๑์ฺ อยาสะพายกลຌองถายรูป฿นทีไสาธารณะ
๑ํฺ อยารับปຓนมัคคุทศก์พาคฤหัสถ์ตางชาติทีไยว

ความหมายของคาวา ภิกษุ


บุ คคลหาชืไ อว าปຓ นภิ กษุ พี ยงดຌ วยการขอคนอืไ นเม บุ คคลสมาทานธรรมปຓ นพิ ษ
หาชืไ อวาปຓนภิกษุเดຌเม ผูຌ฿ด฿นลกนีๅ ละบุญละบาปสียลຌว ประพฤติพรหมจรรย์ดຌวยวิจารณ์
ิดຌวยการพิจารณาี ผูຌนัๅนล ชืไอวาปຓนภิกษุ
 บุ ค คลเม ชืไ อ ว า ปຓ น ภิ ก ษุ ดຌ ว ยหตุ  พี ย งทีไ ข อคนอืไ น บุ ค คลสมาทานธรรมปຓ น พิ ษ
เมชืไอวาปຓนภิกษุ ดຌวยหตุนัๅน ผูຌ฿ด฿นลกนีๅลอยบุญละบาปสียลຌว ประพฤติพรหมจรรย์
รูຌธรรมทัๅงปวงลຌวทีไยวเป฿นลก ผูຌนัๅนลรารียกวาปຓนภิกษุ
 ผูຌทีไสารวมคือ สารวมทຌา สารวมวาจา สารวมตนยินดี฿นอารมณ์ภาย฿นมีจิตมัไนคง
อยูผูຌ ดียว สันดษ บัณฑิตทัๅงหลายกลาวผูຌนัๅนวา ปຓนภิกษุ
 ผูຌ฿ดสมบูรณ์ดຌวยศีล สงบระงับ มีสติ มีความดาริชอบเมประมาท ยินดีตฉพาะ
กรรมฐานอันปຓนธรรมภาย฿น มี฿จมัไนคงอยางยิไง อยูผูຌดียว ยินดีดຌวยปัจจัยตามมีตามเดຌ ปราชญ์
ทัๅงหลายรียกผูຌนัๅนวาภิกษุ

ความหมายของคาวาสมณะ


บุ ค คลเม ชืไ อ ว า ปຓ น สมณะพราะศี ร ษะลຌ น บุ ค คลนัๅ น เม มี วั ต ร ิระบี ย บี
พู ด หลาะหละ มากดຌ วยความอิ จ ฉา ละความลภ จั ก ปຓ น สมณะอย า งเรเดຌ ส ว นผูຌ ฿ ด
สงบบาปนຌอย฿หญเดຌดยประการทัๅงปวง ผูຌนัๅนรากลาววาปຓนสมณะพราะสงบบาปเดຌลຌว
 ดู ก รภิ กษุ ทัๅ ง หลาย ประชุ ม ชนย อ มรูຌ จั ก พวกธอว า สมณะ โ กใ  หละพวกธอ
มืไอขาถามวา ทานทัๅงหลายปຓนอะเร ิรับี วา พวกราปຓนสมณะ
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ดูกรภิกษุทัๅงหลาย มืไอพวกธอนัๅนมีชืไออยางนีๅ มีปฏิญญาอยางนีๅลຌว กใควรศึกษาอยูวา
ราทัๅงหลายจักสมาทานประพฤติธรรมปຓนครืไองทาความปຓนสมณะดຌวย ปຓนครืไองทาความปຓน
พราหมณ์ดຌวยมืไอพวกราปฏิบัติอยูอยางนีๅ ชืไอละปฏิญญานีๅของพวกรา กใจักปຓนความจริงทຌ
฿ชตทานัๅน พวกราบริภคจีวร บิณฑบาต สนาสนะ ละคิลานปัจจัยภสัชบริขาร ของ
ทายกหลา฿ด ปัจจัยทัๅงหลายนัๅนของทายกหลานัๅนกใจักมีผลมาก ฿นพราะพวกราอีกอยางหนึไง
บรรพชานีๅของพวกรา กใจักเมปຓนหมัน จักมีผลมีความจริญ
 ผูຌ฿ดมีกิสลสงบลຌว ละบุญละบาปเดຌลຌว ปราศจากกิลสธุลี รูຌ ลกนีๅละลกหนຌา
ลຌวลวงชาติละมรณะเดຌ ผูຌคนทีไหในบาปนัๅน บัณฑิตกลาววาปຓนสมณะ

ความหมายของคาวาบรรพชิต
ผูຌทารຌายผูຌอนืไ ผูຌ บียดบียนผูຌอืไน เมชอืไ วาปຓนบรรพชิตเมชืไอวาปຓนสมณะลย
บุคคลผูຌมี บาปอันลอยลຌว รากลาววา ปຓน พราหมณ์ รากล าวบุ คคลวาปຓนสมณะ
พราะประพฤติสงบ บุคคลผูຌขับเลมลทินของตน รากลาววาปຓนบรรพชิต พราะการขับเลนัๅน

วัตถุประสงค์฿นการบวช


ดูกรภิกษุทัๅงหลาย พรหมจรรย์นีๅ มิ฿ชมีลาภสักการะละความสรรสริญปຓนอานิสงส์
มิ฿ชความถึงพรຌอมหงศีลปຓนอานิสงส์ มิ฿ชมีความถึงพรຌอมหงสมาธิปຓนอานิสงส์ มิ฿ชมีญาณ
ทัสนะปຓนอานิสงส์ ตพรหมจรรย์นีๅมีจตวิมุตติอันเมการิบ ปຓนประยชน์ ปຓนกนปຓนทีสไ ดุ
 ดูกรภิ กษุทัๅ งหลาย พรหมจรรย์นีๅ ภิกษุ เ มอยูประพฤติพืไอจะหลอกลวงชนเมอ ยู
ประพฤติพืไอประจบคน เมอยูประพฤติพืไออานิสงส์คือ ลาภสักการะละความสรรสริญ เมอยู
ประพฤติดຌวยคิดวาชนจงรูຌจักราดຌวยอาการชนนีๅ
ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ทีไทຌพรหมจรรย์นีๅ ภิกษุยอมอยูประพฤติพืไอสารวม พืไอการละ
พืไอความรูຌยิไง ละพืไอกาหนดรูຌ

จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์
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หตุทีไทา฿หຌศาสนาสือไ ม
ดูกรกัสสปะ หตุฝຆายตไา ๑ ประการหลานีๅ ยอมปຓนเปพรຌอมพืไอความฟัດนฟอน
พืไอความลือนหายหงพระสัทธรรม หตุฝຆายตไา ๑ ประการปຓนเฉน คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ฿นธรรมวินัยนีๅ เมคารพยากรง฿นพระศาสดา ํ ฿นพระธรรม ํ ฿นพระสงฆ์ ํ
฿นสิกขา ํ ฿นสมาธิ ํ ฿นหตุฝຆายตไา ๑ ประการหลานีๅล ยอมปຓนเปพรຌอมพืไอความฟัດนฟอน
พืไอความลือนหายหงพระสัทธรรม

ภัยของพระภิกษุ
ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ภัย ๐ อยางนีๅ มืไอบุคคลกาลังลงนๅาพึงหวังเดຌ คือ ภัยพราะคลืไน
ภัยพราะจระขຌ ภัยพราะนๅาวน ภัยพราะปลารຌาย
ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ภัย ๐ อยางนีๅ กใฉันนัๅน มืไอบุคคลบางคน฿นลกนีๅ ออกบวชปຓน
บรรพชิต ฿นธรรมวินัยนีๅ พึงหวังเดຌภัย ๐ อยางปຓนเฉน คือ
ํฺ ภัยพราะคลืนไ
ปຓนชืไอของความคับ฿จดຌวยความสามารถความกรธ
๎ฺ ภัยพราะจระขຌ ปຓนชืไอของความปຓนผูຌหในกทຌอง
๏ฺ ภัยพราะนๅาวน ปຓนชืไอของกามคุณหຌา
๐ฺ ภัยพราะปลารຌาย ปຓนชืไอของมาตุคาม

ผูຌทีไเมสมควรหมผຌากาสาวพัสตร์


ผูຌ฿ดมีกิลสดุจนๅาฝาด ปราศจากทมะละสัจจะจักนุงหมผຌากาสาวะ ผูຌนัๅนยอมเมควร
นุงหมผຌากาสาวะ สวนผูຌ฿ดคลายกิลสนๅาฝาดออกลຌว ตัๅงมัไนอยู฿นศีลอยางมัไนคง ประกอบดຌวย
ทมะละสัจจะผูຌนัๅนจึงสมควรจะนุงหมผຌากาสาวะดยทຌ
 ผูຌ฿ดมีศีลวิบัติ มีปัญญาทราม เมสารวมอินทรีย์ กระทาตามความ฿ครอยางดียว
มีจิตฟุງงซาน เมขวนขวาย฿นทางทีไควร ผูຌนัๅนเมสมควรจะนุงหมผຌากาสาวะ
 ผูຌ ฿ ดเม มี ศี ล ผูຌ นัๅ น ปຓ น คนพาล มี จิ ต ฿จฟุງ ง ซ า น มี ม านะฟู ขึๅ น หมื อ นเมຌ อຌ อ ย อ ม
สมควรจะนุงหมผຌากาสาวะอยางเร
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๗



ภิกษุหลา฿ดปຓนผูຌหลอกลวงมี฿จกระดຌา ง ประจบประจง ประกอบดຌวยกิลส
อันปรากฏดุจขา มีกิลสดุจเมຌอຌอสูงขึๅน มี฿จเมตัๅงมัไน ภิกษุหลานัๅนยอมเมงอกงาม฿นธรรมอัน
พระสัมมาสัมพุทธจຌาทรงสดงลຌว

ทษของการเมประพฤติตามพระธรรมวินัย


หญຌาคาบุคคลจับเมดียอมบาดมือ ฉัน฿ด ความปຓนสมณะทีไบุคคลปฏิบัติเมดี ยอม
คราขຌาเป฿นนรก ฉันนัๅน
 คนปຓนอันมากผูอ
ຌ ันผຌากาสวะพันคอลຌว มีธรรมอันลามก เมสารวม ปຓนคนชัวไ ชຌา
ยอมขຌาถึงนรก พราะกรรมอันลามกทัๅงหลาย
กຌอนหลใกดงปรียบดຌวยปลวเฟ อันบุคคลบริภคลຌวประสริฐกวา บุคคลผูຌทศุ ีล
เมสารวม พึงบริภคกຌอนขຌาวของชาววนควຌน จะประสริฐอะเร
 ดูกรภิกษุทัๅงหลาย กุลบุตรผูຌบวชลຌว ปຓนผูຌมีอภิชฌา ิพงลใงี มาก มีความกาหนด
อันรงกลຌา฿นกามทัๅงหลาย มีจิตพยาบาทมีความดาริหง฿จชัไวรຌาย มีสติหลงลืมเมรูຌสึกตัวมีจิตเม
ตัๅงมัไน มีจิตหมุนเปผิด เมสารวมอินทรีย์ รากลาวบุคคลนีๅวา มีอุปมาหมือนดุຌนฟน฿นทีไผาผี
ทีไเมติดทัไวลຌวทัๅงสองขຌาง ตรงกลางปຕอนคูถ จะ฿ชຌประยชน์ปຓนฟน฿นบຌาน฿นปຆากใเมสารใจ
ฉะนัๅน บุคคลนีๅสืไอมลຌวจากภคะหงคฤหัสถ์ละเมยังผลหงความปຓนสมณะ฿หຌบริบูรณ์
 ถຌาบุคคลจะพึงทาความพียร พึงทาความพียรนัๅนจริง โ พึงบากบัไนทาความพียร
นัๅน฿หຌมัไน พราะวาการบรรพชาทีไปฏิบัติยอหยอน ยิไงรีไยรายทษดุจธุลี
กรรมอันยอหยอนอยาง฿ดอยางหนึไง วัต รอัน฿ดทีไศรຌาหมอง ละพรหมจรรย์ทีไน า
รังกียจทัๅงสามอยางนัๅน เมมีผลมาก

ธรรมทีไพึงพิจารณานือง โ


ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ธรรม ํ์ ประการนีๅ อันบรรพชิตพึงพิจารณานือง โ ํ์ ประการ
ปຓนเฉน คือบรรพชิตพึงพิจารณานือง โ วา
ํฺ ราปຓนผูมຌ ีพศตางจากคฤหัสถ์
๎ฺ การลีๅยงชีพของรานืไองดຌวยผูຌอืไน
๏ฺ อากัปกิริยาอยางอืไนอันราควรทามีอยู
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๘

๐ฺ รายอมติตียนตนองเดຌดยศีลหรือเม
๑ฺ พืไอนพรหมจรรย์ทัๅงหลายผูຌปຓนวิญญูชน พิจารณาลຌว ติตียนราเดຌดยศีลหรือเม
๒ฺ ราตຌองพลัดพรากจากของรักของชอบ฿จทัๅงสิๅน
๓ฺ ราปຓนผูຌมีกรรมปຓนของตน ปຓนทายาทของกรรมมีกรรมปຓนกานิด มีกรรมปຓน
ผาพันธุ์ มีกรรมปຓนทีไพึไงอาศัย ราจักทากรรม฿ด ดีหรือชัไวกใตาม ราจักตຌองปຓนผูຌรับผลของ
กรรมนัๅน
๔ฺ วันคืนลวงเป โ บัดนีๅ ราทาอะเรอยู
๕ฺ รายินดี฿นรือนวางปลาหรือเม
ํ์ฺ ญาณทัสสนะวิศษอันสามารถกาจัดกิลสปຓนอริยะ คืออุตริมนุสสธรรมอันราเดຌ
บรรลุลຌว มีอยูหรือหนอ ทีไปຓนหตุ฿หຌราผูຌอันพืไอพรหมจรรย์ถามลຌวจักเมปຓนผูຌกຌอขิน฿นกาล
สมัยหลัง
 ดูกรภิกษุทงัๅ หลาย ฐานะ ๑ ประการนีๅ อันสตรี บุรษ
ุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต
ควรพิจารณานือง โ คือ
ํฺ รามีความกปຓนธรรมดา
เมลวงพຌนความกเปเดຌ
๎ฺ รามีความจใบเขຌปຓนธรรมดา
เมลวงพຌนความจใบเขຌเปเดຌ
๏ฺ รามีความตายปຓนธรรมดา
เมลวงพຌนความตายเปเดຌ
๐ฺ ราตຌองพลัดพรากจากของรักของชอบ฿จทัๅงสิๅน
๑ฺ รามี กรรมปຓ นของตน ปຓน ทายาทห งกรรมมี กรรมปຓ นก านิ ด มี กรรมปຓ น
ผาพันธุ์ มีกรรมปຓนทีไพึไง จักทากรรม฿ดดีกใตาม ชัไวกใตาม ราจะปຓนผูຌรับผลของกรรมนัๅน
ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ธรรม ๑ ประการนีๅ อันบุคคลจริญลຌว ทา฿หຌมากลຌวยอมปຓนเป
พืไอความบืไอหนาย พืไอคลายกาหนัด พืไอดับสนิท พืไอขຌาเปสงบ พืไอรูຌยิไง พืไอตรัสรูຌ ละ
พืไอนิพพาน ดยสวนดียว คือ
ํฺ พิจารณาหในวาเมงาม฿นกาย
๎ฺ มีความสาคัญวาปຓนของปฏิกูล฿นอาหาร
๏ฺ มีความสาคัญวาเมนายินดี฿นลกทัๅงปวง
๐ฺ พิจารณาหในวาเมทีไยง฿นสังขารทัๅงปวง
๑ฺ ยอมขຌาตัๅงมรณสัญญาเวຌ฿นภาย฿น
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ธรรมทีไพึงตรึกถึง
ดีลຌว โ อนุรุทธะ ถูกละ ทีไธอตรึกมหาปุริสวิตกวา
ํฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌมีความปรารถนานຌอยมิ฿ชของบุคคลผูຌมีความปรารถนามาก
๎ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌสันดษ มิ฿ชของบุคคลผูຌเมสันดษ
๏ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌสงัด มิ฿ชของบุคคลผูຌยินดี฿นการคลุกคลีดຌวยหมูคณะ
๐ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌปรารภความพียร มิ฿ชของบุคคลผูຌกียจครຌาน
๑ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌมีสติตัๅงมัไน มิ฿ชของบุคคลผูຌมีสติหลงลืม
๒ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌมีจิตมัไนคง มิ฿ชของบุคคลผูຌมีจิตเมมัไนคง
๓ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌมปี ัญญา มิ฿ชของบุคคลผูຌมีปัญญาทราม
๔ฺ ธรรมนีๅปຓนธรรมของบุคคลผูຌชอบ฿จ฿นธรรมทีไเมทา฿หຌนิไนชຌา ผูຌยินดี฿นธรรม ทีไเม
ทา฿หຌนิไนชຌา มิ฿ชของบุคคลผูຌชอบ฿จ฿นธรรม ทีไทา฿หຌนิไนชຌา ผูຌยินดี฿นธรรมทีไทา฿หຌนิไนชຌา

ธรรมทีไพึงสังวร


ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ลาภ สักการะ ละชืไอสียง ทารุณ ผใดรຌอน หยาบคาย ปຓน
อันตรายกการบรรลุธรรมอันกษมจากยคะซึไงเมมีธรรมอืไนยิไงเปกวา
พราะฉะนัๅนหละ ธอทัๅงหลายพึงศึกษาอยางนีๅวาราทัๅงหลาย จักละลาภสักการะละ
ชืไอสียงทีไกิดขึๅนลຌวสียละลาภสักการะละชืไอสียงทีไบังกิดขึๅนลຌว จักครอบงาจิตของรา
ทัๅงหลายตัๅงอยูเมเดຌ ธอทัๅงหลายพึงศึกษาอยางนีๅหละ
 ผลกลຌวยยอมฆาตຌนกลຌวย ขุยเผ ยอมฆาตຌนเผ ขุยอຌอยอมฆาตຌนอຌอ สักการะยอมฆา
บุรุษชัไวหมือนลูก฿นทຌองฆามมຌาอัสดร ฉะนัๅน
 ภิกษุศีรษะลຌน ครองผຌาสังฆาฏิ เดຌขຌาว นๅา ผຌา ละทีไนอน ทีไนัไง ยอมชืไอวาเดຌ
ขຌาศึกเวຌมาก ภิกษุรูຌทษ฿นลาภสักการะวาปຓนภัยอยางนีๅลຌว ควรปຓนผูຌมีลาภนຌอย มีจิตเมชุม
ดຌวยราคะ มีสติงดวຌนความยินดี฿นลาภ
 ภิกษุผูຌหนัก฿นความกรธละความลบหลู หนัก฿นลาภละสักการะ พวกธอยอมเม
งอกงาม฿นธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะสดงลຌว
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๑๐

สวนภิกษุหลา฿ด ปຓนผูຌหนัก฿นสัทธรรมอยูลຌว ละกาลังปຓนผูຌหนัก฿นสัทธรรมอยู
ภิกษุหลานัๅนล ยอมงดงาม฿นธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะทรงสดงลຌว
 ดูกรภิกษุทัๅงหลาย พวกธอจงปຓนธรรมทายาทของราถิด อยาปຓนอามิสทายาท
ของราลย ขຌอนัๅนพราะหตุอะเร
ดูกรภิกษุทัๅงหลาย พราะขຌอนัๅนจะปຓนเปพืไอความมักนຌอยสันดษ ขัดกลาลีๅยงงาย
ปรารถนาความพียรกภิกษุนัๅนสิๅนกาลนาน
 ดูกรภิกษุทงัๅ หลาย การติดตอกับมาตุคาม ปຓนปฏิปกั ษ์ตอพรหมจรรย์
 ภิกษุพึงปฏิบัตต
ิ อมาตุคาม ๏ ประการ คือ
ํฺ การเมหใน ิเมมองดูี
๎ฺ ถຌาจาปຓนตຌองหใน กใเมพึงจรจาดຌวย
๏ฺ ถຌาจาปຓนตຌองจรจา พึงตัๅงสติเวຌ
 ธรรมว า หญิ ง หล า นัๅ น ปຓ น ผูຌ ยั ง บุ รุ ษ ฿หຌ ง งงวยมี ม ารยามาก ละยั ง พรหมจรรย์
฿หຌการิบยอมจะจมลง฿นอบาย บัณฑิตรูຌชัดอยางนีๅลຌว พึงหลีกวຌนสีย฿หຌหางเกล
 ธรรมดาสตรีมีปรกติหมุนวียน มีมารยามาก มักทาพรหมจรรย์฿หຌการิบยอมทา
นักพรต฿หຌจมลง ทานรูຌจຌงฉะนีๅลຌว พึงวຌนสีย฿หຌหางเกล
สตรีทัๅงหลายมีวาจาเพราะ มีสัมภาสออนหวาน ยากทีไจะ฿หຌตใมเดຌ สมอดຌวยมนๅา
สตรีทัๅงหลายยอมขຌาเปสຌองสพบุรุษ฿ด ดຌวยความพอ฿จหรือดຌวยทรัพย์กใตาม ยอมพลันตามผา
ผลาญบุรุษนัๅนหมือนเฟปຆาผาสถานทีไตนอง ฉะนัๅน
 มุ นี  หล า ฿ด ย อ มเม พั ว พั น ฿นหญิ ง ทัๅ ง หลาย มุ นี  หล า นัๅ น ย อ มนอนหลั บ ปຓ น สุ ข
สัจจะทีไเดຌยากสนยาก฿นหญิงหลา฿ด หญิงหลานัๅนอันบุคคลตຌองรักษาทุกมืไอทຌ
 นๅาดอง฿นลกขารียกชืไอวาสุรา สุราทา฿หຌ ฿จฮึกหิ ม มีกลิไน หอม ทา฿หຌ พูด มาก
มีรสหวานหลมปานนๅาผึๅงพระอริยะทัๅงหลายกลาวสุรานัๅนวา ปຓนพิษของพรหมจรรย์
หญิง฿นลกยอมยไายีบุรุษผูຌประมาทลຌว หญิงหลานัๅนยอมจูงจิตของบุรุษเป หมือน
ลมพัดปุยนุนทีไหลนจากตຌนเมຌเปฉะนัๅน นีไบัณฑิตกลาววา ปຓนหวของพรหมจรรย์
ลาภ สรรสริญ สักการะละการบูชา฿นตระกูลอืไน โ นีไบัณฑิตกลาววา ปຓนปอกตม
ของพรหมจรรย์
 ชายหลา฿ด เมตຌองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย์ ชายหลานัๅนพึงเดຌการลนหัว
ความยินดีปຓนอันทิพย์ จักรพรรดิสมบัติ฿นมนุษย์ละทพอัปสรอันอยู฿นวิมานทองดยเมยากลย
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๑๑

ชายหลา฿ด เมตຌองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย์ ชายหลานัๅนพึงเดຌคิดทีไกຌาวลวงสีย
ซึไงกามธาตุ รูปธาตุ สมภพ ละคติทีไขຌาถึงวิสัยความปราศจากราคะ ดยเมยากลย
ชายหลา฿ด เมตຌองการหญิง ประพฤติพรหมจรรย์ ชายหลานัๅนปຓนผูຌดับลຌว สะอาด
พึงเดຌนิพพานอันกษม อันกຌาวลวงสียซึไงทุกข์ทัๅงปวง ลวงสวน เมหวัไนเหว เมมีอะเรปรุงตง
ดยเมยากลย
 บุคคลผูຌตຌองการอาหาร฿นวลาอาหาร พึงขຌาเป฿กลຌรือน฿ด พึงรูຌกุศล คือ อคจร
๑ ทีไควรวຌน฿นสกุลนัๅ นบุคคลขຌาเปสูต ระกูลอืไนพืไอปานะหรือภชนะลຌว พึงรูຌจักประมาณ
ปริภคตพอสมควร ละเมพึง฿ส฿จ฿นรูปหญิง

ศีลหรือวินัยของพระสงฆ์
มืไ อ กุ ล บุ ต รผูຌ มี ศ รั ท ธาขຌ า มาอุ ป สมบทปຓ น ภิ ก ษุ ฿ นพระพุ ท ธศาสนาลຌ ว ตຌ อ งรูຌ จั ก
สารวมกาย วาจา ฿หຌรียบรຌอย พรຌอมทัๅงรักษา฿จ฿หຌตัๅงมัไน ภิกษุตຌองรูຌละขຌา฿จ฿นขຌอหຌาม
ทีไ ภิ ก ษุ เ ม ค วรกระท าซึไ ง รี ย กว า สิ ก ขาบท หรื อ ศี ล ของพระภิ ก ษุ ทีไ ตຌ อ งรั ก ษาอย า งคร ง ครั ด
จะละมิด มิเ ดຌ ศีลดังกลาวมี ๎๎๓ ขຌอ เดຌ ก ปาราชิก ๐ สังฆาทิสส ํ๏ อนิ ยต ๎
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๏์ ปาจิตตีย์ ๕๎ ปาฏิทสนียะ ๐ สขิยะ ๓๑ อธิกรณสมถะ ๓
ภิกษุ฿ดลวงละมิดสิกขาบทตຌองเดຌ รับทษ รียกวาอาบัติ ิปลวาความตຌองี ดยมี
ตัๅงตอาบัตสิ ถานบา อาบัติสถานกลางจนถึงอาบัติสถานหนักทีไเมสามารถกຌเขเดຌรียกอตกิจฉา
เดຌก อาบัติทีไมีทษสถานหนั ก ละอาบัติทีไยังพอกຌเ ขเดຌ รียกสตกิจ ฉา เดຌก อาบั ติ
สถานกลางละอาบัติสถานบา
สิกขาบทหรือศีล฿นพระปาติมกข์ ิพระคัมภีร์ทีไวาดຌวยวินัยสงฆ์ ๎๎๗ ขຌอี เดຌบง
ออกปຓนหมวดตาง โ ดังตอเปนีๅ
ํฺ ปาราชิก มี ๐ สิกขาบท ถือปຓนอาบัติทีไรຌายรงทีไสุด ภิกษุถຌาปาราชิกลຌว
เมสามารถกຌเขหรือปลงอาบัติเดຌ ตຌองขาดจากความปຓนภิกษุ฿นทันที ิถือวาปຓนผูຌพายพຌละ
ปຓนผูຌตายจากพระพุทธศาสนาี
๎ฺ สังฆาทิสส มี ํ๏ สิกขาบท ปຓนอาบัติทีไมีทษสถานกลาง ภิกษุ฿ดตຌองอาบัติ
สังฆาทิสสลຌวพอกຌเขเดຌ ดยสงฆ์ปຓนผูຌปรับทษ฿หຌอยูกรรม ตอมาสงฆ์ทาพิธีรับภิกษุผูຌตຌอง
อาบัติสังฆาทิสส฿หຌขຌาหมูสงฆ์ ิ฿หຌมานัดี ละสวดประกาศ฿หຌภิกษุตຌองอาบัติสังฆาทิสส ละ
เดຌถูกทาทษคืออยูปริวาสกรรมลຌว฿หຌกลับคืนปຓนผูຌบริสุทธิ่ ิทาอัพภานกรรมี
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๑๒

๏ฺ อนิตย มี ๎ สิกขาบท อนิตย ปลวาเมนนอน ปຓนอาบัติทีไเมนนอนวา
จะปຓนอาบัติปาราชิก สังฆาทิสส หรือ ปาจิต ตีย์ การตัๅงสิกขาบทนีๅเ วຌกใพืไอปຓนคูมือของ
พระวินัยธรสาหรับยกปຓนหลักวินิจฉัยอธิกรณ์
๐ฺ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปลวาของทีไตอຌ งสียสละคืน คือของสิไง฿ดปຓนหตุ฿หຌอาบัตติ อຌ ง
สละสิไ ง ของทีไ เ ดຌ ม านัๅ น สี ย กอ นจึ ง จะสดงอาบั ติ ต ก นิ ส สั ค คิ ย ปาจิต ตี ย์ มี ๏์ สิ ก ขาบท
บงออกปຓน ๏ วรรค คือ
วรรคทีไ ํ จีวรวรรคมี
ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๎ กสิยวรรคมี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๏ ปัตตวรรคมี ํ์ สิกขาบท
อาบัติตัๅงตนิสสัคคิยปาจิตตีย์ จัดปຓนอาบัติสถานบา ิลหุอาบัติี สามารถสดงอาบัติ
฿หຌพຌนเดຌ
๕ฺ ปาจิตตีย์ ปลวา การละมิดอันยังกุศลคือความดี฿หຌตกปຓนอาบัติทีไเมตຌองสียสละ
สิไงของ ภิกษุ฿ดตຌองอาบัติปาจิตตีย์ สามารถพຌนเดຌดຌวยการสารภาพผิด หตุทีไตัๅงสิกขาบทนีๅเวຌ
กใพืไอปງองกันมิ฿หຌภิกษุปຓนคนลวดุรຌาย สะพรา หรือประพฤติผิดสียหาย ปຓนตຌน ปาจิตตีย์
มี ๕๎ สิกขาบท บงออกปຓน ๕ วรรค เดຌก
วรรคทีไ ํ มุสาวาทวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๎ ภูตคามวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๏ อวาทวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๐ ภชนวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๑ อจลกวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๒ สุราปานวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๓ สัปปาณวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ๔ สหธรรมิกวรรค
มี ํ๎ สิกขาบท
วรรคทีไ ๕ รตนวรรค
มี ํ์ สิกขาบท
๒ฺ ปาฏิทสนียะ ปลวา ตຌองลຌวสดงคืนสียมี ๐ สิกขาบท
๗ฺ สขิ ย วั ต ร ปຓ น วั ต รหรื อ ขนบธรรมนี ย มทีไ ดี ทีไ ภิ ก ษุ จ ะตຌ อ งศึ ก ษา บ ง ออกปຓ น
๐ หมวด เดຌก
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๑๓

หมวดทีไ ํ รี ยกวา สารู ป วา ดຌ วยธรรมนี ย มความประพฤติ฿ นวลาขຌ าบຌ า น
มี ๎๒ สิกขาบท
หมวดทีไ ๎ รียกวา ภชนปฏิสังยุต วาดຌวยธรรมนียมรับบิณฑบาตละฉันอาหาร
มี ๏์ สิกขาบท
หมวดทีไ ๏ รียกวา ธรรมทศนาปฏิสังยุต วาดຌวยธรรมนียมเม฿หຌสดงธรรมก
บุคคลทีไสดงอาการเมคารพมี ํ๒ สิกขาบท
หมวดทีไ ๐ รียกวา ปกิณณกะ ว าดຌวยธรรมนี ยมการถ ายของสียจากรางกาย
มี ๏ สิกขาบท
๔ฺ อธิกรณ์ หตุ ทษ คดี หรือรืไองราวทีไกิดขึๅนลຌวจะตຌองจัดตຌองทา
๕ฺ อธิกรณสมณะ ธรรมทีไปຓนครือไ งระงับอธิกรณ์ มี ๓ ประการ

ศีลหรือสิกขาบทของภิกษุทัๅง ๎๎๗ ขຌอ มีดังตอเปนีๅ
ปาราชิก ๐
ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ

ภิกษุสพมถุน ตຌองปาราชิก
ภิกษุถืออาของทีไ จຌาของขาเมเดຌ฿หຌ เดຌราคา ๑ มาสก ตຌองปาราชิก
ภิกษุกลຌงฆามนุษย์฿หຌตาย ตຌองปาราชิก
ภิกษุอวดอุตตริมนุสธรรม ิคือธรรมอันยิไงของมนุษย์ี ทีไเมมี฿นตน ตຌองปาราชิก

สังฆาทิสส ํ๏
ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ
๑ฺ

ภิกษุกลຌงทา฿หຌนาอสุ
ๅ จิคลือไ น ตຌองสังฆาทิสส
ภิกษุมีความกาหนัดอยู จับตຌองกายหญิง ตຌองสังฆาทิสส
ภิกษุมีความกาหนัดอยู พูดกีๅยวหญิง ตຌองสังฆาทิสส
ภิกษุมีความกาหนัดอยู พูดลอ฿หຌหญิงบารอตน ดຌวยกาม ตຌองสังฆาทิสส
ภิกษุชักสืไอ฿หຌชายหญิงปຓนผัวมียกัน ตຌองสังฆาทิสส
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๑๔

๒ฺ ภิกษุสรຌางกุฏิทีไตຌองกอละบกดຌวยปูนหรือดิน ซึไงเมมี฿ครปຓนจຌาของ จาพาะปຓน
ทีไอยูของตน ตຌองทา฿หຌเดຌประมาณ ดยยาวพียง ํ๎ คืบพระสุคตดยกวຌางพียง ๑ คืบ
วัด฿นรวม฿น ละตຌอง฿หຌสงฆ์สดงทีไ ฿หຌกอน ถຌาเม฿หຌสงฆ์สดงทีไ฿หຌกใดี ทา฿หຌกินประมาณกใดี
ตຌองสังฆาทิสส
๓ฺ ถຌาทีไอยูซึไงจะสรຌางขึๅนนัๅน มีทายกปຓนจຌาของ ทา฿หຌกินประมาณนัๅนเดຌ ตตຌอง฿หຌ
สงฆ์สดงทีไ฿หຌกอนถຌาเม฿หຌสงฆ์สดงทีไ฿หຌกอน ตຌองสังฆาทิสส
๔ฺ ภิกษุกรธคือง กลຌงจทก์ภิกษุอืไนดຌวยอาบัติปาราชิกเมมีมูล ตຌองสังฆาทิสส
๕ฺ ภิกษุกรธคือง กลຌงหาลสจทก์ภิกษุอนืไ ดຌวยอาบัติปาราชิก ตຌองสังฆาทิสส
ํ์ฺ ภิกษุพากพียรพืไอจะทาลายสงฆ์฿หຌตกกัน ภิกษุอืไนหຌามเมฟัง สงฆ์สวดกรรมพืไอ
จะ฿หຌละขຌอทีไประพฤตินัๅน ถຌาเมละ ตຌองสังฆาทิสส
ํํฺ ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูຌทาลายสงฆ์นัๅน ภิกษุอืไนหຌามเมฟัง สงฆ์สวดกรรม พืไอจะ
฿หຌละขຌอทีไประพฤตินัๅน ถຌาเมละ ตຌองสังฆาทิสส
ํ๎ฺ ภิกษุวายากสอนยาก ภิกษุอืไนหຌามเมฟงั สงฆ์สวดกรรมพืไอจะ฿หຌละขຌอทีปไ ระพฤตินัๅน
ถຌาเมละ ตຌองสังฆาทิสส
ํ๏ฺ ภิกษุประทุษรຌายตระกูล คือประจบคฤหัสถ์ สงฆ์เลสียจากวัด กลับวาติตียนสงฆ์
ภิกษุอืไนหຌามเมฟัง สงฆ์สวดกรรมพืไอจะ฿หຌละขຌอทีไประพฤตินัๅน ถຌาเมละ ตຌองสังฆาทิสส

อนิยต ๎
ํฺ ภิกษุนัไง฿นทีไลับตากับหญิงสองตอสอง ถຌามีคนทีไควรชืไอเดຌมาพูดขึๅนดຌวยธรรม ๏ อยาง
คือปาราชิก หรือสังฆาทิสส หรือปาจิตตีย์ อยาง฿ดอยางหนึไง ภิกษุรับอยาง฿ด ฿หຌปรับอยางนันๅ
หรือขาวาจาพาะธรรมอยาง฿ด฿หຌปรับอยางนัๅน
๎ฺ ภิกษุนัไง฿นทีไลับหูกับหญิงสองตอสอง ถຌามีคนทีไควรชืไอเดຌมาพูดขึๅนดຌวยธรรม ๎ อยาง
คือสังฆาทิสส หรือปาจิตตีย์ อยาง฿ดอยางหนึไง ภิกษุรับอยาง฿ด฿หຌปรับอยางนัๅน หรือขาวา
จาพาะธรรมอยาง฿ด฿หຌปรับอยางนัๅน
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๑๕

นิสสัคคิยปาจิตตีย์
มี ๏์ สิกขาบท บงป็น ๏ วรรค

มีวรรคละ ํ์ สิกขาบท
วรรคทีไ ํ จีวรวรรค
ํฺ ภิกษุทรงอดิรกจีวร เดຌพียง ํ์ วัน ปຓนอยางยิไง ถຌาลวง ํ์ วันเป ตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุอยูปราศจากเตรจีวรมຌคืนหนึไง ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์ วຌนเวຌตเดຌสมมติ
๏ฺ ถຌาผຌากิดขึๅนกภิกษุ โ ประสงค์จะทาจีวร ตยังเมพอ ถຌามีทีไหวังวาจะเดຌมาอีก
พึงกใบผຌานัๅนเวຌเดຌพียงดือนหนึงไ ปຓนอยางยิไง ถຌากใบเวຌ฿หຌกินดือนหนึไงเป มຌถึงยังมีทีไหวังวาจะ
เดຌอยู ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุ฿ชຌนางภิกษุณีทีไเ ม฿ชญาติ ฿หຌ ซักกใดี ฿หຌ ยຌอมกใดี ฿หຌ ทุบกใดี ซึไงจีวรกาตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุรับจีวรตมือนางภิกษุณีทีไเม฿ชญาติ วຌนเวຌตกรณีลกปลีไยนกัน ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุขอจีวรตอคฤหัสถ์ผูຌเม฿ชญาติเม฿ชปวารณาเดຌมา ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์ วຌนเวຌ
ตมีสมัยทีไจะขอจีวรเดຌ คือวลาภิกษุมีจีวรอันจรลักเป หรือมีจีวรอันฉิบหายสีย
๓ฺ ฿นสมัยชนนัๅน จะขอขาเดຌกใพียงผຌานุงหมทานัๅน ถຌาขอ฿หຌกินกวานัๅน เดຌมาตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
๔ฺ ถຌาคฤหัสถ์ทีไเม฿ชญาติเม฿ชปวารณา ขาพูดวาขาจะถวายจีวรกภิกษุชืไอนีๅ ภิกษุนัๅน
ทราบความลຌวขຌาเปพูด฿หຌขาถวายจีวรอยางนัๅนอยางนีๅ ทีไมีราคาพงกวาดีกวาทีไขากาหนด
เวຌดิม เดຌมาตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๕ฺ ถຌาคฤหัสถ์ผูຌจะถวายจีวรกภิกษุมีหลายคน ตขาเม฿ชญาติเม฿ชปวารณา ภิกษุ
เปพูด฿หຌขารวมทุนขຌาปຓนอันดียวกัน ฿หຌซืๅอจีวรทีไพงกวาดีกวาทีไขากาหนดเวຌดิม เดຌมาตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๑๖

ํ์ฺ ถຌา฿คร โ น าทรัพย์สินมาพืไอคาจีวรลຌวถามภิกษุวา฿ครปຓนเวยาวัจกรของธอ
ถຌาภิกษุตຌองการจีวร กใถึงสดงคนวัดหรืออุบาสกวา ผูຌนีๅปຓนเวยาวัจกรของภิกษุทัๅงหลาย ครัๅนขา
มอบหมายเวยาวัจกรนัๅนลຌว สัไงภิกษุวา ถຌาตຌองการจีวร ฿หຌขຌาเปหาเวยาวัจกรภิกษุนัๅน พึงขຌา
เปหาขาลຌวทวงวา ราตຌองการจีวร ดังนีๅเดຌ ๏ ครัๅง ถຌาเม฿ชจีวร เปยืนตพอขาหในเดຌ ๒ ครัๅง
ถຌาเมเดຌขืนเปทวง฿หຌกิน ๏ ครัๅง ยืนกิน ๒ ครัๅง เดຌมาตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ถຌาเปทวงละ
ยืนครบกาหนดลຌวเมเดຌจีวร จาปຓนตຌองเปบอกจຌาของดิมวาของนัๅนเมสารใจ ประยชน์กตน
฿หຌขารียกอาของขาคืนมาสีย

วรรคทีไ ๎ กสิยวรรค
ํฺ ภิกษุหลอสันถัตดຌวยขนจียมจือดຌวยเหม ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุหลอสันถัตดຌวยขนจียมดาลຌวน ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุจะหลอสันถัต฿หม พึง฿ชຌขนจียมดา ๎ สวน ขนจียมขาวสวนหนึไง ขนจียม
ดงสวนหนึไง ถຌา฿ชຌขนจียมดากิน ๎ สวนขึๅนเป ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุหลอสันถัต ฿หมลຌว พึง฿ชຌ฿หຌเ ดຌ ๒ ป ถຌายังเมถึง ๒ ป หลอ฿หม ตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วຌนเวຌตเดຌสมมติ
๑ฺ ภิกษุจะหลอสันถัต พึงตัดอาสันถัตกาคืบหนึไงดยรอบมาปนลง฿นสันถัตทีไหลอ฿หม
พืไอจะทาลาย฿หຌสียที ถຌาเมทาดังนีๅ ตຌองนิสัคคิยปาจิตตีย์
๒ฺ มืไอภิกษุดินทางเกล ถຌามี฿ครถวายขนจียม ตຌองการกใรับเดຌ ถຌาเมมี฿ครนามา
นามาองเดຌพียง ๏ ประยชน์ ถຌา฿หຌกิน ๏ ประยชน์เป ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุ฿ชຌนางภิกษุณีทีไเม฿ชญาติ ฿หຌซักกใดี ฿หຌยຌอมกใดี ซึไงขนจียม ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๔ฺ ภิกษุรับองกใดี ฿ชຌ฿หຌผูຌอืไนรับกใดี ซึไงทองละงินหรือยินดีทองละงินทีไขากใบเวຌ
พืไอตน ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุทาการซืๅอขายดຌวยรูปຂยะ คือของทีไขา฿ชຌปຓนทองละงิน ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ํ์ฺ ภิกษุลกปลีไยนสิไงของกับคฤหัสถ์ ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
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๑๗

วรรคทีไ ๏ ปัตตวรรค
ํฺ บาตรนอกจากบาตรอธิษฐานรียกอดิรกบาตร อดิรกบาตรนัๅน ภิกษุกใบเวຌเดຌพียง
ํ์ วัน ปຓนอยางยิไง ถຌา฿หຌลวง ํ์ วันเป ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุมีบาตรรຌาวยังเมถึง ํ์ นิๅว ขอบาตร฿หมตคฤหัสถ์ทีไเม฿ชญาติเม฿ชปวารณา
เดຌมาตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุรับประคนภสัชนัๅนทัๅง ๑ คือนย฿ส นยขຌน นๅามัน นๅาผึๅง นๅาอຌอย ลຌวกใบ
เวຌฉันเดຌพียง ๓ วัน ปຓนอยางยิไง ถຌา฿หຌลวง ๓ วันเป ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๐ฺ มืไอฤดูรຌอนยังหลืออยูอกี ดือนหนึไง คือตัๅงตรมคไาหนึไง ดือน ๓ จึงสวงหา
ผຌาอาบนๅาฝนเดຌ มืไอฤดูรຌอนหลืออยูอีกกึไงดือนคือตังๅ ตขึๅนคไาหนึไงดือน ๔ จึงทานุง เดຌ ถຌาสวงหา
หรือทานุง฿หຌลากว
ๅ ากาหนดนัๅนขຌามา ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุ฿หຌจีวรกภิกษุอืไนลຌว กรธ ชิงอาคืนมาองกใดี ฿ชຌ฿หຌผูຌอืไนชิงอามากใดี ตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุขอดຌายตคฤหัสถ์ทีไเม฿ชญาติเม฿ชปวารณาอามา฿หຌชางหูกทอปຓนจีวร ตຌอง
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
๓ฺ ถຌาคฤหัสถ์ทีไเม฿ชญาติเม฿ชปวารณา สัไง฿หຌชางหูกทอจีวรพืไอจะถวายกภิกษุ ถຌาภิกษุ
เปกาหนด฿หຌขาทาเดຌดีขนึๅ ดຌวยจะ฿หຌรางวัลกขา ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
๔ฺ ถຌาอีก ํ์ วัน จะถึงวันปวารณา คือตัๅงตขึๅน ๒ คไา ดือน ํํ ถຌาทายกรีบจะ
ถวายผຌาจานาพรรษา กใรับกใบเวຌเดຌ ตถຌากใบเวຌกินกาลจีวรเป ตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์ กาลจีวร
ดังนีๅ ถຌาจานาพรรษาลຌวเมเดຌกราบกฐินนับตวันปวารณาเปดือนหนึไง คือตัๅงตรมคไาหนึไง
ดือน ํํ ถึงกลางดือน ํ๎ ถຌาเดຌกรานกฐินนับวันปวารณาเป ๑ ดือน คือ ตัๅงตรมคไาหนึไง
ดือน ํํ ถึงกลางดือน ๐
๕ฺ ภิกษุจาพรรษา฿นสนาสนะปຆาซึไงปຓนทีไปลีไยวออกพรรษาลຌว อยากจะกใบเตรจีวร
ผืน฿ดผืนหนึไงเวຌ฿นบຌาน มืไอมีหตุกใบเวຌเดຌพียง ๒ คืนปຓนอยางยิไง ถຌากใบเวຌ฿หຌกิน ๒ คืน
เปตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์ วຌนเวຌตเดຌสมมติ
ํ์ฺ ภิกษุรูຌอยู นຌอมลาภทีไขาจะถวายสงฆ์มาพืไอตนตຌองนิสสัคคิยปาจิตตีย์
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๑๘

ปาจิตตีย์ ๕๎ สิกขาบท
วรรคทีไ ํ มุสาวาทวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ พูดปด ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ดาภิกษุ ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ สอสียดภิกษุ ตຌองปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุสอนธรรมกอนุปสัมบัน ถຌาวาพรຌอมกัน ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุนอน฿นทีไมุงทีบไ ังอันดียวกันกับอนุปสัมบันกิน ๏ คืนขึนๅ เป ตຌองปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุนอน฿นทีไมุงทีบไ ังอันดียวกันกับผูหຌ ญิง มຌ฿นคืนรกตຌองปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุสดงธรรมกผหูຌ ญิง กินกวา ๒ คาขึนๅ เป ตຌองปาจิตตีย์ ิวຌนเวຌตมีบรุ ุษ
ผูຌรูຌดียงสาอยูดวຌ ยี
๔ฺ ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมทีไมีจริง กอนุปสัมบันตຌองปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุบอกอาบัติชวัไ หยาบของภิกษุอืไนกอนุปสัมบันตຌองปาจิตตีย์ ิวຌนเวຌตเดຌสมมติี
ํ์ฺ ภิกษุขุดองกใดี ฿ชຌ฿หຌผูຌอืไนขุดกใดี ซึไงผนดิน ตຌองปาจิตตีย์

วรรคทีไ ๎ ภูตคามวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุพรากของขียวซึงไ กิดอยูกับทีไ ฿หຌหลุดจากทีตไ ຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุประพฤติอนาจาร สงฆ์รียกตัวมาถาม กลຌงพูดกลบกลืไอนกใดี นิไงสียเมพูด
กใดี ถຌาสงฆ์สวดประกาศขຌอความนัๅนจบ ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุติตียนภิกษุอืไนทีไสงฆ์สมมติ฿หຌปຓนผูຌทาการสงฆ์ถຌาธอทาดยชอบ ติตียนปลา โ
ตຌองปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุอาตียง ตังไ ฟูก กຌาอีๅ ของสงฆ์เปตัๅง฿นทีไจຌงลຌว มืไอหลีกเปจากทีนไ ัๅน
เมกใบองกใดี฿ชຌ฿หຌผอูຌ ืไนกใบกใดี เมมอบหมายกผูຌอนืไ กใดี ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุอาทีไนอนของสงฆ์ปูนอน฿นกุฏิสงฆ์ลຌว มืไอหลีกเปจากทีไนัๅน เมกใบองกใดี
เม฿ชຌ฿หຌผูຌอืไน กใบกใดี เมมอบหมายกผูຌอืไนกใดี ตຌองปาจิตตีย์
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๑๙

๒ฺ ภิกษุรูຌอยูวา กุฏินีๅมีผูຌอยูกอน กลຌงเปนอนบียดดຌวยหวังจะ฿หຌผูຌอยูกอนคับคบ฿จ
ขຌากใจะหลีกเปอง ตຌองปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุกรธคืองภิกษุอนืไ ฉุดคราเลออกจากกุฏิสงฆ์ ตຌองปาจิตตีย์
๔ฺ ภิกษุนัไงทับกใดี นอนทับกใดี บนตียงกใดี บนตัไงกใดี อันมีทຌาเมเดຌตรึง฿หຌนน ซึงไ ขา
วางเวຌบนรางรຌานทีไขากใบของ฿นกุฏิ ตຌองปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุจะอาดินหรือปูนบกหลังกุฏิ พึงบกเดຌตพียง ๏ ชัๅน ถຌาบกกินกวานัๅน
ตຌองปาจิตตีย์
ํ์ฺ ภิกษุรูຌอยูวา นๅามีสตั ว์อยู อารดหญຌาหรือรดดิน ตຌองปาจิตตีย์

วรรคทีไ ๏ อวาทวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุทีไสงฆ์เมเดຌสมมติ สัไงสอนนางภิกษุณี ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ มຌภิกษุทีไสงฆ์สมมติลຌว ตังๅ ตอาทิตย์ตกลຌวเปสอนนางภิกษุณี ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุขຌาเปสอนนางภิกษุณีถงึ ฿นทีไอยู ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตนางภิกษุณีจใบ
๐ฺ ภิกษุตียนภิกษุอนืไ วา สอนนางภิกษุณีพราะหในกลาภ ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุ฿หຌจีวรกนางภิกษุณีทเีไ ม฿ชญาติกใดี ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตลกปลีไยนกัน
๒ฺ ภิกษุยใบจีวรของนางภิกษุณที ีไเม฿ชญาติกดใ ี ฿ชຌ฿หຌผูຌอนืไ ยใบกใดตี ຌองปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุชวนนางภิกษุดินทางดຌวยกัน มຌสิๅนระยะทางบຌานหนึไงตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌต
ทางปลีไยว
๔ฺ ภิกษุชวนนางภิกษุณีลงรือลาดียวกัน ขึๅนนๅากใดี ลองนๅากใดี ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌ
ตขຌามฟาก
๕ฺ ภิกษุรูຌอยูฉนั ของคีๅยวของฉัน ทีนไ างภิกษุณีบังคับ ฿หຌคฤหัสถ์ขาถวาย ตຌองปาจิตตีย์
วຌนเวຌตคฤหัสถ์ขาริไมเวຌกอ น
ํ์ฺ ภิกษุนัไงกใดี นอนกใดี ฿นทีไลบั สองตอสอง กับนางภิกษุณี ตຌองปาจิตตีย์
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๒๐

วรรคทีไ ๐ ภชนวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ อาหาร฿นรงทานทีไทัไวเปเมนิยมบุคคล ภิกษุเมจใบเขຌฉนั เดຌตฉพาะวันดียวลຌวตຌอง
หยุดสีย฿นระหวางตอเปจึงฉันเดຌอกี ถຌาฉันติด โ กันตัๅงตสองวันขึนๅ เป ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ถຌาทายกขามานิมนต์ ออกชืไอภชนะทัๅง ๑ อยาง คือขຌาวสุก ขนมสด ขนมหຌง
ปลา นืๅอ อยาง฿ดอยางหนึไง ถຌาเปรับของนัๅนมาละฉันของนัๅนพรຌอมกันตัๅงต ๐ รูปขึๅนเป
ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตสมัยคือ ปຓนเขຌอยาง ํ หนຌาจีวรกาลอยาง ํ วลาทาจีวรอยาง ํ
ดินทางเกลอยาง ํ เปทางรืออยาง ํ อยูมากดຌวยกันบิณฑบาตเมพอฉันอยาง ํ ภชนะ
ปຓนของสมณะอยาง ํ
๏ฺ ภิกษุรับนิมนต์หงหนึไง ดຌวยภชนะทัๅง ๑ อยาง฿ดอยางหนึไงลຌว เมเดຌฉันทีไนิมนต์
นัๅนเปฉันสียทีไอืไน ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตยกสวนทีไรับนิมนต์เวຌกอนนัๅน฿หຌกภิกษุอืไนสียหรือ
หนຌาจีวรกาลละวลาทาจีวร
๐ฺ ภิกษุขຌาเปบิณฑบาต฿นบຌาน ทายกขาอาขนมมาถวายปຓนอันมาก จะรับเดຌปຓน
อยางมากพียง ๏ บาตรทานัๅน ถຌารับ฿หຌกินกวานันๅ ตຌองปาจิตตีย์ ของทีไรับมามากชนนัๅนตຌอง
บง฿หຌภิกษุอืไน
๑ฺ ภิกษุฉันคຌางอยู มีผูຌอาภชนะทัๅง ๑ อยาง฿ดอยางหนึไงขຌามาประคน หຌามสียลຌว
ลุกจากทีไนัไงนัๅนลຌวฉันของคีๅยวของฉันซึไงเมปຓนดนภิกษุเขຌ หรือเมเดຌทาวินัยกรรมตຌองปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุรูຌอยูวา ภิกษุอืไนหຌามขຌาวลຌว ิตามสิกขาบทหลังี คิดจะยกทษธอ กลຌงอา
ของคีๅยวของฉันทีไเมปຓนดนภิกษุเขຌ ถຌาธอฉันลຌว ตຌองปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุฉันของคีๅยวของฉันทีไปຓนอาหาร฿นวลาวิกาลคือตัๅงตทีไยงลຌวเปจนถึงวัน฿หม
ตຌองปาจิตตีย์
๔ฺ ภิกษุฉันของคีๅยวของฉันทีไปຓนอาหารซึไงรับประคนเวຌคาຌ งคืน ตຌองปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุขอภชนะอันประณีต คือขຌาวสุก ระคนดຌวย นย฿ส นยขຌน นๅามัน นๅาผึๅง
นๅ าอຌอย ปลา นืๅ อ นมสด นมสຌม ต อคฤหั สถ์ ทีไเ ม฿ชญาติเ ม฿ชปวารณา อามาฉันตຌอ ง
ปาจิตตีย์
ํ์ฺ ภิกษุกลืนกินอาหารทีไเมมีผูຌ฿หຌ คือยังเมเดຌรับประคน฿หຌลวงทวารปากขຌาเปตຌอง
ปาจิตตีย์ วຌนเวຌตนๅาละเมมีฟัน
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๒๑

วรรคทีไ ๕ อจลกวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุ฿หຌของคีๅยวของฉัน กนักบวชนอกศาสนา ดຌวยมือตน ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุชวนภิกษุอืไนเปทีไยวบิณฑบาตดຌวยกัน หวังจะประพฤติอนาจาร เลธอกลับ
มาสีย ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุสารใจการนังไ ทรกซง ฿นสกุลทีกไ าลังบริภคอาหารอยู ตຌองปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุนัไงอยู฿นหຌองกับผูຌหญิง เมมผี ูຌชายอยูปຓนพืไอน ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุนัไง฿นทีไ จຌงกับผูຌหญิงสองตอสอง ตຌองปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุรับนิมนต์ดຌวยภชนะทังๅ ๑ ลຌว จะเป฿นทีไอืไนจากทีไนิมนต์นัๅน ฿นวลากอนฉัน
กใดี ฉันกลับมาลຌวกใดี ตຌองลาภิกษุทีไมีอยู฿นวัดกอนจึงเปเดຌ ถຌาเมลากอนทีไยวเป ตຌองปาจิตตีย์
วຌนเวຌตสมัย คือจีวรกาล ละวลาทาจีวร
๓ฺ ถຌาขาปวารณาดຌวยปัจจัยสีไพียง ๐ ดือน พึงขอลาขาเปพียงกาหนดนัๅนทานันๅ
ถຌาขอ฿หຌกินกวากาหนดนันๅ เป ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตขาปวารณาอีก หรือปวารณาปຓนนิตย์
๔ฺ ภิกษุเปดูกระบวนทัพทีไขายกเปพืไอจะรบกัน ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตมีหตุ
๕ฺ ถຌาหตุทีไตຌองเปมีอยู พึงอยูเดຌ฿นกองทัพพียง ๏ วัน ถຌาอยู฿หຌกินกวากาหนดนัๅน
ตຌองปาจิตตีย์
ํ์ฺ ฿นวลาทีไอยู฿นกองทัพตามกาหนดนัๅน ถຌาเปดูขารบกันกใดี หรือดูขาตรวจพลกใดี
ดูขาจัดกระบวนทัพกใดี ดูหมูสนาทีไจัดปຓนกระบวนลຌวกใดี ตຌองปาจิตตีย์

วรรคทีไ ๒ สุราปานวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุดืไมนๅามา ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุจีๅภิกษุ ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุวายนๅาลน ตຌองปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุสดงความเมอืๅอฟຕอ฿นวินัย ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุหลอนภิกษุ฿หຌกลัวผี ตຌองปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุเ มปຓนเขຌ ติด เฟ฿หຌปຓนปลวองกใดี ฿ชຌ฿หຌ ผูຌอืไนติดกใดีพืไอผิง ตຌองปาจิต ตีย์
ติดพืไอหตุอืไน เมปຓนอาบัติ
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๒๒

๓ฺ ภิกษุอยู฿นมัชฌิมประทศ คือจังหวัดกลางหงประทศอินดีย ํ๑ วัน จึงอาบนๅา
เดຌหนหนึไง ถຌายังเมถึง ํ๑ วัน อาบนๅา ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตมีหตุจาปຓน ฿นปัจจันตประทศ
ชน ประทศราอาบนๅาเดຌปຓนนิตย์ เมปຓนอาบัติ
๔ฺ ภิกษุเดຌจีวร฿หมมา ตຌองพินทุดຌวยสี ๏ อยาง คือขียว คราม คลน ดาคลๅา อยาง฿ด
อยางหนึไงกอนจึงนุงหมเดຌ ถຌาเมทาพินทุกอนลຌวนุงหม ตຌองปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุวิกัปจีวรกภิกษุ คือสามณรลຌว ผูรຌ ับยังเมเดຌถอนนุงหมจีวรนัๅน ตຌองปาจิตตีย์
ํ์ฺ ภิกษุซอนบริขาร คือบาตร จีวร ผຌาปูนงัไ กลองขใม ประคดอว สิไง฿ดสิงไ หนึไงของ
ภิกษุอืไนดຌวยคิดวาจะลຌอลน ตຌองปาจิตตีย์

วรรคทีไ ๗ สัปปาณวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุกลຌงฆาสัตว์ดิรัจฉาน ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุรูຌอยูวา นๅามีตัวสัตว์ บริภคนๅานัๅน ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุรูຌอยูวา อธิกรณ์นีๅสงฆ์ทาลຌวดยชอบลิกถอนสียกลับทา฿หม ตຌองปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุรูຌอยู กลຌงปกปຂดอาบัติชัไวหยาบของภิกษุอนืไ ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุรูຌอยู ปຓนอุปัชฌายะอุปสมบทกุลบุตรผูຌมีอายุหยอนกวา ๎์ ป ตຌองปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุรูຌอยู ชวนพอคຌาผูຌซอ มภาษีดินทางดຌวยกันมຌสิๅนระยะบຌานหนึไง ตຌองปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุชวนหญิงดินทางดຌวยกัน มຌสนิๅ ระยะบຌานหนึไง ตຌองปาจิตตีย์
๔ฺ ภิกษุกลาวคัดคຌานธรรมทศนาของพระพุทธจຌาภิกษุอืไนหຌามเมฟัง สงฆ์สวดประกาศ
ขຌอความนัๅนจบ ตຌองปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุคบภิกษุชนนัๅน คือรวมกินกใดี รวมอุบสถสังฆกรรมกใดี รวมนอนกใดี ตຌอง
ปาจิตตีย์
ํ์ฺ ภิกษุกลีๅยกลอมสามณรทีไภิกษุอืไน฿หຌฉิบหายพราะทษทีไกลาวคัดคຌานธรรมทศนา
ของพระพุทธจຌา฿หຌปຓนผูຌอุปัฏฐากกใดี รวมกินกใดีรวมนอนกใดี ตຌองปาจิตตย์

วรรคทีไ ๔ สหธรรมิกวรรค มี ํ๎ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุประพฤติอนาจารย์ ภิกษุอืไนตักตือน พูดผิดพีๅยน วายังเมเดຌถามทานผูຌรูຌกอน
ขຌาพจຌาจักเมเดຌศึกษา฿นสิกขาบทนีๅ ตຌองปาจิตตีย์ ธรรมดาภิกษุผูຌศึกษา ยังเมรูຌสิไง฿ด ควรจะรูຌ
สิไงนัๅนควรเตถามเลลียงทานผูຌรูຌ
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๒๓

๎ฺ ภิกษุอืไนทองปาติมกข์อยู ภิกษุกลຌงพูด฿หຌธอคลายอุตสาหะ ตຌองปาจิตตีย์
๏ฺ ภิกษุตຌองอาบัติลຌวกลຌง พูดวา ขຌาพจຌาพึไงรูຌดี็ยวนีๅองวาขຌอนีๅมา฿นพระปาติมกข์
ถຌาภิกษุอืไนรูຌอยูวา ธอคยรูຌมากอนลຌวตกลຌงพูดกับขาวา พึงสวดประกาศความขຌอนัๅน
มืไอสงฆ์สวดประกาศลຌวกลຌงทาเมรูຌอีก ตຌองปาจิตตีย์
๐ฺ ภิกษุกรธ ฿หຌประหารกภกิ ษุอืไน ตຌองปาจิตตีย์
๑ฺ ภิกษุกรธ งืๅอมือดุจ฿หຌประหารกภิกษุอนืไ ตຌองปาจิตตีย์
๒ฺ ภิกษุจทย์ฟງองภิกษุอืไน ดຌวยอาบัติสงั ฆาทิสสเมมมี ูล ตຌองปาจิตตีย์
๓ฺ ภิกษุกลຌงกอความราคาญ฿หຌกิดกภิกษุอืไน ตຌองปาจิตตีย์
๔ฺ มืไอภิกษุววิ าทกันอยู ภิกษุเปอบฟังความ พืไอจะเดຌรวูຌ าขาวาอะเรตนหรือพวกของ
ตน ตຌองปาจิตตีย์
๕ฺ ภิกษุ฿หຌฉันทะ คือความยอม฿หຌสังฆกรรมทีไปຓนธรรมลຌว ภายหลังกลับติตียนสงฆ์
ผูຌทากรรมนัๅน ตຌองปาจิตตีย์
ํ์ฺ มืไอสงฆ์กาลังประชุมกันตัดสินขຌอความขຌอหนึไงภิกษุ฿ดอยูทีไประชุมนัๅน จะหลีกเป฿น
ขณะทีตไ ัดสินขຌอนัๅนยังเมสรใจ เม฿หຌฉนั ทะกอนลุกเปสีย ตຌองปาจิตตีย์
ํํฺ ภิกษุพรຌอมกับสงฆ์฿หຌจีวรปຓนบาหนใจ กภิกษุรูป฿ดรูปหนึไง ภายหลังกลับติตียน
ภิกษุอืไนวา฿หຌพราะหในกหนຌากัน ตຌองปาจิตตีย์
ํ๎ฺ ภิกษุรูຌอยู นຌอมลาภทีทไ ายกขาตัๅง฿จจะถวายสงฆ์มาพืไอบุคคล ตຌองปาจิตตีย์

วรรคทีไ ๕ รตนวรรค มี ํ์ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุเ มเ ดຌรับอนุ ญาตกอน ขຌาเป฿นหຌ อ งทีไพระจຌาผนดินสดใจอยูกับพระมหสี
ตຌองปาจิตตีย์
๎ฺ ภิกษุหในครืไองบริภคของคฤหัสถ์ตกอยู ถืออาปຓนของกใบเดຌองกใดี ฿หຌผูຌอืไนถืออา
กใดี ตຌองปาจิตตีย์ วຌนเวຌตของนัๅนตกอยู฿นวัดหรือ฿นทีไอาศัย ตຌองกใบเวຌ฿หຌกจຌาของ ถຌาเมกใบ
ตຌองทุกกฎ
๏ฺ ภิกษุเมบอกลาภิกษุอนืไ ทีไมีอยู฿นวัดกอน ขຌาเปบຌาน฿นวลาวิกาล ตຌองปาจิตตีย์
วຌนเวຌตกาลดวน
๐ฺ ภิกษุทากลองขใม ดຌวยกระดูกกใดี ดຌวยงากใดี ดຌวยขากใดี ตຌองปาจิตตีย์ ตຌองตอย
กลองนัๅนสียกอน จึงสดงอาบัติตก
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๒๔

๑ฺ ภิกษุทาตียงหรือตัไง พึงทา฿หຌมีทຌาพียง ๔ นิๅวพระสุคต วຌนเวຌตมคร ถຌาทา฿หຌ
กินกาหนดนีๅ ตຌองปาจิตตีย์ ตຌองตัด฿หຌเดຌประมาณสียกอนจึงสดงอาบัติตก
๒ฺ ภิกษุทาตียงตัไงหุຌมนุน ตຌองปาจิตตีย์ ตຌองรืๅอสียกอน จึงสดงอาบัตติ ก
๓ฺ ภิกษุผูຌทาผຌาปูนัไง พึงทา฿หຌเดຌประมาณ ประมาณนัๅนยาว ๎ คืบพระสุคต กวຌางคืบครึไง
ชายคืบหนึไง ถຌาทา฿หຌกินกาหนดนีๅ ตຌองปาจิตตีย์ ตຌองตัด฿หຌเดຌประมาณสียกอน จึงสดงอาบัติตก
๔ฺ ภิกษุทาผຌานุงปຂดผล พึงทา฿หຌเดຌประมาณ ประมาณนันๅ ยาว ๐ คืบ พระสุคตกวຌาง
๎ คืบ ถຌาทา฿หຌกินกาหนดนีๅ ตຌองปาจิตตีย์ ตຌองตัด฿หຌเดຌประมาณสียกอน จึงสดงอาบัตติ ก
๕ฺ ภิกษุทาผຌาอาบนๅ าฝน พึงทา฿หຌเ ดຌประมาณ ประมาณนัๅ นยาว ๒ คืบพระสุคต
กวຌาง ๎ คืบครึไง ถຌาทา฿หຌกินกาหนดนีๅ ตຌองปาจิตตีย์ ตຌองตัด฿หຌเดຌประมาณสียกอน จึงสดง
อาบัติตก
ํ์ฺ ภิกษุทาจีวร฿หຌทาจีวรพระสุคตกใดี กินกวานัๅนกใดี ตຌองปาจิตตีย์ ประมาณจีวร
พระสุคต นัๅน ยาว ๕ คืบ พระสุคต กวຌาง ๒ คืบ ตຌองตัด฿หຌเดຌประมาณสียกอ น จึงสดง
อาบัติตก

ปาฏิทสนียะ ๐
ํฺ ภิกษุรับของคีๅยวของฉันตมือนางภิกษุณีทีไเม฿ชญาติดຌวยมือของตนมาบริภค ตຌอง
ปาฏิทสนียะ
๎ฺ ภิกษุฉันอยู฿นทีไนิมนต์ ถຌามีนางภิกษุณีมาสัไงทายก฿หຌอาสิไงนัๅนสิไงนีๅถวาย ธอพึงเล
นางภิกษุณีนัๅน฿หຌถอยเปสีย ถຌาเมเล ตຌองปาฏิทสนียะ
๏ฺ ภิกษุเมปຓนเขຌ ขาเมเดຌนิมนต์ รับของคีๅยวของฉัน฿นตระกูลทีไสงฆ์สมมติวา ปຓน
สขะมาบริภค ตຌองปาฏิทสนียะ
๐ฺ ภิกษุอยู฿นสนาสนะปຆาปຓนทีไปลีไยว เมปຓนเขຌรับของคีๅยวของฉัน ทีไทายกเมเดຌจຌง
ความ฿หຌทราบกอน ดຌวยมือของตนมาบริภค ตຌองปาฏิทสนียะ

จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๒๕

หมวดทีไ ํ สารูป มี ๎๒ สิกขาบท
สารูป หมวดทีไ ํ นีมๅ ี ๎๒ สิกขาบท จัดปຓนคู โ เดຌ ํ๏ คู ดังตอเปนีๅ
คูทีไ ํ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักนุง หมปຓนปริมณฑล ฿หຌรียบรຌอย
คูทีไ ๎ ภิกษุทาความศึกษาวา ราจักปกปຂดกายดຌวยดีเป฿นละวกบຌาน ปกปຂดกาย
ดຌวยดีนัไง฿นละวกบຌาน
คูทีไ ๏ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักระวังมือดຌวยดีเป฿นละวกบຌาน ระวังมือทຌา
ดຌวยดีนัไง฿นละวกบຌาน
คูทีไ ๐ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักมีตาทอดลงเป฿นละวกบຌาน มีตาทอดลงนัไง
฿นละวกบຌาน
คูทีไ ๑ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมเป฿นละวกบຌานละนัไง฿นละวกบຌานดຌวย
ทัๅงวิกผຌา
คูทีไ ๒ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมเป฿นละวกบຌาน ละนัไง฿นละวกบຌาน
ดຌวยทัๅงหัวราะลัไน
คูทีไ ๓ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมพูดสียงดังเป฿นละวกบຌาน ละนัไง฿น
ละวกบຌาน
คูทีไ ๔ ภิก ษุ พึ ง ท าความศึ ก ษาว า ราจั ก เม  ยกยຌ า ยเป฿นละวกบຌา น ละนัไ ง ฿น
ละวกบຌาน
คูทีไ ๕ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมเกวขนเป฿นละวกบຌาน ละนัไง฿น
ละวกบຌาน
คูทีไ ํ์ ภิกษุพึง ทาความศึกษาวา ราจัก เมสัไนศีร ษะเป฿นละวกบຌา น ละนัไง฿น
ละวกบຌาน
คูทีไ ํํ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมอามือคๅากายเป฿นละวกบຌาน ละนัไง฿น
ละวกบຌาน
คูทีไ ํ๎ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมอาผຌาคลุมศีร ษะเป฿นละวกบຌาน ละ
นัไง฿นละวกบຌาน
คูทีไ ํ๏ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราจักเมเป฿นละวกบຌานดຌวยทัๅงกระหยง ราจัก
เมนัไง฿นละวกบຌานดຌวยทัๅงรัดขา
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๒๖

หมวดทีไ ๎ ภชนาปฏิสังยุต มี ๏์ สิกขาบท
ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ
๑ฺ
๒ฺ
๓ฺ
๔ฺ
๕ฺ
ํ์ฺ

ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา

ํํฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ํ๎ฺ
ํ๏ฺ
ํ๐ฺ
ํ๑ฺ
ํ๒ฺ
ํ๓ฺ
ํ๔ฺ
ํ๕ฺ
๎์ฺ
๎ํฺ
๎๎ฺ

ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา

๎๏ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
๎๐ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา

ราจักรับบิณฑบาตดยคารพ
มืไอรับบิณบาต ราจักลดูต฿นบาตร
ราจักรับกงพอสมควรกขาຌ วสุก
ราจักรับบิณฑบาตตพอสมอขอบปากบาตร
ราจักบิณฑบาตดยคารพ
มืไอฉันบิณฑบาต ราจักลดู฿นบาตร
ราจักเมขดุ ขຌาวสุก฿หຌหวง
ราจักฉันกงพอสมควรกขຌาวสุก
ราจักเมขยุมຌ ขຌาวสุกตยอดลงเป
ราจักเมกลบกงหรือกับขຌาวดຌวยขຌาวสุก
พราะอยากจะเดຌมาก
ราเมจใบเขຌ จักเมขอกงหรือขຌาวสุก
พืไอประยชน์กตนมาฉัน
ราจักเมดูบาตรของผูຌอนืไ ดຌวยคิดจะยกทษ
ราจักเมทาคาขຌาว฿หຌ฿หญนกั
ราจักทาคาขຌาว฿หຌกลมกลอม
มืไอคาขຌาวยังเมถึงปาก ราจักเมอຌาปากเวຌทา
มืไอฉันอยู ราจักเมอานิๅวสอดขຌาปาก
มืไอขຌาวอยู฿นปาก ราจักเมพูด
ราจักเมยนคาขຌาวขຌาปาก
ราจักเมฉันกัดคาขຌาว
ราจักเมฉันทากระพุຌงกຌม฿หຌตุย
ราจักเมฉันพลางสะบัดมือพลาง
ราจักเมฉันปรยมใดขຌาว฿หຌตกลง฿นบาตร
หรือ฿นทีนไ ัๅน โ
ราจักเมฉันลบลินๅ
ราจักเมฉันดังจับ โ
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๒๗

๎๑ฺ
๎๒ฺ
๎๓ฺ
๎๔ฺ
๎๕ฺ
๏์ฺ

ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา

ราจักเมฉันดังซูด โ
ราจักเมฉันลียมือ
ราจักเมฉันขอดบาตร
ราจักเมฉันลียริมฝปาก
ราจักเมอามือปຕอนจับภาชนะนๅา
ราจักเมอานๅาลຌางบาตรมีมลใดขຌาวทลง฿นบຌาน

หมวดทีไ ๏ ธัมมทสนาปฏิสังยุต มี ํ๒ สิกขาบท
ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ
๑ฺ
๒ฺ
๓ฺ
๔ฺ
๕ฺ
ํ์ฺ
ํํฺ
ํ๎ฺ

ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ภิกษุพึงทาความศึกษาวา

ํ๏ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ํ๐ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ํ๑ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา
ํ๒ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา

ราจักเมสดงธรรมกคนเมปຓนเขຌ มีรม฿นมือ
ราจักเมมเี มຌพลอง฿นมือ
ราจักเมมศี ัสตรา฿นมือ
ราจักเมมีอาวุธ฿นมือ
ราจักเมสวมขียงทຌา
ราจักเมสวมรองทຌา
ราจักเมเป฿นยาน
ราจักเมอยูบนทีไนอน
ราจักเมนงัไ รัดขา
ราจักเมพันศีรษะ
รานังไ อยูบนผนดิน
ราจักเมคลุมศีรษะ
จักเมสดงธรรมกคนเมปຓนเขຌนัไงบนอาสนะ
รานังไ อยูบนอาสนะตไา
จักเมสดงธรรมกคนเมปຓนเขຌ นัไงบนอาสนะ
รายืนอยู จักเมสดงธรรมกคนเมปຓนเขຌผนูຌ ัไงอยู
ราดินเปขຌางหนຌา
จักเมสดงธรรมกคนเมปຓนเขຌผูຌ ดินเปขຌางหลัง
ราดินเปนอกทาง
จักเมสดงธรรมกคนเมปຓนเขຌผูຌเป฿นทาง
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๒๘

หมวดทีไ ๐ ปกิณณกะ มี ๏ สิกขาบท
ํฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราเมปຓนเขຌ จักเมยนื ถายอุจจาระ ถายปัสสาวะ
๎ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราเมปຓนเขຌ จักเมถายอุจจาระ ถายปัสสาวะ บຌวนขฬะ
ลง฿นของขียว
๏ฺ ภิกษุพึงทาความศึกษาวา ราเมปຓนเขຌ จักเมถายอุจจาระ ถายปัสสาวะ บຌวนขฬะ
ลง฿นนๅา

อธิกรณ์มี ๐
ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ

ความถียงกันวา สิไงนัๅนปຓนธรรมปຓนวินัย สิไงนีๅเม฿ชธรรม เม฿ชวินัย รียกวิวาทาธิกรณ์
ความจทก์กันดຌวยอาบัตนิ ัๅน โ รียกอนุวาทาธิกรณ์
อาบัติทงัๅ ปวง รียกอาปัตตาธิกรณ์
กิจทีไสงฆ์จะพึงทา รียกกิจจาธิกรณ์

อธิกรณสมถะมี ๗
ธรรมครืไองระงับอธิกรณ์ทงัๅ ๐ นันๅ รียกอธิกรณสมถะมี ๓ อยาง คือ
ํฺ ความระงับอธิกรณ์ทัๅง ๐ นัๅน ฿นทีไพรຌอมหนຌาสงฆ์ ฿นทีไพรຌอมหนຌาบุคคล ฿นทีไพรຌอม
หนຌาวัตถุ ฿นทีไพรຌอมหนຌาธรรม รียก สัมมุขาวินัย
๎ฺ ความทีไสงฆ์สวดประกาศ฿หຌสมมติกพระอรหันต์วาปຓนผูຌมีสติตใมทีไ พืไอจะเม฿หຌ฿คร
จทก์ดຌวยอาบัติ รียก สติวินัย
๏ฺ ความทีไสงฆ์สวดประกาศ฿หຌสมมติกภิกษุ ผูຌหายปຓนบຌาลຌวพืไอจะเม฿หຌ฿ครจทก์
ดຌวยอาบัติทีไธอทา฿นวลาปຓนบຌา รียก อมูฬหวินัย
๐ฺ ความปรับอาบัตติ ามปฏิญญาของจาลยผูຌรับปຓนสัตย์ รียก ปฏิญญาตกรณะ
๑ฺ ความตัดสินอาตามคาของคนมากปຓนประมาณ รียก ยภุยยสิกา
๒ฺ ความลงทษกผูຌผดิ รียก ตัสสปาปຂยสิกา
๓ฺ ความ฿หຌประนีประนอมกันทังๅ ๎ ฝຆาย เมตຌองชาระความดิม รียก ติณวัตถารกวินัย
สิกขาบทนอกนีๅ ทีไยกขึๅนปຓนอาบัติถุลลัจจัยบຌาง ทุกกฏบຌาง ทุพภาสิตบຌาง ปຓนสิกขาบท
เมเดຌมา฿นพระปาติมกข์
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๒๙

มารยาทของพระสงฆ์
กุลบุตรผูຌมีศรัทธามืไอบวชขຌามาครองพศปຓนบรรพชิตลຌวยอมปຓนผูຌมีความระมัดระวัง
สารวม สงบสงีไยม ละมีมารยาทอันงดงาม ปຓนทีไตัๅงหงความลืไอม฿ส ศรัทธากผูຌเดຌมาพบหใน
สมดใจพระอริยวงศาคตญาณ สมดใจพระสังฆราช ิวาสนมหาถรี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดຌ
ทรงพระนิพนธ์กีไยวกับมารยาทอันสมควรกพระภิกษุเวຌปຓนครืไองตือน฿จ ดังนีๅ
ํฺ กิริยาทีไจะขึๅนธรรมาสน์ ควร฿ชຌกิริยาคุก ขาลຌ วหมุนตัวกลั บ วางพัด เวຌขຌา ง
ขวามือ นัไงตรียมตัวเวຌรียบรຌอยดยรใว อยาทาหยุกหยิก หยิบนนฉวยนีไดูปຓนหลุกหลิกเป
สวนทีไเมสาคัญกใปลอยเปพลาง ชน นัไงทับจีวรตึงเปบຌางหรือนัไงลๅาหนຌาเปบຌางตรียมสงบนิไง฿หຌ
มาก จงสงบ รอวลาปฏิบัติหนຌาทีไทอดสายตามตไาอยาหลือบดูนนนีไ ปຓนการขาดความสารวม
อยาชใดหนຌา ลูบหนຌา ลูบผม มืไออยูบนธรรมาสน์ดูปຓนชิงตงตัวเมงามตาถึ งคราวจะลงกใจะ
ขยิบคุกขากอนจึงคอยอียงตัวหยอนทຌาลง ระวังผຌานุงหม฿หຌรัดกุมอยายกขาสูง
๎ฺ ผຌาหอคัมภีร์ อยามຌวนหอหลายรอบ พราะสียวลากຌออกมานาน ควรหอพียง
รอบดียวกใพอรวดรใวดี ละวิธีกຌผຌาคัมภีร์อยา฿ชຌวิธีจับชือกมัดยกสูงขึๅนปลอยผຌาคลีไตกลง ปຓน
กิริยาเมงามจงพยายามคลีไลงบนฝຆามือ฿ชຌมือทัๅง ๎ ชวยคลายออก อยา฿ชຌวิธีดึงคัมภีร์ออก คลຌายชัก
กระบีไออกจากฝักปຓนกิรยิ ามักงาย วลากใบคัมภีร์กใตอຌ งวาง฿หຌผຌาหอลຌวพันดຌวยชือก฿หຌรียบรຌอย
วางเวຌดຌานขวามือ ลงจากธรรมาสน์ถือตพัดดຌวยมือขຌางซຌายลงมาดຌวยทานัๅน เมตຌองนาคัมภีร์
ลงมาดຌวยลຌววางเวຌทีไดิม วลามຌวนกใชนดียวกัน
๏ฺ วลาทศน์ตัๅง นม จบลຌว อยาทอดระยะทิๅงเวຌขึๅนนิกขปบทตอทีดียว คาถา
ทีไยกป็นนิกขปบทอยางมากเมกิน ๎ คาถา ธรรมดาควรคาถาดียวป็นหมาะ นัยนีๅ฿ชຌเดຌ
ทัไวเป ตัๅง นม ทสก์สวดนาค สวดกฐิน ฿ชຌตัๅงฝด นอกจากนีๅ มี฿หຌศีลตามธรรมดา ปຓนตຌน
ตัๅงอยาง ๏ จบ
๐ฺ ขณะทศน์อยาสายหนຌาเปตามความยาวของลาน พยายามวางหนຌา฿หຌตรงกลาง
฿ชຌมือลืไอนลานเปซຌาย-ขวา ขຌาหาสวนกลาง ถຌาจะ฿หຌหมาะ ควรขียนขຌอความฉพาะตอนกลาง
ของลานจะเดຌเมตຌองสวยหนຌาเปตามซຌาย-ขวาหมือนตุຌมนาฬิกา
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๑ฺ การวางผຌากราบรับเทยทาน ควร฿ชຌมือซຌายจับทอนชายผຌากราบทีไพับปຓน ๎ ชัๅน
เวຌมือขวาจับทอนชายปลายวลารับ กใ฿ชຌมือขวาจับชายปลายออกเปวางรับลຌว รีบหดมือขวา
มาจับตຌนผຌารวมกับมือซຌาย ปลวารับ ๎ มือ อยา฿ชຌกิริยาหวีไยงตวัดชายผຌากราบออกเปรับ
หรือรับมือดียว หากจะรับดຌวยมือกใตຌองรับทัๅง ๎ มือ ทุกครัๅงเมลือกวาของลใก฿หญพียงเร
๒ฺ การกลั บทຌา ฿นขณะนัไงพับพียบจงกຌมตัวลงขຌางหนຌาลใก นຌอยพอ฿หຌกຌนผยอ
ลຌวรีบกลับทຌาดยรใว อยางกลับขຌางหนຌา พราะจะตຌองยกทຌายຌายเปมา ปຓนกิริยาหยาบคาย
เมสวยงามอยางมาก
๓ฺ การนัไงพับพียบ เมควร฿ชຌปลายทຌาทีไพับอยูขຌาง฿นผลออกมาขຌางนอก ควรหด
ขຌาอยูขຌาง฿น ทุกขณะทีไนัไงทับซຌายหรือขวา พราะทຌาราถือวาปຓนสวนตไา ควรปຂดผยตสวน
ทีไจาปຓนจริง โ ทานัๅน
๔ฺ ฿นการรับสมณศักดิ์ ยอมเดຌรับพระราชทานผຌาเตรดຌวย ตຌองครองฉลองพระราช
ศรัทธาจนตลอดงาน ชน ฿นการจริญพระพุทธมนต์ ละฉันพล วันฉลิมพระชนมพรรษา฿น
การเปถวายสักการะพระมหาถรานุถระ ยิไงถึงวันฉลองสัญญาบัตร ดຌวยกใปຓนความดี พราะถือ
วาเดຌรับพระราชทานปຓนกียรติสูง ฿นทานองดียวกันเดຌรับผຌาเตร ยามพัดรองจากงานตาง โ
ควรกใบเวຌครอง ละ฿ชຌฉลองศรัทธาจຌาภาพดຌวย ถຌาสังกตวา จຌาภาพมักมีงานประจา ยาม
พัด ตຌองกใบเวຌฉลิมฉลองศรัทธาตลอดเป วิธีชนนีๅยอมชวน฿หຌกิดความชืไน฿จกจຌาภาพทีไพบหใน
๕ฺ การสวด การทศน์ คอยระวังอาการลี ยริมฝีปากดຌวยลิๅน ถຌาจาปຓนควร฿ชຌผຌา
ปງองปຂดหรือพยายามหัดงดวຌนดใดขาดจะงามกวา หรือ฿ชຌขยับริมฝปากชวยกใรียบรຌอยดี
ํ์ฺ การนัไง฿นพิธีทัไวเป ขณะประกอบพิธี ชน วลาจริญพระพุทธมนต์ ฟังทศน์
ทาวัตรชຌายใน ปຓนตຌน ควรนัไงตัวตรงป็นกิริยาผึไงผาย มีสงา ป็นอาการตัๅงอกตัๅง฿จทาจริง
มืไอพักจากพิธี ชน สวดมนต์ จบลຌวจะอนหลังพิงหมอนบຌางกใเดຌ
กิริยานีๅ ตຌองฝຄกหัดอยูสมอ จะคอยคุຌนคยอง มิ฿ชอาการกินวิสัย การนัไงหลังงอ คอ
อียงหรือหลับตาสวดมนต์กในืไองมาตหัดหมือนกัน ตเมถูกระบียบอันงาม ขัดกับอนามัยของ
ตนองดຌวยหลับตา สวดมนต์ ชืไอวาเมระวังกิริยาของตนนานขຌาถึงกับหลับ฿นงกงวง มือตกนา
ขายหนຌากใมี จึงควรระวังหัดตัวองตรียมเวຌสมอ อยาลืมตัวออกขกออกงานจะเดຌนาลืไอม฿ส
ํํฺ การประนมฝ่ามือ ควรประกบฝ่ามือนิๅวมือ฿หຌรียบรຌอยสมอกัน ตัๅงขຌอมือสมอ
นมปลาย มือชຌอนขຌาหาตัวหนอยหนึไงศอกลูเปขຌางหนຌาลใกนຌอย ระวัง฿หຌคงอยู฿นอาการอยาง
จารีตประเพณี กิจวัตร และมารยาทของพระสงฆ์

๓๑

นีๅสมอเป ทุกงาน สถานทีไ ดูงามนาชมมาก กิริยาอาการอยางอืไนนอกจากนีๅเมงาม หมดสงา
อยานามา฿ชຌตามสบายตนองพราะขัดกับสังคม
ํ๎ฺ อยาอຌาปากเวຌรอทาคาขຌาว อยางยหนຌาอຌาปากรับคาขຌาว หรือการอยางอืไน
ชืไอวาทาความนาสะอิดสะอียนกผูຌอืไน กิริยาอຌาปากขยับคีๅยวอาหารทีไพรองจากปากลຌว ปຓน
ทานองอรใดอรอยมาก กิริยาทะกัดขຌาวพดตຌมทัๅงฝัก ยกมะพรຌาวออนขึๅนดืไมทัๅงผล หรือ฿ชຌมือ
หยิ บ ชิๅ น อาหารขึๅ น ทะกั ด หล า นีๅ  ปຓ น ตຌ น เม ค วรท าอย า งดใ ด ขาด พราะเม สุ ภ าพ ปຓ น
กิริยาทราม
ํ๏ฺ การวา฿หຌศีล ฿หຌเปลຌวควรนึกวา฿น฿จสอบเปดຌวยจะเดຌเมหลงละเดຌระยะกับผูຌรับ
ินีๅผูຌรับวา฿น฿จุ ถຌาผูຌรับออกสียง฿หຌเดຌยินกใวาตอมืไอผูຌรับวาจบี
ํ๐ฺ คาลง ติ ทຌายนิกขปบทนัๅน บຌางกใวาสัๅน ตามหลักรัสสะจริง โ ฟังดูหຌวนกินเป
บຌางกใวายาว ติ-อี-อิ ฟังปຓนลนลิๅนกินเปอีก ควรทอดทຌายสียงพอ฿หຌฟังรูຌวาจะจบตอนนัๅน
จะหมาะสมกวา
ํ๑ฺ ฿นสขิยวัตร หຌามการกินของปนนๅามีสียงดังซูด โ กับของขใงผยปากกัดจัๆบ โ
จึงควรระวังอยางกวดขัน อยาผลอตามลยของตัว ปຓนกิริยานากลียดมาก จะปຓนการดืๅอดຌาน
ฝຆาฝนสขิยวัตรอวดพืไอนสงฆ์ละชาวบຌานดຌวย
ํ๒ฺ จานวนลข หนวย สิบ รຌอย พัน ปຓนตຌน ตาราวางปຓนหลักเวຌลຌว จะมัวหลง
อานรียงตัวลข ชน สองหຌาศูนย์หຌา ิจานวน พฺศฺี เมอานวา สองพันหຌารຌอยหຌา ดังนีๅจะลบ
ลຌางตาราสียละหรือจึงควรอานตามหลักของลข ชน อานลข พฺศฺ ปຓนสองพันหຌารຌอยหຌา ปຓน
ตຌน
ํ๓ฺ ควรตัๅงพัดตรียม฿หຌศีล มืไอคาอาราธนาถึง ทุติยัมปຂผานเป พอจบบท ตติยัมปຂ
ฯลฯ ยาจามะ กใริไม฿หຌศีลติดตอกันเปอยาทิๅงระยะ฿หຌชຌา
กับควรตัๅงพัดตรียมทีไจะขัดตานาน มืไอคาอาราธนาถึงบท สัพพะยะนะวินาสายะ จะเดຌ
ตอนืไองกันพอดี
ํ๔ฺ วลานัไ ง ขຌ า ระบี ย บอาสนสงฆ์ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ จงส ารวมสติ ส ารวม
อิริยาบถ ตัๅง฿จสวด พืไอพงสวัสดิมงคลกจຌาของงาน เม฿ชมานัไงทองสวด฿หຌชาวบຌานฟังลน
จะเดຌหมอชาลืองตา ดูนนดูนีไ หรือดู฿ครเปมา หยุดคีๅยวหมาก บຌวนปาก จิบนๅาุ หยิบนน
ฉวยนีไ ดู฿หຌวุนเปหมด พราะเม฿ชวลาชนนัๅน
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ํ๕ฺ การขากสมหะ การสูดจมูก การเอ จาม กระอม ควรระวัง อยานามา฿ชຌ
฿นขณะประชุมรวมพิธี ปຓนการนากลียดสอวิสัยวาขาดการอบรมสมบัติผูຌดี ถຌาจาปຓนจริง โ จง
พยายาม฿หຌมีสียงบาทีไสุดละ฿ชຌผຌาปງองปากดຌวยทุกครัๅง
๎์ฺ ควรพยายามปฏิบัติตามหัวหนຌา฿นงานนัๅน โ อยาฝຆาฝนอาตามสบาย฿จตัวอง
ถึงมຌจะปຓนฝຆายถูก ตกใอาจปຓนฝຆายผิด พราะขัดชิงกับสังคมเดຌ
๎ํฺ การวา฿หຌศีล การทศน์ การสวด การนาสวด การรับสวด ิคอสองี ตຌองมี
ลีลา มีทานองทัๅงนัๅน จึงจะนาฟัง ฿นลีลาทัไวเป คอยปลงสียงผว บากอนจึงปลงดังตาม
ตຌองการชຌาเปกอน จนถึงระยะทีไตຌองการ ตຌองอืๅอน฿หຌมีหางสียงทุกตอนจบ ตอนจะจบตຌองคอย
อืๅอนชຌาลงตามลาดับ มิฉะนัๅนจะปຓนสียงกระชกหรือยากกการสวดสียงตอเปละมักขัดหู
๎๎ฺ การดินคุย หัวรอตอกระซิก ยຌมสรวล ขณะดินทางเปตามถนนเมงาม฿น
สายตาของประชาชน ควรสารวมระมัดระวัง฿หຌมากทีไสุด รวมทัๅงครืไองนุงหมดຌวย
๎๏ฺ การนัไงสถานทีไทีไจัดเวຌรับรอง ควรระมัดระวังอยานัไงกีดทีไกผูຌทีไ มาภายหลัง ชน
ขวางชองทางกผูຌจะขຌามานัไงภายหลัง หรือนัไงกีดทีไของผูຌนຌอย
๎๐ฺ ถຌาป็นหัวหนຌา฿นการฉันบิณฑบาต จงสน฿จผูຌนຌอยบริบูรณ์มากกวาตนกอนสมอ
๎๑ฺ มืไอนัไงประจาอาสนสงฆ์฿นงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานจຌาขຌาราชการชัๅนผูຌ฿หญ
หรืองานมีกียรติ งดสูบบุหรีไ฿นสถานพิธีชนนีๅสียเดຌ จะดูงดงามสงาอีกมาก
๎๒ฺ การนัไง฿นพิธีตาง โ ควรสารวมมือประสานกันเวຌหนຌาตัก ิเมถึงอยางนัไงสมาธิี
การนัไง฿ชຌมือกุมขา หรือมือขวาถือพัด มือซຌายทีไยวซุกเวຌทีไอืไน เมวางเวຌหนຌาตัก ควไาหรือหงายกใ
ยังดูขาดความสุภาพเป
๎๓ฺ การลงจากอาสนสงฆ์พืไอกลับ จง฿หຌหนຌากผูຌ฿หญคือหันหนຌาทางผูຌ฿หญลຌวจึง
หมุนตัวกลับอยางอาสนสงฆ์ตัๅงดຌานขวาของพระประธาน ตຌองคลืไอนหยอนทຌาขวาลงกอนซຌาย
ตามยืนลຌวหมุนขวากลับ ถຌาอาสนสงฆ์ตัๅงซຌาย กใตຌอง฿หຌทຌาซຌายลงกอนลຌวหมุนซຌายกลับ ละ
฿นสถานทีไอืไนพึงอนุลมตามนีๅจึงจะปຓนระบียบทีไงดงาม สอนิสัยของผูຌทีไเดຌรับการอบรมดี

มารยาท฿นการจริญพระพุทธมนต์
ํฺ ผูຌป็นประธาน฿นพิธี งานมงคลกใตาม อวมงคลกใตาม จงตรวจดูจานวนพระภิกษุ
ผูຌรวม฿นพิธี ถຌาคณะธรรมยุต ลຌ วนตຌองสวดอยางมคธ ริไม ตัๅงต ฿หຌ ศีลปຓนตຌนเป จนจบพิ ธี
ถຌาผสมจงสวดสังยค ฿หຌศีลอยางสังยค ทัๅง฿นวัด฿นบຌาน
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ถຌาป็นพิธีทางราชการ มຌ฿นวัดทัๅงทีไธรรมยุตลຌวนกในิยมสวดสังยค ิการสวดมคธนีๅ
ควรหาอกาส฿ชຌ฿หຌมากละถูกหลักฐานกรณ์ ครุ ลหุ ปຓนการรักษาบบครูอีกดຌวยี
๎ฺ วลาสวดมนต์ ฿หຌ พึ งสั ง กต ถຌา ประธานน าสวดเปตามบทเมตั ด ลัด ระยะสวด
กใธรรมดา ถຌาตัดลัดบางบท ยิไงตัดมากทาเร พึงทราบวาตຌองการรงทานอง กใตຌองสวด฿หຌ
กระชับรใวขຌา ตຌองตาดูหูฟังเม฿ชวลามานัไงชมชยบุคคลละสถานทีไ
๏ฺ ประนมมือ การเหวຌกราบ เดຌหัดมาตัๅงตริไมบวชหในรักษาระบียบบญจางคประดิษฐ์
ฉพาะวลาบวช สรใจพิธีลຌวปลอยทิๅงระบียบหมด ประนมมือกใปลอยตามอารมณ์มักงาย
ประสานนิๅวเมอยูตรงระหวางอก อีๅยวเปขวาบຌางซຌายบຌาง ปลอยขຌอมือหຌอยตไาลงอยางหมด
กาลังบຌาง กางนิๅวมือประสานกปลายนิๅวตຌนมือหางบบกรงนกบຌาง ยกสูงจนกือบนิๅวยันคางบຌาง
ซึไงปຓนการเมรักษาระบียบทีไ฿หຌยกขຌอมือระหวางอกนิๅวรียบประกบกัน ปลายมือชຌอนขึๅนหนอยหนึไง
การสารวมพียงกิริยาประนมมือทานีๅ กใยังรักษาระบียบเวຌเมเดຌ จะสามารถทาอะเรทีไสูงกวานีๅเดຌหรือ
๐ฺ ฿นบทสวดมนต์ มี ห ลายบททีไ  ปຓ น ค าอวยพรก  จຌ าภาพจึ งควรส ารวมอารมณ์
สวดอยาปากวาตาหมอดูนนนีๅ เมสมกับทีไตือนเวຌ฿นบทชุมนุมทวดาวา อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺต
ภณนฺตุ จงสารวม฿จอยา฿หຌวอกวกสวดพระปริตร มืไอถึงบททีไอຌางถึงจຌาภาพ ชน ตนฺตชสา
ต ชยสิทฺธิ หตุ ถึงคาวา ต หนຌา ชยสิทฺธิ หตุ นัๅน ตຌองยคถึงจຌาภาพฉพาะตัว หนือครอบครัว
ตลอดหนຌาทีไการงาน หรือสตฺถิ ต หตุ สตฺถิ คพฺภสฺส คาวา ต หนຌาหตุ ตຌองยคถึง
จຌาภาพควร฿ส฿จสมอมืไอสวด฿นบทอืไน โ ทีไมีคาวา ต ชนนีๅ ภวตุ สพฺพมงฺคล กใตຌองมีมุง
พง฿จถึงจຌาภาพดยฉพาะจึงจะศักดิ่สิทธิ่
๑ฺ การหยดทียนนๅามนต์ ตຌองสังกตอีกหนอยวา ถຌาหมຌอนๅามนต์นัๅนลใกจะหยดดอก
ทียนมืไอขึๅนบท ขีณ ปุราณ กใเดຌ พืไอเม฿หຌดอกทียนทับ กันนน ตถຌาหมຌอนๅา฿หญ ชน
บาตร หรือขัน จะริไมหยดมืไอขึๅน ย สุปฺปยุตฺตา กใเดຌ พืไอ฿หຌดอกทียนตใมภาชนะนาดูละ
การดับทียนนัๅน ฿หຌดับมืไอสวดถึงบท นิพฺพนฺติ ซึไงหมายถึงการดับ มืไอจุมทียนดับตรงคาวา
นิพฺพนฺติ นัๅนลຌว ฿หຌ฿ชຌปลายทียนขียนอักษรขอม฿นขันนๅานัๅน ิอะี ิอุี ิมะี ซึไงหมายถึง
พระรัตนตรัยจบลຌว วนทียน฿นนๅาปຓนทักขิณาวัฏครบ ๏ รอบ ฿หຌสรใจพรຌอมกับสวดถึงบท
อตน สจฺจน สุวตฺถิ หตุ กใมุง฿นลง฿นนๅามนต์นัๅนทุกบทดຌวย ิถຌาสารวม฿นสาธยายเดຌชนนีๅจะ
ขลังสมปรารถนาี
๒ฺ การขัดตานานจะป็นขัดบบมคธหรือบบสั งยค ิผูຌมีตาหน งฐานาปรียญี
จะตຌองหัด฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ มืไอหนຌาทีไมาถึง ินัไงทีไ ๏ี อยายอมขายหนຌาวา วาเมเดຌ วลาขัด
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ตຌองดูวลา หรือสังกตการ฿หຌศีลของประชาชน ถຌาทานวาอยางรวบรัด สดงวาตຌองการทาวลา
฿หຌรใวขึๅน กใตຌองวา฿หຌรวบรัด อยามัวลนลิๅน ลนทานอง฿หຌลาชຌา ตຌองวา฿หຌกระชับรใวขຌา หาเม
จะปຓนผูຌเมรูຌจักกาลทศะ
๓ฺ การ฿หຌศีล ฟังดูสวนมาก มักวา สะ ระ ณัง หรือ ว ระ มะณี ลงสียงหนักทุก
ตัวปຓนการปลงสียงผิด พราะ สะ ระ หรือระ มะ ปຓนสียงบา สัๅน จะออกปຓนสียงหนัก
อยาง ณัง หรือว ณี หรืออยาง พุทธ สรณ กใวา พุทธัง สะ ระ ณัง อยางนีๅผิด พราะ
ปลงสียงทีไ สัๅน บา ฿หຌปຓนสียง หนักยาว
๔ฺ บทสังฆคุณ สทฺธมฺมช สุปฏิปตฺติคุณาภิยุตฺต มักปลงสียงสวดวา สทฺธมฺมช
สุปฏิปตฺติ-คุณาภิยุตต คือ เมหยุดตรง สุปฏิปตฺ เมหยุดตรง ปตฺติ กใผิด ทีไเมอืๅอนสังยคทีไ
ปตฺ เปหยุดทีไสียงบา สัๅน ผิดหลักตຌองอืๅอนทีไตัวสังยค คือตัว ปตฺ
๕ฺ ขຌอสาคัญอีกอยาง ทีไชาวบຌานขาอาราธนาเปจริญพระพุทธมนต์ กใพืไออาศัยความ
สารวมอารมณ์ของพระสงฆ์สวดพระปริตร ตามคาขัดตานานวา อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺต ภณนฺตุ
พึงสารวมอารมณ์สวดปริตร ตຌองตัๅง฿จสวดดຌวยสงบจริง โ อยางซัดสายอารมณ์มองหมอดู
สถานทีไ ดูบุคคล หลียวหนຌาเปมาขาดความสารวม กลายปຓนเปทองสวดมนต์฿หຌจຌาภาพฟัง
ครัๅนเมหในจຌาภาพสน฿จฟัง กลับเปตอวาเมตัๅงอกตัๅง฿จฟัง สวนตัวเมตัๅง฿จสวด กใหานึ กเม
ควรตัๅง฿จปฏิบัติ฿หຌสมจตนาจຌาภาพ ถຌาจะตัๅง฿จสวด ฿หຌกิดสิริมงคลกจຌาภาพเมเดຌลຌว กใอยา
รับอาราธนาขาดีกวา
ํ์ฺ การอาราธนาพระภิ ก ษุ เ ป฿นงานของชาวบຌ า น ควรลื อ กภิ ก ษุ ป ฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ
สวดมนต์เดຌพราะจຌาภาพอาราธนาเปสวดมนต์ เม฿ชเปนัไงหนຌาชาหงืไอตก พราะสวดเมเดຌ
วຌนตจຌาภาพขาอนุญาต ถึงกระนัๅน กใตຌองพยายามสนองศรัทธาจຌาภาพจนตใมความสามารถ
ดຌวยจຌง฿หຌขาทราบวา ภิกษุตามจานวนเมมีพอ ถຌาจะ฿หຌครบจานวน กใตຌองอาราธนาพระวัดอืไน
ผสม มืไอจຌาภาพอนุญาต จึงควรปฏิบัตติ ามจตนาจຌาภาพอยาถืออาตามอาภอ฿จตน จะทา฿หຌ
พระสวดเมเดຌนัไงซับหงืไออยูตลอดวลา
ํํฺ การ฿หຌศีล มายุคนีๅ นิยมวาปຓนศัพท์ โ ชน อทินฺนาทานา วรมณี สิกฺขาปท
สมาทิยามิ กามสุ มิจฺฉาจารา วรมณี ิดยมากมักวา กามสุมิฉา – จารา ติดกันเป ซึไงชวน
฿หຌหมายวาประพฤติผิดทีไดีงามเป ผิดความมุงหมายของสิกขาบททีไ฿หຌวຌนจากการประพฤติผิด฿น
กามทัๅงหลาย จึงตຌองชะงัก฿หຌหมดศัพท์ทีไ กามสุ ลຌวจึง มิจฺฉาจารา เม฿ช กามสุมิจฺฉาจารา
ตามคยทีไวากันมา
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ํ๎ฺ การตัๅง นม ขามีบบอยางมาลຌววา นม ฿นการ฿หຌศีล ตຌองวาตใม ๏ จบ
คือ นม ตสฺส ภควต อรหต สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส ครัๅงทีไ ๎ – ๏ หมือนกัน รียก นม
๎ ตืๅอ ถຌาวา฿นการสวดนาค คราวอุปสมบท สวดกฐิน ละทศน์ ตຌองวา นม ฝด มี
๏ ตอน คือ นม ตสฺส ภควต อรหต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ํ๏ฺ การนัไงพับพียบ ตຌองซอนปลายทຌา อยา฿หຌผลออกมาดຌานหนຌาตัก ิพราะยังถือ
วาทຌาปຓนของตไาี เมงามตาของรักษาระบียบละวลาจะพลิกกลับ กใอยายกทຌาออกพลิก
ดຌานหนຌา ปຓนกิริยาขาดความสุภาพ จงหัดพลิกกลับดຌานหลัง ดยกຌมลาตัว ผยอขึๅนลใกนຌอย
ลຌวกลับทຌาดยฉับพลันยอมงามตานาลืไอม฿สกวา
ํ๐ฺ การ฿ชຌชຌอนสຌอม฿นวลาฉันอาหาร ขา฿หຌหงายมือกระดิกปลายชຌอน มืไอตงคา
ขຌาวรียบรຌอยลຌว ขຌาปากละอยางอຌาปากเวຌคอยทา กຌมหนຌาฉัน ถຌาควไามือ จะตຌอง฿ชຌยกขน
ถึงศอกกินงาม ิระวังกิริยาตามสขิยวัตรดยตลอด จงตัๅงฝຄกตัวองตามระบียบทุกคราวทีไฉัน
สวนตัวี
ํ๑ฺ ถຌาการจัดตຍะกຌาอีๅป็นสถานทีไฉันอาหาร ฿หຌระวังจงมาก ทีไจะเมลืไอนกຌาอีๅนัไง฿หຌ
กิดสียงดังครืด คราด พราะมืไอมากรูปตางทา฿หຌกิดสียง จะปຓนครมครามคลຌายจรปลຌน
จงประคองยกลืไอน฿หຌมีสียงบาทีไสุด รูปเหนมากอน จงขຌานัไงดຌาน฿นสุด กอน อยานัไงปຓน
ทานองกันทาอยูดຌานนอก จะปຓนการหในกตัว
ํ๒ฺ จง฿ชຌชຌอนกลางตักอาหาร อยา฿ชຌชຌอนทีไนาอาหารทีไขຌาปากลຌว ทีไยวตักอาหาร
ปຓนการมูมมามละปຓนทีไรังกียจกผูຌอืไนทีไรวมวงฉัน ฿หຌชຌอนกลางตักอาหารทีไตຌองการมารวมเวຌ
฿นจานของตนควรอยู
ํ๓ฺ การทศนา ควรตรียมตัว ซຌอม฿หຌคลองคลวกอนอยา฿หຌมาสดงตะกุกตะกัก
ออนหัดบนธรรมาสน์ ควร฿ชຌสียงอยางสียงพูดธรรมดา อยา฿ชຌสียงสูง อยารຌองพลง อานตัว
ร ล ฿หຌชัดจนตัวกลๅา ตัวควบ จงพยายาม฿หຌผูຌฟังขຌา฿จนืๅอความ ดຌวยการ฿ชຌสียง฿หຌมาก
พราะขาเมเดຌหในตຌนฉบับฟังตสียง เมเดຌหในวรรคตอนตัวหนังสือ
***
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