ภิกษุกบั พระวินัยบัญญัติ
ภิกษุในพระธรรมวินัย
คนส่ วนใหญ่เข้าใจว่าผูท้ ี่ผา่ นพิธีกรรมทางศาสนา โกนผม ครองผ้าเหลืองหรื อผ้ากาสาวพักตร์ 1 แล้ว
ก็ถือว่าเป็ นภิกษุในพระธรรมวินยั แต่แท้จริ งควรที่จะต้องทาความเข้าใจให้ถูกต้องเสี ยก่อนว่า ภิกษุคือใคร?
ขั้นตอนการเข้าสู่ เพศภิกษุเรี ยกว่าการบวช “บวช” มาจากภาษาบาลีคาว่า “บัพพชชา” หมายความว่า การงด
เว้น คือการงดเว้นจากการทาชัว่ มีการไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น เป็ นต้น นักบวชจึงมีชื่อเรี ยกว่า “บรรพชิต” คือ ผูท้ ี่
เว้นจากความไม่ดีท้ งั หลาย บ้างครั้งเรี ยกว่า “สมณะ” ซึ่งมีความหมายว่า ผูส้ งบ สงบจากกิเลสอกุศลทั้งหลาย
การบวชนั้นกล่าวกันว่าเป็ นการเกิดครั้งที่สอง
“พระ”

ถือว่าเป็ นการเกิดแห่งภาวะอันประเสริ ฐที่มกั เรี ยกกันว่า

ซึ่งต้องหมายถึงความประพฤติตามพระธรรมวินยั ที่เคร่ งครัด

บางครั้งเรี ยกว่าการประพฤติ

พรหมจรรย์ เป็ นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ การเข้าสู่ เพศบรรพชิตนั้นทุกอย่างเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปในความดี ละ
เว้นความไม่ดีท้ งั หลาย มุ่งสู่ ความประเสริ ฐบริ สุทธิ์ อันเป็ นที่มาของความเป็ นภิกษุ พระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความละเอียดยิง่ ว่า เมื่อบวชเข้าสู่ เพศบรรชิตหรื อสมณะแล้วยังมีชื่อว่า “ภิกษุ” คาว่า
“ภิกษุ” หรื อ “ภิกขุ” หมายถึง ผูข้ อ หรื อ ผูม้ ีปกติขอ ขอด้วยความรู ้คุณ เพราะธรรมดาผูท้ ี่บวชใน
พระพุทธศาสนาเป็ นผูท้ ี่สละอาคารบ้านเรื อน สละวงศาคณาญาติ สละทรัพย์สมบัติ มุ่งศึกษาพระธรรมอบรม
เจริ ญปั ญญาขัดเกลากิเลสของตนเองเป็ นสาคัญ ดังนั้นจึงต้องเลี้ยงชีพโดยการเป็ นผูข้ อจากผูอ้ ื่น ไม่ใช่เลี้ยง
ตนและดารงชีพเยีย่ งชาวบ้าน การขอก็เพื่อการให้มีชีวิตอยูเ่ พื่อมุ่งดับกิเลสเท่านั้น มิใช่ขอเพื่อการสะสมหรื อ
เพื่อประโยชน์อื่นใด ภิกษุจึงหมายถึงผูเ้ ลี้ยงชีพโดยการขอเป็ นปกติดงั นี้ 2 และพระพุทธองค์ทรงเน้นอีกด้วย
ว่า การเพียงแต่เป็ นผูข้ อนั้นไม่อาจถือได้วา่ เป็ นภิกษุได้ เนื่ องจากมีผบู ้ วชในลัทธิ อื่นก็ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยการ

1

มาจากภาษาบาลีวา่ กาสาววตฺ ถ แปลว่า ผ้าที่ยอ้ มด้วยน้ าฝาด เป็ นผ้านุ่งผ้าห่มสาหรับบรรพชิต ซึ่งเป็ นเครื่ องหมาย
ของเพศที่สูงกว่าเพศคฤหัสถ์ อันเป็ นธงชัยของพระอรหันต์
2
พระสุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ ภาค ๑ เล่ม ๑ หน้าที่ ๓๕
1

ขอเหมือนกัน โดยทรงแสดงว่า

“บุคคลหาชื่ อว่ าเป็ นภิกษุเพียงด้ วยการขอคนอื่นไม่

ธรรมเป็ นพิษ หาชื่ อว่ าเป็ นภิกษุได้ ไม่ ผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปเสี ยแล้ ว
การพิจารณา

บุคคลสมาทาน

ประพฤติพรหมจรรย์ด้วย

ผู้นั้นแลชื่ อว่ าเป็ น ภิกษุ.”3 ธรรมเป็ นพิษที่ทรงแสดงนั้น คือความประพฤติปฏิบตั ิที่เป็ น

อันตรายต่อความดีท้ งั ปวง มีพระวินยั บัญญัติหา้ มไว้เป็ นต้น และที่จะชื่อว่าภิกษุก็ตอ้ งเป็ นผูแ้ สวงหาการ
ประพฤติพรหมจรรย์จากการอบรมศึกษาพิจารณาพระธรรมวินยั ของพระพุทธองค์
“ภิกษุในพระธรรมวินัย” จึงหมายถึง ผู้ทมี่ ีศรั ทธาและมีความจริงใจทีจ่ ะอบรมเจริญปัญญา ใน
เพศบรรชิต เพื่อละกิเลส เพื่อให้ ถึงความสงบจากกิเลส เมื่อบวชแล้วก็ต้องปฏิญาณตนว่า จะประพฤติปฏิบัติ
พรหมจรรย์ ตามคาสอน ซึ่งเป็ นเรื่ องของการขัดเกลากิเลสทั้งสิ้น ภิกษุจึงมีพระธรรมวินยั เป็ นสิ กขาหรื อเป็ น
ข้ออบรมและประพฤติปฏิบตั ิตาม จึงเป็ นภิกษุในพระธรรมวินยั อย่างแท้จริ ง ไม่ประพฤตินอกพระวินยั
เด็ดขาด ทรงแสดงไว้วา่ ภิกษุเป็ นผูม้ ีปกติอยูด่ ว้ ยความเต็มใจ คือ ทาเนือง ๆ ทาไม่หยุด มีความประพฤติ
ไม่ยอ่ หย่อน ไม่ปลงฉันทะ ไม่ทอดธุ ระ ไม่ประมาทในกุศลธรรม คือ ความพอใจ ความพยายาม ความ
หมัน่ ความเป็ นผูม้ ีความหมัน่ ความไม่ถอยหลัง ในสติ สัมปชัญญะ เพียรให้กิเลสร้อนทัว่ ความเพียร
ชอบ ความตั้งใจ ความประกอบเนือง ๆ ใดในกุศลธรรม4 ภิกษุในพระธรรมวินยั เปรี ยบดัง่ สมณศากยบุตร
กล่าวคือเกิดเป็ นบุตรจากพระอุระของพระพุทธองค์ ภิกษุจึงเป็ นเพศที่สูงยิง่ ผูท้ ี่จะบวชเป็ นภิกษุ ย่อมเป็ นผู ้
ที่เห็นโทษภัยของอกุศล เห็นโทษภัยของสังสารวัฏฏ์ซ่ ึงเต็มไปด้วยทุกข์ เห็นโทษภัยของการอยูค่ รองเรื อน
ว่าเป็ นที่หลัง่ ไหลมาของอกุศลประการต่าง ๆ มากมาย ทั้งต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจพระธรรมอันเนื่องมาจากได้ฟัง
คาสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วตระหนักว่ากิเลสเป็ นสิ่ งที่ละยากในเพศคฤหัสถ์ จึงมี
อัธยาศัยที่จะละสิ่ งที่เคยติดข้อง สละอาคารบ้านเรื อน สละวงศาคณาญาติ สละทรัพย์สมบัติ สละความเป็ น
คฤหัสถ์ทุกอย่าง มุ่งสู่ เพศที่สูงยิง่ เข้าใกล้ความสงบจากกิเลส เมื่อบวชแล้ว ก็มีความจริ งใจที่จะศึกษาพระ

3
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พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภาค ๑ เล่ม ๒ หน้าที่ ๒๖๓
พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส เล่ม ๖ หน้าที่ ๑๒๓
2

ธรรมวินยั น้อมประพฤติปฏิบตั ิ ขัดเกลากิเลสของตนเองให้ยงิ่ ๆ ขึ้นไป ภิกษุทุกรู ปทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่
สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยนี้ ต้ องศึกษาพระธรรมและน้ อมประพฤติตามพระวินัยทีพ่ ระสั มมาสั มพุทธเจ้ าได้
ทรงบัญญัติไว้ เท่านั้น จึงจะเรียกว่ า ภิกษุในพระธรรมวินัย
ความสาคัญของพระวินัยบัญญัติ
ความเป็ นบรรพชิตรักษายากมาก ต้องเป็ นผูม้ ีอธั ยาศัยที่นอ้ มไปจริ ง ๆ เพราะเป็ นเพศที่สละทุกอย่าง
สละทั้งหมดซึ่ งความเป็ นเพศคฤหัสถ์ที่ครองเรื อน ทรัพย์สินเงินทอง ชี วติ ความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบาย ความติด
ข้องอยูใ่ นกามคุณ ๕ ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับชีวติ ของคฤหัสถ์อีก ดังนั้น ชีวติ ของเพศบรรชิตจึงแตกต่างไปจากเพศ
ฆราวาสอย่างสิ้ นเชิง หากผูท้ ี่บวชไม่มีอุปนิสัยและอัธยาศัยที่เด็ดเดียวเข้มแข็งในการละจริ ง ๆ แล้ว ย่อมไม่
อาจรักษาและประพฤติปฏิบตั ิตนให้มนั่ คงในพระธรรมวินยั ได้

เมื่อผูใ้ ดบวชเข้ามาเป็ นภิกษุแล้วย่อมต้อง

อาศัยการเลี้ยงดูจากชาวบ้านที่มีความศรัทธาถวายปั จจัยต่าง ๆ เพื่อเกื้อกูลให้ภิกษุดารงชีพอยูเ่ พื่อประโยชน์
ในการขัดเกลากิเลส

เป็ นโอกาสอย่างยิง่ ในการศึกษาหาความรู ้ในพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์เพื่อ

หนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนั้น เพื่อให้ชีวิตของภิกษุเป็ นเพศที่บริ สุทธิ์ สมควรแก่การประพฤติ
ปฏิบตั ิเพื่อการขัดเกลากิเลสอย่างยิง่ ดุจสังข์ขดั

พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติพระวินยั เป็ นหลักของภิกษุ

ทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบตั ิตาม ซึ่ งคาว่า “วินัย” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง เครื่ องกาจัด กาจัดอย่ าง
วิเศษ ขัดเกลาอย่างวิเศษ โดยมุ่งถึงการกาจัด ขัดเกลาสภาพธรรมทีไ่ ม่ ดี ทีเ่ ป็ นอกุศลธรรมและกิเลสทั้งหลาย
สภาพธรรมใดทีก่ าจัดเสี ยซึ่งความไม่ ดี ชื่ อว่า วินัย และการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินยั ไว้น้ นั ได้
ทรงแสดงประโยชน์ของเหตุน้ นั ไว้ดว้ ย ๑๐ ประการ5 กล่าวคือ
๑. เพื่อความเรี ยบร้อยดีงามแห่งคณะสงฆ์
๒. เพื่อความผาสุ กแห่งคณะสงฆ์

5

พระวินยั ปิ ฎก มหาวิภงั ค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ หน้า ๘
3

๓. เพื่อข่มหรื อการาบภิกษุผเู ้ ก้อยาก
๔. ให้เกิดความเป็ นอยูอ่ ย่างผาสุ กแก่ภิกษุผปู ้ ระพฤติดี
๕. เพื่อระงับอกุศลหรื อสิ่ งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว
๖. ป้ องกันมิให้อกุศลจะเกิดขึ้นต่อไป
๗. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชมที่ยงั ไม่เลื่อมใส
๘. เพื่อชุมชนที่เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสยิง่ ขึ้น
๙. เพื่อความตั้งมัน่ แห่งพระสัทธรรม
๑๐. เพื่ออนุ เคราะห์วินยั ให้มีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น
ที่ทรงบัญญัติพระวินยั นั้นพระพุทธองค์ทรงมุ่งถึงประโยชน์แห่งภิกษุสงฆ์และพุทธบริ ษทั ทั้งหมด
และเพื่อดารงพระสัทธรรมไว้เป็ นสาคัญ ดังนั้น พระวินยั จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ดังที่พระพุทธองค์ตรัส
ไว้วา่ “พระวินัยเป็ นดุจดั่งรากแก้วของพระศาสนา” หากข้อปฏิบตั ิท้ งั ปวงไม่เป็ นไปเพื่อการขัดเกลาตามพระ
วินยั แล้ว พระธรรมทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะเป็ นไปเพื่อมานะ ความสาคัญตน เพื่อการอวด และที่
สาคัญคือลาภสักการะ ด้วยเหตุน้ ีพระศาสนาจะดารงมัน่ คงอยูไ่ ด้เมื่อเป็ นไปด้วยการ “ละ” ด้วยการ “ขัด
เกลา” พระพุทธศาสนาจะยัง่ ยืนด้วยมีพระวินยั เป็ นรากแก้ว ก็เพราะเหตุวา่ เป็ นเครื่ องขัดเกลายิง่ พระผูม้ ีพระ
ภาคยังทรงแสดงไว้ดว้ ยว่า “เมื่อพระวินัยของพระสุ คตยังประดิษฐานอยู่ในโลก อันเป็ นไปเพือ่ เกือ้ กูลแก่ คน
มาก เพือ่ ความสุ ขแก่ คนมาก เพือ่ อนุเคราะห์ โลก เป็ นความเจริ ญ เป็ นผลดี เป็ นความสุ ขแก่ เทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย”6

นั้นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริ งของพระวินยั ทั้งนี้ พระวินยั ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

บัญญัติไว้เป็ นสิ กขาบทต่าง ๆ นั้น มีท้ งั ข้อห้าม ไม่ให้ภิกษุประพฤติล่วงละเมิด และปรับโทษแก่ผลู ้ ่วงละเมิด
6

พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ หน้า ๓๘๐
4

ไว้หนักบ้าง เบาบ้าง ตามโทสานุโทษที่ได้กระทาลงไป เรี ยกว่า พุทธบัญญัติ นอกจากนั้นยังมีเรื่ อง
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม อันภิกษุควรประพฤติ เรี ยกว่า อภิสมาจาร ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทาให้ภิกษุผู ้
ประพฤติตามมีวตั รปฏิบตั ิที่งดงาม เป็ นที่เคารพเลื่อมใสแก่ผมู ้ ีศรัทธาทัว่ ไป
พระวินัยบัญญัติและอาบัติ
พระวินยั อันเป็ นสิ กขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติและปรับโทษไว้มี ๒๒๗ ข้อ7 ด้วยกัน ทุก
สิ กขาบทเป็ นเรื่ องของการขัดเกลากิเสลและอกุศลที่เป็ นไปทางกายและทางวาจา กล่าวว่า ภิกษุใดประพฤติ
ปฏิบตั ิตามพระวินยั ได้ทุกประการแล้ว ย่อมมีกิริยาไม่ต่างไปจากพระอรหันต์เลยทีเดียว เพราะพระวินยั
บัญญัติเป็ นการขัดเกลาอย่างยิง่ ดุจสังข์ขดั ที่สะอาดหมดจรดบริ สุทธิ์

พระวินยั เริ่ มขัดเกลากิเลสตั้งแต่อย่าง

หยาบไปจนกระทั้งกิเลสอย่างละเอียดในชีวติ ประจาวันของภิกษุ ทรงบัญญัติสิกขาบทหนักคือปาราชิก ๔
อันได้แก่ การไม่เสพเมถุน ๑ การไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ราคา ๕ มาสก8 ขึ้นไป ๑ การไม่ฆ่ามนุษย์ ๑
และการไม่อวดอุตตริ มนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ๑ เป็ นพระวินยั บัญญัติภิกษุตอ้ งพึ่งระมัดระวังมากที่สุด
เนื่องจากมีโทษหนักที่สุด สิ กขาบทในลาดับต่อมาเรี ยกว่าสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ เป็ นข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่ อง
กามารมณ์และการยุง่ เกี่ยวกับหญิง ข้อห้ามเกี่ยวกับที่อยูเ่ สนาสนะอันไม่เหมาะสม และข้อห้ามเรื่ องการทาให้
หมู่สงฆ์แตกแยกกัน สิ กขาบทถัดมาเรี ยกว่าอนิยต ๒ ข้อ เป็ นเรื่ องการห้ามอยูก่ บั หญิงสองต่อสอง สิ กขาบท
ข้อนิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ๓๐ ข้อ เป็ นข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับจีวรเครื่ องนุ่งห่ม ข้อห้ามรับและยินดีในเงินและทอง
ห้ามการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ่ งของต่าง ๆ และข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับบาตรบริ ขาร เป็ นต้น สิ กขาบทต่อมาเรี ยกว่า
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สรุ ปพระวินยั แต่ละข้อในภาคผนวก
ในพระวินยั ปิ ฎก อทินนาทานสิ กขาบท ทรงปรับอาบัติปาราชิก แก่พระภิกษุที่ขโมยสิ่ งของมูลค่า ตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้น
ไป ซึ่งคาว่า ๕ มาสกในยุดนั้น มีมูลค่าเท่าไหร่ ก็เป็ นปั ญหาของพระวินยั ธร ที่ยากจะวินิฉยั ว่าเป็ นเงินกี่บาทในยุค
นี้ ซึ่งในอรรถกถาและฎีกา ท่านก็มีหลักเทียบดังนี้ มูลค่าทองคา น้ าหนักเท่ากับ ๒๐ เมล็ดข้าวเปลือก หรื อประมาณ ๐.๕๖
กรัม (ทองคากรัมละ ๑,๓๕๗ บาท ณ วันที่ ๒๔ ตค ๕๙) ตีเป็ นเงิน ๗๕๙.๙๒ บาท ซึ่งมูลค่าของทองคาในแต่ละยุคย่อม
เปลี่ยนไปตามราคาตลาดที่เขาซื้อขายกัน ณ ปั จจุบนั การตีเป็ นเงินจานวนดังกล่าวถือว่ามีค่าเท่ากับ ๕ มาสก การตีความ
ดังกล่าวนี้อาศัยหลักของอรรถกถาและฎีกา ที่ท่านสื บทอดพระวินยั มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล
8

5

ปาจิตตีย ์ ๙๒ ข้อ เป็ นเรื่ องการพูดจาที่เหมาะสม การใช้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ว้ ยความสารวมระวัง การบริ โภคที่
ไม่มกั มาก ไม่สะสม ความประพฤติต่อพืชและสัตว์ที่ถูกต้อง และข้อปฏิบตั ิต่อภิกษุดว้ ยกันไม่ให้ทะเลาะ
เบาะแวงให้เดือดร้อน เป็ นต้น สิ กขาบทข้อปาฏิเทสนิยะ ๔ ข้อ เป็ นเรื่ องความเหมาะสมของของเคี้ยวของฉัน
สิ กขาบทข้อเสขิยวัตร ๗๕ ข้อ เป็ นเรื่ องการขัดเกลามารยาทของชีวติ ภิกษุในทุกด้าน และสิ กขาบทข้ออธิ
กรณสมถะ

๗

ข้อ

เป็ นเรื่ องการจัดการข้อขัดแย้งในระหว่างสงฆ์ดว้ ยกัน

ส่ วนพระวินยั ในเรื่ อง

ขนบธรรมเนียมของภิกษุซ่ ึงเป็ นอภิสมจารนั้น เป็ นวัตรปฏิบตั ิอนั ดีงามที่ภิกษุพ่ ึงกระทาในกิจต่าง ๆ เช่น ข้อ
ปฏิบตั ิในการบิณฑบาต ข้อปฏิบตั ิต่ออุปัชฌาอาจารย์ ข้อปฏิบตั ิของภิกษุผเู ้ ป็ นเจ้าอาวาส หรื อข้อปฏิบตั ิต่อ
ภิกษุผมู ้ าเยือน เป็ นต้น
การละเมิดข้อพระวินยั ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขา้ งต้นไว้ เรี ยกว่า อาบัติ ซึ่งตามพระบาลี
หมายถึง ตกไป คือการตกไปจากความดี จากการประพฤติผดิ พระวินยั ที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ภิกษุที่กา้ วล่วง
พระวินยั บัญญัติ ต้องมีโทษตามสมควรแก่พระบัญญัติ โดยเริ่ มจากโทษหนักไปจนโทษเบา

ตั้งแต่อาบัติ

ปาราชิก ๔ ข้อ ซึ่งเป็ นอาบัติหนัก หรื อ ครุ กาบัติ คาว่า “ปาราชิก” คือ ผูพ้ า่ ยแพ้ เมื่อภิกษุตอ้ งอาบัติน้ ีแล้วย่อม
พ่ายแพ้จากการที่จะดารงความเป็ นสมณะเพศ โทษของปาราชิกคือขาดจากความเป็ นภิกษุในทันที สาหรับ
อาบัติหนักอีกข้อหนึ่ง คือ อาบัติสังฆาทิเสสมีจานวน ๑๓ ข้อ แต่อาบัติน้ ีเมื่อภิกษุตอ้ งเข้าแล้วยังเป็ นเรื่ องที่
พอแก้ไขได้ แต่ตอ้ งอาศัยคณะสงฆ์ในการประพฤติวตั ร การอยูก่ รรม ที่มีปริ วาสเป็ นต้น9 ส่ วนอาบัติที่มี
โทษลดลงมา เรี ยกว่า ลหุ กาบัติ ได้แก่ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิ ต ซึ่งเป็ นอาบัติที่
เกิดจากความประพฤติต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันที่ไม่ถูกต้อง หยาบกระด้าง ตกไปจากความดี และไม่
เหมาะสมแก่เพศบรรชิต ภิกษุผตู ้ อ้ งอาบัติน้ นั ต้องประจานตนต่อหน้าภิกษุดว้ ยกันแล้วจึงจะพ้นโทษนั้นได้
9

"ปริวาส” หมายถึง “การอยู่ใช้ ” หรื อ “การอยู่รอบ” หรื อเรี ยกสามัญว่า “การอยู่กรรม”(วุฏฐานวิธี) คือ อยูภ่ ายใต้
กฎเกณฑ์ของการลงโทษให้ครบกระบวนการ สิ้นสุดกรรมวิธีทุกขั้นตอนของการอยูป่ ริ วาสกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผอู ้ ยูใ่ ช้กรรม
หรื อความผิดที่ได้ล่วงละเมิดพระวินยั ต้องอาบัติ “สังฆาทิเสส” ซึ่งอาจจะล่วงละเมิดโดยความตั้งใจหรื อไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อ
อาจล่วงละเมิดโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ดีน้ นั ให้พน้ มลทิน หมดจดบริ สุทธิ์ไม่มีเหลือเครื่ องเศร้าหมองอันจะเป็ นอุปสรรคใน
การประพฤติปฏิบตั ิบาเพ็ญในทางจิตของพระภิกษุ
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แต่ก็มีบางสิ กขาบทที่ตอ้ งสละวัตถุสิ่งของนั้นก่อนจึงจะแสดงอาบัติน้ นั ได้ เช่น กรณี ภิกษุรับเงินและทองก็
ต้องสละเงินทองนั้นก่อน จึงจะแสดงอาบัติและพ้นจากโทษนั้นได้ เป็ นต้น ส่ วนเรื่ องของอภิสมาจารซึ่ งเป็ น
ข้อวัตรปฏิบตั ิอนั ดีงามในกิจต่าง ๆ นั้น หากภิกษุบกพร่ องในข้อปฏิบตั ิเหล่านี้ ก็ถือเป็ นความผิดเล็กน้อย ต้อง
อาบัตทุกกฏ เป็ นต้น
อาบัติทุกข้อดังที่กล่าวมามีความสาคัญเนื่ องจากเป็ นการขัดเกลากิเลสทั้งสิ้ น

แม้อาบัติบางข้อจะ

เล็กน้อย เนื่องจากอาจจะเกิดจากความไม่สารวมระวัง ความมักง่าย ความสะเพร่ าและพลั้งเผลอ พระพุทธ
องค์จึงทรงบัญญัติให้มีโอกาสได้แก้ไขกลับตัว ภิกษุจึงสามารถปลงอาบัติให้พน้ จากโทษนั้น ๆ ได้ แต่การ
ปลงอาบัติ คือ การให้กระทาคืน นอกจากเป็ นการแก้ไขให้ถูกต้องโดยการประกาศความผิดที่ตนได้ทาไป
แล้ว ภิกษุตอ้ งสารวมระวังไม่กระทาความผิดเช่นนั้นอีกต่อไป ดังนั้น ภิกษุที่ทาผิดพระวินยั แล้วปลงอาบัติ
แต่กลับมาทาผิดอีกเป็ นอาจิณ ย่อมไม่ใช่การแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ได้สานึกในความผิด จึงไม่อาจทาให้พน้
โทษไปได้ ทั้งนี้แม้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใช้ในการปกครองสงฆ์ ในหมวด
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ มาตรา ๒๗ ได้บญั ญัติไว้ชดั เจนว่า ภิกษุรูปใดประพฤติล่วงละเมิดพระ
ธรรมวินยั เป็ นอาจิณ ให้ภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ และต้องสึ กภายในสามวัน แสดงให้เห็นความสาคัญของ
การละเมิดพระวินยั ไม่วา่ จะเป็ นอาบัติหนักหรื อเบาก็ตาม
ภิกษุทุศีลผูล้ ะเมิดพระวินยั นั้น ท่านเรี ยกว่า “อลัชชี” ซึ่ งหมายถึง ผูไ้ ม่มีความละอาย มีเจตนาล่วง
ละเมิดพระวินยั และปกปิ ดอาบัติตน นาแต่โทษมาสู่ ตนโดยส่ วนเดียว อาบัติทุกข้อล้วนมีแต่โทษทั้งสิ้ น
เพราะเป็ นการกระทาที่ไม่ดี ไม่ได้นอ้ มประพฤติตามพระดารัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เป็ นการ
กระทาที่แย้งต่อกุศลธรรม เป็ นการกระทาที่พลาดเพราะทาให้ไม่สามารถย่างขึ้นสู่ ขอ้ ปฏิบตั ิที่ให้ถึงการรู ้แจ้ง
อริ ยสัจจธรรมได้ หากได้อุปสมบทเป็ นภิกษุแล้วเป็ นผูไ้ ม่ดารงอยูใ่ นพระธรรมวินยั กล่าวได้วา่ เป็ นผูท้ รยศ
ต่อพระรัตนตรัย เพราะได้ปฏิญาณตนว่าจะเป็ นภิกษุ แต่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินยั ไม่ได้ขดั เกลากิเลสของ
ตนอย่างที่ได้ปฏิญาณไว้ กลับเที่ยวย่ายีพระธรรมวินยั ท่านจึงเรี ยกว่าบุคคลเหล่านี้เป็ นผูไ้ ม่ละอายอย่างยิง่
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ทาลายคาสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อไม่ได้กระทาคืนในอาบัติที่ตนเองล่วงละเมิดไปตาม

พระวินยั แล้ว ถ้ามรณภาพไปในขณะที่ยงั มีอาบัติติดตัวอยู่ ก็เป็ นผูม้ ีอบายภูมิเป็ นที่ไปในเบื้องหน้า กล่าวคือ
ชาติถดั ไปจะไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น
พระวินยั บัญญัติท้ งั หมด
ประการทั้งปวง

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุโดย

ทรงชี้ในสิ่ งที่เป็ นโทษไม่เหมาะไม่ควร

อนุญาต เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเป็ นสาคัญ

และสิ่ งใดเป็ นสิ่ งที่ควรน้อมประพฤติดงั ที่ทรง

เพราะเพศบรรพชิตเป็ นเพศที่จะต้องขัดเกลากิเลสเป็ น

อย่างยิง่ ถ้าย่อหย่อน ไม่สารวมตามสิ กขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ต้องอาบัติประการต่าง
ๆ ย่อมทาให้ตกไปจากคุณความดี ตกไปจากการรู ้แจ้งอริ ยสัจจธรรม และตกจากสุ คติภูมิไปสู่ อบายภูมิใน
ที่สุดดังที่กล่าวมา ดังนั้น ชาวพุทธต้องเป็ นผูท้ ี่มีเหตุผลและประเมินตนเองอย่างตรงไปตรงมา ทาให้ทราบว่า
เพศบรรชิ ตนั้นเหมาะสมกับอัธยาศัยของตนจริ ง ๆ หรื อไม่ ซึ่งความจริ งแล้วการอบรมเจริ ญปัญญาสามารถ
กระทาได้ไม่วา่ จะเป็ นเพศใด

แม้จะไม่ได้สละอาคารบ้านเรื อนอุปสมบทเป็ นภิกษุก็สามารถอบรมเจริ ญ

ปัญญาได้ การสะสมความดีในเพศคฤหัสถ์กระทาได้เสมอ การที่บวชเข้ามาเป็ นภิกษุแล้วไม่มีอธั ยาศัยที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ิตามพระวินยั ย่อมนามาซึ่ งโทษภัยที่ร้ายแรงที่สุด
ต้ นเหตุสาคัญอันนามาสู่ การอาบัติ
ในยุคสมัยที่ผา่ นมา ชาวพุทธส่ วนใหญ่สนับสนุนการบวช ด้วยเหตุผลของค่านิยมตามประเพณี ที่สืบ
ทอดกันมา ชายไทยอายุครบ ๒๐ ปี ต้องบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา ก่อนแต่งงานมีเหย้ามีเรื อนก็ตอ้ ง
บวชก่อน เมื่อมีญาติพี่นอ้ งถึงแก่ความตายก็นิยมบวชเพื่ออุทิศส่ วนกุศล หรื อแม้แต่บวชตามโฆษณาเชิญชวน
ของสื่ อต่าง ๆ ๕ วัน ๑๐ วัน เป็ นต้น มีเป็ นส่ วนน้อยที่บวชด้วยมีอธั ยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสและศึกษาพระ
ธรรมวินยั อย่างจริ งจัง10 มีงานวิจยั ที่ทาการสารวจสอบถามผูท้ ี่บวชเป็ นภิกษุแล้วพบความจริ งว่า ผูต้ ดั สิ นใจ
10

รายงานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบวชของคนไทย โดย รศ. ดร. จานงค์ อติวฒั นสิทธิ์, คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ, มีนาคม ๒๕๓๘ หน้า ๒๔
8

บวชได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกจากบุคคลอื่น เช่น บิดามารดา เพื่อนฝูง และจากอิทธิ พลของ
สื่ อสารมวลชนถึง ๘๐ เปอร์เซนต์ มีเพียง ๒๐ เปอร์ เซนต์ เท่านั้นที่ตดั สิ นใจบวชด้วยตัวเอง11 ส่ วนผูท้ ี่
ตัดสิ นใจบวชด้วยตนเองนั้น ด้วยเหตุผลเรื่ องของความทุกข์ที่ไม่สมหวังในชีวติ จากความเจ็บป่ วย และด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจมีถึง ๗๐ เปอร์ เซนต์ ส่ วนที่มีความสนใจในพระศาสนามาตั้งแต่แรกเพียง ๙ เปอร์เซนต์12
และมีไม่นอ้ ยที่มาบวชด้วยเหตุผลอื่น

ๆ

มีเหตุผลบางกรณี ที่ผเู ้ ข้ามาบวชตัดสิ นใจอันเป็ นอันตรายต่อ

พระพุทธศาสนาอย่างยิง่ เช่น ในสมัยก่อนบวชหนีราชการ บวชหนีการเกณฑ์ทหาร บวชเพื่อหนี คดี บวชหนี
หนี้

บวชเพราะไม่มีงานทา

บวชเพราะยากจน

บวชเพราะหวังลาภสักการะ13

ผูท้ ี่บวชเข้ามาใน

พระพุทธศาสนาเหล่านี้ต่างไม่มีอธั ยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสอย่างมัน่ คงจริ ง ๆ ในขณะที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์ก็
มิได้เคร่ งครัดในการพิจารณาให้บุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นบวชเข้ามาเป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนา

ไม่

สอบถามเหตุผลที่ตอ้ งการบวช ไม่มีการตรวจสอบประวัติวา่ เคยกระทาไม่ดีใดมาก่อนหรื อไม่ เช่น เป็ น
นักเลง อันธพาล โจรผูร้ ้าย หรื อเคยทาความผิดใดมาก่อนหรื อไม่ บางครั้งก็ยงั อนุ ญาตให้ผพู ้ ิการบวชได้ซ่ ึง
ผิดต่อพระวินยั บัญญัติ ที่ไม่อาจบวชให้ได้ และเมื่อให้บวชเข้ามาเป็ นภิกษุแล้วก็ไม่ได้กากับดูแลให้ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั ให้เคร่ งครัด จากงานวิจยั พบว่าพระอุปัชฌาย์ไม่ดูแลเอาใจใส่ ภิกษุบวชใหม่ถึง ๗๐
เปอร์เซนต์ ส่ วนที่เหลือพระอุปัชฌาย์มีอายุมากดูแลสั่งสอนไม่ไหว14 และมีพระอุปัชฌาย์ไม่นอ้ ยที่มวั เมาใน
ลาภสักการะจากชาวบ้านใช้เวลาไปในเรื่ องอื่น ๆ ไม่มีเวลาสั่งสอนพระลูกวัด บางรู ปไม่มีความรู ้พระธรรมที่
ลึกซึ้ ง สอนได้เพียงให้ทาวัตรสวดมนต์และทาพิธีกรรมต่าง บางรู ปไม่สนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู ้ใน
พระธรรม15

จึงทาให้มีภิกษุจานวนไม่นอ้ ยไม่สนใจและใส่ ใจในพระวินยั บัญญัติ

11

แต่ยงั คงมีพฤติกรรม

อ้างแล้ว หน้า ๕๐
อ้างแล้ว หน้า ๕๒
13
อ้างแล้ว หน้า ๒๔ บางครั้งกล่าวว่า “บวชใช้หนี้ บวชหนีตารวจ บวชสวดมาลัย บวชไกลกังวล บวชเป็ นเจ้าพ่อ บวชล่อ
ข้าวเย็น บวชเล่นล็อตเตอรี่ ”
14
อ้างแล้ว หน้า ๖๔
15
อ้างแล้ว หน้า ๗๐
12

9

เหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ เช่น แสวงหาและสะสมทรัพย์สินเงินทอง ลาภสักการะ ทาธุ รกิจค้าขาย ใช้ชีวติ
สะดวกสบาย ไปท่องเที่ยว เดินตามห้างสรรพสิ นค้า ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ดูฟุตบอล เป็ นต้น นัน่ ไม่ใช่วสิ ัย
ของผูท้ ี่มีอธั ยาศัยที่จะเป็ นบรรพชิตที่แท้จริ ง

แต่เป็ นการกระทาละเมิดพระวินยั หลายข้อทั้งหนักและเบา

ในขณะที่คฤหัสถ์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู ้เรื่ องพระวินยั บัญญัติ จึงไม่สนใจ หรื อบางครั้งกลับสนับสนุนให้มี
การกระทาละเมิด เช่น ให้เงินให้ทองภิกษุจนชินทาให้เข้าใจไปว่าเป็ นเรื่ องที่ถูกต้อง เป็ นประเพณี กระทาผิด
ที่ทาต่อ ๆ กันมา ไม่รู้เลยว่าทาให้ภิกษุเหล่านั้นผิดพระวินยั เหมือนผลักให้ท่านต้องตกนรกไปตาม ๆ กัน
นอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุนให้เกิดโทษและเป็ นการทาลายพระศาสนาโดยไม่รู้ตวั อีกด้วย
โทษของการละเมิดพระวินัยบัญญัติ
พระพุทธองค์ทรงตรัสติเตียนภิกษุผทู ้ ุศีลไว้โดยเอนกปริ ยาย โดยทรงแสดงไว้วา่ สาวกของตถาคต
ที่อยูเ่ สนาสนะอันสงัด เมื่อมีพวกพราหมณ์และคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหา แต่สาวกนั้น
มีความปรารถอย่างหมกมุ่น ถึงความวุน่ วาย เวียนมาเพื่อความเป็ นผูม้ กั มาก กล่าวคือ ไม่ประพฤติพรหมจรรย์
ตามพระธรรมวินยั เช่นนี้ ทาให้เกิดอกุศลกรรมอันลามก เศร้าหมอง เป็ นเหตุเกิดในภพใหม่ มีความกระวน
กระวาย มีทุกข์เป็ นวิบากเป็ นที่ต้ งั แห่งชาติ ชรามรณะต่อไป ได้ฆ่าสาวกนั้นเสี ยแล้ว16 ที่ทรงแสดงไว้น้ นั จึง
เป็ นการยืนยันชัดเจนว่าสาวกนั้นตายจากความเป็ นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์เสี ยแล้ว นอกจากนั้นยังทรงแสดง
ว่า ภิกษุที่ไม่มีฉนั ทะในการปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั อบรมเจริ ญปั ญญา แม้ภิกษุเหล่านี้จะเดินตามหมู่ภิกษุ
แล้วประกาศว่าตนเป็ นภิกษุ ตนเป็ นภิกษุก็ตาม แต่ภิกษุน้ นั ก็ได้แต่เดินตามหมู่ภิกษุ หาใช่ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปรี ยบเสมือนลาเดินตามฝูงโค แม้จะร้องว่าข้าเป็ นโค ข้าเป็ นโค แต่สีของมันก็ไม่เหมือนโค เสี ยงก็ไม่เหมือน
รอยเท้าก็ไม่เหมือน มันได้แต่เดินตามแล้วร้องไปเท่านั้น17 ทรงแสดงย้าให้เห็นความประพฤติของผูใ้ ดที่ไม่
เป็ นไปตามพระธรรมวินยั แม้จะอ้างตนเองว่าเป็ นภิกษุ ผูน้ ้ นั ก็ไม่ใช่ภิกษุเลย ทรงอุปมาอุปไมยภิกษุบวชใหม่

16
17

พระสุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ หน้า ๒๓
พระสุตตปิ ฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ หน้า ๔๔๘
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บวชมาได้เวลาหนึ่งแล้ว หรื อบวชนาน แต่เป็ นผูท้ ุศีลมีธรรมอันเลว ก็ไม่ต่างไปจากผ้าเปลือกไม้ แม้ใหม่ก็สี
ทราม สัมผัสหยาบ และราคาถูก แม้กลางใหม่กลางเก่าก็สีทราม สัมผัสหยาบ และราคาถูก แม้เก่าแล้วก็สี
ทราม สัมผัสหยาบ และราคาถูก ผ้าเปลือกไม้ที่คร่ าคร่ าแล้วเขาก็ทาผ้าเช็ดหม้อข้าวบ้าง ทิง้ เสี ยที่กองขยะบ้าง
ทรงแสดงว่าไม่ควรคบหาสมาคมภิกษุพวกนั้น การให้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาปั จจัยแก่ภิกษุเหล่านี้
เพราะไม่มีผลานิสงส์มากเลย18
นอกจากการติเตียนของพระผูม้ ีพระภาคข้างต้นแล้ว
ภิกษุเองโดยตรง

การละเมิดพระวินยั ย่อมก่อให้เกิดโทษแก่

และพระพุทธองค์ทรงแสดงอุปมาอุปมัยให้เห็นถึงโทษที่ร้ายแรงของการไม่ประพฤติ

ปฏิบตั ิตามพระวินยั ไว้วา่
“ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราจะขอบอกเธอทัง้ หลาย จะขอเตือนเธอทัง้ หลาย การทีบ่ ุคคลผู้ทุศีล มีธรรม
ลามก มีความประพฤติสกปรก น่ ารั งเกียจ ปกปิ ดกรรมชั่ว มิใช่ สมณะ แต่ ปฏิญาณว่ าเป็ นสมณะ มิใช่ ผ้ ู
ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ ปฏิญาณว่ าประพฤติพรหมจรรย์ เน่ าใน มีความกาหนัดกล้ า เป็ นดังหยากเยือ่ ยินดี
การกราบไหว้ แห่ งกษัตริ ย์มหาศาล พราหมณ์ มหาศาล หรื อคฤหบดีมหาศาล จะดีอย่ างไร การทีบ่ ุรุษมีกาลัง
เอาเชือกหนังอันเหนียวแน่ นพันแข้ งทัง้ สองข้ าง แล้ วชั กไปชั กมาเชื อกหนังพึงบาดผิว ฯลฯ หยุดอยู่จดเยือ่ ใน
กระดูก นั้นดีกว่ า
...ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอย่างไร
การทีบ่ ุรุษมีกาลัง เอาหอกอันคมชโลมน้ามัน พุ่งใส่ กลางอก นั้นดีกว่ า
...บริโภคจีวรที่เขาถวายด้ วยศรั ทธา ของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรื อคฤหบดี
มหาศาล จะดีอย่ างไร การทีบ่ ุรุษมีกาลัง เอาแผ่ นเหล็กแดง ไฟกาลังลุกรุ่งโรจน์ โชติช่วงนาบกายตัว นี้ดีกว่ า
...บริโภคบิณฑบาตทีเ่ ขาถวายด้ วยศรัทธา ของกษัตริ ย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดี
มหาศาล จะดีอย่ างไร การทีบ่ ุรุษมีกาลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกาลังลุกรุ่งโรจน์ โชติช่วงเกีย่ วปากอ้ าไว้ แล้ ว
18

พระสุตตปิ ฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ หน้าท ๔๘๙
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กรอกก้ อนเหล็กแดง ไฟกาลังลุกรุ่งโรจน์ โชติช่วงเข้ าในปาก ก้ อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไหม้ ริมฝี ปาก แล้ วออก
ทางทวารเบื้องต่า นี้ดีกว่ า
...บริโภคเตียงตั่งทีเ่ ขาถวายด้ วยศรัทธา ของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดี
มหาศาล จะดีอย่ างไร การทีบ่ ุรุษผู้มีกาลัง จับที่ศีรษะหรื อที่คอ แล้ วให้ นั่งทับหรื อนอนทับเตียง
หรื อตั่งเหล็กแดง ไฟกาลังลุกรุ่งโรจน์ โชติช่วง นั้นดีกว่ า
...บริโภควิหารทีเ่ ขาถวายด้ วยศรัทธา ของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดี
มหาศาล จะดีอย่างไร การทีบ่ ุรุษมีกาลัง จับเอาเท้ าขึ้น เอาหัวลง โยนลงในหม้ อเหล็กแดงไฟกาลังลุกรุ่งโรจน์
โชติช่วง ถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้า ในหม้ อเหล็กแดงนั้นบางครั้ งลอยขึ้นข้ างบน บางครั้ งจมลงข้ างล่ าง
บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้ดีกว่ า
ข้ อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผู้นั้นพึงเข้ าถึงความตายหรื อทุกข์ ปางตาย มีข้อนั้นเป็ นเหตุ แต่ ผ้ นู ั้น
เมื่อตายไป ไม่ พงึ เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะข้ อนั้นเป็ นปัจจัย ส่ วนการทีบ่ ุคคลผู้ทุศีล ฯลฯ เป็ น
ดังหยากเยื่อ ยินดีในการกราบไหว้ ยินดีในอัญชลีกรรม บริโภคจีวร บริ โภคบิณฑบาต บริโภคเตียงตั้ง บริ โภค
วิหารทีเ่ ขาถวายด้ วยศรัทธา ของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ย่อมเป็ นไป
เพือ่ ความฉิบหายมิใช่ ประโยชน์ เพือ่ ทุกข์ ตลอดกาลนาน แก่ บุคคลผู้ทุศีลนั้น และบุคคลผู้ทุศีลนั้น เมื่อตายไป
แล้ ว ย่ อมเข้ าถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนั้นแหละ”
เมื่อพระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลง และเมื่อกาลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ โลหิต
ร้ อนพุ่งออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รู ป ภิกษุอกี ๖๐ รู ป ลาสิ กขา สึ กมาเป็ นคฤหัสถ์ และด้วยกราบทูลพระผูม้ ี
พระภาคว่า ข้าแต่พระผูม้ ีพระภาค ทาได้ยาก ข้าแต่พระผูม้ ีพระภาค ทาได้แสนยาก นั้นแสดงให้เห็นได้วา่
การดารงตนเป็ นภิกษุเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ วชต้องมีอธั ยาศัยและมัน่ คงในการขัดเกลากิเลสอย่างแท้จริ ง

หาก

ประพฤติปฏิบตั ิตามพระวินยั ไม่ได้ โทษของการเป็ นภิกษุแล้วทุศีล ย่อมได้รับทุกข์ที่เป็ นไปตลอดกาลนาน
12

ต้องตกนรกหมกไหม้ เดือนร้อน ทรมาน ไปไม่เฉพาะชาติน้ ีภพนี้ แต่ในภพต่อ ๆ ไปอีก ผูใ้ ดก็ตามที่ขาด
อัธยาศัยในการประพฤติปฏิบตั ิพระธรรมวินยั ในฐานะเพศบรรพชิ ต ก็ไม่ควรที่จะบวชเพราะมีโทษโดยส่ วน
เดียว ส่ วนภิกษุที่มีจิตแน่วแน่มุ่งมัน่ อีก ๖๐ รู ป หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่ 19
ภิกษุผลู ้ ะเมิดพระวินยั ยังชื่อว่าทาลายหรื อปิ ดกั้นคุณวิเศษของตน คือ ฌาน อภิญญา มรรค ผล และ
การเกิดในสวรรค์ ผูท้ ี่ล่วงละเมิดพระวินยั ไม่สามารถบรรลุฌาน มรรค ผล ในชาติน้ ีได้ เมื่อตายไปต้องเกิด
ในอบาย การละเมิดนี้ เรี ยกว่าธรรมที่เป็ นอันตรายแก่สวรรค์และมรรค ผล ถ้าพระภิกษุล่วงละเมิดพระวินยั
แล้วไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ชื่ อว่าเป็ นอันตรายแก่ตน ดังข้อความในอรรถกถาอลคัททูปมสู ตรว่า
อันตรายิกธรรม

เพราะทาอันตรายต่ อสวรรค์ และนิพพาน.

อันตรายิกธรรมเหล่ านั้นมี

“ชื่อว่ า
๕

อย่าง คือ กรรม กิเลส วิบากอริ ยปุ วาท และอาณาวีตกกมะ.ฯลฯ อาบัติ ๗ กองที่ภิกษุจงใจล่ วงละเมิด
แล้ ว

ชื่อว่ า อันตรายิกธรรมคืออาณาวีติกกมะ. แม้ อาณาวีติกกมันตรายิกธรรมเหล่ านั้น ย่อมกระทา

อันตรายตลอดเวลาทีภ่ ิกษุต้องอาบัติแล้ วยังปฏิญญาตนว่ าเป็ นภิกษุอยู่กด็ ี ไม่ อยู่ปริ วาสกรรมก็ดี ไม่ แสดง
อาบัติกด็ ี เบื้องหน้ าแต่ นั้นหากระทาอันตรายไม่ .”20
นอกจากนั้นไม่เฉพาะโทษอันจะเกิดแก่ตนของภิกษุผลู ้ ะเมิดพระวินยั เท่านั้น แต่ยงั ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่พระพุทธศาสนาอีกด้วย ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงดับขันธ์ปริ นิพพาน ได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้
ว่า “ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ มีพระศาสดาล่ วงแล้ ว พระศาสดาของ
พวกเราไม่ มี ข้ อนี้พวกเธอไม่ พงึ เห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเราแสดงแล้ ว ได้ บัญญัติไว้ แล้ วแก่
พวกเธอ ธรรมแลวินัยอันนั้น จักเป็ นศาสดาแห่ งพวกเธอ โดยกาลล่ วงไปแห่ งเรา” จากพุทธพจน์ดงั กล่าว
แสดงว่าพระวินยั ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ไม่ใช่เป็ นแค่เพียงข้อประพฤติปฏิบตั ิและข้อห้ามเท่านั้น แต่
ในอีกสถานะหนึ่ง
19
20

พระวินยั เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของพระองค์ที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อปกครองคณะสงฆ์

พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฎฐก-นวกนิบาติ เล่ม ๔ หน้า ๒๑๔
พระสุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ หน้า ๒๘๒
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หลังจากพระองค์ทรงดับขันธ์ปริ นิพพานไปแล้ว ดังนั้นความสาคัญในข้อนี้คือพระวินยั เปรี ยบได้ดงั่ พระผูม้ ี
พระภาคเจ้า วินยั จึงมีความสาคัญอย่างที่สุด

ใครที่มองข้ามพระวินยั ก็เหมือนประหนึ่งว่าได้มองข้าม

พระองค์ เมื่อละเมิดพระวินยั ก็เท่ากับไม่เคารพต่อพระศาสดา ขาดความสานึก ขาดความรับผิดชอบต่อการ
ครองเพศบรรชิต เป็ นการทาลายสิ กขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ทาให้พระสัทธรรมเสื่ อมสู ญไปจาก
จิตของตน เมื่อผูอ้ ื่นเห็นย่อมไม่เกิดศรัทธาเลื่อมใส ชื่อว่าทาลายสัทธรรมในผูอ้ ื่น และเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่
ชนรุ่ นหลัง นามาซึ่งความเสื่ อมความสู ญสิ้ นสู่ พระศาสนา ดังที่ทรงแสดงถึงความเสื่ อมสู ญของพระสัทธรรม
ไว้วา่ “ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ ว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา ในธรรมวินัยนี้ ไม่ เป็ นผู้มี
ความเคารพ ไม่ ยาเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ไม่ เคารพ ไม่ ยาเกรงในสิกขา และไม่ เคารพ
ไม่ ยาเกรงกันแลกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเป็ นเหตุเป็ นปัจจัยเครื่ องให้ พระสั ทธรรมดารงอยู่ไม่ นาน ในเมื่อ
ตถาคตปรินิพพานแล้ ว”21
นั้นเป็ นพระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสให้เห็นถึงความเสื่ อมสู ญของพระสัทธรรมอันเป็ นหลักของ
พระพุทธศาสนาจากการที่พุทธบริ ษทั ไม่เคารพและไม่ยาเกรงในพระธรรมวินยั อย่างชัดเจน
ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิง่

พระวินยั มี

หากพระวินยั ถูกทาลายย่อมหมายถึงความเสื่ อมสลายของ

พระพุทธศาสนากาลังใกล้เข้ามา ดังที่พระอรรถกถาจารย์ได้แสดงความสาคัญของพระวินยั นี้ไว้อย่างชัดเจน
ว่า
“พระวินัยมีประโยชน์ มาก คือนามาซึ่งความสุ ขแก่ พวกภิกษุผ้ มู ีศีลเป็ นที่รัก ข่ มพวกทีม่ ีความ
ปรารถนาลามก ยกย่องพวกทีม่ ีความละอายและทรงไว้ ซึ่งพระศาสนา เป็ นอารมณ์ ของพระสัพพัญญูชินเจ้ า
ไม่ เป็ นวิสัยของพวกอื่น เป็ นแดนเกษม อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ ดีแล้ ว ไม่ มีข้อทีน่ ่ าสงสั ย ภิกษุผ้ ู
ฉลาดในขันธกะ วินัย บริวาร และมาติกา ปฏิบัติด้วยปัญญาอันหลักแหลม ชื่ อว่ าผู้ทาประโยชน์ อันควร.

21

พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปั ญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ หน้า ๖๓๕
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ชนใดไม่ ร้ ูจักโค ชนนั้นย่ อมรั กษาฝูงโคไม่ ได้ ฉันใด ภิกษุกฉ็ ันนั้น เมื่อไม่ ร้ ูจักศีล ไฉนเธอจะพึง
รักษาสังวรไว้ ได้ . เมื่อพระสุ ตตันตะ และพระอภิธรรมเลอะเลือนไปก่ อน แต่ พระวินัยยังไม่ เสื่ อมสู ญ พระ
ศาสนาชื่อว่ า ยังตั้งอยู่ต่อไป.”22
และในพระอรรถกถาอธรรมวรรคที่ ๑๑ พระเถระผูเ้ ป็ นพระธรรมกถึกกล่าวว่า
“พระสู ตรยังดารงอยู่ตราบใด พระวินัยยังรุ่งเรื องอยู่ตราบใด ภิกษุทงั้ หลายย่ อมเห็นแสงสว่ าง
เหมือนพระอาทิตย์ อุทยั อยู่ตราบนั้น เมื่อพระสู ตรไม่ มี และแม้ พระวินัยก็หลงเลือนไป ในโลกก็จักมีแต่ ความ
มืดเหมือนพระอาทิตย์อัสดงคต.”23
พระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์และคาอธิบายของอรรถกถาจารย์ดงั กล่าวต่างแสดงอย่างชัดแจ้ง
ถึงโทษและความเสี ยหายของการละเมิดพระวินยั ที่นามาสู่ ความเสื่ อมสู ญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นความ
ร้ายแรงและเป็ นภัยต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิง่ เรื่ องนี้จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและส่ งผลกระทบต่อ
พุทธบริ ษทั ทั้งหลาย จึงเป็ นเรื่ องที่พทุ ธศาสนิกชนทุกฝ่ ายต้องตระหนักถึงความสาคัญนี้ และควรร่ วมมือกัน
ทาความเข้าใจถึงความสาคัญของความเป็ นภิกษุในพระธรรมวินยั

และความสาคัญของพระวินยั บัญญัติ

หาทางช่วยกันส่ งเสริ มภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินยั ให้อยูค่ ู่พระศาสนาต่อไป
ในทางตรงข้ามภิกษุผทู ้ ุศีลและละเมิดพระวินยั บัญญัติตอ้ งได้รับการดูแลแก้ไขให้กลับมาประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระวินยั และพุทธบริ ษทั ต้องช่วยกันทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งการกระทาใดที่เป็ นการละเมิดต่อพระวินยั มิ
ให้ขยายวงกว้างมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนของพระพุทธศาสนาสาหรับชนรุ่ น

หลังจะได้มีโอกาสศึกษาและประพฤติปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของตนต่อไปในอนาคต
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พระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค ภาค ๑ เล่ม ๖ หน้า ๒๐๕
พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ภาค ๑ เล่ม ๑ มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต อรรถกถา
เอกธัมมาทิบาลี อธรรมวรรคที่ ๑๑ หน้า ๑๕๐ เล่ม ๓๒
23
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ภาคผนวก
ปาราชิก ๔
๑.ห้ามภิกษุเสพเมถุนกับมนุษย์ อมุนษย์ (เช่น สัตว์ดิรัจฉาน เปรต เป็ นต้น ไม่วา่ ตายหรื อยังมีชีวติ อยู่ หรื อ
แม้แต่ศพ เมื่อมีจิตรับจะทาเมถุนกับสิ่ งนั้น)
๒.ห้ามลักทรัพย์ ตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้นไป ถ้าลักทรัพย์ต่ากว่าเป็ นอาบัติขอ้ อื่น โดยมีจิตคิดจะเอาและได้ทรัพย์
นั้นแล้ว
๓.ห้ามฆ่ามนุษย์และทาแท้งกับหญิงที่มีครรภ์ (มีเจตนากระทาให้มนุษย์ตายหรื อเด็กในครรภ์ตาย)
๔.ห้ามอวดอุตตริ มนุษสธรรม คือไม่มีฌานก็วา่ มี ไม่มี ฌานก็วา่ มี ไม่ได้มรรคไม่ได้ผล ก็อา้ งว่ามี (ถ้ามีอยู่
หรื อถึงแล้วแสดงเพื่อประโยชน์ ก็ตอ้ งห้ามเป็ นอาบัติปาจิตตีย ์ ผลของการอาบัติปาราชิก ปรับอาบัติ
ไม่ได้ ถือขาดจากการครองสมณเพศไม่จาต้องบอกกล่าวหรื อแจ้งแก่ผกู ้ ระทา เป็ นเหตุปิดการทามรรคผล
นิพพานในชาติน้ ี
ถ้าครองสมณเพศอยูถ่ ือว่าเป็ นโจรปล้นพระศาสนาทาลายตนเองให้ถึงทุคติมีอบายภูมิเป็ นที่เกิดอย่าง
แน่นอน เปรี ยบเสมือนต้นตาลที่ยอดด้วนย่อมไม่เกิดผลได้)
สั งฆาทิเสส ๑๓
๕.ห้ามทาน้ าอสุ จิ ให้เคลื่อนด้วยความจงใจ (ยกเว้นฝัน)
๖.ห้ามถูกต้องเคล้าคลึงกายหญิงด้วยความจงใจ
๗.ห้ามพูดสอนความ พูดพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาแก่สตรี
๘.ห้ามพูดล่อหญิงให้บาเรอตนด้วยเมถุนธรรม
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๙.ห้ามเป็ นพ่อสื่ อให้คนแต่งงานกัน
๑๐.ภิกษุขอให้สร้างกุฎิแก่ตนต้องมีขนาดกว้าง ๗ คืบยาว ๑๒ คืบด้วยคืบของพระพุทธเจ้า
๑๑.ห้ามสร้างวิหารใหญ่โดยสงฆ์มิได้กาหนดที่
๑๒.ห้ามโจทอาบัติปาราชิกไม่มีมูล
๑๓.ห้ามอ้างเลสโจทอาบัติปาราชิก
๑๔.ทาสังฆ์ให้แตกกัน(สงฆเภท)
๑๕.ห้ามเป็ นพรรคพวกของผูท้ าสงฆ์ให้แตกกัน
๑๖.ห้ามเป็ นคนว่ายากสอนยาก
๑๗.ห้ามเป็ นผูม้ ีความประพฤติเลวทรามและประจบ คฤหัสถ์อนิยตะ
อนิยต ๒
๑๘.ห้ามนัง่ ในที่ลบั ตากับหญิงสองต่อสอง (อาบัติ ปาราชิก สงฆาทิเสส หรื อปาจิตตีย ์ )
๑๙.ห้ามนัง่ ในที่ลบั หู กบั หญิงสองต่อสอง (อาบัติ สังฆาทิเสส หรื อปาจิตตีย)์
นิสสั คคิยปาจิตตีย์ ๓๐
๒๐.ห้ามเก็บจีวรเกินจาเป็ นไว้เกิน ๑๐ วัน (ยกเว้นทาเป็ น สองเจ้าของ)
๒๑.ห้ามอยูป่ ราศจากไตรจีวร แม้คืนหนึ่ง (ยกเว้น ภิกษุได้รับสมมติ)
๒๒.ห้ามเก็บผ้าที่จะทาจีวรไว้เกิน ๑ เดือน (ยกเว้นทาเป็ นสองเจ้าของ)
๒๓.ห้ามใช้นางภิกษุณีชกั จีวรเก่า (จีวรที่ใช้แล้ว)
๒๔.ห้ามรับจีวรจากมือของภิกษุณี
๒๕.ห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ที่มิใช่ญาติ (ยกเว้นขอต่อคนปวารณา)
๒๖.ห้ามรับจีวรเกินกาหนด เมื่อจีวรถูกชิงหรื อหายไป
๒๗.ห้ามพูดให้เขาซื้ อจีวรที่ดีกว่าเขากาหนดไว้เดิมถวาย
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๒๘.ห้ามไปพูดให้เขารวมกันซื้ อจีวรที่ดีถวาย
๒๙.ห้ามทวงจีวรเอาแก่คนที่รับฝากผูอ้ ื่นเพื่อซื้ อ จีวรถวายเกินกว่า ๓ ครั้ง
๓๐.ห้ามหล่อเครื่ องปูนงั่ พรมเจือด้วยไหม
๓๑.ห้ามหล่อเครื่ องปูนงั่ ด้วยขนเจียม (ขนสัตว์) ดาล้วน
๓๒.ห้ามใช้ขนเจียมดาเกิน ๒ ส่ วนใน ๔ ส่ วนเมื่อหล่อเครื่ องปูนงั่
๓๓.ห้ามหล่อเครื่ องปูนงั่ ให้ตดั ของเก่าปนลงในของใหม่
๓๔.ห้ามการทาเครื่ องปูนงั่ ให้ตดั ของเก่าปนลงในของใหม่
๓๕.ห้ามนาขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน ๓ โยชน์
๓๖.ห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติทาการซักย้อมซึ่ งขนเจียม
๓๗.ห้ามรับและยินดีในทองเงิน( ชาตะ รู ปรชตะ)
๓๘.ห้ามทาการซื้ อขายของด้วยเงินทอง
๓๙.ห้ามซื้ อขายโดยใช้ของแลก
๔๐.ห้ามเก็บบาตรเกิน ๑ ลูกไว้เกิน ๓๐ วัน
๔๑.ห้ามขอบาตรเมื่อบาตรเป็ นแผลไม่เกิน ๕ แห่ง
๔๒.ห้ามเก็บเภสัช ๕ (เนยใส, เนยข้น, น้ ามัน, น้ าผึ้ง ,น้ าอ้อย) เกิน ๗ วัน
๔๓.ห้ามแสวงและทาผ้าอาบน้ าฝนเกินกาหนด
๔๔.ให้จีวรภิกษุอื่นแล้วห้ามชิงคืนในภายหลัง
๔๕.ห้ามขอด้ายเอามาทอเป็ นจีวร
๔๖.ห้ามไปกาหนดให้ช่างหู กทอจีวรให้ดีข้ ึนเพื่อตน (ยกเว้นขอต่อคนปวารณา)
๔๗.ห้ามเก็บผ้าจานาพรรษาไว้เกินกาหนด
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๔๘.ห้ามภิกษุอยูป่ ่ าเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน ๖ คืน (ยกเว้นภิกษุได้รับสมมุติ)
๔๙.ห้ามน้อมลาภสงฆ์มาเพื่อตน
ปาจิตตีย์ ๙๒
๕๐.ห้ามพูดปด (มุสาวาท)
๕๑.ห้ามด่า (ผรุ สวาท)
๕๒.ห้ามพูดส่ อเสี ยด (ปิ สุ ณาวาท)
๕๓.ห้ามกล่าวธรรมพร้อมกับอนุปสัมบัน (ผูไ้ ม่ใช่ภิกษุ เช่น ภิกษุณี สามเณร เป็ นต้น) ในขณะสอน
๕๔.ห้ามนอนร่ วมกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืน
๕๕.ห้ามนอนร่ วมกับหญิง
๕๖.ห้ามแสดงธรรมสองต่อสองกับผูห้ ญิงเกิน ๖ คา (ยกเว้นเมื่อมีผชู ้ ายที่รู้เดียงสาอยูด่ ว้ ย)
๕๗.ห้ามบอกคุณวิเศษที่มีจริ งแก่อนุปสัมบัน
๕๘.ห้ามบอกอาบัติชวั่ หยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบัน
๕๙.ห้ามขุดดินหรื อใช้ให้ขดุ
๖๐.ห้ามทาลายต้นไม้พรากของเขียว
๖๑.ห้ามแกล้งพูดกลบเกลื่อน นิ่งเสี ย หรื อทาให้ยงุ่ ยาก เมื่อถูกสอบสวน
๖๒.ห้ามติเตียนภิกษุอื่นผูท้ าการสงฆ์
๖๓.ห้ามทิ้งเตียงตัง่ ของสงฆ์ไว้กลางแจ้ง
๖๔.ห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงา
๖๕.ห้ามนอนแทรกภิกษุผเู ้ ข้าไปอยูก่ ่อนเพื่อทาให้ภิกษุน้ นั ลุกหนีไป
๖๖.ห้ามฉุ ดคร่ าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์เพราะขัดใจ (ยกเว้นภิกษุอลัชชี)
๖๗.ห้ามนัง่ นอนบนเตียงหรื อตัง่ โดยแรงที่อยูช่ ้ นั บนซึ่ งมีผนู ้ อนอยูช่ ้ นั ล่าง(เป็ นเตียง ๒ ชั้น)
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๖๘.ห้ามโบกฉาบวิหารใหญ่เกิน ๓ ชั้น
๖๙.ห้ามเอาน้ ามีตวั สัตว์รดหญ้าหรื อดิน
๗๐.ห้ามสอนนางภิกษุณีเมื่อมิได้รับมอบหมายจากสงฆ์
๗๑.ห้ามสอนนางภิกษุณีต้ งั แต่อาทิตย์ตกแล้ว
๗๒.ห้ามไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่
๗๓.ห้ามติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ
๗๔.ห้ามให้จีวรแก่นางภิกษุณีผมู ้ ิใช่ญาติ แต่ให้แลก เปลี่ยนจีวรกันได้
๗๕.ห้ามเย็บจีวรให้นางภิกษุณีผมู ้ ิใช่ญาติ
๗๖.ห้ามเดินทางไกลร่ วมกับนางภิกษุณี เว้นไว้แต่หนทางที่จะไปมีอนั ตราย
๗๗.ห้ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรื อร่ วมกัน เว้นไว้แต่โดยสารหรื อข้ามฟาก
๗๘.ห้ามฉันอาหารที่นางภิกษุณีไปแนะให้เขาถวาย
๗๙.ห้ามนัง่ ในที่ลบั สองต่อสองกับนางภิกษุณี
๘๐.ห้ามฉันอาหารในโรงทานเกิน ๑ มื้อ (ยกเว้นแต่ป่วย)
๘๑.ห้ามขออาหารชาวบ้านเพื่อมาฉันรวมกลุ่มกับพวกของตน
๘๒.ห้ามรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น
๘๓.ห้ามรับบิณฑบาตเกิน ๓ บาตร
๘๔.ห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็ จแล้ว
๘๕.ห้ามพูดให้ภิกษุที่ฉนั อีกเพื่อจับผิด
๘๖.ห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล (วิกาลโภชนา)
๘๗.ห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้คา้ งคืน
๘๘.ห้ามขออาหารประณี ตมาเพื่อฉันเอง (ยกเว้นขอต่อผูป้ วารณา)
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๘๙.ห้ามฉันอาหารที่มิได้รับประเคน (ยกเว้นน้ า)
๙๐.ห้ามให้อาหารด้วยมือแก่นกั บวชนอกศาสนา
๙๑.ห้ามชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ
๙๒.ห้ามเข้าไปนัง่ กีดขวางขณะที่ผอู ้ ื่นกาลังบริ โภคอาหารอยู่
๙๓.ห้ามนัง่ ในห้องกับหญิง โดยไม่มีชายอยูเ่ ป็ นเพื่อน
๙๔.ห้ามนัง่ ในที่ลบั หู สองต่อสองกับหญิง
๙๕.ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลาภิกษุซ่ ึ งมีอยู่
๙๖.ห้ามขอปั จจัยเภสัชเกินกาหนดชนิ ดและเวลาที่เขาปวารณาไว้
๙๗..ห้ามไปดูกองทัพที่ยกออกไป
๙๘.ห้ามภิกษุมีกิจจาเป็ นพักอยูใ่ นกองทัพเกิน ๓ คืน
๙๙.ห้ามดูเขารบกันเป็ นต้นเมื่อมีกิจจาเป็ นไปในกองทัพ
๑๐๐.ห้ามดื่มสุ ราเมรัย รวมของมึนเมาต่างๆ
๑๐๑.ห้ามจี้ภิกษุให้หวั เราะ
๑๐๒.ห้ามว่ายน้ าเล่น
๑๐๓.ห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้ อในวินยั ขืนประพฤติอนาจารอยู่
๑๐๔.ห้ามหลอกภิกษุให้กลัว (หรื อตกใจ)
๑๐๕.ห้ามก่อกองไฟเพื่อผิง(ยกเว้นผิงถ่านไฟที่ปราศจากเปลวไฟ )
๑๐๖.ห้ามอาบน้ าบ่อย เว้นแต่มีเหตุ
๑๐๗.ห้ามทาเครื่ องหมายจีวรที่ได้มาใหม่
๑๐๘.วิกปั จีวรไว้แล้วจะใช้ถอนก่อน
๑๐๙.ห้ามเล่นซ่อนบริ ขารของภิกษุอื่น
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๑๑๐.ห้ามฆ่าสัตว์
๑๑๑.ห้ามดื่มน้ ามีตวั สัตว์
๑๑๒.ห้ามรื้ อฟื้ นอธิ กรณ์ที่ตดั สิ นเป็ นธรรมแล้ว
๑๑๓.ห้ามปกปิ ดอาบัติชวั่ หยาบ (อาบัติปาราชิก สังฆาทิเสส) ของภิกษุอื่น
๑๑๔.ห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึง ๒๐ ปี
๑๑๕.ห้ามเดินทางร่ วมกับโจรหรื อพ่อค้าผูห้ นีภาษี
๑๑๖.ห้ามชวนผูห้ ญิงเดินทางร่ วมกัน
๑๑๗.ห้ามกล่าวตู่พระธรรมวินยั
๑๑๘.ห้ามคบหากินอยูร่ ่ วมกับภิกษุผกู ้ ล่าวตู่พระธรรมวินยั
๑๑๙.ห้ามคบหาให้อุปัฏฐากกินอยูร่ ่ วมกับสามเณรผูก้ ล่าวตู่พระธรรมวินยั
๑๒๐.ห้ามพูดเลี่ยงเพื่อหวังจะไม่ศึกษาในสิ กขาบท
๑๒๑.ห้ามกล่าวย่ายีดูแคลนพระวินยั
๑๒๒.ห้ามพูดแก้ตวั ว่าเพิ่งรู ้วา่ มีในปาติโมกข์
๑๒๓.ห้ามทาร้ายร่ างกายภิกษุ
๑๒๔.ห้ามเงื้อมือจะทาร้ายภิกษุ
๑๒๕.ห้ามโจทอาบัติสังฆาทิเสสไม่มีมูล
๑๒๖.ห้ามก่อความราคาญแก่ภิกษุอื่น
๑๒๗.ห้ามแอบฟังความของภิกษุผทู ้ ะเลาะกัน
๑๒๘.มอบฉันทะให้ทาการแทนแล้วห้ามพูดติเตียน
๑๒๙.ในที่ประชุมสงฆ์ต้ งั ญัตติแล้วกาลังทาการวินิจฉัยห้ามลุกไปโดยไม่ให้ความยินยอมต่อสงฆ์ (เว้นไป
สุ ขา)
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๑๓๐.ร่ วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้วห้ามติเตียนภายหลัง
๑๓๑.ห้ามน้อมลาภสงฆ์มาเพื่อบุคคล
๑๓๒.ห้ามเข้าไปในพระราชฐานชั้นในโดยไม่ได้ รับราชานุญาต
๑๓๓.ห้ามเก็บของมีค่า (รัตนะ) ที่ตกอยู่ (เว้นตกในวัดเก็บไว้คืน)
๑๓๔.ห้ามเข้าบ้านยามวิกาลต้องลาภิกษุก่อน (เว้นมีธุระด่วน)
๑๓๕.ห้ามทาหล่อมเข็มด้วย กระดูก งา เขาสัตว์
๑๓๖.ห้ามใช้เตียงตัง่ มีเท้าสู งกว่า ๘ นิ้ว ด้วยนิ้วสุ คต
๑๓๗.ห้ามใช้เตียงตัง่ หุ ม้ ด้วยนุ่น
๑๓๘.ห้ามใช้ผา้ ปูนงั่ มีขนาดเกินกว่าขนาดยาว ๒ คืบกว้าง ๑ คืบ ชาย ๑ คืบด้วยคืบสุ คต
๑๓๙.ห้ามใช้ผา้ ปิ ดฝี มีขนาดเกินกว่าขนาดยาว ๔ คืบ กว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุ คต
๑๔๐.ห้ามใช้ผา้ อาบน้ าฝนมีขนาดเกินกว่าขนาด ยาว ๖ คืบ กว้าง ๒ คืบด้วยคืบสุ คต
๑๔๑.ห้ามใช้จีวรมีขนาดเท่ากับขนาดยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ ด้วยคืบสุ คต
ปาฎิเทสนียะ ๔
๑๔๒.ห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือนางภิกษุณี
๑๔๓.ให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุง่ ให้เขาถวายอาหาร
๑๔๔.ห้ามรับอาหารในสกุลที่สงฆ์สมมุติวา่ เป็ นเสขะ (ตระกูลที่ยากจน) นอกจากป่ วยหรื อเขานิมนต์แล้ว
๑๔๕.ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้บอกไว้ก่อน เมื่ออยูใ่ นป่ า
เสขิยวัตร ๗๕
๑๔๖.เราจักนุ่งห่มผ้าให้เรี ยบร้อย ไปในบ้าน
๑๔๗.เราจักนุ่งห่มผ้าให้เรี ยบร้อย ไปนัง่ ในบ้าน
๑๔๘.เราจักปิ ดกายด้วยดี ไปในบ้าน
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๑๔๙.เราจักปิ ดกายด้วยดี ไปนัง่ ในบ้าน
๑๕๐.เราจักระวังมือเท้าด้วยดี ไปในบ้าน
๑๕๑.เราจักระวังมือเท้าด้วยดี ไปนัง่ ในบ้าน
๑๕๒.เราจักมีตาทอดลง ไปในบ้าน
๑๕๓.เราจักมีตาทอดลง ไปนัง่ ในบ้าน
๑๕๔.เราจักไม่เวิกผ้า ไปในบ้าน
๑๕๕.เราจักไม่เวิกผ้า ไปนัง่ ในบ้าน
๑๕๖.เราจักไม่หวั เราะ ไปในบ้าน
๑๕๗.เราจักไม่หวั เราะ ไปนัง่ ในบ้าน
๑๕๘.เราจักไม่พูดเสี ยงดัง ไปในบ้าน
๑๕๙.เราจักไม่พูดเสี ยงดัง ไปนัง่ ในบ้าน
๑๖๐.เราจักไม่เดินโคลงกาย ไปในบ้าน
๑๖๑.เราจักไม่นงั่ โคลงกาย ในบ้าน
๑๖๒.เราจักไม่ไกวแขน ไปในบ้าน
๑๖๓.เราจักไม่ไกวแขน ไปนัง่ ในบ้าน
๑๖๔.เราจักไม่สนั่ ศรี ษะ ไปในบ้าน
๑๖๕.เราจักไม่สั่นศีรษะ ไปนัง่ ในบ้าน
๑๖๖.เราจักไม่เอามือค้ ากาย ไปในบ้าน (เดินเท้าเอว)
๑๖๗.เราจักไม่เอามือค้ ากาย ไปนัง่ ในบ้าน
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๑๖๘.เราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะ ไปในบ้าน
๑๖๙.เราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะ ไปนัง่ ในบ้าน
๑๗๐.เราจักไม่เดินกระโหย่งเท้า ไปในเท้า
๑๗๑.เราจักไม่นงั่ รัดเข่า ในบ้าน (กอดเข่า)
๑๗๒.เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ
๑๗๓.เราจักดูแลแต่ในบาตร รับบิณฑบาต
๑๗๔.เราจักรับบิณฑบาตพอสมส่ วนกับแกง (ไม่รับมาก)
๑๗๕.เราจักรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร
๑๗๖.เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ ไม่รังเกียจ
๑๗๗.เราจักดูแต่ในบาตร เวลาฉัน (ถ้าฉันในบาตร)
๑๗๘.เราจักฉันบิณฑบาตไปตามลาดับ (ไม่ขดุ ให้แหว่ง).
๑๗๙.เราจักฉันบิณฑบาตพอสมส่ วนกับแกง (ไม่ฉนั กับมากเกินไป)
๑๘๐.เราจักฉันบิณฑบาต ไม่ขยุม้ แต่ยอดลงไป
๑๘๑.เราจักไม่เอาข้าวสุ กปิ ดแกงและกับด้วยจะได้มาก
๑๘๒.เราไม่เจ็บไข้ จักไม่ขอแกงหรื อข้าวสุ กเพื่อ ประโยชน์แก่ตนมาฉัน
๑๘๓.เราจักไม่มองดูบาตรของผูอ้ ื่นด้วยคิดจะเพ่งโทษ
๑๘๔.เราจักไม่ทาคาข้าวให้ใหญ่เกินไป
๑๘๕.เราจักทาคาข้าวให้กลมกล่อม
๑๘๖.เราจักไม่อา้ ปากในเมื่อคาข้าวยังไม่มาถึง (อ้าค้าง)
๑๘๗.เราจักไม่เอานิ้วมือทั้งหมดใส่ ปากในขณะฉัน
๑๘๘.เราจักไม่พูดทั้งที่ปากยังมีคาข้าว
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๑๘๙.เราจักไม่ฉนั โยนคาข้าวเข้าปาก
๑๙๐.เราจักไม่ฉนั กัดคาข้าว
๑๙๑.เราจักไม่ฉนั ทากระพุง้ แก้มให้ตุ่ย
๑๙๒.เราจักไม่ฉนั พลางสลัดมือพลาง
๑๙๓.เราจักไม่ฉนั โปรยเมล็ดข้าว (ทาข้าวเรี่ ยราด)
๑๙๔.เราจักไม่ฉนั แลบลิ้น
๑๙๕.เราจักไม่ฉนั ดังจับ ๆ (ไม่สารวม)
๑๙๖.เราจักไม่ฉนั ดังซู ด ๆ (ไม่สารวม)
๑๙๗.เราจักไม่ฉนั เลียมือ
๑๙๘.เราจักไม่ฉนั ขอดบาตร (เว้นเหลือน้อยต้องขอด)
๑๙๙.เราจักไม่ฉนั เลียริ มฝี ปาก
๒๐๐.เราจักไม่เอามือเปื้ อนจับภาชนะน้ า
๒๐๑.เราจักไม่เอาน้ าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวเทลงในละแวกบ้าน (ดูสกปรกเป็ นที่รังเกียจ)
๒๐๒.เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ที่มีร่มในมือ
๒๐๓.เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ที่มีไม้พลองในมือ
๒๑๘.เราไม่เป็ นไข้จกั ไม่ยนื ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ
๒๑๙.เราไม่เป็ นไข้จกั ไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรื อบ้วนน้ าลายลงในของเขียว (พืชต้นไม้)
๒๒๐.เราไม่เป็ นไข้จกั ไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรื อ บ้วนน้ าลายลงในน้ า
อธิกาณะ ๗
๒๒๑.การระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า(บุคคล วัตถุ ธรรม)
๒๒๒.การระงับอธิกรณ์ดว้ ยยกให้วา่ พระอรหันต์ เป็ นผูม้ ีสติ
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๒๒๓.การระงับอธิกรณ์ดว้ ยยกประโยชน์ให้ ในขณะเป็ นบ้า
๒๒๔.การระงับอธิกรณ์ดว้ ยถือตามคารับของจาเลย
๒๒๕.การระงับอธิกรณ์ดว้ ยถือเสี ยงข้างมากเป็ นประมาณ
๒๒๖.การระงับอธิ กรณ์ดว้ ยการลงโทษแก่ผผู ้ ดิ
๒๒๗.การระงับอธิ กรณ์ดว้ ยให้ประนีประนอมหรื อ เลิกแล้วกันไป
-----------------------------------------
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