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กฎหมายพระสงฆของไทย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดโปรดเกลา ฯ ใหตรา
กฎหมายคณะสงฆที่เรียกวา กฎพระสงฆ ข้ึนในระหวาง ป พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔ รวม ๑๐
ฉบับ ดังที่ปรากฎอยูในกฎหมายตราสามดวง แหงกรุงรัตนโกสินทร นับเปนกฎหมายคณะ
สงฆชุดแรก ที่ปรากฎหลักฐานอยูถึงปจจุบัน

ในการตรากฎหมายคณะสงฆโดยสวนรวม ทรงมีพระราชประสงคที่สําคัญคือ
เพื่อใหพระภิกษุสงฆและสามเณร ประพฤติปฏิบัติตนเครงครัดในพระธรรมวินัย ใหพระราชา
คณะ เจาอธิการ และเจาหนาที่สังฆการี ทําการกํากับดูแลและลงโทษผูที่ประพฤติผิดพระ
ธรรมวินัย ตามสมควรแกโทษหนักเบา ที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไว รวมทั้งที่ทรงตราไว
ในกฎพระสงฆนี้ดวย นอกจากนั้น ในแตละฉบับจะทรงปรารภเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี
ๆ ไป อันเปนสาเหตุใหตองตรากฎพระสงฆฉบับนั้น ๆ ข้ึนมา
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การที่มีกฎพระสงฆข้ึนมานี้ สะทอนใหเห็นเหตุการณในครั้งนั้น โดยเริ่มจาก
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เมื่อป พ.ศ. ๒๓๑๐ เกิดสภาพบานแตกสาแหรกขาด ประชา
ชนพลเมืองเกิดความระส่ําระสายไปทั่ว ภิกษุสามเณรเปนจํานวนมาก ประพฤติปฏิบัติยอ
หยอนในพระธรรมวินัย บรรดาพระราชาคณะ พระอุปชฌายอาจารย และเจาอาวาสปลอย
ปละละเลย ไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ การคณะสงฆจึงตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม ไมเปนที่ตั้ง
แหงศรัทธาของประชาชนเชนที่เคยเปนมาในสมัยกอน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา ฯ
ในฐานะที่เปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก จึงทรงเรงรับฟนฟูสถานภาพของพระพุทธศาสนา
ไปพรอม ๆ กันกับที่ทรงเรงรีบฟนฟูสภาพของบานเมือง ใหพนจากจุดวิกฤติโดยเร็วที่สุด

กฎพระสงฆที่ทรงตราขึ้นมามีอยู ๑๐ ฉบับ เนื้อหาสาระของแตละฉบับ จะ
ประกอบดวยขอความที่ทรงปรารภถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแตละเรื่อง วาผิดพระธรรมวินัยขอ
ใด ทําใหพระศาสนาเสื่อมเสียอยางไร แลวทรงมีพระบรมราชโองการ หามมิใหทําเชนนั้นอีก
ตอไป พรอมทั้งกําหนดโทษทางบานเมือง เพิ่มจากโทษทางพระธรรมวินัยอีกสวนหนึ่ง สาระ
สําคัญของกฎพระสงฆแตละฉบับ ดังนี้

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๑

๑. กฎใหไวแกขาทูลละอองธุลีพระบาทผูใหญผูนอย ฝายทหารพลเรือน ฝาย
หนาฝายใน ขอเฝาจาวตางกรม ๆ  พระราชวังบวรสถานมงคล ผูรักษาเมือง ผูรั้งกรมการ แล
สังฆการีธรรมการ ราชาคณะ พระสงฆเจา อธิการ อนุจร ฝายคันทธุระ วิปสนาธุระ อรัญวาสี
คามวาสี นอกกรุง ในกรุงเทพมหานครศรีอยุธยา แลหัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมือง
จัตวา ตะวันตก ตะวันออก ปากใต ฝายเหนือ จงทั่ว

จึงพระบาทสมเด็จพระบรมนารถบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว ทุกวันนี้มีพระราช
ปณิธานปรารถนาพระโพธิญาณ ..... เปนเอกอัครมหาสาสะนูปถัมภก พระพุทธศาสนา.....
เสด็จออก ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยบูรพาภิมุข พรอมดวย อัครมหามนตรี กวีชาติ
ราชปุโลหิต โหรา ราชบัณฑิตยเฝาพระบาทบงกชมาศ ทรงพระราชวิจารนุญาณรําพึงถึง พระ
ปริยัติศาสนา พระไตรปฎกนี้เปนตน ปฏิบัติมรรคผล ใหไดโลกียสมบัติ โลกุตรสมบัติ เพราะ
พระไตรปฎก จึงมีพระราชโองการ ฯ ดํารัสวา

โดยต่ําแตใหมีพระธรรมเทศนา แลสําแดงพระธรรมเทศนาใหธรรมเปนทาน
นั้น มีผลประเสริฐกวา สรรพทานทั้งปวง ชื่อวาใหพระนิพพานเปนทาน..... เหตุฉะนี้จึงทรง
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พระกรุณา แสวงหาอุบายที่จะใหสมณพราหมณ เสนาบดี ประชาราษฎรทั้งปวง ใหไดสมบัติ
ทั้งสามประการ พนจากจตุราบายทุกข แลสงสารภัย จึงทรงพระอนุเคราะหใหขาทูลลอองธุลี
พระบาทผูใหญผูนอย สมาทานพระไตรสรณาคมน ศีลหา ศีลแปด ศีลสิบ ในสํานักพระสงฆ
ทุกวัน ทุกเพลาเปนปฏิบัติบูชา กองมหากุศลวิเศษ ประเสริฐกวา อามิสบูชา จตุปจจัย
ทาน..... แลพระปริยัติไตรปฎกธรรมนี้ เมื่อบคุคลประพฤติเปนสัมมาคารวะแลว ก็มีผลอันนับ
ประมาณมิได.....

แลทุกวันนี้อาณาประชาราษฎรทั้งปวงลางบาง ใหมีพระมหาเวสสันดรชาดกนี้
มิไดมีความสังเวชเล่ือมใส เปนธรรมคารวะ ฟงเอาแตถอยคําตลกคะนอง อันหาผลประโยชน
มิได พระสงฆผูแสดงนั้นบางจําพวกมิไดเลาเรียนพระไตรปฎก ไดแตเนื้อความแปลรอยเปน
กาพยกลอน แลวก็มาสําแดงเปนถอยคําตลกคะนอง หยาบชา เห็นแตลาภสักการเลี้ยงชีวิต
มิไดคิดที่จะร่ําเรียนสืบไป ทําใหพระศาสนาฟนเฟอนเสื่อมสูญ ชวนกันประมาทในพระธรรม
เทศนา.....

ครั้งนี้ทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกลา ฯ สั่งวา ใหสมเด็จพระสังฆราช ราชาคณะ
พระสงฆฝายปริยัติ นักปราชญราชบัณฑิตย ใหพิจารณาคนดูพระไตรปฎกนั้น ก็พบเห็นบท
วา ผูสําแดง แลผูฟงธรรมอันประมาท กลาวถอยคําตลกคะนอง เอาธรรมนั้นมากลาวเปน
อธรรม โทษนั้นเปนครุโทษอันใหญหลวง..... เหตุฉะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สั่งวา

แตนี้สืบไปเมื่อหนา ใหพระสงฆผูสําแดงพระธรรมเทศนา และราษฎรผูจะฟง
พระมหาชาติชาดกนั้น สําแดง แลฟงแตตามวาระพระบาลี แลอรรถกถา ฎีกา ใหบริบูรณดวย
ผลอานิสงคนั้น ก็จะไดพบสมเด็จพระศรีอารยิเมตไตรในอนาคต.....

และใหพระภิกษุสงฆ เถร เณรฝายคันถธุระ วิปสนาธุระ แลอาณาประชา
ราษฎรทั้งปวง ประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้จงทุกประการ ถา..... ผูใดมิได
ประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้ จะเอาตัวผูมิไดกระทําตามกฎ แลญาติโยมพระสงฆ
เถร เณรรูปนั้นเปนโทษตามโทษานุโทษ

กฎใหไว ณ วันเสาร เดือนสิบ ข้ึนสิบหาค่ํา จุลศักราชพันรอยสี่สิบสี่ ( พ.ศ.
๒๓๒๕ ) ปขาล จัตวาศก
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กฎพระสงฆฉบับท่ี ๒
๒. กฎใหไวแกสังฆการีธรรมการ.....

ดวยสมเด็จพระบรมบพิตร ฯ..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา

มีพระราชอุตสาหะ มิไดคิดแกพระกายแลพระชนมชีพ จนไดสิริราชสมบัติ ทั้ง
นี้ดวยตั้งพระทัยจะบํารุง พระบวรพุทธศาสนาตามพุทธฎีกาวา พระปาติโมกขสังวรวินัยนี้ชื่อ
วาพระศาสนา ถาพระภิกษุยังทรงประปาติโมกขบริบูรณอยูตราบใด ชื่อวาพระศาสนายังตั้ง
อยู ณ ตราบนั้น เหตุฉะนี้จึงทรงพระราชศรัทธา บริจาคพระราชทรัพยเปนอันมาก เปน
จตุปจจัยทานถวายพระสงฆ แลมีพระราชโอวาทานุศาสนตักเตือน เพื่อจะใหพระสงฆทั้งปวง
ในกรุงนอกกรุงเทพมหานคร และนานาประเทศ ใหทรงพระปาติโมกขสังวรณศีลบริสุทธิ์ ให
เปนเนื้อนาบุญแกสัตวโลก..... ฝายฆราวาสแตกอนก็มีศรัทธา มิไดกระทําใหเปนเสนหาอาลัย
ทําใหเจากูเสียศีลสิกขาบทบริสุทธิ์ดวยกันทั้งสองฝาย พระศาสนาก็รุงเรืองสืบมา

แลภิกษุสงฆทุกวันนี้ตั้งอยูในภูมิอันประเสริฐแลว มิไดรักษาประปาติโมกขตาม
อริยวงศประเพณี ปฏิบัติเขาระคนคบหาฆราวาส ติดดวยเบญจกามคุณ มิไดเห็นแกพระ
ศาสนา เห็นแกหนาบุคคล รับฝากเงินทองของฆราวาส ฆราวาสมิไดคิดแกพระศาสนา เขา
เปนญาติโยมปฏิบัติดวยเสนหาอาลัย ใหกะปจังหันแกภิกษุโดยคุณปติคุณแกกัน ใหเสียศีล
สิกขาบทไป ดุจหนึ่งสมีรักวัดบางหวาใหญ รับเขาของเงินทองของอี่เพงไวเปนอันมาก อี่เพง
เปนกบฎโทษถึงตาย สิ่งของอี่เพงเปนของหลวงตามบทพระไอยการ ราชอาณาจักรสืบมา
โดยโบราณราชประเพณี เนื้อความทั้งนี้ก็ปรากฏทั่วพระนครแขวงจังหวัด ถาสมีรักรัก
สิกขาบทจริง ก็จะขวนขวายเอาของฝากนั้น มาแจงแกสมเด็จพระสังฆราช และราชาคณะผู
ใหญทั้งปวง ใหปรึกษาตามบทพระวินัยวา ทรัพยนี้เปนของของหลวง หรือยังเปนของอี่เพงอ
ยู จึงควรแกสมณ นี่สมีรักปดบังไว มิไดใหราชาคณะทั้งปวงรู อนึ่งก็ไดโปรดใหปาวรองเปน
หลายครั้ง สมีรักก็มิไดบอกแกผูใด ตอไอมีชื่อใหการออกวาของอี่เพงฝากไวแกสมีรักเปนอัน
มาก จนตรัสใชใหราชบุรุษมา สมีรักจึงสําแดงแกราชบุรุษ..... ฉะนี้ก็เห็นในสมีรักวาสมีรัก
องอาจหยาบชา หาอาลัยตอสิกขาบทไมหลายครั้งมาแลว เกลือกสมีรักแกลงบังเอาของของ
เขาไว เจาของขาดอาลัยก็จะขาดสิกขาบทอยูกอนแลว หากแตสมีรัก กลัวภัยในปจจุบันกวา
กลัวภัยในอนาคต จึงสูสบถสาบาน ใหการตอพระราชาคณะ พระราชาคณะพิพากษาวาตอง
แตอาบัติปาจิตตีย สมีรักเปนโลกียมีภยาคติ ยังกลัวความตายอยู จะเชื่อเอาสบถสาบานสมี
รักนั้นไมได ก็เห็นวาสมีรักยังหาปราศจากมลทินโทษไม โดยกระแสทางการพิจารณา เห็น



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖  http://www.songpak16.com

5

เนื้อความใหญทั้งสองขอ ฝายพุทธจักราณาจักร เปนปจจัยถึงกันติดพันสมีรักอยู แตหากทรง
พระกรุณาวา ยังหามีพระราชกําหนดกฎหมายไม จึงงดโทษสมีรักไว

แตนี้สืบไปเบื้องหนา อยาใหภิกษุสามเณรดูเย่ียงอยางสมีรัก หามอยาใหภิกษุ
สามเณรดูเย่ียงอยางสมีรัก หามอยาใหภิกษุสามเณรทั้งปวงรับของฝากฆราวาส จะเสียพระ
วินัยพระศาสนาไป ถาภิกษุไมรับฝาก หามปรามผูฝาก ผูฝากมิพงั กลัวภัยขืนทิ้งไวที่กุฏิ.....
เรงเอาเพื่อนพรหมจรรยที่ใกลกันใหหลายองครูเห็นเปนพยาน..... พาสงฆซึ่งรูเห็นนั้นไปแจง
เนื้อความ และส่ิงของแกพระราชาคณะเจาอธิการ พระราชาคณะเจาอธิการจงประชุมนุมกัน
ปรึกษาจงละเอียด ใหตองตามพระวินัยบัญญัติ.... ถาพระสงฆราชาคณะผูใหญผูนอยจะ
ปรึกษาประการใด จงประพฤติตาม ใหสงฆเปนอันมากรูเห็นเปนพยานไว..... อยาใหผูอื่น
แคลงในพระพุทธศาสนา แลหามฝายฆราวาส อยาใหเอาของเงินของทองไปฝากภิกษุ
สามเณรไว ทําใหเจากูเสียวินัยสิกขาบทเปนอันขาดทีเดียว ถาผูใดมิไดกระทําตามพระราช
กําหนดกฎหมายนี้ ฝายภิกษุสามเณรจะลงพระอาชญาโทษดุจโทษ อทินนาทานปาราชิก จะ
สึกออกขับเฆี่ยนจงสาหัส ฝายฆราวาสจะใหริบราชบาทขับเฆี่ยนจงหนักโดยโทษานุโทษ

อนึ่ง....ถาสามเณรรูปใด มีอายุสมควรจะอุปสมบทแลว ก็ใหบวชเขาร่ําเรียน
คันถธุระ วิปสนาธุระ อยาใหเที่ยวไปมาเรียนความรูอิทธิฤทธิ์ใหผิดธุระทั้งสองไป..... สามเณร
รูปใดอายุถึงอุปสมบทแลวมไิดบวช เที่ยวเลนโวเวอยู จับไดจะเอาตัวสามเณรแลชีตน
อาจารย ญาติโยมเปนโทษจงหนัก

กฎใหไว ณ วันจันทร เดือนหา ข้ึนหาค่ํา จุลศักราชหนึ่งพันรอยสี่สิบหา (พ.ศ.
๒๓๒๖) ปเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๓
๓. กฏใหไวแกสังฆการีธรรมการ.....

สมเด็จบรมนาถบพิตร..... รับพระราชโองการ ฯ สั่งวา

พระศาสนาจะวัฒนาการตั้งไปได อาศัยพระราชอาณาจักร...สงเคราะหพระ
ศาสนา ฝายพระวินัยบัญญัติเลา พระพุทธองคตรัสสอนอนุญาตไววา ถากุลบุตรบวชเปน
ภิกษุสงฆในพระศาสนาแลว ใหอยูในสํานักหมูคณะสงฆในพระศาสนาแลว ใหอยูในสํานักหมู
คณะสงฆแลอุปชฌายอาจารยกอน จะไดรูกิจวัตรปฏิบัติ ถึงมาทวาจะประพฤติผิดทําทุจริต
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อันมิควร ก็จะมีความละอายกลัวเพื่อนพรหมจรรย แลครูอุปชฌายจะวากลาวติเตียน ความ
ชั่วทุจริตที่ทํานั้นจะสงบลง ศีลนั้นจะบริสุทธิ์ เปนที่ตั้งแกสมาธิปญญา วิปสนามรรคญาณ
สําเร็จมรรคผลในหมูคณะสงฆ...แมนมาทจะมีปรารถนาจะหาที่อยูอันสบายสมควร แกพระ
กัมมัฏฐานก็ดี ก็ยอมจักชวนเพื่อนพรหมจรรยรวมศรัทธาดวยกัน...จะไดทําสังฆกรรมแล
อุโบสถ กรรมดวยกัน เพื่อจะไดศีลบริสุทธิ์เปนที่ตั้งแกพระกัมมัฏฐาน.....

แลภิกษุสงฆทุกวันนี้ ละพระวินัยบัญญัติเสีย มิไดระวังตักเตือนสั่งสอนกําชับ
วากลาวกัน ครั้นบวชเขาแลวก็มิไดใหศิษยอยูนิสัยในหมูคณะสงฆ ครูอุปชฌายอาจารยกอน
ละใหเที่ยวไปโดยอําเภอใจ..... ทํามารยารักษาศีลภาวนา ทํากิริยาใหคนเลื่อมใสนับถือ
สําแดงความรูวิชาอวดอิทธิฤทธิ์ เปนอุตริมนุษธรรมเปนกลโกหก ตั้งตัววาผูมีบุญ วาพบคน
วิเศษมีวิชามาแตถ้ําแตเขา..... ทําใหแผนดินและพระศาสนาจลาจล.... เพราะเหตุพระสังฆ
ราชาคณะอธิการผูใหญผูนอยมิไดเอาใจใสตักเตือน วากลาวตามพระวินัยบัญญัติ..... ฝาย
ฆราวาสขาทูลลอองธุลีผูใหญผูนอยก็ละเมินเสีย มิไดเอาใจใสระวังรักษา ใหไออีมีชื่อผูศัตรู
เขามาทําอันตรายถึงในพระราชฐาน..... ถาจะวาตามโบราณราชกําหนดกฎหมาย ฝายสมณ
ฆราวาสมิไดพนจากมหันตโทษ..... แตหากทรงพระกรุณายกโทษไวเพราะยังมิไดมีพระราช
กําหนดกฎหมายกอน.....

แตนี้สืบไปเมื่อหนา ใหพระราชาคณะจัดแจงตั้งแตงภิกษุสามเณร..... ใหเปน
ราชาคณะแลอธิการ ใหมีตราตั้งแตเปนอักษร ชื่ออารามเปนอักษรขอมสําหรับตัว ประจําที่
ราชาคณะเจาอธิการ ทุกตําแหนง ทุกอาราม ถาแขวงใดเมืองใดพระสงฆมาก วัดหนึ่งใหมี
อธิการหนึ่งอันดับ เการูปสิบรูปข้ึนไป ถาพระสงฆนอย อารามหนึ่งใหมีอธิการหนึ่งอันดับ สี่
หารปูข้ึนไป ใหปรนนิบัติรักษาพระพุทธรูป พระสถูป พระเจดีย อยาใหเปนอันตราย ถาแล
พระสงฆ แลสามเณรแขวงจังหวัด เมืองเอก โท ตรี จัตวา จะมีศรัทธาเที่ยวเขามาร่ําเรียน
คันถธุระ วิปสนาธุระ และสมณกิจประการใด ก็ใหเขียนฉายาแลชีตน แลพระวสา แลชื่อ
อุปชฌายอาจารย ศัตราราชาคณะ หัวเมืองนั้น ๆ มาเปนสําคัญ จะอยูอารามใด เมืองใดก็ดี
ใหเอาหนังสือ แลศัตราสําคัญนั้น แจงแกราชาคณะเจาอธิการในกรุง ถาราชาคณะอธิการใน
กรุงเห็นหนังสือ แลตราสําคัญแลว จึงใหรับไวร่ําเรียน..... ถาแลฝายพระสงฆสามเณร ณ
กรุงเทพ ฯ..... อาการดั่งนี้แมนจะชั่วแลดี จะไดสืบสาวรูงาย อนึ่งก็เปนที่คํานับ รูจักเคามูล
แหงกัน จะไดกระทําสังฆกรรม อุโบสถกรรมดวยกันเปนอันดี หาความรังเกียจแกกันมิได

อนึ่งถากุลบุตรจะบวชเรียน อําลาประจุสึกก็ดี ใหรูวากุลบุตรชื่อนั้น อยูบานนั้น
เปนลูกหลานผูนั้น ๆ
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แลใหพระราชาคณะเจาหมูเจาคณะอธิการ แลกรมการหัวเมืองเอก โท ตรี
จัตวา นายอําเภอแขวงจังหวัดทั้งปวง กําชับวากลาว สอดแนมระวังระไว ดูหมูคณะในแวน
แควน แขวงจังหวัดวัดวาอารามบรรดาขึ้นแกตน อยาใหมีคนโกหกมารยาคิดทําราย แผนดิน
แลพระศาสนา ใหจลาจลดุจครั้งนี้ไดเปนอันขาดทีเดียว หามอยาให อาณาประชาราษฎรทั้ง
ปวง นับถือ คบคา ปรนนิบัติไอโกหก..... แลผูไดรูเห็นวาเหลารายคิดกลโกหกมารยาแลว แล
มิไดจับกุมวากลาว บอกใหกราบทูลพระกรุณา ละเมินเสีย..... จะเอาเจาคณะเจาอารามเจา
อธิการเจาเมืองเจาแขวงจังหวัดประเทศนั้น ๆ เปนโทษกบฎ ดุจโทษไอคนโกหกคิดทําราย
แผนดิน และพระศาสนาเปนจลาจล

กฎใหไว ณ วันพฤหัสบดี เดือนหก ข้ึนแปดค่ํา จุลศักราชพันรอยสี่สิบหา
(พ.ศ. ๒๓๒๖) ปเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๔
๔. กฎใหไวแกสังฆการีธรรมการ อธิการ

สมเด็จพระบรมนารถบพิตร..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา

เปนประเพณีในพระพุทธศาสนาสืบมาแตกอน มีพระพุทธฎีกาโปรดไวใหภิกษุ
สามเณรอันบวชในพระศาสนา รักษาธุระสองประการ คือ คันถธุระ วิปสนาธุระ..... เปน
ประเพณีมนุษยมีปญญา พบเห็นพระศาสนาเขาแลวก็มีความเพียร ปฏิบัติตามธุระทั้งสอง อยู
นิสัยในสํานักครู อุปชฌายอาจารย อุปชฌายอาจารยก็ตั้งใจสั่งสอนตักเตือนกําชับวากลาวกัน
มิไดละเมินพระศาสนาหามิได พระศาสนาก็บริบูรณมา แลภิกษุสามเณรทุกวันนี้ ลางพวก
บวชเขามาแลว มิไดปฏิบัติตามธุระทั้งสอง..... เอาแตกาสาวพัตรเปนที่พึ่ง เพื่อจะเอาแต
ความสะบายใหบริบูรณกายเนื้อหนัง ดุจพระพุทธฎีกาตรัสวาเหมือนโคแลกระบือ เกิดมาแต
บริโภคอาหารใหเจริญแตเนื้อหนัง จะไดเจริญศีล สมาธิ ปญญานั้นหามิได..... อุปชฌาย
อาจารยก็เมินเสีย..... ทํารายแผนดินแลพระศาสนาใหเศราหมองฉะนี้ ไมควรนักหนา

แตนี้สืบไปเมื่อหนา หามอยาใหมีภิกษุโลเล ละวัตรปฏิบัติ แลปฎิญาณตัววา
เปนกิจวัด มิไดร่ําเรียนธุระทั้งสองฝาย อยาใหมีไดเปนอันขาดทีเดียว..... แลพระศาสนาจะรุง
เรืองข้ึนนั้นก็เพราะพระราชาคณะ ใหพระราชาคณะเรงตักเตือนพิจารณาเห็นศิษยควรร่ํา
เรียนคันถธุระ วิปสนาธุระ อันใดอันหนึ่งได ก็ใหร่ําเรียนอันนั้น แลวปฏบิัติตามพระปริยัติ
ปฏิบัติศาสนา ใหเปนที่เล่ือมใสศรัทธาแกเทพามนุษยทั้งปวง แลวใหพระราชาคณะ เจาคณะ
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อธิการ ทําบัญชีหางวาวภิกษุสามเณรฝายคันถธุระ วิปสนาธุระ สงใหสังฆการีธรรมการกราบ
ทูลพระกรุณา..... ถาภิกษุสามเณรองคใด กักขละ หยาบชา สอนยาก อุปชฌาย อาจารยจะวา
มิฟง..... ใหกําจัดเสีย อยาใหเขาหมูคณะไดเปนอันขาดทีเดียว พระศาสนาจึงจะรุงเรืองสืบไป

ถาแลราชาคณะ เจาคณะ อธิการ ภิกษุ สามเณร สังฆการีธรรมการผูใด มิได
กระทําตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้ จะเอาตัวญาติโยมเปนโทษตามโทษานุโทษ

กฎใหไว ณ วันอาทิตย เดือนแปด ข้ึนสิบหาค่ํา จุลศักราชพันรอยสี่สิบหา
(พ.ศ. ๒๓๒๖) ปเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๕
๕. กฎใหไวแกสังฆการีธรรมการ

สมเด็จพระบรมนารถบพิตร ฯ..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา

ไอมาตองเมถุนปาราชิกแลว มิไดกลัวบาปละอายแกบาป ปฏิญาณตัววาเปน
ภิกษุ เขากระทําสังฆกรรมดวยพระสงฆ เปนอุปชฌายบวชนาค ปลอมเขาผูกโบสถแลรับ
กฐิน..... ไอชูตองอทินนาทานปาราชิก..... แลวปกปดโทษไว ปฎิญาณตัววาเปนภิกษุสมณะ
นั่งหัตถบาทบวชนาค เขาผูกอุโบสถทําสังฆกรรมดวยสงฆ ใหพระศาสนาเศราหมอง แลไอ
แกวตองอทินนาทานปาราชิก..... แลเอามลทินไปโทษปายทานผูมีศีลบริสุทธิ์ พระสงฆวา
กลาวแลวฉะนี้ หวังจะใหทายกทั้งปวงที่ศรัทธากระทํากุศลไว สอดแคลวกินแหนงทานผูมีศีล
บริสุทธิ์ จะใหผลของทายกนั้นนอยไป มิควรหนักหนา

แตนี้สืบไปเมื่อหนา ถาภิกษุองคใดตองจตุปาราชิกทั้งสี่ แดอันใดอันหนึ่ง
ปาราชิกแลว ใหมาบอกแกสงฆ จงแจงแดในอุโบสถเดียวนั้น อยาใหปกปดโทษจตุปาราชิกไว
ปฎิญาณตัวเปนสงฆสมณะ เขากระทําสังฆกรรม อุปสมบทกรรมดวยคณะสงฆใหเปนมลทิน
ในสังฆกรรมทั้งปวง..... ใหศาสนาเศราหมอง ถามีผูโจทนาวากลาวพิจารณาเปนสัจ จะเอาตัว
เปนโทษถึงสิ้นชีวิต แลวใหริบราชบาท ขับเฆี่ยนตีโบยญาติโยมจงหนัก อยาใหเปนเย่ียงอยาง
สืบไป

กฎใหไว ณ วันอาทิตย เดือนแปด ข้ึนสิบหาค่ํา จุลศักราชพันรอยย่ีสิบหา
(พ.ศ. ๒๓๒๖) ปเถาะ เบญจศก
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กฎพระสงฆฉบับท่ี ๖
๖. กฎใหไวแกสังฆการีธรรมการ.....

สมเด็จพระบรมนารถบพิตร ฯ ดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมสั่งวา

แตกอนฆราวาสผูจะทําทานแกภิกษุสงฆ โดยต่ําแตเขาทับพีหนึ่ง ก็มีผล
ปรากฏในชั่วนี้ชั่วหนา เพราะพระภิกษุผูรับทานนั้นทรงศีลบริสุทธิ์ ฝายฆราวาสผูจะใหทาน
นั้นก็มีปญญา..... แลผูใหผูรับทั้งสองฝายสุจริตดีจริง จึ่งใหผลมากประจักษในชั่วนี้ชั่วหนาสืบ
มา ทุกวันนี้ภิกษุ สามเณร ผูรับทานรักษาสกิขาบทนั้นก็ฟนเฟอน มักมาก โลภ รับเงินทอง
ของอันมิควรดวยกิจพระวินัย สั่งสมทรัพยสิ่งของ เที่ยวผสมผสานทําการของฆราวาส การ
ศพ การเบญจา เปนหมอนวด หมอยา หมอดู ใชสอยอาสาการคฤหัสถ แลใหสิ่งของตาง ๆ
แกคฤหัสถ เพื่อจะใหเปนประโยชน จะใหเกิดลาภเลี้ยงชีวิตผิดธรรมมิควรนัก.....

แลภิกษุทุกวันนี้บวชเขา มิไดกระทําตามพระวินัย ปรนนิบัติเห็นแตจะเล้ียง
ชีวิตผิดธรรม ใหมีเนื้อหนังบริบูรณดุจโค กระบือ.....จะไดเจริญสติปญญานั้นหามิได เปนภิกษุ
สามเณรลามกในพระพุทธศาสนา ฝายฆราวาสก็ปราศจากปญญา มิไดรูวาทําทานฉะนี้จะเกิด
ผลนอยมากแกตนหามิได มักพอใจทําทานแกภิกษุ สามเณร อันผสมผสานทําการของตนจึง
ทําทาน บางคาบยอมมักงาย ถวายเงินทองของอันเปนอกัปปยะ มิควรแกสมณะ สมณะก็มีใจ
โลภ สั่งสมทรัพยเล้ียงชีวิต ผิดพุทธบัญญตัิฉะนี้ ไดชื่อวาฆราวาสหมูนั้นใหกําลังแกภิกษุโจร
อันปลนพระพุทธศาสนา ทานนั้นหาผลมิได ชื่อวาทําลายพระศาสนา

แตนี้ไปเมื่อหนา หามมิใหภิกษุสามเณรสงเคราะหฆราวาส ใหผลไม ดอกไม
ใบไม เปนตน แลวอยาใหผสมผสาน ขอกลาวปาวรองเรี่ยไรสิ่งของอันเปนของแหงฆราวาส
อันใชญาติ แลวอยาใหทําการศพ แลทําเบญจการฆราวาสทั้งปวง แลวอยาใหเปนหมอนวด
หมอยา หมอดูตาง ๆ แลใหยาแกคฤหัสถอันใชญาติ แลหามอยาใหพูดใชสอยนําขาวสารการ
ฆราวาส แลหามบรรดาการทั้งปวงอันกระทําผิดจากพระปาติโมกข สังวรวินัย ภิกษุรูปใดมี
อธิกรณขอใหญ สงฆพิพากษามิถองแท เปนฉายาเงาปาราชิก ควรจะเสียอยูขางการลามกใน
พระศาสนา เปนที่สงสัยสงฆทั้งปวงอยูแลว อยาใหเอาไวใหสึกเสีย.....

หนึ่งหามฝายฆราวาสทั้งปวง อยาไดถวายเงินถวายทองนากแกวแหวน แลสิ่ง
ของอันไมสมควรแกสมณ เปนตน แลทองเหลือง ทองขาว ทองสําฤทธิ์ แกภิกษุสามเณร แล
หามอยาใหถวายบาตรนอกกวาบาตรเหล็กบาตรดิน แลนิมนตใชสอยพระภิกษุสามเณรใหทํา
เบญจการศพ แลใหนวดแลทํายา ดูลักษณะ ดูเคราะห แลวาดเขียนแกะสลักเปนรูปสัตว แล
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ใชนําขาวสารของฆราวาสตาง ๆ แลหามบรรดาการภิกษุสามเณรกระทําผิดพระปาติโมกข
สังวรวินัย.....

แลถาพระราชาคณะ เจาอธิการ ภิกษุ สามเณร ฆราวาส สังฆการีธรรม การผู
ใดมิไดทําตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้ แลละเมิดเสีย มิไดกําชับวากลาวกัน กระทําใหพระ
ศาสนาเศราหมองดุจหนึ่งแตกอนนั้น ฝายพระราชาคณะ พระภิกษุสามเณร จะเอาญาติโยม
เปนโทษ ฝายฆราวาสทั้งปวง จะใหลงพระราชอาญาเฆี่ยนตามโทษานุโทษ

กฎใหไว ณ วันอาทิตย เดือนแปด ข้ึนสิบหาค่ํา จุลศักราชพันรอยสี่สิบหา
(พ.ศ. ๒๓๒๖) ปเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๗
๗. กฎใหไวแกสังฆการี.....

ดวยสมเด็จบรมนารถบพิตร ฯ..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา เปนประเพณี
เมืองไท พมา เมืองรามัญ ถวายกฐินทานแกภิกษุจําพรรษาแลว และออกพรรษาในพระวิหาร
เสมาวงลอมตาง ๆ แลใกลกันนั้น..... แลทาวพญาอันทรงพระปญญาพินิจพิจารณาเห็นวา
พระสงฆผูทรงพระวินัยไตรปฎกอันย่ิง รักษาพระศาสนานั้นก็มีเปนอันมาก..... (ถาแลเห็นวา
พระบาลีวาวัดมีเขตวงลอมตาง ๆ ใกลกัน ผูจะทอดกฐินในวัดนั้น กฐินนั้นมิเปนกฐิน พระสงฆ
ผูรับกรานนั้นมิเปนรับเปนกราน)..... ครั้งนี้เลาประเพณีและบาลีในกฐินขันธ อันพระอรหันต
ขีณาสพผูทรงวินัยกระทําปฏิบัติสืบ ๆ กันมาเปนชานาน หาผูใดจะทักทวงไม ตราบเทาทุก
วันนี้..... ถาผูภายหลังทําหักรานใหกฐินทานสาบสูญบัดนี้ ก็จะเปนครุโทษสืบ ๆ ไปเปนหนัก
หนา.....

อนึ่งเห็นวาพระธรรมราชมุนีพุทธาจารย หาเปนสุภาพวินัยธรแทไม มิไดอยูใน
บังคับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชผูเฒาอันเปนครู มีพระพรรษาทรง พระวินัยสันทัด ซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดตั้งไวเปนพญาสงฆสําหรับพิพากษาพระวินัย แลหักรานผูเฒาผูแก ใหนัยแก
พระญาณวิริยะผูเปนศิษยตน นําเอาเนื้อความกิจสงฆเขามาถวายพระพร แลอุดหนุนถอยคํา
อันเอาโทษอันเปนคุรุธรรม เขามาติดแปดไวในพระราชฐาน นี่หากวาสมเด็จพระสังฆราชแล
พระราชาคณะผูใหญผูนอย ย่ังยืนในพระวินัย ถวายพระพรขดัไวจึงพนโทษ..... และเหตุเปน
คุรุกรรมใหญหลวงลามกมาถึงพระราชฐาน ทั้งนี้เพราะพระธรรมราชมุนี พระพุทธาจารย พระ
ญาณวิริยะ ไมมีสัมมาคารวะตอสมเด็จพระสังฆราชผูเฒาอันทรงพระกรุณาโปรดเกลาตั้ง ข้ึน
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ไว ใหเปนที่ไหวที่บูชาปรึกษาพระวินัยทั้งปวง..... จึงเกิดเนื้อความมากมายทั้งนี้ มิสมควรนัก
หนา

แตนี้สืบไปเมื่อหนา หามอยาใหพระสงฆ ราชาคณะผูใหญผูนอย ใหอธิการ
รามัญ อธิการลาว อันดับทั้งปวง แลสังฆการีธรรมการราชบัณฑิต ขาทูลละอองธุลีพระบาท
ทั้งปวง เอาเนื้อความสงฆอันวิวาทกันดวยกิจพระวินัย..... เอากราบทูลพระกรุณาใหหมน
หมองพระทัยเปนอันขาดทีเดียว แลใหทูลแกสมเด็จพระสังฆราชราชาคณะอธิการอนัดับ ให
มอญลาวทั้งปวงฟงบังคับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชผูเดียว ถาแลเปนเนื้อความมหันตโทษ
ของเขามาในราชอาณาจักร จําเปนจะทูล ก็ใหเอาปรึกษาดวยขาทูลละอองธุลีพระบาท ผูใหญ
ผูนอย นักปราชญราชบัณฑิต ใหพรอมกันควรทูล แลวจึงใหกราบทูลพระกรุณา

ถาแลพระราชาคณะ..... ขาทูลละอองธุลีพระบาทผูใด มิไดกระทําตามพระราช
กําหนดกฎหมายนี้ จะเอาตัวผูกระทําผิดพระราชกําหนดกฎนั้น เปนโทษตามโทษานุโทษ

กฎใหไว ณ วันจันทร เดือนสิบสอง ข้ึนสามค่ํา จุลศักราช ๑๑๔๕ (พ.ศ.
๒๓๒๖) ปเถาะ นักกษัตร เบญจศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๘

๘. กฎใหแกพระสุรัสวดีซายขวาในนอก ใหกฎหมายบอกขาทูลละอองธุลีพระ
บาท ฝายทหารพลเรือน แลขาหลวงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ขอเฝาขาเจาตางกรม
ฝายหนาฝายใน แลสังฆการีธรรมการ แลเมือง ๑ ๒ ๓ ๔ ปากใตฝายเหนือทั้งปวงจงทั่ว

ดวยสมเด็จพระบรมนารถบพิตร ฯ..... ไดทรงฟงพระราชาคณะทั้งปวงถวาย
พระพรวาพระพุทธจักร แลพระราชอาณาจักรทั้งสองนี้อาศัยกับ ฝายพระสังฆเถรานุเถระอัน
รักษาพระพุทธจักรนั้น ระวังกันตรวจตรารักษาพระศาสนา มิใหเปนอนัตรายเศราหมอง ครั้น
เห็นวามีบาปภิกษุอันตราย แลววากลาว ยังกันใหปรึกษาโทษผิดแหงกัน แลวตัดสินวากลาว
ตามพระวินัย บําบัดรํางับโทษใหสงบมิไดมีลามกในพระศาสนา ถาเกิดพวกภิกษุโจรมาก
หนัก เหลือกําลังจะวากลาว รนรอนชวนกันเขามาถวายพระพรพึ่งพระราชอาณาจักร ฝาย
พระมหากษัตริย ผูรักษาพระราชอาณาจักรก็ชวยอุปถัมภ ตามพระมหาเถรานุเถรผูรอนรน
รักษาพระพุทธศาสนา เปนประเพณีมา จําเดิมแตพระอรหันตเจาหารอย มีพระมหากัสปเถร
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เจาเปนประธาน เปนเหตุดวยพระภิกษุแก อันกลาวปรับวาทติเตียนเปนเสี้ยนพระศาสนา ก็
ชวนมาถวายพระพรสมเด็จพระเจาอชาติศัตรูราช พระเจาอชาติศัตรูก็เปนศาสนูปถัมภก ขอ
ปฐมสังคายนาระงับโทษดังนี้ จนถึงทุติยสังคายนา ตติยสังคายนา จตุดตุสังคายนา ปญจม
สังคายนา ฉัตถสังคายนา ฝายพระพุทธจักร พระราชอาณาจักร ยอมพรอมกันทั้งสองฝาย
ชวนกันชําระพระศาสนา (มิใหมีบาปภิกษุทําลายพระศาสนา) ไดเปนประเพณสีืบมาทั้งนี้ จน
ถึงเมื่อสมเด็จพระมหากรุณาเจาเสด็จนิพพานแลว พระพุทธศาสนาลวงไปได พันหารอยแปด
สิบเจ็ดพรรษา ครั้นสมเด็จพระเจาประกรมภาหุราชบพิตร..... เปนใหญในลังกาทวีปทั้งปวง
พิจารณาเห็นหมูภิกษุกุลบุตรปฏิบัติตาง ๆ มิไดตองแตกจากกัน ประพฤติผิดใหพระพุทธ
ศาสนาเสื่อมสูญไป..... จึงไวธุรกิจดวยพระมหากัสปเถรเจา อันอยูในอุทุมพรปพพารามมหา
วิหาร ทั้งพระพุทธเจาพระราชอาณาจักรสองฝาย กระทํายํ่ายีปาปภิกษุทั้งสองเหลา คือภิกษุ
ตองปาราชิกเหลาหนึ่ง แลภิกษุมากดวยอาบัติเหลาหนึ่ง พระราชทานผาขาว แลวใหสึกออก
จากเพศบรรพชิต ทรงชําระพระพุทธศาสนาใหปราศจากมณฑิล ดวยพระทัยอันบริสุทธิ์
ประกอบดวยกรุณา แตจะใหเทวดามนุษยทั้งปวง กระทําสักการบูชา ซึ่งพระศาสนาอัน
บริสุทธิ์ ใหไดพนจากสงสารทุกข แลทรงพระมหากรุณาแกกุลบุตรอันหาปญญามิได ปฏิบัติ
ผิดแลวจะไปเสวยทุกขเวทนาอยูในจตุราบายอันชานานหนกัหนา..... แลเปนประเพณีพุทธ
จักรพระราชอาณาจักรชวยกันรักษาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงคอยยืดยาวมาตราบ
เทาบัดนี้.....

แลทุกวันนี้ เห็นฝายพุทธจักรวางมือเสีย ประการหนึ่งเขาใจวาศาสนาถึงเพียง
นี้แลว เห็นจะบํารุงใหวัฒนาขึ้นได จึงมิไดระวังระไววากลาวกัน ใหเกิดมหาโจรปลนทําลาย
พระศาสนา ทั้งสมณะแลสามเณรมิไดรักษาพระจตุปาริสุทธิศีล ร่ําเรียนธุระทั้งสองประการ
แลชวนกันเที่ยวเขารานตลาดดูสีกา มีอาการกิริยานุงหมเดินเหินกระดางอยางฆราวาส มิได
สํารวมรักษาอินทรีย มิเปนที่เล่ือมใสศรัทธาแกทายก แลเที่ยวดูโขนหนังลครฟอนขับ แลเลน
หมากรุกสกาพนันทั้งปวง แลคบคิดกันกับคฤหัถชายหญิงเลนเบี้ย..... และผูกพันเรียก
ฆราวาสหญิงชาย เปนพอแมเล้ียง พี่เล้ียง นองเลี้ยง แลเคารพนบนอบยอบกายวาจาแก
ฆราวาสอยางวาทาษทาสา แลขอใหน้ํามนต ดายมงคลสูตรเปนตนแกฆราวาสปรารถนาลาภ
แลฆราวาสหญิงชายที่หาปญญามิได ใหบําเรอแกหมูภิกษุปาปอลชัชี ไดชื่อวาใหกําลังแก
ภิกษุลามก.....

แลผูมีชื่อทั้งนี้ กระทําทุจริตผิดหนักหนา เปนมหาโจรปลนพระศาสนาชุกชุม
ข้ึนทั้งนี้ เพราะพระราชาคณะธิบดี พระเถรานุเถรผูเปนอุปชฌายอาจารย หาความกตัญู
กตเวทีตอพระศาสนาไม มิไดประพฤติตามพระพุทธฎีกา สัตตปริหายหานิยธรรมเจ็ดประการ
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มีประชุมนุมพรอมกันตรวจตราวากลาว ใหเห็นดีแลรายไมมี หากวาผูมีชื่อฆราวาสเอาเนื้อ
ความมาวากลาวขับเฆี่ยน พันธนาการประจานโทษตระเวนบกสามวันเรือสามวัน เพื่อมิใหดู
เย่ียงกับทําลายพระศาสนา..... แตฝายขางพระราชอาณาจักรนี้เรงรอนรนนัก ใหนักปราชญ
ราชบัณฑิต สังฆการีธรรมการออกมาเผดียงแจกกฎหมาย ใหพระราชาคณะทั้งปวง เรง
กําชับตรวจตรากัน รักษาพระจตุรปาริสุทธิศีล กฏิบัติตามคันถธุระ วิปสนาธุระและพระราช
กําหนดเกาใหมอยูเนือง ๆ ฉะนี้ ก็ย่ิงมีสมณะสามเณรเปนมหาโจรปลนพระศาสนาขึ้นมาก
มาย ดั่งนี้มิควรหนักหนา

แตนี้สืบไปเมื่อหนา หามมิใหสมณะสามเณรเถระรูปชี กระทําความชั่วทุจริต
ผิดดวยพระวินัยบัญญัติบรรดาพรรณาโทษมานั้น.....

อนึ่งพระราชาคณะทั้งปวง ก็ไดถวายปฎิญาณวา จะกําชับวากลาวใหพระสงฆ
สามเณร รักษาชาตะรูปะชะตะสิกขาบทอันนี้ใหบริบูรณ ฟงดูก็หาเห็นหยุดไม กฎแตกอนก็ให
ประกาศไปวา จะเอาโทษทั้งสมณะแลฆราวาส แลใหสังฆการีธรรมการสอดแนมจับเอาตัวผู
ถวายเงินทอง แลภิกษุเณรเถรรูปชี ผูรับเงินทองใหไดเอามาวากลาว.....

อนึ่งเถรเณรจะออกจากอาราม มีกิจไปใกลไกลแหงใดก็ดี ใหหมดองครองผา
เหมือนกิริยาบิณฑบาต บิณฑบาทโดยลําดับ อยาใหชิงรับจังหันวิวาทชกตีกันเปนอันขาดที
เดียว แลหากิจนิมนตไมไดอยาใหเที่ยวเขาบานถาและมีกิจธุระดวยญาติแลบิดา มารดารจะ
มาบานนั้น แลจะมีที่มาใกลไกลแหงใดก็ดี ใหอําลาพระอุปชฌายอาจารยใหรูกิจธุระกอนจึงไป
ดวยพรหมจาริยเปนเพื่อน พยานกันสองรูปสามรูปดวยกัน แลหามอยาใหสมณะสามเณรคบ
หาสีกาอันใชญาติ เขาไปบานนอนบาน ผสมผสานดวยลาภรากเสนหา หามฝายอุบาสิกาอยา
ทําสนิทติดพันเปนโยม..... ใหตั้งใจศรัทธาถวานทานเปนสงฆอยาจําเพาะ..... แลจะไปถวาย

ถึงอารามนั้นใหไปในเวลาเชาถึงเที่ยง หามอยาใหเขาไปถวายในกุฎี แลนั่งใน
ที่ลับที่กําบัง ใหนั่งนอกกุฎีในที่แจง มีเพื่อนสีกากันรูเห็นเปนหลายคน.....

แลใหพระราชาคณะเจาอธิการอันดับผูใหญผูนอยทั้งปวง ประพฤติตาม สัตต
ปริยหานิยธรรม แลลงพระอุโบสถจงพรอมกันทุกวันอุโบสถ ตามพุทธบัญญัติ..... จะใหสังฆ
การีธรรมการตรวจทุกวันอุโบสถ จัดสรรชําระมลทินโทษออกเสียจากพระศาสนา

ถาภิกษุสามเณรรูปใดอารามใด ตองอธิกรณถึงอับติมวัตถุเปนปาราชิกแลว ให
พระราชาคณะสึกเสีย แลวบอกแกสังฆการีธรรมการใหแจงดวย จะไดสักหนาหมายไว อยา
ใหปลอมอปุสมบทสืบไป.....
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อนึ่งรูปชีอยาใหอยูในอารามใกลอารามเปนอันขาดทีเดียว แลฝายฆราวาสนั้น
ใหมูลนายบิดามารดาตรวจตราวากลาว สตรีภาพอันเปนบาวไพร บุตรธิดา ญาติ..... ทําลาย
ศีลสมณสามเณร ใหเปนปาราชิก ทําลายพระศาสนาเปนอันขาด..... ถาแลบิดามารดาคณา
ญาติภิกษุเถรเณรที่ทําผิดนั้นรูเห็น..... ชวนกันปดบังเสีย.....

มีผูอื่นรูเอามาวากลาว พิจารณาสืบสวนไดเนื้อความเปนสัจ จะเอาบิดามารดา
ญาติพี่นองภิกษุเถรเณรซึ่งเปนโจรอยูในพระศาสนา เปนโทษดวย

ถาแลฝายพระสงฆสมณะทั้งปวง มิไดกระทําตามพระราชกําหนดนี้.... จะเอา
โทษแกพระราชาคณะลงมาทั้งฐานานุกรม อธิการมหาเถรานุเถระ อันดับผูใหญผูนอยแล
สามเณร อันมิไดระวังระไวตรวจตราวากลาวกันนั้น เปนโทษเสมอดวยโทษสมคบสมณะ
สามเณรอันเปนบาปลามกนั้น ฝายฆราวาสทั้งปวงก็แลผูอื่นมิไดทําตามพระราชกําหนด
กฎหมายนี้..... จะเอาโทษแตมูลนายลงมาจนบิดามารดา

ญาติพี่นอง เพื่อนบานใกลกันที่พอจะรูเห็น มิไดหามปรามเอามาวากลาวนั้น
เปนโทษเสมอดวยโทษสมณสมคบหญิงศิลบาท อนัเปนบาปหยาบชานั้น จะไดพรอมกันชวย
กันรักษาพระศาสนาทั้งสองฝายฉะนี้.....

กฎใหไว ณ วันพุธ เดือนสาม แรมสิบเอ็ดค่ํา จุลศักราชพันรอยหาสิบแปด
(พ.ศ. ๒๓๓๙) ประกา เอกศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๙

๙ กฎใหไวแกพระราชาคณะ เจาอธิการฐานานุกรมในนอกกรุง แลแขวง
จังหวัดหัวเมือง ๑ ๒ ๓ ๔ ปากใตฝายเหนือทั้งปวงจงทั่ว

สมเด็จพระบรมนารถ ฯ..... สั่งวา..... มหาสีนขาดจากสิกขาบทเปนปาราชิก
ลามกในพระศาสนา มิไดเปนสมณะปฏิญาณตนวาเปนสมณ ปดความชั่วไว..... กระทําให
พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญเศรา หมองมิควรนักหนา

แตนี้สืบไปเมื่อหนา ใหพระราชาคณะฐานานุกรมเจาอธิการ เอาใจใสตรวจตรา
ดูรูเห็นวา อันดับนั้นติดพันอยูดวย หญิงโยมอุปฐาก ผิดพุทธวจนะอยูแลว ก็วากลาวใหปริวัฎ
ออกเสียจากพระศาสนา อยาใหเปนปาราชิก ข้ึนไดในพระศาสนาดุจหนึ่งอายสีนฉะนี้ แลให
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ประกาศแกพระสงฆอันดับวัดวาอารามจงทั่ว ถาพระสงฆองคใดกระทําความชั่วลามกอยูแลว
ก็ใหปริวัฎออกเสีย อยาใหเปนมลทินอยูในพระศาสนา ทรงพระกรุณาหาเอาโทษไม ถาแล
พระสงฆองคใดปกปดความชั่วไว..... มีผูวากลาวพิจารณาเปนสัจ จะเอาตัวเปนโทษถึง ๗ ชั่ว
โคตร แลวจะใหลงพระราชอาญาตีโยม พระราชาคณะ ฐานานุกรม เจาอธิการ อันดับ กระทํา
ความผิดแลละเมินเสีย มิระวังตรวจตรากัน ใหเปนลามกชั้นในพระศาสนา.....

กฎใหไว ณ วันศุกร แรมส่ีค่ํา เดือนเกา ปขาล ฉศก

กฎพระสงฆฉบับท่ี ๑๐

กฎใหไวแก เจาพญา และพญา พระหลวง เจาราชนิกุล ขุน หมื่น พัน ทนาย
ฝายทหารพลเรือน มหาเล็กขอเฝา ขาเจาตางกรม ฝายหนาฝายใน แลกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล และกรมพระราชวังบวรสถานภิมุขฝายหลัง แลผูรักษาเมือง ผูรั้ง กรมการหัว
เมือง ๑ ๒ ๓ ๔ ปากใตฝายเหนือ ทั้งปวงจงทั่ว

สมเด็จบรมนารถบพิตร ฯ..... สั่งวา

ตั้งพระทัยทรงพระราชศรัทธา จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา..... บัดนี้พระสงฆ
อันนับเขาในพระพุทธชิโนรสมิไดมีหิริโอตัปปะ คบหากันทําอุลามกเปนอลัชชีภิกษุ คือเสพ
สุรายาเมา..... กระทําจอมปลอมเหมือนสามเณร..... แลซึ่งพระสงฆสามเณร กระทําจลาจล
ปลนพระศาสนาดั่งนี้ เพราะพระสงฆราชาคณะ..... ละเมินเสีย มิไดดูแลกําชับหามปราม

บัดนี้ใหพระราชาคณะ ฐานานุกรม สังฆการีธรรมการ ราชบัณฑิตย พรอมกัน
ชําระพระสงฆซึ่งเปนอลัชชีภิกษุ พจิารณารับเปนสัจ ใหพระราฃทานผาขาวสึกออกเสียจาก
พระศาสนา.....

แตนี้สืบไปเมื่อหนา ถาผูใดเห็นพระสงฆกระทําอุลามกเปนอลัชชี..... ทําใหผิด
เพศสมณ ไมตองดวยพระวินัยบัญญัติ ใหวากลาวตักเตือน ถามิฟงใหไปบอกเจาอธิการ เจา
คณะ

อนึ่งถาผูใดลมตาย หามอยาใหเจาภาพนิมนตพระสงฆมาสวดพระมาลัย ให
นิมนตสวดแตพระอภิธรรม แลสวดใหสํารวจไปปกติ อยาใหรองเปนลํานําแขก จีน ฝรั่ง มอญ
แลใหเจาภาพปฏิบัติเปนแตอัฐบาน น้ําชายาเสียง อยาใหเล้ียง สาคู แกงบวช เมี่ยงสม เมี่ยง
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ใบ กลวย ออย ของกัด ของเคี้ยว เปนอันขาด ถาฆราวาสที่มาชวยจะสวดพระมาลัยก็ตาม
เถิด แตอยาใหสวดเปนลํานําตลกคะนอง ประการหนึ่ง หามอยาใหอาณาประชาราษฎร ลูก
คารานแพ แขก จีน ไทย ขายผาแพรพรรณแกพระสงฆสามเณรเปนอันขาดที่เดียว ถาผูใดมิ
ฟง ยังขืนคบหา พระสงฆ เณร ใหสวดพระมาลัยเลนตลกคะนอง แลขายผาแพรพรรณแก
พระสงฆ สามเณร ดุจหนึ่งแตหลัง จะเอาตัวเปนโทษจงหนัก

แลใหสัสดีหมายบอกขาทูลละออง ฯ ใหกรมพระนครบาล นายอําเภอประกาศ
ปาวรอง อาณาประฃาราษฎร ลูกคาวานิชพวงแพราน แขก จีน ไทย แลให มหาดไท
กลาโหม กรมทา มีตราไปถึงหัวเมืองทั้งปวงจงทั่ว กฎนี้ใหไว ณ วันอังคาร แรมสิบสามค่ํา
เดือนเจ็ด จุลศักราชพันรอยหกสิบสาม (พ.ศ. ๒๓๔๔) ประกา ตรีนิศก

ที่มา.- http://sites.google.com/site/nongwaa/WaTNoNGWaa/khxmul/pkkhrxng/faem-phrb-kd-prakas/phra-rach-bayyati-khna-sngkh-thiy
ทีมาเราเห็นวา เปนประโยชนตอผูสนใจตอการเรียนรู จึงขออนุญาตคัดนํามาเสนอไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณเว็บดังกลาวไว ณ ที่นี้
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