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ลกัษณะการบริหารกิจการพระพทุธศาสนา

• พระพทุธศาสนา และพระธรรมวินยั • กฎหมายบา้นเมือง และสงัคม



พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ไดโ้ปรดเกลา้
ฯ ใหต้รากฎหมายคณะสงฆท์ี่เรียกว่า กฎพระสงฆ์ ขึน้ในระหว่าง ปี พ.ศ. 
๒๓๒๕ - ๒๓๔๔ รวม ๑๐ ฉบบั ดงัที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายตราสามดวง



กฎพระสงฆ์ฉบบัที ่๑
๑. กฎใหไ้วแ้ก่ขา้ทูลละอองธุลีพระบาทผูใ้หญ่ผูน้อ้ย ฝ่ายทหารพลเรือน ฝ่ายหนา้ฝ่ายใน ขอเฝ้าจา้วต่างกรมๆ พระราชวงับวรสถานมงคล ผูรั้กษาเมือง ผูร้ั้ง

กรมการ แลสังฆการีธรรมการ ราชาคณะ พระสงฆเจา้ อธิการ อนุจร ฝ่ายคนัทธุระ วิปัสนาธุระ อรัญวาสี คามวาสี นอกกรุง ในกรุงเทพมหานครศรีอยธุยา แลหวัเมืองเอก 
เมืองโท เมืองตรี เมืองจตัวา ตะวนัตก ตะวนัออก ปากใต ้ฝ่ายเหนือ จงทัว่

จึงพระบาทสมเดจ็พระบรมนารถบพิตรพระพุทธเจา้อยูห่วั ทุกวนัน้ีมีพระราชปณิธานปรารถนาพระโพธิญาณ ..... เป็นเอกอคัรมหาสาสะนูปถมัภก พระพุทธศาสนา
..... เสดจ็ออก ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทโดยบูรพาภิมุข พร้อมดว้ย อคัรมหามนตรี กวีชาติ ราชปุโลหิต โหรา ราชบณัฑิตยเฝ้าพระบาทบงกชมาศ ทรงพระราชวิจารนุ
ญาณร าพึงถึง พระปริยติัศาสนา พระไตรปิฎกน้ีเป็นตน้ ปฏิบติัมรรคผล ใหไ้ดโ้ลกียสมบติั โลกุตรสมบติั เพราะพระไตรปิฎก จึงมีพระราชโองการ ฯ ด ารัสว่า

โดยต ่าแต่ใหมี้พระธรรมเทศนา แลส าแดงพระธรรมเทศนาใหธ้รรมเป็นทานนั้น มีผลประเสริฐกว่า สรรพทานทั้งปวง ช่ือว่าใหพ้ระนิพพานเป็นทาน..... เหตุฉะน้ีจึง
ทรงพระกรุณา แสวงหาอุบายที่จะใหส้มณพราหมณ์ เสนาบดี ประชาราษฎรทั้งปวง ใหไ้ดส้มบติัทั้งสามประการ พน้จากจตุราบายทุกข์ แลสงสารภยั จึงทรงพระอนุเคราะห์
ใหข้า้ทูลลอองธุลีพระบาทผูใ้หญ่ผูน้อ้ย สมาทานพระไตรสรณาคมน์ ศีลหา้ ศีลแปด ศีลสิบ ในส านกัพระสงฆท์ุกวนั ทุกเพลาเป็นปฏิบติับูชา กองมหากุศลวิเศษ ประเสริฐ
กว่า อามิสบูชา จตุปัจจยัทาน..... แลพระปริยติัไตรปิฎกธรรมน้ี เม่ือบุคคลประพฤติเป็นสัมมาคารวะแลว้ กมี็ผลอนันบัประมาณมิได.้....

แลทุกวนัน้ีอาณาประชาฎรทั้งปวงลางบาง ใหมี้พระมหาเวสสันดรชาดกน้ีมิไดมี้ความสังเวชเลื่อมใส เป็นธรรมคารวะ ฟังเอาแต่ถอ้ยค าตลกคะนอง อนัหา
ผลประโยชน์มิได้ พระสงฆผ์ูแ้สดงนั้นบางจ าพวกมิไดเ้ล่าเรียนพระไตรปิฎก ไดแ้ต่เน้ือความแปลร้อยเป็นกาพยก์ลอน แลว้กม็าส าแดงเป็นถอ้ยค าตลกคะนอง หยาบชา้ เห็น
แตล่าภสัการเลี้ยงชีวิต มิไดค้ิดที่จะร ่าเรียนสืบไป ท าใหพ้ระศาสนาฟ่ันเฟือนเส่ือมสูญ ชวนกนัประมาทในพระธรรมเทศนา.....

คร้ังน้ีทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกลา้ ฯ สั่งว่า ใหส้มเดจ็พระสังฆราช ราชาคณะ พระสงฆฝ่์ายปริยติั นกัปราชญร์าชบณัฑิตย ใหพ้ิจารณาคน้ดูพระไตรปิฎกนั้น กพ็บ
เห็นบทว่า ผูส้ าแดง แลผูฟั้งธรรมอนัประมาท กล่าวถอ้ยค าตลกคะนอง เอาธรรมนั้นมากล่าวเป็นอธรรม โทษนั้นเป็นครุโทษอนัใหญ่หลวง..... เหตุฉะน้ีจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ ฯ สั่งว่า

แต่น้ีสืบไปเม่ือหนา้ ใหพ้ระสงฆผ์ูส้ าแดงพระธรรมเทศนา และราษฎรผูจ้ะฟังพระมหาชาติชาดกนั้น ส าแดง แลฟังแต่ตามวาระพระบาลี แลอรรถกถา ฎีกา ใหบ้ริบูรณ์
ดว้ยผลอานิสงคน์ั้น กจ็ะไดพ้บสมเดจ็พระศรีอารยเิมตไตรในอนาคต.....

และใหพ้ระภิกษุสงฆ ์เถร เณรฝ่ายคนัถธุระ วิปัสนาธุระ แลอาณาประชาราษฎรทั้งปวง ประพฤติตามพระราชก าหนดกฎหมายน้ีจงทุกประการ ถา้..... ผูใ้ดมิได้
ประพฤติตามพระราชก าหนดกฎหมายน้ี จะเอาตวัผูมิ้ไดก้ระท าตามกฎ แลญาติโยมพระสงฆ ์เถร เณรรูปนั้นเป็นโทษตามโทษานุโทษ

กฎใหไ้ว ้ณ วนัเสาร์ เดือนสิบ ข้ึนสิบหา้ค ่า จุลศกัราชพนัร้อยส่ีสิบส่ี ( พ.ศ. ๒๓๒๕ ) ปีขาล จตัวาศก



กฎพระสงฆฉ์บบัที่ ๒
๒. กฎให้ไวแ้กส่ังฆการีธรรมการ.....

ดว้ยสมเดจ็พระบรมบพิตร ฯ..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา่
มีพระราชอุตสาหะ มิไดค้ิดแกพ่ระกายแลพระชนมชี์พ จนไดสิ้ริราชสมบติั ทั้งน้ีดว้ยตั้งพระทยัจะบ ารุง พระบวรพุทธศาสนาตามพุทธฎีกาวา่ พระปาติโมกขส์ังวรวินยัน้ีช่ือวา่พระศาสนา ถา้พระภิกษุยงัทรงประปาติโมกขบ์ริบูรณ์อยูต่ราบใด ช่ือวา่พระศาสนายงัตั้งอยู ่ณ ตราบนั้น เหตุฉะน้ีจึงทรงพระราชศรัทธา บริจาคพระราชทรัพยเ์ป็นอนัมาก เป็นจตุปัจจัยทานถวายพระสงฆ์ แลมีพระราชโอวา

ทานุศาสนตกัเตือน เพ่ือจะให้พระสงฆท์ั้งปวง ในกรุงนอกกรุงเทพมหานคร และนานาประเทศ ให้ทรงพระปาติโมกขสังวรณ์ศีลบริสุทธ์ิ ให้เป็นเน้ือนาบุญแกส่ัตวโ์ลก..... ฝ่ายฆราวาสแตก่อ่นกมี็ศรัทธา มิไดก้ระท าให้เป็นเสนห่าอาลยั ท าให้เจ้ากูเสียศีลสิกขาบทบริสุทธ์ิดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย พระศาสนากรุ่็งเรืองสืบมา
แลภิกษุสงฆทุ์กวนัน้ีตั้งอยูใ่นภูมิอนัประเสริฐแลว้ มิไดรั้กษาประปาติโมกขต์ามอริยวงศ์ประเพณี ปฏิบตัิเขา้ระคนคบหาฆราวาส ติดดว้ยเบญจกามคุณ มิไดเ้ห็นแกพ่ระศาสนา เห็นแกห่น้าบุคคล รับฝากเงินทองของฆราวาส ฆราวาสมิไดค้ิดแกพ่ระศาสนา เขา้เป็นญาติโยมปฏิบตัิดว้ยเสน่หาอาลยั ให้กะปิจังหันแกภิ่กษุโดยคุณปัตคิุณแกก่นั ให้เสียศีลสิกขาบทไป ดุจหน่ึงสมีรักวดับางหวา้

ใหญ่ รับเขา้ของเงินทองของอี่เพงไวเ้ป็นอนัมาก อี่เพงเป็นกบฎโทษถึงตาย ส่ิงของอี่เพงเป็นของหลวงตามบทพระไอยการ ราชอาณาจักรสืบมาโดยโบราณราชประเพณี เน้ือความทั้งน้ีกป็รากฏทัว่พระนครแขวงจังหวดั ถา้สมีรักรักสิกขาบทจริง กจ็ะขวนขวายเอาของฝากนั้น มาแจ้งแกส่มเดจ็พระสังฆราช และราชาคณะผูใ้หญท่ั้งปวง ให้ปรึกษาตามบทพระวินัยวา่ ทรัพยน้ี์เป็นของของหลวง หรือยงัเป็น
ของอี่เพงอยู ่จึงควรแกส่มณ น่ีสมีรักปิดบงัไว ้มิไดใ้ห้ราชาคณะทั้งปวงรู้ อน่ึงกไ็ดโ้ปรดให้ป่าวร้องเป็นหลายคร้ัง สมีรักกมิ็ไดบ้อกแกผู่ใ้ด ตอ่ไอมี้ช่ือใหก้ารออกวา่ของอี่เพงฝากไวแ้กส่มีรักเป็นอนัมาก จนตรัสใชใ้หร้าชบุรุษมา สมีรักจึงส าแดงแกร่าชบุรุษ..... ฉะน้ีกเ็ห็นในสมีรักวา่สมีรักองอาจหยาบชา้ หาอาลยัตอ่สิกขาบทไม่หลายคร้ังมาแลว้ เกลือกสมีรักแกลง้บงัเอาของของเขาไว้ เจ้าของขาดอาลยัก็
จะขาดสิกขาบทอยูก่อ่นแลว้ หากแตส่มีรัก กลวัภยัในปัจจุบนักวา่กลวัภยัในอนาคต จึงสู้สบถสาบาน ให้การตอ่พระราชาคณะ พระราชาคณะพิพากษาวา่ตอ้งแตอ่าบตัิปาจิตตีย ์ สมีรักเป็นโลกียมี์ภยาคติ ยงักลวัความตายอยู ่จะเช่ือเอาสบถสาบานสมีรักนั้นไม่ได้ กเ็ห็นวา่สมีรักยงัหาปราศจากมลทินโทษไม่ โดยกระแสทางการพิจารณา เห็นเน้ือความใหญท่ั้งสองขอ้ ฝ่ายพุทธจักราณาจักร เป็นปัจจัยถึงกนัติด

พันสมีรักอยู ่ แตห่ากทรงพระกรุณาวา่ ยงัหามีพระราชก าหนดกฎหมายไม ่จึงงดโทษสมีรักไว้
แตน้ี่สืบไปเบ้ืองหน้า อยา่ให้ภิกษุสามเณรดูเยี่ยงอยา่งสมีรัก ห้ามอยา่ให้ภิกษุสามเณรดูเยีย่งอยา่งสมีรัก ห้ามอยา่ให้ภิกษุสามเณรทั้งปวงรับของฝากฆราวาส จะเสียพระวินัยพระศาสนาไป ถา้ภิกษุไม่รับฝาก ห้ามปรามผูฝ้าก ผูฝ้ากมิพัง กลวัภยัขืนท้ิงไวท่ี้กุฏิ..... เร่งเอาเพ่ือนพรหมจรรยท่ี์ใกลก้นัใหห้ลายองครู้์เห็นเป็นพยาน..... พาสงฆซ่ึ์งรู้เห็นนั้นไปแจ้งเน้ือความ และส่ิงของแกพ่ระราชาคณะเจ้า

อธิการ พระราชาคณะเจ้าอธิการจงประชุมนุมกนัปรึกษาจงละเอียด ให้ตอ้งตามพระวินยับญัญตัิ.... ถา้พระสงฆร์าชาคณะผูใ้หญผู่น้้อยจะปรึกษาประการใด จงประพฤติตาม ให้สงฆเ์ป็นอนัมากรู้เหน็เป็นพยานไว.้.... อยา่ให้ผูอ้ื่นแคลงในพระพุทธศาสนา แลห้ามฝ่ายฆราวาส อยา่ให้เอาของเงินของทองไปฝากภิกษุสามเณรไว้ ท าให้เจ้ากูเสียวินัยสิกขาบทเป็นอนัขาดทีเดียว ถา้ผูใ้ดมิไดก้ระท าตามพระราช
ก าหนดกฎหมายน้ี ฝ่ายภิกษุสามเณรจะลงพระอาชญาโทษดุจโทษ อทินนาทานปาราชิก จะสึกออกขบัเฆ่ียนจงสาหัส ฝ่ายฆราวาสจะให้ริบราชบาทขบัเฆ่ียนจงหนกัโดยโทษานุโทษ

อน่ึง....ถา้สามเณรรูปใด มีอายุสมควรจะอุปสมบทแลว้ กใ็ห้บวชเขา้ร ่ าเรียนคนัถธุระ วิปัสนาธุระ อยา่ให้เท่ียวไปมาเรียนความรู้อิทธิฤทธ์ิให้ผิดธุระทั้งสองไป..... สามเณรรูปใดอายุถึงอุปสมบทแลว้มิไดบ้วช เท่ียวเลน่โวเ้วอ้ยู ่จับไดจ้ะเอาตวัสามเณรแลชีตน้ อาจารย ์ญาติโยมเป็นโทษจงหนกั

กฎพระสงฆฉ์บบัที่ ๓
๓. กฏให้ไวแ้กส่ังฆการีธรรมการ.....

สมเดจ็บรมนาถบพิตร..... รับพระราชโองการ ฯ สั่งวา่
พระศาสนาจะวฒันาการตั้งไปได ้อาศัยพระราชอาณาจักร...สงเคราะห์พระศาสนา ฝ่ายพระวินยับญัญตัิเลา่ พระพุทธองคต์รัสสอนอนุญาตไวว้า่ ถา้กุลบุตรบวชเป็นภิกษุสงฆใ์นพระศาสนาแลว้ ให้อยูใ่นส านกัหมูค่ณะสงฆใ์นพระศาสนาแลว้ ให้อยูใ่นส านักหมู่คณะสงฆแ์ลอุปัชฌายอ์าจารยก์อ่น จะไดรู้้กิจวตัรปฏิบตัิ ถึงมาทวา่จะประพฤติผิดท าทุจริตอนัมิควร กจ็ะมีความละอายกลวัเพ่ือน

พรหมจรรย ์แลครูอุปัชฌายจ์ะวา่กลา่วติเตียน ความชัว่ทุจริตท่ีท านั้นจะสงบลง ศีลนั้นจะบริสุทธ์ิ เป็นท่ีตั้งแกส่มาธิปัญญา วิปัสนามรรคญาณ ส าเร็จมรรคผลในหมู่คณะสงฆ.์..แม้นมาทจะมีปรารถนาจะหาท่ีอยูอ่นัสบายสมควรแกพ่ระกมัมัฏฐานกด็ี กย็อ่มจักชวนเพ่ือนพรหมจรรยร่์วมศรัทธาดว้ยกนั...จะไดท้ าสังฆกรรมแลอุโบสถกรรมดว้ยกนั เพ่ือจะไดศี้ลบริสุทธ์ิเป็นท่ีตั้งแกพ่ระกมัมัฏฐาน.....
แลภิกษุสงฆทุ์กวนัน้ี ละพระวินัยบญัญตัิเสีย มิไดร้ะวงัตกัเตือนสั่งสอนก าชบัวา่กลา่วกนั คร้ันบวชเขา้แลว้กมิ็ไดใ้ห้ศิษยอ์ยูนิ่สัยในหมู่คณะสงฆ ์ครูอุปัชฌายอ์าจารยก์อ่น ละให้เท่ียวไปโดยอ าเภอใจ..... ท ามารยารักษาศีลภาวนา ท ากิริยาให้คนเลื่อมใสนบัถือ ส าแดงความรู้วิชาอวดอิทธิฤทธ์ิ เป็นอุตริมนุษธรรมเป็นกลโกหก ตั้งตวัวา่ผูมี้บุญ วา่พบคนวิเศษมีวิชามาแตถ่  ้าแตเ่ขา..... ท าให้แผน่ดิน

และพระศาสนาจลาจล.... เพราะเหตุพระสังฆราชาคณะอธิการผูใ้หญผู่น้้อยมิไดเ้อาใจใส่ตกัเตือน วา่กลา่วตามพระวนิัยบญัญตัิ..... ฝ่ายฆราวาสขา้ทูลลอองธุลีผูใ้หญผู่น้้อยกล็ะเมินเสีย มิไดเ้อาใจใส่ระวงัรักษา ให้ไออ้ีมีช่ือผูศ้ัตรู เขา้มาท าอนัตรายถึงในพระราชฐาน..... ถา้จะวา่ตามโบราณราชก าหนดกฎหมาย ฝ่ายสมณฆราวาสมิไดพ้้นจากมหันตโทษ..... แตห่ากทรงพระกรุณายกโทษไวเ้พราะยงัมิไดมี้
พระราชก าหนดกฎหมายกอ่น.....

แตน้ี่สืบไปเม่ือหน้า ให้พระราชาคณะจัดแจงตั้งแตง่ภิกษุสามเณร..... ให้เป็นราชาคณะแลอธิการ ให้มีตราตั้งแตเ่ป็นอกัษร ช่ืออารามเป็นอกัษรขอมส าหรับตวั ประจ าท่ีราชาคณะเจ้าอธิการ ทุกต าแหน่ง ทุกอาราม ถา้แขวงใดเมืองใดพระสงฆม์าก วดัหน่ึงใหมี้อธิการหน่ึงอนัดบั เกา้รูปสิบรูปขึ้นไป ถา้พระสงฆน์้อย อารามหน่ึงใหมี้อธิการหน่ึงอนัดบั ส่ีห้ารูปขึ้นไป ให้ปรนนิบตัิรักษา
พระพุทธรูป พระสถูป พระเจดีย ์อยา่ให้เป็นอนัตราย ถา้แลพระสงฆ ์แลสามเณรแขวงจังหวดั เมืองเอก โท ตรี จัตวา จะมีศรัทธาเท่ียวเขา้มาร ่ าเรียน คนัถธุระ วิปัสนาธุระ และสมณกิจประการใด กใ็ห้เขียนฉายาแลชีตน้ แลพระวสา แลช่ืออุปัชฌายอ์าจารย ์ ศัตราราชาคณะ หัวเมืองนั้น ๆ มาเป็นส าคญั จะอยูอ่ารามใด เมืองใดกด็ี ให้เอาหนังสือ แลศัตราส าคญันั้น แจ้งแกร่าชาคณะเจ้าอธิการในกรุง ถา้

ราชาคณะอธิการในกรุงเห็นหนงัสือ แลตราส าคญัแลว้ จึงให้รับไวร้ ่ าเรียน..... ถา้แลฝ่ายพระสงฆส์ามเณร ณ กรุงเทพ ฯ..... อาการดัง่น้ีแม้นจะชัว่แลดี จะไดสื้บสาวรู้ง่าย อน่ึงกเ็ป็นท่ีค านับ รู้จักเคา้มูล แห่งกนั จะไดก้ระท าสังฆกรรม อุโบสถกรรมดว้ยกนัเป็นอนัดี หาความรังเกียจแกก่นัมิได้
อน่ึงถา้กุลบุตรจะบวชเรียน อ าลาประจุสึกกด็ี ให้รู้วา่กุลบุตรช่ือนั้น อยูบ่า้นนั้น เป็นลูกหลานผูน้ั้นๆ

แลให้พระราชาคณะเจ้าหมู่เจ้าคณะอธิการ แลกรมการหวัเมืองเอก โท ตรี จัตวา นายอ าเภอแขวงจังหวดัทั้งปวง ก าชบัวา่กลา่ว สอดแนมระวงัระไว ดูหมู่คณะในแวน่แควน้ แขวงจังหวดัวดัวาอารามบรรดาขึ้นแกต่น อยา่ให้มีคนโกหกมารยาคิดท าร้าย แผน่ดินแลพระศาสนา ให้จลาจลดุจคร้ังน้ีไดเ้ป็นอนัขาดทีเดียว ห้ามอยา่ให ้อาณาประชาราษฎรทั้งปวง นับถือ คบคา้ ปรนนิบติัไอโ้กหก..... 
แลผูไ้ดรู้้เห็นวา่เหลา่ร้ายคิดกลโกหกมารยาแลว้ แลมิไดจ้ับกุมวา่กลา่ว บอกให้กราบทูลพระกรุณา ละเมินเสีย..... จะเอาเจ้าคณะเจ้าอารามเจ้าอธิการเจ้าเมืองเจ้าแขวงจังหวดัประเทศนั้น ๆ  เป็นโทษกบฎ ดุจโทษไอค้นโกหกคิดท าร้ายแผน่ดิน และพระศาสนาเป็นจลาจล

กฎให้ไว ้ณ วนัพฤหัสบดี เดือนหก ขึ้นแปดค ่า จุลศักราชพันร้อยส่ีสิบห้า (พ.ศ. ๒๓๒๖) ปีเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉ์บบัที่ ๔
๔. กฎให้ไวแ้กส่ังฆการีธรรมการ อธิการ

สมเดจ็พระบรมนารถบพิตร..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา่
เป็นประเพณีในพระพุทธศาสนาสืบมาแตก่อ่น มีพระพุทธฎีกาโปรดไวใ้หภิ้กษุสามเณรอนับวชในพระศาสนา รักษาธุระสองประการ คือ คนัถธุระ วิปัสนาธุระ..... เป็นประเพณีมนุษยมี์ปัญญา พบเห็นพระศาสนาเขา้แลว้กมี็ความเพียร ปฏิบติัตามธุระทั้งสอง อยูนิ่สัยในส านักครู อุปัชฌายอ์าจารย ์อุปัชฌายอ์าจารยก์ต็ ั้งใจสั่งสอนตกัเตือนก าชบัวา่กลา่วกนั มิไดล้ะเมินพระศาสนาหา

มิได้ พระศาสนากบ็ริบูรณ์มา แลภิกษุสามเณรทุกวนัน้ี ลางพวกบวชเขา้มาแลว้ มิไดป้ฏิบติัตามธุระทั้งสอง..... เอาแตก่าสาวพัตร์เป็นท่ีพ่ึง เพ่ือจะเอาแตค่วามสะบายให้บริบูรณ์กายเน้ือหนัง ดุจพระพุทธฎีกาตรัสวา่เหมือนโคแลกระบือ เกิดมาแตบ่ริโภคอาหารใหเ้จริญแตเ่น้ือหนงั จะไดเ้จริญศีล สมาธิ ปัญญานั้นหามิได.้.... อุปัชฌายอ์าจารยก์เ็มินเสีย..... ท าร้ายแผน่ดินแลพระศาสนาให้เศร้า
หมองฉะน้ี ไม่ควรนักหนา

แตน้ี่สืบไปเม่ือหน้า ห้ามอยา่ให้มีภิกษุโลเล ละวตัรปฏิบตัิ แลปฎิญาณตวัวา่เป็นกิจวดั มิไดร้ ่ าเรียนธุระทั้งสองฝ่าย อยา่ใหมี้ไดเ้ป็นอนัขาดทีเดียว..... แลพระศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นนั้นกเ็พราะพระราชาคณะ ให้พระราชาคณะเร่งตกัเตือนพิจารณาเห็นศิษยค์วรร ่ าเรียนคนัถธุระ วิปัสนาธุระ อนัใดอนัหน่ึงได ้กใ็ห้ร ่ าเรียนอนันั้น แลว้ปฏิบติัตามพระปริยติัปฏิบติัศาสนา ให้เป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาแก่
เทพามนุษยท์ั้งปวง แลว้ให้พระราชาคณะ เจ้าคณะอธิการ ท าบญัชีหางวา่วภิกษุสามเณรฝ่ายคนัถธุระ วิปัสนาธุระ ส่งให้สังฆการีธรรมการกราบทูลพระกรุณา..... ถา้ภิกษุสามเณรองคใ์ด กกัขละ หยาบชา้ สอนยาก อุปัชฌาย ์อาจารยจ์ะวา่มิฟัง..... ให้ก าจัดเสีย อยา่ให้เขา้หมู่คณะไดเ้ป็นอนัขาดทีเดียว พระศาสนาจึงจะรุ่งเรืองสืบไป

ถา้แลราชาคณะ เจ้าคณะ อธิการ ภิกษุ สามเณร สังฆการีธรรมการผูใ้ด มิไดก้ระท าตามพระราชก าหนดกฎหมายน้ี จะเอาตวัญาติโยมเป็นโทษตามโทษานุโทษ
กฎให้ไว ้ณ วนัอาทิตย ์เดือนแปด ขึ้นสิบห้าค ่า จุลศักราชพันร้อยส่ีสิบห้า (พ.ศ. ๒๓๒๖) ปีเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉ์บบัที่ ๕
๕. กฎให้ไวแ้กส่ังฆการีธรรมการ

สมเดจ็พระบรมนารถบพิตร ฯ..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งวา่
ไอม้าตอ้งเมถุนปาราชิกแลว้ มิไดก้ลวับาปละอายแกบ่าป ปฏิญาณตวัวา่เป็นภิกษุ เขา้กระท าสังฆกรรมดว้ยพระสงฆ ์เป็นอุปัชฌายบ์วชนาค ปลอมเขา้ผูกโบสถแ์ลรับกฐนิ..... ไอชู้ตอ้งอทินนาทานปาราชิก..... แลว้ปกปิดโทษไว ้ปฎิญาณตวัวา่เป็นภิกษุสมณะนั่งหัตถบาทบวชนาค เขา้ผูกอุโบสถท าสังฆกรรมดว้ยสงฆ ์ให้พระศาสนาเศร้าหมอง แลไอแ้กว้ตอ้งอทินนาทานปาราชิก..... แลเอา

มลทินไปโทษป้ายทา่นผูมี้ศีลบริสุทธ์ิ พระสงฆว์า่กลา่วแลว้ฉะน้ี หวงัจะให้ทายกทั้งปวงท่ีศรัทธากระท ากุศลไว ้สอดแคลว้กินแหนงทา่นผูมี้ศีลบริสุทธ์ิ จะให้ผลของทายกนั้นนอ้ยไป มิควรหนกัหนา
แตน้ี่สืบไปเม่ือหน้า ถา้ภิกษุองคใ์ดตอ้งจตุปาราชิกทั้งส่ี แดอ่นัใดอนัหน่ึงปาราชิกแลว้ ให้มาบอกแกส่งฆ ์จงแจ้งแดใ่นอุโบสถเดียวนั้น อยา่ให้ปกปิดโทษจตุปาราชิกไว ้ปฎิญาณตวัเป็นสงฆส์มณะ เขา้กระท าสังฆกรรม อุปสมบทกรรมดว้ยคณะสงฆใ์หเ้ป็นมณทิลในสังฆกรรมทั้งปวง..... ให้ศาสนาเศร้าหมอง ถา้มีผูโ้จทนาวา่กลา่วพิจารณาเป็นสัจ จะเอาตวัเป็นโทษถึงส้ินชีวิต แลว้ให้

ริบราชบาท ขบัเฆ่ียนตีโบยญาติโยมจงหนัก อยา่ให้เป็นเยีย่งอยา่งสืบไป
กฎให้ไว ้ณ วนัอาทิตย ์เดือนแปด ขึ้นสิบห้าค ่า จุลศักราชพันร้อยยี่สิบห้า (พ.ศ. ๒๓๒๖) ปีเถาะ เบญจศก



กฎพระสงฆฉ์บับที ่๖
๖. กฎใหไ้วแ้ก่สังฆการีธรรมการ.....

สมเดจ็พระบรมนารถบพิตร ฯ ด ารัสเหนือเกลา้เหนือกระหม่อมสั่งว่า
แต่ก่อนฆราวาสผูจ้ะท าทานแก่ภิกษุสงฆ ์โดยต ่าแต่เขา้ทบัพีหน่ึง กมี็ผลปรากฎในชัว่น้ีชัว่หนา้ เพราะพระภิกษุผูรั้บทานนั้นทรงศีลบริสุทธ์ิ ฝ่ายฆราวาสผูจ้ะใหท้าน

นั้นกมี็ปัญญา..... แลผูใ้หผู้รั้บทั้งสองฝ่ายสุจริตดีจริง จ่ึงใหผ้ลมากประจกัษใ์นชัว่น้ีชัว่หนา้สืบมา ทุกวนัน้ีภิกษุ สามเณร ผูรั้บทานรักษาสิกขาบทนั้นกฟ่ั็นเฟือน มกัมาก โลภ 
รับเงินทอง ของอนัมิควรดว้ยกิจพระวินยั สั่งสมทรัพยส่ิ์งของ เท่ียวผสมผสานท าการของฆราวาส การศพ การเบญจา เป็นหมอนวด หมอยา หมอดู ใชส้อยอาสาการคฤหสัถ ์
แลใหส่ิ้งของต่าง ๆ แก่คฤหสัถ ์เพื่อจะใหเ้ป็นประโยชน์ จะใหเ้กิดลาภเลี้ยงชีวิตผิดธรรมมิควรนกั.....

แลภิกษุทุกวนัน้ีบวชเขา้ มิไดก้ระท าตามพระวินยั ปรนนิบติัเห็นแต่จะเลี้ยงชีวิตผิดธรรม ใหมี้เน้ือหนงับริบูรณ์ดุจโค กระบือ.....จะไดเ้จริญสติปัญญานั้นหามิได้ เป็น
ภิกษุสามเณรลามกในพระพุทธศาสนา ฝ่ายฆราวาสกป็ราศจากปัญญา มิไดรู้้ว่าท  าทานฉะน้ีจะเกิดผลนอ้ยมากแก่ตนหามิได้ มกัพอใจท าทานแก่ภิกษุ สามเณร อนัผสมผสาน
ท าการของตนจึงท าทาน บางคาบยอ่มมกัง่าย ถวายเงินทองของอนัเป็นอกปัปิยะ มิควรแก่สมณะ สมณะกมี็ใจโลภ สั่งสมทรัพยเ์ลี้ยงชีวิต ผิดพุทธบญัญติัฉะน้ี ไดช่ื้อว่า
ฆราวาสหมู่นั้นใหก้  าลงัแก่ภิกษุโจร อนัปลน้พระพุทธศาสนา ทานนั้นหาผลมิได ้ช่ือว่าท าลายพระศาสนา
แตน้ี่ไปเม่ือหน้า ห้ามมิให้ภิกษุสามเณรสงเคราะห์ฆราวาส ให้ผลไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เป็นตน้ แลว้อยา่ให้ผสมผสาน ขอกลา่วป่าวร้องเร่ืยไรส่ิงของอนัเป็นของแห่งฆราวาสอนัใชญ่าติ แลว้อยา่ให้ท าการศพ แลท าเบญจการฆราวาสทั้งปวง แลว้อยา่ให้เป็นหมอนวด หมอยา หมอดูตา่ง ๆ แลให้ยาแกค่ฤหัสถอ์นัใชญ่าติ แลห้ามอยา่ให้พูดใชส้อยน าขา่วสารการฆราวาส แลห้ามบรรดาการทั้งปวงอนักระท าผิด
จากพระปาติโมกข ์สังวรวินัย ภิกษุรูปใดมีอธิกรณ์ขอ้ใหญ ่สงฆพิ์พากษามิถอ่งแท ้เป็นฉายาเงาปาราชิก ควรจะเสียอยูข่า้งการลามกในพระศาสนา เป็นท่ีสงสัยสงฆท์ั้งปวงอยูแ่ลว้ อยา่ให้เอาไวใ้ห้สึกเสีย.....

หน่ึงห้ามฝ่ายฆราวาสทั้งปวง อยา่ไดถ้วายเงินถวายทองนากแกว้แหวน แลส่ิงขของอนัไม่สมควรแกส่มณ เป็นตน้ แลทองเหลือง ทองขาว ทองส าฤทธ์ิ แกภิ่กษุสามเณร แลห้ามอยา่ให้ถวายบาตรนอกกวา่บาตรเหลก็บาตรดิน แลนิมนตใ์ชส้อยพระภิกษุสามเณรใหท้ าเบญจการศพ แลให้นวดแลท ายา ดูลกัษณะ ดูเคราะห์ แลวาดเขียนแกะสลกัเป็นรูปสัตว ์แลใชน้ าขา่วสารของฆราวาสตา่ง ๆ แลห้าม
บรรดาการภิกษุสามเณรกระท าผิดพระปาติโมกขส์ังวรวินยั.....

แลถา้พระราชาคณะ เจ้าอธิการ ภิกษุ สามเณร ฆราวาส สังฆการีธรรม การผูใ้ดมิไดท้ าตามพระราชก าหนดกฎหมายน้ี แลละเมิดเสีย มิไดก้  าชบัวา่กลา่วกนั กระท าให้พระศานาเศร้าหมองดุจหน่ึงแตก่อ่นนั้น ฝ่ายพระราชาคณะ พระภิกษุสามเณร จะเอาญาติโยมเป็นโทษ ฝ่ายฆราวาสทั้งปวง จะให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนตามโทษานุโทษ
กฎให้ไว ้ณ วนัอาทิตย ์เดือนแปด ขึ้นสิบห้าค ่า จุลศักราชพันร้อยส่ีสิบห้า (พ.ศ. ๒๓๒๖) ปีเถาะ เบญจศก

กฎพระสงฆฉ์บบัที่ ๗
๗. กฎใหไ้วแ้ก่สงัฆการ.ี....

ดว้ยสมเด็จบรมนารถบพิตร ฯ..... มีพระราชโองการ ฯ สั่งว่า เป็นประเพณีเมืองไท พม่า เมืองรามญั ถวายกฐินทานแก่ภิกษุจ าพรรษาแลว้ และออกพรรษาในพระวิหารเสมาวงลอ้มต่าง ๆ แลใกลก้นันั้น..... แลทา้วพญาอนัทรงพระปัญญาพินิจพิจารณาเห็นว่า พระสงฆ์ผูท้รง
พระวินยัไตรปิฎกอนัย่ิง รักษาพระศาสนานั้นก็มีเป็นอนัมาก..... (ถา้แลเห็นว่าพระบาลีว่าวดัมีเขตวงล้อมต่าง ๆ ใกลก้นั ผูจ้ะทอดกฐินในวดันั้น กฐินนั้นมิเป็นกฐิน พระสงฆ์ผูรั้บกรานนั้นมิเป็นรับเป็นกราน)..... คร้ังน้ีเล่าประเพณีและบาลีในกฐินขนัธ์ อนัพระอรหนัตขีณาสพผูท้รงวินยั

กระท าปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาเป็นชา้นาน หาผูใ้ดจะทกัทว้งไม่ ตราบเท่าทุกวนัน้ี..... ถา้ผูภ้ายหลงัท าหกัรานใหก้ฐินทานสาบสูญบดัน้ี ก็จะเป็นครุโทษสืบ ๆ ไปเป็นหนกัหนา.....
อน่ึงเห็นว่าพระธรรมราชมุนีพทุธาจารย์ หาเป็นสุภาพวินยัธรแทไ้ม่ มิไดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาสมเด็จพระสังฆราชผูเ้ฒ่าอนัเป็นครู มีพระพรรษาทรง พระวินยัสันทดั ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดตั้งไวเ้ป็นพญาสงฆ์ส าหรับพิพากษาพระวินยั แลหกัรานผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ใหน้ยัแก่พระญาณวิริย

ผูเ้ป็นศิษยต์น น าเอาเน้ือความกิจสงฆ์เขา้มาถวายพระพร แลอุดหนุนถอ้ยค าอนัเอาโทษอนัเป็นคุรุธรรม เขา้มาติดแปดไวใ้นพระราชฐาน น่ีหากว่าสมเด็จพระสังฆราชแลพระราชาคณะผูใ้หญ่ผูน้อ้ย ย ัง่ยืนในพระวินยั ถวายพระพรขดัไวจึ้งพน้โทษ..... และเหตุเป็นคุรุกรรมใหญ่หลวง
ลามกมาถึงพระราชฐาน ทั้งน้ีเพราะพระธรรมราชมุนี พระพทุธาจารย์ พระญาณวิริยะ ไม่มีสัมมาคารวะต่อสมเด็จพระสังฆราชผูเ้ฒ่าอนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ตั้ งข้ึนไว้ ใหเ้ป็นท่ีไหวท่ี้บูชาปรึกษาพระวินยัทั้งปวง..... จึงเกิดเน้ือความมากมายทั้งน้ี มิสมควรนกัหนา

แต่น้ีสืบไปเม่ือหนา้ หา้มอยา่ใหพ้ระสงฆ์ ราชาคณะผูใ้หญ่ผูน้อ้ย ใหอ้ธิการรามญั อธิการลาว อนัดบัทั้งปวง แลสังฆการีธรรมการราชบณัฑิต ขา้ทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง เอาเน้ือความสงฆ์อนัวิวาทกนัดว้ยกิจพระวินยั..... เอากราบทูลพระกรุณาใหห้ม่นหมองพระทยัเป็นอนั
ขาดทีเดียว แลใหทู้ลแก่สมเด็จพระสังฆราชราชาคณะอธิการอนัดับ ใหม้อญลาวทั้งปวงฟังบงัคบับญัชาสมเด็จพระสังฆราชผูเ้ดียว ถา้แลเป็นเน้ือความมหนัตโทษ ขอ้งเขา้มาในราชอาณาจกัร จ าเป็นจะทูล ก็ใหเ้อาปรึกษาดว้ยขา้ทูลละอองธุลีพระบาท ผูใ้หญ่ผูน้อ้ย นกัปราชญ์ราช

บณัฑิต ใหพ้ร้อมกนัควรทูล แลว้จึงใหก้ราบทูลพระกรุณา
ถา้แลพระราชาคณะ..... ขา้ทูลละอองธุลีพระบาทผูใ้ด มิไดก้ระท าตามพระราชก าหนดกฎหมายน้ี จะเอาตวัผูก้ระท าผิดพระราชก าหนดกฎนั้น เป็นโทษตามโทษานุโทษ

กฎใหไ้ว ้ณ วนัจนัทร์ เดือนสิบสอง ข้ึนสามค ่า จุลศกัราช ๑๑๔๕ (พ.ศ. ๒๓๒๖) ปีเถาะ นกักษตัร เบญจศก



กฎพระสงฆฉ์บบัที่ ๘
๘. กฎใหแ้ก่พระสุรัสวดีซา้ยขวาในนอก ใหก้ฎหมายบอกขา้ทูลละอองธุลีพระบาท ฝ่ายทหารพลเรือน แลขา้หลวงกรมพระราชวงับวรสถานมงคล ขอเฝ้าขา้เจา้ต่างกรม ฝ่ายหนา้ฝ่ายใน แลสังฆการีธรรมการ แลเมือง ๑ ๒ ๓ ๔ ปากใตฝ่้ายเหนือทั้งปวงจงทัว่

ดว้ยสมเด็จพระบรมนารถบพติร ฯ..... ไดท้รงฟังพระราชาคณะทั้งปวงถวายพระพรวา่พ ร ะ พ ทุ ธ จ กั ร  แ ล พ ร ะ ร า ช อ าณ า จ กั ร ท ั้ง ส อ ง น ี้ อ า ศ ยั ก บั ฝ่ายพระสังฆเถรานุเถรอนัรักษาพระพทุธจกัรนั้น ระวงักนัตรวจตรารักษาพระศาสนา มิใหเ้ป็นอนัตรายเศร้าหมอง ครั้นเห็นวา่มีบาปภิกษอุนัตราย แลว้วา่กล่าว ยงักนั
ใหป้รึกษาโทษผิดแห่งกนั แลว้ต ดั ส ิน ว า่ ก ล ่า ว ต า ม พ ร ะ ว นิ ยั บ าบดัร างบัโทษใหส้งบมิไดม้ีลามกในพระศาสนา ถา้เกิดพวกภ ิก ษ โุ จ ร ม า ก ห น กั เหลือก าลงัจะวา่กลา่ว รนร้อนชวนกนัเขา้มาถวายพระพรพ่ึงพระราชอาณาจักร ฝ่ายพระมหากษตัริย ์ ผูรั้กษาพระราชอาณาจักรกช็ว่ยอุปถมัภ ์ตามพระมหาเถรานุเถรผูร้้อนรนรักษาพระพุทธศาสนา เป็นประเพณีมา จ าเดิมแตพ่ระอรหันตเ์จ้าห้า

ร้อย มีพระมหากสัปเถรเจ้าเป็นประธาน เป็นเหตุดว้ยพระภิกษุแก่ อนักลา่วปรับวาทติเตียนเป็นเส้ียนพระศาสนา ก็ชวนมาถวายพระพรสมเด็จพระเจา้อชาติศตัรูราช พระเจา้อชาติศตัรูก็เป็นศ าส น ูป ถ มั ภ ก ขอปฐมสังคายนาระงับโทษดงัน้ี จนถึงทุติยสังคายนา ตติยสังคายนา จตุดตุสังคายนา ปัญจมสังคายนา ฉัตถสังคายนา ฝ่ายพระพุทธจักร พระราชอาณาจักร ยอ่มพร้อมกนัทั้งสองฝ่าย ชวนกนัช าระพระ

ศาสนา (มิให้มีบาปภิกษุท าลายพระศาสนา) ไดเ้ป็นประเพณีสืบมาทั้งนี้ จนถึงเมื่อสมเด็จพระมหากรุณาเจา้เสด็จนิพพานแลว้ พระพทุธศาสนาล่วงไปได้ พนัหา้ร้อยแปดสิบเจ็ดพรรษา ครั้นสมเด็จพระเจา้ประกรมภาหุราชบพติร..... เป็นใหญ่ในลงักาทวปีทั้งปวง พจิารณาเห็นหมู่ภิกษกุุลบุตรปฏิบตัิต่าง ๆ มิไดต้อ้งแตกจาก
กนั ประพฤติผิดให้พระพุทธศาสนาเส่ือมสูญไป..... จึงไวธุ้รกิจดว้ยพระมหากสัปเถรเจา้ อนัอยูใ่นอุทุมพรปัพพารามมหาวหิาร ทั้งพระพทุธเจา้พระราชอาณาจกัรสองฝ่าย กระท าย  ่ายปีาปภิกษทุั้งสองเหล่า คือภิกษตุอ้งปาราชิกเหล่าหนึ่ง แลภิกษมุากดว้ยอาบตัิเหล่าหนึ่ง พระราชทานผา้ขาว แลว้ใหสึ้กออกจากเพศบรรพชิต ทรง
ช าระพระพทุธศาสนาใหป้ราศจากมณฑิล ดว้ยพระทยัอนับริสุทธ์ิประกอบดว้ยกรุณา แต่จะใหเ้ทวดามนุษยท์ั้งปวง กระท าสักการบูชา ซ่ึงพระศาสนาอนับริสุทธ์ิ ใหไ้ดพ้น้จากสงสารทุกข์ แลทรงพระมหากรุณาแก่กุลบุตรอนัหาปัญญามิได้ ปฏิบตัิผิดแลว้จะไปเสวยทุกขเวทนาอยูใ่นจตุราบายอนัชา้นานหนกัหนา..... 

แลเป็ น ป ร ะ เพ ณ ีพ ทุ ธ จ กั ร พ ร ะ ร า ช อ าณ า จ กั ร ช ่ว ย ก นั ร ัก ษ า พ ร ะ พ ทุ ธ ศ า ส น า พระพทุธศาสนาจึงค่อยยดืยาวมาตราบเท่าบดัน้ี.....

แลทุกวนัน้ี เห็นฝ่ายพทุธจกัรวางมือเสีย ประการหน่ึงเขา้ใจวา่ศาสนาถึงเพยีงน้ีแลว้ เห็นจะบ ารุงใหว้ฒันาขึ้นได้ จึงมิไดร้ะวงัระไววา่กล่าวกนั ใหเ้กิดม ห า โ จ ร ป ล น้ ท  า ล า ย พ ร ะ ศ าส น า ทั้งสมณะแลสามเณรมิไดรั้กษาพระจ ต ุป า ร ิส ุท ธ ิศ ีล ร ่ าเรียนธุระทั้งสองประการ แลชวนกนัเที่ยวเขา้ร้านตลาดดูสีกา มีอาการ
กิริยานุ่งห่มเดินเหินกระดา้งอยา่งฆราวาส มิไดส้ ารวมรักษาอินทรีย์ มิเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ทายก แลเที่ยวดูโขนหนงัลครฟ้อนขบั แลเล่นหมากรุกสกาพนนัทั้งปวง แลคบคิดกนักบัคฤหถัชายหญิงเล่นเบี้ย..... และผูกพนัเรียกฆราวาสหญิงชาย เป็นพอ่แม่เลี้ยง พีเ่ลี้ยง นอ้งเลี้ยง แลเคารพนบนอบยอบกายวาจาแก่

ฆราวาสอยา่งวา่ทาษทาสา แลขอใหน้ ้ ามนต์ ดา้ยมงคลสูตรเป็นตน้แก่ฆราวาสปรารถนาลาภ แลฆราวาสหญิงชายที่หาปัญญามิได้ ใหบ้ าเรอแก่หมู่ภิกษปุาปอลชัชี ไดช้ื่อวา่ใหก้ าลงัแกภ่ ิก ษ ลุ า ม ก .....

แลผูม้ีช่ือทั้งน้ี กระท าทุจริตผิดหนกัหนา เป็นมหาโจรปลน้พระศาสนาชุกชุมขึ้นทั้งน้ี เพราะพระราชาคณะธิบดี พระเถรานุเถรผูเ้ป็นอุปัชฌายอ์าจารย์ หาความกตญัญูกตเวทีต่อพระศาสนาไม่ มิไดป้ระพฤติตามพระพทุธฎีกา สัตตปริหายหานิยธรรมเจ็ดประการ มีประชุมนุมพร้อมกนัตรวจตราวา่กล่าว ใหเ้ห็น
ดีแลร้ายไม่มี หากวา่ผูม้ีช่ือฆราวาสเอาเน้ือความมาวา่กล่าวขบัเฆี่ยน พนัธนาการประจานโทษตระเวนบกสามวนัเรือสามวนั เพือ่มิใหดู้เยีย่งกบัท าลายพระศาสนา..... แต่ฝ่ายขา้งพระราชอาณาจกัรน้ีเร่งร้อนรนนกั ใหน้กัปราชญ์ราชบณัฑิต สังฆการีธรรมการออกมาเผดียงแจกกฎหมาย ใหพ้ระราชาคณะทั้งปวง เร่ง

ก าชบัตรวจตรากนั รักษาพระจตุรปาริสุทธิศีล กฏิบตัติามคนัถธุระ วปัิสนาธุระและพระราชก าหนดเก่าใหม่อยูเ่นืองๆ ฉะน้ี ก็ยิง่มีสมณะสามเณรเป็นมหาโจรปลน้พระศาสนาขึ้นมากมาย ดัง่น้ีมิควรหนกัหนา
แตน้ี่สืบไปเม่ือหน้า หา้มมิใหส้มณะสามเณรเถระรูปชี กระท าความชัว่ทุจริต ผิดดว้ยพระวนิยับญัญตัิบรรดาพรรณาโทษมานั้น.....

อน่ึงพระราชาคณะทั้งปวง ก็ไดถ้วายปฎิญาณวา่ จะก าชบัวา่กล่าวใหพ้ระสงฆ์สามเณร รักษาชาตะรูปะชะตะสิกขาบทอนัน้ีใหบ้ริบูรณ์ ฟังดูก็หาเห็นหยดุไม่ กฎแต่ก่อนก็ใหป้ระกาศไปวา่ จะเอาโทษทั้งสมณะแลฆราวาส แลใหสั้งฆการีธรรมการสอดแนมจบัเอาตวัผูถ้วายเงินทอง แลภิกษเุณรเถรรูปชี ผูร้ับเงิน
ทองใหไ้ดเ้อามาวา่กล่าว.....

อนึ่งเถรเณรจะออกจากอาราม มีกิจไปใกลไ้กลแห่งใดก็ดี ใหห่้มดองครองผา้เหมือนกิริยาบิณฑบาต บิณฑบาทโดยล าดบั อยา่ใหชิ้งรับจงัหนัววิาทชกตีกนัเป็นอนัขาดทีเดียว แลหากิจนิมนต์ไม่ไดอ้ยา่ใหเ้ที่ยวเขา้บา้นถา้และมีกิจธุระดว้ยญาติแลบิดามารดารจะมาบา้นนั้น แลจะมีที่มาใกลไ้กลแห่งใดก็ดี ให้
อ าลาพระอุปัชฌายอ์าจารยใ์หรู้้กิจธุระก่อนจึงไปดว้ยพรหมจาริยเป็นเพือ่นพยานกนัสองรูปสามรูปดว้ยกนั แลหา้มอยา่ใหส้มณะสามเณรคบหาสีกาอนัใช่ญาติ เขา้ไปบา้นนอนบา้น ผสมผสานดว้ยลาภรากเสน่หา หา้มฝ่ายอุบาสิกาอยา่ท าสนิทติดพนัเป็นโยม..... ใหต้ั้งใจศรัทธาถวานทานเป็นสงฆ์อยา่จ าเพาะ..... แลจะ

ไปถวาย
ถึงอารามนั้นให้ไปในเวลาเชา้ถึงเท่ียง ห้ามอยา่ให้เขา้ไปถวายในกุฎี แลนั่งในท่ีลบัท่ีก าบงั ให้นั่งนอกกุฎีในท่ีแจ้ง มีเพ่ือนสีกากนัรู้เห็นเป็นหลายคน.....

แลใหพ้ระราชาคณะเจา้อธิการอนัดบัผูใ้หญ่ผูน้อ้ยทั้งปวง ประพฤติตาม สัตตปริยหานิยธรรม แลลงพระอุโบสถจงพร้อมกนัทุกวนัอุโบสถ ตามพทุธบญัญตัิ..... จะใหสั้งฆการีธรรมการตรวจทุกวนัอุโบสถ จดัสรรช าระมลทินโทษออกเสียจากพระศาสนา
ถา้ภิกษสุามเณรรูปใดอารามใด ตอ้งอธิกรณ์ถึงอบัติมวตัถุเป็นปาราชิกแลว้ ใหพ้ระราชาคณะสึกเสีย แลว้บอกแก่สังฆการีธรรมการใหแ้จง้ดว้ย จะไดส้ ัก ห น า้ ห ม า ย ไ ว ้ อยา่ให้ปลอมอุปสมบทสืบไป.....

อนึ่งรูปชีอยา่ใหอ้ยูใ่นอารามใกลอ้ารามเป็นอนัขาดทีเดียว แลฝ่ายฆราวาสนั้น ใหมู้ลนายบิดามารดาตรวจตราวา่กล่าว สตรีภาพอนัเป็นบ่าวไพร่ บุตรธิดา ญาต.ิ.... ท าลายศีลสมณสามเณร ใหเ้ป็นปาราชิก ท าลายพระศาสนาเป็นอนัขาด..... ถา้แลบิดามารดาคณาญาติภิกษเุถรเณรที่ท าผิดนั้นรู้เห็น..... ชวนกนั
ปิดบงัเสีย.....

มีผูอ้ื่นรู้เอามาวา่กลา่ว พิจารณาสืบสวนไดเ้น้ือความเป็นสัจ จะเอาบิดามารดาญาติพ่ีน้องภิกษุเถรเณรซ่ึงเป็นโจรอยูใ่นพระศาสนา เป็นโทษดว้ย

ถา้แลฝ่ายพระสงฆ์สมณะทั้งปวง มิไดก้ระท าตามพระราชก าหนดน้ี.... จะเอาโทษแก่พระราชาคณะลงมาทั้งฐานานุกรม อธิการมหาเถรานุเถระ อนัดบัผูใ้หญ่ผูน้อ้ยแลสามเณร อนัมิไดร้ะวงัระไวตรวจตราวา่กล่าวกนันั้น เป็นโทษเสมอดว้ยโทษสมคบสมณะสามเณรอนัเป็นบาปลามกนั้น ฝ่ายฆราวาสทั้งปวงก็
แลผูอ้ื่นมิไดท้ าตามพระราชก าหนดกฎหมายน้ี..... จะเอาโทษแต่มูลนายลงมาจนบิดามารดา

ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบา้นใกลก้นัท่ีพอจะรู้เห็น มิไดห้้ามปรามเอามาวา่กลา่วนั้น เป็นโทษเสมอดว้ยโทษสมณสมคบหญิงศิลบาท อนัเป็นบาปหยาบชา้นั้น จะไดพ้ร้อมกนัชว่ยกนัรักษาพระศาสนาทั้งสองฝ่ายฉะน้ี.....

กฎใหไ้ว้ ณ วนัพธุ เดือนสาม แรมสิบเอ็ดค ่า จุลศกัราชพนัร้อยหา้สิบแปด (พ.ศ. ๒๓๓๙) ปีระกา เอกศก



กฎพระสงฆฉ์บบัท่ี ๙
๙ กฎให้ไวแ้ก่พระราชาคณะ เจา้อธิการฐานานุกรมในนอกกรุง แลแขวงจงัหวดัหวัเมือง ๑ ๒ ๓ ๔ ปากใตฝ่้ายเหนือทั้งปวงจงทัว่

สมเด็จพระบรมนารถฯ..... สั่งว่า..... มหาสีนขาดจากสิกขาบทเป็นปาราชิกลามกในพระศาสนา มิไดเ้ป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณ ปิดความ
ชัว่ไว.้.... กระท าให้พระพทุธศาสนาเส่ือมสูญเศร้า

หมองมิควรนกัหนา
แต่น้ีสืบไปเม่ือหนา้ ให้พระราชาคณะฐานานุกรมเจา้อธิการ เอาใจใส่ตรวจตราดูรู้เห็นว่า อนัดบันั้นติดพนัอยูด่ว้ย หญิงโยมอุปฐาก ผดิพุทธวจนะอยูแ่ลว้ กว็่ากล่าวให้ปริวฎัออกเสียจากพระศาสนา อยา่ให้

เป็นปาราชิก ขึ้นไดใ้นพระศาสนาดุจหน่ึงอา้ยสีนฉะน้ี แลให้ประกาศแกพ่ระสงฆอ์นัดบัวดัวาอารามจงทัว่ ถา้พระสงฆอ์งคใ์ดกระท าความชัว่ลามกอยูแ่ลว้กใ็หป้ริวฎัออกเสีย อยา่ให้เป็นมลทินอยูใ่นพระศาสนา ทรง
พระกรุณาหาเอาโทษไม่ ถา้แลพระสงฆอ์งคใ์ดปกปิดความชัว่ไว.้.... มีผูว้่ากล่าวพิจารณาเป็นสจั จะเอาตวัเป็นโทษถึง ๗ ชัว่โคตร แลว้จะให้ลงพระราชอาญาตีโยม พระราชาคณะ ฐานานุกรม เจา้อธิการ อนัดบั กระท า

ความผดิแลละเมินเสีย มิระวงัตรวจตรากนั ให้เป็นลามกชั้นในพระศาสนา.....

กฎให้ไว้ ณ วนัศุกร์ แรมส่ีค ่า เดือนเกา้ ปีขาล ฉศก

กฎพระสงฆ์ฉบับที่ ๑๐
กฎให้ไวแ้ก ่เจา้พญา และพญา พระหลวง เจา้ราชนิกุล ขุน หม่ืน พนั ทนาย ฝ่ายทหารพลเรือน มหาเล็กขอเฝ้า ขา้เจา้ต่างกรม ฝ่ายหนา้ฝ่ายใน แลกรมพระราชวงับวรสถานมงคล และกรมพระราชวงับวรสถานภิมุขฝ่ายหลงั แลผูรั้กษา

เมือง ผูร้ั้ง กรมการหัวเมือง ๑ ๒ ๓ ๔ ปากใตฝ่้ายเหนือ ทั้งปวงจงทัว่
สมเด็จบรมนารถบพิตร ฯ..... สัง่ว่า

ตั้งพระทยัทรงพระราชศรัทธา จะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา..... บดัน้ีพระสงฆอ์นันบัเขา้ในพระพุทธชิโนรสมิไดมี้หิริโอตปัปะ คบหากนัท าอุลามกเป็นอลชัชีภิกษุ คือเสพสุรายาเมา..... กระท าจอมปลอมเหมือนสามเณร..... แลซ่ึงพระสงฆ์
สามเณร กระท าจลาจลปลน้พระศาสนาดัง่น้ี เพราะพระสงฆร์าชาคณะ..... ละเมินเสีย มิไดดู้แลก  าชบัห้ามปราม

บดัน้ีให้พระราชาคณะ ฐานานุกรม สงัฆการีธรรมการ ราชบณัฑิตย์ พร้อมกนัช าระพระสงฆซ่ึ์งเป็นอลชัชีภิกษุ พิจารณารับเป็นสจั ให้พระราฃทานผา้ขาวสึกออกเสียจากพระศาสนา.....
แต่น้ีสืบไปเม่ือหนา้ ถา้ผูใ้ดเห็นพระสงฆก์ระท าอุลามกเป็นอลชัชี..... ท  าให้ผดิเพศสมณ ไม่ตอ้งดว้ยพระวินยับญัญตัิ ให้ว่ากล่าวตกัเตือน ถา้มิฟังให้ไปบอกเจา้อธิการ เจา้คณะ

อน่ึงถา้ผูใ้ดลม้ตาย ห้ามอยา่ให้เจา้ภาพนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดพระมาลยั ให้นิมนตส์วดแต่พระอภิธรรม แลสวดให้ส ารวจไปปกติ อยา่ให้ร้องเป็นล าน าแขก จีน ฝร่ัง มอญ แลให้เจา้ภาพปฏิบตัเิป็นแตอ่ฐับาน น ้ าชายาเสียง อยา่ให้เล้ียง สาคู 
แกงบวช เม่ียงสม้ เม่ียงใบ กลว้ย ออ้ย ของกดั ของเคี้ยว เป็นอนัขาด ถา้ฆราวาสที่มาช่วยจะสวดพระมาลยักต็ามเถิด แต่อยา่ให้สวดเป็นล าน าตลกคะนอง ประการหน่ึง ห้ามอยา่ให้อาณาประชาราษฎร ลูกคา้ร้านแพ แขก จีน ไทย ขายผา้แพรพรรณแก่

พระสงฆส์ามเณรเป็นอนัขาดที่เดียว ถา้ผูใ้ดมิฟัง ยงัขืนคบหา พระสงฆ ์เณร ให้สวดพระมาลยัเล่นตลกคะนอง แลขายผา้แพรพรรณแกพ่ระสงฆ ์สามเณร ดุจหน่ึงแต่หลงั จะเอาตวัเป็นโทษจงหนกั
แลให้สสัดีหมายบอกขา้ทูลละออง ฯ ให้กรมพระนครบาล นายอ าเภอประกาศป่าวร้อง อาณาประฃาราษฎร ลูกคา้วานิชพ่วงแพร้าน แขก จีน ไทย แลให้ มหาดไท กลาโหม กรมท่า มีตราไปถึงหัวเมืองทั้งปวงจงทัว่









พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 มีสาเหตุจากข้อเรียกรอ้งของพระสงฆ์ให้แก้ไข
พระราชบญัญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ.121 ซึ่งประกาศใชม้าตัง้แต่รชักาลที่ 5 เน่ืองจาก
การบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 
ก่อใหเ้กิดความไมเ่สมอภาคกนัของพระสงฆท์ัง้สองนิกาย โดยพระสงฆฝ่์ายมหานิกายมีความรูส้กึ
ว่าเสียเปรียบพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ท  าให้
พระสงฆฝ่์ายมหานิกายเรยีกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนแปลงพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์
ร.ศ.121ประกอบดว้ยกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลัง พ.ศ.2475มีส่วนส่งผลให้
พระสงฆต์ื่นตวั เพ่ือใหมี้การแกไ้ขพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆฉ์บบัแรก จนน าไปสู่
การประกาศบงัคบัใช ้พระราชบญัญัติคณะสงฆ ์พทุธศกัราช 2484 การบริหารงานคณะสงฆต์าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484เป็นการปกครองแบบ "สังฆสภา" แบ่งอ านาจในการ
บริหารงานออกไปเป็น 3 ส่วนคือ 1) สังฆสภา ท าหน้าที่เป็นนิติบัญญัติ ออกสังฆาณัติ 2) 
คณะสงัฆมนตร ีมีหนา้ที่ในการบริหาร 3) คณะวินัยธร มีหนา้ที่พิจารณาอธิกรณ์ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้
แบ่งหนา้ที่ในการบริหารงานและรับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์
พ.ศ.2484 ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาภายในคณะสงฆท์ี่สั่งสมมาเป็นเวลานานไดป้ระกอบกับภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าใหพ้ระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ.2484 ถูกยกเลิกไปในปี 
พ.ศ.2505 หลงัประกาศบงัคบัใชไ้ดเ้พียง 21 ปีเทา่นัน้

































การปกครอง 



การศึกษา

• นกัธรรม

• บาลี

• ปรยิตัิสามญั
• มหาวิทยาลยัสงฆ์



การบริหารสาธารณูปการ



การเผยแผ่





ศึกษาสงเคราะห์



สาธารณสงเคราะห์





ขอ้เสนอชวนคิด

• ส านกัทรพัยส์นิสว่นพระพทุธศาสนา / ธนาคารพระพทุธศาสนา /การเงินชมุชน
ศาสนา 

• ส านกันิติกรคณะสงฆ ์จงัหวดั อ าเภอ

• ส านกังานสาธารณปูการ
• ส านกังานสือ่และการเผยแผ่

• วิทยาลยับาล ี/ วิทยาลยันกัธรรม /วิทยาลยัวิปัสสนา / วิทยาลยัพระอภิธรรม

• มหาวิทยาลยัสงฆ ์/ วิทยาลยัสงฆ ์
• ------------? (อื่น ๆ ) 



ขอ้เสนอชวนคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์


