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พระสงฆ ์มีเน้ือเก่ียวกบัขอ้บญัญติั ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพระวินยัของพระภิกษุเถรวาทในประเทศ
ไทยทุกรูปต้องปฏิบัติตาม อันข้อห้ามหลัก
ของพระพุทธศาสนา เหนือวา่กฎหมายอ่ืนๆ  

เน้ือหาประกอบไปดว้ย ความเป็นมา
ของการบัญญัตพระวินัย,ประเภทของพระ
วินัย, ความหมายของพระวินัย, สภาพการ
บงัคบัใช,้ ประโยชน์ของการบญัญติัพระวนิยั, 
วิธีบญัญติัพระวินยั, อาบติั, การลงโทษ, และ
หลกัเกณฑย์กเลิกหรือแกไ้ขพระวนิยั 
 
ค าส าคัญ : กฎหมายสงฆ,์ พระวนิยั  
 
Abstract 

This document paper is title  
“Vinaya : Law clergy” the data on relate to 
the Vinaya of Theravada monks in Thailand 
all have to follow, the main prohibition of 
Buddhism, above that other legislation. 

Content includes of the 
commandments of the Vinaya, mean of 
Vinaya, the section of Vinaya,  a state 

enforcement, the benefits of the set Vinaya, 
the method of set Vinaya, misdemeanor, 
penalties, and termination or discipline 
Vinaya. 
 
Keywords : Law clergy, Vinaya. 
 
บทน า 
 พระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้า
ให้ทรงบญัญติัพระวนิยั มีความในเวรัญกณัฑ์
แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาในชั้นแรกๆ นั้น พระสารี
บุตร ธรรมเสนาบดี (แม่ทัพใหญ่กองทัพ
ธรรม) ฝ่ายขวาไดก้ราบทูลขอใหพ้ระพุทธเจา้
ทรงบัญญัติพระวินัย (กฎหมายสงฆ์) เพื่อ
ความมัน่คงด ารงอยูแ่ห่งพุทธศาสนา 
 แต่พระพุทธเจา้ตอบวา่ ยงัไม่ถึงเวลา
เพราะพระสงฆ์ยงัมีน้อยลาภสักการะก็ยงั   
ไม่มาก กิ เลสท่ีดองสันดาน (อาสวะ) ใน
พระสงฆ์ก็ยงัไม่ปรากฏจึงยงัไม่ตอ้งบญัญัติ
พระวินัยต่อเม่ือมีพระสงฆ์มาก ลาภสักการะ
มีมาก กิเลสดองสันดาน (อาสวะ) ปรากฏใน
หมู่สงฆแ์ลง้จึงสมควรบญัญติัพระวนิยั  
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 ใจความพระวินัยมีความส าคญัมาก
จนท าให้พระสารีบุตรวิตกว่าหากพระพุทธเจา้
ไม่บัญญัติพระวินัย เพื่อเป็นข้อบังคับของ
พระภิกษุสงฆ์แล้ว พระพุทธศาสนาจะตั้ งอยู่
ไม่ได ้เพราะไม่มีหลกัเกณฑ์อะไรเป็นเคร่ือง
ยึดเหน่ียวหรือเป็นเกณฑ์ตัดสิน เม่ือมีคดี 
(อธิกรณ์) เกิดข้ึน 
 
ความหมายของพระวนัิย 

พจนานุกรม  บ าลี  ไทย  อังกฤษ 
สันสกฤต ฉบับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   
กรมพระจนับุรีนฤนาถ พิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2512 
สรุปไดค้วามวา่ วินยั คือ การฝึก และ เป็นช่ือ
ของคมัภีร์ทางพุทธสาสนา (พระวินัยปิฎก) 
คมัภีร์หน่ึง 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ .ศ . 2554  ให้ ความหมายว่า  การอยู่ ใน
ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ 
พระวินัยเป็นส่วนหน่ึงของพระไตรปิฎก 
เรียกว่า พระวินัยปิฎก อย่างหน่ึง พระวินัย 
หมายถึง สิกขาของพระสงฆ ์

สรุปความหมายว่า วินัยในพุทธ
ศาสนา ไดแ้ก่ ศีล คือ หลกัหรือขอ้กฎหมายท่ี
ใชบ้งัคบัแก่นกับวช (สมณะหรือสงฆ)์ 
 
ประเภทของพระวนัิย 
 ในทางพุทธศาสนา วินัย คือ กฎหมาย
ท่ีสาวกของพระพุทธเจา้ตอ้งประพฤติปฏิบติั 
แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 
 

 แบ่งตามบุคคลท่ีรักษา 
1. วินัยห รือศีลของภิกษุ  ภิกษุ ณี 

สิกขมานา สามเณร และสามเณรี เรียกว่า วินัย 
หรือศีลของผูไ้ม่ครองเรือน (อนาคาริยวนิยั) 

2. วินัยห รือ ศีลของฆราวาส  คือ       
ผู ้ครองเรือน (อาคาริยวินัย) เช่น  อุบาสก 
อุบาสิกา ห รือประชาชนทั่วไป ท่ีนับ ถือ
พระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5 (นิตยศีล) และศีล 
8 (อุโบสถศีล) 

แบ่งตามลกัษณะการบญัญติั  
1. อาทิ พ รหมจ ริยก าสิ กข า  คื อ 

สิกขาบทท่ีบญัญติัไวเ้ดิม 
2. อภิสมาจาริกาสิกขา คือสิกขาบท

ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมทีหลงั 
 พุทธบัญญัติ ท่ีตั้ งไว้เรียกว่า พุทธ
อาณา จัดเป็นกฎหมายเป็นส่วนส าคัญ ท่ี
พระสงฆ์ต้องสวดทุกก่ึงเดือน เรียกว่า พระ
ปาฏิโมกข ์
 พระพุทธเจา้ทรงอยูใ่นฐานะเป็นพระ
ธรรมราชา ผู ้ปกครองพระภิกษุสงฆ์ เป็น
พระสังฆบิดร ผูดู้แลพระสงฆ์และทรงเป็น
สังฆปริณายก คือ ผูน้ าในหมู่พระภิกษุสงฆ ์
และทรงเป็นสังฆปริณายก คือ ผูน้ าในหมู่
พระภิกษุสงฆ ์(สุชีพ  ปุญญานุภาพ, 2535) 
 
สภาพการรับโทษ 

การท าผิดวินัยในส่วนของชาวบ้าน
นั้น เป็นสภาพบังคบัท่ีมองไม่เห็นเป็นวตัถุ 
แต่เป็นสภาพบังคับท่ีเป็นธรรม (Abstract) 
เป็นสภาพบังคับท่ีถูกสังคมต าหนิติเตียน 
ได้ รับความ เดื อด ร้อนทางจิตใจ  คิด ถึ ง
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ความผิดข้ึนมาเม่ือใดก็ย่อมได้รับความไม่
สบายใจเพราะเป็นความผดิท่ีเกิดกบัใจ 
 ความผิดท่ีเกิดข้ึนทางโลก เป็นวชัชะ 
เป็นโทษทางโลก เช่น ฆ่ามนุษยต์ายแต่บุคคล
อาจพ้นผิดโดยต่อสู้ทางศาลสถิตยุติธรรม 
และหลุดพน้คดี เพราะหลกัฐานอ่อน 
 การท าชั่วท าบาปท าผิดวินัย ผิดศีล
ของชาวบ้าน แม้จะไม่มีคุกมีตะรางส าหรับ
ควบคุมกกัขงัหรือมีการปรับไหมลงโทษ แต่
ผูก้ระท าผดิยอ่มจะเดือดร้อนเศร้าหมองทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต ความส านึกในความผิด
นั้นยอ่มบีบคั้นจิตใจของผูน้ั้นอยูต่ลอดเวลา 
 มีนัก นิ ติศาสตร์ (Jurists) และนัก
กฎหมาย (Lawyers) อีกบางท่านท่ีเข้าใจว่า
การท าผิดทางศาสนาคงไปรอรับใช้ผลแห่ง
การกรท าในชาติหนา้ 
  
ประโยชน์ของการบัญญตัิพระวนัิย 

ใ น อั ร ถ ว เส ก ร ณ์ ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น
พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชนเพื่ อ
ประโยชน์ 10 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ, 2526) 

1.  เพื่อความดีงามแห่งสงฆ ์
2.  เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ ์
3.  เพื่อข่มคนท่ีเกอ้ยาก (หนา้ดา้น) 
4.  เพื่ออยู่สบายของภิกษุผูมี้ศีลเป็น

ท่ีรัก 
5.  เพื่ อ ป้ องกันอาสวะ  (กิ เลส ท่ี

หมกัหมมในจิต)ปัจจุบนั 
6.  เพื่อป้องกนัอาสวะในอนาคต 

7.  เพื่อความเล่ือมใสของคนท่ียงัไม่
เล่ือมใส 

8.  เพื่อความเล่ือมใสยิ่งข้ึนของผู ้
เล่ือมใสแลว้ 

9.  เพื่อความตั้งมัน่แห่งพระสัทธรรม 
10. เพื่ออนุเคราะห์พระวนิยั 

 
วธีิบัญญตัิของพระวนัิย 
 วิธีบญัญติัสิกขาบทหรือบญัญติัพระ
วินัยของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงใช้วิธี
ประชุมสงฆโ์ดยตรัสถามภิกษุผูก่้อเหตุให้ทูล
รับแลว้ทรงช้ีโทษในการประพฤติเช่นนั้น 
 พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติัพระวินยั
ข้ึนไว้ล่วงหน้าก่อนจะมีกรณี  (อธิกรณ์ ) 
เกิดข้ึนจะทรงบญัญติัต่อเม่ือมีคดีเกิดข้ึนแล้ว 
เช่น เม่ือจะทรงบญัญติัอาบติัปาราสิกขาบทท่ี 
3 (ตติยปาราชิกกณัฑ)์  
 การบญัญติัพระวนิยัของพระพุทธเจา้
จะทรงกระท าในท่ามกลางสงฆ ์มีการไต่สวน 
สอบสวน ความผดิแลว้จึงจะบญัญติัโทษ 
 ตามตัวอ ย่ าง เป็ น ก าร ฆ่ าม นุ ษ ย์
ธรรมดาซ่ึงเป็นบุคคลอ่ืน แต่หากภิกษุฆ่าบิดา
มารดาพระอรหันต์ นอกจากจะต้องอาบัติ
ปาราชิกขาดความเป็นภิกษุแลว้ เช่น พระเจา้
อชาตศตัรูฆ่าพระเจา้พิมพิสารผูเ้ป็นพระราช
บิดา ส าหรับในสังคมก็ได้รับการติ เตียน 
ไดรั้บการรังเกียจจากสังคม 
 (1) ผูไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรับโทษ
ตามความผดิท่ีกระท า 
 ในพระพุทธศาสนา มีข้อยกเว้น
เรียกว่า  อนาบัติ  (คือ  การไม่ต้องอาบัติ ) 
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ส าหรับภิกษุผูก้ระท าผิด เช่น ตวัอยา่งภิกษุฆ่า
มนุษย ์หรือใชใ้ห้บุคคลอ่ืน มีภิกษุ 6 ประเภท 
ได้รับยกเวน้ไม่ต้องรับโทษตามสิกขาบทน้ี 
(ตติยปาราชิก) คือ 
 1. ภิกษุไม่รู้แต่ท าให้มนุษยต์าย
โดยไม่เจตนา (อจินตกะ) 
 2. ภิกษุไม่รู้มีความประสงค์จะ
ท าใหม้นุษยต์าย (อจินตกะ) 
 3. ภิกษุท่ีเป็นบา้ (เสียสติ) 
 4. ภิกษุท่ีจิตฟุ้งซ่าน (เป็นบ้าไป
ชัว่ขณะ) 
 5. ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะ
เวทนากลา้ (ไม่รู้สึกตวั) 
 6. ภิกษุเป็นต้นบญัญัติ (อาทิกัม
มิกภิกษุ) 
 (2) องคป์ระกอบของการฆ่ามนุษย ์
 อาบัติปาราชิกสิกขาบทท่ี  3 เร่ือง 
ภิกษุฆ่ามนุษยห์รือใช้บุคคลอ่ืนฆ่ามนุษยใ์ห้
ตายนั้นตอ้งมีองค์ประกอบท่ีกล่าวไวใ้นกถา
วา่ดว้ยวนิยัในมงคลสูตร ถึง 5 ประการ คือ 
 1. มนุษยน์ั้นยงัมีชีวติอยู ่
 2. รู้วา่มนุษยน์ั้นยงัมีชีวติอยู ่
 3. มีเจตนาฆ่า (วธกเจตนา) 
 4. ใชค้วามพยายามในการฆ่า 
 5. มนุษย์ผู ้นั้ นตายเพราะความ
พยายามนั้น 
 (4) เจตนารมณ์ของการบญัญัติพระ
วนิยั 
 พระวินยั (ศีล) ก าหนดหรือขอ้บงัคบั
ส าหรับใช้กับพระภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา 

สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เช่นเดียวกับการ
บญัญติักฎหมายของบา้นเมือง 
 พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัพระวินยัข้ึน 
โดยอาศัยอ านาจสงฆ์ เป็นใหญ่  ส าห รับ
ป้องกนัความเสียหายและชักจูงให้ประพฤติ
ในทางดีงามเหมือนกนัหมด 
 การบญัญติัพระวนิยัของพระพุทธเจา้
นั้น แตกต่างจากการบญัญติักฎหมายของทาง
บา้นเมือง กล่าวคือ เม่ือเหตุเกิดข้ึนแลว้พระองค์
จึงทรงบญัญติัพระวนิยัในท่ามกลางสงฆ ์
 การบญัญติัพระวนิยัของพระพุทธเจา้
นั้นประกอบดว้ย 
 1. พร้อมหนา้สงฆ ์
 2. พร้อมหนา้วตัถุ 
 3. พร้อมหนา้ธรรม 
 4. พร้อมหนา้บุคคล 
 วิธีระงับอธิกรณ์ท่ีเรียกว่า สัมมุขา
วนิยั 
 กล่าวโดยสรุปแล้วเจตนารมณ์ของ
การบัญญัต พระวินัย ก็ไม่แตกต่างไปจาก
บญัญติักฎหมายของทางบา้นเมืองแต่อยา่งใด 
(ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550) 
 
สภาพบังคับพระวนัิย 
 สภาพบังคับพระวินัยในเม่ือภิกษุ
ตอ้งอาบติัแบ่งเป็น 3 ประเภท 
 1.  ขาดจากความเป็นพระภิกษุเป็น
โทษอย่างหนักเปรียบเหมือนต้องประหาร
ชีวติ 
 2.  อยู่ปริวาสกรรม เป็นการลงโทษ
ตน 
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 3.  ประจานต่อหนา้ภิกษุรูปอ่ืน 
 ส าหรับสิกขาบทท่ีเรียกว่าพระวินัย
นั้น แบ่งออกเป็นมูลบญัญติั หากมีการแกไ้ข
ในภายหลงัเรียกว่า อนุบัญญัติ ไม่มีผลยอ้น
แก่ภิกษุตน้บญัญติั คือ พระภิกษุท่ีเป็นตน้เหตุ
ให้บญัญติัดพระวินัย เหมือนกฎหมายก็ไม่มี
ผลยอ้นหลงัในทางเป็นโทษแก่ผูก้ระท าผดิ  
 สภาพบงัคบัทางพุทธศาสนานั้น เม่ือ
ตอ้งรับโทษอยา่งกลางแลว้ ตอ้งถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายสาธารณะของบา้นเมืองอีก เช่น 
ฆ่ามนุษย ์นอกจากนั้นยงัตอ้งรับผลของกรรม
ตามหลกั ท าชัว่ไดช้ัว่  
 สภาพบังคับตามพระพุทธศาสนา 
พระภิกษุกระท าผิดนั้น ได้รับโทษหนักกว่า
ทางนิติศาสตร์กล่าวคือ 
 1.  ตอ้งไดรั้บโทษทางศาสนา 
 2.  ตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย 
 3.  ตอ้งไดรั้บโทษตามหลกักรรม 
 ส ภ าพ บั งคับ ท างก ฎ เป็ น แบ บ
รูปธรรม คือ เห็นไดด้ว้ยตา ส่วนสภาพบงัคบั
ทางพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
นามธรรม มกัจะไม่เห็นดว้ยตา แต่จะเห็นดว้ย
ใจท่ีเรียกว่าปฏิสาร คือ ความเดือดร้อนใจ 
(คณาจารยโ์รงพิมพเ์ล่ียงเชียง, 2550) 
 
อาบัติ 
 โทษท่ี เกิดจากการละเมิดในข้อท่ี
พระพุทธเจา้ห้ามเรียกว่า อาบติั มี 2 ประการ
คือ (สุชีพ  ปุญญานุภาพ, 2535)  

 1. อเตกิจฉา ได้แก่อาบัติ ท่ีแก้ไข
ไม่ได้ คือ อาบัติปาราชิก มีโทษอย่างหนัก
ภิกษุตอ้งเขา้แลว้ ขาดจากความเป็นภิกษุ 
 2.  สเตกิจฉา อาบติัท่ีแกไ้ขได ้ไดแ้ก่ 
อาบัติสังฆาทิเสส มีโทษอย่างกลาง, และ 
อาบติั ถุลลัจจยั ปาจิตติยะ ปาฏิเทสนียะ ทุก
กฎ ทุพภาษิต มีโทษอยา่งเบา 
  
การลงโทษทางพระวนัิย 

โทษทางพระพุทธศาสนา 2 ประเภท 
 1.  โทษทางโลก (โลกวชัชะ) 
 2.  โทษทางธรรม (ปัณณติัวชัชะ) 
 ในกรณีพระภิกษุท าผิดวินยัก็เป็นผิด
แต่เฉพาะทางธรรมวินยัเท่านั้น ไม่ผดิทางโลก 
 ในกรณี เป็นความผิดในทางโลก 
(โลกวชัชะ) เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
208 บญัญติัวา่ ผูใ้ดแต่งกายหรือใช้เคร่ืองหมาย
ท่ีแสดงว่าเป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือ
นกับวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อบุคคลอ่ืน
เช่ือว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้ น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงนิพนธ์ไว้ มี  3 
ประการ คือ (คณาจารย์โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, 
2550) 
 1.  วธีินาสนา คือ การขบัไล่ออกจาก
หมู่สงฆ ์
 2.  วิธีลงทัณฑกรรม การลงโทษ 
เช่นให้ ท าความสะอาดสถานท่ี การแยกออก
จากหมู่ เป็นตน้ 
 3.  วธีิประณาม คือการต าหนิโทษ 
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หลักเกณฑ์ของการยกเลิกหรือแก้ไขพระวนัิย
บัญญตัิ 
 พระพุทธเจา้ทรงประทานหลกัเกณฑ์
ไวท่ี้เรียกวา่ มหาประเทศ 4 คือ 
 1.  ส่ิงใดไม่ได้ทรงห้ามไวว้่าไม่ควร 
แต่เขา้กนัไดก้บัส่ิงท่ีไม่ควร 
 2.  ส่ิงใดท่ีไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่
ควร แต่เขา้กนัไดก้บัส่ิงท่ีควร 
 3.  ส่ิงใดไม่ไดท้รงอนุญาตไวว้า่ควร 
แต่เขา้กนัไดก้บัส่ิงท่ีไม่ควร 
 4.  ส่ิงใดไม่ไดท้รงอนุญาตไวว้า่ควร 
แต่เขา้กนักบัส่ิงท่ีควร 
 ข้อ เสนอท่ีประชุมสงฆ์พิ จารณา 
(พุทธานุญาต) ขอ้เสนอน้ีได้แก่ข้อเสนอข้ึน
โดยอานนท์ในการท าสังคายนาคร้ังท่ี 1 โดย
พระมหากสัสปะประกาศบญัญติัในท่ามกลาง
สงฆ์ว่าให้งดถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสีย เพื่อ
ป้องกนัการกล่าวอา้ง พระพุทธานุญาตน้ีแลว้ 
ถือเอาเป็นเหตุก่อนสิกขาบท เพราะมีเหตุผล
ว่าเม่ือพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว พระธรรม
วินัยนั้ นจะ เป็นศาสดาแทน (ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2526) 
 
สรุป 
 ผูบ้ญัญติัพระวินยัทรงบญัญติัให้เป็น
ผูห้มดกิเลส เป็นพระอรหันต์ เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
จิตใจสูงส่งแลว้ ผูบ้ญัญติัยงัมีโลภา โกธร หลง 
ยงัมีกิเลสอยา่งหนาแน่น 
 หลกัพระพุทธศาสนา เป็นขอ้ก าหนด
ท่ีตอ้งการให้ะพระภิกษุสงฆ์ประพฤติปฏิบติั
ในส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติ  พร้อมกัยบมี

ขอ้ก าหนดหรือมีสภาพบงัคบัไวด้ว้ย หากผูใ้ด
ฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษและผลร้ายเป็นเคร่ือง
ตอบแทน 
 พุทธศาสนามีพระธรรมวินยัเป็นหลกั
แห่งความประพฤติของผูอ้ยูใ่นสังคมบรรพชิต 
แต่ก็เป็นธรรมดาของสังคมใหญ่ท่ีมีบุคคลอยู่
รวมกนัเป็นจ านวนมาก ย่อมมีทั้งคนดีและคน
ไม่ดี เม่ือมีกฎหรือระเบียบของสังคมก็ย่อมมี
บุคคบไม่ดีฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎของสังคม ทาง
ฝ่ายพระพุทธจกัรก็เกิดมีอธิกรณ์ข้ึน เม่ือเกิดมี
อธิกรณ์ ข้ึนก็ มีกระบวนการในการระงับ
อธิกรณ์ และมีวิ ธี การลงโทษตามควรแก่
โทษานุโทษ  บรรพชิตหรือนกับวชเป็นสังคม
ท่ีมีรูปร่างแตกต่างไปจากสังคมของฆราวาส มี
กฎระเบียบของสังคมแตกต่างกนั การกระท า
บางอย่างท่ีบรรพชิตท าแล้วมีความผิดอย่าง
ร้ายแรง ฆราวาสท าอย่างนั้นอาจจะไม่ผิดเลย 
เช่นความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม 
ส าห รับฆราวาส เป็ น เร่ืองธรรมดาและ
ธรรมชาติหากเป็นการปฏิบติัท่ีไม่ผิดท านอง
ครองธรรมก็ไม่เป็นความผิดหรือความเสียหาย
แต่อย่างใด แต่ถ้าภิกษุปฏิบั ติ ในท านอง
เดียวกนัก็เป็นความผิดร้ายแรง ถึงกบัขาดจาก
ความเป็นภิกษุและกลับบวชใหม่ไม่ได้อีก
ตลอดไป อน่ึง สังคมบรรพชิตนอกจากจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎระเบีบยของสังคมของตนแล้ว 
ยงัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของบ้านเมืองด้วย 
การกระท าบางอยา่งของผูเ้ป็นภิกษุนอกจากจะ
ผดิพระวนิยัพุทธบญัญติัแลว้ ยงัผิดและตอ้งรับ
โทษตามกฎหมายของบ้านเมืองด้วย เช่น การ
ฆ่าคน และการลกัขโมยเป็นตน้ 
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