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การศึกษาการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน๑
พระมหาวิจิตร ธีรญาโณ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาปริวาสกรรม
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาการเข้าอยู่ปริวาสกรรมในสมัยพุทธกาล (๓) เพื่อศึกษาการเข้า
อยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า
ปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การประพฤติวุฏฐานวิธีของพระภิกษุ ผู้ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส แล้วปกปิดไว้ หรือไม่ได้ปกปิดไว้ก็ตาม เป็นบทลงโทษแก่ภิกษุ เมื่อต้องการที่จะเปลื้อง
ตนออกจากอาบัตินั้นจึงต้องอยู่ปริวาสกรรมเป็นพุทธานุญาตที่จะทรงให้พระสงฆ์จัดการกันเอง ภิกษุผู้ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสสจะต้องเข้าไปหาสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป เพื่อแจ้งให้สงฆ์ทราบและขอปริวาสเป็นอันดับ
แรก จากนั้นจึงขอปริวาสและมานัตกับสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปอีก ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการขออัพภาน
กับ สงฆ์ ตั้ง แต่ ๒๐ รู ป ขึ้น ไป ปริ ว าสจัด เป็ นกรรมเบื้ องตน มานัต อัพ ภานจึ งจัด เป็ นกรรมที่เ หลื อ
นอกจากนั้น การเข้าอยู่ปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทยังเป็นบททดสอบความตั้งใจจริงของผู้ที่จะ
เข้า มาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมี ๒ ประเภท คือ
ปริวาสกรรมของภิกษุ มีปฏิจฉันนปริวาส เป็นต้น และปริวาสกรรมของคฤหัสถ์ ที่เรียกว่า ติตถิยปริวาส
การเข้ า อยู่ ป ริ ว าสกรรมในสมั ย พุ ท ธกาลมี ขึ้ น หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ต ติ อ าบั ติ
สังฆาทิเสสแก่ภิกษุแล้ว ภิกษุทั้งหลายในสมัยพุทธกาลต้องอาบัติสังฆาทิเสสในสิกขาบทต่างๆและมีการ
เข้าอยู่ปริวาสกรรมในสานักสงฆ์มากขึ้นแต่ก็ยังประพฤติตนไม่เหมาะสมโดยประการต่างๆ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงบั ญญั ต ติป ริ ว าสิ ก วัต ร ๙๔ ข้ อ โดยแบ่ง ออกเป็ น ๘ หมวด ส าหรับ ให้ ภิ กษุ ผู้ อ ยู่ ปริ ว าสกรรมได้
ประพฤติ การประพฤติวัตรตลอดเวลาสร้างความลาบากให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสกรรมเป็นอย่างมาก พระ
พุทธองค์ยังได้ทรงบัญญัตติข้อปฏิบัติเพิ่มเติมอีกเช่น การเก็บวัตร การสมาทานวัตร เป็นต้น การเข้าอยู่
ปริวาสกรรมในสมัยพุทธกาลจึงมี ๔ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส อปฏิจฉันนปริวาส สุทธันตปริวาส
สโมธานปริวาส
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๑๔๘
การเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นการชาระศีลในส่วนที่เป็นครุกาบัติที่พอ
แก้ไขได้ทาความบกพร่องของศีลให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมีขั้นตอนละวิธีการเข้าอยู่ คือ ขั้นตอนละวิธีการก่อน
เข้าอยู่ ขั้นตอนละวิธีการขณะเข้าอยู่ ขั้นตอนละวิธีการหลังเข้าอยู่ กิจกรรมการเข้าอยู่ปริวาสกรรมเช่น
การฟังธรรม การนั่งสมาธิ เดินจงกรม การบอกวัตร การเก็บวัตร เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติในแต่ละ
สานักมีความแตกต่างกันโดยยึดถือตามธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่น ตามรูปแบบของคณะครูบาอาจารย์ที่
ได้นาปฏิบัติสืบๆกันมาแต่ไม่ว่าการเข้าอยู่ปริวาสกรรมจะมีรูปแบบการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็มี
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลและเพื่อความผ่องใสแห่งจิต

Abstract
The thesis has objectives of the study were three factors : (1) to study
Parivasakamma in Theravada Buddhism. (2) to study living of Parivasakamma in
Buddha Penod. (3) to study of abiding Parivasakamma of Thai Sangkha in present.
The research results showed that
The Parivasakamma in Theravada Buddhism is the conduct of priests
who have misdemeanor Sangkhatissesa and then concealed or not concealed, as
penalties to monks. When monk wants to remove themselves from the offense, then
Parivat be outlawed. Is Buddhanuñadhi gave the monks permission to casual handling.
Monk who Sangkhatissesa offense will need to find a priest from 4 or more, to notify the
priest know and ask first Parivasakamma

then the priest asked Parivasakamma and

Manat from 4 up. The final step is to ask the priest Appan 20 or more. Parivasakamma is
Karma is karma so Appan Initial Manat rest. In addition, the Parivasakamma in Theravada
Buddhism is also a test of their willingness to enter. Was ordained as a Buddhist monk in
Buddhism.The Parivasakamma in Theravada Buddhism there are 2 categories: The
Parivasakamma of monks has PaticchannaParivatetc. And The Parivasakamma of
Householder also called TitthiyaParivat
Living of Parivasakamma in Buddha persed

that Buddha prescribe

written to misdemeanor Sangkhatissesa for monks. a monk, in the days of the

๑๔๙
lifetime of the Buddha must be misdemeanor Sangkhatissesa and ascetic in the
chapter, and there is an living to. Parivasakamma in Buddhist monasteries, but still more
improper conduct by various reasons, Buddha took the Buddha

prescribe

a

ParivatsikaVatta94 items divided into 8 categories for the monks. Parivasakamma, who
has done work Conduct observances during a disservice to the monk who is
Parivasakamma is huge. Buddha also hath prescribe asking more practical issues such as
Kebvatta, observance dutyetc. Living ofParivasakamma in Buddha persed it has 4:
PaticchannaParivat, ApaticchannaParivat, SuddhantaParivat, SamodhanParivat.
Living of Parivasakamma of Thai Sangkha in present The payment was
baptized in the Garukabattiamendable to a deficiency of the commandment to be
complete, There is a step by step method : Each step how to before, while the process
of how to, Each step how to back. Activities into action Parivasakammasuch as The
sermons, meditation, walking meditation, bokvatta, kebvattaetc. Which forms of practice
in each House is different, according to the custom of each local, the format of the
Philistines have brought together practitioners continually. But whether there is access to
practical format Parivasakamma differ however, with the same objective. This is for the
pure precepts and to the roseate of the mind.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจ จุ บั น มีห ลายส านั กที่จั ดงานปริว าสกรรม แต่ล ะส านักก็ยึดรูปแบบที่ตนเองเคยเห็ นมา
จนถึงต้องมีการถกเถียงกันในเรื่องข้อวัตรปฏิบัติ หรือแม้แต่ตัวสังฆกรรมเอง จึงยากที่จะหาข้อยุติได้ และ
ที่สาคัญที่สุดก็คือ การไม่รักษาพุทธประสงค์ดั้งเดิม ของพระพุทธองค์ที่ทรงบัญญัติให้ภิกษุที่ต้องอาบัติ
สังฆาทิเสสแล้ว มีโอกาสที่จะทาตนให้บริสุทธิ์และสารวมระวังต่อไป ฝ่ายคณะสงฆ์ ที่เป็นปกตัตตภิกษุ
หรือพระอาจารย์กรรมก็ต้องคอยสงเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทางสังฆกรรมด้วยเมตตาธรรมเท่านั้น มิใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ อย่ างอื่น ใดๆ ทั้งสิ้น สมดังคาที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ด้วยคาว่า “ยทิท” นั้นย่อม
เป็นอันว่า ท่านแสดงเหตุแห่งความเจริญของบริษัทอย่างนี้ว่าการพูดแนะนาประโยชน์แก่กันและกัน การ
ยังกันและกันให้ออกจากอาบัตินั้นๆ

๑๕๐
การอยู่ปริวาสกรรมนั้นเป็ นพุทธานุญาตโดยมีพุทธประสงค์ให้พ ระสงฆ์ช่วยกันชาระมลทิน
ความบกพร่องทางศีล ให้พระสงฆ์ช่วยกันแก้ปัญหาครุกาบัติ คาว่าสังฆาทิเสสนั้นหมายความว่า หมวด
อาบั ติอัน จ าต้องปรารถนาสงฆ์ในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่ เหลื อ ๒ หมายความว่า ภิกษุที่ต้องอาบั ติ
สังฆาทิเสสแล้ว ต้องเข้าไปหาคณะสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปเพื่อแจ้งให้สงฆ์ทราบ และขอปริวาสเป็นอันดับ
แรก จากนั้นจึงขอมานัตกับสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปอีก ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การขออัพภานจึงจัดเป็น
กรรมที่เหลือ
สาหรับความเป็นมาของการประพฤติวุฏฐานวิธีนั้น มีขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ
สิกขาบทอาบัติสังฆาทิเสสแก่ภิกษุแล้ว ต่อมาก็มีภิกษุจานวนมากมีพระอุทายี เป็นต้น เป็นอาทิกัมมิกะ
คือ เป็นผู้ต้องอาบัตินั้น เป็นคนแรก เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ทรงประชุมสงฆ์และกาหนดวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ขึ้นไว้ ดังที่ปรากฏในบทสรุปท้ายสังฆาทิเสสว่า ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสสิกขาบทใด สิกขาบท
หนึ่งแล้วรู้อยู่ แต่ปกปิดไว้สิ้นวันมีประมาณเท่าใดภิกษุนั้นต้องอยู่ปริวาสกรรมด้วยความไม่ปรารถนา สิ้น
วันมีประมาณเท่านั้น๓ ตั้งแต่นั้นมา คณะสงฆ์ได้ให้ความสาคัญและเอื้อเฟื้อต่อสังฆกรรมประเภทนี้ด้วยดี
ตลอดมา เมื่อมีกรณีอาปัตตาธิกรณ์เกิดขึ้น ดังมีตัวอย่าง คือ พระอุทายีต้องอาบัติสงฆาทิเสส ชื่อ สัญเจต
นิกา สุกกวิสัฏฐิ คือ การจงใจทาให้น้าอสุจิเคลื่อน แต่ไม่ได้ปิดบังไว้ แล้วเข้าไปหาสงฆ์พร้อมทั้งแจ้งความ
ในข้อนั้นให้ทราบ ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฎฐิ ไม่ได้
ปิดบังไว้แก่ภิกษุอุทายี”๔
หลั ง จากนั้ น ภิ กษุ ทั้ง หลายก็ มีก ารต้อ งอาบั ตินี้แ ละขออยู่ ปริ ว าสกรรมมากมาย แต่ ก็ยั ง
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมโดยประการต่างๆ มีการยินดี ในเมื่อมีผู้กราบไหว้ เป็นต้น เมื่อความทราบถึง
พระองค์ จึงทรงติเตียนพร้อมทั้งทรงบัญญัติปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๘ หมวด สาหรับให้
ภิกษุผู้อยู่ปริวาสประพฤติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และทาให้ ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้ว
เลื่ อมใสให้ มากขึ้น นอกจากนี้ ยั งทรงบัญญัติข้อปฏิบัติบางประการเพิ่มเติม เช่น การบอกวัตร การ
สมาทานวัตร เป็นต้น สาเหตุเพราะการประพฤติวัตรตลอดเวลานั้นสร้างความลาบากแก่ภิกษุที่อยู่ปริวาส
กรรมเป็นอย่างมาก ดังมีเรื่องเล่าว่า ภิกษุชาวเมืองสาวัตถีกาลังอยู่ปริวาสกรรม ไม่สามารถจะชาระหรือ
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ประพฤติปริวาสให้บริสุทธิ์ได้ เพราะมีภิกษุอาคันตุกะเดินเข้ามาบ่อยๆ ต้องคอยบอกวัตรอยู่ร่าไป จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บวัตรได้๕
อาศัย ข้อที่ทรงอนุ ญาตนั้น คณะสงฆ์จึ งจัดงานปริว าสกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่ ว น
ความสาคัญของการอยู่ปริวาสกรรมนั้น ถือว่ามีมากเพราะเป็นกระบวนการที่จะทาให้หมดจดจากครุ
กาบัติตามที่กล่าวมาแล้ว เพราะขึ้นชื่อว่าอาบัติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทาอันตรายต่อมรรค ผล
นิพพานได้ ยกตัวอย่างเช่น พระภิกษุรูปหนึ่งในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ลงเรือไปใน
ทะเลแล้วเอามือจับใบตะไคร้น้ากอหนึ่งไว้ เมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วจึงทาให้ ใบตะไคร้ขาดไป โทษตามพระ
วินัยแล้วเป็นเพียงอาบัติปาจิตตีย์แต่ภิกษุรูปนั้นก็ไม่ได้แสดงอาบัติเพราะคิดว่าอาบัติเล็กน้อย แม้ว่ าท่านจะ
บาเพ็ญสมณธรรมอยู่ตั้งสองหมื่นปีก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ เพราะจิตใจท่านเศร้าหมอง เมื่อท่านละ
อัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระยานาคชื่อว่า เอรกปัตต์
ดังนั้น ด้วยความสาคัญของการอยู่ปริวาสกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการประพฤติวัตรตามหลัก
คั ม ภี ร์ ข องพระพุ ท ธศาสนา ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการอยู่ ป ริ ว าสกรรมที่ ป รากฏใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท การเข้าอยู่ปริวาสกรรมในสมัยพุทธกาล การเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์
ไทยในปัจจุบันเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาการเข้าอยู่ปริวาสกรรมในสมัยพุทธกาล
๓. เพื่อศึกษาการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวิธีการดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรฉบับเป็นภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙
๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากชั้นทุติยภูมิ (Secondary sources)
มีอรรถกถา ฎีกา ตลอดทั้งเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเล่มนี้

๕

วิ. จู. (ไทย) ๖/๘๔/๑๖๕.

๑๕๒
๓. สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริวาสกรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ เจ้าอาวาสหรือ
เจ้าสานักปฏิบัติธรรมที่มีการจัดการเข้าอยู่ปริวาสกรรมทุกๆปี จานวน ๖ รูป ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๔. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptve Analysis)

๔. สรุป
ปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การประพฤติวุฏฐานวิธีของพระภิกษุผู้ต้อง
อาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส แล้ ว ปกปิ ด ไว้ หรื อ ไม่ ไ ด้ ป กปิ ด ไว้ ก็ ต าม เป็ น บทลงโทษแก่ ภิ ก ษุ ผู้ เ ข้ า มาบวชใน
พระพุทธศาสนา เมื่อต้องการที่จะเปลื้องตนออกจากอาบัตินั้นจึงต้องอยู่ปริวาสกรรมเสียก่อน เป็นพุทธา
นุญาตโดยมีพุทธประสงค์ที่จะทรงให้พระสงฆ์จัดการกันเอง โดยภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส จะต้องแจ้ง
ให้สงฆ์ทราบว่าตนล่วงละเมิดอาบัติสังฆาทิเสส จะต้องเข้าไปหาสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป เพื่อแจ้งให้สงฆ์
ทราบ และขอปริวาสเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงขอปริวาสและมานัตกับสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปอีก ส่วน
ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการขออัพภานกับสงฆ์ตั้งแต่ ๒๐ รูป ขึ้นไป ปริวาสจัดเป็นกรรมเบื้องตน มานัต
อัพภาน จึงจัดเป็นกรรมที่เหลือ นอกจากนั้น

การเข้าอยู่ปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ยังเป็นบททดสอบความตั้งใจจริงของผู้ที่จะเข้า มาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเมื่อว่าโดย
ประเภทแล้ว ปริวาสกรรมจึงมี ๒ ประเภท คือ ปริวาสกรรมของภิกษุ มีปฏิจฉันนปริวาส เป็นต้น
และปริวาสกรรมของคฤหัสถ์ ที่เรียกว่า ติตถิยปริวาส
การเข้ า อยู่ ป ริ ว าสกรรมในสมั ย พุ ท ธกาลมี ขึ้ น หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ต ติ อ าบั ติ
สังฆาทิเสสแก่ภิกษุแล้ ว คณะสงฆ์ได้ให้ ความสาคัญและเอื้อเฟื้อต่อสังฆกรรมนี้ ด้วยดีมาตลอด ภิกษุ
ทั้ ง หลายในสมั ย พุ ท ธ กาลมี ก ารต้ อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสในสิ ก ขาบทต่ า งๆและมี ก ารเข้ า อยู่
ปริ วาสกรรมในสานั กสงฆ์มากขึ้น แต่ก็ยังประพฤติตนไม่เหมาะสมโดยประการต่างๆ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงบั ญญั ต ติป ริ ว าสิ ก วัต ร ๙๔ ข้อ โดยแบ่ งออกเป็น ๘ หมวด ส าหรั บ ให้ ภิ กษุ ผู้ อ ยู่ ปริ ว าสกรรมได้
ประพฤติ นอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังได้ทรงบัญญัตติข้อปฏิบัติเพิ่มเติมอีกเช่น การเก็บวัตร การสมาทาน
วัตร เป็นต้น เพราะการประพฤติวัตรตลอดเวลาสร้างความลาบากให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสกรรมเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลจึงมี ๔ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส อปฏิ
จฉันนปริวาส สุทธันตปริวาส สโมธานปริวาส
การเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เป็นการชาระศีลในส่วนที่เป็นครุกาบัติที่
พอแก้ไขได้ทาความบกพร่องของศีลให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

ชาระมลทินสิ่งด่างพร้อยทางจิตใจให้สิ้นไป

เป็นการสร้างหิริโอตตัปปะ คือบาปกรรมให้หมดสิ้นให้ภิกษุอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกและเป็นการเผยแพร่

๑๕๓
คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มั่นคงต่อไป การเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีขั้นตอนละ
วิธีการเข้าอยู่ คือขั้นตอนละวิธีการก่อนเข้าอยู่ ขั้นตอนละวิธีการขณะเข้าอยู่ ขั้นตอนละวิธีการหลังเข้าอยู่
กิจกรรมการเข้าอยู่ปริวาสกรรมเช่น การฟังธรรม การนั่งสมาธิ เดินจงกรม การบอกวัตร การเก็บวัตร
เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติในแต่ละสานักมีความแตกต่างกันโดยยึดถือตามธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่น
ตามรูปแบบของคณะครูบาอาจารย์ที่ได้นาปฏิบัติสืบ ๆ กันมา แต่ไม่ว่าการเข้าอยู่ปริวาสกรรมจะมีรูปแบบ
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็มีวัคถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีล และเพื่อ
ความผ่องใสแห่งจิต

๕. ข้อเสนอแนะ
(๑) การเข้าปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันกับอดีตมีความแตกต่างกัน เช่น พระสงฆ์
ที่ เ ข้ า อยู่ ป ริ ว าสส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พระภิ ก ษุ ที่ มี พ รรษาน้ อ ยยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในภาคปริ ยั ติ ธ รรม
เกี่ยวกับระเบียบข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เพราะขาดการศึกษาในภาคปริยัติจึงปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงจาเป็นที่
จะต้องมีคณะพระอาจารย์กรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติคอยควบคุมกากับ
ดูแล
(๒) เนื่องจากการเข้าปริวาสกรรมของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันตามที่พบเห็นกันอยู่โดยทั่วไป
ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุกาลพรรษาที่มากๆได้เข้าอยู่ปริวาสกรรม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่มี
หน้าที่ดารงตาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่ชั้น เจ้าอาวาสขึ้นไป หรือพระภิกษุผู้มากด้วยความรู้
เช่น ผู้ที่สอบบาลีจบเปรียญธรรมชั้น ป.ธ. ๗,๘,๙, เป็นต้น เพราะการเข้าอยู่ปริวาสกรรมเป็นหนึ่งใน
กิจวัตร ๑๐ ประการที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตาม

๑๕๔

บรรณานุกรม
๑. ภาษาบาลี - ภาษาไทย :
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ
_______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :
บทความวิชาการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖.

