
 หนังสือ คนจะบวชควรอ่านอย่างยิ�ง 
“บวช 15 วัน อย่างไรให้ได้บุญ บวชทั �งชีวิตแล้วตกนรก” 

การบวชลกูชายให้ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ �นสวรรค์ไม่ใช่เกาะลงนรก 

พอ่แม่ที#คิดจะบวชลกูชายควรอ่าน จะได้บญุอย่างแท้จริง 

 

 
 

ฉบบัอ่านง่าย อธิบายง่าย เข้าใจในทนัทีเหมาะสําหรับพระบวชใหม่ทกุรูป 

เหมาะกบัชาวพทุธทกุวยั เพื#อจะได้ปฏิบตัิอย่างถกูต้อง เกี#ยวกบัพระสงฆ์ให้ได้บญุจริงๆ 

คนธรรมดาไม่เคยรู้ศีลพระ อาจจะเคยทําบญุด้วยความเข้าใจผิดทําให้พระได้บาป 

คนที#ไม่เคยรู้วิถีชีวิตพระ ดจุปลาไม่รู้เรื#องของนก เพราะปลามวัแต่อยู่ในนํ �า  

 

โดย พระปัญญาวโร 
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พระพุทธวจนะ 

 

 “อานนท์! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี �ว่า ธรรมวินัยของ 

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว  พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี �  

อานนท์ !พวกเธออย่าคิดอย่างนั �น 

 อานนท์! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี  ที# เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่            

พวกเธอทั �งหลาย  

 ธรรมวินยันั �นจกัเป็นศาสดาของพวกเธอทั �งหลายโดยกาลล่วงไป

แห่งเรา” 

 
พระพทุธวจนะ คดัลอกมาจากหนงัสืออริยวินยั ปกในหน้าแรก 
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คาํนํา 

 หนังสือเล่มนี �ผู้ เขียนมีความประสงค์ที#จะแนะนําแนวทางสําหรับชาวพุทธผู้ ที#มีตั �งใจ    

จะออกบวช ทั �งเป็นพระภิกษุและเป็นสามเณร เพื#อให้ทราบแนวทางและข้อปฏิบตัิในเบื �องต้น       

จะได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบที#ควรจะเป็น การบวชนั �นนอกจากเป็นการศึกษาพระธรรม

คําสั#งสอนของพระพทุธองค์แล้ว ยงัถือเป็นแบบปฏิบตัิของชายไทยมาตั �งแต่สมยัโบราณ จึงเชื#อ

กนัว่า หากประพฤติปฏิบตัิดีก็จะได้บญุมาก แต่หากปฏิบตัิอยู่นอกครรลองคลองธรรมก็จะได้

บาปมากเช่นกัน เราบวชมาเอาบุญไม่ได้บวชมาเอาบาป จึงจําเป็นอย่างยิ#งที#จะต้องศึกษา      

แนวทางการปฏิบตัิให้เข้าใจ เพื#อการปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบนั#นเอง ผู้ เขียนได้รจนาหนงัสือเล่มนี �

ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2554 ซึ#งปรกติแล้วผู้ เขียนเป็นเพียงอบุาสกเท่านั �น หากแต่ในปีนี � มีโอกาส

บวชปฏิบตัิธรรม และศกึษาพระธรรมวินยัอย่างจริงจงัเป็นเวลาหนึ#งพรรษาเต็ม 

 หนงัสือเล่มนี �คงเผยแพร่ไปเมื#ออาตมาได้ลาสิกขาจากเพศสมณะแล้ว หากเมื#อวาระบญุ

มาถึงคงมีโอกาสได้กลับมาอยู่ในร่มกาสาวพัตร์อีกครั �งหนึ#ง เนื �อหาทั �งหมดที# เขียนขึ �นนี �           

ได้ถูกรวบรวม ณ ขณะที#ยังดํารงตนเป็นภิกษุเพศ ซึ#งในความตั �งใจเบื �องต้น อาตมามี          

ความประสงค์จะเขียนหลังสิกขาออกไป แต่หากได้เขียนเมื#อลาสิกขาแล้ว เวลาที#พระภิกษุ 

สามเณรมาอ่านตําราเล่มนี �เข้า เกรงจะเป็นการไม่บังควรมากนัก เพราะเป็นเพียงฆราวาส      

จะมาสอนเพศสมณะได้อย่างไร จะกลบักลายเป็นบาปเสียเปล่า ดงันั �น จงึให้ถือว่าหนงัสือเล่มนี �

ได้รจนาขึ �นเมื#อครั �ง ผู้ เขียนอยู่ในความเป็นสมมตุิสงฆ์ และครบถ้วนในการที#จะอธิบาย เพื#อจะ

ไม่เป็นโทษล่วงเกินต่อพระภิกษุสงฆ์ของผู้ เขียนเอง 

 ผู้ เขียนขอโอกาสพระเถรานเุถระ พระภิกษุและสามเณรทั �งหลาย หนงัสือนี �เขียนเพื#อเป็น

แนวทาง ให้พระพฤติดีปฏิบัติชอบ ไม่ใช่การเขียนกระทบพระสงฆ์องค์เจ้า  หวังเพียงให้       

พระพุทธศาสนาดํารงยืนยาวสืบไปเป็นประโยชน์แด่มวลมนุษย์ หากมีความผิดพลาด            

ประการต่างๆขอประทานอภัยมา ณ โอกาสนี � อย่าให้ผู้ เขียนต้องเป็นบาปเป็นกรรมใดๆเลย 

ด้วยผู้ เขียนยงัเป็นผู้ศกึษาน้อยด้อยคณุวฒิุ สติปัญญายงัไม่เต็มพร้อม 

พระปัญญาวโร 
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พระภกิษุ สามเณร คืออะไร 

 

 ภิกษุ แปลตามภาษาได้สองประการ หนึ#งแปลว่า”ผู้ ขอ”  สองแปลว่า “ผู้ เห็นภัย          

ในวฏัสงสาร”  การบวชเป็นพระเป็นเณรในสมยัพทุธกาลมุ่งเพียงอย่างเดียวคือ หวงัปฏิบตัิธรรม

เพื#อความสิ �นทุกข์ หมดกิเลสเครื#องร้อยรัดทั �งปวง นี#คือเป้าหมายที#แท้จริงของการบวช ไม่ได้

บวชมาเอาเปรียญเก้าประโยค เอาเจ้าคณุ เอาพระครู เอาพระราช  หรือเอายศฯลฯ  

 ศาสนาพทุธเราประกอบด้วยสมาชิกบริษัท ดงันี � ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร  พระภิกษุณี 

สามเณรี สิกขามานา อบุาสก อบุาสิกา หากจะนบัเพียงสายที#เราสืบกนัมาทางเถรวาท ได้ถือว่า 

พระภิกษุณี สามเณรี และสิกขามานา(ถือศีลและวตัรเคร่ง ในระยะเวลา 2 ปี เพื#อบวชเป็น

ภิกษุณี) ได้หมดสิ �นไปนานแล้ว เหลือนกับวช ในสองแบบคือ พระภิกษุและสามเณร ส่วนแม่ชี

เป็นเพียงความนิยมในสมยัหลัง ซึ#งแม่ชี ถือศีลเพียงแปดข้อเท่านั �น วัตรปฏิบัติอื#นๆก็เหมือน

อบุาสกอบุาสิกาทั#วๆไปเพียงแต่ดีกว่าชาวบ้านทั#วไปที#ว่า สละบ้านออกมาบวชอยู่ที#วดั ซึ#งถึงแม้

แม่ชีจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสอนพระเณรได้ เนื#องจากผิดพระธรรมวินยั 

 ศีลของพระสงฆ์ ที#มีมาในพระปาฏิโมกข์ มี 227 ข้อ และศีลที#มีมานอกพระปาฏิโมกข์         

มีอีกหลายข้อ ผู้จะบวชควรศึกษาให้ดี ศีลสามเณรมี 10 ข้อ และมีเสขิยวตัรอีกมาก ซึ#งการเป็น

พระภิกษุ สามเณรต้องเรียนรู้ ต้องศึกษา และต้องรักษาความพระพฤติของตนให้สมกับ       

ความเป็นผู้อยู่ในร่มกาสาวพตัร์จึงจะได้บุญเต็มที# และจะไม่เกิดบาปกรรมติดตวัจนกลายเป็น        

ดินพอกหางหมแูก้ไม่ได้ 
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คนไทยหวังเกาะชายผ้าเหลืองลูกชาย 

 

 สมัยพุทธกาลบวชมุ่งพ้นทุกข์ สมัยปัจจุบัน เมืองไทยเราบางส่วนเชื#อมั#นว่า การบวช 

เป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ที#ดีที#สุด ชาวไทยจึงนิยมให้ลูกชายบวชพระทดแทนคุณพ่อแม่ก่อน

บุตรชายแต่งงาน คือให้ไปศึกษาธรรมะ ฝึกปฏิบัติคนที#ผ่านการบวชแล้วเรียกว่าคนสุกแล้ว

โบราณท่านว่าไว้ สุกคือผ่านแล้วผ่านการฝึกฝน ค่านิยมนี �สืบกันมาหลายร้อยปี สมยัโบราณ

บวชหนึ#งพรรษาเต็ม ช่วงเข้าพรรษาสามเดือนรับกฐินเสร็จ จงึสิกขาลาเพศออกไปครองเรือน  

หากแต่สมัยนี � เนื#องจากภาระการงานเร่งรัดจึงหาคนจะได้บวชหนึ#งพรรษาน้อยมาก บางคน

บวชแค่ 15 วันยังยากเสียแล้ว ความยึดถือในธรรมเนียมของบางบ้าน ถ้าลูกชายยังไม่ได้      

บวชพระ พอ่แม่ ปู่ ย่าตายาย จะนอนตายตาไม่หลบัซึ#งถึงขั �นว่ากนัไปอย่างนั �น 

 กุศโลบายที#ว่า “เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ �นสวรรค์” หมายถึง เมื#อถึงวันบวช พ่อ แม่ 

ญาติมิตรของนาค(คนที#เตรียมตัวบวชพระเรียกนาค) ย่อมมาร่วมงาน ซึ#งถือว่าได้บุญแล้ว 

วนัรุ่งขึ �นในตอนเช้าพ่อแม่ญาติมิตรก็จะใส่บาตร อาจจะรวมถึงคู่หมั �นของนาคด้วย มีการถวาย

ภัตตาหาร นํ �าดื#ม นํ �าปานะอะไร ต่างๆที#เกี#ยวกับวัด ตลอดระยะเวลาที#พระบวช อย่างน้อย    

พ่อ แม่ ญาติมิตร ย่อมได้ไปทําบุญเรื#อยๆ แน่นอน นี#แหละคือกุศโลบายคนโบราณที#ว่า        

“เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ �นสวรรค์” เพราะคนเรามวัยุ่งทํามาหากินไม่ค่อยได้ใส่ใจวดัวา จะได้

ใส่ใจมากก็ตอนลกูหลานไปบวชที#วดั 
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ทาํน้อยได้มาก ทั �งบุญและบาป คือพระกับเณร 

 

 เมื#อเราบวชเข้ามาแล้ว เราทําบญุอะไรก็ตามไม่ว่าจะให้ทานคนสตัว์หรือเพื#อนพระเณร

ด้วยกัน กวาดลานวัด ขัดห้องสุขาทํางานส่วนรวมที#วัดล้วนแล้วแต่เกิดบุญมาก เพราะอะไร  

เหตุเพราะ การเป็นสมมติสงฆ์มีศีลมาก ซึ#งการทําบุญได้ผลมากนั �นจะประกอบไปด้วย         

หนึ#งผู้ รับบริสุทธิN เป็นพระมีศีลครบ ถือว่าบริสุทธิN เป็นต้น สองผู้ ให้บริสุทธิN คือเราเองบริสุทธิN 

หากตอนนี �เราเป็นพระคณุความดีในตวัเราอย่างน้อย 227 เจตนาเราก็ดีด้วย ยินดีก่อนให้ ยินดี

ขณะให้ หลงับริจาคทานไปแล้วไม่เสียดาย สามของที#ได้บริสทุธิN เราไม่ได้ขโมยใครมา สมมติว่า

โยมพ่อได้ถวายนํ �าปานะแก่เรา แล้วเรานําไปถวายพระในวัดรูปอื#นๆด้วย นี� บุญเกิดมาก

แน่นอน ในทํานองกลบักนัถ้าเราทําบาป แม้ฆ่ามดเพียงตวัเดียว ย่อมบาปมากกว่าตอนที#เรา

เป็นฆราวาสหลายร้อยพันเท่า นี#แหละจึงบอกว่าทําน้อยได้มาก ทั �งบุญและบาป พระเณร        

จงเพียรระวงัไว้ให้ดี 

 

ข้อควรสาํนึกของพระเณร บวชน้อยได้บุญ บวชนานอันตรายถ้าทาํตัวไม่ด ี

  

 เราต้องระลึกเสมอๆว่า เราบวชแล้ว สละแล้วออกจากเพศฆราวาส มีเพศพรหมจรรย์

แล้ว คือไม่ใช่คนธรรมดาละออกจากกามแล้ว แม้บวช 15 วนัถ้าทําผิดทกุวนัก็บาปตลอด 15 วนั

สมมติว่าบวชนานตั �งแต่อาย ุ21 ปี กว่าจะมรณภาพก็อาย ุ61 ปี ทําผิดศีลทกุวนั เช่น กินอาหาร

ในเวลาวิกาลทุกวันแอบกินข้าวตอนเย็นทุกวันนั#นเอง ผิดอาบัติปาจิตตีย์อื#นๆอีกหลายตัว        

มีเวลาบวชอยู่ 40 ปี จงึละสงัขาร 

 ถามว่าคนบวชได้ 40 ปี กบับวช  30 วนั ใครได้บญุมากกว่า ถ้าบวช 30 วนั แล้วหมั#น

ระวงั ให้ผิดน้อยที#สดุ ตั �งใจสวดมนต์ทําสมาธิ คนบวช 30 วนัย่อมได้บญุเยอะกว่า เพราะบวช

นานแต่รักษาศีลไม่ครบ ทําบาปสั#งสมจนเป็นกรรมที#มนัมากเป็นดินพอกหางหม ู บาปก็ย่อม

พอกพนูเท่าคณูทวี 
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ศีลใหญ่ ให้ระวังมากที�สุดสาํหรับพระภกิษุ 

  

 หากพระภิกษุ ยงัไม่ได้สิกขาออกไปเป็นฆราวาส ถ้าได้ทําผิดศีลข้อใหญ่สี#ข้อ แม้เพียง 

ข้อใดข้อหนึ#งในสี#ข้อนี �ย่อมเข้าถึงข้อที#ว่า”ปาราชิก”โดยทนัที ปาราชิกคือขาดจากวามเป็นพระ

ถึงแม้ไม่มีใครรู้ก็ตามเราขาดจากความเป็นพระทนัที ถึงจะยังไม่ยอมสึกออกมาก็เป็นเพียง

ฆราวาสที� ห่มผ้าเหลืองปลอมอยู่กับพระเท่านั�น ทุกครั �งที#ไปนั#งร่วมกับพระร่วมกิจกรรม

ต่างๆ เช่น ลงฟังปาฏิโมกข์ ทําสังฆกรรมทั �งปวงเสียหายหมดเราก็บาปเพิ#มขึ �นเรื#อยๆ ทุกวัน 

พอกพนู ศีล 4 ข้อนี �ได้แก่  

 1.เสพเมถุน เสพสงัวาส กับสตรี เพศชาย กระเทย หรือแม้แต่สตัว์เดรัจฉาน ไม่ว่าจะ 

เสพทวารใด ทั �งปาก อวัยวะเพศ หรือทวารหนักแม้ไม่สําเร็จกิจเพียงอวัยวะเพศจรดเข้าไป      

เพียงชั#วเม็ดงาท่านปรับปาราชิกทนัที 

 2.ลกัทรัพย์ของผู้ อื#นด้วยเจตนา ลกัเอาตั �งแต่มลูค่า 5 มาสก (มาสกทองคํา) ท่านปรับ

ปาราชิกทนัที แต่ทกุวนันี �ท่านถือเอาตั �งแต่มลูค่า 1 บาทไทย ถ้าตั �งใจขโมยเอายกัยอกเอาถือว่า

ปาราชิกทนัที 

 3.ฆ่ามนุษย์ด้วยเจตนา ไม่ว่าจะฆ่าเองหรือใช้ใครไป หรือแม้แต่เป็นทารกในครรภ์         

หากเมื#อมนษุย์นั �นตายก็ถือว่าปาราชิกทนัที แต่หากได้ทําร้ายก็จะเป็นอีกข้อหนึ#ง 

 4.อวดอุตริมนุษย์ธรรม คือการตั �งใจอวดแก่คฤหัสถ์ ในคุณธรรมที# เป็นเรื#องลึกซึ �ง     

เหนือมนุษย์ปรกติ ว่าตนเองเข้าถึงบรรลุหรือได้ธรรมอันยิ#งเหล่านั �น เช่น บรรลุมรรคผลแล้ว 

สําเร็จอรหนัต์แล้ว ได้ฌาน อาตมาเหาะได้นะฯ คือเราทาํไม่ได้จริง ไม่มีจริงในเรา แล้วตั �งใจ

อวด พดูอวดหรืออวดทางอ้อมๆ เมื#อฆราวาสเข้าใจตามนั �นปาราชิกทนัที ถึงได้จริงก็พูดไม่ได้

ผิดศีล พระพุทธเจ้าปรับอาบัตไิว้ชัดเจน 

 ดงันั �นจงึให้ระวงัศีล 4 ข้อหลกันี �ให้มากที#สดุ ถ้าพลาดแล้วก็จะขาดจากการเป็นพระทนัที 

บวชใหม่ไม่ได้อีก ถึงบวชก็ไม่เป็นพระไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆร่วมกับพระในฐานะพระได้      
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แต่อย่างใด ถ้าปาราชิกแล้วก็จะห้ามมรรคผลห้ามนิพพานเด็ดขาด ใครละเมิดแล้ว ชาตินี �       

ทั �งชาติไม่ได้มรรคผลนิพพานแน่นอน  

 ศีลข้อรองอีก 13 ข้อ ถ้าละเมิดแม้ข้อเดียวก็บาปหนักเช่นกัน โดยจะเรียกว่า “อาบัติ

สังฆาทเิสส” หากใครละเมิดเข้าแล้ว บาปมาก ถึงแอบทําคนเดียวก็ตาม และหากยงัไม่ได้แก้ไข

ให้ถูกต้อง(อยู่ปริวาสกรรม) แต่กลบัสึกออกมากรรมก็จะตามรั �งไว้ ให้หาความเจริญยาก ข้อที#

ตกมากสําหรับพระคือ สงัฆาทิเสสข้อที#หนึ#งคือทําให้นํ �าอสุจิเคลื#อนด้วยความจงใจ ถ้าจะพูด

ภาษาชาวบ้านเข้าใจคือ ช่วยตวัเอง หรือการชกัว่าว นั#นเอง หากฝันเปียก ฝันไปแล้วอสจิุเคลื#อน 

อันนี �ท่านไม่ปรับ การทํากิจกรรมอื#นๆ เ ช่น ทายาที#อัณฑะไม่ได้ตั �งใจให้อสุจิ เคลื#อน                

แต่มนัเคลื#อนเอง อนันี �ท่านไม่ปรับอาบตัิ คือถ้าทําให้นํ �าอสุจิเคลื#อนด้วยความจงใจทําเองของ

เรานั �นถือผิดเต็มๆ เมื#อสึกออกมาเป็นโยมแล้ว ทํามาหากินไม่คล่องตัว เรียกได้ว่าเป็นคนทํา

อะไรไม่ขึ �น การแก้ไขก็คือการอยู่ปริวาสกรรมจนกว่าจะแก้ได้พ้น กลบัมาเป็นพระภิกษุปรกติ  

หากเราเคยทําผิดไว้ แล้วสึกออกมาก็ควรกลบัไปบวชใหม่ แล้วเข้าปริวาสให้ถกูต้องให้ครบเสีย

จะได้ไม่ติดขดั 

 

วิถีชีวิตพระเณร แต่ละวันทาํอะไรบ้าง 

 

 ชีวิตพระเณรไม่ใช่ เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน เย็นจําวัด บวชหนีทหาร ผลาญ

ผ้าเหลือง เปลืองข้าวสุก บวชสนกุตามเพื#อน บวชเปื�อนพระศาสนา ไม่ใช่แบบนั �น หากเป็นวดั      

ที#ท่านเคร่งปฏิบตัิโดยทั#วไปวดัที#มุ่งปฏิบตัิเพื#อมรรคผลนิพพานกนัจริงๆ หรือเราบวชเข้ามาแล้ว

ต้องการให้เกิดบญุกศุลจริงๆควรปฏิบตัิคร่าวๆดงันี �  

  - ตื#นเช้าตีสาม สวดมนต์ ทําวตัรเช้า นั#งสมาธิกรรมฐานตีสี#ถึงตีห้าครึ#ง 

 - เวลาประมาณหกโมงเช้าห่มผ้าคลุมไหล่ เตรียมบาตรออกบิณฑบาต เวลาไป

บิณฑบาตต้องพยายามสํารวมจิตให้มากที#สดุ บางทีสีกาสาวๆมาใส่บาตร ใจเราอาจจะไขว้เขว

แกว่งได้ หากใจกําหนดัยินดี ในขณะที#เขาใส่บาตรให้ เผอิญมือโยมสมัผสัเราเข้า เรายินดีในการ
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สมัผสันั �นเราจะอาบตัิสงัฆาทิเสสได้ง่ายๆ ถ้าโดนโยมแต่ใจเราไม่ยินดี ก็อาบตัิน้อยลง จึงต้อง

ระวงัให้มาก เมื#อกลบัมาถึงวดั เปิดฝาบาตรออก แผ่กศุลให้ญาติโยมทกุคนที#ใส่บาตรให้ในวนันี �  

จากนั �น เก็บเลือกของที#จะไม่ฉัน เลือกออก สิ#งไหนจะฉันก็เอาใส่บาตรไว้ ของที#เหลือจะเอาไว้ที#

กองกลางวัด บางวัดได้อะไรมาจะเก็บออกรวมกันทั �งหมด จึงจะมีพระภัตตุเทศก์ มาจัดสรร       

ปันส่วนให้เหมาะสมอีกทีแล้วแต่ระเบียบของท่าน  

 จากนั �นจึงฉันรวมกันที#หอฉัน หากเราบวชวัดมหานิกายท่านจะพาฉันสองเวลา คือ          

เช้าและเพล หากวดัสายธรรมยุติวดัป่า ท่านจะฉันหนึ#งครั �งตอนเช้า เมื#อฉันเสร็จ ให้ล้างบาตร       

ให้สะอาด เช็ดให้ดีเอาไปผึ#งแดด ไว้สักครู่ จากนั �นจึงเก็บไว้ ตอนเก็บไว้ต้องปิดฝาบาตรด้วย 

โบราณท่านเก็บไว้ใต้เตียง ที#ต้องปิดฝาบาตรเพราะกันแมลงสาปหนูมาไต่ที#บาตร จะได้ความ

สกปรก หากเก็บบาตรไม่ดีหรือเช็ดไม่ดี ก่อนออกบิณฑบาตตอนเช้า ต้องใช้นํ �าล้างข้างใน         

ของบาตร และฝาบาตรให้ดี เพื#อไม่ให้มีฝุ่ นหรือเศษอาหารเก่าติดไปปนกับอาหารที#จะฉัน       

ในวนันี � หากมีอาหารเก่าติดค้าง แล้วฉนัลงไปอาบตัิทนัที รู้หรือไม่รู้ก็ตาม 

 ช่วงเวลาอื#นๆท่านยกให้เป็นกิจส่วนตวั ในการศึกษา หนงัสือตํารับตําราหรือการปฏิบตัิ

สมาธิกรรมฐาน ถ้าสายวัดป่าฉันเช้าเสร็จประมาณ แปดโมงเช้า ล้างบาตรเสร็จแปรงฟันให้

สะอาดถ้าแปรงไม่สะอาด พอเลยเที#ยงวันไปแล้ว ดื#มนํ �าลงไปมีเศษอาหารปนลงไปในลําคอ

กลืนลงไปก็อาบตัิ พอฉันเช้าล้างบาตรเสร็จจะเดินจงกรม ทําสมาธิสายๆ ถ้าแดดจดัท่านจะซกั

ผ้าหากสีซีดก็ย้อมผ้า แล้วตากจากนั �นท่านจะทําสมาธิ หรือเดินจงกรมต่อ  

 เวลาประมาณบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมงเป็นเวลาพกัหรือการจําวัด การจะนอนพกั

ต้องเข้าไปในห้อง แล้วล็อคประตใูห้มิดชิด เวลานอนให้นอนตะแคงทางขวา แบบสีหไสยยาสน์ 

หรือพยายามนอนแบบคมุสติไปด้วย บ่ายสามตรงกวาดวดัทํากิจกรรมส่วนรวมที#วดั ล้างห้องนํ �า 

เก็บขยะ เก็บกวาด โบสถ์วิหาร ห้าโมงเย็นทําวตัรสวดมนต์เย็น ประมาณหกโมงเย็น จงึนั#งสมาธิ  

 ประมาณหนึ#งทุ่มจึงแยกย้ายกันไป มาเจอกันอีกทีตอนทําวัตรเช้า ช่วงเวลาที#ไม่มีกิจ

ส่วนรวม หากไม่อ่านตําราค้นคว้าหนังสือ ก็อ่านทบทวนศีลของตน ว่าเราบกพร่องข้อไหน         

หากต้องอาบตัิ ตอนไปสวดมนต์ทําวตัรก็ปลงอาบตัิ(ปลงอาบตัิคือสารภาพผิดแล้วตั �งใจระวงั
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ไม่ให้ผิดอีก)กบัพระรูปอื#นให้เรียบร้อย อย่าปล่อยค้างไว้นานวนั และ ก็ควรทําสมาธิกรรมฐาน 

หรือฝึกสวดมนต์คาถาต่างๆ เช่น ให้พรโยม ยะถา สัพพีฯ เวลาที#ญาติโยมมาทําบุญจะได้ไม่

เคอะเขิน หากพระรูปอื#นสวดแต่เรากลบันั#งนิ#งก็จะเป็นการไม่เหมาะ เราบวชมาเป็นพระเป็น

เณร ควรทําหน้าที#ของพระเณรให้ดีที#สดุ แม้บวชน้อยแต่ทําให้มนัได้ก็จะได้บญุมาก 

 

พระรุ่นพี� ทาํตัวไม่ดี เราไม่ควรเอาแบบอย่าง 

 

 บางวดั เราบวชเข้าไปอาจจะมีพระที#ทําตวัไม่ดี ถือศีลไม่ครบไม่ปฏิบัติตามพระธรรม

พระวินัย แถมจะมาชกัจูงให้เรานอกลู่นอกทางให้เราเข้าใจเลยว่า ศาสนาพทุธมีพระพุทธเจ้า

เป็นเหมือนบิดา ท่านสอนไว้ดีแนวทางมีไว้หมดแล้ว หากคนไหนเดินนอกลู่แสดงว่าลูกคนนั �น

นอกคอก เราอย่าเอาเป็นแบบอย่าง หากเขาจะผิดช่างเขาเราอย่าไปใส่ใจ เตือนได้ก็เตือน    

เตือนไม่ฟังเรานิ#ง ให้เรารักษาตวัเราให้ดีที#สุดให้มีศีลครบ เราอย่าทศีุล อย่าให้ตวัเราเองตําหนิ

ตวัเราเองได้หรือผู้ รู้ตําหนิเราได้ ก้าวแรกที#เราบวชเข้ามา ถือว่าเราคือส่วนหนึ#งของศาสนาพทุธ 

หากเราทาํตัวไม่ดีเราคือคนที�มีส่วนให้ศาสนาเสื�อม แทนที#จะช่วยให้ศาสนาเจริญก้าวหน้า 

เป็นประโยชน์แก่โลกและสรรพสตัว์ไปนานๆ แต่เราทําให้เสียถือว่าทําลายประโยชน์ส่วนรวม 

เราถือศีลพร่อง ก็ถือว่าทําให้ศาสนาเสื#อม ไม่ใช่เสื#อมแค่ตวัเราเองเพราะทําให้คนเสื#อมศรัทธา

ในศาสนา เมื#อเสื#อมศรัทธาในพระสงฆ์ ศาสนาก็เสื#อมโทรม มีเวลาบวชน้อยตั �งใจเอาให้มนัครบ 

ใครทําไม่ดีช่างเขาถือว่าตวัอย่างที#ไม่ดี อย่าเอาเป็นแบบอย่าง หากเราทาํตัวดีก็ได้บุญเราจะ

ได้เป็นตัวอย่างที�ดีแก่อนุชนรุ่นหลังๆสืบไป 
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การบวชต้องเลือกวัด 

 

 การบวชก่อนอื#นเราต้องเลือกวัด ควรเน้นวัดที#ท่านมีการสวดมนต์ทําสมาธิกรรมฐาน  

ทกุวนัหรือมีการปฏิบตัิธรรมตลอด ไม่ใช่วดัที#สมภารไร้ศีล เวลาคนมาวดัก็แกล้งทําตวัดี เวลา

เผลอทําชั#วไม่เลือก มีหน้าที#แค่กินข้าวชาวบ้านรอสวดศพเอาตังค์ ค่ากุสสะลา ธัมมาฯ          

อย่างเดียว หากเราบวชวัดที#ทําผิดศีล ถึงเราจะเคร่งถือศีลครบจะไปกลายเป็นกาขาวใน          

ฝูงกาดํา แล้วเราจะอยู่ลําบาก ควรเน้นวัดที#สอนเราได้ท่านปฏิบัติดี วัดไหนพระทําตัวไม่ดี        

อย่าเข้า อย่าไปบวชและถ้าเราไปทําบุญด้วยใส่บาตรให้กิน ถือว่าเรามีส่วนร่วมใน       

การส่งเสริมคนชั�ว ให้มาทาํลายศาสนา ส่วนวดัไหนพระทําดีเราสนบัสนนุศาสนาจะได้เจริญ 

 

ปัจจัยในการดาํรงชีพของพระ เณร 

 

 หากไม่มีความจําเป็นช่วงเราบวช อย่าใช้เครื#องมือสื#อสารใดๆที#ติดต่อกบัโลกภายนอก

ซึ#งสิ#งเหล่านั �นจะทําให้เราฟุ้ งซ่านและไม่เป็นอิสระในการปฏิบตัิธรรม โทรศพัท์มือถือ ไม่ต้องใช้

หากจําเป็นต้องใช้ก็คุยให้น้อยที#สุด หากโยมผู้ หญิงโทรมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ควรเดิน

ออกมาคุยนอกห้องหรือมีพระเณรรูปอื#น ท่านร่วมรับฟังในบทสนทนาด้วย ช่วงบวชไม่ควรให้

โยมแฟนโทรมาเด็ดขาด เพื#อป้องกนัการฟุ้ งซ่านของพระ หากรักกนัก็ให้รออย่ามาทําให้ศาสนา

มวัหมอง การคยุจีบกนักบัสีกาไม่เหมาะด้วยผิดศีล 

 เครื#องนุ่งห่มของพระ มีหลกัๆคือ หนึ#งสบงผ้านุ่ง ถ้าเทียบกบัฆราวาสก็คือกางเกง จะมี

รัดประคต หรือเข็มขดันั#นเอง  สองอังสะ เหมือนเสื �อกล้ามหรือเสื �อนั#นเอง หากอยู่ที#วดั ที#ไม่มี

ญาติโยมพลุกพล่าน หรือในกุฎีก็นุ่งเพียงเท่านี �ก็ได้ หากมีญาติโยมมาพบโยมพ่อโยมแม่ หรือ

ต้องเดินผ่านที#ที#มีคนมาก ต้องห่มผ้าห่มหรือจีวรให้เรียบร้อย อยู่ในวัดห่มแบบเฉวียงบ่าคือ     

เปิดบ่าหนึ#งข้าง เวลาออกไปนอกวดัห่มแบบคลุมไหล่ทั �งสองข้าง เป็นพระใหม่เวลาจะไปไหน

นอกวดัต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสหรือพระผู้ดแูลเราก่อนและควรมีพระพี#เลี �ยงไปด้วย  แต่ทาง   
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ที#ดีควรหลีกเลี#ยงการออกไปไหนนอกวัดจะดีที#สุด สังฆาฏิ คือผ้าที#พาดไหล่เวลาลงทํา        

สงัฆกรรม เช่น ฟังปาฏิโมกข์ หรือลงสวดมนต์ทําวตัร โดยโบราณนั �น พระมีเพียง สบง จีวร และ

สงัฆาฏิ รัดประคต อย่างละ หนึ#งชิ �นเท่านั �น เพราะสมยัก่อนผ้าหายากมาก และตามพระวินัย

จริงๆ ท่านให้มีเครื#องนุ่งห่มเพียงเท่านี �มีเกินนี �ปรับอาบตัิ ทุกวนันี �ผ้าเยอะ จีวรมีมากไม่ลําบาก

ในการจดัหา แต่ต้องรักษาพระวินยัเพื#อไม่ให้เกิดความฟุ่ มเฟือยต้องทําตามพระวินยั ใครละเมิด

ก็คือพระไม่ดี การจะใช้เพิ#มได้เราต้องวิกัปป์ คือศีลพระ จะมีไตรจีวรได้เพียงหนึ#งชุดแต่บางที 

เราต้องเปลี#ยนซกัหรือกิจวตัรเยอะนุ่งห่มชดุเดียวเหม็นอบั ก็มีวิธีการคือ นุ่งห่มผ้าอดิเรกจีวรได้

หรือผ้าเกินได้แต่นุ่งได้ไม่เกิน 10 วัน จากนั �นต้องสละให้ผู้ อื#นไป จึงไม่อาบัติหรืออีกวิธีคือ        

การวิกปัป์ ให้เป็นสองเจ้าของ  

 ตอนบวชเราก็เตรียมไตรจีวรไว้สองชดุ ชุดหนึ�งเป็นไตรครอง คือไตรวันบวช ซึ�งถือ

ว่าสาํคัญที�สุด เป็นไตรอธิษฐาน เวลาลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์ ต้องนุ่มห่มชุดนี �  เวลาไป

งานสําคัญต้องนุ่งชุดนี � อีกชดุ เราก็ทําการวิกปัป์กบัพระอีกรูปทําให้เป็นสองเจ้าของจึงนุ่งห่ม

ผ้าเกินได้ เรียกว่าไตรอาศยัจงึไม่เป็นอาบตัิ  

 เครื#องนุ่งห่มของพระ ต้องทําการพินทุหลงัจากเราบวชเสร็จทกุชิ �น เมื#อเสร็จพิธีการบวช 

ญาติโยมแยกย้ายกลับแล้ว เราต้องไปหาพระอาจารย์ หรือพระพี#เลี �ยงให้ท่านพาทําพินทุผ้า        

ผ้าทกุชนิดที#นุ่งห่ม ต้องพนิท ุ 

 หากในวดันั �น ท่านไม่ได้กําหนดเขต ให้อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ โดยไม่อาบตัิ ก่อนสว่าง

ของทกุเช้าเราต้องนุ่งห่มไตรจีวร ทั �งสบง จีวร สงัฆาฏิหรือถ้าเราเก็บไตรจีวรนั �นไว้ ในกฎีุ เราต้อง

เข้ามาในกุฎีก่อนสว่าง เมื#อสว่างแล้วค่อยละไปที#อื#น หากนุ่งห่มครบทั �งไตร ก็ไม่เป็นอะไร       

อีกประการ ไม่ควรตากจีวรนอกกุฎีข้ามคืน ควรเก็บเข้ามาไว้ในเขตกุฎี เวลากลับมาจาก

บิณฑบาตจีวรอาจจะชุ่มเหงื#อให้นําออกผึ#งแดดหรือลมไว้ เวลานอนต้องกางกลดหรือมุ้งกนัยุง 

พระจะนอนปนกับคนที#ไม่ได้บวชเกินสามคืนไม่ได้ อาจจะเพื#อนสมัยเรียนมานอนเป็นเพื#อน 

พอจะสว่างของคืนที#สาม เราต้องรีบลุกออกจากที#นั#น หรือหลีกเลี#ยงการนอนร่วมเพื#อป้องกัน

อาบตัิ 



14 

 

อาหารการกนิ ของพระ 

 

 อาหารพระแล้วแต่ญาติโยมใส่บาตรให้หรือเขานํามาถวาย ตามมีตามเกิด ควรฉันฉลอง

ศรัทธาเขาอย่าเลือกมากเรื#องการกิน เพราะคุณเป็นพระแล้ว ไม่ใช่โยมจะเอาตามใจได้ จะไป

เอ่ยชื#อ ขอเอาอย่างนั �น ชนิดนี � ไม่ได้ อาหารต้องเหมาะกับพระไม่ขัดกับพระวินัย ท่านห้าม

เนื �อสตัว์ 10 ชนิด (เนื �อสตัว์สิบอย่างที#ห้าม เนื �อมนษุย์ ช้าง ม้า สนุขั เนื �อง ูราชสีห์ หมี เสือโคร่ง 

เสือดาว เสือเหลือง)อย่างนอกนั �นฉันได้แต่ต้องสุก และไม่ใช่ตั �งใจฆ่าเพื#อทําถวายเรา อาหาร 

ทกุชนิดต้องประเคน เราจะหยิบมากินเองเลยไม่ได้เด็ดขาดนอกจากนํ �าเปล่าและไม้สีฟันแล้ว

(โบราณใช้กิ#งข่อยเล็กๆทบุทําเป็นไม้แปรงฟัน เคี �ยวกินได้เพื#อให้ฟันสะอาด) ต้องประเคน และ

ในเวลาวิกาลไปแล้ว ฉันอาหารไม่ได้ถ้าไม่ป่วย ฉันได้เฉพาะนํ �าปานะ นํ �าปานะหากประเคนไว้

พอถึงเช้าวันใหม่ฉันไม่ได้มีอายุแค่คืนเดียว นมทุกชนิดฉันไม่ได้ ไมโล โอวันตินไม่ได้ ธัญพืช      

ทกุชนิดแม้ทําเป็นผงชงนํ �าก็กินไม่ได้ ห้ามเก็บของที#กินได้ที#เป็นอาหารไว้ในกฎีุของตน 

 อาหารที#ประเคนไว้ในวันนี �จะกินในวันต่อไปไม่ได้ เช่นขนมปัง ผลไม้ เขานํามาถวาย

วันนี �เราจะเก็บแช่ตู้ เย็นไว้กินพรุ่งนี �ไม่ได้  นํ �าเย็นหรือนํ �าแข็งควรให้คนประเคน  ส่วนของ        

ห้าอย่างได้แก่ เนยใส เนยข้น นํ �ามนั นํ �าผึ �ง นํ �าอ้อย ของห้าอย่างนี � รับประเคนแล้ว ฉันได้เพียง

เจ็ดวนั   

 นํ �าปานะไม่ใช่อะไรๆที#ชงในนํ �า แต่ต้องทําอย่างถกูต้อง คือนํ �าที#คั �นจากผลไม้ ที#มีขนาด

ใหญ่ไม่เกินผลมะตมูหรือขนาดของกําปั �นคนจากนั �น คั �นและกรองเอาแต่นํ �าไม่ให้มีกากจากนั �น

ผสมกับนํ �าเจือจางกับนํ �าตาล แต่ห้ามต้มให้สุก เช่น ลิ �นจี#  องุ่น เหง้าบัว มะม่วง ชมพู ่             

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตนํ �าจากผลไม้ทุกชนิดที#ขนาดไม่ใหญ่เกินกําหนดที#กล่าว ยกเว้นแต่

ธัญพืชทุกชนิด  ทรงอนุญาตนํ �าจากใบไม้ทุกชนิดยกเว้นนํ �าผักดอง ทรงอนุญาตนํ �าดอกไม้         

ทกุชนิดยกเว้นดอกมะซาง(ผลการวิจยัของนกัวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการดื#มนํ �าผลไม้หรือผลไม้

ที#มีขนาดใหญ่ เช่น สปัปะรด มะพร้าว ในตอนเย็น หรือช่วงคํ#า นั �นจะส่งผลให้มีการรับฮอร์โมน

เพศชายมากขึ �น ดังนั �นจึงกระตุ้นความกําหนัด น่าจะเป็นเหตุผลที#พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็น 
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ก่อนนักวิทยาศาสตร์แล้วตั �งสองพันกว่าปีที#ผ่านมาจึงทรงบัญญัติไว้) กระเทียมฉันไม่ได้           

หากไม่ป่วยหากฉันอาบตัิทุกกฏ (ญาติโยมหากนําสงัฆทานไปทําบุญที#วดั แต่มีอาหารหรือสิ#ง

ใดๆที#เป็นอาหารไปถวายพระหากหลังเที#ยงไปแล้ว เช่นปลากระป๋อง มาม่า ไม่ควรถวาย     

เพราะพระจะได้อาบตัิ ต้องแยกเอาเฉพาะของไม่ใช่อาหารถวาย)  

 

พระใช้เงนิได้ไหม 

 

 อนันี �ผู้ เขียนเคยสงสยัเช่นกันและสอบถามทางพระอาจารย์สายปฏิบตัิท่านบอกมาว่า 

ใช้ได้แต่อย่าไปยินดีในเงินนั �นๆ เพราะสมยัโบราณเวลาพระสงฆ์ไปเผยแพร่ ธรรมะไปยงัเมือง      

ที#ยงัไม่รู้จกัศาสนา ไปขอใคร ใครจะให้เรากินก็ต้องใช้เงินตราแลกเปลี#ยนซึ#งปัจจยัมา ใช้ได้แต่

ท่านไม่ให้ยินดีในปัจจยั แต่หากจะเอาตามนยัยะของผู้ เขียน ให้ถือตามพระปาฏิโมกข์ แบบเคร่ง

จะดีกว่า ยิ#งเราบวชน้อย ถือให้มันครบที#สุดจะดี เหตุผลใดๆ เราอย่าเอามาอ้าง เพื#อให้เกิด        

ข้อแก้ตวัในการทําผิด หากมีคนถวายมาในวนับวชเราก็น้อมสละ ถวายเข้ากองกลางวดัให้วดั   

ที# เราบวชหรือวัดที#เราจะอยู่ตลอดช่วงบวชนั �น ให้ท่านได้ใช้ในกิจส่วนรวมสงฆ์จะดีที#สุด         

หากประสงค์จะเก็บไว้บ้างก็เก็บไว้แต่พอประมาณเล็กน้อย ส่วนมากถวายเข้ากองกลางวัด  

ส่วนน้อยให้โยมพ่อ หรือโยมแม่หรือพี#ชาย เก็บไว้ให้แต่เราอย่าไปยินดีในเงินที#เก็บไว้นั �น        

หากประสงค์สิ�งใด ก็ให้โยมที� รักษาเงินไว้นั�นจัดซื �อจัดหามาให้ เป็นพระไปจ่ายเงินซื �อ

ของเองไม่ได้  ถ้าพระสายปฏิบตัิที#บวชนานๆท่านจะมีไวยาวจักร ก็คือโยมวดั ที#จะช่วยดูแล        

ในปัจจัยสี#  เวลาใครถวายเงินมาก็ให้ไวยยาวัจกรรับรักษาไว้ เวลาประสงค์สิ#งใดก็บอก           

ไวยยาวจักรนั �น ท่านให้ยินดีเพียงของที#ได้มาด้วยปัจจยัเท่านั �น ไม่ให้ยินดีในเงินและทอง 
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เครื�องใช้อื�นๆ ของพระเณร 

 

 ของที#พระเณรต้องใช้จริงๆ มีแปดอย่างเท่านั �น เรียกอฐับริขาร หากตอนบวชได้เตรียม 

ไม่ครบ ก็บวชพระไม่ได้ แต่การใช้ชีวิตประจําวันที#จําเป็นจริงๆก็มีมีดโกน(มีดโกนแบบพระ     

จะโกนผมดีที#สดุ) ไว้โกนหนวดเคราและเส้นผม พระไว้ผมได้นานที#สดุเพียง 2 เดือน กรรไกรเล็ก         

ไว้ตดัจนจมกู หนวดเคราต้องโกนตลอด ขนจมกูจริงๆในพระไตรปิฎกท่านให้ถอน แต่ถ้าถอน

ปลายประสาทจะกระเทือนเพราะจมกูอยู่ใกล้กบัสมอง เล็บมือเท้าต้องตดัให้สั �นสะอาด ผ้าปนูั#ง

ต้องใช้ตลอดทุกครั �งที#ไปไหนมาไหนก่อนจะนั#งต้องปูผ้าปูนั#ง ผ้าเช็ดบาตรต้องเช็ดทุกครั �งหลงั

ล้างบาตร ผ้าเช็ดหน้า  

 ผ้ารับประเคนของเวลารับของจากโยมผู้หญิงต้องใช้ผ้ารับประเคน จะเอามือรับโดยตรง

ไม่ได้ถือว่าอาบัติ รองเท้าห้ามใช้สีเขียวล้วน เหลืองล้วน แดงล้วน สีบานเย็นล้วน สีดําล้วน         

สีแสดล้วน สีชมพลู้วน หากใส่ท่านปรับทุกกฎ ร่มกางได้เฉพาะเวลาในวดัหรือจําเป็น ถ้าไม่มี

ความจําเป็นอย่าไปเดินกางร่มออกนอกวดัท่านปรับอาบตัิ ไฟฉายก็มีความจําเป็นต้องใช้มาก 

 เวลาร่างกายเปื�อน สกปรกหากไม่สวมเครื#องนุ่งห่ม ห้ามพิงผนงักุฏิ หรือแตะจะทําให้       

สีเสียหาย ท่านปรับอาบัติทุกกฎ เสื �อผ้าแบบโยมถึงมีสีแบบพระก็ใส่ไม่ได้ถ้าใส่ถือว่า

อาบัติทุกกฎ  หมอนหนุนหมอนที#มีนุ่นได้ แต่ที#นอนที#นุ่มๆห้าม หมอนข้างห้าม รายละเอียด

เล็กน้อยเหล่านี � ควรรักษาเต็มที# อย่าละเลยและควรศกึษาเพิ#มเติมจากพระไตรปิฎกหรือหนงัสือ

อริยะวินยั หรือวินยัมขุ  
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พระเณรมีอาชีพอย่างเดียว คือบวช ขอได้แค่ญาตแิละปวารณาเท่านั�น 

 

 เป็นพระจะไปเรี#ยไรขอของต่างๆจากใครส่งเดชไม่ได้ ไม่เหมาะสมและเป็นอาบัติ           

ของต่างๆขอได้จากจากญาติและคนที#มาปวารณาไว้เท่านั �น การปวารณาคือบอกพระไว้ว่าหาก

พระขาดเหลืออะไร ให้ขอเขาได้ ถ้าเขากําหนดระยะเวลาไว้เท่าไหร่ก็ขอได้เพียงเท่านั �น ไปขอ

เกินเวลาอาบตัิ ถ้าเขาระบไุว้ในสามเดือน ก็ขอได้ในสามเดือน ถ้าเกินระยะเวลานั �นปรับอาบตัิ 

และถึงแม้เขาจะปวารณาไว้ แต่หากไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปขอเขา เพราะตอนปวารณาไว้อาจจะ

มีกําลงั แต่ตอนพระไปขอจริงๆเขาอาจจะไม่มีความคล่องตวัก็ได้ เพราะชีวิตครอบครัวต้องใช้

จ่ายมาก เราเป็นพระอย่าไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเกรงใจเขาบ้าง  

 ญาติ คือคือคนที#สืบสายโลหิตเท่านั �น ได้แก่พอ่แม่ ปู่ ย่า ตายาย ลกูหลาน  ส่วนน้าสะใภ้   

หากเราไปขอก็อาบัติเพราะไม่ใช่ญาติ หากใครเคยทําอาชีพช่างตัดผมมาก่อนแล้วมาบวช 

พระพทุธเจ้าห้ามมีกรรมไกร และมีดโกน เป็นของตนเองหากมีปรับอาบตัิ พระมีการขอได้คือ

เฉพาะบิณฑบาตในตอนเช้าเท่านั �น หากจะมีการทําการค้าขายไม่ได้เด็ดขาด จะมาดูดวง     

เล่นหุ้น เล่นหวยก็ไม่ได้ เป็นหมอผี ปลกุเสกสกัยนัต์ ครอบเศียรปู่ พญานาค เปิดตําหนกัเป็นพระ

เข้าทรง ลงเสน่ห์ยาแฝด เป็นหมอปรุงยาใดๆก็ไม่ได้อีกเช่นกัน คือละเว้นการเลี �ยงชีพในทาง     

ที#ผิด หากจะอ้างว่าไม่มีคนเข้าวดั ไม่มีคนนบัถือ ซึ#งเป็นเพราะถือศีลไม่ได้ปฏิบตัิตวัไม่ดี จึงเอา

ไสยศาสตร์หากิน ล่อให้คนเข้าวดัซะเลยนั#นมนัเป็นการผิดพระธรรมพระวินยั จึงไกลมรรคผล

นิพพาน 
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ศัตรูของพระหนุ่มๆ ทุกรูป เณร หนุ่มๆทุกรูป 

  

 ธรรมดาของบุรุษเพศ ตั �งแต่อายุประมาณ 12 ปี ขึ �นไปตามสภาพสรีระร่างกายกลไก

ธรรมชาติสร้างมาเพื#อให้สืบพนัธุ์ได้ อวัยวะต่างๆ ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของมัน แต่เรื#อง       

ทางเพศเช่น เสพกามเมถนุ เสพสงัวาส แม้การช่วยตวัเอง ของพระเณร ก็ทาํไม่ได้ เพราะเรา

ถือเพศ ของนักบวชแล้ว งดเว้นเรื#องพวกนี �แล้วทําไม่ได้ถ้าทําคือผิดพลาดมากได้บาป 

 แต่เราบวชมา ยงัไม่ได้บรรลมุรรคผล เรื#องธรรมชาติมนัยงัเป็นไปของมนั บางทีองคชาติ

หรือองค์กําเนิด เกิดการปฏิกิริยาแข็งตวัมาก็ลําบาก หากเกิดอาการพวกนี �บ่อยให้เราระวงัเรื#อง

อาหารการกิน ให้ลดปริมาณลง หากเป็นสายวดัป่าท่านจะอดอาหาร แล้วเร่งภาวนานั#งสมาธิ

เดินจงกรม  ถ้ากําหนดัมีมากให้หลีกเลี#ยงโดยเฉพาะ พวกเนื �อนม ไข่พวกโปรตีนพวกเนื �อสตัว์ 

อาหารที#มีรสจดัจ้าน  แล้วให้ทํากรรมฐานพิจารณาดูอสุภะ ซากศพ หรือของปฏิกูลเน่าเหม็น 

หรือคิดเรื#องอื#นหาเรื#องอื#นเบนมนัออกจากหวัสมองไป  

 อย่าให้มันเอาชนะใจเรา จนเราต้องละเมิดศีล ซึ#งถึงเราจะทําเพียงคนเดียวไม่มีใครรู้

ด้วยแต่บาปมหนัต์ อย่าได้ทําเลย ถ้าช่วยตวัเองก็จะติดอาบตัิสงัฆาทิเสส หากไม่แก้ไข ถึงสึก

ออกไปก็ทาํมาค้าไม่ขึ �น ตราบาปจะตามปิดบงัให้เราไม่มีความก้าวหน้าในชีวิต ผู้ เขียนเคย

เจอมา ญาติธรรมคนหนึ#งชีวิตทางโลกติดขดัมากเรียนมหาวิทยาลยัก็จบช้ากว่าเพื#อน เพื#อนจบ

ไปนานแล้ว เขาฝึกสมาธิฝึกนานเท่าไหร่ก็ไม่ก้าวหน้า มีโอกาสพบพดูคยุกบัผู้ เขียน ผู้ เขียนเลย

สอบถามหาสาเหตุ ถามไปถามมา เขาเลยสารภาพว่าสมยัที#บวชเป็นพระประมาณหนึ#งเดือน 

บวชตามพระเพณีให้พ่อแม่ ที#กรุงเทพฯเคยช่วยตัวเองติดสงัฆาทิเสสไว้ ไม่รู้ด้วยซํ �าว่ามันผิด  

แล้วสกึออกมา พึ#งรู้ตอนสนทนากนันี#แหละว่าผิด นกึว่าทําได้  นี#มนัเป็นแบบนี �ไม่ศกึษาให้ดีก่อน

บวชจะได้นรกเอาง่ายๆ พอสึกออกมาก็ทําอะไรไม่ขึ �นเลยเรียนก็ตก พระเณรเรา เอามือเรานั#น

แหละจบัข้าวที#ชาวบ้านให้ด้วยศรัทธามาใส่ปากกิน แล้วเอามือเหล่านั �นหรือ ? มาทําเรื#องพวกนี � 

ให้ระวงัจงหนกั 
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 เวลาเจอสีกา หรือสาวเจอคนที#ชอบทําอย่างไร  อย่างแรกให้งดเจอจะดีที#สดุหรือ แม้เจอ

แต่ควรพิจารณา ไปหาเรื#องของธรรมะ อย่าปล่อยให้จิตมนัปรุงแต่งจนเลยเถิดเพราะเป็นข้าศึก

แก่พรหมจรรย์อย่าไปคิดถึงอย่าไปปรุงแต่งถึงเรื#องทางเพศ ถ้ามนัไม่ไหวจริงๆสึกออกไป อย่าทํา

บาปคาผ้าเหลืองเลย อย่าให้เกิดข่าวเสื#อมเสียแก่พระศาสนาเลย 

 หลีกเลี#ยงการด ูการเห็นสื#อต่างๆ ที#มนัล่อแหลม เพราะเรื#องเหล่านั �นจะมากระตุ้นจิตใจ

ให้เราไขว้เขวเข้าหา กามราคะ ทีวี นิตยสาร หรือสื#อต่างๆ ไม่จําเป็นอย่าไปใช้  แม้วัตถุใดๆ

เครื#องใช้ ทกุชนิด ที#มีรูปสตรีเพศ หากไปจบัท่านยงัปรับอาบตัิ ท่านกนัไว้ถึงขนาดนั �น 

 

บาปกรรมของการผิดศีล ตีตั?วลงนรกอย่างสบายๆ โดยย่อ 

 

 หากรักษาศีลครบก็ได้บุญมากทําให้ถึงมรรคผลไวขึ �น หากต้องอาบัติแล้วไม่แสดง      

ไม่สงัวรระวงัปล่อยแช่ไว้ อีกทั �งไม่ละความประพฤตินั �นๆ หรือแสดงอาบตัิแล้วแต่ก็ยงัทําผิดนั �น

เนืองๆ บาปเหล่านั �นเมื#อตายลง จะให้ผลดงันี � 

o อาบตัิทกุกฎ ทพุภาษิต ทําให้ตกนรก สญัชีพนรก อายยืุนถึง 500 ปีนรก 

o อาบตัิปาฏิเทสนียะ ทําให้ตกกาลสตูรนรก อายยืุนถึงหนึ#งพนัปีนรก 

o อาบตัิปาจิตตีย์ ทําให้ตกสงัฆาฏนรก อายยืุนถึงสองพนัปีนรก 

o อาบตัินิสสคัคียปาจิตตีย์ ทําให้ตกโรรุวนรกอายยืุนถึง สี#พนัปีนรก  

o อาบตัิมหานิสสคัคิยะ ทําให้ตกมหาโรรุวะนรก อายยืุนถึง แปดพนัปีนรก 

o อาบตัิอนิยต ถลุจัจยั ทําให้ตกตาปนรก อายหุนึ#งหมื#นปีนรก 

o อาบตัิสงัฆาทิเสส ทําให้ตกมหาตาปะนรก อายยืุนถึงกึ#งกปัป์ 

o อาบตัิปาราชิกถ้า ยงัขืนบวชทนปลอมแปลง ไม่ยอมออกมาเป็นฆราวาสทั �งที#ตน

ขาดจากความเป็นพระแล้ว อยู่ไปจนตาย ต้องตกอเวจีมหานรก มีอายุยืน 

หนึ�งกัป  

 



20 

 

ตัวอย่างบาปกรรมของพระผิดศีลที�มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎก 

 

 พระวิรุชกะ บวชในช่วงปลายศาสนาของพระปรุาณเวสภ(ูพระพทุธเจ้าในอดีตที#เคยตรัส

รู้มาแล้ว)รักษาศีลไว้เฉพาะปาราชิกสี#ข้อ นอกนั �นถือว่าเป็นอาบตัิเพียงเล็กน้อย อีกทั �งไม่ใส่ใจ 

แล้วหมั#นสร้างแต่อาบัติเล็กน้อยเหล่านั �นไว้ตลอดชีวิต อีกทั �งมีการเปลี#ยนแปลงคําสอน        

ของพระพทุธเจ้า พระพทุธวจนะครั �นตายแล้ว ไปตกในอเวจีมหานรกแสนมหากปั (หกสิบสี#กัป

จึงเป็นหนึ#งมหากปั) เวลาถึงเวลาสิ �นแต่ละกปัป์ไฟบรรลยักลัป์ ไหม้กปัแผ่นดิน ลมก็จะหอบไป

ด้วยอํานาจกรรมให้ไปตกลงที#อเวจีในจักรวาลอื#นที#ไฟบรรลัยกัลป์ไหม้ไปไม่ถึง  ใช้กรรม         

อยู่อย่างนั �น จนครบแสนมหากัปเสียเวลาอันเกิดประโยชน์ พลาดการพบพระพุทธเจ้า ถึงสี�

หมื�นสามพันพระองค์ เพราะกรรมที#ดถูกูว่าอาบตัิเล็กน้อยไม่เป็นไร เวลานานมากจนกรรมสิ �น

กว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน จึงมาสําเร็จมรรคผลในสมัย

ศาสนานี � นี#ตวัอย่างแรก  

 อีกตัวอย่างคือพระมหากปิละ ได้ออกบวชในตอนปลายของศาสนาพระพุทธเจ้า         

ทรงพระนามว่าพระพทุธกัสสป บวชพร้อมพี#ชาย ตนเองยงัหนุ่มประมาทในวัย เลยเรียนทาง

พทุธวจนะเรียนทางปริยตัิก่อน ไว้รอปฏิบตัิตอนอายุมาก แต่พี#ชายมีอายุมากเกรงความตาย    

จะพรากความดีไปก่อน เลยเข้าป่ามุ่งหน้าปฏิบตัิพระกรรมฐานอย่างเดียว พระพี#ชายมีนามว่า

โสธนะภิกขุ พระผู้ น้องมีนามว่ากปิละภิกขุ เรียนรู้จนแตกฉานในพระไตรปิฎก จากนั �นจึงเป็น

นกัปราชญ์ที#คนเคารพมากมีบริวารมากเพราะเก่งพระไตรปิฎกไม่มีใครคัดค้านได้ เลยถือตัว

หลงมวัเมาในลาภสกัการะ พอพระพี#ชายสําเร็จอรหนัต์แล้วออกมาเตือนถึงหลายหน ก็กลบัซํ �า

ด่าไปต่างหาก ถือตนว่าตนเองเก่งในพระไตรปิฎกจนในที#สุดไม่มีใครสอนได้อีก เปลี#ยนแปลง

พุทธวจนะด้วย ก็อยู่ไปจนตาย พอตายลงต้องไปเกิดในอเวจีมหานรก หนึ#งกัป พอถึงสมัย

พระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั ได้มาเกิดเป็นปลาอาศยัในแม่นํ �าอจิรวดี ชาวประมงจบัได้ มีผิวสีทอง

สวยงามมาก แต่แปลกเวลาที#ปลานี �อ้าปากจะส่งกลิ#นเหม็นมาก ชาวเมืองทั �งหลายต่างไปด ู

ปลาตวันี � พระพทุธเจ้าได้ตรัสถึงบพุกรรมของปลานี �ให้ผู้คนและพระทั �งหลายได้ทราบ ว่าที#ปลา
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มีสีทองเพราะเคยถือศีลบริสุทธิNในการบวชในช่วงแรก อีกทั �งบวชด้วยศรัทธาและการเอ่ยการ

ท่องจดจําพระพุทธวจนะ แต่ปากเหม็น เพราะกรรมในการด่าพระอรหันต์ เดิมทีอยู่ใน         

อเวจีมหานรก  ในเวลานั �นเจ้าปลาตวันั �น ก็พลนัน้อยใจ ดิ �นเลยหวัฟาดกบัเรือตายแล้วตกลงไป

อยู่ในอเวจีมหานรกตามเดิม  ไม่รู้อีกนานเท่าใดจึงจะพ้นกรรม เพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ทรง

ตรัสพยากรณ์ไว้ แทนที#ปลาจะสํานกึกลบัซํ �าน้อยใจจิตเศร้าหมองตายแล้วตกลงนรกขมุเดิมอีก 

 อีกตวัอย่างคือ เอรกปัตตนาคราช เดิมทีท่านเคยบวชเป็นพระภิกษุในสมยัพระพทุธเจ้า

พระนามว่าพระพทุธกสัสป บวชอยู่ถึงสองหมื#นปี เพราะสมยัพระพทุธเจ้านั �น คนมีอายสีุ#หมื#นปี 

บวชนานมากตั �งใจปฏิบัติดีมาโดยตลอด แต่ท่านยังไม่ได้มรรคผล วันหนึ#งมีโอกาสเดินทาง  

ด้วยเรือ เอามือราลํ �าเล่นโดนตระไคร่นํ �า หรือสาหร่ายขาด ด้วยใจตั �งใจเล่น เลยต้องอาบัติ

ปาจิตตีย์ อาบัติพรากของเขียว เผอิญหาพระภิกษุรูปอื#นไม่ได้ จึงไม่ได้ปลงอาบัติ ได้ถึงแก่

มรณภาพก่อน จิตผะวง เลยเกิดเป็นพญานาค มีอายยืุนยาว เสวยความเป็นทิพย์มีทิพย์สมบตัิ

จากบุญที#ได้ รักษาศีล แต่ทว่าตัวเป็นเดรัจฉาน ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ มาถึงยุค

พระพทุธเจ้าองค์ปัจจุบนั พญานาคมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ได้เข้าถึงเพียง ไตรสรณคมน์ หาก

ในตอนนั �นท่านเป็นมนษุย์ อย่างน้อยต้องได้มรรคผลขั �นโสดาบนั 
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ศาสนาพุทธเสื�อมจริงไหม 

 

 ศาสนาไม่เคยเสื#อมเลย ใครประพฤติดี ปฏิบตัิชอบในพระธรรมวินยั ล้วนแล้วแต่ได้รับ

ความร่มเย็นทกุเวลา ธรรมะของพระพทุธองค์เป็นอกาลิโกไม่จํากดักาลเวลา และรู้ได้เฉพาะตน

ผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัตตัง ปฏิบัติเมื#อไหร่ดีเมื#อนั �นที#เราหากเห็นข่าวคราวไม่ดีเกี#ยวกับพระสงฆ์   

อย่าไปเหมารวมว่าพระทั �งหมดไม่ดี หรือศาสนาเสื#อม ให้ทําใจเป็นกลาง แนวทางแห่งธรรมวินยั 

พระพทุธองค์ก็ทรงสอนไว้ชดัเจนแล้ว พระรูปไหนทํานอกลู่นอกทาง ถือว่าทําผิดให้เรารู้แล้วอย่า

เหมารวม ศาสนาพทุธเรามีปัญญามีสมองต้องพจิารณาให้ถกูต้อง 

 ฆราวาสอย่าชอบทําตวัตําหนิพระ แน่จริงให้ลองมาบวชปฏิบตัิแบบจริงจงัในพระธรรม

วินยัดู จะได้ทราบจริงๆ พระแท้ต้องอดทนทกุอย่าง คนธรรมดานอนกอดลูกเมีย อยากกินร้อน

ได้ร้อน อยากกินเย็นได้เย็น อยากกิน อยากเที#ยวอยากไปไหนมาไหนได้ดั#งใจ เป็นพระมี

ขอบเขตทกุสิ#งอย่าง ออกนอกลู่ทางไม่ได้เลย ดังนั�นอย่าชอบตาํหนิพระ ได้กรรมมากรู้ไหม  

 พระไม่ใช่กาฝากสงัคม ไปดูได้เลยข้อห้ามของคนที#จะมาบวชเป็นพระพระวินยัทรงวาง

ไว้ชดัเจน ไม่ใช่คนชุ่ยๆแล้วมาบวช  ไม่ใช่พวกคนที#ไม่มีที#ไปแล้วในสงัคมจึงมาบวช ลองไปดู

ประวัติพระปฏิบัติหลายๆรูป รวย เก่ง ฐานะดี การศึกษาดี การเงินการงานดีทั �งนั �น ยิ#งสมัย

พทุธกาลไม่ต้องพดูถึงพระบางรูปเป็นลกูหลานกษัตริย์มาบวช เป็นลกูเศรษฐีมาบวช ท่านบวช

เพราะอะไร บวชเพื#อต้องการพ้นทกุข์  ผลพลอยได้คือเป็นเนื �อนาบญุที#ดีใครทําบญุด้วยก็ได้บญุ

มาก นี#เรากลบัมาทําตวัเป็นชาวบ้านชอบด่าพระ แทนที#จะช่วยกันดูแลศาสนา นี#มาช่วยทําให้

ศาสนาทรุดลงน่าตรองไหมหละ? ถ้าชอบตําหนิพระไม่ศรัทธาศาสนาพทุธแล้ว ก็ออกไปซะอย่า

ทําให้ศาสนาเสียหาย มนัได้กรรมแต่ตวัเองนั#นแหละบาปกรรม 
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วันสึก ทาํอย่างไรดี เตรียมตัวแบบไหน 

 

 หากเราบวชชั#วคราวตามประเพณี อาจจะ 30 วนั  15 วนั เมื#อเราจะสึกก็หาฤกษ์จริงๆ

แล้วศาสนาพทุธเรา ไม่ถือฤกษ์ ถือว่าทําดีวนัไหน เวลาไหน เวลานั �นก็คือฤกษ์ดี แต่ว่าคนไทย

ส่วนมากยงัถือเคล็ดพวกนี � ก็เอาตามธรรมเนียมเดีFยวจะเกิดความไม่สบายใจ   

 เราต้องเก็บข้าวของที#เราใช้ นําของของสงฆ์มาใช้ คืนให้เรียบร้อย หากทําข้าวของวัด

เสียหายก็ให้พ่อแม่เราซื �อแทน ทําความสะอาดห้องกุฎีต่างๆ  หากยืมของพระรูปใดไว้ก็ให้      

เอาไปคืน หากเราวิกัปป์จีวรให้เป็นสองเจ้าของกับพระรูปไหน เราก็ไปบอกท่าน หรือมอบจีวร

ชดุที#วิกปัป์ให้ท่านไป  

 ข้าวของที#ได้มาในระหว่างบวชหากเป็นของใช้พระ ก็มอบให้พระเณร องค์ที#ดแูลเรา หรือ

รูปที#ท่านขาดแคลน สึกออกไปแล้ว ก็ซกัจีวรแล้วถวายไว้กับพระอุปัชฌาย์หรือพระที#ดูแลเรา 

ก่อนสึกต้องขอขมาพระผู้ ใหญ่ และพระอาจารย์ อีกทั �งเพื#อนที#บวช อยู่อาศยัด้วยกัน ไปลามา

ไหว้ อีกทั �งปลงอาบัติที#เราอาจจะตกเล็กน้อยนั �นให้บริสุทธิNก่อนจึงสึก เมื#อสึกแล้วก็รับศีลห้า 

จากนั �นก็ไปใช้ชีวิตทางโลกตามปรกติ น้อมเอาสิ#งที#ได้จากการบวชคือธรรมะไปใช้ในชีวิต       

ให้ถกูต้อง อีกทั �งหาโอกาสกลบัมาทําบญุดแูลวดัที#เราเคยมาบวชด้วย  

 แล้วก็ช่วยดูแลศาสนาพทุธช่วยกัน เพราะเราถือว่าเราผ่านการใช้ชีวิตเป็นพระมาแล้ว     

รู้แล้ว เมื#อไปสู่สังคมก็บอกสอนแนะนําคนอื#นเกี#ยวกับศาสนาพุทธในทางที#ถูกต้อง ไม่ใช่สึก

ออกไปทาํชั�วหนักกว่าเดมิ 
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ศีลพระภกิษุ  ๒๒๗ 

 

 ศีลของพระ พระภิกษุต้องถือศีล ๒๒๗ ข้อ ต้องสงัวรระวงัถือให้ครบ ศีล ๒๒๗ ข้อ 

ผิดข้อใดข้อหนึ#งเรียกว่าต้องอาบตัิ การแสดงอาบตัิสามารถกล่าวกบัพระภิกษุรูปอื#นเพื#อเป็นการ

แสดงตนต่อความผิด ได้ แต่ถ้าถึงขั �นปาราชิกก็ต้องสึกอย่างเดียว ในส่วนของข้อสงัฆาทิเสส    

อยู่ปริวาสจงึจะพ้น  

 

 ปาราชิก มี ๔ ข้อ ขาดเพียงข้อใดข้อหนึ�งขาดจากพระทนัทแีม้ไม่มีใครรู้ 

 ๑. เสพเมถนุ แม้กบัสตัว์เดรัจฉานตวัเมีย (ร่วมสงัวาสกบัคนหรือสตัว์)  

 ๒. ถือเอาทรัพย์ที#เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย) 

 ๓. ฆ่ามนษุย์ให้ตาย แม้เพียงทารกในครรภ์ สั#งหรือฆ่าเองก็ตาม 

 ๔. กล่าวอวดอตุตริมนสุสธรรม ที#ไม่มีในตนแก่คฤหสัถ์ 

 

 

 สังฆาทเิสส มี ๑๓ ข้อ หากผิดข้อใดข้อหนึ�งถอืว่าอาบัตสัิงฆาทเิสส ต้องอยู่

ปริวาสกรรม 

 ๑.ปล่อยนํ �าอสจิุด้วยความจงใจตั �งใจ เว้นไว้แต่ฝัน  

 ๒.มีความกําหนดัอยู่ จบัต้องกายหญิง 

 ๓.มีความกําหนดัอยู่ พดูเกี �ยวหญิง (มีความกําหนดัอยู่พดูแทะโลมหญิงทางโทรศพัท์

ควรจะปรับเข้าในข้อนี �ได้) 

 ๔. มีความกําหนดัอยู่ พดูล่อให้หญิงบําเรอตนด้วยกาม  

 ๕.ทําตวัเป็นสื#อรัก บอกความต้องการของอีกฝ่ายให้กบัหญิงหรือชาย แม้สามีกบัภรรยา 

หรือแม้แต่หญิงขายบริการ   

 ๖.สร้างกฎีุซึ#งไม่มีใครเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ไม่มีใครเป็นเจ้าของจําเพาะเป็นที#อยู่   
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ของตน  ขอเอาเอง ต้องทําให้ได้ประมาณ โดยยาวเพียงคืบ 12 พระสคุต โดยกว้างเพียง 7 คืบ         

วดัในร่วมในและต้องให้สงฆ์แสดงที#ให้ก่อน ถ้าไม่ให้สงฆ์แสดงที#ให้ก็ดี ทําให้เกินประมาณก็ดี 

 ๗.ถ้าที#อยู่ซึ#งจะสร้างขึ �นนั �น มีทายกเป็นเจ้าของเจ้าภาพสร้างให้ โดยมีเจ้าของเฉพาะ

ตนเอง ทําให้เกินกว่าประมาณนั �นได้ แต่ต้องให้สงฆ์แสดงที#ก่อน หากไม่ให้สงฆ์แสดงที#ก่อน 

 ๘.แกล้งใส่ความพระรูปอื#นว่าปาราชิกโดยไม่มีมลู  

 ๙.แกล้งสมมติหาเลศแล้วใส่ความพระรูปอื#นว่าปาราชิกโดยไม่มีมลู  

 ๑๐.ยยุงสงฆ์ให้แตกกนั สงฆ์ได้สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ละพฤติกรรมนั �นๆ หากยงั

ไม่ละ 

 ๑๑.เป็นพวกของผู้ ที#ทําสงฆ์ให้แตกกนั สงฆ์สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ละพฤติกรรม

นั �นๆ หากยงัไม่ละ 

 ๑๒.เป็นผู้ ว่ายากสอนยาก สงฆ์สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ละพฤติกรรมนั �นๆ หากยงั

ไม่ละ 

 ๑๓. ทําตวัเป็นเหมือนคนรับใช้ ประจบหรือยอมให้คฤหสัถ์ใช้  สงฆ์ขบัออกเสียจากวดั 

กลบัติเตียนสงฆ์ ภิกษุอื#นห้ามไม่ฟัง สงฆ์สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ละพฤติกรรมนั �นๆ หากยงั

ไม่ละ 

 

 อนิยตกัณฑ์ มี ๒ ข้อ แปลว่าไม่แน่ ปรับตามความผิดที�เกดิขึ �น 

 ๑. ภิกษุนั#งในที#ลบัตาเพียงสองคนกบัสตรี ถ้ามีคนที#ควรเชื#อได้มาพดูขึ �นด้วยธรรม ๓ 

อย่าง คือ ปาราชิก สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย์ อย่างใดอย่างหนึ#ง ภิกษุรับอย่างใด ให้ปรับอย่าง

นั �น หรือเขาจําเพาะธรรมอย่างใดให้ปรับอย่างนั �น 

 ๒. ภิกษุนั#งในที#ลบัห(ูที#ที#คนอื#นมองเห็น แต่ไม่ได้ยินเสียงคยุ)เพียงสองคนกบัสตรี ถ้ามี

คนที#ควรเชื#อได้มาพดูขึ �นด้วยธรรม ๒ อย่าง คือ  สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย์ อย่างใดอย่างหนึ#ง 

ภิกษุรับอย่างใด ให้ปรับอย่างนั �น หรือเขาจําเพาะธรรมอย่างใดให้ปรับอย่างนั �น 
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 นิสสัคคิยปาจติตีย์ มี ๓๐ ข้อ ต้องแล้วต้องสละสิ�งของก่อนจงึแสดงอาบัตไิด้ 

 ๑.เก็บจีวรที#เกินความจําเป็นไว้เกิน ๑๐ วนั (นอกจากไตรจีวรในวนับวชแล้ว ผ้าใดๆที#ใช้

นุ่งห่ม เรียกว่าอดิเรกจีวร หากมีความประสงค์จะใช้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑๐ วนั หากมีความประสงค์

จะใช้นานกว่านั �น พงึวิกปัป์ให้เป็นของสองเจ้าของ ผ้าที#ใช้นุ่งห่มได้พงึวิกปัไม่ควรอธิษฐานเป็น

บริขาลโจละ) 

 ๒.อยู่โดยปราศจากจีวรแม้แต่คืนเดียว เว้นไว้แต่ได้สมมติจากสงฆ์ 

 ๓.เก็บผ้าที#จะทําจีวรไว้เกินกําหนด ๑ เดือน   

 ๔.ใช้ให้ภิกษุณีซกัผ้า   (สมยันี �ไม่มีภิกษุณีแล้ว พึ#งเว้นการใช้สตรีทั �งปวง ไม่ว่าจะเป็น 

แม่ชี คู่หมั �น หรือผู้หญิงทกุคน เพื#อกนัการเกิดปัญหาขึ �นได้ เพราะธรรมดาของสตรีและบรุุษ 

ย่อมเป็นของคู่กนั ทกุข้อสิกขาบทที#ระบภิุกษุณี พึ#งระวงัตามนี �ด้วย)   

 ๕.รับจีวรจากมือของภิกษุณี 

 ๖.ขอจีวรจากคฤหสัถ์ที#ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา เว้นแต่จีวรหายหรือถกูขโมย 

 ๗.จีวรถกูชิงหรือหายไป ในเวลานั �นจะขอได้เพียงผ้านุ่งและผ้าห่ม เพียงสองผืนเท่านั �น 

รับมากเกินนั �น 

 ๘.ถ้าเขาไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณาเขาบอกว่าจะถวายจีวร เมื#อทราบความแล้ว ไปบอก

ให้เขาจดัหาที#ดีกว่า แพงกว่า เขาจะจดัเตรียมให้แต่เดิม     

 ๙.ถ้าเขาไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณามีหลายคน มาบอกว่าจะถวายจีวร  ไปพดูให้เขารวม

ทนุกนัซื �อจีวรดีๆ มาถวาย    

 ๑๐.มีเจ้าภาพจ่ายเงินไว้ที#ไวยยาวจักร ว่าให้ไว้จดัซื �อจีวรให้พระภิกษุ ภิกษุทวงจีวรจาก

ไวยยาวจักร  ไปทวงจีวรเกินจํานวนครั �งที#กําหนดแล้วได้มา 

 ๑๑.หล่อเครื#องปนูั#ง(สนัถตั)ที#เจือด้วยไหม         

 ๑๒.หล่อเครื#องปนูั#งด้วยขนเจียม (ขนแพะ แกะ) ดําล้วน 

 ๑๓.ใช้ขนเจียมดําเกิน ๒ ส่วนใน ๔ ส่วน หล่อเครื#องปนูั#ง      

 ๑๔.หล่อเครื#องปนูั#งใหม่ เมื#อของเดิมยงัใช้ไม่ถึง ๖ ปี    
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 ๑๕.เมื#อหล่อเครื#องปนูั#งใหม่ ให้เอาของเก่าเจือปนลงไปด้วย      

 ๑๖.นําขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน ๓ โยชน์ เว้นแต่มีผู้ นําไปให้  

 ๑๗.ใช้ภิกษุณีที#ไม่ใช้ญาติทําความสะอาดขนเจียม  

 ๑๘.รับเงินทอง และยินดีในเงินทองนั �น (หากให้ไวยยาวจักรเก็บไว้ เมื#อไวยยาวจักรได้

จดัซื �อมาซึ#งข้าวของต่างๆมาถวายพระ เช่น จีวรภิกษุยินดีในปัจจยัที#เป็นข้าวของได้ แต่ห้าม

ยินดีในเงินทอง) 

 ๑๙.ทําซื �อขายด้วยเงินทอง (ทกุสิ#งที#ใช้เป็นของแทนมลูค่าเงินตรา บตัรเครดิตก็นบัเข้า

ด้วย) 

 ๒๐.ซื �อขายโดยใช้ของแลก เอาของแลกของกบัคฤหสัถ์  

 ๒๑.เก็บบาตรที#มีใช้เกินความจําเป็นไว้เกิน ๑๐ วนั  

 ๒๒.ขอบาตรใบใหม่ เมื#อบาตรเป็นแผลไม่เกิน ๕ แห่ง  

 ๒๓.เมื#อรับประเคนแล้วเก็บเภสชั ๕ (เนยใส เนยข้น นํ �ามนั นํ �าผึ �ง นํ �าอ้อย)ไว้เกิน ๗ วนั  

 ๒๔.แสวงและทําผ้าอาบนํ �าฝนไว้เกินกําหนด ๑ เดือนก่อนหน้าฝน  

 ๒๕.ให้จีวรภิกษุอื#นแล้วชิงคืนในภายหลงั  

 ๒๖.ขอด้ายกบัคนที#ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณามาทอเป็นจีวร  

 ๒๗.ไปสั#งไปกําหนดให้ช่างทอจีวรทําให้ดีขึ �นเพื#อจะถวายแก่ภิกษุ โดยจะให้รางวลัแก่

เขา  

 ๒๘.เก็บผ้าจํานําพรรษา (ผ้าที#ถวายภิกษุเพื#ออยู่พรรษา) เกินเวลาที#กําหนด  

 ๒๙.อยู่ป่าแล้วเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน ๖ คืน  

 ๓๐.น้อมลาภที#เขาจะถวายสงฆ์มาเพื#อให้เขาถวายตน 

 

 ปาจติตีย์ มี ๙๒ ข้อ หากทาํแล้ว ผิดอาบัตปิาจติตีย์ 

 ๑.พดูปด           

 ๒.ด่าภิกษุ           
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 ๓.พดูส่อเสียดภิกษุ  เอาความข้างนี �ไปบอกข้างโน้น ให้แตกกนั  

 ๔.กล่าวธรรมพร้อมกบัอนปุสมับนัในขณะสอน(ทําให้คนตีเสมอพระ)   

 ๕.นอนร่วมกบัอนปุสมับนั(ผู้ ไม่ใช้ภิกษุ)เกิน ๓ คืน      

 ๖.นอนร่วมกบัผู้หญิง  ในที#มงุ ที#บงัเดียวกนั คือห้องเดียวกนั (หากในบ้านหลงัเดียวกนั

คนละห้องภิกษุ มีความจําเป็นต้องพกัท่านไม่ปรับอาบตัิ)     

 ๗.ห้ามแสดงธรรมแก่ผู้หญิง เกิน 6  พยางค์ ถ้ามีเด็กผู้ชายอนัพอจะฟังความหมายของ

คําพดูรู้เรื#องอยู่ด้วยในที#นั �นไม่อาบตัิ และแม้จะมีสตรีมากเท่าใด หากไม่มีบรุุษอยู่เลยท่านก็ปรับ

อาบตัิ(บางสํานกัแก้ตวัว่า พดูธรรมดาไม่เป็นอะไร หากแสดงธรรมจงึผิด ข้อนี �ผู้ เขียนเห็นว่า  

การพดูคยุทั �งปวงควรไม่เกินหกคําเช่นกนั เพื#อป้องกนัความเสียหายที#จะตามมา คยุกนัมากๆ

ย่อมไม่เหมาะสม อยากคยุมากๆก็สกึออกมาจีบกนัเลยจะดีกว่า)  

 ๘.บอกคณุวิเศษในตนที#มีจริงแก่ผู้ มิได้บวช     

 ๙.บอกอาบตัิชั#วหยาบของภิกษุแก่ผู้ มิได้บวช  เว้นแต่ได้สมมต ิ

 ๑๐.ขดุดินหรือใช้ให้คนอื#นขดุ       

 ๑๑.ทําลายของเขียวต้นไม้  และพืชทกุชนิด เด็ด ตดั แม้เพียงถอนต้นหญ้าเล่น 

 ๑๒.พดูเฉไฉเมื#อถกูสอบสวน      

 ๑๓.ติเตียนภิกษุผู้ ทําการสงฆ์โดยชอบ  

 ๑๔.ทิ �งเตียงตั#งฟกูของสงฆ์ไว้กลางแจ้ง  ใช้แล้วไม่นํามาเก็บ ไม่ใช้คนอื#นเก็บแทนตน      

 ๑๕. เอาที#นอนของสงฆ์ไปใช้แล้ว เมื#อหลีกไปไม่เก็บไว้ ไม่ใช่ให้คนอื#นเก็บแทนตน 

 ๑๖.ไปนอนแทรกภิกษุผู้ เข้าไปอยู่ก่อน หวงัให้ผู้นั �นคบัแค้นใจจะได้ละออกไป       

 ๑๗.จบัฉดุคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์      

 ๑๘.นั#งนอนทบัเตียงหรือตั#งที#อยู่ชั �นบน ที#เขาไม่ได้ตรึงเท้าไว้ให้แน่น  (สมยัพทุธกาล 

หล่นลงมาทบัศรีษะพระที#อยู่ข้างล่าง ท่านเลยห้ามไว้)    

 ๑๙.พอกโบกหลงัคากฎีุเกิน ๓ ชั �น     

 ๒๐.เอานํ �ามีสตัว์รดหญ้าหรือดิน(แมลงหรือสตัว์นั �นๆที#ตายได้ เช่น ลกูนํ �า ปลา)          
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 ๒๑.ห้ามสอนนางภิกษุณีเมื#อมิได้รับมอบหมาย   

 ๒๒.ห้ามสอนนางภิกษุณีตั �งแต่อาทิตย์ตกแล้ว    

 ๒๓.ห้ามไปสอนนางภิกษุณีถึงที#อยู่     

 ๒๔.ห้ามติเตียนภิกษุอื#นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ     

 ๒๕.ห้ามให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้ มิใช่ญาติ       

 ๒๖.ห้ามเย็บจีวรให้นางภิกษุณีผู้ มิใช่ญาติ     

 ๒๗.ห้ามเดินทางไกลร่วมกบันางภิกษุณี   

 ๒๘.ห้ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรือร่วมกนั      

 ๒๙.ห้ามฉนัอาหารที#นางภิกษุณีไปแนะให้เขาถวาย      

 ๓๐.ห้ามนั#งในที#ลบัสองต่อสองกบัภิกษุณี     

 ๓๑.ฉนัอาหารในโรงทานเกินหนึ#งครั �ง  ที#เขาเจาะจงเป็นทานทั#วไป ไม่ได้เจาะจงไว้เพื#อ

ภิกษุ  

 ๓๒.ฉนัอาหารรวมกลุ่ม ล้อมวง ยกเว้นเฉพาะหน้าจีวรกาล 

 ๓๓.รับนิมนต์แล้วไปฉนัอาหารที#อื#น  ไม่ได้บอกให้ภิกษุอื#นไปแทน  

 ๓๔.ไปบิณฑบาตมีคนถวายขนมจํานวนมากจะรับได้อย่างมาก  ๓ บาตร ได้มาแล้วต้อง

แบ่งภิกษุอื#น หากรับมากเกิน ๓ บาตรนั �น 

 ๓๕.ฉนัอีกเมื#อฉนัในที#นิมนต์เสร็จแล้ว (เป็นการทําลายศรัทธาโยมพอคนหนึ#งถวายบอก

ไม่รับ พออีกคนถวายไปรับมาฉนั) 

 ๓๖.ตามข้อที#กล่าวมาก่อนนั �น ล่อพดูให้ภิกษุที#ฉนัเสร็จแล้วฉนัอีกเพื#อจบัผิด 

 ๓๗.ฉนัอาหารในเวลาวิกาล(วิกาลคือหลงัเที#ยง จนถึงเช้าวนัใหม่) 

 ๓๘.ฉนัอาหารที#เก็บไว้ค้างคืน  รับประเคนอาหารแล้วฉนัในวนัหลงั 

 ๓๙.ขออาหารประณีตมาเพื#อฉนัเอง  ในสมยัที#ตนไม่ได้เป็นไข้  

 ๔๐.ฉนัอาหารโดยที#มิได้รับประเคน เว้นไว้แต่นํ �า และไม้ชําระฟัน  

 ๔๑.ยื#นอาหารด้วยมือให้ชีเปลือยและนกับวชนอกศาสนา   
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 ๔๒.ชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลบั      

 ๔๓.เข้าไปนั#งแทรกแซงในสกลุที#มีคน ๒ คน ในเรือนเขามีเฉพาะชาย ๑ หญิง๑ นั#งอยู่

ด้วยกนั  

 ๔๔.นั#งในที#ลบัตามีที#กําบงักบัมาตคุาม (ผู้หญิง) 

 ๔๕.นั#งในที#แจ้ง (ลบัห)ู สองต่อสองกบัมาตคุาม 

 ๔๖.รับนิมนต์แล้วไปที#อื#นก่อนถึงเวลาฉนัโดยไม่บอกลาพระรูปอื#น   

 ๔๗.ขอของเกินกําหนดเวลาที#เขาปวารณาไว้  

 ๔๘.ไปดกูองทพัที#ยกไปจะรบกนั 

 ๔๙.หากมีเหตจํุาเป็นไปในกองทพัได้ แต่ถ้าพกัอยู่ในกองทพัเกิน ๓ คืน  

 ๕๐. เมื#อไปในกองทพัตามกําหนดนั �นๆไปดเูขารบกนัก็ดี ไปดเูขาจดักระบวนทพัก็ดี ไปดู

เขาตรวจรี �พลก็ดี 

 ๕๑.ดื#มสรุาเมรัย นํ �าเมา 

 ๕๒.จี �ภิกษุ  

 ๕๓.เล่นหวัเราะในนํ �า 

 ๕๔.แสดงความไม่เอื �อเฟื�อในวินยั เช่นภิกษุอื#นเตือนเรื#องวินยั แล้วไม่เชื#อฟัง โต้เถียง 

 ๕๕.หลอกภิกษุให้กลวั ผี 

 ๕๖.ติดไฟเพื#อผิง  

 ๕๗.อาบนํ �าบ่อยๆเว้นแต่มีเหต ุเมืองไทยอาบได้มากตามต้องการ 

 ๕๘.ต้องทําการพนิท ุก่อนนุ่งห่ม จีวรใหม่ 

 ๕๙.วิกปัป์จีวรไว้แล้ว (ทําให้เป็นสองเจ้าของ-ให้ยืมใช้) หากผู้ รับยงัไม่ถอนนํามาใช้  

 ๖๐.แกล้งล้อเล่นซอ่นบริขารของภิกษุอื#น  

 ๖๑.ฆ่าสตัว์เดรัจฉานทกุชนิด 

 ๖๒.บริโภค กิน อาบ ใช้ นํ �าที#มีตวัสตัว์ เช่น มีลกูนํ �า ปลา 

 ๖๓.รื �อฟื�นอธิกรณ์(คดีความ-ข้อโต้เถียง)ที#ชําระเป็นธรรมแล้ว  
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 ๖๔.ปกปิดอาบตัิชั#วหยาบของภิกษุอื#น  

 ๖๕.บวชบคุคลอายไุม่ถึง ๒๐ ปี  

 ๖๖.ชวนพอ่ค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกนั  

 ๖๗.ชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกนั  

 ๖๘.กล่าวคดัค้านพระธรรมของพระพทุธเจ้า (ภิกษุอื#นห้ามและสวดประกาศเกิน ๓ ครั �ง)  

 ๖๙.คบภิกษุผู้กล่าวค้านพระธรรมวินยันั �น เช่น ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมสงัฆกรรม  

 ๗๐.เกลี �ยกล่อมสามเณรที#ภิกษุอื#นให้ฉิบหายแล้วเพราะโทษที#กล่าวคดัค้านธรรมเทศนา

ของพระพทุธเจ้าให้เป็นผู้อปัุฏฐากก็ดี ร่วมกินก็ดี ร่วมนอนก็ดีฯ 

 ๗๑.ประพฤติไม่เหมาะสมภิกษุอื#นตกัเตือน กล่าวแก้ตวัว่าไม่เคยรู้มาก่อน ยงัไม่ได้ศกึษา  

 ๗๒.เมื#อภิกษุสวดปาฏิโมกข์ ไปแกล้งพดูให้คลายอตุสาหะแกล้งกล่าวติเตียนสิกขาบท 

 ๗๓.ต้องอาบตัิแล้วแกล้งพดูว่าข้าพเจ้าพึ#งรู้เดีFยวนี �ว่าข้อนี �มีมาในพระปาฏิโมกข์ถ้าภิกษุ

อื#นรู้อยู่ว่า เธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพดูกบัเขา พงึสวดประกาศความข้อนั �น เมื#อสงฆ์สวด

ประกาศแล้วยงัแกล้งทําไม่รู้ 

 ๗๔.ทําร้ายร่างกายภิกษุ เช่น แม้โยนข้าวของใส่ 

 ๗๕.เงื �อมือจะทําร้ายภิกษุ  

 ๗๖.โจทย์ภิกษุด้วยอาบตัิสงัฆาทิเสสที#ไม่มีมลู  

 ๗๗.แกล้งก่อความรําคาญแก่ภิกษุอื#น  

 ๗๘.แอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกนัเพื#อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตน 

 ๗๙.ให้ฉนัทะในการทําสงัฆกรรมที#เป็นธรรมแล้วพดูติเตียน ในภายหลงั 

 ๘๐.ขณะกําลงัประชมุสงฆ์ ลกุไปโดยไม่ให้ฉนัทะ 

 ๘๑.ร่วมกบัสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว ติเตียนภายหลงั  

 ๘๒.น้อมลาภที#เขาจะน้อมถวายสงฆ์มาเพื#อบคุคล  

 ๘๓.เข้าไปในห้องของพระราชาที#อยู่กบัพระมเหสี โดยไม่ได้รับบอกก่อน 

 ๘๔.เก็บของมีค่าที#ตกอยู่มาเป็นของตนหากตกในวดั ต้องเก็บไว้มอบคืนให้เจ้าของ 
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(หากไม่เก็บไว้เพื#อคืนเจ้าของปรับอาบตัิทกุกฏ) 

 ๘๕.เมื#อจะเข้าบ้านในเวลาวิกาล ต้องบอกลาภิกษุก่อน หากไม่ลา ยกเว้นด่วนจริงๆ 

 ๘๖.ทํากล่องเข็มด้วยกระดกู งา หรือเขาสตัว์ (ต้องต่อยให้แตกก่อนจงึปลงอาบตัิตก) 

 ๘๗.ทําเตียง ตั#งมีเท้าสงูกว่าประมาณ  

 ๘๘.ทําเตียง ตั#งที#หุ้มด้วยนุ่น  

 ๘๙.ทําผ้าปนูั#งมีขนาดเกินประมาณ  

 ๙๐.ทําผ้าปิดฝีมีขนาดเกินประมาณ  

 ๙๑.ทําผ้าอาบนํ �าฝนมีขนาดเกินประมาณ  

 ๙๒.ทําจีวรมีขนาดเกินประมาณ  

 

 ปาฏเิทสนียะ มี ๔ ข้อได้แก่  

 ๑. รับของคบเคี �ยว ของฉนัจากมือภิกษุณีมาฉนั  

 ๒. ฉนัในที#นิมนต์ ให้ไล่นางภิกษุณีที#มายุ่งมาสั#งให้เขาถวายอาหาร หากไม่ไล่ 

 ๓. ไม่เป็นไข้ ไม่ได้รับนิมนต์ รับอาหารในสกลุที#สงฆ์สมมตุิว่าเป็นเสขะ (อริยบคุคล)  

 ๔. เมื#ออยู่ในเสนาสนะป่า ไม่เป็นไข้ รับอาหารที#เขาไม่ได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยมือของ

ตนมาฉนั 

 

 เสขิยวัตร จัดเป็น ๔ หมวด  หมวดแรก สารูป มี ๒๖ ข้อได้แก่  

 ๑.นุ่งให้เป็นปริมณฑล (ล่างปิดเข่า บนปิดสะดือไม่ห้อยหน้าห้อยหลงั)  

 ๒.ห่มให้เป็นปริมณฑล (ให้ชายผ้าเสมอกนั)  

 ๓.ปกปิดกายด้วยดีไปในบ้าน         

 ๔.ปกปิดกายด้วยดีนั#งในบ้าน     

 ๕.สํารวมด้วยดีไปในบ้าน(ระวงัมือเท้าด้วยดี) 

 ๖.สํารวมด้วยดีนั#งในบ้าน      
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 ๗.มีสายตาทอดลงไปในบ้าน (ตาไม่มองโน่นมองนี#)  

 ๘.มีสายตาทอดลงนั#งในบ้าน       

 ๙.ไม่เวิกผ้าไปในบ้าน(เวิกคือถกจีวรขึ �นพาดบ่าเผยให้เห็นสีข้าง ดไูม่งาม)  

 ๑๐.ไม่เวิกผ้านั#งในบ้าน      

 ๑๑.ไม่หวัเราะดงัไปในบ้าน      

 ๑๒.ไม่หวัเราะดงันั#งในบ้าน      

 ๑๓.ไม่พดูเสียงดงัไปในบ้าน (พดูเสียงปรกติ ไม่ใช่ตะโกน)     

 ๑๔.ไม่พดูเสียงดงันั#งในบ้าน  

 ๑๕.ไม่โคลงกายไปในบ้าน  

 ๑๖.ไม่โคลงกายนั#งในบ้าน  

 ๑๗.ไม่ไกวแขนไปในบ้าน  

 ๑๘.ไม่ไกวแขนนั#งในบ้าน  

 ๑๙.ไม่สั#นศีรษะไปในบ้าน  

 ๒๐.ไม่สั#นศีรษะนั#งในบ้าน  

 ๒๑.ไม่เอามือคํ �ากายไปในบ้าน(เอามือเท้าสะเอว นั#งคํ �าคาง นั#งเท้าแขนศอกบนโต๊ะ)  

 ๒๒.ไม่เอามือคํ �ากายนั#งในบ้าน  

 ๒๓.ไม่เอาผ้าคลมุศีรษะไปในบ้าน  

 ๒๔.ไม่เอาผ้าคลมุศีรษะนั#งในบ้าน  

 ๒๕.ไม่เดินกระโหย่งเท้า ไปในบ้าน  

 ๒๖.ไม่นั#งรัดเข่าในบ้าน  

 

 โภชนปฏสัิงยุตต์ หมวดที� ๒ มี ๓๐ ข้อคือหลักในการฉันอาหารได้แก่   

 ๑.รับบิณฑบาตด้วยความเคารพ(เต็มใจรับ ไม่แสดงกริยาดหูมิ#นดแูคลน) 

 ๒.ในขณะบิณฑบาต จะแลดแูต่ในบาตร     
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 ๓.รับบิณฑบาตพอสมส่วนกบัแกง (ไม่รับแกงมากเกินไป)     

 ๔.รับบิณฑบาตแค่พอเสมอขอบปากบาตร  

 ๕.ฉนับิณฑบาตโดยความเคารพ  

 ๖.ในขณะฉนับิณฑบาต แลดแูต่ในบาตร    

 ๗.ฉนับิณฑบาตไปตามลําดบั (ไม่ขดุข้าวสกุให้แหว่ง ไม่หยิบที#เดียวจนเป็นหลมุลกึ)    

 ๘.ฉนับิณฑบาตพอสมส่วนกบัแกง (ไม่ฉนัแกงมากเกินไป)    

 ๙.ฉนับิณฑบาตไม่ขยุ้มแต่ยอดลงไป      

 ๑๐.ไม่เอาข้าวสกุปิดแกงและกบัด้วยหวงัจะได้มาก  

 ๑๑.ไม่ขอเอาแกงหรือข้าวสกุเพื#อประโยชน์แก่ตนมาฉนั หากไม่เจ็บไข้   

 ๑๒.ไม่มองดบูาตรของผู้ อื#นด้วยคิดจะยกโทษ (จ้องจบัผิดผู้ อื#น) 

 ๑๓.ไม่ทําคําข้าวให้ใหญ่เกินไป      

 ๑๔.ทําคําข้าวให้กลมกล่อม (คือเป็นคําขนาดพอดีไม่ใหญ่จนเกินไป) 

 ๑๕.ไม่อ้าปากเมื#อคําข้าวยงัมาไม่ถึง    

 ๑๖.ไม่เอามือสอดเข้าปากในขณะฉนั  

 ๑๗.ไม่พดูในขณะที#มีคําข้าวอยู่ในปาก  

 ๑๘.ไม่ฉนัโดยการโยนคําข้าวเข้าปาก  

 ๑๙.ไม่ฉนักดัคําข้าว  

 ๒๐.ไม่ฉนัทํากระพุ้งแก้มให้ตุ่ย  

 ๒๑.ไม่ฉนัพลางสะบดัมือพลาง  

 ๒๒.ไม่ฉนัโปรยเมล็ดข้าว  

 ๒๓.ไม่ฉนัแลบลิ �น  

 ๒๔.ไม่ฉนัดงัจบัๆ  

 ๒๕.ไม่ฉนัดงัซดูๆ  

 ๒๖.ไม่ฉนัเลียมือ  
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 ๒๗.ไม่ฉนัขอดบาตร (ข้าวเหลือน้อยไม่พอคํา ห้ามตะล่อมรวมเข้าฉนั) 

 ๒๘.ไม่ฉนัเลียริมฝีปาก  

 ๒๙.ไม่เอามือเปื�อนจบัภาชนะนํ �า  

 ๓๐.ไม่เอานํ �าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวเทลงในบ้าน  

 

 ธัมมเทสนาปฏสัิงยุตต์ หมวดที� ๓ มี ๑๖ ข้อคือ  

 ๑.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#มีร่มในมือ    

 ๒.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#มีไม้พลองในมือ 

 ๓.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#มีอาวธุในมือ    

 ๔.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#มีศาสตราในมือ(ของมีคม) 

 ๕.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#สวมเขียงเท้า (คือรองเท้ามีส้น)    

 ๖.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#สวมรองเท้า   

 ๗.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#ไปในยาน (ถ้านั#งบนยานเดียวกนัได้) 

 ๘.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#อยู่บนที#นอน    

 ๙.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#นั#งรัดเข่า  

 ๑๐.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#โพกศีรษะ  

 ๑๑.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#คลมุศีรษะ  

 ๑๒.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#อยู่บนอาสนะ (หรือเครื#องปนูั#ง) โดยภิกษุอยู่บน

แผ่นดิน  

 ๑๓.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#นั#งบนอาสนะสงูกว่าภิกษุ  

 ๑๔.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#นั#งอยู่ แต่ภิกษุยืน  

 ๑๕.ภิกษุเดินไปข้างหลงัไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#เดินไปข้างหน้า  

 ๑๖.ภิกษุเดินไปนอกทางไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที#ไปในทาง  
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 ปกณิสถะ หมวดที� ๔  มี ๓ ข้อ  

 ๑. ภิกษุไม่เป็นไข้จกัไม่ยืนถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ  

 ๒. ภิกษุไม่เป็นไข้จกัไม่ถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ(เสลด นํ �าลาย) ลงในของ

เขียว (พนัธุ์ไม้ใบหญ้าต่างๆ)  

 ๓. ภิกษุไม่เป็นไข้จกัไม่ถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนนํ �าลายลงในนํ �า  

 

 อธิกรณสมถะ มี ๗ ข้อได้แก่  

 ๑. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ในที#พร้อมหน้า (บคุคล หรือ 

วตัถธุรรม)  

 ๒. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ด้วยการยกให้ว่าพระอรหนัต์

เป็นผู้ มีสติ  

 ๓. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะที#

เป็นบ้า  

 ๔. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ด้วยถือตามคํารับของจําเลย  

 ๕. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ด้วยถือเสียงข้างมากเป็น

ประมาณ  

 ๖. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด  

 ๗. ระงบัอธิกรณ์ (คดีความ หรือความที#ตกลงกนัไม่ได้) ด้วยให้ประนีประนอมหรือเลิก

แล้วกนัไป 

จบศีลพระภกิษุ ๒๒๗ ข้อเพียงเท่านี � 

 

 “ ให้ผู้ อ่านไปศึกษาศีลพระแบบละเอียดเพิ#มเติมเอง เพราะรายละเอียดมีมาก            

ในหนังสือนี �ลงไว้พอเป็นแนวทางเท่านั �น หากถือได้ตามนี �ก็ได้บุญมากแล้ว แต่จะดียิ#งกว่านี �    

ถ้าเข้าใจละเอียดถึงข้อควรทํา ควรละเว้น อะไรเป็นอาบตัิ อะไรยกเว้น ควรศึกษาเพิ#มเติมเอง       
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ก่อนจะบวช หากบวชอยู่ก็ควรทําความศกึษา เราบวชมาเอาบญุ ไม่ใช่บวชมาเอาอาบตัิ บวชมา

เพื#อความดี ไม่ได้บวชมาเป็นอลชัชีเกาะกินพระศาสนา การรักษาศีลให้ครบ คือรักษาใจอย่าง

เดียว ระวงัเวลาจะพดู จะทํา สิ#งใด ทําทกุอย่างด้วยความมีสตินั#นเอง” 

 

เพิ�มเตมิ 

 

 วิกัปป์บริขาร บริขารบางอย่างทรงอนุญาตให้ภิกษุมีไว้สําหรับตวัได้อย่างละ 1 สิ#ง 

บางอย่างทรงอนุญาตให้มีได้มากกว่า 1 สิ#ง บริขารที#ทรงอนุญาตให้มีได้อย่างละสิ#ง ถ้ามี      

เกินกว่านั �นเรียกว่า บริขารอดิเรก มีบาตรและไตรจีวร เป็นต้น ทรงอนญุาตให้ใช้ได้เพียง 10 วนั

เป็นอย่างยิ#ง ถ้าเกินกว่า 10 วนัต้องอาบัติปาจิตตีย์ ต้องให้เสียสละของนั �นก่อนจึงจะแสดง

อาบตัิได้ วิธีที#ใช้ของนั �นได้ตลอดไป ทรงอนญุาตให้วิกปัป์คือ มอบให้เป็น 2 เจ้าของในระหว่าง

ตนกบัภิกษุอื#น หรือสามเณรก็ได้ บาตรหรือจีวรที#วิกัปป์ไว้ เมื#อจะใช้สอย ต้องขอให้ผู้ รับวิกัปป์

ถอนก่อน ไม่ทําอย่างนั �นเมื#อเวลาใช้สอยปรับอาบัติปาจิตตีย์ เว้นแต่ทั �งสองรูปคุ้ นเคยกัน      

อาจถือวิสาสะกันได้ หรือใช้เป็นของขอยืมกัน อนึ#งบาตรหรือจีวรที#วิกัปป์ไว้แล้วถอนมาใช้ใหม่

ต้องวิกัปป์ทุก 10 วนั ผ้าปูนั#ง ผ้าปูนอน ให้อธิษฐานไม่ให้วิกัป, ผ้าปิดฝีให้อธิษฐานไว้ใช้

ตลอดเวลาที#อาพาธหายแล้วให้วิกปั, ผ้าเช็ดหน้า และผ้าที#ใช้เป็นบริขารอื#น ๆ ให้อธิษฐานไม่ให้

วิกปั ผ้าที#มีขนาดยาว 8 นิ �ว กว้าง 4 นิ �ว นิ �วพระสคุต เป็นอย่างตํ#าพงึวิกปัป์ 
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คาํสอนพระสุปฏปัินโนเกี�ยวกบัการปฏบัิติตนของพระ 

โอวาทหลงัพระปาฏโิมกข์ 

     พระวนัิย  

   พระราชนิโรธรังสีคมัภีรปัญญาวศิิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 

วัดหินหมากเป้ง  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย 
   ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๒๗ 

 

                  พูดถึงเรื�อง  “พระวินัย”  เสียก่อน  เราบวชมาต้องถือพระวินัยเป็นใหญ่  ขนบธรรมเนียม

ประเพณขีองพระคือ  พระวนัิย  ถ้าขาดตกพกพร่องเรื�องพระวนัิยแล้วกเ็รียกว่า  ไม่สมบูรณ์ 

                  ในเรื�อง  “พระวินัย”  นั7นจําเป็นที�สุดจะต้องปฏิบัติเป็นเบื7องต้น  ถึงหากว่าจิตยังไม่ทันเป็น      

พระวนัิย  กต้็องระมัดระวงัต้องตั7งใจอบรมสั�งสอนตนถึงเรื�องเหล่านี7แหละ 

                  แต่เมื�อก่อนท่านสําเร็จมรรคผลนิพพานแลว้  พระวินยัก็ไม่มากมาย  แต่ขา้วเยน็ก็ยงัฉัน               
กนัอยู ่ สมยันั,นบิณฑบาตกลางคืนเสียอีก  แต่เหตุที�ไม่เหมาะไม่ควรพระพุทธเจา้จึงทรงหา้มปราม  บางองคก์็
ยงัเสียดายกินขา้วเยน็  บอกวา่ตอนเยน็นั,นอาหารอร่อย  เขาชอบทาํกนัตอนเยน็  อยา่งนี, เป็นตน้  แต่มาสมยั
เดี6ยวนี, พระวินัยมีมากขึ,น  ด้วยเหตุพระประพฤติปฏิบติัเหลวไหล  แล้วก็ไม่เป็นไปเพื�อมรรคผลนิพพาน
ดว้ย  ของทั,งหลายเหล่านั,นพระองคจึ์งค่อยทรงหา้ม 

                  พระวนัิย  นี7เป็นของเบื7องต้น  ถ้าพระวินัยเรียบร้อยแล้ว  พวกเขาก็นิยมนับถือ  พุทธศาสนาก็จะ

ไ ด้ ถ า วรต่ อ ไป  อย่า ง เรา ก็ ไ ด้ยินกันอยู่   ใ ครก็ พูด เ ป็ นส่วนม า ก  พ ระไ ป เ มือง นอก ไ ป อเม ริก า                   
เหลวไหลหมด  ใครไปก็เหลวไหลเกือบแทบทุกองค์ไปไม่ว่าธรรมยุต ไม่ว่ามหานิกาย  ไปห่างเหินไกล       
ครูบาอาจารยไ์กลผูห้ลกัผูใ้หญ่ทาํตามอตัโนมติัของตน  นั�นแสดงวา่เอาศาสนาไปหากิน  นุ่งเหลืองห่มเหลือง
แล้วก็ เขาเข้าใจว่าเป็นพระ  ก็ท ําบุญทําทานเรื� อยไป  จึงว่า เอาศาสนาไปหากิน  ในประเทศไทย                      
ก็เหมือนกัน  บางองค์บางคณะ  ก็เอาศาสนาหากินเหมือนกัน  ในผลที�สุดพระวินัยไม่มีเลยอย่างท่าน            
เทศนาไว ้ ท่านวา่ศาสนาเสื�อมตั,งแต่  พระปรมัตถ์เสื�อมลงมาพระสูตร  จนมาพระวนัิย 

 พ ร ะ ป ร มั ต ถ์   เ สื� อ ม ก็ คื อ ว่ า   ม ร ร ค ผ ล นิ พ พ า น เ สื� อ ม ล ง โ ด ย ลํ า ดั บ   พ ร ะ อ ร หั น ต ์
อนาคามี  สกิทาคามี  เสื�อมมาถึงพระโสดาบนั  ยงัเหลือแต่ปุถุชน  นั�นเรียกวา่ศาสนาเสื�อม  พระปรมตัถเ์สื�อม 
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 พระสูตร  ก็เสื� อมมาโดยลําดับ  ที�พระสูตรเสื� อมนั, น  เช่นจะได้เห็นถึงเรื� องพระเวสสันดร-
ชาดก  ต่างก็เอาไปแปรเป็นต่างๆ กนั  เทศน์แหล่เทศน์ไหลไปต่างๆ ผิดแผกจากความเป็นจริง  ผิดแผกจาก
ธรรมวนิยั  อนัเป็นเรื�องหากิน 

 พระวินัย  เสื� อมนั,น  ตั, งแต่ทุกกฎ  ทุพภาสิต  ปาจิตตีย์  นิสสัคคีย์  มาจนกระทั�งถึงสังฑาทิเสส       
ยงัเหลือแต่ปาราชิก 

 เพศเสื�อม  คือปาราชิก ๔  ก็เสื�อมหมดแลว้  ในผลที�สุดก็พระทาํมาหากินดว้ยตนเอง  นั�นแสดงว่า
ญาติโยมเขาไม่นิยมนบัถือ ไม่สงเคราะห์อาหารต่าง ๆ ทาํมาหากินด้วยตนเอง  ทาํไร่ไถนากินปลูกมนักิน   
ในผลที� สุดไม่ เหลือแล้วคราวนี, เ รียกว่า   เพศเสื� อม   ตอนต้นธรรมวินัยเสื� อม  มาตอนหลังเรียกว่า                 
เพศเสื�อม  ปาราชิกสังฑาทิเสสเสื� อมหมด  ผา้ผ่อนจีวรทั, งหลายเลยไม่ถือสา  ยงัเหลือแต่ผา้ผูกข้อมือ 
ผา้เหลืองผกูขอ้มือใชเ้ป็นเครื�องหมายวา่เป็นพระ  มนัเสื�อมไปอยา่งนี,การเสื�อม  เพราะไม่พากนัรักษา 

                  เหตุนั7นจึงต้องพากันรักษาเรื�องพระวินัย  เราบวชเข้ามาแล้วได้ชื�อว่าสละทุกสิ�งทุกประการจึง

ค่อยมาบวช ตลอดถึงเงินทองก็ไม่ตอ้งจบัไม่ตอ้งใช ้ ถา้ใช้เราก็ใชไ้วยาวจักรใชแ้ทน  ตอ้งการของที�จาํเป็น
เครื�องปัจจยัชาติทั,ง ๔  จีวร  บาตร  เสนาสนะ  คิลานเภสัช  เราไม่ตอ้งการเงิน  ตอนนี, พูดยากอยู่หน่อย                 
คาํวา่  “ตอ้งการของ”  ที�ตอ้งการของนั,นเขาวา่ตอ้งการของก็ตอ้งการเงินน่ะซี  เขาวา่อยา่งนั,น  เงินกบัของนั,น
ต่างกนั  ผูที้�ปฏิบติัแล้วจึงค่อยรู้เรื� องเขา้ใจดี  เราไม่ตอ้งการเงิน ให้เงินนั,นเป็นของละอายน่ากลวั  แต่เรา
ตอ้งการของต่างหาก  เวลาตอ้งการของกระทั�งเราไปซื,อเองก็ไม่ไดอี้ก  ใหเ้ขาซื,อ  ต่อราคาก็ไม่ไดอี้ก  แลว้แต่
เขาจะใหร้าคาเท่าไรก็เอาเถอะ 

                  เราเป็นพระควรรักษาเรื�องของพระไว ้ ไม่ควรยกโทษดูถูก  อาหารการกินทุกอยา่งที�เขาให้มา
อยา่งไร  ก็ฉนัอยา่งนั,นไม่ตอ้งเลือก  เลือกอาหารการกินอยา่งไร ?  ก็เลือกอะไรที�ชอบ  ที�ไม่ชอบใจไม่ถูกใจ
เลยไม่ฉันของเขาซํ, า  ผา้ผอ่นเขา้ของที�เขาให้ไม่ดี  เลยไปซื,อเองดีกว่า  อะไรต่างๆ เรื�องเสนาสนะ  เขาปลูก
กุฏิขึ,นมาใหอ้ยู ่ ก็ไม่เอาไม่ชอบใจปลูกเองดีกวา่  หยกูยาที�เขาให้ก็ไม่เอา  ตอ้งหาซื,อดว้ยตนเอง  เป็นเหตุให้
ฆราวาสเขาเห็นได้ง่าย  เรื� องรังเกียจของเห็นได้ง่ายที�สุด  ครั, นใจเรารังเกียจแล้ว  ถึงไม่พูดเขาก็เห็น            
ไดง่้าย  เขาให้ไม่ฉนั  หรือฉนัก็ฉนันอ้ยอนันี,แสดงวา่รังเกียจแลว้นั�นน่ะ  ภิกษุเราไม่ควรทํา  ท่านปรับอาบัติ

ทุกกฎทําไทยทานของเขาให้เสื�อม  เวน้เสียแต่ว่า  อาหารบางอย่างบางชนิด  กินเข้าไปแล้วมนัเป็นโทษ     
เป็นอนัตรายแก่สุขภาพของเรา  อนันั,นจะงดเวน้ก็ได ้ ไม่เป็นอาบติั 

                  เราบวชมาแล้ว  ต้องยอมสละทุกอย่าง  จึงจะเป็นพระสมบูรณ์บริบูรณ์  ยิ�งมาปฏิบติัดว้ยแลว้เลือก
ที�รักมกัที�ชงั  รังเกียจที�ไม่ควรรังเกียจบางอยา่งบางประการนั,นๆ อนันั,นเขายกโทษดูถูก  มกัง่ายนกั  เขายก
โทษดูถูกง่ายที�สุดนั�น  พระปฏิบติัให้อาหารแล้วไม่ฉัน  ให้ผา้ผ่อนไม่เอา  ไม่ดีไม่ชอบใจ  หาเลือกเอา     
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อยา่งนั,น  กิเลสยงัมีอยูพ่ระองคน์ั,น  มนัไปอยา่งนั,นละซี  พอพูดถึง  “กิเลส” มนัน่าฟังเหมือนกนั มนัมีกิเลส
จริง ๆ ถ้าเราเลือกเราคอยฉันแต่ของดีๆ คอยรับแต่ของดีๆ ทั, งนั, น มันเป็นกิเลสอยู่ดีๆ นั�นเอง ทีหลัง           
เขาก็เลยหาว่าพระคณะนี, ไม่สมควรที�จะทาํบุญทาํทานดว้ย  พระคณะนี, เป็นพระรุ่มพระรวย  ไม่ฉันอาหาร     
ของเขา  ไม่รับทานผา้ผอ่นเครื�องนุ่งห่มของเขา 

                  ความเป็นจริงนั,น  เขาเลือกเฟ้นดีที�สุด  ของที�เขาใหม้านั,นไม่ใช่ของเลว  ของดีของเขาแลว้  เขาจึง
ให้มา  ถา้ของไม่ดีเขาก็ไม่ให้  การทาํบุญทาํทานนั,นเรียกวา่เขาเลือกของดีที�สุดเท่าที�เขาจะมี  แต่ของเขานั,น 
มีเพียงแค่นั,น  เขาหาไดเ้พียงแค่นั,น  ควรที�จะสงเคราะห์เขา  เพื�อให้เขาเกิดศรัทธาปสาทะเลื�อมใส  เขาจะได้

นิยมนับถือ  พุทธศาสนานี7จึงเจริญรุ่งเรือง  ครั, นเขายกโทษดูถูกแล้วศาสนาจะอบัเฉาเศร้าหมองไปโดย
ลาํดบั  อยา่งบิณฑบาตเหมือนกนั  เมื�อเชา้ดูๆ มนัก็ไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกนั  เขาอุตส่าห์ตั,งใจแลว้  มาแต่
ไกล  อุตส่าห์สละทุกสิ�งทุกประการของที�เขาหามานั,นน่ะ  เขาอุตส่าห์หามาเพื�อตอ้งการจะใส่บาตร  มีแค่
ไหนจนแค่ไหนเขาหามาให้  มาทาํบุญทาํทาน  เราบิณฑบาตควรที�จะสงเคราะห์สงหาเขา  แต่แทนที�          
จะสงเคราะห์สงหาใหเ้ขาใส่  เราเตม็แลว้เลยพอ  มนัไม่เหมาะตอนนี,   ไม่เหมาะถึงอยา่งไรก็ตอ้งไปให้ตลอด
รอดฝั�งจนหมดของนั,น 

                  ผมอุตส่าห์พยายาม  แต่มนัเหลือวิสัยที�จะไปให้ตลอดรอดฝั�ง  เพราะสุขภาพมนัไม่ให้  ทีหลงัไม่
ควรทาํอย่างนั,น  อยา่ทาํเลย  ไม่เหมาะ  มีงานการตอ้งเดินให้ตลอดรอดฝั�ง  เราอยูว่ดันี, แหละไม่ใช่เดินไกล
อะไร  เดินเพียงแค่บิณฑบาตมาฉันเท่านั,นแหละ   ไม่ยากเย็นอะไรหรอก  เขานั,น  โอ๊ย! สําบุกสําบนั          
หาเงินหาทองมา  ซื,อของมากวา่จะไดม้าใส่บาตรนั,นยากแสนยาก  ควรสงเคราะห์เขา  มนัเต็มบาตรเราก็บอก
ญาติโยม  บอกได ้ เขารู้จกัวา่เตม็อยู ่ แต่เขาอยากจะใส่  เขาอยากทาํบุญกบัเรา 

 เขาอยากทาํบุญเขาจึงอุตส่าห์มา  พอมาแล้วไม่ได้ใส่บาตร  เขาวติก  มันเป็นเหตุให้ศรัทธาของเขา

เสื�อมไป  จึงว่าไม่ควรกระทาํ 
    
 พระวนิยั นี, เป็นของเบื,องตน้ ถา้พระวนิยัเรียบร้อยดีแลว้ พวกเขาก็นิยมนบัถือพุทธศาสนาก็จะได้
ถาวรต่อไป 
    
 เราเป็นพระเป็นสงฆเ์ราตอ้งเห็นกิเลสของตนใหไ้ด ้ละกิเลสของตนใหไ้ด ้ถอนกิเลสของตนใหม้นั
ออกหมดจากร่างกายจากตวัของเราจึงจะเป็นพระบริสุทธิJ   เป็นพระสมบูรณ์ 
 

ที�มา http://truthoflife.fix.gs/index.php?topic=1830.0 
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พระครูญาณวศิิษฏ์  

(ท่านพ่อเฟื� อง โชติโก) 

วดัธรรมสถิต อ.เมอืง จ.ระยอง 

(พ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๒๙) 

 
 • ก่อนที�จะพูดอะไร ให้ถามตวัเองวา่ ที�จะพูดนี, จาํเป็นหรือเปล่า ถา้ไม่จาํเป็นก็อยา่พูด นี�เป็นขั,นตน้

ของการอบรมใจ เพราะถา้เราควบคุมปากตวัเองไมได ้เราจะควบคุมใจไดอ้ยา่งไร 

 • ของดีจริงไม่ตอ้งโฆษณา คนชอบขายความดีของตวัเอง ที�จริงขายความโง่ของตวัเองมากกว่า     

คมใหมี้ในฝัก ใหถึ้งเวลาที�จะตอ้งใชจ้ริงๆ จึงคอยชกัออกมา จะไดไ้ม่เสียคม 

 • เวลาเราทาํงานอะไรอยู ่ถา้เราสังเกตวา่ใจเราเสีย ก็ใหห้ยดุทนัที แลว้กลบัมาดูใจของตนเอง เราตอ้ง

รักษาใจของเราไวเ้ป็นงานอนัดบัแรก 

 • คนอื�นเขาด่าเรา เขาก็ลืมไป แต่เราไปเก็บมาคิด เหมือนเขาคายเศษอาหารทิ,งไปแลว้ เราไปเก็บมา

กิน แลว้จะวา่ใครโง่ 

ที�มา www.dhammajak.net/forums 

 

การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั7งปวง 

 การสร้างวดั เสร็จไปหลายร้อยลา้น หากสร้างคนที�ดีไม่ได ้สร้างชาวพุทธที�ดีไม่ได ้หากหาพระสงฆ์

ที�ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบไม่ได ้ถึงสร้างมากเท่าใดก็ย่อมดูไร้ผล  ยอ่มไกลทางแห่งพระพุทธองคห์นงัสือเล่มนี,

อาจจะเป็นแหล่งขุมทรัพยใ์ห้ปัญญาชนในภายหลงัสืบไป  สละทรัพยส่์วนตนเพียงนอ้ยให้เกิดบุญมากดว้ย

การสร้างหนงัสือยอ่มคุม้ค่าดว้ยประการทั,งปวง  

 หากอุบาสก อุบาสิกา ญาติโยมท่านใด หรือผูใ้จบุญท่านใด ได้อ่านหนังสือนี, แล้วเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ ตอ้งการ นาํไปจดัพิมพต่์อไป หรือตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัพิมพห์นงัสือนี, เพื�อแจกเป็นธรรม

ทานสืบไป นั,น โปรดติดต่อไปยงั www.ponboon.com  เนื,อหาในหนงัสือนี, ขอสงวนสิทธิJ สําหรับการ

คดัลอก ตีพิมพ์ หรือนําไปทาํซํ, าเพื�อการจาํหน่าย หากนาํไปเพื�อเป็นวิทยาทาน โปรดระมดัระวงัในการ

คดัลอกอยา่ใหต้กบกพร่องในเนื,อความ   
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แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าประกอบการเรียบเรียงหนังสือ 

 

 - พระไตรปิฎก เล่มที� 1 ถึงเล่มที� 10 พระวนิยัปิฎก ซึ� งจดัพิมพโ์ดยสาํนกังานลูก ส.ธรรมภกัดี 

 - หนงัสือ อริยวินยั 

 - หนงัสืองานฉลองครบรอบอาย ุ80 ปี พระราชสังวรอุดม(หลวงปู่ ศรี มหาวโีร) 

 - หนงัสือนวก อนุสรณ์ 2513 ของวดัเบญจมบพิตรฯ 

 - หนงัสือคาํแนะนาํพระบวชใหม่ ของบรรเจิด สังขส์วน พิมพเ์ผยแพร่โดยกองทุนโลกทิพย ์

 - หนงัสือ คู่มือพระ, โลกทิพย ์

 - หนงัสือมนตพ์ิธี โดยพระครูอรุณธรรมรังษี 

 - หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั, นตรี โดยคณาจารย์สํานักพิมพ์เลี�ยงเชียง เพียรเพื�อ          

พุทธศาสน์  

 - หนงัสือวินยัมุข เล่ม 1 ฉบบัมาตรฐาน เรียบเรียงโดยคณาจารยแ์ห่งโรงพิมพเ์ลี�ยงเชียง 

 - หนงัสือวินยัมุข เล่ม 2 ฉบบัมาตรฐาน เรียบเรียงโดยคณาจารยแ์ห่งโรงพิมพเ์ลี�ยงเชียง 

 - หนงัสือนวโกวาท โดยพระมหาอาํนาจ พุทธิเมธี ป.ธ.9,พธ.บ. 

 -DVD รวมเสียงธรรมะ(mp3) ชุดที� 2 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วดัจนัทาราม จ.อุทยัธานี ใน

หมวดพระวนิยับญัญติั 
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เกี�ยวกบัผู้เขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระณฏัฐเศรษฐ์ กนัหารินทร์ (พระปัญญาวโร) 

 

อุปสมบท    ณ วดัสาํราญนิเวศ จงัหวดัอาํนาจเจริญ วนัที� 2 กรกฎาคม 2554 

จาํพรรษา    ที� วดัโนนใจดี ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ  

เกิด     พฤหสับดี ที� 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2527 ที�จงัหวดัอุบลราชธานี 

การศึกษา ประถมศึกษา   โรงเรียนบา้นถ่อน ต.ท่าลาด อ.วารินชาํราช จ.อุบลราชธานี 

มธัยมตน้ ปลาย    โรงเรียนวารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี  

อุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

    หลกัสูตรภาษาองักฤษ  

 

 ปรกติผูเ้ขียน ทาํธุรกิจส่วนตวั  ชอบปฏิบติัธรรมสวดมนตน์ั�งสมาธิมาตั,งแต่เด็ก จนถึงปัจจุบนั จนมี

ผูค้นนับถือ มาปฏิบัติธรรมด้วยเป็นอันมาก สอนการทาํสมาธิ สอนการทําบุญต่างๆ ให้แก่ผู ้ที�สนใจ

โดยทั�วไป โดยสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ, นที�  จังหวัดอุบลราชธานี ชื� อว่าพุทธอุทยานเวสสุวรรณ                 

ช่วงเข้าพรรษา ปีนี, (2554) ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื� องหลักธรรมทางพุทธศานา การปฏิบัติ                  

ด้านเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และใฝ่ถึงความสงบ จึงมาบวชตลอดหนึ� งพรรษาเต็ม ด้วยได้เล็งเห็นถึง

ความสําคญัเรื�องการบวช จึงได้เขียนหนงัสือเล่มนี, ขึ,น เพื�อช่วยให้ผูที้�บวชมีความเขา้ใจจะไดไ้ม่มีการเกิด

ความผดิพลาดในระหวา่งที�บวช เพื�อเป็นผลบุญแก่ตวัผูบ้วช และสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป 
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“คนจะบวชควรอ่านอย่างยิ�ง” 

 

 ผูเ้ขียน     พระปัญญาวโร 

 ปรับปรุง/แกไ้ข  พระปัญญาวโร/ศิปกว.ิi 

 เรียบเรียง   ศิปกว.ิ 

 ออกแบบ/พิสูจนอ์กัษร  ศิปกว.ิ 

 พิมพค์รั, งที�หนึ�ง เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ลิขสิทธิJ  @เวบ็ผลบุญดอทคอม www.ponboon.com 

  

 

 

 

 

 

 หากตอ้งการพิมพเ์พื�อเผยแพร่เป็นวทิยาทาน สามารถสอบถามยงัเวบ็ไซตไ์ด ้
                                                           

i
 ศิปกว.ิ สมาชิกผลบุญดอทคอม ไดรั้บฉายา “กิตติวงัโส”เมื�อครั, งอยูใ่นสมณะเพศ 


