หนังสือ คนจะบวชควรอ่ านอย่ างยิง
“บวช 15 วัน อย่ างไรให้ ได้ บุญ บวชทัง ชีวิตแล้ วตกนรก”
การบวชลูกชายให้ ได้ เกาะชายผ้ าเหลืองขึ นสวรรค์ไม่ใช่เกาะลงนรก
พ่อแม่ที#คิดจะบวชลูกชายควรอ่าน จะได้ บญ
ุ อย่างแท้ จริง

ฉบับอ่านง่าย อธิบายง่าย เข้ าใจในทันทีเหมาะสําหรับพระบวชใหม่ทกุ รูป
เหมาะกับชาวพุทธทุกวัย เพื#อจะได้ ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง เกี#ยวกับพระสงฆ์ให้ ได้ บญ
ุ จริงๆ
คนธรรมดาไม่เคยรู้ศีลพระ อาจจะเคยทําบุญด้ วยความเข้ าใจผิดทําให้ พระได้ บาป
คนที#ไม่เคยรู้วิถีชีวิตพระ ดุจปลาไม่ร้ ูเรื# องของนก เพราะปลามัวแต่อยู่ในนํ า
โดย พระปั ญญาวโร
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พระพุทธวจนะ

“อานนท์ ! ความคิ ด อาจมี แ ก่ พ วกเธออย่ า งนี ว ่า ธรรมวิ นัย ของ
พวกเรามี พ ระศาสดาล่ว งลับไปแล้ ว พวกเราไม่ มี พ ระศาสดา ดัง นี 
อานนท์ !พวกเธออย่าคิดอย่างนัน
อานนท์ ! ธรรมก็ ดี วิ นั ย ก็ ดี ที# เ ราแสดงแล้ ว บัญ ญั ติ แ ล้ วแก่
พวกเธอทังหลาย

ธรรมวินยั นันจั
 กเป็ นศาสดาของพวกเธอทัง หลายโดยกาลล่วงไป
แห่งเรา”
พระพุทธวจนะ คัดลอกมาจากหนังสืออริยวินยั ปกในหน้ าแรก
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คํานํา
หนังสื อเล่มนีผ ้ ูเขียนมีความประสงค์ ที#จะแนะนํ าแนวทางสํ าหรั บชาวพุทธผู้ที#มีตัง ใจ
จะออกบวช ทังเป็
 นพระภิกษุและเป็ นสามเณร เพื#อให้ ทราบแนวทางและข้ อปฏิบตั ิในเบื องต้ น
จะได้ ปฏิบัติตนถูกต้ องตามแบบที# ควรจะเป็ น การบวชนัน นอกจากเป็ นการศึกษาพระธรรม
คําสัง# สอนของพระพุทธองค์แล้ ว ยังถือเป็ นแบบปฏิบตั ิของชายไทยมาตังแต่
 สมัยโบราณ จึงเชื#อ
กันว่า หากประพฤติปฏิบตั ิดีก็จะได้ บญ
ุ มาก แต่หากปฏิบตั ิอยู่นอกครรลองคลองธรรมก็จะได้
บาปมากเช่นกัน เราบวชมาเอาบุญไม่ได้ บวชมาเอาบาป จึงจํ าเป็ นอย่างยิ#งที# จะต้ องศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิให้ เข้ าใจ เพื#อการปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบนัน# เอง ผู้เขียนได้ รจนาหนังสือเล่มนี 
ในช่วงเข้ าพรรษา ปี 2554 ซึง# ปรกติแล้ วผู้เขียนเป็ นเพียงอุบาสกเท่านัน หากแต่ในปี นี  มีโอกาส
บวชปฏิบตั ิธรรม และศึกษาพระธรรมวินยั อย่างจริงจังเป็ นเวลาหนึง# พรรษาเต็ม
หนังสือเล่มนี คงเผยแพร่ไปเมื#ออาตมาได้ ลาสิกขาจากเพศสมณะแล้ ว หากเมื#อวาระบุญ
มาถึ ง คงมี โ อกาสได้ กลับ มาอยู่ ใ นร่ ม กาสาวพัต ร์ อี ก ครั ง หนึ# ง เนื อ หาทัง หมดที# เ ขี ย นขึ น นี 
ได้ ถู ก รวบรวม ณ ขณะที# ยั ง ดํ า รงตนเป็ นภิ ก ษุ เ พศ ซึ# ง ในความตั ง ใจเบื อ งต้ น อาตมามี
ความประสงค์ จะเขี ยนหลังสิกขาออกไป แต่หากได้ เขี ยนเมื# อลาสิกขาแล้ ว เวลาที# พระภิกษุ
สามเณรมาอ่านตํ าราเล่มนี เ ข้ า เกรงจะเป็ นการไม่บังควรมากนัก เพราะเป็ นเพียงฆราวาส
จะมาสอนเพศสมณะได้ อย่างไร จะกลับกลายเป็ นบาปเสียเปล่า ดังนัน จึงให้ ถือว่าหนังสือเล่มนี 
ได้ รจนาขึ นเมื#อครัง ผู้เขียนอยู่ในความเป็ นสมมุติสงฆ์ และครบถ้ วนในการที#จะอธิบาย เพื#อจะ
ไม่เป็ นโทษล่วงเกินต่อพระภิกษุสงฆ์ของผู้เขียนเอง
ผู้เขียนขอโอกาสพระเถรานุเถระ พระภิกษุและสามเณรทังหลาย

หนังสือนี เขียนเพื#อเป็ น
แนวทาง ให้ พ ระพฤติ ดี ป ฏิ บัติ ช อบ ไม่ ใ ช่ ก ารเขี ย นกระทบพระสงฆ์ อ งค์ เ จ้ า หวัง เพี ย งให้
พระพุ ท ธศาสนาดํ า รงยื น ยาวสื บ ไปเป็ นประโยชน์ แ ด่ ม วลมนุ ษ ย์ หากมี ค วามผิ ด พลาด
ประการต่างๆขอประทานอภัยมา ณ โอกาสนี  อย่าให้ ผ้ ูเขียนต้ องเป็ นบาปเป็ นกรรมใดๆเลย
ด้ วยผู้เขียนยังเป็ นผู้ศกึ ษาน้ อยด้ อยคุณวุฒิ สติปัญญายังไม่เต็มพร้ อม
พระปั ญญาวโร

4

สารบัญ
เรื อง

หน้ า

พระภิกษุ สามเณร คืออะไร

5

คนไทยหวังเกาะชายผ้ าเหลืองลูกชาย

6

ทําน้ อยได้ มาก ทังบุ
 ญและบาป คือพระกับเณร

7

ศีลใหญ่ ให้ ระวังมากที#สดุ สําหรับพระภิกษุ

8

วิถีชีวิตพระเณร แต่ละวันทําอะไรบ้ าง

9

พระรุ่นพี# ทําตัวไม่ดี เราไม่ควรเอาแบบอย่าง

11

การบวชต้ องเลือกวัด

12

ปั จจัยในการดํารงชีพของพระ เณร

12

อาหารการกิน ของพระ

14

พระใช้ เงินได้ ไหม

15

พระเณรมีอาชีพอย่างเดียว คือบวช ขอได้ แค่ญาติและปวารณาเท่านัน

17

ศัตรูของพระหนุม่ ๆ ทุกรูป เณร หนุม่ ๆทุกรูป

18

บาปกรรมของการผิดศีล ตีตวัF ลงนรกอย่างสบายๆ โดยย่อ

19

วันสึก ทําอย่างไรดี เตรี ยมตัวแบบไหน

23

ศีลพระภิกษุ 227

24

คําสอนพระสุปฏิปันโนเกี#ยวกับการปฏิบตั ติ นของพระ

38

เกี#ยวกับผู้เขียน

43

5

พระภิกษุ สามเณร คืออะไร
ภิ ก ษุ แปลตามภาษาได้ สองประการ หนึ# ง แปลว่ า ”ผู้ ขอ” สองแปลว่ า “ผู้เ ห็ น ภัย
ในวัฏสงสาร” การบวชเป็ นพระเป็ นเณรในสมัยพุทธกาลมุ่งเพียงอย่างเดียวคือ หวังปฏิบตั ิธรรม
เพื#อความสิ นทุกข์ หมดกิเลสเครื# องร้ อยรัดทังปวง

นี#คือเป้าหมายที#แท้ จริ งของการบวช ไม่ได้
บวชมาเอาเปรี ยญเก้ าประโยค เอาเจ้ าคุณ เอาพระครู เอาพระราช หรื อเอายศฯลฯ
ศาสนาพุทธเราประกอบด้ วยสมาชิกบริ ษัท ดังนี  ได้ แก่ พระภิกษุ สามเณร พระภิกษุณี
สามเณรี สิกขามานา อุบาสก อุบาสิกา หากจะนับเพียงสายที#เราสืบกันมาทางเถรวาท ได้ ถือว่า
พระภิกษุ ณี สามเณรี และสิกขามานา(ถื อศีลและวัตรเคร่ ง ในระยะเวลา 2 ปี เพื#อบวชเป็ น
ภิกษุณี) ได้ หมดสิ นไปนานแล้ ว เหลือนักบวช ในสองแบบคือ พระภิกษุและสามเณร ส่วนแม่ชี
เป็ นเพียงความนิยมในสมัยหลัง ซึ#งแม่ชี ถื อศีลเพียงแปดข้ อเท่านัน วัตรปฏิบัติอื#นๆก็เหมือน
อุบาสกอุบาสิกาทัว# ๆไปเพียงแต่ดีกว่าชาวบ้ านทัว# ไปที#ว่า สละบ้ านออกมาบวชอยู่ที#วดั ซึง# ถึงแม้
แม่ชีจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสอนพระเณรได้ เนื#องจากผิดพระธรรมวินยั
ศีลของพระสงฆ์ ที#มีมาในพระปาฏิโมกข์ มี 227 ข้ อ และศีลที#มีมานอกพระปาฏิโมกข์
มีอีกหลายข้ อ ผู้จะบวชควรศึกษาให้ ดี ศีลสามเณรมี 10 ข้ อ และมีเสขิยวัตรอีกมาก ซึง# การเป็ น
พระภิ ก ษุ สามเณรต้ อ งเรี ย นรู้ ต้ อ งศึ ก ษา และต้ อ งรั ก ษาความพระพฤติ ข องตนให้ ส มกับ
ความเป็ นผู้อยู่ในร่ มกาสาวพัตร์ จึงจะได้ บุญเต็มที# และจะไม่เกิดบาปกรรมติดตัวจนกลายเป็ น
ดินพอกหางหมูแก้ ไม่ได้
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คนไทยหวังเกาะชายผ้ าเหลืองลูกชาย
สมัยพุทธกาลบวชมุ่งพ้ นทุกข์ สมัยปั จจุบัน เมื องไทยเราบางส่วนเชื# อมั#นว่า การบวช
เป็ นการทดแทนคุณพ่อแม่ที#ดีที#สุด ชาวไทยจึงนิยมให้ ลูกชายบวชพระทดแทนคุณพ่อแม่ก่อน
บุตรชายแต่งงาน คือให้ ไปศึกษาธรรมะ ฝึ กปฏิบัติคนที# ผ่านการบวชแล้ วเรี ยกว่าคนสุกแล้ ว
โบราณท่านว่าไว้ สุกคือผ่านแล้ วผ่านการฝึ กฝน ค่านิยมนีส ืบกันมาหลายร้ อยปี สมัยโบราณ
บวชหนึง# พรรษาเต็ม ช่วงเข้ าพรรษาสามเดือนรับกฐิ นเสร็จ จึงสิกขาลาเพศออกไปครองเรื อน
หากแต่สมัยนี  เนื#องจากภาระการงานเร่ งรัดจึงหาคนจะได้ บวชหนึ#งพรรษาน้ อยมาก บางคน
บวชแค่ 15 วันยังยากเสี ยแล้ ว ความยึดถื อในธรรมเนียมของบางบ้ าน ถ้ าลูกชายยังไม่ได้
บวชพระ พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย จะนอนตายตาไม่หลับซึง# ถึงขันว่
 ากันไปอย่างนัน
กุศโลบายที#ว่า “เกาะชายผ้ าเหลืองลูกขึน สวรรค์ ” หมายถึง เมื#อถึงวันบวช พ่อ แม่
ญาติมิต รของนาค(คนที# เตรี ยมตัวบวชพระเรี ยกนาค) ย่อมมาร่ วมงาน ซึ#ง ถื อว่าได้ บุญแล้ ว
วันรุ่งขึ นในตอนเช้ าพ่อแม่ญาติมิตรก็จะใส่บาตร อาจจะรวมถึงคู่หมันของนาคด้

วย มีการถวาย
ภัตตาหาร นํ า ดื#ม นํ า ปานะอะไร ต่างๆที#เกี# ยวกับวัด ตลอดระยะเวลาที# พระบวช อย่างน้ อย
พ่ อ แม่ ญาติ มิ ต ร ย่ อ มได้ ไ ปทํ า บุญ เรื# อ ยๆ แน่ น อน นี# แ หละคื อ กุ ศ โลบายคนโบราณที# ว่ า
“เกาะชายผ้ าเหลืองลูกขึน สวรรค์ ” เพราะคนเรามัวยุ่งทํามาหากินไม่ค่อยได้ ใส่ใจวัดวา จะได้
ใส่ใจมากก็ตอนลูกหลานไปบวชที#วดั
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ทําน้ อยได้ มาก ทัง บุญและบาป คือพระกับเณร
เมื#อเราบวชเข้ ามาแล้ ว เราทําบุญอะไรก็ตามไม่ว่าจะให้ ทานคนสัตว์หรื อเพื#อนพระเณร
ด้ วยกัน กวาดลานวัด ขัดห้ องสุขาทํ างานส่วนรวมที#วัดล้ วนแล้ วแต่เกิดบุญมาก เพราะอะไร
เหตุเ พราะ การเป็ นสมมติ ส งฆ์ มี ศี ล มาก ซึ#ง การทํ า บุญ ได้ ผ ลมากนัน จะประกอบไปด้ ว ย
หนึ#งผู้รับบริ สุทธิN เป็ นพระมีศีลครบ ถื อว่าบริ สุทธิN เป็ นต้ น สองผู้ให้ บริ สุทธิN คือเราเองบริ สุทธิN
หากตอนนี เราเป็ นพระคุณความดีในตัวเราอย่างน้ อย 227 เจตนาเราก็ดีด้วย ยินดีก่อนให้ ยินดี
ขณะให้ หลังบริจาคทานไปแล้ วไม่เสียดาย สามของที#ได้ บริ สทุ ธิN เราไม่ได้ ขโมยใครมา สมมติว่า
โยมพ่อ ได้ ถ วายนํ า ปานะแก่ เ รา แล้ ว เรานํ า ไปถวายพระในวัดรู ป อื# น ๆด้ ว ย นี บุ ญ เกิด มาก
แน่ นอน ในทํานองกลับกันถ้ าเราทําบาป แม้ ฆ่ามดเพียงตัวเดียว ย่อมบาปมากกว่าตอนที#เรา
เป็ นฆราวาสหลายร้ อยพันเท่า นี# แ หละจึงบอกว่า ทํ า น้ อ ยได้ มาก ทัง บุญ และบาป พระเณร
จงเพียรระวังไว้ ให้ ดี
ข้ อควรสํานึกของพระเณร บวชน้ อยได้ บุญ บวชนานอันตรายถ้ าทําตัวไม่ ดี
เราต้ องระลึกเสมอๆว่า เราบวชแล้ ว สละแล้ วออกจากเพศฆราวาส มีเพศพรหมจรรย์
แล้ ว คือไม่ใช่คนธรรมดาละออกจากกามแล้ ว แม้ บวช 15 วันถ้ าทําผิดทุกวันก็บาปตลอด 15 วัน
สมมติว่าบวชนานตังแต่
 อายุ 21 ปี กว่าจะมรณภาพก็อายุ 61 ปี ทําผิดศีลทุกวัน เช่น กินอาหาร
ในเวลาวิก าลทุก วัน แอบกิ นข้ า วตอนเย็ น ทุก วันนั#น เอง ผิ ด อาบัติ ปาจิ ตตี ย์ อื#น ๆอี ก หลายตัว
มีเวลาบวชอยู่ 40 ปี จึงละสังขาร
ถามว่าคนบวชได้ 40 ปี กับบวช 30 วัน ใครได้ บญ
ุ มากกว่า ถ้ าบวช 30 วัน แล้ วหมัน#
ระวัง ให้ ผิดน้ อยที#สดุ ตังใจสวดมนต์

ทําสมาธิ คนบวช 30 วันย่อมได้ บญ
ุ เยอะกว่า เพราะบวช
นานแต่รักษาศีลไม่ครบ ทําบาปสัง# สมจนเป็ นกรรมที#มนั มากเป็ นดินพอกหางหมู บาปก็ย่อม
พอกพูนเท่าคูณทวี
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ศีลใหญ่ ให้ ระวังมากทีสุดสําหรั บพระภิกษุ
หากพระภิกษุ ยังไม่ได้ สิกขาออกไปเป็ นฆราวาส ถ้ าได้ ทําผิดศีลข้ อใหญ่ สี#ข้อ แม้ เพียง
ข้ อใดข้ อหนึ#งในสี#ข้อนี ย่อมเข้ าถึงข้ อที#ว่า”ปาราชิก”โดยทันที ปาราชิกคือขาดจากวามเป็ นพระ
ถึงแม้ ไม่มีใครรู้ ก็ตามเราขาดจากความเป็ นพระทันที ถึงจะยังไม่ ยอมสึกออกมาก็เป็ นเพียง
ฆราวาสทีห่มผ้ าเหลืองปลอมอยู่กับพระเท่ านั น ทุกครั ง ที#ไปนั#งร่ วมกับพระร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ลงฟั งปาฏิโมกข์ ทําสังฆกรรมทัง ปวงเสียหายหมดเราก็บาปเพิ#มขึน เรื# อยๆ ทุกวัน
พอกพูน ศีล 4 ข้ อนี ได้ แก่
1.เสพเมถุน เสพสังวาส กับสตรี เพศชาย กระเทย หรื อแม้ แต่สตั ว์เดรัจฉาน ไม่ว่าจะ
เสพทวารใด ทัง ปาก อวัยวะเพศ หรื อทวารหนักแม้ ไม่สําเร็ จ กิ จเพียงอวัยวะเพศจรดเข้ าไป
เพียงชัว# เม็ดงาท่านปรับปาราชิกทันที
2.ลักทรัพย์ของผู้อื#นด้ วยเจตนา ลักเอาตังแต่
 มลู ค่า 5 มาสก (มาสกทองคํา) ท่านปรับ
ปาราชิกทันที แต่ทกุ วันนี ท่านถือเอาตังแต่
 มลู ค่า 1 บาทไทย ถ้ าตังใจขโมยเอายั

กยอกเอาถือว่า
ปาราชิกทันที
3.ฆ่ า มนุษ ย์ ด้ ว ยเจตนา ไม่ ว่ า จะฆ่ า เองหรื อ ใช้ ใ ครไป หรื อ แม้ แ ต่ เ ป็ นทารกในครรภ์
หากเมื#อมนุษย์นนตายก็
ั
ถือว่าปาราชิกทันที แต่หากได้ ทําร้ ายก็จะเป็ นอีกข้ อหนึง#
4.อวดอุต ริ ม นุษ ย์ ธ รรม คื อ การตัง ใจอวดแก่ ค ฤหัส ถ์ ในคุณ ธรรมที# เ ป็ นเรื# อ งลึ ก ซึ ง
เหนือมนุษย์ ปรกติ ว่าตนเองเข้ าถึงบรรลุหรื อได้ ธรรมอันยิ#งเหล่านัน เช่น บรรลุมรรคผลแล้ ว
สําเร็จอรหันต์แล้ ว ได้ ฌาน อาตมาเหาะได้ นะฯ คือเราทําไม่ ได้ จริ ง ไม่ มีจริ งในเรา แล้ วตังใจ

อวด พูดอวดหรื ออวดทางอ้ อมๆ เมื#อฆราวาสเข้ าใจตามนันปาราชิ

กทันที ถึงได้ จริ งก็พูดไม่ ได้
ผิดศีล พระพุทธเจ้ าปรั บอาบัตไิ ว้ ชัดเจน
ดังนันจึ
 งให้ ระวังศีล 4 ข้ อหลักนี ให้ มากที#สดุ ถ้ าพลาดแล้ วก็จะขาดจากการเป็ นพระทันที
บวชใหม่ไม่ได้ อีก ถึงบวชก็ไม่เป็ นพระไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆร่ วมกับพระในฐานะพระได้
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แต่อ ย่า งใด ถ้ า ปาราชิก แล้ วก็ จะห้ า มมรรคผลห้ า มนิ พพานเด็ ดขาด ใครละเมิ ดแล้ ว ชาติ นี 
ทังชาติ
 ไม่ได้ มรรคผลนิพพานแน่นอน
ศีลข้ อรองอีก 13 ข้ อ ถ้ าละเมิดแม้ ข้อเดียวก็บาปหนักเช่นกัน โดยจะเรี ยกว่า “อาบัติ
สังฆาทิเสส” หากใครละเมิดเข้ าแล้ ว บาปมาก ถึงแอบทําคนเดียวก็ตาม และหากยังไม่ได้ แก้ ไข
ให้ ถูกต้ อง(อยู่ปริ วาสกรรม) แต่กลับสึกออกมากรรมก็จะตามรัง ไว้ ให้ หาความเจริ ญยาก ข้ อที#
ตกมากสําหรับพระคือ สังฆาทิเสสข้ อที#หนึ#งคือทําให้ นํ าอสุจิเคลื#อนด้ วยความจงใจ ถ้ าจะพูด
ภาษาชาวบ้ านเข้ าใจคือ ช่วยตัวเอง หรื อการชักว่าว นัน# เอง หากฝั นเปี ยก ฝั นไปแล้ วอสุจิเคลื#อน
อั น นี ท ่ า นไม่ ป รั บ การทํ า กิ จ กรรมอื# น ๆ เช่ น ทายาที# อั ณ ฑะไม่ ไ ด้ ตั ง ใจให้ อสุ จิ เ คลื# อ น
แต่มนั เคลื#อนเอง อันนี ท่านไม่ปรับอาบัติ คือถ้ าทําให้ นํ าอสุจิเคลื#อนด้ วยความจงใจทําเองของ
เรานัน ถื อผิดเต็มๆ เมื#อสึกออกมาเป็ นโยมแล้ ว ทํามาหากินไม่คล่องตัว เรี ยกได้ ว่าเป็ นคนทํา
อะไรไม่ขึ น การแก้ ไขก็คือการอยู่ปริ วาสกรรมจนกว่าจะแก้ ได้ พ้น กลับมาเป็ นพระภิกษุปรกติ
หากเราเคยทําผิดไว้ แล้ วสึกออกมาก็ควรกลับไปบวชใหม่ แล้ วเข้ าปริ วาสให้ ถกู ต้ องให้ ครบเสีย
จะได้ ไม่ติดขัด
วิถีชีวิตพระเณร แต่ ละวันทําอะไรบ้ าง
ชี วิ ต พระเณรไม่ ใ ช่ เช้ า เอน เพลนอน บ่ า ยพัก ผ่ อ น เย็น จํ า วัด บวชหนี ท หาร ผลาญ
ผ้ าเหลือง เปลืองข้ าวสุก บวชสนุกตามเพื#อน บวชเปื อ นพระศาสนา ไม่ใช่แบบนัน หากเป็ นวัด
ที#ท่านเคร่ งปฏิบตั ิโดยทัว# ไปวัดที#ม่งุ ปฏิบตั ิเพื#อมรรคผลนิพพานกันจริ งๆ หรื อเราบวชเข้ ามาแล้ ว
ต้ องการให้ เกิดบุญกุศลจริงๆควรปฏิบตั ิคร่าวๆดังนี 
- ตื#นเช้ าตีสาม สวดมนต์ ทําวัตรเช้ า นัง# สมาธิกรรมฐานตีสี#ถึงตีห้าครึ#ง
- เวลาประมาณหกโมงเช้ าห่ ม ผ้ าคลุ ม ไหล่ เตรี ย มบาตรออกบิ ณ ฑบาต เวลาไป
บิณฑบาตต้ องพยายามสํารวมจิตให้ มากที#สดุ บางทีสีกาสาวๆมาใส่บาตร ใจเราอาจจะไขว้ เขว
แกว่งได้ หากใจกําหนัดยินดี ในขณะที#เขาใส่บาตรให้ เผอิญมือโยมสัมผัสเราเข้ า เรายินดีในการ
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สัมผัสนันเราจะอาบั

ติสงั ฆาทิเสสได้ ง่ายๆ ถ้ าโดนโยมแต่ใจเราไม่ยินดี ก็อาบัติน้อยลง จึงต้ อง
ระวังให้ มาก เมื#อกลับมาถึงวัด เปิ ดฝาบาตรออก แผ่กศุ ลให้ ญาติโยมทุกคนที#ใส่บาตรให้ ในวันนี 
จากนัน เก็บเลือกของที#จะไม่ฉัน เลือกออก สิ#งไหนจะฉันก็เอาใส่บาตรไว้ ของที#เหลือจะเอาไว้ ที#
กองกลางวัด บางวัดได้ อะไรมาจะเก็บออกรวมกันทัง หมด จึงจะมีพระภัตตุเทศก์ มาจัดสรร
ปั นส่วนให้ เหมาะสมอีกทีแล้ วแต่ระเบียบของท่าน
จากนัน จึง ฉัน รวมกันที# หอฉัน หากเราบวชวัดมหานิก ายท่า นจะพาฉันสองเวลา คื อ
เช้ าและเพล หากวัดสายธรรมยุติวดั ป่ า ท่านจะฉันหนึ#งครัง ตอนเช้ า เมื#อฉันเสร็ จ ให้ ล้างบาตร
ให้ สะอาด เช็ดให้ ดีเอาไปผึ#งแดด ไว้ สักครู่ จากนันจึ
 งเก็บไว้ ตอนเก็บไว้ ต้องปิ ดฝาบาตรด้ วย
โบราณท่านเก็บไว้ ใต้ เตียง ที#ต้องปิ ดฝาบาตรเพราะกันแมลงสาปหนูมาไต่ที#บาตร จะได้ ความ
สกปรก หากเก็ บบาตรไม่ดี หรื อ เช็ด ไม่ดี ก่ อ นออกบิณฑบาตตอนเช้ า ต้ อ งใช้ นํา ล้ างข้ างใน
ของบาตร และฝาบาตรให้ ดี เพื#อ ไม่ ให้ มี ฝุ่นหรื อ เศษอาหารเก่ าติด ไปปนกับอาหารที# จ ะฉัน
ในวันนี  หากมีอาหารเก่าติดค้ าง แล้ วฉันลงไปอาบัติทนั ที รู้หรื อไม่ร้ ูก็ตาม
ช่วงเวลาอื#นๆท่านยกให้ เป็ นกิจส่วนตัว ในการศึกษา หนังสือตํารับตําราหรื อการปฏิบตั ิ
สมาธิ กรรมฐาน ถ้ าสายวัดป่ าฉันเช้ าเสร็ จประมาณ แปดโมงเช้ า ล้ างบาตรเสร็ จแปรงฟั นให้
สะอาดถ้ าแปรงไม่สะอาด พอเลยเที#ยงวันไปแล้ ว ดื#มนํ าลงไปมีเศษอาหารปนลงไปในลําคอ
กลืนลงไปก็อาบัติ พอฉันเช้ าล้ างบาตรเสร็ จจะเดินจงกรม ทําสมาธิสายๆ ถ้ าแดดจัดท่านจะซัก
ผ้ าหากสีซีดก็ย้อมผ้ า แล้ วตากจากนั นท่านจะทําสมาธิ หรื อเดินจงกรมต่อ
เวลาประมาณบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมงเป็ นเวลาพักหรื อการจําวัด การจะนอนพัก
ต้ องเข้ าไปในห้ อง แล้ วล็อคประตูให้ มิดชิด เวลานอนให้ นอนตะแคงทางขวา แบบสีหไสยยาสน์
หรื อพยายามนอนแบบคุมสติไปด้ วย บ่ายสามตรงกวาดวัดทํากิจกรรมส่วนรวมที#วดั ล้ างห้ องนํ า
เก็บขยะ เก็บกวาด โบสถ์วิหาร ห้ าโมงเย็นทําวัตรสวดมนต์เย็น ประมาณหกโมงเย็น จึงนัง# สมาธิ
ประมาณหนึ#งทุ่มจึงแยกย้ ายกันไป มาเจอกันอีกทีตอนทําวัตรเช้ า ช่วงเวลาที#ไม่มีกิจ
ส่วนรวม หากไม่อ่า นตํ าราค้ น คว้ าหนังสื อ ก็ อ่านทบทวนศี ลของตน ว่า เราบกพร่ องข้ อไหน
หากต้ องอาบัติ ตอนไปสวดมนต์ทําวัตรก็ปลงอาบัติ(ปลงอาบัติคือสารภาพผิดแล้ วตังใจระวั

ง
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ไม่ให้ ผิดอีก)กับพระรู ปอื#นให้ เรี ยบร้ อย อย่าปล่อยค้ างไว้ นานวัน และ ก็ควรทําสมาธิกรรมฐาน
หรื อฝึ กสวดมนต์ คาถาต่างๆ เช่น ให้ พรโยม ยะถา สัพพีฯ เวลาที#ญาติโยมมาทําบุญจะได้ ไม่
เคอะเขิน หากพระรู ปอื#นสวดแต่เรากลับนั#งนิ#งก็จะเป็ นการไม่เหมาะ เราบวชมาเป็ นพระเป็ น
เณร ควรทําหน้ าที#ของพระเณรให้ ดีที#สดุ แม้ บวชน้ อยแต่ทําให้ มนั ได้ ก็จะได้ บญ
ุ มาก
พระรุ่ นพี ทําตัวไม่ ดี เราไม่ ควรเอาแบบอย่ าง
บางวัด เราบวชเข้ าไปอาจจะมีพระที#ทําตัวไม่ดี ถื อศีลไม่ครบไม่ปฏิบัติตามพระธรรม
พระวินัย แถมจะมาชักจูงให้ เรานอกลู่นอกทางให้ เราเข้ าใจเลยว่า ศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้ า
เป็ นเหมือนบิดา ท่านสอนไว้ ดีแนวทางมีไว้ หมดแล้ ว หากคนไหนเดินนอกลู่แสดงว่าลูกคนนัน
นอกคอก เราอย่าเอาเป็ นแบบอย่าง หากเขาจะผิดช่างเขาเราอย่าไปใส่ใจ เตื อนได้ ก็เตื อน
เตือนไม่ฟังเรานิ#ง ให้ เรารักษาตัวเราให้ ดีที#สุดให้ มีศีลครบ เราอย่าทุศีล อย่าให้ ตวั เราเองตําหนิ
ตัวเราเองได้ หรื อผู้ร้ ู ตําหนิเราได้ ก้ าวแรกที#เราบวชเข้ ามา ถือว่าเราคือส่วนหนึ#งของศาสนาพุทธ
หากเราทําตัวไม่ ดีเราคือคนทีมีส่วนให้ ศาสนาเสือม แทนที#จะช่วยให้ ศาสนาเจริ ญก้ าวหน้ า
เป็ นประโยชน์แก่โลกและสรรพสัตว์ไปนานๆ แต่เราทําให้ เสียถื อว่าทําลายประโยชน์ ส่วนรวม
เราถือศีลพร่ อง ก็ถือว่าทําให้ ศาสนาเสื#อม ไม่ใช่เสื#อมแค่ตวั เราเองเพราะทําให้ คนเสื#อมศรัทธา
ในศาสนา เมื#อเสื#อมศรัทธาในพระสงฆ์ ศาสนาก็เสื#อมโทรม มีเวลาบวชน้ อยตังใจเอาให้

มนั ครบ
ใครทําไม่ดีช่างเขาถือว่าตัวอย่างที#ไม่ดี อย่าเอาเป็ นแบบอย่าง หากเราทําตัวดีก็ได้ บุญเราจะ
ได้ เป็ นตัวอย่ างทีดีแก่ อนุชนรุ่ นหลังๆสืบไป
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การบวชต้ องเลือกวัด
การบวชก่อนอื#นเราต้ องเลือกวัด ควรเน้ นวัดที#ท่านมีการสวดมนต์ ทําสมาธิ กรรมฐาน
ทุกวันหรื อมีการปฏิบตั ิธรรมตลอด ไม่ใช่วดั ที#สมภารไร้ ศีล เวลาคนมาวัดก็แกล้ งทําตัวดี เวลา
เผลอทํ า ชั#ว ไม่ เ ลื อ ก มี ห น้ าที# แ ค่ กิ น ข้ าวชาวบ้ า นรอสวดศพเอาตัง ค์ ค่ า กุ ส สะลา ธั ม มาฯ
อย่ า งเดี ย ว หากเราบวชวัด ที# ทํ า ผิ ด ศี ล ถึ ง เราจะเคร่ ง ถื อ ศี ล ครบจะไปกลายเป็ นกาขาวใน
ฝูงกาดํ า แล้ วเราจะอยู่ลํ าบาก ควรเน้ น วัดที# สอนเราได้ ท่านปฏิบัติดี วัดไหนพระทํ าตัวไม่ ดี
อย่ า เข้ า อย่ า ไปบวชและถ้ า เราไปทํา บุ ญ ด้ ว ยใส่ บ าตรให้ กิ น ถื อ ว่ า เรามี ส่ ว นร่ วมใน
การส่ งเสริมคนชัว ให้ มาทําลายศาสนา ส่วนวัดไหนพระทําดีเราสนับสนุนศาสนาจะได้ เจริญ
ปั จจัยในการดํารงชีพของพระ เณร
หากไม่มีความจําเป็ นช่วงเราบวช อย่าใช้ เครื# องมือสื#อสารใดๆที#ติดต่อกับโลกภายนอก
ซึง# สิ#งเหล่านันจะทํ

าให้ เราฟุ้งซ่านและไม่เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิธรรม โทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องใช้
หากจํ าเป็ นต้ องใช้ ก็ คุย ให้ น้ อยที# สุด หากโยมผู้ห ญิ ง โทรมาไม่ ว่า จะเป็ นใครก็ ต าม ควรเดิ น
ออกมาคุยนอกห้ องหรื อมีพระเณรรู ปอื#น ท่านร่ วมรับฟั งในบทสนทนาด้ วย ช่วงบวชไม่ควรให้
โยมแฟนโทรมาเด็ดขาด เพื#อป้องกันการฟุ้งซ่านของพระ หากรักกันก็ให้ รออย่ามาทําให้ ศาสนา
มัวหมอง การคุยจีบกันกับสีกาไม่เหมาะด้ วยผิดศีล
เครื# องนุ่งห่มของพระ มีหลักๆคือ หนึ#งสบงผ้ านุ่ง ถ้ าเทียบกับฆราวาสก็คือกางเกง จะมี
รั ดประคต หรื อเข็มขัดนัน# เอง สองอังสะ เหมือนเสื อกล้ ามหรื อเสื อนัน# เอง หากอยู่ที#วดั ที#ไม่มี
ญาติโยมพลุกพล่าน หรื อในกุฎีก็นุ่งเพียงเท่านีก ็ได้ หากมีญาติโยมมาพบโยมพ่อโยมแม่ หรื อ
ต้ องเดินผ่านที#ที#มีคนมาก ต้ องห่มผ้ าห่มหรื อจี วรให้ เรี ยบร้ อย อยู่ในวัดห่มแบบเฉวี ยงบ่าคื อ
เปิ ดบ่าหนึ#งข้ าง เวลาออกไปนอกวัดห่มแบบคลุมไหล่ทัง สองข้ าง เป็ นพระใหม่เวลาจะไปไหน
นอกวัดต้ องขออนุญาตเจ้ าอาวาสหรื อพระผู้ดแู ลเราก่อนและควรมีพระพี#เลี ยงไปด้ วย แต่ทาง
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ที# ดี ค วรหลี ก เลี# ย งการออกไปไหนนอกวัด จะดี ที# สุด สั ง ฆาฏิ คื อ ผ้ าที# พ าดไหล่ เ วลาลงทํ า
สังฆกรรม เช่น ฟั งปาฏิโมกข์ หรื อลงสวดมนต์ทําวัตร โดยโบราณนัน พระมีเพียง สบง จีวร และ
สังฆาฏิ รัดประคต อย่างละ หนึ#งชิ นเท่านัน เพราะสมัยก่อนผ้ าหายากมาก และตามพระวินัย
จริ งๆ ท่านให้ มีเครื# องนุ่งห่มเพียงเท่านี มีเกินนี ปรับอาบัติ ทุกวันนี ผ้ าเยอะ จีวรมีมากไม่ลําบาก
ในการจัดหา แต่ต้องรักษาพระวินยั เพื#อไม่ให้ เกิดความฟุ่ มเฟื อยต้ องทําตามพระวินยั ใครละเมิด
ก็คือพระไม่ดี การจะใช้ เพิ#มได้ เราต้ องวิกัปป์ คือศีลพระ จะมีไตรจีวรได้ เพียงหนึ#งชุดแต่บางที
เราต้ องเปลี#ยนซักหรื อกิจวัตรเยอะนุ่งห่มชุดเดียวเหม็นอับ ก็มีวิธีการคือ นุ่งห่มผ้ าอดิเรกจีวรได้
หรื อผ้ าเกินได้ แต่นุ่งได้ ไม่เกิน 10 วัน จากนัน ต้ องสละให้ ผ้ ูอื#นไป จึงไม่อาบัติหรื ออี กวิธีคือ
การวิกปั ป์ ให้ เป็ นสองเจ้ าของ
ตอนบวชเราก็เตรี ยมไตรจีวรไว้ สองชุด ชุดหนึงเป็ นไตรครอง คือไตรวันบวช ซึงถือ
ว่ าสําคัญทีสุด เป็ นไตรอธิษฐาน เวลาลงอุโบสถฟั งปาฏิโมกข์ ต้ องนุ่มห่ มชุดนี  เวลาไป
งานสําคัญต้ องนุ่งชุดนี  อีกชุด เราก็ทําการวิกปั ป์กับพระอีกรู ปทําให้ เป็ นสองเจ้ าของจึงนุ่งห่ม
ผ้ าเกินได้ เรี ยกว่าไตรอาศัยจึงไม่เป็ นอาบัติ
เครื# องนุ่งห่มของพระ ต้ องทําการพินทุหลังจากเราบวชเสร็ จทุกชิ น เมื#อเสร็ จพิธีการบวช
ญาติโยมแยกย้ ายกลับแล้ ว เราต้ องไปหาพระอาจารย์ หรื อพระพี#เลีย งให้ ท่านพาทําพินทุผ้า
ผ้ าทุกชนิดที#น่งุ ห่ม ต้ องพินทุ
หากในวัดนัน ท่านไม่ได้ กําหนดเขต ให้ อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ โดยไม่อาบัติ ก่อนสว่าง
ของทุกเช้ าเราต้ องนุ่งห่มไตรจีวร ทังสบง

จีวร สังฆาฏิหรื อถ้ าเราเก็บไตรจีวรนันไว้
 ในกุฎี เราต้ อง
เข้ า มาในกุฎี ก่อ นสว่ าง เมื# อสว่ า งแล้ ว ค่ อ ยละไปที# อื# น หากนุ่ง ห่ม ครบทัง ไตร ก็ ไ ม่ เ ป็ นอะไร
อี ก ประการ ไม่ ค วรตากจี ว รนอกกุฎี ข้ า มคื น ควรเก็ บ เข้ า มาไว้ ใ นเขตกุฎี เวลากลับ มาจาก
บิณฑบาตจีวรอาจจะชุ่มเหงื#อให้ นําออกผึ#งแดดหรื อลมไว้ เวลานอนต้ องกางกลดหรื อมุ้งกันยุง
พระจะนอนปนกับคนที# ไม่ได้ บวชเกิ นสามคื นไม่ได้ อาจจะเพื#อนสมัยเรี ยนมานอนเป็ นเพื#อน
พอจะสว่างของคืนที#สาม เราต้ องรี บลุกออกจากที#นนั# หรื อหลีกเลี#ยงการนอนร่ วมเพื#อป้องกัน
อาบัติ

14

อาหารการกิน ของพระ
อาหารพระแล้ วแต่ญาติโยมใส่บาตรให้ หรื อเขานํามาถวาย ตามมีตามเกิด ควรฉันฉลอง
ศรัทธาเขาอย่าเลือกมากเรื# องการกิน เพราะคุณเป็ นพระแล้ ว ไม่ใช่โยมจะเอาตามใจได้ จะไป
เอ่ยชื# อ ขอเอาอย่างนัน ชนิดนี  ไม่ได้ อาหารต้ องเหมาะกับพระไม่ขัดกับพระวินัย ท่านห้ าม
เนื อสัตว์ 10 ชนิด (เนื อสัตว์สิบอย่างที#ห้าม เนื อมนุษย์ ช้ าง ม้ า สุนขั เนื องู ราชสีห์ หมี เสือโคร่ ง
เสือดาว เสือเหลือง)อย่างนอกนันฉั
 นได้ แต่ต้องสุก และไม่ใช่ตงใจฆ่
ั  าเพื#อทําถวายเรา อาหาร
ทุกชนิดต้ องประเคน เราจะหยิบมากินเองเลยไม่ได้ เด็ดขาดนอกจากนํ าเปล่าและไม้ สีฟันแล้ ว
(โบราณใช้ กิ#งข่อยเล็กๆทุบทําเป็ นไม้ แปรงฟั น เคี ยวกินได้ เพื#อให้ ฟันสะอาด) ต้ องประเคน และ
ในเวลาวิกาลไปแล้ ว ฉันอาหารไม่ได้ ถ้าไม่ป่วย ฉันได้ เฉพาะนํ าปานะ นํ าปานะหากประเคนไว้
พอถึงเช้ าวันใหม่ฉันไม่ได้ มีอายุแค่คืนเดียว นมทุกชนิดฉันไม่ได้ ไมโล โอวันตินไม่ได้ ธัญพืช
ทุกชนิดแม้ ทําเป็ นผงชงนํ าก็กินไม่ได้ ห้ ามเก็บของที#กินได้ ที#เป็ นอาหารไว้ ในกุฎีของตน
อาหารที#ประเคนไว้ ในวันนีจ ะกินในวันต่อไปไม่ได้ เช่นขนมปั ง ผลไม้ เขานํามาถวาย
วัน นี เ ราจะเก็ บ แช่ ต้ ูเ ย็ น ไว้ กิ น พรุ่ ง นี ไ ม่ ไ ด้ นํ า เย็ น หรื อ นํ า แข็ ง ควรให้ ค นประเคน ส่ ว นของ
ห้ าอย่างได้ แก่ เนยใส เนยข้ น นํ ามัน นํ าผึ ง นํ าอ้ อย ของห้ าอย่างนี  รับประเคนแล้ ว ฉันได้ เพียง
เจ็ดวัน
นํ าปานะไม่ใช่อะไรๆที#ชงในนํ า แต่ต้องทําอย่างถูกต้ อง คือนํ าที#คนจากผลไม้
ั
ที#มีขนาด
ใหญ่ไม่เกินผลมะตูมหรื อขนาดของกําปั น คนจากนัน คันและกรองเอาแต่

นํ าไม่ให้ มีกากจากนัน
ผสมกั บ นํ า เจื อ จางกั บ นํ า ตาล แต่ ห้ ามต้ มให้ สุ ก เช่ น ลิ น จี# องุ่ น เหง้ าบั ว มะม่ ว ง ชมพู่
พระพุทธองค์ ทรงอนุญาตนํา จากผลไม้ ทุกชนิดที#ขนาดไม่ใหญ่ เกินกํ าหนดที#กล่าว ยกเว้ นแต่
ธัญพืชทุก ชนิด ทรงอนุญ าตนํ า จากใบไม้ ทุกชนิด ยกเว้ นนํ า ผักดอง ทรงอนุญาตนํ า ดอกไม้
ทุกชนิดยกเว้ นดอกมะซาง(ผลการวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ค้นพบว่าการดื#มนํ าผลไม้ หรื อผลไม้
ที#มีขนาดใหญ่ เช่น สัปปะรด มะพร้ าว ในตอนเย็น หรื อช่วงคํ#า นันจะส่
 งผลให้ มีการรับฮอร์ โมน
เพศชายมากขึน ดังนัน จึงกระตุ้นความกํ าหนัด น่าจะเป็ นเหตุผลที#พระพุทธองค์ ทรงเล็งเห็น
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ก่ อ นนัก วิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว ตัง สองพัน กว่ า ปี ที# ผ่ า นมาจึ ง ทรงบัญ ญั ติ ไ ว้ ) กระเที ย มฉั น ไม่ ไ ด้
หากไม่ป่วยหากฉันอาบัติทุกกฏ (ญาติโยมหากนําสังฆทานไปทําบุญที#วดั แต่มีอาหารหรื อสิ#ง
ใดๆที# เ ป็ นอาหารไปถวายพระหากหลัง เที# ย งไปแล้ ว เช่ น ปลากระป๋ อง มาม่ า ไม่ ค วรถวาย
เพราะพระจะได้ อาบัติ ต้ องแยกเอาเฉพาะของไม่ใช่อาหารถวาย)
พระใช้ เงินได้ ไหม
อันนี ผู้เขียนเคยสงสัยเช่นกันและสอบถามทางพระอาจารย์สายปฏิบตั ิท่านบอกมาว่า
ใช้ ได้ แต่อย่าไปยินดีในเงินนันๆ
 เพราะสมัยโบราณเวลาพระสงฆ์ไปเผยแพร่ ธรรมะไปยังเมือง
ที#ยงั ไม่ร้ ู จกั ศาสนา ไปขอใคร ใครจะให้ เรากินก็ต้องใช้ เงินตราแลกเปลี#ยนซึง# ปั จจัยมา ใช้ ได้ แต่
ท่านไม่ให้ ยินดีในปั จจัย แต่หากจะเอาตามนัยยะของผู้เขียน ให้ ถือตามพระปาฏิโมกข์ แบบเคร่ ง
จะดีกว่า ยิ#งเราบวชน้ อย ถื อให้ มันครบที# สุดจะดี เหตุผลใดๆ เราอย่าเอามาอ้ าง เพื#อให้ เกิ ด
ข้ อแก้ ตวั ในการทําผิด หากมีคนถวายมาในวันบวชเราก็น้อมสละ ถวายเข้ ากองกลางวัดให้ วดั
ที# เ ราบวชหรื อ วัด ที# เ ราจะอยู่ต ลอดช่ ว งบวชนัน ให้ ท่ า นได้ ใ ช้ ใ นกิ จ ส่ ว นรวมสงฆ์ จ ะดี ที# สุ ด
หากประสงค์ จะเก็บไว้ บ้างก็เก็บไว้ แต่พอประมาณเล็กน้ อย ส่วนมากถวายเข้ ากองกลางวัด
ส่ว นน้ อ ยให้ โ ยมพ่อ หรื อ โยมแม่ ห รื อ พี# ช าย เก็ บ ไว้ ใ ห้ แ ต่ เ ราอย่ า ไปยินดี ใ นเงิ น ที# เ ก็ บ ไว้ นัน
หากประสงค์ ส ิงใด ก็ให้ โยมทีรักษาเงินไว้ นัน จัดซือ จัดหามาให้ เป็ นพระไปจ่ ายเงินซือ
ของเองไม่ ได้ ถ้ าพระสายปฏิบตั ิที#บวชนานๆท่านจะมีไวยาวัจกร ก็คือโยมวัด ที#จะช่วยดูแล
ในปั จ จัย สี# เวลาใครถวายเงิ น มาก็ ใ ห้ ไวยยาวัจ กรรั บ รั ก ษาไว้ เวลาประสงค์ สิ# ง ใดก็ บ อก
ไวยยาวัจกรนัน ท่านให้ ยินดีเพียงของที#ได้ มาด้ วยปั จจัยเท่านัน ไม่ให้ ยินดีในเงินและทอง

16

เครื องใช้ อ ืนๆ ของพระเณร
ของที#พระเณรต้ องใช้ จริ งๆ มีแปดอย่างเท่านัน เรี ยกอัฐบริ ขาร หากตอนบวชได้ เตรี ยม
ไม่ครบ ก็ บวชพระไม่ได้ แต่การใช้ ชีวิตประจํ าวันที# จําเป็ นจริ งๆก็ มีมีดโกน(มี ดโกนแบบพระ
จะโกนผมดีที#สดุ ) ไว้ โกนหนวดเคราและเส้ นผม พระไว้ ผมได้ นานที#สดุ เพียง 2 เดือน กรรไกรเล็ก
ไว้ ตดั จนจมูก หนวดเคราต้ องโกนตลอด ขนจมูกจริ งๆในพระไตรปิ ฎกท่านให้ ถอน แต่ถ้าถอน
ปลายประสาทจะกระเทือนเพราะจมูกอยู่ใกล้ กบั สมอง เล็บมือเท้ าต้ องตัดให้ สนสะอาด
ั
ผ้ าปูนงั#
ต้ องใช้ ตลอดทุกครัง ที#ไปไหนมาไหนก่อนจะนัง# ต้ องปูผ้าปูนงั# ผ้ าเช็ดบาตรต้ องเช็ดทุกครัง หลัง
ล้ างบาตร ผ้ าเช็ดหน้ า
ผ้ ารับประเคนของเวลารับของจากโยมผู้หญิงต้ องใช้ ผ้ารับประเคน จะเอามือรับโดยตรง
ไม่ได้ ถือว่าอาบัติ รองเท้ าห้ ามใช้ สีเขี ยวล้ วน เหลืองล้ วน แดงล้ วน สี บานเย็นล้ วน สีดําล้ วน
สีแสดล้ วน สีชมพูล้วน หากใส่ท่านปรับทุกกฎ ร่ มกางได้ เฉพาะเวลาในวัดหรื อจําเป็ น ถ้ าไม่มี
ความจําเป็ นอย่าไปเดินกางร่มออกนอกวัดท่านปรับอาบัติ ไฟฉายก็มีความจําเป็ นต้ องใช้ มาก
เวลาร่ างกายเปื อน สกปรกหากไม่สวมเครื# องนุ่งห่ม ห้ ามพิงผนังกุฏิ หรื อแตะจะทําให้
สี เสี ย หาย ท่านปรั บอาบัติทุกกฎ เสื อ ผ้ าแบบโยมถึงมี สีแบบพระก็ใส่ ไ ม่ ได้ ถ้าใส่ ถือว่ า
อาบัติทุกกฎ หมอนหนุนหมอนที#มีนุ่นได้ แต่ที#นอนที#นุ่มๆห้ าม หมอนข้ างห้ าม รายละเอียด
เล็กน้ อยเหล่านี  ควรรักษาเต็มที# อย่าละเลยและควรศึกษาเพิม# เติมจากพระไตรปิ ฎกหรื อหนังสือ
อริยะวินยั หรื อวินยั มุข
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พระเณรมีอาชีพอย่ างเดียว คือบวช ขอได้ แค่ ญาติและปวารณาเท่ านัน
เป็ นพระจะไปเรี# ย ไรขอของต่ า งๆจากใครส่ ง เดชไม่ ไ ด้ ไม่ เ หมาะสมและเป็ นอาบัติ
ของต่างๆขอได้ จากจากญาติและคนที#มาปวารณาไว้ เท่านัน การปวารณาคือบอกพระไว้ ว่าหาก
พระขาดเหลืออะไร ให้ ขอเขาได้ ถ้ าเขากําหนดระยะเวลาไว้ เท่าไหร่ ก็ขอได้ เพียงเท่านัน ไปขอ
เกินเวลาอาบัติ ถ้ าเขาระบุไว้ ในสามเดือน ก็ขอได้ ในสามเดือน ถ้ าเกินระยะเวลานันปรั
 บอาบัติ
และถึงแม้ เขาจะปวารณาไว้ แต่หากไม่จําเป็ นจริ งๆอย่าไปขอเขา เพราะตอนปวารณาไว้ อาจจะ
มีกําลัง แต่ตอนพระไปขอจริ งๆเขาอาจจะไม่มีความคล่องตัวก็ได้ เพราะชีวิตครอบครัวต้ องใช้
จ่ายมาก เราเป็ นพระอย่าไปทําให้ ชาวบ้ านเขาเดือดร้ อนเกรงใจเขาบ้ าง
ญาติ คือคือคนที#สืบสายโลหิตเท่านัน ได้ แก่พอ่ แม่ ปู่ ย่า ตายาย ลูกหลาน ส่วนน้ าสะใภ้
หากเราไปขอก็ อาบัติเพราะไม่ใช่ญาติ หากใครเคยทํ าอาชี พช่างตัดผมมาก่ อนแล้ วมาบวช
พระพุทธเจ้ าห้ ามมีกรรมไกร และมีดโกน เป็ นของตนเองหากมีปรับอาบัติ พระมีการขอได้ คือ
เฉพาะบิ ณฑบาตในตอนเช้ าเท่ านัน หากจะมี การทํ า การค้ าขายไม่ได้ เด็ด ขาด จะมาดูดวง
เล่นหุ้น เล่นหวยก็ไม่ได้ เป็ นหมอผี ปลุกเสกสักยันต์ ครอบเศียรปู่ พญานาค เปิ ดตําหนักเป็ นพระ
เข้ าทรง ลงเสน่ห์ยาแฝด เป็ นหมอปรุ งยาใดๆก็ไม่ได้ อีกเช่นกัน คือละเว้ นการเลีย งชีพในทาง
ที#ผิด หากจะอ้ างว่าไม่มีคนเข้ าวัด ไม่มีคนนับถือ ซึง# เป็ นเพราะถือศีลไม่ได้ ปฏิบตั ิตวั ไม่ดี จึงเอา
ไสยศาสตร์ หากิน ล่อให้ คนเข้ าวัดซะเลยนัน# มันเป็ นการผิดพระธรรมพระวินยั จึงไกลมรรคผล
นิพพาน
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ศัตรู ของพระหนุ่มๆ ทุกรู ป เณร หนุ่มๆทุกรู ป
ธรรมดาของบุรุษเพศ ตัง แต่อายุประมาณ 12 ปี ขึ นไปตามสภาพสรี ระร่ างกายกลไก
ธรรมชาติสร้ างมาเพื#อให้ สืบพันธุ์ได้ อวัยวะต่างๆ ย่อมเป็ นไปตามธรรมชาติของมัน แต่เรื# อง
ทางเพศเช่น เสพกามเมถุน เสพสังวาส แม้ การช่วยตัวเอง ของพระเณร ก็ทาํ ไม่ ได้ เพราะเรา
ถือเพศ ของนักบวชแล้ ว งดเว้ นเรื# องพวกนี แล้ วทําไม่ได้ ถ้าทําคือผิดพลาดมากได้ บาป
แต่เราบวชมา ยังไม่ได้ บรรลุมรรคผล เรื# องธรรมชาติมนั ยังเป็ นไปของมัน บางทีองคชาติ
หรื อองค์กําเนิด เกิดการปฏิกิริยาแข็งตัวมาก็ลําบาก หากเกิดอาการพวกนี บ่อยให้ เราระวังเรื# อง
อาหารการกิน ให้ ลดปริ มาณลง หากเป็ นสายวัดป่ าท่านจะอดอาหาร แล้ วเร่ งภาวนานัง# สมาธิ
เดินจงกรม ถ้ ากําหนัดมีมากให้ หลีกเลี#ยงโดยเฉพาะ พวกเนื อนม ไข่พวกโปรตีนพวกเนื อสัตว์
อาหารที#มีรสจัดจ้ าน แล้ วให้ ทํากรรมฐานพิจารณาดูอสุภะ ซากศพ หรื อของปฏิกูลเน่าเหม็น
หรื อคิดเรื# องอื#นหาเรื# องอื#นเบนมันออกจากหัวสมองไป
อย่าให้ มันเอาชนะใจเรา จนเราต้ องละเมิดศีล ซึ#งถึงเราจะทําเพียงคนเดียวไม่มีใครรู้
ด้ วยแต่บาปมหันต์ อย่าได้ ทําเลย ถ้ าช่วยตัวเองก็จะติดอาบัติสงั ฆาทิเสส หากไม่ แก้ ไข ถึงสึก
ออกไปก็ทาํ มาค้ าไม่ ขึน ตราบาปจะตามปิ ดบังให้ เราไม่มีความก้ าวหน้ าในชีวิต ผู้เขียนเคย
เจอมา ญาติธรรมคนหนึ#งชีวิตทางโลกติดขัดมากเรี ยนมหาวิทยาลัยก็จบช้ ากว่าเพื#อน เพื#อนจบ
ไปนานแล้ ว เขาฝึ กสมาธิฝึกนานเท่าไหร่ ก็ไม่ก้าวหน้ า มีโอกาสพบพูดคุยกับผู้เขียน ผู้เขียนเลย
สอบถามหาสาเหตุ ถามไปถามมา เขาเลยสารภาพว่าสมัยที#บวชเป็ นพระประมาณหนึ#งเดือน
บวชตามพระเพณี ให้ พ่อแม่ ที#กรุ งเทพฯเคยช่วยตัวเองติดสังฆาทิเสสไว้ ไม่ร้ ู ด้ วยซํ าว่ามันผิด
แล้ วสึกออกมา พึง# รู้ตอนสนทนากันนี#แหละว่าผิด นึกว่าทําได้ นี#มนั เป็ นแบบนี ไม่ศกึ ษาให้ ดีก่อน
บวชจะได้ นรกเอาง่ายๆ พอสึกออกมาก็ทําอะไรไม่ขึ นเลยเรี ยนก็ตก พระเณรเรา เอามือเรานัน#
แหละจับข้ าวที#ชาวบ้ านให้ ด้วยศรัทธามาใส่ปากกิน แล้ วเอามือเหล่านันหรื
 อ ? มาทําเรื# องพวกนี 
ให้ ระวังจงหนัก
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เวลาเจอสีกา หรื อสาวเจอคนที#ชอบทําอย่างไร อย่างแรกให้ งดเจอจะดีที#สดุ หรื อ แม้ เจอ
แต่ควรพิจารณา ไปหาเรื# องของธรรมะ อย่าปล่อยให้ จิตมันปรุ งแต่งจนเลยเถิดเพราะเป็ นข้ าศึก
แก่พรหมจรรย์อย่าไปคิดถึงอย่าไปปรุงแต่งถึงเรื# องทางเพศ ถ้ ามันไม่ไหวจริ งๆสึกออกไป อย่าทํา
บาปคาผ้ าเหลืองเลย อย่าให้ เกิดข่าวเสื#อมเสียแก่พระศาสนาเลย
หลีกเลี#ยงการดู การเห็นสื#อต่างๆ ที#มนั ล่อแหลม เพราะเรื# องเหล่านันจะมากระตุ

้ นจิตใจ
ให้ เราไขว้ เขวเข้ าหา กามราคะ ทีวี นิตยสาร หรื อสื#อต่างๆ ไม่จําเป็ นอย่าไปใช้ แม้ วัตถุใดๆ
เครื# องใช้ ทุกชนิด ที#มีรูปสตรี เพศ หากไปจับท่านยังปรับอาบัติ ท่านกันไว้ ถึงขนาดนัน
บาปกรรมของการผิดศีล ตีต? ัวลงนรกอย่ างสบายๆ โดยย่ อ
หากรั ก ษาศี ล ครบก็ ไ ด้ บุญ มากทํ า ให้ ถึ ง มรรคผลไวขึน หากต้ อ งอาบัติ แล้ ว ไม่ แ สดง
ไม่สงั วรระวังปล่อยแช่ไว้ อีกทังไม่
 ละความประพฤตินนๆ
ั  หรื อแสดงอาบัติแล้ วแต่ก็ยงั ทําผิดนัน
เนืองๆ บาปเหล่านันเมื
 #อตายลง จะให้ ผลดังนี 
o อาบัติทกุ กฎ ทุพภาษิต ทําให้ ตกนรก สัญชีพนรก อายุยืนถึง 500 ปี นรก
o อาบัติปาฏิเทสนียะ ทําให้ ตกกาลสูตรนรก อายุยืนถึงหนึง# พันปี นรก
o อาบัติปาจิตตีย์ ทําให้ ตกสังฆาฏนรก อายุยืนถึงสองพันปี นรก
o อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ ทําให้ ตกโรรุวนรกอายุยืนถึง สี#พนั ปี นรก
o อาบัติมหานิสสัคคิยะ ทําให้ ตกมหาโรรุวะนรก อายุยืนถึง แปดพันปี นรก
o อาบัติอนิยต ถุลจั จัย ทําให้ ตกตาปนรก อายุหนึง# หมื#นปี นรก
o อาบัติสงั ฆาทิเสส ทําให้ ตกมหาตาปะนรก อายุยืนถึงกึ#งกัปป์
o อาบัติปาราชิกถ้ า ยังขืนบวชทนปลอมแปลง ไม่ยอมออกมาเป็ นฆราวาสทังที
 # ตน
ขาดจากความเป็ นพระแล้ ว อยู่ไปจนตาย ต้ องตกอเวจีมหานรก มีอายุยืน
หนึงกัป
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ตัวอย่ างบาปกรรมของพระผิดศีลทีมีจารึกไว้ ในพระไตรปิ ฎก
พระวิรุชกะ บวชในช่วงปลายศาสนาของพระปุราณเวสภู(พระพุทธเจ้ าในอดีตที#เคยตรัส
รู้ มาแล้ ว)รักษาศีลไว้ เฉพาะปาราชิกสี#ข้อ นอกนันถื
 อว่าเป็ นอาบัติเพียงเล็กน้ อย อีกทังไม่
 ใส่ใจ
แล้ ว หมั#น สร้ างแต่ อ าบัติ เ ล็ ก น้ อ ยเหล่ า นัน ไว้ ต ลอดชี วิ ต อี ก ทัง มี ก ารเปลี# ย นแปลงคํ า สอน
ของพระพุทธเจ้ า พระพุทธวจนะครัน ตายแล้ ว ไปตกในอเวจีมหานรกแสนมหากัป (หกสิบสี#กัป
จึงเป็ นหนึ#งมหากัป) เวลาถึงเวลาสิ นแต่ละกัปป์ไฟบรรลัยกัลป์ ไหม้ กปั แผ่นดิน ลมก็จะหอบไป
ด้ ว ยอํ า นาจกรรมให้ ไ ปตกลงที# อ เวจี ใ นจัก รวาลอื# น ที# ไ ฟบรรลัย กัล ป์ ไหม้ ไ ปไม่ ถึ ง ใช้ ก รรม
อยู่อย่างนัน จนครบแสนมหากัปเสี ยเวลาอันเกิ ดประโยชน์ พลาดการพบพระพุทธเจ้ า ถึงสี
หมืนสามพันพระองค์ เพราะกรรมที#ดถู กู ว่าอาบัติเล็กน้ อยไม่เป็ นไร เวลานานมากจนกรรมสิ น
กว่าจะได้ พบพระพุทธเจ้ าโคดมหรื อพระพุทธเจ้ า องค์ ปัจจุบัน จึงมาสํ าเร็ จมรรคผลในสมัย
ศาสนานี  นี#ตวั อย่างแรก
อี ก ตัว อย่ า งคื อ พระมหากปิ ละ ได้ อ อกบวชในตอนปลายของศาสนาพระพุท ธเจ้ า
ทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสป บวชพร้ อมพี#ชาย ตนเองยังหนุ่มประมาทในวัย เลยเรี ยนทาง
พุทธวจนะเรี ยนทางปริ ยตั ิก่อน ไว้ รอปฏิบตั ิตอนอายุมาก แต่พี#ชายมีอายุมากเกรงความตาย
จะพรากความดีไปก่อน เลยเข้ าป่ ามุ่งหน้ าปฏิบตั ิพระกรรมฐานอย่างเดียว พระพี#ชายมีนามว่า
โสธนะภิกขุ พระผู้น้องมีนามว่ากปิ ละภิกขุ เรี ยนรู้ จนแตกฉานในพระไตรปิ ฎก จากนันจึ
 งเป็ น
นักปราชญ์ ที#คนเคารพมากมีบริ วารมากเพราะเก่งพระไตรปิ ฎกไม่มีใครคัดค้ านได้ เลยถือตัว
หลงมัวเมาในลาภสักการะ พอพระพี#ชายสําเร็ จอรหันต์แล้ วออกมาเตือนถึงหลายหน ก็กลับซํ า
ด่าไปต่างหาก ถือตนว่าตนเองเก่งในพระไตรปิ ฎกจนในที#สุดไม่มีใครสอนได้ อีก เปลี#ยนแปลง
พุทธวจนะด้ วย ก็ อยู่ไปจนตาย พอตายลงต้ องไปเกิ ดในอเวจี มหานรก หนึ#ง กัป พอถึ งสมัย
พระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั ได้ มาเกิดเป็ นปลาอาศัยในแม่นํ าอจิรวดี ชาวประมงจับได้ มีผิวสีทอง
สวยงามมาก แต่แปลกเวลาที# ปลานีอ ้ าปากจะส่งกลิ#นเหม็นมาก ชาวเมืองทัง หลายต่างไปดู
ปลาตัวนี  พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสถึงบุพกรรมของปลานี ให้ ผ้ คู นและพระทังหลายได้

ทราบ ว่าที#ปลา
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มีสีทองเพราะเคยถือศีลบริ สุทธิNในการบวชในช่วงแรก อีกทังบวชด้

วยศรัทธาและการเอ่ยการ
ท่ อ งจดจํ า พระพุท ธวจนะ แต่ ป ากเหม็ น เพราะกรรมในการด่ า พระอรหัน ต์ เดิ ม ที อ ยู่ ใ น
อเวจีมหานรก ในเวลานันเจ้
 าปลาตัวนัน ก็พลันน้ อยใจ ดิ นเลยหัวฟาดกับเรื อตายแล้ วตกลงไป
อยู่ในอเวจีมหานรกตามเดิม ไม่ร้ ู อีกนานเท่าใดจึงจะพ้ นกรรม เพราะพระพุทธองค์ ไม่ได้ ทรง
ตรัสพยากรณ์ไว้ แทนที#ปลาจะสํานึกกลับซํ าน้ อยใจจิตเศร้ าหมองตายแล้ วตกลงนรกขุมเดิมอีก
อีกตัวอย่างคือ เอรกปั ตตนาคราช เดิมทีท่านเคยบวชเป็ นพระภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้ า
พระนามว่าพระพุทธกัสสป บวชอยู่ถึงสองหมื#นปี เพราะสมัยพระพุทธเจ้ านัน คนมีอายุสี#หมื#นปี
บวชนานมากตัง ใจปฏิบัติดีมาโดยตลอด แต่ท่านยังไม่ได้ มรรคผล วันหนึ#งมี โอกาสเดินทาง
ด้ วยเรื อ เอามื อราลํ า เล่นโดนตระไคร่ นํา หรื อสาหร่ ายขาด ด้ วยใจตัง ใจเล่น เลยต้ องอาบัติ
ปาจิตตี ย์ อาบัติพรากของเขี ยว เผอิญหาพระภิกษุ รูปอื# นไม่ได้ จึงไม่ได้ ปลงอาบัติ ได้ ถึงแก่
มรณภาพก่อน จิตผะวง เลยเกิดเป็ นพญานาค มีอายุยืนยาว เสวยความเป็ นทิพย์มีทิพย์สมบัติ
จากบุ ญ ที# ไ ด้ รั ก ษาศี ล แต่ ท ว่ า ตั ว เป็ นเดรั จ ฉาน ไม่ ส ามารถบรรลุ ม รรคผลได้ มาถึ ง ยุ ค
พระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั พญานาคมีโอกาสได้ ฟังพระธรรม ได้ เข้ าถึงเพียง ไตรสรณคมน์ หาก
ในตอนนันท่
 านเป็ นมนุษย์ อย่างน้ อยต้ องได้ มรรคผลขันโสดาบั

น
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ศาสนาพุทธเสือมจริงไหม
ศาสนาไม่เคยเสื#อมเลย ใครประพฤติดี ปฏิบตั ิชอบในพระธรรมวินยั ล้ วนแล้ วแต่ได้ รับ
ความร่มเย็นทุกเวลา ธรรมะของพระพุทธองค์เป็ นอกาลิโกไม่จํากัดกาลเวลา และรู้ ได้ เฉพาะตน
ผู้ปฏิบัติเป็ นปั จจัตตัง ปฏิบัติเมื# อไหร่ ดีเมื# อนัน ที# เราหากเห็นข่าวคราวไม่ดีเกี# ยวกับพระสงฆ์
อย่าไปเหมารวมว่าพระทังหมดไม่

ดี หรื อศาสนาเสื#อม ให้ ทําใจเป็ นกลาง แนวทางแห่งธรรมวินยั
พระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้ ชดั เจนแล้ ว พระรูปไหนทํานอกลู่นอกทาง ถือว่าทําผิดให้ เรารู้ แล้ วอย่า
เหมารวม ศาสนาพุทธเรามีปัญญามีสมองต้ องพิจารณาให้ ถกู ต้ อง
ฆราวาสอย่าชอบทําตัวตําหนิพระ แน่จริ งให้ ลองมาบวชปฏิบตั ิแบบจริ งจังในพระธรรม
วินยั ดู จะได้ ทราบจริ งๆ พระแท้ ต้องอดทนทุกอย่าง คนธรรมดานอนกอดลูกเมีย อยากกินร้ อน
ได้ ร้ อน อยากกิ น เย็ น ได้ เ ย็ น อยากกิ น อยากเที# ย วอยากไปไหนมาไหนได้ ดั#ง ใจ เป็ นพระมี
ขอบเขตทุกสิ#งอย่าง ออกนอกลู่ทางไม่ได้ เลย ดังนัน อย่ าชอบตําหนิพระ ได้ กรรมมากรู้ ไหม
พระไม่ใช่กาฝากสังคม ไปดูได้ เลยข้ อห้ ามของคนที#จะมาบวชเป็ นพระพระวินยั ทรงวาง
ไว้ ชดั เจน ไม่ใช่คนชุ่ยๆแล้ วมาบวช ไม่ใช่พวกคนที#ไม่มีที#ไปแล้ วในสังคมจึงมาบวช ลองไปดู
ประวัติพระปฏิบัติหลายๆรู ป รวย เก่ง ฐานะดี การศึกษาดี การเงินการงานดีทัง นัน ยิ#งสมัย
พุทธกาลไม่ต้องพูดถึงพระบางรู ปเป็ นลูกหลานกษัตริ ย์มาบวช เป็ นลูกเศรษฐี มาบวช ท่านบวช
เพราะอะไร บวชเพื#อต้ องการพ้ นทุกข์ ผลพลอยได้ คือเป็ นเนื อนาบุญที#ดีใครทําบุญด้ วยก็ได้ บญ
ุ
มาก นี#เรากลับมาทําตัวเป็ นชาวบ้ านชอบด่าพระ แทนที#จะช่วยกันดูแลศาสนา นี#มาช่วยทําให้
ศาสนาทรุดลงน่าตรองไหมหละ? ถ้ าชอบตําหนิพระไม่ศรัทธาศาสนาพุทธแล้ ว ก็ออกไปซะอย่า
ทําให้ ศาสนาเสียหาย มันได้ กรรมแต่ตวั เองนัน# แหละบาปกรรม
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วันสึก ทําอย่ างไรดี เตรี ยมตัวแบบไหน
หากเราบวชชัว# คราวตามประเพณี อาจจะ 30 วัน 15 วัน เมื#อเราจะสึกก็หาฤกษ์ จริ งๆ
แล้ วศาสนาพุทธเรา ไม่ถือฤกษ์ ถือว่าทําดีวนั ไหน เวลาไหน เวลานันก็
 คือฤกษ์ ดี แต่ว่าคนไทย
ส่วนมากยังถือเคล็ดพวกนี  ก็เอาตามธรรมเนียมเดีFยวจะเกิดความไม่สบายใจ
เราต้ องเก็บข้ าวของที#เราใช้ นําของของสงฆ์มาใช้ คืนให้ เรี ยบร้ อย หากทําข้ าวของวัด
เสี ยหายก็ ให้ พ่อแม่เราซือ แทน ทํ าความสะอาดห้ องกุฎีต่างๆ หากยื มของพระรู ปใดไว้ ก็ใ ห้
เอาไปคืน หากเราวิกัปป์จีวรให้ เป็ นสองเจ้ าของกับพระรู ปไหน เราก็ไปบอกท่าน หรื อมอบจีวร
ชุดที#วิกปั ป์ให้ ท่านไป
ข้ าวของที#ได้ มาในระหว่างบวชหากเป็ นของใช้ พระ ก็มอบให้ พระเณร องค์ที#ดแู ลเรา หรื อ
รู ปที#ท่านขาดแคลน สึกออกไปแล้ ว ก็ซกั จีวรแล้ วถวายไว้ กับพระอุปัชฌาย์ หรื อพระที#ดูแลเรา
ก่อนสึกต้ องขอขมาพระผู้ใหญ่ และพระอาจารย์ อีกทังเพื
 #อนที#บวช อยู่อาศัยด้ วยกัน ไปลามา
ไหว้ อีกทัง ปลงอาบัติที#เราอาจจะตกเล็กน้ อยนัน ให้ บริ สุทธิN ก่อนจึงสึก เมื#อสึกแล้ วก็รับศีลห้ า
จากนัน ก็ ไปใช้ ชีวิ ต ทางโลกตามปรกติ น้ อ มเอาสิ# งที# ไ ด้ จ ากการบวชคื อธรรมะไปใช้ ในชี วิ ต
ให้ ถกู ต้ อง อีกทังหาโอกาสกลั

บมาทําบุญดูแลวัดที#เราเคยมาบวชด้ วย
แล้ วก็ช่วยดูแลศาสนาพุทธช่วยกัน เพราะเราถือว่าเราผ่านการใช้ ชีวิตเป็ นพระมาแล้ ว
รู้ แล้ ว เมื#อไปสู่สังคมก็บอกสอนแนะนําคนอื#นเกี# ยวกับศาสนาพุทธในทางที#ถูกต้ อง ไม่ ใช่ สึก
ออกไปทําชัวหนักกว่ าเดิม
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ศีลพระภิกษุ ๒๒๗
ศีลของพระ พระภิกษุต้องถือศีล ๒๒๗ ข้ อ ต้ องสังวรระวังถือให้ ครบ ศีล ๒๒๗ ข้ อ
ผิดข้ อใดข้ อหนึง# เรี ยกว่าต้ องอาบัติ การแสดงอาบัติสามารถกล่าวกับพระภิกษุรูปอื#นเพื#อเป็ นการ
แสดงตนต่อความผิด ได้ แต่ถ้าถึงขันปาราชิ

กก็ต้องสึกอย่างเดียว ในส่วนของข้ อสังฆาทิเสส
อยู่ปริวาสจึงจะพ้ น
ปาราชิก มี ๔ ข้ อ ขาดเพียงข้ อใดข้ อหนึงขาดจากพระทันทีแม้ ไม่ มีใครรู้
๑. เสพเมถุน แม้ กบั สัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรื อสัตว์)
๒. ถือเอาทรัพย์ที#เจ้ าของไม่ได้ ให้ มาเป็ นของตน จากบ้ านก็ดี จากป่ าก็ดี (ขโมย)
๓. ฆ่ามนุษย์ให้ ตาย แม้ เพียงทารกในครรภ์ สัง# หรื อฆ่าเองก็ตาม
๔. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม ที#ไม่มีในตนแก่คฤหัสถ์

สังฆาทิเสส มี ๑๓ ข้ อ หากผิดข้ อใดข้ อหนึงถือว่ าอาบัตสิ ังฆาทิเสส ต้ องอยู่
ปริวาสกรรม
๑.ปล่อยนํ าอสุจิด้วยความจงใจตังใจ
 เว้ นไว้ แต่ฝัน
๒.มีความกําหนัดอยู่ จับต้ องกายหญิง
๓.มีความกําหนัดอยู่ พูดเกี ยวหญิง (มีความกําหนัดอยู่พดู แทะโลมหญิงทางโทรศัพท์
ควรจะปรับเข้ าในข้ อนี ได้ )
๔. มีความกําหนัดอยู่ พูดล่อให้ หญิงบําเรอตนด้ วยกาม
๕.ทําตัวเป็ นสื#อรัก บอกความต้ องการของอีกฝ่ ายให้ กบั หญิงหรื อชาย แม้ สามีกบั ภรรยา
หรื อแม้ แต่หญิงขายบริการ
๖.สร้ างกุฎีซงึ# ไม่มีใครเป็ นเจ้ าภาพสร้ างถวาย ไม่มีใครเป็ นเจ้ าของจําเพาะเป็ นที#อยู่
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ของตน ขอเอาเอง ต้ องทําให้ ได้ ประมาณ โดยยาวเพียงคืบ 12 พระสุคต โดยกว้ างเพียง 7 คืบ
วัดในร่วมในและต้ องให้ สงฆ์แสดงที#ให้ ก่อน ถ้ าไม่ให้ สงฆ์แสดงที#ให้ ก็ดี ทําให้ เกินประมาณก็ดี
๗.ถ้ าที#อยู่ซงึ# จะสร้ างขึ นนัน มีทายกเป็ นเจ้ าของเจ้ าภาพสร้ างให้ โดยมีเจ้ าของเฉพาะ
ตนเอง ทําให้ เกินกว่าประมาณนันได้
 แต่ต้องให้ สงฆ์แสดงที#ก่อน หากไม่ให้ สงฆ์แสดงที#ก่อน
๘.แกล้ งใส่ความพระรูปอื#นว่าปาราชิกโดยไม่มีมลู
๙.แกล้ งสมมติหาเลศแล้ วใส่ความพระรูปอื#นว่าปาราชิกโดยไม่มีมลู
๑๐.ยุยงสงฆ์ให้ แตกกัน สงฆ์ได้ สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ ละพฤติกรรมนันๆ
 หากยัง
ไม่ละ
๑๑.เป็ นพวกของผู้ที#ทําสงฆ์ให้ แตกกัน สงฆ์สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ ละพฤติกรรม
นันๆ
 หากยังไม่ละ
๑๒.เป็ นผู้ว่ายากสอนยาก สงฆ์สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ ละพฤติกรรมนันๆ
 หากยัง
ไม่ละ
๑๓. ทําตัวเป็ นเหมือนคนรับใช้ ประจบหรื อยอมให้ คฤหัสถ์ใช้ สงฆ์ขบั ออกเสียจากวัด
กลับติเตียนสงฆ์ ภิกษุอื#นห้ ามไม่ฟัง สงฆ์สวดกรรมครบสามจบเพื#อให้ ละพฤติกรรมนันๆ
 หากยัง
ไม่ละ
อนิยตกัณฑ์ มี ๒ ข้ อ แปลว่ าไม่ แน่ ปรั บตามความผิดทีเกิดขึน
๑. ภิกษุนงั# ในที#ลบั ตาเพียงสองคนกับสตรี ถ้ ามีคนที#ควรเชื#อได้ มาพูดขึ นด้ วยธรรม ๓
อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส หรื อปาจิตตีย์ อย่างใดอย่างหนึง# ภิกษุรับอย่างใด ให้ ปรับอย่าง
นัน หรื อเขาจําเพาะธรรมอย่างใดให้ ปรับอย่างนัน
๒. ภิกษุนงั# ในที#ลบั หู(ที#ที#คนอื#นมองเห็น แต่ไม่ได้ ยินเสียงคุย)เพียงสองคนกับสตรี ถ้ ามี
คนที#ควรเชื#อได้ มาพูดขึ นด้ วยธรรม ๒ อย่าง คือ สังฆาทิเสส หรื อปาจิตตีย์ อย่างใดอย่างหนึง#
ภิกษุรับอย่างใด ให้ ปรับอย่างนัน หรื อเขาจําเพาะธรรมอย่างใดให้ ปรับอย่างนัน
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นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มี ๓๐ ข้ อ ต้ องแล้ วต้ องสละสิงของก่ อนจึงแสดงอาบัตไิ ด้
๑.เก็บจีวรที#เกินความจําเป็ นไว้ เกิน ๑๐ วัน (นอกจากไตรจีวรในวันบวชแล้ ว ผ้ าใดๆที#ใช้
นุ่งห่ม เรี ยกว่าอดิเรกจีวร หากมีความประสงค์จะใช้ ใช้ ได้ ไม่เกิน ๑๐ วัน หากมีความประสงค์
จะใช้ นานกว่านัน พึงวิกปั ป์ให้ เป็ นของสองเจ้ าของ ผ้ าที#ใช้ น่งุ ห่มได้ พงึ วิกปั ไม่ควรอธิษฐานเป็ น
บริขาลโจละ)
๒.อยู่โดยปราศจากจีวรแม้ แต่คืนเดียว เว้ นไว้ แต่ได้ สมมติจากสงฆ์
๓.เก็บผ้ าที#จะทําจีวรไว้ เกินกําหนด ๑ เดือน
๔.ใช้ ให้ ภิกษุณีซกั ผ้ า (สมัยนี ไม่มีภิกษุณีแล้ ว พึง# เว้ นการใช้ สตรี ทงปวง
ั  ไม่ว่าจะเป็ น
แม่ชี คู่หมัน หรื อผู้หญิงทุกคน เพื#อกันการเกิดปั ญหาขึ นได้ เพราะธรรมดาของสตรี และบุรุษ
ย่อมเป็ นของคู่กนั ทุกข้ อสิกขาบทที#ระบุภิกษุณี พึง# ระวังตามนี ด้ วย)
๕.รับจีวรจากมือของภิกษุณี
๖.ขอจีวรจากคฤหัสถ์ที#ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา เว้ นแต่จีวรหายหรื อถูกขโมย
๗.จีวรถูกชิงหรื อหายไป ในเวลานันจะขอได้

เพียงผ้ านุ่งและผ้ าห่ม เพียงสองผืนเท่านัน
รับมากเกินนัน
๘.ถ้ าเขาไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณาเขาบอกว่าจะถวายจีวร เมื#อทราบความแล้ ว ไปบอก
ให้ เขาจัดหาที#ดีกว่า แพงกว่า เขาจะจัดเตรี ยมให้ แต่เดิม
๙.ถ้ าเขาไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณามีหลายคน มาบอกว่าจะถวายจีวร ไปพูดให้ เขารวม
ทุนกันซื อจีวรดีๆ มาถวาย
๑๐.มีเจ้ าภาพจ่ายเงินไว้ ที#ไวยยาวัจกร ว่าให้ ไว้ จดั ซื อจีวรให้ พระภิกษุ ภิกษุทวงจีวรจาก
ไวยยาวัจกร ไปทวงจีวรเกินจํานวนครัง ที#กําหนดแล้ วได้ มา
๑๑.หล่อเครื# องปูนงั# (สันถัต)ที#เจือด้ วยไหม
๑๒.หล่อเครื# องปูนงั# ด้ วยขนเจียม (ขนแพะ แกะ) ดําล้ วน
๑๓.ใช้ ขนเจียมดําเกิน ๒ ส่วนใน ๔ ส่วน หล่อเครื# องปูนงั#
๑๔.หล่อเครื# องปูนงั# ใหม่ เมื#อของเดิมยังใช้ ไม่ถึง ๖ ปี

27

๑๕.เมื#อหล่อเครื# องปูนงั# ใหม่ ให้ เอาของเก่าเจือปนลงไปด้ วย
๑๖.นําขนเจียมไปด้ วยตนเองเกิน ๓ โยชน์ เว้ นแต่มีผ้ นู ําไปให้
๑๗.ใช้ ภิกษุณีที#ไม่ใช้ ญาติทําความสะอาดขนเจียม
๑๘.รับเงินทอง และยินดีในเงินทองนัน (หากให้ ไวยยาวัจกรเก็บไว้ เมื#อไวยยาวัจกรได้
จัดซื อมาซึง# ข้ าวของต่างๆมาถวายพระ เช่น จีวรภิกษุยินดีในปั จจัยที#เป็ นข้ าวของได้ แต่ห้าม
ยินดีในเงินทอง)
๑๙.ทําซื อขายด้ วยเงินทอง (ทุกสิ#งที#ใช้ เป็ นของแทนมูลค่าเงินตรา บัตรเครดิตก็นบั เข้ า
ด้ วย)
๒๐.ซื อขายโดยใช้ ของแลก เอาของแลกของกับคฤหัสถ์
๒๑.เก็บบาตรที#มีใช้ เกินความจําเป็ นไว้ เกิน ๑๐ วัน
๒๒.ขอบาตรใบใหม่ เมื#อบาตรเป็ นแผลไม่เกิน ๕ แห่ง
๒๓.เมื#อรับประเคนแล้ วเก็บเภสัช ๕ (เนยใส เนยข้ น นํ ามัน นํ าผึ ง นํ าอ้ อย)ไว้ เกิน ๗ วัน
๒๔.แสวงและทําผ้ าอาบนํ าฝนไว้ เกินกําหนด ๑ เดือนก่อนหน้ าฝน
๒๕.ให้ จีวรภิกษุอื#นแล้ วชิงคืนในภายหลัง
๒๖.ขอด้ ายกับคนที#ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณามาทอเป็ นจีวร
๒๗.ไปสัง# ไปกําหนดให้ ช่างทอจีวรทําให้ ดีขึ นเพื#อจะถวายแก่ภิกษุ โดยจะให้ รางวัลแก่
เขา
๒๘.เก็บผ้ าจํานําพรรษา (ผ้ าที#ถวายภิกษุเพื#ออยู่พรรษา) เกินเวลาที#กําหนด
๒๙.อยู่ป่าแล้ วเก็บจีวรไว้ ในบ้ านเกิน ๖ คืน
๓๐.น้ อมลาภที#เขาจะถวายสงฆ์มาเพื#อให้ เขาถวายตน
ปาจิตตีย์ มี ๙๒ ข้ อ หากทําแล้ ว ผิดอาบัตปิ าจิตตีย์
๑.พูดปด
๒.ด่าภิกษุ
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๓.พูดส่อเสียดภิกษุ เอาความข้ างนี ไปบอกข้ างโน้ น ให้ แตกกัน
๔.กล่าวธรรมพร้ อมกับอนุปสัมบันในขณะสอน(ทําให้ คนตีเสมอพระ)
๕.นอนร่วมกับอนุปสัมบัน(ผู้ไม่ใช้ ภิกษุ)เกิน ๓ คืน
๖.นอนร่วมกับผู้หญิง ในที#มงุ ที#บงั เดียวกัน คือห้ องเดียวกัน (หากในบ้ านหลังเดียวกัน
คนละห้ องภิกษุ มีความจําเป็ นต้ องพักท่านไม่ปรับอาบัติ)
๗.ห้ ามแสดงธรรมแก่ผ้ หู ญิง เกิน 6 พยางค์ ถ้ ามีเด็กผู้ชายอันพอจะฟั งความหมายของ
คําพูดรู้เรื# องอยู่ด้วยในที#นนไม่
ั  อาบัติ และแม้ จะมีสตรี มากเท่าใด หากไม่มีบรุ ุ ษอยู่เลยท่านก็ปรับ
อาบัติ(บางสํานักแก้ ตวั ว่า พูดธรรมดาไม่เป็ นอะไร หากแสดงธรรมจึงผิด ข้ อนี ผู้เขียนเห็นว่า
การพูดคุยทังปวงควรไม่

เกินหกคําเช่นกัน เพื#อป้องกันความเสียหายที#จะตามมา คุยกันมากๆ
ย่อมไม่เหมาะสม อยากคุยมากๆก็สกึ ออกมาจีบกันเลยจะดีกว่า)
๘.บอกคุณวิเศษในตนที#มีจริงแก่ผ้ มู ิได้ บวช
๙.บอกอาบัติชวั# หยาบของภิกษุแก่ผ้ มู ิได้ บวช เว้ นแต่ได้ สมมติ
๑๐.ขุดดินหรื อใช้ ให้ คนอื#นขุด
๑๑.ทําลายของเขียวต้ นไม้ และพืชทุกชนิด เด็ด ตัด แม้ เพียงถอนต้ นหญ้ าเล่น
๑๒.พูดเฉไฉเมื#อถูกสอบสวน
๑๓.ติเตียนภิกษุผ้ ทู ําการสงฆ์โดยชอบ
๑๔.ทิ งเตียงตัง# ฟูกของสงฆ์ไว้ กลางแจ้ ง ใช้ แล้ วไม่นํามาเก็บ ไม่ใช้ คนอื#นเก็บแทนตน
๑๕. เอาที#นอนของสงฆ์ไปใช้ แล้ ว เมื#อหลีกไปไม่เก็บไว้ ไม่ใช่ให้ คนอื#นเก็บแทนตน
๑๖.ไปนอนแทรกภิกษุผ้ เู ข้ าไปอยู่ก่อน หวังให้ ผ้ นู นคั
ั  บแค้ นใจจะได้ ละออกไป
๑๗.จับฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์
๑๘.นัง# นอนทับเตียงหรื อตัง# ที#อยู่ชนบน
ั  ที#เขาไม่ได้ ตรึงเท้ าไว้ ให้ แน่น (สมัยพุทธกาล
หล่นลงมาทับศรี ษะพระที#อยู่ข้างล่าง ท่านเลยห้ ามไว้ )
๑๙.พอกโบกหลังคากุฎีเกิน ๓ ชัน
๒๐.เอานํ ามีสตั ว์รดหญ้ าหรื อดิน(แมลงหรื อสัตว์นนๆที
ั  #ตายได้ เช่น ลูกนํ า ปลา)
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๒๑.ห้ ามสอนนางภิกษุณีเมื#อมิได้ รับมอบหมาย
๒๒.ห้ ามสอนนางภิกษุณีตงแต่
ั  อาทิตย์ตกแล้ ว
๒๓.ห้ ามไปสอนนางภิกษุณีถึงที#อยู่
๒๔.ห้ ามติเตียนภิกษุอื#นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ
๒๕.ห้ ามให้ จีวรแก่นางภิกษุณีผ้ มู ิใช่ญาติ
๒๖.ห้ ามเย็บจีวรให้ นางภิกษุณีผ้ มู ิใช่ญาติ
๒๗.ห้ ามเดินทางไกลร่วมกับนางภิกษุณี
๒๘.ห้ ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรื อร่วมกัน
๒๙.ห้ ามฉันอาหารที#นางภิกษุณีไปแนะให้ เขาถวาย
๓๐.ห้ ามนัง# ในที#ลบั สองต่อสองกับภิกษุณี
๓๑.ฉันอาหารในโรงทานเกินหนึง# ครัง ที#เขาเจาะจงเป็ นทานทัว# ไป ไม่ได้ เจาะจงไว้ เพื#อ
ภิกษุ
๓๒.ฉันอาหารรวมกลุ่ม ล้ อมวง ยกเว้ นเฉพาะหน้ าจีวรกาล
๓๓.รับนิมนต์แล้ วไปฉันอาหารที#อื#น ไม่ได้ บอกให้ ภิกษุอื#นไปแทน
๓๔.ไปบิณฑบาตมีคนถวายขนมจํานวนมากจะรับได้ อย่างมาก ๓ บาตร ได้ มาแล้ วต้ อง
แบ่งภิกษุอื#น หากรับมากเกิน ๓ บาตรนัน
๓๕.ฉันอีกเมื#อฉันในที#นิมนต์เสร็จแล้ ว (เป็ นการทําลายศรัทธาโยมพอคนหนึ#งถวายบอก
ไม่รับ พออีกคนถวายไปรับมาฉัน)
๓๖.ตามข้ อที#กล่าวมาก่อนนัน ล่อพูดให้ ภิกษุที#ฉนั เสร็จแล้ วฉันอีกเพื#อจับผิด
๓๗.ฉันอาหารในเวลาวิกาล(วิกาลคือหลังเที#ยง จนถึงเช้ าวันใหม่)
๓๘.ฉันอาหารที#เก็บไว้ ค้างคืน รับประเคนอาหารแล้ วฉันในวันหลัง
๓๙.ขออาหารประณีตมาเพื#อฉันเอง ในสมัยที#ตนไม่ได้ เป็ นไข้
๔๐.ฉันอาหารโดยที#มิได้ รับประเคน เว้ นไว้ แต่นํ า และไม้ ชําระฟั น
๔๑.ยื#นอาหารด้ วยมือให้ ชีเปลือยและนักบวชนอกศาสนา
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๔๒.ชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้ วยแล้ วไล่กลับ
๔๓.เข้ าไปนัง# แทรกแซงในสกุลที#มีคน ๒ คน ในเรื อนเขามีเฉพาะชาย ๑ หญิง๑ นัง# อยู่
ด้ วยกัน
๔๔.นัง# ในที#ลบั ตามีที#กําบังกับมาตุคาม (ผู้หญิง)
๔๕.นัง# ในที#แจ้ ง (ลับหู) สองต่อสองกับมาตุคาม
๔๖.รับนิมนต์แล้ วไปที#อื#นก่อนถึงเวลาฉันโดยไม่บอกลาพระรูปอื#น
๔๗.ขอของเกินกําหนดเวลาที#เขาปวารณาไว้
๔๘.ไปดูกองทัพที#ยกไปจะรบกัน
๔๙.หากมีเหตุจําเป็ นไปในกองทัพได้ แต่ถ้าพักอยู่ในกองทัพเกิน ๓ คืน
๕๐. เมื#อไปในกองทัพตามกําหนดนันๆไปดู

เขารบกันก็ดี ไปดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดี ไปดู
เขาตรวจรี พ ลก็ดี
๕๑.ดื#มสุราเมรัย นํ าเมา
๕๒.จี ภิกษุ
๕๓.เล่นหัวเราะในนํ า
๕๔.แสดงความไม่เอื อเฟื อ ในวินยั เช่นภิกษุอื#นเตือนเรื# องวินยั แล้ วไม่เชื#อฟั ง โต้ เถียง
๕๕.หลอกภิกษุให้ กลัว ผี
๕๖.ติดไฟเพื#อผิง
๕๗.อาบนํ าบ่อยๆเว้ นแต่มีเหตุ เมืองไทยอาบได้ มากตามต้ องการ
๕๘.ต้ องทําการพินทุ ก่อนนุ่งห่ม จีวรใหม่
๕๙.วิกปั ป์จีวรไว้ แล้ ว (ทําให้ เป็ นสองเจ้ าของ-ให้ ยืมใช้ ) หากผู้รับยังไม่ถอนนํามาใช้
๖๐.แกล้ งล้ อเล่นซ่อนบริ ขารของภิกษุอื#น
๖๑.ฆ่าสัตว์เดรัจฉานทุกชนิด
๖๒.บริโภค กิน อาบ ใช้ นํ าที#มีตวั สัตว์ เช่น มีลกู นํ า ปลา
๖๓.รื อ ฟื น อธิกรณ์(คดีความ-ข้ อโต้ เถียง)ที#ชําระเป็ นธรรมแล้ ว
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๖๔.ปกปิ ดอาบัติชวั# หยาบของภิกษุอื#น
๖๕.บวชบุคคลอายุไม่ถึง ๒๐ ปี
๖๖.ชวนพ่อค้ าผู้หนีภาษี เดินทางร่วมกัน
๖๗.ชวนผู้หญิงเดินทางร่ วมกัน
๖๘.กล่าวคัดค้ านพระธรรมของพระพุทธเจ้ า (ภิกษุอื#นห้ ามและสวดประกาศเกิน ๓ ครัง )
๖๙.คบภิกษุผ้ กู ล่าวค้ านพระธรรมวินยั นัน เช่น ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมสังฆกรรม
๗๐.เกลี ยกล่อมสามเณรที#ภิกษุอื#นให้ ฉิบหายแล้ วเพราะโทษที#กล่าวคัดค้ านธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้ าให้ เป็ นผู้อปุ ั ฏฐากก็ดี ร่วมกินก็ดี ร่ วมนอนก็ดีฯ
๗๑.ประพฤติไม่เหมาะสมภิกษุอื#นตักเตือน กล่าวแก้ ตวั ว่าไม่เคยรู้มาก่อน ยังไม่ได้ ศกึ ษา
๗๒.เมื#อภิกษุสวดปาฏิโมกข์ ไปแกล้ งพูดให้ คลายอุตสาหะแกล้ งกล่าวติเตียนสิกขาบท
๗๓.ต้ องอาบัติแล้ วแกล้ งพูดว่าข้ าพเจ้ าพึง# รู้เดีFยวนี ว่าข้ อนี มีมาในพระปาฏิโมกข์ถ้าภิกษุ
อื#นรู้อยู่ว่า เธอเคยรู้มาก่อนแล้ วแต่แกล้ งพูดกับเขา พึงสวดประกาศความข้ อนัน เมื#อสงฆ์สวด
ประกาศแล้ วยังแกล้ งทําไม่ร้ ู
๗๔.ทําร้ ายร่างกายภิกษุ เช่น แม้ โยนข้ าวของใส่
๗๕.เงื อมือจะทําร้ ายภิกษุ
๗๖.โจทย์ภิกษุด้วยอาบัติสงั ฆาทิเสสที#ไม่มีมลู
๗๗.แกล้ งก่อความรํ าคาญแก่ภิกษุอื#น
๗๘.แอบฟั งความของภิกษุผ้ ทู ะเลาะกันเพื#อจะได้ ร้ ูว่าเขาว่าอะไรตนหรื อพวกของตน
๗๙.ให้ ฉนั ทะในการทําสังฆกรรมที#เป็ นธรรมแล้ วพูดติเตียน ในภายหลัง
๘๐.ขณะกําลังประชุมสงฆ์ ลุกไปโดยไม่ให้ ฉนั ทะ
๘๑.ร่วมกับสงฆ์ให้ จีวรแก่ภิกษุแล้ ว ติเตียนภายหลัง
๘๒.น้ อมลาภที#เขาจะน้ อมถวายสงฆ์มาเพื#อบุคคล
๘๓.เข้ าไปในห้ องของพระราชาที#อยู่กบั พระมเหสี โดยไม่ได้ รับบอกก่อน
๘๔.เก็บของมีค่าที#ตกอยู่มาเป็ นของตนหากตกในวัด ต้ องเก็บไว้ มอบคืนให้ เจ้ าของ
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(หากไม่เก็บไว้ เพื#อคืนเจ้ าของปรับอาบัติทกุ กฏ)
๘๕.เมื#อจะเข้ าบ้ านในเวลาวิกาล ต้ องบอกลาภิกษุก่อน หากไม่ลา ยกเว้ นด่วนจริงๆ
๘๖.ทํากล่องเข็มด้ วยกระดูก งา หรื อเขาสัตว์ (ต้ องต่อยให้ แตกก่อนจึงปลงอาบัติตก)
๘๗.ทําเตียง ตัง# มีเท้ าสูงกว่าประมาณ
๘๘.ทําเตียง ตัง# ที#ห้ มุ ด้ วยนุ่น
๘๙.ทําผ้ าปูนงั# มีขนาดเกินประมาณ
๙๐.ทําผ้ าปิ ดฝี มีขนาดเกินประมาณ
๙๑.ทําผ้ าอาบนํ าฝนมีขนาดเกินประมาณ
๙๒.ทําจีวรมีขนาดเกินประมาณ
ปาฏิเทสนียะ มี ๔ ข้ อได้ แก่
๑. รับของคบเคี ยว ของฉันจากมือภิกษุณีมาฉัน
๒. ฉันในที#นิมนต์ ให้ ไล่นางภิกษุณีที#มายุ่งมาสัง# ให้ เขาถวายอาหาร หากไม่ไล่
๓. ไม่เป็ นไข้ ไม่ได้ รับนิมนต์ รับอาหารในสกุลที#สงฆ์สมมุติว่าเป็ นเสขะ (อริยบุคคล)
๔. เมื#ออยู่ในเสนาสนะป่ า ไม่เป็ นไข้ รับอาหารที#เขาไม่ได้ แจ้ งไว้ ก่อนล่วงหน้ าด้ วยมือของ
ตนมาฉัน
เสขิยวัตร จัดเป็ น ๔ หมวด หมวดแรก สารู ป มี ๒๖ ข้ อได้ แก่
๑.นุ่งให้ เป็ นปริมณฑล (ล่างปิ ดเข่า บนปิ ดสะดือไม่ห้อยหน้ าห้ อยหลัง)
๒.ห่มให้ เป็ นปริมณฑล (ให้ ชายผ้ าเสมอกัน)
๓.ปกปิ ดกายด้ วยดีไปในบ้ าน
๔.ปกปิ ดกายด้ วยดีนงั# ในบ้ าน
๕.สํารวมด้ วยดีไปในบ้ าน(ระวังมือเท้ าด้ วยดี)
๖.สํารวมด้ วยดีนงั# ในบ้ าน
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๗.มีสายตาทอดลงไปในบ้ าน (ตาไม่มองโน่นมองนี#)
๘.มีสายตาทอดลงนัง# ในบ้ าน
๙.ไม่เวิกผ้ าไปในบ้ าน(เวิกคือถกจีวรขึ นพาดบ่าเผยให้ เห็นสีข้าง ดูไม่งาม)
๑๐.ไม่เวิกผ้ านัง# ในบ้ าน
๑๑.ไม่หวั เราะดังไปในบ้ าน
๑๒.ไม่หวั เราะดังนัง# ในบ้ าน
๑๓.ไม่พดู เสียงดังไปในบ้ าน (พูดเสียงปรกติ ไม่ใช่ตะโกน)
๑๔.ไม่พดู เสียงดังนัง# ในบ้ าน
๑๕.ไม่โคลงกายไปในบ้ าน
๑๖.ไม่โคลงกายนัง# ในบ้ าน
๑๗.ไม่ไกวแขนไปในบ้ าน
๑๘.ไม่ไกวแขนนัง# ในบ้ าน
๑๙.ไม่สนั# ศีรษะไปในบ้ าน
๒๐.ไม่สนั# ศีรษะนัง# ในบ้ าน
๒๑.ไม่เอามือคํ ากายไปในบ้ าน(เอามือเท้ าสะเอว นัง# คํ าคาง นัง# เท้ าแขนศอกบนโต๊ ะ)
๒๒.ไม่เอามือคํ ากายนัง# ในบ้ าน
๒๓.ไม่เอาผ้ าคลุมศีรษะไปในบ้ าน
๒๔.ไม่เอาผ้ าคลุมศีรษะนัง# ในบ้ าน
๒๕.ไม่เดินกระโหย่งเท้ า ไปในบ้ าน
๒๖.ไม่นงั# รัดเข่าในบ้ าน
โภชนปฏิสังยุตต์ หมวดที ๒ มี ๓๐ ข้ อคือหลักในการฉันอาหารได้ แก่
๑.รับบิณฑบาตด้ วยความเคารพ(เต็มใจรับ ไม่แสดงกริยาดูหมิ#นดูแคลน)
๒.ในขณะบิณฑบาต จะแลดูแต่ในบาตร
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๓.รับบิณฑบาตพอสมส่วนกับแกง (ไม่รับแกงมากเกินไป)
๔.รับบิณฑบาตแค่พอเสมอขอบปากบาตร
๕.ฉันบิณฑบาตโดยความเคารพ
๖.ในขณะฉันบิณฑบาต แลดูแต่ในบาตร
๗.ฉันบิณฑบาตไปตามลําดับ (ไม่ขดุ ข้ าวสุกให้ แหว่ง ไม่หยิบที#เดียวจนเป็ นหลุมลึก)
๘.ฉันบิณฑบาตพอสมส่วนกับแกง (ไม่ฉนั แกงมากเกินไป)
๙.ฉันบิณฑบาตไม่ขยุ้มแต่ยอดลงไป
๑๐.ไม่เอาข้ าวสุกปิ ดแกงและกับด้ วยหวังจะได้ มาก
๑๑.ไม่ขอเอาแกงหรื อข้ าวสุกเพื#อประโยชน์แก่ตนมาฉัน หากไม่เจ็บไข้
๑๒.ไม่มองดูบาตรของผู้อื#นด้ วยคิดจะยกโทษ (จ้ องจับผิดผู้อื#น)
๑๓.ไม่ทําคําข้ าวให้ ใหญ่เกินไป
๑๔.ทําคําข้ าวให้ กลมกล่อม (คือเป็ นคําขนาดพอดีไม่ใหญ่จนเกินไป)
๑๕.ไม่อ้าปากเมื#อคําข้ าวยังมาไม่ถึง
๑๖.ไม่เอามือสอดเข้ าปากในขณะฉัน
๑๗.ไม่พดู ในขณะที#มีคําข้ าวอยู่ในปาก
๑๘.ไม่ฉนั โดยการโยนคําข้ าวเข้ าปาก
๑๙.ไม่ฉนั กัดคําข้ าว
๒๐.ไม่ฉนั ทํากระพุ้งแก้ มให้ ต่ยุ
๒๑.ไม่ฉนั พลางสะบัดมือพลาง
๒๒.ไม่ฉนั โปรยเมล็ดข้ าว
๒๓.ไม่ฉนั แลบลิ น
๒๔.ไม่ฉนั ดังจับๆ
๒๕.ไม่ฉนั ดังซูดๆ
๒๖.ไม่ฉนั เลียมือ
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๒๗.ไม่ฉนั ขอดบาตร (ข้ าวเหลือน้ อยไม่พอคํา ห้ ามตะล่อมรวมเข้ าฉัน)
๒๘.ไม่ฉนั เลียริมฝี ปาก
๒๙.ไม่เอามือเปื อ นจับภาชนะนํ า
๓๐.ไม่เอานํ าล้ างบาตรมีเมล็ดข้ าวเทลงในบ้ าน
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ หมวดที ๓ มี ๑๖ ข้ อคือ
๑.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#มีร่มในมือ
๒.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#มีไม้ พลองในมือ
๓.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#มีอาวุธในมือ
๔.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#มีศาสตราในมือ(ของมีคม)
๕.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#สวมเขียงเท้ า (คือรองเท้ ามีส้น)
๖.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#สวมรองเท้ า
๗.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#ไปในยาน (ถ้ านัง# บนยานเดียวกันได้ )
๘.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#อยู่บนที#นอน
๙.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#นงั# รัดเข่า
๑๐.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#โพกศีรษะ
๑๑.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#คลุมศีรษะ
๑๒.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#อยู่บนอาสนะ (หรื อเครื# องปูนงั# ) โดยภิกษุอยู่บน
แผ่นดิน
๑๓.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#นงั# บนอาสนะสูงกว่าภิกษุ
๑๔.ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#นงั# อยู่ แต่ภิกษุยืน
๑๕.ภิกษุเดินไปข้ างหลังไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#เดินไปข้ างหน้ า
๑๖.ภิกษุเดินไปนอกทางไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็ นไข้ ที#ไปในทาง
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ปกิณสถะ หมวดที ๔ มี ๓ ข้ อ
๑. ภิกษุไม่เป็ นไข้ จกั ไม่ยืนถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ
๒. ภิกษุไม่เป็ นไข้ จกั ไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรื อบ้ วนเขฬะ(เสลด นํ าลาย) ลงในของ
เขียว (พันธุ์ไม้ ใบหญ้ าต่างๆ)
๓. ภิกษุไม่เป็ นไข้ จกั ไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรื อบ้ วนนํ าลายลงในนํ า
อธิกรณสมถะ มี ๗ ข้ อได้ แก่
๑. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ในที#พร้ อมหน้ า (บุคคล หรื อ
วัตถุธรรม)
๒. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ด้ วยการยกให้ ว่าพระอรหันต์
เป็ นผู้มีสติ
๓. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ด้ วยยกประโยชน์ให้ ในขณะที#
เป็ นบ้ า
๔. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ด้ วยถือตามคํารับของจําเลย
๕. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ด้ วยถือเสียงข้ างมากเป็ น
ประมาณ
๖. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ด้ วยการลงโทษแก่ผ้ ผู ิด
๗. ระงับอธิกรณ์ (คดีความ หรื อความที#ตกลงกันไม่ได้ ) ด้ วยให้ ประนีประนอมหรื อเลิก
แล้ วกันไป
จบศีลพระภิกษุ ๒๒๗ ข้ อเพียงเท่ านี 
“ ให้ ผู้ อ่ า นไปศึ ก ษาศี ล พระแบบละเอี ย ดเพิ# ม เติ ม เอง เพราะรายละเอี ย ดมี ม าก
ในหนังสื อนี ล งไว้ พอเป็ นแนวทางเท่านัน หากถื อได้ ตามนีก ็ได้ บุญมากแล้ ว แต่จะดี ยิ#งกว่านี 
ถ้ าเข้ าใจละเอียดถึงข้ อควรทํา ควรละเว้ น อะไรเป็ นอาบัติ อะไรยกเว้ น ควรศึกษาเพิ#มเติมเอง
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ก่อนจะบวช หากบวชอยู่ก็ควรทําความศึกษา เราบวชมาเอาบุญ ไม่ใช่บวชมาเอาอาบัติ บวชมา
เพื#อความดี ไม่ได้ บวชมาเป็ นอลัชชีเกาะกินพระศาสนา การรักษาศีลให้ ครบ คือรักษาใจอย่าง
เดียว ระวังเวลาจะพูด จะทํา สิ#งใด ทําทุกอย่างด้ วยความมีสตินนั# เอง”
เพิมเติม
วิกัปป์บริ ขาร บริ ขารบางอย่างทรงอนุญาตให้ ภิกษุมีไว้ สําหรับตัวได้ อย่างละ 1 สิ#ง
บางอย่างทรงอนุญาตให้ มีได้ มากกว่า 1 สิ#ง บริ ขารที#ทรงอนุญาตให้ มีได้ อย่างละสิ#ง ถ้ ามี
เกินกว่านันเรี
 ยกว่า บริ ขารอดิเรก มีบาตรและไตรจีวร เป็ นต้ น ทรงอนุญาตให้ ใช้ ได้ เพียง 10 วัน
เป็ นอย่างยิ#ง ถ้ าเกินกว่า 10 วันต้ องอาบัติปาจิตตีย์ ต้ องให้ เสียสละของนัน ก่อนจึงจะแสดง
อาบัติได้ วิธีที#ใช้ ของนันได้
 ตลอดไป ทรงอนุญาตให้ วิกปั ป์คือ มอบให้ เป็ น 2 เจ้ าของในระหว่าง
ตนกับภิกษุอื#น หรื อสามเณรก็ได้ บาตรหรื อจีวรที#วิกัปป์ไว้ เมื#อจะใช้ สอย ต้ องขอให้ ผ้ ูรับวิกัปป์
ถอนก่ อ น ไม่ ทํ า อย่ า งนัน เมื# อ เวลาใช้ ส อยปรั บ อาบัติ ป าจิ ต ตี ย์ เว้ น แต่ ทัง สองรู ป คุ้น เคยกัน
อาจถือวิสาสะกันได้ หรื อใช้ เป็ นของขอยืมกัน อนึ#งบาตรหรื อจีวรที#วิกัปป์ไว้ แล้ วถอนมาใช้ ใหม่
ต้ องวิกัปป์ทุก 10 วัน ผ้ าปูนงั# ผ้ าปูนอน ให้ อธิษฐานไม่ให้ วิกัป, ผ้ าปิ ดฝี ให้ อธิษฐานไว้ ใช้
ตลอดเวลาที#อาพาธหายแล้ วให้ วิกปั , ผ้ าเช็ดหน้ า และผ้ าที#ใช้ เป็ นบริ ขารอื#น ๆ ให้ อธิษฐานไม่ให้
วิกปั ผ้ าที#มีขนาดยาว 8 นิ ว กว้ าง 4 นิ ว นิ วพระสุคต เป็ นอย่างตํ#าพึงวิกปั ป์

38

คําสอนพระสุ ปฏิปันโนเกีย วกับการปฏิบัติตนของพระ
โอวาทหลังพระปาฏิโมกข์
พระวินัย
พระราชนิโรธรังสี คมั ภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี )
วัดหินหมากเป้ ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๒๗
พูดถึงเรื อง “พระวินัย” เสี ยก่อน เราบวชมาต้ องถือพระวินัยเป็ นใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพระคือ พระวินัย ถ้ าขาดตกพกพร่ องเรืองพระวินัยแล้ วก็เรียกว่ า ไม่ สมบูรณ์
ในเรื อง “พระวินัย” นั7นจําเป็ นทีสุดจะต้ องปฏิบัติเป็ นเบือ7 งต้ น ถึงหากว่ าจิตยังไม่ ทันเป็ น
พระวินัย ก็ต้องระมัดระวังต้ องตั7งใจอบรมสั งสอนตนถึงเรืองเหล่ านีแ7 หละ
แต่เมือก่อนท่านสําเร็ จมรรคผลนิ พพานแล้ว พระวินยั ก็ไม่มากมาย แต่ขา้ วเย็นก็ยงั ฉัน
กันอยู่ สมัยนั,นบิณฑบาตกลางคืนเสี ยอีก แต่เหตุทีไม่เหมาะไม่ควรพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามปราม บางองค์ก็
ยังเสี ยดายกินข้าวเย็น บอกว่าตอนเย็นนั,นอาหารอร่ อย เขาชอบทํากันตอนเย็น อย่างนี, เป็ นต้น แต่มาสมัย
เดี6 ยวนี, พระวินัยมี มากขึ, น ด้วยเหตุ พระประพฤติ ปฏิ บตั ิ เหลวไหล แล้วก็ไม่เป็ นไปเพือมรรคผลนิ พพาน
ด้วย ของทั,งหลายเหล่านั,นพระองค์จึงค่อยทรงห้าม
พระวินัย นีเ7 ป็ นของเบือ7 งต้ น ถ้ าพระวินัยเรี ยบร้ อยแล้ ว พวกเขาก็นิยมนับถือ พุทธศาสนาก็จะ
ได้ ถาวรต่ อไป อย่ า งเราก็ ไ ด้ ยิ น กั น อยู่ ใครก็ พู ด เป็ นส่ วนมาก พระไปเมื อ งนอกไปอเมริ กา
เหลวไหลหมด ใครไปก็เหลวไหลเกื อบแทบทุ กองค์ไปไม่ว่าธรรมยุต ไม่ว่ามหานิ กาย ไปห่ างเหิ นไกล
ครู บาอาจารย์ไกลผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทาํ ตามอัตโนมัติของตน นัน แสดงว่าเอาศาสนาไปหากิน นุ่งเหลืองห่ มเหลือง
แล้ ว ก็ เ ขาเข้ า ใจว่ า เป็ นพระ ก็ ท ํา บุ ญ ทํา ทานเรื อยไป จึ ง ว่ า เอาศาสนาไปหากิ น ในประเทศไทย
ก็ เ หมื อนกัน บางองค์บ างคณะ ก็ เ อาศาสนาหากิ นเหมื อนกัน ในผลที สุ ด พระวินัย ไม่ มี เ ลยอย่า งท่ า น
เทศนาไว้ ท่านว่าศาสนาเสื อมตั,งแต่ พระปรมัตถ์ เสื อมลงมาพระสู ตร จนมาพระวินัย
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 ต์
อนาคามี สกิทาคามี เสื อมมาถึงพระโสดาบัน ยังเหลือแต่ปุถุชน นัน เรี ยกว่าศาสนาเสื อม พระปรมัตถ์เสื อม
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พระสู ต ร ก็ เ สื อ มมาโดยลํา ดับ ที พ ระสู ต รเสื อ มนั,น เช่ น จะได้เ ห็ น ถึ ง เรื อ งพระเวสสั น ดรชาดก ต่างก็เอาไปแปรเป็ นต่างๆ กัน เทศน์แหล่เทศน์ไหลไปต่างๆ ผิดแผกจากความเป็ นจริ ง ผิดแผกจาก
ธรรมวินยั อันเป็ นเรื องหากิน
พระวินัย เสื อมนั,น ตั,งแต่ ทุ ก กฎ ทุ พ ภาสิ ต ปาจิ ตตี ย ์ นิ สสั ค คี ย ์ มาจนกระทัง ถึ งสั ง ฑาทิ เสส
ยังเหลือแต่ปาราชิก
เพศเสื อม คือปาราชิ ก ๔ ก็เสื อมหมดแล้ว ในผลทีสุดก็พระทํามาหากิ นด้วยตนเอง นัน แสดงว่า
ญาติโยมเขาไม่นิยมนับถื อ ไม่สงเคราะห์ อาหารต่าง ๆ ทํามาหากิ นด้วยตนเอง ทําไร่ ไถนากิ นปลู กมันกิ น
ในผลที สุ ด ไม่ เ หลื อ แล้ ว คราวนี, เรี ยกว่ า เพศเสื อ ม ตอนต้ น ธรรมวิ นั ย เสื อม มาตอนหลั ง เรี ยกว่ า
เพศเสื อ ม ปาราชิ ก สั ง ฑาทิ เ สสเสื อ มหมด ผ้า ผ่อ นจี ว รทั,ง หลายเลยไม่ ถื อ สา ยัง เหลื อ แต่ ผ า้ ผูก ข้อ มื อ
ผ้าเหลืองผูกข้อมือใช้เป็ นเครื องหมายว่าเป็ นพระ มันเสื อมไปอย่างนี,การเสื อม เพราะไม่พากันรักษา
เหตุน7 ันจึงต้ องพากันรั กษาเรื องพระวินัย เราบวชเข้ ามาแล้ วได้ ชือว่ าสละทุกสิ งทุกประการจึง
ค่ อยมาบวช ตลอดถึงเงินทองก็ไม่ตอ้ งจับไม่ตอ้ งใช้ ถ้าใช้เราก็ใช้ไวยาวัจกรใช้แทน ต้องการของทีจาํ เป็ น
เครื องปั จจัยชาติ ท, งั ๔ จี วร บาตร เสนาสนะ คิ ล านเภสั ช เราไม่ ตอ้ งการเงิ น ตอนนี, พูดยากอยู่หน่ อย
คําว่า “ต้องการของ” ทีตอ้ งการของนั,นเขาว่าต้องการของก็ตอ้ งการเงินน่ะซี เขาว่าอย่างนั,น เงินกับของนั,น
ต่างกัน ผูท้ ี ปฏิ บตั ิ แล้วจึ งค่อยรู ้ เรื องเข้าใจดี เราไม่ตอ้ งการเงิ น ให้เงิ นนั,นเป็ นของละอายน่ ากลัว แต่เรา
ต้องการของต่างหาก เวลาต้องการของกระทัง เราไปซื, อเองก็ไม่ได้อีก ให้เขาซื, อ ต่อราคาก็ไม่ได้อีก แล้วแต่
เขาจะให้ราคาเท่าไรก็เอาเถอะ
เราเป็ นพระควรรักษาเรื องของพระไว้ ไม่ควรยกโทษดูถูก อาหารการกินทุกอย่างทีเขาให้มา
อย่างไร ก็ฉนั อย่างนั,นไม่ตอ้ งเลือก เลือกอาหารการกินอย่างไร ? ก็เลือกอะไรทีชอบ ทีไม่ชอบใจไม่ถูกใจ
เลยไม่ฉันของเขาซํ,า ผ้าผ่อนเข้าของทีเขาให้ไม่ดี เลยไปซื, อเองดีกว่า อะไรต่างๆ เรื องเสนาสนะ เขาปลูก
กุฏิข, ึนมาให้อยู่ ก็ไม่เอาไม่ชอบใจปลูกเองดีกว่า หยูกยาทีเขาให้ก็ไม่เอา ต้องหาซื, อด้วยตนเอง เป็ นเหตุให้
ฆราวาสเขาเห็ น ได้ง่ า ย เรื อ งรั ง เกี ย จของเห็ น ได้ง่ า ยที สุ ด ครั, นใจเรารั ง เกี ย จแล้ว ถึ ง ไม่ พู ด เขาก็ เ ห็ น
ได้ง่าย เขาให้ไม่ฉนั หรื อฉันก็ฉนั น้อยอันนี, แสดงว่ารังเกียจแล้วนัน น่ะ ภิกษุเราไม่ ควรทํา ท่ านปรั บอาบัติ
ทุกกฎทําไทยทานของเขาให้ เสื อม เว้นเสี ย แต่ ว่า อาหารบางอย่างบางชนิ ด กิ นเข้าไปแล้วมันเป็ นโทษ
เป็ นอันตรายแก่สุขภาพของเรา อันนั,นจะงดเว้นก็ได้ ไม่เป็ นอาบัติ
เราบวชมาแล้ ว ต้ องยอมสละทุกอย่ าง จึงจะเป็ นพระสมบูรณ์ บริบูรณ์ ยิง มาปฏิบตั ิดว้ ยแล้วเลือก
ทีรักมักทีชงั รังเกี ยจทีไม่ควรรังเกียจบางอย่างบางประการนั,นๆ อันนั,นเขายกโทษดูถูก มักง่ายนัก เขายก
โทษดู ถู ก ง่ า ยที สุ ดนัน พระปฏิ บ ตั ิ ใ ห้อาหารแล้วไม่ ฉัน ให้ผา้ ผ่อนไม่ เอา ไม่ ดีไ ม่ ช อบใจ หาเลื อกเอา
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อย่างนั,น กิเลสยังมีอยูพ่ ระองค์น, นั มันไปอย่างนั,นละซี พอพูดถึง “กิเลส” มันน่าฟั งเหมือนกัน มันมีกิเลส
จริ ง ๆ ถ้า เราเลื อ กเราคอยฉัน แต่ ข องดี ๆ คอยรั บ แต่ ข องดี ๆ ทั,ง นั,น มัน เป็ นกิ เ ลสอยู่ดี ๆ นัน เอง ที ห ลัง
เขาก็เลยหาว่าพระคณะนี, ไม่สมควรทีจะทําบุญทําทานด้วย พระคณะนี, เป็ นพระรุ่ มพระรวย ไม่ฉันอาหาร
ของเขา ไม่รับทานผ้าผ่อนเครื องนุ่งห่มของเขา
ความเป็ นจริ งนั,น เขาเลือกเฟ้ นดีทีสุด ของทีเขาให้มานั,นไม่ใช่ของเลว ของดีของเขาแล้ว เขาจึง
ให้มา ถ้าของไม่ดีเขาก็ไม่ให้ การทําบุญทําทานนั,นเรี ยกว่าเขาเลือกของดีทีสุดเท่าทีเขาจะมี แต่ของเขานั,น
มีเพียงแค่น, นั เขาหาได้เพียงแค่น, นั ควรทีจะสงเคราะห์เขา เพือให้ เขาเกิดศรั ทธาปสาทะเลือมใส เขาจะได้
นิ ยมนั บถือ พุทธศาสนานี7จึงเจริ ญรุ่ งเรื อง ครั, นเขายกโทษดู ถู กแล้วศาสนาจะอับเฉาเศร้ าหมองไปโดย
ลําดับ อย่างบิณฑบาตเหมือนกัน เมือเช้าดูๆ มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกัน เขาอุตส่ าห์ต, งั ใจแล้ว มาแต่
ไกล อุตส่ าห์ สละทุกสิ งทุกประการของทีเขาหามานั,นน่ ะ เขาอุตส่ าห์หามาเพือต้องการจะใส่ บาตร มีแค่
ไหนจนแค่ ไ หนเขาหามาให้ มาทํา บุ ญ ทํา ทาน เราบิ ณ ฑบาตควรที จ ะสงเคราะห์ ส งหาเขา แต่ แ ทนที
จะสงเคราะห์สงหาให้เขาใส่ เราเต็มแล้วเลยพอ มันไม่เหมาะตอนนี, ไม่เหมาะถึงอย่างไรก็ตอ้ งไปให้ตลอด
รอดฝังจนหมดของนั,น
ผมอุตส่ าห์พยายาม แต่มนั เหลือวิสัยทีจะไปให้ตลอดรอดฝัง เพราะสุ ขภาพมันไม่ให้ ทีหลังไม่
ควรทําอย่างนั,น อย่าทําเลย ไม่เหมาะ มีงานการต้องเดิ นให้ตลอดรอดฝัง เราอยูว่ ดั นี, แหละไม่ใช่เดิ นไกล
อะไร เดิ นเพีย งแค่บิ ณฑบาตมาฉันเท่า นั,นแหละ ไม่ ยากเย็นอะไรหรอก เขานั,น โอ๊ย! สําบุ กสําบัน
หาเงินหาทองมา ซื,อของมากว่าจะได้มาใส่ บาตรนั,นยากแสนยาก ควรสงเคราะห์เขา มันเต็มบาตรเราก็บอก
ญาติโยม บอกได้ เขารู ้จกั ว่าเต็มอยู่ แต่เขาอยากจะใส่ เขาอยากทําบุญกับเรา
เขาอยากทําบุญเขาจึงอุตส่ าห์ มา พอมาแล้ วไม่ ได้ ใส่ บาตร เขาวิตก มันเป็ นเหตุให้ ศรัทธาของเขา
เสื อมไป จึงว่ าไม่ ควรกระทํา
พระวินยั นี,เป็ นของเบื,องต้น ถ้าพระวินยั เรี ยบร้อยดีแล้ว พวกเขาก็นิยมนับถือพุทธศาสนาก็จะได้
ถาวรต่อไป
เราเป็ นพระเป็ นสงฆ์เราต้องเห็นกิเลสของตนให้ได้ ละกิเลสของตนให้ได้ ถอนกิเลสของตนให้มนั
ออกหมดจากร่ างกายจากตัวของเราจึงจะเป็ นพระบริ สุทธิJ เป็ นพระสมบูรณ์
ทีมา http://truthoflife.fix.gs/index.php?topic=1830.0
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พระครู ญาณวิศิษฏ์
(ท่ านพ่อเฟื อง โชติโก)
วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
(พ.ศ.๒๔๕๘-๒๕๒๙)
• ก่อนทีจะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่า ทีจะพูดนี, จาํ เป็ นหรื อเปล่า ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าพูด นี เป็ นขั,นต้น
ของการอบรมใจ เพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไมได้ เราจะควบคุมใจได้อย่างไร
• ของดี จริ งไม่ตอ้ งโฆษณา คนชอบขายความดี ของตัวเอง ทีจริ งขายความโง่ของตัวเองมากกว่า
คมให้มีในฝัก ให้ถึงเวลาทีจะต้องใช้จริ งๆ จึงคอยชักออกมา จะได้ไม่เสี ยคม
• เวลาเราทํางานอะไรอยู่ ถ้าเราสังเกตว่าใจเราเสี ย ก็ให้หยุดทันที แล้วกลับมาดูใจของตนเอง เราต้อง
รักษาใจของเราไว้เป็ นงานอันดับแรก
• คนอืนเขาด่าเรา เขาก็ลืมไป แต่เราไปเก็บมาคิด เหมือนเขาคายเศษอาหารทิ,งไปแล้ว เราไปเก็บมา
กิน แล้วจะว่าใครโง่
ทีมา www.dhammajak.net/forums
การให้ ธรรมะเป็ นทานย่ อมชนะการให้ ท7งั ปวง
การสร้างวัด เสร็ จไปหลายร้อยล้าน หากสร้างคนทีดีไม่ได้ สร้างชาวพุทธทีดีไม่ได้ หากหาพระสงฆ์
ทีปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบไม่ได้ ถึงสร้างมากเท่าใดก็ย่อมดูไร้ผล ย่อมไกลทางแห่ งพระพุทธองค์หนังสื อเล่มนี,
อาจจะเป็ นแหล่งขุมทรัพย์ให้ปัญญาชนในภายหลังสื บไป สละทรัพย์ส่วนตนเพียงน้อยให้เกิดบุญมากด้วย
การสร้างหนังสื อย่อมคุม้ ค่าด้วยประการทั,งปวง
หากอุ บ าสก อุ บ าสิ ก า ญาติ โ ยมท่ า นใด หรื อ ผูใ้ จบุ ญ ท่ า นใด ได้อ่ า นหนัง สื อ นี, แล้วเห็ น ว่า เป็ น
ประโยชน์ ต้องการ นําไปจัดพิมพ์ต่อไป หรื อต้องการมีส่วนร่ วมในการจัดพิมพ์หนังสื อนี,เพือแจกเป็ นธรรม
ทานสื บไป นั,น โปรดติ ดต่อไปยัง www.ponboon.com

เนื, อหาในหนังสื อนี, ขอสงวนสิ ทธิJ สําหรับการ

คัดลอก ตี พิม พ์ หรื อนําไปทําซํ,าเพื อการจําหน่ าย หากนําไปเพื อเป็ นวิทยาทาน โปรดระมัดระวังในการ
คัดลอกอย่าให้ตกบกพร่ องในเนื,อความ
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แหล่งข้ อมูลในการค้ นคว้ าประกอบการเรียบเรียงหนังสื อ
- พระไตรปิ ฎก เล่มที 1 ถึงเล่มที 10 พระวินยั ปิ ฎก ซึ งจัดพิมพ์โดยสํานักงานลูก ส.ธรรมภักดี
- หนังสื อ อริ ยวินยั
- หนังสื องานฉลองครบรอบอายุ 80 ปี พระราชสังวรอุดม(หลวงปู่ ศรี มหาวีโร)
- หนังสื อนวก อนุสรณ์ 2513 ของวัดเบญจมบพิตรฯ
- หนังสื อคําแนะนําพระบวชใหม่ ของบรรเจิด สังข์สวน พิมพ์เผยแพร่ โดยกองทุนโลกทิพย์
- หนังสื อ คู่มือพระ, โลกทิพย์
- หนังสื อมนต์พิธี โดยพระครู อรุ ณธรรมรังษี
- หนัง สื อ บู ร ณาการแผนใหม่ นัก ธรรมชั,น ตรี โดยคณาจารย์สํ า นัก พิ ม พ์เ ลี ย งเชี ย ง เพี ย รเพื อ
พุทธศาสน์
- หนังสื อวินยั มุข เล่ม 1 ฉบับมาตรฐาน เรี ยบเรี ยงโดยคณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลียงเชียง
- หนังสื อวินยั มุข เล่ม 2 ฉบับมาตรฐาน เรี ยบเรี ยงโดยคณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลียงเชียง
- หนังสื อนวโกวาท โดยพระมหาอํานาจ พุทธิ เมธี ป.ธ.9,พธ.บ.
-DVD รวมเสี ยงธรรมะ(mp3) ชุ ดที 2 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม จ.อุทยั ธานี ใน
หมวดพระวินยั บัญญัติ
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เกีย วกับผู้เขียน

พระณัฏฐเศรษฐ์ กันหารินทร์ (พระปัญญาวโร)
อุปสมบท

ณ วัดสําราญนิเวศ จังหวัดอํานาจเจริ ญ วันที 2 กรกฎาคม 2554

จําพรรษา

ที วัดโนนใจดี ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริ ญ

เกิด

พฤหัสบดี ที 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2527 ทีจงั หวัดอุบลราชธานี

การศึกษา ประถมศึกษา

โรงเรี ยนบ้านถ่อน ต.ท่าลาด อ.วาริ นชําราช จ.อุบลราชธานี

มัธยมต้น ปลาย

โรงเรี ยนวาริ นชําราบ อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ

ปรกติผเู ้ ขียน ทําธุ รกิจส่ วนตัว ชอบปฏิบตั ิธรรมสวดมนต์นงั สมาธิ มาตั,งแต่เด็ก จนถึงปั จจุบนั จนมี
ผูค้ นนับ ถื อ มาปฏิ บ ัติ ธ รรมด้ว ยเป็ นอัน มาก สอนการทํา สมาธิ สอนการทํา บุ ญ ต่ า งๆ ให้ แ ก่ ผู ้ที ส นใจ
โดยทัว ไป โดยสร้ า งสถานปฏิ บ ัติ ธ รรมขึ, นที จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ชื อ ว่ า พุ ท ธอุ ท ยานเวสสุ ว รรณ
ช่ ว งเข้ า พรรษา ปี นี, (2554) ต้ อ งการศึ ก ษาหาความรู ้ ใ นเรื องหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศานา การปฏิ บ ั ติ
ด้า นเจริ ญวิปั ส สนากรรมฐาน และใฝ่ ถึ ง ความสงบ จึ ง มาบวชตลอดหนึ ง พรรษาเต็ม ด้วยได้เล็ ง เห็ นถึ ง
ความสําคัญเรื องการบวช จึงได้เขียนหนังสื อเล่ มนี, ข, ึ น เพือช่ วยให้ผูท้ ี บวชมีความเข้าใจจะได้ไม่มีการเกิ ด
ความผิดพลาดในระหว่างทีบวช เพือเป็ นผลบุญแก่ตวั ผูบ้ วช และสื บทอดพระพุทธศาสนาสื บไป
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“คนจะบวชควรอ่ านอย่ างยิง ”
ผูเ้ ขียน

พระปั ญญาวโร

ปรับปรุ ง/แก้ไข

พระปั ญญาวโร/ศิปกวิ.i

เรี ยบเรี ยง

ศิปกวิ.

ออกแบบ/พิสูจน์อกั ษร

ศิปกวิ.

พิมพ์ครั,งทีหนึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลิขสิ ทธิJ @เว็บผลบุญดอทคอม www.ponboon.com

หากต้องการพิมพ์เพือเผยแพร่ เป็ นวิทยาทาน สามารถสอบถามยังเว็บไซต์ได้
i

ศิปกวิ. สมาชิกผลบุญดอทคอม ได้รับฉายา “กิตติวงั โส”เมือครั,งอยูใ่ นสมณะเพศ

