
 
 
 
 
 
“โครงการบวชวดัปา่ ๑ พรรษา ๑ จีวรกาลสบืสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน” 

บรรพชาอุปสมบทหมูป่ระจําป ี๒๕๖๕  
ณ วดัแสงธรรมวงัเขาเขยีว อ.วงันํ้าเขยีว จ.นครราชสมีา 
ระหวา่งวนัที่ ๒๕ มถินุายน ถงึ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
จัดโดย กลุ่มนิสติเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

และเครือข่ายนิสตินักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน 
 
ระเบยีบโครงการ 

ผู้สมัครบวชทุกท่าน จําเปน็ต้องอ่านระเบียบโครงการน้ี เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการ
และยินยอมปฏิบัติตามในทุกข้อ อย่างไม่มีเงื่อนไข  
 

๑). ผู้สมัครบวช เปน็บุคคลที่ตรงตามคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถร
สมาคมได้กําหนดไว ้(รายละเอียดตามรูปกรอบสเีขียว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒). ผู้สมัครบวช สามารถบวชจนครบตามระยะเวลาโครงการได้ ตั้งแต่วนัที่ ๒๕ มิถุนายน 
ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๑ พรรษา ๑ จีวรกาล รวมบวชระยะเวลาทั้งหมด ๑๓๗ วนั) กรณีเปน็
ข้าราชการ อนุโลมบวชได้ตามระยะเวลาที่ลาบวช แต่ต้องบวชได้ขั้นตํ่าไม่น้อยกวา่ ๑ พรรษา 
สามารถดูรายละเอียดกําหนดการของโครงการ ได้ที่ หน้ากําหนดการ www.buatwatpa.com 
 

๓). ผู้สมัครบวชประสงค์บวชพระปฏิบัติธรรมในแนวทางปฏิปทาของพระปา่กรรมฐาน 
และมีความสมัครใจยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระวนัิยสงฆ์และระเบียบข้อวตัรของทางวดัอย่าง
เคร่งครัด ดังน้ันโครงการบวชน้ีจึงไม่เหมาะกับผู้ที่จะมาบวชเพื่อพักผ่อน แต่เหมาะกับผู้มีความ
ตั้งใจในการเข้ามาเรียนรู้พระธรรมวนัิย ข้อวตัรปฏิบัติ และการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาตาม
แนวทางของพระกรรมฐาน ซ่ึงการอยู่ในเพศสมณะไม่ใชเ่ร่ืองสบายเพราะเปน็การทวนกระแสกิเลส
ของตนเองในทุกๆ ด้าน โดยมีข้อวตัรที่ต้องปฏิบัติในทุก ๆ วนั ดังต่อไป น้ี  
 
ขอ้วตัรของวดัแสงธรรมวงัเขาเขยีว 
๐๔.๓๐ น. เร่ิมทําวตัรเชา้ หลังจากทําวตัรเสร็จทําความสะอาดศาลา 
๐๖.๐๐ น. ออกบิณฑบาต 
๐๗.๐๐ น. บิณฑบาตเสร็จกลับถึงวดั, ขึ้นศาลา, ฟงัพระอาจารย์ใหโ้อวาทก่อนฉัน, ฉันจังหนั(ฉัน
เชา้), หลังจากฉันเสร็จล้างบาตร, ทําความสะอาดโรงล้างบาตร ศาลาและกุฏิพระอาจารย,์ พับเก็บ
จีวร, แยกย้ายเข้ากุฏิปฏิบัติภาวนาได้ตามอัธยาศัย 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ชว่งเวลาที่สามารถมาฉันนํ้าปานะที่โรงนํ้าร้อนได ้
๑๕.๐๐ น. ปดัตาด(กวาดลานวดั), ทําความสะอาดศาลาและกุฏิพระอาจารย,์ ล้างหอ้งนํ้าหลัง
จากน้ันแยกย้ายทําภารกิจสว่นตัว 
๑๙.๓๐ น. ทําวตัรเย็น 
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. น่ังภาวนาเปิดกัณฑ์เทศน์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสมัปนัโน หลังจากน้ันแยก
ย้ายพักผ่อนหรือภาวนาตามอัธยาศัย แต่สาํหรับกรณีที่เปน็วนัพระ พระอาจารย์ท่านจะขึ้นเทศน์ให้
โอวาท และปฏิบัติภาวนา น่ังสมาธิ เดินจงกรม ตลอดทั้งคืนจนถึงเชา้มืดของวนัใหม่ (เนสชัชกิ) 
 

๔). ผู้สมัครบวชจะไม่เสยีค่าใชจ่้ายใด ๆ บวชฟรี (สว่นใบรับรองแพทย์หลักฐานการสมัคร
บวช ต้องออกค่าใชจ่้ายในการตรวจเอง) 
 

๕). ผูส้มัครบวช เปน็ผู้มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เปน็โรคติดต่อหรือโรค
ประจําตัวร้ายแรง เปน็สภุาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติด เปน็ผู้กินง่าย อยู่ง่าย มีความ
อดทน ไม่เกียจคร้าน 
 

๖). ผู้สมัครบวช หา้มพกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สือ่สารทุกชนิดไวก้ับตัวขณะบวชพระ
อยู่ (ข้อหา้มของทางวดั) 
 

๗). ผู้สมัครบวช จะต้องเชือ่ฟงัและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงอย่าง
เคร่งครัด ที่วดัจะปฏิบัติตามหลักพระวนัิย เคารพในหลัก “อาวโุสภันเต” คือ พระที่บวชภายหลัง
ต้องใหค้วามเคารพพระที่บวชมาก่อน ถึงแม้วา่อายุของพระบวชกอ่นจะน้อยกวา่ก็ตาม พระบวชใน
โครงการถือเปน็พระนวกะ(พระบวชใหม่) พึงใหค้วามเคารพต่อพระในวดัที่อยู่มาก่อน ไม่ถือตนวา่
ยากสอนยาก ถือตนวา่อายุมากกวา่ 



๘). โครงการจัดบวชที่วดัแสงธรรมวงัเขาเขียว ผู้สมัครบวชในโครงการจะไม่สามารถขอ
ย้ายไปอยู่วดัอื่นๆ ได ้

๙). เมื่อบวชครบตามระยะเวลาโครงการแล้ว ถ้าท่านใดประสงค์บวชต่อยาว สามารถบวช
ต่อได้ ไม่บังคับสกึ 

๑๐). ทางโครงการขอสงวนสทิธ์ิ ไม่รับบุคคลผู้มีประวตัิการรักษาด้านจิตเภท 
(Schizophrenia) , โรคซึมเศร้า , บุคคลต่างศาสนา และบุคคลผู้มีประวตัิอาชญากรรม 

๑๑). การสมัครบวช กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ใหค้รบถ้วนตามความเปน็จริง พร้อม
แนบหลักฐาน ๑).รูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน ๒).รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรงชดัเจน ๓).รูปถ่าย
ใบรับรองแพทย์ที่มีผลตรวจ สขุภาพทั่วไป, HIV, ไวรัสตับอักเสบบี และสารเสพติด  

๑๒). สิง่ที่ผู้สมัครบวชต้องเตรียมมาเองตอนเข้าวดั คือ ชดุขาว ๒-๓ ชดุสาํหรับอยู่ผ้าขาว
สองสปัดาหก์่อนวนับวช และของใชส้ว่นตัว นอกน้ันทางโครงการจะจัดเตรียมมาใหท้ั้งหมด (กรณี
ผู้สมัครบวชไม่มีชดุขาว สามารถแจ้งทางโครงการได้) 

๑๓). ทางโครงการจัดเตรียมอัฐบริขารผ้าไตรจีวรต่าง ๆ ไวใ้หผู้้สมัครบวชทุกคน ผูส้มัคร
บวชท่านใดที่ประสงค์จัดเตรียมมาเอง จําเปน็ต้องปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อใหอ้ัฐบริขาร
ที่เตรียมมาตรงตามพระวนัิยและระเบียบของทางวดัปา่กรรมฐาน 

๑๔). โครงการบวชน้ีเกิดขึ้นได้จากความเมตตาของพระอาจารย์ และด้วยกําลังจิตศรัทธา
ของบุคคลทั่วไปร่วมทําบุญเปน็เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู ่ 
 

๑๕). ข้อมูลวดัเบื้องต้นที่ผู้สมัครบวชพึงรับทราบก่อนตัดสนิใจสมัครบวช กุฏิที่พักอาศัยเปน็
เพียงกระต๊อปมุงจาก ไม่มีไฟฟา้ใชภ้ายในกุฏ,ิ พระฉันข้าวมื้อเดียวในบาตร (ตอนบ่ายมีนํ้าปานะให้
ฉัน), พระไม่จับเงิน (เปน็พระวนัิย), พระทุกรูปภายในวดัหา้มพกโทรศัพท์มือถือเด็ดขาด เปน็กฏข้อ
หา้มของวดั , ในทุกวนัพระ ทางวดัจะปฏิบัติธรรมเนสชัชกิตลอดคืน (ภาวนาน่ังสมาธิ เดินจงกรม 
จนถึงเชา้มืดวนัใหม่) , วนัพิธีบวชเปน็พิธีเรียบง่ายตามแนวทางพระปา่ ไม่มีรําวงแหด่นตรี ไม่มี
โปรยทาน, การเปน็พระอยู่ในวดักรรมฐาน ท่านมักมปีฏิปทาใหพ้ระรู้จักสงัเกตและเรียนรู้ศึกษา
ด้วยตนเอง หากสงสยัสว่นใดใหเ้ข้าไปสอบถาม จะไม่มีการสอนเปน็หลักสตูรคอร์สอบรม แต่ใหเ้น้น
การปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง มีการอบรมฟงัธรรมะจากพระอาจารย์ตามวาระ หากภาวนาติดขัด
อย่างไรใหเ้ข้าไปสอบถามพระอาจารย,์ พระอาจารย์เปน็พ่อแมค่รูอาจารย์ที่ทุกคนต่างใหค้วาม
เคารพเปน็อย่างสงู พึงปฏิบัติตามคําสั่งและเชือ่ฟงัท่านอย่างเคร่งครัด, การบวชพระในโครงการ
คร้ังน้ี จะมีพระบวชร่วมกันมากจํานวนหน่ึง ดังน้ันความสปัปายะในชว่งระยะเวลาโครงการอาจจะ
มีไม่มากเท่าหลังจบระยะโครงการไปแล้ว , วตัถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อใหผู้้สมัครบวชได้
นิสยัทางธรรมอันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนและสว่นรวมโดยบวชพระเพียงระยะเวลาอันสั้นแค่สี่
เดือนคร่ึงตามระยะเวลาโครงการกําหนด ๒๕ มิ.ย. – ๙ พ.ย.๖๕(๑ พรรษา ๑ จีวรกาล) แต่สาํหรับ
ปฏิปทาของพระกรรมฐานจริงๆน้ัน ท่านออกบวชเพื่อความพ้นทุกข์จากการเวยีนวา่ยตายเกิดโดย
ถ่ายเดียว ท่านใดที่สามารถต่อยอดนิสยัทางธรรมบวชพระโดยไม่มีกําหนดลาสกิขาได้ ก็นับเปน็
วตัถุประสงค์สงูสดุของโครงการซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละปจัเจกบุคคลไป, สดุท้าย 
พระในวดัเคร่งครัดพระวนัิย ๒๒๗ ข้อ ผู้สมัครบวชจึงควรอ่านทําความเข้าใจศีล ๒๒๗ ข้อใน
เบื้องต้นไวก้่อนด้วย สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ หน้าการบวช www.buatwatpa.com 
 

 
 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม www.buatwatpa.com 


