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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู ป ๒๕๖๔ “บวชวดัปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล” 

โดย กลุมนิสติเกา พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

พระอาจารยโสภา สมโณ ประธานสงฆ  ผูใหการอบรมสั่งสอนพระในโครงการ 
____________________________________________________________________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 

 การบรรพชาอุปสมบท ถือเปนธรรมเนียมประเพณีหนึ่งของคนไทยแตชานาน ที่บิดามารดา เมื่อมี

บุตรชายอายุต้ังแต ๒๐ ปข้ึนไป จะมีความหวังต้ังใจตองการใหบุตรไดเขาสูรมกาสาวพัสตร ศึกษาปฏิบัติธรรม

ตามรอยพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสักครั้งหนึ่ง เพื่อหวังผลบุญอันล้ำคาอันเกิดจากบุตรของตนไดเขาไปอยูใน

เพศสมณะ ถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมตามทางพระศาสดาในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตสำหรับบุคคลผูมีความ

ฝกใฝ และตระหนักถึงภัยของวัฏสงสาร วงจรแหงการเวียนวายตายเกิดไมรูจบสิ้น อันเปนบอเกิดแหงความ

ทุกขท้ังปวง  การบรรพชาอุปสมบทนั้นจึงไมใชเปนแตเพียงธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบตอกันมา  แตการบรรพชา

อุปสมบทยังเปนหนทางที่ดีที ่สุดของการแสวงหาโมกขธรรม เพื่อความหลุดพนจากทุกขทั ้งปวง อันเปน

เปาหมายปลายทางอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทจึงถือไดวา เปนการเขามาเรียนรู 

หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพทุธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติ ฝกฝนขัดเกลา กาย วาจา ใจ โดยตรง ซึ่ง

เปนประโยชนกับผูบวชเองในทุกๆดาน และเมื่อหลังลาสิกขาไปก็ยังสามารถนำหลักธรรม การประพฤติปฏิบัติท่ี

ไดรับการอบรมส่ังสอนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง สวนรวม ตลอดถึงสังคม

และประเทศชาติตอไปได ท้ังเปนการมุงหวังผลบุญอันมากมายท่ีเกิดข้ึนใหแกบิดามารดาญาติท้ังหลายอีกดวย 

 พระปากรรมฐาน เปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูถือพระวินัย ๒๒๗ ขออยางเครงครัด มีขอวัตร

ปฏิบัติ จริยาวัตรอันงดงาม ถือการประพฤติปฏบัิติเนนการภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิเปนหลักใหญ   นับเปน

ประโยชนและบุญกุศลมากมายกับผูที่เขามาบรรพชาอุปสมบทเดินตามรอยปฏิปทาของวัดพระปากรรมฐาน 

เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมและเรียนรูพระธรรมวินัยอยางถูกตองครบถวน 
 

วัตถุประสงคโครงการ 

๑. เพื่อสงเสริมเปดโอกาส ใหบุคคลท่ัวไปในสังคม ไดบรรพชาอุปสมบท ตามแนวทางสายพระปา

กรรมฐาน 
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๒. เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการ ไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตามทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอง และ

นอมนำหลักธรรมมาใชใหเกิดผลจริงเพื่อความสุขสงบของตนเอง ผูอื่น และสังคมโดยรอบ 

๓. เพื่อเปดมุมมองทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและเปนโอกาสใหไดฝกฝนจิตใจใหเข็มแข็งอยางเต็มท่ี 

๔. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนบุคคลท่ัวไป ไดรวมกันสรางบุญกุศลเปนเจาภาพรวมบรรพชา

อุปสมบทหมู 

๕. เพื่อจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 

กำหนดการโครงการ 

 วันท่ี ๑ มีนาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 เปดรับสมัครผูเขาโครงการบวชวัดปา ต้ังแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๖๕ เปนตนไป ทานใดประสงคบวชแน 

นอนใหสมัครแตเนิ่นๆไว  จำนวนท่ีเปดรับสมัครนั้นข้ึนอยูกับทางวัดพิจารณารวมดวย อาจมีการปดรับสมัคร

กอนกำหนดได 

 วันเสารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

   ผูสมัครบวชทุกทานเดินทางเขาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

เพื่ออยูเปนผาขาว ๑๕ วันกอนวันบวชพระ ทำการศึกษาพระวินัย ขอวัตรปฏิบัติของทางวัด หัดทองคำขาน

นาคใหไดกอนวันบรรพชาอุปสมบทหมู 

   โครงการมีรถตูพาไปวัด ข้ึนรถท่ี มูลนิธิบานอารีย (อยูติดสถานี BTS อารีย) รถออกเดินทาง ๐๗.๐๐ น. หรือ

ถาทานใดสะดวกไปวัดดวยตนเองใหไปถึงท่ีวัดกอนเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 วันเสารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

    เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีขอขมาพอแมญาติพี่นองกอนบวช เปดโอกาสใหนาคและญาติๆไดรวมขอขมา

อโหสิกรรมตอกัน (ผูสมัครบวชท่ีไมมีญาติเดินทางมารวมพิธีในวันงาน จะมีญาติธรรมภายในพิธีเปนตัวแทนให)  

    เวลา ๑๔.๐๐ น.  ขลิปผมนาค เปดโอกาสใหพอแม ญาติพี่นอง เพื่อน ตลอดถึงญาติธรรมท่ีมารวมพธิี

ภายในงานไดขลิปผม  หลังจากขลิปผมเสร็จเรียบรอย พระภายในวัดจะปลงผม (โกนผม) ใหนาคทุกคน 

     อัปเดตกำหนดการเวลาบวชใหม เนื่องจากมีผูสมัครบวชหลายทาน การบวชจึงใชเวลานาน ทางโครงการจึง

ขอเล่ือนพิธีบรรพชาอุปสมบทหมูใหเร็วข้ึน (จากเดิมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู จะเริ่มวันอาทิตยท่ี ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.) จึงเล่ือนพิธีบวชมาอยูในวันเดียวกันหลังปลงผมเสร็จ ตามเวลาตอไปนี้ 

     เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีบรรพชาหมู ณ พระมหาเจดียศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 

    เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีอุปสมบทหมู  ณ วิสุงคามสีมาศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พิธีบวชจะเขาบวช

รอบละ  ๓ รูป เรียงตามอาวุโสอายุมากไปหาอายุนอยตามลำดับ  บวชขามคืนจนถึงเวลาบิณฑบาตของเชาวัน

ใหม(วันอาทิตยท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)  หากบวชยังไมครบทุกรูปจะทำการบวชตอหลังพระฉันเชา 

จนกระท่ังบวชพระจนครบทุกรูปในโครงการ 
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 วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 พระภิกษุผูบวชในโครงการอยูศึกษาขอวัตรปฏิบัติและปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่ีวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 

ตลอดระยะเวลารวม ๑ พรรษา กับ ๑ จีวรกาลเต็ม (ผูท่ีเปนขาราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชได แตตอง

ไมต่ำกวา ๑ พรรษา) 

 วันพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

    หลังฉันจังหันเชาเสร็จ ลาสิกขา ทำความสะอาดเสนาสนะและอัฐบริขารใหเรียบรอย ส้ินสุดระยะเวลา

โครงการ เดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับผูประสงคบวชตอ ทางโครงการไมบังคับลาสิกขา 

    โครงการมีรถตูไปรับทิดหลังลาสิกขากลับเขากรุงเทพฯ ปลายทางจอดสงท่ี มูลนิธิบานอารีย (อยูติด

สถานี BTS อารีย)   
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ระเบียบโครงการ 
   ผูสมัครบวชทุกทาน จำเปนตองอานระเบียบโครงการนี้ เพื่อรับทราบขอมูลโครงการและยินยอมปฏิบัติตาม

ในทุกขอ อยางไมมีเงื่อนไข  

 ๑). ผูสมัครบวช เปนบุคคลท่ีตรงตามคุณสมบัติผูขอบรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคมได

กำหนดไว (รายละเอียดตามรูปกรอบสีเขียว) 

 ๒). ผูสมัครบวช สามารถบวชจนครบตามระยะเวลาโครงการได ต้ังแตวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ถึง ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๑ พรรษา ๑ จีวรกาล รวมบวชระยะเวลาท้ังหมด ๑๓๗ วัน) กรณีเปนขาราชการ อนุโลม

บวชไดตามระยะเวลาท่ีลาบวช แตตองบวชไดข้ันต่ำไมนอยกวา ๑ พรรษา 

       ๓). ผูสมัครบวชประสงคบวชพระปฏิบัติธรรมในแนวทางปฏิปทาของพระปากรรมฐาน และมีความสมัคร

ใจยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามพระวินัยสงฆและระเบียบขอวัตรของทางวัดอยางเครงครัด ดังนั้นโครงการบวชนี้จึง

ไมเหมาะกับผูท่ีจะมาบวชเพื่อพักผอน แตเหมาะกับผูมีความต้ังใจในการเขามาเรียนรูพระธรรมวินัย ขอวัตร

ปฏิบัติ และการปฏิบัติทางดานจิตตภาวนาตามแนวทางของพระกรรมฐาน ซึ่งการอยูในเพศสมณะไมใชเรื่อง

สบายเพราะเปนการทวนกระแสกิเลสของตนเองในทุกๆ ดาน โดยมีขอวัตรท่ีตองปฏิบัติในทุก ๆ วัน ดังตอไป นี้  

 ขอวัตรของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 

 ๐๔.๓๐ น. เริ่มทําวัตรเชา หลังจากทำวัตรเสร็จทําความสะอาดศาลา 

 ๐๖.๐๐ น. ออกบิณฑบาต 

 ๐๗.๐๐ น. บิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด, ข้ึนศาลา, ฟงพระอาจารยใหโอวาทกอนฉัน, ฉันจังหัน(ฉันเชา), 

หลังจากฉันเสร็จลางบาตร, ทําความสะอาดโรงลางบาตร ศาลาและกุฏิพระอาจารย, พับเก็บจีวร, แยกยายเขา

กุฏิปฏิบัติภาวนาไดตามอัธยาศัย 

 ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ชวงเวลาท่ีสามารถมาฉันนําปานะท่ีโรงน้ำรอนได 

 ๑๕.๐๐ น. ปดตาด(กวาดลานวัด), ทําความสะอาดศาลาและกุฏิพระอาจารย, ลางหองนําหลังจากนั้น

แยกยายทําภารกิจสวนตัว 

 ๑๙.๓๐ น. ทําวัตรเย็น 

 ๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. นั่งภาวนาเปดกัณฑเทศนองคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน หลังจากนั้นแยก

ยายพักผอนหรือภาวนาตามอัธยาศัย  แตสำหรับกรณีท่ีเปนวันพระ พระอาจารยทานจะข้ึนเทศนใหโอวาท 

และปฏิบัติภาวนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม ตลอดท้ังคืนจนถึงเชามืดของวันใหม (เนสัชชิก) 

     ๔). ผูสมัครบวชจะไมเสียคาใชจายใด ๆ บวชฟรี (สวนใบรับรองแพทยหลักฐานการสมัครบวช ตองออก

คาใชจายในการตรวจเอง) 

     ๕). ผูสมัครบวช เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอหรือโรคประจำตัวรายแรง เปน

สุภาพชน มีความประพฤติดี ไมติดสารเสพติด เปนผูกนิงาย อยูงาย มีความอดทน ไมเกียจคราน 
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     ๖). ผูสมัครบวช หามพกโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณส่ือสารทุกชนิดไวกับตัวขณะบวชพระอยู (ขอหามของ

ทางวัด) 

     ๗). ผูสมัครบวช จะตองเช่ือฟงและอยูในโอวาทของพระอาจารย รวมท้ังพระพี่เล้ียงอยางเครงครัด ท่ีวัดจะ

ปฏิบัติตามหลักพระวินัย เคารพในหลัก “อาวุโสภันเต” คือ พระท่ีบวชภายหลังตองใหความเคารพพระท่ีบวช

มากอน ถึงแมวาอายุของพระบวชกอนจะนอยกวาก็ตาม  พระบวชในโครงการถือเปนพระนวกะ(พระบวชใหม) 

พึงใหความเคารพตอพระในวัดท่ีอยูมากอน ไมถือตนวายากสอนยาก ถือตนวาอายุมากกวา 

     ๘). โครงการจัดบวชท่ีวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ผูสมัครบวชในโครงการจะไมสามารถขอยายไปอยูวัดอื่นๆ 

ได 

     ๙). เม่ือบวชครบตามระยะเวลาโครงการแลว ถาทานใดประสงคบวชตอยาว สามารถบวชตอไดไมบังคับสึก 

     ๑๐). ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไมรับบุคคลผูมีประวัติการรักษาดานจิตเภท (Schizophrenia) , โรค

ซึมเศรา , บุคคลตางศาสนา และบุคคลผูมีประวัติอาชญากรรม 

     ๑๑). การสมัครบวช กรอกแบบฟอรมสมัครออนไลนใหครบถวนตามความเปนจริง พรอมแนบหลักฐาน 

๑).รูปถายบัตรประจำตัวประชาชน  ๒).รูปถายผูสมัครหนาตรงชัดเจน  ๓).รูปถายใบรับรองแพทยท่ีมีผลตรวจ 

สุขภาพท่ัวไป, HIV, ไวรัสตับอักเสบบี และสารเสพติด   

     ๑๒). ส่ิงท่ีผูสมัครบวชตองเตรียมมาเองตอนเขาวัด คือ ชุดขาว ๒-๓ ชุดสำหรับอยูผาขาวสองสัปดาหกอน

วันบวช และของใชสวนตัว นอกนั้นทางโครงการจะจัดเตรียมมาใหท้ังหมด (กรณีผูสมัครบวชไมมีชุดขาว 

สามารถแจงทางโครงการได) 

      ๑๓). ทางโครงการจัดเตรียมอัฐบริขารผาไตรจีวรตาง ๆ ไวใหผูสมัครบวชทุกคน ผูสมัครบวชทานใดท่ี

ประสงคจัดเตรียมมาเอง จำเปนตองปรึกษาสอบถามเจาหนาท่ีกอน เพือ่ใหอัฐบริขารท่ีเตรียมมาตรงตามพระ

วินัยและระเบียบของทางวัดปากรรมฐาน 

     ๑๔). โครงการบวชนี้เกิดข้ึนไดจากความเมตตาของพระอาจารย และดวยกำลังจิตศรัทธาของบุคคลท่ัวไป

รวมทำบุญเปนเจาภาพบรรพชาอุปสมบทหมู  

     ๑๕). ขอมูลวัดเบ้ืองตนท่ีผูสมัครบวชพึงรับทราบกอนตัดสินใจสมัครบวช กุฏิท่ีพักอาศัยเปนเพียงกระตอป 

มุงจาก ไมมีไฟฟาใชภายในกุฏิ, พระฉันขาวมื้อเดียวในบาตร (ตอนบายมีน้ำปานะใหฉัน), พระไมจับเงิน (เปน

พระวนิัย), พระทุกรูปภายในวัดหามพกโทรศัพทมือถือเด็ดขาด เปนกฏขอหามของวัด , ในทุกวันพระ ทางวัด

จะปฏิบัติธรรมเนสัชชิกตลอดคืน (ภาวนานั่งสมาธิ  เดินจงกรม จนถึงเชามืดวันใหม) , วันพิธีบวชเปนพิธีเรียบ

งายตามแนวทางพระปา ไมมีรำวงแหดนตรี ไมมีโปรยทาน, การเปนพระอยูในวัดกรรมฐาน ทานมักมีปฏิปทา

ใหพระรูจักสังเกตและเรียนรูศึกษาดวยตนเอง หากสงสัยสวนใดใหเขาไปสอบถาม จะไมมีการสอนเปน

หลักสูตรคอรสอบรม แตใหเนนการปฏิบัติภาวนาดวยตนเอง มีการอบรมฟงธรรมะจากพระอาจารยตามวาระ 

หากภาวนาติดขัดอยางไรใหเขาไปสอบถามพระอาจารย,  พระอาจารยเปนพอแมครูอาจารยท่ีทุกคนตางให

ความเคารพเปนอยางสูง พึงปฏิบัติตามคำส่ังและเช่ือฟงทานอยางเครงครัด, การบวชพระในโครงการครั้งนี ้ 
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จะมีพระบวชรวมกนัมากจำนวนหนึ่ง ดังนั้นความสัปปายะในชวงระยะเวลาโครงการอาจจะมีไมมากเทาหลังจบ

ระยะโครงการไปแลว , วัตถุประสงคหลักของโครงการเพื่อใหผูสมัครบวชไดนิสัยทางธรรมอันจะกอใหเกิด

ประโยชนแกตนและสวนรวมโดยบวชพระเพียงระยะเวลาอันส้ันแคส่ีเดือนครึ่งตามระยะเวลาโครงการกำหนด 

๒๕ มิ.ย. – ๙ พ.ย.๖๕(๑ พรรษา ๑ จีวรกาล) แตสำหรับปฏิปทาของพระกรรมฐานจริงๆนัน้ ทานออกบวชเพื่อ

ความพนทุกขจากการเวียนวายตายเกิดโดยถายเดียว ทานใดท่ีสามารถตอยอดนิสัยทางธรรมบวชพระโดยไมมี

กำหนดลาสิกขาได ก็นับเปนวัตถุประสงคสูงสุดของโครงการซึง่ก็ข้ึนอยูกับความประสงคของแตละปจเจก

บุคคลไป, สุดทาย พระในวัดเครงครัดพระวินัย ๒๒๗ ขอ ผูสมัครบวชจึงควรอานทำความเขาใจศีล ๒๒๗ ขอใน

เบ้ืองตนไวกอนดวย 

การรับสมัคร 
     ผูสมัครบวชทุกทานตองสมัครผานทางออนไลน และเมื่อกรอกขอมูลสงสมัครทางออนไลนเรียบรอย

แลว  ใหสงหลักฐาน ๓ ขอดังตอไปนี ้

๑. ใบรับรองแพทย ท่ีมีการตรวจ ๔ รายการ ตามนี ้

     ก). ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ไมเปนโรคติดตอรายแรง 

     ข). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา ไวรสัตับอักเสบบี (HBV) 

     ค). ผลเจาะเลือดตรวจสอบหา เอชไอวี (HIV) 

     ง). ผลตรวจปสสาวะหรือผลเจาะเลือด หาสารเสพติดในรางกาย 

จำเปนตองตรวจใหครบท้ัง ๔ รายการ ถาตรวจไมครบการสมัครบวชจะไมผาน สามารถตรวจไดท้ัง

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกท่ัวไป 

๒. รูปถายปจจุบันของผูสมัคร หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายชัดเจน ไมเบลอ  

(ใชกลองมือถือถายได) 

๓. รูปถายบัตรประจำตัวประชาชน ถายเฉพาะดานหนาบัตร สามารถอานขอมูลบนบัตรไดชัดเจน ไม

มีแสงสะทอน 

      แลวใหผูสมัครถายรูป ใบรับรองแพทย (หลักฐานขอ ๑)ใหชัดเจน หากใบรับรองแพทยมีหลายหนาให

ถายจนครบทุกหนา รวมท้ัง รูปถายปจจุบันของผูสมัคร(หลักฐานขอ ๒) และ รูปถายบัตรประจำตัวประชาชน

(หลักฐานขอ ๓) สงหลักฐานรูปถายท้ังสามขอ มาใหเจาหนาท่ีผานทางไลน 

LINE ID : sp_pong2020 หรือสามารถแอดไลนดวยเบอรโทรศัพท 0936395293 หรือ กดท่ีไอคอน

ไลนไดเลย (รูปโปรไฟลเปนการตูนเด็กผูชายเส้ือสีแดง ช่ือไลน Brightpong) 

         หลังจากสงหลักฐานรูปถายทางไลนแลว เจาหนาท่ีจะตรวจสอบความถูกตองชัดเจน และจะแจงยืนยัน

ความสมบูรณในการสมัครบวชใหทราบอีกครั้ง ใหผูสมัครเก็บใบรับรองแพทยจริงไว แลวนำมาสงใหเจาหนาท่ี

ในวันแรกท่ีเดินทางเขาวัด วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



             โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธดุงคกรรมฐาน ประจำป ๒๕๖๕ 

 

10 | P a g e  

 

เมื่อหลักฐานการสมัครถูกตองเรียบรอยแลว ทางเจาหนาท่ีจะดึงเขากลุมไลน ไวสำหรับแจงขอมูลการ

เตรียมตัวไปวัด และเปนชองทางส่ือสารถามตอบขอสงสัยกับผูสมัครบวช 

 

รวมบริจาคทำบุญโครงการบวชวัดปา 

  รวมบริจาคทำบุญเปนเจาภาพบวชพระหมู ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูบวช ป 

๒๕๖๕ "บวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล" สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน  

ขอเชิญทุกทานผูมีจิตศรัทธา รวมเปนเจาภาพอุปสมบทหมู(เจาภาพรวม) บวชพระทุกรูป

ในโครงการ ถวายเปนคาอัฐบริขารผาไตรจีวร คาของใชตางๆสำหรับพระใหม คารถเดินทางสงผู

บวชไปวัด ปจจัยถวายพระอุปชฌาย อุปกรณเครื่องพิธีบรรพชาอุปสมบท คาใชจายถวายวิทยุฟง

พระธรรมเทศนาใหพระทุกรูป คาภัตตาหารถวายพระ คาน้ำปานะถวายพระ และคาใชจายสำหรับ

ทุก ๆ อยางภายในโครงการ สามารถรวมบริจาคทำบุญไดที่ 

  

 

 

 

 

 

 

บัญชีบริจาคทำบุญนี้ ถือเปนบัญชีทำบุญของทางกลุมนิสิตเกา พุทธธรรมกรรมฐาน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปดขึ้นโดยตัวแทนฝายดูแลบัญชีของกลุมนิสิตเกาฯ เพ่ือโครงการบวช

วัดปาโดยเฉพาะ เงินทั้งหมดที่เขาบัญชีนี้จะใชเฉพาะโครงการงานบวชเทานั้น และเมื่อจบระยะ

โครงการแลว เงินคงเหลือทั้งหมดทั้งส้ินจะถวายใหทางวัด 

  

     การเปดรับบริจาคทำบุญครั้งนี้ เปนการเปดในนามกลุมนิสิตเกา ฯ เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีจิต

ศรัทธาโดยทั่วไป ไดรวมทำบุญสำหรับคาใชจายเปนเจาภาพบวชพระในโครงการเทานั้น มิใชเปน

การเรี่ยไรจากทางวัดแตอยางใด 

 

 

ธนาคารกสิกรไทย 

เลขที่บัญชี 091-8-70403-5 

ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดปา 1 พรรษา 1 จีวรกาล 

โดยนายฐิติพงศ ทองศรี 
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 ทาง “โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล” ขออนุโมทนาบุญกับผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญ

เปนเจาภาพบวชพระมา ณ ที่นี้  ขอกุศลผลบุญนี้ จงไดเปนพลวปจจัย ใหทุกทานมีความสุข เจริญ

ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และขอจงเปนเหตุปจจัย

นำไปสูการพนทุกขอันเร็วพลันนี้ดวยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

      นางสาวปาลิดา วณิชพูนผล (คุณนุน) 096-101-9501 

      นายสิทธิเกียรติ ชาวไทย (คุณบอย) 092-273-5441 

      นายสวางพงษ เลาหวิชิตศักด์ิ (คุณพงษ) 093-639-5293 

      นายฐิติพงศ ทองศรี (คุณตอ) 081-445-8117 

      Line ID : sp_pong2020 หรือ 0936395293 

      www.buatwatpa.com 

         Facebook Page : กลุมนิสิตเกา พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      Facebook personal : นิสิตเกา พุทธธรรมกรรมฐาน 

      Youtube : คลิปส้ันธรรมะพระปากรรมฐาน  

                    ชอง “กลุมนิสิตเกา พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมไลน “โครงการบวชวัดปา ป ๖๔” 

กลุมไลนน้ีหลังจบโครงการ สามารถใชพูดคุยติดตอกันของ

ผูสมัครบวชหลังลาสิกขาได 

กลุมไลน “แจงขอมูลกับญาติผูสมัครบวช บวชวัดปาป 64” 

ใชสำหรับแจงขอมูลขาวสารกับญาติผูสมัครบวช 
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กอนกรอกใบสมัคร โปรดตรวจสอบ  
คุณสมบตัิผูขอบรรพชาอุปสมบท และลักษณะอันเปนขอหามการบรรพชาอุปสมบท 

(คุณสมบัติการบวชตามอปุสมบทวธิีและนวโกวาท) 

_________________________________________________________________ 

คุณสมบตัิผูขอบรรพชาอุปสมบทตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระอุปชฌาย หมวด ๓ หนาที่พระอุปชฌาย ขอ ๑๓ พระอุปชฌาย

ตองพบและสอบสวนกุลบุตร ใหไดคุณลักษณะกอน จึงรับใหบรรพชาอุปสมบทไดคุณลักษณะของ

กุลบุตรนั้น มีดังนี้ 

(๑) เปนคนมีภูมิลำเนาอยูในเขตตำบล หรืออำเภอที่จะบวช และมีหลักฐาน มีอาชีพชอบธรรม 

หรือแมมีภูมิลำเนาอยูในเขตอื่น แตเมื่อสอบสวนแลวปรากฏวาเปนคนมีหลักฐาน มีอาชีพชอบ

ธรรม มีที่อยูเปนหลักแหลงไมใชคนจรจัด 

(๒) เปนสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไมมีความประพฤติเสียหาย เชน ติดสุรา หรือ

ยาเสพติดใหโทษ เปนตน 

(๓) มีความรู อานและเขียนหนังสือไทยได 

(๔) ไมเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ 

(๕) เปนผูปราศจากบรรพชาโทษ และมีรางกายสมบูรณ อาจบำเพ็ญสมณกิจได ไมเปนคนชราไร

ความสามารถ หรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ 

(๖) มีสมณบริขารครบถวน และถูกตองตามพระวินัย 

(๗) เปนผูสามารถกลาวคำขอบรรพชาอุปสมบทไดดวยตนเอง และถูกตองไมวิบัติ 

ขอ ๑๔ พระอุปชฌาย ตองงดเวนการใหบรรพชาอุปสมบท แกคนตองหามเหลาน้ี 

(๑) คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผนดิน 

(๒) คนหลบหนีราชการ 

(๓) คนตองหาในคดีอาญา 

(๔) คนเคยถูกตัดสินจำคุก โดยฐานเปนผูรายสำคัญ 

(๕) คนถูกหามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา 

(๖) คนมีโรคติดตอเปนที่นารังเกียจ เชน วัณโรคในระยะอันตราย 

(๗) คนมีอวัยวะพิการจนไมสามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได 
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พิธีขอขมาลาบวช 
 พิธีขอขมา เปนพิธีที่ผูบวช ไดเขาไปขออภัย ขออโหสิกรรม ตอบิดารมารดา หรือ

ญาติสนิทมิตรสหาย  ในครั้งเปนฆราวาสนั้นอาจจะพลั้งพลาดไดกระทำกรรมอันไมดีไว

ตอคนเหลานั้น   จึงเปดโอกาสใหมีการเขาไปขอโทษ ขออภัยซ่ึงกันและกัน และเปนการ

ใหโอกาสทั้งสองฝายไดอโหสิกรรมตอกัน เพื่อไมใหเปนการจองเวร หรือเปนการคางคา

ใจตอกัน และทำใหผูบวชและญาติไดสบายใจตอกันและกัน กอนที่ผู บวชจะเปลี่ยน

สถานะ กลายเปนเพศบรรพชิตผูที่จะดำเนินชีวิตไปสูการขัดเกลากิเลสตัณหาเพื่อการพน

ทุกขตอไป 

คำกลาวขอขมา 

ตั้งนะโม ๓ จบ 

สัพเพปะมาเทนะ ทวารตัเย รักกะตงั สัพพัง อับปะราธัง 

ขะมะถะเมพันเต มยัหัง มาตาปตุนังวะ ปาเทวันทาม ิสาทะรัง 

 

ลูกขอกราบไหวบูชา บิดามารดาผูมีพระคุณ ผูเปนพระอรหันต 

ผูเปนพระพรหม เปนเทพยดา และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของลูกทั้งหลาย 

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี  

อันลูกทั้งหลายไดกระทำประมาทพลาดพล้ังลวงเกินแลว  

ดวยความโงเขลาเบาปญญา ทั้งตอหนาก็ดี ลับหลังก็ดี ที่เจตนาก็ตาม ที่มิไดเจตนาก็ตาม  

การกระทำใด อันลูกไดกระทำแลว ดวยโลภะจริต โทสะจริต โมหะจริต 

ตอบิดามารดา ผูมีพระคุณ  

ลูกขอบูชาพระคุณของบิดามารดา ผูใหกำเนิดลูกมา 

ทั้งเล้ียงดูทะนุถนอม ใหสรรพวิชาความรูจนเติบใหญ หาเล้ียงตนไดในปจจุบันนี ้ 

ลูกจักไมลืมพระคุณ จะต้ังตนเปนคนดี ใหสมกับที่ไดเกิดมาเปนลูกของพอแม  

ดวยอำนาจแหงความรัก และสัจจะวาจานี้ 

ลูกกราบขอขมากรรมทั้งปวง ที่ลวงกระทำไปแลว นบัจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
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ขอพอแมผูมพีระคุณโปรดเมตตา งดโทษลวงเกินอันนั้น 

เพื่อการสำรวมระวังตอบิดามารดาในการตอไป  

บุญทั้งหลายที่ลูกไดกระทำแลว ขอพอแมจงเปนผูมีสวนในบุญของลูกดวย  

ขอใหพอแมจงเปนผูมีอายยุืนยาว มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง  

ปราศจากทกุขโศก และโรคภยัทั้งปวง 

อยูเปนรมโพธิ์ รมไทรของลูกทั้งหลาย เปนเนื้อนาบุญของลูกทั้งหลายตลอดไปเทอญ 

 

(นาคกมกราบพรอมกลาววา) 

กาเยนะ วาจายะวะเจ ตะสาวา มาตาปตุคุณัง กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง 

มาตาปตุ กุกัมมะ อัตจะยันตัง การันตะเร สังวะรติุง มาตาปตะเร 

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี 

ที่ลูกไดกระทำลวงเกินแลวตอบิดามารดาผูมีพระคุณ 

ขอบิดามารดาผูมีพระคุณ โปรดงดโทษลวงเกินอันนั้น 

เพื่อการสำรวมระวังในการตอไป  

(พอแม กลาว สาธุ..) 

ประเคนพานดอกไม - นาคกมกราบ ๑ ครั้งไมแบมือที่แทบเทาบดิามารดา  

 

- จากน้ันพอและแมมอบบาตรและผาไตรใหนาค 

- จากน้ันนาคและพอแมกลาวความในใจระหวางกัน  

  พอแมกลาวใหกำลังใจนาค (สวนตัว) 

- เปนอันเสร็จพิธีกลาวคำขอขมา - 
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วิธีการทองสวดคำขานนาค (สำเนียงมคธ) 
- เวนวรรคตามลูกน้ำ 

- วงกลมดานบน คือ เสียงข้ึนจมูก 

- วงกลมดานลาง คือ เสียงลงลำคอ 

- ตัวอักษรท่ีอยูเหนือคือ ใหออกเสียงแบบตัวนั้น 

ซอมคำขานนาค  

ฟงไดจากชุดวิทยุธรรมะที่ทางโครงการบวชวัดปาจัดทำให กัณฑที่ 2409-2417 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีอุปสมบทหมู ณ ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 

พิธีอุปสมบทหมู ณ ศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
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วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง (ธรรมยุตนิกาย) แปลความหมาย 

  กุลบุตรผูมีศรัทธามุงอุปสมบท พึงรับผาไตรอุมประนมมือเขาไปในสังฆสันนิบาตวางผาไตรไวขางตัวดานซาย รับเครื่อง

สักการะถวายพระอุปชฌายะ แลวกราบลงดวยเบญจางคประดิษฐ 3 ครั้งแลวน่ังคุกเขาอุมผาไตรประนมมือเปลงวาจา ถึง

สรณะและขอบรรพชาดวยคำมคธ หยุดตามจุดจุลภาควา 

 

    เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, 

ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง, ละเภยยัง อปุะสัมปะทัง  

(ทานผูเจริญ ขาพเจาขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน แมเสด็จปรินิพพานนานแลว พระธรรมพระสงฆเปนท่ีพ่ึง ทานผู

เจริญ ขาพเจา พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในพระธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน) 

    ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภัณ

เต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง  

(ทานผูเจริญ ขาพเจาขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน แมเสด็จปรินิพพานนานแลว พระธรรมพระสงฆเปนท่ีพ่ึง ทานผู

เจริญ ขาพเจา พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในพระธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน แมครั้งท่ีสอง) 

    ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง 

ภัณเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง  

(ทานผูเจริญ ขาพเจาขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน แมเสด็จปรินิพพานนานแลว พระธรรมพระสงฆเปนท่ีพ่ึง ทานผู

เจริญ ขาพเจา พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในพระธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน แมครั้งท่ีสาม) 

 

    อะหัง ภนัเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ คะเหตะวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปาทายะ 

(ทานขอรับ กระผมขอบรรพชา ขอทานโปรดอนุเคราะห ผากาสาวะน้ี ใหกระผมบวชเพ่ือทำใหแจงซึ่งพระนิพพาน เปนเครื่อง

สลัดออกจากความทุกข) 

  ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ คะเหตะวา, ปพพาเชถะ มัง ภนัเต, อะนุกัมปง อุปา

ทายะ (ทานขอรับ กระผมขอบรรพชา ขอทานโปรดอนุเคราะห ผากาสาวะน้ี ใหกระผมบวชเพ่ือทำใหแจงซึ่งพระนิพพาน เปน

เครื่องสลัดออกจากความทุกข แมครั้งท่ีสอง) 

ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา, ปพพาเชถะ มัง ภนัเต, อะนุกัมปง อุปา

ทายะ (ทานขอรับ กระผมขอบรรพชา ขอทานโปรดอนุเคราะห ผากาสาวะน้ี ใหกระผมบวชเพ่ือทำใหแจงซึ่งพระนิพพาน เปน

เครื่องสลัดออกจากความทุกข แมครั้งท่ีสาม) 

ถาบวชเปนสามเณร ยกคำวา ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย 

ในลำดับน้ัน พระอุปชฌายะรับเอาผาไตรจากผูมุงบรรพชาวางไวตรงหนาตัก แลวกลาวสอนถึงพระรัตนตรัยเปนตน และบอก 

ตะจะปญจะกะกัมมัฎฐาน ใหวาตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังน้ี 

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม) (ผม, ขน, เล็บ, ฟน, หนัง (ตามลำดับ)) 

ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏโิลม) (หนัง, ฟน, เล็บ, ขน, ผม (ทวนลำดับ)) 
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ครั้นสอนแลวพระอุปชฌายะชักอังสะออกจากไตร สวมใหแลว สั่งใหออกไปครองไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสรจ็แลวเขาไปหา

พระอาจารย รับเครื่องสักการะถวายทานแลวกราบ 3 หน น่ังคุกเขา ประนมมือเปลงวาจาขอสรณะและศีลดังน้ี 

 

อะหัง ภนัเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ (กระผมขอสรณคมน และศีล ขอรับ) 

ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ (กระผมขอสรณคมน และศลี แมครั้งท่ีสอง ขอรับ) 

ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ (กระผมขอสรณคมน และศีล แมครั้งท่ีสาม ขอรับ) 

ลำดับน้ัน พระอาจารยกลาวคำนมัสการนำใหผูมุงบรรพชา วาตามไปดังน้ี 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  

(ขอนอบนอมแด พระผูมีพระภาคเจา พระองคน้ัน ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดดวยพระองคเอง) 

วา 3 หน (พระสวดนำ 3 ครั้ง เราคอยสวดตาม 3 ครั้ง) 

แตน้ันทานจะสั่งดวยคำวา เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทห ิ(เธอจงกลาวตามเรา) 

พึงรับวา อามะ ภนัเต (ขอรับ กระผม) 

 

ครั้นแลวทานนำใหเปลงวาจาวาสรณคมนตามไปทีละพากยดังน้ี 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึง) 

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึง) 

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระสงฆเปนท่ีพ่ึง) 

ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึง แมครั้งท่ีสอง) 

ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึง แมครั้งท่ีสอง) 

ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระสงฆเปนท่ีพ่ึง แมครั้งท่ีสอง ) 

ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึง แมครั้งท่ีสาม) 

ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระธรรมเปนท่ีพ่ึง แมครั้งท่ีสาม) 

ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ (กระผม ขอถึงพระสงฆเปนท่ีพ่ึง แมครั้งท่ีสาม ) 

เมื่อจบแลว ทานบอกวา ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง (ไตรสรณคมน จบแลว) พึงรับวา อามะ ภัณเต (ขอรับ กระผม) ลำดับ

น้ันพระอาจารยจะบอกใหรูวา การบรรพชาเปนสามเณรสำเร็จดวยสรณคมณเพียงเทาน้ี  

ทีน้ันถึงสมาทานสิกขาบท 10 ประการวาตามทานไปดังน้ี 

ปาณาติปาตา เวระมะณี (งดเวนจากการ ฆาสัตว) 

อะทินนาทานา เวระมะณี (งดเวนจากการ ถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให) 

อะพรัมมะจะริยา เวระมะณี (งดเวนจากการ ประพฤติ ไมประเสริฐ (เสพเมถุน)) 

มุสาวาทา เวระมะณี (งดเวนจากการ พูดเท็จ) 

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี (งดเวนจากการ ด่ืมน้ำเมาคือสุรา และเมรัย เปนท่ีต้ังแหงความประมาท) 

วิกาละโภชะนา เวระมะณี (งดเวนจากการ บริโภคอาหาร ในยามวิกาล) 

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี (งดเวนจากการ ฟอนรำขับรองประโคมและดูการละเลน) 

มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฎฐานา เวระมะณี (งดเวนจากการ ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล) 
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อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี (งดเวนจากการนอนบนท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ) 

ชาตะรูปะระชะตะปะฏคิคะหะณา เวระมะณี (งดเวนจากการรับทอง และเงิน) 

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทะนิ สะมาทิยามิฯ (วา 3 หน) (กระผมของสมาทานสิกขาบท 10) 

 

ในลำดับน้ัน สามเณรพึงรับบาตร อุมเขาไปหาพระอุปชฌายะในสังฆสันนิบาตวางไว ขางตัวดานซาย รับเครื่องสักการะถวาย

ทาน แลวกราบ 3 หน น่ังคุกเขาประนมมือกลาวคำขอนิสัย วาดังน้ี 

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ (กระผม ขอนิสสัย ขอรับ) 

ทุติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ (กระผม ขอนิสสัย แมครั้งท่ีสอง ขอรับ) 

ตะติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ (กระผม ขอนิสสัย แมครั้งท่ีสาม ขอรับ) 

อุปชฌาโย เม ภันเต , โหหิ (ขอทานเปนอุปชฌาย ของกระผมเถิด ขอรับ) วา 3 หน 

พระอุปชฌายะกลาววา โอปายิกัง (ชอบแกอุบาย), ปะฏิรูปง (สมควร), ปาสาทิเกนะ สัมปาเทห ิ(จงยังความปฏบิติัใหถึงพรอม

ดวยอาการอันความเสื่อมใส) บทใดบทหน่ึง พึงรับวา สาธุ ภันเต (ดีละ ขอรับ) ทุกบทไป  

แตน้ันสามเณรพึงกลาวรับเปนธุระใหทาน วาดังน้ี 

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมป เถรัสสะ ภาโร (ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป พระเถระยอมเปนภาระของกระผม, แม

กระผมยอมเปนภาระของพระเถระ) วา 3 หน เสร็จแลวกราบลง 3 หน 

ลำดับน้ัน พระอุปชฌายะแนะนำสามเณรไปตามระเบียบแลว พระอาจารยผูเปนกรรมวาจา เอาบาตรมีสายคลองตัวผูมุง

อุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผูมุงอุปสมบทพึงรับวา อามะ ภันเต 4 หนดังน้ี 

           คำบอกบาตร                                                 คำรับ 

1.    อะยันเต ปตโต (น้ีบาตรของเธอ)                       อามะ ภันเต (ขอรับ กระผม) 

2.    อะยัง สังฆาฎิ (น้ีผาสังฆาฎิ)                             อามะ ภันเต (ขอรับ กระผม) 

3.    อะยัง อุตตะราสังโค (น้ีผาอุตตราสงค)                 อามะ ภันเต (ขอรับ กระผม) 

4.    อะยัง อันตะระวาสะโก (น้ีผาอันตรวาสก)             อามะ ภันเต (ขอรับ กระผม) 

 

ตอจากน้ันพระอาจารยทานบอกใหออกไปขางนอกวา คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฎฐาห ิพึงถอยออกลุก 

ข้ึนเดินไปยืนอยูในท่ีกำหนดไว พระอาจารยทานสวดสมมติตนเปนผูสอนซอม แลวออกไปสวดถาม อันตรายิกธรรม พึงรับวา 

นัตถิ ภนัเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หนดังน้ี 

         ถาม                                                                               ตอบ 

1.    กุฎฐัง (โรคเรื้อน)                                                             นัตถิ ภันเต (ไมเปน ขอรับ) 

2.    คัณโฑ (โรคฝ)                              นัตถิ ภันเต (ไมเปน ขอรับ) 

3.    กิลาโส (โรคกลาก)                            นัตถิ ภันเต (ไมเปน ขอรับ) 

4.    โสโส (โรคหืด)                               นัตถิ ภันเต (ไมเปน ขอรับ) 

5.    อะปะมาโร (โรคลมบาหมู)                           นัตถิ ภันเต (ไมเปน ขอรับ) 

1.    มะนุสโสสิ๊ (เธอเปนมนุษยหรือ)                       อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

2.    ปุริโสสิ๊ (เธอเปนชายหรือไม)                       อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

3.    ภุชิสโสสิ (เธอเปนไทมิใชทาสหรือ)                   อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 
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4.    อะนะโณสิ๊ (เธอไมมีหน้ีหรือ)                       อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

5.    นะสิ๊ ราชะภะโฎ (เธอไมใชราฎักหรือ)                   อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

6.    อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปตูหิ  (บิดามารดาเธออนุญาติแลวหรือ)         อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

7.    ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ (เธออายุครบย่ีสิบปแลวหรือ)          อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

8.    ปะริปุณณันเต ปตตะจีวะรัง (บาตรจีวรของเธอครบแลวหรือ)         อามะ ภันเต (ใช ขอรับ) 

 

1.    กินนาโมส ิ(เธอชื่ออะไร)                        อะหัง ภันเต........นามะ   (กระผมชื่อ..........ขอรับ) 

2.    โก นามะ เต อุปชฌาโย (พระอุปชฌายเธอชื่ออะไร)            อุปชฌาโย เม ภันเต  อายัสสะมา.............นามะ 

    ถาตอบพรอมกันใหเปลี่ยน เม เปน โน 

    ชองท่ี.............ไว พระอุปชฌายะหรือพระอาจารยทานจะต้ังชื่อของ อุปสัมปทาเปกขะ กรอกลงชองใหไวกอนบวช และชอง

ท่ี..........ไวในชองชื่อของพระอุปชฌาย ก็เชนเดียวกัน ใหกรอกตามชื่อของพระอุปชฌายะ ซึ่งทานจะบอกและกรอกไวใหกอน

วันบวช 

 

    ครั้นสวดสอนซอมแลว ทานกลับเขามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา อุปสัมปทาเปกขะ พึงเขามาในสังฆสันนิบาต 

กราบลงตรงหนาพระอุปชฌายะ 3 หน แลวน่ังคุกเขาประนมมือ เปลงวาจาขออุปสมบทวาดังน้ี 

    สังฆัม ภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อลุลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ 

(กระผม ขอการอุปสมบทตอสงฆ ขอสงฆโปรดอนุเคราะห ยกกระผมข้ึนสูความเปนภิกษุดวยเถิดขอรับ) 

    ทุติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ 

(กระผม ขอการอุปสมบทตอสงฆ แมครั้งท่ีสอง ขอสงฆโปรดอนุเคราะห ยกกระผมข้ึนสูความเปนภิกษุ ดวยเถิดขอรับ) 

    ตะติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลมุปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปง อุปาทายะ 

(กระผม ขอการอุปสมบทตอสงฆ แมครั้งท่ีสาม ขอสงฆโปรดอนุเคราะห ยกกระผมข้ึนสูความเปนภิกษุ ดวยเถิดขอรับ) 

    ถาวาพรอมกันใหเปลี่ยน ยาจามิ เปน ยาจามะ เปลี่ยน มัง เปน โน 

    ในลำดับน้ัน พระอุปชฌายะกลาวเผดียงสงฆแลว และพระอาจารยสวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะ พึง

รับวา นัตถิ ภนัเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน ตอบชื่อตนและชื่ออุปชฌายะรวม 2 หนโดยนัยหนหลัง แตน่ันถึงน่ังฟงทานสวด

กรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแลว น่ังพับเพียบประนมมือฟงอุปชฌายะบอกอนุศาสนไปจนจบแลวรับวา อามะ ภัณ

เต   แลวกราบ 3 หน 
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 คำพินทุผา 

วิธีทำพินทุผา, พินทุกัปปะ 

คำวา พินทุกัปปะ หมายความวา ทำจุดหรือแวววงกลมที่แหงใดแหงหนึ่ง โดยมากนิยมทำใหตรง

มุมของผา ขนาดไมเล็กกวาตัวเลือด และไมใหญกวาแววตานกยูง ดวยสี ๓ ชนิด สีเขียวคราม สี

โคลน สีดำคล้ำ อยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือประโยชนเปนเครื่องหมายใหจำไดวา การนุงหมก็เพ่ือปกปด

รางกายและเพ่ือกันความละอาย ไมใชเพ่ือจะใหสวยงาม ถาไมทำพินทุกอนนุงหมใชสอยทานปรับ

เปนอาบัติปาจิตตีย ผาที่ทำพินทุกัปปะคราวหนึ่งแลว ตอไปไมตองทำอีก ควรทองจำคำบางบาลีทำ

พินทุกัปปะไวใหจำได ดังนี้ 

อิมัง พินทุกัปปง กะโรมิ (วา ๓ หน) 

ขณะที่วา ก็ใหวง ๐ เปนจุดดำลงไปที่มุมผาดวย 

 

( ที่มา : การพินทุผา สุราปานวรรคที ๖ ภิกษุไดจีวรใหมมา ตองพินทุดวยสี ๓ อยาง คือ เขียวราม 

โคลน ดำคล้ำ อยางใดอยางหนึ่งกอน จึงนุงหมได ถาไมทำพินทุกอนแลวนุงหม ตองปาจิตตีย. ) 

 คำอธิษฐานบริขาร 

บาตร อิมัง ปตตัง อะธฏิฐาม ิ

สังฆาฏ ิ อิมัง สังฆาฏิง อะธฏิฐาม ิ

จีวร อิมัง อุตตะราสังคัง อะธฏิฐาม ิ

สบง อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐาม ิ

ผาอาบน้ำฝน อิมัง วัสสิกะสาฏกิัง อะธิฏฐาม ิ

ผาปูน่ัง อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐาม ิ

ผาปดฝ อิมัง กัณฑุปะฏจิฉานัง อะธฏิฐาม ิ

ผาปูนอน อิมัง ปจจัตถะระนัง อะธิฏฐาม ิ

ผาเช็ดหนา อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐาม ิ

ผาอ่ืนๆ อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธฏิฐาม ิ

ผาหลายผืนวา อิมานิ ปะริกขาระโจลาน ิอะธิฏฐาม ิ
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 วิธีถอนคำอธิษฐาน 

ในพระวินัยทานบัญญัติไวใหมีบริขารส่ิงเดียว เมื่ออธิษฐานแลว ของเดิมก็ยังดีอยู 

เมื่อตองการจะเปล่ียนใชบริขารใหม จำเปนตองถอนของเดิมเสียกอน เรียกวา ปจจุทธะ

ระณังหรือถอนอธิษฐาน มีบาลีถอนคำอธิษฐานแตเปล่ียนไปตามชื่อบริขารดังนี ้

 

"อิมัง..................ปจจุทธะรามิ" เมื่อทานตองการเปล่ียนอะไร ทานก็จะเติมในชองวาง 

เชน ผาสังฆาฏิ วา "อิมัง สังฆาฏงิ ปจจทุธะรามิ" เปนตน 

 คำเสียสละผา  
จีวรเปนนิสัคคียะ เพราะอยูปราศจากเขตลวงราตรี  

อิทัง เม ภันเต จวีะรัง รัตติวิปปะวุตถัง อัญญัตระ ภกิขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง  

อิมาหัง อายัสมะโต นิสสัชชาม ิ 

( ถา ๒ ผืนวา ทวิจีวะรัง ถาทั้ง ๓ ผืนวา ติจีวะรัง) 

 คำคืนผา  
อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมม ิ

 คำวิกัปปผา  
อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วกิัปเปมิ  

หลายผืนวา อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วกิปัเปม ิ

คำถอน อิมัง จีวะมัง มยัหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชห ิวา ยะถาปจจะยงั วา กะ

โรหิ , แตถาผูถอนออนกวา วา 

อิมัง จีวะรัง มยัหัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา ยะถาปจจะยัง วา กะโรถะ 

 

 พระบวชใหมพินทุผา อธิษฐานบริขาร  
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ขอวัตรปฏิบัติพระสงฆ 
พระโอวาทพระสัมมาสัมพุทธเจา การเปนอยูท่ีไมเสื่อม 

 

“ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จกัหมั่นประชมุกนัเนอืงนติย์ ประชมุกนัใหม้ากพอ อยู่เพยีงใด, ความ

เจริญก็เป็นส่ิงทีภิ่กษุทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้. 

 

ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จกัพรอ้มเพรียงกนัเขา้ประชมุกนั จกัพรอ้มเพรียงกนัเลิกประชมุ จกัพรอ้ม

เพรียงกนัทาํกิจทีส่งฆ์จะตอ้งทาํ อยู่เพยีงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงทีภิ่กษุทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่ม

เลย อยู่เพยีงนัน้. 

 

ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จกัไม่บญัญติัส่ิงทีไ่ม่เคยบญัญติั จกัไม่เพกิถอนส่ิงทีบ่ญัญติัไวแ้ลว้ จกัไม่

สมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ญัญติัไวแ้ลว้อย่างเคร่งครดั อยู่เพยีงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงทีภิ่กษุทัง้หลาย

หวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้. 

 

ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จกัสกัการะ เคารพ นบัถือ บชูา ภิกษุ พวกทีเ่ป็นเถระ มีพรรษายกุาล 

บวชนาน เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผูน้าํสงฆ์ และตนจกัตอ้งเขา้ใจตวัว่าตอ้งเชือ่ฟังถอ้ยคาํของท่านเหล่านัน้ อยู่

เพยีงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงทีภิ่กษุทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้. 

 

ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จักไม่ลุอาํนาจแก่ตณัหา ซึ่งเป็นตวัเหตุก่อใหเ้กิดภพใหม่ ที่เกิดขึ้นแลว้ 

อยู่เพยีงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงทีภิ่กษุทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้. 

 

ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จักมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่า อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงที่ภิกษุ

ทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้. 

 

ภิกษุ ท.!  ภิกษุทัง้หลาย จักเข้าไปตัง้สติไวอ้ย่างมั่นเหมาะว่า “ทําไฉนหนอ ขอเพื่อนผูป้ระพฤติ

พรหมจรรย์ดว้ยกัน ซึ่งมีศีลเป็นที่รัก ยงัไม่มาขอใหม้า ที่มาแลว้ ขอใหอ้ยู่เป็นสุขเถิด” ดงันี ้อยู่เพียงใด, 

ความเจริญก็เป็นส่ิงทีภิ่กษุทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้. 
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ภิกษุ ท.!  ธรรมอนัไม่เป็นทีต่ัง้แห่งความเสือ่มเจ็ดประการเหล่านี ้ยงัคงดาํรงอยู่ไดใ้นภิกษุทัง้หลาย 

และพวกเธอก็ยังเห็นพอ้งตอ้งกันในธรรมเจ็ดประการเหล่านี ้ อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงที่ภิกษุ

ทัง้หลายหวงัได ้ไม่มีความเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้” 

พระวินัย 
“โย โว อานนฺท ธมฺโม จ วินโย จ เทสโิต ปฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา 

 ดูกรอานนท ธรรมวินัยทีเ่ราแสดงบัญญัติไวแกพวกเธอ น่ันแหละ 

จะเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมือ่เราสิ้นไป” 

 พระวินัย คือ ระบบแบบแผนตางๆ ที่กำหนดความประพฤติ ความเปนอยู และกิจการของ

สงฆทั้งหมด เปนส่ิงที่ครอบคลุมชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆทุกแงทุกมุม 

 พระวินัย ประกอบดวยสิกขาบทตางๆ มากมาย มีทั้งขอกำหนด เกี่ยวกับความเปนอยู

สวนตัว ความสัมพันธระหวางพระภิกษุดวยกัน ความสัมพันธกับคฤหัสถทั้งหลาย ตลอดจนการ

ปฏิบัติตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอื่นๆ ระเบียบวาดวยการปกครอง และการดำเนินกิจการตางๆ

ของสงฆ ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา การจัดทำ เก็บรักษา แบงสันปนสวนปจจัย ๔  

เหตุผลที่พระพุทธองคทรงปรารภในการบัญญัติสิกขาบทแกสงฆมี ๑๐ ประการ 

๑. เพ่ือความเรียบรอยดีงามแหงสงฆ 

๒. เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ  

๓. เพ่ือกำราบคนหนาดานไมรูจักอาย 

๔. เพ่ือความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 

๕. เพ่ือปดกั้นความเส่ือมเสีย ความทุกข ความเดือดรอน ที่จะมีในปจจุบัน 

๖. เพ่ือบำบัดความเส่ือมเสีย ความทุกข ความเดือดรอน ที่จะมีในภายหลัง 

๗. เพ่ือความเล่ือมใสของคนที่ยังไมเล่ือมใส 

๘. เพ่ือความเล่ือมใสยิ่งขึ้นของคนที่เล่ือมใสแลว 

๙. เพ่ือความดำรงมั่นแหงสัทธรรม 

๑๐. เพ่ือสงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอย สนับสนุนวินัยใหหนักแนน 

 

พระวินัยจึงมีอานิสงสทั้งในแงของการปฏิบัติธรรมสวนตัวของพระและในแงสวนรวมของสงฆ 
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พระวินัย : บทบัญญัติขอหามและศีลของสมณเพศ  
หัวขอนี้วาดวยขอหามและศีลที่พระพุทธเจาไดบัญญัติไว สำหรับผูที่บวชเปนสามเณรและ

ภิกษุ ซึ่งเปนสิ่งที่ตองกระทำเมื่ออยูในสมณเพศ เปนที่นาเสียดายวา ในตำราพิธีการบวชที่มีอยู

หลายเลมนั้น ทั้งของธรรมยุตและมหานิกาย ไดเวนไวโดยมิไดกลาวถึงศลีสำหรับพระภิกษุทั้งใหม

และเกา ซึ่งอาจเปนเพราะวามันมากถึง ๒๒๗ ขอ อันอาจจะเปลืองเนื้อที่กระดาษหรืออยางไรไม

ทราบได ทำใหพระในปจจุบันนี้อาจจะละเมิดศีลโดยที่มิควรจะเปน ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ หรือ

อาจจะลืมไปแลวเสียดวยวาส่ิงที่กำลังทำอยูนั้นผิดศีลขอใด  

 

หัวขอ 

• หามฉันเนื้อ ๑๐ อยาง  

• ศีล ๑๐ ขอของสามเณร  

• ศีล ๒๒๗ ขอของพระภิกษุ  

• ขอปฏิบัติของภิกษุณี ๘ ประการ (ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา)  

ภิกษุหามฉันเน้ือ ๑๐ อยาง อันไดแก  

๑. เนื้อมนุษย   ๒. เนื้อชาง   ๓. เนื้อมา   ๔ .เนื้อสุนัข   ๕. เนื้องู   ๖. เนื้อราชสีห  

๗. เนื้อหมี   ๘. เนื้อเสือโครง   ๙. เนื้อเสือดาว   ๑๐. เนื้อเสือเหลือง  

สามเณรตองถือศีล ๑๐ ขอ อันไดแก  

๑. เวนจากการฆาสัตวทั้งมนุษยและเดรัจฉาน  

๒. เวนจากการลักทรัพย  

๓. เวนจากการเสพเมถุน  

๔. เวนจากการพูดเท็จ  

๕. เวนจากการด่ืมสุราและเมรัย  

๖. เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (หลังเที่ยงวันไปแลว)  

๗. เวนจากการฟอนรำขับรองและการบรรเลง ตลอดถึงการดูการฟงส่ิงเหลานั้น  

๘. เวนจากการทัดทรงตกแตงประดับรางกาย การใชดอกไม ของหอม เครื่องประเทืองผิวตางๆ  

๙. เวนจากการนอนที่นอนสูงใหญและยัดนุนสำลีอันมีลายวิจิตร  

    (เวนจากการนั่งนอนเหนือเตียงต่ังที่มีเทาสูงเกินประมาณ)  

๑๐. เวนจากการรับเงินทอง  
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พระภิกษุตองถือศีล ๒๒๗ ขอ อันไดแก  

ศีล ๒๒๗ ขอที่เปนวินัยของสงฆ ทำผิดถือวาเปนอาบัติ สามารถแบงออกไดเปนลำดับข้ัน 

ต้ังแตขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุดไดดังนี้ ไดแก  

 

- ปาราชิก มี ๔ ขอ  (ความผิดรุนแรงที่สุด ผิดแลวขาดจากความเปนพระทันที) 

- สังฆาทิเสส มี ๑๓ ขอ  

- อนิยต มี ๒ ขอ (อาบัติที่ไมแนวาจะปรับขอไหน)  

- นิสสัคคิยปาจิตตีย มี ๓๐ ขอ  

  (อาบัติที่ตองสละส่ิงของวาดวยเรื่องจีวร ไหม บาตร อยางละ ๑๐ ขอ)  

- ปาจิตตีย มี ๙๒ ขอ (วาดวยอาบัติที่ไมตองสละส่ิงของ)  

- ปาฏิเทสนียะ มี ๔ ขอ (วาดวยอาบัติที่พึงแสดงคืน)  

 

เสขิยะ (ขอที่ภิกษุพึงศึกษาเรื่องมารยาท) แบงเปน  

- สารูป มี ๒๖ ขอ (ความเหมาะสมในการเปนสมณะ)  

- โภชนปฏิสังยุตต มี ๓๐ ขอ (วาดวยการฉันอาหาร)  

- ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต มี ๑๖ ขอ (วาดวยการแสดงธรรม)  

- ปกิณสถะ มี ๓ ขอ (เบ็ดเตล็ด)  

- อธิกรณสมถะ มี ๗ ขอ (ธรรมสำหรับระงับอธิกรณ)  

 

รวมทั้งหมดแลว ๒๒๗ ขอ ผิดขอใดขอหนึ่งถือวาตองอาบัติ การแสดงอาบัติสามารถกลาวกับ

พระภิกษุรูปอื่นเพื่อเปนการแสดงตนตอความผดิได แตถาถึงขั้นปาราชิกก็ตองสึกอยางเดียว สวน

สังฆาทิเสสตองอยูกรรม 

 

ปาราชิก มี ๔ ขอ ไดแก  

๑. เสพเมถุน แมกับสัตวเดรัจฉานตัวเมีย (รวมสังวาสกับคนหรือสัตว)  

๒. ถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดใหมาเปนของตน จากบานก็ดี จากปาก็ดี (ขโมย)  

    ต้ังแต ๕ มาสก (๑ บาท) 

๓. พรากกายมนุษยจากชีวิต (ฆาคน)หรือแสวงหาศาสตราอันจะนำไปสูความตายแกรางกายมนุษย  
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๔. กลาวอวดอุตตริมนุสสธัมม อันเปนความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ ไดแก ฌาน วิโมกข 

สมาธิ สมาบัติ มรรค และผล นอมเขาในตัววา ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้ (ไมรูจริง แตโอ

อวดความสามารถของตัวเอง)  

 

 

สังฆาทิเสส มี ๑๓ ขอ ถือเปนความผิดหากทำสิ่งใดตอไปน้ี  

๑. ปลอยน้ำอสุจิดวยความจงใจ เวนไวแตฝน  

๒. เคลาคลึง จับมือ จับชองผม ลูบคลำ จับตองอวัยวะอันใดก็ตามของสตรีเพศ  

๓. พูดจาหยาบคาย เกาะแกะสตรีเพศ เกี้ยวพาราสี  

๔. การกลาวถึงคุณในการบำเรอตนดวยกาม หรือถอยคำพาดพิงเมถุน  

๕.ทำตัวเปนส่ือรัก บอกความตองการของอีกฝายใหกับหญิงหรือชาย แมสามีกับภรรยา หรือแมแต

หญิงขายบริการ  

๖. สรางกุฏิดวยการขอ  

๗. สรางวิหารใหญ โดยพระสงฆมิไดกำหนดที่รุกรานคนอื่น  

๘. แกลงใสความวาปาราชิกโดยไมมีมูล  

๙. แกลงสมมุติแลวใสความวาปาราชิกโดยไมมีมูล  

๑๐. ยุยงสงฆใหแตกกัน  

๑๑. เปนพวกของผูที่ทำสงฆใหแตกกัน และตองโดนเตือนถึง ๓ ครั้ง 

๑๒. เปนผูวายากสอนยาก และตองโดนเตือนถึง ๓ ครั้ง  

๑๓. ทำตัวเปนเหมือนคนรับใช ประจบคฤหัสถ และตองโดนเตือนถึง ๓ ครั้ง 

 

การออกอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งเปนอาบัติหนัก จะตองประพฤติมานัตต ๖ ราตรี และใหสงฆ ๒๐ รูป

ทำอัพภานกรรม และหากมีการปกปดอาบัติไว จะตองอยูปริวาสกรรมเพิ่มเติมเทาจำนวนวันที่

ปกปด 

 

 

 

 



             โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธดุงคกรรมฐาน ประจำป ๒๕๖๕ 

 

30 | P a g e  

 

อนิยตกัณฑ มี ๒ ขอ ไดแก  

๑. การนั่งในที่ลับตา มีอาสนะกำบังอยูกับสตรีเพศ และมีผูมาเห็นเปนผูที่เช่ือถือไดพูดขึ้นดวย 

ธรรม ๓ ประการอันใดอันหนึ่งกลาวแกภิกษุนั้นไดแก ปาราชิกก็ดี สังฆาทิเสสก็ดี หรือปาจิตตียก็ดี 

ภิกษุนั้นถือวามีความผิดตามที่อุบาสกผูนั้นกลาว  

๒. ในสถานที่ที่ไมเปนที่ลับตาเสียทีเดียว แตเปนที่ที่จะพูดจาคอนแคะสตรีเพศไดสองตอสองกับ

ภิกษุผูเดียว และมีผูมาเห็นเปนผูที่เช่ือถือไดพูดขึ้นดวยธรรม ๒ ประการอันใดอันหนึ่งกลาวแกภิกษุ

นั้นไดแก สังฆาทิเสสก็ดี หรือปาจิตตียก็ดี ภิกษุนั้นถือวามีความผิดตามที่อุบาสกผูนั้นกลาว  

 

นิสสัคคิยปาจิตตีย มี ๓๐ ขอ ถือเปนความผิด ไดแก  

๑. เก็บจีวรที่เกินความจำเปนไวเกิน ๑๐ วัน  

๒. อยูโดยปราศจากไตรจีวรแมแตคืนเดียว  

๓. เก็บผาที่จะทำจีวรไวเกินกำหนด ๑ เดือน  

๔. ใชใหภิกษุณีซักผา  

๕.รับจีวรจากมือของภิกษุณี  

๖. ขอจีวรจากคฤหัสถที่ไมใชญาติ เวนแตจีวรหายหรือถูกขโมย  

๗. รับจีวรเกินกวาที่ใชนุง เมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไป  

๘. พูดทำนองขอจีวรดีๆ กวาที่เขากำหนดจะถวายไวแตเดิม  

๙. พูดใหเขารวมกันซื้อจีวรดีๆ มาถวาย  

๑๐. ทวงจีวรจากคนที่รับอาสาเพ่ือซื้อจีวรถวายเกินกวา ๓ ครั้ง  

๑๑. หลอเครื่องปูนั่งที่เจือดวยไหม  

๑๒. หลอเครื่องปูนั่งดวยขนเจียม (ขนแพะ แกะ) ดำลวน  

๑๓. ใชขนเจียมดำเกิน ๒ สวนใน ๔ สวน หลอเครื่องปูนั่ง  

๑๔. หลอเครื่องปูนั่งใหม เมื่อของเดิมยังใชไมถึง ๖ ป  

๑๕. เมื่อหลอเครื่องปูนั่งใหม ใหเอาของเกาเจือปนลงไปดวย  

๑๖. นำขนเจียมไปดวยตนเองเกิน ๓ โยชน เวนแตมีผูนำไปให  

๑๗. ใชภิกษุณีที่ไมใชญาติทำความสะอาดขนเจียม  

๑๘. รับเงินทอง (หามจับปจจัย) 

๑๙. ซื้อขายดวยเงินทอง  
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๒๐. ซื้อขายโดยใชของแลก  

๒๑. เก็บบาตรที่มีใชเกินความจำเปนไวเกิน ๑๐ วัน  

๒๒. ขอบาตร เมื่อบาตรเปนแผลไมเกิน ๕ แหง  

๒๓. เก็บเภสัช ๕ (เนยใส เนยขน น้ำมัน น้ำผ้ึง น้ำออย) ไวเกิน ๗ วัน  

๒๔. แสวงและทำผาอาบน้ำฝนไวเกินกำหนด ๑ เดือนกอนหนาฝน  

๒๕. ใหจีวรภิกษุอื่นแลวชิงคืนในภายหลัง  

๒๖. ขอดายเอามาทอเปนจีวร  

๒๗. กำหนดใหชางทอทำใหดีข้ึน  

๒๘. เก็บผาจำนำพรรษา (ผาที่ถวายภิกษุเพ่ืออยูพรรษา) เกินกำหนด  

๒๙. อยูปาแลวเก็บจีวรไวในบานเกิน ๖ คืน  

๓๐. นอมลาภสงฆมาเพ่ือใหเขาถวายตน  

 

ปาจิตตีย มี ๙๒ ขอ ไดแก  

๑. หามพูดปด  

๒. หามดา  

๓. หามพูดสอเสียด  

๔. หามกลาวธรรมพรอมกับผูไมไดบวชในขณะสอน  

๕. หามนอนรวมกับอนุปสัมบัน(ผูไมใชภิกษุ)เกิน ๓ คืน  

๖. หามนอนรวมกับผูหญิง  

๗. หามแสดงธรรมสองตอสองกับผูหญิง  

๘. หามบอกคุณวิเศษที่มีจริงแกผูมิไดบวช  

๙. หามบอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกผูมิไดบวช  

๑๐. หามขุดดินหรือใชใหขุด  

๑๑. หามทำลายตนไม  

๑๒. หามพูดเฉไฉเมื่อถูกสอบสวน  

๑๓. หามติเตียนภิกษุผูทำการสงฆโดยชอบ  

๑๔. หามทิ้งเตียงต่ังของสงฆไวกลางแจง  

๑๕. หามปลอยที่นอนไว ไมเก็บงำ  
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๑๖. หามนอนแทรกภิกษุผูเขาไปอยูกอน  

๑๗. หามฉุดคราภิกษุออกจากวิหารของสงฆ  

๑๘. หามนั่งนอนทับเตียงหรือต่ังที่อยูช้ันบน  

๑๙. หามพอกหลังคาวิหารเกิน ๓ ช้ัน  

๒๐. หามเอาน้ำมีสัตวรดหญาหรือดิน  

๒๑. หามสอนนางภิกษุณีเมื่อมิไดรับมอบหมาย  

๒๒. หามสอนนางภิกษุณีต้ังแตอาทิตยตกแลว  

๒๓. หามไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู  

๒๔. หามติเตียนภิกษุอื่นวาสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแกลาภ  

๒๕. หามใหจีวรแกนางภิกษุณีผูมิใชญาติ  

๒๖. หามเย็บจีวรใหนางภิกษุณีผูมิใชญาติ  

๒๗. หามเดินทางไกลรวมกับนางภิกษุณี  

๒๘. หามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรือรวมกัน  

๒๙. หามฉันอาหารที่นางภิกษุณีไปแนะใหเขาถวาย  

๓๐. หามนั่งในที่ลับสองตอสองกับภิกษุณี  

๓๑. หามฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกิน ๓ มื้อ  

๓๒. หามฉันอาหารรวมกลุม  

๓๓. หามรับนิมนตแลวไปฉันอาหารที่อื่น  

๓๔. หามรับบิณฑบาตเกิน ๓ บาตร  

๓๕. หามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนตเสร็จแลว  

๓๖. หามพูดใหภิกษุที่ฉันแลวฉันอีกเพ่ือจับผิด  

๓๗. หามฉันอาหารในเวลาวิกาล  

๓๘. หามฉันอาหารที่เก็บไวคางคืน  

๓๙. หามขออาหารประณีตมาเพ่ือฉันเอง  

๔๐. หามฉันอาหารที่มิไดรับประเคน  

๔๑. หามยื่นอาหารดวยมือใหชีเปลือยและนักบวชอื่นๆ  

๔๒. หามชวนภิกษุไปบิณฑบาตดวยแลวไลกลับ  

๔๓. หามเขาไปแทรกแซงในสกุลที่มีคน ๒ คน  
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๔๔. หามนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับมาตุคาม (ผูหญิง)  

๔๕. หามนั่งในที่ลับ (หู) สองตอสองกับมาตุคาม  

๔๖. หามรับนิมนตแลวไปที่อื่นไมบอกลา  

๔๗. หามขอของเกินกำหนดเวลาที่เขาอนุญาตไว  

๔๘. หามไปดูกองทัพที่ยกไป  

๔๙. หามพักอยูในกองทัพเกิน ๓ คืน  

๕๐. หามดูเขารบกันเปนตน เมื่อไปในกองทัพ  

๕๑. หามด่ืมสุราเมรัย  

๕๒. หามจี้ภิกษุ  

๕๓. หามวายน้ำเลน  

๕๔. หามแสดงความไมเอื้อเฟอในวินัย  

๕๕. หามหลอกภิกษุใหกลัว  

๕๖. หามติดไฟเพ่ือผิง  

๕๗. หามอาบน้ำบอยๆ เวนแตมีเหตุ  

๕๘. ใหทำเครื่องหมายเครื่องนุงหม  

๕๙. วิกัปจีวรไวแลว (ทำใหเปนสองเจาของ-ใหยืมใช) จะใชตองถอนกอน  

๖๐. หามเลนซอนบริขารของภิกษุอื่น  

๖๑. หามฆาสัตว  

๖๒. หามใชน้ำมีตัวสัตว  

๖๓. หามรื้อฟนอธิกรณ (คดีความ-ขอโตเถียง) ที่ชำระเปนธรรมแลว  

๖๔. หามปกปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุอื่น  

๖๕. หามบวชบุคคลอายุไมถึง ๒๐ ป  

๖๖. หามชวนพอคาผูหนีภาษีเดินทางรวมกัน  

๖๗. หามชวนผูหญิงเดินทางรวมกัน  

๖๘. หามกลาวตูพระธรรมวินัย (ภิกษุอื่นหามและสวดประกาศเกิน ๓ ครั้ง)  

๖๙. หามคบภิกษุผูกลาวตูพระธรรมวินัย  

๗๐. หามคบสามเณรผูกลาวตูพระธรรมวินัย  

๗๑. หามพูดไถลเมื่อทำผิดแลว  
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๗๒. หามกลาวติเตียนสิกขาบท  

๗๓. หามพูดแกตัววา เพ่ิงรูวามีในปาฏิโมกข  

๗๔. หามทำรายรางกายภิกษุ  

๗๕. หามเง้ือมือจะทำรายภิกษุ  

๗๖. หามโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสที่ไมมีมูล  

๗๗. หามกอความรำคาญแกภิกษุอื่น  

๗๘. หามแอบฟงความของภิกษุผูทะเลาะกัน  

๗๙. ใหฉันทะแลวหามพูดติเตียน  

๘๐. ขณะกำลังประชุมสงฆ หามลุกไปโดยไมใหฉันทะ  

๘๑. รวมกับสงฆใหจีวรแกภิกษุแลว หามติเตียนภายหลัง  

๘๒. หามนอมลาภสงฆมาเพ่ือบุคคล  

๘๓. หามเขาไปในตำหนักของพระราชา  

๘๔. หามเก็บของมีคาที่ตกอยู  

๘๕. เมื่อจะเขาบานในเวลาวิกาล ตองบอกลาภิกษุกอน  

๘๖. หามทำกลองเข็มดวยกระดูก งา หรือเขาสัตว  

๘๗. หามทำเตียง ต่ังมีเทาสูงกวาประมาณ  

๘๘. หามทำเตียง ต่ังที่หุมดวยนุน  

๘๙. หามทำผาปูนั่งมีขนาดเกินประมาณ  

๙๐. หามทำผาปดฝมีขนาดเกินประมาณ  

๙๑. หามทำผาอาบน้ำฝนมีขนาดเกินประมาณ  

๙๒. หามทำจีวรมีขนาดเกินประมาณ  

 

ปาฏิเทสนียะ มี ๔ ขอ ไดแก  

๑. หามรับของคบเค้ียว ของฉันจากมือภิกษุณีมาฉัน  

๒. ใหไลนางภิกษุณีที่มายุงใหเขาถวายอาหาร  

๓. หามรับอาหารในสกุลที่สงฆสมมุติวาเปนเสขะ (อริยบุคคล แตยังไมไดบรรลุเปนอรหันต)  

๔. หามรับอาหารที่เขาไมไดจัดเตรียมไวกอนมาฉันเมื่ออยูปา  
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เสขิยะ - สารูป มี ๒๖ ขอ ไดแก  

๑. นุงใหเปนปริมณฑล (ลางปดเขา บนปดสะดือไมหอยหนาหอยหลัง)  

๒. หมใหเปนนปริมณฑล (ใหชายผาเสมอกัน)  

๓. ปกปดกายดวยดีไปในบาน  

๔. ปกปดกายดวยดีนั่งในบาน  

๕. สำรวมดวยดีไปในบาน  

๖. สำรวมดวยดีนั่งในบาน  

๗. มีสายตาทอดลงไปในบาน (ตาไมมองโนนมองนี่)  

๘. มีสายตาทอดลงนั่งในบาน  

๙. ไมเวิกผาไปในบาน  

๑๐. ไมเวิกผานั่งในบาน  

๑๑. ไมหัวเราะดังไปในบาน  

๑๒. ไมหัวเราะดังนั่งในบาน  

๑๓. ไมพูดเสียงดังไปในบาน  

๑๔. ไมพูดเสียงดังนั่งในบาน  

๑๕. ไมโคลงกายไปในบาน  

๑๖. ไมโคลงกายนั่งในบาน  

๑๗. ไมไกวแขนไปในบาน  

๑๘. ไมไกวแขนนั่งในบาน  

๑๙. ไมส่ันศีรษะไปในบาน  

๒๐. ไมส่ันศีรษะนั่งในบาน  

๒๑. ไมเอามือค้ำกายไปในบาน  

๒๒. ไมเอามือค้ำกายนั่งในบาน  

๒๓. ไมเอาผาคลุมศีรษะไปในบาน  

๒๔. ไมเอาผาคลุมศีรษะนั่งในบาน  

๒๕. ไมเดินกระโหยงเทา ไปในบาน  

๒๖. ไมนั่งรัดเขาในบาน  
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เสขิยะ - โภชนปฏิสังยุตต มี ๓๐ ขอคือหลักในการฉันอาหาร ไดแก  

๑. รับบิณฑบาตดวยความเคารพ  

๒. ในขณะบิณฑบาต จะแลดูแตในบาตร  

๓. รับบิณฑบาตพอสมสวนกับแกง (ไมรับแกงมากเกินไป)  

๔. รับบิณฑบาตแคพอเสมอขอบปากบาตร  

๕. ฉันบิณฑบาตโดยความเคารพ  

๖. ในขณะฉันบิณฑบาต และดูแตในบาตร  

๗. ฉันบิณฑบาตไปตามลำดับ (ไมขุดใหแหวง)  

๘. ฉันบิณฑบาตพอสมสวนกับแกง ไมฉันแกงมากเกินไป  

๙. ฉันบิณฑบาตไมขยุมแตยอดลงไป  

๑๐. ไมเอาขาวสุกปดแกงและกับดวยหวังจะไดมาก  

๑๑. ไมขอเอาแกงหรือขาวสุกเพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน หากไมเจ็บไข  

๑๒. ไมมองดูบาตรของผูอื่นดวยคิดจะยกโทษ  

๑๓. ไมทำคำขาวใหใหญเกินไป  

๑๔. ทำคำขาวใหกลมกลอม  

๑๕. ไมอาปากเมื่อคำขาวยังมาไมถึง  

๑๖. ไมเอามือทั้งมือใสปากในขณะฉัน  

๑๗. ไมพูดในขณะที่มีคำขาวอยูในปาก  

๑๘. ไมฉันโดยการโยนคำขาวเขาปาก  

๑๙. ไมฉันกัดคำขาว  

๒๐. ไมฉันทำกระพุงแกมใหตุย  

๒๑. ไมฉันพลางสะบัดมือพลาง  

๒๒. ไมฉันโปรยเมล็ดขาว  

๒๓. ไมฉันแลบล้ิน  

๒๔. ไมฉันดังจับๆ  

๒๕. ไมฉันดังซูดๆ  

๒๖. ไมฉันเลียมือ  

๒๗. ไมฉันเลียบาตร  
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๒๘. ไมฉันเลียริมฝปาก  

๒๙. ไมเอามือเปอนจับภาชนะน้ำ  

๓๐. ไมเอาน้ำลางบาตรมีเมล็ดขาวเทลงในบาน  

 

เสขิยะ - ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต มี ๑๖ ขอ คือ  

๑. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่มีรมในมือ  

๒. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่มีไมพลองในมือ  

๓. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่มีของมีคมในมือ  

๔. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่มีอาวุธในมือ  

๕. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่สวมเขียงเทา (รองเทาไม)  

๖. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่สวมรองเทา  

๗. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่ไปในยาน  

๘. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่อยูบนที่นอน  

๙. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่นั่งรัดเขา  

๑๐. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่โพกศีรษะ  

๑๑. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่คลุมศีรษะ  

๑๒. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่อยูบนอาสนะ (หรือเครื่องปูนั่ง) โดยภิกษุอยูบนแผนดิน  

๑๓. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่นั่งบนอาสนะสูงกวาภิกษุ  

๑๔. ไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่นั่งอยู แตภิกษุยืน  

๑๕. ภิกษุเดินไปขางหลังไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่เดินไปขางหนา  

๑๖. ภิกษุเดินไปนอกทางไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขที่ไปในทาง  

 

เสขิยะ - ปกิณสถะ มี ๓ ขอ  

๑. ภิกษุไมเปนไขไมยืนถายอุจจาระ ปสสาวะ  

๒. ภิกษุไมเปนไขไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนน้ำลายลงในของเขียว (พันธุไมใบหญาตางๆ)  

๓. ภิกษุไมเปนไขไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนน้ำลายลงในน้ำ  
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เสขิยะ -อธิกรณสมถะ มี ๗ ขอ ไดแก  

๑. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ในที่พรอมหนา (บุคคล วัตถุ ธรรม)  

๒. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ดวยการยกใหวาพระอรหันตเปนผูมีสติ  

๓. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ดวยยกประโยชนใหในขณะเปนบา  

๔. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ดวยถือตามคำรับของจำเลย  

๕. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ดวยถือเสียงขางมากเปนประมาณ  

๖. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ดวยการลงโทษแกผูผิด  

๗. ระงับอธิกรณ (คดีความ หรือความที่ตกลงกันไมได) ดวยใหประนีประนอมหรือเลิกแลวกันไป  

 

เมื่อทำผิดพระวินัย 

- อาบัติปาราชิก ขาดจากความเปนพระภิกษุทันที 

- สังฆาทิเสส   ยังแกไขได  แตตองอาศัยสงฆในการประพฤติวัตร อยูกรรม มีปริวาสเปนตน 

- สวนอาบัติที่เหลือ เมื่อตองเขาแลวสามารถแสดงแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได  ก็บริสุทธิ์ไดการรับ

โทษทางพระวินัย แมไมมีใครมาลงโทษแตการกระทำของตนนั้นแหละลงโทษ คือ เมื่อตองอาบัติไม

แกไขใหถูกตอง  อาบัตินั้นยอมเปนเครื่องกั้นคุณธรรมเบื้องสูง  และทำใหเกิดในอบายภูมิได 

 

ความรูเพ่ิมเติม : ขอปฏิบัติของภิกษุณี ๘ ประการ (ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา)  

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา คือ เง่ือนไขอยางเขมงวด ๘ ประการ ที่ภิกษุณีจะตองปฏิบัติตลอดชีวิต

อันไดแก  

๑. ตองเคารพภิกษุแมจะออนพรรษากวา  

๒. ตองไมจำพรรษาในวัดที่ไมมีภิกษุ  

๓. ตองทำอุโบสถและรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน  

๔. เมื่อออกพรรษาตองปวารณาตนตอภิกษุและภิกษุณีอื่นใหตักเตือนตน  

๕. เมื่อตองอาบัติหนัก ตองรับมานัต (รับโทษ) จากสงฆสองฝาย  

    คือ ทั้งฝายภิกษุและภิกษุณี ๑๕ วัน  

๖. ตองบวชจากสงฆทั้งสองฝาย หลังจากเปน *สิกขามานา เต็มแลวสองป  

๗. จะดาวาคอนแคะภิกษุไมได  

๘. หามสอนภิกษุเด็ดขาด  
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*สิกขามานา แปลวา ผูศึกษา สตรีที่จะบวชเปนภิกษุณีตองเปนนางสิกขามานา กอน ๒ ป  

คัดลอกมาจาก : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต เอกาหํ ชีวติํ เสยฺโย สลีวนฺตสฺส ฌายิโน 

ผูไมมีศีล ไมมั่นคง ถึงจะเปนอยูต้ังรอยป ,  

สวนผูมีศีล เพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดียวประเสริฐกวา 
 

 

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ 

ดูกอนภกิษุทั้งหลาย อันวาสังขารทั้งหลาย ยอมมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา 

ทานทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเปนประโยชนของตน และประโยชนของผูอื่น 

ใหบริบูรณดวยความไมประมาทเถิด 

 

 

 

 



             โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธดุงคกรรมฐาน ประจำป ๒๕๖๕ 

 

40 | P a g e  

 

คำขอนิสัยจากอาจารย 
เขาไปคุกเขาใกล กราบ ๓ คร้ัง วา  

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” ๓ จบ 

 

วา “อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิ,  อายัส๎มะโต  นิสสายะ  วัจฉาม”ิ ( ๓ คร้ัง ) 

 

        พระอาจารยทานจะพูดวา  “โอปายิกัง”    ผูขอรับวา   “สาธุ  ภันเต” 

        พระอาจารยทานจะพูดวา  “ปะฏิรูปง”    ผูขอรับวา    “สาธุ  ภันเต” 

        พระอาจารยทานจะพูดวา  “ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิ”    ผูขอรับวา “สาธุ  ภันเต” 

 

ผูขอนิสัยพึงกลาวรับเปนธุระใหทานวา    

    “อัชชะตัคเคทานิ  เถโร,  มัยหัง  ภาโร,   อะหัมป  เถรัสสะ ภาโร”.   (วา ๓ ครั้ง) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

คำแสดงอาบัต ิ

 

ภิกษุผูออนพรรษากวา พึงแสดงดังนี้  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (3 จบ) 

กระผมขอรวบรวมอาบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่สมควรเทศนามาแสดงตอทาน(พระอาจารย) ถาหาก

กระผมลวงเกินในสิกขาบทเหลาใด ก็ขอแสดงในสิกขาบทเหลานั้น ถาไมไดลวงเกินก็เปนอันวา

ไมไดแสดง. 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                   ปสสะสิ  อาวุโส. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา            อามะ  ภันเต  ปสสามิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                     อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา             สาธุ  สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน) 
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อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                     ปสสะสิ   อาวุโส. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา               อามะ  ภันเต   ปสสามิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                     อายะติง  อาวุโส   สังวะเรยยาสิ. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา               สาธุ สุฏุ  ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน) 

 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย  อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                    ปสสะสิ   อาวุโส. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา               อามะ  ภันเต   ปสสามิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                     อายะติง  อาวุโส   สังวะเรยยาสิ. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา               สาธุ สุฏุ  ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน) 

 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา ทุพภาสิตาโย อาปตติโย อาปนโน ตา ปะฏิเทเสมิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                    ปสสะสิ   อาวุโส. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา               อามะ  ภันเต   ปสสามิ. 

ภิกษุผูรับพึงถามวา                     อายะติง  อาวุโส   สังวะเรยยาสิ. 

ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา               สาธุ สุฏุ  ภันเต สังวะริสสามิ. (3หน) 

 

ภิกษุผูออนพรรษากวา  :- ถาผูพรรษามากเปนผูแสดงใหเปล่ียนที่ขีดเสนใตไว จากคำวา ภันเต 

เปน อาวุโส, อาวุโส เปน ภันเต, ปสสะสิ เปน ปสสะถะ และ สังวะเรยยาสิ เปน สังวะเรยยาถะ 

 

 

 

 

 

                                                                                         พระสงฆแ์สดงอาบตัิต่อกนั 
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คําอธิษฐานเขาพรรษา 
    อธิษฐานพรรษา หมายถึง การต้ังใจ การผูกใจวาจะอยูจำพรรษา 

อธิษฐานพรรษา เปนธรรมเนียมตามพระธรรมวินัย คือภกิษุทุกรูป เมื่อถึงฤดูฝนจะตอง

อยูจำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด ๓ เดือน วธิีเขาพรรษาคือตองกลาวคำอธษิฐาน ผูกใจ

วาจะอยูจำพรรษา ณ ที่จำพรรษานั้น ๆ กลาวอธิฐานวา 

  “อิมัสมิง อาวาเส, อิมัง เตมาสัง วสัสัง อุเปมิ” (วา ๓ จบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําปวารณาออกพรรษา 
 “สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ, ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา 

ปะริสังกายะ วา วะทันต ุมัง อายัสมันโต อะนุกัมปง อุปาทายะ, ปสสันโต ปะฏิกกะริส

สามิฯ 

ทุติยัมป ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ, ทฏิเฐนะ วา สุเตนะ วา 

ปะริสังกายะ วา วะทันต ุมัง อายัสมันโต อะนุกัมปง อุปาทายะ, ปสสันโต ปะฏิกกะริส

สามิฯ 
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ตะติยมั ปภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ, ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา 

ปะริสังกายะ วา วะทันต ุมัง อายัสมันโต อะนุกัมปง อุปาทายะ, ปสสันโต ปะฏิกกะริส

สามิฯ” 

วัตร ๑๔ 
 วัตร ๑๔ คือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติตางๆในสังคมความเปนอยูของภิกษุ อันสงเสริมใหการบำเพ็ญ 

สมณธรรม ดำเนินไปดวยดีและเรียบรอย 

 

๑.  อาคันตุกวัตร หนาท่ีของอาคันตุกะผูเขาไปสูอาวาสอื่น ตองมีความเคารพตอสถานท่ีและประพฤติตัว

ใหเหมาะสม เชน ถอดรองเทา หุบรม หมเฉวยีงบา เดินไปหาภิกษุผูอยูในอาวาส ทำความเคารพทาน 

ถามถึงท่ีพัก หองน้ำ หองสวม น้ำใชน้ำฉัน ทำความสะอาดท่ีพักอาศัย และประพฤติตนตามกฎกติกา

ของวัดเปนตน 

๒.  อาวาสิกวัตร หนาที่ของเจาอาวาส(เจาถิ ่น)ที ่จะตองปฏิบัติตอพระอาคันตุกะ เชน หากภิกษุ

อาคันตุกะพรรษาแกกวามา ใหปูอาสนะ ตั้งน้ำลางเทา ลุกไปรับบาตรจีวร ถวายน้ำฉันน้ำใช กราบ

ไหว บอกเรื่องตางๆ เชนหองน้ำ หองสวม โคจรบิณฑบาต และกติกาสงฆ...ฯลฯ 

๓.  คมิกวัตร หนาที่ของผูเตรียมจะไปที่อื่น กอนออกเดินทางพึงเก็บเครื่องใชสอยเชน เตียง เกาอี้ เส่ือ 

หมอน ผาหม เปนตนไวใหดี ปดประตูหนาตาง ฝากหรือคืนเสนาสนะใหภิกษุสามเณร อุบาสก หรือ 

คนของวัด(ให)ชวยดูแลแลวจึงเดินทาง...ฯลฯ 

๔.  อนุโมทนวัตร ทรงอนุญาตใหอนุโมทนาในท่ีฉัน วิธีอนุโมทนา ใหพระภิกษุผูเปนเถระอนุโมทนา หาก

ทายกนิมนตภิกษุหนุมใหอนุโมทนา ตองบอกหรือขอโอกาสพระเถระกอน ในขณะที่ภิกษุอื่น 

อนุโมทนาอยู หากมีเหตุจำเปนเชนปวดอุจจาระ ถาจะลุกไป ตองลาพระภิกษุผูนั่งใกลกอน...ฯลฯ 

๕.  ภัตตัควัตร ธรรมเนียมในโรงฉัน หรือเมื่อไปฉันในบาน ตองนุงหมใหเรียบรอย เดินไปตามลำดับ

อาวุโส ไมเบียดกัน ปฏิบัติตามเสขิยวัตรทุกขอ ไมนั่งเบียดพระเถระ ฯลฯ 

๖.  บิณฑจาริกวัตร ระเบียบประพฤติในเวลาออกบิณฑบาต ใหปฏิบัติตามเสขิยวัตร เชน นุงหมให

เรียบรอย ซอนผาสังฆาฏิ หมคลุมกลัดรังดุม กลอกบาตร ถือบาตรในจีวร กำหนดทางเขาออก ไมยืน

ใกลหรือไกลจากผูใหนัก อยามองหนาผูถวายรูปใดกลับกอนปูอาสนะ ต้ังน้ำลางเทา ต้ังน้ำใชน้ำฉัน...

ฯลฯ 

๗.  อรัญญิกวัตร ระเบียบของผูอยูปา กอนออกบิณฑบาตเก็บเครื่องใชสอยไวในกุฏิ ปดประตูหนาตางให

เรียบรอย จัดหาน้ำใชน้ำฉันมาเตรียมไว เรียนรูทิศตางๆและการเดินทางของดวงดาว เพื่อปองกัน

การหลงทาง...ฯลฯ 
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๘.  เสนาสนวัตร วิธ ีดูแลที ่อยู อาศัย ใหทำความสะอาดอยู เสมอ ใหเคลื ่อนยายบริขารดวยความ

ระมัดระวังอยาใหกระทบครูดสีพื้นประตูหนาตาง ถากุฏิเกาใหซอมแซม หากมีลมฝนแรงตองปด

ประตูหนาตาง...ฯลฯ 

๙.  ชันตาฆรวัตร ขอปฏิบัติในเรือนไฟท่ีอบกายระงับโรค ทำความสะอาด ต้ังน้ำ ไมเบียดชิดพระเถระ ไม

กีดกันอาสนะภิกษุหนุม บีบนวดและสรงน้ำแกพระเถระ...ฯลฯ 

๑๐.  วัจกุฎีวัตร ระเบียบปฏิบัติในเวลาเขาสวม ถายอุจจาระปสสาวะแลวตองทำความสะอาดสวมให

เรียบรอย เขาหองสวมตามลำดับที่มาถึงกอนหลัง พาดจีวรไวที่ราวขางนอก อยาเลิกผาเขาไป อยา

เบงแรง อยาเลิกผาออกมา นุงหมเรียบรอยแลวจึงออก ถาสวมสกปรกใหทำความสะอาด ตักน้ำใสไว

ใหเต็ม...ฯลฯ 

 

๑๑.  อุปชฌายวัตร วิธีปฏิบัติของสัทธิงวิหาริก(ลูกศิษย)ตออุปชฌาย เขาไปรับใชถวายน้ำลางหนาบวน

ปาก ชวยนุงหมจีวรให ซักผา ลางบาตร ทำความสะอาดกุฏิ รับยาม ถาเดินทางรวมกับทาน ไมควร

เดินใกลหรือไกลเกินไป ไมพูดสอดแทรกขณะทานพูดอยู จะทำอะไรตองถามทานกอน จะไปไหนตอง

กราบลา ปองกันอาบัติใหทาน เอาใจใสยามอาพาธ...ฯลฯ 

๑๒.  สัทธวิิหาริกวัตร ขอท่ีอุปชฌายจะพึงมีตอศิษย เชน อนุเคราะหดวยพระธรรมวินัย อบรมส่ังสอนอยู

เนืองๆใหบริขารเครื่องใช ถาศิษยอาพาธใหอุปชฌายปฏิบัติตอศิษยดังในอุปชฌายเชนกัน เปนตน 

๑๓.  อาจริยวัตร วิธีปฏิบัติตออาจารย อันเตวาสิก(ศิษย)ผูถือนิสัยอยูดวยอาจารย พึงปฏิบัติตออาจารยดัง

อุปชฌายวัตร 

๑๔.  อันเตวาสิกวัตร วิธีปฏิบัติตอ อันเตวาสิก(ศิษย) อาจารยผูใหนิสัยพึงปฏิบัติชอบ สงเคราะหศิษยดัง

สัทธิวิหาริกวัตรทุกประการ 

 

ธุดงควัตร ( ธุดงค ๑๓ ) 
 ธุดงควัตร คือขอปฏิบัติที่เขมงวดเปนพิเศษ เพื่อความขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง พระพุทธเจา

ไมไดทรงบังคับใหภิกษุถือปฏิบัติ ใครจะปฏิบัติหรือไมก็ได ผูที่จะปฏิบัติธุดงควัตรนั้น สามารถเลือก

ไดเองตามความสมัครใจ วาจะปฏิบัติขอใดบาง เปนเวลานานเทาใด เมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงแต

กลาวคำสมาทานธุดงควัตรขอที่ตนเลือก แลวก็เริ่มปฏิบัติไดเลย ธุดงควัตรมี ๑๓ ขอ (๓ หมวด) คือ 

 

หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับจีวร) 
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๑.) การถือผาบังสุกุลเปนวัตร คือการใชแตผาเกาที่คนเขาทิ้งเอาไวตามกองขยะบาง ขางถนนบาง 

ผาหอศพบาง นำผาเหลานั้นมาซัก ยอมสี เย็บตอกันจนเปนผืนใหญแลวนำมาใช งดเวนจากการใช

ผาใหมทุกชนิด (บังสุกุล = คลุกฝุน) 

 

๒.) การถือผา ๓ ผืน (ไตรจีวร) เปนวัตร คือการใชผาเฉพาะที่จำเปนเทานั้น อันไดแก สบง

(ผานุง) จีวร(ผาหม) สังฆาฏิ(ผาสารพัดประโยชน เชน คลุมกันหนาว ปูนั่ง ปูนอน ปดฝุน ใชแทน

สบง หรือจีวรเพ่ือซักผาเหลานั้น ปจจุบันภิกษุไทยมักใชพาดบาเมื่อประกอบพิธีกรรม) 

  

หมวดที่ ๒ ปณฑปาตปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับบิณฑบาต ) 

๓.) การถือบิณฑบาตเปนวัตร คือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ไดมาจากการรับบิณฑบาตเทานั้น ไม

บริโภคอาหารที่คนเขานิมนตไปฉันตามบาน 

 

๔.) ถือการบิณฑบาตตามลำดับบานเปนวัตร คือจะรับบิณฑบาตโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง ไม

เลือกวาเปนบานคนรวยคนจน ไมเลือกวาอาหารดีไมดี มีใครใสบาตรก็รับไปตามลำดับ ไมขามบาน

ที่ไมถูกใจไป 

 

๕.) ถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร คือ ในแตละวันจะบริโภคอาหารเพียงครั้งเดียว เมื่อนั่งแลว

ก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไมบริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้ำด่ืม 

 

๖.) ถือการฉันในบาตรเปนวัตร คือจะนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้น มารวมกันในบาตร 

แลวจึงฉันอาหารนั้น เพ่ือไมใหติดในรสชาดของอาหาร 

 

๗.) ถือการหามภัตท่ีถวายภายหลังเปนวัตร คือเมื่อรับอาหารมามากพอแลว ตัดสินใจวาจะไมรับ

อะไรเพ่ิมอีกแลว หลังจากนั้นถึงแมมีใครนำอะไรมาถวายเพ่ิมอีก ก็จะไมรับอะไรเพ่ิมอีกเลย ถึงแม

อาหารนั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม 

 

หมวดที่ ๓ เสนาสนปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับเสนาสนะ ) 
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๘.) ถือการอยูปาเปนวัตร คือจะอยูอาศัยเฉพาะในปาเทานั้น จะไมอยูในหมูบานเลย เพ่ือไมให

ความพลุกพลานวุนวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติ หรือเพ่ือปองกันการพอกพูนของกิเลส 

 

๙.) ถือการอยูโคนไมเปนวัตร คือจะพักอาศัยอยูใตตนไมเทานั้น งดเวนจากการอยูในที่มีหลังคาที่

สรางขึ้นมามุงบัง 

 

๑๐.) ถือการอยูกลางแจงเปนวัตร คือจะอยูแตในที่กลางแจงเทานั้น จะไมเขาสูที่มุงบังใดๆ เลย 

แมแตโคนตนไม เพ่ือไมใหติดในที่อยูอาศัย 

 

๑๑.) ถือการอยูในปาชาเปนวัตร คือจะงดเวนจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลาย แลวไปอาศัยอยูใน

ปาชา เพ่ือจะไดระลึกถึงความตายอยูเสมอ ไมประมาท 

 

๑๒.) ถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดไวใหเปนวัตร คือเมื่อใครช้ีใหไปพักที่ไหน หรือจัดที่พักอยาง

ใดไวให ก็พักอาศัยในที่นั้นๆ โดยไมเลือกวาสะดวกสบาย หรือถูกใจหรือไม และเมื่อมีใครขอใหสละ

ที่พักที่กำลังพักอาศัยอยูนั้น ก็พรอมจะสละไดทันท ี

 

๑๓.) ถือการนั่งเปนวัตร คือจะงดเวนอิริยาบถนอน จะอยูใน ๓ อิริยาบทเทานั้น คือ ยืน เดิน นั่ง 

จะไมเอนตัวลงใหหลังสัมผัสพ้ืนเลย ถางวงมากก็จะใชการนั่งหลับเทานั้น เพ่ือไมใหเพลิดเพลินใน

การนอน 
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ภัยของพระภิกษุ 
ส่ิงที่นากลัวเรียกกันวา “ภัย” คนที่ลงไปในน้ำมีภัย ๔ อยาง พระภิกษุที่บวชก็มีภัย ๔ 

อยางเหมือนกัน ตามที่ปรากฏในอูมิภยสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เลมที่ ๒๑ มีใจความวา 

๑. อูมิภัย (ภัยจากคลื่น) กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต คิดวา 

“เราถูกความเกิด ความแก ความตาย ความเศราโศก ความคร่ำครวญ ความทุกขกาย  

ความทุกขใจ ความคับแคนใจครอบงำ ตกอยูในกองทุกข มีทุกขประดังเขามาไฉนหนอ การทำกอง

ทุกขทั้งหมดนี้ใหส้ินสุดจะพึงปรากฏ” 

เพ่ือนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผูบวชแลวนั้นวา “เธอพึงกาวไป ถอยกลับ แลดู เหลียวดู  

คูเขา เหยียดออก ครองสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้”  

เธอคิดอยางนี้วา “เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ มีแตตักเตือนพร่ำสอนผูอื่น ก็พระภิกษุเหลานี้มีอายุ

คราวลูกคราวหลานของเรา ยังจะมาตักเตือนพร่ำสอน” เธอขุนเคือง ไมพอใจบอกคืน (ลา) สิกขา

กลับมาเปนคฤหัสถ คำวา อูมิภัย นี้เปนช่ือเรียก ความโกรธและความคับแคนใจ 

๒. กุมภีลภัย (ภัยจากจระเข) กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  

คิดวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย ความเศราโศก ความคร่ำครวญ ความทุกขกาย  

ความทุกขใจ ความคับแคนใจครอบงำ ตกอยูในกองทุกข มีทุกขประดังเขามาไฉนหนอ การทำกอง

ทุกขทั้งหมดนี้ใหส้ินสุดจะพึงปรากฏ” 

เพ่ือนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผูบวชแลวนั้นวา “ส่ิงนี้เธอพึงฉัน พึงบริโภค พึงล้ิม พึงด่ืม 

ส่ิงนี้เธอไมพึงฉัน ไมพึงบริโภค ไมพึงล้ิม ไมพึงด่ืม ส่ิงเปนกัปปยะ(ส่ิงที่ควรแกพระภิกษุ) เธอพึงฉัน 

พึงบริโภค พึงล้ิม พึงด่ืม ส่ิงเปนอกัปปยะ(ส่ิงที่ไมควรแกพระภิกษุ) เธอไมพึงฉัน ไมพึงบริโภค 

ไมพึงล้ิม ไมพึงด่ืม เธอพึงฉัน พึงบริโภค พึงล้ิม พึงด่ืมในเวลา เธอไมพึงฉัน ไมพึงบริโภค ไมพึงล้ิม 

ไมพึงด่ืมนอกเวลา”  

เธอคิดอยางนี้วา “เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ เค้ียวกิน บริโภค ล้ิม ด่ืมส่ิงที่เรา 

ตองการ ไมเค้ียวกิน ไมบริโภค ไมล้ิม ไมด่ืมส่ิงที่เราไมตองการ กิน บริโภค ล้ิม ด่ืมทั้งส่ิงเปน

กัปปยะและส่ิงเปนอกปัปยะ ทั้งในเวลาและนอกเวลา ส่ิงใดที่ประณีตไมวาจะเปนของเค้ียวหรือ

ของบริโภคที่คหบดีผูมีศรัทธาถวายแกเราทั้งในเวลาและนอกเวลา พระภิกษุเหลานี้ทำเหมือนปด

ปากแมในส่ิงของเหลานั้น” เธอขัดเคือง ไมพอใจ บอกคืนสิกขากลับมาเปนคฤหัสถ คำวา  

กุมภีลภัย นี้เปนช่ือเรียก ความเปนคนเห็นแกปากทอง 
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๓. อาวัฏฏภัย (ภัยจากน้ำวน) กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 

คิดวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย ความเศราโศก ความคร่ำครวญ ความทุกขกาย  

ความทุกขใจ ความคับแคนใจครอบงำ ตกอยูในกองทุกข มีทุกขประดังเขามาไฉนหนอ การทำกอง

ทุกขทั้งหมดนี้ใหส้ินสุดจะพึงปรากฏ” 

เธอบวชอยูอยางนี้ ในเวลาเชาครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตตามหมูบานหรือ

ตำบล ไมรักษากาย วาจา ใจ มีสติไมต้ังมั่น ไมสำรวมอินทรีย เธอเห็นคหบดีหรือบุตรคหบดี 

ในหมูบานหรือตำบลนั้น เอิบอิ่ม พรั่งพรอม บำเรอตนอยูดวยกามคุณ ๕  คิดอยางนี้วา  

“เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ เอิบอิ่ม พรั่งพรอม บำเรอตนอยูดวยกามคุณ ๕ โภคทรัพยในตระกูลของ

เราก็มีอยูพรอม เราสามารถที่จะใชสอยโภคทรัพยและทำบุญได ทางที่ดี เราบอกคืนสิกขากลับมา

เปนคฤหัสถ ใชสอยโภคทรัพยและทำบุญ” เธอบอกคืนสิกขากลับมาเปนคฤหัสถ คำวา อาวัฏฏภัย 

นี้เปนช่ือเรียก กามคุณ ๕ 

 

๔. สุสุกาภัย (ภัยจากปลาราย) กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 

คิดวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย ความเศราโศก ความคร่ำครวญ ความทุกขกาย  

ความทุกขใจ ความคับแคนใจครอบงำ ตกอยูในกองทุกข มีทุกขประดังเขามาไฉนหนอ การทำกอง

ทุกขทั้งหมดนี้ใหส้ินสุดจะพึงปรากฏ” 

เธอบวชอยูอยางนี้ ในเวลาเชาครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตตามหมูบานหรือ

ตำบล ไมรักษากาย วาจา ใจ มีสติไมต้ังมั่น ไมสำรวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคาม (สตรี) ในหมูบาน 

หรือตำบลนั้นนุงไมเรียบรอยหรือหมไมเรียบรอย ราคะรบกวนจิตของเธอ เธอมีจิตฟุงซานเพราะ

ราคะ จึงบอกคืนสิกขากลับมาเปนคฤหัสถคำวา สุสุกาภัย นี้เปนช่ือเรียก มาตุคาม (ผูหญิง) 
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ขอควรรู : น้ำปานะ 
 

บทสิกขาบทศีลที่วา วิกาลโภชนา ไดแก การบริโภคอาหาร เมื่อลวงเลยเวลาเที่ยงตรง,  

การบริโภคอาหารเมื่อลวงเลยเวลาเที่ยง ก็คือการบริโภคอาหารเมื่อลวงเลยกาลที่ทรงอนุญาตไว  

คือ เจตนางดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  

 

วิกาลโภชนมีองคแหงการเกิด ๔ ประการ  (องคที่ทำใหเกิดองคศีลขอวิกาลโภชนาตอแตกทำลาย 

๑.   วิกาโล  เปนเวลาวิกาล คือต้ังแตเที่ยงวันไปแลว 

๒.  ยาวกาลิกํ   ของนั้นเปนของเค้ียวของฉันที่ทรงอนุญาตใหกินไดกอนเที่ยงวัน 

๓.  อชฺโฌหรณํ  มีการกลืนลวงลำคอคงไป 

๔.  อนุมฺมตฺตกตา  ไมใชคนบา 

(ขุทฺทก.อ ๑/๓/๔๒, อง.อ. ๑/๓/๔๐๑) 

 

        หลังจากเที่ยงวันไปแลว  นอกจากน้ำเปลาบริสุทธ์ิแลว ผูรักษาอุโบสถสามารถกลืนน้ำปานะ

ดับกระหายหรือบรรเทาความหิวได   

 

        น้ำปานะ ไดแก เครื่องด่ืม หรือ น้ำสำหรับด่ืมที่ค้ันจากผลไม ที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตแก

พระภิกษุใหรับประเคนแลวสามารถเก็บไวฉันไดตลอด ๑ วัน  ๑ คืน ต้ังแตเที่ยงถึงรุงอรุณวันใหม 

เรียกวา ยามกาลิก  ทรงอนุญาตไว  ๘  อยาง 

๑. อัมพะปานะ   น้ำมะมวง             

๒. ฃชัมพุปานะ    น้ำชมพูหรือน้ำหวา    

๓. โจจะปานะ   น้ำกลวยมีเมล็ด 

๔. โมจะปานะ   น้ำกลวยไมมีเมล็ด   

๕. มะธุกะปานะ  น้ำมะทรางตองเจือดวยน้ำจึงควร 

๖. มุททิกะปานะ  น้ำลูกจันทนหรือองุน   

๗. สาลุกะปานะ   น้ำเหงาบัว  

๘. ผารุสะกะปานะ  น้ำมะปรางหรือล้ินจี่  
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นอกจากน้ำปานะ ๘  อยางแลว ทานยังอนุญาตน้ำที่จะอนุโลมตามน้ำปานะไวอีก เรียกวา  

กัปปยปานะ อนุโลม คือน้ำปานะที่สมควร  ซึ่งฉันไดโดยไมเปนอาบัติในเวลาวิกาล ไดแก น้ำปานะ

แหงผลไมเล็ก  เชน ลูกหวาย  มะขาม  มะง่ัว มะขวิด สะครอ และเล็บเหยี่ยว เปนตน 

 

      นอกจากนี้ยังอนุญาตใหฉันน้ำปานะเหลานั้นผสมกับน้ำตาล แลวเค่ียวไฟจนเขมขน (ยกเวนที่

ทำจากถั่วและนม) สามารถฉันได จัดเปน อัพโพหาริก เชน น้ำอัดลมในสมัยนี้  แมนน้ำผลไม

สำเร็จรูป เชน น้ำองุนที่กรองเนื้อออกดีแลวก็ด่ืมได 

 

น้ำที่ไมทรงอนุญาต  ดื่มแลวองคอุโบสถตองแตกทำลาย 

 อกัปปยปานะอนุโลม   หรือ เครื่องด่ืมที่ไมพึงด่ืม  คือ น้ำปานะที่ไมสมควร ภิกษุด่ืมในเวลา

วิกาลไมได ถาด่ืมตองอาบัติปาจิตตีย ไดแก  

น้ำแหงธัญชาติ (ขาว)  ๗ ชนิด คือ ขาวสาลี  ขาวเปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง 

ลูกเดือย และหญากับแก 

 น้ำแหงมหาผล  (ผลไมใหญ ) ๙ ชนิด  คือ ผลตาล  มะพราว  ขนุน สาเก  น้ำเตา ฟกเขียว 

แตงไท  แตงโม และ ฟกทอง 

 น้ำแหงอปรัณณชาติ  ไดแก ถั่วชนิดตาง ๆ  มีถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วดำ และงา เปนตน 

แมนจะตมจะกรอง ทำเปนเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ ก็ยอมเปนอาบัติปาจิตตีย 

 นม  ทานจัดเปนอาหารอันประณีต ภิกษุสามเณรไมพึงฉันยามวิกาล แมนจะผสมกับ

เครื่องด่ืมตางๆ ก็ไมควร  หากฉัน ก็ยอมตองอาบัติปาจิตตีย 

ดังนั้น พึงสรุปไดวา ผูหวังความบริสุทธ์ิของอุโบสถมีองค ๘ นั้น ก็ตองพึงงดเวนเครื่องด่ืมที่ทรงหาม

แกภิกษุทั้งหลายในยามวิกาลดวย 

 

ที่มา: http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=๘๐๖๒.๐ 

 

 

 

 

http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=8062.0
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ประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาติภูมิ 

       หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแหงสกุล “โลหิตดี”  ณ ตำบลบานตาด อำเภอ

เมือง  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖  ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน 

๙ ปฉลู  บิดาช่ือ “นายทองดี”  มารดาช่ือ “นางแพง”  ไดใหมงคลนามวา “บัว”  

วัยเด็ก 

       ขณะที่แมต้ังครรภนั้น ไดปรารภขึ้นในครอบครัวและหมูญาติวา “ธรรมดาทารกในครรภ เมื่อ

เติบใหญขึ้นมา ตองด้ินบางไมมากก็นอยพอใหแมรูสึก แตกับลูกคนนี้แปลกกวาคนอื่น ตรงที่นอน

นิ่งเงียบเหมือนไมมีลมหายใจ จนบอยครั้งทำใหแมคิดตกอกตกใจวา  “ไมใชตายไปแลหรือ?  ทำไม

จึงเงียบผิดปกตินัก”  ครั้นเวลาจะด้ิน ก็ด้ินผิดทารกทั่วๆไป คือด้ินเสียจนแมเจ็บในทอง  ครั้นพอ

ถึงระยะจะคลอด  ก็เจ็บทองอยูถึง ๓ วัน ก็ไมเห็นวาจะคลอดแตอยางใด ตอนเจ็บทองอยูนั้น ก็

ชนิดจะเอาใหลมตายไปเลย เสร็จแลวก็หายเงียบไป จนกระทั่งคิดวา ไมใชตายไปอีกแลว

หรือ?  แลวก็กลับด้ินขึ้นมาอีก...” 

       คุณตาของทานทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภวา  “ถาหากเปนชาย ชอบไปทางไหน 

เรียกวา ขาดเลยทีเดียว เปนคนจิตใจหนักแนน ลงไดทำอะไรแลว ตองจริงทุกอยาง ไมมี
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เหลาะๆแหละๆ”  เมื่อทารกคลอดออกมา มีสายรกพาดเฉวียงบาออกมาดวย คุณตาเห็นดังนั้น จึง

พูดขึ้นวา “สายบาตรๆ” แลวทำนายไวเปน ๓ อยาง คือ 

   ๑.สายบาตร  ถาเปนนักปราชญจะเหยียบแผนดินสะเทือน 

   ๒.สายกำยำ  ถาเปนนายพราน ก็จะมีความชำนาญลือล่ันสะทานปา 

   ๓.สายโซ ถาเปนโจร ก็เปนประเภทคุกตารางแตก 

 การศึกษา 

       ทานเปนเด็กที่เรียนหนังสือเกง มีความขยัน อดทน และ มีความรับผิดชอบสูง จะเห็นไดจาก

ผลการเรียนอันดีเยี่ยม โดยสอบไดที่สองในช้ันประถมปที่ ๑  พอขึ้นช้ันประถมปที่ ๒, ที่ ๓ ก็สอบ

ไดที่หนึ่งมาโดยตลอด  เมื่อเรียนจบช้ันประถมปที่ ๓ ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้น

แลว  ทานก็ไมไดเรียนตอในช้ันใดอีกเลย 

 อุปนิสัย 

       ทานมีอุปนิสัยถือความสัตยความจริง ทำอะไรก็ทำจริง  เวลาทำการทำงานจะไมอยากใหคน

รูคนเห็น แมในยามบวชเปนพระแลว เวลาทำความเพียร ทานไมยอมใหใครเห็นไดงายๆ  ทำทาง

จงกรมหลบอยูในปา  และในยามค่ำคืนตองรอจนหมูคณะขึ้นกุฏิหมดแลว ทานจึงจะลงเดินจงกรม 

และที่เดนมาก ก็คือ มีความทรหดอดทนเปนเลิศ  สังเกตไดจากการทำงานของทาน จะทำไป

เรื่อยๆจนเสร็จงาน  ถาไมมืด หรือไมใชเวลากินขาวกลางวัน ก็ไมยอมเลิก จนพวกนองๆพากันมา

บนใหพอแมฟงวา “ถาพอแมไมไปทำงานดวย พ่ีชายทำงานไมยอมเลิกยอมหยุด ยังกับวา จะเอา

ใหนองๆตายไปขางหนึ่งเลยทีเดียว” 

มูลเหตุแหงการบวช 

       เมื่อทานมีอายุครบสมควรจะบวชไดแลว พอไดปรารภเรื่องนี้ขึ้น ในขณะที่กำลังรับประทาน

อาหารวา มีลูกชายหลายคน แตไมมีลูกคนใดคิดบวชให พอใหไดเห็นผาเหลืองกอนตาย ไดตาย

อยางเปนสุข หายหวง  ลูกคนอื่นๆพอไมสนใจพอจะอาศัยใคร มีแตทานเทานั้นที่พอจะอาศัยได 

       พอชมทานวา  ลงไดทำการทำงานอะไรแลวพอไวใจไดทุกอยาง พอทำยังสูไมได แตพอพอ

ขอใหบวชใหทีไร ทานไมเคยตอบ ไมเคยพูดเลย เหมือนไมมีหูไมมีปาก บทเวลาพอตายแลว จะไมมี
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ใครฉุดลากขึ้นมาจากหมอนรก พอพูดวา ถาพออาศัยทานไมไดแลว พอก็หมดหวัง เพราะลูกชาย

หลายคน พอหวังใจอาศัยทานเทานั้น 

       “พอพอวาอยางนั้น น้ำตาพอรวงปุบปบ แมเอง พอมองไป

เห็นพอน้ำตารวง แมก็เลยน้ำตารวงเขาอีกคน เราเห็นอยางนั้น 

เกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยูไมได    ก็โดดออกจากวง

รับประทานอาหาร ปุบปบหนีไปเลย นั่นแหละ เปนตนเหตุใหเรา

ตัดสินใจบวช...” 

 สูรมกาสาวพัสตร 

       ทานไดบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมิตร บานหนองขอนกวาง ตำบลหนอง

บัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗  ตรงกับวันขึ้น ๙ 

ค่ำ เดือน ๗ ปจอ  พระอุปชฌายคือ ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไดใหฉายานามวา “ญาณสมฺปนฺโน” แปลวา  “ผูถึงพรอมดวยญาณ” 

       ดวยความที่เปนคนมีอุปนิสัยจริงจัง คิดวา  “พอบวชแลว เราจะต้ังหนาบวชใหสมบูรณแบบ 

ไมใหตำหนิติเตียนเจาของไดในหลักธรรมหลักวินัยขอใดเลย เราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันสึก 

กะไวอยางนาน ๒ ป จะทำหนาที่บวชใหสมบูรณที่สุด จะเรียนหนังสืออะไรๆก็แลวแตเถอะ จะทำ

หนาที่ใหสมบูรณ” 

 แมเรยีนปริยัติ ก็ไมท้ิงเรื่องภาวนา 

       ทาน ไดไปถามคำภาวนาจากทานพระครู “กระผมอยากภาวนา จะใหภาวนายังไง?”  “เออ! 

ใหภาวนา พุทโธ นะ เราก็ภาวนา พุทโธ เหมือนกัน  ทานไดฝกหัดภาวนาอยางไมลดละ แรกๆ

จิตใจก็ไมสงบเทาใดนัก แตเมื่อทำอยูหลายครั้งหลายหน จิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับ จนกระทั่ง

เห็นความอัศจรรยของจิต  

       “เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหน มันสะดุดใจเขาไปเรื่อยๆ นับต้ังแต นวโกวาท ที่เปนพ้ืนฐานแหง

การศึกษาเบื้องตน ยิ่งไดอานพุทธประวัติ ทำใหเกิดความสลดสังเวช สงสารพระพุทธองค ในเวลาที่

ทรงลำบาก เพราะทรมานพระองคเองกอนตรัสรูธรรม  จนถึงกับน้ำตารวงไปเรื่อยๆ พออานจบ 
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เกิดความสลดใจอยางยิ่ง ในความพากเพียรของพระองคซึ่งเปนกษัตริยทั้งองค ทรงสละราชสมบัติ

ออกทรงผนวช เปนคนขอทานลวนๆ ซึ่งสมัยนั้นไมมีศาสนา  คำวาการใหทานไดบุญอยางนั้น การ

รักษาศีลไดบุญอยางนี้ ไมเคยมี  พระองคก็ตองเปนคนอนาถา และขอทานเขามาโดยตรง และ

ฝกอบรมพระองคเต็มพระสติกำลังทุกวิถีทาง เปนเวลา ๖ ป ถึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมา 

       ใน ขณะที่อานประวัติของพระพุทธเจาที่ไดตรัสรูธรรม รูสึกอัศจรรยอยางยิ่ง ถึงกับน้ำตารวง

เชนเดียวกัน เมื่อไดอานประวัติของพระสาวกอรหันตทั้งหลาย ที่ทานออกมาจากสกุลตางๆกัน 

ต้ังแตพระราชามหากษัตริย มหาเศรษฐี กุมพี พอคา ประชาชน ตลอดคนธรรมดา ทานกลาววา 

       “...องค ไหนออกมาจากสกุลใด หลังจากไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว ตางก็ไป

บำเพ็ญในปาในเขาอยางเอาจริงเอาจัง เด๋ียวองคนั้นสำเร็จเปนพระอรหันตอยูที่นั่น องคนั้นสำเร็จ

อยูในปานั้น ในเขาลูกนั้น ในถ้ำนั้น ในทำเลนี้มีแตที่สงบสงัด ก็เกิดความเช่ือเล่ือมใสขึ้นมา ทำใหใจ

หมุนต้ิว เรื่องภายนอกก็คอยจืดไปจางไป...” 

       “...ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค ไปพรหมโลก พออานประวัติพระสาวกมากๆเขา  มันไมอยากไป

ละสิ อยากไปนิพพาน สุดทายก็อยากไปแตนิพพานอยางเดียว อยากเปนพระอรหันตอยางเดียว

เทานั้น ไมมีเปอรเซ็นตอื่นเขามาเจือปนเลย ทีนี้จิตมันก็พุงลงตรงนั้น ลงชองเดียว ความต้ังใจเดิม

วาจะบวชเพียง ๒ พรรษา แลวละสิกขาลาเพศไปนั้น คอยจืดจางลงไปทุกขณะ กลับเพ่ิมพูนความ

ยินดีในเพศนักบวชมากเขาไปทุกที เรื่องธรรมะก็รูสึกดูดด่ืมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จิตใจก็เปล่ียนแปลงไป...” 

       ดวยเหตุนี้เอง ในระยะตอมาทานจึงไดออกจากบานตาด ไปศึกษาเลาเรียนในที่

ตางๆ  จนกระทั่งไดต้ังสัจจอธิษฐานไวเลยวา “เมื่อจบเปรียญ ๓ ประโยคแลว จะออกปฏิบัติโดย

ถายเดียวเทานั้น ไมมีขอแม ไมมีเง่ือนไข เพราะอยากพนทุกขเหลือกำลัง อยากเปนพระอรหันต

นั่นเอง” 

       แตถึงกระนั้น ก็ยังอดสงสัยไมไดวา “เวลานี้มรรคผลนิพพาน จะมีอยูเหมือนครั้งพุทธกาล

หรือไม?” ทานไดเก็บความสงสัยนี้ฝงอยูภายในใจ เพราะไมสามารถจะระบายใหผูใดฟงได เปนเหตุ

ใหทานมุงหวังอยากพบ ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ซึ่งทานเคยไดยินช่ือเสียงมานาน และ

เช่ือมั่นอยูภายในใจลึกๆวา ทานพระอาจารยมั่น จะสามารถแกขอสงสัยนี้ได 
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       ใน ป พ.ศ. ๒๔๘๔ ทานเรียนจบปริยัติที่วัดเจดียหลวง นับได ๗ พรรษาพอดี โดยสอบไดทั้ง

นักธรรมเอก และเปรียญ ๓ ประโยค ในปเดียวกัน  ทานเลาวา  “ในชวงเรียนปริยัติ อยู ๗ ป การ

ปฏิบัติไมคอยเต็มที่เทาใดนัก เปนเพียงสงบเล็กๆนอยๆธรรมดาๆ มีเพียง ๓ หน  ที่จิตลงถึงขนาด

อัศจรรยเต็มที่  คือ ลง กึ๊ก เต็มที่แลวอารมณอะไรขาดหมดในเวลานั้น เหลือแตรูอันเดียว กายก็

หายเงียบเลย..”  

       ครั้น เมื่อเรียนจบแลว  ทานระลึกถึงคำสัตยที่ต้ังไวแตตน จึงเดินทางเขากรุงเทพฯ เพ่ือหา

โอกาสกราบลาพระเถระผูใหญ อาจารยของทาน พอดีทานรับนิมนตไปตางจังหวัด  จึงถือโอกาส

นั้นเขานมัสการกราบลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดบรมนิวาสใน

ขณะนั้น ทานก็ยินดีอนุญาตใหไปได 

 ออกปฏิบัติเต็มตัว เปนตายฝากไวกับธรรม 

        ทานออกเดินทางมุงสูจังหวัดนครราชสีมา โดยพกหนังสือปาฏิโมกขเพียงเลมเดียวติดยามไป

เทานั้น และเขาจำพรรษาที่วัดในอำเภอจักราช เปนปพรรษาที่ ๘ ทานเรงทำความเพียรทั้งวันทั้ง

คืน ต้ังแตมาถึงทีแรกจนตลอดพรรษา 

       “คราวนี้จะเอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มเหตุเต็มผล เอาเปนเอาตายเขาวาเลย อยางอื่นไม

หวังทั้งหมด หวังความพนทุกขอยางเดียวเทานั้น จะใหพนทุกขในชาตินี้แนนอน ขอแตเพียงทานผู

หนึ่งผูใด ไดช้ีแจงใหเราทราบ เรื่องมรรคผลนิพพาน วา มีอยูจริงเทานั้น เราจะมอบกายถวายชีวิต

ตอทานผูนั้น และมอบกายถวายชีวิตตออรรถตอธรรม ดวยขอปฏิบัติอยางไมใหอะไรเหลือหลอ

เลย  ตายก็ตายไปกับขอปฏิบัติ ไมไดตายดวยความถอยหลัง จิตปกลงเหมือนหินหัก” 

       ทานออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา มุงหนาไปจังหวัดอุดรธานี ต้ังใจวาจะไปจำพรรษา

กับทานพระอาจารยมั่น ที่วัดปาโนนนิเวศน  แตก็ไมทันทาน เพราะทานรับนิมนตไปจังหวัด

สกลนครเสียกอน ทานจึงไปพักที่วัดทุงสวาง จังหวัดหนองคาย  พอดีมีพระมาจากวัดบานโคกนา

มน  เลาใหฟงวา  “ทานพระอาจารยมั่นดุมาก ไมเพียงแตดุเทานั้น พอไลได ก็ไลหนีเลย” 

       ทานฟงแลวรูสึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของทานพระอาจารยมั่น และแอบคิดอยูแตผูเดียวใน

ใจวา “...อาจารยองคนี้ละ จะเปนอาจารยของเรา ตองใหเราไปเห็นเอง ทานจะดุแบบไหน ครูบา
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อาจารยช่ือเสียงโดงดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้ จะดุดาขับไลไสสงโดยหาเหตุผลไมไดนี้ 

เปนไปไมได...” 

 พบทานพระอาจารยมั่น 

       ทานพักอยูที่วัดทุงสวาง ประมาณ ๓ เดือน  พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ เปนพรรษาที่ ๙ 

ของทาน ก็ออกเดินทางจากหนองคาย ไปสกลนคร เพ่ือมุงสูทานพระอาจารยมั่น ซึ่งพักอยุที่บาน

โคก ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

       พอไดโอกาสจึงไดเขากราบเรียนถวายตัวเปนศิษย และเรียนใหทานทราบถึงที่มาที่ไปพอทาน

ไดรูจัก พอกราบเรียนเสร็จ ก็ครุนคิดวิตกกังวลอยูภายในใจ “ไมอยากไดยินเลย คำที่วา ที่นี่เต็ม

แลว รับไมไดแลว กลัววาหัวอกจะแตก...”  สักครูหนึ่ง ทานพระอาจารยมั่นก็พูดวา  “นี่ พอดีนะนี่ 

เมื่อวานนี้ทานเนตรไปจากนี้ แลววันนี้ทานมหาก็มา ไมเชนนั้นก็ไมไดอยู กุฏิไมวาง”  ทานพระ

อาจารยมั่นพูดธรรมดาๆ ถึงจะเมตตารับทานไวแลวก็ตาม แตก็ทำใหทานรูสึกหวาดเสียวอดใจ

หายใจคว่ำไมได เพราะเกรงวาจะไมไดอยู 

       ถามทางชาวบานเดินลัดเลาะไปตามทางดาน ถึงวัดพอดีมืดค่ำ ก็ไปเห็นศาลาหลังหนึ่ง เกิด

สงสัยขึ้น “ถาเปนศาลา มันก็ดูวาเล็กไป ถาวาเปนกุฏิ ก็จะใหญไป”  พอดีทานพระอาจารยมั่น 

กำลังเดินจงกรมอยูที่ขางศาลา ทานก็เดินไปพบทานพระอาจารยมั่นบนทางจงกรม ทานพระ

อาจารยมั่นจึงถามขึ้นวา “ใครมานี่?” ทานกราบเรียนวา “ผมครับ”  ทานพระอาจารยมั่นก็กลาว

ขึ้นอยางดุๆ พรอมกับใสปญหาใหคิดในทันทีวา “...อันผมๆนี้  ต้ังแตคนหัวลานมันก็มีผม ตรงที่มัน

ไมลาน...”  พอไดยินดังนั้น ทานรูสึกวา พลาดไปอยางถนัดใจ จึงกราบเรียนขึ้นใหมทันทีวา “ผม 

ช่ือ พระมหาบัวครับ”  “เออ! ก็วาอยางนั้นสิ มันถึงจะรูเรื่องกัน อันนี้วา  ผม ผม ใครมันก็มี ผม

เต็มหัว ทุกคน” 

 สิ้นกังขาใน มรรค ผล นิพพาน 

 

       ทานพระอาจารยมั่น พูดเหมือนจะลวงรูวาระจิตของทาน จึงพูดจี้เอาตรงๆในคืนแรกนี้เลยวา 

ทานพระ อาจารยมั่น แสดงเรื่องมรรคผลนิพพาน ชนิดที่ถอดออกมาจากใจทานแทๆ ทำใหทาน
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เกิดความมั่นใจ และเช่ือแนวา มรรคผลนิพพานมีอยูจริง ความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยคางคามาแต

เดิมก็หมดส้ินไป 

       “...ทานมาหามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน? ดินเปนดิน น้ำเปนน้ำ ลมเปนลม 

ไฟเปนไฟ ฟาอากาศเปนฟาอากาศ แรธาตุตางๆเปนของเขาเอง เขาไมไดเปนมรรคผลนิพพาน เขา

ไมไดเปนกิเลส” 

       “กิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆอยูที่หัวใจ ขอใหทานกำหนดจิตจอดวยสติที่หัวใจ ทานจะ

เห็นความเคล่ือนไหวของทั้งธรรม ของทั้งกิเลสอยูภายในใจ แลวขณะเดียวกัน ทานจะเห็นมรรคผล

นิพพานไปโดยลำดับลำดา...”  

 ทุกขเพราะจิตเสื่อม 

       แตดวยความเด็ดเด่ียว ความมุงมั่นจริงจัง เพ่ือที่จะครองชัยชนะในการตอสูกับกิเลสนี้ให

ได  ทานพูดเสมอวา  “ถากิเลสไมตาย เราก็ตองตายเทานั้น จะใหอยูเปนสอง ระหวางกิเลสกับเรา

นั้น ไมได” ทานไดรับอุบายจากทานพระอาจารยมั่นในตอนจิตเส่ือมวา “ จงปลอยความคิดถึงมัน

เสีย แลวใหคิดถึงพุทโธติดๆกันอยาลดละ พอบริกรรมพุทโธ ถี่ยิบติดๆกันเขา มันว่ิงกลับมา

เอง  คราวนี้แมมันกลับมาก็อยาปลอยพุทโธ มันไมมีอาหารกิน เด๋ียวมันก็ว่ิงกลับมาหาเรา” 

       พรรษาที่ ๙ เปนพรรษาแรกที่ทานไดจำพรรษากับทานพระอาจารยมั่น ณ บานโคก จังหวัด

สกลนคร ทานต้ังคำมั่นสัญญาขึ้นวา  “...อยางไรจะตองนำคำบริกรรมพุทโธ มากำกับจิต

ตลอดเวลา ไมวาเขาสมาธิ ออกสมาธิ ไมวาจะอยูที่ไหน แมที่สุดปดกวาดลานวัด หรือทำกิจวัตร

ตางๆ จะไมยอมใหสติพล้ังเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลย...”  ดวยความมุงมั่นจริงจัง จิตก็เปนสมาธิ 

ไมเส่ือมอีกตอไป 

         เพราะ เหตุทำกลด ทำใหสมาธิของทานเริ่มเส่ือมลง  “...เปนสภาวะที่จิตรูสึกเขาสมาธิไม

คอยสนิทเหมือนที่เคยเปนมา บางครั้งเขาสงบได แตบางครั้งเขาไมได ภาวะเส่ือมนี้ มันถึงขนาดจะ

เปนจะตายจริงๆ เพราะทุกขมาก เหตุที่ทุกขมาก เพราะไดเคยเห็นคุณคาของสมาธิที่แนนปง

มาแลว และก็กลับเส่ือมเอาชนิดไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย มีแตฟนแตไฟเผาหัวใจตลอดเวลา ทั้ง

วันทั้งคืน ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งนั่งทั้งนอน จึงเปนทุกข เพราะอยากไดสมาธินั้นกลับมา ก็เปนมหันต

ทุกขจริงๆ” 
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 โหมเรงความเพียรเต็มกำลัง นั่งสมาธิตลอดรุง 

       พรรษาที่ ๑๐ จำพรรษาที่บานนามน จังหวัดสกลนคร เปนปที่ ๒ ของการไปอยูกับทานพระ

อาจารยมั่น ในพรรษานี้ทานเรงความเพียรอยางเต็มเหนี่ยวยิ่งกวาธรรมดา หักโหมทั้งรางกายและ

จิตใจ กลางวันไมนอนเลย เวนแตวันที่นั่งสมาธิตลอดรุง วันนั้นจึงจะยอมใหพักกลางวัน ถาวันไหน

ทำความเพียรธรรมดาๆ กลางวันทานจะไมยอมพักเลย ในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุงนั้น ทานจะไมยอม

ใหพลิกเปล่ียน หรือขยับแขงขาใดๆ ความทุกขทรมานที่ปรากฏนั้น ทานเลาวา 

       “...เหมือนกับกนมันพองไปหมด กระดูกเหมือนจะแตกทุกขอทุกทอน กระดูกมันตอกัน

ตรงไหน หรือแมแตขอมือเหมือนมันจะขาดจากกัน ทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้น มันขึ้นหมด

ทุกอยางทุกแงทุกมุมในรางกายเลย...” 

       การโหมความเพียรหลายตอหลายครั้ง นั่งสมาธิตลอดรุง ๙ คืน ๑๐ คืน เชนนี้ ทำใหกนของ

ทานถึงกับพอง และแตกเลอะเปอนใสสบงเลยทีเดียว แตทานไดเห็นความอัศจรรยของจิต ก็ตอน

ตอสูกับเวทนาจากการนั่งตลอดรุงนี่เอง ดังนั้น ทานที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริง

ของกาย ของเวทนา ของจิตได ยอมเห็นธรรมอยางประจักษใจ 

 ติดสมาธิอยู ๕ ป 

       ในระยะนั้น สมาธิของทานมีความแนนหนามั่นคงมาก ถึงขนาดที่วา จะใหแนวอยูในสมาธิสัก

กี่ช่ัวโมงก็ได และเปนความสุขอยางยิ่ง ไมอยากจะออกยุงกับอะไร มีความพอใจกับการทีจ่ิตหยั่งลง

สูความรูอันเดียวแนวแนอยูอยางนั้น สุดทายก็นึกวา ความรูเดนๆนี่เองจะเปนนิพพาน ทานติดสุข

ในสมาธิอยูเชนนี้ ถึง ๕ ปเต็ม จนทานพระอาจารยมั่น ตองใชอุบายฉุดลากออกมา “ทานจะนอน

ตายอยูนั่นหรือ? ทานรูไหม? สุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟน ทานรูไหม? สมาธิของพระพุทธเจา 

สมาธิตองรูสมาธิ ปญญาตองรูปญญา อันนี้มันเอาสมาธิเปนนิพพานเลย มันบาสมาธินี่ สมาธินอน

ตายอยูนี่หรือ? เปนสัมมาสมาธินะ” 

 เพลินทางดานปญญา 

       พอออกจากสมาธิดวยอำนาจธรรมอันเผ็ดรอนของทานพระอาจารยมั่นเขนเอาอยาง หนัก  ก็

พิจารณาทางดานปญญาอยางรวดเร็ว หมุนต้ิวทั้งกลางวันกลางคืนไมไดหลับไดนอน ก็มาตำหนิ

สมาธิ วานอนตายอยูเปลาๆไมไดเรื่องไดราวอะไร อันที่จริง ถาพอดี สมาธิก็เปนเครื่องพักจิต เปน
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เหมือนหินลับปญญาใหแหลมคม ทานพระอาจารยมั่นจึงเขนเอาอีกวา “ นั่นละ มันบาสังขาร    

บาหลงสังขาร” เพราะใชสังขารจนเลยเถิดเกินประมาณ สังขารก็กลายเปนสมุทัย หากใชให

พอเหมาะพอดี สังขารจึงเปนมรรคฆากิเลส 

 พิจารณาผานกามราคะ 

       ทานพิจารณาดานอสุภะ มองดูคนมีแตหนังหอกระดูก มีแตเนื้อแตหนังแดงโรไปหมด ราคะนี้

ไมปรากฏเลย คอยหมดไปๆ โดยไมบอกกาล บอกเวลา บอกสถานที่ วาหมดไปขณะนั้น เวลานั้น 

ทานจึงตองพลิกเอาสุภะ เดินจงกรมเอารูปสวยๆงามๆเขามาบังคับติดแนบกับตัวเอง  ทานเอา

วิธีการนี้มาปฏิบัติได ๔ วันเต็มๆ พอคืนที่ ๔ สัก ๓-๔ ทุมลวงไปแลว มันมีลักษณะยุบยับภายในจิต 

เหมือนจะกำหนัดในรูปสวยๆงามๆ  นั่น แสดงวายังไมส้ิน จากนั้น ก็นั่งกำหนดอสุภะไวตรงหนา 

ต้ังใหคงที่อยูอยางนั้น แลวจิตเพงดูดวยความมีสติจดจอ ดูวา กองอสุภะนี้จะเคล่ือนที่หรือ

เปล่ียนตัวไปไหนมาไหน พอกำหนดเขาไป อสุภะที่ต้ังอยูตรงหนานั้น  มันถูกจิตกลืนเขามา อมเขา

มาหาจิต สุดทายเลยรูเห็นวา เปนจิตเสียเองเปนตัวอสุภะนั้นนะ  จิตตัวไปกำหนดวาอสุภะนั้นนะ 

มันกลืนเขามาๆ เลยมาที่จิตเสียเองไปเปน สุภะ และ อสุภะ หลอกตัวเอง จิตก็ปลอยผลัวะทันที 

ปลอยอสุภะ ขางนอกวา เขาใจแลวทีนี้ เพราะมันขาดจากกัน มันตองอยางนี้สิ 

 มหาสติมหาปญญา  

       ตอนที่จิตวางเต็มที่ ความรูอันนี้จะเดนเต็มที่ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันรู

รอบหมดแลว มันปลอยของมันหมดไมมีอะไรเหลือ  เหลือแตความรูนี้อยางเดียว มันมีความ

ปฏิพัทธออยอิ่งอยูอยางละเอียดสุขุม มันมีความดูดด่ืมอยูกับความรูอันนี้อยางเดียว พออาการใดๆ

เกิดขึ้นพ๊ับ มันก็ดับพรอม ถาครั้งพุทธกาล เรียกวา มหาสติมหาปญญา แตสมัยทุกวันนี้ เรียกวา 

สติปญญาอัตโนมัติก็เหมาะสมกันแลว จิตดวงนี้ถึงไดเดน และสวางไปหมด ทานนำเรื่องนี้ไปเลา

ถวายทานพระอาจารยมั่น ทานก็พูดอยางขึงขังตึงตังวา “เออ! ถูกตองแลว  ไดหลักไดเกณฑแลว 

อยางนี้ละ... ผมเปนที่ถ้ำสาริกา เปนอยางทานมหานี่ละ เอาเลยไดการ” 

 

 



             โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธดุงคกรรมฐาน ประจำป ๒๕๖๕ 

 

60 | P a g e  

 

ดับอวิชชาทำลายกรงขังแหงวัฏฏะ 

       พรรษาที่ ๑๖ เปนปที่ ๙ แหงการออกปฏิบัติ ณ วัดดอยธรรมเจดีย วันจันทรที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๔๙๓ คืนเดือนดับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ เวลา ๕ ทุมตรง เปนคืนแหงความสำเร็จ

ระหวางกิเลสกับธรรมภายในใจตัดสินกันลงได ทานไดเมตตาเลาขณะจิตตอนนั้นวา 

       พอสติปญญาเริ่มหันความสนใจเขามาพิจารณาจิตดวงนี้ ความรูชนิดหนึ่งที่ไมคาดไมฝนก็ผุด

ขึ้นมาภายในใจวา “ความเศราหมองก็ดี ความผองใสก็ดี ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี เหลานี้เปน

สมมุติทั้งส้ิน และเปนอนัตตาทั้งมวลนะ” เทานั้นแล สติปญญาก็หยั่งทราบวา จิตที่ถูกอวิชชา

ครอบงำอยูนั้นวา เปนสมมุติที่ควรปลอยวางโดยถายเดียว ไมควรยึดถือเอาไว 

 

 

       หลังจากความรูที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปญญาผูทำหนาที่ตรวจตราอยูขณะนั้น ผานไปครูเดียว 

จิตและสติปญญา เปนราวกับวา ตางวางตัวเปนอุเบกขามัธยัสถ ไมกระเพ่ือมตัวทำหนาที่ใดๆ 

ในขณะนั้นจิตเปนกลางๆ ไมจดจอกับอะไร ไมเผลอสงใจไปไหน ปญญาก็ไมทำงาน สติก็รูอยูตาม

ธรรมดาของตนไมจดจอกับส่ิงใด ขณะจิต สติ ปญญา ทั้งสามเปนอุเบกขามัธยัสถนั้นแล เปน

ขณะที่โลกธาตุภายในจิต อันมีอวิชชาเปนผูเรืองอำนาจ ไดกระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจาก

บัลลังกคือใจ กลายเปนวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ 

 ฝกตนเองดีแลว จึงฝกผูอ่ืน ช่ือวา ทำตามพระพุทธเจา 

       หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ถือเปนปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เปนผู

มีคุณูปการตอชาวไทยอยางใหญหลวง ขอวัตรปฏิปทาอันหมดจดงดงามยอมเปนเนติแบบอยางที่ดี

แกอนุชนรุนหลังได เจริญรอยตาม การทำอัตตัตถจริยา คือ การบำเพ็ญประโยชนตน ก็ถึงที่สุดแลว 

โดยอยูจบพรหมจรรยเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุด  การทำญาตัตถจริยา คือ 

การสงเคราะหญาติมิตร ก็ถึงที่สุดแลว โดยเทศนาอบรมพระเณร และโปรดโยมมารดา จนต้ังอยูใน

อริยภูมิ  การทำโลกัตถจริยา คือ การบำเพ็ญประโยชนตอโลก ก็ถึงที่สุดแลว ดวยเมตตาธรรมอัน

เปยมลนแผไปในเหลาสรรพสัตว ดังเชน การชวยเหลือ โรงพยาบาล หนวยงานราชการ โรงเรียน

ตางๆ ผูดอยโอกาส ผูประสบทุกขภัย การทำนุบำรุงพุทธศาสนา การจัดต้ังเครือขายสถานีวิทยุ
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เสียงธรรมเพ่ือประชาชน และที่สำคัญยิ่งคือ เทศนาธรรมที่ตรงแนวตอมรรคผลนิพพาน ถือเปน

ธรรมสมบัติอันล้ำคา ที่องคหลวงตาไดมอบไวแกปวงศิษยทุกคน 

       แมในวาระสุดทาย ที่ดับขันธเขาสูพระนิพพาน กระแสแหงเมตตาธรรมขององคหลวงตา 

ยังคงแผซานปกคลุมไปทั่วผืนแผนดินไทย หลวงตาเคยพูดไว  “ศพของเราจะเผาดวยฟน สวนเงิน

ใหเอาไปซื้อทองคำเขาสูคลังหลวง”  พวกเราเคยไดยินคำพูดเชนนี่ที่ไหนบาง?  ไมเคยไดยินใครพูด

เชนนี้มากอนเลย แตหลวงตาซึ่งอยูในวัยอันชราภาพมากแลว กลับพูดไดอยางองอาจกลาหาญ 

และไมสะทกสะทาน  

 

       ทานเปนพระมหาเถระที่มีคุณูปการตอประเทศชาติอยางใหญหลวง มีลูกศิษยลูกหาเคารพ

นับถือมากมาย ใชแตเทานั้น หลวงตา ยังเปนทานพอ “ของทูลกระหมอมนอย” เจาฟาหญิงจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ดังนั้น หากจะกระทำการใดๆ เพ่ือความยิ่งใหญแบบโลกๆแลว จะ

ใหยิ่งใหญขนาดไหนก็สามารถทำได 

       แตมาบัดนี้ ส่ิงที่ปรากฏทาทายตอสายตาของพวกเราทุกคน กลับเปนเชิงตะกอนแบบสมถะ

เรียบงาย แตสงางามและภูมิฐานอยูในที จิตกาธานอันเปนที่ต้ังสรีระสังขารขององคหลวงตา จะ

กลายเปนภาพความงามที่ประทับอยูในความทรงจำของปวงศิษยทุกคน และตรึงทุกสายตาใหหยุด

นิ่ง เมื่อยามไดประสบพบเห็น 

       หลวงตาไดใชสรีระสังขารของทาน หลอหลอมหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ใหเปนหนึ่งเดียว 

กลายเปนทองคำศักด์ิสิทธ์ิ ประดิษฐานในคลังหลวง เปลงรัศมีเหลืองอรามงามตระการตา มอบ

เปนของขวัญช้ินสุดทาย คือ “หัวใจทองคำ”  แกลูกหลานชาวไทย ใหชวยกันปกปองคุมครอง 

“คลังหลวง” ใหอยูคูชาติไทย ไปตลอดอนันตกาล 

       บัดนี้ หลวงตาไดละสังขาร เขาสูแดนอมตะมหานฤพาน ลาลับจากพวกเราไป ไปแลวไปลับ

ไมหวนคืนกลับ พวกเรามาสงทาน ณ จุดสุดทายปลายแดน อันเปนรอยตอระหวางสมมุติ กับ      

วิมุติ  เมื่อหวนรำลึกถึงคำกลาวขององคหลวงตาที่วา 
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       “เวลามีชีวิตอยูนี้  เราจะทำความดีใหโลกทั้งหลายไดเปนคติตัวอยางอันดีงาม และทำดวย

ความเมตตาสงสารตอโลก เพราะหลังจากนี้แลว...เราตายแลว...เราจะไมกลับมาเกิดในโลกนี้อีก

ตอไป เปนตลอดอนันตกาล” 

       นี้...ชางเปนคำกลาวที่องอาจกลาหาญ  ดุจพระยาไกรสรสีหราชผูเปนจอมไพร  บันลือสี

หนาทดวยอานุภาพอันยิ่งใหญ  ภิกษุผูเฒาในวัยอันชราภาพมากแลว ไดประกาศแสนยานุภาพแหง

พระพุทธศาสนา ดัวยเมตตาธรรมอันบริสุทธ์ิล้ำคาไมมีประมาณ กอใหเกิดคุณูปการแผไปในเหลา

สรรพสัตว  เปรียบหยาดน้ำฝนตกจากนภากาศ รดราดผืนพสุธาอันแหงผาก...ใหชุมฉ่ำเย็น ฉะนั้น 

 

       พอแมครูอาจารย... องคหลวงตา...ของปวงศิษยทุกคน  ผูเปรียบประดุจ รมโพธแกว รมไทร

ทอง ที่ใหความรมเย็นแกปวงศิษยมาชานาน พลันมาละสังขาร ลาลับจากพวกเราไป  ชางยากเย็น

ยิ่งนัก ที่จะขมจิตหักใจ หักหามน้ำตามิใหหล่ังไหล  ศิษยทั้งหลายจะขอปฏิบัติบูชา ตามรอยบาท

ขององคหลวงตา เขาสูพระนิพพานเมืองแกวใหจงได   พอแมครูอาจารย...หลวงตา... ไดดับขันธ

ปรินิพพานจากไปแลว เหลือไวแต    พระคุณนามอันเพริศแพรวบรรเจิดจา กิตติศัพทอันงามเฟอง

ฟุงทั่วไตรโลกา  เปลงรัศมีธรรมงามสงา  ใหโลกนี้ไดร่ำลือวา นี่คือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม

ปนโน   ผูเปนมหาบุรุษรัฐอัศจรรยยิ่งใหญ  ผูทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศ  มีคุณูปการแผไปในไตร

โลกธาตุ  ไมมีผูใดเสมอเหมือน  ผูเหยียบแผนดินสะทานสะเทือน... 
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ประวัตวัิดปาบานตาด 
 

 วัดปาบานตาด เริ่มกอต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๔๙๘ ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ังขึ้น

เปนวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๓ ใหช่ือวา วัดเกษรศีลคุณ ซึ่งเปนที่ทราบกัน

โดยทั่วไปในนาม วัดปาบานตาด  

 

ต้ังอยู ณ หมูบานบานตาด ตำบลบานตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หางจากตัว

เมืองอุดรธานีไปทางทิศใต ประมาณ ๑๖ 

กิโลเมตรโดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบานตาด

ถวาย พ้ืนที่ในกำแพงลอมรอบประมาณ 

๑๖๓ ไร และบริเวณรอบกำแพงที่มีผูซื้อที่

ถวายอีกหลายแปลง ตลอดทั้งทางวัดซื้อที่

เพ่ิม อีกประมาณ ๑๔๐ ไร รวมประมาณ ๓๐๐ ไร เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบงาย รม

ครึ้มไปดวยตนไมสูงใหญนานาพันธุ เปนสถานที่พ่ึงพิงของสัตวนอยใหญ ในเขตอภัยทานหลากชนิด 

อาทิ ไกปา กระรอก กระแต กระตาย เตา แย นก ฯลฯ  

 

เมื่อ กาวยางเขาสูบริเวณวัด จะพบศาลาการเปรียญซึ่ง

เปนศาลาไมหลังใหญ เดิมทีเปนศาลาช้ันเดียวยกพ้ืนเต้ีย 

แตภายหลังถูกยกใหสูงขึ้น ๒ ช้ัน เพ่ือจะใชประโยชนได

มากขึ้น ดานบนศาลานั้น ใหเปนที่ประดิษฐาน ของ

พระพุทธรูปองคใหญที่เปนพระประธานของวัด ใชเปนที่แสดงธรรมอบรมแกพระภิกษุสามเณรใน

วัด ตลอดจนเปนที่ประชุมทำสังฆกรรมรวมกัน เชน สวดพระปาฏิโมกข อธิษฐานเขาพรรษา สวด

ปวารณา และกรานกฐินเปนตน ตูดานขวาขององคพระประธาน นั้น เปนที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของ 

ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเปนพระอาจารยของหลวงตามหาบัว รวมทั้งอัฐิธาตุของครู

บาอาจารยองคอื่นๆ สวนดานลางศาลานั้นใชเปนที่สำหรับฉันภัตตาหารเชา สถานที่ที่หลวงตามหา
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บัวใชในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกับศรัทธาฆราวาส ญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศอยาง

ไมขาดสายไมเวนแตละวัน  

 

สำหรับศาลาใหญดานนอกกำแพงนั้น สรางเสร็จเมื่อ

ปลายป ๒๕๔๔ มีศรัทธาญาติโยมขอสรางถวาย หลวงตา

ทานพิจารณาดูแลว เพราะเกี่ยวกับงานชวยชาติที่จัด

หลายๆ ครั้ง เชน กฐินชวยชาติเปนตน ญาติโยมจากทุก

สารทิศไมมีที่พักอาศัย และที่รมบังในเวลามีงานแตละวาระ 

จึงเมตตาใหสรางเพ่ืออาศัยประโยชนจากจุดนี้  

กุฏิของพระภิกษุสามเณรแตละรูป เปนกุฏิเรียบงาย พอแกการบังแดด ลม ฝน จะสูงจากพ้ืนดิน 

ประมาณ ๑ เมตร เพ่ือกันการรบกวนจากสัตวเล้ือยคลาน ความช้ืนจากพ้ืนดิน ฯลฯ มีขนาด

เพียงพอ สำหรับอยูเพียงองคเดียว ฝาผนังสวนใหญใชจีวรเกาขึงแทน เพ่ือกันลม กันฝน ใชมุงกลด

กันยุง ภายในกุฏิจะมีเพียงกลด เส่ือปูนอน ผาหม เครื่องอัฏฐบริขาร ตะเกียงหรือเทียนไข และของ

ใช ที่จำเปนอื่นๆ ดานหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารยติดไว เพ่ือกราบไหวบูชาเปน 

กำลังใจในการบำเพ็ญภาวนา ทุกกุฏิจะมีทางเดินจงกรมอยางนอย ๑ เสน ยาวประมาณ ๒๕ กาว 

อยูใตรมไมดูรมเย็น ในยามค่ำคืนการเดินจงกรม จะใชโคมเทียนจุดสวางพอใหเห็นทาง กุฏิแตละ

หลัง จะมองไมเห็นกันประหนึ่งวา อยูทามกลางปาเพียง องคเดียว เพ่ือใหสัปปายะสะดวกในการ

บำเพ็ญ สมณธรรม  

 

กุฏิที่สรางถาวรมีอยูรวมประมาณ ๑๐ กวาหลัง เปนกุฏิของหลวงตา ภิกษุสูงอายุ กุฏิของญาติโยม 

ตามปกติญาติโยมทั้งหญิงและชายมักมาขออยูพัก ปฏิบัติธรรมภาวนา เปนชวงเวลาส้ันๆ โดยเฉล่ีย

อยูในระหวาง ประมาณ ๕๐-๑๐๐ คน จัดแยก เขตกันระหวางพระภิกษุสามเณร ญาติโยมชาย

และหญิงอยางเปนระเบียบ  
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สำหรับวัดปาบานตาดนี้ หลวงตาทานเนนย้ำถึงเรื่องมหา

ภัย ๕ ประเภทที่ไมใหพระเกี่ยวของเด็ดขาด คือ 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน วิดิโอ โทรศัพท เพราะเปน

อุปสรรคตอการบำเพ็ญสมณ ธรรมโดยตรง อีกทั้งไฟฟา  

ก็ไมใหตอเขามาในวัด มีเพียงเครื่องปนไฟ เพ่ือใชในบาง

กาล ที่ประชาชนมาทำบุญมาก เปนกรณีพิเศษในวัน

สำคัญทางศาสนาเทานั้น  

 

กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรก็คือ การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เพ่ือฝกสติปญญา และ

ชำระกิเลสตัวรอนรุมกระวนกระวายภายในจิตใจใหเหือดแหงไป พระในวัดนี้จะไมรับกิจนิมนต ไป

ฉันในที่ตางๆ เพ่ือมีเวลาสำหรับบำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงอยางเดียว  

 

ที่วัดปาบานตาดปจจุบัน (ป ๔๔) ในพรรษามีพระเณรจำพรรษา ๔๙ รูป สามเณร ๑ รูป นอก

พรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรอาคันตุกะ เขามาพักศึกษาขอวัตร ปฏิบัติเพ่ิมขึ้นรวมเปน ๕๐-๖๐ 

รูปเปนประจำ สำหรับในยามเชากอนออก บิณฑบาตทั้งพระและเณรตางชวยกันขัดถูปดกวาด

ศาลาและบริเวณรอบๆ เสร็จแลวเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน ระยะทางไปกลับประมาณ ๓ 

กิโลเมตร ขากลับแวะรับบาตรที่หนาวัดอีกครั้งหนึ่ง และในชวงประมาณ บาย ๓ โมงเย็น ทานก็จะ

ออกมาทำขอวัตรปดกวาด เสนาสนะ ขัดถู กุฏิ ศาลา บริเวณวัด ทำความสะอาด หองน้ำหองสวม 

อยางพรอมเพรียงกัน  

 

หลวงตาได พยายามสอนพระเณรอยูเสมอ ในเรื่อง ความเรียบงาย มักนอยสันโดษ การใชสอย 

ปจจัยส่ีที่ศรัทธาญาติโยมถวายมานั้น ใหเปนไปดวยความประหยัด ใชสอยในส่ิงที่จำเปนเทานั้น 

หลายทานที่ต้ังใจจะมากราบหลวงตาที่วัด อาจจะแปลกใจหากไมพบปายช่ือวัด แตนั่นก็อาจจะทำ

ใหหลายคนไดนึกคิดจาก ปริศนาธรรมนี้วา หลวงตาทานทำมีความหมายอยางไร หลายคนอาจจะ

ตีความหมายไปตางๆนานา มีบางทานตีความหมายนี้ ซึ่งดูเหมือนจะเขาทีที่สุดวา การเดินทาง ถา

เดินตามแผนที่ที่บอกเปนระยะ วาเสนทางจะผานจุดที่สำคัญจุดไหนบาง เปนลำดับ จนกระทั่งการ

เดินทางตามเสนทางไปถึงจุดหมาย ถึงแมจุดหมายจะไมมีช่ือบอกก็ตาม ทุกคนที่เดินทางไปก็จะ
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ทราบเองวา ถึงจุดหมายหรือยัง ช่ือก็ไมจำเปนอีกตอไป หรือเสนทางไปสูวิมุตตินิพพานก็เชนกัน 

ปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาวางไว เมื่อไปถึงแลวก็ไมจำเปนจะตองถามใครวาถึง

จุดมุงหมายหรือไม ปริศนาธรรมนี้ อาจทำใหผูมีปญญาทั้งหลายพอจะทราบวา หลวงตาทานสอน

อะไร ต้ังแตเริ่มกาวเขามาในวัดนี้.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระประธานบนศาลาวัดปาบานตาด 
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วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระอาจารยโสภา  สมโณ ประธานสงฆวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ผูดำริในการสรางพระมหา

เจดียศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล  อุปสมบทครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่จังหวัด

สุรินทร และไดเดินทางธุดงค จากจังหวัดสุรินทร ไปถึงจังหวัดเชียงใหม ใชระยะเวลาในการ

เดินทาง ๑ เดือน ๒๕ วัน ภายหลังไดญัตติซ้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมี 

พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ) เปนพระอุปชฌาย  อีก ๖ วันตอมาจึงเดินทางไป

อยูศึกษากรรมฐาน ณ วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี เปนเวลา ๑๐ ป จึงออกจากวัดปาบานตาดวันที่ 

๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ แลวไปอยูที่วัดปาบานทัพไทย หมูที่ ๑๐ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร 

ปพ.ศ.๒๕๔๙ พระอาจารยโสภา มีอาการอาพาธจึงเดินทางมาจำพรรษาบนเขาสลัดได  

อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพราะสถานที่แหงนี้นอกจากอากาศสัปปายะตอธาตุขันธแลวยังดีตอ

การภาวนา แตเนื่องจากสถานที่นี้อยูในเขตอุทานแหงชาติทำใหไมสามารถอยูถาวรได  พรอาจารย

ทานจึงคิดหาสถานที่ที่ไมไกลจากบริเวณนี้มากนักอยูแทน  ประกอบกับทานเกิดนิมิตฝนวา  แบก

บาตรสะพายกลดไปถึงภูเขาสองลูก เมื่อไปยืนหนาภูเขาก็ปรากฏมีภาษาเขมรขึ้นมาซึ่งแปลเปนคำ

ภาษาไทยวา “กระเทือนเล่ือนล่ัน” องคทานเองก็ไมทราบวานิมิตนี้หมายถึงกระเทือนเล่ือนล่ันทาง

ดีหรือทางไมดีอยางไร 

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐  พระอาจารยโสภา ไดมาพบที่ดินบริเวณที่ต้ังวัดในปจจุบัน

มองเห็นภูเขาเขียวเหมือนกับที่เคยนิมิตเห็นภูเขาสองลูกมากอน  จึงคิดทำอาศรมสำหรับพักอาศัย

ช่ัวคราว 
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วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐  พระชินวงศาจารย  เจาคณะอำเภอปกธงชัย-วังน้ำเขียว 

(ธรรมยุต)  ออกหนังสือรับรองที่พักสงฆ ที่ จอ. ๐๒/๒๕๕๐ 

เจาของบานไรปลายตะวันซึ่งอยูไมไกลจากที่พักสงฆบอกถวายไม  แตพระอาจารยโสภา 

ทานก็บอกปดถึง ๓ ครั้ง อยูมาวันหนึ่งพระอาจารยทานเกิดนิมิตฝนวา  พอแมครูอาจารยหลวงตา

พระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆแหงนี้  ทานจึงใหพระอาจารยอำนวย  สุขวัฑฒโน ไป

พิจารณาดูวาไมนั้นจะสามารถเกิดประโยชนแกสมณธรรมอยางใดไดบาง   พระอาจารยอำนวย

พิจารณาเห็นวาไมนั้นสามารถทำเสาได ๓๒ ตน  พระอาจารยโสภา ทานใครครวญเกี่ยวกับนิมิตที่

พอแมครูอาจารยหลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆแหงนี้  ดังนั้นทานจึงดำริให

นำไมนั้นมาสรางศาลาโดยใชเวลาเพียง ๔ เดือน 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  เปนวันที่ฉลองศาลาเสร็จเพียง ๑๕ วันและเปนวันที่พอ

แมครูอาจารยหลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาที่พักสงฆแหงนี้เปนครั้งแรกเหมือนกับในนิมติ  ทาน

อาจารยจึงทราบทันทีวา “กระเทือนเล่ือนล่ัน” นั้นหมายความวาอยางไร 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา 

สังฆปริณายก  ประทานนามวัดวา “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว”  พรอมทั้งประทานพรวา  ขอวัดที่ให

นามแลวนี้ จงอำนวยประโยชนเปนที่พักผอน ปฏิบัติธรรม สงบกาย สงบใจ เจริญเปนอุดมมงคล 

ใหเกิดความสวัสดีแกพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจิรกาล 

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่องต้ังวัดใน

พระพุทธศาสนา  อาศัยความตามขอ ๔ แหงกำกับกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงประกาศต้ังเปนวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามวา  

“วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

วัดแหงนี้ต้ังอยูเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๑๙ บานบุตะโกเมืองใหม ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว  

จ.นครราชสีมา  ถนนสายกบินทรบุรี – นครราชสีมา แยกตรงถนน กม. ๖๖ เขาไปประมาณ ๑ 

กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ๓๗ ไร แปลงที่ใชกอสรางวัด ๒๓ ไร และแปลงที่ใชกอสรางพระมหาเจดียศรี

แสงธรรมวิสุทธิมงคล ๑๓ ไรเศษ    พระอาจารยโสภา สมโณ เปนประธานสงฆ พระวีรพล  

ติกฺขวีโร เปนเจาอาวาส แตปจจุบัน มีพ้ืนที่วัดมากกวาเดิม เนื่องจากศรัทธาญาติโยมไดถวายเพ่ิม

ใหแกทางวัด 
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ขอวัตรวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
๐๔.๐๐ น.  ทำวัตรเชาเสร็จแลวทำความสะอาดศาลา 

๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาต 

๐๗.๐๐ น.  บิณฑบาตเสร็จ กลับถึงวัดขึ้นศาลา-ฟงพระอาจารยเทศน-ฉันจังหนั 

                หลังจากฉันเสร็จ-ลางบาตร-ทำความสะอาดโรงลางบาตรและศาลาและ 

                กุฏพิระอาจารย-พับเกบ็จวีร-แยกยายเขากฏุิปฏิบัติภาวนาตามอธัยาศัย 

๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  ชวงเวลาที่สามารถมาฉันน้ำปานะได 

๑๕.๐๐ น.  ปดตาด-ทำความสะอาดศาลาและกฏุิพระอาจารย-ลางหองน้ำ 

               หลังจากนั้นแยกยายทำภารกิจสวนตัว 

๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น 

๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. วันธรรมดา นั่งภาวนาบนศาลาเปดกัณฑเทศนหลวงตา  

                           ถาเปนวันพระ พระอาจารยทานจะขึ้นเทศน   

                           หลังจากนั้นแยกยายกันภาวนาตามอธัยาศัย 
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พระอาจารยโสภา สมโณ ประธานสงฆวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโดยยอ  

ทานพระอาจารยโสภา อุปสมบทครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ที่วัดบาย

ฝายมหานิกายใน จ.สุรินทร และไดเดินทางธุดงค จาก จ.สุรินทร มาพักที่ อ.ปากชอง  

จ.นครราชสีมา ประมาณ ๓ เดือน จากนั้นจึงเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม ใช

ระยะเวลาในการเดินทาง ๑ เดือน ๒๕ วัน และไดไปกราบรับฟงขออรรถขอธรรมจากหลวงปู

แหวน สุจิณโณ วัดดอยแมปง จ.เชียงใหม ทำใหเกิดศรัทธา จึงญัตติเปนพระฝายธรรมยุต ณ วัดปา

เจริญธรรม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ได ๕ พรรษา ภายหลังไดญัตติซ้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๒ ณ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย โดยมีพระสุธรรม

คณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ) เปนพระอุปชฌาย อีก ๖ วันตอมาจึงเดินทางไปอยูศึกษา

กรรมฐานกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ณ วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี เปนเวลา ๑๐ ปจึงออก

จากวัดปาบานตาดวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ แลวไปอยูที่วัดทัพไทย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร 

 

ป พ.ศ.๒๕๔๙ พระอาจารยโสภา มีอาการอาพาธจึงเดินทางมาจำพรรษาบนเขาสลัดได  

อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพราะสถานที่แหงนี้นอกจากอากาศสัปปายะตอธาตุขันธแลวยังดีตอ

การภาวนา แตเนื่องจากสถานที่นี้อยูในเขตอุทานแหงชาติทำใหไมสามารถอยูถาวรได พระอาจารย

โสภา ทานจึงคิดหาสถานที่ที่ไมไกลจากบริเวณนี้มากนักอยูแทน ประกอบกับทานเกิดนิมติฝนวา.. 

แบกบาตรสะพายกลดไปถึงภูเขาสองลูก เมื่อไปยืนหนาภูเขาก็ปรากฏมีภาษาเขมรขึ้นมาซึ่งแปล

เปนคำภาษาไทยวา “กระเทือนเล่ือนล่ัน” องคทานเองก็ไมทราบวานิมิตนี้หมายถึงกระเทือนเล่ือน

ล่ันทางดีหรือทางไมดีอยางไร 
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เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ทานพระอาจารยโสภา ไดมาพบที่ดินบริเวณที่ต้ังวัดใน

ปจจุบันมองเห็นภูเขาเขียวเหมือนกับที่เคยนมิิตเห็นภูเขาสองลูกมากอน จึงคิดทำอาศรมสำหรับพัก

อาศัยช่ัวคราว ตอมาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ พระชินวงศาจารย เจาคณะอำเภอปก

ธงชัย-วังน้ำเขียว (ธรรมยุต) ออกหนังสือรับรองที่พักสงฆ ที่ จอ. ๐๒/๒๕๕๐ ภายหลังจากนั้น

เจาของบานไรปลายตะวันซึ่งอยูไมไกลจากที่พักสงฆบอกถวายไม แตพระอาจารยโสภา ทานก็บอก

ปดถึง ๓ ตรั้ง อยูมาวันหนึ่งพระอาจารยทานเกิดนิมิตฝนวา.. พอแมครูอาจารยองคหลวงตาพระ

มหาบัว ญาณสัมปนโน นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆแหงนี้ ทานจึงใหพระอาจารยอำนวย 

สุขวัฑฒโน ไปพิจารณาดูวาไมนั้นจะสามารถเกิดประโยชนแกสมณธรรมอยางใดไดบาง  

พระอาจารยอำนวยพิจารณาเห็นวาไมนั้นสามารถทำเสาได ๓๒ ตน ทานพระอาจารยโสภา ได

พิจารณาใครครวญเกี่ยวกับนิมิตที่พอแมครูจารยหลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พัก

สงฆแหงนี้ ดังนั้นทานจึงดำริใหนำไมนั้นมาสรางศาลาโดยใชเวลาเพียง ๔ เดือน 

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนวันที่ฉลองศาลาเสร็จเพียง ๑๕ วันและเปนวันที่พอ

แมครูอาจารยองคหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน นั่งรถมาที่พักสงฆแหงนี้เปนครั้งแรก

เหมือนกับในนิมิต ทานอาจารยจึงทราบทันทีวา “กระเทือนเล่ือนล่ัน” นั้นหมายความวาอยางไร 

 

“..วันนี้มีคนมามากนะ เต็มศาลาเลย พวกเราถามีตาทิพยเราจะไดเห็นคนเต็มแผนดิน 

เทวดาบนฟาเต็ม แตนี่พวกเราพวกตาบอดไมเห็น ยกแตวาคนมามากคนมามาก เทวดามามากกวา

นี้อีกไมเห็น พวกเราเขาใจหรือเปลาละ..” สวนหนึ่งของพระธรรมเทศนาขององคพอแมครูอาจารย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แสดงธรรมโปรดญาติโยม ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น. 

 

ความสัมพันธระหวางหลวงตาพระมหาบัว กับวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 

ปากชอง-เขาใหญ-เขาเขียว-เขาสะแกราช ถึง อ.ปกธงชัย เปนเสนทางเดินธุดงคกรรมฐาน

ของพระสายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต อาทิ หลวงปูสิงห ขันตยาคโม, หลวงปูมหาปน ปญญาพโล, 

หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงปูคำดี ปภาโส, ทานพอลี ธัมธโร, หลวงปูจันทร เขมปตโต,หลวงปูมี 

ญาณมุนี, หลวงปูทา จารุธัมโม เปนตน รวมถึงหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ขณะในวัยหนุม

เมื่อมีเวลาวางจากการศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดคีรีวัลล์ิ วัดศาลาทอง วัดสุทธจินดาวรวิหาร 
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ระหวางป พ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๒ องคทานมักจะปลีกวิเวกมาปากชอง-เขาใหญ-เขาเขียว-เขาสะแก

ราช 

 

การที่องคหลวงตาอยูที่วัดปาบานตาดจะมีผูคนเดินทางมาหาตลอดเวลาทำใหไมมีเวลาได

พักผอนซึ่งองคทานจะไดพักผอนรางกายตอเมื่อเดินทางอยูบนรถ เมื่อวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

กอต้ังขึ้นโดยลูกศิษยพระธุดงคกรรมฐาน หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน จึงเดินทางมาโดย

มุงหวังประโยชนสุขแกผูอื่นดังนี้ 

๑. เพ่ือเมตตาตอคนกรุงเทพฯ คนภาคกลาง และคนภาคตะวันออกที่ตองการพบองคทาน

จะไดใชเวลาเดินทางนอยลงไมตองเดินทางไปถึงจ.อุดรธานี 

  ๒.เพ่ือเมตตาตอเทวดาบริเวณปากชอง-เขาใหญ-เขาเขียว-เขาสะแกราช สืบตอปฏิปทา

หลวงปูมั่น ที่เคยมาเมตตาเทวดาที่ถ้ำสาริกาซึ่งเปนหัวหนาเทวดาในบริเวณนี้ดวย 

๓.เพ่ือเมตตาตอลูกศิษยลูกหาไดมีกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอไป พอแมครูจารย

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน เมตตาเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต้ังแตครั้งแรกวันที่ 

๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงครั้งสุดทายวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ รวมแลว ๒๖ ครั้ง 

 

ครั้งสุดทาย คือวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ วันนั้นหลังจากที่องคพระหลวงตามหาบัว 

ฉันจังหันที่วัดปาบานตาดเสร็จแลว องคทานเดินทางมาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา ไดแสดงธรรมเทศนาโปรดฆราวาส โดยมีใจความตอนหนึ่งวา..  

“วันนี้ไดมาพบกับพ่ีนองท้ังหลายเต็มศาลาวันนี้ เราก็พอใจกับพ่ีนองท้ังหลาย แสดง

เรื่องธรรม มีธรรม จิตใจมีแตธรรมท้ังนั้นเต็มอยูนี่ วันนี้เรามาสูธรรมมาเห็นครูบาอาจารย แลว

ก็เห็นธรรมดวยกัน เราก็พอใจ พ่ีนองท้ังหลายก็คงจะพอใจ ไมพอใจมาไมได มานี้แสดงวา

พอใจมา เราก็พอใจเสียสละมาจากอุดรวัดปาบานตาดก่ีช่ัวโมง ๓ ช่ัวโมง ๔๐ นาที เกือบ ๔ 

ช่ัวโมง มานี้เราก็เสยีสละมา เราก็สบายมา แลวมาพบพ่ีนองท้ังหลาย อีกก็สมใจกับเราเสียสละ

เพ่ือพ่ีนองท้ังหลายเหมือนกัน นี่เราก็จะกลับหละ กลับวัดเราไดพบกันไดเห็นไดยินไดฟงเสียง

อรรถเสียงธรรม วันนี้ก็ช่ืนตาช่ืนใจนะ ทีนี้กลับไปก็ดวยความชุมเย็นในหัวใจเปนบุญเปนกุศล

หละ” 

 

 



             โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธดุงคกรรมฐาน ประจำป ๒๕๖๕ 

 

73 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

ในการมาครั้งสุดทายนี้องคหลวงตาไดพูดบอกพระอาจารยโสภาวา “เฮาจะไปแลวเดอ 

ตอไปเฮาซิบไดมาอีก” (เราจะไปแลวนะ ตอไปเราจะไมไดมาอีก) หลังจากนั้นองคหลวงตาได

อาพาธและไดเขาสูอนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

สังฆปริณายก ประทานนามวัดวา “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” พรอมทั้งประทานพรวา ขอวัดที่ให

นามแลวนี้ จงอำนวยประโยชนเปนที่พักผอน ปฏิบัติธรรม สงบกาย สงบใจ เจริญเปนอุดมมงคล 

ใหเกิดความสวัสดีแกพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจิรกาล 

 

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่องต้ังวัดใน

พระพุทธศาสนา อาศัยความตามขอ ๔ แหงกำกับกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงประกาศต้ังเปนวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามวา  

“วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป วัดแหงนี้ต้ังอยูเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๑๙ บานบุตะโก

เมืองใหม ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ถนนสายกบินทรบุรี – นครราชสีมา แยกตรง

ถนน กม. ๖๖ เขาไปประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๓๗ ไร แปลงที่ใชกอสรางวัด ๒๓ ไร และแปลง

ที่ใชกอสรางพระมหาเจดียศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ๑๓ ไรเศษ พระอาจารยโสภา สมโณ เปน

ประธานสงฆ 

 

การที่พอแมครูอาจารยองคหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ไดใหความเมตตาคณะ

ศิษยและชาวบานทั้งที่อยูใกลและอยูไกลอันนำมาซึ่งความปลาบปล้ืมเปนสุขแกทุกดวงใจ “ดวย

สำนึกในพระสังฆคุณอันหาที่สุดประมาณมิไดที่องคทานเมตตาอบรมส่ังสอนคุณงามความดีทุกส่ิง



             โครงการบวชวัดปา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล สืบสานปณิธานพระธดุงคกรรมฐาน ประจำป ๒๕๖๕ 

 

74 | P a g e  

 

ทุกประการ สอนกรรมฐานทางสูมรรค ผล นิพพานอยางแจมแจง ทั้งสงเคราะหโลกดานตางๆ และ

ทั้งชวยชาติไทยใหพนจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำอยางไรเราจึงจะตอบแทนพระคุณขององคทาน

ไดอยางถูกตองเหมาะสมที่สุด” เมื่อคณะศิษยมีโอกาสไดรับมอบอัฐิธาตุขององคหลวงตา 

มหาบัว ญาณสัมปนโน จากวัดปาบานตาด จักนำมาประดิษฐานไวบนศาลาวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เปนการช่ัวคราวเพ่ือรอการสรางพระมหาเจดียเพ่ือบรรจุอัฐิธาตุเปนการถาวรสืบไป 

 

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ทานพระอาจารยโสภา สมโณ คณะศิษยานุศิษย ผูใหญบาน 

พรอมทั้งชาวบานหมูบานบุตะโกเมืองใหม ไดประชุมหารือการจัดทำประชาคมรวมกันภายในวัด

แสงธรรมวังเขาเขียว โดยขอสรุปการทำประชาคม ทุกทานยืนยันเจตนาเดิมที่จะสรางอนุสรณ คือ

พระมหาเจดียเพ่ือบรรจุอัฐิธาตุขององคหลวงตาฯ และเปนเสมือนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศิษย

และชาวพุทธทั่วไป เพ่ือการสรางคุณงามความดีตามรอยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และตามคำ

สอนขององคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เพ่ือเปนอนุสรณแทนองคหลวงตาฯ เสมือนวายังอยูคู

กับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป และเพ่ือความเปนสิริมงคลของทุกทานที่ไดมาสักการบูชาหรือ

ปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

 

วัตถุประสงคในการกอสรางพระมหาเจดีย 

๑. เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

๒. เพ่ือบรรจุพระอัฐิธาตุ และอฐับริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล  

    (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) 

๓. เพ่ือการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และตามคำสอนของ 

    พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) 

๔. เพ่ือเปนอนุสรณแทนองคพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) 

    เสมือนวายังอยูคูกับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป 

๕. เพ่ือความเปนสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป ไดมาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่ 

    วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

๖. เพ่ือเปนปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวรสืบไป 
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อานิสงสของการสรางพระมหาเจดีย 

การสรางพระเจดียเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาเปนการสราง

มหามงคลใหตนเองอยางสูงสุด เมื่อส้ินชีพยอมไปสูสุคติโลกสวรรค ยอมไดดวงตาเห็นธรรมและ

บรรลุมรรคผลนิพพานไดงาย การมีสวนรวมสรางพระเจดียดวยการรวมบริจาคเองก็ดีดวยการ

ชักชวนผูอื่นก็ดี หากทำดวยความเล่ือมใสศรัทธายอมไดรับอานิสงคมากมาย ดังเรื่องอดีตของพระ

สุธาปณฑิยเถระ ผูใสกอนปูนขาวเพียง ๑ กอนลงสูในชองแผนอิฐที่มหาบันกำลังกอสรางบนเจดีย 

เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดวยจิตใจเล่ือมใสศรัทธายิ่ง ผลบุญนั้นดลบันดาลใหทานเกิดเสวยสุข

ในสวรรคและโลกมนุษยถึง ๙๔ กัปป จนถึงสมัยพระสมณโคดม พระพุทธเจาองคนี้ ทานไดออก

บวชและสำเร็จเปนพระอรหันตเมื่อใดพุทธศาสนิกชนผูมีจิตศรัทธามานมัสการและเวียนเทียนรอบ

พระเจดีย บุญกุศลนี้ยอมเกิดแกเจาของผูรวมบริจาคทรัพยและแรงงานที่สรางพระมหาเจดียองคนี้ 
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แผนที่ 
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 

 

ที่อยูวัด  

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  

26 หมู 19 ต.วังน้ำเขียว  

อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	_________________________________________________________________
	คุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

