ค�ำน�ำ
หนังสือคู่มืออุปสมบท วัดปัญญานันทาราม มุ่งเน้นเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ ให้กับผู้บวชและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปศึกษาและปฏิบัติใน
การบวชได้อย่างถูกต้อง
ผูบ้ วชควรศึกษาและปฏิบตั ติ ามซึง่ บางเรือ่ งต้องท�ำก่อนบวช บาง
เรื่องต้องจ�ำเพื่อใช้ ในวันบวช บางเรื่องต้องใช้ ในขณะบวช บางเรื่อง
สามารถน�ำไปใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้ตลอดไป
ผูบ้ วชต้องคิดไว้เสมอว่าเราบวชเพือ่ ให้ได้แนวทางการด�ำเนินชีวติ
ทีป่ ระเสริฐ อยูเ่ ป็นพระก็ได้สบื อายุพระพุทธศาสนา ถ้าลาสิกขาก็จะเป็น
อุบาสกที่เป็นศาสนทายาท
คู่มืออุปสมบทเล่มนี้จะได้คุ้มครองผู้บวชได้ท�ำในสิ่งที่ควรท�ำจน
ตนเองและพ่อแม่มีปีติสุข จนเอื่อล้นมาด้วยค�ำว่า “ลูกบวชแล้ว”
พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ.สุภโร)

ส า ร บั ญ

• บวชท�ำไม ? (พุทธทาสภิกขุ)....................................................... ๕

สิง่ ที่ ต อ้ งรู .้ ........................................................................................................๗
• ระเบียบการรับสมัครอุปสมบท
• เอกสารประกอบการอุปสมบท

สิง่ ที่ ต อ้ งท�ำ......................................................................................................๙
• เตรียมพร้อมก่อนอุปสมบท
• ข้อปฏิบัติหลังการอุปสมบท

สิง่ ที่ ต อ้ งจ�ำ.................................................................................................. ๑๒
•
•
•
•
•
•
•
•

ค�ำท่องขานนาคแบบเอสาหัง
ค�ำพิจารณาอาหาร
ค�ำให้พรแปล
อนุโมทนา(อาฏานาฏิยะปะริตตังแบบย่อ)
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
บทแผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญกุศล
ค�ำกรวดน�้ำอุทิศส่วนบุญกุศล
บวชท�ำไม ? (ปัญญานันทภิกขุ)............................................... ๒๑

สิง่ ที่ น�ำไปปฏิบต
ั ิ...................................................................................... ๒๓
•
•
•
•
•

ค�ำบูชาพระรัตนตรัย
ค�ำอาราธนาศีล ๕
ค�ำให้ศีล
ค�ำสมาทานศีล ๕
ค�ำถวายพรพระ (บทพาหุง,มหากาฯ)

สิง่ ที่ ต อ้ งเคร่งครัด................................................................................. ๓๐
• กิจวัตร ๑๐ อย่าง
• ค�ำแสดงอาบัติ
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•
•
•
•
•
•
•

ค�ำพินทุผ้า
ค�ำอธิษฐานบริขาร
ค�ำอธิษฐานเข้าพรรษา
ค�ำปวารณาออกพรรษา
ค�ำขอขมาโทษ
ค�ำลาสิกขา
บวชท�ำไม ? (พระปัญญานันทมุนี)........................................... ๓๕

สิง่ ที่ อยูเ่ พือ
่ พัฒนา................................................................................ ๓๖
•
•
•
•

ตารางวันปลงผมเจ้านาค
ตารางเวลาพิธีอุปสมบท
ตารางการอบรมพระนวกะ
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ อย่าง

สิง่ ที่ เพิม
่ คุณค่าชีวต
ิ (ศาสนพิธเี บือ้ งต น้ )..............................๔๒
•
•
•
•
•
•
•

ศาสนาพิธีเบื้องต้นที่ควรรู้
ค�ำอาราธนาธรรม
ค�ำอาราธนาพระปริตร
ค�ำถวายสังฆทาน (สามัญ)
ค�ำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
บังสุกุลตาย
บังสุกุลเป็น

สิง่ ที่ มวลมิตรชืน
่ ชม(มรรยาทชาวพุทธเบือ้ งต น้ ).......... ๕๐
•
•
•
•
•

มรรยาทชาวพุทธเบื้องต้น
การกราบ
การพูด
การประเคน
ข้อปฏิบัติพระภิกษุที่ควรรู้
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?

บวชท�ำไม

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ)

การบวชที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
การบวชนัน้ มาจากค�ำบาลีวา่ ปัพพัชชา แปลว่าไปหมดเว้นหมด จากความคับแคบใน
บ้านเรือน จากตัณหาต่างๆในโลกนี้ หรือไปหมดเว้นหมด จากสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคแก่ความ
ก้าวหน้าทางวิญญาณ การบวชเรียกว่าบรรพชา ผู้บวชเรียกว่าบรรพชิต
ท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ ที่จะเตรียมตัวบวชลูกบวชหลาน นี้ก็เตรียมเงินตั้งพันตั้ง
หมืน่ ส�ำหรับจะบวชลูกบวชหลานให้สมใจ การบวชไม่เกีย่ วข้องด้วยเงินเลยก็ได้ ยิง่ ใช้เงิน
มากเท่าไหร่ ยิง่ ไม่เป็นการบวชมากเท่านัน้ บวชเพียง 5 วัน 7 วันต้องฆ่าหมู 4 ตัว ฆ่าวัว
1 ตัว ฆ่าควาย 1 ตัว มันก็ยิ่งโง่ตั้งพันตั้งหมื่น

การบวชที่แท้จริงเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีท่ีสุด
• การบวชนัน้ เป็นการออกไปแสวงหา ไปค้นหาว่าอะไรทีม่ นั ดีกว่ากันทีอ่ ยูค่ รองเรือน
• การบวชนัน้ เป็นการปฏิบัติการมีชีวิตอยู่อย่างต�่ำต้อยไม่มีทรัพย์สมบัติเลย
• การบวชนัน้ เป็นการปฏิบัติศีล บังคับตนบังคับอินทรีย์สละของรัก ของชอบใจสุด
ยอดในโลกนี้ ออกไปบวช
• การบวชนั้น เป็นความสะดวกในการที่จะเดินทางไปนอกโลก นี้พูดอย่างอุปมา
• การบวชนั้นเป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุด ที่มนุษย์ควรจะได้รับ คือ ได้รับความรอด
แห่งจิตใจ ได้รับอมตธรรม ความไม่ตายแห่งจิตใจ
• การบวชนั้น มันอยู่บนหัวคนทุกคน ถ้ามันเป็นการบวชจริง
• การบวชนั้นท�ำประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน แม้ประโยชน์อย่างโลกๆ ได้ย่ิงกว่าคนไม่บวช
ถ้าใครมันจริง ไม่โกหกตัวเอง ว่าอยากจะท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้ว อย่างเดียวก็
พอ ยังไม่ต้องบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ก็ยังท�ำได้ แล้วท�ำลายกิเลส ความเห็น
แก่ตัว ช่วยเหลือกุศลสาธารณะ
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• การบวชนั้ น เป็ น เพศอั น สู ง สุ ด คื อ สมณเพศ เป็ น เพศที่ ท รงไว้
ซึ่ ง พระอรหั น ตสั ม มนาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า และพระอรหั น ต์
โดยทั่วๆ ไปขอให้พิจารณาดูกันอย่างนี้ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ผ้าเหลืองก็คงจะไม่ร้อน
นัก คงจะบวชกันได้ 2 พรรษา 3 พรรษา 4 พรรษา 5 พรรษา จนกระทั่ง
ลืมสึกไปก็ได้

§

ความเป็นพระ
 ความเป็นพระ คือจิตพราก จากกิเลส

รู้สังเกต ไม่ประมาท ฉลาดเฉลียว
ส�ำรวมระวัง รักษาใจ ไปท่าเดียว
เพื่อหลีกเลี้ยว ภัยทั้งสาม ไม่ตามตอม
 จากเรื่องกิน เรื่องกาม และเรื่องเกียรติ

เห็นเสนียด ในร้อนเย็น ทั้งเหม็นหอม
ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่ออมชอม
กิเลสล้อม ลวงเท่าไร ไม่หลงลม
 จิตสะอาด ใจสว่าง มโนสงบ

ทั้งครันครบ กายวจี ที่เหมาะสม
ความเป็นพระ จึงชนะ เหนืออารมณ์
โลกนิยม กระหยิ่มใจ จึงไหว้แล ฯ
					

พุทธทาสภิกขุ
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สิง่ ที่

ต ้องรู ้

ร ะ เ บี ย บ ก า ร ส มั ค ร อุ ป ส ม บ ท
๑. เป็นชายอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๒. ไม่ข้องเกี่ยวด้วยยาเสพติดทุกชนิด (โดยเฉพาะเรื่องบุหรี่)
๓. ต้องบวชอย่างน้อย ๑๕ วัน หรือมากกว่านั้น
๔. รับสมัครทุกวัน ปิดรับสมัคร อาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน
๕. สอบท่องค�ำขออุปสมบท, ค�ำให้พรแปล, ค�ำพิจารณาอาหาร, อาฏานาฏิยะปะริตัง
โภชะนะทานานุโมทะนะคาถา, บทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญกุศล
สอบทุกวันอาทิตย์ ในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนล่วงหน้าที่จะอุปสมบท
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๖. ต้องผ่านการบวชเนกขัมมะบารมี (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) อย่างน้อย ๑ คอร์ส
๗. อุปสมบทวันเสาร์แรกของทุกเดือน ยกเว้นพิเศษรุ่นอุปสมบทช่วงเข้าพรรษา
ยินดีเข้าอบรมตามตารางกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของวัดทุกประการ

เอกสารประกอบการอุ ป สมบท
๑ . ส�ำเนาทะเบียนบ้าน, ส�ำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ชุด
๒. ใบรับรองตรวจสุขภาพ (HIV-สารเสพติด) ๑ ชุด
๓. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป
๔. วุฒิบัตร แสดงว่าได้ผ่านโครงการอบรมเนกขัมมะบารมี
ของวัดปัญญานันทาราม
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สิง่ ที่

ต ้องท�ำ

เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อุ ป ส ม บ ท
วันปลงผม (ก่อนวันอุปสมบท ๑ วัน)
๑. ผู้ขอเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันเวลา ๑๒.๓๐ น.
๒. ยื่นเอกสารที่เตรียมมา
๓. ฟังโอวาทและค�ำชี้แจงเกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบท
๔. ท�ำพิธีปลงผมเจ้านาค (เจ้านาคต้องมาอยู่วัดเพื่อซ้อมล�ำดับขั้นตอนการ
บรรพชาอุปสมบท ไม่อนุญาตให้กลับบ้านและต้องรักษาศีล ๘)
หมายเหตุ :วันเข้าอยู่วัดให้น�ำชุดล�ำลองสีขาวมา ๓ ชุด และของใช้ส่วตัว 		

		

เช่นสบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ยาประจ�ำตัว เป็นต้น 		
เพื่อมาอยู่วัด

วันอุปสมบท : พิธีบรรพชาอุปสมบทเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ :  ไม่อนุญาตให้มีมหรสพต่างๆ ในงานบรรพชาอุปสมบท

ปัจจัยที่จะถวายพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด พระนั่งล�ำดับ
ให้ถวายที่ส�ำนักงานกลางเท่านั้น และรับใบอนุโมทนาบัตรทุกครั้ง
(ไม่ถวายในอุโบสถและถวายเป็นการส่วนตัว)
วันอุปสมบทให้น�ำอาหารมารับประทานกันเอง ทางวัดไม่สามารถ
ประมาณจ�ำนวนผู้มาร่วมงานได้


10

ข้ อ ป ฏิ บั ติ ห ลั ง ก า ร อุ ป ส ม บ ท
๑. ญาติพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่เน้นเฉพาะวันอาทิตย์และวันฉลองพระ
	๒. พระอยู่เพื่อความเป็นพระไม่มีสมบัติส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน โดยที่
		 พระทุกรูปต้องปฏิบัติตามระบบของ “สังฆะ” ด้านวัตถุเก็บไว้และใช้ร่วมกันตาม
		 ระบบของ “พุทธสหกรณ์” ด้านปัจจัยเข้าร่วมกันตามระบบของ “กองทุนพุทธ
		 ทายาท” ทุกประการ
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สิง่ ที่

ต ้องจ�ำ

พิ ธี บ ร ร พ ช า อุ ป ส ม บ ท แ บ บ เ อ ส า หั ง
		 เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง
		 ทุตยิ มั ปาหัง ภันเต, ฯลฯ
		 ตะติยมั ปาหัง ภันเต, ฯลฯ
		 อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตฺตะวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
		 ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ฯลฯ
		 ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ฯลฯ

		 ตะจะปัญจะกะกัมมัฎฐาน ...(ว่าตามพระอุปัชฌาย์ทีละค�ำ)
		 เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
		 ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)
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ค�ำขอสรณะและศีล
		 อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
		 ทุติยมั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
		 ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน)
		 พระอุปชั ฌาย์จะสัง่ ด้วยค�ำว่า ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะ ภัน
เต เปล่งวาจาว่าสรณคมณ์ ตามไปทีละตอนดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ , ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
				 ทุติยัมปิ ฯลฯ
				 ตะติยัมปิ ฯลฯ
			
		 เมื่อจบแล้ว พระอุปัชฌาย์ว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตงั พึงรับว่า
อามะ ภันเต ต่อไปเป็นการสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านดังนี้
				 ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี
				 ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี
				 ๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
				 ๔. มุสาวาทา เวระมะณี
				 ๕. สุราเมระยะ,มัชชะ,ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
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๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี ,
๗. นัจจะ,คีตะ,วาทิตะ,วิสูกะทัสสะนา, เวระมะณี,
๘. มาลา,คันธะ,วิเลปะนะ,ธาระณะ,มัณฑะนะ,วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี ,
๙. อุจจาสะยะนะ,มะหาสะยะนา เวระมะณี ,
๑๐. ชาตะ,รูปะ,ระชะตะ,ปฏิคคะหะณา เวระมะณี ,
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (ว่า ๓ หน)

ค�ำขอนิสสัย
				
				
				

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ. (ว่า ๓ หน)
(ถาม) ปฏิรูปัง (ตอบ)..สาธุ ภันเต (ถาม) โอปายิกัง (ตอบ)..สาธุ ภันเต
(ถาม) ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ (ตอบ)..สาธุ ภันเต
อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร. (ว่า ๓ หน)

อุปัชฌาย์แนะน�ำบริขาร
		 		
				 ๑.
				๒.
				๓.
				๔.

ค�ำบอก		
อะยันเต ปัตโต		
อะยัง สังฆาฎิ		
อะยัง อุตตะราสังโค
อะยัง อันตะระวาสะโก
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ค�ำรับ
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต

			

ถ า ม				 ต อ บ

			 ๑. กุฎฐัง				
			๒. คัณโฑ				
			๓. กิลาโส				
			๔. โสโส				
			 ๕. อะปะมาโร				

นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต

			 ๑. มะนุสโสสิ๊				
			๒. ปุริโสสิ๊				
			๓. ภุชิสโสสิ๊				
			๔. อะนะโณสิ๊				
			 ๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ			
			๖. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ		
			๗. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊		
			๘. ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง		

อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต

๑. กินนาโมสิ อะหัง ภันเต,(ฉายาพระ) …..………...นามะ
๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา.
(ฉายาพระอุปัชฌาย์).....สุภโร..นามะ
สังฆัม ภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุโน ภันเต, สังโฆ อะนุกมั ปัง
อุปาทายะ / ทุติยัมปิ ภันเต,สังฆัง...ฯลฯ ตะติยัมปิ ภันเต,สังฆัง...ฯลฯ
หมายเหตุ ถ้าบวชกันหลายคน ให้เปลี่ยน จาก “ มิ ” เป็น “ มะ ” จาก “ มัง ” เป็น “ โน ”

16

ค�ำพิจารณาอาหาร
		 ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดย
แยบคายแล้วฉันบิณฑบาต, เนวะทะวายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน, นะ มะทายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดก�ำลังพลังทางกาย,
นะ มัณฑะนายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ, นะ วิภูสะนายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อ
ตกแต่ง, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้ง
อยู่ได้แห่งกายนี้, ยาปะนายะ เพื่อความเป็นไปได้ของอัตตภาพ, วิหิงสุปะระติ
ยา เพื่อความสิ้นไปแห่งความล�ำบากทางกาย, พรัหมะจะริยานุคคะหายะ เพื่อ
อนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
ด้วยการท�ำอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้ ซึ่งทุกขเวทนาเก่า คือความหิว, นะวัญ
จะ เวทะนัง นะอุปปาเทสสามิ และไม่ท�ำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น, ยาตรา จะ
เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวก
แห่งอัตตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยผาสุข
ด้วย จักมีแก่เรา ดังนี้
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ค�ำให้พรแปล
		 ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปเู รนติ สาคะรัง ห้วงน�ำท้ เี่ ต็มย่อมยังสมุทรสาคร
ให้บริบรู ณ์ได้ฉนั ใด, เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ ทานทีท่ า่ นอุทศิ
ให้แล้วแต่ในโลกนี้ ย่อมส�ำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น, อิจฉิ
ตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว, ขิปปะเมวะ สะ
มิชฌะตุ จงส�ำเร็จโดยฉับพลัน, สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา ขอความด�ำริ ทั้งปวง
จงเต็มที่, จันโท ปัณณะระโส ยะถา เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ, มะณิ โชติระโส
ยะถา เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ
		 สัพพีติโย วิวัชชันตุ ความจัญไรทั้งปวง จงบ�ำราศไป, สัพพะโรโค วินัส
สะตุ โรคทั้งปวงของท่าน จงหาย, มา เต ภะวัตวันตะราโย อันตรายอย่ามีแก่
ท่าน, สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.
		 อะภิวาทะนะสีลสิ สะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ
วัณโณ สุขัง พะลัง ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่
บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ ใหญ่เป็นนิตย์ฯ
		 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน, รักขันตุ สัพพะเทวะ
ตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน.
		 สัพพะพุทธานุภาเวนะ
		 สัพพะธัมมานุภาเวนะ
		 สัพพะสังฆานุภาเวนะ
		 สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
					

ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
เทอญฯ
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อนุโมทนา
(อาฏานาฏิยะปะริตตัง แบบย่อ)
			
			
			
			
			
			

สัพพะโรคะวินิมุตโต		
สัพพะเวระมะติกกันโต
สัพพีติโย วิวัชชันตุ		
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ		
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะฯ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
			
			
			
			

อายุโท พะละโท ธีโร
วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ		
ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ
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บทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญกุศล
สัพเพ สัตตา, 		
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
					
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,
อะเวรา โหนตุ, 		
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย,
อัพยาปัชฌา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่ง
					
กันและกันเลย,
อะนีฆา โหนตุ, 		
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย
					
ทุกข์ ใจเลย,
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
					
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ฯ

ค�ำกรวดน�้ำอุทิศส่วนบุญกุศล
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
		 ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
ถึงมารดาบิดา ครูอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย
มีส่วนได้ ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ		
ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ ฯ
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บวชท�ำไม

โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ค�ำว่า “บวช” นี้ เราเอามาใช้ ในภาษาไทย มาจากค�ำว่าปะวะชะ ในภาษาบาลีแปล
ว่า งดเว้น ผู้ที่เป็นนักบวช ก็คือผู้งดเว้น ผู้ที่เป็นนักบวชก็คือผู้งดเว้น งดเว้นจากสิ่งที่
เป็นข้าศึกแก่ความสงบของจิตใจ ผู้ที่เป็นนักบวชเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ หมาย
ถึงความบริสุทธิ์ทางจิตใจ สิ่งใดเป็นข้าศึกทางความบริสุทธิ์ สิ่งนั้นเรียกว่าขัดต่อความ
พรหมจรรย์ ไม่ควรคิดนึกกระท�ำไม่เกิดประโยชน์เท่าที่เราต้องการ
เรื่องการบวชมีมาแต่โบราณ ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเรียกว่า ฤาษีบ้าง นักพรตบ้าง
มีความมุง่ หมายทีส่ ำ� คัญเพือ่ ปฏิบตั ติ นให้พน้ จากความทุกข์ความเดือนร้อน คนทีอ่ อกบวช
เขาเห็นทุกข์ ในชีวิตประจ�ำวันเห็นความทุกข์ ในการครองเรือน
ชีวิตนักบวชนั้นเป็นชีวิตที่ง่ายๆไม่วุ่นวายในเรื่องกิน การนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ตลอด
ถึงยารักษาโรค เป็นคนประเภทนอนกลางดิน กินกลางทราย สมัยก่อนได้อาหารจาก
ผลหมากรากไม้ชุกชุมพอกินได้ตามฤดูกาล ไม่ต้องพอกพูนเนื้อหนัง ต้องการพอกพูน
ปัญญาคนประเภทนี้บวชอยู่ป่าเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิต แล้วน�ำไปสั่งสอนผู้อ่ืนให้
ได้รู้และปฏิบัติกันต่อมา
นักบวชประเภทฤาษี ได้ท�ำประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ใช่นอ้ ยท่านศึกษาค้นคว้าได้ความ
รู้น�ำมาปฏิบัติแล้วสั่งสอนศิษย์ ศิษย์เหล่านั้นเป็นนักบวชสืบต่ออาจารย์ก็มี ไม่บวชแต่
ออกมาอยู่บ้านเป็นผู้ประพฤติตน มีชีวิตเรียบร้อย มีความสุขในชีวิตประจ�ำวัน ผู้บวช
อย่างนีเ้ ขาบวชจริงไม่ใช่บวชชัว่ คราว บวชยอมเสียสละชีวติ เพือ่ ความเป็นนักบวชทีแ่ ท้จริง
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นักบวชในพุทธศาสนาตามต�ำนานพุทธประวัติว่าเกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายสิทธัทถะได้
อุบัติขึ้นในโลก ได้เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะหรือนักบวชปรากฏในอินเดีย
หลายพวก เรียกว่า ปริพาชก อเจลก ชฏิล แล้วก็มีนักบวชประเภทภิกขุ ท่านเห็นแล้ว
คิดในใจว่า “สาธุ โข ปัพพัชชา บวชดี” ก็เลยคิดจะบวชตลอดเวลาเพราะพระองค์คิดถึง
ปัญหาชีวิต เรือ่ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นความทุกข์ ในทีส่ ดุ ออกบวชศึกษาค้นคว้า ได้ตรัสรู้
อริยสัจสี่ พ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์ก็น�ำธรรมะสั่งสอนจนเกิดพุทธบริษัท จึงมี
พระภิกษุในพุทธศาสนาสืบต่อมา

§

				 ใจสูง
ธรรมะเป็นอาภรณ์ของใจ ท�ำใจให้ดีงามสมส่วน
ขาดธรรมะแล้ว ก็หมดคุณค่ากันเท่านั้น
ราคาของคนมิได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทอง
หรือเกียรติยศที่ชาวโลกยกย่องกัน
แต่อยู่ที่ความเป็นผู้มีใจสูงเท่านั้น
จงเพิ่มราคาของท่านด้วยการยกใจของท่าน
ให้สูงขึ้นๆทุกๆ วินาที
						
ปัญญานันทภิกขุ
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สิง่ ที่

น�ำไปปฏิบตั ิ

ค�ำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

ค�ำอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ
สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ....ฯลฯ
ตะติยัมปิ.....ฯลฯ

ค�ำให้ศีล
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
					
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
					
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
					
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
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ค�ำสมาทานศีล ๕

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

• ค�ำสรุปศีล
อิมานิ ปัญจะสิกขา ปะทานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ, สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพภุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
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บทสวดถวายพรพระ
นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พระพุทธคุณ

พระธรรมคุณ

พระสังฆคุณ

อิติปิโสภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู,
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
สัตถาเทวะมะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติฯ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก,
อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ
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ค�ำถวายพรพระ (บทพาหุง)
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
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สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนังอะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธังมะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
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บทชัยปริตร (มหากาฯ)
มหาการุณโิ ก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินงั ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิ
มุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเก
สีเส ปะฐะวิโปกขะเรอะภิเสเก สัพพะ พุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนกั ขัต
ตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐังพรัหมะจารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง
ปะทักขิณัง ปะทักขิณังมโนกัมมังปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณา นิกัตวา นะ
ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา
โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา
โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา
โสตถี ภะวันตุ เตฯ
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สิง่ ที่

ต ้องเคร่งครัด

กิจวัตร 10 อย่าง
	1. ลงอุโบสถ
	2. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
	3. ท�ำวัตรเช้า-เย็น
	4. ดูแลความสะอาดภายในวัด
	5. รักษาผ้าครอง
	6. อยู่ปริวาสกรรม
	7. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ
	8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์
	9. เทศนาธรรม
	10. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4
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ค�ำแสดงอาบัติ
(พรรษาอ่อนว่า) สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
				
สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย อาปัชชิง ตา ตุมหะ มูเล
ปะฏิเทเสมิ
(พรรษาแก่รับว่า)

ปัสสะสิ อาวุโส ตา อาปัตติโย

(พรรษาอ่อนว่า )

อุกาสะ อามะ ภันเต ปัสสามิ

(พรรษาแก่รับว่า)

อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ

(พรรษาอ่อนว่า)

สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ

ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ, ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ, นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ , นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ
(จบพรรษาอ่อน)

(พรรษาแก่ว่า)
				
				
				

สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย
อาปัชชิง ตา ตุยหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาอ่อนรับว่า) อุกาสะ ปัสสะถะ ภันเต ตา อาปัตติโย
(พรรษาแก่ว่า)

อามะ อาวุโส ปัสสามิ

(พรรษาอ่อนรับว่า) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ
(พรรษาแก่ว่า)
สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ, ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสมิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ, นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ , นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ
(เสร็จพิธี)
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ค�ำพินทุผ้า
					

อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ

ค�ำอธิษฐานบริขาร
				
				
				
				
				

บาตร		
สังฆาฏิ		
จีวร		
สบง		
ผ้าอาบน�้ำฝน

อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ
อิมัง สังฆาฏิงอะธิฏฐามิ
อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ
อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ
อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ

ค�ำอธิษฐานเข้าพรรษา
			 อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ (ว่า ๓ ครั้ง)

ค�ำปวารณาออกพรรษา
สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา
วะทันตุมัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกะริสสามิฯ
ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง ฯลฯ
ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ฯลฯ
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ค�ำขอขมาโทษ
ผู้ขอ		
			
			
ผู้รับ		
			
ผู้ขอ		

เถเร ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ
เม ภันเต
(ถ้าผู้ขอหลายรูป ใช้ ขะมะตุ โน แทน)
อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง
(ถ้าผู้ขอหลายรูปใช้ ตุมเหหิปิ แทน)
ขะมามิ ภันเต (ถ้าผู้ขอหลายรูปใช้ ขะมามะ แทน)

				

ค ำ ล า สิ ก ข า
สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ
ข้าพเจ้าขอลาสิกขา ท่านทั้งหลาย
จงจ�ำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์แล้ว
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?

บวชท�ำไม

โดย พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ.สุภโร)

การบวชเป็นพุทธวิธีส�ำหรับฝึกตน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทันโต เสฏโฐมนุสเสสุ”
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ ได้ละสิ่งที่ควรละ เจริญในสิ่งที่ควร
เจริญ ดังนั้นการบวชควรมีจุดหมายคือ
๑. บวชเพื่อโปรดพ่อโปรดแม่ พ่อแม่มีความทุกข์กับลูกอยู่สามประการ คือ ทุกข์
เพราะไม่มีลูก ทุกข์เพราะลูกตาย ทุกข์เพราะลูกชั่ว รวมความพ่อแม่มีความทุกข์หรือตก
นรกเพราะลูก ดังนั้น การบวชของเราเพื่อปลดเปลื้องนรกออกจากจิตใจของคุณพ่อคุณ
แม่ ท่านจะได้ขนึ้ สวรรค์ ด้วยการบวชของลูก ก็ดว้ ยลูกได้เข้ามาฝึกตนเองให้หลุดพ้นจาก
ความชัว่ ด้วยเหตุดงั กล่าวลูกๆ ควรคิดไว้เสมอว่าก่อนพ่อแม่จะตายท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องให้ทา่ น
ได้เห็นบอกกับตัวเองว่า “จะไม่ขอชั่วตลอดชาติ”
๒. บวชเพื่อท�ำพระนิพพานให้แจ้ง “นิสสะระนะนิพพานะ” ชีวิตที่อยู่กับ โลภะ โทสะ
โมหะ เต็มไปด้วยปัญหานานัปการ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้หลักการด�ำเนินชีวิต
เรียกว่าไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา จนมีสติปัญญาสมบูรณ์ สิ้นสุดปัญหา ความสงบ
เย็นของชีวิตก็เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อโลภะ โทสะ โมหะ ไม่เสียดแทงจิต เมื่อนั้นนิพพานก็
เกิดขึ้น การบวชจึงบวชเพื่อท�ำนิพพานให้แจ้ง
๓. บวชเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา ท�ำลายความงมงายที่หลงผิดที่เข้าใจผิด เกิด
สติปัญญาจนพบความจริงว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวท�ำ สูงต�่ำอยู่ที่ท�ำตัว การบวชจึงต้องปฏิบัติตาม
ศาสนาคือเรียบงาย ประหยัดสูง ประโยชน์สุด ถูกต้องตามธรรมวินัย ผู้บวชต้องกล้าจน
ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสร้างสรรค์ มีชีวิตอยู่ง่ายกินง่าย ถูกใจมนุษย์ สิ้นสุดปัญหา
แล้วน�ำญาติทั้งสายโลหิต และโดยธรรม สู่ความเป็นญาติกับพระศาสนา จนทุกคนรู้ว่ามี
ศาสนา มีแต่ปีติสุขพ้นทุกข์โดยทั่วกัน
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สิง่ ที่

อยูเ่ พือ
่ พัฒนา

ตารางวันปลงผมเจ้านาค
๑๒.๓๐ น. - พร้อมกันที่วัดปัญญานันทาราม
๑๓.๐๐ น. - บูชาพระรัตนตรัย / รับศีล / ท�ำพิธีปลงผมเจ้านาค
๑๕.๐๐ น. - ซ้อมท่องขานนาคและพิธีอุปสมบท
๑๖.๓๐ น. - พักท�ำกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐ น. - ดื่มน�้ำปานะ
๑๘.๓๐ น. - สวดมนต์ไหว้พระ / เจริญภาวนา
๒๐.๐๐ น. - ซ้อมท่องขานนาคและพิธีอุปสมบท
๒๑.๓๐ น. - พักผ่อนอิริยาบถ
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ตารางเวลา พิธีการอุปสมบท
๐๔.๐๐ น.
๐๔.๓๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น.
		
๑๐.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น.
		
๑๒.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น.
		
๑๗.๓๐ น.
๑๘.๓๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๓๐ น.
หมายเหตุ :

- ตื่นนอน ท�ำภารกิจส่วนตัว
- สวดมนต์ไหว้พระ / เจริญภาวนา
- เจ้านาคและญาติพี่น้องทุกคนพร้อมกันที่ลานหินโค้ง
- บูชาพระรัตนตรัย / รับศีล
- ฟังปาฐกถาธรรมก่อนบรรพชา
“อานิสงส์ของการบรรพชา” โดย พระปัญญานันทมุนี
- ท�ำพิธีบรรพชาสามเณร
- ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ – สามเณร
และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
- สามเณรใหม่และญาติทุกคนพร้อมกัน ณ อุโบสถ
		
เพื่อท�ำพิธีอุปสมบท
- เข้าสู่ที่พักกุฏิพระภิกษุ พร้อมแนะน�ำเรื่องบริขารต่างๆ
และกิจเบื้องต้นที่พระภิกษุใหม่ควรรู้
- ดื่มน�้ำปานะ
- สวดมนต์ไหว้พระ / เจริญภาวนา
- กิจเบื้องต้นที่ควรรู้ (ต่อ) จากพระอาจารย์พี่เลี้ยง
- พักผ่อนอิริยาบถ
ส�ำหรับตารางกิจกรรมแต่ละวัน ขอให้ดูตารางปฏิบัติธรรมตามที่
พระอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้จัดไว้แล้ว
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ตารางอบรมพระนวกะ(ตัวอย่าง)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐

เสาร์
ภาคเตรียมความพร้อม

บรรพชา
พระปัญญานันทมุนี

อุปสมบท
คณะสงฆ์

บริขารบริโภค
พระมหาจรวย อุชุจาโร

อาทิตย์
ภาคเตรียมความพร้อม

กิจกรรมวันอาทิตย์
พระปัญญานันทมุนี

ธรรมะโปรดโยม
พระนวกะ

วัตรของสมณะ
พระพี่เลี้ยง

ศึกษาพุทธศาสนา
พระอธิการประสิทธิ์

ทางด�ำเนินชีวิต
พระอธิการประสิทธิ์

วัตรของสมณะ
พระพี่เลี้ยง

จันทร์
ภาคเตรียมความพร้อม
อังคาร
ภาคเตรียมความพร้อม
พุธ
ภาคเตรียมความพร้อม
พฤหัสบดี
ภาควิชาการ
ศุกร์
ภาควิชาการ
เสาร์
ภาควิชาการ
อาทิตย์
ภาควิชาการ

ธรรมะจากพระอุปัชฌาย์
พระปัญญานันทมุนี
กิจกรรมวันเฉลิมฯ
พระปัญญานันทมุนี
พุทธประวัติ
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี
ธรรมเพื่อชีวิต
พระสุวัฒน์ สนฺติกโร
วินัยเพื่อชีวิต
พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี
กิจกรรมวันอาทิตย์
พระปัญญานันทมุนี

บนรอยทางแห่งธรรม ๑
พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร
บนรอยทางแห่งธรรม ๒
พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร
พุทธประวัติ
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี
ธรรมเพื่อชีวิต
พระสุวัฒน์ สนฺติกโร
วินัยเพื่อชีวิต
พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี
สาธยายพระไตรฯ
ธรรมโปรดโยม

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พัฒนาอาราม / สรงน�้ำ / ท�ำวัตรเย็น / ฉันน�้ำปานะ / พักอิริยาบถ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐

๑๐.๓๐ – ๑๑๓.๐๐ น. ฉลองพระเพล / ฉันเพล / พักอิริยาบถอย่างมีสติ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

๐๕.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ชาคริยานุโยค / บ�ำเพ็ญบารมีเวยยาวัจมัย / สรงน�้ำ / ฉันเช้า / พักอิริยาบถ

วัน / เวลา

วัตรของสมณะ
พระพี่เลี้ยง
ภาวนาเพื่อชีวิต
พระพี่เลี้ยง
ภาวนาเพื่อชีวิต
พระพี่เลี้ยง
ภาวนาเพื่อชีวิต
พระพี่เลี้ยง
ร่วมพิธีสู่ความเป็นพุทธบุตร
พระวิทยากรค่ายฯ
สื่อธรรม น�ำใจ
พระใบฎีกาศรชัย วรปญฺโญ

ศาสนพิธี
พระมหาเกษม ปริธมฺโม

ศาสนพิธี
พระมหาเกษม ปริธมฺโม

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระพี่เลี้ยง

อังคาร
ภาคเภาวนา

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล

พุธ
ภาคเภาวนา

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล

ภาวนาเพื่อชีวิต
พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล

จันทร์
ภาควิชาการ
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ศุกร์
ภาคพุทธบริษัทสู่สังคม
เสาร์
ภาคพุทธบริษัทสู่สังคม
อาทิตย์
ภาคพุทธบริษัทสู่สังคม
จันทร์
ภาคพุทธบริษัทสู่สังคม

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐

พุทธประวัติ
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี

พุทธประวัติ
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี

ธรรมส�ำหรับฆราวาส
คิหิปฏิบัติ พระยงยศ
ธรรมที่เป็นภัยของชีวิต
อบายมุข ๖ พระยงยศ
กิจกรรมวันอาทิตย์
พระปัญญานันทมุนี

ล า สิ ก ข า

บวช
เรียน
เขียน
อ่าน

ธรรมส�ำหรับคุ้มครองชีวิต
ทิศ ๖ พระยงยศ
วันกตัญญูต่อสถานที่
พระนวกะ
สาธยายพระไตรปิฎก
ธรรมโปรดโยม

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐
๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พัฒนาอาราม / สรงน�้ำ / ท�ำวัตรเย็น / ฉันน�้ำปานะ / พักอิริยาบถ

พฤหัสบดี
ภาคเภาวนา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
๑๐.๓๐ – ๑๑๓.๐๐ น. ฉลองพระเพล / ฉันเพล / พักอิริยาบถอย่างมีสติ

วัน / เวลา

๐๕.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ชาคริยานุโยค / บ�ำเพ็ญบารมีเวยยาวัจมัย / สรงน�้ำ / ฉันเช้า / พักอิริยาบถ

ตารางอบรมพระนวกะ

เว้นวางบาปเศร้า ศรีหมอง
ร�่ำพุทธพจน์ปอง ประโยชน์ได้
ผนึกหมั่นตรึกตรอง ร�ำลึกเสมอนา
โลกอ่านธรรมได้ ดั่งนี้ ทวีบุญฯ
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ภาวนาเพื่อชีวิต
พระพี่เลี้ยง
สื่อธรรม น�ำใจ
พระใบฎีกาศรชัย วรปญฺโญ
ร่วมพิธีสู่ความเป็นพุทธบุตร
พระวิทยากรค่ายฯ
ข้อคิดจากพระพี่เลี้ยง
พระยงยศ ฐิตสํวโร

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ อย่าง
๑. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว
อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราต้องท�ำกริยานั้นๆ
๒. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้
อื่น เราควรท�ำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
๓. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้อง
ท�ำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้
๔. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดย
ศีลได้หรือไม่
๕. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ผู้รู้ ใคร่ควรแล้ว ติเตียนเราโดยศีล
ได้หรือไม่
๖. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจทั้งนั้น
๗. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราท�ำดี
จักได้ดี ท�ำชั่วจักได้ชั่ว
๘. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้ เราท�ำอะไรอยู่
๙. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีในที่สงัดหรือไม่
๑๐. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่
ที่จะท�ำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง
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เพิม
่ คุณค่าชีวติ

สิง่ ที่
(ศาสนพิธชี าวพุทธเบือ้ งต น้ )

ศาสนพิธีคือ พิธีทางพระพุทธศาสนา เบื้องต้นที่ควรรู้
• พิธีกร คือผู้ด�ำเนินการในพิธีและต้องมีผู้ช่วยเหลือผู้เชิญเทียนชนวน การกล่าวของ
พิธีกร
• ทายกทายิกา ผู้ประกอบการท�ำบุญเรียกว่า ฝ่ายเจ้าภาพ
• ปฏิคาหก ผู้รับทานและประกอบพิธีกรรมตามประสงค์ของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นบรรพชิต
เรียกว่า ฝ่ายสงฆ์ ถ้าเป็นงานมงคลนิมนต์จ�ำนวนคี่ งานอวมงคลจ�ำนวนคู่
• จัดสถานที่เน้นความสะอาด มีระเบียบ มีอาสนสงฆ์ อาสนะที่น่ังทายกนั่งพื้น หรือ
เก้าอี้ตามเห็นสมควร
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• มีโต๊ะหมู่บูชาที่นิยมคือ 7 หมายถึง โพชฌงค์ 7 หรือ 9 ซึ่งหมายถึง โลกุตรภพ
9 เพื่อบูชาพระรัตนไตร คือพระพุทธบูชาด้วยธูป ๓ ดอกประกอบด้วย บูชาพระ
มหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระธรรมบูชาด้วยเทียน 2 แท่ง
หมายถึง พระธรรมวินัย พระสงฆ์บูชาด้วยดอกไม้
• งานมงคลมีต้ังขันน�้ำมนต์และวงสายสิญจน์ ส่วนงานอวมงคลไม่ต้องตั้งขันน�้ำมนต์
มีผ้าภูสาโยง
• การกล่าวน�ำของพิธีกรตอนเชิญประธานหรือเจ้าภาพ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
ดังนี้ “ขอเชิญประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย” ไม่ใช่จุด “เทียนธูป” เป็นการ
บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผูค้ น้ พบพระธรรม จากนัน้ ประธานจุดเทียนด้านซ้ายมือ
ของตนก่อน (ขวามือพระประธาน) หมายถึงการแสดงความเคารพว่าพระธรรมเกิด
ก่อนสิ่งทั้งปวง แล้วจุดเทียนด้านขวามือหลังจากนั้นจุดธูปทั้ง 3 ดอก ตามล�ำดับ
• การน�ำบูชาพระมี 2 แบบ คือว่าตามโดยประธานว่าน�ำทั้งประโยคเช่น อรหัง สัมมา
สัมพุทโธ ภควา แล้วทุกคนว่าตาม ส่วนแบบที่ 2 ว่าพร้อมกัน พิธีกรหรือประธาน
กล่าว ขอเชิญทุกท่านกล่าวค�ำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกัน แต่ผู้เป็นประธานกล่าว
น�ำขึ้นวรรคแรก เช่น อรหัง แล้วทอดเสียงทุกคนรับวรรคต่อไปพร้อมกัน
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ค�ำอาราธนาธรรม
พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาป ปะระชัก ขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ
						

คำแปล

ท้าวสหัม-บดีพรหม 		
ทรงฤท-ธิศักดา 			
น้อมหัตถ์ นมัสการ 		
ควรแล้ว จึงบังคม 			
ขอพร อันประเสริฐ 		
ปวงสัตว์ ในโลกา 			
ขอองค์ พระจอมปราชญ์ 		
โปรดปวง ประชาชี 			
ขอนิมนต์ ท่านเจ้าขา 		
โปรดแสดง พระสัทธรรม 		
เพื่อให้ ส�ำเร็จผล 			
สู่สุข เกษมศรี 			
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เป็นบรม ในพรหมา
กว่าบริษัท ทุกหมู่พรหม
ประดิษฐาน ณ ที่สม
ชุลีบาท พระสัมมา
วรเลิศ มโหฬาร์
กิเลสน้อย ก็ยังมี
สู่ธรรมาสน์ อันรูจี
ท่านจงโปรด แสดงธรรม
ผู้ปรีชา อันเลิศล�้ำ
เทศนา และวาที
แด่ปวงชน บรรดามี
สมดั่งเจต-นาเทอญฯ

ค�ำอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง

ค�ำแปล : อาราธนาพระปริตร

ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ
เพื่อความส�ำเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป
ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ
เพื่อความส�ำเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป
ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ
เพื่อความส�ำเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศ
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ค�ำถวายสังฆทาน (สามัญ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ สะปะริวารานิ, ภิกขุสงั ฆัสสะ โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคัณหาตุ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
		 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้ง
บริวารทัง้ หลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหารกับทัง้ ของ
ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

ค�ำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
		 อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ, ภิกขุสงั ฆัสสะ โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคณ
ั หาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตอุ าทีนญ
ั จะ ญาตะกานัง, กาละกะตานัง,
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
		 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมตกภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหาร
กับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดา
เป็นต้น ผู้ท�ำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ
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บังสุกุลตาย
			อะนิจจา วะตะ สังขารา

อุปปาทะวะยะธัมมิโน
เตสังวูปะสะโม สุโข ฯ
มะริงสุ จะ มะริสสะเร
นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย

			 อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ
			 สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ
			 ตะเถวาหังมะริสสามิ		

บังสุกลเป็น
				 อะจิรัง วะตะยัง กาโย		

				

ฉุฑโฑอะเปตะวิญญาโณ
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ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรังฯ

มวลมิตรชืน
่ ชม

สิง่ ที่
(มารยาทชาวพุทธเบือ้ งต น้ )

มรรยาทชาวพุทธเบื้องต้น
เรื่องที่ท�ำให้เกิดความสุขใจสบายใจเมื่อได้พบเห็นคือมรรยาท หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ
ต่อกัน ในที่นี้จะน�ำเสนอไว้เพื่อชาวพุทธได้ปฏิบัติได้ถูกต้องดังนี้
1. วิธีแสดงความเคารพ ตามประเพณีนิยมชาวพุทธแสดงความเคารพนับถือด้วยกาย
ในที่นี้แสดงความเคารพไว้เพียง 3 วิธี คือ
1.1 ประณมมือ ตรงกับภาษาบาลีว่า “อัญชลี” แสดงความเคารพในเวลาสวดมนต์
หรือพระสวด พระเทศน์ เป็นต้น
1.2 ไหว้ตรงกับภาษาบาลีว่า “วันทา” ใช้แสดงความเคารพพระเวลายืนหรือนั่งเก้าอี้
1.3 กราบ ตรงกับภาษาบาลีว่า “อภิวาท” ใช้กราบพระโดยการกราบลงกับพื้น		
เรียกว่า เบญจางคประดิษฐ์ การกราบครบองค์ 5 หรือตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ 5
คือ เข่า 2 ฝ่ามือ 2 หน้าผาก 1 จรดพื้น มีวิธีกราบดังนี้
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การกราบ
วิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ใช้กราบพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นการกราบด้วยการตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ ๕ คือ เข่า ๒ ฝ่ามือ ๒ และหน้าผาก ๑ ให้
จรดลงแนบกับพื้น
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ มี ๓ จังหวะคือ

ท่าเตรียมกราบ
ผู้หญิงนั่งคุกเข่าราบ
เทพธิดา

ผู้ชายนั่งคุกเข่า
เทพบุตร

จังหวะที่ ๑ ยกมือขึ้นประณมอยู่ระหว่างอก

อั ญ ช ลี
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จังหวะที่ ๒ ยกมือประณมขึ้นจรดหน้าผาก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว
ปลายนิ้วจรดหน้าผาก

วั น ท า

จากจังหวะที่หนึ่งสู่จังหวะที่สองขณะยกมือขึ้นระหว่างคิ้ว ควรก้มศีรษะลงมารับกัน
แล้วหมอบลงสู่พื้นโดยแยกมือออกจากกัน
จังหวะที่ ๓ หมอบลงให้หน้าผากจรดพื้น วางฝ่ามือแบนราบ ห่างกันหนึ่งฝ่ามือ
ก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรดพื้นในระหว่างฝ่ามือทั้งสอง

อ ภิ ว า ท

			

ผู้ชายข้อศอกต่อหัวเข่า

ผู้หญิงข้อศอกทั้งสองขนาบเข่า

		 ให้ปฏิบัติเช่นนี้จนครบ ๓ ครั้ง โดยกราบครั้งที่หนึ่ง ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ
กราบครัง้ ทีส่ องให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ กราบครัง้ ทีส่ ามให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ และจบ
ลงในจังหวะวันทา ในกรณีมผี กู้ ราบหลายคนเพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน ให้กราบบตามผูน้ ำ�
หรือผู้นั่งแถวหน้าสุด
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2. วิธีการพูด ค�ำแทนชื่อ เคยใช้ว่า “ผม” หรือ “ฉัน” ต้องเปลี่ยนใช้เป็น “อาตมา”
หรือ”อาตมาภาพ” ค�ำที่เคยใช้ “ครับผม”หรือ “ครับ” ก็ต้องเปลี่ยนเป็น “ขอเจริญพร”
หรือ”เจริญพร” ตามสมควรแก่สถานะบุคคล การเรียกผู้อื่น ค�ำที่ใช้กันมากคือ “โยม”
เช่น “โยมพี่” และค�ำว่า “คุณโยม” หรือจะใช้”คุณ”หรือ “ท่าน” กับคนสามัญทั่วไปก็ได้
ส�ำหรับภิกษุด้วยกัน พึงใช้อย่างที่ใช้เวลาเป็นคฤหัสถ์น่ันเอง เช่น “ผม” หรือ”
เกล้ากระผม”ค�ำรับค�ำว่า “ครับ” หรือ “ครับผม” หรือ “ขอรับผม” ส่วนค�ำที่ใช้แทนชื่อ
ท่านก็ใช้ค�ำว่า “ท่าน” หรือ”ใต้เท้า” หรือ “พระเดชพระคุณ”หรือ “หลวงพี่” หรือ “หลวง
พ่อ” หรือ “หลวงปู”่ หรือ “หลวงตา” อย่างใดอย่างหนึง่ ตามควรแก่สถานะของภิกษุนนั้ ๆ
3. วิธปี ระเคนของพระ การถวายทุกสิง่ ทุกอย่างแก่พระ ถ้าเป็นของฉันต้องถวายก่อน เพล
แต่จะต้องไม่ใหญ่และไม่หนักจนเกินไป ทั้งไม่เป็นวัตถุอนามาส (สิ่งที่ไม่ควรจัดต้อง คือ
สิ่งที่พระภิกษุไม่ควรสัมผัสจับต้อง หรืองดเว้นไม่จับต้อง ได้แก่ ร่างกายสตรีและเครื่อง
แต่งกายสตรี เงิน ทอง เครือ่ งประดับทีท่ ำ� ด้วยเงิน อาวุธชนิดต่างๆ เป็นต้น) ข้อพึงปฏิบตั ิ
ดังนี้
3.1 พึงน�ำของเข้าไปประเคนห่างพระประมาณ 1 ศอก จะนัง่ หรือยืนแล้วแต่พระผูร้ บั
3.2 จับของทีป่ ระเคนด้วยมือทัง้ 2 ข้าง ยกขึน้ สูงเล็กน้อยแล้วน้อมเข้าไปด้วยความ
เคารพ ถ้าเป็นผู้ชายรับด้วยมือ ถ้าเป็นผู้หญิง พระผู้รับต้องปูผ้ารับประเคน เมื่อผู้
ถวายปล่อยมือก็รับของ ผู้ถวายเมื่อเสร็จแล้วพึงกราบ เป็นการแสดงความเคารพ
ไม่ใช่เสือกใสให้ หรือทิ้งให้
4. วิธีท่ีควรประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุเมื่อออกจากกุฏิ พึงนุ่งห่มให้เรียบร้อย เป็น
ปริมณฑล (ห่มเฉวียงบ่า) เมื่อเดินผ่านหรือเข้าใกล้พระเถระควรให้ทางและเดินตามหลัง
เมื่อเดินผ่านบริเวณพระเจดีย์หรืออุโบสถ ควรถอดรองเท้า ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามถ่มน�้ำลาย
ขากเสมหะ หัวเราะเสียงดัง ตามสถานที่สาธารณะ เวลาพักผ่อนตอนกลางวันภายใน
กุฏิให้ปิดประตูเสียก่อน เวลาอยู่ในอุโบสถ ในที่ประชุมไม่ควรหักนิ้วมือ นิ้วเท้าหรือนั่ง
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ท้าวแขน เวลาประนมมืออย่าให้มือตก นิ้วไม่ห่าง หรืออย่าใช้นิ้วค�้ำคาง ควรประณมมือ
ประกบกันแนบสนิท เพื่อความสวยงามน่าเลื่อมใส ส�ำหรับเวลารับแขก ต้องนุ่งห่มให้
เรียบร้อย (ห้ามนุ่งผ้าลอยชายอย่างคฤหัสถ์) ไม่ตากหรือพาดผ้าที่กั้นระหว่างห้อง หรือ
วางสิง่ ของทีร่ าวบันไดหรือระเบียง ไม่จบั กลุม่ คุยกันเสียงดังในทีท่ วั่ ไป ไม่ตะโกนข้ามกุฏิ
หรือระหว่างระเบียงเพราะจะท�ำให้เสียงดัง รบกวนผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่กิริยาของสมณะ
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