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คําทีช าวพุทธควรรู้
กฐิ น
คําว่า กฐิน มีความหมายเกียวข้องกัน ๔ ประการ คือ
- เป็ นชือของกรอบไม้ อันเป็ นแม่แบบสําหรับทําจีวร ซึ งเรี ยกว่า สะดึง
- เป็ นชือของผ้า ทีถวายแด่สงฆ์เพือทําจีวร
- เป็ นชือของบุญกิริยา คือการทําบุญในการถวายผ้ากฐิน
- เป็ นชือของสังฆกรรม คือ กิจกรรมของสงฆ์ทีมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากทีประชุ มสงฆ์ใน
การมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรู ปหนึง
กฐิ นทีเ ป็ นชื อของกรอบไม้ หรือสะดึง
การทํา จี วรให้มี รูป ลัก ษณะตามที พ ระวินัย กํา หนดกระทํา ได้ย าก จึ ง ต้องทํา กรอบไม้สํา เร็ จรู ป ไว้เพื อเป็ น
อุปกรณ์สําคัญในการทําเป็ นผ้าห่ มหรื อผ้าห่ มซ้อนทีเรี ยกว่าจีวร การทําผ้าโดยอาศัยแม่แบบ คือทาบผ้าลงไปกับแม่
แบแล้วตัดเย็บย้อมทําให้เสร็ จในวันนั7น ด้วยความสามัคคีของสงฆ์ เป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจกันทํากิจทีเกิดขึ7นและเมือ
ทําเสร็ จหรื อพ้นกําหนดกาลแล้ว แม่แบบหรื อสะดึงนั7นก็ร7ื อเก็บไว้ใช้อีกปี ต่อๆ ไป
กฐิ นทีเ ป็ นชื อของผ้ า
หมายถึงผ้าทีถวายให้เป็ นกฐินภายในกําหนดการ ๑ เดือน นับแต่วนั แรม ๑ คํา เดือน ๑๑ ถึงวันขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๑๒
ผ้าทีจะถวายนั7นจะเป็ นผ้าใหม่ ผ้าเก่า หรื อผ้าบังสุ กุล คือผ้าทีเขาทิ7งแล้วหรื อผ้าเปื7 อนฝุ่ น หรื อผ้าตกตามร้านค้าก็ได้
นํามาซักให้สะอาด ผูถ้ วายจะเป็ นคฤหัสถ์ เป็ นภิกษุสามเณรก็ได้ ผ้าทีสงฆ์ยกมอบให้แก่ภิกษุรูปหนึ งนั7นเรี ยกว่า ผ้า
กฐิน ในภาษาไทยชอบเรี ยกผ้านุ่งว่าสบง เรี ยกผ้าห่ มว่าจีวร และเรี ยกผ้าห่ มซ้อนว่าสังฆาฏิ การจะนําเอาผ้าผืนใดผืน
หนึงมาเป็ นผ้ากฐินก็ใช้ได้
กฐิ นทีเ ป็ นชื อของบุญกิริยา
คือการถวายผ้ากฐินเป็ นทานแก่พระสงฆ์ผจู ้ าํ พรรษาอยูใ่ นวัดใดวัดหนึ งครบ ๓ เดือน เพือสงเคราะห์พระภิกษุผไู ้ ม่มี
ให้มี ผ า้ นุ่ ง หรื อผ้า ห่ ม ใหม่ จะได้ใ ช้ผ ลัดเปลี ยนของเก่ า ที ข าดหรื อชํา รุ ด การทํา บุ ญถวายผ้า กฐิ น หรื อที เรี ย กว่า
ทอดกฐิน คือ ทอดหรื อวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคําถวายในท่ามกลางสงฆ์ เรี ยกได้วา่ เป็ นกาลทาน คือทําได้เฉพาะกาล
๑ เดื อน (ตั7งแต่แรม ๑ คํา เดื อน ๑๑ ถึ งขึ7 น ๑๕ คํา เดื อน ๑๒ ) ผ้าถวายก่ อนหน้านั7นหรื อหลังจากนั7นไม่เป็ นกฐิ น
ท่านจึงถือว่าเป็ นโอกาสทีทาํ ได้ยาก และมีอานิสงส์มาก
กฐิ นทีเ ป็ นชื อของสั งฆกรรม
พระสงฆ์จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็ นชอบจากทีประชุ มในการมอบผ้ากฐิ นให้แก่ภิกษุรูปใดรู ปหนึ ง
เมือทําจีวรสําเร็ จแล้วด้วยความร่ วมมื อของภิ กษุ ท7 งั หลาย ก็จะได้เป็ นโอกาสให้ได้ช่วยกันทําจีวรของภิกษุรูปอื น
ขยายเวลาทําจีวรได้อีก ๔ เดือน เนืองจากในสมัยพุทธกาล การหาผ้าสําหรับทําจีวรทําได้ลาํ บากพระพุทธเจ้าไม่ทรง
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อนุ ญาตให้เก็บสะสมผ้าไว้เกิน ๑๐ วัน แต่เมือได้ช่วยกันทําสังฆกรรมเรื องกฐินแล้ว อนุ ญาตให้แสวงหาผ้าและเก็บ
ผ้าไว้ทาํ เป็ นจีวรได้จนตลอดฤดูหนาวคือจนถึงวันขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๔
กรานกฐิ น จองกฐิ น ทอดกฐิ น อปโลกน์ กฐิ น
กรานกฐิ น คือ การลาดหรื อทาบผ้าลงไปกับกรอบไม้แม่แบบเพือตัดเย็บย้อมทําเป็ นจีวรผืนใดผืนหนึง
จองกฐิ น คือ การแสดงความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวาจาต่อทางวัดว่าจะนํากฐินมาถวายวัดนั7น ตามเวลา
ทีตกลงกันและภายในเขตเวลา ๑ เดือน ตามทีกาํ หนดในพระวินยั เท่านั7น
อปโลกน์ กฐิ น หมายถึ ง การทีภิกษุรูปใดรู ปหนึ งเสนอขึ7นในทีประชุ มสงฆ์ถามความเห็นชอบว่าควรจะมอบผ้าผืน
นั7นให้แก่ภิกษุรูปใด เมือเห็ นชอบร่ วมกันแล้วจึงหารื อกันต่อไปว่าผ้าทีทาํ สําเร็ จแล้วเรี ยกว่า อปโลกน์ (อ่านว่า อะปะ-โหลก) หมายถึงการช่วยกันพิจารณาว่าจะสมควรอย่างไร
ตํานานเรืองกฐิ น
ครั7งพุทธกาล มีเรื องเล่าไว้ในคัมภีร์พระวินยั ปิ ฎก กฐินขันธกะว่า ภิกษุชาวเมืองปาฐาประมาณ ๓๐ รู ป ถือธุ ดง
ควัตรอย่างยิงยวดประสงค์จะเฝ้ าพระพุทธเจ้าซึ งขณะนั7นประทับอยู่ทีกรุ งสาวัตถีแคว้นโกศล จึงพากันเดินทางมุ่ง
หน้าไปยังเมืองนั7น พอถึงเมืองสาเกตซึ งอยูห่ ่างจากกรุ งสาวัตถีประมาณ ๖ โยชน์ (ประมาณ ๙๖ กิโลเมตร) ก็เป็ นวัน
เข้าพรรษาพอดี เดินทางต่อไปมิได้ ต้องจําพรรษาอยูท่ ีเมืองสาเกตตามพระวินยั บัญญัติ ขณะทีจาํ พรรษาอยู่ ณ เมือง
สาเกตเกิดความร้อนรนอยากเฝ้ าพระพุทธเจ้า ดังนั7นพอออกพรรษาปวารณาแล้วก็รีบเดินทาง แต่ระยะนั7นยังมีฝนตก
มาก หนทางที เดิ นชุ่ มไปด้วยนํ7าทีเป็ นโคลนเป็ นตม ต้องบุกต้องลุ ยมาจนกระทัง ถึ งกรุ งสาวัตถี ได้เข้าเฝ้ าสมความ
ประสงค์ พระพุทธเจ้าปฏิ สันถารกับภิกษุ เหล่านั7นถึ งเรื องการจําพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต และการเดิ นทาง ภิกษุ
เหล่านั7นจึงกราบทูลถึงความตั7งใจความร้ อนรนถึ งความกระวนกระวายและการเดิ นทางทีลาํ บากให้ทรงทราบทุก
ประการ
พระพุทธเจ้าทรงทราบและเห็นความลําบากของภิกษุ จึงทรงยกเป็ นเหตุ และมีพระพุทธานุ ญาตให้ภิกษุผจู ้ าํ พรรษา
ครบถ้วนไตรมาส (๓ เดือน ) แล้วให้กรานกฐินได้
จํานวนพระสงฆ์ ในวัดทีจ ะทอดกฐิ นได้
หลักฐานในพระไตรปิ ฎก ซึ งเป็ นพระพุทธภาษิตวจนะกล่าวว่าสงฆ์ ๔ รู ป ทํากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นการปวารณา
จึงหมายถึงว่าจํานวนพระสงฆ์ในวัดทีทอดกฐินได้จะต้องมีต7 งั แต่ ๕ รู ป ขึ7นไป
คุ ณ สมบัติข องพระสงฆ์ที จะรั บ กฐิ น คื อ พระสงฆ์ที จาํ พรรษาในวัดนั7นครบ ๓ เดื อน ถ้า พระสงฆ์ใ นวัดที จ ะ
ทอดกฐินนั7นมีจาํ นวนไม่พอทีจะรับกฐินได้ จะนิมนต์พระสงฆ์ทีอืนมาสมทบก็ได้ แต่พระสงฆ์ทีนิมนต์มาจากวัดอืน
จะไม่ได้อานิ สงส์ กฐิน รับได้เฉพาะไทยธรรมทีทายกถวายเท่านั7น ไม่มีสิทธิH ในการออกเสี ยงในเรื องจะถวายผ้าแก่
ภิกษุรูปนั7นรู ปนี7
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กําหนดกาลทีจ ะทอดกฐิ นได้
การทอดกฐินนั7นทําได้ภายในเวลาทีจาํ กัด คือตั7งแต่วนั แรม ๑ คํา เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๑๒ ก่อนหน้า
นั7นหรื อหลังจากนั7นไม่นบั เป็ นกฐิน
ข้อควรทราบเกียวกับกฐินไม่เป็ นอันทอดหรื อไม่เป็ นกฐิน ควรทราบทั.งผู้ทอดและทั.งฝ่ ายพระสงฆ์ ผ้ ูรับ เพราะเป็ น
เรื องทางพระวินยั พระบางวัดบางแห่ งเทียวขอโดยตรงหรื อโดยอ้อมด้วยวาจาบ้างด้วยหนังสื อบ้าง เชิ ญชวนให้ไป
ทอดกฐินในวัดของตน การทําเช่ นนั7นผิดพระวินยั กฐินไม่เป็ นอันกราน ไม่เป็ นกฐินเป็ นโมฆะ ถึ งจะทอดแล้วก็ไม่
เป็ นอันทอด พระผูร้ ับกฐิ นก็ไม่ได้อานิ สงส์ จึงควรระมัดระวังควรทําให้ถูกต้องตามพระวินยั และแนะนําผูท้ ีเข้าใจ
ผิดปฏิบตั ิผดิ ให้ทาํ ถูกต้องเรี ยบร้อย
กฐิ นหลวง
มี ประวัติว่า เมื อพุ ทธศาสนาได้แพร่ หลายเข้ามาประดิ ษฐานอยู่ในประเทศไทยแล้ว การทอดกฐิ นได้กลายเป็ น
ประเพณี มาโดยลําดับพระเจ้าแผ่นดิ นทรงรับเรื องกฐิ นขึ7นเป็ นพระราชพิธีอย่างหนึ งซึ งทรงบําเพ็ญเป็ นการประจํา
เมือถึงเทศกาลทอดกฐิน การทีพระเจ้าแผ่นดินทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเกียวกับกฐินเป็ นพระราชพิธี จึงเรี ยกว่า กฐิ น
หลวง วัดใดก็ตามไม่วา่ จะเป็ นวัดหลวงหรื อวัดราษฎร์ หากพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดําเนิ นไปทรงถวายผ้ากฐิน
แล้วเรี ยกว่า กฐิ นหลวง ทั7งสิ7 น มิ ใช่ กาํ หนดว่าจะต้องทอดแต่ทีวดั หลวงเท่านั7น แม้วดั ราษฎร์ ก็เรี ยกว่ากฐิ นหลวง
เหมือนกัน
กฐิ นกําหนดเป็ นพระราชพิธี
กฐินดังกล่าวนี7 พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดําเนิ นไปถวายพระผ้ากฐิ นด้วยพระองค์เองเป็ นประจํา ณ วัดสําคัญๆ
ซึ งทางราชการกําหนดขึ7น มีหมายกําหนดการเสด็จพระราชดําเนิ นไว้อย่างเรี ยบร้ อย ปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนิ นไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดต่างๆ ทั7งในกรุ งเทพมหานครและส่ วนภูมิภาครวม ๑๖
วัด คือ
๑. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุ งเทพมหานคร
๒. วัดมหาธาตุรารังสฤษฏ์
กรุ งเทพมหานคร
๓. วัดสุ ทศั นเทพวราราม กรุ งเทพมหานคร
๔. วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุ งเทพมหานคร
๕. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพมหานคร
๖. วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม กรุ งเทพมหานคร
๗. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม กรุ งเทพมหานคร
๘. วัดเทพศิรินทราวาส
กรุ งเทพมหานคร
๙. วัดราชาธิ ราช
กรุ งเทพมหานคร
๑๐. วัดมกุฏกษัตริ ยาราม
กรุ งเทพมหานคร
๑๑. วัดอรุ ณราชวราราม
กรุ งเทพมหานคร
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๑๒. วัดราชโอรสาราม
๑๓. วัดพระปฐมเจดีย ์
๑๔. วัดสุ วรรณดาราม
๑๕. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
๑๖. วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

กรุ งเทพมหานคร
นครปฐม
พระนครศรี อยุธยา
พระนครศรี อยุธยา
พิษณุ โลก

กฐิ นต้ น
กฐินต้นเป็ นกฐินทีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดําเนิ นไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดทีมิใช่พระอารามหลวง และมิได้
เสด็จไปอย่างเป็ นทางการหรื ออย่างเป็ นพระราชพิธี แต่เป็ นการบําเพ็ญพระราชกุศลส่ วนพระองค์ พลตรี หม่อมทวี
วงศ์ถวัลยศักดิH (ม.ร.ว. เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ ) ได้เล่าประวัติเรื องการเกิดขึ7นของกฐินต้นนี7ไว้วา่ กฐินส่ วนพระองค์น7 ี ใน
สมัยก่อนรัชกาลที ๕ จะเรี ยกว่า อย่างไรนั7น ยังไม่พบหลักฐาน มาเรี ยกกันว่ากฐินต้นในรัชกาลที ๕ ภายหลังทีได้มี
การเสด็ จประพาสหัวเมื องต่า งๆ เมื อ พ.ศ.๒๔๔๗ การเสด็ จประพาสครั7 งนั7น โปรดให้จดั ให้ง่ ายกว่าการเสด็ จ
ประพาสเพือสําราญพระราชอิริยาบถอย่างสามัญ คือ โปรดไม่ให้มีทอ้ งตราสังหัวเมืองให้จดั ทําทีประทับแรม ณ ที
ใดๆ พอพระราชหฤทัยจะประทับทีไหนก็ประทับทีนนั บางคราวก็ทรงเรื อเล็กหรื อเสด็จรถไฟไปโดยมิให้ใครรู ้ การ
ประพาสครั7งนั7นเรี ยกกันว่า เสด็จประพาสต้น
ประพาสต้ น
เหตุทีเรี ยกว่าประพาสต้นก็เพราะเมือวันที ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๔๗ เสด็จทรงเรื อมาด ๔ แจว ประพาสในแม่น7 าํ อ้อม
ได้ทรงกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ซ7ื อเรื อมาด ๔ แจวเพิมขึ7นอีกลําหนึ ง สําหรับแจวตามเรื อมาดพระทีนงั เวลามีพระราช
ประสงค์ทีจะเสด็จพระราชดําเนิ นโดยมิ ให้มีใครรู ้ จกั พระองค์ เมื อซื7 อเรื อมาดได้ดงั พระราชประสงค์แล้วก็ทรง
พระราชทานชือเรื อลํานั7นว่า เรื อต้น และได้เริ มเรี ยกการเสด็จประพาสในวันทีกล่าวนี7 วา่ ประพาสต้ น จึงเป็ นมูลเหตุ
ให้เรี ยกการเสด็จพระราชดําเนิ นถวายผ้าพระกฐิ นเป็ นการส่ วนพระองค์วา่ พระกฐินต้น เรี ยกแบบเรื อนไทยทีสร้าง
สําหรับประทับอย่างชาวบ้านว่าเรื อต้น กันต่อมา
กฐิ นพระราชทาน
เป็ นกฐินทีพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผทู ้ ีกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานเพือนําไปถวายยังพระ
อารามหลวงเหตุ ทีเกิ ดกฐิ นพระราชทานก็เพราะว่า ปั จจุ บนั พระอารามหลวงมี เป็ นจํานวนมาก จึ งเปิ ดโอกาสให้
กระทรวง/ทบวง กรม หน่วยราชการตลอดจนคณะบุคคลหรื อบุคคลทีควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายได้
และผูท้ ีได้รับพระราชทานจะเพิมไทยธรรมเป็ นส่ วนตนโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกําลังศรัทธาก็ได้
กฐิ นราษฎร์
เป็ นกฐินทีพุทธศาสนิกชนหรื อประชาชนผูม้ ีศรัทธานําผ้ากฐินของตนไปทอด ณ วัดต่างๆ ทีมิใช่พระอารามหลวงซึ ง
ตนมีศรัทธาเป็ นการเฉพาะ
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บริวารกฐิ น
ความนิยมทีนาํ กฐินไปทอด ณ วัดต่างๆ เจ้าภาพบางรายอาจมีศรัทธาถวายของอืนๆ ไปพร้อมกับองค์กฐินเรี ยกกันว่า
บริ วารกฐินตามทีนิยมกันนั7นมีปัจจัย ๔ คือ เครื องอาศัยของพระภิกษุสามเณร มีไตรจีวร บริ ขารอืนๆ ทีจาํ เป็ น หรื อ
เครื องใช้ประจํามี มุง้ หมอน ทีนอน เตี ยง ตัง โต๊ะ เก้าอี7 โอ่งนํ7า กระถาง กระทะ กระโถน เตา ภาชนะสําหรั บใส่
อาหารคาวหวาน เครื องซ่ อมเสนาสนะมี มีด ขวาน กบ สิ ว เลือย ไม้กวาด จอบ เสี ยม เครื องคิลานเภสัช มียารักษา
โรค ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ตลอดจนเครื องครัวมี ข้าวสาร ผลไม้ เป็ นต้น หรื อจะมีอย่างอืนนอกจากกล่าวนี7 ก็ได้ ขอให้
เป็ นของทีสมควรแก่พระภิกษุสามเณรจะบริ โภคเท่านั7น หากจะมีของสําหรับแจกจ่ายแก่คนทีอยูใ่ นวัดหรื อคนทีมา
ร่ วมงานกฐินด้วยก็ได้สุดแต่กาํ ลังศรัทธาและอัธยาศัยไมตรี
การทอดกฐินยังมีธรรมเนี ยมทีเจ้าภาพผูท้ อดกฐินจะต้องมีผา้ ห่ มพระประธานอีกหนึ งผืน เทียนสําหรับจุดในเวลาที
พระภิกษุสวดพระปาติโมกข์ทีเรี ยกกันสั7นๆ ว่า เทียนปาติโมกข์ จํานวน ๒๔ เล่ม และมีธงผ้าขาวเขียนรู ปจระเข้หรื อ
สัตว์น7 าํ อย่างอืน เช่น ปลา นางเงือก เป็ นต้น สําหรับปั กหน้าวัดทีอยูต่ ามริ มนํ7า เมือทอดกฐินเสร็ จแล้วและมีธงผ้าขาว
เขียนเป็ นรู ปตะขาบปั กไว้หน้าวัดสําหรับวัดทีต7 งั อยูบ่ นดอยไกลแม่น7 าํ ทีใช้ปักนี7เป็ นเครื องแสดงให้ทราบว่า วัดนั7นๆ
ได้รับกฐินแล้ว และร่ วมอนุโมทนาได้
กฐิ นสามัคคี
เป็ นกฐินทีมีเจ้าภาพหลายคนร่ วมกัน ใครบริ จาคมากน้อยเพียงใดไม่เป็ นประมาณ ถือว่าทุกคนได้เป็ นเจ้าภาพร่ วมกัน
ทั7งหมดแต่เพือไม่ให้การจัดงานกฐินยุง่ ยากสับสนมากเกินไป ก็มกั จะตั7งคณะกรรมการขึ7นคณะหนึ งดําเนิ นการแล้ว
มีหนังสื อบอกบุญไปยังผูอ้ ืนด้วย เมื อได้ปัจจัยมาเท่าไรก็จดั ผ้าอันเป็ นองค์กฐิ นรวมทั7งบริ วารดังกล่าวแล้ว เมือมี
ปั จจัยเหลือก็ถวายวัดไว้เพือทางวัดจะนําไปใช้จ่ายในทางทีควร เช่ น การก่อสร้างศาสนสถาน การบูรณปฏิ สังขรณ์
กุฏิ โบสถ์ เจดี ย ์ เป็ นต้น กฐิ นสามัคคีน7 ี มกั จะนําไปทอดยังวัดทีกาํ ลังมีการก่อสร้างหรื อกําลังบูรณปฏิ สังขรณ์ เพือ
การสมทบทุนให้สิ งอันพึงประสงค์ของวัดให้สาํ เร็ จเสร็ จสิ7 นไปโดยเร็ ว
กรรม
คือการกระทํา หมายถึ ง การกระทําทีประกอบด้วยเจตนา คือ ทําด้วยความจงใจหรื อจงใจทํา ดีก็ตาม ชัว ก็ตาม เช่ น
ขุดหลุ มพรางดักคนหรื อสัตว์ให้ตกลงไปตาย ถื อเป็ นกรรม แต่ขุดบ่อไว้ใช้น7 าํ สัตว์ตกลงไปตายเองก็ไม่เป็ นกรรม
การกระทําทีดี เรี ยกว่า กรรมดี การกระทําทีชวั เรี ยกว่า กรรมชัว
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ปลูกพืชชนิ ดใด ย่อมได้ผลชนิ ดนั7น ทําดียอ่ มได้ดี ทําชัว ย่อมได้ชวั พระพุทธศาสนาสอน
ให้เชื อและยึดถื อกฎ แห่ งกรรม มิ ไดสอนให้เชื อถื อในเรื องโชคลางและอิทธิ ปาฏิ หาริ ยต์ ่างๆ ทุกคนจึงควรทําแต่
กรรมดีละเว้นกรรมชัว
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กรวดนํา.
คือการตั7งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผลู ้ ่วงลับพร้ อมกับริ นนํ7าเป็ นเครื องหมายและเป็ นเครื องรวมกระแสจิตทีต7 งั ใจอุทิศ
นั7นแน่วแน่
เมือพระภิกษุเริ มว่า ยถา.. ก็เริ มริ นนํ7าไปจนหมดพร้อมกับพระว่า ยถา จบ จากนั7นวางทีกรวดนํ7าลงแล้วประนมมือ
รับพรต่อไป (เวลากรวดนํ7าไม่ตอ้ งใช้นิ7วคัน หรื อรองรับนํ7า)
คํากรวดนํ7าอย่างสั7นว่า อิทงั โน ญาตีนงั โหตุ ขอส่ วนบุญนี7 จงสําเร็ จแก่ (ออกชื อผูล้ ่วงลับ) และญาติท7 งั หลายของ
ข้าพเจ้าเถิดและจะต่ออีกก็ได้วา่ สุ ขิตา โหนตุ ญาตโย ขอญาติท7 งั หลายจงเป็ นสุ ขเถิด
การขอพระราชทานเพลิงพระสมณศักดิ6
การขอพระราชทานเพลิงศพ มี ๒ ประเภท คือ ตามปกติและเป็ นกรณี พิเศษ
พระสมณศักดิHทีจะอยูใ่ นเกณฑ์ทีจะขอรับพระราชทานเพลิ งศพได้ คือ พระเปรี ยญธรรม ๙ ประโยค พระครู สัญญา
บัตร พระราชาคณะทุ ก ชั7น พระภิ ก ษุ นอกจากนี7 ถ้า ได้ป ระกอบคุ ณความดี หรื อมี เหตุ อนั สมควรอื นใดที เจ้า คณะ
ผูป้ กครองฝ่ ายสงฆ์เห็นสมควร ถ้าจะขอพระราชทานเพลิงศพต้องขอเป็ นกรณี พิเศษ
การจัดงานวัด
งานทีจดั ขึ7นในวัด จะเป็ นงานเทศกาล งานมหกรรม หรื องานชุ มชน ต้องดําเนิ นการตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการจัดงานวัด เช่น นอกจากขออนุ ญาตจัดงานตามระเบียบแบบแผนของฝ่ ายบ้านเมืองแล้ว ต้องได้รับอนุ ญาต
จากเจ้าคณะผูป้ กครอง
การจัดงานวัดทุกประเภท จะต้องดําเนิ นการไปด้วยความเรี ยบร้อย ไม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั ศีลธรรม กฎหมาย และ
ระเบียบหรื อคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา และห้ามมิให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี7
๑. การแสดงใดๆ อันเป็ นการหลบหลู่ ดูหมินพระพุทธ พระธรรม หรื อพระสงฆ์
๒. การพนัน การหารายได้โดยวิธีเสี ยงโชค เลียนแบบการพนัน
๓. การเต้นรํา รําวงและการแสดงภาพนิงหรื อภาพยนตร์ ลามกอนาจาร
๔. การแสดงระบําหรื อการแสดงอย่างอืน ทีทาํ เป็ นการยัว ยุกามารมณ์
๕. การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์ เช่น กัดปลา ชนไก่ ชนโค เป็ นต้น
๖. การจําหน่ายสุ ราเมรัย และจัดเลี7ยงสุ ราเมรัย
๗. การประกวดสาวงาม และการแสดงการแต่งกายทีขดั ต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม
การรับไตรสรณคมน์
ไตรสรณคมน์ แปลว่า การถึงพระรัตนตรัยเป็ นทีระลึกหรื อทีพ ึง หมายถึงการยอมรับนับถือเอาพระรัตนตรัย คือ
พระพุ ทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นที ระลึ กเป็ นที พ ึ งสู งสุ ดของจิ ตใจ รวมไปถึ งการดําเนิ นชี วิตตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ งถ่ายทอดและสื บต่อมาโดยพระสงฆ์
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การรับไตรสรณคมน์เป็ นการกล่าวถึงพระพุทะเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นทีพ ึงทีระลึกโดยผูร้ ับเปล่งวาจา
ดังนี7
ไตรสรณคมน์
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็ นทีระลึก)
ธมฺ ม ํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็ นทีระลึก)
สงฺ ฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็ นทีระลึก)
เกจิอาจารย์
เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่าน อาจารย์บางพวก
หลัง จากพระพุ ท ธเจ้า ปริ นิ พ พานแล้ว พระสามกรวบรวมคํา สอนของพระองค์ไ ว้เ ป็ นหมวดหมู่ เรี ย กว่ า
พระไตรปิ ฎก ต่อมามีภิกษุผเู ้ ป็ นนักปราชญ์ ได้แต่งหนังสื ออธิ บายข้อความทียากในพระไตรปิ ฎกให้เข้าใจง่าย
ขึ7น เรี ยกภิกษุผแู ้ ต่งหนังสื อนั7นว่า พระอรรถถาจารย์ บ้าง พระฎี กาจารย์ บ้าง และในหนังสื อทีแต่งนั7นมักจะมี
อ้างถึงความคิดเห็นของอาจารย์อืนๆ ทีเห็นด้วยหรื อเห็นแย้งกับผูแ้ ต่ง เรี ยกอาจารย์ผถู ้ ูกอ้างถึงนั7นว่า เกจิอาจารย์
เกจิอาจารย์ในปั จจุบนั ถูกใช้ในความหมายทีผิดไปจากเดิมคือใช้เรี ยกพระทีมีอาคมขลังทางปลุกเสกหรื อพระที
ทรงวิทยาคุณทางกรรมฐาน ว่า พระเกจิอาจารย์ หรื อเรี ยกสั7นๆ ว่า พระเกจิ
เขตอภัยทาน
เขตอภัยทานในพื7นทีวดั มหาเถรสมาคมกําหนดขึ7นเพือให้เป็ นทีอยูอ่ าศัยของสัตว์บก สัตว์น7 าํ และสัตว์ปีก ทีไม่
เป็ นพิศเป็ นภัยได้อาศัยอยูด่ ว้ ยความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ปราศจากการถูกเบียดเบียนหรื อถูกรบกวนด้วยประการใดๆ
วัดต่างๆ มีหน้าทีแนะนํา ชักชวน ขอร้องประชาชนให้เห็นความสําคัญของเขตอภัยทาน แล้วให้การสนับสนุ น
โดยไม่รบกวนเบียดเบียนสัตว์บก สัตว์น7 าํ หรื อหมู่นกทีอาศัยอยู่ในเขตพื7นทีทีกาํ หนดเป็ นเขตอภัยทาน พร้ อม
จัดทําป้ ายขนาดไม่ตาํ กว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่ตาํ กว่า ๗๐ เซนติเมตร โดยเขียนข้อความให้
ชัดเจนว่า เขตอภัยทาน
เข้ าพรรษา
การเข้าพรรษา เป็ นพิธีกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะ หมายถึ งการอยู่ประจําทีตลอดสามเดื อนในฤดู ฝนของ
พระสงฆ์ จะไปค้า งแรมที อื นไม่ ไ ด้ วันที พ ระสงฆ์เริ ม เข้า จํา พรรษา คื อวันแรม ๑ คํา เดื อน ๘ เรี ย กว่า วัน
เข้าพรรษา ไปจนถึงวันขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๑๑ เรี ยกว่า วันออกพรรษา
ในพระไตรปิ ฎกมี เรื องโดยย่อว่า สมัย ต้นพุ ท ธกาลยัง มิ ไ ด้ท รงบัญญัติการจํา พรรษา ภิ ก ษุ ท7 งั หลายได้ออก
ประกาศพระพุ ท ธศาสนาทุ ก ฤดู ก าล ประชาชนได้ก ราบทู ล พระพุ ท ธเจ้า ว่า การที พ ระสงฆ์เที ย วประกาศ
พระพุทธศาสนาในช่วงฤดูฝนซึ งเป็ นฤดูทาํ นานั7นบางครั7งก็ไปเหยียบยําข้าวกล้าบ้าง ไปเหยียบสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ย
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ต่างๆ บ้างเป็ นการไม่สมควรอย่างยิงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินยั ให้ภิกษุจาํ พรรษาตั7งแต่บดั นั7นเป็ นต้น
มา
คณะสงฆ์ ห้ามพระภิกษุสามเณรเกีย วข้ องกับการเมือง
การทีพระภิกษุสามเณรเข้าไปเกียวข้อง ช่วยสนับสนุนการเลือกตั7งไม่วา่ กรณี ใดๆ ย่อมเป็ นการประพฤติผิดวินยั
ของนักบวชนําความเสื อมเสี ยมาสู่ ตนเองและหมู่คณะ ตลอดถึงพระศาสนาเป็ นทีติเตียนของประชาชนทัว ไป
พระภิกษุสามเณรควรวางตัวเป็ นกลางเป็ นทีเคารพนับถือ ไม่ควรประพฤติตนให้เป็ นพวกเป็ นฝักฝ่ ายของผูห้ นึ ง
ผูใ้ ด ซึ งจะทําให้ชาวบ้านเห็นว่าไม่ต7 งั อยูใ่ นธรรม เกิดความเบือหน่าย เสื อมศรัทธาและติเตียนต่างๆ
เพือสงวนและเชิดชูพระภิกษุสงฆ์ให้ต7 งั อยูใ่ นฐานะอันควรเคารพนับถือ ไม่เป็ นทีดูหมินติเตียนของมหาชน และ
ป้ องกันความเสื อมเสี ยแก่ คณะสงฆ์และพระศาสนา มหาเถรสมาคมจึ งออกคําสังห้า มพระภิ กษุ สามเณรไป
เกียวข้องกับการเมือง
ควํา บาตร – หงายบาตร
ควําบาตร คือการไม่คบค้าสมาคมด้วย เดิมหมายถึงสังฆกรรมทีพระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผปู ้ ระทุษร้าย
ต่อศาสนาด้วยการไม่คบไม่บิณฑบาต เป็ นต้น
การทีพระสงฆ์ควําบาตร ก็ดว้ ยเหตุทีชาวบ้านกระทําความผิดต่อศาสนา ตัวอย่างเช่น ทําให้ภิกษุเดือดร้อน ติฉิน
นินทาว่าร้าย ยุยงให้พระท่านทะเลาะแตกแยกกัน กล่าวติเตียนพระธรรมคําสังสอนดูถูกพระสงฆ์ เป็ นต้น
เมือชาวบ้านกระทําการไม่สมควรต่อพระ พระสงฆ์ท่านก็จะประชุมกัน หากเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอและจะเป็ น
ภัยต่อพระศาสนาท่านก็จะไม่รับบิณฑบาต ไม่รับนิ มนต์ ไม่รับไทยธรรม เป็ นการลงโทษคฤหัสถ์ให้รู้สึกตัวที
ประพฤติไม่ควร
เมือชาวบ้านผูถ้ ูกควําบาตร รู ้สํานึ กชัว ดีวา่ ได้กระทําผิดต่อพระสงฆ์และพระศาสนา กลับตัวประพฤติตวั ดีแล้ว
พระสงฆ์ก็จะระงับการลงโทษ เรี ยกว่า หงายบาตร
วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
บ้านจะสวยเพราะมีวดั ดัดนิสัย
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยอํานวยชัย
ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั7งสองทาง
คํานําหน้ าชื อของพระสงฆ์
การเรี ยกคํานําหน้าชือของพระสงฆ์ มีหลักการเรี ยกตามทีมหาเถรสมาคมเห็นชอบ ดังนี7
พระภิกษุธรรมดาทัว ไป ใช้คาํ นําหน้าชือว่า พระ เช่น พระสวัสดิH ต่อท้ายด้วยฉายา เช่น พระสวัสดิH สิ ริปSฺ โญ แต่
ถ้าสอบได้เปรี ยญธรรมตั7งแต่ ๓ ประโยคขึ7นไป ใช้คาํ นําหน้าชื อว่า พระมหา ต่อท้ายด้วยฉายาเช่ น พระมหา
สวัสดิH สิ ริปSฺ โญ
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ถ้า เป็ นเจ้าอาวาสธรรมดา ทีไม่มีสมณศักดิHหรื อสอบได้เปรี ยญธรรม ๓ ประโยค ใช้คาํ นําหน้าชื อว่า พระอธิ การ
ต่อท้ายด้วยฉายา เช่น พระอธิ การสวัสดิH สิ ริปSฺ โญ
ถ้าเป็ นเจ้าคณะตําบล ทีไม่มีสมณศักดิHหรื อสอบได้เปรี ยญธรรม ๓ ประโยค หรื อพระอุปัชฌาย์ ใช้คาํ นําหน้า
เรี ยกชือว่า เจ้าอธิ การต่อท้ายฉายา เช่น เจ้าอธิ การสวัสดิH สิ ริปSฺ โญ
ฆราวาสธรรม
หมายถึง หลักธรรมสําหรับการครองเรื อนหรื อธรรมของผูค้ รองเรื อน ๔ อย่าง คือ
๑. สัจจะ ความจริ ง เช่น ซื อสัตย์ต่อกัน
๒. ทมะ การฝึ กฝนปรั บ ปรุ ง ตน เช่ น รู ้ จกั ข่ม ใจ ควบคุ ม อารมณ์ บัง คับ ตนเอง ปรั บตัวเข้า กับ การงานและ
สิ งแวดล้อมให้ได้ดี
๓. ขันติ ความอดทน
๔. จาคะ ความเสี ยสละ เผือ แผ่ แบ่งปั น มีน7 าํ ใจ
จดหมายถึงพระ
การเขียนหนังสื อถึงพระสงฆ์ จะเป็ นแบบทางการหรื อจดหมายส่ วนตัว มีคาํ แตกต่างจากหนังสื อทัว ไป คือ เมือเขียน
ทีอยู่ วันที เรื องทีหวั หนังสื อแล้ว
คําขึ7นต้นใช้ นมัสการ เช่น นมัสการเจ้าอาวาสวัด........................................(ทีเขียนถึง)
สรรพนาม ถ้า เขี ย นถึ งพระภิ ก ษุ ธ รรมดาทัว ไป ใช้ค าํ ว่า ท่า น ส่ วนผูเ้ ขี ย นจดหมายใช้ ดิ ฉัน ผม กระผม หรื อชื อ
หน่วยงาน
คําลงท้ายใช้ ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ถ้าเขียนถึงพระภิกษุผทู ้ รงสมณศักดิH หรื อเป็ นพระสังฆาธิ การใช้สรรพนามว่า พระคุณท่าน ส่ วนผูเ้ ขียนจดหมายใช้
ดิฉนั กระผม หรื อชือหน่วยงาน
คําลงท้ายใช้ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสู ง
ถ้าเขียนถึงพระภิกษุระดับรองสมเด็จฯ และสมเด็จพระราชาคณะใช้สรรพนามว่า พระคุณเจ้า ส่ วนผูเ้ ขียนจดหมาย
คําลงท้ายใช้ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิง
จตุปัจจัย
จตุปัจจัย แปลว่า ปั จจัย ๔ เครื องอาศัยของบรรพชิต ๔ อย่าง
จตุปัจจัย หมายถึง สิ งของสําหรับใช้สอยทีจาํ เป็ นสําหรับภิกษุสามเณร ซึ งภิกษุสามเณรต้องอาศัยเป็ นอยู่ มี ๔ อย่าง
จตุปัจจัย ได้แก่
๑. จีวร คือ เครื องนุ่งห่ม ได้แก่ ไตรจีวร ผ้าห่ม ผ้าอาบนํ7าฝน
๒. บิณฑบาต คือ อาหาร ได้แก่ ข้าว นํ7า ผลไม้ เป็ นต้น
๓. เสนาสนะ คือ ทีนอนทีนงั คือ กุฏิ ศาลา เตียง ตัง หมอน เป็ นต้น
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๔. คิลานเภสัช คือ ยารักษาโรค
ปั จจัยเหล่ านี7 เป็ นของควรถวายหรื อเป็ นของที สามารถถวายภิ กษุ สามเณรได้ จึ งเรี ยกอี กอย่า งหนึ งว่า ปั จจัย
ไทยทาน
จตุรพิธพรชั ย
จตุพิธพรชัย (อ่านว่า จะตุ ระพิดทะ) คือ พรทีจะทําให้เกิ ดความสวัสดี มีชยั ๔ ประการ เป็ นที พระสงฆ์ให้แก่
ชาวบ้านเป็ นปกติหลังจากทําบุญแล้ว
จตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ
๑. อายุ คือ ให้มีอายุยนื มีชีวติ ทีดี
๒. วรรณะ คือ ให้มีความสวยงาม มีชือเสี ยง เกียรติยศ
๓. สุ ขะ คือ ให้มีความสุ ขกายสบายใจ มีความสะดวก
๔. พละ คือ ให้มีกาํ ลังกายกําลังใจ กําลังทรัพย์ มีพวกพ้องบริ วาร
พร ๔ ประการนี7 เป็ นพรที พระพุ ทธเจ้าตรั ส ไว้ จึ ง ถื อว่า ศักดิH สิ ทธิH แน่ นอน ไม่มีก ารเปลี ยนแปลง ตัดต่อเพิมเติ ม
พระสงฆ์ใช้มาเป็ นพันปี แล้ว
จริยาวัตร
จริ ยาวัตร แปลว่า หน้าทีทีพึงประพฤติ ความประพฤติและกิจทีพึงกระทํา
จริ ยาวัตร หมายถึ งความประพฤติ กิ ริยา มารยาท ท่วงที วาจาที งดงาม การวางตัวที เหมาะสม น่ าเลื อมใสศรั ทธา
กล่าวคือความเป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยจรณะนัน เอง (ดูเรื องจรณะ)
จริ ยาวัตร ปกติใช้ในการยกย่องชมเชยพระสงฆ์ แสดงถึงความเป็ นผูห้ น้าศรัทธาเลือมใส เช่นกล่าวว่า
พระคุณเจ้ารู ปนั7นมีจริ ยาวัตรงดงาม ได้ทาํ บุญทําทานแล้วปลื7มใจไม่หาย
จังหัน
จังหัน หมายถึงข้าว อาหาร ของขบเคี7ยว เป็ นคําโบราณ ทีใช้กบั พระสงฆ์
จังหัน ปกติใช้เป็ นคําเรี ยกรวมอาหารทั7งคาวหวาน ผลไม้และของขบฉันทุกชนิ ดทีจดั ไว้สําหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ
เช่นไว้วา่
พระท่านกําลังฉันจังหันอยู่
ฉันจังหัน ในปั จจุบนั ไม่นิยมใช้ แต่ใช้คาํ ว่า ภัตตาหาร แทน เช่น
ข้าพเจ้าทั7งหลายขอถวายภัตตาหารกับของทีเป็ นบริ วารทั7งหลายเหล่านี7แด่พระสงฆ์
ความจริ งคําว่าจังหัน เป็ นคําทีแปลความหมายมาจากคําว่า ภัต หรื อ ภัตตาหาร นัน เอง
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จําวัด
จําวัด หมายถึงการนอนพักผ่อน การนอนหลับของภิกษุสามเณรเป็ นคําเฉพาะ
จําวัด ปกติใช้ในกรณี นอนพักผ่อนในตอนกลางวัน ถ้าเป็ นการนอนตอนกลางคืนตามปกติใช้วา่ นอน ธรรมดา เช่น
ใช้วา่
เจ้าอาวาสกําลังจําวัด อย่าไปรบกวนท่าน หมายความว่า ท่านนอนพักผ่อนอยู่
เวลานี7ท่านนอนแล้ว พรุ่ งนี7ค่อยมาใหม่ หมายความว่าท่านเข้านอนตามปกติแล้ว
จําวัด มักใช้ในความหมายผิดไป คือใช้ในความหมายว่า พักอยู่ ประจําอยู่ เช่นต้องการทราบว่าเป็ นพระวัดไหน แต่
ไปถามว่า ท่านจําวัดอยูท่ ีไหน
กลายเป็ นต้องการทราบว่า ท่านนอนอยูท่ ีไหน ไป
เจดีย์
สิ งซึ งก่อสร้างรู ปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ งทีนบั ถือบูชา เจดียเ์ กียวกับพระพุทธเจ้า มี ๔ ประเภท คือ
๑. ธาตุเจดีย ์ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
๒. บริ โภคเจดีย ์ บรรจุสิ งของหรื อสถานทีทีพระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย
๓. ธรรมเจดีย ์ บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน์
๔. อุทเทสิ กเจดีย ์ บรรจุพระพุทธรู ป

เจ้ าคุณ
เจ้าคุณ หมายถึงภิกษุผมู ้ ีสมณศักดิHเป็ นพระราชาคณะตั7งแต่ช7 นั สามัญขึ7นไปจนถึงชั7นหิ รัญบัฏ (ชั7นรองสมเด็จ)
เจ้าคุณ คํานี7ใช้เป็ นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน หากเรี ยกด้วยความเคารพนิ ยมใช้วา่ ท่านเจ้าคุณ และต่อด้วยราชทิน
นาม เช่น
ท่านเจ้าคุณธรรมเทศาจารย์มรณภาพไปนานแล้ว
สําหรับพระสมณศักดิHช7 นั สมเด็จพระราชาคณะ นิยมใช้วา่ เจ้าประคุณ และสมเด็จพระสังฆราช นิยมใช้วา่ เจ้าพระคุณ
ส่ วนสมเด็จพระสมณศักดิHช7 นั พระครู สัญญาบัตร นิยมใช้วา่ พระครู หรื อท่านพระครู
เจ้ าอาวาส
คือ พระผูป้ กครองดูแลอํานวยกิจการทุกอย่างเกียวกับวัดกฎหมายกําหนดให้วดั หนึ งมีเจ้าอาวาสรู ปหนึ ง แต่จะมีรอง
เจ้าอาวาสผูช้ ่วยเจ้าอาวาสได้หลายรู ปตามควรแก่ฐานะของวัด เจ้าอาวาสเป็ นพระสังฆาธิ การ และเป็ นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาผูร้ ักษาการแทนเจ้าอาวาส มีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานเช่นกัน
เจ้าอาวาสมีหน้าทีดงั นี7
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๑. บํารุ งรักษาวัด จัดกิจกรรม และศาสนสมบัติของวัดให้เป็ นไปด้วยดี
๒. ปกครองและสอดส่ องให้บรรพชิ ต และคฤหัสถ์ทีมีอยู่หรื อพํานักอาศัยอยู่ในวัดนั7นปฏิ บตั ิตามพระธรรม
วินยั กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสังของมหาเถรสมาคม
๓. เป็ นธุ ระในการอบรมและสังสอนพระธรรมวินยั แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการทําบุญบําเพ็ญกุศล
เจ้าอาวาสมีอาํ นาจดังนี7
๑. ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ซ ึ งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยูอ่ าศัยในวัด
๒. สังให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ซ ึ งไม่อยูใ่ นโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปจากวัด
๓. สังให้บรรพชิ ตและคฤหัสถ์ทีมีอยู่ หรื อพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรื อให้ทาํ ทัณฑ์บนหรื อให้ขอ
ขมาโทษ ในเมือบรรพชิตหรื อคฤหัสถ์ประพฤติผดิ คําสังเจ้าอาวาส ซึ งได้สงั โดยชอบด้วยพระธรรมวินยั กฎ
มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสังของมหาเถรสามคม (เจ้าอาวาส: ดูพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๖-๓๙)
ตักบาตรข้ าวสาร
เป็ นประเพณี เกิดขึ7นจากความคิดเห็นว่าถวายอาหารทีสุกแล้วไม่เป็ นของยัง ยืนอยูน่ าน เวลาบริ บูรณ์ก็เหลือเฟื อ เวลา
ขาดแคลนก็ไม่พอ จึงคิดให้เป็ นข้าวสารทีเป็ นของทีอยูไ่ ด้นานๆ โดยถวายแล้วมอบไว้กบั ทายกหรื อลูกศิษย์พระ ใน
หนัง สื อ พระราชพิ ธี ๑๒เดื อ น รั ช กาลที ๕ ทรงมี พ ระบรมราชาธิ บ ายไว้ว่า การตัก บาตรนํ7า ผึ7 ง ในสยามเรา มี
ประโยชน์สู้ตกั บาตรไม่ได้
น่าจะมีผเู ้ ห็นชอบตามพระราชราชาธิ บายนี7 จึงเปลียนการตักบาตรนํ7าผึ7งซึ งเคยทําเป็ นประเพณี ในพิธีสารทาลมาเป็ น
ตักบาตรเข้าสารนิยมทํากันในช่วงละหว่านงทานประเภทหนึง
ตักบาตรเทโว
วันเทโวโรหณะ คือ วันทีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากเสด็จขึ7นไปจําพรรษาอยูบ่ นสวรรค์ช7 นั ดาวดึงส์
และตรัสพระอภิธรรมปิ ฎกโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกนั7นมาตลอด ๓ เดือน แล้วก็เสด็จกลับมายังโลกมนุ ษย์
ทางบันไดสวรรค์ทีประตูเมืองสังกัสสนครกรุ งสาวัตถี
วันเสด็จลงจากเทวโลกนั7นเรี ยกกันว่า วันเทโวโรหณะ ถือกันว่าเป็ นวันบุญวันกุศลทีสําคัญวันหนึ ง โบราณเรี ยกอีก
อย่างหนึงว่า วันพระเจ้าเปิ ดโลก
รุ่ งขึ7นเป็ นวันแรม ๑ คํา เดือน ๑๑ มีการทําบุญตักบาตรกันเป็ นการใหญ่ เพือเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของ
พระพุทธเจ้านิยมเรี ยกการทําบุญนี7วา่ ตักบาตรเทโวซึ งย่อมาจากเทโวโรหณะนัน เอง
โต๊ ะหมู่
โต๊ะหมู่ คือ โต๊ะทีมีลกั ษณะสี เหลี ยมผืนผ้า หรื อสี เหลี ยมจัตุรัส ใช้สําหรับประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและเครื องบูชา
ต่างๆ เหตุทีเรี ยกโต๊ะหมู่ก็เพราะมีหลายตัวตั7งอยูร่ วมกันเป็ นหมู่ มีขนาดความสู งลดหลัน กันไป
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เมือมีการนําพระพุทธรู ปมาประดิษฐานในงานต่างๆ มักมีเครื องบูชา คือ ดอกไม้ ธูป เทียน ด้วย
เครื องบูชานั7น อาจมีความหมายเป็ นคติธรรม ดังนี7
ธู ป ๓ ดอก หมายถึ ง การบูชาพระคุ ณ ๓ ประการของพระพุทธเจ้า คือ พระกรุ ณาธิ คุณ พระบริ สุทธิ คุณ และพระ
ปั ญญาคุณ
เทียน ๒เล่ม หมายถึง การบูชาพระธรรม และพระวินยั
ดอกไม้ หมายถึงการบูชาพระสงฆ์ ซึ งมีพ7นื ฐานการศึกษา เชื7อชาติ ฐานะทีแตกต่างกัน เช่นเดียวกับดอกไม้ทีมีสีและ
ชนิดทีต่างกัน
การจัดเครื องบูชา ขึ7นอยูก่ บั ชนิดของโต๊ะหมู่วา่ จะเป็ นชุดใดทีนิยมกันมีหมู่ ๓ หมู่ ๗ และหมู่ ๙
ไตรรัตนจักร
ไตรรัตนจักร คือ ตราสัญลักษณ์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรานี7 ใช้ธรรมจักรบนฐานดอกบัว เรี ยกว่า ไตรรัตนจักร (กงล้อคือพระรัตนตรัย) เป็ นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัย
คือ
ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลี ในเถรคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงอุ บตั ิข7 ึนในโลก แต่ไม่ติดในโลกี ยวิสัย ดุ จ
ดอกบัวเกิดในนํ7าแต่ไม่เปี ยกนํ7า (ขุ.เถร.๒๖/๓๘๘)
ดอกบัวแทนพระอริ ย สงฆ์ ดัง พุท ธวจนะในธรรมบทว่า ดอกบัวเกิ ดที ก องขยะที เขาทิ7ง ไว้ทางใหญ่ มี ก ลิ นหอม
รื นรมย์ใจฉันใดท่ามกลางมหาชนผูโ้ ง่เขลา เป็ นดุจสิ งปฏิกลู พระสาวกของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่ งโรจน์ดว้ ยปั ญญาฉันนั7น (ขุ.ธ. ๒๕-๕๙)
ดอกบัวมี ๗ กลี บ เป็ นสั ญลักษณ์ แทนดอกบัว ๗ ดอก ที เกิ ดขึ7 นรองรั บ พระบาทของเจ้าชายสิ ท ธัตถะเมื อคราว
ประสู ติ หรื อสัญลักษณ์แทนโพชฌงค์ ๗
ธรรมจักร เป็ นสัญลักษณ์แทนพระธรรม คือ อริ ยสัจสี อันเป็ นแก่นของพระพุทธศาสนา ทีทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน
๘ วันที พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์
ชือธรรมจักร ๑๒ ซี เป็ นสัญลักษณ์แทนการรู ้แจ้งอริ ยสัจแต่ละข้อด้วยญาณทั7ง ๓ (สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ)
(๓ คูณ ๔ = ๑๒)
พระบาลีในธัมมจักรกัปปวัตตนสู ตรว่า ธมฺ มจกฺ ก ํ ปวตฺ ติต ํ อปฺปฏิตฺตยํ ํ = กงล้อคือ พระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงหมุนไปแล้วไม่มีใครหมุนกลับได้
ตําหนักสมเด็จพระสังฆราช
ตั7งอยู่ ณ พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สร้ างขึ7นเป็ นที ประทับของสมเด็จพระสังฆราช เป็ น
อาคารสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์ กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๔.๕๐ เมตร สู ง ๑๒.๕๖ เมตร ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ๒
ชั7น จํานวน ๔หลัง ใต้ถุนสู ง บันไดทางขึ7นด้านหน้าสร้ างเป็ นศาลาโถงทรงไทยจตุรมุข สําหรับพักจอดรถรับ-ส่ ง
รอบตําหนักประดับตกแต่งด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ดอกประดับเริ มก่อสร้างปี ๒๕๒๓ แล้วเสร็ จปี ๒๕๒๕
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แถลงการณ์ คณะสงฆ์
เป็ นหนังสื อรวบรวมและแจ้งกิ จการต่างๆ เกี ยวกับการบริ หารงานคณะสงฆ์ ตลอดทั7งกฎหมาย ประกาศมหาเถร
สมาคม กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีพระภิกษุสงฆ์ควรทราบ
นอกจากนี7 บรรดากฎ ระเบียบทีมหาเถรสมาคมมีมติให้ใช้บางฉบับต้องประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้วจึงจะมี
ผลบังคับใช้ได้หนังสื อแถลงการณ์คณะสงฆ์ จัดทําโดย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ในนามสํานักเลขาธิ การ
มหาเถรสมาคม พิมพ์เผยแพร่ ไปยังวัดทัว ประเทศ
ทีด ินวัด
คือ ทีวดั และทีซ ึ งขึ7นต่อวัด มี ๓ ประเภท ดังนี7
๑. ทีวดั คือทีดินซึ งตั7งวัดตลอดจนเขตของวัดนั7น
๒. ทีธรณี สงฆ์ คือทีซ ึ งเป็ นสมบัติของวัด แต่อยูน่ อกเขตทีวดั ออกไป
๓. ทีกลั ปนา คือทีดินทีผบู ้ ริ จาคยกแต่ผลประโยชน์ให้วดั หรื อพระพุทธศาสนา
ทีวดั และทีธรณี สงฆ์จะโอนกรรมสิ ทธิHได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติและห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ7นต่อสู ้กบั วัด
ในเรื องทรัพย์สินอันเป็ นทีวดั และทีธรณี สงฆ์ นอกจากนี7 ยงั ไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่ งการบังคับคดี การกันทีดินซึ ง
เป็ นทีวดั ให้เป็ นทีจดั ประโยชน์จะกระทําได้ต่อเมือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติเห็ นชอบ และได้รับอนุ มตั ิ
จากมหาเถรสมาคม (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๓-๓๕)
ทีพ กั สงฆ์ อาคันตุกะ
ตั7งอยู่ ณ พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สองชั7น กว้าง
๔๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๕๐ เมตร สู ง ๑๕.๐๕ เมตร รอบอาคารประดับตกแต่ง ด้วยสนามหญ้า สวนไม้ดอกไม้
ประดับ เริ มก่ อสร้ าง พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็ จ ๒๕๒๖ สร้ างขึ7 นเพือเป็ นที พกั ของพระสงฆ์ไทยและต่างประเทศ
ตลอดจนพระสงฆ์ผปู ้ ฎิบตั ิศาสนกิจในพุทธมณฑล ใช้เป็ นทีประชุ มอบรมและปฏิบตั ิธรรม ใช้งบประมาณก่อสร้าง
๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมืนบาทถ้วน)
บรรพชา- อุปสมบท
บรรพชา คื อ การบวช การเว้นจากความชัวทุ ก อย่าง หมายถึ ง บวชเป็ นสามเณร ถ้าบวชเป็ นภิ กษุ ใช้ค วบกันว่า
บรรพชาอุปสมบท
เบญจศีล-เบญจธรรม
เบญจศีล หมายถึง เจตนา หรื อความตั7งใจประพฤติงดเว้นจากความชัว ทางกาย และทางวาจา เรี ยกโดยทัว ไปว่า ศีล
๕ เรี ยกตามบทบัญญัติวา่ สิ กขาบท ๕ คือ
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการฆ่าสัตย์
๒. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการลักทรัพย์
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๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
๔. มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการพูดเท็จ
๕. สุ ราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการเสพสุ ราเมรัย
เบญจธรรม หรื อ เบญจกัลยาณธรรม ได้แก่ธรรมอันดีงาม ๕ ประการ ทีควรประพฤติคู่กนั กับการรักษาเบญจศีล คือ
เมตตา กรุ ณา สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ สติสัมปชัญญะ
ผาติกรรมทีด ินวัด
ผาติ ก รรมคื อการทํา ให้เจริ ญขึ7 น ใช้ในวินัย ว่าการจํา หน่ า ยครุ ภณ
ั ฑ์ เพื อประโยชน์ สงฆ์อย่า งใดอย่า งหนึ ง โดย
แลกเปลียนเอาของทีดีกว่าให้แก่สงฆ์เป็ นการทดแทนทีตนทําของสงฆ์ชาํ รุ ดไปบ้าง รื7 อของทีไม่ดีออกเสี ยทําให้ใหม่
ดีกว่าของเก่า เช่น เอาทีวดั ไปทําอย่างอืนแล้วสร้างวัดถวายใหม่เป็ นการชดใช้
การผาติกรรมทีดินวัด คือ การโอนกรรมสิ ทธิH ในทีดินวัดไม่วา่ จะเป็ นทีต7 งั วัดหรื อทีธรณี สงฆ์ให้แก่หน่วยราชการซึ ง
จําเป็ นต้องใช้ทีดินวัดในการก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนนทางหลวง คลองชลประทาน เขือน อ่างเก็บนํ7า เป็ นต้น โดยการ
ผาติกรรมดังกล่าวนี7ตอ้ งมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิ ทธิH ทีวดั หรื อทีธรณี สงฆ์ให้หน่วยราชการนั7นๆ หรื อ
มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์
ผาติกรรมทีดินวัดโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิ ทธิH ทีดินวัดซึ งเป็ นเจ้าของทีดินจะต้องขอความเห็นชอบในการ
ผาติกรรมทีดินนั7นๆ ผ่านนายอําเภอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัดนําส่ งสํานักพระพุทธศาสนา
แห่ งชาติ เพือนําเสนอมหาเถรสมาคมก่อนเมือมหาเถรสมาคมให้ความเห็ นชอบแล้ว จึงจะสามารถรั บเงิ นค่าผาติ
กรรมจากหน่วยราชการนั7นได้
ส่ วนการผาติกรรมทีดิน โดยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์เป็ นการบังคับเรี ยกคืนทีดินโดยรัฐ ฉะนั7นจึงถือ
ว่าการตราพระราชบัญญัติเวนคืนเป็ นการตรากฎหมายจากรัฐสภาใช้บงั คับเวนคืนเพือประโยชน์ของรัฐ ดังนั7น การ
นําเสนอมหาเถรสมาคมจึงเป็ นการเสนอเพือให้ทราบเท่านั7น
ค่าผาติกรรมทีดินทีวดั จะได้รับ ได้แก่ ค่าทดแทนทีดินค่าทดแทนในการรื7 อถอนขนย้ายอาคารซึ งจะจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิH อาคาร ค่าทดแทนความเสี ยหาย โดยเหตุทีผเู ้ ช่าต้องออกจากอาคารทีเช่าก่อนสัญญาเช่าระงับ ซึ ง
จะจ่ายให้แก่ผเู ้ ช่าแต่ละรายค่าชดเชยต้นไม้ยนื ต้น และสิ งก่อสร้าง เช่น เสนาสนะ กําแพงวัด ฯลฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีหนังสื อจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ แจ้งมติมหาเถรสมาคมที
ให้ความเห็นชอบในการรับเงินผาติกรรมโดยส่ วนภูมิภาคติดต่อขอรับได้ทีจงั หวัดในเขตกรุ งเทพมหานคร ติดต่อขอ
ได้รับทีหน่วยงานทีขอผาติกรรม
ค่าชดเชยไม้ยืนต้นและสิ งปลูกสร้ างวัดสามารถรับได้ทนั ทีจากหน่ วยราชการทีเวนคืนนั7นๆ หากวัดสามารถตกลง
ราคากันได้โดยไม่ตอ้ งรอมติมหาเถรสมาคม เมือวัดได้รับค่าผาติกรรมทีดินแล้วต้องปฏิบตั ิตามมติมหาเถรสมาคม
คือ ให้นาํ เงิ นค่าผาติกรรมทีดิน ฝากธนาคารในนามวัด โดยระบุในบัญชี เงิ นฝากว่า เงิ นทุนผาติกรรมของวัด ห้าม
ไม่ให้นาํ เงิ นต้นไปใช้จ่าย ใช้ได้แต่ดอกผลเท่านั7น หากจะนําเงิ นไปจัดซื7 อที ดินหรื อสังหาริ มทรัพย์อย่างอืน ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม
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ผ้ าป่ า
คือผ้าทีถวายแด่พระโดยวิธีปล่อยทิ7งไว้ให้พระมาหยิบเอาไปเองครั7งพุทธกาลเรี ยกผ้าบังสุ กุลจีวร ตามธรรมเนี ยมจะ
ถวายหลังเทศกาลกฐินออกไป
การทอดผ้าป่ ามีหลายชนิ ด ทีเรี ยกผ้าป่ าแถมกฐิ นหรื อผ้าป่ าหางกฐิ น คือทอดกฐิ นแล้วทอดผ้าป่ าด้วย บางแห่ งนํา
ผ้าป่ าบรรทุกเรื อพ่วงไปทางนํ7า เรี ยกกันว่าผ้าป่ าโยง ผ่านไปถึงวัดไหนก็ทอดวันนั7น
พิธีทอดผ้าป่ าข้อสําคัญมีอยู่วา่ ให้อุทิศเป็ นผ้าป่ าจริ งๆ อย่าถวายแก่ใครโดยเฉพาะ เพียงแต่ต7 งั ใจในขณะทอดว่า ขอ
อุทิศผ้าและเครื องบริ วารเหล่านี7 แด่ภิกษุผูต้ อ้ งการผ้าบังสุ กุลมาถึ งเฉพาะหน้า เท่านี7 ก็ได้ชือว่าทอดและถวายผ้าป่ า
แล้ว
คําถวายผ้าป่ าว่า
อิมานิ มยํ ภนฺ เต ปํ สุ กูลจีวรานิ สปริ วารานิ ภิกฺขุสงฺ ฆสฺ ส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺ เต ภิกฺขุสงฺ โฆ อิมานิ ปํ สุ กูลจีวรานิ
สปริ วารานิ ปฏิคฺคณฺ หาตุ อมฺ หากํ ฑีฆรตฺ ต ํ หิ ตาย สุ ขาย
แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั7งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุ กุลจีวรกับทั7งบริ วารเหล่านี7 แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุ กุลจีวรกับทั7งบริ วารเหล่านี7 ของข้าพเจ้าทั7งหลายเพือประโยชน์และความสุ ขแก่ขา้ พเจ้า
ทั7งหลาย สิ7 นกาลนาน เทอญ
ผ้ าอาบนํา. ฝนหรือผ้ าวัสสิ กสาฏิกา
คือ ผ้าสําหรับภิกษุสามเณรใช้นุ่งเวลาอาบนํ7า เรี ยกกันสั7นๆ ว่า ผ้าอาบ แต่เดิมพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญาตให้พระภิกษุ
ใช้ได้แต่ผา้ ๓ ผืน ทีเรี ยก ไตรจีวร คือผ้าคลุมชั7นนอกเรี ยกสังฆาฏิ ผ้าห่ มหรื อจีวรเรี ยกอุตราสงค์ และผ้านุ่งหรื อสบง
เรี ยกอันตรวาสก เท่านั7น ต่อมาทรงอนุญาตให้ภิกษุท7 งั หลายรับผ้าอาบนํ7าฝนได้
ตามพระวินยั บัญญัติ พระภิกษุจะแสวงหาผ้าอาบนํ7าฝนได้ต7 งั แต่แรม ๑ คํา เดือน ๗ เป็ นต้นไป จนถึงวันเพ็ญเดือน ๘
พุทธศาสนิกชนนิยมทําบุญ ถวายผ้าอาบนํ7าฝนตามวัดต่างๆ ในวันขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน เพือ
พระสงฆ์รับแล้วใช้ได้ทนั ที
คําถวายผ้าอาบนํ7าฝน เหมือนคําถวายผ้าป่ า เปลียนแต่ ปํ สุ กูลจีวรานิ เป็ น วสฺ สิกสาฏิกานิ และผ้าบังสุ กุลจีวรเป็ นผ้า
อาบนํ7าฝน
แผ่ เมตตา
คือตั7งจิตปรารถนาดีขอให้ผอู ้ ืนมีความสุ ข
คําแผ่เมตตาทีใช้มีวา่ สัพเพ สัตตา อเวรา อัพยาปั ชฌา อนีฆา สุ ขี อัตตานัง ปริ หรันตุ แปลว่า
ขอสัตย์ท7 งั หลาย ทีเป็ นเพือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั7งหมดทั7งสิ7 น
จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่าได้มีเวรซึ งกันและกันเลย
จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ งกันและกันเลย
จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีแต่ความสุ ขกายสุ ขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทั7งสิ7 นเถิด
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อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
ผูเ้ จริ ญเมตตาธรรมอยู่เสมอ จนจิ ตมัน ในเมตตา มี เมตตาเป็ นคุ ณสมบัติประจําใจ จะได้รับอานิ สงส์ คื อผลดี ๑๑
ประการ ได้แก่
๑. หลับก็เป็ นสุ ข
๒. ตืนก็เป็ นสุ ข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็ นทีรักทั7งหลาย
๕. เป็ นทีรักของอมนุษย์ท7 งั หลาย
๖. เทวดาคุม้ ครอง
๗. แคล้วคลาดจากภยันตราย
๘. จิตเป็ นสมาธิ ง่าย
๙. สี หน้าผ่องใส
๑๐. เมือจะตายใจก็สงบ
๑๑. ถ้ายังไม่บรรลุคุณพิเศษทีสูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
พนักงานศาสนการ
หมายถึงเจ้าหน้าทีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติผดู ้ ูแลรักษาจัดการเกี ยวกับศาสนสมบัติของพระศาสนา โดย
ได้รับเงิ นเดื อนจากงบประมาณศาสนสมบัติการ การคัดเลื อกบรรจุบุคคลเข้าเป็ นพนักงานศาสนการ การแต่งตั7ง
ถอดถอน เลื อนขั7น เลือนตําแหน่ง การจ้างให้ออก เลิกจ้าง พนักงานศาสนการทุกชั7น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาเถรสมาคม
พ.ศ.ป.
เป็ นชื อย่อของคณะกรรมการพิ จารณางบประมาณศาสนสมบัติก ลางประจํา ที ม หาเถรสมาคมแต่ งตั7งขึ7 นเป็ นที
ปรึ กษาและดูแลให้ความเห็นชอบการจัดการทีดิน อาคาร และทรัพย์สินทีเป็ นศาสนสมบัติกลางให้เกิดผลและเกิ ด
ประโยชน์สูงขึ7นตามกาลสมัยมีความเหมาะสมกับสถานทีทางพระพุทธศาสนา จัดการให้ได้มาซึ งเอกสารสิ ทธิH และ
กรรมสิ ทธิH ทีสมบูรณ์ ตลอดจนการพิจารณาเรื องทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการศาสนสมบัติการ
พระไตรปิ ฏกหินอ่ อน
พระไตรปิ ฏกเป็ นทีรวบรวมคําสังสอนของพระพุทธเจ้าหรื อคัมภีร์บรรจุพุทธพจน์ ๓ หมวด คือ วินยั ปิ ฎก สุ ตตัน
ปิ ฎก และอภิธรรมปิ ฎก
พระไตรปิ ฎกหิ นอ่อน ขนาด ๑.๑๐ คูณ ๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑,๔๑๘ แผ่น ประดิ ษฐาน ณ วิหารทีอยู่หลังองค์พระ
ประธานพุทธมณฑล สร้ างโดยวัดปากนํ7าและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากนํ7าภาษีเจริ ญ เพือเฉลิ มพระเกี ยรติและ
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื องในวโรกาสเจริ ญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ค่าใช้จ่าย
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ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท เรี ยกว่า มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิ ฎกหิ นอ่อน เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมไทยรู ปทรง
จัตุรมุขทั7ง ๔ ทิศ มีพระเจดีย ์ ๙ ยอด ภายในวาดภาพพุทธประวัติ
พระธรรมทูต
หมายถึง พระภิกษุผเู ้ ดินทางไปแสดงธรรมตามทีต่างๆ เพือปลูกฝังพัฒนาจิตใจของประชาชนให้ยึดมัน ในหลักธรรม
โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามพระดํารัสทีพระพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกก่อนทีจะทรงส่ งไปประกาศพระศาสนาว่า
ภิกษุ ท7 งั หลาย เธอทั7งหลายจงเที ยวจาริ กไปเพือประโยชน์สุขแก่ ชนเป็ นอันมาก เพืออนุ เคราะห์ แก่ ชาวโลก เพือ
ประโยชน์เกื7อกูล และความสุ ขแก่เทวดาและมนุษย์ท7 งั หลาย
พระธรรมทูตนั7น เคลื อนทีไปแสดงธรรมยังทีต่างๆ ส่ วนพระธรรมกถึกเป็ นพระผูแ้ สดงธรรมอยู่ประจําสํานักหรื อ
วัด
งานพระธรรมทูตเป็ นงานของคณะสงฆ์ไทย เริ มดําเนินงานมาตั7งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ วัตถุประสงค์เพือนําหลักธรรมไป
เผยแผ่แก่ประชาชน เป็ นการปลูกฝังพัฒนาจิตใจของประชาชนให้ยึดมัน ในหลักธรรม โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามพระ
ดํารัสทีพระพุทธองค์ทรงประทานแก่พระสาวก ๖๐ รู ป ก่อนทีจะส่ งไปประกาศพระศาสนาว่า
ภิกษุท7 งั หลาย เธอทั7งหลายจงเทียวจาริ กไปเพือประโยชน์สุขแก่ชนอันเป็ นอันมาก เพืออนุ เคราะห์แก่ชาวโลก เพือ
ประโยชน์เกื7 อกูลและความสุ ขแก่ เทวดาและมนุ ษย์ท7 งั หลาย เธอทั7งหลายจงอย่าไป ๒ รู ป ในหนทางเดี ยวกัน จง
แสดงธรรมอันมีความงามในทีสุดคือปั ญญาจงประกาศพรหมจรรย์ให้บริ สุทธิH บริ บูรณ์สิ7นเชิง
จากพระราชดํารัสทีทรงประทานไว้น7 ีถือเป็ นอุดมการณ์ หรื อหัวใจของงานพระธรรมทูตทีคณะสงฆ์ไทยได้ยึดถื อ
เป็ นแนวปฏิบตั ิมาโดยตลอด
พระวินยาธิการ (อ่ านว่ า วิ-นะ-ยา-ทิ-การ)
หมายถึง พระภิกษุทีได้รับการแต่งตั7งจากเจ้าคณะจังหวัดให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือ สนับสนุ นการปกครองของเจ้าอาวาส
และเจ้าคณะปกครองสงฆ์ เพือความเรี ยบร้อยดีงามตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์
พระวินยาธิ การมีหน้าทีตรวจตรา ชี7แจง แนะนํา ให้พระภิกษุสามเณรในจังหวัด หรื อทีเข้ามาในจังหวัด ปฏิบตั ิให้
ชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบัง คับ ระเบี ย บ คํา สัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็ จ
พระสังฆราช คําสังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ถ้าพบพระภิกษุสามเณรประพฤติตนไม่เหมาะสม พระวินยาธิ การจะนําพาไปมอบให้เจ้าอาวาสหรื อผูป้ กครองสงฆ์
ในเขตท้องที ดาํ เนิ นการตามควรแก่ กรณี พบเห็ นพระภิ กษุ สามเณรประพฤติ ตนไม่เหมาะสมติ ดต่ อ ๐-๒๔๔๑๔๕๔๗
พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล- สุ ทรรศน์
พระพุทธรู ปพระประธานพุทธมณฑล ซึ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามว่า
พระศรี ศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุ ทรรศน์ เป็ นปูชนี ยวัตถุ สําคัญทีคณะกรรมการจัดงานฉลอง ๒๕
พุทธศตวรรษกําหนดให้สร้ างขึ7นเป็ นพระพุทธรู ปปางลีลา พระเกตุมาลาเป็ นเปลวเพลิ งสู งเหนื อพระเศียร ทรงห่ ม
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จีวรเฉวียงบ่า พาดสังฆาฏิอยูใ่ นท่าย่างพระบาท สู ง ๒,๕๐๐ กระเบียด (๑๕.๘๗๕ เมตร) หล่อด้วยโลหะสําริ ด รวม
๑๓๗ ชิ7น มีส่วนผสมทองแดง ๘๐ เปอร์ เซ็ นต์ ดี บุก ๑๐ เปอร์ เซ็นต์ สังกะสี ๗ เปอร์ เซ็นต์ ตะกัว นม ๓ เปอร์ เซ็ นต์
คิดเป็ นนํ7าหนักรวม ๑๗,๕๔๓ กิโลกรัม ประดิษฐาน ณ ใจกลางพุทธมณฑล
พระสั งฆาธิการ
หมายถึ ง พระภิ กษุผูด้ าํ รงตําแหน่ งปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะ
จังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส รองเจ้า
อาวาส ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส
พระภิ ก ษุ ที ไ ด้รั บ แต่ ง ตั7ง เป็ นพระสั ง ฆาธิ ก ารได้ จะต้อ งมี พ รรษาสมควรแก่ ต าํ แหน่ ง มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ประพฤติเรี ยบร้อย ตามพระธรรมวินยั สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง และไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน
ตําแหน่งพระสังฆาธิ การจึงถือว่ามีความหมาย และมีความสําคัญต่อการปกครองคณะสงฆ์เป็ นอย่างยิง
พระสังฆาธิ การผูด้ าํ รงตําแหน่ ง หรื อเคยดํารงตําแหน่ งเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล และรองเจ้าคณะตําบล ได้ปฏิบตั ิหน้าทีมาโดยเรี ยบร้อยจน
มีอายุครบ ๘๐ ปี บริ บูรณ์ จะได้รับยกย่องเชิ ดชูเป็ นทีปรึ กษาเจ้าคณะในชั7นนั7นๆ เว้นแต่ทุพพลภาพ หรื อพิการ ถ้ายัง
มีความเหมาะสม หรื อยังหาผูด้ าํ รงตําแหน่งในชั7นนั7นๆ ไม่ได้ หรื อได้แต่ไม่เหมาะสม มหาเถรสมาคมจะพิจารณาให้
ดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกไม่เกิน ๓ ปี เฉพาะกรณี
พระสังฆาธิ การรู ปใดดํารงตําแหน่งหน้าทีโดยเรี ยบร้อยตลอดมาจนถึงชรา ทุพพลภาพ หรื อพิการ สมควรได้รับปลด
เปลื7องภาระเพือให้พกั ผ่อนหรื อรักษาตัว สามารถยกย่องขึ7นเป็ นกิตติมาศักดิHได้
พระอารามหลวง
พระอารามหลวง หรื อ วัดหลวง หมายถึงวัดทีพระมหากษัตริ ยท์ รงสร้ างและปฏิ สังขรณ์ นอกจากนี7วดั ทีประชาชน
สร้างหรื อปฏิสังขรณ์ถา้ ทรงพิจารณาเห็นว่าควรยกย่องเป็ นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็ นพระอารามหลวง
พระอารามหลวงมี ๓ ชั7น คือ พระอารามหลวงชั7นเอก พระอารามหลวงชั7นโท และพระอารามหลวงชั7นตรี
วัดทีสมควรยกขึ7นเป็ นพระอารามหลวง นอกจากเป็ นวัดทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช หรื อพระบรมวงศ์ทรงสร้าง ทรงปฏิสังขรณ์ หรื อทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรื อ
วัดทีรัฐบาลสร้างแล้ว ต้องเป็ นวัดทีมีเสนาสนะถาวร
มีปูชนี ยวัตถุ ทีเป็ นโบราณสถาน หรื อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มีพระสงฆ์อยู่จาํ พรรษาตั7งแต่ ๒๐ รู ปขึ7นไป ติดต่อกัน
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ถึ งปั จจุบนั เป็ นวัดสําคัญของท้องถินหรื อเป็ นสถานทีประกอบพิธีทางศาสนาของทาง
ราชการเป็ นประจําวัดต้องมีอายุ ๕๐ ปี ขึ7นไป
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ชนิดต่ างๆ ของพระอารามหลวง
ราชวรวิหาร ได้แก่ พระอารามทีพระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็ น
การส่ วนพระองค์
วรวิ หาร ได้แก่ พระอารามที พ ระมหากษัต ริ ย ์ สมเด็ จพระราชิ นี ส มเด็ จ พระยุพ ราช ทรงสร้ า งและปฏิ สั ง ขรณ์
พระราชทานเป็ นเกียรติยศ แก่ผตู ้ าํ ศักดิHลงมาก็ดี แก่วดั เองก็ดี รวมทั7งวัดทีประชาชนสร้างหรื อปฏิสังขรณ์ และทรง
รับไว้เป็ นพระอารามหลวงทรงยกเป็ นเกียรติยศจัดว่าเป็ นวัดมีเกียรติ
ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามชนิดราชวรวิหารทีเป็ นพระอารามใหญ่โต และมีของก่อสร้างใหญ่โต
วรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามชนิดวรวิหารทีเป็ นพระอารามใหญ่โตและมีของก่อสร้างใหญ่โต
พระอุปัชฌาย์
หมายถึ ง พระภิกษุผไู ้ ด้รับแต่งตั7ง ให้มีหน้าทีเป็ นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบท ตามกฎเถร
สมาคม พระอุ ปั ช ฌาย์มี ๒ ประเภท คื อ พระอุ ปั ช ฌาย์ส ามัญ ได้แ ก่ พ ระอุ ปั ช ฌาย์ที ไ ด้รั บ แต่ ง ตั7ง จากสมเด็ จ
พระสังฆราช
พระภิกษุผูจ้ ะดํารงตําแหน่ งพระอุปัชฌาย์ตอ้ งเป็ นเจ้าอาวาสมี พรรษาเกิ น ๑๐ เป็ นเปรี ยญหรื อนักธรรมชั7นเอก มี
ความรู ้ความสามารถทําอุปสมบทกรรมให้ถูกต้องตามพระวินยั และระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์
พิพธิ ภัณฑ์ ทางพระพุทธศาสนา
ตั7ง อยู่ด้า นทิ ศ ตะวันออกของพุ ท ธมณฑล บริ เวณสวนธรรมติ ดกับ ถนนพุ ท ธมณฑลสายที ๔ ตัวอาคารรู ป ทรง
สถาปั ตยกรรมไทยเป็ นรู ปกลมวงแหวนคล้ายกงล้อธรรมจักร พื7นทีอาคารทั7งหมด
๑๓,๒๔๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุหอ้ งแสดงนิทรรศการ ห้องสัมมนา ห้องข้อมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๓๒๖,๕๕๒,๕๐๐ บาท (สามร้อยยีสิบหกล้านห้าแสนห้าหมืนสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) สร้างขึ7นเพือเป็ นศูนย์กลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เป็ นศูนย์รวมความร่ วมมือและศรัทธาของ
พระพุทธศาสนิกชน ติดต่อหน่วยงาน โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๐๑-๒ ต่อ ๓๓๐๑
พุทธมามกะ
พุทธมามกะ คือ ผูป้ ระกาศตนว่าเป็ นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะเป็ นพิธีกรรมทีสําคัญ
ยิงสําหรับผูศ้ รัทธาเลื อมใสในพระพุทธศาสนา มีเจตนาทีจะเป็ นชาวพุทธโดยการกล่าวคําปฏิ ญาณแสดงตนว่า มี
พระพุทธ พระธรรม และพระสง เป็ นที พ ึงทีระลึ ก จะตั7งอยู่ในศี ลธรรม จริ ยธรรม อันดี งามของพุทธศาสนา
ต่อไป
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ทั7งชายและหญิงกล่าวดังนี7
“เอเต มะยัง ภันเต, สุ จิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ, พุทธมามะกาติ โน,
สังโฆธาเรตุฯ”
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แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั7งหลาย ขอถึงพระพระผูม้ ีพระภาคเจ้าพระองค์น7 นั แม้ปริ นิพพานไปนาน
แล้ว ขอถึงพระธรรมและขอถึ งพระสงฆ์ เป็ นทีพ ึงตลอดชี วิต ขอพระสงฆ์ จงจําข้าพเจ้าทั7งหลายไว้ว่าเป็ นพุทธ
มามกะ ตั7งแต่บดั นี7เป็ นต้นไป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชี7แจงเหตุผลและทีมาของพิธีน7 ีวา่ การแสดงให้ปรากฏว่า
เป็ นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาได้ทาํ กันมาแต่ครั7งพุทธกาล เพือแสดงตนให้รู้วา่ ได้ละลัทธิ เดิมเข้ารับพระพุทธศาสนา
ไว้เป็ นทีนบั ถือ เช่น การขอพรรพชาอุปสมบท ส่ วนคฤหัสถ์ผูไ้ ม่ปรารถนาจะบวชก็กล่าวปฏิญาณตนเป็ นอุบาสก
อุบาสิ กา
มหาเถรสมาคม
เป็ นองค์ก รสู ง สุ ด ทางการปกครองของคณะสงฆ์ไ ทยบริ หารงานในรู ป คณะกรรมการ ประกอบด้ว ยสมเด็ จ
พระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการโดยตําแหน่ ง และพระราชาคณะซึ งสมเด็จพระสังฆราชทรง
แต่งตั7งมีจาํ นวนไม่เกินสิ บสองรู ป เป็ นกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็ นเลขาธิ การมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทําหน้าทีสาํ นักเลขาธิ การมหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคมมีอาํ นาจหน้าทีปกครองคณะสงฆ์ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยดีงาม ปกครอง และกําหนดการพรรพชา
สามเณรควบคุ มและส่ งเสริ มการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณู ปการ และการสาร
ธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ รวมถึงรักษาหลักพระธรรมวินยั ของพระพุทธศาสนา การประชุ มมหาเถรสมาคม
มี ๒ อย่าง คือ ประชุมปกติทุกวันที ๑๐, ๒๐, ๓๐ ของเดือน และการประชุมพิเศษ
(ดู ก ฎมหาเถรสมาคม ฉบับ ที ๑๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า ด้ว ยระเบี ย บการประชุ ม มหาเถรสมาคม ประกาศใน
แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๐ ฉบับพิเศษ (๒) วันที ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕)
มหาวิทยาลัยสงฆ์
เป็ นสถานศึ กษา วิจยั ส่ งเสริ ม และให้บ ริ ก ารทางวิชาการพระพุ ทธศาสนาแก่ พ ระภิ กษุ สามเณรและคฤหัส ถ์
รวมทั7ง การทะนุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย ตั7ง อยู่ ที ว ดั บวรนิ เ วศวิ ห าร และ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยตั7งอยู่ทีวดั มหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั มี
สาขาอยู่ทวั ทั7ง ๔ ภาค ของประเทศ ซึ งเรี ยกว่าวิทยาเขตของสถาบันนั7นๆ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัยมีวทิ ยาเขต ๑๐ แห่ง ทีดาํ รงฐานะเป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ๕ แห่ง ส่ วนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวิยา
เขต ๗ แห่ง ปริ ญญามี ๓ ชั7น คือ
ปริ ญญาเอก เรี ยกว่า ดุษฎีบณั ฑิต ใช้อกั ษรย่อ ด.
ปริ ญญาโท เรี ยกว่า มหาบัณฑิต ใช้อกั ษรย่อ ม.
ปริ ญญาตรี เรี ยกว่า บัณฑิต ใช้อกั ษรย่อ บ.
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มาฆบูชา
หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ ในโอกาสคล้ายวันประชุ มใหญ่แห่ งพระสาวก ซึ งเรี ยกว่าจาตุรงคสันนิ บาต
ณ เวฬุวนั มหาวิหาร หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้ว ๙ เดือน เป็ นวันทีพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
จาตุรงคสันนิบาต เป็ นวันประชุมทีประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. วันนั7นดวงจันทร์ สวยมาฆฤกษ์ คือ วันเพ็ญเดือน ๓
๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รู ป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย
๓. พระสงฆ์เหล่านั7นทั7งหมดล้วนเป็ นพระอรหันต์
๔. พระสงฆ์เหล่านั7นทั7งหมดล้วนเป็ นภิกษุทีพระพุทธเจ้าบวชให้
แม่ กองธรรมสนามหลวง
คือ พระเถระทีไดรับแต่งตั7งให้มีหน้าทีควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรม ของคณะสงฆ์
ไทย มีสํานักงานรองรับเพือการบริ หารจัดการเรี ยกว่า สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็ นหน่ วยงานภายใต้
การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล หน้าทีหลัก คือ ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรนักธรรม ธรรมศึกษา ชั7นตรี ชั7นโท และชั7นเอก อีกทั7งจัดให้มีการสอบไล่วดั ผลประจําปี ตามหลักสู ตร
นักธรรม กับธรรมศึกษาทีมีการเปิ ดสอน ทั7งในประเทศและต่างประเทศ การปฏิ บตั ิ งานของสํานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวงเป็ นการปฏิบตั ิงานเพือดูแลการสอบวัดผลการศึกษาเล่าเรี ยนธรรมระดับชาติ ภายใต้การดูแลของ
มหาเถรสมาคม
แม่กองธรรมสนามหลวงรู ปปั จจุบนั คือ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺ รหฺ มคุตฺโต ป.ธ.๙)
ทีต7 งั สํานักงาน วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
แม่ กองบาลีสนามหลวง
คือ พระเถระทีได้รับแต่งตั7งให้มีหน้าทีควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ์ไทย
มีสํานักงานรองรับเพือการบริ หารจัดการรี ยกว่า สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็ นหน่วยงานภายใต้การดูแล
ของมหาเถรสมาคมซึ งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล หน้าทีหลัก คือ ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี การปฏิบตั ิงานของสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็ นการปฏิบตั ิงานเพือดูแลการ
สอบวัดผลการศึกษาเล่าเรี ยนวิชาภาษาบาลีระดับชาติ ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม
แม่กองบาลีสนามหลวงรู ปปั จจุบนั คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุSฺโย ป.ธ.๙)
ทีต7 งั สํานักงาน ตึกเมตตาพุทธิ วัดปากนํ7า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
เรียไร
การเรี ยไร หมายถึง การขอ รวมตลอดถึงการซื7 อขายแลกเปลียนชดใช้หรื อบริ การ ซึ งการแสดงโดยตรงหรื อโดย
อ้อมว่ามิใช่เป็ นการซื7 อขาย แลกเปลียน ชดใช้หรื อบริ การตามธรรมดา แลให้มีความหมายถึงการออกเรี ยไร การ
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แจกซองฎีกา การบอกบุญบนรถโดยสาร การใช้ยานพาหนะบรรทุกลูกนิ มิต พระพุทธรู ป ประพรมนํ7าพระพุทธ
มนต์การตั7งองค์กฐิ นผ้าป่ าตามสถานที ต่างๆ การบอกโดยใช้บาตรจําลองกระบอกไม้ไผ่ กระป๋ อง ผ้าป่ า การ
โฆษณาบอกบุญทางวิทยุกระจายเสี ยงทางสถานี โทรทัศน์ หรื อทางสื อมวลชนอืนๆ เพือรวบรวมทรัพย์สินทีได้มา
ทั7งหมดหรื อบางส่ วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึง
มหาเถรสมาคมมีคาํ สังห้ามวัดหรื อพระภิกษุสามเณรทําการเรี ยไรหรื อมอบหมายหรื อยินยอมให้ผอู ้ ืนทําการเรี ยไร
ทั7งโดยตรงและโดยอ้อมเว้นแต่การเรี ยไรทีทางการคณะสงฆ์หรื อมหาเถรสมาคมอนุญาตเฉพาะเรื อง
วัด
คือสถานทีทางศาสนา เป็ นทีอยูข่ องพระสงฆ์หรื อนักบวชใช้เป็ นทีประกอบกิจกรรมหรื อพิธีกรรมทางศาสนา โดย
ปกติมีโบสถ์วหิ ารศาลาการเปรี ยญ เป็ นต้น กฎหมายคณะสงฆ์กาํ หนดให้วดั มีสองอย่างคือวัดทีได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสี มา และสํานักสงฆ์ซ ึ งได้รับอนุ ญาตให้ต7 งั เป็ นวัดได้แล้วแต่ยงั ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา ส่ วนที
อยูข่ องสงฆ์ทียงั ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ตั7งวัดตามกฎหมายเรี ยกว่าทีพกั สงฆ์
วัดมีฐานะเป็ นนิติบุคคล เจ้าอาวาสเป็ นผูแ้ ทนของวัดในกิจการทัว ไป
วัดพัฒนาตัวอย่ าง
หมายถึง วัดทีมีการปรับปรุ งสภาพวัดและการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของวัดจนกระทัง มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนและเป็ นศูนย์กลางของชุมชน โดยดําเนินตามแนวทางการพัฒนาวัด ดังนี7
๑. พัฒนาวัดให้เกิ ดความรู ้ สึกแก่ชุมชนในท้องถิ นว่า วัดเป็ นของตน มีความรู ้ สึกหวงแหน รักและช่ วยกัน
ดูแลรักษา
๒. สร้ างสภาพวัดให้มีความหมาย ๕ ประการ คือ เป็ นที พกั อาศัยของพระภิกษุ สามเณร เป็ นที บวชเรี ยน
ศึกษาปฏิบตั ิธรรมเป็ นทีทาํ บุญบําเพ็ญกุศลของชาวบ้าน เป็ นทีทีชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายและ
ใจ เป็ นศูนย์กลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมร่ วมกันของชาวบ้าน
๓. สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า วัด กับ ประชาชนในท้อ งถิ น วัด ต้อ งสะอาด ร่ ม รื น มี ก ารจัด กิ จ กรรมเพื อ
ประชาชน มีความพร้ อมทีจะให้บริ การแก่ประชาชนทีเข้าวัดเพือบําเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัยและ
หลักพุทธศาสนา
๔. สร้างความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิน วัดควรเป็ นแกนนําของประชาชน
ในท้องถิ นในการติดต่อกับหน่ วยงานอืนๆ การจัดกิ จกรมเพือการสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการตลอดจน
การส่ งเสริ มอาชีพ ซึ งควรใช้วดั เป็ นศูนย์กลาง
๕. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุ มชนนั7นๆ เป็ นหน่วยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือเกื7อกูลซึ งกันและ
กัน
วัดทีได้รับการคัดเลือกเป็ นวัดพัฒนาตัวอย่าง จะต้องดํารงรักษาผลการพัฒนาวัดนั7นไว้ตลอดไป เพราะการ
พัฒนาวัดย่อมไม่มีเวลาสิ7 นสุ ด มีแต่การสร้างสรรค์ให้วฒั นาถาวรสื บไป
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วัดร้ าง
วัดร้างเป็ นวัดทีไม่มีพระภิกษุอยูอ่ าศัย ถ้ายังไม่ไม่มีการยุบเลิกสํานักพระพุทธศาสนาจะเป็ นผูด้ ูแลรักษาวัดนั7น
รวมทั7งทีวดั ทีธรณี สงฆ์ และทรัพย์สินของวัดนั7นด้วย วัดใดร้ างพระภิกษุไม่ได้อาศัย เมือทางราชการและ
คณะสงฆ์เห็นสมควรให้ยุบเลิ กวัด ต้องประกาศยุบเลิกวัดนั7นในราชกิ จจานุ เบกษา หน่วยราชการใดจะขอเช่ า
หรื อขอใช้ทีดินวัดร้าง ต้องนําเรื องเสนอมหาเถรสมาคมเห็ นชอบก่อน และเมือจะปลูกสร้างสิ งใดลงไปต้อง
ได้รับอนุญาตจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจะดําเนินการได้
วิสุงคามสี มา
วิสุ ง คามสี ม า หมายถึ ง เขตที พ ระราชทานแก่ ส งฆ์ เพื อ ใช้เป็ นที ส ร้ า งพระอุ โบสถ หรื อเขตที พ ระสงฆ์ใ ช้
ประกอบสังฆกรรม
พระมหากษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นองค์ศาสนู ปถัมภก มีพระราชประสงค์อาํ นวยความสะดวกแก่สงฆ์ จึงทรงออกประกาศ
พระราชทานทีต7 งั วัดเป็ นวิสุงคามสี มา การยกที ดินเป็ นเขตวิสุงคามสี มาถื อว่าได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ต7 งั วัด แต่การขอพระบรมราชานุญาตนั7นกําหนดเฉพาะบริ เวณทีต7 งั อุโบสถเท่านั7น
ปั จ จุ บ ัน การขอรั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าให้ แ ก่ ว ัด ดํา เนิ น การตามกฎกระทรวง ซึ งออกตามความ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕ คือ
วัดทีสมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา ต้องปรากฏว่าได้สร้ างขึ7น หรื อได้ปฏิ สังขรณ์ เป็ นหลักฐานถาวร
และมีพระภิกษุอยูป่ ระจําไม่นอ้ ยกว่า ๕ รู ป ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี แต่ระยะเวลา ๕ ปี มิได้ใช้บงั คับ
แก่ ว ดั ที ไ ด้ ส ร้ า งอุ โ บสถเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว และสํ า นัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เ ห็ น สมควรขอรั บ
พระราชทานวิสุงคามสี มา
วิธีการขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา ให้เจ้าอาวาสเป็ นผูเ้ สนอรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาฝ่ ายสงฆ์ ขอความ
เห็นชอบและปรึ กษาเจ้าหน้าทีฝ่ายบ้านเมืองตามลําดับชั7นจนถึงสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมือสํานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติพิจารณาเห็นสมควรแล้วก็จะกราบทูลพระสังฆราชเพือทรงอนุ มตั ิ แล้วนํา
ความกราบบังคมทูลขอรั บพระราชทานวิสุงคามสี มา เมือพระราชทานวิสุงคามสี มาแก่วดั ใดแล้ว นายอําเภอ
ท้องทีทีวดั นั7นตั7งอยูจ่ ะปั กหมายเขตทีดินตามทีได้รับพระราชทานต่อไป
วิสาขบูชา
การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ คือ ในวันขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๖ เพือรําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เนื องในวันคล้าย
วันประสู ต ตรัสรู ้ และปริ นิพพาน
วันวิสาขบูชานี7 มีการทําบุญบําเพ็ญกุศลและปฏิ บตั ิธรรมเป็ นพิเศษ เช่ น รั กษาศีล ๕ หรื อ ศีล ๘ เว้นอบายมุ ข
เว้นการเสพของมึนเมา บําเพ็ญจิตภาวนา บําเพ็ญเนกขัมมปฏิบตั ิ โดยนุ่งขาวห่มขาว
วันวิส าขบู ช านี7 องค์ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ประกาศให้เป็ นวันสําคัญสากลของสหประชาชาติ เมื อวันที ๑๕
ธันวาคม ๒๕๔๒
กิจกรรมในวันนี7มี ดังนี7
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ภาคเช้า มีการทําบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา
ภาคคํา มีการสมาทานศีล เวียนเทียน ฟั งพระธรรมเทศนา เกี ยวกับวันวิสาขบูชา และแผ่เมตตาแก่สรรพสัตย์
เป็ นต้น
วิหาร
คือทีประดิษฐานพระพุทธรู ปหรื อทีอยูข่ องพระสงฆ์ มักสร้างคู่กบั โบสถ์
วิ ห ารพุ ท ธมณฑล เป็ นอาคารชั7น เดี ย ว กว้า ง ๑๔เมตร ยาว ๒๙.๔๐ เมตร สู ง ๑๖.๕๐ เมตร สร้ า งแบบ
สถาปั ตยกรรมไทยผนังทําเป็ น ๒ ชั7น เพือให้ประตูหน้าต่างเลือนเข้าภายในได้พ7ืนและผนังปูดว้ ยกระเบื7องหิ น
อ่อน หลังคามุงกระเบื7องเคลื อบลวดลายนอกวิมีประติมากรรมรู ปพระพุทธรู ป ๘ องค์ พระโพธิ สัตว์ ๒ องค์
เป็ นภาพนูนสู ง วิหารพุทธมณฑล เป็ นทีประดิ ษฐานพระพุทธรู ป ๒๕ พุทธศตวรรษ ขนาด ๒๕๐๐ มิลลิ เมตร
(๒.๕ เมตร) และใช้เป็ นที ประกอบศาสนพิธีที สําคัญทางพระพุทธศาสนา ครั7งหนึ งได้จดั อัญเชิ ญพระบรม
สารี ริกธาตุ (ข้อนิ7วพระหัตถ์)จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาแสดงให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา
ไวยาวัจกร
คือผูท้ าํ กิจธุ ระแทนสงฆ์ หมายถึง คฤหัสถ์ผไู ้ ด้รับแต่งตั7งให้มีหน้าทีเบิกจ่ายนิ ตยภัต และจะมีอาํ นาจหน้าทีดูแล
รักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ ตามทีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็ นหนังสื อ
คฤหัสถ์ผไู ้ ด้รับแต่งตั7งจากเจ้าอาวาสเป็ นไวยาวัจกร ถือเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยเจ้าอาวาสจะแต่งตั7ง
ไวยาวัจกรคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้
คุณสมบัติของไวยาวัจกรต้องเป็ นชาย มีสัญชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนา มีอายุไม่ตาํ กว่า ๒๕ ปี บริ บูรณ์ มี
หลัก ฐานมัน คงมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ สุ ข ภาพแข็ง แรง ไม่ ติด ยาเสพติ ด และไม่ ม วั หมองในเรื องการเงิ น
(รายละเอียดดู กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั7งถอดถอนไวยาวัจกร ประกาศใน
แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๘๑ ตอนที ๔ วันที ๒๕ เมษายน ๒๕๓๖)
ศ.ต.ภ.
ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณรมีชือย่อ ศ.ต.ภ. ประกอบด้วยพระเถระจํานวน ๕ รู ป
เป็ นกรรมการและเลขานุการ ๑ รู ป มีวาระการปฏิบตั ิหน้าทีคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการแต่งตั7งโดยมหาเถร
สมาคมอีกได้ คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีอาํ นาจหน้าทีตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม คือ พิจารณาการ
เดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร กรรมการ ศ.ต.ภ. มีวาระประชุ มเดือนละ ๒ ครั7ง คือวันที ๑ และ
วันที ๑๕ ของทุกเดื อนและอาจจะเลื อนวันประชุ มหากมีเหตุจาํ เป็ น ซึ งหลังจากประชุ มแล้วจะประกาศรายชื อ
พระภิกษุสามเณรทีได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิให้เดิ นทางไปต่างประเทศไปยังสํานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
เพือดําเนินการต่อไป
สํานักงาน ศ.ต.ภ. ตั7งอยูท่ ีวดั สังเวชวิศยาราม บางลําพู กรุ งเทพมหานคร
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นอกจากนี7 คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ยังมีหน้าทีควบคุ มทะเบียนและสอดส่ องความเป็ นไปเกี ยวกับทุกข์สุขของ
ภิกษุสามเณรผูไ้ ปหรื ออยู่ในต่างประเทศ กับให้มีอาํ นาจกําหนดแบบหนังสื อขออนุ ญาตและแบบพิมพ์ต่างๆ
โดยอนุมตั ิมหาเถรสมาคม และเมือมีความจําเป็ นในการทีจะรักษาความเรี ยบร้อยดีงามให้ยงิ ขึ7น มหาเถรสมาคม
จะได้ขยายอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ให้กว้างขวางออกไปอีกตามความเหมาะสม
ศาสนสมบัติ
คือทรัพย์สินของพระศาสนา แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ
๑. ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ งมิใช่ ของวัดวัดหนึ ง โดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเป็ นเจ้าของมีอาํ นาจหน้าทีดูแลรักษาจัดการ
๒. ศาสนสมบัติ ข องวัด ได้แ ก่ ท รั พ ย์สิ น ของวัดใดวัด หนึ ง การดู แลรั ก ษาและจัดการศาสนสมบัติ ข องวัด
ดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที ๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และทีแก้ไข
เพิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕
ศีล
คือความประพฤติดีทางกาย และวาจา หรื อข้อปฏิบตั ิสาํ หรับควบคุมกายและวาจา ให้ต7 งั อยูใ่ นความดีงาม ได้แก่
ศีล ๕ เป็ นศีลสําหรับทุกคน คือ
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักขโมย
๓. เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากของมึนเมา
ศีล ๘ สําหรับฝึ กตนให้ดียงิ ขึ7นสมาทานได้ทุกวัน ถ้าสมาทานในวันพระและรักษาให้ครบวันหนึ งกับคืนหนึ ง เรี ยก
อุโบสถศีล
ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร แต่ผใู ้ ดศรัทธาจะรักษาก็ได้
ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุ
ศีล ๓๑๑ สําหรับภิกษุณี
สมณศักดิ6
สมณศักดิH หมายถึง ยศพระสงฆ์ทีได้รับพระราชทานมีหลายชั7นแต่ละชั7นมีพดั ยศเป็ นเครื องกําหนด สมณศักดิHจึงเป็ น
บรรดาศักดิH หรื อเกี ยรติ ย ศที พระมหากษัตริ ยถ์ วายแด่ พ ระสงฆ์เพือบู ชาคุ ณ ความดี เป็ นบําเหน็ จความชอบที พระ
คุณท่านปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบเพิมขวัญและกําลังใจให้พระสงฆ์บาํ เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักธรรมทางศาสนา
ยิง ขึ7 น ตามพุ ท ธวิธี ทีพ ระพุท ธเจ้า ทรงยกย่องพระอัค รสาวกซ้า ย-ขวา ให้เป็ นกําลัง เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาและ
ช่วยเหลือในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรเป็ นผลให้พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องสื บมา
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สมณศักดิHเกิดขึ7นโดยมีจุดมุ่งหมายทีสาํ คัญ ๒ ประการ คือ
ประการแรก เพือถวายเกียรติและกําลังใจแด่พระสงฆ์ผปู ้ ฏิบตั ิชอบ ให้ดาํ รงมัน อยูใ่ นสมณเพศ เป็ นกําลังสื บต่ออายุ
พระพุ ท ธศาสนา ช่ ว ยปลู ก ฝั ง ศี ล ธรรมจรรยาให้ ป ระชาชนให้ มี ค วามสงบสุ ขตามแนวแห่ ง คํา สอนทาง
พระพุทธศาสนา
ประการทีสอง เพือผลทางการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย พระมหากษัตริ ยพ์ ระราชทานสมณศักดิHแก่
พระสงฆ์รูปใดย่อมหมายความว่าพระสงฆ์รูปนั7นได้รับมอบหมายภาระหน้าทีในการปกครองหมู่คณะไปพร้อมกัน
ด้วย ดังจะเห็นได้จากพระบรมราชโองการสถาปณาพระราชาคณะผูใ้ หญ่ จะมีพระราชกระแสตอนท้ายว่า
ขออาราธนาพระคุ ณจงรั บธุ ระพระพุ ทธศาสนา เป็ นภาระสัง สอนช่ วยระงับอธิ ก ารณ์ และอนุ เคราะห์ พ ระภิ ก ษุ
สามเณรโดยสมควรแก่กาํ ลังและพระอิสริ ยยศซึ งพระราชทานนี7
สถานทีส ํ าหรับปฏิบัติพธิ ีกรรมทางศาสนา
สถานทีสําหรับปฏิ บตั ิพิธีกรรมทางศาสนา หมายถึ ง สถานทีทีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั7งทีเป็ นผลงาน
มงคลและอวมงคลแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก ได้แก่สถานทีสาํ หรับประกอบพิธีกรรมแบบถาวร เช่น วัด สํานักสงฆ์ สํานักปฏิบตั ิธรรมทีตงั อยูใ่ นวัด
และสํานักสงฆ์สุสานไทย จีน โบสถ์คริ สต์ สุ เหร่ า ของชาวมุสลิม และศาสนสถานอืนๆ สถานทีเหล่านี7 จะใช้เป็ นที
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบถาวร
ประเภททีสอง ได้แก่สถานทีสําหรับประกอบพิธีกรรมแบบชัว คราว เช่น บ้าน สถานทีราชการ สถานทีสาธารณะ
และสถานที อืนๆ ที ไม่ ใช่ ศาสนสถาน สถานที เหล่ านี7 จะใช้ประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนาเป็ นบางครั7งบางคราว
เฉพาะเรื องเฉพาะกรณี ไม่จาํ กัดว่าเป็ นสถานทีใด
สําหรับพิธีกรรมทางศาสนามีมากและมีลกั ษณะแตกต่างกันไปขึ7นอยู่กบั ว่าสถานทีไหนควรใช้สถานทีใด หรื อผู ้
ประกอบพิธีกรรม จะเลือกใช้สถานทีใดเพือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานทีใด
สถาบันพระสั งฆาธิการ
สถาบันพระสังฆาธิ การ ตั7งอยูท่ างด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาถํ7าพระ บ้านเขาถํ7าพระ ตําบลดอนทราย อําเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี
จัดตั7งขึ7นเพือดําเนิ นการส่ งเสริ ม เพิมพูนความรู ้ และพัฒนาศักยภาพทุกด้านแก่พระสังฆาธิ การ ตลอดจนบุคลากร
ปฏิ บตั ิงานการพระศาสนาทัว ไป นอกจากนี7 ยงั ดําเนิ นงานเกียวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนารู ปแบบ
งานการศาสนา และการฝึ กอบรม พร้อมทั7งประสานความร่ วมมือ เป็ นเครื อข่ายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพุทธศาสนา
ทั7งในประเทศและต่างประเทศ
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สมเด็จพระสั งฆราช
หมายถึง ประมุขของคณะสงฆ์ไทย เป็ นตําแหน่งทีสาํ คัญอย่างยิง มีมาแต่ครั7งกรุ งสุ โขทัย
พระมหากษัตริ ยท์ รงสถาปณาสมเด็จพระสังฆราช ตามกฎหมายคณะสงฆ์และตามโบราณราชประเพณี
สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหน่งสกลมหาสังฆปริ ณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ ทรงตราพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราชโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินยั และกฎมหาเถรสมาคมและทรงดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม อีกทั7งทรงปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ์อืน ได้แก่ คณะสงฆ์ฝ่ายมหายานทั7ง ๒ คณะ
คือคณะสงฆ์จีนนิกาย และคณะสงฆ์อนัมนิกาย
สลากภัต
คื อภัตตาหารที ท ายกยิก าถวายตามสลาก เป็ นสั ง ฆทานชนิ ด หนึ ง นิ ย มทํา กันเป็ นหมู่ ใ นเดื อนที มี ผ ลไม้ต่า งๆ
บริ บูรณ์มากจัดถวายภัตตาหารพร้อมด้วยผลไม้น7 นั ๆ เป็ นสลาก เช่น จัดถวายหน้ามะม่วงก็เรี ยกว่าสลากภัตมะม่วง
ถวายหน้าทุเรี ยนก็เรี ยกว่าสลากภัตทุเรี ยน
เมือถึงวันกําหนดทําสลากภัต ก็นาํ ภัตตาหารกับเครื องไทยธรรมไปวัด ครั7นประชุ มพร้อมกันแล้วก็เขียนชื อเจ้าภาพ
ลงในกระดาษใบละชื อม้วนรวมคละกันเข้าแล้วให้ภิกษุท7 งั หลายจับตามลําดับกันมา หรื อเขียนเลขหมายไว้มีของ
จํานวนหนึง ภิกษุจบั ได้สลากของผูใ้ ดก็ได้รับอาหารของทายกนั7น เมือเสร็ จสลากแล้วจึงถวายสลากภัตพร้อมกัน
สั งฆกรรม
คือ งานหรื อกิจกรรมทีพระสงฆ์ต7 งั แต่ ๔ รู ป ขึ7นไป รวมกันทําภายในเขตชุมชนของสงฆ์
สังฆกรรม เป็ นคําใช้เฉพาะพระสงฆ์เท่านั7น แต่มกั ใช้กนั พรําเพรื อ ซึ งไม่ถูกต้อง ทีถูกแล้วมี ๔ ชนิด ได้แก่
๑. อปโลกนกรรม คือ กรรมทีทาํ เพียงด้วยบอกกันในทีประชุมสงฆ์
๒. ญัตติ กรรม คื อ การประกาศให้สงฆ์ทราบเพือทํากิ จกรรมร่ วมกันโยไม่ตอ้ งขอมติ เช่ น อุ โบสถ และ
ปวารณา
๓. ญัตติทุติยกรรม กรรมทีทาํ ด้วยตั7งญัตติแล้วสวดอนุ สาวนา(คําขอมติ ) หนหนึ ง เช่ น สมมติสีมา ให้ผา้
กฐิน
๔. ญัตติตุตถกรรม กรรมทีทาํ ด้วยตั7งญัตติสวดอนุสาวนา ๓ หน เช่น อุปสมบท ให้ปริ วาส ให้มานัต

สั งฆทาน
สังฆทาน คือ ทานทีอุทิศแก่สงฆ์ มิได้เจาะจงแก่บุคคล โดยนิ ยมทีเข้าใจทัว ไปในเรื องการถวายสังฆทานนี7 ก็
คือการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ไม่เกี ยวกับการถวายทานวัตถุอย่างอืนๆ การจัดภัตตาหารถวายสงฆ์อย่างนี7
เรี ยกกันว่า ถวายสัง ฆทาน มี แบบแผนมาแต่ ครั7 งพุ ท ธกาล แต่ ในครั7 งนั7นท่ านแบ่ง แบ่ งสั งฆทานไว้ถึ ง ๗
ประการ คื อ (๑) ถวายแก่ ห มู่ ภิ ก ษุ และภิ ก ษุ ณี มี พ ระพุ ท ธเจ้า เป็ นประมุ ข (๒) ถวายแก่ ห มู่ ภิ ก ษุ มี
พระพุท ธเจ้า เป็ นประมุ ข (๓) ถวายแก่ ภิก ษุ ณี มี พ ระพุ ท ธเจ้า เป็ นประมุ ข (๔) ถวายแก่ หมู่ ภิก ษุ ณี ไม่ มี

29

พระพุทธเจ้าเป็ นประมุ ข (๕) ถวายแก่ หมู่ภิกษุ ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็ นประมุ ข (๖) ถวายแก่ หมู่ภิกษุ ณีไม่ มี
พระพุทธเจ้าเป็ นประมุ ข (๗) ร้ องขอต่ อสงฆ์ให้ส่งใครๆ ไปรั บแล้วถวายแก่ ผูน้ 7 ัน แต่เดี\ ยวนี7 มีไม่ครบทั7ง ๗
ประเภท มีแต่ถวายแก่ใครๆ ทีสงฆ์จดั ให้ตามคําขออย่างหนึ ง และอีกอย่างหนึ งในการถวายสงฆ์ดงั กล่าว นิ ยม
ตั7งพระพุทธรู ปปฏิมาเป็ นประธาน ซึ งอนุ โลมเข้าในประเภทถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็ นประมุข และ
ทานวัตถุทีจะถวายเป็ นสังฆทานมีภตั ตาหารเป็ นทีต7 งั นอกจากนั7นจะมีของเป็ นบริ วารอืนๆ อีกตามสมควรก็ได้
หรื อจะไม่มีเลยก็ได้
ข้อสําคัญของการถวายสังฆทานมีอยู่ว่า ต้องตั7งใจถวายเป็ นสงฆ์จริ งๆ อย่าเห็ นแก่หน้าบุคคล ถ้าผูร้ ับเป็ นพระ
เถระทีทรงคุณธรรมทายกไปเกิ ดความโสมนัสเลื อมใสว่าได้ถวายผูท้ ีทรงคุณ เช่ นนี7 ก็เสี ยพิธีสังฆทาน ถ้าผูร้ ับ
เป็ นผูห้ าคุ ณธรรมมิได้ หรื อประพฤติตวั เป็ นอลัชชี ซ ึ งทราบกันอยู่แล้วโดยแพร่ หลาย ทายกไปเกิ ดโทมนัสเสี ย
อกเสี ยใจก็เสี ยพิธีสังฆทานเช่ นกัน ผูร้ ับจะเป็ นบุคคลชนิ ดใดก็ตาม เมือสงฆ์จดั มาให้ หรื อเมื อถึ งเฉพาะหน้า
ในขณะตั7งใจถวายผูถ้ วายต้องตั7งใจต่อพระอริ ยสงฆ์ คือ อุทิศถวายเป็ นสงฆ์จริ งๆ ซึ งการนี7มีระเบียบพิธีนิยมกัน
ดังนี7
๑. เมือทายกตั7งใจจะถวายสังฆทาน พึงเตรี ยมภัตตาหารใส่ ภาชนะให้เรี ยบร้ อย จะมากน้อยอย่างไร หรื อจะ
ถวายกีรูปก็ได้ แล้วแต่ศรัทธา การเผดียงสงฆ์นิยมกัน ๒ วิธี คือ เผดียงจากรู ปทีออกบิณฑบาตในตอนเช้าผู ้
มาถึงเฉพาะหน้าในขณะนั7นให้ครบตามจํานวนทีตอ้ งการวิธี ๑ และเผดียงต่อภัตตุเทศก์ในวัดหรื อเจ้าอาวาส
ให้จดั พระสงฆ์ตามจํานวนทีตอ้ งการต้องการไปรับวิธี ๑
๒. สถานที ถ วาย ถ้า เป็ นในบ้า น ควรจัด ห้ องใดห้ อ งหนึ ง ที เ รี ย บร้ อ ย ถ้า มี พ ระพุ ท ธรู ป ควรตั7ง ที บู ช าด้ว ย
พอสมควร เมือพระสงฆ์ทีเผดียงโดยวิธีใดวิธีหนึ งมาพร้ อมแล้ว นําภัตตาหารทีจดั เตรี ยมไว้มาตั7งตรงหน้า
พระสงฆ์ พร้ อมแล้วสมาทานศีลก่อน โดยอาราธนาศีลแล้วรับสมาทานศีลตามทีสงฆ์หัวหน้าให้ จบแล้ว
กล่าวคําถวาย ถ้าถวายร่ วมกันหลายคน ให้ผเู ้ ป็ นหัวหน้าว่านําเป็ นวรรคๆ แล้วผูอ้ ืนว่าตามควรว่าทั7งคําบาลี
และคําแปลด้วย
คําถวายสังฆทาน
คําบาลี อิมานิ มยํ ภนฺ เต ภตฺ ตานิ สปริ วารานิ ภิกฺขสุ งฺ ฆสฺ ส
โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺ เต ภิกฺขสุ งฺ โฆ อิมานิ ภตฺ ตานิ
สปริ วารานิ ปฏิคฺคณฺ หาตุ อมฺ หากํ ทีฆรตฺ ต ํ หิ ตาย สุ ขายฺ
คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั7งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั7งบริ วารทั7งหลายเหล่านี7 แด่พระภิกษุ
สงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับทั7งบริ วารทั7งหลายเหล่านี7ของข้าพเจ้าทั7งหลาย เพือประโยชน์และความสุ ข
แก่ขา้ พเจ้าทั7งหลายสิ7 น (ตลอด) กาลนาน (เทอญ)ฯ
คําถวายสังฆทาน (อุทิศเพือผูต้ าย)
คําบาลี อิมานิ มยํ ภนฺ เต มตกภตฺ ตานิ สปริ วารานิ ภิกฺขสุ งฺ ฆสฺ ส
โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺ เต ภิกฺขสุ งฺ โฆ อิมานิ มตกภตฺ ตานิ
สปริ วารานิ ปฏิคฺคณฺ หาตุ อมฺ หากSฺ เจว มาตาปิ ตุอาทีนSฺ จ
ญาตกานํ กาลกตานํ ทีฆรตฺ ต ํ หิ ตาย สุ ขาย
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คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั7งหลาย ขอน้อมถวายมตกภัต (ภัตเพือผูต้ าย ) กับทั7งบริ วารทั7งหลายเหล่านี7
แด่ พระภิ กษุ สงฆ์ขอพระภิ กษุ สงฆ์จงรั บมตกภัต ( ภัตเพือผูต้ าย) กับ ทั7งบริ วารเหล่ านี7 ของข้าพเจ้าทั7งหลาย เพื อ
ประโยชน์และความสุ ขแก่ขา้ พเจ้าทั7งหลาย และแก่ญาติของข้าพเจ้าทั7งหลายมีมารดาบิดาเป็ นต้น ผูท้ าํ กาละล่วงลับ
ไปแล้ว สิ7 น (ตลอด) กาลนาน เทอญฯ
๓. ในขณะกล่าวคําถวาย พระสงฆ์พึงประนมมือ พอกล่าวคําถวายจบพึงรับ สาธุ พร้ อมกัน (ถ้าไม่ประนมมือ
ในขณะที ก ล่ าวคําถวาย พึง ประนมมื อรั บ สาธุ พร้ อมกัน ในขณะที กล่ าวคําถวายจบหรื อประนมมื อใน
ขณะทีกล่าวถึงคําว่า จงรับ) ครั7นแล้วประเคนภัตตาหารและของบริ วาร (ถ้ามี) แด่พระสงฆ์
๔. ขณะพระสงฆ์วา่ ยถา.......พึงกรวดนํ7า แล้วประนมมือรับพรต่อไปจนจบ เป็ นอันเสร็ จพิธี
สั งเวชนียสถาน
คือสถานทีเป็ นทีต7 งั แห่ งความสังเวช ความรู ้ สึกสลดใจทีทาํ ให้คิดได้ นึ กถึงสิ งทีดีงาม เกิ ดความไม่ประมาท เพียร
พยายามทําสิ งทีเป็ นกุศลต่อไป สังเวชนียสถานมี ๔ ตําบล คือ
๑. ตําบลทีพระพุทธเจ้าประสู ต คือลุมพินี
๒. ตําบลทีพระพุทธเจ้าตรัสรู ้ คือพุทธคยา
๓. ตําบลทีพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือป่ าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาถ
๔. ตําบลทีพระพุทธเจ้าปริ นิพพาน คือสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
ประเทศไทยได้จาํ ลองสังเวชนี ยสถานสร้ างไว้ทีพุทธมณฑลแบ่งออกเป็ น ๔ ตําบล ตามพุทธประวัติ มีสัญลักษณ์
ดังนี7
๑. ตําบลประสู ต ใช้สัญลักษณ์รูปดอกบัว ๗ ดอก
๒. ตําบลตรัสรู ้ ใช้สัญลักษณ์แท่นโพธิ บลั ลังก์
๓. ตําบลปฐมเทศนา ใช้สัญลักษณ์เป็ นธรรมจักรพร้อมด้วยสัญลักษณ์รูปแท่นทีนงั ของ ปั ญจวัคคียท์ 7 งั ห้า
๔. ตําบลปริ นิพพาน ใช้สัญลักษณ์เป็ นแท่นไสยาสน์ และสัญลักษณ์รูปแท่นทีนงั ของพระอานนท์
สั ทธิวหิ าริก
เป็ นคําเรี ยกผูท้ ี ได้รับอุ ป สมบท หมายถึ ง ศิ ษย์ ถ้าอุ ปสมบทต่อพระอุ ปัช ฌาย์องค์ใ ด ก็ เป็ นลัทธิ วิหาริ กของพระ
อุปัชฌาย์องค์น7 ัน ผูส้ มัครใจขอบรรพชาอุ ปสมบท ต้องปฏิ ญญาว่ามีศรั ทธาเลื อมใสขอสมัครบรรพชาอุสมบทใน
พระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัวเป็ นสัทธิ วิหาริ กในพระอุปัชฌาย์ และเมือได้บรรพชาอุปสมบทแล้วจะเคารพนับถื อ
เชือฟังตั7งอยูใ่ นโอวาทของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และจะประพฤติดี ปฏิบตั ิชอบตามพระธรรมวินยั ระเบียบแบบแผน
ของวัดและคณะสงฆ์ตลอดไป สัทธิ วหิ าริ กคู่กบั อุปัชฌาย์ อันเตวาสิ กคู่กบั อาจารย์
เมือบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระอุปัชฌาย์จะออกหนังสื อสุ ทธิ ให้แก่ลทั ธิ วิหาริ ก พร้อมทั7งขึ7นทะเบียนไว้ และจัดทํา
บัญชีลทั ธิ วหิ าริ กทีอุปสมบทในปี หนึงๆ ส่ งพระสังฆาธิ การผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับต่อไป
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สิ กขา สิ กขาบท ลาสิ กขา
สิ กขา คือการศึกษาเล่าเรี ยน หรื อข้อทีจะต้องปฏิบตั ิอบรม ได้แก่ สมาธิ ปั ญญา ซึ งเรี ยกว่า ไตรสิ กขา
สิ กขาบท คือข้อศีล ข้อวินยั ทีพึงศึกษาปฏิ บตั ิ ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่ละข้อๆ เรี ยกว่า สิ กขาบท
เพราะเป็ นข้อทีจะต้องศึกษา หรื อเป็ นบทฝึ กฝนอบรมตนของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิ กา
ลาสิ ก ขา คื อ สึ ก หรื อลาออกจากความเป็ นพระภิ ก ษุ หรื อสามเณร ปฏิ ญญาตนเป็ นผูอ้ ื นจากพระภิ ก ษุ ต่อหน้า
พระภิกษุดว้ ยกันหรื อต่อหน้าบุคคลอืนว่า ขอลาสิ กขาเป็ นคฤหัสถ์
เสนาสนะ
หมายถึง ทีนอนและทีนงั เป็ นทีอยูอ่ าศัย เช่น กุฏิ วิหารและเครื องใช้เกียวกับสถานที เช่นโต๊ะ เก้าอี7 แม้แต่โคนต้นไม้
เมือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัยก็เรี ยกเสนาสนะ อาคารเสนาสนะทีสาํ คัญในวัด มีดงั นี7
อุ โบสถ หรื อโบสถ์ คื อสถานที ที พ ระสงฆ์ป ระชุ ม กันทําสั ง ฆกรรม เช่ น ทํา วัตรสวดมนต์ บรรพชา อุ ป สมบท
สําหรับพระอารามหลวงเรี ยกโบสถ์วา่ พระอุโบสถ
วิหาร คื อที ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ทธรู ป บางแห่ ง เป็ นที อยู่ข องพระสงฆ์ วิหารเล็ก ๆ เรี ยกว่า วิหารแกลบ วิหารที มี
ลักษณะคดเป็ นข้อศอกอยูต่ รงมุม เรี ยกว่า วิหารคด วิหารทีสร้างออกมาทั7ง ๔ ด้านของสถูปหรื อพุทธเจดีย ์ อยูต่ รงมุม
และเว้นช่องขาดไว้เรี ยกว่า วิหารทิศ วิหารทีมียอดเป็ นรู ปทรงต่างๆ เรี ยกว่า วิหารยอด เช่น ถ้ายอดทรงเจดีย ์ เรี ยกว่า
วิหารยอดเจดีย ์ ถ้ายอดทรงพระปรางค์ เรี ยกว่า วิหารยอดปรางค์ วิหารทีมีพระสถูปเจดี ยอ์ ยูต่ รงกลาง เรี ยกว่า วิหาร
ยอด
ศาลา คืออาคารทีปลูกสร้างขึ7นเป็ นห้องโถง เพือใช้เป็ นทีพกั หรื อเพือประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ ง เช่น ศาลา
การเปรี ยญศาลาทีพกั ฯลฯ ศาลาทีสร้างเป็ นหลังๆ เรี ยงเป็ นแนวรอบอุโบสถหรื อวิหาร เรี ยกว่า ศาลาราย
กุฏิ คือเรื อนหรื อตึกทีอยูอ่ าศัยของพระภิกษุสามเณร
สํานักงานพระพุทธศาสนาได้จดั สรรงบประมาณแผ่นดิ นประเภทอุ ดหนุ นบูรณะวัดไว้ส่วนหนึ ง สมทบเป็ นค่ า
ก่อสร้างหรื อซ่ อมแซมเสนาสนะซึ งได้แก่ กุฏิ ศาลาการเปรี ยญ อุโบสถ กําแพงวัด เขือน โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม และ
สะพานหรื อถนนภายในบริ เวณวัดวัดทีของบประมาณอุดหนุน ต้องมีเงินทุนอย่างน้อยกึงหนึง เว้นแต่กรณี พิเศษ
หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิ รินาถ
ตั7งอยู่ ณ พุทธมณฑล อาคารรู ปทรงสถาปั ตยกรรมไทย ๒ ชั7น กว้าง ๑๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร สู ง ๒๐ เมตร
ภายในประกอบด้วย อาคารเก็บและบริ การหนังสื อ มีหอพระไตรปิ ฎก หอจดหมายเหตุ ห้องประชุ ม สัมมนา และ
ศูนย์สารสนเทศ สร้ างขึ7นเพือเป็ นแหล่งรวบรวมและให้บริ การข้อมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็ นแหล่งตํารา
เอกสารเพือการศึกษาวิจยั และสร้างศรัทธา
วัดปากนํ7าและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากนํ7า ภาษีเจริ ญบริ จาคเงิ นในการก่อสร้ างทั7งหมด เพือถวายเป็ นพระราช
กุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เนื องในมหามงคลวโรกาสเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๕๐ ล้านบาทซึ งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดปากนํ7าแม่กองบาลี
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สนามหลวงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคมได้มอบหอสมุดแห่ งพระพุทธศาสนาให้เป็ นสมบัติของ
ประเทศชาติและพระศาสนา
ห้ ามไม่ ให้ พระภิกษุสามเณร
เป็ นหมอทําเสน่ ห์ยาแฝด
การทําเสน่ ห์ยาแฝดหรื ออาถรรพณ์ จะเป็ นไปได้จริ งหรื อไม่ก็ตามพระภิ กษุ สามเณรไม่ควรทําอย่างยิง เพราะผู ้
ต้องการทําเสน่ห์ยอ่ มไม่ใช่คนดี แต่ตอ้ งการหาผูร้ ู ้ทาํ เสน่ห์ยาแฝดแก่ผทู ้ ีตนประสงค์จะได้หลงเชื อว่าเป็ นคนดี หรื อ
แกล้งจะทําให้ผใู ้ ดผูห้ นึ งถึงความพินาศ ถ้าเขาเป็ นคนดีมีความซื อสัตย์สุจริ ตก็ไม่จาํ เป็ นต้องทําเสน่ห์ยาแฝดให้ใคร
หลงใหล
ภิกษุสามเณรผูม้ ีศีลย่อมไม่ทาํ เสน่ห์ยาแฝด เพราะการทําเสน่ห์น7 นั ไม่น่าเชื อว่าเป็ นจริ งได้ แต่ถา้ ผูใ้ ดโง่เขล่าเข้าใจว่า
เป็ นไปได้ก็จะมีโทษฐานล่วงละเมิดพระธรรมวินยั และถ้ารู ้ อยู่แล้วว่าเป็ นไปไม่ได้แต่ยงั หลอกให้คนเชื อ เพือมุ่ง
อามิสสิ นจ้างก็จะมีโทษทางคดีอาญาเพิมขึ7นอีกด้วย
คณะสงฆ์มีคาํ สังห้ามพระภิกษุสามเณรเรี ยนและบอกการทําเสน่ห์ยาแฝดอาถรรพ์ หรื อเป็ นหมอปลุกเสกทางไสย
ศาสตร์ เพราะถือว่าเป็ นดิรัจฉานวิชา (แปลว่าความรู ้ทีขวางต่อทางไปนิ พพาน) ภิกษุสามเณรรู ปใดประพฤติถือว่าฝ่ า
ฝื นพุทธบัญญัติ ทําให้เสื อมเสี ยเกี ยรติคุณของตนเองตลอดจนคณะสงฆ์ ดังนั7น หากมีผูฟ้ ้ อง มีผูเ้ ล่าบอกกล่าวเป็ น
หลักฐาน หรื อเจ้าคณะผูป้ กครองเห็นว่าพระภิกษุสามเณรผูใ้ ดประพฤติตนเป็ นหมอทําเสน่ห์ยาแฝดหรื ออาถรรพณ์
ย่อมจะถูกลงโทษทางพระวินยั จนถึงให้สึกได้
ห้ ามภิกษุสามเณรพักค้ างแรมตามบ้ านเรือน
โดยปกติพระภิกษุสามเณร ต้องมีสังกัดอยูใ่ นวัดใดวัดหนึ งกับทั7งมีทีอยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง แต่ปรากฏว่ามีภิกษุสามเณร
บางรู ปเที ยวเตร็ ดเตร่ ไปในที ต่างๆ และพักค้างแรมตามบ้านเรื อนติ ดต่อกันโดยไม่จาํ เป็ น การที ประพฤติ ตนไม่
เหมาะสมกับสมณวิสัย ย่อมเป็ นทีตาํ หนิติเตียนของประชาชนทัว ไป
มหาเถรสมาคมจึงมีคาํ สังห้ามภิกษุสามเณร เทียวเตร็ ดเตร่ ไปในทีต่างๆ โดยไม่มีทีอยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง และห้ามภิกษุ
สามเณรพักค้างแรมตามบ้านเรื อนติดต่อกันเกิ นสมควรโดยไม่จาํ เป็ นถ้าฝ่ าฝื นคําสังนี7 อาจถูกดําเนิ นคดี ท7 งั ทางวินยั
สงฆ์และทางอาญา
(คําสังมหาเถรสมาคม เรื อง ห้ามภิ กษุ สามเณรเที ย วเตร็ ดเตร่ และพัก ค้า งแรมตามบ้า นเรื อน พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
ประกาศคณะสงฆ์ เรื องห้ามพระภิกษุสามเณร พักแรมในสถานทีเป็ นทีรังเกียจทางพระวินยั )
องค์ การศาสนาทีท างราชการรับรอง
องค์การศาสนาทีทางราชการรับรองฐานะ ให้เผยแพร่ ศาสนาในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และศาสนาซิ กซ์
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รัฐบาลได้ให้ความอุปถัมภ์แก่องค์การศาสนาต่างๆ โดยมีกรมการศาสนาเป็ นศูนย์กลางในการประสานงาน คอย
อํานวยความสะดวกในด้านการปฏิบตั ิพิธีกรรม การเข้ามาพํานักอยูใ่ นประเทศของผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาชาวต่างประเทศ
การขออนุญาตต่อวีซ่าเข้าเมือง การบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานให้อยูใ่ นสภาพมัน คงถาวร เป็ นต้น
อธิกรณ์ และอาบัติ
อธิ กรณ์ คือ เหตุโทษเรื องราวทีเกิดขึ7นแก่ภิกษุซ ึ งสงฆ์จะต้องดําเนินการแก้ไขมี ๔ อย่าง คือ
๑. เถียงกันว่า ใช่ธรรมวินยั หรื อไม่ใช่ธรรมวินยั เรี ยกว่า วิวาทาธิ กรณ์
๒. กล่าวหากันด้วยอาบัติ เรี ยกว่า อนุวาทาธิ กรณ์
๓. การแก้ตวั ให้พน้ อาบัติ เรี ยกว่า อาปั ตตาธิ กรณ์
๔. กิจธุ ระต่างๆ ทีสงฆ์จะต้องทํา เรี ยกว่า กิจจาธิ กรณ์
อาบัติ คือโทษทีเกิดจากการล่วงละเมิดพระธรรมวินยั มี ๗ อย่าง คือ
๑. ปาราชิก
๒. สังฆาทิเสส
๓. ถุลลัจจัย
๔. ปาจิตตีย ์
๕. ปาฏิเทสนียะ
๖. ทุกกฎ
๗. ทุพภาสิ ต
อาบัติร้ายแรง คือ ปาราชิ ก ต้องขาดจากความเป็ นพระ แม้อาบัติไม่ถึงปาราชิ ก แต่ถ้าประพฤติผิดวินัยอยู่เนื องๆ
จนถึงขั7นเสื อมศรัทธาชาวบ้านติเตียน คณะสงฆ์ก็สังให้สึกออกจากความเป็ นพระได้
อนุโมทนา
นิ ย มใช้สํา หรั บ พระสงฆ์ หมายถึ ง ให้พ ร เช่ นเรี ย กคํา ให้ศีล ให้พ รของพระสงฆ์ว่า คําอนุ โมทนา บางครั7 งใช้ใ น
ความหมายคล้ายขอบคุณหรื อยินดี
สมัย พุท ธกาลมี พ ระบรมพุ ท ธานุ ญาตให้พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ก ล่ าวอนุ โมทนาแก่ ผูถ้ วายภัตตาหาร เป็ นคําสัง สอนให้
ประพฤติดีต่อมาเมือพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปแล้ว คําอนุโมทนาจึงเปลียน
จากระบบคําสอนเป็ นคําให้ศีลให้พร เพิมขึ7นอีกส่ วนหนึงภายหลัง
ในประเทศไทยคําอนุ โมทนาทีพระสงฆ์ใช้ภาษาบาลี อยูใ่ นหนังสื อสวดมนต์ฉบับหลวงมีท7 งั เป็ นคําสอนและคําให้
ศีลให้พร นอกจากนี7 มหาเถรสมาคมได้วางระเบียบว่าด้วยการเพิมคําอนุ โมทนาเป็ นคําภาษาไทยในวันพระ หรื อใน
วันธรรมสวนะอีกส่ วนหนึง แต่คาํ อนุโมทนาเป็ นภาษาบาลีพระภิกษุสงฆ์ใช้ยงั คงอยูไ่ ม่มีการเปลียนแปลงแต่อย่างใด
(ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเพิมคําอนุ โมทนาเป็ นภาษาไทยในวันพระหรื อวันธรรมสวนะ พ.ศ. ๒๕๓๗
ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่ม ๘๒ ตอนที ๑๑ วันที ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๗)
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อุบาสก-อุบาสิ กา
หมายถึ ง ชายผูน้ งั ใกล้พระรัตนตรัย หมายถึงคฤหัสถ์ผชู ้ ายทีแสดงตนเป็ นคนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศ
ตนขอรับเอาพระรัตนตรัย เป็ นทีพ ึงระลึก ถ้าเป็ นผูห้ ญิงเรี ยก อุบาสิ กา
อุบาสกอุบาสิ กามีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ
๑. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่านั7น
๒. มีศีลบริ สุทธิH
๓. ไม่ถือมงคลตืนข่าว เชือกรรม ไม่เชือมงคล
๔. ไม่ประพฤติออกแนวคําสอนของพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขยายในการอุปถัมภ์บาํ รุ งพระพุทธศาสนา
อุเบกขา
คือความวางเฉย วางใจเป็ นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรื อความชัง ไม่ยินดี ยินร้ ายในเหตุ การณ์ เกิ ดขึ7น ใช้
ปั ญญาพิจารณาด้วยเห็นผลอัเกิดขึ7นโดยสมควรแก่เหตุและรู ้ว่าพึงปฏิบตั ิต่อไปตามธรรมหรื อตามความต่อเหตุน7 นั
ความรู ้ จกั วางใจและเฉยอยู่ เมือเห็ นเขารับผิดชอบตนเองได้ หรื อในเมือเขาควรต้องได้รับผลอันสมควรแก่ความ
รับผิดชอบของเขาเอง ความวางเฉยคอยดูอยูใ่ นเมือคนนั7นสิ งนั7นดํารงอยูห่ รื อดําเนินไปตามควรของเขา ตามครรลอง
ของมันไม่เข้าข้างไม่ตกเป็ นฝั กฝ่ าย ไม่สอดแส่ ไม่จูจ้ 7 ีสาระแน ไม่กา้ วก่าย แทรกแซงหรื อแปลอีกความหมายหนึ ง
คือการเข้าไปเพ่งพินิจพิจารณาอย่างใกล้ชิด
อาสาฬหบูชา
เป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ ง เพือรําลึ กถึ งวันทีพระรัตนตรัยเกิ ดขึ7นในโลกครบทั7ง ๓ ตรงกับวัน
เพ็ญ ขึ7น ๑๕ คํา เดือน ๘ สาระสําคัญคือ
๑. เป็ นวันแรกทีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือธัมมจักกัปปวัตนสู ตร โปรดปั ญจวัคคียท์ 7 งั ๕ ในพระ
เทศนากัณฑ์น7 ี สอนไม่หมกมุ่นในกามสุ ข ไม่ทรมานตนให้ลาํ บาก ให้ยึดทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ ๘
เป็ นแนวปฏิบตั ิ
๒. เกิดมีพระสงฆ์สาวกองค์แรก คือพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ7นในโลก
๓. เกิดพระรัตนตรัยขึ7นในโลก คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบทั7ง ๓ รัตนะ
ในวันอาสาฬบูชา พุทธศาสนิกชนนิยมทําบุญใส่ บาตร ทําวัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน
โอวาทปาติโมกข์
คือหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อคําสอนอันเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓
คาถากึงทีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ผูม้ าประชุ มกันโดยมิได้นดั หมาย ณ พระเวฬุวนั ในวันเพ็ญ
เดือน ๓ ทีเราเรี ยกกันว่า วันมาฆบูชา
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