การบวชในพระพุทธศาสนา
อํานาจ ปั กษาสุข
การบวชเป็ นพระภิกษุเป็ นประเพณีสืบเนืองในพระพุทธศาสนาทีคนไทยถือปฏิบัติสืบทอด
กัน มาเป็ นเวลานาน โดยพุท ธศาสนิ ก ชนไทยเชื อว่าการบวชนอกจากจะเป็ นการสืบ ต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้ ยืนยาวสืบไปแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างอานิสงส์ให้ แก่บิดามารดา ตลอดจนเป็ นการ
ปลูกฝั งให้ ผู ้ บวชได้ เรียนรู ้ หลักของพระพุทธศาสนาเพือจะได้ นําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันอีก
ด้ วย ดังนั นการบวชจึงเป็ นเรืองสําคัญของชีวิตผู ้ ชายไทยทุกคน โดยเมือถึงวัยอันสมควรคือมีอายุ
ครบ 20 ปี บริบูรณ์จะบวชเป็ นพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
คําว่า “บวช” มาจากภาษาบาลีว่า “ปพฺพชฺชา” ซึงแปลว่า เว้ นจากกิจการของผู ้ ครองเรื อน
ออกจากการครองเรือนไปบําเพ็ญพรต1 แต่คําว่าบวชในภาษาไทยนั นหมายถึงทั งการบวชเป็ นพระ
และการบวชเป็ นสามเณร ดังนั นจึงใช้ คําว่า “อุปสมบท” ซึงมาจากภาษาบาลีว่า “อุปสมฺปทา”
หมายถึงการบวชเป็ นพระภิกษุ เรี ยกการบวชเป็ นพระ และใช้ คําว่า “บรรพชา” เรี ยกการบวชเป็ น
สามเณร เพือระบุความหมายให้ เฉพาะเจาะจงลงไป
ความเป็ นมาของการบวชในพระพุทธศาสนา
คนอินเดียในสมัยพุทธกาลพอใจสละทรัพย์สมบัติ ยศศักดิ และความสุขส่วนตัว ออกบวช
ในลัท ธิ ต่าง ๆ เพราะเชื อว่าเป็ นการบํ าเพ็ญ กุศลอย่างหนึงเพื อให้ เ กิ ดปั ญ ญาหรื อสัจ ธรรมจน
สามารถสังสอนให้ ประชาชนปฏิบัติตามได้ เช่น เดียวกับพระพุทธเจ้ าทีทรงสละความสุขทางโลก
เสด็จออกบวชจนได้ เป็ นพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ
ก่อนที พระพุทธเจ้ าจะเสด็จ ออกบวช พระองค์มี ความสุขสมบูรณ์ มีพระราชอํานาจอัน
ยิงใหญ่ ไพศาล และพร้ อมด้ วยข้ าทาสบริ วาร หากแต่พระองค์ไม่ทรงปรารถนาที จะเป็ นใหญ่ใ น
อาณาจักรแห่งโลก พระองค์ทรงเบือหน่ายและหดหู่พระทัยโดยเฉพาะเมือได้ ท อดพระเนตรเห็น
ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตาย ซึงล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิงทีมนุษย์ทกุ คนไม่สามารถจะหลีกเลียง
ได้ แม้ แต่พระองค์เอง จนกระทังพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสมณเพศผู ้ ประกอบด้ วยอากัปกิริยาที
สงบเสงียมเป็ นทีน่าศรัทธาเลือมใสแก่ผู ้ พบเห็น จึงทําให้ พระองค์พอพระทัยมากและทรงตัดสิน
พระทัยอย่างแน่วแน่ทีจะเสด็จออกบวช เพือแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเป็ นเครื องหลุดพ้ นทั ง
ปวง
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ธรรมปราโมทย์, รวบรวม, บวชจริ ง เรี ยนจริ ง ปฏิบัติจริ ง ได้ ผลจริ ง คู ่ มือสําหรั บพระแท้, พิมพ์ ครั ง
ที 3 (กรุงเทพมหานคร : ลิเบอร์ ตี เพรส, 2535), 43.
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ในเวลาเที ยงคืน ของวัน เพ็ญ เดื อน 8 ขณะที พระพุท ธเจ้ ามีพระชนมายุได้ 29 พรรษา
พระองค์เสด็จทรงม้ ากัณฐกะพร้ อมด้ วยนายฉันนะออกจากพระนครสูฝังแม่นํ าอโนมาเพือออกบวช
ครั นเสด็จถึงริมฝั งแม่นํ าอโนมา ทรงเปลื องเครืองทรงอย่างกษัตริ ย์มอบให้ นายฉันนะนํากลับสู่พระ
นคร ทรงดําริ จะตัดพระโมฬี ก็มีพระขรรค์แก้ วตกลงมาจากอากาศ พระองค์จึงคว้ าพระขรรค์แก้ ว
ด้ วยพระหัตถ์ขวา จับพระเกศโมฬี ด้ วยพระหัตถ์ ซ้าย ทรงอธิษฐานว่า “ถ้ าข้ าพเจ้ าจักได้ เป็ นพระ
สัพพัญ ู จงให้ ตัดผมขาดพร้ อมกันให้ เหลือเพียง2 องคุลี แล้ วอย่ายาวอีก” เมือทรงอธิษฐานแล้ วก็
ตัดพระเกศโมฬี ซึงก็ขาดออกดังทรงอธิษฐาน
หลังจากนั นทรงอธิษฐานอีกว่า“ถ้ าข้ าพเจ้ าจักได้ เป็ นพระสัพพัญ ู จงอย่าให้ เส้ นผมตกลง
มาจากอากาศ” แล้ วก็โยนพระเกศขึ นไป พระอินทร์ก็ทรงรับไว้ ด้วยผอบแก้ วแล้ วอัญเชิญขึ นไปไว้ ใน
พระจุฬ ามณี เ จดีย์ ที ดาวดึง ส์ ขณะนั นฆฏิ ก ารมหาพรหมผู ้ เ ป็ นอนาคามีซึ งเคยเป็ นสหายของ
พระพุทธเจ้ าในครั งศาสนาพระพุทธกัสสปะ ก็นําเอาทิพยบริ ขารทั ง8 อันเกิดทีต้ นกัลปพฤกษ์ ใน
พรหมโลก คือ ไตรจีวร บาตร มีดตัดเล็บ กล่องเข็ม ผ้ ารัดเอว ผ้ ากรองนํ า ลงมาถวายทันที แล้ วรับ
เอาผ้ านุ่งห่มของพระพุทธเจ้ าขึ นไปบรรจุไว้ ทีพระเจดีย์ในพรหมโลก2
การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้ าเป็ นนิมิตหมายอันดีของการเริ มต้ นพระพุทธศาสนา
ทั งนี เมือพระองค์ตรัสรู ้ แล้ วได้ เสด็จไปแสดงหลักธรรมแก่พวกปั ญจวัคคีย์เป็ นกลุ่มแรกเพราะเห็นว่า
พวกปั ญจวัคคีย์มีอุปการะแก่พระองค์มากในคราวทีทรงบําเพ็ญเพียร โดยเฉพาะพระอัญญาโกณ
ฑัญญะซึงเป็ นหัวหน้ าปั ญจวัคคีย์ปรารถนาจะฟั งธรรมก่อนใครทั งสิ น พระองค์ได้ ทรงแสดงพระ
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็ นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน
เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะสําเร็จเป็ นพระอรหันต์เป็ นองค์แรก และได้ ขอบวชเป็ น
พระสาวกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าจึงตรัสว่า “เอหิ ภิกฺขุ เธอจงมาเป็ นภิกษุเถิด เราได้ แสดง
ธรรมดีแล้ ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพือทําให้ สิ นทุกข์โดยชอบเถิด” พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็ น
พระภิก ษุ องค์แรกในพระพุท ธศาสนา พร้ อมด้ วยพระวัป ปะ พระภัท ทิ ย ะ พระมหานามะ และ
พระอัสสชิ ตามลําดับ การบวชวิธีนี รีเยกว่า “เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา”
ต่อมาพระสาวกได้ เดินทางไปประกาศพระศาสนาและเผยแผ่หลักพุทธธรรมจนมีผู ้ ศรัทธา
เลือมใสขอบวชต่อพระพุทธเจ้ าเป็ นจํานวนมาก เป็ นเหตุให้ พระองค์ต้องประทานอนุญาตให้ พระ
สาวกผู ้ เป็ นอรหันต์เป็ นผู ้ บวชให้ ได้ โดยทีผู ้ บวชเพียงแต่ปลงผมนุ่งห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ แล้ วเปล่ง
วาจาแสดงตนเข้ าถึงไตรสรณคมน์ต่อหน้ าพระสาวกผู ้ เ ป็ นอาจารย์ ผู ้ นั นก็ได้ ชือว่าเป็ นภิก ษุโดย
สมบูรณ์ การบวชด้ วยวิธีนี เรียกว่า“ติสรณคมนูปสัมปทา”
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, หลักพุทธประวัติ เล่ ม 1 (พระนคร : โรงพิมพ์
ส. ธรรมภักดี, 2499), 111, อ้ างถึงใน ลําดวน สุขพันธุ,์ รวบรวม, ประเพณีการบวช (พระนคร : กองวรรณคดี
และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 3.
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เมือพระพุทธศาสนาแพร่หลายมากขึ น มีผู ้ ศรัทธาเลือมใสปรารถนาทีจะขอบวชเป็ นภิกษุ
จํานวนมาก พระพุทธเจ้าทรงดําริว่า การบวชด้ วยพระวาจาก็ดีหรือด้ วยการรับไตรสรณคมน์ก็ดี ไม่
สามารถที จะยังกิ จ แห่งสงฆ์ ใ ห้ สําเร็ จ ลุล่วงได้ โดยสะดวก และอี ก ประการหนึงพระองค์มีพระ
ประสงค์ทีจะให้ พระพุทธศาสนาแพร่หลายหยังรากลึกอยู่ทัวทุกมุมโลก พระองค์จึงทรงยกเลิกการ
บวชดังกล่า ว และบัญ ญั ติก ารบวชแบบใหม่ขึ น โดยการมอบหมายให้ คณะสงฆ์ เ ป็ นใหญ่ ใ น
ศาสนกิ จ ทั งปวง สามารถบวชได้ ภ ายในสัง ฆมณฑลที มีข อบเขตแน่น อนเรี ย กว่า สี มา มีพ ระ
อุปัชฌาย์ทําหน้ าทีเป็ นประธานพระสงฆ์กล่าววาจาประกาศรับบุคคลนั น ๆ เข้ าร่วมคณะสงฆ์เพือ
ปฏิบัติศาสนกิจต่อไป การบวชจะสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมือได้ รับความยินยอมจากทีประชุมสงฆ์ ณ ทีนั น
ด้ วย การบวชด้ วยวิธีนี เรียกว่า“ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา” ซึงการบวชวิธีนี ยังถือปฏิบัติกันมาจน
ปั จจุบันนี
คุณสมบัติของผู ้ บวช
เพือให้ ผู ้ บวชสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ อย่างสมบูรณ์และป้องกันผู ้ ไม่ประสงค์ดีแฝงตัว
เข้ ามาทําลายพระพุทธศาสนา จึงมีการระบุคุณสมบัติของผู ้ บวชไว้ ดังนี3
1. ต้ องเป็ นผู ้ ชาย มีอายุครบ20 ปี บริบูรณ์
2. ต้ อ งไม่ ใ ช่ อ ภัพ บุ ค คล คื อ บุ ค คลต้ อ งห้ ามที ไม่ อ นุ ญ าตให้ บวชเป็ นพระภิ ก ษุ ใ น
พระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาด ทั งนี อภัพบุคคลมีอยู3 ่ จําพวก ได้ แก่
2.1 คนมีเ พศบกพร่อง มี 2 จํ าพวก ได้ แก่ บัณเฑาะก์ คือเป็ นกะเทยและคนมี 2
เพศ คือมีทั งเพศหญิงและเพศชายในร่างเดียวกัน
2.2 คนประพฤติ ผิดพระธรรมวินัย มี 7 จํ า พวก ได้ แก่ คนฆ่ าพระอรหัน ต์ คน
ประทุษร้ ายภิกษุณี คนลักเพศ คือคนทีตั งใจปลอมเข้ ามาอยู่ในหมู่ภิกษุโดยถือเพศภิกษุเอง ภิกษุผู ้
ไปเข้ ารีตเดียรถีย์ ภิกษุผู ้ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู ้ ทําสังฆเภท คือทําให้ สงฆ์แตกแยกกัน และคนที
ทําร้ ายพระพุทธเจ้ าจนถึงห้ อพระโลหิต
2.3 คนประพฤติผิดต่อกําเนิดของตน มี 2 จําพวก ได้ แก่ คนฆ่ามารดาและคนฆ่า
บิดา
นอกจากอภัพบุคคลแล้ ว ยังมีบุคคลทีถูกห้ ามบวชอีก8 จําพวก ได้ แก่
1. คนมีโรคติดต่อร้ ายแรง โรคไม่จักหาย โรคเรื อรัง ได้ แก่ โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรค
มองคร่อ โรคลมบ้ าหมู ทั งนี คนทีเป็ นโรคเหล่านี หากรักษาให้ หายเป็ นปกติแล้ วสามารถบวชได้
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พระธรรมวโรดม, คู ่ มือพระอุปัชฌาย์, พิมพ์ครั งที7 (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการดําเนินการ
ฝึ กซ้ อมอบรมพระอุปัชฌาย์ส่วนกลาง, 2545), 86-92.
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2. คนมีอวัยวะบกพร่อง ได้ แก่ คนมือขาด คนเท้ าขาด คนทั งมือและเท้ าขาด คนหูขาดคน
จมูกขาด (จมูกแหว่ง) คนทั งหูและจมูกขาด คนนิ วมือนิ วเท้ าขาด คนง่ามมือง่ามเท้ าขาด และคน
เอ็นขาด
3. คนมีอวัยวะไม่สมประกอบ ได้ แก่ คนมีมือเป็ นแผ่น คนค่อม คนเตี ยกว่าปกติ คนคอพอก
คนเท้ าปุก คนแปลกเพือน เช่น สูงเกินไป ตําเกินไป ดําเกินไป ขาวเกินไป ผอมเกินไป อ้วนเกินไป
เป็ นต้ น ทั งนี คนมีอวัยวะไม่สมประกอบหากแก้ ให้ หายสามารถบวชได้
4. คนพิการ ได้ แก่ คนบอดตาใส คนง่อยคือมือหงิก เท้ าหงิก นิ วหงิก คนกระจอก คือมีเท้ า
หรือขาพิการเดินไม่ปกติ คนตาบอดมืด คนใบ้ คนหูหนวก คนทั งบอดทั งใบ้ คนทั งใบ้ ทั งหูหนวก คน
ทั งบอดทั งใบ้ ทงหูั หนวก
5. คนทุ ร พล ได้ แก่ คนแก่ ง่ อ นแง่ น ทํ า งานไม่ ไ หว คนมี อิ ริ ย าบถขาด คื อ คนเปลี ย
เส้ นประสาทพิการ
6. คนมี เ กี ยวข้ อง ได้ แ ก่ คนที มารดาบิ ดาไม่อ นุญ าต คนเป็ นราชภัฏ คือ ข้ าราชการที
พระราชาเลี ยง คนมีหนี สิน คนเป็ นทาส คนจําพวกนี หากพ้ นจากเกียวข้ อง คือบุตรได้ รับอนุ
ญาต
จากมารดาบิดา ราชภัฏได้ รับอนุญาตจากพระราชาหรื อเจ้ าหน้ าทีเหนือตน คนมีหนี สินใช้ หนี เสร็จ
แล้ ว และคนเป็ นทาสได้ รับปลดเป็ นไทแล้ วสามารถบวชได้
7. คนเคยถูกอาชญาหลวง ได้ แก่ คนถูกเฆียนหลังลาย คือมีรอยแผลเป็ นทีหลัง คนถูกสัก
หมายโทษ
8. คนประทุษร้ ายความสงบ ได้ แก่ โจรผู ้ ร้ายทีขึ นชือโด่งดัง คนโทษหนีเ รื อนจํ า คนผู ้ ถูก
เขียนไว้ คือมีประกาศบอกว่าถ้ าพบเข้ าทีใดให้ ฆ่าเสีย
นอกจากทีกล่าวมาทั งหมดแล้ วยังมีบุคคลต้ องห้ ามทีไม่ให้ บวชอีก3 จําพวก ได้ แก่
1. คนไม่มีอุปัชฌาย์ หรือมีคนอืนจากภิกษุเป็ นอุปัชฌาย์คือมีคนทีไม่ใช่พระภิกษุเป็ นพระ
อุปัชฌาย์ หรือถือสงฆ์ถือคณะเป็ นอุปัชฌาย์
2. คนไม่มีบาตร ไม่มีจีวร หรือไม่มีทั งบาตรทั งจีวร
3. คนยืมบาตร ยืมจีวร หรือยืมทั งบาตรทั งจีวร
การเตรียมตัวบวช
เมือบุคคลใดมีศรัทธาพร้ อมจะบวช ผู ้ ปกครองหรือบิดามารดาจะต้ องพาบุคคลนั นไปหาเจ้ า
อาวาสเพือถวายตัวให้ เจ้ าอาวาสจัดการบวชให้ ทั งนี ถ้ าเจ้ าอาวาสได้ รับการแต่งตั งเป็ นอุปัชฌาย์
แล้ วก็จะพิจารณารับบวชเอง แต่หากเจ้ าอาวาสยังไม่ได้ รับการแต่งตั งเป็ นอุปัชฌาย์ก็จะแนะนําหรือ
พาไปหาพระอุปั ชฌาย์ใ นเขตนั นเพื อพิจ ารณารับ บวชให้ โดยการพิจ ารณารับ บวชนั นจะมีก าร
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลนั นซึงถ้ าเห็นว่ามีคุณ สมบัติครบถ้ วนและไม่เ ป็ นบุคคลต้ องห้ าม
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ตามทีระบุไว้ ข้างต้ นพระอุปัชฌาย์ก็จะรับบวชให้ หลังจากถวายตัวกับเจ้ าอาวาสหรื อพระอุปัชฌาย์
แล้ วจะเรียกบุคคลนั นว่า“นาค” หรือ “เจ้ านาค”
ระยะเวลาก่อนบวช นาคจะต้ องฝึ กซ้ อมกิริยามารยาทของความเป็ นพระภิกษุ และหัดท่อง
คําขานนาค ทั งคําขอบรรพชาอุปสมบท คําขอศีล คําขอนิสัย รวมถึงท่องจําบทสวดมนต์ ต่าง ๆ ให้
ได้ ในขณะเดียวกันผู ้ ปกครองต้ องเตรียมเครืองบวชหรืออัฐบริขาร คือเครืองบริขารทีจําเป็ น8 อย่าง
ของพระบวชใหม่ ได้ แก่ บาตร อัน ตรวาสก (ผ้ าสบงหรื อผ้ านุ่ง) อุตราสงค์ (ผ้ าจี วรหรื อผ้ าห่ม )
สังฆาฏิ (ผ้ าพาดบ่า) กายพันธนะ (ผ้ าประคดเอวหรื อผ้ าคาดเอว) ปริ สสาวนะ (ผ้ ากรองนํ าหรื อ
กระบอกกรองนํ า) สูจิ (เข็ม) และ วาสี (มีดโกน) นอกจากนี ยังมีเครืองใช้ ทีจําเป็ นอืน ๆ อีก เช่น เสือ
หมอน มุ ้ ง ร่ม รองเท้ า ถุงย่าม สบู่ ยาสีฟั น แปรงสีฟัน เป็ นต้ น
ก่อนถึงวันบวช นาคจะต้ องไปลาบวชโดยจัดดอกไม้ ธูป เทียนใส่พานไปขอขมาญาติพีน้ อง
และผู ้ ใหญ่ทีนับถือ เพือขออโหสิกรรมทีตนกระทําล่วงเกินไว้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ วยกายกรรม วจีกรรม
หรือมโนกรรม ทั งต่อหน้ าและลับหลัง ตามปกติมักนิยมปลงผม คิ ว หนวด เคร
าของนาคโดยให้ บิดา
มารดา หรื อพระภิกษุทีเคารพขริ บปลายผมให้ ก่อนพอเป็ นพิธี ต่อจากนั นให้ ผู ้ ชํานาญโกนผม คิ ว
หนวด เคราของนาคให้ หมดจด อาบนํ าชําระร่างกายให้ สะอาด แล้ วนุ่งขาวห่มขาวก่อนทีจะไปลา
บวช
สําหรับพิธีทําขวัญนาคนั นเป็ นสิงไม่จําเป็ นและเป็ นการสิ นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 4 ซึง
อาจจะจัดหรือไม่จัดก็ได้ ทั งนี จุดประสงค์ของการทําขวัญนาคนั นคือต้ องการให้ นาคหมดห่วงใยใน
สิงผูกพันต่าง ๆ ให้ นาคมีศรัทธาและมีกําลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจให้ สําเร็จลุล่วง ตลอดจนให้
นาคได้ ทําความเข้ าใจเกียวกับผลานิสงส์ของการบวชและวิธีปฏิบัติตัวเมือบวชเป็ นพระภิกษุแล้ ว5
พิธีบวช
เมือถึงวันบวชจะนํานาคไปยังอุโบสถ ทําประทักษิ ณคือเวียนขวารอบอุโบสถภายนอกเขต
สีมา 3 รอบ เพือแสดงความเคารพเขตแดนทีทําสังฆกรรมและแสดงความเคารพพระประธานทีอยู่
ในอุโบสถ จากนั นนํานาคมาวัน ทาสีมาที อยู่ด้านหน้ าอุโบสถ แล้ วให้ น าคโปรยทานอัน เป็ นการ
บริจาคทานก่อนบวช เสร็จแล้ วจูงนาคเข้ าอุโบสถโดยให้ ก้าวข้ ามธรณีประตู จากนั นให้ นาคเข้ าไปจุด
ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยก่อนเริมทําพิธีบวช
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ไสว มาลาทอง และ อเนก ขํ า ทอง, รวบรวม, คู ่ มื อ บรรพชาอุ ปสมบท ฉบั บกรมการศาสนา
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2527), 18.
5
ลํา ดวน สุข พัน ธุ,์ รวบรวม, ประเพณีก ารบวช (พระนคร : กองวรรณคดีแ ละประวัติศ าสตร์ กรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 20-21.
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ผู ้ ทําพิธีบวชในอุโบสถประกอบด้ วยพระอุปัชฌาย์ซึงเป็ นประธานในการบวช พระคู่สวด2
รูป ได้ แก่ พระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ ซึงทําหน้ าทีสมมติตนเพือสอนซ้ อมผู ้ บวช
สอบถามอัน ตรายิ ก ธรรม โดยอัน ตรายิ ก ธรรม คือ ธรรมอัน ตราย หมายถึง เหตุที ขัดขวางการ
อุปสมบท เช่น มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อเป็ นโรคเรื อน เป็ นต้ น และประกาศให้ คณะสงฆ์
ทราบและลงมติให้ ผู ้ บวชเป็ นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ นอกจากนี ยังมีพระอันดับคือคณะสงฆ์ทีเข้ าร่วม
ประชุมในการประกอบพิธีบวชด้ วย โดยพิธีบวชนั นจะเริมตามลําดับดังนี
1. นาคนังคุกเข่ากราบบิดา มารดา 3 ครั ง แล้ วยืนแขนรับผ้ าไตรจีวรจากบิดา มารดา
2. นาคประคองผ้ าไตรจีวรเดินเข้ าไปหาพระอุปัชฌาย์ พอเข้ าใกล้ บริ เ วณทีคณะสงฆ์นัง
นาคต้ องนังลงแล้ วเดินเข่าเข้ าไปหาพระอุปัชฌาย์ ประเคนผ้ าไตรจีวร พร้ อมทั งถวายเครืองสักการะ
เสร็จแล้ วกราบ 3 ครั ง หลังจากนั นพระอุปัชฌาย์จะมอบผ้ าไตรจีวรให้ นาคลุกขึ นยืนก้ มตัวพองาม
3. นาคกล่าวคําขานนาคขอบรรพชา เมือกล่าวคําขอบรรพชาจบ ถวายผ้ าไตรจีวรให้ พระ
อุปัชฌาย์ จากนั นกล่าวคําขอผ้ าต่อจนจบ แล้ วกราบพระอุปัชฌาย์3 ครั ง หลังจากนั นนังพับเพียบ
ประนมมือฟั งโอวาทจากพระอุปัชฌาย์เกียวกับการบรรพชาอุปสมบท ต่อจากนั นพระอุปัชฌาย์จะ
สอนมูลกัมมัฏฐาน เรี ยกว่า “ตจปั ญ จกกัมมัฏฐาน” คือ กรรมฐานมีหนังเป็ นทีห้ า หมายถึง การ
พิจารณาผม ขน เล็บ ฟั น หนัง ให้ เห็นว่าเป็ นของไม่งาม ทําให้ จิตเกิดความเบือหน่าย เสร็จแล้ วพระ
อุปั ชฌาย์ จ ะคล้ องอังสะสวมให้ นาคและมอบผ้ าไตรจีวรให้ เ ป็ นการแสดงว่าพระอุปัช ฌาย์ยิ น ดี
บรรพชาให้ จากนั นนาคถอยหลังให้ พ้นคณะสงฆ์ ก่อนจะลุกขึ นเดินตามพระส
งฆ์ทีจะไปช่วยห่มผ้ า
ให้ หลังจากนี นาคเปลียนสภาพเป็ นสามเณร
4. เมือครองจี วรเสร็ จ แล้ ว สามเณรนํ าเครื องสัก การะไปถวายพระคู่สวดอัน ได้ แก่พระ
กรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ พร้ อมกราบ 3 ครั ง ลุกขึ นยืน แล้ วกล่าวคําขอไตรสรณคมน์และคําขอศีล สามเณรรับไตรสรณคมน์และรับศีลจากพระคู่สวด โดยเมือสมาทานศีล 10 จบ
ลง แล้ วกราบ 3 ครั ง ก็ถือว่าเสร็จพิธีบรรพชาเป็ นสามเณร
5. เมือเป็ นสามเณรแล้ ว ให้ รับประเคนบาตรและเครื องสักการะจากบิดา มารดา จากนั น
อุ ้ มบาตรเดินเข่าไปวางไว้ ข้างตัวด้ านซ้ าย ถวายเครืองสักการะพระอุปัชฌาย์เพือขอนิสัยคืกอารขอที
พักพิงหรื อขอทีอาศัย แล้ วกราบ 3 ครั ง ลุกขึ นยืนกล่าวคําขอนิสัย จบแล้ วนังฟั งพระอุปัชฌาย์ใ ห้
โอวาท และแนะนํานามฉายาภาษาบาลีของพระอุปัชฌาย์ รวมถึงตั งนามฉายาเป็ นภาษาบาลีให้
สาเหตุทีต้ องตั งนามฉายาขึ นใหม่เป็ นภาษาบาลีนั นเป็ นเพราะในการประกอบพิธีบวช พร
ะ
คู่สวดคือพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์จะต้ องสวดกรรมวาจาเป็ นภาษาบาลี โดย
ต้ องมีการกล่าวชือผู ้ บวชเป็ นภาษาบาลีด้วยเพือประกาศให้ คณะสงฆ์ทราบและลงมติให้ ผู ้ บวชเป็ น
พระภิกษุโดยสมบูรณ์ นอกจากนี การตั งนามฉายายังตั งขึ นเพือให้ ผู ้ บวชลืมเรื องทางโลกแล้ วหันมา
ระลึกถึงหน้ าทีทีจะต้ องปฏิบัติในทางธรรมและวินัย เพราะนามฉายาส่วนใหญ่มักมีความหมายไป
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ในทางธรรม6 ทั งนี นามฉายาที ได้ รับถื อเป็ นชื อในทางพระพุท ธศาสนาที ใช้ เ มือต้ องการกล่าวถึง
พระภิกษุอย่างเป็ นทางการโดยจะใช้ ควบคู่กับชือจริ งของผู ้ บวช เช่น กล่าวถึงพระทีชือ “อํานาจ”
นามสกุล “ปั กษาสุข” ซึงได้ รับนามฉายาว่า “ฐานวโส” ว่า “พระอํานาจ ฐานวโส” เป็ นต้ น
เมือพระอุปัชฌาย์ตั งนามฉายาให้ แล้ วจะสอนว่าเมือพระคู่สวดสอบถามว่า“กินนาโมสิ” ซึง
แปลว่า “ท่านชืออะไร” ให้ ตอบว่า “อะหัง ภันเต + นามฉายาของตนเอง + นามะ” และเมือพระ
คู่ส วดถามว่า “โก นามะ เต อุปั ช ฌาโย” ซึ งแปลว่า “อุปั ช ฌาย์ ข องท่ านชื ออะไร” ให้ ตอบว่า
“อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา+ นามฉายาของพระอุปัชฌาย์ + นามะ” ต่อจากนั นพระอุปัชฌาย์
จะบอกชือบริขารให้ สามเณร สามเณรต้ องตอบว่า “อามะ ภันเต” เมือครบ 5 ครั งแล้ ว พระอุปัชฌาย์
จะคล้ องสายโยกบาตรให้ แล้ วสังให้ สามเณรถอยห่างออกจากทีประชุมสงฆ์ โดยให้ สามเณรประนม
มือเดินเข่าถอยหลังออกมาให้ พ้นคณะสงฆ์ ยืนขึ นกลับหลังหัน เดินไปทางหน้ าอุโบสถ แล้ วกลับ
หลังหันเพือหันหน้ าตรงมาทางคณะสงฆ์
6. พระคู่สวดสมมติตนเป็ นผู ้ สอนซ้ อม โดยต้ องกล่าวนามฉายาของสามเณรและพระ
อุปัชฌาย์เป็ นภาษาบาลี แล้ วออกไปถามอันตรายิกธรรมต่อสามเณร ณ ทีทีกําหนดไว้ หลังจากนั น
พระคู่สวดกลับมาบอกทีประชุมสงฆ์
7. พระคู่สวดมารายงานต่อทีประชุมสงฆ์ แล้ วเรียกสามเณรเข้ าสู่ทีประชุมสงฆ์โดยใช้ คําว่า
“อาคัจฉาหิ ” สามเณรเดิ นประนมมือเข้ ามาคุกเข่า กราบ 3 ครั ง แล้ วกล่าวคําขออุปสมบท พระ
อุปัชฌาย์กล่าวคําอุปโลกน์เผดียงสงฆ์เพือประกาศท่ามกลางคณะสงฆ์ให้ ทราบถึงความต้ องการ
ของสามเณร และขอความเห็นจากคณะสงฆ์ว่าจะรับเป็ นสมาชิกในหมู่สงฆ์หรื อไม่ จากนั นพระ
คู่สวดจะถามอันตรายิกธรรมซํ าในทีประชุมสงฆ์ แล้ วพระคู่สวดจะสวดญัตติ คือ การยืนข้ อเสนอ
และลงมติเพือยกสามเณรให้ เป็ นพระภิกษุ เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรมมีทั งหมด4 จบ ได้ แก่ ข้ อเสนอ
ทีสามเณรขอบวช 1 จบ และสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากทีประชุมสงฆ์อีก 3 จบ เมือไม่มี
สงฆ์คัดค้ านเป็ นอันเสร็จญัตติจตุตถกรรมอุปสมบท เป็ นพระภิกษุโดยถูกต้ องตามพระธรรมวินัย
8. พระใหม่ถอดสายโยกบาตรออกจากตัวแล้ ววางบาตรไว้ ทางซ้ ายมือ นังพับเพียบประนม
มือฟั งพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ 8 ประการ โดยบอกเป็ นภาษาไทยก่อนแล้ วจึงบอกเป็ นภาษา
บาลี เสร็จแล้ วพระใหม่รับว่า “อามะ ภันเต” จากนั นลุกขึนนังคุกเข่า ประนมมือกราบพระอุปัชฌาย์
3 ครั ง
หลัง จากนั นพระใหม่รับ ประเคนเครื องบริ ข ารจากบิ ด า มารดา และญาติ พระสงฆ์
อนุโมทนา ให้ พระใหม่กรวดนํ า รับพร และกราบ3 ครั ง เป็ นอันเสร็จพิธีเป็ นพระภิกษุโดยสมบูรณ์
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อานิสงส์ ของการบวช
การบวชเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถือเป็ นการทําบุญทียิงใหญ่ ซึงส่งผลให้ ผู ้ บวชและ
ผู ้ ที เกี ยวข้ องได้ รับ อานิ สงส์ห รื อผลจากการทําบุญในครั งนั น ทั งนี อานิสงส์ที ได้ จากการบวชนั น
สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้ วยกัน คือ อานิสงส์แก่ตัวผู ้ บวช อานิสงส์แก่ผู ้ อืน และ
อานิสงส์แก่พระศาสนา7 ดังนี
1. อานิสงส์ แก่ ตัวผู ้ บวช
เมือได้ บวชเป็ นพระภิกษุแล้ ว ผู ้ บวชจะได้ เรียนรู ้ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้ รู ้ จักฝึ กตน
ให้ มีความอดทน ฝึ กหัดกิริยามารยาททั งทางกาย วาจา และจิตใจให้ มีความสํารวมและเรี ยบร้ อยดี
งาม ตลอดจนได้ ฝึกปฏิบัติธรรมซึงทําให้ จิตใจบริสุทธิ มีสมาธิ และมีความสุขุมรอบคอบ นอกจากนี
ยังทําให้ ผู ้ บวชเกิดความฉลาดตามคําสังสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้ วย โดยความฉลาดทีเกิดขึ น
นั นเรียกว่า“กุศล” หรือ “โกศล” ซึงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้ แก่ อายโกศล คือความฉลาดในทาง
เจริ ญ รู ้ ว่าสิงใดคือความเจริ ญ อปายโกศล คือความฉลาดในทางเสือม รู ้ ว่าสิงใดคือความเสือม
และอุปายโกศล คือความฉลาดในการดําเนินชี วิตให้ หลีกพ้ นจากทางแห่งความเสือม8 ทั งนี สิงที
กล่าวมาทั งหมดจะทําให้ ตัวผู ้ บวชเกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขในการดําเนินชีวิต
2. อานิสงส์ แก่ ผู ้ อื น
การบวชนั นถื อ เป็ นการทดแทนบุญ คุณ บิ ดา มารดา และผู ้ มีพระคุณ ทางหนึง ดังนั น
นอกจากตัวผู ้ บวชจะได้ รับอานิสงส์จากการบวชแล้ ว ยังทําให้ บิดา มารดา และผู ้ มีพระคุณซึงมีส่วน
ร่วมในการบวชได้ รับอานิสงส์ด้วย โดยเมือผู ้ บวชบวชเป็ นพระภิกษุ บิดา มารดา และผู ้ มีพระคุณจะ
เกิ ดความปลื มปิ ติ มีความสุข และเกิดศรัท ธามันคงในพระพุท ธศาสนา ตลอดจนทําให้ บุคคล
เหล่านั นได้ มีโอกาสใกล้ ชิดพระพุทธศาสนาโดยการทําบุญ ประพฤติปฏิบัติธรรม ทําให้ ได้ รับความรู ้
มีความเข้ าใจเกียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากยิงขึ น ส่งผลให้ ชีวิตมีความสุขและมีความ
เจริญรุ่งเรือง
3. อานิสงส์ แก่ พระศาสนา
อานิสงส์แก่พระศาสนานั นเกิดขึ นเนืองจากการบวชนั นถือเป็ นการสืบต่ออายุพระศาสนา
ทําให้ พระศาสนาสามารถดํารงอยู่ได้ ตลอดไป โดยผู ้ บวชถือเป็ นศาสนทายาททีทําหน้ าทีเผยแผ่พระ
ธรรมคําสังสอนของพระพุทธเจ้ า ซึงส่งผลให้ พระพุทธศาสนาเจริญกว้ างไกลยิงขึ น

7
8

พุทธทาสภิกขุ, บวชทําไม (กรุ งเทพมหานคร : สุ ขภาพใจ, 2529), 74-79.
พระธรรมวโรดม, คู ่ มือพระอุปัชฌาย์, 112.

9

บรรณานุกรม
ชําเลือง วุฒิจันทร์ และคณะ, รวบรวม. คู ่ มือบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน. กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2525.
ทวี พลรั ต น์ , ชุ ม พล อนุ ก านนท์ และกั ณ หา ชาน้ อย, รวบรวม. เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ โครงการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2541.
พิมพ์ครั งที3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541.
ธ. ธรรมศรี. คู ่ มือคู ่ สวดอุปัชฌาย์. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณาคาร, 2519.
ธรรมดิลก, พระ. พระใหม่ . พิมพ์ครั งที 7. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย,
2525.
ธรรมปราโมทย์, รวบรวม. บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้ ผลจริง คู ่ มือสําหรับพระแท้. พิมพ์
ครั งที3. กรุงเทพมหานคร : ลิเบอร์ตี เพรส, 2535.
ธรรมวโรดม, พระ. คู ่ มื อ พระอุปั ชฌาย์. พิ ม พ์ ค รั งที 7. กรุ ง เทพมหานคร : คณะกรรมการ
ดําเนินการฝึ กซ้ อมอบรมพระอุปัชฌาย์ส่วนกลาง, 2545.
นันทะมุน,ี พระราช. บวชอย่ างไร. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2529.
พุทธทาสภิกขุ. จุดมุง่ หมายของการบวชที ถูกต้ อง. กรุงเทพมหานคร : ธรรมบูชา, 2526.
_________. บวชทําไม. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2529.
พูนพิสมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้ า. ประเพณีไทย. กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2518.
ลําดวน สุขพันธุ,์ รวบรวม. ประเพณีการบวช. พระนคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยา. การบวชในพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั งที
2. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548.
ส. วัฒนเศรษฐ. ปทานุกรมการตั งชื อและนามสกุล. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2510.
สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร. ประเพณีไทยโบราณ. พิมพ์ครั งที2. พระนคร : แพร่พิทยา, 2515.
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ประเพณีการบวชแนวประหยัด. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538.
สําเนียง เลือมใส, พระมหา. เตรียมตัวบวช. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณาคาร, 2532.
ไสว มาลาทอง และ อเนก ขําทอง, รวบรวม. คู ่ มือบรรพชาอุปสมบท ฉบับกรมการศาสนา.
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
อํานาจ ปั กษาสุข. “การศึก ษาการตั งนามฉายาของพระสงฆ์ไทย.” วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

