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ออกพรรษา-ทอดกฐิน ๒๕๕๔
มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

ตักบาตรเทโว

วัดญาณเวศกวัน กำ�หนดการทำ�บุญตักบาตรเทโวประจำ�ปี ใน
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำ�หนดการดังนี้
๐๖.๑๕ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- พระสงฆ์สวดถวายพรพระ
- ประธานสงฆ์กล่าวธรรมกถา
- อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนำ�แถวพระสงฆ์
๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรเทโว
- ญาติโยมเข้าประจำ�โต๊ะ เตรียมตักบาตร
- พระพุทธรูป ๑ องค์ และพระสงฆ์ ๒๒ รูป
  รับบิณฑบาต
			 เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

กฐินสามัคคี ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นายจำ�รูญ - ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ บุตรธิดา พร้อม
ด้วยญาติมติ รวิสาสิกชน  ได้เจริญศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำ�หนดการดังนี้
๐๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
- ญาติมิตรผู้มาร่วมทำ�บุญ พร้อมกัน ณ อุโบสถ
- นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๐๙.๔๕ น. พิธีทำ�บุญทอดกฐิน
- เจ้าภาพกล่าวคำ�ถวายผ้ากฐิน

- พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน
- คณะเจ้าภาพถวายเครื่องบริวารกฐินและไทยธรรม
- ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์อนุโมทนา และประพรมน้ำ�พระพุทธมนต์
๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
๑๒.๐๐ น. ผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

๓ มหาวิทยาลัย ถวายปริญญา

ในช่วงใกล้ๆ นี้ มีมหาวิทยาลัยต่างๆ แจ้งว่าจะนำ�ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตมาถวายแก่พระพรหมคุณาภรณ์ รวม ๓ แห่ง แต่ดัง
ที่ทราบกันว่า พระพรหมคุณาภรณ์อยู่ในระยะอาพาธ และไปพัก
จำ�พรรษาในชนบท บางช่วงต้องงดพูด จึงได้แจ้งว่าไม่อาจเข้าพิธี
และไม่ขอรบกวนให้ทางมหาวิทยาลัยมีภาระในเรื่องนี้ แต่ท่านผู้
บริหารมหาวิทยาลัยก็มีน้ำ�ใจเอื้อเฟื้ออย่างสูง ได้มาประกอบพิธี
ถวายปริญญานั้นๆ ที่วัดญาณเวศกวัน โดยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ รองเจ้าอาวาส เป็นผู้รับฝากไว้ทั้ง ๓ รายการ คือ
๑. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ร.ศ. ดร.ปราณี
สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี พร้อมคณะ เป็นผู้แทนนำ�ถวายปริญญา
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๔
๒. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดี พร้อมคณะ เป็นผู้แทนนำ�ถวาย ปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๔๔
๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศ. ดร.กัลยาณี
คูณมี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนนำ�ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๔

ประกาศวัดญาณเวศกวัน

ที่ ๔/๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศนามพระวิธานาธิการ
ตามมติสงฆ์วัดญาณเวศกวัน ในการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุ ๒ รูป เป็น
พระวิธานาธิการ ผูด้ แู ลและดำ�เนินกิจการทัว่ ไปของวัด โดยประสาน
งานทางพฤตินยั กับความรับผิดชอบทางนิตนิ ยั ของประธานและรอง
ประธานแห่งที่ประชุมสงฆ์วัดญาณเวศกวัน
ฉะนั้น จึงประกาศนามพระวิธานาธิการ ๒ รูป ดังต่อไปนี้
๑.พระปิยะลักษณ์ ปญฺาวโร เป็น พระวิธานาธิการ รูปที่ ๑
๒.พระปณต คุณวฑฺโฒ เป็น พระวิธานาธิการ รูปที่ ๒
ทัง้ นี้ มีวาระการปฏิบตั หิ น้าที่ ๔ เดือน นับแต่ได้รบั มติทปี่ ระชุม
ที่กล่าวนั้น เป็นต้นไป
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                     พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
                         รองเจ้าอาวาส
               ลงนามแทนเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

กิจกรรมจิตอาสา

ญาติโยมที่มาวัดเนืองๆ ปรารภเรื่องการทำ�บุญด้วยไวยาวัจมัย พร้อมทัง้ เสนอกิจทีป่ ระสงค์จะทำ�ไว้หลายอย่าง บ้างก็เป็นงาน
ประจำ�ที่ผู้สนองงานวัดทำ�อยู่แล้ว  บ้างก็เป็นกิจกรรมเผยแผ่ธรรม
อื่นๆ ที่พระสงฆ์ คนงานวัดและอุบาสกอุบาสิกาแบ่งกันไปทำ�
เพื่อสนองฉันทเจตนานั้น วัดจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสา ได้
เข้ามาบำ�เพ็ญประโยชน์ เป็นบุญศึกษาเพือ่ เข้าใจถึงความหมายและ
แนวทางของการทำ�งานอาสาสมัคร โดยเลือกทำ�งานทีต่ นสนใจอย่าง
อิสระ ไม่มีภาระผูกพัน และไม่มีการยึดงานนั้นไว้เป็นของเฉพาะตน
ทั้งนี้ มีหลักว่า วัดเป็นจุดบรรจบระหว่างผู้ที่สนใจจะช่วยงาน
กับงานวัดทีเ่ หมาะสม โดยไม่มกี ารชักชวนหรือเรียกร้อง มีวธิ ปี ฏิบตั ิ
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ผู้ที่อาสา วัด และพระศาสนา
ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ คุณดำ�รงค์
(ต้อม) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ท้ายศาลาบำ�เพ็ญกุศล

หนังสือใหม่

๑. พระไตรปิฏกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

จากข้อเขียนเพื่อตอบคำ�ถาม เรื่องคำ�แปลในพระไตรปิฎก
ภาษาไทย และบางอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกในเมืองไทย
พร้อมทั้งคำ�อธิบายการแปลความเรื่องสิกขาบท ๑๕๐ ซึ่งเป็นที่
สนใจของพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร วัดญาณเวศกวันได้พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

๒. แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

รวมข้อเขียน ๒ เรื่องล่าสุดของพระพรหมคุณาภรณ์ คือ
พระไตรปิฎกอยูน่ :ี่ อยูท่ ชี่ วนกันไม่ประมาทในการศึกษา และ ศึกษา
และเกื้อกูลกันในการศึกษา โดยข้อเขียนชิ้นหลัง ปรารภบทความ
ทางอินเทอร์เน็ตที่มีการกล่าวหาอย่างรุนแรง ต่อผู้เขียนเรื่อง
พระไตรปิฎอยูน่ ฯี่ พระพรหมคุณาภรณ์จงึ ถือเป็นโอกาสทีจ่ ะได้สร้าง
เสริมความรูค้ วามเข้าใจให้เพิม่ พูนและให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เฉพาะอย่างยิง่
ประโยชน์และความสำ�คัญของพระไตรปิฎกฉบับแปล
หนังสือรวม ๒ ข้อเขียนนี้ ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ เจ้า
ภาพกฐินในปีนี้ ขออนุญาตเพื่อพิมพ์แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

๓. ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

จากคำ�บรรยายให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก เมื่อปี ๒๕๓๙
พิมพ์เป็นหนังสือครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขาดช่วงพิมพ์ไปนาน
พอสมควร วัดญาณเวศกวันจึงจัดพิมพ์ใหม่เพื่อแจกในฤดูกฐินปีนี้
เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ซึ่งจะช่วยให้เห็น
ภาพรวมโครงสร้างการพัฒนาคน โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นพื้นฐาน

๔. วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา

บทความที่รวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเมื่อ ๓๓ ปี
ล่วงแล้ว ในวาระแห่งเทศกาลต่างๆ ระหว่างที่ผู้เรียบเรียงพักอยู่ที่
วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
หนังสือนี้ ว่าด้วยวันสำ�คัญสืบมาในวัฒนธรรมประเพณีไทย
โดยเลือกเฉพาะที่เป็นวันหยุดราชการ คือวันสงกรานต์ และเน้นที่
วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนำ�มาแสดงทั้งหมดเท่าที่ควรรู้

ตอบ ๓ คำ�ถาม
คุณหมอกาญจนา เกษสอาด (เมือ่ ไปดูแลจัดการเรือ่ งอาพาธ
ของพระพรหมคุณาภรณ์ ที่โรงพยาบาล คราวที่แล้ว) ได้ปรารภ
ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ๓ อย่าง เช่น การสร้างห้องอบตัว
ขึ้นในวัด เพื่อให้พระเข้าไปใช้นั้น สมควรหรือไม่อย่างไร มีวัดบาง

แห่ง ท�ำห้องเช่นว่านี้ขึ้นมา และโยมเห็นว่าน่าจะเป็นของส�ำหรับ
ชาวบ้านมากกว่า
ต่อมา พระพรหมคุณาภรณ์ ได้ฝากค�ำตอบมาในแง่ทเี่ ป็นเรือ่ ง
น่ารู้ ดังนี้

๑. เรื่อง ชันตาฆระ – เรือนไฟ – sauna

เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างพระเชตวัน ก็มีเรือนไฟ (ชันตาฆร) อยู่ในรายการก่อสร้างด้วย (วินย.๗/๒๕๖/๑๑๑)
พุทธานุญาตให้มีเรือนไฟ มีพร้อมกับพุทธานุญาตที่จงกรม
ตามค�ำทูลขอของหมอชีวก ตามเรือ่ งในพระวินยั ปิฎก (วินย.๗/๗๗/๒๙)
ว่า ชาวเมืองเวสาลีหมุนเวียนถวายภัตตาหารอย่างประณีตต่อเนือ่ ง
กันไปไม่ขาดตอนเลย ภิกษุทงั้ หลายฉันแต่อาหารทีป่ ระณีต ร่างกาย
ก็หมักหมมของเสียอื้อตื้อ มีอาพาธมาก
ฝ่ายหมอชีวกโกมารภัจมีกิจธุระบางอย่าง เดินทางจาก
ราชคฤห์ไปเวสาลี ได้เห็นภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างนั้น จึงเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า กราบทูลขอว่า
		
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวลานี้ ภิกษุทั้งหลายมีร่างกาย
หมักหมมของเสีย มีอาพาธมาก ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
โปรดทรงอนุญาต ที่จงกรม และเรือนไฟ แก่ภิกษุทั้งหลาย
ด้วยวิธีการอย่างนี้จะช่วยให้ภิกษุทั้งหลายมีอาพาธน้อย”

ลักษณะทั่วไป

- เป็นเรือนใหญ่ ภิกษุเข้าไปอบตัวอยู่ในนั้นพร้อมกันมากหลายรูป
  เรือนอาจจะสูง มีบันไดขึ้นไป
- มีที่ก่อไฟหรือเตาไฟอยู่ในนั้น และอาจมีปล่องไฟด้วย (ถ้าเรือนไฟ
  เล็ก เตาอยู่ด้านหนึ่ง ถ้าเรือนใหญ่ เตาอาจอยู่กลาง)
- มีที่ใส่เก็บน�้ำ มีการใช้น�้ำ ใช้ดินเหนียว (ที่ส�ำคัญคือเอาดินเหนียว   
  ทาหน้าไม่ให้ถูกไฟลน) มีรางน�้ำที่แช่ดินเหนียว
- พื้นมักแฉะ ต้องคอยล้าง และมีการปูพื้นด้วยอิฐ หิน หรือไม้ และ
  มีทางระบายน�้ำ 
- ตามปกติ ภิกษุแต่ละรูป นั่งบนตั่ง (หรือเก้าอี้) ซึ่งมีในนั้น หรือ
  ถือติดตัวเข้าไป
- หลังจากอบตัวในเรือนไฟแล้ว ก็ออกไปอาบน�้ำ
- นอกจากเรือนไฟแล้ว อาจมีศาลาข้างเรือนไฟอีกด้วย (เป็นที่พัก
  กันฝน เช่นไว้จีวรเวลาเข้าไปในเรือนไฟ แต่ในเรือนไฟก็มีราวผ้า)
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ ชันตาฆรวัตร คือ ข้อปฏิบัติเชิง
มารยาทในการใช้เรือนไฟ ไว้ดว้ ย ถ้าดูวตั รนี้ ก็จะมองเห็นรูปลักษณ์
ของเรือนไฟชัดขึ้นอีกบ้าง ชันตาฆรวัตรมีดังนี้ (วินย.๗/๔๓๒/๒๓๙)
		 ภิกษุใดไปสู่เรือนไฟก่อน ถ้ามีขี้เถ้ามาก พึงเทขี้เถ้าทิ้งเสีย
ถ้าเรือนไฟรก พึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย
ถ้าบริเวณ ซุ้มประตู ศาลาเรือนไฟรก พึงกวาดเสีย พึงบดจุณ
(แป้งที่ใช้ ในการอาบน�้ำ) ไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักน�้ำใส่
รางน�้ำไว้
		 เมือ่ จะเข้าไปสูเ่ รือนไฟ พึงเอาดินเหนียวทาหน้า ปิดข้างหน้า
ข้างหลังแล้ว จึงเข้าไปสูเ่ รือนไฟ ไม่พงึ นัง่ เบียดเสียดพระเถระ

ไม่พึงเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะ พึงท�ำบริกรรม
(ช่วยจัดเตรียมต่างๆ เช่น เอาดินเหนียว เอาน�ำ้ มาให้) แก่พระ
เถระในเรือนไฟ เมือ่ ออกจากเรือนไฟ พึงถือตัง่ ส�ำหรับเรือนไฟ
แล้วปิดข้างหน้าข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ
		 ถ้าอุตสาหะ พึงท�ำบริกรรม (เช่น ช่วยนวดฟั้นให้) แก่พระ
เถระแม้ในน�ำ้ ไม่พงึ อาบน�ำ้ ข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือน�ำ้ ก็ไม่
พึงอาบ อาบน�้ำแล้ว เมื่อจะขึ้น พึงให้ทางแก่พระเถระผู้จะลง
		 ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟเปรอะเปื้อน
พึงล้างให้สะอาด พึงล้างรางแช่ดิน เก็บตั่งส�ำหรับเรือนไฟ ดับ
ไฟ ปิดประตู แล้วจึงหลีกไป

๒. เรื่อง อาบัติในการพูดเท็จ

การพูดเท็จ ท�ำให้พระภิกษุต้องอาบัติ (มีความผิด) ได้หลาย
ระดับ ตั้งแต่หนักที่สุด คือ อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน เช่น อวดว่า
ได้ฌานโดยไม่เป็นจริง ต้องอาบัตปิ าราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ
ในที่นี้ จะพูดถึงเฉพาะอาบัติขั้นที่เบาหน่อย คือ
ก) พูดเท็จทั้งที่รู้ เรียกว่า สัมปชานมุสาวาท ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์
ข) รับปากรับค�ำเขาแล้ว ไม่ท�ำตาม ต้องอาบัติทุกกฏเพราะ
รับค�ำ เรียกว่า ปฏิสสวทุกกฏ (ตอนรับปาก ไม่ได้ตั้งใจหลอกเขา
แต่ตอนไม่ท�ำตามที่พูดนั้น ตั้งใจ)
ถ้าอ่านเรื่องที่เป็นต้นบัญญัติ ก็อาจจะเข้าใจชัดเจนโดยไม่
ต้องอธิบายเลย จึงขอเล่าเรื่องต้นบัญญัติที่ว่านั้น พอได้ความ
ก) พูดเท็จทัง้ ทีร่ ู้ เรียกว่า สัมปชานมุสาวาท ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์
เรื่องมีว่า (วินย.๒/๑๗๓/๑๕๓) เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ
พระเชตวัน มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระหัตถกะศากยบุตร เป็นคนพูด
สับปลับ ท่านเจรจาอยู่กับพวกเดียรถีย์ กล่าวปฏิเสธแล้วรับ รับ
แล้วปฏิเสธ เอาเรื่องหนึ่งกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่ง พูดเท็จทั้งๆ ที่
รู้อยู่ ตั้งข้อก�ำหนดหมายใดไว้แล้ว ก็พูดปัดไปเสีย
พวกเดียรถียพ์ ากันกล่าวโทษติเตียนโพนทะนา ภิกษุทงั้ หลาย
ได้ยิน ก็เข้าไปไถ่ถามพระหัตถกะศากยบุตรว่าเป็นความจริงอย่าง
ที่พวกเดียรถีย์ติเตียนไหม พระหัตถกะศากยบุตรก็บอกว่า พวก
เดียรถีย์เหล่านี้ เราต้องเอาชนะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราไม่ควรยอม
ให้เดียรถีย์พวกนั้นได้ชัยชนะ
บรรดาภิกษุผใู้ คร่ตอ่ สิกขา ก็พากันติเตียนพระหัตถกะศากยบุตร แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ แล้วทรงสอบถาม
พระหัตถกะศากยบุตรทูลรับว่าจริง พระผู้มีพระภาคทรงติเตียน
พระหัตถกะศากยบุตรโดยอเนกปริยาย แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท

แก่ภิกษุทั้งหลายว่า “เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะสัมปชานมุสาวาท”
ข) อาบัติทุกกฏเพราะรับค�ำแล้วไม่ท�ำตาม (ปฏิสสวทุกกฏ)
เรื่องมีว่า (วินย.๔/๒๒๑/๓๐๑) พระอุปนนทศากยบุตร ถวาย
ปฏิญาณแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า จะจ�ำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น
ท่านไปสูอ่ าวาสนัน้ แต่ในระหว่างทาง ได้พบอาวาส ๒ แห่งมีจวี รมาก
จึงคิดว่า ถ้ากระไรเราจะจ�ำพรรษาทั้ง ๒ วัดนี้เลย โดยวิธีนี้ จีวรเป็น
อันมากก็จักบังเกิดแก่เรา คิดแล้วก็จ�ำพรรษาในอาวาส ๒ แห่งนั้น  
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงติเตียนว่า พระคุณเจ้าอุปนนทศากยบุตร ให้ปฏิญญาแก่เราว่าจะจ�ำพรรษา ไฉนจึงได้ท�ำให้คลาดเสียเล่า
พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญการเว้นจาก
พูดเท็จโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ? ภิกษุทั้งหลายได้ทราบเรื่อง ก็
พากันติเตียนโพนทะนา และกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วทรงสอบถาม
พระอุปนนทศากยบุตรก็ทูลรับว่าจริง จึงทรงติเตียน ... ครั้นแล้ว
ทรงท�ำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุให้ปฏิญญาไว้ว่า จะจ�ำพรรษาในวันเข้า
พรรษาต้น เธอไปสู่อาวาสนั้น แต่พบอาวาส ๒ แห่งมีจีวรมากใน
ระหว่างทาง จึงคิดอย่างนี้ว่า ถ้ากระไร เราจะจ�ำพรรษาในอาวาส ๒
แห่งนี้ โดยวิธีนี้ จีวรเป็นอันมากก็จักบังเกิดแก่เรา เธอจึงจ�ำพรรษา
ในอาวาส ๒ แห่งนั้น  ภิกษุทั้งหลาย วันจ�ำพรรษาต้นของภิกษุนั้น
ไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับค�ำ                        
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุให้ปฏิญญาไว้ว่า จะจ�ำพรรษาในวัน
เข้าพรรษาต้น เธอไปสู่อาวาสนั้น … ถึงวันแรม ๑ ค�่ำ จึงเข้าที่อยู่
จัดเสนาสนะ ตัง้ นำ�้ ฉัน  น�ำ้ ใช้ กวาดบริเวณ เธอไม่มกี จิ จ�ำเป็น หลีก
ไปเสียในวันนั้นทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย วันจ�ำพรรษาต้นของภิกษุนั้น
ไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับค�ำ
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุให้ปฏิญญาไว้ว่า จะจ�ำพรรษาในวัน
เข้าพรรษาต้น เธอไปสู่อาวาสนั้น … ถึงวันแรม ๑ ค�่ำ  เข้าที่อยู่
จัดเสนาสนะ ตั้งน�้ำฉัน น�้ำใช้ กวาดบริเวณ เธอมีกิจจ�ำเป็น หลีก
ไปเสียในวันนั้นทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย วันจ�ำพรรษาต้นของภิกษุนั้น
ไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับค�ำ ฯลฯ

๓. เรื่อง ไม่ไหว้ในโรงฉัน

ในพระวินัยปิฎกส่วนหลัก มีเรื่องบุคคลและโอกาสที่ไม่ควร
ไหว้ กระจายอยู่ที่นั่นที่นี่ รวมแล้วไม่มากนัก แต่ในเล่มสุดท้าย คือ
ปริวาร (วินย.๘/๑๒๒๕/๕๐๖) ท่านรวมมาไว้ทั้งหมดมี ๒๕ กรณี โดย
บอกไว้สั้นๆ ว่า ไม่ควรไหว้ (“อวันทิยะ”)
ในอรรถกถา-ฎีกาอธิบายว่า ถ้าละเมิด ใน ๒๕ กรณีนั้น: ๑๒

กรณี เป็นอาบัติเบาคือทุกกฏ, ๑๓ กรณี ไม่เป็นอาบัติ เพียงแต่ไม่
เหมาะไม่ควร
กรณีที่ไหว้แล้ว เป็นอาบัติ เช่น ไหว้เวลาเปลือยกาย ไหว้
ภิกษุที่สงฆ์ถอดยกออกจากสถานะ ไหว้พระบวชทีหลัง ไหว้คนที่
ไม่ได้อุปสมบท เช่น สามเณร
กรณีทไี่ หว้แล้ว ไม่เป็นอาบัติ เพียงแต่ไม่เหมาะไม่ควร เช่น ไป
ตามบ้านเรือน ตามถนนซอกซอย ก�ำลังท�ำธุระวุน่ อยู่ ก�ำลังดืม่ ยาคู
อยู่ในโรงฉัน อยู่ในที่มืด ก�ำลังหลับอยู่ ก�ำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
หรือผู้นั้นก�ำลังใส่ใจเรื่องอื่น ไม่รู้ตัวไม่นึกไม่มอง
ในกรณีเหล่านี้ การไหว้ไม่สมควร มิใช่โอกาสที่เหมาะ ไม่
เรียบร้อย ไม่งดงาม แต่กลับท�ำให้วุ่น บางทีเสียหายหรืออาจเป็น
อันตราย ท่านยกตัวอย่าง เช่น ไหว้ในทีม่ ดื หน้าผากหรือลูกตาอาจ
ไปกระทบของแข็ง เช่น มุมเตียงเข้าก็ได้ หรือไหว้ขณะท่านก�ำลัง
สาละวนท�ำธุระอะไรอยู่ เช่น ท่านหยิบของย้ายของ คนไหว้อาจจะ
โดนของแข็งฟาดเอา
ดูตามนี้ ก็เห็นได้ว่า ที่ท่านไม่ให้ไหว้ขณะก�ำลังดื่ม ก�ำลังเคี้ยว
ก�ำลังอยู่ในโรงฉันอะไรนี้ เพราะก�ำลังวุ่นกับกิจอื่นอยู่ชัดๆ การไหว้
ในเวลานัน้ อย่างน้อยก็ท�ำให้อลักเอลือ่ ด้วยกันทัง้ สองฝ่าย
ส�ำหรับเรื่องในโรงฉันหอฉัน เมื่อพิจารณาดูตามเจตนารมณ์
ของพระบัญญัติ ก็น่าจะชัดอยู่แล้ว เมื่อท่านจะฉัน ก็ให้โอกาส
ปล่อยท่านฉันไป พระอืน่ ไม่ควรเข้าไปแสดงความเคารพให้ทา่ นต้อง
ประดักประเดิด เช่น พระมาจากวัดอื่น จะมาพบหลวงพ่อ ก็รอให้
หลวงพ่อฉันเสร็จเสียก่อนแล้วค่อยเข้าไปไหว้ไปกราบ จึงจะงดงาม
ทีนี้ ในบางวัด ทีพ่ ระฉันรายองค์ นัง่ เรียงเป็นแถวต่อกันไป พระ
หัวแถวต้นทางตักอาหารแล้ว ส่งต่อให้องค์ถัดไป องค์ที่รับอาหาร
ต่อมานัน้ เป็นผูน้ อ้ ยกว่า เมือ่ จะรับ ก็ไหว้กอ่ นและกล่าวขอบคุณ อัน
นัน้ มองได้วา่ เวลานัน้ ท่านไม่ได้มงุ่ ทีจ่ ะท�ำการกราบไหว้อะไร เพียง
แต่วา่ ท่านจะต้องรับอาหารอยูแ่ ล้ว ก็จงึ รับด้วยอาการเคารพ คือการ
ไหว้เป็นอาการประกอบของการกระท�ำอย่างอื่น ไม่ใช่มุ่งที่จะกราบ
ไหว้แสดงความเคารพกัน การไหว้ไม่ได้เข้าไปขัดขวางแทรกแซง
หรือนุงนังนัวเนียอะไรกับการฉัน แต่อาจจะช่วยให้ดูงดงามก็ได้
รวมแล้ว เมื่อจับที่เจตนารมณ์ของท่าน หมู่คณะก็ควรมา
ตกลงจัดวางวิธีปฏิบัติ ให้ถูกหลักด้วย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วย ให้พอดีที่จะมองดูงดงามน่าเลื่อมใสด้วย
ไม่ลักลั่น ไม่กระด้าง ไม่เคอะเขิน และไม่เสียความรู้สึก
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