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Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์: หลวงพอคะ่  การบวชในพทุธศาสนาอะคะ่  มีการบวชกแบบอะคะี่   
 
หลวงพอ่: การบวชในพทุธศาสนานนักมี้ ็  การบวชกคือมี็   ถา้ตามหลกัจริงๆมี 2 แบบ กคือบวช็  บวชพระ บวชเณร 
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่  
 
หลวงพอ่: การบวชพระ บวชเณร พระเน่ียเรียกวาการอุปสมบทนะ่  แตเณรเคา้เรียกบรรพชา่  
เพราะฉะนนัการบวชของพระนนัเริมตงัแต้ ้ ้่ ่ 20 ปี 20 ปีบริบูรณ์ ชายไทย 
ตอ้งไดรั้บการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพทุธศาสนา แตสวนสามเณรนนั่ ่ ้  ตงัแต้ ่ 7 ขวบขึนไป้  
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้การบวชแตละครัง่ ้ อะคะ่  มีการบวชนานเทาไรอะคะ่  แลว้หรือวาแลว้แตความประสงคข์องผูบ้วชอะคะ่ ่   
 
หลวงพอ่: คือการบวชของพระภิกษุในพทุธศาสนานนัมนั้ ขึนอยกูบศรัทธาของตวัตนเขา้ ่ ั  เพราะฉะนนัตอ้งพดูถึงอานิสงส์กอน้ ่  
อานิสงส์ของการอุปสมบทนนัประกอบไปดว้ยอะไร้  หน่ึงคือศรัทธา สองกตญัญูกตเวทิตา สามคือตอบแทนพระคุณบิดามารดา 
เพราะฉะนนัถา้ถามวา้ ่  เคา้จะบวชไดม้ากนอ้ยเพียงใดนนั้  มนัขึนอยกูบศรัทธาของเขา้ ่ ั  การบวชนนัไมใชเป็นการบงัคบัจิตใจใคร้ ่ ่  
ตอ้งมีศรัทธาเขา้มาในรมผา้กาสาวพตัร์่  จะ 7 วนั 15 วนั เดือนนึง หรือพรรษากตาม็  แลว้แตศรัทธาของผูมุ้งบวช่ ่  
แตถา้เคา้บวช่  1 พรรษา แลว้เคา้ทาํหนา้ท่ีราชการดว้ย แตเคา้ไมยดึติดในตาํแหนงหนา้ท่ี่ ่ ่  ลาภ ยศตรงนนั้  
เคา้สามารถจะลาออกจากการรับราชการกได้็  แลว้เคา้กมาบวชอยปูฏิบติั็ ่  ออกธุดงคต์ามป่า ตามอะไรกวาไป็ ่   
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้พอบวชเขา้มาแลว้ เออ ผูท่ี้บวชน่ีอะคะ ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑอ์ะไรบา้งอะคะ หรือตอ้งถือศีลอะไรบา้ง  
 
หลวงพอ่: การปฏิบติันนัมนัขึนอยวูาทางพระเน่ียมนักตอ้งสาํรวม้ ้ ่ ่ ็  ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือการสาํรวมกาย วาจา ใจ 
ของตนใหบ้ริสุทธ์ิ สมาธิแปลวาการรักษาจิตมนั่ ่  ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร 
เพราะฉะนนัการท่ีจะเป็นเณรเป็นพระ้ นนันะ่ ่  มนักต็อ้งอยูต่รงน้ี แลว้กคาํวาสุปฏิปันโนนนัเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้็ ่ ้  
คือประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่   
 



หลวงพอ่: ประพฤติอยใูนกฎกติกา่  มนัตอ้งดูวากฎกติกาของวดักบกฎกติกาของมห่ ั าเถรสมาคมมนัตางกน่ ั  กฎของวดันนั้  
คือหน่ึง ไมใหย้งุเกยวเร่ืองยาเสพยติ์ด่ ่ ี่  อบายมุขตางๆ่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่   
 
หลวงพอ่: แตกจวตัร่ ิ  10 ประการดงัท่ีพระสงฆอ์งคเ์จา้เขา้มาบวชนนัก้ ต็อ้งประพฤติปฏิบติั มีการบิณฑบาตเป็นเบืองตน้้  
การทาํวตัรเชา้วตัรเยน็ ไอน่ีถือวาเป็นก่ ิจวตัร แตหลงัจากนนัแลว้มนักเป็นเร่ืองสวนตนและ่ ็ ่้  จะนงัสมาธิในหอ้งหรือจะปลีกวิเวก่  
ทาํความสงดัใหส้งบ มนักอยท่ีูเขา็ ่  อนันีไมผดิอะไร้ ่  อยท่ีูเรา่  ตอ้งการความสงบ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้หลวงพอชวยอธิบายการบวชชีใหฟั้งหนอยไดม้ยัคะ่ ่ ่ ๊  การบวชของผูห้ญิงอะคะ่   
 
หลวงพอ่: อ๋อ การบวชเป็นชี สมยัพทุธกาลกมีภิกษุ็  สามเณร ภิกษุณี สมยักอน่  ปัจจุบนัไมมีแลว้่  เหลือแตสามเณร่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่   
 
หลวงพอ่: นะ ภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาเป็นพทุธบริษทั 4 กตอ้งเทา้ความไปตรงนนักอน็ ้ ่  แตปัจจุบนัมนั่  
มนัมีเนขมจารินี* หรือบวชชีพราหมณ์ นะ ชีมนัมี 2 ประเภท ชีพราหมณ์ กคือชีพราหมณ์น่ีหมายความวาเขาไมโกนผม็ ่ ่   
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่   
 
หลวงพอ่: แตถา้ชีท่ีเขาโกนผม่  เขากรักษาศีล็  8 ประพฤติ ปฏิบติั เพราะฉะนนัมนัตางกน้ ่ ั นะ 
แตการบวชชีนนัเคา้กตอ้งมีพระบวชให้่ ็้  มีพระบวชให ้เราจะไปบวชกนเองกไมได้ั ็ ่  แลว้ท่ีเคา้บวชภิกษุณีในปัจจุบนัน้ี 
ประเทศไทยกยงัไมรับรอง็ ่  กยงัมีไปบวชกนท่ีตางประเทศมา็ ั ่  ไปบวชประเทศอินเดียอยางนีเป็นตน้่ ้  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่   
 
หลวงพอ่: แตถามวา่ ่  ชีนนั้  เคา้กถือศีล็  8 กเหมือนกนมนุษยอ์ะ็ ั  มนุษยเ์ราถือศีล 5 ไมฆาสัตว์่ ่  ไมลกัทรัพย์่  
ไมประพฤติผดิในกาม่  ไมโกหก่  ไมด่ืมสุราเป็นเบืองตน้่ ้  แตเพิมขึนตอไปอีกกคือ่ ่ ็่ ้  ไมบริโภคอาหารในเวลาวกิาล่  
คือเท่ียงไปแลว้ ไมนอนในท่ีสูง่  ภายในมีนุนและสาํลี่  ไมทดัทรง่  ประดบัตกแตงรางกาย่ ่  อะเป็นชีแลว้จะมาแตงหนา้ทาเลบ็่  
ทาปากมนักไมใชชี็ ่ ่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่   
 
หลวงพอ่: ใชมยั่ ๊  เป็นอยางงนั่ ้     



 
ผูส้ัมภาษณ์: หลวงพอคะ่  การบวชในพทุธศาสนาอะคะ่  มีการบวชกแบบอะคะี่   
 
 
English translation:  
 
Interviewer: Luang Por1, how many types of ordination are there in Buddhism? 
 
Luang Por: In Buddhism, there are two which are for monks and novice monks.  
 
Interviewer: Yes. 
 
Luang Por: The ordination of monks is called “Karn Oop Pasombot,” while the ordination of 
novice monks is called “Karn Ban Pha Cha.” Monks can be ordained starting from the age of 20 
while novice monks can do so starting from age 7.   
 
Interviewer:  How about the length of each ordination? Is it fixed or dependent on the intention 
of the person? 
 
Luang Por: The ordination of monks in Buddhism depends on the person’s faith. We have to first 
talk about the result of merit. The result of merit in ordination composes of faith and gratitude to 
parents. So if you ask me how long an ordination normally lasts, it depends on the faith of the 
person. Ordination is not forced upon the person. He can be ordained as a monk for 7 days, 15 
days, a month, or three months, depending on his faith. Suppose a man who has a full time job 
were to be ordained for three months but is not attached to his wealth and prestige, he can resign 
from his job and continue to be a monk and perform Buddhist rituals in the temples or in the 
woods.  
 
Interviewer: After the ordination, what are the rules that monks have to follow?  
 
Luang Por: The monk has to achieve Sila, Smathi, and Bhanya. Sila means that monks should 
remain calm orally, physically and mentally. Smathi means the stillness of the mind. Panya or 
intellect is the awareness of one’s body. In order to become a novice or a monk, one needs to 
have that awareness. And the word “Subhattibhanno” is Buddha’s teaching which means good 
discipline.  
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: Being disciplined is different depending on the rules of each temple. Most 
commonly, temples prohibit monks from being involved in drugs and other vices. 
 
Interviewer: Yes. 
 

                                                 
1 Luang Por is used to address a monk who is about the age of your father.  



Luang Por: However, there are 10 tasks that monks are obligated to perform daily. First of all, 
they walk around the community asking for alms. Then, they pray in the morning and in the 
evening. This is their routine. After that is their personal time. They can either meditate or keep 
to themselves and turn silence to peace. It really depends on him. There is no right or wrong. It 
really depends on how the person wants to seek peace.   
 
Interviewer: Can you please explain the ordination of nuns?  Um, the ordination of women.  
 
Luang Por: During the time of Buddha, there were monks, novice monks and nuns. But at the 
moment, there are no longer nuns in Buddhism.  
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: In Buddhism, there are 4 types of Buddhists: monks, novices, laymen and laywomen. 
At the moment, there is “Nekhamacharinee” or the ordination of Brahmin nuns. There are two 
types of nuns. Brahmin nuns do not shave their heads.  
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: However, there is not much difference between the ones who shave their heads and 
the ones who don’t. They both adhere to the eight precepts. The ordination of nuns must be 
performed by monks. Today, the ordination of nuns is not certified in Thailand. Thus, women 
who want to be ordained must do so abroad, in India for example.  
 
Interviewer: Yes. 
 
Luang Por: The nuns adhere to the eight precepts not very different from laymen who adhere to 
the five precepts. The five precepts that I mentioned prohibits men from killing animals, stealing 
from others, engaging in improper sexual conduct, lying and drinking alcohol. The eight 
precepts2 prohibit three other behaviors which are sleeping on a mattress and wearing decorative 
accessories.  
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: That’s how it is.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 In this video, Luang Por forgot to mention the eighth precept which prohibits nuns from eating at a certain time 
(noon-sunrise).  
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