CultureTalk Thailand Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Daily Life of Monks and Nuns
Thai transcript:

่ การบวชในพุทธศาสนาอะคะ่ มีการบวชกแบบอะคะ
ี่
ผูส้ ัมภาษณ์: หลวงพอคะ
หลวงพอ่: การบวชในพุทธศาสนานั้ นกมี็ การบวชกคื็ อมี ถ้าตามหลักจริ งๆมี 2 แบบ กคื็ อบวช บวชพระ บวชเณร
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่
่
หลวงพอ่: การบวชพระ บวชเณร พระเนี่ยเรี ยกวาการอุ
ปสมบทนะ แตเณรเค้
าเรี ยกบรรพชา
เพราะฉะนั้ นการบวชของพระนั้ นเริ่ มตั้ งแต่ 20 ปี 20 ปี บริ บูรณ์ ชายไทย
่ ่
ต้องได้รับการอุปสมบทเป็ นพระภิกษุในพุทธศาสนา แตสวนสามเณรนั
้ น ตั้ งแต่ 7 ขวบขึ้ นไป
่
่ วแตความประสงค์
่
่ ้ งอะคะ่ มีการบวชนานเทาไรอะคะ
แล้วหรื อวาแล้
ของผูบ้ วชอะคะ
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วการบวชแตละครั
ั ทธาของตัวตนเขา เพราะฉะนั้ นต้องพูดถึงอานิสงส์ก่อน
หลวงพอ่: คือการบวชของพระภิกษุในพุทธศาสนานั้ นมันขึ้ นอยูก่ บศรั
อานิสงส์ของการอุปสมบทนั้ นประกอบไปด้วยอะไร หนึ่งคือศรัทธา สองกตัญญูกตเวทิตา สามคือตอบแทนพระคุณบิดามารดา
่ ่ นการบังคับจิตใจใคร
ั ทธาของเขา การบวชนั้ นไมใชเป็
เพราะฉะนั้ นถ้าถามวา่ เค้าจะบวชได้มากน้อยเพียงใดนั้ น มันขึ้ นอยูก่ บศรั
่ ากาสาวพัตร์ จะ 7 วัน 15 วัน เดือนนึง หรื อพรรษากตาม
็ แล้วแตศรั
่ ทธาของผูม้ ุ่งบวช
ต้องมีศรัทธาเข้ามาในรมผ้
่ าไมยึ่ ดติดในตําแหนงหน้
่ าที่ ลาภ ยศตรงนั้ น
แตถ้่ าเค้าบวช 1 พรรษา แล้วเค้าทําหน้าที่ราชการด้วย แตเค้
็ แล้วเค้ากมาบวชอยู
็
็่
เค้าสามารถจะลาออกจากการรับราชการกได้
ป่ ฏิบตั ิ ออกธุดงค์ตามป่ า ตามอะไรกวาไป
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วพอบวชเข้ามาแล้ว เออ ผูท้ ี่บวชนี่อะคะ ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์อะไรบ้างอะคะ หรื อต้องถือศีลอะไรบ้าง
่
หลวงพอ่: การปฏิบตั ิน้ นั มันขึ้ นอยูว่ าทางพระเนี
่ยมันกต้็ องสํารวม ศีล สมาธิ ปั ญญา ศีลคือการสํารวมกาย วาจา ใจ
่
ของตนให้บริ สุทธิ์ สมาธิ แปลวาการรั
กษาจิตมัน่ ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร
่ ปฏิปันโนนั้ นเป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้ นการที่จะเป็ นเณรเป็ นพระนัน่ นะ่ มันก็ตอ้ งอยูต่ รงนี้ แล้วกคํ็ าวาสุ
คือประพฤติปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่

่
ั
่ ั กฎของวัดนั้ น
หลวงพอ่: ประพฤติอยูใ่ นกฎกติกา มันต้องดูวากฎกติ
กาของวัดกบกฎกติ
กาของมหาเถรสมาคมมันตางกน
่ ยงุ่ เกยวเรื
ี่ ่ องยาเสพย์ติด อบายมุขตางๆ
่
คือหนึ่ง ไมให้
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ ิ ตร 10 ประการดังที่พระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาบวชนั้ นกต็ อ้ งประพฤติปฏิบตั ิ มีการบิณฑบาตเป็ นเบื้องต้น
หลวงพอ่: แตกจวั
่ นกิจวัตร แตหลั
่ งจากนั้ นแล้วมันกเป็
็ นเรื่ องสวนตนและ
่
จะนัง่ สมาธิในห้องหรื อจะปลีกวิเวก
การทําวัตรเช้าวัตรเย็น ไอนี่ถือวาเป็
็ ท่ ี่เขา อันนี้ ไมผิ่ ดอะไร อยูท่ ี่เรา ต้องการความสงบ
ทําความสงัดให้สงบ มันกอยู
่ ่ บายการบวชชีให้ฟังหนอยได้
่
มย๊ั คะ การบวชของผูห้ ญิงอะคะ่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วหลวงพอชวยอธิ
่ ปั จจุบนั ไมมี่ แล้ว เหลือแตสามเณร
่
หลวงพอ่: อ๋ อ การบวชเป็ นชี สมัยพุทธกาลกมี็ ภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สมัยกอน
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ แตปั่ จจุบนั มัน
หลวงพอ่: นะ ภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิ กาเป็ นพุทธบริ ษทั 4 กต้็ องเท้าความไปตรงนั้ นกอน
่
่
มันมีเนขมจาริ นี* หรื อบวชชีพราหมณ์ นะ ชีมนั มี 2 ประเภท ชีพราหมณ์ กคื็ อชีพราหมณ์นี่หมายความวาเขาไมโกนผม
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ ั นะ
หลวงพอ่: แตถ้่ าชีที่เขาโกนผม เขากรั็ กษาศีล 8 ประพฤติ ปฏิบตั ิ เพราะฉะนั้ นมันตางกน
ั
็ ่ แล้วที่เค้าบวชภิกษุณีในปัจจุบนั นี้
่
แตการบวชชี
น้ นั เค้ากต้็ องมีพระบวชให้ มีพระบวชให้ เราจะไปบวชกนเองกไมได้
ั ่ต่างประเทศมา ไปบวชประเทศอินเดียอยางนี
่ ้ เป็ นต้น
ประเทศไทยกยั็ งไมรั่ บรอง กยั็ งมีไปบวชกนที
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ ่ ชีน้ นั เค้ากถื็ อศีล 8 กเหมื
็ อนกนมนุ
ั ษย์อะ มนุษย์เราถือศีล 5 ไมฆาสั
่ ่ ตว์ ไมลั่ กทรัพย์
หลวงพอ่: แตถามวา
่
่
่ ม่ ขึ้ นตอไปอี
่
่ โภคอาหารในเวลาวิกาล
ไมประพฤติ
ผดิ ในกาม ไมโกหก
ไมดื่ ่มสุ ราเป็ นเบื้ องต้น แตเพิ
กกคื็ อ ไมบริ
่
่ าทาเล็บ
่ ่
คือเที่ยงไปแล้ว ไมนอนในที
่สูง ภายในมีนุ่นและสําลี ไมทั่ ดทรง ประดับตกแตงรางกาย
อะเป็ นชีแล้วจะมาแตงหน้
็ ่ ่
ทาปากมันกไมใชชี
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ ้น
หลวงพอ่: ใชมั่ ย๊ เป็ นอยางงั

่ การบวชในพุทธศาสนาอะคะ่ มีการบวชกแบบอะคะ
ี่
ผูส้ ัมภาษณ์: หลวงพอคะ
English translation:
Interviewer: Luang Por 1 , 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
precepts 2 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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