คํานํา
การศึกษาฝายพระพุทธศาสนา ขณะนี้มีอยู ๒ แผนก คือ แผนกธรรม
และแผนกบาลี แผนกธรรมเปนการศึกษาความรู หลักมูลของพระพุทธศาสนา
จัดไว ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก สําหรับภิกษุสามเณรศึกษา เรียกวา
นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก สําหรับคฤหัสถชายหญิง
ผูสนใจศึกษา เรียกวาธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก นักธรรม
และธรรมศึกษาทั้ง ๓ ชั้นนี้มีหลักวิชาใหศึกษา ๔ วิชา อยางเดียวกันมาแตเดิม คือ
วิชาเรียงความแกกระทูธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย ตาง
แตละชั้นสูงต่ํากวากันเปนเปนขั้น ๆ เทานั้น ทุกวิชาที่ศึกษาในแผนกธรรมทุกชั้น
มีหนังสือเปนหลักสูตรใหศึกษา ซึ่งพระเถรานุเถระเปนปฐมาจารย มีสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนตน ทรงนิพนธ และเรียบ
เรียงไวเปนภาษาไทยครบถวน ผูศึกษาใชเวลาเพียง ๓ ป ปละ ๔ เดือน เปน
อยางนอย ก็สามารถเรียนจบหลักสูตร และพื้นความรูเดิมของผูศึกษามีเพียง
จบประถมศึกษา ฝายโลกมาเทานั้นศึกษาได สวนแผนกบาลี เปนการศึกษา
ความรูหลักคัมภีรพระพุทธศาสนา จัดสําหรับภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ เพื่อ
วัตถุประสงคใหเปนผูสืบพระศาสนาอยางมั่นคงตอไป เปนการศึกษาภาษาบาลี
ตั้งแตเบื้องตันจนถึงขั้นสูงสุดรูจบพระไตรปฎก จัดชั้นศึกษาไวเรียกวาประโยค
เริ่มแตประโยค ๓ ถึงประโยค ๙ หนังสือที่ใชเปนหลักสูตรของการศึกษา
แผนกบาลีนี้แตละประโยค แตละวิชาใชคัมภีรดั้งเดิม ซึ่งเปนภาษาบาลีแทบ
ทั้งสิ้น ฉะนั้น การศึกษาแผนกบาลีจึงเปนการศึกษาชั้นสูงและยากมาก ไมใช
จะศึกษากันไดทั่วไป ตองเปนผูมีนิสัยรักจริง ๆ จึงจะศึกษาไดและกวาจะศึกษา
สําเร็จก็ตองใชเวลานานปทีเดียว การศึกษาทั้ง ๒ แผนกนี้คณะสงฆเปนผูดําเนิน
การมาแตดั้งเดิม ในปจจุบันเปนหนาที่ขององคการศึกษา ทางราชการเปน
ผูอุปถัมภ โดยกรมการศาสนา มีกองศาสนาศึกษาเปนผูสนองงาน การศึกษา
จึงดําเนินการดวยความเรียบรองดี
บัดนี้ องคการศึกษาพิจารณาเห็นวา การศึกษาแผนกธรรมสมควรจะได

เรียนวิชาศาสนาพิธี เขาในหลักสูตรใหศึกษาอีกวิชาหนึ่ง เพื่อนักศึกษาจะไดเขาใจ
ระเบียบศาสนาพิธีตางๆ ในทางพระพุทธศาสนา เพราะผูที่มีความรูความเขาใจ
เรื่องของศาสนาพิธีแลวยอมเปนผูฉลาดในพิธีกรรมตาง ๆ ไดถูกตองตามระเบียบ
แบบแผนที่นิยมกันเปนเหตุนํามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัททั่วไป
นอกจากนี้ ยังไดชื่อวาเปนผูสืบอายุพระศาสนาโดยปริยายดวย เพราะแบบอยาง
หรือแบบแผนที่ดีงามมีเหตุผลเปนพิธีกรรมนั้น ๆ เปนที่นิยมของพระพุทธศาสนา
เมื่อยังรักษาอยูไดเพียงไรก็ชื่อวายังมีสวนของพระพุทธศาสนาเหลืออยูเพียงนั้น
ฉะนั้น เรื่องศาสนาพิธีจึงสมควรจัดเปนวิชาใหนักธรรมและธรรมศึกษาไดเรียน
แตในขณะนี้ยังไมมีหนังสือที่พอจะใชเปนหลักสูตรโดยเฉพาะแกชั้นทั้ง ๓ ของ
แผนกธรรม จึงไดนําเรื่องเขาปรึกษาในคณะสังฆมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๐๓ คณะสังฆมนตรีพิจารณาแลวอนุมัติในหลักการ และมอบใหสังฆมนตรี
วาการองคการศึกษา ๑ หัวหนากองสังฆการีกรมการศาสนา ๑ นายวิเชียร บํารุงผล
ป. ๙ อนุศาสนาจารยโท กองอนุสาสน กรมการศาสนา ๑ รวมกันพิจารณาราง
หลักสูตรวิชาศาสนาพิธีนี้ เพื่อองคการศึกษาจะไดดําเนินการ
เจาหนาที่ทั้ง ๓ ดังกลาว ผูไดรับมอบหมายจากคณะสงฆมนตรีไดประชุม
หารือกําหนดหลักการกันแลว มอบใหนายวิเชียร บํารุงผล เปนผูเรียบเรียงหนังสือ
หลักสูตรศาสนาพิธีตามหลักการที่กาํ หนด แบงเปน ๓ เลม คือ เลม ๑ ใหใช
เปนหลักสูตรชั้นตรี เลม ๒ ใชเปนหลักสูตรชั้นโท และเลม ๓ ใชเปนหลักสูตร
ชั้นเอก นานวิเชียร บํารุงผล ยินดีรับภาระดวยความเต็มใจ และไดใชความรู
ความสามารถของตนเทาที่มี เรียบเรียงหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธี เลม ๑ ขึ้น
จนสําเร็จในระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๐๓ นับวารวดเร็วทันกาล องคการศึกษา
ไดพิจารณาหนังสือหลักสูตรศาสนพิธี เลม ๑ นัน้ แลว เห็นวาเปนหนังสือที่ให
ความรูและเหตุผลดี เหมาะแกภูมินักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ ตรี ตามความ
ประสงคทุกประการ จึงไดประกาศใหใชหนังสือศาสนาพิธี เลม ๑ นี้ เปนหลักสูตร
วิชาศาสนาพิธีสําหรับชั้นตรีตอไป
อนึ่ง เนื่องดวยการรวมรวมและเรียบเรียงหนังสือศาสนาพิธี เลม ๑ นี้

เปนงานที่แขงกับเวลา ความบกพรองใด ๆ หากจะมีขึ้น เพราะหลักวิชาก็ดี
เพราะความไมสมบูรณก็ดี องคการศึกษาขอรับผิดชอบ และพรอมที่จะรับฟง
ความคิดเห็นอันมีเหตุผลเพื่อแกไขในกาลตอไป
สําหรับการจัดพิมพหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธีนี้ ไดมอบใหเปนหนาที่
ของกรมการศาสนา ซึ่งมีโรงพิมพการศาสนา เปนผูดําเนินการโดยเฉพาะ ผล
ประโยชนใด ๆ อันจะพึงเกิดจากการจําหนายหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธีนี้เปน
ผลสุทธิแลว ทางองคการศึกษาก็ขอมอบใหเปนศาสนาสมบัติกลาง เพื่อไดจุนเจือ
เปนค่ําใชสอยบํารุงศาสนศึกษาสืบไป
ในที่สุดนี้ องคการศึกษาขอขอบคุณกรมการศาสนา โดยเฉพาะเจาหนาที่
ผูมีสวนเกี่ยวชองในการบันดาลใหหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธีนี้สัมฤทธิ์ผลมาได
ดวยดีและขอบใจ นาววิเชียร บํารุงผล ผูเรียบเรียงในที่นี้ดวย
องคการศึกษา
๕ ตุลาคม ๒๕๐๓
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ศาสนพิธี
เลม ๑
ื
บทนิเทศ
พิธี คือ แบบอยางหรือแบบแผนกตาง ๆที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสดา
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เรียกวา ศาสนพิธี ความจริง เรื่องพิธีเปนเรื่องมีดวยกัน
ทุกศาสนา และเปนเรื่องเกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความวา มีศาสนาเกิดขึ้นกอน
แลวจึงมีพิธีตาง ๆ เกิดตามมาภายหลัง แมศาสนาพิธีใยนพระพุทธศาสนาก็เชนกัน
เกิดขึ้นภายหลังทั้งสิ้น เหตุเกิดศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนานี้ ก็เนื่องจากมี
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจาทรงวางไวแตในปที่ตรัสรู เพื่อ
พุทธสาวกจะไดถือเปนหลักในการออกไปประกาศพระศาสนา อันเรียกวา "โอวาทปาติโมกข" ในโอวาทปาติโมกขนั้น มีหลักการสําคัญที่ทรงวางไวเปนหลักทั่วไป ๆ ไห
๓ ประการ คือ พระพุทธศาสนานี้
(๑) สอนไมใหทาํ ความชั่วทั้งปวง
(๒) สอนใหอบรมกุศลใหพรอม
(๓) สอนใหทําจิตใจของตนใหผอ งแผว
โดยหลักการทั้ง ๓ นี้ เปนอันวาพุทธบริษัทตองพยายามเลิกละความ
ประพฤติชั่วทุกอยางจนเต็มความสามารถ และพยายามสรางกุศลสําหรับตนให
พรอมเทาที่จะสรางไดกับพยายามชําระจิตใจใหผองในอยูเสมอดวยการพยายาม
ทําตามคําสอนในหลักการนี้เปนการพยายามทําดีเรียกวา "ทําบุญ" และการ
ทําบุญนี้แหละพระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุคือที่ตั้งอันเปนทางไว โดยหลักยอ ๆ
๓ ประการ เรียกวา "บุญกิริยาวัตถุ" คือ
(๑) ทาน การบริจาคพัสดุของตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น
(๒) ศีล การรักษากายวาจกใหสงบเรียบรอยไมลวงบัญญัติหาม
(๓) ภาวนา การอบรมจิตใจใหผองใสในการกุศล
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บุญกิริยาวัตถุ นี้เปน เปนแนวใหพุทธบริษัทประพฤติบุญตามหลัก การ
ที่กลาวขางตนและเปนเคาใหเกิดศาสนาพิธีตาง ๆ ขึ้นโดยนิยม คือ ในกาลตอๆ มา
พุทธบริษัทนิยมทําบุญ ไมวาจะปรารภเหตุใด ๆ ก็ใหเขาหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ นี้
โดยเริ่มตนมีรับศีลตอไปภาวนาดวยการสวดมนตเอง หรือฟงพระสวดแลวสงใจ
ไปตามจบลงดวยบริจาคทานตามสมควรเพราะนิยมทําบุญเปนการบําเพ็ญความดี
ดังกลาวนี้และทําในกรณีตางๆ กันตามเหตุที่ปรารภ จึงเกิดพิธีกรรมขึ้นมาก
ประการ เมือ่ พิธีกรรมใด เปนที่นิยมและรับรองปฏิบัติสืบ ๆ มาจนเปนประเพณี
พิธีกรรมนั้นก็กลายเปนศาสนาพิธีขึ้น ฉะนั้น ศาสนาพิธีจึงมีมากมาย เมื่อแยก
เปนหมวดก็สงเคราะหได ๔ หมวด คือ
(๑) หมวดกุศลพิธี วาดวยพิธีบําเพ็ญกุศล
(๒) หมวดบุญพิธี วาดวยพิธีทําบุญ
(๓) หมวดทานพิธี วาดวยพิธีถวายทาน และ
(๔) หมวดปกิณกะ วาดวยพิธีเบ็ดเตล็ด
ในเลมนี้ จะแสดงศาสนาพิธีทั้ง ๔ หมวด คัดเฉพาะพิธีสามัญที่เปน
เบื้องตนและที่เห็นจําเปนมาแสดงกอน เพื่อใหเหมาะแกการศึกษาโดยทั่วไป
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หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
เรื่องกุศลพิธีที่จะกลาวในหมวด เปนเรื่องพิธีกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวดวย
การอบรมความดีงามทางพระศาสนา เฉพาะตัวบุคคล คือ เรื่องสรางความดีแกตน
ทางเดียวกันจึงใหชื่อหมวดวา"หมวดกุศลพิธี" สําหรับความรูหมวดนี้ ใน
ศาสนาพิธีเลมแรกสมควรไดศึกษาเรื่องกุสลพิธีแตเพียงบางเรื่องกอน ฉะนั้น
หมวดกุศลพิธีที่จะกลาวตอไปนี้จะนํากุศลพิธีเฉพาะที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติใน
เบื้องตน อยางสามัญมาชี้แจงเพียง ๓ เรื่อง คือ
ก. พิธแี สดงตนเปนพุทธมามกะ
ข. พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ค. พิธรี ักษาอุโบสถ
ทั้ง ๓ เรื่องนี้จะเห็นไดวา ลวนเปนเรื่องสําคัญในเบื้องตนของพุทธบริษัท
จริง ๆ แตละเรื่องยอมมีความมุงหมายและเหตุผลตลอดถึงระเบียบปฏิบัติ
โดยเฉพาะซึ่งจะไดชี้แจงรายละเอียดพอสมควรโดยลําดับ.
พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ
การแสดงตนเปนพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผูแสดงวาเปน
ผูรับนับถือพระพุทธเจาเปนของตน เปนการแสดงใหปรากฏวา ยอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนาประจําชีวิตของตนนั่นเอง สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชี้แจงเหตุผลและที่มาของพิธีนี้ไวโดยละเอียด
ในพระนิพนธคํานําหนังพุทธมามกะวา
"การแสดงใหปรากฏวา เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา ไดทํากันมาตั้งแต
ครั้งพุทธกาล เปนกิจจําเปน ทําในสมัยนั้นอันเปนคราวที่พระพุทธสาสนาเกิด
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ขึ้นใหมเพื่อแสดงใหรูวาตนละลัทธิเดิมรับเองพระพุทธศาสนาไวเปนที่นับถือ
วิธีแสดงตนมีตางกันโดยสมควรแกบริษัทดังนี้
๑. ผูเปนบรรพชิตภายนอกมากอนแลว กราบทูลของบรรพชาอุปสมบท
ในพระธรรมวินัยนี้ พระศาสดาทรงรับดวยวาจาวา "มาเถิดภิกขุ ธรรมอันเรา
กลาวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด" หรือ
เพียงวา "มาเถิดภิกขุ จงประพฤติพรหมจรรยเถิด" ภิกขุที่ทรงรับใหมนั้น
ถือเพศตาม เปนเสร็จ คฤหัสถผูปรารถนาจะเปนภิกขุแสดงตนและทรงรับเหมือน
อยางนั้น
๒. ผูขอบรรพชาอุปสมบทตอพระสาวก รับถือเพศตามกอนแลวลั่นวาจา
ถึงพระพุทธพระธรรม พระสงฆเปนสรณะ คือ ที่ระลึกนับถือ ๓ หนเปนเสร็จ
๓. ภายหลังใชวิธีที่ ๒ รับเปนสามเณร สงฆประกาศรับเปนภิกขุ
๔. คฤหัสถผูไมปรารถนาจะบวช ลั่นวาจาถึง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เปนสรณะปฏิญาณตน ชาย เปนอุบาสก หญิง เปนอุบาสิกา ลัน่ วาจา
อยางอื่นอันมีใจความอยางเดียวกัน เชน ขอถวายตัวของรับเอาเปนที่พํานักขอ
เขาเปนศิษย หรือไมไดลนั่ วาจาแตสําแดงความนับถืออยางสูงใหปรากฏ เชน
ในบัดนี้กราบดวยเบญจางคประดิษฐทานวา ใชได ดูเหมือนเพียงไดความรับรอง
วา เปนผูนบั ถือ"
"การปฏิญาณตนเปนผูนับถือศาสนา ไมจําตองทําเฉพาะคราวเดียว ทําซ้ําๆ
ตามกําลังแหงศรัทธาและเลื่อมใสก็ได เชน พระสาวกบางรูป ภายหลังแตไดรับ
อุปสมบทลั่นวาจาวา "พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ๆ
เปนสาวก" ดังนี้ก็มี อุบาสกประกาศตนหนึ่งแลว ประกาศซ้ําอีกก็มี"
"เมื่อการถือพระศาสนาไมเปนเพียงเฉพาะตัว ถือกันทั่วทั้งสกุลและ
สืบชั้นลงมา มารดาบิดายอมนําบุตรธิดาของตนใหเขาถึงพระศาสนาที่ตนนับถือ
ตั้งแตยังเปนเด็กออนไมรูจักเดียงสา มีเรื่องเลาไวในอรรถกถาวา นิมนตพระสําหรับ
สกุลไปแลว ขอใหขนานชื่อและใหสิกขาบทแกเด็ก ขอใหขนานชื่อเคอะ ขอให

สิกขาบทเคอะอยู หรือใหพอเปนพิธีเทานั้น ธรรมเนียมเมืองเราเจานายประสูติใหม
นําเขาเมื่อสมโภชเดือน เชิญเสด็จออกมาหาพระสงฆ ถาเปนพระกุมาร พระ-
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สังฆเถระผูกพระหัตถดวยดายสายสิญจน ถาเปนพระกุมารีพาสายสิญจนไว
มุมเบาะขางบท แลวพระสงฆสวดอํานวยพระพรดวยบาลีวา โส อตฺถลทฺโธ...
หรือวา สา อตฺถลทฺธา...โดยควรแกภาวะ บุตรธิดา ของสกุลที่ไมไดทําขวัญเดือน
ดูเหมือนนํามาขอใหพระผูกมือใหเทานั้น ความรูสึกก็ไมเปนไปทางเขาพระศาสนา
เปนไปเพียงทางรับมงคลเนื่องดวยพระศาสนา."
"นําเขาพระศาสนาแตยังเล็ก เด็กไมรูสึกดวยตนเอง เมื่อโตขึ้นที่เปนชาย
จึงนําเขาบรรพชาเปนสามเณร และอุปสมบทเปนภิกขุที่เจาตัวไดปฏิญาณและ
ไดความรูสึก การนําและสําแดงซ้ํา อยางนี้เปนทัฬหีกรรม คือ ทําใหมั่น เชนเดียว
กันอุปสมบทซ้ํา"
"เมื่อความนิยมในการบวชเณรจืดจางลง พรอมกันเขากับการสงเด็ก
ออกไปเรียนในยุโรปกอนแตมีอายุสมควรบวชเณร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงพระราชปริวิตกวา เด็กๆ จักหาไดความรูสึกในทางพระศาสนาไม
จึงโปรดใหพระราชโอรสผูมิไดเคยทรงผนวชเปนสามเณรทรงปฏิญาณพระองค
เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา กอนเสด็จออกไปศึกษาในยุโรป ครั้งนั้นใชคําสําแดง
เปนอุบาสกตามแบบบาลี พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเปน
พระองคแรกปฏิญาณพระองคตามธรรมเนียมที่ทรงตั้งขึ้นใหมขึ้น และใชเปน
ราชประเพณีตอมา ไดทราบวาผูอื่นจากพระราชวงศเห็นชอบตามพระราชดําริ
ทําตามบางก็มี "
"ธรรมเนียมนี้แมไดใชนามแลวยังไมไดเรียบเรียงไวเปนแบบแผน
คราวนี้สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจา (รัชกาลที่ ๖) ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ จะสงพระเจาวรวงคเธอพระองคจุมพฏพงศบริพัตร พระโอรส
สมเด็จพระเจานอยยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิตกับหมอนเจาอื่น ๆ
ออกไปศึกษาในยุโรป สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิตร มีพระประสงคไดปฏิญาณพระองคในพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมที่พระองคไดเคย
ทรงมา พระบิดาและพระญาติของหมอนเจาอื่นก็ทรงดําริรวมกัน เปนอันวา

ธรรมเนียมนีย้ ังจักใชอยูตอไป ขาพเจาจึงเรียบเรียงตั้งเปนแบบไวทีเดียว สําหรับ
ใชทั่วไปไมเฉพาะเจานาย ไดแกบท "อุบาสก" เฉพาะผูใหญผูไดศรัทธาเลื่อมใส
ดวยตนเองเปน "พุทธมามกะ"ที่แปลวา ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน"
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โดยเหตุนี้ จึงเกิดเปนประเพณีนิยมแสดงตนเปนพุทธมามกะขึ้นสืบ
ตอกันมา แตในปจจุบันความนิยมของพุทธในประเทศไทยมีสรุปไดวา
๑. เมื่อมีบุตรหลานของตนมีอายุพนเขตเปนทารก คือรูเดียวสาแลว
เจริญวัยอยูในระหวางอายุ ๑๒ ถึง ๑๕ ป ก็ประกอบพิธีใหบุตรหลานไดแสดงตน
เปนพุทธมามกะ เพื่อใหเด็กสืบความเปนชาวพุทธตามตระกูลวงศตอไป หรือ
๒. เมื่อจะสงบุตรหลานของตนซึ่งเปนชาวพุทธอยูแลว ใหไปอยูแลว
ที่ไมใชดินแดนของพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาหรือประโยชนใด ๆ กตาม
เปนการที่ตองจากถิ่นไปนามแรมป ก็นิยมประกอบพิธีใหบุตรหลานของตนที่จะ
จากไปนั้นแสดงตนเปนพุทธมามกะ เพื่อใหเด็กไดรําลึกอยูเสมอวาตนเปน
พุทธศาสนิกชน หรือ
๓. เมื่อจะปลูกฝงนิสัยเยาวชนใหมั่งคงในพระพุทธศาสนา สวนมาก
ทางโรงเรียนที่สองวิชาทั้งสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษาแกเด็ก ซึ่งตั้งอยูในกลุม
ชาวพุทธนิยมประกอบพิธีใหนักเรียนที่เขาศึกษาใหมในรอบป ไดแสดงตนเปน
พุทธมามกะหมู คือ แสดงรวมกันเปนหมู ทําปละครั้งในวันที่สะดวกที่สุดแลว
แตทางโรงเรียนเห็นวาเหมาะเพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการที่ตนเปน
ชาวพุทธรวมอยูกับชาวพุทธทั้งหลาย และ
๔. เมื่อมีบุคคลตางศาสนาเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตองการจะ
ประกาศตนเปนชาวพุทธก็ประกอบพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะเพื่อประกาศวา
นับแตนี้ไปตามยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแลว
การแสดงตนเปนพุทธมามกะตามธรรมเนียมในปจจุบัน มีระเบียบ
ปฏิบัติที่นิยมกันดังตอไปนี้
ระเบียบพิธี
๑. มอบตัว ผูประสงคจะประกอบพิธี ตองไปมอบตัวกับพระอาจารย
ที่ตนเคารพนับถือ และมุงหมายจะใหเปนประธานสงฆในพิธีดวยกอน ถาเปนเด็ก
ตองมีผูปกครองนําไปแตถาเปนพิธีแสดงหมู เชน นักเรียน ใหครูใหญหรือผูแทน

โรงเรียนเปนผูนําแตเพียงบัญชีรายชื่อของนักเรียนที่จะเขาพิธีไปเทานั้นก็พอ
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ไมตองนํานักเรียนทั้งหมดไมได การมอบตัวควรมีดอกไมธูปเทียนใสพานไป
ถวายพระอาจารยตามธรรมเนียมโบราณดวย พึงปฏิบัติดังนี้
ก. เขาไปหาพระอาจารยทําความเคารพพรอมกับผูนํา (ถามีผูนํา)
ข. แจงความประสงคใหพระอาจารยทราบ เมื่อพระอาจารยรับแลวจึง
มอบตัว
ค. การมอบตัว ใหผูจะแสดงตนเปนพุทธมามกะถือพานดอกไมธูปเทียน
ที่เตรียมไปนั้นเขาไปใกล ๆ พระอาจารยคุกเขากับพื้น กะวาเขา
ของตนหางจากตัวพระอาจารยประมาณศอกเศษ แลวยกพานนั้น
นอมตัวประเคน เมื่อพระอาจารยรับพานแลวเขยิบกายถอยหลังทั้ง ๆ
อยูในทาคุกเขานั้น หางออกมาเล็กนอย แลวประนมมือกมลงกราบ
ดวยเบญจางคประดิษฐ ตรงหนาพระอาจารย ๓ ครั้ง ถาเปนตัวแทน
มอบตัวหมู ใหผูแทนปฏิบัติเชนเดียวกัน พรอมกับถวายบัญชีรายชือ่
ผูทจี่ ะประกอบพิธี
ฆ. กราบเสร็จแลวนั่งราบในทาพับเพียบลงตรงนั้นเพื่อฟงขอแนะนํา
และนัดหมายของพระอาจารยจนเปนที่เขาใจเรียบรอย
ง. เมื่อตกลงกําหนดการกันเรียบรอยแลว ขอเผดียงสงฆตอพระอาจารย
ตามจํานวนที่ตองการ ไมนอยกวา๓ รูปรวมเปน ๔ ทั้งพระอาจารย
เมื่อเสร็จธุระนี้แลว ใหกราบละพระอาจารยดวยเบญจางคประดิษฐอีก
๓ ครั้ง
๒. เตรียมการ ในการประกอบพิธีนี้ตองมีเตรียมการใหพรอมทั้งฝายสงฆ
และฝายผูแสดงตน คือ
ก. ฝายสงฆ พระอาจารยผูเปนประธานสงฆที่ไดรับมอบตัวผูจะแสดงตน
เปนพุทธมามกะแลว ตองเปนผูจัดเตรียมบริเวณพิธีภายในวัดไวให
พรอมกอนกําหนดนัด เพราะพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะนี้ประกอบ
ขึ้นในวัดเปนเหมาะที่สุด ถาไมจําเปนแลวไมควรทําในที่อื่นบริเวณ

พิธีในวัดควรจัดในพระอุโบสถไดเปนดี เพราะเปนสถานที่สําคัญ
อันเปนหลักของวัด แตถาในพระอุโบสถไมสะดวกดวยประการใด ๆ
ควรจัดในวิหารหรือศาลาการเปรียญ หอประชุมแหงใดแหงหนึ่งก็ได

แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาที่ 8

ไมควรจัดใหมีในที่กลางแจง ควรตั้งโตะบูชามีพระพุทธรูปเปนประธาน
ในบริเวณพิธีนั้น ๆ จัดใหสะอาดเรียบรอยตามธรรมเนียม และใหเดน
อยูกึ่งกลาง ถัดหนาโตะบูชาออกมาตรงหนาพระประธานตั้งหรือ
ปูอาสนสงฆหันหนาออกตามพระประธานนั้น อาสนะพระอาจารย
อยูขางเดี่ยวเฉพาะองคเดียว อาสนะพระสงฆอยูขางหลังพระอาจารย
เรียงแถวหนากระดาน ถาเปนการแสดงตนหมูควรเตรียมที่ปกธูปเทียน
และที่วางดอกไมบูชาพระสําหรับผูแสดงตนไวขางหนาใหพรอม ถา
สถานที่ไมอํานายใหจัดเชนนี้ไดก็จัดอาสนะพระอาจารยและพระสงฆ
ใหอยูทางซีกขวาของพระประธานดานขาง ใหหันหนาไปทางซีกซาย
ของพระประธาน วิธีจัดก็ใหอาสนะพระอาจารยอยูหนาอาสนะสงฆ
เรียงแถวอยูหลังพระอาจารย เชนเดียวกับที่กลาวแลว ทีจ่ ัดดังนี้ก็
เพื่อใหผูแสดงตน เขาแสดงตนตอสงฆโดยหันหนาตรงพระอาจารย
แลวไดหันมือขวาเขาหาพระประธานนับเปนการแสดงความเคารพ
อีกประการหนึ่งดวย
ข. ฝายผูแสดงตน ตองตระเตรียมผาขาวสําหรับนุงผืนหนึ่ง ชายควร
นุงโจงกระเบนหญิงควรนุงจีบแบบผาถุงหรือจะตัดเย็บเปนกระโปรง
ก็ไดแลวแตเหมาะสม และตองมีผาขาวสําหรับหมสไบเฉียงอีก
หนึ่งผืน คือ ผาหนาแคบขนาดผาแถบสมัยกอนหรือขนาดผาอังสะ
ที่พระสงฆใชอยูในปจจุบัน ยาวพอใหชายขางหนึ่งพาดที่บาซาย
ปลอยใหชายหอยลงมาขางหนาอกพอสมควร จับชายอีกขางหนึ่ง
เฉวียงลอดใตรักแรขวาผานอกไปพาดบาซายปลอยใหหอยลงไป
ขางหลัง ผาอยางนี้เรียกกวาผาหมสไบเฉียง ใชเหมือนกันทั้งชาย
และหญิง นอกจากนี้มีเสื้อขาวแบบสภาพสวมกอนสไบเฉียงทั้ง
ชายและหญิง รองเทาและถุงเทาไมตองใชในพิธี ถาเปนการแสดง
ตนหมู เชน นักเรียน หรือขาราชการเปนตน จะไมนุงขาวหมขาว

ตามแบบ ก็ใหแตเครื่องแบบของตนใหเรียบรอยทุกประการ เวน
แตรองเทาตองถอดในเวลาเขาพิธี อีกประการหนึ่ง ตองเตรียมเครื่อง
สักการะสําหรับถวายพระอาจารยในพิธีเฉพาะตน ๆ ดวย คือ ดอกไม
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ธูปเทียนใสพาน ๑ ที่ กับดอกไม ธูปเทียนสําหรับจุดบูชาพระในพิธี
๑ ที่ นอกนั้นจะมีไทยธรรมถวายพระสงฆในพิธีดวยก็แลวแตศรัทธา
๓. พิธีการ เมื่อเตรียมการพรอมทุกฝายดังกลาวแลว ถึงวันนัดประกอบ
พิธี คือ
ก. ใหผูจะแสดงตนเปนพุทธมามกะ นุงขาว หมขาว หรือแตงเครื่องแบบ
ของตน เรียบรอยแลวแตกรณีดังกลาวแลวไปยังบริเวณพิธีกอน
กําหนดนั่งรอเวลาในที่ที่ทางวัดจัดไว
ข. ถึงเวลากําหนด พระอาจารยและพระสงฆเขาสูบริเวณพิธี กราบ
พระพุทธรูปประธานแลว เขานั่งประจําอาสนะ
ค. ใหผูแสดงตนเขาไปคุกเขาหนาโตะบูชา จุดธูปเทียนและวางดอกไม
บูชาพระ สงใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เปลงวาจาวา
อินินา สกฺกาเรน, พุทฺธ ปูเชมิ.
ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจา ดวยเครื่องสักการะนี้
(กราบ)
อิมินา สกฺกาเรน, ธมฺม ปูเชมิ.
ขาพเจาขอบูชาพระธรรม ดวยเครื่องสักการะนี้
(กราบ)
อิมินา สกฺกาเรน, สงฺฆ ปูเชมิ.
ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ ดวยเครื่องสักการะนี้
(กราบ)
ถาเปนการแสดงตนหมู ใหหัวหนาเขาไปจุดเทียนบูชาคนเดียว
นอกนั้นวางดอกไมธูปเทียนยังที่ที่จัดไว แลวนั่งคุกเขาประนมมือ
หัวหนานํากลาวคําบูชาใหวาพรอม ๆ กัน การกราบตองกมกราบ
กับพื้นดวยเบญจางคประดิษฐ ทุกครั้ง
ฆ. เขาไปสูที่ประชุมสงฆตรงหนาพระอาจารย ถวายพานเครื่องสักการะ

แกพระอาจารยแลวกราบพระสงฆตรงหนาพระอาจารยนั้น ดวย
เบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง ถาแสดงตนหมู ทุกคนนัง่ คุกเขาประนมมือ
อยูก ับที่หัวหนาหมูคนเดียวนําสักการะที่เดียวเขาถวายแทนทั้งหมู
แลวกราบพรอมกับหัวหนา
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ง. กราบเสร็จแลว คงคุกเขาประนมมือ เปลงคําปฏิญาณตนใหฉะฉาน
ตอหนาสงฆทั้งคําบาลีและคําแปล เปนตอน ๆ ไปจนจบเรื่องปฏิญาณ
ดังนี้
คํานมัสการ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
คําแปล
ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
คําปฏิญาณ
เอสาห ภนฺเต, สุจิรปรินิพพฺ ุตมฺป, ต ภควนฺต สรณ
คจฺฉามิ, ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ พุทฺธมามโกติ ม สงโฆ ธาเรตุ.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแม
ปรินิพพานไปนานแลว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ เปนสรณะที่ระลึกนับถือ ขอ
พระสงฆจงจําขาพเจาไววา เปนพุทธมามกะ ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน
คือ ผูนับถือพระพุทธเจา
หมายเหตุ :- ถาปฏิญาณพรอมกันหลายคนทั้งชายหญิง คําปฏิญาณ
ใหเปลี่ยนเฉพาะที่ขีดเสนใตไว ดังนี้
เอสาห เปน ชายวา เอเต มย
หญิงวา เอตา มย
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คจฺฉามิ เปน คจฺฉาม
(ทั้งชายและหญิง)
พุทฺธมานโกติ เปน พุทฺธมามกาติ
(ทัง้ ชายและหญิง)
ม
เปน โน
(ทั้งชายและหญิง)
คําแปลก็เปลี่ยนเฉพาะคํา "ขาพเจา" เปน "ขาพเจาทั้งหลาย" เทานั้น
นอกนั้นเหมือนกัน สําหรับหญิงผูปฏิญาณคนเดียววา เอสาห ฯลฯ ถึง
พุทฺธมามโกติ เปลี่ยนเปนวา พุทฺธมามิกาติ ตอไปไมเปลี่ยนตลอดทั้งคําแปล
ดวย ถาหญิงกับชายปฏิญาณคูกัน เฉพาะคูเดียวใหวาแบบปฏิญาณคนเดียวคือ
ขึ้น เอสาห ฯลฯ ถึง พุทฺธมามโกติ ชายวา หญิงเปลี่ยนวาพุทฺธมามิกาติ เทานั้น
นอกนั้นคงรูปตลอดทั้งคําแปล
เมื่อผูปฏิบัติกลาวคําปฏิญาณจบแลว พระสงฆทั้งนั้นประนมมือรับ
"สาธุ" พรอมกัน ตอนั้น ใหผูปฏิญาณลดลงนั่งราบแบบพับเพียบกับพื้นแลว
ประนมมือฟงโอวาทตอไป
จ. ในลําดับนี้ พระอาจารยพึงใหโอวาทเพื่อใหรูหัวขอแหงพระพุทธศาสนา
พอสมควรโดยใจความวา
ตัวอยางโอวาทโดยยอ
ทานเกิดศรัทธาเสื่อมใสในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ ประกาศตนเปนพุทธมามกะ คือ รับวาพระพุทธเจา
เปนที่เคารพนับถืออยางสูงสุดของตน ในที่พรอมหนาแหงคณะสงฆ
ซึ่งประชุมพรอมกันอยู ณ ทีน่ ี้ ขอนี้ จัดเปนลาภอันประเสริฐของทาน
ทานไดดีแลว คือ ไดสัมมาทิฐิความเห็นชอบตามหลักแหงพระพุทธศาสนา
แทจริง พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดนามวา รัตนะ
เพราะยังความยินดีใหเกิดแกผูเคารพบรรจบเปน ๓ รวมเรียกวา
พระรัตนตรัย แกว ๓ ประการ เปนหลักอันสําคัญยิ่งนักในพระพุทธศาสนา

สวนขอปฏิบัติซึ่งพุทธศาสนิกชนจะพึงยึดถือไวเปนบรรทัด
แหงความประพฤติยนยอกลาวตามพระพุทธโอวาท สรุปลงได ๓
ประการ คือ
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๑. ไมพึงทําบาปทั้งปวง ไดแก ไมประพฤติชวั่ ดวยกาย วาจา ใจ
๒. บําเพ็ญกุศลใหเกิดมี ไดแก ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
๓. ทําจิตของตนใหผองใส คือ ไมใหขุนมัวดวยโลภ โกรธ หลง
ขอทานจงตั้งศรัทธาความเชื่อใหมั่นคง ตรงตอพระรัตนตรัย
และจงตั้งใจสมาทานเบญจศีล ซึ่งจะไดใหสมาทาน ณ กาลบัดนี้
(แนวโอวาทนี้ แลวแตความสามารถของพระอาจารยจะอธิบาย
ขยายความไดมากนอยเพียงใดเพื่อปลูกศรัทธาของพุทธมามกะ
ผูป ฏิญาณตนนั้น ๆ )
ฉ. เมื่อจบโอวาทแลว ใหผูปฏิญาณรับคําวา "สาธุ" แลวนั่งคุกเขา
ประนมมือนอมตัวลงเล็กนอย กลาวคําอาราธนาเบญจศีลและ
สมาทานศีลตามคําที่พระอาจารยใหทั้งคําบาลี และคําแปลดังนี้
คําอาราธนาเบญจศีล
(ผูปฏิญาณวา )
อห ภนฺเต, วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณน สห, ปฺจ สีลานิ ยาจามิ.
ทุติยมฺป อห ภนฺเต, วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณน สห, ปฺจ สีลานิ
ยาจามิ.
ตติยมฺป อห ภนฺเต, วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณร สห, ปฺจ สีลานิ
ยาจามิ.
(วาเหมือนกันทั้งชายและหญิง) แตถาสมาทานพรอมกันหลายคน
ใหเปลี่ยนคํา (อห เปน มย ยาจามิ เปน ยาจาม)
คําสมาทานเบญจศีล พรอมทั้งคําแปล
(พระอาจารยเปนผูบอก ผูปฏิญาณวาตาม)
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส.
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ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
(พระอาจารยวา"ยมห วทามิ ต วเทหิ"
ผูปฏิญาณรับวา "อาม ภนฺเต")
(พระอาจารยบอก ผูปฏิญาณวาตาม ตอ)
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนสรณะที่ระลึกนับถือ
ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนสรณะที่ระลึกนับถือ
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนสรณะที่ระลึกนับถือ
ทุติยมฺป พุทธ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนสรณะที่ระลึกนับถือ แมครั้งที่ ๒
ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนสรณะที่ระลึกนับถือ แมครั้งที่ ๒
ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนสรณะที่ระลึกนับถือ แมครั้งที่ ๒
ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนสรณะที่ระลึกนับถือ แมครั้งที่ ๓
ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนสรณะที่ระลึกนับถือ แมครั้งที่ ๓
ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนสรณะที่ระลึกนับถือ แมครั้งที่ ๓
(พระอาจารย) วา "ติสรณคมน นิฏ ิต" ผูปฏิญาณรับวา " อาม ภนฺเต")

(พระอาจารยบอกตอ ผูปฏิญาณวาตาม)
(๑) ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากผลาญชีวิตสัตว
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(๒) อทินฺนทานา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากถือเอาของที่เขาไมไดให
(๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากประพฤติผิดในกาม.
(๔) มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากพูดเท็จ
(๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกขฺ าปท สมทิยามิ.
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรับ อันเปน
ฐานแหงความประมาท
อิมานิ ปฺจ สิกฺขาปทานิ สมาทิยามิ.
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท ๕ เหลานี้
(พระอาจารยบอกบทนี้จบเดียว ผูปฏิญาณพึงวาซ้ํา ๓ จบ)
สุดทายพระอาจารยบอกอานิสงสศีลตอไปวา
สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา,
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺตึ ตสฺมา สีล วิโสธเย.
(ผูปฏิญาณไมตองวาตาม)
ช. เมื่อพระอาจารยบอกอานิสงสศีลจบแลว ผูปฏิญาณพึงกราบอีก
๓ ครั้ง ถามีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ พึงนํามาประเคนในลําดับนี้
เสร็จแลวนั่งราบตรงหนาพระอาจารย เตรียมนํากรวดเมื่อพระสงฆ
อนุโมทนา
ซ. พระสงฆอนุโมทนาดวยบท ดังนี้
(๑) ยถา....
(๒) สพฺพตี ิโย...
(๓) โส อตฺถลทฺโธ... หรือ
สา อตฺถลทฺธา...แลวแตกรณี

เต อตฺถลทฺธา... แลวแตกรณี
(๔) ภวตุ สพฺพมงฺคล...
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ฌ. ขณะพระอาจารยวา ยถา...ผูป ฏิญาณพึงกรวดน้ําตามแบบ กะใหเสร็จ
พรอมกับจบยถา พอพระสงฆวา สพฺพีติโย...พึงนั่งประนมมือรับพร
เมือ่ จบแลว พึงนั่งคุกเขากราบพระสงฆ ๓ ครั้งเปนอันเสร็จพิธี.

แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาที่ 16

พิธีรักษาอุโบสถ
อุโบสถ เปนเรื่องของกุศลกรรมสําคัญประการหนึ่งของคฤหัสถ แปลวา
การเขาจํา เปนอุบายขัดเกลากิเลสอยางหยาบใหเบาบาง และเปนทางแหงความ
สงบ ระงับอันเปนความสุขอยางสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนผูอยูในฆราวาสวินัย จึงนิยมเอาใจใสหาโอกาสประพฤติปฏิบัติตาม
สมควร อุโบสถของคฤหัสถที่กลาวนี้มี ๒ อยาง คือ ปกติอุโบสถอยาง ๑ ปฏิชาคร
อุโบสถอยาง ๑ อุโบสถที่รับรักษากันตามปรกติเฉพาะวันหนึ่งคือหนึ่งอยางที่
รับรักษาเปนพิเศษกวาปรกติ คือ รักษาคราวละ ๓ วัน จัดเปนวันรับวันหนึ่ง วัน
รักษาวันหนึ่ง และวันสงวันหนึ่ง เชน จะรักษาอุโบสถวัน ๘ ค่ํา ตองรับและ
รักษามาแตวัน ๗ ค่ํา ตลอดไปถึงสุดวัน ๙ ค่ํา คือ ไดอรุณใหมของวัน ๑๐ ค่ํา
นั่นเอง จึงหยุดรักษา อยางนี้เรียกวา ปฏิชาครอุโบสถ ทั้ง ๒ อยางนี้ ตางกันเฉพาะ
วันที่รักษามากนอยกวากันเทานั้น และการรักษาอุโบสถทั้ง ๒ อยางนี้ โดยเนื้อแท
ก็คือสมาทานรักษาศีล ๘ อยางเคราครัด เปนเอกัชฌสมาทานมั่นคงอยูดวยความ
ผูกใจจนตลอดกาลของอุโบสถที่ตนสมาทานนั้น จึงเปนเหตุใหเกิดประโยชน
สําคัญดังกลาวแลว
การรักษาอุโบสถนี้ ประกอบดวยพิธีกรรมซึง่ ปฏิบัติกันมาโดยระเบียบ
ตอไปนี้
ระเบียบพิธี
๑. เมื่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถวันพระใด พึงตื่นแตเชามืดกอนรุงอรุณ
ของวันนั้นพอไดเวลารุงอรุณของวันนั้น พึงเตรียมตัวใหสะอาดเรียบรอยตลอดถึง
การบวนปากแลวบูชาพระเปลงวาจกอธิษฐานอุโบสถดวยตนเองกอนวา "อิม
อฏงฺคสมนฺนาคต พุทฺธปฺตฺต อุปโปสถล อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส
สมฺมเทว อภิรกฺขิตุ สทาทิยามิ" ความวา "ขาพเจาของสมาทานอุโบสถพุทธ-
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บัญญัติ อันประกอบดวยองคแปดประการนี้ เพือ่ จะรักษาไวใหดี มิใหขาดมิให
ทําลายตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งในเวลาวันนี้" ดังนี้ แลวยับยั้งรอเวลาอยูดวย
อาการสงบเสงี่ยมตามสมควร รับประทานอาหารเชาแลวไปสูสมาคม ณ วัดใด
วัดหนึ่ง เพื่อรับสมาทานอุโบสถศีลตอพระสงฆตามประเพณี
๒. โดยปรกติอุโบสถนั้น เปนวันธรรมสวนะ ภายในวัดพระสงฆสามเณร
ยอมลงประชุมกันในพระอุโบสถหรือศาลาการเปรียญ เปนตน หลังจากฉัน
ภัตตาหารเชาแลว บางแหงมีทําบุญตักบาตรที่วัดประจําทุกวันพระ ภิกษุสามเณร
ลงฉันอาหารบิณฑบาตพรอมกันทั้งวัด เสร็จภัตตาหารแลวขึ้นกุฏิทําสรีรกิจ
พอสมควร แลวลงประชุมพรอมกันอีกครั้งหนึ่งตอนสายประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา
ตอหนาอุบาสกอุบาสิกา แลวทําวัตรเชา พอภิกษุสามเณรทําวัตรเสร็จ อุบาสกอุบาสิกา พึงทําวัตรเชารวมกันตามแบบนิยมของวัดนั้น ๆ
๓. ทําวัตรจบแลว หัวหนาอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม พึงคุกเขาประนมมือ
ประกาศองคอุโบสถ ทั้งคําบาลีและคําไทย ดังนี้
คําประกาศองคอุโบสถ
อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏมีทวิ โส เอวรูโป โข โภนฺโต ทิวโส, พุทฺเธน
ภควตา ปฺตฺตสฺส ธมฺมสฺวนสฺส เจว, ตทตฺถาย อุปาสกอุปาสิกาน
อุโปสถสฺส จ กาโล โหติ, หนฺท มย โภนฺโต สพฺเพ อิธ สมาคตา, ตสฺส ภควโต
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา ปูชนตฺถาย, อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส อฏงฺคสมฺนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิสฺสามาติ, กาลปริจฺเฉท กตฺวา ต ต เวรมณึ
อารมฺมณ กริตฺวา, อวิกฺขิตฺตจิตฺตา หุตฺวา สกฺกจฺจ อุโปสถ สมาทิเยยฺยาม,
อีทิส หิ อุโปสถ สมฺปตฺตาน อมฺหาก ชีวิต มานิรตฺถก โหตุ.
คําแปล
ขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพรอมไปดวย
องคแปดประการใหสาธุชนที่ไดตั้งจิตสมาทานทราบทั้งกันกอนแตสมาทาน
ณ บัดนี้ดวยวันนี้ เปน วันอัฏฐมีดิถีที่แปด แหงปกษมาถึงแลว ก็แหละวันเชนนี้

เปนกาลที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแตงตั้งไวในประชุมกันฟงธรรม
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และเปนกาลที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชนแกการ
ฟงธรรมนั้นดวย เชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ไดมาประชุมพรอมกัน ณ ที่นี้
พึงกําหนดกาลวา จะรักษาอุโบสถตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้ แลวพึงทําความ
เวนโทษนั้น ๆ เปนอารมณ ( คือ เวนจากฆาสัตว ๑ เวนจากลักฉอสิ่งที่เจาของเขา
ไมให ๑ เวนจากประพฤติกรรมที่เปนขาศึกแกพรหมจรรย ๑ เวน จากเจรจาคําเท็จ
ลอลวงผูอื่น ๑ เวนจากดื่มกินสุราเมรัยอันเปนเหตุที่ตั้งแหงความประมาท ๑
เวนจากบริโภคอาหารตั้งแตเวลาพระอาทิตยเที่ยงแลวไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นมาใหม
๑ เวนจากฟอนรําขับรองและประโคมเครื่องดนตรีตาง ๆ และการดูการละเลน แต
บรรดาที่เปนขาศึกแกกุศลทั้งสิ้น และทัดทรงประทับตกแตงรางกายดวยดอกไม
ของหอมเครื่องประดับเครื่องทํา เครื่องยอม ผัดผิวทํากายใหวิจิตรงดงามตาง ๆ
อันเปนเหตุที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี ๑ เวนจากนั่งนอกนเหนือเตียงตั่งมา
ที่มีเทาสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนใหญ ภายในมีนุนและสําลีเครื่องปูลาด
ที่วิจิตรดวยเงินและทองตาง ๆ ๑) อยาใหจิตฟุงซานสงไปอื่น พึงสมาทานเอา
องคอุโบสถทั้งแปดประการโดยเคารพ เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผูมีพระภาคพุทธเจา
นั้นดวยธรรมานุธรรมปฏิบัติ อนึ่ง ชีวิตของเราทั้งหลายที่ไดเปนอยูรอดมาถึง
วันอุโบสถเชนนี้ จงอยาไดลวงไปเสียเปลาจากประโยชนเลย
หมายเหตุ :- คําประกาศนี้สําหรับวันพระ ๘ ค่ําทั้งขางขึ้นและขางแรม ถาเปน
วันพระ ๒๕ ค่ําเปลี่ยนบาลีเฉพาะคําที่ขีดเสนใตวา ปณฺณรสีทิวโส
และเปลี่ยนคําไทยที่ขีดเสนใตเปนวา "วันปณณรสีดิถีที่สิบหา"
ถาเปนวันพระ ๑๔ ค่ํา เปลี่ยนบาลีตรงนั้นวา จาตุทฺทสีทิวโส และ
เปลี่ยนคําไทยแหงเดียวกันวา" วันจาตุททสีดิถีที่สิบสี่" สําหรับ
คําไทยภายในวงเล็บ จะวาดวยก็ได ไมวาดวยก็ได แตมีนยิ มวา
ในวัดที่ทานใหสมาทานอุโบสถศีลบอกใหสมาทานทั้งคําบาลี และ
คําแปลในตอนตอไปเปนขอ ๆ เวลาประกาศกอนสมาทานนี้
ไมตองวาคําในวงเล็บเพราะพระทานจะบอกใหสมาทาน เมื่อจบ

ประกาศนีแ้ ลว สําหรับวัดที่ทานใหสมาทานอุโบสถศีลแตเฉพาะ
คําบาลีเทานั้นไมบอกคําแปลดวย เวลาประกาศกอนสมาทานนี้
ควรวาความในวงเล็บทั้งหมด
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๔. เมื่อหัวหนาประกาศจบแลว พระสงฆผูแสดงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาสน
อุบาสกอุบาสิกาทุกคน พึงนั่งคุกเขากราบพรอมกัน ๓ ครั้ง แลวกลาวคําอาราธนา
อุโบสถศีลพรอมกันวาดังนี้
มย ภนฺเต, ติสรเณ สห, อฏงฺคสมนฺนาคต,
อุโปสถ ยาจาม. (วา ๓ จบ )
ตอนี้ คอนตั้งใจรับสรณคมนและศีลโดยเคารพ คือ ประนมมือ
๕. พึงวาตามคําสั่งที่พระสงฆบอกเปนตอน ๆ ไป คือ
นโม.............................(๓ จบ)
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ฯลฯ
ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
เมื่อพระสงฆวา "ติสรณคมน นิฏิต" พึงรับพรอมกันวา "อาม ภนฺเต"
แลวทานจะใหศีลตอไป คอยรับพรอมกันตามระยะที่ทานหยุดดังตอไปนี้
(๑) ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
(๒) อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
(๓) อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
(๔) มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท สามาทิยามิ.
(๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
(๖) วิกาลโภชนา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ.
(๗) นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
(๘) อุจจฺ าสยนมาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ.
อิม อฏงฺคสมนฺนาคต, พุทฺธปฺตฺต อุโปสถ, อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส,
สมฺมเทว อภิรกฺขิตุ สมาทิยามิ.
หยุดรับเพียงเทานี้ ในการใหศีลอุโบสถนี้ตลอดถึงคําสมาทานทายศีล
บางวัดใหเฉพาะคําบาลี มิไดแปลให บางวัดใหคําแปลดวย ทั้งนี้สุดแตนิยมอยางใด

ตามความเหมาะสมของบุคคลและสถานที่นั้น ๆ ถาทานแปลใหดวย พึงวาตาม
เปนขอ ๆ และคํา ๆ ไปจนจบ ตอนี้พระสงฆจะวา" อิมานิ อฏสิกฺขาปทานิ
อุโปสถวเสน มนสิกริตฺวา, สาธุก อปฺปมาเทน รกฺขิตพฺพานิ " พึงรับพรอมกัน
เมื่อทานกลาวจบคํานี้วา "อาม ภนฺเต" แลวพระสงฆจะวาอานิสงสศีลตอไป ดังนี้
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สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺตึ ตสฺมา สีล วิโสธเย.
พอทานวาจบ พึงกราบพรอมกัน ๓ ครั้ง ตอนี้นั่งราบพับเพียบประนมมือ
ฟงธรรมซึ่งทานจะไดแสดงตอไปนี้
๖. เมื่อพระแสดงธรรมจบแลว ทุกคนพึงใหสาธุการและสวดประกาศตน
พรอมกัน ดังนี้
สาธุ สาธุ สาธุ
อห พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ
สงฺฆฺจ สรณ คโต,
อุปาสกตฺต เทสสึ
ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส สนฺมุขา.
เอต สรณมุตฺตม,
เอต เม สรณ เขม
เอต สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจเย.
ยถาพล จเรยฺยาห
สมฺมาสมฺพุทธสาสน,
ทุกขฺ นิสฺสรณสฺเสว
ภาคี อสฺส อนาคเต.
หมายเหตุ : - คําสวดประกาศขางตนนี้ ถาผูวาเปนผูหญิง พึงเปลี่ยนคําที่ขีด
เสนใตไว ดังนี้
คโต เปลีย่ นเปนวา คตา
อุปาสกตฺต เปลี่ยนเปนวา อุปาสิกตฺต
ภาคี อสฺส เปลี่ยนเปนวา ภาคินิสฺส
นอกนั้นวาเหมือนกัน
เมื่อสวดประกาศนี้จบแลว พึงกราบพรอมกันอีก ๓ ครัง้ เปนอันเสร็จพิธี
ตอนเชาเพียงเทานี้
๗. ตอนี้ผูรักษาอุโบสถพึงยับยั้งอยูที่วัด ดวยการนั่งสมาทานธรรมกันบาง
ภาวนากัมมัฏฐานตามสัปปายะของตนบาง หรือจะทองบนสวดมนตและอาน
หนังสือธรรมไร ๆ ก็ไดถึงเวลาพึงรับประทานอาหารเพลใหเสร็จทันกาลกอนเที่ยง
เสร็จแลวจะพักผอนหรือปฏิบัติอะไรที่ปราศจากโทษก็แลวแตอัธยาศัย พอไดเวลา

บายหนาเย็นจนค่ํา พึงประชุมกันทําวัตรค่ําตามแบบนิยมของวัดนั้น ๆ ในภาค
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บายจนถึงเย็นนี้ บางแหงทางวัดจัดใหมีเทศนโปรดอีกกัณฑหนึ่ง ถามีเทศน
พระผูเทศกจะลงมาเทศน เมื่อจบทําวัตรตอนนี้หัวหนาพึงนั่งคุมเขากราบพระ
๓ ครั้ง แลวกลาวอาราธนาธรรมพิเศษโดยเฉพาะ วาดังนี้
จาตุทฺทสี ปณฺณรสี
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี,
กาลา พุทฺเธน ปฺตฺตา
สทฺธมฺมสฺสวนสฺสิเม.
อฏมี โข อยนฺทานิ
สมฺปตฺตา อภิลกฺขิตา,
เตนาย ปริสา ธมฺม
โสตุ อิธ สมาคตา.
สาธุ อยฺโย ภิกฺขุสงฺโฆ
กโรตุ ธมฺาเทสน,
อยฺจ ปริสา สพฺพา
อฏิกตฺวา สุณาตุ ตนฺติ.
หมายเหตุ :- คาถาอาราธนาธรรมนี้ ใชเฉพาะวันพระ ๘ ค่ํา ทั้งขางขึ้นและ
ขางแรม ถาเปนวันพระ ๑๕ ค่ําเปลี่ยนคําที่ขีดเสนใตไวเปนวา
"ปณฺณรสี" ถาเปนวันพระ ๑๔ ค่ํา เปลี่ยนคํานั้นเปนวา "จาตุทฺทสี"
นอกนั้นเหมือนกัน
๘. เมื่ออาราธนาจบแลว พระจะขึ้นแสดงธรรม พึงนั่งฟงธรรมโดยเคารพ
อยางพิธีตอนเชา พอเทศนจบ ทุกคนพึงใหสาธุการและสวดประกาศตนพรอมกัน
อยางเดียวกับที่วาทายเทศนในภาคเชา และสวดประกาศตอทายติดกันไปอีกวา
กาเยน วาจาย ว เจตวา วา,
พุทฺเธ กุกมฺม ปกต มยา ย,
พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺต,
กาลนฺตเร สวริตุ ว พุทฺเธ.
กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,
ธมฺเม กุกกมฺม ปกต มยา ย,
ธมฺโม ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺต,
กาลนฺตเร สวริตุ ว ธมฺเม.
กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,

สงฺเฆ กุกมฺม ปกติ มยา ย,
สงฺโฆ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺต,
กาลนฺตเร สวริตุ ว สงฺเฆ.
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๙. ถาไมมีเทศนกัณฑเย็นนี้ พอทําวัตรจบ ผูประสงคจะกลับไปพักผอน
ที่บาน พึงขึ้นไปลาหัวหนาสงฆบนกุฏิ หรือหัวหนาสงฆจะลงมารับลาในที่ประชุม
ก็แลวแตธรรมเนียมของวัดนั้น ๆ สวนผูประสงคจะคางที่วัดไมกลับบานก็ไม
ตองลา แตถามีเทศนดวยดังกลาว ผูจะกลับบานพึงบอกลาตอพระผูเทศก เมื่อ
สวดประกาศตอนทายเทศนจบลงแลวไดทนั ที คําลากลับบานพึงวาดังนี้
หนฺททานิ มย ภนฺเต, อาปุจฺฉาม.
พหุกจิ ฺจา มย พหุกรณียา.
พระสงฆผูรับสภา จะเปนในที่ประชุมฟงเทศน หรือบนกุฏิก็ตามพึงกลาว
คําวา "ยสฺสทานิ ตฺมฺเห กาล มฺถ" ผูลาพึงรับพระพรอมกันวา "สาธุ
ภนฺเต" แลวกราบพรอมกัน ๓ ครั้งเปนอันเสร็จพิธี.
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พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
วันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบพิธีกรรม
มีการบูชาเปนตน เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนพิเศษ แตเดิมกําหนดไว
๓ วัน คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา ภายหลังเพิ่มวันอาสาฬหบูชา
เขาอีกวันหนึ่ง รวมเปน ๔ วัน
๑. วันวิสาขบูชา คือ วันเพ็ญเดือน ๖ แตในปที่มีอธิกมาสเลื่อนไปเปน
วันเพ็ญเดือน ๗ วันนี้นิยมวา เปนวันคลายวันที่พระพุทธประสูติคลายวันที่
พระพุทธเจาตรัสรู และคลายวันที่พระพุทธเจาปรินิพพานซึ่งสามกาลสามสมัย
ของพระพุทธองคตกในวันเพ็ญเดือนวิสาขะทั้งนั้น เหตุนั้นพุทธศาสนิกชนจึง
นิยมทําการบูชาเปนพิเศษ ในเมื่อวันเชนนี้เวียนมาถึงทุก ๆ ปและเรียกวันนี้วา
วันวิสาขบูชา
๒. วันอัฏฐมีบูชา คือ วันแรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ หรือเดือน ๗ นับถัดจาก
วันวิสาขบูชาไป ๗ วัน เปนวันคลายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง
กุสินารา เปนวันสําคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองคอีกวันหนึ่ง เหตุนั้น เมื่อถึงวันเชนนี้
ทุก ๆ ป พุทธบริษัทจึงนิยมทําการบูชาพิเศษอีกวันหนึ่ง และเรียกวันนี้วา
วันอัฏฐมีบูชา
๓. วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญเดือน ๓ ถาปในมีอธิกมาส ปนั้นเลื่อนไป
เปนวันเพ็ญเดือน ๔ วันนี้นิยมวา คลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปติโมกข
อันเปนหลักการของพระพุทธศาสนา เปนครั้งแรกและครั้งเดียวเทานั้น ในทามกลาง
พระอริยสงฆจํานวน ๑,๒๕๐ องค ซึ่งลวนเปนพระอรหันตขีณาสพ มาประชุม
พรอมกันโดยบังเอิญมิไดนัดหมายกันมา ในปแรกที่พระองคตรัสรู และเริม่
ประกาศพระศาสนาแลว เปนเหตุการณที่นาอัศจรรยครั้งเดียว และครั้งนั้นพระองค
ก็ทรงวางหลักการของพระศาสนาในทามกลางสงฆนั้น ซึ่งเรียกวา โอวาทปาติโมกข

แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาที่ 24

การประชุมในวันนั้นเรียกวา จาตุรงคสันนิบาต เพราะเปนการประชุมประกอบ
ดวยองค ๔ คือ (๑) ภิกษุสงฆที่มาประชุมจํานวน ๑,๒๕๐ องค เปนจํานวนที่
พระองคไดในการมาประกาศพระศาสนาในกรุงราชคฤห เปนครั้งแรกที่ตรัสรู ทาน
เหลานั้นลวนเปนพระอรหันตขีณาสพ (๒) ทานเหลานั้นลวนเปนเอหิภิกขุ
ผูอุปสมบทมาแตสํานักพระพุทธองค (๓) ทานเหลานั้นไมมีใครเชื้อเชิญ บังเอิญ
ใจตรงกันมาประชุม ในเวลาเดียวกันโดยลําพังตนเองและ (๔) วันที่ประชุมนั้น
เปนวันเพ็ญเดือนมาฆะดวย เพราะวันนี้มีความสําคัญดังกลาวนี้ภายหลังจึงเกิด
นิยมทําการบูชาพระรัตนตรัยเปนพิเศษในวันนี้ แลวเรียกวันนี้วา วันมาฆบูชา
๔. วันอาสาฬบูชา คือ วันเพ็ญเดือน ๘ กอนวันเขาปุริมพรรษา ๑ วัน
เปนวันคลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศนกัณฑแรก ชื่อ
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมือง
พาราณสี ในปที่ตรัสรูใหม และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑนี้ เปนเหตุ
ใหทานพระโกณฑัญญะในจํานวนพระปญจวัคคีย ไดธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรม
เปลี่ยนลัทธิมารับนับถือศาสนา ทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระพุทธองค เปน
พระอริยสงฆองคแรกทีเดียว วันนี้จึงเปนวันเกิดขึ้นแหงสังฆรตนะอีกโสดหนึ่ง
ดวย เหตุนั้น วันนี้จึงนับเปนวันสําคัญอีกวันหนึ่งและเกิดนิยมกําการบูชาพิเศษ
ในเมื่อถึงวันเชนนี้ทุก ๆ ป เพิ่มขึ้นอีกเรียกวันนี้วา วันอาสาฬหบูชา
การบูชาพิเศษในวันสําคัญทั้ง ๔ นี้ ก็คือ การเวียนเทียน นอกเหนือไป
จากประชุมทําวัตรสวดมนต และฟงเทศนตามปรกติในวันนั้น การเวียนเทียนนี้
คือการที่พุทธบริษัทถือดอกไมธูปเทียนจุดประนมมือ เดินเวียนขวา ที่เรียกวา
ประทักษิณรอบปูชานียวัตถุในวัด หรือในสถานแหงใดแหงหนึ่ง ๓ รอบ สงใจ
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในขณะเดินเวียน เสร็จแลวนําดอกไมธูปเทียนนั้นปก
บูชาปูชนีวัตถุที่เวียนนั้นเปนการแสดงความเคารพอยางสูงดวยเครื่องสักการะ
บูชา ในการนี้มีระเบียงปฏิบัติที่นิยม ดังนี้
ระเบียบพิธี

พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทั้ง ๔ วัน มีระเบียบปฏิบัติเหมือนกันตลอด
ตางกัน แตคําบูชากอนเวียนเทียน ซึ่งกําหนดใชเฉพาะวันนั้นๆ แตละวันเทานั้น
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ระเบียบของพิธีมีอยูวา เมื่อถึงกําหนดวันสําคัญนั้น ๆ ใหทางวัดประกาศให
พุทธบริษัททราบทั่วกันทั้งชาววัดและชาวบานและบอกกําหนดเวลาประกอบ
พิธีดวย วาจะประกอบเวลาไหน จะเปนตอนบายหรือตนค่ําก็ไดแลวแตสะดวก
ถึงเวลากําหนด ทางวัดตีระฆังสัญญาณใหพุทธบริษัท ทัง้ ภิกษุสามเณร
อุบาสกอุบาสิกาประชุมพรอมกัน ทีห่ นาพระอุโบสถหรือพระเจดีย อันเปนหลัก
ของวัดนั้น ๆ ภิกษุอยูแถวหนาถัดไปสามเณร ทายสุดอุบาสกอุบาสิกาจะจัดให
ชายอยูกลุมชาย หญิงอยูกลุมหญิง หรือปลอยใหคละกันตามอัธยาศัยก็แลวแต
จะกําหนดทุกคนถือดอกไมธูปเทียนตามแตจะหาไดและศรัทธาของตน แต
เทียนควรหาชนิดที่ไสใหญมีดายมากเสนและเปนเทียนขี้ผึ้งดวยจึงจะดีเพราะ
เมื่อจุดเดินไปจะไดไมดับงายและน้ําตาเทียนไมหยดเลอะเทอะทําสกปรก ควร
กะขนาดของเทียนใหจุดเดินไดจนครบ ๓ รอบ สถานที่ที่เดิน ไมหมดเสียใน
ระหวางเดิน
เมื่อพรอมกันแลว หัวหนาสงฆจุดเทียนและธูป ทุกคนจุดของตนตาม
เสร็จแลวทุกคนถือดอกไมธูปเทียนที่จุดแลวประนมมือหันหนาเขาหาปูชนียสถาน
ที่จะเวียนนั้น หัวหนาสงฆนําวา นโม...พรอมกัน ๓ จบ ตอนัน้ นําวาคําถวาย
ดอกไมธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามแบบที่กําหนดไวสําหรับวันนั้น ๆ เปน
คํา ๆ เฉพาะบาลีเทานั้น (ถามีโอกาสและเห็นสมควรจะวาคําแปลดวยก็ได) ทุกคน
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถวาตามจนจบ
ตอนั้น หัวหนาสงฆเดินนําแถวดวยอาการประนมมือถือดอกไมรูปเทียน
นั้นไปทางขวามือของสถานที่ที่เวียน คือ เดินเวียนไปทางที่มือขวาของตนหัน
เขาหาสถานที่ที่เวียนนั้นทุกคนเดินเรียงแถวเรียง ๑-๒-๓-๔ ฯลฯ แลวแตเหมาะ
เวนระยะหางกันพอสมควร ตามหัวหนาไป โดยอาการเชนเดียวกัน ระหวางเดิน
เวียนรอบที่หนึ่งพึงตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธคุณโดยนัยบท อิติป โส ภควา ฯลฯ
รอบที่สองระลึกถึงพระธรรมคุณ โดยนัยบท สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯลฯ
และรอบที่สามระลึกถึงพระสังฆคุณโดยนัยบท สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

ฯลฯ ครบ ๓ รอบแลวนําดอกไมธูปเทียนไปปกบูชาตามที่ที่เตรียมไว ตอนั้นจึง
เขาไปประชุมพรอมกันในพระอุโบสถหรือวิหาร หรือศาลการเปรียญ แลวแตที่
ทางวัดกําหนดเริ่มทําวัตรค่ําและสวดมนตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถอยางพิธีกรรม
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วันธรรมสวนะธรรมดาเสร็จแลวมีเทศนพิเศษแสดงเรื่องพระพุทธประวัติและ
เรื่องที่เกี่ยวกันวันสําคัญนั้น ๑ กัณฑเปนอันเสร็จพิธี แตถาพุทธบริษัทพรอมใจ
กันมีอุตสาหะและศรัทธาเต็มที่ จะจัดใหมีเทศนเปนกัณฑ ๆ ไป และสวดสลับ
กันไปจนถึงกาลอันควรหรือจนตลอดรุงก็ได.
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หมวดที่ ๒ บุญพิธี
บุญพิธที ี่จะกลาวไปหมวดนี้ ไดแก พิธีทําบุญเนื่องดวยประเพณีในครอบครัว
ของพุทธศาสนิกชน เปนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยทั่วไป สวนมากทํากัน
เกี่ยวกับเรื่องฉลองบาง เรื่องตองการสิริมงคลบาง เรื่องตายบาง ในเรื่องเหลานี้
นิยมทําบุญทางพระพุทธศาสนา เชน ทําบุญเลี้ยงพระและตักบาตรเปนตน เพราะ
ประเพณีนิยมดังนี้ จึงเกิดมีพิธีกรรมที่จะตองปฏิบัติขึ้นและถือสืบ ๆ กันมา
แตโบราณกาล ฉะนั้น ในเรื่องพิธีทําบุญ หรือที่เรียกวา บุญพิธี จึงเปนเรื่องที่
จะตองศึกษาอีกสวนหนึ่งซึ่งจะนํามากลาวในหมวดนี้โดยแยกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. ทําบุญงานมงคล
๒. ทําบุญงานอวมงคล
แตละประเภทมีความมุงหมายและเหตุผล ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติพิธี
แตกตางอออกไปเปนกรณี ๆ อีกหลายอยาง ดังจะนํามาชี้แจงแตเพียงที่สําคัญ ๆ
ใหเขาใจตอไป
พิธีทําบุญเลี้ยงพระ
การทําบุญเลี้ยงพระ ตามปรกติที่ทํากัน มักนิมนตพระภิกษุสงฆมาเจริญ
พระพุทธมนตในสถานที่ที่ประกอบพิธีในตอนเย็น เรียกกันอยางสามัญวา สวดมนตเย็น
รุงขึ้นเวลาเชา (บางกรณีเวลาเพล) ถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆที่เจริญ
พระพุทธมนตเมื่อเย็นวานนั้นเรียกกันวา เลี้ยงพระเชา (เลี้ยงพระเพล) หรือ
ฉันเชา (ฉันเพล) และในคราวเดียวกันก็มีการตักบาตรดวย บางคนมีเวลานอย
ยนเวลามาทําพรอมกันในวันเดียวกันในตอนเชาหรือตอนเพลตามความสะดวก
ใหนิมนตพระภิกษุสงฆมาเจริญพระพุทธมนตกอน จบแลวถวายภัตตาหารให
เสร็จขึ้นในเวลาเดียวกัน อยางนี้เรียกวา ทําบุญเลี้ยงพระ
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การทําบุญเลี้ยงพระนี้ นิยมทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลทั่วไป ที่
เรียกวาทําบุญงานมงคลนั้น ไดแก การทําบุญเลี้ยงพระดังกลาว เพื่อความสุข
ความเจริญแกจิตใจโดยปรารภเหตุที่ดีเปนมูล เกี่ยวกับฉลองความสําเร็จในชีวิต
เชน ฉลองพระบวชใหมเปนตน หรือที่เกี่ยวกับการริเริ่มชีวิตใหมเพื่อใหเกิดความ
สําเร็จตามปรารถนาดวยดีตลอดไป เชน ทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญแตงงานหรือ
เรียกวา มงคลสมรส เปนตน สวนทีเ่ รียกวา ทําบุญบางอวมงคล ไดแก การทําบุญ
เลี้ยงพระเพื่อประโยชนเกือ้ กูลและความสุขโดยปรารภเหตุไมสูดี เนื่องจากมีการ
ตายขึ้นในวงศญาติหรือบุคคลที่เกี่ยวของในครอบครัว จัดการทําบุญขึ้น เพื่อให
สําเร็จเปนประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกผูลวงลับไปแลว และเพื่อเปนมิ่งขวัญ
กลาย ๆ แกผทู ี่ยังอยู งานทําบุญโดยปรารภเหตุนี้เรียกวา ทําบุญงานอวมงคล
การทําบุญทั้ง ๒ ประเภทนี้ ผูมีหนาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ มี ๒ ฝาย คือ ฝาย
ทายกาทายิกาผูประกอบดวยตองการบุญ เรียกวา ฝายเจาภาพ ๑ ฝายปฏิคาหก
ผูรับทานและประกอบพิธีกรรมตามความประสงคของเจาภาพ ซึ่งเปนพระภิกษุสงฆ
เรียกวา ฝายภิกษุสงฆอีก ๑ ทั้งสองฝายนี้มีระเบียบปฏิบัติพิธีกําหนดไวเพื่อความ
เรียบรอยโดยเหมาะสมแตละประเภทของงาน เปนขนบประเพณีสืบมาดังตอไปนี้
ระเบียบพิธี
๑. ทําบุญงานมงคล
พิธีฝายเจาภาพ ผูที่จะทําบุญเนื่องในงานมงคลตาง ๆ นั้น ในที่นี้เรียกวา
"เจาภาพ" เบื้องตนจะตองตระเตรียมกิจการตาง ๆ ที่ควรทํากอนดังนี้
ก. อาราธนาพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต
ข. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพรอมทั้งเครื่องบูชา
ค. ตกแตงสถานที่บริเวณพิธี
ฆ. วงดวยสายสิญจน
ง. เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
จ. ปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ

ฉ. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆตามควรแกฐานะ
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ช. ตั้งภาชนะสําหรับทําน้ํามนต
เมื่อพระสงฆมาถึงแลวตามเวลากําหนด จะตองปฏิบัติกรณีกิจ คือ
ก. คอยลางเทาพระสงฆและเช็ดดวย
ข. ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว
ค. ไดเวลาแลว จุดเทียนธูปที่โตะบูชา บูชาพระแลวกราบนมัสการ
๓ ครั้ง
ฆ. อาราธนาศีล และรับศีล
ง. ตอจากศีล อาราธนาพระปริตร เสร็จแลวไหวหรือกราบแลวแตกรณี
จ. นั่งฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เมื่อจบแลว ถวายน้ํารอน
หรือเครื่องดื่มอันควรแกสมณะ แลวแตจะจัด
ในการปฏิบัติพิธีตามหนาที่ที่กลาวนี้ มีขอที่ควรจะเขาใจใหกวางขวาง
อยูอีก ซึ่งจะไดชี้แจงตอไป คือ
๑. เรื่องการอาราธนาพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต นิยมไมกําหนด
จํานวนขางมาก แตนิยมกําหนดขางนอยไวโดยเกณฑ คือ ไมต่ํากวา ๕ รูป เกิน
๕ ไปก็เปน ๗ หรือ ๙ ขอนาสังเกตก็คือ ไมนิมนตพระสงฆจํานวนคู เพราะถือ
เหมือนอยางวา การทําบุญครั้งนี้มีพระพุทธเจาเปนประธานแบบเดียวกับครั้ง
พุทธกาล ซึง่ ปรากฏตามบาลีวา พุทฺธปฺปมุโข ภิกขฺ ุสงฺโฆ พระภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุขโดยตั้งพระพุทธรูปไวขางหนาแถวพระสงฆ นับจํานวน
รวมกับพระสงฆเปนคู เวนแตในงานมงคลสมรส มักนิยมนิมนตพระสงฆ
จํานวนคู จุดมุงหมาย คือ แบงใหฝายเจาบาวและฝายเจาสาวนิมนตพระมาจํานวน
เทา ๆ กัน เมื่อมารวมกันจึงเปนจํานวนคูแตในพิธีหลวงในปจจุบันนี้ มักอาราธนา
พระสงฆ เปนจํานวนคู เชน ๑๐ รูปเปนตน
๒. เรื่องเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพรอมทั้งเครื่องบูชา ที่ตั้งพระพุทธรูป
พรอมทั้งเครื่องบูชาในงานพิธีตาง ๆ นั้น นิยมเรียกสั้น ๆ วา "โตะบูชา" สิ่งสําคัญ
ของโตะบูชานี้ประกอบดวยโตะรอง ๑ เครื่องบูชา ๑ โตะรองเปนที่รองรับพระพุทธรูป

และเครื่องบูชาปจจุบันนี้นิยมใชกันทัว่ ไป เปนโตะหมูซึ่งสรางไวเปนโดยเฉพาะ เรียก
กันวา "โตะหมูบูชา" มีเปนหมูเปน ๕ หมู ๗ และหมู ๙ หมายความวา หมูหนึ่ง ๆ
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ประกอบดวยโตะ ๕ ตัว ๗ ตัว และ ๙ ตัว ก็เรียกวาหมูเทานั้น ถาในที่ที่หา
โตะหมูไมไดจะใชตั่งหรือโตะอะไรที่สมควร ซึ่งไมสูงหรือต่ําเกินไปนักจัดเปน
โตะบูชาในพิธีก็ไดการใชตั่งหรือโตะอื่นแทนโตะหมูบูชานี้ มีหลักสําคัญอยูอยาง
หนึ่งวา โตะหรือตั่งนั้นตองใชผาขาวปูพื้นกอน ถาหากผาขาวไมไดจําเปนจะใชผาสี
ตองเปนผาสะอาดและยังมิไดใชการอยางอื่นมาเปนเหมาะที่สุด ผาอะไรก็ตาม
ถาแสดงลักษณะชัดวาเปนผานุงแลวไมสามารถควรอยางยิ่ง การใชโตะอื่นหรือตั่ง
แทนนี้ ควรหาตั่งเล็กหรือโตะเล็ก ๆ อีกตัวหนึ่งตั้งซอนบนเปนที่ตั้งพระพุทธรูป
การตั้งโตะบูชานี้มีหลักวา ตองตั้งหันหนาโตะออกทางเดียวกับพระสงฆ
คือใหพระพุทธรูปหันพระพักตรออกทางเดียวกับพระสงฆนั่นเอง ดวยมุงหมาย
ใหพระสงฆมีพระพุทธรูปเปนประธาน เวนแตจําเปนเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งจะตอง
ใหพระสงฆนั่งมีเบื้องซายอยูทางพระพุทธรูปแลว จึงตองตั้งโตะบูชาหันหนา
มาทางพระสงฆใหพระพุทธรูปหันพระพักตรหาพระสงฆเปนอันไมตองเขาแถว
กับพระสงฆ สําหรับเรื่องทิศทางที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น ตามความนิยม
ที่เคยปฏิบัติกันมา มักจะใหผินพระพักตรไปสูทิศเหนือ ดวยถือวาพระพุทธเจา
เปนโลกอุดร มิฉะนั้นก็ใหหันไปทางทิศตะวันออก ดวยถือวาเปนทิศพระ (ในวัน
ตรัสรู พระพุทธเจาประทับนั่งผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก) เปนตน แต
เรื่องนี้เห็นวา ไมจําเปนจะตองจํากัดเชนนั้นจะใหผินพระพักตรไปทิศใด ๆ ก็ไม
เกิดโทษและไมมีขอหาม เปนอันแลวแตสถานที่จะอํานวยใหประดิษฐานได
เหมาะสมก็พึงทําไดทั้งนั้น
สําหรับการตั้งเครื่องบูชานั้น ตองแลวแตโตะที่ตั้ง ถาเปนโตะเดี่ยวที่ใช
ตั้งหรือโตะตัวเดียวตั้งแทนโตะหมู เครื่องบูชาควรมีแจกันประดับดอกไม ๑ คู
ตั้ง ๒ ขางพระพุทธรูป ไมชิดหนาหรือหางเกินไป ถัดมาแถวหนาพระพุทธรูปตั้ง
กระถางธูปตรงหนาพระพุทธรูปกับเชิงเทียน ๑ คู ตั้งตรงกับแจกัน เพียงเทานั้น
ก็สําเร็จรูปเปนโตะบูชาพอสมควร โตะเดี๋ยวนี้ไมควรตั้งเครื่องใหมากกวานี้ เพราะ
เปนโตะไมเขาหลักเกณฑ จะทําใหรุงรังจนไมเหมาะสม สําหรับโตะหมูจะแสดง

การตั้งโตะหมู ๗ เปนตัวอยางดังนี้ หลักโตะหมู ๗ มีอยูวา ใชแจกัน ๒ คู คู ๑
ตั้งบนโตะกลางที่ตั้งพระพุทธรูปชิดดานหลัง ๒ ขาง พระพุทธรูปอยูตรงมุมทั้ง
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๒ ดานหลัง อีกคู ๑ ตั้งบนโตะขางตัวละ ๑ ชิดมุมนอกดานหลัง ถือหลักวา แจกัน
เปนพนักหลักสุด จะตั้งล้ํามาขางหนาไมควร พานดอกไม ๕ พาน ตั้งกลางโตะ
ทุกโตะเวนโตะกลางแถวหนาซึ่งตั้งกระถางธูปเชิงเทียน ๕ คู ตั้งที่โตะขางซีกซาย
และขวามือโตะลง ๑ ที่มุมหนาตรงขามกับแจกัน รวม ๒ ซีก ๒ คู ตรงกลาง
ตั้งแตโตะพระพุทธรูปลงมา ๓ ตัว ตั้งตัวละคูที่มุมโตะทั้ง ๒ ดานหนารวมอีก
๓ คู สําหรับคูที่อยูบนโตะที่ตั้งพุทธรูปนั้น ถาจําเปน เชน บังพระพุทธรูป
หรือชิดพระพุทธรูปเกินไป จะตัดออกเสียคูหนึ่งก็ได แมโตะหมูอื่นนอกจาก
หมู ๗ ที่กลาวนี้ ก็ถือหลักการตั้งเชนเดียวกัน
๓. เรื่องตกแตงสถานที่บริเวณพิธี นิยมใหสะอาดเรียบรอยเปนสําคัญ
เพราะเปนการทําบุญตองการสิริมงคล และออกแขกดวยความสะอาดเรียบรอย
ทุกอยางเปนสิ่งที่ควรจะกระทําอยางยิ่ง ถาไดเพิ่มการตกแตงเพื่อความสวยงาม
ขึ้นอีก ก็เปนการดียิ่ง ทัง้ นี้สุดแตฐานะและกําลังของตนเปนสําคัญ
๔. เรื่องวงดายสายสิญจน คําวา สิญจน แปลวา การรดน้ํา คือ การรดน้ํา
ดวยมีพิธีสืบเนื่องมาแตพิธีพราหมณ เติม "สาย" เขาขางหนา เปน สายสิญจน
กลายเปนวัตถุชนิดหนึ่งที่นํามาใชในงานมงคลตาง ๆ สายสิญจน ไดแก สายที่
ทําดวยดายดิบ โดยวิธีจับเสนดายในเข็มสาวออกชักเปนหวง ๆ ใหสัมพันธเปน
สายเดียวกันจากดายในเข็ดเสนเดียว จับออกครั้งแรกเปน ๓ เสน มวนเขากลุมไว
ถาตองการใหสายใหญก็จับอีกครั้งหนึ่ง จะกลายเปน ๙ เสน ในงามมงคลทุกประเภท
นิยมใชสายสิญจน ๙ เสน เพราะกลาวกันวาสายสิญจน ๓ เสน สําหรับใชในพิธี
เบิกโลงผีจะทํามาใชพิธีงานมงคลไมเหมาะสม ถาเพิ่มการคงทนแลว สายสิญจน
๙ เสน คงทนกวาสายสิญจน ๓ เสนเปนแน
ดายสายสิญจนที่จับเสร็จโดยวิธีนี้ ใชในงานมงคลทุกประเภทที่ตองใช
ดายสายสิญจน (ยืมมาใชในงานอวมงคลบาง ในกรณีที่ใชเปนสายโยง)
การวงสายสิญจน มีเกณฑถืออยูวา ถาเปนบานมีรั้วรอบใหวงรอบรั้ว ถา
ไมมีรั้วรอบหรือมีแตกวางเกินไป หรือมีอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่ไมเกี่ยวกับพิธี

อยูรวมในรั้วดวยก็ใหวงเฉพาะอาคารพิธีโดยรอบ ถาเจาภาพไมตองการวงสายสิญจน
รอบรั้วบานหรือรอบอาคารที่ตนประกอบพิธีทําบุญ จะวงสายสิญจนที่ฐาน
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พระพุทธรูปบนโตะบูชาเทานั้นแลวโยงมาที่ภาชนะสําหรับทําน้ํามนตก็ได การ
โยงสายสิญจนจากฐานพระพุทธรูปมายังภาชนะน้ํามนต ควรโยงหลบเพื่อไมให
ตองขามสายสิญจนในเวลาจุดธูปเทียน เมื่อวงที่ภาชนะสําหรับทําน้ํามนตแลว
พึงวางกลุมดวยสายสิญจนไวบนพานสําหรับรองสายสิญจน ซึ่งอยูทางหัวอาสนสงฆ
ใกลภาชนะสําหรับทําน้ํามนตการวงสายสิญจนถือหลักวงจากซายไปขวาของ
สถานที่หรือวัตถุ มีขอที่ถือเปนเรื่องควรระวังอยูอยางหนึ่ง คือ ในขณะที่วงสายสิญจน
อยาใหสายสิญจนขาด
อนึ่ง สายสิญจนที่วงพระพุทธรูปแลวนี้จะขามกรายมิไดเพราะถาขามกราบ
แลวเทากับขามพระพุทธรูป เปนการแสดงอคาราวะตอพระพุทธรูปทีเดียว หาก
มีความจําเปนที่จะตองผานสายสิญจน ก็ตองลอดมือหรือกมศีรษะลอดภายใต
สายสิญจนผานไปนี้เปนเรื่องที่ตองระวัง
๕. เรื่องเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา เปนกิจที่พึงทําเมื่อใกลจะถึง
กําหนดเวลาประกอบพิธี พระพุทธรูปนั้นจะเปนพระอะไรก็แลวแตจะหาได ขอให
เปนพระพุทธรูปเทานั้น ไมใชพระเครื่องซึ่งเล็กมากไมเหมาะแกพิธี พระพุทธรูป
ถามีครอบควรเอาครอบออกตั้งเฉพาะองคพระเทานั้น และทีอ่ งคพระไมสมควร
จะนําอะไรที่ไมเหมาะสมประดับ เชน พวกมาลัยหรือดอกไม เปนตน ควรให
องคพระเดนเปนสําคัญ เวนแตที่ฐานพระจะใชวงมาลัยวงรอบฐาน กลับดูงามดี
ไมมีขอหาม ดอกไมบูชามีระเบียบจัดดังกลาวแลวในเรื่องตั้งบูชา สําหรับองค
พระพุทธรูปที่อาราธนามาตั้งเปนที่สักการบูชาในพิธี หากมัวหมองดวยธุลี พึง
เช็ดใหสะอาดหรือสรงน้ําเสียกอน ถาเปนพระพุทธรูปชนิดขัด หากมัวหมอง
ตามสภาพ พึงขัดใหผุดผอง เพื่อเปนเครื่องเพิ่มศรัทธาปสาทะใหยิ่งขึ้น กอนที่
จะยกพระพุทธรูปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ดี ในขณะที่วางพระพุทธรูปลง
ณ ที่บูชาก็ดี ควรจะนอมไหวกอนยก หรือนอมไหวในเมื่อวางลงแลวเปนอยางนอย
ถาถึงกราบไดเปนงดงาม
๖. เรื่องปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ นิยมใชกับอยู ๒ วิธี คือ ยกขึ้น

อาสนสงฆใหสูงขึ้นโดยใชเตียงหรือมาวางตอกันเขาใหยาวพอแกจํานวนสงฆ
อีกวิธีหนึ่งปูลาดอาสนะบนพื้นธรรมดา อาสนสงฆชนิดยกพื้นนิยมใชผาขาว
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ปูลาด จะมีผานิสีทนะปูอีกหนึ่งหรือไมก็ได โดยเฉพาะอาสนสงฆยกพื้นที่
มักจัดใหสถานที่ที่ฝายเจาภาพนั่งเกาอี้กัน สวนอาสนะชนิดที่ปูลาดบนพื้นธรรมดา
จะใชเสื่อหรือพรมหรือผาที่สมควรปูก็สุดแตจะมีหรือหาได ขอที่ควรระวัง คือ
อยาใหอาสนะพระสงฆกับอาสนะของคฤหัสถฝายเจาภาพเปนอันเดียวกัน ควร
ปูลาดใหแยกจากกัน ถาจําเปนแยกไมไดโดยปูเสื่อหรือพรมไวเต็มหอง สําหรับ
อาสนะพระสงฆ ควรจัดปูทับเสื่อหรือพรมนั้นอีกชั้นหนึ่งจึงจะเหมาะโดยจะใช
ผาขวาหรือผานิสีทนะก็ได
๗. เรื่องเตรียมรับรองพระสงฆ ตามแบบและประเพณี ก็มีหมากพลู
บุหรี่ น้ําเย็น และกระโถน การวางเครื่องรับรองเหลานี้มีหลักวา ตองวางทางดาน
ขวามือของพระ ระหวางรูปหนึ่งกับอีกรูปหนึ่งที่นั่งเรียกกัน ดานขวามือของรูปใด
ก็เปนเครื่องรับรองของรูปนั้น การวางใหวางกระโถนขางในสุด เพราะเปนสิ่งที่
ไมตองประเคน ถัดออกมา ภาชนะน้ําเย็น ออกมาอีกเปนภาชนะใสหมากพลู
บุหรี่ ซึ่งรวมอยูในที่เดียวกัน เมื่อพระสงฆนั่งก็ประเคนของที่ตั้งแตขางในออก
มาหาขางนอก คือ น้ําเย็น แลวหมากพลู บุหรี่ สวนน้ํารอนจัดประเคนภายหลัง
ไมตองตั้งประจําที่เหมือนอยางเครื่องดังกลาวแลว เครื่องรับรองดังกลาวนี้ ถา
จํากัด จะจัดรับรอง ๒ รูปตอ ๑ ที่ก็ได เมื่อเปนเชนนี้ก็ใหจัดวางตามลําดับใน
ระหวางรูปที่ตองการใหใชรวมกัน
๘. เรื่องตั้งภาชนะสําหรับทําน้ํามนต ควรเตรียมภาชนะเปนประการแรก
ถาไมมีครอบน้ํามนตซึ่งเปนของสําหรับใสน้ํามนตโดยเฉพาะ จะใชบาตรของ
พระหรือขันน้ําพานรองแทนก็ได แตขันตองไมใชขันเงินหรือทองคํา เพราะเงิน
และทองเปนวัตถุอนามาสไมควรแกการจับตองของพระ เมื่อเตรียมภาชนะที่
สมควรแลว ตอไปก็หาน้ําสะอาดใสในภาชนะ หามไมใหใชน้ําฝน ทั้งนี้เห็นจะเปน
ดวยถือวา น้ําที่จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไดตองมาจากธรณี สวนน้ําฝนมาจากอากาศจึง
ไมนิยม น้ําที่ใสควรใสแตเพียงคอนภาชนะเทานั้น ควรหาใบเงินใบทองใสลงไป
ดวยแตเพียงสังเขปเล็กนอย (ถาหาไมไดจะใชดอกบัวใสแทนก็ได แตดอกไม

อื่นไมควร) ตองมีเทียนน้ํามนตอีกหนึ่งเลมควรเปนเทียนขี้ผึ้งแทขนาดหนัก
๑ บาทเปนอยางต่ํา ติดที่ปากบาตรหรือขอบขันหรือบนยอดจุกฝาครอบน้ํามนต
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ไมตองจุด เมื่อเตรียมเสร็จแลวนําไปวางไวทางหนาโตะบูชาใหคอนมาทางอาสนะ
พระสงฆ ใกลกับรูปที่เปนหัวหนาเพื่อหัวหนาจะไดหยดเทียนทําน้ํามนตในขณะ
สวดมนตไดสะดวก
๙. เรื่อง จุด เทียน ธูป ที่โตะบูชา เจาภาพควรจุดเอง ไมควรใหคนอื่น
จุดแทน เพราะเปนการนมัสการพระอันเปนกิจเบื้องตนของบุญ การจุดควร
จุดเทียนกอนจุดดวยไมขีดหรือเทียนชนวน (ในพิธีการที่ใหญหรือสําคัญใชเทียน
ชนวน) อยาตอจากตะเกียง หรือไฟอื่น เทียนติดดีแลว ใชธูป ๓ ดอกจุดตอที่
เทียนจนติดดี จึงปกลงใหตรง ๆ ในกระถางธูป แลวตั้งใจบูชาพระ
ตอจากนี้ดําเนินพิธีไปตามลําดับ คือ อาราธนาศีล รับศีลแลวอาราธนา
พระปริตร วิธีอาราธนาจักกลาวตอไปนี้ขางหนา
พออาราธนาพระปริตรจบแลว พระสงฆเริ่มสวดมนต ทุกคนที่อยูใน
บริเวณพิธี พึงนั่งประนมมือฟงพระสวดดวยความเคาระ พอพระเริ่มสวดมงคลสูตร
ขึ้นตนบท อเสวนา จ พาลาน เปนตน เจาภาพพึงเขาไปจุดเทียนน้ํามนตที่บาตร
หรือครอบน้ํามนตหนาพระ แลวประเคนบาตรหรือครอบน้ํามนตนั้นตอหัวหนาสงฆ
เพื่อทานจะไดทําน้ํามนตตอไป
๑๐. ขอปฏิบัติวันเลี้ยงพระ ถาเลี้ยงพระในวันรุงขึ้น การเตรียมเครื่อง
รับรองพระสงฆพึงจัดอยางวันสวดมนตรเย็น เมื่อพระภิกษุสงฆมาพรอมตามเวลา
แลวเจาภาพพึงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระแลวอาราธนาศีลและรับศีล
อยางเดียวกับวันกอน เสร็จแลวไมตองอาราธนาพระปริตร พระสงฆจะเริ่มสวด
ถวายพระเองถามีการตักบาตรดวย พึงเริ่มลงมือตักบาตรของพระสงฆสวด
ถึงบท พาหุ และใหเสร็จกอนพระสงฆสวดจบ เตรียมยกบาตรและภัตตาหาร
มาตั้งไวใหพรอม พอสวดจบก็ประเคนใหพระฉันไดทันที ถาไมมีตักบาตรเจาภาพ
ก็นั่งประนมมือฟงพระสวดไปพอสมควรแลว เตรียมตั้งภัตตาหารเมื่อพระสวด
จวนจบ
แตถาเปนงานวันเดียว คือ สวดมนตกอนฉัน การตระเตรียมตางๆ

ก็คงจัดครั้งเดียว พระภิกษุสงฆเจริญพระพุทธมนตกอน แลวสวดถวายพรพระ
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ตอทายเจาภาพพึงนั่งประนมมือฟง เมื่อพระสงฆสวดถึงบทถวายพระพร จึงเตรียม
ภัตตาหารไวใหพรอม พอพระสวดจบก็ยกประเคนได
สุดทายพิธี เมื่อพระภิกษุสงฆฉันอิ่มแลว ถวายเครื่องไทยธรรม ตอนั้น
พระสงฆอนุโมทนา ขณะพระวาบท ยถา....ใหเริม่ กรวดน้ําใหเสร็จกอนจบบท
ยถา.....พอพระวาบท สพฺพีติโย....พรอมกัน พึงประนมมือรับพรตลอดไป
จนจบ แลวสงพระกลับ
อนึ่ง การเลี้ยงพระในพิธีทําบุญเลี้ยงพระนี้ มีประเพณีโบราณสืบเนื่อง
กันมานามอยางหนึ่ง คือ ประเพณีถวายขาวพระพุทธ เห็นจะเนื่องมาจากถือวา
พระสงฆที่นิมนตมาฉันในพิธีนั้นมีพระพุทธเจาเาปนประมุขตามหลักพระบาลี
ที่กลาวแลว ฉะนั้น การถวายภัตตาหารแกพระสงฆ ก็ตองถวายองคประชุม คือ
พระพุทธเจาดวย แมพระองคปรินิพพานไปนามแลว ก็จําตองทําการถวายตอ
พระพักตรพระพุทธรูปใหเปนกิริยาสําเร็จรูปสมตามเจตนานั้น เหตุนั้นในงาน
ทําบุญไมวางานมงคลหรืองานอวมงคลจึงนิยมถวายภัตตาหารแดพระพุทธรูปดวย
ซึ่งเรียกกันทั่วไปวา ถวายขาวพระพุทธ ถามีตักบาตรก็ตองตั้งบาตรพระพุทธไว
หัวแถวดวยเชนกัน ขาวพระพุทธที่ถวายนั้นนิยมจัดอยางเดียวกันที่ถวายสงฆ
เมื่อเสร็จภัตกิจแลว ขาวพระพุทธนั้นตกเปนของมรรคนายกวัดหรืออุบาสิกา
ผูมาในงาน แตบางงานเนื่องดวยที่จํากัดหรือจะเปนเพราะเรียวลงตามกาลเวลา
หรือความงายของบุคคลหาทราบไม เจาภาพจึงจัดสํารับพุทธเพียงสํารับเล็กๆ
ก็มี การถวายนี้เปนหนาที่ของเจาภาพ พึงใชผาขาวปูบนโตะที่จะนํามาตั้งรองขาว
พระพุทธหรือปูบนพื้นราบก็ไดตรงหนาโตะบูชาแลวตั้งสํารับคาวหวานพรอมทั้ง
ขาวน้ําใหบริบูรณบนโต็ะ หรือบนพื้นผานั้น เสร็จแลวจุดธูป ๓ ดอกปกในกระถาง
ธูปหนาโตะบูชานั่งคุกเขาประนมมือตรงหนาที่ตั้งขาวพระพุทธและโตะบูชาวา นโม
๓ จบ แลววาคําถวายดังนี้ "อิม สูปพฺยฺขนสมฺปนฺน สาลีน โอทน อุทก วร
พุทฺธสฺส ปูเชมิ."
การวานี้ จะวาในใจไมตองออกเสียงก็ได จบแลวกราบ ๓ ครั้ง ตอนี้จึง

จัดถวายภัตตาหารแกพระสงฆตามวิธีที่กลาวแลว เมื่อเสร็จภัตกิจ และพระสงฆ
อนุโมทนาเสร็จจนกลับหมดแลว ถามีการเลี้ยงแขกผูมาในงานตอก็เปนหนาที่

แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาที่ 36

ของอุบาสกหรืออุบาสิกผูรูธรรมเนียมวัดจะลาขาวพระพุทธนั้นมารับประทาน
การลาขาวพระพุทธมีนิยมดังนี้ ผูลาดพึงเขาไปนั่งคุกเขาหนาสํารับที่หนาโตะบูชานั้น
กราบ ๓ ครั้งกอนแลวประนมมือกลาวคําวา "เสส มงฺคลา ยาจามิ." แลวไหว
ตอนั้นยกขาวพระพุทธออกไปไดเลย การกลาวคําลกก็วาในใจเชนกัน เรื่องนี้เปน
ประเพณีปฏิบัติกันมานามแลวแตจะเวนไมปฏิบัติเพราะเห็นวา ไมจําเปนก็ได
ทั้งนี้แลวแตศรัทธาของเจาภาพ
พิธีฝายภิกษุสงฆ เริ่มตนเมื่อพระสงฆรับนิมนตไปในงานทําบุญแลว ถึงวัน
กําหนดถาเจาภาพกําหนดจะมารับ พึงเตรียมตัวไวใหพรอมกอนถึงเวลา พอมี
คนมารับก็ไปไดทันที ไมใชเตรียมเมื่อเขามารับแลว ซึ่งจะทําใหเสียเวลามาก
แตถาตกลงใหไปเองการไปตามกําหนดใหถึงที่งานกอนเวลาพอสมควร อยาให
กอนมากนักเพราะเกี่ยวดวยการเตรียมการของเจาภาพอาจยังไมพรอมก็ได จะ
เปนเหตุใหเจาภาพอึดอัดในการที่ยังไมพรอมจะรับรอง และอยาใหกระชั้นเวลา
จนเกินไป เพราะจะทําใหเจาภาพกระวนกระวาย ยิ่งไปทีหลังผูอื่นซึ่งพรอมกัน
แลวเปนสวนมากหรือไปถึงหลักกําหนดนัดจนเกินควร ยิ่งไมสมควรเลย เพราะ
เปนเหตุสอวา ขาดกาลัญุตา อันเปนหลักสัปปุริสธรรม ไมเหมาะสําหรับพระสงฆ
ผูทรงธรรมเปนสัตบุรุษแลว
การไปในงานตองนุงหมใหเรียบรอยเปนสมณสารูป ตามแบบนิยมของ
วัดควรมีพัดไปดวยทุกรูป และควรใชพัดงานมงคล ไมใชพัดงานศพ พัดงานศพ
ที่ถือเปนขอหามอยางจริงจังนั้น คือ พัดที่มีอักษรปรากฏวา อนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพ....ในงานฌาปนกิจศพ... เพราะพัดงานศพใชสําหรับงาน
อวมงคลเทานั้น ถาขัดของเพราะเหตุจําเปนจริง ๆ อยางใดอยางหนึ่ง ไมสามารถ
จะนําพัดไปไดทุกรูป (สําหรับพระสงฆวัดเดียวกันทั้งหมด) ก็ควรมีไปเฉพาะ
หัวหนารูปเดียว ซึ่งจําเปนจะขาดเสียมิไดเพราะพัดที่ตองนําไปนี้จําตองใชในคราว
ก. ใหศลี เฉพาะหัวหนา
ข. ขัด สคฺเค และขัดตํานาน เฉพาะรูปที่นั่งอันดับที่ ๓

ค. อนุโมทนาทายพิธี ตองใชทุกรูป และ
ฆ. ถามีการบังสุกุลอัฐิประกอบดวย ก็ตองใชทุกรูปเชนกัน

แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาที่ 37

เรื่องการนําพัดไปในงานทําบุญนี้ บางแหงถือกันวา ถาพระสงฆมีพัดไป
ในงานทุกรูป เปนการใหเกียรติแกเจาภาพดวย เพราะฉะนั้น ตองดูกาลเทศะ
และบุคคลแลวปฏิบัติใหสมควร
เมื่อไปถึงที่งานแลว ไดเวลาเจาภาพจะนิมนตเขาที่ ขณะที่นั่งบนอาสนะ
ที่เจาภาพจัดปูไว ควรพิจารณาเสียกอน ถาเปนอาสนะผาขาวไมควรเหยียบหรือ
ทําอาการใดๆ ใหฝาเทาถูกผาขาวนั้น เพราะเปนการไมสมควรและเปนเหตุให
ผาขาวสกปรกดวย ควรคุกเขาบนผาขาวเดินเขาเขาไปยังที่นั่ง ถาไมใชอาสนะ
ผาขาว ควรปฏิบัติโดยอาการที่เหมาะสมเรียบรอยนาดูเปนเหมาะที่สุด ใหเขา
ที่นั่งกันตามลําดับไวระยะใหพองาม นั่งแบบพับเพียบใหไดแถวไดแนว ดูเขา
ใหเสมอกันและนั่งอยางผึ่งผายไมควรนั่งงอหลังหรือทาวแขน เขาที่แลววางพัด
ไวทางหลังดานขวามือ
เมื่อเจาภาพเริ่มอาราธนาศีล ผูเปนหัวหนาพึงคลี่กลุมสายสิญจนแลว
สงตอกันไปจนถึงรูปสุดทาย พออาราธนาศีลถึงวาระที่ ๓ วา ตติยมฺป...ผูเปน
หัวหนาพึงตั้งพัดเตรียมใหศีล การจับพัดใหจับดวยมือขวาที่ดามถัดคอพัดลงมา
๔-๕ นิ้ว หรือกะวาจับตรงสวนที่สามตอนบนของดามพัด ไมใชจับที่กลางดาม
หรือต่ํากวานั้นใชมือกําดามดวยนิ้วทั้ง ๔ เวนนิ้วแมมือ เฉพาะนิ้วแมมือยกขึ้น
แตะดามใหทาบตรงขึ้นไปตามพัดนั้น นําสายสิญจนขึ้นพาดไวบนนิ้วชี้ ตั้งพัด
ใหตรงหนา ปลายดามอยูกึ่งกลางอยางใหหางตัวหรือชิดตัวมากนัก และอยางตั้ง
นอกสายสิญจน ดูหนาพัดใหหันออกขางนอกใหพัดตั้งตรงไดฉากเปนงาม ระวัง
อยาใหงุมหนาหรือง้ําหลังหรือเอียงซายเอียงขวาเปนอันขาด พอจบคําอาราธนาศีล
ก็ตั้ง นโม ใหศีลทันที ใหไปถึงตอนจบไตรสรณคมนไมตองวา "ติสรณคมน
นิฏิต" เพราะคํานี้ใชเฉพาะในพิธีสมาทานศีลจริง ๆ เชน สมาทานอุโบสถศีล
ในการรับศีลเปนพิธี อยางในงานทําบุญนี้ไมตองวา พึงใหศีลตอไตรสรณคมนไป
เลยทีเดียว พอใหศีลจบก็วางพัด ถาไมไดนําพัดไปทุกรูป ใหสงพัดตอใหรูปที่ ๓
เตรียมขัด สคฺเค

พอเจาภาพอาราธนาพระปริตรถึงครั้งที่สาม รูปที่ตองขัด สคฺเค เตรียม
ตั้งพัดแบบเดียวกับที่กลาวแลว พออาราธนาจบก็เริ่มขัดได พอขัดจบพระสงฆ
ทุกรูปยกสายสิญจนขึ้นประนมมือพรอมกัน ใชงา มนิ้วแมมือทั้งสองรับสายสิญจน
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ไวในระหวางประนมมือ แลวหัวหนานําวา นโม และนําสวดมนตบทตาง ๆ ไป
ตามแบบนิยม (ในการประนมมือนั้น ดูในเรื่องประนมมือหมวดปกิณกะ)
การเจริญพระพุทธมนตในงานมงคล มีกําหนดเปนหลักดังนี้ เจ็ดตํานาน
ใชในงานมงคลทั่วไป สิบสองตํานาน ธรรมจักร มหาสมัยใชในงานมงคลบางอยาง
สุดแตเจาภาพประสงค หรือสุดแตพระสงฆเห็นเปนการสมควร ทีถ่ ือกันมา
เปนธรรมเนียม เชน ในงานทําบุญอายุใหญ สวดธรรมจักรและเจ็ดตํานานยอ
งานมงคลสมรสสวดมหาสมัยและเจ็ดตํานานยอ การเจริญพระพุทธมนตในงาน
มงคลตาง ๆ ทั้งแบบยอแบบเต็ม หรืออยางอื่น จักกลาวถึงโดยพิสดารในศาสนาพิธี
เลม ๒
ในการเจริญพระพุทธมนตงานมงคลทุกแบบ มีตั้งภาชนะน้ํามนตไวดวย
ก็เพื่อใหพระสงฆทําน้ํามนตในขณะสวด การทําน้ํามนตนิยมวา เปนหนาที่ของ
หัวหนาสงฆ (นี้หมายถึงเจาภาพตองการน้ํามนตที่เดียว ถาขาพเจาตั้งภาชนะ
น้ํามนตหลายที่ หนาที่ทาํ น้ํามนตเคลื่อนมาตามลําดับพระสงฆผูเจริญพระพุทธมนต)
เจาภาพจะจุดเทียนน้ํามนตตั้งแตเริ่มสวดมงคลสูตร พอสวดรตนสูตรถึงตอน
ขีณ ปุราณ นว นตฺถิ สมฺภว.... หัวหนาสงฆพึงใชมือขวาปลดเทียนน้ํามนต
ออกากที่ปก ถาที่น้ํามนตเปนครอบ พึงเปดฝาครอบ แลวจับเทียนความกับ
สายสิญจนเอียงใหหยดลงในน้ําทีละหยดๆ พรอมกับสวด พอสวดถึงคําวา
นิพฺ ในคําวา นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป ก็ใหจุมเทียนลงดับในน้ํามนต
ทันที พอถึงคําวา ปทีโป จึงยกขึ้นแลววางหรือติดเทียนไวตามเดิม (นี้กลาว
ตามธรรมเนียมแตกอน แตในปจจุบันนี้ พอสวดถึง เย สุปฺปยุตฺตา... เตรียม
ปลดเทียนน้ํามนต และเริม่ หยดเรื่อยไปดังตรงคําวา นิพฺ เชนเดียวกันก็มี)
เปนอันเสร็จพิธีทําน้ํามนต ตอนั้นจึงสวดมนตตอไปจนจบ
อนึ่ง ในงานมงคล เมื่อตั้งน้ํามนตและทําน้ํามนตในขณะเจริญพระพุทธมนตแลว เสร็จพิธีหรือเสร็จการเลี้ยงพระในวันนั้น มักมีประเพณีขอให
พระสงฆพรมน้ําพระพุทธมนตใหเจาภาพ และบริเวณสถานที่บานเรือนเปนตน

ดวย ถาเจาภาพประสงคใหมีการพรม คือ หญาคา หรือกานมะยมนัดเปนกําไว
ใหพรอม การใชหญาคาเปนประเพณีติดมาแตคติพราหมณ ซึ่งมีเรื่องเลาไวใน
คัมภีรพระเวทของพราหมณวา เมื่อครั้งอสูรกับเทวดารวมกันกวนเกษียรสมุทร
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ใหเปนน้ําอมฤตขึ้นสําเร็จ พวกเทวดาหาอุบายเกียดกันไมใหพวกอสูรไดดื่มน้ํา
อมฤตนั้น จึงเกิดวิวาทถึงรบราฆาฟนกันเปนการใหญ ในการรบกันนั้น น้ําอมฤต
ไดกระเซ็นตกมาบนหญาคา ๒-๓ หยด โดยเหตุนี้เองพวกพราหมณจึงถือวา
หญาคาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเปนสิ่งที่กําจัดใหตายไดยาก เลยนํามาใชในพิธีการ
ตาง ๆ หลายอยางติดมาจนทุกวันนี้ สําหรับชาวพุทธที่ติดประเพณีพราหมณ
ก็ถือวา หญาคาเปนหญามงคล เพราะปรากฏเปนพุทธบัลลังกที่พระพุทธเจาประทับ
ใตรมโพธิพฤกษในวันตรัสรู จึงนิยมใชหญาคากันสืบตอมา สวนที่ใชกานมะยม
อีกอยางหนึ่ง เห็นจะเปนความนิยมเกิดขึ้นในภายหลัง และอาจจะนิยมเฉพาะ
ในประเทศไทย อยางเดียวกับที่ชาวจีนนิยมใชกานทับทิมพรมน้ํามนต เรื่องใช
กานมะยมในหมูชาวไทยนี้ ไดทราบอธิบายของเกจิอาจารยมาวา ทานถือวา
"ไมมะยม" มีชื่อพองกันกับ " ยมทัณฑ" คือ ไมอาญาสิทธิ์ของพญายมผูเปน
เจาของภูตผีปศาจ ไมผมทัณฑนั้นสามารถปราบหรือกําจัดภูตผีไดทุกทิศทุกทาง
ชาวไทยเราถือเคล็ดที่ชื่อพองกันนี้นํามาใชสําหรับพรมน้ําพระพุทธมนต เพื่อ
ขับไลเสนียดจัญไร และเพื่อใหมีความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ในการใชกาน
มะยมนี้ จึงนิยมเพิ่มเติมอีกวา ตองใช ๗ กานมัดรวมกัน โดยถือวา ไดจํานวน
เทากันกับหัวหนาขอธรรมในโพชฌงคสูตร ซึ่งเปนธรรมโอสถวิเศษ และเทาจํานวน
พระปริตร ๗ ตํานานที่พระสงฆสวดในงานมงคลนั้นดวย แตจะอยางไรก็ตาม
เรื่องใชกานมะยมพรมแทนหญาคาที่นิยมมาเดิม เห็นจะเปนเพราะในถิ่นที่เจริญแลว
เชน ในเมืองเปนตน หาหญาคาไดยาก เพราะไมมีปาแตตนมะยมมีอยูตามบาน
ในเมืองไทยนี้ทั่วไป จึงดัดแปลงมาเพื่อใชสิ่งที่หาไดงายเปนประมาณนั่นเอง
ในการพรมน้ําพระพุทธมนตซึ่งฝายพระสงฆไดรับขอรองก็ควรเปนหนาที่
ของทานผูเปนหัวหนาสงฆในพิธีนั้น ควรพรหมเจาภาพและญาติพวกพองผูตองการ
กอนจะพรมรายตัวพรหมใหกระจายทั่วกันทั้งหมูก็ได การพรมพึงจับกําหญาคาหรือ
กํากานมะยมที่เขาเตรียมไวใชมือขวากํารอบดวยนิ้วทั้ง ๔ เวนนิว้ ชี้ใหชี้ตรงทอดไป
ตามกําหญาคาหรือกํากานมะยมนั้น มีอาการอยางชี้นิ้ว เปนการแสดงประกาศิต

ของสงฆ จุมปลายกําหญาคาหรือกํากานมะยมลงในน้ําพระพุทธมนตอยางให
โชกนัก แลวสะบัดใหน้ําพระพุทธมนตกระเซ็นออกไปขางหนา ไมควรสะบัด
เขามาขางใน เพราะถือวาน้ําที่สะบัดไปนั้นเปนการกําจัดเสนียดจัญไรตาง ๆ ออกไป
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ขางนอก ขณะเริ่มพรมพระสงฆที่เหลือควรสวด ชยนฺโต.... พรอมกัน หรือไม
เพียงไร สุดแตหัวหนาสงฆจะแจงใหทราบโดยปรารภพิธีการนั้นวา จะสมควร
สถานใด พรมคนจนทั่วแลวลุกจากอาสนะ ใหฝายเจาภาพคนใดคนหนึ่งชวยถือ
ภาชนะน้ํามนตนําหนาไปพรมสถานที่ที่เขาตองการใหพรมโดยอาการเชนเดียว
กันนั้นจนทั่ว เปนอันเสร็จพิธีพรมน้ําพระพุทธมนต อนึ่ง ในการที่หัวหนาสงฆ
ลุกจากอาสนะไปพรมน้ําพระพุทธมนตนั้น จะเปนพรมบุคคลหรือสถานที่ก็ตาม
หากเปนบุคคลหรือสถานที่สําคัญ เชน ในพระบรมมหาราชวังจะตองถือพัดไปดวย
ถือวา เปนการเต็มยศทีเดียว
๒. ทําบุญงานอวมงคล
การทําบุญงานอวมงคล หมายถึง การทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการตายดังกลาว
แลวนิยมทํากันอยู ๒ อยาง คือ ทําบุญหนาศพ ทีเ่ รียกวา ทําบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน
๑๐๐ วัน หรือทําบุญหนาวันปลงศพอยางหนึ่ง ทําบุญอัฐิหรือทําบุญปรารภการ
ตายของบรรพบุรุษหรือผูใดผูหนึ่ง ในวันคลายกับวันตายของทานผูลวงลับไปแลว
อยางหนึ่ง ทั้งสองอยางนี้มีระเบียบที่จะพึงปฏิบัติ ดังนี้
ก. งานทําบุญหนาศพ
พิธีฝายเจาภาพ ในงายทําบุญหนาศพ มีกิจกรรมที่ควรตระเตรียมไว
เปนเบื้องตน สวนใหญคลายกับงานทําบุญมงคล แตมีขอแตกตางอยูบาง
บางประการ คือ
๑. อาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต มีจํานวนนิยม ๘ รูปหรือ ๑๐ รูป
หรือกวานั้นขึ้นไปแลวแตกรณี ในเรือ่ งอาราธนาพระสงฆสําหรับทําบุญงานอวมงคล
ไมใชคําอาราธนาวา "ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต" เหมือนอยางทําบุญ
งานมงคลแตใชคําอาราธนาวา "ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต" มีขอแตกตาง
กันอยูเปนเรื่องที่ควรกําหนดไว
๒. ไมตั้งน้ําวงดาย หมายความวา ไมตองตั้งภาชนะน้ําสําหรับทําน้ํามนต
และไมมีการวงดายสายสิญจน
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๓. เตรียมสายโยงหรือภูษาโยงตอจากศพไว เพื่อใชบังสุกุล สายโยงนัน้
ก็ใชดายสายสิญจนนั่งเอง แตไมเรียกวา สายสิญจนเหมือนงานมงคล เรียกวา
สายโยง ถาไมใชสายสิญจนก็ใชทําเปนแผนผาแทน เรียกวา ภูษาโยง ดังที่ของ
หลวงใชอยู อนึ่ง การเดินสายโยงหรือภูษาโยง มีหลักที่ตองระวังอยางหนึ่ง คือ
จะโยงในที่สูงกวาพระพุทธรูปที่ตั้งในพิธีไมได และจะปลอยใหลาดมากับพื้นที่
เดินหรือนั่งก็ไมเหมาะ เพราะสายโยงนี้ เปนสายที่ลามโยงออกมาจากกระหมอน
ของศพ เปนสิ่งเนื่องดวยศพ จึงตองลามหรือโยงใหสมควร
สวนการปฏิบัติกรณียกิจในเมื่อ พระสงฆมาถึงตามกําหนดแลวก็คลายกับ
งานมงคล ในตอนนี้มีขอที่จะพึงปฏิบัติพิเศษอยูอยางเดียวเทานั้น คือ การ
จุดธูปเทียนที่หนาศพกับการจุดธูปเทียนที่โตะบูชาพระ บางทานใหจุดธูปเทียน
ที่โตะบูชาพระกอนจุดธูปเทียนที่หนาศพภายหลัง แตผูเขียนไดรับอบรมมาวา
ตองจุดธูปเทียนที่หนาศพกอนเพื่อเปนการแสดงคารวะและเปนการเตือนให
ศพบูชาพระ ตลอดถึงรับศีลฟงพระสวดมนตฟงเทศน หรือฟงสวดมาติกาบังสุกุล
จุดธูปเทียนที่โตะบูชาพระภายหลัง
สําหรับขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ ก็เชนเดียวกับที่กลาวแลวในงานมงคล
มีแตเพียงวา ในงานอวมงคล หลังจากพระสงฆฉันเสร็จแลว นิยมใหมีบังสุกุล
แลวจึงถวายไทยธรรม เมือ่ พระสงฆอนุโมทนาพึงกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลตอไป
พิธีฝายภิกษุสงฆ เริ่มตนปฏิบัติแบบเดียวกับงานมงคลที่กลาวแลว ตางแต
เรื่องนําพัดไป ตองใชพดั ที่เกี่ยวกับงานศพเปนเหมาะสม เพราะงานอวมงคลเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการตายทั้งสิ้น ถาไมมี จะใชพัดงานอื่นก็ได เชน พัดงานฉลองตาง ๆ
การสวดมนตในงานอวมงคลนี้ (สวดมนตเย็นและฉันวันรุงขึ้น) มีระเบียบนิยม
เหมือนกันในตอนตนและตอนทายทุกงาย ตางกันแตตอนกลาง ซึ่งมีนิยม
เฉพาะงาน ๆ ดังนี้
(๑) ทําบุญศพ ๗ วัน สวด อนัตตลักขณสูตร
(๒) ทําบุญศพ ๕๐ วัน สวด อาทิตตปริยายสูตร

(๓) ทําบุญศพ ๑๐๐ วัน หรือทําบุญหนาวันปลงศพสวด ธรรมนิยามสูตร
(๔) ทําบุญศพในวาระอื่นจากที่กลาวนี้จะสวดสูตรอื่นใดนอกจากที่กลาวนี้
ก็ไดแลวแตเจาภาพประสงคหรือหัวหนานําสวด แตมีธรรมเนียม
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อยูว าไมสวดเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ธรรมจักร มหาสมัย
ในการสวดนี้ มีระเบียบปฏิบัติ คือ เมื่อใหศีลและเจาภาพอาราธนาสวด
พระปริตจบแลว ไมตองขัด สคฺเค ทุกรูปประนมมือพรอมกันแลวหัวหนานําสวด
ก. นมการปาฐะ (นโม....)
ข. สรณคมนปาฐะ (พุทฺธ สรณ....)
ค. ปพพโตปมคาถาและอริยธนคาถา (ยถาป เสลา...)
พอจบตอนนี้ ทั้งหมดลดมือลง แลวรูปที่นั่งอันดับ ๓ ตั้งพัดขัดบท
ขัดของสูตรที่กําหนดสวดตามวานดังกลาวแลว สูตรใดสูตรหนึ่งเมื่อขัดจบวาง
พัดทุกรูประนมมือพรอมกันอีก หัวหนานําสวดสูตรที่ขัดนํานั้น จบสูตรแลว
นําสวดบททายสวดมนตของงานอวมงคลตอ คือ
ก. ปฏิจจสมุปบาท (อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา...)
ข. พุทธอุทานคาถา (ยทา หเว...)
ค. ภัทเทกรัตตคาถา (อตีต นานฺวาคเมยฺย....)
ฆ. ภวตุ สพฺพมงฺคล....
ถาสวดธรรมนิยามสูตร ใชสวดติลักขณาทิคาถา (สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
ฯ เป ฯ เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ. กอนสวดปฏิจจสมุปบาท
เมื่อสวดมนตแลว ถามีการชักผาบังสุกุลตอทาย เจาภาพจะลากสายโยง
หรือภูษาโยงแลวทอดผา ใหคอยสังเกตดู พอทอดถึงรูปสุดทาย ก็ตั้งพัดพรอมกัน
(อยาขามสายโยงหรือภูษาโยง เพราะถือวา เปนการขามศพ เทากับดูหมิ่นศพ)
การตั้งพัดในพิธีชักบังสุกุล การจับผาใหจับหงายมือใชนิ้วมือ ๔ นิ้ว เวนนิ้ว
แมมือสอดเขาใตผาที่ชักแลวใชนิ้วแมมือจับบนผา อยาจับคว่ํามือหรือทําอาการ
เพียงใชนิ้วแตะๆ ที่ผาเปนอันขาด ขอที่ควรระวังในการจับพัดและจับผานี้ อยา
ใหจับผิดมือที่กลาวนี้เมื่อจับพรอมกันทุกรูปแลวเริม่ วาบทชักบังสุกุล (อนิจจฺ า...)
พรอมกัน จบแลวชักผาออกจากสายโยงหรือภูษาโยงวางไวตรงหนา ผาที่เจาภาพ
ทอดนั้น ถาเปนผาพอที่จะใสในยามได ก็ใหใสยามในเวลากลับ หากเปนผาที่

ใสยามไมได เชน ผาไตร พึงถือกอดมาดวยมือขางซาย (อาจารยผูสอนตองทํา
ตัวอยางใหดู) ขอความที่กลาวมานี้เปนงานที่เจาภาพทําสองวัน คือ สวดมนต
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วันหนึ่ง เลี้ยงพระอีกวันหนึ่ง แตถาเปนงานเดียว คือ สวดมนตและเลี้ยงพระ
วันเดียวกัน ใหสวดมนตกอนฉัน ในการสวดมนตนั้นมีขอแปลกจากงานที่เจาภาพ
ทําสองวันอยูประการเดียว คือ เมื่อสวดภัทเทกรัตตคาถา (อตีต นานฺวาคเมยฺย)
จบแลว ใหสวดถวายพรพระตอไปจนจบ จึงจะเสร็จพิธีสวดมนต
อนึ่ง ในกรณีที่เจาภาพบําเพ็ญกุศลเพียงสวดมนต ไมมีการเลี้ยงพระ
ไมตองสวดบทถวายพรพระ เมื่อพระสงฆรับไทยธรรมแลว หากไมมีการรีบดวน
ในการอนุโมทนาดวยบทวิเสสนอนุโมทนา พึงใชบท "อทาสิ เม" เพราะศพยัง
ปรากฏอยู
ข. งานทําบุญอัฐิ
พิธีฝายเจาภาพ พึงจัดตระเตรียมทํานองเดียวกับงานทําบุญหนาศพที่
กลาวแลวทุกประการ ตางแตเพียงงานนี้เปนงานทําบุญหนาอัฐิหรือรูปที่ระลึก
ของผูที่ลวงลับเปนตน เจาภาพตองเตรียมที่ตั้งอัฐิหรือที่ตั้งรูประลึกนั้น ๆ ตางหาก
จากโตะหมูหรือโตะอื่นใดที่สมควรก็ได ใหมีดอกไมตั้งหรือประดับพองามตาม
แตจะพึงจัดได และตั้งกระถางธูปกับเชิงเทียน ๑ คู ที่หนาโตะอัฐิหรือรูปนั้นดวย
เพื่อบูชา จะใชพานหรือกระบะเครื่องหาสําหรับบูชาแทนก็ได ขอสําคัญใหดูงาม
เดนพอควรเปนใชได สวนระเบียนที่พึงปฏิบัติอื่นจากนี้เหมือนกับที่กลาวแลว
ขางตน
พิธีฝายภิกษุสงฆ สวนใหญก็พึงปฏิบัติเชนเดียวกับงานทําบุญหนาศพ
ตางแตการสวดมนต นิยมใชสูตรอื่นจากอนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร
และธรรมนิยามสูตร ที่ใชสําหรับงานทําบุญศพ ๗ วัน ๕๐ วันและ ๑๐๐ วัน หรือ
หนาวันปลงศพดังกลาวแลว (ในปจจุบันสวดธรรมนิยามสูตรก็มี) ทั้งนี้แลวแตหัวหนา
สงฆจะกะนัดหมายหรือเจาภาพจํานงหมาย เชน สติปฏบานปาฐะ เปนตน
สําหรับสูตรตาง ๆ ที่ควรสวดในงานเชนนี้ จักกลาวรายละเอียดในหนังสือศาสนาพิธี
เลมตอไป
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ิ

หมวดที่ ๓ ทานพิธี
พิธีถวายทานตาง ๆ เรียกวา ทานพิธี ในที่นจี้ ะกลาวเฉพาะทานพิธีสามัญ
ที่จําเปนและนิยมบําเพ็ญกันอยูทั่วไป และจะกลาวเฉพาะระเบียบปฏิบัติกับ
คําถวายของฝายทายกเทานั้น สวนเรื่องราวละเอียดของทานพิธีนั้น ๆ พรอมทั้ง
เหตุผลตาง ๆ จักกลาวในเลมตอไปขางหนา
การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรใหเปนทาน ในพระพุทธศาสนา
เรียกวัตถุที่ควรใหเปนทานนี้วา "ทานวัตถุ" ทานจําแนกไว ๑๐ ประการ คือ (๑)
ภัตตาหาร (๒) น้ํารวมทั้งเครื่องดื่มอันควรแกสมณบริโภค (๓) ผาเครื่องนุงหม
(๔) ยานพาหนะสงเคราะหปจจัยคาโดยสารเขาดวย (๕) มาลัยและดอกไม
เครื่องบูชาชนิดตาง ๆ (๖) ของหอม หมายถึงธูปเทียนบูชาพระ (๗) เครื่องลูบไล
หมายถึง เครื่องสุขภัณฑสําหรับชําระรางกายใหสะอาด มีสบูถูตัวเปนตน (๘)
เครื่องที่นอนอันควรแกสรณะ (๙) ทีอ่ ยูอาศัย มีกฏุ ิเสนาสนะ และเครื่องสําหรับ
เสนาสนะ เชน เตียงตูโตะ เกาอี้ เปนตน (๑๐) เครื่องตามประทีป มีเทียนจุด
ใชแสง ตะเกียง น้ํามันตะเกียงและไฟฟา เปนตน ทั้ง ๑๐ ประการนี้ควรแกการ
ถวายเปนทานแกภิกษุสามเณร เพื่อใชสอยหรือบูชาพระตามสมควร แตการ
ถวายทานนี้มีนิยม ๒ อยาง คือ ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้นนี้อยางหนึ่ง เรียกวา
ปาฏิบุคคลิกทาน ถวายไมเจาะจงรูปใดมอบเปนของกลางใหสงฆจัดเฉลี่ยกันใชสอย
เองอีกอยางหนึ่ง เรียกวา สังฆทาน สําหรับปาฏิบุคคลิกทานไมจําตองมีพิธีกรรม
อะไรในการถวาย เพราะผูถวายเกิดศรัทธาจะถวายสิ่งไร แกภกิ ษุหรือสามเณรรูปใด
ก็จัดสิ่งนั้นมอบถวายเฉพาะรูปนั้นเปนรายบุคคลสําเร็จเปนทานแลว และผูรับ
ปาฏิบุคลิกทานจะอนุโมทนาอยางไรนั้นก็เปนเรื่องสวนบุคคลเชนกัน ฉะนั้น
เรื่องปาฏิบุคลิกทาน จะยกเสียไมนํามาบรรยายในที่นี้ แตสําหรับสังฆทาน เปน
การถวายสงฆเกี่ยวกับพระสงฆสวนรวมในวัด จัดเปนการสงฆไมใชการบุคคล
ดังกลาว จึงเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องดวยพิธีกรรมโดยเฉพาะการถวายและการอนุโมทนา
ของสงฆยอมมีพิธีปฏิบัติ ฉะนั้น ในหมวดนี้จึงจะกลาวทานพิธีเฉพาะสวนที่
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ถวายเปนการสงฆอยางเดียว และทานที่ถวายสงฆนั้น แมมีกาํ หนดวัตถุเปน
๑๐ ชนิดแลว ก็มีนิยมถวายวัตถุใน ๑๐ ชนิดนั้นเปนรายการ ๆ แยกคําถวาย
ตางกันออกไปอีกมากมาย แตจะเปนถวายอะไรก็ตามเมื่อสงเคราะห ก็อยูใน
ปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานเภสัช
ทั้งนั้น และการถวายก็มีนิยมเปน ๒ คือ ถวายในกาลที่ควรถวายสิ่งนั้น ๆ เรียกวา
กาลทาน ๑ ถวายไมเนื่องดวยกาลหรือนอกกาลอีก ๑ ทั้งหมดนี้ยอมีระเบียบพิธี
ในการถวาย สวนใหญกค็ ลาย ๆ กัน โดยหลักซึ่งจะกลาวตอไปนี้
ระเบียบพิธี
๑. หลักสําคัญของการถวายทานเปนการสงฆมีอยูวา ตองตั้งใจถวายเปน
สงฆจริง ๆ อยาเห็นแกหนาบุคคลผูรับวา เปนภิกษุหรือสามเณร เปนพระสังฆเถระ
หรือพระอันดับ ถามิฉะนั้นแลวจะเปนเหตุใหจิตใจไขวเขวเกิดความยินดียินราย
ไปตามบุคคลผูรับ ซึ่งจะเสียพิธีสังฆทานไป ควรทําใจวา ผูรับจะเปนบุคคลชนิดใด ๆ
ในขณะตั้งใจถวายสงฆแลว ก็ถวายทานนั้น ๆ อุทิศใหเปนสงฆจริง ๆ
๒. ตระเตรียมทานวัตถุที่ตองการถวายใหเสร็จเรียบรอย ตามศรัทธาและ
ทันเวลาถวาย ถาเปนภัตตาหาร จีวร และคิลานเภสัช ซึ่งเปนวัตถุยกประเคนได
จะเปนของถวายเนื่องดวยกาลหรือไมก็ตาม ตองจัดใหถูกตองตามนิยมของ
ทานชนิดนั้น ๆ แตถาเปนเสนาสนะหรือเครื่องเสนาสนะซึ่งตองกอสรางกับที่
และเปนของใหญใชติดทีต่ องเตรียมการตามสมควร
๓. เผดียงสงฆ คือ แจงความประสงฆที่จะถวายทานนั้น ๆ ใหสงฆทราบ
ถาเปนภัตตาหาร หรือจีวร คิลานเภสัช ซึ่งมีจํานวนจํากัดไมทั่วไปแกสงฆทุกรูป
ในวัดก็จะใหเจาอธิการสงฆโดยเฉพาะเจาอาวาสจัดพระสงฆผูรับใหตามจํานวน
ตองการและนัดแนะสถานที่กับกําหนดเวลาใหเรียบรอยดวย ถาเปนเสนาสนะ
หรือเครื่องเสนาสนะ ซึ่งปรกติจะตองกอสรางภายในวัดอยูแลว ก็ขอผูแทนสงฆ
ตามจํานวนตองการ และนัดกําหนดวันเวลารับ สวนสถานที่รับก็ควรเปนบริเวณ
ที่ตั้งเสนาสนะหรือเครื่องเสนาสนะนั้น ๆ
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๔. ในการถวายทานนั้น ถามีพิธีอื่นประกอบดวย ก็เปนเรื่องของพิธี
แตละอยาง ๆ ไป เฉพาะพิธีถวายทานเมื่อถึงกําหนด ฝายทายกพึงดําเนินพิธี
ดังนี้
ก. จุดธูปเทียนหนาที่บูชาพระ ถามีตั้งอยูดวย
ข. อาราธนาศีล และรับศีล
ค. ประนมมือกลาวคําถวายทานนั้น ๆ ตามแบบ ในการกลาวคําถวายนี้
ทุกครั้งตอง นโม กอน ๓ จบ ถาถวายรวมกันมากคน ควรวา นโม
พรอมกันกอน แลวหันหนากลาวนําคําถวายใหผูอื่นวาตามเปนคํา ๆ
ทั้งคําบาลี และคําแปลจนจบ แตคําแปลในบางกรณีที่มีคําถวายบาลี
ยืดยาวจะเวนไมกลาวก็ได ตอนั้นถาเปนของควรประเคนก็ประเคน
จะประเคนสิ่งของประเภทอาหารแตเที่ยงแลวไปหาไดไม อนึ่ง เสนาสนะ
หรือวัตถุที่ใหญโต ไมสามารถจะยกประเคนได ถาประสงคจะประเคน
ใชน้ําหลั่งลงบนหัตถของสงฆผูเปนประธานเปนพิธี ก็ถือวา ไดประเคนแลว
๕. พระสงฆที่ไดรับอาราธนา เพื่อรับสังฆทานตามธรรามเนียมของทาน
นั้น ๆ แลว บางพวก ในขณะที่ทายกลาวคําถวายทานประนมมือเปนอาการ
แสดงถึงการรับทานโดยเคารพ เมื่อทายกกลาวคําถวายจบแลวเปลงวาจา สาธุ
พรอมกัน บางพวก เมื่อทายกกลาวคําถวายจบแลวจึงประนมมือ เปลงวาจา สาธุ
ทั้งนี้ สุดแตจะควรสถานใดกลาวไวตามที่เคยเห็นเทานั้น เมื่อเสร็จการประเคนแลว
พึงอนุโมนทาดวยบท
ก. ยถา.........................................................................................................
ข. สพฺพีติโย..................................................................................................
ค. บทอนุโมทนาโดยควรแกทาน
ฆ. ภวตุ สพฺพมงฺคล.....................................................................................
๖. ขณะพระสงฆอนุโมทนา ทายกพึงกรวดน้ํา เมื่อพระเริ่มบท ยถา....
พอถึงบท สพฺพีติโย... เปนตนไป พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แลวกราบ ๓ หน

เปนอันเสร็จพิธีถวายทาน
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คําถวายสังฆทาน
(ประเภทสามัญ)
อิมานิ มย ภนฺเต ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกสฺ งฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ,
อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ภัตตาหาร กับทั้ง
บริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ของพระภิกษุสงฆจงรับ ภัตตาหาร กับทั้งบริวาร
เหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย
สิ้นกาลนามเทอญ.
คําถวายสังฆทาน
(ประเภทมตกภัตอุทิศผูตาย)
อิมานิ มย ภนฺเต มตกภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, มตกภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ,
อมฺหากฺเจว, มาตาปตุอาทีนฺจ าตกาน, กาลกตาน, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย มตกภัตตาหาร
กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ มตกภัตตาหาร
กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลายดวย แกญาติของขาพเจาทั้งหลายมีมารดาบิดา เปนตน ผูทํากาละลวงลับ
ไปแลวดวย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายสลากภัต
เอตานิ มย ภนฺเต, สลกาภตฺตานิ, สปริกวารานิ, อสุกฏาเน, ปตานิ,
ภิกฺขุ สงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขสุ งฺโฆ, เอตานิ, สลากภตฺตานิ,
สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
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คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลาย ซึง่ ตั้งไว ณ ทีโ่ นน
นั้น ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายแกพระภิกษุสงฆ ของพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่ง
ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหลานั้นของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข
แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายขาวสาร
อิมานิ มย ภนฺเต ตณฺฑุลานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธฺ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ตณฺฑุลานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ,
อมฺหาก ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ขาวสารกับทั้ง
เครื่องบริวารทั้งหลายเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ของพระภิกษุสงฆจงรับ ขาวสาร
กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนเกือ้ กูล
และความรมเย็นเปนสุขแกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.
คําถวายเภสัชทานมีน้ําผึ้งเปนตน
สรโท นามาย ภนฺเต, กาโล สมฺปตฺโต, ยตฺถ ตถาคโต อรห
สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ, สรทิกาพาเธน อาพาธิกานล ภิกขฺ ูน ปฺจ เภสชฺชานิ,
อนฺุาสิ, สปฺป, นวนีต, เตล, มธุ, ผาณิต, มยนฺทานิ, ตกฺกาลสทิส,
สมฺปตฺตา, ตสฺส ภควโต, ปฺตฺตานุค, ทาน ทาตุกามา, เตสุ ปริยาปนฺน,
มธุ จ, เตล จ, ผาณิต จ, ภิกฺขูนฺเจว, สามเณรานฺจ, โอโณชยาม, สาธุ โน
ภนฺเต, อยฺยา ยถา วิภตฺตา, มธุทาน จ, เตล จ, ผาณิต จ, ปฏิคฺคณฺหนฺตุ,
อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
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คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ บัดนี้สรทกาลมาถึงแลว ในกาลใดเลา พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอนุญาตเภสัช ๕ อยาง คือ เนยใส เนยขน
น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย แกภิกษุทั้งหลายผูอาพาธ ดวยโรคเกิดในสรทกาล บัดนี้
ขาพเจาทั้งหลาย มาถึงกาลเชนนี้แลว ปรารถนาจะถวายทานตามพระพุทธานุญาต
ของพระผูมีพระภาคเจานั้น จึงถวายน้ําผึ้งกับน้ํามันและน้ําออย อันนับเขาใน
เภสัช ๕ อยางนั้น แกภิกษุและสามเณรทั้งหลาย ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายจงรับ
มธุทาน เตลทาน และผาณิตทาน ของขาพเจาทั้งหลาย ตามที่แจกถวายแลวนั้น ๆ
เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
อิมานิ มย ภนฺเต, เสนาสนานิ, อาคตานาคตสฺส, จาตุทฺทิสสฺส,
ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขสุ งฺโฆ, อิมานิ, เสนาสนานิ,
ปฏิคฺคณฺหาต, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย,สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เสนาสนะเหลานี้
แกพระภิกษุสงฆ ผูมีทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆ
จงรับเสนาสนะเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แก
ขาพเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายศาลาโรงธรรม
มย ภนฺเต, อิม สาล, ธมฺมสภาย, อุทฺทิสฺส, จาตุทฺทิสสฺส, ภิกขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิม สาล, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก,
ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
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คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริฐ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ศาลาหลังนี้แก
พระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ อุทิศเพื่อเปนสถานที่แสดงธรรม ขอพระภิกษุสงฆ
จงรับศาลาหลังนี้ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายผาวัสสิกสาฎก
อิมานิ มย ภนฺเต, วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงโฆ, อิมานิ, วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาอาบน้ําฝน
กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาอาบน้ําฝน
กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลาย สิน้ กาลนาน เทอญ.
หมายเหตุ :- ถาไมมีเครื่องบริวารถวายพวงดวย ก็ตัดคําบาลีวา "สปริวารานิ"
และคําแปลวา "กับทั้งหลาย" ออกเสียงทุกแหง
คําถวายผาจํานําพรรษา
อิมานิ มย ภนฺเต, วสฺสาวาสิกจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, วสฺสาวาสิกจีวรานิ, สปริวารานิ,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาจํานําพรรษา
กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาจํานําพรรษา
กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาที่ 51

คําถวายผาอัจเจกจีวร
อิมานิ มย ภนฺเต, อจฺเจกจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, อจฺเจกจีวรานิ, สปริวารานิ,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาอัจเจกจีวร
กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาอัจเจกจีวร
กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายผาปา
อิมานิ มย ภนฺเต, ปสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ปสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาบังสุกุลจีวร
กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวร
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายผากฐิน (แบบ ๑)
อิม, สปริวาร, กินจีวรทุสฺส, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม. (วา ๓ จบ)
คําแปล
ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้แกพระสงฆ.
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คําถวายผากฐิน (แบบ ๒ )
อิม ภนฺเต สปริวาร, กินจีวรทุสฺส, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน
ภนฺเต, สงฺโฆ, อิม, สปริวาร, กินจีวรทุสฺส, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ.
อิมินา ทุสฺเสน, กิน, อตฺถรต, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผากฐินจีวร
กับทั้งบริวารนี้ แกพระสงฆ ขอพระสงฆจงรับ ผากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของขาพเจา
ทั้งหลาย รับแลวจงกรานกฐิน ดวยผานี้ เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลาย สิน้ กาลนาน เทอญ.
คําถวายธูปเทียนดอกไมเพื่อบูชา
อิมานิ มย ภนฺเต, ทีปธูปปุปฺผวรานิ, รตนตฺตยสฺเสว, อภิปูเชม,
อมฺหาก, รตนตฺตยาสฺส ปูชา, ทีฆรตฺต, หิตสุขาวหา, โหตุ, อาสวกฺขยปฺปตติยา.
คําแปล
ขาแตพระคุณเจาทั้งหลายผูเจริฐ ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียน
และดอกไมอันประเสริฐเหลานี้ แกพระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแกพระรัตนตรัยนี้
จงเปนผลนํามาซึ่งประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาม จงเปน
ไปเพื่อใหถึงซึ่งพระนิพพาน เปนที่สิ้นไปแหงอาสวกิเลส เทอญ.
คําถวายกระทงสําหรับลอยประทีป
มย อิมยิ า ปทีเปน, อสุกาย, นมฺมทาย, นทิยา, ปุลิเทน ิต, มุนิโม,
ปาทวลฺช, อภิปูเชม, อย, ปทีเปน, มุนิโน ปาทาวลฺชสฺส, ปูชา, อมฺหาก,
ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย, สวตฺตตุ.
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คําแปล
ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยูเหนือหาดทราย
ในแมน้ําชื่อนัมมทานทีโนน ดวยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ดวย
ประทีปนี้ขอจงเปนไป เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้น
กาลนาน เทอญ.
คําถวายธงเพื่อบูชา
มย อิมนิ า, ธชปฏาเกน, รตนตฺตย อภิปูเชม, อย ธชปฏาเกน,
รตนตฺตยปูชา, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย , สวตฺตตุ.
คําแปล
ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งพระรัตนตรัย ดวยธงแผนผานี้ กิริยาที่บูชา
พระรัตนตรัย ดวยธงแผนผานี้ ของจงเปนไป เพื่อประโยชนและความสุข แก
ขาพเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายเวจกุฎี
มย ภนฺเต, อิม, วจฺจกุฏึ, อาคตานาคตสฺส, จาตุทฺทิสสฺส, ภิกฺขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมล วจฺจกุฏึ ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก,
ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เวจกุฎีหลังนี้
แกพระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆจงรับ
เวจกุฎีหลังนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจา
ทั้งหลาย สิน้ กาลนาน เทอญ.
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คําถวายสะพาน
มย ภนฺเต, อิม, เสตุ มหาชนาน, สาธารณตฺถาย, นิยฺยาเทม, สาธุ โน
ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมสฺม,ึ เสตุมฺห, นิยฺยาทิเต, สกฺขิโก โหตุ, อิท, เสตุทาน,
อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย, สวตฺตตุ.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอมอบถวาย ซึ่งสะพานนี้
เพื่อประโยชนทั่วไป แกมหาชนทั้งหลาย ขอพระสงฆจงเปนพยาน แกขาพเจา
ทั้งหลายในสะพานที่ขาพเจาทั้งหลายไดมอบใหแลวนี้ ขอเสตุทานนี้ จงเปนไป
เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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หมวดที่ ๔ ปกิณกะ
พิธีกรรมที่จะกลาวในหมวดนี้ จะนําพิธีเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติบาง
ประการ ในการประกอบพิธีตาง ๆ ที่กลาวแลวในหมวดตน ๆ มาชี้แจงเพื่อความรู
และเพื่อเปนทางปฏิบัติ แตกลาวเฉพาะเรื่องที่มิไดชี้แจงไวขางตนเพียง ๔ เรื่อง
เทานั้น คือ
๑. วิธีแสดงความเคารพพระ
๒. วิธปี ระเคนของพระ
๓. วิธที ําหนังสืออาราธนา และทําใบปรารถนาถวายจตุปจจัย
๔. วิธอี ารธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
๕. วิธีกรวดน้ํา
จะไดแสดงวิธีปฏิบัติตอไปนี้ตามลําดับ
๑. วิธแี สดงความเคารพพระ
ความมุงหมายของการแสดงความเคารพพระ ก็เพื่อแสดงใหปรากฏวา
ตนมีความนับถือดวยกายและใจจริง การแสดงใหปรากฏนี้สวนใหญแสดงออก
ทางกายซึ่งสอถึงน้ําใจอยางเดนจริง พระที่ควรแกการแสดงความเคารพ ไดแก
พระพุทธรูป หรือ ปูชนียวัตถุ มีพระสถูปเจดียเปนตน ๑ พระภิกษุสามเณร
ผูทรงเพศอุดมกวาตน ๑ การแสดงความเคารพตอพระดังกลาวนี้ จะนํามาชี้แจง
ในที่นี้เพียง ๓ วิธี คือ
ก. ประนมมือ
ข. ไหว
ค. กราบ
ประนามือ ตรงกับหลักที่กลาวไวในบาลีวา "ทําอัญชลี" คือ การกระพุม
มือทั้งสองประนม ใหฝามือทั้งสองประกบกัน นิว้ ทุกนิ้วของมือทั้งสองแนบชิด
ตรงกันไมมีเหลื่อมล้ํากวากันหรือกางใหหาง ตั้งกระพุมมือที่ประนมดวยอาการนี้
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ไวในระหวางอกใหตั้งตรงขึ้นขางบน มีลักษณะคลายดอกบัวตูม แนวศอก
ทั้งสองขางชิดชายโครงไมใหกางหางออกไป แสดงอาการอยางนี้ เรียกวา ประนมมือ
เปนการแสดงความเคารพเวลาสวดมนต หรือฟงพระสวดและฟงเทศน เปนตน
แสดงอยางเดียวกันทั้งชายทั้งหญิง
ไหว ตรงกับที่กลาวไวในบาลีวา "นมัสการ" คือ การยกมือที่ประนมแลว
ดังกลาวขึ้น พรอมกับกมศีรษะลงเล็กนอย ใหมือประนมจดหนาผาก นิ้วหัวแมมือ
ทั้งสองอยูระหวางคิ้ว อยางนี้เรียกวา ไหว ใชแสดงความเคารพพระในขณะนั่ง
เกาอี้หรือยืนอยู ไมใชนั่งราบกับพื้น แสดงอยางเดียวกันทั้งชายและหญิง
กราบ ตรงกับที่เรียกในบาลีวา " อภิวาท" คือ แสดงอาการกราบราบ
ลงกับพื้นดวยเบญจางคประดิษฐ ไดแก กราบทั้งองค ๕ ใหหนาผาก ๑ ฝามือ ๒
เขา ๒ จดพื้น เมื่อกราบอยางนี้พึงนั่งคุกเขา เปนอันวาเขาทั้งสองจดพื้นแลว
พึงประนมมือไหวแลวหมอบลง ทอดฝามือทั้งสองที่พื้น แหวกชองวางฝามือ
ที่วางราบนั้นใหหางกันเล็กนอยกมศีรษะลงตรงชองนั้นใหหนาผากจดพื้น ก็
เปนอันวาฝามือทั้งสอง และหนาผากติดพื้นครบองค ๕ (พิธีกราบในสมัยกอน
ไมมีวิธีนั่งคุกเขา ใชวิธีนั่งกระโหยง ประนมมือขอศอกตั้งอยูบนเขาทั้งสอง)
การกราบดวยเบญจางคประดิษฐนี้ ชายพึงคุกเขาตั้งฝาเทาชันใชนิ้วเทา
เทานั้นพับยันพื้นนั่งทับลงบนเสนเทาทั้งคูที่ชันขึ้น ผายเขาทั้งสองเล็กนอย
ใหไดฉากเปนรูปสามเหลี่ยมประนมมือ นั่งอยางนี้เรียกวา นัง่ ทาพรหม
เวลากราบก็ยกมือขึ้นไหวแลวกมตัวลงปลอยมือใหทอดลงกับพื้น ใหศอกตอกัน
กับเขาตรงกันทั้งสองขางแลวกมลงใหหนาผากจดพื้นระหวางฝามือดังกลาว
เชนนี้เปนทากราบของชาย สําหรับหญิงพึงนั่งคุกเขาราบ คือ ไมตั้งฝาเทาชัน
อยางแบบชาย เหยียดฝาเทาราบไปทางหลัง ใหปลายเทาทั้งสองทับกันเพียง
เล็กนอย แลวนั่งทับลงฝาเทาทั้งสองนั้นใหราบกับพื้นใหเขาทั้งสองชิดกัน
ประนมมือ นั่งอยางนี้เรียกวา นั่งทาเทพธิดา ขณะกราบก็ยกมือประนมนั้น
ขึ้นไหว แลวกมตัวลง ปลอยมือใหทอดลงกับพื้น ใหขอศอกพับทั้งสองขาง

ขนาบเขาพับทั้งสองไว ระวังกะฝามือใหพอดี เวลากมลงกราบนี้ อยาใหกนยกขึ้น
เปนอันขาดจึงจะงาม เชนนี้เปนทากราบพระของหญิง
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๒. วิธีประเคนของพระ
การประเคนของพระ คือ การถวายของใหพระรับถึงมือ ของที่ประเคนนั้น
ตองเปนของที่คนเดียวพอยกไดอยางธรรมดา ไมใชของหนัก หรือใหญโตจน
เกินไปไมมีวัตถุอนามาส คือ เงินทอง หรือขาดกะไหลดวยเงินแทหรือทองแท
ปนอยูดวย เพราะเปนของไมเหมาะแกภาวะของพระที่จะรับได และถาเปนของ
เคี้ยวของฉันตองประเคนไดเฉพาะในกาล นอกกาล คือ เวลาวิกาล ตั้งแตเที่ยง
แลวไปจนถึงย่ํารุงวันใหมไมควรนํามาประเคน วิธีประเคนนั้นพึงปฏิบัติ ดังนี้
ก. พึงนําของประเคนเขาไปใหใกลพระผูรบั ประมาณ ๑ ศอก (ไมถึงศอก
หรือไมเกินศอกคืบก็ได) จะนั่งหรือยืนแลวแตสถานที่ที่พระนั่งอยูนั้นอํานวย
ข. จับของที่ประเคนดวยมือทั้งสองก็ได มือเดียวก็ได ยกใหสูงขึ้น
เล็กนอยแลวนอมถวายพระซึ่งทานจะยื่นมือทั้งสองออกมาจับ ถาผูถวายเปนสตรี
พึงวางของลงบนผากราบที่พระปูรับอยูขางหนา เสร็จแลวพึงไหวหรือกราบแลวแต
กรณี หนหนึ่งเปนอันเสร็จการประเคน
หลักสําคัญของการประเคนนี้ ตองแสดงออกดวยความเคารพ ไมใช
เสือกใหหรือทิ้งใหโดยไมเคารพ
๓. วิธที ําหนังสืออาราธนา
และทําใบปวารณาถวายจตุปจจัย
การอาราธนาพระ ก็คือการนิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีตาง ๆ ตอง
ทําใหเปนกิจจะลักษณะ แตปางกอนใชอาราธนาดวยวาจาเปนพื้น แตในปจจุบันนี้
มีนิยมทําหนังสืออาราธนา ความมุงหมายก็เพื่อแจงกําหนดวานและรายการให
พระสงฆทราบ หนังสืออาราธนานี้ เรียกกันวา ฎีกานิมนตพระ มีขอความที่จะ
แสดงเปนตัวอยางดังนี้
"ขออาราธนาพระคุณเจา (พรอมดวยพระสงฆในวัดนี้อีก............รูป)
เจริญพระพุทธมนต (หรือสวดมนตหรือแสดงพระธรรมเทศนาแลวแตกรณี)
ในงาน......... ที่บานเลขที่ ..............แขวง/ตําบล.............เขต/อําเภอ..........

จังหวัด...............กําหนดวันที่................เดือน.............พ. ศ...........เวลา...........น.
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(หากจะอาราธนาใหรับอาหารบิณฑบาต เชา หรือ เพล ใหบอกดวย ถา
ตองการตักบาตรหรือปนโต ก็ตองบอกไวในฎีกาใหนําไปดวย)
ถางานนั้นมีเรือหรือรถรับสง ก็ใหหมายเหตุบอกไวทายฎีกานั้น เพื่อ
พระจะใหทราบลวงหนา การวางฎีกานิมนตพระนี้ ถาเปนพระวัดเดียวกัน ไมตอง
ทําฎีกานิมนตเปนรายรูปก็ได เปนแตระบุจํานวนพระหรือรายชื่อพระที่ตองการ
ใหทางวัดนิมนตตอใหก็ได
และในการถวายไทยธรรมแกพระสงฆที่นิมนตมาประกอบพิธีตาง ๆ
ก็มี นิยมถวายคาจตุปจจัยเปนพิเศษจากไทยธรรมอีกสวนหนึ่งดวย ในการถวาย
คาจตุปจจัยนี้นิยมทําใบปรารถนาถวาย คือ ถวายดวยใบปวารณา ความมุงหมาย
ก็เพื่อสงเคราะหใหภิกษุไดรับคาจตุปจจัยนั้นโดยชอบดวยวินัย ในปวารณานี้
มีแบบนิยมเปนฉบับดังนี้
"ขอถวายจตุปจจัยอันควรแกสมณบริโภค แดพระคุณเจาเปนมูลคา
..................บาท................สตางค หากพระคุณเจาตองประสงคสิ่งใดอันควรแก
สมณบริโภคแลว ขอไดโปรดเรียกรองจากกัปปยการกผูปฏิบัติของพระคุณเจา "เทอญ"
ในปวารณานี้ นิยมกลัดติดกับผาที่ทอดในงานอวมงคล หรือถวายเฉพาะ
ใบหรือไมก็ใสซองแลวรวมถวายไปกับเครื่องไทยธรรมในทุกๆ งาน สวนเงิน
คาจตุปจจัยนี้มอบไปกับกัปปยการก คือ ศิษยผูมากับพระนั้น
๔. วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร
อาราธนาธรรม
การอาราธนา คือ การเชื้อเชิญพระสงฆในพิธีใหศีล ใหสวดพระปริตร
หรือใหแสดงธรรม เปนธรรมเนียมมีมาแตดั้งเดิมที่จะตองอาราธนากอน พระสงฆ
จึงจะประกอบพิธีกรรมนัน้ ๆ และการอาราธนาที่ถือเปนธรรมเนียมกันมาก็มี
๓ กรณีนี้เทานั้น
วิธีอาราธนา นิยมกันวา ถาพระสงฆนั่งบนอาสนะยกสูง เจาภาพและ
แขกนั่งเกาอี้ ผูอาราธนาเขาไปยืนระหวางเจาภาพกับแถวพระสงฆตรงรูปที่ ๓
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หรือที่ ๕ หางแถวพระสงฆพอสมควรหันหนาไปทางโตะที่บูชา ประนมมือไหว
พระพุทธรูปกอนแลวยืนประนมมือตั้งตัวตรง กลาวคําอาราธนาตามแบบที่ตองการ
ถาพระสงฆนั่งอาสนะต่ํากวาธรรมดา เจาภาพและเขกอื่น ก็นั่งกับพื้น ผูอาราธนา
ตองเขาไปคุกเขาตอหนาแถวพระสงฆตรงหัวหนา กราบพระที่โตะบูชา ๓ ครั้งกอน
แลวประนมมือตั้งตัวตรงกลาวคําอาราธนาที่ตองการตามแบบ คือ
พิธีสวดมนตเย็น อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร
พิธีเลี้ยงพระ อาราธนาศีล
พิธีถวายทานทุกอยาง อาราธนาศีล
พิธีเทศน ถาเทศนตอจากสวดมนต ตอนสวดมนตไมตองอาราธนาศีล
เริ่มตนดวยอาราธนาพระปริตร แลวอาราธนาศีล ตอนพระขึ้นเทศนา รับศีลแลว
อาราธนาธรรมตอ แตถาสวดมนตกับเทศนไมไดตอเนื่องกัน ถือวา เปนคนละพิธี
ตอนสวดมนตก็อาราธนาตามแบบพิธีสวดมนตมนตเย็นที่กลาวแลว ตอนเทศนก็
เริ่มตนดวยอาราธนาศีลกอน จบรับศีลแลวจึงอาราธนาธรรม
พิธีสวดศพตาง ๆ เชน สวดแจง สวดพระอภิธรรมเปนตน ถาไมมีพิธีอื่น
นําหนา ใหอาราธนาศีลกอน ถามีพิธีอื่นนําหนาแลวไมตองอาราธนาศีล
คําอาราธนาศีล ๕ ในพิธีการ
มย ภนฺเต
วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย,
ติสรเณน สห,
ปฺจ สีลานิ ยาจาม.
ทุติยมฺป....
ตติยมฺป. .....
คําอาราธนพระปริตร
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพทุกฺขวินาสาย
ปริตฺต พฺรูถ มงฺคล.
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วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพภยวินาสาย
ปริตฺต พฺรูถ มงฺคล.
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพโรควินาสาย
ปริตฺต พฺรูถ มงฺคล.
คําอาราธนาธรรม
พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ,
กตฺอฺชลี อนธิวร อยาจถ,
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา,
เทเสตุ ธมฺม อนฺกมฺปม  ปช.
๕. วิธีกรวดน้ํา
เมื่อจะกรวดน้ําเพื่ออุทิศสวนบุญ ตองคํานึงถึงประเพณีที่มีมา แต
โบราณกาลดวย วิธีนิยมทํากันดังนี้ คือ เริ่มตนเตรียมน้ําสะอาดใสภาชนะไว
พอสมควร จะเปนคณฑีขวดเล็ก แกวน้ํา หรือขัน อยางใดอยางหนึ่งก็ได พอ
พระสงฆเริ่มอนุโมทนาดวยบท ยถา...ก็เริ่มกรวดน้าํ โดยตั้งในนึกอุทิศสวนบุญ
มือขวาจับภาชนะน้ําริน ใชมือซายประคอง แลววาบทกรวดน้ําในใจไปจนจบ การ
หลั่งน้ํากรวด ถาเปนพื้นดินควรหลั่งลงในที่สะอาดหมดจด ถาอยูบนเรือนหรือ
สถานที่ที่ไมใชพื้นดิน ตองหาภาชนะอื่นที่สมควร เชน ถาดหรือขันเปนตน
รองน้ํากรวดไว เสร็จแลวจึงนําไปเทลงดินที่สะอาด อยาใชกระโถนหรือภาชนะ
สกปรกรองเปนอันขาด เพราะน้ํากรวดเปนสักขีพยานในการทําบุญของตนวา
ทําดวยใจสะอาจจริง ๆ
คํากรวดน้ําที่นิยมวากันในเวลากรวดทั่วไป ๆ ไป มีอยู ๓ แบบ คือ แบบสั้น
แบบยอ และแบบยาว วาเฉพาะคําบาลีเทานั้น ดังนี้
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คํากรวดน้ําแบบสั้น
(เปนคําอุทิศของพระเจาพิมพิสาร)
อิม เม าตีน โหตุ (วา ๓ จบ)
หากจะเติมพุทธภาษิตตอวา "สุขิตา โหนฺตุ าตโย" ก็ได
คําแปล
ขอบุญนี้จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของขาพเจาเถิด
ขอญาติทั้งหลายของขาพเจาจงเปนสุข ๆ เถิด
คํากรวดน้ําแบบยอ เรียกคาถาติโลกวิชยั
ยงฺกิฺจิ กฺสล กมฺม
กตฺตพฺพ กิริย มม,
กาเยน วาจามนสา
ติทเส สุคต คต.
เย สตฺตา สฺิโน อตฺถิ
เย จ สตฺตา อสฺิโน,
กต ปฺุผล มยฺห
สพฺเพ ภาคึ ภวนฺตุ เต.
เย ต กต สุวิทิต
ทินฺน ปุ
ฺ ผล มยา,
สพฺเพ โลกมฺหิ เย สตฺตา
ชีวนฺตาหารเหตุกา,
มนฺุ โภชน สพฺเพ
ลภนฺตุ มม เจตสา.
คําแปล
กุศลกรรมซึ่งเปนกิริยาควรทําอันหนึ่งดวยกายวาจาใจ อันจะเปนเหตุ
นําไปใหเกิดในสวรรคชนั้ ไตรทศเทพ ขาพเจาไดทําแลว ขอสัตวซึ่งมีสัญญาและ
ไมมีสัญญาทุกหมูเหลา จงเปนผูมีสองไดรับผลบุญที่ขาพเจากระทําแลวนั้น
เหลาสัตวที่รูผลบุญอันที่ขาพเจากระทําแลว ขอจงเปนผูมีสวนไดรับผลบุญที่
ขาพเจาอุทิศให ในบรรดาสรรพสัตวจําพวกใดไมรูขาวถึงบุญที่ขาพเจากระทําแลว
ขอเทพยดาทั้งหลาย จงนําไปบอกแกสัตวจําพวกนั้น ขอสัตวทุกหมูในชีวโลก
ซึ่งเสพอาหารเปนเครื่องเลี้ยงชีพ จงไดเสวยซึ่งโภชนะอันพึงใจ ดวยอํานาจเจตนา
อุทิศของขาพเจานี้เถิด
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คํากรวดน้ําแบบยาว เปนคาถาของเกา
อิมินา ปฺุกมฺเมน
อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา,
อาจาริยปู การา จ
มาตา ปตา จ าตกา.
สุริโย จนฺทิมา ราชา
คุณวนฺตา นราป จ,
พฺรหฺหมารา จ อินทฺ า จ
โลกปาลา จ เทวตา.
ยโม มิตตา มนุสฺส จ
มชฺฌตฺตา เวริกาป จ,
ปฺุานิ ปกตานิ เม.
สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ
สุขฺจ ติวิธ เทนฺตุ
ขิปฺป ปาเปถ โวมต.
อิมินา ปฺุกมฺเมน
อิมินา อุทฺทิเสน จ,
ขิปฺปาห สุลเภ เจว
ตณฺหุปาทานเฉทน.
เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา
ยาว นิพฺพานโต มม,
นสฺสนฺตุ สพฺพทาเยว
ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว.
อุชุจิตฺต สติปฺา
สลฺเลโข วิริยมฺหินา,
มารา ลภนฺตุ โนกาส
กาตฺุจ วิริเยสุ เม.
พุทฺธาธิปวโร นาโถ
ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม,
นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ
มาโรกาส ลภนฺตุ มา.
คําแปล
ดวยผลบุญที่ขาพเจากระทํานี้ ขอพระอุปชฌายผูมีพระคุณอันยิ่งใหญ
ไพศาล อีกทั้งอาจารยผูไดสั่งสอนขาพเจามา ทั้งมาราดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น
ตลอดจนพระอาทิตยพระจันทร และพระเจาแผนดินผูเปนดินผูเปนใหญในเอกเทศแหง
เมทนีดลและนรชนผูมีคุณงามความดีทั้งหลายทุกถิ่นฐาน อีกทาวมหาพรหม
กับหมูมารและทาวมัฆวานเทวราช ทัง้ เทพเจาผูฉกาจรักษาโลกทั้งสี่ทิศ และ
พญายมราชอีกมวลมิตรสหายทั้งผูขวนขวายตนเปนกลาง และผูเปนศัตรู
ของขาพเจาทุก ๆ เหลาจงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญทีข่ าพเจากระทําไว
ดวยไตรทวาร จงดลบันดาลใหสําเร็จไตรพิธสุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข คือ
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พระอมตมหานฤพานโดยพลัน อีกโสดหนึ่งนั้น ดวยบุญกรรมนี้และอุทิศเจตนานี้
ขอใหขาพเจาบรรลุทันทีซึ่งการตัดขาดตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดาน
จงพินาศไปหมด จนตราบเทาถึงนิพพานสิ้นกาลทุกเมื่อเทียว แมวาขาพเจายัง
จะทองเที่ยวไปเกิดในภพใด ๆ ก็ขอใหมีจิตซื่อตรงดํารงสติปญญาไวชาญฉลาด
ใหมีความเพียรกลาสามารถขัดเกลากิเลสใหสูญหาย ขอหมูมารเหลารายอยาได
กล้ํากราบสบโอกาส เพื่อทําใหขาพเจาพินาศคลายความเพียรได อนึ่งไซร
พระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งอันยิ่งอยางประเสริฐ พระธรรมเปนที่พึ่งอันล้ําเลิศยิ่ง
ประมาณ พระปจเจกพุทธเจาพึ่งอันไพศาล และพระสงฆเปนที่พึ่งอันอุดม
ยิ่งประมาณของขาพเจานี้ ดวยอานุภาพอันอุดมดีพิเศษสูงสุดของพระรัตนตรัย
ขออยาใหหมูมารไดโอกาสทุกเมื่อไป เทอญ.
นอกจากคํากรวดน้ําทั้ง ๓ แบบตามที่กลาวมาแลว ยังมีคํากรวดน้ําอีก
แบบหนึ่ง เปนพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔ เรียก ปตติทานคาถา ดังนี้
ปฺุสฺสิทานิ กตสฺส
ยานฺานิ กตานิ เม,
เตสฺจ ภาคิโน โหนฺตุ
สตฺตานนฺตาปฺปมาณกา.
เย ปยา คุณวนฺตา จ
มยฺห มาตาปตาทโย,
ทิฏา เม จาปฺยทิฏา วา
อฺเ มชฺฌตฺตเวริโน.
สตฺตา ติฏนฺติ โลกสฺมึ
เตภมฺมา จตุโยนิกา,
ปฺเจกจตุโวการา
สวรนฺตา ภวาภเว.
าต เย ปตฺติทานมฺเม
อนุโมทนฺตุ เต สย,
เย จิม นปฺปชานนฺติ
เทวา เตส นิเวทยุ.
มยา ทินฺนาน ปุ
ฺ าน
อนุโมทนาเหตุนา.
สพฺเพ สตฺตา สทา โหนฺตุ
อเวรา สุขชีวิโน.
เขมปฺปทฺจ ปปฺโปนฺตุ
เตสาสา สิชฺฌต สุภา.
คําแปล
สัตวทั้งหลายไมมีที่สุด ไมมีประมาณ จงเปนผูมีสวนแหงบุญอันขาพเจา

ทําแลว ณ บัดนี้ดวย แหงบุญทั้งหลายอื่นอันขาพเจาทําแลวดวย เหลาใดเปน
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ที่รักและมีคุณมีมารดาและบิดาของขาพเจาเปนตน เหลาที่ขาพเจาเห็นแลวหรือ
แมที่ขาพเจาไมไดเปนแลวเหลาอื่น ที่เปนผูมัธยัสถเปนปานกลางและเปนผูมีเวร
สัตวทั้งหลายตั้งอูในโลกเปนไปในภูมิสาม เปนไปในกําเนิดสี่ มีขันธหา มีขันธหนึ่ง
มีขันธสี่ทองเที่ยวอยูในภพนอยและภพใหญ ความใหสวนบุญของขาพเจาอันสัตว
ทั้งหลายเหลาใดรูแลว สัตวทั้งหลายเหลานั้น จงอนุโมทนาเองเถิด สวนสัตว
ทั้งหลายเหลาใดยังไมรูซึ่งการใหสวนบุญของขาพเจานี้ ขอเทพยดาทั้งหลาย
พึงบอกแกสัตวทั้งหลายเหลานั้นใหรู (แลวอนุโมทนา) เพราะเหตุคืออนุโมนนา
ซึ่งบุญทั้งหลายอันขาพเจาไดใหแลว ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
เปนผูดํารงชีพโดยสุขทุกเมื่อเถิด จงถึงซึ่งบทอันเกษม คือพระนิพพาน ขอความ
ปรารถนาที่ดีงามของสัตวทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้นจงสําเร็จเถิด.

