
                                                   คํานํา  
        การศึกษาฝายพระพุทธศาสนา  ขณะนี้มีอยู  ๒ แผนก คือ แผนกธรรม 
และแผนกบาลี  แผนกธรรมเปนการศึกษาความรู  หลักมูลของพระพุทธศาสนา  
จัดไว ๓ ชั้น  คือ ชั้นตร ี ชั้นโท  และชั้นเอก  สําหรับภิกษุสามเณรศึกษา  เรยีกวา 
นักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท  นักธรรมชั้นเอก  สําหรับคฤหัสถชายหญงิ 
ผูสนใจศึกษา  เรียกวาธรรมศึกษาตรี  ธรรมศึกษาโท  ธรรมศึกษาเอก   นักธรรม 
และธรรมศึกษาทั้ง ๓  ชั้นนี้มีหลักวิชาใหศึกษา  ๔ วิชา อยางเดียวกันมาแตเดิม คือ 
วิชาเรียงความแกกระทูธรรม  วิชาธรรมะ  วิชาพุทธประวัติ  และวิชาวินัย  ตาง 
แตละชั้นสูงตํ่ากวากันเปนเปนข้ัน ๆ เทาน้ัน  ทุกวิชาที่ศึกษาในแผนกธรรมทุกชั้น 
มีหนังสือเปนหลักสูตรใหศึกษา  ซึ่งพระเถรานุเถระเปนปฐมาจารย  มีสมเด็จ- 
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เปนตน  ทรงนพินธ  และเรยีบ 
เรียงไวเปนภาษาไทยครบถวน ผูศึกษาใชเวลาเพียง ๓ ป ปละ  ๔ เดือน  เปน 
อยางนอย  ก็สามารถเรียนจบหลักสูตร  และพ้ืนความรูเดิมของผูศึกษามีเพียง 
จบประถมศึกษา  ฝายโลกมาเทานั้นศึกษาได สวนแผนกบาลี  เปนการศึกษา 
ความรูหลักคัมภีรพระพุทธศาสนา  จัดสําหรับภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ  เพ่ือ 
วัตถุประสงคใหเปนผูสืบพระศาสนาอยางมั่นคงตอไป  เปนการศึกษาภาษาบาลี 
ต้ังแตเบื้องตันจนถึงข้ันสูงสุดรูจบพระไตรปฎก  จัดชั้นศึกษาไวเรียกวาประโยค 
เริ่มแตประโยค  ๓ ถึงประโยค ๙  หนังสือท่ีใชเปนหลักสูตรของการศึกษา 
แผนกบาลีนี้แตละประโยค แตละวิชาใชคัมภีรดั้งเดิม  ซึ่งเปนภาษาบาลีแทบ 
ทั้งส้ิน  ฉะนั้น  การศึกษาแผนกบาลีจึงเปนการศึกษาชั้นสูงและยากมาก ไมใช 
จะศึกษากันไดทั่วไป  ตองเปนผูมีนิสัยรักจริง ๆ จึงจะศึกษาไดและกวาจะศึกษา 
สําเร็จก็ตองใชเวลานานปทีเดียว  การศึกษาทั้ง ๒ แผนกน้ีคณะสงฆเปนผูดําเนิน 
การมาแตดั้งเดิม  ในปจจุบันเปนหนาท่ีขององคการศึกษา ทางราชการเปน 
ผูอุปถัมภ  โดยกรมการศาสนา มีกองศาสนาศึกษาเปนผูสนองงาน  การศึกษา 
จึงดําเนินการดวยความเรียบรองดี 
        บัดนี ้ องคการศึกษาพิจารณาเห็นวา  การศึกษาแผนกธรรมสมควรจะได 



เรียนวิชาศาสนาพิธี เขาในหลักสูตรใหศึกษาอีกวิชาหน่ึง  เพ่ือนักศึกษาจะไดเขาใจ 
ระเบียบศาสนาพิธีตางๆ  ในทางพระพุทธศาสนา  เพราะผูที่มีความรูความเขาใจ 
เรื่องของศาสนาพิธีแลวยอมเปนผูฉลาดในพิธีกรรมตาง ๆ  ไดถูกตองตามระเบียบ   
แบบแผนท่ีนิยมกันเปนเหตุนํามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัททั่วไป 
นอกจากน้ี ยังไดชื่อวาเปนผูสืบอายุพระศาสนาโดยปริยายดวย  เพราะแบบอยาง 
หรือแบบแผนท่ีดีงามมีเหตุผลเปนพิธีกรรมน้ัน ๆ  เปนที่นิยมของพระพุทธศาสนา 
เมื่อยังรักษาอยูไดเพียงไรก็ชื่อวายังมีสวนของพระพุทธศาสนาเหลืออยูเพียงนั้น 
ฉะน้ัน  เรื่องศาสนาพิธีจึงสมควรจัดเปนวิชาใหนักธรรมและธรรมศึกษาไดเรียน 
แตในขณะนี้ยังไมมีหนังสือท่ีพอจะใชเปนหลักสตูรโดยเฉพาะแกชั้นทั้ง 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 
หารือกําหนดหลักการกนัแลว  มอบใหนายวิเชียร   บํารุงผล  เปนผูเรียบเรียงหนังสือ 
หลักสูตรศาสนาพิธีตามหลักการท่ีกาํหนด  แบงเปน ๓ เลม  คือ เลม  ๑ ใหใช 
เปนหลักสูตรชั้นตร ี เลม ๒  ใชเปนหลักสูตรชั้นโท  และเลม  ๓ ใชเปนหลกัสูตร   
ชั้นเอก  นานวิเชียร  บํารุงผล  ยินดรีับภาระดวยความเต็มใจ  และไดใชความรู 
ความสามารถของตนเทาที่มี  เรียบเรียงหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธี  เลม  ๑ ข้ึน 
จนสําเร็จในระหวางเดือนสิงหาคม  ๒๕๐๓ นับวารวดเร็วทันกาล  องคการศึกษา 
ไดพิจารณาหนังสือหลักสูตรศาสนพิธี  เลม ๑  นัน้แลว   เห็นวาเปนหนังสือท่ีให 
ความรูและเหตุผลดี  เหมาะแกภูมินักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ตรี  ตามความ 
ประสงคทุกประการ จึงไดประกาศใหใชหนังสือศาสนาพิธี เลม ๑ นี้ เปนหลักสูตร 
วิชาศาสนาพิธีสําหรับชั้นตรีตอไป 
        อน่ึง เนื่องดวยการรวมรวมและเรียบเรียงหนังสือศาสนาพิธี เลม ๑ นี ้



เปนงานที่แขงกับเวลา ความบกพรองใด ๆ  หากจะมีข้ึน  เพราะหลักวิชาก็ด ี
เพราะความไมสมบูรณก็ดี  องคการศึกษาขอรับผิดชอบ  และพรอมท่ีจะรับฟง 
ความคิดเห็นอันมีเหตุผลเพ่ือแกไขในกาลตอไป 
        สําหรับการจัดพิมพหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธีนี้  ไดมอบใหเปนหนาที่ 
ของกรมการศาสนา  ซึ่งมีโรงพิมพการศาสนา  เปนผูดําเนินการโดยเฉพาะ  ผล 
ประโยชนใด  ๆ  อันจะพึงเกิดจากการจําหนายหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธีนี้เปน 
ผลสุทธิแลว   ทางองคการศึกษาก็ขอมอบใหเปนศาสนาสมบัติกลาง เพ่ือไดจุนเจือ   
เปนคํ่าใชสอยบํารุงศาสนศึกษาสืบไป 
        ในที่สุดนี้  องคการศึกษาขอขอบคุณกรมการศาสนา  โดยเฉพาะเจาหนาท่ี 
ผูมีสวนเกี่ยวชองในการบันดาลใหหนังสือหลักสูตรศาสนาพิธีนี้สัมฤทธิ์ผลมาได 
ดวยดีและขอบใจ  นาววิเชียร  บํารุงผล  ผูเรียบเรียงในท่ีนี้ดวย 
 
                                องคการศึกษา 
                                        ๕ ตุลาคม ๒๕๐๓  
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                               ศาสนพิธี 
                                  เลม ๑   
 ื                                บทนเิทศ 
        พิธี  คือ  แบบอยางหรือแบบแผนกตาง ๆที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสดา 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  เรียกวา  ศาสนพิธี  ความจริง  เรื่องพิธีเปนเรื่องมีดวยกัน 
ทุกศาสนา  และเปนเรื่องเกิดข้ึนทีหลังศาสนา  หมายความวา  มีศาสนาเกิดข้ึนกอน 
แลวจึงมีพิธีตาง ๆ  เกิดตามมาภายหลัง  แมศาสนาพิธีใยนพระพุทธศาสนาก็เชนกัน 
เกิดข้ึนภายหลังท้ังส้ิน  เหตุเกิดศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนานี้  ก็เนื่องจากมี 
หลักการของพระพุทธศาสนา  ซึ่งพระพุทธเจาทรงวางไวแตในปที่ตรัสรู  เพ่ือ 
พุทธสาวกจะไดถือเปนหลักในการออกไปประกาศพระศาสนา  อันเรียกวา "โอวาท- 
ปาติโมกข"  ในโอวาทปาติโมกขนั้น  มีหลักการสําคัญท่ีทรงวางไวเปนหลักท่ัวไป ๆ ไห 
๓ ประการ คือ พระพุทธศาสนานี้ 
        (๑)  สอนไมใหทาํความช่ัวท้ังปวง 
        (๒)  สอนใหอบรมกุศลใหพรอม 
        (๓)  สอนใหทําจิตใจของตนใหผองแผว 
        โดยหลกัการท้ัง ๓ นี้  เปนอันวาพุทธบริษัทตองพยายามเลิกละความ 
ประพฤติชั่วทุกอยางจนเต็มความสามารถ  และพยายามสรางกุศลสําหรับตนให 
พรอมเทาท่ีจะสรางไดกับพยายามชําระจิตใจใหผองในอยูเสมอดวยการพยายาม 
ทําตามคําสอนในหลักการนี้เปนการพยายามทําดีเรียกวา  "ทําบญุ"  และการ 
ทําบุญน้ีแหละพระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุคือท่ีต้ังอันเปนทางไว  โดยหลักยอ ๆ 
๓ ประการ เรียกวา  "บุญกิริยาวัตถุ" คือ 
        (๑)  ทาน การบริจาคพัสดุของตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
        (๒)  ศลี  การรักษากายวาจกใหสงบเรียบรอยไมลวงบัญญัติหาม 
        (๓)  ภาวนา  การอบรมจิตใจใหผองใสในการกุศล 
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        บุญกิริยาวัตถุ นี้เปน เปนแนวใหพุทธบริษัทประพฤติบุญตามหลัก  การ 
ที่กลาวขางตนและเปนเคาใหเกิดศาสนาพิธีตาง ๆ  ข้ึนโดยนิยม  คือ   ในกาลตอๆ มา 
พุทธบริษัทนิยมทําบุญ  ไมวาจะปรารภเหตุใด ๆ ก็ใหเขาหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ นี ้
โดยเริ่มตนมีรับศีลตอไปภาวนาดวยการสวดมนตเอง  หรือฟงพระสวดแลวสงใจ 
ไปตามจบลงดวยบริจาคทานตามสมควรเพราะนิยมทําบุญเปนการบําเพ็ญความดี 
ดังกลาวนี้และทําในกรณีตางๆ  กันตามเหตุที่ปรารภ  จึงเกิดพิธีกรรมข้ึนมาก 
ประการ  เมือ่พิธีกรรมใด  เปนที่นิยมและรับรองปฏิบัติสืบ  ๆ มาจนเปนประเพณี 
พิธีกรรมนั้นก็กลายเปนศาสนาพิธีข้ึน  ฉะนั้น  ศาสนาพิธีจึงมีมากมาย  เมื่อแยก 
เปนหมวดก็สงเคราะหได ๔  หมวด คือ 
        (๑)  หมวดกุศลพิธี  วาดวยพิธีบําเพ็ญกุศล 
        (๒)  หมวดบุญพิธี  วาดวยพิธีทําบุญ 
        (๓)  หมวดทานพิธี  วาดวยพิธีถวายทาน  และ 
        (๔)  หมวดปกิณกะ วาดวยพิธีเบ็ดเตล็ด 
        ในเลมนี้  จะแสดงศาสนาพิธีทั้ง ๔ หมวด คัดเฉพาะพิธีสามัญท่ีเปน 
เบื้องตนและท่ีเห็นจําเปนมาแสดงกอน  เพ่ือใหเหมาะแกการศึกษาโดยทั่วไป 
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                                   หมวดท่ี ๑  กุศลพิธี   
        เรื่องกุศลพิธีที่จะกลาวในหมวด เปนเรื่องพิธีกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวดวย 
การอบรมความดีงามทางพระศาสนา  เฉพาะตัวบุคคล  คือ เรื่องสรางความดีแกตน 
ทางเดียวกันจึงใหชื่อหมวดวา"หมวดกุศลพิธี"  สําหรับความรูหมวดน้ี ใน 
ศาสนาพิธีเลมแรกสมควรไดศึกษาเรื่องกุสลพิธีแตเพียงบางเรื่องกอน ฉะน้ัน 
หมวดกุศลพิธีที่จะกลาวตอไปนี้จะนํากุศลพิธีเฉพาะที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติใน 
เบื้องตน  อยางสามัญมาชี้แจงเพียง ๓ เรื่อง คือ 
        ก.  พิธแีสดงตนเปนพุทธมามกะ 
        ข.  พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
        ค.  พิธรีักษาอุโบสถ 
        ทั้ง ๓ เรื่องนี้จะเห็นไดวา  ลวนเปนเรื่องสําคัญในเบื้องตนของพุทธบริษัท 
จริง ๆ  แตละเรื่องยอมมีความมุงหมายและเหตุผลตลอดถึงระเบียบปฏิบัติ 
โดยเฉพาะซ่ึงจะไดชี้แจงรายละเอียดพอสมควรโดยลําดับ. 
                         พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
        การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  คือ  การประกาศตนของผูแสดงวาเปน 
ผูรับนับถือพระพุทธเจาเปนของตน  เปนการแสดงใหปรากฏวา ยอมรับ 
นับถือพระพุทธศาสนาประจําชีวิตของตนนั่นเอง  สมเด็จพระมหาสมณเจา- 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงชี้แจงเหตุผลและที่มาของพิธีนี้ไวโดยละเอียด 
ในพระนิพนธคํานําหนังพุทธมามกะวา         
        "การแสดงใหปรากฏวา เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา  ไดทํากันมาต้ังแต 
ครั้งพุทธกาล เปนกิจจําเปน ทําในสมัยนั้นอันเปนคราวที่พระพุทธสาสนาเกิด  
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ข้ึนใหมเพ่ือแสดงใหรูวาตนละลัทธิเดิมรับเองพระพุทธศาสนาไวเปนที่นับถือ    
วิธีแสดงตนมีตางกันโดยสมควรแกบริษัทดังนี้ 
        ๑. ผูเปนบรรพชิตภายนอกมากอนแลว  กราบทูลของบรรพชาอุปสมบท 
ในพระธรรมวินัยนี้  พระศาสดาทรงรับดวยวาจาวา "มาเถิดภิกขุ  ธรรมอนัเรา 
กลาวดีแลว  จงประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด"   หรอื 
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  ลัน่วาจา 
อยางอ่ืนอันมีใจความอยางเดียวกัน  เชน ขอถวายตัวของรับเอาเปนที่พํานักขอ 
เขาเปนศิษย  หรือไมไดลัน่วาจาแตสําแดงความนับถืออยางสูงใหปรากฏ  เชน 
ในบัดนี้กราบดวยเบญจางคประดิษฐทานวา ใชได  ดูเหมือนเพียงไดความรับรอง 
วา เปนผูนับถือ" 
        "การปฏิญาณตนเปนผูนับถือศาสนา  ไมจําตองทําเฉพาะคราวเดียว ทําซํ้าๆ 
ตามกําลังแหงศรัทธาและเลื่อมใสก็ได  เชน พระสาวกบางรูป  ภายหลังแตไดรับ 
อุปสมบทลั่นวาจาวา "พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ๆ 
เปนสาวก"  ดังน้ีก็มี อุบาสกประกาศตนหน่ึงแลว  ประกาศซํ้าอีกก็มี" 
        "เมื่อการถือพระศาสนาไมเปนเพียงเฉพาะตัว  ถือกันทั่วท้ังสกุลและ 
สืบชั้นลงมา  มารดาบิดายอมนําบุตรธิดาของตนใหเขาถึงพระศาสนาที่ตนนับถือ 
ต้ังแตยังเปนเด็กออนไมรูจักเดียงสา  มีเรื่องเลาไวในอรรถกถาวา  นิมนตพระสําหรับ 
สกุลไปแลว  ขอใหขนานชื่อและใหสิกขาบทแกเด็ก  ขอใหขนานชื่อเคอะ  ขอให 



สิกขาบทเคอะอยู หรือใหพอเปนพิธีเทาน้ัน  ธรรมเนียมเมืองเราเจานายประสูติใหม 
นําเขาเมื่อสมโภชเดือน  เชิญเสด็จออกมาหาพระสงฆ  ถาเปนพระกุมาร  พระ-  
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สังฆเถระผูกพระหัตถดวยดายสายสิญจน ถาเปนพระกุมารีพาสายสิญจนไว   
มุมเบาะขางบท แลวพระสงฆสวดอํานวยพระพรดวยบาลีวา  โส  อตฺถลทฺโธ... 
หรือวา  สา อตฺถลทฺธา...โดยควรแกภาวะ  บุตรธิดา  ของสกุลที่ไมไดทําขวัญเดือน 
ดูเหมือนนํามาขอใหพระผูกมือใหเทาน้ัน  ความรูสึกก็ไมเปนไปทางเขาพระศาสนา 
เปนไปเพียงทางรับมงคลเน่ืองดวยพระศาสนา." 
        "นําเขาพระศาสนาแตยังเล็ก  เด็กไมรูสึกดวยตนเอง  เมื่อโตข้ึนที่เปนชาย 
จึงนําเขาบรรพชาเปนสามเณร  และอุปสมบทเปนภิกขุที่เจาตัวไดปฏิญาณและ 
ไดความรูสึก  การนําและสําแดงซํ้า  อยางนี้เปนทัฬหีกรรม  คือ  ทําใหมั่น  เชนเดียว 
กันอุปสมบทซ้ํา" 
        "เมื่อความนิยมในการบวชเณรจืดจางลง  พรอมกันเขากับการสงเด็ก 
ออกไปเรียนในยุโรปกอนแตมีอายุสมควรบวชเณร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว  ทรงพระราชปรวิิตกวา เด็กๆ จักหาไดความรูสึกในทางพระศาสนาไม 
จึงโปรดใหพระราชโอรสผูมิไดเคยทรงผนวชเปนสามเณรทรงปฏิญาณพระองค 
เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา  กอนเสด็จออกไปศึกษาในยุโรป ครั้งน้ันใชคําสําแดง 
เปนอุบาสกตามแบบบาลี  พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดเปน 
พระองคแรกปฏิญาณพระองคตามธรรมเนียมที่ทรงต้ังข้ึนใหมข้ึน  และใชเปน 
ราชประเพณีตอมา  ไดทราบวาผูอ่ืนจากพระราชวงศเห็นชอบตามพระราชดําริ 
ทําตามบางก็มี " 
        "ธรรมเนียมนี้แมไดใชนามแลวยงัไมไดเรียบเรียงไวเปนแบบแผน 
คราวนี้สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจา (รัชกาลท่ี ๖)  ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ จะสงพระเจาวรวงคเธอพระองคจุมพฏพงศบริพัตร พระโอรส 
สมเด็จพระเจานอยยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิตกับหมอนเจาอ่ืน ๆ  
ออกไปศึกษาในยุโรป  สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิตร  มีพระ- 
ประสงคไดปฏิญาณพระองคในพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมที่พระองคไดเคย 
ทรงมา พระบิดาและพระญาติของหมอนเจาอ่ืนก็ทรงดําริรวมกัน  เปนอันวา 



ธรรมเนียมนีย้ังจักใชอยูตอไป  ขาพเจาจึงเรียบเรียงต้ังเปนแบบไวทีเดียว  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  เพ่ือใหเด็กสืบความเปนชาวพุทธตามตระกูลวงศตอไป หรือ         
        ๒.  เมื่อจะสงบุตรหลานของตนซ่ึงเปนชาวพุทธอยูแลว  ใหไปอยูแลว 
ที่ไมใชดินแดนของพระพุทธศาสนา  เพ่ือการศึกษาหรือประโยชนใด ๆ  กตาม 
เปนการที่ตองจากถิ่นไปนามแรมป  ก็นิยมประกอบพิธีใหบุตรหลานของตนที่จะ 
จากไปน้ันแสดงตนเปนพุทธมามกะ เพ่ือใหเด็กไดรําลึกอยูเสมอวาตนเปน 
พุทธศาสนิกชน หรือ 
        ๓.  เมื่อจะปลูกฝงนิสัยเยาวชนใหมั่งคงในพระพุทธศาสนา สวนมาก 
ทางโรงเรียนที่สองวิชาทั้งสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษาแกเด็ก ซึ่งต้ังอยูในกลุม 
ชาวพุทธนิยมประกอบพิธีใหนักเรียนที่เขาศึกษาใหมในรอบป  ไดแสดงตนเปน 
พุทธมามกะหมู คือ  แสดงรวมกันเปนหมู  ทําปละครั้งในวันที่สะดวกท่ีสุดแลว 
แตทางโรงเรียนเห็นวาเหมาะเพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการท่ีตนเปน 
ชาวพุทธรวมอยูกับชาวพุทธทั้งหลาย และ 
        ๔.  เมื่อมีบุคคลตางศาสนาเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตองการจะ 
ประกาศตนเปนชาวพุทธก็ประกอบพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะเพ่ือประกาศวา 
นับแตนี้ไปตามยอมรบันับถือพระพุทธศาสนาแลว 
        การแสดงตนเปนพุทธมามกะตามธรรมเนียมในปจจุบัน  มีระเบียบ 
ปฏิบัติที่นิยมกันดังตอไปนี้ 
                                         ระเบียบพิธี 
        ๑. มอบตัว ผูประสงคจะประกอบพิธี  ตองไปมอบตัวกับพระอาจารย 
ที่ตนเคารพนับถือ และมุงหมายจะใหเปนประธานสงฆในพิธีดวยกอน  ถาเปนเด็ก 
ตองมีผูปกครองนําไปแตถาเปนพิธีแสดงหมู  เชน  นักเรียน  ใหครูใหญหรอืผูแทน 



โรงเรียนเปนผูนําแตเพียงบัญชีรายชื่อของนักเรียนที่จะเขาพิธีไปเทานั้นก็พอ  
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ไมตองนํานักเรียนทั้งหมดไมได  การมอบตัวควรมีดอกไมธูปเทียนใสพานไป   
ถวายพระอาจารยตามธรรมเนียมโบราณดวย  พึงปฏิบัติดังน้ี 
        ก.  เขาไปหาพระอาจารยทําความเคารพพรอมกับผูนํา (ถามีผูนํา) 
        ข.  แจงความประสงคใหพระอาจารยทราบ  เมื่อพระอาจารยรับแลวจึง 
              มอบตัว 
        ค.  การมอบตัว  ใหผูจะแสดงตนเปนพุทธมามกะถือพานดอกไมธูปเทียน 
              ที่เตรียมไปน้ันเขาไปใกล ๆ  พระอาจารยคุกเขากับพ้ืน  กะวาเขา 
              ของตนหางจากตัวพระอาจารยประมาณศอกเศษ  แลวยกพานนั้น 
              นอมตัวประเคน  เมื่อพระอาจารยรับพานแลวเขยิบกายถอยหลังท้ัง ๆ 
              อยูในทาคุกเขาน้ัน  หางออกมาเล็กนอย  แลวประนมมือกมลงกราบ 
              ดวยเบญจางคประดิษฐ ตรงหนาพระอาจารย ๓ ครั้ง  ถาเปนตัวแทน 
              มอบตัวหมู  ใหผูแทนปฏิบัติเชนเดียวกัน  พรอมกับถวายบัญชีรายชือ่ 
              ผูทีจ่ะประกอบพิธี 
        ฆ.  กราบเสร็จแลวน่ังราบในทาพับเพียบลงตรงนั้นเพ่ือฟงขอแนะนํา 
              และนัดหมายของพระอาจารยจนเปนที่เขาใจเรียบรอย 
        ง.   เมื่อตกลงกําหนดการกันเรียบรอยแลว  ขอเผดียงสงฆตอพระอาจารย 
              ตามจํานวนที่ตองการ ไมนอยกวา๓  รูปรวมเปน ๔ ทั้งพระอาจารย 
        เมื่อเสร็จธุระนี้แลว  ใหกราบละพระอาจารยดวยเบญจางคประดิษฐอีก 
๓ ครั้ง 
        ๒.  เตรยีมการ ในการประกอบพิธีนี้ตองมีเตรียมการใหพรอมท้ังฝายสงฆ 
และฝายผูแสดงตน  คือ 
        ก.  ฝายสงฆ  พระอาจารยผูเปนประธานสงฆที่ไดรับมอบตัวผูจะแสดงตน 
              เปนพุทธมามกะแลว  ตองเปนผูจัดเตรียมบริเวณพิธีภายในวัดไวให 
              พรอมกอนกําหนดนัด  เพราะพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะนี้ประกอบ 
               ข้ึนในวัดเปนเหมาะท่ีสุด  ถาไมจําเปนแลวไมควรทําในท่ีอ่ืนบริเวณ 



               พิธีในวัดควรจัดในพระอุโบสถไดเปนดี เพราะเปนสถานที่สําคัญ 
               อันเปนหลักของวัด  แตถาในพระอุโบสถไมสะดวกดวยประการใด ๆ 
               ควรจัดในวิหารหรือศาลาการเปรียญ  หอประชุมแหงใดแหงหน่ึงก็ได  
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        ไมควรจัดใหมีในที่กลางแจง  ควรต้ังโตะบูชามีพระพุทธรูปเปนประธาน   
        ในบริเวณพิธีนั้น ๆ จัดใหสะอาดเรียบรอยตามธรรมเนียม  และใหเดน 
        อยูกึ่งกลาง ถัดหนาโตะบูชาออกมาตรงหนาพระประธานต้ังหรือ 
        ปูอาสนสงฆหันหนาออกตามพระประธานน้ัน อาสนะพระอาจารย 
        อยูขางเด่ียวเฉพาะองคเดียว  อาสนะพระสงฆอยูขางหลังพระอาจารย 
        เรียงแถวหนากระดาน  ถาเปนการแสดงตนหมูควรเตรียมที่ปกธูปเทียน 
        และที่วางดอกไมบูชาพระสาํหรับผูแสดงตนไวขางหนาใหพรอม  ถา 
        สถานที่ไมอํานายใหจัดเชนนี้ไดก็จัดอาสนะพระอาจารยและพระสงฆ 
        ใหอยูทางซีกขวาของพระประธานดานขาง  ใหหันหนาไปทางซีกซาย 
        ของพระประธาน  วิธีจัดก็ใหอาสนะพระอาจารยอยูหนาอาสนะสงฆ 
        เรียงแถวอยูหลังพระอาจารย  เชนเดียวกับที่กลาวแลว  ทีจั่ดดังนี้ก็ 
        เพ่ือใหผูแสดงตน เขาแสดงตนตอสงฆโดยหันหนาตรงพระอาจารย 
        แลวไดหันมือขวาเขาหาพระประธานนับเปนการแสดงความเคารพ 
        อีกประการหน่ึงดวย 
     ข. ฝายผูแสดงตน  ตองตระเตรียมผาขาวสําหรับนุงผืนหน่ึง  ชายควร 
        นุงโจงกระเบนหญิงควรนุงจีบแบบผาถุงหรือจะตัดเย็บเปนกระโปรง 
        ก็ไดแลวแตเหมาะสม  และตองมีผาขาวสําหรับหมสไบเฉียงอีก 
        หน่ึงผืน  คือ  ผาหนาแคบขนาดผาแถบสมัยกอนหรือขนาดผาอังสะ 
        ที่พระสงฆใชอยูในปจจุบัน ยาวพอใหชายขางหน่ึงพาดท่ีบาซาย 
        ปลอยใหชายหอยลงมาขางหนาอกพอสมควร จับชายอีกขางหน่ึง 
        เฉวียงลอดใตรักแรขวาผานอกไปพาดบาซายปลอยใหหอยลงไป 
        ขางหลัง  ผาอยางนี้เรียกกวาผาหมสไบเฉียง ใชเหมือนกันทั้งชาย 
        และหญิง  นอกจากน้ีมีเส้ือขาวแบบสภาพสวมกอนสไบเฉียงทั้ง 
        ชายและหญิง  รองเทาและถุงเทาไมตองใชในพิธี ถาเปนการแสดง 
        ตนหมู  เชน  นักเรียน  หรือขาราชการเปนตน   จะไมนุงขาวหมขาว 



        ตามแบบ ก็ใหแตเครื่องแบบของตนใหเรียบรอยทุกประการ  เวน 
        แตรองเทาตองถอดในเวลาเขาพิธี  อีกประการหน่ึง  ตองเตรียมเครื่อง 
        สักการะสําหรับถวายพระอาจารยในพิธีเฉพาะตน ๆ  ดวย คือ  ดอกไม  
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                ธปูเทียนใสพาน  ๑ ที ่กับดอกไม ธูปเทียนสําหรับจุดบูชาพระในพิธี   
                ๑ ที่  นอกน้ันจะมีไทยธรรมถวายพระสงฆในพิธีดวยก็แลวแตศรัทธา 
        ๓.    พิธีการ  เมื่อเตรียมการพรอมทุกฝายดังกลาวแลว ถึงวันนัดประกอบ 
พิธี คือ 
        ก.     ใหผูจะแสดงตนเปนพุทธมามกะ  นุงขาว  หมขาว  หรือแตงเครื่องแบบ 
                ของตน  เรียบรอยแลวแตกรณีดังกลาวแลวไปยังบริเวณพิธีกอน 
                กําหนดน่ังรอเวลาในที่ที่ทางวัดจัดไว 
        ข.     ถงึเวลากําหนด  พระอาจารยและพระสงฆเขาสูบริเวณพิธี  กราบ 
                พระพุทธรูปประธานแลว เขานั่งประจําอาสนะ 
        ค.     ใหผูแสดงตนเขาไปคุกเขาหนาโตะบูชา   จุดธูปเทียนและวางดอกไม 
                บชูาพระ  สงใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  เปลงวาจาวา 
                        อินินา  สกกฺาเรน, พุทฺธ  ปูเชม.ิ 
                ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจา  ดวยเครื่องสักการะนี้ 
                (กราบ) 
                        อมิินา  สกกฺาเรน,  ธมฺม  ปูเชม.ิ 
                ขาพเจาขอบูชาพระธรรม ดวยเครื่องสักการะนี้ 
                (กราบ) 
                        อมิินา  สกกฺาเรน,  สงฺฆ  ปูเชม.ิ 
                ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ  ดวยเครื่องสักการะนี้ 
                (กราบ) 
                ถาเปนการแสดงตนหมู  ใหหัวหนาเขาไปจุดเทียนบูชาคนเดียว 
                นอกน้ันวางดอกไมธูปเทียนยังท่ีที่จัดไว แลวน่ังคุกเขาประนมมือ 
                หวัหนานํากลาวคําบูชาใหวาพรอม ๆ กนั การกราบตองกมกราบ 
                กบัพ้ืนดวยเบญจางคประดิษฐ ทุกครั้ง 
        ฆ.     เขาไปสูที่ประชุมสงฆตรงหนาพระอาจารย  ถวายพานเครื่องสักการะ 



                แกพระอาจารยแลวกราบพระสงฆตรงหนาพระอาจารยนั้น ดวย 
                เบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง  ถาแสดงตนหมู  ทุกคนน่ังคุกเขาประนมมือ 
                อยูกับที่หัวหนาหมูคนเดียวนําสักการะที่เดียวเขาถวายแทนท้ังหมู 
                แลวกราบพรอมกับหัวหนา  
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        ง.     กราบเสร็จแลว  คงคุกเขาประนมมือ  เปลงคําปฏิญาณตนใหฉะฉาน  
                ตอหนาสงฆทั้งคําบาลีและคําแปล เปนตอน ๆ ไปจนจบเรื่องปฏิญาณ 
                ดังน้ี 
                                              คํานมัสการ 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต   อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
                                                    คําแปล 
        ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
        ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
        ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
                                                    คําปฏิญาณ 
                เอสาห  ภนฺเต,  สุจิรปรินิพฺพุตมฺป,  ต ภควนฺต  สรณ 
                คจฺฉาม,ิ  ธมฺมฺจ  สงฺฆจฺ  พุทฺธมามโกติ  ม สงโฆ   ธาเรตุ. 
                                                     คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแม 
ปรินิพพานไปนานแลว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  ขอ 
พระสงฆจงจําขาพเจาไววา  เปนพุทธมามกะ  ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน 
คือ ผูนับถือพระพุทธเจา 
หมายเหตุ :-     ถาปฏิญาณพรอมกันหลายคนท้ังชายหญิง  คําปฏิญาณ 
                        ใหเปลี่ยนเฉพาะท่ีขีดเสนใตไว ดังน้ี 
เอสาห   เปน    ชายวา เอเต  มย 
                        หญิงวา เอตา มย  
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คจฺฉามิ   เปน    คจฺฉาม                                    (ทั้งชายและหญิง)   
พุทฺธมานโกติ    เปน  พุทฺธมามกาติ                  (ทัง้ชายและหญิง) 
ม                       เปน  โน                                   (ทั้งชายและหญิง) 
        คําแปลก็เปลี่ยนเฉพาะคํา "ขาพเจา" เปน  "ขาพเจาท้ังหลาย"  เทาน้ัน 
นอกน้ันเหมือนกัน  สําหรับหญิงผูปฏิญาณคนเดียววา   เอสาห  ฯลฯ ถึง 
พุทฺธมามโกติ  เปลี่ยนเปนวา พุทฺธมามิกาติ ตอไปไมเปลี่ยนตลอดทั้งคําแปล 
ดวย ถาหญิงกับชายปฏิญาณคูกัน  เฉพาะคูเดียวใหวาแบบปฏิญาณคนเดียวคือ 
ข้ึน  เอสาห ฯลฯ  ถึง พุทฺธมามโกติ  ชายวา  หญิงเปลี่ยนวาพุทฺธมามิกาติ  เทาน้ัน 
นอกน้ันคงรูปตลอดทั้งคําแปล 
        เมื่อผูปฏิบัติกลาวคําปฏิญาณจบแลว  พระสงฆทั้งน้ันประนมมือรับ 
"สาธุ"  พรอมกัน  ตอนั้น  ใหผูปฏญิาณลดลงนั่งราบแบบพับเพียบกับพ้ืนแลว 
ประนมมือฟงโอวาทตอไป 
        จ.     ในลําดับนี้  พระอาจารยพึงใหโอวาทเพ่ือใหรูหัวขอแหงพระพุทธศาสนา 
                พอสมควรโดยใจความวา 
                                   ตัวอยางโอวาทโดยยอ 
                        ทานเกิดศรัทธาเส่ือมใสในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา 
                พระธรรม  พระสงฆ  ประกาศตนเปนพุทธมามกะ  คือ  รับวาพระพุทธเจา 
                เปนที่เคารพนับถืออยางสูงสุดของตน  ในท่ีพรอมหนาแหงคณะสงฆ 
                ซึ่งประชุมพรอมกันอยู ณ ทีน่ี้  ขอน้ี  จัดเปนลาภอันประเสริฐของทาน 
                ทานไดดีแลว คือ ไดสัมมาทิฐิความเห็นชอบตามหลักแหงพระ- 
                พุทธศาสนา 
                        แทจริง  พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  ไดนามวา  รัตนะ 
                เพราะยังความยินดีใหเกิดแกผูเคารพบรรจบเปน ๓ รวมเรียกวา 
                พระรัตนตรัย  แกว  ๓  ประการ  เปนหลักอันสําคัญยิ่งนักในพระ- 
                พุทธศาสนา 



                        สวนขอปฏิบัติซึ่งพุทธศาสนิกชนจะพึงยึดถือไวเปนบรรทัด 
                แหงความประพฤติยนยอกลาวตามพระพุทธโอวาท  สรุปลงได ๓ 
                ประการ คือ  
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                        ๑.  ไมพึงทําบาปทั้งปวง ไดแก  ไมประพฤติชัว่ดวยกาย  วาจา ใจ   
                        ๒.  บําเพ็ญกุศลใหเกดิมี  ไดแก  ประพฤติชอบดวยกาย  วาจา ใจ 
                        ๓.  ทําจิตของตนใหผองใส  คือ  ไมใหขุนมัวดวยโลภ โกรธ  หลง 
                        ขอทานจงต้ังศรัทธาความเชื่อใหมั่นคง  ตรงตอพระรัตนตรัย 
                และจงต้ังใจสมาทานเบญจศีล  ซึ่งจะไดใหสมาทาน  ณ กาลบัดนี ้
                        (แนวโอวาทน้ี  แลวแตความสามารถของพระอาจารยจะอธิบาย 
                ขยายความไดมากนอยเพียงใดเพื่อปลูกศรัทธาของพุทธมามกะ 
                ผูปฏิญาณตนน้ัน ๆ ) 
        ฉ.     เมื่อจบโอวาทแลว  ใหผูปฏญิาณรับคําวา "สาธุ"  แลวน่ังคุกเขา 
                ประนมมือนอมตัวลงเล็กนอย  กลาวคําอาราธนาเบญจศีลและ 
                สมาทานศีลตามคําท่ีพระอาจารยใหทั้งคําบาลี  และคําแปลดังนี้ 
                                        คําอาราธนาเบญจศีล 
                                              (ผูปฏิญาณวา ) 
                อห  ภนฺเต,  วิสุ  วิสุ  รกขฺณตฺถาย, ติสรเณน  สห,  ปฺจ  สีลานิ  ยาจามิ. 
                ทติุยมฺป  อห  ภนฺเต, วิสุ  วสิุ  รกขฺณตฺถาย,  ติสรเณน  สห,  ปฺจ  สีลานิ 
                ยาจามิ. 
                ตติยมฺป   อห  ภนฺเต,  วิสุ  วิสุ  รกขฺณตฺถาย,  ติสรเณร สห,  ปฺจ  สีลานิ 
                ยาจามิ. 
                        (วาเหมือนกันทั้งชายและหญิง)  แตถาสมาทานพรอมกันหลายคน 
ใหเปลี่ยนคํา (อห เปน มย  ยาจาม ิเปน  ยาจาม) 
                             คําสมาทานเบญจศีล  พรอมท้ังคําแปล 
                         (พระอาจารยเปนผูบอก  ผูปฏญิาณวาตาม) 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทธสฺส.  
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        ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน   
        ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
        ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
                           (พระอาจารยวา"ยมห วทาม ิ ต วเทหิ" 
                                 ผูปฏญิาณรับวา  "อาม ภนฺเต") 
                      (พระอาจารยบอก  ผูปฏญิาณวาตาม  ตอ) 
พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ 
ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนสรณะที่ระลึกนับถือ 
สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ. 
ขาพเจาถึงพระสงฆ  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ 
ทุติยมฺป พุทธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  แมครั้งท่ี ๒ 
ทุติยมฺป  ธมมฺ  สรณ  คจฉฺามิ. 
ขาพเจาถึงพระธรรม  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  แมครั้งท่ี ๒ 
ทุติยมฺป สงฺฆ  สรณ  คจฉฺามิ. 
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  แมครั้งท่ี ๒ 
ตติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  แมครั้งท่ี ๓ 
ตติยมฺป สงฺฆ  สรณ  คจฉฺามิ. 
ขาพเจาถึงพระสงฆ  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  แมครั้งท่ี ๓ 
ตติยมฺป   สงฆฺ  สรณ คจฺฉามิ. 
ขาพเจาถึงพระสงฆ  เปนสรณะที่ระลึกนับถือ  แมครั้งท่ี ๓ 
(พระอาจารย) วา  "ติสรณคมน  นฏิ ิต"   ผูปฏญิาณรับวา " อาม ภนฺเต") 



                    (พระอาจารยบอกตอ  ผูปฏิญาณวาตาม) 
(๑)  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทิยามิ. 
         ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากผลาญชีวิตสัตว 
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(๒)  อทินฺนทานา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทิยามิ.   
        ขาพเจาสมาทานสิกขาบท เวนจากถือเอาของท่ีเขาไมไดให 
(๓)  กาเมส ุ มิจฺฉาจารา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทยิามิ. 
        ขาพเจาสมาทานสิกขาบท  เวนจากประพฤติผิดในกาม. 
(๔)  มุสาวาทา  เวรมณ ี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ. 
        ขาพเจาสมาทานสิกขาบท  เวนจากพูดเท็จ 
(๕)  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี  สิกขฺาปท  สมทิยามิ. 
        ขาพเจาสมาทานสิกขาบท  เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรับ  อันเปน 
        ฐานแหงความประมาท 
อิมานิ ปฺจ  สิกฺขาปทานิ  สมาทิยามิ. 
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท ๕ เหลาน้ี 
(พระอาจารยบอกบทนี้จบเดียว  ผูปฏิญาณพึงวาซํ้า ๓ จบ) 
                          สุดทายพระอาจารยบอกอานิสงสศีลตอไปวา 
                สีเลน  สุคตึ  ยนฺติ          สีเลน  โภคสมปฺทา, 
                สีเลน  นิพฺพุตึ  ยนฺตึ       ตสมฺา  สีล  วิโสธเย. 
                                        (ผูปฏิญาณไมตองวาตาม) 
                ช.    เมื่อพระอาจารยบอกอานิสงสศีลจบแลว  ผูปฏญิาณพึงกราบอีก 
                         ๓  ครั้ง  ถามีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ  พึงนํามาประเคนในลําดับน้ี 
                        เสร็จแลวนั่งราบตรงหนาพระอาจารย เตรียมนํากรวดเม่ือพระสงฆ 
                        อนุโมทนา 
                ซ.     พระสงฆอนุโมทนาดวยบท ดังน้ี 
                        (๑)  ยถา.... 
                        (๒)  สพฺพีติโย... 
                        (๓)  โส  อตฺถลทฺโธ... หรือ 
                                สา  อตฺถลทฺธา...แลวแตกรณี 



                                เต  อตฺถลทฺธา... แลวแตกรณี 
                        (๔)  ภวตุ สพฺพมงฺคล... 
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        ฌ.  ขณะพระอาจารยวา ยถา...ผูปฏิญาณพึงกรวดน้ําตามแบบ  กะใหเสร็จ   
                พรอมกับจบยถา  พอพระสงฆวา  สพฺพีติโย...พึงนั่งประนมมือรับพร 
                เมือ่จบแลว พึงนั่งคุกเขากราบพระสงฆ  ๓ ครั้งเปนอันเสร็จพิธี.  
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                            พิธีรักษาอุโบสถ   
        อุโบสถ  เปนเรื่องของกุศลกรรมสําคัญประการหน่ึงของคฤหัสถ  แปลวา 
การเขาจํา เปนอุบายขัดเกลากิเลสอยางหยาบใหเบาบาง  และเปนทางแหงความ 
สงบ  ระงับอันเปนความสุขอยางสูงสุดในพระพุทธศาสนา  เพราะฉะนั้น  พุทธ- 
ศาสนิกชนผูอยูในฆราวาสวินัย  จึงนิยมเอาใจใสหาโอกาสประพฤติปฏิบัติตาม 
สมควร  อุโบสถของคฤหัสถที่กลาวนี้มี ๒ อยาง คือ  ปกติอุโบสถอยาง ๑  ปฏชิาคร 
อุโบสถอยาง   ๑ อุโบสถที่รับรักษากันตามปรกติเฉพาะวันหน่ึงคือหนึ่งอยางที่ 
รับรักษาเปนพิเศษกวาปรกติ คือ  รักษาคราวละ  ๓ วัน  จัดเปนวันรับวันหน่ึง วัน 
รักษาวันหน่ึง  และวันสงวันหน่ึง เชน จะรักษาอุโบสถวัน ๘ คํ่า  ตองรับและ 
รักษามาแตวัน ๗ คํ่า  ตลอดไปถึงสุดวัน ๙ คํ่า คือ ไดอรุณใหมของวัน ๑๐ คํ่า 
นั่นเอง จึงหยุดรักษา อยางนี้เรียกวา  ปฏิชาครอุโบสถ  ทั้ง ๒ อยางนี้  ตางกันเฉพาะ 
วันที่รักษามากนอยกวากันเทาน้ัน  และการรักษาอุโบสถท้ัง ๒ อยางนี้  โดยเนื้อแท 
ก็คือสมาทานรักษาศีล  ๘ อยางเคราครัด เปนเอกัชฌสมาทานม่ันคงอยูดวยความ 
ผูกใจจนตลอดกาลของอุโบสถท่ีตนสมาทานน้ัน  จึงเปนเหตุใหเกิดประโยชน 
สําคัญดังกลาวแลว 
        การรักษาอุโบสถน้ี ประกอบดวยพิธีกรรมซ่ึงปฏิบัติกันมาโดยระเบียบ 
ตอไปนี้ 
                                          ระเบียบพิธ ี
        ๑. เมื่อต้ังใจจะรักษาอุโบสถวันพระใด  พึงต่ืนแตเชามืดกอนรุงอรุณ 
ของวันนั้นพอไดเวลารุงอรุณของวันนั้น  พึงเตรียมตัวใหสะอาดเรียบรอยตลอดถึง 
การบวนปากแลวบูชาพระเปลงวาจกอธิษฐานอุโบสถดวยตนเองกอนวา  "อิม 
อฏงฺคสมนฺนาคต  พุทฺธปฺตฺต  อุปโปสถล อิมฺจ รตฺตึ  อมิฺจ  ทิวส 
สมฺมเทว  อภิรกฺขิตุ  สทาทิยามิ" ความวา "ขาพเจาของสมาทานอุโบสถพุทธ-  
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บัญญัติ  อันประกอบดวยองคแปดประการน้ี  เพ่ือจะรักษาไวใหดี  มิใหขาดมิให   
ทําลายตลอดคืนหน่ึงและวันหน่ึงในเวลาวันนี้" ดังน้ี  แลวยับยั้งรอเวลาอยูดวย 
อาการสงบเสง่ียมตามสมควร  รับประทานอาหารเชาแลวไปสูสมาคม  ณ วัดใด 
วัดหน่ึง  เพ่ือรับสมาทานอุโบสถศีลตอพระสงฆตามประเพณี 
        ๒.  โดยปรกติอุโบสถน้ัน  เปนวันธรรมสวนะ  ภายในวัดพระสงฆสามเณร 
ยอมลงประชุมกันในพระอุโบสถหรอืศาลาการเปรียญ เปนตน  หลังจากฉัน 
ภัตตาหารเชาแลว  บางแหงมีทําบุญตักบาตรท่ีวัดประจําทุกวันพระ  ภิกษุสามเณร 
ลงฉันอาหารบิณฑบาตพรอมกันทั้งวัด  เสร็จภัตตาหารแลวข้ึนกุฏิทําสรีรกจิ 
พอสมควร  แลวลงประชมุพรอมกันอีกครั้งหนึ่งตอนสายประมาณ  ๙.๐๐  นาฬิกา 
ตอหนาอุบาสกอุบาสิกา  แลวทําวัตรเชา พอภิกษุสามเณรทําวัตรเสร็จ  อุบาสก- 
อุบาสิกา  พึงทําวัตรเชารวมกันตามแบบนิยมของวัดนั้น ๆ 
        ๓.  ทําวัตรจบแลว หัวหนาอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม  พึงคุกเขาประนมมือ 
ประกาศองคอุโบสถ ทั้งคําบาลีและคําไทย  ดังนี้ 
                               คําประกาศองคอุโบสถ 
        อชฺช  โภนฺโต  ปกฺขสฺส  อฏมีทวิโส เอวรูโป  โข  โภนฺโต  ทิวโส,  พุทฺเธน 
ภควตา  ปฺตฺตสฺส  ธมมฺสฺวนสฺส  เจว,  ตทตฺถาย อุปาสกอุปาสิกาน 
อุโปสถสฺส  จ กาโล  โหติ,  หนฺท  มย  โภนฺโต  สพฺเพ  อิธ  สมาคตา,   ตสฺส ภควโต 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา  ปูชนตฺถาย,  อิมฺจ  รตฺตึ  อมิฺจ  ทิวส  อฏงฺค- 
สมฺนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสิสฺสามาติ, กาลปริจฺเฉท  กตฺวา  ต ต  เวรมณ ึ
อารมฺมณ  กริตฺวา,  อวิกฺขิตฺตจิตฺตา หุตฺวา สกฺกจฺจ  อุโปสถ สมาทิเยยฺยาม, 
อีทิส  ห ิอุโปสถ  สมฺปตฺตาน  อมหฺาก  ชีวิต มานิรตฺถก  โหตุ. 
                                       คําแปล 
        ขอประกาศเริ่มเรื่องความท่ีจะสมาทานรักษาอุโบสถอันพรอมไปดวย 
องคแปดประการใหสาธุชนที่ไดต้ังจิตสมาทานทราบท้ังกันกอนแตสมาทาน 
ณ บัดนี้ดวยวันนี้  เปน  วนัอัฏฐมีดิถีที่แปด แหงปกษมาถึงแลว  ก็แหละวันเชนนี้ 



เปนกาลที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแตงต้ังไวในประชุมกันฟงธรรม  
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และเปนกาลที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายเพ่ือประโยชนแกการ    
ฟงธรรมนั้นดวย  เชิญเถดิเราท้ังหลายทั้งปวงที่ไดมาประชุมพรอมกัน  ณ ที่นี ้
พึงกําหนดกาลวา จะรักษาอุโบสถตลอดวันหน่ึงกับคืนหน่ึงนี้  แลวพึงทําความ 
เวนโทษนั้น ๆ  เปนอารมณ ( คือ เวนจากฆาสัตว ๑  เวนจากลักฉอส่ิงท่ีเจาของเขา 
ไมให ๑ เวนจากประพฤติกรรมที่เปนขาศึกแกพรหมจรรย ๑ เวน จากเจรจาคําเท็จ 
ลอลวงผูอ่ืน  ๑ เวนจากด่ืมกินสุราเมรัยอันเปนเหตุที่ต้ังแหงความประมาท ๑ 
เวนจากบริโภคอาหารต้ังแตเวลาพระอาทิตยเที่ยงแลวไปจนถึงเวลาอรุณข้ึนมาใหม 
๑ เวนจากฟอนรําขับรองและประโคมเครื่องดนตรีตาง ๆ  และการดูการละเลน แต 
บรรดาที่เปนขาศึกแกกุศลท้ังส้ิน  และทัดทรงประทับตกแตงรางกายดวยดอกไม 
ของหอมเครื่องประดับเคร่ืองทํา  เครื่องยอม  ผัดผิวทํากายใหวิจิตรงดงามตาง ๆ 
อันเปนเหตุที่ต้ังแหงความกําหนัดยินดี ๑  เวนจากน่ังนอกนเหนือเตียงต่ังมา 
ที่มีเทาสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนใหญ   ภายในมีนุนและสําลีเครื่องปูลาด 
ที่วิจิตรดวยเงินและทองตาง ๆ  ๑)  อยาใหจิตฟุงซานสงไปอ่ืน  พึงสมาทานเอา 
องคอุโบสถทั้งแปดประการโดยเคารพ  เพ่ือจะบูชาสมเด็จพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
นั้นดวยธรรมานุธรรมปฏิบัติ  อนึ่ง  ชีวิตของเราท้ังหลายท่ีไดเปนอยูรอดมาถึง 
วันอุโบสถเชนนี้  จงอยาไดลวงไปเสียเปลาจากประโยชนเลย 
หมายเหตุ :-     คําประกาศน้ีสําหรับวันพระ  ๘ คํ่าท้ังขางข้ึนและขางแรม  ถาเปน 
                        วันพระ ๒๕  คํ่าเปลี่ยนบาลีเฉพาะคําท่ีขีดเสนใตวา ปณฺณรสีทิวโส 
                        และเปลี่ยนคําไทยท่ีขีดเสนใตเปนวา "วันปณณรสีดิถีที่สิบหา" 
                        ถาเปนวันพระ ๑๔ คํ่า  เปลี่ยนบาลตีรงนั้นวา จาตุทฺทสีทิวโส  และ 
                        เปลี่ยนคําไทยแหงเดียวกันวา" วันจาตุททสีดิถีที่สิบส่ี" สําหรับ 
                        คําไทยภายในวงเล็บ  จะวาดวยก็ได  ไมวาดวยก็ได  แตมีนยิมวา 
                        ในวัดที่ทานใหสมาทานอุโบสถศีลบอกใหสมาทานท้ังคําบาลี  และ 
                        คําแปลในตอนตอไปเปนขอ  ๆ เวลาประกาศกอนสมาทานน้ี 
                        ไมตองวาคําในวงเล็บเพราะพระทานจะบอกใหสมาทาน  เมื่อจบ 



                        ประกาศน้ีแลว  สําหรบัวัดที่ทานใหสมาทานอุโบสถศีลแตเฉพาะ 
                        คําบาลีเทานั้นไมบอกคําแปลดวย  เวลาประกาศกอนสมาทานน้ี 
                        ควรวาความในวงเล็บท้ังหมด  
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        ๔.  เมื่อหัวหนาประกาศจบแลว  พระสงฆผูแสดงธรรมข้ึนนั่งบนธรรมาสน   
อุบาสกอุบาสิกาทุกคน  พึงนั่งคุกเขากราบพรอมกัน  ๓ ครั้ง แลวกลาวคําอาราธนา 
อุโบสถศีลพรอมกันวาดังนี้ 
                มย  ภนฺเต, ติสรเณ  สห,  อฏงฺคสมนฺนาคต, 
                อุโปสถ ยาจาม. (วา ๓ จบ ) 
                ตอน้ี  คอนต้ังใจรับสรณคมนและศีลโดยเคารพ คือ ประนมมือ 
        ๕.   พึงวาตามคําส่ังที่พระสงฆบอกเปนตอน ๆ ไป คือ 
                นโม.............................(๓ จบ) 
                พุทฺธ   สรณ  คจฺฉามิ  ฯลฯ 
                ตติยมฺป  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ. 
        เมื่อพระสงฆวา "ติสรณคมน  นฏิ ิต"  พึงรับพรอมกันวา "อาม  ภนฺเต" 
แลวทานจะใหศีลตอไป  คอยรับพรอมกันตามระยะที่ทานหยุดดังตอไปนี้ 
        (๑)  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทยิามิ. 
        (๒)  อทินฺนาทานา  เวรมณ ีสิกฺขาปท  สมาทยิามิ. 
        (๓)  อพฺรหฺมจริยา  เวรมณ ี สิกขฺาปท  สมาทิยามิ. 
        (๔)   มสุาวาทา เวรมณี  สิกฺขาปท สามาทิยามิ. 
        (๕)  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  เวรมณี  สิกฺขาปท  สมาทยิามิ. 
        (๖)   วิกาลโภชนา เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทิยามิ. 
        (๗)  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑน- 
                วภิูสนฏานา เวรมณี  สิกฺขาปท สมาทิยามิ. 
        (๘)  อุจจฺาสยนมาสยนา  เวรมณ ีสิกฺขาปท  สมาทิยามิ. 
อิม อฏงฺคสมนฺนาคต,  พุทฺธปฺตฺต  อุโปสถ,  อิมฺจ  รตฺตึ  อมิฺจ  ทิวส, 
สมฺมเทว  อภิรกฺขิตุ  สมาทิยามิ. 
        หยุดรับเพียงเทาน้ี  ในการใหศีลอุโบสถน้ีตลอดถึงคําสมาทานทายศีล 
บางวัดใหเฉพาะคําบาลี  มิไดแปลให  บางวัดใหคําแปลดวย ทั้งน้ีสุดแตนิยมอยางใด 



ตามความเหมาะสมของบุคคลและสถานท่ีนั้น ๆ  ถาทานแปลใหดวย พึงวาตาม 
เปนขอ ๆ และคํา ๆ ไปจนจบ ตอน้ีพระสงฆจะวา" อิมานิ  อฏสิกฺขาปทานิ 
อุโปสถวเสน  มนสิกริตฺวา, สาธุก  อปฺปมาเทน  รกขฺิตพฺพานิ " พึงรับพรอมกัน 
เมื่อทานกลาวจบคําน้ีวา  "อาม ภนฺเต"  แลวพระสงฆจะวาอานิสงสศีลตอไป  ดังนี้  
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        สีเลน  สุคตึ ยนฺติ          สีเลน  โภคสมฺปทา   
        สีเลน  นิพฺพุตึ   ยนฺตึ      ตสฺมา สีล  วิโสธเย. 
        พอทานวาจบ  พึงกราบพรอมกัน  ๓ ครั้ง  ตอน้ีนั่งราบพับเพียบประนมมือ 
ฟงธรรมซึ่งทานจะไดแสดงตอไปนี้ 
        ๖.  เม่ือพระแสดงธรรมจบแลว  ทุกคนพึงใหสาธุการและสวดประกาศตน 
พรอมกัน  ดงัน้ี 
                                  สาธุ  สาธุ  สาธุ 
        อห  พุทฺธฺจ   ธมมฺฺจ                   สงฺฆฺจ   สรณ  คโต, 
        อุปาสกตฺต  เทสสึ                            ภิกขฺุสงฺฆสฺส  สนมฺุขา. 
        เอต  เม สรณ  เขม                           เอต  สรณมุตฺตม, 
        เอต  สรณมาคมฺม                            สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจเย. 
        ยถาพล  จเรยฺยาห                            สมฺมาสมพฺุทธสาสน, 
        ทุกขฺนสิฺสรณสฺเสว                             ภาคี  อสฺส   อนาคเต. 
หมายเหตุ : -   คําสวดประกาศขางตนนี้  ถาผูวาเปนผูหญิง  พึงเปลี่ยนคําท่ีขีด 
                        เสนใตไว  ดังน้ี 
                        คโต  เปลีย่นเปนวา คตา 
                        อุปาสกตฺต  เปลี่ยนเปนวา  อุปาสิกตฺต 
                        ภาคี อสฺส  เปลี่ยนเปนวา  ภาคินิสฺส 
                        นอกน้ันวาเหมือนกัน 
        เมื่อสวดประกาศน้ีจบแลว  พึงกราบพรอมกันอีก ๓ ครัง้ เปนอันเสร็จพิธี 
ตอนเชาเพียงเทาน้ี 
        ๗.  ตอน้ีผูรักษาอุโบสถพึงยับยั้งอยูที่วัด  ดวยการน่ังสมาทานธรรมกนับาง 
ภาวนากัมมัฏฐานตามสัปปายะของตนบาง  หรือจะทองบนสวดมนตและอาน 
หนังสือธรรมไร ๆ  ก็ไดถึงเวลาพึงรับประทานอาหารเพลใหเสร็จทันกาลกอนเที่ยง 
เสร็จแลวจะพักผอนหรือปฏิบัติอะไรท่ีปราศจากโทษก็แลวแตอัธยาศัย  พอไดเวลา 



บายหนาเย็นจนคํ่า  พึงประชุมกันทําวัตรคํ่าตามแบบนิยมของวัดนั้น ๆ ในภาค  
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บายจนถึงเย็นนี้ บางแหงทางวัดจัดใหมีเทศนโปรดอีกกัณฑหน่ึง ถามีเทศน   
พระผูเทศกจะลงมาเทศน  เมื่อจบทําวัตรตอนน้ีหัวหนาพึงน่ังคุมเขากราบพระ 
๓ ครั้ง แลวกลาวอาราธนาธรรมพิเศษโดยเฉพาะ วาดังน้ี 
        จาตุทฺทสี   ปณฺณรสี                     ยา จ  ปกขฺสสฺ  อฏม,ี 
        กาลา  พุทฺเธน  ปฺตฺตา            สทฺธมฺมสฺสวนสฺสิเม. 
        อฏม ีโข  อยนฺทานิ                       สมฺปตฺตา  อภิลกฺขิตา, 
        เตนาย  ปริสา ธมมฺ                        โสตุ  อิธ  สมาคตา. 
        สาธุ  อยฺโย  ภิกฺขุสงฺโฆ                    กโรตุ  ธมาฺเทสน, 
        อยฺจ ปริสา สพฺพา                        อฏ ิกตฺวา  สุณาตุ  ตนฺติ. 
หมายเหตุ :-      คาถาอาราธนาธรรมน้ี  ใชเฉพาะวันพระ  ๘ คํ่า  ทั้งขางข้ึนและ 
                        ขางแรม  ถาเปนวันพระ ๑๕ คํ่าเปลี่ยนคําท่ีขีดเสนใตไวเปนวา 
                        "ปณฺณรสี"  ถาเปนวันพระ  ๑๔ คํ่า  เปลี่ยนคําน้ันเปนวา "จาตุทฺทสี" 
                        นอกน้ันเหมือนกัน 
        ๘.  เมื่ออาราธนาจบแลว  พระจะข้ึนแสดงธรรม  พึงนั่งฟงธรรมโดยเคารพ 
อยางพิธีตอนเชา  พอเทศนจบ  ทุกคนพึงใหสาธุการและสวดประกาศตนพรอมกัน 
อยางเดียวกับที่วาทายเทศนในภาคเชา และสวดประกาศตอทายติดกันไปอีกวา 
                                กาเยน  วาจาย  ว เจตวา วา, 
                                พุทฺเธ  กุกมฺม  ปกต  มยา ย, 
                                พุทฺโธ  ปฏิคฺคณหฺตุ  อจฺจยนตฺ, 
                                กาลนฺตเร  สวริตุ  ว  พุทฺเธ. 
                                กาเยน  วาจาย ว เจตสา วา, 
                                ธมฺเม  กุกกมฺม  ปกต มยา ย, 
                                ธมฺโม  ปฏิคฺคณฺหตุ  อจฺจยนตฺ, 
                                กาลนฺตเร  สวริตุ  ว ธมฺเม. 
                                กาเยน  วาจาย  ว เจตสา วา, 



                                สงฺเฆ  กุกมฺม  ปกติ  มยา  ย, 
                                สงฺโฆ  ปฏิคฺคณหฺตุ  อจฺจยนตฺ, 
                                กาลนฺตเร  สวริตุ  ว สงฺเฆ.  
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        ๙.  ถาไมมีเทศนกัณฑเย็นนี้  พอทําวัตรจบ  ผูประสงคจะกลับไปพักผอน   
ที่บาน  พึงข้ึนไปลาหัวหนาสงฆบนกุฏิ หรือหัวหนาสงฆจะลงมารับลาในที่ประชุม 
ก็แลวแตธรรมเนียมของวัดนั้น  ๆ สวนผูประสงคจะคางที่วัดไมกลับบานก็ไม 
ตองลา  แตถามีเทศนดวยดังกลาว ผูจะกลับบานพึงบอกลาตอพระผูเทศก  เมื่อ 
สวดประกาศตอนทายเทศนจบลงแลวไดทนัที  คําลากลับบานพึงวาดังน้ี 
                                หนฺททานิ  มย ภนเฺต,  อาปุจฺฉาม. 
                                พหุกจิฺจา  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  เพ่ือระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนพิเศษ  แตเดิมกําหนดไว 
๓ วัน  คือ วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันมาฆบูชา  ภายหลังเพ่ิมวันอาสาฬหบูชา 
เขาอีกวันหนึ่ง  รวมเปน ๔ วัน 
        ๑.  วันวสิาขบูชา  คือ วันเพ็ญเดือน   ๖ แตในปที่มีอธิกมาสเลื่อนไปเปน 
วันเพ็ญเดือน ๗  วันนี้นิยมวา  เปนวันคลายวันที่พระพุทธประสูติคลายวันท่ี 
พระพุทธเจาตรัสรู  และคลายวันที่พระพุทธเจาปรินิพพานซ่ึงสามกาลสามสมัย 
ของพระพุทธองคตกในวันเพ็ญเดือนวิสาขะทั้งน้ัน  เหตุนั้นพุทธศาสนิกชนจึง 
นิยมทําการบูชาเปนพิเศษ  ในเมื่อวันเชนนี้เวียนมาถึงทุก ๆ  ปและเรียกวันนี้วา 
วันวิสาขบูชา 
        ๒.  วันอัฏฐมบีูชา  คือ วันแรม  ๘ คํ่า เดือน ๖  หรือเดือน  ๗ นับถัดจาก 
วันวิสาขบูชาไป  ๗ วัน เปนวันคลายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง 
กุสินารา เปนวันสําคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองคอีกวันหน่ึง  เหตุนั้น  เมื่อถึงวันเชนนี้ 
ทุก ๆ ป พุทธบริษัทจึงนิยมทําการบูชาพิเศษอีกวันหน่ึง  และเรียกวันนี้วา 
วันอัฏฐมบีูชา 
        ๓.  วันมาฆบูชา  คือ วันเพ็ญเดือน  ๓ ถาปในมีอธิกมาส ปนั้นเลื่อนไป 
เปนวันเพ็ญเดือน  ๔ วันนี้นิยมวา  คลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปติโมกข 
อันเปนหลักการของพระพุทธศาสนา เปนครั้งแรกและครั้งเดียวเทาน้ัน  ในทามกลาง 
พระอริยสงฆจํานวน  ๑,๒๕๐ องค  ซึ่งลวนเปนพระอรหันตขีณาสพ  มาประชุม 
พรอมกันโดยบังเอิญมิไดนัดหมายกันมา  ในปแรกที่พระองคตรัสรู  และเริม่ 
ประกาศพระศาสนาแลว เปนเหตุการณที่นาอัศจรรยครั้งเดียว  และครั้งน้ันพระองค 
ก็ทรงวางหลักการของพระศาสนาในทามกลางสงฆนั้น ซึ่งเรียกวา โอวาทปาติโมกข  
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การประชุมในวันนั้นเรียกวา  จาตุรงคสันนิบาต  เพราะเปนการประชุมประกอบ    
ดวยองค  ๔ คือ  (๑)  ภิกษุสงฆที่มาประชุมจํานวน  ๑,๒๕๐ องค  เปนจํานวนท่ี 
พระองคไดในการมาประกาศพระศาสนาในกรุงราชคฤห  เปนครั้งแรกที่ตรัสรู  ทาน 
เหลาน้ันลวนเปนพระอรหันตขีณาสพ (๒)  ทานเหลาน้ันลวนเปนเอหิภิกขุ 
ผูอุปสมบทมาแตสํานักพระพุทธองค (๓)  ทานเหลาน้ันไมมีใครเชื้อเชิญ  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 
เปลี่ยนลัทธมิารับนับถือศาสนา ทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระพุทธองค  เปน 
พระอริยสงฆองคแรกทีเดียว  วันนี้จึงเปนวันเกิดข้ึนแหงสังฆรตนะอีกโสดหนึ่ง 
ดวย เหตุนั้น  วันนี้จึงนับเปนวันสําคัญอีกวันหน่ึงและเกิดนิยมกําการบูชาพิเศษ 
ในเมื่อถึงวันเชนนี้ทุก ๆ ป เพ่ิมข้ึนอีกเรียกวันนี้วา  วันอาสาฬหบูชา 
        การบูชาพิเศษในวันสําคัญท้ัง ๔ นี้  ก็คือ  การเวียนเทียน  นอกเหนือไป 
จากประชุมทําวัตรสวดมนต  และฟงเทศนตามปรกติในวันนั้น  การเวียนเทียนนี้ 
คือการท่ีพุทธบริษัทถือดอกไมธูปเทียนจุดประนมมือ  เดินเวียนขวา  ที่เรียกวา 
ประทักษิณรอบปูชานียวัตถุในวัด  หรือในสถานแหงใดแหงหนึ่ง ๓ รอบ  สงใจ 
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในขณะเดินเวียน  เสรจ็แลวนําดอกไมธูปเทียนนั้นปก 
บูชาปูชนีวัตถุที่เวียนนั้นเปนการแสดงความเคารพอยางสูงดวยเครื่องสักการะ 
บูชา  ในการนี้มีระเบียงปฏิบัติที่นิยม  ดังน้ี 
                                       ระเบียบพิธี 



        พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญท้ัง ๔ วัน  มีระเบียบปฏิบัติเหมือนกันตลอด 
ตางกัน แตคําบูชากอนเวียนเทียน  ซึ่งกําหนดใชเฉพาะวันนั้นๆ  แตละวันเทาน้ัน  
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ระเบียบของพิธีมีอยูวา  เมื่อถึงกําหนดวันสําคัญน้ัน ๆ  ใหทางวัดประกาศให  
พุทธบริษัททราบท่ัวกันทั้งชาววัดและชาวบานและบอกกําหนดเวลาประกอบ  
พิธีดวย  วาจะประกอบเวลาไหน  จะเปนตอนบายหรือตนคํ่าก็ไดแลวแตสะดวก 
        ถึงเวลากําหนด ทางวัดตีระฆังสัญญาณใหพุทธบริษัท  ทัง้ภิกษุสามเณร 
อุบาสกอุบาสิกาประชุมพรอมกัน  ทีห่นาพระอุโบสถหรือพระเจดีย  อันเปนหลัก 
ของวัดนั้น ๆ  ภิกษุอยูแถวหนาถัดไปสามเณร ทายสุดอุบาสกอุบาสิกาจะจัดให 
ชายอยูกลุมชาย  หญิงอยูกลุมหญิง  หรอืปลอยใหคละกันตามอัธยาศัยก็แลวแต 
จะกําหนดทุกคนถือดอกไมธูปเทียนตามแตจะหาไดและศรัทธาของตน  แต 
เทียนควรหาชนิดที่ไสใหญมีดายมากเสนและเปนเทียนข้ีผ้ึงดวยจึงจะดีเพราะ 
เมื่อจุดเดินไปจะไดไมดับงายและน้ําตาเทียนไมหยดเลอะเทอะทําสกปรก  ควร 
กะขนาดของเทียนใหจุดเดินไดจนครบ  ๓ รอบ  สถานที่ที่เดิน  ไมหมดเสียใน 
ระหวางเดิน 
        เมื่อพรอมกันแลว หัวหนาสงฆจุดเทียนและธูป ทุกคนจุดของตนตาม 
เสร็จแลวทุกคนถือดอกไมธูปเทียนที่จุดแลวประนมมือหันหนาเขาหาปูชนียสถาน 
ที่จะเวียนนั้น  หัวหนาสงฆนําวา  นโม...พรอมกัน ๓ จบ  ตอนัน้นําวาคําถวาย 
ดอกไมธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามแบบท่ีกําหนดไวสําหรับวันนั้น ๆ เปน 
คํา ๆ เฉพาะบาลีเทาน้ัน (ถามีโอกาสและเห็นสมควรจะวาคําแปลดวยก็ได) ทุกคน 
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถวาตามจนจบ 
        ตอน้ัน  หัวหนาสงฆเดินนําแถวดวยอาการประนมมือถือดอกไมรูปเทียน 
นั้นไปทางขวามือของสถานท่ีที่เวียน  คือ เดินเวียนไปทางที่มือขวาของตนหัน 
เขาหาสถานท่ีที่เวียนนั้นทุกคนเดินเรียงแถวเรียง ๑-๒-๓-๔  ฯลฯ  แลวแตเหมาะ 
เวนระยะหางกันพอสมควร  ตามหัวหนาไป โดยอาการเชนเดียวกัน  ระหวางเดิน 
เวียนรอบที่หน่ึงพึงต้ังใจระลึกถึงคุณพระพุทธคุณโดยนัยบท  อิติป  โส  ภควา ฯลฯ 
รอบที่สองระลึกถึงพระธรรมคุณ  โดยนัยบท สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม ฯลฯ 
และรอบที่สามระลึกถึงพระสังฆคุณโดยนัยบท  สปุฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 



ฯลฯ ครบ  ๓ รอบแลวนําดอกไมธูปเทียนไปปกบูชาตามท่ีที่เตรียมไว ตอน้ันจึง 
เขาไปประชุมพรอมกันในพระอุโบสถหรือวิหาร  หรือศาลการเปรียญ  แลวแตที่ 
ทางวัดกําหนดเริ่มทําวัตรคํ่าและสวดมนตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถอยางพิธีกรรม  
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วันธรรมสวนะธรรมดาเสร็จแลวมีเทศนพิเศษแสดงเรื่องพระพุทธประวัติและ  
เรื่องที่เกี่ยวกันวันสําคัญนั้น ๑  กัณฑเปนอันเสร็จพิธี  แตถาพุทธบริษัทพรอมใจ  
กันมีอุตสาหะและศรัทธาเต็มที่  จะจัดใหมีเทศนเปนกัณฑ  ๆ ไป  และสวดสลับ 
กันไปจนถึงกาลอันควรหรือจนตลอดรุงก็ได.  
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                                      หมวดท่ี ๒ บุญพิธี   
        บุญพิธทีี่จะกลาวไปหมวดน้ี ไดแก  พิธีทําบุญเนื่องดวยประเพณีในครอบครัว 
ของพุทธศาสนิกชน  เปนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยท่ัวไป สวนมากทํากัน 
เกี่ยวกับเรื่องฉลองบาง  เรื่องตองการสิริมงคลบาง  เรื่องตายบาง  ในเรื่องเหลาน้ี 
นิยมทําบุญทางพระพุทธศาสนา  เชน ทําบุญเลี้ยงพระและตักบาตรเปนตน เพราะ 
ประเพณีนิยมดังน้ี  จึงเกิดมีพิธีกรรมที่จะตองปฏิบัติข้ึนและถือสืบ ๆ กันมา 
แตโบราณกาล ฉะน้ัน  ในเรื่องพิธีทําบุญ หรือท่ีเรยีกวา บุญพิธี  จึงเปนเรื่องที่ 
จะตองศึกษาอีกสวนหนึ่งซึ่งจะนํามากลาวในหมวดน้ีโดยแยกเปน ๒ ประเภท คือ 
        ๑.  ทําบญุงานมงคล 
        ๒.  ทําบุญงานอวมงคล 
        แตละประเภทมีความมุงหมายและเหตุผล  ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติพิธี 
แตกตางอออกไปเปนกรณี ๆ อีกหลายอยาง ดังจะนํามาชี้แจงแตเพียงที่สําคัญ ๆ 
ใหเขาใจตอไป 
                                         พิธีทําบุญเลี้ยงพระ 
        การทําบุญเลี้ยงพระ  ตามปรกติที่ทํากัน  มักนิมนตพระภิกษุสงฆมาเจริญ 
พระพุทธมนตในสถานท่ีที่ประกอบพิธีในตอนเย็น  เรียกกันอยางสามัญวา สวดมนตเย็น 
รุงข้ึนเวลาเชา (บางกรณีเวลาเพล) ถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆที่เจริญ 
พระพุทธมนตเมื่อเย็นวานน้ันเรียกกนัวา   เลี้ยงพระเชา (เลี้ยงพระเพล)  หรือ 
ฉันเชา (ฉันเพล)  และในคราวเดียวกันก็มีการตักบาตรดวย บางคนมีเวลานอย 
ยนเวลามาทําพรอมกันในวันเดียวกันในตอนเชาหรือตอนเพลตามความสะดวก 
ใหนิมนตพระภิกษุสงฆมาเจริญพระพุทธมนตกอน  จบแลวถวายภัตตาหารให 
เสร็จข้ึนในเวลาเดียวกัน  อยางนี้เรียกวา  ทําบุญเลี้ยงพระ 
 
  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาท่ี 28 

        การทําบุญเลี้ยงพระนี้  นิยมทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลท่ัวไป ที่   
เรียกวาทําบุญงานมงคลน้ัน   ไดแก  การทําบุญเลี้ยงพระดังกลาว เพ่ือความสุข 
ความเจริญแกจิตใจโดยปรารภเหตุที่ดีเปนมูล  เกี่ยวกับฉลองความสําเร็จในชีวิต 
เชน ฉลองพระบวชใหมเปนตน  หรือที่เกี่ยวกับการริเริ่มชีวิตใหมเพ่ือใหเกิดความ 
สําเร็จตามปรารถนาดวยดีตลอดไป เชน  ทําบุญข้ึนบานใหม  ทําบุญแตงงานหรือ 
เรียกวา  มงคลสมรส  เปนตน  สวนท่ีเรียกวา  ทําบุญบางอวมงคล ไดแก  การทําบุญ 
เลี้ยงพระเพ่ือประโยชนเกือ้กูลและความสุขโดยปรารภเหตุไมสูดี เนื่องจากมีการ 
ตายข้ึนในวงศญาติหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของในครอบครัว   จัดการทําบุญข้ึน  เพ่ือให 
สําเร็จเปนประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกผูลวงลับไปแลว และเพ่ือเปนมิ่งขวัญ 
กลาย ๆ แกผูที่ยังอยู  งานทําบุญโดยปรารภเหตุนี้เรียกวา  ทําบุญงานอวมงคล 
การทําบุญท้ัง ๒  ประเภทน้ี ผูมีหนาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ มี ๒ ฝาย  คือ ฝาย 
ทายกาทายิกาผูประกอบดวยตองการบุญ  เรยีกวา  ฝายเจาภาพ  ๑ ฝายปฏิคาหก 
ผูรับทานและประกอบพิธีกรรมตามความประสงคของเจาภาพ  ซึ่งเปนพระภิกษุสงฆ 
เรียกวา  ฝายภิกษุสงฆอีก ๑ ทั้งสองฝายน้ีมีระเบียบปฏิบัติพิธีกําหนดไวเพ่ือความ 
เรียบรอยโดยเหมาะสมแตละประเภทของงาน  เปนขนบประเพณีสืบมาดังตอไปนี้ 
                                       ระเบียบพิธี 
                               ๑.  ทาํบุญงานมงคล 
        พิธีฝายเจาภาพ ผูที่จะทําบุญเนื่องในงานมงคลตาง  ๆ นั้น ในท่ีนี้เรียกวา 
"เจาภาพ"  เบื้องตนจะตองตระเตรียมกิจการตาง ๆ  ที่ควรทํากอนดังนี้ 
                ก.  อาราธนาพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต 
                ข.  เตรียมที่ต้ังพระพุทธรูปพรอมท้ังเครื่องบูชา 
                ค.  ตกแตงสถานท่ีบริเวณพิธี 
                ฆ.  วงดวยสายสิญจน 
                ง.  เชิญพระพุทธรูปมาต้ังบนที่บูชา 
                จ.  ปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ 



                ฉ.  เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆตามควรแกฐานะ  
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                ช.  ต้ังภาชนะสําหรับทํานํ้ามนต   
        เมื่อพระสงฆมาถึงแลวตามเวลากําหนด  จะตองปฏิบัติกรณีกิจ คือ 
                ก.  คอยลางเทาพระสงฆและเช็ดดวย 
                ข.  ประเคนเครื่องรับรองท่ีจัดไว 
                ค.  ไดเวลาแลว  จุดเทียนธูปที่โตะบูชา  บูชาพระแลวกราบนมัสการ 
                        ๓ ครั้ง 
                ฆ.  อาราธนาศีล  และรับศลี 
                ง.   ตอจากศีล อาราธนาพระปริตร  เสรจ็แลวไหวหรือกราบแลวแตกรณี 
                จ.  นั่งฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เมื่อจบแลว  ถวายนํ้ารอน 
                        หรือเครื่องด่ืมอันควรแกสมณะ แลวแตจะจัด 
        ในการปฏิบัติพิธีตามหนาท่ีที่กลาวนี้  มีขอท่ีควรจะเขาใจใหกวางขวาง 
อยูอีก  ซึ่งจะไดชี้แจงตอไป คือ 
        ๑.  เรื่องการอาราธนาพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต นิยมไมกําหนด 
จํานวนขางมาก  แตนิยมกาํหนดขางนอยไวโดยเกณฑ คือ  ไมตํ่ากวา ๕ รูป เกิน 
๕  ไปก็เปน  ๗ หรือ  ๙  ขอนาสังเกตก็คือ  ไมนิมนตพระสงฆจํานวนคู เพราะถือ 
เหมือนอยางวา  การทําบุญครั้งน้ีมีพระพุทธเจาเปนประธานแบบเดียวกับครั้ง 
พุทธกาล  ซึง่ปรากฏตามบาลีวา พุทฺธปฺปมุโข  ภกิขฺุสงฺโฆ  พระภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประมุขโดยต้ังพระพุทธรูปไวขางหนาแถวพระสงฆ  นับจํานวน 
รวมกับพระสงฆเปนคู  เวนแตในงานมงคลสมรส  มักนิยมนมินตพระสงฆ 
จํานวนคู  จุดมุงหมาย  คือ แบงใหฝายเจาบาวและฝายเจาสาวนิมนตพระมาจํานวน 
เทา ๆ กัน  เมื่อมารวมกันจึงเปนจํานวนคูแตในพิธีหลวงในปจจุบันนี้  มักอาราธนา 
พระสงฆ  เปนจํานวนคู เชน  ๑๐ รูปเปนตน 
        ๒.  เรื่องเตรียมที่ต้ังพระพุทธรูปพรอมท้ังเครื่องบูชา  ที่ต้ังพระพุทธรูป 
พรอมท้ังเครื่องบูชาในงานพิธีตาง ๆ นั้น นิยมเรียกสั้น ๆ วา "โตะบูชา" สิ่งสําคัญ 
ของโตะบูชาน้ีประกอบดวยโตะรอง  ๑ เครื่องบูชา ๑ โตะรองเปนที่รองรับพระพุทธรูป 



และเครื่องบูชาปจจุบันนี้นิยมใชกันทัว่ไป  เปนโตะหมูซึ่งสรางไวเปนโดยเฉพาะ  เรียก 
กันวา "โตะหมูบูชา"  มีเปนหมูเปน ๕ หมู  ๗ และหมู  ๙ หมายความวา หมูหน่ึง ๆ 
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ประกอบดวยโตะ  ๕ ตัว  ๗ ตัว  และ ๙ ตัว  ก็เรียกวาหมูเทาน้ัน  ถาในท่ีที่หา   
โตะหมูไมไดจะใชต่ังหรือโตะอะไรท่ีสมควร  ซึ่งไมสูงหรือตํ่าเกินไปนักจัดเปน 
โตะบูชาในพิธีก็ไดการใชต่ังหรือโตะอ่ืนแทนโตะหมูบูชานี้  มีหลักสําคัญอยูอยาง 
หน่ึงวา โตะหรือต่ังนั้นตองใชผาขาวปูพ้ืนกอน ถาหากผาขาวไมไดจําเปนจะใชผาสี 
ตองเปนผาสะอาดและยังมิไดใชการอยางอ่ืนมาเปนเหมาะท่ีสุด  ผาอะไรก็ตาม 
ถาแสดงลักษณะชัดวาเปนผานุงแลวไมสามารถควรอยางย่ิง  การใชโตะอ่ืนหรือต่ัง 
แทนน้ี  ควรหาต่ังเล็กหรือโตะเล็ก ๆ  อีกตัวหนึ่งต้ังซอนบนเปนที่ต้ังพระพุทธรูป 
        การต้ังโตะบูชานี้มีหลักวา ตองต้ังหันหนาโตะออกทางเดียวกับพระสงฆ 
คือใหพระพุทธรูปหันพระพักตรออกทางเดียวกับพระสงฆนั่นเอง  ดวยมุงหมาย 
ใหพระสงฆมีพระพุทธรูปเปนประธาน  เวนแตจําเปนเกี่ยวกับสถานที่  ซึ่งจะตอง  
ใหพระสงฆนั่งมีเบื้องซายอยูทางพระพุทธรูปแลว  จึงตองตั้งโตะบูชาหันหนา 
มาทางพระสงฆใหพระพุทธรูปหันพระพักตรหาพระสงฆเปนอันไมตองเขาแถว 
กับพระสงฆ สําหรับเรื่องทิศทางที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น ตามความนิยม 
ที่เคยปฏิบัติกันมา  มักจะใหผินพระพักตรไปสูทิศเหนือ  ดวยถือวาพระพุทธเจา 
เปนโลกอุดร มิฉะน้ันก็ใหหันไปทางทิศตะวันออก ดวยถือวาเปนทิศพระ (ในวัน 
ตรัสรู  พระพุทธเจาประทับนั่งผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก) เปนตน  แต 
เรื่องนี้เห็นวา ไมจําเปนจะตองจํากัดเชนนั้นจะใหผินพระพักตรไปทิศใด ๆ ก็ไม 
เกิดโทษและไมมีขอหาม  เปนอันแลวแตสถานที่จะอํานวยใหประดิษฐานได 
เหมาะสมก็พึงทําไดทั้งนั้น 
        สําหรับการต้ังเครื่องบูชานั้น  ตองแลวแตโตะท่ีต้ัง  ถาเปนโตะเด่ียวท่ีใช 
ต้ังหรือโตะตัวเดียวต้ังแทนโตะหมู เครื่องบูชาควรมีแจกันประดับดอกไม ๑ คู 
ต้ัง ๒  ขางพระพุทธรูป  ไมชิดหนาหรือหางเกินไป  ถัดมาแถวหนาพระพุทธรูปต้ัง 
กระถางธูปตรงหนาพระพุทธรูปกับเชิงเทียน ๑ คู ต้ังตรงกับแจกัน  เพียงเทาน้ัน 
ก็สําเร็จรูปเปนโตะบูชาพอสมควร  โตะเด๋ียวน้ีไมควรต้ังเครื่องใหมากกวานี้ เพราะ 
เปนโตะไมเขาหลักเกณฑ จะทําใหรุงรังจนไมเหมาะสม  สําหรับโตะหมูจะแสดง 



การต้ังโตะหมู  ๗ เปนตัวอยางดังน้ี  หลักโตะหมู ๗ มีอยูวา  ใชแจกัน ๒ คู คู ๑ 
ต้ังบนโตะกลางที่ต้ังพระพุทธรูปชิดดานหลัง ๒ ขาง  พระพุทธรูปอยูตรงมุมทั้ง 
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๒ ดานหลัง อีกคู  ๑ ต้ังบนโตะขางตัวละ ๑  ชิดมุมนอกดานหลัง ถือหลักวา  แจกัน   
เปนพนักหลักสุด  จะต้ังล้ํามาขางหนาไมควร  พานดอกไม  ๕ พาน ต้ังกลางโตะ 
ทุกโตะเวนโตะกลางแถวหนาซึ่งต้ังกระถางธูปเชิงเทียน  ๕ คู  ต้ังท่ีโตะขางซีกซาย 
และขวามือโตะลง ๑ ที่มุมหนาตรงขามกับแจกัน  รวม ๒ ซีก  ๒ คู  ตรงกลาง 
ต้ังแตโตะพระพุทธรูปลงมา ๓ ตัว  ต้ังตัวละคูที่มุมโตะทั้ง ๒ ดานหนารวมอีก 
๓ คู สําหรับคูที่อยูบนโตะที่ต้ังพุทธรูปนั้น  ถาจําเปน เชน  บังพระพุทธรูป 
หรือชิดพระพุทธรูปเกินไป  จะตัดออกเสียคูหน่ึงก็ได  แมโตะหมูอ่ืนนอกจาก 
หมู  ๗ ที่กลาวนี้  ก็ถือหลักการต้ังเชนเดียวกัน  
        ๓.  เรื่องตกแตงสถานที่บริเวณพิธี  นิยมใหสะอาดเรียบรอยเปนสําคัญ 
เพราะเปนการทําบุญตองการสิริมงคล  และออกแขกดวยความสะอาดเรียบรอย 
ทุกอยางเปนส่ิงท่ีควรจะกระทําอยางยิ่ง  ถาไดเพ่ิมการตกแตงเพ่ือความสวยงาม 
ข้ึนอีก  ก็เปนการดียิ่ง  ทัง้น้ีสุดแตฐานะและกําลังของตนเปนสําคัญ 
        ๔.  เรื่องวงดายสายสิญจน คําวา  สิญจน แปลวา  การรดน้ํา  คือ การรดนํ้า 
ดวยมีพิธีสืบเนื่องมาแตพิธีพราหมณ  เติม "สาย"   เขาขางหนา เปน สายสิญจน 
กลายเปนวัตถุชนิดหน่ึงที่นํามาใชในงานมงคลตาง ๆ สายสิญจน   ไดแก  สายท่ี 
ทําดวยดายดิบ  โดยวิธีจับเสนดายในเข็มสาวออกชักเปนหวง ๆ ใหสัมพันธเปน 
สายเดียวกันจากดายในเข็ดเสนเดียว  จับออกครั้งแรกเปน ๓ เสน มวนเขากลุมไว 
ถาตองการใหสายใหญก็จับอีกครั้งหน่ึง  จะกลายเปน  ๙ เสน  ในงามมงคลทุกประเภท 
นิยมใชสายสิญจน  ๙ เสน  เพราะกลาวกันวาสายสิญจน  ๓ เสน  สําหรับใชในพิธ ี
เบิกโลงผีจะทํามาใชพิธีงานมงคลไมเหมาะสม  ถาเพ่ิมการคงทนแลว  สายสิญจน 
๙ เสน  คงทนกวาสายสิญจน ๓ เสนเปนแน 
        ดายสายสิญจนที่จับเสร็จโดยวิธีนี้  ใชในงานมงคลทุกประเภทท่ีตองใช 
ดายสายสิญจน  (ยืมมาใชในงานอวมงคลบาง  ในกรณีที่ใชเปนสายโยง) 
        การวงสายสิญจน  มีเกณฑถืออยูวา   ถาเปนบานมีรั้วรอบใหวงรอบรั้ว ถา 
ไมมีรั้วรอบหรือมีแตกวางเกินไป  หรือมีอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับพิธี 



อยูรวมในรั้วดวยก็ใหวงเฉพาะอาคารพิธีโดยรอบ  ถาเจาภาพไมตองการวงสายสิญจน 
รอบรั้วบานหรือรอบอาคารท่ีตนประกอบพิธีทําบุญ  จะวงสายสิญจนที่ฐาน 
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พระพุทธรูปบนโตะบูชาเทาน้ันแลวโยงมาท่ีภาชนะสําหรับทําน้ํามนตก็ได  การ   
โยงสายสิญจนจากฐานพระพุทธรูปมายังภาชนะน้ํามนต  ควรโยงหลบเพื่อไมให 
ตองขามสายสิญจนในเวลาจุดธูปเทียน  เมื่อวงท่ีภาชนะสําหรับทําน้ํามนตแลว 
พึงวางกลุมดวยสายสิญจนไวบนพานสําหรับรองสายสิญจน  ซึ่งอยูทางหัวอาสนสงฆ 
ใกลภาชนะสําหรับทํานํ้ามนตการวงสายสิญจนถือหลักวงจากซายไปขวาของ 
สถานที่หรือวัตถุ มีขอท่ีถือเปนเรื่องควรระวังอยูอยางหน่ึง คือ ในขณะที่วงสายสิญจน 
อยาใหสายสิญจนขาด 
        อน่ึง สายสิญจนที่วงพระพุทธรูปแลวน้ีจะขามกรายมิไดเพราะถาขามกราบ 
แลวเทากับขามพระพุทธรูป  เปนการแสดงอคาราวะตอพระพุทธรูปทีเดียว  หาก 
มีความจําเปนที่จะตองผานสายสิญจน  ก็ตองลอดมือหรือกมศีรษะลอดภายใต 
สายสิญจนผานไปนี้เปนเรื่องที่ตองระวัง         
        ๕.  เรื่องเชิญพระพุทธรูปมาต้ังบนที่บูชา  เปนกิจท่ีพึงทําเมื่อใกลจะถึง 
กําหนดเวลาประกอบพิธี พระพุทธรูปนั้นจะเปนพระอะไรก็แลวแตจะหาได  ขอให 
เปนพระพุทธรูปเทาน้ัน  ไมใชพระเครื่องซึ่งเล็กมากไมเหมาะแกพิธี  พระพุทธรูป 
ถามีครอบควรเอาครอบออกต้ังเฉพาะองคพระเทาน้ัน  และทีอ่งคพระไมสมควร 
จะนําอะไรท่ีไมเหมาะสมประดับ  เชน  พวกมาลัยหรือดอกไม  เปนตน ควรให 
องคพระเดนเปนสําคัญ เวนแตที่ฐานพระจะใชวงมาลัยวงรอบฐาน  กลับดูงามดี 
ไมมีขอหาม  ดอกไมบูชามีระเบียบจัดดังกลาวแลวในเรื่องต้ังบูชา  สําหรับองค 
พระพุทธรูปที่อาราธนามาต้ังเปนที่สักการบูชาในพิธี  หากมัวหมองดวยธุลี  พึง 
เช็ดใหสะอาดหรือสรงนํ้าเสียกอน ถาเปนพระพุทธรูปชนิดขัด  หากมัวหมอง 
ตามสภาพ พึงขัดใหผุดผอง  เพ่ือเปนเครื่องเพ่ิมศรัทธาปสาทะใหยิ่งข้ึน  กอนท่ี 
จะยกพระพุทธรูปจากท่ีหน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงก็ดี  ในขณะที่วางพระพุทธรูปลง 
ณ ที่บูชาก็ดี  ควรจะนอมไหวกอนยก  หรือนอมไหวในเมื่อวางลงแลวเปนอยางนอย 
ถาถึงกราบไดเปนงดงาม 
        ๖.  เรื่องปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ  นิยมใชกับอยู  ๒ วิธี คือ ยกข้ึน 



อาสนสงฆใหสูงข้ึนโดยใชเตียงหรือมาวางตอกันเขาใหยาวพอแกจํานวนสงฆ 
อีกวิธีหน่ึงปูลาดอาสนะบนพ้ืนธรรมดา  อาสนสงฆชนิดยกพ้ืนนิยมใชผาขาว 
  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาท่ี 33 

ปูลาด  จะมีผานิสีทนะปูอีกหนึ่งหรือไมก็ได  โดยเฉพาะอาสนสงฆยกพ้ืนที่   
มักจัดใหสถานที่ที่ฝายเจาภาพน่ังเกาอ้ีกัน  สวนอาสนะชนิดที่ปูลาดบนพ้ืนธรรมดา 
จะใชเสื่อหรือพรมหรือผาท่ีสมควรปูก็สุดแตจะมีหรือหาได  ขอท่ีควรระวัง คือ 
อยาใหอาสนะพระสงฆกับอาสนะของคฤหัสถฝายเจาภาพเปนอันเดียวกัน ควร 
ปูลาดใหแยกจากกัน  ถาจําเปนแยกไมไดโดยปูเส่ือหรือพรมไวเต็มหอง สําหรับ 
อาสนะพระสงฆ  ควรจัดปูทับเสื่อหรือพรมนั้นอีกชั้นหน่ึงจึงจะเหมาะโดยจะใช 
ผาขวาหรือผานิสีทนะก็ได 
        ๗.  เรื่องเตรียมรับรองพระสงฆ  ตามแบบและประเพณี  ก็มีหมากพลู 
บุหรี่  น้ําเย็น และกระโถน  การวางเคร่ืองรับรองเหลาน้ีมีหลักวา ตองวางทางดาน 
ขวามือของพระ ระหวางรูปหน่ึงกับอีกรูปหน่ึงที่นั่งเรียกกัน ดานขวามือของรูปใด 
ก็เปนเครื่องรับรองของรูปนั้น การวางใหวางกระโถนขางในสุด เพราะเปนส่ิงท่ี 
ไมตองประเคน  ถัดออกมา ภาชนะน้ําเย็น  ออกมาอีกเปนภาชนะใสหมากพลู 
บุหรี่  ซึ่งรวมอยูในที่เดียวกัน  เมื่อพระสงฆนั่งก็ประเคนของที่ต้ังแตขางในออก 
มาหาขางนอก คือ  น้ําเย็น  แลวหมากพลู บุหรี ่สวนนํ้ารอนจัดประเคนภายหลัง 
ไมตองต้ังประจําท่ีเหมือนอยางเครื่องดังกลาวแลว  เครื่องรับรองดังกลาวนี้  ถา 
จํากัด  จะจัดรับรอง ๒ รปูตอ ๑  ที่ก็ได  เมื่อเปนเชนนี้ก็ใหจัดวางตามลําดับใน 
ระหวางรูปที่ตองการใหใชรวมกัน 
        ๘.  เรื่องต้ังภาชนะสําหรับทํานํ้ามนต  ควรเตรียมภาชนะเปนประการแรก 
ถาไมมีครอบนํ้ามนตซึ่งเปนของสําหรับใสน้ํามนตโดยเฉพาะ   จะใชบาตรของ 
พระหรือขันน้ําพานรองแทนก็ได  แตขันตองไมใชขันเงินหรือทองคํา  เพราะเงิน 
และทองเปนวัตถุอนามาสไมควรแกการจับตองของพระ  เมื่อเตรียมภาชนะที่ 
สมควรแลว  ตอไปก็หาน้ําสะอาดใสในภาชนะ  หามไมใหใชน้ําฝน  ทั้งนี้เห็นจะเปน 
ดวยถือวา น้ําท่ีจะศักดิ์สิทธิ์ข้ึนไดตองมาจากธรณี  สวนนํ้าฝนมาจากอากาศจึง 
ไมนิยม  น้ําท่ีใสควรใสแตเพียงคอนภาชนะเทานั้น  ควรหาใบเงินใบทองใสลงไป 
ดวยแตเพียงสังเขปเล็กนอย (ถาหาไมไดจะใชดอกบัวใสแทนก็ได  แตดอกไม 



อ่ืนไมควร)  ตองมีเทียนน้ํามนตอีกหนึ่งเลมควรเปนเทียนข้ีผ้ึงแทขนาดหนัก 
๑ บาทเปนอยางตํ่า  ติดที่ปากบาตรหรือขอบขันหรือบนยอดจุกฝาครอบนํ้ามนต  
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ไมตองจุด เมื่อเตรียมเสร็จแลวนําไปวางไวทางหนาโตะบูชาใหคอนมาทางอาสนะ   
พระสงฆ ใกลกับรูปที่เปนหัวหนาเพ่ือหัวหนาจะไดหยดเทียนทํานํ้ามนตในขณะ 
สวดมนตไดสะดวก 
        ๙. เรื่อง จุด เทียน  ธปู  ที่โตะบูชา  เจาภาพควรจุดเอง  ไมควรใหคนอ่ืน 
จุดแทน  เพราะเปนการนมัสการพระอันเปนกิจเบื้องตนของบุญ  การจุดควร 
จุดเทียนกอนจุดดวยไมขีดหรือเทียนชนวน (ในพิธีการท่ีใหญหรือสําคัญใชเทียน 
ชนวน)  อยาตอจากตะเกียง  หรือไฟอ่ืน  เทียนติดดีแลว  ใชธูป  ๓ ดอกจุดตอท่ี 
เทียนจนติดดี จึงปกลงใหตรง ๆ  ในกระถางธูป แลวต้ังใจบูชาพระ 
        ตอจากนี้ดําเนินพิธีไปตามลําดับ  คือ  อาราธนาศีล  รับศีลแลวอาราธนา 
พระปริตร  วิธีอาราธนาจักกลาวตอไปนี้ขางหนา 
        พออาราธนาพระปริตรจบแลว  พระสงฆเริ่มสวดมนต  ทกุคนท่ีอยูใน 
บริเวณพิธี  พึงนั่งประนมมือฟงพระสวดดวยความเคาระ พอพระเริ่มสวดมงคลสูตร 
ข้ึนตนบท อเสวนา  จ พาลาน  เปนตน  เจาภาพพึงเขาไปจุดเทียนนํ้ามนตที่บาตร 
หรือครอบนํ้ามนตหนาพระ  แลวประเคนบาตรหรือครอบนํ้ามนตนั้นตอหัวหนาสงฆ 
เพ่ือทานจะไดทํานํ้ามนตตอไป 
        ๑๐.  ขอปฏิบัติวันเลี้ยงพระ  ถาเลี้ยงพระในวันรุงข้ึน  การเตรียมเครื่อง 
รับรองพระสงฆพึงจัดอยางวันสวดมนตรเย็น  เมื่อพระภิกษุสงฆมาพรอมตามเวลา 
แลวเจาภาพพึงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระแลวอาราธนาศีลและรับศีล 
อยางเดียวกับวันกอน  เสร็จแลวไมตองอาราธนาพระปริตร  พระสงฆจะเริ่มสวด 
ถวายพระเองถามีการตักบาตรดวย  พึงเริ่มลงมือตักบาตรของพระสงฆสวด 
ถึงบท  พาหุ  และใหเสร็จกอนพระสงฆสวดจบ เตรียมยกบาตรและภัตตาหาร 
มาต้ังไวใหพรอม พอสวดจบก็ประเคนใหพระฉันไดทันที  ถาไมมีตักบาตรเจาภาพ 
ก็นั่งประนมมือฟงพระสวดไปพอสมควรแลว เตรียมต้ังภัตตาหารเมื่อพระสวด 
จวนจบ 
        แตถาเปนงานวันเดียว  คือ  สวดมนตกอนฉัน  การตระเตรียมตางๆ  



ก็คงจัดครั้งเดียว พระภิกษุสงฆเจริญพระพุทธมนตกอน  แลวสวดถวายพรพระ  
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ตอทายเจาภาพพึงน่ังประนมมือฟง  เมื่อพระสงฆสวดถึงบทถวายพระพร  จึงเตรียม   
ภัตตาหารไวใหพรอม  พอพระสวดจบก็ยกประเคนได 
        สุดทายพิธี  เมื่อพระภิกษุสงฆฉันอ่ิมแลว ถวายเครื่องไทยธรรม ตอน้ัน 
พระสงฆอนุโมทนา ขณะพระวาบท ยถา....ใหเริม่กรวดนํ้าใหเสร็จกอนจบบท 
ยถา.....พอพระวาบท  สพฺพีติโย....พรอมกัน  พึงประนมมือรับพรตลอดไป 
จนจบ  แลวสงพระกลับ 
        อน่ึง  การเลี้ยงพระในพิธีทําบุญเลี้ยงพระนี้  มีประเพณีโบราณสืบเนื่อง 
กันมานามอยางหน่ึง  คือ ประเพณีถวายขาวพระพุทธ  เห็นจะเน่ืองมาจากถือวา 
พระสงฆที่นิมนตมาฉันในพิธีนั้นมีพระพุทธเจาเาปนประมุขตามหลักพระบาลี 
ที่กลาวแลว ฉะน้ัน การถวายภัตตาหารแกพระสงฆ ก็ตองถวายองคประชุม  คือ 
พระพุทธเจาดวย แมพระองคปรินิพพานไปนามแลว  ก็จําตองทําการถวายตอ 
พระพักตรพระพุทธรูปใหเปนกริิยาสําเร็จรูปสมตามเจตนานั้น  เหตุนั้นในงาน 
ทําบุญไมวางานมงคลหรืองานอวมงคลจึงนิยมถวายภัตตาหารแดพระพุทธรูปดวย 
ซึ่งเรียกกันทั่วไปวา ถวายขาวพระพุทธ  ถามีตักบาตรก็ตองต้ังบาตรพระพุทธไว 
หัวแถวดวยเชนกัน  ขาวพระพุทธที่ถวายน้ันนิยมจัดอยางเดียวกันที่ถวายสงฆ 
เมื่อเสร็จภัตกิจแลว  ขาวพระพุทธนั้นตกเปนของมรรคนายกวัดหรืออุบาสิกา 
ผูมาในงาน  แตบางงานเน่ืองดวยท่ีจํากัดหรือจะเปนเพราะเรียวลงตามกาลเวลา 
หรือความงายของบุคคลหาทราบไม  เจาภาพจึงจัดสํารับพุทธเพียงสํารับเล็กๆ 
ก็มี  การถวายน้ีเปนหนาท่ีของเจาภาพ  พึงใชผาขาวปูบนโตะท่ีจะนํามาตั้งรองขาว 
พระพุทธหรือปูบนพ้ืนราบก็ไดตรงหนาโตะบูชาแลวต้ังสํารับคาวหวานพรอมท้ัง 
ขาวนํ้าใหบริบูรณบนโต็ะ  หรือบนพ้ืนผาน้ัน  เสร็จแลวจุดธูป ๓ ดอกปกในกระถาง 
ธูปหนาโตะบูชานั่งคุกเขาประนมมือตรงหนาที่ต้ังขาวพระพุทธและโตะบูชาวา  นโม  
๓ จบ  แลววาคําถวายดังนี้  "อมิ  สูปพฺยฺขนสมปฺนฺน  สาลีน  โอทน  อุทก วร 
พุทฺธสฺส ปูเชมิ." 
        การวาน้ี  จะวาในใจไมตองออกเสียงก็ได  จบแลวกราบ  ๓ ครั้ง ตอน้ีจึง 



จัดถวายภัตตาหารแกพระสงฆตามวิธีที่กลาวแลว  เมื่อเสร็จภัตกิจ  และพระสงฆ 
อนุโมทนาเสร็จจนกลับหมดแลว  ถามีการเลี้ยงแขกผูมาในงานตอก็เปนหนาท่ี  
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ของอุบาสกหรืออุบาสิกผูรูธรรมเนียมวัดจะลาขาวพระพุทธนั้นมารับประทาน   
การลาขาวพระพุทธมีนิยมดังน้ี  ผูลาดพึงเขาไปน่ังคุกเขาหนาสํารับที่หนาโตะบูชานั้น 
กราบ ๓ ครั้งกอนแลวประนมมือกลาวคําวา "เสส  มงฺคลา ยาจามิ."  แลวไหว 
ตอน้ันยกขาวพระพุทธออกไปไดเลย  การกลาวคําลกก็วาในใจเชนกัน เรื่องนี้เปน 
ประเพณีปฏิบัติกันมานามแลวแตจะเวนไมปฏิบัติเพราะเห็นวา ไมจําเปนก็ได 
ทั้งน้ีแลวแตศรัทธาของเจาภาพ 
        พิธีฝายภิกษุสงฆ  เริ่มตนเมื่อพระสงฆรับนิมนตไปในงานทําบุญแลว  ถึงวัน 
กําหนดถาเจาภาพกําหนดจะมารับ  พึงเตรียมตัวไวใหพรอมกอนถึงเวลา  พอมี 
คนมารับก็ไปไดทันที  ไมใชเตรียมเมื่อเขามารับแลว  ซึ่งจะทําใหเสียเวลามาก 
แตถาตกลงใหไปเองการไปตามกําหนดใหถึงท่ีงานกอนเวลาพอสมควร  อยาให 
กอนมากนักเพราะเกี่ยวดวยการเตรียมการของเจาภาพอาจยังไมพรอมก็ได จะ 
เปนเหตุใหเจาภาพอึดอัดในการท่ียังไมพรอมจะรับรอง  และอยาใหกระชั้นเวลา 
จนเกินไป  เพราะจะทําใหเจาภาพกระวนกระวาย ยิ่งไปทีหลังผูอ่ืนซึ่งพรอมกัน 
แลวเปนสวนมากหรือไปถึงหลักกําหนดนัดจนเกินควร ยิ่งไมสมควรเลย  เพราะ 
เปนเหตุสอวา  ขาดกาลัญุตา อันเปนหลักสัปปุริสธรรม  ไมเหมาะสําหรับพระสงฆ 
ผูทรงธรรมเปนสัตบุรุษแลว 
        การไปในงานตองนุงหมใหเรียบรอยเปนสมณสารูป  ตามแบบนิยมของ 
วัดควรมีพัดไปดวยทุกรูป  และควรใชพัดงานมงคล ไมใชพัดงานศพ  พัดงานศพ 
ที่ถือเปนขอหามอยางจริงจังน้ัน  คือ พัดที่มีอักษรปรากฏวา อนุสรณในงาน 
พระราชทานเพลิงศพ....ในงานฌาปนกิจศพ... เพราะพัดงานศพใชสําหรับงาน 
อวมงคลเทานั้น  ถาขัดของเพราะเหตุจําเปนจริง ๆ อยางใดอยางหน่ึง  ไมสามารถ 
จะนําพัดไปไดทุกรูป  (สาํหรับพระสงฆวัดเดียวกันทั้งหมด)  ก็ควรมีไปเฉพาะ 
หัวหนารูปเดียว  ซึ่งจําเปนจะขาดเสียมิไดเพราะพัดที่ตองนําไปนี้จําตองใชในคราว 
        ก.  ใหศลี  เฉพาะหัวหนา 
        ข.  ขัด  สคฺเค  และขัดตํานาน  เฉพาะรูปที่นั่งอันดับที่ ๓ 



        ค. อนุโมทนาทายพิธี  ตองใชทุกรูป  และ 
        ฆ.  ถามีการบังสุกุลอัฐิประกอบดวย ก็ตองใชทุกรูปเชนกัน  
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        เรื่องการนําพัดไปในงานทําบุญนี้ บางแหงถือกันวา ถาพระสงฆมีพัดไป    
ในงานทุกรูป  เปนการใหเกียรติแกเจาภาพดวย เพราะฉะนั้น ตองดูกาลเทศะ 
และบุคคลแลวปฏิบัติใหสมควร 
        เมื่อไปถึงท่ีงานแลว ไดเวลาเจาภาพจะนิมนตเขาท่ี ขณะที่นั่งบนอาสนะ 
ที่เจาภาพจัดปูไว  ควรพิจารณาเสียกอน ถาเปนอาสนะผาขาวไมควรเหยียบหรือ 
ทําอาการใดๆ  ใหฝาเทาถูกผาขาวนั้น เพราะเปนการไมสมควรและเปนเหตุให 
ผาขาวสกปรกดวย ควรคุกเขาบนผาขาวเดินเขาเขาไปยังที่นั่ง ถาไมใชอาสนะ 
ผาขาว  ควรปฏิบัติโดยอาการท่ีเหมาะสมเรียบรอยนาดูเปนเหมาะท่ีสุด ใหเขา 
ที่นั่งกันตามลําดับไวระยะใหพองาม  นั่งแบบพับเพียบใหไดแถวไดแนว  ดูเขา 
ใหเสมอกันและนั่งอยางผ่ึงผายไมควรน่ังงอหลังหรือทาวแขน  เขาท่ีแลววางพัด 
ไวทางหลังดานขวามือ 
        เมื่อเจาภาพเริ่มอาราธนาศีล  ผูเปนหัวหนาพึงคลี่กลุมสายสิญจนแลว 
สงตอกันไปจนถึงรูปสุดทาย  พออาราธนาศีลถึงวาระที่ ๓ วา  ตติยมฺป...ผูเปน 
หัวหนาพึงต้ังพัดเตรียมใหศีล  การจับพัดใหจับดวยมือขวาที่ดามถัดคอพัดลงมา 
๔-๕ นิ้ว  หรอืกะวาจับตรงสวนท่ีสามตอนบนของดามพัด ไมใชจับที่กลางดาม 
หรือตํ่ากวาน้ันใชมือกําดามดวยนิ้วท้ัง ๔ เวนนิ้วแมมือ  เฉพาะน้ิวแมมือยกข้ึน 
แตะดามใหทาบตรงข้ึนไปตามพัดนั้น  นําสายสิญจนข้ึนพาดไวบนนิ้วชี้  ต้ังพัด 
ใหตรงหนา ปลายดามอยูกึ่งกลางอยางใหหางตัวหรือชิดตัวมากนัก  และอยางต้ัง 
นอกสายสิญจน  ดูหนาพัดใหหันออกขางนอกใหพัดต้ังตรงไดฉากเปนงาม  ระวัง 
อยาใหงุมหนาหรืองํ้าหลังหรือเอียงซายเอียงขวาเปนอันขาด  พอจบคําอาราธนาศีล 
ก็ต้ัง นโม  ใหศีลทันที ใหไปถึงตอนจบไตรสรณคมนไมตองวา  "ติสรณคมน 
นิฏ ิต"  เพราะคําน้ีใชเฉพาะในพิธีสมาทานศีลจริง ๆ  เชน  สมาทานอุโบสถศีล 
ในการรับศีลเปนพิธี  อยางในงานทําบุญน้ีไมตองวา  พึงใหศีลตอไตรสรณคมนไป 
เลยทีเดียว  พอใหศีลจบก็วางพัด  ถาไมไดนําพัดไปทุกรูป  ใหสงพัดตอใหรูปที่ ๓ 
เตรียมขัด  สคฺเค 



        พอเจาภาพอาราธนาพระปริตรถึงครั้งท่ีสาม  รูปที่ตองขัด  สคฺเค  เตรียม 
ต้ังพัดแบบเดียวกับที่กลาวแลว  พออาราธนาจบก็เริ่มขัดได พอขัดจบพระสงฆ 
ทุกรูปยกสายสิญจนข้ึนประนมมือพรอมกัน  ใชงามน้ิวแมมือทั้งสองรับสายสิญจน  
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ไวในระหวางประนมมือ แลวหัวหนานําวา นโม  และนําสวดมนตบทตาง ๆ ไป   
ตามแบบนิยม  (ในการประนมมือน้ัน ดูในเรื่องประนมมือหมวดปกิณกะ) 
        การเจรญิพระพุทธมนตในงานมงคล  มีกําหนดเปนหลักดังน้ี เจ็ดตํานาน 
ใชในงานมงคลท่ัวไป  สบิสองตํานาน  ธรรมจักร  มหาสมัยใชในงานมงคลบางอยาง 
สุดแตเจาภาพประสงค  หรือสุดแตพระสงฆเห็นเปนการสมควร  ทีถ่ือกันมา 
เปนธรรมเนียม  เชน ในงานทําบุญอายุใหญ  สวดธรรมจักรและเจ็ดตํานานยอ 
งานมงคลสมรสสวดมหาสมัยและเจ็ดตํานานยอ   การเจริญพระพุทธมนตในงาน 
มงคลตาง ๆ ทั้งแบบยอแบบเต็ม  หรอือยางอ่ืน  จักกลาวถึงโดยพิสดารในศาสนาพิธี 
เลม ๒ 
        ในการเจริญพระพุทธมนตงานมงคลทุกแบบ  มีต้ังภาชนะน้ํามนตไวดวย 
ก็เพ่ือใหพระสงฆทํานํ้ามนตในขณะสวด การทํานํ้ามนตนิยมวา เปนหนาที่ของ 
หัวหนาสงฆ  (นี้หมายถึงเจาภาพตองการนํ้ามนตที่เดียว ถาขาพเจาต้ังภาชนะ 
น้ํามนตหลายท่ี  หนาที่ทาํนํ้ามนตเคลื่อนมาตามลําดับพระสงฆผูเจริญพระพุทธมนต) 
เจาภาพจะจุดเทียนน้ํามนตต้ังแตเริ่มสวดมงคลสูตร  พอสวดรตนสูตรถึงตอน 
ขีณ  ปุราณ  นว  นตฺถิ  สมฺภว....  หัวหนาสงฆพึงใชมือขวาปลดเทียนน้ํามนต 
ออกากท่ีปก  ถาท่ีน้ํามนตเปนครอบ พึงเปดฝาครอบ  แลวจับเทียนความกับ 
สายสิญจนเอียงใหหยดลงในน้ําทีละหยดๆ พรอมกบัสวด   พอสวดถึงคําวา 
        นิพฺ  ในคําวา  นิพฺพนฺติ  ธีรา ยถายมฺปทีโป  กใ็หจุมเทียนลงดับในน้ํามนต 
ทันที  พอถึงคําวา ปทีโป จึงยกข้ึนแลววางหรือติดเทียนไวตามเดิม  (นี้กลาว 
ตามธรรมเนียมแตกอน  แตในปจจุบันนี้  พอสวดถึง เย  สุปฺปยุตฺตา...  เตรียม 
ปลดเทียนน้ํามนต  และเริม่หยดเรื่อยไปดังตรงคําวา นิพฺ  เชนเดยีวกันก็มี) 
เปนอันเสร็จพิธีทํานํ้ามนต ตอน้ันจึงสวดมนตตอไปจนจบ 
        อน่ึง  ในงานมงคล  เมื่อต้ังนํ้ามนตและทํานํ้ามนตในขณะเจริญพระ- 
พุทธมนตแลว  เสร็จพิธีหรือเสร็จการเล้ียงพระในวันนั้น  มักมีประเพณีขอให 
พระสงฆพรมน้ําพระพุทธมนตใหเจาภาพ  และบริเวณสถานท่ีบานเรือนเปนตน 



ดวย  ถาเจาภาพประสงคใหมีการพรม  คือ  หญาคา หรือกานมะยมนัดเปนกําไว 
ใหพรอม  การใชหญาคาเปนประเพณีติดมาแตคติพราหมณ  ซึ่งมีเรื่องเลาไวใน 
คัมภีรพระเวทของพราหมณวา เมื่อครั้งอสูรกับเทวดารวมกันกวนเกษียรสมุทร  
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ใหเปนน้ําอมฤตข้ึนสําเร็จ พวกเทวดาหาอุบายเกียดกันไมใหพวกอสูรไดดื่มน้ํา   
อมฤตนั้น  จึงเกิดวิวาทถึงรบราฆาฟนกันเปนการใหญ  ในการรบกันนั้น  น้ําอมฤต 
ไดกระเซ็นตกมาบนหญาคา ๒-๓  หยด  โดยเหตุนี้เองพวกพราหมณจึงถือวา 
หญาคาเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์  เพราะเปนสิ่งท่ีกําจัดใหตายไดยาก  เลยนํามาใชในพิธีการ 
ตาง ๆ  หลายอยางติดมาจนทุกวันนี้  สาํหรับชาวพุทธที่ติดประเพณีพราหมณ 
ก็ถือวา  หญาคาเปนหญามงคล  เพราะปรากฏเปนพุทธบัลลังกที่พระพุทธเจาประทับ 
ใตรมโพธิพฤกษในวันตรัสรู  จึงนิยมใชหญาคากันสืบตอมา  สวนท่ีใชกานมะยม 
อีกอยางหนึ่ง เห็นจะเปนความนิยมเกิดข้ึนในภายหลัง  และอาจจะนิยมเฉพาะ 
ในประเทศไทย  อยางเดียวกับที่ชาวจีนนิยมใชกานทับทิมพรมน้ํามนต  เรื่องใช 
กานมะยมในหมูชาวไทยน้ี  ไดทราบอธิบายของเกจิอาจารยมาวา  ทานถือวา 
"ไมมะยม" มีชื่อพองกันกับ " ยมทัณฑ" คือ ไมอาญาสิทธิ์ของพญายมผูเปน 
เจาของภูตผีปศาจ  ไมผมทัณฑนั้นสามารถปราบหรือกําจัดภูตผีไดทุกทิศทุกทาง 
ชาวไทยเราถือเคล็ดที่ชื่อพองกันนี้นํามาใชสําหรับพรมน้ําพระพุทธมนต  เพ่ือ 
ขับไลเสนียดจัญไร  และเพ่ือใหมีความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ยิ่งข้ึน  ในการใชกาน 
มะยมน้ี  จึงนิยมเพ่ิมเติมอีกวา ตองใช  ๗ กานมัดรวมกัน  โดยถือวา  ไดจํานวน 
เทากันกับหัวหนาขอธรรมในโพชฌงคสูตร  ซึ่งเปนธรรมโอสถวิเศษ  และเทาจํานวน 
พระปริตร  ๗ ตํานานที่พระสงฆสวดในงานมงคลน้ันดวย แตจะอยางไรก็ตาม 
เรื่องใชกานมะยมพรมแทนหญาคาท่ีนิยมมาเดิม  เห็นจะเปนเพราะในถิ่นที่เจริญแลว 
เชน  ในเมืองเปนตน  หาหญาคาไดยาก  เพราะไมมีปาแตตนมะยมมีอยูตามบาน 
ในเมืองไทยน้ีทั่วไป  จึงดัดแปลงมาเพ่ือใชสิ่งท่ีหาไดงายเปนประมาณนั่นเอง 
        ในการพรมนํ้าพระพุทธมนตซึ่งฝายพระสงฆไดรับขอรองก็ควรเปนหนาท่ี 
ของทานผูเปนหัวหนาสงฆในพิธีนั้น  ควรพรหมเจาภาพและญาติพวกพองผูตองการ 
กอนจะพรมรายตัวพรหมใหกระจายทั่วกันทั้งหมูก็ได  การพรมพึงจับกําหญาคาหรือ 
กํากานมะยมท่ีเขาเตรียมไวใชมือขวากํารอบดวยน้ิวทั้ง ๔  เวนนิว้ชี้ใหชี้ตรงทอดไป 
ตามกําหญาคาหรือกํากานมะยมน้ัน  มีอาการอยางชี้นิ้ว  เปนการแสดงประกาศิต 



ของสงฆ  จุมปลายกําหญาคาหรือกํากานมะยมลงในนํ้าพระพุทธมนตอยางให 
โชกนัก  แลวสะบัดใหน้ําพระพุทธมนตกระเซ็นออกไปขางหนา  ไมควรสะบัด 
เขามาขางใน  เพราะถือวาน้ําท่ีสะบัดไปนั้นเปนการกําจัดเสนียดจัญไรตาง ๆ  ออกไป  
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ขางนอก ขณะเริ่มพรมพระสงฆที่เหลือควรสวด  ชยนฺโต.... พรอมกัน  หรอืไม   
เพียงไร  สุดแตหัวหนาสงฆจะแจงใหทราบโดยปรารภพิธีการน้ันวา  จะสมควร 
สถานใด  พรมคนจนท่ัวแลวลุกจากอาสนะ  ใหฝายเจาภาพคนใดคนหนึ่งชวยถือ 
ภาชนะน้ํามนตนําหนาไปพรมสถานที่ที่เขาตองการใหพรมโดยอาการเชนเดียว 
กันนั้นจนท่ัว  เปนอันเสร็จพิธีพรมน้ําพระพุทธมนต อน่ึง ในการท่ีหัวหนาสงฆ 
ลุกจากอาสนะไปพรมนํ้าพระพุทธมนตนั้น จะเปนพรมบุคคลหรือสถานท่ีก็ตาม 
หากเปนบุคคลหรือสถานท่ีสําคัญ เชน  ในพระบรมมหาราชวังจะตองถือพัดไปดวย 
ถือวา  เปนการเต็มยศทีเดียว 
                                     ๒.  ทําบุญงานอวมงคล 
        การทําบุญงานอวมงคล  หมายถงึ การทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการตายดังกลาว 
แลวนิยมทํากันอยู  ๒ อยาง   คือ  ทําบุญหนาศพ  ทีเ่รียกวา ทําบุญ  ๗ วัน  ๕๐ วัน 
๑๐๐ วัน หรอืทําบุญหนาวันปลงศพอยางหนึ่ง ทําบุญอัฐิหรือทําบุญปรารภการ 
ตายของบรรพบุรุษหรือผูใดผูหน่ึง  ในวันคลายกับวันตายของทานผูลวงลับไปแลว 
อยางหน่ึง ทั้งสองอยางนี้มีระเบียบที่จะพึงปฏิบัติ ดังน้ี 
                                  ก.  งานทําบุญหนาศพ 
        พิธีฝายเจาภาพ  ในงายทําบุญหนาศพ  มีกิจกรรมท่ีควรตระเตรียมไว 
เปนเบื้องตน  สวนใหญคลายกับงานทําบุญมงคล  แตมีขอแตกตางอยูบาง 
บางประการ คือ 
        ๑.  อาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต  มีจํานวนนิยม  ๘ รูปหรือ ๑๐ รูป 
หรือกวานั้นข้ึนไปแลวแตกรณี  ในเรือ่งอาราธนาพระสงฆสําหรับทําบุญงานอวมงคล 
ไมใชคําอาราธนาวา "ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต"  เหมอืนอยางทําบุญ 
งานมงคลแตใชคําอาราธนาวา  "ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต"  มีขอแตกตาง 
กันอยูเปนเรื่องที่ควรกําหนดไว 
        ๒.  ไมต้ังนํ้าวงดาย หมายความวา ไมตองต้ังภาชนะน้ําสําหรับทํานํ้ามนต 
และไมมีการวงดายสายสิญจน  
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        ๓.  เตรยีมสายโยงหรือภูษาโยงตอจากศพไว  เพ่ือใชบังสุกุล สายโยงน้ัน   
ก็ใชดายสายสิญจนนั่งเอง  แตไมเรียกวา  สายสิญจนเหมือนงานมงคล  เรียกวา 
สายโยง  ถาไมใชสายสิญจนก็ใชทําเปนแผนผาแทน  เรียกวา ภษูาโยง ดังท่ีของ 
หลวงใชอยู อน่ึง การเดินสายโยงหรือภูษาโยง  มีหลักที่ตองระวังอยางหน่ึง คือ 
จะโยงในท่ีสูงกวาพระพุทธรูปที่ต้ังในพิธีไมได  และจะปลอยใหลาดมากับพ้ืนที่ 
เดินหรือน่ังก็ไมเหมาะ  เพราะสายโยงนี้  เปนสายท่ีลามโยงออกมาจากกระหมอน 
ของศพ  เปนส่ิงเนื่องดวยศพ  จึงตองลามหรือโยงใหสมควร 
        สวนการปฏิบัติกรณียกิจในเม่ือ  พระสงฆมาถึงตามกําหนดแลวก็คลายกับ 
งานมงคล  ในตอนน้ีมีขอท่ีจะพึงปฏิบัติพิเศษอยูอยางเดียวเทาน้ัน  คือ การ 
จุดธูปเทียนที่หนาศพกับการจุดธูปเทียนที่โตะบูชาพระ  บางทานใหจุดธูปเทียน 
ที่โตะบูชาพระกอนจุดธูปเทียนที่หนาศพภายหลัง แตผูเขียนไดรับอบรมมาวา 
ตองจุดธูปเทียนที่หนาศพกอนเพ่ือเปนการแสดงคารวะและเปนการเตือนให 
ศพบูชาพระ  ตลอดถึงรับศีลฟงพระสวดมนตฟงเทศน หรือฟงสวดมาติกาบังสุกุล 
จุดธูปเทียนที่โตะบูชาพระภายหลัง 
        สําหรับขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ  ก็เชนเดียวกบัที่กลาวแลวในงานมงคล 
มีแตเพียงวา  ในงานอวมงคล  หลังจากพระสงฆฉันเสร็จแลว นิยมใหมีบังสุกุล 
แลวจึงถวายไทยธรรม เมือ่พระสงฆอนุโมทนาพึงกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลตอไป 
        พิธีฝายภิกษุสงฆ  เริ่มตนปฏิบัติแบบเดียวกับงานมงคลท่ีกลาวแลว  ตางแต 
เรื่องนําพัดไป  ตองใชพัดที่เกี่ยวกับงานศพเปนเหมาะสม เพราะงานอวมงคลเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับการตายท้ังส้ิน  ถาไมมี จะใชพัดงานอ่ืนก็ได  เชน  พัดงานฉลองตาง ๆ 
การสวดมนตในงานอวมงคลน้ี (สวดมนตเย็นและฉันวันรุงข้ึน)  มีระเบียบนิยม 
เหมือนกันในตอนตนและตอนทายทุกงาย  ตางกันแตตอนกลาง  ซึ่งมีนิยม 
เฉพาะงาน ๆ ดังน้ี 
        (๑)  ทําบุญศพ  ๗ วนั  สวด อนัตตลักขณสูตร 
        (๒) ทําบุญศพ  ๕๐ วัน  สวด  อาทิตตปริยายสูตร 



        (๓)  ทําบุญศพ  ๑๐๐ วัน หรือทําบุญหนาวันปลงศพสวด  ธรรมนิยามสูตร 
        (๔)  ทําบุญศพในวาระอ่ืนจากท่ีกลาวนี้จะสวดสูตรอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวนี้ 
                ก็ไดแลวแตเจาภาพประสงคหรือหัวหนานําสวด  แตมีธรรมเนียม  
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                อยูวาไมสวดเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน  ธรรมจักร  มหาสมัย   
        ในการสวดน้ี มีระเบียบปฏิบัติ  คือ เมื่อใหศีลและเจาภาพอาราธนาสวด 
พระปริตจบแลว ไมตองขัด   สคฺเค  ทุกรูปประนมมือพรอมกันแลวหัวหนานําสวด 
        ก.  นมการปาฐะ  (นโม....) 
        ข.  สรณคมนปาฐะ  (พุทฺธ สรณ....) 
        ค.  ปพพโตปมคาถาและอริยธนคาถา  (ยถาป เสลา...) 
        พอจบตอนน้ี  ทั้งหมดลดมือลง แลวรูปที่นั่งอันดับ  ๓ ต้ังพัดขัดบท 
ขัดของสูตรที่กําหนดสวดตามวานดังกลาวแลว  สตูรใดสูตรหน่ึงเมื่อขัดจบวาง 
พัดทุกรูประนมมือพรอมกันอีก  หัวหนานําสวดสูตรที่ขัดนําน้ัน  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  ก็ต้ังพัดพรอมกัน 
(อยาขามสายโยงหรือภูษาโยง  เพราะถือวา  เปนการขามศพ  เทากับดูหม่ินศพ) 
การต้ังพัดในพิธีชักบังสุกุล  การจับผาใหจับหงายมือใชนิ้วมือ ๔ นิ้ว  เวนนิ้ว 
แมมือสอดเขาใตผาท่ีชักแลวใชนิ้วแมมือจับบนผา  อยาจับควํ่ามือหรือทําอาการ 
เพียงใชนิ้วแตะๆ ที่ผาเปนอันขาด  ขอท่ีควรระวังในการจับพัดและจับผานี้ อยา 
ใหจับผิดมือที่กลาวนี้เมื่อจับพรอมกันทุกรูปแลวเริม่วาบทชักบังสุกุล  (อนิจจฺา...) 
พรอมกัน  จบแลวชักผาออกจากสายโยงหรือภูษาโยงวางไวตรงหนา  ผาที่เจาภาพ 
ทอดน้ัน  ถาเปนผาพอที่จะใสในยามได ก็ใหใสยามในเวลากลับ  หากเปนผาท่ี 



ใสยามไมได เชน  ผาไตร  พึงถือกอดมาดวยมือขางซาย  (อาจารยผูสอนตองทํา 
ตัวอยางใหดู)  ขอความท่ีกลาวมาน้ีเปนงานที่เจาภาพทําสองวัน  คือ สวดมนต  
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วันหน่ึง  เลี้ยงพระอีกวันหนึ่ง แตถาเปนงานเดียว  คือ  สวดมนตและเลี้ยงพระ   
วันเดียวกัน  ใหสวดมนตกอนฉัน ในการสวดมนตนั้นมีขอแปลกจากงานท่ีเจาภาพ 
ทําสองวันอยูประการเดียว คือ  เมื่อสวดภัทเทกรัตตคาถา (อตีต นานฺวาคเมยฺย) 
จบแลว  ใหสวดถวายพรพระตอไปจนจบ จึงจะเสร็จพิธีสวดมนต 
        อน่ึง  ในกรณีที่เจาภาพบําเพ็ญกุศลเพียงสวดมนต ไมมีการเลี้ยงพระ 
ไมตองสวดบทถวายพรพระ เมื่อพระสงฆรับไทยธรรมแลว  หากไมมีการรีบดวน 
ในการอนุโมทนาดวยบทวิเสสนอนุโมทนา  พึงใชบท  "อทาสิ  เม"   เพราะศพยัง 
ปรากฏอยู 
                         ข. งานทําบุญอัฐิ 
        พิธีฝายเจาภาพ  พึงจัดตระเตรียมทํานองเดียวกับงานทําบุญหนาศพที่ 
กลาวแลวทุกประการ  ตางแตเพียงงานน้ีเปนงานทําบุญหนาอัฐิหรือรูปที่ระลึก 
ของผูที่ลวงลับเปนตน  เจาภาพตองเตรียมที่ต้ังอัฐิหรือท่ีต้ังรูประลึกนั้น ๆ  ตางหาก 
จากโตะหมูหรือโตะอ่ืนใดที่สมควรก็ได  ใหมีดอกไมต้ังหรือประดับพองามตาม 
แตจะพึงจัดได และต้ังกระถางธูปกับเชิงเทียน  ๑ คู  ที่หนาโตะอัฐิหรือรูปนั้นดวย 
เพ่ือบูชา  จะใชพานหรือกระบะเครื่องหาสําหรับบูชาแทนก็ได  ขอสําคัญใหดูงาม 
เดนพอควรเปนใชได  สวนระเบียนที่พึงปฏิบัติอ่ืนจากนี้เหมือนกับที่กลาวแลว 
ขางตน 
        พิธีฝายภิกษุสงฆ  สวนใหญก็พึงปฏิบัติเชนเดียวกับงานทําบุญหนาศพ 
ตางแตการสวดมนต  นิยมใชสูตรอ่ืนจากอนัตตลักขณสูตร  อาทิตตปริยายสูตร 
และธรรมนยิามสูตร ที่ใชสําหรับงานทําบุญศพ  ๗ วัน  ๕๐ วันและ  ๑๐๐ วัน  หรือ 
หนาวันปลงศพดังกลาวแลว  (ในปจจุบันสวดธรรมนิยามสูตรก็มี)  ทั้งน้ีแลวแตหัวหนา 
สงฆจะกะนัดหมายหรือเจาภาพจํานงหมาย  เชน  สติปฏบานปาฐะ  เปนตน 
สําหรับสูตรตาง ๆ  ที่ควรสวดในงานเชนนี้  จักกลาวรายละเอียดในหนังสือศาสนาพิธี 
เลมตอไป  
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 ิ                                  หมวดที่ ๓ ทานพิธี  
        พิธีถวายทานตาง ๆ  เรียกวา ทานพิธี  ในท่ีนีจ้ะกลาวเฉพาะทานพิธีสามัญ  
ที่จําเปนและนิยมบําเพ็ญกันอยูทั่วไป  และจะกลาวเฉพาะระเบียบปฏิบัติกับ 
คําถวายของฝายทายกเทานั้น   สวนเรื่องราวละเอียดของทานพิธีนั้น ๆ  พรอมท้ัง 
เหตุผลตาง ๆ  จักกลาวในเลมตอไปขางหนา 
        การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรใหเปนทาน  ในพระพุทธศาสนา 
เรียกวัตถุที่ควรใหเปนทานนี้วา "ทานวัตถุ"  ทานจําแนกไว ๑๐ ประการ  คือ (๑) 
ภัตตาหาร (๒)  น้ํารวมท้ังเครื่องดื่มอันควรแกสมณบริโภค (๓)  ผาเครื่องนุงหม 
(๔)  ยานพาหนะสงเคราะหปจจัยคาโดยสารเขาดวย (๕) มาลยัและดอกไม 
เครื่องบูชาชนิดตาง ๆ (๖)  ของหอม หมายถึงธูปเทียนบูชาพระ (๗)  เครื่องลูบไล 
หมายถึง  เครื่องสุขภัณฑสําหรับชําระรางกายใหสะอาด  มีสบูถูตัวเปนตน (๘) 
เครื่องที่นอนอันควรแกสรณะ (๙)  ทีอ่ยูอาศัย  มีกฏุิเสนาสนะ  และเครื่องสําหรับ 
เสนาสนะ  เชน  เตียงตูโตะ   เกาอ้ี  เปนตน (๑๐)  เครื่องตามประทีป  มีเทียนจุด 
ใชแสง ตะเกียง น้ํามันตะเกียงและไฟฟา  เปนตน  ทั้ง ๑๐ ประการน้ีควรแกการ 
ถวายเปนทานแกภิกษุสามเณร เพ่ือใชสอยหรือบูชาพระตามสมควร  แตการ 
ถวายทานน้ีมีนิยม  ๒ อยาง คือ ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้นนี้อยางหน่ึง เรียกวา 
ปาฏิบุคคลิกทาน  ถวายไมเจาะจงรูปใดมอบเปนของกลางใหสงฆจัดเฉลี่ยกันใชสอย 
เองอีกอยางหน่ึง เรียกวา  สังฆทาน  สําหรับปาฏิบุคคลิกทานไมจําตองมีพิธีกรรม 
อะไรในการถวาย  เพราะผูถวายเกิดศรัทธาจะถวายส่ิงไร  แกภิกษุหรือสามเณรรูปใด 
ก็จัดสิ่งนั้นมอบถวายเฉพาะรูปนั้นเปนรายบุคคลสําเร็จเปนทานแลว  และผูรับ 
ปาฏิบุคลิกทานจะอนุโมทนาอยางไรนั้นก็เปนเรื่องสวนบุคคลเชนกัน ฉะน้ัน 
เรื่องปาฏิบุคลิกทาน  จะยกเสียไมนํามาบรรยายในที่นี้  แตสําหรับสังฆทาน  เปน 
การถวายสงฆเกี่ยวกับพระสงฆสวนรวมในวัด  จัดเปนการสงฆไมใชการบุคคล 
ดังกลาว  จึงเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องดวยพิธีกรรมโดยเฉพาะการถวายและการอนุโมทนา 
ของสงฆยอมมีพิธีปฏิบัติ  ฉะนั้น ในหมวดน้ีจึงจะกลาวทานพิธีเฉพาะสวนที่  
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ถวายเปนการสงฆอยางเดียว  และทานท่ีถวายสงฆนั้น  แมมีกาํหนดวัตถุเปน   
๑๐ ชนิดแลว  ก็มีนิยมถวายวัตถุใน ๑๐  ชนิดนั้นเปนรายการ ๆ  แยกคําถวาย 
ตางกันออกไปอีกมากมาย แตจะเปนถวายอะไรก็ตามเม่ือสงเคราะห ก็อยูใน 
ปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต ๔ คือ จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานเภสัช 
ทั้งน้ัน  และการถวายก็มีนิยมเปน  ๒ คือ  ถวายในกาลท่ีควรถวายส่ิงน้ัน ๆ เรียกวา 
กาลทาน  ๑ ถวายไมเนื่องดวยกาลหรือนอกกาลอีก  ๑ ทั้งหมดน้ียอมีระเบียบพิธี 
ในการถวาย  สวนใหญกค็ลาย ๆ กัน  โดยหลักซึ่งจะกลาวตอไปนี้ 
                                   ระเบียบพิธี 
        ๑. หลักสําคัญของการถวายทานเปนการสงฆมีอยูวา ตองต้ังใจถวายเปน 
สงฆจริง ๆ  อยาเห็นแกหนาบุคคลผูรับวา เปนภิกษุหรือสามเณร  เปนพระสังฆเถระ 
หรือพระอันดับ ถามิฉะน้ันแลวจะเปนเหตุใหจิตใจไขวเขวเกิดความยินดียินราย 
ไปตามบุคคลผูรับ  ซึ่งจะเสียพิธีสังฆทานไป ควรทําใจวา  ผูรับจะเปนบุคคลชนิดใด ๆ 
ในขณะต้ังใจถวายสงฆแลว  ก็ถวายทานน้ัน  ๆ อุทิศใหเปนสงฆจริง ๆ 
        ๒.   ตระเตรียมทานวัตถุที่ตองการถวายใหเสร็จเรียบรอย  ตามศรัทธาและ 
ทันเวลาถวาย  ถาเปนภัตตาหาร จีวร  และคิลานเภสัช ซึ่งเปนวัตถุยกประเคนได 
จะเปนของถวายเนื่องดวยกาลหรือไมก็ตาม ตองจัดใหถูกตองตามนิยมของ 
ทานชนิดนั้น ๆ แตถาเปนเสนาสนะหรือเครื่องเสนาสนะซึ่งตองกอสรางกับที่ 
และเปนของใหญใชติดทีต่องเตรียมการตามสมควร 
        ๓.  เผดยีงสงฆ  คือ แจงความประสงฆที่จะถวายทานน้ัน ๆ  ใหสงฆทราบ 
ถาเปนภัตตาหาร หรือจีวร คิลานเภสัช  ซึ่งมีจํานวนจํากัดไมทั่วไปแกสงฆทุกรูป 
ในวัดก็จะใหเจาอธิการสงฆโดยเฉพาะเจาอาวาสจัดพระสงฆผูรับใหตามจํานวน 
ตองการและนัดแนะสถานท่ีกับกําหนดเวลาใหเรียบรอยดวย ถาเปนเสนาสนะ 
หรือเครื่องเสนาสนะ  ซึ่งปรกติจะตองกอสรางภายในวัดอยูแลว  ก็ขอผูแทนสงฆ 
ตามจํานวนตองการ  และนัดกําหนดวันเวลารับ  สวนสถานท่ีรับก็ควรเปนบริเวณ 
ที่ต้ังเสนาสนะหรือเครื่องเสนาสนะนั้น ๆ  
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        ๔.  ในการถวายทานน้ัน  ถามีพิธีอ่ืนประกอบดวย ก็เปนเรื่องของพิธี   
แตละอยาง ๆ ไป  เฉพาะพิธีถวายทานเมื่อถึงกําหนด  ฝายทายกพึงดําเนินพิธี 
ดังน้ี 
        ก.    จุดธูปเทียนหนาที่บูชาพระ ถามีต้ังอยูดวย 
        ข.    อาราธนาศีล  และรับศีล 
        ค.   ประนมมือกลาวคําถวายทานน้ัน ๆ ตามแบบ  ในการกลาวคําถวายนี้ 
                ทกุครั้งตอง นโม  กอน ๓  จบ ถาถวายรวมกันมากคน ควรวา นโม 
                พรอมกันกอน แลวหันหนากลาวนําคําถวายใหผูอ่ืนวาตามเปนคํา ๆ 
                ทั้งคําบาลี และคําแปลจนจบ แตคําแปลในบางกรณีที่มีคําถวายบาลี 
                ยืดยาวจะเวนไมกลาวก็ได  ตอน้ันถาเปนของควรประเคนก็ประเคน 
                จะประเคนส่ิงของประเภทอาหารแตเที่ยงแลวไปหาไดไม อน่ึง เสนาสนะ 
                หรือวัตถุที่ใหญโต  ไมสามารถจะยกประเคนได ถาประสงคจะประเคน 
                ใชน้ําหลั่งลงบนหัตถของสงฆผูเปนประธานเปนพิธี  กถ็ือวา  ไดประเคนแลว 
        ๕.     พระสงฆที่ไดรับอาราธนา  เพ่ือรับสังฆทานตามธรรามเนียมของทาน 
นั้น ๆ แลว บางพวก  ในขณะที่ทายกลาวคําถวายทานประนมมือเปนอาการ 
แสดงถึงการรับทานโดยเคารพ เมื่อทายกกลาวคําถวายจบแลวเปลงวาจา  สาธุ 
พรอมกัน บางพวก  เมื่อทายกกลาวคําถวายจบแลวจึงประนมมือ  เปลงวาจา  สาธ ุ
ทั้งน้ี สุดแตจะควรสถานใดกลาวไวตามท่ีเคยเห็นเทาน้ัน 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) 
        อมิานิ  มย  ภนฺเต  ภตฺตานิ, สปริวารานิ,  ภิกสฺงฺฆสฺส,  โอโณชยาม, 
สาธุ  โน  ภนเฺต,  ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมาน,ิ  ภตฺตานิ,  สปรวิารานิ,  ปฏคฺิคณฺหาตุ, 
อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,  หิตาย, สุขาย. 
                                           คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ภัตตาหาร กับทั้ง 
บริวารเหลาน้ี  แกพระภกิษุสงฆ   ของพระภิกษุสงฆจงรับ  ภัตตาหาร  กับทั้งบริวาร 
เหลาน้ี ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย 
สิ้นกาลนามเทอญ. 
                                      คําถวายสังฆทาน 
                              (ประเภทมตกภัตอุทิศผูตาย) 
        อมิานิ  มย  ภนฺเต  มตกภตฺตานิ,  สปริวารานิ,  ภิกฺขุสงฺฆสสฺ, โอโณชยาม, 
สาธุ  โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมาน,ิ มตกภตฺตานิ,  สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, 
อมฺหากฺเจว,  มาตาปตุอาทีนฺจ  าตกาน, กาลกตาน, ทีฆรตฺต,  หิตาย, สุขาย. 
                                             คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอนอมถวาย  มตกภัตตาหาร 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  มตกภัตตาหาร 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  ของขาพเจาท้ังหลาย เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจา 
ทั้งหลายดวย  แกญาติของขาพเจาท้ังหลายมีมารดาบิดา เปนตน  ผูทํากาละลวงลับ 
ไปแลวดวย สิ้นกาลนาน เทอญ. 
                                       คําถวายสลากภัต 
        เอตานิ  มย ภนฺเต, สลกาภตฺตานิ, สปริกวารานิ,  อสุกฏาเน, ปตานิ, 
ภิกฺขุ สงฺฆสสฺ,  โอโณชยาม, สาธุ  โน  ภนฺเต  ภิกฺขสุงฺโฆ, เอตานิ, สลากภตฺตานิ, 
สปริวารานิ,  ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,  หติาย, สุขาย.  
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                                     คําแปล   
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ภัตตาหารกับทั้งบริวารท้ังหลาย  ซึง่ต้ังไว  ณ ทีโ่นน 
นั้น ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายแกพระภิกษุสงฆ  ของพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่ง 
ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหลานั้นของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข 
แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนาน เทอญ. 
                               คําถวายขาวสาร 
        อมิานิ  มย  ภนฺเต  ตณฺฑุลานิ, สปริวารานิ,  ภิกฺขุสงฺฆสฺส,  โอโณชยาม, 
สาธฺ  โน  ภนเฺต,  ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมานิ, ตณฺฑุลานิ,  สปริวารานิ,  ปฏิคฺคณฺหาตุ, 
อมฺหาก  ทีฆรตฺต,  หิตาย,  สุขาย. 
                                      คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ขาวสารกับทั้ง 
เครื่องบริวารทั้งหลายเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ  ของพระภิกษุสงฆจงรับ ขาวสาร 
กับทั้งเครื่องบริวารท้ังหลายเหลาน้ี  ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนเกือ้กูล 
และความรมเย็นเปนสุขแกขาพเจาท้ังหลาย  ตลอดกาลนาน  เทอญ. 
                     คําถวายเภสัชทานมีน้ําผ้ึงเปนตน 
        สรโท  นามาย ภนฺเต, กาโล สมฺปตฺโต,  ยตฺถ  ตถาคโต อรห 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ,  สรทิกาพาเธน  อาพาธิกานล  ภิกขฺูน  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  วภิตฺตา,  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  น้ําผ้ึง  น้ําออย แกภิกษุทั้งหลายผูอาพาธ ดวยโรคเกิดในสรทกาล  บัดนี้ 
ขาพเจาท้ังหลาย  มาถึงกาลเชนนี้แลว  ปรารถนาจะถวายทานตามพระพุทธานุญาต 
ของพระผูมีพระภาคเจานั้น จึงถวายน้ําผ้ึงกับน้ํามันและน้ําออย อันนับเขาใน 
เภสัช  ๕ อยางนั้น แกภิกษุและสามเณรท้ังหลาย  ขอพระผูเปนเจาท้ังหลายจงรับ 
มธุทาน  เตลทาน  และผาณิตทาน  ของขาพเจาท้ังหลาย  ตามท่ีแจกถวายแลวน้ัน ๆ 
เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนาน  เทอญ. 
                       คําถวายเสนาสนะ  กุฏิ วิหาร 
        อมิานิ มย  ภนฺเต,  เสนาสนานิ,  อาคตานาคตสฺส, จาตุทฺทิสสฺส, 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส,  โอโณชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต,   ภิกฺขสุงฺโฆ, อิมานิ, เสนาสนานิ, 
ปฏิคฺคณฺหาต, อมฺหาก,  ทีฆรตฺต, หิตาย,สุขาย. 
                                       คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  เสนาสนะเหลานี้ 
แกพระภิกษุสงฆ  ผูมีทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี  ยังไมมาก็ดี  ขอพระภิกษุสงฆ 
จงรับเสนาสนะเหลาน้ี  ของขาพเจาท้ังหลาย เพ่ือประโยชนและความสุข  แก 
ขาพเจาท้ังหลายสิ้นกาลนาน  เทอญ. 
                           คําถวายศาลาโรงธรรม 
        มย ภนฺเต,  อิม  สาล, ธมมฺสภาย,  อุทฺทิสฺส,  จาตุทฺทิสสฺส,  ภิกขุสงฺฆสฺส, 
โอโณชยาม, สาธุ โน  ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิม  สาล,  ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก, 
ทีฆรตฺต,  หติาย,  สุขาย.  
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                              คําแปล   
        ขาแตพระสงฆผูเจริฐ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ศาลาหลังน้ีแก 
พระภิกษุสงฆ  ผูมีในทิศทั้ง ๔ อุทิศเพ่ือเปนสถานที่แสดงธรรม  ขอพระภิกษุสงฆ 
จงรับศาลาหลังน้ีของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจา 
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ. 
                                คําถวายผาวัสสิกสาฎก 
        อมิานิ  มย  ภนฺเต,  วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ,  ภิกฺขุสงฺฆสฺส, 
โอโณชยาม, สาธุ  โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงโฆ,  อิมานิ, วสฺสิกสาฏิกานิ,  สปริวารานิ, 
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,  หิตาย, สุขาย. 
                                             คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ผาอาบนํ้าฝน 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ผาอาบน้ําฝน 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจา 
ทั้งหลาย  สิน้กาลนาน เทอญ. 
หมายเหตุ :-  ถาไมมีเครื่องบริวารถวายพวงดวย  ก็ตัดคําบาลีวา "สปริวารานิ" 
                     และคําแปลวา "กับท้ังหลาย"     ออกเสียงทุกแหง 
                                 คําถวายผาจํานําพรรษา 
        อมิานิ มย  ภนฺเต, วสฺสาวาสิกจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, 
โอโณชยาม,  สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมานิ,  วสฺสาวาสิกจีวรานิ,  สปริวารานิ, 
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต หิตาย,  สุขาย. 
                                               คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ผาจํานําพรรษา 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ผาจํานําพรรษา 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข   แกขาพเจา 
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.  



แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เลม ๑ - หนาท่ี 51 

                           คําถวายผาอัจเจกจีวร   
        อมิานิ มย  ภนฺเต,  อจฺเจกจีวรานิ,  สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, 
โอโณชยาม,   สาธุ โน ภนเฺต, ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมานิ,  อจฺเจกจีวรานิ,  สปริวารานิ, 
ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย. 
                                     คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ผาอัจเจกจีวร 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ผาอัจเจกจีวร 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจา 
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ. 
                                 คําถวายผาปา 
        อมิานิ มย  ภนฺเต,  ปสุกูลจีวรานิ,  สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, 
โอโณชยาม, สาธุ  ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมานิ,  ปสุกูลจีวรานิ,  สปริวารานิ, 
ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก,  ทีฆรตฺต, หิตาย,  สุขาย. 
                                      คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย ผาบังสุกุลจีวร 
กับทั้งบริวารเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ผาบังสุกุลจีวร 
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน  เทอญ. 
                           คําถวายผากฐิน (แบบ ๑) 
        อมิ,  สปริวาร,  ก ินจีวรทุสฺส, สงฺฆสฺส,  โอโณชยาม. (วา ๓ จบ) 
                                        คําแปล 
        ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ผากฐินจีวร  กับทั้งบริวารน้ีแกพระสงฆ.  
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                         คําถวายผากฐิน  (แบบ ๒ )           
        อมิ  ภนเฺต  สปริวาร,  ก ินจีวรทสฺุส,  สงฺฆสสฺ,  โอโณชยาม, สาธุ  โน 
ภนฺเต,  สงฺโฆ,  อิม,  สปริวาร,  ก ินจีวรทุสฺส, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ. 
อิมินา ทุสฺเสน,  ก ิน,  อตฺถรต,  อมฺหาก,  ทีฆรตฺต, หิตาย,  สุขาย. 
                                       คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย ผากฐินจีวร 
กับทั้งบริวารน้ี แกพระสงฆ  ขอพระสงฆจงรับ  ผากฐินกับทั้งบริวารน้ี ของขาพเจา 
ทั้งหลาย รับแลวจงกรานกฐิน  ดวยผาน้ี เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจา 
ทั้งหลาย  สิน้กาลนาน เทอญ. 
                      คําถวายธูปเทียนดอกไมเพื่อบูชา 
        อมิานิ มย  ภนฺเต,  ทปีธูปปุปฺผวรานิ,  รตนตฺตยสฺเสว, อภปูิเชม, 
อมฺหาก, รตนตฺตยาสฺส  ปูชา,  ทีฆรตฺต, หิตสุขาวหา, โหตุ, อาสวกฺขยปฺปตติยา. 
                                         คําแปล 
        ขาแตพระคุณเจาท้ังหลายผูเจริฐ  ขาพเจาท้ังหลาย ขอบูชาธูปเทียน 
และดอกไมอันประเสริฐเหลาน้ี  แกพระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแกพระรัตนตรัยนี ้
จงเปนผลนํามาซึ่งประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลายสิ้นกาลนาม จงเปน 
ไปเพ่ือใหถึงซ่ึงพระนิพพาน  เปนที่สิ้นไปแหงอาสวกิเลส เทอญ. 
                     คําถวายกระทงสําหรับลอยประทีป 
        มย  อิมยิา ปทีเปน, อสุกาย,  นมฺมทาย,  นทิยา,  ปุลิเทน  ิต, มุนิโม, 
ปาทวลฺช, อภิปูเชม,  อย, ปทีเปน,  มุนิโน ปาทาวลฺชสฺส, ปูชา, อมฺหาก, 
ทีฆรตฺต,  หติาย, สุขาย, สวตฺตตุ.  
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                                        คําแปล   
        ขาพเจาท้ังหลาย ขอบูชา  ซึ่งรอยพระพุทธบาท  ที่ต้ังอยูเหนือหาดทราย 
ในแมน้ําชื่อนัมมทานทีโนน  ดวยประทีปนี้  กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท  ดวย 
ประทีปนี้ขอจงเปนไป เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้น 
กาลนาน  เทอญ. 
                               คําถวายธงเพ่ือบูชา 
        มย  อิมนิา,  ธชปฏาเกน,  รตนตฺตย  อภิปูเชม, อย  ธชปฏาเกน, 
รตนตฺตยปูชา,  อมฺหาก,  ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย , สวตฺตตุ. 
                                         คําแปล 
        ขาพเจาท้ังหลาย ขอบูชา ซึ่งพระรัตนตรัย  ดวยธงแผนผาน้ี  กริิยาที่บูชา 
พระรัตนตรัย   ดวยธงแผนผาน้ี  ของจงเปนไป เพ่ือประโยชนและความสุข  แก 
ขาพเจาท้ังหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.    
                                    คําถวายเวจกุฎี 
        มย  ภนเฺต,  อิม, วจฺจกุฏึ, อาคตานาคตสฺส,  จาตุทฺทิสสฺส,  ภิกฺขุสงฺฆสฺส, 
โอโณชยาม,  สาธุ  โน    ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมล  วจฺจกุฏึ  ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก, 
ทีฆรตฺต,  หติาย, สุขาย. 
                                          คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  เวจกุฎีหลังน้ี 
แกพระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี  ยังไมมาก็ดี  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ 
เวจกุฎีหลังน้ี  ของขาพเจาทั้งหลาย เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจา 
ทั้งหลาย  สิน้กาลนาน เทอญ.  
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                             คําถวายสะพาน   
        มย  ภนเฺต, อิม,  เสตุ  มหาชนาน,   สาธารณตฺถาย,  นิยฺยาเทม,  สาธุ โน 
ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมสฺม,ึ  เสตุมฺห,  นิยฺยาทิเต,  สกฺขิโก  โหตุ, อิท,  เสตุทาน, 
อมฺหาก, ทีฆรตฺต,  หิตาย, สุขาย, สวตฺตตุ. 
                                    คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอมอบถวาย  ซึ่งสะพานนี้ 
เพ่ือประโยชนทั่วไป  แกมหาชนท้ังหลาย  ขอพระสงฆจงเปนพยาน  แกขาพเจา 
ทั้งหลายในสะพานท่ีขาพเจาท้ังหลายไดมอบใหแลวน้ี  ขอเสตุทานน้ี  จงเปนไป 
เพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพเจาท้ังหลาย สิ้นกาลนาน  เทอญ.  
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                                หมวดที่ ๔ ปกิณกะ   
        พิธีกรรมที่จะกลาวในหมวดน้ี  จะนําพิธีเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติบาง 
ประการ ในการประกอบพิธีตาง  ๆ ที่กลาวแลวในหมวดตน ๆ  มาชี้แจงเพ่ือความรู 
และเพ่ือเปนทางปฏิบัติ  แตกลาวเฉพาะเรื่องที่มิไดชี้แจงไวขางตนเพียง ๔ เรื่อง 
เทาน้ัน คือ 
        ๑. วิธีแสดงความเคารพพระ 
        ๒.  วิธปีระเคนของพระ 
        ๓.  วิธทีําหนังสืออาราธนา และทําใบปรารถนาถวายจตุปจจัย 
        ๔.  วิธอีารธนาศีล   อาราธนาพระปริตร  อาราธนาธรรม 
        ๕. วิธีกรวดนํ้า 
จะไดแสดงวิธีปฏิบัติตอไปนี้ตามลําดับ 
                              ๑.  วิธแีสดงความเคารพพระ 
        ความมุงหมายของการแสดงความเคารพพระ  ก็เพ่ือแสดงใหปรากฏวา 
ตนมีความนับถือดวยกายและใจจริง   การแสดงใหปรากฏน้ีสวนใหญแสดงออก 
ทางกายซ่ึงสอถึงนํ้าใจอยางเดนจริง   พระที่ควรแกการแสดงความเคารพ  ไดแก 
พระพุทธรูป  หรือ ปูชนียวัตถุ  มีพระสถูปเจดียเปนตน  ๑ พระภิกษุสามเณร 
ผูทรงเพศอุดมกวาตน  ๑ การแสดงความเคารพตอพระดังกลาวน้ี  จะนํามาชี้แจง 
ในที่นี้เพียง ๓ วิธี คือ 
        ก.  ประนมมือ 
        ข.  ไหว 
        ค.  กราบ 
        ประนามือ   ตรงกับหลักที่กลาวไวในบาลีวา "ทําอัญชลี"   คือ  การกระพุม 
มือท้ังสองประนม  ใหฝามือท้ังสองประกบกัน  นิว้ทุกนิ้วของมือทั้งสองแนบชิด 
ตรงกันไมมีเหลื่อมล้ํากวากันหรือกางใหหาง  ต้ังกระพุมมือท่ีประนมดวยอาการน้ี 
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ไวในระหวางอกใหต้ังตรงข้ึนขางบน   มีลักษณะคลายดอกบัวตูม  แนวศอก   
ทั้งสองขางชิดชายโครงไมใหกางหางออกไป  แสดงอาการอยางนี้ เรียกวา ประนมมือ 
เปนการแสดงความเคารพเวลาสวดมนต  หรือฟงพระสวดและฟงเทศน  เปนตน 
แสดงอยางเดียวกันทั้งชายท้ังหญิง 
        ไหว  ตรงกับที่กลาวไวในบาลีวา  "นมัสการ"  คือ  การยกมือท่ีประนมแลว 
ดังกลาวข้ึน  พรอมกับกมศีรษะลงเล็กนอย ใหมือประนมจดหนาผาก  นิ้วหัวแมมือ 
ทั้งสองอยูระหวางค้ิว  อยางนี้เรียกวา  ไหว  ใชแสดงความเคารพพระในขณะน่ัง 
เกาอ้ีหรือยืนอยู ไมใชนั่งราบกับพ้ืน   แสดงอยางเดียวกันทั้งชายและหญิง 
        กราบ  ตรงกับที่เรียกในบาลีวา " อภิวาท"  คือ แสดงอาการกราบราบ 
ลงกับพ้ืนดวยเบญจางคประดิษฐ ไดแก  กราบทั้งองค ๕ ใหหนาผาก  ๑ ฝามือ ๒ 
เขา ๒ จดพ้ืน  เมื่อกราบอยางนี้พึงน่ังคุกเขา เปนอันวาเขาท้ังสองจดพ้ืนแลว 
พึงประนมมือไหวแลวหมอบลง  ทอดฝามือท้ังสองท่ีพ้ืน  แหวกชองวางฝามือ 
ที่วางราบนั้นใหหางกันเล็กนอยกมศีรษะลงตรงชองนั้นใหหนาผากจดพ้ืน  ก็ 
เปนอันวาฝามือท้ังสอง  และหนาผากติดพ้ืนครบองค ๕  (พิธีกราบในสมัยกอน 
ไมมีวิธีนั่งคุกเขา  ใชวิธีนั่งกระโหยง  ประนมมือขอศอกต้ังอยูบนเขาท้ังสอง) 
        การกราบดวยเบญจางคประดิษฐนี้ ชายพึงคุกเขาต้ังฝาเทาชันใชนิ้วเทา 
เทาน้ันพับยันพ้ืนนั่งทับลงบนเสนเทาท้ังคูที่ชันข้ึน  ผายเขาท้ังสองเล็กนอย 
ใหไดฉากเปนรูปสามเหลี่ยมประนมมือ  นั่งอยางนี้เรียกวา  นัง่ทาพรหม 
เวลากราบก็ยกมือข้ึนไหวแลวกมตัวลงปลอยมือใหทอดลงกับพ้ืน  ใหศอกตอกัน 
กับเขาตรงกันทั้งสองขางแลวกมลงใหหนาผากจดพื้นระหวางฝามือดังกลาว 
เชนนี้เปนทากราบของชาย  สําหรับหญิงพึงน่ังคุกเขาราบ คือ  ไมต้ังฝาเทาชัน 
อยางแบบชาย  เหยียดฝาเทาราบไปทางหลัง  ใหปลายเทาท้ังสองทับกันเพียง 
เล็กนอย  แลวน่ังทับลงฝาเทาท้ังสองนั้นใหราบกับพ้ืนใหเขาท้ังสองชิดกัน 
ประนมมือ  นั่งอยางนี้เรียกวา นั่งทาเทพธิดา ขณะกราบก็ยกมือประนมน้ัน 
ข้ึนไหว  แลวกมตัวลง  ปลอยมือใหทอดลงกับพ้ืน  ใหขอศอกพับทั้งสองขาง 



ขนาบเขาพับท้ังสองไว  ระวังกะฝามือใหพอดี  เวลากมลงกราบน้ี อยาใหกนยกข้ึน 
เปนอันขาดจึงจะงาม  เชนนี้เปนทากราบพระของหญิง 
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                                     ๒.  วิธีประเคนของพระ   
        การประเคนของพระ  คือ การถวายของใหพระรับถึงมือ  ของที่ประเคนน้ัน 
ตองเปนของท่ีคนเดียวพอยกไดอยางธรรมดา ไมใชของหนัก  หรือใหญโตจน 
เกินไปไมมีวัตถุอนามาส  คือ เงินทอง  หรือขาดกะไหลดวยเงินแทหรือทองแท 
ปนอยูดวย  เพราะเปนของไมเหมาะแกภาวะของพระท่ีจะรับได  และถาเปนของ 
เค้ียวของฉันตองประเคนไดเฉพาะในกาล  นอกกาล  คือ เวลาวิกาล  ต้ังแตเที่ยง 
แลวไปจนถึงย่ํารุงวันใหมไมควรนํามาประเคน  วิธีประเคนน้ันพึงปฏิบัติ ดังน้ี 
        ก.  พึงนําของประเคนเขาไปใหใกลพระผูรบั  ประมาณ ๑ ศอก  (ไมถึงศอก 
หรือไมเกินศอกคืบก็ได)  จะน่ังหรือยืนแลวแตสถานที่ที่พระนั่งอยูนั้นอํานวย 
        ข.  จับของที่ประเคนดวยมือทั้งสองก็ได  มือเดียวก็ได  ยกใหสูงข้ึน 
เล็กนอยแลวนอมถวายพระซึ่งทานจะย่ืนมือท้ังสองออกมาจับ  ถาผูถวายเปนสตรี 
พึงวางของลงบนผากราบท่ีพระปูรับอยูขางหนา  เสร็จแลวพึงไหวหรือกราบแลวแต 
กรณี  หนหนึ่งเปนอันเสร็จการประเคน 
        หลกัสําคัญของการประเคนน้ี ตองแสดงออกดวยความเคารพ  ไมใช 
เสือกใหหรือท้ิงใหโดยไมเคารพ 
                              ๓.  วิธทีําหนังสืออาราธนา 
                        และทําใบปวารณาถวายจตุปจจัย 
        การอาราธนาพระ ก็คือการนิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีตาง ๆ ตอง 
ทําใหเปนกจิจะลักษณะ แตปางกอนใชอาราธนาดวยวาจาเปนพ้ืน  แตในปจจุบันนี้ 
มีนิยมทําหนังสืออาราธนา ความมุงหมายก็เพ่ือแจงกําหนดวานและรายการให 
พระสงฆทราบ  หนังสืออาราธนานี้ เรียกกันวา ฎีกานิมนตพระ มีขอความท่ีจะ 
แสดงเปนตัวอยางดังน้ี 
        "ขออาราธนาพระคุณเจา (พรอมดวยพระสงฆในวัดนี้อีก............รูป) 
เจริญพระพุทธมนต (หรอืสวดมนตหรือแสดงพระธรรมเทศนาแลวแตกรณี) 
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)  
        ถางานน้ันมีเรือหรือรถรับสง กใ็หหมายเหตุบอกไวทายฎีกาน้ัน  เพ่ือ 
พระจะใหทราบลวงหนา  การวางฎีกานิมนตพระนี้ ถาเปนพระวัดเดียวกัน  ไมตอง 
ทําฎีกานิมนตเปนรายรูปก็ได  เปนแตระบุจํานวนพระหรือรายชื่อพระที่ตองการ 
ใหทางวัดนิมนตตอใหก็ได 
        และในการถวายไทยธรรมแกพระสงฆที่นิมนตมาประกอบพิธีตาง ๆ 
ก็มี นิยมถวายคาจตุปจจัยเปนพิเศษจากไทยธรรมอกีสวนหนึ่งดวย  ในการถวาย 
คาจตุปจจัยนี้นิยมทําใบปรารถนาถวาย  คือ ถวายดวยใบปวารณา  ความมุงหมาย 
ก็เพ่ือสงเคราะหใหภิกษุไดรับคาจตุปจจัยนั้นโดยชอบดวยวินัย  ในปวารณาน้ี 
มีแบบนิยมเปนฉบับดังนี้ 
        "ขอถวายจตุปจจัยอันควรแกสมณบริโภค แดพระคุณเจาเปนมูลคา 
..................บาท................สตางค หากพระคุณเจาตองประสงคสิ่งใดอันควรแก 
สมณบริโภคแลว  ขอไดโปรดเรียกรองจากกัปปยการกผูปฏิบัติของพระคุณเจา "เทอญ" 
        ในปวารณาน้ี  นิยมกลัดติดกับผาที่ทอดในงานอวมงคล  หรือถวายเฉพาะ 
ใบหรือไมก็ใสซองแลวรวมถวายไปกับเครื่องไทยธรรมในทุกๆ  งาน สวนเงิน 
คาจตุปจจัยนี้มอบไปกับกัปปยการก คือ ศิษยผูมากับพระน้ัน 
                     ๔.  วิธีอาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร 
                                       อาราธนาธรรม 
        การอาราธนา คือ  การเชื้อเชิญพระสงฆในพิธีใหศีล  ใหสวดพระปริตร 
หรือใหแสดงธรรม เปนธรรมเนียมมมีาแตดั้งเดิมท่ีจะตองอาราธนากอน  พระสงฆ 
จึงจะประกอบพิธีกรรมน้ัน ๆ  และการอาราธนาที่ถือเปนธรรมเนียมกันมาก็มี 
๓ กรณีนี้เทาน้ัน 
        วิธีอาราธนา  นิยมกนัวา  ถาพระสงฆนั่งบนอาสนะยกสูง  เจาภาพและ 
แขกน่ังเกาอ้ี  ผูอาราธนาเขาไปยืนระหวางเจาภาพกับแถวพระสงฆตรงรูปท่ี ๓  
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หรือท่ี ๕ หางแถวพระสงฆพอสมควรหันหนาไปทางโตะที่บูชา  ประนมมือไหว   
พระพุทธรูปกอนแลวยืนประนมมือต้ังตัวตรง  กลาวคําอาราธนาตามแบบที่ตองการ 
ถาพระสงฆนั่งอาสนะตํ่ากวาธรรมดา  เจาภาพและเขกอ่ืน  ก็นั่งกับพ้ืน  ผูอาราธนา 
ตองเขาไปคุกเขาตอหนาแถวพระสงฆตรงหัวหนา  กราบพระที่โตะบูชา  ๓ ครั้งกอน 
แลวประนมมือต้ังตัวตรงกลาวคําอาราธนาท่ีตองการตามแบบ  คือ 
                พิธีสวดมนตเย็น อาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร 
                พิธีเลี้ยงพระ  อาราธนาศีล 
                พิธีถวายทานทุกอยาง  อาราธนาศีล 
        พิธีเทศน ถาเทศนตอจากสวดมนต  ตอนสวดมนตไมตองอาราธนาศีล 
เริ่มตนดวยอาราธนาพระปริตร  แลวอาราธนาศีล  ตอนพระข้ึนเทศนา  รับศลีแลว 
อาราธนาธรรมตอ  แตถาสวดมนตกับเทศนไมไดตอเน่ืองกัน ถือวา เปนคนละพิธี 
ตอนสวดมนตก็อาราธนาตามแบบพิธีสวดมนตมนตเย็นที่กลาวแลว  ตอนเทศนก็ 
เริ่มตนดวยอาราธนาศีลกอน  จบรับศลีแลวจึงอาราธนาธรรม 
        พิธีสวดศพตาง ๆ  เชน  สวดแจง  สวดพระอภิธรรมเปนตน  ถาไมมีพิธีอ่ืน 
นําหนา  ใหอาราธนาศีลกอน  ถามีพิธีอ่ืนนําหนาแลวไมตองอาราธนาศีล 
                             คําอาราธนาศีล ๕  ในพิธีการ 
        มย  ภนเฺต 
        วิสุ  วิสุ  รกฺขณตฺถาย, 
        ติสรเณน  สห, 
        ปฺจ  สีลานิ  ยาจาม. 
        ทุติยมปฺ.... 
        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, 
                        กตฺอฺชล ี อนธิวร  อยาจถ, 
                        สนฺตีธ  สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา, 
                        เทเสตุ ธมมฺ  อนฺกมฺปม  ปช. 
                                 ๕.  วิธีกรวดน้ํา 
        เมื่อจะกรวดนํ้าเพ่ืออุทิศสวนบุญ  ตองคํานึงถึงประเพณีที่มีมา แต 
โบราณกาลดวย วิธีนิยมทํากันดังน้ี  คือ เริ่มตนเตรียมน้ําสะอาดใสภาชนะไว 
พอสมควร จะเปนคณฑีขวดเล็ก  แกวน้ํา  หรือขัน อยางใดอยางหนึ่งก็ได  พอ 
พระสงฆเริ่มอนุโมทนาดวยบท ยถา...ก็เริ่มกรวดนํ้า  โดยต้ังในนึกอุทิศสวนบุญ 
มือขวาจับภาชนะนํ้าริน  ใชมือซายประคอง  แลววาบทกรวดน้ําในใจไปจนจบ การ 
หลั่งนํ้ากรวด  ถาเปนพ้ืนดินควรหลั่งลงในท่ีสะอาดหมดจด  ถาอยูบนเรือนหรือ 
สถานที่ที่ไมใชพ้ืนดิน  ตองหาภาชนะอ่ืนที่สมควร  เชน ถาดหรือขันเปนตน 
รองน้ํากรวดไว  เสร็จแลวจึงนําไปเทลงดินที่สะอาด  อยาใชกระโถนหรือภาชนะ 
สกปรกรองเปนอันขาด  เพราะน้ํากรวดเปนสักขีพยานในการทําบุญของตนวา 
ทําดวยใจสะอาจจริง ๆ 
        คํากรวดนํ้าท่ีนิยมวากันในเวลากรวดทั่วไป ๆ ไป มีอยู ๓ แบบ  คือ แบบส้ัน 
แบบยอ  และแบบยาว  วาเฉพาะคําบาลีเทาน้ัน  ดังนี้  
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                                     คํากรวดน้ําแบบส้ัน   
                           (เปนคําอุทิศของพระเจาพิมพิสาร) 
                            อมิ เม  าตีน โหตุ  (วา ๓ จบ) 
        หากจะเติมพุทธภาษิตตอวา  "สุขิตา โหนฺตุ  าตโย"  ก็ได 
                                            คําแปล 
                ขอบุญน้ีจงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของขาพเจาเถิด 
                ขอญาติทั้งหลายของขาพเจาจงเปนสุข ๆ เถิด 
                คํากรวดน้ําแบบยอ  เรียกคาถาติโลกวิชยั 
                ยงฺกิฺจิ  กฺสล  กมฺม             กตฺตพฺพ  กิริย  มม, 
        กาเยน  วาจามนสา                      ติทเส  สุคต  คต. 
        เย สตฺตา  สฺ ิโน  อตฺถิ              เย จ  สตฺตา  อสฺ ิโน, 
        กต  ปฺุผล  มยหฺ                      สพฺเพ  ภาคึ  ภวนฺตุ เต. 
        เย ต กต  สุวิทิต                             ทินฺน  ปฺุผล  มยา, 
        สพฺเพ โลกมฺห ิ เย สตฺตา                 ชีวนฺตาหารเหตุกา, 
        มนฺุ  โภชน  สพฺเพ                     ลภนฺตุ  มม เจตสา. 
                                       คําแปล 
        กุศลกรรมซ่ึงเปนกิริยาควรทําอันหน่ึงดวยกายวาจาใจ  อันจะเปนเหตุ 
นําไปใหเกิดในสวรรคชัน้ไตรทศเทพ  ขาพเจาไดทําแลว ขอสัตวซึ่งมีสัญญาและ 
ไมมีสัญญาทุกหมูเหลา  จงเปนผูมีสองไดรับผลบุญท่ีขาพเจากระทําแลวน้ัน 
เหลาสัตวที่รูผลบุญอันที่ขาพเจากระทําแลว  ขอจงเปนผูมีสวนไดรับผลบุญท่ี 
ขาพเจาอุทิศให  ในบรรดาสรรพสัตวจําพวกใดไมรูขาวถึงบุญท่ีขาพเจากระทําแลว 
ขอเทพยดาทั้งหลาย จงนําไปบอกแกสัตวจําพวกนั้น  ขอสัตวทุกหมูในชีวโลก 
ซึ่งเสพอาหารเปนเครื่องเลี้ยงชีพ  จงไดเสวยซ่ึงโภชนะอันพึงใจ ดวยอํานาจเจตนา 
อุทิศของขาพเจาน้ีเถิด  
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                 คํากรวดน้ําแบบยาว เปนคาถาของเกา   
        อมิินา ปฺุกมฺเมน                    อุปชฺฌายา  คุณุตฺตรา, 
        อาจาริยปูการา จ                         มาตา  ปตา จ  าตกา. 
        สุริโย  จนฺทิมา  ราชา                    คุณวนฺตา  นราป  จ, 
        พฺรหฺหมารา จ  อินทฺา จ                โลกปาลา  จ เทวตา. 
        ยโม  มติตา  มนุสฺส จ                    มชฺฌตฺตา เวริกาป  จ, 
        สพฺเพ  สตฺตา สุขี  โหนฺตุ                 ปฺุานิ  ปกตานิ  เม. 
        สขฺุจ  ติวิธ  เทนฺตุ                         ขิปฺป  ปาเปถ  โวมต. 
        อมิินา ปฺุกมฺเมน                        อมิินา  อุทฺทิเสน จ, 
        ขิปฺปาห  สุลเภ   เจว                         ตณฺหุปาทานเฉทน. 
        เย  สนตฺาเน  หินา ธมฺมา                   ยาว  นพฺิพานโต  มม, 
        นสฺสนตฺุ สพฺพทาเยว                          ยตฺถ  ชาโต  ภเว ภเว. 
        อุชุจิตฺต  สติปฺา                           สลฺเลโข  วิริยมฺหินา, 
        มารา  ลภนฺตุ  โนกาส                         กาตฺุจ   วิริเยสุ เม. 
        พุทฺธาธปิวโร  นาโถ                            ธมฺโม  นาโถ  วรุตฺตโม, 
        นาโถ  ปจฺเจกพุทฺโธ จ                          มาโรกาส  ลภนฺตุ มา. 
                                              คําแปล 
        ดวยผลบุญท่ีขาพเจากระทําน้ี ขอพระอุปชฌายผูมีพระคุณอันยิ่งใหญ 
ไพศาล อีกทั้งอาจารยผูไดสั่งสอนขาพเจามา ทั้งมาราดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น 
ตลอดจนพระอาทิตยพระจันทร  และพระเจาแผนดินผูเปนดินผูเปนใหญในเอกเทศแหง 
เมทนีดลและนรชนผูมีคุณงามความดีทั้งหลายทุกถิ่นฐาน  อีกทาวมหาพรหม 
กับหมูมารและทาวมัฆวานเทวราช  ทัง้เทพเจาผูฉกาจรักษาโลกทั้งส่ีทิศ  และ 
พญายมราชอีกมวลมิตรสหายท้ังผูขวนขวายตนเปนกลาง  และผูเปนศัตรู 
ของขาพเจาทุก ๆ  เหลาจงมีความเกษมสุขนิราศภัย  ขอบุญท่ีขาพเจากระทําไว 
ดวยไตรทวาร  จงดลบันดาลใหสําเร็จไตรพิธสุข  ถึงความเกษมปราศจากทุกข คือ  
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พระอมตมหานฤพานโดยพลัน อีกโสดหน่ึงนั้น ดวยบุญกรรมนี้และอุทิศเจตนาน้ี   
ขอใหขาพเจาบรรลุทันทซีึ่งการตัดขาดตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดาน 
จงพินาศไปหมด  จนตราบเทาถึงนิพพานสิ้นกาลทุกเม่ือเทียว  แมวาขาพเจายัง 
จะทองเที่ยวไปเกิดในภพใด ๆ ก็ขอใหมีจิตซ่ือตรงดํารงสติปญญาไวชาญฉลาด 
ใหมีความเพียรกลาสามารถขัดเกลากิเลสใหสูญหาย  ขอหมูมารเหลารายอยาได 
กล้ํากราบสบโอกาส เพ่ือทําใหขาพเจาพินาศคลายความเพียรได  อนึ่งไซร 
พระพุทธเจาผูเปนที่พ่ึงอันยิ่งอยางประเสริฐ พระธรรมเปนที่พ่ึงอันล้ําเลิศยิ่ง 
ประมาณ  พระปจเจกพุทธเจาพ่ึงอันไพศาล  และพระสงฆเปนที่พ่ึงอันอุดม 
ยิ่งประมาณของขาพเจานี้  ดวยอานุภาพอันอุดมดีพิเศษสูงสุดของพระรัตนตรัย 
ขออยาใหหมูมารไดโอกาสทุกเม่ือไป เทอญ. 
        นอกจากคํากรวดน้ําท้ัง ๓ แบบตามท่ีกลาวมาแลว  ยังมีคํากรวดน้ําอีก 
แบบหน่ึง  เปนพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๔ เรียก  ปตติทานคาถา  ดังนี้ 
        ปฺุสสฺิทานิ  กตสฺส                        ยานฺานิ  กตานิ เม, 
        เตสฺจ  ภาคิโน  โหนฺตุ                     สตฺตานนฺตาปฺปมาณกา. 
        เย  ปยา  คุณวนฺตา  จ                        มยฺห มาตาปตาทโย, 
        ทิฏา  เม จาปฺยทิฏา  วา                  อฺเ  มชฺฌตฺตเวริโน. 
        สตฺตา  ติฏนฺติ  โลกสฺมึ                       เตภมมฺา   จตุโยนิกา, 
        ปฺเจกจตุโวการา                               สวรนฺตา  ภวาภเว. 
        าต เย  ปตฺติทานมฺเม                        อนุโมทนฺตุ  เต  สย, 
        เย จมิ  นปฺปชานนฺติ                             เทวา  เตส  นิเวทยุ. 
        มยา  ทนิฺนาน  ปฺุาน                        อนุโมทนาเหตุนา. 
        สพฺเพ  สตฺตา  สทา โหนฺตุ                       อเวรา  สุขชีวิโน. 
        เขมปฺปทฺจ  ปปฺโปนฺตุ                          เตสาสา  สิชฺฌต  สุภา. 
                                             คําแปล 
        สัตวทั้งหลายไมมีที่สุด  ไมมีประมาณ  จงเปนผูมีสวนแหงบุญอันขาพเจา 



ทําแลว  ณ บดันี้ดวย  แหงบุญท้ังหลายอ่ืนอันขาพเจาทําแลวดวย   เหลาใดเปน 
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ที่รักและมีคุณมีมารดาและบิดาของขาพเจาเปนตน  เหลาท่ีขาพเจาเห็นแลวหรือ   
แมที่ขาพเจาไมไดเปนแลวเหลาอ่ืน ที่เปนผูมัธยัสถเปนปานกลางและเปนผูมีเวร 
สัตวทั้งหลายต้ังอูในโลกเปนไปในภูมิสาม  เปนไปในกําเนิดสี่ มีขันธหา  มขัีนธหน่ึง 
มีขันธสี่ทองเที่ยวอยูในภพนอยและภพใหญ  ความใหสวนบุญของขาพเจาอันสัตว 
ทั้งหลายเหลาใดรูแลว  สตัวทั้งหลายเหลาน้ัน  จงอนุโมทนาเองเถิด  สวนสัตว 
ทั้งหลายเหลาใดยังไมรูซึ่งการใหสวนบุญของขาพเจาน้ี  ขอเทพยดาท้ังหลาย 
พึงบอกแกสัตวทั้งหลายเหลาน้ันใหรู  (แลวอนุโมทนา)  เพราะเหตุคืออนุโมนนา 
ซึ่งบุญท้ังหลายอันขาพเจาไดใหแลว  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร 
เปนผูดํารงชีพโดยสุขทุกเม่ือเถิด  จงถึงซ่ึงบทอันเกษม  คือพระนิพพาน  ขอความ 
ปรารถนาที่ดีงามของสัตวทั้งหลายทั้งปวงเหลาน้ันจงสําเร็จเถิด. 


