
                                               คํานํา   
        ศาสนพิธีสังเขปน้ี   ไดบันทึกยอมาจากหนังสือศาสนพิธีเลม ๑  
ซึ่งองคการศึกษาประกาศใชเปนหลักสูตนักธรรมและธรรมศึกษา  ชั้นตรี. 
วิชาศาสนพิธีนี้  นักเรียนตองเรียนและตองสอบไลรวมกับวิชาพุทธประวัติ 
ตามประกาศของแมกองธรรมสนามหลวง.  เพื่อความสะดวกในการเรียน 
และการสิน  จึงไดเลือกคัด ตัดตอน  และเพิ่มเติมตามสมควร  โดย 
รักษาแนวเดิมไวทุกอยาง,  หากนักเรียนอานในเลมนี้แลวคงเขาใจได 
อยางรวดเร็ว  แตถาตรงไหนยังไมเขาใจชัด  ก็ควรเปดอานหลักสูตรที่ 
ทานไดเรียบเรียงไวพิสดาร  โดยชัดเจนแลวน้ันเถิด. 
                                                พระศรวีิสุทธิญาณ 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
๔ กรกฎาคม  ๒๕๒๘  
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                                     ศาสนพิธีสังเขป    
                     คูมือนักธรรม  และ ธรรมศึกษาชั้นตรี 
 
        ศาสนพิธี  คือแบบอยางหรือแบบแผนตาง ๆ  ที่พึงปฏิบัติทางพระ 
ศาสนา  โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา  และเกิดข้ึนภายหลังพระศาสนา. 
        หลกัการสอนพระพุทธศาสนา  ที่ทรงปฏิบัติ  ม ี ๓  ประการ  คือ :- 
๑.  สอนใหไมทําความชั่วท้ังปวง   ๒.  สอนใหทําความดีใหบริบูรณ 
๓. สอนใหทาํจิตของตนใหผองแผว. 
        การทําความดี  เรียกวา  "ทําบุญ"  หลกัการทําบุญ  หรือวิธีทําบุญ 
เรียกวา  "บญุกิริยาวัตถุ"  โดยยอ  ม ี ๓  อยาง คือ :- 
๑.  ทาน  การใหสิ่งของ   ๒.  ศีล  รักษากาย - วาจาใหเรียบรอย. 
๓.  ภาวนา  อบรมจิตใหผองใสในทางกุศล. 
        บุญกิริยาวัตถุ  นี้เอง  เปนตนเหตุใหเกิดศาสนพิธีตาง ๆ  คือ 
๑.  รับศีลปรบัปรุงกายวาจาใหเรียบรอยกอน  ๒.  ภาวนา  คือฟงพระสวด 
หรือเทศนใหจิตผองใสสบาย  ๓.  ทาน  คือถวายส่ิงของแหพระ.  หมายความ 
วา ๑.  ศลี  ๒.  ภาวนา  ๓.  ทาน  ทั้ง ภ  อยางนี้  เปนหลักในการทําบุญ 
ในพระพุทธศาสนา. 
        เนื่องจากการทําพิธีทางศาสนามีมาก  หากแยกเปนหมวด  ก็ได  ๔ 
หมวด  คือ :-  
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        ๑.  หมวดกุศลพิธี           วาดวยพิธีบําเพ็ญกุศล   
        ๒.  หมวดบุญพิธี           วาดวยพิธีทําบุญ 
        ๓.  หมวดทานพิธี           วาดวยพิธีถวายทาน 
        ๔.  หมวดปกิณณกะ  วาดวยพิธีเบ็ดเตล็ด. 
                                      หมวดท่ี ๑  กศุลพิธี 
        กุศลพิธ ี หมายถึงการทําพิธีใหเกิดความฉลาดย่ิง ๆ ข้ึน  จนสามารถ 
ตัดความชั่วหรือบาปมัวหมองใหหมดไปโดยลําดับ.  เฉพาะท่ีพึงปฏิบัติใน 
เบื้องตน  มี ๓ เรื่อง  คือ :- 
        ก.  พิธแีสดงตนเปนพุทธมามกะ 
        ข.  พิธีรกัษาอุโบสถ 
        ค.  พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา. 
                             ก.  พิธแีสดงตนเปนพุทธมามกะ 
        การทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ  หมายความวา ประกาศตนวา 
เปนผูรับนับถือพระพุทธเจา  กลาวคือ เปนผูถือพระพุทธศาสนา. (พุทธ 
แปลวา  ผูรู  ผูฉลาด พุทธศาสนา  แปลวา  คําสอนของทานผูรู,  ผูถือ 
พุทธศาสนา  ปฏิบัติถูกตองก็ยอมฉลาดยิ่ง ๆ  ข้ึน สามารถตัดความชั่ว 
ความโงได) 
        การทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะนี้  มีมาต้ังแตสมัยพระพุทธเจา 
ตลอดมาจนถึงบัดนี้  รวมเปน ๔  วิธี คือ :- 
        ๑.  มีผูมาทูลขอบวช    พระพุทธเจาทรงใหบวชดวยพระวาจาวา  
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"มาเถิดภิกษุ  จงประพฤติพรหมจรรยเถิด"  ดังน้ีเปนตน. ผูนั้นถอืเพศ   
คือ  โกนผม  นุงหมสบงจีวร  เปนเสร็จพิธี. 
        ๒.  ขอบวชตอพระสาวก  ตองปลงผม  นุงหมสบงจีวรกอน  แลว 
ลั่นวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะคือเปนที่พ่ึงที่ระลึก ๓  หน  เปนเสร็จพิธี. 
        ๓.  ผูมอีายุไมครบ ๒๐  ปบริบรูณ  ขอบวช  ก็บวชดวยวิธีที่ ๒ 
สําเร็จเปนสามเณร. 
        ๔.  คฤหัสถผูไมตองการบวช ลัน่วาจาถึงพระพุทธ - พระธรรม - 
พระสงฆ  วาเปนสรณะ  ถาอายุเกิน  ๑๕  ป  ผูชาย  เรียกวา  "อุบาสก" 
หญิง  เรียกวา  "อบุาสิกา"  ถาอายุ  ๑๕  ลงมา  ๑๒  ขึ้นไป  เรยีกวา 
"พุทธมามกะ"  หรือ  "พุทธมามิกา"  ตามเพศชาย - หญิง. 
        การปฏญิาณตนเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา  คนหน่ึงจะปฏิญาณ 
หลายครั้ง  ตามความเลื่อมใสศรัทธาก็ได. 
        ประเพณีนิยมแสดงตนเปนพุทธมามกะในประเทศไทย  ในปจจุบัน 
มีสรุปได ๔  คราว  คือ :- 
        ๑.  คราวท่ีบุตร - หลาน  มีอายุพนเขตทารก  คือระหวางอายุ 
             ๑๒-๑๕  ป  เพ่ือใหเด็กสืบความเปนชาวพุทธตามตระกูลวงศ. 
        ๒.  คราวสงบุตร - หลาน  ที่เปนชาวพุทธอยูแลว  ไปอยูในถิ่น 
              ศาสนาอ่ืนนานแรมป  เพ่ือใหเด็กระลึกอยูเสมอวา  ตนเปน 
             พุทธศาสนิกชน. หรือเมื่อเขาโรงเรียนตางศาสนา. 
        ๓.  คราวท่ีเด็กเขาศึกษาในโรงเรียนที่สอนวิชาทั้งสามัญศึกษาและ 
             วิสามัญศึกษา  เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการที่ตนเปน 
             ชาวพุทธอยูรวมกัน.  
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        ๔.  คราวที่บุคคลตางศาสนาเกิดเลื่อมใสในพุทธศาสนา  ก็ทําพิธี   
             ประกาศตนเปนชาวพุทธ  เพ่ือใหผูอ่ืนทราบวาตนถือพระ 
             พุทธศาสนาแลว. 
                                          ระเบียบพิธ ี
        ๑.  มอบตัว  คือ  ก. เขาไปหาพระท่ีตนเคารพนับถือ   ควรมีผู 
ปกครองนําไป  ถาเปนโรงเรียน  ก็มีตัวแทนของโรงเรียนนําไป  พรอม 
ดวยตัวแทนนักเรียน  ถวายดอกไมธูปเทียม  กราบ  แจงความประสงค. 
ข. ฝกหัดอบรมผูจะแสดงตนใหรูจักกราบไหว  ทองคําบูชา  คํานมัสการ 
คําปฏิญาณ  คําอาราธนาศีล ๕  คําสมาทานศีล ๕. 
        ๒.  เตรยีมการ คือ  ก. ฝายพระสงฆ  นิมนตพระผูใหญหรอื 
ผูนอยท่ีสมควร  ใหครบ ๔  รูป  เปนองคสงฆ  จัดสถานที่ ควรจัดในโบสถ 
หรือวิหาร  ศาลาการเปรียญ  มโีตะต้ังพระพุทธรูป  และเครื่องบูชาพรอม 
ข.  ฝายผูแสดงตน นุงหมผาขาว  มีผาหมเฉวียงบา  ไมใสหมวก- 
รองเทา,  ถานักเรียนก็แตงเครื่องแบบ  แตตองถอดหมวก - รองเทา. 
เตรียมดอกไม  ธูป  เทียน  บชูาพระรัตนตรัย  ๑  ชดุ  ถวายพระอาจารย 
ในพิธีอีก ๑  ชุด.  จะมีไทยธรรมถวายดวยก็แลวแตศรัทธา. 
        ๓.  พิธกีาร ก. ผูแสดงตนเตรียมแตงตัว  และเครื่องบูชาพรอม 
แลว เขาในบริเวณพิธี  นั่งประจําท่ี  รอเวลา.  ข.  ถึงเวลา พระสงฆ 
เขาประจําท่ี.  ค. ผูแสดงตน  จุดธูป  เทียน  วางดอกไมบูชาพระ  ระลึก 
ถึงคุณพระรัตนตรัย เปลงวาจาวา 
        อมิินา  สกฺกาเรน,  พุทฺธ  ปูเชม.ิ  ขาเจาขอบูชาพระพุทธเจา 
ดวยเครื่องสักการะนี้.  (กราบ) 
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        อมิินา  สกฺกาเรน,  ธมฺม  ปูเชม.ิ  ขาพเจาขอบูชาพระธรรม   
ดวยเครื่องสักการะนี้.  (กราบ) 
        อมิินา  สกฺกาเรน,  สงฺฆ  ปูเชม.ิ  ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ 
ดวยเครื่องสักการะนี้.   (กราบ) 
        ถวายพานเครื่องสักการะแกพระอาจารย  กราบ ๓  ครั้ง  กลาวคํา 
นมัสการพรพุทธเจาวา 
        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสสฺ   (๓  จบ) 
        กลาวคําปฏิญาณตนวา  เอสาห ภนฺเต  สุจิรปรินิพฺพุตมฺป,  ต 
ภควนฺต  สรณ  คจฺฉาม,ิ  ธมฺมฺจ  สงฺฆฺจ  พุทธมามโกติ  ม 
สงฺโฆ  ธาเรตุ. 
หมายเหตุ :-         ชายหลายคนวา  เอเต  มย   ภนฺเต. . . คจฺฉาม. . . 
                  พุทฺธมามกาติ  โน. . .  
                  หญิงคนเดียววา   เอสาห  ภนฺเต. . .คจฺฉามิ. . . 
                พุทฺธมามิกาติ   ม. . . 
                หญิงหลายคนวา  เอตา   มย  ภนฺเต. . .คจฺแาม 
                . . .พุทฺธมามิกาติ  โน. . . 
        เมื่อกลาวคําปฏิญาณจบแลว  พระสงฆรับวา  "สาธุ"  พรอมกัน. 
ตอจากนั้นผูปฏิญาณนั่งราบคอยฟงโอวาท  ประนมมือฟง.  พระอาจารย 
ใหโอวาทเกี่ยวกับหัวใจพระพุทธศาสนา ๓  ขอ  เปนตน. 
        เมื่อฟงโอวาทจบ  รับวา  "สาธุ"  แลวน่ังคุกเขา  กลาวคํา 
อาราธนาศีล  ๕  วา 
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                            คําอาราธนาเบญจศีล  (ศลี ๕)   
        อห  ภนเฺต  วิสุ  วิสุ  รกฺขณตฺถาย  ติสรเณน  สห  ปฺจ  สีลานิ 
ยาจามิ.   ทุติยมฺป  อห  ภนฺเต. . . ยาจามิ.  ตติยมฺป  อห  ภนฺเต. . . 
ยาจามิ. 
        หมายเหตุ :-    ถาหลายคน  อห  เปลี่ยนเปน  มย.  ยาจาม ิ
เปลี่ยนเปน  ยาจาม. 
                                  คําสมาทานเบญจศีล 
        พระอาจารยเปนผูบอก  ผูปฏญิาณวาตาม. 
        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสสฺ  (๓ จบ) 
        พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ.  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. สงฺฆ  สรณ  คจฉฺามิ. 
        ทุติยมปฺ  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉาม.ิ  ทุติยมฺป  ธมมฺ  สรณ  คจฉฺามิ. 
        ทุติยมปฺ  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉาม.ิ 
        ตติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉาม.ิ  ตติยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
        ตติยมฺป  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ. 
        (พระอาจารยวา  "ติสรณคมน  นฏิ ิต"  ผูปฏญิาณรับวา  "อาม 
ภนฺเต") 
        พระอาจารยบอกตอไป  ผูปฏิญาณวาตามตอไปวา 
        ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทิยามิ. 
        อทินฺนาทานา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทิยามิ. 
        กาเมส ุ มิจฺฉาจารา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทยิามิ. 
        มุสาวาทา  เวรมณ ี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ. 
        สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  เวรมณี  สิกฺขาปท สมาทิยาม.ิ  
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อิมานิ  ปฺจ  สิกขฺาปทานิ  สมาทิยามิ.  (บรรทัดนี้  อาจารยวา  ๑  จบ.   
ผูปฏิญาณวา  ๓  จบ) 
                พระอาจารยวา 
        สีเลน  สุคตึ  ยนฺติ                สีเลน  โภคสมฺปทา 
        สีเลน  นิพฺพุตึ  ยนฺติ                ตสฺมา  สีล  วโิสธเย. 
                                        (ผูปฏิญาณไมตองวาตาม) 
        ผูปฏญิาณกราบ ๓  ครั้ง.  ถามีไทยธรรมกถ็วายแกพระสงฆ  แลว 
เตรียมกรวดน้ํา. 
        พระสงฆอนุโมทนาดวยบท  ดังน้ี  ๑. ยถา. . .๒.  สพฺพีติโย. . .  
๓.  โส  อตฺถลทฺโธ. . .  หรือ สา อตฺถลทฺธา. . . หรือ  เต  อตฺถลทฺธา. . . 
๔.  ภวตุ  สพฺพ. . .  
หมายเหตุ :-        ขณะพระวาองคเดียว  วา   ยถา. . .  ผูปฏญิาณ  พึง 
                กรวดน้ํา  รินน้ําพรอมกับวาคํากรวดน้ํา  ตามแบบ. พอ 
                พระวาพรอมกันทุกองควา  สพฺพีติโย. . . ก็รินน้ําให 
                หมด  แลวประนมมือรับพร.  เมื่อรพระสวดจบ  ก็คุกเขา 
                กราบพระสงฆ  ๓  ครั้ง  เปนอันเสร็จพิธี. 
                                     ข. พิธีรักษาอุโบสถ 
        อุโบสถ  หมายความวาการจําศีล  คือการรักษาศีล ๘  เพ่ือขันเกลา 
กิเลสหยาบ ๆ  ใหเบาบาง  มี ๒  อยาง  คือ :- 
        ๑.  ปกติอุโบสถ  เดือนละ  ๔  วัน  คือ  ข้ึน  ๘  คํ่า,  ข้ึน  ๑๕  คํ่า, 
แรม ๘  คํ่า,  แรม  ๑๔  คํ่า  ในเดือนเลขค่ี  หรือแรม ๑๕  คํ่า  ในเดือนเลขคู. 
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(เดือนเลขค่ี  เชนเดือน  ๗,  เดือนเลขคู  เชนเดือน  ๘)   
        ๒. ปฏชิาครอุโบสถ  คือ  เพ่ิมขางหนา  ๑  วัน  ขางหลัง ๑  วัน 
รวมเปนคราวละ  ๓  วัน เดือนละ  ๔  คราว,  จึงเปนเดือนละ ๑๒  วัน. 
เชน  ปกติอุโบสถมีในวัน  ๘  คํ่า เพ่ิม ๗  คํ่า  และ  ๙  คํ่า  เขามา  ก ็
เปนปฏิชาครอุโบสถ. 
        การรักษาศีล  ๘  ขอในวันที่กําหนดน้ี  ชื่อวา  "รักษาอุโบสถ" 
การรักษาอุโบสถน้ี  มีพิธีตอไปนี้ :- 
                                          ระเบียบพิธ ี
        ๑.  พึงต่ืนนอนแตกอนอรุณข้ึน   เตรียมตัวใหสะอาดเรียบรอย  บชูา 
พระต้ังแตรุงอรุณ  เปลงวาจาดวยตนเองกอนวา  อิม อฏงฺคสมนฺนาคต 
พุทฺธปฺตฺต  อุโปสถ,  อิมฺจ  รตฺตึ  อมิฺจ  ทิวส สมมฺเทว 
อภิรกฺขิตุ  สมาทิยามิ. 
        ๒.  ไปวัด  เขาสูโบสถ  หรือวิหาร หรือศาลา  เปนตน  ซึ่ง 
ทางวัดจัดเตรียมไว.  ไดเวลาประมาณ ๙.๐๐  น. พระก็ลงโบสถ  ทํา 
วัตรเชาจบแลว  อุบาสก - อุบาสิกา  กท็ําวัตรเชา. 
        ๓.  ทําวัตรจบแลว  หัวหนาอุบาสก  นั่งคุกเขา  ประนมมือ  ประกาศ 
องคอุโบสถ. 
                                        คําประกาศองคอุโบสถ 
        อชฺช  โภนฺโต  ปกฺขสฺส  อฏมีทวิโส  เอวรูโป  โข  โภนฺโต 
ทิวโส,  ฯ เป ฯ  มา  นริตฺถก  โหตุ.  (วาคําแปลดวย) 
หมายเหตุ  :-  ถาวัน  ๑๔  คํ่า  วา  "จาตุทฺทสีทิวโส"  ถาเปนวัน  ๑๕  
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คํ่า  วา  "ปณฺณรสีทิวโส"  แทนคําวา  อฏมีทิวโส  ซึ่งเปนวัน  ๘  คํ่า.   
        ๔.  เมื่อประกาศใกลจบ  พระผูแสดงธรรม  ข้ึนนั่งบนธรรมาสน, 
อุบาสก - อุบาสิกาทุกคน  คุกเขากราบ ๓  ครั้ง  แลวกลาวคําอาราธนา 
(ขอ)  อุโบสถศีล. 
                                    คําขออุโบสถศีล 
        มย  ภนเฺต  ติสรเณน  สห  อฏงฺคสมนฺนาคต,  อุโปสถ 
ยาจาม.  (วา  ๓  จบ) 
        ๕.  รบัศีลอุโบสถ  วาตามพระ  เหมือนรับศีล ๕  เพียงแต 
เปลี่ยนขอ ๓  วา  อพฺรหฺมจริยา . . .และเพ่ิมขอ  ๖  วา  วิกาลโภชนา. . . 
ขอ ๗  วา  นจฺจคีต  วาทิต  วิสูกทสฺสนา,  มาลาคนฺธวิเลปน  ธารณ 
มณฺฑน  วิภสูนฏานา. . .  ขอ  ๘  วา  อุจฺจาสยน  มาหสยนา  เวรมณ ี
สิกฺขาปท  สมาทิยามิ. 
        อมิ  อฏงฺคสมนฺนาคต. . . (เหมือนขอ  ๑  ของระเบียบพิธีนี้  หนา 
๘) 
        พระผูเทศก  ผูใหศลีวา  อิมาน ิ อฏ  สิกฺขาปทานิ  อุปสถวเสน 
สาธุก  รกขฺิตพฺพานิ. 
        อุบาสก - อุบาสิกา  รับพรอมกันวา  อาม  ภนเฺต.  พระวาตอไปวา 
สีเลน  สุคตึ  ยนฺติ  ฯ เป ฯ  ตสฺมา สลี วิโสธเย.  อุบาสก - อุบาสิกา 
กราบ  ๓  ครัง้ นั่งราบ  ประนมมือฟงธรรมตอไป. 
        ๖.  เม่ือพระแสดงธรรมจบ  ทกุคนใหสาธุการ  และสวดประกาศ 
ตนพรอมกัน  วา  
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                                 สาธุ  สาธุ  สาธ ุ  
        อห  พุทฺธฺจ  ธมฺมฺจ        สงฺฆฺจ  สรณ  คโต๑ 

        อุปาสกตฺต๒  เทเสสึ                ภิกขฺุสงฺฆสฺส  สมฺมขุา 
        เอต  เม  สรณ  เขม                เอต  สรณมุตฺตม 
        เอต  สรณมาคมฺม                สพฺพทุกฺขา  ปมุจจฺเย 
        ยถาพล  จเรยฺยาห                สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน 
        ทุกขฺนสิฺสรณสฺเสว                ภาคี อสฺส๓ อนาคเต. 
หมายเหตุ :-  ๑.  ชายวา  คโต  หญิงวา  คตา.  ๒.  ชายวา  อุปาสกตฺต 
หญิงวา  อุปาสิกตฺต.  ๓.  ชายวา  ภาคี  อสฺส  หญิงวา  ภาคินิสฺส. 
                             (เสร็จพิธีตอนเชาเพียงนี้) 
        ๗.  ถวายภัตตาหายเพลแกพระสงฆ  ตนเองก็รับประทานอาหาร 
ใหเสร็จกอนเที่ยง.  ครั้นถงึเวลาบาย  หรือเย็น  (ประมาณ  ๑๕.๐๐  น.) 
หรือสุดแลวแตจะนัดกัน"  ประชุมกนัทําวัตรคํ่า.  ถามีพระมาเทศนโปรด 
หัวหนาอุบาสก  คุกเขากราบพระ  ๓  ครั้ง  กลาวคําอาราธนาพิเศษ  หรือ 
ธรรมดา. 
                            คําอาราธนาธรรม  (พิเศษ) 
        จาตุทฺทสี  ปณฺณรสี                ยา  จ  ปกฺขสฺส  อฏม ี
        กาลา  พุทฺเธน  ปฺตฺตา        สทฺธมฺมสฺสวนสฺสิเม 
        อฏม ี โข  อยนฺทานิ        สมฺปติตา  อภิลกฺขติา 
        เตนาย  ปริสา  ธมฺม                โสตุ  อิธ  สมาคตา  
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        สาธุ  อยฺโย  ภิกฺขุสงฺโฆ        กโรตุ  ธมมฺเทสน    
        อยฺจ  ปริสา  สพฺพา          อฏ ิกตฺวา  สุณาตุ  ตนฺติ. 
        หมายเหตุ :-  วัน  ๘  คํ่า  วา  อฏม ี โข. . . วัน  ๑๔  คํ่าวา 
จาตุทฺทสี. . .   วัน  ๑๕  คํ่า  วา  ปณฺณรสี . . . 
                         คําอาราธนาธรรม  (ธรรมดา) 
                พฺพหฺมา  จ  โลกาธิปตี  สหมฺปติ 
                กตฺอฺชลี  อนธฺิวร  อยาจถ 
                สนฺตีธ  สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา 
                เทเสตุ  ธมมฺ  อนุกมฺปม ปช. 
        ๘.  เมื่อพระเทศนจบ  ทุกคนพึงใหสาธุการ  และสวดประกาศตน 
เหมือนภาคเชา  และสวดคําขอขมาพระรัตนตรัยวา  กาเยน  วาจาย  ว 
เจตสา  วา  . . . เหมือนตอนปลายทําวัตรคํ่า. 
        ๙.  เมื่อเสร็จพิธี  ภาคเชา  หรือภาคคํ่าแลว  กอนจะกลับบาน 
พึงกลาวคําลาตอพระผูเทศกวา  หนฺททานิ  มย  ภนฺเต  อาปุจฺฉาม, 
พหุกิจฺจา  มย  พหุกรณียา. 
        พระผูเทศก  ถามีพรรษาสูงสุดกวาองคอ่ืน ๆ  ในที่ประชุมนั้น พึง 
กลาวคําอนุญาต.  แตถามีพรรษานอย  ก็ตองใหพระองคที่มีพรรษาสูงสู 
เปนผูกลาวคําอนุญาตวา  ยสฺสทานิ  ตุมฺเห  กาล  มฺถ. 
        ผูลาพึงรับวา  สาธุ  ภนฺเต.  แลว  กราบ  ๓  ครั้ง  เปนอันเสร็จ 
พิธีบริบูรณ.  
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                  ค.  พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระศาสนา      
        วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   ที่นิยมประกอบพิธีเวียนเทียน  ม ี
๔  วัน  คือ :- 
        ๑.  วันวสิาขบูชา  ข้ึน ๑๕ คํ่า  เดือน ๖  (หรือเดือน ๗ ปทีม่ี 
เดือน ๘  สองหน)  สําคัญคือ  คลายกับวันประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพาน 
ของพระพุทธเจา. 
        ๒.  วันอัฏฐมบีูชา  แรม  ๘  คํ่า  เดือน ๖  (หรอืเดือน  ๗  ปที่มี 
เดือน ๘ สองหน)  สําคัญคือ  คลายกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
(เผาศพพระพุทธเจา). 
        ๓.  วันมาฆบูชา  ข้ึน ๑๕  คํ่า  เดือน ๓  (หรอืเดือน  ๔  ปที่มี 
เดือน ๘  สองหน  สําคัญคือ  คลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระโอวาท- 
ปาติโมกข  อันเปนหัวใจ  หลักการ  ของพระพุทธศาสนา  ใน " จาตุรงค- 
สันนิบาต"  ที่ประชุมประกอบดวยองค  ๔  คือ  ก. พระอรหันต 
๑,๒๕๐  องค  ข. ทานเหลาน้ัน ลวนแตเปนเอหิภิกขุ  ค.  ทานเหลาน้ัน 
มาประชุมกันโดยมิไดนัด ง.  ประชุมกันในวันเพ็ญเดือน  ๓. 
        ๔.  วันอาสาฬหบูชา  ข้ึน ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘  (หรือเดือน ๘ 
หลัง  ในปทีม่ีเดือน  ๘  สองหน)  สําคัญคือ  คลายวันที่พระพุทธเจาทรง 
แสดงธรรมกัณฑแรก  ชือ่วา  "ธัมมจกักัปปวัตตนสูตร"  แกพระเบญจ- 
วัคคีย ไดผลดีคือ  พระโกณฑัญญะ  หัวหนาพระเบญจวัคคีย  ไดเปน 
พระอริยสาวกสงฆองคแรก.  
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                                         ระเบียบพิธี      
        ๑.  ถึงเวลากําหนด  บาย  หรือเย็น หรือคํ่า  ทางวัดตีระฆังสัญญาณ 
ภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  ประชุมที่หนาอุโบสถ  หรอืลาน 
พระเจดีย  ที่เปนหลักสําคัญของวัด หรือท่ีปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา 
บางแหง.  ทกุคนถือดอกไม  ธูป  เทียน  ชนิดที่มีไสใหญ. 
        ๒.  ถามีพระบรรยายใหทุกคนทราบความสําคัญของวันนั้น  (คือ 
วันวิสาขบูชาเปนตน  ที่กําลังจะเวียนเทียนอยู)  กอนสัก  ๕  นาที  ก็จะ 
เปนการสมควร. 
        ๓.  หัวหนาสงฆ  จุดเทียน - ธูป  ทุกคนจุดตาม  หันหนาเขาหา 
ปูชนียสถานที่จะเวียนเทียน  กลาว  นโม. . . พุทฺธสฺส  พรอมกนั  ๓  จบ. 
หัวหนานํากลาวคําถวายดอกไม  ธูป  เทียน  บชูาพระรัตนตรัยตามแบบท่ี 
กําหนดไวสําหรับวันนั้น  เปนคํา ๆ  เฉพาะบาลี  หรือแปลดวยก็ได ทุก 
คนวาตามจนจบ. 
        ๔.  หัวหนาสงฆเดินนําแถว  เรยีง ๑  แถว  หรือ  ๒-๓  ก็ได 
พระ-สามเณร  เดินหนา  อุบาสก-อุบาสิกา  เดินหลงั เดินเวียนขวา 
คือใหแขนขวาเขาหาปูชนียสถานที่เดินเวียน.  เวียน ๓  รอบ. 
        รอบที ่๑  ภาวนาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  วา  อิติป  โส 
ภควา  อรห. . . 
        รอบที ่๒  ภาวนาบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ  วา  สวฺากฺขาโต 
ภควตา  ธมฺโม,  สนฺทิฏ ิโก. . . 
        รอบที ่๓  ภาวนาบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ  วา   สุปฏิปนฺโน 
ภควโต  สาวกสงฺโฆ,  อุชุ. . .  
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        ครั้นเวียนครบ ๓ รอบแลว  ก็นําดอกไม  ธูป  เทียน ปกไวในที่  
ซึ่งไดเตรียมไว.         
        ๕.  เขาโบสถ  หรือวิหาร  ศาลาการเปรียญ  ที่กําหนดไว  ทํา 
วัตรคํ่า  สวดมนต  แสดงธรรม  ฟงธรรม  ๑  กัณฑ  หรือ  ๒-๓  กัณฑ 
หรือหลายกัณฑตลอดคืน  ตามศรัทธาและสามารถ. 
                                        เปนอันเสร็จพิธี 
                                      หมวดท่ี ๒  บุญพิธี 
        บุญพิธ ี คือพิธีทําบุญ  ใหเกิดความสุขความสบายใจ  เกี่ยวกับเรื่อง 
ฉลองบาง  เรื่องตองการสิริมงคลบาง  เรื่องตายบาง  โดยแยกเปน ๒ 
ประเภท คือ  :-  ๑.  ทําบุญงานมงคล   ๒.  ทําบุญงานอวมงคล. 
        บุญพิธทีั้ง ๒  ประเภทน้ี  นิยมการนิมนตพระใหสวด  เลีย้งพระ 
และถวายไทยธรรม  ฉะน้ัน  จึงมีผูเกี่ยวของในการปฏิบัติ  เปน  ๒  ฝาย 
คือ  ๑.  ผูทําบุญ  เรียกวา  "เจาภาพ"  เปนฝายให.  ๒.  ผูประกอบ 
พิธีกรรม  เรยีกวา  "ฝายภิกษุสงฆ"  เปนฝายรับ  จึงตองมีระเบียบพิธี 
ตามสมควรแกประเภทน้ัน ๆ  ตอไปนี้ :- 
                                   ๑.  ทําบุญงานมงคล 
        ฝายเจาภาพตองเตรียมการตาง  ๆ  ดังน้ี 
        ๑.  อาราธนาพระสงฆ  นิยมค่ี  คือ  ๕-๗-๙,   ถาแตงงาน 
นิยมคู  คือ  ๘,  พิธีหลวงนิยมคู  คือ  ๑๐  รูป  เปนตน. 
        ๒.  เตรยีมท่ีต้ังพระพุทธรูป  พรอมทั้งเครื่องบูชา  ควรใชโตะหมู 
๕-๗-๙  ถาหาไมไดก็ใชโตะอ่ืนที่สมควรก็ได  ควรปูผาขาว  หรือผาสี  
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ที่สะอาด  ยังไมเคยใชเปนดีที่สุด  อยาเอาผาท่ีนุงหมแลวปูโตะบูชาเปน   
อันขาด.  ของบนโตะบูชา  คือ  พระพทุธรูป  ๑  กระถางรูป ๑  เชิง       
เทียน  ๒  แจกันดอกไมบูชา  ๒  จะเพ่ืออะไรท่ีสมควรใหมากไปกวาน้ีก็ได. 
จะต้ังพระพุทธรูป  ควรใหอยูทางขวาของพระสงฆ  หันพระพักตรไปทิศ 
เดียวกับพระสงฆหันหนาไป.  แตถาท่ีไมอํานวย  ก็จัดตามความเหมาะสม. 
        ๓.  ตกแตงสถานท่ีบริเวณพิธี  ตองใหสะอาดเรียบรอย  ดูแล 
งามตา  ชื่นใจ  เปนสิริมงคล. 
        ๔.  วงดายสายสิญจน.  สิญจน  แปลวา  "รดน้ํา"  สายสิญจน 
คือสายดายดิบ  จับใหเปน  ๓  เสน  แลวจับใหเปน  ๙  เสน.  การวง 
สายสิญจน  โยงจากฐานพระพุทธรูป  วนขวารอบพระพุทธรูป  โยงมาที่ 
หมอน้ํามนต  วนขวาที่หมอ  วางไวในพาน  ต้ังใกลอาสนะพระเถระผูเปน 
ประธานในพิธี.  (หามขามสายสิญจน) 
        ๕.  เชญิพระพุทธรูปมาต้ังบนโตะบูชา  ควรสรงนํ้าพระพุทธรูป 
ใหหมดฝุนมลทินที่อาจติดอยู  แลวเชญิข้ึนต้ังบนโตะที่เตรียมไว  แลว 
กราบงาม  ๓  ครั้ง. 
        ๖.  ปูลาดอาสนะสําหรับพระสงฆ  จะยกพ้ืนใหสูงข้ึนขนาดเกาอ้ี 
หรือไมยกพ้ืน  เพียงแตปูเสื่อ  ปูผาขาว  แลวปูผานิสีทนะ  (ผารองน่ัง 
ของพระ)  แลวแตความเหมาะสม.  ตองใหที่พระน่ังสูงกวาที่นั่งของ 
คฤหัสถ  ถาเสมอกัน  ตองแยก  อยาใหติดกัน. 
        ๗.  เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ  คือ  หมากพลู  น้ําเย็น  น้ํารอน 
และกระโถน  วางไวดานขวาของพระทุกรูป  (พานหมากพลู  กระโถน 
วางระหวางกลาง  ๒  รูปตอ ๑  ชุดก็ได)  การวาง  ใหวางกระโถนขางใน  
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สุด  ถัดออกมา  ภาชนะน้ําเย็น,  ถัดออกมา  พานหมากพลู.  น้าํรอนจัด  
ประเคนภายหลัง.     
        ๘.  ต้ังภาชนะทํานํ้าพุทธมนต  ใชหมอน้ํามนตมีฝาครอบ  เรียก 
 วา  "ครอบน้าํมนต")  หรอืบาตร  หรือขันทองเหลือง (เวนขันเงิน- 
ทองคํา)  มีพานรอง  น้ําที่ใชทํานํ้าพุทธมนต  นิยมนํ้าท่ีไดมาจากดิน 
(ไมนิยมน้ําฝน)  ใสประมาณคอยภาชนะ  เทียนทําน้ําพุทธมนต  ใช 
เทียนข้ีผ้ึงแทขนาดหนัก  ๑  บาทอยางตํ่า  เตรียมต้ังไวหนาโตะบูชา  เยื้อง 
มาใหใกลพระสงฆองคที่ ๑ 
        ๙.  การจุดเทียน - ธปู  เมื่อเริ่มพิธี  เจาภาพควรจุดเทียน -  ธูป 
เอง.  (อยาตอไฟจากตะเกียงหรือจากท่ีอื่น)  ต้ังใจบูชาพระ.  อาราธา 
ศีล  รับศีล  อาราธนาพระปริตร.  พระสวดถึงบทวา  "อเสวนา  จ 
พาลาน"  เปนตน  เจาภาพจุดเทียนที่ครอบนํ้ามนต  แลวยกครอบประ- 
เคนพระองคที่ ๑. 
        ๑๐.  ขอปฏิบัติวันเลี้ยงพระ  ถาสวดและฉันเชาหรือฉันเพลดวย 
หากมีการตักบาตร  พอพระสวดถึงบทวา  "พาหุ"  ก็เริ่มตักบาตร 
แลวยกบาตรและภัตตาหารมาตั้งไวใกลพระ  พอสวดจบ  ก็ประเคนให 
พระฉันทันที.  ถาสวดตอนเย็นเลี้ยงพระในวันรุงข้ึน.  ก็ตองเตรียมเครื่อง 
รับรองพระสงฆเหมอนวันสวนมนตเย็น.  อาราธนาศีล  รับศลี.  ไมตอง 
อาราธนาพระปริตร.  พระสวดถวายพรพระ  (นโม, อิติป  โส,  พาหุ) 
พอถึงบท  พาหุ  ก็เริม่ตักบาตร. . . 
        ๑๑.  สดุทาย  พอพระฉันเสร็จ  เจาภาพถวายไทยธรรม. พระ 
สงฆอนุโมทนา  เริ่มคําวา  ยถา. . . เจาภาพกรวดนํ้า.  พอพระวาพรอม  
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กันวา  สพฺพีติโย. . . เจาภาพกรวดนํ้าใหหมด  ประนมมือรับพรจน   
พระสวนจบ  แลวกราบ  ๓  ครั้ง  สงพระกลับ.  
        อน่ึง  ในพิธีทําบุญเลี้ยงพระ  นิยมถวายขาวพระพุทธ  คือจัด 
ภัตตาหารทุกอยาง  เหมือนท่ีถวายพระสงฆ  แตใชภาชนะเล็กกวา  วาง 
บนโตะ  หรอืบนผาขาวสะอาด  หนาโตะบูชา จุดธูป  ๓  ดอกปกใน 
กระถางธูปหนาพระ  นั่งคุกเขา  ประนมมือวา   นโม. . .๓  จบ  แลววา 
อิม  สูปพฺยฺชนสมฺปนฺน สาลีน  (ถาไมมีขาวสาลี  ก็ตัดบทวา  สาลีน 
ออกได)  โอทน  อุทก  วร  พุทฺธสฺส  ปูเชมิ. 
        เมื่อพระสงฆฉันเสร็จ  เจาภาพกราบพระพุทธ  ๓  ครั้ง ประนมมือ 
กลาวคําลาขาวพระวา  เสส  มงฺคล  ยาจามิ.  กราบแลวยกภาชนะขาว 
พระพุทธออกไป.  (จะใหผูอ่ืนลาขาวพระก็ได) 
ฝายพระสงฆ 
        พระสงฆควรปฏิบัติการตอไปนี้ :- 
        ๑.  ควรเตรียมตัวไวใหพรอมกอนถึงเวลา  พอมีคนมารับก็ไปได 
ทันที.  ควรไปตามกําหนด  อยาใหกอนมากนัก  อยาใหกระชั้นนัก  ตอง 
มีกาลัญุตา 
        ๒.  ตองนุงหมเรียบรอยเปนสมณสารูป.  ในถิ่นที่นิยมใชพัด  ควร 
นําไปทุกรูป  และควรใชพัดงานมงคล  (หามใชพัดงานศพ  ในงานมงคล) 
ถาขัดของก็ใชพัดเฉพาะหัวหนาองคเดียวก็ได.  พัดน้ันใชในเวลา  ๑.  ให 
ศีล  ๒.  ขัดตํานาน  ๓.  อนุโมทนา  ๔.  ชักผาบังสุกลุ. 
        ๓.  ขณะข้ึนนั่งบนอาสนะ อยาเหยียบผาขาวท่ีปูไว  ควรคุกเขา 
เดินเขาไปยังที่นั่ง,   ยามตองถือดวยมือซายรวมกันพัด  (อยาเอายามคลอง  
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แขน  ต้ังแตเขาบาน  จนออกไป)  วางพัดดานขวามือ.    
        ๔.  พอเจาภาพอาราธนาศีล  ผูหวัหนาคลี่สายสิญจนสงตอไปปลาย 
แถว,  พออาราธนาถึงวาระที่  ๓  วา  ตติยมฺป . . . ผูหัวหนาต้ังพัดดวย 
มือขวา  ถัดใบพัดลงมา  ๔-๕  นิ้ว  หวัแมมือทาบตรงข้ึนตามดามพัด 
สายสิญจนพาดบนนิ้วชี้  พอจบคําอาราธนา  ก็ต้ัง  นโม. . . ใหสรณะ 
และศีล.  ไมตองวา  "ติสรณคมน  นฏิ ิต) 
        ๕.  พอเจาภาพอาราธนาพระปริตรถึงครั้งท่ี ๓  พระผูมีขัดตํานาน 
(รูปที่ ๓) ต้ังพัดเตรียมขัด  พออาราธนาจบ  ก็เริ่มขัด  สมนฺตา. . . 
ทันที. พอขัดจบ  ทุกรูปยกสายสิญจนประนมมือ  ใหสายสิญจนอยูระหวาง 
งามแมมือ.  หัวหนานําสวด  ต้ังแต  นโม. . . พอสวดถึงบทวา  เย 
สุปฺปยุตฺตา. . .  ปลดเทียนน้ํามนต  หยดเทียนลงในน้ํา  พอถึงบทวา 
นิพฺพนฺติ  ธีตา  ยถา  ยมปฺทีโป  ก็จุมเทียนลงในน้ํามนตและยกข้ึน 
(นิพฺ  จุมลง. . .ปทีโป  ยกข้ึน) 
        ๖.  การพรมน้ําพระพุทธมนต  นยิมใชหญาคามัดเปนกํา,  หรือ 
กานระยม  ๗  กาน  มัดติดกัน.  พรมแกบุคคลผูเปนเจาภาพท่ีตองการให 
พรม  หรือพรมแกสถานที่  ซึ่งเจาภาพตองการ.  (พระสงฆสวดบทวา 
ชยนฺโต. . .ในขณะพรม.)  ถาเดินพรมแกบุคคลหรือสถานท่ี  ควรถือ 
พัดไปดวย. 
                                     ๒.  ทําบุญงานอวมงคล 
        การทําบุญงานอวมงคล   หมายถึงการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการตาย 
มี  ๒  อยาง  คือ :-  
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        ๑.  งานทําบุญหนาศพ  ที่เรียกวา  "ทําบุญ  ๗  วัน" . . .๕๐  วัน  
. . . ๑๐๐  วัน  หรือ  ทําบญุหนาวันปลงศพ.   
        ๒.  งานทําบุญอัฐิ  ที่ปรารภบรรพบุรุษ  หรอืผูใดผูหน่ึงที่ลวงลับ 
ไปแลว  เปนงานประจําป  เชนวันสงกรานต  (เดือน ๕),  วันสารท 
(เดือน  ๑๐)  หรือวันคลายกันวันตายของผูนั้น ๆ. 
๑.  งานทําบญุหนาศพ 
        พิธีฝายเจาภาพ  ตองเตรียมการตาง ๆ  สวนใหญคลายกับงาน 
ทําบุญมงคล  แตมีขอแตกตาง  คือ :- 
        ๑.  อาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต  นิยมคู  คือ  ๘  รูป 
๑๐  รูป  เปนตน  แลวแตกรณี.  ใชคําอาราธนาวา  "ขออาราธนาสวด 
พระพุทธมนต"  (งานมงคลใชคําวา "ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต") 
        ๒.  ไมต้ังภาชนะนํ้าพุทธมนต  ไมวงสายสิญจน  คือไมตองทํา 
น้ําพระพุทธมนต. 
        ๓.  เตรยีมสายโยงหรือภูษาโยงตอจากศพไว  สายโยง  คือดวย 
สายสิญจนนั่นเอง.  ภูษาโยงคือแผนผา  กวางประมาณ  ๔  นิ้ว  ยาวใหพอ 
ต้ังแตพระองคตนแถว  ถงึองคปลายแถว  และตองมีสายโยงจากศพมา 
เชื่อมกับภูษาโยงอีก.  ระวังการเดินสายโยง  อยาใหสูงกวาพระพุทธรูปใน 
พิธี  และอยาใหตํ่ากวาท่ีคนน่ัง  อยาขามสายโยงหรือภูษาโยง  เพราะตอ 
เนื่องดวยศพ  สําหรับพระจับบังสุกุล. 
        การปฏบิัติกิจในพิธี  เมื่อพระสงฆประจําท่ีพรอมแลว  เจาภาพ 
จุดธูปเทียนที่บูชาพระพุทธรูปกอน  จุดธูปเทียนที่หนาศพภายหลัง.  (แต  
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บางทานวา  จุดที่หนาศพกอน  จุดที่หนาพระทีหลัง    
        ถามีการเลี้ยงพระดวย  พอพระฉันเสร็จ  เจาภาพถวายไทยธรรมแลว 
คลี่สายโยง  ถามีผาสบง  จีวร  เปนตน  ก็ทอดลงบนสายโยง  แลวน่ัง 
ประจําท่ี  พอพระชักบังสุกุล  ก็ประนมมือไหว.  เมื่อพระสงฆอนุโมทนา 
ก็กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหผูตายตอไป. 
        พิธีฝายพระสงฆ   เตรียมตัวและปฏิบัติการสวนใหญก็เหมือนงาน 
ทําบุญมงคล  แตมีขอแตกตาง คือ :- 
        ๑.  ใชพัดที่เกี่ยวกับงานศพ.  (ถาไมมี  จะใชพัดงานอ่ืนก็ได). 
        ๒.  ทําบุญงานศพ  ๗  วัน  สวดอนัตตลักขณสูตร.  ๕๐  วัน  สวด 
อาทิตตปริยายสูตร. ๑๐๐  วัน  สวดธรรมนิยามสูตร.  นอกจาก  ๗  วัน 
๕๐  วัน  ๑๐๐  วัน  สวดสูตรใดก็ได  (เวนเจ็ดตํานาน,  สิบสองตํานาน, 
ธรรมจักร,  มหาสมัย). 
        ๓.  ไมตองขัด  สมนฺตา. . . สคฺเค. . . มีลําดับสวดคือ :-  นโม. . . 
พุทฺธ. . . ยกป  เสลา . . . (องคที่ ๓  ขัด  ต้ังพัด  ขัดบทขัดของสูตร 
ที่ตองการ)  ทุกรูปสวดพระสูตรที่ตองการ  จบพระสูตรแลว  ตอดวย 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา. . . ยทา  หเว . . . อตีต  นานฺวาคเมยฺย. . .  
        ถาสวดธรรมนิยามสูตร  จบแลว  ตอดวย  สพฺเพ  สงฺขารา. . . 
แลว ตอดวย  อวิชฺชา. . . 
        ๔.  ถางานวันเดียว  มีเทศนดวย  เลี้ยงพระดวย  สวด อตีต  นานฺวา- 
คเมยฺย. . .   จบแลว เทศน.  เทศนจบแลว  สวดถวายพรพระ  (อิติป 
โส . . .พาหุ. . .ชยนฺโต. . .)  ภวตุ สพฺพมงฺคล. . . 
        ๕.  ถาเพียงแตสวดมนต  บังสุกุล  รับไทยธรรมแลว  อนุโมทนา 
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ดวยบท  อทาสิ  เม. . .   
        ๖.  การชักบังสุกุล  ตองจับพัดมือซาย,  จับสายโยงมือขวา  สอด 
สีนิ้วใตสาย  หัวแมมือจับบนสาย,  ถามีผาทอดบนสายโยง ก็จับผาโดย 
วิธีเดียวกัน.  ลั่นวาจาวา  อนิจฺจา  วต  สงฺขารา. . . 
๒. งานทําบญุอัฐิ 
        พิธีฝายเจาภาพ  พึงเตรียมงานสวนใหญคลายกับงานทําบุญหนาศพ. 
เพียงแตต้ังโกศอัฐิ  หรือรูป หรือชื่อของผูตายบนโตะ  ตางหากจากโตะ 
บูชาพระ  จัดดอกไมประดับ  ต้ังกระถางธูป  เชิงเทียน  ๑  คู หรอืใช 
กระบะเครื่องหาแทนกระถางธูปเชิงเทียนก็ได. 
        พิธีฝายพระสงฆ  สวนใหญก็เชนเดียวกับงานทําบุญหนาศพ.  เพียง 
แตบทสวด  นิยมสวด  ธรรมนิยามสูตร  สติปฏฐานปาฐะ  เปนตน. 
 
                                      หมวดท่ี ๓  ทานพิธี 
        ทานพิธี  คือพิธีถวายทานตาง ๆ  วัตถุที่ควรถวาย  มี  ๑๐  อยา 
๑.  ภัตตาหาร  ๒.  น้ํา  ๓.  เครื่องนุงหม  ๔.  ยานพาหนะ  ๕.  มาลัย 
และอกไมบูชาพระ  ๖.  ของหอมคือดอกไมบูชาพระ  ๗.  สบูชําระกาย 
๘.  ที่นอนหมอนมุง  ๙.  กุฏิ  เตียง  ตู  โตะ  เกาอ้ี  ๑๐.  ตะเกียง  น้ํามัน 
ตะเกียง  ไฟฟา  ไฟฉาย  เปนตน. 
        แมของอ่ืน ๆ  ที่สงเคราะหเขาในปจจัย ๔ คือ  เครื่องนุงหม  อาหาร 
ที่อยู  ยา  ได  และสิ่งจําเปนตองใช  อันสมควรแกพระภิกษุสามเณร  ก ็
จัดเปนทานวัตถุทั้งส้ิน. 
  



แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสังเขป - หนาท่ี 22 

        การถวายทานมี  ๒  อยาง  คือ :-    
        ปาฏิบุคลิกทาน  ถวายเจาะจงพระ - เณร  องคนั้น  องคนี้. 
        สังฆทาน             ถวายแกสงฆทั่วไป  ไมเจาะจงองคใด ๆ. 
        เวลาถวายทาน มี  ๒  เวลา  คือ :- 
        กาลทาน  ถวายจํากัดเวลา  เชน  ผากฐิน ภายใน  ๑ เดือนทาย 
ฤดูฝน.  อาหาร  เชาถึงเที่ยง. 
        วิกาลทาน  ถวายไมจํากัดเวลา เชน อดิเรกจีวร,  ยา,  ที่นอน 
ที่นั่ง  เปนตน. 
                                           ระเบียบพิธี 
        ระเบียบพิธีที่ตองศึกษานี้   มุงถงึพิธีถวายแกสงฆ  ที่เรียกวา 
"สังฆทาน"  ซึ่งมีระเบียบพิธี  คือ :- 
        ๑.  ต้ังเจตนาใหแนวแน  คือมุงถวายสงฆจริง  ไมเห็นแกหนาผูรับ 
จะเปนพระแก  พระหนุม  หรือสามเณร  ก็ไดทั้งน้ัน  แตตองใหสงฆ 
สงมา  ไมใชทายกเลือกเอาเอง. 
        ๒.  เตรยีมทานวัตถุ  คือจะถวายส่ิงของชนิดใด  เวลาใด  แกสงฆ 
กี่รูป  ก็เตรียมใหพรอม  ถาเปนของหนัก  หรือเคลื่อนท่ีไมได  ก็เตรียม 
ใหเหมาะกับการที่จะถวายของนั้น ๆ ได. 
        ๓.  เผดียงสงฆ  คือแจงความประสงคจะถวายสังฆทานน้ัน ๆ  ให 
สงฆทราบ  ระบุจํานวนภิกษุสงฆเทาที่ตองการ   ระบุเวลา - สถานที่ 
ทําพิธีใหชัดเจน. 
        ๔.  ครัน้พรอมทั้งฝายเจาภาพและฝายสงฆแลว  พึงปฏิบติัการ  
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พิธีดังตอไปนี้ :-   
        ก.  เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย.  
        ข.  เจาภาพอาราธนาศีล รับศีล. 
        ค.  เจาภาพต้ัง  นโม  ๓  จบ,  กลาวคําถวายสังฆทาน  ตาม 
แบบอันสมควรแกวัตถุทานน้ัน ๆ. 
        ๕.  พระสงฆที่ไดรับอาราธนา  ประนมมือรับวา  สาธุ  ในขณะ 
เจาภาพกลาวคําถวายจบ.  เมื่อเจาภาพประเคนทานวัตถุแลว  (เปนของ 
หนักยกไมได  หรือของเคลื่อนท่ีไมได  กร็ับน้ําท่ีเจาภาพหลั่งถวายในมือ 
หรือใชสายสิญจนโยงจากของนั้น ๆ  ถวายแลว)  ก็อนุโมทนา  ยถา 
สพฺพีติโย. . .ใชคาถาอนุโมทนาตามควรแกทานน้ัน  ๆ  ภวตุ  สพฺพ- 
มงฺคล. . . เจาภาพกรวดนํ้า.  เปนเสร็จพิธี. 
                                       คําถวายสังฆทาน 
                         (ประเภท  สามัญ  ถวายเพ่ือตนเอง) 
        อมิานิ  มย  ภนฺเต,  ภตฺตานิ สปริวารานิ,  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  โอโณ- 
ชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต,  ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมานิ  ภตฺตานิ  สปริวารานิ, 
ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก  ทฆีรตฺต  หิตาย  สขุาย. 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ,  ขาพเจาทั้งหลาย  ขอนอมถวายภัตตาหาร 
กับทั้งบริวารท้ังหลายเหลาน้ี  แกพระภิกษุสงฆ,  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ 
ภัตตาหาร   กับทั้งบริวารท้ังหลายเหลาน้ี  ขอขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล เพ่ือความสุข แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนาน  เทอญ.  
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                            (ประเภท  มตกภัต  อุทิศผูตาย)   
        อมิานิ  มย ภนฺเต  มตกภตฺตานิ  สปริวารานิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
โอโณชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิมานิ  มตกภตฺตานิ 
สปริวารานิ  ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหากฺเจว  มาตาปตุอาทีนฺจ  าต- 
กาน  กาลกตาน,  ทีฆรตฺต,  หิตาย  สขุาย. 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวายมตกภัตตาหาร 
กับทั้งบริวารท้ังหลายเหลาน้ี แกพระภิกษุสงฆ,  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ 
มตกภัตตาหาร  กับทั้งบรวิารท้ังหลายเหลาน้ี  ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล  เพ่ือความสุข  แกขาพเจาท้ังหลายดวย  แกญาติของ 
ขาพเจาท้ังหลาย  มีมารดาบิดาเปนตน  ผูทํากาละลวงลับไปแลวดวย  สิ้น 
กาลนาน  เทอญ. 
        (คําถวายของตาง ๆ  มีคําท่ีเปลี่ยนจากคําวา ภตฺตานิ  ตอไปนี้) 
        สลากภตั  . . .ภตฺตานิ  สปริวารานิ  อสุกฏาเน  ปตานิ. . . 
        ขาวสาร  . . . ตณฺฑลุานิ  สปริวารานิ . . . 
        เสนาสนะ  กุฏ ิ วหิาร  . . . เสนาสนานิ  อาคตานาคตสฺส 
จาตุทฺทิสสฺส. . . 
        ศาลาดรงธรรม . . . อิม  สาล  ธมมฺสภาย  อุทฺทิสฺส 
จาตุทฺทิสสฺส. . . 
        ผาวัสสกิสาฎก  (ผาอาบน้ําฝน)  ...วสฺสิกสาฏกิานิ  สปริวารานิ... 
        ผาจํานําพรรษา . . . วสฺสาวาสิกจีวรานิ. . . 
        ผาอัจเจกจีวร . . . อจเฺจกจีวรานิ . . . 
        ผาปา . . . ปสุกูลจีวรานิ . . .   
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                              (ตอไปนี้วาเต็มทุกอยาง)    
        ผากฐิน  (แบบท่ี ๑)  อิม  สปริวาร  ก ินจีวรทุกสฺส, สงฺฆสฺส 
โอโณชยาม. (วา  ๓  จบ) 
        ผากฐิน  (แบบท่ี ๒)  อิม  ภนฺเต สปริวาร  ก ินทุสฺส  สงฺฆสฺส 
โอโณชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต, สงฺโฆ  อิม  สปริวาร  ก ินทุสฺส 
ปฏิคฺคณฺหาตุ,  ปฏคฺคเหตฺวา  จ อิมินา  ทุสฺเสน  ก ิน  อตฺถรตุ, 
อมฺหาก  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย. 
        ธูปเทียน  ดอกไม  เพ่ือบูชา  อิมานิ  มย  ภนฺเต  ทีปธูปปุปผฺ- 
วรานิ  รตนติตยสฺเสว  ปูเชม.  อมฺหาก  รตนตฺตยสฺส  ปชูา  ทีฆรตฺต 
หิตสุขาวหา  โหตุ  อาสวกฺขยปฺปตฺติยา. 
        กระทงสําหรับลอยประทีป  มย  อิมินา  ปทีเปน  อสุกาย  นมฺมทาย 
นทิยา  ปุลิเน   ิต  มุนิโน  ปาทวลฺช  อภิปูเชม  อย  ปทีเปน 
มุนิโน  ปาทวลฺชสฺส  ปชูา  อมฺหาก  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย 
สวตฺตุ. 
        ธงเพ่ือบูชา  มย  อิมนิา  ธชปฏาเกน  รตนตฺตย  อภิปูเชม, 
อย  ธชปฏาเกน  รตนติตยปูชา  อมฺหาก  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย 
สวตฺตตุ. 
        เวจกุฏ ี มย  ภนฺเต  อิม  วจฺจกุฏึ  อาคตานาคตสฺส  จาตุทฺทิสสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอโณชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺโฆ  อิม 
วจฺจกุฏึ ปฏิคฺคณฺหาตุ  อมฺหาก  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย. 
        สะพาน  มย  ภนฺเต  อิม  เสตุ  มหาชนาน  สาธารณตฺถาย 
นิยฺยาเทม,  สาธุ  โน  ภนฺเต,  สงฺโฆ  อิมสฺมึ  เสตุมฺหิ  นิยฺยาทิเต  
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สกฺขิโก  โหตุ,  อิท  เสตุทาน  อมฺหาก  ทีฑรตฺต  หิตาย  สุขาย  
สวตฺตุ.   
        เภสัชทานมีน้ําผ้ึง  เปนตน  สรโท  นามาย  ภนฺเต  กาโล 
สมฺปตฺโต,  ยตฺถ  ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สารทิกาพาเธน 
อาพาธิกาน  ภิกฺขูน  ปฺจ  เภสชฺชานิ  อนฺุาสิ,  สปฺป  นวนีต 
เตล  มธุ  ผาณิต,  มยนฺทานิ  ตกฺกาลสทิส  สมฺปตฺตา,  ตสฺส  ภควโต 
ปฺตฺตานุค  ทาน,  ทาตุกามา,  เตสุ  ปรยิาปนฺน,  มธฺุจ  เตลฺจ 
ผาณิตฺจ  ภิกฺขูนฺเจว  สามเณรานฺจ  โอโณชยาม,  สาธุ  โน 
ภนฺเต,  อยฺยา  ยถาวิภตฺตา มธุทานฺจ  เตลฺจ  ผาณิตฺจ 
ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหาก ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย. 
                                 หมวดท่ี ๔  ปกิณณกะ 
        หมวดนี้วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ด  เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติบางประการ  ใน 
การประกอบพิธีตาง ๆ  ในหมวดตน  ๆ  เพ่ือเติมอีก  ๕  เรื่อง  คือ :- 
                            ๑.  วิธีแสดงความเคารพพระ 
        พระที่เคารพในศาสนพิธีนี้  มี  ๒  อยาง  คือ :- 
        ๑.  พระพุทธรูป  หมายถึงปูชนียวัตถุที่เปนเครื่องระลึกถงึพระ 
พุทธเจาทุกอยาง  เชนพระเจดีย. 
        ๒.  พระภิกษุ  หมายถึงพระภิกษุ  และสามเณร  ในพระพุทธ- 
ศาสนา  ซึ่งทรงเพศสูงกวาตน. 
        การแสดงความเคารพพระดังกลาวนี้  มี  ๓  วิธี  คือ :-  
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        ๑.  ประนมมือ  ในบาลีเรียกวา  "ทําอัญชลี"  คือประกบฝามือ  
ใหนิ้วแนบชิดติดตรงกัน  ประคองไวตรงระหวางอก  ปลายน้ิวเชิดข้ึน 
ศอกแนบชิดชายโครง.  ในเวลาสวดมนต  ฟงสวด  ฟงเทศน  รบัศีล 
และเวลาพูดกับพระผูใหญ  เปนตน.   
        ๒.  ไหว  ในบาลีเรยีกวา  "นมัสการ"  คือยกมือประนม  กม 
ศีรษะลงเล็กนอย  หัวแมมือจดระหวางค้ิว  นิ้วชี้จดสวนบนหนาผาก. ใน 
เวลาพระนั่งเกาอ้ี  หรือยืน  เดินอยูในทีอั่นไมควรกราบ. 
        ๓.  กราบ  ในบาลีเรยีกวา  "อภิวาท"  คือกราบลงดวยองค  ๕ 
เรียกวา  "เบญจางคประดิษฐ"  องค  ๕  คือหนาผาก ๑  ฝามือตลอด 
ถึงขอศอก  ๒  เขา  ๒  จดพ้ืน. 
        การกราบ  ผูชายนั่ง  "ทาพรหม"  คือคุกเขา  ฝาเทายันพ้ืนกับ 
กัน,  ผูหญิงนั่ง  "ทานเทพธิดา"  คือคุกเขา  ฝาเทาเหยียดออกไปรองกัน. 
กราบในเวลาทําวัตร  และเวลาแสดงคารวะอยางสูง. 
                                    ๒.  วิธีประเคนของพระ 
        การประเคนของพระ  คือการถวายของใหถึงมือพระ.  ถาผูหญิง 
ประเคน  ตองวางบนผาหรือภาชนะ  เชนบาตร  เปนตน  ที่พระถืออยู. 
        ของท่ีประเคน  ตองไมเปน  วัตถุอนามาส  หรอืของที่พระไมควร 
จับ  เชน เงิน  ทองคํา  และไมเปนของท่ีหนักถึงกับตองหาม.  แม 
อาหารทุกชนิด  ถาเลยเที่ยงแลว  ก็ไมตองประเคน. 
        ผูประเคน  พึงเขาใกลพระประมาณ  ๑  ศอก  ไมเกินศอกคืบ  จะน่ัง 
หรือยืน  แลวแตสถานที่.  จับของสองมือ  (บางอยางตองจับมือเดียว  เชน 
ชอนตักของใสบาตร)  ยกข้ึน  นอมถวาย  เสร็จแลวไหวหรือกราบ  
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แลวแตกรณี.    
        มารยาทของผูประเคน  ตองแสดงออกดวยความเคารพ  ไมใช 
เสือกไสให  ทิ้งให  โดยไมเคารพ.  ไมควรสูบบุรี่  ปากคาบ  หรือน้ิว 
หนีบบุหรี่ขณะประเคน.  คนที่มืนเมา  ก็ไมควรเขาประเคน. 
        ๓.  วิธทีําหนังสืออาราธนา และทําใบปวารณาถวายจตุปจจัย 
        การนิมนต  หรืออาราธนา  (ก็คือการเชิญ)  พระ  ไปประกอบ 
พิธี  ตองระบุจํานวนพระ  ระบุงาน  ระบุสถานที่  ระบุวัน  เดอืน  พ.ศ. 
เวลา ระบุการไป - กลับ. ตัวอยางดังตอไปนี้ 
        ขออาราธนาพระคุณเจา  (พรอมดวยสงฆรวมทั้งหมด. . .รูป) 
เจริญพระพุทธมนตในงานทําบุญวันเกิดของ . . . . .ที่บานเลขที่ . . . . . 
หมูที่. . . . .ตําบล. . . . .อําเภอ. . . . .  ณ  วันที่  . . . . . เดือน. . . . . 
พ. ศ. . . . . .  เวลา . . . . . 
        มีผูรับ -  สง.  (ถาไมมี  ก็บอกวา  "ไมมีผูรับ - สง ") 
        ถามีการเลี้ยงเชา  หรือเพลดวย  หรือตองการบาตร - ปนโตดวย 
ก็บอกไวในหนังสืออาราธนา. 
(ใบปวารณาถวายจตุปจจัย) 
        ขอถวายจตุปจจัยอันควรแกสมณบริโภค  แดพระคุณเจา  เปนมูลคา 
. . . . . บาท . . . . . สตางค  หากพระคุณเจาประสงคสิ่งใด  อันควรแก 
สมณบริโภคแลว  ขอไดโปรดเรียกรองจากกัปปยการกผูปฏิบัติของพระ 
คุณเจา  เทอญ. 
        ใบปวารณาน้ีถวายรวมกับไทยธรรมในงานมงคล.  ถางานอวมงคล 
มีผาทอดบังสุกุล  ก็กลัดติดกับผาที่ทอด.  สวนเงินคาจตุปจจัยมอบใหไป 
 
 
 



  



แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสังเขป - หนาท่ี 29 

กับศิษยพระ.  อยารวมในซองปวารณา.    
                      ๔.  วิธีอาราธนาศีล - อาราธนาพระปริตร 
        การอาราธนาศีล  นิยมในพิธี  ตอไปน้ี  ๑.  ในพิธีถวายทาน  ๒.  ใน 
พิธีสวดมนต  ๓.  ในพิธีเลี้ยงพระ ๔. ในพิธีเทศน  (ถาเทศนตอจาก 
สวดมนต  ตอนสวดมนตไมตองอาราธนาศีล)  ๕.  ในพิธีแสดงพุทธ- 
มามกะ. 
        ผูอาราธนาศีล  ถาพระสงฆนั่งบนอาสนะยกสูง   เจาภาพและแขก 
นั่งเกาอ้ี  ตองยืนไหวพระพุทธ  แลวไหวพระสงฆ  แลวอาราธนาศีล. 
ถาพระสงฆนั่งอาสนะตํ่า  ตองนั่งกราบพระพุทธ  ๓  ครั้ง  แลวหันหนาไปทาง 
พระสงฆองคประธาน  ประนมมือต้ังตัวตรง  อาราธนาศีล. 
        การอาราธนาพระปริตร  นิยมในพิธีสวดพระพุทธมนต  ตอจาก 
รับศีลสวนมาก.  ถาสวดมนตกอนเทศน  ก็อาราธนาพระปริตรกอน, 
สวดจบ  ก็อาราธนาศีล.  รบัศีลจบ  ก็อาราธนาธรรม. 
                                       คําอาราธนาศีล ๕ 
                      ดูในพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ หนา ๖) 
                                   คําอาราธนาพระปริตร 
        วิปตฺติปฏิพาหาย                สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา, 
        สพฺพทุกฺขวินาสาย                ปรตฺิต  พฺรูถ  มงฺคล. 
        วิปตฺติปฏิพาหาย                สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา, 
        สพฺพภยวินาสาย                ปริตฺต  พฺรูถ  มงฺคล. 
        วิปตฺติปฏิพาหาย                สพฺพสมฺปตฺติสทิฺธิยา, 
        สพฺพโรควินาสาย                ปริตฺต  พฺรูถ  มงฺคล.  
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                                  คําอาราธนาธรรม  
                       (ดูในพิธีรักษาอุโบสถ  หนา ๑๐)   
                                    ๕.  วิธีกรวดน้ํา 
        ๑.  เตรยีมภาชนะที่สะอาด  เชนคนท่ี  ขวดเล็ก  แกวนํ้า  ใสน้ํา 
ที่สะอาด,  มีภาชนะรับน้ําเวลากรวดดวย.  พอพระเริ่มวา  ยถา . . .ก ็
เริ่มกรวด  ต้ังใจอุทิศสวนบุญ  คอย ๆ รินน้ําลงในภาชนะใบท่ีสําหรับรับ 
(อยาใชนิ้วรับน้ํา)  ถาจะกรวดลงท่ีดินก็เลือกดินที่สะอาด.  น้ําท่ีกรวดใน 
ภาชนะรอง  ก็ตองเอาเทลงท่ีพ้ืนดินสะอาด.  พอพระวา  สพฺพีติโย. . . 
ก็ริน้ํากรวมใหหมด แลวประนมมือ  ต้ังใจรับพร. 
                                  คํากรวดน้ําแบบส้ัน 
        ๑.  อิท  เม  าตีน  โหตุ.  ขอใหผลบุญน้ี  จงมีแกญาติของ 
ขาพเจา.  (วา ๓  จบ) 
        ๒.  อิท  เม  าตีน  โหตุ,  สุขิตา  โหนฺตุ  าตโย. 
        ขอใหผลบุญน้ี  จงมีแกญาติของขาพเจา,  ขอใหพวกญาติ  จงมี 
ความสุขเถิด. 
        ๓.  สพฺเพ  สตฺตา  สทา  โหนฺตุ  อเวรา  สุขชีวิโน 
        ขอปวงสัตวทั้งหลาย  จงเปนผูไมมีเวรตอกัน,  จงเปนผูดํารงชีพอยู 
เปนสุขทุกเม่ือเถิด. 
        กต  ปฺุผล  มยหฺ                สพฺเพ  ภาคี  ภวนฺตุ  เต. 
        ขอสัตวทั้งสิ้นนั้น,   จงเปนผูมีสวนไดเสวยผลบุญ,  อันขาพเจา 
บําเพ็ญแลวน้ันเถิด. 
                                                พระศรวีิสุทธิญาณ 
                                           วัดบวรนิเวศวิหาร   รวบรวม 


