
                                                         คํานํา   
        เนื่องดวยคณะสงฆมนตรีอนุมัติหลักการ  และมอบใหสงฆมนตรีวาการ 
องคการศึกษา หัวหนากองสังฆการี  กรมการศาสนา  และนายชิเชียร   บํารุงผล  ป.๙   
อนุศาสนาจารยโท  กองอนุศาสน  กรมการศาสนา  รวมกันพิจารณาจัดทําหลักสูตร   
วิชาศาสนาพิธี   สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น   แตวันที่  ๒๘  มถินุายน  ๒๕๐๓   
และมีประกาศองคการศึกษา  เรื่องใหใชวิชาศาสนพิธีแทนวิชาภาษาไทยในหลักสูตร 
นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น  ลงวัน  ๕  ตุลาคม  ๒๕๐๓  เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย  
ดังกลาว  จึงพิจารณาตกลงให  นายวิเชียร  บํารุงผล  รับภารธุระเปนผูเรียบเรียงตนฉบับ 
หนังสือศาสนพิธีเพ่ือใชเปนหลักสูตรซึ่งจัดทําสําเร็จไปเลมหน่ึงแลว  และใชเปนหลักสตูร 
นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีอยูในขณะน้ี 
        สําหรับหนังสือศาสนพิธี เลม  ๒  และเลมตอตอไปผูเรียบเรียงไดยกรางสําเร็จ 
รูปแลวเชนกนัหากแตยังตองสอบสวนหลักวิชาบางประการและการจัดพิมพในหนาที่ 
ของโรงพิมพการศาสนา ซึ่งตองใชเวลามิใชนอยเพิ่งตีพิมพเลม ๒ เสร็จดังปรากฏน้ี   
ฉะน้ัน  องคการศึกษาจึงเห็นเปนการสมควร  จะไดใชหนังสือศาสนาพิธีเลม  ๒ นี ้
เปนหลักสูตรสอบไลวิชาศาสนพิธี  สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท  ต้ังแตป   
พ.ศ.  ๒๕๐๕  เปนตนไป    
        ความรูเรื่องศาสนพิธีที่กําหนดเปนหลักใหศกึษาในเลม ๒ นี้สวนใหญ 
เปนความรูหนักไป  ในพิธีฝายสงฆ   ซึ่งเรียกส้ัน ๆวาพิธีสงฆ  อันพิธีสงฆนั้นแทบท้ัง 
มวลลวนมีตนเคามาแตสังฆกรรม  ซึ่งเปนวินัยพิธีทีพระพุทธเจาทรงกําหนดไว  การ 
ปฏิบัติสังฆกรรมตามวินัยพิธีที่ทาํสืบ ๆ กันมา  อาจมีนิยมปลีกยอยเกิดข้ึนภายหลัง 
ตามกาลเทศะท่ีผานมานานไดความนิยมตาง ๆ  ซึง่ไมผิดหลักสังฆกรรมนั้น ๆ  แหละ 
คือ พิธีสงฆเปนศาสนพิธีที่ควรศึกษาแท  เพ่ือรอบรูในเหตุผลและวิธีการ จะไดเปน 
รากฐานแหงการนําพระศาสนาสืบ ๆ  ไปโดยไมงมงายแตพิธีสงฆที่นํามาบรรจุไวใน 
เลม  ๒  นี้  ไดคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวของกับพระวินัย  อันทานกําหนดใหเปนความรู 
ของนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท  ทั้งส้ิน  เมื่อไดศึกษาศาสนพิธีเลมนี้แลวอาจทํา 
ใหนักศึกษาเกิดความเขาใจแจมแจงเรื่องปฏิบัติวินัยพิธี  ในความรูชั้นโทดีข้ึนได 



นอกจากน้ี  ยังประมวลศาสนพิธีอ่ืนๆ  อันควรแกภูมินักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท 
มากลาวไว  โดยสมบูรณดวย  หวังใจวาหนังสือศาสนพิธี  เลม  ๒ นี้  จะเปนประโยชน 
                                                                            องคการศึกษา 
                                                                        ๑  เมษายน  ๒๕๐๕  
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                                                   ศาสนพิธี 
                                                    เลม  ๒ 
   
                                                    บทนเิทศ 
        ความรูเรื่องศาสนพิธียอมมีกวางขวางลึกซึ้งประณีตข้ึนเปนชั้น ๆ ยิ่งรูกวาง 
และประณีตเพียงไร  ก็ยอมเปนประโยชนอันไพศาลแกการพระศาสนาเพียงนั้น  เพราะ 
พิธีแตละอยางที่เกิดเปนความนิยมในพระศาสนาน้ี  ยอมเกิดมโีดยเหตุผล  และมี 
จุดหมายทั้งในบ้ันตนและในบ้ันปลายทุกพิธีไมใชเกิดมีนิยมกันข้ึนลอยๆ  โดยไร 
เหตุผล  ถานักศึกษาไมศึกษาใหรูเหตุผลตนปลาย และจุดมุงหมายลึกซึ้งแลว  อาจจะ 
ไมเขาใจเรื่องของพิธีบางประการก็ไดและอาจเห็นเปนความรุมรามไรสาระไปเลย 
หรือไมก็อาจงมงายในการปฏิบัติผิดเพ้ียนจนเกินกวาเหตุได  ทั้งนี้เพราะกาลเวลาท่ีเกิด 
พิธีนิยมบางอยางนั้นลวงเลยมานาน  ฉะนั้น  จึงจําตองศึกษาใหละเอียดเปนชั้น ๆ 
  สูงข้ึนโดยลําดับ  จะไดเปนประโยชนแกการพระศาสนาอยางแทจริง 
        ในศาสนพิธี เลม  ๑  ไดแสดงพิธี  ๔ หมวด  คือ 
        (๑)  หมวดกุศลพิธี                 วาดวยพิธีบําเพ็ญกุศล 
        (๒) หมวดบุญพิธี                  วาดวยพิธีทําบุญ 
        (๓)  หมวดทานพิธี                วาดวยพิธีถวายทาน และ 
        (๔)  หมวดปกิณกะ               วาดวยพิธีเบ็ดเตล็ด           
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กลาวเฉพาะสามัญอันเปนพิธีที่พุทธบริษัทควรศึกษาในเบ้ืองตน  บางหมวดยังมิได   
แสดงเหตุผลและจุดมุงหมาย  บางหมวดแมใหศึกษาละเอียดแลวก็เปนเพียงพิธีบาง 
เรื่องยังมีพิธีอ่ืนที่ควรรูเพิ่มเติมอีกมาก  และพิธีบางหมวดเกี่ยวของกับพระวินัย 
บัญญัติถึงเปนพิธีสามัญควรรูกอน  แตพระวินัยที่เกี่ยวกับพิธีนั้น  ทานจัดไวเปนความรู 
ของนักศึกษาธรรมชั้นสูงจึงจําเปนตองระงับไวกอน  เพ่ือแสดงในเลมสําหรับชั้นสูง 
ตอไป  ฉะนั้น  จึงอนุมานไดในที่นี่วา  เรื่องของศาสนพิธีบางเรื่องยังไมจบลงในเลมเดียว  
อาจตองกลาวเหตุผลหรือรายละเอียดในเลมอ่ืนๆ  อีกตามพ้ืนความรูของนักศึกษาธรรม 
ชั้นนั้นๆ  และบางเรื่องแมจะกลาวในเลมตน  ก็จําเปนตองระงับไวกลาวในเลมหลัง 
เพ่ือใหนักศึกษาศึกษาตามพ้ืนของนักศึกษาธรรมเชนกัน 
        ในเลมท่ี  ๒  นี ้   สาํหรับภมูินักศึกษาธรรมชั้นโทศึกษาโดยเฉพาะแสดง 
เรื่องของศาสนพิธีเปน  ๔  หมวด   อยางเลมแรกแตจะแยกเรื่องของแตละหมวด 
ใหเหมาะสมแกภูมินักศึกษาธรรมชั้นโทขอใหนักศึกษากําหนดพิจารณาใหติดตอกันไป 
และเพ่ือความเขาใจแจมแจงในบางเรือ่ง  ควรมีหนังสือศาสนพิธีเลม  ๑  เปนอุเทศ 
กํากับดวย.  
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                                     หมวดท่ี   ๑  กศุลพิธี  (๒)   
        กุศลพิธคืีออะไร   ไมจําเปนตองชี้แจงใหซ้ําความอีก  แตกุศลพิธีที่จะกลาว 
ในหมวดนี้  จัดสําหรับภูมินักศึกษาธรรมชั้นโทโดยเฉพาะ  ซึ่งสวนใหญเปนพิธีของสงฆ 
เปนพิธีกรรมที่สงฆพึงปฏิบัติเพ่ือความดีงามในพระวินัย  ทั้งสวนตัวผูปฏิบัติและ 
หมูคณะ  บางอยางเปนจารีตนิยมปฏิบติัสืบ  ๆ กันมา   ถือเปนความชอบในคณะสงฆ 
แลวจึงกลายเปนพิธีประเพณีของสงฆหรือพิธีประเพณีของหมูคณะ  จะนํามาชี้แจง 
ในที่นี้  ๗  เรือ่งคือ 
        ก.  พิธีเขาพรรษา 
        ข.  พิธถืีอนิสสัย 
        ค.  พิธทีําสามีจิกรรม 
        ฆ.  พิธกีรรมวันธรรมสวนะ 
        ง.  พิธทีําสังฆอุโบสถ 
        ฉ.  พิธอีอกพรรษา 
 
        แตละเรือ่งลวนมีความสําคัญแกชีวิตพระสงฆทั้งนั้น  ซึ่งจะไดชี้แจงราย 
ละเอียดโดยลําดับไป  
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                                              พิธีเขาพรรษา   
 
        การเขาพรรษา    คือ  การท่ีภิกษุผูกใจวาจะอยูประจําเสนาสนะวัดใดวันหน่ึง   
ตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝนไมไปคางแรมใหลวงราตรีในที่แหงอ่ืนระหวางที่ผูกใจ   
นั้นเปนพิธีกรรมสําหรับภิกษุโดยตรง  ซึ่งมีวินัยนิยมบรมพุทธานุญาติไวใหปฏิบัติทุกรปู 
จะเวนเสียมิไดไมวาในกรณีใด ๆ มีเรื่องราวปรากฏอยูในวัสสูปนายิกขันธกะ  พระวินัยปฎก 
ใจความยอ ๆ วา  สมัยเม่ือผานปฐมโพธิกาลไปแลว  มกีุลบุตรเขามาบวชเปนภิกษุมาก 
ข้ึน  พระพุทธเจายังมิไดทรงบัญญัติใหภิกษุจําพรรษา  ถึงฤดูฝนมีน้ําขังเต็มพ้ืนที่ไรนา 
ทั่วไป  ชาวบานอาศัยพ้ืนที่เหลาน้ันประกอบอาชีพทางกสิกรรม  พวกพอคาเปนตน   
ที่มิใชชาวกสิกรตางพักผอนหยุดสัญจรกันในฤดูนี้เพราะนอกจากไมสะดวกแลวยัง 
เปนอันตรายแกพืชผลของชาวไรนาแตภิกษุในสมัยนั้นบางจําพวกหาพักการจาริก 
ไม  บางพากันย่ําเหยียบหญาระบัดและสัตวเล็กเปนอันตราย  ชาวบานพากันติเตียน  
พระพุทธองคทราบจึงทรงบัญญัติใหภิกษุจําพรรษาในฤดูฝนตลอด ๓  เดือน   
นับแตวันแรมคํ่าหนึ่ง  เดือน ๘ ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๑  เหลอืเวลา  ๑ เดือน   
ทายฤดูฝนคือแรมคํ่าหนึ่ง  เดือน ๑๑  ถึงเพ็ญเดือน ๑๒   ซึ่งเปนเวลาน้ําลดและพืชผล 
เริ่มสุกแลวไวเปนจีวรกาล  คือ  เวลาแสวงหาจีวรผลัดเปลี่ยนของภิกษุ  ตอมาทรงบัญญัติ 
ซ้ําเติมในเรื่องการจําพรรษาอีก  ใหภิกษุทุกรูปถือเสนาสนะ  จะไปถ้ํา  คูหา  หรือกฏุิ   
อยางใดอยางหนึ่งก็ได  ที่มีที่มุงที่บังแดดฝนครบถวน  หามจําพรรษาในที่กลางแจง   
ในโพรงไม  ในหลุมที่ขุด หรือในกุฎีดนิ  ซึ่งมีลักษณะเหมือนตุม  อาจะเปนอันตราย 
พังลงมาทับเพราะน้ําฝนได  โดยพระพุทธบัญญัติดังกลาวนี้  จึงถือเปนธรรมเนียม 
ในหมูภิกษุที่ตองเขาพรรษา  และมีกําหนดพิธีปฏิบัติสืบ ๆ กันมา  โดยหลกัดังตอไปนี้    
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                                                 ระเบียบพิธี     
        ๑.  ถึงวันเขาพรรษา   คือ วันแรมคํ่าหนึ่ง  เดือน ๘  ถาเปนปมีอธิกมาส 
ตกวันแรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๘  หลัง  ภิกษุสามเณรท้ังหมดภายในวัดเตรียม  ดอกไม  ธูป   
เทียนใสพานหรือภาชนะที่สมควร  เพ่ือใชสักการะปูชนียวัตถุตาง ๆ ในวัด  และใชทํา 
สามีจิกรรมกันตามธรรมเนียมใหพรอมกอนกําหนดเวลา  การประกอบพิธีตองประชุม 
พรอมกันในอุโบสถ  ควรกําหนดในตอนเย็นกอนคํ่า  เพ่ือความสะดวกแกสถานที่ 
        ในวันนีห้รือกอนวันนี้หน่ึงวันหรือสองวันมักมีธรรมเนียมสําหรับทายก   
ทายิกานําสักการะมาถวายภิกษุสามเณรที่ตนเคารพนับถือ  สักการะนั้นนิยมมีดอกไม   
ธูป  เทียน  ผาอาบน้ําฝน  และเครื่องสุขภัณฑ  เชน  สบู  แปลงสีฟน  ยาสีฟน  กระดาษชําระ   
เปนตน   จัดเปนสักการะถวายเฉพาะรูป   นอกจากน้ีนิยมหลอเทียนขนาดใหญ  กะให 
จุดอยูไดทั้งวันทั้งคืน ตลอด  ๓ เดือน ถวายสงฆเพ่ือจุดเปนพุทธบูชาในโรงอุโบสถ  
เริ่มแตวันเขาพรรษาดวยบางแหงบางวัดรวมกันหลอเทียนนี้เปนงานใหญโตกอนวัน 
เขาพรรษาต้ัง ๗ วันก็มี  จะอยางไรก็ตามถาวันนั้นมีทายกศรัทธานําดอกไมธูปเทียน 
มาถวายรายรูปทั่วกันทุกรปูตามจํานวน  ควรใหภิกษุสามเณรลงรับพรอมกันที่ลาน 
พระอุโบสถ  หรือท่ีอื่นใด  สุดแตความเหมาะสม หรือจะจัดสงไปถวายเปนรูป ๆ ก็ได 
 แลวแตสะดวก 
        ๒.  ถึงกําหนดเวลาตีระฆังสัญญาณ   ใหภิกษุสามเณรลงพรอมกันใน 
โรงอุโบสถจัดใหนั่งตามลําดังอาวุโส  แกออน  ไมใชนั่งตามศักดิ์เรียกแถวจากขวามือ   
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ไปซายมือ  หันหนาเขาหาพระพุทธรูประธาน  เปนแถว ๆ ไปจนครบใหภิกษุอยูใน 
กลุมภิกษุ  สามเณรอยูในกลุมสามเณรขางหลัง  แยกกลุมออกใหพนหัตถบาสของ 
กลุมภิกษุ     
        ลําดับตอไปนี้  มีกรณียะท่ีจะพึงปฏิบัติ คือ 
        ก) ทําวัตรเย็น 
        ข) แสดงพระธรรมเทศนา  เรื่องสัสสูปนายิกากถา  หรืออานประกาศเร่ือง 
วัสสูปนายิกา 
        ค) ทําสามีกิจกรรม  คือ  ขอขมาโทษตอกัน 
        ง) เจริญพระพุทธมนต 
        จ) สักการะบูชาปูชนียวัตถุสถานภายในวัด 
        สําหรับวัดใหญมีเสนาสนะมากภิกษุสามเณรอยูรวมกันจําพรรษาจํานวน 
นับรอยถาเจาอาวาสมิไดเปนผูจัดใหภิกษุสามเณรถือเสนาสนะอยูประจําดวยตนเอง 
ต้ังแตกอนวันเขาพรรษา โดยมอบหมายใหภิกษุผูชวยจัดการมากอน จําเปนจะตอง 
ต้ังผูชวยจัดน้ันใหเปนเจาอธิการเสนาสนะคาหาปกะตามธรรมเนียมพระวินัย และ 
ควรประกาศต้ังดวยญัตติกรรมในพิธีเขาพรรษานี้ ประกาศในลําดับเม่ือเทศนเรื่อง 
วัสสูปนายิกากถา หรือประกาศเรื่องวัสสูปนายิกาจบ กอนภิกษุสามเณรอาคันตุกะ 
ถือนิสัย หรือกอนทําสามีจิกรรมแลวแตกรณี ถาต้ังผูชวยเปนเจาอธิการเสนาสนคาหาปกะ 
ดังกลาวแลว หลังจากเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถคือ  เมื่อเจริญพระพุทธมนตจบแลว 
กอนออกจากพระอุโบสถไป เจาอธิการเสนาสนคาหาปกะควรมอบหมายใหภิกษุสามเณร 
ทุกรูป รบัถือเสนาสนะตามพระวินัยดวยวาจาอีกครั้งหน่ึง หรือจะทําพิธีมอบใหดวย 
น้ําหยดลงในฝามือของภิกษุสามเณรทีละรูปๆ เรียงตัวไปเปนสัญญัติวาไดมอบหมายก็ได  
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ทั้งน้ีแลวแตจะเห็นสมควร แตเจาอาวาสเปนผูจัดการเรื่องเสนาสนะดวยตนเองมา 
ตลอดต้ังแตเบื้องตนแลว กิจดวยการต้ังเจาอธิการเสนาสนคาหาปกะ และกิจดวยการ 
ชี้บอกหรือมอบหมายเสนาสนะในวันเขาพรรษาน้ีก็เปนอันไมมี พิธีเขาพรรษาคงดําเนิน 
ไปตามระเบียบขางตนนี้ พึงทราบระเบียบปฏิบัติบางกรณียะพอสมควรสืบไป   
         
        การทําวัตรเย็น  เริ่มตนดวยเจาอาวาสหรือพระเถระผูเปนประธานในท่ี 
ประชุมสงฆ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวนําทําวัตรเย็นตามธรรมเนียม 
ของวัดนั้นๆ 
 
        การแสดงพระธรรมเทศนา หรอืประกาศเรื่องวัสสูปนายิกา  เปนหนาที่ 
ของเจาอาวาสโดยตรง ถาจําเปนจะมอบหมายใหพระเถระที่สมควรปฏิบัติแทนก็ได  
โดยแสดงเปนเทศนาตามหนังสือเทศนที่มี หรือโดยอานเปนประกาศเพ่ือใหภิกษุ 
สามเณรท่ีประชุมกันนั้น ไดทราบเรื่องวัสสูปนายิกาเปนสําคัญ ทั้งน้ี ใหถือตามธรรมเนียม 
นิยมของวัดน้ันๆ ถาจะใชแบบอานประกาศ คําประกาศน้ันควรมีสาระสําคัญดังน้ี 
        ๑) บอกใหรูเรื่องเขาพรรษา 
        ๒)  แสดงเรื่องที่มาในบาลีวัสสูปนายิกขันธกะวินัย โดยใจความ 
        ๓) บอกเขตของวัดนั้นๆ ที่จะตองรักษาพรรษาหรือเรียกกันวารักษาอรุณ 
        ๔) บอกเรื่องการถือเสนาสนะ และประกาศใหรูวา จะใหถืออยางไรเม่ือถือ 
               เสนาสนะแลวจะตองปฏิบัติอยางไรพอสมควร (ถามีการสมมติภิกษุ 
               เปนเจาอธิการแหงเสนาสนะ ซึ่งเรียกวา        เสนาสนะสนคาปกะ) 
        ๕) จะมีกติกาอ่ืนใดในเรื่องจําพรรษารวมกันนี้ ก็ใหบอกไดในประกาศนี้  
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ตัวอยางคําประกาศทํานองน้ีแสดงไวแลวทายพิธี พิจารณาใชตามความ 
เหมาะสม และการอานน้ีประกาศน้ี จะอานบนธรรมมาสนเทศนหรือบนเตียงสวด 
ปาติโมกขหรือน่ังประกาศขางหนาสงฆก็ได 
   
        การทําสามีจิกรรม ขอขมาโทษตอกัน  เปนหนาที่ของภิกษุสามเณรทุกรูป 
ในวัดนั้นๆ จะตองทําตามวินัยนิยม วิธีทําและระเบียบสําหรับทําท่ัวๆ ไปไดแสดงไวตางหาก 
แลวขางหนาแตสําหรับที่จะทํากันในวันเขาพรรษา บางแหงทําหลังจากเจริญพระพุทธมนต 
จบแลวกอนออกจากโรงอุโบสถ แมทําลําดับหลังทานก็ไมหาม สําหรับวัดที่มีพระภิกษุ 
สามเณรจําพรรษาไมมากนักควรทํารวมกันทั้งวัดใหเสร็จภายในโรงอุโบสถในวันเขา 
พรรษานี้ ทําเรียงตามลําดับอาวุโสจากพระสังฆเถระลงมาจนถึงสามเณรรูปสุดทาย ถา 
มีจํานวนมาก จะแบงทํารวมกันเฉพาะตอทานผูมีพรรษาพนสิบซึ่งเปนพระเถระทานน้ัน 
กอนในโรงอุโบสถ นอกนั้นแยกกับไปทําตามกุฏิโดยอัธยาศัยก็ไดการทํารวมกันใน 
โรงอุโบสถเปนการแสดงหนาท่ีผูใหญผูนอย และแสดงความสามัคคีในหมูคณะ มี 
ระเบียบที่จะพึงปฏิบัติดังนี้ 
        ก)  ผูรบัขมาโทษ นั่งพับเพียบหันหนามาทางผูขอขมา เมื่อผูขอขมากราบ 
              เริ่มประณมมือรับ 
        ข)  ผูขอขมาโทษคุกเขากราบพรอมกัน 3 ครั้ง เฉพาะรูปท่ีเปนพระสังฆ- 
              เถระและเจาอาวาส         
        ค)  กราบแลว ยกพานเครื่องสักการะขึ้นประคองแตอกนอมกายลงเล็กนอย  
              กลาวคําขอขมาตามแบบของวัดนั้นพรอมกัน (ตามแบบท่ี ๑ หรือ 
             ที่ ๒ ซึ่งมีอยูขางหนา) 
        ฆ)  เมื่อผูรับขมากลาวคําอภัยโทษตามแบบแลวผูขอท้ังหมดรับคําใหอภัย 
              ตามแบบพรอมกันดวยอาการยกพานเครื่องสักการะข้ึนในทาจบ 
              นิดหนอย (เฉพาะท่ีทําตอพระสังฆเถระหรือเจาอาวาส  วางพานเครื่อง  
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              สักการะลงตรงหนาแลวกราบอีก ๓ ครั้ง ในบางแหงทานปฏิบัติกัน 
              อยางนี้)   
        ง)  เสรจ็จากรูปหน่ึงแลวทํากับอีกรูปหน่ึง โดยวิธีดังกลาว ตอเนื่องกันไป 
จนถึงสามเณรรูปสุดทาย เปนอันเสร็จพิธีสามีจิกรรมในโรงอุโบสถวันนี้ 
        การอธษิฐานพรรษา   มรีะเบียบปฏิบัติสืบกันมา   คือ   เม่ือเสร็จพิธีที่ควร 
ปฏิบัติในเบื้องตนดังกลาวแลว ใหภิกษุสามเณรท้ังหมดคุกเขาข้ึนพรอมกันหันหนา 
ทางพระพุทธรูปประธานกราบพระ ๓ ครั้งแลวพระสังฆเถระผูเปนประธานหรือ 
เจาอาวาสนําประณมมือวานโม พรอมกัน ๓ จบตอนั้นนําเปลงคําอธิษฐานพรรษา 
พรอมกัน ๓ จบ วา 
        " อิมสฺมึ อาวาเส อมิ เตมาส วสฺส อุเปมิ" (หรือ "อุเปม") เสร็จแลวกราบ 
พระอีก ๓ ครั้ง นั่งราบพับเพียบตามเดิม 
        การเจรญิพระพุทธมนต ตอทายดวยการอธิษฐานพรรษาเปนหนาที่ของผูเปน 
ประธานสงฆ จะพึงนําสวดมนตพรอมกันตามควรแกเวลา และจะสวดบทใดบางก็ 
แลวแตเห็นสมควรซึ่งบทสวดที่เหมาะสมแกพิธี มีดังน้ี 
        ก)  นโม.. 
        ข)  พุทฺธ... 
        ค)  โย จกฺขุมา... 
        ฆ)  นตฺถิ เม... 
        ง)  มหาการุณิ  โก... 
        จ)  อเสวนา... 
        ฉ)  ยงฺกิ ฺจิ วิตฺต... 
        ช)  กรณียมตฺถกุสเลน... 
        ซ)  วิรปูกฺเข... 
        ฌ)  วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ... 
        ญ) โพชฺฌงฺโค...  
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        ฎ)  สาราณียธรรมสูตร... 
        ฏ)  อปริหานิยธรรมสูตร...   
        ฐ)  ยนทฺุนนิมิตฺต... 
        ฑ)  ภวตุ สพฺพมงฺคล... 
        ฒ)  กรวดนํ้า อิมินา ปุ ฺกมฺเมน... 
        การสักการะบูชาปูชณียวัตถุสถานภายในวัด  หากมิไดสักการะบูชาปูชณียวัตถุ 
 ุสถานกอนเขาในโรงอุโบสถ เมื่อออกจากโรงอุโบสถแลว พึงถอืเครื่องสักการะรวมกันไป 
สักการะปูชณียวัตถุสถานอ่ืนๆ ในบริเวณวัดที่มี เชน พระเจดีย ตนพระศรมีหาโพธิ์  
เปนตน เสร็จแลวถาตองทําสามิจิกรรมกันตามกุฏิตอ ก็พึงทําในระยะนี้ กลับถึงกุฏิของ 
ตนแลว ถาจะอุตสาหะอธิษฐานพรรษาซ้ําจํากัดเฉพาะเขตกุฏิของตนอีกก็ทําได พึง 
ต้ังใจอธิษฐานเฉพาะตนวา "อิมสฺม ึวิหาเร อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ" เปนอันเสร็จ 
พิธีเขาพรรษา 
 
                                 ตัวอยางคําประกาศวัสสูปนายิกา 
        แรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๘ ปนี้เปนปวัสสูปนายิกาดิถีเขาพรรษาหยุดพักชั่วคราว 
หน่ึงในฤดูฝน ตามวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต ภิกษุสามเณรสหธรรมิกบริษัทมาสโมสร 
สันนิบาตประชุมกัน ณ โรงพระอุโบสถน้ีเพ่ืออธิษฐานจิตคิดจําวัสสาตามวินัยนิยม 
บรมพุทธานุญาตวิธีนั้น ก็แหละวัสสูปนายิกา นี้ เปนอาจิณปฏิบัติทําปละครั้ง ทาน 
ผูดํารงเพศบรรพชิตเปนภิกษุสามเณรมานานแลวน้ันก็ไดสดับและทราบเรื่องวัสสูป- 
นายิกาแลว แตภิกษุสามเณรบวชใหมในวัสสาน้ี ยังหาไดสดับและทราบเรื่องวัสสูปนายิกา 
นี้ไม เพราะฉะนั้น จะใหภิกษุสามเณรที่บวชใหม ไดสดับไดทราบเรื่องวัสสูปนายิกาวิธี 
จะแสดงวินัยบาลีในวันวัสสูปนายิกาขันธกโดยยอ พอใหสําเร็จประโยชนแกผูสดับ 
แลวต้ังจิตคิดปฏิบัติตาม ดําเนินความวาเมื่อตนปฐมโพธิกาลไมไดทรงอนุญาตวัสสู- 
ปนายิกาวิธีนั้น ภิกษุสามเณรท้ังหลายเที่ยวจาริกไปทุกฤดูไมมเีวลาท่ีจะหยุดหยอน 
ผอนพักแตสักฤดู เวลาฤดูฝนเที่ยวเหยียบย่ํากลาหญาระบัดและสัตวเล็ก  ๆ   
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ใหถึงมรณะดวยฝเทา มนุษยทั้งหลายกลาวยกโทษติเตียนเปนโกลาหล สมเด็จพระ-   
ทศพลพุทธเจาทรงอาศัยเหตุนั้น จึงดํารัสใหประชมุสงฆทรงอนุญาตวัสสูปนายิกา 
วิธีวา "อนุชานามิ ภิกขฺเว วสฺส อุปคนฺต" ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูตถาคตอนุญาตเพ่ือ 
จําวัสสาหยุดพักในฤดูฝน และมีนิยมวิภาคลงเปนสอง คือเดือน ๘ แรมหนึ่งคํ่าวันนี้ 
เปนวันเขาปุริมพรรษาเดือน ๙ แรมหน่ึงคํ่าเปนวันเขาปจฉิมพรรษา แตกตางกัน 
เปนสองวิธี ดังน้ี และหามมิใหจําพรรษาในอัพโอภาสกลางแจง หรือจําพรรษาในโพรงไม 
หรือจําพรรษาในตุม ที่มิใชเสนาสนะ ทรงอนุญาตใหจําพรรษาในกุฎีที่มุงที่บังมีหลังคา 
และฝารอบชิด อยูใหครบ ๓ เดือน ถาอยูไมครบ ๓ เดือนหลีกไปเสียพรรษาขาด 
และตองอาบัติดวย ยกเวนเสียแตเกิดภัยซึ่งทรงอนุญาตไมใหเปนอาบัติ เมื่อเขาพรรษา 
แลวมีกิจจําเปนที่จะตองไป ก็ทรงอนุญาตใหไปดวย  สัตตาสันนิวัตต์ิ  เจ็ดวันกลับมา 
พรรษาไมขาด 
        อน่ึง โบราณคติสืบ ๆ มาทานสอนใหบอกเขตวัด เมื่อมีกิจภายนอกตอง 
รีบกลับมาใหทันอรุณ ในวัด... ... ... ... นี้ ดานตะวันออก ... ... ... ... ... เปนเขตวัด ดาน 
ใต ... ... ... ... เปนเขตวัด ดานตะวันตก ... ... ... ... เปนเขตวัด ดานเหนือ ... ... ... ... เปน 
เขตวัด 
        เพราะฉะนั้น เมื่ออธิษฐานใหต้ังใจจะอยูในอาวาสซ่ึงกําหนดไวนี้ตลอด 
สามเดือนไมเที่ยวคางคืนใหอรุณข้ึนในที่อ่ืน พึงเปลงวจีเภท พรอมกันวา "อิมสฺม ึ 
อาวาเส อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ" (๓ หน) วาขาพเจาเขาจําพรรษาในอาวาสน้ีตลอด 
สามเดือน ดังน้ี อันนี้วิธีเขาพรรษากําหนดเขตวัด 
        อน่ึง การเขาพรรษาน้ี เนื่องดวยการถือเสนาสนะ สมเด็จพระผูทรงพระภาค  
ทรงอนุญาตใหสงฆสมมติภิกษุรูปหน่ึงเปนผูบังคับใหถือเสนาสนะเพราะ ฉะน้ัน วันนี้ 
เปนวันใหภิกษุถือเสนาสนะเพ่ือจะใหอธิษฐานพรรษาในกุฎีอีครั้งหนึ่ง  ณ  วัด.....นี้  
ทานไดรับสมมติเปนผูบังคับใหภิกษุสามเณรถือเสนาสนะน้ัน คือ พระ... ... ...เสนาสนะ  
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กุฎีนั้นทานท้ังหลายก็เคยอยูมาแลว กิจท่ีพระ....จะตองไปเที่ยวชี้นั้นก็ไมไดมีเพราะฉะนั้น      
(จะไมมอบใหดวยนํ้าเปนสําคัญ เมื่อไดรับน้ําแตพระ...แลว) พึงเขาใจเถิดวาทานใหถือ 
เสนาสนะกุฎีที่ตนอยูมาแลวน้ันแหละมีอํานาจอยูไปเปนสิทธิไดตลอดสามเดือน เมื่อ  
(ไดรับน้ําแลว) กับถึงกุฎถีึงชําระแผวกวาด เสนาสนะกุฎี ทําสามีจิกรรมแลวพึงเปลง 
วจีเภทอธิษฐานพรรษาซ้ําอีกหนหนึ่งวา "อิมสฺม ิวิหาเร อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ"  
( ๓ หน) วา ขาพเจาจําพรรษาในกุฎีนี้ตลอดสามเดือน ดังน้ี 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดงวัสสูปนายิกาวิธี แกภิกษุสามาเณร 
พุทธบริษัทมีอรรถนิยมดังวิสัชนามาฉะนี้ ฯ  
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                                               พิธีถือนิสสัย   
 
        เปนธรรมเนียมในพระวินัย   ที่ภิกษุผูยังอยูในเขตเปนนวกะ  คือ   พรรษา 
ยังไมพน ๕ หรือพนแลว แตยังไมสามารถจะรักษาตนตามพระวินัยบัญญัติได หมายความ 
วายังไมมีความรูวาอะไรควรไมควรแกภาวะของตนอยางไร จะตองถือนิสัยตอภิกษุ 
ผูใหญในสํานักที่ตนอาศัยอยู และสามเณรทุกรูปทั้งท่ีบวชใหมและบวชแลวนาน ถา 
มิไดอยูในสํานักพระอุปชฌายะสมควรถือนิสัย ตอภิกษุผูใหญในสํานักที่ตนอาศัยอยู 
เชนเดียวกัน หมายความวาท้ังภิกษุนวกะและสามเณรท่ีหางพระอุปชฌายะจะตอง 
มอบตัวเปนศิษยขออาศัยตอพระภิกษุผูใหญในสํานักของตนยอมรับนับถือพระภิกษุ 
ผูใหญในสํานักนั้นเปนอาจารย และยอมเชื่อฟงคําอาจารยทุกประการ พระภิกษุผูใหญ 
ในสํานักผูควรเปนอาจารยของภิกษุสามเณรไดในขณะน้ีก็ยอมรับนับถือกนัวา ผูดํารง 
ตําแหนงเจาอาวาสน้ัน ๆ รูปเดียว ในวัดหน่ึง ๆ จะมีอาจารยใหภิกษุสามเณรถือนิสัย 
หลายรูปไมชอบดวยระเบียบแบบแผน ฉะน้ัน การถือนิสสยาจารยนี้จึงถือตอภิกษุ 
ผูเปนเจาอาวาสเทาน้ัน ภิกษุนวกะหรือสามเณร เปนผูยายมาจากสํานักอ่ืน ซึ่งวินัย 
โวหารเรียกวา "พระอาคันตุกะ" หรือ "สามเณรอาคันตุกะ" ทุกรูปจะตองประกอบ 
พิธีถือนิสสัยตอทานเจาอาวาสวัดที่ตนมาสํานักใหมนั้นแตในระยะแรกท่ียายมา แต 
ถือกันเปนธรรมเนียมวาพิธีถือนิสสัยนี้ควรทําในวันเขาพรรษาพรอมกับพิธีเขาพรรษา 
ตอหนาสงฆสามเณรท้ังวัดที่ชุมนุมกันเพ่ือประกอบพิธีเขาพรรษาในวันนั้นท้ังน้ีเพ่ือ 
ประกาศตนใหสงฆสามเณรท้ังวัดทราบไปในตัววาผูอาคันตุกะมาอยูใหมนี้ยอมนับถือ 
ทานเจาอาวาสผูเปนประธานของวัดเปนอาจารยจริง ๆ นยิมกนัแตถาจะถือนิสสัยกอน  
เมื่อยายมาใหมทานก็ไมหาม การถือนิสสัยที่ทั่วไปในปจจุบันน้ี มีระเบียบพิธีดังน้ี 
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                                             ระเบียบพิธี   
        ๑. ภิกษสุามเณรผูอาคันตุกะ  เม่ือจะประกอบพิธีถือนิสสัยมอบตัวตอ 
อาจารยพึงตระเตรียมเครื่องสักการะไวใหพรอม มีพานหรือกระบะเปนภาชนะแลวแต 
เหมาะสมและสะดวกแกตนใสดอกไมกระทงหรือดอกบัว ๑ ดอก หรือมัดเปนกําก็ได  
ถาดอกไมอ่ืนนอกจากดอกบัวแลว ควรจัดใสกระทงจะเหมาะท่ีสุด และวางธูปสําหรับ 
จุด ๓ ดอก เทียนสําหรับจุด ๑ เลม วางเทียนไวขางในทางตัวเรา ตอไปวางธูป สุดทาย 
วางดอกไมไวขางนอก เพ่ือใหพานหรือกระบะเครื่องสักการะนั้นหันหนาทางดอกไม 
เขาหาอาจารย เปนลําดับเครื่องบูชา คือ ดอกไม ธปู เทียน เมื่อตระเตรียมพรอมแลว  
ครองผาตามธรรมเนียมของวัดนั้น และตามลักษณะภาวะของตนถาประกอบพิธี 
ในทามกลางสงฆในวันเขาพรรษาพอไดกําหนดเวลาแลว พึงปฏิบัติดังน้ี 
        ก)  เขาไปน่ังยังท่ีที่จัดเตรียมไว ถาถือพรอมกันหลายรูป ภิกษุนั่งหนา  
              สามเณรน่ังหลัง นั่งพับเพียบเรียบรอยกอน รอจนพรอมกันแลวทาน 
              เจาอาวาสจะมาน่ังรับอยูขางหนา 
        ข)  เมื่อทานเจาอาวาสน่ังเรียบรอยพรอมท่ีจะรับนิสสัยแลว คุกเขาข้ึน 
              พรอมกับกราบดวยเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง  
        ค)  กราบเสร็จแลว สองมือยกเคร่ืองสักการะข้ึนถือประคองแตอกให 
              ดอกไมอยูดานนอกตัวเพ่ือหันเขาหาอาจารยนอมตังลงเล็กนอย แลว 
              กลาวคําขอนิสสัยตออาจารยตามแบบในพระวินัย ถาถือพรอมกัน 
               หลายรูป ควรระวังวาคําขอนิสสัยนั้นใหพรอม ๆ กันชดัถอยชัดคําตลอด  
              แมแตคํารับคําทานอาจารยทุกคําตามแบบ ก็ควรพยายามวาใหชัดและ 
               พรอมกัน จนกระทั่งจบคําปฏิญาญตนทายคําขอนิสสัย  
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        ฆ. เมื่อกลาวจบคําปฏิญาณทายคําขอนิสสัยนั้นแลว พึงประเคนสักการะ 
             ตออาจารย ถาหลายรูปพึงเดินเขาเขาประเคนตามลําดับผูประเคนแลว  
             ถอยกลับมาคุกเขาอยูที่เดิม จนเสร็จการประเคนแลว กราบอาจารย 
             พรอมกันอีก ๓ ครั้ง   
        ง. กราบแลวน่ังราบพับเพียบประณมมือ เพ่ือฟงโอวาทของอาจารยพอสมควร 
            จบโอวาทแลวเปนเสร็จพิธีถือสิสสัย 
        ๒. เจาอาวาสผูเปนประธานสงฆในวัด เมื่อรับภิกษุหรือสามเณรอาคันตุกะ 
ไวโดยชอบดวยระเบียบ ควรถือเปนภาระที่จะตองอบรมสั่งสอนอาคันตุกะน้ัน ๆ ใหรู 
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ดีงามและในการรับพิธีถือนสิสัยนั้น ตองเตรียม 
ใหโอวาทตามสมควรดวยโอวาทท่ีจะใหในพิธีนี้ควรเปนเรื่องหนาที่ศิษยที่จะพึงปฏิบัติ 
ตออาจารย ตามพระธรรมวินัย และเรื่องเกี่ยวดวยระเบียบของวัดตามสมควรและ 
เมื่อเสร็จพิธีรับนิสสัยแลว ควรปฏิบัติหนาที่ของอาจารยใหสมบูรณ จึงจะชื่อวาพิธี 
ถือนิสสัยใหเปนประโยชน จริง ๆ ไมสักแตวาพิธี  
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                                          พิธีทําสามีจิกรรม   
 
        เปนธรรมเนียมของสงฆอยางหน่ึงท่ีภิกษุสามเณรพึงทําความชอบตอกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน อยูรวมกันโดยสงบสุข การทําความชอบน้ีเรียกวา สามีจิกรรม  
หมายถึงการขอขมาโทษกัน ใหอภัยกนั ทุกโอกาสไมวาจะมีโทษขัดของหมองใจกัน 
หรือไมก็ตาม ถึงโอกาสท่ีควรทําสามีจีกรรมกันแลว ทุกรูปไมพึงละโอกาสเสีย จึงไดชื่อ 
วาเปนภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย โอกาสควรทําสามีจิกรรม 
นั้นโดยนิยมมีดังน้ี 
        ๑) ในวันเขาพรรษา ทั้งภิกษุและสามเณรท่ีรวมอยูวัดเดียวกันควรทําสามี 
จิกรรมตอกัน เรียงตัวต้ังแตผูมีอาวุโสมากท่ีสุด ถึงสามเณรรูปสุดทายในวัด ไมควรเวน 
เพ่ือความสามัคคีในวัด 
        ๒) ในระยะเขาพรรษา เริ่มแตวันเขาพรรษาและหลังวันเขาพรรษา ระยะ 
เวลาประมาณ ๗ วัน ควรทําสามีจิกรรมตอทานท่ีเคารพนับถือ ซึ่งอยูตางวัดโดยท่ัว 
ถึงกัน 
        ๓) ในโอกาสจะจากกันไปอยูวัดอ่ืนหรือถิ่นอ่ืน นิยมทําตอผูทานผูมีอาวุโส 
กวาตนในวัด และตอทานท่ีเคารพนับถือทั่วไป เปนการลาจากกัน 
        ทั้ง ๒ กรณีนี้ เปนการทําสามีจิกรรม แบบขอขมาโทษ นอกจากน้ียังมี 
 ีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเปนการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง นิยมทําตอทาน  
ที่ตนเคารพนับถือในโอกาสท่ีทานผูนั้นไดรับอิสริยศักด์ิ  หรือไดรับยกยองในฐานันดรศักดิ์ 
เปนการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีใหปรากฏ 
        เพราะความมุงหมายและเหตุผลของการทําสามีจิกรรมมีดังกลาว    การ 
กระทําจึงเกิดพิธีข้ึนโดยนิยมเปนแบบ ๆ ดังตอไปนี้  
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                                                 ระเบียบพิธี   
๑. สามีจิกรรมแบบขอขมาโทษ นอกโรงอุโบสถหรือนอกวัด 
        ก) จัดเครื่องสักการะ คือ ดอกไม ธูป เทียน ใสพาน หรือภาชนะที่สมควร  
ธูปเทียนที่นิยมกัน ใชธูปเทียนที่มัดรวมกันเปนแพผูกโบววางบนพาน ดอกไมจัดใส 
กระทงขนาดพอเหมาะกับธูปเทียนแพ วางกระทงดอกไมลงบนแพธูปเทียนนั่นหรือจะ 
เปนเลมนั้น หรือเปนดอก ๆ ก็ได สุดแตจะจัดไดอยางไร 
        ข) ครองผาเรียบรอยตามนิยมของวัดที่สังกัด ถาเปนภิกษุพาดสังฆาฏิดวย 
        ค) ถือพานดอกไมธูปเทียน ประคองสองมือเขาไปหาทานที่ตนจะขอขมา  
คุกเขาลงตรงหนา ระยะหางกันประมาณศอกเศษ วางพานทางซายมือของตน กราบดวย 
เบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง แลวยกพานข้ึนประคองสองมือแคอกกลาวคําขอขมา 
ตามแบบนิยม 
         ฆ)   เมื่อทานท่ีตนขอขมากลาวคําใหอภัยโทษแลว พึงรับคําตามแบบนิยม 
ตอน้ี ถาทานท่ีตนขอขมาใหพรตอทาย พึงสงบใจรับพรจากทานจนจบ และรับคําดวยคําวา  
"สาธุ ภนฺเต" ถาไมมีพรใหตอ หรือใหพรและรับพรเสร็จแลว พึงนอมพานสักการะ 
นั้นเขาไปประเคน และกราบอีก ๓ ครั้ง   เปนเสรจ็พิธีขอขมา 
๒. สามีจิกรรมแบบถวายสักการะ 
        ก) จัดเตรียมเครื่องสักการะอยางเดียวกับแบบขอขมา แตในกรณีนี้อาจ 
เพ่ิมเติมของใชหรือส่ิงอ่ืนใดที่ควรแกสมณบริโภคดวยก็ได 
        ข) การทําในแบบน้ี ไมนิยมวาผูที่ตนทําจะตองแกอาวุโสกวาตนเหมือน 
ในแบบขอขมา แมผูนี้ออนอาวุโสกวา ก็ทําได  
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        ค) ครองผาเรียบรอยดังกลาวในเรื่องขอขมา ถือเครื่องสักการะเขาไปหา 
ทานท่ีตนจะทําแลวประเคนทันที ทาตนออนอาวุโสกวาพึงกราบ ๓. ครั้ง ถาแกกวา 
ไมตองกราบ เพียงแตรับไหวโดยนั่งพับเพียบประณมมือ ใหเมื่อผูออนกวากราบ เทาน้ี 
เปนอันเสร็จพิธี   
 
                           คําขอขามและคําอวยพรภาษาบาลีแบบตาง ๆ 
                        ๑. แบบโบราณท่ีใชมาแตด้ังเดิม 
(ผูขอขอ)              สพฺพ อปราธ ขมถ เม ภนฺเต  อุกาส ทวารตฺตเยน กต สพพ  
                             อปราธ ขมถ เม ภนฺเต (ขอหลายรูป เปลี่ยน เม เปน โน) 
(ผูรับให)               อห เต ขมามิ ตยาป เม ขมิตพฺพ (ถาผูขอมีหลายรูปเปลี่ยน  
                              เต เปนโว เปลี่ยน ตยาป เปน  ตุมฺเหหิป) 
(ผูรับให)               อุกาส ขมามิ ภนฺเต (ถาผูขอหลายรูปรับเปลี่ยน ขมามิ เปน 
                              ขมาม) 
                        ๒. แบบท่ัวไปที่แกไขในอยูในปจจุบัน 
(ผูขอขอ)         อาย สฺมนฺเต ปมาเทน ทวารตฺตเยน กต สพฺพ อปราธ ขมถ 
                        เม ภนฺเต (ถาผูรับมีพรรษาเกินกวา ๑๐ ใช เถเร แทน อายสฺมนฺเต  
                        ถาเกินกวา ๒๐ ใช มหาเถเร แทน เถเร ระหวาง ๑๐ ข้ึนไป  
                        ไมถึง ๒๐ คงใช เถเร ตามแบบ และถาผูขอรวมกัน หลายรูป 
                        เปลี่ยน เม เปน โน) นี้กลาวตามหลักนิยมในทางพระธรรมวินัย  
                        แตตามท่ีสังเกตในปจจุบัน ทานผูดํารงสมณศักดิ์ต้ังแตชั้น 
                        สมเด็จพระราชาคณะข้ึนไป ใช มหาเถเร ตํ่ากวาน้ันใชไมยืน  
                        ที่ใช มหาเถเร ก็ม ีเถเร ก็มี สุดแตวาสูงตํ่าหรือออนแกกวา  
                        หรือหางกันหรือใกลกนั  
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(ผูรับให)                      อห ขมามิ ตยาป เม ขมิตพฺพ (ถาผูขอมีหลายรูปเปลีย่น    
                                    ตยาป เปน  ตุมฺเหหิป) 
(ผูขอรับ)                      ขมามิ ภนฺเต (ถาผูขอหลายรูปรับ เปลีย่น ขมามิ เปน  ขมาม) 
                        ๓. แบบพิเศษนิยมใชถวายพระมหาเถระเปนพิเศษ 
(ผูขอหลายรูปขอ)       อจฺจโย โน ภนฺเต อจฺจคฺคมา ยถพาเล ยถามูฬฺเห ยถาอกุสเล 
                                   เย มย ภนฺเต, กทาจิ กรหจิ, ปมาท วา อาคมฺม อโยนิโสมนกิการ 
                                   วา อคมฺม, มหาเถเร อคารว อกริมฺหา, กาเยน วา วาจาย วา 
                                   มนสา วา, สมฺปมุขาป ปรมฺมุขาป เตส โน ภนฺเต มหาเถโร.  
                                   อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวราย 
(ผูรับให) คํารับขมา :- 
                                            ตคฺฆ โว อาวุโส อจฺจโย อจฺจคฺคมา, ยถาพกเบล ยถามูฬฺเห  
                                    ยถาอกุสเล, เย ตุมฺเห กทาจิ กรหจิ, ปมาท วา อาคมฺม อโยนิโสม-  
                                    นสิการ วา อาคมฺม, มยิ อคารว อกตฺถ กาเยน วา วาจาย วา  
                                    มนฺสา วา สมฺมุขป ปรมฺมขุาป, ยโต จ โข ตุมฺเห อจฺจย อจฺจยโต  
                                    หสิฺวา, ยถาธมฺม ปฏิกฺกโรถ อายตึ สวร อาปชฺชถ ต โว ปฏิคฺ- 
                                    คณฺหามิ, วุฑฒิ เหสา อาวุโส อริยสฺส วินเย, โย อจฺจย อจฺจยโต 
                                    ทสิฺวา, ยถาธมฺม ปฏิกฺกโรติ, อาปชฺชติ 
คําอํานวยพร:- 
                                     ย ย ปุ ฺ มยา กต อุปจิต, กาเยน วา วาจาย วา มนสา  
                                     วา, ต ต อายสฺมนตฺาน อาทิสฺสามิ, สาธายสฺมนฺโต อสฺมิ อสฺมึ  
                                     ปฺุเ ปตฺติกา หุตฺวา อนุโมทนฺตุ เตน อนุโมทนามเยนป 
                                     ปุ ฺเน สุขิตา โหนฺตุ อโรคา นิรุปทฺทวา จิร ทีฆมทฺธาน อิมสฺมิ 
                                      ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย, วุฑฺฒิ วิรุฬหฺึ เวปุลฺล อาปชฺชนฺตุ.  
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(ผูขอรับพรอมกัน)             สาธุ ภนฺเต   
                                          ถาขอรูปเดียว คําขอและคํากลาวรับก็ทํานองเดียวกันตางแต 
                                          แกคําไวยากรณบางคําใหถูกหลักดังน้ี 
(ผูขอรูปเดียวขอ)                อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคฺคมา, ยภาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล 
                                          โยห ภนฺเต กทาจิ กรหจิ, ปมาทวา อาคมฺม อโยนิโสมมสิการ 
                                           วา อาคมฺม, มหาเถเร อคารว อกาสึ, กาเยน วา วาจาย วา มนสา 
                                           วา สมฺมุขาป ปรมฺมมุขาป ตสฺส เม ภนฺเต มหาเถโร อจฺจย  
                                           อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวราย. 
(ผูรับให) คํารับขมา:-  
                                           ตคฺฆ ต  อาวุโส อจฺจโย อจฺจคฺคมา, ยถาพาล ยถามูฬฺห  ยถา-  
                                           ยกุสล โย ตว กทาจิ กรหจิ, ปมาท วา  อาคมฺม อโยนิโสมมสกิาร 
                                           วา อาคมฺม,  มยิ  อคารว  อกาสิ,  กาเยน วา  วาจาย  วา  มนสา  วา, 
                                           สมฺมุขาป  ปรมฺมุขาป,  ยโต  จ  โข  ตฺว  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา 
                                            ยถาธมฺม  ปฏิกฺกโรสิ, อายตึ  สวร  อาปชฺชสิ,  ต  เต ปฏิคฺคณฺหามิ
, 
                                            วุฑฺฒิ  หาเส  อาวุโส  อริยสฺส  วินเย,  โย  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา 
                                             ยถาธมฺม  ปฏิกฺกโรติ  อายตึ  สวร  อาปชฺชติ. 
คําอํานวยพร:-         
                                             ย ย ปฺุ มยา กต อุปจิต, กาเยน วา วาจาย วา มนสา วา, 
                                             ต ต อายสฺสมโต อาทิสฺสามิ สาธายสฺมา อสฺมึ  อสมึ ปุ ฺเ                 
                                             ปตฺติโก หุตฺวา อนุโมทนตุ, เตน อนุโมทนามเยนป ปุ ฺเน 
                                             สุขิโต โหตุ อโรโค นริปุทฺทโว จิร ทีฆมทฺธาน อิมสฺมิ ตถาค- 
                                             ตปฺปเวทิเต ธมมวินเย, วุฑฺฒิ วิรุฬฺห ึเวปุลฺล อาปชฺชตุ.. 
(ผูขอรับ)                               สาธุ ภนเต.  
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                                            พิธีทําวัตรสวดมนต   
        การทําวัตร คือ การทํากิจวัตของภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา เปน 
การทํากิจท่ีตองทําประจําจนเปนวัตรปฏิบัติ เรียกสั้น ๆวา ทําวัตร ภิกษุสามเณรและ 
อุบาสกอุบาสิกาผูเขาวัดรักษาศีลอุโบสถเปนประจําแลว มีหนาท่ีตองปฏิบัติประจํา 
อยางหน่ึง คือ ทําวัตร และตองทําประจําวันละ 2 เวลา คือ เชากับเย็น กิจท่ีตองทํา 
ในการทําวัตร คือ สวดบูชาพระรัตนตรัย สวดพิจารณาปจจัยที่บริโภคทุกวันตาม 
หนาที่ สวดเจริญกรรมฐานตามควร และสวดอนุโมทนาทาบของทายก กับสวดแผ 
สวนกุศล คําหวดเหลาน้ี กําหนดเปนแบบแผนนิยมไวโดยเฉพาะแตละวัดก็มี สามัญ 
ทั่วไป 
        การสวดมนต คือ การสวดบทพระพุทธมนตตาง ๆ ที่เปนสวนพระสูตร  
กม็ี ที่เปนสวนพระปริตรก็มี ที่เปนสวนเฉพาะคาถาอันนิยมกําหนดใหนํามาสวด 
ประกอบในการสวดทนตเปนประจําก็มี นอกเหนือจากบทสวดทําวัตร เมื่อเรียกรวมการ 
สวดท้ังสองน้ีเขาดวยกันก็เรียกวา "ทําวัตรสวดมนต"  
        ความมุงหมายของการทําวัตรสวดมนตนี้บัณฑิตถือวาเปนอุบายสงบจิต  
ไมใหคิดวุนวายตามอารมณไดชั่วขณะท่ีทําเม่ือทําประจําวันละ 2 เวลา ทั้งเชาเย็น  
เวลาประมาณครั้งละ ครึ่งชั่วโมง หรอืชั่วโมงหนึ่งเปนอยางนอย ก็เทากับไดใชเวลา 
สงบจิตไดวันละไมตํ่ากวา 1 ใน 24 ชั่วโมง จิตใจที่สงบแลวแมเพียงเวลาเล็กนอย 
ก็มีผลทําใหเยือกเย็นสุขุมไปหลายชั่วโมง เหมือนถานไฟที่ลุกโซน เมื่อจุมน้ําดับสนิท  
กวาจะติดไปคุใหม ตองใชเวลานาน ฉะน้ัน อุบายน้ีจึงเปนที่นิยมสําหรับสมณะหรือ 
ผูปฏิบัติใกลตอสมณะ นอกจากเปนอุบายดังกลาวน้ี การทําวัตรสวดมนตยังมีผล  
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ทางพระวินัย ที่สามารถเปลื้องมลทินบางอยางในการบริโภคปจจัยโดยไมทันพิจารณา 
ได  และมีผลในการอนุโมทนาปจจัยทานของทายกท่ีถวายมาเปนประจํา กับเปนโอกาส 
ใหไดแผสวนบุญของคนแกผูอ่ืนดวยจิตใจที่บริสุทธิ์ดวย    
        เพราะความมุงหมายและเหตุผลมีเชนนี้ บัณฑิตจึงกําหนดระเบียบและ 
แบบการทําวัตรสวดมนตข้ึนใช โดยเฉพาะแยกประเภทบุคคลได เปน  3 แบบใหญ ๆ  
และแบบใชสําหรับภิกษุสามเณรแบบหน่ึง แบบใชสําหรับอุบาสกอุบาสิกาแบบหนึ่ง  
และแบบใชสําหรับเด็กนักเรียนเปนพิเศษอีกแบบหนึ่ง จะไดแสดงระเบียบ 
ของแบบตาง ๆ ตอไป 
 
                                                ระเบียบพิธี 
        ก. แบบทําวัตรสวดมนตสําหรับภิกษุสามเณร 
        ๑.  ทําวัตรเชา ในวันปกติไมใชวันธรรมสวนะ เมื่อเสร็จภัตกิจตอนเชา 
แลวเวลาประมาณ ๘.๓๐ น. หรือ ๙.๐๐ น. ตีระฆัง ภิกษุสามเณรประชุมพรอมกัน 
ที่หอสวดมนตหรือในโรงอุโบสถ แลวแตทางวัดนั้นๆ จะกําหนดทุกรูปครองผาเรียบรอย 
ตามคตินิยมของวัด เมื่อพรอมกันแลวปฏิบัติกิจวัตร คือ 
        ก) เมื่อหัวหนาลุกข้ึนจุดธูปเทียนหนาที่บูชา ทั้งหมดลุกข้ึนยืนตรง ประณม 
             มือหรือน่ังคุกเขาประณมมือ สุดแตธรรมเนียมของวัดน้ันๆ แลววา  
             คําบูชาสักการะ ถายืน มักตางรูปตางวาในใจถาน่ัง หัวหนานําวา (โย- 
             โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทโธ) 
        ข) จบบูชาสักการะแลว ทุกรูปนั่งลงคุกเขาประณมมือ (นี้หมายถึงแบบยืน 
             ทุกรปู) แลวนําคําวาคุกบูชาพระรัตนตรัย (อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา...) 
        ค) นําวา นโม .... 
        ฆ) นําสวดบท พุทฺธาภิถุติ  
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ง) นําสวดบท ธมมฺาภิถุติ 
        ฉ) นําสวดบท  สงฺฆาภิถุติ   
        ฉ) ตอน้ีไปน่ังราบพับเพียบ แลวนําสวดบท รตนตฺตยปฺปณามคาถา และ 
             บท สเวคปริกิตฺตนปา ตอกัน 
        ช) ถาจะสวดมนตประกอบดวย ก็นําบทสวดมนตตางๆ ที่กําหนดสวด 
             ในตอนเชาแลวแตจะกําหนด ถาเลือกบทอนุโมทนาเปนเหมาะ เอามา 
              สวดตอนน้ี วันละบทสองบทพอสมควร 
        ซ) จบสวดมนตแลว นําวาบท ตงฺขณิกปจฺจเวกฺขณปา 
        ฌ) แลวนําสวดบท ปตฺติทานคาถา (ยา เทวตา สนฺติวิหารวาสินี...) 
             (แบบคําบทสวดตางๆ ดังกลาวน้ีมีในหนังสือสวดมนตฉบับหลวงแลว) 
 
        ๒. ทําวัตรเย็น  ในวันปกติเชนกัน จํากําหนดเวลาเย็น หรือคํ่ากี่โมงแลว 
แตความสะดวกของแตละวัด เมื่อถึงเวลากําหนดก็ตีระฆังสัญญาณเชนกัน ภิกษุสามเณร 
ลงประชุมในท่ีที่กําหนดน้ันๆ ทุกรูปครองผาเรียบรอยตามคติของวัด เมื่อพรอมแลว 
พึงปฏิบัติกิจวัตร คือ 
        ก) ปฏบิัติเชนเดียวกับทําวัตรเชา 
        ข) ปฏบิัติเชนเดียวกับทําวัตรเชา 
        ค) นําวา นโม... แลวตอบท พุทฺธานุสฺสติ 
        ฆ) นําสวดบท พุทฺธาภิคีติ   แลวกราบลงขอขมาโทษพระพุทธ 
        ง) นําสวดบท ธมฺมานุสฺสติ 
        จ) นําสวดบท ธมฺมาภิคีติ  แลวกราบลงขอขมาโทษพระธรรม 
        ฉ) นําสวดบท สงฺฆานุสฺสติ 
        ช) นําสวด สงฺฆาภิคีติ  แลวลงกราบขอขมาโทษพระสงฆ  
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ซ) ตอไปนั่งราบพับเพียบ จะสวดมนตบทใดๆ ทีก่ําหนดไวสวดในตอน 
เย็นก็จะนําสวดตอไป หรือจะนําสวดเจ็ดนํานาน สิบสองตํานาน วันละบท 
สองบทหรือมากกวาก็ไดแลวแตสมควร   
        ฌ) จบสวดมนตแลว นําวาบท อตีตปจฺจเวกฺขณปา 
        ญ) สุดทายนําวาบท อุทฺทิสนาธิฏานคาถา (อิมินา ปุ ฺกมฺเมน...)  
        (แบบคําสวดตางๆ ดังกลาวนี้ มใีนหนังสือสวดมนตฉบับหลวงแลว) 
        ข. แบบทําวัตรสวดมนตสําหรับอุบาสกอุบาสิกา 
        แบบสวดและระเบียบตางๆ สําหรับอุบาสกอุบาสิกา มีนิยมโดยเฉพาะจะ 
นํามากลาวรวมในเรื่องพิธีกรรมวันธรรมสวนะ ซึง่จะกลาวขางหนา ฉะน้ันผูประสงค 
จะทราบรายละเอียดพึงพลิกไปดูในเรือ่งที่จะกลาวตอไป 
        ค. แบบสวดมนตไหวพระสําหรบันักเรียน 
        ระเบียบการสวดมนตไหวพระสําหรับนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
แบบปฏิบัติไวโดยเฉพาะ และมีคําส่ังใหใชในโรงเรียนตางๆ ทั่วราชอาณาจักร 
จะนํามากลาวในหมวดปกิณกะขางหนา  
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                                          พิธีกรรมวันธรรมสวนะ   
 
        วันธรรมสวนะ  คือ วันกําหนดประชุมฟงธรรม ที่เรียกเปนคําสามัญท่ัวไป 
วา "วันพระ"  เปนประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ไดปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาแลวแตครั้ง 
พุทธกาล  โดยถือวา การฟงธรรมตามกาลท่ีกําหนดเปนประจําไว  ยอมกอใหเกิดสติ- 
ปญญาและสิริมงคลแกผูฟง อยางนอยไดรับธรรมสวนานิสงสอยูเสมอ  วันกําหนด 
ฟงธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงปญญัติไว  ๔  วันในเดือนหนึ่ง ๆ คือ   วัน ๘  คํ่า   วัน ๑๔ คํ่า   
หรือ ๑๕ คํ่า  ของปกขทั้งขางข้ึนและขางแรมนับโดยจันทรคติ  วันที่ ๔ นี ้ จึงถือกันเปนวัน 
กําหนดประชุมฟงธรรมโดยปกติ  และนิยมเปนวันรักษาปกติอุโบสถสําหรับฆราวาส 
ผูตองการอบรมกุศลดวย  
        เพราะความมุงหมายและเหตุผลมีเชนนี้  การประชุมฟงธรรมในวันธรรม- 
สวนะจึงมีพิธีกรรมที่ตองปฏิบัติเกิดข้ึน  โดยนิยมเปนระเบียบทั่วไป  ดังนี้ 
                                           ระเบียบพิธี 
        ๑.  ในวันธรรมสวนะตอนเชา ประมาณ ๙.๐๐  นาฬกิา  พระภิกษุสามเณร 
อุบาสกอุบาสิกา  ประชมุพรอมกันในสถานที่กําหนดแสดงธรรมจะเปนโรงอุโบสถ   
วิหาร   ศาลาการเปรียญ  ภายในวัด  หรือ  พุทธสถานสมาคม  แหงใดแหงหน่ึงก็ได  จัดให 
นั่งกันตามท่ีเปนสวนสัดเรียบรอย  มพีระพุทธรูปและที่บูชาประดิษฐานอยูเบื้องหนา 
จัดใหมีสงาตามสมควร  
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        ๒.   เมื่อพรอมกันแลวภิกษุสามเณรเริ่มทําวัตรเชา  ตามแบบนิยมซึ่งท่ัว ๆ  
ไปใชระเบียบ  คือ     
        ก )   นําบูชาพระรัตนตรัย  (อรห  สมฺมาสมฺพุทโธ  ภคฺวา....) 
        ข )   สวด  ปุพพภาคนมการ  (นโม...) 
        ค )   สวด   พุทฺธาภิถุติ    (โย  โส  ตถาคโต...) 
        ฆ)   สวด   ธมมฺาภิถุติ     (โย  โส   สฺวากฺขาโต...) 
        ง )   สวด  สงฺฆาภิถุติ  (โย  โส สปุฏิปนฺโน...) 
        จ )   สวด   รตนตฺตยปฺปณามคาถา และ  สงฺเวคปริกิตฺตนปา ตอ  (พุทฺโธ- 
สุสุทฺโธ...) 
        ๓.   เมือ่ภิกษุสามเณรทําวัตรจบเพียงนี้  อุบาสกอุบาสิกาเริ่มทําวัตรตามบท 
ซึ่งกลาวแลวในเรื่องพิธีรักษาอุโบสถ  ในหนังสือศาสนพิธี  เลม  ๑   
        ๔.  เสรจ็พิธีทําวัตร  หัวหนาอุบาสก  หรืออุบาสิกาประกาศอุโบสถ  พระธรรม 
กถึกข้ึนธรรมาสน         
        ๕.  เมื่อจบประกาศอุโบสถแลว  อุบาสกอุบาสิกาท้ังหมด  คุกเขาประณมมือ 
กลาวคําอาราธนาอุโบสถศีลพรอมกนั  พระธรรมกถึกใหศลี ๘  เปนอุโบสถศีลเต็มที่  
แตถาผูใดมีอุตสาหะจะรักษาเพียงศีล  ๕ เทาน้ัน ก็รับสมาทานเพียง ๕  ขอ  ในระหวาง  
ขอท่ี  ๓  ซึ่งพระธรรมกถึกใหดวยบทวา  อพฺรหมฺจริยา.... พึงรับสมาทานวา   กาเม- 
สุมิจฺฉาจารา....  เสีย  และรับตอไปจนครบ  ๕ ขอ เม่ือครบแลวก็กราบ  ๓ ครั้ง ลงนั่ง 
ราบไมตองรับตอไป 
        ๖.   ตอจากรับศีลแลว พระธรรมกถึกแสดงธรรม ระหวางแสดงธรรมพึง 
ประณมมือฟงดวยความต้ังใจจนจบ 
        ๗.  เมื่อเทศนจบแลว  หัวหนานํากลาวสาธุการตามแบบที่กลาวในเรื่องพิธี 
รักษาอุโบสถ  จบแลวเปนอันเสร็จพิธีประชุมฟงธรรมตอนเชา  จะกลับบานหรือจะ 
อยูฟงธรรมในตอนบายก็แลวแตอัธยาศัย    สําหรับพิธีตอนบายแจงอยูในเรื่อง 
พิธีรักษาอุโบสถแลว  
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                                           พิธีทําสังฆอุโบสถ   
 
        เปนธรรมเนียมของพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ จะตองทําอุโบสถกรรม 
ทุกรูปและทกุกึ่งเดือน  ไมมีเหตุจําเปนที่มีพระบรมพุทธานุญาตไวจะเวนหรือขาดการ 
กระทําเสียมิได  อุโบสถกรรมนี้ตองทําในสีมาชนิดใดชนิดหน่ึงตามพระวินัย  ปจจุบัน 
นี้วัดสวนมากมีพัทธสีมาประจําวัดและพระภิกษุทั้งวัดตองลงรวมกันทําภายในเขต 
พัทธสีมา  คือโรงอุโบสถทุกวันอุโบสถถาเปนวัดไมมีพัทธสีมา  และจะกําหนดสีมาชนิด 
อ่ืนตามระเบียบพระวินัยใชเปนเขตสังฆกรรมไมเหมาะ  ก็ใหไปรวมทํากับสงฆวัดที่ใกล 
ที่สุดจะถือเปนเหตุขัดของแลวไมทําเลยยอมไมชอบดวยพระวินัย    อุโบสถกรรม 
ที่พระภิกษุรวมกันทําต้ังแต  ๔ รูปข้ึนไป  เรียกวา  "สังฆอุโบสถ"  ทําเปนการสงฆ  ตอง 
สวดพระปาติโมกขในทามกลางสงฆเปนหลักของการกระทําถาพระภิกษุตํ่ากวา   ๔ รปู  
คือมีเพียง  ๓ รูป   หรือ ๒ รูป  รวมกันทําเรียกวา  "ปาริสุทธิอุโบสถ"  ทําเปนการคณะ 
หามสวดพระปาติโมกข ใหพระภิกษุแตละรูปบอกความบริสุทธิ์ของตน ๆ เปนการ 
ปฏิญาณตนตอกันวาเปนผูบริสุทธิ์จากอาบัติโทษ  เปนหลักการทํา  ถามีรูปเดียว 
เทาน้ันทําเรียกวา  "อธิษฐานอุโบสถ" ทําเปนการบุคคล  ทําดวยอธิษฐานใจตนเอง 
เปนหลักของการทํา  สําหรับอุโบสถกรรมท้ัง  ๓ อยางดังกลาวนี้สังฆอุโบสถเปนสําคัญ 
ยิ่ง  และนิยมทํากันเปนหลักสืบ  ๆ มา   สวนอุโบสถกรรมอีก  ๒ อยาง จะมีทําบางก็ 
เฉพาะในคราวจําเปน  และโอกาสเทาน้ัน  ฉะนั้น  สังฆอุโบสถจึงเกิดเปนพิธีของสงฆ 
สืบกันมานาน  มีระเบียบแผนท่ีปฏิบัติเปนหลัก  พอสรุปกลาวไดดังตอไปนี้ 
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                                หลกัการทําสังฆอุโบสถ 
        กอนอ่ืนพึงรูหลักการทําสังฆอุโบสถ  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดระเบียบพิธี  ๗  
ประการดังน้ี   
        ๑.   สังฆอุโบสถตองทําภายในสีมาอยางใดอยางหน่ึง  ที่ถูกตองตามวินัยนิยม 
        ๒.  วันที่ทําน้ันเปนวันดิถีที่ ๑๔ หรือ ๑๕ ทางจันทรคติ  หรือเปนวัน 
               สามัคคีตามพระวินัยกําหนด  หมายความวา  ตองเปนวันกึ่งเดือน   
               วันสิ้นเดือน  หรือวันที่สงฆตกลงปรองดองกัน  วันใดวันหน่ึงนี้จึงทําได 
        ๓.  ในการทําน้ันมีภิกษุประชุมทํารวมกันเปนสงฆต้ังแต ๔ รูป ข้ึนไป 
        ๔.  ภิกษุที่ประชุมทํารวมกันนั้นไมเปนผูตองสภาคาบัติ  หรือผูตอง 
               สภาคาบัติ แต   ไดสวดประกาศกอนทําแลวโดยชอบดวยพระวินัย 
         ๕.  ในท่ีประชุมสงฆนั้น  ไมมีบคุคลท่ีควรเวนอยูภายในหัตถบาส 
          ๖.   พระสงฆทั้งน้ันไดทําบุพกรณ  และบุพกิจของอุโบสถกรรมเสรจ็เรียบรอย 
               แลว  และ 
           ๗.  มกีารสวดพระปาติโมกขใหไดฟงทั่วกันในทามกลางสงฆเปนกรณียะ 
               สุดทาย 
 
                                                     ระเบียบพิธี 
                เพราะหลักของการทําสังฆอุโบสถตามพระวินัยมีดังกลาวนี้  การทําสังฆ- 
อุโบสถจึงเกิดมีระเบียบพิธีนิยมกันเปนหลักทั่วไป คือ 
        ก. กําหนดเวลาทําแลวแตวัดนั้นๆ  จะนิยมกําหนดใหตายตัวไวเปนหลัก 
ตามความเหมาะสมแกทองถิ่น  วาจะทําในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน 
เวลาเทาไร  เพราะบางวัดมีพระสงฆอยูรวมกันจํานวนมาก  พระสงฆ  
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             แตละรูปอาจมีภารกิจหรือธุระไมเหมือนกัน เมื่อกําหนดเวลาทําอุโบสถ-   
             กรรมในวันอุโบสถไวตายตัวแลว  พระสงฆทุกรูปจะไดรูหนาที่ปลดเปลื้อง 
             ภารธุระของตน  มาประชุมทําอุโบสถกรรมรวมกันไดตามเวลา 
        ข. ในวันอุโบสถกอนถึงกําหนดทําอุโบสถกรรม  เปนหนาที่ของเจาอาวาส 
            จะตองจัดใหภิกษุสามเณร   หรือคนวัดปดกวาดโรงอุโบสถใหสะอาด 
            เรียบรอย  ต้ังหรือปูลาดอาสนะกับต้ังเตียงสวดพระปาติโมกขไวกลาง 
            ใหพรอม ต้ังนํ้าใชเชนน้ําลางเทาไวในที่ที่ควร  และต้ังน้ําฉันไวภายใน 
            อาสนะสงฆตามสมควรดวย  ถาเวลาทําอุโบสถกรรมเปนเวลาคํ่า  ตอง 
            เตรียมประทีปสําหรับตามในโรงอุโบสถไวใหพรอม เชนกัน  ถึงกาํหนด 
            เวลาก็ใหตีระฆังสัญญาณใหพระสงฆทั้งวัดทราบ 
        ค. กอนถึงเวลาทําอุโบสถกรรมเลก็นอย  เปนหนาท่ีของพระภิกษุสงฆทุกรูป 
            ในวัดนั้นๆ  ตองเตรียมตัวครองผาตามแบบนิยมของวัดใหพรอม  ถา 
            รูปใดรูวาตนมีอาบัติโทษประเภทเทศนาคามินีอยู  ก็ปลงแสดงตอเพ่ือน 
            สหธรรมิกรูปใดรปูหน่ึงเสียใหเรียบรอย ไดยินสัญญาณใหลงทําอุโบสถ- 
            กรรมแลว  รีบลงไปพรอมกันในโรงอุโบสถ  นั่งภายในอาสนะสงฆตาม 
            ลําดับอาวุโส  หันหนาไปทางพระพุทธรูปประธานกอน  รอจนกวาผู 
            เปนประธานสงฆลงมาภายหลังควรระวังระเบียบพระวินัย คือ พระสงฆ 
            ลูกวัดไมควรลงประชุมภายหลังพระเถระผูเปนประธาน 
        ฆ.  เม่ือพรอมกันแลว  ผูเปนประธานสงฆ  ใหพระภิกษุ  เจาหนาท่ี 
             จัดการนับจํานวนพระ     สงฆที่ประชุมในวันนั้น  สมยักอนนับดวยต้ิว   
             คือ ราวรอยไมต้ิว  ซึ่งทําดวยซ่ีไมไผมีจํานวนมากกวาสงฆที่อยูประจํา 
            ในวัดนั้นโดยปกติ  รูดต้ิวไปรวมไวซีกใดซีกหนึ่งของราว  ต้ังราวต้ิวไวทาย 
            อาสนสงฆ  เมื่อพระภิกษุลงมาประชุม  แตละรูปขณะจะเขาน่ังอาสนะ 
            ตองรูดต้ิวอันหน่ึงไปทางราวต้ิวอีกซีกหนึ่ง  แสดงวาตนเปนจํานวน 
            หน่ึงที่ลงประชุมวันนั้นฉะน้ันการนับพระสงฆที่เขาประชุมในสมัย  
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              กอนจึงนับต้ิวในซีกราวท่ีกําหนดวาเปนจํานวนผูลงประชุม แตใน 
             ปจจุบันนี้ใชบัญชีเรียกชื่อสะดวกกวาและแนนอนกวาฉะนั้นการนับ 
             พระสงฆสมัยนี้จึงนิยมขานชื่อเรียกตัวใหรับวามา  เสร็จแลวนับ 
             จํานวนผูมาก็รูวาจํานวนสงฆไดแนนอน  ถาในวัดที่มีภิกษุนอยรูป 
             จะนับตัวผูนั่งเอาเองก็ได              
          ง.   ตอน้ันเริ่มทําวัตรเย็นตามแบบนิยมของวัดนั้น ๆ  ไปจนจบแลวพระสงฆ 
              ทั้งน้ัน     ลอมวงหันหนานั่งพับเพียบ  เขาหาเตียง  ปาติโมกข   
              ซึ่งต้ังอยูทามกลางชุมนุม   นัง่ใหเขาชิดเขาของรูปอ่ืนไปเปนลําดับ  และ 
              ไดหัตถบาสต้ังแตเตียงปาติโมกขออกไปจนสุดแนวสงฆ  ในขณะนี้ควร 
              ปดประตูทางเขาอุโบสถเสียดวย  เพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายแก 
               สังฆกรรมในขณะทําอุโบสถกรรม 
        จ.  เมื่อพรอมแลวดังน้ี  ก็เริ่มดําเนินการสวดพระปาติโมกขตามแบบนิยม 
             ของวัดนั้น ๆไป    จนจบ ใหชอบดวยพระวินัยบัญญัติทุกประการ 
        ฉ.  จบพระปาติโมกขแลว พระสงฆทั้งน้ันกระจายออกน่ังเปนแถว  หันหนา 
             เขาหาพระพุทธรูปประธานอีกวาระหน่ึงพระเถระนําสวดมนตตอทาย  
             พระปาติโมกขพอสมควร  สวด   สีลุทฺเทสปา เปนหลัก  นอกน้ันสุดแต 
             จะเลือกสวด  และ จบลงดวยบทกรวดน้าํแผสวนกุศล  คือ   อิมินา- 
             ปุ ฺกมฺเมน.....  เปนเสร็จพิธี 
 
        สําหรับปาริสุทธิอุโบสถ  และอธิษฐานอุโบสถมีทํากันบางเปนสวนนอย 
ในคราวจําเปนจริง  ๆ  เทาน้ัน  ฉันนั้น  ระเบียบพิธจึีงไมมีอะไรพิเศษนอกจากท่ีสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงไวในหนังสือวินัยมุข  เลม ๒   
เพ่ือใหพิธีทําอุโบสถกรรมสมบูรณ  จะไดเก็บความตามหนังสือวินัยมุขมาแสดงใหทราบ 
ระเบียบในท่ีนี้อีกพอสมควร  ดังตอไปนี้  
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                                      ระเบียบทําปาริสุทธิอุโบสถ   
        ปาริสุทธิอุโบสถน้ี  ไดแกอุโบสถกรรมท่ีภิกษุผูประชุมกันทําไมครบจํานวน 
เปนสงฆ  มีเพียง ๓  รูป  หรือ  ๒  รูป  เรียกวา  คณะ  ทานหามสวดพระปาติโมกขใน 
การทํา  ใหบอกความบริสุทธิ์แกกันแทนการสวดพระปาติโมกข 
 
                                                  วิธีทํา 
        เมื่อถึงวันอุโบสถ  ใหภิกษุที่มีอยู  ๒  หรือ  ๓  รูปนั้น  ประชุมกันในโรงอุโบสถ 
และชวยกันทําบุพกรณแหงอุโบสถกรรม  และกิจที่สมควรแกคณะจะพึงทําใหเสร็จกอน 
ถามีเพียง ๓  รูป  ใหรูปหนึ่งต้ังญัตติประกาศทําปาริสุทธิอุโบสถเปนการคณะ  ครั้นแลว 
ภิกษุผูเถระพึงน่ังคุกเขาประณมมือบอกความบริสุทธิ์ของตนตามแบบ  ๓  หน  ภิกษุ 
รูปไมตองต้ังญัตติบอกความบริสุทธิ์แกกันตามแบบ  รูปละ  ๓  หนตามลําดับพรรษา 
เปนการเสร็จ 
 
                                ระเบยีบทําอธิษฐานอุโบสถ 
        อธิษฐานอุโบสถน้ี  ไดแกอุโบสถกรรมท่ีภิกษุอยูรูปเดียวพึงทําเม่ือถึงวัน 
อุโบสถ  ทานใหทํากิจท่ีควรทําในการทําอุโบสถกรรมน้ันกอน  ใหเรียบรอยตามสมควร 
แลวรอภิกษุจากท่ีอ่ืนเผื่อจะมีมารวมทําดวยบางจนหมดเวลา  เห็นวาไมมีใครมาแลว 
ใหอธิษฐานใจของตนเองวา "อชฺช  เม  อุโปสโถ"  แปลวา  "วนันี้  อุโบสถของเรา" 
เพียงเทาน้ีก็เปนอันเสร็จพิธีทําอธิษฐานอุโบสถตามพระวินัย  
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        ความนิยมในพระวินัยอยูวาภิกษุจะเลือกทําอุโบสถกรรมที่งายกวาท่ียาก   
ไมควร  เพราะฉะนั้นจึงมีหามไววา  เมื่อถึงวันอุโบสถ  อยาไดหลีกปลีกตัวไปขางไหนเสีย 
หมายความวา  อยาเลี่ยงไปในท่ีที่จะไมตองเขาประชุมฟงพระปาติโมกขเปนอันขาด   
แมในอาวาสท่ีไมมีภิกษุสามารถสวดพระปาติโมกขไดก็ใหพระเถระจัดสงภิกษุรูปใด 
รูปหน่ึงไปเรียนมาจากสํานักอ่ืน   หรือจัดขวนขวายใหมีผูทองจําและสวดไดประจําสํานัก 
พรอมอยูเสมอถาจัดการไมสําเร็จตามน้ี  ทานหามไมใหจําพรรษาอยูในที่นั้น  แตขอน้ี 
ถาอาจจะไปรวมทําสังฆอุโบสถในอาวาสอ่ืนได  ตามกําหนดทุกวันอุโบสถ  ก็ไมหาม 
เด็ดขาด  จะอยูจําพรรษาในอาวาสน้ันก็ควร  
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                                             พิธีออกพรรษา   
 
        ออกพรรษา  เปนคําเรียกที่เขาในกันทั่วไป  หมายถึงกาลส้ินสุดกําหนดอยู 
จําพรรษาของภิกษุตามพระวินัยบัญญติั  มีพิธีเปนสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะเรียก 
โดยภาษาพระวินัยวา  ปวารณากรรม  คือ  การทําปวารณาของสงฆผูอยูรวมมาตลอด 
๓  เดือน  บญัญัติใหพระสงฆทําปวารณา  คือ  การทําปวารณา  คือ  ยินยอมใหวากลาว 
ตักเตือนกันไดทุกกรณี  ไมตองเกรงกนัวาเปนผูใหญหรือผูนอย  เมื่อใครมีขอของใจ 
ในเรื่องประพฤติพระวินัยแลว  ไมพึงนิ่งไว  พึงเปดเผยชี้แจงกันได  และในการวากลาว 
ตักเตือนกันตามท่ีปวารณานี้   จะถือมาเปนโทษคุมแคนกันไมไดดวย  การทําปวารณา- 
กรรมน้ี  ทําในวันสุดทายที่ครบ ๓  เดือนนับแตวันเขาพรรษา  จึงตกในวันเพ็ญเดือน  ๑ 
ของทุก ๆ  ป  วันนี้  พระสงฆไมตองทําอุปโบสถกรรม  คือ  สวดพระปาติโมกขอยางวัน
เพ็ญ 
หรือวันสิ้นเดือนอ่ืน  ๆ แตมีพระวินัยบัญญัติใหทําปวารณากรรมแทนสวดพระปาติโมกข 
ปหน่ึง ๆ  ในวัดหน่ึงจะมีปวารณากรรมไดเพียงครั้งเดียว  ฉะนั้นปวารณากรรมจึงนับ 
เปนสังฆกรรมพิเศษ  เปนหนาที่บังคับใหภิกษุทุกรูปตองทํา  และเพราะเหตุที่ภิกษุ 
ผูทําปวารณากรรมแลว  พนขอผูกพันที่ตองอยูประจําอาจไปไหนมาไหนไดทั่วไป  ฉะนั้น 
จึงนิยมเรียกปวารณากรรมน้ีอยางเขาใจงาย  ๆ วา  ออกพรรษา 
        ปวารณากรรม  หรือ  การออกพรรษา  มีพิธีที่จะตองปฏิบัติเปนธรรมเนียม 
ควรถือเปนระเบียบไดดังนี้  
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                                                    ระเบยีบพิธี   
        ๑.  ในวันเพ็ญเดือน ๑๑  นั้น  ตองทําบุพกรณและบุพกิจเหมือนการทํา 
สังฆอุโบสถ  เวนแตในสวนบุพกิจ  ไมนําปาริสุทธิ  เปลี่ยนเปนนําไปวารณาของภิกษุไขมา 
เมื่อถึงกําหนดเวลาท่ีพระสงฆเคยลงทําอุโบสถกรรมสวดพระปาติโมกขตามปกติตีระฆัง 
สัญญาณใหภิกษุสามเณรทั้งวัดลงประชุมพรอมกันในโรงอุโบสถ  ภิกษุครองผาพาด 
สังฆาฏิ   สามเณรครองผาตามแบบแผนของวัดนั้น ๆ  ใหเรียบรอยภิกษุนั่งบนอาสนะ 
สงฆตามลําดับพรรษาแกออนจากขวามาซายเรียงเปนแถว ๆ ไป   หันหนาเขาหาพระพุทธ- 
รูปประธาน  สุดแถวพระสงฆแลว  เวนระยะพอสมควรไมนอยกวา  ๒  ศอก   ใหสามเณร 
นั่งต้ังแถวของตนใหมตางหากจากแถวพระสงฆจัดนั่งเชนพิธีเขาพรรษา 
        ๒.  เริ่มตนทําวัตรเย็นตามธรรมเนียมของวัด  เมื่อจบทําวัตรแลวใหสามเณร 
กลับ  เพราะพิธีตอไปเปนพิธีสงฆโดยเฉพาะ 
        ๓.  เจาอาวาสหรือพระสังฆเถรผูฉลาดในสังฆกรรม  ข้ึนนั่งเตียงปาติโมกข 
ประกาศชี้แจงเรื่องการทําปวารณากรรมใหเขาในท่ัวกันกอนแลวเริ่มบอกบุพกรณบุพกิจ 
ของปวารณากรรม  ตามแบบแผนของวัดนั้น ๆ  เสร็จแลวต้ังญัตติปวารณากรรม  ตอนัน้ 
พระสงฆพึงปวารณากันตามแบบโดยลําดับอาวุโสถาเปนวัดใหญมีจํานวนภิกษุจําพรรษา 
มากเปนรอย ๆ  รูปจะปวารณาเรียงตัวรูป  ละ  ๓  จบ  ตามแบบไมสะดวก  เพราะตอง 
ใชเวลามาก  จะประกาศใหสงฆปวารณาเพียงวาจบเดียว  และ  ใหผูมีพรรษาเทากัน 
ปวารณารวมพรอมกันก็ได  ทั้งนี้ตองบอกแจงในญัตติวา  จะใชเอกวาจิกามานวัสสิกา- 
ปวารณา  กอน 
        ๔.  ระเบียบการปวารณาที่นิยมกัน  ใหพระสงฆทั้งน้ันนั่งพับเพียบเรียง 
แถวไมละหัตถบาสตามลําดับอาวุโส  ทุกรูปหันหนาเขาหาพระพุทธรูปประธาน  ผูแก 
อาวุโสปวารณากอน  ถึงลําดับตนแลว  พึงคุกเขาวาคําปวารณา  จบแลวน่ังราบพับเพียบ  
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ตามเดิม  โดยนัยนี้จนไดปวารณาท่ัวกันครบทุกรปู 
        ๕.  เมื่อปวารณาเสร็จแลว  มีสวดมนตตอทาย  นอกจาก  นโม,  พุทฺธ,  แลว 
มีสวด   
        ก)  สลีทฺฺเทสปา 
        ข)  เจ็ดตํานานยอ 
        ค)  สาราณียธรรมสูตร 
        ฆ)  อปริหารนิยธรรมสูตร 
        ง)  อรห... 
        จ)  ย  ย... 
        ฉ)  ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        ช)  ยา  เทวตา....หรือ 
        ซ)  อิมนิา... 
        จะสวดตามน้ีทั้งหมด  หรือจะตัดจะเพ่ิมบทใดบางแลวแตผูเปนประธานจะนํา 
เมื่อสวดมนตจบแลว  เปนอันเสร็จพิธี 
        ๖.  ภิกษุทุกรูปเมื่อปวารณาแลวในวันปวารณานั้นจําตองรักษาราตรีอยู 
ประจําท่ีอีก  ๑  คืน  พนคืนวันปวารณาไปแลวจึงจะจาริกไปแรมคืนแหงอ่ืนได  
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                                         หมวดท่ี ๒  บุญพิธี  (๒)   
 
        เรื่องพิธีทําบุญโดยหลักใหญ   ไดกลาวแลวในหนังสือศาสนพิธีเลม  ๑ 
เปนหลักทั่วไป  ๒  ประการ  คือ  ทําบุญงานมงคลประการหนึ่ง  ทําบุญงานอวมงคล 
อีกประการหนึ่ง  ทั้ง ๒  ประการนั้นไดชี้แจงระเบียบพิธีที่ควรปฏิบัติอยางสามัญ  ทั้ง 
ฝายเจาภาพและฝายพระภิกษุสงฆแลว  แตก็เปนเพียงพ้ืนความรูเบ้ืองตนของการทําบุญ 
ยังมีเรื่องที่ควรรูโดยเหตุผลประณีตกวาน้ันข้ึนไปอีก  โดยเฉพาะของฝายภิกษุสงฆ 
ที่พึงประกอบในงานทําบุญของผายเจาภาพ  ซึ่งงานทําบุญน้ัน ๆ  จะสําเร็จเปนบุญพิธี 
อยางแทจริง  ยอมสําคัญอยูที่พิธีสงฆถาฝายภิกษุสงฆผูประกอบพิธีสงฆปฏิบัติไมถูกหลัก 
หรือขาดเหตุผลโดยรูเทาไมถึงการณแลวอาจเปนเหตุใหบุญพิธีทั้งหมดคลายความ 
ศักดิ์สิทธิ์หรอืผิดวัตถุประสงคของฝายเจาภาพได  ฉะนั้น  เรื่องบุญพิธีที่ควรศึกษาตอไป 
ในที่นี้จะนําพิธีสงฆในงานทําบุญตาง ๆ  มาชี้แจง  โดยประมวลเปนหัวขอเรื่อง  ๙  เรื่อง คือ 
        ๑.  พิธทีําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 
        ๒.  พิธีเจริญพระพุทธมนต 
        ๓.  พิธสีวดพระพุทธมนต 
        ๔.  พิธสีวดพระอภิธรรม 
        ๕.  พิธสีวดมาติกา 
        ๖.  พิธสีวดแจง  
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        ๗.  พิธสีวดถวายพรพระ 
        ๘.  พิธีอนุโมทนากรณีตาง ๆ   
        ๙.  พิธพีระธรรมเทศนา 
        แตละเรือ่งของพิธีทั้ง ๙  นี้  มีขอปลีกยอยท่ีควรศึกษาอีกมากจะไดแสดง 
รายละเอียดพอสมควรเปนลําดับไป  
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                                   พิธีทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ   
 
        วันเทโวโรหณะ  คือ  วันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก  หลังจากเสด็จ 
ข้ึนไปจําพรรษาอยูในดาวดึงสพิภพถวนไตรมาส  และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรด 
พระพุทธมารดาในเทวโลกน้ันมาตลอด ๓  เดือน  พอออกพรรษาแลว  ก็เสด็จกลับมา 
ยังมนุษยโลก  โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรคที่ประตูเมืองสังกัสสนครอันต้ังอยูเหนือ 
กรุงสาวัตถี  วันเสด็จลงจากเทวโลกน้ันเรียกกันวา  "วันเทโวโรหณะ"  ตรงกับวัน 
มหาปวารณาเพ็ญเดือน ๑๑  วันนั้น  ถือกันวาเปนวันบุญ  วันกศุลที่สําคัญวันหน่ึงของ 
พุทธบริษัทโบราณเรียกอีกอยางหนึ่งวา  "วันพระเจาเปดโลก"  รุงข้ึนจากวันน้ันเปน 
วันแรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๑๑  จึงมีการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันเปนการใหญ  เพ่ือ 
เฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจา 
        เรืองราวของวันเทโวโรหณะเปนวันพระเจาเปดโลกนี้  มเีลาไวในคัมภีร 
อรรถกถาธรรมบทใจความวา 
        ในสมัยมัชฌิมโพธิกาล  พระพุทธองคประทับประจําอยูที่พระนครสาวัตถี 
เปนเวลา  ๒๕  พรรษา  สมัยนั้นลาภสักการะอันเคยบริบูรณแกเหลาเดียรถียนิครนถ 
นักบวชนอกพระพุทธศาสนา  ไดเสื่อมถอยลงโดยลําดับกาลเวลา  เพราะประชาชน 
สวนใหญหันมานับถือพระพุทธศาสนาสิ้น  เปนเหตุใหพวกเดียรถียนิครนถตางพากัน 
ดิ้นรนเดือดรอย  หาทางกลั่นแกลงและทําลายพระพุทธศาสนาโดยประการตาง ๆ  เปนตน 
วาแกลงใสรายพระพุทธองคบาง  แกลงเบียดเบียนพระสงฆและพุทธบริษัทบาง แต 
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ทุกครั้งก็ตองแพภัยตนเอง  ถึงความยอยยับหนักเขาทุกที  สุดทายพวกเดียรถยีและ 
สาวกของตน  ก็คิดกลข้ึนไดอยางหน่ึง  อาศัยเหตุที่พระพุทธองคทรงบัญญัติหาม 
พระสาวกไมใหแสดงอิทธิปาฏิหาริย  โดยเขาใจวาพระพุทธองคคงไมมีการแสดง   
ปาฏิหาริยดวยพระองคเองตามท่ีทรงหามน้ันดวย  จึงชวยกันปาวขาววาพระพุทธเจา 
เหลาพระสาวกส้ินทา  หมดอิทธิปาฏิหาริยไร ๆ  แลว  จึงงดการแสดง  ตรงกันขามกับ 
เหลาคณาจารยเดียรถียซึง่มีปาฏิหาริยอบรมมั่นคงเต็มที่พรอมอยูเสมอ  จะแสดงให 
ปรากฏเมื่อไรไดทุกเม่ือ  ถาไมเชื่อก็เชิญพระพุทธเจามาแสดงปาฏิหาริยแขงกันดูวา 
ใครจะเกงกาจสามารถกวาใคร 
        คําโฆษณาทาทายทํานองน้ีไดแพรหลายสะพัดไปท่ัว  ผูไมรูความจริงจนถึง 
แกนของพระพุทธศาสนา  ตางพากันวิพากษวิจารณทั่วไปทุกหัวระแหง  พระเดียรถีย 
เห็นพระพุทธองคและพระพุทธสาวกเงียบเฉยไมทรงแสดงอาการอยางไรในการโฆษณา 
ชวนเชื่อของตนก็ไดใจย่ิงโฆษณาทับถมใหญ  หาวาพระพุทธองคไมสามารถจริงแนแลว 
จึงไมกลารับคําทาแสดงปาฏิหาริยแขงกัน  พระพุทธองคทรงเห็นวา  เรื่องนี้เปนเรื่อง 
สําคัญยิ่งถาทรงน่ิงตอไป  ผลรายจะเกิดแกพระศาสนาของพระองคแน  จึงรับสั่งวา 
พระองคจะแสดงยมกปาฏิหาริยที่ควงไมมะมวง  ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  คือเดือน  ๘ 
กอนถึงวันเขาพรรษาปนั้น  ๑  วัน  พวกเดียรถียไมคาดฝนวาพระพุทธองคจะกลับทรง 
แสดงปาฏิหาริยอีกเชนนั้น ตางพากันตะลีตะลานวางอุบายแกลงจะไมใหพระพุทธองค 
ทรงแสดงตามท่ีรับสั่งได  แลวตนจะถือโอกาสขมวาพระองคไมจริงตามพูดจึงแบงกัน 
เปนพวก ๆ  ออกไปเที่ยวกําจัดและทําลายตนมะมวงไมวาตนเล็กตนใหญใหสิ้นไปจน 
ทั่วแขวงพระนครสาวัตถีพวกหน่ึง  ชวยกันสรางมณฑปสูงใหญข้ึนในวัดของพวกตน 
พวกหน่ึง  อีกพวกหนึ่งออกเที่ยวโฆษณาใหประชาชนไปชมการแสดงปาฏิหาริยของตน 
ในวันเพ็ญเดือนอาสฬหะเชนกัน  และใหคอยชมความลมเหลวของพระพุทธเจาใน 
วันนั้นดวย 
        ขณะที่พวกเดียรถียดําเนินการดังกลาวนี้  ฝายพระพุทธองคหาทรงตระเตรียม 
หรือทรงเดือดรอนตอคําโฆษณาแตอยางใดไม  คงสงบเงียบเปนปรกติมาจนถึงวันเพ็ญ  
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เดือนอาสาฬหะ   อันเปนวันกําหนดนัดแสดงปาฏิหาริยตอนเชาไดเกิดพายุใหญข้ึนใน 
พระนครสาวัตถี  พายุพัดมณฑปของพวกเดียรถียพังพินาศลงสิ้นจนหาชิ้นดีไมได 
และในตอนเชาวันนั้น  พระพุทธองคก็ยังไมมีทีทาวาจะทรงแสดงพระปาฏิหาริยตาม   
รับสั่งแตประการใด  ตกตอนบาย  มีคนเฝาสวนหลวงของพระเจาปสเสนทิโกศล  ชือ่ 
นายคัณฑะ  นําผลมะมวงทะวายท่ีหลงตาอยูผลหนึ่งจะไปเฝาพระเจาแผนดินไดพบ 
พระพุทธองคกอน  เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงนอมผลมะมวงสุกนั้นถวายพระพุทธองค 
เมื่อพระพุทธองคทรงรับแลว  ตรัสสั่งใหพระอานนทเถระพุทธอุปฏฐากจัดทํานํ้าปานะ 
ดวยผลมะมวงนั้นถวายและไดนําเมล็ดวางลงบนพ้ืนดินทรงนั้นทรงแนน้ําปานะเสร็จแลว 
ทรงลางพระหัตถใหน้ําตกลงบนเมล็ดมะมวงน้ัน  ทันทีก็เกิดปาฏิหาริยเมล็ดมะมวง 
นั้นไดงอกออกเปนมะมวงตนสูงใหญข้ึนในปจจุบันทันใด  พระพุทธองคจึงรับสั่งวา 
จะทรงแสดงปาฏิหาริยที่ตนมะมวงตนนี้ 
        พอขาวแพรไปไดไมเทาไรมหาชนก็พากันมาประชุมเน่ืองแนนแมแตพระ 
เจาปสเสนทิโกศลและเหลาเสนาขาราชการก็เสด็จและมา  พระพุทธองคจึงทรงเริ่ม 
แสดงพระปาฏิหาริย 
        ทรงบันดาลใหเกิดชอไฟและทอน้ําแลนเปนคูสลับกันในอากาศโดยรอบ 
บริเวณตนมะมวงนั้นแลวทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตมีพระพุทธลักษณะเหมือนพระ- 
พุทธองคทุกประการข้ึนองคหน่ึง  ใหเปนคูกับพระพุทธองคทรงเปลงพระฉันพรรณ- 
รังสีกระจายออกทั่วบริเวณจับชอไฟและธารน้ํา  ซึง่แลนอยูนั้น  บังเกิดเปนสีรุงงามระยับ 
ทั่วไป   ทรงแสดงธรรมและทรงจงกรมสลับกันกับพระพุทธนิมิตเม่ือพระพุทธองค 
บนตนพระพุทธนิมิตก็กลบัลงมาประทับที่โคนตนแทน   สลับกันอยูเชนนี้ตลอดเวลา 
ปรากฏวามหาชนพากันกราบไหวบูชาสรรเสริญพระพุทธคุณกันทั่ว 
        การแสดงพระปาฏิหาริยเปนคู ๆ  ดังกลาวนี้  จึงเรียกวา  "ยมกปาฏิหาริย" 
มีครั้งเดียว  คือครั้งน้ีเทานั้น  เปนที่นาอัศจรรยยิ่งนัก  ครั้นมหาชนไดทราบความจริง  
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ทุกประการ  วาพระพุทธองคมีพระปาฏิหาริยบันดาลไดเสมอ  กันพากันสมน้ําหนาและ 
สาปแชงเหลาเดียรถียที่โฆษณาทับถมพระพุทธองคจนตนเองตองยอยยับลงในครั้งน้ี 
        ครั้งรุงข้ึนจากวันทรงแสดงยมกปาฏิหาริยนั้นก็เปนวันแรมคํ่าหนึ่งเดือน   
อาสาฬหะ   ถึงกําหนดจําพรรษา  พระพุทธองคทรงประกาศแกพุทธบริษัทในที่นั้นวา 
พระองคจะข้ึนไปจําพรรษาในดาวดึงสพิภพตามธรรมเนียมของอดีตพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ทรงร่ําลาพุทธบริษัทแลวก็เสด็จจากไป  เปนที่อาลัยแกพุทธบริษัททั่วหนา 
พวกท่ีศรัทธาแรงกลาถึงกลัยยอมลําบากยับยั้งรอทาพระพุทธองคอยูในที่นั้น  จนกวา 
พระพุทธองคจะเสด็จกลับโดยไมยอมกลับบานของตนก็มีจํานวนไมนอย 
        ครั้งถึงวันมหาปวารณา  เพ็ญเดือน  ๑๑  พระพุทธองคก็เสด็จกลับโดยท่ี 
ขบวนเทพดามีทาวสักกเทวราชเปนประธาน  ตามสงเสด็จทางบันไดสวรรคลงที่ประตู 
เมืองสังกัสสนคร  และเพราะพระพุทธานุภาพบันดาลในการเสด็จลงจากเทวโลกคราว 
นั้น  ตํานานกลาววา  มนุษยและเทวดา  กับบรรดาสัตวนรกท่ัวไปตางมองเห็นกายของ 
กันและกันปรากฏชัด  วันนั้นโทษกรรมกรณในนรกระงับชั่วคราวจึงเปนวันสงบ 
เยือกเย็นของโลกทั้ง  ๓  ฉะนั้นจึงเรียกวา  "วันพระเจาเปดโลก"  และในการเสด็จ 
ลงจากเทวโลกในวันนั้น พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย  โดย 
ตรัสถามปญหาในวิสัยของบุคคลตางประเทศอยูตลอดเวลา  นาํมาซึ่งมรรคผลนิพพาน 
แกประชาสัตวจนนับไมถวน 
        เชาวันรุงข้ึน   พุทธบริษัทจึงพรอมใจกันใสบาตร  แดพระสงฆที่มีอยูทั้งหมด 
ในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองคดวยโดยไมไดนัดหมายกันกอนเลยภัตตาหารท่ีถวายใน 
วันนั้น  สวนใหญเปนเสบียงกรังของตน ๆ  ตามมีตามได  ปรากฏวาการใสบาตรวันนั้น 
แออัดมาก  ผูคนเขาไมถึงพระ  จึงเอาขาวสาลีของตนหอบาง  ทําเปนปน ๆ  บาง แลวโยน 
เขาไปถวายพระ  นี่เองจึงเปนเหตุหน่ึงท่ีนิยมทําขาวตมลูกโยนเปนสวนสําคัญของการ 
ตักบาตรเทโวโรหณะเปนประเพณีตอมาในภายหลัง  เห็นจะเพ่ือรักษาจารีตท่ีปรากฏ  
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ข้ึนในวันนั้น  พุทธบริษัทในภายหลัง  จึงนิยมสืบ ๆ  กันมาจนเปนประเพณีวาถึงวัน 
แรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๑๑  ทกุ ๆ  ป  ควรทําบุญตักบาตรใหเหมือนครั้งด้ังเดิม  เรียกกันวา 
ตักบาตรเทโวโรหณะ  จนทุกวันนี้   
        สําหรับพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ  ที่นิยมกันทัว่ไปในปจจุบันนี้  จัดทําข้ึน 
ในวัด  เปนหนาที่ของทางวัดนั้น ๆ  และทายกทายิการวมกันจัด  มีระเบียบดังตอไปนี้ 
 
 
                                                ระเบียบพิธี 
        ๑.  กอนถึงวันแรม ๑  คํ่า  เดือน  ๑๑  ซึ่งเปนกําหนดวันทําบุญตักบาตร 
ทางวัดจะจัดใหมีงานทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ  จะตองเตรียม  คือ 
        ก)  รถทรงพระพุทธรูป  หรือคานหามพระพุทธรูป  เพ่ือชกัหรือหามนํา 
              หนาพระสงฆในการรับบาตร  มีที่ต้ังพระพุทธรูปทรงกลางประทับรถ 
              หรอืคานหามดวยราชวัติ  ฉัตร  ธงโดยรอบพอสมควรมีที่ต้ังบาตร 
              สําหรับรับบิณฑบาตตรงหนาพระพุทธรูปดวย  สวนตัวรถ  หรอืคานหาม 
              จะประดับประดาใหวิจิตรพิสดารอยางไรแลวแตศรทัธา  และกําลังท่ี 
              จะพึงจัดได  ถามีสามารถจัดรถทรงหรือคานหาม  จะใชอุบาสกเปนผู 
              เชญิพระพุทธรูปก็ได  และมีผูถือบาตรตามสําหรับบิณฑบาต 
        ข)  พระพุทธรูปยืน  ๑  องค  จะเปนขนาดเล็กหรือใหญกไ็ด  แลวแตจะมี 
              หรอืหาได  สําหรับเชิญข้ึนประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหามแลว 
              ชักหรือหามนําขนวนรับบาตรเทโวโรหณะน้ัน  แทนองคสมเด็จพระ- 
              สัมมาสัมพุทธเจา  ถาไดพระปางอุมบาตรเปนเหมาะกับเหตุการณที่ดี 
              ที่สดุ  แตถาไมมีพระปางอุมบาตร  จะใชพระปางหามญาติ   ปางหามสมุทร 
             ปางรําพึง  ปางถวายเนตร  หรือปางลีลา  ปางใดปางหน่ึงก็ได  ขอแตให 
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        เปนพระพุทธรูปยืนเทาน้ัน           
    ค)  เตรียมสถานท่ีใหทายกทายิกาต้ังเครื่องใสบาตรโดยจะจัดลานวัดหรือ 
        บริเวณรอบ ๆ  โรงอุโบสถ  เปนที่กลางแจงแหงใดแหงหนึ่งก็ได  จัดให 
        ต้ังเปนแถวเปนแนวเรียงรายติดตอกันไปเปนลําดับ ๆ  ถาทายกทายิกา 
        ไมมากนัก   จัดแถวเดียวใหนั่งใสอยูดานเดียวกันทั้งหมด  แตถามาก 
        จะจัดเปน  ๒  แถวใหนั่งหันหนาเขาหากัน  เวนชองกลางระหวางแถว 
        ทั้ง ๒  ไวสําหรับพระเดินรับบิณฑบาตพอสมควรก็ได 
    ฆ)  แจงกําหนดการตาง ๆ  ใหทายกทายิกาทราบลวงหนากอนวาจะกําหนด 
        ใหทําบุญตักบาตรพรอมกันเวลาเทาไร  บางแหงจัดใหมีพระธรรมเทศนา 
        อนุโมทนาทาน  หลังจากพระรับบาตรและฉันเสร็จแลว  ๑  กัณฑดวย 
        โดยทางวัดจัดเพ่ิมข้ึนเอง  และบางแหงทายกทายิกามีศรัทธาแรงกลา 
        ขอใหทางวัดจัดใหมีเทศนปุจฉาวิสัชนาในตอนบายอีก  ๑  กัณฑ  ก็ม ี
        ถาจะมีเทศนอยางไร  ตอจากทําบุญตักบาตรน้ี  ก็ตองแจงกําหนดให 
        ทราบท่ัวกันกอนเชนกัน  การเทศนอนุโมทนาทานกัณฑเชาเปนหนาท่ี 
        ของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ  หรือจะมอบหมายใหภิกษุผูสามารถรูปใดเทศน 
        แทนก็ไดแตการเทศนปุจฉาวิสัชนาถามีในตอนบายเปนเรื่องที่ทายก- 
        ทายิกาจะพึงขวนขวายกันเอง  แตทางวัดก็ตองอํานวยความสะดวก 
        และจัดการใหตามศรัทธาของทายกทายิกาดวย  จะถือวาไมใชธุระ 
        ของวัดยอมไมควร 
    ๒.  สําหรบั  ทายกทายิกาผูศรัทธาจะทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ  เมื่อทราบ 
กําหนดจากทางวัดแลว  จะตองตระเตรียมและดําเนินการดังนี้ 
 
    ก)  เตรียมภัตตาหารสําหรับใสบาตรตามศรัทธา  ของใสบาตรนอกจากขาว 
        เครื่องคาวหวานจัดเปนหอเปนที่สําหรับใสรูปหน่ึง ๆ ตามธรรมเนียม  
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        แลว  ยงัมีสิ่งหนึ่งซ่ึงถือเปนประเพณีจะขาดเสียมิไดในงานทําบุญ 
        ตักบาตรเทโวโรหณะน้ี  คือ  ขาวตมลูกโยน  เพราะถือกันวา เปน 
        สัญญลกัษณของงานนี้โดยเฉพาะจากเรื่องราวที่เลามาแลวในตอนตน   
        ฉะน้ัน งานนี้จะเรียกวาเปนงานทําบุญตักบาตรขาวตมลูกโยน  ก็เห็น 
        จะไมผิด  จึงจําเปนตองเตรียมของสิ่งน้ีไวใสบาตรดวย 
    ข)  ถึงกําหนดนัดในวันนั้น  ก็นําเครื่องใสบาตรท้ังหมดไปต้ังใสที่วัดตาม 
        ที่ทางวัดจัดเตรียมให  รอจนขบวนพระมาถึงตรงหนาตนจึงใสบาตร 
        ใหใสต้ังแตพระพุทธรูปในรถหรือคานหามท่ีนําหนาพระสงฆไปเปน 
        ลําดับ  จนหมดพระสงฆรับ  หรอืหมดของท่ีเตรียมมา 
    ค)  เมื่อใสบาตรแลว  กเ็ปนอันเสร็จพิธี  แตถาจัดใหมีเทศนดวย และ 
        ศรัทธาจะแสวงบุญจากการฟงธรรมตอ   จะรออยูที่วัดจนถึงเวลาเทศน 
        หรือจะกลับบานกอนซ่ึงอยูไมหางไกลวัดนัก  แลวมาฟงเทศนเมื่อถึง 
        เวลาเทศนก็ไดตามแตอัธยาศัย 
 
        ๓.  สําหรับภิกษุสามเณรผูเขารับบาตรในพิธีทําบุญเทโวโรหณะนี้ถางาน 
จัดข้ึนในบริเวณวัด  พึงครองผาแบบลดไหลอุมบาตรทุกรูปตามธรรมเนียมของวัด 
แตถาเปนงานจัดข้ึนนอกบริเวณวัด  พึงครองผาตามนิยมแบบออกบิณฑบาตนอกวัด 
ใหชักแถวเดนิ  มีรถทรงหรือคานหามพระพุทธรูปนําหนาแถว  รับไปตามลําดับผูใสที่ถึง 
ตรงหนาตน   จนครบหรอืจนเต็มบาตรจึงแยกแถวกลับกุฏกิ็เปนอันเสร็จพิธีรับบาตร 
        สวนพิธีมีเทศนตอ  พึงปฏิบัติตามระเบียบพิธีมีพระธรรมเทศนาซึ่งจะ 
กลาวขางหนา.  
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                                        พิธีเจริญพระพุทธมนต   
 
        การเจรญิพระพุทธมนต  เปนพิธีกรรมฝายสงฆพึงปฏิบัติโดยเฉพาะในงาน 
มงคลตาง ๆ  ไดแกการท่ีพระสงฆตามจํานวนนิยมของพิธีรวมกันสาธยายมนตจาก 
คาถาพุทธภาษิตบาง จากพระสูตรบาง  จากมนตของเกจิอาจารยเปนธรรมคติบาง ตาม 
ที่ทานพระโบราณาจารยกําหนดไวโดยควรแกพิธีนั้น ๆ  การสาธยายมนตของพระสงฆ 
ในพิธีทําบุญ  ถาเปนงานมงคลนิยมเรียกวา  "เจรญิพระพุทธมนต"  แตถาเปนงาน 
อวมงคล  นิยมเรียกเปนระเบียบวา  "สวดพระพุทธมนต"  เรียกคํากิริยาสาธยายวา 
"เจริญ"  หรอื  "สวด"  ตางกันตามประเภทของงานเทานั้น  แตเมื่อพูดอยางภาษา 
ชาวบานท่ัวไป  ก็พูดกันเพียงเขาใจงาย ๆ  วา  "สวดมนต"  ทั้งในงานมงคลและงาน 
อวมงคล 
        กอนจะชี้แจงถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต  ซึ่งหมายถึงพิธีที่พระสงฆสวดมนต 
ในงานมงคลน้ันจําเปนตนรูจักลักษณะบทพระพุทธมนตที่ใชในงานมงคลตาง ๆ 
เปนเบื้องแรก  ซึ่งมียมเปนระเบียบแบบตาง ๆ  ใชกันทั่วไปอยู  ดังนี้ 
        ๑.  เจ็ดตํานาน 
        ๒.  สิบสองตํานาน 
        ๓.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
        ๔.  มหาสมยสูตร 
        ๕.  โพชฌงคสูตร  
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        ๖.  คิริมานนทสูตร 
        ๗.  มหาสติปฏฐานสูตร   
        ๘.  ชยมงคลคาถา 
        ๙.  คาถาจุดเทียนชัย  และคาถาดับเทียนชัย 
        บทพระพุทธมนตสําหรับใชในงานมงคลท้ังหมดนี้  บางบทมีนิยมและระเบียบ 
เปนแบบปลีกยอยลงไปอีกเฉพาะงาน  ตองจะไดชี้แจงในระเบียบพิธีตอไป 
                             ระเบียบพิธีและนิยมของบทพระพุทธมนต 
        ๑.  งานมงคลท่ัวไป  ทั้งที่เกี่ยวเนื่องดวยเรื่องฉลองและเรื่องตนการสิริมงคล 
ซึ่งนิยมทํากันอยางสามัญในที่ทั่วไป   ยกเวนงานมงคลพิเศษคือ  งานฉลองพระบวชใหม 
ทําบุญข้ึนบานใหมทําบุญแตงงาน  และทําบุญอายุใหญ  กับงานรัฐพิธีบางกรณีแลว 
การเจริญพระพุทธมนตนิยมใชบทเจ็ดตํานานเปนพ้ืน   แตบทสวดมนตเรียกวา  "เจ็ด 
ตํานาน"  นี้พระโบราณาจารยทานกําหนดพระสูตรคาถา  และหัวขอพุทธภาษิต  บรรดา 
ที่มีอานุภาพในทางแนะนําและปองกันสรรพภัยพิบัติ  ซึ่งรวมเรียกวา  "พระปริตร" 
ไวใหเลือกสวดมากหัวขอดวยกัน  คือ 
        ๑.  มงคลสูตร 
        ๒.  รตนสูตร 
        ๓.  กรณียเมตตสูตร 
        ๔.  ขันธปริตต 
        ๕.  โมรปริตต 
        ๖.  ธชคัคปริตต  หรือ  ธชัคคสูตร 
        ๗.  อาฏานาฏิยปรติต 
        ๘.  โพชฌงคปริตต  มีองคุลิมาลปริตตเปนบทตน 
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        แตเมื่อรวมโมรปรติตเขากับธชัคคปริตต  ก็เหลือเพียง  ๗ 
        ในการสวดท่ัวไป  นิยมใชสวดเพียง  ๗  หัวขอ  หรือนอยกวาท่ีใชสวดหมด 
ทั้ง  ๘  ก็ม ี ทั้งน้ีแลวแตความสําคัญใหญโตของงาน  และเวลาที่สวดจะอํานวยใหได 
เพียงไร  ฉะนั้น  ในการสวดเจ็ดตํานานน้ีจึงเกิดนิยมแบบข้ึนในภายหลังเปนหลายแบบ 
เชน  ในปจจุบันนี้นิยมใชกันเปน  ๓  แบบ  เรียกวา  แบบเต็ม  แบบยอ  และแบบลัด   
จะไดชี้แจงระเบียบของแบบตาง ๆ  นีต้อไป 
        กอนอ่ืน  พึงทราบไวในนี้ดวยวา  การเจริญพระพุทธมนต หรือสวดพระ 
พุทธมนตในงานบุญพิธีตาง ๆ  จะสวดบทสวดมนตอยางไรก็ตามบทสวดมนตนั้น ๆ 
ตองมีเบื้องตนเรียกวา  "ตนสวดมนต"  หรือ  "ตนตํานาน"  บทสวดเบ้ืองตนน้ีจะได 
ชี้แจงในเมื่อกลาวถึงงานท่ีใชบทสวดมนตนั้น ๆ  ตอจากบทสวดเบื้องตนนี้จึงถึงทาม 
กลางสวดมนตซึ่งไดแกตํานาน  หรือพระปริตร   หรือสูตรตาง ๆ  ตามกําหนด  สุดทาย 
จึงเปนเบ้ืองปลายของบทสวดมนต  เรียกวา  "ทายสวดมนต"  จะไดกลาวเฉพาะพิธี 
และงานเชนกัน 
        เมื่อทราบวา  บทสวดมนตในพิธีมีเบื้องตน  ทามกลาง  และเบ้ืองปลายฉะน้ี 
แลว  ตอไปจะไดชี้แจงระเบียบพิธีสวดเจ็ดตํานานแบบตาง ๆ  ในงานมงคลท่ัวไป 
        ก)  ถางานใหญ  โดยเจาภาพเปนผูมากดวยศรัทธา  ต้ังใจทําบุญน้ันใหเปน 
งานใหญโตจริง ๆ  มีสวดมนตเย็นวันหน่ึงกอน   รุงข้ึนเลี้ยงพระในการสวดมนตงานใหญนี้ 
ถาเห็นสมควรและมีเวลาพอ   ประกอบท้ังพระสงฆผูสวดสามารถทุกรูปกน็ิยมสวด 
บทเจ็ดตํานานเต็ม  ทั้งเบื้องตน  ทามกลาง  และเบ้ืองปลาย  ใหพระขัดตํานานขัดนําทุก 
ตอนและทุกบทที่สวดดวย  ดังน้ี 
        (๑)  ตนตานาน  ดําเนินพิธีโดยลาํดับ  คือ :- 
               ขัดนํา  สคฺเค  ถาสวดในงานพระราชพิธี  ไมวาจะสวดในท่ีแหงใด  ตอ 
               หนาพระที่นั่งหรือไมก็ตาม  ขัดข้ึนตนต้ังแต  สรชฺช  สเสน...  ไป  แตถา 
               สวดในงานราษฎรทั่วไป  ขัดข้ึนตนตรง  ผริตฺวาน  เมตฺต... ไป  
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        สวดบท  นมัสการ  นโม   
        สวดบท  สรณคมนปาฐะ  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉมิ... 
        สวดบท  สมฺพุทฺเธ...  แตในปจจุบันใชบัน  นมการสิทธิคาถา  ข้ึน  โย 
        จกขฺุมา...  สวดแทน 
        สวดบท  นมการอัฏฐกคาถา  นโม  อรหโต... 
        ๒)  ตัวตํานาน  หรือพระปริตร  ดําเนินพิธีดังน้ี :- 
                ขัดนําตํานาน  และตอนํา  มงคลสูตร  เย  สนฺตา...  ถึง 
                าติภิ  ตอ  ยฺจ  ทฺวาทสสฺสานิ...  จนจบ 
                สวด  มงคลสตูร  เอวมฺเม  สุต.. 
                ขัดนํา  รตนสูตร  ปณิธานโต  ปฏาย... 
                สวด  รตนสูตร  ยานีธ  ภูตานิ... 
                ขัดนํา  กรณียเมตตสุตร  ยสฺสานุภาวโต... 
                สวด  กรณียเมตตสูตร  กรณียมตฺถกุสเลน... 
                ขัดนํา  ขันธปริตต  สพฺพาสีวิสชาตีน... 
                สวด  ขันธปรติต  ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร... 
                สวด  โมรปริตต  อุเทตยฺจกฺขุมา... 
        (บทขัดและบทสวดโมรปริตตนีอ้าจเวนไมใชได  เพ่ือใหตํานานคงรูป 
        ๗  ตามชื่อ  แตจะใชหรือไมใชในงานใดแลวแตหัวหนาสงฆจะกําหนดนํา) 
                ขัดนํา  ธชัคคปริตต  ยสฺสานุสฺสรเณนาป... 
                สวด  ธชัคคปริตต  เอวมฺเม  สุต... 
                ขัดนํา  อาฏานาฏิยปริตต  อปฺปสนฺเนหิ  นาถสฺส... 
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        สวด  อาฏานาฏิยปริตต  วิปสฺสิสฺส  นมตฺถุ...   
        ขัดนํา  องคุลิมาลปริตต  ปริตต  ยมฺภณนฺตสฺส... 
        สวด  องคุลิมาลปริตต  ยโตห  ภคินิ... 
        (๓)  ทายตํานาน  ดําเนินพิธีในเบื้องปลายโดยลําดับ  คือ  :- 
        สวดบท  ยนฺทุนฺนมิิตฺต... 
        ทุกขฺปฺปตฺตา... 
        มหาการุณิโก... 
        สกฺกตฺวา... 
        นตฺถิ  เม  สรณ  อฺ... 
        ยงฺกิฺจ ิ รตน  โลเก... 
        (ถาเปนการสวดในงานพระราชพิธี  ตอไปใหสวดบท  รตนตฺตยปฺป 
        ภาวาภยิาจนคาถา  อรห...และ  สุขาภิยาจนคาถา  ย  ย...  หรือจะสวด 
        คาถา  อรห สมฺมาสมพฺุทฺโธ...  อทนบท อรห...  และ  ย  ย...  ก็ได)  ตอ 
        ไปสวดบทมงคลจักรวาฬใหญ  สิริธิติ... 
        ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        นกขฺตฺตยกิขภูตาน... 
        การสวดเจ็ดตํานานตามท่ีกลาวน้ี  เรียกวาสวดแบบเต็มท่ีโดยไมตัดเลย 
ตองใชเวลาสวดนับแตเริ่มพิธีจนจบประมาณชั่วโมงครึ่ง  ถึง  ๒  ชั่วโมง 
        ข)  ถาเวลาไมอํานวยใหสวดแบบเต็มที่ได  และเปนงานธรรมดาไมใชใหญ 
โตนัก  ในงานทําบุญ  ๒  วันนั้น  การสวดบทเจ็ดตํานาน  จะสวดแบบยอก็ได  นิยมแบบ 
ยอมีดังน้ี 
        (๑)  ตนตํานาน  ดําเนินพิธีเหมือนสวดบทเต็มทุกประการ 
        (๒)  ตัวตํานาน  ดําเนินการสวดโดยไมตองขัดนําทุกบท  ควรยอบทสวด 
               บางบท  ดังนี้ 
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สวดมงคลสูตร                      ข้ึน   อเสวนา  จ  พาลาน...     
                                               ลง   ตนเฺตส   มงฺคลมุตฺตมนฺติ. 
สวดรตนสูตร                         ข้ึน   ยงฺกิ ฺจิ  วิตฺต...  ถึง  เย 
                                               สุปฺปยุตฺตา  ฯ เป ฯ  เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถิ  โหตุ 
                                               แลวขามไปตอ   ขีณ  ปุราณ...  ลง  เอเตน 
                                               สจฺเจน  สุวตฺถิ  โหตุ. 
สวดกรณียเมตตสูตร              เต็มสูตร  หรือยอโดย 
                                               ข้ึน  เมตฺตฺจ   สพฺพโลกสฺมึ 
                                                ลง  ปุนเรตีติ 
สวดขันธปริตต                       เต็มบท  หรือยอโดยข้ึน 
                                                อปฺปมาโณ   พุทฺโธ 
                                                 ลง   สมฺมาสมฺพุทธาน. 
สวดธชัคคปริตตยอ                โดยตัดสวดเฉพาะบท  อิติป  โส...  ถึง 
                                                 ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ.  ก็ไดหรือจะข้ึน 
                                                  อรฺเ  รุกขฺมูเล  วา...ลง 
                                                  โลมหโส  น  เหสฺสตีติ   ก็ได 
สวดอาฏานาฏิยปริตต ยอ          ข้ึน   วปิสฺสิสฺส  นมตฺถุ   ลง 
                                                 พุทฺธ วนฺทาม  โคตมนฺติ. 
สวดองคุลีมาลปริตต                 เต็มบท  หรือยอโดยข้ึน 
                                                  ยโตห   ภคินี...  ลง  
                                                  โหตุ   โสตฺถิ  คพฺภสฺส.   ก็ไดหรือ  ข้ึน 
                                                   โพชฺฌงฺโค...   ลง  
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                                        โสตฺถิ  เต  โหตุ  สพฺพหา.  ก็ได   
                                        ทั้งน้ีมีนิยมวา  ถาเปนงานในบานสวดยอ 
                                        แบบแรก  ข้ึน    ยโตห...  ถาเปนงานในวัดสวด 
                                        ยอแบบหลัง ข้ึน   โพชฺฌงฺโค... 
        (๓)   (ทายตํานาน)    เลือกสวดเฉพาะบางบท  คือ 
                  สวดบท   นตฺถิ  เม  สรณ  อ ฺ...   ติดตอกับ  ยงฺกิ ฺจิ  รตน  โลเก... 
                  ลงเม่ือจบบทน้ี 
                  สวดบท   ทุกขฺปฺปตฺตา... 
                  (ถาสวดในงานราชพิธีตองสวดคาถา  อรห  สมมฺาสมฺพุทโธ... 
                  ตอตรงน้ีดวย) 
                 สวดบท   ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
                 สวดบท   นกขฺตฺตยกฺขภูตน 
        บทสวดตาง ๆ ในแบบยอ ๆ มใิชตายตัว  ถาสวดตามท่ีกลาวมาจะใชเวลา 
สวดแตตนจนจบประมาณ  ๓๐-๔๕  นาที  ถามีเวลานอย  จะยอบทสงทาย 
ตํานานใหเหลือเพียงบท  นตฺถิ  เม  สรณ  อ ฺ...   แลวสวดบท  ทุกฺขปฺปตฺตา... 
ภวาตุ   สพฺพมงฺคล...   และลงทายดวยบท  นกขฺตฺยกฺขภูตาน...  เทาน้ีก็ไดเวลาสวดอาจ 
เหลือไมเกิน  ๓๐  นาที 
        ค)  ในงานทําบุญวันเดียว  โดยจัดใหมีสวดมนตกอนฉัน  จะเปนตอนเชา 
หรือตอนเพลก็ตาม สวนมากเวลาไมใครอํานวยใหพิธีสวดมนตมากนัก 
มักจํากัดกอนเวลาภัตตาหารเพียงไมเกิน  ๓๐ นาที เทาน้ัน  ฉะนั้นการสวด 
บทเจ็ดตํานานในงานเชนน้ี  จึงนิยมแบบสวดลัด  เพ่ือใหเหมาะแกเวลาจํากัด 
นิยมของแบบสวดลัดมีดังน้ี 
        (๑)   ตนตํานาน  จะสวดเต็มที่เหมือนแบบเต็มก็ได   โดยมีขัด  สคฺเค  นําดวย   
                ถาจะเปนจะเวนสวดบท  สมฺพุทฺเธ...  โย  จกขฺุมา...   ก็ได  
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        (๒) ตัวตํานาน  ในแบบนี้รวบรัดตัดเอาแตเฉพาะบทสําคัญเทาน้ัน  และ 
               ไมตองขัดนําดวย     ดําเนินการสวดดังน้ี 
               สวดมงคลสูตร   เหมือนแบบยอ 
               สวดรัตนสูตร     เหมือนแบบยอ 
                สวดกรณียเมตตาสูตร  ข้ึน   เมตฺต ฺจ  สพฺพโลกสฺมึ... 
               สวดธชัคคปริตต  ขึ้น  อิติป   โส    ภควา...  
        (๓) ทายตํานาน  สวดเฉพาะบท  ทุกฺขปฺปตฺตา...   แลวสวดบทถวายพรพระ 
               ดังจะกลาวขางหนา  ตอใหเสร็จพิธีสวดไปในตัว 
        การสวดแบบลัดดังกลาวนี้  ใชเวลาเพียง  ๒๐  นาที  เปนอยางมากอาจลัด 
ตํานานใหนอยลงอีกโดยไมสวดกรณียเมตตสูตร  ก็ได  ทั้งนี้แลวแตเวลามีเพียงใด 
และหัวหนาสงฆจะนําสวดเพียงไร  หลักของการสวดแบบลัดนี้  ถือสําคัญเพียงวา  จะเวน 
ไมสวดมงคลสูตร  กับรตันสูตรไมไดเทาน้ัน   เพราะถือกันวา  งานบุญมงคลตองมีมงคล 
สูตรเปนหลัก  กับรัตนสูตรเปนบททํานํ้าพระพุทธมนต  บทนอกนี้จะเวนจะลัดอยางไร  
ไมถือแลวแตหัวหนาสงฆจะนํา 
        ๒.   งานมงคลเฉพาะกรณี   ที่นิยมทํากันทั่วไปก็มีอยู  ๕  งาน คือ 
                 ก. งานฉลองพระบวชใหม 
                 ข. งานมงคลสมรส 
                 ค. งานทําบุญอายุ 
                 ฆ. งานทําบุญเอาฤกษชัยมงคล  และ 
                  ง. งานทําบุญตอนาม 
        ทั้ง ๕  งานน้ี  มีระเบียบพิธีเจริญพระพุทธมนตนิยมโดยเฉพาะดังจะกลาว 
ตอไปตามลําดับดังน้ี :- 
        ก.  งานฉลองพระบวชใหม  จะจัดทําในบานหรือในวัดที่พระบวชใหมสํานัก 
อยูก็ไดทั้งน้ัน  โดยจะทําเปนงาน ๒ วัน  มีสวดมนตเย็นวันหน่ึงรุงข้ึนอีกวันหน่ึง  
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เลี้ยงพระ  หรือจะทําเปนงานวันเดียว ใหมีพิธีเจริญพระพุทธมนตกอนเลี้ยงพระก็ได   
พิธีเจริญพระพุทธมนตสําหรับงานนี้   นิยมสวดบทเจ็ดตํานาน  โดยจะสวดเต็มที่หรือ 
ยอหรือรวบรัดก็แลวแตเวลาสวดจะอํานวยแตมีระเบียบพิเศษสําหรับพระบวชใหม   
ดังน้ี   
        ก)  พระบวชใหมควรครองไตรบวช  ฉลองท่ีบาน   หมคลุม  แลวใชสังฆาฏิ 
             ทบสองพาดบาซาย 
        ข) จุดธปูเทียนบูชาพระกอนเจริญพระพุทธมนต 
        ค) ประณมมือถือสายสิญจนในเวลาเจริญพระพุทธมนต  และถวายพระพร 
        ฆ)  ตักบาตรและประเคนภัตตาหาร  (ใหคฤหัสถประเคนภัตตาหารแก 
              ตนกอนแลวจึงประเคนพระสงฆตอไป) 
        ง)  ถวายไทยธรรม 
        จ)  กรวดนํ้า 
        ข.  งานมงคลสมรส   เปนประเพณีของคนไทยชาวพุทธแตโบราณกาล  นิยม 
จัดใหมีการทําบุญเปนพิธีสงฆเขาผนวกกับงานแตงงานบาวสาวดวยตามสมควร   เพ่ือ 
ตองการสิริมงคลแกคูบาวสาวโดยตรง  และเพ่ือใหเกิดสิริแกบานเรือนหรือหอ  ที่จัด 
ใหมีงานนั้นโดยปริยาย  ปกติงานมงคลสมรสของไทยท่ัวไปประกอบข้ึนที่บานเจาสาว   
แตถามีบานหรือเรือนหอโดยเฉพาะ  ก็นิยมประกอบท่ีบานหรือเรือนหอนั้น  พิธีจัดงาน 
อยางอ่ืนเปนเรื่องของประเพณีฝายโลก  อาจมีแตกตางกันบางตามทองถิ่นและเหตุการณ  
จะไมนํามากลาวในท่ีนี้  สวนพิธีทําบุญในงานน้ี  มักมีคลายคลึงกัน  และเปนศาสนพิธี 
โดยตรง  จะขอชี้แจงโดยเฉพาะ 
        พิธีทําบุญงานมงคลสมรส  ตามคติโบราณถือเปนงานมงคลพิเศษเฉพาะ 
กรณี  ไมเหมือนอยางงานมงคลท่ัวไป  คือ  เปนงานจัดสําเร็จลงในวันเดียว ไมยืดเปน 
งาน ๒ วัน  อยางงานมงคลอ่ืน ๆ และพิธีสงฆก็แปลกกวางานอ่ืนดวย  คือ  นิยมจัด 
ทําบุญเลี้ยงพระกอนในตอนเชา  เพ่ือใหคูบาวสาวตักบาตรรวมกัน  อันนี้เปนจุดมุงหมาย  
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สําคัญของพิธีที่พึงทํากอนพิธีเลี้ยงพระตอนเชาซ่ึงเปนพิธีสงฆนําแลว  ตอนสาย     
และตอนเที่ยง ตอนบายก็เปนพิธีของประเพณีโลก  คือ  มียกขันหมากตอนสาย  เชนผี 
ตอนกลางวัน เลี้ยงแขกเปนการสมโภชตอนเท่ียงติดตอไปถึงบาย  พิธีประเพณีโลก  
ดังกลาว นี้จะทําอะไร หรือเวนไมทําอะไร  ก็แลวแตฝายเจาภาพจะกําหนด  พอถึงบาย 
ตอนเย็นก็มีพิธีสงฆเจริญพระพุทธมนตทํานํ้ามนตนําอีกวาระหนึ่ง  ตอพิธีสงฆนี้จึง 
มีการรดน้ําคูบาวสาวเพ่ือสิริมงคลเปนอันเสร็จพิธีทําบุญออกแขกในงานทําบุญสมรส 
วันนั้น  สวนพิธีสมรสที่ยังมีตอไปอีกตามคติโบราณ  คือ  พิธีเรยีงหมอน และพิธีสงตัว   
คูสมรสเขาหอเปนพิธีฝายโลก  ถือกันวาภายในระหวางญาติของทั้งสองฝายไมเกี่ยวกับ 
งานออกแขก  เหมือนท่ีกลาวแลวในพิธีตอนกลางวัน  ที่กลาวนี้วาตามคตินิยมของไทย 
แตโบราณกาล สวนท่ีทํากันในปจจุบันนี้  ยังคงคติโบราณดังกลาวอยูก็มี  รวบรัดพิธี 
สงฆทําแตเพียงยอๆ  พอใหสําเร็จเฉพาะหนาก็มี  จักกลาวระเบียบพิธีสงฆ 
ตามคติโบราณกอน  ซึ่งจะตองปฏิบัติดังนี้ 
        ๑)  ฝายเจาภาพ   จะตองตระเตรียมบริเวณพิธีใหพรอมเหมือนอยางเตรียม 
ในงานมงคลท่ัวไป ดังกลาวแลวในหนังสือศาสนพิธี  เลม ๑  มีพิเศษที่ตองเตรียมเพ่ิม 
โดยเฉพาะ  ก็คือ เครื่องมงคลรดนํ้าตามนิยม  มีมงคลคูสําหรับสวมบาวสาว  ถาไมมี 
ผูสามารถจัดเองได  มักนิยมใหพระสงฆชวยจับใหกอนเริ่มพิธีสงฆระยะใดระยะหน่ึง   
กับโถแปง  กระแจะสําหรับเจิมคูบาวสาว  และสังขสําหรับใสน้ํามนตรดคูบาวสาว  เครื่อง 
มงคลเหลาน้ีรวมใสถาดหรือภาชนะที่สมควรไวใกลกับภาชนะนํ้ามนตหนาโตะบูชา 
หัวอาสนะสงฆ  วงสายสิญจนไวดวย   นอกจากน้ีก็มีขอสังเกตเรื่องจํานวนพระสงฆที่ 
นิมนตมาประกอบพิธี  นิยมนิมนตจํานวนคู คือ  ๘  รูป  หรือ  ๑๐  รูป  เปนตน  ทั้งน้ี  
เขาใจวา  เพ่ือแบงจํานวนใหเจาภาพท้ังฝายเจาบาวและเจาสาวนิมนตพระที่ตนนับถือ 
คุนเคยมาฝายละเทาๆ  กนั  แลวแตจะตกลงกันนั้นเอง  อีกประการหนึ่ง  ธรรมเนียม 
โบราณถือกนัวา  ถาจะใหพระสงฆผูประกอบพิธีในงานมงคลสมรสน้ี  สวดมหาสมยสูตร   
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อันเปนสูตรประกาศชื่อเทวดาทั่วจักรวาล    เพ่ือใหมาชุมนุมประสาทพรเปนมงคลใหญ 
เจาภาพตองเตรียมอาสนะสงฆโดยปูลาดดวยผาขาว  และดาดเพดานเหนืออาสนะสงฆ 
นั้นดวยผาแดง   เรียกกันวาพ้ืนฐานขาวเพดานแดง  ก็เปนอันแสดงสัญญาณใหพระสงฆรู 
ความตองการของตนไดโดยตรงแตในปจจุบันนี้ไมใครถือเครงในเรื่องนี้เแลว  เห็นจะ   
เปนการบังคับพระสงฆมากเกินไปประการหน่ึง  และประการสุดทาย  ก็เพ่ือไมตอง 
ยุงยากในการตระเตรียมพิเศษกวางานบุญอ่ืนๆ  มากนักดวย  การตระเตรียมเรื่องอาสนะ 
สงฆจึงเตรียมกันอยางสามัญธรรมดาท่ัวไป 
        ๒)  ฝายพระสงฆเมื่อรับนิมนตไปประกอบพิธีในงานมงคลสมรสตามประ 
เพณีโบราณตองไปฉันในตอนเชากอน  เตรียมบาตรไปเพ่ือใหคูบาวสาวตักบาตรดวย 
ตามธรรมเนียม  สวนตอนบายแลวแตกําหนดเวลาของเจาภาพจะนัด  ไปประกอบพิธี 
เจริญพระพุทธมนตทํานํ้ามนตในตอนนี้ระเบียบพิธีในตอนเชา  ก็ม ี
        ก)  เจาภาพใหคูบาวสาวจุดธูปเทียนหนาโตะบูชา  แลวกราบพระพรอมกัน 
        ข)  อุบาสกอาราธนาศีล 
        ค)  หัวหนาสงฆคลี่สายสิญจนแจกกันแลวใหศีล 
        ฆ)  จบใหศีลแลว  ต้ัง  นโม...  และสวดถวายพรพระตามบาท  ซึ่งจะกลาว 
              ขางหนา  ระหวางน้ีคูบาวสาวตักบาตร 
        ง)  ฉันภัตตาหารเพล  แลวคูบาวสาวถวายไทยธรรม 
        จ)  อนุโมทนาดวยบท 
             ยถา... 
             สพฺพีติโย... 
             เต  อตฺถลทฺธา... 
             สพฺพุทฺธานุภาเวน... 
             ภวตุ  สพฺพมงฺคล...  
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เปนอันเสร็จพิธีสงฆตอนเชา 
        สวนพิธีเจริญพระพุทธมนตตอนบาย  มีระเบียบพิธีนิยมดังน้ี 
        ก)  เจาภาพใหคูบาวสาวจุดธูปเทียนหนาโตะบูชา  แลวกราบพระพรอมกัน 
        ข)  อุบาสกอาราธนาศีล   
        ค)  หัวหนาสงฆคลี่สายสิญจนแจกกันแลวใหศีล 
        ฆ)  จบรับศีลแลว  อุบาสกอาราธนาพระปริตร 
        ง)  พระสงฆรูปที่  ๓   ต้ังพัดขัด  สคฺเค 
        จ)  หัวหนาสงฆนําสวดบท  เจ็ดตํานานแบบยอหรือแบบลัดตอนตน  กับ 
             ทามกลางกอน  แลว  สวดมหาสมยสูตรทั้งสูตร หรือยอเพียงข้ึน   สิโลก 
               มนกุสฺสามิ...   
               ลง   ภิกขูน  สมตึิ  วน   หนา    ปุรมิทิส   ก็ไดหรือยอส้ัน ข้ึน 
               ปุรมิทิส  ธตรฏโ... 
               ลง   สมโยทานิ   ภทฺทนฺเต   ภิกขูน  สมิตึ  วน  ก็ได 
        หรือจะสวดสิบสองตํานานเต็ม  ต้ังแตตอนตนเหมือนเจ็ดตํานาน  และตัว 
        สอบสองตํานานตอมมหาสมยสูตรยออีกก็ไดเมื่อสวดมหาสมยสูตรแลว 
        จึงสวดทายตํานานจนจบ  ถึงบท  มหากรุณิโก...  สวดลงเพียง  เอเตน   
        สจฺจวชเฺชน  โหตุ  เต  ชยมงฺคล  เทาน้ีกอน   ตอน้ี  มีรดน้าํพระพุทธมนต 
        แกคูบาวสาว พอเริ่มรดน้ําพระสงฆจึงสวด  ชยนฺโต  ตอไปจนจบตํานาน 
        เปนอันเสร็จพิธีสงฆ 
        การสวดมนตที่กลาวนี้  จะสวดอยางไร  บทอะไรบาง  แลวแตหัวหนาสงฆจะ 
        นําสวดโดยควรแกเหตุการณและเวลา 
        สําหรับพิธีที่นิยมจัดและใชกันอยางสามัญในปจจุบันนี้เปนพิธีสงฆเสร็จ 
ลงภายในเพล  คือ  เปนพิธีสวดมนตกอนแลวตักบาตรและเลี้ยงพระจะทําในตอนเชา 
หรือเพลก็ได  นิยมทํากันยอ  ๆ  เพียงเทาน้ี  เนื่องจากไมตองการใหพระสงฆลําบากดวย  
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การมาประกอบพิธี  ๒  ตอน  ดังกลาวแลวประการหน่ึง  และอีกประการหนึ่ง  ประเพณี   
แตงงานหรือที่เรียกวาสมรสนี้  วิวัฒนาการมาเปนงานออกแขกในตอนบาย  มีเชิญแขก 
รดนํ้า  และเลี้ยงแขกท่ีเชิญในตอนเย็นหรือคํ่า  อยางธรรมเนียมชาวตะวันตก  เรื่องของ 
พิธีสงฆในงานมงคลสมรสในปจจุบันที่ทํากันตอนเดียวเสร็จนี้  จึงเปนทํานองเดียวกัน 
กับงานทําบุญท่ัวไป  ที่มสีวดมนตกอนฉันดังกลาวขางตน  จะสวดเจ็ดตํานานแบบ 
เต็มหรือยอ  หรือแบบลัดแลวแตเวลาจะอํานวย  แตมีนิยมอยางหน่ึง  คือ ตัวตํานาน 
ตองสวดองคุลิมาลปริตต  เปนการใหความคุมครองอัคคีภัยแกบานหอหรือเรือนหอของ 
คูบาวสาวน้ันนอกน้ันก็มีใหคูบาวสาวตักบาตรในระหวางพระสงฆสวดบทถวายพรพระ 
เทาน้ัน  (ขอควรสังเกต   ถาเลี้ยงพระเพลประเคนบาตรแลว  เจาภาพไมตองนําขาวอ่ืน 
ถวาย  เวนแตจะเพ่ิมเติมภายหลังเพราะพิธีรวบลัดดังน้ีโอกาสสวดมหาสมยสูตรจึงเปน 
อันไมมี) 
        ค.  งานทําบุญอายุ   ถือกันเปนธรรมเนียมในหมูคนไทยชาวพุทธทั้งหลาย 
ดูเหมือนจะเร่ิมแตครั้งสมัยรัชกาลท่ี  ๔  แหงกรุงรตันโกสินทรนี้วาเม่ือมีอายุเจริญวัย 
โดยไมมีอันตรายมาพอสมควรแลวและมีฐานะพอจะทําบุญได   ก็นิยมทําบุญอายุของตน 
อาจทําทุก ๆ ปในวันบรรจบรอบคลายวันเกิด เรียกวาทําบุญอายุคลายวันเกิด  มักเริ่ม 
ทําต้ังแตอายุ   ๒๕  ปพนเขตปฐมวัยไป  แตถาทําในวันครบรอบใหญซึ่งถือกัน  คือ  ครบ   
๕  รอบเปนตน  ซึ่งไดแกวันอายุครบ   ๖๐  ป   ๗๒  ป  ๘๐  ป  หรือ  ๘๔  ป ระยะใดระยะ 
หน่ึงเรียกวา ทําบุญอายุใหม   เพราะถอืกันวาอายุครบรอบหรือกําหนดดังกลาวนี้  เปน 
มงคลในชีวิต  ทําบุญเพ่ือมงคลชีวิต  จึงเปนการทําบุญอายุใหญ  สําหรับการทําบุญอายุ 
ครบรอบปธรรมดา   ระเบียบพิธีฝายเจาภาพเหมือนกันกับการทําบุญงานมงคลทั่วไป 
แตฝายสงฆมีนิยมพิธีเจริญพระพุทธมนตในงานน้ีเปน  ๒  อยาง  คือถาเปนงาน ๒ วัน   
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เวลาสวดมนตมีมากพอการสวดมนตเย็นจะสวดบทเจ็ดตํานานแบบเต็ม  หรอืแบบ 
ยอดังกลาวแลวก็ได  หรอืจะสวดบทเจ็ดตํานานแบบยอประกอบกันกันธัมมจักกัปปวัตตน- 
สูตร  ซึ่งมีนยิมกัน  คือ   
        ก) เริ่มตน    ขัด  สคฺเค 
        ข) สวดนมัสการ  นโม... 
        ค) สวด  พุทฺธ สรณ   คจฺฉาม.ิ.. 
        ฆ)  สวด   โย  จกขฺมุา... 
        ง)  สวด  นโม  อรหโต... 
        จ)  จัด  เย  สนฺตา  ฯ เป ฯ  าติภิ  ตอบทขัดธรรมจักร  อนตฺุตร   อภิสมโฺพธิ... 
        ฉ)  สวด    ธมัมจักกัปปวัตตนสูตร  เอวมฺเม  สุต... 
        ช)  ตอไปนี้สวดบทเจ็ดตํานานแบบยอไปจนจบบททายตํานาน 
        (ขอสังเกต  ถาอายุไมถึง  ๕ รอบ  ไมนิยมสวดธรรมจักรเวนแตเจาภาพ 
        จะประสงค) 
        แตถาสวดในงานวันเดียวกัน  เปนการสวดมนตกอนฉัน เวลาสวดมีนอย 
คงจะใชระเบียบอยางงานมงคลท่ัวไปที่กลาวขางตน   ทั้งน้ีแลวแตผูเปนหัวหนาสงฆ 
ในงานน้ันจะพิจารณาเห็นสมควรสวดอยางไร  และสวดอะไรบาง 
        สวนการทําบุญอายุใหญถือกันเปนงานมงคลเฉพาะกรณีมีระเบียบพิธีพิเศษ 
โดยเฉพาะเปน ๒ อยาง  คือทําบุญอายุใหญสามัญและทําบุญอายุใหญประกอบพิธีโหร 
หรือเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา  ทําบุญอายุใหญสวดนพเคราะห ทั้ง ๒  อยางนี้จะกลาว 
ระเบียบนิยมของแตละอยางตอไป  



แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาท่ี 59 

        ทําบุญอายุใหญสามัญ  ปกติทํากันเปนงานใหญ  ๒  วัน  มีเจริญพระพุทธมนต 
เย็นวันหน่ึงเลี้ยงพระวันหน่ึง  ระเบียบพิธีฝายเจาภาพพึงจัดเหมือนงานมงคลท่ัวไป 
ไมมีอะไรพิเศษที่ควรกลาวในท่ีนี้  สวนระเบียบพิธีฝายพระภิกษุสงฆผูประกอบพิธีมี   
พิเศษ  คือ  ในงานทําบุญอายุใหญนี้นิยมสวดบทสิบสองตํานาน  หรือไมกส็วดธัมมจัก 
กัปปวัตตนสูตร  ตอบทเจ็ดตํานานแบบเต็ม  ซึ่งตองใชเวลาสวดตั้งแต  ๑  ชัว่โมงครึ่ง 
ข้ึนไป  แตถาเวลาไมอํานวยใหสวดเต็มที่ดังกลาวได  จะยอพระปริตรบางปริตร  ที่มีพอง 
กับบทเจ็ดตํานาน  สวดอยางแบบเจ็ดตํานานยอก็ได  แตถาอยางนี้ใชเวลาราวชั่วโมง 
เดียวเทาน้ัน   จะสวดอยางไหน  เพียงไร  หรือแคใด  แลวแตผูเปนหัวหนาสงฆจะเห็น 
สมควรและนําสวด  แตก็อยูในหลักสวดสิบสองตํานานนั่นเองสวนพิธีวันฉันไมมีพิเศษ 
จากมงคลอ่ืน  ๆ  
        ทําบุญอายุใหญสวดนพเคราะห    เปนพิธีพิเศษประกอบพิธีโหรมีระเบียบ 
พิธีโดยเฉพาะ  ทั้งฝายเจาภาพและฝายพระสงฆ  สําหรับฝายเจาภาพจะตองจัดตามคํา 
แนะนําของโหราจารยที่ตนเชิญมาประกอบพิธีรวมกับพระสงฆทุกประการ  เครื่องพิธี 
สําคัญท่ีจําเปนจะขาดไมได  ก็ม ี
        ๑)  เทียนชัย  เลมใหญสูงเทาตัวผูทําบุญ 
        ๒) เทียนบูชาพระเคราะห  เลมเลก็จํานวนเทากําลังพระเคราะหทั้งหมด   
รวมกันคือ   ๑๑๒ แทง 
        ๓)  ขันสาคร  หรือกระถางใหญ  สําหรับใสน้ํามนตอาบในที่สุดงาน 
              กลางขันหรือกระถางนั้น  ต้ังเทียนใหญอีกเลมหน่ึง  จุด 
              เวลาพระสงฆเจริญพระพุทธมนต  เพ่ือทําน้ําพระพุทธมนต  ซึ่งเรียกวา  
              เทียนน้ํามนต  รอบ ๆ ขันหรอืกระถางนั้น  ใชเปนที่ติดเทียนซึ่งจุด 
              บชูาพระเคราะหตามจํานวนพระเคราะห  ติดเทาจํานวนกําลังของพระ- 
              เคราะหที่สวดน้ัน ๆ    
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        นอกจากส่ิงสําคัญดังกลาวนี้  อาจมีเครื่องบายสีและบัตรพลีตามลัทธิ 
สําหรับสังเวยเทวดาบางท้ังน้ีแลวแตโหราจารยจะกําหนด   
เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี  ทั้งเจาภาพ  ทั้งโหราจารย  และพระสงฆที่รับนิมนต 
จะตองดําเนินกิจพิธีตามระเบียบนิยมรวมกันโดยลําดับ  ดังนี ้
        ก) เจาภาพจุดธูปเทียนที่โตะบูชา  กราบบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลวจุด 
เทียนชัย  ซึ่งต้ังอยูหนาโตะบูชานั้น 
        ข) ขณะเจาภาพจุดเทียนชัย  ถาสมควรพระสงฆพึงสวดคาถาจุดเทียนชัย 
ตามแบบในหนังสือสวดมนตฉบับหลวง  ในการนี้  แมจะไมมีสวดทาน 
ก็ไมหาม  ขอควรระวัง  คือ  เทียนชัยนี้เมื่อจุดแลว  ฝายเจาภาพและ 
โหราจารยจะตองคอยระวังอยางใหดับได  ตองจุดอยูตลอดไปจนถึง 
วันรุงข้ึน  เมื่อเสร็จพิธีเลี้ยงพระในวันรุงข้ึนแลวจึงดับ  โดยโหราจารย 
เปนผูดับและถาเมื่อจุดพระสงฆสวดคาถาจุดเทียนชัย  เวลาดับพระสงฆ 
ควรสวดคาถาดับเทียนชัยดวยจึงจะคูควรกัน 
        ค) ตอจากจุดเทียนชัย  เจาภาพพึงจุดเทียนบูชานพเคราะหตามท่ีโหราจารย 
กําหนดให 
        ฆ)   โหราจารยอาราธนาศีล 
        ง)     หวัหนาสงฆคลี่สายสิญจนจายแลวต้ังพัดใหศีล 
        จ)    โหราจารย  ทําพิธีอัญเชิญเทวดาตามลัทธิ  แลวอาราธนาพระปริตร 
        ตอน้ีพระสงฆเริ่มดําเนินพิธี  คือ  รูปที่  ๓  ต้ังพัดขัดนําบท  สคฺเค  ตามแบบ 
กอน  แลวหัวหนาสงฆนําสวดบทตนตํานานอยางเดียวกับที่กลาวแลวในเรื่องสวดบท 
เจ็ดตํานาน  จบบทตนตํานานแลว  ขัด  เย  สนฺเต  ฯ เป ฯ  สห  สพฺเพหิ  าติภิ  แลวตอ 
ขัดนํามงคลสูตร  แลวสวดมงคลสูตรจนจบ  พระสงฆหยุด  ตอนี้เริ่มพิธีนพเคราะห 
ตามแบบดังนี้  
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        ๑)  ก.  โหราจารย  ประกาศคําอวยพรนํา  และประกาศคําบูชาพระอาทิตย 
              ข. พระสงฆ  สวดบทประจําพระอาทิตย  คือ   
                   ขัด  ปูเรนฺตมโฺพธิสมฺภาเร... 
                   สวด  โมรปรติต   อุเทตยฺจกขุมา... 
        ๒)  ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระจันทร 
               ข.   พระสงฆ  สวดบทประจําพระจันทร   คือ 
                       ขัด  ปุ ฺลาภ  มหาเตช... 
                       สวด  อภยปริตต  ยนฺทุนฺนิมิตฺต... 
        ๓) ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระอังคาร   
             ข.        พระสงฆ  สวดบทประจําพระอังคาร  คือ 
                         ขัด  ยสฺสานุภาวโต  ยกฺขา... 
                         สวด  กรณียเมตตสูตร  กรณียมตฺถกุสเลน... 
        ๔) ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระพุทธ  คือ 
              ข.  พระสงฆ  สวดบทประจําพระพุทธ คือ   
                    ขัด  สพฺพาสีวิสชาตีน... 
                    สวด  ขันธปริตต  วิรูปกฺเขหิ... 
        ๕) ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระเสาร คือ 
              ข.  พระสงฆ  สวดบทประจําพระเสาร คือ   
                    ขัด  ปริตฺต  ยมฺภณนฺตสฺส... 
                    สวด  อังคุลมิาลปริตต  ตามแบบเจ็ดตํานาน   ยโตห  ภคินิ... 
        ๖)   ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระพฤหัสบดี  คือ 
              ข.  พระสงฆ  สวดบทประจําพระพฤหัสบดีคือ   
                    ขัด   ปณิธานโต   ปฏาย... 
                    สวด  รตนสตร   ยานีธ  ภูตานิ...  
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        ๗) ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระราหู  คือ 
              ข.  พระสงฆ  สวดบทประจําพระราหู   คือ       
                    ขัด   อปฺปสนฺเนหิ  นาถสฺส... 
                     สวด    อาฏานาฏิยปริตต  วิปสฺสิสฺส  นมตฺถุ... 
        ๘) ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระศุกร คือ 
              ข.  พระสงฆ  สวดบทประจําพระศุกร  คือ   
                     ขัด   ยสฺสนสฺุสรเณนาป... 
                     สวด   ธชัคคสูตร  เอวมเฺม  สุต... 
        ๙ ) ก.  โหราจารย  ประกาศคําบูชาพระเกตุ   คือ 
              ข.  พระสงฆ  สวดบทประจําพระเกตุ   คือ   
                     ขัด    ชย  เทวมนุสสาน... 
                     สวด  ชยปรติต   มหาการุณิโก... 
        ตอจากนี้  เปนหนาที่ของพระสงฆพึงสวดบททายตํานาน  ติดตอไปจนจบ  คือ 
        ก)   สวด  นตฺถิ  เม  สรณ  อ ฺ...    ไปลงจบบท  ยงฺกิฺจิ  รตน  โลเก... 
        ข)   สวด  ทุกขฺปฺปตฺตา... 
        ค)   สวด  สพฺเพ  พุทฺธา... 
        ฆ)   สวด   ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        ง)    สวด  นกขฺตฺตยกฺขภูตาน... 
        การสวดตามระเบียบนี้  ตองใชเวลามาก  ไมนอยกวาชั่วโมงครึ่งหรือสอง 
ชั่วโมง  ถาลงมือประกอบพิธีตอนเย็น  กวาจะจบพิธีนี้ก็คํ่าทีเดียวบางแหงเจาภาพ 
ยอพิธีโหรลง  ใหคงแตตอนตน  พิธีโหรสุดลงเพียงโหราจารยทําพิธีอัญเชิญเทวดา 
แลวอาราธนาพระปริตรเทาน้ัน  ตอนั้นพระสงฆดําเนินพิธีไปโดยลําดับดังกลาวไมตอง 
หยุดพักใหโหราจารยประกาศคําบูชาพระเคราะหเฉพาะองค ๆ  ในระหวางจนจบพิธีก็  
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ได  แตถาถึงคตินิยมโบราณในงานทําบุญอายุใหญสวดนพเคราะหที่ไมมีโหราจารย 
ประกาศแลว  มีแบบอีกแบบหนึ่งตางหากเปน ๒  อยางดวยกัน  กอนจะชี้แจงแบบสวด 
นพเคราะหที่ไมมีโหราจารยประกาศ  ๒  อยางนี้  ขอใหเขาใจเรื่องนพเคราะหตามคติ 
โหรสักเล็กนอย   
        คติโหรเชื่อวา  จักรวาลท่ีมีโลกมนุษยและสัตวเวียนวายตายเกิดอยูนี้นอก 
จากเปนไปตามคติกรรมทางพระพุทธศาสนาแลว  ยังหมุนเวียนไปโดยอิทธิพลของ 
ดวงดาวเกาดวง  ซึ่งรวมกันเปนกลุมจักรวาลน้ี เรียกวา  "นพเคราะห"  ดวย   
นพ  แปลวาเกา  เคราะห  เปนชื่อ  เรียกรวมดวงดาวท่ีจับกลุมกันรวมคําวา  นพเคราะห   
ก็แปลวา  กลุมดาวเกาดวงนั้นเอง  ดาวเกาดวงของกลุมจักรวาลน้ี  เรียกลําดับตามวิถี 
ที่เดินอยูรอบๆ  โลกเราจากท่ีเห็นกอนและหลัง  โดยหลักคัมภีรทักษาของโหร  
คือ  ๑. อาทิตย  ๒. จันทร  ๓. อังคาร  ๔. พุธ    ๕. เสาร   ๖. พฤหัสบดี   ๗. ราหู  ๘. ศุกร   
และ ๙. เกตุ    เพราะเคราะหทั้ง ๙ซึ่งมีชื่อและลําดับปรากฏในวงโคจรดังน้ี  ฉะนั้น 
บทสวดมนตที่กําหนดไววาเปนบทประจําพระเคราะหนั้น ๆ จึงนํามาสวดในพิธีตาม 
ลําดับที่ปรากฏของพระเคราะหทั้ง  ๙ และตามคัมภีรทักษายังกําหนดกําลังของพระ- 
เคราะหแตละดวง  นั้นไวอีก  ตามกําลังรอบท่ีหมุนเวียนรอบจักรวาลวา 
        พระอาทิตยมีกําลัง  ๖  พระจันทรมีกําลัง  ๑๕  พระอังคารมีกําลัง  ๘   
พระพุธมีกําลัง  ๑๗ พระเสารมีกําลัง  ๑๐  พระพฤหัสบดีมีกําลัง  ๑๙  พระราหูมีกําลัง   
๑๒  พระศุกรมีกําลัง  ๒๑  และพระเกตุมีกําลัง  ๙   
        เพราะจํานวนกําลังดังกลาวนี้เองจึงเกิดแบบนิยมพิธีสวดนพเคราะหที่ไมมี 
โหรประกาศอีก  ๒ อยาง  ซึ่งจะกลาวตอไป 
        อยางท่ี ๑  เมื่อฝายเจาภาพดําเนินกิจเบ้ืองตนดังกลาวแลว  ต้ังแตจุดธูป 
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จนถึงอาราธนาพระปริตรแลว  พระสงฆเริ่มพิธีสวดมนต 
ตอนตนตํานานเหมือนกับขางตน  พอถึงตอนตํานาน  ใหสวดบทประจําพระเคราะห 
แบบเฉพาะนี้  โดยลําดับโดยไมตองขัด ดังน้ี  
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        ๑)   บทประจําพระอาทิตย  สวด  อุเทตยฺจกขุมา...   ๖  จบสําหรับบทนี้  
               นิยมพิเศษอีก  คือ  ถาเจาภาพเกิดขางข้ึน  หรือเวลากลางวันสวดเฉพาะ  
               อุเทตย ฺจกฺขุมา  ตอนเดียว  ๖  จบแตถาเจาภาพเกิดขางแรม หรือ 
               เกิดเวลากลางคืนขามไปสวดเฉพาะตอน  อเปตย ฺจกฺขุมา  ตอนเดียว   
               ๖  จบ เชนกัน   
        ๒)  บทประจําพระจันทร  สวด    ยนฺทุนนฺิมตฺต...    ๑๕    จบ 
        ๓)  บทประจําพระอังคาร  สวด    ยสฺสานุภาวโต  ยกฺขา...     ๘    จบ 
               (บางทานนิยมสวด   ยสฺสานุสฺสรเณนาป...  ๘ จบ) 
        ๔)  บทประจําพระพุธ        สวด    สพฺพาสีวิสชาตีน...     ๘    จบ 
        ๕)  บทประจําพระเสาร      สวด    ยโตห  ภคินิ...      ๑๗    จบ 
        ๖)  บทประจําพระพฤหัสบดี   สวด    ปูเรนตฺมฺโพธิสมฺภาเร...     ๑๙    จบ 
              (บางทานนิยมสวด   อปฺปสนฺเนหิ  นาถสฺส...     ๑๙ จบ) 
        ๗)  บทประจําพระราหู       สวด    กินฺนุสสนตฺรมาโนว...      ๑๒      จบ 
        ๘)  บทประจําพระศุกร       สวด    อปฺปสนฺเนหิ  นาถสฺส...       ๒๑     จบ 
              (บางทานนิยมสวด   ปริตฺต  ยมฺภณนฺตสฺส...     ๒๑ จบ) 
        ๙)  บทประจําพระเกตุ   สวด    ชยนฺโต...   ๙     จบ 
              (บางทานนิยมสวด  อปฺปสนฺเนหิ  นาถสฺส...      ๙   จบ) 
        เมื่อสวดตามน้ีแลว  สวดทายสวดมนตตอไปจนจบ  อยางเดียวกับที่แสดง 
แลวขางตน  
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        อยางท่ี  ๒    กลาวกันวา  สมเด็จพระสังฆราช  (สา   ปุสสฺเทว)  ทรงกําหนด 
ข้ึนเปนแบบเฉพาะอีกแบบหนึ่ง  เรียกชื่อวา  "นวัคคหา   ยุสมธรรม"  โดยทรงกําหนด 
หัวขอเทาท่ีกําลังพระเคราะหนั้นๆ  ใหสวดเปนบทประจําพระเคราะหนั้นๆ  พรอมท้ังขัด 
ตํานานนําบทดวยเริ่มตนตํานานดวยการสวด  นมการอัฏฐกคาถา   นโม  อรหโต....  
นํากอน  ตอนั้นจึงสวดบทประจําพระเคราะหที่กําหนดใหม  ดงัน้ี   
        ๑)   ประจําพระอาทิตย                    ขัด  โลเกกุตฺตมภูตสฺส... 
        ๒)  ประจําพระจันทร                      ขัด   ปุ ฺลาภ... 
                                                                 สวด  จรณะ   ๑๕ 
        ๓)  ประจําพระอังคาร                      ขัด  สเทวโก   อย  โลโก... 
                                                                 สวด   อัฏฐังคิกมัคค  ๘ 
        ๔)  ประจําพระพุธ                            ขัด   ปฺจธา  ปฺจธา  นาโถ 
                                                                  สวด  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค ๗ 
        ๕)  ประจําพระเสาร                          ขัด    ยานิ  พลานิ  อคมฺม... 
                                                                  สวด   ทสพลญาณ  ๑๐ 
        ๖)  ประจําพระพฤหัสบดี                  ขัด    เวเนยฺยทมโนปาเย.... 
                                                                  สวด   ทสสัญญาณ  ๑๐  อนุปุพพวิหาร  ๙ 
        ๗)  ประจําพระราหู                           ขัด  จตุโร  จตุโร  เย  เต... 
                                                                   สวด  สติปฏฐาน  ๔  สมัมัปปธาน  ๔ 
                                                                   อิทธิบาท ๔ 
        ๘)  ประจําพระศุกร                           ขัด  ธมมฺตฺถาตฺตมตฺตกาล... 
                                                                   สวด  สปัปุริสธรรม   ๗  อริยธนะ  ๗ 
                                                                   สัมมาสมาธิปริกขาร  ๗  



แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาท่ี 66 

        ๙) ประจําพระเกตุ                        ขัด  อาฆาตรหิโต  พุทฺโธ... 
                                                             สวด  อาฆาตวัตถุ  ๙ 
        แลวตอทายตํานานจนจบ  แบบน้ีจึงเปนแบบนิยมข้ึนอีกแบบหนึ่งปกติ   
ใชสวดในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  เฉพาะคณะสงฆที่กําหนดใหสวดใน 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เทาน้ัน 
        สวนพิธีเลี้ยงพระในงานน้ี  เหมือนกับงานมงคลท่ัว ๆ ไปมีพิธีสวดถวาย 
พระพระนํา  และอนุโมทนาสรุปทาย  ซึ่งจะกลาวขางหนา 
        ฆ.  งานทําบุญเอาฤกษชัยมงคล     เปนความนิยมเกิดข้ึนในยุคหลังไมชานาน 
นัก  สําหรับผูที่ตองการสิริมงคลแกการเริ่มตนกิจกรรมหรือเริ่มตนเปดสถานที่ 
เปนตนของตน  โดยมฤีกษที่โหราจารยกําหนดใหความนิยมนี้เห็นจะเห็นเกิดข้ึนสืบเน่ือง 
มาแตความนิยมในสมัยโบราณ  ซึ่งนิยมกันวา  เมื่อจะเริ่มงานหรือประกอบกิจกรรม 
ใด ๆ  ควรจะไหวครูนําเอาฤกษกอน  แมแตงานหรือกิจกรรมทน้ัน ๆ ตนเคยทําเคย 
ประกอบมาจําเจแลวก็ตาม  เมื่อเริ่มตนใหมในสถานท่ีใหม  กน็ิยมไหวครูนําเอาฤกษ 
ทุกครั้งเชนนักดนตรีเลนดนตรีก็บรรเลงเพลงสาธุการไหวครูนํา  นักเรียนเริม่เรียน 
ใหมก็สวดมนตไหวครูนํา  แมการทําบุญเมื่อเริ่มประกอบพิธี  ก็ตองต้ัง นโม  บชูาพระ- 
พุทธเจา เทากับเปนการไหวครูใหญนําเชนกัน  ทั้งน้ี  ถือกันวา  การไหวครูเปนกุศล 
เจตนาอันจะเปนเหตุกางกั้นสรรพภัยพิบัติของกิจกรรมนั้นได ฉะน้ัน  เมื่อจะเริ่มกิจการ 
หรือเริ่มงาน  เริ่มสถานทีใ่ด ๆ  เมื่อไดฤกษจากโหราจารยวา เริ่มเม่ือนั้นเมื่อนี้ดีที่สุด 
แลว  จึงนิยมทําบุญเอาฤกษชัยมงคล  เทากับเปนการไหวครูนําดวยน่ันเอง  แตจะอยางไร 
ก็ตามการทําบุญเอาฤกษชัยมงคลน้ี  ก็เปนที่นิยมทํากันทั่วไปอยูในปจจุบันนี้แลวเชน 
ในกรณีเริ่มกจิการเปดโรงเรียน  เปดโรงงาน  เปดรานคา  เปนตนและในกรณีเริ่มกอสราง   
เชน  วางศิลาฤกษอาคารสําคัญ ๆ เปนตนทําบุญเอาฤกษชัยมงคลในกรณีตาง ๆ  
ดังกลาวนี้  นบัเปนพิธีทําบุญงานมงคลพิเศษเฉพาะกรณีประการหนึ่ง  ถาไดฤกษทํา  
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กอนเพล  กน็ิยมใหพระสงฆเจริญพระพุทธมนตแลวเลี้ยงพระเหมือนงานมงคลทั่ว 
ไปดวย  แตถาไดฤกษทําหลังเพล  ก็นมินตพระสงฆประกอบพิธีของงานโดยเฉพาะ 
ซึ่งระเบียบพิธีมีนิยมกัน   คือ   
        ๑)  เจาภาพเตรียมบริเวณพิธีของสงฆ  เหมือนงานมงคลท่ัวไปพยายาม 
             ใหใกลสิ่งท่ีจะประกอบเอาฤกษนั้น  ๆที่สดุ  ถาสถานท่ีไมอํานวย  ตอง 
             จัดบริเวณพิธีหางส่ิงท่ีจะเอาฤกษแลว  ตองโยงสายสิญจนจากส่ิงเอา 
             ฤกษมายังอาสนะสงฆแลววางท่ีบูชาเหมือนสายสิญจนวงบานท่ีกลาว 
             แลว  เพ่ือใหพระสงฆถือในขณะประกอบพิธีดวย  ถึงเวลาประกอบพิธี 
             ตองปฏิบัติกิจอยางพิธีเจริญพระพุทธมนตอ่ืน ๆ ทกุประการ 
        ๒) พระสงฆผูประกอบพิธี   มหีลักในการประกอบพิธีสําหรับงานน้ี  ๒  
              ประการ คือ (๑) เจริญพระพุทธมนต  (๒)  สวดชัยมงคลคาถา 
              ในขณะไดฤกษ  การเจริญพระพุทธมนตในงานน้ี ปกติใชสวดบท 
              เจ็ดตํานานแบบยอหรือแบบลัดใหจบในเวลา  สัก ๑๕-๒๕ นาที 
              ตามแบบท่ีกลาวขางตน  เมื่อจบแลวก็รออยูกอนจะถึงเวลาฤกษพอ 
             ไดสัญญาณวาเจาภาพเริ่มงานของตนตามฤกษแลว  จึงสวดชัยมงคล 
             คาถาในขณะเริ่มงานนั้น  จะสวดจบเดียวหรือหลายจบก็แลวแต 
             ลักษณะของงาน  หัวหนาสงฆพึงพิจารณานําโดยควร  สุดทาย  สวดบท   
             ภวตุ  สพฺพมงฺคล...   จบแลวเจาภาพถวายไทยธรรมตามธรรมเนียม 
             และอนุโมทนาโดยสมควรแกงาน  เปนอันเสร็จพิธี 
        ง.  งานทําบุญตอนาม    คือ   การที่คณะญาติของผูกําลังปวยหนักจัดข้ึนเพ่ือ 
ใหผูปวยไดมีโอกาสบําเพ็ญบุญกุศลในบ้ันปลายแหงชีวิตของตน   ไดเกิดวิบากสมบัติ 
เปนพลวปจจัยนําไปสูสุคติในสัมปรายภาพเสมือนตระเตรียมเสบียงกรังใหผูปวยหนัก 
นั้น เพ่ือใชในคราวตองละโลกน้ีเดินทางไปในสัมปลายภาพนั้นเองอีกสวนหนึ่ง  เปน 
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ประเพณีทําสืบเนื่องกันมานานเห็นจะเกิดข้ึนโดยไดตัวอยางจากวัตถุนิทานในพระสูตร 
ที่ใชเปนบทสวดมนตตอนามน้ัน  และจากเรื่องราวของธรรมิกอุบาสกในสมัยพุทธกาล 
ซึ่งมีปรากฏดังน้ี   
        วัตถุนิทานในโพชฌงสูตรที่ใชเปนบทสวดมนตตอนามมีวา  สมัยหน่ึง 
พระผูมีพระภาคประทับอยูที่วิหารเวฬุวัน  แขวงกรุงราชคฤห  พระมหากัสสปอยูที่ถา 
ปบผลิคูหา  แขวงกรุงราชคฤห เชนเดียวกัน  เกิดอาพาธหนัก  พระพุทธองคเสด็จไป 
เยี่ยมไดตรัสถามอาการไขทรงทราบวาพระเถระไดทุกขเวทนาแรงกลาอยู  จึงทรงแสดง 
โพชฌงค ๗ ใหพระมหากัสสปไดตรับฟง  แลวสงใจตามธรรมขมทุกขเวทนาเสียได 
พอจบทานพระมหากัสสปก็ชื่นชมโสมนัสจนฟนไขเพราะการขมเวทนาตามโพชโฌงค 
ที่แสดงน้ันอีกครั้ง  เมื่อพระองคประทับอยูที่วิหารเวฬุวันเชนกัน  ทานพระมหา- 
โมคคัลลานเถระอยูที่เขาคิชฌกูฏ  อาพาธเปนไขหนัก  พระองคทรงทราบจึงเสด็จไป 
เยี่ยมและทรงแสดงโพชฌงค  ๗ ใหฟงเชนกัน  พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดสงใจฟง 
แลวขมทุกขเวทนาได  และฟนไขเพราะการขมเวทนาไดนั้น  อีกสมัยหน่ึง  ขณะที่พระองค 
ประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวันนั้นแล  พระองคเกิดอาพาธข้ึนเองทรงทุกขเวทนา 
หนัก  ขณะนั้นทานพระมหาจุนทเถระเขาไปเฝาเย่ียม  พระองคจึงรับสั่งใหพระมหา- 
จุนทเถระแสดงโพชฌงค  ๗  ใหทรงสดับ  พระเถระก็แสดงตามท่ีไดรับฟงมาเฉพาะ 
พระพักตรจนจบ  พระองคไดทรงสดับแลวสงพระทัยไปตามธรรม  ทรงทกุขเวทนา 
ได และทรงฟนไขแตบัดน้ันเชนกัน 
        อีกเรื่องหน่ึงในคิริมานนทสูตรปรากฏวัตถุนทิานวา  สมัยเม่ือพระพุทธองค 
ประทับอยูที่พระวิหารเชตวันแขวงเมืองสาวัตถี  ทานพระคิริมานนทเถระเกิดอาพาธหนัก 
พระอานนทพุทธอุปฏฐากกราบทูลใหทรงทราบ  จึงรับสั่งวา ถาพระอานนทไปเยี่ยม 
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ทานพระคิริมานนทแลว  พึงแสดงสัญญา  ๑๐   ใหฟง  ทานพระศิริรานนทอาจขมเวทนา 
จนความอาพาธสงบได  แลวใหพระอานนทเถระเรียนสัญญา  ๑๐  เมื่อพระอานนทเถระ 
เรียนแลว  กน็ําไปแสดงตอใหทานพระคิริมานนทฟงทันที  ปรากฏวาทานพระคิริมานนท 
ชื่นชมโสมนสัขมทุกขเวทนา  จนหายไขได   
        สวนเรือ่งของธรรมิกอุบาสกปรากฏในคัมภีรอรรถกถาธรรมบทเลาไววา 
ครั้งน้ัน  มีอุบาสกผูหน่ึงชื่อวา  "ธรรมิกะ"  เฉพาะเปนผูปฏิบัติเครงครัด  ต้ังอยูในธรรม 
ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง  เมื่อธรรมิกอุปบาสกน้ันชราภาพ 
แลว  ปวยหนักใกลจะถึงกาลมรณะจึงบอกแกบุตรหลานของตนวาอยากจะฟงพระสงฆ 
สวดมหาสติปฏฐานสูตรและไดทําบุญถวายทานแกพระสงฆ  เปนการทําบุญกุศลครั้ง 
สุดทายในชีวิตพวกญาติพรอมดวยบุตรหลาน  จึงจัดการทําบุญข้ึนตามความประสงค 
ของธรรมิกอุบาสก  ในขณะเม่ืออุบาสกต้ังสติสดับพระสงฆสวดมหาสติปฏฐานสูตร 
อยูนั้น  วิบากสมบัติของบุญอันเปนทิฏฐธรรมเวทนียก็ปรากฏ  โดยมีเทพดานํารถมา 
จอดรอรับตัวอุบาสกเพื่อนําไปสูสวรรคอยูตรงชองหนาตางอุบาสกเห็นประจักษแต 
ผูเดียว  คนอ่ืน ๆ มิไดเห็น  จึงยกมือประนมชมชืน่แลวเอยใหเทพดาทั้งน้ันรอทา 
กอน ในที่สดุตนเองก็ถึงกาลมรณะลงท้ัง ๆ ที่จิตใจคงชื่นแชมแจมใสในบุญน้ัน  จึง 
เปนอันวาไดรับผล  คือ มสีุคติโลกสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา 
        เพราะเรื่องเชนนั้นเปนทิฏฐานุคติ  พุทธบริษัทจึงนิยมจัดการใหญาติของ 
ตนผูปวยหนักใกลจะตายไดบําเพ็ญบุญกุศลในวาระสุดทายแหงชีวิตของตน  เริ่มตน 
ดวยใหฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตตามบทท่ีจะจูงใจใหเกิดอนุสสติในตอนคํ่า   
รุงข้ึนใหไดถวายอาหารบิณฑบาตแกพระสงฆเปนงานจัดทํากันเงียบๆ  ภายในวงศญาติ 
ไมใชงานออกแขกหรืองานเอิกเกริกเหมือนงานมงคลอื่นๆ งานทําบุญอยางนี้เรียกกันวา   
"ทําบุญตอนาม"  คือหมายความวา  เพ่ือสืบตอขันธทั้ง ๔ อันเปนนามขันธไดแก  
เวทนา   สัญญา  สังขาร และวิญญาณที่จะละโลกนี้ไปใหคืนคงเปนไปโดยปราศจากชีวิต 
อันตราย  หรอืเมื่อคืนคงไมไดก็ใหสืบตอไปสูภพใหมในทางสุคตินั่นเอง  
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        งานทําบุญตอนามดังกลาว  เปนงานทําตามมีตามได  ไมตองตระเตรียม 
หรือจัดอะไรใหญโต  เพราะสวนมากจัดข้ึนอยางกระทันหัน  ในขณะท่ีมีญาติปวยหนัก 
ใกลจะถึงกาลมรณะ  ฉะน้ัน  ระเบียบพิธีฝายเจาภาพจึงไมมีอะไรมากนัก  เพียงแตจัด 
ที่ในหองผูปวย  เปนอาสนะสงฆข้ึนสวนหนึ่งตรงหนาผูปวยน้ัน  ต้ังที่บูชาและพระ- 
พุทธรูปหัวนอนของผูปวยตามสมควรแลวนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนตบท   
ตอนาม  จํานวน  ๕  รูป หรือ  ๗  รูปเปนอยางมาก  เทาท่ีทํากันมามักจัดเด๋ียวนั้นไป 
นิมนตพระเดี๋ยวน้ันและรับพระมาสวดเด๋ียวน้ันเลย  ไมตองเตรียมการกันกอนมาก 
ปกติจัดกันในเวลาคํ่า  สําหรับพระสงฆผูรับนิมนตเจริญพระพุทธมนตตอนามน้ี 
ก็มีระเบียบสวดมนตที่นิยมกัน  ดังน้ี 
        ๑)  เม่ือเจาภาพใหผูปวยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหนาท่ีบูชาแลว 
              อาราธนาศีล 
        ๒) หัวหนาสงฆต้ังพัดใหศีล  (พิธีนี้ไมมีวงสายสิญจน  จึงไมตองแจก 
              สายสิญจน  เหมือนงานมงคลอ่ืน  ๆ) 
        ๓)  เจาภาพและผูปวยรับศีลจบแลว  อาราธนาพระปริตร 
        ๔)  พระสงฆเริ่มสวดมนตโดยไมตองขัด  สคฺเค  และขัดตํานานใด ๆ ตาม 
               บทที่นิยม คือ 
                สวด  นโม 
                สวด  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ... 
                สวด  โพชฌงคสูตร  ทั้ง  ๓  คือ 
                มหากัสสปโพชฌงค 
                มหาโมคัลลานโพชฌงค  และ 
                มหาจุนทโพชฌงค  ติดตอกันจนจบ 
                หรือจะสวด  คิริมานนทสูตรแทนโพชฌงคสูตรทั้ง  ๓  นี้ก็ไดแลวแต 
                จะเหมาะ 
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        สวดบททายเจ็ดตํานานตออีกตามสมควร  เปนอันเสร็จพิธี 
        ๕)  วันรุงข้ึนมีพิธีเลี้ยงพระ  ระเบียบพิธีเหมือนงานมงคลเลี้ยงพระทั่วไป      
 
        งานทําบุญตอนามนี้  บางทาน ทําติดตอกันไปถึง  ๓ วัน หรือ ๓ คืนกม็ี 
เพราะนิยมวา ถาผูปวยหนักผาน ๓  วันหรือ  ๓ คืนไปได  มักจะรอดไมตาย  ถาทํา 
ติดตอ ๓ วันหรือ ๓ วันแลว  ตายในภายหลังก็ถือวาเปนสิริมงคล  และเปนบุญกุศล 
แกผูตาย  ถาจัดทําติดตอกัน  ๓วัน หรือ  ๓ คืน  ดงักลาวนี้ พิธีสวดตอนามของฝาย 
พระภิกษุสงฆมีนิยมสวดพระสูตรไมซ้ํากันทั้ง  ๓ วันหรือ ๓ คืน ดังน้ี 
        บทที่นยิม คือ 
        คืนแรก  สวด โพชฌงคสูตร  ทั้ง  ๓ ดังกลาว 
        คืนที่  ๒ สวด  คิรมิานนทสูตร 
        คืนสุดทาย  สวด  มหาสติปฏฐานสูตร 
        จุสวดอยางไร  เพียงไหนตามท่ีกลาวนี้แลวแตหัวหนาสงฆพึงพิจารณา 
นําสวดตามสมควร  อนึง่  ในการทําบุญตอนามนี้  ฝายผูปวยบางคน  นิยมใหพระสงฆ 
ชักบังสุกุลตนเองดวยการชักบังสุกุลผูปวยในกรณีนี้  เรียกวา  "ชักบังสุกุลเปน"  มีพิธ ี
เปนพิเศษดังจะกลาวขางหนา. 
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                                          พิธีสวดพระพุทธมนต     
 
        การสวดพระพุทธมนต   ก็คือ การสวดมนตเปนพิธีสงฆในงานอวมงคล 
ดังกลาวแลวขางตน  ระเบียบพิธีฝายเจาภาพพึงจัดเหมือนกับงานทําบุญท่ัวไปตางแต 
ถาเปนงานทําบุญหนาศพ  คือ  มีศพต้ังอยูในบริเวณพิธีดวย  ไมตองวงสายสิญจนและ 
ไมตองต้ังนํ้ามนต  ถาปรารภศพแตไมมีศพต้ังอยูในพิธี จะวางสายสิญจนโดย 
ถือเปนการทําบุญบานเปนตนไปในตัวดวยก็ได  แมน้ํามนตจะต้ังดวยก็ไดไมหามเชนกัน   
สวนระเบียบพิธีฝายพระภิกษุสงฆ  มีนิยมตางกันตามประเภทของงานเปนอยางๆ  คือ 
        ๑.  งานทําบุญหนาศพ 
        ๒.  งานทําบุญอัฐิ 
        แตละประเภทยังแยกลักษณะงานทําบุญน้ันออกไปอีก  คือ 
        งานทําบุญหนาศพ  หมายความวา   ทําในขณะศพยังอยู  ยังมิไดปลงดวย 
วิธีฌาปนกิจ  ที่นิยมทํากันทั่วไปมี  ๔ ลักษณะ ไดแก 
        ก)  ทําบุญ  ๗ วันแรกนับแตวันมรณะ  ทําเปนงานออกแขกใหญเรียกวา    
              "ทักษิณานุสรณ" ก็ไดหรือเรียกโดยท่ัวไปวา "งานทําบุญสัตตมวาร" 
        ข)  ทําบุญทุก ๆ  ๗ วันอ่ืน กอนครบ  ๕๐  วัน หรือครบ  ๑๐๐  วันมัก 
              นิยมทําเปนการภายในไมออกแขกเรียกวา  "ทักษิณานุประทาน" 
        ค)  ทําบุญ ๕๐ วันและ ๑๐๐  วัน เปนงานออกแขกอีกวาระหน่ึงและ 
        ฆ)  ทําบุญเปดศพกอนปลงคือเปนการทําหนางานปลงศพนั้นเอง  อาจทํา 
เปนการภายในก็ไดแลวออกแขกใหญในงานปลงซึ่งสืบเนื่องกันนั้น  
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        ลักษณะ  ก,   ข,  และ ค.  คือ  งานทําบุญต้ังแต   ๗  วันแรก  ถึงงานทําบุญครบ  
๕๐  วัน  ครบ ๑๐๐  วัน ไดชี้แจงระเบียบพิธีทั้งฝายเจาภาพ  และฝายพระภิกษุสงฆไวแลว 
ในหนังสือศาสนพิธี เลม ๑ สวนลักษณะ  ฆ.  คือ  งานทําบุญเปดศพกอนปลง  จะจัด 
ทําท่ีบาน  หรือที่วัดก็แลวแตเจาภาพจะเห็นสมควร  การจัดทกุสิ่งทุกอยางเหมือนงาน 
ทําบุญเปดศพท่ีกลาวมาแลว  บางทานต้ังศพไปวัดในวันปลง คือ เมื่อชักศพไปแลว   
ก็ทําการฌาปนกิจตามประเพณีเลย  ไมตองต้ังศพท่ีวัดอีก  ดังนี้ก็มี  บางทานจะต้ังศพ 
หรือเก็บศพไวที่ใดก็ตาม  พอกําหนดการปลงศพก็ชักศพไปต้ังท่ีวัด  จัดงานทําบุญ 
เปดศพข้ึนที่วัดนั้นแลวฌาปนกิจในบ้ันปลาย  เชนนี้ก็มี 
        งานทําบุญเปดศพน้ี  จะทําเปน  ๒ วัน คือ  มสีวดพระพุทธมนตเย็นวันหน่ึง   
รุงข้ึนมีพิธีเลี้ยงพระ  และฌาปนกิจศพในเวลาบายหรือเย็นวันนั้นก็ได  จะทําเปนงาน 
วันเดียว โดยเริ่มตนตอนเชาทําพิธีสวดพระพุทธมนตแลวเลี้ยงพระ  บายหรอืเย็น 
ชักศพไปทําการฌาปนกิจเร็วลงในวันเดียวกันก็ได  ในงานทําบุญดังกลาวนี้มีนิยม 
จัดใหมีพระธรรมเทศนาสวดมาติกา  บังสุกุล  และสวดพระอภิธรรมดวยจะจัดมากนอย 
อยางไรและในขณะไหนของงาน  แลวแตศรัทธากับกําลังเปนสําคัญ  สําหรับระเบียบ 
สวดมนต  ของฝายพระภิกษุสงฆก็เหมือนกับงานทําบุญหนาศพลักษณะอ่ืนๆ  ทุก 
ประการ  ตางแตพระสูตรที่นิยมนํามาสวดในงานน้ี  มักใชธรรมนิยามสูตรหรือสติ- 
ปฏฐานปาฐะเปนพ้ืน  แมจะใชสูตรอื่นที่ควรแกงานอวมงคลเชนนี้สวด  ทานก็ไมหาม 
ทั้งน้ี  แลวแตหัวหนาสงฆในงานน้ันจะเห็นเหมาะสม 
        ในงานทําบุญหนาศพทุกลักษณะ  มีขอสังเกตประการหน่ึง  คือ  ถามีการ 
แสดงพระธรรมเทศนาตอจากพิธีสวดพระพุทธมนต  หมายความวาพอสวดมนตจบ 
ก็มีเทศน  เชนนี้ในพิธีสวดพระพุทธมนต  ฝายเจาภาพไมตองอาราธนาศีลนํากอนพอ 
จุดธูปเทียนหนาพระและหนาศพเสร็จ  ก็อาราธนาพระปริตร  แลวพระสงฆดําเนินพิธี  
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สวดพระพุทธมนต  การรบัศีลไปประกอบในพิธีเทศนหลังสวดมนตจบแต  ถาจะรับ 
ศีลทั้ง  ๒  วาระอาราธนาศีลทั้งกอนพระสวดมนต  และกอนพระเทศนดวย  ทานก ็
ไมหามหากแตเห็นวาเปนการฟุมเฟอยเกินไปเทานั้น   
        สําหรับงานทําบุญอัฐิ    หมายความวา  ทําบุญหลังจากการปลงศพแลวมีนิยม 
ทํากันอยู  ๓     ลักษณะ  คือ    
        ก) ทําบุญฉลองธาตุ  ตอจากวันฌาปนกิจเสร็จแลว  เปนการทําบุญในบาน 
             เมื่อเก็บอัฐิแลวนํามาไวในบาน  หรือจะทําในสถานท่ีบรรจุอัฐิธาตุ 
             สําหรับผูที่เตรียมที่บรรจุไวกอนแลวก็ได 
        ข) ทําบุญ  ๗  วัน  หลังจากฌาปนกิจ  คือปลงศพแลว 
        ค) ทําบุญอุทิศใหผูมรณะในรอบป  คือทําในวันคลายวันมรณะที่เวียน 
             มาบรรจบในรอบป  บางทานไมทําในวันมรณะครบรอบปดังกลาว แต 
             นําไปรวมทําในวันเทศกาลของปเชน  วันสารท  วันตรษุสงกรานต  ก็มี 
             คงเรียกวาทําบุญอุทิศใหผูมรณะในรอบปเชนกัน 
        งานทําบุญท้ัง ๓  ลกัษณะน้ี  การจัดบริเวณพิธีก็เหมือนกับงานทําบุญทั่ว ๆ  
ไปตางแตนําโกศอัฐิมาต้ังเปนประธานแทนศพ  จะใชรูปถายของทานผูมรณะแทนอัฐิ 
ก็ได  บางทานก็ใชบริเวณโตะหมูเครื่องบูชาพระพุทธรูปหัวอาสนสงฆนั่นเองเปนที่ต้ัง 
โกศอัฐดวย  คือ  ต้ังโกศชัน้ตํ่ากวากวาพระพุทธรูปลงมา  จัดเชนนี้ก็ใชไดเหมือนกัน  แต 
ขอสําคัญอยูที่วาถามีวงสายสิญจน ทําบุญบานดวย  หามนําสายสิญจนวงโกศกอนเทาน้ัน 
ตอนจะบังสุกุลอัฐทายพิธี  ถาไมมีภูษาโยง  หรือสายสิญจนที่จะใชแทนภูษาโยงตางหาก 
จะใชสายสิญจนที่วงบานวงพระพุทธ  ตองตัดสายสิญจนที่วงบาน  หรือพระพุทธรูป  
ใหขาดกอน  ตัดตอนจากบานหรือจากพระพุทธรูป แลวต้ังตนวงเฉพาะโกศอัฐิเทาน้ัน 
ชักไปสูพระสงฆแทนภูษาโยง 
        สวนระเบียบสวดพระพุทธมนตของสงฆในงานเชนนี้ตองพิจารณาดูให 
ควร  ถาเจาภาพวงสายสิญจนต้ังนํ้ามนตเปนการฉลองบานดวย  ก็สวดบทเจ็ดตํานาน   
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เหมือนงานมงคลท่ัวไป  ตามแตจะใชแบบใดเหมาะเหมือนกันท้ัง  ๓  งาน  ตางแต   
ตอนทายพิธีมีชักบังสุกุลอัฐเปนงานอวมงคล  และอนุโมทนา  ทานเพ่ือผูมรณะในบ้ันปลาย 
เทาน้ันแตถาเจาภาพไมวงสายสิญจนไมต้ังนํ้ามนต  แตต้ังโกศอัฐิเปนประธานในงาน 
เดนเหมือนต้ังศพ  แสดงวาเจาภาพตองการใหงานนี้เปนงานเพ่ือผูตายโดยตรงและ 
เปนงานอวมงคลแท  เชนนี้  พระสงฆตองประกอบพิธีสวดพระพุทธมนตอยางเดียว 
กับงานทําบุญเปดศพแลว  จะใชสูตรอื่นใดที่เหมาะแกงานก็ได  แลวแตจะเห็นสมควร 
ความสําคัญของงานอวมงคลทุกลักษณะ  และทุกกรณีมีอยูประการหนึ่ง  คือ  ทายพิธี 
ทุก ๆ พิธีมีชกับังสุกุลสรปุทายเทาน้ัน  
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                                             พิธีสวดพระอภิธรรม   
        งานทําบุญเกี่ยวดวยศพ    นับต้ังแตมีมรณะกรรมเกิดข้ึนจนถึงวันปลงศพ 
ดวยวิธีฌาปนกิจ  ซึ่งญาติของผูมรณะจัดทําไมวาในกรณีใด ๆ มักนิยมจัดใหมีพิธีสวด 
พระอภิธรรมประกอบงานทําบุญศพนั้นดวย  พิธสีวดพระอภิธรรมนี้มี  ๒ อยาง  คือ  
สวดประจํายามหนาศพ  อยางหน่ึง  สวดหนาไฟในขณะฌาปนกิจอีกอยางหน่ึง  ทั้ง  ๒ 
 อยางนี้มีความมุงหมายและเหตุผลตลอดถึงระเบียบพิธี ดังจะกลาวตอไปนี้ 
        การสวดพระอภิธรรมประจํายามหนาศพ   นิยมจัดใหมีข้ึนข้ึนในสถานที่ต้ัง 
ศพ  ต้ังแตวันถึงมรณะกรรมของศพน้ัน  เปนพิธีในตอนกลางคืนวันที่ศพถึงมรณกรรม 
เจาภาพอาจยังเตรียมการทําบุญอ่ืนใดไมทัน  ในตอนคํ่าวันนั้นก็วุนวายดวยการตระ 
เตรียมตาง ๆ  ศพอาจถูกทอดทิ้งไวตางหากใหเปนท่ีนาวาเหวจึงนิยมจัดใหมีพิธีสวด 
พระอภิธรรมหนาศพข้ึนเพ่ือใหมีพระสงฆมาประจําอยูหนาศพ  แมในระหวางทําบุญ 
หนาศพตามวาระตาง  ๆ เชน ๗  วัน  ๕๐  วันเปนตน  ถาจัดทําเปนงาน  ๒  วัน หลัง 
จากพระสงฆสวดพระพุทธมนตเย็นกลับไปแลว  ตอนคํ่าก็มักวาเหว  เพราะงานศพไม 
เหมือนงานมงคลอ่ืน ๆ ซึง่มีการครึกครื้นอยูในตัว  จึงนิยมมีพิธีสวดพระอภิธรรม 
ในตอนคํ่าคืนดังกลาวนั่นเอง การสวดพระอภิธรรมหนาศพนี้บางแหงนิยมจัดนิมนต 
พระมาสวดเปนสํารับ ๆ ระยาม  สวดตลอดรุน  ๔ ยาม  ก็นิมนตพระ  ๔ สํารับสวด 
ตอกัน  ดังนี้ก็มี  บางแหงสวดแตในยามตน  คือ  เพียง ๔ ทุม  หรือ ๒๒ นาฬิกาอยาง 
มากก็ไมเกิน ๒ ยาม คือ เที่ยงคืนดังน้ีก็มี  ฉะนั้น  การสวดพระอภิธรรมหนาศพ 
ในกรณีดังกลาว จึงเรียกกันอีกอยางหน่ึงวา  "สวดอภิธรรมประจํายาม" 
        ดวยเหตุผลและความมุงหมายดังกลาวน้ี  การสวดพระอภิธรรมประจํายาม 
หนาศพ  จึงมีระเบียบพิธีเกิดข้ึนดังน้ี  



แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาท่ี 77 

    ๑)   เจาภาพเตรียมจัดอาสนะสงฆสําหรับนั่งสวด   ๔  รูปไวหนาศพดานใดดาน 
        หน่ึงของบริเวณของที่ต้ังศพแลวแตจะเหมาะ  มีตูพระธรรมซ่ึงจะยืม 
        ไดจากวัดทั่ว ๆ  ไป  ๑  ตู  ต้ังหนาอาสนะพระสวดในท่ีกึ่งกลางระหวางรูปที่ ๒  
        กับรูปที ่๓  ต้ังท่ีบูชาหนาตูพระธรรมออกมา ๑ ที่ประกอบดวย     
        พานดอกไมต้ังกลางชิดตูพระธรรม  สองขางพานต้ังแจกันดอกไม  ๑   
        คู ถัดออกมาต้ังกระถางธูปตรงกับพานดอกไมสองขางกระถางธูปต้ัง 
        เชิงเทียน  ๑ คู  ตรงกับแจกันมีเทียนและธูป  ๓ ดอกปกไวพรอม 
    ๒)  นิมนตพระสงฆมาสวดพระอภิธรรม  จะสํารับเดียวหรือหลายสํารับ 
        แลวแตศรัทธา  โดยเผดียงตอเจาอาวาสใหจัดใหตามความประสงค 
        และตามกําหนดเวลา 
    ๓)  ฝายพระสงฆ  เมื่อรับนิมนตแลวพึงไปยังสถานที่นิมนตตามเวลา 
        ทุกรูปมพัีดไปดวย  ไดเวลาประกอบพิธีแลว  เขานั่งยังอาสนะประจําที่ 
        เจาภาพจัดไว  วางพักต้ังเรียงไวดานขางตามระเบียบ เมื่อเจาภาพจุดเทียน 
        หนาศพแลวจุดเทียนหนาที่บูชาอาราธนาศีล  หัวหนาสงฆใหศีลจบ 
        แลว  เจาภาพอาราธนาธรรมตามธรรมเนียม  การสดพระอภิธรรม 
        ทุกรูปต้ังพัดพรอมกันแลวดําเนินพิธีสวด  สําหรับบทสวดพระ 
        อภิธรรมประจํายามหนาศพนี้มี  ๒ แบบถาสวดอยางสวดมนต 
        ธรรมดาใชบทสัตตัปปกรณาภิธรรม  คือบทมาติกาพระอภิธรรมเจ็ด 
        คัมภีรในหนังสือสวดมนตฉบับหลวงเริ่มตนดวย   นโม...นําแลวสวด 
        ต้ังแตบทธรรมสังคณี  ไปจนจบบทปฏฐาน  หยุดพักพอสมควรไม 
        เกินครึ่งชั่วโมง  แลวต้ังตนสวดบทธรรมสังคณีไปจนจบปฏฐานอีก 
        รอบหนึ่งแลวพัก  ตอไปเริ่มรอบ  ๓-๔  เชนเดียวกันอีก  จนไดเวลา  
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        สมควรหรือหมดยามตามวารสวดรอบสุดทายแลว  เจาภาพถวาย 
        ไทยธรรม  สวดอนุโมทนาตอทายดวยบท 
                ยถา... 
                สพฺพีติโย... 
                อทาสิ  เม...   
                ภวตุ  สพฺพมงคล... 
        เปนอันจบพิธีสวดพระอภิธรรมแบบหน่ึง  แตถาเปนความประสงคของ 
        เจาภาพจะใหสวดทํานองสรภัญญะ  หรือฝายสงฆเห็นสมควรจะสวดทํานอง 
        สรภัญญะเอง  บทสวดก็ใชบทพระอภิธัมมัตถสังคหะ  ๙  ปริเฉท เริม่พิธี 
        แบบเดียวกับที่กลาวแลวคือ  อาราธนาศีล  ใหศีล  และอาราธนาธรรม 
        พระสงฆสวด  นโม...  นํากอน ตอน้ัน  สวดทํานองสรภัญญะ  ตามบท 
        พระอภิธัมมัตถสังคหคาถา  ต้ังแตปริเฉทบทท่ี  ๑ ไป  จบปริเฉท  หน่ึง ๆ แลว 
        พักในระหวางจนครบ  ๙  ปริเฉทเวลาก็พอดี  ๑ ยาม หรือกวาเล็กนอย         
        สวดครบ  ๙ ปริเฉท แลว  เจาภาพถวายไทยธรรม  พึงอนุโมทนาอยางเดียวกับ 
        ที่กลาวในแบบแรกเปนอันเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมประจํายามหนาศพ 
 
        สวนการสวดพระอภิธรรมหนาไฟ    นิยมสวดในขณะทําการฌาปนกิจ  การ 
จัดสถานที่อยางเดียวกับการจัดสวดหนาศพ  ต้ังแตไปจัดในบริเวณฌาปนสถาน 
สวนใดสวนหนึ่งเทาน้ัน  พิธีสวดของสงฆใชสวดแบบท่ี ๑ คือ  สวดบทสัตตัปปกรณาภิ 
ธรรมอยางเดียว  การสวดไมมีพิธีฝายเจาภาพอยางสวดหนาศพท่ีกลาวแลว  ถือพิธี 
เริ่มจุดศพเปนสําคัญ  เมื่อใกลเวลาจะเริ่มจุดศพ  พระสงฆผูไดรับนิมนตพึงเขาน่ัง 
ประจําท่ีใหพรอมพอเริ่มจะจุดศพ  กต้ั็งพัดพรอมกัน  พอจุดศพเปนวาระแรกก็ต้ัง   
นโม...  แลวสวดบทธรรมสังคณี  เปนลําดับไปจนจบบทมหาปฏฐานเมื่อเจาภาพถวาย 
ไทยธรรมแลว  อนุโมทนาอยางเดียวกับที่กลาวแลว  ก็เปนอันเสร็จพิธี  
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                                            พิธีสวดมาติกา 
        การสวดมาติกา  คือ  การสวดบทมาติกาของอภิธรรมเจ็ดคัมภีรหรือ 
ที่เรียกวา  "สตัตัปปกรณาภิธรรม" ซึ่งมีการบังสุกุลเปนที่สุด  เปนประเพณีนิยมจัด 
ใหสงฆสวดในงานทําบุญหนาศพยางหน่ึง   เรียกโดยโวหารทางราชการในงานหลวง 
วา "สดัปปกรณ" แตราษฎรสามัญท่ัวไปเรียกวา "สวดมาติกา"  โดยจัดเปนพิธีตอ   
จากสวดพระพุทธมนตเย็นบาง  ถามีเทศนตอจากสวดพระพุทธมนตเย็น  กจั็ดพิธี 
ตอจากสวดมาติกาตอจากพิธีเทศนและจัดใหมีตอจากพิธีเลี้ยงพระในวันรุงข้ึนบางจัดใหมี 
กอนฌาปนกิจศพบาง  นับเปนพิธีทําบุญแทรกในระหวางงานทําบุญศพระยะใด 
ระยะหน่ึงไดทั้งนั้น  ตามแตศรัทธาของเจาภาพจะพึงเห็นเหมาะและจัดใหมีในระยะ 
ไหน  ระเบียบการจัดพิธีสวดมนติกาน้ี  ทั้งฝายเจาภาพ  และฝายพระภิกษุสงฆ  ไมพิสดาร 
อะไร  มีนิยมทํากันอยูดังนี้ตอไปนี้ 
 
                                        ระเบียบพิธี 
        1. ฝายเจาภาพ  เมื่อประสงคจะใหพิธีสวดมนตสวดมาติกาในงานบุญหนาศพ 
ระยะใด  ตองการจํานวนพระสงฆเทาไร  พึงเผดียงสงฆตอเจาอาวาสในวัดท่ีตนประสงค 
ตามจํานวน  โดยแจงกําหนดเวลาใหพระสงฆทราบจํานวนพระสงฆผูประกอบพิธีสวด 
มาติกาน้ีนิยมเทาจํานวนอายุของผูมรณะก็มี   หรือในวัดที่พระสงฆไมมากนัก  ก็นยิม 
เทาจํานวนพระสงฆหมดท้ังวัด  หรือนอยกวาท่ีกลาวนี้จะกี่รูปได 
        2. เตรียมจัดที่สําหรับพระสงฆมาติกา  ถามีพิธีสวดมาติกา  ตอทาย 
สวดพระพุทธมนต   ใชอาสนะท่ีจัดไวสําหรับสวดพระพุทธมนตในงานน้ันเอง  
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ไมตองเพิ่มเติมอะไรอีก  แตถาอาสนะไมพอกับจํานวนพระสงฆที่นิมนต  กใ็หพระสงฆ 
ข้ึนประกอบพิธีเปนชุดๆ จัดชุดหน่ึงๆ  พอเต็มอาสนะสงฆ ใหนั่งแถวเดียวหรือ 
สองแถวสามแถวก็แลวแตที่พอเพียงไร  จบชุดหน่ึงแลวชุดตอไปนี้นั่งทํานอง 
เดียวกัน  จนครบจํานวนท่ีนิมนต   
        3. ฝายภิกษุสงฆผูประกอบพิธี  เมื่อรับนิมนตแลวพึงเตรียมไปยังบริเวณ 
พิธีตามกําหนด  มีพัดไปดวยทุกรูปเพ่ือใชในพิธี  ( แตในบางแหงอาจไมมีพัดครบ 
ทุกรูป  ก็ใหหัวหนาเพียงรูปเดียว)  ไดเวลาข้ึนนั่งบนอาสนะพรอมกันทั้งหมด 
หรือพรอมกันเปนชุดๆ ตามควรแกอาสนะ  ถางานหลวงใชพัดยศ  ตองนั่งเรียง 
ตามศักด์ิพระที่เราถือ  เมื่อพรอมแลวเจาภาพจุดธูปเทียนหนาศพเปนสัญญาณ  
(ถาไมมีพิธีรับศีล  เพรารับมากอนแลว )  พึงต้ังพัดพรอมกันทุกรูป  แลวหัวหนาสงฆ 
นําสวดมาติกาดังนี้ 
        ก)   นําสวด  นโม... 
        ข)   นําสวดบท กุสุมา  ธมฺมา... 
        ค)   นําสวด  ปฺจกขฺนฺธา... (เฉพาะงานหลวงหรืองานใหญเปนพิเศษ) 
        ฆ)   นําสวดมนตบท  เหตุปจฺจโย... 
เมื่อจบแลววางพัด  เพ่ือใหภาพทอดผาบังสุกุล 
        ๔. เมื่อสงฆสวดบท  เหตุปจฺจโย... กอนจบเจาภาพพึงลากผาภูษาโยง 
หรือสายโยงจากศพตรงหนาพระ  พอพระสวดจบก็ทอดผาภูษาโยงหรือ 
สายโยงน้ันเทาจํานวนพระสงฆบนอาสนะ 
        ๕. พอเจาภาพทอดผาเสร็จ   พระสงฆทั้งน้ันพึงต้ังพัดชักบังสุกุลตามแบบ 
ที่กลาวแลวในหนังสือศาสนาพิธีเลม ๑  เสร็จแลวเปลี่ยนมือจับพัดตามแบบสวดอนุ- 
โมทนาแลวพึงอนุโมทนาดวยบท  
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        ก) ยถา... 
        ข) สพฺพีติโย...   
        ค) ในงานหลวงหนาพระที่นั่ง  พระราชาคณะถวาย   อดิเรก 
        ฆ) อทาสิ  เม... 
        ง) ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        จ) ในงานหลวงหนาท่ีนั่ง  พระราชาคณะถวายพระพรลา 
        เจาภาพกรวดน้ําขณะพระสงฆวา  ยถา..  พอพระสงฆวา  สพฺพติโย...   
พึงพนมมือรับพร  สําหรบังานราษฎรท่ัวไป  พิธีสงฆเวนใชขอ   ค.  และขอ  จ. นอกจาก 
นั้นพึงใชตามลําดับ 
        ๖.   ถาพระสงฆข้ึนสวดมาติกชุดแรกไมหมด  ยังมีจํานวนตองข้ึนเปนชุด 
ที่  ๒  และที ่ ๓  เปนตนไปอีกตอไป  ในระหวางพระสงฆชุดแรกอนุโมทนา  เจาภาพพึง 
เก็บภูษาโยงหรือสายโยงเขาท่ีกอน  เพ่ือใหพระสงฆลงจากอาสนะและชุดใหมข้ึนอาสนะ 
โดยสะดวกไมตองลําบากดวยการระวังจะขามภูษาโยงหรือสายโยงนั้น  พระสงฆชุด 
ใหมข้ึนอาสนะเรียบรอยแลวก็ลากภูษาโยงหรือสายโยงออกลาดใหม  และทอดผาทันที   
พระสงฆชุดหลัง ๆ จะกีชุ่ดก็ตามไมตองสวดบทมาติกาอีก  พึงชักผาผาสุกุลตามพิธี 
เทาน้ันแลวออก  ไมตองสวดอนุโมทนาดวย ทําดังน้ีเปนชุด ๆ จนถวนจํานวนพระสงฆ 
ก็เปนอันเสร็จพิธี.  
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                                                พิธีสวดแจง   
 
        ในงานฌาปนกิจศพ  มีนิยมของพุทธบริษัทอยางหน่ึง  คือ  จัดใหมีเทศน 
สังคีติกถา  หรือท่ีเรียกกนัวาสามัญวา "เทศนแจง" จะเทศนธรรมาสนเดียว  หรือเทศน   
๓ ธรรมาสน  โดยปุจฉาวิสัชนา  ก็แลวแตศรัทธาของเจาภาพ  และในการมีเทศนสังคีติกถา 
นี้  นิยมใหมพีระสงฆสวดแจงเปนทํานองการกสงฆในปฐมสังคายนาดวย  จํานวน 
พระสงฆสวดแจงนี้  ถาเต็มที่ก็นับรวมทั้งพระเทศนดวยเต็ม  ๕๐๐ รูป เทาการกสงฆ 
ในครั้งปฐมสังคายนา  แตผูมีกําลังนอย  หรือในที่ที่หาพระสงฆจํานวน ๕๐๐ รูปไดยาก  
อาจลดสวนพระสวดลงมาเหลือเพียง ๕๐ รูป  หรือ  ๒๕ รูป ก็มีนอยกวาหรือมากกวา 
กําหนดดังกลาวก็มี  ถือกนัวาเปนบุญพิธีพิเศษ  ซึ่งอุปถัมภใหพระสงฆไดทําสังคายนา 
ครั้งหนึ่งแมเปนการสังคายนาพระธรรมวินัยจําลองมาจากปฐมสังคายนา  ก็นับเปนบุญ 
พิเศษอยู  ยากท่ีจะสามารถทําไดทั่วถึง  อีกประการหน่ึง  ก็เปนอุปบายประชุมสงฆ  เพ่ือให 
งานปลงศพน้ัน ๆ คึกคักข้ึนเปนพิเศษ  นั้นเอง ที่เรียกวา "เทศนแจง"  หรือ "สวดแจง"   
ในกรณีนี้  คงหมายถึงการแสดงธรรมแจกแจงวัตถุปละหัวขอในพระไตรปฎกออกให 
ที่ประชุมไดทราบ  และสวดหัวขอท่ีตกลงแจกแจงละเอียดนั้นๆ  เพ่ือเปนหลักทองบน 
ทรงจํากันตอไป  สําหรับพิธีเทศนแจงคงปฏิบัติตามเรื่องในสังคีติกถา และระเบียบพิธี 
พระธรรมเทศนาซึ่งจะกลาวขาหนาทุกประการ  สวนพิธี  สวดแจงนั้น  มีระเบียบที่พึง 
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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                                                  ระเบียบพิธี   
        ๑.  ปกติการเทศนแจงและสวดแจงจัดใหมีในงานฌาปนกิจกอนหนาเวลา 
ฌาปณกิจ  ในวัดหรือฌาปนสถาน  ซึง่ท่ีนั้นมีศาลาหรือโรงทึมกวางใหญพอสมควรแลว 
ฝายเจาภาพรวมกับทางวัดหรือผูจัดการฌาปนสถานน้ัน ๆ  พึงจัดธรรมาสนเทศน 
และอาสนะสงฆ  ตามจํานวนท่ีนิมนตมาสวดใหเพียงพอกอน 
        ๒.  ฝายพระสงฆผูรับนิมนตไปสวดแจง  พึงไปถึงสถานท่ีพิธีกอนกําหนด 
แลวน่ังประจําท่ีใหเรียบรอย 
        ๓.   พอพระผูเทศนข้ึนธรรมาสนเทศนเริ่มต้ังแต   นโม  เทศนตอไป 
ทุกรูปพึงประณมมือฟงเทศนดวยความเคารพ    เมื่อผูเทศนเผดียงใหสวด  พึงสวดบท 
โดยลําดับ  ดงัน้ี 
        ก) สวดบทนมัสการ  นโม 
        ข) สวดบาลีพระวินัยปฎก ยนฺเตน  ภควตา... 
        ค) สวดบาลีพระสุตตันตปฎก  เอวมฺเม  สุเต... 
        ฆ)  สวดบาลีพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร  กุสสลา ธมมฺา... 
        กอนสวดพึงกําหนดใหรูวาผูเทศนเผดียงใหสวดเปนตอน ๆ  เฉพาะพระวินัย 
กอน  หรือ เผดียงใหสวดทั้งหมด  ถาใหสวดเปนตอน ๆ พึงสวดตอนพระวินัยเริ่มตน 
ดวย  นโม  และบาลีพระวินัยปฎกตาม  ขอ  ข.   แลวหยุดถึงตอนทานเผดียงใหสวด 
พระสูตร  จึงสวดเฉพาะตอนบาลีพระสุตตันตปฎก  ขอ  ค.  เทาน้ัน   ครั้นทานเผดียง 
ใหสวดพระอภิธรรมในวาระตอไป  ก็สวดเฉพาะตอนบาลีพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร   
ขอ  ฆ.  สองตอนหลังไมตองต้ัง  นโม  อีก จบแตละตอนแลวคงประณมมือฟงเทศน 
ตอไปจนจบ  ไมจําเปนจริง ๆ ไมควรลกุออกกอนเทศนจบ 
        ๔.   เมือ่เทศนจบแลว  พระผูเทศนซึ่งมีหนาท่ี  ยถา  อยาพ่ึง ยถา  รอใหพระสงฆ 
ที่สวดแจงบังสุกุลกอน  (ในพิธีสวดแจงไมตองมาติกาซํ้าอีกเพราะการสวดแจงเปน  
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การสวดบทมาติการวมไปดวยแลว)  เมื่อบังสุกุลจบหากมีไทยธรรมอ่ืนอีกนอกจาก 
ผาทอด  ใหถวายในระยะน้ี  เสร็จแลว  พระผูเทศกพึงต้ังพัด  ยถา... อนโุมทนาบนธรรมาสน 
นั้น  พระสงฆทุกรูปพึงรับ  สพฺพีติโย...อทาสิ  เม...  และ  ภวตุ  สพฺพมงคล... พรอมกัน     
พระผูเทศกรับไทยธรรมจากเจาภาพภายหลัง  เปนอันเสร็จพิธี  
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                                          พิธีสวดถวายพระ   
 
        ในงานทําบุญเลี้ยงพระตอเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต  หรือสวดพระ 
พุทธมนต  ดงักลาวแลวขางตน  ไมวาจะเปนงานจัดทําสําเร็จวันเดียวหรือ  ๒  วัน  คือ 
มีสวดมนตเย็นกอนหนึ่งวันแลวรุงข้ึนจึงมีงานเลี้ยงพระก็ตาม  กอนถวายภัตตาหาร 
แกพระภิกษุสงฆในพิธี  มีนิยมสวดถวายพรพระเปนพิธีสงฆนําดวย  ถาในงานวันเดียว 
การสวดถวายพรพระนั้นใหตอทายพิธีสวดมนต  แตถามีพิธีสวดมนตหลังเลี้ยงพระ 
กอนฉันพระสงฆก็ตองทําพิธีสวดถวายพรพระนํากอนทุกครั้ง  นี้เปนธรรมเนียมใน 
งานทําบุญเลี้ยงพระจะเวนเสียมิได  แตพิธีสวดถวายพรพระตามธรรมเนียมนี้มีอยู   
๓  อยางคือ  สวดถวายพรพระในกรณีสามัญ  และสวดถวายพรพระในกรณีพิเศษ   
จะไดกลาวระเบียบพิธีทั้ง  ๒  นี้โดยลาํดับ 
 
                                                 ระเบียบพิธี 
        ๑.  การสวดถวายพรพระกรณีสามัญ  ใชในงานทําบุญท่ัวไปทั้งงานมงคล 
และอวมงคล  เมื่อพระสงฆที่นิมนตมาประกอบพิธีสวดมนตในวันกอน  หรอืท่ีจะ 
ใหปประกอบพิธีสวดมนตหลังพิธีเลี้ยงพระในวันน้ันข้ึนนั่งยังอาสนะท่ีจัดไวในบริเวณ 
พิธีพรอมแลว  ทั้งฝายเจาภาพและฝายพระภิกษุสงฆนั้น  พึงดําเนินพิธีดังนี้ 
        ก) เจาภาพจุดธูปเทียนหนาที่บูชา  ถาทําบุญหนาศพ  จุดธูปเทียนหนาศพ 
             ดวยกอน  แลวอาราธนาศีล    
        ข) หัวหนาสงฆแจกสายสิญจนแลวต้ังพัด  ถาเปนงานทําบุญหนาศพไมมี 
             วงสายสิญจน  ไมตองแจกสายสิญจน  เริ่มต้ังพัดอยางเดียวแลวใหศีล  
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        ตามระเบียบ  จบแลววางพัดเขาที่  ทุกรูปประณมมือข้ึนพรอมกัน  ถา 
มีสายสิญจนดวยพึงคลองสายสิญจนที่งามน้ิวแมมือท้ังสองซ่ึงประณม 
นั้นเหมือนกันทุกรูป  ตามแบบสวดมนตที่กลาวแลว  ตอนั้นหวัหนาสงฆ 
นําสวดบทถวายพรพระตามลําดับคือ    
        ๑)  สวด  นโม...  
        ๒) สวด อิติป  โส... 
        ๓) สวด  พาหุ  สหสฺสมภินมมฺิตสาวุธนฺต... 
        ๔) สวด  มหาการุณิโก... 
        ๕)  สวด  ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        ค)  ถามีพิธีตักบาตรดวย  เชนในงานฉลองเพราะบวชใหม  ในงานทําบุญ 
แตงงานเปนตน  พอพระเริ่มสวดบท  พาหุ...  เจาภาพถึงลงมือตักบาตร 
ในระหวางน้ี  และทุก ๆ  วานจะมีตักบาตรหรือไมก็ตาม พอพระเริ่ม 
สวดบท มหาการุณิโก...  ก็ใหเตรียมยกภัตตาหารเขาประจําท่ีพระสงฆ 
ทันทีพอพระสงฆสวดจบเริ่มประเคนพระ  หรือ  เริม่ถวายทานตามนิยม 
แลวคอยอังคาสพระสงฆตลอดเวลาท่ีฉัน  เมือพระฉันเสร็จแลว  ถวาย 
ไทยธรรม  พระสงฆ อนุโมทนาเปนอันเสร็จพิธี 
        ถาในงานท่ีมีพิธีสวดมนตกอนฉัน  ฝายภิกษุสงฆพึงสวดบทถวายพรพระ 
ต้ังแตบท  พาหุ... ตอทายพิธีสวดมนตไปจนจบ  ( บท  อิติป  โส...สวดมาในบท ธชัคคสูตร 
แลว)  เปนการผนวกพิธีสวดถวายพรพระเขาดวยกันกับพิธีสวดมนต  สวดพรอมกัน 
ใหเสร็จไปในตัว 
        ๒.   การสวดถวายพรพระในกรณีพิเศษ  ใชในงานพระราชพิธีที่ประกอบ 
ดวยพระฤกษ  เชนพระฤกษโสกันต  พระฤกษเกศากันต  พระฤกษสรงในพระราชพิธี 
ฉัตรมงคล  เปนตน  ในพระราชพิธีมีพระกฤษดังกลาวนี้  ระเบียบสวดถวายพรพระ 
กอนรับพระราชทานฉันมีดังน้ี  
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        ก )  สังฆการีอาราธนาศีล  สมเด็จพระราชคณะ  หรือพระราชาคณะเปน 
        หัวหนาสงฆแจกสายสิญจน  แลวต้ังพัดถวายศีล 
        ข) จบถวายศีลแลว  ไดพระฤกษเจาพยักงานสั่นฆองชัยประโคมแตรสังข 
        พระสงฆทั้งน้ันเริ่มสวด   
           (๑)  บท  ชยนฺโต...  หลาย ๆ จบ  จนเสร็จพิธี 
           (๒) บท  ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        จบแลวพัก  พอใกลเวลาภัตตกิจพึงสวดถวายพรพระตามบท  ต้ังแต   
        นโม...  อิติป  โส...  เปนตนไปจนจบอีกวารหน่ึง  แตถาเวลาพระฤกษ 
        อยูหลังภัตตกิจ  ก็ถวายศีลและสวดถวายพรพระอยางในกรณีสามัญ 
        ที่กลาวแลว  และทําภัตตกิจกอน เสร็จแลวไดเวลาพระฤกษจึงสวดบท   
        ชยนฺโต...  และบท  ภวตุ  สพฺพมงฺคล...  ในการประกอบพิธีตามพระฤกษ 
        นั้นแตการสวดประกอบ  พระฤกษเฉพาะพระฤกษหลอพระ  พระฤกษ 
        ยกยอดพระปราสาทและพระราชมนเฑียร  และฤกษยกชอฟาโบสถ 
        วิหารการเปรียญ  เปนตน นอกจากสวดบท  ชยนฺโต..  และ  ภวตุ   
        สพฺพมงฺคล...  ดังกลาวนี้  จะนิยมใชวิธีสวดอีกแบบหนึ่ง  คือ  พอเริ่มตน 
        ฤกษก็สวด   
        (๑)   บท ทิวา  ตปฺปติ  อาทิจฺโจ... 
        (๒)  บท  ชยนฺโต  ตัดเฉพาะข้ึน  สุนกขฺตฺต... 
        (๓)  บท  ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        นอกน้ันสวดบทถวายพรพระกอนภัตตกิจ  อยางเดียวกับท่ีกลาวแลว 
        สําหรับงานประกอบฤกษของสามัญชนทั่วไป  เชนงานมงคลโกนผมไฟ 
มงคลตัดจุก  โดยประเพณีนิยมถือฤกษพระเวลาเชาเปนสําคัญ  การสวดถวายพรพระ 
ของฝายสงฆจึงเทากับเปนการเริ่มฤกษ  พระสงฆพึงดําเนินพิธีไปแทรกโดยลําดับได     
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จนถึงสวดบท  มหาการนุิโก...  ใหสวดบทน้ี  ไปยุติลงตรงคําวา  โหตุ  เต  ชยมงฺคล 
เทาน้ีกอน  ถามีฤกษโหรกอบดวย  ตองรอเวลาอยูจนไดฤกษ  หรือไมมีฤกษโหร   
ประกอบ  กต็องรอเวลาเพ่ือใหเจาภาพเตรียมการประกอบพิธีของตนอยูเชนกัน  พอ 
พรอมหรือไดฤกษแลว พระสงฆก็เริ่มสวดบท  ชยนฺโต...  ตอ  และสวดบทน้ีจบ  ๑   
หรือไมนอยกวา  ๓ จบ  หรือซํ้าอยูจนพิธีของฝายเจาภาพเสร็จ  ในท่ีสุดกส็วดบท  ภวตุ   
สพฺพมงฺคล...  จึงเปนอันเสร็จพิธีถวายพระกรณีพิเศษนี้  
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                                          พิธีอนุโมทนากรณีตาง ๆ   
 
        ธรรมเนียมของพระภิกษุสามเณร  เมื่อไดรบัปจจัยลาภ  จะเปนภัตตาหาร   
หรือทานวัตถุ ใด ๆ ก็ตาม  จากทายกทายิกาแลว  ตองทําพิธีอนุโมทนาของทายกทายิกา 
นั้น  ไมวาจะไดรับรูปเดียวหรือหลายรูปรวมกันก็ตาม  ตองอนุโมทนาทุกคราว จะเวน 
เสียมิได  ถือวาผิดพระพุทธานุญาต  ตางแตวาอนุโมทนาตอหนา  ทายกทายิกาน้ัน  หรอื 
อนุโมทนาลับหลังเทาน้ัน  ธรรมเนียมนี้มีมาแตครั้งพุทธกาลแลว  ฉะนั้น  การอนุโมทนา 
ทานจึงเปนพิธีประเพณีมาในหมูสงฆ  การประกอบพิธีอนุโมทนาลับหลังทายกทายิกา 
มีกรณีเดียว  คือ การบิณฑบาต  ที่ตองออกไปรับตามลําดับในสถานที่ทั่วไป  กรณีนี้ไมตอง 
อนุโมทนาตอหนาในขณะรับ  แตกลบัมาวัดฉันอาหารบิณฑบาตน้ันแลว  พึงอนุโมทนนา 
หรือยกไปรวมอนุโมทนาในพิธีทําวัตรสวดมนตทุกตอนเชาและตอนเย็นก็ได เปนการ 
อนุโมทนาลับหลัง  สวนในกรณีอ่ืนนอกจากน้ี  ควรทําพิธีอนุโมทนาตอหนาเสมอจึงจะชอบ 
วิธีอนุโมทนาลับหลัง  สวนในกรณีอ่ืนนอกจากน้ี  ควรทําพิธีอนุโมทนาตอหนาเสมอจึงจะ
ชอบ 
วิธีอนุโมทนาดังกลาวนี้  มีนิยมเปน ๒ อยาง เ รียกวา  "สามัญอนุโมทนา"  และ  
"วิเสสอนุโมทนา" ทั้งสอง ๒ วิธีจะตองอธิบายความหมายและระเบียบพิธีตอไป 
 
                                                 ระเบียบพิธี 
        ๑.  สามัญอนุโมทนา   คือ  การอนุโมทนาที่นิยมใชปฏิบัติกันทั่วไปเปนปกติ 
ไมวางานใดก็ใชอนุโมทนาอยางนั้น  ซึ่งมีระเบียบพิธีเปนสามัญ  ดังนี ้
        ก)  อนุโมทนาในงานตางๆ  รวมกันหลายรูป  ผูเปนหัวหนาต้ังพัดวาบท 
              ยถา...  ถาไมมีพัดพึงพนมมือวา  
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        ข)  เมื่อจบบท  ยถา... แลว  รูปที ่ ๒  นํารับ  สพฺพีติโย...   
        ค)  จบบท  สพฺพีติโย แลว  หัวหนานําวา  ภวตุ  สพฺพมงฺคล... 
        ถาอนุโมทนารูปเดียว  มีพัดก็ต้ังพัดวาต้ังแตบท  ยถา...  ติดตอกันไปเปน 
จังหวะ  ๆ จนจบบท ภาวตุ  สพฺพมงฺคล...   เมื่อไมมีพัด  ก็ประณมมือวา  นี้เปนสามัญ 
อนุโมทนาใชทั่วไป    
        ๒.  วิเสสอนุโมนทนา  คือ  การอนุโมทนาดวยบทสวดสําหรับอนุโมทนาเปน 
พิเศษ  เฉพาะทาน  เฉพาะกาล  และเฉพาะ เรื่อง  ซึ่งบทสวดพิเศษเฉพาะน้ีแทรกสวด 
ระหวางดําเนินพิธีสามัญอนุโมทนาดังกลาวแลว คือ  แทรกในระหวางขอ  ข. กับขอ  ค.   
หมายความวา  พอวาบท  สพฺพีติโย...  จบ ก็นําวาบทอนุโมทนาพิเศษนี้แทรกตอ 
จนจบอนุโมทนาพิเศษนี้แลว  จึงวาบท  ภวตุ สพฺพมงฺคล  เปนบทสุดทาย   
        บทอนุโมทนาพิเศษเรียกวา  วิเสสอนุโมทนานี้  ที่เปนบทนิยมเฉพาะทาน 
มีดังน้ี 
    ก)  อนุโมทนาอาหารบิณฑบาตท่ัวไป  นิยมใชบท  โภชนทานานุโมทนาคาถา   
        อายุโท  พลโท  ธีโร...  บางทีใชบท  มงคลจักรวาฬนอย  ทั้งบทข้ึน   
        สพฺพพุทธานุภาเวน...  หรือตัดข้ึนต้ังแต  รตนตฺตยานุภาเวน  รตนตฺ- 
        ตยเตชสา  ทุกฺขโรคภยา เวรา...  ก็มี  สําหรับบทมงคลจักรวาฬนอยน้ี 
        ใชเปนวิเสสอนุโมทนาทั่วไปไมจํากัดเฉพาะทานใด ๆ แลวแตผูเปน 
        หัวหนาพึงพิจารณาใช 
     ข)  อนุโมทนาวิหารทาน  คือ  โบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  โรงเรียน  กุฏ ิ  
        เสนาสนะท่ีอยูอาศัยของสงฆ  รวมท้ังเครื่องเสนาสนะมี   เตียง  ตู  โตะ   
        เกาอ้ี  เปนตนดวย  ซึ่งทายกทายิกาสรางถวายในวัด  ตลอดถึงอนุโมทนา 
        การสรางวัดทั้งวัดถวายสงฆ  จะอนุโมทนาในคราวถวาย  หรือในคราวฉลองก็ตาม 
        นิยมใชบท  วิหารทานคาถา  สีต  อุณหฺ  ปฏิหนฺติ...  
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    ค )  อนุโมทนาการสรางปูชนียวัตถุสถาน  หรือถาวรวัตถุสวนใดสวนหนึ่ง   
        เชน  พระพุทธรูป  พระสถูป  พระเจดีย  ชอฟา  ใบระกา  และหนังสือ 
        ธรรมวินัยถวายวัด  ตลอดถึงท่ีบรรจุอัฐ  และฌาปนสถานเปนตน     
        จะอนุโมทนาในการถวาย  หรือในการฉลองวัตถุดังกลาวนั้นก็ตาม 
        นิยมใชบท  อัคคัปปสาทสูตร  อคฺคโต  เว  ปสนฺนาน...  หรือบท  นิธิกณั 
        ฑสูตร  ทั้งสูตร ข้ึน  นิธึ   นิโธติ    ปุริโส...  หรอือยางยอตัดข้ึนต้ังแต  ยสฺส 
        ทาเนน  สีเลน...  เปนตนไปก็ได  เฉพาะบท  อัคคัปปสาทสูตร  บางทาน 
        นิยมใชในการอนุโมทนางานทําบุญท่ัวไปที่ไมจํากัด  วาทําบุญอะไรโดย 
        เฉพาะ  เชน ทําบุญเลี้ยงพระสอบปริยัติธรรมในวัดเปนตนก็มี  ทั้งนี้แลว 
        แตจะพิจารณาใชโดยควร 
        บทวิเสสอนุโมทนาที่นิยมเฉพาะกาล  สวนมากเกี่ยวดวยกาลทานโดยเฉพาะ   
คือ  ในกาลที่ทายกทายิกาถวายผาอาบน้ําฝน  ผาวัสสาวาสิกตักบาตรนํ้าผ้ึง  ถวายผาอัจเจก 
จีวร  และผากฐิน  เหลาน้ี  นิยมใชบท  กาลทานสุตตคาถา  กาเล  ททนฺติ  สป ฺา...   
แตถากาลทานดังกลาวนี้เปนของหลวงเชนในการพระราชทานกฐินเปนตน  ระเบียบ 
ถวายอนุโมทนา  ทั้งบทสามัญ  และบทพิเศษ  มีนิยมดังน้ี 
        ก) ต้ังพัดพรอม  หัวหนาสงฆวาบท  ยถา... 
        ข) รูปที ่๒  นําวาบท  สพฺพีติโย...  พรอมกัน 
        ค) หัวหนาสงฆวานําเฉพาะรูปเดียวดวยบท  เกณิยานุโมทนาคาถา  อคฺคิ   
             หุตฺต มุขา  อ ฺา... 
        ฆ)  รูปที่ ๒ นํารับ  กาลทานสุตตคาถา  กาเล ททนฺติ สป ฺา...  พรอมกัน 
        ง)   หัวหนาสงฆ  ถวายอดิเรก  ตามธรรมเนียม 
        จ)  รูปที่  ๒ นํารับ  ภวตุ  สพฺพมงฺคล...  พรอมกัน 
        สวนบทวิเสสอนุโมทนาที่นิยมเฉพาะเรื่อง  มีหลายเรื่องดวยกันดังตอ 
ไปน้ี  
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      ก) อนุโมทนาในงานทําบุญปตามท่ีเคยทําเปนประจําทุกป  นิยมใชบท   
        อาทิตยสุตตคาถา ภุตฺตา  โภคา ภตา ภจฺจา...    
     ข) อนุโมทนาในการทําบุญอายุใหญ   สวดนพเคราะห  มีพิธีโหรบูชาเทวดา   
        และในพระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตร  ในงานพระราชพิธี 
        ฉัตรมงคล  และในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  นิยมใชบท   
        เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา  ยสฺมึ  ปเทเส  กปฺเปติ... และบท   
        เทวตาภิสัมมันตนคาถา  ยานีธ ภูตานิ  สมาคตานิ...ตอกัน  ถาในงาน 
        หรือในพระราชพิธีนั้น   มีน้ํามนตต้ังเทียนไวเพ่ือใหทํานํ้าพระพุทธมนต    
        อีกนิยมสวดบท  ปรติตกรณปาฐะ  ยาวตา  สตฺตา...สําหรับทํานํ้ามนต   
        ตอจากบท เทวตาภิสัมมันตนคาถา  ดวย 
      ค) อนุโมทานาในงานทําบุญอายุครบรอบปธรรมดา  นิยมใชบท  โส  อตฺถลทฺโธ...  
        สําหรับชาย    หรือ  สา  อตฺถลทฺธา...  สําหรบัหญิง  แลว  ตอดวยบทมงคล 
        จักรวาฬนอย 
      ฆ) อนุโมทนาในงานบรรพชาอุปสมบท    หรืองานฉลองพระบวชใหมรูปเดียว   
        ใช  โส อตฺถลทฺโธ...    หลายรูปใช  เต   อตฺถลทฺธา...   บทเดียว 
      ง) อนุโมทนาในงานมงคลสมรส  นิยมใชบท  โส  อตฺถลทฺโธ...   บท  สา  อตฺ  
        ถลทฺธา...  และบท  เต อตฺถลทฺธา...   ควบกันทั้ง ๓  บท   กับตอทายดวย 
        บทมงคลจักรวาฬนอย 
      จ) อนุโมทนาในงานแจกประกาศนียบัตร    เปนตน  ซึ่งรวมกันหลายคน 
        นิยมใชบท   เต  อตฺถลทฺธา... ตอทายดวยบทมงคลจักรวาฬนอย    
      ฉ) อนุโมทนาในงานอวมงคลเกี่ยวดวยศพ  มนีิยมใชบท  ติโร กุฑฑกณัฑ   
        แตกตางกัน  คือ  
        ถาในงานทบุญหนาศพทุกกรณี    ข้ึน อทาสิ เม  อกาสิ  เม...  
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        ถาในงานทําบุญอัฐิทุกกรณี  ข้ึน  อยฺ จ โข ทกฺขิณา  ทินฺนา... 
        ถาในงานทําบุญ  บุพพเปตพลีทาน   เชนในวันสารท  เปนตน  มักใชสวด 
        เต็ม ข้ึน    ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฎนฺติ...    หรือจะยอข้ึน อยฺ จโข ทกขฺิณา   
        ทินฺนา...  ก็ได   
        สําหรับการถวายทานอ่ืนๆ นอกจากที่ระบุเฉพาะทาน    เฉพาะกาลและ 
เฉพาะเรื่องนี้  บทวิเสสอนุโมทนา  ถาจะใชดวย มักใชบทมงคลจักรวาฬนอยกันเปนพ้ืน 
จะใชบทใดนอกเหนือจากที่กลาวนี้  ผูเปนหัวหนาสงฆในงานน้ัน ๆ  พึงพิจารณานําสวด 
ตามสมควร.  
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                                           พิธีมีพระธรรมเทศนา   
 
        การจัดใหมีพระธรรมเทศนา  หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา "มีเทศน" คือ มีการ 
แสดงธรรมฟงกันในที่ประชุมตามโอกาสอันควร  นับเปนบุญพิธีที่นิยมสําคัญประการ 
หน่ึง สวนมากนิยมผนวกเขาในการทําบุญงานตาง ๆ มีทั้งในการทําบุญงานมงคลและ 
งานอวมงคล  เชน  งานฉลองอายุ    ฉลองพระบวชใหม   และฉลองวัตถุตาง ๆ  ที่สราง 
หรือกอข้ึนเพ่ืออุทิศเปนบุญกุศลถาวร  ตลอดถึงงานศพ   งานทําบุญอัฐิเปนตน  แมไม 
ตองมีงานทําบุญอะไร   กน็ิยมจัดใหมีข้ึนเพ่ือฟงกันตามกาลตามวาระหรือตามโอกาส 
เหมาะก็มี  เชน  ที่จัดใหมีในวัด  หรอืตามศาลาโรงธรรมประจําในวันธรรมสวนะ และ 
วันอุโบสถเปนตน  ทั้งนี้ก็เพ่ือใหเกิดบุญทางจิตใจและสติปญญาแกผูฟง  เมื่อไดฟง 
เสมอ ๆ  จะไดเปนคนมีจิตใจผองใสไมกระดางและเกิดความรูเฉลียวฉลาดในทาง 
ธรรมปฏิบัติดวยชวยใหสังคมมนุษยที่อยูรวมกัสงบเยือกเย็นไดตามสมควร  ฉะนั้น 
การมีพระธรรมเทศนานี้จึงเปนประเพณีนิยมของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมานาน 
ต้ังแตครั้งพุทธกาลถือกนัวา  พระพุทธศาสนาจะต้ังอยูไดยั่งยืนก็ดวยมีการประกาศ 
เผยแพรพุทธธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาประการหนึ่ง และก็การประกาศเผยแพร 
นี้แหละคือการจัดใหมีพระธรรมเทศนาในโอกาส  อันควรสวนหนึ่งนั่นเอง   ปจจุบันนี้ 
การมีพระธรรมเทศนามี  ๒  อยาง  คือ   เทศนธรรมดาโดยผูเทศนรูปเดียวอยางหน่ึง 
เทศนปุจฉาวิสัชนา  โดยผูเทศนต้ังแต  ๒  รูปข้ึนไปแสดงรวมกันเปนธรรมสากัจฉา 
อยางหน่ึงและการมีเทศนนี้ไดเกิดเปนประเพณีนิยมทํากัน  ๔  ลักษณะ  เรียกสั้น ๆ  
ดังน้ี  
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        ( ๑ )  มเีทศนในงานทําบุญ 
        ( ๒ )  มีเทศนตามกาลนิยม 
        ( ๓ )  มเีทศนพิเศษ 
        ( ๔ )  มเีทศนมหาชาติ   
        แตละลกัษณะมีระเบียบพิธีไมเหมือนกันทั้งระเบียบพิธีฝายเจาภาพและ 
ฝายบรรพชิตผูแสดงธรรม  จะไดชี้แจงใหทราบพอเปนหลักแตละลักษณะตอไป 
                                        ๑.  มีเทศนในงานทําบุญ 
        งานทําบุญท่ีนิยมมีเทศน หรือมีพระธรรมเทศนาผนวกดวยน้ันสําหรับ 
งานมงคลสวนใหญกําหนดหลักนิยมจัดใหมีกันเฉพราะงานเกี่ยวดวยการฉลองเปนพ้ืน 
จะเปนฉลองอะไรก็ตามท่ีเรียกวาทําบุญฉลองแลว  ถาเจาภาพมีศรัทธา  จะจัดใหมี 
เทศนผนวกดวยก็ได  ทําบุญมงคลอยางอ่ืนไมใครนิยม  แตก็ไมหาม   อาจจัดใหมีได 
แลวแตความเหมาะสม   การมีเทศนในงานมงคลน้ี  นิยมทําเปนรายการสุดทายของ 
งานทําบุญ  หมายความวาเมื่อมีเทศนแลวเปนอันหมดรายการทําบุญของงานน้ัน  ปกติ 
งานทําบุญฉลองก็มักมีระเบียบงาน  คือ เจริญพระพุทธมนต  กับเลี้ยงพระ  จะทําเปน 
งานวันเดียวกันโดยเจริญพระพุทธมนตกอนฉันหรือทําเปนงานสองวันโดยมี 
พิธีเจริญพระพุทธมนตเย็นกอน  วันหนึ่งรุงข้ึนเลี้ยงพระเชาหรือเพลก็ตามหลังเวลาเลี้ยง 
พระแลวจึงมีเทศนตอเปนสุดรายการ  ถาเปนเทศนธรรมดามีไดทายรายการท้ังกอน 
เพลและหลังเพลเพราะเทศนธรรมดาใชเวลาแสดงประมาณหน่ึงชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง 
ก็จบ แตถาเปนเทศนปุจฉาวิสัชนาแลวนิยมมีตอนหลังเพลเปนพ้ืน   เพราะเทศนหลาย 
ธรรมาสนใชเวลามากต้ังแต  ๒  ชั่วโมงข้ึนไปจึงจะพอ 
        สวนงานอวมงคล  นิยมมีเทศนผนวกงานไดทุกกรณี ทั้งชนิดเทศนธรรมดา 
และเทศนปุจฉาวิสัชนา  ตามแตโอกาสอํานวย ปกติถาเปนงานทําวันเดียวก็จัดใหมี  
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เทศนเปนรายการสุดทายอยางงานมงคลท่ีกลาวแลวแตถาเปนงานทํา ๒  วันอาจจัด 
ใหมีเทศนทายสวดมนตเย็นวันตนงานเลยก็ไดทั้งน้ี  แลวแตความเหมาะสมสําหรับ 
ระเบียบพิธีมีเทศนในงานทําบุญน้ี มีคลายกันดังตอไปนี้ 
                                            ระเบียบพิธี   
                 
     ก)  ฝายเจาภาพ  เม่ือศรัทธาจะจัดใหมีเทศน  ในงานทําบุญของตนไมวาจะ 
        เปนงานมงคลหรืองานอวมงคลใด ๆ ดังกลาวและเม่ือตกลงจะใหมี 
        ในวันไหนของงานในเวลาไรแลวตองตระเตรียมการเปนพิเศษเพ่ิม 
        จากการเตรียมงานทําบุญดังกลาวแลวในศาสนาพิธีเลม  ๑  เล็กนอยคือ 
        เริ่มอาราธนาพระผูแสดงตามความตองการ ถาเปนเทศนธรรมดา 
        ตองการพระรูปไรแสดง  จะใหแสดงเรื่องอะไรหรือแลวแตทานผูแสดง 
        ก็ตองแจงความประสงคใหผูแสดงทราบ  การอาราธนาพระเทศนนี้นิยม 
        ทําเปนหนังสืออาราธนาแบบเดียวกับอาราธนาพระเจริญพระพุทธมนต 
        ดังกลาวแลวในเลม  ๑  แตการเทศนธรรมดาในงานศพ  บางแหงเชน 
        ในกรุงเทพฯ  นิยมมพีระสงฆ  ๔  รูปสวดธรรมคาถาตอทายเทศนดวย 
        ถาตองการใหมีสวดธรรมคาถาทายเทศนในงานศพ ควรเผดียงพระ- 
        ผูเทศนใหจัด  โดยแจงความในหนังสืออาราธนาดวย สําหรับเทศน 
        ปุจฉาวิสัชนา  ก็ตองทําหนังสืออาราธนาผูแสดงเชนเดียวกัน อาราธนา 
        ผูแสดงและกําหนดเร่ืองแสดงไวตามความตองการ  เมื่อไมรูวาจะให 
        แสดงเรื่องอะไรจึงจะเหมาะกับงาน  ควรปรึกษาทานผูรู  หรือพระนักเทศก 
        รูปใดรปูหน่ึงที่ตนประสงคจะใหแสดงกอนก็ได  แลวจึงทําหนังสือ 
        อาราธนาภายหลัง   
                ในวันเตรียมงาน  ตองเตรียมธรรมาสน  สําหรับเทศนธรรมดา 
        จะใหธรรมาสนเต้ียแบบเตียงปาติโมกข   หรอืธรรมาสนปาติโมกข  ยมืมา  
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จากโรงอุโบสถก็ได เตรียมไว  ต้ังหัวอาสนสงฆตอจากโตะหมูบูชา  ใน 
เมื่อเสร็จพิธีสงฆในงานทําบุญวันนั้นแลว  ถาเปนงานศพมีสวดพระ- 
ธรรมคาถาทายเทศนดวย  ก็ตองเตรียมตูพระธรรมสําหรับต้ังหนา     
พระสวด  ซึง่จะยืมไดจากวัด  และเครื่องบูชาหนาพระสวดต้ังตอจาก 
ตูพระธรรมออกมา  เครื่องบูชานี้  มีพานดอกไมหน่ึงพาน  ต้ังกลาง 
จะเพ่ิมแจกันปกดอกไม ต้ัง  ๒  ขางพานอีก  ๑  คูกนัได   ถัดดอกไมออกมา 
ต้ังกระถางธูปกลาง  ตรงกับพานดอกไมแลวต้ังเชิงเทียน  ๑  คูสองขาง 
กระถางธูปนั้น  เครื่องบูชาดังกลาวนี้จะจัดต้ังบนโตะยาวขนาดไมสูง 
กวาตูพระธรรม   หรือจะต้ังกับพ้ืนปูผาขาวหนาตูพระธรรมาสนเทศน 
มาพอสมควร  (แตถาเปนพระราชพิธีในวังมีที่สําหรับพระสวดจัดตางหาก 
เรียกวา  " สราง"   จะกลาวตอไปขางหนา )   สําหรับเทศนปุจฉาวิสัชนา 
จะใชธรรมาสนเต้ียดังกลาวนี้ธรรมาสนหน่ึง  แลวหาธรรมาสนสูง 
ขนาดเมื่อต้ังกับพ้ืนในบรเิวณพิธีแลวไมสูงกวาธรรมาสนเต้ียที่ต้ังบน 
อาสนสงฆมาต้ังใหครบจํานวนผูแสดง  ถาหาธรรมาสนจริง ๆ  ไมได  
จะใชโตะสูงแทน หรือตอธรรมาสนข้ึนใชชั่วคราวโดยเฉพาะ  ตาม 
จํานวนผูแสดงก็ได   เทศน  ๒  รูป  ต้ังธรรมาสนหันหนาเขาหากัน  ระยะ 
หางกันพอสมควร  เทศน  ๓  รูป  ต้ังธรรมาสนเปน   ๓ มุม  มากรูปกวา 
นี้  ต้ังตามความเหมาะสมโดยสมควร 
        ถึงเวลามีเทศนในวันงาน  เมื่อการต้ังธรรมาสนและการอ่ืนๆ  พรอม 
แลว พระผูแสดงและผูประชุมฟงพรอมแลวเจาภาพจุดเทียนใหญ 
แลวนําไปต้ังบนธรรมาสน  หรือจุดเทียนประจําธรรมาสนเปนสัญญาณ 
เริ่มการมีเทศน  พระข้ึนธรรมาสนเรียบรอยแลว  ถาเทศนมีตอจาก  
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        พระสงฆ เจริญพระพุทธมนตหรือสวดมนตเย็น ติดเน่ืองกันโดย 
        ไมมีพิธไีร ๆ  ข้ึน  และการอาราธนาศีลกอนเริ่มบุญพิธี  ไดมีมาแลว 
        ต้ังแตเริ่มเจริญพระพุทธมนต  และเลี้ยงพระพุทธมนตไมตองอาราธนา 
        ศลีกอนเทศนเริ่มตนดวยอุบาสกอาราธนาธรรมและเริ่มแสดงธรรม 
        เลย แตถามีเทศนตอเลี้ยงพระ  พิธีทําบุญเจริญพระพุทธมนต  หรือ   
        สวดพระพุทธมนต  และเลี้ยงพระเสร็จส้ินขาดตอนไปแลว  การมี 
        เทศนตอถือวาเปนบุญพิธีตอนใหม  นิยมเริ่มตนดวยอุบาสกอาราธนาศีล 
        พระใหศีลและรับศลี  จบแลวจึงอาราธนาธรรมแลวเริ่มแสดงธรรม 
        เมื่อจบการแสดงธรรม     ถามีการสวดธรรมคาถาตอทายในงานศพเจาภาพ 
        ตองจุดธูปเทียนบูชาหนาพระสวดดวย  สวดจบแลวถวายไทยธรรม 
        พระอนโุมทนา  และกรวดนํ้าเปนอันเสร็จพิธีฝายเจาภาพ 
     ข)  ฝายพระผูเทศก เมื่อรับอาราธนาแลว พึงเตรียมและจัดการตาม 
        สมควรเพ่ือใหงานของเจาภาพเสร็จไดตามความประสงคถาเทศน 
        ธรรมดางานมงคล  จะเรียบรอยเรื่องเทศนไปแสดงหรือคัดจากของ 
        เกาท่ีทานเรียบเรียงไวแลวแสดงก็ได หรือถาสามารถจะแสดงดวย 
        ปฏิภาณ ของตนเองโดยไมอาน  ก็แลวแตเหมาะ  การแสดงดวยปฏิภาณ 
        นี้ตองเปนผูชํานาญจริง ๆ  จึงควรทํา เพราะงานของเจาภาพเปนพิธี 
        ถาแสดงปฏิภาณไมดีอาจกอใหเกิดความอึดอัดหรือเบ่ือหนายแก 
        สมาคม  ขอน้ีตองระวัง  ถึงวันแสดงไมวาแสดงโดยอานหรือดวย 
        ปฏิภาณก็ตามจะตองเตรียมคัมภีรใบลานหอผาสําหรับหอ  หรือใสตู 
        คัมภีรกบัพัดสําหรับศีลและอนุโมทนาไวใหพรอม  และไปยังบริเวณ 
        พิธีในงานใหถึงกอนกําหนดเวลาพอประมาณ   การไปจะไปโดยวิธีไร 
        ก็ตาม  เมื่อถึงบริเวณงานมีธรรมเนียมพิธีโบราณอยางหน่ึงวาศิษย 
        ผูติดตามจะตองแบกคัมภีรพาดบาซายประคองคัมภีรดานลางดวย  
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        มือซายอยางทาแบกอาวุธของทหารท่ัวไป  มือขวาถือพัดต้ังทาบกับ 
        ตัวหอยมือลง   เดินนําหนาพระเขาสูบริเวณพิธี   ธรรมเนียมนี้ถือ 
        กันวาการยกยองพระธรรมใหอยูหนาพระสงฆนั้นเอง  ฝายเจาภาพ 
        ตองคอยตอนรับ  ถายังไมถึงเวลาเทศนก็ใหวางคัมภีรไวในที่ที่สมควร 
        กอน หรือจะนําข้ึนวางบนธรรมาสนเลยก็ได  ถาวางท่ีอ่ืนกอน  ตอง 
        นําคัมภีรข้ึนวางบนธรรมาสน  เมื่อถึงเวลาเทศนกอนพระข้ึนธรรมาสน 
        และวางขางขวาของพระผูเทศน   
                พอไดเวลาเทศนเจาภาพจุดเทียนประจําธรรมาสน  ซึ่งแตกอน 
        ใชสําหรับใหพระผูเทศนไดอานหนังสือเทศน  ปจจุบันนี้เทียน 
        ประจําธรรมาสนไมไดใชประโยชนอยางนั้นแลว  กลายเปนธรรมเนียม 
        ไป  การจุดเทียนประจําธรรมาสนของเจาภาพนี้เปนเครื่องหมายให 
        พระผูเทศนข้ึนธรรมาสนโดยไมตองนิมนตไปในตัว  เพราะฉะนั้น 
        พอสังเกตเห็นเจาภาพจุดเทียนประจําธรรมาสน  กถ็ือพัดข้ึนธรรมาสน 
        ทันท ี วางพัดไวขางซายปกตินิยมนั่งบนธรรมาสนแบบพับเพียบ  แต 
        ถาไมสะดวกอยางไรจะนั่งขัดสมาธิบนธรรมาสนแสดงก็ได  เมื่อเจาภาพ 
        กลาวคําอาราธนาก็เริ่มพิธีได คือถาอาราธนาศีลก็ต้ังพัดและใหศีล 
        กอน  จบแลวจึงคลี่คัมภีรในขณะเจาภาพอาราธนาธรรมแตถาเจาภาพ 
        เริ่มอาราธนาธรรมในพิธีที่ติดตอกันการเจริญพระพุทธมนต  หรือ 
        สวดพระพุทธมนตโดยไมตองรับศีลใหมดังกลาวแลว  ก็คลี่คัมภีร 
        แสดงธรรมตามระเบียบตอไป 
                               ระเบียบแสดงธรรมในงาน 
    ๑)  จับคัมภีรใบลานข้ึนประคอง  ระหวางมือท้ังสองท่ีประณมแคอกแลว 
        บอกศักราชตามธรรมเนียม ทั้งคําบาลีและคําแปลตามแบบที่จะกลาว 
        ขางหนา  
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   ๒)  พอจบคําบอกศักราชก็ต้ัง  นโม   เทศน   คงประณมมืออยูอยางเดิมถา 
        เทศนอานคัมภีร  ใหคลี่มือแยกหางจากกันในขณะจะต้ัง  นโม  ครั้งท่ี  ๓   
        แลวใชนิ้วแมมือทั้งสองพลิกใบลาน  เริ่มอานนิเขปบทใหติดตอกับ    
        นโม  ตอจากนั้นอานแสดงไปตามลีลาการเทศนจนจบ  แตถาเทศน 
        ดวยปฏภิาณไมตองขยายมือทาประณมออก  คงประณมมือประคอง 
        คัมภีรอยูเชนนั้นจนกวาจะนิกเขปบทจบ  เมื่อวานิเขปบทจบแลว  
        จึงคลี่มือแยกหางจากกันแลวปฏบิัติเชนเดียวกับเทศนอานคัมภีร  ม ี
        ตางแตวาไมตองพลิกใบลานตอ  ๆ ไปอยางนี้ก็ได  หรือจะใชวิธีประณมมือ 
        ประคองคัมภีรตลอดไปจนจบก็ได  แตที่นิยมกันทั่ว  ๆ ไปนั้น  นิยม 
        ใชวีธีตน 
   ๓)   เทศนจบแลว  เก็บใบลานเขาท่ีดังเดิม  แลวต้ังพัดอนุโมทนาดวยบท   
        ยถา  บนธรรมาสนเสร็จ  แตถาเปนเทศนงานอวมงคล  มีพระสวด 
        รับเทศนตอทาย  ไมตอง ยถา  บนธรรมาสน  ถือพัดลงมานั่งยังอาสนะ 
        ขางลาง  รออนุโมทนาเม่ือเจาภาพถวายไทยธรรมแลว  พรอมกับพระสงฆ 
        ที่สวดรบัเทศน  เปนอันเสร็จพิธีเทศนธรรมดา 
        การเทศนปุจฉาวิสัชนา  ก็อนุโลมตามระเบียบนี้  มีแยกแตเพียงแบงกัน 
ดําเนินงานพิธี  คือ  เทศน  ๒ รูป  ผูอาวุโสใหศีลและบอกศักราช  อีกรูปหน่ึงแสดง 
อานิสงสหนาธรรมาสนตามธรรมเนียมแลวสมมุติหนาท่ีตอน้ันจึงเริ่มเรื่องปุจฉาวิสัชนา 
กันจนจบ  แลวรูปปุจฉาหรือรูปอาวุโสสรุปทายเทศน  จบแลวอีกรูปหน่ึง  (ตามปกติ 
รูปที่เปนอาวุโสหรือผูใหญกวา)  ยถา... สพพีติโย...  เปนอันเสร็จพิธี 
        แตถาเทศนมากกวา ๒ รูป  ก็ใหผูเทศนตกลงแบงหนาท่ีดําเนินพิธีกันกอน 
ข้ึนธรรมาสน  ซึ่งธรรมเนียมเทศนปุจฉาวิสัชนา  มีหนาที่ที่จะตองดําเนินกันดังกลาว 
มาแลว  ประมวลไดดังน้ี  
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        ๑)  ใหศีล 
        ๒)  บอกศักราช   
        ๓)  แสดงอานิสงสหนาธรรมาสน 
        ๔)  สมมติหนาที่พระธรรมถึก 
        ๕)  สรปุความทายเทศน 
        ๖)  อนุโมทนาดวยบท  ยถา...  สพฺพีติโย 
        ระเบียบพิธีการเทศนดังกลาวนี้  กลาวแตสาระสําคัญตามที่นิยมกันทั่วไป   
ในปจจุบันอาจมีพิธีปลีกยอยเฉพาะเปนแบบอยางอริยกะ  ของ  พระธรรมถกึบางทาน 
ก็ได  ซึ่งจะไมกลาวในท่ีนี้ 
                                        ๒.  มีเทศนตามกาลนิยม 
        มีเทศนตามกาลนิยมก็คือเทศนในวันธรรมสวนะ  และวันสําคัญทาง 
พระศาสนาเปนพิเศษ  เชนวันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันมาฆบูชา  และวันอาสาฬหบูชา   
เปนตน   เทศนตามกาลนิยมนี้ปกติมีในวัด  อาจมีชุมนุมหรือสมาคมรวมกันจัดใหมี 
ในที่แหงอ่ืนจากวัดบาง  แตถาปรารภกาลนิยมแลวก็เรียกวาเทศนตามกาลนิยมทั้งส้ิน   
พิธีฝายคฤหัสถจะพึงปฏิบัติในกาลนิยมตาง ๆ ไดกลาวแลวในเรื่องพิธีวันธรรมสาวนะ 
และพิธีเวียนเทียนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  จะไมกลาวซ้ําอีก  ในท่ีนี้จะชี้แจงแต 
ระเบียบพิธีฝายพระผูเทศนเทาน้ัน  ซึ่งคลายกับที่กลาวมาแลวตอนตน ดังน้ี 
 
                                               ระเบียบพิธี 
        ก)  พอถึงกําหนดเทศน  อุบาสกจุดเทียนประจําธรรมาสนแลวพระผูเทศน 
              ข้ึนธรรมาสน 
        ข)  ข้ึนนั่งเรียบรอยแลว  ถาเปนเทศนกัณฑเชา  ซึ่งนิยมเรียกกันวา "เทศน- 
              กัณฑอุโบสถ" อุบาสกจะอาราธนาศีล  ๕ หรือ  ศลีอุโบสถ  ตองใหศีล  
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        ตามอาราธนา  บอกศักราช  แตถาเปนกัณฑบายหรือกัณฑในเวลาอ่ืน 
        ไมมีรับศีล  และไมตองใหศีลไมตองบอกศักราช  เพราะถอืวาไดบอก 
        มาแตตอนเชาแลว     
     ค) เมื่ออุบาสกอาราธนาธรรมจบ เริ่มพิธีแสดงธรรมตอไป 
    ฆ) เทศนจบ  ถาเปนกัณฑ  อุโบสถ  ไมตองอนุโมทนา แตถาเปนกัณฑอ่ืน 
        ถึงพิจารณาดูตามควร  ถามีถวายไทยธรรม  พึงอนโุมทนาใหเสร็จบน 
        ธรรมาสนแลวลง  ถาไมมีถวายไทยธรรมจะไมอนุโมทนาก็ได 
 
                                        ๓.   มีเทศนพิเศษ 
        การมีเทศนพิเศษ  หมายถึงเทศนที่จัดใหมีเปนพิเศษนอกจากงานทําบุญ 
นอกจากท่ีมีตามกาลนิยม  เชน   เทศนสอนประชาชน  เทศนอบรมคนเปนหมูคณะโดย 
เฉพาะแลเทศนไตรมาสท่ีมีผูนิยมจัดตามวัด  ตามบานหรือชุมนุมใหญๆ  เพ่ือฟง 
กันทุกวันในระหวางพรรษา เปนตน  การเทศนพิเศษดังกลาวน้ี  ระเบียบพิธีตาง ๆ  
ทั้งฝายเจาภาพและฝายพระผูเทศนถึงพิจารณาปฏิบัติตามสมควร  โดยนัยทีก่ลาวแลว 
ใน ๒  กรณีขางตนนี้เพราะไมมีระเบียบตายตัวแนนอนนัก 
 
                                      ๔.  มีเทศนมหาชาติ 
        เทศนมหาชาติ    คือ  เทศนาเวสสันดรชาดก  เปนบุญพิธีที่นิยมจัดใหมีกัน 
มาแตโบราณกาลพิธีหน่ึง  สวนมากจัดใหมีในวัด  เปนหนาที่ของชาวบานและวัดนั้น ๆ  
จะตกลงรวมกันจัด  ปกตินิยมจัดใหมีหลังฤดูทอดกฐินผานไปแลว  จนตลอดฤดู 
เหมันต  จะจัดวันใดก็ไดแลวแตเหมาะและปกตินิยมจัดเปนงาน ๒ วัน คือ  วัน 
เทศนเวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑวันหน่ึง  วันเทศนจตุราริยสัจจกถาทายเวสสันดร 
ชาดกอีกวันหน่ึง    วันแรกเริ่มงานดวยพิธีทําบุญตักบาตรพระท้ังวัด  หรือเลี้ยงพระตาม 
จํานวนที่เห็นสมควร  แลวเริ่มเทศนเวสสันดรชาดกตามแบบเทศนตอกันไปจนสุด    
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๑๓ กัณฑ ถึงเวลากลางคืน    บางแหงจัดปพาทยประโคมระหวางกัณฑหน่ึง ๆ ตลอด   
๑๓ กัณฑดวย  วันรุงข้ึนทําบุญเลี้ยงพระเชาอีกแลวมีเทศนจตุตราริยสัจจกถาในระหวาง 
เพล  จบแลวเลี้ยงพระเพลเปนอันเสร็จพิธี  แตถากัณฑจตุราริยสัจจกถาจัดใหเทศน 
โดยปุจฉาวิสัชนา มักนิยมใหมีหลังเพลแลวในปจจุบัน  ทานจัดมากวันกวาน้ีก็มี   แลว 
แตศรัทธาของทายกและวัดผูจัด  (แยกไปจากคติเดิมที่กําหนดใหฟงวันเดียวจบ)  โดย 
แบงเทศนเวสสันดรชาดกออกเปนวัน ๆ ตอกันไป  จนยุติดวยเทศนจตุราริยสัจจกถา 
ระเบียบพิธีในการเทศนมหาชาตินี้  มีสิ่งที่นิยมกันเปนหลักใหญ ๆ ดังน้ี   
 
                                                 ระเบียบพิธี 
    ก) ตกแตงบริเวณพิธี  ใหมีบรรยากาศคลายอยูในบริเวณปาตามทองเรื่อง 
        เวสสันดรชาดก นําตนกลวยตนออยมาผูตามเสาและรอบ ๆ  
        ธรรมาสนใหครึ่ง  ประดับธงทิว  และฉัตร  ราชวัติ ตามสมควร 
     ข) ต้ังขันสาครใหญ  หรืออางใหญที่สมควรก็ไดใสน้ําสะอาดเต็มสําหรับ 
        ปกเทียนบูชาประจํากัณฑในระหวางพระเทศน  น้ําในภาชนะที่ต้ังน้ี 
        เสร็จพิธีแลวถือกันวาเปนน้ําพุทธมนตที่สําคัญประการหน่ึงภาชนะ 
        น้ําน้ีต้ังหนาธรรมาสน  กลางบริเวณพิธี 
     ค) เตรียมเทียนเล็ก ๆ จํานวน  ๑.๐๐๐ เลม  แลวนับแยกจํานวนเปน 
        มัด ๆ หน่ึงมีจํานวนเทาคาถาของกัณฑหน่ึง ๆ ซึ่งไมเทากันแลวทํา 
        เครื่องหมายใหรูไววามัดไหนจํานวนเทาไร  สําหรับบูชาคาถากัณฑใด 
        ถึงคราวเทศนกัณฑนั้นจะไดหยิบมันนั้นออกมาจุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะ 
        น้ํา  ตอกันไปจนจบกัณฑใหหมดมัดพอดี  ครบ  ๑๓ กัณฑก็ถวน 
        จํานวน  ๑,๐๐๐ เลม  เทาจํานวนคาถา บางแหงนิยมทําธงเล็ก ๆ ๑๐๐๐   
        คัน แบงจํานวนเทาคาถาประจํากัณฑอยางเทียน  แลวปกธงบูชาระหวาง 
        กัณฑบนหยวกกลวย  หรือท่ีใด ๆ เพ่ิมอีกอยางหนึ่งก็มี แตเสร็จแลว  
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ธงไมไดผลอยางน้ําท่ีปกเทียนเปนน้ํามนตจึงไมใครนิยมกันนัก การ 
        จุดเทียนหรือปกธงบูชากัณฑดังกลาวนี้  เปนหนาท่ีของเจาภาพผูรับ 
        กัณฑนัน้ ๆ พึงปฏิบัติในที่บางแหงทานจัดดอกบัวพันดอกเขาในพิธี 
        บชูาดวยก็มี   
        นอกจากน้ีก็เปนเรื่องของพระผูเทศกสําหรับเทศนเวสสันดรชาดกตาม 
แบบท่ีกําหนดไว  มีวิธีเทศนเปนทํานองเฉพาะ  จะตองไดรับฝกและศึกษาตอทาน 
ผูทรงคุณวุฒิทางนี้เปนพิเศษ   จึงจะรูวิธีการเทศนตลอดฉะน้ัน   จึงพนวิสัยที่จะแนะนํา 
ในที่นี้  สวนการเทศนจตุราริยสัจจกถา  มีระเบียบพิธีอยางเทศนในงานดังกลาวแลว 
ขางตน  พึงพิจารณาใชโดยควร  
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                                     หมวดท่ี  ๓  ทานพิธี  (๒)   
 
        เรื่องทานพิธีจะกลาวในท่ีนี้  เปนเรื่องราวรายละเอียดพรอมท้ังเหตุผลตาง ๆ   
ของทานท่ีนิยมถวายกันทั่วไป  ซึ่งแสดงคําถวายไวในหนังสือศาสนพิธี  เลม  ๑  แลว   
เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบความมุงหมายของแตละทาน  เปนลําดับไป  ดังตอไปน้ี  :- 
 
                                         ๑.เรื่องถวายสังฆทาน 
 
        สังฆทาน  คือ  ทานที่อุทิศแกสงฆ  มิไดเจาะจงแกบุคคล  โดยนิยมที่เขาใจ 
กันทั่วไปในเรื่องการถวายสังฆทานน้ี  ก็คือการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ  ไมเกี่ยว 
กับการถวายทานวัตถุอยางอ่ืน ๆ  การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆอยางนี้เรียกกันวา 
ถวายสังฆทาน  มีแบบแผนมาแตครั้งพุทธกาลแตในครั้งน้ันทานแบงสังฆทานไวถึง   
๗  ประการ  คือ  (๑)  ถวายแกหมูภิกษุ  และภิกษุณี  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  (๒)   
ถวายแกหมูภิกษุ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  (๓)  ถวายแกหมูภิกษุณี  มีพระพุทธเจา 
เปนประมุข  (๔)  ถวายแกหมูภิกษุและภิกษุณี  ไมมีพระพุทธเจาเปนประมุข  (๕)   
ถวายแกหมูภิกษุ  ไมมีพระพุทธเจาเปนประมุข  (๖)  ถวายแกหมูภิกษุณี  ไมมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข  (๗)  รองขอตอสงฆใหสงใคร ๆ  ไปรับแลวถวายแกผูนั้น  แตเดี๋ยวน้ีมีไม 
ครบทั้ง  ๗  ประเภท  มีแตถวายแกหมูภิกษุอยางหน่ึง  ถวายแกใคร ๆ  ที่สงฆจัดใหตาม 
คําขออยางหน่ึง  และอีกอยางหน่ึง  ในการถวายสงฆดังกลาว  นิยมต้ังพระพุทธปฏิมา 
เปนประธานซ่ึงอนุโลมเขาในประเภทถวายแกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  และทาน 
วัตถุที่จะถวายเปนสังฆทาน  มีภัตตาหารเปนที่ต้ัง  นอกน้ันจะมีของเปนบริวารอ่ืน ๆ   
อีกตามสมควรก็ได  หรือจะไมมีเลยก็ได  
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        ขอสําคัญของการถวายสังฆทานมีอยูวา  ตองต้ังใจถวายเปนสงฆจริง ๆ   
อยาเห็นแกหนาบุคคล  ถาผูรับเปนพระเถระที่ทรงคุณธรรม  ทายกไปเกิดความโสมนัส 
เลื่อมใสวาไดถวายผูที่ทรงคุณ  เชนนี้ก็เสียพิธีสังฆทาน  ถาผูรับเปนผูหาคุณธรรมมิได 
หรือประพฤติตนเปนอลัชช ี ซึ่งทราบกันอยูแลวโดยแพรหลาย  ทายกไปเกิดโทมนัส 
เสียอกเสียใจ  ก็เสียพิธีสังฆทานเชนกัน  ผูรับจะเปนบุคคลชนิดใดก็ตาม  เมื่อสงฆจัดมา 
ให  หรือเมื่อถึงเฉพาะหนาในขณะต้ังใจถวาย  ผูถวายตองต้ังใจตอพระอริยสงฆคือ   
อุทิศถวายเปนสงฆจริง ๆ  ซึ่งการน้ีมีระเบียบพิธีนิยมกันดังน้ี   
 
        ๑)  เม่ือทายกต้ังใจจะถวายสังฆทาน  พึงเตรียมภัตตาหารใสภาชนะให 
เรียบรอย  จะมากนอยอยางไร  หรือจะถวายกี่รูปก็ได  แลวแตศรัทธาการเผดียงสงฆ 
นิยมกัน  ๒  วิธี  คือ  เผดยีงจากรูปที่ออกบิณฑบาตในตอนเชาผูมาถือเฉพาะหนาใน 
ขณะนั้นใหครบตามจํานวนท่ีตองการวิธี  ๑  และเผดียงตอภัตตุเทศกในวัดหรือ 
เจาอาวาสใหจัดพระสงฆตามจํานวนท่ีตองการไปรับ 
 
        ๒)  สถานท่ีถวายถาเปนในบาน  ควรจัดหองใดหองหน่ึงที่เรียบรอยถามี 
พระพุทธรูป  ควรต้ังท่ีบูชาดวยพอสมควร  เพ่ือพระสงฆที่เผดียงโดยวิธีใดวิธีหน่ึงมา 
พรอมแลว  นําภัตตาหารที่จัดเตรียมไวมาต้ังตรงหนาพระสงฆ  พรอมแลวสมาทานศีลกอน 
โดยอาราธนาศีล  แลวรับสมาทานตามท่ีสงฆหัวหนาให  จบแลวกลาวคําถวายรวมกัน 
หลายคน  ใหผูเปนหัวหนาวานําเปนวรรค ๆ  แลวผูอานวาตาม  ควรวาท้ังคําบาลีและ 
คําแปลดวย 
 
        ๓)  ในขณะกลาวคําถวาย  พระสงฆพึงประณมมือ  พอกลาวตําถวายจบ  พึงรับ   
"สาธุ"  พรอมกัน  (ถาจะไมประณมมือในขณะท่ีกลาวพึงประณมมือรับ   
"สาธุ"  พรอมกันในขณะท่ีกลาวคําถวายจบ)  ครั้นแลวประเคนภัตตาหารและของ 
บริวาร  (ถามี)  แกพระสงฆ  บทวิเสสอนุโมทนาที่นิยมในทานน้ี  ใชบทมงคลจักรวาฬ 



นอยเปนพ้ืน    
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        ๔)  ขณะพระสงฆวา  ยถา....  พึงกรวดน้ํา  แลวประณมมือรับพรตอไปจนจบ 
เปนอันเสร็จพิธี   
 
                                         ๒.เรื่องถวายสลากภัตต 
 
        สลากภตัต  คือ  ภัตตาหารท่ีทายกทายิกาถวายตามสลาก  นับเขาในสังฆทาน 
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวในอนุศาสนแผนกนิสัย  ๔  วา  เปนอติเรกลาภ 
สวนหนึ่ง  ครั้งพุทธกาล  ถวายกันโดยไมนิยมกาลสุดแตศรัทธาเม่ือใดก็ถวายเมื่อน้ัน   
แตสมัยนี้ในประเทศไทยเรามักนิยมทํากันในเดือนท่ีมีผลไมตาง ๆ  บริบูรณมากจัด 
ถวายภัตตาหารพรอมดวยผลไมนั้น ๆ  ดวยสลาก  เชน  จัดถวายหนามะมวงชุกก็เรียกวา 
สลากภัตตมะมวง  ถวายหนาทุเรียนชุก  ก็เรยีกวา  สลากภัตตทุเรียน  เปนตน  ระยะถวาย 
สลากภัตตนี้สวนมากตกระหวางเดือน  ๖  ถึงเดือน  ๗  กอนเขาพรรษาสงเคราะหเขา 
ในการถวายผลอันเลิศที่เกิดแตพืชในไรในสวนของตน  ซึ่งนิยมกันมาแตครั้งโบราณ   
แตสลากภัตตนี้สวนมากไมใชทายกทายิกาคนเดียวถวาย  เปนสังฆทานหมูซึ่งทายกทายิกา 
รวมกันทั้งหมูบานถวาย  จึงเปนทานสามัคคีของชาวบาน 
        วิธีสลากภัตต  ที่ทํากันเปนประเพณีอยูโดยมาก  มีหัวหนาทายกทายิกา 
ปาวรองกันดวยปากบาง  ทําเปนฎีกาบอกบุญเที่ยวแจกกันบาง  แลวกําหนดวันเวลาและ 
สถานที่ตามแตสะดวก  ซึ่งสวนมากถวายตามอารามในหมูบานนั้น ๆ  หรอืตามศาลา 
โรงธรรมอันมีในละแวกบานน้ัน  เมื่อถึงวันกําหนด  ผูรับสลากภัตตก็จัดภัตตาหาร 
กับไทยธรรมซ่ึงมักประกอบดวยผลไมในฤดูนั้น ๆ  มากบางนอยบางตามกําลังของตน   
นําไปสูสถานท่ีกําหนดไวบางรายก็ทําอยางครึกครื้นถึงแหแหนกันสนุกสนาน  ครั้น 
ประชุมพรอมกันในสถานที่กําหนดแลว  หัวหนาทายกทายิกาก็ใหผูรับสลากภัตตทุกคน 
จับสลาก  การจับสลากน้ัน  บางทีเขียนชื่อภิกษุสามเณรในวัดนั้น ๆ  ทั้งสิน้  หรือท่ีนิมนต 
มาตามจํานวนกําหนด  ลงในกระดาษทําเปนธงมวนไวใหทายกทายิกาจับ  เม่ือจับไดชื่อ  
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รูปใดก็ถวายรูปนั้น  บางที่เขียนเปนเลข  ๑-๒-๓  ไปจนเทากับจํานวนสงฆที่จะรับ 
แลวทําเปนธงใหทายกทายิกาจับ  จับไดแลวก็เสียบไวที่ทานวัตถุของตน ๆ  ทําสลากอีก 
สวนหนึ่งลงเลขจํานวนตรงกันกับที่ใหทายกทายิกาจับไปแลว  มวนเปนชิน้เล็ก ๆ  ให 
ภิกษุสามเณรจับ  ถารูปใดรับไดตรงกับเลขของใครก็ใหผูนั้นถวายแกรูปนั้น  โดยนําไป 
ต้ังไวตรงหนาผูรับ   
 
        เมื่อเสร็จพิธีจับสลากของทายกทายิกาแลว  จึงกลาวถวายสลากภัตตพรอมกัน   
พิธีถวายน้ัน  ใหหัวหนากลาวนําเปนคํา ๆ  ไป  จบคําถวายเปนภาษีบาลีแลวควรวาคําเปน 
ภาษาไทยดวย  เจาของสลากภัตตวาตามทั้งคําบาลีและคําแปล  จนกวาจะจบคําถวาย 
 
        ในขณะที่กลาวคําถวาย  ภิกษุสามเณรท้ังหมดพึงประณมมือ  พอกลาวคํา 
ถวายจบ  รับ  "สาธุ"  พรอมกัน  (ถาจะไมประณมมือในขณะท่ีกลาวคําถวาย  พึงประณม 
มือรับ  "สาธ"ุ  พรอมกันในขณะที่ถวายจบ)  ถาในการถวายสลากภัตตนั้นหัวหนาทายก 
ทําสลากอีกสวนหนึ่งมีหมายเลขตรงกัน  ใหภิกษุสามเณรจับ  ใหหัวหนานําสลากน้ันให 
ภิกษุสามเณรจับในตอนน้ี  ถากําหนใหฉันในที่ถวาย  ก็ใหเจาของสลากประเคน 
ภัตตาหารภิกษุสามเณรฉันเสร็จแลว  จึงประเคนไทยธรรมท่ีควรประเคยได  แลว 
พระสงฆอนุโมทนา  วิเสสอนุโมทนา  ใชบทมงคลจักรวาฬนอยเชนกัน. 
        ถาจะเพ่ิมอนุโมทนาใหมากกวาน้ีก็ได  แลวแตหัวหนาสงฆจะเห็นสมควร 
ระหวางพระสงฆอนุโมทนา  ทายกทายิกาทุกคนพึงกรวดน้ําตอนพระวา  ยถา....  กรวด 
น้ําเสร็จแลวประณมมือรับพรตอไปจนจบ 
 
        การถวายสลากภัตตนี้  มักนิยมถวายกันเวลาภัตตาหารเชาก็มีเวลาภัตตาหาร 
เพลก็มี  บางแหงพระฉันเสร็จแลว  มีเทศนอนุโมทนาอีก  ๑  กณัฑจบแลวจึง  ยถา.... 
สพฺพีติโย.....  ก็ม ี เมื่อพระสงฆอนุโมทนาแลว  เปนอันเสร็จพิธี.  
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                                         ๓.  เรื่องตักบาตรขาวสาร   
 
        การถวายขาวสาร  เปนประเพณีเกิดข้ึนในเมืองไทยในยุคหลัง  เห็นจะเปน 
นิยมของนักปราชญพวกหนึ่ง  ซึ่งคิดเห็นวาถวายอาหารท่ีสุกแลวไมเปนของย่ังยืนอยูนาน   
เวลาบริบูรณก็เหลือเฟอ  เวลาขาดแคลนก็ไมพอจึงคิดใหเปนขาวสารท่ีเปนของทนอยู 
ไดนาน ๆ  ถวายมอบไวกับทายาทหรือกับปยการก  ถวายกันในพิธีตาง ๆ  เชนติดกัน 
เทศนก็มี  อุทิศถวายเขาในสงฆหรือเฉพาะบุคคลก็มี  ที่ทํากันจนเปนประเพณีเชน 
ตักบาตรขาวสารในพรรษาก็มี  แตประเพณีตักบาตรขาวสารน้ี  ไมปรากฏหลักฐานแนนอน 
วาเริ่มทํากันมาแตครั้งไร  เขาใจวาเพ่ิงทํากันแพรหลายเมื่อในรัชกาลที่  ๕  เพราะมี 
พระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ 
ในหนังสือพระราชพิธี  ๑๒  เดือน  ตอนวาดวยการตักบาตรนํ้าผ้ึงแหงหน่ึง  ทรงแยม 
ความไดวา  "การตักบาตรนํ้าผ้ึงในสยามเรา  มีประโยชนสูตักบาตรขาวสารไมได"   
นาจะมีผูเห็นชอบตามพระบรมราชาธิบายน้ี  จึงเปล่ียนการตักบาตรนํ้าผ้ึงซ่ึงเคยทําเปน 
ประเพณีในพิธีสารทกาล  มาเปนตักบาตรขาวสาร 
        แตอยางไรก็ตาม  การตักบาตรขาวสารเปนสวนหนึ่งนับเขาในทานมัยบุญ 
กิริยาวัตถุทํากันเปนสังฆทานบาง  ปาฏิบุคคลิกทานบาง  ตามเจตนาของบุคคล  การ 
ถวายขาวสารเปนปาฏิบุคคลิกทานน้ัน  สามัญท่ัวไป  จะถวายเวลาใดก็ได  ไมจําเปนตองมี
พิธี   
แตการตักบาตรขาวสารท่ีนิยมทํากันในระหวางพรรษาน้ันนับเนื่องในสังฆทาน  มีระเบียบ 
พิธีที่ปฏิบัติกันสวนใหญดังน้ี 
        ในระหวางเขาพรรษาเปนกาลนิยมทําบุญตักบาตรขาวสาร  จะกําหนดวันใด 
วันหน่ึงก็แลวแตสะดวก  โดยหัวหนาทายกปาวรองหรือแจกฎีกาใหรูกําหนดท่ัวกัน 
ถึงวันกําหนดชาวบานก็นําขาวสารพรอมท้ังเครื่องบริวารมี  พริก  กะป  หอม  กระเทียม    
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ปลาแหง  ปลาเค็ม  เปนตน  ไปกองรวมกันในทีท่ี่กําหนดในวัด  จะเปนศาลาการเปรียญ 
หรือแหงใดแหงหนึ่งก็ได  เห็นวาพรอมกันแลว  ตีระฆังใหสัญญาณภิกษุสามเณรท้ังวัด 
ลงมาประชุม  หัวหนาทายกอาราธนาศีลแลวรับศลีรวมกันเสรจ็แลวอาราธนาธรรม   
เจาอาวาสหรือภิกษุผูสามารถรูปหน่ึงแสดงธรรมอนุโมทนาทานจบแลวหัวหนานํากลาว 
คําถวายขาวสารและบริวารเปนคํา ๆ  ทั้งคําบาลีและคําแปลใหผูอ่ืนวาตาม  พอกลาว 
คําถวายจบ  ภิกษุสามเณรทั้งน้ันรับ  "สาธุ"  พรอมกันแลวอนุโมทนา  บทวิเสสอนุโมทนา 
ที่ใช  คือ  ถาถวายเน่ืองในสรทกาลระยะตักบาตรนํ้าผ้ึง  ใชบท  กาเล  ททนฺติ...  ตอ  ยสฺส   
ทาเนน....  แตถาถวายไมเนื่องดวยกาลน้ัน  พึงใชบท  สพฺพพุทฺธานุภาเวน.... 
        ขณะพระวา  ยถา...  ทายกทายิกาทุกคนกรวดน้ํา  แลวประณมมือรับพรไป 
จนจบ  เปนอันเสร็จพิธี. 
 
                                              ๔  เรื่องตักบาตรนํ้าผ้ึง 
 
        การถวายนํ้าผ้ึงแกสงฆ  นับเขาในเภสัชทาน  เปนกาลทานสวนหน่ึงซ่ึงทํากัน 
ในสรทกาล  ระยะเวลาระหวางขางแรมเดือน  ๑๐  โดยพระบรมพุทธานุญาตมีปฐมเหตุ 
มาแตครั้งพุทธกาล  คือ  ครั้งหนึ่งในระหวางเดือน  ๑๐  ภิกษุทั้งหลายมีกายชุมดวยนํ้าฝน 
เหยียบย่ําเปอกตม  เกิดอาพาธฉันจังหันอาเจียน  กายซูบผอมเศราหมองลง  พระพุทธองค 
ทรงทราบ  จึงทรงอนุญาตเภสัชทั้ง  ๕  อยาง  คือ  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย   
ใหภิกษุรับและฉันไดในเวลาวิกาล  เพ่ือระงับโรคและบํารุงกําลังจึงเปนประเพณีที่ทายก 
ทายิกานิยมถวายเภสัชทานข้ึนในกาลน้ีมาจนถึงทุกวันนี้ 
        แตสมัยปจจุบันนี้ในประเทศไทย  ของทั้ง  ๕  อยางนั้นไมสําเร็จเปนยาระงับ 
ความออนเพลียหรือบํารุงกําลังของพระไทยไดทุกอยาง  คงยังใชเปนยาจริง ๆ  ตามวัตถุ 
ประสงคเดิมแตเพียงน้ําผ้ึงและนํ้าออยเทาน้ัน  ทายกท่ีมีศรัทธาปรารถนาจะบําเพ็ญกุศล 
ใหตองตามพระบรมพุทธานุญาต  จึงพากันถวายเภสัชทานนี้เพียงแตน้ําผ้ึงเปนพ้ืน  
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เรียกวา  ตักบาตรนํ้าผ้ึงรูสึกวาความนิยมในเรื่องตักบาตรนํ้าผ้ึงลดนอยลง  จะเปน 
ดวยราคาแพงหรือเห็นกันวามีประโยชนนอย  อยางพระบรมราชาธิบายของ   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รชักาลท่ี  ๕  ที่ทรงไวในหนังสือพระราช 
พิธี  ๑๒  เดอืนก็เปนได  จึงมักนิยมเปลี่ยนไปตักบาตรขาวสารแทน  ดังไดกลาวมาแลว 
ขางตน  สวนท่ียังมีทํากันอยูนั้น  มักมีระเบียบพิธีดังน้ี 
 
        ถึงขางแรมเดือน  ๑๐  ทายกปาวรองหรือแจกฎีกาใหชาวบานนํานํ้าผ้ึงบริสุทธิ์ 
พรอมท้ังน้ํามัน  น้ําออย  น้ําตาล  ไปทําบุญตักบาตรรวมกันในวัดสวนมากกําหนดทําใน 
วันพระแรม  ๘  คํ่า  เพราะเปนวันสะดวกท้ังแกพระสงฆและอุบาสกอุบาสิกาท่ัวไป 
ถึงวันกําหนดนัดจะเปนแรมกี่คํ่าสุดแตจะกําหนด  หัวหนาทายกจะต้ังบาตรหรือภาชนะ 
ที่สมควรไวในศาลาการเปรียญ  หรือในโรงอุโบสถ  ตามแตจะเหมาะสมเพ่ือใหชาวบาน 
นํานํ้าผ้ึงมาใสลงรวมกัน  ที่นํานํ้ามัน  น้ําออย  และน้ําตาลมาก็ใหใสลงในภาชนะอีกทีหน่ึง 
ตางหากไมปะปนกัน  หัวหนาทายกอาราธนาศีลเมื่อพระใหศีลก็รับศีลพรอมกันแลว 
อาราธนาธรรม  เจาอาวาสหรือภิกษุผูสามารถพึงแสดงธรรมอนุโมทนาเภสัชทานนั้น 
ตามสมควร  จบแลวทายกทายิกาท้ังหมดกลาวคําถวายพรอมกัน  โดยหัวหนาทายก 
กลาวนําเปนคํา ๆ  วาเฉพาะคําบาลีเทานั้น 
 
        ขณะที่ทายกทายิกากลาวคําถวาย  ภิกษุสามเณรท้ังหมดในท่ีนั้นควรประณมมือ   
พอถวายจบใหรับ  "สาธุ"  พรอมกัน  (ถาไมประณมมือในขณะท่ีทายกทายิกากลาว 
คําถวาย  พึงประณมมือรับ  สาธุ  พรอมกัน  ในขณะท่ีถวายจบ)  แลวอนุโมทนาบทวิเสส 
อนุโมทนาที่นิยมในทานน้ีใชบท  กาเล  ททนฺติ....  ตอทายดวยบท  ยสฺส  ทาเนน.... 
 
        เมื่อพระสงฆเริ่มอนุโมทนา  ยถา....  ทายกทายิกาทุกคนพึงกรวดน้ําแลวประณม 
มือรับพรไปจนจบ  เปนอันเสร็จพิธี  
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                                       ๕.  เรื่องถวายเสนา  กุฎี  วิหาร     
 
        เสนาสนะกุฎีวิหาร  เปนที่อยูอาศัยของภิกษุสามเณร  ที่สรางไวในวัดมีนิยม 
ใหสรางข้ึนเปนของสงฆ  ใครจะถือกรรมสิทธิ์เปนของตนโดยเฉพาะไมไดถือเพียงอยู 
อาศัยใชสอยไดเฉพาะกาลเทาที่สงฆมอบหมายเทานั้น  เหตุนี้การสรางเสนาสนะจะเปน 
กุฎีหรือวิหารข้ึนในวัด  จึงนิยมใหผูสรางทําพิธีถวายใหเปนของสงฆดวย  จะไดสงเคราะห 
เปนการบาํเพ็ญทานท่ีเรียกวา  เสนาสนะทานพิเศษสวนหนึ่ง  ซึ่งสมสมเด็จพระผูมีพระภาค 
ทรงสรรเสรญิวาเปนทานอันเลิศ  เราะเสนาสนะน้ันอาจหามกันเสียซึ่งหนาวรอน 
อันตรายแตสัตวราย  มีเหลือบ  ยุง  บุง  ราน  ริ้น  เปนตน  และกันทั้งแดดและฝน  เปนที่เรน
อยู 
สบายสําหรับผูบําเพ็ญสมถะ  และวิปสสนา  ไดสรางกันเปนประเพณีมาแตครั้งพุทธกาล 
แลวคือ  ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นตองเท่ียวแสวงหาท่ีอยูกันตามถ้ํา  และภูเขาเงาไม  ที่สุดจน 
กระทั่งอาศัยลอมฟางอยูก็มี  เศรษฐีชาวเมืองราชคฤหคนหน่ึงเห็นความลําบากเกิดข้ึน 
ในสังฆมณฑลเชนนั้น  ก็เกิดความสลดสังเวช  จึงถือเปนมูลเหตุทูลขออนุญาตตอ 
สมเด็จพระศาสดา  ครั้นพระองคทรงอนุญาตใหแลว  จึงสรางกุฎีวิหารอุทิศถวายเปน 
ของสงฆอันมาแตจาตุรทิศ  นี้แลเปนปฐมเหตุ  ผูมีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา  จึงได 
สรางถวายสืบตอกันมา 
        ในเรื่องการสรางเสนาสนะถวายนี้  สวนมากนิยมสรางกันในฤดูรอน  เพราะ 
เหมาะแกการกอสรางใหแลวเสร็จกอนถึงฤดูฝน  และนิยมถวายกันกอนเขาพรรษา   
เพ่ือพระสงฆไดทันใชสอยในการจําพรรษา  มีพิธีเกี่ยวดวยการสรางและการถวาย  ทัง้น้ี 
เกี่ยวเนื่องดวยพระวินัยบัญญัติและขนบธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
        ๑)  ถาภิกษุสรางเสนาสนะอยูเองในวัด  เปนถาวรวัตถุที่ตองกอหรือโบก 
ดวยปูนหรือดินเหนียว  ตองสรางไดโดยประมาณจํากัด  คือ  วัดเฉพาะรวมใน  ยาวเพียง   
๑๒  คืบพระสุคต  กวางเพียง  ๘  คืบพระสุคตโดยประมาณของชางไมปจจุบันประมาณ  



แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาท่ี 113 

ยาว  ๘  ศอก  ๓  นิ้วเศษ  กวาง  ๕  ศอก  ๑๐  นิ้วเศษ  เทาน้ัน  และในการสรางนี้ตอง 
ใหสงฆแสดงท่ีใหกอนจึงจะสรางได  มิฉะน้ันจะสรางข้ึนไมได  เพราะผิดพระวินัย 
        ๒)  ถามีทายกเปนเจาขอสรางเสนาสนะข้ึนในวัดเชนนั้น    ประมาณของ 
เสนาสนะไมจํากัด  จะสรางใหใหญโตอยางไรก็ไดตามศรัทธา  แตกอนจะสรางตองไดรับ 
อนุมัติจากทางวัด  และใหสงฆแสดงท่ีใหกอน        
        ๓)  เม่ือสรางเสร็จแลวในกรณีใด ๆ  ก็ตาม  มีนิยมใหเจาของผูสรางถวาย 
เสนาสนะน้ันเปนของสงฆ  ในการน้ีจะฉลองอยางไรหรือไมก็แลวแตศรัทธา  หลักสําคัญ 
อยูที่การถวายสงฆ  คือ  ในวันถวาย  ใหภิกษุสามเณรในวัดนั้นทั้งหมด  ประชุมพรอม 
กันที่เสนาสนะสรางใหมนั้นตามกําหนดเวลา  จะนิมนตพระเถระจากท่ีมารวมรับรูเปน 
พยานดวยก็ได  เมื่อพระสงฆประชุมพรอมกันแลว  ใหเจาของผูสรางเสนาสนะพรอม 
ทั้งญาติมิตรและบริษัทบริวาร  กลาวคําถวายพรอมกัน  โดยใหหัวหนาวานําเปนคํา ๆ   
ทั้งคําบาลี  และคําแปล  ผูอ่ืนวาตาม 
 
        ๔)  ในขณะท่ีกลาวคําถวาย  พระสงฆทั้งน้ันพึงประณมมือ  พอกลาวคําถวาย 
จบพึงรับ  "สาธุ"  พรอมกนั  ตอจากนั้นใหทายกผูสรางหลั่งนํ้าในหัตถของพระภิกษุ 
ผูเปนประธานในพิธีนั้น  แสดงวายอมยกใหสงฆแลวพระสงฆพึงอนุโมทนา  บทวิเสส 
อนุโมทนาในทานน้ีนิยมใชบท  สีต  อุณฺห...  ตอดวยบท  สพฺพพุทฺธานุภาเวน... 
        ๕)  ระหวางพระสงฆอนุโมทนาวาบท  ยถา...  ทายกทายิกาพึงกรวดนํ้า  แลว 
ประณมมือรับพรจนจบ  เปนอันเสร็จพิธี. 
 
                                     ๖.  เรื่องถวายศาลาโรงธรรม 
 
        ศาลาโรงธรรม  คือ  ศาลาท่ีแสดงธรรมหรือสวดพระธรรม  ใชเปนที่เรียน 
พระธรรมวินัยเปนตนก็ได  เหตุนี้จึงมีนิยมเรียกแยกชนิดวา  ศาลาการเปรียญ  เปนตน   
สงเคราะหโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนสําหรับเด็กเรียนหนังสือท่ีสรางในวัด  
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เขาในศาลาโรงธรรมดวย  สวนมากศาลาโรงธรรมน้ีมักสรางกันไวตามวัด  แตที่สรางไว 
ในละแวกบานท่ีเรียกวาศาลากลางบานก็มี  ศาลาโรงธรรมน้ีมปีระโยชนในการส่ังสอน 
กุลบุตรกลุธดิาใหเกิดความรูในสิ่งท่ีควรเวนและส่ิงท่ีควรประพฤติ  เปนเครื่องมือยึดถือ 
ใหโลกดําเนินสูงข้ึนไปสูความสุขทั้งในปจจุบันและอนาคต  ผูสรางชื่อวาไดบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชนอันยิง่ใหญ  แตเมื่อสรางแลวควรอุทิศถวายเปนของสงฆ  ดังเชนเสนา 
สนะกุฏีวิหารท่ีกลาวแลว  จะไดเกิดประโยชนเปนสังฆทานอีกประการหน่ึง   
        การถวายศาลาโรงธรรมเปนของสงฆนี้  พิธีกรรมก็เชนเดยีวกันกับการถวาย 
เสนาสนะดังกลาวแลวท้ังหมด  ตางกันแตคําถวายเทาน้ัน 
 
                                       ๗.  เรื่องถวายผาวัสสิกสาฎก 
 
        ผาวัสสกิาสาฎก  คือ  ผาสําหรับใชนุงเวลาอาบนํ้าฝน  หรอือาบนํ้าท่ัวไป 
เรียกกันวาอาบน้ําฝน  และเรียกกันสัน้ ๆ  เขาอีกวา  "ผาอาบ"  แตเดิมพระพุทธองค 
ทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆทรงไวแตผา  ๓  ผืน  ที่เรยีกวา  ไตรจีวร  คือ  สังฆาฏิ  ผาคลุม 
ชั้นนอก  อุตราสงค  ผาหม  และอันตรวาสก  ผานุง  เทาน้ัน  ยงัหาไดทรงอนุญาตใหใชผา 
อาบนํ้าฝนไมเมื่อเวลาฝนตกภิกษุบางรูปปรารถนาจะอาบนํ้าฝนไมมีผาอ่ืนจะผลัดนุง   
อาบก็อาบเปลือยกายอาบนํ้าฝน  ครั้งหนึ่ง  นางวิสาขามหาอุบาสิกาใชนางทาสีไปยังอาราม   
นางทาสีเห็นภิกษุเปลือยกายอาบนํ้าฝน  ก็เขาใจวาเปนพวกอาชีวก  จึงกลับมาบอกนาง 
วิสาขาวา  ไมมีภิกษุในอารามเลย  มีแตอาชีวกนอกพระศาสนา  นางวิสาขาจึงไดทูลขอ 
พรตอพระพุทธองคเพ่ือจะถวายผาสําหรับผลัดอาบน้ําฝนแกภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธ 
องคก็ทรงอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายรับผาอาบน้ําฝนไดแตนั้นมา 
        ผาอาบนํ้าฝนน้ี  ตองทําใหถูกตองพระวินัยบัญญัติ  โดยประมาณท่ีพระพุทธ 
องคทรงอนุญาติไว  คือ  เปนผาผืนยาว  ๖  คืบพระสุคต  กวาง  ๒  คืบครึ่งคิดโดยประมาณ 
ของชางไมปจจุบัน  ยาวรวม  ๔  ศอก  กับ  ๓  กระเบียด  กวางราว  ๑  ศอก  ๑  คืบ  กับ    
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๔  นิ้ว  ๑  กระเบียดเศษ  ถาทําใหยาวหรือกวางเกินประมาณน้ีไป  ภิกษุใชสอยตองอาบัติ 
ตองตัดสวนท่ีกวางหรือยาวเกินประมาณน้ันออกเสีย  จึงแสดงอาบัติได  อีกประการหนึ่ง 
ทรงบัญญัติเขตกาลท่ีจะแสวงหา  เขตกาลที่จะทํา  เขตกาลท่ีจะนุงหม  และเขตกาลอธิฐาน 
ใชสอยไววา    
        ก)  ต้ังแตแรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๗  ถงึวันเพ็ญเดือน  ๘ รวมเวลา  ๒  ปกษ   
             เปนเวลา  ๑  เดือนในปลายฤดูรอน  นี้เปนเขตกาลแสวงหา 
        ข)  ต้ังแตข้ึน  ๑  คํ่า  เดือน  ๘  ถึงวันเพ็ญ  เปนเวลากึ่งเดือนทายฤดูรอน 
             เปนเขตกาลทํา      นุงหม 
        ค)  ต้ังแตแรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๘  ไปจนส้ินฤดูฝน  คือ  เพ็ญเดือน  ๑๒  รวม 
        เวลา  ๔  เดือน  นี้เปนเขตกาลอธิษฐานใชสอย 
        ถายังไมถึงเขตกาลที่ทรงอนุญาตไวนี้  ภิกษุแสวงหาไดมา  หรือทํานุงหม 
หรืออธิษฐานใชสอย  ทานปรับอาบัติ 
        โดยความมุงหมายและเหตุผลดังกลาวน้ี  เมื่อถึงกาลท่ีภิกษุจะตองแสวงหา 
ผาอาบนํ้าฝน  คือ  ต้ังแตแรม  ๑  คํ่า  เดอืน  ๗  เปนตนไปจนถึงวันเพ็ญเดือน  ๘  ทายก 
จึงมักถือโอกาสบิเพ็ญกุศล  โดยจัดหาผาอาบน้ําฝนเขากันหลาย ๆ  คน  จนครบจํานวน 
ภิกษุสามเณรในวัดนั้น ๆ  แลวนําไปถวายในท่ีประชุมสงฆ  กําหนดถวายระหวางขางข้ึน 
เดือน  ๘  ต้ังแตวันข้ึนคํ่า  ๑  ไป  แตในปจจุบันโดยมากกําหนดวันถวายเปนหมู  ณ   
วันข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘  คือ  กอนวันเขาพรรษา  ๑  วัน  เพ่ือพระสงฆรับแลวใชไดทนัที 
ไมตองรอ  เพราะอยูในเขตกาลทําและใช  จะกําหนดวันใดแลวแตฝายทายกนัดหมาย 
และตกลงกับทางวัด  ในการถวาย  มรีะเบียบปฏิบัติดังน้ี 
        ๑)  ในวันกําหนดถวายผาวัสสิกสาฎก  ภิกษุสามเณร  และอุบาสกอุบาสิกา 
             ควรประชุมพรอมกันในโรงอุโบสถ  หรอืในศาลาการเปรียญแหงใดแหงหน่ึง 
             แลวแตเหมาะสม  กอนถวายเจาอาวาสหรือภิกษุผูสามารถรูปหน่ึงพึง        
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        แสดงธรรมอนุโมทนาวัสสิกฎกทานของทายก  ๑  กัณฑ  ถาวันถวาย 
        กําหนดในวันธรรมสวนะประจํา  เทศนกัณฑวันธรรมสวนะนี้ควรตอ 
        ทายอนุโมทนาวัสสิกฎกทานดวยเลย   
    ๒)  เม่ือแสดงธรรมจบแลว  หัวหนาทายกนํากราบพระและวา  นโม  พรอมกัน   
        ๓  จบกอน  ตอนั้นนํากลาวคําถวายผาวัสสิกสาฎก  ซึ่งต้ังไว  ณ  เบื้องหนาตอหนา 
        พระสงฆใหวานําเปนคํา ๆ  ท้ังคําบาลีและคําแปล 
    ๓)  ในระหวางทายกกลาวคําถวาย  พระสงฆทั้งหมดควรประณมมือพอจบ 
        คําถวายแลว  พระสงฆรับ  "สาธุ"  พรอมกัน  แลวเจาอาวาส  หรือ 
        ภิกษุจีวรภาชกะเจาอธิการแจกจีวรของวัดนั้นออกรับผาแทนสงฆ 
        หรือจะทําสลากติดผาและไทยธรรมท่ีมีประกอบ  สํารับหน่ึงใหพระสงฆ 
        จับอีกสาํรับหน่ึง  โดยลงเลขตรงกัน  รูปใดจับไดเลขอะไร  เปนของใคร 
        ก็ใหเจาของไทยธรรมเลขน้ันนําประเคนรูปนั้นเปนรายตัว  ดังนี้ก็ได 
    ๔) ประเคนเสร็จแลว  พระสงฆอนุโมทนาบท  วิเสสอนุโมทนา  ในทานนี้ 
        นิยมใชบท  กาเล  ททนฺติ.... 
    ๕)  ระหวางพระวา  ยถา....  ทายกทั้งหมดพึงกรวดน้ํา  แลวประณมมือรับพร 
        ไปจนจบ  เปนอันเสร็จพิธี. 
 
                                     ๘.  เรื่องถวายผาจํานําพรรษา 
        ผาจํานําพรรษา  ตามความหมายเต็ม  หมายถึงผาที่ถวายแกภิกษุผูอยูจําพรรษา 
ครบ  ๓  เดือน  เวนผากฐิน  เปนพิเศษสวนหนึ่งซ่ึงสมเด็จพระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
ใหภิกษุผูจําพรรษาครบ  ๓  เดือน  กรานและอนุโมทนากฐินแลวรับและบริโภคใชสอย 
ไดภายในกําหนด  ๕  เดือน  อันเปนเขตอานิสงสกฐิน  คือ  นบัต้ังแตแรมคํ่า  ๑  เดือน  ๑๑   
ถึงข้ึน  ๑๕  คํ่าเดือน  ๔  เปนหมดเขต  สวนภิกษุผูจําพรรษาครบ  ๓  เดือนแลว  แตไม  
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ไดกรานและอนุโมทากฐินก็รับและบริโภคได  แตมีกําหนดเพียง  ๑  เดือน  ในจีวรกาล 
เขตอานิสงสจําพรรษา  คือนับแตแรมคํ่า  ๑  เดือน  ๑๑  ถึงกลางเดือน  ๑๒  เทาน้ัน   
ถาถวายผานอกกาลกําหนดน้ีไมนับเปนผาจํานําพรรษาการถวายผาในเขตดังกลาวนี้ 
เปนการสงเคราะหภิกษุผูกําลังตองการจีวรมาลัดเปลี่ยนของเกาในระหวางจีวรกาล 
จึงนิยมทํากันมาต้ังแตครั้งพุทธกาล  แมในทางราชการของไทยก็ปรากฏทําเปนแบบแผนข้ึน 
แตครั้งรัชกาลท่ี  ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชทานสําหรับวัด-   
พระเชตุพนฯ  วัดอรุณราชวราราม  และวัดราชโอรสเปนปฐม  มีแจงอยูในหนังสือ 
พระราชพิธี  ๑๒  เดือน  ในปจจุบันงดมานานแลว  สําหรับชาวบานยังมีทํากันอยูบาง 
ตามประเพณี  โดยความมุงหมายและเหตุผลดังกลาวขางตน  ซึ่งที่ทํากันทั่วไปมีระเบียบ 
ปฏิบัติ  ดังน้ี 
        การถวายผาจํานําพรรษาที่ชาวบานทํากันในปจจุบันนี้เปน  ๒  อยาง  อยางหน่ึง 
เปนของเจาภาพคนเดียว  อีกอยางหนึ่งเปนหารเรี่ยไร  คือ  มีหัวหนาทายกแจกฎีกา 
หรือปาวรองชาวบานใหชวยกันรับไปพอเทาจํานวนพระสงฆในวัดนั้น ๆ  สวนผาท่ีจะ 
ถวายน้ันมิไดจํากัดใหเปนอยางเดียวกันจะเปนผาไตรจีวรสําเร็จรูปทั้งไตร  หรือผืนใด 
ผืนหน่ึงก็ได  ที่สุดจนผาขางอยางใดอยางหน่ึงสุดแตศรัทธา  บางทีก็มีไทยธรรมอยางอ่ืน 
เปนบริวารดวย 
        เมื่อถึงกาํหนดแลว  ทายกและชาวบานก็นําผาและไทยธรรมตาง ๆ  ไป 
พรอมกันยังสถานท่ีนัดภายในวัดมีโรงอุโบสถ  หรือศาลาการเปรียญเปนตนไดเวลา 
พระสงคลงประชุม  ถาเจาภาพคนเดียวมีไทยธรรมเหมือน ๆ  กันก็กลาวคําถวายแลว 
ประเคนเรียงไป  โดยลําดับ  แตถาเปนการปาวรองกันมาทํารวมกัน  ผาและของไม 
เหมือนกัน  ก็ตองติดเลขหมายแลวถวายใหพระสงฆไปจับฉลาก  กอจับฉลากหัวหนา 
ทายกนํากลาวคําถวายเปนคํา ๆ  ทั้งคําบาลีและคําแปล  (บางแหงจัดถวายตอทายพิธี 
ทอดกฐินก็มี)  
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        ระหวางทายกกลาวคําถวาย  พระสงฆทั้งหมดควรประณมมือพอจบคําถวาย   
ก็รับ  "สาธุ"  พรอมกัน  ทายกถวายของแลวอนุโมทนา  บท  วิเสสอนุโมทนา  ในทานนี้ 
นิยมใช  บท  กาเล  ททนฺติ... 
        ขณะพระวา  ยถา...  ทายกท้ังหมดกรวดนํ้า  แลวประณมมือ  รับพรไปจนจบ 
เปนอันเสร็จพิธี. 
 
                                        ๙.  เรื่องถวายผาอัจเจกจีวร 
        ผาอัจเจกจีวร  คือผาจํานําพรรษาท่ีทายกรีบดวยถวายกอนกําหนดกาล 
ดังกลาวแลวในเรื่องถวายผาจํานําพรรษา  แตอยูในเขตท่ีมีพระพุทธานุญาตใหพระสงฆ 
รับได  เปนผาคติเดียวกับผาจํานําพรรษาน่ันเอง  ตางกันแตผาจํานําพรรษานั้น  ทายก 
ถวายเมื่อออกพรรษาแลวแกภิกษุผูจําพรรษาครบ  ๓  เดือนแลว  สวนผาอัจเจกจีวร 
ถวายกอนวันออกพรรษา  ที่พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอัจเจกจีวรนี้  ก็โดยประสงค 
จะทรงรักษาศรัทธาของทายกผูต้ังใจจะถวาย  เพราะมีเหตุจําเปนเกิดข้ึน  คือ  จะตอง 
ไปสงครามบาง  จะไปคางแรมอยูที่อ่ืนดวยความจําเปนบาง  หญิงมีครรภแกเกรงวาจะ 
คลอดเสียกอนถึงกําหนดถวายผาพรรษาบาง  หรือผูมีศรัทธาเลื่อมใสเกิดข้ึนใหม ๆ   
จะรอไปจนถึงออกพรรษาก็จะเปนเหตุขัดของบาง   จึงไดเริ่มถวายเปนผาจําพรรษา 
เสียภายในพรรษากาล  พระพุทธองคทรงอนุญาตใหภิกษุรับไดภายในกําหนด  ๑๐  วัน   
กอนออกพรรษา  คือ  นบัแต  วันข้ึน  ๕  คํ่า  เดือน  ๑๑  ไปถงึวันกลางเดือน  ๑๑  ซึ่ง 
เปนวันออกพรรษาดวยเหตุนี้จึงมีประเพณีถวายกันมาแตครั้งพุทธกาล 
        การถวายผาอัจเจกจีวร  ก็ไมแปลกกับการถวายผาจําพรรษา  ตางกันแตเพียง 
วาจะนําผาเจกจีวรพรอมท้ังบริวารไปถวายยังท่ีประชุมสงฆหรือจะนิมนตพระสงฆ 
ไปรับยังที่อยูของตนก็ได  เพราะการถวายน้ีเปนการรีบดวน  สวนมากมักมีเจาภาพคนเดียว   
เพราะเหตุรีบดวนดังกลาวนั้นจะเกิดแกทายกท้ังหมดยอมเปนไปไมได  แตอยางไรก็ตาม  
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เมื่อไดจัดการถวายข้ึนแลว  ก็พึงปฏิบติัตามพิธี  เมื่อพระสงฆพรอมแลว  พึงกลาวคําถวาย 
พรอมกันกับบรรดาญาติและบริวารใหหัวหนากลาวนําเปนคํา ๆ  ทั้งคําบาลีและคําแปล 
        สุดทาย  ประเคนของ  พระสงฆอนุโมทนา  ทายกกรวดน้ํา  รับพรแบบเดียว 
กับที่กลาวแลวในเรื่องถวายผาจํานําพรรษา  กระทั่งเสร็จพิธี.   
   
                                                  ๑๐.  เรื่องทอดผาปา 
        ผาปา  ครั้งพุทธกาลเรียกวา  ผาบังสุกุลจีวร  คือ  ผาเปอนฝุนที่ไมมีเจาของ 
หวงแหน  ทิ้งอยูตามปาดงบาง  ตามปาชาบาง  ตามถนนหนทางและหอยอยูตามก่ิงไมบาง 
ที่สุดจนกระท่ังท่ีเขาอุทิศวางไวแทบเทา  รวมเรียกวา  ผาปา  ประเพณีการทอดผาปามีมา 
แตครั้งพุทธกาล  คือ  เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสรูใหม ๆ  ยังไมไดทรงอนุญาตใหภิกษุ 
รับคฤหบดีจีวร  คือ  จีวรที่ชาวบานถวายโดยเฉพาะ  ทรงอนุญาติแตเพียงใหภิกษุแสวงหา 
ผาบังสุกุล  คือผาเปอนฝุนท่ีไมมีเจาของ  เขาท้ิงแลว  หรือผาที่เขาหอซากศพทิ้งไวตาม 
ปาชา  และเศษผาท่ีทิ้งอยูตามถนนหนทาง  นํามาซักฟอกตัดเย็บเปนจีวรผืนใดผืนหน่ึง 
ที่ตองการ  แลวใชนุงหม  ชนผูนับถือพระพุทธศาสนาสวนมากในสมัยนั้นเห็นความ 
ลําบากของภิกษุในเรื่องนี้  มีความประสงฆจะบําเพ็ญกุศลไมใหขัดตอพระพุทธบัญญัติ 
ในขณะนั้น  จึงไดจัดหาผาท่ีสมควรแกสมณบริโภคไปทอดท้ิงไวตามท่ีตาง ๆ  โดยมาก 
เปนในปาชาที่รูวาภิกษุผูแสวงหาเดินไป  เห็นจะเปนดวยเหตุนี้จึงไดเรียกวา  ผาปา  ใน 
ภาษาไทยเรา 
        แตครั้งน้ันการทอดผาปาไมไดนิยมกาล  แลวแตใครมีศรัทธาจะทําเมื่อไร 
ก็ทอดมันเม่ือน้ัน  เมื่อทรงบัญญัติจีวรกาล  คือ  การแสวงหาและทําจีวรข้ึนจํากัด  ๑  เดอืน   
นับแตออกพรรษาแลว  และถาไดกรานกฐินดวยขยายออกไปอีก  ๔  เดือน  จนถึง 
วันเพ็ญเดือน  ๔  การทอดผาปาจึงนิยมทํากันในระยะนี้  สวนมากในฤดูออกพรรษา 
ใหม ๆ  แมทางราชการในประเทศไทยก็เคยปรากฏวา  มีทําในระหวางเดือน  ๑๒  พรอม 
กับพระราชพิธีลอยพระประทีป  
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        การทอดผาปาท่ีทํากันในประเทศไทย  มีทํากนัหลายอยาง  อยางที่เรียกวา   
ผาปาแถมกฐิน  คือ  ทอดกฐินแลวเลยทอดผาปาดวยก็มี  ทํากันอยางสัณฐานประมาณ   
คือ  เอาเครื่องไทยธรรมประจุกกระถาง  กระบุง  กระจาด  หรือถังสังกะสี  แลวเอากิ่งไม 
ปกเอาผาหอย  อุทิศต้ังไวตามทางท่ีพระเที่ยวบิณฑบาตผานมา  หรือนําไปต้ังไวตาม 
พระอารามแลวใหพระรูวามีผาปามาถึงท่ีก็มี  เครื่องผาปาน้ีอยางนอยมีแตผา 
ผืนหน่ึงหอยกิ่งไม  ไปปกตามท่ีดังกลาวแลวก็มีที่ทํากันอยางขนาดใหญถึงปาวรองหรือ   
แจกฎีกาใหทายกรับไปคนละองคสององคจนครบจํานวนภิกษุสามเณรท้ังวัด  แลว 
นํามาทอดพรอมกันตามกําหนด  ทํากันครึกครื้นถึงแหแหนสนุกสนานประกวดประชัน 
กันพอถึงวัดแลวก็ประชมุถวายอุทิศตอหนาพระสงฆเชนนี้ก็มี  บางแหงในชนบททํา 
ผาปาบรรทุกเรือพวงไปทางน้ํา  เรียกกันวา  ผาปาโยง  ผานไปถึงวัดไหน  ก็ทอดวัดนั้น 
เรื่อยไปดังนี้ก็มี 
        พิธีทอดผาปาน้ีจะแบบไหก็ตามขอสําคญมีอยูวาใหอุทิศเปนผาปาจริง ๆ   
อยาถวายแกใครโดยเฉพาะ  ถาทอดลับหลังพระสงฆผูรับเพียงแตต้ังใจขณะทอดวา 
ขออุทิศผาและเครื่องบริวารเหลาน้ีแกภิกษุผูตองการผาบังสุกุลมาถึงเฉพาะหนา  เทาน้ี 
ก็ไดชื่อวาทอดและถวายผาปาแลว 
        แตถาเปนการทอดหมูตอหนาสงฆผูรับ  หัวหนาทายกพึงนําวาคําอุทิศถวาย 
เปนคํา ๆ  ทัง้คําบาลี  และคําแปล 
        สําหรับภิกษุผูชักผาปา  ไมวาผาปาแบบไหน  พึงยืนสงบตรงหนาผาเอ้ือมมือ 
ขวาจับผา  ใหจับหงายมือ  อยาจับควํ่ามือ  แลวกลาววาจาหรือบริกรรมในใจวา  "อิม   
ปสุกูลจีวร  อสฺสามิก  มยฺห  ปาปุณาติ"  ผาบังสุกุลผืนนี้  เปนผืนที่ไมมีเจาของหวงแหน 
ยอมถึงแกขาพเจา  ดังนี้  (บางอาจารยเติมคําชักผาปาเขาในระหวาง  อสฺสามิก...  มยฺห   
เปนคําวา  "อิม  ปสุกูลจีวร  อสฺสามิก  โหติ  อชฺช  มยฺห  ปาปุณาติ"  ก็มี)  กลาววาจา 
หรือทําบริกรรมในใจจบแลวชักผาน้ันมา  เปนอันเสร็จพิธี  
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แตถาเปนผาปาถวายหมูเมื่อชักแลว  พึงอนุโมทนาดวยบท  วิเสสอนุโมทนา   
ในทานน้ีนิยมใช  บท  สพฺพพุทธานุภาเวน...  หากเปนผาปาเฉพาะรูป  อนุโมทนาดวย 
สามัญอนุโมทนาเทาน้ันก็ได   
ถาพระสงฆอนุโมทนา  ทายกพึงกรวดน้ําขณะพระวา  ยถา...  แลวประณมมือ 
รับพรไปจนจบ  เปนอันเสร็จพิธี. 
 
                                          ๑๑.  เรื่องถวายผากฐิน 
        สําหรับเรื่องนี้  เปนทานพิเศษ  จําตองศึกษาเรื่องพระวินัยประกอบดวย   
ซึ่งทานกลาวไวในหนังสือวินัยมุข  เลม  ๓  เปนหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอก  ฉะนั้น 
เรื่องนี้จะงดกลาวในท่ีนี้กอนแตจะกลาวพิสดารในเลมตอไป 
 
                                   ๑๒.  เรื่องถวายธูปเทียนดอกไม 
        การถวายธูปเทียนดอกไมที่จะกลาวตอไปนี้  หมายถึงการถวายท่ีใหพระสงฆ 
นําไปบูชาพระอีกตอหนึ่ง  ไมใชถวายเปนสักการะบูชาตามพิธีอยางที่มีถวายในพิธีตาง ๆ   
การถวายเพ่ือใหพระสงฆใชบูชาตอเชนนี้เทาท่ีปรากฏนิยมโดยท่ัวไปก็ไดแกการถวาย 
ในวันเขาพรรษา  เชนถวายธูปเทียนประจําพรรษา  ถวายธูปเทียนดอกไมเพื่อภิกษุสามเณร   
นําไปสักการะในพิธีเขาพรรษาเปนตน  วาโดยผลของการถวายของที่เนื่องดวยวัตถุเชนนี้ 
ก็ไมแปลกกบัถวายทานสามัญ  ถาเกีย่วดวยการบูชาก็ไมแปลกอะไรจากการบูชาพระ- 
รัตนตรัยดวยตนเอง  เปนแตถวายใหพระสงฆรับไปบูชาใหตามความต้ังใจเทานั้น 
อยางไรก็ตาม  การถวายธูปเทียนดอกไมนี้โดยเฉพาะในงานเขาพรรษาเปนที่นิยมทํากัน 
อยูโดยมากท่ัว ๆ  ไป  สําหรับระเบียบพิธีนั้น  มีดังนี้ 
        วิธีถวายธูปเทียนดอกไมมีนิยมทํากัน  ๒  แบบ  คือแบบหน่ึงจัดถวายโดย 
ประเคนเปนรูป ๆ  อยางที่ถวายในงานตาง ๆ  หรอืนําไปต้ังเปนที่ ๆ  แลวใหภิกษุสามเณร 
เดินเรียงกันเขารับตามลําดับอยางรับบาตร    
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เดินเรียงกันเขารับตามลําดับอยางรับบาตร  วิธีนี้มักใชในการถวายวันเขาพรรษาแบบนี้ 
ไมตองกลาวคําถวายและพระสงฆไมตองอนุโมทนาในทันที  อีกแบบหนึ่งนํามาต้ังตอ 
หนาพระสงฆแลวกลาวคําถวายเชนนําเทียนประจําพรรษาพรอมท้ังเครื่องสักการะตาง ๆ   
มาถวายประจําพระอุโบสถในวันเขาพรรษาเปนตนแบบน้ีตองใหพระสงฆประชุม   
พรอมกันแลวหัวหนาทายกกลาวนําถวายท้ังคําบาลี  และคําแปล 
        เมื่อทายกกลาวคําถวายจบ  พระสงฆรับ  "สาธ"ุ  พรอมกัน  แลวอนุโมทนา 
บท  วิเสสอนุโมทนา  ในทานน้ีนิยมใช  บท  เต  อตฺถลทฺธา.... 
        ระหวางพระวา  ยถา...  ทายกพึงกรวดน้ํา  แลวประณมมือรับพรไปจนจบ 
เปนเสร็จพิธี 
 
                                ๑๓.  เรื่องลอยกระทงตามประทีป 
        การลอยกระทงตามประทีปถือกนัเปนประเพณีมาแตโบราณกาลวา  เพ่ือ 
บูชารอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งประดิษฐานอยูที่ฝงแมน้ํานัมมทาใน 
ชมพูทวีป  โดยคติที่เชื่อเรื่องราวตามท่ีกลาวไวในอรรถกถาปุณโณวาทสูตรวา 
        สมัยหนึ่ง  พระศาสดาเสด็จไปยังแมน้ํานัมมทานที  พญานันมทานาคราช 
อาราธนาใหเด็จไปสูนาคพิภพดวยศรัทธาเลื่อมใส  เพ่ือจะถวายสักการะบูชาพระองค 
จึงเสด็จไปตรัสเทศนาแกพญานาคราชพรอมท้ังบริวารแลวเสด็จกลับขณะน้ัน  พญา- 
นาคราชไดกราบทูลขอสิ่งท่ีระลึกอยางใดอยางหน่ึงไว  เพ่ือเปนอนุสาวรียที่กราบไหว 
บูชาในกาลตอไปพระผูมีพระภาคจึงประทานใหตามความประสงคโดยประดิษฐาน 
รอยฝาพระพุทธบาทไวที่ริมฝงแมน้ํานัมมทานทีนั้น  ใหเปฯทีส่ักการบูชาของพญา- 
นาคราชสืบมา 
        โดยความเชื่อและเลื่อมใสในเรื่องนี้  จึงเกิดประเพณีลอยกระทงตามประทีป 
ข้ึนในหมูพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  เพ่ือบูชารอยฝาพระพุทธบาทดังกลาวน้ัน  แตจะเกิด 
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นิยมกันข้ึนครั้งไร  เมื่อไร  และนิยมทาํในโอกาสไหนไมปรากฏแนนอนนัก  ไดความ 
แตเพียงวาเกิดนิยมข้ึนในประเทศไทยน้ีต้ังแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  ในราว 
แผนดินพระมหาธรรมราชาลือไทยรัชกาลท่ี  ๔  หรือแผนดินพระมหาธรรมราชาลิไทย   
รัชกาลที ่ ๕  และนิยมทํากันเปนประเพณีในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  ซึ่งเปนฤดูน้ําเหนือลด   
เพราะปรากฏในหนังสือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ  ซึ่งเปนพระสนมเอกของพระมหา- 
ธรรมราชาลไิทย  ผูเปนธิดาพระศรีมโหสถตําแหนงราชครูตระกูลพราหมณ  ไดเรียบ 
เรียงเปนเรื่องเกี่ยวดวยราชประเพณี  ๑๒  เดือน  ในราชสํานักพระมหาธรรมราชาลิไทย 
กลาวไวตอนหน่ึงใจความวา 
        ถึงวันเพ็ญเดือน  ๑๒  พระรวงเจา  (พระมหาธรรมราชาลิไทย)  รับสัง่ให 
บรรดาพระสนมนางในเถาแกชะแมทาวนางทั้งหลายตกแตงกระทงประดับดอกไม 
ธูปเทียนนําลงลอยนํ้าหนาพระท่ีนั่ง  ตามประเพณีของกษัตริยโบราณที่มีมา  ตัวทาว- 
ศรีจุฬาลักษณเองก็ถูกเกณฑดวย  แตขณะนั้นยังมิไดรับสถาปนาเปนทาว  คงมีชื่อวา   
"นางเรวดีนพมาศ"  อยูตามชื่อเดิมกอนถวายตัวเขามาอยูในพระราชวัง  นางเรวดีนพมาศ 
คิดดวยปญญาตนเองในขณะน้ันวา  วันเพ็ญเดือน  ๑๒  ตามปกติยอมมีบัวสายชนิด 
หน่ึงเบงบานดอกออกรับแสงจันทรในเวลากลางคืนผิดกวาบัวสายอ่ืน ๆ  ที่มีดอกบาน 
เฉพาะกวางวันดอกบัวที่บานกลางคืนในวันนี้เรียกวา  "ดอกกมุท"  เปนดอกบวัพิเศษ 
ปหน่ึงมีดอกบานครั้งเดียวในวันนี้เทานั้น  นางจึงเห็นสมควรวากระทงท่ีจะตกแตงประทีป 
ลอยบูชาฝาพระพุทธบาทในวันนี้  ใหเขากับพิธีพราหมณโบราณ  และตกแตงเปนเครื่อง
สักการะ 
ดวยดอกไมที่มีในสมัยจึงผจงจัดเย็บกระทงเปนรูปดอกกมุทแตละกลีบติด 
ประทีปน้ํามันเปรียงพระโคนําลงลอยหนาพระที่นั่ง  ปรากฏวากระทงของนางเรวดี 
นพมาศงามสะดุดตาคนท่ัวไป 
        พระรวงเจารับสั่งถามความหมายนางก็ทูลอธิบายเหตุผลไดจนเปนที่พอ 
พระราชหฤทัย  ถึงกับสั่งในท่ีประชุมวันนั้นวา  ตอไปเบื้องหนาขอใหทุกคนเอาอยาง 
นางเรวดีนพมาศนี้  จงแตงกระทงประทีปลอยในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  ใหเปนรูปดอกกมุท 



สืบไป  
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เนื้อความตามที่ยกมากลาวนี้  แสดงวาการลอยกระทงตามประทีปบูชาฝา 
พระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  ของไทยเรา  ทํากันมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราช 
ธานีนานมาแลว  สวนพิธีดั้งเดิมทํากันมาอยางไรพึงศึกษาไดจากหนังสือพระราชพิธี   
๑๒  เดือน  พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รชักาลท่ี  ๕     
ในที่นี้จักกลาวแตพิธีที่ราษฎรนิยมทํากันเปนประเพณีในปจจุบัน  ดังนี ้
        ๑)  ถาเปนพิธีที่รวมกันทําเปนหมูคณะ  อยางเชนที่ทํากันทางภาคเหนือ 
ในจังหวัดเชียงใหมเปนตน  วัดทั้งหลายเปนหัวหนานําศรัทธาวัดของตน  จัดทํากระทง 
ใหญเปนประธานของวัดข้ึนกระทงหน่ึง  ตกแตงประกวดกันตามความคิดของแตละวัด 
สวยงามมาก  ถึงวันเพ็ญเดือน  ๑๒ เวลาต้ังแตย่ําคํ่าเปนตนไป  แตละวัดก็แหกระทง 
ประธานของวัดตนไปสูทานํ้าตามท่ีนัดหมาย  เปนขบวนมโหฬารสนุกสนานมาก  ม ี
กระทงเล็กกระทงนอยของศรัทธาแหเขาขบวนตามกันไปเปนทิวแถว  แลวไปต้ังประกวด 
กันกอนท่ีทานํ้าไดเวลาพอสมควรแวก็รวมกันบูชากระทงของตนแลวลอยกระทง 
ทั้งเล็กใหญลงแมน้ํา  ใหลอยไปตามกระแสนํ้า  นําลงลอยเปนวัด ๆ  ประกวดการลอย 
กันดวย  จนหมดทุกวัดและทุกหมูคณะเปนอันเสร็จพิธีการลอยกระทงของเมืองเหนือ   
ในวันนี้สนุกสนานมากเปนพิเศษ  ทั้งหนุมสาวเฒาแกและเด็กชายหญิงตางแตงกาย 
ประกวดประชันกันสวยงามมาก  มีการตามประทีปตามบานเรือนและจุดประทัดดอกไม 
ไฟบูชาดวย  จึงครึกครื้นไมนอย  กวาจะเสร็จก็ครึ่งคืนคอนคืน 
        ๒)  สําหรับพิธีทํากันในแหงอ่ืน  มักทํากันเปนสวนบุคคล  ตามศรัทธาของ 
แตละคน  ไมใชทําเปนหมูคณะเปนระเบียบอยางท่ีทํากันทางภาคเหนือดังกลาวแลว 
ระเบียบพิธีจึงงาย ๆ  เฉพาะตัวเพียงแตในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  เวลาคํ่า  เมื่อใครศรัทธา 
ใครจะลอยกระทงบูชาฝาพระบาทดังกลาว  ก็จัดเตรียมกระทงแลวนําไปยังทานํ้า 
จุดเทียนในกระทงแลวก็กลาวคําบูชา  จะวาออกเสียงหรือวาในใจก็แลวแตถนัดจบแลว 
ลอยกระทงตามประทีปนั้นลงในกระแสน้ําก็เปนอันเสร็จพิธีเห็นจะเพราะการ  
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ทําเปนสวนบุคคลดังกลาวนี้  พิธีลอยกระทงตามภาคอ่ืน ๆ  จึงไมใครขลังหรือจริงจังอยาง
ทางภาค 
เหนือ  ผูลอยกระทงสวนมากไมใครรูเรื่องและเหตุผลของพิธีจึงมักทําเปนเลน  หรือ
สนุกสนาน 
เสียมากกวาแตอยางไรก็ตาม  พิธีลอยกระทงนี้ก็เปนการบูชาพระรัตนตรัยสวนหน่ึงพึง
กําหนดทํา 
ใหชอบดวยเหตุผลจึงควร   
 
                                          ๑๔.  เรื่องถวายธงเพ่ือบูชา 
        ธงเปนหลักกุศลทานอยางหนึ่ง  ใชสําหรับยกข้ึนเปนเครื่องหมายบอกให 
รูวาที่ตรงนี้เปนที่ต้ังวัด  หรือท่ีต้ังปูชนียวัตถุสถานสําคัญประการหน่ึง  สําหรับประดับ 
บูชาปูชนียวัตถุสถานใหงดงาม  และประกอบการศาสนพิธีอยางอ่ืน ๆ  อีกประการหนึ่ง 
ถือกันเปนประเพณีมีมานานแลวต้ังแตกอนพุทธกาล  ที่นิยมใชกันในพระพุทธศาสนา 
นี้เปนทําดวยผาผืนยาวทั้งผืน  สําหรับยกข้ึนเหนือที่ต้ังปูชนียวัตถุสถานเพ่ือเปน 
เครื่องหมายใหรูเปนธงขนาดใหญ  หนากวางประมาณ  ๑  ศอก หรือศอกเศษ  ทําเปน 
ธงปฏากคือ  เย็บผาดานหน่ึงติดกับกานไม  ซึ่งเหลาใหมีความแข็งแรงตามสมควร 
ใหกานไมนั้นยาวเลยหนาผาออกไปทั้ง  ๒  ขางสําหรับผูกสายโยงติดธงริ้วรูปสามเหลี่ยม 
เหล็กที่หัวกานไมทั้ง  ๒  ขางดวย  และผูเชือกทําสายโยงที่หัวกานไมขางละเสน  รวบ 
หลายเชือกโยง  ๒  เสนนั้นใหติดกันในตอนบน  มัดกับคันธงซ่ึงทําดวยเสาหรือไมไผ 
ทั้งลําเตรียมไวแลว  สวนหนาผาตอนปลายอีกดานหน่ึง  ก็เย็บติดกับกานไมหลายยาวกวา 
หนาผา  และติดธงริ้วเล็กที่หัวกานไมทั้ง  ๒  ขางเชนเดียวกันตอนบนท่ีกลาวแลว  เฉพาะ 
ผืนผาจะเขียนลวดลาย  หรือรูปอะไรประกอบดวย  ก็แลวแตเห็นสมควรเทาน้ีก็สําเร็จ 
เปนธงพรอมที่จะยกข้ึนเหนือปูชนียวัตถุสถานหรือยกข้ึนเปนสัญญาณไวหนาวัด  ธง 
ดังกลาวนี้เปนแบบธงปฏากของโบราณ  อาจทําอยางวิจิตรพิสดารกวาน้ีก็มี  เชน  ทอ 
เปนธงทั้งผืนโดยเฉพาะ  เปนรูปตัวตะขาบ  โดยใสซี่ไมไผ  หรอืหวายในขณะทอเปน 



ระยะ ๆ  ติดธงริ้วเล็ก ๆ  ที่หัวซ่ีที่ใสนั้นดวยเมื่อเสร็จเปนผืนธงยกข้ึนแลวดูไกล ๆ  
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คลายตัวตะขาบเชนนี้มี  แตบางแหงวิวัฒนาการรูปธงมาเปนธงชาย  คือ  ทําดวยผืนผา   
ยาวขนาดเทาหนากวางของผาสวนครึ่งเศษเล็กนอย  ติหนากวางของผากับคันธงเทานั้น   
เมื่อยกข้ึนแลวปลอยใหผืนธงเปนสะบัดพริ้วไปตามสายลม  อยางธงชาติปจจุบันนี้   
ธงแบบน้ีเรียกวา  ธงชายมัก  นิยมทําดวยผาสีเหลือง  เขียนกลางผืนธงเปนรูปเสมา- 
ธรรมจักร  เรียกกันวา  "ธงธรรมจักร"  เปนเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาโดย 
เฉพาะเสร็จแลวยกข้ึนเหนือปูชนียวัตถุสถาน  ดังกลาวแลว 
        สําหรับธงประดับปูชนียวัตถุใหงดงามและสําหรับการประกอบศาสนาพิธี 
อ่ืน ๆ  นั้น  วนมากนิยมเปนธงชายแบบหลัง  และธงริ้วขนาดเล็ก  สําหรับใชหอย 
และติดบูชาตามบริเวณปูชนียวัตถุสถาน  หรือบริเวณพิธี  เพ่ือความครึกครื้นสวยงาม 
เปนสําคัญ 
        เรื่องถวายธงน้ี  ประเพณีเกามีเรื่องเลาไวหลายแหงวาผูไปในทางกันดาร 
ไดพบเจดียสถานที่ควรสักการะบูชาเขา  ไมมีอะไรจะบูชาจึงเอาผาสาฎกแบบผาหมของตน 
ผูกปลายไมยกข้ึนปกบูชา  ฉะน้ัน  ธงบูชาจึงเปนรูปธงปฏากมาแตดั้งเดิม  และธงนี้จึง 
นับเขาในเคร่ืองบูชาอยางสูงประการหน่ึง  ซึ่งทํากันกันเปนประเพณีมานานแลว  ที่นิยม 
ทํากันไปก็ในคราวถวายผากฐินวัดใดแลว  นิยมถวายธงยกข้ึนไวหนาวัดนั้นดวย   
เพ่ือเปนการบูชาพระรัตนตรัย  และเปนเครื่องหมายใหรูวาวัดนั้นไดรับผากฐินแลวไป 
ในตัว  บางแหงนิยมถวายธงบูชาในเทศกาลตรุสงกรานต  อันเปนเทศกาลเปล่ียน 
ปศักราชในสมัยโบราณอีกวาระหน่ึง  แตจะทําอยางไรก็ตามเม่ือประสงฆจะถวายธง 
ดังกลาวนี้  ผูถวายไมตองประกอบพิธีอะไรมากนอกจากเตรียมธงถวายพรอมที่จะยก 
ข้ึนบูชาแลวนําไปยังสถาน  ที่ที่ตนประสงคจะยกข้ึนกอนยกพึงทําจิตใจระลึก 
ถึงคุณพระรัตนตรัยใหมั่น  ดวยการจุดธูปเทียนกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยกอน  แลว 
กลาวคําถวายธงตามแบบที่แสดงแลว  ถาคนเดียวถวายจะวาในใจหรือวาออกเสียงก็ 
แลวแตจะเห็นสมควร  แตถารวมกันถวายหลายคน  ควรใหหวัหนานํากลาวคําถวาย 
แลววาตามพรอม ๆ  กัน  เพ่ือความเรียบรอย  จบแลวจึงยกธงข้ึนบูชาเปนอันเสร็จพิธี.  
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                                             ๑๕.  เรื่องถวายเวจกุฎี 
        เวจกุฎี  แปลวา  กุฎหีรือกระทอมท่ีถายวัจจะ  ของพระภิกษุสามเณร  ไดแก 
สวมหรือสถานสําหรับถายอุจาระและปสสาวะในวัด  มีพระพุทธานุญาตไวใหภิกษุสงฆ 
จัดสรางข้ึนใหเปนสวนสัดโดยเฉพาะ  หามภิกษุสามเณรเที่ยวถายเลอะเทอะไมเปน 
ทางเด็ดขาด  ทั้งน้ีเพ่ือสุขภาพอนามัยของภิกษุสามเณรเปนสําคัญ  ยิ่งกวาน้ัน  พระพุทธองค 
ยังทรงต้ังธรรมเนียมที่จะพึงปฏิบัติในเวจกุฎีไวหลายประการ  จัดเปนกิจวัตรอยางหน่ึง   
ในพระวินัย  เพราะเหตุนี้เองในสมัยตอมาทายกทายิกาผูมีศรัทธาแสวงหาบุญและประสงค 
จะสงเคราะห พระวินัย  อํานวยความสะดวกแกสงฆจึงนิยมสรางเวจกุฎีถวายสงฆ 
        การถวายเวจกุฎีนี้  นับเขาในเสนาสนะทานประการหนึ่ง  ระเบียบพิธีในการถวาย 
ก็เหมือนกับพิธีถวายเสนาสนะ  กุฎี  วิหาร  และศาลาโรงธรรม  ดังกลาวแลว  จะตางแต 
เพียงวา  เจกุฎีอาจตั้งอยูในท่ีไมเปดเผย  ไมสมควรที่จะไปประกอบพิธีถวายยังสถาน 
ที่ต้ัง  ควรใชสถานที่ที่สมควรแหงใดแหงหนึ่งในวัดนั้น  เชน  ศาลาการเปรียญ  เปนตน   
เปนบริเวณพิธีแลวโยงสายสิญจนจากเวจกุฏีที่จะถวายน้ันมายังบริเวณพิธีจะประกอบ 
พิธีอ่ืนใดอีกแลวแตศรัทธาของเจาภาพ  ถึงพิธีถวายใหเจาภาพจับสายสิญจนนั้นข้ึน 
ประณมมือ  ต้ัง  นโม  สามจบ  แลวกลาวคําถวายตามแบบ  พระสงฆรับ  สาธุ  และ
อนุโมทนา 
ใชวิเสสอนุโมทนาบทวิหารทานคาถา  สีต  อุณหฺ  ปฏิหนฺติ...  อยางอนุโมทนาเสนาสนทาน 
อ่ืน ๆ  ก็เปนอันเสร็จพิธี 
 
                                               ๑๖.  เรื่องถวายสะพาน 
        สะพาน  เปนสถานที่สําหรับใหเดินขามลําธารและคลอง  คู  พระโบราณาจารย 
ทานจัดไวในอวัชชธรรม  การกระทําท่ีไมมีโทษ  มีแตประโยชนสวนเดียวซ่ึงพระ 
พุทธเจาทรงยกยองวาเปนมงคลประการหน่ึงเหมือนการขุดบอสระและปลูกสวนดอกไม 
ไวในวัดเปนตนการสรางสะพานในวัด  หรือเปนทางเขาวัดในที่ใกลวัดนัน้  ต้ังหวังผล 
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ใหเปนสาธารณประโยชนจริง ๆ  คือ  ตองอุทิศใหเปนของกลาง  ไมแสดงความยินดี 
ยินรายในผูเดินใชสะพานของตนน้ัน  วาเปนมิตรหรือเปนขาศึกกัน  จึงจะเปนกุศล 
เปนมงคลอันยิ่ง  ฉะนั้นทานทานจึงไดประพันธคําถวายไวสําหรับใหต้ังใจเปนกลางดัง 
แสดงแลว   
        สําหรับพิธีถวาย  จะประกอบข้ึนในสถานที่ต้ังสะพานน้ัน  หรือจะประกอบ 
ที่ศาลาการเปรียญในวัดนั้นเปนตน  ก็ได  แลวแตเหมาะ  ถาประกอบหางจากท่ีต้ังสะพาน 
พึงลามสายสิญจนจากสะพานไปยังบริเวณพิธีและจะมีพิธีฉลองเปนตนดวยก็แลวแต 
ศรัทธาของผูถวาย  ถึงเวลาพึงทําตอหนาสงฆอยางเดียวกับการถวายเสนาสนะทาน 
อ่ืน ๆ  ที่กลาวแลว  ผูถวายบูชาพระรัตนตรัยกอนดวยต้ัง  นโม  สามจบ  แลวกลาวคําถวาย 
ตามแบบ  ถาลามสายสิญจนมาพึงประคองสายสิญจนในขณะประกอบพิธีถวายดวย   
พอจบคําถวายพระสงฆรับ  สาธุ  แลวอนุโมทนา  ในกรณีนี้นิยมใชบททวิเสสอนอนุโมทนา 
บท  นิธิกัณฑ  จะใชเต็มบท  หรืออยางยอดังกลาวแลวในเรื่องพิธีอนุโมทนาก็ได  หรอื 
จะใชบทอ่ืนจากน้ีก็แลวแตหัวหนาสงฆจะเห็นสมควร  จบอนุโมทนาแลวเปน 
อันเสร็จพิธี. 
                                                 คําถวายทานพิเศษ 
        เมื่อไดศึกษาเรื่องของพิธีถวายทานตาง ๆ  ทัง้  ๑๖  พิธีแลว  ยังมีทานพิธี 
พิเศษที่ควรรูอีกหลายวิธี  แตในที่นี้จะนําทานพิเศษมาแสดงเพ่ิมเติมอีก  ๕  พิธีกอน  คือ 
        ๑)  พิธีถวายปราสาทผ้ึง 
        ๒)  พิธถีวายโรงอุโบสถ 
        ๓)  พิธีถวายยานพาหนะ 
        ๔)  พิธถีวายคัมภีรพระไตรปฎกและ 
        ๕)  พิธีถวายคัมภีรพระธรรม 
        ทั้ง  ๕  พิธีนี้  จะนําเฉพาะคําถวายมาแสดงใหทราบกอนสวนเรื่องราวและ 
เหตุผลจะแสดงในเลมตอไป  ซึ่งคําถวายแตละพิธีที่นิยมกันมีดังนี้.  
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                                                 คําถวายปราสาทผ้ึง 
        มย  ภนเฺต,  อิม,  สปริวาร,  มธุปุปฺผปาสาท,  อิมสฺมึ  วิหาเร,  ภิกขุสงฺฆสฺส,   
โอโณชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิม,  สปริวาร,  มธุปุปผปาสาท,  ปฏิคฺคณฺหาตุ,   
อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,  หิตาย, สุขาย.   
 
                                                         คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวายปราสาทผ้ึงน้ีกับท้ัง 
บริวาร  แกพระภิกษุสงฆ  ในวิหารวัดนี้ ,  ขอพระภิกษุสงฆจงรับปราสาทผ้ึงน้ี  กับทั้งบริวาร 
ของขาพเจาทั้งหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนานเทอญ. 
 
                                                 คําถวายโรงอุโบสถ 
        มย  ภนเฺต,  อิม  อุโสถาคาร  สงฺฆสฺส,  นิยฺยาเทม.  สาธุ  โน  ภนฺเต,  สงฺโฆ  อิม,   
อุโปสถาคาร,  ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมหาก  ทีฆรตฺต,  หิตาย  สุขาย. 
 
                                                        คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอมอบถวายซ่ึงโรงอุโบสถหลังน้ี 
แกสงฆ  ขอพระสงฆจงรับซึ่งโรงอุโบสถหลังน้ี  ของขาพเจาทั้งหลายเพ่ือประโยชนและ 
ความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนาน  เทอญ. 
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                                            คําถวายยานพาหนะ   
        มย  ภนเต,  อิม,  ยาน,  ภิกขุสงฺฆสฺส,  นิยฺยาเทม.  สาธุ  โน  ภนฺเต  ภิกขุสงฺโฆ   
อิม,  ยาน,  ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,  หิตาย,  สุขาย. 
 
                                                     คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอมอบถวาย  ซึ่งยานพาหนะน้ี 
แกพระภิกษุสงฆ  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ซึ่งยานพาหนะนี้  ของขาพเจาท้ังหลายเพ่ือ 
ประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนาน  เทอญ. 
 
                                      คําถวายคัมภีรพระไตรปฏก 
        มย  ภนเฺต,  อิม,  สปริวาร  เตปฏกคนฺถ  สาตฺถ,  สพฺย ฺชน,  เกวลปรปิุณฺณ,   
ปริสุทฺธ,  จาตุทฺทิสสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส,  โอโณชยาม,  สาธุ  โน  ภนฺเต,  ภิกฺขุสงฺโฆ,  อิม,  สปริ
วาร, 
เตปฏกคนฺถ  สาตฺถ  สพฺย ฺชน,  เกวลปริปุณณ,  ปริสุทธ,  ปฏิคฺคณฺหาตุ,  อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,   
หิตาย,  สุขาย. 
 
                                                     คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวาย  ซึ่งคัมภีรพระไตรปฎก   
อันมีอรรถะและพยัญชนะครบถวนกระบวนความ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชงิ  กับทั้งบริวาร 
นี้  แกพระภกิษุสงฆ  ผูมีในทิศทั้งส่ี  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ซึ่งคัมภีรพระไตรปฎก 
อันมีอรรถะและพยัญชนะครบถวนกระบวนความ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชงิ  กับทั้งบริวาร 
นี้  ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนาน
เทอญ.  
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                                        คําถวายคําภีรพระธรรม 
        มย  ภนเฺต,  อิม,  สปริวาร,  โปฏกคนถ,  พหุชฺชนหิตาย,  พหุชฺชสุขาย,   
มหาเถเรหิ  ยตฺุตปฺยปยุตฺติ,  ธมฺมิก  ธมมฺลทฺธ,  จาตุทฺทิสสฺส,  ภิกขุสงฺฆสฺส  โอโณชยาม.   
สาธุ  โน  ภนเต,  ภิกฺขุสงฺโฆ  อิม  สปริวาร,  โปฏกคนฺถ,  พหุชฺชนหิตาย,  พหุชฺชนสุขาย   
มหาเถเรหิ  ยตฺุตปฺปยุตฺต  ธมฺมิก  ธมฺมลทฺธ,  ปฏิคฺคณฺหาต,  อมฺหาก,  ทีฆรตฺต,  หิตาย,   
สุขาย.   
 
                                                  คําแปล 
        ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอนอมถวายซ่ึงคัมภีรพระธรรม 
อันพระมหาเถระทั้งหลาย  ชําระสอบทานแลว  อันเกิดข้ึนโดยชอบธรรมอันไดมาโดยธรรม 
กับทั้งบริวารน้ี  แกพระภกิษุสงฆ  ผูมีในทิศทั้งส่ี  ขอพระภิกษุสงฆจงรับ  ซึ่งคัมภีร 
พระธรรม  อันพระมหาเถระทั้งหลาย  ชําระสอบทานแลว  อันเกดิข้ึนแลวโดยชอบธรรม   
อันไดมาโดยธรรม  กับทัง้บริวารน้ี  ของขาพเจาท้ังหลาย  เพ่ือประโยชนและความสุข 
แกขาพเจาท้ังหลาย  สิ้นกาลนานเทอญ. 
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                                      หมวดท่ี  ๔  ปกิณกะ(๒) 

 
        ในหมวดน้ี  จะนําวิธีการบางอยางท่ีจําตองปฏิบัติเปนพิธีเบ็ดเตล็ด 
ในการประกอบศาสนพิะดังกลาวขางตน  มาชี้แงใหเขาใจอีก  ๕  ประการคือ 
        ๑.  วิธีสวดมนตไหวพระของนักเรียน 
        ๒.  วิธไีหวครูสําหรับนักเรียน 
        ๓.  วิธจัีบดายสายสิญจน 
        ๔.  วิธบีังสุกุลเปน 
        ๕.  วิธบีอกศักราช 
        ซึ่งแตละประการ  มวิีธีปฏิบัติโดยเฉพาะ  จะไดแสดงโดยลําดับไป 
 
                                  ๑.  วิธีสวดมนตไหวพระของนักเรียน 
        เพ่ือเปนการสงเสริม  จริยศึกษาแก  นักเรียนไทย  ชาวพุทธศาสนา  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  จึงกําหนดระเบียบวาดวยการสวดมนตไหวพระของนักเรียนข้ึนใชเฉพาะ 
ในโรงเรียนท่ีอยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการท่ัวไปโดยไดปรบัปรุงใหรัดกุม 
เหมาะสมแกเวลาของนักเรียน  ดังมีคําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการให 
ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  ดังตอไปนี้  
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                                      ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
                   วาดวยการสวดมนตไหวพระของนักเรียน  พ.ศ.๒๕๐๓ 
        ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรงุระเบียบ  วาดวยการสวดมนต 
ไหวพระของนักเรียน  เพ่ือสงเสริมศีลธรรม  จรรยามารยาทและฝกอบรมใหนักเรียน 
มีจิตใจและนิสัยอันดีงาม  ประพฤติตนในทางที่ดีที่ชอบจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้. 
        ๑)  ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการสวดมนต 
ไหวพระของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๐๓"   
        ๒)  ต้ังแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิกระเบียบขอบังคับ  หรือคําส่ังท่ีขัด 
หรือแยงกับระเบียบนี้  หรือท่ีระเบียบนี้กําหนดไวแลว 
        ๓)  ใชระเบียบนี้ในโรงเรียนและสถานศึกษา  ในสังกัดและในความควบคุม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๔)  ใหครูใหญ  อาจารยใหญ  หรอืผูอํานวยการ  จัดใหนักเรียนสวดมนต 
ไหวพระเวลาเขาแถวภายหลังเชิญธงชาติกอนเขาเรียนทุกวันและตอนเลิกเรียนใน 
วันสุดทายของสัปดาห  เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนประจํา  ก็จัดใหนักเรียนสวดมนต 
ไหวพระตอนกอนท่ีจะเขานอนเปนประจํา       ทกุคืนดวย 
        ๕)  การสวดใหใชแบบสวดมนตไหวพระทายระเบียบนี้ 
        ๖)  การสวดมนตไหวพระทุกครั้ง  ใหครู  อาจารยทุกคนเขารวมสวดมนต 
ไหวพระโดยพรอมเพรียงกัน 
        ๗)  ตอนเลิกเรียนในวัดสุดทายของสัปดาห  ภายหลังการสวดมนตไหวพระ 
ใหครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหโอวาทแกนักเรียน 
เสร็จแลวใหรองเพลงสรรเสริญพระบารมี  
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        ๘)  ในกรณีที่มีนักเรียนที่มิไดนับถือศาสนาพุทธเรียนรวมอยูดวยเวลา 
สวดมนตนักเรียนนั้นไมตองสวด  แตถานักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืนมีจํานวนมาก   
เมื่อทางโรงเรียนเห็นสมควรจะจัดใหมีการสวดมนตตามแบบศาสนานั้น ๆ  ดวยก็ได   
โดยแยกนักเรียนไวตามลัทธิศาสนา   
        ๙)  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
        ๑๐)  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๓  เปนตนไป. 
 
                                สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๐๓ 
                                         (ลงชื่อ)    ปน  มาลากุล 
                                            (ม.ล.ปน  มาลากุล) 
                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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                          แบบสวดมนตไหวพระของนักเรียน 
 
(๑)  แบบคําสวดมนตไหวพระประจําวัน   
                (หัวหนาสวดนําผูอ่ืนสวดตาม) 
                อรห  สมฺมาสมพฺุทฺโธ  ภควา. 
                พุทฺธ  ภควนฺต  อภิวาเทมิ.  (กราบ) 
                สวฺากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม. 
                ธมฺม  นมสฺสามิ.  (กราบ) 
                สปุฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ. 
                สงฺฆ  นมาม.ิ  (กราบ) 
(๒)  แบบคําสวดมนตไหวพระวันสุดทายของสัปดาห  ตอนเลกิเรียน 
                (หัวหนาสวดนําผูอ่ืนสวดตาม) 
                อรห  สมฺมาสมพฺุทฺโธ  ภควา.         
                พุทธ  ภควนฺต  อภิวาเทมิ.  (กราบ) 
                สวฺากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม. 
                ธมฺม  นมสฺสามิ.  (กราบ) 
                สปุฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ. 
                สงฺฆ  นมาม.ิ  (กราบ) 
                                                สวดบทนมัสการ 
        (นํา)  นโม  ตสฺส  ภควโต  (รับพรอมกัน)  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทธสฺส. 
                  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส 
 
        ๑.  ถายืนใหนอมศีรษะนมัสการ  ถาน่ังกับพ้ืนใหกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 
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                                        สวดบทพระพุทธคุณ 
(นํา)  อิติป  โส  (รับพรอมกัน)  ภควา  อรห  สมมฺาสมฺพุทโธ  วชิฺชาจรณสมปฺนฺโน  สุคโต   
         โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ. 
                                       (สวดทํานองสรภัญญะ)   
(นํา)           องคใดพระสัมพุทธ  (รับพรอมกัน)สุวิสุทธสันดาน 
        ตัดมูลเกลศมาร                                     บ  มิหมนมิหมองมัว 
                หน่ึงนัยพระทัยทาน                       ก็เบิกบานคือดอกบัว 
        ราคี  บ  พันพัว                                       สุวคนธกําจร 
                องคใดประกอบดวย                      พระกรุณาดังสาคร 
        โปรดหมูประชากร                                มละโอฆกันดาร 
                ชีท้างบรรเทาทุกข                         และชี้สุขเกษมสานต 
        ชี้ทางพระนฤพาน                                 อันพันโศกวิโยคภัย 
                พรอมเบ็ญจพิธจัก-                        ษุจรสัวิมลไส 
        เห็นเหตุที่ใกลไกล                                 ก็เจนจบประจักษจริง 
                กําจัดน้ําใจหยาบ                           สันดานบาปแหงชายหญิง 
        สัตวโลกไดพ่ึงพิง                                 มละบาปบําเพ็ญบุญ 
                ขอขอประณตนอม                        ศิระเกลาบังคมคุณ 
        สัมพุทธการุญ-                                      ญภาพน้ันนิรันดรฯ  (กราบ) 
         
                                        สวดบทพระธรรมคุณ 
 
(นํา)                สฺวากฺขาโต  (รับพรอมกนั)  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทฏิ ิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสโิก   
        โอปนยโิก  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูหีติ. 
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                                     (สวดทํานองสรภัญญะ) 
(นํา)                ธรรมะคือคุณากร  (รับพรอมกัน)  สวนชอบสาธร   
        ดุจดวงประทีปชัชวาล 
                แหงองคพระศาสดาจารย               สองสัตวสันดาน 
        สวางกระจางใจมนท 
                ธรรมใดนับโดยมรรคผล                เปนแปดพึงยล 
        และเกากับทั้งนฤพาน 
                สมญาโลกอุดรพิสดาร                    อันลึกโอฬาร 
        พิสุทธิพิ์เศษสุกใส 
                อีกธรรมตนทางครรไล                   นามขนานขานไข 
        ปฏิบัติปริยัติเปนสอง 
                คือทางดําเนินดุจคลอง                    ใหลวงลุปอง 
        ยังโลกอุดรโดยตรง 
                ขาขอโอนออนอุตมงค                     นบธรรมจํานง 
        ดวยจิตและกายวาจา  (กราบ) 
         
                                              สวดบทพระสังฆคุณ 
(นํา)                 สุปฏิปนฺโน  (รับพรอมกัน)  ภควโต  สาวกสงฺโฆ,  อุชุปฏิปนฺโน ภควโต   
        สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ,  สามีจปิฏิปนฺโน ภควโต   
        สาวกสงฺโฆ,  ยทิท  จตตาริ  ปุริสยุคานิ  อฏ  ปุริสปุคฺคลา  เอส ภควโต  สาวกสงฺโฆ,   
        อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  อ ฺชลีกรณีโย  อนตุตร  ปฺุกเขตฺต   
        โลกสฺสาติ.  
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                                (สวดทํานองสรภัญญะ) 
(นํา)                สงฆใดสาวกศาสดา  (รับพรอมกัน)         รับปฏบิัติมา 
        แตองคสมเด็จภควันต   
                แจงเหตุจตุสัจเสร็จบรร-                   ลุทางท่ีอัน 
        ระงับและดับทุกขภัย 
                โดยเสด็จพระผูตรัสไตร                    ปญญาผองใส 
        สะอาดและปราศมัวหมอง 
                เหินหางจากขาศึกปอง                       บ  มิลําพอง 
        ดวยกายและและวาจาใจ 
                เปนเนื้อนาบุญอันไพ                          ศาลแดโลกัย 
        และเกดิพิบูลยพูนผล 
                สมญาเอารสทศพล                              มคุีณอนนต 
        อเนกจะนับเหลือตรา 
                ขาขอนบหมูพระศรา-                           พกทรงคุณา- 
        นุคุณประดุจรําพัน 
 
                ดวยเดชบุญขาอภิวันท                          พระไตรรัตนอัน 
        อุดมดิเรกนิรัตศัย 
                จงชวยโพยภัย                                       อันตรายใดใด 
        จงดับและกลับเสื่อมศูนยฯ  (กราบ) 
 
                             สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา 
(นํา)                อนนตคุณสมปนนา  (รบัพรอมกัน)  ชเนตติชนกา  อุโภ    
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        มยฺห  มาตาปตูนว                             ปาเท  วนฺทามิ  สาทร 
 
                            (สวดทํานองสรภัญญะ)   
(นํา)                ขาขอนอบชนกคุณ  (รบัพรอมกัน)  ชนนีเปนเคามูล 
        ผูกอบนกุูลพูน                                       ผดุงจวบเจริญวัย 
                ฟูมฟกทะนุถนอม                          บ  บําราศนิราไกล 
        แสนยากเทาไรไร                                   บ  คิดยากลําบากกาย 
                ตรากทนระคนทุกข                       ถนอมเลี้ยงฤรูวาย 
        ปกปองซ่ึงอันตราย                                จนไดรอดเปนกายา 
                เปรียบชนกคุณ                               ชนนคืีอภูผา 
        ใหญพ้ืนพสุนธรา                                    ก็  บ  เทียบ  บ  เทียมทัน 
                เหลือท่ีจะแทนทด                           จะสนองคุณานันต 
        แทบูชไนยอัน                                          อุดมเลิศประเสริฐคุณฯ  (กราบ)                                 
 
                                    สวดบทเคารพครูอาจารย 
(นํา)        ปาเจราจริยา  โหนฺติ  (รับพรอมกัน)  คุณุตฺตรานุสาสกา 
        ป ฺาวุฑฺฒิกเรเตเต                ทินฺโนวาเท  นมามิห. 
                                     (สวดทํานองสรภัญญะ) 
(นํา)        อน่ึงขาคํานับนอม  (รับพรอมกัน)  ตอพระครูผูการุญ 
        โอบเอ้ือและเจือจุน                        อนุศาสนทุกสิ่งสรรพ 
                ยัง  บ  ทราบก็ไดทราบ        ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน 
        ชี้แจงและแบงปน                        ขยายอรรถใหชัดเจน 
                จิตมากดวยเตตา                    และกรุณา  บ  เอียงเอน  
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        เหมือนทานมาแกลงเกณฑ               ใหฉลาดและแหลมคม 
                ขจัดเขลาบรรเทาโม-                หะจิตมึดที่งุนงม 
        กังขา  ณ  อารมณ                              ก็สวางกระจางใจ 
                คุณสวนน้ีควรนับ                      ถือวาเลิศ  ณ  แดนไตร 
        ควรนึกและตรึกใน                            จิตนอมนิยมชมฯ  (กราบ)   
                                      สวดชยสิทธคาถา 
(นํา)        พาหุ  (รับพรอมกัน)  สหสฺสมภินิมมฺิตสาวุธนฺต 
        คฺรีเมขล  อุทิตโฆรสเสนมาร 
        ทานาทิธมฺมวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
        ตนฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยสิทฺธิ  นิจจฺ 
                                  (สวดทํานองสรภัญญะ) 
(นํา)                ปางเม่ือพระองคปะระมะพุท  (รับพรอมกัน)  ธะวิสุทธศาสดา 
        ตรัสรูอนุตตะระสะมา-                                       ธ ิ ณ  โพธิบัลลังก 
                ขุนมารสหัสสะพหุพา-                               หุวิชาวิชติขลัง 
        ข่ีคีริเมขะละประทัง                                            คชะเห้ียมกระเหิมหาญ 
                แสรงเสกสะราวุธะประดิษฐ                        กละคิดจะรอนราญ 
        รุมพลพหลพยุหะปาน                                          พระสมุททะนองมา 
                หวังเพ่ือผจญวะระมุนิน-                              ทะสุชินะราชา 
        พระปราบพหลพยุหะมา                                      ระมะเลืองมะลายสู 
                ดวยเดชะองคพระทศพล                              สุวิมละไพบูลย 
        ทานาทิธรรมะวิธิกูล                                             ชยะนอมมโนตาม 
                ดวยเดชะสัจจะวะจะนา                                และนมามิองคสาม  
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        ขอจงนิกรพละสยาม                          ชนะสิทธิทุกวาร 
                ถึงแมจะมีอริวิเศษ                      พละเดชเทียมมาร 
        ขอไทยเจริญพิชิตตะผลาญ                 อริแมนมุนินทรฯ   
                                  (กราบ  ๓  ครั้ง) 
                                   บทสรรเสริญพระบารม ี
(นํา)        ขาวรพุทธเจา  (รับพรอมกัน)         เอามโนและศิระกราน 
        นบพระภูมิบาล                                         บุญญดิเรก 
        เอกบรมจักริน                                           พระสยามินทร 
        พระยศยิ่งยง                                               เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
        ผลพระคุณ ธ รักษา                                   ปวงประชาเปนสุขศานต 
        ขอบันดาล ธ ประสงคใด                          จงสฤษฏดัง 
        หวังวรหฤทัย  ดุจถวายชัย  ชโยฯ 
 
(๓)  แบบคําสวดมนตสําหรับนักเรียนกอนเขานอน 
        (หัวหนาสวดนําผูอ่ืนสวดตาม) 
        อรห  สมฺมาสมฺพุทโธ  ภควา. 
        พุทฺธ  ภควนฺต  อภิวาเทมิ.  (กราบ) 
        สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม. 
        ธมฺม  นมสฺสามิ.  (กราบ) 
        สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
        สงฺฆ  นมามิ  (กราบ)  
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                       สวดคํานมัสการและสรรเสริญพระรตันตรัย   
 
        (นํา)        นโม  ตสฺส  ภควโต  (รบัพรอมกัน)  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส. 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
                นโม  ตสฺส  ภควโต   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.  (กราบ) 
        (นํา)        อิติป  โส  (รับพรอมกัน)  ภคว   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ. 
                วิชชฺจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ 
                สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควติ.  (กราบ) 
        (นํา)        สฺวากฺขาโต  (รับพรอมกนั)  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทฏิ ิโก 
                อกาลิโก  เอิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจจฺตฺต  เวทิตพฺโพ 
                วิ ฺหีติ.  (กราบ) 
        (นํา)        สุปฏิปนฺโน  (รับพรอมกัน)  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
                อุชุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
                ายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
                สามีจิปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
                ยทิท  จตฺตาริ  ปุริสยุคานิ  อฏ  ปุริสปคฺุคลา  ภควโต 
                สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกขิฺเณยฺโย  อฺชลีกรณีโย 
                อนุตตฺร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ.  (กราบ) 
        (นํา)        พาหุ  (รับพรอมกัน)  สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต 
                คฺรเีมขล  อุทิตโฆรสเสนมาร 
                ทานาทิธมฺมวิธินา  ชิตวา  มนุินฺโท 
                ตนฺเตชชสา  ภวตุ  เต  ชยสทิฺธิ  นิจฺจ.  (กราบ  ๓  ครัง้) 
 
(๔)  แบบคําสวดมนตสําหรับโรงเรียนอนุบาล 
                                ใหสวดประจําวันดังน้ี  
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     (รับพรอมกัน)            พุทฺธ  วนฺทามิ  ขาพเจาไหวพระพุทธเจา        (กราบ) 
                                       ธมฺม วนฺทามิ  ขาเพจาไหวพระธรรม              (กราบ) 
                                       สงฺฆ  วนฺทามิ  ขาพเจาไหวพระสงฆ               (กราบ)   
                                                        สวดวันสุดสัปดาห 
     (รับพรอมกัน)            พุทฺธ  วนฺทามิ  ขาพเจาไหวพระพุทธเจา       (กราบ) 
                                       ธมฺม วนฺทามิ  ขาเพจาไหวพระธรรม             (กราบ) 
                                       สงฺฆ  วนฺทามิ  ขาพเจาไหวพระสงฆ              (กราบ) 
        (นํา)                นโม  ตสฺส  ภควโต  (รับพรอมกัน)  อรหโต  สมมาสมพุทธสส. 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส. 
                        นโม  ตสฺส  ภควโต   อรหโต  สมมฺาสมฺพุทธสฺส.   
        (นํา)                พุทฺธ  (รับพรอมกนั)  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ทุติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ทุติยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ทุติยมฺป  สงฆฺ สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ตติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ตติยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ตติยมฺป  สงฺฆ สรณ  คจฺฉามิ. 
                                                        (กราบ  ๓  ครั้ง) 
                                     บทสรรเสริญพระบารมี 
        (นํา)        ขาวรพระพุทธเจา  (รบัพรอมกัน)         เอามโนและศิระกราน  
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        นบพระภูมิบาล                           บุญญดิเรก 
        เอกบรมจักริน                             พระสยามินทร 
        พระยศยิ่งยง                                เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
        ผลพระคุณ ธ รักษา                     ปวงประชาเปนสุขศานต 
        ขอบันดาล ธ ประสงคใด             จงสฤษฏดัง   
        หวังวรหฤทัย  ดุจถวายชัย  ชโยฯ 
(๕)  แบบสวดมนตประจําตัวกอนนอนสําหรับนักเรียน 
                                        สวดอยางพิศดาร 
        อรห  สมฺมาสมฺพุทโธ  ภควา. พุทธฺ  ภควนฺต  อภิวาเทมิ.        (กราบ) 
        สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม.  ธมมฺ  นมสฺสามิ.                        (กราบ) 
        สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สงฺฆ  นมามิ                     (กราบ) 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
                นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
                นโม  ตสฺส  ภควโต   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสส.   
                        พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
                        สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                ทติุยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                ทติุยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
                ทติุยมฺป  สงฺฆ สรณ  คจฺฉามิ. 
                ตติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                ตติยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ.  



แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาท่ี 145 

        ตติยมฺป  สงฺฆ สรณ  คจฺฉามิ. 
        อิติป  โส  ภควา   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ. วิชชฺจรณฺสมฺปนฺโน  
        สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปรุสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
        พุทฺโธ  ภควติ.  (กราบ)   
        สวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทฏิ ิโก  อกาลโิก  เอิปสฺสิโก   
        โอปนยโิก  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ.  (กราบ) 
        สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
        อุชุปฏปินฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
        ายปฏปินฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
        สามีจิปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
        ยทิท  จตฺตาริ  ปุริสยคุานิ  อฏ  ปุริสปุคฺคลา   
        เอส   ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย 
        ทกฺขิเณยฺโย  อฺชลกีรณีโย  อนุตฺตร  ปุ ฺกเขตฺต 
        โลกสฺสาติ  (กราบ) 
                นตฺถิ  เม  สรณ  อ ฺ  พุทฺโธ  เม  สรณ  วร 
                เอเตน  สจฺสจชฺมเชน  โหตุ  เม  ชยมงฺมคล 
                นตฺถิ  เม  สรณ  อฺ  ธมฺโม  เม  สรณ  วร 
                เอเตน  สจฺจวชฺเชน  โหตุ  เม  ชยมงฺคล 
                นตฺถิ  เม  สรณ  อฺ  สงฺโฆ  เม  สรณ  วร 
                เอเตน  สจฺจวชฺเชน  โหตุ  เม  ชยมงฺคล 
                                                สวดอยางยอ 
        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต          สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต          สมฺมาสมพุทฺธสฺส. 
        นโม  ตสฺส  ภควโต   อรหโต         สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.   
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                                        พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
                                        ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
                                        สงฆ  สรณ  คจฺฉามิ. 
        ทุติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
        ทุติยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ.   
        ทุติยมฺป  สงฺฆ สรณ  คจฺฉามิ. 
        ตติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ. 
        ตติยมฺป  ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ. 
        ตติยมฺป  สงฺฆ สรณ  คจฺฉามิ. 
นตฺถิ  เม  สรณ  อฺ                        พุทฺโธ  เม  สรณ  วร 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน                             โหตุ  เม  ชยมงฺมคล 
นตฺถิ  เม  สรณ  อ ฺ                          ธมฺโม  เม  สรณ  วร 
เอเตน  สจฺจวชฺเชนท                           โหตุ  เม  ชยมงฺคล 
นตฺถิ  เม  สรณ  อ ฺ                          สงฺโฆ  เม  สรณ  วร 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน                              โหตุ  เม  ชยมงฺคล 
 
                                      คําแปลคาถา  นตฺถิ  เม 
        สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี  พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา 
ดวยสัจวาจา  นี้  ขอชัยมงคลจงมีแกขาพเจาฯ 
          สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี  พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา 
ดวยสัจวาจา  นี้  ขอชัยมงคลจงมีแกขาพเจาฯ 
        สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี  พระพุสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา 
ดวยสัจวาจา  นี้  ขอชัยมงคลจงมีแกขาพเจาฯ  
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                                    ๒.วิธีไหวครูสําหรับนักเรียน 
        การไหวครู  เปนประเพณีอยางหน่ึง  ที่นิยมกนัมาแตโบราณ  ถือวาเมื่อจะ 
เริ่มกิจการใด ๆ  เชน  เริ่มศึกษาเลาเรียนเปนตน  ตองเริ่มไหวครูกอนเรียกวาข้ึนครู   
เพ่ิมการงานท่ีริเริ่มนั้น ๆ  จะสําเร็จดวยดี  ในเรื่องการเรียนหนังสือของโรงเรียนตาง ๆ   
นั้น  กระทรวงศึกษาธิการก็มิไดทอดท้ิงประเพณีโบราณ  ไดวางระเบียบปฏิบัติในการ 
นี้ไวเพ่ือใหโรงเรียนตาง ๆ  ปฏิบัติเปนแบบเดียวกัน  ดังตอไปนี้.-   
 
                                         ระเบียบพิธีของนักเรียน 
ก. จัดสถานท่ี 
        ๑)  ต้ังโตะหมูที่บูชาพระพทุธไวในที่สูงบนเวทีทางดานหนาของท่ีประชุม   
ขางหนาท่ีบูชามีกระถางธูป  เชิงเทียน  และโตะเล็กเพ่ือวางพานดอกไมและธูปเทียนที่ 
นักเรียนนํามาบูชา 
        ๒)  จัดหาหนังสือ  สําหรับใหผูเปนประธานเจิมไวบนพาน  และวางไวบนโตะ 
เล็กหนาที่บูชา 
        ๓)  ขางท่ีบูชาบนเวที  จัดที่นั่งของผูเปนประธานและครูอาจารย 
        ๔)  จัดใหนักเรียนนั่งในหองประชุมกอนพิธี  เมื่อผูเปนประธานและ 
ครูอาจารยเขาน่ังยังท่ีเรียบรอยแลว  เริ่มพิธี 
 
ข.  สิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนาสําหรับนกัเรียน 
        ๑)  พานดอกไม  มดีอกไมประกอบดวย  หญาแพรก  และดอกมะเขือ   
จัดใหสวยงามตามสมควร  ชั้นละ  ๑  พาน  (หรือมากกวา) 
        ๒)  ธูปเทียน  ชั้นละ  ๑  ชุม  (หรอืมากกวา)  
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        ๓)  กําหนดตัวนักเรียนผูถือพานดอกไมและธูปเทียน  ชัน้ละ  ๑  คน   
(หรือมากกวา) 
        ๔)  ใหนักเรียนทองจําคําไหวครูและบทสวดมนต 
        ๕)  เลือกนักเรียน  ๑  คน  เปนผูกลาวนําคําไหวครู 
ค.  การจัดนักเรียน     
        ๑)  จัดนักเรียนใหนั่งเปนแถว  แบงเปนสองซีก  ซายและขวาของที่ประชุม   
เพ่ือใหมีทางเดินตรงกลาง 
        ๒)  ใหนักเรียนที่ถือพานดอกไม  (แทนชั้นตาง )  นั่งท่ีขวาสุดและซายสุด 
ของแถวท้ัง  ๒  ซีกขางหนา 
        ๓)  ขางหลังนักเรียนที่ถือพานดอกไม  จัดระยะพอประมาณใหนักเรียน 
ที่ถือธูปเทียน  (แทนชั้น)  นั่งสลับกันไปตามแบบน้ี  จนครบจํานวนนักเรียนที่ถือพาน 
ดอกไมและธูปเทียน 
ง.  พิธ ี
        ๑)  เม่ือผูเปนประธาน  มายังท่ีประชุมบนเวทีใหนักเรียนยืนข้ึนพรอมกัน 
เพ่ือทําความเคารพ 
        ๒)  เม่ือผูเปนประธานน่ังลง  ใหครูหรืออาจารยผูหน่ึง  เขาไปเชิญใหจุด 
ธูปเทียนนมัสการพระพุทธรูป  แลวผูเปนประธานกลับที่นั่ง 
        ๓)  เม่ือผูเปนประธานน่ังเรียบรอยแลว  เริ่มพิธี  โดยครูหรอือาจารยผูหน่ึง 
ออกมายืนเบื้องหนาของนักเรียน  เพ่ือนําสวดมนตไหวพระใหนักเรียนวาตามเปนวรรค ๆ 
ไป  ตามแบบสวดขางทายน้ี  อาจารยพนมมือเปนอาณัติสัญญาณ  ใหนักเรียนทําตาม 
และทําอยูจนเสร็จการไหวครู 
        ๔)  เม่ือสวดมนตไหวพระเสร็จแลว  ครูหรืออาจารยผูนําสวดกลับไปยังที่เดิม 
และนักเรียนผูที่รับเลือกใหเปนผูกลาวนําคําไหวครูออกมาแทนเพ่ือกลาวนําไหวครู   
เมื่อพรอมกันแลวก็กลาววรรคแรกของคําไหวครูตามบทท่ีแสดงไวขางหนาน  
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        ๕)  เม่ือนักเรียนผูกลาวนํา  วาจบวรรคแรกของบทแลว  นกัเรียนทั้งหมด 
รับตามบทพรอมกันจนจบคําไหวครู  เมื่อจบบทแลวนักเรียนผูที่กลาวนําซ่ึงยังคงยืน 
อยูทางดานหนาของนักเรียนอ่ืน  วาคาถาสรุปทายของคาไหวครู  คือ    
        ปฺาวุฑฺฒิกเรเตเต  ทินฺโนวาเท  นมามิหฯ  (ทํานองสรภัญญะ) 
        ๖)  เม่ือกลาวเสร็จแลว  นกัเรียนผูกลาวนํากลับที่เดิม  นักเรียนทั้งหมด 
ทําความเคารพและน่ังลง  ตอนน้ีถามีพิณพาทยใหเริ่มเพลงสาธุการ 
        ๗)  ใหนักเรียนที่ถือธูปเทียนเริ่มจุดธูปเทียนเม่ืออาจารยผูดําเนินพิธี 
เห็นวาเสร็จเรียบรอยแลว  ใหอาณัติสัญญาณ  ใหนักเรียนผูถือพานดอกไมและถือธูปเทียน 
ยืนข้ึนพรอมกันทั้งหมด  ใหแถวถือพานดอกไมเดินมากอน  ๔  คน  เดินรวมเปนแถว 
เรียง  ๔  ข้ึนไปบนเวที  นําพานดอกไมไปวางยังโตะเล็กหนาท่ีบูชา  แลวกราบลงพรอมกัน   
๓  ครั้ง  ถอยออกมาทําความเคารพผูเปนประธาน  แลวลงจากเวทีกลับที่เดิมใหนักเรียน 
ที่ถือธูปเทียน  ๔  คน  ทาํเชนเดียวกัน  เวนระยะหางกันพองาม  ทําสลับกนัไปดังนี้ 
จนครบจํานวนนําเรียนที่ถือพานดอกไมและธูปเทียน  (พิณพาทยคงบรรเลงเพลง 
สาธุการตอไป) 
        ๘)  เม่ือนักเรียนเขาท่ีหมดแลว  ครูหรืออาจารยผูหน่ึง  ไปเชิญผูเปนประธาน 
เจิมหนังสือซึ่งไดเตรียมไวแลว  เมื่อผูเปนประธานลุกข้ึนใหนักเรียนลุกข้ึนยืนพรอมกัน   
ผูเปนประธานเจิมหนังสือเสร็จแลวน่ังลงใหนักเรียนนั่งลงพรอมกัน  เพลงสาธุการจบ 
เปนเสร็จพิธี 
 
        บทสวดมนตไหวพระกอนไหวครู 
        (อาจารยวานํา  นักเรียนวาตาม) 
        อรห  สมฺมาสมฺพุทโธ  ภควา.  
        พุทฺธ  ภควนฺต  อภิวาเทมิ.          (กราบ)  
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        สวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม.  
         ธมฺม  นมสฺสามิ.                  (กราบ)   
         สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  
         สงฺฆ  นมามิ                  (กราบ) 
 
                                                            คําไหวครู 
(นํา)                ปาเจราจริยา  โหนฺติ  (รับพรอมกัน)  คุณุตฺตรานุสาสกา 
                                (สวดทํานองสรภัญญะ) 
(นํา)                ขาขอประณตนอมสักการ          (รบั)  บูรพาคณาจารย 
        ผูกอปรประโยชนศกึษา 
                ทั้งทานผูประสาทวิชา                อบรมจริยา 
        แกขาในกาลปจจุบัน 
                ขาขอเคารพอภิวันท                ระลึกคุณอนันต 
        ดวยใจนิยมบูชา 
                ขอเดชกตเวทิตา                        อีกวิริยะพา 
        ปญญาใหเกิดแตกฉาน 
                ศกึษาสําเร็จทุกประการ                อายุยืนนาน 
        อยูในศลีธรรมอันด ี
                ใหไดเปนเกียรติเปนศรี                ประโยชนทวี 
        แกชาติและประเทศไทย  เทอญฯ 
        (นําสรุป)  ป ฺาวุฑฒิกเรเตเต                ทินโฺนวาเท  นมามิห.  
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                                          ๓.  พิธีจับดายสายสิญจน   
        สายสิญจน  แปลวา  สายรดนํ้า  ในปจจุบันไดแกสายท่ีทําดวยดายดิบโดยวิธี 
จับเสนดายในเข็ดสาวชักออกมาเปนหวง ๆ  ใหสมัพันธเปนสายเดียวกันจากดายใน 
เข็ดเสนเดียวจับออกครั้งแรกเปน  ๓  เสนมวนเขากลุมไว  ถาตองการใหไดสายใหญก็จับ 
อีกครั้งหนึ่ง  จะกลายเปน  ๙  เสนในงานมงคล  ใชสายสิญจน  ๙  เสน  ไมใชสายสิญจน   
๓  เสน  เรื่องของดายสายสิญจนและวิธีจับดังกลาวน้ี  ในหนังสือระเบียบพิธี  ชี้แจงไว   
(ระหวางหนา  ๒๓  ถึง  ๓๐)  แจมแจงดีมาก  จะขอคัดตัดตอนมากกลาวเปนตอน ๆ   
ดังตอไปนี้. 
        "สายสิญจนในงานมงคลใชสายสิญจน  ๙  เสนไมใชสายสิญจน  ๓  เสน   
แตโบราณไดจัดทําข้ึนดวยวิธีเรียกวา  เสก  คือ  รายมนตเพ่ือใหศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกวา   
สายสิญจน  แปวา  สายเสก  การจัดดายสายสิญจน  เบื้องตนตองกะประมาณดายดิบ 
ที่จะจับใหพอกับความตองการ  ตองใชคนในการจับ  ๒  คน  เปนผูจับ  ๑  คน  คอยปอน   
เสนดายใหจับคนหน่ึง  ทั้งนี้เพ่ือใหดายท่ีจะจับซึ่งเสกกอนแลวไมตกไปในที่ตํ่าอันจะ 
ทําใหเส่ือมความศักดิ์สิทธิ์ทั้ง    คน  นั่งหรือยืนหางกันไมเกิน  ๑  วา  หันหนาเขาหากัน   
เมื่อเริ่มพิธีผูจับสายสิญจนพึงหยิบดายท้ังหมดท่ีตองจับมาถือน่ังประณมมือวา  นโม  ๓   
จบแลว  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ...  ไปตามแบบพระไตรสรณคมน  แลววาสวดบท  สมฺพุทฺเธ...   
บท  อิติป  โส...  ไปจนจบสังฆคุณ  ขณะวาพึงนอมใจใหระลึกถึงคุณพระพุทธเจา   
พระธรรม  พระสงฆ  ตามลําดับพึงยึดหนวงเปนอารมณ  ต้ังใจแนวแนดีแลว  พึงสงเข็ดดาย 
ที่จับใหผูปอนเสนดายคลองไวที่ขอมือท้ังสองขาง  ขึงเข็ดใหตึงและผูปอนเสนดายนั้น 
พึงคอยระวังในการปอน  โดยเบี่ยงบายมือขณะเสนดายเดินใหเขาจังหวะกับผูจับอยู 
ตลอดเวลา" 
        "ผูจับนั้น  เมื่อเลือกหาเสนดายอันเปนตนข้ัว  แยกออกมาจากเข็ดไดแลว   
ขณะแรกพึงวา  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉาม ิ แลวทบเสนดายเขาดวยกันเพ่ือใหเปนวงพอมือ  
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ลอดเขาไดสะดวก  ขณะทบเสนดายวา  ธมมฺ  สรณ  คจฺฉาม ิ แลวถือไวดวยมือขางหน่ึง 
ใชมืออีกขางหน่ึง  ลอดเขาในวง  จับเสนดายนอกวงที่แลนมาจากเข็ดดึงกลับมาทางตัว 
ขณะดึงน้ีวา  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ  ดาย  ๓  เสนก็จะทาบเกี่ยวพันประสานกันเปนสาย 
สิญจน  อันสาํเร็จดวยพระโตรสรณคมน"   
        "ตอไป  เสนดายที่จับดึงเขามาก็จะเปนวงใหมอีก  แลวจึงดังเสนดาย   
นอกวงดวยมืออีกขางหน่ึง  มวนสายท่ีจับแลวดวยมืออีกขางหน่ึงสองมือทําหนาท่ีไป 
พรอมกัน  ฝายผูปอนเสนดายก็พึงทําหนาท่ีปอนไปตามจังหวะมือของผูจับเมื่อดาย 
หมดเข็ดหน่ึง ๆ  ก็เอาดายเข็ดอ่ืนเขาตอเสนกันแลวจับตอไป  จนกวาจะหมด  ดายทุก 
เข็ดขณะจับสายสิญจนอยูนี้ทั้งผูจับและผูปอนเสนดาย  พึงเสกบริกรรมภาวนาอยู 
ในบทพระโตรสรณคมน  และบทพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณตามพระบาลีและวาบท 
        สพฺเพ  พุทฺธา  พลปฺปตฺตา  ปจฺเจกานฺจ  ย  พล 
        อรหนฺตานฺจ  เตเชน  รกขฺ  พนฺธามิ  สพฺพโส. 
        พึงต้ังใจใหแนวแน  วาซ้ํา ๆ  อยางอยางนี้จนกวาจะแลวเสร็จ  ถาไมจําเปนก็ 
อยาไดพูดหรือคุยกันเลย" 
        "เมื่อจับเสร็จในครั้งแรกยังเปนจับ  ๓  คือมีดายเพียง  ๓  เสนในสายเมื่อ 
เห็นวายังเล็กอยูเกรงจะขาดงาย  ก็พึงจับอีกครั้งหนึ่ง  เรียกวา  ๙  คือ  จับจากสาย   
๓  เสนใหเปน  ๙  เสน  ผูจับพึงมวนดายเขากลุมใหเรียบรอยเสียกอน  แลวพึงจับปลาย 
สายไว  สงกลุมใหผูปอนดาย  คอยระวังปอนอยูอยางเดิม  ขณะแรกจับปลายใหวา   
พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ...  ขณะทบเขาวงวา  ทุติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ...  ขณะจับเสน 
ดายลอดวงเขามาทางตัววา  ตติยมฺป  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ...  แลวจับตอไปท้ัง  ๒  คน   
พึงภาวนาบทพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  เหมือนจับในครั้งแรก  แลววา  อ  ส  วิ  สุ   
โล  ปุ  ส   พุ  ภ  ตอไปวาบท  สพฺเพ  พุทฺธา  พลปฺปตฺตา  ไปจนจบ  และหากจะวาบทมงคล 
จักรวาฬ  หรอืพระพุทธมนตในเจ็ดตํานานสิบสองตํานาน  โดยตลอด  หรือเพียงบทใด   
บทหน่ึงที่ยังจําไดแมนยําข้ึนในอยู  กย็ิ่งดีมากข้ึน"  
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        เมื่อจับหมวดดายในครั้งน้ีแลว  พึงมวนสายสิญจนเขากลุมเหมือนในครั้ง 
กอนผูมวนดายและผูระวังกลุมดาย  พึงวา 
        "สพฺพทุกฺขา  วินสสฺนตุ  สพฺพภยา  วินสฺสนฺตุ  สพฺพโรคา  วินสฺสนตฺุ  พุทฺธ- 
เตเชน  ธมฺมเตเชน  สงฺฆเตเชน"   
        "จนกวาจะมวนดายเขากลุมเสร็จเรียบรอย  จึงเสร็จพิธี" 
        ดายสายสิญจนที่จับโดยวิธีนี้  นยิมใชเฉพาะในพิธีงานมงคลทุกประเภท 
ที่ตองใชดายสายสิญจน  คือ  ใชวงบรเิวณพุทธมงคลตลอดจนใหพระสงฆถือในขณะ 
สวดมนต 
 
                                              ๔.  วิธีบงัสุกุลเปน 
        การบังสุกุลเปน  หมายถึง  บุญกิริยาที่เจาภาพประสงคจะบริจาควัตถุเนื่อง 
ดวยกายของตน  โดยเฉพาะผาอุทิศสงฆใหเปนผาบังสุกุล  ปรกตินิยมทําเม่ือปวยหนัก 
เปนการกําหนดมรณานุสสติวิธีหน่ึง  โดยมากเมื่อญาติ ๐  จัดใหมีพิธีสงฆสวดตอนาม 
แลวถาผูปวยยังมีสติดีอยู และเปนอุบาสกอุบาสิกาผูใกลชิดพระรัตนตรัยตลอดมา   
มักขอรองใหสงฆชักบังสุกุลเปนตนเองดวย  แมอุบาสกอุบาสิกาผูไมปวยไข  เมื่ออายุ 
ยางเขาวัยชรามักปรารภสังขารของตนอันใกลมรณะ  ประสงคจะบําเพ็ญบุญกิริยาให 
ทันตาเห็นดวยตนเอง  มักจัดใหอาราธนาพระสงฆมาชักบังสุกุลเปนตนเองก็มี 
        ในการชักบังสุกุลเปนดังกลาวนี้  ปกติไมมทีอดผาเหมือนบังสุกุลศพเวลา 
จะใหพระสงฆชัก  ใชผาขาวคลุมตัวคนปวยหรือผูประสงคการน้ีแลวเอาดายสายสิญจน 
ผูกมุมผาขาวท่ีคลุมนั้นไวตอนขางหนา  ถวายปลายสายสิญจนอีกขางหน่ึงใหพระสงฆ 
จับพิจารณา  แตเจาภาพบางทานศรัทธานําผาทอดบนสายสิญจนเหมือนทอดผาบน 
สายโยงศพก็มี  สําหรับระเบียบพิธีฝายเจาภาพ  ในกรณีใหมีบังสุกุลเปนตอทายพิธีตอนาม 
ก็ไมมีอะไรตองเตรียมมาก  นอกจากเตรียมผาขาวคลุมราง  ๑  ผืนกับเตรียมสายสิญจน 
ใชโยงผาคลุมใหพระสงฆชักเทาน้ัน  แมกรณีที่เจาภาพจัดทําแตตนเองเปนพิเศษ  ก็คง  
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เตรียมสิ่งสําคัญ  คือ  ผาขาวสายสิญจนเชนกัน  นอกน้ันก็เปนเครื่องไทยธรรมแลว     
แตจะจัดเตรียม    สวนระเบียบพิธีฝายพระภิกษุสงฆพึงปฏิบัติในการน้ีโดยลําดับดังน้ี 
        ก) เจาภาพจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  แลวอาราธนาศีล   
        ข) หัวหนาสงฆต้ังพัดใหศีล  (ในขอ  ก.  และ  ข.  นี้  ถาเปนงานทําตอจากพิธีตอนาม  
ไมตองใหศีลและรับศีลอีกก็ได) 
        ค)   หัวหนาสงฆนําสวดมนตเฉพาะที่นิยมเปนหลัก  ดังน้ี 
        (๑)  นโม... 
        (๒)  อวชิฺชาปจฺจยา  สงฺขารา.... 
        (๓)  อเนกชาติสสาร.... 
        (๔)  กรณุา  วิย  สตฺเตสุ... 
        (๕)  ติลักขณาทิคาถา  ขึ้น  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ...  (อาจสวดมากกวา 
        นี้ก็ได  เชนเติม  บท  พุทฺธ  ชีวิต  ยาว  นิพฺพาน  สรณ  คจฉฺามิ...  เขาตอ 
        จาก  นโม...  และสวด  ภัทเทกรัตตคาถา  อตีต  นานฺวาคเมยฺย... ก็ได) 
        ฆ)  สวดมนตจบแลว  ชกับังสุกุลเปนโดยเจาภาพหมอบลงตรงหนาสงฆ   
เอาผาขาวคลุมกายหมดท้ังราง  ถาเปนคนปวยลุกหมอบไมไดก็ใชผา 
ขาวคลุมรางท้ัง ๆ  ที่นอนอยูกับที่นั้นแลวผูกปลายสายสิญจนขางหนึ่ง 
ที่ผาขาวคลุม  แลวนํากลุมดวยสายสิญจนถวาย พระสงฆหรือลดลง 
ตรงหนาสงฆในกรณีมีทอดผา  พระสงฆทั้งน้ันพึงจับสายสิญจนหรือ 
ผาทอดอยางพิธีบังสุกุลศพ  ที่กลาวแลวทุกประการ  ถามีพัดพึงต้ังพัด 
แบบซักผาบังสุกุลดวย  เมื่อพรอมกันแลว  พึงวาคาถาบังสุกุล 
เปนพรอมกันดังน้ี 
                อจริ  วตย  กาโย  ปวึ  อธิเสสฺสติ 
                ฉฑฺุโฑ  อเปตวิฺาโณ  นริตฺถว  กลิงฺครฯ  
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                ในกรณีที่ไมมีผาทอด  ขณะท่ีวาคาถาชักบังสุกุลเปนพระ 
        ภิกษุที่เปนหัวหนาพึงดึงดายสายสิญจนที่ผูกมุมผาไวใหผาท่ีคลุมคอย ๆ   
        เลื่อนออกจากตัวคนที่ถูกบังสุกุลพอวาจบผาคลุมก็พนจากตัวพอดี 
        กันหรือจะดึงผาคลุมออกเมื่อวาคาถาจบก็ได  เปนอันเสร็จพิธีชัก 
        บังสุกุลเปน   
        ง)  เมื่อเจาภาพถวายไทยธรรมแลว  หรือยังมีพิธีฉันตอไป  ในวันอ่ืน 
        ยังไมถวายในขณะน้ัน  พระสงฆพึงอนุโมทนาใชบท  วิเสสอนุมทนา   
        วา  โส  อตฺถลทฺโธ...  สําหรับชาย  หรือ  สา  อตฺถลทฺธา...  สําหรับหญิง 
        ตามควรแลวตอทายดวยบท  มงคลจักวาฬนอย  แตในกรณีคนปวย 
        หนักจะตอทายดวยบท  สกฺกตฺวา  พุทธฺรตน...  กับมงคลจักรวาฬนอย 
        ก็ไดเหมือนกัน 
        อีกประการหน่ึง  การชักบังสุกุลเปนที่นิยมใหพระสงฆประกอบในการเก็บอัฐิ 
หลังจากฌาปนกิจศพเสร็จแลวรุงข้ึนมีการเก็บอัฐิ  ในการน้ีนิยมใหพระสงฆชักบังสุกุล 
เปนอัฐิในวาระสุดทายองพิธีดวยซ่ึงเรียกกันวา  "บงัสุกุลแปรรปู"  มีระเบียบพิธี 
ยอ ๆ  ดังน้ี 
        ก)  ฝายเจาภาพ  จัดอัฐิบนเชิงตะกอนซ่ึงดับสนิทแลวรวมเขากอนจะให 
              มีสงฆชักบังสุกุลในขณะอัฐิธาตุรวมกันอยูนี้ดวยก็ไดเรียกวา  "บงัสุกุล 
              ดับธาตุ"   หรือจะไมมีก็ได  เริ่มตนพิธีเก็บอัฐิเลย  โดยจัดอัฐิธาตุบน 
              เชิงตะกอนน้ัน  ทําเปนรางโครงมนุษยดวยวิธีเรียงกระดูกบางสวน 
              เขาเปนรูปรางเทาน้ัน  ใหทันศรีษะไปทางทิศตะวันตกกอน  แลวทอดผา 
              บนรูปที่เรียงไวนั้นนิมนตพระสงฆชักบังสุกุล 
        ข) พระสงฆชัดบังสุกุลในรูปแรกน้ี  แบบบังสุกุลตายอยางบังสุกุลศพ 
        ค)  เสรจ็แลว  แปรรปูกระดูกน้ันใหมใหเปนรูปมนุษยแตใหหันศรีษะมา 
              ทางทิศตะวันออก  แลวนิมนตใหพระสงฆชักบังสุกุลแปรรูป  



แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาท่ี 156 

        ฆ)  พระสงคพึงชักบังสุกุลแปรรูปนี้ดวยบทบังสุกุลเปน  นับวาเสร็จพิธี 
        ง)  ตอน้ัน  เจาภาพมีขาวตอกดอกไม  หรือเงินทอง  ก็โปรยลงบนอัฐินั้น 
             แลวก็เก็บอัฐิไดตามประสงค 
การชักบังสุกุลเปน  และวิธีปฏิบัติ  ทีใ่ชกันทั่วไปมีเพียงเทาน้ี   
                                          ๕)  วิธีบอกศักราช 
        การแสดงพระธรรมเทศนาในงานทําบุญทุกกรณี  ยกเวนที่แสดงตามกาลใน 
วันธรรมสวนะมีนิยมใหผูแสดงธรรมบอกศักราช  คือ  บอก  วัน  เดือน  ป  ที่ถึงเปน 
ปจจุบันวันนั้น  กอนเริ่มเทศนดวย  จุดมุงหมายเดิมก็เพื่อใหพุทธบริษัทไดทราบ 
ปฏิทินวา  วันนั้นเปนวันอะไร  เดือนอะไร  และปอะไร  เพราะในสมัยกอน  ปฏิทินรายวัน   
ไมมีแพรหลายเหมือนในปจจุบันนี้  บางคนบางสมัยโนน  ไมรูกระทั่งอายุของตนเอง 
เพราะไมทราบวาตนเกิดเมื่อไร  ฉะนั้น  การฟงธรรมนอกจากใหประโยชนไดรูเรื่อง 
ธรรมปฏิบัติแลวยังเปนเหตุใหทราบปฏิทินปจจุบันสําหรับแสดงธรรมนั้นดวยตกมา 
ถึงสมัยนี้ปฏทิินมีแพรหลายแลว  คนสวนมากทราบวัน  เดือน  ป  ปจจุบันดี  การบอก 
ศักราชกอนเทศนเลยกลายเปนธรรมเนียมไป  ซึ่งตองตัดออกเสียเลยก็ยังไมมีเหตุผล 
สมควร  จึงยังปฏิบัติกันสืบมา 
        วิธีบอกศักราชของพระผูเทศกใหบอกเปนภาษาบาลีนํากอน  แลวแปลเปน 
ภาษาไทย  ผูเทศกตองเขาใจวิธีเปลี่ยนคําตาม  วัน  เดือน  ป  ในแบบภาษาบาลีกอนพอ 
สมควร  จึงจะบอกไดถูกตอง  ฉะนั้น  ตอไปนี้จะแสดงแบบศักราชท่ีนิยมใชกันอยูใน 
ปจจุบัน  และวิธีเปลี่ยนคําพอเปนทางของนักศึกษาตามสมควร 
 
                                          คําบาลีบอกศักราช 
        อิทนิ  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส,  ปรินิพฺพานโต  ปฏาย,  
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จตุ(๑) ตฺตรปญจสตธิกานิ,  เทว  สวจฺฉร  สหสฺสานิ  อติกฺกนฺตานิ,  ปจฺจุปฺปนฺนกาลวเสน 
อสฺ(๒)สยุชมาสสฺส  เตวี(๓)สติม  ทิน,  วารวเสน  ปน  จนฺท (๔)วาโร  โหติ.  เอว  ตสฺส  ภควโต 
ปรินิพฺพานา,  สาสนา  ยุกาลคณนา  สลฺลกฺเขตพฺพาติฯ   
 
                                         คําแปลท่ีตองบอกเปนภาษาไทย 
        ศุภมัสด ุ พระพุทธศาสนายุกาล  จําเดิมแตปรินิพานแหงพระองคสมเด็จ   
พระผูมีพระภาค  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  บัดนี้  ลวงแลวสองพันหา(๑)รอยส่ีพรรษา   
ปจจุบันสมัย  ตุลาคม(๒)มาส  สุรทินที ่ ๒๓(๓)  วันนี้  จันทรวาร(๔)  ศาสนายุกาลแหงสมเด็จพระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  มีนัยอันพุทธบริษัทจะพึงกําหนดนับดวยประการฉะนี้ฯ 
 
                                      หลักการเปลีย่นคําตาม  วัน  เดือน  ป 
        สําหรับคําบาลี  มีที่ตองเปลี่ยน  ๔  แหงตามท่ีควงเลขหมายและขีดเสนใต 
ใหรูไวในแบบแลว ฯ 
        หมายเลข  ๑  เปนคําบอกจํานวนศักราช  ในแบบตัวอยางใหไวสําหรับป   
พ.ศ.๒๕๐๔  ถาจํานวนทาย  พ.ศ.เลื่อนไป  ตองเปลี่ยนดังน้ี 
        ๐๕        คําขีดเสนใต                เปลี่ยนเปน                ปฺจุตฺตร 
        ๐๖            "                                      "                          ฉฬุตฺตร 
        ๐๗           "                                      "                           สตฺตุตฺตร 
        ๐๘           "                                       "                           อฏุตฺตร 
        ๐๙            "                                       "                          นวุตฺตร 
        ๑๐            "                                       "                           ทวุตฺตร 
        ๑๑            "                                        "                           เอกาทสุตฺตร 
        ๑๒           "                                         "                           ทฺวาทสุตฺตร 
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        ๑๓               "                               "                        เตรสุตฺตร 
        ๑๔               "                               "                        จตุทฺทสุตฺตร                   
        ๑๕               "                               "                        ปณฺณรสตฺุตร 
        ๑๖               "                               "                        โสฬสุตฺตร                 
        ๑๗               "                               "                        สุตฺตรสตฺุตร 
        ๑๘               "                               "                        อฏารสุตฺตร 
        ๑๙               "                               "                        อูนวีสุตฺตร                 
        ๒๐               "                               "                        วีสุตฺตร 
        ๓๐               "                               "                        ตึสุตฺตร 
        ๔๐               "                               "                        จตฺตาฬีสุตฺตร                 
        ๕๐               "                               "                        ปณฺณาสุตฺตร 
        ๖๐               "                               "                        สฏยุตฺตร 
        ๗๐               "                               "                        สตฺตตฺยุตฺตร 
        ๘๐               "                               "                        อสีตยุตฺตร 
        ๙๐               "                               "                        นวุตยุตฺตร 
 
        จํานวนในระหวางสิบ  ตอจาก  ๒๐  ไป  มีหลักเปลี่ยนคลายกันคือ  เอ็ด   
เติม  เอก  ๒  เติม  ทฺวา  ๓  เติม  เต ๔  เติม  จตุ  ๕  ปฺจ ๖  เติม  สตฺต ๘  เติม   
อฏ  ทั้งน้ีใหเติมเขาหนาจํานวนครบสิบนั้น ๆ  เชน  ๒๑  เปน  เอกวีสุตฺตร  ๓๒  เปน   
ทฺวตฺตึสุตฺตร  ๔๓  เปน  เตจตฺตาฬีสุตฺตร  ๕๔  เปน  จตุปณฺณาสุตฺตร  ๖๕  เปน   
ปฺจสฏยุตฺตร  ๗๖  เปน  ฉสตฺตตฺยุตฺตร  ๘๗  เปน  สตฺตาสีตยุตฺตร  ๙๘  เปน   
อฏนวุยุตฺตร  ดังนี้เปนตน 
        สําหรับผูไมรูภาษาบาลีเลย  จําเปนตองศึกษาตอทานผูรูโดยเฉพาะจึงจะ 
เปลี่ยนถูกนิยม  สวนจํานวนครบ  ๙  ในระหวางใหเติม  อูน  หนาจํานวนครบสิบขาง  
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หนาทุกจํานวน  ๒๙  เติม  อูน  หนาจํานวน  ๓๐  เปน  อูนตึสุตตร  ๓๙  เติม  อูน  หนา   
จํานวน  ๔๐  เปน  อูนจตตาฬีสุตตร  ดังน้ีเปนตน   
        หมายเลข  ๒  เปนจํานวนบอกเดือน  ในแบบตัวอยางใชสําหรับเดือน  ตุลาคม   
ถาเปนเดือนอ่ืนตองเปลี่ยน  ซึ่งมีหลักใชสําหรับเปลี่ยน  ดังน้ี 
 
        เดือน                มกราคม               นิยมใช                ปุสฺส 
           "                กุมภาพันธ                   "                     มาฆ 
           "                มีนาคม                         "                    ผคฺคุณ 
           "                เมษายน                        "                    จิตฺต 
           "                พฤษภาคม                    "                   วิสาข 
           "                มิถุนายน                        "                   เชฏ 
           "                กรกฎาคม                      "                   อาสาฬฺห 
           "                สิงหาคม                        "                   สาวน 
           "                กันยายน                         "                  โปฏปท  หรือ  ภททฺปท 
           "                ตุลาคม                           "                   อสฺสยุช 
           "                พฤศจิกายน                    "                   กตฺติกา 
           "                ธันวาคม                         "                   มิคสิร 
        พึงนําคําเปลี่ยนชื่อเดือนตามท่ีตองการใสเขาหนาหนาคํา  มาสสฺส  ก็สาํเร็จรูป 
ไดตามท่ีตองประสงค 
        หมายเลข  ๓  เปนคําบอกวันที่ของเดือนน้ัน  ตองเปลี่ยนไปตามปฏิทินให 
ตรงตามวันท่ีที่ตองการ  หลักเปลี่ยนจํานวนวันที่มีดังนี้ 
        วันที่         ๑      ใช    ปม            วันที่         ๑๗       ใช     สตฺตรสม 
            "           ๒       "     ทุติย              "              ๑๘        "      อฏารสม  
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           วันที่        ๓     ใช    ตติย                วันที่       ๑๙     ใช    อูนวีสติม 
             "            ๔       "     จตุตฺถ                "           ๒๐      "     วีสติม   
             "            ๕       "     ปฺจม               "           ๒๑      "      เอกวีสติม 
             "            ๖        "     ฉฏ                  "           ๒๒     "     ทวาวีสติม         
             "            ๗       "     สตฺตม               "           ๒๓      "      เตวีสติม 
             "            ๘       "     อฏม                "           ๒๔      "     จตุวีสติม 
             "            ๙        "     นวม                  "            ๒๕     "    ปฺจวีสติม         
             "         ๑๐        "     ทสม                  "            ๒๖      "    ฉพฺพีสติม 
             "         ๑๑        "      เอกาทสม         "            ๒๗      "   สตฺตวีสติม 
             "         ๑๒       "     ทิวาทสม           "            ๒๘      "   อฏวีสติม 
             "         ๑๓       "      เตรสม               "            ๒๙       "   อูนตึสติม 
             "         ๑๔       "     จตุรสม              "             ๓๐       "    ตึสติม 
             "         ๑๕       "     ปณฺณรสม         "             ๓๑       "     เอกตึสติม 
             "          ๑๖       "     โสฬสม             " 
        ตองการวันที่เทาไร  พึงเปลี่ยนคําใชใหถูกตองตามจํานวนดังกลาวนี้ 
        หมายเลขท่ี  ๔  เปนคําบอกวาร  ใน  ๗  วาร  เพ่ือใหรูวาวันนั้น ๆ  ตรงกับ 
วารอะไร  คือ  อาทิตย  จันทร  อังคาร  เปนตน  ตองเปลี่ยนชื่อวารท้ัง  ๗  นี้ใหถูกตอง  ซึง่มี 
หลักกําหนดไวดังน้ี 
            วัน    อาทิตย    ใช      รวิวาโร               วัน    พฤหัสบด ี    ใช      ครุวาโร 
              "      จันทร       "       จนฺทวาโร             "       ศุกร                "      สุกกฺวาโร 
              "      อังคาร      "        ภุมฺมวาโร             "       เสาร               "      โสรวาโร 
              "      พุธ            "        วุธวาโร                " 
        วันนั้นเปนวันวารอะไร  ตองเปลี่ยนใหถูกตามน้ี 
        สวนคําแปลท่ีบอกไวเปนภาษาไทยน้ัน  ตองเปลี่ยนตรงที่ขีดเสนใต  ไวให 
ตรงตามวัน  เดือน  ป  ทีบ่อก  ทุกประการ. 


