คํานํา
เนื่องดวยคณะสงฆมนตรีอนุมัติหลักการ และมอบใหสงฆมนตรีวาการ
องคการศึกษา หัวหนากองสังฆการี กรมการศาสนา และนายชิเชียร บํารุงผล ป.๙
อนุศาสนาจารยโท กองอนุศาสน กรมการศาสนา รวมกันพิจารณาจัดทําหลักสูตร
วิชาศาสนาพิธี สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น แตวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๐๓
และมีประกาศองคการศึกษา เรื่องใหใชวิชาศาสนพิธีแทนวิชาภาษาไทยในหลักสูตร
นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น ลงวัน ๕ ตุลาคม ๒๕๐๓ เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย
ดังกลาว จึงพิจารณาตกลงให นายวิเชียร บํารุงผล รับภารธุระเปนผูเรียบเรียงตนฉบับ
หนังสือศาสนพิธีเพื่อใชเปนหลักสูตรซึ่งจัดทําสําเร็จไปเลมหนึ่งแลว และใชเปนหลักสูตร
นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีอยูในขณะนี้
สําหรับหนังสือศาสนพิธี เลม ๒ และเลมตอตอไปผูเรียบเรียงไดยกรางสําเร็จ
รูปแลวเชนกันหากแตยังตองสอบสวนหลักวิชาบางประการและการจัดพิมพในหนาที่
ของโรงพิมพการศาสนา ซึ่งตองใชเวลามิใชนอยเพิ่งตีพิมพเลม ๒ เสร็จดังปรากฏนี้
ฉะนั้น องคการศึกษาจึงเห็นเปนการสมควร จะไดใชหนังสือศาสนาพิธีเลม ๒ นี้
เปนหลักสูตรสอบไลวิชาศาสนพิธี สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนตนไป
ความรูเรื่องศาสนพิธีที่กําหนดเปนหลักใหศกึ ษาในเลม ๒ นี้สวนใหญ
เปนความรูหนักไป ในพิธีฝายสงฆ ซึ่งเรียกสั้น ๆวาพิธีสงฆ อันพิธีสงฆนั้นแทบทั้ง
มวลลวนมีตนเคามาแตสังฆกรรม ซึ่งเปนวินัยพิธีทีพระพุทธเจาทรงกําหนดไว การ
ปฏิบัติสังฆกรรมตามวินัยพิธีที่ทําสืบ ๆ กันมา อาจมีนิยมปลีกยอยเกิดขึ้นภายหลัง
ตามกาลเทศะที่ผานมานานไดความนิยมตาง ๆ ซึง่ ไมผิดหลักสังฆกรรมนั้น ๆ แหละ
คือ พิธีสงฆเปนศาสนพิธีที่ควรศึกษาแท เพื่อรอบรูในเหตุผลและวิธีการ จะไดเปน
รากฐานแหงการนําพระศาสนาสืบ ๆ ไปโดยไมงมงายแตพิธีสงฆที่นํามาบรรจุไวใน
เลม ๒ นี้ ไดคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวของกับพระวินัย อันทานกําหนดใหเปนความรู
ของนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท ทั้งสิ้น เมื่อไดศึกษาศาสนพิธีเลมนี้แลวอาจทํา
ใหนักศึกษาเกิดความเขาใจแจมแจงเรื่องปฏิบัติวินัยพิธี ในความรูชั้นโทดีขนึ้ ได

นอกจากนี้ ยังประมวลศาสนพิธีอื่นๆ อันควรแกภูมินักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท
มากลาวไว โดยสมบูรณดวย หวังใจวาหนังสือศาสนพิธี เลม ๒ นี้ จะเปนประโยชน
องคการศึกษา
๑ เมษายน ๒๕๐๕
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ศาสนพิธี
เลม ๒
บทนิเทศ
ความรูเรื่องศาสนพิธียอมมีกวางขวางลึกซึ้งประณีตขึ้นเปนชั้น ๆ ยิ่งรูก วาง
และประณีตเพียงไร ก็ยอมเปนประโยชนอันไพศาลแกการพระศาสนาเพียงนั้น เพราะ
พิธีแตละอยางที่เกิดเปนความนิยมในพระศาสนานี้ ยอมเกิดมีโดยเหตุผล และมี
จุดหมายทั้งในบั้นตนและในบั้นปลายทุกพิธีไมใชเกิดมีนิยมกันขึ้นลอยๆ โดยไร
เหตุผล ถานักศึกษาไมศึกษาใหรูเหตุผลตนปลาย และจุดมุงหมายลึกซึ้งแลว อาจจะ
ไมเขาใจเรื่องของพิธีบางประการก็ไดและอาจเห็นเปนความรุมรามไรสาระไปเลย
หรือไมก็อาจงมงายในการปฏิบัติผิดเพี้ยนจนเกินกวาเหตุได ทั้งนี้เพราะกาลเวลาที่เกิด
พิธีนิยมบางอยางนั้นลวงเลยมานาน ฉะนั้น จึงจําตองศึกษาใหละเอียดเปนชั้น ๆ
สูงขึ้นโดยลําดับ 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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กลาวเฉพาะสามัญอันเปนพิธีที่พุทธบริษัทควรศึกษาในเบื้องตน บางหมวดยังมิได
แสดงเหตุผลและจุดมุงหมาย บางหมวดแมใหศึกษาละเอียดแลวก็เปนเพียงพิธีบาง
เรื่องยังมีพิธีอื่นที่ควรรูเพิ่มเติมอีกมาก และพิธีบางหมวดเกี่ยวของกับพระวินัย
บัญญัติถึงเปนพิธีสามัญควรรูกอน แตพระวินัยที่เกี่ยวกับพิธีนั้น ทานจัดไวเปนความรู
ของนักศึกษาธรรมชั้นสูงจึงจําเปนตองระงับไวกอน เพื่อแสดงในเลมสําหรับชั้นสูง
ตอไป ฉะนั้น จึงอนุมานไดในที่นี่วา เรื่องของศาสนพิธีบางเรื่องยังไมจบลงในเลมเดียว
อาจตองกลาวเหตุผลหรือรายละเอียดในเลมอื่นๆ อีกตามพื้นความรูของนักศึกษาธรรม
ชั้นนั้นๆ และบางเรื่องแมจะกลาวในเลมตน ก็จําเปนตองระงับไวกลาวในเลมหลัง
เพื่อใหนักศึกษาศึกษาตามพื้นของนักศึกษาธรรมเชนกัน
ในเลมที่ ๒ นี้ สําหรับภูมินักศึกษาธรรมชั้นโทศึกษาโดยเฉพาะแสดง
เรื่องของศาสนพิธีเปน ๔ หมวด อยางเลมแรกแตจะแยกเรื่องของแตละหมวด
ใหเหมาะสมแกภูมินักศึกษาธรรมชั้นโทขอใหนักศึกษากําหนดพิจารณาใหติดตอกันไป
และเพื่อความเขาใจแจมแจงในบางเรือ่ ง ควรมีหนังสือศาสนพิธีเลม ๑ เปนอุเทศ
กํากับดวย.
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หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
กุศลพิธคี ืออะไร ไมจําเปนตองชี้แจงใหซ้ําความอีก แตกุศลพิธีที่จะกลาว
ในหมวดนี้ จัดสําหรับภูมินักศึกษาธรรมชั้นโทโดยเฉพาะ ซึ่งสวนใหญเปนพิธีของสงฆ
เปนพิธีกรรมที่สงฆพึงปฏิบัติเพื่อความดีงามในพระวินัย ทั้งสวนตัวผูปฏิบัติและ
หมูคณะ บางอยางเปนจารีตนิยมปฏิบตั ิสืบ ๆ กันมา ถือเปนความชอบในคณะสงฆ
แลวจึงกลายเปนพิธีประเพณีของสงฆหรือพิธีประเพณีของหมูคณะ จะนํามาชี้แจง
ในที่นี้ ๗ เรือ่ งคือ
ก. พิธีเขาพรรษา
ข. พิธถี ือนิสสัย
ค. พิธที ําสามีจิกรรม
ฆ. พิธกี รรมวันธรรมสวนะ
ง. พิธที ําสังฆอุโบสถ
ฉ. พิธอี อกพรรษา
(๒)

แตละเรือ่ งลวนมีความสําคัญแกชีวิตพระสงฆทั้งนั้น ซึ่งจะไดชี้แจงราย
ละเอียดโดยลําดับไป
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พิธีเขาพรรษา
การเขาพรรษา คือ การที่ภิกษุผูกใจวาจะอยูประจําเสนาสนะวัดใดวันหนึ่ง
ตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝนไมไปคางแรมใหลวงราตรีในที่แหงอื่นระหวางที่ผูกใจ
นั้นเปนพิธีกรรมสําหรับภิกษุโดยตรง ซึ่งมีวินัยนิยมบรมพุทธานุญาติไวใหปฏิบัติทุกรูป
จะเวนเสียมิไดไมวาในกรณีใด ๆ มีเรื่องราวปรากฏอยูในวัสสูปนายิกขันธกะ พระวินัยปฎก
ใจความยอ ๆ วา สมัยเมือ่ ผานปฐมโพธิกาลไปแลว มีกุลบุตรเขามาบวชเปนภิกษุมาก
ขึ้น พระพุทธเจายังมิไดทรงบัญญัติใหภิกษุจําพรรษา ถึงฤดูฝนมีน้ําขังเต็มพื้นที่ไรนา
ทั่วไป ชาวบานอาศัยพื้นที่เหลานั้นประกอบอาชีพทางกสิกรรม พวกพอคาเปนตน
ที่มิใชชาวกสิกรตางพักผอนหยุดสัญจรกันในฤดูนี้เพราะนอกจากไมสะดวกแลวยัง
เปนอันตรายแกพืชผลของชาวไรนาแตภิกษุในสมัยนั้นบางจําพวกหาพักการจาริก
ไม บางพากันย่ําเหยียบหญาระบัดและสัตวเล็กเปนอันตราย ชาวบานพากันติเตียน
พระพุทธองคทราบจึงทรงบัญญัติใหภิกษุจําพรรษาในฤดูฝนตลอด ๓ เดือน
นับแตวันแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๘ ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๑ เหลือเวลา ๑ เดือน
ทายฤดูฝนคือแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงเพ็ญเดือน ๑๒ ซึ่งเปนเวลาน้ําลดและพืชผล
เริ่มสุกแลวไวเปนจีวรกาล คือ เวลาแสวงหาจีวรผลัดเปลี่ยนของภิกษุ ตอมาทรงบัญญัติ
ซ้ําเติมในเรื่องการจําพรรษาอีก ใหภิกษุทุกรูปถือเสนาสนะ จะไปถ้ํา คูหา หรือกุฏิ
อยางใดอยางหนึ่งก็ได ที่มีที่มุงที่บังแดดฝนครบถวน หามจําพรรษาในที่กลางแจง
ในโพรงไม ในหลุมที่ขุด หรือในกุฎีดนิ ซึ่งมีลักษณะเหมือนตุม อาจะเปนอันตราย
พังลงมาทับเพราะน้ําฝนได โดยพระพุทธบัญญัติดังกลาวนี้ จึงถือเปนธรรมเนียม
ในหมูภิกษุที่ตองเขาพรรษา และมีกําหนดพิธีปฏิบัติสืบ ๆ กันมา โดยหลักดังตอไปนี้
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ระเบียบพิธี
๑. ถึงวันเขาพรรษา คือ วันแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๘ ถาเปนปมีอธิกมาส
ตกวันแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๘ หลัง ภิกษุสามเณรทั้งหมดภายในวัดเตรียม ดอกไม ธูป
เทียนใสพานหรือภาชนะที่สมควร เพื่อใชสักการะปูชนียวัตถุตาง ๆ ในวัด และใชทํา
สามีจิกรรมกันตามธรรมเนียมใหพรอมกอนกําหนดเวลา การประกอบพิธีตองประชุม
พรอมกันในอุโบสถ ควรกําหนดในตอนเย็นกอนค่ํา เพื่อความสะดวกแกสถานที่
ในวันนีห้ รือกอนวันนี้หนึ่งวันหรือสองวันมักมีธรรมเนียมสําหรับทายก
ทายิกานําสักการะมาถวายภิกษุสามเณรที่ตนเคารพนับถือ สักการะนั้นนิยมมีดอกไม
ธูป เทียน ผาอาบน้ําฝน และเครื่องสุขภัณฑ เชน สบู แปลงสีฟน ยาสีฟน กระดาษชําระ
เปนตน จัดเปนสักการะถวายเฉพาะรูป นอกจากนี้นิยมหลอเทียนขนาดใหญ กะให
จุดอยูไดทั้งวันทั้งคืน ตลอด ๓ เดือน ถวายสงฆเพื่อจุดเปนพุทธบูชาในโรงอุโบสถ
เริ่มแตวันเขาพรรษาดวยบางแหงบางวัดรวมกันหลอเทียนนี้เปนงานใหญโตกอนวัน
เขาพรรษาตั้ง ๗ วันก็มี จะอยางไรก็ตามถาวันนั้นมีทายกศรัทธานําดอกไมธูปเทียน
มาถวายรายรูปทั่วกันทุกรูปตามจํานวน ควรใหภกิ ษุสามเณรลงรับพรอมกันที่ลาน
พระอุโบสถ หรือที่อื่นใด สุดแตความเหมาะสม หรือจะจัดสงไปถวายเปนรูป ๆ ก็ได
แลวแตสะดวก
๒. ถึงกําหนดเวลาตีระฆังสัญญาณ ใหภกิ ษุสามเณรลงพรอมกันใน
โรงอุโบสถจัดใหนั่งตามลําดังอาวุโส แกออน ไมใชนั่งตามศักดิ์เรียกแถวจากขวามือ
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ไปซายมือ หันหนาเขาหาพระพุทธรูประธาน เปนแถว ๆ ไปจนครบใหภิกษุอยูใน
กลุมภิกษุ สามเณรอยูในกลุมสามเณรขางหลัง แยกกลุมออกใหพนหัตถบาสของ
กลุมภิกษุ
ลําดับตอไปนี้ มีกรณียะที่จะพึงปฏิบัติ คือ
ก) ทําวัตรเย็น
ข) แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องสัสสูปนายิกากถา หรืออานประกาศเรื่อง
วัสสูปนายิกา
ค) ทําสามีกิจกรรม คือ ขอขมาโทษตอกัน
ง) เจริญพระพุทธมนต
จ) สักการะบูชาปูชนียวัตถุสถานภายในวัด
สําหรับวัดใหญมีเสนาสนะมากภิกษุสามเณรอยูรวมกันจําพรรษาจํานวน
นับรอยถาเจาอาวาสมิไดเปนผูจัดใหภิกษุสามเณรถือเสนาสนะอยูประจําดวยตนเอง
ตั้งแตกอนวันเขาพรรษา โดยมอบหมายใหภิกษุผูชวยจัดการมากอน จําเปนจะตอง
ตั้งผูชวยจัดนั้นใหเปนเจาอธิการเสนาสนะคาหาปกะตามธรรมเนียมพระวินัย และ
ควรประกาศตั้งดวยญัตติกรรมในพิธีเขาพรรษานี้ ประกาศในลําดับเมื่อเทศนเรื่อง
วัสสูปนายิกากถา หรือประกาศเรื่องวัสสูปนายิกาจบ กอนภิกษุสามเณรอาคันตุกะ
ถือนิสัย หรือกอนทําสามีจิกรรมแลวแตกรณี ถาตั้งผูชวยเปนเจาอธิการเสนาสนคาหาปกะ
ดังกลาวแลว หลังจากเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถคือ เมื่อเจริญพระพุทธมนตจบแลว
กอนออกจากพระอุโบสถไป เจาอธิการเสนาสนคาหาปกะควรมอบหมายใหภิกษุสามเณร
ทุกรูป รับถือเสนาสนะตามพระวินัยดวยวาจาอีกครั้งหนึ่ง หรือจะทําพิธีมอบใหดวย
น้ําหยดลงในฝามือของภิกษุสามเณรทีละรูปๆ เรียงตัวไปเปนสัญญัติวาไดมอบหมายก็ได
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ทั้งนี้แลวแตจะเห็นสมควร แตเจาอาวาสเปนผูจัดการเรื่องเสนาสนะดวยตนเองมา
ตลอดตั้งแตเบื้องตนแลว กิจดวยการตั้งเจาอธิการเสนาสนคาหาปกะ และกิจดวยการ
ชี้บอกหรือมอบหมายเสนาสนะในวันเขาพรรษานี้ก็เปนอันไมมี พิธีเขาพรรษาคงดําเนิน
ไปตามระเบียบขางตนนี้ พึงทราบระเบียบปฏิบัติบางกรณียะพอสมควรสืบไป
การทําวัตรเย็น เริ่มตนดวยเจาอาวาสหรือพระเถระผูเปนประธานในที่
ประชุมสงฆ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวนําทําวัตรเย็นตามธรรมเนียม
ของวัดนั้นๆ
การแสดงพระธรรมเทศนา หรือประกาศเรื่องวัสสูปนายิกา เปนหนาที่
ของเจาอาวาสโดยตรง ถาจําเปนจะมอบหมายใหพระเถระที่สมควรปฏิบัติแทนก็ได
โดยแสดงเปนเทศนาตามหนังสือเทศนที่มี หรือโดยอานเปนประกาศเพื่อใหภิกษุ
สามเณรที่ประชุมกันนั้น ไดทราบเรื่องวัสสูปนายิกาเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหถือตามธรรมเนียม
นิยมของวัดนั้นๆ ถาจะใชแบบอานประกาศ คําประกาศนั้นควรมีสาระสําคัญดังนี้
๑) บอกใหรูเรื่องเขาพรรษา
๒) แสดงเรื่องที่มาในบาลีวัสสูปนายิกขันธกะวินัย โดยใจความ
๓) บอกเขตของวัดนั้นๆ ที่จะตองรักษาพรรษาหรือเรียกกันวารักษาอรุณ
๔) บอกเรื่องการถือเสนาสนะ และประกาศใหรูวา จะใหถืออยางไรเมื่อถือ
เสนาสนะแลวจะตองปฏิบัติอยางไรพอสมควร (ถามีการสมมติภิกษุ
เปนเจาอธิการแหงเสนาสนะ ซึ่งเรียกวา เสนาสนะสนคาปกะ)
๕) จะมีกติกาอื่นใดในเรื่องจําพรรษารวมกันนี้ ก็ใหบอกไดในประกาศนี้
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ตัวอยางคําประกาศทํานองนี้แสดงไวแลวทายพิธี พิจารณาใชตามความ
เหมาะสม และการอานนี้ประกาศนี้ จะอานบนธรรมมาสนเทศนหรือบนเตียงสวด
ปาติโมกขหรือนั่งประกาศขางหนาสงฆก็ได
การทําสามีจิกรรม ขอขมาโทษตอกัน เปนหนาที่ของภิกษุสามเณรทุกรูป
ในวัดนั้นๆ จะตองทําตามวินัยนิยม วิธีทําและระเบียบสําหรับทําทั่วๆ ไปไดแสดงไวตางหาก
แลวขางหนาแตสําหรับที่จะทํากันในวันเขาพรรษา บางแหงทําหลังจากเจริญพระพุทธมนต
จบแลวกอนออกจากโรงอุโบสถ แมทําลําดับหลังทานก็ไมหาม สําหรับวัดที่มีพระภิกษุ
สามเณรจําพรรษาไมมากนักควรทํารวมกันทั้งวัดใหเสร็จภายในโรงอุโบสถในวันเขา
พรรษานี้ ทําเรียงตามลําดับอาวุโสจากพระสังฆเถระลงมาจนถึงสามเณรรูปสุดทาย ถา
มีจํานวนมาก จะแบงทํารวมกันเฉพาะตอทานผูมีพรรษาพนสิบซึ่งเปนพระเถระทานนั้น
กอนในโรงอุโบสถ นอกนั้นแยกกับไปทําตามกุฏิโดยอัธยาศัยก็ไดการทํารวมกันใน
โรงอุโบสถเปนการแสดงหนาที่ผูใหญผูนอย และแสดงความสามัคคีในหมูคณะ มี
ระเบียบที่จะพึงปฏิบัติดังนี้
ก) ผูรบั ขมาโทษ นั่งพับเพียบหันหนามาทางผูขอขมา เมื่อผูขอขมากราบ
เริ่มประณมมือรับ
ข) ผูขอขมาโทษคุกเขากราบพรอมกัน 3 ครั้ง เฉพาะรูปที่เปนพระสังฆเถระและเจาอาวาส
ค) กราบแลว ยกพานเครื่องสักการะขึ้นประคองแตอกนอมกายลงเล็กนอย
กลาวคําขอขมาตามแบบของวัดนั้นพรอมกัน (ตามแบบที่ ๑ หรือ
ที่ ๒ ซึ่งมีอยูขางหนา)
ฆ) เมื่อผูรับขมากลาวคําอภัยโทษตามแบบแลวผูขอทั้งหมดรับคําใหอภัย
ตามแบบพรอมกันดวยอาการยกพานเครื่องสักการะขึ้นในทาจบ
นิดหนอย (เฉพาะที่ทําตอพระสังฆเถระหรือเจาอาวาส วางพานเครื่อง
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สักการะลงตรงหนาแลวกราบอีก ๓ ครั้ง ในบางแหงทานปฏิบัติกัน
อยางนี้)
ง) เสร็จจากรูปหนึ่งแลวทํากับอีกรูปหนึ่ง โดยวิธีดังกลาว ตอเนื่องกันไป
จนถึงสามเณรรูปสุดทาย เปนอันเสร็จพิธีสามีจิกรรมในโรงอุโบสถวันนี้
การอธิษฐานพรรษา มีระเบียบปฏิบัติสืบกันมา คือ เมื่อเสร็จพิธีที่ควร
ปฏิบัติในเบื้องตนดังกลาวแลว ใหภิกษุสามเณรทั้งหมดคุกเขาขึ้นพรอมกันหันหนา
ทางพระพุทธรูปประธานกราบพระ ๓ ครั้งแลวพระสังฆเถระผูเปนประธานหรือ
เจาอาวาสนําประณมมือวานโม พรอมกัน ๓ จบตอนั้นนําเปลงคําอธิษฐานพรรษา
พรอมกัน ๓ จบ วา
" อิมสฺมึ อาวาเส อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ" (หรือ "อุเปม") เสร็จแลวกราบ
พระอีก ๓ ครั้ง นั่งราบพับเพียบตามเดิม
การเจริญพระพุทธมนต ตอทายดวยการอธิษฐานพรรษาเปนหนาที่ของผูเปน
ประธานสงฆ จะพึงนําสวดมนตพรอมกันตามควรแกเวลา และจะสวดบทใดบางก็
แลวแตเห็นสมควรซึ่งบทสวดที่เหมาะสมแกพิธี มีดังนี้
ก) นโม..
ข) พุทฺธ...
ค) โย จกฺขุมา...
ฆ) นตฺถิ เม...
ง) มหาการุณิ โก...
จ) อเสวนา...
ฉ) ยงฺกิฺจิ วิตฺต...
ช) กรณียมตฺถกุสเลน...
ซ) วิรปู กฺเข...
ฌ) วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ...
ญ) โพชฺฌงฺโค...
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ฎ) สาราณียธรรมสูตร...
ฏ) อปริหานิยธรรมสูตร...
ฐ) ยนฺทุนนิมิตฺต...
ฑ) ภวตุ สพฺพมงฺคล...
ฒ) กรวดน้ํา อิมินา ปฺุกมฺเมน...
การสักการะบูชาปูชณียวัตถุสถานภายในวัด หากมิไดสักการะบูชาปูชณียวัตถุ
ุสถานกอนเขาในโรงอุโบสถ เมื่อออกจากโรงอุโบสถแลว พึงถือเครื่องสักการะรวมกันไป
สักการะปูชณียวัตถุสถานอื่นๆ ในบริเวณวัดที่มี เชน พระเจดีย ตนพระศรีมหาโพธิ์
เปนตน เสร็จแลวถาตองทําสามิจิกรรมกันตามกุฏิตอ ก็พึงทําในระยะนี้ กลับถึงกุฏิของ
ตนแลว ถาจะอุตสาหะอธิษฐานพรรษาซ้ําจํากัดเฉพาะเขตกุฏิของตนอีกก็ทําได พึง
ตั้งใจอธิษฐานเฉพาะตนวา "อิมสฺมึ วิหาเร อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ" เปนอันเสร็จ
พิธีเขาพรรษา
ตัวอยางคําประกาศวัสสูปนายิกา
แรมค่ําหนึ่ง เดือน ๘ ปนี้เปนปวัสสูปนายิกาดิถีเขาพรรษาหยุดพักชั่วคราว
หนึ่งในฤดูฝน ตามวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต ภิกษุสามเณรสหธรรมิกบริษทั มาสโมสร
สันนิบาตประชุมกัน ณ โรงพระอุโบสถนี้เพื่ออธิษฐานจิตคิดจําวัสสาตามวินัยนิยม
บรมพุทธานุญาตวิธีนั้น ก็แหละวัสสูปนายิกา นี้ เปนอาจิณปฏิบัติทําปละครั้ง ทาน
ผูดํารงเพศบรรพชิตเปนภิกษุสามเณรมานานแลวนั้นก็ไดสดับและทราบเรื่องวัสสูปนายิกาแลว แตภิกษุสามเณรบวชใหมในวัสสานี้ ยังหาไดสดับและทราบเรื่องวัสสูปนายิกา
นี้ไม เพราะฉะนั้น จะใหภิกษุสามเณรที่บวชใหม ไดสดับไดทราบเรื่องวัสสูปนายิกาวิธี
จะแสดงวินัยบาลีในวันวัสสูปนายิกาขันธกโดยยอ พอใหสําเร็จประโยชนแกผูสดับ
แลวตั้งจิตคิดปฏิบัติตาม ดําเนินความวาเมื่อตนปฐมโพธิกาลไมไดทรงอนุญาตวัสสูปนายิกาวิธีนั้น ภิกษุสามเณรทั้งหลายเที่ยวจาริกไปทุกฤดูไมมเี วลาที่จะหยุดหยอน
ผอนพักแตสักฤดู เวลาฤดูฝนเที่ยวเหยียบย่ํากลาหญาระบัดและสัตวเล็ก ๆ
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ใหถึงมรณะดวยฝเทา มนุษยทั้งหลายกลาวยกโทษติเตียนเปนโกลาหล สมเด็จพระทศพลพุทธเจาทรงอาศัยเหตุนั้น จึงดํารัสใหประชุมสงฆทรงอนุญาตวัสสูปนายิกา
วิธีวา "อนุชานามิ ภิกขฺ เว วสฺส อุปคนฺต" ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูตถาคตอนุญาตเพื่อ
จําวัสสาหยุดพักในฤดูฝน และมีนิยมวิภาคลงเปนสอง คือเดือน ๘ แรมหนึ่งค่ําวันนี้
เปนวันเขาปุริมพรรษาเดือน ๙ แรมหนึ่งค่ําเปนวันเขาปจฉิมพรรษา แตกตางกัน
เปนสองวิธี ดังนี้ และหามมิใหจําพรรษาในอัพโอภาสกลางแจง หรือจําพรรษาในโพรงไม
หรือจําพรรษาในตุม ที่มิใชเสนาสนะ ทรงอนุญาตใหจําพรรษาในกุฎีที่มุงที่บังมีหลังคา
และฝารอบชิด อยูใหครบ ๓ เดือน ถาอยูไมครบ ๓ เดือนหลีกไปเสียพรรษาขาด
และตองอาบัติดวย ยกเวนเสียแตเกิดภัยซึ่งทรงอนุญาตไมใหเปนอาบัติ เมื่อเขาพรรษา
แลวมีกิจจําเปนที่จะตองไป ก็ทรงอนุญาตใหไปดวย สัตตาสันนิวัตติ์ เจ็ดวันกลับมา
พรรษาไมขาด
อนึ่ง โบราณคติสืบ ๆ มาทานสอนใหบอกเขตวัด เมื่อมีกิจภายนอกตอง
รีบกลับมาใหทันอรุณ ในวัด... ... ... ... นี้ ดานตะวันออก ... ... ... ... ... เปนเขตวัด ดาน
ใต ... ... ... ... เปนเขตวัด ดานตะวันตก ... ... ... ... เปนเขตวัด ดานเหนือ ... ... ... ... เปน
เขตวัด
เพราะฉะนั้น เมื่ออธิษฐานใหตั้งใจจะอยูในอาวาสซึ่งกําหนดไวนี้ตลอด
สามเดือนไมเที่ยวคางคืนใหอรุณขึ้นในที่อื่น พึงเปลงวจีเภท พรอมกันวา "อิมสฺมึ
อาวาเส อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ" (๓ หน) วาขาพเจาเขาจําพรรษาในอาวาสนี้ตลอด
สามเดือน ดังนี้ อันนี้วิธีเขาพรรษากําหนดเขตวัด
อนึ่ง การเขาพรรษานี้ เนื่องดวยการถือเสนาสนะ สมเด็จพระผูทรงพระภาค
ทรงอนุญาตใหสงฆสมมติภิกษุรูปหนึ่งเปนผูบังคับใหถือเสนาสนะเพราะ ฉะนั้น วันนี้
เปนวันใหภิกษุถือเสนาสนะเพื่อจะใหอธิษฐานพรรษาในกุฎีอีครั้งหนึ่ง ณ วัด.....นี้
ทานไดรับสมมติเปนผูบังคับใหภิกษุสามเณรถือเสนาสนะนั้น คือ พระ... ... ...เสนาสนะ
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กุฎีนั้นทานทั้งหลายก็เคยอยูมาแลว กิจที่พระ....จะตองไปเที่ยวชี้นั้นก็ไมไดมีเพราะฉะนั้น
(จะไมมอบใหดวยน้ําเปนสําคัญ เมื่อไดรับน้ําแตพระ...แลว) พึงเขาใจเถิดวาทานใหถือ
เสนาสนะกุฎีที่ตนอยูมาแลวนั้นแหละมีอํานาจอยูไปเปนสิทธิไดตลอดสามเดือน เมื่อ
(ไดรับน้ําแลว) กับถึงกุฎถี ึงชําระแผวกวาด เสนาสนะกุฎี ทําสามีจิกรรมแลวพึงเปลง
วจีเภทอธิษฐานพรรษาซ้ําอีกหนหนึ่งวา "อิมสฺมิ วิหาเร อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ"
( ๓ หน) วา ขาพเจาจําพรรษาในกุฎีนี้ตลอดสามเดือน ดังนี้
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดงวัสสูปนายิกาวิธี แกภิกษุสามาเณร
พุทธบริษัทมีอรรถนิยมดังวิสัชนามาฉะนี้ ฯ
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พิธีถือนิสสัย
เปนธรรมเนียมในพระวินัย ที่ภกิ ษุผูยังอยูในเขตเปนนวกะ คือ พรรษา
ยังไมพน ๕ หรือพนแลว แตยังไมสามารถจะรักษาตนตามพระวินัยบัญญัติได หมายความ
วายังไมมีความรูวาอะไรควรไมควรแกภาวะของตนอยางไร จะตองถือนิสัยตอภิกษุ
ผูใหญในสํานักที่ตนอาศัยอยู และสามเณรทุกรูปทั้งที่บวชใหมและบวชแลวนาน ถา
มิไดอยูในสํานักพระอุปชฌายะสมควรถือนิสัย ตอภิกษุผูใหญในสํานักที่ตนอาศัยอยู
เชนเดียวกัน หมายความวาทั้งภิกษุนวกะและสามเณรที่หางพระอุปชฌายะจะตอง
มอบตัวเปนศิษยขออาศัยตอพระภิกษุผูใหญในสํานักของตนยอมรับนับถือพระภิกษุ
ผูใหญในสํานักนั้นเปนอาจารย และยอมเชื่อฟงคําอาจารยทุกประการ พระภิกษุผูใหญ
ในสํานักผูควรเปนอาจารยของภิกษุสามเณรไดในขณะนี้ก็ยอมรับนับถือกันวา ผูดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสนั้น ๆ รูปเดียว ในวัดหนึ่ง ๆ จะมีอาจารยใหภิกษุสามเณรถือนิสัย
หลายรูปไมชอบดวยระเบียบแบบแผน ฉะนั้น การถือนิสสยาจารยนี้จึงถือตอภิกษุ
ผูเปนเจาอาวาสเทานั้น ภิกษุนวกะหรือสามเณร เปนผูยายมาจากสํานักอื่น ซึ่งวินัย
โวหารเรียกวา "พระอาคันตุกะ" หรือ "สามเณรอาคันตุกะ" ทุกรูปจะตองประกอบ
พิธีถือนิสสัยตอทานเจาอาวาสวัดที่ตนมาสํานักใหมนั้นแตในระยะแรกที่ยายมา แต
ถือกันเปนธรรมเนียมวาพิธีถือนิสสัยนี้ควรทําในวันเขาพรรษาพรอมกับพิธีเขาพรรษา
ตอหนาสงฆสามเณรทั้งวัดที่ชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีเขาพรรษาในวันนั้นทั้งนี้เพื่อ
ประกาศตนใหสงฆสามเณรทั้งวัดทราบไปในตัววาผูอาคันตุกะมาอยูใหมนี้ยอมนับถือ
ทานเจาอาวาสผูเปนประธานของวัดเปนอาจารยจริง ๆ นิยมกันแตถาจะถือนิสสัยกอน
เมื่อยายมาใหมทานก็ไมหาม การถือนิสสัยที่ทั่วไปในปจจุบันนี้ มีระเบียบพิธีดังนี้
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ระเบียบพิธี
๑. ภิกษุสามเณรผูอาคันตุกะ เมื่อจะประกอบพิธีถือนิสสัยมอบตัวตอ
อาจารยพึงตระเตรียมเครื่องสักการะไวใหพรอม มีพานหรือกระบะเปนภาชนะแลวแต
เหมาะสมและสะดวกแกตนใสดอกไมกระทงหรือดอกบัว ๑ ดอก หรือมัดเปนกําก็ได
ถาดอกไมอื่นนอกจากดอกบัวแลว ควรจัดใสกระทงจะเหมาะที่สุด และวางธูปสําหรับ
จุด ๓ ดอก เทียนสําหรับจุด ๑ เลม วางเทียนไวขางในทางตัวเรา ตอไปวางธูป สุดทาย
วางดอกไมไวขางนอก เพื่อใหพานหรือกระบะเครื่องสักการะนั้นหันหนาทางดอกไม
เขาหาอาจารย เปนลําดับเครื่องบูชา คือ ดอกไม ธูป เทียน เมื่อตระเตรียมพรอมแลว
ครองผาตามธรรมเนียมของวัดนั้น และตามลักษณะภาวะของตนถาประกอบพิธี
ในทามกลางสงฆในวันเขาพรรษาพอไดกําหนดเวลาแลว พึงปฏิบัติดังนี้
ก) เขาไปนั่งยังที่ที่จัดเตรียมไว ถาถือพรอมกันหลายรูป ภิกษุนั่งหนา
สามเณรนั่งหลัง นั่งพับเพียบเรียบรอยกอน รอจนพรอมกันแลวทาน
เจาอาวาสจะมานั่งรับอยูขางหนา
ข) เมื่อทานเจาอาวาสนั่งเรียบรอยพรอมที่จะรับนิสสัยแลว คุกเขาขึ้น
พรอมกับกราบดวยเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง
ค) กราบเสร็จแลว สองมือยกเครื่องสักการะขึ้นถือประคองแตอกให
ดอกไมอยูดานนอกตัวเพื่อหันเขาหาอาจารยนอมตังลงเล็กนอย แลว
กลาวคําขอนิสสัยตออาจารยตามแบบในพระวินัย ถาถือพรอมกัน
หลายรูป ควรระวังวาคําขอนิสสัยนั้นใหพรอม ๆ กันชัดถอยชัดคําตลอด
แมแตคํารับคําทานอาจารยทุกคําตามแบบ ก็ควรพยายามวาใหชัดและ
พรอมกัน จนกระทั่งจบคําปฏิญาญตนทายคําขอนิสสัย
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ฆ. เมื่อกลาวจบคําปฏิญาณทายคําขอนิสสัยนั้นแลว พึงประเคนสักการะ
ตออาจารย ถาหลายรูปพึงเดินเขาเขาประเคนตามลําดับผูประเคนแลว
ถอยกลับมาคุกเขาอยูที่เดิม จนเสร็จการประเคนแลว กราบอาจารย
พรอมกันอีก ๓ ครั้ง
ง. กราบแลวนั่งราบพับเพียบประณมมือ เพื่อฟงโอวาทของอาจารยพอสมควร
จบโอวาทแลวเปนเสร็จพิธีถือสิสสัย
๒. เจาอาวาสผูเปนประธานสงฆในวัด เมื่อรับภิกษุหรือสามเณรอาคันตุกะ
ไวโดยชอบดวยระเบียบ ควรถือเปนภาระที่จะตองอบรมสั่งสอนอาคันตุกะนั้น ๆ ใหรู
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ดีงามและในการรับพิธีถือนิสสัยนั้น ตองเตรียม
ใหโอวาทตามสมควรดวยโอวาทที่จะใหในพิธีนี้ควรเปนเรื่องหนาที่ศิษยที่จะพึงปฏิบัติ
ตออาจารย ตามพระธรรมวินัย และเรื่องเกี่ยวดวยระเบียบของวัดตามสมควรและ
เมื่อเสร็จพิธีรับนิสสัยแลว ควรปฏิบัติหนาที่ของอาจารยใหสมบูรณ จึงจะชื่อวาพิธี
ถือนิสสัยใหเปนประโยชน จริง ๆ ไมสักแตวาพิธี
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พิธีทําสามีจิกรรม
เปนธรรมเนียมของสงฆอยางหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทําความชอบตอกัน
เพื่อความสามัคคีกัน อยูรวมกันโดยสงบสุข การทําความชอบนี้เรียกวา สามีจิกรรม
หมายถึงการขอขมาโทษกัน ใหอภัยกัน ทุกโอกาสไมวาจะมีโทษขัดของหมองใจกัน
หรือไมก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทําสามีจีกรรมกันแลว ทุกรูปไมพึงละโอกาสเสีย จึงไดชื่อ
วาเปนภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย โอกาสควรทําสามีจิกรรม
นั้นโดยนิยมมีดังนี้
๑) ในวันเขาพรรษา ทั้งภิกษุและสามเณรที่รวมอยูวัดเดียวกันควรทําสามี
จิกรรมตอกัน เรียงตัวตั้งแตผูมีอาวุโสมากที่สุด ถึงสามเณรรูปสุดทายในวัด ไมควรเวน
เพื่อความสามัคคีในวัด
๒) ในระยะเขาพรรษา เริ่มแตวันเขาพรรษาและหลังวันเขาพรรษา ระยะ
เวลาประมาณ ๗ วัน ควรทําสามีจิกรรมตอทานที่เคารพนับถือ ซึ่งอยูตางวัดโดยทั่ว
ถึงกัน
๓) ในโอกาสจะจากกันไปอยูวัดอื่นหรือถิ่นอื่น นิยมทําตอผูทานผูมีอาวุโส
กวาตนในวัด และตอทานที่เคารพนับถือทั่วไป เปนการลาจากกัน
ทั้ง ๒ กรณีนี้ เปนการทําสามีจิกรรม แบบขอขมาโทษ นอกจากนี้ยังมี
ีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเปนการแสดงมุทิตาจิตอีกแบบหนึ่ง นิยมทําตอทาน
ที่ตนเคารพนับถือในโอกาสที่ทานผูนั้นไดรับอิสริยศักดิ์ หรือไดรับยกยองในฐานันดรศักดิ์
เปนการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีใหปรากฏ
เพราะความมุงหมายและเหตุผลของการทําสามีจิกรรมมีดังกลาว การ
กระทําจึงเกิดพิธีขึ้นโดยนิยมเปนแบบ ๆ ดังตอไปนี้

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 17

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 แลวยกพานขึ้นประคองสองมือแคอกกลาวคําขอขมา
ตามแบบนิยม
ฆ) เมื่อทานที่ตนขอขมากลาวคําใหอภัยโทษแลว พึงรับคําตามแบบนิยม
ตอนี้ ถาทานที่ตนขอขมาใหพรตอทาย พึงสงบใจรับพรจากทานจนจบ และรับคําดวยคําวา
"สาธุ ภนฺเต" ถาไมมีพรใหตอ หรือใหพรและรับพรเสร็จแลว พึงนอมพานสักการะ
นั้นเขาไปประเคน และกราบอีก ๓ ครั้ง เปนเสร็จพิธีขอขมา
๒. สามีจิกรรมแบบถวายสักการะ
ก) จัดเตรียมเครื่องสักการะอยางเดียวกับแบบขอขมา แตในกรณีนี้อาจ
เพิ่มเติมของใชหรือสิ่งอื่นใดที่ควรแกสมณบริโภคดวยก็ได
ข) การทําในแบบนี้ ไมนิยมวาผูที่ตนทําจะตองแกอาวุโสกวาตนเหมือน
ในแบบขอขมา แมผูนี้ออนอาวุโสกวา ก็ทําได
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ค) ครองผาเรียบรอยดังกลาวในเรื่องขอขมา ถือเครื่องสักการะเขาไปหา
ทานที่ตนจะทําแลวประเคนทันที ทาตนออนอาวุโสกวาพึงกราบ ๓. ครั้ง ถาแกกวา
ไมตองกราบ เพียงแตรับไหวโดยนั่งพับเพียบประณมมือ ใหเมื่อผูออนกวากราบ เทานี้
เปนอันเสร็จพิธี

(ผูขอขอ)
(ผูรับให)
(ผูรับให)

(ผูขอขอ)

คําขอขามและคําอวยพรภาษาบาลีแบบตาง ๆ
๑. แบบโบราณที่ใชมาแตดั้งเดิม
สพฺพ อปราธ ขมถ เม ภนฺเต อุกาส ทวารตฺตเยน กต สพพ
อปราธ ขมถ เม ภนฺเต (ขอหลายรูป เปลี่ยน เม เปน โน)
อห เต ขมามิ ตยาป เม ขมิตพฺพ (ถาผูขอมีหลายรูปเปลี่ยน
เต เปนโว เปลี่ยน ตยาป เปน ตุมฺเหหิป)
อุกาส ขมามิ ภนฺเต (ถาผูขอหลายรูปรับเปลี่ยน ขมามิ เปน
ขมาม)
๒. แบบทัว่ ไปที่แกไขในอยูในปจจุบัน
อาย สฺมนฺเต ปมาเทน ทวารตฺตเยน กต สพฺพ อปราธ ขมถ
เม ภนฺเต (ถาผูรับมีพรรษาเกินกวา ๑๐ ใช เถเร แทน อายสฺมนฺเต
ถาเกินกวา ๒๐ ใช มหาเถเร แทน เถเร ระหวาง ๑๐ ขึ้นไป
ไมถึง ๒๐ คงใช เถเร ตามแบบ และถาผูขอรวมกัน หลายรูป
เปลี่ยน เม เปน โน) นี้กลาวตามหลักนิยมในทางพระธรรมวินัย
แตตามที่สังเกตในปจจุบัน ทานผูดํารงสมณศักดิ์ตั้งแตชั้น
สมเด็จพระราชาคณะขึ้นไป ใช มหาเถเร ต่ํากวานั้นใชไมยืน
ที่ใช มหาเถเร ก็มี เถเร ก็มี สุดแตวาสูงต่ําหรือออนแกกวา
หรือหางกันหรือใกลกนั
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(ผูรับให)

อห ขมามิ ตยาป เม ขมิตพฺพ (ถาผูขอมีหลายรูปเปลีย่ น
ตยาป เปน ตุมฺเหหิป)
(ผูขอรับ)
ขมามิ ภนฺเต (ถาผูขอหลายรูปรับ เปลีย่ น 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 อโยนิโสมนสิการ วา อาคมฺม, มยิ อคารว อกตฺถ กาเยน วา วาจาย วา
มฺนสา วา สมฺมุขป ปรมฺมขุ าป, ยโต จ โข ตุมฺเห อจฺจย อจฺจยโต
หิสฺวา, ยถาธมฺม ปฏิกฺกโรถ อายตึ สวร อาปชฺชถ ต โว ปฏิคฺคณฺหามิ, วุฑฒิ เหสา อาวุโส อริยสฺส วินเย, โย อจฺจย อจฺจยโต
ทิสฺวา, ยถาธมฺม ปฏิกฺกโรติ, อาปชฺชติ
คําอํานวยพร:ย ย ปฺุ มยา กต อุปจิต, กาเยน วา วาจาย วา มนสา
วา, ต ต อายสฺมนตฺาน อาทิสฺสามิ, สาธายสฺมนฺโต อสฺมิ อสฺมึ
ปฺุเ ปตฺติกา หุตฺวา อนุโมทนฺตุ เตน อนุโมทนามเยนป
ปฺุเน สุขิตา โหนฺตุ อโรคา นิรุปทฺทวา จิร ทีฆมทฺธาน อิมสฺมิ
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย, วุฑฺฒิ วิรุฬหฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺชนฺตุ.
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(ผูขอรับพรอมกัน)

(ผูขอรูปเดียวขอ)

สาธุ ภนฺเต
ถาขอรูปเดียว คําขอและคํากลาวรับก็ทํานองเดียวกันตางแต
แกคําไวยากรณบางคําใหถูกหลักดังนี้
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 ยถายกุสล โย ตว กทาจิ กรหจิ, ปมาท วา อาคมฺม อโยนิโสมมสิการ
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:-

(ผูขอรับ)

ย ย ปฺุ มยา กต อุปจิต, กาเยน วา วาจาย วา มนสา วา,
ต ต อายสฺสมโต อาทิสฺสามิ สาธายสฺมา อสฺมึ อสมึ ปฺุเ
ปตฺติโก หุตฺวา อนุโมทนตุ, เตน อนุโมทนามเยนป ปฺุเน
สุขิโต โหตุ อโรโค นิรปุ ทฺทโว จิร ทีฆมทฺธาน อิมสฺมิ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมมวินเย, วุฑฺฒิ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชตุ..
สาธุ ภนเต.
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พิธีทําวัตรสวดมนต
การทําวัตร คือ การทํากิจวัตของภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา เปน
การทํากิจที่ตองทําประจําจนเปนวัตรปฏิบัติ เรียกสั้น ๆวา ทําวัตร ภิกษุสามเณรและ
อุบาสกอุบาสิกาผูเขาวัดรักษาศีลอุโบสถเปนประจําแลว มีหนาที่ตองปฏิบัติประจํา
อยางหนึ่ง คือ ทําวัตร และตองทําประจําวันละ 2 เวลา คือ เชากับเย็น กิจที่ตองทํา
ในการทําวัตร คือ สวดบูชาพระรัตนตรัย สวดพิจารณาปจจัยที่บริโภคทุกวันตาม
หนาที่ สวดเจริญกรรมฐานตามควร และสวดอนุโมทนาทาบของทายก กับสวดแผ
สวนกุศล คําหวดเหลานี้ กําหนดเปนแบบแผนนิยมไวโดยเฉพาะแตละวัดก็มี สามัญ
ทั่วไป
การสวดมนต คือ การสวดบทพระพุทธมนตตาง ๆ ที่เปนสวนพระสูตร
ก็มี ที่เปนสวนพระปริตรก็มี ที่เปนสวนเฉพาะคาถาอันนิยมกําหนดใหนํามาสวด
ประกอบในการสวดทนตเปนประจําก็มี นอกเหนือจากบทสวดทําวัตร เมื่อเรียกรวมการ
สวดทั้งสองนี้เขาดวยกันก็เรียกวา "ทําวัตรสวดมนต"
ความมุงหมายของการทําวัตรสวดมนตนี้บัณฑิตถือวาเปนอุบายสงบจิต
ไมใหคิดวุนวายตามอารมณไดชั่วขณะที่ทําเมื่อทําประจําวันละ 2 เวลา ทั้งเชาเย็น
เวลาประมาณครั้งละ ครึ่งชั่วโมง หรือชั่วโมงหนึ่งเปนอยางนอย ก็เทากับไดใชเวลา
สงบจิตไดวันละไมต่ํากวา 1 ใน 24 ชั่วโมง จิตใจที่สงบแลวแมเพียงเวลาเล็กนอย
ก็มีผลทําใหเยือกเย็นสุขุมไปหลายชั่วโมง เหมือนถานไฟที่ลุกโซน เมื่อจุมน้ําดับสนิท
กวาจะติดไปคุใหม ตองใชเวลานาน ฉะนั้น อุบายนี้จึงเปนที่นิยมสําหรับสมณะหรือ
ผูปฏิบัติใกลตอสมณะ นอกจากเปนอุบายดังกลาวนี้ การทําวัตรสวดมนตยังมีผล
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ทางพระวินัย ที่สามารถเปลื้องมลทินบางอยางในการบริโภคปจจัยโดยไมทันพิจารณา
ได และมีผลในการอนุโมทนาปจจัยทานของทายกที่ถวายมาเปนประจํา กับเปนโอกาส
ใหไดแผสวนบุญของคนแกผูอื่นดวยจิตใจที่บริสุทธิ์ดวย
เพราะความมุงหมายและเหตุผลมีเชนนี้ บัณฑิตจึงกําหนดระเบียบและ
แบบการทําวัตรสวดมนตขึ้นใช โดยเฉพาะแยกประเภทบุคคลได เปน 3 แบบใหญ ๆ
และแบบใชสําหรับภิกษุสามเณรแบบหนึ่ง 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) เมื่อหัวหนาลุกขึ้นจุดธูปเทียนหนาที่บูชา ทั้งหมดลุกขึ้นยืนตรง ประณม
มือหรือนั่งคุกเขาประณมมือ สุดแตธรรมเนียมของวัดนั้นๆ แลววา
คําบูชาสักการะ ถายืน มักตางรูปตางวาในใจถานั่ง หัวหนานําวา (โยโส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทโธ)
ข) จบบูชาสักการะแลว ทุกรูปนั่งลงคุกเขาประณมมือ (นี้หมายถึงแบบยืน
ทุกรูป) แลวนําคําวาคุกบูชาพระรัตนตรัย (อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา...)
ค) นําวา นโม ....
ฆ) นําสวดบท พุทฺธาภิถุติ
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ง) นําสวดบท ธมฺมาภิถุติ
ฉ) นําสวดบท สงฺฆาภิถุติ
ฉ) ตอนีไ้ ปนั่งราบพับเพียบ แลวนําสวดบท รตนตฺตยปฺปณามคาถา และ
บท สเวคปริกิตฺตนปา ตอกัน
ช) ถาจะสวดมนตประกอบดวย ก็นําบทสวดมนตตางๆ ที่กําหนดสวด
ในตอนเชาแลวแตจะกําหนด ถาเลือกบทอนุโมทนาเปนเหมาะ เอามา
สวดตอนนี้ วันละบทสองบทพอสมควร
ซ) จบสวดมนตแลว นําวาบท ตงฺขณิกปจฺจเวกฺขณปา
ฌ) แลวนําสวดบท ปตฺติทานคาถา (ยา เทวตา สนฺติวิหารวาสินี...)
(แบบคําบทสวดตางๆ ดังกลาวนี้มีในหนังสือสวดมนตฉบับหลวงแลว)
๒. ทําวัตรเย็น ในวันปกติเชนกัน จํากําหนดเวลาเย็น หรือค่ํากี่โมงแลว
แตความสะดวกของแตละวัด เมื่อถึงเวลากําหนดก็ตีระฆังสัญญาณเชนกัน ภิกษุสามเณร
ลงประชุมในที่ที่กําหนดนั้นๆ ทุกรูปครองผาเรียบรอยตามคติของวัด เมื่อพรอมแลว
พึงปฏิบัติกิจวัตร คือ
ก) ปฏิบัติเชนเดียวกับทําวัตรเชา
ข) ปฏิบัติเชนเดียวกับทําวัตรเชา
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 ทีก่ ําหนดไวสวดในตอน
เย็นก็จะนําสวดตอไป หรือจะนําสวดเจ็ดนํานาน สิบสองตํานาน วันละบท
สองบทหรือมากกวาก็ไดแลวแตสมควร
ฌ) จบสวดมนตแลว นําวาบท อตีตปจฺจเวกฺขณปา
ญ) สุดทายนําวาบท อุทฺทิสนาธิฏานคาถา (อิมินา ปฺุกมฺเมน...)
(แบบคําสวดตางๆ ดังกลาวนี้ มีในหนังสือสวดมนตฉบับหลวงแลว)
ข. แบบทําวัตรสวดมนตสําหรับอุบาสกอุบาสิกา
แบบสวดและระเบียบตางๆ สําหรับอุบาสกอุบาสิกา มีนิยมโดยเฉพาะจะ
นํามากลาวรวมในเรื่องพิธีกรรมวันธรรมสวนะ ซึง่ จะกลาวขางหนา ฉะนั้นผูประสงค
จะทราบรายละเอียดพึงพลิกไปดูในเรือ่ งที่จะกลาวตอไป
ค. แบบสวดมนตไหวพระสําหรับนักเรียน
ระเบียบการสวดมนตไหวพระสําหรับนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
แบบปฏิบัติไวโดยเฉพาะ และมีคําสั่งใหใชในโรงเรียนตางๆ ทั่วราชอาณาจักร
จะนํามากลาวในหมวดปกิณกะขางหนา
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พิธีกรรมวันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ คือ วันกําหนดประชุมฟงธรรม ที่เรียกเปนคําสามัญทั่วไป
วา "วันพระ" เปนประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ไดปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแลวแตครั้ง
พุทธกาล โดยถือวา การฟงธรรมตามกาลที่กําหนดเปนประจําไว ยอมกอใหเกิดสติปญญาและสิริมงคลแกผูฟง อยางนอยไดรับธรรมสวนานิสงสอยูเสมอ วันกําหนด
ฟงธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงปญญัติไว ๔ วันในเดือนหนึ่ง ๆ คือ วัน ๘ ค่ํา วัน ๑๔ ค่ํา
หรือ ๑๕ ค่ํา ของปกขทั้งขางขึ้นและขางแรมนับโดยจันทรคติ วันที่ ๔ นี้ จึงถือกันเปนวัน
กําหนดประชุมฟงธรรมโดยปกติ และนิยมเปนวันรักษาปกติอุโบสถสําหรับฆราวาส
ผูตองการอบรมกุศลดวย
เพราะความมุงหมายและเหตุผลมีเชนนี้ การประชุมฟงธรรมในวันธรรมสวนะจึงมีพิธีกรรมที่ตองปฏิบัติเกิดขึ้น โดยนิยมเปนระเบียบทั่วไป ดังนี้
ระเบียบพิธี
๑. ในวันธรรมสวนะตอนเชา ประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา พระภิกษุสามเณร
อุบาสกอุบาสิกา ประชุมพรอมกันในสถานที่กําหนดแสดงธรรมจะเปนโรงอุโบสถ
วิหาร ศาลาการเปรียญ ภายในวัด หรือ พุทธสถานสมาคม แหงใดแหงหนึ่งก็ได จัดให
นั่งกันตามที่เปนสวนสัดเรียบรอย มีพระพุทธรูปและที่บูชาประดิษฐานอยูเบื้องหนา
จัดใหมีสงาตามสมควร
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๒. เมื่อพรอมกันแลวภิกษุสามเณรเริ่มทําวัตรเชา ตามแบบนิยมซึ่งทั่ว ๆ
ไปใชระเบียบ คือ
ก ) นําบูชาพระรัตนตรัย (อรห สมฺมาสมฺพทุ โธ ภคฺวา....)
ข ) สวด ปุพพภาคนมการ (นโม...)
ค ) สวด พุทฺธาภิถุติ (โย โส ตถาคโต...)
ฆ) สวด ธมฺมาภิถุติ (โย โส สฺวากฺขาโต...)
ง ) สวด สงฺฆาภิถตุ ิ (โย โส สุปฏิปนฺโน...)
จ ) สวด รตนตฺตยปฺปณามคาถา และ สงฺเวคปริกิตฺตนปา ตอ (พุทฺโธสุสุทฺโธ...)
๓. เมือ่ ภิกษุสามเณรทําวัตรจบเพียงนี้ อุบาสกอุบาสิกาเริ่มทําวัตรตามบท
ซึ่งกลาวแลวในเรื่องพิธีรักษาอุโบสถ ในหนังสือศาสนพิธี เลม ๑
๔. เสร็จพิธีทําวัตร หัวหนาอุบาสก หรืออุบาสิกาประกาศอุโบสถ พระธรรม
กถึกขึ้นธรรมาสน
๕. เมื่อจบประกาศอุโบสถแลว อุบาสกอุบาสิกาทั้งหมด คุกเขาประณมมือ
กลาวคําอาราธนาอุโบสถศีลพรอมกัน พระธรรมกถึกใหศลี ๘ เปนอุโบสถศีลเต็มที่
แตถาผูใดมีอุตสาหะจะรักษาเพียงศีล ๕ เทานั้น ก็รับสมาทานเพียง ๕ ขอ ในระหวาง
ขอที่ ๓ ซึ่งพระธรรมกถึกใหดวยบทวา อพฺรหฺมจริยา.... พึงรับสมาทานวา กาเมสุมิจฺฉาจารา.... เสีย และรับตอไปจนครบ ๕ ขอ เมื่อครบแลวก็กราบ ๓ ครั้ง ลงนั่ง
ราบไมตองรับตอไป
๖. ตอจากรับศีลแลว พระธรรมกถึกแสดงธรรม ระหวางแสดงธรรมพึง
ประณมมือฟงดวยความตั้งใจจนจบ
๗. เมื่อเทศนจบแลว หัวหนานํากลาวสาธุการตามแบบที่กลาวในเรื่องพิธี
รักษาอุโบสถ จบแลวเปนอันเสร็จพิธีประชุมฟงธรรมตอนเชา จะกลับบานหรือจะ
อยูฟงธรรมในตอนบายก็แลวแตอัธยาศัย สําหรับพิธีตอนบายแจงอยูในเรื่อง
พิธีรักษาอุโบสถแลว

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 27

พิธีทําสังฆอุโบสถ
เปนธรรมเนียมของพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ จะตองทําอุโบสถกรรม
ทุกรูปและทุกกึ่งเดือน ไมมีเหตุจําเปนที่มีพระบรมพุทธานุญาตไวจะเวนหรือขาดการ
กระทําเสียมิได อุโบสถกรรมนี้ตองทําในสีมาชนิดใดชนิดหนึ่งตามพระวินัย ปจจุบัน
นี้วัดสวนมากมีพัทธสีมาประจําวัดและพระภิกษุทั้งวัดตองลงรวมกันทําภายในเขต
พัทธสีมา คือโรงอุโบสถทุกวันอุโบสถถาเปนวัดไมมีพัทธสีมา และจะกําหนดสีมาชนิด
อื่นตามระเบียบพระวินัยใชเปนเขตสังฆกรรมไมเหมาะ ก็ใหไปรวมทํากับสงฆวัดที่ใกล
ที่สุดจะถือเปนเหตุขัดของแลวไมทําเลยยอมไมชอบดวยพระวินัย อุโบสถกรรม
ที่พระภิกษุรวมกันทําตั้งแต ๔ รูปขึน้ ไป เรียกวา "สังฆอุโบสถ" ทําเปนการสงฆ ตอง
สวดพระปาติโมกขในทามกลางสงฆเปนหลักของการกระทําถาพระภิกษุต่ํากวา ๔ รูป
คือมีเพียง ๓ รูป หรือ ๒ รูป รวมกันทําเรียกวา "ปาริสุทธิอุโบสถ" ทําเปนการคณะ
หามสวดพระปาติโมกข ใหพระภิกษุแตละรูปบอกความบริสุทธิ์ของตน ๆ เปนการ
ปฏิญาณตนตอกันวาเปนผูบริสุทธิ์จากอาบัติโทษ เปนหลักการทํา ถามีรูปเดียว
เทานั้นทําเรียกวา "อธิษฐานอุโบสถ" ทําเปนการบุคคล ทําดวยอธิษฐานใจตนเอง
เปนหลักของการทํา สําหรับอุโบสถกรรมทั้ง ๓ อยางดังกลาวนี้สังฆอุโบสถเปนสําคัญ
ยิ่ง และนิยมทํากันเปนหลักสืบ ๆ มา สวนอุโบสถกรรมอีก ๒ อยาง จะมีทําบางก็
เฉพาะในคราวจําเปน และโอกาสเทานั้น ฉะนั้น สังฆอุโบสถจึงเกิดเปนพิธีของสงฆ
สืบกันมานาน มีระเบียบแผนที่ปฏิบัติเปนหลัก พอสรุปกลาวไดดังตอไปนี้
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หลักการทําสังฆอุโบสถ
กอนอืน่ พึงรูหลักการทําสังฆอุโบสถ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดระเบียบพิธี ๗
ประการดังนี้
๑. สังฆอุโบสถตองทําภายในสีมาอยางใดอยางหนึ่ง ที่ถูกตองตามวินัยนิยม
๒. วันที่ทํานั้นเปนวันดิถีที่ ๑๔ หรือ ๑๕ ทางจันทรคติ หรือเปนวัน
สามัคคีตามพระวินัยกําหนด หมายความวา ตองเปนวันกึ่งเดือน
วันสิ้นเดือน หรือวันที่สงฆตกลงปรองดองกัน วันใดวันหนึ่งนี้จึงทําได
๓. ในการทํานั้นมีภิกษุประชุมทํารวมกันเปนสงฆตั้งแต ๔ รูป ขึ้นไป
๔. ภิกษุที่ประชุมทํารวมกันนั้นไมเปนผูตองสภาคาบัติ หรือผูตอง
สภาคาบัติ แต ไดสวดประกาศกอนทําแลวโดยชอบดวยพระวินัย
๕. ในที่ประชุมสงฆนั้น ไมมีบคุ คลที่ควรเวนอยูภายในหัตถบาส
๖. พระสงฆทั้งนั้นไดทําบุพกรณ และบุพกิจของอุโบสถกรรมเสร็จเรียบรอย
แลว และ
๗. มีการสวดพระปาติโมกขใหไดฟงทั่วกันในทามกลางสงฆเปนกรณียะ
สุดทาย
ระเบียบพิธี
เพราะหลักของการทําสังฆอุโบสถตามพระวินัยมีดังกลาวนี้ การทําสังฆอุโบสถจึงเกิดมีระเบียบพิธีนิยมกันเปนหลักทั่วไป คือ
ก. กําหนดเวลาทําแลวแตวัดนั้นๆ จะนิยมกําหนดใหตายตัวไวเปนหลัก
ตามความเหมาะสมแกทองถิ่น วาจะทําในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน
เวลาเทาไร เพราะบางวัดมีพระสงฆอยูรวมกันจํานวนมาก พระสงฆ
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แตละรูปอาจมีภารกิจหรือธุระไมเหมือนกัน เมื่อกําหนดเวลาทําอุโบสถกรรมในวันอุโบสถไวตายตัวแลว พระสงฆทุกรูปจะไดรูหนาที่ปลดเปลื้อง
ภารธุระของตน มาประชุมทําอุโบสถกรรมรวมกันไดตามเวลา
ข. ในวันอุโบสถกอนถึงกําหนดทําอุโบสถกรรม เปนหนาที่ของเจาอาวาส
จะตองจัดใหภิกษุสามเณร หรือคนวัดปดกวาดโรงอุโบสถใหสะอาด
เรียบรอย ตั้งหรือปูลาดอาสนะกับตั้งเตียงสวดพระปาติโมกขไวกลาง
ใหพรอม ตั้งน้ําใชเชนน้ําลางเทาไวในที่ที่ควร และตั้งน้ําฉันไวภายใน
อาสนะสงฆตามสมควรดวย ถาเวลาทําอุโบสถกรรมเปนเวลาค่ํา ตอง
เตรียมประทีปสําหรับตามในโรงอุโบสถไวใหพรอม เชนกัน ถึงกําหนด
เวลาก็ใหตีระฆังสัญญาณใหพระสงฆทั้งวัดทราบ
ค. กอนถึงเวลาทําอุโบสถกรรมเล็กนอย เปนหนาที่ของพระภิกษุสงฆทุกรูป
ในวัดนั้นๆ ตองเตรียมตัวครองผาตามแบบนิยมของวัดใหพรอม ถา
รูปใดรูวาตนมีอาบัติโทษประเภทเทศนาคามินีอยู ก็ปลงแสดงตอเพื่อน
สหธรรมิกรูปใดรูปหนึ่งเสียใหเรียบรอย ไดยินสัญญาณใหลงทําอุโบสถกรรมแลว รีบลงไปพรอมกันในโรงอุโบสถ นั่งภายในอาสนะสงฆตาม
ลําดับอาวุโส หันหนาไปทางพระพุทธรูปประธานกอน รอจนกวาผู
เปนประธานสงฆลงมาภายหลังควรระวังระเบียบพระวินัย คือ พระสงฆ
ลูกวัดไมควรลงประชุมภายหลังพระเถระผูเปนประธาน
ฆ. เมื่อพรอมกันแลว ผูเปนประธานสงฆ ใหพระภิกษุ เจาหนาที่
จัดการนับจํานวนพระ สงฆที่ประชุมในวันนั้น สมัยกอนนับดวยติ้ว
คือ ราวรอยไมติ้ว ซึ่งทําดวยซี่ไมไผมีจํานวนมากกวาสงฆที่อยูประจํา
ในวัดนั้นโดยปกติ รูดติ้วไปรวมไวซีกใดซีกหนึ่งของราว ตั้งราวติ้วไวทาย
อาสนสงฆ เมื่อพระภิกษุลงมาประชุม แตละรูปขณะจะเขานั่งอาสนะ
ตองรูดติ้วอันหนึ่งไปทางราวติ้วอีกซีกหนึ่ง แสดงวาตนเปนจํานวน
หนึ่งที่ลงประชุมวันนั้นฉะนั้นการนับพระสงฆที่เขาประชุมในสมัย
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กอนจึงนับติ้วในซีกราวที่กําหนดวาเปนจํานวนผูลงประชุม แตใน
ปจจุบันนี้ใชบัญชีเรียกชื่อสะดวกกวาและแนนอนกวาฉะนั้นการนับ
พระสงฆสมัยนี้จึงนิยมขานชื่อเรียกตัวใหรับวามา เสร็จแลวนับ
จํานวนผูมาก็รูวาจํานวนสงฆไดแนนอน ถาในวัดที่มีภิกษุนอยรูป
จะนับตัวผูนั่งเอาเองก็ได
ง. ตอนั้นเริ่มทําวัตรเย็นตามแบบนิยมของวัดนั้น ๆ ไปจนจบแลวพระสงฆ
ทั้งนั้น ลอมวงหันหนานั่งพับเพียบ เขาหาเตียง ปาติโมกข
ซึ่งตั้งอยูทามกลางชุมนุม นัง่ ใหเขาชิดเขาของรูปอื่นไปเปนลําดับ และ
ไดหัตถบาสตั้งแตเตียงปาติโมกขออกไปจนสุดแนวสงฆ ในขณะนี้ควร
ปดประตูทางเขาอุโบสถเสียดวย เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแก
สังฆกรรมในขณะทําอุโบสถกรรม
จ. เมื่อพรอมแลวดังนี้ ก็เริ่มดําเนินการสวดพระปาติโมกขตามแบบนิยม
ของวัดนั้น ๆไป จนจบ ใหชอบดวยพระวินัยบัญญัติทุกประการ
ฉ. จบพระปาติโมกขแลว พระสงฆทั้งนั้นกระจายออกนั่งเปนแถว หันหนา
เขาหาพระพุทธรูปประธานอีกวาระหนึ่งพระเถระนําสวดมนตตอทาย
พระปาติโมกขพอสมควร สวด สีลุทฺเทสปา เปนหลัก นอกนั้นสุดแต
จะเลือกสวด และ จบลงดวยบทกรวดน้าํ แผสวนกุศล คือ อิมินาปฺุกมฺเมน..... เปนเสร็จพิธี
สําหรับปาริสุทธิอุโบสถ และอธิษฐานอุโบสถมีทํากันบางเปนสวนนอย
ในคราวจําเปนจริง ๆ เทานั้น ฉันนั้น ระเบียบพิธจี ึงไมมีอะไรพิเศษนอกจากที่สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงไวในหนังสือวินัยมุข เลม ๒
เพื่อใหพิธีทําอุโบสถกรรมสมบูรณ จะไดเก็บความตามหนังสือวินัยมุขมาแสดงใหทราบ
ระเบียบในที่นี้อีกพอสมควร ดังตอไปนี้
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ระเบียบทําปาริสุทธิอุโบสถ
ปาริสุทธิอุโบสถนี้ ไดแกอุโบสถกรรมที่ภิกษุผูประชุมกันทําไมครบจํานวน
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 ใหรูปหนึ่งตั้งญัตติประกาศทําปาริสุทธิอุโบสถเปนการคณะ ครั้นแลว
ภิกษุผูเถระพึงนั่งคุกเขาประณมมือบอกความบริสุทธิ์ของตนตามแบบ ๓ หน ภิกษุ
รูปไมตองตั้งญัตติบอกความบริสุทธิ์แกกันตามแบบ รูปละ ๓ หนตามลําดับพรรษา
เปนการเสร็จ
ระเบียบทําอธิษฐานอุโบสถ
อธิษฐานอุโบสถนี้ ไดแกอุโบสถกรรมที่ภิกษุอยูรูปเดียวพึงทําเมื่อถึงวัน
อุโบสถ ทานใหทํากิจที่ควรทําในการทําอุโบสถกรรมนั้นกอน ใหเรียบรอยตามสมควร
แลวรอภิกษุจากที่อื่นเผื่อจะมีมารวมทําดวยบางจนหมดเวลา เห็นวาไมมีใครมาแลว
ใหอธิษฐานใจของตนเองวา "อชฺช เม อุโปสโถ" แปลวา "วันนี้ อุโบสถของเรา"
เพียงเทานี้ก็เปนอันเสร็จพิธีทําอธิษฐานอุโบสถตามพระวินัย
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ความนิยมในพระวินัยอยูวาภิกษุจะเลือกทําอุโบสถกรรมที่งายกวาที่ยาก
ไมควร เพราะฉะนั้นจึงมีหามไววา เมื่อถึงวันอุโบสถ อยาไดหลีกปลีกตัวไปขางไหนเสีย
หมายความวา อยาเลี่ยงไปในที่ที่จะไมตองเขาประชุมฟงพระปาติโมกขเปนอันขาด
แมในอาวาสที่ไมมีภิกษุสามารถสวดพระปาติโมกขไดก็ใหพระเถระจัดสงภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งไปเรียนมาจากสํานักอื่น หรือจัดขวนขวายใหมีผูทองจําและสวดไดประจําสํานัก
พรอมอยูเสมอถาจัดการไมสําเร็จตามนี้ ทานหามไมใหจําพรรษาอยูในที่นั้น แตขอนี้
ถาอาจจะไปรวมทําสังฆอุโบสถในอาวาสอื่นได ตามกําหนดทุกวันอุโบสถ ก็ไมหาม
เด็ดขาด จะอยูจําพรรษาในอาวาสนั้นก็ควร
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พิธีออกพรรษา
ออกพรรษา เปนคําเรียกที่เขาในกันทั่วไป หมายถึงกาลสิ้นสุดกําหนดอยู
จําพรรษาของภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเปนสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะเรียก
โดยภาษาพระวินัยวา ปวารณากรรม คือ การทําปวารณาของสงฆผูอยูรวมมาตลอด
๓ เดือน บัญญัติใหพระสงฆทําปวารณา คือ การทําปวารณา คือ ยินยอมใหวากลาว
ตักเตือนกันไดทุกกรณี ไมตองเกรงกันวาเปนผูใหญหรือผูนอย เมื่อใครมีขอของใจ
ในเรื่องประพฤติพระวินัยแลว ไมพึงนิ่งไว พึงเปดเผยชี้แจงกันได และในการวากลาว
ตักเตือนกันตามที่ปวารณานี้ จะถือมาเปนโทษคุมแคนกันไมไดดวย การทําปวารณากรรมนี้ ทําในวันสุดทายที่ครบ ๓ เดือนนับแตวันเขาพรรษา จึงตกในวันเพ็ญเดือน ๑
ของทุก ๆ ป วันนี้ พระสงฆไมตองทําอุปโบสถกรรม คือ สวดพระปาติโมกขอยางวัน
เพ็ญ
หรือวันสิ้นเดือนอื่น ๆ แตมีพระวินัยบัญญัติใหทําปวารณากรรมแทนสวดพระปาติโมกข
ปหนึ่ง ๆ ในวัดหนึ่งจะมีปวารณากรรมไดเพียงครั้งเดียว ฉะนั้นปวารณากรรมจึงนับ
เปนสังฆกรรมพิเศษ เปนหนาที่บังคับใหภิกษุทุกรูปตองทํา และเพราะเหตุที่ภิกษุ
ผูทําปวารณากรรมแลว พนขอผูกพันที่ตองอยูประจําอาจไปไหนมาไหนไดทั่วไป ฉะนั้น
จึงนิยมเรียกปวารณากรรมนี้อยางเขาใจงาย ๆ วา ออกพรรษา
ปวารณากรรม หรือ การออกพรรษา มีพิธีที่จะตองปฏิบัติเปนธรรมเนียม
ควรถือเปนระเบียบไดดังนี้
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ระเบียบพิธี
๑. ในวันเพ็ญเดือน ๑๑ นั้น ตองทําบุพกรณและบุพกิจเหมือนการทํา
สังฆอุโบสถ เวนแตในสวนบุพกิจ ไมนําปาริสุทธิ เปลี่ยนเปนนําไปวารณาของภิกษุไขมา
เมื่อถึงกําหนดเวลาที่พระสงฆเคยลงทําอุโบสถกรรมสวดพระปาติโมกขตามปกติตีระฆัง
สัญญาณใหภิกษุสามเณรทั้งวัดลงประชุมพรอมกันในโรงอุโบสถ ภิกษุครองผาพาด
สังฆาฏิ สามเณรครองผาตามแบบแผนของวัดนั้น ๆ ใหเรียบรอยภิกษุนั่งบนอาสนะ
สงฆตามลําดับพรรษาแกออนจากขวามาซายเรียงเปนแถว ๆ ไป หันหนาเขาหาพระพุทธรูปประธาน สุดแถวพระสงฆแลว เวนระยะพอสมควรไมนอยกวา ๒ ศอก ใหสามเณร
นั่งตั้งแถวของตนใหมตางหากจากแถวพระสงฆจัดนั่งเชนพิธีเขาพรรษา
๒. เริ่มตนทําวัตรเย็นตามธรรมเนียมของวัด เมื่อจบทําวัตรแลวใหสามเณร
กลับ เพราะพิธีตอไปเปนพิธีสงฆโดยเฉพาะ
๓. เจาอาวาสหรือพระสังฆเถรผูฉลาดในสังฆกรรม ขึน้ นั่งเตียงปาติโมกข
ประกาศชี้แจงเรื่องการทําปวารณากรรมใหเขาในทั่วกันกอนแลวเริ่มบอกบุพกรณบุพกิจ
ของปวารณากรรม ตามแบบแผนของวัดนั้น ๆ เสร็จแลวตั้งญัตติปวารณากรรม ตอนัน้
พระสงฆพึงปวารณากันตามแบบโดยลําดับอาวุโสถาเปนวัดใหญมีจํานวนภิกษุจําพรรษา
มากเปนรอย ๆ รูปจะปวารณาเรียงตัวรูป ละ ๓ จบ ตามแบบไมสะดวก เพราะตอง
ใชเวลามาก จะประกาศใหสงฆปวารณาเพียงวาจบเดียว และ ใหผูมีพรรษาเทากัน
ปวารณารวมพรอมกันก็ได ทั้งนี้ตองบอกแจงในญัตติวา จะใชเอกวาจิกามานวัสสิกาปวารณา กอน
๔. ระเบียบการปวารณาที่นิยมกัน ใหพระสงฆทั้งนั้นนั่งพับเพียบเรียง
แถวไมละหัตถบาสตามลําดับอาวุโส ทุกรูปหันหนาเขาหาพระพุทธรูปประธาน ผูแก
อาวุโสปวารณากอน ถึงลําดับตนแลว พึงคุกเขาวาคําปวารณา จบแลวนั่งราบพับเพียบ
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ตามเดิม โดยนัยนี้จนไดปวารณาทั่วกันครบทุกรูป
๕. เมื่อปวารณาเสร็จแลว มีสวดมนตตอทาย นอกจาก นโม, พุทฺธ, แลว
มีสวด
ก) สีลทฺ ฺเทสปา
ข) เจ็ดตํานานยอ
ค) สาราณียธรรมสูตร
ฆ) อปริหารนิยธรรมสูตร
ง) อรห...
จ) ย ย...
ฉ) ภวตุ สพฺพมงฺคล...
ช) ยา เทวตา....หรือ
ซ) อิมนิ า...
จะสวดตามนี้ทั้งหมด หรือจะตัดจะเพิ่มบทใดบางแลวแตผูเปนประธานจะนํา
เมื่อสวดมนตจบแลว เปนอันเสร็จพิธี
๖. ภิกษุทุกรูปเมื่อปวารณาแลวในวันปวารณานั้นจําตองรักษาราตรีอยู
ประจําที่อีก ๑ คืน พนคืนวันปวารณาไปแลวจึงจะจาริกไปแรมคืนแหงอื่นได
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หมวดที่ ๒ บุญพิธี (๒)
เรื่องพิธีทําบุญโดยหลักใหญ ไดกลาวแลวในหนังสือศาสนพิธีเลม ๑
เปนหลักทั่วไป ๒ ประการ คือ ทําบุญงานมงคลประการหนึ่ง ทําบุญงานอวมงคล
อีกประการหนึ่ง ทั้ง ๒ ประการนั้นไดชี้แจงระเบียบพิธีที่ควรปฏิบัติอยางสามัญ ทั้ง
ฝายเจาภาพและฝายพระภิกษุสงฆแลว แตก็เปนเพียงพื้นความรูเบื้องตนของการทําบุญ
ยังมีเรื่องที่ควรรูโดยเหตุผลประณีตกวานั้นขึ้นไปอีก โดยเฉพาะของฝายภิกษุสงฆ
ที่พึงประกอบในงานทําบุญของผายเจาภาพ ซึ่งงานทําบุญนั้น ๆ จะสําเร็จเปนบุญพิธี
อยางแทจริง ยอมสําคัญอยูที่พิธีสงฆถาฝายภิกษุสงฆผูประกอบพิธีสงฆปฏิบัติไมถูกหลัก
หรือขาดเหตุผลโดยรูเทาไมถึงการณแลวอาจเปนเหตุใหบุญพิธีทั้งหมดคลายความ
ศักดิ์สิทธิ์หรือผิดวัตถุประสงคของฝายเจาภาพได ฉะนั้น เรื่องบุญพิธีที่ควรศึกษาตอไป
ในที่นี้จะนําพิธีสงฆในงานทําบุญตาง ๆ มาชี้แจง โดยประมวลเปนหัวขอเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
๑. พิธที ําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต
๓. พิธสี วดพระพุทธมนต
๔. พิธสี วดพระอภิธรรม
๕. พิธสี วดมาติกา
๖. พิธสี วดแจง

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 37

๗. พิธสี วดถวายพรพระ
๘. พิธีอนุโมทนากรณีตาง ๆ
๙. พิธพี ระธรรมเทศนา
แตละเรือ่ งของพิธีทั้ง ๙ นี้ มีขอปลีกยอยที่ควรศึกษาอีกมากจะไดแสดง
รายละเอียดพอสมควรเปนลําดับไป
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พิธีทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
วันเทโวโรหณะ คือ วันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากเสด็จ
ขึ้นไปจําพรรษาอยูในดาวดึงสพิภพถวนไตรมาส และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรด
พระพุทธมารดาในเทวโลกนั้นมาตลอด ๓ เดือน พอออกพรรษาแลว ก็เสด็จกลับมา
ยังมนุษยโลก โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรคที่ประตูเมืองสังกัสสนครอันตั้งอยูเหนือ
กรุงสาวัตถี วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันวา "วันเทโวโรหณะ" ตรงกับวัน
มหาปวารณาเพ็ญเดือน ๑๑ วันนั้น ถือกันวาเปนวันบุญ วันกุศลที่สําคัญวันหนึ่งของ
พุทธบริษัทโบราณเรียกอีกอยางหนึ่งวา "วันพระเจาเปดโลก" รุง ขึ้นจากวันนั้นเปน
วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ จึงมีการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันเปนการใหญ เพื่อ
เฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจา
เรืองราวของวันเทโวโรหณะเปนวันพระเจาเปดโลกนี้ มีเลาไวในคัมภีร
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 สุดทายพวกเดียรถียและ
สาวกของตน ก็คิดกลขึ้นไดอยางหนึ่ง อาศัยเหตุที่พระพุทธองคทรงบัญญัติหาม
พระสาวกไมใหแสดงอิทธิปาฏิหาริย โดยเขาใจวาพระพุทธองคคงไมมีการแสดง
ปาฏิหาริยดวยพระองคเองตามที่ทรงหามนั้นดวย จึงชวยกันปาวขาววาพระพุทธเจา
เหลาพระสาวกสิ้นทา หมดอิทธิปาฏิหาริยไร ๆ แลว จึงงดการแสดง ตรงกันขามกับ
เหลาคณาจารยเดียรถียซงึ่ มีปาฏิหาริยอบรมมั่นคงเต็มที่พรอมอยูเสมอ จะแสดงให
ปรากฏเมื่อไรไดทุกเมื่อ ถาไมเชื่อก็เชิญพระพุทธเจามาแสดงปาฏิหาริยแขงกันดูวา
ใครจะเกงกาจสามารถกวาใคร
คําโฆษณาทาทายทํานองนี้ไดแพรหลายสะพัดไปทั่ว ผูไมรูความจริงจนถึง
แกนของพระพุทธศาสนา ตางพากันวิพากษวิจารณทั่วไปทุกหัวระแหง พระเดียรถีย
เห็นพระพุทธองคและพระพุทธสาวกเงียบเฉยไมทรงแสดงอาการอยางไรในการโฆษณา
ชวนเชื่อของตนก็ไดใจยิ่งโฆษณาทับถมใหญ หาวาพระพุทธองคไมสามารถจริงแนแลว
จึงไมกลารับคําทาแสดงปาฏิหาริยแขงกัน พระพุทธองคทรงเห็นวา เรื่องนี้เปนเรื่อง
สําคัญยิ่งถาทรงนิ่งตอไป ผลรายจะเกิดแกพระศาสนาของพระองคแน จึงรับสั่งวา
พระองคจะแสดงยมกปาฏิหาริยที่ควงไมมะมวง ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือเดือน ๘
กอนถึงวันเขาพรรษาปนั้น ๑ วัน พวกเดียรถียไมคาดฝนวาพระพุทธองคจะกลับทรง
แสดงปาฏิหาริยอีกเชนนั้น ตางพากันตะลีตะลานวางอุบายแกลงจะไมใหพระพุทธองค
ทรงแสดงตามที่รับสั่งได แลวตนจะถือโอกาสขมวาพระองคไมจริงตามพูดจึงแบงกัน
เปนพวก ๆ ออกไปเที่ยวกําจัดและทําลายตนมะมวงไมวาตนเล็กตนใหญใหสิ้นไปจน
ทั่วแขวงพระนครสาวัตถีพวกหนึ่ง ชวยกันสรางมณฑปสูงใหญขึ้นในวัดของพวกตน
พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งออกเที่ยวโฆษณาใหประชาชนไปชมการแสดงปาฏิหาริยของตน
ในวันเพ็ญเดือนอาสฬหะเชนกัน และใหคอยชมความลมเหลวของพระพุทธเจาใน
วันนั้นดวย
ขณะที่พวกเดียรถียด ําเนินการดังกลาวนี้ ฝายพระพุทธองคหาทรงตระเตรียม
หรือทรงเดือดรอนตอคําโฆษณาแตอยางใดไม คงสงบเงียบเปนปรกติมาจนถึงวันเพ็ญ
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เดือนอาสาฬหะ อันเปนวันกําหนดนัดแสดงปาฏิหาริยตอนเชาไดเกิดพายุใหญขึ้นใน
พระนครสาวัตถี พายุพัดมณฑปของพวกเดียรถียพังพินาศลงสิ้นจนหาชิ้นดีไมได
และในตอนเชาวันนั้น พระพุทธองคก็ยังไมมีทีทาวาจะทรงแสดงพระปาฏิหาริยตาม
รับสั่งแตประการใด ตกตอนบาย มีคนเฝาสวนหลวงของพระเจาปสเสนทิโกศล ชือ่
นายคัณฑะ นําผลมะมวงทะวายที่หลงตาอยูผลหนึ่งจะไปเฝาพระเจาแผนดินไดพบ
พระพุทธองคกอน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงนอมผลมะมวงสุกนั้นถวายพระพุทธองค
เมื่อพระพุทธองคทรงรับแลว ตรัสสั่งใหพระอานนทเถระพุทธอุปฏฐากจัดทําน้ําปานะ
ดวยผลมะมวงนั้นถวายและไดนําเมล็ดวางลงบนพื้นดินทรงนั้นทรงแนน้ําปานะเสร็จแลว
ทรงลางพระหัตถใหน้ําตกลงบนเมล็ดมะมวงนั้น ทันทีก็เกิดปาฏิหาริยเมล็ดมะมวง
นั้นไดงอกออกเปนมะมวงตนสูงใหญขึ้นในปจจุบันทันใด พระพุทธองคจึงรับสั่งวา
จะทรงแสดงปาฏิหาริยที่ตนมะมวงตนนี้
พอขาวแพรไปไดไมเทาไรมหาชนก็พากันมาประชุมเนื่องแนนแมแตพระ
เจาปสเสนทิโกศลและเหลาเสนาขาราชการก็เสด็จและมา พระพุทธองคจึงทรงเริ่ม
แสดงพระปาฏิหาริย
ทรงบันดาลใหเกิดชอไฟและทอน้ําแลนเปนคูสลับกันในอากาศโดยรอบ
บริเวณตนมะมวงนั้นแลวทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตมีพระพุทธลักษณะเหมือนพระพุทธองคทุกประการขึ้นองคหนึ่ง ใหเปนคูกับพระพุทธองคทรงเปลงพระฉันพรรณรังสีกระจายออกทั่วบริเวณจับชอไฟและธารน้ํา ซึง่ แลนอยูนั้น บังเกิดเปนสีรุงงามระยับ
ทั่วไป ทรงแสดงธรรมและทรงจงกรมสลับกันกับพระพุทธนิมิตเมื่อพระพุทธองค
บนตนพระพุทธนิมิตก็กลับลงมาประทับที่โคนตนแทน สลับกันอยูเชนนี้ตลอดเวลา
ปรากฏวามหาชนพากันกราบไหวบูชาสรรเสริญพระพุทธคุณกันทั่ว
การแสดงพระปาฏิหาริยเปนคู ๆ ดังกลาวนี้ จึงเรียกวา "ยมกปาฏิหาริย"
มีครั้งเดียว คือครั้งนี้เทานั้น เปนที่นา อัศจรรยยิ่งนัก ครั้นมหาชนไดทราบความจริง
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ทุกประการ วาพระพุทธองคมีพระปาฏิหาริยบันดาลไดเสมอ กันพากันสมน้ําหนาและ
สาปแชงเหลาเดียรถียที่โฆษณาทับถมพระพุทธองคจนตนเองตองยอยยับลงในครั้งนี้
ครั้งรุงขึ้นจากวันทรงแสดงยมกปาฏิหาริยนั้นก็เปนวันแรมค่ําหนึ่งเดือน
อาสาฬหะ ถึงกําหนดจําพรรษา พระพุทธองคทรงประกาศแกพุทธบริษัทในที่นั้นวา
พระองคจะขึ้นไปจําพรรษาในดาวดึงสพิภพตามธรรมเนียมของอดีตพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทรงร่ําลาพุทธบริษัทแลวก็เสด็จจากไป เปนที่อาลัยแกพุทธบริษัททั่วหนา
พวกที่ศรัทธาแรงกลาถึงกลัยยอมลําบากยับยั้งรอทาพระพุทธองคอยูในที่นั้น จนกวา
พระพุทธองคจะเสด็จกลับโดยไมยอมกลับบานของตนก็มีจํานวนไมนอย
ครั้งถึงวันมหาปวารณา เพ็ญเดือน ๑๑ พระพุทธองคก็เสด็จกลับโดยที่
ขบวนเทพดามีทาวสักกเทวราชเปนประธาน ตามสงเสด็จทางบันไดสวรรคลงที่ประตู
เมืองสังกัสสนคร และเพราะพระพุทธานุภาพบันดาลในการเสด็จลงจากเทวโลกคราว
นั้น ตํานานกลาววา มนุษยและเทวดา กับบรรดาสัตวนรกทั่วไปตางมองเห็นกายของ
กันและกันปรากฏชัด วันนั้นโทษกรรมกรณในนรกระงับชั่วคราวจึงเปนวันสงบ
เยือกเย็นของโลกทั้ง ๓ ฉะนั้นจึงเรียกวา "วันพระเจาเปดโลก" และในการเสด็จ
ลงจากเทวโลกในวันนั้น พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย โดย
ตรัสถามปญหาในวิสัยของบุคคลตางประเทศอยูตลอดเวลา นํามาซึ่งมรรคผลนิพพาน
แกประชาสัตวจนนับไมถวน
เชาวันรุง ขึ้น พุทธบริษัทจึงพรอมใจกันใสบาตร แดพระสงฆที่มีอยูทั้งหมด
ในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองคดวยโดยไมไดนัดหมายกันกอนเลยภัตตาหารที่ถวายใน
วันนั้น สวนใหญเปนเสบียงกรังของตน ๆ ตามมีตามได ปรากฏวาการใสบาตรวันนั้น
แออัดมาก ผูคนเขาไมถึงพระ จึงเอาขาวสาลีของตนหอบาง ทําเปนปน ๆ บาง แลวโยน
เขาไปถวายพระ นี่เองจึงเปนเหตุหนึ่งที่นิยมทําขาวตมลูกโยนเปนสวนสําคัญของการ
ตักบาตรเทโวโรหณะเปนประเพณีตอมาในภายหลัง เห็นจะเพื่อรักษาจารีตที่ปรากฏ
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ขึ้นในวันนั้น พุทธบริษัทในภายหลัง จึงนิยมสืบ ๆ กันมาจนเปนประเพณีวาถึงวัน
แรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ทุก ๆ ป ควรทําบุญตักบาตรใหเหมือนครั้งดั้งเดิม เรียกกันวา
ตักบาตรเทโวโรหณะ จนทุกวันนี้
สําหรับพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่นิยมกันทัว่ ไปในปจจุบันนี้ จัดทําขึ้น
ในวัด เปนหนาที่ของทางวัดนั้น ๆ และทายกทายิการวมกันจัด มีระเบียบดังตอไปนี้

ระเบียบพิธี
๑. กอนถึงวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ซึ่งเปนกําหนดวันทําบุญตักบาตร
ทางวัดจะจัดใหมีงานทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จะตองเตรียม คือ
ก) รถทรงพระพุทธรูป หรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อชักหรือหามนํา
หนาพระสงฆในการรับบาตร มีที่ตั้งพระพุทธรูปทรงกลางประทับรถ
หรือคานหามดวยราชวัติ ฉัตร ธงโดยรอบพอสมควรมีที่ตั้งบาตร
สําหรับรับบิณฑบาตตรงหนาพระพุทธรูปดวย สวนตัวรถ หรือคานหาม
จะประดับประดาใหวิจิตรพิสดารอยางไรแลวแตศรัทธา และกําลังที่
จะพึงจัดได ถามีสามารถจัดรถทรงหรือคานหาม จะใชอุบาสกเปนผู
เชิญพระพุทธรูปก็ได และมีผถู ือบาตรตามสําหรับบิณฑบาต
ข) พระพุทธรูปยืน ๑ องค จะเปนขนาดเล็กหรือใหญกไ็ ด แลวแตจะมี
หรือหาได สําหรับเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหามแลว
ชักหรือหามนําขนวนรับบาตรเทโวโรหณะนั้น แทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาไดพระปางอุมบาตรเปนเหมาะกับเหตุการณที่ดี
ที่สดุ แตถาไมมีพระปางอุมบาตร จะใชพระปางหามญาติ ปางหามสมุทร
ปางรําพึง ปางถวายเนตร หรือปางลีลา ปางใดปางหนึ่งก็ได ขอแตให
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เปนพระพุทธรูปยืนเทานั้น
ค) เตรียมสถานที่ใหทายกทายิกาตั้งเครื่องใสบาตรโดยจะจัดลานวัดหรือ
บริเวณรอบ ๆ โรงอุโบสถ เปนที่กลางแจงแหงใดแหงหนึ่งก็ได จัดให
ตั้งเปนแถวเปนแนวเรียงรายติดตอกันไปเปนลําดับ ๆ ถาทายกทายิกา
ไมมากนัก จัดแถวเดียวใหนั่งใสอยูดานเดียวกันทั้งหมด แตถามาก
จะจัดเปน ๒ แถวใหนั่งหันหนาเขาหากัน เวนชองกลางระหวางแถว
ทั้ง ๒ ไวสําหรับพระเดินรับบิณฑบาตพอสมควรก็ได
ฆ) แจงกําหนดการตาง ๆ ใหทายกทายิกาทราบลวงหนากอนวาจะกําหนด
ใหทําบุญตักบาตรพรอมกันเวลาเทาไร บางแหงจัดใหมีพระธรรมเทศนา
อนุโมทนาทาน หลังจากพระรับบาตรและฉันเสร็จแลว ๑ กัณฑดวย
โดยทางวัดจัดเพิ่มขึ้นเอง และบางแหงทายกทายิกามีศรัทธาแรงกลา
ขอใหทางวัดจัดใหมีเทศนปุจฉาวิสัชนาในตอนบายอีก ๑ กัณฑ ก็มี
ถาจะมีเทศนอยางไร ตอจากทําบุญตักบาตรนี้ ก็ตองแจงกําหนดให
ทราบทัว่ กันกอนเชนกัน การเทศนอนุโมทนาทานกัณฑเชาเปนหนาที่
ของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ หรือจะมอบหมายใหภิกษุผูสามารถรูปใดเทศน
แทนก็ไดแตการเทศนปุจฉาวิสัชนาถามีในตอนบายเปนเรื่องที่ทายกทายิกาจะพึงขวนขวายกันเอง แตทางวัดก็ตองอํานวยความสะดวก
และจัดการใหตามศรัทธาของทายกทายิกาดวย จะถือวาไมใชธุระ
ของวัดยอมไมควร
๒. สําหรับ ทายกทายิกาผูศรัทธาจะทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อทราบ
กําหนดจากทางวัดแลว จะตองตระเตรียมและดําเนินการดังนี้
ก) เตรียมภัตตาหารสําหรับใสบาตรตามศรัทธา ของใสบาตรนอกจากขาว
เครื่องคาวหวานจัดเปนหอเปนที่สําหรับใสรูปหนึ่ง ๆ ตามธรรมเนียม
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แลว ยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งถือเปนประเพณีจะขาดเสียมิไดในงานทําบุญ
ตักบาตรเทโวโรหณะนี้ คือ ขาวตมลูกโยน เพราะถือกันวา เปน
สัญญลักษณของงานนี้โดยเฉพาะจากเรื่องราวที่เลามาแลวในตอนตน
ฉะนั้น งานนี้จะเรียกวาเปนงานทําบุญตักบาตรขาวตมลูกโยน ก็เห็น
จะไมผิด จึงจําเปนตองเตรียมของสิ่งนี้ไวใสบาตรดวย
ข) ถึงกําหนดนัดในวันนั้น ก็นําเครื่องใสบาตรทั้งหมดไปตั้งใสที่วัดตาม
ที่ทางวัดจัดเตรียมให รอจนขบวนพระมาถึงตรงหนาตนจึงใสบาตร
ใหใสตงั้ แตพระพุทธรูปในรถหรือคานหามที่นําหนาพระสงฆไปเปน
ลําดับ จนหมดพระสงฆรับ หรือหมดของที่เตรียมมา
ค) เมื่อใสบาตรแลว ก็เปนอันเสร็จพิธี แตถาจัดใหมีเทศนดวย และ
ศรัทธาจะแสวงบุญจากการฟงธรรมตอ จะรออยูที่วัดจนถึงเวลาเทศน
หรือจะกลับบานกอนซึ่งอยูไมหางไกลวัดนัก แลวมาฟงเทศนเมื่อถึง
เวลาเทศนก็ไดตามแตอัธยาศัย
๓. สําหรับภิกษุสามเณรผูเขารับบาตรในพิธีทําบุญเทโวโรหณะนี้ถางาน
จัดขึ้นในบริเวณวัด พึงครองผาแบบลดไหลอุมบาตรทุกรูปตามธรรมเนียมของวัด
แตถาเปนงานจัดขึ้นนอกบริเวณวัด พึงครองผาตามนิยมแบบออกบิณฑบาตนอกวัด
ใหชักแถวเดิน มีรถทรงหรือคานหามพระพุทธรูปนําหนาแถว รับไปตามลําดับผูใสที่ถึง
ตรงหนาตน จนครบหรือจนเต็มบาตรจึงแยกแถวกลับกุฏกิ ็เปนอันเสร็จพิธีรับบาตร
สวนพิธีมีเทศนตอ พึงปฏิบัติตามระเบียบพิธีมีพระธรรมเทศนาซึ่งจะ
กลาวขางหนา.
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พิธีเจริญพระพุทธมนต
การเจริญพระพุทธมนต เปนพิธีกรรมฝายสงฆพึงปฏิบัติโดยเฉพาะในงาน
มงคลตาง ๆ ไดแกการทีพ่ ระสงฆตามจํานวนนิยมของพิธีรวมกันสาธยายมนตจาก
คาถาพุทธภาษิตบาง จากพระสูตรบาง จากมนตของเกจิอาจารยเปนธรรมคติบาง ตาม
ที่ทานพระโบราณาจารยกําหนดไวโดยควรแกพิธีนั้น ๆ การสาธยายมนตของพระสงฆ
ในพิธีทําบุญ ถาเปนงานมงคลนิยมเรียกวา "เจริญพระพุทธมนต" แตถาเปนงาน
อวมงคล นิยมเรียกเปนระเบียบวา "สวดพระพุทธมนต" เรียกคํากิริยาสาธยายวา
"เจริญ" หรือ "สวด" ตางกันตามประเภทของงานเทานั้น แตเมื่อพูดอยางภาษา
ชาวบานทั่วไป ก็พูดกันเพียงเขาใจงาย ๆ วา "สวดมนต" ทั้งในงานมงคลและงาน
อวมงคล
กอนจะชี้แจงถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต ซึ่งหมายถึงพิธีที่พระสงฆสวดมนต
ในงานมงคลนั้นจําเปนตนรูจักลักษณะบทพระพุทธมนตที่ใชในงานมงคลตาง 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
บทพระพุทธมนตสําหรับใชในงานมงคลทั้งหมดนี้ บางบทมีนิยมและระเบียบ
เปนแบบปลีกยอยลงไปอีกเฉพาะงาน ตองจะไดชี้แจงในระเบียบพิธีตอไป
ระเบียบพิธีและนิยมของบทพระพุทธมนต
๑. งานมงคลทั่วไป ทั้งที่เกี่ยวเนื่องดวยเรื่องฉลองและเรื่องตนการสิริมงคล
ซึ่งนิยมทํากันอยางสามัญในที่ทั่วไป ยกเวนงานมงคลพิเศษคือ งานฉลองพระบวชใหม
ทําบุญขึ้นบานใหมทําบุญแตงงาน และทําบุญอายุใหญ กับงานรัฐพิธีบางกรณีแลว
การเจริญพระพุทธมนตนิยมใชบทเจ็ดตํานานเปนพื้น แตบทสวดมนตเรียกวา "เจ็ด
ตํานาน" นี้พระโบราณาจารยทานกําหนดพระสูตรคาถา และหัวขอพุทธภาษิต บรรดา
ที่มีอานุภาพในทางแนะนําและปองกันสรรพภัยพิบัติ ซึ่งรวมเรียกวา "พระปริตร"
ไวใหเลือกสวดมากหัวขอดวยกัน คือ
๑. มงคลสูตร
๒. รตนสูตร
๓. กรณียเมตตสูตร
๔. ขันธปริตต
๕. โมรปริตต
๖. ธชัคคปริตต หรือ ธชัคคสูตร
๗. อาฏานาฏิยปริตต
๘. โพชฌงคปริตต มีองคุลิมาลปริตตเปนบทตน
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แตเมื่อรวมโมรปริตตเขากับธชัคคปริตต ก็เหลือเพียง ๗
ในการสวดทั่วไป นิยมใชสวดเพียง ๗ หัวขอ หรือนอยกวาที่ใชสวดหมด
ทั้ง ๘ ก็มี ทั้งนี้แลวแตความสําคัญใหญโตของงาน และเวลาที่สวดจะอํานวยใหได
เพียงไร ฉะนั้น ในการสวดเจ็ดตํานานนี้จึงเกิดนิยมแบบขึ้นในภายหลังเปนหลายแบบ
เชน ในปจจุบันนี้นิยมใชกันเปน ๓ แบบ เรียกวา แบบเต็ม แบบยอ และแบบลัด
จะไดชี้แจงระเบียบของแบบตาง ๆ นีต้ อไป
กอนอืน่ พึงทราบไวในนี้ดวยวา การเจริญพระพุทธมนต หรือสวดพระ
พุทธมนตในงานบุญพิธีตาง ๆ จะสวดบทสวดมนตอยางไรก็ตามบทสวดมนตนั้น ๆ
ตองมีเบื้องตนเรียกวา "ตนสวดมนต" หรือ "ตนตํานาน" บทสวดเบื้องตนนี้จะได
ชี้แจงในเมื่อกลาวถึงงานที่ใชบทสวดมนตนั้น ๆ ตอจากบทสวดเบื้องตนนี้จึงถึงทาม
กลางสวดมนตซึ่งไดแกตํานาน หรือพระปริตร หรือสูตรตาง ๆ ตามกําหนด สุดทาย
จึงเปนเบื้องปลายของบทสวดมนต เรียกวา "ทายสวดมนต" จะไดกลาวเฉพาะพิธี
และงานเชนกัน
เมื่อทราบวา บทสวดมนตในพิธีมีเบื้องตน ทามกลาง และเบื้องปลายฉะนี้
แลว ตอไปจะไดชี้แจงระเบียบพิธีสวดเจ็ดตํานานแบบตาง ๆ ในงานมงคลทั่วไป
ก) ถางานใหญ โดยเจาภาพเปนผูมากดวยศรัทธา ตั้งใจทําบุญนั้นใหเปน
งานใหญโตจริง ๆ มีสวดมนตเย็นวันหนึ่งกอน รุงขึ้นเลี้ยงพระในการสวดมนตงานใหญนี้
ถาเห็นสมควรและมีเวลาพอ ประกอบทั้งพระสงฆผูสวดสามารถทุกรูปก็นิยมสวด
บทเจ็ดตํานานเต็ม ทั้งเบื้องตน ทามกลาง และเบื้องปลาย ใหพระขัดตํานานขัดนําทุก
ตอนและทุกบทที่สวดดวย ดังนี้
(๑) ตนตานาน ดําเนินพิธีโดยลําดับ คือ :ขัดนํา สคฺเค ถาสวดในงานพระราชพิธี ไมวาจะสวดในที่แหงใด ตอ
หนาพระที่นั่งหรือไมก็ตาม ขัดขึ้นตนตั้งแต สรชฺช สเสน... ไป แตถา
สวดในงานราษฎรทั่วไป ขัดขึ้นตนตรง ผริตฺวาน เมตฺต... ไป

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 48

สวดบท นมัสการ นโม
สวดบท สรณคมนปาฐะ พุทฺธ สรณ คจฺฉมิ...
สวดบท สมฺพุทฺเธ... แตในปจจุบันใชบัน นมการสิทธิคาถา ขึ้น โย
จกฺขุมา... สวดแทน
สวดบท นมการอัฏฐกคาถา นโม อรหโต...
๒) ตัวตํานาน หรือพระปริตร ดําเนินพิธีดังนี้ :ขัดนําตํานาน และตอนํา มงคลสูตร เย สนฺตา... ถึง
าติภิ ตอ ยฺจ ทฺวาทสสฺสานิ... จนจบ
สวด มงคลสูตร เอวมฺเม สุต..
ขัดนํา รตนสูตร ปณิธานโต ปฏาย...
สวด รตนสูตร ยานีธ ภูตานิ...
ขัดนํา กรณียเมตตสุตร ยสฺสานุภาวโต...
สวด กรณียเมตตสูตร กรณียมตฺถกุสเลน...
ขัดนํา ขันธปริตต สพฺพาสีวิสชาตีน...
สวด ขันธปริตต ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร...
สวด โมรปริตต อุเทตยฺจกฺขุมา...
(บทขัดและบทสวดโมรปริตตนอี้ าจเวนไมใชได เพื่อใหตํานานคงรูป
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 ยนฺทุนฺนมิ ิตฺต...
ทุกขฺ ปฺปตฺตา...
มหาการุณิโก...
สกฺกตฺวา...
นตฺถิ เม สรณ อฺ...
ยงฺกิฺจิ รตน โลเก...
(ถาเปนการสวดในงานพระราชพิธี ตอไปใหสวดบท รตนตฺตยปฺป
ภาวาภิยาจนคาถา อรห...และ สุขาภิยาจนคาถา ย ย... หรือจะสวด
คาถา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ... อทนบท อรห... และ ย ย... ก็ได) ตอ
ไปสวดบทมงคลจักรวาฬใหญ สิริธิติ...
ภวตุ สพฺพมงฺคล...
นกฺขตฺตยกิขภูตาน...
การสวดเจ็ดตํานานตามที่กลาวนี้ เรียกวาสวดแบบเต็มที่โดยไมตัดเลย
ตองใชเวลาสวดนับแตเริ่มพิธีจนจบประมาณชั่วโมงครึ่ง ถึง ๒ ชั่วโมง
ข) ถาเวลาไมอํานวยใหสวดแบบเต็มที่ได และเปนงานธรรมดาไมใชใหญ
โตนัก ในงานทําบุญ ๒ วันนั้น การสวดบทเจ็ดตํานาน จะสวดแบบยอก็ได นิยมแบบ
ยอมีดังนี้
(๑) ตนตํานาน ดําเนินพิธีเหมือนสวดบทเต็มทุกประการ
(๒) ตัวตํานาน ดําเนินการสวดโดยไมตองขัดนําทุกบท ควรยอบทสวด
บางบท ดังนี้
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สวดมงคลสูตร

ขึ้น อเสวนา จ พาลาน...
ลง ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ.
สวดรตนสูตร
ขึ้น ยงฺกิฺจิ วิตฺต... ถึง เย
สุปฺปยุตฺตา ฯ เป ฯ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ
แลวขามไปตอ ขีณ ปุราณ... ลง เอเตน
สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
สวดกรณียเมตตสูตร
เต็มสูตร หรือยอโดย
ขึ้น เมตฺตฺจ สพฺพโลกสฺมึ
ลง ปุนเรตีติ
สวดขันธปริตต
เต็มบท หรือยอโดยขึ้น
อปฺปมาโณ พุทฺโธ
ลง สมฺมาสมฺพุทธาน.
สวดธชัคคปริตตยอ
โดยตัดสวดเฉพาะบท อิติป โส... ถึง
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ. ก็ไดหรือจะขึ้น
อรฺเ รุกขฺ มูเล วา...ลง
โลมหโส น เหสฺสตีติ ก็ได
สวดอาฏานาฏิยปริตต ยอ
ขึ้น วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ ลง
พุทฺธ วนฺทาม โคตมนฺติ.
สวดองคุลีมาลปริตต
เต็มบท หรือยอโดยขึ้น
ยโตห ภคินี... ลง
โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส. ก็ไดหรือ ขึ้น
โพชฺฌงฺโค... ลง
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โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพหา. ก็ได
ทั้งนี้มีนิยมวา ถาเปนงานในบานสวดยอ
แบบแรก ขึน้ ยโตห... ถาเปนงานในวัดสวด
ยอแบบหลัง ขึ้น โพชฺฌงฺโค...
(๓) (ทายตํานาน) เลือกสวดเฉพาะบางบท คือ
สวดบท นตฺถิ เม สรณ อฺ... ติดตอกับ ยงฺก
ิ ฺจิ รตน โลเก...
ลงเมื่อจบบทนี้
สวดบท ทุกขฺ ปฺปตฺตา...
(ถาสวดในงานราชพิธีตองสวดคาถา อรห สมฺมาสมฺพุทโธ...
ตอตรงนี้ดวย)
สวดบท ภวตุ สพฺพมงฺคล...
สวดบท นกฺขตฺตยกฺขภูตน
บทสวดตาง ๆ ในแบบยอ ๆ มิใชตายตัว ถาสวดตามที่กลาวมาจะใชเวลา
สวดแตตนจนจบประมาณ ๓๐-๔๕ นาที ถามีเวลานอย จะยอบทสงทาย
ตํานานใหเหลือเพียงบท นตฺถิ เม สรณ อฺ... แลวสวดบท ทุกฺขปฺปตฺตา...
ภวาตุ สพฺพมงฺคล... และลงทายดวยบท นกฺขตฺยกฺขภูตาน... เทานี้ก็ไดเวลาสวดอาจ
เหลือไมเกิน ๓๐ นาที
ค) ในงานทําบุญวันเดียว โดยจัดใหมีสวดมนตกอนฉัน จะเปนตอนเชา
หรือตอนเพลก็ตาม สวนมากเวลาไมใครอํานวยใหพิธีสวดมนตมากนัก
มักจํากัดกอนเวลาภัตตาหารเพียงไมเกิน ๓๐ นาที เทานั้น ฉะนั้นการสวด
บทเจ็ดตํานานในงานเชนนี้ จึงนิยมแบบสวดลัด เพื่อใหเหมาะแกเวลาจํากัด
นิยมของแบบสวดลัดมีดังนี้
(๑) ตนตํานาน จะสวดเต็มที่เหมือนแบบเต็มก็ได โดยมีขัด สคฺเค นําดวย
ถาจะเปนจะเวนสวดบท สมฺพุทฺเธ... โย จกฺขุมา... ก็ได
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(๒) ตัวตํานาน ในแบบนี้รวบรัดตัดเอาแตเฉพาะบทสําคัญเทานั้น และ
ไมตองขัดนําดวย ดําเนินการสวดดังนี้
สวดมงคลสูตร เหมือนแบบยอ
สวดรัตนสูตร เหมือนแบบยอ
สวดกรณียเมตตาสูตร ขึ้น เมตฺตฺจ 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 กับรัตนสูตรไมไดเทานั้น เพราะถือกันวา งานบุญมงคลตองมีมงคล
สูตรเปนหลัก กับรัตนสูตรเปนบททําน้ําพระพุทธมนต บทนอกนี้จะเวนจะลัดอยางไร
ไมถือแลวแตหัวหนาสงฆจะนํา
๒. งานมงคลเฉพาะกรณี ที่นิยมทํากันทั่วไปก็มีอยู ๕ งาน คือ
ก. งานฉลองพระบวชใหม
ข. งานมงคลสมรส
ค. งานทําบุญอายุ
ฆ. งานทําบุญเอาฤกษชัยมงคล และ
ง. งานทําบุญตอนาม
ทั้ง ๕ งานนี้ มีระเบียบพิธีเจริญพระพุทธมนตนิยมโดยเฉพาะดังจะกลาว
ตอไปตามลําดับดังนี้ :ก. งานฉลองพระบวชใหม จะจัดทําในบานหรือในวัดที่พระบวชใหมสํานัก
อยูก็ไดทั้งนั้น โดยจะทําเปนงาน ๒ วัน มีสวดมนตเย็นวันหนึ่งรุงขึ้นอีกวันหนึ่ง
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เลี้ยงพระ หรือจะทําเปนงานวันเดียว ใหมีพิธีเจริญพระพุทธมนตกอนเลี้ยงพระก็ได
พิธีเจริญพระพุทธมนตสําหรับงานนี้ นิยมสวดบทเจ็ดตํานาน โดยจะสวดเต็มที่หรือ
ยอหรือรวบรัดก็แลวแตเวลาสวดจะอํานวยแตมีระเบียบพิเศษสําหรับพระบวชใหม
ดังนี้
ก) พระบวชใหมควรครองไตรบวช ฉลองที่บาน หมคลุม แลวใชสังฆาฏิ
ทบสองพาดบาซาย
ข) จุดธูปเทียนบูชาพระกอนเจริญพระพุทธมนต
ค) ประณมมือถือสายสิญจนในเวลาเจริญพระพุทธมนต และถวายพระพร
ฆ) ตักบาตรและประเคนภัตตาหาร (ใหคฤหัสถประเคนภัตตาหารแก
ตนกอนแลวจึงประเคนพระสงฆตอไป)
ง) ถวายไทยธรรม
จ) กรวดน้ํา
ข. งานมงคลสมรส เปนประเพณีของคนไทยชาวพุทธแตโบราณกาล นิยม
จัดใหมีการทําบุญเปนพิธีสงฆเขาผนวกกับงานแตงงานบาวสาวดวยตามสมควร เพื่อ
ตองการสิริมงคลแกคูบาวสาวโดยตรง และเพื่อใหเกิดสิริแกบา นเรือนหรือหอ ที่จัด
ใหมีงานนั้นโดยปริยาย ปกติงานมงคลสมรสของไทยทั่วไปประกอบขึ้นที่บานเจาสาว
แตถามีบานหรือเรือนหอโดยเฉพาะ ก็นิยมประกอบที่บานหรือเรือนหอนั้น พิธีจัดงาน
อยางอื่นเปนเรื่องของประเพณีฝายโลก อาจมีแตกตางกันบางตามทองถิ่นและเหตุการณ
จะไมนํามากลาวในที่นี้ สวนพิธีทําบุญในงานนี้ มักมีคลายคลึงกัน และเปนศาสนพิธี
โดยตรง จะขอชี้แจงโดยเฉพาะ
พิธีทําบุญงานมงคลสมรส ตามคติโบราณถือเปนงานมงคลพิเศษเฉพาะ
กรณี ไมเหมือนอยางงานมงคลทั่วไป คือ เปนงานจัดสําเร็จลงในวันเดียว ไมยืดเปน
งาน ๒ วัน อยางงานมงคลอื่น ๆ และพิธีสงฆก็แปลกกวางานอื่นดวย คือ นิยมจัด
ทําบุญเลี้ยงพระกอนในตอนเชา เพื่อใหคูบาวสาวตักบาตรรวมกัน อันนี้เปนจุดมุงหมาย
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สําคัญของพิธีที่พึงทํากอนพิธีเลี้ยงพระตอนเชาซึ่งเปนพิธีสงฆนําแลว ตอนสาย
และตอนเที่ยง ตอนบายก็เปนพิธีของประเพณีโลก คือ มียกขันหมากตอนสาย เชนผี
ตอนกลางวัน เลี้ยงแขกเปนการสมโภชตอนเที่ยงติดตอไปถึงบาย พิธีประเพณีโลก
ดังกลาว นี้จะทําอะไร หรือเวนไมทําอะไร ก็แลวแตฝายเจาภาพจะกําหนด พอถึงบาย
ตอนเย็นก็มีพิธีสงฆเจริญพระพุทธมนตทําน้ํามนตนําอีกวาระหนึ่ง ตอพิธีสงฆนี้จึง
มีการรดน้ําคูบาวสาวเพื่อสิริมงคลเปนอันเสร็จพิธีทําบุญออกแขกในงานทําบุญสมรส
วันนั้น สวนพิธีสมรสที่ยังมีตอไปอีกตามคติโบราณ คือ พิธีเรียงหมอน และพิธีสงตัว
คูสมรสเขาหอเปนพิธีฝายโลก ถือกันวาภายในระหวางญาติของทั้งสองฝายไมเกี่ยวกับ
งานออกแขก เหมือนทีก่ ลาวแลวในพิธีตอนกลางวัน ที่กลาวนี้วาตามคตินิยมของไทย
แตโบราณกาล สวนที่ทํากันในปจจุบันนี้ ยังคงคติโบราณดังกลาวอยูก็มี รวบรัดพิธี
สงฆทําแตเพียงยอๆ พอใหสําเร็จเฉพาะหนาก็มี จักกลาวระเบียบพิธีสงฆ
ตามคติโบราณกอน ซึ่งจะตองปฏิบัติดังนี้
๑) ฝายเจาภาพ จะตองตระเตรียมบริเวณพิธีใหพรอมเหมือนอยางเตรียม
ในงานมงคลทั่วไป ดังกลาวแลวในหนังสือศาสนพิธี เลม ๑ มีพิเศษที่ตองเตรียมเพิ่ม
โดยเฉพาะ ก็คือ เครื่องมงคลรดน้ําตามนิยม มีมงคลคูสําหรับสวมบาวสาว ถาไมมี
ผูสามารถจัดเองได มักนิยมใหพระสงฆชวยจับใหกอนเริ่มพิธีสงฆระยะใดระยะหนึ่ง
กับโถแปง กระแจะสําหรับเจิมคูบาวสาว และสังขสําหรับใสน้ํามนตรดคูบาวสาว เครื่อง
มงคลเหลานี้รวมใสถาดหรือภาชนะที่สมควรไวใกลกับภาชนะน้ํามนตหนาโตะบูชา
หัวอาสนะสงฆ วงสายสิญจนไวดวย นอกจากนี้ก็มีขอสังเกตเรื่องจํานวนพระสงฆที่
นิมนตมาประกอบพิธี นิยมนิมนตจํานวนคู คือ ๘ รูป หรือ ๑๐ รูป เปนตน ทั้งนี้
เขาใจวา เพื่อแบงจํานวนใหเจาภาพทั้งฝายเจาบาวและเจาสาวนิมนตพระที่ตนนับถือ
คุนเคยมาฝายละเทาๆ กัน แลวแตจะตกลงกันนั้นเอง อีกประการหนึ่ง ธรรมเนียม
โบราณถือกันวา ถาจะใหพระสงฆผูประกอบพิธีในงานมงคลสมรสนี้ สวดมหาสมยสูตร
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อันเปนสูตรประกาศชื่อเทวดาทั่วจักรวาล เพื่อใหมาชุมนุมประสาทพรเปนมงคลใหญ
เจาภาพตองเตรียมอาสนะสงฆโดยปูลาดดวยผาขาว และดาดเพดานเหนืออาสนะสงฆ
นั้นดวยผาแดง เรียกกันวาพื้นฐานขาวเพดานแดง ก็เปนอันแสดงสัญญาณใหพระสงฆรู
ความตองการของตนไดโดยตรงแตในปจจุบันนี้ไมใครถือเครงในเรื่องนี้เแลว เห็นจะ
เปนการบังคับพระสงฆมากเกินไปประการหนึ่ง และประการสุดทาย ก็เพื่อไมตอง
ยุงยากในการตระเตรียมพิเศษกวางานบุญอื่นๆ มากนักดวย การตระเตรียมเรื่องอาสนะ
สงฆจึงเตรียมกันอยางสามัญธรรมดาทั่วไป
๒) ฝายพระสงฆเมื่อรับนิมนตไปประกอบพิธีในงานมงคลสมรสตามประ
เพณีโบราณตองไปฉันในตอนเชากอน เตรียมบาตรไปเพื่อใหคูบาวสาวตักบาตรดวย
ตามธรรมเนียม สวนตอนบายแลวแตกําหนดเวลาของเจาภาพจะนัด ไปประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนตทําน้ํามนตในตอนนี้ระเบียบพิธีในตอนเชา ก็มี
ก) เจาภาพใหคูบาวสาวจุดธูปเทียนหนาโตะบูชา แลวกราบพระพรอมกัน
ข) อุบาสกอาราธนาศีล
ค) หัวหนาสงฆคลี่สายสิญจนแจกกันแลวใหศีล
ฆ) จบใหศีลแลว ตั้ง นโม... และสวดถวายพรพระตามบาท ซึ่งจะกลาว
ขางหนา ระหวางนี้คูบาวสาวตักบาตร
ง) ฉันภัตตาหารเพล แลวคูบาวสาวถวายไทยธรรม
จ) อนุโมทนาดวยบท
ยถา...
สพฺพีติโย...
เต อตฺถลทฺธา...
สพฺพุทฺธานุภาเวน...
ภวตุ สพฺพมงฺคล...
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เปนอันเสร็จพิธีสงฆตอนเชา
สวนพิธีเจริญพระพุทธมนตตอนบาย มีระเบียบพิธีนิยมดังนี้
ก) เจาภาพใหคูบาวสาวจุดธูปเทียนหนาโตะบูชา แลวกราบพระพรอมกัน
ข) อุบาสกอาราธนาศีล
ค) หัวหนาสงฆคลี่สายสิญจนแจกกันแลวใหศีล
ฆ) จบรับศีลแลว อุบาสกอาราธนาพระปริตร
ง) พระสงฆรูปที่ ๓ ตั้งพัดขัด สคฺเค
จ) หัวหนาสงฆนําสวดบท เจ็ดตํานานแบบยอหรือแบบลัดตอนตน กับ
ทามกลางกอน แลว สวดมหาสมยสูตรทั้งสูตร หรือยอเพียงขึ้น สิโลก
มนุกสฺสามิ...
ลง ภิกขูน สมิตึ วน หนา ปุรมิ ทิส ก็ไดหรือยอสั้น ขึ้น
ปุรมิ ทิส ธตรฏโ...
ลง สมโยทานิ ภทฺทนฺเต ภิกขูน สมิตึ วน ก็ได
หรือจะสวดสิบสองตํานานเต็ม ตั้งแตตอนตนเหมือนเจ็ดตํานาน และตัว
สอบสองตํานานตอมมหาสมยสูตรยออีกก็ไดเมื่อสวดมหาสมยสูตรแลว
จึงสวดทายตํานานจนจบ ถึงบท มหากรุณิโก... สวดลงเพียง เอเตน
สจฺจวชฺเชน โหตุ เต ชยมงฺคล เทานี้กอน ตอนี้ มีรดน้าํ พระพุทธมนต
แกคูบาวสาว พอเริ่มรดน้ําพระสงฆจึงสวด ชยนฺโต ตอไปจนจบตํานาน
เปนอันเสร็จพิธีสงฆ
การสวดมนตที่กลาวนี้ จะสวดอยางไร บทอะไรบาง แลวแตหัวหนาสงฆจะ
นําสวดโดยควรแกเหตุการณและเวลา
สําหรับพิธีที่นิยมจัดและใชกันอยางสามัญในปจจุบันนี้เปนพิธีสงฆเสร็จ
ลงภายในเพล คือ เปนพิธีสวดมนตกอนแลวตักบาตรและเลี้ยงพระจะทําในตอนเชา
หรือเพลก็ได นิยมทํากันยอ ๆ เพียงเทานี้ เนื่องจากไมตองการใหพระสงฆลําบากดวย
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การมาประกอบพิธี ๒ ตอน ดังกลาวแลวประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ประเพณี
แตงงานหรือที่เรียกวาสมรสนี้ วิวัฒนาการมาเปนงานออกแขกในตอนบาย มีเชิญแขก
รดน้ํา และเลี้ยงแขกที่เชิญในตอนเย็นหรือค่ํา อยางธรรมเนียมชาวตะวันตก เรื่องของ
พิธีสงฆในงานมงคลสมรสในปจจุบันที่ทํากันตอนเดียวเสร็จนี้ จึงเปนทํานองเดียวกัน
กับงานทําบุญทั่วไป ที่มสี วดมนตกอนฉันดังกลาวขางตน จะสวดเจ็ดตํานานแบบ
เต็มหรือยอ หรือแบบลัดแลวแตเวลาจะอํานวย แตมีนิยมอยางหนึ่ง คือ ตัวตํานาน
ตองสวดองคุลิมาลปริตต เปนการใหความคุมครองอัคคีภัยแกบานหอหรือเรือนหอของ
คูบาวสาวนั้นนอกนั้นก็มีใหคูบาวสาวตักบาตรในระหวางพระสงฆสวดบทถวายพรพระ
เทานั้น (ขอควรสังเกต ถาเลี้ยงพระเพลประเคนบาตรแลว เจาภาพไมตองนําขาวอื่น
ถวาย เวนแตจะเพิ่มเติมภายหลังเพราะพิธีรวบลัดดังนี้โอกาสสวดมหาสมยสูตรจึงเปน
อันไมมี)
ค. งานทําบุญอายุ ถือกันเปนธรรมเนียมในหมูคนไทยชาวพุทธทั้งหลาย
ดูเหมือนจะเริ่มแตครั้งสมัยรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรนี้วาเมื่อมีอายุเจริญวัย
โดยไมมีอันตรายมาพอสมควรแลวและมีฐานะพอจะทําบุญได ก็นิยมทําบุญอายุของตน
อาจทําทุก ๆ ปในวันบรรจบรอบคลายวันเกิด เรียกวาทําบุญอายุคลายวันเกิด มักเริ่ม
ทําตั้งแตอายุ ๒๕ ปพนเขตปฐมวัยไป แตถาทําในวันครบรอบใหญซึ่งถือกัน คือ ครบ
๕ รอบเปนตน ซึ่งไดแกวันอายุครบ ๖๐ ป ๗๒ ป ๘๐ ป หรือ ๘๔ ป ระยะใดระยะ
หนึ่งเรียกวา ทําบุญอายุใหม เพราะถือกันวาอายุครบรอบหรือกําหนดดังกลาวนี้ เปน
มงคลในชีวิต ทําบุญเพื่อมงคลชีวิต จึงเปนการทําบุญอายุใหญ สําหรับการทําบุญอายุ
ครบรอบปธรรมดา ระเบียบพิธีฝายเจาภาพเหมือนกันกับการทําบุญงานมงคลทั่วไป
แตฝายสงฆมีนิยมพิธีเจริญพระพุทธมนตในงานนี้เปน ๒ อยาง คือถาเปนงาน ๒ วัน
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เวลาสวดมนตมีมากพอการสวดมนตเย็นจะสวดบทเจ็ดตํานานแบบเต็ม หรือแบบ
ยอดังกลาวแลวก็ได หรือจะสวดบทเจ็ดตํานานแบบยอประกอบกันกันธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งมีนยิ มกัน คือ
ก) เริ่มตน ขัด สคฺเค
ข) สวดนมัสการ นโม...
ค) สวด พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ...
ฆ) สวด โย จกฺขมุ า...
ง) สวด นโม อรหโต...
จ) จัด เย สนฺตา ฯ เป ฯ าติภิ ตอบทขัดธรรมจักร อนุตฺตร อภิสมฺโพธิ...
ฉ) สวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เอวมฺเม สุต...
ช) ตอไปนี้สวดบทเจ็ดตํานานแบบยอไปจนจบบททายตํานาน
(ขอสังเกต ถาอายุไมถึง ๕ รอบ ไมนิยมสวดธรรมจักรเวนแตเจาภาพ
จะประสงค)
แตถาสวดในงานวันเดียวกัน เปนการสวดมนตกอนฉัน เวลาสวดมีนอย
คงจะใชระเบียบอยางงานมงคลทั่วไปที่กลาวขางตน ทั้งนี้แลวแตผูเปนหัวหนาสงฆ
ในงานนั้นจะพิจารณาเห็นสมควรสวดอยางไร และสวดอะไรบาง
สวนการทําบุญอายุใหญถือกันเปนงานมงคลเฉพาะกรณีมีระเบียบพิธีพิเศษ
โดยเฉพาะเปน ๒ อยาง คือทําบุญอายุใหญสามัญและทําบุญอายุใหญประกอบพิธีโหร
หรือเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา ทําบุญอายุใหญสวดนพเคราะห ทั้ง ๒ อยางนี้จะกลาว
ระเบียบนิยมของแตละอยางตอไป
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ทําบุญอายุใหญสามัญ ปกติทํากันเปนงานใหญ ๒ วัน มีเจริญพระพุทธมนต
เย็นวันหนึ่งเลี้ยงพระวันหนึ่ง ระเบียบพิธีฝายเจาภาพพึงจัดเหมือนงานมงคลทั่วไป
ไมมีอะไรพิเศษที่ควรกลาวในที่นี้ สวนระเบียบพิธีฝายพระภิกษุสงฆผูประกอบพิธีมี
พิเศษ คือ ในงานทําบุญอายุใหญนี้นิยมสวดบทสิบสองตํานาน หรือไมกส็ วดธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร ตอบทเจ็ดตํานานแบบเต็ม ซึ่งตองใชเวลาสวดตั้งแต ๑ ชัว่ โมงครึ่ง
ขึ้นไป แตถา เวลาไมอํานวยใหสวดเต็มที่ดังกลาวได จะยอพระปริตรบางปริตร ที่มีพอง
กับบทเจ็ดตํานาน สวดอยางแบบเจ็ดตํานานยอก็ได แตถาอยางนี้ใชเวลาราวชั่วโมง
เดียวเทานั้น จะสวดอยางไหน เพียงไร หรือแคใด แลวแตผูเปนหัวหนาสงฆจะเห็น
สมควรและนําสวด แตก็อยูในหลักสวดสิบสองตํานานนั่นเองสวนพิธีวันฉันไมมีพิเศษ
จากมงคลอื่น ๆ
ทําบุญอายุใหญสวดนพเคราะห เปนพิธีพิเศษประกอบพิธีโหรมีระเบียบ
พิธีโดยเฉพาะ ทั้งฝายเจาภาพและฝายพระสงฆ สําหรับฝายเจาภาพจะตองจัดตามคํา
แนะนําของโหราจารยที่ตนเชิญมาประกอบพิธีรวมกับพระสงฆทุกประการ เครื่องพิธี
สําคัญที่จําเปนจะขาดไมได ก็มี
๑) เทียนชัย เลมใหญสูงเทาตัวผูทําบุญ
๒) เทียนบูชาพระเคราะห เลมเล็กจํานวนเทากําลังพระเคราะหทั้งหมด
รวมกันคือ ๑๑๒ แทง
๓) ขันสาคร หรือกระถางใหญ สําหรับใสน้ํามนตอาบในที่สุดงาน
กลางขันหรือกระถางนั้น ตั้งเทียนใหญอีกเลมหนึ่ง จุด
เวลาพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เพื่อทําน้ําพระพุทธมนต ซึ่งเรียกวา
เทียนน้ํามนต รอบ ๆ ขันหรือกระถางนั้น ใชเปนที่ติดเทียนซึ่งจุด
บูชาพระเคราะหตามจํานวนพระเคราะห ติดเทาจํานวนกําลังของพระเคราะหที่สวดนั้น ๆ
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นอกจากสิ่งสําคัญดังกลาวนี้ อาจมีเครื่องบายสีและบัตรพลีตามลัทธิ
สําหรับสังเวยเทวดาบางทั้งนี้แลวแตโหราจารยจะกําหนด
เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ทั้งเจาภาพ ทั้งโหราจารย และพระสงฆที่รับนิมนต
จะตองดําเนินกิจพิธีตามระเบียบนิยมรวมกันโดยลําดับ ดังนี้
ก) เจาภาพจุดธูปเทียนที่โตะบูชา กราบบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลวจุด
เทียนชัย ซึ่งตั้งอยูหนาโตะบูชานั้น
ข) ขณะเจาภาพจุดเทียนชัย ถาสมควรพระสงฆพึงสวดคาถาจุดเทียนชัย
ตามแบบในหนังสือสวดมนตฉบับหลวง ในการนี้ แมจะไมมีสวดทาน
ก็ไมหาม ขอควรระวัง คือ เทียนชัยนี้เมื่อจุดแลว ฝายเจาภาพและ
โหราจารยจะตองคอยระวังอยางใหดับได ตองจุดอยูตลอดไปจนถึง
วันรุงขึ้น เมื่อเสร็จพิธีเลี้ยงพระในวันรุงขึ้นแลวจึงดับ โดยโหราจารย
เปนผูดับและถาเมื่อจุดพระสงฆสวดคาถาจุดเทียนชัย เวลาดับพระสงฆ
ควรสวดคาถาดับเทียนชัยดวยจึงจะคูควรกัน
ค) ตอจากจุดเทียนชัย เจาภาพพึงจุดเทียนบูชานพเคราะหตามที่โหราจารย
กําหนดให
ฆ) โหราจารยอาราธนาศีล
ง) หัวหนาสงฆคลี่สายสิญจนจายแลวตั้งพัดใหศีล
จ) โหราจารย ทําพิธีอัญเชิญเทวดาตามลัทธิ แลวอาราธนาพระปริตร
ตอนี้พระสงฆเริ่มดําเนินพิธี คือ รูปที่ ๓ ตั้งพัดขัดนําบท 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 ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร...
สวด โมรปริตต อุเทตยฺจกขุมา...
๒) ก. โหราจารย ประกาศคําบูชาพระจันทร
ข. พระสงฆ สวดบทประจําพระจันทร คือ
ขัด ปฺุลาภ 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 อังคุลมิ าลปริตต 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 ยสฺสนุสฺสรเณนาป...
สวด ธชัคคสูตร เอวมฺเม สุต...
๙ ) ก. โหราจารย ประกาศคําบูชาพระเกตุ คือ
ข. พระสงฆ สวดบทประจําพระเกตุ คือ
ขัด ชย เทวมนุสสาน...
สวด ชยปริตต มหาการุณิโก...
ตอจากนี้ เปนหนาที่ของพระสงฆพึงสวดบททายตํานาน ติดตอไปจนจบ คือ
ก) สวด นตฺถิ เม สรณ อฺ... ไปลงจบบท ยงฺกิฺจิ รตน โลเก...
ข) สวด ทุกขฺ ปฺปตฺตา...
ค) สวด สพฺเพ พุทฺธา...
ฆ) สวด ภวตุ สพฺพมงฺคล...
ง) สวด นกฺขตฺตยกฺขภูตาน...
การสวดตามระเบียบนี้ ตองใชเวลามาก ไมนอยกวาชั่วโมงครึ่งหรือสอง
ชั่วโมง ถาลงมือประกอบพิธีตอนเย็น กวาจะจบพิธีนี้ก็ค่ําทีเดียวบางแหงเจาภาพ
ยอพิธีโหรลง ใหคงแตตอนตน พิธีโหรสุดลงเพียงโหราจารยทําพิธีอัญเชิญเทวดา
แลวอาราธนาพระปริตรเทานั้น ตอนั้นพระสงฆดําเนินพิธีไปโดยลําดับดังกลาวไมตอง
หยุดพักใหโหราจารยประกาศคําบูชาพระเคราะหเฉพาะองค ๆ ในระหวางจนจบพิธีก็
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ได แตถาถึงคตินิยมโบราณในงานทําบุญอายุใหญสวดนพเคราะหที่ไมมีโหราจารย
ประกาศแลว มีแบบอีกแบบหนึ่งตางหากเปน ๒ อยางดวยกัน กอนจะชี้แจงแบบสวด
นพเคราะหที่ไมมีโหราจารยประกาศ ๒ อยางนี้ ขอใหเขาใจเรื่องนพเคราะหตามคติ
โหรสักเล็กนอย
คติโหรเชื่อวา จักรวาลที่มีโลกมนุษยและสัตวเวียนวายตายเกิดอยูนี้นอก
จากเปนไปตามคติกรรมทางพระพุทธศาสนาแลว ยังหมุนเวียนไปโดยอิทธิพลของ
ดวงดาวเกาดวง ซึ่งรวมกันเปนกลุมจักรวาลนี้ เรียกวา "นพเคราะห" ดวย
นพ แปลวาเกา เคราะห เปนชื่อ เรียกรวมดวงดาวที่จับกลุมกันรวมคําวา นพเคราะห
ก็แปลวา กลุม ดาวเกาดวงนั้นเอง ดาวเกาดวงของกลุมจักรวาลนี้ เรียกลําดับตามวิถี
ที่เดินอยูรอบๆ โลกเราจากที่เห็นกอนและหลัง โดยหลักคัมภีรท ักษาของโหร
คือ ๑. อาทิตย ๒. จันทร ๓. อังคาร ๔. พุธ ๕. เสาร ๖. พฤหัสบดี ๗. ราหู ๘. ศุกร
และ ๙. เกตุ เพราะเคราะหทั้ง ๙ซึ่งมีชื่อและลําดับปรากฏในวงโคจรดังนี้ ฉะนั้น
บทสวดมนตที่กําหนดไววาเปนบทประจําพระเคราะหนั้น ๆ จึงนํามาสวดในพิธีตาม
ลําดับที่ปรากฏของพระเคราะหทั้ง ๙ และตามคัมภีรทักษายังกําหนดกําลังของพระเคราะหแตละดวง นั้นไวอีก ตามกําลังรอบที่หมุนเวียนรอบจักรวาลวา
พระอาทิตยมีกําลัง ๖ พระจันทรมีกําลัง ๑๕ พระอังคารมีกําลัง ๘
พระพุธมีกําลัง ๑๗ พระเสารมีกําลัง ๑๐ พระพฤหัสบดีมีกําลัง ๑๙ พระราหูมีกําลัง
๑๒ พระศุกรมีกําลัง ๒๑ และพระเกตุมีกําลัง ๙
เพราะจํานวนกําลังดังกลาวนี้เองจึงเกิดแบบนิยมพิธีสวดนพเคราะหที่ไมมี
โหรประกาศอีก ๒ อยาง ซึ่งจะกลาวตอไป
อยางที่ ๑ เมื่อฝายเจาภาพดําเนินกิจเบื้องตนดังกลาวแลว ตั้งแตจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จนถึงอาราธนาพระปริตรแลว พระสงฆเริ่มพิธีสวดมนต
ตอนตนตํานานเหมือนกับขางตน พอถึงตอนตํานาน ใหสวดบทประจําพระเคราะห
แบบเฉพาะนี้ โดยลําดับโดยไมตองขัด ดังนี้
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๑) บทประจําพระอาทิตย สวด อุเทตยฺจกขุมา... ๖ จบสําหรับบทนี้
นิยมพิเศษอีก คือ ถาเจาภาพเกิดขางขึ้น หรือเวลากลางวันสวดเฉพาะ
อุเทตยฺจกฺขุมา ตอนเดียว ๖ จบแตถาเจาภาพเกิดขางแรม หรือ
เกิดเวลากลางคืนขามไปสวดเฉพาะตอน อเปตยฺจกฺขุมา ตอนเดียว
๖ จบ เชนกัน
๒) บทประจําพระจันทร สวด ยนฺทุนนฺ ิมตฺต... 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 ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร... ๑๙ จบ
(บางทานนิยมสวด อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส... ๑๙ จบ)
๗) บทประจําพระราหู สวด กินฺนุสสนฺตรมาโนว... 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)
เมื่อสวดตามนี้แลว สวดทายสวดมนตตอไปจนจบ อยางเดียวกับที่แสดง
แลวขางตน
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อยางที่ ๒ กลาวกันวา สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสฺ เทว) ทรงกําหนด
ขึ้นเปนแบบเฉพาะอีกแบบหนึ่ง เรียกชื่อวา "นวัคคหา ยุสมธรรม" โดยทรงกําหนด
หัวขอเทาที่กําลังพระเคราะหนั้นๆ ใหสวดเปนบทประจําพระเคราะหนั้นๆ พรอมทั้งขัด
ตํานานนําบทดวยเริ่มตนตํานานดวยการสวด นมการอัฏฐกคาถา นโม อรหโต....
นํากอน ตอนั้นจึงสวดบทประจําพระเคราะหที่กําหนดใหม ดังนี้
๑) ประจําพระอาทิตย
ขัด โลเกกุตฺตมภูตสฺส...
๒) ประจําพระจันทร
ขัด ปฺุลาภ...
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 สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔
๘) ประจําพระศุกร
ขัด ธมฺมตฺถาตฺตมตฺตกาล...
สวด สัปปุริสธรรม ๗ อริยธนะ ๗
สัมมาสมาธิปริกขาร ๗
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๙) ประจําพระเกตุ

ขัด อาฆาตรหิโต พุทฺโธ...
สวด อาฆาตวัตถุ ๙
แลวตอทายตํานานจนจบ แบบนี้จึงเปนแบบนิยมขึ้นอีกแบบหนึ่งปกติ
ใชสวดในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เฉพาะคณะสงฆที่กําหนดใหสวดใน
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เทานั้น
สวนพิธีเลี้ยงพระในงานนี้ เหมือนกับงานมงคลทั่ว ๆ ไปมีพิธีสวดถวาย
พระพระนํา และอนุโมทนาสรุปทาย ซึ่งจะกลาวขางหนา
ฆ. งานทําบุญเอาฤกษชัยมงคล เปนความนิยมเกิดขึ้นในยุคหลังไมชานาน
นัก สําหรับผูที่ตองการสิริมงคลแกการเริ่มตนกิจกรรมหรือเริ่มตนเปดสถานที่
เปนตนของตน โดยมีฤกษที่โหราจารยกําหนดใหความนิยมนี้เห็นจะเห็นเกิดขึ้นสืบเนื่อง
มาแตความนิยมในสมัยโบราณ ซึ่งนิยมกันวา เมื่อจะเริ่มงานหรือประกอบกิจกรรม
ใด ๆ ควรจะไหวครูนําเอาฤกษกอน แมแตงานหรือกิจกรรมทนั้น ๆ ตนเคยทําเคย
ประกอบมาจําเจแลวก็ตาม เมื่อเริ่มตนใหมในสถานที่ใหม ก็นิยมไหวครูนําเอาฤกษ
ทุกครั้งเชนนักดนตรีเลนดนตรีก็บรรเลงเพลงสาธุการไหวครูนํา นักเรียนเริม่ เรียน
ใหมก็สวดมนตไหวครูนํา แมการทําบุญเมื่อเริ่มประกอบพิธี ก็ตองตั้ง นโม บูชาพระพุทธเจา เทากับเปนการไหวครูใหญนําเชนกัน ทั้งนี้ ถือกันวา การไหวครูเปนกุศล
เจตนาอันจะเปนเหตุกางกั้นสรรพภัยพิบัติของกิจกรรมนั้นได ฉะนั้น เมื่อจะเริ่มกิจการ
หรือเริ่มงาน เริ่มสถานทีใ่ ด ๆ เมื่อไดฤกษจากโหราจารยวา เริ่มเมื่อนั้นเมื่อนี้ดีที่สุด
แลว จึงนิยมทําบุญเอาฤกษชัยมงคล เทากับเปนการไหวครูนําดวยนั่นเอง แตจะอยางไร
ก็ตามการทําบุญเอาฤกษชัยมงคลนี้ ก็เปนที่นิยมทํากันทั่วไปอยูในปจจุบันนี้แลวเชน
ในกรณีเริ่มกิจการเปดโรงเรียน เปดโรงงาน เปดรานคา เปนตนและในกรณีเริ่มกอสราง
เชน วางศิลาฤกษอาคารสําคัญ ๆ เปนตนทําบุญเอาฤกษชัยมงคลในกรณีตาง ๆ
ดังกลาวนี้ นับเปนพิธีทําบุญงานมงคลพิเศษเฉพาะกรณีประการหนึ่ง ถาไดฤกษทํา
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กอนเพล ก็นิยมใหพระสงฆเจริญพระพุทธมนตแลวเลี้ยงพระเหมือนงานมงคลทั่ว
ไปดวย แตถา ไดฤกษทําหลังเพล ก็นมิ นตพระสงฆประกอบพิธีของงานโดยเฉพาะ
ซึ่งระเบียบพิธีมีนิยมกัน คือ
๑) เจาภาพเตรียมบริเวณพิธีของสงฆ เหมือนงานมงคลทั่วไปพยายาม
ใหใกลสิ่งที่จะประกอบเอาฤกษนั้น ๆที่สดุ ถาสถานที่ไมอํานวย ตอง
จัดบริเวณพิธีหางสิ่งที่จะเอาฤกษแลว ตองโยงสายสิญจนจากสิ่งเอา
ฤกษมายังอาสนะสงฆแลววางที่บูชาเหมือนสายสิญจนวงบานที่กลาว
แลว เพื่อใหพระสงฆถือในขณะประกอบพิธีดวย ถึงเวลาประกอบพิธี
ตองปฏิบัติกิจอยางพิธีเจริญพระพุทธมนตอื่น ๆ ทุกประการ
๒) พระสงฆผูประกอบพิธี มีหลักในการประกอบพิธีสําหรับงานนี้ ๒
ประการ คือ (๑) เจริญพระพุทธมนต (๒) สวดชัยมงคลคาถา
ในขณะไดฤกษ การเจริญพระพุทธมนตในงานนี้ ปกติใชสวดบท
เจ็ดตํานานแบบยอหรือแบบลัดใหจบในเวลา สัก ๑๕-๒๕ นาที
ตามแบบที่กลาวขางตน เมื่อจบแลวก็รออยูกอนจะถึงเวลาฤกษพอ
ไดสัญญาณวาเจาภาพเริ่มงานของตนตามฤกษแลว จึงสวดชัยมงคล
คาถาในขณะเริ่มงานนั้น จะสวดจบเดียวหรือหลายจบก็แลวแต
ลักษณะของงาน หัวหนาสงฆพึงพิจารณานําโดยควร สุดทาย สวดบท
ภวตุ สพฺพมงฺคล... จบแลวเจาภาพถวายไทยธรรมตามธรรมเนียม
และอนุโมทนาโดยสมควรแกงาน เปนอันเสร็จพิธี
ง. งานทําบุญตอนาม คือ การที่คณะญาติของผูกําลังปวยหนักจัดขึ้นเพื่อ
ใหผูปวยไดมีโอกาสบําเพ็ญบุญกุศลในบั้นปลายแหงชีวิตของตน ไดเกิดวิบากสมบัติ
เปนพลวปจจัยนําไปสูสุคติในสัมปรายภาพเสมือนตระเตรียมเสบียงกรังใหผูปวยหนัก
นั้น เพื่อใชในคราวตองละโลกนี้เดินทางไปในสัมปลายภาพนั้นเองอีกสวนหนึ่ง เปน
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ประเพณีทําสืบเนื่องกันมานานเห็นจะเกิดขึ้นโดยไดตัวอยางจากวัตถุนิทานในพระสูตร
ที่ใชเปนบทสวดมนตตอนามนั้น และจากเรื่องราวของธรรมิกอุบาสกในสมัยพุทธกาล
ซึ่งมีปรากฏดังนี้
วัตถุนิทานในโพชฌงสูตรที่ใชเปนบทสวดมนตตอนามมีวา สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคประทับอยูที่วิหารเวฬุวัน แขวงกรุงราชคฤห พระมหากัสสปอยูที่ถา
ปบผลิคูหา แขวงกรุงราชคฤห เชนเดียวกัน เกิดอาพาธหนัก พระพุทธองคเสด็จไป
เยี่ยมไดตรัสถามอาการไขทรงทราบวาพระเถระไดทุกขเวทนาแรงกลาอยู จึงทรงแสดง
โพชฌงค ๗ ใหพระมหากัสสปไดตรับฟง แลวสงใจตามธรรมขมทุกขเวทนาเสียได
พอจบทานพระมหากัสสปก็ชื่นชมโสมนัสจนฟนไขเพราะการขมเวทนาตามโพชโฌงค
ที่แสดงนั้นอีกครั้ง เมื่อพระองคประทับอยูที่วิหารเวฬุวันเชนกัน ทานพระมหาโมคคัลลานเถระอยูที่เขาคิชฌกูฏ อาพาธเปนไขหนัก พระองคทรงทราบจึงเสด็จไป
เยี่ยมและทรงแสดงโพชฌงค ๗ ใหฟงเชนกัน พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดสงใจฟง
แลวขมทุกขเวทนาได และฟนไขเพราะการขมเวทนาไดนั้น อีกสมัยหนึ่ง ขณะที่พระองค
ประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวันนั้นแล พระองคเกิดอาพาธขึ้นเองทรงทุกขเวทนา
หนัก ขณะนั้นทานพระมหาจุนทเถระเขาไปเฝาเยี่ยม พระองคจึงรับสั่งใหพระมหาจุนทเถระแสดงโพชฌงค ๗ ใหทรงสดับ พระเถระก็แสดงตามที่ไดรับฟงมาเฉพาะ
พระพักตรจนจบ พระองคไดทรงสดับแลวสงพระทัยไปตามธรรม ทรงทุกขเวทนา
ได และทรงฟนไขแตบัดนั้นเชนกัน
อีกเรื่องหนึ่งในคิริมานนทสูตรปรากฏวัตถุนทิ านวา สมัยเมื่อพระพุทธองค
ประทับอยูที่พระวิหารเชตวันแขวงเมืองสาวัตถี ทานพระคิริมานนทเถระเกิดอาพาธหนัก
พระอานนทพุทธอุปฏฐากกราบทูลใหทรงทราบ จึงรับสั่งวา ถาพระอานนทไปเยี่ยม
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ทานพระคิริมานนทแลว พึงแสดงสัญญา ๑๐ ใหฟง ทานพระศิริรานนทอาจขมเวทนา
จนความอาพาธสงบได แลวใหพระอานนทเถระเรียนสัญญา ๑๐ เมื่อพระอานนทเถระ
เรียนแลว ก็นําไปแสดงตอใหทานพระคิริมานนทฟงทันที ปรากฏวาทานพระคิริมานนท
ชื่นชมโสมนัสขมทุกขเวทนา จนหายไขได
สวนเรือ่ งของธรรมิกอุบาสกปรากฏในคัมภีรอรรถกถาธรรมบทเลาไววา
ครั้งนั้น มีอุบาสกผูหนึ่งชื่อวา "ธรรมิกะ" เฉพาะเปนผูปฏิบัติเครงครัด ตั้งอยูในธรรม
ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง เมื่อธรรมิกอุปบาสกนั้นชราภาพ
แลว ปวยหนักใกลจะถึงกาลมรณะจึงบอกแกบุตรหลานของตนวาอยากจะฟงพระสงฆ
สวดมหาสติปฏฐานสูตรและไดทําบุญถวายทานแกพระสงฆ เปนการทําบุญกุศลครั้ง
สุดทายในชีวิตพวกญาติพรอมดวยบุตรหลาน จึงจัดการทําบุญขึ้นตามความประสงค
ของธรรมิกอุบาสก ในขณะเมื่ออุบาสกตั้งสติสดับพระสงฆสวดมหาสติปฏฐานสูตร
อยูนั้น วิบากสมบัติของบุญอันเปนทิฏฐธรรมเวทนียก็ปรากฏ โดยมีเทพดานํารถมา
จอดรอรับตัวอุบาสกเพื่อนําไปสูสวรรคอยูตรงชองหนาตางอุบาสกเห็นประจักษแต
ผูเดียว คนอื่น ๆ มิไดเห็น จึงยกมือประนมชมชืน่ แลวเอยใหเทพดาทั้งนั้นรอทา
กอน ในที่สดุ ตนเองก็ถึงกาลมรณะลงทั้ง ๆ ที่จิตใจคงชื่นแชมแจมใสในบุญนั้น จึง
เปนอันวาไดรับผล คือ มีสุคติโลกสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
เพราะเรื่องเชนนั้นเปนทิฏฐานุคติ พุทธบริษทั จึงนิยมจัดการใหญาติของ
ตนผูปวยหนักใกลจะตายไดบําเพ็ญบุญกุศลในวาระสุดทายแหงชีวิตของตน เริ่มตน
ดวยใหฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตตามบทที่จะจูงใจใหเกิดอนุสสติในตอนค่ํา
รุงขึ้นใหไดถวายอาหารบิณฑบาตแกพระสงฆเปนงานจัดทํากันเงียบๆ ภายในวงศญาติ
ไมใชงานออกแขกหรืองานเอิกเกริกเหมือนงานมงคลอื่นๆ งานทําบุญอยางนี้เรียกกันวา
"ทําบุญตอนาม" คือหมายความวา เพื่อสืบตอขันธทั้ง ๔ อันเปนนามขันธไดแก
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณที่จะละโลกนี้ไปใหคืนคงเปนไปโดยปราศจากชีวิต
อันตราย หรือเมื่อคืนคงไมไดก็ใหสืบตอไปสูภพใหมในทางสุคตินั่นเอง
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งานทําบุญตอนามดังกลาว เปนงานทําตามมีตามได ไมตองตระเตรียม
หรือจัดอะไรใหญโต เพราะสวนมากจัดขึ้นอยางกระทันหัน ในขณะที่มีญาติปวยหนัก
ใกลจะถึงกาลมรณะ ฉะนั้น ระเบียบพิธีฝายเจาภาพจึงไมมีอะไรมากนัก เพียงแตจัด
ที่ในหองผูปวย เปนอาสนะสงฆขึ้นสวนหนึ่งตรงหนาผูปวยนั้น ตั้งที่บูชาและพระพุทธรูปหัวนอนของผูปวยตามสมควรแลวนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนตบท
ตอนาม จํานวน ๕ รูป หรือ ๗ รูปเปนอยางมาก เทาที่ทํากันมามักจัดเดี๋ยวนั้นไป
นิมนตพระเดี๋ยวนั้นและรับพระมาสวดเดี๋ยวนั้นเลย ไมตองเตรียมการกันกอนมาก
ปกติจัดกันในเวลาค่ํา สําหรับพระสงฆผูรับนิมนตเจริญพระพุทธมนตตอนามนี้
ก็มีระเบียบสวดมนตที่นิยมกัน ดังนี้
๑) เมื่อเจาภาพใหผูปวยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหนาที่บูชาแลว
อาราธนาศีล
๒) หัวหนาสงฆตั้งพัดใหศีล (พิธีนี้ไมมีวงสายสิญจน จึงไมตองแจก
สายสิญจน เหมือนงานมงคลอื่น 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) วันรุงขึ้นมีพิธีเลี้ยงพระ ระเบียบพิธีเหมือนงานมงคลเลี้ยงพระทั่วไป
งานทําบุญตอนามนี้ บางทาน ทําติดตอกันไปถึง ๓ วัน หรือ ๓ คืนก็มี
เพราะนิยมวา ถาผูปวยหนักผาน ๓ วันหรือ ๓ คืนไปได มักจะรอดไมตาย ถาทํา
ติดตอ ๓ วันหรือ ๓ วันแลว ตายในภายหลังก็ถือวาเปนสิริมงคล และเปนบุญกุศล
แกผูตาย ถาจัดทําติดตอกัน ๓วัน หรือ ๓ คืน ดังกลาวนี้ พิธีสวดตอนามของฝาย
พระภิกษุสงฆมีนิยมสวดพระสูตรไมซ้ํากันทั้ง ๓ วันหรือ ๓ คืน ดังนี้
บทที่นยิ ม คือ
คืนแรก สวด โพชฌงคสูตร ทั้ง ๓ ดังกลาว
คืนที่ ๒ สวด คิรมิ านนทสูตร
คืนสุดทาย สวด มหาสติปฏฐานสูตร
จุสวดอยางไร เพียงไหนตามที่กลาวนี้แลวแตหัวหนาสงฆพึงพิจารณา
นําสวดตามสมควร อนึง่ ในการทําบุญตอนามนี้ ฝายผูปวยบางคน นิยมใหพระสงฆ
ชักบังสุกุลตนเองดวยการชักบังสุกุลผูปวยในกรณีนี้ เรียกวา "ชักบังสุกุลเปน" มีพิธี
เปนพิเศษดังจะกลาวขางหนา.
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พิธีสวดพระพุทธมนต
การสวดพระพุทธมนต ก็คือ การสวดมนตเปนพิธีสงฆในงานอวมงคล
ดังกลาวแลวขางตน ระเบียบพิธีฝายเจาภาพพึงจัดเหมือนกับงานทําบุญทั่วไปตางแต
ถาเปนงานทําบุญหนาศพ คือ มีศพตัง้ อยูในบริเวณพิธีดวย ไมตองวงสายสิญจนและ
ไมตองตั้งน้ํามนต ถาปรารภศพแตไมมีศพตั้งอยูในพิธี จะวางสายสิญจนโดย
ถือเปนการทําบุญบานเปนตนไปในตัวดวยก็ได แมน้ํามนตจะตั้งดวยก็ไดไมหามเชนกัน
สวนระเบียบพิธีฝายพระภิกษุสงฆ มีนิยมตางกันตามประเภทของงานเปนอยางๆ คือ
๑. งานทําบุญหนาศพ
๒. งานทําบุญอัฐิ
แตละประเภทยังแยกลักษณะงานทําบุญนั้นออกไปอีก คือ
งานทําบุญหนาศพ หมายความวา ทําในขณะศพยังอยู ยังมิไดปลงดวย
วิธีฌาปนกิจ ที่นิยมทํากันทั่วไปมี ๔ ลักษณะ ไดแก
ก) ทําบุญ ๗ วันแรกนับแตวันมรณะ ทําเปนงานออกแขกใหญเรียกวา
"ทักษิณานุสรณ" ก็ไดหรือเรียกโดยทั่วไปวา "งานทําบุญสัตตมวาร"
ข) ทําบุญทุก ๆ ๗ วันอื่น กอนครบ ๕๐ วัน หรือครบ ๑๐๐ วันมัก
นิยมทําเปนการภายในไมออกแขกเรียกวา "ทักษิณานุประทาน"
ค) ทําบุญ ๕๐ วันและ ๑๐๐ วัน เปนงานออกแขกอีกวาระหนึ่งและ
ฆ) ทําบุญเปดศพกอนปลงคือเปนการทําหนางานปลงศพนั้นเอง อาจทํา
เปนการภายในก็ไดแลวออกแขกใหญในงานปลงซึ่งสืบเนื่องกันนั้น
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ลักษณะ ก, ข, และ ค. คือ งานทําบุญตั้งแต ๗ วันแรก ถึงงานทําบุญครบ
๕๐ วัน ครบ ๑๐๐ วัน ไดชี้แจงระเบียบพิธีทั้งฝายเจาภาพ และฝายพระภิกษุสงฆไวแลว
ในหนังสือศาสนพิธี เลม ๑ สวนลักษณะ ฆ. คือ งานทําบุญเปดศพกอนปลง จะจัด
ทําที่บาน หรือที่วัดก็แลวแตเจาภาพจะเห็นสมควร การจัดทุกสิ่งทุกอยางเหมือนงาน
ทําบุญเปดศพที่กลาวมาแลว บางทานตั้งศพไปวัดในวันปลง คือ เมื่อชักศพไปแลว
ก็ทําการฌาปนกิจตามประเพณีเลย ไมตองตั้งศพที่วัดอีก ดังนี้ก็มี บางทานจะตั้งศพ
หรือเก็บศพไวที่ใดก็ตาม พอกําหนดการปลงศพก็ชักศพไปตั้งที่วัด จัดงานทําบุญ
เปดศพขึ้นที่วัดนั้นแลวฌาปนกิจในบั้นปลาย เชนนี้ก็มี
งานทําบุญเปดศพนี้ จะทําเปน ๒ วัน คือ มีสวดพระพุทธมนตเย็นวันหนึ่ง
รุงขึ้นมีพิธีเลี้ยงพระ และฌาปนกิจศพในเวลาบายหรือเย็นวันนั้นก็ได จะทําเปนงาน
วันเดียว โดยเริ่มตนตอนเชาทําพิธีสวดพระพุทธมนตแลวเลี้ยงพระ บายหรือเย็น
ชักศพไปทําการฌาปนกิจเร็วลงในวันเดียวกันก็ได ในงานทําบุญดังกลาวนี้มีนิยม
จัดใหมีพระธรรมเทศนาสวดมาติกา บังสุกุล และสวดพระอภิธรรมดวยจะจัดมากนอย
อยางไรและในขณะไหนของงาน แลวแตศรัทธากับกําลังเปนสําคัญ สําหรับระเบียบ
สวดมนต ของฝายพระภิกษุสงฆก็เหมือนกับงานทําบุญหนาศพลักษณะอื่นๆ ทุก
ประการ ตางแตพระสูตรที่นิยมนํามาสวดในงานนี้ มักใชธรรมนิยามสูตรหรือสติปฏฐานปาฐะเปนพื้น แมจะใชสูตรอื่นที่ควรแกงานอวมงคลเชนนี้สวด ทานก็ไมหาม
ทั้งนี้ แลวแตหัวหนาสงฆในงานนั้นจะเห็นเหมาะสม
ในงานทําบุญหนาศพทุกลักษณะ มีขอสังเกตประการหนึ่ง คือ ถามีการ
แสดงพระธรรมเทศนาตอจากพิธีสวดพระพุทธมนต หมายความวาพอสวดมนตจบ
ก็มีเทศน เชนนี้ในพิธีสวดพระพุทธมนต ฝายเจาภาพไมตองอาราธนาศีลนํากอนพอ
จุดธูปเทียนหนาพระและหนาศพเสร็จ ก็อาราธนาพระปริตร แลวพระสงฆดําเนินพิธี
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สวดพระพุทธมนต การรับศีลไปประกอบในพิธีเทศนหลังสวดมนตจบแต ถาจะรับ
ศีลทั้ง ๒ วาระอาราธนาศีลทั้งกอนพระสวดมนต และกอนพระเทศนดวย ทานก็
ไมหามหากแตเห็นวาเปนการฟุมเฟอยเกินไปเทานั้น
สําหรับงานทําบุญอัฐิ หมายความวา ทําบุญหลังจากการปลงศพแลวมีนิยม
ทํากันอยู ๓ ลักษณะ คือ
ก) ทําบุญฉลองธาตุ ตอจากวันฌาปนกิจเสร็จแลว เปนการทําบุญในบาน
เมื่อเก็บอัฐิแลวนํามาไวในบาน หรือจะทําในสถานที่บรรจุอัฐิธาตุ
สําหรับผูที่เตรียมที่บรรจุไวกอนแลวก็ได
ข) ทําบุญ ๗ วัน หลังจากฌาปนกิจ คือปลงศพแลว
ค) ทําบุญอุทิศใหผูมรณะในรอบป คือทําในวันคลายวันมรณะที่เวียน
มาบรรจบในรอบป บางทานไมทําในวันมรณะครบรอบปดังกลาว แต
นําไปรวมทําในวันเทศกาลของปเชน วันสารท วันตรุษสงกรานต ก็มี
คงเรียกวาทําบุญอุทิศใหผูมรณะในรอบปเชนกัน
งานทําบุญทั้ง ๓ ลักษณะนี้ การจัดบริเวณพิธีก็เหมือนกับงานทําบุญทั่ว ๆ
ไปตางแตนําโกศอัฐิมาตั้งเปนประธานแทนศพ จะใชรูปถายของทานผูมรณะแทนอัฐิ
ก็ได บางทานก็ใชบริเวณโตะหมูเครื่องบูชาพระพุทธรูปหัวอาสนสงฆนั่นเองเปนที่ตั้ง
โกศอัฐดวย คือ ตั้งโกศชัน้ ต่ํากวากวาพระพุทธรูปลงมา จัดเชนนี้ก็ใชไดเหมือนกัน แต
ขอสําคัญอยูที่วาถามีวงสายสิญจน ทําบุญบานดวย หามนําสายสิญจนวงโกศกอนเทานั้น
ตอนจะบังสุกุลอัฐทายพิธี ถาไมมีภูษาโยง หรือสายสิญจนที่จะใชแทนภูษาโยงตางหาก
จะใชสายสิญจนที่วงบานวงพระพุทธ ตองตัดสายสิญจนที่วงบาน หรือพระพุทธรูป
ใหขาดกอน ตัดตอนจากบานหรือจากพระพุทธรูป แลวตั้งตนวงเฉพาะโกศอัฐิเทานั้น
ชักไปสูพระสงฆแทนภูษาโยง
สวนระเบียบสวดพระพุทธมนตของสงฆในงานเชนนี้ตองพิจารณาดูให
ควร ถาเจาภาพวงสายสิญจนตั้งน้ํามนตเปนการฉลองบานดวย ก็สวดบทเจ็ดตํานาน
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เหมือนงานมงคลทั่วไป ตามแตจะใชแบบใดเหมาะเหมือนกันทั้ง ๓ งาน ตางแต
ตอนทายพิธีมีชักบังสุกุลอัฐเปนงานอวมงคล และอนุโมทนา ทานเพื่อผูมรณะในบั้นปลาย
เทานั้นแตถาเจาภาพไมวงสายสิญจนไมตั้งน้ํามนต แตตั้งโกศอัฐิเปนประธานในงาน
เดนเหมือนตั้งศพ แสดงวาเจาภาพตองการใหงานนี้เปนงานเพื่อผูตายโดยตรงและ
เปนงานอวมงคลแท เชนนี้ พระสงฆตองประกอบพิธีสวดพระพุทธมนตอยางเดียว
กับงานทําบุญเปดศพแลว จะใชสูตรอื่นใดที่เหมาะแกงานก็ได แลวแตจะเห็นสมควร
ความสําคัญของงานอวมงคลทุกลักษณะ และทุกกรณีมีอยูประการหนึ่ง คือ ทายพิธี
ทุก ๆ พิธีมีชกั บังสุกุลสรุปทายเทานั้น

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 76

พิธีสวดพระอภิธรรม
งานทําบุญเกี่ยวดวยศพ นับตั้งแตมีมรณะกรรมเกิดขึ้นจนถึงวันปลงศพ
ดวยวิธีฌาปนกิจ ซึ่งญาติของผูมรณะจัดทําไมวาในกรณีใด ๆ มักนิยมจัดใหมีพิธีสวด
พระอภิธรรมประกอบงานทําบุญศพนั้นดวย พิธสี วดพระอภิธรรมนี้มี ๒ อยาง คือ
สวดประจํายามหนาศพ อยางหนึ่ง สวดหนาไฟในขณะฌาปนกิจอีกอยางหนึ่ง ทั้ง ๒
อยางนี้มีความมุงหมายและเหตุผลตลอดถึงระเบียบพิธี ดังจะกลาวตอไปนี้
การสวดพระอภิธรรมประจํายามหนาศพ นิยมจัดใหมีขึ้นขึ้นในสถานที่ตั้ง
ศพ ตั้งแตวันถึงมรณะกรรมของศพนั้น เปนพิธีในตอนกลางคืนวันที่ศพถึงมรณกรรม
เจาภาพอาจยังเตรียมการทําบุญอื่นใดไมทัน ในตอนค่ําวันนั้นก็วุนวายดวยการตระ
เตรียมตาง ๆ ศพอาจถูกทอดทิ้งไวตางหากใหเปนที่นาวาเหวจึงนิยมจัดใหมีพิธีสวด
พระอภิธรรมหนาศพขึ้นเพื่อใหมีพระสงฆมาประจําอยูหนาศพ แมในระหวางทําบุญ
หนาศพตามวาระตาง ๆ เชน ๗ วัน ๕๐ วันเปนตน ถาจัดทําเปนงาน ๒ วัน หลัง
จากพระสงฆสวดพระพุทธมนตเย็นกลับไปแลว ตอนค่ําก็มักวาเหว เพราะงานศพไม
เหมือนงานมงคลอื่น ๆ ซึง่ มีการครึกครื้นอยูในตัว จึงนิยมมีพิธีสวดพระอภิธรรม
ในตอนค่ําคืนดังกลาวนั่นเอง การสวดพระอภิธรรมหนาศพนี้บางแหงนิยมจัดนิมนต
พระมาสวดเปนสํารับ ๆ ระยาม สวดตลอดรุน ๔ ยาม ก็นิมนตพระ ๔ สํารับสวด
ตอกัน ดังนี้ก็มี บางแหงสวดแตในยามตน คือ เพียง ๔ ทุม หรือ ๒๒ นาฬิกาอยาง
มากก็ไมเกิน ๒ ยาม คือ เที่ยงคืนดังนี้ก็มี ฉะนั้น การสวดพระอภิธรรมหนาศพ
ในกรณีดังกลาว จึงเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา "สวดอภิธรรมประจํายาม"
ดวยเหตุผลและความมุงหมายดังกลาวนี้ การสวดพระอภิธรรมประจํายาม
หนาศพ จึงมีระเบียบพิธีเกิดขึ้นดังนี้
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๑) เจาภาพเตรียมจัดอาสนะสงฆสําหรับนั่งสวด ๔ รูปไวหนาศพดานใดดาน
หนึ่งของบริเวณของที่ตั้งศพแลวแตจะเหมาะ มีตูพระธรรมซึ่งจะยืม
ไดจากวัดทั่ว ๆ ไป ๑ ตู ตั้งหนาอาสนะพระสวดในที่กึ่งกลางระหวางรูปที่ ๒
กับรูปที่ ๓ ตั้งที่บูชาหนาตูพระธรรมออกมา ๑ ที่ประกอบดวย
พานดอกไมตั้งกลางชิดตูพระธรรม สองขางพานตั้งแจกันดอกไม ๑
คู ถัดออกมาตั้งกระถางธูปตรงกับพานดอกไมสองขางกระถางธูปตั้ง
เชิงเทียน ๑ คู ตรงกับแจกันมีเทียนและธูป ๓ ดอกปกไวพรอม
๒) นิมนตพระสงฆมาสวดพระอภิธรรม จะสํารับเดียวหรือหลายสํารับ
แลวแตศรัทธา โดยเผดียงตอเจาอาวาสใหจัดใหตามความประสงค
และตามกําหนดเวลา
๓) ฝายพระสงฆ เมื่อรับนิมนตแลวพึงไปยังสถานที่นิมนตตามเวลา
ทุกรูปมีพัดไปดวย ไดเวลาประกอบพิธีแลว เขานั่งยังอาสนะประจําที่
เจาภาพจัดไว วางพักตั้งเรียงไวดานขางตามระเบียบ เมื่อเจาภาพจุดเทียน
หนาศพแลวจุดเทียนหนาที่บูชาอาราธนาศีล หัวหนาสงฆใหศีลจบ
แลว เจาภาพอาราธนาธรรมตามธรรมเนียม การสดพระอภิธรรม
ทุกรูปตั้งพัดพรอมกันแลวดําเนินพิธีสวด สําหรับบทสวดพระ
อภิธรรมประจํายามหนาศพนี้มี ๒ แบบถาสวดอยางสวดมนต
ธรรมดาใชบทสัตตัปปกรณาภิธรรม คือบทมาติกาพระอภิธรรมเจ็ด
คัมภีรในหนังสือสวดมนตฉบับหลวงเริ่มตนดวย นโม...นําแลวสวด
ตั้งแตบทธรรมสังคณี ไปจนจบบทปฏฐาน หยุดพักพอสมควรไม
เกินครึ่งชั่วโมง แลวตั้งตนสวดบทธรรมสังคณีไปจนจบปฏฐานอีก
รอบหนึ่งแลวพัก ตอไปเริ่มรอบ ๓-๔ เชนเดียวกันอีก จนไดเวลา
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สมควรหรือหมดยามตามวารสวดรอบสุดทายแลว เจาภาพถวาย
ไทยธรรม สวดอนุโมทนาตอทายดวยบท
ยถา...
สพฺพีติโย...
อทาสิ เม...
ภวตุ สพฺพมงคล...
เปนอันจบพิธีสวดพระอภิธรรมแบบหนึ่ง แตถาเปนความประสงคของ
เจาภาพจะใหสวดทํานองสรภัญญะ หรือฝายสงฆเห็นสมควรจะสวดทํานอง
สรภัญญะเอง บทสวดก็ใชบทพระอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริเฉท เริม่ พิธี
แบบเดียวกับที่กลาวแลวคือ อาราธนาศีล ใหศีล และอาราธนาธรรม
พระสงฆสวด นโม... นํากอน ตอนั้น สวดทํานองสรภัญญะ ตามบท
พระอภิธัมมัตถสังคหคาถา ตั้งแตปริเฉทบทที่ ๑ ไป จบปริเฉท หนึ่ง ๆ แลว
พักในระหวางจนครบ ๙ ปริเฉทเวลาก็พอดี ๑ ยาม หรือกวาเล็กนอย
สวดครบ ๙ ปริเฉท แลว เจาภาพถวายไทยธรรม พึงอนุโมทนาอยางเดียวกับ
ที่กลาวในแบบแรกเปนอันเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมประจํายามหนาศพ
สวนการสวดพระอภิธรรมหนาไฟ นิยมสวดในขณะทําการฌาปนกิจ การ
จัดสถานที่อยางเดียวกับการจัดสวดหนาศพ ตั้งแตไปจัดในบริเวณฌาปนสถาน
สวนใดสวนหนึ่งเทานั้น พิธีสวดของสงฆใชสวดแบบที่ ๑ คือ สวดบทสัตตัปปกรณาภิ
ธรรมอยางเดียว การสวดไมมีพิธีฝายเจาภาพอยางสวดหนาศพที่กลาวแลว ถือพิธี
เริ่มจุดศพเปนสําคัญ เมื่อใกลเวลาจะเริ่มจุดศพ พระสงฆผูไดรับนิมนตพึงเขานั่ง
ประจําที่ใหพรอมพอเริ่มจะจุดศพ ก็ตั้งพัดพรอมกัน พอจุดศพเปนวาระแรกก็ตั้ง
นโม... แลวสวดบทธรรมสังคณี เปนลําดับไปจนจบบทมหาปฏฐานเมื่อเจาภาพถวาย
ไทยธรรมแลว อนุโมทนาอยางเดียวกับที่กลาวแลว ก็เปนอันเสร็จพิธี
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พิธีสวดมาติกา
การสวดมาติกา คือ การสวดบทมาติกาของอภิธรรมเจ็ดคัมภีรหรือ
ที่เรียกวา "สัตตัปปกรณาภิธรรม" ซึ่งมีการบังสุกุลเปนที่สุด เปนประเพณีนิยมจัด
ใหสงฆสวดในงานทําบุญหนาศพยางหนึ่ง เรียกโดยโวหารทางราชการในงานหลวง
วา "สดัปปกรณ" แตราษฎรสามัญทั่วไปเรียกวา "สวดมาติกา" โดยจัดเปนพิธีตอ
จากสวดพระพุทธมนตเย็นบาง ถามีเทศนตอจากสวดพระพุทธมนตเย็น ก็จัดพิธี
ตอจากสวดมาติกาตอจากพิธีเทศนและจัดใหมีตอจากพิธีเลี้ยงพระในวันรุงขึ้นบางจัดใหมี
กอนฌาปนกิจศพบาง นับเปนพิธีทําบุญแทรกในระหวางงานทําบุญศพระยะใด
ระยะหนึ่งไดทั้งนั้น ตามแตศรัทธาของเจาภาพจะพึงเห็นเหมาะและจัดใหมีในระยะ
ไหน ระเบียบการจัดพิธีสวดมนติกานี้ ทั้งฝายเจาภาพ และฝายพระภิกษุสงฆ ไมพิสดาร
อะไร มีนิยมทํากันอยูดังนี้ตอไปนี้
ระเบียบพิธี
1. ฝายเจาภาพ เมื่อประสงคจะใหพิธีสวดมนตสวดมาติกาในงานบุญหนาศพ
ระยะใด ตองการจํานวนพระสงฆเทาไร พึงเผดียงสงฆตอเจาอาวาสในวัดที่ตนประสงค
ตามจํานวน โดยแจงกําหนดเวลาใหพระสงฆทราบจํานวนพระสงฆผูประกอบพิธีสวด
มาติกานี้นิยมเทาจํานวนอายุของผูมรณะก็มี หรือในวัดที่พระสงฆไมมากนัก ก็นยิ ม
เทาจํานวนพระสงฆหมดทั้งวัด หรือนอยกวาที่กลาวนี้จะกี่รูปได
2. เตรียมจัดที่สําหรับพระสงฆมาติกา ถามีพิธีสวดมาติกา ตอทาย
สวดพระพุทธมนต ใชอาสนะที่จัดไวสําหรับสวดพระพุทธมนตในงานนั้นเอง
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ไมตองเพิ่มเติมอะไรอีก แตถาอาสนะไมพอกับจํานวนพระสงฆที่นิมนต ก็ใหพระสงฆ
ขึ้นประกอบพิธีเปนชุดๆ จัดชุดหนึ่งๆ พอเต็มอาสนะสงฆ ใหนั่งแถวเดียวหรือ
สองแถวสามแถวก็แลวแตที่พอเพียงไร จบชุดหนึ่งแลวชุดตอไปนี้นั่งทํานอง
เดียวกัน จนครบจํานวนที่นิมนต
3. ฝายภิกษุสงฆผูประกอบพิธี เมื่อรับนิมนตแลวพึงเตรียมไปยังบริเวณ
พิธีตามกําหนด มีพัดไปดวยทุกรูปเพื่อใชในพิธี ( แตในบางแหงอาจไมมีพัดครบ
ทุกรูป ก็ใหหัวหนาเพียงรูปเดียว) ไดเวลาขึ้นนั่งบนอาสนะพรอมกันทั้งหมด
หรือพรอมกันเปนชุดๆ ตามควรแกอาสนะ ถางานหลวงใชพัดยศ ตองนั่งเรียง
ตามศักดิ์พระที่เราถือ เมื่อพรอมแลวเจาภาพจุดธูปเทียนหนาศพเปนสัญญาณ
(ถาไมมีพิธีรับศีล เพรารับมากอนแลว ) พึงตั้งพัดพรอมกันทุกรูป แลวหัวหนาสงฆ
นําสวดมาติกาดังนี้
ก) นําสวด นโม...
ข) นําสวดบท กุสุมา ธมฺมา...
ค) นําสวด ปฺจกฺขนฺธา... (เฉพาะงานหลวงหรืองานใหญเปนพิเศษ)
ฆ) นําสวดมนตบท เหตุปจฺจโย...
เมื่อจบแลววางพัด เพื่อใหภาพทอดผาบังสุกุล
๔. เมื่อสงฆสวดบท เหตุปจฺจโย... กอนจบเจาภาพพึงลากผาภูษาโยง
หรือสายโยงจากศพตรงหนาพระ พอพระสวดจบก็ทอดผาภูษาโยงหรือ
สายโยงนั้นเทาจํานวนพระสงฆบนอาสนะ
๕. พอเจาภาพทอดผาเสร็จ พระสงฆทั้งนั้นพึงตั้งพัดชักบังสุกุลตามแบบ
ที่กลาวแลวในหนังสือศาสนาพิธีเลม ๑ เสร็จแลวเปลี่ยนมือจับพัดตามแบบสวดอนุโมทนาแลวพึงอนุโมทนาดวยบท
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ก) ยถา...
ข) สพฺพีติโย...
ค) ในงานหลวงหนาพระที่นั่ง พระราชาคณะถวาย อดิเรก
ฆ) อทาสิ เม...
ง) ภวตุ สพฺพมงฺคล...
จ) ในงานหลวงหนาที่นั่ง พระราชาคณะถวายพระพรลา
เจาภาพกรวดน้ําขณะพระสงฆวา ยถา.. พอพระสงฆวา สพฺพติโย...
พึงพนมมือรับพร สําหรับงานราษฎรทั่วไป พิธีสงฆเวนใชขอ ค. และขอ จ. นอกจาก
นั้นพึงใชตามลําดับ
๖. ถาพระสงฆขึ้นสวดมาติกชุดแรกไมหมด ยังมีจํานวนตองขึ้นเปนชุด
ที่ ๒ และที่ ๓ เปนตนไปอีกตอไป ในระหวางพระสงฆชุดแรกอนุโมทนา เจาภาพพึง
เก็บภูษาโยงหรือสายโยงเขาที่กอน เพื่อใหพระสงฆลงจากอาสนะและชุดใหมขึ้นอาสนะ
โดยสะดวกไมตองลําบากดวยการระวังจะขามภูษาโยงหรือสายโยงนั้น พระสงฆชุด
ใหมขึ้นอาสนะเรียบรอยแลวก็ลากภูษาโยงหรือสายโยงออกลาดใหม และทอดผาทันที
พระสงฆชุดหลัง ๆ จะกีช่ ุดก็ตามไมตองสวดบทมาติกาอีก พึงชักผาผาสุกุลตามพิธี
เทานั้นแลวออก ไมตองสวดอนุโมทนาดวย ทําดังนี้เปนชุด ๆ จนถวนจํานวนพระสงฆ
ก็เปนอันเสร็จพิธี.
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พิธีสวดแจง
ในงานฌาปนกิจศพ มีนิยมของพุทธบริษัทอยางหนึ่ง คือ จัดใหมีเทศน
สังคีติกถา หรือที่เรียกกันวาสามัญวา "เทศนแจง" จะเทศนธรรมาสนเดียว หรือเทศน
๓ ธรรมาสน โดยปุจฉาวิสัชนา ก็แลวแตศรัทธาของเจาภาพ และในการมีเทศนสังคีติกถา
นี้ นิยมใหมพี ระสงฆสวดแจงเปนทํานองการกสงฆในปฐมสังคายนาดวย จํานวน
พระสงฆสวดแจงนี้ ถาเต็มที่ก็นับรวมทั้งพระเทศนดวยเต็ม ๕๐๐ รูป เทาการกสงฆ
ในครั้งปฐมสังคายนา แตผูมีกําลังนอย หรือในที่ที่หาพระสงฆจํานวน ๕๐๐ รูปไดยาก
อาจลดสวนพระสวดลงมาเหลือเพียง ๕๐ รูป หรือ ๒๕ รูป ก็มีนอยกวาหรือมากกวา
กําหนดดังกลาวก็มี ถือกันวาเปนบุญพิธีพิเศษ ซึ่งอุปถัมภใหพระสงฆไดทําสังคายนา
ครั้งหนึ่งแมเปนการสังคายนาพระธรรมวินัยจําลองมาจากปฐมสังคายนา ก็นับเปนบุญ
พิเศษอยู ยากที่จะสามารถทําไดทั่วถึง อีกประการหนึ่ง ก็เปนอุปบายประชุมสงฆ เพื่อให
งานปลงศพนั้น ๆ คึกคักขึ้นเปนพิเศษ นั้นเอง ที่เรียกวา "เทศนแจง" หรือ "สวดแจง"
ในกรณีนี้ คงหมายถึงการแสดงธรรมแจกแจงวัตถุปละหัวขอในพระไตรปฎกออกให
ที่ประชุมไดทราบ และสวดหัวขอที่ตกลงแจกแจงละเอียดนั้นๆ เพื่อเปนหลักทองบน
ทรงจํากันตอไป สําหรับพิธีเทศนแจงคงปฏิบัติตามเรื่องในสังคีติกถา และระเบียบพิธี
พระธรรมเทศนาซึ่งจะกลาวขาหนาทุกประการ สวนพิธี สวดแจงนั้น มีระเบียบที่พึง
ปฏิบัติดังตอไปนี้
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ระเบียบพิธี
๑. ปกติการเทศนแจงและสวดแจงจัดใหมีในงานฌาปนกิจกอนหนาเวลา
ฌาปณกิจ ในวัดหรือฌาปนสถาน ซึง่ ที่นั้นมีศาลาหรือโรงทึมกวางใหญพอสมควรแลว
ฝายเจาภาพรวมกับทางวัดหรือผูจัดการฌาปนสถานนั้น ๆ พึงจัดธรรมาสนเทศน
และอาสนะสงฆ ตามจํานวนที่นิมนตมาสวดใหเพียงพอกอน
๒. ฝายพระสงฆผูรับนิมนตไปสวดแจง พึงไปถึงสถานที่พิธีกอนกําหนด
แลวนั่งประจําที่ใหเรียบรอย
๓. พอพระผูเทศนขึ้นธรรมาสนเทศนเริ่มตั้งแต นโม เทศนตอไป
ทุกรูปพึงประณมมือฟงเทศนดวยความเคารพ เมื่อผูเทศนเผดียงใหสวด พึงสวดบท
โดยลําดับ ดังนี้
ก) สวดบทนมัสการ นโม
ข) สวดบาลีพระวินัยปฎก ยนฺเตน ภควตา...
ค) สวดบาลีพระสุตตันตปฎก เอวมฺเม สุเต...
ฆ) สวดบาลีพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร กุสสลา ธมฺมา...
กอนสวดพึงกําหนดใหรูวาผูเทศนเผดียงใหสวดเปนตอน ๆ เฉพาะพระวินัย
กอน หรือ เผดียงใหสวดทั้งหมด ถาใหสวดเปนตอน ๆ พึงสวดตอนพระวินัยเริ่มตน
ดวย นโม และบาลีพระวินัยปฎกตาม ขอ ข. แลวหยุดถึงตอนทานเผดียงใหสวด
พระสูตร จึงสวดเฉพาะตอนบาลีพระสุตตันตปฎก ขอ ค. เทานั้น ครั้นทานเผดียง
ใหสวดพระอภิธรรมในวาระตอไป ก็สวดเฉพาะตอนบาลีพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร
ขอ ฆ. สองตอนหลังไมตองตั้ง นโม อีก จบแตละตอนแลวคงประณมมือฟงเทศน
ตอไปจนจบ ไมจําเปนจริง ๆ ไมควรลุกออกกอนเทศนจบ
๔. เมือ่ เทศนจบแลว พระผูเทศนซึ่งมีหนาที่ ยถา อยาพึ่ง ยถา รอใหพระสงฆ
ที่สวดแจงบังสุกุลกอน (ในพิธีสวดแจงไมตองมาติกาซ้ําอีกเพราะการสวดแจงเปน
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การสวดบทมาติการวมไปดวยแลว) เมื่อบังสุกุลจบหากมีไทยธรรมอื่นอีกนอกจาก
ผาทอด ใหถวายในระยะนี้ เสร็จแลว พระผูเทศกพึงตั้งพัด ยถา... อนุโมทนาบนธรรมาสน
นั้น พระสงฆทุกรูปพึงรับ สพฺพีติโย...อทาสิ เม... และ ภวตุ สพฺพมงคล... พรอมกัน
พระผูเทศกรับไทยธรรมจากเจาภาพภายหลัง เปนอันเสร็จพิธี
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พิธีสวดถวายพระ
ในงานทําบุญเลี้ยงพระตอเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต หรือสวดพระ
พุทธมนต ดังกลาวแลวขางตน ไมวาจะเปนงานจัดทําสําเร็จวันเดียวหรือ ๒ วัน คือ
มีสวดมนตเย็นกอนหนึ่งวันแลวรุงขึ้นจึงมีงานเลี้ยงพระก็ตาม กอนถวายภัตตาหาร
แกพระภิกษุสงฆในพิธี มีนิยมสวดถวายพรพระเปนพิธีสงฆนําดวย ถาในงานวันเดียว
การสวดถวายพรพระนั้นใหตอทายพิธีสวดมนต แตถามีพิธีสวดมนตหลังเลี้ยงพระ
กอนฉันพระสงฆก็ตองทําพิธีสวดถวายพรพระนํากอนทุกครั้ง นี้เปนธรรมเนียมใน
งานทําบุญเลี้ยงพระจะเวนเสียมิได แตพิธีสวดถวายพรพระตามธรรมเนียมนี้มีอยู
๓ อยางคือ สวดถวายพรพระในกรณีสามัญ และสวดถวายพรพระในกรณีพิเศษ
จะไดกลาวระเบียบพิธีทั้ง ๒ นี้โดยลําดับ
ระเบียบพิธี
๑. การสวดถวายพรพระกรณีสามัญ ใชในงานทําบุญทั่วไปทั้งงานมงคล
และอวมงคล เมื่อพระสงฆที่นิมนตมาประกอบพิธีสวดมนตในวันกอน หรือที่จะ
ใหปประกอบพิธีสวดมนตหลังพิธีเลี้ยงพระในวันนั้นขึ้นนั่งยังอาสนะที่จัดไวในบริเวณ
พิธีพรอมแลว ทั้งฝายเจาภาพและฝายพระภิกษุสงฆนั้น พึงดําเนินพิธีดังนี้
ก) เจาภาพจุดธูปเทียนหนาที่บูชา ถาทําบุญหนาศพ จุดธูปเทียนหนาศพ
ดวยกอน แลวอาราธนาศีล
ข) หัวหนาสงฆแจกสายสิญจนแลวตั้งพัด ถาเปนงานทําบุญหนาศพไมมี
วงสายสิญจน ไมตองแจกสายสิญจน เริ่มตั้งพัดอยางเดียวแลวใหศีล
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ตามระเบียบ จบแลววางพัดเขาที่ ทุกรูปประณมมือขึ้นพรอมกัน ถา
มีสายสิญจนดวยพึงคลองสายสิญจนที่งามนิ้วแมมือทั้งสองซึ่งประณม
นั้นเหมือนกันทุกรูป ตามแบบสวดมนตที่กลาวแลว ตอนั้นหัวหนาสงฆ
นําสวดบทถวายพรพระตามลําดับคือ
๑) สวด นโม...
๒) สวด อิติป โส...
๓) สวด พาหุ สหสฺสมภินมฺมิตสาวุธนฺต...
๔) สวด มหาการุณิโก...
๕) สวด ภวตุ สพฺพมงฺคล...
ค) ถามีพิธีตักบาตรดวย เชนในงานฉลองเพราะบวชใหม ในงานทําบุญ
แตงงานเปนตน พอพระเริ่มสวดบท พาหุ... เจาภาพถึงลงมือตักบาตร
ในระหวางนี้ และทุก ๆ วานจะมีตักบาตรหรือไมก็ตาม พอพระเริ่ม
สวดบท มหาการุณิโก... ก็ใหเตรียมยกภัตตาหารเขาประจําที่พระสงฆ
ทันทีพอพระสงฆสวดจบเริ่มประเคนพระ หรือ เริม่ ถวายทานตามนิยม
แลวคอยอังคาสพระสงฆตลอดเวลาที่ฉัน เมือพระฉันเสร็จแลว ถวาย
ไทยธรรม พระสงฆ อนุโมทนาเปนอันเสร็จพิธี
ถาในงานที่มีพิธีสวดมนตกอนฉัน ฝายภิกษุสงฆพึงสวดบทถวายพรพระ
ตั้งแตบท พาหุ... ตอทายพิธีสวดมนตไปจนจบ ( บท อิติป โส...สวดมาในบท ธชัคคสูตร
แลว) เปนการผนวกพิธีสวดถวายพรพระเขาดวยกันกับพิธีสวดมนต สวดพรอมกัน
ใหเสร็จไปในตัว
๒. การสวดถวายพรพระในกรณีพิเศษ ใชในงานพระราชพิธีที่ประกอบ
ดวยพระฤกษ เชนพระฤกษโสกันต พระฤกษเกศากันต พระฤกษสรงในพระราชพิธี
ฉัตรมงคล เปนตน ในพระราชพิธีมีพระกฤษดังกลาวนี้ ระเบียบสวดถวายพรพระ
กอนรับพระราชทานฉันมีดังนี้
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ก ) สังฆการีอาราธนาศีล สมเด็จพระราชคณะ หรือพระราชาคณะเปน
หัวหนาสงฆแจกสายสิญจน แลวตั้งพัดถวายศีล
ข) จบถวายศีลแลว ไดพระฤกษเจาพยักงานสั่นฆองชัยประโคมแตรสังข
พระสงฆทั้งนั้นเริ่มสวด
(๑) บท ชยนฺโต... หลาย ๆ จบ จนเสร็จพิธี
(๒) บท ภวตุ สพฺพมงฺคล...
จบแลวพัก พอใกลเวลาภัตตกิจพึงสวดถวายพรพระตามบท ตั้งแต
นโม... อิติป โส... เปนตนไปจนจบอีกวารหนึ่ง 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 ตัดเฉพาะขึ้น สุนกฺขตฺต...
(๓) บท ภวตุ สพฺพมงฺคล...
นอกนัน้ สวดบทถวายพรพระกอนภัตตกิจ อยางเดียวกับที่กลาวแลว
สําหรับงานประกอบฤกษของสามัญชนทั่วไป เชนงานมงคลโกนผมไฟ
มงคลตัดจุก โดยประเพณีนิยมถือฤกษพระเวลาเชาเปนสําคัญ การสวดถวายพรพระ
ของฝายสงฆจึงเทากับเปนการเริ่มฤกษ พระสงฆพึงดําเนินพิธีไปแทรกโดยลําดับได
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จนถึงสวดบท มหาการุนิโก... ใหสวดบทนี้ ไปยุติลงตรงคําวา โหตุ เต ชยมงฺคล
เทานี้กอน ถามีฤกษโหรกอบดวย ตองรอเวลาอยูจนไดฤกษ หรือไมมีฤกษโหร
ประกอบ ก็ตองรอเวลาเพื่อใหเจาภาพเตรียมการประกอบพิธีของตนอยูเชนกัน พอ
พรอมหรือไดฤกษแลว พระสงฆก็เริ่มสวดบท ชยนฺโต... ตอ และสวดบทนี้จบ ๑
หรือไมนอยกวา ๓ จบ หรือซ้ําอยูจนพิธีของฝายเจาภาพเสร็จ ในที่สุดก็สวดบท ภวตุ
สพฺพมงฺคล... จึงเปนอันเสร็จพิธีถวายพระกรณีพิเศษนี้
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พิธีอนุโมทนากรณีตาง ๆ
ธรรมเนียมของพระภิกษุสามเณร เมื่อไดรบั ปจจัยลาภ จะเปนภัตตาหาร
หรือทานวัตถุ ใด ๆ ก็ตาม จากทายกทายิกาแลว ตองทําพิธีอนุโมทนาของทายกทายิกา
นั้น ไมวาจะไดรับรูปเดียวหรือหลายรูปรวมกันก็ตาม ตองอนุโมทนาทุกคราว จะเวน
เสียมิได ถือวาผิดพระพุทธานุญาต ตางแตวาอนุโมทนาตอหนา ทายกทายิกานั้น หรือ
อนุโมทนาลับหลังเทานั้น ธรรมเนียมนี้มีมาแตครั้งพุทธกาลแลว ฉะนั้น การอนุโมทนา
ทานจึงเปนพิธีประเพณีมาในหมูสงฆ การประกอบพิธีอนุโมทนาลับหลังทายกทายิกา
มีกรณีเดียว คือ การบิณฑบาต ที่ตองออกไปรับตามลําดับในสถานที่ทั่วไป กรณีนี้ไมตอง
อนุโมทนาตอหนาในขณะรับ แตกลับมาวัดฉันอาหารบิณฑบาตนั้นแลว พึงอนุโมทนนา
หรือยกไปรวมอนุโมทนาในพิธีทําวัตรสวดมนตทุกตอนเชาและตอนเย็นก็ได เปนการ
อนุโมทนาลับหลัง สวนในกรณีอื่นนอกจากนี้ ควรทําพิธีอนุโมทนาตอหนาเสมอจึงจะชอบ
วิธีอนุโมทนาลับหลัง สวนในกรณีอื่นนอกจากนี้ ควรทําพิธีอนุโมทนาตอหนาเสมอจึงจะ
ชอบ
วิธีอนุโมทนาดังกลาวนี้ มีนิยมเปน ๒ อยาง เ รียกวา "สามัญอนุโมทนา" และ
"วิเสสอนุโมทนา" ทั้งสอง ๒ วิธีจะตองอธิบายความหมายและระเบียบพิธีตอไป
ระเบียบพิธี
๑. สามัญอนุโมทนา คือ การอนุโมทนาที่นิยมใชปฏิบัตกิ ันทั่วไปเปนปกติ
ไมวางานใดก็ใชอนุโมทนาอยางนั้น ซึ่งมีระเบียบพิธีเปนสามัญ ดังนี้
ก) อนุโมทนาในงานตางๆ รวมกันหลายรูป ผูเปนหัวหนาตั้งพัดวาบท
ยถา... ถาไมมีพัดพึงพนมมือวา
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ข) เมื่อจบบท ยถา... แลว รูปที่ ๒ นํารับ สพฺพีติโย...
ค) จบบท สพฺพีติโย แลว หัวหนานําวา ภวตุ สพฺพมงฺคล...
ถาอนุโมทนารูปเดียว มีพัดก็ตั้งพัดวาตั้งแตบท ยถา... ติดตอกันไปเปน
จังหวะ ๆ จนจบบท ภาวตุ สพฺพมงฺคล... เมื่อไมมีพัด ก็ประณมมือวา นี้เปนสามัญ
อนุโมทนาใชทั่วไป
๒. วิเสสอนุโมนทนา คือ การอนุโมทนาดวยบทสวดสําหรับอนุโมทนาเปน
พิเศษ เฉพาะทาน เฉพาะกาล และเฉพาะ เรื่อง ซึ่งบทสวดพิเศษเฉพาะนี้แทรกสวด
ระหวางดําเนินพิธีสามัญอนุโมทนาดังกลาวแลว คือ แทรกในระหวางขอ ข. กับขอ ค.
หมายความวา พอวาบท สพฺพีติโย... จบ ก็นําวาบทอนุโมทนาพิเศษนี้แทรกตอ
จนจบอนุโมทนาพิเศษนี้แลว จึงวาบท ภวตุ สพฺพมงฺคล เปนบทสุดทาย
บทอนุโมทนาพิเศษเรียกวา วิเสสอนุโมทนานี้ ที่เปนบทนิยมเฉพาะทาน
มีดังนี้
ก) อนุโมทนาอาหารบิณฑบาตทั่วไป นิยมใชบท โภชนทานานุโมทนาคาถา
อายุโท พลโท ธีโร... บางทีใชบท มงคลจักรวาฬนอย ทั้งบทขึ้น
สพฺพพุทธานุภาเวน... หรือตัดขึ้นตั้งแต รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ทุกฺขโรคภยา เวรา... ก็มี สําหรับบทมงคลจักรวาฬนอยนี้
ใชเปนวิเสสอนุโมทนาทั่วไปไมจํากัดเฉพาะทานใด ๆ แลวแตผูเปน
หัวหนาพึงพิจารณาใช
ข) อนุโมทนาวิหารทาน คือ โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงเรียน กุฏิ
เสนาสนะที่อยูอาศัยของสงฆ รวมทั้งเครื่องเสนาสนะมี เตียง ตู โตะ
เกาอี้ 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 ตลอดถึงที่บรรจุอัฐ และฌาปนสถานเปนตน
จะอนุโมทนาในการถวาย หรือในการฉลองวัตถุดังกลาวนั้นก็ตาม
นิยมใชบท อัคคัปปสาทสูตร อคฺคโต เว ปสนฺนาน... หรือบท นิธิกณ
ั
ฑสูตร ทั้งสูตร ขึ้น นิธึ นิโธติ ปุริโส... หรืออยางยอตัดขึ้นตั้งแต ยสฺส
ทาเนน สีเลน... เปนตนไปก็ได เฉพาะบท อัคคัปปสาทสูตร บางทาน
นิยมใชในการอนุโมทนางานทําบุญทั่วไปที่ไมจํากัด วาทําบุญอะไรโดย
เฉพาะ เชน ทําบุญเลี้ยงพระสอบปริยัติธรรมในวัดเปนตนก็มี ทั้งนี้แลว
แตจะพิจารณาใชโดยควร
บทวิเสสอนุโมทนาที่นิยมเฉพาะกาล สวนมากเกี่ยวดวยกาลทานโดยเฉพาะ
คือ ในกาลที่ทายกทายิกาถวายผาอาบน้ําฝน ผาวัสสาวาสิกตักบาตรน้ําผึ้ง ถวายผาอัจเจก
จีวร และผากฐิน เหลานี้ นิยมใชบท กาลทานสุตตคาถา กาเล ททนฺติ สปฺา...
แตถากาลทานดังกลาวนี้เปนของหลวงเชนในการพระราชทานกฐินเปนตน ระเบียบ
ถวายอนุโมทนา ทั้งบทสามัญ และบทพิเศษ มีนิยมดังนี้
ก) ตั้งพัดพรอม หัวหนาสงฆวาบท ยถา...
ข) รูปที่ ๒ นําวาบท สพฺพีติโย... พรอมกัน
ค) หัวหนาสงฆวานําเฉพาะรูปเดียวดวยบท เกณิยานุโมทนาคาถา อคฺคิ
หุตตฺ  มุขา อฺา...
ฆ) รูปที่ ๒ นํารับ กาลทานสุตตคาถา กาเล ททนฺติ สปฺา... พรอมกัน
ง) หัวหนาสงฆ ถวายอดิเรก ตามธรรมเนียม
จ) รูปที่ ๒ นํารับ ภวตุ สพฺพมงฺคล... พรอมกัน
สวนบทวิเสสอนุโมทนาที่นิยมเฉพาะเรื่อง มีหลายเรื่องดวยกันดังตอ
ไปนี้
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ก) อนุโมทนาในงานทําบุญปตามที่เคยทําเปนประจําทุกป 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 มีน้ํามนตตั้งเทียนไวเพื่อใหทําน้ําพระพุทธมนต
อีกนิยมสวดบท ปริตตกรณปาฐะ ยาวตา สตฺตา...สําหรับทําน้ํามนต
ตอจากบท เทวตาภิสัมมันตนคาถา ดวย
ค) อนุโมทานาในงานทําบุญอายุครบรอบปธรรมดา นิยมใชบท โส อตฺถลทฺโธ...
สําหรับชาย หรือ สา อตฺถลทฺธา... สําหรับหญิง 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 มีนิยมใชบท ติโร กุฑฑกัณฑ
แตกตางกัน คือ
ถาในงานทบุญหนาศพทุกกรณี ขึ้น อทาสิ เม อกาสิ เม...
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ถาในงานทําบุญอัฐิทุกกรณี ขึ้น อยฺ จ โข ทกฺขิณา ทินฺนา...
ถาในงานทําบุญ บุพพเปตพลีทาน เชนในวันสารท เปนตน มักใชสวด
เต็ม ขึ้น ติโรกุฑฺเฑสุ ติฎนฺติ... หรือจะยอขึ้น อยฺ จโข ทกฺขิณา
ทินฺนา... ก็ได
สําหรับการถวายทานอื่นๆ นอกจากที่ระบุเฉพาะทาน เฉพาะกาลและ
เฉพาะเรื่องนี้ บทวิเสสอนุโมทนา ถาจะใชดวย มักใชบทมงคลจักรวาฬนอยกันเปนพื้น
จะใชบทใดนอกเหนือจากที่กลาวนี้ ผูเปนหัวหนาสงฆในงานนั้น ๆ พึงพิจารณานําสวด
ตามสมควร.
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พิธีมีพระธรรมเทศนา
การจัดใหมีพระธรรมเทศนา หรือที่เรียกสั้น ๆ วา "มีเทศน" คือ มีการ
แสดงธรรมฟงกันในที่ประชุมตามโอกาสอันควร นับเปนบุญพิธีที่นิยมสําคัญประการ
หนึ่ง สวนมากนิยมผนวกเขาในการทําบุญงานตาง ๆ มีทั้งในการทําบุญงานมงคลและ
งานอวมงคล เชน งานฉลองอายุ ฉลองพระบวชใหม และฉลองวัตถุตาง ๆ ที่สราง
หรือกอขึ้นเพื่ออุทิศเปนบุญกุศลถาวร ตลอดถึงงานศพ งานทําบุญอัฐิเปนตน แมไม
ตองมีงานทําบุญอะไร ก็นิยมจัดใหมีขึ้นเพื่อฟงกันตามกาลตามวาระหรือตามโอกาส
เหมาะก็มี เชน ที่จัดใหมีในวัด หรือตามศาลาโรงธรรมประจําในวันธรรมสวนะ และ
วันอุโบสถเปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดบุญทางจิตใจและสติปญญาแกผูฟง เมื่อไดฟง
เสมอ ๆ จะไดเปนคนมีจิตใจผองใสไมกระดางและเกิดความรูเฉลียวฉลาดในทาง
ธรรมปฏิบัตดิ วยชวยใหสังคมมนุษยที่อยูรวมกัสงบเยือกเย็นไดตามสมควร ฉะนั้น
การมีพระธรรมเทศนานี้จึงเปนประเพณีนิยมของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมานาน
ตั้งแตครั้งพุทธกาลถือกันวา พระพุทธศาสนาจะตั้งอยูไดยั่งยืนก็ดวยมีการประกาศ
เผยแพรพุทธธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาประการหนึ่ง และก็การประกาศเผยแพร
นี้แหละคือการจัดใหมีพระธรรมเทศนาในโอกาส อันควรสวนหนึ่งนั่นเอง ปจจุบันนี้
การมีพระธรรมเทศนามี ๒ อยาง คือ เทศนธรรมดาโดยผูเทศนรูปเดียวอยางหนึ่ง
เทศนปุจฉาวิสัชนา โดยผูเทศนตั้งแต ๒ รูปขึ้นไปแสดงรวมกันเปนธรรมสากัจฉา
อยางหนึ่งและการมีเทศนนี้ไดเกิดเปนประเพณีนิยมทํากัน ๔ ลักษณะ เรียกสั้น ๆ
ดังนี้
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( ๑ ) มีเทศนในงานทําบุญ
( ๒ ) มีเทศนตามกาลนิยม
( ๓ ) มีเทศนพิเศษ
( ๔ ) มีเทศนมหาชาติ
แตละลักษณะมีระเบียบพิธีไมเหมือนกันทั้งระเบียบพิธีฝายเจาภาพและ
ฝายบรรพชิตผูแสดงธรรม จะไดชี้แจงใหทราบพอเปนหลักแตละลักษณะตอไป
๑. มีเทศนในงานทําบุญ
งานทําบุญที่นิยมมีเทศน หรือมีพระธรรมเทศนาผนวกดวยนั้นสําหรับ
งานมงคลสวนใหญกําหนดหลักนิยมจัดใหมีกันเฉพราะงานเกี่ยวดวยการฉลองเปนพื้น
จะเปนฉลองอะไรก็ตามที่เรียกวาทําบุญฉลองแลว ถาเจาภาพมีศรัทธา จะจัดใหมี
เทศนผนวกดวยก็ได ทําบุญมงคลอยางอื่นไมใครนิยม แตก็ไมหาม อาจจัดใหมีได
แลวแตความเหมาะสม การมีเทศนในงานมงคลนี้ นิยมทําเปนรายการสุดทายของ
งานทําบุญ หมายความวาเมื่อมีเทศนแลวเปนอันหมดรายการทําบุญของงานนั้น ปกติ
งานทําบุญฉลองก็มักมีระเบียบงาน คือ เจริญพระพุทธมนต กับเลี้ยงพระ จะทําเปน
งานวันเดียวกันโดยเจริญพระพุทธมนตกอนฉันหรือทําเปนงานสองวันโดยมี
พิธีเจริญพระพุทธมนตเย็นกอน วันหนึ่งรุงขึ้นเลี้ยงพระเชาหรือเพลก็ตามหลังเวลาเลี้ยง
พระแลวจึงมีเทศนตอเปนสุดรายการ ถาเปนเทศนธรรมดามีไดทายรายการทั้งกอน
เพลและหลังเพลเพราะเทศนธรรมดาใชเวลาแสดงประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง
ก็จบ แตถาเปนเทศนปุจฉาวิสัชนาแลวนิยมมีตอนหลังเพลเปนพื้น เพราะเทศนหลาย
ธรรมาสนใชเวลามากตั้งแต ๒ ชั่วโมงขึ้นไปจึงจะพอ
สวนงานอวมงคล นิยมมีเทศนผนวกงานไดทุกกรณี ทั้งชนิดเทศนธรรมดา
และเทศนปุจฉาวิสัชนา ตามแตโอกาสอํานวย ปกติถาเปนงานทําวันเดียวก็จัดใหมี
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เทศนเปนรายการสุดทายอยางงานมงคลที่กลาวแลวแตถาเปนงานทํา ๒ วันอาจจัด
ใหมีเทศนทายสวดมนตเย็นวันตนงานเลยก็ไดทั้งนี้ แลวแตความเหมาะสมสําหรับ
ระเบียบพิธีมีเทศนในงานทําบุญนี้ มีคลายกันดังตอไปนี้
ระเบียบพิธี
ก) ฝายเจาภาพ เมื่อศรัทธาจะจัดใหมีเทศน ในงานทําบุญของตนไมวาจะ
เปนงานมงคลหรืองานอวมงคลใด ๆ ดังกลาวและเมื่อตกลงจะใหมี
ในวันไหนของงานในเวลาไรแลวตองตระเตรียมการเปนพิเศษเพิ่ม
จากการเตรียมงานทําบุญดังกลาวแลวในศาสนาพิธีเลม ๑ เล็กนอยคือ
เริ่มอาราธนาพระผูแสดงตามความตองการ ถาเปนเทศนธรรมดา
ตองการพระรูปไรแสดง จะใหแสดงเรื่องอะไรหรือแลวแตทานผูแสดง
ก็ตองแจงความประสงคใหผูแสดงทราบ การอาราธนาพระเทศนนี้นิยม
ทําเปนหนังสืออาราธนาแบบเดียวกับอาราธนาพระเจริญพระพุทธมนต
ดังกลาวแลวในเลม ๑ แตการเทศนธรรมดาในงานศพ บางแหงเชน
ในกรุงเทพฯ นิยมมีพระสงฆ ๔ รูปสวดธรรมคาถาตอทายเทศนดวย
ถาตองการใหมีสวดธรรมคาถาทายเทศนในงานศพ ควรเผดียงพระผูเทศนใหจัด โดยแจงความในหนังสืออาราธนาดวย สําหรับเทศน
ปุจฉาวิสัชนา ก็ตองทําหนังสืออาราธนาผูแสดงเชนเดียวกัน อาราธนา
ผูแสดงและกําหนดเรื่องแสดงไวตามความตองการ เมื่อไมรูวาจะให
แสดงเรื่องอะไรจึงจะเหมาะกับงาน ควรปรึกษาทานผูรู หรือพระนักเทศก
รูปใดรูปหนึ่งที่ตนประสงคจะใหแสดงกอนก็ได แลวจึงทําหนังสือ
อาราธนาภายหลัง
ในวันเตรียมงาน ตองเตรียมธรรมาสน สําหรับเทศนธรรมดา
จะใหธรรมาสนเตี้ยแบบเตียงปาติโมกข หรือธรรมาสนปาติโมกข ยืมมา
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จากโรงอุโบสถก็ได เตรียมไว ตั้งหัวอาสนสงฆตอจากโตะหมูบูชา ใน
เมื่อเสร็จพิธีสงฆในงานทําบุญวันนั้นแลว ถาเปนงานศพมีสวดพระธรรมคาถาทายเทศนดวย ก็ตองเตรียมตูพระธรรมสําหรับตั้งหนา
พระสวด ซึง่ จะยืมไดจากวัด และเครื่องบูชาหนาพระสวดตั้งตอจาก
ตูพระธรรมออกมา เครื่องบูชานี้ มีพานดอกไมหนึ่งพาน ตั้งกลาง
จะเพิ่มแจกันปกดอกไม ตั้ง ๒ ขางพานอีก ๑ คูกนั ได ถัดดอกไมออกมา
ตั้งกระถางธูปกลาง ตรงกับพานดอกไมแลวตั้งเชิงเทียน ๑ คูส องขาง
กระถางธูปนั้น เครื่องบูชาดังกลาวนี้จะจัดตั้งบนโตะยาวขนาดไมสูง
กวาตูพระธรรม หรือจะตั้งกับพื้นปูผาขาวหนาตูพระธรรมาสนเทศน
มาพอสมควร (แตถาเปนพระราชพิธีในวังมีที่สําหรับพระสวดจัดตางหาก
เรียกวา " สราง" จะกลาวตอไปขางหนา ) สําหรับเทศนปุจฉาวิสัชนา
จะใชธรรมาสนเตี้ยดังกลาวนี้ธรรมาสนหนึ่ง แลวหาธรรมาสนสูง
ขนาดเมื่อตั้งกับพื้นในบริเวณพิธีแลวไมสูงกวาธรรมาสนเตี้ยที่ตั้งบน
อาสนสงฆมาตั้งใหครบจํานวนผูแสดง ถาหาธรรมาสนจริง ๆ ไมได
จะใชโตะสูงแทน หรือตอธรรมาสนขึ้นใชชั่วคราวโดยเฉพาะ ตาม
จํานวนผูแสดงก็ได เทศน ๒ รูป ตัง้ ธรรมาสนหันหนาเขาหากัน ระยะ
หางกันพอสมควร เทศน ๓ รูป ตั้งธรรมาสนเปน ๓ มุม มากรูปกวา
นี้ ตั้งตามความเหมาะสมโดยสมควร
ถึงเวลามีเทศนในวันงาน เมื่อการตั้งธรรมาสนและการอื่นๆ พรอม
แลว พระผูแสดงและผูประชุมฟงพรอมแลวเจาภาพจุดเทียนใหญ
แลวนําไปตั้งบนธรรมาสน หรือจุดเทียนประจําธรรมาสนเปนสัญญาณ
เริ่มการมีเทศน พระขึ้นธรรมาสนเรียบรอยแลว ถาเทศนมีตอจาก
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พระสงฆ เจริญพระพุทธมนตหรือสวดมนตเย็น ติดเนื่องกันโดย
ไมมีพิธไี ร ๆ ขึ้น และการอาราธนาศีลกอนเริ่มบุญพิธี ไดมีมาแลว
ตั้งแตเริ่มเจริญพระพุทธมนต และเลี้ยงพระพุทธมนตไมตองอาราธนา
ศีลกอนเทศนเริ่มตนดวยอุบาสกอาราธนาธรรมและเริ่มแสดงธรรม
เลย แตถามีเทศนตอเลี้ยงพระ พิธีทําบุญเจริญพระพุทธมนต หรือ
สวดพระพุทธมนต และเลี้ยงพระเสร็จสิ้นขาดตอนไปแลว การมี
เทศนตอถือวาเปนบุญพิธีตอนใหม นิยมเริ่มตนดวยอุบาสกอาราธนาศีล
พระใหศีลและรับศีล จบแลวจึงอาราธนาธรรมแลวเริ่มแสดงธรรม
เมื่อจบการแสดงธรรม ถามีการสวดธรรมคาถาตอทายในงานศพเจาภาพ
ตองจุดธูปเทียนบูชาหนาพระสวดดวย สวดจบแลวถวายไทยธรรม
พระอนุโมทนา และกรวดน้ําเปนอันเสร็จพิธีฝายเจาภาพ
ข) ฝายพระผูเทศก เมื่อรับอาราธนาแลว พึงเตรียมและจัดการตาม
สมควรเพื่อใหงานของเจาภาพเสร็จไดตามความประสงคถาเทศน
ธรรมดางานมงคล จะเรียบรอยเรื่องเทศนไปแสดงหรือคัดจากของ
เกาที่ทานเรียบเรียงไวแลวแสดงก็ได หรือถาสามารถจะแสดงดวย
ปฏิภาณ ของตนเองโดยไมอาน ก็แลวแตเหมาะ การแสดงดวยปฏิภาณ
นี้ตองเปนผูชํานาญจริง ๆ จึงควรทํา เพราะงานของเจาภาพเปนพิธี
ถาแสดงปฏิภาณไมดีอาจกอใหเกิดความอึดอัดหรือเบื่อหนายแก
สมาคม ขอนี้ตองระวัง ถึงวันแสดงไมวาแสดงโดยอานหรือดวย
ปฏิภาณก็ตามจะตองเตรียมคัมภีรใบลานหอผาสําหรับหอ หรือใสตู
คัมภีรกบั พัดสําหรับศีลและอนุโมทนาไวใหพรอม และไปยังบริเวณ
พิธีในงานใหถึงกอนกําหนดเวลาพอประมาณ การไปจะไปโดยวิธีไร
ก็ตาม เมื่อถึงบริเวณงานมีธรรมเนียมพิธีโบราณอยางหนึ่งวาศิษย
ผูติดตามจะตองแบกคัมภีรพาดบาซายประคองคัมภีรดานลางดวย
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มือซายอยางทาแบกอาวุธของทหารทั่วไป มือขวาถือพัดตั้งทาบกับ
ตัวหอยมือลง เดินนําหนาพระเขาสูบริเวณพิธี ธรรมเนียมนี้ถือ
กันวาการยกยองพระธรรมใหอยูหนาพระสงฆนั้นเอง ฝายเจาภาพ
ตองคอยตอนรับ ถายังไมถึงเวลาเทศนก็ใหวางคัมภีรไวในที่ที่สมควร
กอน หรือจะนําขึ้นวางบนธรรมาสนเลยก็ได ถาวางที่อื่นกอน ตอง
นําคัมภีรขึ้นวางบนธรรมาสน เมื่อถึงเวลาเทศนกอนพระขึ้นธรรมาสน
และวางขางขวาของพระผูเทศน
พอไดเวลาเทศนเจาภาพจุดเทียนประจําธรรมาสน ซึ่งแตกอน
ใชสําหรับใหพระผูเทศนไดอานหนังสือเทศน ปจจุบันนี้เทียน
ประจําธรรมาสนไมไดใชประโยชนอยางนั้นแลว กลายเปนธรรมเนียม
ไป การจุดเทียนประจําธรรมาสนของเจาภาพนี้เปนเครื่องหมายให
พระผูเทศนขึ้นธรรมาสนโดยไมตองนิมนตไปในตัว เพราะฉะนั้น
พอสังเกตเห็นเจาภาพจุดเทียนประจําธรรมาสน ก็ถือพัดขึ้นธรรมาสน
ทันที วางพัดไวขางซายปกตินิยมนั่งบนธรรมาสนแบบพับเพียบ แต
ถาไมสะดวกอยางไรจะนั่งขัดสมาธิบนธรรมาสนแสดงก็ได เมื่อเจาภาพ
กลาวคําอาราธนาก็เริ่มพิธีได คือถาอาราธนาศีลก็ตั้งพัดและใหศีล
กอน จบแลวจึงคลี่คัมภีรในขณะเจาภาพอาราธนาธรรมแตถาเจาภาพ
เริ่มอาราธนาธรรมในพิธีที่ติดตอกันการเจริญพระพุทธมนต หรือ
สวดพระพุทธมนตโดยไมตองรับศีลใหมดังกลาวแลว ก็คลี่คัมภีร
แสดงธรรมตามระเบียบตอไป
ระเบียบแสดงธรรมในงาน
๑) จับคัมภีรใบลานขึ้นประคอง ระหวางมือทั้งสองที่ประณมแคอกแลว
บอกศักราชตามธรรมเนียม ทั้งคําบาลีและคําแปลตามแบบที่จะกลาว
ขางหนา
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๒) พอจบคําบอกศักราชก็ตั้ง นโม เทศน คงประณมมืออยูอยางเดิมถา
เทศนอานคัมภีร ใหคลี่มือแยกหางจากกันในขณะจะตั้ง นโม ครั้งที่ ๓
แลวใชนิ้วแมมือทั้งสองพลิกใบลาน เริ่มอานนิเขปบทใหติดตอกับ
นโม ตอจากนั้นอานแสดงไปตามลีลาการเทศนจนจบ แตถาเทศน
ดวยปฏิภาณไมตองขยายมือทาประณมออก คงประณมมือประคอง
คัมภีรอยูเชนนั้นจนกวาจะนิกเขปบทจบ เมื่อวานิเขปบทจบแลว
จึงคลี่มือแยกหางจากกันแลวปฏิบัติเชนเดียวกับเทศนอานคัมภีร มี
ตางแตวาไมตองพลิกใบลานตอ ๆ ไปอยางนี้ก็ได หรือจะใชวิธีประณมมือ
ประคองคัมภีรตลอดไปจนจบก็ได แตที่นิยมกันทั่ว ๆ ไปนั้น นิยม
ใชวีธีตน
๓) เทศนจบแลว เก็บใบลานเขาที่ดังเดิม แลวตั้งพัดอนุโมทนาดวยบท
ยถา บนธรรมาสนเสร็จ แตถาเปนเทศนงานอวมงคล มีพระสวด
รับเทศนตอทาย ไมตอง ยถา บนธรรมาสน ถือพัดลงมานั่งยังอาสนะ
ขางลาง รออนุโมทนาเมื่อเจาภาพถวายไทยธรรมแลว พรอมกับพระสงฆ
ที่สวดรับเทศน เปนอันเสร็จพิธีเทศนธรรมดา
การเทศนปุจฉาวิสัชนา ก็อนุโลมตามระเบียบนี้ มีแยกแตเพียงแบงกัน
ดําเนินงานพิธี คือ เทศน ๒ รูป ผูอาวุโสใหศีลและบอกศักราช อีกรูปหนึง่ แสดง
อานิสงสหนาธรรมาสนตามธรรมเนียมแลวสมมุติหนาที่ตอนั้นจึงเริ่มเรื่องปุจฉาวิสัชนา
กันจนจบ แลวรูปปุจฉาหรือรูปอาวุโสสรุปทายเทศน จบแลวอีกรูปหนึ่ง (ตามปกติ
รูปที่เปนอาวุโสหรือผูใหญกวา) ยถา... สพพีติโย... เปนอันเสร็จพิธี
แตถาเทศนมากกวา ๒ รูป ก็ใหผูเทศนตกลงแบงหนาที่ดําเนินพิธีกันกอน
ขึ้นธรรมาสน ซึ่งธรรมเนียมเทศนปุจฉาวิสัชนา มีหนาที่ที่จะตองดําเนินกันดังกลาว
มาแลว ประมวลไดดังนี้
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๑) ใหศีล
๒) บอกศักราช
๓) แสดงอานิสงสหนาธรรมาสน
๔) สมมติหนาที่พระธรรมถึก
๕) สรุปความทายเทศน
๖) อนุโมทนาดวยบท ยถา... สพฺพีติโย
ระเบียบพิธีการเทศนดังกลาวนี้ กลาวแตสาระสําคัญตามที่นิยมกันทั่วไป
ในปจจุบันอาจมีพิธีปลีกยอยเฉพาะเปนแบบอยางอริยกะ ของ พระธรรมถึกบางทาน
ก็ได ซึ่งจะไมกลาวในที่นี้
๒. มีเทศนตามกาลนิยม
มีเทศนตามกาลนิยมก็คือเทศนในวันธรรมสวนะ และวันสําคัญทาง
พระศาสนาเปนพิเศษ เชนวันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
เปนตน เทศนตามกาลนิยมนี้ปกติมีในวัด อาจมีชุมนุมหรือสมาคมรวมกันจัดใหมี
ในที่แหงอื่นจากวัดบาง แตถาปรารภกาลนิยมแลวก็เรียกวาเทศนตามกาลนิยมทั้งสิ้น
พิธีฝายคฤหัสถจะพึงปฏิบัติในกาลนิยมตาง ๆ ไดกลาวแลวในเรื่องพิธีวันธรรมสาวนะ
และพิธีเวียนเทียนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จะไมกลาวซ้ําอีก ในที่นี้จะชี้แจงแต
ระเบียบพิธีฝายพระผูเทศนเทานั้น ซึ่งคลายกับที่กลาวมาแลวตอนตน ดังนี้
ระเบียบพิธี
ก) พอถึงกําหนดเทศน อุบาสกจุดเทียนประจําธรรมาสนแลวพระผูเทศน
ขึ้นธรรมาสน
ข) ขึ้นนั่งเรียบรอยแลว ถาเปนเทศนกัณฑเชา ซึ่งนิยมเรียกกันวา "เทศนกัณฑอุโบสถ" อุบาสกจะอาราธนาศีล ๕ หรือ ศีลอุโบสถ ตองใหศีล
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ตามอาราธนา บอกศักราช แตถา เปนกัณฑบายหรือกัณฑในเวลาอื่น
ไมมีรับศีล และไมตองใหศีลไมตองบอกศักราช เพราะถือวาไดบอก
มาแตตอนเชาแลว
ค) เมื่ออุบาสกอาราธนาธรรมจบ เริ่มพิธีแสดงธรรมตอไป
ฆ) เทศนจบ ถาเปนกัณฑ อุโบสถ ไมตองอนุโมทนา แตถาเปนกัณฑอื่น
ถึงพิจารณาดูตามควร ถามีถวายไทยธรรม พึงอนุโมทนาใหเสร็จบน
ธรรมาสนแลวลง ถาไมมีถวายไทยธรรมจะไมอนุโมทนาก็ได
๓. มีเทศนพิเศษ
การมีเทศนพิเศษ หมายถึงเทศนที่จัดใหมีเปนพิเศษนอกจากงานทําบุญ
นอกจากที่มีตามกาลนิยม เชน เทศนสอนประชาชน เทศนอบรมคนเปนหมูคณะโดย
เฉพาะแลเทศนไตรมาสที่มีผูนิยมจัดตามวัด ตามบานหรือชุมนุมใหญๆ เพื่อฟง
กันทุกวันในระหวางพรรษา เปนตน การเทศนพิเศษดังกลาวนี้ ระเบียบพิธีตาง ๆ
ทั้งฝายเจาภาพและฝายพระผูเทศนถึงพิจารณาปฏิบัติตามสมควร โดยนัยทีก่ ลาวแลว
ใน ๒ กรณีขางตนนี้เพราะไมมีระเบียบตายตัวแนนอนนัก
๔. มีเทศนมหาชาติ
เทศนมหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เปนบุญพิธีที่นิยมจัดใหมีกัน
มาแตโบราณกาลพิธีหนึ่ง สวนมากจัดใหมีในวัด เปนหนาที่ของชาวบานและวัดนั้น ๆ
จะตกลงรวมกันจัด ปกตินิยมจัดใหมีหลังฤดูทอดกฐินผานไปแลว จนตลอดฤดู
เหมันต จะจัดวันใดก็ไดแลวแตเหมาะและปกตินิยมจัดเปนงาน ๒ วัน คือ วัน
เทศนเวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑวันหนึ่ง วันเทศนจตุราริยสัจจกถาทายเวสสันดร
ชาดกอีกวันหนึ่ง วันแรกเริ่มงานดวยพิธีทําบุญตักบาตรพระทั้งวัด หรือเลี้ยงพระตาม
จํานวนที่เห็นสมควร แลวเริ่มเทศนเวสสันดรชาดกตามแบบเทศนตอกันไปจนสุด
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๑๓ กัณฑ ถึงเวลากลางคืน บางแหงจัดปพาทยประโคมระหวางกัณฑหนึ่ง ๆ ตลอด
๑๓ กัณฑดวย วันรุงขึ้นทําบุญเลี้ยงพระเชาอีกแลวมีเทศนจตุตราริยสัจจกถาในระหวาง
เพล จบแลวเลี้ยงพระเพลเปนอันเสร็จพิธี แตถากัณฑจตุราริยสัจจกถาจัดใหเทศน
โดยปุจฉาวิสัชนา มักนิยมใหมีหลังเพลแลวในปจจุบัน ทานจัดมากวันกวานี้ก็มี แลว
แตศรัทธาของทายกและวัดผูจัด (แยกไปจากคติเดิมที่กําหนดใหฟงวันเดียวจบ) โดย
แบงเทศนเวสสันดรชาดกออกเปนวัน ๆ ตอกันไป จนยุติดวยเทศนจตุราริยสัจจกถา
ระเบียบพิธีในการเทศนมหาชาตินี้ มีสิ่งที่นิยมกันเปนหลักใหญ ๆ ดังนี้
ระเบียบพิธี
ก) ตกแตงบริเวณพิธี ใหมีบรรยากาศคลายอยูในบริเวณปาตามทองเรื่อง
เวสสันดรชาดก นําตนกลวยตนออยมาผูตามเสาและรอบ ๆ
ธรรมาสนใหครึ่ง ประดับธงทิว และฉัตร ราชวัติ ตามสมควร
ข) ตั้งขันสาครใหญ หรืออางใหญที่สมควรก็ไดใสน้ําสะอาดเต็มสําหรับ
ปกเทียนบูชาประจํากัณฑในระหวางพระเทศน น้ําในภาชนะที่ตั้งนี้
เสร็จพิธีแลวถือกันวาเปนน้ําพุทธมนตที่สําคัญประการหนึ่งภาชนะ
น้ํานี้ตั้งหนาธรรมาสน กลางบริเวณพิธี
ค) เตรียมเทียนเล็ก ๆ จํานวน ๑.๐๐๐ เลม แลวนับแยกจํานวนเปน
มัด ๆ หนึ่งมีจํานวนเทาคาถาของกัณฑหนึ่ง ๆ ซึ่งไมเทากันแลวทํา
เครื่องหมายใหรูไววามัดไหนจํานวนเทาไร สําหรับบูชาคาถากัณฑใด
ถึงคราวเทศนกัณฑนั้นจะไดหยิบมันนั้นออกมาจุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะ
น้ํา ตอกันไปจนจบกัณฑใหหมดมัดพอดี ครบ ๑๓ กัณฑก็ถวน
จํานวน ๑,๐๐๐ เลม เทาจํานวนคาถา บางแหงนิยมทําธงเล็ก ๆ ๑๐๐๐
คัน แบงจํานวนเทาคาถาประจํากัณฑอยางเทียน แลวปกธงบูชาระหวาง
กัณฑบนหยวกกลวย หรือที่ใด ๆ เพิ่มอีกอยางหนึ่งก็มี แตเสร็จแลว
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ธงไมไดผลอยางน้ําที่ปกเทียนเปนน้ํามนตจึงไมใครนิยมกันนัก การ
จุดเทียนหรือปกธงบูชากัณฑดังกลาวนี้ เปนหนาที่ของเจาภาพผูรับ
กัณฑนนั้ ๆ พึงปฏิบัติในที่บางแหงทานจัดดอกบัวพันดอกเขาในพิธี
บูชาดวยก็มี
นอกจากนี้ก็เปนเรื่องของพระผูเทศกสําหรับเทศนเวสสันดรชาดกตาม
แบบที่กําหนดไว มีวิธีเทศนเปนทํานองเฉพาะ จะตองไดรับฝกและศึกษาตอทาน
ผูทรงคุณวุฒิทางนี้เปนพิเศษ จึงจะรูวิธีการเทศนตลอดฉะนั้น จึงพนวิสัยที่จะแนะนํา
ในที่นี้ สวนการเทศนจตุราริยสัจจกถา มีระเบียบพิธีอยางเทศนในงานดังกลาวแลว
ขางตน พึงพิจารณาใชโดยควร
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หมวดที่ ๓ ทานพิธี (๒)
เรื่องทานพิธีจะกลาวในที่นี้ เปนเรื่องราวรายละเอียดพรอมทั้งเหตุผลตาง ๆ
ของทานที่นิยมถวายกันทั่วไป ซึ่งแสดงคําถวายไวในหนังสือศาสนพิธี เลม ๑ แลว
เพื่อใหนักศึกษาไดทราบความมุงหมายของแตละทาน เปนลําดับไป ดังตอไปนี้ :๑.เรื่องถวายสังฆทาน
สังฆทาน คือ ทานที่อุทิศแกสงฆ มิไดเจาะจงแกบุคคล โดยนิยมที่เขาใจ
กันทั่วไปในเรื่องการถวายสังฆทานนี้ ก็คือการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ ไมเกี่ยว
กับการถวายทานวัตถุอยางอื่น ๆ การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆอยางนี้เรียกกันวา
ถวายสังฆทาน มีแบบแผนมาแตครั้งพุทธกาลแตในครั้งนั้นทานแบงสังฆทานไวถึง
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 แตเดี๋ยวนี้มีไม
ครบทั้ง ๗ ประเภท มีแตถวายแกหมูภิกษุอยางหนึ่ง ถวายแกใคร ๆ ที่สงฆจัดใหตาม
คําขออยางหนึ่ง และอีกอยางหนึ่ง ในการถวายสงฆดังกลาว นิยมตั้งพระพุทธปฏิมา
เปนประธานซึ่งอนุโลมเขาในประเภทถวายแกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข และทาน
วัตถุที่จะถวายเปนสังฆทาน มีภัตตาหารเปนที่ตั้ง นอกนั้นจะมีของเปนบริวารอื่น ๆ
อีกตามสมควรก็ได หรือจะไมมีเลยก็ได
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ขอสําคัญของการถวายสังฆทานมีอยูวา ตองตั้งใจถวายเปนสงฆจริง ๆ
อยาเห็นแกหนาบุคคล ถาผูรับเปนพระเถระที่ทรงคุณธรรม ทายกไปเกิดความโสมนัส
เลื่อมใสวาไดถวายผูที่ทรงคุณ เชนนี้ก็เสียพิธีสังฆทาน ถาผูรับเปนผูหาคุณธรรมมิได
หรือประพฤติตนเปนอลัชชี ซึ่งทราบกันอยูแลวโดยแพรหลาย ทายกไปเกิดโทมนัส
เสียอกเสียใจ ก็เสียพิธีสังฆทานเชนกัน ผูรับจะเปนบุคคลชนิดใดก็ตาม เมื่อสงฆจัดมา
ให หรือเมื่อถึงเฉพาะหนาในขณะตั้งใจถวาย ผูถวายตองตั้งใจตอพระอริยสงฆคือ
อุทิศถวายเปนสงฆจริง ๆ ซึ่งการนี้มีระเบียบพิธีนิยมกันดังนี้
๑) เมื่อทายกตั้งใจจะถวายสังฆทาน พึงเตรียมภัตตาหารใสภาชนะให
เรียบรอย จะมากนอยอยางไร หรือจะถวายกี่รูปก็ได แลวแตศรัทธาการเผดียงสงฆ
นิยมกัน ๒ วิธี คือ เผดียงจากรูปที่ออกบิณฑบาตในตอนเชาผูมาถือเฉพาะหนาใน
ขณะนั้นใหครบตามจํานวนที่ตองการวิธี ๑ และเผดียงตอภัตตุเทศกในวัดหรือ
เจาอาวาสใหจัดพระสงฆตามจํานวนที่ตองการไปรับ
๒) สถานที่ถวายถาเปนในบาน ควรจัดหองใดหองหนึ่งที่เรียบรอยถามี
พระพุทธรูป ควรตั้งที่บูชาดวยพอสมควร เพื่อพระสงฆที่เผดียงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมา
พรอมแลว นําภัตตาหารที่จัดเตรียมไวมาตั้งตรงหนาพระสงฆ พรอมแลวสมาทานศีลกอน
โดยอาราธนาศีล แลวรับสมาทานตามที่สงฆหัวหนาให จบแลวกลาวคําถวายรวมกัน
หลายคน ใหผูเปนหัวหนาวานําเปนวรรค ๆ แลวผูอานวาตาม ควรวาทั้งคําบาลีและ
คําแปลดวย
๓) ในขณะกลาวคําถวาย พระสงฆพึงประณมมือ พอกลาวตําถวายจบ พึงรับ
"สาธุ" พรอมกัน (ถาจะไมประณมมือในขณะที่กลาวพึงประณมมือรับ
"สาธุ" พรอมกันในขณะที่กลาวคําถวายจบ) ครั้นแลวประเคนภัตตาหารและของ
บริวาร (ถามี) แกพระสงฆ บทวิเสสอนุโมทนาที่นิยมในทานนี้ ใชบทมงคลจักรวาฬ

นอยเปนพื้น
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๔) ขณะพระสงฆวา ยถา.... พึงกรวดน้ํา แลวประณมมือรับพรตอไปจนจบ
เปนอันเสร็จพิธี
๒.เรื่องถวายสลากภัตต
สลากภัตต คือ ภัตตาหารที่ทายกทายิกาถวายตามสลาก นับเขาในสังฆทาน
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวในอนุศาสนแผนกนิสัย ๔ วา เปนอติเรกลาภ
สวนหนึ่ง ครั้งพุทธกาล ถวายกันโดยไมนิยมกาลสุดแตศรัทธาเมื่อใดก็ถวายเมื่อนั้น
แตสมัยนี้ในประเทศไทยเรามักนิยมทํากันในเดือนที่มีผลไมตาง ๆ บริบูรณมากจัด
ถวายภัตตาหารพรอมดวยผลไมนั้น ๆ ดวยสลาก เชน จัดถวายหนามะมวงชุกก็เรียกวา
สลากภัตตมะมวง ถวายหนาทุเรียนชุก ก็เรียกวา สลากภัตตทุเรียน เปนตน ระยะถวาย
สลากภัตตนี้สวนมากตกระหวางเดือน ๖ ถึงเดือน ๗ กอนเขาพรรษาสงเคราะหเขา
ในการถวายผลอันเลิศที่เกิดแตพืชในไรในสวนของตน ซึ่งนิยมกันมาแตครั้งโบราณ
แตสลากภัตตนี้สวนมากไมใชทายกทายิกาคนเดียวถวาย เปนสังฆทานหมูซึ่งทายกทายิกา
รวมกันทั้งหมูบานถวาย จึงเปนทานสามัคคีของชาวบาน
วิธีสลากภัตต ที่ทํากันเปนประเพณีอยูโดยมาก มีหัวหนาทายกทายิกา
ปาวรองกันดวยปากบาง ทําเปนฎีกาบอกบุญเที่ยวแจกกันบาง แลวกําหนดวันเวลาและ
สถานที่ตามแตสะดวก ซึ่งสวนมากถวายตามอารามในหมูบานนั้น ๆ หรือตามศาลา
โรงธรรมอันมีในละแวกบานนั้น เมื่อถึงวันกําหนด ผูรับสลากภัตตก็จัดภัตตาหาร
กับไทยธรรมซึ่งมักประกอบดวยผลไมในฤดูนั้น ๆ มากบางนอยบางตามกําลังของตน
นําไปสูสถานที่กําหนดไวบางรายก็ทําอยางครึกครื้นถึงแหแหนกันสนุกสนาน ครั้น
ประชุมพรอมกันในสถานที่กําหนดแลว หัวหนาทายกทายิกาก็ใหผูรับสลากภัตตทุกคน
จับสลาก การจับสลากนั้น บางทีเขียนชื่อภิกษุสามเณรในวัดนั้น ๆ ทั้งสิน้ หรือที่นิมนต
มาตามจํานวนกําหนด ลงในกระดาษทําเปนธงมวนไวใหทายกทายิกาจับ เมื่อจับไดชื่อ
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รูปใดก็ถวายรูปนั้น บางที่เขียนเปนเลข ๑-๒-๓ ไปจนเทากับจํานวนสงฆที่จะรับ
แลวทําเปนธงใหทายกทายิกาจับ จับไดแลวก็เสียบไวที่ทานวัตถุของตน ๆ ทําสลากอีก
สวนหนึ่งลงเลขจํานวนตรงกันกับที่ใหทายกทายิกาจับไปแลว มวนเปนชิน้ เล็ก ๆ ให
ภิกษุสามเณรจับ ถารูปใดรับไดตรงกับเลขของใครก็ใหผูนั้นถวายแกรูปนั้น โดยนําไป
ตั้งไวตรงหนาผูรับ
เมื่อเสร็จพิธีจับสลากของทายกทายิกาแลว จึงกลาวถวายสลากภัตตพรอมกัน
พิธีถวายนั้น ใหหัวหนากลาวนําเปนคํา ๆ ไป จบคําถวายเปนภาษีบาลีแลวควรวาคําเปน
ภาษาไทยดวย เจาของสลากภัตตวาตามทั้งคําบาลีและคําแปล จนกวาจะจบคําถวาย
ในขณะที่กลาวคําถวาย ภิกษุสามเณรทั้งหมดพึงประณมมือ พอกลาวคํา
ถวายจบ รับ "สาธุ" พรอมกัน (ถาจะไมประณมมือในขณะที่กลาวคําถวาย พึงประณม
มือรับ "สาธุ" พรอมกันในขณะที่ถวายจบ) ถาในการถวายสลากภัตตนั้นหัวหนาทายก
ทําสลากอีกสวนหนึ่งมีหมายเลขตรงกัน ใหภิกษุสามเณรจับ ใหหัวหนานําสลากนั้นให
ภิกษุสามเณรจับในตอนนี้ ถากําหนใหฉันในที่ถวาย ก็ใหเจาของสลากประเคน
ภัตตาหารภิกษุสามเณรฉันเสร็จแลว จึงประเคนไทยธรรมที่ควรประเคยได แลว
พระสงฆอนุโมทนา วิเสสอนุโมทนา ใชบทมงคลจักรวาฬนอยเชนกัน.
ถาจะเพิ่มอนุโมทนาใหมากกวานี้ก็ได แลวแตหัวหนาสงฆจะเห็นสมควร
ระหวางพระสงฆอนุโมทนา ทายกทายิกาทุกคนพึงกรวดน้ําตอนพระวา ยถา.... กรวด
น้ําเสร็จแลวประณมมือรับพรตอไปจนจบ
การถวายสลากภัตตนี้ มักนิยมถวายกันเวลาภัตตาหารเชาก็มีเวลาภัตตาหาร
เพลก็มี บางแหงพระฉันเสร็จแลว มีเทศนอนุโมทนาอีก ๑ กัณฑจบแลวจึง ยถา....
สพฺพีติโย..... ก็มี เมื่อพระสงฆอนุโมทนาแลว เปนอันเสร็จพิธี.
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๓. เรื่องตักบาตรขาวสาร
การถวายขาวสาร เปนประเพณีเกิดขึ้นในเมืองไทยในยุคหลัง เห็นจะเปน
นิยมของนักปราชญพวกหนึ่ง ซึ่งคิดเห็นวาถวายอาหารที่สุกแลวไมเปนของยั่งยืนอยูนาน
เวลาบริบูรณก็เหลือเฟอ เวลาขาดแคลนก็ไมพอจึงคิดใหเปนขาวสารที่เปนของทนอยู
ไดนาน ๆ ถวายมอบไวกับทายาทหรือกับปยการก ถวายกันในพิธีตาง ๆ เชนติดกัน
เทศนก็มี อุทิศถวายเขาในสงฆหรือเฉพาะบุคคลก็มี ที่ทํากันจนเปนประเพณีเชน
ตักบาตรขาวสารในพรรษาก็มี แตประเพณีตักบาตรขาวสารนี้ ไมปรากฏหลักฐานแนนอน
วาเริ่มทํากันมาแตครั้งไร เขาใจวาเพิ่งทํากันแพรหลายเมื่อในรัชกาลที่ ๕ เพราะมี
พระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ
ในหนังสือพระราชพิธี ๑๒ เดือน ตอนวาดวยการตักบาตรน้ําผึ้งแหงหนึ่ง ทรงแยม
ความไดวา "การตักบาตรน้ําผึ้งในสยามเรา มีประโยชนสูตักบาตรขาวสารไมได"
นาจะมีผูเห็นชอบตามพระบรมราชาธิบายนี้ จึงเปลี่ยนการตักบาตรน้ําผึ้งซึ่งเคยทําเปน
ประเพณีในพิธีสารทกาล มาเปนตักบาตรขาวสาร
แตอยางไรก็ตาม การตักบาตรขาวสารเปนสวนหนึ่งนับเขาในทานมัยบุญ
กิริยาวัตถุทํากันเปนสังฆทานบาง ปาฏิบุคคลิกทานบาง ตามเจตนาของบุคคล การ
ถวายขาวสารเปนปาฏิบุคคลิกทานนั้น สามัญทั่วไป จะถวายเวลาใดก็ได ไมจําเปนตองมี
พิธี
แตการตักบาตรขาวสารที่นิยมทํากันในระหวางพรรษานั้นนับเนื่องในสังฆทาน มีระเบียบ
พิธีที่ปฏิบัติกันสวนใหญดังนี้
ในระหวางเขาพรรษาเปนกาลนิยมทําบุญตักบาตรขาวสาร จะกําหนดวันใด
วันหนึ่งก็แลวแตสะดวก โดยหัวหนาทายกปาวรองหรือแจกฎีกาใหรูกําหนดทั่วกัน
ถึงวันกําหนดชาวบานก็นําขาวสารพรอมทั้งเครื่องบริวารมี พริก กะป หอม กระเทียม
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ปลาแหง ปลาเค็ม เปนตน ไปกองรวมกันในทีท่ ี่กําหนดในวัด จะเปนศาลาการเปรียญ
หรือแหงใดแหงหนึ่งก็ได เห็นวาพรอมกันแลว ตีระฆังใหสัญญาณภิกษุสามเณรทั้งวัด
ลงมาประชุม หัวหนาทายกอาราธนาศีลแลวรับศีลรวมกันเสร็จแลวอาราธนาธรรม
เจาอาวาสหรือภิกษุผูสามารถรูปหนึ่งแสดงธรรมอนุโมทนาทานจบแลวหัวหนานํากลาว
คําถวายขาวสารและบริวารเปนคํา ๆ ทั้งคําบาลีและคําแปลใหผูอื่นวาตาม พอกลาว
คําถวายจบ ภิกษุสามเณรทั้งนั้นรับ "สาธุ" พรอมกันแลวอนุโมทนา บทวิเสสอนุโมทนา
ที่ใช คือ ถาถวายเนื่องในสรทกาลระยะตักบาตรน้ําผึ้ง ใชบท กาเล ททนฺติ... ตอ ยสฺส
ทาเนน.... แตถาถวายไมเนื่องดวยกาลนั้น พึงใชบท สพฺพพุทฺธานุภาเวน....
ขณะพระวา ยถา... ทายกทายิกาทุกคนกรวดน้ํา แลวประณมมือรับพรไป
จนจบ เปนอันเสร็จพิธี.
๔ เรื่องตักบาตรน้ําผึ้ง
การถวายน้ําผึ้งแกสงฆ นับเขาในเภสัชทาน เปนกาลทานสวนหนึ่งซึ่งทํากัน
ในสรทกาล ระยะเวลาระหวางขางแรมเดือน ๑๐ โดยพระบรมพุทธานุญาตมีปฐมเหตุ
มาแตครั้งพุทธกาล คือ ครั้งหนึ่งในระหวางเดือน ๑๐ ภิกษุทั้งหลายมีกายชุมดวยน้ําฝน
เหยียบย่ําเปอกตม เกิดอาพาธฉันจังหันอาเจียน กายซูบผอมเศราหมองลง พระพุทธองค
ทรงทราบ จึงทรงอนุญาตเภสัชทั้ง ๕ อยาง คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
ใหภิกษุรับและฉันไดในเวลาวิกาล เพื่อระงับโรคและบํารุงกําลังจึงเปนประเพณีที่ทายก
ทายิกานิยมถวายเภสัชทานขึ้นในกาลนี้มาจนถึงทุกวันนี้
แตสมัยปจจุบันนี้ในประเทศไทย ของทั้ง ๕ อยางนั้นไมสําเร็จเปนยาระงับ
ความออนเพลียหรือบํารุงกําลังของพระไทยไดทุกอยาง คงยังใชเปนยาจริง ๆ ตามวัตถุ
ประสงคเดิมแตเพียงน้ําผึ้งและน้ําออยเทานั้น ทายกที่มีศรัทธาปรารถนาจะบําเพ็ญกุศล
ใหตองตามพระบรมพุทธานุญาต จึงพากันถวายเภสัชทานนี้เพียงแตน้ําผึ้งเปนพื้น
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เรียกวา ตักบาตรน้ําผึ้งรูสึกวาความนิยมในเรื่องตักบาตรน้ําผึ้งลดนอยลง จะเปน
ดวยราคาแพงหรือเห็นกันวามีประโยชนนอย อยางพระบรมราชาธิบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงไวในหนังสือพระราช
พิธี ๑๒ เดือนก็เปนได จึงมักนิยมเปลี่ยนไปตักบาตรขาวสารแทน ดังไดกลาวมาแลว
ขางตน สวนที่ยังมีทํากันอยูนั้น มักมีระเบียบพิธีดังนี้
ถึงขางแรมเดือน ๑๐ ทายกปาวรองหรือแจกฎีกาใหชาวบานนําน้ําผึ้งบริสุทธิ์
พรอมทั้งน้ํามัน น้ําออย น้ําตาล ไปทําบุญตักบาตรรวมกันในวัดสวนมากกําหนดทําใน
วันพระแรม ๘ ค่ํา เพราะเปนวันสะดวกทั้งแกพระสงฆและอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป
ถึงวันกําหนดนัดจะเปนแรมกี่ค่ําสุดแตจะกําหนด หัวหนาทายกจะตั้งบาตรหรือภาชนะ
ที่สมควรไวในศาลาการเปรียญ หรือในโรงอุโบสถ ตามแตจะเหมาะสมเพื่อใหชาวบาน
นําน้ําผึ้งมาใสลงรวมกัน ที่นําน้ํามัน น้ําออย และน้ําตาลมาก็ใหใสลงในภาชนะอีกทีหนึ่ง
ตางหากไมปะปนกัน หัวหนาทายกอาราธนาศีลเมื่อพระใหศีลก็รับศีลพรอมกันแลว
อาราธนาธรรม เจาอาวาสหรือภิกษุผูสามารถพึงแสดงธรรมอนุโมทนาเภสัชทานนั้น
ตามสมควร จบแลวทายกทายิกาทั้งหมดกลาวคําถวายพรอมกัน โดยหัวหนาทายก
กลาวนําเปนคํา ๆ วาเฉพาะคําบาลีเทานั้น
ขณะที่ทายกทายิกากลาวคําถวาย ภิกษุสามเณรทั้งหมดในที่นั้นควรประณมมือ
พอถวายจบใหรับ "สาธุ" พรอมกัน (ถาไมประณมมือในขณะที่ทายกทายิกากลาว
คําถวาย พึงประณมมือรับ สาธุ พรอมกัน ในขณะที่ถวายจบ) แลวอนุโมทนาบทวิเสส
อนุโมทนาที่นิยมในทานนี้ใชบท กาเล ททนฺติ.... ตอทายดวยบท ยสฺส ทาเนน....
เมื่อพระสงฆเริ่มอนุโมทนา ยถา.... ทายกทายิกาทุกคนพึงกรวดน้ําแลวประณม
มือรับพรไปจนจบ เปนอันเสร็จพิธี
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๕. เรื่องถวายเสนา กุฎี วิหาร
เสนาสนะกุฎีวิหาร เปนที่อยูอาศัยของภิกษุสามเณร ที่สรางไวในวัดมีนิยม
ใหสรางขึ้นเปนของสงฆ ใครจะถือกรรมสิทธิ์เปนของตนโดยเฉพาะไมไดถือเพียงอยู
อาศัยใชสอยไดเฉพาะกาลเทาที่สงฆมอบหมายเทานั้น เหตุนี้การสรางเสนาสนะจะเปน
กุฎีหรือวิหารขึ้นในวัด จึงนิยมใหผูสรางทําพิธีถวายใหเปนของสงฆดวย จะไดสงเคราะห
เปนการบําเพ็ญทานที่เรียกวา เสนาสนะทานพิเศษสวนหนึ่ง ซึ่งสมสมเด็จพระผูมีพระภาค
ทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศ เราะเสนาสนะนั้นอาจหามกันเสียซึ่งหนาวรอน
อันตรายแตสัตวราย มีเหลือบ ยุง บุง ราน ริ้น เปนตน และกันทั้งแดดและฝน เปนที่เรน
อยู
สบายสําหรับผูบําเพ็ญสมถะ และวิปสสนา ไดสรางกันเปนประเพณีมาแตครั้งพุทธกาล
แลวคือ ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นตองเที่ยวแสวงหาที่อยูกันตามถ้ํา และภูเขาเงาไม ที่สุดจน
กระทั่งอาศัยลอมฟางอยูก็มี เศรษฐีชาวเมืองราชคฤหคนหนึ่งเห็นความลําบากเกิดขึ้น
ในสังฆมณฑลเชนนั้น ก็เกิดความสลดสังเวช จึงถือเปนมูลเหตุทูลขออนุญาตตอ
สมเด็จพระศาสดา ครั้นพระองคทรงอนุญาตใหแลว จึงสรางกุฎีวิหารอุทิศถวายเปน
ของสงฆอันมาแตจาตุรทิศ นี้แลเปนปฐมเหตุ ผูมีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา จึงได
สรางถวายสืบตอกันมา
ในเรื่องการสรางเสนาสนะถวายนี้ สวนมากนิยมสรางกันในฤดูรอน เพราะ
เหมาะแกการกอสรางใหแลวเสร็จกอนถึงฤดูฝน และนิยมถวายกันกอนเขาพรรษา
เพื่อพระสงฆไดทันใชสอยในการจําพรรษา มีพธิ ีเกี่ยวดวยการสรางและการถวาย ทัง้ นี้
เกี่ยวเนื่องดวยพระวินัยบัญญัติและขนบธรรมเนียม ดังตอไปนี้
๑) ถาภิกษุสรางเสนาสนะอยูเองในวัด เปนถาวรวัตถุที่ตองกอหรือโบก
ดวยปูนหรือดินเหนียว ตองสรางไดโดยประมาณจํากัด คือ วัดเฉพาะรวมใน ยาวเพียง
๑๒ คืบพระสุคต กวางเพียง ๘ คืบพระสุคตโดยประมาณของชางไมปจจุบันประมาณ
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ยาว ๘ ศอก ๓ นิ้วเศษ กวาง ๕ ศอก ๑๐ นิ้วเศษ เทานั้น และในการสรางนี้ตอง
ใหสงฆแสดงที่ใหกอนจึงจะสรางได มิฉะนั้นจะสรางขึ้นไมได เพราะผิดพระวินัย
๒) ถามีทายกเปนเจาขอสรางเสนาสนะขึ้นในวัดเชนนั้น ประมาณของ
เสนาสนะไมจํากัด จะสรางใหใหญโตอยางไรก็ไดตามศรัทธา แตกอนจะสรางตองไดรับ
อนุมัติจากทางวัด และใหสงฆแสดงที่ใหกอน
๓) เมื่อสรางเสร็จแลวในกรณีใด ๆ ก็ตาม มีนิยมใหเจาของผูสรางถวาย
เสนาสนะนั้นเปนของสงฆ ในการนีจ้ ะฉลองอยางไรหรือไมก็แลวแตศรัทธา หลักสําคัญ
อยูที่การถวายสงฆ คือ ในวันถวาย ใหภิกษุสามเณรในวัดนั้นทั้งหมด ประชุมพรอม
กันที่เสนาสนะสรางใหมนั้นตามกําหนดเวลา จะนิมนตพระเถระจากที่มารวมรับรูเปน
พยานดวยก็ได เมื่อพระสงฆประชุมพรอมกันแลว ใหเจาของผูสรางเสนาสนะพรอม
ทั้งญาติมิตรและบริษัทบริวาร กลาวคําถวายพรอมกัน โดยใหหัวหนาวานําเปนคํา ๆ
ทั้งคําบาลี และคําแปล ผูอื่นวาตาม
๔) ในขณะที่กลาวคําถวาย พระสงฆทั้งนั้นพึงประณมมือ พอกลาวคําถวาย
จบพึงรับ "สาธุ" พรอมกัน ตอจากนั้นใหทายกผูสรางหลั่งน้ําในหัตถของพระภิกษุ
ผูเปนประธานในพิธีนั้น แสดงวายอมยกใหสงฆแลวพระสงฆพึงอนุโมทนา บทวิเสส
อนุโมทนาในทานนี้นิยมใชบท สีต อุณฺห... ตอดวยบท สพฺพพุทฺธานุภาเวน...
๕) ระหวางพระสงฆอนุโมทนาวาบท ยถา... ทายกทายิกาพึงกรวดน้ํา แลว
ประณมมือรับพรจนจบ เปนอันเสร็จพิธี.
๖. เรื่องถวายศาลาโรงธรรม
ศาลาโรงธรรม คือ ศาลาที่แสดงธรรมหรือสวดพระธรรม ใชเปนที่เรียน
พระธรรมวินัยเปนตนก็ได เหตุนี้จึงมีนิยมเรียกแยกชนิดวา ศาลาการเปรียญ เปนตน
สงเคราะหโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนสําหรับเด็กเรียนหนังสือที่สรางในวัด
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เขาในศาลาโรงธรรมดวย สวนมากศาลาโรงธรรมนี้มักสรางกันไวตามวัด แตที่สรางไว
ในละแวกบานที่เรียกวาศาลากลางบานก็มี ศาลาโรงธรรมนี้มปี ระโยชนในการสั่งสอน
กุลบุตรกุลธิดาใหเกิดความรูในสิ่งที่ควรเวนและสิ่งที่ควรประพฤติ เปนเครื่องมือยึดถือ
ใหโลกดําเนินสูงขึ้นไปสูความสุขทั้งในปจจุบันและอนาคต ผูสรางชื่อวาไดบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอันยิง่ ใหญ แตเมื่อสรางแลวควรอุทิศถวายเปนของสงฆ ดังเชนเสนา
สนะกุฏีวิหารที่กลาวแลว จะไดเกิดประโยชนเปนสังฆทานอีกประการหนึ่ง
การถวายศาลาโรงธรรมเปนของสงฆนี้ พิธีกรรมก็เชนเดียวกันกับการถวาย
เสนาสนะดังกลาวแลวทั้งหมด ตางกันแตคําถวายเทานั้น
๗. เรื่องถวายผาวัสสิกสาฎก
ผาวัสสิกาสาฎก คือ ผาสําหรับใชนุงเวลาอาบน้ําฝน หรืออาบน้ําทั่วไป
เรียกกันวาอาบน้ําฝน และเรียกกันสัน้ ๆ เขาอีกวา "ผาอาบ" แตเดิมพระพุทธองค
ทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆทรงไวแตผา ๓ ผืน ที่เรียกวา ไตรจีวร คือ สังฆาฏิ ผาคลุม
ชั้นนอก อุตราสงค ผาหม และอันตรวาสก ผานุง เทานั้น ยังหาไดทรงอนุญาตใหใชผา
อาบน้ําฝนไมเมื่อเวลาฝนตกภิกษุบางรูปปรารถนาจะอาบน้ําฝนไมมีผาอื่นจะผลัดนุง
อาบก็อาบเปลือยกายอาบน้ําฝน ครั้งหนึ่ง นางวิสาขามหาอุบาสิกาใชนางทาสีไปยังอาราม
นางทาสีเห็นภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝน ก็เขาใจวาเปนพวกอาชีวก จึงกลับมาบอกนาง
วิสาขาวา ไมมีภิกษุในอารามเลย มีแตอาชีวกนอกพระศาสนา นางวิสาขาจึงไดทูลขอ
พรตอพระพุทธองคเพื่อจะถวายผาสําหรับผลัดอาบน้ําฝนแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธ
องคก็ทรงอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายรับผาอาบน้ําฝนไดแตนั้นมา
ผาอาบน้ําฝนนี้ ตองทําใหถูกตองพระวินัยบัญญัติ โดยประมาณที่พระพุทธ
องคทรงอนุญาติไว คือ เปนผาผืนยาว ๖ คืบพระสุคต กวาง ๒ คืบครึ่งคิดโดยประมาณ
ของชางไมปจจุบัน ยาวรวม ๔ ศอก กับ ๓ กระเบียด กวางราว ๑ ศอก ๑ คืบ กับ

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 115

๔ นิ้ว ๑ กระเบียดเศษ ถาทําใหยาวหรือกวางเกินประมาณนี้ไป ภิกษุใชสอยตองอาบัติ
ตองตัดสวนที่กวางหรือยาวเกินประมาณนั้นออกเสีย จึงแสดงอาบัติได อีกประการหนึ่ง
ทรงบัญญัติเขตกาลที่จะแสวงหา เขตกาลที่จะทํา เขตกาลที่จะนุงหม และเขตกาลอธิฐาน
ใชสอยไววา
ก) ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๗ ถึงวันเพ็ญเดือน ๘ รวมเวลา ๒ ปกษ
เปนเวลา ๑ เดือนในปลายฤดูรอน นี้เปนเขตกาลแสวงหา
ข) ตั้งแตขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงวันเพ็ญ เปนเวลากึ่งเดือนทายฤดูรอน
เปนเขตกาลทํา นุงหม
ค) ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ไปจนสิ้นฤดูฝน คือ เพ็ญเดือน ๑๒ รวม
เวลา ๔ เดือน นี้เปนเขตกาลอธิษฐานใชสอย
ถายังไมถึงเขตกาลที่ทรงอนุญาตไวนี้ ภิกษุแสวงหาไดมา หรือทํานุงหม
หรืออธิษฐานใชสอย ทานปรับอาบัติ
โดยความมุงหมายและเหตุผลดังกลาวนี้ เมื่อถึงกาลที่ภิกษุจะตองแสวงหา
ผาอาบน้ําฝน คือ ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๗ เปนตนไปจนถึงวันเพ็ญเดือน ๘ ทายก
จึงมักถือโอกาสบิเพ็ญกุศล โดยจัดหาผาอาบน้ําฝนเขากันหลาย ๆ คน จนครบจํานวน
ภิกษุสามเณรในวัดนั้น ๆ แลวนําไปถวายในที่ประชุมสงฆ กําหนดถวายระหวางขางขึ้น
เดือน ๘ ตั้งแตวันขึ้นค่ํา ๑ ไป แตในปจจุบันโดยมากกําหนดวันถวายเปนหมู ณ
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ คือ กอนวันเขาพรรษา ๑ วัน เพื่อพระสงฆรับแลวใชไดทนั ที
ไมตองรอ เพราะอยูในเขตกาลทําและใช จะกําหนดวันใดแลวแตฝายทายกนัดหมาย
และตกลงกับทางวัด ในการถวาย มีระเบียบปฏิบัติดังนี้
๑) ในวันกําหนดถวายผาวัสสิกสาฎก ภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา
ควรประชุมพรอมกันในโรงอุโบสถ หรือในศาลาการเปรียญแหงใดแหงหนึ่ง
แลวแตเหมาะสม กอนถวายเจาอาวาสหรือภิกษุผูสามารถรูปหนึ่งพึง
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แสดงธรรมอนุโมทนาวัสสิกฎกทานของทายก ๑ กัณฑ ถาวันถวาย
กําหนดในวันธรรมสวนะประจํา เทศนกัณฑวันธรรมสวนะนี้ควรตอ
ทายอนุโมทนาวัสสิกฎกทานดวยเลย
๒) เมื่อแสดงธรรมจบแลว หัวหนาทายกนํากราบพระและวา นโม พรอมกัน
๓ จบกอน ตอนั้นนํากลาวคําถวายผาวัสสิกสาฎก ซึ่งตั้งไว ณ เบื้องหนาตอหนา
พระสงฆใหวานําเปนคํา ๆ ทั้งคําบาลีและคําแปล
๓) ในระหวางทายกกลาวคําถวาย พระสงฆทั้งหมดควรประณมมือพอจบ
คําถวายแลว พระสงฆรับ "สาธุ" พรอมกัน แลวเจาอาวาส หรือ
ภิกษุจีวรภาชกะเจาอธิการแจกจีวรของวัดนั้นออกรับผาแทนสงฆ
หรือจะทําสลากติดผาและไทยธรรมที่มีประกอบ สํารับหนึ่งใหพระสงฆ
จับอีกสํารับหนึ่ง โดยลงเลขตรงกัน รูปใดจับไดเลขอะไร เปนของใคร
ก็ใหเจาของไทยธรรมเลขนั้นนําประเคนรูปนั้นเปนรายตัว 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 เปนพิเศษสวนหนึ่งซึ่งสมเด็จพระผูมีพระภาคทรงอนุญาต
ใหภิกษุผูจําพรรษาครบ ๓ เดือน กรานและอนุโมทนากฐินแลวรับและบริโภคใชสอย
ไดภายในกําหนด ๕ เดือน อันเปนเขตอานิสงสกฐิน คือ นับตั้งแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๑๑
ถึงขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๔ เปนหมดเขต สวนภิกษุผูจําพรรษาครบ ๓ เดือนแลว แตไม
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ไดกรานและอนุโมทากฐินก็รับและบริโภคได แตมีกําหนดเพียง ๑ เดือน ในจีวรกาล
เขตอานิสงสจําพรรษา คือนับแตแรมค่ํา ๑ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ เทานั้น
ถาถวายผานอกกาลกําหนดนี้ไมนับเปนผาจํานําพรรษาการถวายผาในเขตดังกลาวนี้
เปนการสงเคราะหภิกษุผูกําลังตองการจีวรมาลัดเปลี่ยนของเกาในระหวางจีวรกาล
จึงนิยมทํากันมาตั้งแตครั้งพุทธกาล แมในทางราชการของไทยก็ปรากฏทําเปนแบบแผนขึ้น
แตครั้งรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานสําหรับวัดพระเชตุพนฯ วัดอรุณราชวราราม และวัดราชโอรสเปนปฐม มีแจงอยูในหนังสือ
พระราชพิธี ๑๒ เดือน ในปจจุบันงดมานานแลว สําหรับชาวบานยังมีทํากันอยูบาง
ตามประเพณี โดยความมุงหมายและเหตุผลดังกลาวขางตน ซึ่งที่ทํากันทั่วไปมีระเบียบ
ปฏิบัติ ดังนี้
การถวายผาจํานําพรรษาที่ชาวบานทํากันในปจจุบันนี้เปน ๒ อยาง อยางหนึ่ง
เปนของเจาภาพคนเดียว อีกอยางหนึ่งเปนหารเรี่ยไร คือ มีหัวหนาทายกแจกฎีกา
หรือปาวรองชาวบานใหชวยกันรับไปพอเทาจํานวนพระสงฆในวัดนั้น ๆ สวนผาที่จะ
ถวายนั้นมิไดจํากัดใหเปนอยางเดียวกันจะเปนผาไตรจีวรสําเร็จรูปทั้งไตร หรือผืนใด
ผืนหนึ่งก็ได ที่สุดจนผาขางอยางใดอยางหนึ่งสุดแตศรัทธา บางทีก็มีไทยธรรมอยางอื่น
เปนบริวารดวย
เมื่อถึงกําหนดแลว ทายกและชาวบานก็นําผาและไทยธรรมตาง ๆ ไป
พรอมกันยังสถานที่นัดภายในวัดมีโรงอุโบสถ 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... ทายกทั้งหมดกรวดน้ํา แลวประณมมือ รับพรไปจนจบ
เปนอันเสร็จพิธี.
๙. เรื่องถวายผาอัจเจกจีวร
ผาอัจเจกจีวร คือผาจํานําพรรษาที่ทายกรีบดวยถวายกอนกําหนดกาล
ดังกลาวแลวในเรื่องถวายผาจํานําพรรษา แตอยูในเขตที่มีพระพุทธานุญาตใหพระสงฆ
รับได เปนผาคติเดียวกับผาจํานําพรรษานั่นเอง ตางกันแตผาจํานําพรรษานั้น ทายก
ถวายเมื่อออกพรรษาแลวแกภิกษุผูจําพรรษาครบ ๓ เดือนแลว สวนผาอัจเจกจีวร
ถวายกอนวันออกพรรษา ที่พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอัจเจกจีวรนี้ ก็โดยประสงค
จะทรงรักษาศรัทธาของทายกผูตั้งใจจะถวาย เพราะมีเหตุจําเปนเกิดขึ้น คือ จะตอง
ไปสงครามบาง จะไปคางแรมอยูที่อื่นดวยความจําเปนบาง หญิงมีครรภแกเกรงวาจะ
คลอดเสียกอนถึงกําหนดถวายผาพรรษาบาง หรือผูมีศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นใหม ๆ
จะรอไปจนถึงออกพรรษาก็จะเปนเหตุขัดของบาง จึงไดเริ่มถวายเปนผาจําพรรษา
เสียภายในพรรษากาล พระพุทธองคทรงอนุญาตใหภิกษุรับไดภายในกําหนด ๑๐ วัน
กอนออกพรรษา คือ นับแต วันขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ไปถึงวันกลางเดือน ๑๑ ซึ่ง
เปนวันออกพรรษาดวยเหตุนี้จึงมีประเพณีถวายกันมาแตครั้งพุทธกาล
การถวายผาอัจเจกจีวร ก็ไมแปลกกับการถวายผาจําพรรษา ตางกันแตเพียง
วาจะนําผาเจกจีวรพรอมทั้งบริวารไปถวายยังที่ประชุมสงฆหรือจะนิมนตพระสงฆ
ไปรับยังที่อยูของตนก็ได เพราะการถวายนี้เปนการรีบดวน สวนมากมักมีเจาภาพคนเดียว
เพราะเหตุรีบดวนดังกลาวนั้นจะเกิดแกทายกทั้งหมดยอมเปนไปไมได แตอยางไรก็ตาม
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เมื่อไดจัดการถวายขึ้นแลว ก็พึงปฏิบตั ิตามพิธี เมื่อพระสงฆพรอมแลว พึงกลาวคําถวาย
พรอมกันกับบรรดาญาติและบริวารใหหัวหนากลาวนําเปนคํา ๆ ทั้งคําบาลีและคําแปล
สุดทาย ประเคนของ พระสงฆอนุโมทนา ทายกกรวดน้ํา รับพรแบบเดียว
กับที่กลาวแลวในเรื่องถวายผาจํานําพรรษา กระทั่งเสร็จพิธี.
๑๐. เรื่องทอดผาปา
ผาปา ครั้งพุทธกาลเรียกวา ผาบังสุกุลจีวร คือ ผาเปอนฝุนที่ไมมีเจาของ
หวงแหน ทิ้งอยูตามปาดงบาง ตามปาชาบาง ตามถนนหนทางและหอยอยูตามกิ่งไมบาง
ที่สุดจนกระทั่งที่เขาอุทิศวางไวแทบเทา รวมเรียกวา ผาปา ประเพณีการทอดผาปามีมา
แตครั้งพุทธกาล คือ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสรูใหม ๆ ยังไมไดทรงอนุญาตใหภิกษุ
รับคฤหบดีจีวร คือ จีวรที่ชาวบานถวายโดยเฉพาะ ทรงอนุญาติแตเพียงใหภิกษุแสวงหา
ผาบังสุกุล คือผาเปอนฝุนที่ไมมีเจาของ เขาทิ้งแลว หรือผาที่เขาหอซากศพทิ้งไวตาม
ปาชา และเศษผาที่ทิ้งอยูตามถนนหนทาง นํามาซักฟอกตัดเย็บเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่ง
ที่ตองการ แลวใชนุงหม ชนผูนับถือพระพุทธศาสนาสวนมากในสมัยนั้นเห็นความ
ลําบากของภิกษุในเรื่องนี้ มีความประสงฆจะบําเพ็ญกุศลไมใหขัดตอพระพุทธบัญญัติ
ในขณะนั้น จึงไดจัดหาผาที่สมควรแกสมณบริโภคไปทอดทิ้งไวตามที่ตาง ๆ โดยมาก
เปนในปาชาที่รูวาภิกษุผูแสวงหาเดินไป เห็นจะเปนดวยเหตุนี้จึงไดเรียกวา ผาปา ใน
ภาษาไทยเรา
แตครั้งนั้นการทอดผาปาไมไดนิยมกาล แลวแตใครมีศรัทธาจะทําเมื่อไร
ก็ทอดมันเมื่อนั้น เมื่อทรงบัญญัติจีวรกาล คือ การแสวงหาและทําจีวรขึ้นจํากัด ๑ เดือน
นับแตออกพรรษาแลว และถาไดกรานกฐินดวยขยายออกไปอีก ๔ เดือน จนถึง
วันเพ็ญเดือน ๔ การทอดผาปาจึงนิยมทํากันในระยะนี้ สวนมากในฤดูออกพรรษา
ใหม ๆ แมทางราชการในประเทศไทยก็เคยปรากฏวา มีทําในระหวางเดือน ๑๒ พรอม
กับพระราชพิธีลอยพระประทีป
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การทอดผาปาที่ทํากันในประเทศไทย มีทํากันหลายอยาง อยางที่เรียกวา
ผาปาแถมกฐิน คือ ทอดกฐินแลวเลยทอดผาปาดวยก็มี ทํากันอยางสัณฐานประมาณ
คือ เอาเครื่องไทยธรรมประจุกกระถาง กระบุง กระจาด หรือถังสังกะสี แลวเอากิ่งไม
ปกเอาผาหอย อุทิศตั้งไวตามทางที่พระเที่ยวบิณฑบาตผานมา หรือนําไปตั้งไวตาม
พระอารามแลวใหพระรูวามีผาปามาถึงที่ก็มี เครื่องผาปานี้อยางนอยมีแตผา
ผืนหนึ่งหอยกิ่งไม ไปปกตามที่ดังกลาวแลวก็มีที่ทํากันอยางขนาดใหญถึงปาวรองหรือ
แจกฎีกาใหทายกรับไปคนละองคสององคจนครบจํานวนภิกษุสามเณรทั้งวัด แลว
นํามาทอดพรอมกันตามกําหนด ทํากันครึกครื้นถึงแหแหนสนุกสนานประกวดประชัน
กันพอถึงวัดแลวก็ประชุมถวายอุทิศตอหนาพระสงฆเชนนี้ก็มี บางแหงในชนบททํา
ผาปาบรรทุกเรือพวงไปทางน้ํา เรียกกันวา ผาปาโยง ผานไปถึงวัดไหน ก็ทอดวัดนั้น
เรื่อยไปดังนี้ก็มี
พิธีทอดผาปานี้จะแบบไหก็ตามขอสําคญมีอยูวาใหอุทิศเปนผาปาจริง ๆ
อยาถวายแกใครโดยเฉพาะ ถาทอดลับหลังพระสงฆผูรับเพียงแตตั้งใจขณะทอดวา
ขออุทิศผาและเครื่องบริวารเหลานี้แกภิกษุผูตองการผาบังสุกุลมาถึงเฉพาะหนา เทานี้
ก็ไดชื่อวาทอดและถวายผาปาแลว
แตถาเปนการทอดหมูตอหนาสงฆผูรับ หัวหนาทายกพึงนําวาคําอุทิศถวาย
เปนคํา ๆ ทัง้ คําบาลี และคําแปล
สําหรับภิกษุผูชักผาปา ไมวาผาปาแบบไหน พึงยืนสงบตรงหนาผาเอื้อมมือ
ขวาจับผา ใหจับหงายมือ อยาจับคว่ํามือ แลวกลาววาจาหรือบริกรรมในใจวา "อิม
ปสกุ ูลจีวร อสฺสามิก มยฺห ปาปุณาติ" ผาบังสุกุลผืนนี้ เปนผืนที่ไมมีเจาของหวงแหน
ยอมถึงแกขาพเจา ดังนี้ (บางอาจารยเติมคําชักผาปาเขาในระหวาง อสฺสามิก... มยฺห
เปนคําวา "อิม ปสุกูลจีวร อสฺสามิก โหติ อชฺช มยฺห ปาปุณาติ" ก็มี) กลาววาจา
หรือทําบริกรรมในใจจบแลวชักผานั้นมา เปนอันเสร็จพิธี
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แตถาเปนผาปาถวายหมูเมื่อชักแลว พึงอนุโมทนาดวยบท วิเสสอนุโมทนา
ในทานนี้นิยมใช บท สพฺพพุทธานุภาเวน... หากเปนผาปาเฉพาะรูป อนุโมทนาดวย
สามัญอนุโมทนาเทานั้นก็ได
ถาพระสงฆอนุโมทนา ทายกพึงกรวดน้ําขณะพระวา ยถา... แลวประณมมือ
รับพรไปจนจบ เปนอันเสร็จพิธี.
๑๑. เรื่องถวายผากฐิน
สําหรับเรื่องนี้ เปนทานพิเศษ จําตองศึกษาเรื่องพระวินัยประกอบดวย
ซึ่งทานกลาวไวในหนังสือวินัยมุข เลม ๓ เปนหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอก ฉะนั้น
เรื่องนี้จะงดกลาวในที่นี้กอนแตจะกลาวพิสดารในเลมตอไป
๑๒. เรื่องถวายธูปเทียนดอกไม
การถวายธูปเทียนดอกไมที่จะกลาวตอไปนี้ หมายถึงการถวายที่ใหพระสงฆ
นําไปบูชาพระอีกตอหนึ่ง ไมใชถวายเปนสักการะบูชาตามพิธีอยางที่มีถวายในพิธีตาง ๆ
การถวายเพื่อใหพระสงฆใชบูชาตอเชนนี้เทาที่ปรากฏนิยมโดยทั่วไปก็ไดแกการถวาย
ในวันเขาพรรษา เชนถวายธูปเทียนประจําพรรษา ถวายธูปเทียนดอกไมเพื่อภิกษุสามเณร
นําไปสักการะในพิธีเขาพรรษาเปนตน วาโดยผลของการถวายของที่เนื่องดวยวัตถุเชนนี้
ก็ไมแปลกกับถวายทานสามัญ ถาเกีย่ วดวยการบูชาก็ไมแปลกอะไรจากการบูชาพระรัตนตรัยดวยตนเอง เปนแตถวายใหพระสงฆรับไปบูชาใหตามความตั้งใจเทานั้น
อยางไรก็ตาม การถวายธูปเทียนดอกไมนี้โดยเฉพาะในงานเขาพรรษาเปนที่นิยมทํากัน
อยูโดยมากทั่ว ๆ ไป สําหรับระเบียบพิธีนั้น มีดังนี้
วิธีถวายธูปเทียนดอกไมมีนิยมทํากัน ๒ แบบ คือแบบหนึ่งจัดถวายโดย
ประเคนเปนรูป ๆ อยางที่ถวายในงานตาง ๆ หรือนําไปตั้งเปนที่ ๆ แลวใหภิกษุสามเณร
เดินเรียงกันเขารับตามลําดับอยางรับบาตร
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เดินเรียงกันเขารับตามลําดับอยางรับบาตร วิธีนี้มักใชในการถวายวันเขาพรรษาแบบนี้
ไมตองกลาวคําถวายและพระสงฆไมตองอนุโมทนาในทันที อีกแบบหนึ่งนํามาตั้งตอ
หนาพระสงฆแลวกลาวคําถวายเชนนําเทียนประจําพรรษาพรอมทั้งเครื่องสักการะตาง ๆ
มาถวายประจําพระอุโบสถในวันเขาพรรษาเปนตนแบบนี้ตองใหพระสงฆประชุม
พรอมกันแลวหัวหนาทายกกลาวนําถวายทั้งคําบาลี และคําแปล
เมื่อทายกกลาวคําถวายจบ พระสงฆรับ "สาธุ" พรอมกัน แลวอนุโมทนา
บท วิเสสอนุโมทนา ในทานนี้นิยมใช บท เต อตฺถลทฺธา....
ระหวางพระวา ยถา... ทายกพึงกรวดน้ํา แลวประณมมือรับพรไปจนจบ
เปนเสร็จพิธี
๑๓. เรื่องลอยกระทงตามประทีป
การลอยกระทงตามประทีปถือกันเปนประเพณีมาแตโบราณกาลวา เพื่อ
บูชารอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งประดิษฐานอยูที่ฝงแมน้ํานัมมทาใน
ชมพูทวีป โดยคติที่เชื่อเรื่องราวตามที่กลาวไวในอรรถกถาปุณโณวาทสูตรวา
สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปยังแมน้ํานัมมทานที พญานันมทานาคราช
อาราธนาใหเด็จไปสูนาคพิภพดวยศรัทธาเลื่อมใส เพื่อจะถวายสักการะบูชาพระองค
จึงเสด็จไปตรัสเทศนาแกพญานาคราชพรอมทั้งบริวารแลวเสด็จกลับขณะนั้น พญานาคราชไดกราบทูลขอสิ่งที่ระลึกอยางใดอยางหนึ่งไว เพื่อเปนอนุสาวรียที่กราบไหว
บูชาในกาลตอไปพระผูมีพระภาคจึงประทานใหตามความประสงคโดยประดิษฐาน
รอยฝาพระพุทธบาทไวที่ริมฝงแมน้ํานัมมทานทีนั้น ใหเปฯทีส่ ักการบูชาของพญานาคราชสืบมา
โดยความเชื่อและเลื่อมใสในเรื่องนี้ จึงเกิดประเพณีลอยกระทงตามประทีป
ขึ้นในหมูพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อบูชารอยฝาพระพุทธบาทดังกลาวนั้น แตจะเกิด
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นิยมกันขึ้นครั้งไร เมื่อไร และนิยมทําในโอกาสไหนไมปรากฏแนนอนนัก ไดความ
แตเพียงวาเกิดนิยมขึ้นในประเทศไทยนี้ตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี ในราว
แผนดินพระมหาธรรมราชาลือไทยรัชกาลที่ ๔ หรือแผนดินพระมหาธรรมราชาลิไทย
รัชกาลที่ ๕ และนิยมทํากันเปนประเพณีในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ซึ่งเปนฤดูน้ําเหนือลด
เพราะปรากฏในหนังสือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ซึ่งเปนพระสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลิไทย ผูเปนธิดาพระศรีมโหสถตําแหนงราชครูตระกูลพราหมณ ไดเรียบ
เรียงเปนเรื่องเกี่ยวดวยราชประเพณี ๑๒ เดือน ในราชสํานักพระมหาธรรมราชาลิไทย
กลาวไวตอนหนึ่งใจความวา
ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ พระรวงเจา (พระมหาธรรมราชาลิไทย) รับสัง่ ให
บรรดาพระสนมนางในเถาแกชะแมทาวนางทั้งหลายตกแตงกระทงประดับดอกไม
ธูปเทียนนําลงลอยน้ําหนาพระที่นั่ง ตามประเพณีของกษัตริยโบราณที่มีมา ตัวทาวศรีจุฬาลักษณเองก็ถูกเกณฑดวย แตขณะนั้นยังมิไดรับสถาปนาเปนทาว คงมีชื่อวา
"นางเรวดีนพมาศ" อยูตามชื่อเดิมกอนถวายตัวเขามาอยูในพระราชวัง นางเรวดีนพมาศ
คิดดวยปญญาตนเองในขณะนั้นวา วันเพ็ญเดือน ๑๒ ตามปกติยอมมีบัวสายชนิด
หนึ่งเบงบานดอกออกรับแสงจันทรในเวลากลางคืนผิดกวาบัวสายอื่น ๆ ที่มีดอกบาน
เฉพาะกวางวันดอกบัวที่บานกลางคืนในวันนี้เรียกวา "ดอกกมุท" เปนดอกบัวพิเศษ
ปหนึ่งมีดอกบานครั้งเดียวในวันนี้เทานั้น นางจึงเห็นสมควรวากระทงที่จะตกแตงประทีป
ลอยบูชาฝาพระพุทธบาทในวันนี้ ใหเขากับพิธีพราหมณโบราณ และตกแตงเปนเครื่อง
สักการะ
ดวยดอกไมที่มีในสมัยจึงผจงจัดเย็บกระทงเปนรูปดอกกมุทแตละกลีบติด
ประทีปน้ํามันเปรียงพระโคนําลงลอยหนาพระที่นั่ง ปรากฏวากระทงของนางเรวดี
นพมาศงามสะดุดตาคนทั่วไป
พระรวงเจารับสั่งถามความหมายนางก็ทูลอธิบายเหตุผลไดจนเปนที่พอ
พระราชหฤทัย ถึงกับสั่งในที่ประชุมวันนั้นวา ตอไปเบื้องหนาขอใหทุกคนเอาอยาง
นางเรวดีนพมาศนี้ จงแตงกระทงประทีปลอยในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ใหเปนรูปดอกกมุท

สืบไป

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 124

เนื้อความตามที่ยกมากลาวนี้ แสดงวาการลอยกระทงตามประทีปบูชาฝา
พระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของไทยเรา ทํากันมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราช
ธานีนานมาแลว สวนพิธีดั้งเดิมทํากันมาอยางไรพึงศึกษาไดจากหนังสือพระราชพิธี
๑๒ เดือน พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
ในที่นี้จักกลาวแตพิธีที่ราษฎรนิยมทํากันเปนประเพณีในปจจุบัน ดังนี้
๑) ถาเปนพิธีที่รวมกันทําเปนหมูคณะ อยางเชนที่ทํากันทางภาคเหนือ
ในจังหวัดเชียงใหมเปนตน วัดทั้งหลายเปนหัวหนานําศรัทธาวัดของตน จัดทํากระทง
ใหญเปนประธานของวัดขึ้นกระทงหนึ่ง ตกแตงประกวดกันตามความคิดของแตละวัด
สวยงามมาก ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ เวลาตั้งแตย่ําค่ําเปนตนไป แตละวัดก็แหกระทง
ประธานของวัดตนไปสูทาน้ําตามที่นัดหมาย เปนขบวนมโหฬารสนุกสนานมาก มี
กระทงเล็กกระทงนอยของศรัทธาแหเขาขบวนตามกันไปเปนทิวแถว แลวไปตั้งประกวด
กันกอนที่ทาน้ําไดเวลาพอสมควรแวก็รวมกันบูชากระทงของตนแลวลอยกระทง
ทั้งเล็กใหญลงแมน้ํา ใหลอยไปตามกระแสน้ํา นําลงลอยเปนวัด ๆ ประกวดการลอย
กันดวย จนหมดทุกวัดและทุกหมูคณะเปนอันเสร็จพิธีการลอยกระทงของเมืองเหนือ
ในวันนี้สนุกสนานมากเปนพิเศษ ทั้งหนุมสาวเฒาแกและเด็กชายหญิงตางแตงกาย
ประกวดประชันกันสวยงามมาก มีการตามประทีปตามบานเรือนและจุดประทัดดอกไม
ไฟบูชาดวย จึงครึกครื้นไมนอย กวาจะเสร็จก็ครึ่งคืนคอนคืน
๒) สําหรับพิธีทํากันในแหงอื่น มักทํากันเปนสวนบุคคล ตามศรัทธาของ
แตละคน ไมใชทําเปนหมูคณะเปนระเบียบอยางที่ทํากันทางภาคเหนือดังกลาวแลว
ระเบียบพิธีจึงงาย ๆ เฉพาะตัวเพียงแตในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เวลาค่ํา เมื่อใครศรัทธา
ใครจะลอยกระทงบูชาฝาพระบาทดังกลาว ก็จัดเตรียมกระทงแลวนําไปยังทาน้ํา
จุดเทียนในกระทงแลวก็กลาวคําบูชา จะวาออกเสียงหรือวาในใจก็แลวแตถนัดจบแลว
ลอยกระทงตามประทีปนั้นลงในกระแสน้ําก็เปนอันเสร็จพิธีเห็นจะเพราะการ
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ทําเปนสวนบุคคลดังกลาวนี้ พิธีลอยกระทงตามภาคอื่น ๆ จึงไมใครขลังหรือจริงจังอยาง
ทางภาค
เหนือ ผูลอยกระทงสวนมากไมใครรูเรื่องและเหตุผลของพิธีจึงมักทําเปนเลน หรือ
สนุกสนาน
เสียมากกวาแตอยางไรก็ตาม พิธีลอยกระทงนี้ก็เปนการบูชาพระรัตนตรัยสวนหนึ่งพึง
กําหนดทํา
ใหชอบดวยเหตุผลจึงควร
๑๔. เรื่องถวายธงเพื่อบูชา
ธงเปนหลักกุศลทานอยางหนึ่ง ใชสําหรับยกขึ้นเปนเครื่องหมายบอกให
รูวาที่ตรงนี้เปนที่ตั้งวัด หรือที่ตั้งปูชนียวัตถุสถานสําคัญประการหนึ่ง สําหรับประดับ
บูชาปูชนียวัตถุสถานใหงดงาม และประกอบการศาสนพิธีอยางอื่น ๆ อีกประการหนึ่ง
ถือกันเปนประเพณีมีมานานแลวตั้งแตกอนพุทธกาล ที่นิยมใชกันในพระพุทธศาสนา
นี้เปนทําดวยผาผืนยาวทั้งผืน สําหรับยกขึ้นเหนือที่ตั้งปูชนียวัตถุสถานเพื่อเปน
เครื่องหมายใหรูเปนธงขนาดใหญ หนากวางประมาณ ๑ ศอก หรือศอกเศษ ทําเปน
ธงปฏากคือ เย็บผาดานหนึ่งติดกับกานไม ซึ่งเหลาใหมีความแข็งแรงตามสมควร
ใหกานไมนั้นยาวเลยหนาผาออกไปทั้ง ๒ ขางสําหรับผูกสายโยงติดธงริ้วรูปสามเหลี่ยม
เหล็กที่หัวกานไมทั้ง ๒ ขางดวย และผูเชือกทําสายโยงที่หัวกานไมขางละเสน รวบ
หลายเชือกโยง ๒ เสนนั้นใหติดกันในตอนบน มัดกับคันธงซึ่งทําดวยเสาหรือไมไผ
ทั้งลําเตรียมไวแลว สวนหนาผาตอนปลายอีกดานหนึ่ง ก็เย็บติดกับกานไมหลายยาวกวา
หนาผา และติดธงริ้วเล็กที่หัวกานไมทั้ง ๒ ขางเชนเดียวกันตอนบนที่กลาวแลว เฉพาะ
ผืนผาจะเขียนลวดลาย หรือรูปอะไรประกอบดวย ก็แลวแตเห็นสมควรเทานี้ก็สําเร็จ
เปนธงพรอมที่จะยกขึ้นเหนือปูชนียวัตถุสถานหรือยกขึ้นเปนสัญญาณไวหนาวัด ธง
ดังกลาวนี้เปนแบบธงปฏากของโบราณ อาจทําอยางวิจิตรพิสดารกวานี้ก็มี เชน ทอ
เปนธงทั้งผืนโดยเฉพาะ เปนรูปตัวตะขาบ โดยใสซี่ไมไผ หรือหวายในขณะทอเปน

ระยะ ๆ ติดธงริ้วเล็ก ๆ ที่หัวซี่ที่ใสนั้นดวยเมื่อเสร็จเปนผืนธงยกขึ้นแลวดูไกล ๆ
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คลายตัวตะขาบเชนนี้มี แตบางแหงวิวัฒนาการรูปธงมาเปนธงชาย คือ ทําดวยผืนผา
ยาวขนาดเทาหนากวางของผาสวนครึ่งเศษเล็กนอย ติหนากวางของผากับคันธงเทานั้น
เมื่อยกขึ้นแลวปลอยใหผืนธงเปนสะบัดพริ้วไปตามสายลม อยางธงชาติปจจุบันนี้
ธงแบบนี้เรียกวา ธงชายมัก นิยมทําดวยผาสีเหลือง เขียนกลางผืนธงเปนรูปเสมาธรรมจักร เรียกกันวา "ธงธรรมจักร" เปนเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาโดย
เฉพาะเสร็จแลวยกขึ้นเหนือปูชนียวัตถุสถาน ดังกลาวแลว
สําหรับธงประดับปูชนียวัตถุใหงดงามและสําหรับการประกอบศาสนาพิธี
อื่น ๆ นั้น วนมากนิยมเปนธงชายแบบหลัง และธงริ้วขนาดเล็ก สําหรับใชหอย
และติดบูชาตามบริเวณปูชนียวัตถุสถาน หรือบริเวณพิธี เพื่อความครึกครื้นสวยงาม
เปนสําคัญ
เรื่องถวายธงนี้ ประเพณีเกามีเรื่องเลาไวหลายแหงวาผูไปในทางกันดาร
ไดพบเจดียสถานที่ควรสักการะบูชาเขา ไมมีอะไรจะบูชาจึงเอาผาสาฎกแบบผาหมของตน
ผูกปลายไมยกขึ้นปกบูชา ฉะนั้น ธงบูชาจึงเปนรูปธงปฏากมาแตดั้งเดิม และธงนี้จึง
นับเขาในเครื่องบูชาอยางสูงประการหนึ่ง ซึ่งทํากันกันเปนประเพณีมานานแลว ที่นิยม
ทํากันไปก็ในคราวถวายผากฐินวัดใดแลว นิยมถวายธงยกขึ้นไวหนาวัดนั้นดวย
เพื่อเปนการบูชาพระรัตนตรัย และเปนเครื่องหมายใหรูวาวัดนั้นไดรับผากฐินแลวไป
ในตัว บางแหงนิยมถวายธงบูชาในเทศกาลตรุสงกรานต อันเปนเทศกาลเปลี่ยน
ปศักราชในสมัยโบราณอีกวาระหนึ่ง แตจะทําอยางไรก็ตามเมื่อประสงฆจะถวายธง
ดังกลาวนี้ ผูถวายไมตองประกอบพิธีอะไรมากนอกจากเตรียมธงถวายพรอมที่จะยก
ขึ้นบูชาแลวนําไปยังสถาน ที่ที่ตนประสงคจะยกขึ้นกอนยกพึงทําจิตใจระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัยใหมั่น ดวยการจุดธูปเทียนกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยกอน แลว
กลาวคําถวายธงตามแบบที่แสดงแลว ถาคนเดียวถวายจะวาในใจหรือวาออกเสียงก็
แลวแตจะเห็นสมควร แตถารวมกันถวายหลายคน ควรใหหวั หนานํากลาวคําถวาย
แลววาตามพรอม ๆ กัน เพื่อความเรียบรอย จบแลวจึงยกธงขึ้นบูชาเปนอันเสร็จพิธี.
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๑๕. เรื่องถวายเวจกุฎี
เวจกุฎี แปลวา กุฎหี รือกระทอมที่ถายวัจจะ ของพระภิกษุสามเณร ไดแก
สวมหรือสถานสําหรับถายอุจาระและปสสาวะในวัด มีพระพุทธานุญาตไวใหภิกษุสงฆ
จัดสรางขึ้นใหเปนสวนสัดโดยเฉพาะ หามภิกษุสามเณรเที่ยวถายเลอะเทอะไมเปน
ทางเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของภิกษุสามเณรเปนสําคัญ ยิ่งกวานั้น พระพุทธองค
ยังทรงตั้งธรรมเนียมที่จะพึงปฏิบัติในเวจกุฎีไวหลายประการ จัดเปนกิจวัตรอยางหนึ่ง
ในพระวินัย เพราะเหตุนี้เองในสมัยตอมาทายกทายิกาผูมีศรัทธาแสวงหาบุญและประสงค
จะสงเคราะห พระวินัย อํานวยความสะดวกแกสงฆจึงนิยมสรางเวจกุฎีถวายสงฆ
การถวายเวจกุฎีนี้ นับเขาในเสนาสนะทานประการหนึ่ง ระเบียบพิธีในการถวาย
ก็เหมือนกับพิธีถวายเสนาสนะ กุฎี วิหาร และศาลาโรงธรรม ดังกลาวแลว จะตางแต
เพียงวา เจกุฎีอาจตั้งอยูในที่ไมเปดเผย ไมสมควรที่จะไปประกอบพิธีถวายยังสถาน
ที่ตั้ง ควรใชสถานที่ที่สมควรแหงใดแหงหนึ่งในวัดนั้น เชน ศาลาการเปรียญ เปนตน
เปนบริเวณพิธีแลวโยงสายสิญจนจากเวจกุฏีที่จะถวายนั้นมายังบริเวณพิธีจะประกอบ
พิธีอื่นใดอีกแลวแตศรัทธาของเจาภาพ ถึงพิธีถวายใหเจาภาพจับสายสิญจนนั้นขึ้น
ประณมมือ ตั้ง นโม สามจบ แลวกลาวคําถวายตามแบบ พระสงฆรับ สาธุ และ
อนุโมทนา
ใชวิเสสอนุโมทนาบทวิหารทานคาถา สีต อุณหฺ ปฏิหนฺติ... อยางอนุโมทนาเสนาสนทาน
อื่น ๆ ก็เปนอันเสร็จพิธี
๑๖. เรื่องถวายสะพาน
สะพาน เปนสถานที่สําหรับใหเดินขามลําธารและคลอง คู พระโบราณาจารย
ทานจัดไวในอวัชชธรรม การกระทําที่ไมมีโทษ มีแตประโยชนสวนเดียวซึ่งพระ
พุทธเจาทรงยกยองวาเปนมงคลประการหนึ่งเหมือนการขุดบอสระและปลูกสวนดอกไม
ไวในวัดเปนตนการสรางสะพานในวัด หรือเปนทางเขาวัดในที่ใกลวัดนัน้ ตั้งหวังผล
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ใหเปนสาธารณประโยชนจริง ๆ คือ ตองอุทิศใหเปนของกลาง ไมแสดงความยินดี
ยินรายในผูเดินใชสะพานของตนนั้น วาเปนมิตรหรือเปนขาศึกกัน จึงจะเปนกุศล
เปนมงคลอันยิ่ง ฉะนั้นทานทานจึงไดประพันธคําถวายไวสําหรับใหตั้งใจเปนกลางดัง
แสดงแลว
สําหรับพิธีถวาย จะประกอบขึ้นในสถานที่ตั้งสะพานนั้น หรือจะประกอบ
ที่ศาลาการเปรียญในวัดนั้นเปนตน ก็ได แลวแตเหมาะ ถาประกอบหางจากที่ตั้งสะพาน
พึงลามสายสิญจนจากสะพานไปยังบริเวณพิธีและจะมีพิธีฉลองเปนตนดวยก็แลวแต
ศรัทธาของผูถวาย ถึงเวลาพึงทําตอหนาสงฆอยางเดียวกับการถวายเสนาสนะทาน
อื่น ๆ ที่กลาวแลว ผูถวายบูชาพระรัตนตรัยกอนดวยตั้ง นโม สามจบ แลวกลาวคําถวาย
ตามแบบ ถาลามสายสิญจนมาพึงประคองสายสิญจนในขณะประกอบพิธีถวายดวย
พอจบคําถวายพระสงฆรับ สาธุ แลวอนุโมทนา ในกรณีนี้นิยมใชบททวิเสสอนอนุโมทนา
บท นิธิกัณฑ จะใชเต็มบท หรืออยางยอดังกลาวแลวในเรื่องพิธีอนุโมทนาก็ได หรือ
จะใชบทอื่นจากนี้ก็แลวแตหัวหนาสงฆจะเห็นสมควร จบอนุโมทนาแลวเปน
อันเสร็จพิธี.
คําถวายทานพิเศษ
เมื่อไดศึกษาเรื่องของพิธีถวายทานตาง ๆ ทัง้ ๑๖ พิธีแลว ยังมีทานพิธี
พิเศษที่ควรรูอีกหลายวิธี แตในที่นี้จะนําทานพิเศษมาแสดงเพิ่มเติมอีก ๕ พิธีกอน คือ
๑) พิธีถวายปราสาทผึ้ง
๒) พิธถี วายโรงอุโบสถ
๓) พิธีถวายยานพาหนะ
๔) พิธถี วายคัมภีรพระไตรปฎกและ
๕) พิธีถวายคัมภีรพระธรรม
ทั้ง ๕ พิธีนี้ จะนําเฉพาะคําถวายมาแสดงใหทราบกอนสวนเรื่องราวและ
เหตุผลจะแสดงในเลมตอไป ซึ่งคําถวายแตละพิธีที่นิยมกันมีดังนี้.
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คําถวายปราสาทผึ้ง
มย ภนฺเต, อิม, สปริวาร, มธุปุปฺผปาสาท, อิมสฺมึ วิหาเร, ภิกขุสงฺฆสฺส,
โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ, อิม, สปริวาร, มธุปุปผปาสาท, ปฏิคฺคณฺหาตุ,
อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายปราสาทผึ้งนี้กับทั้ง
บริวาร แกพระภิกษุสงฆ ในวิหารวัดนี้ , ขอพระภิกษุสงฆจงรับปราสาทผึ้งนี้ กับทั้งบริวาร
ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.
คําถวายโรงอุโบสถ
มย ภนฺเต, อิม อุโสถาคาร สงฺฆสฺส, นิยฺยาเทม. สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ อิม,
อุโปสถาคาร, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมหาก ทีฆรตฺต, หิตาย สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอมอบถวายซึ่งโรงอุโบสถหลังนี้
แกสงฆ ขอพระสงฆจงรับซึ่งโรงอุโบสถหลังนี้ ของขาพเจาทั้งหลายเพื่อประโยชนและ
ความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เลม ๒ - หนาที่ 130

คําถวายยานพาหนะ
มย ภนเต, อิม, ยาน, ภิกขุสงฺฆสฺส, นิยฺยาเทม. สาธุ โน ภนฺเต ภิกขุสงฺโฆ
อิม, ยาน, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอมอบถวาย ซึ่งยานพาหนะนี้
แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งยานพาหนะนี้ ของขาพเจาทั้งหลายเพื่อ
ประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
คําถวายคัมภีรพระไตรปฏก
มย ภนฺเต, อิม, สปริวาร เตปฏกคนฺถ สาตฺถ, สพฺยฺชน, เกวลปริปุณฺณ,
ปริสุทฺธ, จาตุทฺทิสสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิม, สปริ
วาร,
เตปฏกคนฺถ สาตฺถ สพฺยฺชน, เกวลปริปุณณ, ปริสุทธ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก, ทีฆรตฺต,
หิตาย, สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งคัมภีรพระไตรปฎก
อันมีอรรถะและพยัญชนะครบถวนกระบวนความ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง กับทั้งบริวาร
นี้ แกพระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้งสี่ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งคัมภีรพระไตรปฎก
อันมีอรรถะและพยัญชนะครบถวนกระบวนความ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง กับทั้งบริวาร
นี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ.
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คําถวายคําภีรพระธรรม
มย ภนฺเต, อิม, สปริวาร, โปฏกคนถ, พหุชฺชนหิตาย, พหุชฺชสุขาย,
มหาเถเรหิ ยุตฺตปฺยปยุตฺติ, ธมฺมิก ธมฺมลทฺธ, จาตุทฺทิสสฺส, ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม.
สาธุ โน ภนเต, ภิกฺขุสงฺโฆ อิม สปริวาร, โปฏกคนฺถ, พหุชฺชนหิตาย, พหุชฺชนสุขาย
มหาเถเรหิ ยุตฺตปฺปยุตฺต ธมฺมิก ธมฺมลทฺธ, ปฏิคฺคณฺหาต, อมฺหาก, ทีฆรตฺต, หิตาย,
สุขาย.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายซึ่งคัมภีรพระธรรม
อันพระมหาเถระทั้งหลาย ชําระสอบทานแลว อันเกิดขึ้นโดยชอบธรรมอันไดมาโดยธรรม
กับทั้งบริวารนี้ แกพระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้งสี่ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งคัมภีร
พระธรรม อันพระมหาเถระทั้งหลาย ชําระสอบทานแลว อันเกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม
อันไดมาโดยธรรม กับทัง้ บริวารนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข
แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.
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หมวดที่ ๔ ปกิณกะ

(๒)

ในหมวดนี้ จะนําวิธีการบางอยางที่จําตองปฏิบัติเปนพิธีเบ็ดเตล็ด
ในการประกอบศาสนพิะดังกลาวขางตน มาชี้แงใหเขาใจอีก ๕ ประการคือ
๑. วิธีสวดมนตไหวพระของนักเรียน
๒. วิธไี หวครูสําหรับนักเรียน
๓. วิธจี ับดายสายสิญจน
๔. วิธบี ังสุกุลเปน
๕. วิธบี อกศักราช
ซึ่งแตละประการ มีวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ จะไดแสดงโดยลําดับไป
๑. วิธีสวดมนตไหวพระของนักเรียน
เพื่อเปนการสงเสริม จริยศึกษาแก นักเรียนไทย ชาวพุทธศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ จึงกําหนดระเบียบวาดวยการสวดมนตไหวพระของนักเรียนขึ้นใชเฉพาะ
ในโรงเรียนที่อยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการทั่วไปโดยไดปรับปรุงใหรัดกุม
เหมาะสมแกเวลาของนักเรียน ดังมีคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการให
ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน ดังตอไปนี้
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการสวดมนตไหวพระของนักเรียน พ.ศ.๒๕๐๓
ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ วาดวยการสวดมนต
ไหวพระของนักเรียน เพื่อสงเสริมศีลธรรม จรรยามารยาทและฝกอบรมใหนักเรียน
มีจิตใจและนิสัยอันดีงาม ประพฤติตนในทางที่ดีที่ชอบจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้.
๑) ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการสวดมนต
ไหวพระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓"
๒) ตั้งแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิกระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กําหนดไวแลว
๓) ใชระเบียบนี้ในโรงเรียนและสถานศึกษา ในสังกัดและในความควบคุม
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔) ใหครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ จัดใหนักเรียนสวดมนต
ไหวพระเวลาเขาแถวภายหลังเชิญธงชาติกอนเขาเรียนทุกวันและตอนเลิกเรียนใน
วันสุดทายของสัปดาห เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนประจํา ก็จัดใหนักเรียนสวดมนต
ไหวพระตอนกอนที่จะเขานอนเปนประจํา ทุกคืนดวย
๕) การสวดใหใชแบบสวดมนตไหวพระทายระเบียบนี้
๖) การสวดมนตไหวพระทุกครั้ง ใหครู อาจารยทุกคนเขารวมสวดมนต
ไหวพระโดยพรอมเพรียงกัน
๗) ตอนเลิกเรียนในวัดสุดทายของสัปดาห ภายหลังการสวดมนตไหวพระ
ใหครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหโอวาทแกนักเรียน
เสร็จแลวใหรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
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๘) ในกรณีที่มีนักเรียนที่มิไดนับถือศาสนาพุทธเรียนรวมอยูดวยเวลา
สวดมนตนักเรียนนั้นไมตองสวด แตถานักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นมีจํานวนมาก
เมื่อทางโรงเรียนเห็นสมควรจะจัดใหมีการสวดมนตตามแบบศาสนานั้น ๆ ดวยก็ได
โดยแยกนักเรียนไวตามลัทธิศาสนา
๙) ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
๑๐) ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 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
(หัวหนาสวดนําผูอื่นสวดตาม)
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทฺธ ภควนฺต อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺม นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆ นมามิ. (กราบ)
(๒) แบบคําสวดมนตไหวพระวันสุดทายของสัปดาห ตอนเลิกเรียน
(หัวหนาสวดนําผูอื่นสวดตาม)
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทธ ภควนฺต อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺม นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆ นมามิ. (กราบ)
สวดบทนมัสการ
(นํา) นโม ตสฺส ภควโต (รับพรอมกัน) อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
๑. ถายืนใหนอมศีรษะนมัสการ ถานั่งกับพื้นใหกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
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สวดบทพระพุทธคุณ
(นํา) อิติป โส (รับพรอมกัน) ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ.
(สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา)
องคใดพระสัมพุทธ (รับพรอมกัน)สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร
บ มิหมนมิหมองมัว
หนึ่งนัยพระทัยทาน
ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว
สุวคนธกําจร
องคใดประกอบดวย
พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมูประชากร
มละโอฆกันดาร
ชีท้ างบรรเทาทุกข
และชี้สุขเกษมสานต
ชี้ทางพระนฤพาน
อันพันโศกวิโยคภัย
พรอมเบ็ญจพิธจักษุจรัสวิมลไส
เห็นเหตุที่ใกลไกล
ก็เจนจบประจักษจริง
กําจัดน้ําใจหยาบ
สันดานบาปแหงชายหญิง
สัตวโลกไดพึ่งพิง
มละบาปบําเพ็ญบุญ
ขอขอประณตนอม
ศิระเกลาบังคมคุณ
สัมพุทธการุญญภาพนั้นนิรันดรฯ (กราบ)
สวดบทพระธรรมคุณ
(นํา)

สฺวากฺขาโต (รับพรอมกัน) ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก อกาลิโก เอหิปสฺสโิ ก
โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ.
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(สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา)
ธรรมะคือคุณากร (รับพรอมกัน) สวนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แหงองคพระศาสดาจารย
สองสัตวสันดาน
สวางกระจางใจมนท
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
เปนแปดพึงยล
และเกากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร
อันลึกโอฬาร
พิสุทธิพ์ ิเศษสุกใส
อีกธรรมตนทางครรไล
นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
คือทางดําเนินดุจคลอง
ใหลวงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ขาขอโอนออนอุตมงค
นบธรรมจํานง
ดวยจิตและกายวาจา (กราบ)
สวดบทพระสังฆคุณ
(นํา)
สุปฏิปนฺโน (รับพรอมกัน) ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจปิ ฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ, ยทิท จตตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ,
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลีกรณีโย อนุตตร ปฺุกเขตฺต
โลกสฺสาติ.
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(สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา)
สงฆใดสาวกศาสดา (รับพรอมกัน) รับปฏิบัติมา
แตองคสมเด็จภควันต
แจงเหตุจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกขภัย
โดยเสด็จพระผูตรัสไตร
ปญญาผองใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินหางจากขาศึกปอง
บ มิลําพอง
ดวยกายและและวาจาใจ
เปนเนื้อนาบุญอันไพ
ศาลแดโลกัย
และเกิดพิบูลยพูนผล
สมญาเอารสทศพล
มีคุณอนนต
อเนกจะนับเหลือตรา
ขาขอนบหมูพระศราพกทรงคุณานุคุณประดุจรําพัน
ดวยเดชบุญขาอภิวันท
อุดมดิเรกนิรัตศัย
จงชวยโพยภัย
จงดับและกลับเสื่อมศูนยฯ (กราบ)

(นํา)

พระไตรรัตนอัน
อันตรายใดใด

สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา
อนนตคุณสมปนนา (รับพรอมกัน) ชเนตติชนกา อุโภ
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มยฺห มาตาปตูนว

ปาเท วนฺทามิ สาทร

(สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา)
ขาขอนอบชนกคุณ (รับพรอมกัน) ชนนีเปนเคามูล
ผูกอบนุกูลพูน
ผดุงจวบเจริญวัย
ฟูมฟกทะนุถนอม
บ บําราศนิราไกล
แสนยากเทาไรไร
บ คิดยากลําบากกาย
ตรากทนระคนทุกข
ถนอมเลี้ยงฤรูวาย
ปกปองซึ่งอันตราย
จนไดรอดเปนกายา
เปรียบชนกคุณ
ชนนีคือภูผา
ใหญพื้นพสุนธรา
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
เหลือที่จะแทนทด
จะสนองคุณานันต
แทบูชไนยอัน
อุดมเลิศประเสริฐคุณฯ (กราบ)
สวดบทเคารพครูอาจารย
(นํา) ปาเจราจริยา โหนฺติ (รับพรอมกัน) คุณุตฺตรานุสาสกา
ปฺาวุฑฺฒิกเรเตเต
ทินฺโนวาเท นมามิห.
(สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา) อนึ่งขาคํานับนอม (รับพรอมกัน) ตอพระครูผูการุญ
โอบเอือ้ และเจือจุน
อนุศาสนทุกสิ่งสรรพ
ยัง บ ทราบก็ไดทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบงปน
ขยายอรรถใหชัดเจน
จิตมากดวยเตตา
และกรุณา บ เอียงเอน
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เหมือนทานมาแกลงเกณฑ
ใหฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโมหะจิตมึดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ
ก็สวางกระจางใจ
คุณสวนนี้ควรนับ
ถือวาเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน
จิตนอมนิยมชมฯ (กราบ)
สวดชยสิทธคาถา
(นํา) พาหุ (รับพรอมกัน) สหสฺสมภินิมมฺ ิตสาวุธนฺต
คฺรีเมขล อุทิตโฆรสเสนมาร
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจจฺ 
(สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา)
ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท (รับพรอมกัน) ธะวิสุทธศาสดา
ตรัสรูอนุตตะระสะมาธิ ณ โพธิบัลลังก
ขุนมารสหัสสะพหุพาหุวิชาวิชติ ขลัง
ขี่คีริเมขะละประทัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสรงเสกสะราวุธะประดิษฐ
กละคิดจะรอนราญ
รุมพลพหลพยุหะปาน
พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนินทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมา
ระมะเลืองมะลายสู
ดวยเดชะองคพระทศพล
สุวิมละไพบูลย
ทานาทิธรรมะวิธิกูล
ชยะนอมมโนตาม
ดวยเดชะสัจจะวะจะนา
และนมามิองคสาม
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ขอจงนิกรพละสยาม
ชนะสิทธิทุกวาร
ถึงแมจะมีอริวิเศษ
พละเดชเทียมมาร
ขอไทยเจริญพิชิตตะผลาญ
อริแมนมุนินทรฯ
(กราบ ๓ ครั้ง)
บทสรรเสริญพระบารมี
(นํา) ขาวรพุทธเจา (รับพรอมกัน) เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล
บุญญดิเรก
เอกบรมจักริน
พระสยามินทร
พระยศยิ่งยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเปนสุขศานต
ขอบันดาล ธ ประสงคใด
จงสฤษฏดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโยฯ
(๓) แบบคําสวดมนตสําหรับนักเรียนกอนเขานอน
(หัวหนาสวดนําผูอื่นสวดตาม)
อรห สมฺมาสมฺพุทโธ ภควา.
พุทฺธ ภควนฺต อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺม นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สงฺฆ นมามิ (กราบ)
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สวดคํานมัสการและสรรเสริญพระรัตนตรัย
(นํา)

นโม ตสฺส ภควโต (รับพรอมกัน) อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (กราบ)
(นํา) อิติป โส (รับพรอมกัน) ภคว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
วิชชฺ จรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควติ. (กราบ)
(นํา) สฺวากฺขาโต (รับพรอมกัน) ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก
อกาลิโก เอิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจจฺตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺหีติ. (กราบ)
(นํา) สุปฏิปนฺโน (รับพรอมกัน) ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา ภควโต
สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลีกรณีโย
อนุตตฺร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ. (กราบ)
(นํา) พาหุ (รับพรอมกัน) สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต
คฺรเี มขล อุทิตโฆรสเสนมาร
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
ตนฺเตชชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจ. (กราบ ๓ ครัง้ )
(๔) แบบคําสวดมนตสําหรับโรงเรียนอนุบาล
ใหสวดประจําวันดังนี้
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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 สมฺมาสมฺพุทธสฺส.
(นํา)
พุทฺธ (รับพรอมกัน) 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 (รับพรอมกัน) 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. ธมฺม 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.
ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ.
ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ.
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ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ. วิชชฺ จรณฺสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควติ. (กราบ)
สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก อกาลิโก เอิปสฺสิโก
โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลีกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกเขตฺต
โลกสฺสาติ (กราบ)
นตฺถิ เม สรณ อฺ 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 อฺ
ธมฺโม เม สรณ วร
เอเตน สจฺจวชฺเชนท
โหตุ เม ชยมงฺคล
นตฺถิ เม สรณ อฺ
สงฺโฆ เม สรณ วร
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โหตุ เม ชยมงฺคล
คําแปลคาถา นตฺถิ เม
สรณะอืน่ ของขาพเจาไมมี พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา
ดวยสัจวาจา นี้ ขอชัยมงคลจงมีแกขาพเจาฯ
สรณะอื่นของขาพเจาไมมี พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา
ดวยสัจวาจา นี้ ขอชัยมงคลจงมีแกขาพเจาฯ
สรณะอืน่ ของขาพเจาไมมี พระพุสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา
ดวยสัจวาจา นี้ ขอชัยมงคลจงมีแกขาพเจาฯ
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๒.วิธีไหวครูสําหรับนักเรียน
การไหวครู เปนประเพณีอยางหนึ่ง ที่นิยมกันมาแตโบราณ ถือวาเมื่อจะ
เริ่มกิจการใด ๆ เชน เริ่มศึกษาเลาเรียนเปนตน ตองเริ่มไหวครูกอนเรียกวาขึ้นครู
เพิ่มการงานที่ริเริ่มนั้น ๆ จะสําเร็จดวยดี ในเรื่องการเรียนหนังสือของโรงเรียนตาง ๆ
นั้น กระทรวงศึกษาธิการก็มิไดทอดทิ้งประเพณีโบราณ ไดวางระเบียบปฏิบัติในการ
นี้ไวเพื่อใหโรงเรียนตาง ๆ ปฏิบัติเปนแบบเดียวกัน ดังตอไปนี้.ระเบียบพิธีของนักเรียน
ก. จัดสถานที่
๑) ตั้งโตะหมูที่บูชาพระพทุธไวในที่สูงบนเวทีทางดานหนาของที่ประชุม
ขางหนาที่บูชามีกระถางธูป เชิงเทียน และโตะเล็กเพื่อวางพานดอกไมและธูปเทียนที่
นักเรียนนํามาบูชา
๒) จัดหาหนังสือ สําหรับใหผูเปนประธานเจิมไวบนพาน และวางไวบนโตะ
เล็กหนาที่บูชา
๓) ขางที่บูชาบนเวที จัดที่นั่งของผูเปนประธานและครูอาจารย
๔) จัดใหนักเรียนนั่งในหองประชุมกอนพิธี เมื่อผูเปนประธานและ
ครูอาจารยเขานั่งยังที่เรียบรอยแลว เริ่มพิธี
ข. สิ่งที่ตองเตรียมลวงหนาสําหรับนักเรียน
๑) พานดอกไม มีดอกไมประกอบดวย หญาแพรก และดอกมะเขือ
จัดใหสวยงามตามสมควร ชั้นละ ๑ พาน (หรือมากกวา)
๒) ธูปเทียน ชั้นละ ๑ ชุม (หรือมากกวา)
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๓) กําหนดตัวนักเรียนผูถือพานดอกไมและธูปเทียน ชัน้ ละ ๑ คน
(หรือมากกวา)
๔) ใหนักเรียนทองจําคําไหวครูและบทสวดมนต
๕) เลือกนักเรียน ๑ คน เปนผูกลาวนําคําไหวครู
ค. การจัดนักเรียน
๑) จัดนักเรียนใหนั่งเปนแถว แบงเปนสองซีก ซายและขวาของที่ประชุม
เพื่อใหมีทางเดินตรงกลาง
๒) ใหนักเรียนที่ถือพานดอกไม (แทนชั้นตาง ) นั่งที่ขวาสุดและซายสุด
ของแถวทั้ง ๒ ซีกขางหนา
๓) ขางหลังนักเรียนที่ถือพานดอกไม จัดระยะพอประมาณใหนักเรียน
ที่ถือธูปเทียน (แทนชั้น) นั่งสลับกันไปตามแบบนี้ จนครบจํานวนนักเรียนที่ถือพาน
ดอกไมและธูปเทียน
ง. พิธี
๑) เมื่อผูเปนประธาน มายังที่ประชุมบนเวทีใหนักเรียนยืนขึ้นพรอมกัน
เพื่อทําความเคารพ
๒) เมื่อผูเปนประธานนั่งลง ใหครูหรืออาจารยผูหนึ่ง เขาไปเชิญใหจุด
ธูปเทียนนมัสการพระพุทธรูป แลวผูเปนประธานกลับที่นั่ง
๓) เมื่อผูเปนประธานนั่งเรียบรอยแลว เริ่มพิธี โดยครูหรืออาจารยผูหนึ่ง
ออกมายืนเบื้องหนาของนักเรียน เพือ่ นําสวดมนตไหวพระใหนักเรียนวาตามเปนวรรค ๆ
ไป ตามแบบสวดขางทายนี้ อาจารยพนมมือเปนอาณัติสัญญาณ ใหนักเรียนทําตาม
และทําอยูจนเสร็จการไหวครู
๔) เมื่อสวดมนตไหวพระเสร็จแลว ครูหรืออาจารยผูนําสวดกลับไปยังที่เดิม
และนักเรียนผูที่รับเลือกใหเปนผูกลาวนําคําไหวครูออกมาแทนเพื่อกลาวนําไหวครู
เมื่อพรอมกันแลวก็กลาววรรคแรกของคําไหวครูตามบทที่แสดงไวขางหนาน
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๕) เมื่อนักเรียนผูกลาวนํา วาจบวรรคแรกของบทแลว นักเรียนทั้งหมด
รับตามบทพรอมกันจนจบคําไหวครู เมื่อจบบทแลวนักเรียนผูที่กลาวนําซึ่งยังคงยืน
อยูทางดานหนาของนักเรียนอื่น วาคาถาสรุปทายของคาไหวครู คือ
ปฺาวุฑฺฒิกเรเตเต ทินฺโนวาเท นมามิหฯ (ทํานองสรภัญญะ)
๖) เมื่อกลาวเสร็จแลว นักเรียนผูกลาวนํากลับที่เดิม นักเรียนทั้งหมด
ทําความเคารพและนั่งลง ตอนนี้ถามีพิณพาทยใหเริ่มเพลงสาธุการ
๗) ใหนักเรียนที่ถือธูปเทียนเริ่มจุดธูปเทียนเมื่ออาจารยผูดําเนินพิธี
เห็นวาเสร็จเรียบรอยแลว ใหอาณัติสัญญาณ ใหนักเรียนผูถือพานดอกไมและถือธูปเทียน
ยืนขึ้นพรอมกันทั้งหมด ใหแถวถือพานดอกไมเดินมากอน ๔ คน เดินรวมเปนแถว
เรียง ๔ ขึ้นไปบนเวที นําพานดอกไมไปวางยังโตะเล็กหนาที่บูชา แลวกราบลงพรอมกัน
๓ ครั้ง ถอยออกมาทําความเคารพผูเปนประธาน แลวลงจากเวทีกลับที่เดิมใหนักเรียน
ที่ถือธูปเทียน ๔ คน ทําเชนเดียวกัน เวนระยะหางกันพองาม ทําสลับกันไปดังนี้
จนครบจํานวนนําเรียนที่ถือพานดอกไมและธูปเทียน (พิณพาทยคงบรรเลงเพลง
สาธุการตอไป)
๘) เมื่อนักเรียนเขาที่หมดแลว ครูหรืออาจารยผูหนึ่ง ไปเชิญผูเปนประธาน
เจิมหนังสือซึ่งไดเตรียมไวแลว เมื่อผูเปนประธานลุกขึ้นใหนักเรียนลุกขึ้นยืนพรอมกัน
ผูเปนประธานเจิมหนังสือเสร็จแลวนั่งลงใหนักเรียนนั่งลงพรอมกัน 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
(รับ) บูรพาคณาจารย
ผูกอปรประโยชนศกึ ษา
ทั้งทานผูประสาทวิชา
อบรมจริยา
แกขาในกาลปจจุบัน
ขาขอเคารพอภิวันท
ระลึกคุณอนันต
ดวยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา
อีกวิริยะพา
ปญญาใหเกิดแตกฉาน
ศึกษาสําเร็จทุกประการ
อายุยืนนาน
อยูในศีลธรรมอันดี
ใหไดเปนเกียรติเปนศรี
ประโยชนทวี
แกชาติและประเทศไทย เทอญฯ
(นําสรุป) ปฺาวุฑฒิกเรเตเต
ทินโฺ นวาเท นมามิห.
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๓. พิธีจับดายสายสิญจน
สายสิญจน แปลวา สายรดน้ํา ในปจจุบันไดแกสายที่ทําดวยดายดิบโดยวิธี
จับเสนดายในเข็ดสาวชักออกมาเปนหวง ๆ ใหสมั พันธเปนสายเดียวกันจากดายใน
เข็ดเสนเดียวจับออกครั้งแรกเปน ๓ เสนมวนเขากลุมไว ถาตองการใหไดสายใหญก็จับ
อีกครั้งหนึ่ง จะกลายเปน ๙ เสนในงานมงคล ใชสายสิญจน ๙ เสน ไมใชสายสิญจน
๓ เสน เรื่องของดายสายสิญจนและวิธีจับดังกลาวนี้ ในหนังสือระเบียบพิธี ชี้แจงไว
(ระหวางหนา ๒๓ ถึง ๓๐) แจมแจงดีมาก จะขอคัดตัดตอนมากกลาวเปนตอน ๆ
ดังตอไปนี้.
"สายสิญจนในงานมงคลใชสายสิญจน ๙ เสนไมใชสายสิญจน ๓ เสน
แตโบราณไดจัดทําขึ้นดวยวิธีเรียกวา เสก คือ รายมนตเพื่อใหศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกวา
สายสิญจน แปวา สายเสก การจัดดายสายสิญจน เบื้องตนตองกะประมาณดายดิบ
ที่จะจับใหพอกับความตองการ ตองใชคนในการจับ ๒ คน เปนผูจับ ๑ คน คอยปอน
เสนดายใหจับคนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหดายที่จะจับซึ่งเสกกอนแลวไมตกไปในที่ต่ําอันจะ
ทําใหเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ทั้ง คน นั่งหรือยืนหางกันไมเกิน ๑ วา หันหนาเขาหากัน
เมื่อเริ่มพิธีผูจับสายสิญจนพึงหยิบดายทั้งหมดที่ตองจับมาถือนั่งประณมมือวา นโม ๓
จบแลว พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ... ไปตามแบบพระไตรสรณคมน แลววาสวดบท สมฺพุทฺเธ...
บท อิติป โส... ไปจนจบสังฆคุณ ขณะวาพึงนอมใจใหระลึกถึงคุณพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ ตามลําดับพึงยึดหนวงเปนอารมณ ตั้งใจแนวแนดีแลว พึงสงเข็ดดาย
ที่จับใหผูปอนเสนดายคลองไวที่ขอมือทั้งสองขาง ขึงเข็ดใหตึงและผูปอนเสนดายนั้น
พึงคอยระวังในการปอน โดยเบี่ยงบายมือขณะเสนดายเดินใหเขาจังหวะกับผูจับอยู
ตลอดเวลา"
"ผูจับนั้น เมื่อเลือกหาเสนดายอันเปนตนขั้ว แยกออกมาจากเข็ดไดแลว
ขณะแรกพึงวา พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ แลวทบเสนดายเขาดวยกันเพื่อใหเปนวงพอมือ
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ลอดเขาไดสะดวก ขณะทบเสนดายวา ธมฺม สรณ คจฺฉามิ แลวถือไวดวยมือขางหนึ่ง
ใชมืออีกขางหนึ่ง ลอดเขาในวง จับเสนดายนอกวงที่แลนมาจากเข็ดดึงกลับมาทางตัว
ขณะดึงนี้วา สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ ดาย ๓ เสนก็จะทาบเกี่ยวพันประสานกันเปนสาย
สิญจน อันสําเร็จดวยพระโตรสรณคมน"
"ตอไป เสนดายที่จับดึงเขามาก็จะเปนวงใหมอีก แลวจึงดังเสนดาย
นอกวงดวยมืออีกขางหนึ่ง มวนสายที่จับแลวดวยมืออีกขางหนึ่งสองมือทําหนาที่ไป
พรอมกัน ฝายผูปอนเสนดายก็พึงทําหนาที่ปอนไปตามจังหวะมือของผูจับเมื่อดาย
หมดเข็ดหนึ่ง ๆ ก็เอาดายเข็ดอื่นเขาตอเสนกันแลวจับตอไป จนกวาจะหมด ดายทุก
เข็ดขณะจับสายสิญจนอยูนี้ทั้งผูจับและผูปอนเสนดาย พึงเสกบริกรรมภาวนาอยู
ในบทพระโตรสรณคมน และบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณตามพระบาลีและวาบท
สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา ปจฺเจกานฺจ ย พล
อรหนฺตานฺจ เตเชน รกฺข พนฺธามิ สพฺพโส.
พึงตั้งใจใหแนวแน วาซ้ํา ๆ อยางอยางนี้จนกวาจะแลวเสร็จ ถาไมจําเปนก็
อยาไดพูดหรือคุยกันเลย"
"เมื่อจับเสร็จในครั้งแรกยังเปนจับ ๓ คือมีดายเพียง ๓ เสนในสายเมื่อ
เห็นวายังเล็กอยูเกรงจะขาดงาย ก็พึงจับอีกครั้งหนึ่ง เรียกวา ๙ คือ จับจากสาย
๓ เสนใหเปน ๙ เสน ผูจ ับพึงมวนดายเขากลุมใหเรียบรอยเสียกอน แลวพึงจับปลาย
สายไว สงกลุมใหผูปอนดาย คอยระวังปอนอยูอยางเดิม ขณะแรกจับปลายใหวา
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ... ขณะทบเขาวงวา ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ... ขณะจับเสน
ดายลอดวงเขามาทางตัววา ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ... แลวจับตอไปทั้ง ๒ คน
พึงภาวนาบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เหมือนจับในครั้งแรก แลววา อ ส วิ สุ
โล ปุ ส พุ ภ ตอไปวาบท สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา ไปจนจบ และหากจะวาบทมงคล
จักรวาฬ หรือพระพุทธมนตในเจ็ดตํานานสิบสองตํานาน โดยตลอด หรือเพียงบทใด
บทหนึ่งที่ยังจําไดแมนยําขึ้นในอยู ก็ยิ่งดีมากขึ้น"
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เมื่อจับหมวดดายในครั้งนี้แลว พึงมวนสายสิญจนเขากลุมเหมือนในครั้ง
กอนผูมวนดายและผูระวังกลุมดาย พึงวา
"สพฺพทุกฺขา วินสฺสนตุ สพฺพภยา วินสฺสนฺตุ สพฺพโรคา วินสฺสนฺตุ พุทฺธเตเชน ธมฺมเตเชน สงฺฆเตเชน"
"จนกวาจะมวนดายเขากลุมเสร็จเรียบรอย จึงเสร็จพิธี"
ดายสายสิญจนที่จับโดยวิธีนี้ นิยมใชเฉพาะในพิธีงานมงคลทุกประเภท
ที่ตองใชดายสายสิญจน คือ ใชวงบริเวณพุทธมงคลตลอดจนใหพระสงฆถือในขณะ
สวดมนต
๔. วิธีบงั สุกุลเปน
การบังสุกุลเปน หมายถึง บุญกิริยาที่เจาภาพประสงคจะบริจาควัตถุเนื่อง
ดวยกายของตน โดยเฉพาะผาอุทิศสงฆใหเปนผาบังสุกุล ปรกตินิยมทําเมื่อปวยหนัก
เปนการกําหนดมรณานุสสติวิธีหนึ่ง โดยมากเมื่อญาติ ๐ จัดใหมีพิธีสงฆสวดตอนาม
แลวถาผูปวยยังมีสติดีอยู และเปนอุบาสกอุบาสิกาผูใกลชิดพระรัตนตรัยตลอดมา
มักขอรองใหสงฆชักบังสุกุลเปนตนเองดวย แมอุบาสกอุบาสิกาผูไมปวยไข เมื่ออายุ
ยางเขาวัยชรามักปรารภสังขารของตนอันใกลมรณะ ประสงคจะบําเพ็ญบุญกิริยาให
ทันตาเห็นดวยตนเอง มักจัดใหอาราธนาพระสงฆมาชักบังสุกุลเปนตนเองก็มี
ในการชักบังสุกุลเปนดังกลาวนี้ ปกติไมมที อดผาเหมือนบังสุกุลศพเวลา
จะใหพระสงฆชัก ใชผาขาวคลุมตัวคนปวยหรือผูประสงคการนี้แลวเอาดายสายสิญจน
ผูกมุมผาขาวที่คลุมนั้นไวตอนขางหนา ถวายปลายสายสิญจนอีกขางหนึ่งใหพระสงฆ
จับพิจารณา แตเจาภาพบางทานศรัทธานําผาทอดบนสายสิญจนเหมือนทอดผาบน
สายโยงศพก็มี สําหรับระเบียบพิธีฝายเจาภาพ ในกรณีใหมีบังสุกุลเปนตอทายพิธีตอนาม
ก็ไมมีอะไรตองเตรียมมาก นอกจากเตรียมผาขาวคลุมราง ๑ ผืนกับเตรียมสายสิญจน
ใชโยงผาคลุมใหพระสงฆชักเทานั้น แมกรณีที่เจาภาพจัดทําแตตนเองเปนพิเศษ ก็คง
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เตรียมสิ่งสําคัญ คือ ผาขาวสายสิญจนเชนกัน นอกนั้นก็เปนเครื่องไทยธรรมแลว
แตจะจัดเตรียม สวนระเบียบพิธีฝายพระภิกษุสงฆพึงปฏิบัติในการนี้โดยลําดับดังนี้
ก) เจาภาพจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวอาราธนาศีล
ข) หัวหนาสงฆตั้งพัดใหศีล (ในขอ ก. และ ข. นี้ ถาเปนงานทําตอจากพิธีตอนาม
ไมตองใหศีลและรับศีลอีกก็ได)
ค) หัวหนาสงฆนําสวดมนตเฉพาะที่นิยมเปนหลัก ดังนี้
(๑) นโม...
(๒) อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา....
(๓) อเนกชาติสสาร....
(๔) กรุณา วิย สตฺเตสุ...
(๕) ติลักขณาทิคาถา ขึ้น สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ... (อาจสวดมากกวา
นี้ก็ได เชนเติม บท พุทฺธ ชีวิต ยาว นิพฺพาน สรณ คจฺฉามิ... เขาตอ
จาก นโม... และสวด ภัทเทกรัตตคาถา อตีต นานฺวาคเมยฺย... ก็ได)
ฆ) สวดมนตจบแลว ชักบังสุกุลเปนโดยเจาภาพหมอบลงตรงหนาสงฆ
เอาผาขาวคลุมกายหมดทั้งราง ถาเปนคนปวยลุกหมอบไมไดก็ใชผา
ขาวคลุมรางทั้ง ๆ ที่นอนอยูกับที่นั้นแลวผูกปลายสายสิญจนขางหนึ่ง
ที่ผาขาวคลุม แลวนํากลุม ดวยสายสิญจนถวาย พระสงฆหรือลดลง
ตรงหนาสงฆในกรณีมีทอดผา พระสงฆทั้งนั้นพึงจับสายสิญจนหรือ
ผาทอดอยางพิธีบังสุกุลศพ ที่กลาวแลวทุกประการ ถามีพัดพึงตั้งพัด
แบบซักผาบังสุกุลดวย เมื่อพรอมกันแลว พึงวาคาถาบังสุกุล
เปนพรอมกันดังนี้
อจิร วตย กาโย ปวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺาโณ นิรตฺถว กลิงฺครฯ
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ในกรณีที่ไมมีผาทอด ขณะที่วาคาถาชักบังสุกุลเปนพระ
ภิกษุที่เปนหัวหนาพึงดึงดายสายสิญจนที่ผูกมุมผาไวใหผาที่คลุมคอย ๆ
เลื่อนออกจากตัวคนที่ถูกบังสุกุลพอวาจบผาคลุมก็พนจากตัวพอดี
กันหรือจะดึงผาคลุมออกเมื่อวาคาถาจบก็ได เปนอันเสร็จพิธีชัก
บังสุกุลเปน
ง) เมื่อเจาภาพถวายไทยธรรมแลว หรือยังมีพิธีฉันตอไป ในวันอื่น
ยังไมถวายในขณะนั้น พระสงฆพึงอนุโมทนาใชบท วิเสสอนุมทนา
วา โส อตฺถลทฺโธ... สําหรับชาย หรือ สา อตฺถลทฺธา... สําหรับหญิง
ตามควรแลวตอทายดวยบท มงคลจักวาฬนอย แตในกรณีคนปวย
หนักจะตอทายดวยบท สกฺกตฺวา พุทธฺรตน... กับมงคลจักรวาฬนอย
ก็ไดเหมือนกัน
อีกประการหนึ่ง การชักบังสุกุลเปนที่นิยมใหพระสงฆประกอบในการเก็บอัฐิ
หลังจากฌาปนกิจศพเสร็จแลวรุงขึ้นมีการเก็บอัฐิ ในการนี้นิยมใหพระสงฆชักบังสุกุล
เปนอัฐิในวาระสุดทายองพิธีดวยซึ่งเรียกกันวา "บังสุกุลแปรรูป" มีระเบียบพิธี
ยอ ๆ ดังนี้
ก) ฝายเจาภาพ จัดอัฐิบนเชิงตะกอนซึ่งดับสนิทแลวรวมเขากอนจะให
มีสงฆชักบังสุกุลในขณะอัฐิธาตุรวมกันอยูนี้ดวยก็ไดเรียกวา "บังสุกุล
ดับธาตุ" หรือจะไมมีก็ได เริ่มตนพิธีเก็บอัฐิเลย โดยจัดอัฐิธาตุบน
เชิงตะกอนนั้น ทําเปนรางโครงมนุษยดวยวิธีเรียงกระดูกบางสวน
เขาเปนรูปรางเทานั้น ใหทันศรีษะไปทางทิศตะวันตกกอน แลวทอดผา
บนรูปที่เรียงไวนั้นนิมนตพระสงฆชักบังสุกุล
ข) พระสงฆชัดบังสุกุลในรูปแรกนี้ แบบบังสุกุลตายอยางบังสุกุลศพ
ค) เสร็จแลว แปรรูปกระดูกนั้นใหมใหเปนรูปมนุษยแตใหหันศรีษะมา
ทางทิศตะวันออก แลวนิมนตใหพระสงฆชักบังสุกุลแปรรูป
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ฆ) พระสงคพึงชักบังสุกุลแปรรูปนี้ดวยบทบังสุกุลเปน นับวาเสร็จพิธี
ง) ตอนั้น เจาภาพมีขาวตอกดอกไม หรือเงินทอง ก็โปรยลงบนอัฐินั้น
แลวก็เก็บอัฐิไดตามประสงค
การชักบังสุกุลเปน และวิธีปฏิบัติ ทีใ่ ชกันทั่วไปมีเพียงเทานี้
๕) วิธีบอกศักราช
การแสดงพระธรรมเทศนาในงานทําบุญทุกกรณี ยกเวนที่แสดงตามกาลใน
วันธรรมสวนะมีนิยมใหผูแสดงธรรมบอกศักราช คือ บอก วัน เดือน ป ที่ถึงเปน
ปจจุบันวันนั้น กอนเริ่มเทศนดวย จุดมุงหมายเดิมก็เพื่อใหพุทธบริษัทไดทราบ
ปฏิทินวา วันนั้นเปนวันอะไร เดือนอะไร และปอะไร เพราะในสมัยกอน ปฏิทินรายวัน
ไมมีแพรหลายเหมือนในปจจุบันนี้ บางคนบางสมัยโนน ไมรกู ระทั่งอายุของตนเอง
เพราะไมทราบวาตนเกิดเมื่อไร ฉะนั้น การฟงธรรมนอกจากใหประโยชนไดรูเรื่อง
ธรรมปฏิบัตแิ ลวยังเปนเหตุใหทราบปฏิทินปจจุบันสําหรับแสดงธรรมนั้นดวยตกมา
ถึงสมัยนี้ปฏิทินมีแพรหลายแลว คนสวนมากทราบวัน เดือน ป ปจจุบันดี การบอก
ศักราชกอนเทศนเลยกลายเปนธรรมเนียมไป ซึ่งตองตัดออกเสียเลยก็ยังไมมีเหตุผล
สมควร จึงยังปฏิบัติกันสืบมา
วิธีบอกศักราชของพระผูเทศกใหบอกเปนภาษาบาลีนํากอน แลวแปลเปน
ภาษาไทย ผูเทศกตองเขาใจวิธีเปลี่ยนคําตาม วัน เดือน ป ในแบบภาษาบาลีกอนพอ
สมควร จึงจะบอกไดถูกตอง ฉะนั้น ตอไปนี้จะแสดงแบบศักราชที่นิยมใชกันอยูใน
ปจจุบัน และวิธีเปลี่ยนคําพอเปนทางของนักศึกษาตามสมควร
คําบาลีบอกศักราช
อิทนิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏาย,
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จตุ ตฺตรปญจสตธิกานิ, เทว สวจฺฉร สหสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ, ปจฺจุปฺปนฺนกาลวเสน
อสฺ สยุชมาสสฺส เตวี สติม ทิน, วารวเสน ปน จนฺท วาโร โหติ. เอว ตสฺส ภควโต
ปรินิพฺพานา, สาสนา ยุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพาติฯ
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

คําแปลที่ตองบอกเปนภาษาไทย
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จําเดิมแตปรินิพานแหงพระองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น บัดนี้ ลวงแลวสองพันหา รอยสี่พรรษา
ปจจุบันสมัย ตุลาคม มาส สุรทินที่ ๒๓ วันนี้ จันทรวาร ศาสนายุกาลแหงสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีนัยอันพุทธบริษัทจะพึงกําหนดนับดวยประการฉะนี้ฯ
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

หลักการเปลีย่ นคําตาม วัน เดือน ป
สําหรับคําบาลี มีที่ตองเปลี่ยน ๔ แหงตามที่ควงเลขหมายและขีดเสนใต
ใหรูไวในแบบแลว ฯ
หมายเลข ๑ เปนคําบอกจํานวนศักราช ในแบบตัวอยางใหไวสําหรับป
พ.ศ.๒๕๐๔ ถาจํานวนทาย พ.ศ.เลื่อนไป ตองเปลี่ยนดังนี้
๐๕ คําขีดเสนใต
เปลี่ยนเปน
ปฺจุตฺตร
๐๖
"
"
ฉฬุตฺตร
๐๗
"
"
สตฺตุตฺตร
๐๘
"
"
อฏตุ ฺตร
๐๙
"
"
นวุตตฺ ร
๑๐
"
"
ทวุตฺตร
๑๑
"
"
เอกาทสุตฺตร
๑๒
"
"
ทฺวาทสุตฺตร
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๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

เตรสุตฺตร
จตุทฺทสุตฺตร
ปณฺณรสุตฺตร
โสฬสุตฺตร
สุตฺตรสุตฺตร
อฏารสุตฺตร
อูนวีสุตฺตร
วีสุตฺตร
ตึสุตฺตร
จตฺตาฬีสุตฺตร
ปณฺณาสุตฺตร
สฏยุตฺตร
สตฺตตฺยุตฺตร
อสีตยุตฺตร
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 ทั้งนี้ใหเติมเขาหนาจํานวนครบสิบนั้น 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 ดังนี้เปนตน
หมายเลข ๒ เปนจํานวนบอกเดือน ในแบบตัวอยางใชสําหรับเดือน ตุลาคม
ถาเปนเดือนอื่นตองเปลี่ยน ซึ่งมีหลักใชสําหรับเปลี่ยน ดังนี้
เดือน
มกราคม
นิยมใช
ปุสฺส
"
กุมภาพันธ
"
มาฆ
"
มีนาคม
"
ผคฺคุณ
"
เมษายน
"
จิตฺต
"
พฤษภาคม
"
วิสาข
"
มิถุนายน
"
เชฏ
"
กรกฎาคม
"
อาสาฬฺห
"
สิงหาคม
"
สาวน
"
กันยายน
"
โปฏปท หรือ ภทฺทปท
"
ตุลาคม
"
อสฺสยุช
"
พฤศจิกายน
"
กตฺติกา
"
ธันวาคม
"
มิคสิร
พึงนําคําเปลี่ยนชื่อเดือนตามที่ตองการใสเขาหนาหนาคํา มาสสฺส ก็สาํ เร็จรูป
ไดตามที่ตองประสงค
หมายเลข ๓ เปนคําบอกวันที่ของเดือนนั้น ตองเปลี่ยนไปตามปฏิทินให
ตรงตามวันที่ที่ตองการ 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
หมายเลขที่ ๔ เปนคําบอกวาร ใน ๗ วาร เพื่อใหรูวาวันนั้น ๆ ตรงกับ
วารอะไร คือ อาทิตย จันทร อังคาร เปนตน ตองเปลี่ยนชื่อวารทั้ง ๗ นี้ใหถูกตอง ซึง่ มี
หลักกําหนดไวดังนี้
วัน อาทิตย ใช รวิวาโร
วัน พฤหัสบดี ใช ครุวาโร
" จันทร " จนฺทวาโร
" ศุกร
" สุกกฺ วาโร
" อังคาร " ภุมฺมวาโร
" เสาร
" โสรวาโร
" พุธ
" วุธวาโร
"
วันนั้นเปนวันวารอะไร ตองเปลี่ยนใหถูกตามนี้
สวนคําแปลที่บอกไวเปนภาษาไทยนั้น ตองเปลี่ยนตรงที่ขีดเสนใต ไวให
ตรงตามวัน เดือน ป ทีบ่ อก ทุกประการ.

