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ค าน า
ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔

หนังสือ พิธีกรควรรู้ เท่าท่ีผมทราบพิมพ์มาแล้ว ๑๓ ครั้ง เป็นการพิมพ์เพื่อ
แจกจ่ายเป็นธรรมทานท้ังสิ้น ผมจัดพิมพ์เองก็มี มีเจ้าภาพขอรับไปจัดพิมพ์ในงานกุศลต่างๆ ก็
มี ส่วนที่มีผู้จัดพิมพ์แล้วมอบให้ผมผู้เขียนส่วนหนึ่งผมก็แจกจ่ายไปจนหมดสิ้น ยังมีผู้ต้องการ
ถามหาอยู่เสมอ พอบอกว่าหมดแล้ว ก็จะมีผู้ถามว่าท าไมไม่พิมพ์อีก 

ประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ ปีมานี้ ผู้คนหันไปอ่านหนังสือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จอ
โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ กันมากขึ้น ท าให้ความส าคัญของหนังสือที่
เป็นเล่มกระดาษลดลงไป คาดว่าในอนาคตการผลิตหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษคงจะหมดไปใน
ที่สุด 

นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความอุตสาหะที่จะพิมพ์หนังสือเป็นเล่มกระดาษมี
ก าลังแผ่วลงไป
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คนท่ีต้องการหนังสือท่ีเป็นเล่มกระดาษก็ยังคงมีอยู่

หนังสือ พิธีกรควรรู้ นี้มีผู้เสนอแนะว่าควรจะพิมพ์จ าหน่าย หนังสือจะได้เข้าสู่
ตลาด แล้วเอารายได้จากการจ าหน่ายมาเป็นทุนพิมพ์เผยแพร่ต่อไปอีก นับเป็นค าแนะน าที่
เกิดจากความหวังดี แต่เวลานี้ยังมีทุนจากการบริจาคเหลือพอจะพิมพ์เป็นธรรมทานบริสุทธิ์ได้
อยู่ ก็ขอพิมพ์เป็นธรรมทานไปก่อน หลังจากนี้ค่อยคิดกันใหม่

ในการพิมพ์ พิธีกรควรรู้ ครั้งนี้ มีญาติมิตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒ 
ท่าน คือ (ผศ.ดร.ชาติเมธี หงษา และ ผศ.ดร.ณกมล ปุณชเขตต์ทิกุล เป็นผู้ประสานงานช่วย
ให้การพิมพ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

การพิมพ์ครั้งนี้เน้ือหาในเล่มยังคงเหมือนเดิม ผมตั้งใจจะปรับปรุงเพิ่มเติม แต่ยังไม่
มีโอกาส จะพยายามท าในการพิมพ์ครั้งต่อไป
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๔๑ : เน่ำทัว่สรรพำงคก์ำย ๒๓๙

๔๒ : ปฏบิตัธิรรม ๒๔๓
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โปรดทราบก่อนว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ต าราฝึกสอนให้เป็นพิธีกรในงาน
ต่างๆ 

ถ้าใครจะถามว่า พิธีแต่งงานใช้ขันหมากกี่ขัน วางศิลาฤกษ์มีล าดับ
ขั้นตอนอย่างไร ขึ้นบ้านใหม่ต้องวงสายสิญจน์รอบบ้านหรือไม่และต้องเจิมที่
ไหนบ้าง ตั้งศาลพระภูมิต้องมีศาลตายายด้วยไหม จุดธูปบูชากลางแจ้งใช้ธูป
กี่ดอก ถวายพระพุทธรูปกล่าวค าถวายว่าอย่างไร ฯลฯ

ท่านต้องไปอ่านเล่มอื่นครับ เล่มนี้ไม่มีค าตอบ 
หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ท่านเป็นพิธีกรไม่ได้

แต่ท่านที่เป็นพิธีกร หรือเป็นมรรคนายกอยู่แล้ว หนังสือเล่มนี้จะให้
ข้อคิดและเหตุผลแก่ท่านว่า ที่ท่านเคยท ากันมาอย่างนั้น เคยว่ากันมาอย่าง
โน้น ที่ถูกควรเป็นอย่างไร และท าไมจึงควรท าหรือไม่ควรท าอย่างนั้นอย่าง
โน้น

ส าหรับท่านที่มีโอกาสไปร่วมพิธีการต่างๆ หนังสือเล่มนี้อาจช่วยให้
ท่านเข้าใจขึ้นได้บ้างว่านั่นเขาท าอะไรกัน และตัวท่านควรจะท าหรือไม่ควร
ท าอะไร อย่างไร



ทุกเรื่องที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้ ถ้าไม่ใช่หลักวิชาก็เป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผม-ผู้เขียน ท่านผู้อ่านไม่จ าเป็นจะต้องเห็นด้วยกับผู้เขียนทุก
เรื่องไป แต่ทุกเรื่องจะแสดงเหตุผลไว้ด้วยเสมอว่าท าไมจึงควรเป็นอย่างนี้
หรือไม่ควรเป็นอย่างนั้น 

ใครมีเหตุผลที่ดีกว่า ก็ว่ากันออกมา
ผิด ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ถูก ก็ท าต่อไป และท าให้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อเรายังจ าเป็นต้องมีพิธีกรรม ก็ไม่ควรเป็นแค่ท าตามๆ กันไป แต่
ควรจะให้พิธีกรรมน าไปสู่ปัญญา 

เมื่อมีศรัทธาที่จะท าพิธีกรรม ก็สมควรแท้ที่จะต้องมีปัญญาในพิธีที่ท า 
และตัวพิธีกรควรจะเป็นผู้น าที่จะท าให้พิธีกรรมนั้นๆ น าไปสู่ปัญญาให้

จงได้
ศรัทธาที่มั่นคงควรน าไปสู่ปัญญาที่แจ่มชัด
ปัญญาที่แจ่มชัดจะกลับมาหนุนศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้น
เมื่อใดเป็นได้ดั่งนี้ เมื่อนั้นพิธีกรรมก็มีคุณค่าที่สมบูรณ์

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๒๕๕๕

๒



เมื่อจะต้องท าหน้าที่พิธีกรก็ดี เมื่อจะต้องวินิจฉัยประเด็นใดๆ ของ
พิธีกรรมก็ดี หรือเมื่อไปร่วมพิธีก็ดี ควรระลึกไว้เสมอว่า

พิธีกรรมมักจะมีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น หลักวิชา กับ
ส่วนที่เป็น ค่านิยมของพื้นถิ่น

อธิบายด้วยตัวอย่าง คงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น 
ในพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เมื่อบูชาพระ และรับศีลเสร็จ ก่อน

จะสวด บางแห่ง ต้องอาราธนาธรรม พรหมา จะ โลกา ... ก่อน แล้วพระจึง
สวด ถ้าไม่อาราธนา พระจะยังไม่สวด บางทีถ้าพิธีกรไม่รู้หรือไม่เคย พระ
ท่านจะเตือนให้อาราธนาธรรมก่อน

แต่ บางแห่ง รับศีลเสร็จก็สวดเลย ไม่ต้อง พรหมา จะ โลกา ... ก่อน
สวดพระอภิธรรม ต้องอาราธนาธรรมก่อน หรือไม่ต้องอาราธนา นี่คือ 

ค่านิยมของพื้นถิ่น



หลักก็คือ ที่ไหนอาราธนาก็อาราธนา ที่ไหนไม่ต้องอาราธนาก็ไม่ต้อง
อาราธนา 

จึงไม่ต้องเถียงกันว่า ไม่ต้องอาราธนาเพราะสวดพระอภิธรรมไม่ใช่
เทศน์ หรือต้องอาราธนาเพราะการสวดพระอภิธรรมก็คือการแสดงธรรม
แบบหนึ่ง 

เพราะในกรณีนี้ อาราธนา ก็ไม่เกิน ไม่อาราธนา ก็ไม่ขาด
เพราะฉะนั้น พื้นถิ่นไหนนิยมอย่างไร ก็ท าตามค่านิยมของพื้นถิ่นนั้น 

ไม่พึงเข้าไปแตะต้อง ก้าวก่าย หรือเปลี่ยนแปลงตามความเห็นส่วนตัวเป็นอัน
ขาด

แต่ในค าอาราธนาธรรมนั้น 
พรหมา จะ โลกา ... ออกเสียงอย่างไร  พรมมา หรือ พร ามา  
กะตะอัญชะลี หรือ กัตอัญชะลี
อะนะธิวะรัง หรือ อันธิวะรัง

นี่คือ หลักวิชา
ส่วนที่เป็นหลักวิชานี้สามารถถกเถียงกันได้ว่าผิดถูกควรเป็นอย่างไร 
ผิดก็ว่าผิด ถูกก็ว่าถูก 
ผิดก็ต้องแก้ ไม่ใช่ดันทุรังอ้างว่าเป็นค่านิยมของพื้นถิ่นนี้เขานิยมว่ากัน

อย่างนี้ ท ากันอย่างนี้ 
อาจมีปัญหาว่าจะเอาอะไรตัดสินว่า นี่เป็นหลักวิชา นั่นเป็นค่านิยมพื้น

ถิ่น

๔



ก็ต้องใช้หลักวิชานั่นเองตัดสิน คือในที่สุดแล้ว หลักวิชาต้องเป็นตัว
หลัก

ยกตัวอย่างเรื่องข้าวพระพุทธ

ที่เห็นทั่วไป ข้าวพระพุทธมักจัดเป็นชุดเล็กๆ ถาดใบเล็กๆ ถ้วยใบเล็กๆ 
เหมือนของเซ่นผี ดูเหมือนว่านี่เป็นค่านิยม ที่ไหนๆ ก็ท าแบบนี้

แต่ดูให้ดีๆ นี่ไม่ใช่ค่านิยม แต่เป็นเพราะไม่เข้าใจหลักวิชา
พระพุทธเจ้าใช่ผี ข้าวที่จัดถวายพระพุทธอยู่ในฐานะเป็นเครื่องบูชา 

ไม่ใช่ของเซ่นผี ข้าวพระพุทธจึงต้องจัดเสมือนหนึ่งว่าองค์พระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ตรงนั้นจริงๆ ถ้าพระพุทธเจ้าจะเสวยข้าวนั้นก็เสวยได้อิ่มหนึ่ง
จริงๆ ก็คือต้องจัดเหมือนข้าวที่จัดถวายพระสงฆ์หรือประณีตกว่า

นี่คือหลักวิชา ไม่ใช่ค่านิยมพื้นถิ่น
ถ้าเข้าใจหลักวิชานี้ เราก็ไม่ควรจัดข้าวพระพุทธเหมือนของเซ่นผี 
เพราะฉะนั้นไปเห็นที่ไหนจัดแบบเซ่นผี เราก็สามารถทักท้วงแนะน าได้

โดยไม่ต้องเกรงว่าจะเป็นการก้าวก่ายค่านิยมพื้นถิ่น อันที่จริงแล้วเป็นเรื่อง
สมควรที่จะต้องทักท้วงแนะน าให้ท าให้ถูกต้องโดยแท้ ไม่ใช่ปล่อยเลยตาม
เลยตามเคย 

ดูต่อไปอีก
ในค าบูชาข้าวพระ ตรงค าว่า โอทะนัง พิธีกรบางท่านว่า โภชะนัง ก็

ยอมรับได้ เพราะไม่ได้ขัดต่อหลักวิชา 

๕



แต่มีบางท่านบางพื้นถิ่นใช้ว่า โภชะนานงั
บางคนว่า โภชะนานานงั ไปโน่นเลย 

แล้วก็อ้างว่าพื้นถิ่นนี้เขาใช้กันอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ตัวเองก็
รับถ่ายทอดมาอย่างนี้

ผู้ที่รู้ภาษาบาลีจะบอกได้ทันทีว่า โภชะนานัง หรือ โภชะนานานัง นี่
ผิด

อย่างนี้คือหลักวิชา เมื่อผิดก็ต้องแก้ จะอ้างว่าเป็นค่านิยมพื้นถิ่นไม่ได้
สรุปว่า
ค่านิยมพื้นถิ่นจริงๆ อย่าไปแตะต้องของเขา
แต่ถ้าเป็นหลักวิชา และถ้าผิด ต้องแก้ และควรช่วยกันแก้

วิธีแก้ที่จะได้ผลยั่งยืนก็คือ เรียนรู้ ค้นคว้า หาเหตุผลในเรื่องนั้นๆ ไป
เรื่อยๆ

เมื่อเห็นเหตุผล ก็จะปฏิบัติพิธีกรรมน้ันอย่างถูกต้อง
ค่านิยมที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในพิธีกรรมต่างๆ ก็จะค่อยๆ หมดไป 

เหลือแต่พิธีกรรมที่ท าด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา
เมื่อนั้น พิธีกรรมก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณธรรมสารธรรมอื่นๆ งอก

งามยิ่งๆ ขึ้นไป

๖



(กล่าวน า / ไม่ต้องว่าตาม)
พระสัมมาสมัพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย พระองค์ทรงไว้ซึ่ง

พระปัญญาคุณ ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณ 
ทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ทรงไว้ซึ่งพระมหา
กรุณาคุณ ทรงสงสารสั่งสอนเวไนยนิกรทุกถ้วนหน้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ
ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

(กล่าวน า / กล่าวตาม)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม.ิ (กราบ)



(กล่าวน า / กล่าวตาม)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 
ธัมมัง นะมัสสาม.ิ (กราบ)

(กล่าวน า / ไม่ต้องว่าตาม)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง 

ปฏิบัติควร ปฏิบัติชอบ เป็นพยานในพระธรรมค าสั่งสอนของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริง เป็นทายาทสืบต่อ
พระพุทธศาสนามาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระ
สงฆเจ้าเหล่านั้น 

(กล่าวน า / กล่าวตาม)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

ค าบูชาพระรัตนตรัยนี้ต้นแบบเป็นของกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก ได้ทราบมาว่า พระธรรมนิเทศทวยหาญ (อยู่ อุดมศิลป์ ป.ธ.
๙) ปฐมอนุศาสนาจารย์ เป็นผู้เรียบเรียง

๘



ท าบุญวันพระที่วัดมหาธาตุ ราชบุรี เดิมไม่ได้ว่าค าบูชาแบบนี้ ผมเห็น
ว่าค าบูชาพระรัตนตรัยของกองทัพบกนี้ไพเราะ น่าฟัง น าให้เกิดปัญญา จึง
ขออนุญาตต่อท่านเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ราชบุรี ขอน าค าบูชาพระแบบนี้มา
ใช้ในวันท าบุญวันพระ ท่านก็อนุญาต และใช้มาต้ังแต่ประมาณปี ๒๕๔๐

พื้นถิ่นไหนมีค าบูชาพระที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าพื้นถิ่น ก็สมควรที่จะ
ใช้แบบนั้นเป็นการรักษาภูมิปัญญาของพ้ืนถิ่นไว้ แต่ถ้ายังไม่มี หรือมีก็เป็นค า
บูชาพระแบบทั่วไป จะพิจารณาน าค าบูชาพระแบบนี้ไปใช้ ก็แล้วแต่จะ
เห็นสมควร

๙



ค าเดิมที่ปู่ย่าตายายของเราท่านใช้กันมา คือ จุดธูปเทียน คือใช้ค าว่า 
ธูปเทียน ไม่ใช่ เทียนธูป

เหตุที่มีผู้อุตริเปลี่ยนเป็น เทียนธูป นั้น เกิดจากเรื่องดังต่อไปนี้
นายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ไปเป็นประธานในพิธีซึ่งมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

ด้วย ในก าหนดการซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้น าเรียนให้ท่านประธานทราบ
ล่วงหน้าแล้ว มีอยู่ตอนหนึ่งเขียนว่า "ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระ
รัตนตรัย“ และก่อนถึงเวลาเริ่มพิธี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ได้อ่าน
ก าหนดการนั้นให้ผู้มาร่วมพิธีทราบด้วย 

ครั้นได้เวลา ก็มีเสียงประกาศโดยอ่านข้อความตามก าหนดการตอนนี้
ว่า "ขอเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย"

นายทหารผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ลุกไปที่โต๊ะหมู่บูชา รับเทียนชนวนจากพิธีกร
แล้วตั้งท่าจะจุดที่ธูปก่อน พิธีกรเห็นเช่นนั้นจึงเรียนท่านไปเบาๆ ว่า "ขอ
อนุญาตครับ จุดเทียนก่อนครับ"



ท่านประธานชะงักและมีอาการไม่สบอารมณ์ เพราะดูเหมือนว่าค า
ทักท้วงนั้นจะเป็นเหตุท าให้จังหวะการปฏิบัติของท่านเสียไป อาจจะดูว่าเสีย
บุคลิกหรือเสียหน้าอะไรท านองนั้น 

ต่อมานายทหารผู้ใหญ่ท่านนั้นได้เรียกพิธีกรท่านนั้นไปซักว่า ท าไมต้อง
จุดเทียนก่อน พิธีกรอธิบายว่า เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่ต้องจุดเทียนก่อน

นายทหารผู้ใหญ่ท่านนั้นได้ปรารภเป็นเชิงต าหนิหรือจะว่าต าหนิเป็น
เชิงปรารภก็ได้ ว่า ท าไมคุณไม่เขียนก าหนดการให้มันตรงกับการปฏิบัติ  
คุณเขียนว่า จุดธูปเทียน แต่บอกให้ผมจุดเทียนก่อนธูป

"ค าปรารภของผู้บังคับบัญชาคือค าสั่ง" นี่เป็นหลักที่รู้กันดีในหมู่ทหาร   
หลังจากนั้นมา ก าหนดการในพิธีที่จะต้องมีการจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา ก็
เปลี่ยนจาก  "ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย" กลายเป็น  
"ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย"      

ค าว่า  "จุดเทียนธูป" ก็เลยมีผู้ใช้กันอยู่ในกองทัพนั้น แล้วก็ระบาดออก
ไปสู่วงการพิธีกรชาวบ้านในบางพื้นที่ด้วย เป็นเรื่องน่าเศร้าของภาษาไทยไป
เลย

ข้อพิจารณาในเรื่องนี้ก็คือ ค าว่า ธูปเทียน นั้นเป็นค าพูดที่ปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษของเราท่านพูดกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไร เช่นในค าว่า ดอกไม้
ธูปเทียน

๑๑



ไม่มีใครดัดจริตพูดว่า ดอกไม้เทียนธูป
ทั้งนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติของการเปล่งเสียง คือ ธูปเทียน เสียง อู-

เอีย เปล่งเสียงสะดวกเป็นธรรมชาติกว่า เอีย-อู เทียนธูป
มีค าที่เทียบให้เห็นได้ชัดๆ อยู่ค าหนึ่ง (ความจริงมีอีกหลายค า) คือค า

ว่า ลูกเมีย ใครๆ ก็พูดกันว่า ลูกเมีย ไม่มีใครฝืนปากฝืนลิ้นไปพูดว่า เมียลูก
ทั้งที่ข้อเท็จจริง เมีย มาก่อน ลูก (ลูกที่เกิดจากเมียคนนั้น) 

กลุ่มค าประเภทนี้เป็นที่เข้าใจกันดีในหมู่คนไทยที่พูดภาษาไทยเป็น ยิ่ง
ใครศึกษาหลักภาษาไทยด้วยแล้ว ก็จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นไปตามหลักวิชาการ
หรือธรรมชาติของการเปล่งเสียง โดยไม่มีข้อกังขา

ก าหนดการที่เขียนว่า "ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย"
นั้น เป็นการใช้ถ้อยค าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่สุดแล้ว การไปแก้ไขเป็น 
"ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย" จึงเป็นการแก้จากถูกให้เป็น
ผิด 

ค าว่า  "ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย"  นั้นเป็นการบอก
ล าดับการปฏิบัติในพิธีว่าจะมกีารท าอะไรบ้างในตอนไหน  

มิได้เป็นการบอกขั้นตอนการปฏิบัติในการกระท านั้นๆ แต่ประการใด  

คือเมื่อพูดว่า "ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย"  ก็เป็นแต่
เพียงบอกให้รู้ว่าต่อไปนี้จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

๑๒



แต่ในการจุดธูปเทียนนั้นมีขั้นตอนอย่างไร จะต้องท าอะไรก่อน ท า
อะไรหลัง เป็นเรื่องของรายละเอียดที่ผู้ปฏิบัติในขั้นตอนนั้นๆ จะต้องศึกษา
ให้เข้าใจเอาเอง 

ค าที่ว่า "ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย" ถ้าจะจับผิดก็จับ
ได้ คือก็ยังพูดไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงอยู่นั่นเอง เพราะในความเป็นจริง 
ประธานจะต้องลุกขึ้นจากที่นั่ง เดินไปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา รับเทียนชนวนจาก
เจ้าหน้าที่พิธีการ แล้วจึงจะจุด

ถามว่า รายละเอียดเหล่านี้ ท าไมจึงไม่เขียนหรือไม่พูดออกไปด้วย 
เพื่อให้ตรงกับการปฏิบัติจริง ?

คิดถึงเหตุผลแค่นี้ก็จะเข้าใจได้ทันที 

เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาให้เข้าใจหลัก
วิชา ไม่ใช่ไปแก้หลักวิชาให้เป็นไปตามความเข้าใจผิดๆ ของตัวเอง

ตัวพิธีกรเองจึงต้องมีสติ เห็นใครพูดอะไรท าอะไร ไม่ควรพูดตามท า
ตามโดยปราศจากการใคร่ครวญให้ถ่องแท้

๑๓



เมื่อเริ่มต้นพิธี พิธีกรจะกล่าวค าบูชาก่อน ค าบูชานั้น เคยเรียกกันแต่
ว่า บูชาพระ หรือ บูชาพระรัตนตรัย ต่อมามีผู้แยกเรียกเป็น ๒ ตอน คือ 
บูชาพระรัตนตรัย ตอนหนึ่ง กับ นมัสการพระรัตนตรัย อีกตอนหนึ่ง

ค าบูชาพระรัตนตรัย ก็คือ
อิมนิา  สักกาเรนะ, พุทธัง ปูเชมิ
อิมนิา  สักกาเรนะ, ธัมมัง ปูเชมิ
อิมนิา  สักกาเรนะ, สังฆัง ปูเชมิ

ค าบูชานี้มีค าแปลว่า
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้



ค านมัสการพระรัตนตรัย ก็คือ
อะระห ัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,  พุทธัง ภะคะวันตัง

อะภิวาเทมิ
ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏปิันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง นะมามิ

ค านมัสการนี้มีค าแปลว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ผู้ห่างไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้

โดยพระองค์เอง, ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้รู้ ผู้
ตื่น ผู้เบิกบาน

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้า
นมัสการซึ่งพระธรรม

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ,  ข้าพเจ้า
นอบน้อมซึ่งพระสงฆ์

ข้อสังเกต
๑. ล าดับของการกล่าว ท ากันเป็น ๒ แบบ คือ 

- กล่าวค าบูชาจบหมดแล้ว จึงต่อด้วยค านมัสการ 
- กล่าวค าบูชาสลับกับค านมัสการ คือ 

๑๕



อิมินา  สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ, อะระห ัง สัมมาสัมพุทโธ ภะ
คะวา ...

อิมนิา  สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ, ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม 
...

อิมนิา  สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ, สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะ
กะสังโฆ ...

จะกล่าวตามแบบไหน ก็แล้วแต่ความนิยมของพื้นถิ่นนั้น หรือของ
พิธีกรคนนั้น ถือว่าใช้ได้ทั้งสองแบบ ไม่ขัดด้วยหลักวิชาการแต่ประการใด

๒. โดยทั่วไปไม่ค่อยนิยมมีค าแปล คือกล่าวเฉพาะค าบาลี แต่พื้นถิ่น
ไหนจะแปลด้วย ก็ไม่ขัดข้องเช่นกัน

๓. ค าว่า  ปูเชมิ ในส่วนที่เป็นค าบูชานั้น บางท่านก็ใช้ค าว่า  อะภิปู
ชะยามิ แทน  ก็ไม่ขัดข้องอีกเช่นกัน เพราะ  อะภิปูชะยามิ ก็มีความหมาย
อย่างเดียวกับ  ปูเชมิ นั่นแหละ เพียงแต่เติม  อะภิ – ที่แปลว่า  “อย่างยิ่ง”
เข้าข้างหน้า เสริมความหมายให้สูงขึ้นไป

โปรดสังเกตว่า เมื่อเติม  อะภิ เข้าไปแล้ว แทนที่จะเป็น  อะภิปูเชมิ
กลับเป็น  อะภิปูชะยามิ นี่ก็เป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์บาลี ถ้าอยากรู้ว่า
ท าไม ก็ต้องเรียน แต่ถึงยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ใช้ค าพูดถูกไว้ก่อนเป็นอันใช้ได้ใน
ระดับหนึ่ง

ที่ว่ามานี้ยังไม่ใช่ปัญหา

๑๖



ที่เป็นปัญหาก็คือ พิธีกรบางท่าน ในตอนกล่าวค าบูชา ค าว่า  ปูเชมิ
ท่านว่าเป็น  ปูเชมะ ถ้าใช้  อะภิปูชะยามิ ท่านก็ว่าเป็น  อะภิปูชะยามะ
พูดสั้นๆ ว่า ใช้  มะ ไม่ใช่  มิ เหตุผลก็เป็นดังที่รู้เข้าใจกันทั่วไป คือ “คน
เดียว มิ หลายคน มะ”

ในเวลากล่าวค าบูชานั้นมีผู้ร่วมอยู่ในพิธีหลายคน เพราะฉะนั้น การ
เปลี่ยน  มิ เป็น  มะ ก็นับว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ

แต่เกิดเป็นปัญหาตรงที่ว่า ครั้นพอถึงตอนที่เป็นค านมัสการพระ
รัตนตรัย คือ  อะระห ัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา  เป็นต้น ท่านก็ว่า  

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ไม่ใช่ อะภิวาเทมะ
...,  ธัมมัง นะมัสสามิ ไม่ใช่ นะมัสสามะ
....,  สังฆัง นะมามิ ไม่ใช่  นะมามะ

ค าถามคือ 
๑. ในเมื่อค าบูชาว่า  ปูเชมะ ท าไมค านมัสการจึงไม่ว่าเป็น  อะภวิาเท

มะ นะมัสสามะ นะมามะ
๒. ค าบูชาว่า  ปูเชมะ (หรือ  อะภิปูชะยามะ ก็ตาม) ถ้าค านมัสการ

ว่าเป็น  อะภิวาเทมิ นะมัสสามิ นะมามิ จะถูกต้องหรือไม่
๓. ค านมัสการ ถ้าว่าเป็น  อะภิวาเทมะ นะมัสสามะ นะมามะ

จะใช้ได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่

๑๗



สรุปก็คือ  ท าไมเมื่อว่า  มะ ก็ไม่  มะ ให้ตลอด เมื่อว่า  มิ ก็ไม่  มิ  
ให้ตลอด ท าไมจึง  มะ มั่ง  มิ มั่ง

ค าตอบที่พอจะนึกได้ คือ
๑. ที่ไม่ว่าเป็น  ... พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมะ ... ธัมมัง

นะมัสสามะ ... สังฆัง นะมามะ ก็เพราะค านมัสการพระรัตนตรัย ท่านใช้
เป็น  อะภิวาเทมิ นะมัสสามิ นะมามิ จนลงตัวแล้ว ไม่มีที่ไหนใช้เป็น  
อะภิวาเทมะ นะมัสสามะ นะมามะ เลย

ตอนว่าค าบูชา ยึดหลัก  “คนเดียว มิ หลายคน มะ” แต่พอมาถึงค า
นมัสการ จะเปลี่ยน  มิ เป็น  มะ ก็ดูกระไรอยู่ เพราะที่ไหนๆ ก็ใช้  มิ จน
ตัวแล้ว ก็เลยต้องคงเป็น  มิ ไว้ จึงลักลั่นกับตอนว่าค าบูชา

๒. ถ้าจะให้ถูกต้อง คือไม่ลักลั่นกัน ก็ควรยึดหลักว่า ทั้งค าบูชา และค า
นมัสการ ถ้า  มะ ก็  มะ ให้เหมือนกัน  ถ้า  มิ ก็  มิ ให้เหมือนกัน ไม่ควร
ให้เป็น  มะ มั่ง  มิ ม่ัง

๓. แต่ถ้าถามว่า แล้วควรจะเป็น  มิ หรือ  มะ ก็ต้องพิจารณากันที่
เหตุผล

ผมขอเสนอตัวอย่างประกอบการพิจารณาก่อน
มีหลักฐานในค าบูชาพระที่พระสงฆ์ท่านใช้ในเวลาท าวัตรเช้าหรือท า

วัตรเย็น มีข้อความดังนี้

๑๘



โย  โส ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม
สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง  สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ  สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ  อะภปิูชะยามะ.
สาธุ  โน  ภันเต ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม  สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคณัหาตุ
อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทม.ิ
ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสาม.ิ
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมาม.ิ

ขอให้ดูที่ค าว่า  อะภิปูชะยามะ แล้วยังมีค าว่า  มะยัง (แปลว่า 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย) ย้ ายืนยันหลักที่ว่า  “คนเดียว มิ หลายคน มะ”

แต่พอถึงตอนนมัสการ  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ท่านก็
ไม่ได้เปลี่ยนเป็น  พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมะ แต่ยังคงเป็น  อะภิวา
เทมิ ตามแบบที่ลงตัวอยู่แล้วนั่นเอง

๑๙



ควรจะสงสัยว่า ถ้ายึดหลักว่าต้องคงเป็น  อะภิวาเทมิ ก็แล้วไฉนใน
ตอนค าบูชาจึงไม่เป็น  อะภิปูชะยามิ เสียเล่า จะได้ตรงกัน ไม่ลักลั่นกัน

ค าอธิบายก็คือ ค าบูชาพระที่พระสงฆ์ท่านใช้ในเวลาท าวัตรเช้าหรือท า
วัตรเย็นนี้ ไม่ใช่เป็นแค่ค าบูชา  แต่เป็น “ค าถวายเครื่องสักการะ” ด้วย คือ 
ผู้กล่าวตั้งอารมณ์เสมือนก าลังกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่
เฉพาะพระพักตร์ จึงต้องยึดหลัก  “คนเดียว มิ หลายคน มะ” แต่เมื่อ
กล่าวค าถวายเครื่องสักการะจบลงตรงค าว่า  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  
สุขายะ  (โปรดสังเกตว่า ใช้ค าแบบเดียวกับค าถวายของให้แก่สงฆ์ เช่นค า
ถวายสังฆทานเป็นต้น) ค าต่อจากนั้นไม่ใช่ค ากราบทูลอยู่เฉพาะพระพักตร์
อีกแล้ว แต่เป็นค าในลักษณะพูดกับตัวเองคนเดียว จึงใช้  มิ ไม่ใช้  มะ

หลักฐานอีกแห่งหนึ่งก็คือบทท าวัตรเช้า
บทท าวัตรเช้านั้น ตอนที่เป็น “ค านัด” คือ หันทะ  มะยัง ท่านก็ใช้

หลัก “คนเดียว มิ หลายคน มะ” ดังค าเต็มๆ ว่าดังนี้
หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะ

โรมะ เส
หันทะ มะยัง  พุทธาภิถตุิง  กะโรมะ เส
หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถตุิง  กะโรมะ เส
หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ เส

ค านัดเหล่านี้ แปลเป็นใจความว่า “พวกเรามานมัสการพระพุทธเจ้า
กันเถิด พวกเรามาสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์กันเถิด” เป็นการ
พูดกับผู้ที่ร่วมอยู่ในกิจนั้นด้วยกัน จึงต้องใช้ มะ

๒๐



แต่พอถึงตอนท้ายของแต่ละบท ท่านกลับใช้ มิ
โปรดดูค าเต็มๆ ดังนี้
... ตะมะหัง ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง  

สิระสา  นะมามิ.
... ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา  นะมา

มิ.
... ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา  นะมา

มิ.
ผมขอเสนอเหตุผลตามที่ผมพิจารณาแล้ว ดังนี้
ค าที่กล่าวในศาสนพิธีเช่นนี้จะมีอยู่  ๒  ประเภท คือค ากล่าวที่มุ่งต่อ

พระรัตนตรัย ประเภทหนึ่ง  และค าที่กล่าวต่อพระสงฆ์ ประเภทหนึ่ง  
๑. ค ากล่าวที่มุ่งต่อพระรัตนตรัย ผู้กล่าวไม่ได้พูดกับพระรัตนตรัย  

พระรัตนตรัยไม่ได้มานั่งฟังเหมือนเป็นคู่สนทนากับเรา หากแต่เป็นเหมือน
การพูดกับตัวเอง หรือบอกตัวเองว่าเราจะท าอะไร แม้จะมีผู้พูดเป็นสิบหรือ
เป็นร้อย ก็เท่ากับต่างคนต่างพูด  ลักษณะเช่นนี้ก็คือพูดคนเดียว  ค ากริยาจึง
ต้องเป็น  มิ ดังที่ปรากฏในค านมัสการพระรัตนตรัยว่า  อะภิวาเทมิ นะมัส
สามิ นะมามิ

และถ้าถือตามหลักนี้ ค าบูชาที่ขึ้นต้นว่า  อิมินา  สักกาเรนะ   ก็เป็น
การพูดกับตัวเองเหมือนกัน สรุปว่า ทั้งค าบูชา ทั้งค านมัสการ ไม่มีตอนไหน
เลยที่เราพูดกับพระพุทธเจ้า หรือพูดกับพระรัตนตรัย เพราะฉะนั้น ค าบูชา
จึงควรจะเป็น  พุทธัง ปูเชมิ ... ธัมมัง ปูเชมิ ... สังฆัง ปูเชมิ (หรือ 
อะภิปูชะยามิ ก็แล้วแต)่ ก็จะสอดคล้องกันตลอดสาย 

๒๑



ไม่ใช่  มะ มั่ง  มิ มั่ง  ตอนบูชาว่า  พุทธัง ปูเชมะ (หรือ อะภิปูชะ
ยามะ)  แต่พอตอนนมัสการกลับว่า  พุทธัง ภะคะวันต ัง อะภิวาเทมิ ไม่
รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่

๒. ค าที่กล่าวต่อพระสงฆ์ หมายความว่ามีพระสงฆ์ (พระสงฆ์ที่มีชีวิต 
ไม่ใช่พระสงฆ์ในพระรัตนตรัย) มาอยู่ต่อหน้าเรา เหมือนเป็นคู่สนทนากับเรา 
ค าที่เราพูดกับท่านก็ต้องพูดไปตามข้อเท็จจริง  คือ “คนเดียว  มิ หลายคน  
มะ”

ค าประเภทนี้ก็อย่างเช่น ค าอาราธนาศีล และค าถวายทานต่างๆ เป็น
ต้น และขอให้สังเกตว่า ค ากล่าวประเภทนี้มักจะมีค าว่า  ภันเต ซึ่งแปลว่า 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ หรือ  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ อยู่ตอนต้นของประโยค 
เช่น  สาธุ  โน  ภันเต ภะคะวา (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระ
ภาค [จงทรงรับเครื่องสักการะ] ของข้าพระองค์ทั้งหลาย) เสมือนพระสงฆ์
ก าลังกราบทูลพระพุทธเจ้าจริงๆ  หรือ  มะยัง  ภันเต หรือ  อิมานิ  มะยัง  
ภันเต ซึ่งหมายถึงว่าเราก าลังพูดกับพระสงฆ์จริงๆ

การบูชานมัสการพระรัตนตรัย เรานึกกันไปเองว่า คนที่มาบูชาพระมี
ตั้งหลายคน ก็ควรจะใช้  มะ แต่ตามความเป็นจริงแล้วค าบูชาพระรัตนตรัย 
และค านมัสการพระรัตนตรัยนั้น เรามิได้พูดกับพระพุทธเจ้า หรือพูดกับพระ
รัตนตรัย แต่เราพูดกับตัวเราเอง และตัวเราเองนั้นมีตัวเดียว คือคนเดียว 
ดังนั้น การใช้  มิ ในค าบูชาและค านมัสการจึงเป็นไปตามหลักที่ว่า “คน
เดียว มิ หลายคน มะ” อยู่แล้ว ไม่ขัดกันแต่ประการใดเลย

ด้วยเหตุผลดังแสดงมา จึงควรยุติได้ว่า ค าบูชาพระรัตนตรัยก็ดี ค า
นมัสการพระรัตนตรัยก็ดี ใช้  มิ ไม่ใช่  มะ

๒๒



ค าว่า เบญจางคประดิษฐ์  พจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่า การกราบ
โดยให้อวัยวะท้ัง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือท้ัง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้น

ค านี้มาจากภาษาบาลีว่า  ปญฺจปติฏฺฐฺต (ปัน-จะ-ปะ-ติด-ถิ-ตะ) 
แปลว่า ตั้งเฉพาะซึ่งองค์ห้า 

ปญฺจ = เบญจ,  ปติฏฺฐฺต = ประดิษฐ์ 
เราเอามาปรุงรูปเป็นค าไทยว่า เบญจางคประดิษฐ์ ขยายความว่า 

การกราบด้วยตั้งอวัยวะทั้ง ๕ อย่างลงกับพื้น คือกราบเอาเข่าทั้งสอง ฝ่ามือ
ทั้งสอง และหน้าผาก จดลงกับพื้น

ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑ นั่งคุกเข่า (หญิงนั่งท่าเทพธิดา)
๒. ประนมมือเสมออก
๓. ยกมือที่ประนมนั้นขึ้นจรดหน้าผาก



๔. ก้มลงไปที่พื้น หรือท่ีกราบพระส่วนท่ีเป็นท่ีรองมือ 
๕. เมื่อมือจวนถึงพื้นให้คว่ าฝ่ามือลงไปพร้อมๆ กันทั้งสองข้างโดย

เว้นระยะห่างระหว่างฝ่ามือให้พอท่ีหน้าผากจะสัมผัสกับพื้นได้
๖. ก้มตัวลงไป ให้หน้าผากอยู่ระหว่างมือทั้งสอง 
๗. เมื่อก้มลงจนหน้าผากสัมผัสกับพื้นแล้ว ยกล าตัวขึ้นตั้งตรงพร้อม

กับดึงมือทั้งสองขึ้นมาประนมระหว่างอกอยู่ในท่าเดิม นับเป็นการกราบ 
๑ ครั้ง 

ให้ปฏิบัติตามล าดับท่ีกล่าวมานี้อีก ๒ เท่ียว

ค าแนะน า
หน้าผากสัมผัสพื้ นครั้ งที่  ๑  ระลึกว่ า   พุทโธ เม  นาโถ

พระพุทธเจ้าเป็นท่ีพึ่งของข้าพเจ้า
หน้าผากสัมผัสพื้นครั้งที่ ๒ ระลึกว่า  ธัมโม  เม  นาโถ พระธรรม

เป็นท่ีพึ่งของข้าพเจ้า
หน้าผากสัมผัสพื้นครั้งที่ ๓ ระลึกว่า  สังโฆ เม  นาโถ พระสงฆ์

เป็นท่ีพึ่งของข้าพเจ้า
กราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ เป็นการแสดงความเคารพอย่าง

สูงสุด และถ้าท าให้ถูกแบบแผนแล้วก็จะเป็นการกราบที่งามที่สุด แม้ผู้
กราบจะมีรูปร่างหน้าตาไม่งาม แต่ก็จะดูงามได้อย่างน่าอัศจรรย์

๒๔



เรื่องนี้เกิดมาจากข้อสงสัยที่ว่า ค าว่า วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ในค า
อาราธนาศีล ๕ นั้นมีความหมายว่าอย่างไร 

ค าว่า วิสุง แปลว่า แยก มีความหมาย ๒ นัย คือ แยกออกจากส่วน
ใหญ่ นัยหนึ่ง และ แยกส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนย่อย อีกนัยหนึ่ง

แยกออกจากส่วนใหญ่ หมายถึงแยกส่วนหนึ่งออกไปจากส่วนใหญ่ เช่น
ในค าว่า วิสุงคามสีมา หมายถึงเขตอุโบสถ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นส่วนที่
แยกออกจากพื้นที่ของทางบ้านเมือง (เขตอุโบสถเป็นแผ่นดินของพระ
ศาสนาที่ทางราชการอนุญาตให้แยกออกมาจากบ้านเมือง ท านองเดียวกับ
ที่ตั้งสถานทูตต่างประเทศที่เข้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทย ก็ถือว่าพื้นที่ตรงนั้น
เป็นแผ่นดินของประเทศนั้น) 

ตามนัยนี้ “ส่วนใหญ่” ก็ยังคงอยู่ เพียงแต่ว่ามีส่วนหนึ่งแยกออกไป นี่
เป็นความหมายหนึ่งของ วิสุง

แยกส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนย่อย หมายถึงเอาส่วนใหญ่ทั้งหมดมาแยก
เป็นส่วนย่อยๆ ตามนัยนี้ เมื่อแยกแล้วก็ไม่มีส่วนใหญ่เหลืออยู่อีกต่อไป คงมี
แต่ส่วนย่อยๆ ที่เคยรวมกันเป็นส่วนใหญ่ นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งของ วิสุง



ในค าอาราธนาศีล ๕ ใช้ค าว่า วิสุง วิสุง ซ้ า ๒ ครั้ง เท่ากับบอกว่า 
แยก แยก แสดงว่า วิสุง ในที่นี้จึงมีความหมายตามนัยที่ ๒ คือ แยกส่วน
ใหญ่ออกเป็นส่วนย่อย

ค าถามคือ แยกอะไรออกเป็นส่วนย่อย ? 

ตามที่เข้าใจกันทั่วไปก็ว่า แยกศีลทั้ง ๕ ข้อ ออกเป็นข้อๆ โดยมี
ค าอธิบายว่า ไม่ถือรวมกันเป็นพวงทั้ง ๕ ข้อ แต่แยกถือเป็นข้อๆ และมีการ
ขยายความต่อไปว่า การถือรวมกันทั้ง ๕ ข้อนั้นถ้าไปละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง
เข้า (คือศีลขาดไปข้อหนึ่ง) ถือว่าขาดหมดทั้ง ๕ ข้อ แต่ถ้าแยกถือเป็นข้อๆ 
ศีลขาดข้อใด ก็ขาดเฉพาะข้อนั้น 

มีผู้รู้ยกอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่า การถือรวมกันทั้ง ๕ ข้อ เหมือน
เหรียญ ๕ บาท ถ้าหายก็คือหายหมดทั้ง ๕ บาท ส่วนการแยกถือเป็นข้อๆ 
เหมือนเหรียญบาท ๕ เหรียญ อันไหนหายก็หายเฉพาะอันนั้น อันอ่ืนยังอยู่

อุปมานี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนดีมาก 
แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น มีปัญหาว่า ถือรวมกันทั้ง ๕ ข้อคือถืออย่างไร 

และแยกถือเป็นข้อๆ คือถืออย่างไร 
ศีลนั้นส าเร็จได้ด้วยการตั้งจิตเจตนางดเว้น ถามว่า ตั้งจิตเจตนา

อย่างไรเรียกว่าถือรวมกันทั้ง ๕ ข้อ และตั้งจิตเจตนาอย่างไรเรียกว่าแยกถือ
เป็นข้อๆ 

๒๖



ในศีล ๕ มีการตั้งเจตนาอยู่ ๕ เรื่อง คือ ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ผิดลูกเมียใคร 
ไม่พูดปด และไม่เสพของมึนเมา ถามว่า ถือรวมกับแยกถือนั้นปฏิบัติต่อเรื่อง
ทั้ง ๕ เรื่องนี้ต่างกันตรงไหน 

ถือรวม ก็ต้องหมายถึงว่าถือหมดทั้ง ๕ ข้อ ใช่หรือไม่ 
แล้ว แยกถือ เล่า มิใช่ถือหมดทั้ง ๕ ข้อดอกหรือ ? 
จึงต้องถามอีกทีว่า ปฏิบัติต่างกันตรงไหน ?
และตามเหตุผลที่ควรจะเป็นนั้น เมื่อล่วงละเมิดข้อไหน ก็ควรจะผิดคือ

เสียหายเฉพาะข้อนั้น แต่ท าไมจึงว่า ถือรวม ถ้าศีลขาดไปข้อหนึ่ง เท่ากับ
ขาดหมดทุกข้อ 

คนท าผิดเพราะไปฆ่าเขากระทงเดียว แต่ถูกตัดสินว่าผิดเพราะลัก
ทรัพย์ด้วย ประพฤติผิดลูกเขาเมียใครด้วย พูดปดด้วย และเสพสุราเมรัยด้วย 
ทั้งๆ ที่ไม่ได้ท า การตัดสินเช่นนี้จะสมเหตุสมผลหรือ

จะเห็นได้ว่า เอาเข้าจริงๆ แล้ว พูดกันเพลินไป ก็ฟังกันเพลินไปได้ แต่
พอจะลงมือปฏิบัติเข้าจริงๆ ไม่รู้ว่าท าอย่างไรจึงจะให้เห็นว่าแตกต่างกัน 
เพราะทั้งถือรวมทั้งแยกถือก็ปฏิบัติเท่ากันเหมือนกันทุกประการ

อันที่จริงการรักษาศีลแบบที่เรียกว่า ถือรวม นั้น ท่านมีข้อก าหนดที่
ชัดเจนอยู่แล้ว เฉพาะศีลอุโบสถเท่านั้น ดังมีค าก ากับอยู่ว่า อัฏฐังคะสะมัน
นาคะตัง อุโปสะถัง ซึ่งแปลว่า อุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปด

นั่นหมายความว่า จะรักษาศีลอุโบสถ ต้อง ถือรวม หมดทั้ง ๘ ข้อ จะ
เลือกถือเป็นบางข้อแล้วก็บอกว่า ข้าพเจ้าถือศีลอุโบสถ ดังนี้หาได้ไม่ 

๒๗



แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ถ้าผู้รักษาศีลอุโบสถไปบริโภคอาหารใน
เวลาวิกาลเข้ากระทงเดียว มีโทษเท่ากับได้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เสพสุราเมรัย 
ไปจนถึงนั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ ผิดครบหมดทั้ง ๘ กระทง อย่างที่
พูดกันว่า ขาดข้อเดียวเท่ากับขาดหมดทุกข้อ  

แต่หมายความว่า ถ้าล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งเข้า อุโบสถก็เสีย 
ค าว่า อุโบสถก็เสีย นี้ หมายถึงความเป็นศีลอุโบสถบกพร่องไป ไม่

บริสุทธิ์บริบูรณ์ 
มิได้แปลว่า ขาดข้อเดียวเท่ากับขาดหมดทุกข้อ ดังที่มักจะเข้าใจกัน
ส่วนศีล ๕ ศีล ๘ นั้น ไม่มีข้อก าหนดว่าจะต้องถือรวมกันหมดทั้ง ๕ ข้อ 

๘ ข้อ เมื่อไม่มีข้อก าหนด ก็แปลว่าไม่มีระบบหรือกฎเกณฑ์ที่จะต้องมาถือ
รวมหรือแยกถืออย่างที่เข้าใจกัน

ตอนนี้ค าถามก็คือ แล้วค าว่า วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ ซึ่งแปลว่า เพื่อ
ต้องการจะรักษาแยกๆ กัน นั้นจะมีความหมายว่ากระไร ?

ผมขอเสนอทฤษฎีดังต่อไปนี้
ค าว่า วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ ซึ่งแปลว่า เพื่อต้องการจะรักษาแยกๆ 

กัน มีความหมาย ๒ นัย คือ 
ถ้าเล็งไปที่ศีล หมายความว่า แยกศีลออกเป็นข้อๆ แล้วเลือกถือเป็น

บางข้อ นี่นัยหนึ่ง 
ถ้าเล็งไปที่ตัวบุคคลที่จะรักษาศีล หมายความว่า แยกคนออกเป็น

พวกๆ นี่อีกนัยหนึ่ง

๒๘



เหตุผลที่ต้องแยกศีลออกเป็นข้อๆ แล้วเลือกถือเฉพาะบางข้อก็
เพราะว่า ศีลแต่ละข้อปฏิบัติยากง่ายแตกต่างกันออกไป ศีล ๕ มี ๕ ข้อก็จริง
อยู่ บางข้องดเว้นได้ง่าย แต่บางข้อก็งดเว้นได้ยาก พระพุทธศาสนาให้
เสรีภาพในการปฏิบัติอยู่แล้ว ในค าอาราธนาศีลตรงนี้จึงเท่ากับขอโอกาสที่
จะเลือกรักษาเป็นบางข้อตามศรัทธาและตามความสามารถของแต่ละคน

ส่วนเหตุผลที่ต้องแยกคนออกเป็นพวกๆ ก็ท านองเดียวกันนั่นเอง 
หมายความว่าในบรรดาคนที่มารวมกันขอศีลนั้นบางคนสามารถรักษาได้
ครบทุกข้อ แต่บางคนสามารถรักษาได้เพียงบางข้อ จึงต้องบอกกล่าวแก่
พระสงฆ์ผู้ให้ศีลให้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นว่า คนที่มารับศีลกันอยู่นี้ไม่สามารถ
จะรักษาศีลครบ ๕ ข้อได้หมดทุกคน จึงต้องขอแบ่งออกเป็นพวกๆ เช่นพวก
ที่รักษาได้ข้อเดียวบ้าง ๒ ข้อ ๓ ข้อ หรือ ๔ ข้อบ้าง ตลอดจนพวกที่สามารถ
รักษาได้ครบทั้ง ๕ ข้อก็มี และในจ าพวกที่รักษาได้ไม่ครบทั้ง ๕ นั้น พวก
ไหนหรือคนไหนจะรักษาข้อไหนได้บ้าง ก็ขอให้เป็นไปตามความสามารถของ
แต่ละพวกแต่ละคน 

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นว่า ขอศีล ๕ ก็ต้อง
รักษาได้ครบ ๕ ข้อทุกคน อีกทั้งมิให้เป็นการกล่าวเท็จต่อพระสงฆ์ เพราะ
เวลาอาราธนาศีลนั้น บอกพระท่านไปชัดเจนว่า “ปัญจะ สีลานิ  ยาจามะ
พวกข้าพเจ้าขอศีล ๕”

อาจมีค าแย้งย้อนว่า ก็เมื่อรู้อยู่แล้วว่าจะรักษาศีล ๕ ไม่ได้ครบทั้ง ๕ 
ข้อหมดทุกคนเช่นนี้แล้ว ท าไมไม่ขอเฉพาะข้อที่จะรักษาได้

๒๙



ค าแย้งนี้ตอบได้ง่ายที่สุด คือ ไม่สามารถจะแยกขอเป็นข้อๆ ได้ เพราะ
ไม่มีทางจะทราบได้ว่าใครจะรักษาข้อไหนกันบ้าง และตามความเป็นจริงแล้ว
คนที่สามารถรักษาได้ครบทั้ง ๕ ข้อก็ย่อมจะมีอยู่ในที่นั้น จึงเป็นอันว่าต้อง
ขอศีลทั้ง ๕ ข้ออยู่นั่นเอง หมายความว่าขอเต็มไว้ก่อน ผู้รักษาศีลก็ไปแยก
กันเองว่าใครจะรักษาได้กี่ข้อ

ความหมายของ วิสุง วิสุง ทั้ง ๒ นัยนี้ย่อมสอดคล้องกันเป็นอันดี คือ 
แยกศีลเป็นข้อๆ ก็เพื่อให้เหมาะแก่ผู้รักษา และแยกผู้รักษาเป็นพวกๆ ก็
เพื่อให้เหมาะแก่ศีล เป็นการให้เสรีภาพในการปฏิบัติธรรมค าสอนตาม
ศรัทธาสามารถของผู้ปฏิบัติ อันเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา

สรุปว่า วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ มีความหมาย ๒ อย่าง
๑. หมายความว่า แบ่งศีลออกเป็นข้อๆ รักษาเฉพาะบางข้อ
๒. หมายความว่า แบ่งคนออกเป็นพวกๆ แต่ละพวกรักษาศีลได้ไม่

เท่ากัน
ด้วยเหตุผลดังแสดงมานี้ จึงขอเสนอแนะว่า แม้ในค าอาราธนาศีล ๘ ก็

ควรมีค าว่า วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ด้วย จึงจะเป็นการดี หมายความว่า 
ขอศีล ๘ ข้อ แต่ผู้รักษาขออนุญาตแบ่งกันเป็นพวกๆ บางคนอาจรักษาได้ ๖ 
ข้อ บางคนรักษาได้ ๗ ข้อ และบางคนก็สามารถรักษาได้ครบทั้ง ๘ ข้อ 
ท านองเดียวกับศีล ๕ นั่นเอง 

ส่วนศีลอุโบสถมี วิสุง วิสุง ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะต้องรักษาให้ครบทั้ง ๘ 
ข้อ ตามค าที่ว่า อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ซึ่งแปลว่า อุโบสถศีล
ประกอบด้วยองค์แปด

๓๐



ในค าสมาทานศีล จะมีค าบาลีที่เหมือนกันทุกข้ออยู่ค าหนึ่ง คือ เวระ
มะณีสิกขาปะทัง ซึ่งแปลว่า “สิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้น” (ค า
เต็มก็เช่น  ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยาม)ิ

เรามักว่ากันเพลินไป หรือเขียนกันเพลินไป จนลืมนึกถึงไวยากรณ์บาลี 
นั่นคือ ค านี้เป็น ๒ ค า หรือค าเดียว ?

๒ ค า คือ เวระมะณี ค าหนึ่ง สิกขาปะทัง ค าหนึ่ง เวลาเขียน เขียน
แยกกัน เป็น

เวระมะณี   สิกขาปะทัง

ถ้าเป็นค าเดียว ก็เขียนติดกัน เป็น 
เวระมะณสีิกขาปะทัง 

ค านี้เป็น ๒ ค า หรือค าเดียว ?



เท่าที่เห็นส่วนมากจะเขียนแยกกันเป็น ๒ ค า คือ เวระมะณี ค าหนึ่ง 
สิกขาปะทัง ค าหนึ่ง

เช่น  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
การเขียนแยกเป็น ๒ ค าเช่นนี้ มีผู้ทักท้วงว่าไม่ถูกต้อง โดยอ้างถึงค า

แปล ที่แปลว่า “สิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้น” หรือแปลให้สั้นกว่านี้
ก็ว่า “สิกขาบทคือเจตนางดเว้น”

การแปลเช่นนี้บ่งว่าต้องเป็นค าเดียวกัน 
เวระมะณี แปลว่า “เจตนางดเว้น”
สิกขาปะทัง แปลทับศัพท์ว่า “สิกขาบท”
ค าเชื่อมระหว่าง ๒ ค านี้ คือค าว่า “คือ” (สิกขาบทคือเจตนางดเว้น) 
พูดตามหลักไวยากรณ์ก็คือ ค านี้เป็นค าสมาสประเภท อวธารณบุพ

พบท ตั้งวิเคราะห์ว่า (เขียนแบบบาลี)
เวรมณี  อิว สิกฺขาปท = เวรมณสีิกฺขาปท 
แปลบทวิเคราะห์ว่า 
สิกฺขาปท อันว่าสิกขาบท อิว คือ เวรมณี เจตนาเครื่องงดเว้น (อิติ

ดังนั้น) เวรมณีสิกฺขาปท จึงชื่อว่า เวรมณีสิกฺขาปท สิกขาบทคือเจตนา
เครื่องงดเว้น

จึงยืนยันว่า เวระมะณี กับ สิกขาปะทัง เป็นค าเดียวกัน คือต้องเขียน
ติดกันเป็น -

๓๒



เวระมะณสีิกขาปะทัง 
ไม่ใช่เขียนแยกกันเป็น เวระมะณี  สิกขาปะทัง 

เวลากล่าวค าว่า เวระมะณี ถ้าหยุดนิดหนึ่ง แล้วจึงว่า สิกขาปะทัง 
ต่อไป อย่างนี้แสดงว่าพูดผิด

ตรงค าว่า -ณี กับ สิก- ต้องว่าติดกันไป จึงจะถูกต้อง
ที่ว่ามานี้คือข้อทักท้วงและความเห็นของผู้รู้ ซึ่งก็เป็นไปตามหลัก

วิชาการ

ปัญหาเกิดตรงที่ว่า หนังสือที่พิมพ์กันออกมาเขียนแยกเป็น ๒ ค า
ทั้งนั้น 

แล้วจะว่าอย่างไรกัน ?
ทางออกของปัญหานี้ก็คือต้องว่ากันไปตามหลักวิชาการ
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีแบบแผน จะเขียนจะพูดเอาตามใจชอบไม่ได้ 

ต้องใช้หลักวิชาตัดสิน

ขอยกภาษาบาลีใกล้ตัวที่มีปัญหาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น
๑. อาสุง  อานันทะราหโุล ในพระคาถาชินบัญชร
๒. ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ในบทพาหุง
๓. กัตอัญชะลี อันธิวะรัง ในค าอาราธนาธรรม
๔. เวระมะณี สิกขาปะทัง ในค าสมาทานศีล

๓๓



ถ้าถามว่า ค าบาลีทั้ง ๔ ข้อนี้ ถูกหรือผิด ก็ควรตอบได้ด้วยหลักวิชา 
๑. อาสุง  อานันทะราหุโล
ราหุโล ผิด เพราะค ากิริยาคือ อาสุง เป็นพหุวจนะ แต่ค าประธานคือ 

อานันทะราหุโล เป็นเอกวจนะ ในที่นี้ไม่มีเหตุอันควรยกเว้นให้ประธานกับ
กิริยามีวจนะต่างกันได้ จึงต้องแก้ ราหุโล เป็น ราหุลา

๒. ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
ภะวะตุ ค ากิริยา เป็นเอกวจนะ แต่ ชะยะมังคะลานิ ค าประธานเป็น

พหุวจนะ ประธานกับกิริยามีวจนะไม่ตรงกัน (ปัญหาเดียวกับ อาสุง  อานัน
ทะราหุโล) 

ว่าตามหลักธรรมดา ถ้าจะให้ถูกต้อง ก็ต้องแก้ ภะวะตุ (เขียนแบบบาลี 
ภวตุ) ให้เป็นพหุวจนะ คือเป็น ภะวันตุ (เขียนแบบบาลี ภวนฺตุ) หรือถ้าคง
เป็น ภะวะตุ ก็ต้องแก้ ชะยะมังคะลานิ ให้เป็นเอกวจนะเหมือนกัน คือเป็น 
ชะยะมังคะลัง (ดังมผีู้แก้เป็น ชะยะมังคะลัคคัง) 

แต่ในบทพาหุงนี้มีเงื่อนแง่ซับซ้อน เช่น
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ เป็นวสันตดิลกฉันท์ ภะวะตุ 

อยู่ในล าดับที่ต้องเป็นค าเสียงสั้น (ค าลห)ุ เรียงกัน ๓ ค า 
ค าที่ ๕-๖-๗ ทุกวรรคในบทพาหุงจะเป็นค าเสียงสั้น โปรดสังเกต จะ

เห็นว่าเป็นจริง
พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมติะสาวุธันตัง 
ค๎รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธนิา  ชิตะวา  มุนินโท 
ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

๓๔



ภะวะตุ ก็คือ ภะวันตุ นั่นเอง แต่ตรงค าว่า วัน (วนฺ) เป็นเสียงยาว (ค า
ครุ) ไม่ถูกตามหลักของฉันทลักษณ์ ภวนฺตุ (ภะวันตุ) จึงถูกลดรูป คือลบ นฺ
ออกเสีย กลายเป็น ภวตุ (ภะวะตุ) 

ภะวะตุ (ภวตุ) เขียนอย่างนี้ก็เลยไปเหมือนกับ ภะวะตุ ที่เป็นเอก
วจนะ ท าให้เราเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเอกวจนะ แต่ที่จริง ภะวะตุ ในที่นี้เป็น
พหุวจนะ เพราะ -

๑. มีค าประธาน คือ ชะยะมังคะลานิ อันเป็นพหุวจนะยืนยันอยู่ว่าค า
กิริยาต้องเป็นพหุวจนะ

๒. เมื่อเอาหลักฉันทลักษณ์มาพิจารณาประกอบ ย่อมเข้าใจได้ทันทีว่า 
ภะวันตุ มาอยู่ในล าดับที่ต้องเป็นค าลหุ ๓ ค าเรียงกัน จะยังคงเป็น ภะวันตุ
อยู่ไม่ได้ จึงต้องลดรูป วนฺ (วัน) เป็น ว (วะ) เพื่อท าเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้น 
ซึ่งเป็นข้อยกเว้นพิเศษในการแต่งฉันท์ (ท่านเรียกว่า ฉันทานุรักษ์) 

ภะวันตุ จึงกลายเป็น ภะวะตุ แต่ก็มีทางที่จะเข้าใจได้ว่า คือ ภะวันตุ
นั่นเอง ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา

สรุปว่า ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ถูกต้องแล้ว ไม่ต้อง
แก้ค าของท่าน แต่ต้องแก้ความเข้าใจของเรา

๓. กัตอัญชะลี อันธิวะรัง
ข้อนี้ต้องท าความเข้าใจของเราให้ถูกอีกเช่นกัน กล่าวคือ ค าเดิมตาม

หลักไวยากรณ์ เป็น กะตะอัญชะลี อะนะธิวะรัง หรือเขียนแบบบาลีเป็น 
กตอญฺชลี อนธิวร 

๓๕



แต่เมื่อเอาค าอาราธนาธรรมนี้ไปสวดเป็นท านองสรภัญญะ ค าว่า กะ
ตะ และ อะนะ ถูกจังหวะของสรภัญญะบังคับให้ออกเสียงรวบเป็นพยางค์
เดียว 

กะตะ เสียงกลายเป็น กัต
อะนะ เสียงกลายเป็น อัน
เมื่อเขียนค านี้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเขียนแบบค าสวดติดเข้ามาด้วย 

คือแทนที่จะเขียนเป็น กตอญฺชลี อนธิวร 
กลับเขียนเป็น กตฺอญฺชลี อนฺธิวร (กัตอัญชะลี อันธิวะรัง)
ข้างคนรู้บาลีก็ท้วงว่า สะกดอย่างนี้ไม่ได้ ผิดหลักบาลี
การสะกดแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนเขียนไม่มีความรู้บาลี แต่เขียนเพื่อให้ออก

เสียงได้ถูกในเวลาสวดท านองสรภัญญะ
ถ้าเข้าใจเจตนาของกันและกัน ก็ไม่ต้องแก้และไม่ต้องเถียงกัน เพราะ

ถูกต้องกันไปคนละเหตุผล เอาเวลาไปศึกษาเหตุผลของกันและกันจะได้
ประโยชน์กว่า

(อ่านรายละเอียดในหัวข้อ ค าอาราธนาธรรม)

๔. เวระมะณี สิกขาปะทัง
คราวนี้มาถึงค าที่ก าลังเป็นปัญหา
เวระมะณสีิกขาปะทัง เขียนติดกันเป็นค าเดียวแบบนี้ ถูกแน่
แต่เขียนแยกเป็น ๒ ค า เวระมะณี สิกขาปะทัง แบบที่เห็นทั่วไปนั้น มี

ทางที่จะอธิบายให้เป็นถูกได้บ้างหรือไม่ ?

๓๖



ท าให้นึกถึงประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมร สี ที่เล่ากันว่า 
ท่านเป็นกรรมการสอบนักเรียนที่เข้าแปลบาลี บางศัพท์นักเรียนแปลไม่ตรง
กับที่เคยแปลกัน ท่านก็ปล่อย ไม่ทักท้วง จนกรรมการรูปอื่นแย้งว่า แปลผิด
อย่างนี้ ท่านโตบ้าปล่อยไปได้ยังไง

ท่านตอบว่า “ศัพท์เดียวมีอรรถตั้งร้อย กรรมการรู้น้อยหาว่าขรัวโต
บ้า”

หมายความว่า บาลีค าหนึ่งอาจมีวิธีแปลได้ตั้งหลายแบบ ท่านเห็นว่า
นักเรียนแปลแบบนั้น แม้จะไม่เหมือนกับที่เคยแปลกัน แต่เมื่อไม่ได้ออกนอก
แบบ ท่านก็ให้ผ่าน

เวระมะณี สิกขาปะทัง เขียนแยกเป็น ๒ ค า ถ้าจะแปลกันจริงๆ ก็
สามารถแปลได้ โดยใช้วิธีโยคหรือเติมศัพท์เข้ามา ซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ใน
การแปลบาลี 

ตัวอย่าง ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ เขียน
ค าที่โยคเข้ามาเป็นประโยคเต็มๆ ดังนี้ 

(ยา) ปาณาติปาตา  เวระมะณี ,  (ตัง เวระมะณิง) สิกขาปะทัง  
สะมาทิยามิ

แปลอย่างนี้ -

เวระมะณี อันว่าเจตนาเครื่องงดเว้น  ปาณาติปาตา จากการยังชีวิต
สัตว์ให้ตกล่วงไป (ยา ใด), อะหัง อันว่าข้าพเจ้า สะมาทิยามิ ขอสมาทาน  
สิกขาปะทัง ซึ่งสิกขาบท (ตัง เวระมะณงิ อันเป็นเจตนาเครื่องงดเว้นนั้น)  

๓๗



เมื่อพระท่านให้ศีลจบข้อสุดท้ายแล้ว ท่านจะว่าค าสรุปอานิสงส์ศีล 
คือค าบาลีท่ีว่า -

สีเลนะ สุคะติง ยันต.ิ.........สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันต.ิ........ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.

เท่าที่ได้ยินมา และเห็นญาติโยมปฏิบัติกันทั่วไป พระท่านจะว่า “สีเล
นะ สุคะติง ยันต”ิ แล้วหยุดนิดหนึ่ง ญาติโยมรับว่า “สาธ”ุ

พระว่าต่อ “สีเลนะ โภคะสัมปะทา” - หยุด ญาติโยมรับว่า “สาธ”ุ
แล้วพระท่านก็จะว่า “สีเลนะ นิพพุติง ยันติตัสมา สีลัง วิโสธะเย” ญาติโยม
ก็รับว่า “สาธ”ุ เป็นอันเสร็จการรับศีล

ถามว่า การว่าและการหยุดให้โยมรับ “สาธุ” ตามที่กล่าวมานี้ ชอบ
ด้วยเหตุผลตามหลักวิชาการแล้วหรือยัง ?



ตอบว่า ถ้าเป็นเหตุผลตามธรรมเนียมท่ีนิยมกันมาแต่ไหนแต่ไร หรือ
อาจจะเป็นแบบแผนที่คณะพระสงฆ์ท่านแนะน าถ่ายทอดกันมา ก็ต้อง
ตอบว่า ถูกแล้ว ชอบแล้ว เพราะที่ไหนๆ ท่านก็ว่า ท่านก็หยุด ตามจังหวะ
ที่กล่าวนั้น

แต่ถ้าเป็นเหตุผลตามหลักวิชาการ ก็ควรพิจารณากันอีกที

การให้ศีล รับศีล ตั้งแต่  นะโม  พุทธัง ปาณา.. จนถึง สุรา.. เป็น
เรื่องที่โยมว่าตามพระ (เว้นตอนที่พระท่านว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิ
ตัง” โยมรับว่า “อามะ ภันเต”)

แต่ตอนสรุปอานิสงส์ศีลนี้ ไม่ใช่โยมว่าตามพระ แต่เป็นเรื่องที่พระ
กับโยมสนทนากัน คล้ายๆ ถามตอบกัน

ถ้ารู้ค าแปลจะเข้าใจข้อเท็จจริงได้ชัดเจนขึ้น

ค าสรุปศีลนั้น ไม่ใช่ค าพูดตามปกติธรรมดา แต่เป็นค าที่พูดออกมา
เป็นกลอน

ค าว่า “กลอน” ภาษาบาลีท่านเรียกว่า “คาถา” หรือ “ฉันท์” 
(คาถา ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงค าศักดิ์สิทธิ์ที่เสกเป่าหรือท่องบ่นแล้วเกิด
อาคมขลัง เป็นคนละความหมายกัน)

๓๙



กลอนหรือคาถาที่เป็นค าสรุปอานิสงส์ศีลนี้ แบ่งได้เป็น ๔ วรรค มีค า
วรรคละ ๘ พยางค์ (พยางค์ คือเสียงที่เปล่งออกมาเสียงหนึ่ง ๆ เช่นค าว่า 
นะโม “นะ” เป็นพยางค์หนึ่ง “โม” เป็นอีกพยางค์หนึ่ง) กลอนชนิดนี้นิยม
เขียนบรรทัดละ ๒ วรรค ดังที่เขียนข้างต้นโน้น แต่ถ้าจะให้เห็นชัดขึ้น ก็ต้อง
ลองเขียนบรรทัดละ ๑ วรรค ก็จะเป็นดังนี้ –

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพตุิง ยันติ
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.
ลองนับพยางค์ดู จะเห็นว่า แต่ละวรรคมี ๘ พยางค์ (ตัส๎มา นับเป็น ๒ 

พยางค์)
วรรคที่ ๑ สเีลนะ สุคะติง ยันติ
แปลว่า บุคคลไปถึงสุคติภูมิได้ (ไปเกิดในที่ดีๆ) ก็เพราะศีล

วรรคที่ ๒ สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
แปลว่า จะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติได้ ก็เพราะศีล

วรรคที่ ๓ สเีลนะ นิพพุติง ยันติ 
แปลว่า จะถึงความดับทุกข์คือพระนิพพานได้ ก็เพราะศีล

วรรคที่ ๔ ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย
แปลว่า เพราะฉะนั้นจึงควรท าศีลให้บริสุทธิ์สะอาด (คือควรรักษาศีล

กันไว้ให้ด)ี 

๔๐



ในภาษาบาลี เวลาสนทนากัน มีค าที่ผู้น้อยพูดกันติดปากเพราะใช้บ่อย
ที่สุดอยู่ ๓ ค า คือ -

๑. “สาธ”ุ แปลว่า ดีแล้ว, ถูกต้องแล้ว, ใช่แล้ว
เป็นการแสดงความศรัทธาเลื่อมใส ชื่นชม หรือเห็นชอบด้วยกับถ้อยค า

ที่คู่สนทนาพูดมา
๒. “อามะ ภันเต” ตรงกับค าว่า  ครับผม  ใช่ครับท่าน  เจ้าค่ะท่าน ใช่

เจ้าค่ะ 
มีความหมายว่า ยอมรับว่ามี ยอมรับว่าเป็นจริงตามที่ถาม หรือยอมรับ

รู้ตามที่พูดมา หรือรับปากว่าจะท าตามที่คู่สนทนาบอก 

จ าไว้สั้นๆ ว่า “อามะ ภันเต” คือ รับรอง รับรู้ รับปาก
๓. “นัตถิ ภันเต” ตรงกับค าว่า ไม่มีครับท่าน  ไม่ใช่ครับท่าน  ไม่มีเจ้า

ค่ะ  ไม่ใช่เจ้าค่ะ มีความหมายว่า ไม่ได้มี ไม่ได้เป็นตามที่พูดหรือตามที่ถาม 
คือเป็นค าตอบปฏิเสธ

หลายท่านที่เคยเข้าไปอยู่ในโบสถ์ตอนมีพิธีอุปสมบท คงจะพอระลึกได้
ว่า มีค าที่นาคผู้บวชตอบค าถามของพระคู่สวดอยู่ ๒ ค า คือ “อามะ ภันเต” 
กับ “นัตถิ ภันเต” ก็คือค าเดียวกับ ๒ ค าที่ว่ามานี้แหละ

คราวนี้ขอให้พิจารณาค าแปลของค าสรุปอานิสงส์ศีล 
ตามค าแปล จะเห็นได้ว่าวรรคที่ ๑ ถึงวรรคที่ ๓ เป็นการบอกถึง

อานิสงส์ของศีล เป็นการกล่าวความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ 
เมื่อพระท่านว่าจบแต่ละวรรค ญาติโยมจึงควรจะกล่าวตอบว่า “สาธุ” ซึ่งมี
ความหมายว่า เลื่อมใส ชื่นชม หรือเห็นชอบด้วย กับพระพุทธพจน์ที่พระ
ท่านน ามากล่าว

๔๑



แต่พอมาถึงวรรคที่ ๔ สุดท้าย “ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย” วรรคนี้มิได้
กล่าวแสดงอานิสงส์ของศีล แต่เป็นค าที่พระท่านแนะน า หรือเตือนสติให้
ญาติโยมตั้งใจรักษาศีลกันให้ดี วรรคนี้จึงต้องรับว่า “อามะ ภันเต” ซึ่งเป็น
ค ารับรองหรือรับปากว่าจะปฏิบัติตาม 

ถอดความเป็นค าสนทนาชัดๆ จะเข้าใจได้ดีขึ้น
พระ: ศีลช่วยให้ไปสวรรค์นะโยม
โยม: ใช่แล้วครับท่าน (สาธ)ุ
พระ: ศีลช่วยให้รวยได้นะโยม
โยม: ใช่แล้วครับท่าน (สาธ)ุ
พระ: ศีลช่วยให้ไปนิพพานก็ได้นะโยม
โยม: ใช่แล้วครับท่าน (สาธ)ุ
พระ: แล้วโยมจะรักษาศีลกันได้ไหม ?
โยมจะตอบว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องตามที่ควรเป็น ?

ถ้าตอบว่า “สาธุ” ก็คือ -
พระ: แล้วโยมจะรักษาศีลกันได้ไหม ?
โยม: ใช่แล้วครับท่าน 

ถ้าตอบว่า “อามะ ภันเต” ก็คือ -
พระ: แล้วโยมจะรักษาศีลกันได้ไหม ?
โยม: ได้ครับท่าน 

๔๒



ถ้าตอบว่า “นัตถิ ภันเต” ก็คือ -
พระ: แล้วโยมจะรักษาศีลกันได้ไหม ?
โยม: ไม่ได้ครับท่าน 

“นัตถิ ภันเต” นั้นตัดทิ้งไปเลย เพราะถ้ารักษาไม่ได้เราจะมาขอศีลรับ
ศีลกันท าไม

ถ้าตอบว่า “สาธ”ุ ก็จะมีความหมายเท่ากับ พระถาม “ไปไหนมา” แต่
โยมตอบ “สามวาสองศอกครับท่าน” นั่นเอง

ดังนั้น พระสงฆ์ที่ท่านรู้หลักเหตุผลในเรื่องนี้ ท่านจะว่าหยุดเป็น
วรรคๆ ครบทั้ง ๔ วรรค เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมกล่าวค ารับได้ทุก
วรรค คือ รับ “สาธุ” ๓ ครั้ง รับ “อามะ ภันเต” ๑ ครั้ง

๓ วรรคข้างต้น รับว่า “สาธุ” วรรคสุดท้ายรับว่า “อามะ ภันเต”
การปฏิบัติในตอนสรุปอานิสงส์ศีลที่ถูกต้อง จึงควรเป็นดังนี้ 
พระสงฆ์ว่า -
สีเลนะ สุคะติง ยันติ (หยุด)
ญาติโยมรับพร้อมกันว่า “สาธุ”
สีเลนะ โภคะสัมปะทา (หยุด)
ญาติโยมรับพร้อมกันว่า “สาธุ”
สีเลนะ นิพพตุิง ยันติ (หยุด) 
ญาติโยมรับพร้อมกันว่า “สาธุ”
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย (จบ)
ญาติโยมรับพร้อมกันว่า “อามะ ภันเต”

๔๓



ความเป็นจริงที่ปฏิบัติกันอยู่ส่วนมากก็คือ เมื่อถึงบท  สีเลนะ นิพพุ
ติง ยันติ พระท่านไม่หยุดให้โยมรับว่า  สาธุ แต่ท่านจะว่าติดกันไปเลยว่า 
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย ญาติโยมก็เลยต้องไปรับว่า  สาธุ เอาตอนจบทีเดียว 
ไม่ได้รับว่า  อามะ  ภันเต ตรงวรรคที่ว่า  สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

เคยได้ยินบางแห่ง จบแล้วรับว่า “สาธุ อามะ ภันเต” คือเอาสองค ามา
รวมรับไปทีเดียว วิธีนี้ก็พอแก้ขัดไปได้ แต่ไม่สวย สู้แบ่งวรรคให้ชัดเจนไป
เลยไม่ได้

จึงขอถวายความเห็นต่อพระคุณเจ้าทั้งหลายว่า เมื่อว่าค าสรุปศีลถึง  
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ  ขอได้โปรดหยุดตรงวรรคนี้ด้วย เพื่อให้ญาติโยมรับ
ว่า  สาธุ แล้วจึงต่อด้วย  ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย

และขอเสนอต่อญาติโยมทั้งหลายว่า เมื่อพระทานหยุดตรง  สีเลนะ
นิพพตุิง ยันติ  ก็ขอให้รับพร้อมกันว่า  สาธุ และเมื่อท่านจบตรงค าว่า  
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย ก็ขอให้รับพร้อมกันว่า  อามะ  ภันเต (ไม่ใช่  สาธุ)

เหตุผลมีเป็นประการใด โปรดย้อนไปอ่านมาแต่ข้างต้นอีกทีก็แล้วกัน

๔๔



การฟังพระสวดมนต์ (งานมงคล เรียก เจริญพระพุทธมนต์, งาน
อวมงคล เรียก สวดพระพุทธมนต์, ภาษาพูดทั่วไปเรียก สวดมนต์) เป็นบุญ
กิริยาชนิดหนึ่ง เข้าในข้อ ภาวนามัย บุญส าเร็จด้วยการฝึกอบรมบ่มจิต 
พิธีกรหรือมรรคนายกเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้กิจกรรมสวดมนต์
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในพิธีสวดมนต์ก็คือ เมื่อพระเริ่มสวดแล้วจะมีคน
บางส่วนไม่ได้อยู่ในอาการสงบฟัง เช่น มือพนม แต่ปากซุบซิบกับคนข้างๆ 
หรือนั่งท าอะไรยุกยิก หรือลุกขึ้นไปหยิบยกหรือหยิบจับโน่นนี่ โดยเฉพาะตัว
พิธีกรเองนั่นแหละส าคัญนัก มักจะไม่ตั้งใจฟังอย่างสงบลึก โดยอ้างว่าต้อง
คอยดูแลความเรียบร้อยบางประการในระหว่างพิธี

อันที่จริง “ความเรียบร้อยบางประการ” หรือทุกประการดังที่อ้างนั้น 
ถ้าเตรียมการให้ดี ให้รัดกุมครบถ้วนก่อนถึงเวลาประกอบพิธี เมื่อเริ่มพิธีสวด
มนต์แล้วก็แทบไม่ต้องขยับเขยื้อนไปท าอะไรให้ต้องเสียสมาธิในการฟังอีก
เลย จะมีบ้างก็เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนในพิธี เช่น จุดเทียนน้ ามนต์



เทียนน้ ามนต์จุดตอนไหน ?
ตามแบบฉบับ พิธีกรก็ควรจุดเทียนชนวนเมื่อพระขึ้นบท นโมแปดบท

แล้วถือเทียนชนวนเข้าไปเชิญประธานหรือเจ้าภาพ กะจังหวะว่า กว่าจะจุด
เทียนน้ ามนต์ และยกขันน้ ามนต์ประเคนประธานสงฆ์เสร็จ ก็เกือบๆ จะจบน
โมแปดบทพอดี นี่คือจังหวะในการจุดเทียนน้ ามนต์

ต่อจากนั้นก็ควรส ารวมกาย วาจา ใจ ฟังพระสวดมนต์ต่อไป
ตัวพิธีกรหรือมรรคนายกนั่นแหละต้องท าน า และต้องเป็นผู้ที่ได้

สาระประโยชน์จากพิธีเต็มๆ ก่อนใครทั้งหมด ไม่ใช่น าคนอื่น แต่ตัวเองไม่เอา
อะไร

มารยาทชาวพุทธในการฟังพระสวดมนต์นั้น ขอให้นึกถึงฟังเทศน์ก็แล้ว
กัน ใช้หลักเดียวกัน เพราะ “มนต์” ที่พระสวดก็คือ “ธรรมะ” ที่พระเทศน์
นั่นเอง ในเวลาฟังเทศน์-ฟังพระสวดมนต์ ธรรมะหรือมนต์ส าคัญที่สุด กิจอื่น
ใด ถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินที่สุด ต้องหยุดไว้ก่อน

มีค าแนะน าพิเศษที่ผมใช้ส าหรับส่วนตัว แต่ใคร่ขอเสนอแนะไว้ ก็คือ 
การแสดงกิริยาสาธุการ 

“กิริยาสาธุการ” หมายความว่า ยกมือสาธุ เมื่อ -
๑. พระสวดจบบทหนึ่ง แล้วจะขึ้นบทต่อไป

๔๖



๒. พระสวดจบท่อนส าคัญท่อนหนึ่งในบท เช่น บท อิติปิ โส พอจบ
ห้องพระพุทธคุณ ก็ยกมือสาธุครั้งหนึ่ง จบห้องพระธรรมคุณ ยกมือสาธุครั้ง
หนึ่ง จบห้องพระสังฆคุณ ยกมือสาธุอีกครั้งหนึ่ง 

๓. พระสวดถึงค าส าคัญ เช่นบทพาหุง เมื่อพระสวดถึงข้อความว่า ตัน
เตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ (แปลว่า ด้วยเดชะแห่งพระพุทธชัย
มงคลนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน) ก็ยกมือสาธุครั้งหนึ่ง

กิริยาสาธุการในระหว่างฟังสวดมนต์ มีเหตุผลที่ดีที่สมควรท า เช่น
- ประคองจิตให้แนบสนิทไปกับพระพุทธมนต์ทุกค าทุกบท เป็นการ

เจริญสมาธิภาวนาที่ประเสริฐยิ่ง
- เข้าใจข้อความและความหมายของบทที่พระสวด เช่นรู้ว่าพระก าลัง

สวดบทอะไร เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องอะไร จบตอนไหน จบแล้วขึ้นบทอะไรต่อ 
ดังนี้เป็นต้น เป็นการเจริญปัญญาได้ทางหนึ่ง

- เมื่อพระสวดถึงข้อความที่แสดงความปรารถนาดี เช่น ตันเตชะสา 
ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ (ด้วยเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัย
มงคลจงมีแก่ท่าน) สะทา โสตถี ภะวันตุ เต (ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุก
เมื่อ) ผู้ฟังยกมือสาธุการ เป็นการสนองเมตตาจิต เท่ากับว่า เมื่อพระท่านให้
พร เราก็ยกมือสาธุรับพร ไม่ใช่นั่งเฉย ถ้านั่งเฉยก็เท่ากับไม่รับรู้อะไรนั่นเอง

ปัญหาก็จะอยู่ตรงที่ผู้ฟังไม่มีความรู้ว่าบทที่พระก าลังสวดคือบทอะไร 
ข้อความตรงไหนมีความหมายว่าอะไร เมื่อไม่รู้ จะให้แสดงกิริยาสาธุการให้
ถูกกับบทที่พระสวดได้อย่างไร

๔๗



ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการศึกษาเรียนรู้ ก็เท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นเตือน
ชาวพุทธให้ใฝ่หาความรู้ในพระศาสนา อย่างน้อยก็เริ่มที่เรื่องสวดมนต์

ไม่รู้ ก็ต้องหาความรู้ ไม่ใช่อ้างว่าไม่รู้ แล้วก็เลยไม่ท า
แบบน้ันไม่ใช่ชาวพุทธที่ดี

๔๘



ความเป็นมาของการบูชาข้าวพระ

เท่าที่ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ก็ดี ศึกษาจากธรรมเนียมประเพณีวิถี
ชีวิตของสังคมสงฆ์ในสมัยพุทธกาล อันปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ก็ดี ผมขอ
แสดงความเป็นมาของการบูชาข้าวพระตามความเข้าใจของผมเอง 
ดังต่อไปนี้ (ถ้าท่านผู้ใดมีความเข้าใจเป็นประการอื่น และแน่ใจว่าถูกต้องกว่า 
ขอได้โปรดเมตตาชี้แนะเผยแพร่เป็นธรรมทานด้วย จะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง
แก่ชาวพุทธทั้งหลาย)

ในสมัยพุทธกาล เมื่อชาวบ้านมีศรัทธานิมนต์พระสงฆ์ไปฉันภัตตาหาร  
ตามปกติก็จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จไปด้วย  ดังมีค าบาลีว่า  พุทฺธปฺปมุโข  
ภิกฺขสุงฺโฆ แปลว่า  หมู่แห่งภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข



และมีธรรมเนียมว่า สถานที่ซึ่งพระสงฆ์ไปนั่งชุมนุมกันอยู่ เช่นในศาลา
ฟังธรรมเป็นต้น จะต้องปูลาดอาสนะที่ประทับของพระพุทธเจ้า (พุทธอาสน์) 
ไว้ด้วยเสมอ ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จหรือไม่ก็ตาม  

ปกติพระสงฆ์ฉันในบาตร ไม่ได้นั่งล้อมวงฉันอย่างที่เรามักเห็น  อาหาร
ที่จัดถวาย จึงจัดเป็นชุดๆ ถวายเป็นองค์ๆ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นไป  

การปูลาดพุทธอาสน์ และจัดภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพร้อมทั้ง
ภิกษุสงฆ์จึงเป็นภาพที่ติดตาติดใจของชาวพุทธตลอดมา

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใหม่ๆ พระอานนท์พุทธ
อุปัฏฐากไปปรนนิบัติปัดกวาดพระคันธกุฎีที่ประทับ เคยหมอบเคยกราบ
อย่างไร ก็ท าอย่างนั้น เหมือนเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใหม่ๆ ชาวพุทธยังชินอยู่กับ
การจัดพุทธอาสน์และภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้า  เมื่อนิมนต์พระสงฆ์ไป
ฉันภัตตาหาร ก็จึงจัดที่ประทับของพระพุทธเจ้าและจัดภัตตาหารตั้งไว้ 
เสมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ด้วย  และกลายเป็นธรรม
เนียมจัดข้าวพระพุทธ และประกอบบุญกิริยาที่เรียกกันว่า บูชาข้าวพระ
หรือ ถวายข้าวพระ มาจนถึงทุกวันนี้

การจัดข้าวพระพุทธ + ค าถวายข้าวพระพุทธ
ข้าวพระ หรือข้าวพระพุทธ จะจัดก็ต่อเมื่อมีการถวายภัตตาหารแก่

พระสงฆ์เท่านั้น ไม่ใช่จัดเป็นเครื่องบูชาประจ าวัน 

๕๐



ข้าวพระพุทธ ต้องจัดให้ประณีตเหมือนที่จัดถวายพระสงฆ์หรือประณีต
กว่า  อย่าใช้ถ้วยเล็กๆ ถาดเล็กๆ เหมือนของเซ่นผี เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่
ผี 
หลักในการบูชาหรือถวาย

กล่าวโดยทั่วไป ของที่ใช้บูชาหรือถวายพระ หรือมอบให้ใครก็ตาม มี ๒ 
ประเภท คือ

๑. ของกิน
๒. ของใช้ คือของที่ไม่ใช่ของกิน  
- ของกิน บูชาหรือถวายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น
- ของใช้ บูชาหรือถวายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ก็ได้
หลักในการใช้ค าพูด (โดยเฉพาะในภาษาบาลี)

๑. ถ้าใช้ค าว่า บูชา รูปประโยคจะต้องเป็นดังตัวอย่างนี้
อิมนิา  สักกาเรนะ   พุทธัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้
= ขอบูชา ซึ่ง (ผู้รับ)  ด้วย (ของกิน/ของใช)้

๒. ถ้าใช้ค าว่า  ถวาย  รูปประโยคจะต้องเป็นดังตัวอย่างนี้
อิมานิ ... ภัตตานิ ... ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ
ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์
= ขอถวาย  ซึ่ง (ของกิน/ของใช)้  แก่ (ผู้รับ)

๕๑



เฉพาะการบูชาข้าวพระ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยของกิน หรือพูด
อีกนัยหนึ่งว่า เป็นการถวายของกินแก่พระพุทธเจ้า ซึ่งขัดกับหลักที่ว่า 
“ของกิน บูชาหรือถวายผู้ที่ ยังมีชีวิตอยู่ เท่านั้น”

พูดว่า  ขอบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยของกิน ก็ขัด
พูดว่า  ขอถวาย ซึ่งของกิน แก่พระพุทธเจ้า ก็ขัด
ดังนั้น ในค าบูชาข้าวพระ ผู้รู้ท่านจึงเลี่ยงไปพูดว่า 

อิมัง .... พุทธัสสะ   ปูเชมิ
ขอบูชา ซึ่งของกิน แก่พระพุทธเจ้า

บูชาพระพุทธเจ้า  หรือบูชาข้าวสุก
ทีนี้ เมื่อใช้ค าบูชาว่า ขอบูชา ซึ่งข้าวสุก แก่พระพุทธเจ้า ก็ท าให้เกิด

ข้อสงสัยว่า เราบูชาพระพุทธเจ้า หรือว่าบูชาข้าวสุกกันแน่ ?
จะเข้าใจเหตุผลในเรื่องนี้ ต้องค่อยๆ คิดครับ
คืออย่างนี้ –

ตามรูปประโยคค าบาลีที่ว่า อิม ... โอทน  ... พุทฺธสสฺ ปูเชมิ ข้าพเจ้า
ขอบูชา ซึ่งข้าวสุกนี้ แก่พระพุทธเจ้า นั้น ถามว่า เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วย
ข้าวสุกหรือ ? (โปรดอย่าลืมว่า  “ข้าวสุก” ในที่นี้หมายถึงข้าวปลาอหาร)

ตอบว่า เปล่า เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวสารไม่ได้ เพราะข้าวสุกใช้
บูชาคนเป็น

ถามว่า เราถวายข้าวสุกแก่พระพุทธเจ้าหรือ ?

๕๒



ตอบว่า เปล่า เราถวายข้าวสุกแก่พระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราพระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ไม่มีอะไรที่จะมาเสวยข้าวปลาอาหารนี้ได้อีก
แล้ว

ถามว่า ถ้าเช่านนั้น เราท าอะไร ? 
ตอบว่า เราบูชาข้าสุกแก่พระพุทธเจ้า (โอทน  พุทฺธสฺส ปูเชมิ)

อธิบายความว่า เราต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้านั้นแหละ แต่สิ่งส าคัญ
ที่เราน ามาบูชา คือข้าวสุกนั้น เขาใช้ส าหรับบูชาคนเป็น แต่พระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว เราจึงบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเข้าสุกไม่ได้ 
หมายความว่า เราพูดไม่ได้ว่า อิมินา โอทเนน พุทฺธ ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอบูชา 
ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยข้าวสุกนี้ เพราะผิดหลักการ

แต่เราจะพูดว่า พุทฺธสฺส ทมฺมิ หรือ พุทฺธสฺส เทมิ ข้าพเจ้าขอถวาย  
(ซึ่งข้าวสุก) แก่พระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน เพราะสิ่งส าคัญที่เราน ามา
ถวาย คือข้าวสุกนั้น ต้องถวายหรือให้แก่คนที่ยังไม่ตาย ตามเหตุผลที่ว่า 
ของกิน นั้นท าขึ้นหรือมีไว้เพื่อกิน และเหตุผลส าคัญที่ต้องกินก็คือ เพื่อไม่ให้
ตาย ตามหลักในพระพุทธศาสนาที่ว่า สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา สรรพ
สัตว์ด ารงอยู่ได้ด้วยอาหาร ถ้าขืนพูดว่า พุทฺธสฺส ทมฺมิ หรือ พุทฺธสฺส เทมิ 
ข้าพเจ้าขอถวาย แกพรพุทธเจ้า ก็ผิดหลักสัจธรรมอีก

ด้วยเหตุผลดังแสดงมา เราจึงต้องพูดว่า อิม โอทน  พุทฺธสฺส ปูเชมิ 
ข้าพเจ้าขอบูชา ซึ่งข้าวสุกนี้ แก่พระพุทธเจ้า
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หมายความว่า เราไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้า เราบูชาข้าวสุกต่างหาก
แต่เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่บูชาข้าวสุก เพราะเราพูดต่อไปว่า พุทฺธสฺส

แก่พระพุทธเจ้า หมายความว่า เราบูชาข้าวสุกนั้นแก่พระพุทธเจ้าต่อไปอีก
และเพราะเช่นนี้เอง เราจึงไม่ควรรียกบุญกิริยานี้ “ถวายข้าวพระ”

แต่ควรเรียกว่า “บูชาข้าวพระ” อันย่อสรุปความหมายมาจากค าเต็มๆ ว่า 
ข้าพเจ้าขอบูชา ซึ่งข้าวสุกนี้ แกพ่ระพุทธเจ้า

เมื่อพูดด้วยรูปประโยคเช่นนี้ ก็เป็นอันว่า (1) ไม่ผิด  หลักภาษา 
เพราะมิได้มีศัพท์ใด ๆ ที่ออกนอกกฎเกณฑ์บาลีไวยากรณ์ (2) ไม่ผิด หลัก
ภาษา เพราะเราไม่ได้ใช้ข้าวเป็นเครื่องบูชา และ (3) ไม่ผิด หลักสัจธรรม 
เพราะเราไม่ได้ถวายข้าวแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

แต่เราก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วย และได้ถวายข้าวด้วย สมเจตนาของ
เราทุกประการ

ท าความเข้าใจให้ถูก
ลองคิดกันให้ดี จะเห็นได้ว่า การจัดข้าวพระพุทธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยะร

รมดา เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ ว่ า  ใครเข้าใจหลักสัจธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาถูกต้อง หรือใครเข้ารกเข้าพงจนกู่ไม่กลับ

1. ถ้าจัดข้าวพระพุทธในฐานะเป็นเครื่องบูชา จัดเพื่อระลึกถึงพระ
พุทธคุณ จัดเพื่อเจริญพุทธานุสติ และจัดถูกกาลเทศะถูกวิธี ก็แปลว่าเรา
เข้าใจหลักสัจธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาถูกต้อง ศรัทธากับปัญญาของ
เราเหมาะสมถูกส่วนกันแล้ว ควรแก่การอนุโมทนา
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2. ถ้าจัดข้าวพระพุทธด้วยความมุ่งหมายจะให้พระพุทธเจ้าเสวย
เหมือนกับจัดของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ราก็กล่นลงไปจากสัจธรรมแล้วโดยมี
รู้ตัว

3. โดยฉพาะท่านที่นิยมจัดผลไม้บ้าง น้ าบ้าง หรืออะไรอ่ืน ๆ อีกบ้าง 
ถวายพระบูชาที่บ้านเป็นประจ า ขอได้โปรดส ารวจความคิดจิตเจตนาของ
ท่านเองว่าจัดด้วยความมุ่งหมายอะไร

ขอให้ความกรุณาท าความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง และก าหนดไว้ในใจให้
แม่นย า  เพราะนี่คือหัวใจของการบูชาข้าวพระ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑. ตั้งโต๊ะปูผ้าขาวส าหรับวางข้าวพระตรงหน้าพระพุทธปฏิมา (หน้า

โต๊ะหมู่บูชา) ถ้าไม่มีโต๊ะก็ให้ปูผ้าขาวกับพื้นตามความเหมาะสม
๒. ตั้งข้าวพระบนโต๊ะ หรือบนผ้าขาว 
๓. ก่อนจะถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ เจ้าภาพหรือเจ้าพิธีจุดธูป

เทียน ถ้าที่โต๊ะหมู่บูชามีเทียนจุดอยู่แล้ว จะจุดเฉพาะธูป ๓ ดอกก็ได้ หรือถ้า
มีธูปเทียนจุดอยู่ครบบริบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องจุดใหม่

๔. เจ้าภาพหรือเจ้าพิธีกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง
๕. เจ้าภาพหรือเจ้าพิธีกล่าวค าบูชาข้าวพระ (กล่าวเฉพาะค าบาลี) ซึ่ง

สามารถปฏิบัติได้ ๒ แบบ คือ
๕.๑ เจ้าภาพหรือเจ้าพิธีกล่าวเบาๆ แต่พอได้ยินคนเดียว
๕ .๒ ถ้าประสงค์จะให้ผู้ร่วมพิธีมีส่วนร่วมในบุญกิริยานี้ด้วย 

(อย่างเช่นในพิธีท าบุญวันพระที่วัด)         ก็กล่าวน าให้ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม
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๖. จบแล้ว กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง (ในพิธีท าบุญวันพระ
ที่วัด จะต่อด้วยการถวายภัตตาหารให้เป็นของสงฆ์ (ถวายสังฆทาน) ดังนั้น 
จะตัดการกราบในขั้นตอนนี้หรือตอนต้นออกเสียก็ได้ เพื่อประหยัดเวลา) 

๗. ต่อจากนี้จึงประเคนภัตตาหารแก่พระสงฆ์ หรือถวายสังฆทาน
แล้วแต่กรณี

๘. เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว จึงลาข้าวพระ

ค าบูชาข้าวพระ
นโม  ตสฺส / ภควโต / อรหโต / สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส

(๓ จบ)
อิม สูปพฺยญชฺนสมฺปนฺน สาลีน โอทน 

อุทก   วร พุทฺธสฺส ปูเชมิ
(อิมัง / สูปะ/พ๎ยัญชะนะ/สัมปันนัง / สาลีนัง / โอทะนัง /

อุทะกัง / วะรัง / พุทธัสสะ / ปูเชมิ)
ข้อสังเกต 

ค าที่มักจะใช้ต่างกัน คือ โอทะนัง บางท่านใช้ค าว่า โภชะนัง
ค าที่ถูกควรจะเป็นค าไหน มีหลักในการพิจารณาดังนี้
ค าที่ต้องยึดเป็นหลัก คือ สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง  ซึ่งแปลว่า พร้อม

ทั้งแกงและกับ หรือพูดสั้นๆ ว่า มี กับข้าว ด้วย
ถามว่า กับข้าว กินกับอะไร ถามอีกอย่างหนึ่งว่า มีอะไรแล้วจึงต้องมี 

กับข้าว ด้วย ?
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ค าตอบที่ตรงกันก็คือ กับข้าว กินกับข้าว หรือ ข้าวสุก
มี ข้าว หรือ ข้าวสุก แล้วจึงต้องมี กับข้าว ด้วย  
คือ ข้าวหรือข้าวสุกนั้นกินเปล่าๆ ไม่ได้  ต้องกินกับ กับข้าว  มีข้าว

แล้วจึงต้องมี กับข้าว ด้วย พูดในทางกลับกันก็คือ มี กับข้าว แล้วจึงต้องมี 
ข้าวสุก ด้วย

ค าว่า  โภชะนัง แปลว่า ของกิน เช่น ขนมจีนน้ ายา ราดหน้า 
ก๋วยเตี๋ยว เกี๊ยว บะหมี่ ข้าวผัด ข้าวต้ม เป็นของกินทั้งสิ้น ของกินนั้นไม่ต้อง
กินกับกับข้าว

ค าว่า  โอทะนัง แปลว่า ข้าวสุก ซึ่งต้องกินกับ กับข้าว กินเปล่าๆ 
ไม่ได้

เพราะฉะนั้น เมื่อมีค าว่า สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง ซึ่งหมายถึง 
กับข้าว จึงต้องมี โอทะนัง ซึ่งแปลว่า ข้าวสุก

โอทะนัง จึงสมเหตุสมผลมากกว่า  โภชะนัง
ส่วน โภชะนานัง หรือ โภชะนานานัง นั้น ผิดหลักไวยากรณ์ เกิดจาก

ความไม่รู้ หรือความเข้าใจผิด ใช้ไม่ได้
ค าบูชาข้าวพระ กล่าวเฉพาะภาษาบาลี ไม่ต้องแปล แต่เพื่อความรู้

ความเข้าใจ จึงขอเสนอค าแปลค าบูชาข้าวพระไว้ในที่นี้ด้วย ดังนี้
แปลค าต่อค า 

อห อันว่าข้าพเจ้า ปูเชมิ  ขอบูชา โอทน ซึ่งข้าวสุก สาลีน อัน
บริสุทธิ์ (คืออันดี, อันประณีต) สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน อันสมบูรณ์ (คือ
ประกอบพร้อม มีพร้อมสรรพ) ด้วยสูปะ (กับข้าวประเภทมีน้ า) และ
พยัญชนะ
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(กับข้าวประเภทแห้ง)  อุทก (และ) น้ า วร อันประเสริฐ อิม นี้  พุทฺธสฺส 
แก่พระพุทธเจ้า

แปลโดยใจความ
ข้าพเจ้าขอบูชาข้าวสุกอันบริสุทธิ์ พร้อมทั้งแกงและกับ และน้ าอัน

ประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้า

ค าลาข้าวพระ
เสส   มงฺคลา  ยาจามิ

(เสสัง  มังคะลา  ยาจามิ)
(ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือจากสิ่งอันเป็นมงคล)

เตือนสติ
๑. แม้จะท าตามที่กล่าวมาแล้วทุกประการ ก็อย่าสักแต่ว่าท าตาม

ประเพณี หรือท าตามๆ กัน แต่ควรตั้งใจเจริญพุทธานุสติให้ได้ด้วย อย่าง
น้อยที่สุดก็ชั่วช้างกระดิกหู งูแลบลิ้น

๒. อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของเจ้าภาพ เป็นเรื่องของพิธีกร หรือเป็นเรื่อง
ของคนผู้นั้นท่านผู้นี้ ข้าพเจ้าไม่เกี่ยว เพราะการคิดเช่นนี้ก็เท่ากับท่านปัด
โอกาสที่จะได้ท าความดีอีกอย่างหนึ่งทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนั่นเอง
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ค าบูชาข้าวพระเริ่มต้นว่า   อิม   สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน    สาลีน ... 
ถามว่า ต่อจาก  สาลนี เป็นค าอะไร  โอทน หรือ โภชน ?
สาลีน โอทน หรือ  สาลีน โภชน ?
โภชนะ หรือ  โอทนะ ?
โอทน แปลว่า ข้าวสุก
โภชน แปลทับศัพท์ว่า โภชนะ แปลออกศัพท์ว่า  ของกิน

เชื่อว่าคนส่วนมากจะตอบว่า  สาลีน โภชน เพราะ  โภชน คุ้นหู
คุ้นตามากกว่า  โอทน 

ค าว่า  โภชนะ เราก็ เอามาใช้ ในภาษาไทย  เท่าที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ .๒๕๔๒  ก็มีค าว่า  โภชนะ
โภชนะห้า โภชนากร  โภชนาการ โภชนาหาร  โภชนียะ



ส่วนค าว่า  โอทนะ  นั้นแทบจะไม่มีใครใช้พูดกันในภาษาไทย  เอ่ย
ขึ้นมาก็น่าจะไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ าไปนอกจากคนที่เคยเรียนภาษาบาลีหรือที่
เคยอ่านรู้ดูฟังมาก่อนบ้างเท่านั้น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  มีค าว่า  โอทน- ,
โอทนะ และบอกความหมายว่า ข้าวสุก, ข้าวสวย เท่านี้เอง

ในค าบูชาข้าวพระที่กล่าวกันทั่วไปเท่าที่ได้ฟังมา ก็จะเป็น  สาลีน 
โภชน ทั้งนั้น  แม้ผู้กล่าวน าจะพูดว่า  โอทน   (โอ ทะ นัง)  แต่คนที่กล่าว
ตามก็จะพูดว่า  โภชน (โภ ชะ นัง) เพราะเสียง  โอทน    นั้นถ้าฟังโดยไม่รู้
อะไรมาก่อน เป็นต้องเข้าใจไปว่าเป็น  โภชน ทั้งนั้น เนื่องจากคุ้นกับค าว่า  
โภชน มากกว่า  

ความเป็นจริงอีกประการหนึ่งก็คือ ค าบูชาข้าวพระนั้นออกจากปากสู่หู 
มากกว่าที่จะออกจากตัวหนังสือสู่สายตา  คนฟังที่ไม่คุ้นกับภาษาบาลีได้ยิน
เสียง  โอทน    ย่อมจะนึกไม่ออกว่าเป็น  โอ - ทะ - นัง เพราะไม่เคยได้ยิน 
และไม่เคยเห็นค านี้ แต่จะนึกได้ง่ายว่าเป็น  โภ - ชะ - นัง เพราะคุ้นหูกับ 
โภชน - โภชนะ มากกว่าดังกล่าวแล้ว

ในบางแห่งบางท้องที่ ผู้กล่าวน าพูดเป็น  โภชนาน   (โภ - ชะ - นา -
นัง) ก็มี  และที่ยาวออกไปเป็น  โภชนานาน   (โภ - ชะ - นา - นา - นัง)  ก็
เคยได้ยิน

สรุปว่า โดยทั่วไป พูดกันว่า สาลีน    โภชน 

แต่ในค าบูชาข้าวพระที่ปรากฏเป็นหลักฐานน้ัน เป็น  สาลีน    โอทน 

๖๐



เมื่อพูดอย่างนี้ ก็แน่นอนว่าจะต้องมีผู้แย้งว่า  ที่ ไหนๆ เขาก็เป็น  
สาลีน โภชน ทั้งนั้น ไม่เคยได้ยินใครว่าเป็น  สาลีน โอทน   เลย  ไปเอา 
โอทน   มาจากต าราเล่มไหนไม่ทราบ

ค าตอบก็คื อ  เท่ าที่ ตรวจสอบดูแล้ ว  ค าบู ชาข้ าวพระไม่มี ใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกาเล่มใดๆ 

ค าบูชาข้าวพระนี้ ผมขอตั้งสมมุติฐาน หรือสันนิษฐานว่า แต่งขึ้นใน
เมืองไทย โดยคนไทยที่เติบโตมาในท่ามกลางวัฒนธรรมไทย

ถ้าท่านผู้ใดมีหลักฐานเป็นอย่างอื่น เช่น มีหลักฐานว่า ค าบูชาข้าวพระ
แต่งในลังกา หรือพม่า อะไรท านองนี้ ก็ขอความกรุณาบอกแจ้งสู่กันฟังเพื่อ
ถือเป็นหลักความรู้ที่ถูกต้องต่อไป และขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา  ณ  
ที่นี้ด้วยครับ

ที่ตั้งสมมุติฐาน หรือสันนิษฐานว่า แต่งขึ้นในเมืองไทย ก็เพราะค าบูชา
ข้าวพระนี้ไม่มีปรากฏในคัมภีร์ฉบับไหนๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะคัมภีร์ที่ต้นฉบับ
เป็นภาษาบาลีเท่าที่มีอยู่ในโลกล้วนแต่เกิดขึ้นในประเทศอื่น (ที่มากที่สุดก็
คือในลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนี้) แล้วจึงเข้ามาสู่เมืองไทยใน
ภายหลัง คัมภีร์ภาษาบาลีที่แต่งขึ้นในเมืองไทยเรานี้มีน้อยอย่างยิ่ง และใน
จ านวนที่มีน้อยอย่างยิ่งนั้นก็ยังไม่พบว่ามีค าบูชาข้าวพระปรากฏอยู่ในฉบับ
ใดๆ อีกด้วย

ที่ว่ามานี้ ว่าตามสติปัญญาอันน้อยนิดของผม 
ถ้าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งผู้มีสติปัญญารอบคอบมากกว่า ไปพบเข้าใน

คัมภีร์ฉบับไหนหรือในหนังสือเล่มไหน ที่แน่ใจได้ว่าเป็นต้นฉบับอันเดิมอัน
แรกจริงๆ ขอได้โปรดเมตตาบอกกล่าวให้ทราบเป็นวิทยาทาน ก็จะเป็นมหา
กุศลอย่างยิ่ง

๖๑



สรุปค าตอบในเวลานี้ได้ว่า ค าบูชาข้าวพระไม่มีในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาฎีกาเล่มใดๆ  สันนิษฐานว่ามีท่านผู้รู้ในเมืองไทยของเรานี้ผูกขึ้นใน
ยุคสมัยหนึ่ง อาจจะไม่ได้เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ าไป แล้วก็มีผู้
จ าไปใช้ต่อๆ กันไป อย่างที่เรียกว่า มุขปาฐะ

แต่ค าศัพท์ที่ว่า  สาลีน    โอทน   อันเป็นข้อความส่วนหนึ่งในค าบูชา
ข้าวพระนั้นมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกามากมายหลายแห่ง 
แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งค าบูชาข้าวพระต้องมีความรู้ภาษาบาลีเป็นอย่างดียิ่ง 

ที่มาของค าว่า  สาลีน    โอทน   (สาลีนัง โอทะนัง) เช่น

บาลี ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  พระไตรปิฎกเล่ม ๙ หน้า ๑๓๔  
มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์  พระไตรปิฎกเล่ม  ๑๒ 
หน้า  ๕๔  
มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์  พระไตรปิฎกเล่ม  ๑๓ 
หน้า ๓๑๙  
ขุททกนิกาย  ชาดก  ภาค ๑  พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๗ 
หน้า ๑๓๔, ๑๖๐  
ขุททกนิกาย  ชาดก  ภาค ๒  พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๘
หน้า ๑๖๑  

อรรถกถา ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๓ BUDSIR VI หมวดอรรถกถา
เล่ม ๒๐ หน้า ๑๑
ชาตกัฏฐกถา ภาค ๔ BUDSIR VI หมวดอรรถกถา
เล่ม ๓๘ หน้า ๒๖๑, ๔๐๘  

๖๒



ชาตกัฏฐกถา ภาค  ๙ BUDSIR VI หมวดอรรถกถา เล่ม 
๔๓ หน้า ๔๒  

ฎีกา สารัตถทีปนี ภาค ๓ วินยฎีกา BUDSIR VI หมวดฎีกา 
เล่ม ๓ หน้า ๓๙๑  

มิลินทปัญหา หน้า  ๒๓   
แต่  สาลีน โภชน ตรงๆ เต็มๆ แบบนี้ไม่มีในคัมภีร์  
มีแต่  สาลิโภชน 
ยิ่ง  สาลีน โภชนาน หรือ โภชนานาน ด้วยแล้ว ก็ไม่พบแม้แต่เงา

สาลีน โภชนาน หรือ โภชนานาน นั้น เมื่อประกอบเป็นประโยค
ในค าบูชาข้าวพระ เป็นค าที่ผิดหลักไวยากรณ์ 

เฉพาะ  โภชนานาน นั้น ศัพท์รูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่มี เป็นค าที่จ า
มาผิด พูดผิด หรือบอกผิด เพราะไม่รู้ภาษาบาลี

การที่ยังมีผู้ใช้ค าว่า  โภชนาน หรือ  โภชนานาน ในการบูชาข้าว
พระอยู่บ้างนั้นก็เพราะความไม่รู้  อันเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ เนื่องจาก
มรรคนายกตามวัดทั่วไป โดยเฉพาะในชนบท มักไม่มีความรู้ทางภาษาบาลี 
การที่ยังพอน าได้ท าได้ก็เพราะจ ากันต่อๆ มา แม้จะมีหนังสือหรือ “ต ารา”
ให้ผ่านสายตาบ้างก็มักจะมั่นใจไม่ค่อยได้ว่าจะถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรจะ
มี

ผมเคยมีประสบการณ์ คือท าท่าแย้มๆ ให้ “มรรคนายก  โภชนาน 
หรือ โภชนานาน ” ฟังว่า  ค านี้น่าจะคลาดเคลื่อนนะขอรับท่าน 

ก็ได้รับค าตอบอย่างฉับพลันและหนักแน่นว่า

๖๓



“เขาใช้อย่างนี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไม่เห็นมีปัญหา อาจารย์คนโน้น ๆ 
ๆ ๆ ๆ ท่านก็ใช้อย่างนี้ ผมก็จ ามาอย่างนี้ ก็ไม่เห็นมีใครว่าผิดตรงไหน”

ฟังแล้วก็ต้องรีบถอยทัพ เพราะเห็นแล้วว่า “ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก”
ใครคนหนึ่งเคยให้คติเป็นการเตือนสติไว้ว่า “ไม่รู้ แก้ง่ายกว่ารู้ผิด”
ประสบการณ์ของผมสอนเสริมต่อมาว่า “รู้ผิด แก้ง่ายกว่าเข้าใจผิด”
แต่ความเข้าใจผิด ก็แก้ง่ายกว่า “ความยึดมั่นในความเข้าใจผิด”
ความยึดมั่นในความเข้าใจผิด จึงเป็นสิ่งที่แก้ยากที่สุดในโลก

แต่จะอย่างไรก็ตาม ขอย้ าไว้ในที่นี้ว่า ค าบูชาข้าวพระ โภชนาน (โภชะ
นานัง) หรือ โภชนานาน (โภชะนานานัง) นั้น ผิดนะขอรับท่าน 

จะใช้ว่า โภชน (โภชะนัง) ก็พอได้
แต่ โอทน (โอทะนัง) ถูกต้องที่สุดครับ

๖๔



ในค าบูชาข้าวพระ มีค าว่า  สาลีน   (สาลีนัง) ค านี้มีความหมายว่า
อย่างไร ?

ไม่ได้ถามว่า  สาลีน โอทน แปลว่าอะไร เพราะนักบาลีในเมืองไทย
ส่วนมากย่อมจะแปลกันออก คือแปลว่า ข้าวสุกแห่งข้าวสาลี (โอทน  ข้าว
สุก   สาลีน แห่งข้าวสาลี)

แต่ที่ถามนี่ ถามเลยไปถึงว่า ค าว่า  สาลีน โอทน ที่แปลว่า  ข้าวสุก
แห่งข้าวสาลี นั้น หมายถึงอะไร ?

ธัญชาติท่ีคนในชมพูทวีปเอามากินเป็นอาหารประจ าวันนั้น ที่รู้จักกันดี
ก็มีอยู่  ๗  ชนิด คือ 

๑. สาลิ ข้าวสาลี  
๒. วีหิ ข้าวเปลือก   
๓. ยโว ข้าวเหนียว   
๔. โคธุโม ข้าวละมาน   
๕. กงฺคุ ข้าวฟ่าง   
๖. วรโก ลูกเดือย  
๗. กุทฺรูสโก หญ้ากับแก้ 



ข้าวสาลี ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศในจ าพวกอาหารที่เป็นธัญชาติ ยืนยัน
ได้ด้วยข้อความในคัมภีร์ที่จะขอยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี หญ้ากับแก้จักเป็น
อาหารอย่างดี  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนข้าวสุกข้าวสาลี
ระคนกับเนื้อสัตว์ จักเป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ ฉันใด  ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี หญ้ากับแก้ก็จักเป็นอาหารอย่าง
ดี ฉันนั้นเหมือนกัน

อัคคัญญสูตร  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๔๖ หน้า ๗๘

ในพระสูตรนี้จะเห็นการเทียบระดับชั้นระหว่างข้าวสาลีกับหญ้ากับแก้ 
ข้าวสาลีนั้นอยู่อันดับหนึ่ง ในขณะที่หญ้ากับแก้อยู่อันดับสุดท้าย (โปรด
สังเกตด้วยว่าท่านเรียงล าดับธัญชาติทั้ง  ๗  ชนิดตามระดับของคุณภาพอยู่
ในตัว)  ในพระสูตรนี้แสดงว่าเมื่อถึงยุคเสื่อม สิ่งที่มีคุณภาพด้อยในยุคเจริญ 
ก็กลับรู้สึกกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพชั้นเลิศไปได้  จะว่ารสนิยมตกต่ าลงไป
ตามสภาพของจิตใจ ก็คงได้

๖๖



ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระ
พักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ
ดังนี้  ก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ ขาวสะอาด มีกับมาก มี
พยัญชนะมาก ของข้าพระองค์ เป็นที่พอใจ ขอพระผู้มีพระ
ภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้า
พระองค์นั้นเถิด   

มนาปทายีสูตร  อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต
พระไตรปิฎกเล่ม  ๒๒ ข้อ ๔๔ หน้า ๕๔

ค่านิยมที่ถือว่าข้าวสาลีเป็นอาหารชั้นเลิศนี้เอง ท าให้ค าว่า  สาลี มี
ความหมายขยายตัวหรือกลายความหมายไป  คืออะไรก็ตาม – โดยเฉพาะ
อาหารหรือของกิน – ถ้ามีคุณภาพดีมากๆ ก็จะถูกเรียกว่า สาลี

และเมื่อเอาค าว่า สาลี ไปประกอบวิภัตติปัจจัยตามหลักไวยากรณ์บาลี 
แล้วพูดควบไปกับค าอื่นๆ เช่น  สาลีน   โอทน , สาลีน ภตฺต ,  สาลีน 
โภชน หรือ สาลีน   ปิณฺฑปาต คราวนี้ค าว่า สาลีน   ก็ไม่ได้หมายถึง 
ข้าวสาลี ตรงตัวตามความหมายดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว  แต่กลายความหมาย
เป็นหมายถึง (อาหารหรือของกิน) ที่มีคุณภาพดีเลิศ หรือที่เราพูดกันเป็น
ภาษาปาก ว่า “ของดีๆ ทั้งนั้น”

ค าว่า  น     ที่เป็นวิภัตติก็ติดมากับค าว่า  สาลี ด้วย กลายเป็น  สาลีน
เกิดเป็นค าใหม่ มีความหมายใหม่ขึ้นมาอีกค าหนึ่ง 

๖๗



คนไทยไม่ได้กินข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลี ข้าวสุกที่เราใช้บูชาข้าว
พระพุทธก็ไม่ใช่ข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลี เพราะฉะนั้นค าที่แปลว่า “ข้าว
สุกแห่งข้าวสาล”ี จึงผิดควมจริง

สาลีนัง  โอทะนัง ในค าบูชาข้าวพระ จึงไม่ได้มีความหมายว่า “ข้าวสุก
แห่งข้าวสาลี” แต่มีความหมายว่า “ข้าวสุกชนิดดี” หรือ “ข้าวสุกอัน
ประเสริฐ” รับกันกับค าต่อมาที่ว่า  อุทะกัง วะรัง ซึ่งแปลว่า “น้ าอัน
ประเสริฐ” หมายความว่า บูชาข้าวน้ าอันประเสริฐแด่พระพุทธเจ้า

ที่กล่าวมานี้มีหลักฐานในพจนานุกรม บาลี - ไทย - อังกฤษ ฉบับภูมิพ
โลภิกขุ ว่าดังนี้

สาลี ประเสริฐ  excellent
สาลีน [จาก สาลี] (ข้าว) ชนิดดี fine (rice)

๖๘



วิธีท าบุญ – ข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะถึง สังฆทาน
วิธีท าบุญส าหรับชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ ท่านวางหลักไว้ ๓ ขั้น 

เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ คือ
ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่น (เรียกเพื่อจ าง่ายว่า ท าบุญให้

ทาน)
ศีล รักษาการกระท าและค าพูดให้เรียบร้อย  (ท าบุญถือศีล)
ภาวนา อบรมบ่มจิตใจให้สงบและรู้แจ้งเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม

เป็นจริง (ท าบุญภาวนา)
อนึ่ง  วิธีท าบุญดังกล่าวนี้ ท่านยังแจกแจงเพิ่มออกไปอีก ๗ วิธี 

รวมกับของเดิม ๓ วิธี เป็น ๑๐ วิธี เรียกว่า  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ กล่าวคือ 
เพิ่ม

อปจายนะ การอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพ
กราบไหว้ (ท าบุญไหว้พระ)

เวยยาวัจจะ  การช่วยขวนขวายรับเป็นภารธุระในกิจการที่ถูกที่
ควร (ท าบุญช่วยงาน)



ปัตติทาน การแบ่งส่วนบุญ หรืออุทิศส่วนบุญ คือเฉลี่ยส่วนแห่งความ
ดีให้แก่ผู้อ่ืน (ท าบุญแบ่งบุญ)

ปัตตานุโมทนา การอนุโมทนาส่วนบุญ คือยินดีในความดีของผู้อื่น 
(ท าบุญโมทนา)

ธัมมัสสวนะ การฟังธรรมค าสั่งสอน ศึกษาหาความรู้ในทางความดี 
(ท าบุญฟังเทศน์)

ธัมมเทสนา การแสดงธรรม สั่งสอนธรรม ให้วิชาความรู้ (ท าบุญให้
ธรรม)

ทิฏฐุชุกรรม การท าความคิดความเห็นให้ถูกให้ตรง ไม่เห็นผิดเป็น
ชอบ (ท าบุญเห็นถูก)

จะเห็นว่า ทาน ไม่ว่าจะเป็น ปาฏิบุคลิกทาน หรือ สังฆทาน ก็เป็น
เพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นของการบ าเพ็ญบุญ ยังมีบันไดขั้นสูงต่อไปอีก ที่
จะต้องด าเนิน 

ดังนั้น จึงไม่ควรพอใจอยู่เพียงแค่ ทาน

ท าไมจึงนิยมถวายสังฆทาน
อันที่จริง การให้ทานหรือถวายทานนั้น ก็มิได้มีข้อก าหนดตายตัวว่า

ต้องถวายแก่พระพุทธเจ้า หรือแก่พระสาวก หรือถวายแก่พระวัดนั้นวัดนี้ 
หรือรูปนั้นรูปนี้ หรือจะต้องให้ต้องถวายแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
เท่านั้นจึงจะได้บุญ ให้แก่คนธรรมดาหรือให้แก่คนต่างศาสนา ไม่เป็นบุญ

๗๐



แต่ส าหรับชาวพุทธเรา ถือว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ (คือเปรียบการ
ท าบุญด้วยวิธีให้ทานเหมือนการท านา ถ้าที่นาดี ข้าวที่หว่านด าลงไปก็จะ
งอกงามได้ผลดี ถ้าผู้รับทานเป็นคนดี ทานที่ท าลงไปก็จะมีผลดี) ชาวพุทธถือ
ว่าพระสงฆ์เป็น บุญเขต คือเป็นผู้ควรรองรับการท าบุญ เราจึงนิยมท าบุญ
ถวายทานแก่พระสงฆ์ ทั้งในแบบถวายเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
โดยเฉพาะ (ปาฏิบุคลิกทาน) และแบบถวายเป็นของสงฆ์หรือถวายเพื่อ
ส่วนรวม (สังฆทาน) แต่กระนั้นก็นิยมกันว่า สังฆทานมีอานิสงส์มากกว่า 
ดังที่ตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร

ผู้รับปาฏิบุคลิกทาน
ในการบ าเพ็ญ ทาน นี้ จะมีผู้เกี่ยวข้องส าคัญอยู่ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ให้ 

เรียกว่า ทายก และฝ่ายผู้รับ เรียกว่า ปฏิคาหก
ปฏิคาหกผู้รับปาฏิบุคลิกทานนั้นท่านจ าแนกไว้ ๑๔ ชั้น หรือ ๑๔ กลุ่ม 

ตามคุณสมบัติจากสูงไปหาต่ าดังนี้
๑. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๓. พระอรหันตสาวก
๔. ท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุอรหัตผล (ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระ

อรหันต์)
๕. พระอนาคามี
๖. ท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุอนาคามิผล (ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระ

อนาคามี)
๗. พระสกทาคามี

๗๑



๘. ท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุสกทาคามิผล (ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น
พระสกทาคาม)ี

๙. พระโสดาบัน
๑๐. ท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุโสดาปัตติผล (ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น

พระโสดาบัน)
๑๑. คนนอกพระพุทธศาสนาที่ปราศจากความก าหนัดในกาม (ผู้ไม่ได้

นับถือพระพุทธศาสนา แต่มีกิเลสเบาบาง)
๑๒. กัลยาณปุถุชน คนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีโลภโกรธหลง แต่มีศีลธรรม

ด ารงชีวิตอยู่ตามปกติ
๑๓. คนที่ไร้ศีลไร้ธรรม คนชั่วช้าเลวทรามทั้งหลาย
๑๔. สัตว์เดรัจฉาน
ทานแต่ละชั้นมีผลลดหลั่นกันไปตามคุณสมบัติของปฏิคาหก

ผู้รับสังฆทาน
ท่านจ าแนกผู้ที่จะรับสังฆทานไว้  ๗  กลุ่ม กล่าวคือ
๑. ภิกษุพร้อมทั้งภิกษุณีที่เป็นอริยสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
๒. ภิกษุพร้อมทั้งภิกษุณีที่เป็นอริยสงฆ์ (ไม่มีพระพุทธเจ้า)
๓. ภิกษุที่เป็นอริยสงฆ์
๔. ภิกษุณีที่เป็นอริยสงฆ์
๕. ภิกษุและภิกษุณีที่เป็นสมมุติสงฆ์ (ภิกษุและภิกษุณี ในฐานะผู้แทน

อริยสงฆ์)
๖. ภิกษุที่เป็นสมมุติสงฆ์ (ภิกษุ ในฐานะผู้แทนอริยสงฆ์)
๗. ภิกษุณีที่เป็นสมมุติสงฆ์ (ภิกษุณี ในฐานะผู้แทนอริยสงฆ)์
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บัดนี้  พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว และทุกวันนี้ก็ไม่มีผู้ ใดจะ
สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคล ส่วนภิกษุณีนั้น ว่าตามหลักของ
พระพุทธศาสนาสายเถรวาทก็ไม่มีแล้ว ดังนั้นจึงยังคงเหลือผู้รับสังฆทาน
เพียงกลุ่มเดียว คือกลุ่มที่ ๖ (ภิกษุที่เป็นสมมุติสงฆ์)

วิธีถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทานท าได้ ๒ วิธี คือ
๑. ถวายแบบไม่ต้องมีพิธี การถวายแบบนี้ก็คือ มีของที่จะถวาย มี

เจตนาที่ตั้งใจจะถวายเป็นของสงฆ์ เมื่อพร้อมแล้วก็น าของนั้นไปที่วัด หรือ
จะนิมนต์พระไปที่บ้านก็แล้วแต่จะสะดวก แล้วก็บอกกล่าวแก่พระสงฆ์ให้
เข้าใจเจตนาของผู้ถวายว่า ขอถวายของสิ่งนี้ๆ ให้เป็นของสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์
รับรู้รับทราบและรับสิ่งของนั้นไปแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เป็นสังฆทาน
ทันที

วิธีนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบท าอะไรเอาแต่สาระ ไม่ชอบพิธีรีตอง แต่ได้
บุญอย่างเดียว คือ ทานมัย บุญที่ได้จากการให้ทาน

๒. ถวายแบบมีพิธี ปฏิบัติดังนี้
− เตรียมของถวาย
− เตรียมจัดสถานที่ คือจัดที่บูชา ตั้งพระพุทธรูป มีดอกไม้ธูป

เทียนส าหรับสักการะ และจัดอาสนะส าหรับพระสงฆ์
− นิมนต์พระสงฆ์ตามจ านวนที่ต้องการ (ไม่ต้องระบุตัว)
− เมื่อพร้อมแล้ว คือพระสงฆ์มาพร้อมแล้ว ยกของถวายไปตั้ง

วางตรงหน้าพระสงฆ์ จุดธูปเทียน กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
แล้วอาราธนาศีล

๗๓



− พระสงฆ์ให้ศีล
− จบแล้ว กล่าวค าถวายสังฆทาน (ตามแบบเก่านิยมตั้งนะโม 

๓ จบ แล้วสวดสังฆคุณ (สุปะฏิปันโน…โลกัสสาติ) จบแล้ว
กล่าวค าถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลี ต่อด้วยค าแปล)

− ประเคนของถวายที่สมควรจะประเคน
− พระสงฆ์อปโลกน์ (ถ้าในที่นั้นมีพระภิกษุครบองค์สงฆ์ และ

ต้องการแจกของกันให้เสร็จสิ้นไปเลย)
− พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ถวายกรวดน้ า เป็นอันเสร็จพิธี

วิธีนี้เหมาะส าหรับผู้ชอบท าอะไรตามแบบแผน ผลดีของวิธีนี้คือ 
นอกจากจะได้ท าบุญด้วยวิธีถวายทาน (ทานมัย) แล้ว ยังได้สมาทานศีล 
เป็นการย้ าเตือนให้งดเว้นบาป ชื่อว่าได้ท าบุญด้วยวิธีรักษาศีล (สีลมัย) 
อีกทางหนึ่ง และยังได้ท าบุญด้วยการไหว้พระบูชาพระ (อปจายนมัย) 
ยังได้กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลแบ่งส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) อีกด้วย แปลว่า
ได้ท าบุญเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง ทั้งยังเป็นการรักษาแบบแผนประเพณี
ในการท าบุญไว้อีกด้วย

ค าถวายสังฆทาน
แบบที่ ๑ มีภัตตาหาร (ของกิน) เป็นหลัก

(ต้องถวายก่อนเที่ยง)
อิมานิ  มะยัง  ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสังฆัสสะ / 

โอโณชะยามะ / สาธุ  โ น  ภันเต / ภิกขุสังโฆ  /  อิมานิ / ภัตตานิ / สะ
ปะริวารานิ / ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง /  หิตายะ / สุขายะ
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ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่ง
ภัตตาหาร / พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ /  แด่พระภิกษุสงฆ์  / 
ขอพระภิกษุสงฆ์  / จงรับ  / ซึ่งภัตตาหาร / พร้อมทั้งของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ /ของข้าพเจ้าทั้งหลาย /  เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข 
/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนานเทอญ

แบบที่ ๒ มีภัตตาหาร (ของกิน) เป็นหลัก ถวายอุทิศให้ผู้ตาย
(ต้องถวายก่อนเที่ยง)

การถวายภัตตาหารให้เป็นสังฆทานที่นิยมท ากันอีกอย่างหนึ่ง คือถวาย
เพื่ออุทิศให้แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว เรียกเป็นศัพท์ว่า  มตกภัต แปลว่า 
อาหารเพื่ออุทิศให้ผู้ตาย

ค าถวายมตกภัตให้เป็นสังฆทาน ว่าดังนี้
อิมานิ  มะยัง  ภันเต / มะตะกะภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุ

สังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ  โ น  ภันเต / ภิกขุสังโฆ  /  อิมานิ / 
มะตะกะภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัญเจวะ  /  
มาตาปิต/ุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง  / ทีฆะรัตตัง /  หิตายะ / สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่ง
ภัตตาหารเพื่อผู้ตาย / พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ /  แด่
พระภิกษุสงฆ์  / ขอพระภิกษุสงฆ์  / จงรับ  / ซึ่งภัตตาหารเพื่อผู้ตาย / 
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย /  เพื่อ
ประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  /  และแก่ญาติ
ทั้งหลาย  /  ผู้ล่วงลับไปแล้ว  /  มีมารดาบิดาเป็นต้น  /  ตลอดกาลนาน
เทอญ
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แบบที่ ๓ มีเฉพาะของใช้  ไม่มีของกิน
(ถวายได้ทั้งวัน)

อิมานิ  มะยัง  ภันเต / กัปปิยะภัณฑานิ / ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะ
ยามะ / สาธุ  โ น  ภันเต / ภิกขุสังโฆ / อิมานิ / กัปปิยะภัณฑานิ / 
ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง  / หิตายะ  / สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย  / ขอน้อมถวาย / ซึ่งกัป
ปิยภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้  /  แด่พระภิกษุสงฆ์  / ขอพระภิกษุสงฆ์  / จง
รับ  / ซึ่งกัปปิยภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้  /ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  / เพื่อ
ประโยชน์  /  เพื่อความสุข /  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนาน
เทอญ

ความคิดเห็นเรื่องถวายสังฆทาน 
ถ้าพอมีเวลา ผมชอบไปนั่งตามศาลาหรือวิหารในวัดต่างๆ ที่จัดไว้เป็น

ที่ให้ผู้คนมาไหว้พระ ท าให้ได้เห็นอะไรแปลกๆ
เรื่องหนึ่งที่เห็นว่าแปลกมากก็คือการถวายสังฆทาน
ที่ว่าแปลกก็เพราะทุกวันนี้เราถวายสังฆทานกันอย่างเลอะเทอะมาก 

เลอะเทอะทั้งคนถวายและเลอะเทอะทั้งผู้รับ ผมจะไม่บรรยายละครับว่า
เลอะเทอะยังไง แต่จะอธิบายว่าการถวายสังฆทานที่ถูกต้องนั้นควรท า
อย่างไร ที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะรอให้พระคุณเจ้าท่านพูด ก็ไม่เห็นว่าวัดไหน
จะช่วยชักจูงคนให้เข้าใจถูกต้องสักที มีแต่พลอยเอออวยไปกับญาติโยม เข้า
รกเข้าพงกันไปใหญ่

กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ที่บังอาจขึ้นธรรมาสน์

๗๖



สังฆทานไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไร
อย่างที่มักจะเข้าใจกัน สังฆทานเป็นเพียงวิธีท าบุญแบบหนึ่งในบรรดาวิธี
ท าบุญ ๓ ขั้น (หรือ ๑๐ ขั้น) ของชาวพุทธ 

ในที่นี้ขออธิบายเฉพาะวิธีท าบุญ ๓ ขั้น กล่าวคือ ชาวพุทธที่เป็น
ฆราวาสนั้นท่านสอนให้ท าบุญ ๓ ขั้น ขั้นแรกคือ ทาน ขั้นที่สองคือ ศีล
และขั้นที่สามคือ ภาวนา

ทาน ก็คือการให้ 
ศีล คือควบคุมการกระท าและค าพูดของตนไม่ให้ไปท าความเดือดร้อน

แก่ใครๆ รวมทั้งท าความเดือดร้อนแก่ตัวเอง 
ส่วน ภาวนา หมายถึงการอบรมบ่มปัญญาให้รู้แจ้งเข้าใจเรื่องราว

ต่างๆ ตามความเป็นจริง         
เอาย่อๆ แค่นี้ก่อน
ว่าเฉพาะ ทาน บันไดขั้นต้นของการท าบุญ ถ้าแบ่งตามสิ่งที่ให้ ก็มี ๒ 

ประเภท คือ ให้สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของ เช่นให้ข้าวของเงินทอง ให้ของกินของ
ใช้เป็นต้น และให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ เช่นให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ตลอดจน
ให้อภัย อย่างแรกท่านเรียกว่า อามิสทาน อย่างหลังท่านเรียกว่าธรรมทาน

แต่ถ้าแบ่งตามประเภทของผู้รับหรือตามเจตนาของการให้ ก็มี ๒ 
ประเภทอีกเช่นกัน คือให้เฉพาะแก่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นของส่วนตัว มีศัพท์
เรียกว่า ปาฏิบุคลิกทาน และให้เป็นของส่วนรวม คือให้เอาไปไว้เป็น
กองกลาง ก็คือที่เรียกกันว่า สังฆทาน นั่นเอง

อย่าเพิ่งง่วง ก าลังจะถึงตอนส าคัญเดี๋ยวนี้แหละ

๗๗



สังฆทานจึงไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  แต่เป็นเพียงการท าบุญธรรมดาๆ 
และเป็นเพียงแค่บันไดขั้นต้นของการท าบุญเท่านั้น พูดอย่างไม่ต้องเกรงใจก็
คือสังฆทานไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลย ยังมีอีกตั้ง ๒ ขั้นที่วิเศษกว่า นั่นคือ 
ศีล และ ภาวนา เป็นเรื่องที่ควรท ายิ่งกว่าสังฆทานร้อยเท่าพันเท่า

หลักของสังฆทานมีอยู่ว่า ต้องตั้งเจตนาว่าจะถวายของสิ่งนั้นแก่
สงฆ์ คือถวายเป็นของกลางหรือเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ถวายเป็นของ
ส่วนตัวแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

ค าว่า สังฆทาน ก็แปลตรงตัวว่า ถวายเป็นของสงฆ์
หลักของสังฆทานไม่ใช่อยู่ที่ถังเหลืองถังแดงอะไรนั่นเลย ถังหรือกล่อง

พวกนั้นน่ะร้านค้าเขาหลอกขายให้คนโง่เข้าแล้ว จะบอกให้ ว่ากันตรงๆ 
อย่างนี้แหละ

ของที่จะถวายสังฆทานนั้นมี ๒ ประเภท คือ ของฉัน (ของกิน) กับ 
ของใช้ ของทั้ง ๒ ประเภทนี้ต้องเป็นของที่พระท่านฉันได้และใช้ได้โดยไม่ผิด
วินัยสงฆ์

ของฉัน ต้องถวายก่อนเที่ยง ถวายของกินหลังเที่ยงไปแล้ว ถ้าพระ
ท่านรับ ก็ผิดวินัยสงฆ์ ส่วนของใช้นั้นถวายได้ตลอดวัน

ปัญหาที่พบก็คือ เจ้าถังเหลืองที่เรียกกันผิดๆว่า ถังสังฆทาน (ขอย้ าว่า
เรียกกันผิดๆ ครับ) นั้นมีทั้งของกินและของใช้ใส่ปนกันไว้ พอเอาไปถวาย
หลังเที่ยง คนถวายก็ถวายหน้าตาเฉย พระสงฆ์ที่รับก็รับประเคนอย่าง
หน้าตาเฉยพอๆ กัน

๗๘



ลองเบิกตาดูซิครับ ปลากระป๋องเอย ผักดองกระป๋องเอย ผลไม้
กระป๋องเอย เอาไปประเคนพระหลังเที่ยงไปแล้ว นี่มันเป็นพุทธบัญญัติ
ฉบับไหนกันขอรับ ?

ร้านค้าก็ท าท่าว่าจะหวังดีกับผู้มีศรัทธา อุตส่าห์จัดสินค้าใส่ถังใส่
กล่องไว้ให้ ใส่ลงไปทั้งของกินของใช้ แล้วก็ตั้งชื่อเจ้าถังอุตรินี่ว่า ถัง
สังฆทาน ใครจะถวายสังฆทานถ้าไม่มีเจ้าถังเช่นว่านี้ก็กรอกหูกันเข้าไปว่า
ไม่เป็นสังฆทาน บางยี่ห้อพิมพ์ค าถวายสังฆทานติดไว้ให้เป็นอย่างดี เป็น
ค าถวายส าเร็จรูปที่ขึ้นต้นว่า อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ … ซึ่งแปลว่า 
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายภัตตาหาร … บ่ายจวนค่ า หรือบางทีก็ค่ ามืดไป
แล้ว ก็ยังกล่าวค า ถวายภัตตาหาร หน้าตาเฉย  โดยถูกท าให้เข้าใจผิด
ชนิดกู่ไม่กลับว่าก าลังถวายสังฆทาน

เป็นเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าที่ประกอบไปด้วยความโง่เขลาโดยแท้
ผมขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เมื่อจะถวายสังฆทาน อย่าไป

ค านึงถึงถังเหลืองถังแดงเป็นอันขาด ขอให้ค านึงเฉพาะกระเป๋าของเรา
ว่ามีก าลังทรัพย์อยู่เท่าไร แล้วไปเลือกซื้อของกินของใช้ตามก าลัง
ทรัพย์ มีเท่าไรก็เท่านั้น 

ข้าวผัดห่อเดียวก็ถวายสังฆทานได้ครับ ขอยืนยันพันเปอร์เซ็นต์
ของที่ใส่ไว้ในถังนั่นน่ะเรารู้ไม่ได้ว่าหมดอายุหรือยัง หรือใส่ไว้ตั้งแต่

ชาติไหน แล้วก็เลือกไม่ได้ด้วย เท่ากับเป็นการบังคับขายนั่นเอง ยิ่งที่เอา
ไปตั้งหมุนเวียนถวายซ้ าแล้วซ้ าเล่าอยู่ตามวัดต่างๆ นั่นยิ่งเลอะเทอะเป็น
ที่สุด ควรจะเลิกท ากันเสียที

๗๙



ถ้าอยากจะหาเงินเข้าวัดก็เอากันตรงๆ เลย คือเอาเงินนั่นแหละครับ
ถวายเป็นสังฆทาน ขอยืนยันครับว่า ทานคือการบริจาคทรัพย์ เงินก็คือ
ทรัพย์ที่สามารถบริจาคเป็นสังฆทานได้ หาซื้ออะไรไม่ทันหรือไม่สะดวก ก็
เอาเงินนั่นแหละถวายเป็นสังฆทาน ข้อส าคัญต้องตั้งเจตนาให้ถูกต้องว่าจะ
ถวายเงินนั้นเป็นของสงฆ์คือเป็นของกลาง หรือถวายเข้าวัด ไม่ใช่ถวายเข้า
ย่ามพระที่มารับหรือเข้ากระเป๋ากรรมการวัด

และข้อส าคัญที่สุดก็คือ พระสงฆ์ที่รับสังฆทานต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง
ว่าของฉันของใช้หรือปัจจัยที่เขาถวายเป็นสังฆทานนั้นจะหิ้วเข้ากุฏิเป็น
ของส่วนตัวไม่ได้ แต่จะต้องเอาไปเข้ากองกลางของสงฆ์หรือต้องให้สงฆ์
ลงมติว่าจะแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรหรือจะน าไปท าอะไรอย่างไร

ถ้าจะถามว่า พระภิกษุผู้รับสังฆทานก็ดี วัดต่างๆก็ดี ได้ท าตาม
หลักการที่ว่านี้กันหรือเปล่า ตรงนี้แหละครับที่น่ากลัวมาก ไม่รู้ว่าพากันตก
นรกไปแล้วบ้างหรือเปล่าโทษฐานเอาของสงฆ์ไปเป็นของส่วนตัว

ผมบอกไปแล้วว่า เมื่อจะถวายสังฆทานขออย่าได้คิดถึงถังเหลืองถัง
แดงที่เรียกกันผิดๆว่า ถังสังฆทาน หรือชุดสังฆทาน ที่ร้านค้าจัดท าขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีศรัทธา
ตอนนี้จะขออธิบายว่า ท าไมจึงว่าถังสังฆทานนั้นเรียกกันผิดๆ

ค าตอบก็คือ ไม่มีถังหรือไม่มีของอะไรทั้งนั้นที่จะเรียกได้ว่า สังฆทาน
ทั้งนี้ เพราะค าว่า สังฆทาน นั้นไม่ใช่ชื่อสิ่งของอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นชื่อ 
“เจตนาที่จะถวาย” ซึ่งมีอยู่เพียง ๒ ลักษณะ คือ เจตนาที่จะถวายเป็นของ
ส่วนตัว เรียกว่า ปาฏิบุคลิกทาน และ เจตนาที่จะถวายเป็นของส่วนรวม
เรียกว่า สังฆทาน

๘๐



สังฆะ แปลว่า หมู่ กลุ่ม ก็หมายถึงส่วนรวม นั่นเอง  
ทาน แปลว่า ให้ 
สังฆทาน  จึงแปลว่า ให้แก่ส่วนรวม ตรงตัว ไม่มีอะไรซับซ้อน
ให้อะไรแก่ส่วนรวม สิ่งที่ให้นั้นก็เป็นสังฆทาน ให้อาหารแก่ส่วนรวม 

อาหารก็เป็นสังฆทาน ให้เครื่องนุ่งห่มแก่ส่วนรวม เครื่องนุ่งห่มก็เป็น
สังฆทาน ให้ยารักษาโรคแก่ส่วนรวม ยารักษาโรคก็เป็นสังฆทาน  ให้ที่อยู่
อาศัยแก่ส่วนรวม ที่อยู่อาศัยก็เป็นสังฆทาน

จึงไม่มีของสิ่งใดโดยเฉพาะที่จะเรียกชื่อว่าสังฆทาน ไม่ว่าจะเป็นถัง
เหลืองถังแดงอะไรทั้งสิ้น ขอให้เลิกโง่กันเสียทีเถอะขอรับ

เพราะฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่คิดจะถวายสังฆทาน สิ่งแรกที่ท่าน
จะต้องคิดให้ถูกต้องก็คือ ท่านต้องการจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งแก่ส่วนรวม  
คือตั้งเจตนาว่าท่านจะให้ของสิ่งนั้นแก่ส่วนรวม ให้เป็นของส่วนกลาง ให้
เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  ให้โดยตั้งเจตนาให้เป็นของสงฆ์ และให้
โดยมุ่งจะบูชาพระอริยสงฆ์ คือพระสังฆรัตนะ ต้องตั้งเจตนาอย่างนี้เป็น
เบื้องต้น จึงจะเป็นสังฆทาน

ต่อจากนั้น จึงค่อยประมาณก าลังของตัวเองว่ามีของอยู่เท่าไร มีก าลัง
ทรัพย์อยู่เท่าไร  แล้วท าไปตามก าลังทรัพย์ที่มี ข้าวผัดห่อเดียวก็เป็น
สังฆทานได้ถ้าท่านตั้งเจตนาที่จะถวายข้าวผัดห่อนั้นให้เป็นของสงฆ์

แต่โดยนัยตรงกันข้าม แม้ท่านจะจะซื้อถังเหลืองเป็นร้อยเป็นพันชุด 
แต่ตั้งเจตนาถวายหลวงพ่อองค์นั้น หลวงปู่องค์โน้น ท่านเจ้าคุณองค์นี้ ท่าน
มหาองค์โน้น อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานไปไม่ได้เลย ความจริงแล้วท่านถูกร้านค้า
หลอกขายของให้ท่านนั่นเอง แล้วอาจจะถูกหลวงพ่อหลวง

๘๑



ปู่ท่านเจ้าคุณท่านมหาหลอกเข้าให้อีกว่า ท่านถวายสังฆทาน ทั้งๆ ที่ของที่
ท่านถวายนั้นเป็นปาฏิบุคลิกทานไปแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งเจตนา

สังฆทานต้องไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปไหนๆ ทั้งสิ้น และถ้าจะให้หนัก
แน่นยิ่งขึ้นก็ไม่ควรเจาะจงวัดไหนๆ ทั้งสิ้นด้วย ตั้งเจตนาให้เป็นกลางจริงๆ 
คือมุ่งถวายให้เป็นของสงฆ์ มุ่งให้เป็นประโยชน์แก่สงฆ์ หรือคิดแบบคน
โบราณก็ได้ คือตั้งเจตนามุ่งไปถึงพระอริยสงฆ์ สาระของสังฆทานอยู่ตรงนี้ 
ไม่ใช่อยู่ที่ถังเหลืองถังแดง

ที่ผมว่าข้าวผัดห่อเดียวก็เป็นสังฆทานได้นั้นไม่ใช่พูดตลกเล่น แต่พูด
ตามความจริง สมมุติว่าท่านมีศรัทธาจะถวายสังฆทาน แต่มีเงินอยู่เพียงแค่
พอซื้อข้าวผัดได้ห่อเดียว ท่านก็สามารถถวายสังฆทานได้อย่างสบายๆ 

วิธีท าก็คือ ซื้อข้าวผัดห่อเดียว (เพราะมีตังค์อยู่แค่นั้น) แล้วเข้าไปในวัด
ใดวัดหนึ่ง แจ้งความประสงค์แก่พระท่านว่าจะถวายสังฆทาน ขอให้พระท่าน
จัดพระมารับ เมื่อพระมาแล้วท่านก็ท าพิธีถวายโดยตั้งเจตนาถวายข้าวผัดห่อ
นั้นแก่สงฆ์ 

เพียงเท่านี้ ข้าวผัดห่อเดียวก็ส าเร็จเป็นสังฆทานโดยสมบูรณ์แบบ
ถามว่า ข้าวผัดห่อเดียวนั้นจะไปไหนต่อ ?     
ตอบว่า ก็ต้องตกเป็นของสงฆ์  คือเป็นของกลาง  พระภิกษุรูปไหนจะ

ถือเอาไปเป็นของส่วนตัวหาได้ไม่
ข้าวผัดห่อเดียวจะเป็นประโยชน์แก่สงฆ์ได้ยังไง ฉันองค์เดียวก็แทบไม่

อิ่มอยู่แล้ว ? 
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ค าตอบประเด็นนี้ก็คือ พระที่เป็นผู้รับข้าวผัดห่อเดียวนั้นรับในฐานะ
เป็นผู้แทนสงฆ์ เมื่อรับแล้วจะต้องน าข้าวผัดห่อนั้นไปเข้าที่ประชุมสงฆ์
เพื่อให้สงฆ์พิจารณาว่าจะท าอย่างไรต่อไป สงฆ์มีมติว่าอย่างไร ก็ปฏิบัติไป
ตามนั้น เช่นสงฆ์อาจลงมติให้ยกข้าวผัดห่อนั้นให้แก่ภิกษุรูปที่เป็นผู้ไปรับมา 
หรือลงมติให้ถวายแก่เจ้าอาวาส หรือให้ถวายสามเณรน้อยหรือให้แบ่งกันฉัน
องค์ละค า ก็แล้วแต่สงฆ์จะตกลงกัน  การปฏิบัติตามมติของสงฆ์ถือเป็น
เด็ดขาดและเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการถวายสังฆทาน

ผมค่อนข้างแน่ใจว่าการน าของที่มีผู้ถวายเป็นสังฆทานไปเข้าที่
ประชุมสงฆ์นี้เกือบจะไม่มีวัดไหนท ากันแล้ว ส่วนมากรับแล้วก็หิ้วเข้ากุฏิ 
เอาไปเป็นของส่วนตัวฉิบ

ขอกราบเรียนว่าเป็นการผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรงมาก มี
โทษเท่ากับกินของสงฆ์ ใช้ของสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสงฆ์นั่นเอง  และ
ผิดเจตนาของผู้ถวายสังฆทานเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบวิงวอนไว้ ณ ที่นี้ว่า วัดต่างๆ จะต้องชี้แจงพระในวัดให้เข้าใจ
หลักการที่ถูกต้องของการรับสังฆทาน ว่า เมื่อรับแล้วจะเอาไปเป็นของ
ส่วนตัวไม่ได้เด็ดขาด ต้องน าไปเข้าที่ประชุมสงฆ์สถานเดียวเท่านั้น

วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้อาจท าได้โดยพระสงฆ์ในวัดนั้นๆ ตกลงกันว่า ให้มี 
“กองกลาง” ของวัด เมื่อได้ของสังฆทานมาให้น าไปเข้ากองกลางทันทีโดยตั้ง
เจ้าหน้าที่ไว้รับผิดชอบ ต่อจากนั้นพระเณรรูปไหนต้องการใช้สิ่งของอะไรก็
ให้ไปเบิกที่กองกลาง โดยวิธีนี้ของที่รับสังฆทานมาก็จะอ านวยประโยชน์
ให้แก่ภิกษุสามเณรทั่วหน้ากัน อันเป็นความมุ่งหมายที่แท้จริงของการถวาย
สังฆทาน

๘๓



ส่วนสิ่งของที่เป็นของกิน เช่นกรณีข้าวผัดห่อเดียวที่ว่านั้น ก็ต้องให้สงฆ์
ลงมติเป็นรายๆ ไปว่าจะยกให้ใคร หรือจะแบ่งกันอย่างไร หรือจะลงมติยืนไว้
เลยก็ได้ว่า อาหารพร้อมกินคือที่ฉันได้เช้าชั่วเที่ยงของวันนั้นให้ตกเป็นของ
ภิกษุรูปที่เป็นผู้รับ ส่วนเครื่องกระป๋องของแห้งทั้งหลายให้เก็บเข้าโรงครัว
ของวัด จะเอาไปเก็บไว้ในห้องเป็นของส่วนตัวไม่ได้ นอกจากผิดวินัยแล้วยัง
ผิดเจตนาของสังฆทานอีกด้วย 

เครื่องกระป๋องของแห้งในโรงครัวนั้น คนครัวจะเป็นผู้ปรุงหุงหาถวาย
พระเป็นวันๆ ไป ท าได้อย่างนี้ก็จะทั่วถึงกันหมดทั้งวัดสมตามเจตนาของ
สังฆทาน

ถ้าทุกวัดท าได้อย่างนี้ การถวายสังฆทานก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการ ผู้ถวายก็ได้ถวายสังฆทานที่ถูกต้อง ผู้รับก็รับอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ท า
กันผิดๆ อย่างที่ก าลังเป็นไปอยู่ทุกวันนี้

เรื่องถวายสังฆทาน ยังมีประเด็นที่ควรท าความเข้าใจให้ถูกต้องกันอีก
บางประเด็น เช่น
สังฆทานควรถวายเวลาไหน หมายถึงเวลาเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ า  

เพราะเท่าที่ท าๆ กันนั้น อยากถวายเวลาไหน หรือว่างเวลาไหน ก็ถวายกัน
เวลานั้น เรียกว่าไม่เลือกเวลา ว่างั้นเถอะ

ค าตอบก็คือ ถ้าของที่จะถวายนั้นเป็นของกิน หรือมีของกินรวมอยู่ด้วย 
เช่นมีข้าว มีแกง มีขนม หรือของกินจ าพวกเครื่องกระป๋องของแห้ง อย่างนี้
ต้องถวายก่อนเที่ยงเท่านั้น หลังเที่ยงไปแล้วห้ามถวาย เพราะตามวินัยสงฆ์
นั้น พระสงฆ์จะรับประเคนของกินหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้

๘๔



แต่ถ้าเป็นของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ผ้าสบงจีวร ยาสามัญ
ประจ าวัด ร่ม รองเท้า ฯลฯ เหล่านี้ สามารถถวายได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดว่า
จะต้องเป็นก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง สะดวกตอนไหนถวายตอนนั้น

ปัญหาที่พบก็คือ ผู้ถวายสังฆทานหิ้วเอาถังเหลืองถังแดงที่พ่อค้าจัดไว้
ขาย หรือบางทีก็ทางวัดนั่นเองตั้งเอาไว้ให้คน "เปลี่ยน" (ก็คือซื้อขายนั่น
แหละครับ) แล้วก็ในถังนั้นก็มีทั้งของกินของใช้ใส่ปนกันไว้ (ตั้งแต่ชาติไหนก็
ไม่มีทางทราบได้ บางทีแกะออกมาแล้วกินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะหมดอายุไป
ตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้) ของถวายที่มีทั้งของกินของใช้ปนกันอยู่เช่นนี้จะท า
ยังไง คือจะถวายหลังเที่ยงวันไปแล้วได้หรือไม่ ?

ค าตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ของกินของใช้ปนกัน เอาไปถวาย
สังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้เด็ดขาด

โปรดอ่านซ้ าอีกหลายๆเที่ยวครับ จะได้หายงง และเลิกประพฤติผิดๆ 
กันเสียที

ขอย้ าด้วยว่า ของกินไม่ว่าจะเป็นอาหารส าเร็จรูปพร้อมกิน หรือ
เครื่องกระป๋องของแห้ง จะเอาไปถวายพระหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้
เด็ดขาด

ถ้าอยากจะถวายใจจะขาด ก็มีวิธีครับ คือแยกของกินออกไปไว้
ต่างหาก ไม่ต้องเอามาถวาย  เวลาประเคนก็ประเคนเฉพาะของใช้ แต่จ าไว้
ให้ขึ้นใจเป็นดีที่สุด คือ ถวายสังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้วห้ามถวายของ
กิน
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ปัญหาเรื่องมีของกินปนกับของใช้ แล้วเอาไปถวายหลังเที่ยงนี้จะหมดไปถ้า
เราพร้อมใจกันเลิกซื้อถังเหลืองถังแดงที่จัดส าเร็จรูปไว้ แต่ใช้วิธีเลือกซื้อของ
เป็นชิ้นๆ เป็นอย่างๆวิธีนี้นอกจากจะได้ของที่ถูกใจ เหมาะแก่ก าลังทรัพย์
ของเราแล้ว ยังถูกต้องตามหลักพระวินัยอีกด้วย คือไม่ต้องเอาของกินไป
ถวายพระหลังเที่ยงวัน

ทางร้านค้า ถ้าอยากจะ ขายของด้วยหัวใจของคนรักพระศาสนา 
ไม่ใช่รักแต่เงินในกระเป๋าลูกค้าอย่างเดียว ผมขอเสนอแนะให้จัดของถวาย
สังฆทานเป็น ๒  ชนิด คือ ชนิดถวายก่อนเที่ยง  มีทั้งของกินของใช้  และ
ชนิดถวายหลังเที่ยง มีเฉพาะของใช้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครซื้อของที่จัดไว้ส าเร็จรูป ด้วย
เหตุผลคือผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ เลือกของตามที่ต้องการ และไม่มีอะไรเป็น
หลักประกันว่าของที่ใส่ถังไว้นั้นจะไม่หมดอายุไปเสียก่อนที่จะขายได้ 
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเวลานี้ก็คือ ของที่ใส่ถังไว้นั้นแกะออกมาแล้วกินไม่ได้
ใช้ไม่ได้เสียเป็นส่วนมาก 

ท่านที่ชอบซื้อถังเหลืองถังแดงไปถวายสังฆทานโปรดรับทราบไว้ด้วย
คราวนี้มาถึงประเด็นเรื่องค าถวายสังฆทาน ซึ่งมักจะกล่าวกันแบบผิดๆ 

ก่อนอื่นโปรดดูค าถวายสังฆทานที่เป็นแบบมาตรฐาน คือที่ใช้กล่าวกันทั่วไป

อิมานิ  มะยัง  ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสังฆัสสะ / 
โอโณชะยามะ / สาธุ  โ น  ภันเต / ภิกขุสังโฆ  /  อิมานิ / ภัตตานิ / สะ
ปะริวารานิ / ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง /  หิตายะ / สุขายะ
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ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่ง
ภัตตาหาร / พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ /  แด่พระภิกษุสงฆ์  / 
ขอพระภิกษุสงฆ์  / จงรับ  / ซึ่งภัตตาหาร / พร้อมทั้งของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ /ของข้าพเจ้าทั้งหลาย /  เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข 
/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนานเทอญ

ขอให้สังเกตว่า ค าถวายนี้ก็คือ ค าถวายภัตตาหาร คือถวายของกิน
ให้แก่พระสงฆ์  ค าว่า ภัตตานิ นั้นแปลว่า ภัตตาหาร ภาษาชาวบ้านเรียกว่า
ของกินครับ

เมื่อเป็นของกิน ก็ต้องถวายก่อนเที่ยง เพราะพระสงฆ์รับถวายของกิน
ได้เฉพาะเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น หลังเที่ยงวันไปแล้ว รับถวายของกินไม่ได้ ผิด
วินัย 

นั่นก็แปลว่า ค าถวายสังฆทานข้างต้นนั้นใช้กล่าวเมื่อถวายก่อน
เที่ยงเท่านั้น และของที่ถวายนั้นต้องมีภัตตาหาร หรือของกินเป็นหลัก 
ของอื่นๆ เป็นบริวาร

แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า แม้จะถวายสังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว คน
กล่าวค าถวายก็ยังกล่าวค าว่า อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ภัตตานิ  …. อย่าง
หน้าตาเฉย

ของถวายก็มีของกินด้วย ค าถวายก็กล่าวถวายภัตตาหารด้วย พระสงฆ์
ท่านก็รับอย่างหน้าตาเฉยด้วย แต่ขณะนั้นเป็นเวลาหลังเที่ยงวันไปแล้ว
ด้วย
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พากันเหยียบย่ าพุทธบัญญัติอย่างไม่รู้ตัว เข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่ชนิดกู่
แทบจะไม่กลับกันแล้ว

ขอเรียนว่า ถวายสังฆทานหลังเที่ยงวัน นอกจากต้องไม่มีของกินแล้ว 
ค าถวายก็ต้องว่าให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและตามหลักภาษาบาลีอีกด้วย 

ค าที่ต้องแก้ให้ถูกก็คือค าว่า ภัตตานิ  สะปริวารานิ ที่แปลว่า 
ภัตตาหาร พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลาย ต้องแก้เป็น  กัปปิยะภัณฑานิ
แปลว่า  ซึ่งกัปปิยภัณฑ์ทั้งหลาย และไม่ต้องมีค าว่า สะปะริวารานิ เพราะ
กัปปิยภัณฑ์นั้นไม่ต้องมีอะไรมาเป็นบริวารอีกแล้ว

ค าถวายของใช้ให้เป็นสังฆทาน แสดงไว้แล้วข้างต้น แต่ยกมาให้ดูตรงนี้
อีกทีก็ได้ครับ

อิมานิ  มะยัง  ภันเต / กัปปิยะภัณฑานิ / ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะ
ยามะ / สาธุ  โ น  ภันเต / ภิกขุสังโฆ  /  อิมานิ /  กัปปิยะภัณฑานิ / 
ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง /  หิตายะ / สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย /  ซึ่งกัป
ปิยภัณฑ์ทั้งหลาย เหล่านี้ /  แด่พระภิกษุสงฆ์  / ขอพระภิกษุสงฆ์  / จง
รับ  /  ซึ่งกัปปิยภัณฑ์ทั้งหลาย เหล่านี้ /  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย /  เพื่อ
ประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนานเทอญ

๘๘



กัปปิยภัณฑ์ แปลว่า สิ่งของอันสมควรแก่สมณบริโภค คือสิ่งของที่
พระสงฆ์สามเณรท่านใช้สอยได้ ไม่ผิดวินัย อันที่จริงค าว่า กัปปิยภัณฑ์ นั้น
ท่านหมายความรวมไปถึงอาหารด้วย แต่เมื่อเอ่ยค าว่า กัปปิยภัณฑ์ แม้ไม่มี
ของกินรวมอยู่ด้วย มีแต่ของใช้ ก็ถือว่าถูกต้อง

มีผู้ท าท่าจะรู้ ผูกศัพท์ขึ้นมาใหม่ว่า สังฆะทานิ แทนค าว่า ภัตตานิ
และมีผู้ไม่รู้พากันใช้ตามกันไปมาก 

ค าว่า  สังฆะทานิ ไม่มีในภาษาบาลีครับ    
มีแต่  สังฆะทานัง แปลว่า  ถวายแก่สงฆ์ ถ้าเป็นพหูพจน์ก็เป็น 

สังฆะทานานิ ไม่ใช่ สังฆะทานิ
ค าว่าสังฆทานเป็นชื่อของเจตนาที่จะถวาย หรือให้ส่ิงของอย่างใดอย่าง

หนึ่งแก่สงฆ์  ถวายภัตตาหาร ภัตตาหารก็เป็นสังฆทาน ถวายจีวร จีวรก็เป็น
สังฆทาน

พูดให้ชัดๆ ก็คือ ต้องบอกว่าถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสังฆทาน 
ไม่ใช่อยู่ๆ ก็บอกว่าถวายสังฆทาน

ใครท่ีน าถวายสังฆทานโดยใช้ค าว่า สังฆะทานานิ นั้นโปรดทราบว่า
ท่านพูดไม่เป็นภาษา ยิ่ง สังฆะทานิ ด้วยแล้ว ยิ่งผิดซ้ าสอง 

โปรดเลิกท าอะไรตามๆ กันไปด้วยความไม่รู้ เสียทีเถอะครับ

๘๙



เคยได้ยินพิธีกรหรือมรรคนายกบางวัด บางท่าน กล่าวน าถวายทาน 
เช่นถวายสังฆทาน ที่ว่า อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ เรื่อยไปจนถึง อัมหา
กัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

พอถึงค าแปล .. เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ
แก่ญาติทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้น แทนที่จะจบตรงนี้ ท่านก็ว่าต่อไปอีก 
.. ปู่ย่าตายาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทาง เทวดา มารพรหมยมยักษ์ เจ้า
กรุงพาลี ท้าวสีทันดร และใครต่อใครต่อไปอีกยาวเหยียดเป็นบัญชีหางว่าว 
กลายเป็นค ากรวดน้ าอุทิศส่วนบุญไป

ควรเข้าใจให้ถูกต้องว่า ค าถวายทาน กับ ค ากรวดน้ า เป็นคนละอย่าง
กัน ควรกล่าวคนละตอน ตอนถวายทาน ก็ควรกล่าวเฉพาะค าถวายทาน 
ส่วนค าอุทิศส่วนบุญควรเอาไปกล่าวตอนกรวดน้ า ไม่ใช่เอามากล่าวปนกันไป
หมด



ในค าถวายทานมีข้อความว่า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย และแก่ญาติทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้น ข้อความนี้ยังไม่ใช่ค า
อุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ า เป็นแต่แสดงเจตนา หรือแสดงความปรารถนาใน
การถวายทานนั้นให้พระสงฆ์รับทราบไว้เท่านั้นว่าถวายทานท าไม 

แต่การอุทิศส่วนบุญ หรือการกรวดน้ า ต้องไปกล่าวในตอนกรวดน้ าอีก
ทีหนึ่ง ควรกล่าวค าถวายทานให้เสร็จสิ้นจบตอนไปก่อน คือพระสงฆ์รับว่า 
“สาธ”ุ เรียบร้อยแล้ว พอถึงตอนพระสงฆ์อนุโมทนา จึงกล่าวค ากรวดน้ า ให้
บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวร หรือจะร่ายยาวไปสักเท่าไรก็ว่าไป 

ค ากรวดน้ ายาวๆ ที่ต้องกล่าวน า/กล่าวตาม ย่อมสามารถท าได้ คือขอ
โอกาสพระสงฆ์ก่อนว่า ขอกล่าวค าอุทิศส่วนบุญหรือค ากรวดน้ าให้จบก่อน
แล้วจึงอนุโมทนา ท าอย่างนี้ก็จะถูกต้องตามขั้นตอน

ค ากรวดน้ าของชาวบ้านที่จดจ ากันต่อๆ มา ถึงจะยาวหน่อย แต่น่าฟัง
ก็มี ควรรักษาไว้ แต่ต้องกล่าวให้ถูกขั้นตอน ไม่ใช่เอาไปปนกับค าถวายทาน

โปรดระลึกว่า ค าถวายทาน ไม่ใช่ค าอุทิศส่วนบุญ

๙๑



ค าว่า อปโลกน์ (ออกเสียงว่า อะ ปะ โหลก ในภาษาไทยมักพูดเพี้ยน
เป็น อุปโหลก)  ค าเต็มว่า อปโลกนกรรม มีความหมายว่า กรรมคือการบอก
เล่า,กรรมอันท าด้วยการบอกกันในที่ประชุมสงฆ์ ไม่ต้องตั้งญัตติคือค าเผดียง 
ไม่ต้องสวดอนุสาวนา คือประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ์ เช่น
ประกาศลงพรหมทัณฑ์ นาสนะสามเณรผู้กล่าวตู่พระพุทธเจ้า อปโลกน์แจก
อาหารในโรงฉัน เป็นต้น (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)

สรุป อปโลกน์ ก็คือ การที่สงฆ์ประกาศมติหรือข้อตกลงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้สงฆ์ด้วยกันรับทราบ

ส าหรับการถวายสังฆทาน อปโลกน์ก็คือการที่สงฆ์ประกาศว่าจะท า
อย่างไรกับของที่มีผู้ถวายเป็นของสงฆ์ เท่านั้นเอง



ค าอปโลกน์แจกอาหาร หรืออปโลกน์หลังถวายสังฆทาน มีดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ)
อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ปาปุณาติ,  อะวะเสสา ภาคา อัม

หากัง ปาปุณันติ
ทุติยัมปิ อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ปาปุณาติ,  อะวะเสสา

ภาคา อัมหากัง ปาปุณนัติ
ตะติยัมปิ อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ปาปุณาติ,  อะวะเสสา

ภาคา อัมหากัง ปาปุณนัติ

(พระสงฆ์ทั้งหมดเปล่งเสียงพร้อมกันว่า สาธุ เป็นอันเสร็จพิธี)
ความหมายในค าอปโลกน์นั้นมีอยู่ว่า สิ่งของส่วนแรกนี้ยกให้แก่พระ

เถระ (คือพระภิกษุที่เป็นประธานอยู่ในที่ประชุมนั้น) ส่วนที่เหลือตกเป็นของ
พวกเราคือพระสงฆ์สามเณรทั้งหลาย

บางแห่งมีค าอปโลกน์เป็นภาษาไทยด้วย มีส านวนน่าฟังดี ขอยกมาให้
ฟังกันดังนี้

ยัคเฆ  ภันเต   สังโฆ  ชานาตุ ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังค าข้าพเจ้า
บัดนี้  ทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมน ามาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็น
สังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่  สมเด็จ
พระพุทธองค์จะได้จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้  
เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วสังฆมณฑล  พระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตาม
บรรดาที่มาถึง

๙๓



ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งปวงจะ
เห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควร ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซร้ ขอจงได้
ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจ ถ้าเห็นว่าเป็นสมควรแล้วก็จงเป็น
ผู้นิ่งอยู่  (หยุดนิดหนึ่ง)  บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็น
การสมควรแล้ว จะได้ท าการแจกของสงฆ์ต่อไป ณ กาลบัดนี้

อะยัง  ปะฐะมะภาโค  มะหาเถรัสสะ  ปาปุณาติ ส่วนที่ ๑ ย่อมถึง
แก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้า

อะวะเสสา  ภาคา  อัมหากัง  ปาปุณนฺติ ส่วนที่เหลือจากพระเถระ
ผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุก ๆ รูป 
(ตลอดถึงสามเณรด้วย) เทอญ

หมายเหตุ มะหาเถรัสสะ นั้น เปลี่ยนเป็น  เถรัสสะ บ้าง  มัชฌิมัส
สะ  บ้าง  ตามฐานะของหัวหน้าในที่นั้น  ถ้าไม่มีสามเณรอยู่ด้วย  ก็ไม่ต้อง
ว่า ตลอดถึงสามเณรด้วย ค าอปโลกน์นี้เป็นหน้าที่ของรูปที่ ๒  หรือที่ ๓ ก็
ได้

จะเห็นได้ว่า ใจความในค าอปโลกน์ก็เป็นแต่เพียงสงฆ์ตกลงกันว่าจะ
แจกของกันอย่างไรเท่านั้น 

สิ่งของ (ทั้งของฉันและของใช้) เมื่อผู้ถวายตั้งเจตนาถวายให้เป็นของ
สงฆ์และได้มอบถวายไปเสร็จแล้ว ก็เป็น “สังฆทาน” ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่
ว่าสงฆ์จะต้องท าอปโลกนกรรม (อปโลกน)์ เสียก่อนจึงจะส าเร็จเป็นสังฆทาน

อปโลกน์ จึงมิใช่พิธีกรรมเพื่อท าของสิ่งนั้นให้เป็นของสงฆ์ หรือ
เพื่อให้ส าเร็จเป็นสังฆทาน ทั้งมิใช่พิธีกรรมเพื่อท าให้ญาติโยมชาวบ้าน
สามารถรับประทานอาหารที่ถวายเป็นของสงฆ์แล้วได้ ดังที่บางคนเข้าใจ

๙๔



เพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า ต้องอปโลกน์เสียก่อนญาติโยม
ชาวบ้านจึงจะสามารถรับประทานอาหารหลังจากพระสงฆ์ฉันแล้วได้ บาง
วัดจึงเพิ่มข้อความในค าอปโลกน์เข้าไปอีก เช่นว่า “เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้ว 
อาหารเหล่านี้ขอให้ตกเป็นของญาติโยมอุบาสกอุบาสิการับประทาน
กันต่อไป” อะไรท านองนี้ 

ความจริงแล้ว อาหารที่เหลือจากพระสงฆ์ฉัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ตัก
ฉันแล้วหรือไม่ได้ตักฉันเลยก็ตาม (เว้นไว้แต่ส่วนที่เก็บกันเอาไว้ฉันมื้อ
เพล) เป็นของที่เรียกว่า “เป็นเดน” โดยหลักพระวินัยแล้วพระสงฆ์จ าต้อง
สละสิทธิ์ คือต้องทิ้งไป ญาติโยมชาวบ้านสามารถรับประทานได้อยู่แล้ว 
มิใช่ว่าต้องอปโลกน์เสียก่อนจึงจะรับประทานได้

๙๕



ค าว่า ประเคน มีความหมายตามตัวว่า ถวายของพระโดยวิธียกส่งให้
ตามพิธีการที่ก าหนดไว้ เช่น ประเคนอาหาร

มีความหมายทางแดกดันก็ได้ เช่น ต้องเอาไปประเคนให้จนถึงที่
มีความหมายตามภาษาปากว่า  ตี ก็ได้ เช่น ประเคนกระบาล ๓ ที
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

ความหมายเฉพาะของค าว่า ประเคน ที่เข้าใจกันทั่วไปก็คือ ส่งของ
ถวายพระภายในหัตถบาส

องค์แห่งการประเคนมี ๕ คือ 
๑. ของไม่ใหญ่โตหรือหนักเกินไป พอคนปานกลางคนเดียวยกได้ 
๒. ผู้ประเคนเข้ามาอยู่ในหัตถบาส คือห่างประมาณศอกหนึ่ง 
๓. น้อมของนั้นเข้ามาให้ 
๔. น้อมให้ด้วยกาย ด้วยของเนื่องด้วยกาย หรือโยนให้ก็ได้ 



๕. ภิกษุรับด้วยกายก็ได้ ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้ (ถ้าผู้หญิงประเคน 
ใช้ผ้ากราบหรือผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดรับ) 

(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)

ประเคนคือท าอย่างไร ค าอธิบายความหมายข้างต้นชัดเจนอยู่แล้ว 
เรื่องที่มักถกเถียงกันคือ กรณีประเคนอาหาร แต่ยกภาชนะส่งให้ไม่ถนัด
เพราะอาหารวางอยู่เต็มวงหรือเต็มโต๊ะ จึงใช้วิธีให้พระท่านจับภาชนะที่อยู่
ใกล้ตัวท่านไว้ แล้วผู้ประเคนก็เอาภาชนะที่ห่างออกมาชนชิดติดกันเข้าไป 
แบบนี้ถือว่าเป็นการประเคนแล้วหรือยัง ?

หลักวินิจฉัยก็คือ ต้องดูที่เจตนา 
เจตนาของการประเคนคืออะไร ?
ส าหรับเจ้าภาพหรือเจ้าของ ก็คือ - เพื่อยืนยันว่า เต็มใจยกให้
ส าหรับพระสงฆ์ ก็คือ - เพื่อยืนยันว่าของฉันของใช้นั้นได้มาโดย

บริสุทธิ์ มิได้ลักขโมยหรือหยิบฉวยเอาโดยพลการ แต่มีผู้หยิบยกยื่นให้แล้ว
ในการแสดงเจตนา ถ้าสามารถหยิบยกยื่นให้ถึงมือได้โดยตรง ก็ควรท า 

แต่ถ้าขัดข้องจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ท าเท่าที่สามารถจะท าได้ก็ถือว่าสมตาม
เจตนาแล้ว

ดูตามองค์ของการประเคน ข้อที่ว่า “หรือโยนให้ก็ได้” จะเห็นได้ชัดว่า 
ท่านเปิดทางให้ท าได้ทุกวิธีอยู่แล้ว 

โยนให้ไม่หนักยิ่งกว่าเอาชามชนกันดอกหรือ ?

๙๗



ในจ านวนศีลของพระภิกษุ ๒๒๗ ข้อนั้น มีอยู่ข้อหนึ่ง ที่บัญญัติ
ไว้ว่า

โย  ปน  ภิกฺขุ ชาตรูปรชต อุคฺคเณฺหยฺย วา  อุคฺคณฺหาเปยฺย
วา  อุปนิกฺขิตฺต วา  สาทเิยยฺย นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺตยิ .

อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทองและเงิน หรือยินดีทองและ
เงินอันเขาเก็บไว้ให้, ภิกษุนั้นต้องอาบัตนิิสสัคคียปาจิตตีย.์

วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒  นิสสัคคียกัณฑ์ โกสิยวรรค  
สิกขาบทที่ ๘ พระไตรปิฎกเล่ม ๒ ข้อ ๑๐๕ หน้า ๙๐

พูดสั้นๆ ก็คือ ห้ามภิกษุรับเงิน 
ต้นเหตุของศีลข้อนี้มีเรื่องอยู่ว่า –



ในสมัยพุทธกาล มีโยมคนหนึ่งนิมนต์พระรูปหนึ่งไปฉันที่บ้านเป็น
ประจ า อยู่มาวันหนึ่ง เกิดเหตุจ าเป็นต้องเอาอาหารที่เตรียมไว้จะถวายพระ
มาให้ลูกกินเสียก่อน  เมื่อพระไปถึงบ้าน จึงเล่าเหตุจ าเป็นนั้นให้ท่านทราบ 
และได้เรียนท่านด้วยว่า ได้เตรียมเงินไว้แล้วที่จะไปจัดซื้ออาหารมาถวายใหม่  
ท่านอยากจะฉันอะไรก็ขอให้บอก พระรูปนั้นจึงบอกว่า ถ้าโยมตั้งใจจะ
บริจาคเงินจ านวนนั้นเพื่ออาตมาอยู่แล้วละก็ ไม่ต้องไปซื้ออาหารหรอก 
ถวายเงินแก่อาตมาเลยก็ได้ 

โยมก็ถวายเงินนั้นแก่พระ แต่ในภายหลังได้พูดแสดงความรู้สึกว่า 
พระภิกษุรับเงินก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้าน 

เหตุการณ์ที่พระรับเงินนี้ท าให้เกิดเสียงต าหนิติติงกันขึ้นมา เป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ขึ้น 

หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ล่วงมา ๑๐๐ ปี 
พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่า พวกวัชชีบุตร ได้ตั้งข้อก าหนดของพวกตน
ขึ้นมา ๑๐ ข้อ ซึ่งล้วนแต่ฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงศีล อันเป็นพุทธบัญญัติทั้งสิ้น 

๑ ใน ๑๐ ข้อนั้นก็คือ ให้ภิกษุรับเงินได้
เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยเห็นว่า จะท าให้พระศาสนาวิปริต จึงพร้อมใจกันท า
สังคายนาประกาศยืนยันให้รู้ทั่วกันว่า ข้อก าหนดทั้ง ๑๐ ข้อของพวกวัชชี
บุตร (รวมทั้งที่ว่า “ให้ภิกษุรับเงินได้”) นั้น เป็นเรื่องนอกธรรม นอกวินัย 
ไม่มีในค าสั่งสอนของพระศาสดา

จึงเป็นที่รับรู้กันตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ว่า “ห้ามภิกษุรับเงิน”

๙๙



อันที่จริง การถวายเงินให้พระตรงๆ นั้นก็ท ากันอยู่โดยทั่วไปในกรณีที่
นิมนต์พระไปในงานต่างๆ เช่น สวดมนต์ฉันเช้าหรือฉันเพล สวดพระ
อภิธรรม ถวายสังฆทาน หรือนิมนต์ไปแสดงธรรม เป็นต้น จนเป็นที่รู้กันทั้ง
ฝ่ายเจ้าภาพและฝ่ายพระ 

แต่ที่ไม่ค่อยปรากฏความน่าเกลียดก็เพราะท ากันค่อนข้างมิดชิด ไม่
ประเจิดประเจ้อมากนัก วิธีที่นิยมท ากันเป็นสามัญทั่วไปก็คือเอาเงินใส่ใน
ซองถวายไปพร้อมกับเครื่องไทยธรรม หรือของถวายพระ 

วิธีนี้เข้าใจกันซึมซาบ พอพูดว่า “ใส่ซอง” ก็รู้กันว่าหมายถึงเตรียมเงิน
ไว้ถวายพระ

แต่ ณ เวลานี้ท ากันถึงขั้นพระออกบิณฑบาตเงินโดยตรง และบอก
โยมไปตรงๆ ว่า รับเฉพาะเงิน อาหารหรือของอื่นไม่รับ อย่างนี้ก็มี แล้ว
ชาวบ้านก็เอาเงินใส่ในบาตร หรือถวายกันไปตรงๆ เลยทีเดียว  

ที่เอาเงินใส่บาตรมักจะอ้างเหตุผลว่า 
๑. ขณะนั้นเวลานั้นไม่สะดวกที่จะจัดหาอาหารมาใส่บาตร แต่อยากจะ

ท าบุญ และคิดว่าเอาเงินใส่บาตรสะดวกกว่า
๒. พระจะได้เอาเงินไปซื้อของฉันของใช้ที่จ าเป็นได้ตรงกับความ

ต้องการมากกว่าที่จะได้อาหารเพียงอย่างเดียว
จะเห็นได้ว่า เป็นเหตุผลที่เกิดจากความไม่รู้  หรือไม่รับรู้ใดๆ ทั้งสิ้นว่า 

มีพุทธบัญญัติ “ห้ามภิกษุรับเงิน”
นอกจากไม่รู้ หรือไม่รับรู้แล้ว เหตุผลที่ทั้งพระทั้งโยมยกขึ้นมาอ้างใน

การถวายเงิน – รับเงิน ก็คือ สภาพของสังคมเปลี่ยนไป ทุกวันนี้เงินเป็นของ

๑๐๐



จ าเป็นส าหรับพระไปแล้ว เป็นวัตถุกลางที่จะอ านวยความสะดวกให้
พระได้ทุกกรณี ถ้าพระไม่รับเงิน หรือไม่หยิบจับเงิน จะมีอุปสรรคมากมาย
ในชีวิตประจ าวันของพระเอง (ไม่จ าเป็นต้องยกตัวอย่าง นึกเอาเองก็รู้ได้ว่า
เช่นอะไรบ้าง) อาจถึงขั้นไม่อาจครองเพศพระต่อไปได้เอาเลยทีเดียว

เป็นอันว่า เรามีความรู้ที่เป็นหลักอยู่ ๒ ประการแล้ว คือ
๑. รู้ว่าศีลของพระภิกษุอันเป็นพุทธบัญญัติก าหนดไว้ว่า “ห้ามภิกษุรับ

เงิน” และ
๒. รู้ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านถวายเงิน และพระภิกษุก็รับเงิน ซึ่งอ้างกันว่า

เป็นความจ าเป็นตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หลัก ๒ ประการนี้ย่อมเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วว่า ควรท าอย่างไรจึง

จะถูกต้อง

ปัญหาเรื่องเงินกับพระภิกษุนั้น ท่านมีวิธีปฏิบัติกันมานานแล้ว พร้อมๆ 
กับที่มีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุรับเงินนั่นเลยทีเดียว นั่นก็คือวิธี ปวารณา

วิธีปฏิบัติในการปวารณา ก็คือบอกกล่าวด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์
อักษรให้พระภิกษุสามเณรทราบว่า –

ข้าพเจ้าขอถวายจตุปัจจัย คือของกินของใช้แก่พระภิกษุสามเณรรูป
นั้นๆ มีราคาเท่ากับเงินจ านวนเท่านั้นๆ โดยได้มอบเงินจ านวนนั้นให้แก่ผู้
ปฏิบัติพระไว้แล้วหรือจะได้มอบให้ในโอกาสแรก ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปนั้น
ต้องการสิ่งใดอันสมควรแก่สมณบริโภค ก็ให้ไปแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติพระ ผู้ปฏิบัติ
พระจะไปด าเนินการจัดหาสิ่งนั้นๆ มาถวายตามราคาไม่เกินจ านวนเงินที่
มอบไว้ให้นั้น

๑๐๑



เมื่อปวารณาอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ต้องเอาเงินถวายพระโดยตรง แต่เอาไป
มอบให้ผู้ปฏิบัติพระ โดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติพระทราบว่า เงินจ านวนนี้เป็นสิทธิ
ของพระภิกษุรูปนั้นหรือสามเณรรูปนี้ ที่จะใช้จ่ายได้ตามความประสงค์ 

คราวนี้ก็เป็นเรื่องภายในระหว่างพระกับผู้ปฏิบัติพระจะด าเนินการกัน
ไป ความประเจิดประเจ้อใดๆ ก็จะไม่ปรากฏ 

การปฏิบัติระหว่างโยมผู้มีศรัทธากับพระภิกษุสามเณรก็จะถูกต้องตาม
พระธรรมวินัย ได้ชื่อว่าช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยไว้ได้ส่วนหนึ่ง อย่างน้อย
ที่สุดก็เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง ดีกว่าเริ่มต้นขึ้นมาก็ถวายเงิน รับเงินกันอย่าง
โจ๋งครึ่ม จนถึงกับมีการบิณฑบาตเงินกันตรงๆ เป็นการเหยียบย่ าพระธรรม
วินัยอย่างน่าสลดใจ

วิธีปวารณานี้ เมื่อก่อนถือเป็นเรื่องเคร่งครัดมาก เวลานิมนต์พระไปใน
งาน พอถวายเครื่องไทยธรรมเสร็จ ก่อนจะกรวดน้ า จะต้องมีคนฝ่าย
เจ้าภาพท าหน้าที่กล่าวค าปวารณา หรือเตือนกันให้ปวารณาก่อน บางทีพระ
นั่นเองเป็นฝ่ายเตือน เป็นขั้นตอนหนึ่งที่รู้กันและปฏิบัติกันเหมือนกับเป็น
สามัญส านึกอย่างหนึ่ง 

ถ้าจะไม่ปวารณาด้วยวาจา ก็จะต้องปวารณาเป็นลายลักษณ์อักษร คือ
ท า “ใบปวารณา” มีข้อความที่เป็นสาระส าคัญว่า เจ้าภาพขอถวายปัจจัยสี่มี
ราคาเท่ากับเงินจ านวนเท่านั้นเท่านี้ ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดอัน
สมควรแก่สมณบริโภค ขอได้โปรดเรียกร้องเอาจากไวยาวัจกรนั้นเทอญ แล้ว
เอาใบปวารณานี้ใส่ซองถวายไปพร้อมกับเครื่องไทยธรรม ส่วนตัวเงินจริงๆ ก็
มอบให้ศิษย์วัดหรือคนที่สามารถจะถือเอาไปด าเนินการกันที่วัดต่อไป 

๑๐๒



ส าหรับท่านที่มีศรัทธาอยากจะถวายเงินให้พระภิกษุสามเณร 
(สามเณรก็รับเงินไม่ได้ – ผิดศีลข้อ ๑๐) ขอแนะน าให้ปฏิบัติดังนี้

๑. อย่าถวายเงินโดยตรง ยิ่งเอาเงินใส่บาตรตอนพระออกบิณฑบาต
ด้วยแล้ว โปรดเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่าเห็นแก่ความสะดวกแบบผิดๆ 
ถ้าโยมช่วยกันเมิน บิณฑบาตเงินก็จะหมดไปเอง

๒. ค่านิยมถวายดอกไม้ธูปเทียนตอนพระบวชใหม่ออกจากโบสถ์ แล้ว
เอาเงินใส่ย่ามพระใหม่กันเดี๋ยวนั้นเลย โดยเชื่อว่าหรืออ้างว่า พระใหม่ยังมี
ศีลบริสุทธิ์ ท าบุญกับท่านตอนนั้นได้บุญมาก ก็ขอได้โปรดเลิกด้วย

จะถวายดอกไม้ธูปเทียนก็ถวายไป ได้บุญมากจริง ขออนุโมทนา แต่
การเอาเงินใส่ย่ามไปด้วยนั้น ก็คือการท าให้พระใหม่ผิดศีลตั้งแต่วันแรกที่
บวชและตั้งแต่ก้าวแรกท่ีออกจากโบสถ์เลยทีเดียว – เป็นบาป ไม่ใช่เป็นบุญ

๓. เอาเงินที่ท่านตั้งใจจะถวายนั้นไปที่วัด ศรัทธาวัดไหน หรือสะดวก
วัดไหน ก็ไปวัดนั้น แล้วมอบเงินให้เจ้าหน้าที่ของวัดด าเนินการต่อไป หรือถ้า
ไม่ได้เจาะจงที่จะถวายพระเณรองค์ไหน แต่จะถวายบ ารุงวัด ก็เอาเงินใส่ตู้
รับบริจาคซึ่งมีอยู่แล้วทุกวัด เท่านี้ท่านก็ได้ท าบุญถวายเงินสมปรารถนาและ
ไม่ท าให้พระผิดศีลด้วย

๔. ถ้าไม่สะดวกที่จะต้อง (ถ่อ) ไปถึงวัด (โดยมากจะอ้างกันอย่างนี้) แต่
ก็อยากจะท าบุญในวันนั้นและในเวลานั้นด้วย  ก็ขอแนะน าให้ใช้วิธีตั้งเจตนา 
“ตัดใจบริจาค” คือก าหนดจิตตนเองว่า 

เงินจ านวนนี้ข้าพเจ้าตัดใจบริจาคแล้ว ณ บัดนี้
ตั้งเจตนาเพียงเท่านี้ก็ส าเร็จเป็นบุญทันที มีผลเท่ากับวันนั้นท่านได้ใส่

บาตรหรือใส่ตู้รับบริจาคไปเรียบร้อยแล้ว 

๑๐๓



ส่วนเงินจ านวนนั้นท่านก็เก็บไว้ อย่าเอามาใช้ ท่านอาจจะท าตู้
บริจาคส่วนตัวไว้ที่บ้าน (หรือติดไว้ในรถก็เก๋ดี) พอ “ตัดใจบริจาค” เสร็จ 
ก็เอาเงินน้ันใส่ตู้ทันที 

วิธีนี้เท่ากับว่าท่านได้ท าบุญทุกวันโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใส่บาตรไม่
ทัน หรือไปวัดไม่สะดวก (ถ้าจัดหาอาหารใส่บาตรได้ทัน ก็ควรใส่ ไปวัด
สะดวก ก็ควรไป ไม่ใช่ว่าใช้วิธี “ตัดใจบริจาค” แล้วก็เลยไม่ใส่บาตร ไม่ไป
วัด - ไม่ได้แนะให้ท าแบบนั้น) 

พอถึงวันเวลาที่ท่านสะดวก ท่านก็เอาเงินที่ใส่ตู้ไว้นั้นไปถวายวัดที่
ท่านศรัทธาต่อไป เท่านี้ท่านก็ได้ท าบุญถวายเงินสมปรารถนาและไม่ต้อง
ให้พระรับเงินหรือจับเงินให้ผิดศีลด้วย

๕. ในกรณีนิมนต์พระไปในงาน ถ้ามีการ “ถวายซอง” ขอได้โปรดใช้
วิธี “ปวารณา” อย่างเคร่งครัด คือปวารณาด้วยวาจา หรือท าใบปวารณา
ใส่ซองถวายพร้อมกับเครื่องไทยธรรม ส่วนตัวเงินจริงๆ น าไปมอบให้
เจ้าหน้าที่ของวัด หรือฝากไปกับศิษย์วัดหรือคนวัดที่มากับพระ หรือฝาก
คนขับรถ (ถ้าพระมีรถมาเอง) ก็ได้ อย่าเอาเงินใส่ซองถวายพระไปตรงๆ

๖. ส าหรับวัดต่างๆ ขออนุญาตแนะน าว่า ควรจัดคนวัด (ไม่ใช่
พระภิกษุหรือสามเณร) ไว้สักคนหนึ่ง ท าหน้าที่รับเงิน และให้อยู่ใน
สถานที่ซึ่งพบง่าย เห็นง่าย ใครมีศรัทธาจะถวายเงินให้พระภิกษุสามเณร
รูปไหน เข้าไปในวัดแล้วถามหาคนคนนี้ เป็นต้องได้พบและด าเนินการให้
ได้สมความปรารถนาทันที

๑๐๔



ขอความกรุณาอย่าอ้างว่า หาคนแบบนี้ไม่ได้ ไม่มี ไม่สะดวก ไม่จัด 
ยุ่งยาก มากเรื่อง อยากถวายก็ถวายให้พระโดยตรง ไม่อยากถวายก็อย่า
ถวาย

เพราะเมื่อโยมพยายามจะให้ก าลังใจพระ ให้พระปฏิบัติถูกต้องตาม
พระธรรมวินัยแล้ว พระก็ควรมีก าลังใจสนองน้ าใจโยมด้วยเช่นกัน

ถามว่า 
- เมื่อท าตามค าแนะน านี้แล้ว ท าให้พระไม่ต้องจับเงินไปได้ตลอดสาย

หรือเปล่า 
- หรือว่าถึงยังไงท่านก็ต้องไปรับเงินจับเงินในตอนนั้นตอนนี้จนได้อยู่

นั่นเอง 
- และถ้าเป็นเช่นนั้นจะต่างอะไรกับถวายเงินให้ท่านไปตรงๆ
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การไม่ถวายเงินไปตรงๆ นั้นท าให้การปฏิบัติ

ระหว่างโยมผู้มีศรัทธากับพระภิกษุสามเณรถูกต้องตามพระธรรมวินัย ได้ชื่อ
ว่าช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยไว้ได้ในขั้นตอนหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการ
เริ่มต้นที่ถูกต้อง ดีกว่าเริ่มต้นขึ้นมาก็ถวายเงิน รับเงินกันอย่างโจ๋งครึ่ม

ส าหรับโยม ขอให้คิดว่า ระหว่างพระกับเรา ต้องปฏิบัติให้ถูกตามพุทธ
บัญญัติไว้ก่อน เป็นการให้ก าลังใจพระ ช่วยพระรักษาศีลไว้ได้ตอนหนึ่ง ส่วน
ตอนต่อไปพระท่านจะไปหยิบไปจับกันเองในวัดหรือที่ไหน ก็เป็นเรื่องของ
ท่าน

นั่นก็หมายความว่า เราควรพยายามช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้
ได้มากที่สุด ข้อไหนที่ท าได้ก็ควรท าและต้องท า เพราะเป็นพุทธบัญญัติ 

๑๐๕



เมื่อถึงคราวจ าเป็น เช่นเวลาไปไหนมาไหนตามล าพัง ไม่มีใครท าหน้าที่
จ่ายแทน จ าต้องยอมผิดศีล ก็พยายามให้ผิดเท่าที่จ าเป็น ย่อมดีกว่าที่จะ
ปล่อยให้ผิดไปทั้งหมดทุกขั้นตอนโดยไม่ได้พยายามที่จะรักษาไว้เลย

อะไรที่สามารถจะท าให้ถูกต้อง ไม่ผิดพุทธบัญญัติได้ ก็ควรท า ควร
ช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้สุดความสามารถ ทั้งพระทั้งโยม

อะไรที่ไม่มีทางเลี่ยง จ าเป็นจะต้องเสีย จึงค่อยยอมเสีย ยอมผิด
ขอได้โปรดอย่าต้ังหน้าต้ังตาช่วยกันท าให้ผิดไปเสียหมดทุกกระทงเลย

ตอนใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ตรัสอนุญาตไว้ว่า 
คณะสงฆ์จะยกเลิก “สิกขาบทเล็กน้อย” (คือศีลบางข้อที่เป็นเรื่องไม่ส าคัญ
นัก) เสียบ้างก็ได้

แต่พระเถระอรหันต์ที่เป็นบรรพบุรุษของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
(คือพระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือแพร่หลายในประเทศไทย พม่า ลังกา ลาว 
และกัมพูชา)  ได้ลงมติไว้แล้วว่า ไม่ยกเลิกศีลข้อใดๆ ทั้งสิ้น แม้จะมีพระ
พุทธานุญาตไว้ก็ตาม 

พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้ “ยกเลิกสิกขาบทเล็กน้อย”ตามพระ
พุทธานุญาตนั้นไปเสียมากมายจนแทบไม่เหลือของเดิม 

เราจึงได้เห็นพระมหายานนุ่งกางเกงแทนห่มจีวร- จีวรที่พระอานนท์
ออกแบบไว้ 

และพระมหายานบางนิกายในบางประเทศประกอบธุรกิจการค้าได้ ตั้ง
พรรคการเมืองได้ และมีภรรยาได้ โดยที่ถือว่ายังคงเป็นพระอยู่ 

เรื่องรับเงินจับเงินจึงเป็นอันไม่ต้องพูดถึง 

๑๐๖



ถ้าพระสงฆ์ในประเทศไทยไม่พยายามที่จะรักษาสิกขาบททั้งหลาย
เอาไว้ให้ได้ หรือมีการยกเลิกศีลบางข้อโดยพฤตินัยกันอย่างออกหน้าออกตา 
ก็เท่ากับทรยศต่อมติของบรรพบุรุษของตนเอง และก าลังจะกลายเป็นพระ
มหายานไปทีละน้อยนั่นเอง

จึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจจะช่วยกันให้ก าลังใจแก่พระสงฆ์ให้
ท่านพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
บัญญัติไว้ และที่บรรพบุรุษของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้พยายามรักษาสืบ
ต่อมาและยังปรากฏอยู่จนถึงบัดนี้ ให้ด ารงมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

๑๐๗



เวลานี้แทบทุกวัดจะจัดสถานที่ไว้ส าหรับท าพิธีถวายสังฆทาน และจัด
ของที่เรียกกันว่าเครื่องสังฆทาน จะเป็นถังเหลืองหรือเป็นหีบเป็นกล่องอะไร
ก็ตามเตรียมไว้ให้ด้วย ผู้มีศรัทธา ก็เพียงแต่เอาเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตาม
ราคาของเครื่องสังฆทานนั้นๆ หรือตามแต่จะศรัทธา (ซึ่งไม่ควรจะน้อยนัก) 
เมื่อท าพิธีถวายแล้ว เครื่องสังฆทานก็คงวางอยู่ตรงนั้นเอง ไม่ได้ไปไหน รอให้
ผู้มีศรัทธารายต่อไปมา “เปลี่ยน” ท าพิธีถวายหมุนเวียนอยู่ตรงนั้น และ
อาจจะอยู่ที่นั่นเป็นเดือนเป็นปีจนหมดอายุ ไม่เคยแกะออกมาฉันมาใช้เลย 

การกระท าเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหาถามกันขึ้นว่า เอาของที่เขาถวายเป็น
ของสงฆ์แล้วมาถวายอีก ไม่ผิดหรือ ท าได้หรือ

ค าตอบก็คือ ไม่ควรท า 

แม้สงฆ์แห่งวัดนั้นๆ จะตกลงยินยอมให้ท าเช่นนั้นได้ ก็ยังผิดความมุ่ง
หมายของการถวายของฉันของใช้ให้แก่สงฆ์อยู่นั่นเอง ทั้งนี้เพราะของฉัน
ของใช้นั้นญาติโยมถวายก็เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้น าไปฉันไปใช้ 



ถ้าถวายแล้วก็วางอยู่ตรงนั้น ไม่ได้ฉันไม่ได้ใช้ ถามว่า จะถวายเพื่อ
ประโยชน์อันใด 

ยิ่งถ้าถวายแล้วเอาไป “เปลี่ยน” ซึ่งก็คือซื้อขายนั่นเอง ก็ยิ่งไปกันใหญ่ 

เพื่อตัดปัญหา ขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ทุกวันนี้ของฉันของใช้ออกจะเหลือเฟือมากอยู่แล้ว บางทีถึงกับทิ้ง
ขว้าง จึงควรลดการถวายของฉันของใช้ลงบ้าง 

๒. การที่ทางวัดจัดเครื่องสังฆทานไว้ให้ “เปลี่ยน” นั้น ความประสงค์ก็
เพื่อจะได้เงินเข้าวัดเท่านั้น มิได้หวังจะได้ของฉันของใช้เพิ่มขึ้นแต่ประการใด
เลย 

๓. เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็น่าจะถวายสังฆทานด้วย “เงิน” โดยตรงเสียเลย 
ไม่ต้องถวายผ่าน “ถังสังฆทาน” เหมือนเล่นละครอะไรอย่างหนึ่ง ซึ่งแทบจะ
ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

๔. การถวายเงินบ ารุงวัดเป็นสิ่งที่ชาวพุทธท ากันอยู่แล้วเป็นปกติ 
เพียงแต่ไม่ได้คิดว่าเป็น “สังฆทาน” เท่านั้น เราจึงควรมาช่วยกันท าให้การ
ถวายเงินเข้าวัดเป็น “สังฆทาน” โดยตรงเสียเลย

๕. วิธีถวายเงินให้เป็นของสงฆ์ หรือเรียกเพื่อให้จ าง่ายว่า “สังฆทาน
ทรัพย์” ท าดังนี้

๑๐๙



- เปิดบัญชีเงินฝากของวัด (วัดส่วนมากจะมีบัญชีเงินฝากของวัดอยู่
แล้ว ก็ยิ่งสะดวกมาก)

- จัดคนที่ไว้วางใจได้ในความซื่อสัตย์เป็นเจ้าหน้าที่รับเงินสังฆทาน
- ผู้มีศรัทธาจะถวาย “สังฆทานทรัพย์” แจ้งความประสงค์ว่าจะถวาย

เป็นจ านวนเท่าไร (บาทเดียวก็ถวายได้) 
- ท าพิธีถวาย (น าเงินใส่พานตั้งไว้ตรงหน้าพระ บูชาพระ รับศีล กล่าว

ค าถวายต่อหน้าพระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ถวายรับพร เป็นอันเสร็จพิธี)  
- มอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ (อย่าส่งให้กับมือพระ)
- เจ้าหน้าที่ออกใบรับหรืออนุโมทนาบัตรให้เป็นหลักฐาน
- เมื่อหมดเวลาในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่น าเงินสังฆทานฝากเข้าบัญชีวัด 

หรือก่ีวันจึงจะน าฝากก็แล้วแต่จะก าหนด แต่ต้องท าให้บริสุทธิ์จริงๆ การเอา
เงินสังฆทานไปใช้ส่วนตัวเป็นบาปมหันต์
๖. เงินสังฆทานนี้ก็จะไปเป็นค่าน้ าค่าไฟของวัด บ ารุงการศึกษาของภิกษุ
สามเณร ค่าภัตตาหาร ค่ายารักษาโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกสารพัด
อย่าง อันเป็นประโยชน์แก่สงฆ์ คือพระพุทธศาสนาโดยตรง สมตามความมุ่ง
หมายของการถวายสังฆทานที่ถูกต้องทุกประการ

๗. สังฆทานเงิน ตามที่เสนอแนะมานี้ ความจริงบางวัดก็ปฏิบัติอยู่แล้ว 
คือเงินค่า “เปลี่ยน” ถังสังฆทานก็เอาเข้าวัด เช่นใส่ตู้รับบริจาคกันตรงนั้น
เลย เพียงแต่ยังติดรูปแบบที่ เข้าใจกันผิดๆ คือยังต้องถวายผ่าน “ถัง
สังฆทาน” เหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรอย่างหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องท าอย่าง
นั้นเลย เป็นการตอกย้ าให้คนเข้าใจผิดลึกเข้าไปยิ่งขึ้นว่า ถวายสังฆทานต้อง
ใช้ถังเหลืองถังแดง ถ้าไม่มี ไม่เป็นสังฆทาน 

๑๑๐



๘ . วิธีถวาย “สังฆทานทรัพย์” ที่ เสนอมานี้ เป็นการตัดวงจรถัง
สังฆทานให้หมดไป เราจะได้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าจริงๆ พระสงฆ์จะฉันหรือ
จะใช้สิ่งอันใด ก็จัดหามาให้ตรงกับความประสงค์ตามเวลานั้นๆ ไม่ใช่จับใส่
ถังตั้งไว้เป็นปี โดยไม่ได้ฉันได้ใช้จริงๆ แต่ประการใดเลย อย่างที่เห็นกันอยู่
ทุกวันนี้

ค าถวายสังฆทานทรัพย์
(ถวายเงินให้เป็นของสงฆ์)

ยัคเฆ  ภันเต / สังโฆ  ปะฏิชานาตุ /  อิมัง  ธะนัง /  สังฆัสสะ /
นิยยาเทมะ / สัพพะ/หิตูปะกะระณัตถายะ /  พุทธะสาสะเน / อิมัสสะ /  
ธะนัสสะ /  ทานัสสะ / อานิสังโส /  สังวัตตะตุ /  อัมหากัญเจวะ /
มาตาปิต/ุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ/ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / 
ขอมอบถวาย / ซึ่งทรัพย์นี้ / แก่สงฆ์ / เพื่อใช้ท าประโยชน์ทั้งปวง /  ใน
พระพุทธศาสนา / ขออานิสงส์/  แห่งการถวายทรัพย์นี้ / จงเป็นไป / เพื่อ
ประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย /  
มีมารดาบิดาเป็นต้น /  ตลอดกาลนาน เทอญ.

๑๑๑



การรักษาอุโบสถศีลในวันพระ ถ้าท าเป็นพิธีการพึงปฏิบัติตามล าดับ
ดังนี้

เมื่อได้เวลา ผู้รับศีลอุโบสถพร้อมกัน ณ ที่ชุมนุมต่อหน้าพระสงฆ์ (ถ้ามี
การฟังธรรมติดต่อกันไป พระสงฆ์จะขึ้นนั่งอยู่บนธรรมาสน์แล้ว) ผู้ประกาศ
อุโบสถ (จะเป็นหัวหน้า หรือจัดเวรกันประกาศก็ได้ แต่ประกาศคนเดียว 
ไม่ใช่ว่าพร้อมกันเหมือนสวดมนต์) นั่งคุกเข่า ประณมมือแค่อก ในท่าพรหม  
นอกนั้นนั่งเรียบตามปกติ  ประณมมือคอยฟัง 

ค าประกาศอุโบสถ

อัชชะ   โภนโต  ปักขัสสะ  อัฏฐะมี  ทิวะโส (ถ้าวันพระ  ๑๕ ค่ า ว่า 
ปัณณะระสี ทิวะโส ๑๔ ค่ า ว่า จาตุททะสี ทิวะโส) เอวะรูโป  โข  โภน
โต  ทิวะโส พุทเธนะ  ภะคะวะตา  ปัญญัตตัสสะ  ธัมมัสสะวะนัสสะ  เจ
วะ  ตะทัตถายะ  อุปาสะกะอุปาสิกานัง อุโปสะถัสสะ  จะ  กาโล โหติ. 



หันทะ  มะยัง  โภนโต  สัพเพ  อิธะ สะมาคะตา  ตัสสะ  ภะคะวะ
โต  ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา  ปูชะนัตถายะ  อิมัญจะ  รัตติง  อิมัญจะ  
ทิวะสัง  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง  อุโปสะถัง  อุปะวะสิสสามาติ  กาละปะ
ริจเฉทัง  กัต์วา  ตัง  ตัง  เวระมะณิง อารัมมะณัง กะริต์วา  อะวิกขิต
ตะจิตตา หุต์วา  สักกัจจัง  อุโปสะถัง  สะมาทิเยยยามะ  อีทิสัง  หิ  อุโป
สะถะกาลัง  สัมปัตตานัง อัมหากัง  ชีวิตัง มา  นิรัตถะกัง  โหตุ.

(แปล)

ข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่อง  แห่งความที่พวกเราทั้งหลาย จะได้ท า
การสมาทานรักษาอุโบสถศีล ตามกาลสมัย พร้อมด้วยองค์ ๘ ประการ ซึ่ง
พวกเราทั้งหลายตั้งใจสมาทานรักษานั้น ให้ทราบทั่วกันก่อน

ด้วยวันนี้เป็นวันอัฏฐมีดิถีที่แปด (ถ้าวันพระ  ๑๕ ค่ า ว่า วันปัณณรสี ดี
ถีที่สิบห้า ๑๔ ค่ า ว่า วันจาตุททสี ดิถีที่สิบสี่)  แห่งปักษ์มาถึงแล้ว  ก็แลวัน
เช่นนี้ เป็นกาลที่เราทั้งหลาย ซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะพึงฟังธรรมแล
สมาทานอุโบสถศีล เท่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วแลทรงบัญญัติแต่งตั้ง
ไว้

บัดนี้  เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้น  ให้มีกุศลงอกงามยิ่งขึ้นใน
พวกเราทั้งหลาย  บรรดาที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ในสถานที่นี้  พึงมีจิตยินดี
ก าหนดกาลเวลาว่า  “จักรักษาอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่ง  ณ  เวลานี้” ครั้น
แล้ว พึงตั้งจิตคิดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑   เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้ ๑  เว้นจากรรมที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ๑  เว้นจากการกล่าวเท็จ 
๑  เว้นจากการดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัย ๑  เว้นจากการบริโภคอาหาร

๑๑๓



ในยามวิกาล ๑  เว้นจากการฟ้อนร า ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูฟังการละเล่น
อันเป็นข้าศึกแก่กุศล  และทัดทรงด้วยระเบียบดอกไม้  ลูบไล้ทาตัวด้วยของ
หอม เครื่องแต่ง  เครื่องย้อมต่าง ๆ ๑  เว้นจากการนั่งและนอนบนที่นั่งที่
นอนอันสูงและใหญ่ ๑

พึงท าความเว้นจากองค์ที่จะพึงเว้น  ๘  ประการนี้เป็นอารมณ์อย่าเป็น
ผู้มีจิตฟุ้งซ่านส่งไปที่อื่น  พึงตั้งจิตสมาทานองค์อุโบสถทั้ง ๘  ประการนี้โดย
เคารพเถิด  เพื่อจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ด้วยข้อปฏิบัติอย่าง
ยิ่งตามสัตติก าลังของเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์  ชีวิตของเราทั้งหลาย เท่าที่ผ่าน
มาถึงวันอุโบสถเช่นนี้แล้ว จงอย่าให้ล่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์นั้นเลย.

รับ  สาธุ พร้อมกัน  แล้วกราบลงหนหนึ่งพร้อมกัน

หมายเหตุ ค าแปลนี้เป็นเพียงส านวนหนึ่งเท่านั้น แต่ละวัดอาจมีข้อความ
ปลีกย่อยแตกต่างกันไปตามที่วัดนั้นเคยใช้กันมา ใจความตรงกัน แต่ค า
ประกาศที่เป็นภาษาบาลีนั้นจะตรงกันทั้งหมด
อาราธนาอุโบสถศีล

เมื่อประกาศอุโบสถแล้วพึงประนมมือแค่อก ตั้งใจอาราธนาอุโบสถศีล
พร้อมกัน ดังนี้

มะยัง  ภันเต, ติสะระเณนะ  สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง 
อุโปสะถัง  ยาจามะ,

๑๑๔



ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต, ติสะระเณนะ  สะหะ, อัฏฐังคะสะมัน
นาคะตัง  อุโปสะถัง  ยาจามะ,

ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต,   ติสะระเณนะ  สะหะ, อัฏฐังคะสะ
มันนาคะตัง  อุโปสะถัง  ยาจามะ.

รับสรณคมน์และศีล

ต่อนี้  คอยต้ังใจรับสรณคมน์และศีลโดยเคารพ  คือ ประนมมือว่าตาม
ค าที่พระสงฆ์บอกเป็นตอน ๆ ว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม.ิ

๑๑๕



เมื่อพระสงฆ์ว่า  ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับพร้อมกันว่า  อา
มะ  ภันเต

พระให้ศีลต่อไป ปกติว่าเฉพาะค าบาลี ไม่ต้องแปล ในที่นี้ลงค าแปลไว้
เพื่อให้รู้ความหมาย

๑.  ปาณาติปาตา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการฆ่า

สัตว์ด้วยตนเอง  และใช้ผู้อื่นให้ฆ่า
๒.  อะทินนาทานา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการ

ถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยตนเอง และใช้ให้ผู้อื่นถือเอา
๓.  อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณสีิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการเส

พอสัทธรรม อันไม่ใช่วิสัยของผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ
๔.  มุสาวาทา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการ

กล่าวเท็จด้วยตนเอง  และเสี้ยมสอนผู้อ่ืนให้กล่าว
๕.  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  

สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการดื่ม

น้ าเมา คือสุราและเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖.  วิกาละโภชะนา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการ

บริโภคอาหารในเวลาวิกาล

๑๑๖



๗.  นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนะ,  มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธา
ระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการ
ฟ้อนร า  ขับร้อง  ประโคมดนตรี  ดูฟังการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่การกุศล  
และทัดทรงด้วยระเบียบดอกไม้  ลูบไล้ทาตัวด้วยของหอม  เครื่องแต่งเครื่อง
ย้อมต่าง ๆ

๘.  อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณีสิกขาปะทัง  สะมาทิยา
มิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเจตนาวิรัติ เครื่องงดเว้นจากการนั่ง
นอนบนที่นอนอันสูงและใหญ่

(ต่อจากนี้ควรว่าค าแปลด้วย)
อิมัง  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,  พุทธะปัญญัติตัง  อุโปสะถัง,  อิมัญ

จะ  รัตติง  อิมัญจะ  ทิวะสัง,  สัมมะเทวะ  อะภิรักขิตุง  สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งอุโบสถศีล  อันประกอบไปด้วยองค์แปดประการนี้, 

ว่า จะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ท าลาย,  ตลอดวันหนึ่ง และคืนหนึ่ง ณ เวลา
วันนี้

อิมานิ  อัฏฐะ  สิกขาปะทานิ  อัจเจกัง  รัตตินทิวัง  อุโปสะถะสีละ
วะเสนะ  ตุมเหหิ  อุปาสะกะอุปาสิกาภูเตหิ  สาธุกัง  อะขัณฑัง  กัต์วา  
อัปปะมาเทนะ  รักขิตัพพานิ.

รับพร้อมกันว่า อามะ  ภันเต

๑๑๗



สีเลนะ  สุคะติง  ยันติ  (พระหยุด,  รับพร้อมกันว่า สาธุ)
สีเลนะ  โภคะสัมปะทา  (พระหยุด,  รับพร้อมกันว่า สาธุ)
สีเลนะ  นิพพตุิง  ยันติ  (พระหยุด,  รับพร้อมกันว่า สาธุ)
ตัส๎มา  สีลัง  วิโสธะเย.

รับพร้อมกันว่า อามะ  ภันเต
พิธีรับศีลอุโบสถจบแค่นี้ ถ้ามีการฟังธรรมต่อไปก็อาราธนาธรรม  

ค าอาราธนาธรรม 
(ว่าเดี่ยว โดยท านองสรภัญญะ)

จาตุททะสี ปัณณะระส,ี ยา จะ ปักขัสสะ อัฏฐะมี
กาลา พุทเธนะ ปัญญัตตา, สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม
อัฏฐะมี โข อะยันทานิ, สัมปัตตา อะภิลักขิตา

[ถ้า  สิบห้าค่ า ว่า
ปัณณะระสี อะยันทานิ, สัมปัตตา อะภิลักขิตา]
[ถ้า  สิบสี่ค่ า ว่า
จาตุททะสี อะยันทานิ, สัมปัตตา อะภิลักขิตา]

เตนายัง ปะริสา ธัมมัง, โสตุง อิธะ สะมาคะตา
สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ, กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง
อะยัญจะ ปะริสา สัพพา, อัตถิกตั์วา สุณาตุ ตัง.

ถ้ามีเวลาพอ พึงว่าค าแปลต่อไป 
ถ้าเวลาน้อย ก็หยุดแค่นี้ แล้วตั้งใจฟังพระสงฆ์แสดงธรรม)

๑๑๘



วันใดเป็นวันดี คือสิบสี่ สิบห้าค่ า
แปดค่ าก็ควรจ า วันฟังธรรมเทศนา

ตามพุทธบัญญัติ ก าหนดนัดแต่นานมา
คาบนี้มาถึงครา วันแปดค่ าเป็นส าคัญ
(คาบนี้มาถึงครา สิบห้าค่ าเป็นส าคัญ) 
(คาบนี้มาถึงครา สิบสี่ค่ าเป็นส าคัญ)

ประชาผองประชุมพร้อม มนัสน้อมสดับพลัน
สาธุ พระคุณท่าน โปรดเลือกสรรแสดงธรรม

ชาวเราอย่าหลงใหล พึงตั้งใจประพฤติจ า
จ านงประโยชน์น า ก าจัดทุกข์เป็นสุขเทอญ.

เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมจบ พึงสวดค าสาธุการ ดังนี้

ค าสาธุการรับเทศน์
(ขึ้น) หันทะ  มะยัง  สาธุธัมมะเทสะนัง  กะโรมะ เส.

สาธุ ขอให้ส าเร็จประโยชน์นะ,
พุทธะสุโพธิตา,  ความตรัสรู้ดีจริงแห่งพระพุทธเจ้า,

สาธุ ขอให้ส าเร็จประโยชน์นะ,
ธัมมะสุธัมมะตา,  ความเป็นธรรมดีจริงแห่งพระธรรม,

สาธุ  ขอให้ส าเร็จประโยชน์นะ,
สังฆัสสุปะฏิปัตตีติ.  ความปฏิบัติดีจริงแห่งพระสงฆ์.

๑๑๙



(ต่อจากนี้ สวดค า ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา 
ถ้าเวลาน้อย สวดเฉพาะค าบาลี ถ้าพอมีเวลา สวดค าแปลด้วย)

อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต (-ตา),
อุปาสะกัตตัง (- สิกัตตัง) เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา.
ข้าพเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้า,  พระธรรมเจ้า, และพระสงฆเจ้า,
ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก, ขอแสดงตนว่าเป็นอุบาสก (อุบาสิกา)
ในที่ จ าเพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์

เอตัง เม สะระณัง เขมัง, เอตัง สะระณะมุตตะมัง,
เอตัง สะระณะมาคัมมะ, สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย.
พระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันเกษมของข้าพเจ้า,  
พระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันสูงสุดของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วพึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง,
ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ ภาคี อัสสัง (ภาคินิสสัง) อะนาคะเต.
ข้าพเจ้าขอประพฤติค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามสัตติ
ก าลัง,  พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ ในอนาคตกาล เทอญ.

๑๒๐



การปฏิบัติตนของผู้รักษาอุโบสถศีล

๑. พร้อมใจกันปฏิบัติกิจวัตร เช่น ท าวัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ ตาม
เวลาที่ก าหนด

๒. ปฏิบัติจิตภาวนาตามก าลังความสามารถ
๓. หาเวลาศึกษาธรรม สนทนาธรรม กับพระสงฆ์ หรือในหมู่ผู้รักษา

อุโบสถศีลด้วยกัน
๔. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องนอกธรมนอกวินัยทุกประเภท (นินทาคน

นั้น สรรเสริญคนนี้ ไปเที่ยวที่นั่นมา ที่นั่นเป็นยังงั้น ที่โน่นเป็นยังงี้ เรื่องของ
ชาวบ้าน เรื่องหนังละคร เรื่องการเมือง ฯลฯ เร่ืองแบบนี้เอาไว้คุยวันอ่ืน) 

๕. ไม่ใช่ถือคติ “ปิดวาจา” คือไม่พูดอะไรเลย แบบนั้นพระพุทธเจ้า
ทรงต าหนิว่าอยู่กันเหมือนสัตว์เลี้ยง 

พูดกันได้ แต่อย่าคุยเรื่องนอกธรรม 

การรักษาอุโบสถศีลเป็นวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวพุทธ
มาแต่ครั้งพุทธกาล

ขออนุโมทนาต่อทุกท่าน

๑๒๑



อาราธนาธรรม คือนิมนต์ให้พระภิกษุหรือสามเณรแสดงธรรม โดย
กล่าวค าเป็นภาษาบาลีตามแบบแผนที่ก าหนด

ค าอาราธนาธรรมมี ๒ แบบ คืออาราธนาธรรมหลังจากสมาทาน
อุโบสถศีล กับ อาราธนาธรรมทั่วไป

อาราธนาธรรมหลังจากสมาทานอุโบสถศีล นิยมว่าเป็นท านอง
สรภัญญะ ดูรายละเอียดในเร่ือง รักษาอุโบสถศีล

ส่วนค าอาราธนาธรรมแบบทั่วไป ที่รู้จักกันดี ว่าดังนี้

พ๎รัห๎มา  จะ  โลกาธิปะตี  สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี  อันธิวะรัง  อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ  ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.



ค าอาราธนาธรรมแบบทั่วไปนี้มีปัญหาที่มักถามกันข้อหนึ่ง คือค าว่า 
พ๎รัห๎มา ออกเสียงอย่างไรถูก พรม-มา หรือ พร า-มา

พ๎รัห๎มา เขียนแบบบาลีเป็น พฺรหฺมา ศัพท์เดิม พฺรหฺม
พฺรหฺม ค านี้ถ้าจะอ่านให้ได้เสียงเดิมของเจ้าของภาษา ต้องลองอ่าน

ช้าๆ ว่า 
พะ - ระ - หะ - มะ 
แล้วรวบเสียงให้เร็วขึ้น เป็น พระ-หะมะ
จาก พระ-หะมะ ก็เป็น พระหะมา
จึงไม่ใช่ทั้ง พรมมา ไม่ใช่ทั้ง พร ามา จะว่าอยู่ระหว่าง พรม กับ พร า

ก็ได้
การเรียนบาลีในเมืองไทย เราไม่เน้นการพูดหรือการอ่านมากนัก แต่

เน้นที่การเขียนและการแปล เพราะฉะนั้น พ๎รัห๎มา หรือ พฺรหฺมา จะออก
เสียง พรมมา หรือ พร ามา ตามสะดวกลิ้นก็ไม่ควรต าหนิว่าผิด

พรมมา ก็เพราะออกเสียงแบบค าไทย เช่น พระพรหม เราออกเสียง
ว่า –พรม

พร ามา ก็อ้างว่าออกเสียงตามแบบบาลี คือเลี่ยงเสียงไทยๆ ว่า พรม-
เป็น พร า-

แต่เสียงที่ใกล้เคียงที่สุดคือ พระหะมา

๑๒๓



อีกค าหนึ่ง คือ โลกาธิปะตี ค านี้มักเขียนเป็น โลกาธิปะติ (ตี เป็น ติ) 
ศัพท์เดิมเป็น โลกาธิปติ แต่ค าว่า ติ อยู่ในต าแหน่งที่ต้องเป็นเสียงยาว 
(ภาษาแต่งฉันท์เรียกว่า ค าครุ คู่กับ ค าลหุ) เพราะฉะนั้นท่านจึงยืดเสียง ติ
ให้เป็น ตี (ภาษาไวยากรณ์เรียกว่า ทีฆะ อิ เป็น อี) 

โลกาธิปะติ จึงต้องเป็น โลกาธิปะตี
ปัญหาอีกเรื่องหน่ึงซึ่งคนทั่วไปที่ไม่รู้ค าบาลีจะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา แต่

ส าหรับผู้ที่รู้บาลีจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าค าที่กล่าวมา นั่นก็คือ ค าว่า 
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง

กัตอัญชะลี เขียนแบบบาลีว่า กตฺอญชฺลี
ค านี้ศัพท์เดิมแท้เขียนว่า กตญฺชลี (อ่านว่า กะ-ตัน-ชะ-ลี) มาจาก กต 

+ อญฺชลี หรือจะเขียนว่า กตอญฺชลี (อ่านว่า กะ-ตะ-อัน-ชะ-ลี) ก็ได้ แปล
ตามศัพท์ว่า “ผู้มีการประนมมืออันตนกระท าแล้ว” แปลเอาความว่า 
“ประนมมือ”

ค าอาราธนาธรรมนี้ท่านแต่งเป็นฉันท์ (ฉันท์ คือ กาพย์กลอนภาษา
บาลี) ฉันท์ชนิดนี้วรรคหนึ่ง หรือบาทหนึ่ง มี ๑๒ พยางค์ หรือ ๑๒ ค า

ค าที่ ๑ และค าที่ ๒ ต้องเป็นค าครุ คือค าเสียงหนักหรือเสียงยาว 
ค าว่า กะตัญ- อยู่ในต าแหน่งค าที่ ๑ และที่ ๒ 
ตัญ ไม่มีปัญหาเพราะเป็นเสียงยาวอยู่แล้ว แต่ กะ มีปัญหา เพราะเป็น

เสียงสั้น 
แล้วจะท าอย่างไร ?
วิธีแก้ทางหนึ่ง ก็คือ เปลี่ยนวิธีเขียนจากเดิม กตญฺชลี (กะ-ตัน-ชะ-ลี) 

เป็น กตอญฺชลี (กะ-ตะ-อัน-ชะ-ลี) 

๑๒๔



วิธีนี้ท าให้จ านวนค าในวรรคเกินไป ๑ ค า จาก ๑๒ เป็น ๑๓ และค า
ที่ ๑ และที่ ๒ กลายเป็นค าลหุ (เสียงเบา หรือเสียงสั้น) ทั้งคู่ (คือ กต = 
กะ-ตะ) ผิดหนักเข้าไปอีก

แต่มีหลักที่ท่านก าหนดไว้ว่า “ค าลหุ ๒ ค าอยู่คู่กัน มีค่าเท่ากับค า
ครุ ๑ ค า” เพราะฉะนั้น กต จึงนับเป็น ๑ ค า และมีค่าเท่ากับเป็นค าครุ 
เมื่อรวมกับ อญฺ- (อญฺชลี) จึงเท่ากับค าที่ ๑ (กต) และค าที่ ๒ (อญฺ) เป็น
ค าครุ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของฉันท์ชนิดนี้

แต่ก็เกิดปัญหาในเวลาสวดสรภัญญะ (ค าฉันท์ท่านแต่งเพื่อให้สวด
เป็นท านองสรภัญญะ) กต (กตอญฺ-) จะออกเสียงตามปกติเป็น กะ-ตะ 
ไม่ได้ เพราะเสียงจะไม่เป็นค าครุ แล้วจ านวนค าก็จะเกินเป็น ๑๓ ค าด้วย 
จึงต้องสวดรวบเสียง 

เมื่อสวดรวบเสียง กะ-ตะ-อัญ เสียงก็จะกลายเป็น กะ-ตัน (ลองสวด
ฟังดูจะเห็นจริง) 

กะ-ตัน เสียงก็ยังผิดอยู่นั่นเอง เพราะค าแรก กะ ยังเป็นค าลหุอยู่ 
วิธีท าให้ กต เป็นค าครุ ก็คือต้องออกเสียงเป็น กัต เมื่อรวมกับ อัญ- ก็จะ
เป็น กัต-อัญ (กัด-อัน) 

เมื่อออกเสียงเป็น กัด-อัน ไปแล้ว พอมาถึงเวลาเขียนเป็นอักษร 
ท่านก็จึงสะกดเป็น กตฺอญฺ (กัตอัญ = กัด-อัน) เพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเวลาสวด
ต้องออกเสียงเป็น กัด-อัน

สรุปว่า จากค าเดิมสะกดว่า กตอญฺชลี (กะ-ตะ-อัน-ชะ-ลี) เปลี่ยน
การสะกดเป็น กตฺอญฺชลี (กัด-อัน-ชะ-ลี)

๑๒๕



การกระท าอย่างนี้ ผู้รู้บาลีบางท่านบางฝ่ายคัดค้านว่าไม่ถูกต้อง 
เพราะ ก กับ ต เป็นพยัญชนะคนละวรรคกัน (พยัญชนะวรรค ก คือ ก ข ค 
ฆ ง, พยัญชนะวรรค ต คือ ต ถ ท ธ น) ต จะมาเป็นตัวสะกด ก ไม่ได้ และ
ค าที่มี ก อยู่หน้า แล้วสะกดด้วย ต ก็ไม่มีในภาษาบาลี เพราะฉะนั้น กตฺอญฺ
ลี (กัด-อัน-ชะ-ลี) จึงผิดหลักภาษา ใช้ไม่ได้

ส่วนค าว่า อันธิวะรัง เขียนแบบบาลีว่า อนฺธิวร  (อ่านว่า อัน-ทิ-วะ-รัง)
ศัพท์นี้เป็นคุณบทพระนามของพระพุทธเจ้า มาจากค าเดิมว่า อธิวร

แปลว่า “ผู้ประเสริฐยิ่ง”
เติม น ศัพท์ปฏิเสธ (แปลว่า ไม่ใช,่ ไม่ม)ี เข้าข้างหน้า = น + อธิวร
แปลง น เป็น อน = อน + อธิวร 
ลบ อ ที่หน้าศัพท์หลัง คือ อธิวร เหลือเพียง ธิวร 
จึงส าเร็จรูปเป็น อนธิวร (อ่านว่า อะ-นะ-ท-ิวะ-ระ) แปลว่า “ผู้ไม่มีใคร

จะประเสริฐยิ่งกว่า”
ศัพท์นี้ก็มีปัญหาท านองเดียวกับ กตฺอญฺชลี กล่าวคือ อน (ในค าว่า 

อนธิวร ) อยู่ในต าแหน่งที่จะต้องเป็นค าครุ ๑ ค า (ค าที่ ๕ ในวรรคของฉันท์
ชนิดนี้) แต่ปรากฏว่า ค าที่ ๕ คือ อ (ในค าว่า อนธิวร ) เป็นค าลหุ ซึ่งผิด
กฎเกณฑ์ แม้ค าที่ ๖ คือ น จะเป็นค าลหุถูกตามกฎเกณฑ์ แต่เมื่อนับจ านวน
ค าก็เกิน ๑๒ ค า ก็ยังผิดอยู่นั่นเอง

วิธีแก้ ก็ใช้เกณฑ์เดียวกับที่กล่าวมาแล้ว คือ “ค าลหุ ๒ ค าอยู่คู่กัน มี
ค่าเท่ากับค าครุ ๑ ค า” ในที่นี้ อน (ในค าว่า อนธิวร ) เป็นค าลหุ ๒ ค า

๑๒๖



อยู่คู่กัน ท่านจึงถือว่า อน เป็นค าครุ ๑ ค า เท่ากับว่าแม้ตามจ านวนค าจะมี 
๑๓ ค า แต่ตามวิธีนับ ท่านให้นับเป็น ๑๒ ค า เป็นอันว่าไม่เกินจ านวนที่
ก าหนด

แต่พอถึงเวลาสวด ก็เป็นปัญหาอีก เพราะค าที่ ๕ ปกติจะเป็นค าครุ 
เสียงยาว เพราะจะต้องสวดเอื้อนเสียง (โปรดสังเกตค าที่ ๕ ในวรรคอื่นๆ อีก 
๓ วรรค คือ กา, ตาป, มัง จะเป็นค าเสียงยาวทั้งนั้น) 

ในที่นี้ อน (ในค าว่า อนธิวร ) ถือเป็นค าที่ ๕ ตามกฎ “ลหุ ๒ เท่ากับครุ 
๑” แต่ อน เป็นค าเสียงสั้น คือลหุทั้งคู่ 

จะเอื้อน อ ให้เป็นเสียงยาว ก็ได้เสียงเป็น อะหา หรือ อ๋า (ลองเอื้อนดู 
จะได้ยินเสียงจริง) แล้ว น ก็จะต้องรวบไปกับค าหลังคือ ธิวร เป็น นธิวร ท า
ให้ค าเกินจังหวะไปอีก ไม่ไพเราะ 

จะเลื่อนมาเอื้อนเสียงยาวตรงค าว่า น (ในค าว่า อน-) ก็จะได้เสียงเป็น 
อะหนา เป็นสองพยางค์ ก็ไม่เพราะอีก 

เป็นอันว่า ค าตรงนี้ (ค าที่ ๕ ในวรรค) ต้องเป็นพยางค์เดียว ค าครุ หรือ
เสียงยาว จึงจะเหมาะที่สุดส าหรับสวดฉันท์ชนิดนี้ 

ด้วยเหตุผลทางด้านการสวดเป็นท านองสรภัญญะดังนี้ ท่านจึงแก้ 
อนธิวร (อะนะธิวะรัง) เป็น อนฺธิวร (อันธวิะรัง) 

เมื่อแก้แล้ว ค าที่ ๕ (คือ อน (อะนะ) แก้เป็น อัน-) ก็กลายเป็นค าครุ 
สามารถเอื้อนเป็นเสียงยาวได้อย่างสะดวก

การกระท าอย่างนี้ก็เช่นกัน ผู้รู้บาลีบางท่านบางฝ่ายคัดค้านว่าไม่
ถูกต้อง เพราะผิดศัพท์ ศัพท์จริงๆ เขียน อนธิวร  (อะนะธิวะรัง) ไปแก้เป็น 
อนฺธิวร (อันธิวะรัง) ได้อย่างไร การแก้เช่นนั้นเป็นความผิด ใช้ไม่ได้

๑๒๗



ในแง่ฉันทลักษณ์ ก็มีผู้วิจารณ์ว่า การไปแก้ กตอญฺชลี อนธิวร  (กะ
ตะอัญชะลี อะนะธิวะรัง) เป็น กตฺอญฺชลี อนฺธิวร  (กัตอัญชะลี อันธิวะรัง) 
แสดงว่าผู้แก้ไม่มีความรู้เรื่องฉันทลักษณ์ เนื่องจากฉันท์หรือคาถาบทหนึ่ง
สามารถแต่งให้เป็นฉันท์ผสมกันได้หลายฉันท์ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นฉันท์ชนิด
เดียวกันทั้งคาถา คือยืนยันได้ว่า กตอญฺชลี อนธิวร  ไม่ได้ผิดฉันทลักษณ์ 

กต กับ อน แม้จะเป็นค าลหุ มาอยู่ในต าแหน่งที่ต้องเป็นค าครุ ก็ไม่ผิด 
เพราะลหุ ๒ ค า เท่ากับครุ ๑ ค า ถูกตามกฎอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นอะไรที่จะต้องไปแก้ กะตะอัญชะลี 
อะนะธิวะรัง ให้เป็น กัตอัญชะลี อันธิวะรัง

สรุปว่า กัตอัญชะลี อันธิวะรัง มีเสียงต าหนิอยู่ ๒ เรื่อง คือ (๑) ผู้แก้
ไม่รู้อักขรวิธี และ (๒) ผู้แก้ไม่รู้กฎฉันทลักษณ์ 

เรื่องนี้ผมขออยู่ตรงกลางครับ 
คือผมเห็นด้วยกับเหตุผลทางอักขรวิธีและกฎฉันทลักษณ์ของผู้ค้าน 
แต่ผมก็ได้ฟังสวดสรภัญญะแล้ว เห็นว่า กัตอัญชะลี อันธิวะรัง สวด

แล้วราบรื่นได้จังหวะท านองดีที่สุด แต่ กะตะอัญชะลี อะนะธิวะรัง สวดแล้ว
ขรุขระมาก สวดได้ แต่ไม่เพราะ ไม่เสมอกับอีก ๓ วรรค

เรื่องแก้ค าแบบนี้ในกาพย์กลอนของไทยก็มีท ากันครับ
มีกลอนที่ผมแว่วๆ อยู่ในหู แต่จ าไม่ได้ว่าใครแต่ง อยู่ในเรื่องอะไร 

ยืนยันได้แต่ว่าเป็นกลอนเก่าสมัยสมุดข่อยใบลานแน่ๆ
วรรคหนึ่งว่าท านองนี้ –

๑๒๘



ครองพิภพอดิเรกเศวกระฉัตร
เศวกระฉัตร (อ่านว่า สะ-เหวฺก-กระ-ฉัด) ก็คือ เศวตฉัตร
เขียนให้เห็นชัดๆ ก็คือ เศวก กับ เศวต (สะ-เหวฺก, สะ-เหวฺด)
ค าเดิม เศวต กวีแผลงเป็น เศวก เพื่อจะได้สัมผัสกับ อดิเรก
อีกวรรคหนึ่งว่าท านองนี้ –
จงยืนยาวชันษาสถาผล
ค าว่า สถาผล ไม่มี มีแต่ สถาพร แต่กลอนวรรคนี้เป็นวรรคที่สองใน

บท (ภาษากลอนเรียกว่า “วรรครับ”) ค าท้ายนิยมเสียงจัตวา คือเสียงสูง 
สถาพร ลงท้ายเสียงสามัญ ใช้ไม่ได้ กวีจึงเปลี่ยนค าเป็น สถาผล ซึ่งว่ากัน
จริงๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไร แต่ก็เข้าใจกันดีว่าหมายถึงให้มีความสุข
ความเจริญไปชั่วกาลนาน

นี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า ในทางโคลงฉันท์กาพย์กลอน กวียอมเสีย
อักขรวิธีไปบ้างเพื่อให้เกิดความไพเราะ

ที่แก้นั้นไม่ได้แปลว่าไม่รู้ อันที่จริงควรจะแปลว่ารู้ดีอย่างยิ่งด้วยซ้ าไป
จึงกล้าแก้ อย่างที่กล่าวกันว่า “กวีย่อมเป็นนายของภาษา”

ในภาษาบาลีก็มีถ้อยค าประเภทที่ผิดแปลกจากอักขรวิธีปกติ แม้ใน
ฉันท์หรือคาถาที่รู้จักกันดีก็มีการใช้ภาษาที่ผิดไปจากปกติ เช่นในคาถาพาหุง 
วรรคที่ว่า ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ (ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง
คะลาน)ิ

ภวตุ เป็นกริยา ชยมงฺคลานิ เป็นประธาน
ภวตุ เป็นเอกวจนะ แต่ ชยมงฺคลานิ เป็นพหุวจนะ
ดูตามหลักไวยากรณ์ ก็ผิดเต็มๆ 
ท่านแต่งผิดเต็มๆ แบบนี้ซ้ ากันถึง ๘ ครั้ง

๑๒๙



มีผู้พยายามแก้ ชยมงฺคลานิ เป็น ชยมงฺคลคฺค (ชะยะมังคะลัคคัง) 
เพื่อให้ประธานมีวจนะตรงกับกริยา แต่ก็ไม่มีใครสวดตาม คนทั้งหลายยัง
สวดแบบเดิมทั้งๆ ที่มองกันว่าผิดไวยากรณ์

วิธีท่ีถกูต้อง ไม่ใช่ไปแก้ส่ิงท่ีท่านแต่งไว้ แล้วเราเห็นว่าผิด แต่ควรศึกษา
ให้รู้เข้าใจเหตุผลของท่าน 

เมื่อใดที่เรารู้ เมื่อนั้นเราก็ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น
ขอให้สังเกตว่า กตฺอญฺชลี อนฺธิวร เป็นเช่นนี้เฉพาะในค าอาราธนา

ธรรมนี้เท่านั้น
ในที่ทั่วไป กตอญฺชลี หรือ กตญฺชลี ก็ยังคงสะกดตามอักขรวิธี ผู้แก้

เป็น กตฺอญฺชลี ไม่ได้บอกเลยว่าทุกแห่งในที่อื่นๆ จะต้องแก้เป็น กตฺอญฺชลี
ให้หมดจึงจะถูก

อนธิวร ในที่อื่น ก็ยังเป็น อนธิวร ไม่มีใครบอกว่าทุกแห่งต้องแก้เป็น 
อนฺธิวร 

เพียงเท่านี้ก็น่าจะท าให้ฉุกคิดได้แล้วว่า ผู้แก้ไม่ได้โง่จนถึงไม่รู้อักขรวิธี
หรือไม่มีความรู้ในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ (มีแต่ผู้คัดค้านคนเดียวหรือฝ่าย
เดียวเท่านั้นที่ฉลาด)

บางทีผู้คัดค้านควรจะมองในมุมกลับบ้างว่า เราเองต่างหากที่ยังไม่รู้
อะไรๆ อีกหลายอย่างเหมือนกับที่ท่านรู้

เหมือนกับที่แก้ ชยมงฺคลานิ เป็น ชยมงฺคลคฺค ถ้ารู้ว่าท าไมท่านจึง
แต่งเป็น ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ บางทีอาจจะไม่กล้าแก้ หรือไม่ต้องแก้เลย 
เพราะการแก้นั่นเองอาจเป็นการประกาศความเขลาของผู้แก้ไปก็เป็นได้

๑๓๐



สรุปว่า 
กตอญฺชลี อนธิวร  (กะตะอัญชะลี อะนะธิวะรัง) ถูกต้องตามอักขรวิธี 

และไม่ผิดหลักนิยมในการแต่งฉันท์
กตฺอญฺชลี อนฺธิวร  (กัตอัญชะลี อันธิวะรัง) ถูกต้องตามหลักนิยมใน

การสวดท านองสรภัญญะ

แบ่งกันถูก ถูกทุกคน
แย่งกันถูก ไม่ถูกสักคน

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป .อ.ปยุตฺโต 
กล่าวถึงปัญหาเรื่องนี้ไว้ว่า

พึงสังเกตว่า กตฺอญฺชลี อนฺธิวร  ค าปกติเป็น กตญฺชลี (กตอญฺชลี) 
อนธิวร  (ในพระไตรปิฎก ๓๓/๑๘๐/๔๐๓ ก็ใช้รูปปกติตามไวยากรณ์อย่าง
นั้น) แต่ที่มีรูปแปลกไปอย่างนี้ เนื่องจากท่านท าตามฉันทลักษณ์ ที่บังคับครุ-
ลหุ เมื่อจะอ่านหรือน าไปสวดเป็นท านอง จะได้ไม่ขัด

๑๓๑



การเทศน์เป็นบุญกิริยาในข้อว่า ธัมมเทสนามัย และการฟังเทศน์ก็
เป็นบุญกิริยาในข้อ ธัมมัสสวนมัย ทั้งสองข้อนี้เป็นบุญที่ชาวพุทธนิยม
กระท ากันทั่วไป 

การเทศน์เป็นรูปแบบแสดงธรรมที่มีมาแต่เดิม ปัจจุบันนี้มีการแสดง
ธรรมในรูปแบบใหม่ เรียกกันว่า “ปาฐกถาธรรม”

การเทศน์กับการปาฐกถาธรรมเป็นการแสดงธรรมเหมือนกัน แต่มี
แบบแผนต่างกัน ที่เป็นหลักใหญ่ก็คือ ถ้าเป็นการเทศน์ ผู้เทศน์ต้องนั่งบน
ธรรมาสน์และต้องถือคัมภีร์เทศน์ ส่วนการปาฐกถาธรรม ผู้ปาฐกถาจะนั่ง
หรือยืนก็ได้ และไม่ต้องถือคัมภีร์

เมื่อพิจารณาที่กิริยาถือคัมภีร์กับไม่ถือคัมภีร์ ท าให้ได้หลักอีกข้อหนึ่ง
ซึ่งเป็นหลักที่ส าคัญมาก กล่าวคือ 



การเทศน์ (ถือคัมภีร)์ นั้นจะต้องแสดงหลักค าสอนไปตามที่ปรากฏใน
คัมภีร์ พระบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ ว่าไว้อย่างไร ก็น ามา
แสดงไปตามนั้น และต้องไม่แทรกความเห็นส่วนตัวของผู้เทศน์เข้าไปในเรื่อง
ที่เทศน์ ท่านเปรียบไว้ว่าผู้เทศน์ต้องท าตัวเหมือน “ทูตอ่านสาสน์” ข้อความ
ในสาสน์มีว่าอย่างไร มีเท่าไร ก็อ่านไปตามนั้น เท่านั้น จะตัดหรือเติมเอา
ตามใจชอบหาได้ไม่

ส่วนการปาฐกถาธรรม (ไม่ถือคัมภีร์) นั้นผู้แสดงเพียงแต่น าเอาพระ
ธรรมมาอธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นตามสภาพของเหตุการณ์ สังคม 
หรือบุคคล และสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้ แต่ก็ยังคงต้องยึดพระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่นั่นเอง มิใช่ว่าจะแสดงไปได้ตามใจ
ชอบ

ตามหลักที่ว่ามานี้จะเห็นได้ว่า การศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ให้เข้าใจหลักค า
สอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องส าคัญที่สุดส าหรับนักเทศน์หรือผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา

เฉพาะการเทศน์ มีหลักปฏิบัติที่ควรรู้ ดังนี้ –
๑. ผู้เทศน์หรือผู้แสดงธรรมต้องได้รับอาราธนาหรือได้รับมอบหมาย

จากผู้มีอ านาจหน้าที่ ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ไปเทศน์เองโดยไม่มีเหตุอันควร
๒. คัมภีร์เทศน์ต้องน าไปด้วยอาการเคารพ กิริยาที่โบราณาจารย์

ปฏิบัติกันมาคือ แบก ถ้าผู้เทศน์มิได้แบกเอง ผู้แบกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
จะต้องเดินน าหน้าผู้เทศน์ เดินตามเส้นทางเอก เข้าประตูเอก และในขณะที่

๑๓๓



ก าลังแบกคัมภีร์อยู่นั้นผู้แบกไม่ต้องแสดงความเคารพใครทั้งสิ้น เพราะพระ
ธรรมเป็นสิ่งควรเคารพสูงสุดอยู่แล้ว

๓. ที่นั่งเทศน์ควรเป็นธรรมาสน์ ถ้าไม่มี ต้องจัดที่นั่งเทศน์ให้สูงกว่า
ผู้ฟังและให้เด่นที่สุดเท่าที่จะสามารถจัดได้ 

๔. ควรมีเทียนส่องธรรมด้วย เทียนส่องธรรมจะตั้งบนธรรมาสน์ก็ได้ 
จัดโต๊ะสูงตั้งข้างธรรมาสน์ก็ได้ ความสูงและระยะที่ตั้งเทียนส่องธรรม
ประมาณว่าส่องอ่านตัวหนังสือเทศน์ได้ พระธรรมกถึกที่ได้รับฝึกหัดอบรม
มาดีแล้วจะขึ้นสู่ธรรมาสน์ตอนที่จุดเทียนส่องธรรมนี้ โดยที่เจ้าภาพหรือผู้ฟัง
ไม่ต้องเข้าไปอาราธนาเตือนอีก 

๕. ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้เวลาเทศน์ คือ  
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- จุดเทียนส่องธรรม
- กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
- อาราธนาศีล (ถ้าผู้ฟังได้รับศีลมาแล้วในขั้นตอนอ่ืน ก็ไม่ต้อง) 
- อาราธนาธรรม
๖. เมื่อพระธรรมกถึกเริ่มแสดงธรรมแล้ว ไม่มีใครท่ีจะยิ่งใหญ่ไปกว่า

พระธรรม เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่จะอ้างอ านาจหรือเหตุผลใดๆ มาสั่งให้
พระธรรมกถึกต้องหยุดแสดงธรรม เว้นไว้แต่มีเหตุในลักษณะเดียวกับเหตุที่มี
พระพุทธานุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อ เช่น พระราชาเสด็จมา หรือโจรผู้ร้าย
เข้ามาท าอันตราย เกิดภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคภัยปัจจุบันทันด่วน เป็นต้น

๑๓๔



๗. โปรดระลึกไว้ว่า การแสดงธรรมที่ก าลังด าเนินไปอยู่นั้นมีค่า
เทียบเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแสดงธรรม
ด้วยพระองค์เอง ตามนัยแห่งพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพานว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว
แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยกาลล่วง
ไปแห่งเรา

การท าให้การแสดงธรรมต้องหยุดกลางคันจึงเท่ากับการไล่
พระพุทธเจ้าออกไปจากที่นั้นนั่นเอง

๘. คนใหญ่คนโตในบ้านเมือง หรือขบวนผู้คนที่จะแห่กันเข้าไปในวัด 
จึงควรต้องระวังให้จงหนักว่า  ณ เวลานั้นก าลังมีเทศน์อยู่ในวัดหรือเปล่า 
เพราะการมาของท่านอาจเป็นเหตุให้การแสดงธรรมต้องหยุดกลางคัน เป็น
บาปมหันต์โดยไม่รู้ตัว

๙. เมื่อพระธรรมกถึกเริ่มแสดงธรรมแล้ว ขณะนั้นไม่มีใครหรือธุระอัน
ใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการตั้งใจฟังพระธรรม จึงควรหยุดการเคลื่อนไหวทั้ง
ปวง การคุยกัน พูดกัน หรือท าเสียงใดๆ แข่งกับเสียงเทศน์ หรือแม้แต่ลุกไป
ท ากิจอื่นใดก็ตาม ถือว่าไม่เคารพธรรม ถ้าไม่เชื่อว่าเป็นบาป ก็ขอให้เชื่อเถิด
ว่าเป็นการเสียมารยาทชาวพุทธอย่างร้ายแรงที่สุด 

๑๐. กิริยาฟังธรรมที่ถือว่าเป็นการเคารพธรรมก็คือ นั่งประนมมือ  ตั้ง
ความรู้สึกให้เหมือนกับก าลังฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้
เป็นเจ้าของพระธรรมจริงๆ เคารพพระพุทธเจ้าเท่าไร ก็เคารพพระธรรมและ
เคารพพระธรรมกถึกที่ก าลังเทศน์ให้เท่ากัน

๑๓๕



การยืนฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมด้วยความเคารพ โดยเฉพาะใน
กรณีที่ฟังอยู่นอกอาคาร (พระพุทธองค์ประทับยืนฟังธรรมอยู่นอกอุปัฏฐาน
ศาลา ในขณะที่พระสาวกก าลังแสดงธรรมอยู่ในศาลา)

พระธรรมกถึกบางรูปอาจจะออกปากอนุญาตให้ผู้ฟังไม่ต้องประนมมือ 
นั่นเป็นความเมตตาของท่าน แต่การท าความดีเป็นหน้าที่ของเรา เหมือนพ่อ
แม่บอกลูกที่ท างานหาเงินได้แล้วว่า ไม่ต้องให้เงินประจ าแก่พ่อแม่หรอก 
เพราะพ่อแม่พอมีพอกินอยู่แล้ว เก็บไว้ใช้จ่ายของลูกเถิด นั่นเป็นความ
เมตตาของพ่อแม่ แต่การท าความดีด้วยการบูชาคุณท่านก็ยังเป็นหน้าที่ของ
ลูกอยู่นั่นเอง 

ผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณ เมื่อนั่งฟังเทศน์ไปแล้วรู้สึกว่าสังขารไม่อ านวย
จริงๆ ท่านใช้วิธีหมอบฟุบลงไปตรงนั้น นั่นคือท่านยอมเสียกิริยาไปบ้าง แต่
ไม่ยอมเสียมารยาทของชาวพุทธด้วยการลุกออกไป จะว่าไปแล้วการหมอบก็
นับว่าเป็นกิริยาเคารพแบบหนึ่ง จึงเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดแต่สังขารเสื่อม
ได้อย่างแนบเนียนวิธีหนึ่ง คนไม่รู้มักจะหยิบยกขึ้นมาต าหนิแกมล้อเลียน 
(เช่นพูดว่าฟังเทศน์ซาบซึ้งจนหลับไปเลย)  ถ้ามองให้ถูกมุมแล้ว ควรชมด้วย
ซ้ าไป

๑๑. ในขณะที่พระธรรมกถึกลุกจากที่นั่งขึ้นสู่ธรรมาสน์ และลงจาก
ธรรมาสน์กลับสู่ที่นั่ง ผู้ฟังควรประนมมือแสดงคารวะตลอดเวลาจนกระทั่ง
ท่านนั่งเรียบร้อยแล้ว

๑๒. ในขณะที่มีผู้ถวายเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ น้อมอนุโมทนาให้พร้อม
ไตรทวาร (กาย-ประนมมือ  วาจา-เปล่งค าว่า สาธุ อนุโมทามิ  ใจ-ชื่นชม
ยินด)ี 

๑๓๖



เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ผมเขียนค าทักท้วงและข้อเสนอแนะไปยัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับลีลาการแสดงธรรมของ
พระธรรมกถึกที่ทางสถานีนิมนต์มาแสดงธรรม และเสนอแนะว่า ควรแนบ
ค าแนะน าในการแสดงธรรมไปพร้อมกับฎีกานิมนต์ และผมได้ร่างค าแนะน า
เสนอไปด้วยพร้อมกับเหตุ

ผมเห็นว่า เรื่องนนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่พระธรรมกถึกและเป็นแนว
วินิจฉัยคุณภาพการเทศน์ของพระธรรมกถึกในสมัยนี้ส าหรับท่านที่นิยมฟัง
เทศน์ จึงขอน ามารวมลงไว้ในเรื่อง “ฟังเทศน์” นี้ด้วย

ขอถวายหลักการแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา ดังนี้
๑. ยกพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่อาราธนาให้แสดงขึ้น

ตั้งเป็นนิกเขปบท 
๒. อธิบายถ้อยค า (พยัญชนะ) ในภาษิตนั้น พร้อมทั้งความหมาย (อรร

ถะ) ของภาษิตนั้น โดยวิธีค้นคว้าอ้างอิงจากค าอธิบายที่มีแสดงไว้ใน
พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา ต่างๆ ขอความกรุณาอย่าอธิบายตาม
ความเข้าใจเอาเองของผู้แสดง

๓. กรุณาอย่าแสดงนอกนิกเขปบทที่ยกขึ้นตั้งเป็นกระทู้
๔. เมื่อยกค าอธิบายในพระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา ต่างๆ มา

แสดงครบถ้วนหมดกระแสความแล้ว หากเห็นว่ามีประเด็นใดที่คัมภีร์แสดง
ไว้ยังไม่ชัดเจน จะอธิบายประเด็นนั้นเพิ่มเติมตามความเห็นความเข้าใจของผู้
แสดงธรรมอีกก็ได้ แต่ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น “อัตโนมัตยาธิบาย”
(ความเห็นส่วนตัว) เพื่อมิให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปว่าเป็นค าอธิบายที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ หรือที่มีแสดงไว้ในคัมภีร์

๑๓๗



๕. ขอความกรุณาอย่าแสดงตามความเห็นส่วนตัวเป็นหลัก เอา
ค าอธิบายในพระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา ต่างๆ เป็นเพียงส่วนประกอบ 
แต่ขอให้แสดงโดยยกค าอธิบายในพระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา 
ต่างๆ เป็นหลัก ความเห็นส่วนตัวเป็นเพียงส่วนประกอบ

๖. ขออาราธนาพระคุณเจ้ารับภารธุระประกาศค าสอนอันบริสุทธิ์ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตั้งกุศลจิตประคองอารมณ์ไว้ในฐานะ 
“ราชทูตอ่านสาร” ให้มั่นคง เพื่อมิให้ค าสอนอันบริสุทธิ์ของพระบรมศาสดา
คลาดเคลื่อนเปื้อนปนไปด้วยพาหิรลัทธิ จักได้ส่องทางแห่งความบริสุทธิ์
ให้แก่ชาวโลกอยู่ได้ตลอดกาลนาน

เหตุผลที่ต้องถวายค าแนะน าก ากับไปด้วย -

๑. พระธรรมกถึกที่นิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนาหลายรูปมักเทศน์
นอกเรื่อง คือยกภาษิตเรื่องหนึ่งขึ้นตั้ง แล้วพูดไปอีกเรื่องหนึ่ง บางทีไม่ได้
อธิบายความในภาษิตนั้นเลย

๒. แม้อธิบายภาษิตที่ยกขึ้นตั้ง ก็ยังอธิบายไปตามความคิดเห็นส่วนตัว
เสียอีก ไม่ได้อธิบายตามที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ คือพูดไปตามส านวนโวหาร
ที่ผู้เทศน์ประดิษฐ์คิดขึ้นเองหรือที่จ าเอามาจากนักเทศน์นักพูดคนอื่นๆ ไม่ได้
พูดตามถ้อยค าที่คัมภีร์แสดงไว้

๓. พระธรรมกถึกมีหน้าที่น าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาแสดง 
จึงต้องแสดงไปตามที่ตรัสไว้ เหมือน ราชทูตอ่านสาร พระพุทธเจ้าเป็น

๑๓๘



เจ้าของธรรม เหมือนพระราชาเป็นเจ้าของสาร ข้อความในสารว่าอย่างไร 
ราชทูตมีหน้าที่อ่านไปตามนั้น ไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดเอาเอง
เหตุผลที่ต้องถวายค าแนะน าก ากับไปด้วย -

๔. เมื่อฟังเทศน์ ก็คือเราฟังค าสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ฟังความ
คิดเห็นของพระที่เทศน์ ค าสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ค าอธิบายค าสอนของ
พระพุทธเจ้าก็ดี มีบันทึกไว้ในคัมภีร์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว พระธรรมกถึกจึง
ต้องมีความสามารถที่จะค้นคว้าเอาค าสอนของพระพุทธเจ้าและค าอธิบาย
จากคัมภีร์ออกมาแสดงได้ นี่คือเหตุผลที่ว่า ท าไมจึงนิมนต์เฉพาะพระราชา
คณะและพระเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นเหตุผลเดียวกับเวลาจะรับคนเข้า
ท างาน ท าไมจึงต้องก าหนดวุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์ในการท างาน

๕. ทั้งนี้มิได้แปลว่าพระระดับต่ ากว่านี้จะเทศน์ไม่ได้ แต่เป็น
หลักประกันว่า เมื่อพระระดับนี้เทศน์ เราจะมีโอกาสได้ฟังค าสอนที่แท้จริง
ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ได้ฟังแต่ส านวนโวหารและความเห็นส่วนตัวของผู้
เทศน์ 

๖. เพราะฉะนั้น จุดส าคัญจึงอยู่ที่ว่า พระระดับไหนเทศน์ก็ตาม ต้องมี
มาตรการที่จะท าให้ท่านเอาค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามาเทศน์ ไม่ใช่
ปล่อยให้ท่านว่าเอาเองตามสไตล์ของท่าน เหมือนกับว่าท่านเป็นเจ้าของพระ
ธรรมเสียเอง

๗. สมัยก่อน สวท.ก าหนดให้พระธรรมกถึกต้องส่งส าเนาพระธรรม
เทศนาให้ทางสถานีด้วย (1) นี่เป็นมาตรการหนึ่งที่จะเตือนสติพระผู้เทศน์ว่า 
จะเทศน์เรื่อยเปื่อยแบบปาฐกถาไม่ได้ ต้องเทศน์ตามแบบฉบับของการแสดง

๑๓๙



พระธรรมเทศนา และตามส าเนาที่เขียนไว้ (2) และข้อความที่เขียนก็ต้อง
ค้นคว้ามาจากคัมภีร์ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบันทึกไว้ในคัมภีร์
ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว (3) อีกทั้งเป็นวิธีก ากับพระธรรมกถึกให้แสดง
ธรรมอยู่ในร่องในรอยตามนโยบายของทางราชการอีกด้วย
แต่เวลานี้ เข้าใจว่า สวท.จะหละหลวมละเลยกฎเกณฑ์อันนี้ไปเสียแล้ว 
สังเกตได้จากส านวนโวหารที่เทศน์ บ่อยครั้งเป็นการพูดปากเปล่า ไม่ใช่
เทศน์ตามต้นฉบับ

๘. เวลานี้เรามักสนใจกันว่า อาจารย์ส านักไหนสอนว่าอย่างไร แต่
ไม่ได้สนใจว่า “พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไร” รายการแสดงพระ
ธรรมเทศนาของ สวท. จึงควรเป็นหลักแหล่งท่ีจะแสดงพระธรรมท่ีแท้จริง
ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เวทีแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เทศน์ พระ
ธรรมกถึกรูปไหนไม่แสดงธรรมตามกรอบเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็ไม่ควรนิมนต์
มาแสดงพระธรรมเทศนา 

๙. ถ้าอยากฟังธรรมะตามความคิดเห็นส่วนตัวของพระแต่ละองค์ ก็
ยังมี รายการปาฐกถาธรรม ไว้เป็นทางเลือกอยู่แล้ว แต่รายการแสดง
พระธรรมเทศนาควรต้องคงรูปแบบและเนื้อหาที่ถูกต้องเอาไว้ เพื่อเป็น
หลักแห่งการศึกษาเรียนรู้ว่า การเทศน์และการฟังเทศน์ท่ีถูกต้องนั้นเป็น
อย่างไร

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๔๐



เมื่อไปงานบวช ควรเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง ?

เรื่องที่ควรรู้เมื่อไปงานบวช มีดังนี้
การแห่นาครอบโบสถ์ ความมุ่งหมายก็คือ แสดงความเคารพสถานที่

ด้วยการท าประทักษิณ ควรปฏิบัติตนอย่างไร โปรดอ่านที่หัวข้อ เวียนเทียน
นาควันทาสีมา ความมุ่งหมายก็คือ ให้นาคขอขมาเขตคารวสถานก่อน

จะเข้าไปภายในอุโบสถ อันที่จริงการขอขมานั้นควรท าหมดทุกคน ไม่ใช่
เฉพาะนาคคนเดียว

ค าขอขมา จะใช้บทไหนก็แล้วแต่พิธีกรหรือธรรมเนียมของพื้นถิ่นนั้น
จะนิยม 

ส าหรับผม มีค าขอขมาที่ครูบาอาจารย์สอนไว้ จ าได้ตั้งแต่เป็นสามเณร 
ว่าดังนี้



อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ
, ทุติยัมปิ ..., ตะติยัมปิ ....

แปลพอได้ใจความว่า 
ขอขมาโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอไหว้โพธิพฤษ์เจดีย์ใน

เขตพัทธสีมาในอารามนี้

การโปรยทาน (สมัยเด็กได้ยินเรียกกันว่า โยนทาน) ความมุ่งหมายก็
คือ ให้นาคได้บ าเพ็ญทานมัยบุญครั้งสุดท้ายก่อนบวช

การอุ้มนาคข้ามธรณีประตูโบสถ์ เป็นการท ากิริยาบุญอย่างที่พูดว่า 
“ส่งเข้าโบสถ์” เพื่อให้บิดามารดาเกิดปีติว่า เลี้ยงลูกมาจนโตจนสามารถส่ง
เข้าโบสถ์ให้บวชเรียนได้

ส่วนการอุ้มนาคให้ยื่นมือแตะขอบประตูโบสถ์ด้านบนตามธรรมเนียม
ของบางพื้นถิ่นนั้น ผมยังตีความไม่ออก ใครคิดปริศนาธรรมนี้ได้ก็เกิดปัญญา

การอุ้มนาคเข้าโบสถ์หรือให้แตะประตูโบสถ์ ถ้าจะท าเพื่อรักษาธรรม
เนียมพื้นถิ่น ก็ไม่เสียหาย แต่ควรค านึงถึงความปลอดภัยและความเรียบร้อย
เป็นส าคัญ

เมื่อเข้าไปในโบสถ์แล้ว บูชาพระ รับศีล พ่อแม่มอบผ้าไตรให้นาค นาค
ประคองผ้าไตรเข้าไปหาสงฆ์ ต่อจากนี้เป็นเรื่องของสังฆกรรม

ขั้นตอนของสังฆกรรม ควรทราบไว้เป็นความรู้ ดังนี้

๑๔๒



บางวัด เมื่อพระอุปัชฌาย์รับผ้าไตรแล้ว พระสงฆ์จะเจริญชัยมงคล
คาถา เสมือนว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้แก่ผู้บวช (ความมุ่งหมายเดิมแท้
ของการบวชคือปฏิบัติธรรมเอาชนะกิเลสมาร)

ต่อจากนั้น นาคกล่าวค าขอบรรพชา (บรรพชาคือบวชเป็นสามเณร) 
พระอุปัชฌาย์แนะน าสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจในการบวช แล้วสอนกรรมฐาน 
และให้ไปครองผ้า

ครองผ้าเรียบร้อยแล้วเข้ามาหาพระกรรมวาจาจารย์ (พระคู่สวดรูปที่
อาวุโส) ตอนนี้โปรดทราบว่า ผู้บวชยังไม่ได้เป็นพระ และยังไม่ได้เป็น
สามเณร 

ผู้บวชขอสรณะและศีล ๑๐ พระกรรมวาจาจารย์ให้ศีล พอผู้บวชว่าถึง 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ก็ส าเร็จเป็นสามเณร เพราะบวชเป็น
สามเณรส าเร็จเพียงรับไตรสรณคมน์

สามเณรสมาทานศีล ๑๐ เสร็จแล้ว รับบาตรจากโยมเข้าไปหาสงฆ์ 
กล่าวค าขออุปสมบท (อุปสมบทคือบวชเป็นภิกษุ)

พระคู่สวดสวดประกาศให้สงฆ์ทราบ แล้วบอกให้สามเณรออกไปคอย
ข้างนอก 

เหตุการณ์ตอนน้ีก็คือที่เห็นสามเณรลุกออกมาแล้วไปยืนประนมมือหัน
หน้าไปทางสงฆ์ ข้างหน้ามีเสื่อปูไว้ ตอนเดินไปพิธีกรก็มักจะเตือนว่าให้อ้อม
ไป อย่าเหยียบเสื่อ

ใจความของเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือ สงฆ์ท่านได้รับแจ้งว่ามีผู้จะขอบวช 
จึงจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน โดยให้พระคู่สวดออกไปซักซ้อมสอบถาม
กันเสียให้เรียบร้อยว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ประการใด

๑๔๓



พระคู่สวดลุกออกจากที่ประชุมสงฆ์ไปยืนบนเสื่อตรงหน้าสามเณร (ที่
ต้องปูเสื่อและให้พระคู่สวดยืนบนเสื่อก็เป็นไปตามหลักคารวะ คือพระคู่สวด
ต้องอยู่ในที่สูงกว่า ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเท่ากับยืนในที่เสมอกัน ผิดหลัก ) แล้ว
ซักซ้อมสอบถามสามเณร 

ค าที่พระคู่สวดสวดตอนนี้เป็นค าสนทนาระหว่างพระคู่สวดกับสามเณร
เนื้อหาสาระที่สนทนากันก็คือ พระคู่สวดบอกสามเณรว่า เมื่อเรียกเข้า

ไปซักถามท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ ขอให้ตอบไปตามความเป็นจริงว่า 
เป็นโรคที่ต้องห้ามหรือเปล่า เช่นโรคเรื้อนเป็นต้น (ในค าสวดออกชื่อ

โรคต้องห้าม ๕ ชนิด)
มะนุสโสสิ เป็นมนุษย์หรือเปล่า (เพราะเคยมีเรื่องนาคแปลงเป็นมนุษย์

เข้ามาบวช จึงมีข้อห้ามมิให้บวชผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์)
ปุริโสสิ เป็นผู้ชายหรือเปล่า (ห้ามบวชกะเทยและผู้หญิง เฉพาะผู้หญิง

นั้นถ้าจะบวช ต้องบวชกับภิกษุณีสงฆ์ก่อน แล้วต้องมาบวชซ้ ากับภิกษุสงฆ์
อีกทีหน่ึง)

ภุชิสโสสิ เป็นไทแก่ตัวหรือเปล่า คือไม่ได้เป็นทาสใครอะนะโณสิ ไม่ได้
เป็นหนี้ใคร
นะสิ ราชะภะโฏ ไม่ได้เป็นคนของหลวง (ถ้ารับราชการ ต้องได้รับ

อนุญาตจากทางราชการแล้ว)  
อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ พ่อแม่อนุญาต   
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ อายุครบ ๒๐ ปี   
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง มีบาตรและจีวรครบ
ข้อสุดท้ายถามชื่อตัวและชื่อพระอุปัชฌาย์

๑๔๔



ซักซ้อมเสร็จแล้ว พระคู่สวดกลับเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วเรียกสามเณร
เข้าไปสอบถามท่ามกลางสงฆ์ตามที่ได้ซักซ้อมไว้

เมื่อสอบถามเสร็จแล้วพระคู่สวดเริ่มสวดญัตติ 
ค าว่า ญัตติ (อ่านว่า ยัด-ติ) แปลว่า “ข้อเสนอ” ที่มักเรียกกันว่า “สวด

ยัด” ก็คือสวดญัตตินี้
ใจความของข้อเสนอก็คือ ผู้ขอบวช (ซึ่งตอนนี้เป็นสามเณรอยู่) มี

คุณสมบัติครบถ้วน สงฆ์จะรับเข้าเป็นภิกษุหรือไม่ ถ้ารับ ขอให้นิ่ง ถ้าไม่รับ 
ก็ขอให้ทักท้วงขึ้นมา

พระคู่สวดจะสวดข้อเสนอ (ญัตติ) ๑ เที่ยว แล้วสวดค าขอมติ (คือถาม
ต่อที่ประชุม) ๓ เที่ยว รวมเป็น ๔ เที่ยว จึงเรียกการอุปสมบทด้วยวิธีนี้ว่า 
“ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา” แปลเอาใจความว่า การอุปสมบทด้วย
วิธีสวดกรรมวาจารวมทั้งญัตติเป็นสี่เที่ยว

ค าขอมติ ๓ เที่ยวนั้น แต่ละเที่ยวจะจบข้อความด้วยค าว่า “โส ภาเสย
ยะ” แปลตามตัวว่า “ผู้นั้นพึงพูด” หมายความว่า ถ้ามีภิกษุรูปใดในที่
ประชุมนั้นไม่เห็นด้วย ก็ขอให้พูดทักท้วงหรือคัดค้านขึ้นมา เมื่อจบค าว่า “โส 
ภาเสยยะ” เป็นครั้งที่ ๓ แล้วไม่มีเสียงคัดค้านก็เป็นอันส าเร็จเป็นภิกษุ ที่เรา
พูดกันว่า “ส าเร็จเป็นองค์พระ”

ต่อจากนั้นพระอุปัชฌาย์จะสั่งสอนกิจเบื้องต้นที่ภิกษุจะต้องปฏิบัติ 
เรียกว่า “นิสสัย ๔” และสิ่งที่ห้ามท าโดยเด็ดขาด เรียกว่า “อกรณียกิจ ๔”
การสั่งสอนดังกล่าวนี้เรียกว่า “บอกอนุศาสน์” มีหลักนิยมว่าต้องท าทันทีที่
บวชเสร็จ

๑๔๕
๑



นอกจากข้อควรรู้ดังกล่าวมานี้แล้ว ในการไปงานบวช ขอฝากข้อคิดไว้ 
๒ เรื่อง คือ

๑. ค าขอบวชและค ากล่าวทุกขั้นตอนที่ผู้บวชจะต้องกล่าว (เรียกกันว่า 
“ขานนาค”) นั้น ผู้บวชควรจะต้องกล่าวได้ด้วยตนเอง

สมัยก่อนจึงมีธรรมเนียมให้ผู้บวชไปอยู่วัด ที่เราเรียกกันว่า “นาค”
เพื่อท่องค าขานนาคและฝึกซ้อมกิริยามารยาทต่างๆ ผู้บวชแต่ก่อนจึงว่าค า
ขานนาคได้คล่องแคล่ว ยิ่งว่าเอื้อนเป็นท านองด้วยแล้ว น่าฟังมาก บางที
ถึงกับท าให้พ่อแม่หรือคู่รัก น้ าตาซึมด้วยความปีติ

แต่ทุกวันนี้ระบบให้ผู้บวชไปเป็นนาคอยู่วัดก่อนล่มสลายไป การบวช
เอาพรรษาก็แทบจะไม่มี ผู้บวชส่วนมากว่าค าขานาคแทบไม่ได้ ต้องให้พระ
ว่าน า เคยเห็นรายหนึ่งแม้แต่ นะโม ดัสสะ ก็ต้องให้ว่าน า เห็นแล้วหดหู่ใจ 
แสดงว่าศรัทธาอุตสาหะของผู้บวชเหือดหายไปจวนจะหมดแล้ว

ไปงานบวชงานไหน ผู้บวชว่าขานนาคได้เอง จะได้อนุโมทนา ถ้าต้อง
ให้พระว่าน า ก็จะได้ปลงสังเวช

๒. เดี๋ยวนี้มีความนิยมใหม่เกิดขึ้น คือนิยมถวายดอกไม้ธูปเทียนตอน
พระบวชใหม่ออกจากโบสถ์ แล้วเอาเงินใส่ย่ามพระใหม่กันเดี๋ยวนั้นเลย โดย
อ้างว่าพระใหม่ยังมีศีลบริสุทธิ์ ท าบุญกับท่านตอนนั้นได้บุญมาก  

จะถวายดอกไม้ธูปเทียนก็ถวายไป ได้บุญมากจริง ขออนุโมทนา แต่
การเอาเงินใส่ย่ามไปด้วยนั้น ก็คือการท าให้พระใหม่ผิดศีลตั้งแต่วันแรกท่ี
บวช และต้ังแต่ก้าวแรกท่ีออกจากโบสถ์เลยทีเดียว 

ท่านต้องการบุญแบบนั้นหรือ ?

๑๔๖



ขมา แปลว่า ความอดโทษ, การยกโทษให้
ขอขมา คือขอให้ยกโทษให้เมื่อตัวเองรู้สึกผิด 
การขอขมา นอกจากท าเมื่อส านึกผิดในสิ่งที่ได้ท าลงไป ยังนิยมท าใน

โอกาสที่ลาบวช หรือจะจากกันไปไกลไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาพบกันอีก
หรือไม่ เป็นเวลาช้านานเท่าไร หากได้เคยท าผิดในท่านผู้นั้นหรือสิ่งนั้นมา
ก่อนจะได้ไม่มีโทษหรือมีข้อขุ่นข้องหมองใจกันอีกต่อไป หรือในโอกาสที่จะ
ลงมือท ากิจอันใดอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือสิ่งอันเป็นที่
เคารพนับถือ เพื่อที่ว่าในระหว่างท ากิจนั้นหากมีกิริยาหรือวาจาใดๆ เป็นการ
ล่วงเกินก็ขออย่าให้เป็นโทษเป็นภัย

ค าขอขมา ไม่มีแบบฉบับตายตัว จะเป็นค าบาลีหรือค าไทยก็ได้ 
ใจความก็อยู่ในข้อที่ว่า ถ้าได้ประมาทพลาดพลั้งทางกายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ก็ขอให้ยกโทษ

แต่ถ้าเป็นค าขอขมาในหมู่สงฆ์ หรือศาสนพิธี เช่นบวชนาค  นิยมว่า
เป็นค าบาลี ไม่มีค าไทย 



ค าขอขมาที่เป็นภาษาบาลีเท่าที่พบบ่อยก็คือแบบพระผู้น้อยขอขมา
พระผู้ใหญ่ ว่าดังนี้ 

(ผู้ขอ)  เถเร ปะมาเทนะ  ทวารัตตะเยนะ  กะตัง  
สัพพัง  อะปะราธัง ขะมะถะ  เม ภันเต.
(ความผิดทั้งหมดที่กระท าไปด้วยความประมาทพลาดพลั้งในพระเถระ 

ทางไตรทวาร (คือกาย วาจา ใจ)  ขอท่านได้โปรดยกโทษให้กระผมด้วยเถิด)
(ถ้าขอหลายรูป เปลี่ยน  ขะมะถะ  เม เป็น  ขะมะตุ  โน)

(ผู้รับ)  อะหัง ขะมามิ  ตะยาปิ เม  ขะมิตัพพงั.
(ผมยกโทษให้ แม้ท่านก็พึงยกโทษให้ผมด้วย)  
(ถ้าผู้ขอมีหลายรูป เปลี่ยน  ตะยาปิ เป็น  ตุมเหหิปิ)

(ผู้ขอ)  ขะมามิ ภันเต.
(กระผมยกโทษขอรับ)  
(ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน มิ เป็น มะ)

นาควันทาเสมา / ขอขมา ก่อนเข้าโบสถ์ ว่าดังนี้

วันทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง  โพธิรุกขัง เจติยัง  
สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต.

๑๔๘



แปลว่า

ข้าพเจ้าขอไหว้โพธิพษษ์เจดีย์ในพัทธสีมาในอาราม
ขอขมาโทษทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ค าวันทาเสมาอีกแบบหนึ่ง ว่าดังนี้

อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต,  
สัพพัง  อะปะราธัง ขะมะถะ  เม  ภันเต.
มะยา  กะตัง  ปุญญัง สามินา  อะนุโมทิตัพพัง,  
สามินา  กะตัง  ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,  
สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ.

แปลว่า

ขอโอกาสเถิด ข้าพเจ้าขอไหว้ 
ขอขมาความผิดทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 
บุญที่ข้าพเจ้าท า ขอท่านพึงอนุโมทนา
บุญที่ท่านท า ขอท่านพึงแบ่งให้แก่ข้าพเจ้า
สาธุ สาธุ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา

๑๔๙



ค าวันทาเสมาแบบนี้มีข้อควรสังเกตคือ แสดงเจตนาถึง ๔ เรื่อง คือ ขอ
ไหว้ ขอขมา แบ่งส่วนบุญ และอนุโมทนาบุญ

มีค าสวดขอขมาอีกบทหนึ่งที่นิยมสวดกันทั่วไป ว่าดังนี้
วันทามิ  พุทธัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต  
วันทามิ  ธัมมัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต  
วันทามิ  สังฆัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม ภันเต   
วันทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง  โพธิรุกขัง  เจติยัง  สัพพะ

เมโทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  
วันทามิ  คุรุอุปัชฌายาจะริยะคุณัง  สัพพะเมโทสัง  ขะมะถะ  เม 

ภันเต  
วันทามิ  กัมมัฏฐานัง สัพพะเมโทสัง  ขะมะเถ เม  ภันเต
วันทามิ  ภันเต ภะคะวา  โลกะนาถัง  อะตีตัง  เม  โทสัง  อะนาคะ

ตัง  เม  โทสัง  ปัจจุปปันนัง เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม   ภันเต.

ใจความโดยสรุปก็คือ ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไหว้โพธิพษกษ์
เจดีย์ ไหว้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ไหว้พระกรรมฐาน และขอขมาโทษทั้งปวง 
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ในค าขอขมาที่ยกมาข้างต้นนั้น มีอยู่ค าหนึ่งที่เป็นปัญหา คือค าว่า 
สัพพะเมโทสัง กรุณาย้อนไปดูว่าอยู่ตรงไหน ที่พิมพ์ไว้นั้นพิมพ์ติดกันเป็นค า
เดียว

๑๕๐



ภาษาบาลีต้องเขียนแยกเป็นค าๆ แบบเดียวกับภาษาอังกฤษ ค าที่เป็น
คนละศัพท์กันจะเขียนติดกันไม่ได้ สัพพะเมโทสัง ไม่ใช่ค าเดียวกัน หรือ
ศัพท์เดียวกัน แต่มีค าอย่างน้อย ๒ ค า ที่จะต้องเขียนแยกกัน 

ปัญหาก็คือ จะแยกศัพท์อย่างไร ถามอีกอย่างหนึ่งว่า สัพพะเมโทสัง 
ประกอบด้วยค าว่าอะไรบ้าง

ดูเผินๆ ก็มีค าว่า สัพพะ ค าหนึ่ง เม ค าหนึ่ง และ โทสัง ค าหนึ่ง เขียน
แบบบาลี ก็เป็น สพฺพเมโทส 

สัพพะ แปลว่า “ทั้งปวง” “ทั้งหมด”
เม แปลว่า “ของข้าพเจ้า” “แก่ข้าพเจ้า”
โทสัง แปลว่า  “ความผิด” “ความเสียหาย” หรือแปลทับศัพท์ว่า 

“โทษ”
แปลรวมทั้ง ๓ ค า ว่า “โทษทั้งปวงของข้าพเจ้า”

ถ้าเป็น ๓ ค า อย่างที่ว่านี้ เวลาเขียนก็ต้องแยกเป็น 
สัพพะ  เม  โทสัง
เขียนแบบบาลีเป็น  สพฺพ เม  โทส 
เขียนอย่างนี้ ผู้ที่รู้บาลีจะบอกได้ทันทีว่า สัพพะ (สพฺพ) จะเป็น สัพพะ

แบบนี้ไม่ได้ ผิดไวยากรณ์ เพราะ สัพพะ ขยายความค าว่า โทสัง คือที่
แปลว่า โทษทั้งปวง สัพพะ จึงต้องเป็น  สัพพัง (สพฺพ ) จึงจะถูก

ส าหรับผู้ไม่รู้บาลี ลองฟังแต่เสียงก็อาจพอเดาได้
สัพพัง  กับ  โทสัง เสียงสระ อัง เหมือนกัน
ถ้า สัพพะ ก็ควรจะคู่กับ โทสะ ไม่ใช่ โทสัง

๑๕๑



(โปรดอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงวิธีสังเกตพื้นๆ ตื้นๆ แต่ยังมีกฎเกณฑ์
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนกว่านี้อีกมาก)

เพราะฉะนั้น สัพพะเมโทสัง ก็ควรจะเป็น สัพพังเมโทสัง และเขียน
แยกกันเป็น  สัพพัง  เม  โทสัง

แต่ที่ไหนๆ ก็สวดว่า  สัพพะ  เม  โทสัง  ทั้งนั้น ไม่มี  สัพพัง  เม  
โทสัง  เลย 

ลองสวดดูก็ได้  สัพพัง เม .. จะสะดุดทันที ต้องยืดเสียง -พัง ออกไป
อีกนิดหนึ่ง ไม่เหมือน  สัพพะ เม

แสดงว่าต้องมีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่อีก
ถ้ายังยืนยันจะให้เป็น  สัพพะ  เม (ไม่ใช่ สัพพัง เม) ก็มีทางเป็นไปได้ 

แต่ต้องวินิจฉัยใหม่
คือ สัพพะ กับ เม ต้องเป็นค าเดียวกัน ไม่ใช่แยกเป็นคนละค า เมื่อเป็น

ค าเดียวกัน ก็ต้องเขียนติดกัน เป็น  สัพพะเม เขียนแบบบาลีเป็น  สพฺพเม
แต่เขียนอย่างนี้ก็ยังไม่สุดศัพท์ เพราะรูป สัพพะเม ด้วนๆ อย่างนี้ไม่มี 

ต้องมีอักขระอื่นมาต่ออีก 
อักขระอื่นที่มาต่อก็คือ  -วะ เขียนเต็มค าว่า  สัพพะเมวะ เขียนแบบ

บาลีเป็น  สพฺพเมว
สัพพะเมวะ (สพฺพเมว) ประกอบด้วยค าว่า  สัพพัง + เอวะ (สพฺพ  + 

เอว)
เอว (อ่านว่า เอ-วะ) มีความหมายเป็นการเน้นย้ า ตรงกับภาษาไทยว่า 

“นั่นแหละ” “เท่านั้น” “-นั่นเลยทีเดียว” (เช่น ตรงนีน้ั่นแหละ, คนนี้เท่านั้น
, ทั้งหมดนั่นเลยทีเดียว) หรือที่นักเรียนบาลีแปลกันว่า “นั่นเทียว”

๑๕๒



เครื่องหมายกลมๆ บน พ พาน เรียกว่า “นิคหิต” อ่านว่า “อัง”
สัพพะ + อัง จึงเป็น  สัพพัง

ต่อไป ก็ต้องเอา  สัพพัง ไปบวกกับ เอวะ
ตามสูตรท่านบอกว่า “แปลง อัง เป็น มะ” จึงเท่ากับ สพฺพ + ม = 

สพฺพม
ทีนี้ อ อ่าง ที่ เอว ตามหลักท่านบอกว่า “มีแต่เสียง ไม่มีตัว” ก็คือ

เท่ากับเขียนว่า เ - ว
สพฺพม + เ - ว = สพฺพเมว (ม + เอ = เม) เขียนแบบค าอ่านเป็น 

สัพพะเมวะ 
เพราะฉะนั้น ค านี้ที่ถูกก็คือ สัพพะเมวะ โทสัง (สพฺพเมว โทส ) 

แปลว่า “โทษทั้งหมดนั่นเลย”
และอย่าลืมว่า สัพพะเมวะ ก็คือ สัพพัง เอวะ นั่นเอง
ขอให้สังเกตว่า ถ้าศัพท์เป็นอย่างนี้ ค านี้ก็ไม่มีค าว่า เม ที่แปลว่า “ของ

ข้าพเจ้า” ซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะท่อนต่อไปเป็น ขะมะถะ เม ภันเต
(ขมถ เม ภนฺเต) มีค าว่า เม อยู่ตรงนี้แล้ว ถ้าตรงนั้นเป็น เม อีก ก็ซ้ ากันโดย
ไม่จ าเป็น

สรุปว่า ค าขอขมาตรงนี้ ค าว่า สัพพะ  เม  โทสัง  ควรเป็น สัพพะเม
วะ  โทสัง  

สัพพะเมวะ  โทสัง  ขะมะเถ เม  ภันเต  แปลว่า ขอท่านโปรดอดโทษ
ทั้งหมดนั่นเลยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

๑๕๓



ส าหรับท่านที่ไม่รู้ภาษาบาลี แต่มีศรัทธาจะสวด ก็คงจะนึกว่า ไม่เห็น
จะเป็นปัญหาอะไร จะเขียนติดกันหรือเขียนแยกกันก็มีค่าเท่ากัน จะตกไป
สักค าหรือจะเกินไปสักค า ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ถ้ามัวคิดเล็กคิดน้อย ก็
เลยไม่เป็นอันสวดอะไรกัน เขาพิมพ์มาอย่างไรก็สวดไปอย่างนั้นก็หมดเรื่อง 
ไม่เห็นจ าเป็นจะต้องรู้ว่าบาลีค าไหนเขียนแยกเขียนติด มีจิตเจตนาเป็นกุศล
อย่างเดียวก็พอแล้ว

ใครคิดอย่างนี้ ก็ขอให้มีสติสักนิด ลองคิดใหม่
นึกเทียบกับค าไทยดูก็ได้
ตั้งใจจะเขียนว่า “นั่งติดกัน” แต่ตกสระอิ ความหมายจะเป็นอย่างไร
ตั้งใจจะเขียนว่า “ไปงานชุมนุม” แต่ตกสระอุ ความหมายจะเป็น

อย่างไร
เจ้านายนามสกุล “เย็นสุดใจ” แต่เลขาฯ พิมพ์ น หนู เป็น ด เด็ก ผิด

ไปตัวอักษรเดียว ความหมายจะเป็นอย่างไร
ภาษาไทยฉันใด ภาษาบาลีก็ฉันนั้น
โบราณท่านว่า “สร้างอักขระตัวหนึ่ง เท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์

หนึ่ง” (เอเกก  อกฺขรญฺเญว พุทฺธรูปสม  สิยา) 
เพราะฉะนั้น เขียนอักขระผิดตัวหนึ่ง หรือสวดผิดค าหนึ่ง ก็เท่ากับ

สร้างพระพุทธรูปบิดๆ เบี้ยวๆ หรือพระเศียรหัก พระกรขาดไปองค์หนึ่ง
นั่นเอง

อย่าท าเป็นเล่นไป

๑๕๔



เทียนพรรษา เป็นมาอย่างไร

พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดต่างๆ มีกิจวัตรส าคัญอยู่อย่างหนึ่งคือไหว้พระสวด
มนต์ หรือที่เรียกกันว่า “ท าวัตรสวดมนต์” ปกติจะท าวันละ ๒ เวลา คือเช้า
กับเย็น ดังเป็นที่รู้กันในนามว่า ท าวัตรเช้า ท าวัตรเย็น

เครื่องสักการะที่ใช้ในการท าวัตรสวดมนต์ก็คือ ธูป และ เทียน ซึ่งมักมี
ประจ าอยู่แล้ว ส่วน ดอกไม้ นั้นย่อมเป็นไปตามโอกาสที่ญาติโยมจะถวายมา 
วันไหนไม่มีดอกไม้ก็จุดแต่ธูปกับเทียน 

เครื่องสักการะเช่นนี้ ชวนให้นึกถึงอารัมภกถา หรือบทน าก่อนท าวัตร
ตอนหนึ่งที่ว่า อิเม  สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ  
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการ
ของคนยาก หมายความว่า ดอกไม้ธูปเทียนนั้นเป็นของตามแต่จะได้มา 
ได้มาอย่างไรหรือมีอย่างไร ก็ใช้อย่างนั้น ไม่มีก็ไม่ใช้ จึงอยู่ในลักษณะเป็น 
“บรรณาการของคนยาก”



ช่วงเข้าพรรษา เป็นระยะที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่พร้อมกันมากกว่า
เวลาอื่น ถือเป็นโอกาสที่จะเร่งพากเพียรปฏิบัติขัดเกลาให้มากขึ้นเป็นพิเศษ 
จึงเป็นธรรมเนียมที่วัดต่างๆ จะท าวัตรสวดมนต์เพิ่มขึ้นอีกเวลาหนึ่ง นิยมท า
ตั้งแต่เวลาตีสี่ จนมีค าพูดติดปากว่า “ตีสี่เคาะระฆัง” การท าวัตรสวดมนต์
ตอนตีสี่นี้ต้องใช้ประทีปทั้งในฐานะเป็นเครื่องสักการบูชา และเพื่อแสงสว่าง 
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประทีปจึงมีเพิ่มขึ้น ญาติโยมพุทธบริษัทเล็งเห็น
ประโยชน์ข้อนี้จึงคิดท าประทีปถวายเพื่อใช้ในระหว่างพรรษา 

ตกมาถึงตอนนี้ ลักษณะของประทีปที่นิยมท ากันมากจนลงตัวแล้วก็คือ 
เทียน เนื่องจากผลิตง่าย ใช้สะดวก (ค าว่า “ดอกไม้ธูปเทียน” ก็คงพูดกันติด
ปากมาต้ังแต่นั้น) 

เทียนที่ท าถวายเพื่อใช้ในระหว่างพรรษา จึงเรียกกันสั้นๆ ว่า “เทียน
พรรษา” จนกระทั่งเกิดเป็นประเพณีหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา 
ถวายเทียนพรรษาอยู่ในปัจจุบันนี้

“เทียนพรรษา”

ไม่ใช่ “เทียนจ าน าพรรษา”

เมื่อปี ๒๕๕๔ ช่วงก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วัน ผมได้ยินคนพูดและเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกที่ วัดมหาธาตุ ราชบุรี ว่า “เทียนจ าน า
พรรษา” จะเรียกอย่างนี้ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบ รู้สึกสะดุดหูสะดุดตา

๑๕๖



เทียนจ าน าพรรษานั้นไม่เคยมี และคิดไม่ออกว่าอยู่ๆ จะมีขึ้นมาได้
ด้วยเหตุอันใด เทียนชนิดนี้เรียกกันมาแต่เดิมว่า “เทียนพรรษา” ซึ่งตัดมา
จากค าว่า “เทียนที่ท าถวายเพื่อให้พระสงฆ์จุดใช้ท ากิจวัตรในระหว่าง
พรรษา”

เอาค าว่า “จ าน า” มาแทรกเพิ่มเข้าด้วยเหตุไร ก็ยังไม่พบค าอธิบาย 

สันนิษฐานว่าคงเรียกด้วยความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด คือไปคิดเทียบ
กับ “ผ้าจ าน าพรรษา” ซึ่งนิยมถวายในวาระเข้าพรรษาเหมือนกัน เมื่อเรียก 
“ผ้าจ าน าพรรษา” ได้ ก็เลยเรียก “เทียนจ าน าพรรษา” ไปด้วย เข้าชุดกัน
พอดี 

เรื่องก็คือ วันเข้าพรรษาหรือก่อนวันเข้าพรรษา เราจะมีประเพณีถวาย 
ผ้าอาบน้ าฝน เป็นผ้าส าหรับพระสงฆ์นุ่งสรงน้ า ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ ก็
คล้ายกับผ้าขาวม้าของชาวบ้านนั่นเอง มักเรียกสั้นๆ ว่า “ผ้าอาบ”

ผ้าอาบน้ าฝนนี้มักเรียกกันด้วยความเข้าใจผิดว่า “ผ้าจ าน าพรรษา”
ทีนี้ ผ้าอาบน้ าฝน ที่เรียกกันผิดๆ ว่า “ผ้าจ าน าพรรษา” นี้ เราถวาย

กันก่อนเข้าพรรษา
ครั้นมองไปที่เทียนพรรษา ซึ่งก็ถวายกันในช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษา

เหมือนกัน จิตก็เลยประหวัดไปว่า เมื่อเรียก “ผ้าจ าน าพรรษา” ได้ ก็น่าจะ
เรียก “เทียนจ าน าพรรษา” ได้เหมือนกัน

ดูตามเจตนาจะเห็นได้ว่า ญาติโยมถวายเทียนพรรษาโดยเล็งไปที่ 
“เทศกาลเข้าพรรษา” คือ ระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน และเล็งถึงกิจวัตร

๑๕๗



ที่พระสงฆ์ปฏิบัติเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเข้าพรรษา ไม่ได้เล็งถึงการ “จ าพรรษา”
หรือเล็งที่ตัวพระสงฆ์ผู้อยู่จ าพรรษา หมายความว่าจะมีใครจ าพรรษาหรือไม่
มี ไม่ได้ค านึง แต่ค านึงว่า ช่วงเข้าพรรษาพระท่านต้องใช้เทียนเยอะ คือเล็ง
ไปที่ “เทียนที่ใช้ในพรรษา” ไม่ใช่ “เทียนส าหรับผู้อยู่จ าพรรษา”

จะเห็นได้ว่า
๑. เรียกผ้าอาบน้ าฝน เป็น “ผ้าจ าน าพรรษา” ผิดไปชั้นหนึ่งแล้ว
๒. ค าว่า “เทียนจ าน าพรรษา” นั้น เรียกล้อตาม “ผ้าจ าน าพรรษา”

นั่นเอง แต่เพราะ “ผ้าจ าน าพรรษา” นั้นเรียกด้วยความเข้าใจผิด คือไป
เข้าใจว่าเป็นผ้าที่ถวายก่อนเข้าพรรษา ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง ชื่อน้ีหมายถึงผ้า
ที่ถวายหลังจากออกพรรษาแล้ว การไปเรียก “เทียนพรรษา” ว่า “เทียน
จ าน าพรรษา” จึงเท่ากับผิดตามซ้ าสอง

๓. ค าว่า “จ าน าพรรษา” หมายถึง “จ าพรรษาครบตามเวลาแล้ว” ก็
คือ “ออกพรรษาแล้ว” นั่นเอง ถ้าพูดว่า “เทียนจ าน าพรรษา” ก็ต้อง
หมายถึง “เทียนที่ถวายหลังจากออกพรรษาแล้ว” แต่ก็ไม่เคยมีประเพณี
ถวายเทียนหลังจากออกพรรษา มีแต่ถวายก่อนเข้าพรรษาทั้งนั้น การเรียก
เทียนที่ถวายก่อนเข้าพรรษาว่า “เทียนจ าน าพรรษา” จึงไม่สมเหตุสมผล 
เป็นผิดซ้ าสามเข้าไปอีก

๔. ถ้าจะขืนเรียก “เทียนจ าน าพรรษา” แล้วแปลความหมายใหม่ เป็น
ว่า “เทียนที่ถวายเพื่อให้พระสงฆ์จุดใช้ท ากิจวัตรในระหว่างจ าพรรษา” ก็จะ
ขัดแย้งกับความหมายของค าว่า “ผ้าจ าน าพรรษา” ที่หมายถึง “ผ้าที่ถวาย
แก่พระสงฆ์ผู้อยู่จ าพรรษาครบแล้ว”

๑๕๘



ถ้าจะไม่ให้ขัดกันก็ต้องแก้ความหมายของ “ผ้าจ าน าพรรษา” ใหม่ 
เป็นว่า “ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อใช้นุ่งห่มในระหว่างจ าพรรษา” ก็เท่ากับ
บัญญัติความหมายขึ้นใหม่ ผิดจากความหมายตามพระวินัยพุทธบัญญัติ 
กลายเป็น “ใหญ่กว่าพุทธบัญญัติ” ไปอีก

๕. การเอาค าว่า “จ าน าพรรษา” มาใช้เรียกในความหมายที่ตรงกัน
ข้ามกับความหมายเดิม (เดิมหมายถึง “จ าพรรษาแล้ว” ความหมายใหม่
กลายเป็น “ก่อนจ าพรรษา” หรือ “ระหว่างจ าพรรษา”) เป็นการสร้างความ
สับสนทางภาษา จะท าเช่นนั้นท าไม ?

๖. ค าเดิมท่านเรียกว่า “เทียนพรรษา” ก็สื่อความหมายชัดเจนอยู่แล้ว 
มิได้มีข้อบกพร่องใดๆ เมื่อไปเรียกเป็น “เทียนจ าน าพรรษา” จึงท าให้
ความหมายคลาดเคลื่อนเลอะเลือนสับสน จะเรียกเช่นนั้นท าไม ?

ลงความเห็นได้ว่า ค าว่า “เทียนจ าน าพรรษา” นั้น เรียกด้วยความไม่
เข้าใจ หรือเข้าใจผิด จึงไม่ควรใช้และไม่ควรใช้ตาม 

“เทียนพรรษา” ค าเดิมมีอยู่แล้ว และดีอยู่แล้วด้วย

เรื่องนี้ควรบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากมีการใช้ค าว่า “เทียนจ าน า
พรรษา” กันแพร่หลายจนผิดกลายเป็นถูก จะได้รู้ประวัติของค าว่า เกิดขึ้นที่
ไหนเมื่อไร ท านองเดียวกับที่เราเคยพูดว่า จุดธูปเทียน แล้วต่อมามีคนพูดว่า 
จุดเทียนธูป แล้วก็พลอยพูดตามกันไปอยู่ในขณะนี้ ถามว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่
ไหนเมื่อไร ตอบกันไม่ได้เพราะไม่ได้มีใครบันทึกไว้ นานไปก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่
ไป

๑๕๙



เวลานี้ แม้แต่ค าว่า “จ าน า” ในค าว่า “จ าน าพรรษา” นั่นเอง ก็มี
ปัญหาน่าสงสัยว่า คนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันไปว่ามีความหมายอย่าง
เดียวกับค าว่า “จ าน า” ที่หมายถึงเอาของไปวางแล้วเอาสตางค์เขามาใช้ 
ตามที่มักจะเข้าใจและรู้สึกกันว่าเป็นเช่นนั้น แทนที่จะเข้าใจว่า จ าน า
พรรษา  คือ จ าพรรษา

จึงควรช่วยกันท าความเข้าใจให้ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่
ชวนให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดยิ่งขึ้นไปอีก

๑๖๐



ค ำวำ่ ผ้าจ าน าพรรษา มขีอ้ทีเ่ขำ้ใจผดิกนัอยู่อย่ำงส ำคญั สมควร
ท ำควำมเขำ้ใจใหถ้กูตอ้งไวใ้นทีน่ี้

ผำ้ทีถ่วำยพระและเกีย่วเนื่องอยูก่บั “พรรษำ” มอียู ่๓ ชนิด คอื
๑. ผา้อาบน ้าฝน เรยีกสัน้ๆ วำ่ ผ้าอาบ คอืผำ้ส ำหรบัอธษิฐำนไว้

ใช้ นุ่งอำบน ้ ำฝนตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝน ถวำยได้ตัง้แต่ก่ อน
เข้ำพรรษำ ๑ เดือน เรียกเป็นค ำศัพท์ว่ำ วัสสิกสาฏิกา หรือ วัส
สิกสาฎก ที่นิยมถวำยกนัในวนัเขำ้พรรษำหรอืก่อนวนัเขำ้พรรษำวนั
หนึ่งกค็อืผำ้ชนิดน้ี (ค ำวำ่ สาฏิกา หรอื สาฎก แปลวำ่ ผา้)

๒. ผ้ากฐิน คอืผ้ำที่ถวำยแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จ ำพรรษำแล้ว และมี
คุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขครบถ้วนตำมพระวนิัยพุทธบญัญตั ิเช่น ต้องจ ำ
พรรษำอยู่ในวดัเดยีวกนัและมจี ำนวนอย่ำงน้อย ๕ รปู เป็นกำรถวำยแก่
สงฆเ์พือ่ใหส้งฆร์ว่มสำมคัคกีนัท ำเป็นจวีรผนืใดผนืหนึ่งมอบใหแ้ก่ภกิษุ
รูปหนึ่งที่อยู่จ ำพรรษำมำด้วยกนั ผำ้กฐนินี้เรยีกเป็นค ำศพัท์ว่ำ กฐิน
ทสุสะ กค็อืผำ้ทีน่ิยมน ำไปทอดกฐนิเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนทุกวนันี้



๓. ผ้าจ าน าพรรษา คือผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จ าพรรษาครบแล้ว
ในวัดนั้น ถ้าเป็นวัดที่ไม่ได้รับกฐิน ก็ถวายตั้งแต่แรมค่ าหนึ่งเดือน ๑๑ ถึง
เพ็ญเดือนสิบสอง (คือเดือนเดียว), ถ้าได้รับกฐิน ก็ถวายตั้งแต่แรมค่ าหนึ่ง
เดือน ๑๑ ไปจนหมดฤดูหนาวคือถึงขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๔ (รวม ๕ เดือน) เรียก
เป็นค าศัพท์ว่า วัสสาวาสิกสาฏิกา หรือ วัสสาวาสิกสาฎก

ทั้งผ้ากฐินและผ้าจ าน าพรรษา ถ้ามองในแง่ประโยชน์ใช้สอยก็เป็นผ้า
ชนิดเดียวกัน คือผ้าที่ถวายหลังจากออกพรรษาแล้วเพื่อให้ภิกษุผลัดเปลี่ยน
จีวรชุดเก่าที่ใช้มาตลอดพรรษา 

ต่างกันตรงที่ –
ถ้าถวายแก่สงฆ์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระวินัย ก็เป็นผ้ากฐิน 
ถ้าถวายเป็นส่วนตัวแก่ภิกษุแต่ละรูป ก็เป็นผ้าจ าน าพรรษา
คนส่วนมากไม่ค่อยได้นึกถึง หรือถ้าจะว่ากันไปแล้วก็แทบจะไม่รู้จักผ้า

จ าน าพรรษา (ในความหมายที่ถูกต้อง) เพราะมัวไปมุ่งถวายผ้ากฐิน (ส าหรับ
ภิกษุรูปเดียว) เสียหมด ลืมนึกไปว่า ภิกษุรูปอื่นๆ ที่ไม่ใช่องค์ครองกฐิน ท่าน
จะเอาผ้าที่ไหนมาผลัดเปลี่ยนจีวรชุดเก่าถ้าไม่มีผ้าที่เรียกว่า “ผ้าจ าน า
พรรษา”

ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่า ผ้าจ าน าพรรษา เรียกเป็นค าศัพท์ว่า ผ้า วัสสา
วาสิกสาฏิกา หรือ วัสสาวาสิกสาฎก รูปค าและเสียงคล้ายกับผ้าอาบน้ าฝน 
ที่เรียกเป็นค าศัพท์ว่า วัสสิกสาฏิกา หรือ วัสสิกสาฎก จึงท าให้คนเข้าใจไป
ว่าผ้าอาบน้ าฝนกับผ้าจ าน าพรรษาเป็นผ้าชนิดเดียวกัน มักได้ยินเรียกย้ าผิดๆ 
อยู่เสมอ เช่นพูดว่า “วันนี้เป็นวันถวายผ้าจ าน าพรรษาหรือที่เรารู้จักกันว่าผ้า
อาบน้ าฝน”

๑๖๒



จ าไว้สั้นๆ กันเข้าใจผิด ว่า
ผ้าที่ถวายก่อนเข้าพรรษา เรียก “ผ้าอาบน้ าฝน”
ผ้าที่ถวายหลังจากออกพรรษา เรียก “ผ้าจ าน าพรรษา”

ค าว่า “จ าน า” ท าให้มีเร่ืองข าๆ ต่อไปอีก 
สมัยที่ผมเป็นเด็กวัด ได้เห็นญาติโยมที่ถวายผ้าอาบน้ าฝนที่เข้าใจว่า

เป็น “ผ้าจ าน าพรรษา” ให้แก่พระรูปใดแล้ว พอออกพรรษาก็จะเอา
จตุปัจจัย (เงิน) มาถวายพระรูปนั้นโดยมีเจตนาว่าเป็นค่าไถ่ถอนผ้าที่เอามา 
“จ าน า” ไว้

มองในแง่ความเข้าใจ ก็คือ 
๑. คนส่วนมากเข้าใจไปว่า “ผ้าอาบน้ าฝน” เป็น “ผ้าจ าน าพรรษา”
๒. ซ้ าเข้าใจลึกลงไปอีกว่า การเอา “ผ้าจ าน าพรรษา” ไปถวายพระ ก็

เท่ากับเอาของไป “จ าน า” ไว้
๓. ดังนั้น เมื่อครบก าหนด “พรรษา” แล้ว จึงมีภาระที่จะต้องไปไถ่

ถอนคืนด้วยการเอาจตุปัจจัยไปถวายพระที่รับ “ผ้าจ าน าพรรษา” นั้นไว้
แต่มองในแง่ดี ก็ดี คือญาติโยมจะเข้าใจผิดถูกอย่างไรก็ตามทีเถิด ก็ยัง

ถือเป็นโอกาสที่จะได้บ าเพ็ญบุญเพิ่มขึ้น นับว่าดีอยู่นั่นเอง แต่ถ้าเข้าใจให้
ถูกต้องด้วยก็จะยิ่งเป็นกุศลเพิ่มขึ้น และเป็นดีบริสุทธิ์

๑๖๓



ความจริง ค าว่า “จ าน า” แผลงมาจาก “จ า”
“จ าน าพรรษา” ก็คือ “จ าพรรษา” นั่นเอง 
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจ าน าจ านอง คือที่เอาของไปจ าน าแต่ประการใด

เลย
“ผ้าจ าน าพรรษา” ก็คือค าที่พูดลัดตัดสั้นมาจากค าว่า “ผ้าที่ถวาย

แก่พระภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาครบตามเวลาแล้ว”

พระที่จ าน าพรรษาแล้ว (คือ “จ าพรรษา” แล้ว) จ าเป็นต้อง
ผลัดเปลี่ยนจีวรชุดเก่าที่ใช้มาเป็นเวลา ๓ เดือน การเรียกผ้าที่ถวายแก่
ท่านว่า “ผ้าจ าน าพรรษา” จึงเป็นการถูกต้องสมเหตุสมผล

“ผ้าจ าน าพรรษา” จึงไม่ใช่ “ผ้าอาบน้ าฝน”

๑๖๔



กฐิน มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามที่มาของผ้ากฐิน และตามลักษณะของ
เจ้าภาพที่น ากฐินไปทอด  คือ  

๑. ถ้าผ้ากฐินเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน และทอดที่พระอารามหลวง 
เรียกว่า กฐินหลวง

๒. ถ้าผ้ากฐินเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน ทอดที่พระอารามหลวงส าคัญ 
๑๖ วัด และก าหนดเสด็จไปทรงทอดด้วยพระองค์เอง หรือโปรดเกล้าฯ ให้
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดโดยมีหมายก าหนดการ เรียกว่า พระ
กฐินหลวงเสด็จพระราชด าเนิน

๓. ถ้าผ้ากฐินเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน และเสด็จไปทรงทอด ณ วัดใด
วัดหนึ่งเป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่า พระกฐินต้น

๔. ถ้าผ้ากฐินเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชทานให้กระทรวง 
ทบวง กรม องค์การ สมาคม ตลอดจนเอกชน น าไปทอด ณ พระอาราม
หลวงนอกจาก ๑๖ วัดดังกล่าวข้างต้น  เรียกว่า กฐินพระราชทาน



๕. ถ้าผ้ากฐินเป็นของราษฎรทั่วไป เรียกว่า กฐินราษฎร์
๖. ถ้ากฐินที่น าไปทอดนั้นมีเวลาเตรียมการนานวัน จะเป็นกฐินหลวง

หรือกฐินราษฎร์ก็ตาม เรียกว่า มหากฐิน แต่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า กฐิน คือ
กฐินที่ทอดกันอยู่โดยทั่วไปทุกวันนี้

๗. ถ้ากฐินนั้นมีเวลาเตรียมการเพียงวันเดียว โดยเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายเอา
มาปั่น กรอให้เป็นด้าย เอาไปทอเป็นผืนผ้าจนส าเร็จเป็นจีวร สบง หรือ
สังฆาฏิ ผืนใดผืนหนึ่ง แล้วน าไปทอดในวันนั้น เรียกว่า จุลกฐิน

๘. ถ้าเจ้าภาพมีหลายคน หรือหลายคณะ แต่รวมตัวเป็นคณะเดียวกัน 
ใช้ผ้ากฐินชุดเดียวกันน าไปทอด เรียกว่า กฐินสามัคคี

๙. ถ้าเจ้าภาพมิได้จองไว้ก่อนล่วงหน้าตามธรรมเนียม หากแต่ใช้วิธี
เที่ยวไปสืบเสาะหาวัดที่ไม่มีใครทอดกฐิน เมื่อพบก็จัดการทอดทีเดียว 
เรียกว่า กฐินตก, กฐินตกค้าง, กฐินจร หรือ กฐินโจร

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน

กฐินแม้จะเรียกชื่อแตกต่างกัน แต่ เมื่อจะทอด ย่อมต้องใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันทั้งสิ้น กล่าวคือ  เดือนเดียว ครั้งเดียว
ผืนเดียว ห้ารูปวัดเดียว

๑. เดือนเดียว คือ ต้องทอดภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือตั้งแต่
แรมค่ า ๑ เดือน ๑๑ (วันออกพรรษา) จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ (วัน
ลอยกระทง) 

๑๖๖



๒. ครั้งเดียว คือ วัดแห่งหนึ่ง ในฤดูกฐินปีหนึ่ง ทอดได้เพียงครั้งเดียว 
และพระสงฆ์ก็รับได้เพียงครั้งเดียว ค าว่า “ครั้ง” ในที่นี้หมายความว่ามี
เจ้าภาพได้รายเดียวนั่นเอง 

๓. ผืนเดียว คือ ผ้าที่จะส าเร็จเป็นกฐินได้ มีเพียงผืนเดียว คือเป็นจีวร 
สบง หรือสังฆาฏิ ผืนใดผืนหนึ่งเท่านั้น  ผ้าอื่นที่ถวายในคราวเดียวกันนี้ไม่ใช่
ผ้ากฐิน 

๔. ห้ารูปวัดเดียว คือ พระสงฆ์ที่จะรับกฐินได้ ต้องจ าพรรษาอยู่ในวัด
เดียวกันโดยไม่ขาดพรรษา มีจ านวนอย่างน้อย ๕ รูป วัดที่มีพระจ าพรรษาไม่
ถึง ๕ รูป รับกฐินไม่ได้ จะนิมนต์มาจากที่อื่นให้ครบ ๕ รูป ก็ใช้ไม่ได้  (ตาม
มติของอรรถกถา, โปรดอ่านข้อพิจารณาอย่างละเอียดในหนังสือ ทอดกฐิน
ให้ถูกวิธี ของ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย )

กฐินต้องห้าม

๑. หากฐินเอง
ปัจจุบันนี้ มีเจ้าอาวาสหรือลูกวัดบางแห่ง (หลายแห่ง) ออกเที่ยว

บอกบุญขอให้ญาติโยมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดของตน โปรดทราบว่า
การกระท าเช่นนั้นผิดพุทธบัญญัติ กฐินที่ได้มาโดยการที่พระสงฆ์บอก
บุญหามาเองเช่นนี้ก็ ไม่เป็นกฐิน

การถวายผ้ากฐินนั้นเป็นหน้าที่ของญาติโยม ไม่ใช่หน้าที่ของ
พระสงฆ์ที่จะเที่ยวไปบอกให้ญาติโยมน ามาถวาย ตัวกฐินจริงๆ อยู่ที่ผ้า
ผืนเดียว ซึ่งราคาไม่มาก ไม่เกินก าลังที่ญาติโยมจะขวนขวายหาไปถวาย
ถ้าเขามีศรัทธา หน้าที่ของวัดหรือของพระสงฆ์จึงอยู่ที่ว่าท าอย่างไรญาติ
โยมจึงจะเกิดศรัทธาที่บริสุทธิ์

๑๖๗



การเที่ยวออกปากขอกฐินเองนอกจากจะผิดพุทธบัญญัติ ขัดต่อ
พระธรรมวินัย และไม่เป็นกฐินแล้ว มองอีกแง่หนึ่งก็เท่ากับเป็นการฟ้อง
ตัวเองว่าหาผู้ศรัทธาเลื่อมใสโดยบริสุทธิ์มิได้แล้วกระมัง จึงต้องเที่ยวบอก
เที่ยวหากันเช่นนั้น

กฐินไม่ใช่เทศกาลหาเงินเข้าวัด ไม่ควรบิดเบือนพุทธบัญญัติ ไม่ควร
เบี่ยงเบนประเพณี ถ้าจะหาเงินเข้าวัด ก็น่าจะคิดอ่านกระท าด้วยวิธีการ
ที่บริสุทธิ์ถูกต้อง ไม่ควรแอบอ้างอาศัยพุทธบัญญัติจนเกิดการแปรปรวน
เท่ากับท าลายตัวเอง กฐินมีระยะเวลาเพียงเดือนเดียว ถ้าจะหาเงินเข้า
วัด เราไปช่วยกันหาในช่วงเวลาอีก ๑๑ เดือนที่เหลือจะไม่ดีกว่าหรือ จะ
ไม่บริสุทธิ์กว่าดอกหรือ

๒. เจ้าภาพหมู่
องค์กฐินส าเร็จด้วยผ้าผืนเดียว ซึ่งปกติก็ควรจะเป็นของเจ้าภาพ

รายเดียว แต่ปัจจุบันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ผิดเพี้ยนไปจากพุทธบัญญัติ
คือทอดกฐินที่วัดเดียวกัน แต่มีเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งราย ปรากฏการณ์
เช่นนี้มี ๒ ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ ๑ มีเจ้าภาพมาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งราย และทุก
รายได้รับแจ้งจากทางวัดว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่เหมือนกันหมด ต่างก็จัด
องค์กฐินคือผ้าไตรมาเหมือนกันหมด ตั้งเรียงกันเป็นแถว บางทีนับเป็น
สิบๆ เจ้าภาพ ทุกคณะต่างเข้าใจว่าตนเป็นเจ้าภาพใหญ่ ผ้าไตรที่ตน
น ามานั้นคือผ้ากฐิน เมื่อถึงเวลาก็ท าพิธีถวาย และพระสงฆ์ก็รับไว้หมด
ทุกไตรทุกเจ้าภาพ

๑๖๘



ลักษณะที่ ๒ มีเจ้าภาพมาทีละคณะ คณะนี้มาถึง ก็ท าพิธีถวาย
โดยเข้าใจว่าเป็นการทอดกฐิน พระสงฆ์ก็รับ คณะโน้นมาถึง ก็ท าพิธี
ถวาย พระสงฆ์ก็รับอีก ถวายกันโดยท านองนี้โดยทุกคณะต่างเข้าใจว่า
คณะของตนมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

โปรดทราบว่าการถวายกฐินและรับกฐินในลักษณะทั้งสองอย่างนี้
ไม่ถูกต้อง ผิดพุทธบัญญัติ ขัดต่อพระธรรมวินัย และไม่เป็นกฐินทั้งสิ้น

ทั้งนี้เพราะในรอบหนึ่งพรรษา พระสงฆ์รับกฐินได้เพียงครั้งเดียว
และผ้ากฐินก็มีได้เพียงผืนเดียว การรับผ้าหลายผืนจากหลายเจ้าของคือ
หลายเจ้าภาพในคราวเดียวกัน หรือรับหลายครั้งจากหลายเจ้าภาพ โดย
ไม่รู้ว่าผ้าของเจ้าภาพรายไหนเป็นผ้ากฐิน จึงไม่ถูกต้อง

หลักฐานที่ยืนยันว่า 
เจ้าภาพทอดกฐินต้องมีรายเดียว

ขอให้สังเกตให้ดี จะเห็นหลักที่ถูกต้อง นั่นคือ จะท าบุญถวาย
อะไรๆ จะเลี้ยงพระกันสักกี่คณะ จะถวายสังฆทานกันสักราย จะ
ทอดผ้าป่ากันสักกี่กอง ก็ท าได้ทันที ไม่ต้องจอง

แต่ท าไมจะทอดกฐินจึงต้องจองก่อน ?
เหตุผลก็คือ ท าบุญอย่างอื่นจะท ากันสักกี่รายก็ไม่มีข้อจ ากัด ใคร

มาก่อนก็ท าก่อน ใครมาทีหลังก็ท าได้อีก จึงไม่จ าเป็นจะต้องจอง
แต่ทอดกฐิน วัดหนึ่งปีหนึ่งทอดได้รายเดียว ถ้าไม่จองไว้ก่อนก็แย่ง

กันยุ่งไปหมดเท่านั้นเอง เพราะเมื่อคนหนึ่งทอดแล้ว ใครจะมาทอดอีก
ไม่ได้ ถ้าทอดแล้วทอดอีกได้เหมือนกับท าบุญอย่างอื่นๆ จะต้องจองก่อน
ท าไม 

๑๖๙



นี่คือเหตุผลที่เป็นข้อยืนยันว่า ทอดกฐิน วัดหนึ่งปีหนึ่งทอดได้ราย
เดียวเท่านั้น ทอดมากกว่าหนึ่งราย ผิดพุทธบัญญัติ ไม่เป็นกฐิน

หลักฐานอีกข้อหนึ่งก็คือ “กฐินสามัคคี”
“กฐินสามัคคี” คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?
กฐินสามัคคี ไม่ได้หมายความว่า มีคนหนึ่งคิดจะทอดกฐิน แล้วก็ไป

เที่ยวชักชวนญาติมิตรมาสามัคคีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ (คงมีหลายท่านที่
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอย่างนี้)

กฐินสามัคคีมีสาเหตุมาจาก มีคนต้องการจะทอดกฐินที่วัดเดียวกัน
หลายรอบ หมายความว่าแต่ละรายสามารถทอดไปรายเดียวได้สบายๆ 
อยุ่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องไปหาใครมาช่วย แต่เห็นใจรายอื่นๆ ที่มีศรัทธา
ต้องการจะทอดเหมือนกัน เพราะเมื่อรายหนึ่งทอดแล้ว รายอื่นๆ ก็ทอด
อีกไม่ได้จึงพร้อมใจกันรวมตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกัน นี่คือเหตุผลที่ถุกต้อง
แท้จริงของ ค าว่า “กฐินสามัคคี”

กรณีทอดกฐินให้วัดเดียว แต่มีเจ้าภาพหลายคณะนั่งกันเต็มศาลา
แต่ละคณะต่างก็มีเครื่องกฐินขิงตนพร้อมเสร็จ พอถึงเวลาทอดก็ทยอย
ก้นเข้าไปถวายทีละคณะ ดังที่หลาย ๆ วัดนิยมท ากัน แล้วอ้างว่า ใช้ได้ไม่
ผิด เพราะเป็น “กฐินสามัคค”ี นั้น โปรดทราบว่า ไม่ถูกต้องครับ 

แบบนั้นไม่ใช่ “กฐินสามัคคี”
กฐินสามัคคีก็คือมีเจ้าภาพหลายรายนั่นเอง แต่ต้องรวมกันเป็นราย

เดียวก่อนจะเข้าไปทอด ไม่ใช่ยังแยกกันเป็นคณะๆ แบบนั้น
“สามัคคี” คือทุกคณะต้องยุบรวมกันให้เหลือคณะเดียว เป็น

เจ้าภาพเดียวเสียก่อน แล้วจึงเข้าไปถวายทีเดียว กฐินสามัคคีต้องท า
แบบนี้จึงจะถูกต้อง

๑๗๐



ถ้ากฐินทอดได้เป็นร้อยเป็นสิบเจ้าภาพ อย่างที่บางวัดบางแห่งท า
กันผิดๆ จะต้อง “สามัคคี” กันท าไม ใครมาก่อนก็ทอดก่อน ใครมาที
หลังก็มาทอดได้อีก 

แต่เพราะทอดได้เพียงรายเดียว จึงต้องรวมกันเป็น “กฐินสามัคคี”

สรุปว่า 
(๑) บุญกฐิน ไม่เหมือนบุญอื่น เมื่อคนหนึ่งท าแล้ว คนอื่นจะมา

ท าซ้ าที่กันอีกไม่ได้ จึงต้องจองก่อน เป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่า ใครจะมา
ทอดซ้ าอีกไม่ได้แล้ว จึงเป็นการยืนยันว่า กฐินทอดได้รายเดียว 

(๒) แต่ถ้าเกิดมีคนอยากจะทอดวัดเดียวกันรายหลาย วิธีที่จะท าให้
ทอดได้หมดทุกรายก็คือ ทุกรายต้องรวมตัวกันเป็นรายเดียวก่อน เมื่อ
รวมกันเป็นรายเดียวแล้วทอด ก็เท่ากับได้ทอดหมดทุกรายนั่นเอง จึงเป็น
ที่มาของ “กฐินสามัคคี” กฐินสามัคคีจึงเป็นเครื่องยืนยันว่า กฐินทอดได้
รายเดียว

ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
๑. พระสงฆ์อย่าออกบอกหากฐินไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น

เท่านี้ก็แก้ปัญหาได้หมด และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามพระธรรม
วินัยพุทธบัญญัติ

๒. เมื่อพระสงฆ์ไม่ออกบอกหากฐินเอง กฐินก็จะมาโดยศรัทธาของ
เจ้าภาพ เมื่อรับของเจ้าภาพรายไหนแล้ว ก็ยุติแค่นั้น รับจองกฐินก็
เหมือนรับนิมนต์นั่นเอง ใครมานิมนต์ก่อนเมื่อตกลงรับก็ยุติแค่นั้น จะมี

๑๗๑



เจ้าภาพรายไหนมานิมนต์อีก ก็รับไม่ได้ ปัญหาเจ้าภาพหมู่ก็จะไม่เกิดขึ้น
ทั้งไม่เป็นบ่อเกิดแห่งการบิดเบือนย่ ายีพุทธบัญญัติ

๓. หากจะมีเจ้าภาพประดังกันมาเองโดยทางวัดไม่รู้เรื่องด้วย ก็
ปล่อยให้เจ้าภาพทั้งหลายเขารวมตัวกันเอง ว่าผ้าที่เป็นองค์กฐิน และ
บริวารกฐินจะจัดกันอย่างไร ซึ่งก็เป็นวิธีที่ท ากันอยู่แล้วที่เรียกว่า “กฐิน
สามัคคี”

ควรจ าไว้และเข้าใจให้ถูกต้อง
๑. การถวายและการรับกฐิน จะท า ณ สถานที่ใดๆ ก็ได้ แต่เวลา

สวดกรรมวาจา คือการท าสังฆกรรมยกผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
และเวลากรานกฐิน คือประชุมสงฆ์เพื่ออนุโมทนา ต้องท าในเขตสีมา
หรือจ าง่ายๆ ว่า "ต้องท าในโบสถ์" เท่านั้น

๒. กฐิน เป็นหน้าที่ของญาติโยมที่จะขวนขวายรวบรวมกันน ามา
ถวายสงฆ์ ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่จะไปขวนขวายวิ่งเต้นบอก
ญาติโยมให้น ามาถวายแก่ตนเอง

๓. การรับกฐิน ก็ท านองเดียวกับการรับนิมนต์ เมื่อบอกรับแก่
เจ้าภาพรายใดแล้ว ก็ย่อมเป็นสิทธิ์แก่เจ้าภาพรายนั้น และเป็นหน้าที่
ของสงฆ์จะต้องฉลองศรัทธาเจ้าภาพรายนั้น การบอกคืนเจ้าภาพรายเดิม
เพื่อไปรับกฐินของเจ้าภาพรายใหม่ที่บอกว่าจะถวายเงินมากกว่า เป็น
การกระท าที่น่ารังเกียจ

๑๗๒



๔. ผู้จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดใด ควรสืบดูให้รู้ชัดว่า วัดนั้นรับ
จองกฐินของเจ้าภาพรายไหนไว้แล้วหรือยัง ถ้ามีผู้จองแล้ว และวัดนั้น
รับการจองแล้ว ก็อย่าเป็นเจ้าภาพทอดที่วัดนั้นอีกในปีนั้น เว้นไว้แต่
ท่านพอใจจะเป็นบริวารกฐิน หรือท าในลักษณะเป็นกฐินสามัคคี คือมี
เจ้าภาพหลายราย แต่พร้อมใจกันรวมเป็นคณะเดียว มีผ้ากฐินผืนเดียว
(หรือไตรเดียว) และพร้อมใจกันทอดเป็นคณะเดียวกัน

แถมพก
ในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตอนพระสงฆ์อนุโมทนา จะ

มีขั้นตอน ถวายอดิเรกคือพระสงฆ์ถวายพระพรพิเศษแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ประธานสงฆ์ (ต้องเป็นพระราชาคณะ หรือพระครูสัญญาบัติที่
ได้รับพระราชทานพัดยอดแหลม) จะตั้งพัดยศ กล่าวค าถวายอดิเรก 
ขึ้นต้นว่า อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ

ขณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ห้ามผู้ร่วมพิธีทุกคนประนมมือ
การประนมมือ เป็นการแสดงว่า ขอรับพร แต่ในเมื่อพรนั้นเป็นพร

ที่พระสงฆ์ท่านถวายเฉพาะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่ประนม
มือรับพรโปรดถามตัวเองว่า ท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวหรือจึงประนมมือ
รับ?

ถ้าประนมมือเพราะไม่รู้ ตอนนี้ท่านก็รู้แล้วว่าควรท าอย่างไร

๑๗๓



งานศพมีกิจที่ควรทราบและควรปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่หลายขั้นตอน คือ
- ระเบียบที่โต๊ะหมู่บูชา
- สวดพระอภิธรรม
- ตั้งตู้พระธรรมตรงไหน
- ธูปเทียนที่หน้าศพ ธูปกี่ดอก เทียนกี่เล่ม
- ทอดผ้า-ถวายของ
- ทอดผ้าวันเผา

ระเบียบที่โต๊ะหมู่บูชา
เตรียมการ

พระพุทธรูป กระถางธูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้ หรือพานดอกไม้ และ
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่กราบพระ เทียนชนวน จัดเตรียมให้พร้อม และต้ังให้ถูก
ระเบียบ 



เฉพาะที่กราบพระนั้น แบบเดิมจริงๆ ไม่ได้ใช้ ใช้วิธีกราบลงไปกับพื้น 
ที่กราบพระส าหรับงานพิธีของชาวบ้าน เพิ่งมีขึ้นในชั้นหลัง สรุปก็คือต้อง
เตรียมการไว้ว่าจะให้ประธานผู้จุดธูปเทียนกราบที่ไหน พิจารณาความ
เหมาะสมของสถานที่ด้วย

ค าเรียกขาน
เรียกขานว่า จุดธูปเทียน (อย่าพูดอุตริว่า จุดเทียนธูป)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ถ้ามีผู้ส่งเทียนชนวน ผู้ส่งควรอยู่ด้านซ้ายของผู้จุด เหตุผลคือ ผู้จุด

เอื้อมมือขวามารับทางซ้ายถนัดกว่ายื่นมือขวาไปทางขวา ผู้ส่งต้องจับเทียน
ชนวนต่ ากว่าผู้จุดเสมอ

ผู้จุด ยังไม่ต้องกราบ จุดเทียนเล่มซ้ายของตนก่อนแล้วจุดเล่มขวา แล้ว
จึงจุดธูปเรียงจากดอกซ้ายไปขวา (จุดธูปจุดเทียนเหมือนเขียนหนังสือ)

สวดพระอภิธรรม

พระอภิธรรม เป็นชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก (ไตร = สาม,  ปิฎก = 
คัมภีร์. พระไตรปิฎก = คัมภีร์สามหมวด) ได้แก่  ๑ พระวินัยปิฎก (พระ
วินัย) ๒ พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) ๓ พระอภิธรรมปิฎก (พระอภิธรรม ค า
เก่าเรียก พระปรมัตถ์)

๑๗๕



การที่นิยมสวดพระอภิธรรมในงานศพ สันนิษฐานว่าเกิดจากประวัติ
ที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดย
ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดเป็นเวลา ๓ เดือนในระหว่างพรรษา ชาว
พุทธในเมืองไทยคงเอาคตินี้มาปฏิบัติ คือเมื่อมารดาเสียชีวิตลงก็นิมนต์
พระมาแสดงพระอภิธรรม เหมือนอย่างท่ีพระพุทธองค์แสดงพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดา

อันที่จริงญาติที่เสียชีวิตมิใช่มีเฉพาะมารดา แต่เพราะมารดาเป็น
บุคคลส าคัญของมนุษย์ ตอนแรกคงนิยมนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรม
เมื่อมารดาเสียชีวิตเท่านั้น ต่อมาเมื่อเป็นที่นิยมกันมากขึ้นจึงขยายออกไป
ถึงญาติอื่นๆ ด้วย และกลายเป็นประเพณีนิยมสืบต่อมา

พระอภิธรรมมี ๗ คัมภีร์ พระสวดทั้ง ๗ คัมภีร์ แต่ไม่ได้สวดหมดทั้ง
คัมภีร์ น ามาสวดคัมภีร์ละนิดหน่อยพอเป็นสังเขปเท่านั้น ๗ คัมภีร์ มีชื่อ
ดังน้ี (ย่อเป็นหัวใจว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ)

๑. สังคณี หรือ ธรรมสังคณี ขึ้นต้นว่า กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัม
มา 

๒. วิภังค์ ขึ้นต้นว่า ปัญจักขันธา รูปักขันโธ 
๓. ธาตุกถา ขึ้นต้นว่า สังคะโห อะสังคะโห
๔. ปุคคลปัญญัติ ขึ้นต้นว่า ฉะ ปัญญัตติโย 
๕. กถาวัตถุ ขึ้นต้นว่า ปุคคะโล อุปะลัพภะติ
๖. ยมก ขึ้นต้นว่า เย เกจิ กุสะลา ธัมมา
๗. ปัฏฐาน ขึ้นต้นว่า เหตุปัจจะโย
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พระที่สวดพระอภิธรรมนิยมจ านวน ๔ รูป น่าจะเป็นเพราะเป็น
จ านวนน้อยที่สุดที่ครบองค์สงฆ์ คือเนื่องจากเพิ่งมีคนตาย ก าลังขลุกขลักกัน
อยู่ ถ้านิมนต์พระมามากเจ้าภาพอาจไม่สะดวกในการรับรอง ต่อมาก็เลยถือ
เป็นจ านวนหลักตายตัว 

นอกจากนิมนต์พระ ๔ รูปแล้ว ยังนิยมสวด ๔ จบอีกด้วย บางทีแต่
แรกเริ่มเดิมทีคงจะนิมนต์พระมา “อ่าน” พระอภิธรรม สังเกตได้จากมีธรรม
เนียมตั้งตู้พระอภิธรรม (ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า “ตู้พระธรรม”) ไว้ข้างหน้าพระ
ด้วย และคงจะ “อ่าน” ทีละรูป รูปหนึ่งก็อ่านจบหนึ่ง  ๔ รูป ก็เป็น ๔ จบ 
ภายหลังเมื่อเปลี่ยนจาก “อ่าน” มาเป็น “สวดพร้อมกัน” จึงนิยมสวด ๔ จบ

การสวดพระอภิธรรมแต่เดิมนั้นสวดอย่างเป็นเพื่อนเจ้าภาพหรือเป็น
เพื่อนศพ สวดจบหนึ่งก็พักทีหนึ่ง สนทนาปราศรัยกับเจ้าภาพ หรือให้
เจ้าภาพและแขกได้มีโอกาสพูดจากัน 

ตามที่กล่าวมาเป็นอันได้หลักปฏิบัติในการสวดพระอภิธรรม ดังนี้
๑. พระที่สวดมีจ านวน ๔ รูป
๒. สวด ๔ จบ 
๓. ถ้าถือตามหลักเดิม สวดจบหนึ่ง พักทีหนึ่ง (ตั้งสติว่า บ าเพ็ญกุศลให้

ผู้ตาย ไม่ใช่รีบท าพอให้เสร็จๆ)
๔. และถ้าถือตามหลักเดิม ก็น่าจะสวดเฉพาะพระอภิธรรม ไม่ใช่สวด

แปล หรือเอาคาถาอื่นมาสวด
๕. ผู้รู้ให้คติว่า “ฟังสวดพระอภิธรรมเอาสมาธิ ฟังเทศน์เอาปัญญา”

เพราะฉะนั้น แม้จะฟังสวดไม่รู้เรื่อง ก็ควรตั้งใจฟังให้เป็นสมาธิ ไม่ใช่อ้างว่า

๑๗๗



ไม่ใช่อ้างว่าฟังไม่รู้เรื่อง เลยคุยแข่งกับพระสวด ทั้งไม่ควรเรียกร้องว่าจะต้อง
รู้เรื่องในขณะฟัง อยากรู้เรื่องท่านก็มีเทศน์ไว้ให้ฟังอีกส่วนหนึ่งแล้ว และถ้า
อยากรู้เรื่องที่พระท่านสวด ก็มีหนังสือเรื่องพระอภิธรรมไว้ให้ศึกษาอยู่เป็น
อันมาก หาเวลาศึกษาสักหน่อยก็จะรู้เรื่องได้ลึกซึ้งและกว้างขวาง ไม่จ าเป็น
จะต้องตั้งเกณฑ์ขอรู้เรื่องเอาเฉพาะในเวลาฟังพระสวดเท่านั้น

ตั้งตู้พระธรรมตรงไหน
ดังที่สันนิษฐานว่า เดิมคงจะนิมนต์พระมา “อ่าน” พระอภิธรรม จึง

ต้องมีตู้พระธรรมต้ังไว้ด้วย 
อีกเหตุหนึ่ง อาจจะถือคติว่า พระที่มาสวดพระอภิธรรมก็คือมา “เทศน์”
พระอภิธรรมนั่นเอง ด าเนินตามประวัติที่ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระ
อภิธรรม คือ “เทศน์พระอภิธรรม” โปรดพระพุทธมารดา เมื่อเป็นการ 
“เทศน์” ก็ต้องถือคัมภีร์ตามแบบแผน แต่พระ ๔ รูปจะถืออคัมภีร์เล่ม
เดียวกันก็ท าไม่ได้ จะหาคัมภีร์มาถึง ๔ ฉบับก็ขัดข้อง จะถือแต่รูปเดียวก็ดู
กระไรอยู่ จึงแก้ไขด้วยการเอาคัมภีร์ตั้งไว้ตรงหน้าทั้ง ๔ รูป เป็นนิมิตว่าได้
สวดหรือเทศน์ตามคัมภีร์นั้นแล้ว ถ้าหากเผอิญว่าพระยังสวดไม่คล่องก็จะได้
อาศัยดูตามคัมภีร์ไปได้อีกด้วย เหตุผลที่ต้องตั้งตู้พระธรรมน่าจะเป็นดังที่ว่า
มานี้

ดังนั้น เมื่อว่าตามธรรมเนียมแล้ว ตู้พระธรรมนั้นต้องตั้งหน้าพระสงฆ์
ไม่ใช่ตั้งโดดๆ ออกไป เช่นตั้งถัดจากโต๊ะหมู่บูชาหรือทางหัวอาสน์สงฆ์ดังที่
บางแห่งปฏิบัติ มิหน าซ้ ายังพลอยจัดเข้าชุดเป็น พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ แยกกันคนละที่ ซึ่งในพิธีสวดพระอภิธรรมไม่มีธรรมเนียมที่จะต้อง
จัดชุดพระรัตนตรัยเช่นนั้นแต่ประการใด

๑๗๘



ธูปเทียนที่หน้าศพ ธูปกี่ดอก เทียนกี่เล่ม

แต่เดิมน้ัน ศพสามัญชนทั่วไป ท่ีหน้าศพจะมีเฉพาะจุดธูป ไม่มีเทียน 
แต่ศพเจ้านายจะตั้งเครื่องบูชาที่เรียกว่า เครื่องทองน้อย ประกอบด้วย
เชิงเทียน ๑ เชิง เชิงธูป ๑ เชิง กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย ตั้งในพานปาก
เรียบ ต่อมาจึงมีผู้ใช้เทียนจุดที่หน้าศพเป็นเครื่องบูชาคู่กับธูป แล้วเลยมี
ค าถามว่า ใช้ธูปกี่ดอก เทียนกี่เล่ม

ค าตอบคือ ถ้าจะอนุโลมตามศพเจ้านาย ก็ใช้ธูปดอกเดียว เทียนเล่ม
เดียว ให้ต่างจากเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย 

เวลานี้ เห็นศพสามัญชนก็มีเครื่องบูชาจัดแบบเดียวกับเครื่องทอง
น้อย ซ้ ามีผู้เรียกว่าเครื่องทองน้อยอีกด้วย 

อันที่จริงเครื่องบูชาหน้าศพสามัญชน มีธูปดอกเดียวก็เหมาะสมอยู่
แล้ว เทียนก็ไม่จ าเป็นด้วยซ้ าไป ยิ่งถ้าจัดแบบเครื่องทองน้อยด้วยแล้ว 
ต้องถือว่าเกินฐานะ ผิดแบบแผน ไม่บังควรเป็นอย่างยิ่ง

ทอดผ้า - ถวายของ

เมื่อสวดพระอภิธรรมเสร็จ จะเป็นขั้นตอนทอดผ้าบังสุกุลและถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรม ปัญหาที่ถามกันก็คือ ทอดผ้าก่อน หรือถวายของ
ก่อน?

ตอบตามธรรมเนียมเดิม คือทอดผ้าก่อน
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เหตุผลก็คือ การถวายของเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบ าเพ็ญบุญ
ก่อนที่พระจะอนุโมทนา หมายความว่า ท ากิจตามขั้นตอนต่างๆ จบสิ้นแล้ว 
พระสงฆ์ก็จะอนุโมทนา และตามธรรมเนียมนั้นพระจะอนุโมทนาหลังจาก
ญาติโยมถวายของ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแล้วก็ไม่
ต้องท ากิจพิธีอะไรอีกนอกจากอนุโมทนา หรือจะมองแบบง่ายๆ ก็ได้ ว่า จะ
ให้พระอนุโมทนาก็ต้องถวายของแก่ท่านก่อน

ถ้าเทียบกับมารยาทชาวบ้าน แขกมาบ้านมางาน เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าภาพก็มักมีของติดไม้ติดมือ หรือ “ของแถมพก” ให้ด้วย ให้ตอนไหน? ก็
ต้องให้ตอนแขกจะกลับนั่นเอง

เรานิมนต์พระมาในพิธี ก่อนพระจะกลับก็ถวายของให้ท่านไปด้วย
เช่นเดียวกัน และธรรมเนียมของพระ เมื่อโยมถวายของ ก็ต้องอนุโมทนา 
เพราะฉะนั้น ถวายของกับอนุโมทนาจึงท าติดต่อกันไป คือถวายของแล้ว
อนุโมทนา ไม่ใช่ถวายของแล้วทอดผ้า

เหตุที่ย้ายเอาการทอดผ้าไปท าก่อนอนุโมทนาก็เนื่องมาจากเกิด
ความคิดว่า ในการพิจารณาผ้าพระต้องใช้ตาลปัตร อนุโมทนาก็ต้องใช้
ตาลปัตร ถ้าทอดผ้าก่อนถวายของ เมื่อพิจารณาผ้าเสร็จก็ต้องวางตาลปัตร
มารับของ รับเสร็จแล้วจะอนุโมทนาก็ต้องหยิบตาลปัตรอีก เพื่อไม่ให้พระ
ต้องหยิบๆ วางๆ ตาลปัตร จึงเอาการทอดผ้ามาท าทีหลังถวายของ พิจารณา
ผ้าเสร็จก็อนุโมทนาต่อไปเลย ไม่ต้องวางตาลปัตร เหตุผลมีเพียงแค่นี้

แต่เมื่อแก้ล าดับขั้นตอนแล้ว กลายเป็นเสียธรรมเนียม ธรรมดาท างาน
ก่อนแล้วจึงได้ผลตอบแทน แต่กลายเป็นรับผลก่อนแล้วค่อยย้อนไปท างาน

๑๘๐



หรืออีกนัยหนึ่ง ถวายของก่อนทอดผ้า ก็เปรียบเหมือนบอกลา
แล้วยังพูดธุระต่อนั่นเอง

ทอดผ้าวันเผา
การทอดผ้าบังสุกุลในวันเผา มีปัญหาที่ควรระวังดังนี้
- การปรากฏตัวของพิธีกร
- การใช้ถ้อยค าภาษา

๑. การปรากฏตัวของพิธีกร มีข้อแนะน าดังนี้
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามแบบธรรมเนียมของงานศพ
- ถ้ามีเครื่องแบบ ควรแต่งเครื่องแบบ
- ชุดมาตรฐานคือ กางเกงสีด าขายาว เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว 
ผูกเนคไทด า

- เบาลงมาก็ชุดพระราชทาน หรือชุดตรวจการณ์สีด า
- อย่างเลวสุด ก็กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตใส่ในกางเกง (เสื้อลอยชายควร
งดเด็ดขาด)

- ยืนในต าแหน่งที่เหมาะสม คือ เด่นเป็นสง่า ไม่ใช่ยืนปะปนกับคนอื่น 
หรือซุกอยู่ในกลุ่มคน (ได้ยินแต่เสียง แต่ไม่รู้ว่าพูดมาจากตรงไหน)

- หันหน้าไปทางแขกตลอดเวลา

๒. การใช้ถ้อยค าภาษา
- ศึกษาชื่อแขกที่จะเชิญทอดผ้า และชื่อพระสงฆ์ที่จะนิมนต์ชักผ้า ให้

เข้าใจชัดเจน ว่าอ่านออกเสียงอย่างไรจึงจะถูกต้อง
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- สิ่งที่ไม่ควรท าคือ เดา หรืออ่านส่งเดช แล้วพูดทีหลังว่า “ถ้าอ่านผิดก็
ขออภัยด้วย”

- ผ้าที่ทอด เรียกเพียง “ผ้าบังสุกุล” ก็พอ (ระวัง ออกเสียงให้ถูกต้อง
ว่า บัง-สุ-กุน ไม่ใช่ บัง-สะ-กุน) ไม่จ าเป็นต้องระบุว่า “ผ้าไตร
บังสุกุล” ตลอดจนผ้าผืนสุดท้ายที่ประธานทอดก็ไม่จ าเป็นต้อง
เรียกว่า “ผ้ามหาบังสุกุล” (โดยอ้างว่าเพื่อให้แตกต่างไปจากคนอื่นๆ 
หรือเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผืนพิเศษ) เพราะผ้าทุกผืนที่ทอด มีฐานะ    
เป็น “ผ้าบังสุกุล” เท่าเทียมกัน

- หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่มีเจตนาจะให้เกิดความตลกขบขัน หรือพูด  
เย้าแหย่

- ส ารวมกิริยาวาจา ให้สมกับเป็นงานศพ คืองานที่ต้องสงบ

ส่วนปัญหาเรื่องจะทอดผ้าอะไรบ้าง ทอดทีละกี่คน และทอดกี่ผืนกี่คน 
ย่อมเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าภาพ และเป็นไปตามธรรมเนียม
ประเพณีของพื้นถิ่นนั้นๆ

แถมพก
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อผู้อัญเชิญไฟหลวงเข้ามาในบริเวณพิธี 

แต่เดิม ผู้ร่วมพิธีต้องลุกขึ้นยืน และมีเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ปัจจุบันนี้ 
ส านักพระราชวังมีค าแนะน าว่า ผู้ร่วมพิธีไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับ ให้นั่งโดยสงบ
ตามปกติ และไม่ต้องมีเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๘๒



ความรู้ทางภาษา

บิณฑบาต แปลตามศัพท์ว่า “การตกไปแห่งก้อนข้าว” หรือ “ก้อน
ข้าวที่ตกลงไป (ในภาชนะ)” มีความหมาย ๓ อย่าง

๑. หมายถึงอาหารที่ใส่ลงในบาตรพระ, อาหารถวายพระ
๒. หมายถึงรับของใส่บาตร เช่นที่ว่า พระไปบิณฑบาต คือ ไปรับ

อาหารที่เขาจะใส่ลงในบาตร
๓. ใช้เป็นส านวนค าพูด หมายถึงการที่พระภิกษุสามเณรขอหรือ

ขอร้อง เช่น เรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกัน

ความรู้แบบแผนธรรมเนียม

๑ . พระเณรออกบิณฑบาตไม่สวมรองเท้า เพราะถือว่าการไป
บิณฑบาตเป็นการเข้าไปในบ้าน มีสิกขาบทห้ามภิกษุสวมรองเท้าเข้าบ้าน



๒. พระเณรออกบิณฑบาตต้องเดิน ไม่ใช่ยืนอยู่กับที่ และถ้าว่าตาม
แบบแผนเดิมแล้ว ต้องเดินจากวัดจนถึงบ้านที่มีคนใส่บาตร

๓. รับอาหารจนเต็มบาตรแล้วถ่ายบาตรได้ไม่เกิน ๓ บาตร ของที่ได้
เกินมานั้นต้องแจกแก่เพื่อนพระด้วยกัน

๔. ธรรมเนียมเดิม อนุโมทนาที่วัดเมื่อฉันแล้ว ไม่ใช่ยืนอนุโมทนากัน
ข้างถนน

๕. อาหารที่บิณฑบาตได้มา จะให้ฆราวาสกินก่อนไม่ได้ ยกเว้นบุคคล
ต่อไปนี้ –

๑. บิดามารดา
๒. ผู้ที่พระมอบหมายให้ดูแลบิดามารดา
๓. ไวยาวัจกร
๔. คนที่มาอยู่วัดเพื่อเตรียมตัวบวช (ที่เรียกกันว่า “นาค”)
๕. เจ้านายผู้ปกครองบ้านเมือง
๖. โจรผู้ร้ายที่อาจท าอันตรายได้

การปฏิบัติของผู้ใส่บาตร
๑. ขณะใส่บาตร ถ้าอยู่ในวิสัยที่สามารถท าได้ ต้องถอดรองเท้า (ถอด

แล้วยืนบนรองเท้า เท่ากับไม่ได้ถอด) ไม่สวมหมวก ไม่กางร่ม หมายความว่า
แสดงอาการเคารพในทาน และเคารพต่อพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตของเรา

๑๘๔



๒. อย่าเอาเงินใส่บาตร การเอาเงินใส่บาตรท าให้พระผิดวินัย โปรด
ช่วยให้ก าลังใจพระด้วยการท าให้ถูกตามพระวินัย

ถ้ามีศรัทธาจะถวายเงิน ถ้าพระมีศิษย์ติดตามมาด้วยก็มอบไว้กับ
ศิษย์ หรือเอาไปมอบให้ไวยาวัจกรที่วัด ถ้าไม่สะดวกก็หาวิธีอื่น เช่นเก็บ
สะสมไว้ สะดวกเม่ือไรก็เอาไปที่วัดเมื่อนั้น 

๑๘๕



“พาหุง” เป็นค าเรียกอย่างสามัญส าหรับบทสวดที่มีชื่อว่า พุทธชยมัง
คลอัฏฐกคาถา หรือ ชยมังคลัฏฐกคาถา หรือบางทีก็เรียกว่า พุทธชัยมงคล
คาถา

พุทธชยมงัคลอัฏฐกคาถา แปลว่า คาถาแปดบทว่าด้วยชัยชนะอันเป็น
มงคลของพระพุทธเจ้า

ชยมังคลัฏฐกคาถา แปลว่า คาถาแปดบทว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคล
พุทธชัยมงคลคาถา แปลว่า คาถาว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลของ

พระพุทธเจ้า
และถ้าสวดครบชุด คือ (๑) นะโม (๒) อิติปิ โส (พุทธคุณ ธรรมคุณ 

สังฆคุณ) (๓) พาหุง (๔) มะหาการุณิโก (๕) ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ก็
เรียกว่า “ถวายพรพระ”

มีความนิยมที่ถือปฏิบัติกันมาช้านานคือ ในการท าบุญวันพระที่วัด 
หรือท าบุญเลี้ยงพระในงานพิธีต่างๆ พอพระขึ้นบทพาหุง ญาติโยมก็จะลุก
ขึ้นไปใส่บาตร



ปัญหาน่าคิดคือ ท าไมจึงใส่บาตรตอนพาหุง ?
ได้ยินบางท่านให้เหตุผลว่า ที่ใส่บาตรตอนพาหุงก็เพื่อจะประหยัดเวลา 

คือถ้าคนมาก ถ้าฟังพระสวดจนจบแล้วจึงใส่บาตร กว่าจะใส่บาตรกันหมดก็
จะเสียเวลามาก พระจะต้องรอนานกว่าจะได้ฉัน แต่ถ้าใส่ตั้งแต่ตอนพาหุง 
พอสวดจบ ญาติโยมก็ใส่บาตรเสร็จพอดี

บางท่านก็ว่า เกิดจากคนมีธุระจะรีบกลับ รอใส่ตอนสวดจบไม่ได้ จึงใส่
เสียก่อนตอนพาหุง

บางท่านว่า ใส่ตอนพาหุงเพราะจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดกันมาก ก็คือ
ทยอยกันใส่นั่นเอง

ฟังแล้วก็ไม่ค่อยสนิทใจ คือยังไม่ได้แก้ข้อสงสัยว่า ท าไมจะต้องใส่ตอน
พาหุง ถ้าอ้างเหตุผลเรื่องเวลา ใส่ตอนอิติปิ โส ก็ได้ หรือถ้ารีบมาก พอพระ
ขึ้นนะโม ก็ใส่เสียเลย ท าไมต้องรอจนถึง “พาหุง

และถ้าดูงานบางงานเช่น สวดมนต์เลี้ยงพระงานมงคลสมรส พอพระ
ขึ้นบทพาหุง ก็จะมีผู้รู้บอกเตือนให้บ่าวสาวใส่บาตร นี่ไม่ใช่เหตุผลเรื่องเวลา
แน่ 

ถ้าเช่นนั้น เหตุผลคืออะไร ?
ผมยังไม่ได้พบค าอธิบาย  ได้แต่สันนิษฐานเอาเอง จะผิดถูกอย่างไร 

โปรดพิจารณาด้วยความรอบคอบ
เหตุผลข้อที่ ๑ ชาวบ้านเอาเสียง “หุง” ในค าว่า “พาหุง” ไปให้

ความหมายตามค าไทยว่า “หุงข้าว”

๑๘๗



สมัยก่อน พระที่บวชมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว แต่ยังท่องบทพาหุง
ไม่ได้ จะถูกเรียกเป็นเชิงต าหนิว่า “หุงไม่สุก” นี่ก็คือเอาค าว่า “หุง” ไป
เทียบกับค าว่า “หุงข้าว” เช่นกัน

แต่ก่อนนี้ตอนเช้ามืด ผู้ใหญ่ในบ้านจะเรียกเตือนกันให้ลุกขึ้น “หุงข้าว
ใส่บาตร” บ้านไหนนอนต่ืนสาย หุงข้าวใส่บาตรไม่ทัน จะเป็นที่ต าหนิติเตียน
กันมาก 

ในการท าบุญวันพระหรือท าบุญเลี้ยงพระ ญาติโยมได้เตรียมข้าวมา
เรียบร้อยแล้ว พอพระขึ้นบท “พาหุง” ซึ่งเท่ากับเตือนให้ระลึกถึง “หุงข้าว
ใส่บาตร” เพราะฉะนั้นก็จึงลุกขึ้นไปใส่บาตรกันในตอนขึ้นบท “พาหุง”

เหตุผลข้อที่ ๒ บทพาหุงเป็นบทที่ว่าด้วยชัยชนะครั้งส าคัญ ๘ ครั้งของ
พระพุทธเจ้า บทแรกคือ พาหุงสะหัส ... กล่าวถึงพระพุทธองค์ทรงชนะพญา
มารด้วยทานบารมีเป็นต้น และการท าบุญวันพระหรือท าบุญเลี้ยงพระก็เป็น
การบ าเพ็ญทานโดยตรง เมื่อพระขึ้นบท “พาหุง” ก็เป็นแรงกระตุ้นเตือนใจ
ว่า พระพุทธเจ้าทรงชนะมารด้วยทานบารมี ควรที่พวกเราจะได้ชวนกัน
บ าเพ็ญทาน ณ เพลาบัดนี้ เพื่อจะได้เป็นอุบายวิธีชนะมารเหมือนพระพุทธ
องค์นั้นบ้าง ก็จึงลุกขึ้นไปใส่บาตรตอน “พาหุง” ให้สอดคล้องกับเนื้อความ
ในบทที่พระก าลังสวดนั่นเลยทีเดียว

เหตุผลที่ผมคิดได้ก็มี ๒ ข้อนี้
เดียวนี้ เท่าที่เห็น ท าบุญวันพระ ใครมาถึงก็ใส่บาตรกันเลย ไม่ได้รอใส่

ตอนพาหุง อาจเป็นเพราะไม่ได้ทราบคตินิยมในเรื่องนี้ หากเข้าใจเหตุผล
และท าด้วยสติปัญญา ธรรมเนียมใส่บาตรตอนขึ้นบทพาหุงก็ควรแก่การที่จะ
ช่วยกันรักษาไว้อีกเรื่องหนึ่ง

๑๘๘



ค าว่า เวียนเทียน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
แสดงความหมายไว้ดังนี้

๑. อาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชา เช่น 
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันวิสาขบูชา

๒. ยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้ วักเข้าหาตัว ๓ ครั้ง แล้วโบกควันออก และ
ส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ท าขวัญ

๓. โดยปริยายหมายความว่า ท าแล้วกลับมาท าอีก เช่น เด็กเวียนเทียน
รับของบริจาค

เวียนเทียน ในที่นี้มุ่งตามความหมายแรก
เวียนเทียน  มีความหมายตรงกับภาษาบาลีว่า  ปทกฺขิณ เช่นในค าว่า  

ติกฺขตฺต ปทกฺขณิ   กโรติ แปลว่า ท าประทักษิณ ๓ รอบ



ค าว่า ประทักษิณ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแสดง
ความหมายว่า -

การเวียนขวา โดยให้ส่ิงที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวา
ของผู้เวียน

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป .อ.ปยุตฺโต 
แสดงความหมายของค าว่า  ประทักษิณ ไว้ว่า -

เบื้องขวา, การเวียนขวา คือเวียนเลี้ยวไปทางขวาอย่างเข็มนาฬิกา 
เป็นอาการแสดงความเคารพ  

การเวียนเทียนอาจกระท าได้ ๒ โอกาส คือ
๑ .  ท าในโอกาสที่ก าหนดนัดหมายกันไว้ว่ า เป็นวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
๒. ท าเป็นการส่วนตัวของบุคคลหรือของหมู่คณะในโอกาสใดๆ ก็ได้
ในข้อ ๑ เป็นการเวียนเทียนที่เห็นกันทั่วไป แต่ในข้อ ๒ คนทั่วไปมักจะ

ไม่ได้นึกถึง จึงขอถือโอกาสอธิบายไว้ในที่นี้
การเดินเวียนขวารอบสถานที่ หรือสิ่งที่เคารพ หรือรอบบุคคลที่เห็นว่า

มีความส าคัญต่อตน เป็นกิริยาที่ชาวชมพูทวีปในสมัยโบราณนิยมกระท ากัน
เป็นปกติโดยมิได้ถือว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนา โอกาสที่ท าก็คือเมื่อจะอ าลา
จากสถานที่นั้น ส่ิงนั้น หรือบุคคลนั้นไป ที่มีกล่าวถึงเสมอก็อย่างเช่น เมื่อมีผู้
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เสร็จธุระแล้วทูลลากลับ  ก็ท าประทักษิณสามรอบแล้ว
จึงไป แม้ผู้นั้นจะมิได้นับถือพระพุทธเจ้าก็คงท าเช่นนั้นอย่างเป็นมารยาท
สังคมชนิดหนึ่ง

๑๙๐



ในโกสัมพีขันธกะ คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๒ พระวินัยปิฎก (วิ.มหา. เล่ม 
๕ ข้อ ๒๔๔) มีพระพุทธด ารัสตรัสเล่าเรื่องทีฆาวุกุมาร ก็มีเรื่องทีฆาวุกุมาร
ท าประทักษิณจิตกาธานที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระราชบิดา (คือเดิน
เวียนขวารอบเมรุ ธรรมเนียมบ้านเราเดินเวียนซ้าย)

ในอรรถกถาสีหสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (มโนรถปูรณี ภาค ๒ 
BUDSIR VI หมวดอรรถกถา ๑๕/๓๓๒, ฉบับเรียนพระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ 
หน้า ๔๙๐, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล เล่ม ๓๕ หน้า ๑๒๕) กล่าวว่า 
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประทับที่ โคนโพธิ พฤกษ์ในวันตรัสรู้  ทรงท า
ประทักษิณโพธิพฤกษ์

ในมหาเวสสันดรชาดก ตอนที่ชูชกจะจากบ้านไปขอสองกุมาร ชูชกก็
ท าประทักษิณนางอมิตตดาก่อนไป

ธรรมเนียมการท าประทักษิณเมื่อตกมาถึงเมืองไทย ชาวพุทธก็นับถือ
กันว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งดังที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้

เมื่อว่ากันตามจริงแล้ว การประทักษิณหรือเดินเวียนขวาแสดงความ
เคารพนั้นไม่จ าเพาะจะต้องท าในวันส าคัญทางศาสนาหรือวันที่ก าหนดนัด
หมายกันไว้เท่านั้น แม้เมื่อเข้าไปยังวิหารลานพระเจดีย์ใดๆ ก็ตาม เมื่อไปถึง 
หรือเมื่อจะกลับ ก็ควรท าประทักษิณก่อนด้วยโดยแท้ นี่ก็คือโอกาสที่จะ
กระท าตามข้อ ๒ เป็นการ “ฉวยโอกาส” คือใช้โอกาสนั้นเพิ่มพูนบุญกุศล
ให้แก่ตนเอง โดยการเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ ได้เป็น
อย่างดี ซ้ ายังได้บริหารร่างกายด้วยการเดินเป็นผลพลอยได้แถมให้อีกด้วย

๑๙๑



การเวียนเทียนน้ัน เท่าที่ปรากฏไม่ค่อยมีข้อบกพร่องในทางพิธีกรรม
ของตัวพิธีกร แต่ไปมีข้อบกพร่องมากในเรื่องกิริยามารยาทของผู้ร่วม
เวียนเทียนท่ีมักไม่ส ารวมกิริยาให้อยู่ในอาการสงบ

หลักปฏิบัติเมื่อเวียนเทียน คือ
๑. งดการพูดคุยทุกอย่าง
๒. ระหว่างเดินเวียนรอบท่ี ๑ เจริญพระพุทธคุณ
๓. ระหว่างเดินเวียนรอบท่ี ๒ เจริญพระธัมมคุณ
๔. ระหว่างเดินเวียนรอบท่ี ๓ เจริญพระสังฆคุณ

๑๙๒



ค าว่า “ชุมนุมเทวดา” หมายถึงกล่าวค าเชิญชวนเทวดาให้มาชุมนุม
กันเพื่อฟังธรรม ในโอกาสที่พระสงฆ์สวดพระปริตร, เรียกเต็มว่า “บทขัด
ชุมนุมเทวดา” 

บทขัดชุมนุมเทวดานี้เป็นบทที่โบราณาจารย์ประพันธ์ขึ้น ส าหรับให้
บุคคลหนึ่ง (ธรรมเนียมบัดนี้ ให้ภิกษุรูปที่นั่งอันดับ ๓) สวดน า เรียกว่า “ขัด
น า” (ค าเรียกที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปในหมู่พระสงฆ์รุ่นเก่าและชาวบ้าน คือ 
“ขัดสัคเค” เพราะมีค าขึ้นต้นว่า “สัคเค กาเม จะ รูเป”) ก่อนที่พระสงฆ์จะ
เริ่มสวดพระปริตร มีข้อความเป็นค าเชิญชวนเทวดาทั่วทั้งหมดให้มาฟังธรรม
อันมีในบาลีภาษิตแห่งพระปริตรที่จะสวดต่อไปนั้น ดังค าลงท้ายว่า ธัมมัสสะ
วะนะกาโล อะยัมภะทันตา แปลว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็น
กาลควรฟังธรรม

อันที่จริง บทเต็มๆ ก่อนจะขึ้นว่า สัคเค กาเม จะ รูเป ยังมีอีก ขอ
กล่าวเฉพาะที่คุ้นกันดี คือ



มีธรรมเนียมว่า ถ้าเป็นพระราชพิธีและสวดมนต์ในพระราชฐาน ให้
ขึ้นต้นบทขัดตั้งแต่ -

สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว  สะทา  รักขะตูติ
(แปลว่า 
ขออานุภาพแห่งพระปริตรจงรักษาพระราชา
พร้อมทั้งราชสมบัติ ไพร่ฟ้าเสนามาตย์ พระราชวงศ์จงทุกเมื่อ เทอญ)

ถ้าเป็นงานพิธีอ่ืน ให้เริ่มตั้งแต่ –

ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา,
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ.
(แปลว่า 
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงมีเมตตาแผ่เมตตาจิตไปเถิด 
จงสวดพระปริตร อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านเลย)

แล้วจึงต่อด้วย สัคเค กาเม จะ รูเป
ในพิธีทั่วไป ถ้าเป็นพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต นิยมขึ้นต้นว่า

สะมันตา จักกะวาเฬสุ  อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง.

๑๙๔



(แปลว่า 
ขอเชิญเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมพร้อมกันใน

สถานที่นี้ 
จงฟังซึ่งพระสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี)

แล้วต่อด้วย สัคเค กาเม จะ รูเป
ตั้งแต่ สัคเค กาเม จะ รูเป มีข้อความและค าแปลดังนี้ –

สัคเค  กาเม  จะ  รูเป
คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข   วิมาเน,
ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี  รูปภพก็ดี , อยู่

ในวิมานเหนือยอดเขาแลเขาขาดก็ดี  ในอากาศก็ดี,

ทีเป รัฏเฐ จะ  คาเม  
ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต,
ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี, ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฏก็ดี, 

ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นาก็ดี,

ภุมมา  จายันตุ  เทวา  
ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา,
ภุมมเทวดาก็ดี,  ยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ าแลบนบก   

แลอันที่ไม่เรียบราบก็ด,ี

๑๙๕



ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  
มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม  สุณนัต.ุ
ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้, ค าใด

เป็นค าของพระมุนีผู้ประเสริฐ, ท่านสัตบุรุษทั้งหลายจงสดับค านั้นแห่ง
ข้าพเจ้า,

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็นกาลควรฟังธรรม,   

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลน้ีเป็นกาลควรฟังธรรม,

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็นกาลควรฟังธรรม.   

ค าลงท้ายนี่เห็นได้ชัดว่า บทชุมนุมเทวดานี้เป็นบทที่เชิญเทวดามา
ฟังธรรม 

ข้อความตรงที่อ่ืนก็ยืนยันอยู่ คือ

สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง.
จงฟังซึ่งพระสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี

๑๙๖



ยัง  มุนิวะระวะจะนัง  สาธะโว เม  สุณนัตุ.
ค าใดเป็นค าของพระมุนีผู้ประเสริฐ, ท่านสัตบุรุษทั้งหลายจงสดับค า

นั้นแห่งข้าพเจ้า

เป็นอันสรุปได้ว่า บทชุมนุมเทวดาใช้เฉพาะงานที่มีการสวดมนต์
เท่านั้น เพราะเป็นการเชิญเทวดามาฟังธรรม คือมาฟังค าสอนของ
พระพุทธเจ้า

ในพิธีการบางอย่าง เช่นพิธีบวงสรวงสังเวย พิธีไหว้ครู เป็นต้น ซึ่งไม่มี
การสวดมนต์ และไม่มีการแสดงธรรมใดๆ พิธีกรหรือเจ้าพิธีก็นิยมกล่าวค า
ชุมนุมเทวดาด้วยเสมอ

ปัญหาน่าคิดก็คือ ในเมื่องานนั้นไม่มีการสวดมนต์ ไม่มีการแสดงธรรม 
ค าชุมนุมเทวดาซึ่งระบุชัดว่าเชิญเทวดามาฟังธรรม ไม่ได้เชิญมาท าอย่างอื่น 
จะเป็นค าที่ถูกต้องหรือ ? 

อุปมาเหมือนเราเชิญแขก ในค าเชิญระบุชัดว่าขอเชิญมารับประทาน
อาหาร แต่ไม่มีอาหารใดๆ ให้รับประทาน จะไม่เป็นการโกหกตลกเล่นไป
หรือ ?

ดูตามเจตนา ก็คือตั้งใจเชิญเทวดามาเพื่อให้ประสิทธิ์ประสาท
ความส าเร็จในงานพิธีนั้นๆ แล้วก็เข้าใจเอาเองว่าจะเชิญเทวดาก็ต้องว่าบท
ชุมนุมเทวดา แต่ไม่ได้ศึกษาให้รู้ชัดว่า บทชุมนุมเทวดานั้นท่านประพันธ์ขึ้น
เพื่อเชิญเทวดามาฟังธรรมเท่านั้น ไม่ได้เชิญให้มาท าอย่างอื่น

เราฝังหัวกันเสียแล้วว่า บทชุมนุมเทวดาคือบทเชิญเทวดามาในพิธี จะ
ท าพิธีกรรมอะไรต้องชุมนุมเทวดาก่อนเสมอ ขาดไม่ได้ ถึงขนาดเชื่อกัน

๑๙๗



ว่า สามีภรรยาที่อยากได้ลูกเป็นเด็กดี ให้ชุมนุมเทวดาก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ 
เทวดาจะมาเกิดเป็นลูก  

เจตนาเชิญเทวดานั้นเป็นเรื่องดี แต่ค าเชิญก็ควรจะถูกต้องด้วยจึงจะดี
ครบ 

ปากบอกว่าเชิญมาฟังธรรม แต่มาแล้วไม่มีธรรมให้ฟัง กลายเป็นให้มา
ท าอย่างอ่ืน แบบนี้ไม่ถูกแน่

แต่การจะไปเปลี่ยนแปลงค่านิยมนั้นคงท าไม่ได้ เพราะยึดถือกันเสีย
แล้วว่าต้องกล่าวบทชุมนุมเทวดาในพิธีทั้งหลาย 

เพื่อไม่ให้ต้องโกหกเทวดาโดยไม่เจตนากันอยู่ร่ าไป ผมขอเสนอวิธีแก้
ดังนี้

๑. เมื่อกล่าวบทชุมนุมเทวดาจบแล้ว ให้ยกบทธรรมของพระพุทธเจ้า
มากล่าวให้เทวดาฟังต่อไปด้วย เช่น -

๑. อิติปิ โส ภควา ฯลฯ โลกัสสาต.ิ
๒. สัพพะปาปัสสะ อะกะระณงั กุสะลัสสูปะสัมปะทา 

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง. 
การไม่ท าความชั่วทุกอย่าง ๑
การท าความดีให้ถึงพร้อม ๑
การท าจิตของตนให้ขาวรอบ ๑
สามอย่างนี้ เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

(โอวาทปาติโมกข์)

๑๙๘



๓. อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาต.ิ 
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา
เธอท้ังหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

(ตถาคตปัจฉิมวาจา)

สามบทนี้เป็นสุดยอดค าสอนของพระพุทธเจ้า ควรค่าแก่การสวดให้
เทวดาฟัง ใช้เวลาสั้นๆ ก็สวดจบ

หรือเจ้าพิธีรายไหนมีความสามารถจะสวดพระสูตรพระปริตรบท
ไหนอีกและมีเวลาพอ ก็สวดไป ขอให้เป็นบทธรรมก็แล้วกัน

เมื่อสวดบทธรรมดังกล่าวนี้ ก็เป็นอันว่าได้ท าตรงกับค าเชิญ คือเชิญ
เทวดามาฟังธรรม ก็กล่าวบทธรรมให้ฟังแล้ว ต่อจากนี้จะขอให้เทวดา
อ านวยโชคชัยอะไรอีกก็ว่าไปตามปรารถนา

๒. ในพิธีที่มีเจตนาเชิญเทวดามาอ านวยชัย ควรปรับปรุงค าชุมนุม
เทวดาเสียใหม่ คือระบุลงไปให้ชัดเจนว่าเป็นการเชิญเทวดามาอ านวย
อวยชัย

ผมขอเสนอค าชุมนุมเทวดาที่ปรับปรุงใหม่ ดังน้ี

๑๙๙



อัญเชิญเทวดาชุมนุมชัย

สะมันตา  จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา
ขอเชิญเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลาย จงมาประชุม
พร้อมกันในสถานที่นี้

สุยิฏฐัง  มังคะลันทานิ โมทันตุ   โมทิตาระตา.
กาลบัดนี้ เป็นการบูชาอันดี มีมงคล 
ขอเทพยดาจงมีกมลปราโมทย์ยินดีอนุโมทนา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ
จันตะลิกเข วิมาเน
ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี 
รูปภพก็ดี อยู่ในวิมานเหนือยอดเขาแลเขาขาด ในอากาศก็ดี

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษา
แลป่าชัฏก็ดี ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นาก็ดี

๒๐๐



ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม
ยักขะคันธัพพะนาคา
ภุมเทวดาก็ดี ยักษ์ คนธรรพ์ และนาคซึ่งสถิตอยู่ในน้ า
แลบนบก และท่ีอันไม่เรียบราบก็ดี

ติฏฐันตา สันติเก ยัง อะธวิะระวะจะนัง
สาธะโว โน ภะณันต.ุ
ซึ่งอยู่ในท่ีใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้ 
ค าใดเป็นพรประเสริฐสวัสดี 
ขอเทพยเมธีทั้งหลายจงอ านวยพรนั้นแก่ปวงข้าพเจ้า

ชะยะสาธุการะกาโล อะยัมภะทันตา
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลน้ีเป็นกาลควรอ านวยชัย

ชะยะสาธุการะกาโล อะยัมภะทันตา
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลน้ีเป็นกาลควรอ านวยชัย

ชะยะสาธุการะกาโล อะยัมภะทันตา
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลน้ีเป็นกาลควรอ านวยชัย.

๒๐๑



ความเป็นมาของธรรมเนียมถวายอดิเรก

สมัยรัชกาลที่ ๒  พระอุดมปิฎก นามเดิม สอน นามฉายา พุทฺธสโร
เป็นชาวจังหวัดพัทลุง ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ ณ วัดหนัง เขตบางขุนเทียน 
(ปัจจุบันเป็นเขตจอมทอง) ได้มาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดหงสา
ราม (ปัจจุบันเป็นวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพหมานคร ) 
ภายหลังได้ย้ายมาอยู่วัดหงสาราม และเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดหงสาราม รูปที่ 
๕ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๓ ทรงรู้จักและคุ้นเคยเป็นอันดี ตั้งแต่ครั้งยังทรงด ารงพระราช
อิสริยยศเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ครั้นขึ้นเสวยราชย์แล้ว ก็ทรงตั้งให้
พระมหาสอน เป็นพระราชาคณะ มีราชทินนามว่า พระอุดมปิฎก และเป็น
เจ้าอาวาสวัดหงสารามจนตลอดรัชกาล เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๓ แล้ว รัชกาลที่ ๔ 
ซึ่งยังผนวชอยู่ ก็ทรงลาสิกขาขึ้นเสวยราชสมบัติ พระอุดมปิฎกก็ลาออกจาก
ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดหงสาราม กลับภูมิล าเนาเดิม



ท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎกรูปนี้มีประวัติที่ควรจารึกไว้ให้ปรากฏ คือ 
เมื่อรัชกาลที่ ๔ ขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว ท่านกลัวว่าราชภัยจะมาถึงตน 
เพราะเคยมีปฏิกิริยาคัดค้านการทรงตั้งคณะธรรมยุติกนิกายอย่างแรงกล้า 
จึงรีบลาออกจากต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดหงสาราม กลับไปอยู่ในภูมิล าเนาเดิม 
ครั้นถึงงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงรับสั่งให้สืบหาพระอุดม
ปิฎก ครั้นทรงทราบว่า ท่านจ าพรรษาอยู่ ณ วัดสุนทราวาส จังหวัดพัทลุง 
จึงทรงรับสั่งให้อาราธนามาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

ครั้นถึงวันพระราชพิธี พระอุดมปิฎกเข้านั่งประจ าที่ เป็นองค์สุดท้าย
ปลายแถว ถึงเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทย
ธรรมโดยล าดับ นับตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมาจนถึงพระอุดมปิฎก ทรง
โสมนัสยิ่งนัก ทรงทักทายด้วยความคุ้นเคย ตอนท้ายรับสั่งว่า ท่านเดินทาง
มาแต่ไกล นานปีจึงจะได้พบกัน ขอจงให้พรโยมให้ชื่นใจทีเถิด  เมื่อได้รับ
อนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ท่านเจ้าคุณก็ตั้งพัดยศขึ้นถวายพระพร
ด้วยปฏิภาณโวหารว่ากลอนสดเป็นภาษาบาลีว่า

อติเรกวสฺสสต    ชีว 
อติเรกวสฺสสต    ชีว 
อติเรกวสฺสสต    ชีว 
ทีฆายุโก  โหตุ  อโรโค  โหตุ 
ทีฆายุโก  โหตุ  อโรโค  โหตุ 
สุขิโต  โหตุ  ปรมินฺทมหาราชา 
สิทฺธิกิจฺจ   สิทฺธิกมฺม   สิทฺธิลาโภ  ชโย  นิจฺจ  
ปรมินฺทมหาราชวรสฺส  ภวตุ  สพฺพทา  ขอถวายพระพร. 

๒๐๓



เนื่องจากท่านไม่ได้เตรียมไว้ก่อน เพราะไม่รู้ว่าจะต้องถวายพระพร จึง
ว่าติดเป็นระยะ ๆ วรรคแรกว่าซ้ าถึง ๓ หน จึงว่าวรรคที่สองต่อไปได้ ว่า
วรรคที่สองซ้ าถึง ๒ หน จึงว่าวรรคที่สามต่อไปได้ และว่าไปได้ตลอดจนจบ
โดยมิได้ซ้ าอีกเลย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสดับแล้วทรงโปรดพระ
พรบทนี้มาก จึงรับสั่งให้ถือเป็นธรรมเนียม ให้พระสงฆ์ใช้พรบทนี้ถวายพระ
พรพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีทั้งปวงตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมิได้ตัดตอน
แก้ไขแต่ประการใด แม้ค าที่ท่านว่าซ้ าสองสามหน ก็รักษาไว้เหมือนเดิม 
เรียกว่า ถวายอดิเรก แต่ได้ทรงเพิ่มค าว่า  ตุ ต่อท้ายค าว่า  ชีว เป็น  ชีวตุ
สืบมาจนบัดนี้

โดยที่พระอุดมปิฎกผู้เป็นต้นเหตุถวายพระพรบทนี้เป็นพระราชาคณะ 
ดังนั้นจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบมาว่า พระผู้ที่จะถวายอดิเรกได้นั้น ต้องมี
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ธรรมเนียมนี้ได้รักษามาเป็นเวลาช้านาน

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา ทางการคณะสงฆ์ได้อนุญาตให้พระครู
ชั้นสัญญาบัตรชั้นเอกผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ซึ่งถือพัด
ยศเปลวเพลิงเป็นผู้ถวายอดิเรกได้โดยอนุโลม นับได้ว่าพระอุดมปิฎกเป็นต้น
บัญญัติแห่งการถวายอดิเรกด้วยประการฉะนี้

หลักปฏิบัติ
ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลใดๆ ก็ตาม เมื่อถึงขั้นตอน
ที่พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา (เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า พระสงฆ์ให้พร คือ ยะถา 
สัพพ)ี จะมีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า ถวายอดิเรก

๒๐๔



ถวายอดิเรก ก็คือพระราชาคณะประธานสงฆ์กล่าวค าถวายพระพร
เป็นพิเศษเฉพาะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ถ้าสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
เสด็จด้วย ค าถวายอดิเรกก็จะรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ ด้วย หรือถ้า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระองค์เดียว ก็จะถวายอดิเรกเฉพาะสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ)

หลักปฏิบัติที่ควรทราบ คือ 
๑. พระสงฆ์ที่จะถวายอดิเรกได้ จะต้องเป็นพระราชาคณะ (คือที่เรา

มักเรียกกันง่ายๆ ว่า “ท่านเจ้าคุณ”) หรือพระครูสัญญาบัตรที่ ได้รับ
พระราชทานพัดเปลวเพลิง (พัดยอดแหลม, พัดยศของพระราชาคณะทุก
ระดับ จะเป็นพัดยอดแหลม พัดยศของพระครูทุกระดับ เป็นพัดไม่มียอด แต่
จะมีพระครูชั้นสัญญาบัตรบางระดับที่อยู่ในฐานะพิเศษ เช่น ด ารงต าแหน่ง
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงเป็นต้น ได้รับพระราชทานพัดยอดแหลม)

๒. เวลาถวายอดิเรกต้องตั้งพัดยศเสมอ
๓. งานที่เกี่ยวกับพระราชกุศลบางอย่าง แม้พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวจะมิได้เสด็จฯ ด้วยพระองค์เอง แต่มีผู้อื่นปฏิบัติแทนพระองค์ 
(เข้าใจง่ายๆ คือ เป็นงานของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ทรงมอบหมายหรือ
พระราชทานให้ผู้อื่นท าแทน) เช่น ถวายกฐินพระราชทาน เป็นต้น ก็ต้อง
ถวายอดิเรกด้วย

๔. ในขณะที่พระสงฆ์ถวายอดิเรก ผู้อยู่ในพิธีทั้งหมดไม่ต้องประนมมือ 

๒๐๕



ข้อนี้เป็นเรื่องส าคัญมาก และเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะเป็นผู้ไปร่วม
พิธี ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูก (ที่น าเรื่องถวายอดิเรก มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้
ด้วยก็ด้วยเหตุผลข้อนี)้

เหตุผลที่ไม่ต้องประนมมือ (ควรจะใช้ค าว่า “ห้ามประนมมือ” ด้วยซ้ า) 
คือ ถวายอดิเรกเป็นการถวายพระพรเฉพาะพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่ไม่ใช่พระ
เจ้าอยู่หัวจึงไม่มีหน้าที่จะต้องประนมมือรับ การประนมมือรับเท่ากับรับว่า
ตนเป็นพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง  (นั่นคือก าลังท าสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้แก่ตัวเอง
โดยไม่รู้ตัว!)

เรื่องนี้เท่าที่เห็นมา มักท าไม่ถูกต้องกันมาก คือในขณะที่พระสงฆ์ถวาย
อดิเรกก็ประนมมือกันไปหมด ไม่เว้นแม้แต่ท่านผู้เป็นประธาน อันแสดงว่า
ขาดการศึกษาส าเหนียกถึงหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในปัจจุบัน      

ค าถวายอดิเรก
(แบบถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว)

อะติเรกะวัสสะสะตัง  ชีวะตุ 
อะติเรกะวัสสะสะตัง  ชีวะตุ 
อะติเรกะวัสสะสะตัง  ชีวะตุ 
ทีฆายุโก  โหตุ  อะโรโค  โหตุ 
ทีฆายุโก  โหตุ  อะโรโค  โหตุ 

๒๐๖



สุขิโต  โหตุ  ปะระมินทะมะหาราชา 
สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิลาโภ  ชะโย  นิจจัง 
ปะระมินทะมะหาราชะวะรัสสะ  ภะวะตุ  สัพพะทา.  
ขอถวายพระพร. 

วิธีปฏิบัติคือ เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา ขึ้น ยะถา เราก็ประนมมือรับ
พรตามปกติ ท่านจะขึ้นบทอะไรอีก เราก็ประนมมือเรื่อยไป แต่พอท่านหยุด
และประธานสงฆ์จับพัดยศมาตั้ง เราก็ลดมือลง นั่งฟังโดยสงบ จนจบค าว่า 
“ขอถวายพระพร” ท่านก็จะขึ้นบทต่อไป เราจึงยกมือประนมรับพรได้อีก
ไปจนจบ

๒๐๗



ในวันที่พระสงฆ์ลงโบสถ์สวดปาติโมกข์ซึ่งเป็นวันพระ จะมีญาติโยม
บางคนซึ่งไปถืออุโบสถอยู่ที่วัด มีศรัทธาขอเข้าไปฟังพระสวดปาติโมกข์ใน
โบสถ์ด้วย บางทีก็จัดเครื่องสักการบูชาส าหรับถวายพระภิกษุที่สวด
ปาติโมกข์นั้นด้วย ท านองเดียวกับเครื่องกัณฑ์เทศน์ถวายพระธรรมกถึกที่
แสดงพระธรรมเทศนา และบางทีก็เลยนิยมเรียกเครื่องสักการบูชานั้นว่า 
“เครื่องกัณฑ์ปาติโมกข์” ไปด้วย 

ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ จึงขอยกมาเสนอไว้
ในที่นี้เพื่อเป็นความรู้

ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์

[๑๗๓]  เตน  โข  ปน  สมเยน  เทวทตฺโต  สคหฏฐฺฃาย  
ปริสาย  ปาติโมกฺข   อุทฺทิสติ.  ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจส .   



น  ภิกฺขเว  สคหฏฺฐฃาย  ปริสาย  ปาติโมกฺข   อุทฺทิสิตพฺพ โย  
อุทฺทิเสยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาต.ิ 

ก็โดยสมัยนั้นแล  พระเทวทัตต์สวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มี
คฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ
ภาค

พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามภิกษุทั้งหลายว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย  รูปใดสวด 
ต้องอาบัติทุกกฏ.

อุโบสถขันธกะ พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ 
พระไตรปิฎกเล่ม ๔ ข้อ ๑๗๓

๒๐๙



ในสมัยที่พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.
๙) วัดพระปฐมเจดีย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๕ (ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ 
เป็นต้นมา) ท่านก าหนดนโยบายให้วัดต่างๆ ในเขตปกครองของท่าน เมื่อมี
พิธีบ าเพ็ญกุศลจะต้องมีการกล่าวค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วย โดยให้มี
ล าดับพิธีดังนี้

๑. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
๒. กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย
๓. กล่าวค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๔. อาราธนาศีล

เมื่อสมาทานศีลจบแล้วจึงท ากิจกรรมนั้นๆ ต่อไป เช่น อาราธนาพระ
ปริตร อาราธนาธรรม หรือถวายสังฆทาน เป็นต้น



ค ากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ก าหนดให้ว่าดังนี้
เอเต มะยัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมป,ิ  ตัง 
ภะคะวันตัง,  สะระณงั คัจฉามะ,  ธัมมัญจะ 
สังฆัญจะ,  พุทธะมามะกาติ  โน,  สังโฆ ธาเรตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์นั้น, แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว, ขอถึงพระธรรม, และขอถึงพระสงฆ์
, เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต,

ขอพระสงฆ์ จงจ าข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า, เป็นพุทธมามกะ, ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ฯ

(คัดจากหนังสือซึ่งปรากฏข้อความบนปกว่า พุทธะมามะกะภะคะวา 
ปฐมมนต์ บัตรแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พระธรรมปริยัติเวที จัดพิมพ์ 
พิมพ์ครั้งที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ส านักพิมพ์ธรรมเมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์ 
๓๙/๑ หมู่ ๑๐ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร,ี หน้า ๓๑) 

มีปัญหาถามกันว่า จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องกล่าวค าแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะกันทุกครั้งที่มีพิธีบ าเพ็ญกุศล ?

ถ้ารู้ความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสียก่อน บางทีอาจ
ตอบค าถามนั้นได้โดยอัตโนมัติ

ค าว่า “พุทธมามกะ” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้ถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของ
เรา” ขยายความว่า ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน, ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้
นับถือพระพุทธศาสนา

๒๑๑



พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ได้ทรงเรียบเรียงตั้งเป็นแบบไว้ ในคราวที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดจะส่งเจ้านายคณะหนึ่งออกไป
ศึกษาในทวีปยุโรป ทรงถือตามค าแสดงตนเป็นอุบาสกของเดิม แต่แก้บท 
อุบาสก ที่เฉพาะผู้ใหญ่ผู้ได้ศรัทธาเลื่อมใสด้วยตนเอง เป็น พุทธมามกะ
และได้เกิดเป็นประเพณีนิยมแสดงตนเป็นพุทธมามกะสืบต่อกันมา โดย
จัดท าในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะ 

๑. เมื่อบุตรหลานพ้นวัยทารก อายุ ๑๒–๑๕ ปี 
๒. เมื่อจะส่งบุตรหลานไปอยู่ในถิ่นที่มิใช่ดินแดนของพระพุทธศาสนา 
๓. โรงเรียนประกอบพิธีให้นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่แต่ละปีเป็นหมู่ 
๔. เมื่อบุคคลผู้เคยนับถือศาสนาอื่นต้องการประกาศตนเป็นผู้นับถือ

พระพุทธศาสนา 
ท่านวางระเบียบพิธีไว้สรุปได้ดังนี้ 
ก. มอบตัว (ถ้าเป็นเด็กให้ผู้ปกครองน าตัวหรือครูน ารายชื่อไป) โดยน า

ดอกไม้ธูปเทียนใส่พานไปถวายพระอาจารย์ที่จะให้เป็นประธานสงฆ์ในพิธี 
พร้อมทั้งเผดียงสงฆ์รวมทั้งพระอาจารย์เป็นอย่างน้อย ๔ รูป 

ข. จัดสถานที่ ในอุโบสถ หรือวิหาร ศาลาการเปรียญ หรือหอประชุมที่
มีโต๊ะบูชามีพระพุทธรูปประธาน และจัดอาสนะสงฆ์ให้เหมาะสม 

ค. พิธีการ ให้ผู้แสดงตนจุดธูปเทียน เปล่งวาจาบูชาพระรัตนตรัยว่า
อิมินา สักกาเรนะ , พุทธั ง  ปู เชมิ (แปลว่า )  ข้ าพเจ้ าขอบูชา

พระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ) 
อิมินา สักกาเรนะ, ธัมมัง ปูเชมิ (แปลว่า) ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม

ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ) 

๒๑๒



อิมินา สักกาเรนะ, สังฆัง ปูเชมิ (แปลว่า) ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์
ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ) 

จากนั้นเข้าไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ ถวายพานเครื่องสักการะแก่พระอาจารย์ 
กราบ ๓ ครั้งแล้ว นั่งคุกเข่า กล่าวค าปฏิญาณว่า 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ หน) 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น (๓ 
หน) 

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉาม,ิ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะโกติ มัง สังโฆ ธาเรตุ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
นั้น แม้ปรินิพพานนานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะที่ระลึกนับ
ถือ ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็น
ของตน คือผู้นับถือพระพุทธเจ้า

(ถ้าเป็นหญิงคนเดียวเปลี่ยน พุทธะมามะโกติ เป็น พุทธะมามะกาติ 
ถ้าปฏิญาณพร้อมกันหลายคน ชายเปลี่ยน เอสาหัง เป็น เอเต มะยัง หญิง
เป็น เอตา มะยัง และทั้งชายและหญิงเปลี่ยน คัจฉามิ เป็น คัจฉามะ, 
พุทธะมามะโกติ เป็น พุทธะมามะกาต,ิ มัง เป็น โน) 

จากนั้นฟังพระอาจารย์ให้โอวาท จบแล้วรับค าว่า “สาธุ” ครั้นแล้ว
กล่าวค าอาราธนาเบญจศีลและสมาทานศีลพร้อมท้ังค าแปล จบแล้วกราบ ๓ 
หน ถวายไทยธรรม (ถ้ามี) แล้วกรวดน้ าเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา รับพรเสร็จ
แล้ว คุกเข่ากราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี (ข้อมูลจาก พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต)

๒๑๓



“ค าแสดงตนเป็นอุบาสกของเดิม” ที่กล่าวถึงข้างต้นมีปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎกหลายแห่ง เป็นของบุรุษก็มี สตรีก็มี คนเดียวก็มี หลายคน
รวมกันก็มี

ตามเรื่องที่ปรากฏ ก็คือบุคคลนั้นๆ ยังมิได้นับถือพระพุทธศาสนามา
ก่อน เมื่อได้มาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง หรือที่พระสาวกแสดง แล้ว
เข้าใจในพระธรรมนั้นและเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
จึงประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ขอน าเรื่องประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา หรือการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ ของบางท่าน ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาเสนอไว้ในที่นี้ พอ
ให้เห็นเค้าความเป็นตัวอย่างดังนี้

(๑)
เอวัง วุตเต เวรัญโช  พ๎ราห๎มะโณ  ภะคะวันตัง  

เอตะทะโวจะ  เชฏโฐ  ภะวัง  โคตะโม  เสฏโฐ  ภะวัง  
โคตะโม   อะภิกกันตัง  โภ  โคตะมะ  อะภิกกันตัง  โภ  
โคตะมะ  เสยยะถาปิ  โภ  โคตะมะ  นิกกุชชิตัง  วา  
อุกกุชเชยยะ  ปะฏิจฉันนัง  วา  วิวะเรยยะ   มูฬหัสสะ  วา  มัคคัง  
อาจิกเขยยะ  อันธะกาเร  วา  เตละปัชโชตัง  
ธาเรยยะ  จักขุมันโต  รูปานิ  ทักขันตีติ เอวะเมวัง  โภตา  โคตะเมนะ  
อะเนกะปะริยาเยนะ  ธัมโม  ปะกาสิโต  เอสาหัง  ภะวันตัง  โคตะมัง  
สะระณัง  คัจฉามิ  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ  อุปาสะกัง  มัง  
ภะวัง  โคตะโม  ธาเรตุ  อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง คะตัง ฯ

๒๑๔



เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้ทูลค านี้ต่อ
พระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดมเป็นผู้
ประเสริฐที่สุด ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิต
ของพระองค์ไพเราะนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง 
หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ข้าพเจ้านี้ขอ
ถึงท่านพระโคดม พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรง
จ าข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต จ าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

มหาวิภังค์ ภาค ๑ วินัยปิฎก
พระไตรปิฎกเล่ม ๑ ข้อ ๔

เป็นค าของเวรัญชพราหมณ์ ประกาศต่อพระพุทธเจ้า

(๒)
อะถะโข  ตะปุสสะภัลลิกา  วาณิชา  ภะคะวันตัง  เอตะทะโวจุง  

เอเต  มะยัง  ภันเต  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามะ  ธัมมัญจะ  
อุปาสะเก  โน  ภะคะวา  ธาเรตุ  อัชชะตัคเค  ปาณุเปเต  สะระณัง  
คะเตติ ฯ  เต จะ  โลเก  ปะฐะมัง  อุปาสะกา  อะเหสุง  ท๎เววาจิกา ฯ

ครั้งนั้น พ่อค้าตปุสสะและภัลลิกะได้ทูลค านี้ต่อพระผู้
มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มี

๒๑๕



พระภาค และพระธรรม ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจ า
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต จ าเดิมแต่
วันนี้เป็นต้นไป.

ก็นายพาณิชสองคนนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้าง ๒ รัตนะ เป็น
พวกแรกในโลก.

มหาวรรค ภาค ๑ วินัยปิฎก
พระไตรปิฎกเล่ม ๔ ข้อ ๖

เป็นค าของตปุสสะและภัลลิกะ นายกองเกวียน ประกาศต่อ
พระพุทธเจ้า นับเป็นทเววาจิกอุบาสก คือถึงรัตนะ ๒ คือพระพุทธ และพระ
ธรรมเป็นที่พึ่ง เนื่องจากเวลานั้นยังไม่เกิดสังฆรัตนะ

(๓)
อะถะโข  เสฏฐีี  คะหะปะติ  ทิฏฐะธัมโม  ปัตตะธัมโม  วิทิตะธัม

โม  ปะริโยคาฬหะธัมโม  ติณณะวิจิกิจโฉ  วิคะตะกะถังกะโถ  
เวสารัชชัปปัตโต  อะปะรัปปัจจะโย  สัตฺถุ  สาสะเน  ภะคะวันตัง  เอ
ตะทะโวจะ ... เอสาหัง  ภันเต  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  
ธัมมัญจะ  ภิกฺขุสังฆัญจะ  อุปาสะกัง  มัง  ภะคะวา  ธาเรตุ  อัช
ชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง  คะตันติ ฯ  โส  จะ  โลเก  ปะฐะมัง  
อุปาสะโก  อะโหสิ  เตวาจิโก  ฯ

๒๑๖



ครั้นเศรษฐีผู้คหบดีได้เห็นธรรมแล้ว  ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้
ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว 
ปราศจากถ้อยค าแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อ
ผู้อื่นในค าสอนของพระศาสดา ได้ทูลค านี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ... ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม  
และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ  ขอพระองค์จงทรงจ าข้าพระพุทธเจ้า ว่า
เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต จ าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

ก็เศรษฐีผู้คหบดีนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคน
แรกในโลก.

มหาวรรค ภาค ๑ วินัยปิฎก
พระไตรปิฎกเล่ม ๔ ข้อ ๒๗

เป็นค าประกาศของเศรษฐีบิดาของพระยสะ เวลานั้นสังฆรัตนะเกิดขึ้น
แล้ว คือพระปัญจวัคคีย์ รวมทั้งพระยสะด้วย จึงนับเป็นอุบาสกคนแรกที่ถึง
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

(๔)
เต ทิฏฐะธัมมา ... ภะคะวันตัง  เอตะทะโวจุง ...เอเต  มะยัง  

ภันเต  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามะ  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ  
อุปาสะเก  โน  ภะคะวา  ธาเรตุ  อัชชะตัคเค  ปาณุเปเต  สะระณัง
คะเตติ ฯ

๒๑๗



พวกประชาชนต าบลแปดหมื่นนั้นได้เห็นธรรมแล้ว .... ได้กราบ
ทูลค านี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ... พระพุทธเจ้าข้า  ข้าพระพุทธเจ้า
เหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็น
สรณะ ขอพระองค์จงทรงจ าพวกข้าพระพุทธเจ้า ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึง
สรณะตลอดชีวิต จ าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

มหาวรรค ภาค ๒ วินัยปิฎก
พระไตรปิฎกเล่ม ๕ ข้อ ๑

เป็นค าประกาศของชาวบ้านแปดหมื่น ประกาศต่อพระพุทธเจ้า

สรุปก็คือ
๑. ผู้ประกาศแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาทุกรายล้วนแต่ไม่ได้นับถือ

พระพุทธศาสนามาก่อน
๒. ต่อมาได้พบพระพุทธเจ้า หรือพระสาวก แล้วได้ฟังธรรม ได้บรรลุ

ธรรมระดับใดระดับหนึ่ง หรือเกิดความเลื่อมใส จึงประกาศแสดงตนเป็น
อุบาสกอุบาสิกา

๓. ค าประกาศแสดงตนมักจะมีค าสรรเสริญผู้แสดงธรรมประกอบกัน
ไปด้วยก่อน ว่าแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งเหมือนอย่างนั้นๆ แปลว่ามีความ
ซาบซึ้งในพระธรรมเป็นเหตุ จึงได้ประกาศแสดงตน

๔. การประกาศแสดงตนไม่ได้ท าเนื่องในโอกาสมีพิธีการหรือพิธีกรรม
ใดๆ หรือท าอย่างเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของพิธีการ แต่

๒๑๘



เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติธรรมดา คือคนมาเจอกัน สนทนาธรรมกัน แล้วฝ่าย
หนึ่งก็บอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าตนชื่นชมยินดีในธรรมนั้น เป็นการพูดบอก
กันอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาของการสนทนากัน ไม่ใช่ท าเป็นพิธีการ

๕. ในกรณีเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ยังไม่พบว่าได้มี
การประกาศแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาอีก หรือท าอยู่บ่อยๆ ในฐานะ
เป็นแบบธรรมเนียมอะไรอย่างหนึ่ง (มีธรรมเนียมบางเรื่องของชาวชมพูทวีป
ที่ประกาศแสดงตนซ้ าๆ ได้ เช่น เมื่อเป็นแขกไปหาเจ้าถิ่น บางพวกมีธรรม
เนียมว่าเมื่อไปถึงต้องประกาศชื่อตัวและชื่อตระกูลของตัวให้เจ้าถิ่นรู้แม้ว่า
จะรู้จักกันอยู่แล้วก็ตาม)

เท่าที่กล่าวมานี้คงพอจะท าให้ได้ค าตอบว่า จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้อง
กล่าวค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะกันทุกครั้งที่มีพิธีบ าเพ็ญกุศล ?

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้ฟังเหตุผลของท่าน พระธรรมปริยัติเวที ท่าน
บอกว่า ศาสนิกในศาสนาอื่นเขามีวิธีแสดงตนว่าเป็นศาสนิกของศาสนานั้นๆ 
อยู่เสมอ แต่ชาวพุทธเราไม่ได้มีอะไรที่จะแสดงออกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชน
กันเลย ในขณะที่ศาสนาอื่นเขาคึกคักเข้มแข็ง แต่พวกเราดูจะเรื่อยๆ เฉื่อยๆ 
ท่านอยากจะให้เราคึกคักแข็งแรงอย่างเขาบ้าง (คล้ายกับเกรงว่าจะแพ้เขา
อะไรท านองนั้น) จึงได้คิดให้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในเวลาที่มีพิธี
บ าเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนชาวพุทธให้ตระหนักส านึกถึงความเป็น
พุทธศาสนิกชน

จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องกล่าวค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะกันทุกครั้งที่มี
พิธีบ าเพ็ญกุศล คงตอบกันไปได้ต่างๆ

๒๑๙



ผมมีข้อสังเกตด้านภาษาบางประการ คือ
๑. ในค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีข้อความตอนหนึ่งว่า
“ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ... ขอถึงพระธรรม และขอถึงพระสงฆ์ 

เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต”

ข้อความตรงนี้แปลจากภาษาลีว่า
ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
ในภาษาบาลีที่ก าหนดให้กล่าวนี้ ไม่มีค าที่จะแปลว่า “ตลอดชีวิต”
แต่ค ากล่าวของเดิมมี คือค าว่า ปาณุเปตัง หรือ ปาณุเปเต

ข้อความอีกตอนหน่ึงว่า
“ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า เป็นพุทธมามกะ ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป”

ข้อความตรงนี้แปลจากภาษาลีว่า 
พุทธะมามะกาติ  โน  สังโฆ  ธาเรตุ 
ในภาษาบาลีที่ก าหนดให้กล่าวนี้ ก็ไม่มีค าที่จะแปลว่า “ตั้งแต่บัดนี้เป็น

ต้นไป” เช่นกัน 
แต่ค ากล่าวของเดิมก็มีอีกเช่นกันมี คือค าว่า อัชชะตัคเค

เป็นอันว่า มีค าแปลที่ว่า “เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
แต่ภาษาบาลีท่ีจะแปลได้เช่นนี้ คือค าว่า อัชชะตัคเค  ปาณุเปตัง  สะระณัง  
คะตัง หรือ  อัชชะตัคเค  ปาณุเปเต  สะระณัง  คะเต ถูกตัดออกไป

๒๒๐



โปรดเปรียบเทียบภาษาบาลีของเดิมกับที่ท่านก าหนดใหม่ และโปรด
เปรียบเทียบค าแปลด้วย ดังนี้

ของเดิม 
(จากตัวอย่างข้อหมายเลข ๔)

เอเต  มะยัง  ภันเต  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามะ  ธัมมัญ
จะ  ภิกขุสังฆัญจะ  อุปาสะเก  โน  ภะคะวา  ธาเรตุ  อัชชะตัคเค  
ปาณุเปเต  สะระณังคะเต  ฯ

พระพุทธเจ้าข้า  ข้าพระพุทธเจ้าเหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค 
พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ (ของใหม่แปลว่า “เป็นที่
พึ่งตลอดชีวิต” ซึ่งไม่มีค าบาลีที่จะแปลว่า “ตลอดชีวิต” อยู่ตรงนี้)  
ขอพระองค์จงทรงจ าพวกข้าพระพุทธเจ้า ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ
ตลอดชีวิต จ าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป (ของใหม่แปลว่า “ว่าเป็นพุทธ
มามกะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ก็ไม่มีค าบาลีที่จะแปลว่า “ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป” อยู่ตรงนี้เช่นกัน)  

ค าที่ก าหนดใหม่
เอเต  มะยัง  ภันเต  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  
ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามะ  ธัมมัญจะ  
สังฆัญจะ  พุทธะมามะกาติ  โน  สังโฆ  ธาเรตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว ขอถึงพระธรรม และขอถึง

๒๒๑



พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต (ไม่มีค าบาลีที่จะแปลได้ว่า “ตลอดชีวิต”
อยู่ตรงนี)้
ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ ว่าเป็นพุทธมามกะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป (ไม่มีค าบาลีที่จะแปลได้ว่า “ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” อยู่ตรงนี้

๒. ค าแปลที่ว่า “ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ ว่าเป็นพุทธ
มามกะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ค าว่า “เป็นพุทธมามกะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ชวนให้ถามว่า ก่อน
หน้านี้ไม่ได้เป็นพุทธมามกะดอกหรือ ?

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อน การพูดว่า “จงจ า
ข้าพเจ้าทั้ งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป” ย่อม
สมเหตุสมผล 

แต่ส าหรับผู้ที่เป็นพุทธมามกะอยู่แล้ว จะบอกว่า “... ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป” ได้อย่างไร ? เพราะค าว่า “ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ย่อมมีความหมาย
ว่า ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เป็นนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ค ากล่าว กับ ข้อเท็จจริง ขัดกัน 
แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของกติกาสังคม 

นั่นคือ เมื่อผู้มีอ านาจหน้าที่ท่านสั่งให้ท าอะไร ถ้าเป็นค าสั่งโดยชอบตาม
อ านาจหน้าที่ ผู้อยู่ใต้อ านาจนั้นย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม การไม่
ปฏิบัติตามถือว่าท าผิดหน้าที่

แต่ความจริงก็มีอยู่ด้วยเช่นกันว่า เรื่องใดเกิดจากความคิดของคนคน
เดียวผู้มีอ านาจ เรื่องนั้นก็มักจะเป็นไปอยู่เฉพาะในเวลาที่ท่านผู้นั้นยังมี
อ านาจอยู่เท่านั้น แต่เรื่องใดเป็นมติของมหาชน เรื่องนั้นจะอยู่ยั้งยืนนาน

๒๒๒



แผ่เมตตา คือต้ังจิตปรารถนาดีขอให้ผู้อื่นมีความสุข
ค าแผ่เมตตาที่ใช้เป็นหลักว่า 
สัพเพ  สัตตา  อะเวรา  อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี  อัตตานัง ปะริ

หะรันตุ
แปลว่า  ขอสัตว์ทั้งหลาย,(ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน) 

หมดทั้งสิ้น, 
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด), อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย, 
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด), อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย, 
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด), อย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลย, 
จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตน (ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น) เถิด.

(ข้อความในวงเล็บเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาในค าแปลเป็นไทย)

ผู้ เจริญเมตตาธรรมอยู่ เสมอ จนจิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเป็น
คุณสมบัติประจ าใจ จะได้รับอานิสงส์ คือผลดี ๑๑ ประการ คือ 



๑. หลับเป็นสุข 
๒. ตื่นก็เป็นสุข 
๓. ไม่ฝันร้าย 
๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 
๖. เทวดาย่อมรักษา 
๗. ไม่ต้องภัยจากไฟ ยาพิษ หรือศัสตราอาวุธ 
๘. จิตเป็นสมาธิง่าย 
๙. สีหน้าผ่องใส 
๑๐. เมื่อจะตาย ใจก็สงบ ไม่หลงใหลไร้สติ 
๑๑. ถ้ายังไม่บรรลุคุณพิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
ถ้าท่องบ่นค าแผ่เมตตาไม่ถนัด เพราะไม่มีเวลา หรือเพราะเหตุ

ใดๆ ก็ตาม ขอแนะน าให้แผ่เมตตาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด คือ ตั้งความรู้สึกไว้
เสมอตลอดเวลาว่า 

“คนทุกคน สัตว์ทุกตัว คือเพื่อนรักของเรา”
ถ้ายังรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ ก็จงพยายามต่อไปจนกว่าจะคิดได้
และพยายามไปจนกว่าจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องคิดเป็นค าพูด
และเมื่อรู้สึกได้ว่า “คนทุกคน สัตว์ทุกตัว คือเพื่อนรักของเรา” จน

เป็นพื้นของจิตใจอยู่โดยปกติ นั่นแหละคือได้แผ่เมตตาส าเร็จแล้ว
ท าได้ถึงขั้นนั้น จะว่า สัพเพ  สัตตา หรือไม่ว่า ก็ไม่เป็นไร
ไม่ต้องว่า สัพเพ  สัตตา ก็ไม่เป็นไร
ว่าได้ ก็ยิ่งดี

๒๒๔



ในบทท าวัตรเช้าของอุบาสกอุบาสิกา ตอนท้ายมีข้อความว่า (ในที่นี้ลง
ค าแปลสลับไว้ด้วยเพื่อให้รู้ความหมาย)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง คะตา,
เราทั้งหลาย  ผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้ปรินิพพานนานแล้ว

พระองค์นั้น เป็นสรณะ,

ธัมมัญจะ,  ภิกขุสังฆัญจะ,
ถึงพระธรรมด้วย,  ถึงพระสงฆ์ด้วย,

ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง ยะถาสัตติ  ยะถาพะลัง มะนะสิกะโร
มะ  อะนุปะฏิปัชชามะ,

จักท าในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่, ซึ่งค าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
ตามสัตติก าลัง,



สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ,
ขอให้ความปฏิบัตินั้น ๆ  ของเราทั้งหลาย,

อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ.
จงเป็นไปเพื่อการท าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  เทอญ.

ตรงค าว่า  ยะถาสัตติ  ยะถาพะลัง (เขียนแบบาลีว่า ยถาสตฺติ  ยถาพล ) 
นั้น หนังสือสวดมนต์ที่พิมพ์เผยแพร่กันทั่วไปจะพิมพ์เป็น ยะถาสะติ  ยะถา
พะลัง (เขียนแบบบาลีว่า ยถาสติ  ยถาพล ) และแปลกันว่า ตามสติก าลัง

ในอัมพัฏฐสูตร คัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่ม ๙ ข้อ 
๑๖๖ - ๑๖๗ มีข้อความตอนหน่ึงว่า

โย  อิมาหิ  จตูหิ ทิสาหิ  อาคมิสฺสติ  สมโณ วา   
พฺราหฺมโณ  วา  ตมห   ยถาสตฺติ ยถาพล   ปฏิปูชิสฺสามีติ ฯ  

พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลว่า

ผู้ใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม
เราจักบูชาท่านผู้นั้นตามสติก าลัง

“ตามสติก าลัง” เป็นค าแปลที่คลาดเคลื่อน ค าบาลีปรากฏชัดเจนอยู่
แล้วว่า สตฺติ ไม่ใช่ สติ ถ้าจะแปลทับศัพท์ ค าแปลที่ถูกต้องคือ “ตามสัตติ
ก าลัง”

๒๒๖



เท่าที่ตรวจสอบดูข้อความเรื่องราวในที่อื่นๆ ในพระไตรปิฎกและอรรถ
กถา ศัพท์นี้เป็น ยถาสตฺติ ทั้งนั้น ไม่ใช่ ยถาสติ

สัตติ แปลว่าอะไร ?
สตฺติ แปลได้ ๒ อย่างคือ 
๑. สตฺติ แปลว่า “หอก” ซึ่งเป็นค าแปลที่มักคุ้นกัน ดังในค าว่า มุข

สตฺติ “หอกคือปาก” (ใช้ปากทิ่มแทงกัน) 
๒. สตฺติ แปลว่า “ความสามารถ” เป็นค าแปลที่ไม่ค่อยคุ้นกัน 
ถ้าพูดว่า “ศักดา” อาจจะคุ้นกันดี ศักดา หมายถึงอ านาจ เช่น อวด

ศักดา แผลงศักดา ซึ่งก็หมายถึง ความสามารถ นั่นเอง
ศักดา เป็นค าสันสกฤต ค าเดิมว่า ศกฺติ ซึ่งเป็นเดียวกับบาลีว่า สตฺติ

นั่นเอง
ยะถาสัตติ แปลว่ า  “ตามความสามารถ” หมายความว่ า  มี

ความสามารถอยู่เท่าไร ก็ท าความดีไปเท่านั้น คือท าเต็มตามความสามารถ 
สามารถจะให้ทานได้ ก็ให้ทาน 
สามารถจะรักษาศีลได้ ก็รักษาศีลเพิ่มขึ้นอีก
สามารถจะบ าเพ็ญภาวนาได้อีก ก็บ าเพ็ญภาวนาเพิ่มขึ้นไปอีก
ไม่มีใครที่ไม่มีความสามารถจะท าความดีอะไรเลย 
แม้แต่คนที่ยกมือยกแขนไม่ไหว ก็ยังสามารถท าจิตให้เลื่อมใสในพระ

พุทธคุณได้
เพราะฉะนั้น ยะถาสัตติ ตามความสามารถ จึงถูกต้องตามหลักธรรม 

สามารถแค่ไหน ท าแค่นั้น แล้วพัฒนาความสามารถให้เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ

๒๒๗



คนที่มีความสามารถจะท าความดีได้ แต่ไม่ท า ได้ยินค าว่า ยะถาสัตติ
ตามความสามารถ ก็จะไปกระตุ้นเตือนให้รู้สึกตัว ให้เกิดละอายใจว่า เราก็มี
ความสามารถ แล้วท าไมไม่ท า ต่อจากนั้นก็จะเกิดมุขึ้นมาแล้วลงมือท าความ
ดีให้สมกับความสามารถที่มีอยู่  นี่คือพลังของค าว่า ยะถาสัตติ ตาม
ความสามารถ

ส่วน สติ นั้น แปลว่า ความระลึกได้ ยะถาสะติ แปลว่า ตามสติ คือ 
ตามความระลึกได้ มีความหมายว่า ท าเมื่อระลึกได้ ถ้าระลึกไม่ได้ก็ไม่ต้อง
ท า 

สติ เป็นคุณธรรมตรงกันข้ามกับ ความประมาท ประมาทคือขาดสติ 
ประมาทคือคิดไม่ออกบอกไม่เป็นว่าจะท าความดีไปท าไม

คนส่วนมากขาดสติอยู่แล้ว คือไม่อยากท าความดีอยู่แล้ว ถ้าไปบอกว่า 
ยะถาสะติ ท าความดีตามสติ อย่างนี้ก็เท่ากันสนับสนุนให้คนไม่ต้องท าความ
ดี เพราะอ้างได้ว่า ความประมาทขาดสติ ไม่อยากท าความดี เป็นธรรมดา
ของคนทั่วไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น การไม่ท าความดีจึงเป็นเรื่องธรรมดา ไม่
เสียหาย หรือไม่มีความผิดอันใด 

การท าความดีก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ท าก็ได้ ไม่ท าก็ได้ ตามสติ ตาม
สบาย นึกได้ก็ท า นึกไม่ได้ก็ไม่ท า ฟังดูเป็นเรื่องไม่ส าคัญอะไรไปเลย

สรุปว่า ยะถาสัตติ ไม่ใช่ ยะถาสะติ
ยะถาสัตติ กับ ยะถาพะลัง นั้นมักมาคู่กัน เป็นค าไขความ หรือขยาย

ความซึ่งกันและกัน 

๒๒๘



สัตติก็คือพะลัง และพะลังก็คือสัตติ 
เพราะสามารถจึงเท่ากับมีก าลัง หรือเพราะมีก าลังจึงเรียกว่ามี

ความสามารถ
ในที่บางแห่ง มีแต่ ยะถาสัตติ ค าเดียว ความหมายเท่ากับมี ยะถาพะ

ลัง ด้วย บางแห่งมี ยะถาพะลัง ค าเดียว ก็เท่ากับมี ยะถาสัตติ ด้วย เช่นใน
ค าสาธุการรับเทศน์ตรงที่ว่า

ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง,
ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ ภาคี อัสสัง (ภาคินิสสัง) อะนาคะเต.

ท่านแปลไว้ว่า
ข้าพเจ้าขอประพษติค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามสัตติ

ก าลัง,  พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ ในอนาคตกาล เทอญ.
ยะถาสัตติ ยะถาพะลัง แปลว่า ตามความสามารถ ตามก าลัง หรือ

แปลรวมความว่า ตามก าลังสามารถ
ไม่ใช่ ตามสติก าลัง นะครับ 

ความจริงแล้ว ค านี้ไม่ใช่ค าที่สวดกันติดปากชุกชุม จะมีอยู่ก็ในค าท า
วัตรเช้าตรงนั้นแห่งเดียว บางท่านอาจจะคิดว่า ค าเดียวศัพท์เดียวเท่านั้น จะ
ส าคัญอะไรนักหนา

ค าเดียว แต่ถ้าผิด ธรรมะก็คลาดเคลื่อนไปด้วย จึงไม่ควรสวดให้ผิด
กรุณาช่วยกันรู้ เข้าใจให้ถูกต้องไว้ เถอะครับ พระธรรมจะได้ไม่

คลาดเคลื่อน ขออนุโมทนาครับ

๒๒๙



ใน คาถาโพธิบาท มีค าหนึ่งที่สวดผิดกันทั่วไป คือค าว่า  วิวัญชัยเย
คาถาโพธิบาทที่ถูกต้องมีข้อความดังนี้

บูระพารัส์มิง พระพุทธะคุณัง,  บูระพารัส์มิง พระธัมเมตตัง,  บูระ
พารัส์มิง พระสังฆาณัง,  ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัชชัยเย,  สัพพะทุกข์  
สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์  เสนียดจัญไร  วิวัชชัย
เย,  สัพพะธะนัง สัพพะลาภงั ภะวันตุ  เต รักขันตุ  สุรักขันตุ.

หมายเหตุ เที่ยวต่อ ๆ ไปให้เปลี่ยน  บูระพารสัมิง เป็น  อาคะเนรัส์
มิง – ทักษิณรัส์มิง – หรดีรัส์มิง – ปัจจิมรัส์มิง - พายัพรัส์มิง อุดรรัส์มิง
- อีสานรัส์มิง - อากาศรสั์มิง - ปะฐะวีรัส์มิง

นอกนั้นเหมือนกันหมด  (ถ้าสวดให้ตัวเองเปลี่ยนค าว่า  เต เป็น  เม)
ค าที่สวดผิดกันทั่วไป คือ วิวัญชัยเย



ค าที่ถูกคือ วิวัชชัยเย
เขียนแบบบาลีเป็น วิวชฺเชยเฺย
เชยฺ อ่านตามความคุ้นแบบไทย เป็น ชัย
วิวชฺเชยเฺย สวดว่า  วิวัชชัยเย
วิวัช- ช ช้าง สะกด ออกเสียงว่า  วิ – วัด  ไม่ใช่  วิ – วัน  
วิวชฺเชยเฺย กับ  วิวญฺเชยเฺย เป็นคนละค ากัน และใช้แทนกันไม่ได้
วิวชฺเชยเฺย รากศัพท์คือ วชฺช (วัชชะ) ไม่ใช่ วญฺช
วชฺช แปลว่า ละ เว้น 
แต่ วญฺช ไม่มีค าแปล
ค าผิด วิวัญชัยเย ถ้าเขียนแบบบาลี เขียนว่า วิวญฺเชยฺเย ค าบาลีที่

สะกดอย่างนี้ไม่มี
มีแต่ วิวชั- ไม่มี วิวัญ-
ที่มักสวดกันเป็น วิวัญ- ญ หญิง สะกด นั้น เป็นค าที่เขียนผิด โปรด

อย่าสวดผิดๆ ตามกันไป  

วิวัชชัยเย (วิวชฺเชยเฺย) แปลว่า (ทุกข์โรคภัย) พึงหลีกเว้นให้ห่างไกล

๒๓๑



ในพระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ ที่เผยแพร่กันทั่วไปนั้นมีค าสวดว่า

อิมสัมิง  มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ  ประสิทธิ  จงมาเป็นก าแพงแก้ว
ทั้งเจ็ดชั้น  มาป้องกันห้อมล้อมรอบคอบทั่ว อะนัตตา ราชะเสมาณาเขต
เต สะมันตา  สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รัก
ขันตุ  สุรักขันตุ  

ค าว่า  ทั่วอะนัตตา (ปกติเขียน อนัตตา) นั้นเป็นค าที่เขียนผิด สวด
ผิดตามๆ กันมา 

อนัตตา แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน เป็นหนึ่งในหลักไตรลักษณ์ คือ 
อนิจจัง ไม่เที่ยง  
ทุกขัง เป็นทุกข์ (ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก)  
อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน (ไม่มีตัวแท้ มีแต่ตัวประสม บังคับบัญชาไม่ได้) 



ในค าสวดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไตรลักษณ์เลย  ค าว่า ทั่วอนัตตา จึงไม่
เข้าเรื่องกัน แปลไม่เข้ากับความในที่นี้

ค าที่ถูกต้องก็คือ ว่า  ทั่วอนันตราชเสมาณาเขตเต
เขียนเพื่อให้อ่านออกเสียงถูกต้องว่า อะนันตะราชะเสมาณาเขตเต
แต่ต้นฉบับเดิมพิมพ์ผิด พิมพ์ อนันต เป็น อนัตตา แล้วก็ไม่มีใครแก้ 

ปล่อยให้ผิดอยู่อย่างนั้น เป็นเหตุให้สวดผิดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่จนทุก
วันนี้

อนันตราชเสมาณาเขตเต แยกศัพท์ได้ดังนี้

อนันต แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด
ราช ” พระราชา
เสมา ” เขตแดนที่ก าหนด
อาณา ” อ านาจ

(เสมา +  อาณา  =  เสมาณา)
เขตเต ” ในเขตแดน, ในดินแดน
รวมกันเป็นศัพท์ว่า  อนันตราชเสมาณาเขตเต  แปลว่า  ในดินแดนที่

อยู่ในอ านาจการปกครองของพระราชาอันไม่มีที่สิ้นสุด

โปรดระลึกไว้ว่า  
ทั่วอนันตะ ถูก
ทั่วอนัตตา ผิด
ต่อไป ใครจะสวดบทนี้ ขอได้โปรดสวดค าที่ถูกต้องด้วยเทอญ.

๒๓๓



หนังสือสวดมนต์ส าหรับอุบาสกอุบาสิกามีหลายฉบับ หลายส านัก มี
บทที่เหมือนกันบ้าง คล้ายกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ตามความนิยมของแต่ละ
ส านัก

มีอยู่บทหนึ่ง ชื่อ บทปลงสังขาร ขึ้นต้นว่า “มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมา
ท าไม ...” สังเกตว่าส านักต่างๆ จะมีบทนี้เหมือนกัน ข้อความส่วนใหญ่จะ
ตรงกัน รวมทั้งข้อความที่ผิด ก็จะผิดเหมือนกันด้วย 

ข้อความวรรคหนึ่งที่ผิด คือ “เอ็นใหญ่เก้าร้อย เอ็นน้อยเก้าพัน มัน
มาท าเข็ญ” ฟังมาหลายส านักแล้ว วรรคนี้จะสวดว่า “มันมาท าเข็ญใจ”
ทั้งนั้น

“มันมาท าเข็ญใจ” ผิดอย่างไร ?
ต้องดูข้อความเต็มเฉพาะตอนนี้ครับ ข้อความว่าดังนี้



ยามหนุ่มสาวน้อย หน้าตาแช่มช้อย
งามแล้วทุกประการ แก่เฒ่าหนังยาน
แต่ล้วนเครื่องเหม็น

เอ็นใหญ่เก้าร้อย เอ็นน้อยเก้าพัน
มันมาท าเข็ญ ให้ร้อนใหเ้ย็น
เมื่อยขบทั้งตัว

จะเห็นว่า บทแรกส่งสัมผัสตรงวรรคว่า “แต่ล้วนเครื่องเหม็น” วรรคที่ 
๓ ซึ่งเป็นวรรครับสัมผัสของบทต่อไป จึงต้องใช้ค ารับสัมผัสเป็นเสียงเดียวกับ
ค าว่า “เหม็น”

ค าที่รับสัมผัสกับค าว่า “เหม็น” ก็คือ “เข็ญ” ในวรรคที่ว่า “มันมาท า
เข็ญ”

แต่ถ้าสวดว่า “มันมาท าเข็ญใจ” ค าว่า “ใจ” ไม่รับกับค าว่า “เหม็น”
“มันมาท าเข็ญใจ” จึงเป็นค าผิด ค าที่ถูกต้อง คือ “มันมาท าเข็ญ”

นอกจากนี้ ยังมีวรรคต่อไปที่ว่า “ให้ร้อนให้เย็น” รับสัมผัสกับ “เข็ญ” ต่อไป
อีกเป็นข้อยืนยันว่า “เข็ญ” ไม่ใช่ “เข็ญใจ”

“เข็ญใจ” กับ “เข็ญ” ความหมายก็ต่างกัน
“เข็ญใจ” หมายถึง ยากจนข้นแค้น เล็งไปที่ความขัดสนทรัพย์สินเงิน

ทอง ถ้ามั่งมีเงินทอง ก็พ้นจากสภาพเข็ญใจ 
“เข็ญ” หมายถึง ยากล าบาก เล็งไปที่ความไร้สุข มีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหา

ความเดือดร้อน อันเกิดจากการที่มีสังขารร่างกาย แม้แต่คนที่มั่งมีเงินทองก็
ต้องเป็นเช่นนี้ 

๒๓๕



ถ้าพูดว่า “เอ็นใหญ่เก้าร้อย เอ็นน้อยเก้าพัน มันมาท าเข็ญใจ” ก็ไม่
เป็นความจริงส าหรับคนที่มั่งมีเงินทอง เพราะคนชนิดเช่นนั้นไม่ “เข็ญใจ”

แต่ถ้า “มันมาท าเข็ญ” ละก็ ย่อมเป็นความจริงส าหรับทุกคน เพราะ
ไม่ว่าคนจนคนรวยล้วนต้อง “เข็ญ” คือย่อมมีทุกข์ทั้งนั้น 

สวดว่า “มันมาท าเข็ญใจ” ผิดท้ังสัมผัส ผิดทั้งหลักธรรม
“มันมาท าเข็ญ” เป็นค าที่ถูกต้องครับ
ฉันทลักษณ์ของบทปลงสังขาร “มนุษย์เราเอ๋ย เกิดมาท าไม ..” นี้ เป็น

ลีลาแบบกาพย์สุรางคนางค์ แต่จ านวนวรรคเกินบ้างขาดบ้างไปตลอด สัมผัส
ก็เคลื่อนที่ไม่ค่อยตรงวรรค จึงไม่สามารถแบ่งเป็นบทให้ลงตัวได้ ต้องเขียน
บรรทัดละ ๒ วรรคพอให้เห็นว่าเป็นกาพย์กลอนชนิดหนึ่ง

บทประพันธ์นี้ไม่สามารถสืบสาวได้ว่าใครแต่ง แต่งแบบนี้มาแต่เดิม
หรือว่าจ ากันมาตกๆ หล่นๆ แต่ที่ส าคัญคือได้อรรถรสในทางธรรมดี ควรแก่
การท่องบ่น เป็นการเจริญพระกรรมฐานได้ทางหนึ่ง

บทปลงสังขาร
มนุษย์เราเอ๋ย เกิดมาท าไม
นิพพานมีสุข อยู่ไยมิไป
ตัณหาหน่วงหนัก หน่วงชักหน่วงไว้
ฉันไปมิได้ ตัณหาผูกพัน
ห่วงนั้นพันผูก ห่วงลูกห่วงหลาน
หวงทรัพย์ศฤงคาร จงสละเสียเถิด
จะได้ไปนิพพาน ข้ามพ้นภพสาม

๒๓๖



ยามหนุ่มสาวน้อย หน้าตาแช่มช้อย
งามแล้วทุกประการ แก่เฒ่าหนังยาน
แต่ล้วนเครื่องเหม็น เอ็นใหญ่เก้าร้อย
เอ็นน้อยเก้าพัน มันมาท าเข็ญ
ให้ร้อนให้เย็น เมื่อยขบทั้งตัว
ขนคิ้วก็ขาว นัยน์ตาก็มัว
เส้นผมบนหัว ด าแล้วกลับหงอก
หน้าตาเว้าวอก ดูน่าบัดสี
จะลุกก็โอย จะนั่งก็โอย
เหมือนดอกไม้โรย ไม่มีเกสร
จะเข้าที่นอน พึงสอนภาวนา
พระอนิจจัง พระอนัตตา
เราท่านเกิดมา รังแต่จะตาย
ผู้ดีเข็ญใจ ก็ตายเหมือนกัน
เงินทองทั้งนั้น ไม่ติดตัวไป
ตายไปเป็นผี ลูกเมียผัวรัก
เขาชักหน้าหนี เขาเหม็นซากผี
เปื่อยเน่าพุพอง หมู่ญาติพ่ีน้อง
เขาหามเอาไป เขาวางลงไว้
เขานั่งร้องไห้ แล้วกลับคืนมา
อยู่แต่ผู้เดียว ป่าไม้ชายเขียว
เหลียวไม่เห็นใคร เห็นแต่ฝูงแร้ง

๒๓๗



เห็นแต่ฝูงกา เห็นแต่ฝูงหมา
ยื้อแย่งกันกิน ดูน่าสมเพช
กระดูกกูเอ๋ย เรี่ยรายแผ่นดิน
แร้งกาหมากิน เอาเป็นอาหาร
เที่ยงคืนสงัด ตื่นขึ้นมินาน
ไม่เห็นลูกหลาน พี่น้องเผ่าพันธุ์
เห็นแต่นกเค้า จับเจ่าเรียงกัน
เห็นแต่นกแสก ร้องแรกแหกขวัญ
เห็นแต่ฝูงผี ร้องไห้หากัน
มนุษย์เราเอ๋ย อย่าหลงนักเลย
ไม่มีแก่นสาร อุตส่าห์ท าบุญ
ค้ าจุนเอาไว้ จะได้ไปสวรรค์
จะได้ทันพระพุทธเจ้า จะได้เข้านิพพาน.

อะหัง  วันทามิ  สัพพะโส
อะหัง  วันทามิ  นิพพานะปัจจะโย  โหตุ.

๒๓๘



บทปลงสังขารอีกบทหนึ่งที่มักสวดผิดกันทั่วไป คือบทที่ขึ้นต้นว่า เกศา
ผมหงอก วรรคที่สวดผิดมี ๓ วรรค คือ 

บทที่ ๘ เน่าทั่วสรรพางค์ สวดผิดเป็น  เน่าทั่วสรรพางค์ กาย
บทที่ ๑๐ แถกขวัญตนเอง สวดผิดเป็น  แถกขวัญของตน
บทที่ ๑๔ ฟังเสียงบันลือ สวดผิดเป็น  ฟังเสียงบรรเลง

เน่าทั่วสรรพางค์ บทต่อไปรับสัมผัสว่า กึกก้องดงยาง “พางค์” รับ
สัมผัสกับ “ยาง” ถ้าสวดเป็น  เน่าทั่วสรรพางค์กาย “กาย” รับสัมผัสกับ 
“ยาง” ไม่ได้

แถกขวัญตนเอง บทต่อไปรับสัมผัสว่า อกใจวังเวง “เอง” รับสัมผัส
กับ “เวง” ถ้าสวดเป็น แถกขวัญของตน “ตน” รับสัมผัสกับ “เวง” ไม่ได้

ฟังเสียงบันลือ บทต่อไปรับสัมผัสว่า นับน้อยไปหรือ “หรือ” รับ
สัมผัสกับ “ลือ” ถ้าสวดเป็น ฟังเสียงบรรเลง “เลง” รับสัมผัสกับ “ลือ”
ไม่ได้



ทั้ง ๓ แห่งนี้ ถ้าดูสัมผัสจะรู้ได้ทันทีว่าผิด ขอท่านที่สวดกรุณาสังเกต 
และโปรดสวดให้ถูก จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง

เกศาผมหงอก

(๑) เกศาผมหงอก บอกว่าตัวเฒ่า ฟันฟางผมเผ้า
แก่แล้วทุกประการ ตามืดหูหนัก    ร้ายนักสาธารณ์   
บ่มิเป็นแก่นสาร ใช่ตัวตนของเรา

(๒) แผ่พื้นเปื่อยเน่า เครื่องประดับกายเรา   โสโครกทั้งตัว
แข้งขามือส่ัน    เส้นสายพันพัว   เห็นน่าเกลียด
กลัวอยู่ในตัวตน

(๓) ให้มึนให้เมื่อย ให้เจ็บให้เหนื่อย    ไปทั่วเส้นขน    
แก่แล้วโรคา    เข้ามาหาตน    ได้ความทุกข์ทน    
โสกาอาวรณ์

(๔) จะนั่งก็โอย    จะลุกก็โอย    เหมือนดอกไม้
โรย    ไม่มีเกสร    แก่แล้วโรคา    เข้ามาวิงวอน    ได้ความทุกข์ร้อน    
ทั่วกายอินทรีย์

(๕) ครั้นสิ้นลมปาก     กลับกลายหายจาก    เรียกกันว่าผี    
ลูกรักผัวรัก     เขาชักหน้าหนี    เขาว่าซากผี    
เปื่อยเน่าพุพอง    เขาเสียไม่ได้    เขาไปเยี่ยมมอง    
เขาบ่ได้ต้อง    เกลียดกลัวนักหนา

๒๔๐



(๖) เขาผูกเขารัด    มือเท้าเขามัด    รัดรึงตรึงตรา    
เขาหามเอาไป    ทิ้งไว้ป่าช้า    เขากลับคืนมา    
สู่เหย้าเรือนพลัน

(๗) ตนอยู่เอกา    อยู่กับหมูหมา    ยื้อคร่าพัลวัน    
ทรัพย์สินของตน    ขนมาปันกัน    ข้าวของทั้งนั้น    
ไม่ใช่ของเรา

(๘) เมื่อตนยังอยู่    เรียกว่าของกู    เดี๋ยวนี้ เป็นของ
เขา    แต่เงินใส่ปาก    เขายังควักเอา    ไปแต่ตัวเปล่า    
เน่าทั่วสรรพางค์

๙) อยู่ในป่ารก    ได้ยินเสียงนก    กึกก้องดงยาง
ได้ยินหมาใน    ร้องไห้ครวญคราง    ใจจิตอ้างว้าง    
วิเวกวังเวง

(๑๐) มีหมู่นกแสก    บินมาร้องแรก    แถกขวัญตนเอง    
เหลียวไม่เห็นใคร    อกใจวังเวง    ไห้อยู่ครื้นเครง    
ร าพึงถึงตัว

(๑๑) ตายไปเป็นผี เขาไม่ไยดี    ทิ้งไว้น่ากลัว    
ยิ่งคิดยิ่งพร่ัน    กายสั่นระรัว    ร าพึงถึงตัว    
อยู่ในป่าช้า

(๑๒) ผัวเมียสินทรัพย์    ยิ่งแลยิ่งลับ    ไม่เห็นตามมา    
เห็นแต่ศีลทาน    เมตตาภาวนา    ตามเลี้ยงรักษา    อุ่นเนื้ออุ่นใจ

๒๔๑



(๑๓) ศีลทานมาช่วย    ได้เป็นเพื่อนม้วย    เมื่อตนตายไป    
ตบแต่งสมบัติ นพรัตน์พ้นภัย    เลิศล้ าอ าไพ    คุณวิเศษมากมี

(๑๔) ศีลพาไปเกิด    ได้วิมานเลิศ    ประเสริฐโฉมศรี    
นางฟ้าแห่ห้อม    ห้อมล้อมมากมี    ขั บ ก ล่ อ ม ดี ด สี    
ฟังเสียงบันลือ

(๑๕) บรรเลงสมบัติ    แก้วเก้าเนาวรัตน์    นับน้อยไปหรือ
คุณพระทศพล    ที่ตนนับถือ    พระธรรมนั้น
หรือ    ส่ังสอนทุกวัน

(๑๖) พระสงฆ์องค์อารีรัก    มาเป็นปิ่นปัก    พระกรรมฐาน    
เอออวยสมบัติ    นพรัตน์โอฬาร    ดีกว่าลูกหลาน    
ประเสริฐเพริศเพรา

(๑๗) ลูกเมียผัวรัก    บ่มิเป็นต าหนัก    รักเขาเสียเปล่า    
เขามิตามช่วย   เพื่อนม้วยด้วยเรา   ไปหลงรักเขา    
เห็นไม่เป็นการ

(๑๘) รักตนดีกว่า    จ าศีลภาวนา    บ าเพ็ญศีลทาน    
จะได้ช่วยตน    ให้พ้นสงสาร   ลุถึงสถาน    
ได้วิมานทอง

(๑๙) ผู้ใดใจพาล    หลงรักลูกหลาน    จะต้องจ าจอง    
เป็นห่วงตัณหา    เข้ามารับรอง    ต าย ไปจะต้ อ ง    
ตกจตุราบาย ฯ 

๒๔๒



การปฏิบัติธรรมเป็นภารกิจสูงสุดซึ่งมีพิธีการ-พิธีกรรมเป็นพื้นฐาน 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พิธีการ-พิธีกรรม ต้องน าไปสู่การปฏิบัติธรรม จึงจะ

ถือว่าบรรลุภารกิจสูงสุด

การปฏิบัติธรรม คืออะไร ?
เมื่อพูดว่า “ปฏิบัติธรรม” เรามักจะนึกถึงสถานที่อันสงบสงัด ห้อง

เงียบๆ มีคนแต่งชุดขาว นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย 
หลับตาสงบนิ่ง ถ้ายืนก็ยืนนิ่ง ค่อยๆ ก้าว ยกเท้าช้าๆ วางเท้าช้าๆ จะ
เคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรก็ส ารวมนุ่มนิ่ม

โปรดทราบและเข้าใจให้ถูกต้องว่า นั่นคือ การปฏิบัติธรรมภาคฝึกหัด
หมายความว่า ส าหรับผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ถ้าจะปฏิบัติธรรม ก็

อาจจะต้องเริ่มด้วยการไปท าแบบนั้นก่อน
เปรียบเหมือนการว่ายน้ า ส าหรับคนที่ยังว่ายน้ าไม่เป็น ก็อาจจะต้อง

เริ่มด้วยการสวมห่วง สวมยาง เกาะโฟม หรือถ้าเป็นสมัยก่อนก็เกาะท่อน
หยวก หรือคาดลูกมะพร้าวไปก่อน ในฐานะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 



แต่เมื่อว่ายน้ าเป็นแล้ว ไม่มีนักว่ายน้ าคนไหนใส่อุปกรณ์ใดๆ ลงไปด้วย
เลย

เท่าที่เห็น นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มักยึดถือหรือเข้าใจไปว่า การท า
ตามรูปแบบต่างๆ ในภาคฝึกหัดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมจริง 

จะปฏิบัติธรรมทีหนึ่ง ก็ต้องคอยว่าที่ไหนเขาจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ก็
หาเวลาหรือแบ่งเวลาจากชีวิตปกติไปร่วมปฏิบัติธรรม คือต้องวางธุรการงาน
เสียก่อนแล้วปลีกตัวไป พอครบเวลาหรือหมดเวลาก็หยุด กลับบ้าน และอิ่ม
ใจว่าได้ไปปฏิบัติธรรมมาแล้ว พอมีปฏิบัติธรรมที่ไหนอีก ก็ไปใหม่

หรือแม้แต่อยู่กับบ้าน ถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องเลือกเวลาหาโอกาส 
หรือก าหนดเวลาว่าตอนนั้นตอนนี้จึงจะปฏิบัติธรรม นอกจากเวลาที่ก าหนด
ก็ท ากิจธุระอ่ืนๆ ไป ไม่ใช่เวลาที่จะปฏิบัติธรรม

สรุปว่า คนส่วนมากแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตปกติประจ าวัน 
จึงมักได้ยินค าพูดว่า “ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรม”

การปฏิบัติธรรมนั้น เมื่อเข้าใจวิธีการแล้วก็ไม่ต้องแยกออกจากชีวิต
ปกติประจ าวัน

เบื้องต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า มนุษย์เราไม่อยากมีทุกข์ แต่อยากมีสุข
สิ่งที่จะท าให้มนุษย์สุขหรือทุกข์ได้ ก็คือ ผัสสะ
ผัสสะคืออะไร ?
ผัสสะก็คือ ตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายกระทบเย็นร้อน

อ่อนแข็งตึงไหว ใจนึกคิด
อะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรา ก็มาตามช่องทางทั้ง ๖ นี้เท่านั้น ไม่มีมาก

ไปกว่านี้

๒๔๔



พอรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เรื่องราว มากระทบ 
ธรรมดาก็ต้องกระเทือน มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาพ
ชอบ ก็วิ่งตาม ไขว่คว้า ร่าเริง หัวเราะ 
ชัง ก็ผลักไส หลีกหลบ ขุ่นข้อง ร้องไห้
เฉย ก็มึนมัว มืดมน หดหู่ ซบเซา
ชอบ ชัง เฉย นี่คืออาการของการกระเทือน
เมื่อกระเทือน ก็เสียสภาพการทรงตัว
ไม่รู้ว่าควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร
ควรท า แต่ไม่ท า ไม่ควรท า แต่ไปท าเข้า
ปัญหาเกิดจากจุดนี้

แต่ถ้ามีสติ ก็ตั้งหลักต้ังรับถูก 
อะไรมากระทบ ก็กระทบไป
แต่ไม่กระเทือน
ก็คือรู้เท่า รู้ทัน รู้ว่าอะไรเป็นอะไร 
รู้เท่าทันว่า รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เรื่องราวที่นึกคิด ก็เป็นแต่รูป

นามที่เกิดขึ้น แล้วก็ดับไป เพียงชั่วขณะหนึ่งๆ 
มันท าให้เราสุขหรือทุกข์ก็เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน 
ถ้าทุกขณะที่มันเกิด เรารู้ทัน ทุกขณะที่มันดับ เราก็รู้ทัน รู้ทันมันไป

ทุกขณะ 
นี่ก็คือเรามีสติ
เมื่อสติมา ปัญญาก็เกิด 

๒๔๕



เราก็จะรู้ว่าควรท าอะไร และไม่ควรท าอะไร
เรียกว่ามีทั้งสติ และปัญญา
ปัญญาเกิด ปัญหาก็ไม่เกิด เกิดก็เกิดน้อย ก็แก้ปัญหาไปตามเหตุตาม

ปัจจัย ด้วยสติ ด้วยปัญญา
หน้าที่ในการปฏิบัติธรรมก็คือ ฝึกฝนจิตอบรมใจให้มีสติและปัญญา

นั่นเอง
พอจับหลักอย่างนี้ได้ ก็จะได้ค าตอบว่าอะไรคือเป้าหมายที่ถูกต้องของ

สิ่งที่เรียกว่า “ปฏิบัติธรรม” ในพระพุทธศาสนา?
เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาก็คือ -
การอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตอย่างรู้เท่าทัน 

และมีทุกข์กับชีวิตจริงน้อยที่สุด จนถึงไม่มีทุกข์เลย
เมื่อมีทุกข์มากระทบ ก็ด ารงชีวิตจริงอยู่ได้เป็นปกติ - ไม่ฟุบ ไม่

ผลักไสหลีกหนี 
หรือแม้มีสุขมาสัมผัส ก็ด ารงชีวิตจริงอยู่ได้เป็นปกติ  - ไม่ฟู ไม่

ไขว่คว้าตามหา
นี่คือกระทบ แต่ไม่กระเทือน
นี่ คื อผลที่ พึ งประสงค์ ของสิ่ ง ที่ เ รี ยกว่ า  การปฏิบั ติ ธ รรม ใน

พระพุทธศาสนา
ถ้าเข้าใจวิธีปฏิบัติธรรมที่แท้จริงแล้ว เราจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุก

เวลาทุกสถานที่ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน โดยที่ไม่ต้องแบ่งเวลา หรือจัด
เวลาพิเศษออกไปจากชีวิตประจ าวันแต่ประการใดเลย

๒๔๖



การแบ่งเวลาหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นั่น ก็ดี ไม่ใช่ว่าไม่ดี ใคร
สะดวกกายสะดวกใจที่จะท าแบบนั้นก็ไม่ว่ากัน แต่โปรดอย่าลืมว่า ยังมีวิธีที่
ดีกว่า ตรงกว่า คือปฏิบัติในชีวิตประจ าวันตามปกติ

ธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้อยู่แล้วทุกเวลาทุกสถานที่ 
โปรดระลึกถึงปัจฉิมโอวาท “อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ” – จงยัง

ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
“ไม่ประมาท” ก็คือมีสติ
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันจริงๆ นั่นแหละคือสนามที่

เราจะต้อง “ปฏิบัติธรรม” 
ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ด่ืม ท า พูด คิด ในชีวิตปกติ 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เรื่องราวใดๆ มากระทบ 
ฝึกให้มีสติก ากับ รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะ
กระทบ แต่ไม่กระเทือน 
นี่คือการปฏิบัติธรรมที่ตรงที่สุด

งาน ที่นักปฏิบัติธรรมที่จะต้องท าก็คือ –
ขะมักเขม้นฝึกจิตของตนให้นิ่ง  ให้ขาว  ให้สะอาด  ให้ใส  ให้สว่างไสว
ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยการรู้เท่าทันต่อส่ิงทั้งปวง
ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมจริง ในชีวิตจริงของตนนั่นเอง
งานนี้ท าได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
ไม่ต้องรอเวลา และไม่ต้องแบ่งเวลาเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเลย

นาวาดอก ทองย้อย แสงสินชัย
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

๒๔๗



การท าบุญตามประเพณีชาวพุทธ มี ๒ พิธี คือ
๑. พิธีท าบุญงานมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญ 

เช่น ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด งานแต่งงาน เป็นต้น
๒. พิธีท าบุญงานอวมงคล เพื่อบ าบัดความทุกข์โศก ปัดเป่าความชั่ว

ร้ายให้หมดไป เช่น ท าบุญงานศพ แร้งจับที่บ้าน รุ้งกินน้ าในบ้าน อาเพศภัย
พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

พิธีท าบุญทั้ง ๒ พิธีดังกล่าว มีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งขั้นเตรียมการและ
ขั้นปฏิบัติการส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันบ้าง โดยบางพิธี
ตัดบางอย่างออกไป บางพิธีเพิ่มบางอย่างเข้ามา ดังนี้

ก. ขั้นเตรียมการ

๑. โต๊ะหมู่บูชา ตั้งด้านขวาอาสน์สงฆ์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศ
เหนือ หรือทิศใต้ ไม่นิยมทิศตะวันตก (เว้นแต่สถานที่บังคับ) เช่น โต๊ะหมู่บูชา
ชุดหมู่ ๗ ประกอบด้วย



- พระพุทธรูป ๑ องค์
- แจกันดอกไม้ ๕ แจกัน หรือ พานดอกไม้ ๕ พาน
- กระถางธูป ๑ ชุด พร้อมธูป ๓ ดอก
- เชิงเทียน ๑ คู่ พร้อมเทียน ๒ เล่ม
- เชิงเทียนชนวน ๑ อัน พร้อมเทียน ๑ เล่ม

โต๊ะหมู่ชนิดอ่ืนๆ ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม

๒. อาสน์สงฆ์ (ที่ยกพื้นส าหรับพระสงฆ์นั่ง) หรืออาสนะ (ที่นั่ง เครื่องปู
รองนั่ง) ตั้งด้านซ้ายโต๊ะหมู่บูชา (คือจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้า หาก
จ าเป็นตั้งด้านขวาก็ได)้ แยกต่างหากจากที่นั่งฆราวาส ประกอบด้วย โต๊ะ 
หรือต่ัง เสื่อ หรือพรม  (ใหญ่-เล็ก) หมอนอิง ตามความเหมาะสม

๓. เครื่องรับรอง ประกอบด้วย ภาชนะน้ าร้อน ภาชนะน้ าเย็น 
กระโถน ตั้งไว้ด้านขวามือพระสงฆ์ โดยตั้งกระโถนไว้ด้านในสุด ถัดออกมา
เป็นภาชนะน้ าเย็น ส่วนภาชนะน้ าร้อนจัดถวายเมื่อพระสงฆ์เข้านั่งแล้ว

๔. ที่นั่งเจ้าภาพและผู้ร่วมงาน
- จัดไว้ด้านหน้าอาสน์สงฆ์ แยกต่างหากจากอาสน์สงฆ์
- ถ้าที่นั่งเนื่องเป็นอันเดียวกับอาสนะ ให้ปูเสื่อ หรือพรมทับผืนที่เป็นที่
นั่งฆราวาส เหตุผลคือฆราวาสต้องไม่นั่งสูงกว่าพระ

๒๔๙



๕. ภาชนะน้ ามนต์/เทียนน้ ามนต์/หญ้าคา
- จัดในงานมงคลทุกชนิด ตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่บูชาด้านขวามือของประธาน   

สงฆ์
- งานอวมงคล เช่น ท าบุญหน้าศพ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน วัน
คล้ายวันตาย เป็นต้น ไม่ต้องจัดภาชนะน้ ามนต์

- งานอวมงคลเพื่อปัดเป่าความชั่วร้าย เช่น แร้งจับที่บ้าน รุ้งกินน้ า
ในบ้าน อาเพศภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ต้องจัดภาชนะน้ ามนต์

- เทียนน้ ามนต์ ใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ น้ าหนัก ๑ บาทขึ้นไป
- หญ้าคา ใช้ส าหรับประพรมน้ าพระพุทธมนต์ หากไม่มีจะใช้ใบ
มะยมแทนก็ได้

๖. ด้ายสายสิญจน์
- งานมงคล ใช้วงรอบบ้านเรือนในพิธีท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ท าบุญ

บ้านประจ าปี ท าบุญปัดเป่าความเสนียดจัญไร (อวมงคล) เป็น
ต้น

- งานอวมงคลเกี่ยวกับศพ ไม่ใช้ด้ายสายสิญจน์วงรอบบ้านเรือน 
(งานอวมงคล อาจใช้สายสิญจน์โยงจากศพมาเพื่อให้พระสงฆ์
บังสุกุลในกรณีที่ไม่มีภูษาโยงโดยเฉพาะเท่านั้น)

๒๕๐



วิธีวงด้ายสายสิญจน์
- งานมงคล เช่น ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ เริ่มต้นที่พระพุทธรูป ที่

โต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระในบ้าน หรือในที่ประกอบพิธีสงฆ์ วงเวียนขวารอบ
อาคารบ้านเรือน หรือรอบบริเวณงานแล้วน ามาวงเวียนขวารอบฐาน
พระพุทธรูป ๑ หรือ ๓ รอบ วางกลุ่มด้ายสายสิญจน์ใส่พานไว้ด้านซ้ายโต๊ะหมู่
บูชา

- งานมงคลอื่น ๆ ให้วงรอบที่ฐานพระพุทธรูป แล้วโยงมาวงรอบ
ภาชนะน้ ามนต์เลย

วิธีใช้ด้ายสายสิญจน์บังสุกุล
- งานมงคล หากเชิญโกศอัฐิบรรพบุรุษมาร่วมบ าเพ็ญกุศลด้วย 

จะใช้ด้ายสายสิญจน์อีกกลุ่มหนึ่ง หรือกลุ่มเดียวกันนั้น เด็ดให้ขาดจาก
พระพุทธรูป แล้วเชื่อมโยงโกศอัฐิให้พระสงฆ์บังสุกุลในกรณีที่ไม่มีภูษาโยง
โดยเฉพาะเท่านั้น

- งานอวมงคล โยงจากศพ จากโกศอัฐิ จากรูปผู้ตาย หรือจากรายนาม
ผู้ตาย มาให้พระสงฆ์บังสุกุลในกรณีที่ไม่มีภูษาโยงโดยเฉพาะ

๗. เทียนชนวน อุปกรณ์ประกอบด้วย
- เชิงเทียนทองเหลืองขนาดกลาง ๑ อัน
- เทียนขี้ผึ้ง/เทียนไขไส้ใหญ่ ๆ ๑ เล่ม
- น้ ามันชนวน (เทียนขี้ผึ้ง/เทียนไข ผสมน้ ามันเบนซิน)

๘. ภาชนะกรวดน้ า ใส่น้ าสะอาดเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนถึงเวลาใช้ 
และยกมาให้ประธานหรือผู้ที่จะกรวดน้ าเมื่อถึงเวลากรวดน้ า ไม่ควรตั้งรอไว้
ตรงที่นั่งตั้งแต่ก่อนพิธี
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๙. การนิมนต์พระสงฆ์
งานมงคล

- พิธีหลวง นิมนต์ ๑๐ รูป ส่วนพิธีทางราชการ นิยมนิมนต์ ๑๐ 
รูป ตามพิธีหลวง

- พิธีราษฎร์ทุกประเภท นิมนต์ ๙ รูป
- งานมงคลสมรส นิมนต์ตามแบบพิธีราษฎร์หรือตามจ านวนที่

นิยมในพ้ืนถิ่นนั้นๆ
งานอวมงคลเกี่ยวกับพิธีศพทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ นิมนต์

พระสงฆ์เหมือนกัน คือ
- สวดพระอภิธรรม ๔ รูป
- สวดหน้าไฟ ๔ รูป
- สวดพระพุทธมนต์ ๕  ๗  ๙  ๑๐ รูป ตามศรัทธา (พิธีหลวง 

นิมนต์ ๑๐ รูป)
- สวดแจง ๒๐  ๒๕  ๕๐  ๑๐๐  ๕๐๐ รูป หรือทั้งวัด
- สวดมาติกาบังสุกุล นิยมนิมนต์เท่าอายุผู้ตาย หรือตามศรัทธา

ข. ขั้นปฏิบัติการ
๑. การใช้เทียนชนวน

- การถือเทียนชนวน พิธีกรถือด้วยมือขวา โดยหงายฝ่ามือ ใช้นิ้วมือ
สี่นิ้ว (เว้นนิ้วหัวแม่มือ) รองรับฐานเชิงเทียน แล้วใช้หัวแม่มือกดฐานเชิง
เทียนเข้าไว้ ไม่นิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียน เพราะจะท าให้ประธานในพิธีรับไม่
สะดวก
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- การส่งเทียนชนวน พิธีกรจุดเทียนชนวนถือด้วยมือขวาเดินเข้าไป
หาประธานในพิธี ยืนตรงโค้งค านับ เดินตามประธานในพิธีไปยังที่บูชา โดย
เดินเยื้องทางด้านซ้ายของประธานในพิธี (เหตุผลที่ควรส่งทางซ้ายก็เพราะ
ประธานเอื้อมมือขวามารับทางซ้ายจะถนัดกว่าบิดมือขวาไปรับทางขวา อีก
ประการหนึ่งถ้าพิธีกรอยู่ทางขวาของประธาน ตัวพิธีกรก็จะล้ าไปทาง
อาสน์สงฆ์บังหน้าประธานสงฆ์ แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของสถานที่ด้วย) เมื่อประธานในพิธีหยุดยืนหน้าที่บูชา พิธีกร
น้อมตัวลงเล็กน้อยส่งเทียนชนวน ถ้าประธานในพิธีนั่งคุกเข่า พิธีกรก็
นั่งคุกเข่าตามแล้วส่งเทียนชนวนด้วยมือขวา มือซ้ายห้อยอยู่ข้างตัว

- การรับเทียนชนวน เมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว 
พิธีกรรับเทียนชนวน โดยยื่นมือขวาแบมือเข้าไปรองรับ อย่าจับก้านเทียน
ชนวนเหนือมือประธาน ถอยหลังห่างออกไปเล็กน้อย โค้งค านับแล้วกลับ
หลังหันเดินออกมา

๒. การปฏิบัติของประธานในพิธีที่โต๊ะหมู่บูชา
เมื่อเริ่มพิธีการ
- พร้อมที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา รับเทียนชนวนจากพิธีกรด้วยมือขวา
- จุดเทียนเล่มซ้ายมือของประธานในพิธีก่อน แล้วจุดเทียนเล่ม

ขวามือ
- จุดธูปดอกซ้ายมือของประธานในพิธีก่อน แล้วจุดธูปดอกที่ ๒ 

และ ๓ ตามล าดับ
- ส่งเทียนชนวนคืนให้พิธีกร
- กราบบนที่กราบพระ ๓ ครั้ง ล าดับการปฏิบัติ คือ 
- คุกเข่า 

๒๕๓



- ตั้งล าตัวตรง (๑. ประนมมือ  ๒. น้อมศีรษะลง  ๓. แนบฝ่ามือ
ทั้งสองบนที่กราบ  ๔. จรดหน้าผากลงระหว่างมือ (ให้หน้าผาก   
สัมผัสที่กราบ) ๕. ยกศีรษะขึ้นพร้อมยกมือประนมขึ้นตาม ๖. 
ตั้งล าตัวตรง) รวม ๖ จังหวะ นับเป็น ๑ ครั้ง

หมายเหตุ การก้มศีรษะลง แล้วแบะฝ่ามือใส่ที่กราบ ๓ ครั้ง ไม่ใช่วิธีที่
ถูกต้อง และไม่งาม ไม่พึงปฏิบัติเช่นนั้น

๓. พิธีกรอาราธนาศีล/พระปริตร
- เมื่อประธานในพิธี หรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ

แล้วกลับนั่งที่เดิม พิธีกรเริ่มกล่าวค าอาราธนาต่อไป
- ถ้าอาสนะอยู่ระดับพื้น ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งกับพื้น พิธีกรพึงนั่งคุกเข่า

ประนมมือกราบ ๓ ครั้ง แล้วจึงกล่าวค าอาราธนา ถ้าอาสน์สงฆ์ยกขึ้นสูงจาก
พื้น แต่ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งอยู่กับพื้นพิธีกรก็นั่งคุกเข่าอาราธนาเช่นกัน

- ถ้าอาสน์สงฆ์ยกสูง ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งเก้าอี้ พิธีกรพึงยืนทางท้าย
อาสน์สงฆ์ ข้างหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๑ หรือที่ ๒ จากท้ายแถว หรือที่อัน
เหมาะสม ท าความเคารพประธานในพิธี แล้วหันหน้าไปทางประธานสงฆ์
ประนมมือ กล่าวค าอาราธนาศีล โดยหยุดทอดเสียงเป็นจังหวะ ๆ ดังนี้

ค าอาราธนาศีล
มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/ 

ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ/
ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ  

สะหะ/ ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ/
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ตะติยัมปิ มะยัง  ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ 
สะหะ/  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

- เมื่อรับศีลเสร็จแล้วพึงอาราธนาพระปริตรต่อไป จบแล้ว ถ้านั่งคุกเข่า
ก็กราบ ๓ ครั้ง ถ้ายืนก็ยกมือไหว้ เสร็จแล้วท าความเคารพประธานในพิธีอีก
ครั้งหนึ่ง

ค าอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา/
สัพพะทุกขะวินาสายะ/ ปะริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง/
วิปัตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา/
สัพพะภะยะวินาสายะ/ ปะริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง/
วิปัตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา/
สัพพะโรคะวินาสายะ/ ปะริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง.

๔. การจุดเทียนน้ ามนต์
- ประธานในพิธี หรือเจ้าภาพต้องรอคอยจุดเทียนน้ ามนต์อีกครั้ง

หนึ่ง
- เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบท นโมการอัฏฐกะ คือ นะโม 

๘ บท ประมาณบทที่ ๕ (เร่ิม นะโม โอมะกาตี ตัสสะ ฯลฯ) พิธีกรจุดเทียน
ชนวนเข้าไปเชิญประธานในพิธีหรือเจ้าภาพไปจุดเทียนน้ ามนต์ เมื่อจุดแล้วผู้
จุดยกภาชนะน้ ามนต์ประเคนประธานสงฆ์ ยกมือไหว้แล้วกลับไปนั่งที่เดิม
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๕. การบูชาข้าวพระพุทธ/ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ เจ้าหน้าที่เตรียมส ารับอาหาร

เพื่อบูชาพระพุทธ พร้อมทั้งภัตตาหารถวายพระสงฆ์เข้ามาตั้ง ประธานหรือ
เจ้าภาพพร้อมที่โต๊ะวางส ารับข้าวพระพุทธ (ไม่ต้องจุดธูป เพราะถือเป็นพิธี
ต่อเนื่อง จากการจุดธูปเทียนตอนเริ่มพิธีการ) ประนมมือกล่าวค าบูชาข้าว
พระพุทธ จบแล้วกราบ ๓ ครั้ง หรือยกมือไหว้ ๑ ครั้ง ตามความเหมาะสม
ของสถานที่ ต่อจากนั้นจึงกล่าวถวายสังฆทานต่อไป

๖. การกล่าวค าถวายสังฆทาน
- การถวายภัตตาหาร (อาหารสด) งานท าบุญพิธีหลวง ไม่มีการ

กล่าวค าถวายสังฆทาน (พิธีทางราชการ นิยมปฏิบัติตามพิธีหลวง)
- การถวายภัตตาหาร (อาหารสด) งานท าบุญพิธีราษฎร์ มีทั้งกล่าว 

และไม่กล่าว (ตามความประสงค์เจ้าภาพ)
- การถวายอาหารแห้ง ทั้งพิธีหลวง และพิธีราษฎร์ นิยมกล่าวค า

ถวายสังฆทาน
ค ากล่าวถวายสังฆทาน มีรายละเอียดอยู่แล้วในเล่ม

หมายเหตุ
๑. พึงระลึกว่า ค าถวายสังฆทานไม่ใช่ค าอุทิศส่วนบุญ เพราะฉะนั้น 

ควรกล่าวเฉพาะข้อความที่เป็นค าถวายสังฆทานเท่านั้น
๒. หากประสงค์จะกล่าวค าอุทิศส่วนบุญ ควรกล่าวในขั้นตอนก่อนที่

พระสงฆ์จะอนุโมทนา คือเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จและเจ้าภาพถวายเครื่องไทย
ธรรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอโอกาสพระสงฆ์แล้วน ากล่าวอุทิศส่วนบุญตาม
ข้อความอันเป็นความนิยมในพื้นถิ่นนั้นๆ จบแล้วพระสงฆ์จึงอนุโมทนา
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๗. การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระ
- เครื่องไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายพระสงฆ์ 

ได้แก่ ปัจจัย ๔ และส่ิงของที่นับเนื่องในปัจจัย ๔
- สิ่งของที่ประเคนพระได้ในเวลาช่วงเช้าถึงเที่ยง ได้แก่ อาหารคาว

หวานทุกชนิด ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารเครื่องกระป๋องทุกประเภท 
(หากน าสิ่งของเหล่านี้ไปถวายในเวลาหลังเที่ยงแล้วไม่ต้องประเคน เพียงแต่
แจ้งให้พระรับทราบ แล้วมอบให้ศิษย์เก็บรักษาไว้จัดท าถวายในวันต่อไป)

- สิ่งของที่ประเคนพระได้ตลอดเวลา ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่ม 
เครื่องยารักษาโรค และประเภทเภสัช เช่น น้ าตาล น้ าผึ้ง น้ าอ้อย หมากพลู 
ฯลฯ หรือสิ่งของไม่ใช่ส าหรับขบฉัน

- สิ่งของที่ไม่สมควรประเคนพระ ได้แก่ เงิน และวัตถุส าหรับใช้แทน
เงิน เช่น เช็ค (ในการถวาย ควรใช้ใบปวารณาแทนตัวเงิน ส่วนตัวเงินมอบไว้
แก่ไวยาวัจกร ผู้ปฏิบัติพระ หรือศิษย์วัด)

๘. การกรวดน้ า
- งานท าบุญทุกชนิด ต้องมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป

ด้วย
- ใช้น้ าที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสีหรือส่ิงอื่นใดเจือปน
- ใช้ภาชนะ (เต้า) กรวดน้ าโดยเฉพาะ ถ้าไม่มี ก็ใช้แก้วน้ าหรือขันน้ า

แทน โดยจัดเตรียมไว้ก่อนถึงเวลาใช้
- เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาว่า ยถา... ก็เริ่มกรวดน้ าโดยจับ

ภาชนะกรวดน้ าด้วยมือทั้งสอง รินน้ าให้ไหลลงเป็นสาย ไม่ให้ขาดตอนเป็น
ระยะ โดยไม่ต้องใช้นิ้วมือรองรับสายน้ า

๒๕๗



- เมื่อพระสงฆ์ขึ้นอนุโมทนาว่า สัพพีติโย ... พึงเทน้ าให้หมด
ภาชนะกรวดน้ าแล้วประนมมือรับพรต่อไป

- พิธีกร เข้าไปน าภาชนะกรวดน้ าพร้อมทั้งน้ าที่กรวดแล้วออกมา
ทันที เทลงพื้นดินที่สะอาด ในที่กลางแจ้ง หรือที่โคนต้นไม้ใหญ่ ภายนอกตัว
อาคารบ้านเรือน ห้ามเทล

งในกระโถน หรือในที่สกปรก เป็นอันขาด

ค ากรวดน้ าแบบสามัญ
(ผู้นิยมใช้ค ากรวดน้ าเป็นอย่างอื่น โปรดใช้ตามอัธยาศัย)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.
อิทัง  เม  มาตาปิตูนัง  โหตุ/  สุขิตา  โหนตุ  มาตาปิตะโร.
อิทัง  เม  เทวะตานัง  โหตุ/  สุขิตา  โหนตุ  เทวะตาโย.
อิทัง  เม  สัพเพสัง  สัตตานัง  โหตุ/  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  สัตตา.
ขอส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลาย มารดาบิดา เทวดา 

และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ญาติทั้งหลาย มารดาบิดา เทวดา และสรรพสัตว์
ทั้งหลาย จงเป็นสุขเถิด

**********
นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๒๕๕๗

๒๕๘



๑. สถานที่

(๑.) ถ้าสถานที่อ านวย ควรจัดให้โต๊ะหมู่บูชาหรือพระพุทธปฏิมาอยู่

ด้านซ้าย (ซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าอาสน์สงฆ์หรือที่พระสงฆ์นั่ง)

(๒.) ต่อจากโต๊ะหมู่บูชาหรือพระพุทธปฏิมา เป็นที่พระสงฆ์นั่ง

(๓.) ธรรมเนียมเดิมตั้งตู้พระธรรมไว้ตรงกลางหน้าพระสงฆ์ สันนิษฐาน

ว่าของเดิมนั้นพระสวดจากคัมภีร์จริงๆ จึงตั้งตู้พระธรรมตรงหน้า เดี๋ยวนี้บาง

วัดเปลี่ยนไปตั้งตู้พระธรรมต่อจากโต๊ะหมู่ ถัดไปจึงเป็นที่พระสงฆ์นั่ง แล้ว

อธิบายให้เป็นล าดับพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

โปรดทราบว่านี่เป็นเรื่องที่คิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่ธรรมเนียมเดิม และไม่มีเหตุ

ที่จะต้องมาจัดล าดับพระรัตนตรัยในพิธีเช่นนี้ ตั้งตู้พระธรรมตรงหน้า

พระสงฆ์ถูกต้องดีอยู่แล้ว



๒. ก่อนเริมพิธี 

ควรให้พระสงฆ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิชี้แจงวิธีปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ 

จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้หรือปัญญาแก่ผู้ร่วมพิธี เช่น 

๑) เครื่องสักการบูชาบนโต๊ะหมู่ ที่เป็นหลักคือ ดอกไม้ธูปเทียน

- ธูป บูชาพระพุทธเจ้า ใช้ ๓ ดอก เท่าพระพุทธคุณโดยประมวล คือ 

พระปัญญาคุณ พระปริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ปักเรียงเป็นหน้า

กระดาน ไม่ใช่ปักเป็นกระจุก

- เทียน บูชาพระธรรม ใช้ ๒ เล่ม เท่าค าสอน ๒ ส่วน ที่เรียกว่า 

“พระธรรมวินัย” คือพระธรรมและพระวินัย

- ดอกไม้ บูชาพระสงฆ์ โดยเทียบเคียงว่า ดอกไม้ต่างสีต่างชนิดเมื่อ

จัดให้เรียบร้อยก็ดูงามฉันใด พระสงฆ์มาจากฐานะต่างๆ กัน เมื่อส ารวมอยู่

ในพระธรรมวินัยอันเดียวกันก็ย่อมงามฉันนั้น โดยนัยนี้ดอกไม้บนโต๊ะหมู่จึง

ต้องจัดให้ดูงามตามสมควร

(๒.) ล าดับการจุดธูปเทียนที่ลงตัวแล้วคือ จุดเทียนก่อนจุดธูป 

เหตุผลคือ แต่ก่อนยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ความมืดครอบง าพื้นที่ไว้มากกว่า

ความสว่าง เมื่อเริ่มพิธีจึงต้องการแสงสว่างก่อน อีกประการหนึ่งเทียนจุดติด

ง่ายกว่าธูป ทั้งจะได้อาศัยจุดธูปต่อจากเทียนได้ง่ายอีกด้วย แม้ทุกวันนี้จะไม่

๒๖๐



ต้องคิดถึงความจ าเป็นเช่นนั้นแล้ว เช่นมีแสงสว่างทั่วไปอยู่แล้ว มีเทียน

ชนวนให้จุดต่อซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรจุดง่ายจุดยาก แต่เมื่อท ามาจนลงตัว

แล้วก็สมควรรักษาล าดับเดิมไว้

ค าอธิบายเชิงแย้งที่ว่าควรจุดธูปก่อนตามล าดับพระรัตนตรัย เพราะธูป

บูชาพระพุทธ ถ้าใช้เหตุผลนี้ ก็น่าจะตั้งแจกันหรือพุ่มดอกไม้บนโต๊ะหมู่ไว้

ก่อนไม่ได้ ต้องยกมาตั้งหลังจากจุดเทียนแล้ว เพราะดอกไม้บูชาพระสงฆ์อัน

อยู่ล าดับสุดท้าย 

จะเห็นได้ว่าคงไม่สะดวกที่จะปฏิบัติตามเหตุผลเรื่องล าดับพระ

รัตนตรัยให้ตลอดสาย แต่จะกลายเป็นไปรื้อของเดิมให้ยุ่งเหยิงไปหมด 

เพราะฉะนั้น ยุติว่าจุดเทียนก่อนธูป ดีที่สุด

(๓.) วิธีจุดคือจุดเทียนเล่มซ้ายของผู้จุดก่อน แล้วจุดเล่มขวา แล้วจึงจุด

ธูปจากซ้ายไปขวาเช่นกัน เคยเห็นบางท่านจุดเทียนเล่มซ้ายแล้วจุดธูปต่อไป

เลย แล้วจึงไปจุดเทียนเล่มขวา เนื่องจากธูปอยู่ต่อจากเทียนเล่มซ้าย โปรด

ทราบว่าไม่ควรท าเช่นนั้น

๓. ประเด็นที่ควรเน้น

เรื่องต่อไปนี้ควรอธิบายให้ความรู้แก่ผู้ไปร่วมพิธี (จะอธิบายรวดเดียว 

หรืออธิบายเป็นเรื่องๆ ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นๆ ก็ได้)

๑.) จุดธูปเทียน จุดอะไรก่อน จุดจากไปไหนไปไหน ท าไมจึงต้องจุด

แบบนั้น 

๒๖๑



(๒.) และแม้แต่วิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ กราบอย่างไร 

(เท่าที่เห็นมักกราบแบบ “แบะฝ่ามือใส่พื้น” ๓ ครั้ง อันเป็นแบบที่ชอบ

ปฏิบัติกันทั่วไปหมด ต่อไปอาจต้องให้ฝรั่งมาสอนเสียก่อนจึงจะค่อยตื่นเต้น

แล้วเห่อท ากันได้ถูก) 

(๓.) ระหว่างนั่งฟังพระสวด ควรปฏิบัติตัวและปฏิบัติจิตอย่างไร

(๔.) วิธีทอดผ้าบังสุกล ทอดอย่างไร ต้องพูดหรือกล่าวค าอะไรหรือไม่ 

การทอดผ้าบังสุกุลมีความเป็นมาอย่างไร

(๕.) การถวายเครื่องไทยธรรม ท าอย่างไร แม้แต่การวางดอกไม้ที่

ประกอบเครื่องไทยธรรม วาง “เอาก้านออกเอาดอกเข้า” หรือวางอย่างไร 

และเพราะเหตุไร

(๖.) การกรวดน้ าท าอย่างไร ท าท าไม ว่าบทอะไร เทน้ าให้หมดเต้าเมื่อ

ถึงบทไหน

๔. ข้อเสนอแนะ

ในระหว่างพักแต่ละจบ ควรให้มีการบรรยายธรรมแสดงข้อคิดคติธรรม

เกี่ยวกับชีวิต หรือจะให้ความรู้เกี่ยวความหมายของบทสวดแต่ละบทก็ได้ 

ตามเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้อาจปรับแก้ของเดิมจากสวด ๔ จบ เป็นสวด ๒ 

จบ คือสวดจบหนึ่ง แล้วบรรยายธรรรมพอสมควรแก่เวลาแล้วสวดจบที่สอง 

ก็ได้
๒๖๒



เมื่อมีหนังสือของผมแจกเป็นธรรมทาน ญาตมิตรทั้งหลายมักถามว่า 

ท าไมไม่พิมพ์ขาย จะได้มีทุนมาพิมพ์เล่มอ่ืนๆ ต่อไปอีก

ผมตอบว่า ผมอยากได้ทุนพิมพ์เล่มอื่นๆ ด้วยการบริจาค เหมือนกับที่

ได้มาพิมพ์เล่มที่ก าลังแจกเป็นธรรมทานอยู่นี่

บริจาคก็ต้องควักกระเป๋า ซื้อหนังสือ ก็ต้องควักกระเป๋า แล้วมัน

ต่างกันอย่างไร ?

ผมตอบว่า ซื้อ ได้ของ แต่ไม่ได้บุญ บริจาค ได้ของด้วย ได้บุญด้วย

การซื้อหนังสือ คนซื้อจ่ายเงิน รับหนังสือไป มีฐานะเหมือนซื้อของ

ทั่วไป

การซื้อของทั่วไปไม่เป็นบุญเป็นกุศลฉันใด การซื้อหนังสือ ก็ไม่เป็น

บุญเป็นกุศลฉันนั้น แม้จะเป็นหนังสือทางธรรมก็ตาม



เพราะจิตคิดจะซื้อกับจิตคิดจะบริจาคมีสภาพต่างกันคนละขั้ว

จิตคิดจะซื้อ ก็คือเอาเงินไปแลกของ จ่ายเงินไป ได้ของมา

แต่จิตคิดจะบริจาคไม่ใช่เช่นนั้น

เมื่อเป็นการซื้อขาย ความอยากได้ของบังคับให้ต้องควักกระเป๋า

แต่เมื่อเป็นการบริจาค ไม่มีใครหรืออะไรมาบังคับให้ต้องควักกระเป๋า

แม้แต่จะคิดว่า - ได้หนังสือแล้วจะไม่บริจาคก็เกรงใจ – อย่างนี้ก็ไม่

เรียกว่าบริจาค บริจาคต้องเกิดจากจิตศรัทธาที่เป็นกุศลโดยบริสุทธิ์

ให้เพราะอยากให้ ไม่ใช่ให้เพราะอยากได้สิ่งของตอบแทน

ทันทีที่ตัดใจบริจาค นั่นเป็นบุญเรียบร้อยแล้ว จะได้หนังสือหรือไม่ได้ 

ไม่เป็นประมาณ

ถ้าเป็นการซื้อขาย เมื่อท่านจ่ายเงินมา ผมต้องให้หนังสือไป ถ้าไม่ให้ 

ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม

หรือเมื่อผมให้หนังสือไป ท่านต้องจ่ายเงินมา ถ้าไม่จ่าย ก็ผิดทั้ง

กฎหมายและศีลธรรม

แต่ถ้าเป็นการบริจาค เมื่อท่านตั้งจิตเป็นกุศล ให้เงินมาแล้ว ผมจะให้

หนังสือแก่ท่าน หรือไม่ให้ ก็ไม่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม

หรือเมื่อผมให้หนังสือแก่ท่านไป ท่านจะบริจาคหรือไม่บริจาค ก็ไม่ผิด

ทั้งกฎหมายและศีลธรรมเช่นกัน

เว้นไว้แต่-ปากท่านพูดว่าบริจาค แต่ใจคิดว่าผมควรจะให้หนังสือแก่

ท่านเป็นการตอบแทน อย่างนี้แม้จะไม่ใช่เป็นการซื้อ แต่ก็เป็นการบริจาคที่

ไม่บริสุทธิ์

๒๖๔



หรือผมให้หนังสือแก่ท่าน ปากก็พูดว่าแจกเป็นธรรมทาน แต่ใจ

คิดว่าท่านน่าจะบริจาคบ้างเป็นการตอบแทน

อย่างนี้แม้จะไม่ใช่เป็นการขาย แต่ก็เป็นธรรมทานที่ไม่บริสุทธิ์

จะเห็นได้ว่า บริจาคก็ดี ธรรมทานก็ดี ใจต้องบริสุทธิ์ไปตั้งแต่เบื้องต้น

ระหว่างบริจาคกับการซื้อและธรรมทานกับการขายนั้น เส้นแบ่งเขต

บางเฉียบตัดสินเด็ดขาดกันที่น้ าใจครับ

อีกประการหนึ่ง

ถ้าเป็นการซื้อขาย เงินที่ได้จากการขายหนังสือ ผมจะเอาไปใช้เป็น

ส่วนตัวได้อย่างไรก็ได้ เป็นสิทธิโดยสมบูรณ์

แต่ถ้าเป็นการบริจาค เงินที่ได้จากการบริจาค ต้องใช้ไปเพื่อการพิมพ์

หนังสือเป็นธรรมทานตามเจตนาของผู้บริจาคเท่านั้น จะใช้เป็นส่วนตัวไม่ได้

เด็ดขาด

ถ้าขืนท าเช่นนั้น นรกรออยู่ !

ควักกระเป๋าซื้อหนังสือ ได้หนังสือไปอ่าน ได้ความรู้แค่ชีวิตนี้

ยิ่งถ้าซื้อไปแล้วไม่อ่าน ก็ไม่ได้อะไรเลย

แต่ควักกระเป๋าบริจาค จะอ่านหรือไม่อ่าน บุญที่ได้จากการบริจาคติด

ตัวไปทุกภพทุกชาติ

เงินที่ผมได้จากการขายหนังสือ ก็ใช้ได้แค่ชีวิตนี้ 

ไม่ชั่วชีวิตด้วยซ้ าไป หายใจไม่กี่พรืดก็หมดแล้ว

๒๖๕



แต่บุญที่ได้จากการพิมพ์เป็นธรรมทานติดตามเป็นเพื่อนไปทุกภพทุก

ชาติ

บางท่านก็ให้ข้อคิดว่า พิมพ์ขายก็ไม่เห็นจะเสียหาย เงินที่ได้จากการ

ขายก็สามารถน าไปพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานได้เหมือนกัน ใครๆ เขาท า

อย่างนี้ก็เยอะไป

ผมบอกว่า ท าอย่างนั้นผมก็ได้บุญเป็นส่วนตัวของผมคนเดียว คนซื้อ

หนังสือไม่มีส่วนได้บุญด้วย เพราะตั้งเจตนาเป็นการซื้อขายมาแต่แรก ไม่ใช่

เจตนาบริจาค

แต่ถ้าตั้งเจตนาบริจาคมาตั้งแต่แรก ผมเอาเงินบริจาคไปพิมพ์หนังสือ

เป็นธรรมทาน ญาติมิตรที่บริจาคก็ได้บุญกันโดยทั่วหน้า

อย่างนี้จะไม่ดีกว่ากันหรือ

การพิมพ์แจกเป็นธรรมทานยังเป็นการช่วยให้ผู้บริจาคได้บุญสมเจตนา

ของการบริจาคอีกด้วย ผมก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกในฐานะเป็นผู้ขวนขวาย

ด าเนินการ ญาติมิตรทั้งหลายอนุโมทนาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน

อย่างนี้จะไม่ดีกว่ากันหรือ

ซื้อขาย จ่ายเงินมา ได้หนังสือไป จบ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก

แต่ถ้าบริจาค จ่ายเงินมา ได้หนังสือไป ยังไม่จบครับ น้ าใจยังจะผูกพัน

เป็นญาติทางธรรมกันต่อไปอีกยาวนาน

อย่างนี้จะไม่ดีกว่ากันหรือ

ตกลงว่า บริจาคตามก าลังกันเถอะครับอย่าซื้อขายเลย

๒๖๖
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