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ตักบาตร เทโวโรหณะ การหยั่งลงจากเทวโลก
พระครูปราโมทย์สีลคุณ
บทน�ำ

ช่วงวันออกพรรษาในแต่ละจังหวัด แต่ละท้องที่ ก็จัดงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดประเพณีที่ส�ำคัญและมักจัดกันทุกๆ จังหวัด คือ ประเพณีตักบาตร
เทโวโรหนะ ค�ำว่า ‘’เทโวโรหณะ’’ แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโวโรหณะ จะท�ำกันใน
บริเวณพระอุโบสถมีการอัญเชิญพระพุทธรูป เป็นผูน้ ำ� แถวของพระภิกษุ ในการออกบิณฑบาตของทีต่ กั บาตร
ก็มีต่างๆกันไปในแต่ละจังหวัด เช่น ที่อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ที่วัดเขานางบวช อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก จะถวายบัวให้กับพระพุทธรูป และที่ที่จังหวัดอุทัยธานี นิยมใช้ข้าวต้มมัด หรือ เรียกว่า
ข้าวต้มลูกโยน โดยจะเอาข้าวเหนียวผัดมาห่อใบมะพร้าว ไว้หาง ใส่บาตรถวาย พระภิกษุสงฆ์การที่ต้อง
อัญเชิญพระพุทธรูปมาเป็นผูน้ ำ� ขบวนแถวของพระสงฆ์ ในการออกบิณฑบาต เทโวโรหนะ ถือได้วา่ เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อร�ำลึกถึงวันส�ำคัญ ของวันออกพรรษาอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว
พิธีตักบาตรเทโวโรหณะเมื่อครั้งพุทธกาล
ในพรรษาที่ 7 นับจากปีทอ่ี งค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึน้ ไปจ�ำพรรษา
บนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยูห่ นึง่ พรรษา ครัน้ ถึงวันปวารณาออกพรรษา
วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณี ทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสี
สว่างไสวเรืองรองไปทั่วทั้งโลกธาตุ แล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น คือ ท่านเปิดโลกทั้งสาม ให้เห็นถึงกันในเวลา
เดียวกัน คือ สวรรค์ มนุษย์นรกเห็นกันหมดทัง้ เทวดามนุษย์ สัตว์นรก สัตว์เดียรัจฉานเปรตอสุรกายต่างเห็น
กันและกันด้วยตาเนื้อ เป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ เมื่อเห็นความอัศจรรย์นั้นต่างเกิดมหาปีติ พากันตั้ง
ความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า เพราะเห็นพุทธานุภาพนั้น
แม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดียรัจฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วย วันนั้นจึงเรียกว่า
“วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก”
สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น
1. 	 จตุมหาราชิกา (สวรรค์ ชั้นที่ 1) เป็นที่อยู่ของเทพยดาชาวฟ้า มีท้าวมหาราช 4 พระองค์
ปกครอง คือ  ท้าวธตรัฐมหาราช  ท้าววิรฬุ หกมหาราช ท้าววิรปู กั ษ์มหาราช ท้าวเวสสุวณ
ั มหาราช (ท้าวกุเวร)
อายุ 500 ปีทิพย์ (9 ล้านปีมนุษย์)
บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์ ชอบท�ำความดี สันโดษ ยินดีแต่ของๆ ตน ชักชวนให้ผู้อื่นประกอบ
การกุศล ชอบให้ทาน ในการให้ทานเป็นผู้มีความหวังให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน มุ่งการ
สั่งสมให้ทาน ให้ทานด้วยความคิดว่า “เราตายแล้วจักได้เสวยผลแห่งทานนี้” และเป็นผู้มีศีล ฯลฯ
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2. 	 ดาวดึงส์ (สวรรค์ ชั้นที่ 2) ที่เรียกว่าไตรตรึงษ์หรือดาวดึงส์ เป็นเมืองใหญ่มี 1,000 ประตู
มีพระเกศจุฬามณีเจดีย์ มีไม้ทิพย์ ชื่อ ปาริชาตกัลปพฤกษ์ สมเด็จพระอมรินทราธิราชเป็นผู้ปกครอง อายุ
1,000 ปีทิพย์ (36 ล้านปีมนุษย์)
บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์ มีจิตบริสุทธิ์ยินดีในการบริจาคทาน ในการให้ทาน เป็นผู้ไม่มีความ
หวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ ไม่มีการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่า “ตาย
แล้วเราจักได้เสวยผลทานนี”้ แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “การให้ทานเป็นการกระท�ำดี” งดงามด้วยพยายาม
รักษาศีล ไม่ดูหมิ่นผู้ใหญ่ในตระกูล ฯลฯ
3.  	ยามา  (สวรรค์ ชั้นที่ 3)
เป็นทีอ่ ยูข่ องเทพยดาผูม้ แี ต่ความสุขอันเป็นทิพย์ มีทา้ วสุยามเทวราชเป็นผูป้ กครอง อายุ 2,000
ปีทิพย์ (144 ล้านปีมนุษย์)
บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ พยามสร้างเสบียง ไม่หวั่นไหวในการบ�ำเพ็ญบุญกุศล
ในการให้ทาน เป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วย
ความคิดว่า “การให้ทานเป็นการกระท�ำที่ดี” แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคย
ให้ เคยท�ำมา เราก็ไม่ควรท�ำให้เสียประเพณี” รักษาศีล มีจิตขวนขวายในพระธรรม ท�ำความดีด้วยใจจริง
4. 	 ดุสิต (สวรรค์ ชั้นที่ 4)
เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้มีความยินดีแช่มชื่นเป็นนิจ มีท้าวสันดุสิตเทวราชปกครอง อายุ 4,000
ปีทิพย์ (576 ล้านปีมนุษย์)
บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ ยินดีมากในการบริจาคทาน ในการให้ทานเป็นผู้ไม่มี
ความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน ไม่มุ่งการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิด
ว่า “บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้ เคยท�ำมา เราไม่ควรท�ำให้เสียประเพณี” แต่ให้ทานด้วยความคิด
ว่า “เราหุงหากิน แต่สมณะหรือพราหมณ์ทงั้ หลายไม่ได้หงุ หากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ผู้ไม่หุงหากิน ย่อมเป็นการไม่สมควร” ทรงศีล ทรงธรรม ชอบฟังพระธรรมเทศนา หรือเป็นพระ
โพธิสัตว์รู้ธรรมมาก
5. นิมมานรตีภูมิ (สวรรค์ ชั้นที่ 5)
เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยินดีในกามคุณอารมณ์ ซึ่งเนรมิตขึ้นมาตามความพอใจ มีท้าวสุนิมมิต
เทวราชปกครอง อายุ 8,000 ปีทิพย์ (2,304 ล้านปีมนุษย์)
บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตใจบริสุทธิ์ ยินดียิ่งในการบริจาคทาน ในการให้ทานเป็นผู้ไม่มี
ความหวังให้ทาน ไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ ไม่มุ่งการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทาน ด้วยความคิด
ว่า “เราหุงหากินได้ แต่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ ผู้ไม่หุงหากิน ย่อมเป็นการไม่สมควร” แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “เราจักจ�ำแนกแจกท่าน
เช่นเดียวกับฤๅษีทั้งหลายในกาลก่อน” ประพฤติธรรมสม�่ำเสมอ พยามรักษาศีลไม่ให้ขาดได้ มีใจสมบูรณ์
ด้วยศีล และมีวิริยะอุตสาหะในการบริจาคทานเป็นอันมาก เพราะผลวิบากแห่งทาน และศีลอันสูงเท่านั้น
จึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้
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6. 	 ปรนิมมิตวสวัตตี (สวรรค์ ชั้นที่ 6)
เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าซึ่งเสวยกามคุณอารมณ์ แบ่งเป็น ฝ่ายเทพยดา มีท้าวปรนิมมิตเทวราช
ปกครอง กับ ฝ่ายมารมีท้าวปรนิมิตวสวัตตีมาราธิราชเป็นผู้ปกครอง อายุ 16,000 ปีทิพย์ (9,216 ล้านปี
มนุษย์)
บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ อุตส่าห์ก่อสร้างกองการกุศลให้ยิ่งใหญ่เป็นอุกฤษฏ์
อบรมจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรม เมือ่ จะให้ทานรักษาศีลก็ตอ้ งบ�ำเพ็ญกันอย่างจริงๆ มากไปด้วยความศรัทธา
ปสาทะอย่างยิง่ ยวดถูกต้อง ในการให้ทาน เป็นผูไ้ ม่มคี วามหวังให้ทาน ไม่มจี ติ ผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน
ไม่มงุ่ การสัง่ สมให้ทาน ไมได้ให้ทานด้วยความคิดว่า “เราจักเป็นผูจ้ ำ� แนกแจกทาน เช่นเดียวกับฤๅษีทงั้ หลาย
แต่กาลก่อน” แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “เมื่อเราให้ทานอย่างนี้ จิตของเราจะเลื่อมใส จะเกิดความปลื้มใจ
และโสมนัส” เพราะวิบากแห่งทาน และศีลอันสูงส่งยิ่งเท่านั้น จึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้
     ตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึง วันท�ำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชือ่ ของ
พุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา
      การทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จ ขึน้ ไปจ�ำพรรษาอยูเ่ พียงสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ ก็เนือ่ งจากมีพระประสงค์
จะให้พระพุทธมารดาได้บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นธรรม ชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้
“เทโว” ย่อมาจากค�ำว่า “เทโวโรหณะ” ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง เมื่อ
พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณ แล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของ
อินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิ
ของพระองค์ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดา
ซึง่ หลังจากประสูตพิ ระองค์ได้ 7 วัน ก็สนิ้ พระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยูใ่ นสวรรค์ชนั้ ดุสติ ฉะนัน้ ใน
พรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจ�ำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรม
ปิฎกโปรดพุทธมารดาอยูพ่ รรษาหนึง่ ถึงวันแรม 1 ค�ำ่ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์มาประทับ
ที่เมืองสังกัสสะ ประชาชน พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อท�ำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น บางวัดก็ท�ำในวัน
ออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 บางวัดก็ท�ำในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ทั้งนี้ แล้วแต่
ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้าน
พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
อนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้น ประชาชนพร้อมกันไปท�ำบุญตักบาตรเป็น
จ�ำนวนมากสุดจะประมาณ พิธีที่กระท�ำกันในการตักบาตรเทโว ซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับท�ำบุญตักบาตร
รับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนัน่ เอง บางวัดจึงเตรียมการในคฤหัสถ์แต่งตัวเป็นเทวดาบ้าง
เป็นพรหมบ้างแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่มีล้อเคลื่อน และมีบาตรตั้งอยู่ข้างหน้า
พระพุทธรูปใช้คนลากน�ำหน้าพระสงฆ์ พวกทายกทายิกาตัง้ แถวเรียงรายคอยใส่บาตร เป็นการกระท�ำให้ใกล้
กับความจริงเพือ่ เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ส่วนอาหารทีน่ ำ� มาท�ำบุญตักบาตรในวันนัน้ มีขา้ ว กับข้าวต้ม
มัดใต้ ข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบล�ำเจียกไว้หางยาวและข้าวต้มลูกโยนนี้มี ประวัติมาตั้งแต่
ครัง้ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ เพราะตัง้ ใจอธิษฐานแล้วโยนไปให้ลงบาตรของพระพุทธเจ้า
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เนื่องจากมีคนมากเข้าไปใส่บาตรไม่ได้
เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชนนิยมไปท�ำบุญตักบาตรที่วัด โดยปฏิบัติตนดังนี้
1. เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และ
ข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจ�ำลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ
ประชาชนจะนัง่ หรือยืนสองฝัง่ ทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงล�ำดับรับบาตรตรงกลาง
โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปน�ำหน้าแถวพระสงฆ์
2. หลักจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล
3. ฟังธรรมและท�ำสมาธิ (Meditation) ตามโอกาส เพื่อท�ำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส
4. แผ่เมตตา และกรวดน�้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์
บุญ อานิสงส์ทเี่ กิดขึน้ จะส่งผลดีให้การตักบาตรเทโว เป็นการท�ำบุญทีช่ าวพุทธทัว่ ไปรูจ้ กั และ
ปฏิบตั มิ ากกว่าการท�ำบุญประเภทอืน่ ๆ การตักบาตรนัน้ ยังถือว่าเป็นการท�ำบุญประจ�ำวันของชาวพุทธ และ
ชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย
ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม ในการท�ำบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้
1. เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพราะการสั่งสมเป็นเหตุน�ำความสุขมาให้
2. เป็นการเริม่ ต้นวันใหม่ดว้ ยการท�ำบุญท�ำให้จติ ใจแจ่มใส เพือ่ ให้มกี ำ� ลังใจทีเ่ ข้มแข็ง เพราะ
ผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย
3. เป็นการท�ำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต
4. เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต และที่จะมาตรัสรู้
ในอนาคต ล้วนแต่ด�ำรงพระชนม์ชีพด้วยอาหารบิณฑบาต
5. เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย
แล้วน�ำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังด�ำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติ
ดีงามของสังคม ฉะนั้น ชาวพุทธควรท�ำบุญตักบาตรเป็นประจ�ำทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่
จะต้องน�ำไป ดุจเสบียงเดินทาง ในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสาร อันไม่ปรากฏเบื้องต้น
และที่สุด และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ อนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น
คือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น�ำของพุทธบริษัท ที่เป็นฐานก�ำลังส�ำคัญ
แห่งกองทัพธรรมนั้น ท่านด�ำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่คฤหัสถ์จัดถวาย ท่านจึงสามารถมีก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่
จะศึกษาพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก ให้เข้าใจ ทรงจ�ำ น�ำมาประพฤติปฏิบตั ิ และกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้
การท�ำบุญตักบาตรเทโวจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญดังนี้
1. ต้องเตรียมใจให้พร้อม ข้อนี้ถือว่าส�ำคัญมาก เพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย ท่าน
แนะน�ำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้ง 3 ขณะ คือ
1.1 ก่อนถวาย ตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง
1.2 ขณะถวาย ก็มีใจเลื่อมใส ถวายด้วยความเคารพ
1.3 หลังจากถวายแล้ว ต้องยินดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้
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ถวายไปแล้ว การท�ำใจให้ได้ทั้ง 3 ขณะดังกล่าวนี้ นับว่ายากมาก เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจท�ำให้
จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้
2. ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณร เป็นผู้ส�ำรวมระวัง มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัย
ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน พระพุทธพจน์ ทรงจ�ำ น�ำมาบอกกล่าว สั่งสอนได้ และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทา
ราคะ โทสะ โมหะ จนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิง
3. สิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน และที่ส�ำคัญ คือ
สิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณรด้วย
ท�ำบุญตักบาตรให้หมั่นอธิษฐาน
เมื่อองค์ประกอบ 3 อย่างข้างต้นบริบูรณ์ สิ่งที่จะต้องท�ำก่อนตักบาตร คือ “การอธิษฐาน” การ
อธิษฐานนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะจะท�ำให้บุญของเราหนักแน่น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขี้น และ
ยังท�ำให้เราทราบเป้าหมายในการท�ำบุญด้วย นอกจากนี้ การอธิษฐานยังสามารภสร้างพลังขึน้ ในจิตใจให้มากขึน้
เป็นการสั่งสมก�ำลังแห่งความบากบั่น อดทน เพื่อเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่ปรารถนาได้
การอธิษฐานในขณะทีบ่ ำ� เพ็ญบุญนัน้ ผลบุญย่อมหนุนส่งให้สำ� เร็จตามทีป่ รารถนาไว้ ถึงแม้จะขึน้ อยูก่ บั เวลา
และโอกาสบ้างก็ตาม แต่ความดีที่ท�ำไว้ย่อมไม่เสียหายไปแน่นอน
ฉะนัน้ ก่อนตักบาตร ควรอธิษฐานโดยนัง่ หรือยืนก็ได้ แล้วแต่สถานทีจ่ ะอ�ำนวย ยกสีง่ ของทีจ่ ะถวาย
ขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานตามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆ
ก็ได้ จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหาร
บิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว
ค�ำอธิษฐานก่อนตักบาตร
ตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา มีเป็นหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์ มีจิตใจ
เป็นอิสระเหนือทุกข์ทกุ อย่าง (พระนิพพาน) หลักการด�ำเนินชีวตี ของชาวพุทธนัน้ ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย
ดังกล่าว ซึ่งพระโบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติค�ำ อธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่า”อิ ทัง ทานัง สีละวันตานัง
ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ ข้าพเจ้าขอน้อม
ถวายทานนีแ้ ด่พระสงฆ์ผมู้ ศี ลี ขอท่านทีข่ า้ พเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถงึ พระนิพพาน ในอนาคตกาล
เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ”
อีกบทหนึ่งเป็นค�ำอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะ ว่า “นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง
วะรัง, เอเตนะ สังจะวัชเชนะ, โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา ฯ ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัน
ประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยค�ำสัตย์ นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ
เอกสารอ้างอิง
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ราชวิทยาลัย, 2547.
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