
 

 

  

๕)  กล่าวค าถวายภตัตาหาร และเคร่ืองไทยธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

อิมานิ มะยัง ภันเต,   
มะตะกะภัตตานิ 
สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ, 
โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต  
ภิกขุสังโฆ, 
อิมานิ,  มะตะกะภัตตานิ,   
สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,   
อัมหากัญเจวะ,   
มาตาปิตุอาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,  
กาละกะตานัง,  ทีฆะรัตตัง,   
หิตายะ,  สุขายะ. 

๘ ขัน้ตอนการประกอบพธิที าบญุอทุิศ >>> 

๑)  กล่าวค าบชูาพระรตันตรยั   
อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทม ิ(กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, ธมัมงั นะมสัสาม ิ(กราบ) 
สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงั นะมาม ิ(กราบ)  
  

  

   
๒)  อาราธนาศีล 

          มะยงั ภนัเต วสิงุ วสิุง รกัขะณตัถายะ,   ตสิะระเณนะ สะหะ  
     ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ.    ทุตยิมัปิ มะยงั ภนัเต วสิุง วสิุง รกัขะณตัถายะ, 
     ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ.    ตะตยิมัปิมะยงั ภนัเต  
     วสิุง วสิุง รกัขะณตัถายะ   ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ 

  

๓)  ทอดผ้าบงัสกุลุ 
      ท่านเจา้ภาพและญาตมิติรร่วมกนัน าผา้บงัสุกุลทีเ่ตรยีมมา 
 วางทอดลงบนดา้ยสายสญิจน์ในแนวตัง้  วางเฉพาะผา้เท่านัน้ 
 ลงบนสายสญิจน์ ของอย่างอื่นใหร้อไวก้อ่น 

  

๔)  พระสงฆ์พิจารณาผ้าบงัสกุลุ 
น้อมจติพจิารณาถงึความไม่เทีย่งแห่งสงัขารทัง้หลาย 

  

 
 

     
บทพิจารณาผ้าบังสุกุลที่พระสงฆ์สวด น้อมใจพิจารณาตาม 

อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม 

อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดข้ึน และเสื่อมไปเป็นธรรมดา  
ความเข้าไปสงบสังขารเหล่าน้ันได้เป็นสุข. 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย 
ภัตตาหาร  เพ่ือผู้ล่วงลับไปแล้ว   
กับทั้งบริวารเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์,   

ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับภัตตาหาร   
เพ่ือผู้ล่วงลับไปแล้ว  กับทั้งบริวารเหล่านี้  
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย   
เพ่ือประโยชน์และความสุข  
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  
แก่ญาตขิองข้าพเจ้าทั้งหลาย 
มีมารดาบิดาเป็นต้น  ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย 
ส้ินกาลนานเทอญ. 
   

๖)  ประเคนเคร่ืองไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ ์
ประเคนเครื่องไทยธรรม,  หากท่านน าอาหารมาดว้ย โปรดน าไปจดัเตรยีม
ทีใ่นครวั  ไม่จ าเป็นตอ้งยกมาถวายในพธิ ี

 

๗)  กรวดน ้า รบัพร 
เตรยีมทีก่รวดน ้า ตัง้จติอุทศิผลไปใหก้บัทา่นผูล้่วงลบัดว้ยใจสงบเยน็ 

  

๘)  ฟังธรรมกถาจากพระสงฆ์ 
ตัง้ใจฟังธรรมกถาจากพระ, จบแลว้รบัสื่อธรรมะทีร่ะลกึ เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

   
หมายเหตุ ในกรณีทีนิ่มนต์พระสงฆส์วดธรรมนิยามสตูรดว้ย   

พระสงฆจ์ะสวดหลงัจากอาราธนาศลีจบแลว้ 
 
 



 

ตัวช่วยในการจัดเตรียมงาน 
  กรอกใบฎีกาย่ืนกับไวยาวัจจกรที่หอสมุด ช้ัน ๒ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
  ทางวัดโทรศัพท์ยืนยันรับกิจทุกวันพุธสัปดาห์ถัดไป หรือพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
  หากจัดที่วัดญาณเวศกวัน สามารถเลือกประกอบพิธีได้ ๒ เวลา  
      คือช่วงเช้า ๑๐.๐๐ น. และช่วงบ่าย ๑๔.๐๐ น.  ณ ศาลาบ าเพ็ญกุศลช้ัน ๒ 
 เตรียมอัฐิหรือรูปของท่านผู้ล่วงลับมาต้ังวางไว้ วนด้ายซ้ายสิญจน์ทางซ้าย ๓ รอบ  
 แล้วน าม้วนสายสิญจน์วางบนพานด้านขวาของพระสงฆ์ 
 เตรียมผ้าบังสุกุลเพ่ือทอดอุทิศผู้ล่วงลับ หยิบใบค ากล่าวมาแจกจ่าย  
 เตรียมที่กรวดน้ า 

 

คู่มือการนิมนต์พระ 
  

   พิธีบังสุกุลอุทิศกุศล อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม 
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง 
นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา 
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย 
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา 
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปะกัปปะติ 
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต 
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา 
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง 
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ 

 

๑๐ หมู่ท่ี ๓ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ 
WWW.WATNYANAVES.NET 

วัดญาณเวศกวัน 
 

๔.  ต้ังใจฟังธรรมกถา  ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ  
 และป้องกันไม่ให้มีเสียงรบกวนผู้ท าพิธี 
๕.  ประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ความนอบน้อม  
 และเข้ามาใกล้ๆ พอที่จะประเคนได้โดย 
 ไม่ต้องเอ้ือมมือ (หัตถบาส) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

ข้อชี้ชวนให้ท า ให้ได้บุญกุศลยิ่งขึ้น 
๑.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่โปเ๊ปลือย 
๒.  เริ่มงานตรงตามเวลาที่นัดหมาย 
๓.  ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมหน้ากัน 

บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านผู้ตายได้ท าแก่เรา 
ในกาลก่อนว่า ท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ท่านผู้นี้ได้ท ากิจนี้ของเรา 
ท่านผู้นี้เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา ดังนี้ 
ก็ควรให้ทักษิณาทาน อุทิศเพื่อท่านผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว 
  

การร้องไห้ก็ดี การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่ าไรร าพัน 
อย่างอื่นก็ดี, บุคคลไม่ควรท าทีเดียว  เพราะว่าการร้องไห้นั้น 
ไมไ่ด้เป็นประโยชน์แก่ญาติท้ังหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเลย  
ญาติท้ังหลายก็ย่อมต้ังอยู่อย่างนั้น 
 
 
 
 
 
 
  

ก็ทักษิณานุปทานนี้แล อันท่านถวายแล้ว 
ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์  ย่อมส าเร็จประโยชน์เก้ือกูล 
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนาน ตามฐานะ 

ญาติธรรมนี้นั้น ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว 
แลบูชาอันยิ่ง ท่านก็ได้ท าแล้ว  แก่ญาติท้ังหลายท่ีได้ละ 
โลกนี้ไปแล้ว 

ก าลังแห่งภิกษุท้ังหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย 
บุญไม่น้อย ท่านได้ขวนขวายแล้ว ดังนี ้

โปรดอย่าอุดหนุน ชุดถังสังฆทาน ชุดยาสามัญ ท่ีน ามาขาย 

ตามร้านเป็นชุดๆ    เก่าบ้าง แพงบ้าง บางอย่างก็ช ารุด    
ถวายไทยธรรมด้วยปัญญา เลือกหามาจัดเองดีท่ีสุด 

วิเจยฺยทาน  สุคตปฺปสตฺถ . 
 ให้ด้วยพิจารณา  

พระศาสดาทรงสรรเสริญ 
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