๘ ขัน
้ ตอนการประกอบพิธท
ี าบุญอุทิศ >>>
๑) กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

๒) อาราธนาศีล
มะยัง ภันเต วิสงุ วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ
ปั ญจะ สีลานิ ยาจามะ. ทุตยิ มั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ ปั ญจะ สีลานิ ยาจามะ. ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต
วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปั ญจะ สีลานิ ยาจามะ

๓) ทอดผ้าบังสุกลุ
ท่านเจ้าภาพและญาติมติ รร่วมกันนาผ้าบังสุกุลทีเ่ ตรียมมา
วางทอดลงบนด้ายสายสิญจน์ในแนวตัง้ วางเฉพาะผ้าเท่านัน้
ลงบนสายสิญจน์ ของอย่างอื่นให้รอไว้กอ่ น

๔) พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกลุ
น้อมจิตพิจารณาถึงความไม่เทีย่ งแห่งสังขารทัง้ หลาย

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

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ภัตตาหาร เพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว
กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร
เพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว กับทั้งบริวารเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็นต้น ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย
สิ้นกาลนานเทอญ.

๖) ประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
ประเคนเครื่องไทยธรรม, หากท่านนาอาหารมาด้วย โปรดนาไปจัดเตรียม
ทีใ่ นครัว ไม่จาเป็ นต้องยกมาถวายในพิธี

๗) กรวดน้า รับพร
เตรียมทีก่ รวดน้ า ตัง้ จิตอุทศิ ผลไปให้กบั ท่านผูล้ ่วงลับด้วยใจสงบเย็น

๘) ฟั งธรรมกถาจากพระสงฆ์
บทพิจารณาผ้าบังสุกุลที่พระสงฆ์สวด น้อมใจพิจารณาตาม
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม
อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุข.

ตัง้ ใจฟั งธรรมกถาจากพระ, จบแล้วรับสื่อธรรมะทีร่ ะลึก เป็ นอันเสร็จพิธี
หมายเหตุ ในกรณีทน่ี ิมนต์พระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตรด้วย
พระสงฆ์จะสวดหลังจากอาราธนาศีลจบแล้ว

๔. ตั้งใจฟังธรรมกถา ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
และป้องกันไม่ให้มีเสียงรบกวนผู้ทาพิธี
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่โป๊เปลือย
๕. ประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ความนอบน้อม
๒. พเริท์่มงานตรงตามเวลาที
หมาย
โทรศั
๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕,่นัด๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕
และเข้ามาใกล้ๆ พอที่จะประเคนได้โดย
๓. ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมหน้ากัน
WWW.WATNYANAVES.NET
ไม่ต้องเอื้อมมือ (หัตถบาส)

๑๐ หมู่ที่ ๓ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕

ข้อชี้ชวนให้ทา ให้ได้บุญกุศลยิ่งขึ้น

บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านผู้ตายได้ทาแก่เรา
ในกาลก่อนว่า ท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ท่านผู้นี้ได้ทากิจนี้ของเรา
ท่านผู้นี้เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพื่อนของเรา ดังนี้
ก็ควรให้ทักษิณาทาน อุทิศเพื่อท่านผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว

พิธีบังสุกุลอุทิศกุศล

การร้องไห้ก็ดี การเศร้าโศกก็ดี หรือการร่าไรราพัน
อย่างอื่นก็ดี, บุคคลไม่ควรทาทีเดียว เพราะว่าการร้องไห้นั้น
ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเลย
ญาติทั้งหลายก็ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น

ก็ทักษิณานุปทานนี้แล อันท่านถวายแล้ว
ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ ย่อมสาเร็จประโยชน์เกื้อกูล
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนาน ตามฐานะ
ญาติธรรมนี้นั้น ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว
แลบูชาอันยิ่ง ท่านก็ได้ทาแล้ว แก่ญาติทั้งหลายที่ได้ละ
โลกนี้ไปแล้ว
กาลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย
บุญไม่น้อย ท่านได้ขวนขวายแล้ว ดังนี้

โปรดอย่าอุดหนุน ชุดถังสังฆทาน ชุดยาสามัญ ที่นามาขาย
ตามร้านเป็นชุดๆ เก่าบ้าง แพงบ้าง บางอย่างก็ชารุด
ถวายไทยธรรมด้วยปัญญา เลือกหามาจัดเองดีที่สุด

วิเจยฺยทาน สุคตปฺปสตฺถ.
ให้ด้วยพิจารณา
พระศาสดาทรงสรรเสริญ

วัดญาณเวศกวัน
เขียนใบนิมนต์เมื่อวันที่ ......../......../........
ทางวัดจะโทรไปแจ้งผลในวันพุธ ที่ ..............
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ชื่อ คุณ.............................

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

คู่มือการนิมนต์พระ

ตัวช่วยในการจัดเตรียมงาน
 กรอกใบฎีกายื่นกับไวยาวัจจกรที่หอสมุด ชั้น ๒ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
 ทางวัดโทรศัพท์ยืนยันรับกิจทุกวันพุธสัปดาห์ถัดไป หรือพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
 หากจัดที่วัดญาณเวศกวัน สามารถเลือกประกอบพิธีได้ ๒ เวลา
คือช่วงเช้า ๑๐.๐๐ น. และช่วงบ่าย ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาบาเพ็ญกุศลชั้น ๒
 เตรียมอัฐิหรือรูปของท่านผู้ล่วงลับมาตั้งวางไว้ วนด้ายซ้ายสิญจน์ทางซ้าย ๓ รอบ
แล้วนาม้วนสายสิญจน์วางบนพานด้านขวาของพระสงฆ์
 เตรียมผ้าบังสุกุลเพื่อทอดอุทิศผู้ล่วงลับ หยิบใบคากล่าวมาแจกจ่าย
เตรียมที่กรวดน้า

