
วธีิการปฏิบตัิในงานเลีย้งพระเพล 

1. ประธานในพธีิจุดเทยีน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย  จากน้ันไหว้พระพร้อมกนั  ดงันี ้
(ให้ว่าตามผู้น าพธีิ) อิมินา สกักาเรนะ/ พุทธงั  อะภิปูชะยามะ 

อิมินา สกักาเรนะ/ ธมัมงั  อะภิปชูะยามะ 
อิมินา สกักาเรนะ/ สงัฆงั  อะภิปชูะยามะ 

(ว่าพร้อมกนั)   อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ. 
(กราบ) 

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, ธมัมงั นะมสัสามิ. (กราบ) 
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงั นะมามิ. (กราบ) 

2. กล่าวค าสมาทานศีล พร้อมกนั  ดงันี ้       ค าอาราธนาศีล 5 
            มะยงั ภนัเต วิสุง วิสุง รักขะนตัถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ 
           ทุติยมัปิ มะยงัภนัเต วิสุง วิสุง รักขะนตัถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ
ยาจามะ 
            ตะติยมัปิ มะยงัภนัเต วิสุง วิสุง รักขะนตัถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลา
นิยาจามะ 
ต่อไปพระจะให้ศีล เมือ่พระให้ศีล เรากว่็าตามไปที่ละบท ๆ ดงัต่อไปนี ้) 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพุทธสัสะ ( กล่าว ๓ หน ) 
พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ/ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ/ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ  
ทุติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ/ ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ/ ทุติยมัปิ สงัฆงั สะ
ระณงั คจัฉามิ  
ตะติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ/ ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ / ตะติยมัปิ สงัฆงั 
สะระณงั คจัฉามิ  
ต่อจากน้ีพระท่านจะกล่าววา่  ตสิะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตงั  ผูรั้บศีลพึงรับพร้อม ๆ กนั
วา่"อามะ ภนัเต" 



แลว้ตั้งใจสมาทานศีล(รับศีล)ตามท่ีพระท่านน ากล่าวสมาทานต่อไปวา่.- 
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, 
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, 
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, 
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ, 
สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ  

(ต่อจากน้ีพระท่านจะกล่าว ผูรั้บศีลไม่ตอ้งวา่ตาม) 
อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ, 
สีเลนะ สุคะติง ยนัติ, สีเลนะ โภคะสมัปะทา, 
สีเลนะ นิพพุติง ยนัติ, ตสฺัมา สีลงั วิโสธะเย. 

 

3. หลงัจากสมาทานศีลแล้ว กล่าวค าอาราธนาพระปริตร พร้อมกนั ดงันี ้

ค าอาราธนาพระปริตร 
วิปัตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปัตติ สิทธิยา สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตงั พรูถะ มงั
คะลงั 
วิปัตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปัตติ สิทธิยา สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตงั พรูถะ มงั
คะลงั 
วิปัตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปัตติ สิทธิยา สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตงั พรูถะ มงั
คะลงั 

หลงัจากนีไ้ปกน่ั็งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบ ประมาณ 20 นาที 

 



4. พระเจริญพุทธมนต์เสร็จ เตรียมอาหารมาวางให้เรียบร้อย แล้วกล่าวค าถวายพร้อม
กนั ดงันี ้

4.1 ค าถวายข้าวพระพุทธ 
ว่า  นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ  3  จบ 

อิมงั/ สูปะพยญัชะนะสมัปันนงั / สาลีนงั / โภชะนงั/ อุทะกงั วะรัง / พุทธสัสะ / ปูเชมิ. 

4.2 ค าถวายภตัตาหารพระ       (ว่าตามผู้น าพธีิ) 
อมิานิ/ มะยงั ภนัเต/ ภตัตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภกิขุสังฆสัสะ/ โอโณชะยามะ/ 

สาธุโน ภนัเต /       ภกิขุสังโฆ/  อมิานิ/ ภตัตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคณัหาตุ/ อมัหา
กงั/ทีฆะรัตตงั/ หิตายะ/ สุขายะ. 
    ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ/ ขา้พเจา้ทั้งหลาย/ ขอนอ้มถวาย/ ภตัตาหาร/ กบัทั้งของอนั
เป็นบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี/ แด่พระสงฆ/์ ขอพระสงฆโ์ปรดรับ/ ภตัตาหาร/ กบัทั้งของ
อนัเป็นบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี/         ของขา้พเจา้ทั้งหลาย/ เพ่ือประโยชน์/ เพ่ือ
ความสุข/ แก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย/ ตลอดกาลนานเทอญ. 

หลงัจากกล่าวค าถวายภตัตาหารเพล เสร็จแล้วกป็ระเคนอาหาร จากน้ันพระก็
ฉันเพล 

พระฉันเสร็จ ถวายเคร่ืองไทยธรรม กรวดน า้และพระประพรมน า้พุทธมนต์ 
จากน้ันเสร็จพธีิทุกอย่าง กก็ราบพระพร้อมกนัอกีคร้ังหน่ึง ดงันี ้

 อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ. (กราบ) 
 สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, ธมัมงั นะมสัสามิ. (กราบ) 
 สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงั นะมามิ. (กราบ 

หลงัจากนีก้เ็ป็นอนัเสร็จพธีิ 

 


