วิธีการปฏิบตั ิในงานเลีย้ งพระเพล
1. ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไหว้พระพร้ อมกัน ดังนี้
(ให้ ว่าตามผู้นาพิธี) อิมินา สักกาเรนะ/ พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ/ ธัมมัง อะภิปชู ะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ/ สังฆัง อะภิปชู ะยามะ
(ว่าพร้ อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
2. กล่าวคาสมาทานศีล พร้ อมกัน ดังนี้ คาอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สี ลานิยาจามะ
ทุติยมั ปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สี ลานิ
ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สี ลา
นิยาจามะ
ต่ อไปพระจะให้ ศีล เมือ่ พระให้ ศีล เราก็ว่าตามไปที่ละบท ๆ ดังต่ อไปนี้ )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ หน )
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ/ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ/ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ/ ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ/ ทุติยมั ปิ สังฆัง สะ
ระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ/ ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ / ตะติยมั ปิ สังฆัง
สะระณัง คัจฉามิ
ต่อจากนี้พระท่านจะกล่าวว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตงั ผูร้ ับศีลพึงรับพร้อม ๆ กัน
ว่า"อามะ ภันเต"

แล้วตั้งใจสมาทานศีล(รับศีล)ตามที่พระท่านนากล่าวสมาทานต่อไปว่า.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อะทินนาทานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ,
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ต่อจากนี้พระท่านจะกล่าว ผูร้ ับศีลไม่ตอ้ งว่าตาม)
อิมานิ ปัญจะสิ กขาปะทานิ,
สี เลนะ สุคะติง ยันติ, สี เลนะ โภคะสัมปะทา,
สี เลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัสฺมา สี ลงั วิโสธะเย.

3. หลังจากสมาทานศีลแล้ว กล่าวคาอาราธนาพระปริตร พร้ อมกัน ดังนี้
คาอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิ ทธิยา สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริ ตตัง พรู ถะ มัง
คะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิ ทธิยา สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริ ตตัง พรู ถะ มัง
คะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิ ทธิยา สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริ ตตัง พรู ถะ มัง
คะลัง
หลังจากนีไ้ ปก็นั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบ ประมาณ 20 นาที

4. พระเจริญพุทธมนต์ เสร็จ เตรียมอาหารมาวางให้ เรียบร้ อย แล้วกล่าวคาถวายพร้ อม
กัน ดังนี้
4.1 คาถวายข้ าวพระพุทธ
ว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 3 จบ
อิมงั / สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง / สาลีนงั / โภชะนัง/ อุทะกัง วะรัง / พุทธัสสะ / ปูเชมิ.
4.2 คาถวายภัตตาหารพระ (ว่าตามผู้นาพิธี)
อิมานิ/ มะยัง ภันเต/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/
สาธุโน ภันเต / ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหา
กัง/ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุ ขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ/ ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมถวาย/ ภัตตาหาร/ กับทั้งของอัน
เป็ นบริ วารทั้งหลายเหล่านี้/ แด่พระสงฆ์/ ขอพระสงฆ์โปรดรับ/ ภัตตาหาร/ กับทั้งของ
อันเป็ นบริ วารทั้งหลายเหล่านี้/ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน์/ เพื่อ
ความสุข/ แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย/ ตลอดกาลนานเทอญ.
หลังจากกล่าวคาถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้ วก็ประเคนอาหาร จากนั้นพระก็
ฉันเพล
พระฉันเสร็จ ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดนา้ และพระประพรมนา้ พุทธมนต์
จากนั้นเสร็จพิธีทุกอย่ าง ก็กราบพระพร้ อมกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้




อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ
หลังจากนีก้ เ็ ป็ นอันเสร็จพิธี

