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เกริ่นก่อนใส่บาตร

การใส่บาตรเป็นบุญกิริยาที่ชาวพุทธเรา 

คุ้นเคยและท�าบ่อยครั้งกว่าบุญพิธีอื่นๆ	 การใส่

บาตรนอกจากเป็นการให้ทาน	เจรญิเมตตา	ช่วย

ขจัดความตระหนี่แล้ว	 ยังเก้ือกูลต่อพระให้ท่าน

ได้ศึกษาธรรมะ	 และปฏิบัติศาสนกิจได้โดยไม่

ต้องมภีาระเรือ่งหาสิง่ขบฉนั	ทัง้ช่วยบ�ารงุสบืทอด

อายุพระศาสนาโดยรวมด้วย การใส่บาตรอาจมี

รายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างตามความเชื่อ

และวถิชีวีติของผูค้นในแต่ละพ้ืนทีแ่ต่ก็ต้องอยูใ่น

กรอบของพระวินัยที่บัญญัติไว้	

แต่ด้วยสภาพสงัคมทีเ่ปล่ียนไปอย่างรวดเรว็		

ท�าให้มีอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค	ท�าให้การใส่

บาตรทกุวันนีเ้ปลีย่นไป	จนหลายอย่างกลายเป็น
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เรื่องที่ไม่เหมาะสมน�าไปสู่การละเมิดวินัยของ

พระ	สญูเสยีสิน้เปลอืงโดยใช่เหต	ุบญุกุศลทีค่วร

จะได้รับก็ไม่เต็มที่	 ซ�้าร้ายอาจสร้างความเศร้า

หมองให้เกิดกับจติใจ	สัง่สมกิเลส	และอาจถงึขัน้

บั่นทอนท�าลายพุทธศาสนาได้	

ใส่บาตร... ให้ได้บญุ	จงึเสนอตวัเป็นคู่มอืเล่ม

เล็กๆ	 ที่ช่วยให้ชาวพุทธเข้าใจเรื่องการใส่บาตร

มากขึ้น	 ท�าให้ผู้ใส่บาตรได้รับอานิสงส์จากการ

ท�าบุญอย่างเต็มที่	 และยังเป็นการปฏิบัติธรรม

หรือพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนาที่ท�าให้รู้จัก

เสียสละ	 ละความเห็นแก่ตัว	 เกิดความเมตตา	

ช่วยสืบทอดอายุพระศาสนา	 และยังเอ้ือให้พระ

ได้ปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับพระวินัยที่

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ด้วย	

ขอกราบขอบคณุพระอาจารย์ไพศาล	วสิาโล	

ที่กรุณาให ้ก�าลังใจและข ้อเสนอแนะที่ เป ็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเนื้อหา	รวมทั้งขอบคุณทีม

วิชาการของเครือข่ายพุทธิกาที่ให้ค�าแนะน�าดีๆ	

มากมาย	 และขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วน

ร่วมช่วยกันท�าให้หนังสือเล่มนี้ให้ได้รับการเผย

แพร่ออกไป	

พระวิชิต	ธมฺมชิโต
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เตรียม¢้อมÙล

จะต้องเตรียมข้อมลูอะไรมากมายกับแค่การ

ใส่บาตร	หลายคนอาจคดิอย่างนัน้	เพราะรูส้กึว่า

เป็นเรื่องท่ีคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก	 แต่อยากบอก

ว่าการท่ีเราไม่รู้ข้อมูลเก่ียวกับวัดหรือพระเลย	

อาจท�าให้อาหารทีเ่ราตัง้ใจเตรยีมไว้ใส่บาตรอย่าง

ดีนั้น	 พระท่านไม่ได้ฉัน	 หรือฉันไม่ได้	 ทั้งๆ	 ที่

อยากฉลองศรัทธาญาติโยม	 เพราะหากฉันไปก็

ผิดพระวินัยต้องอาบัติ	 ดังนั้นข้อมูลบางอย่างที่

คนเฒ่าคนแก่รูก้นัจนเป็นเรือ่งธรรมดา	แต่เราคน

วัยท�างานยุคใหม่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลวัดอาจไม่

เคยรู้เลยท�าให้เกิดข้อขัดข้องขึ้นอย่างน่าเสียดาย	

แล้วข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ใส่บาตรควรต้องรู้
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พระวัดนั้นท่านฉันกันอย่างไร

ทุกวันนี้พระในแต่ละวัดมีรูปแบบการฉันที่

แตกต่างกันหลายแบบ	 เช่น	ฉันพร้อมกันทั้งวัด	

โดยน�าอาหารที่บิณฑบาตได้มารวมกันที่โรงครัว

ให้โยมหรือเณรช่วยกันจัดแล้วถวายอีกครั้งบน

ศาลาฉัน	 บางวัดก็ฉันรวมกันเฉพาะพระในกุฏิ

ของท่าน	 บางวัดก็แยกฉันเดี่ยวเฉพาะอาหารที่

ตนบิณฑบาตได้มา	หรอืฉนัรวมกันเฉพาะวนัพระ	

วันอื่นๆ	แยกกันฉัน	 เป็นต้น	นอกจากนี้บางวัด

ท่านฉันเพียงมื้อเดียว	 ฉันโดยตักอาหารใส่ใน

บาตรของตน	 บ้างก็สองมื้อ	 มีการจัดอาหารใส่

ถาดใส่จานแล้วฉันร่วมกัน	บางครั้ง	๒	มื้อที่ฉัน
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นั้นก็มีวิธีการไม่เหมือนกัน	เช่น	ตอนเช้าอาจฉัน

รวมกัน	ตอนเพลแยกกันฉัน	เป็นต้น

การรู ้ข ้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราเตรียม

อาหารใส่บาตรได้เหมาะสมขึ้น	เช่น	ถ้าท่านฉัน

รวมกัน	 พระมาบิณฑบาต	 ๒-๓	 รูป	 เราก็อาจ

ตักบาตรข้าวทั้ง	๓	รูป	แล้วใส่แกงใส่ผลไม้รวม

กนัไปถุงเดยีวช่วยประหยดัเวลาได้	พระเณรกไ็ม่

ต้องแกะถงุเลก็ถงุน้อยเทกลบัรวมกนัอกี	แถมยงั

ลดขยะ	ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ด้วย	แต่หากว่า

ท่านฉันรวมตอนเช้า	 แล้วเก็บอาหารไว้ฉันเพล

กนัเอง	การมอีาหารเป็นถงุเลก็ๆ	อยูแ่ล้วก็สะดวก

กับท่าน	

ที่วัดมีโรงครัวหรือเปล่า

วัดส่วนใหญ่ไม่มีครัวของวัด	 เว้นแต่วัดป่า	

หรือวัดที่มีแม่ชี	 แต่วัดที่ไม่มีครัวของวัดก็อาจมี

ครัวในกุฏิที่มีสามเณรหรือศิษย์วัดช่วยดูแลอยู่	

(พระจัดให้มีครัว	 ท�าและดูแลครัวด้วยตนเองไม่

ได้)	แต่กมี็วัดอกีไม่น้อยทีไ่ม่มคีรวัทัง้ของวดัหรอื

ในกุฏิ	
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การท่ีวดัมโีรงครวัมแีม่ชช่ีวยดแูลเรือ่งอาหาร	

หรอืมเีณรมศีษิย์วดัดแูลครวัทีก่ฏุ	ิท�าให้น�าอาหาร

บณิฑบาตไปจดัเตรยีมหรอืปรงุหุงต้มเพิม่เตมิให้

เหมาะกับการขบฉันของพระได้	 และยังเก็บของ

แห้งหรอือาหารสดทีม่จี�านวนมากไว้ก่อนแล้วแบ่ง

น�าประเคนพระในวันต่อๆ	 ไปได้อีก	 กรณีเช่นนี้

เราอาจใส่บาตรถวายน�้าพริกเผาท่านไปทั้ง

กระปุก	 หรือเก็บดอกแคสดใส่บาตรให้ทางโรง

ครวัของวดัน�าไปลวกถวายท่านพร้อมผกัอ่ืนๆ	แต่

ถ้าท่านไม่มีครัว	 น�้าพริกเผาที่ท่านฉันเหลือใน

กระปกุ	หรอืดอกแคถุงนัน้ท่านกต้็องทิง้ไปเพราะ

พระวนิยัไม่อนญุาตให้ท่านหงุต้มหรอืปรงุอาหาร

เองได	้
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อาหารทั้งหลายไม่ว่าอาหารสดหรืออาหาร

แห้ง	กะปิ	น�้าปลา	ถ้าที่วัดไม่มีโรงครัว	ท่านก็ฉัน

ได้แค่เที่ยงวันนั้น	 เก็บไว้ฉันวันต่อไปไม่ได้	 เว้น

แต่ที่เป็นน�้าปานะท่ีท่านเก็บไว้ฉันได้ตลอดทั้งวัน	

หรือที่ถือว่าเป็นยาที่มีพุทธานุญาตไว้	(เช่น	เนย	

น�้ามัน	น�้าผึ้ง	 น�้าอ้อย	 จะเก็บไว้ฉันได้	๗	 วัน)	

เคยมีโยมที่ปรารถนาดี	ถวายกล้วยห่ามๆ	มาทั้ง

หวี	 หมายว่าจะให้ท่านแขวนไว้ที่กุฏิฉันได้หลาย

วัน	 แถมก�าชับพระมาด้วยว่า	 “หนักหน่อยนะ

หลวงพ่ีแต่ก็เกบ็ไว้ฉนัได้อกีหลายวนั”	ปรากฏว่า

ท่านไม่ได้ฉนัเลย	เพราะวนัท่ีรบัมานัน้กล้วยกย็งั

ไม่สุกดี	 เก็บไว้วันรุ่งขึ้นก็ฉันไม่ได้แล้ว	 ก็ได้แต่

เอาไปแจกจ่ายญาติโยมทีม่าช่วยงานทีว่ดัเท่านัน้

พระท่านมีโรคประจำาตัวหรือไม่

ทุกวันนี้มีหลวงพ่อหลวงตา 

มาบวชมากขึ้น	 ในกรณีท่ีเราใส่

บาตรประจ�า	หรอืรูว่้าพระรปูทีม่า

รับบาตรหน้าบ ้านท ่านมีโรค

ประจ�าตัวอยู่	เช่น	แพ้อาหารบาง
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อย่าง	หรือท่านอายุมากแล้ว	การเตรียมอาหาร

ที่เหมาะสมกับท่านก็จะช่วยเกื้อกูลต่อสุขภาพ

ท่าน	อาหารนั้นก็เกิดประโยชน์ต่อผู้รับ	ผู้ใส่ก็ได้

อานิสงส์เต็มที่	

พระท่านต้องเลี้ยงดูใครพิเศษหรือเปล่า

บางวัดพระต้องเผื่อแผ่อาหารบิณฑบาตไป

ให้พระเถระ	 พระที่อาพาธ	 หรือเผื่อไปยังแม่ชี	

ลูกศิษย์	ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมหรือช่วยงาน

วัด	 บางแห่งก็น�าไปเป็นอาหารกลางวันให้

นักเรียน	 ข้อมูลเหล่าน้ีช่วยให้เราเตรียมอาหาร

ใส่บาตรทัง้ชนดิและปรมิาณได้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น	บางท่านเห็นพระบิณฑบาตได้

อาหารมากมายจนท�าให้รู ้สึกไม่

อยากใส่บาตร	แต่จริงๆ	แล้วท่าน

ไม่ได้มีอาหารฉันเหลือเฟืออย่าง

ที่เห็น	 ทางที่ดีควรหาข้อมูลใน

เรื่องนี้ด้วย	
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เป็นการใส่บาตรกรณีพิเศษหรือเปล่า

บางโอกาสการใส่บาตรจดัขึน้เป็นกรณพีเิศษ	

เช่น	เนือ่งในเทศกาลส�าคญั	หรอืท�าบญุส�านกังาน	

เพื่อประโยชน์ของพระและความสะดวกของผู้ใส	่

เราจึงมักเตรียมอาหารแห้งมาใส่บาตร	ผู้จัดต้อง

ไม่ลืมเตรียมอาหารที่ปรุงแล้วไว้ให้พระฉันด้วย	 

มิฉะนั้นท่านอาจได้เฉพาะอาหารแห้งไปเข้าโรง

ครัวหรือไปบริจาคต่อ	 แต่ไม่มีอาหารส�าหรับฉัน

ในวันนั้น	 (ในกรณีที่ผู้จัดจะช่วยน�าอาหารแห้งที่

ได้จากการบิณฑบาตไปบริจาคต่อ	 ต้องแจ้งให้

พระท่านทราบ	 เพื่อจะได้สละอาหารที่ได้รับ 

มาก่อน	มฉิะนัน้ถือว่าเป็นการน�าของพระของวดั

ไปโดยพลการ	ผิดกันทั้งพระทั้งโยม)	
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เตรียมกาย

ผู้ท่ีจะใส่บาตรควรต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ก่อน	จะได้ไม่ต้องรีบร้อนลุกลนจนขลุกขลักท�าให้

จิตใจขุ่นมัวเปล่าๆ	 ลองมาดูว่าจะต้องเตรียม

อะไรบ้าง

เตรียมตื่นนอนแต่เช้า

การตื่นนอนแต่เช้าดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของ

คนยุคนี้	 แต่หากจะใส่บาตรก็ควรต้องตื่นให้เช้า

เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะจัดเตรียมอาหารใส่
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บาตร	แต่กไ็ม่จ�าเป็นต้องไปรอตัง้แต่ยงัมดื	เพราะ

โดยพระวินัยแล้วพระจะออกบิณฑบาตได้ก็ต่อ

เมื่อรุ่งอรุณหรือเริ่มวันใหม่แล้ว	 อย่างไรก็ตาม

แต่ละวัดก็อาจนับเวลาอรุณที่ต่างกัน	 บางแห่งก็

ดูท่ีฟ้าเริ่มมีแสงเงินแสงทองจับ	 บ้างก็ดูใบไม้ว่า

แยกใบแก่ใบอ่อนจากกันได้หรือยัง	 หรือดูเส้น

ลายมือของตนเอง	 ถ้ามองเห็นก็เป็นอันว่าอรุณ

แล้ว	 บางวัดก็ถือเอาเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตาม 

พยากรณ์อากาศก็มี	

ในช่วงนอกพรรษา	พระบางรูปอาจต้องเดิน

ไปบณิฑบาตในหมูบ้่านไกลๆ	ท�าให้ต้องออกจาก

วัดก่อนอรุณ	แต่ท่านจะเริ่มรับบาตรได้เมื่ออรุณ

แล้วเท่านั้น	 เพราะการใส่บาตรตั้งแต่ยังไม่อรุณ

ข้ึนถอืว่าเป็นอาหารทีร่บัประเคนมาตัง้แต่เมือ่วาน
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จะน�ามาฉนัในวนัใหม่	(หลงัอรณุ)	ไม่ได้	บางคน

ถือเคล็ดอยากใส่บาตรเป็นคนแรก	 หรือมีธุระ 

รอจนสว่างไม่ได้	 ไปรอใส่บาตรตั้งแต่เช้ามืด 

หน้าประตูวัด	 ความตั้งใจดีของเราอาจพลอย

ท�าให้พระท่านอาบัติได้	 ไว้รอหาโอกาสมีเวลาที ่

เหมาะสมค่อยใส่ตอนสว่างแล้วหรือรอใส่บาตร

ตอนท่านกลับจะดีกว่า	 ไม่ต้องให้ท่านถืออาหาร

เดินไปเดินกลับหนักเปล่าๆ	

ส่วนวันไหนที่มีฝนตกหนักจนพระออก

บณิฑบาตไม่ได้	หากพอทีจ่ะน�าอาหารไปถวายที่

วดัได้กจ็ะเกือ้หนนุท่านอย่างมากโดยเฉพาะวดัที่

ไม่มโีรงครวัหรอืลกูศษิย์คอยเตรยีมอาหารถวาย

แต่งตัวให้เหมาะสม

เมื่อจะใส่บาตรควรแต่งตัวให้เหมาะสมโดย

เฉพาะสภุาพสตร	ีควรสวมเสือ้ผ้าปกปิด

ร่างกายให้มดิชดิ	เพราะต้องน้อม

ตัวไปใส่บาตร	 ต้องนั่งลงไหว้

รับพร	 ควรสวมรองเท้าที่

สามารถถอดได้ง่าย	เพราะ
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ต้องถอดขณะใส่บาตร	และถอดแล้วก็ไม่ควรยืน

บนรองเท้าเพราะจะท�าให้เรายืนสูงกว่าพระ	โดย

พระวินัยแล้วท่านจะไม่รับบาตร	 ไม่ให้พร	 หรือ

แสดงธรรมต่อผูท้ีไ่ม่แสดงอาการเคารพ	เช่น	อยู่

ในทีส่งูกว่า	สวมรองเท้า	สวมหมวก	กางร่ม	ฯลฯ	

หากจ�าเป็นไม่สามารถถอดรองเท้าได้ก็ควรแสดง

ความนอบน้อม	 จะย่อตัวหรือคุกเข่าใส่	 หรือให้

ท่านยืนในที่ท่ีสูงกว่า	 เช่น	 นิมนต์ให้ท่านยืนอยู่

บนทางเท้า	แล้วเรายืนใส่อยู่ที่ถนน	เป็นต้น	

นิมนต์ท่านก่อน

เมื่อเห็นพระมาใกล้ควรเอ่ยปากนิมนต์ท่าน

ก่อน	เพือ่ให้ท่านทราบว่าเราต้องการใส่บาตรท่าน	

เพราะหลายครั้ง	 โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีพระ

จากหลายวัดบิณฑบาตอยู่บริเวณเดียวกัน	ถ้าไม่

เอ่ยปากนมินต์ท่านก็อาจไม่หยดุรบั	เพราะคดิว่า

โยมจะคอยใส่พระประจ�ารปูหลงั	(บางครัง้พระก็

หน้าแตกเพราะหยดุรบั	แต่โยมบอกว่าจะใส่รปูที่

ตามมา)	และถ้ารอใส่บาตรอยู่ใกล้ๆ	กัน	ก็ควร

ใส่พร้อมๆ	กนัทีจ่ดุเดยีวเพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้กับท่าน	พระจะได้ให้พรพร้อมกันครั้งเดียว	
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การนิมนต์ก็ไม่ยากเพียงประนมมือขึ้น

ระหว่างอก	เอ่ยปากกับท่านว่า	“นิมนต์ครับ/ค่ะ, 

เจ้าค่ะ”	 ก็เรียบร้อย	 แต่ด้วยความไม่คุ้นเคยกับ

พระกับวัด	 ทุกวันนี้จึงมีค�านิมนต์แปลกๆ	 ที่ฟัง

แล้วอาจไม่เหมาะนกั	เช่น	“เชญิค่ะ”	“ทางนีค้รบั”	

หรือแม้แต่ตะโกนเรียก	 “พระๆ”	 พร้อมกวักมือ

เรียกก็มี

หยิบอาหารใส่บาตรอย่างสำารวม

ตั้งใจหยิบอาหารใส่บาตรโดยไม่ต้องรีบร้อน	

ข้าวหรอือาหารจะได้ไม่หก	ตกหล่น	กรณทีีค่นใน

ครอบครัวมารอใส่บาตรพร้อมกันหลายคน	และ

มีพระมารับบาตรหลายรูป	 ควรตกลงกันให้

เรียบร้อยว่าใครจะใส่รูปไหน	 ก่อนใส่บาตรควร

ส�ารวจอีกนิดว่าเราจะหยิบอะไรก่อนหลัง	 เพื่อ

ป้องกนัไม่ให้ลมืใส่บางอย่าง	หรือใส่เกินจนไม่พอ

พระรูปหลัง	อย่าให้เกิดกรณีต้องไปล้วงของจาก

บาตรรูปหนึ่งไปใส่อีกรูปหนึ่ง	 นอกจากดูไม่งาม

แล้ว	 อาจกลายเป็นเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ไปพูด

ต�าหนิกันภายหลังจนท�าให้ใจขุ่นมัวเปล่าๆ	
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การรอใส่บาตรด้วยกันหลายคนหากไม่ได้มี

อาหารหลายอย่างที่ต้องช่วยกันหยิบใส่	 ควรให้

คนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนหยิบอาหารใส่ลงใน

บาตร	 คนท่ีเหลือให้นั่งประนมมือตั้งใจร่วม

อนุโมทนาและคอยรับพรจากพระพร้อมกัน	 ไม่

จ�าเป็นที่จะต้องเกาะแขนต่อจากคนที่ใส่เดินไป

ด้วยกันเป็นกลุ่ม	 ท�าให้ดูเก้งก้างวุ่นวาย	 จิตใจก็

ไม่สงบเพราะต้องพะวงอยู ่กับการจับแขนกัน	

(บุญไม่ต้องอาศัยตัวน�าให้ไหลต่อกันไปเหมือน

กระแสไฟฟ้า	 แต่อาศัยจิตใจที่สงบตั้งมั่นร่วม

อนุโมทนามากกว่า)
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เตรียมใจ

การเตรียมใจให้สงบเป็นเรื่องที่ส�าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่าการเตรียมอาหาร	หรือหยิบอาหาร

ลงบาตร	หากเราท�าด้วยความตั้งใจดี	ปรารถนา

ดตีัง้แต่ขณะเลอืกซือ้วตัถดุบิ	ขณะปรงุอาหาร	จดั

อาหาร	 หรือถ้าไม่ได้ปรุงเองก็ขณะที่เลือกซื้อ

อาหารใส่บาตร	 บุญกุศลก็ได้เกิดขึ้นแล้วในทุกๆ	

ขณะท่ีเราตั้งใจท�าสิ่งที่ดีงามนี้	 กิริยาขณะหยิบ

อาหารใส่บาตรจึงเป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งของ

กระบวนการแห่งบุญกุศลเท่านั้น	หากท�าโดยไม่

ได้ตัง้จติท�าใจให้เป็นกศุล	หรอืใส่บาตรแบบขอไป

ทีหรือถูกบังคับ	ผลบุญก็ได้ไม่เต็มที่
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ใส่ตามคนอื่น

หลายคร้ังเมื่อเห็นคนอื่นใส่บาตรอยู่	 อาจ

ท�าให้จิตใจเราเป็นบุญกุศลขึ้นมาบ้าง	 การจะซื้อ

ของใส่บาตรด้วยก็ท�าได้และเป็นบุญกุศลไม่แพ้

กัน	เพียงแต่เราต้องตั้งใจและรักษาใจให้มากขึ้น

สักนิด	เพราะหลายๆ	ครั้ง	ความเร่งรีบ	เกรงใจ

ไม่อยากให้พระรอนาน	แม่ค้าก็มีลูกค้ามาก	การ

ซื้อของใส่บาตรเลยกลายเป็นความโกลาหล

วุ่นวาย	แทนที่จะเป็นบุญกุศลกลับท�าให้จิตใจขุ่น

มัวแต่เช้า	 พลอยให้ไม่อยากใส่บาตรในวันต่อไป

อีก	ถ้าสถานการณ์ดูจะไม่เหมาะวันนั้นเราเพียง

ยกมอืขึน้อนุโมทนาสาธุกับคนทีเ่ขาใส่อยูก็่ได้บญุ

มากโขแล้ว	 แล้วค่อยหาโอกาสเหมาะๆ	 เตรียม

ใจมาใส่บาตรอย่างเต็มที่จะดีกว่า
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ใส่บาตรแบบฉุกเฉิน

จะเป็นเพราะความเร่งรีบของคนเมือง	หรือ

ไม่ได้เตรียมใจ	 เตรียมอาหารไว้ใส่บาตร	 หรือ

เพราะเกิดศรัทธาขึ้นมากะทันหัน	หรือจะเพราะ

สาเหตุใดก็ตาม	 แต่ปรากฏการณ์การใส่บาตร

แบบใหม่ของญาตโิยมในเมอืงใหญ่ทีม่มีากขึน้คอื	

บบีแตร	(นมินต์)	แล้วจอดรถปาดหน้าพระอย่าง

กะทันหันพร้อมกับควักประเป๋าเงินหยิบธนบัตร

ออกมาใส่ลงในบาตร	(แต่ไม่ลมืรับพร)	แล้วกร็บี

บ่ึงรถออกไป	การใส่บาตรอย่างเร่งด่วนแบบนี	้แม้

จะใส่ด้วยเงนิจ�านวนมากแต่บญุกศุลทีไ่ด้รบัย่อม

น้อยกว่าคนที่ตั้งจิตเตรียมใจไว้อย่างดี	แม้ว่าเขา

จะใส่เพียงข้าวเหนียวปั้นเล็กๆ	 ปั้นเดียวก็ตาม	

การใส่บาตรขณะนัง่อยูใ่นยานพาหนะถอืเป็นการ

ให้ด้วยอาการที่ไม่เคารพ	 พระไม่ควรรับบาตร	
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นอกจากนี้อาจกีดขวางการจราจรท�าให้คนอื่น

เดือดร้อนมีจิตใจขุ่นมัวจะพลอยได้บาปพ่วงไป

ด้วย	 การใส่บาตรอย่างตั้งใจและในจังหวะที่

เหมาะสมจะได้กุศลมากกว่า	

จบอาหารก่อนใส่บาตร

การเตรียมจิตวางใจให้ผ่องใสดีงามเป็นองค์

ประกอบส�าคัญมากขณะท�าบญุ	การส�ารวมจติใจ

ให้สงบตั้งมั่นขณะใส่บาตรจึงเป็นเรื่องที่คน

โบราณให้ความส�าคัญ	 เมื่อเตรียมอาหารพร้อม

แล้วกจ็ะนัง่รอใส่บาตรด้วยความสงบส�ารวม	เมือ่

พระใกล้เข้ามามักน�าขันข้าวหรือถาดอาหารขึ้น

มาจบหัวตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆ	 อีกคร้ัง	 ก่อนจะ
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ลงมือตักข้าวและหยิบอาหารใส่ลงในบาตรอย่าง

ส�ารวม	

การยกอาหารขึ้นจบก ่อนใส ่บาตรน้ัน

นอกจากจะช่วยดึงสติความรู้สึกตัวให้มาอยู่กับ

บุญกิริยาที่เราก�าลังท�าแล้ว	 ควรถือโอกาสระลึก

ถงึคณุค่าของอาหารใส่บาตรทีช่่วยสงเคราะห์พระ	

และสืบทอดอายุพระศาสนา	 หลายท่านยังถือ

โอกาสนี้นึกแผ่ส่วนบุญไปให้ผู้ที่มีพระคุณและ

สรรพสัตว์อีกด้วย	ตามหลักพุทธศาสนาแล้วเรา

ไม่ควรจบเพื่อขอ	 ไม่ว่าจะขอความส�าเร็จ	 โชค

ลาภ	หรือสุขภาพดีก็ตาม	เพราะสิ่งเหล่านั้นต้อง

ได้มาด้วย	 “กรรม”	 คือการกระท�าด้วยความ

พากเพียรของเราเอง	 การขอเหล่านี้แทนที่จะได้

กศุลจากการสละละวาง	กลบัเพิม่พนูกเิลสความ

อยากให้มากขึ้นอีก	

ตั้งใจรับพร

การให้พรญาติโยมหลังจากใส่บาตรนั้นเป็น

ประเพณีที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เอง	 ทุกวันนี้

พระในหลายวัดก็ยังคงไม่ได้ให้พรญาติโยมหลัง
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รับอาหารบิณบาตแต่ท่านไปให้ที่วัดก่อนฉัน	 จะ

ว่าไปแล้วสถานการณ์ขณะใส่บาตรอยูข้่างถนนก็

ไม่เหมาะที่จะให้พรนัก	พระท่านก็ยืน	 โยมก็นั่ง

บ้าง	ยืนบ้าง	ยิ่งถ้าในเมืองอาจมีรถวิ่งขวักไขว่อยู่

ข้างหลัง	 อีกทั้งคนอื่นก็เดินผ่านไปมาดูวุ่นวาย	

การให้พรหรือกล่าวธรรมะใดๆ	ในเวลานี้จึงดูไม่

เหมาะสม	 ไม่เป็นการเคารพในพระธรรมของ

พระพุทธเจ้า	 แต่ในเมื่อทุกวันนี้ญาติโยมไม่มี

โอกาสตามไปถงึวดั	และเข้าใจคลาดเคลือ่นไปว่า

อานสิงส์จากการใส่บาตรอยูต่รงทีร่บัพรจากพระ

นีแ้หละ	ยิง่พระให้พรเสยีงดงัสวดยาวดเูหมอืนจะ
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ยิง่ได้บญุมาก	การให้พรหลงัใส่บาตรจงึกลายเป็น

เรือ่งปกตไิป	ส่วนพระทีไ่ม่ได้ให้พรเลยถูกมองว่า

แปลกจนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตนจะไม่ได้บุญ

จากการใส่บาตรครั้งนั้น	 ซึ่งไม่เป็นความจริง

เพราะบญุได้เกิดขึน้ตัง้แต่คิดจะใส่บาตรตลอดไป

กระทั่งใส่บาตรเสร็จ	และยังเกิดขึ้นอีกทุกๆ	ครั้ง

ที่ระลึกถึงการตั้งใจใส่บาตรครั้งนั้นด้วย

ไหนๆ	พระส่วนใหญ่ท่านก็ให้พรแล้ว	ขณะ

รบัพรเราควรท�าจติใจให้สงบฟังพระ	ระลึกถงึคณุ

พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ที่ท�าให้เราได้

ท�าความดนีี	้ให้ท่านเป็นก�าลงัหนนุน�าให้เราท�าใน

สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ยิ่งๆ	ขึ้นไป	

กรวดน้ำา

สิ่งที่ก�าลังจะกลายเป็นประเพณีใหม่ในการ

ใส่บาตรอีกอย่างหนึ่ง	 คือการเตรียมน�้าไว้กรวด

เพ่ือให้พระสวด	ยะถาฯ	หลงัใส่บาตรด้วย	ถอืเป็น

ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนอีกเรื่องหนึ่งในยุคนี้	

หลายคนคิดว่าถ้าใส่บาตรแล้วให้พระสวดบทน้ี

บุญกุศลจะถึงผู้ล่วงลับได้ดีกว่าท่องบทกรวดน�้า
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ด้วยตนเอง	ตรงกนัข้ามการกลบัมาท่องบทกรวด

น�า้เอง1ที่บ้านในบรรยากาศที่สงบเงียบกว่าท�าให้

เราตัง้จติได้มัน่คงแน่วแน่กว่าตอนใส่บาตรอยูร่มิ

ถนน	 ผลย่อมส่งไปถึงผู้ล่วงลับได้มากกว่า	 บท

กรวดน�้าท่ีท่องก็มีความหมายตรงกับการต้ังใจ

อุทิศส่วนกศุลให้มากกว่า	อกีทัง้ยงัมเีวลาให้ระลกึ

ถึงบุคคลต่างๆ	 ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้

มากกว่า	 ไม่ถูกจ�ากัดอยู่กับความเร็วในการสวด

ของพระแต่ละรูป	 การใช้วิธีการกรวดน�้าแบบที่

คนเฒ่าคนแก่ท�ากันมาจงึน่าจะเป็นวธีิทีเ่หมาะสม

กว่า 

๑	 อิทัง	เม	ญาตินัง	โหตุ	สุขิตา	โหนตุ	ญาตะโย:	ขอบุญนี้	จง

ส�าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด	 ขอญาติทั้งหลาย	 จง

เป็นสุขๆ	เถิด
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เตรียมอาหาร

การเตรียมอาหารดูเหมือนจะเป็นกิจกรรม

หลักของการใส่บาตร	 แต่หลายครั้งเราให้ความ

ส�าคัญกับรสชาติรูปลักษณ์	 หรือปริมาณของ

อาหารจนลืมเป้าหมายหลักคือบุญกุศลที่จะเกิด

ขึน้	บางคนทัง้โกรธ	ทัง้หงดุหงดิ	อารมณ์เสยี	เมือ่

อาหารท่ีเตรียมไว้ใส่บาตรไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ	

หรอืรูว่้าพระไม่ได้ฉนัของทีเ่ราเตรยีมไปถวายเลย	
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แทนทีจ่ะได้บญุเลยกลายเป็นบาปแทน	การเตรยีม

อาหารใส่บาตรจึงแยกไม่ออกจากการเตรียม

จิตใจในหัวข้อที่ผ่านมา	จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก

ขึ้นหากเรารู้จักใช้กิจกรรมนี้เสริมการปฏิบัติ

ธรรมของเรา	 เริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหารด้วย

จิตใจที่เป็นกุศล	แช่มชื่น	เบิกบาน	ท�าอย่างมีสติ	

อาหารที่เตรียมได้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่บริสุทธิ์

เหมาะแก่การใส่บาตรท�าบุญ	เมื่อท�าแล้วก็ถือว่า

หมดหน้าท่ีของเรา	 ไม่ต้องไปสืบหรือสังเกตว่า

พระท่านจะฉนัของเราหรอืไม่แค่ไหน	นอกจากน้ี

ยังมีเรื่องน่ารู้อีกบางอย่างเก่ียวกับอาหาร	 ที่จะ

ช่วยให้เตรียมอาหารไว้ใส่บาตรได้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น	

อาหารสด

ในกรณีที่ไม่รู้ข้อมูลเก่ียวกับการขบฉันของ

พระที่วัดเลย	 เราควรเตรียมอาหารที่พร้อมให้

พระท่านฉันได้ทันที	 โดยไม่ต้องมีใครช่วยจัดอีก	

ยิ่งเมื่อมีโอกาสเตรียมอาหารถวายพระด้วยตัว

เอง	 ลองเลือกเตรียมอาหารให้ต่างจากที่พ่อค้า

แม่ค้านิยมท�าขายกัน	 ทั้งในแง่วิธีเตรียมและ
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รายการอาหาร	 เช่น	 ปรุงโดยไม่ใส่ผงชูรส	 ใช้

เต้าหู้	หรือโปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์	ถวายผัก

สดหรอืผกัลวก	ก็จะช่วยให้พระมทีางเลอืกในการ

ขบฉันที่นอกเหนือจากไข่พะโล้	 และแกงเผ็ดที่

เต็มไปด้วยผงชูรสของแม่ค้า	 แต่หากเลี่ยงไม่ได้

ต้องซื้ออาหารส�าเร็จรูปใส่	 ก็ควรเลือกร้านที่พอ

มัน่ใจได้ในคณุภาพและหารายการอาหารทีค่ดิว่า

เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าเร่ืองรสชาติ

หรือความอร่อย	

มอีาหารหลายประเภททีพ่ระไม่ควรฉนั	เช่น	

เนือ้สตัว์ท่ียงัไม่ผ่านการปรงุให้สกุด้วยความร้อน2 

2	 ท่านยกเว้นไว้บางกรณี	เช่น	พระที่เป็นโรคบางอย่างที่จ�าเป็น

ต้องฉันเนื้อหรือเลือดสดๆ	จึงจะหายอาพาธ	(วินัยปิฎก	เล่ม	

๕	ข้อ	๓๖)	แต่พระต้องไม่มีส่วนรู้เห็นในการฆ่านั้นเลย	เช่น	

เขามีขายอยู่ในตลาดอยู่แล้ว

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



31

ได้แก	่ปลาดิบ	(รวมถึงไข่ปลา)	

กุ้งดิบ	 ลาบดิบ	 หรือหากท่าน

เคร่งครัดในพระวินัยมากก็จะ

ไม่ฉันไข่ลวก	 ปลาร้า	 แหนม	

หอยดอง	ปูดอง	กะปิ	ที่ยังไม่ผ่าน

การท�าให้สุกด้วย	 ส่วนเนื้อสัตว์ป่า

หลายชนิด	(เช่น	เนื้อเสือ	หมี	ม้า	งู	สุนัข)	ที่

แม้ปรุงสุกแล้วในพระวินัยก็ห้ามไว้	หรือเนื้อของ

สัตว์ที่ท่านไปมีส่วนในการเห็น	ได้ยิน	รับรู้เกี่ยว

กบัการฆ่าน้ัน	หรอืรูว่้าเขาตัง้ใจฆ่าเพือ่ท�าอาหาร

มาถวายท่านก็ฉันไม่ได้	เช่น	บอกว่าพรุ่งนี้จะต้ม

ไก่ตวันัน้มาถวาย	แม้ใส่บาตรไปแล้วท่านก็ฉันไม่

ได้

ยอดพชืผกัหรอืผลไม้ทีม่เีมลด็น�าไปปลกูท�า

พันธุ์ต่อได้	 ควรท�าเครื่องหมายว่าไม่ต้องการน�า

ไปใช้ขยายพันธุ์ต่อ	 เช่น	 เด็ดยอด	 หรือเฉือน

ผิวบางส่วนออก	 ส่วนอาหารที่ต้องกัดหรือแทะ	

เช่น	ข้าวโพด	ถั่วฝักยาว	แตงกวา	ควรหั่น	หรือ

หาวิธีที่ช่วยให้ท่านฉันได้สะดวกขึ้น	 (การฉัน

อาหารต่อหน้าโยมโดยไม่สุภาพเป็นอาบัติอย่าง
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หนึง่)	ผลไม้ทีต้่องปอกเปลอืก	ทีม่เีปลอืกสกปรก	

หรืออาจมียาฆ่าแมลง	 เช่น	 ส้ม	 มะขามหวาน	

เงาะ	องุ่น	ควรใส่ถุงหรือล้างให้สะอาดก่อนที่จะ

ใส่ลงในบาตร	เพราะอาจไปเป้ือนข้าวหรอือาหาร

อื่นที่ไม่ได้ใส่ถุง

อาหารแห้ง

อาหารที่ต้องน�ามาปรุงก่อนฉัน	หรืออาหาร

แห้งทีเ่กบ็ไว้ได้นานควรใส่บาตรเมือ่มัน่ใจว่าท่าน

มีครัวที่วัดหรือมีลูกศิษย์ที่ดูแลเรื่องนี้	 หรือรู้ว่า

ท่านจะน�าไปบริจาคผู ้อื่นต่อ	 ส่วนอาหารกึ่ง

ส�าเร็จรูปที่ปรุงเพียงแค่การเติมน�้าร้อนท่านอาจ

เตรียมฉันเองได้	แต่ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่สามารถ

เก็บไว้ฉันในวันต่อๆ	 ไปได้	 ส�าหรับเครื่องดื่ม

ส�าเรจ็รปูทีไ่ม่ใช่อาหาร	ท่านสามารถเกบ็ไว้ฉนัได้

จนก่อนอรุณขึ้นวันต่อไป
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ควรใส่มากแค่ไหน

ปริมาณอาหารที่ใส่บาตร	 ควรดูตามความ

เหมาะสมท้ังในส่วนของตัวญาติโยมผู้ใส่บาตรก็

อย่าให้เดือดร้อนเบียดเบียนตนเอง	 และดู

ปริมาณอาหารที่พระท่านบิณฑบาตได้ซึ่งแตก

ต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที	่อาจต้องพจิารณาด้วยว่า

ท่านจ�าเป็นต้องน�าอาหารที่บิณฑบาตไปช่วย

เหลือใครอีกหรือเปล่า	 ปกติแล้วการใส่บาตรไม่

จ�าเป็นที่จะต้องใส่ให้ครบทั้งข้าวและอาหารคาว

หวาน	และไม่จ�าเป็นต้องใส่มากจนคิดว่าให้ท่าน

ฉันอิม่	เนือ่งจากท่านยงัรบับณิฑบาตจากบ้านอืน่

อีก	
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ใส่บาตรลดภาวะโลกร้อน

ในแต่ละวันโดยเฉพาะวัดในเมืองจะมีขยะ

ประเภทถุงพลาสติกที่ใส่อาหารทิ้งเป็นจ�านวน

มาก	การช่วยกนัลดปริมาณขยะโดยลดการใช้ถงุ

พลาสติกเมื่อใส่บาตร	 เป็นวิธีการหนึ่งที่ทั้งพระ

และโยมจะช่วยแบ่งเบาปัญหาโลกร้อนลงได	้

ส�าหรับพระที่มีลูกศิษย ์หรือสามเณรตาม

บณิฑบาตด้วย	อาจถือป่ินโตไปไว้ใส่แกงทีโ่ยมตกั

ใส่ถ้วยรอไว้ใส่บาตร	 ช่วยลดปริมาณการใช้ถุง

พลาสตกิใส่อาหารลงได้	ส่วนข้าวหรืออาหารบาง

อย่าง	เช่น	ไข่ต้มก็ใส่ลงในบาตรได้เลยโดยไม่ต้อง

ใส่ถงุ	ใบตองก็ยงัใช้ได้ในหลายกรณ	ีการทีแ่ต่ละ

วัดออกมาร่วมเสนอมาตรการช่วยลดปริมาณ

ขยะพลาสติก	 น่าจะเป็นกิจกรรมที่ท�าให้

ญาติโยมร่วมแรงร่วมใจกันท�าอย่างเต็มใจ	

โดยไม่ต้องรู้สึกว่าจะบาปเพราะท�าให้

เป็นภาระของพระ	 แล้วยังช่วยให้สิ่ง

แวดล้อมดีขึ้นด้วย

กล่าวโดยสรปุแล้ว	การใส่บาตร

ให้ได้บุญ	 เป็นเคร่ืองมือในการ
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พัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนานั้น	ต้องมีความ

พร้อมทั้งในด้านผู้รับทานคือพระที่มารับบาตร	

ต้องรูข้้อมูลของท่านหรอืของวดัพอควรเพือ่จะได้

เตรยีมของใส่บาตรให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย	

ความเป็นอยู่ของท่าน	 และควรรู้เรื่องวินัยของ

พระบ้างท่านจะได้รบัอาหารไปฉนัโดยไม่ขดัพระ

วนิยั	และอกีส่วนทีส่�าคญัคอืการเตรยีมตวัเตรยีม

ใจในฝ่ายผู้ให้ทาน	ซึง่ท่านสอนเรือ่งนีไ้ว้ในหมวด

สัปปุริสทาน	 เช่น	ควรให้โดยเคารพ	อ่อนน้อม	

ให้ในโอกาสที่เหมาะสม	ไม่กระทบเดือดร้อนตน

และผู้อื่น	ขณะให้จิตผ่องใส	เมื่อให้แล้วเบิกบาน

ใจ	เป็นต้น	

การให้ทานในพุทธศาสนาท่านให้ความ

ส�าคัญกับคุณภาพจิตผู้ให้มากกว่าคุณภาพของ

วัตถสุิง่ของทีท่�าทาน	การใส่บาตรจงึควรท�า

ด้วยความปรารถนาดี	 ต่อพระผู ้รับ	

เป็นการสละอย่างไม่มเียือ่ใย	ลดความ

ตระหนี่	 ไม่ได้จดจ้องอยู่ท่ีพรหรือผล

บุญกุศลที่จะเกิดจากการใส่บาตร	

หรือหวังว ่าท ่านต้องฉันของเรา	

เพราะบญุกศุลนัน้เกดิขึน้อยูแ่ล้วไม่

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



36

ว่าเราจะหวังหรือไม่ก็ตาม	อีกทั้งบุญกุศลที่ได้รับ

ก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักคิดแบบเศรษฐศาสตร์ที่เรา

คุ้นเคย	การใส่บาตรด้วยอาหารดีๆ	แพงๆ	ก็ไม่

ได้บญุมากกว่าการถวายของถกูๆ	หรอืเมือ่ท�าบญุ

แล้วมีคนรู้มาร่วมอนุโมทนาด้วยก็ไม่ได้แปลว่า

เขามาแบ่งบุญไปท�าให้บุญเราเหลือน้อยลง	 แต่

กลับท�าให้ทุกคน	ทั้งผู้ท�าบุญและผู้อนุโมทนาได้

บญุเพิม่ข้ึนอย่างถ้วนหน้าเพราะต่างอิม่เอบิใจกบั

การกระท�านัน้	การท�าบญุตกับาตรให้ได้อานิสงส์

มากนั้นต้องอาศัยความเข้าใจหลักการของพุทธ

ศาสนาที่ถูกต้องด้วย
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ขŒอควรรูŒอื่นæ ในการใส‹บาตร

ต้องใส่ดอกไม้ ¸ูปเทียนหรือเปล่า

ดอกไม้หรือพวงมาลัยที่ญาติโยมถวายมา

ตอนใส่บาตรพระมักน�าไปบูชาพระพุทธรูปที่วัด

ต่อ	 ถ้าไม่มีส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะ

ต้องไปหามาจัดบูชา	 ดังนั้นเราจะถวายด้วยหรือ

ไม่ก็แล้วแต่ศรัทธา	 ส่วนธูปเทียนนั้นมีความ

จ�าเป็นน้อย	 โดยเฉพาะหลังจากมีข่าวว่าควันธูป

มอีนัตรายต่อสขุภาพท�าให้จดุธูปกันน้อยลง	ส่วน
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เทียนเล่มเล็กๆ	 ที่จัดมาคู่กับธูปในกล่องแทบจะ

ไม่มโีอกาสได้ใช้เลย	จงึไม่จ�าเป็นต้องซือ้มาถวาย

ให้สิ้นเปลืองเปล่าๆ

ต้องใส่น้ำาหรือไม่

ไม่มีความจ�าเป็นเลยที่จะต้องใส่น�้าเม่ือใส่

บาตร	หลายคนใส่น�า้เพราะกงัวลว่าจะไม่มนี�า้ดืม่

ในภพชาติต่อไป	 แม้พุทธศาสนาจะสอนให้เชื่อ

หลกักรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่บาตรด้วยน�า้

จึงจะมีน�้าดื่มในชาติหน้า	 บุญกุศลเป็นเรื่องของ

ความดีงามของกาย	วาจา	ใจ	ที่เราท�า	ไม่ได้ใช้

ตรรกะตรงไปตรงมาเหมอืนทางโลก	มฉิะนัน้แล้ว

เราคงต้องใส่เส้ือผ้า	รองเท้า	โทรศพัท์มือถือ	รวม

ถึงบุหรี	่เหล้า	และอะไรอีกมากมายที่จ�าเป็นต่อ

ชวีิตภายหนา้ลงในบาตรด้วย	การใส่น�้านอกจาก

เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้แล้ว	ยงัเป็นภาระให้พระต้อง

ถือกลับวัด	 วัดส่วนใหญ่มักมีระบบเก็บน�้า

ไว้ดื่มไว้ฉันกันอยู่แล้ว	(มีตั้งแต่ใส่โอ่ง	

ใส่แท้งค์	หรือมีเครื่องกรองน�า้)	น�้า

ที่ใส่เป็นขวดหรือแก้วเล็กๆ	 จึงไม่
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ค่อยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	แถมยังเพิ่มขยะ

พลาสติกให้สิ่งแวดล้อมด้วย	ส�าหรับวัดที่ยังไม่มี

ระบบเก็บน�า้ดื่มที่ดี	ควรช่วยการจัดท�าขึ้นจะคุ้ม

ค่ากว่าซื้อน�้าหรือให้โยมใส่บาตรน�้าด้วย

ควรใส่ปัจจัยหรือไม่

โดยพระวินัยแล้ว	 พระต้องไม่รับ

ปัจจยั	(เงนิ)	จากญาตโิยมไม่ว่าจะเป็น

กรณีใดๆ	 และโยมก็ไม่ควรถวายปัจจัย

แก่พระไม่เว้นแม้ขณะบิณฑบาต	 แต่ด้วย

สถานการณ์ที่เปล่ียนไปโดยเฉพาะวัดในเมืองที่

ไม่มีระบบดูแลอุปัฏฐากพระ	 เช่น	 ไม่มีโยม

ติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทาง	 หรือ

คอยจัดหาสิ่งของจ�าเป็นให้	 ขณะเดียวกันพระ

เณรก็มีกิจที่จ�าเป็นต้องใช้เงินมากขึ้น	 เช่น	 ไป

ศึกษาเล่าเรียนนอกวัด	หรือใช้เมื่อเดินทาง	ทุก

วันนี้พระจ�านวนมาก	 (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด)	 จึงรับ

และถือปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัว	 ส่วนโยมเองก็คิด

ว่าการถวายปัจจัยท่านจะได้ซื้อของที่ตรงกับ

ความต้องการใช้	หรืออาจเห็นว่าท่านบิณฑบาต

ได้อาหารมากแล้ว	
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ทุกวันนีน้อกเหนอืจากใส่อาหารหวานคาวใน

บาตรแล้ว	ญาตโิยมส่วนหนึง่จงึนยิมใส่ปัจจยัด้วย	

หรือใส่เฉพาะปัจจัยก็มี	 การรับปัจจัยของพระ

แต่ละรูปหรือแต่ละวัดอาจมีเงื่อนไขต่างกัน	บาง

แห่งท่านจะไม่รับเลย	ถ้าท่านรู้ว่ามีปัจจัยอยู่ด้วย

ท่านก็จะบอกให้น�าออกก่อน	บ้างก็ให้มอบให้ลูก

ศิษย์ที่ตามมา	บ้างก็ให้วางบนฝาบาตร	อย่างไร

ก็ตามไม่ควรใส่เหรียญหรือธนบัตรลงไปปนกับ

อาหารในบาตร	และจะเกือ้หนนุต่อพระวนิยัมาก

ขึ้นหากญาติโยมกับวัดช่วยกันหาวิธีดูแลพระ

ให้ท่านอยู่อย่างไม่เดือดร้อนและไม่ต้องยุ่งเกี่ยว

กับปัจจัยเลย

ถวายสังฆทานด้วยเลยได้หรือไม่

โดยหลักการแล้วการใส่บาตรเป็นการถวาย

ทานแบบจ�าเพาะเจาะจงต่อพระรูปที่เราใส่	ส่วน

การถวายสังฆทานเป็นการตั้งใจถวายทานนั้น

ต่อสงฆ์ไม่จ�าเพาะว่าจะให้แก่ภิกษุรูปใด	

แม้ว ่าขณะถวายสังฆทานน้ันอาจมี

ภกิษเุพยีงรปูเดยีวออกมาเป็นตวัแทน
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รบักต็าม	โดยทัว่ไปแล้วเราไม่ควรถวายสงัฆทาน

ขณะใส่บาตรเนื่องจากการถวายมีหลายขั้นตอน	

ต้องใช้เวลาพอควรท�าให้ผู้ที่รอใส่บาตรต่อต้อง

เสียเวลารอนาน	และเป็นภาระต่อพระรูปนั้น	ที่

ต้องน�าอาหารและของบริวารที่ได้มาไปแจกจ่าย

ให้พระรูปอื่นในวัด	ควรหาโอกาสถวายสังฆทาน

ที่วัดโดยตรงจะเหมาะสมกว่า

ถวายยา สมุด ปากกาตอนใส่บาตรได้ไหม

ระยะหลงัมญีาตโิยมจ�านวนหนึง่ถวายสิง่ของ

ที่ไม่ใช่อาหารขณะใส่บาตรด้วย	เช่น	ยาดม	ยา

แก้หวัด	 ชุดเครื่องเขียน	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นความ

ปรารถนาดีที่จะให้พระได้มีของเหล่านี้ไว้ใช้และ

ไม่ได้ผิดพระวินัยที่พระจะรับ	 แต่โดย

ประเพณีแล้วบาตรของพระจะไว้

รองรับ เฉพาะอาหารและ

วัตถุประสงค์หลักของการ

ออกบิณฑบาตคือไปรับ

อาหารจากโยม	กรณีเช่นนี้	

การวางที่ฝาบาตรอาจช่วย
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ให้พระบางรปูทีท่่านถือปฏบิตัเิคร่งครัดสะดวกใจ

ท่ีจะรบัยิง่ข้ึน	หรอือาจมอบให้ลกูศษิย์	หรอืน�าไป

ถวายเป็นสังฆทานที่วัดจะเหมาะกว่า	 รูปที่ท่าน

จ�าเป็นต้องใช้จะได้เบกิไปใช้	รปูทีเ่ราใส่บาตรท่าน

อาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ก็ได้

อยากช่วยพระถือของบิณฑบาตได้หรือเปล่า

อาการใส่อาหารลงในบาตรถือเป็นการ

ประเคนอาหารนัน้ให้พระแล้วท่านสามารถน�าไป

ฉันได้เลย	 เว้นเสียแต่ว่ามีใครมาจับต้องอาหาร

นั้นอีก	 จะต้องมีการประเคนซ�้าพระจึงจะฉันได	้

ดังนั้นการช่วยจับช่วยถืออาหารที่พระบิณฑบาต

ได้มาไม่ว่ากรณใีดๆ	ไม่ใช่เรือ่งผดิ	แต่จ�าเป็นต้อง

ประเคนท่านอกีครัง้หนึง่ก่อนท่านจงึจะน�าอาหาร

นั้นไปฉันได้	 เว้นแต่ว่าท่านมีสามเณรหรือศิษย์

ช่วยประเคนอยู่ที่วัด	
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เผลอไปถูกมือหรือจีวรพระขณะใส่บาตร

ผู้หญิงจ�านวนไม่น้อยที่รูส้ึกกังวล	เมื่อพลาด

ไปโดนจีวรหรอืมอืพระขณะทีใ่ส่บาตร	เกรงว่าจะ

ท�าให้พระต้องอาบัติ	 หากการกระท�านั้นไม่ได้มี

เจตนาท้ังของพระและโยมก็ไม่ได้มผีลให้พระต้อง

อาบัติ	 แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าต่อไปไม่ต้อง

ระมัดระวังในเรื่องนี้อีก	เพราะหากขณะใส่บาตร

เราตั้งใจท�าด้วยอาการส�ารวมมีสติรักษากาย

ใจความพลั้งเผลอย่อมเกิดขึ้นได้น้อย

พระยืนรอหน้าร้านขายอาหาร

อานสิงส์ของทานจะมมีากขึน้ส่วนหนึง่นัน้ขึน้

อยู่กับผู้รับทานด้วย	 แม้เป็นเรื่องยากที่เราจะไป

รู้ว่าพระที่เราจะใส่บาตรรูปนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบเพียงใด	 แต่พระวินัยระบุไว้อย่างชัดเจนให้

พระเข้าสูห่มูบ้่านเพือ่บณิฑบาตโดยอาการส�ารวม	

ท้ังเรือ่งการนุง่ห่ม	การเดนิ	การทอดสายตา	การ

รับบาตร	 และอื่นๆ	 หากปรากฏอย่างชัดเจนว่า

พระออกบณิฑบาตโดยอาการไม่ส�ารวม	เช่น	เดนิ

คุยกันเป็นกลุ่ม	แย่งกันรับบาตร	เรียกร้องให้น�า
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อาหารดีๆ	 มาใส่บาตร	 รวมถึงการยืนรอประจ�า

อยู่ที่ร้ายขายกับข้าว	การรับบาตรก่อนสว่างหรือ

บิณฑบาตไปจนสายมาก	การน�ากับข้าวเวียนไป

ให้แม่ค้าขายใหม่	 หรือน�ากับข้าวที่ได้ไปขายต่อ	

เป็นต้น	การไม่ใส่บาตรพระรูปนั้น	หรือแม้แต่ไป

บอกเตือนท่าน	 เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรท�า	

ไม่ได้เป็นเรื่องบาปกรรมแต่กลับเป็นบุญกุศล

เพราะเราก�าลังท�าหน้าที่ของชาวพุทธที่เราต้อง

ช่วยกนัดแูลปกป้องพระศาสนา	ไม่ให้ใครบางคน

มาท�าให้ศาสนามัวหมองหรือถูกต�าหนิ	

ต้องทำาให้พระจำาได้

อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในหลักพุทธ

ศาสนาผนวกกับการไม่คุ้นเคยกับวดั	ทกุวนันีเ้มือ่

มีค�าแนะน�าพิธีกรรมแปลกๆ	ใหม่ๆ	เกิดขึ้นแล้ว	

ผู ้คนมักเชื่อและน�ามาปฏิบัติ โดยขาดการ

ไตร่ตรอง	จนอาจท�าให้เกิดความไม่เหมาะสมใน

การท�าบุญ	เช่น	มีการแนะน�าว่าหากต้องการได้

บุญมากต้องท�าให้พระท่านจ�าได้ว่าเรามาท�าบุญ	

ถ้าใส่บาตรเสร็จให้ลงไปกราบที่พื้นทันที	 หรือ
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อานสิงส์จะมมีากเฉพาะขณะทีท่�าบญุ	ดงันัน้ขณะ

ที่วางของลงในบาตรจะขอจะอธิษฐานอะไรก็ท�า

ขณะนั้นเลย	 บางคร้ังจึงดูเหมือนว่าคนนั้น

หลุกหลิกท�าปากขมุบขมิบอยู ่ตลอดเวลาที่ใส่

บาตร	ไม่ได้มคีวามสงบนิง่มสีตอิยูก่บัการท�าคณุ

งามความดีนั้นเลย	 แท้ที่จริงแล้วความมีสติ	 มี

จติใจทีใ่สนิง่ย่อมก่อให้เกดิและรองรบับญุกศุลได้

มากกว่าจิตใจที่ว้าวุ่นเต็มไปด้วยความอยากหรือ

การขอ	 และไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าพระจะต้องจ�า

เราได้หรือไม่	ความมากน้อยของบุญที่จะได้อยู่ที่

การวางจิตวางใจของผู้ใส่บาตรมากกว่า	

ในโอกาสที่ต่างกัน จะใส่บาตรเหมือนกัน

หรือเปล่า

เมื่อเป้าหมายของการใส่บาตรคลาดเคลื่อน

จากการฝึกตนให้รู้จักสละ	รู้จักให้	เพื่อเกื้อหนุน

พระภิกษุ	 และบ�ารุงพระศาสนา	 ไปสู่การตอบ

สนองความอยากความต้องการให้ตนเองได้รับ

โชค	รับชัย	แคล้วคลาดจากอุบัติภัยต่างๆ	ฯลฯ	

การใส่บาตรในโอกาสทีต่่างกนัจงึคาดหวงัว่าควร
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ต้องมีอะไรที่ต ่างกัน	 หลายคนจึงมักบอก

วัตถุประสงค์ให้พระรู้ก่อนหรือหลังใส่บาตร	เช่น	

“วันนี้วันเกิดโยมเจ้าค่ะ”	“วันครบรอบป	ีคุณแม่

เสยีครบั”	พระบางรปูกอ็าจฉลองศรทัธาให้ศลีให้

พรหรือค�าแนะน�าเพิ่มเติมบ้าง	แต่ส่วนใหญ่ท่าน

ก็ท�ากิจไม่ต่างจากเดิมนัก	 จุดส�าคัญของการ

ตักบาตรในโอกาสพิเศษเหล่านี้น่าจะอยู่ที่การให้

มีโอกาสท�าสิ่งที่ดีงาม	 ได้พบกับผู้ทรงศีล	 ได้รับ

ความสงบเย็นแต่เช้า	 ก่อนที่จะไปเผชิญกับเรื่อง

ราวอื่นๆ	อีกตลอดทั้งวัน	กับการได้ระลึกนึกถึง

ผู้ล่วงลับและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านมากกว่า

เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย 

ย่อมไม่มี

ขุ.	วิมาน	๒๖/๘๒
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ส่งท้าย

จะเห็นได้ว่าการใส่บาตรให้เกิดประโยชน์

อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องยาก	 แต่ในบางจุดที่ดู

เหมอืนว่ามรีายละเอยีดมากมายนัน้เป็นเพราะวถิี

ชีวิตของเราทุกวันนี้เหินห่างจากวัดไปมาก	แต่ก็

ไม่ใช่เรือ่งเหลอืวสิยัทีเ่ราจะน�ามาปฏบิตั	ิทัง้นีม้ใิช่

เพียงเพราะให้เราได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการ

ตกับาตรอย่างเตม็ทีเ่ท่านัน้	แต่การใส่บาตรอย่าง

เหมาะสมยงัช่วยสบืต่ออายพุทุธศาสนาให้ยนืยาว

เอ้ือประโยชน์ต่อสงัคมและคนรุน่หลงัต่อไป	ช่วย

ให้คณุค่าของการใส่บาตรยงัคงอยูอ่ย่างพร้อมมลู

ในทุกด้าน	 มิใช่เป็นเพียงพิธีกรรมที่สักแต่ว่าท�า

ตามๆ	กันไปเท่านั้น
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การจะรักษาพระศาสนาให้ยัง่ยนืนัน้มใิช่หน้าที่

ของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้ง

มใิช่เป็นความรบัผดิชอบท่ีจ�ากดัอยูก่บัพระสงฆ์หรอื

รัฐบาลเท่านั้น	 หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน

และเป็นความรับผิดชอบท่ีพระพุทธองค์ทรงมอบ

หมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้นเม่ือถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบ

ภาวะวิกฤต		จึงควรที่ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกัน

อย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อฟื้นฟูพระพุทธ

ศาสนาให้เจรญิงอกงามและกลบัมามคีวามหมายต่อ

สังคมไทยรวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตนุี	้“เครอืข่ายพทุธกิา”		จงึเกดิขึน้	เพือ่

เป็นจุด	 เร่ิมต้นของการมีองค์กรประสานงานใน

ภาคประชาชนส�าหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้มี

การฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาอย่างจรงิจงั	และต่อเนือ่ง

เครือข่ายพุทธิกา	ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก	

๙	 องค์กร	 ได้แก่	 มูลนิธิโกมลคีมทอง	มูลนิธิเด็ก	

มูลนิธิพุทธธรรม	 มูลนิธิสุขภาพไทย	 มูลนิ ธิ

สานแสงอรุณ	มูลนิธิสายใยแผ่นดิน	 เสมสิกขาลัย	

มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์	และกลุ่มเสขิยธรรม
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