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บุญซาํฮะ(บุญชาํระ) 
     หรอืบุญเบกิบา้น เป�นงานบุญในเดือนเจด็(ราวเดือนมถินุายน)ตามฮีต 12
คอง 14 ของคนอีสาน(ฮีตสบิสองคองสบิสี�)เป�นขนบธรรมเนยีมประเพณขีอง
ชาติพนัธล์าว ซึ�งรว่มถึงชาวลาวอีสานที�ปฏิบติัสบืต่อกันมาจนถึงป�จจุบนัซึ�งเป�น
วฒันธรรมแสดงถึงความเป�นชาติเก่าแก่และเจรญิรุง่เรอืงมานานเป�นเอกลักษณ์
ของชาติและท้องถิ�น)แต่ในบางพื�นที�นยิมจดัในเดือนหกซงึเป�นประเพณีต่อ
เนื�องจากการเลี�ยงผปูี�ตาเป�นการทําบุญเพื�อชาํระล้างสิ�งที�ไมดี่เป�นเสนยีดจญัไรอัน
จะทําใหเ้กิดความเดือดรอ้นแก่บา้นเมอืงเป�นการป�ดเป�าความชั�วรา้ยใหอ้อกจาก
หมูบ่า้นชาวบา้นจะพากันเก็บกวาดบา้นเรอืนใหเ้รยีบรอ้ยเป�นการทําความสะอาด
ครั�งใหญใ่นรอบป�สิ�งที�ไม ่ดีทั�งหลายใหข้จดัออกไป เพื�อความเป�นอยูที่�ดีของทกุ
คนในหมูบ่า้นมูลเหตทีุ�มกีารทําบุญซาํฮะ  เนื�องมาจากสมยัพุทธกาลมโีรคหา่
(อหวิาตกโรค)ระบาดมผีูค้นล้มตายกันเป�นจาํนวนมากที�เมอืงไพศาลีพระพุทธเจา้
จงึได้เสด็จมาโปรดทําใหเ้กิดฝนหา่ใหญม่าชาํระบา้นเมอืงมกีารสวดป�ดรงัควานและ
ประพรมนํ�ามนต์ตามหมูบ่า้น และแก่ชาวบา้นเพื�อเป�นสริมิงคลซึ�งความเชื�อนี�ยงัคง
สบืทอดมาจนถึงป�จจุบนั 
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เรยีบเรยีงโดย

กีรติวจน ์ธนภัทรธุวานนัท์
สถาบนัวจิยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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ในผญาของคนอีสานโบราณได้กล่าวถึง

บุญซาํฮะ โดยมเีนื�อหาดงันี�
“...ฮีตหนึ�งนั�น

พอเมื�อเดอืน 7 แล้ว
จงพากันบูชาราช
ฝูงหมูเ่ทพเหล่าฮั�นฃ

บูชาแท้สูภ่าย
ตลอดไปฮอด อาฮักใหญ่มเหสกั

ทั�งหลักเมอืง
สูห่นบูชาเจา้

พากันเอาใจตั�งทําตามฮีตเก่า
นมินต์สงัฆเจา้ชาํฮะแท้สวดมนต์

ใหฝู้งคนเมอืงนั�นทะกันอยา่ไดห้า่ง...” 
(ว.ศรสีโุร, 2541: 65)

 
  บุญซาํฮะ เป�นงานบุญที�ชาวอีสานจะจดัขึ�นโดยมจุีดประสงค์เพื�อป�ดรงัควานและ
ขบัไล่เสนยีดจญัไร ตลอดจนเหล่าภติูผปี�ศาจหรอืสิ�งชั�วรา้ยออกไปจากหมูบ่า้น 
คําวา่ “ซาํฮะ” ก็คือ “ชาํระ” ที�หมายถึง ล้างใหส้ะอาด “บุญซาํฮะ” อาจจะเรยีกวา่เป�น
บุญบา้น ซึ�งนอกจากจะทําพธิขีบัไล่สิ�งชั�วรา้ยแล้ว ยงัต้องมกีารทําพธิบูีชาสิ�ง
ศักดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืง เพื�อใหเ้กิดความเป�นสริมิงคลแก่ประชาชนและหมูบ่า้นด้วย
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มูลเหตทีุ�มาของประเพณี
    มูลเหตทีุ�มกีารทําบุญซาํฮะ มเีรื�องเล่าวา่ ครั�งหนึ�งกรงุ เวสาลี นั�นเกิด ทพุภิกขภัย ฝน
แล้งขา้วกล้าตายเกลื�อนกลาด จนชาวเมอืงมากมายต้องล้มตาย  ต้องนาํศพไปทิ�งนอก
เมอืง ครั�นพวกอมนษุยไ์ดก้ลิ�นคนตายก็พากันเขา้พระนคร รบกวนมนษุยที์�ยงัมชีวีติอยู่
ต่างๆ นา ๆ 
    แต่นั�นผูค้นก็ล้มตายเพิ�มมากขึ�น ทั�งเพราะความอดอยาก ทั�งเพราะความปฏิกลูจนเกิด
อหวิาตกโรค และทั�งจากอมนษุยเ์บยีดเบยีน ชาวเมอืงจงึพากันไปกราบทลูพระราชาวา่ แต่
ก่อนนี� นบัได ้7 ชั�วราชสกลุ ไมเ่คยเกิดภัยเชน่นี�เลย ชะรอยพระองค์ไมท่รงตั�งอยูใ่นธรรม 
 ครั�นพระราชาทรงเรยีกพระประยุรญาติเจา้เจา้ลิจฉวมีาประชุมโดยพรอ้มกัน เพื�อพจิารณา
วา่ พระองค์ไดตั้�งอยูใ่นความบกพรอ่งหรอืไม ่แต่ไมป่รากฏวา่พระราชาทรงมไิดก้ระทบก
พรอ่งแต่อยา่งใด จงึมกีารถกเถียงกันถึงหนทางที�จะป�ดเป�าภยนัตรายที�เกิดขึ�น สดุท้าย
บรรดาเจา้ลิจฉวจีงึตกลงใหเ้ชญิเสด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้มาโปรด
    เมื�อเจา้ลิจฉวจีากนครเวสาลีไดเ้ขา้เฝ�าและการาบทลูความเป�นไปแล้ว
พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงพจิารณาวา่ เมื�อตรสัรตันสตูรในกรงุเวสาลี การอารกัขาจกัแผไ่ป
แสนโกฏิจกัรวาล จบสตูรสตัว ์84,000 จกัตรสัรูธ้รรม แล้วจงึทรงรบันมินต์  นบัเป�น
ประโยชนถึ์ง 2 ทาง จงึทรงรบันมินต์ไป ฝ�ายพระเจา้พมิพสิาร ผูท้รงอุปฐากพระผูม้พีระ
ภาคเจา้ ทรงทราบเชน่นั�น ก็โปรดใหร้บีแต่งทางเสด็จพระพุทธดําเนนิระยะทางจากกรงุ
ราชคฤหถึ์งแมน่ํ�าคงคา อันเป�นพรมแดนแหง่แควน้ทั�งสองนั�น 5 โยชน ์รบัสั�งใหป้ราบพื�น
ถมดนิ ทําทางใหเ้รยีบ ใหป้ลกูที�ประทับแรมทกุโยชน ์เตรยีมใหเ้สดจ็วนัละโยชน ์แล้วทลู
เชญิเสดจ็พระสงัฆาสมัพุทธเจา้เสด็จออกจากกรงุราชคฤห ์พรอ้มดว้ยภิกษุ 500 รปู มกีาร
สง่เสดจ็อยา่งเอิกเกรกิมโหฬาร
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     ครั�นเมื�อเสดจ็ถึงเขตแดนนครเวสลี ลําดบันั�น พอพระผูม้พีระภาคเจา้ยกพระบาทแรก
วางลงรมิฝ�� งแมน่ํ�าคงคา ฝนโบกขรพรรษก็โปรยเมด็ลงมา ซากศพทั�งปวงถกูนํ�าพดัสง่ลง
สูแ่มนํ่�าคงคา พื�นดนิก็สะอาดสะอ้าน และเมื�อพระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็ถึงกรงุเวสาลี
ท้าวสกักะจอมทวยเทพ อันหมูเ่ทพหอ้มล้อมก็เสด็จมาถึง ยงัผลใหอ้มุษยทั์�งหลายต้อง
หลบลี�หนีไปจากเมอืงเวสาลีเป�นอันมาก
    ลําดบัต่อมา พระผูม้พีระภาคเจา้ประทับยนืใกล้ประตพูระนครทรงเรยีกท่านพระอานนท์
มา สั�งวา่ดกู่อนอานนท์ เธอจงเรยีนรตันสตูรนี� ถือเครื�องประกอบพลีกรรม เที�ยวเดนิไป
ระหวา่งปราการ 3 ชั�นแหง่กรุงเวสาลีกับพวกเจา้ลิจฉวรีาชกมุาร ทําพระปรติร แล้วไดต้รสั
รตันสตูรพอพระเถระกล่าววา่  "ยงักิญจ ิวติตัง อิธวา หรุงัวาฯ เปฯ ยถา นมัปทีโป อิทัมป�
สงัเฆรตันัง ปะณตัีง เอเตนะ สจัเจนะสวุตัถิ โหตฯุ" เท่านั�น พวกอมนษุยที์�อาศัยกองขยะ
และที�ฝาเรอืนเป�นต้น ซึ�งยงัไมห่นีไปในตอนแรก ก็พากันหนไีปทางประตทัู�ง 4 ประตทัู�ง
หลายก็ไมม่ทีี�วา่ง อมนษุยบ์างพวกเมื�อไมไ่ดที้�วา่งที�ประตทัู�งหลาย ก็ทลายกําแพงเมอืงหนี
ไป พอพวกอมนุษยพ์ากันไปแล้ว ที�เนื�อตัวของพวกมนษุยทั์�งหลาย โรคก็สงบไป  
พวกมนุษยทั์�งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไมข้องหอมเป�นต้นทกุอยา่ง
มหาชนเอาของหอมทกุอยา่งฉาบทาสณัฐาคารที�ประชุม ท่ามกลางพระนคร ทําเพดานขจติ
ดว้ยรตันะ ประดบัดว้ยเครื�องประดบัทั�งปวง ปูพุทธอาสนล์ง ณ ที�นั �นแล้วนาํเสดจ็พระผูม้ี
พระภาคเจา้มา  
    ชาวอีสานไดถื้อเอาคตินี� เป�นบุพนิมติ จงึมปีระเพณทํีาบุญซาํฮะตั�งแต่นั�นเป�นต้นมา
ดว้ยความเชื�อตามตํานานนี� ชาวอีสานจงึได้จดัใหม้ปีระเพณบุีญซาํฮะขึ�นในเดอืนเจด็ของ
ทกุป� ในการจดังานชาวบา้นจะทําบรเิวณพธิด้ีวยการนาํต้นกล้วยมาสี�ต้น ทําเป�นเสา ผกูยดึ
ดว้ยสายสญิจนแ์ละมกีารโยงสายสญิจนไ์ปยงับา้นทกุหลังในหมูบ่า้น แล้วนมินต์พระมา
เจรญิพระพุทธมนต์ นอกจากนี�จะมกีารนาํหนิเขา้พธิ ีเมื�อปลกุเสกเสรจ็แล้ว
พระหรอืพราหมณจ์ะนาํหนิที�ปลกุเสกไปหวา่นทั�วหมูบ่า้น เพื�อป�ดรงัควาน ในป�จจุบนั
บางหมูบ่า้นที�มขีนาดใหญช่าวบา้นจะนาํหนิใสถ่งุเขยีนชื�อตนเองลงไป เมื�อเสรจ็พธิก็ีจะมา
รบักลับไปหวา่นที�บา้น บา้งก็นาํสิ�งศักดิ�สทิธิ�ในบา้นของตนไปเขา้พธิเีพื�อปลกุเสก โดยมี
พระสงฆร์ว่มดว้ย
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ขั�นตอนในการดําเนนิพธิกีรรม     
     เมื�อถึงเดอืนหกหรอืเดอืนเจด็ คนในหมูบ่า้น ชุมชนก็จะกําหนดวนัทําบุญบา้นในวนัใด
วนัหนึ�ง เมื�อถึงวนัก็จะมกีารปลกูปะราํพธิ(ีผาม)บรเิวณ “หลักบอืบา้น” ซึ�งในป�จจุบนันี�สว่น
ใหญใ่ชบ้รเิวณศาลากลางบา้นประกอบพธิแีทนการปลกูผาม* มต้ีนกล้วยผกูที�เสาปะราํทั�ง
สี�มุมเตรยีมอาสนสงฆ ์กรวดทราย ซึ�งปรกติเอาไปจากบา้นของชาวบา้นทกุคน และหลัก
ไมไ้ผแ่ปดหลักพรอ้มเครื�องไทยทานนํ�าพระพุทธมนต์ เตรยีมขวดนํ�า ขนันํ�าหอม ดอกไม้
ธูปเทียน ขนันํ�า ขนัใสก่รวดทราย และฝ�ายผกูแขน ใหค้รบทกุคนในหมูบ่า้นนั�น และเทียน
เวยีนหวั(เทียนยาวขนาดวดัรอบศรษีะ)บา้นละเล่ม มารวมที�ศาลากลางบา้น แล้วนมินต์พระ
สงฆตั์�งแต่ 4 รูปขึ�นไปถึง 9 รูป มาเจรญิพระพุทธมนต์ในตอนเยน็ 
    ก่อนจะเริ�มพธิซีาํฮะนั�น เฒา่จํ�าจะทําพธิเีชญิเจา้ปู�หรอืผปูี�ตามารว่มพธิโีดยการนาํขนักะ
หยอ่งจากศาลปู�ตามาตั�งไวบ้รเิวณหลักบอืบา้นและใหท้กุเรอืนจะต้องเตรยีมดา้ยไนไหม
หลอด(สขีาว)โยงจากบรเิวณปะราํพธิไีปบา้นเรอืนของตนต่อไปเรื�อยๆจนครบทกุหลังคา
เรอืน ตอนเยน็นมินต์พระมาสวดพระพุทธมนต์ ตอนเชา้ในชว่งเชา้ของวนัรุง่ขึ�น ชาวบา้นก็
จะนําขา้วปลา อาหารมาทําบุญ พระสงค์เจรญิพระพุทธมนต์ถวายบณิฑบาตแดพ่รสงฆ ์     
    วนัรุง่ขึ�นถวายอาหารบณิฑบาตรและเครื�องไทยทานแดพ่ระสงฆ ์เมื�อพระสงฆฉั์น
ภัตตาหารเสรจ็แล้วใหพ้รและประพรมนํ�าพระพุทธมนต์ใหกั้บชาวบา้นที�มาในงาน ซึ�งทกุคน
จะเอาขนันํ�ามนต์ ดา้ยผกูแขน ขนักรวดทรายกลับไปที�บา้นเรอืนของตนเอง แล้วนาํ
นํ�ามนต์ไปประพรมใหแ้ก่ทกุคนในครอบครวั ตลอดจนบา้นเรอืน ววั ควาย เอาดา้ยผกูแขน
ลกูหลานทกุคน ดว้ยเชื�อวา่จะนาํความสขุและสริมิงคลมาให ้สว่นกรวดทรายก็จะนาํเอาไป
หวา่นรอบๆ บรเิวณบา้นและที�ดนิ สวนไรน่า เพื�อขบัไล่เสนยีด จญัไร สิ�งอัปมงคลทั�งหลาย
ใหห้มดสิ�นไป
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    หลังจากนั�นแล้วชาวบา้นก็จะนาํเสลี�ยงมาหามพระเดนิไปรอบหมูบ่า้นหวา่นหนิแห ่หวา่นทราย
ตอกหลักบา้นหลักเมอืงตอกหลักป�หลักเดอืน โดย เอาหลักทั�งแปดหลักที�เตรยีมไวไ้ปตอกไวใ้น
ทิศทั�งแปดและวงดว้ยดา้ยสายสญิจนร์อบหมูบ่า้นดว้ย ถือวา่เป�นการป�องกันเสนยีดจญัไรดา้ย
สายสญิจนส์าํหรบัขงึรอบหมูบ่า้นนี� บางแหง่ใชห้ญา้คาดวั�นเป�นเสน้ยาวๆแทนก็มแีต่ถ้าสงสยัวา่
ชะตาบา้นชะตาเมอืงจะขาดใหทํ้าพธิตีอกหลักบา้นหลักเมอืง เสรจ็พธิแีล้วนาํนํ�าพระพุทธมนต์
ปะพรมสตัวเ์ลี�ยง ววั ควาย และบุตรหลานใหอ้ยูเ่ยน็เป�นสขุ(สภุาพ บุตรวเิศษ, 2558)
    ถ้าสงสยัวา่บา้นเมอืงเคยเป�นเมอืงเก่ามาก่อน อาจมเีทพดาอารกัษ์หวงแหนเป�นบอ่นํ�า 
เป�นป�าชา้หรอืเป�นที�วดัมาก่อน เป�นต้นก็ใหทํ้าพธิถีอนหลักบา้นหลักเมอืงเสยีก่อนจงึตอกหลัก 
     อยา่งไรก็ตาม บางแหง่จะทําบุญซาํฮะ เมื�อฝนแล้งหรอืไมต่กต้องตามฤดกูาล เมื�อทําบุญ  
ทําทานนี�แล้ว เชื�อวา่จะทําใหฝ้นตกและบา้นเมอืงอยูเ่ยน็เป�นสขุ เพราะจะไดทํ้านาและปลกูพชืพนัธ์ุ
ธญัญาหาร เมอืงใดที�มมีเหศักดิ�หลักเมอืงก็ทําพธิเีซน่สรวงหลักเมอืง หมูบ่า้นใดที�มผีปีระจาํ
หมูบ่า้นซึ�งเรยีกกันวา่ “ผปูี�ตา” หรอื “เจา้บา้น” ก็จะทําพธิเีลี�ยงในเดอืนเจด็นี� นาํขา้วปลาอาหาร
พรอ้มสิ�งอื�นๆ ไปเลี�ยงผปีระจาํไรน่า ซึ�งเรยีกวา่ “ผตีาแฮก” ดว้ย
    ทําบุญซาํฮะนี�บางท้องที�มกัทํากันสามคืน โดยมกีารฟ�งพระสวดมนต์ทกุเยน็และถวายอาหาร
บณิฑบาตทกุเชา้วนัรุง่ขึ�นและในวนัสดุท้ายของบุญซาํฮะ นอกจากมถีวายอาหารบณิฑบาตแล้ว
ชาวบา้นจะนาํสิ�งปฏิกลูต่างๆ เชน่ ขยะมูลฝอย กระติบขา้ว ตะกรา้ หวด ฯลฯ ที�ชาํรุดแล้ว
กระบอกปลารา้ที�ไมไ่ดใ้ชเ้ศษหมอ้ เศษถ้วยชามที�แตก เป�นต้น ขนไปทิ�งนอกหมูบ่า้นอีกดว้ย
หรอืทําการเผาหรอืฝ�งใหบ้รเิวณบา้นสะอาดเรยีบรอ้ยถือวา่เป�นการนาํสิ�งอัปมงคลออกจากบา้น
จะทําใหอ้ยูเ่ยน็เป�นสขุ ปราศจากสิ�งเสนยีดจญัไรและโรคภัยไขเ้จบ็ทั�งปวง บุญซาํฮะปรกติทําป�ละ
ครั�งแต่บางป�ชาวบา้นอยูเ่ยน็เป�นสขุอาจเวน้ไมทํ่าบา้งก็ ได้
    ภายหลังจากทําบุญซาํฮะแล้ว  บางแหง่ประชาชนทําพธิบีวงสรวง"ผอีาฮักษ์"ประจาํเมอืง    ยงั
มกีารทําพธิกีรรมเกี�ยวเนื�องคือพธิไีหวผ้ตีาแฮก(ผปีระจาํไรน่า)ซึ�งถือเป�นการประกอบพธิกีรรม
ก่อนการทํานาของคนอีสานและเซน่สรวงหลักเมอืงเพื�อเป�นการระลึกถึงผูม้พีระคณุเพื�อใหบ้า้น
เมอืงสงบสขุซึ�งล้วนเป�นประเพณทีี�จดัต่อเนื�องจากบุญซาํฮะ
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การเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
     ในยุคป�จจุบนันี�ประเพณกีารเลี�ยงผปูี�ตาและประเพณบุีญซาํฮะ กําลังเผชญิกับการคกุคาม
จากความเปลี�ยนแปลงของโลก ยุคโลกาภิวฒัน ์ความเป�นอีสานและวฒันธรรมท้องถิ�นกําลัง
เผชญิกับความท้าทายและความเปลี�ยนแปลงในโลกสมยัใหม ่อันเป�นผลมาจากการเขา้มาของ
ระบบทนุนยิมในภาคอีสานผา่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติที�ไดด้าํเนนิการมาตั�งแต่
ยุคพ.ศ.2500 อันมผีลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลงทาง
สงัคมและวฒันธรรม ซึ�งสง่ผลใหข้นบธรรมเนยีมประเพณบีางอยา่งไดเ้ริ�มทยอยสญูหายไป
อยา่งชา้ๆ
     ในอดตีนั�นชาวอีสานสว่นใหญอ่ยูกั่นแบบสงัคมชนบท บางทีเรยีกวา่ สงัคมแบบชาวบา้น 
ที�ประชากรมคีวามสมัพนัธใ์กล้ชดิกัน อยูกั่บธรรมชาติ ไมห่นาแนน่ มกีารแขง่ขนักันนอ้ยสภาพ
การครองชพีตํ�าสว่นใหญย่งัประกอบอาชพีทางการเกษตร ทําใหต้้องพึ�งพาอาศัยแรงงาน
แลกเปลี�ยนกัน มคีวามใกล้ชดิกันและยดึมั�นอยูกั่บขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณ ีไมค่่อย
เปลี�ยนแปลงง่ายๆ มชีวีติความเป�นอยูที่�เรยีบง่าย แต่ภายหลังการเขา้มาของพฒันาเริ�มทําใหว้ถีิ
ชวีติแบบดงัเดมินั�นหายไปมกีารยา้ยถิ�นฐานเพื�อไปประกอบอาชพีตามภมูภิาคต่างๆ สงัคมแบบ
ดั�งเดมิของชาวอีสานเริ�มแปลสภาพเป�นสงัคมเมอืง ดงัจะเหน็ไดจ้ากในป�จจุบนั ที�ความเป�น
ชุมชนหรอืหมูบ่า้นแบบเก่านั�นเริ�มหายไปจากไปสงัคมอีสาน มกีารเขา้มาของชุมชนสมยัใหม ่เชน่
หมูบ่า้นจดัสรร ตึกแถว คอนโดมเินยีม หอพกั หอ้งเชา่ ชุมชนรปูแบบใหมน่ี�เกิดขึ�นจากกลุ่มคน
ที�มาจากหลากหลายพื�นที�และมวีฒันธรรมที�แตกต่างกัน ซึ�งแนน่อนชุมชนเหล่านี�ไมม่พีื�นที�ทาง
วฒันธรรมที�จะลองรบัประเพณคีวามเชื�อแบบดั�งเดมิของท้องถิ�น หลักบอืบา้น/ดอนปู�ตา 
ถกูแทนที�ดว้ย “ศาลพระภมู”ิ ที�ไมใ่ชว่ฒันธรรมดั�งเดมิของชาวอีสาน
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     การศึกษาและเทคโนโลยสีมยัใหมส่มยัใหมก็่สง่ผลเชน่กัน เหน็ใดจ้ากกลุ่มคนรุน่
ใหมห่รอืเยาวชนมกัไมค่่อยสนใจกับประเพณีวฒันธรรมดั�งเดมิของท้องถิ�นอันเป�น
ผลจากการต้องประกอบอาชพีสมยัใหมที่�ไมใ่ชก้ารทําเกษตรกรรม สง่ผลให ้“สงัคม
แบบประเพณี” คือการดาํรงชวีติรว่มกันในกรอบจารตีประเพณทีี�รบัรูห้รอืถ่ายทอด
กันลงมาจากคนรุน่ปู�ยา่ตายายสญูหายไป(ศรศัีกร วลัลิโภดม, 2551: 15) จงึจะเหน็
ไดว้า่ในบางชุมชนนั�นประเพณบีางอยา่งเริ�มสญูหายไป หลักบอืบา้นและดอนปู�ตา 
เริ�มเสอืมความสาํคัญลง บางท้องถิ�นก็หายไป ประเพณีการเลี�ยงผปูี�ตาและประเพณี
บุญซาํฮะ เป�นประเพณีความเชื�อของคนอีสานที�สบืทอดกันมาจากรุน่สูรุ่น่ หรอืเรยีก
วา่ “สงัคมแบบประเพณี” ที�แสดงใหเ้หน็ถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกับสิ�งเหนอื
ธรรมชาติ ซึ�งเกิดจากความเชื�อในเรื�องจติวญิญานที�มอํีานาจเหนือธรรมชาติ เป�นสิ�ง
ที�มองไมเ่หน็และจบัต้องไมไ่ด ้แต่อยา่งไรก็ตามประเพณีทั�งสองนี�ก็เริ�มจางหายไปอัน
เป�นจากการพฒันาและการเขา้สูยุ่คโลกาภิวฒัน ์จงึทําให ้ประเพณ ีความเชื�อ และ
ความศักดิ�สทิธิ�ต้องเผชญิกับความท้าทายและความเปลี�ยนแปลงในโลกสมยัใหม่
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ยานธีะ ภตูาน ิสะมาคะตาน ิ
ภมุมาน ิวา ยานวิะ อันตะลิกเข 
สพัเพ วะ ภตูา สมุะนา ภะวนัต ุ
อะโถป� สกักัจะ สณุนัต ุภาสตัิง 
ตัสมา ห ิภตูา นสิาเมถะ สพัเพ 
เมตตัง กะโรถะ มานสุยิา ปะชายะ 
ทิวา จะ รตัโต จะ หะรนัติ เย พะลิง 
ตัสมา ห ิเน รกัขะถะ อัปปะมตัตา ฯ

 
ยงักิญจ ิวติตัง อิธะ วา หรุงั วา 
สคัเคส ุวา ยงั ระตะนงั ปะณตัีง 
นะ โน สะมงั อัตถิ ตะถาคะเตนะ 
อิทัมป� พุทเธ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
ขะยงั วริาคัง อะมะตัง ปะณตัีง 
ยะทัชฌะคา สกัยะมุน ีสะมาหโิต 
นะ เตนะ ธมัเมนะ สะมตัถิ กิญจิ
อิทัมป� ธมัเม ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

ยมัพุทธะเสฏโฐ ปะรวิณัณะย ีสจุงิ 
สะมาธมิานนัตะรกัิญญะมาหุ
สะมาธนิา เตนะ สะโม นะ วชิชะติ
อิทัมป� ธมัเม ระตะนงั ปะณตัีง
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสฏัฐา 
จตัตาร ิเอตาน ิยุคาน ิโหนติ 

เต ทักขเิณยยา สคุะตัสสะ สาวะกา 
เอเตส ุทินนาน ิมะหปัผะลาน ิ
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
เย สปุปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
นกิกามโิน โคตะมะสาสะนมัห ิ
เต ป�ตติป�ตตา อะมะตัง วคัิยหะ 
ลัทธา มุธา นพิพุติง ภญุชะมานา 
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
ยะถินทะขโีล ปะฐะวงิ สโิต สยิา 
จะตพุภิ วาเตภิ อะสมัปะกัมป�โย
ตะถปูะมงั สปัปุรสิงั วะทาม ิ

โย อะรยิะสจัจาน ิอะเวจจะ ป�สสะติ 
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
เย อะรยิะสจัจาน ิวภิาวะยนัติ
คัมภีระป�ญเญนะ สเุทสติานิ

กิญจาป� เต โหนติ ภสุปัปะมตัตา

พระคาถารตนสตูรพระคาถารตนสตูร
 

บุญเดือนเจด็ 

บุญซาํฮะFACEBOOK : HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/RINAC.MSU
WEBSITE : HTTPS://RINAC.MSU.AC.TH/TH



บุญเดือนเจด็ 
บุญซาํฮะ

นะ เต ภะวงั อัฏฐะมะมาทิยนัติ 
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
สะหาวสัสะ ทัสสะนะสมัปะทายะ 
ตะยสัส ุธมัมา ชะหติา ภะวนัติ 
สกักายะทิฏฐ ิวจิกิิจฉิตัญจะ 
สลัีพพะตัง วาป� ยะทัตถิ กิญจ ิ
จะตหูะปาเยห ิจะ วปิปะมุตโต 

 
ฉะ จาภิฐานาน ิอะภัพโพ กาตงุ 
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
กิญจาป� โส กัมมงั กะโรติ ปาปะตัง 
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา 

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ 
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
วะนปัปะคมุเพ ยะถา ผสุสตัิคเค 
คิมหานะมาเส ปะฐะมสัมงิ คิมเห 
ตะถปูะมงั ธมัมะวะรงั อะเทสะย ิ
นพิพานะคามงิ ปะระมงั หติายะ 
อิทัมป� พุทเธ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 

วะโร วะรญั�ู วะระโท วะราหะโร
อะนตุตะโร ธมัมะวะรงั อะเทสะยิ
อิทัมป� พุทเธ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
ขณีงั ปุราณงั นะวงั นตัถิ สมัภะวงั 
วริตัตะจติตายะติเก ภะวสัมงิ 
เต ขณีะพชีา อะวริฬุหฉัินทา 
นพิพนัติ ธรีา ยะถายมัปะทีโป 

 
อิทัมป� สงัเฆ ระตะนงั ปะณตัีง 
เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
ยานธีะ ภตูาน ิสะมาคะตาน ิ

ภมุมาน ิวา ยานวิะ อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง เทวะมะนสุสะปูชตัิง 
พุทธงั นะมสัสามะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
ยานธีะ ภตูาน ิสะมาคะตาน ิ

ภมุมาน ิวา ยานวิะ อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง เทวะมะนสุสะปูชตัิง 
ธมัมงั นะมสัสามะ สวุตัถิ โหต ุฯ

 
ยานธีะ ภตูาน ิสะมาคะตาน ิ

ภมุมาน ิวา ยานวิะ อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง เทวะมะนสุสะปูชตัิง 
สงัฆงั นะมสัสามะ สวุตัถิ โหต ุฯ

พระคาถารตนสตูรพระคาถารตนสตูร
 

FACEBOOK : HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/RINAC.MSU
WEBSITE : HTTPS://RINAC.MSU.AC.TH/TH



บุญเดือนเจด็ 
บุญซาํฮะ

ภตูเหล่าใด ประชุมกันแล้วในประเทศนี�ก็ด ีหรอืภมุมเทวดา
เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี

ขอหมูภ่ตูทั�งปวงจงเป�นผูม้ใีจดแีละจงฟ�งภาษิตโดย
เคารพ ดกูรภตูทั�งปวง เพราะเหตนัุ�นแล ท่านทั�งหลายจงตั�งใจฟ�ง

ขอจงแผเ่มตตาจติในหมูม่นุษย ์มนุษยเ์หล่าใด
นําพลีกรรมไปทั�งกลางวนัทั�งกลางคืน เพราะเหตนุั�นแล 
ท่านทั�งหลายจงเป�นผูไ้มป่ระมาทรกัษามนษุยเ์หล่านั�น
ทรพัยเ์ครื�องปลื�มใจอยา่งใดอยา่งหนึ�งในโลกนี� 

หรอืในโลกอื�นหรอืรตันะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรพัยแ์ละรตันะนั�น
เสมอด้วยพระตถาคตไมม่เีลย พุทธรตันะแมนี้�เป�นรตันะอันประณตี 

ดว้ยสจัจวาจานี�ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 

พระศากยมุนีมพีระหฤทัยดาํรงมั�น ไดบ้รรลธุรรมอันใดเป�นที�สิ�นกิเลส 
เป�นที�สาํรอกกิเลส เป�นอมฤตธรรม อันประณตี
ธรรมชาติอะไรๆเสมอดว้ยพระธรรมนั�นยอ่มไมม่ ี

ธรรมรตันะแมนี้�เป�นรตันะอันประณีต ดว้ยสจัจวาจานี�
ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�

 
พระพุทธเจา้ผูป้ระเสรฐิสดุ ทรงสรรเสรญิแล้วซึ�งสมาธใิด วา่เป�น 
ธรรมอันสะอาด บณัฑิตทั�งหลายกล่าวซึ�งสมาธใิด วา่ใหผ้ลในลําดบั 

สมาธอืิ�นเสมอด้วยสมาธนัิ�นยอ่มไมม่ธีรรมรตันะแมน้ี�เป�นรตันะอันประณตี 
ด้วยสจัจวาจานี� ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�

 
บุคคล ๘จาํพวก ๔ คู่ อันสตับุรษุทั�งหลายสรรเสรญิแล้ว บุคคลเหล่านั�น

ควรแก่ทักษิณาทาน เป�นสาวกของพระตถาคต
ทานที�บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั�น 

ยอ่มมผีลมาก สงัฆรตันะแมนี้�เป�นรตันะอันประณีตดว้ยสจัจวาจานี�
ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี� 

 
พระอรยิบุคคลเหล่าใด ในศาสนาของพระโคดม ประกอบดแีล้ว 

[ ด้วยกายประโยคและวจปีระโยคอันบรสิทุธิ�]
มใีจมั�นคงเป�นผูไ้มม่คีวามหว่งใย [ ในกายและชวีติ]

พระอรยิบุคคลเหล่านั�นบรรลอุรหตัผลที�ควรบรรลหุยั�งลงสูอ่มตนพิพาน
ได้ซึ�งความดับกิเลสโดยเปล่า เสวยผลอยู ่สงัฆรตันะแมน้ี�เป�นรตันะอันประณตี 

ดว้ยสจัจวาจานี�ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 

เสาเขื�อนที�ฝ�งลงดนิไมห่วั�นไหวเพราะ ลมทั�งสี�ทิศ ฉันใด
ผูใ้ดพจิารณาเหน็อรยิสจัทั�งหลาย เราเรยีกผูนั้�นวา่ เป�นสตับุรุษ

ผูไ้มห่วั�นไหวเพราะโลกธรรมมอุีปมาฉันนั�น สงัฆรตันะนี� 
เป�นรตันะอันประณีต ดว้ยสจัจวาจานี� ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�

 
พระอรยิบุคคลเหล่าใด ทําใหแ้จง้ซึ�งอรยิสจัทั�งหลายอันพระศาสดา

ทรงแสดงดีแล้ว ด้วยป�ญญาอันลึกซึ�ง พระอรยิบุคคลเหล่านั�น ยงัเป�นผู้
ประมาทอยา่งแรงกล้าอยูก็่จรงิ ถึงกระนั�นท่านยอ่มไมย่ดึถือเอาภพที� ๘
สงัฆรตันะแมนี้�เป�นรตันะอันประณีต ดว้ยสจัจวาจานี� ขอความสวสัด ี

จงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 
 

สกักายทิฏฐแิละวจิกิิจฉา หรอืแมส้ลัีพพตปรามาสอันใดอันหนึ�งยงัมอียู ่
ธรรมเหล่านั�นอันพระอรยิบุคคลนั�นละไดแ้ล้วพรอ้มด้วยความถึงพรอ้ม

แหง่การเหน็[นพิพาน] ทีเดยีว อนึ�ง พระอรยิบุคคลเป�นผูพ้น้แล้วจากอบายทั�ง ๔
ทั�งไมค่วรเพื�อจะทําอภิฐานทั�ง ๖ [ คือ อนนัตรยิกรรม ๕

และการเขา้รดี] สงัฆรตันะแมน้ี�เป�นรตันะอันประณตี ดว้ยสจัจวาจานี�
ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�

 
พระอรยิบุคคลนั�นยงั ทําบาปกรรมดว้ยกาย ดว้ยวาจา หรอืดว้ยใจ 

ก็จรงิ ถึงกระนั�น ท่านไมค่วร เพื�อจะปกป�ดบาปกรรมอันนั�น
ความที�บุคคลผูม้ธีรรมเครื�องถึงนพิพาน

อันตนเหน็แล้ว เป�นผูไ้มค่วรเพื�อปกป�ดบาปกรรมนั�น
พระผูม้พีระภาคตรสัแล้ว สงัฆรตันะแมน้ี�
เป�นรตันะอันประณีตดว้ยสจัจวาจานี�
ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�

 
พุม่ไมใ้นป�ามยีอดอันบานแล้วในเดอืนต้นในคิมหนัตฤดู

ฉันใดพระผูม้พีระภาคไดท้รงแสดงธรรม
อันประเสรฐิยิ�ง เป�นเครื�องใหถึ้งนพิพาน

เพื�อประโยชน์เกื�อกลูมอุีปมา ฉันนั�นพุทธรตันะ
แมน้ี�เป�นรตันะอันประณตี ดว้ยสจัจวาจานี�

ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 

พระพุทธเจา้ผูป้ระเสรฐิทรงทราบธรรมอันประเสรฐิ
ทรงประทานธรรมอันประเสรฐิ ทรงนาํมาซึ�งธรรมอันประเสรฐิ 

ไมม่ผีูย้ิ�งไปกวา่ไดท้รงแสดงธรรมอันประเสรฐิ
พุทธรตันะแมน้ี�เป�นรตันะอันประณีต ดว้ยสจัจวาจานี�

ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 

พระอรยิบุคคลเหล่าใดผูม้จีติอันหนา่ยแล้วในภพต่อไป มกีรรมเก่าสิ�นแล้ว
ไมม่กีรรมใหมเ่ครื�องสมภพพระอรยิบุคคลเหล่านั�น มพีชือันสิ�นแล้ว

มคีวามพอใจไมง่อกงามแล้วเป�นนกัปราชญ ์ยอ่มนิพพาน 
เหมอืนประทีปอันดบัไป ฉะนั�น สงัฆรตันะ

แมน้ี�เป�นรตันะอันประณตี ดว้ยสจัจวาจานี� ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 

ภตูเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี�ก็ด ีหรอืภมุมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้ว
ในอากาศก็ดี เราทั�งหลาย จงนมสัการพระพุทธเจา้ ผูไ้ปแล้วอยา่งนั�น

ผูอั้นเทวดาและมนษุยทั์�งหลายบูชาแล้ว ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�
 

ภตูเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ด ีหรอืภมุมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้ว
ในอากาศก็ด ีเราทั�งหลายจงนมสัการพระธรรม อันไปแล้วอยา่งนั�น
อันเทวดาและมนษุยบู์ชาแล้ว ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี�

 
ภตูเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี�ก็ด ีหรอืภมุมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้ว

ในอากาศก็ดี เราทั�งหลาย จงนมสัการ พระสงฆผ์ูไ้ปแล้วอยา่งนั�น
ผูอั้นเทวดาและมนษุยบู์ชาแล้ว ขอความสวสัดจีงมแีก่สตัวเ์หล่านี� ฯ

 

คําแปลพระคาถารตนสตูร
 

FACEBOOK : HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/RINAC.MSU
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บุญเดือนเจด็ 
บุญซาํฮะ
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