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บทน�า
 สังคมไทยเป็นสังคมแบบพุทธ มีประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศำสนำพุทธอยู่ในวิถีชีวิตต้ังแต่

ลืมตำดูโลกกระท่ังวำยชนม์ เช่น วันสงกรำนต์ วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ และกำรท�ำบุญในโอกำส 

ต่ำง ๆ
1
 เป็นเพรำะคนไทยส่วนมำกนับถือศำสนำพุทธ ดังผลกำรส�ำรวจสถิติประชำกรเมื่อปี ๒๕๖๑  

จำกครัวเรือนตัวอย่ำง ๒๗,๙๖๐ ครัวเรือน พบว่ำ ประชำกรไทยร้อยละ ๙๓.๓ นับถือศำสนำพุทธ  

รองลงมำนับถือศำสนำอิสลำม (ร้อยละ ๕.๔) และศำสนำคริสต์ (ร้อยละ ๑.๑) ที่เหลือเป็นผู้ที่นับถือ

ศำสนำอื่น ๆ รวมท้ังผู้ท่ีไม่มีศำสนำ (น้อยกว่ำร้อยละ ๐.๑)
2
 ในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ 

ศำสนำพุทธนี้ บุคคลส�ำคัญที่ถือได้ว่ำเป็นผู้ด�ำเนินพิธีกรรมให้ส�ำเร็จลุล่วงท่ีขำดไม่ได้เลยก็คือภิกษุสงฆ์ 

เพรำะท่ำนท�ำหน้ำที่เจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่งำน อันเป็นประเด็นส�ำคัญ

ที่สุดของพิธีกรรม และในพิธีกรรมเหลำ่น้ีจะมีพิธีกรรมเสริมที่ส�ำคัญยิ่งคือกำรถวำยข้ำวพระพุทธเสมอ 

ผู้เขียนมีควำมสงสัยในประเด็นค�ำถวำยข้ำวพระพุทธในสังคมไทยว่ำ ค�ำถวำยนั้นถูกต้องแล้วหรือยัง ? 

จึงเขียนบทควำมน้ีข้ึนมำโดยศึกษำควำมเป็นมำของกำรถวำยข้ำวพระพุทธ ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธใน

สังคมไทย แล้วท�ำกำรวิเครำะห์และสรุปผล 

ความเป็นมาของการถวายข้าวพระพุทธ
 พระมหำเถระและนักปรำชญ์ทั้งหลำยได้ให้มุมมองเรื่องควำมเป็นมำของกำรถวำยข้ำวพระพุทธ

ไว้ดังนี้

 พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ “ข้ำวพระ” ไว้ว่ำ  

เป็นค�ำนำม หมำยถึง อำหำรคำวหวำนที่จัดใส่ส�ำรับส�ำหรับถวำยพระพุทธ
3
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 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ รำชบัณฑิต) ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ “ข้ำวพระ”  

ไว้ว่ำ คือ ข้ำวที่จัดถวำยพระพุทธ เรียกเต็มว่ำ ข้ำวพระพุทธ กำรถวำยข้ำวพระเลียนแบบมำแต่สมัย

พุทธกำล คือในสมัยนั้นชำวพุทธนิยมเลี้ยงพระสงฆ์ท่ีมีพระพุทธเจ้ำเป็นประธำน เมื่อพระพุทธเจ้ำ

ปรินิพพำนแล้วและมีประเพณีสร้ำงพระพุทธรูปกันแล้วเวลำท�ำบุญเลี้ยงพระจึงจัดท่ีตั้งพระพุทธรูป 

ไว้ด้วย เพื่อแสดงว่ำยังมีพระพุทธเจ้ำเป็นประธำน และนิยมจัดอำหำรถวำยพระพุทธรูปด้วย กำรถวำย

ข้ำวพระพุทธเป็นกำรบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยอำหำร เหมือนบูชำด้วยดอกไม้ธูปเทียน มิใช่ถวำยเพื่อให้

พระพุทธเจ้ำเสวย และมิใช่เป็นกำรเซ่นไหว้พระพุทธเจ้ำ ข้ำวพระ ในเวลำถวำยมีค�ำถวำยและค�ำลำ 

เป็นแบบโดยเฉพำะ
4

 สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) กล่ำวไว้สรุปควำมได้ว่ำ “กำรถวำยข้ำวพระมีที่มำจำก 

พระอำนนท์พุทธอุปัฏฐำก โดยท่ำนพระอำนนท์ปฏิบัติเป็นประจ�ำด้วยกำรถวำยภัตตำหำร ถวำยน�้ำฉัน 

ปูอำสนะนั่งนอน ตั้งแต่พระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์อยู่ เม่ือพระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธ์ปรินิพพำนแล้ว 

ท่ำนก็ยงัปฏิบติัอยูเ่ช่นเดมิ เพ่ือระลกึถึงพระพทุธเจ้ำเสมอืนว่ำพระองค์ยงัทรงพระชนม์อยู ่และเป็นเคร่ือง

แสดงกตัญญูกตเวทิตำคุณต่อพระองค์ ต่อมำพระมหำกัสสปเถระผู้เป็นใหญ่ได้กล่ำวรับรองกำรกระท�ำ

ของท่ำนว่ำ พระอำนนท์เป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตำคุณแก่พระพุทธเจ้ำผู้ทรงมีพระคุณ”
5
 พร้อมกันนี ้

สมเดจ็ฯ ท่ำนได้กล่ำวถึงอำนสิงส์กำรถวำยข้ำวพระพทุธรปู สรปุควำมได้ว่ำ “กำรถวำยข้ำวพระ เป็นกำร

บูชำควำมดีของพระพุทธเจ้ำ เป็นกรรมฐำนเรียกว่ำ “พุทธำนุสสติกรรมฐำน” สูงมำก ไม่ใช่ต�่ำ ถ้ำเวลำ

เรำถวำยบำงทีเรำควบทั้งสำมอย่ำงเลย ทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เขำว่ำ “อิมัง สูปะพยัญชนะ-

สมัปันนงั” แล้วลงท้ำยด้วย “พทุธสัสะ ธมัมสัสะ สังฆัสสะ” นีเ่ป็นพุทธำนสุสติ ธมัมำนสุสติ สังฆำนสุสติ 

ถือว่ำเป็นกรรมฐำน และถือว่ำเป็นฌำนด้วย เพรำะจิตเรำห่วงอยู่เสมอว่ำ วันพรุ่งนี้เรำจะเอำอะไรถวำย 

ตวัคดิตวันีเ้ป็นฌำน … กำรถวำยข้ำวพระพทุธรปู ถ้ำเป็นเจตนำเพือ่เป็นพุทธบชูำจริง กเ็ป็นพุทธำนสุสติ

กรรมฐำน ตั้งใจถวำยพระสงฆ์และตั้งใจถวำยจริง ๆ เป็นวัตถุทำนด้วย เป็นสังฆำนุสสติกรรมฐำนด้วย 

ถวำยแก่พระพุทธเจ้ำมีอำนิสงส์มำกกว่ำถวำยพระสงฆ์”
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 แก้ว ชดิตะขบ กล่ำวไว้สรปุควำมได้ว่ำ ในพิธที�ำบญุเล้ียงพระ มธีรรมเนยีมนยิมจัดภตัตำหำรถวำย

พระพุทธเจ้ำ ซึ่งเรียกว่ำ กำรจัดข้ำวบูชำพระพุทธ โดยถือสืบกันมำว่ำ สมัยพุทธกำล พุทธศำสนิกชน 

ทัง้หลำยนยิมนมินต์พระพทุธเจ้ำทรงเป็นประธำนพระภกิษุสงฆ์เสด็จไปฉันภัตตำหำรทีเ่คหสถำนของตน 

ตำมหลกัฐำนทีป่รำกฏในพระบำลว่ีำ “พุทธฺปปฺมโุข ภกิขฺสุงฺโฆ: พระภกิษสุงฆ์มพีระพุทธเจ้ำเป็นประธำน” 

เมือ่ถงึเวลำถวำยภตัตำหำร ก็นยิมจดัภัตตำหำรถวำยแด่พระพทุธเจ้ำเป็นพิเศษส่วนหนึง่... อย่ำงไรก็ตำม 

พงึตระหนักว่ำ กำรจดัภตัตำหำรถวำยพระพทุธรปูนีม้ใิช่จดัไปถวำยพระพทุธรปูฉนัเหมอืนอย่ำงจดัอำหำร

ถวำยให้พระภิกษุสงฆ์ฉัน หรือไม่ใช่จัดไปเซ่นสังเวยพระพุทธเจ้ำเหมือนอย่ำงที่จัดอำหำรเซ่นภูตผีปีศำจ 

กำรจัดภัตตำหำรไปถวำยพระพุทธรูปนั้น เป็นกำรจัดไปถวำยเพื่อบูชำพระพุทธเจ้ำ เช่นเดียวกับกำรจัด

เครื่องสักกำรบูชำพระรัตนตรัย มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น .... เพื่อบูชำพระคุณอันมีอยู่จริงของ 

พระรัตนตรัย เวลำที่เหมำะส�ำหรับกำรจัดภัตตำหำรไปถวำยพระพุทธรูปนั้น เมื่อพระสงฆ์เจริญ 

พระพุทธมนต์จวบจะจบหรือจบแล้ว ศำสนพิธีกรนิยมยกส�ำรับคำวหวำนไปตั้งที่หน้ำโต๊ะหมู่บูชำโดยตั้ง

บนโต๊ะที่ผ้ำขำวปูรอง หรือตั้งที่พื้นมีผ้ำขำวปูรองแล้วเชิญเจ้ำภำพหรือประธำนพิธีมำท�ำพิธีบูชำ
7
 

 บำงท่ำนกล่ำวถึงต�ำนำนกำรถวำยข้ำวพระพทุธว่ำ “กำรถวำยข้ำวพระพทุธเป็นกำรถอืคติในสมยั

พุทธกำลที่ว่ำ “พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ : พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้ำเป็นประธำน” จะนิมนต์พระเจริญ

พระพุทธมนต์ก็ต้องตั้งพระพุทธรูปเป็นประธำน นิมนต์พระฉันภัตตำหำรก็ตั้งพระพุทธรูปเป็นประธำน 

จึงต้องจัดส�ำรับภัตตำหำรถวำยพระพุทธด้วย เปรียบเสมือนถวำยภัตตำหำรแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้ำ

เป็นประธำนนั่นเอง” และว่ำ “พระอำนนท์มีควำมเคำรพในพระพุทธเจ้ำมำก แม้พระพุทธเจ้ำจะเสด็จ

ปรินิพพำนแล้ว ก็ยังปูลำดอำสนะ ตั้งน�้ำใช้น�้ำฉันไว้เช่นเดิม ท�ำทุกวัน ไม่ได้ตั้งเพื่อให้พระพุทธเจ้ำเสวย 

แต่ท�ำเป็นพทุธบูชำ เป็นพทุธำนุสสต ิแสดงควำมกตญัญกูตเวที พทุธศำสนกิชนคนรุน่หลงั เหน็ตวัอย่ำงนี้ 

จึงได้ใช้แนวกำรปฏิบัติของพระอำนนทเถระเป็นแบบอย่ำงถึงทุกวันนี้”
8
 พร้อมกล่ำวถึงอำนิสงส์ถวำย

ข้ำวพระพุทธรูปว่ำ “อำนิสงส์กำรถวำยข้ำวพระพุทธนี้ อำจจะไม่ได้ตรง ๆ เหมือนถวำยให้พระพุทธเจ้ำ

เสวยหรือถวำยให้พระสงฆ์ฉัน แต่เป็นกำรบูชำพระพุทธเจ้ำ ซึ่งท่ำนกล่ำวว่ำ พุทธบูชำ มหำเตชะวันโต 

กำรบูชำพระพุทธเจ้ำมีเดชมีอ�ำนำจมำก หำกบูชำพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยก็จะได้อำนิสงส์เพิ่ม  

ธัมมบูชำ มหำปัญโญ กำรบูชำพระธรรม มีปัญญำมำก คือใคร่ครวญในพระธรรมจนเกิดปัญญำ จิตเป็น

สมำธิ สังฆบชูำ มหำโภคะวะโห บชูำพระสงฆ์ น�ำมำซึง่โภคะ เพรำะเรำใช้วตัถเุป็นเครือ่งหมำย กำรถวำย

 7
 แก้ว ชิดตะขบ, คู่มือพุทธศาสนิกชน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

แห่งชำติ, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๘๐-๑๘๒.

 8
 พระคุ้มครอง, ท�าไมต้องถวายข้าวพระพุทธ วิธีถวายข้าวพระพุทธ, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: https://pra-

kum krong. com/6674/[15 พฤศจิกำยน 2563].
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ข้ำวพระพุทธเป็นพุทธำนุสสติ ช่วงที่ยกข้ำวถวำย ช่วงที่กล่ำวค�ำถวำย เป็นพุทธำนุสสติทั้งนั้น เพรำะจิต

เจำะจงไปที่พระพุทธเจ้ำ อำนิสงส์แห่งพุทธำนุสสติ มีพระพุทธเจ้ำเป็นอำรมณ์นั้นมีอำนิสงส์มำก จิตใจ

เบิกบำน ผิวพรรณผ่องใส ได้ไปสู่สุคติ”
9 

 บำงท่ำนกล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรถวำยข้ำวพระพุทธว่ำ “ในสมัยพุทธกำล เม่ือชำวบ้ำน 

มีศรัทธำนิมนต์พระสงฆ์ไปฉนัภัตตำหำร ตำมปกตกิจ็ะมพีระพทุธเจ้ำเสดจ็ไปด้วย เมือ่พระพทุธเจ้ำเสดจ็

ดับขันธปรินิพพำนใหม่ ๆ ชำวพุทธยังชินอยู่กับกำรจัดพุทธอำสน์และภัตตำหำรถวำยพระพุทธเจ้ำ  

เมื่อนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันภัตตำหำร ก็จัดที่ประทับของพระพุทธเจ้ำ และจัดภัตตำหำรตั้งไว้ เสมือนหนึ่ง

ว่ำ พระพุทธองค์เสด็จมำประทับอยู่ด้วย และกลำยเป็นธรรมเนียมจัดข้ำวพระพุทธ และประกอบ 

บุญกริยำที่เรียกกันว่ำ บูชำข้ำวพระ หรือถวำยข้ำวพระ มำจนถึงทุกวันนี้”
10

 

 บำงท่ำนกล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรถวำยข้ำวพระพุทธว่ำ “ที่มำที่ไปของกำรถวำยข้ำว 

พระพุทธรูปคือ ในสมัยพุทธกำล พระนำงมหำปชำบดีโคตมี ต้องกำรถวำยผ้ำกับพระพุทธเจ้ำ  

พระพทุธองค์ได้ตรสับอกกบัพระนำงว่ำขอให้นำงถวำยแด่สงฆ์เถดิ เมือ่นำงถวำยแด่สงฆ์กชื็อ่ว่ำถวำยกบั

พระพุทธองค์ด้วย โดยพระองค์ทรงแสดงเรื่องสังฆทำนว่ำมีผลมำก ทรงยกตัวอย่ำงกำรถวำยสังฆทำน

กับสงฆ์สองฝ่ำย มีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข คือเป็นประธำนสงฆ์สองฝ่ำย (ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์)  

แต่เมื่อพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนไปแล้ว จะถวำยสังฆทำนกับสงฆ์สองฝ่ำยอันมีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข  

ก็สำมำรถท�ำได้ด้วยกำรตั้งพระพุทธรูปไว้ แล้วถวำยกับพระพุทธรูปและสงฆ์สองฝ่ำย”
11

 

ค�าถวายข้าวพระพุทธในสังคมไทย
 เมื่อทรำบถึงควำมเป็นมำของพิธีกรรมกำรถวำยข้ำวพระพุทธแล้ว ต่อไปนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่ำง

ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธในแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ มำน�ำเสนอดังนี้

 วรตุม์ ทองเชือ้ กล่ำวถงึค�ำบูชำข้ำวพระพทุธโดยมไิด้แปลควำมหมำยไว้ว่ำ อมิงั สปูะพย๎ญัชะนะ- 

สัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ
12

 

 9
 พระคุ้มครอง, ท�าไมต้องถวายข้าวพระพุทธ วิธีถวายข้าวพระพุทธ, [ออนไลน์], [15 พฤศจิกำยน 2563].

 10
 [ออนไลน์], แหล่งท่ีมำ: http://lawyer-thai.blogspot.com/2016/08/blog-post_25.html [15 

พฤศจิกำยน 2563].

 11
 ดูรำยละเอียดใน ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๖-๓๘๒/๔๒๔-๔๓๒, (ทักขิณำวิภังคสูตร ว่ำด้วยกำรจ�ำแนก 

ทักษิณำทำน), [ออนไลน์], แหล่งท่ีมำ: https://www.dhammahome.com/webboard/ topic/18299 [15 
พฤศจิกำยน 2563].

 12
 วรตุม์ ทองเช้ือ, บรรณำธกิำร, ท�าวตัรสวดมนต์แปล, พมิพ์ครัง้ที ่๓, (กรุงเทพมหำนคร: สขุภำพใจ, ๒๕๔๒), 

หน้ำ ๑๕๔.
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 ท.ธีรำนันท์ กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยแปลควำมหมำยไว้ด้วยว่ำ อิมัง สูปะพยัญชะนะ- 

สัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมฯ ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวที่หุงจำกเมล็ดข้ำว  

พร้อมทั้งแกงกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้ำ
13

 พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยมิได้แปลควำมหมำยไว้

ว่ำ อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชม ฯ
14

 ปองไชย ไชยสุทธิเมธีกุล กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยแปลควำมหมำยไว้ด้วยว่ำ อิมัง ภัตตัง 

สะสูปะพะยัญชะนัง สุปะฏิยัตตัง พุทธัสสะ ปูเชมิ อะยัง เม พุทธะปูชำ อำสะวักขะยำวะหำ โหตุ ฯ  

ข้ำวพร้อมด้วยแกงและกับอันนี้ อันข้ำพเจ้ำตกแต่งดีแล้ว ข้ำพเจ้ำขอบูชำแก่พระพุทธ ขอพุทธบูชำแห่ง

ข้ำพเจ้ำนี้ จงน�ำไปให้ถึงซึ่งควำมสิ้นไปแห่งอำสวะ เทอญ.
15

 สถำบันวิปัสสนำธุระ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธ

โดยแปลควำมหมำยไว้ด้วยว่ำ อิมัง, สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง, สำลีนัง, โภชะนัง, อุทะกัง, วะรัง,  

พุทธัสสะ ปูเชมิฯ ข้ำพเจ้ำขอบูชำโภชนำหำรพร้อมด้วยแกงกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้ำ
16

 โครงกำรบรรพชำและอบรมเยำวชนภำคฤดูร้อน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยแปลควำมหมำยไว้ด้วยว่ำ อิมัง, สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง, สำลีนัง,  

โภชะนัง, อุทะกัง, วะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ ข้ำพเจ้ำขอบูชำโภชนำหำรพร้อมด้วยแกงกับ และน�้ำ 

อันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้ำ
17

 แก้ว ชิดตะขบ กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยแปลควำมหมำยไว้ด้วยว่ำ อิม� สูปพฺยญฺชน- 

สมฺปนฺน� สำลีน� โภชน� (โอทน�) สอุทก� วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ. ข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลี อันสมบูรณ์ด้วยแกงและ

กับข้ำว พร้อมกับน�้ำอันประเสริฐนี้ ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระพุทธเจ้ำ และบอกวิธีกำรกล่ำวค�ำบูชำด้วยว่ำ  

จะว่ำโดยออกเสียงดัง หรือว่ำในใจโดยไม่ต้องออกเสียงก็ได้
18

 

 13
 ท.ธรีำนันท์, สวดมนต์ เจด็ต�านานแปล (ฉบับสหธรรมิก), (กรงุเทพมหำนคร: ส�ำนกัพมิพ์ดวงแก้ว, ม.ป.ป.), 

หน้ำ ๓๔๙.
 14

 พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ), มนต์พิธีแปล, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์อักษรสมัย, ม.ป.ป.), 
หน้ำ ๒๖๐.
 15

 ปองไชย ไชยสุทธิเมธีกุล, ผู้เรียบเรียง, หนังสือค�าถวายทานแบบพิสดาร, (ยโสธร: ร้ำนไชยเจริญสังฆภัณฑ์, 
๒๕๓๙), หน้ำ ๓๓.
 16

 สถำบนัวปัิสสนำธรุะ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลัย, คูม่อืสวดมนต์แปลและการเจรญิวปัิสสนา
กรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (นนทบุรี: นิติธรรมกำรพิมพ์, ๒๕๕๙), หน้ำ ๑๕๐.
 17

 โครงกำรบรรพชำและอบรมเยำวชนภำคฤดรู้อน มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั, คูม่อืสวดมนต์ 
ท�าวัตรเช้า-เย็น แปล, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ม.ป.ป.), หน้ำ ๗๒.
 18

 แก้ว ชดิตะขบ, คูม่อืพทุธศาสนกิชน, พมิพ์ครัง้ที ่๖, (กรงุเทพมหำนคร: โรงพมิพ์ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำ
แห่งชำติ, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๘๒.
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 พระศักดิ์ดำ ฉนฺทโก, ดร. กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยมิได้แปลควำมหมำยไว้ด้วยว่ำ อิมัง,  

สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง, สำลีนัง, โภชะนัง, อุทะกัง, วะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ
19

 

 ทองย้อย แสงสินชัย กล่ำวถึงค�ำบูชำข้ำวพระพุทธโดยวิเครำะห์ควำมหมำยไว้ด้วย สรุปควำม 

ได้ว่ำ ค�ำบูชำข้ำวพระนิยมกล่ำวเป็นภำษำบำลีว่ำ 

 (เขียนแบบบำลี) อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โอทน� อุทก� วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ. 

 (เขียนแบบค�ำอ่ำน) อิมัง สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ  

ปูเชมิ. 

 (แปลยกศัพท์) อห� อันว่ำข้ำพเจ้ำ ปูเชมิ ขอบูชำ โอทน� ซึ่งข้ำวสุก สำลีน� อันบริสุทธิ์ (คืออันดี,  

อันประณีต) สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� อันสมบูรณ์ด้วยสูปะและพยัญชนะ อุทก� (และ) น�้ำ วร� อันประเสริฐ 

อิม� นี้ พุทฺธสฺส แก่พระพุทธเจ้ำ 

 (แปลโดยใจควำม) ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวสุกอันบริสุทธิ์ พร้อมทั้งแกงและกับและน�้ำอันประเสริฐนี้ 

แด่พระพุทธเจ้ำ 

 (อภิปรำย) ดูค�ำแปลย่อมชวนให้สงสัยว่ำ ค�ำบูชำนี้กลำยเป็น “บูชำข้ำวสุก” ไม่ใช่ “บูชำ

พระพุทธเจ้ำ” 

 (หลักในกำรใช้ค�ำพูดในภำษำบำลี) ถ้ำใช้ค�ำว่ำ “บูชำ” รูปประโยคจะต้องเป็น อิมินำ สกฺกำเรน 

พุทฺธ� ปูเชมิ. ข้ำพเจ้ำขอบูชำ ซึ่งพระพุทธเจ้ำ ด้วยเครื่องสักกำระนี้ = ขอบูชำ ซึ่ง (ผู้รับ) ด้วย (ของกิน/

ของใช้) ถ้ำใช้ค�ำว่ำ “ถวำย” รูปประโยคจะต้องเป็น อิมำนิ ภตฺตำนิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยำม. ข้ำพเจ้ำ

ขอน้อมถวำย ซึ่งภัตตำหำร แก่พระภิกษุสงฆ์ = ขอถวำย ซึ่ง (ของกิน/ของใช้) แก่ (ผู้รับ) เฉพำะกำรบูชำ

ข้ำวพระ เป็นกำรบูชำพระพทุธเจ้ำด้วยของกนิ หรอืพดูอกีนยัหนึง่ว่ำ เป็นกำรถวำยของกนิแก่พระพทุธเจ้ำ 

ซึ่งขัดกับหลักที่ว่ำ “ของกิน บูชำหรือถวำยผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่ำนั้น” พูดว่ำ “ขอบูชำ ซึ่งพระพุทธเจ้ำ  

ด้วยของกิน” ก็ขัด พูดว่ำ “ขอถวำย ซึ่งของกิน แก่พระพุทธเจ้ำ” ก็ขัด 

 ดังนั้น ในค�ำบูชำข้ำวพระ ผู้รู้ท่ำนจึงเลี่ยงไปพูดว่ำ – “อิม� พุทฺธสฺส ปูเชมิ” = ขอบูชำ ซึ่งของกิน 

แก่พระพุทธเจ้ำ คือพูดว่ำ “บูชำข้ำวพระ” = “บูชำซึ่งข้ำวแก่พระ” เพรำะพระพุทธเจ้ำเป็นเป้ำหมำย

แห่งกำรบูชำเท่ำนั้น ผู้บูชำไม่ได้มีเจตนำจะให้พระพุทธเจ้ำเสด็จมำเสวยอำหำรนั้นจริง ๆ อำหำรจึงอยู่

ในฐำนะเป็นเครื่องบูชำ ไม่ใช่ “ถวำยข้ำวพระ” = “ถวำยซ่ึงข้ำวแก่พระ” เพรำะพระพุทธเจ้ำเสด็จ 

มำรับข้ำวที่เรำถวำยไม่ได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง “บูชำ” แม้ไม่มีผู้มำรับของที่บูชำนั้น ก็ส�ำเร็จเป็นกำรบูชำ 

 19
 พระศักดิ์ดำ ฉนฺทโก,ดร., ผู้เรียบเรียง, วิถีธรรม วิถีล้านนา คู่มือท�าวัตร เช้า-เย็น ฉบับแปล และ 

ศาสนพิธ,ี (แพร่: ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เมืองแพร่กำรพิมพ์, ๒๕๕๙), หน้ำ ๕๘.
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แต่ “ถวำย” ต้องมีผู้มำรับของที่ถวำยนั้น ถ้ำไม่มีผู้มำรับ ก็ไม่ส�ำเร็จเป็นกำรถวำย คงส�ำเร็จเป็นกำรบูชำ

เท่ำนั้น
20

 บำงท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ  

ปูเชมิ ฯ ข้ำพเจ้ำขอบูชำด้วยโภชนะข้ำวสำลี พร้อมด้วยแกงกับและน�้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้ำ
21

 บำงท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ อิมัง สูปะพะยัญชนะสัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ  

ปูเชมิ ฯ ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีทั้งหลำย พร้อมทั้งแกงและกับและน�้ำอันประเสริฐนี้  

แด่พระพุทธเจ้ำ
22

 บำงท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ อิมัง สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ  

ปูเชมิ ฯ (ถ้ำหลำยคนเปลี่ยน ปูเชมิ เป็น ปูเชมะ) แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำโภชนำหำร พร้อมด้วยแกง 

และกับ อีกทั้งน�้ำอันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้ำ
23

 ว่ำโดยสรุปแล้ว ค�ำกล่ำวถวำยข้ำวพระพุทธในสังคมไทย มี ๔ ส�ำนวน คือ 

  ๑)  อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ ข้ำพเจ้ำ

ขอบูชำข้ำวที่หุงจำกเมล็ดข้ำว พร้อมทั้งแกงกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้ำ
24

 

  ๒)  อิมัง ภัตตัง สะสูปะพะยัญชะนัง สุปะฏิยัตตัง พุทธัสสะ ปูเชมิ อะยัง เม พุทธะปูชำ  

อำสะวักขะยำวะหำ โหตุ ฯ ข้ำวพร้อมด้วยแกงและกับอันนี้ อันข้ำพเจ้ำตกแต่งดีแล้ว ข้ำพเจ้ำขอบูชำ 

แก่พระพุทธ ขอพุทธบูชำแห่งข้ำพเจ้ำนี้ จงน�ำไปให้ถึงซึ่งควำมสิ้นไปแห่งอำสวะเทอญ
25

 

  ๓)  อิมัง, สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง, สำลีนัง, โภชะนัง, อุทะกัง, วะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ 

ข้ำพเจ้ำขอบูชำโภชนำหำรพร้อมด้วยแกงกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้ำ
26

 

  ๔)  อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โภชน� (โอทน�) สอุทก� วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ ฯ ข้ำวสุกแห่ง 

ข้ำวสำลี อันสมบูรณ์ด้วยแกงและกับข้ำว พร้อมกับน�้ำอันประเสริฐนี้ ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระพุทธเจ้ำ
27

 

 20
 [ออนไลน์], แหล่งทีม่ำ: http://dhamma.serichon.us/2017/12/05/ค�ำบูชำข้ำวพระ-1/(15 พฤศจกิำยน 

2563).

 21
 [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: https://dhamma.mthai.com/pray/818.html(15 พฤศจิกำยน 2563).

 22
 [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: http://www.watthasai.net/kamvaipra.html[15 พฤศจิกำยน 2563].

 23
 [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: https://www.watpitch.com/prayer/2832/[15 พฤศจิกำยน 2563].

 24
 ท.ธีรำนันท์, สวดมนต์ เจ็ดต�านานแปล (ฉบับสหธรรมิก), หน้ำ ๓๔๙.

 25
 ปองไชย ไชยสุทธิเมธีกุล, ผู้เรียบเรียง, หนังสือค�าถวายทานแบบพิสดาร, หน้ำ ๓๓.

 26
 สถำบนัวปัิสสนำธรุะ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลัย, คูม่อืสวดมนต์แปลและการเจรญิวปัิสสนา

กรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, หน้ำ ๑๕๐.

 27
 แก้ว ชิดตะขบ, คู่มือพุทธศาสนิกชน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, หน้ำ ๑๘๒.
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วิเคราะห์
 ผู้เขียนขอยกค�ำถวำยข้ำวพระพุทธทั้ง ๔ แบบมำวำงตรงนี้เพื่อท�ำกำรวิเครำะห์ต่อไปดังนี้

 แบบที่ ๑ ว่ำ อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ 

 แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวท่ีหุงจำกเมล็ดข้ำว พร้อมทั้งแกงกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้ แด่

พระพุทธเจ้ำ (ส�ำนวนทองย้อย แสงสินชัย แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวสุกอันบริสุทธิ์ พร้อมทั้งแกงและ

กับและน�้ำอันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้ำ) 

 แบบที่ ๒ ว่ำ อิมัง ภัตตัง สะสูปะพะยัญชะนัง สุปะฏิยัตตัง พุทธัสสะ ปูเชมิ อะยัง เม พุทธะปูชำ 

อำสะวักขะยำวะหำ โหตุ ฯ 

 แปลว่ำ ข้ำวพร้อมด้วยแกงและกับอันนี้ อันข้ำพเจ้ำตกแต่งดีแล้ว ข้ำพเจ้ำขอบูชำแก่พระพุทธ  

ขอพุทธบูชำแห่งข้ำพเจ้ำนี้ จงน�ำไปให้ถึงซึ่งควำมสิ้นไปแห่งอำสวะเทอญ 

 แบบที่ ๓ ว่ำ อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สำลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ 

 แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำโภชนำหำรพร้อมด้วยแกงกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้ำ 

 แบบที่ ๔ ว่ำ อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โภชน� (โอทน�) สอุทก� วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ ฯ 

 แปลว่ำ ข้ำวสกุแห่งข้ำวสำล ีอนัสมบรูณ์ด้วยแกงและกบัข้ำว พร้อมกบัน�ำ้อนัประเสรฐินี ้ข้ำพเจ้ำ

ขอบูชำพระพุทธเจ้ำ

 ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธที่นิยมกล่ำวคือ แบบที่ ๑ ว่ำ อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โอทน� อุทก� 

วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ ฯ แต่บำงครั้งใช้ว่ำ อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โภชน� อุทก� วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ ฯ 

ต่ำงกัน ๑ ค�ำ คือ โอทน� กับ โภชน� นอกนั้นเหมือนกัน 

 เม่ือมำดหูลกัภำษำบำลแีล้ว ลกัษณะกำรใช้ค�ำดแูปลก ๆ  เหมอืนทีท่องย้อย แสงสนิชยั กล่ำวไว้ว่ำ 

ค�ำบูชำนี้กลำยเป็น “บูชำข้ำวสุก” ไม่ใช่ “บูชำพระพุทธเจ้ำ” ถ้ำใช้ค�ำว่ำ “บูชำ” รูปประโยคจะต้องเป็น 

อิมินำ สกฺกำเรน พทุธฺ� ปเูชม ิฯ ข้ำพเจ้ำขอบชูำ ซึง่พระพทุธเจ้ำ ด้วยเครือ่งสกักำระนี ้ถ้ำใช้ค�ำว่ำ “ถวำย” 

รูปประโยคจะต้องเป็น อิมำนิ ภตฺตำนิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยำม ฯ ข้ำพเจ้ำขอน้อมถวำย ซึ่งภัตตำหำร 

แก่พระภิกษุสงฆ์ แต่ทองย้อย แสงสินชัย ก็หำเหตุผลมำสนับสนุนว่ำค�ำกล่ำวดังกล่ำวถูกต้องโดยกล่ำว

ว่ำ เฉพำะกำรบูชำข้ำวพระ เป็นกำรบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยของกิน หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่ำ เป็นกำรถวำย

ของกินแก่พระพุทธเจ้ำ ซึ่งขัดกับหลักที่ว่ำ “ของกิน บูชำหรือถวำยผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่ำนั้น” พูดว่ำ  

“ขอบูชำ ซึ่งพระพุทธเจ้ำ ด้วยของกิน” ก็ขัด พูดว่ำ “ขอถวำย ซึ่งของกิน แก่พระพุทธเจ้ำ” ก็ขัด ดังนั้น 

ในค�ำบูชำข้ำวพระ ผู้รู้ท่ำนจึงเลี่ยงไปพูดว่ำ “อิม� พุทฺธสฺส ปูเชมิ” ขอบูชำ ซึ่งของกิน แก่พระพุทธเจ้ำ 

คือพูดว่ำ “บูชำข้ำวพระ” “บูชำซึ่งข้ำวแก่พระ” เพรำะพระพุทธเจ้ำเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรบูชำเท่ำนั้น 

แต่อย่ำงไรก็ตำมในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่ำ ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกต้อง
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ตำมหลักภำษำ เพรำะส�ำนวนบำลท่ีีว่ำ “อมิ� สูปพยฺญชฺนสมปฺนนฺ� สำลนี� โอทน� อุทก� วร� พุทธฺสสฺ ปูเชม ิฯ 

แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่เพียบพร้อมด้วยแกงและกับ และน�้ำอันประเสริฐนี้  

แก่พระพทุธเจ้ำ” แปลมมุไหนก็หมำยถงึ “กำรบชูำข้ำวสกุ” อยูน่ัน่เอง ไม่ใช่บชูำพระพทุธเจ้ำ เรยีกได้ว่ำ 

กำรแต่งบำลีเช่นนี้ เป็นบำลีแบบไทย ๆ ไม่ถูกต้องตำมบำลีแท้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอค�ำกล่ำวถวำย

ข้ำวพระพุทธในมุมมองใหม่ไว้ ๓ แบบ คือ

 ๑.  อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โอทน� สอุทก� วร� พุทฺธสฺส ททำมิ ฯ 

 (แบบใหม่ทีใ่กล้เคยีงของเดมิทีส่ดุ) แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอถวำยข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีท่ีเพียบพร้อมด้วย

แกงและกับนี้ พร้อมทั้งน�้ำอันประเสริฐ แก่พระพุทธเจ้ำ

 ๒.  อิมินำ สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺเนน สำลีโนทเนน สอุทเกน วเรน พุทฺธ� ปูเชมิ ฯ 

 (แบบใหม่ที่ค�ำบำลีห่ำงจำกของเดิมแต่ควำมหมำยเหมือนของเดิมแถมถูกหลักภำษำด้วย)  

แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่เพียบพร้อมด้วยแกงและกับนี้ พร้อมทั้ง

น�้ำอันประเสริฐ

 ๓.  อิมินำ สกฺกำเรน สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺเนน สำลีโนทเนน สอุทเกน วเรน พุทฺธ� ปูเชมิ ฯ 

 (แบบใหม่ทีค่�ำบำลห่ีำงจำกของเดมิแต่ควำมหมำยเหมอืนของเดิมแถมถกูหลักภำษำด้วยถกูหลกั

ที่ว่ำของกินถวำยเฉพำะผู้มีชีวิตอยู่ด้วยเพรำะใช้เป็นเคร่ืองสักกำระแทน) แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำ

พระพุทธเจ้ำด้วยเครื่องสักกำระนี้ คือข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่เพียบพร้อมด้วยแกงและกับพร้อมทั้งน�้ำ 

อันประเสริฐ

สรุป
 ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธที่ใช้ในปัจจุบัน มี ๔ ส�ำนวน ส�ำนวนที่นิยมมำกที่สุดคือ อิม� สูปพฺยญฺชน- 

สมฺปนฺน� สำลีน� โอทน� อุทก� วร� พุทฺธสฺส ปูเชมิ ฯ แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีท่ี 

เพียบพร้อมด้วยแกงและกับนี้ พร้อมท้ังน�้ำอันประเสริฐ แก่พระพุทธเจ้ำ แต่ส�ำนวนนี้ไม่ถูกต้องตำม 

หลักภำษำและเมื่อแปลออกมำแล้ว มีควำมหมำยไม่ตรงกับเจตนำรมณ์ของผู้บูชำที่ต้องกำรจะบูชำ

พระพุทธเจ้ำ มิใช่บูชำข้ำวสุก 

 ดังนั้น ผู้เขียนจึงน�ำเสนอค�ำถวำยข้ำวพระพุทธแบบใหม่ให้ถูกต้องทั้งหลักภำษำและเจตนำรมณ์

ของผู้บูชำ ๓ แบบ คือ 

  ๑)  อิม� สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺน� สำลีน� โอทน� สอุทก� วร� พุทฺธสฺส ททำมิ ฯ แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำ 

ขอถวำยข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่เพียบพร้อมด้วยแกงและกับนี้ พร้อมทั้งน�้ำอันประเสริฐ แก่พระพุทธเจ้ำ 
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  ๒)  อิมินำ สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺเนน สำลีโนทเนน สอุทเกน วเรน พุทฺธ� ปูเชมิ ฯ แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำ 

ขอบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่เพียบพร้อมด้วยแกงและกับนี้ พร้อมทั้งน�้ำอันประเสริฐ 

  ๓)  อิมินำ สกฺกำเรน สูปพฺยญฺชนสมฺปนฺเนน สำลีโนทเนน สอุทเกน วเรน พุทฺธ� ปูเชมิ ฯ  

แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำขอบูชำพระพุทธเจ้ำด้วยเครื่องสักกำระนี้ คือข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่เพียบพร้อมด้วยแกง

และกับพร้อมทั้งน�้ำอันประเสริฐ 

 ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงมมุมองหนึง่ของผูเ้ขยีนเอง ยงัไม่อำจฟันธงได้ว่ำ ถกูต้องสมบรูณ์ เพรำะยงัขำด

หลักฐำนส�ำคัญบำงประกำรอยู่ เช่น ผู้แต่งค�ำถวำยข้ำวพระพุทธเดิม ธรรมเนียมกำรถวำยและกำรบูชำ

แบบอินเดียโบรำณ แต่หำกท่ำนผู้อ่ำนเห็นด้วยก็ฝำกพิจำรณำน�ำไปเผยแพร่และน�ำไปปรับใช้ให้ถูกต้อง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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