บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะ โทร. ๓๒๐8)
ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑0).1/1788
วันที่
10 ตุลาคม 2555
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2555
เรียน หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กาหนดทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2555 ใน
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางขึ้นวัด
ฝายหิน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และ
บุคลากรสัมพันธ์ขอเรียนเชิญร่วมนาเครื่องอุปโภค บริโภค
ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้นั ดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฏก
โปรดพุทธมารดา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์คณาจารย์/บุคลากร ในสังกัด
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล)
ประธานคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ

พิธีทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2555
ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางขึ้นวัดฝายหิน
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 07.00 น.

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

คาว่า "เทโวโรหณะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก

ความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ช่วงวันออกพรรษาในแต่ละจังหวัด แต่ละท้องที่ก็จัดงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดประเพณีที่สาคัญและมักจัดกันทุก ๆ จังหวัด คือ ประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหณะ คาว่า ‘’เทโวโรหณะ’’ แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโวโรหณะ จะ
ทากันในบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูป เป็นผู้นาแถวของพระภิกษุ ในการออกบิณฑบาต
ของที่ตักบาตรก็มีต่าง ๆ กันไปในแต่ละจังหวัด เช่น ที่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ที่วัดเขา
นางบวช อาเภอเมืองจังหวัดนครนายก จะถวายบัวให้กับพระพุทธรูป และที่จังหวัดอุทัยธานี นิยมใช้
ข้าวต้มมัด หรือ เรียกว่า ข้าวต้มลูกโยน โดยจะเอาข้าวเหนียวผัดมาห่อใบมะพร้าว ไว้หาง ใส่บาตรถวาย
พระภิกษุสงฆ์การที่ต้องอัญเชิญพระพุทธรูปมาเป็นผู้นาขบวนแถวของพระสงฆ์ ในการออกบิณฑบาต
เทโวโรหณะ ถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติเพื่อราลึกถึงวันสาคัญ ของวันออกพรรษาอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว

มหาชนเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระพุทธองค์จึงได้เกิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะขึ้นมา

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะเมื่อครั้งพุทธกาล
ในพรรษาที่ 7 นับจากปีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจา
พรรษาบนสวรรค์ช้นั ดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นถึงวัน
ปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่า เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณี
ทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างไสวเรืองรองไปทั่วทั้งโลกธาตุ แล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น คือ ท่านเปิดโลก
ทั้งสาม ให้เห็นถึงกันในเวลาเดียวกัน คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก เห็นกันหมดทั้งเทวดา มนุษย์ สัตว์นรก
สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย ต่างเห็นกันและกันด้วยตาเนื้อ เป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ เมื่อเห็น
ความอัศจรรย์น้นั ต่างเกิดมหาปีติ พากันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล
ภายภาคเบื้องหน้า เพราะเห็นพุทธานุภาพนั้น แม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดียรัจฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดที่จะ
ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยวันนั้นจึงเรียกว่า“วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก”
ตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึง วันทาบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ช้นั ดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา
การที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ขึ้นไปจาพรรษาอยู่เพียงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็เนื่องจากมีพระประสงค์
จะให้พระพุทธมารดาได้บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นธรรม ชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในวันมหาปวารณา

“เทโว” ย่อมาจากคาว่า “เทโวโรหณะ” ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง เมื่อ
พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณ แล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของ
อินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็น
บิตุภูมิของพระองค์ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติท้งั หลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณ
พระมารดา ซึ่งหลังจากประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์
ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจาพรรษาบนสวรรค์ช้นั ดาวดึงส์
เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 11 จึงเสด็จลงจาก
สวรรค์ช้นั ดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชน พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทาบุญตักบาตร
อย่างหนาแน่น บางวัดก็ทาในวันออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 บางวัดก็ทาในวันรุ่งขึ้น คือ วัน
แรม 1 ค่า เดือน 11 ทั้งนี้ แล้วแต่ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้าน

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
อนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้น ประชาชนพร้อมกันไปทาบุญตักบาตรเป็น
จานวนมากสุดจะประมาณ พิธีที่กระทากันในการตักบาตรเทโว ซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับทาบุญตัก
บาตร รับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเอง บางวัดจึงเตรียมการให้คฤหัสถ์
แต่งตัวเป็นเทวดาบ้าง เป็นพรหมบ้างแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่มีล้อเคลื่อน
และมีบาตรตั้งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปใช้คนลากนาหน้าพระสงฆ์ พวกทายกทายิกาตั้งแถวเรียงรายคอย
ใส่บาตร เป็นการกระทาให้ใกล้กับความจริงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ส่วนอาหารที่นามาทาบุญ
ตักบาตรในวันนั้น มีข้าว กับข้าวต้มมัดใต้ ข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบลาเจียกไว้หางยาว
และข้าวต้มลูกโยนนี้มีประวัติมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพราะตั้งใจ
อธิษฐานแล้วโยนไปให้ลงบาตรของพระพุทธเจ้า เนื่องจากมีคนมากเข้าไปใส่บาตรไม่ได้

เทโวโรหนสถูป เมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ สถานที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ปัจจุบันมีเทวาลัยของฮินดูตั้งอยู่ด้านบนสถูป

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชนนิยมไปทาบุญตักบาตรที่วัด โดยปฏิบัติตนดังนี้
1. เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และ
ข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจาลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์
คือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลาดับรับ
บาตรตรงกลาง โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนาหน้าแถวพระสงฆ์
2. หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล
3. ฟังธรรมและทาสมาธิ (Meditation) ตามโอกาส เพื่อทาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส
4. แผ่เมตตา และกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์

