ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวอีสาน
ฮีตสิ บสอง คลองสิ บสี่ เป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็ นชาติเก่าแก่และเจริ ญรุ่ งเรื องมานาน
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดารงความเป็ นชาติของตนอยู่
ตลอดไป
ฮีตสิ บสอง มาจากคาสองคาได้แก่ ฮี ต คือคาว่า จารี ต ซึ่ งหมายถึง ความประพฤติ
ธรรมเนี ยม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และ สิ บสอง หมายถึง สิ บสองเดือน ดังนั้นฮีตสิ บ
สองจึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบตั ิกนั มาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิ บสอง
เดือนของแต่ละปี เป็ นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่ องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร
เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา [1] นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิ บสองไว้ดงั นี้
1. เดือนอ้าย - บุญเข้ากรรม
2. เดือนยี่ - บุญคูณลาน
3. เดือนสาม - บุญข้าวจี่
4. เดือนสี่ - บุญพระเวส
5. เดือนห้า - บุญสงกรานต์
6. เดือนหก - บุญบั้งไฟ
7. เดือนเจ็ด - บุญซาฮะ
8. เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา
9. เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน
10. เดือนสิ บ - บุญข้าวสาก
11. เดือนสิ บเอ็ด - บุญออกพรรษา
12. เดือนสิ บสอง - บุญกฐิน

ฮีตสิบสอง-คลองสิ บสี่
ฮีตสิ บสองฮีตสิ บสองมาจากคา 2 คา คือ ฮีต กับ สิ บสองฮีตมาจากคาว่า จารี ต หมายถึงสิ่ งที่
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนกลายเป็ นประเพณี ที่ดีงามชาวอีสาน เรี ยกว่า จาฮีต หรื อฮีต สิ บสอง หมายถึง
เดือนทั้ง 12 เดือนในหนึ่งปี ฮีตสิ บสอง จึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิ บสองเดือนในแต่ละปี ประเพณี ท้งั สิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบตั ิกนั มา
นั้นล้วนเป็ นประเพณี ที่ส่งเสริ มให้คนในชุมชน ได้ออกมาร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กนั เพื่อความ
สนุกสนานรื่ นเริ งและเพื่อความสมานสามัคคีมีความรักใคร่ กนั ของคนในท้องถิ่นซึ่ งเป็ นการสื บทอด
สิ่ งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบนั ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเพณี ภาคอื่นๆ
(อาจคล้ายคลึงกับประเพณี ของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีที่มาค่อนข้างใกล้ชิดกัน)ประเพณี อีสาน
ได้รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)จึงจะเห็นได้ว่าประเพณี ของ
ชาวอีสานและชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหาสู่กน
เป็ นประจาเยี่ยงญาติพี่นอ้ งทาให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย

ฮีตสิ บสองได้ แก่
เดือนอ้ าย(เดือนเจียง)-บุญเข้ ากรรม
บุญเข้ากรรมเป็ นกิจกรรมของสงฆ์ เมื่อถึงเดือนอ้ายพระสงฆ์จะต้องเข้ากรรม ซึ่ งเป็ น พิธีที่
เรี ยกว่าเข้าปริ วาสกรรม" โดยให้พระภิกษุผตู้ อ้ งอาบัติ(กระทาผิด) ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เพื่อ
เป็ นการฝึ กจิตสานึกถึงความบกพร่ องของตนเอง และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระวินยั พิธีเข้า
ปริ วาสกรรมจะเป็ นข้างขึ้นหรื อข้างแรมก็ได้ โดยกาหนดไว้9ราตรี พระภิกษุสงฆ์ที่ตอ้ ง การเข้าปริ วาส
กรรมต้องไปพักอยูใ่ นสถานที่สงบ ไม่มีผคู้ นพลุกพล่าน(อาจจะเป็ นบริ เวณวัดก็ได้ โดยมีกุฏิชวั่ คราว
เป็ นหลังๆพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าปริ วาสกรรมคราวหนึ่งๆ จะมีจานวนเท่าใดก็ได้แต่ตอ้ งบอกไว้ก่อนว่า
ตนเองจะเข้ากรรม และเมื่อถึงเวลาออกกรรมจะมีพระสงฆ์ 20 รู ปมารับออกกรรม พิธีทาบุญเข้ากรรม
หรื อเข้าปริ วาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์น้ ีไม่ถือว่าเป็ นการล้างบาป แต่จะถือว่าเป็ นการปวารณาตนว่า
จะไม่กระทาผิดอีก ส่วนกิจของชาวพุทธศาสนิกชนในบุญเข้ากรรมนี้ คือการหาข้าวของเครื่ อง
อุปโภคบริ โภถวายพระ ซึ่ งถือว่าจะได้บุญมากกว่าการทาบุญตักบาตรทัว่ ไป

เดือนยี่-บุญคูณลาน
การทาบุญคูณลานจะทากันเมื่อได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวอีสานจะเห็นความสาคัญของข้าวเป็ น
อย่างมากในพิธีน้ ีจะมีการนิ มนต์พระสงฆ์ไปเทศน์ที่ลานนวดข้าว (ลานนวดข้าวของชาวอีสานใน
สมัยก่อนมักจะทาขึ้นในลานข้างบ้านหรื อข้างทุ่งนาและมักจะให้มูลของความมาลาดพื้นแล้วตากให้
แห้งจะได้พ้ืนที่เรี ยบ)มีการทาบุญตักบาตรเลี้ยงพระประพรมน้ าพระพุทธมนต์แก่ชาวบ้าน ลานนวด

ข้าว ที่นา ต้นข้าว และบริ เวณใกล้ลานนวดข้าว ถือว่าเป็ นสิ ริมงคลแก่การเกษตรกรรม ทาให้ขา้ วในนา
อุดมสมบูรณ์ ซึ่ งเชื่อว่า เจ้าของจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าจะงอกงามและ
ได้ผลดีในปี ต่อไป เมื่อเสร็ จพิธีทาบุญคูณลานแล้วชาวบ้านจึงจะขนข้าวใส่ยงุ้ และเชิญขวัญข้าวคือ
พระแม่โพสพไปยังยุง้ ข้าวและทาพิธีสู่ขวัญข้าวสู่ขวัญเล้าข้าว
(ฉางข้าว)เพื่อเป็ นสิ ริมงคลต่อไป
ประเพณีปัจจุบนั แทบจะหาดูไม่ได้แล้ว เพราะชาวอีสานได้ทานากันน้อยลง และนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่นการใช้เครื่ องนวดข้าวแทนการนวดด้วยมือหรื อใช้สตั ว์นวด(ทาให้ไม่ตอ้ งมีลาน
นวดข้าว)

เดือนสาม-บุญข้ าวจี่
บุญข้าวจี่เป็ นการทาบุญในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา ชาวบ้านจะมาร่ วมกันทาบุญตักบาตร
ในตอนเช้า ตอนค่าจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ซึ่ งการทาบุญข้าวจี่น้ ีชาวบ้านอาจจะไป
รวมกันที่วดั หรื อต่างคนต่างจัดเตรี ยมข้าวจี่ไปเองแล้วนาไปถวายพระภิกษุสามเณรที่วดั มีการไหว้
พระรับศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และตักบาตรด้วยข้าวจี่ แล้วยกไปถวายพร้อมภัตตาหารอื่นๆ
เมื่อพระฉันเสร็จแล้วมีการฟังเทศน์ฉลองข้าวจี่และรับพร ซึ่ งมูลเหตุที่มีการทาบุญข้าวจี่ เนื่องมาจาก
สมัยพุทธกาลมีนางทาสชื่อปุณณทาสี ได้นาแป้ งข้าวจี่ (แป้ งทาขนมจีน) ไปถวายพระพุทธเจ้า แต่จิตใจ
ของนางก็คิดว่าขนมแป้ งข้าวจี่เป็ นเพียงขนมของทาสที่ต่าต้อย พระพุทธองค์คงไม่ฉนั ซึ่ งพระพุทธเจ้า
ทรงหยัง่ รู้จิตใจของนาง จึงทรงฉันแป้ งข้าวจี่ต่อหน้านาง ทาให้นางเกิดความปิ ติดีใจชาวอีสานจึงได้
แบบอย่างในการทาแป้ งข้าวจี่น้ ีและพากันทาบุญข้าวจี่ถวายพระมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเดือน
สามจะมีการทาข้าวจี่ถวายพระมาจวบจนปัจจุบนั (การทาข้าวจี่ของชาวอีสานในช่วงเดือน 3 นั้นเป็ น
ช่วงที่อากาศหนาวเย็น ดังนั้นการจี่ขา้ วในช่วงนี้ชาวบ้านก็จะได้รับไออุ่นจากการนัง่ ล้องวงกันจี่ขา้ วอีก
ด้วย) การทาข้าวจี่ของชาวอีสานนั้นปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใช้ขา้ วเหนียวที่น่ ึงสุกแล้วมาปั้นเป็ นก้อน
แล้วนาไปย่างบนไปอ่อนๆบางคนอาจใช้ไข่เหลืองทาเพื่อให้มีสีที่น่ารับประทาน หรื อใส่น้ าอ้อยที่ใส้
ข้าวจี่ จี่ ภาษาอีสานหมายถึง ปิ้ งหรื อย่าง

เดือนสี่ -บุญผะเหวด
(บุญพระเวสสันดรหรื อบุญมหาชาติ) คาว่าผะเหวด เป็ นสาเนียงของชาวอีสาน ที่มาแผลงมา
จากคาว่า พระเวส ซึ่ งหมายถึง พระเวสสันดร การทาบุญผะเหวด เป็ นการทาบุญและฟังเทศน์เรื่ องพระ
เวสสันดรชาดกหรื อเทศน์ มหาชาติซ่ ึ งมีจานวน 13 กัณฑ์ ทั้งนี้เพี่อเป็ นการราลึกถึงพระเวสสันดรผูซ้ ่ ึ ง
บาเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่ดว้ ยวิธีบริ จาคทานหรื อทานบารมีในชาติสุดท้าย หรื อมหาชาติของพระพุทธ
องค์ก่อนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า งานบุญผะเหวดเป็ นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาว
อีสานนิยมทากันทุกหมู่บา้ น ด้วยความเชื่อว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวัน

เดียวนั้น อานิสงฆ์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรี อาริ ยเมตไตรย ซึ่ งเป็ นดินแดนแห่ง
ความสุขตามพุทธคติ ปัจจุบนั งานบุญผะเหวดยังหาดูได้ทวั่ ไปเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสาน แต่ได้ลด
ความใหญ่โตของงานลงบ้าง ไม่ใช่เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีต แต่ก็ยงั มีบางจังหวัดที่ได้จดั งานนี้
อย่างยิ่งใหญ่ เช่นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดถือเป็ นงานประเพณี ของจังหวัด ภายในงานจะมีขบวนแห่พระ
เวสสันดรหลายขบวน และมีการทาขนมจีน(ชาวอีสานเรี ยกข้าวปุ้ น)มากมายมาเลี้ยงแขกบ้านแขกเมือง

เดือนห้ า-บุญสงกรานต์
เป็ นการทาบุญวันขึ้นปี ใหม่ของไทยแต่โบราณ นิยมทาในเดือนห้าเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 13
เมษายนถึงวันที่ 15 เมษายน คาว่าสงกรานต์เป็ นคาสันกฤต แปลว่า ผ่านหรื อเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่น้ ี
หมายถึงพระอาทิตย์ที่ผา่ น หรื อเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีหนึ่งเป็ นเดือนที่เริ่ มต้นปี ใหม่ การทาบุญ
สงกรานต์จะมีพิธีสรงน้ าพระพุทธรู ป พระสงฆ์ ผูใ้ หญ่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่รวมทั้งจะมีการทาพิธีบายศรี สู่ขวัญ
พระพุทธรู ปและพระสงฆ์ ตามละแวกหมู่บา้ นต่างๆ นอกจากนี้ชาวบ้านจะทาบุญตักบาตรก่อพระ
เจดียท์ ราย
และมีการละเล่นสาดน้ ากันอย่างสนุกสนานตลอดทั้ง3วันและบางหมู่บา้ นจะมีการแห่
พระพุทธรู ปไปรอบๆหมู่บา้ นเพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ ากันอย่างทัว่ ถึงปัจจุบนั งานบุญสงกรานต์ของ
ชาวอีสานได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็ นอย่างมากในตัวเมืองใหญ่ๆมักมีการเล่นน้ ากันอย่างรุ นแรง มีการใช้
แป้ งน้ าแข็งหรื อสี ดว้ ยแต่ประชาชนอีสานในชนบทโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ยงั คงรักษขนบธรรมเนียม
แบบดั้งเดิมไว้ คือมีการสรงน้ าพระพุทธรู ปทั้งที่วดั และพระพุทธรู ปที่บา้ น พระสงฆ์จากนั้นจะไปสรง
น้ าขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ที่ตวั เองให้ความเคารพ พ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ ฯลฯในช่วงงานนี้ชาวอีสานที่ไป
ทางานต่างถิ่นจะกลับบ้านเพื่อร่ วมทาบุญและพบปะกับญาติพี่นอ้ ง

เดือนหก-บุญบั้งไฟ
หากกล่าวถึงบุญบั้งไฟแล้วคนส่วนใหญ่คงจะนึกถึงจังหวัดยโสธรหรื ออุดรธานี ซึ่ งมีการจัด
งานนี้อย่างยิ่งใหญ่ การทาบุญบั้งไฟเป็ นงานสาคัญอีกงานของชาวอีสานโดยจัดกันก่อนฤดูทานา ด้วย
ความเชื่อว่าเป็ นการขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาข้าวอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่
อย่างมีความสุข ในงานจะมีการแห่บ้งั ไฟและจุดบั้งไฟ เพราะเชื่อว่าเป็ นการส่งสัญญาณขึ้นไปบอก
พญาแถนให้ส่งน้ าฝนลงมา ระหว่างที่มีการจุดบั้งไฟชาวบ้านจะมีการเซิ้ งซึ่ งจะสนุกสนานมาก และ
การทาบุญบั้งไฟนี้นบั เป็ นการชุมนุมครั้งสาคัญของคนในท้องถิ่น ที่มาร่ วมกันจัดงานด้วยความรื่ นเริ ง
สนุกสนานเต็มที่มีการพูดจาลามกหรื อนาสัญลักษณ์เรื่ องเพศมาล้อเลียนในขบวนแห่บ้งั ไฟ โดยไม่ถือ
ว่าเป็ นเรื่ องหยาบคายการ และมีการประลองบั้งไฟกันว่าบั้งไฟใครจะขึ้นสูงกว่ากัน ส่วนบั้งไฟใครที่
จุดแล้วไม่ข้ ึนจะมีการทาโทษด้วยการจับเจ้าของบั้งไฟไปโยนบ่อโคลน งานบุญบั้งไฟนี้จะตรงกับ
ประเพณี ในเทศกาลเดือนหกอีกอย่างหนึ่งคือบุญวันวิสาขบูชา ชาวบ้านจะทาบุญและฟังเทศน์กนั ใน

ตอนกลางวันกลางคืนจะมีการเวียนเทียน ซึ่ งก็ทาเช่นเดียวกับประชาชนในภาคอื่นๆ ปัจจุบนั งานบุญ
บั้งไฟยังหาดูได้ทวั่ ไปในจังหวัดภาคอีสาน
ซึ่ งจะมีการจัดงานตั้งแต่งานเล็กๆไปจนถึงงานระดับ
จังหวัด จังหวัดที่มีการจัดงานใหญ่โตจนเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ คือจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุดรธานี

เดือนเจ็ด-บุญซาฮะ
ซาฮะ เป็ นภาษาอีสานหมายถึง การทาความสะอาด เหมือนกับคาภาษาไทยกลางว่า ชาระ
ประเพณี น้ ีเป็ นการทาบุญเพื่อชาระล้างสิ่ งที่ไม่ดีเป็ นเสนียดจัญไร อันจะทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่
บ้านเมือง ซึ่ งถือว่าเป็ นการปัดเป่ าความชัว่ ร้ายให้ออกจากหมู่บา้ น การทาบุญซาฮะนี้ชาวบ้านจะพากัน
เก็บกวาดบ้านเรื อนให้เรี ยบร้อย เป็ นการทาความสะอาดครั้งยิง่ ใหญ่ในรอบปี สิ่ งที่ไม่ดี ทั้งหลายให้
ขจัดออกไป เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของทุกคนในหมู่บา้ นมูลเหตุที่มีการทาบุญซาฮะเนื่องมาจากในสมัย
พุทธกาลมีโรคห่า (อหิ วาตกโรคระบาดมีผคู้ นล้มตายกันเป็ นจานวนมาก พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมา
โปรดทาให้เกิดฝนห่าใหญ่มาชาระบ้านเมือง) มีการสวดปัดรังควานและประพรมน้ ามนต์ตามหมู่บา้ น
และชาวบ้านเพื่อเป็ นสิ ริมงคลด้วย การจัดงานบุญนี้เพื่อเป็ นการระลึกถึงผูม้ ีพระคุณในการที่จะทาให้
บ้านเมืองสงบสุข

เดือนแปด-บุญเข้ าพรรษา
การเข้าพรรษาเป็ นกิจของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องอยูป่ ระจาในวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3
เดือน กาหนดเอาตั้งแต่วนั แรม 1 ค่าเดือนแปดถึงวันขึ้น 15 ค่าเดือน 11 ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรไป
พักแรมคืนที่อื่น เนื่องจากฤดูน้ ีเป็ นฤดูแห่งการเกษตรกรรม การห้ามพระภิกษุสามเณรเดินทางด้วย
เหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจาก
การไม่ตอ้ งการให้พระภิกษุสามเณรไปเยียบย่าพืชผลที่ชาวบ้านได้
เพาะปลูกไว้ การทาบุญเข้าพรรษาเป็ นประเพณีทางศาสนา โดยตรงจึงคล้ายกับภาคอื่นๆในประเทศ
ไทย ในพิธีจะมีการทาบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร มีการฟังธรรมเทศนา ชาวบ้าน
จะหล่อเทียนใหญ่ไว้ถวายเป็ นพุทธบูชา และจะเก็บไว้ตลอดพรรษาการทาเทียนถวายวัด ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษานี้มีความเชื่อแต่โบราณว่า หากใครทาเทียนไปถวายวัดเมื่อเกิดชาติใหม่ผนู้ ้ นั จะได้
เสวยสุขในสวรรค์ อานิสงส์ของการถวายเทียนนั้นหากมิได้ข้ ึนสวรรค์แต่เกิดบนโลกมนุษย์ ผูน้ ้ นั จะมี
ความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาไหวพริ บเลิศเลอ ประดุจแสงเทียนอันสว่างไสว ปัจจุบนั เกือบทุก
จังหวัดในภาคอีสานได้จดั ให้มีงานแห่เทียนเข้าพรรษา โดยนาเทียนมาแกะสลักอย่างสวยงามประกอบ
กันเป็ นเรื่ องราว แล้วจัดแห่รอบหมู่บา้ นหรื อ
ตัวเมืองก่อนนาไปถวายวัด จังหวัดที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่คือ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
นครราชสี มา ซึ่ งจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ได้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงไปรอบตัวเมือง เพื่อให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของเทียนเข้าพรรษา และยังได้ประกวดขบวนแห่เทียน

พรรษาด้วย งานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็ นงานที่สาคัญงานหนึ่งของประเทศ
มีนกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกภาค และจากต่างประเทศมารอชมความงดงามของเทียนพรรษามากมาย

เดือนเก้ า-บุญข้ าวประดับดิน
บุญข้าวประดับดินเป็ นการทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ งจะ
จัดขึ้นวันแรม 14 ค่าเดือน 9 ชาวบ้านจะพากันทาข้าวปลาอาหารคาวหวาน และข้าวต้มมัดพร้อมหมาก
พลูที่ห่อใส่ใบตองแล้ว นาไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ในบริ เวณวัดและรอบๆบ้าน (ที่เรี ยกว่าข้าวประดับดิน
คงเป็ นเพราะเอาห่อข้าวและเครื่ องเคียงไปวางไว้บนดิน) เพื่อให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วหรื อผีบา้ นผี
เรื อนมากิน
เพราะเชื่อว่าในช่วงเดือนเก้านี้ผทู้ ี่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมา
ท่องเที่ยวได้ ในพิธีบุญข้าวประดับดินชาวบ้านจะวางข้าวประดับดินไว้ พร้อมจุดเทียนบอกกล่าว(บาง
คนก็จะร้องบอกเฉย) ให้มารับเอาอาหารและผลบุญนี้(การออกไปวางข้าวประดับดินจะออกไปวาง
ตอนเช้ามืดประมาณตี 2 ตี 3) จากนั้นชาวบ้านจะนาเอาอาหารและสิ่ งของไปทาบุญตักบาตรถวายทาน
แด่พระภิกษุ สามเณร ในพิธีจะมีการสมาทานศีลฟังเทศน์และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้ผทู้ ี่ล่วงลับ
ไปแล้ว

เดือนสิบ-บุญข้ าวสาก
เป็ นการทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผตู้ าย โดยจะมีการทาสลากให้พระจับเพื่อที่จะได้ถวาย
ของตามสลากนั้นเป็ นการทาบุญที่ต่อเนื่องจากพิธีบญ
ุ ข้าวประดับดินในเดือน 9 เพราะถือว่าเป็ นการ
ส่งเปรตหรื อผูท้ ี่ลว่ งลับไปแล้ว ที่ได้ออกมาท่องเที่ยวให้กลับสู่แดนของตนในเดือน 10 นี้ ชาวบ้านจะ
นาข้าวปลาที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้ออกมาท่องเที่ยวให้กลับสู่แดนของตนในเดือน 10 นี้ ชาวบ้านจะนา
ข้าวปลาอาหารและสิ่ งของไปทาบุญที่วดั ในตอนเช้า โดยนาห่อข้าวสาก(เหมือนกับห่อข้าวประดับดิน)
ไปวางไว้บริ เวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกให้ญาติมิตรผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว มารับอาหารและผลบุญที่
อุทิศให้ มีการฟังเทศน์ฉลองข้าวสากและกรวดน้ าไปให้ผทู้ ี่ล่วงลับไปแล้ว ชาวบ้านจะนาเอาข้าวสากที่
พระสวดเสร็ จแล้ว กลับไปที่บา้ นด้วยโดยเอาไปวางไว้ตามทุ่งนาและรอบๆบ้านเพื่อให้ผีบา้ นผีเรื อน
เจ้าที่เจ้าทางหรื อผีที่ไร้ญาติขาดมิตรได้มารับส่วนบุญ

เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา
บุญออกพรรษาจัดทาในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 เป็ นการทาบุญที่สืบเนื่องมาจากบุญ
เข้าพรรษาในเดือน 8 ที่พระภิกษุสามเณรได้เข้าพรรษา เป็ นเวลานานถึง 3 เดือน ดังนั้นในวันที่ครบ
กาหนด พระภิกษุสามเณรเหล่านั้นจะมารวมกันทาพิธีออกวัสสาปวารณา คือเปิ ดโอกาสให้มีการว่า

กล่าวตักเตือนกันได้ วันนี้จะเป็ นวันที่พระภิกษุสามเณรจะได้มีโอกาสมาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรี ยงที่
วัด ซึ่ งชาวบ้านถือว่าเป็ นวันสาคัญ และเป็ นระยะที่ชาวบ้านหมดภาระในการทาไร่ ทานาอากาศ ในช่วง
นี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาสมาร่ วมกันทาบุญ มีการตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ รับศีล
สวดมนต์ฟังเทศน์และถวายผ้าจานาพรรษา ตอนค่าจะมีการจุดประทีปโคมไฟในบริ เวณวัดและหน้า
บ้าน บางท้องถิ่นจะมีการถวายปราสาทผึ้ง หรื อต้นผาสาดเผิง้ (สาเนียงอีสาน)เพื่อเป็ นพุทธบูชา จังหวัด
ที่มีงานบุญถวายปราสาทผึ้งที่ยงิ่ ใหญ่คือ จังหวัดสกลนคร จะมีขบวนแห่ปราสาทผึ้งซึ่ งเป็ นปราสาท
จาลองที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงมาจากขี้ผ้ งึ (คล้ายๆเทียน)
ไปรอบๆตัวเมืองให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงาม
บางท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้บริ เวณแม่น้ าจะมีการแข่งเรื อเพื่อความ
สนุกสนานและสามัคคีร่วมกันในตอนกลางวัน ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการไหลเรื อไฟ(ฮ่องเฮือไฟ)
เพื่อเป็ นการบูชาคารวะพระ

เดือนสิบสอง-บุญกฐิ น
บุญกฐินเป็ นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ซ่ ึ งจาพรรษาแล้ว เริ่ มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่า เดือน
11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน12 มูลเหตุที่มีการทาบุญกฐินนั้นมีเรื่ องเล่าว่า มีพระภิกษุจานวนหนึ่ง ได้
เดินทางไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า โดยระหว่างการเดินทางนั้นเป็ นช่วงฝนตก และระยะทางไกลจึงทาให้ผา้
จีวรของพระภิกษุเหล่านั้นเปี ยกน้ าเปรอะเปื้ อนโคลน ไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าได้
เห็นถึงความยากลาบากนั้น จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้ตามกาหนด ชาวบ้าน
จึงได้จดั ผ้าจีวรนามาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าวจนกลายเป็ นประเพณีทาบุญกฐินมาจวบจน
ปัจจุบนั ก่อนการทาบุญกฐินเจ้าภาพจะต้องจองวัดและกาหนดวันทอดกฐินล่วงหน้า มีการเตรี ยมผ้า
ไตรจีวรพร้อมเครื่ องอัฐบริ ขารและเครื่ องไทยทาน มีการบอกบุญแก่ญาติมิตร ตอนเช้าในพิธีจะแห่
ขบวนกฐินเพื่อนาไปทอดที่วดั และแห่กฐินเวียนประทักษิณ 3 รอบจึงทาพิธี ถวายผ้ากฐิน นอกจากนี้
อาจมีการทาบุญจุลกฐิน(กฐินแล่นซึ่ งเป็ นการทาผ้าไตรจีวรจากปุยฝ้ ายแล้วนาไปทอดให้เสร็ จ ภายใน
24ชัว่ โมงนับแต่เวลาเริ่ มทาเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมาก) ปัจจุบนั ชาวอีสานที่ไปทามาหากินต่างถิ่น
มักจะรวมตัวกันตั้งกองกฐินเพื่อนากลับไปถวายที่วดั ในหมู่บา้ นตนเอง ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการทาบุญ
แล้ว ยังได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวและญาติมิตรด้วย

คลองสิ บสี่
คลองสิ บสี่ หมายถึง แนวทางหรื อข้อวัตรที่ประชาชนทัว่ ไปตลอดจนผูม้ ีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
พึงปฏิบตั ิ 14 ข้อ เป็ นจารี ตประเพณี และทานองคลองธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของบ้านเมือง ซึ่ ง
อาจสรุ ปได้ 3 ประการ คือ สาหรับพระมหากษัตริ ยแ์ ละผูป้ กครองบ้านเมืองพึงปฏิบตั ิ สาหรับ
พระสงฆ์องคะเจ้า และสาหรับบุคคลธรรมดาสามัญพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้ประชาชนอยูก่ นั ด้วยความสงบ
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย โดยยึดข้อปฏิบตั ิทางศาสนาเป็ นหลัก
1. ฮีตเจ้าคลองขุน
2. ฮีตท้าวคลองเพีย
3. ฮีตไพร่ คลองนาย
4. ฮีตบ้านคลองเมือง
5. ฮีตปู่ คลองย่า
6. ฮีตตาคลองยาย
7. ฮีตพ่อคลองแม่
8. ฮีตใภ้คลองเขย
9. ฮีตป้ าคลองลุง
10. ฮีตลูกคลองหลาน
11. ฮีตเถ้าคลองแก่
12. ฮีตปี คลองเดือน (ฮีตสิ บสอง)
13. ฮีตไฮ่คลองนา
14. ฮีตวัดคลองสงฆ์
คลองสิบสี่ ที่กล่าวมาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนตามหน้าที่ของแต่ละคน
1.คลองสิบสี่ สาหรับผูป้ กครองหรื อพระมหากษัตริ ยมีดงั นี้
ทั้งหมดนี้ ถอดออกมาจากคากลอนโบราณโดยไม่เปลี่ยนแปลงสานวนเดิม ดังนั้นอาจสิ มีสาเนียงและ
คาที่มาจากทางภาคิอีสานบ้าง
ข้ อหนึ่ง เป็ นท้าวพระยาจัดตั้งแต่ง ซื่ อซามนามกร เสนาอามาตย์ ราชมุนตรี พิจารณา สื บหา ผู้
ซื่ อผูค้ ด ผูฮ้ า้ ยผูด้ ี ผูช้ ่างแถลงแปงลิ้น มักสับส่อถ้อยคาอันหนักอันเบา อันน้อยอันใหญ่ ให้ไว้ในใจ นั้น
ก่อ สมที่จะฟัง จิ่งฟัง บ่สมที่จะฟังอย่าฟัง สมตั้ง ใจซื่อ ให้เพียงใดจิ่งตั้งใจเพียงนั้น ให้แต่งตั้งผูซ้ ื่ อสัตย์
สุจริ ตให้หมัน่ เที่ยง ผูฮ้ ูจ้ กั ราชการบ้านเมือง แต่ก่อนมา บ่มข่มเห็งไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้หายใจเข้าออก
ได้ จิ่งตั้งให้เป็ นเสนาอามาตย์

ข้ อสอง เป็ นท้าวพระยา ให้เนามุนตรี เป็ นสามัคคีพร้อมเพียงกัน ให้หมัน่ ประชุมกัน อย่าให้
ขาด อันใดอันหนึ่งจักให้อาณัติขา้ เสิก (ข้าศึก) เกรงขาม และให้เขาอยู่ ในเงื้อมมือเจ้าตน ด้วยยุทธ
กรรมปัญญา ให้บา้ นเมืองก้านกุ่งฮุ่งเฮือง เป็ นที่ กว้างขวาง ให้ไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดินอยูเ่ ย็นเป็ นสุข อย่ากด
ขี่ข่มเห็ง เทอญ
ข้ อสาม เป็ นท้าวพระยา เถิงวันขึ้นสังขารปี ใหม่ ถ่ายสังวาสมาสเกณฑ์ ให้เชิญพระแก้ว พระ
บาง พระพุทธฮูป สรงน้ าอบ น้ าหอม ไว้ในสระพัง สักการะ ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ฟังธรรมจาศีล คบ
งัน 7 วัน ทุกๆ วัดให้เป็ นการซื่ นซมยินดีแก่พระศาสนา ตบพระเจดียท์ ราย บูชาเทวดาทั้งหลายทางน้ า
ทางบก บ้านเมืองจิ่งวุฒิซุ่มเย็น น้ าฟ้ าสายฝน เข้าไฮ่เข้านาบริ บูรณ์
ข้ อสี่ เป็ นทางพระยา วันสังขารขึ้น ให้นิมนต์พระภิกขุ แห่น้ าฝ่ ายใต้เมือฝ่ ายเหนือ วันสังขาร
พักให้ฝ่ายเหนือมาวัดฝ่ ายใต้ เพื่อบูชาเทวดา หลวงไปยามหัวเมือง ท้ายเมือง ของทุกๆ ฤดูปี บ้านเมือง
จิ่งวุฒิจาเริ ญ ให้ราษฎรอาบน้ าอบน้ าหอม หดสรงพระภิกษุสงฆ์บา้ นเมือง จิ่งอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ให้ราษฎร
แต่งหม้ออุบงั เพื่อ กั้งบังโพยภัยอันตรายแก่ราษฎรทัว่ ไป เทอญ
ข้ อห้ า เป็ นท้าวพระยา วันสังขารปี ใหม่ ให้เสนาอามาตย์ ราชมุนตรี พญาเพีย ท้าวขุน หัวบ้าน
หัวเมือง ตาหรวดอาสา มหาดเล็กสี พายใต้แจก มีเทียนคู่ข้ ึนทูนเกล้า ทูนกระหม่อมถวายราชบาส เพีย
กะซักมุงคุลถวายพานหมากหมั้นหมากยืน ปุโรหิ ตถวายพร ให้มีอายุ วัณโณ สุขงั พะลัง แก่องค์พระ
เจ้ามหาชีวิต แล้วเอา น้ ามหาพุทธาภิเศก อันพระรัสสิ ไปสถาปนาไว้ ถ้ านกแอ่นถ้ านางอัน่ อันชื่อว่า น้ า
เที่ยงนั้น แห่มาสรงพระพุทธฮูปวัดหลวง ในเมืองทุกวัด ในถ้ าติ่งทวารทวารา ที่ปากน้ าอู ประตูเมือง
ฝ่ ายเหนือ แล้วจิ่งนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ นาบาลีพระพุทธ- ฮูป ในพระราชวังตามธรรมเนียม จิ่งเป็ นอัน
โครพย่าแยง แด่พระสงฆ์เจ้าถืก ต้อง ตามพระอรรถกถาจารย์ กล่าวไว้ห้ นั แล
ข้ อหก เป็ นท้าวพระยาในวันสังขาร เป็ นวันเสี้ ยงฤดูเก่า ปี ใหม่จกั มาเถิง ให้เจ้านาย เสนา
ข้าราชการ มุนตรี ผมู้ ีนามยศ และเพียหัวหลิ่งหัวพัน หัวบ้านหัวเมือง สิ บเอ็ดฮ้อยน้อยใหญ่ ซึ่ งเป็ น
ข้าน้อยขันฑสี มาตาบล เข้ามาถือน้ าพิพฒั น์ สัตยานุศตั ย์ต่อพระพักตร์ พระพุทธเจ้า พระสังฆเจ้า ให้
เป็ นการซื่ อสัตย์ ต่อ แผ่นดิน ป้ องกันก่อให้ขบถคึดฮ้ายต่อแผ่นดิน
ข้ อเจ็ด ท้าวพระยา คันเถิงฤดูเดือนเจ็ด ให้เลี้ยงเทพยดาอาฮักษ์ มเหศักดิ์ หลักเมือง ตาเมือง เสื้ อ
เมือง ทรงเมือง ตามคองสิ บสี่ แล้วให้เชิญเทพดาอาฮัก มเหศักดิ์ ให้เข้ามาซาฮะบ้านเมือง ป้ องกัน
อันตราย ตามบูฮานราชประเพณี สงั่ ไว้ว่า เมืองชัว่ บ่มีธรรมเป็ นเครื่ องคุม้ ครอง ได้เอาไสยศาสตร์ คือ ผี
เมืองคุม้ ครอง จิ่งมีฤทธิ์อนั นี้สืบต่อมา เพื่อบ่ให้เกิดอันตรายโพยภัย ด้วยผีสางคางแดง
ข้ อแปด เป็ นท้าวพระยา คันเถิงเดือนแปด ให้สูตรซาฮะบ้านเมือง สื บซะตาเมือง บูชา เทวดาอา
ฮักษ์ท้งั แปดทิศ บูชาพระรัสสี ท้งั แปด สองพี่นอ้ งพระยานาค 15 ตระกูล สูตรเถิงสามวันเจ็ดวัน แล้วให้
ราษฎรฮอบเมืองยิงปื น หว่านหิ นแห่และ ทราย เพื่อให้หายพยาธิโรคา โพยภัยอันตราย ให้อยู่

เย็นเป็ นสุขแก่บา้ นเมือง ทุกประการ
ข้ อเก้ า เป็ นท้าวพระยาคันเถิงเดือนเก้า จาเริ ญ (ดับ) ให้ป่าวเตินราษฎรบ้านเมืองท่าน ห่อเข้า
ประดับดิน ไปหาปู่ ย่าตายาย ลูกเต้า หลานเหลน อันเถิงแก่อนิจกรรม ไปสู่ ปรโลก ทัว่ ทุกแห่งแล้ว ให้
เจ้านายเสนาข้าราชการ ทัว่ บ้านเมืองสิ บฮ้อย น้อยใหญ่ ลงมือถือน้ าพระพิพฒั นิสยั านุศตั ย์อีกเทื่อหนึ่ง
แล้วซ่วงเฮือฉลอง อุสุภนาคราช ปากดงและปากคาน กับพระยานาคสิ บห้าตระกูล อันฮักษา บ้านเมือง
จิ่งจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุข เข้าก้าไฮ่นาบริ บูรณ์
ข้ อสิ บ เป็ นท้าวพระยา คันเถิงเดือนสิ บเพ็งให้ป่าวราษฎร ให้ทานสลากภัตร หยาดน้ า อุทิศไป
หาเทพดาอาฮักษ์เมือง อันฮักษาพระพุทธศาสนา กับทั้งพ่อแม่เผ่าพงษ์ วงศาแห่งตนเทอญ
ข้ อสิ บเอ็ด เป็ นท้าวพระยา เถิงฤดูเดือนสิ บเอ้ดเพ็ง ให้ฉลองพุทธาภิเศก พระธาตุจอมศรี ทุกๆ
ปี อย่าขาด ด้วยเป็ นศรี บา้ นศรี เมือง แล้วให้ไปไหว้พระภิกษุสงั ฆะเจ้า มา ขอดสิ ม (ผูกพัทธสี มา) ใน
สนามแล้วให้สงั ฆเจ้าปวารณาในที่น้ นั คันแล้วกิจ สงฆ์ ให้สูตรถอนสิ มนั้นเสี ย บ้านเมืองจิ่งวุฒิจาเริ ญ
เสนาอามาตย์จิ่งจักเป็ น สามัคคี พร้อมเพียงกันจัดราชการบ้านเมือง จิ่งบ่ขดั ข้องแก่กนั และกัน คันเถิง
แฮมค่าหนึ่ง ให้ป่าวเตินราษฎรไหลเฮือไฟ บูชาพระยานาคสิ บห้าตระกูล บ้านเมืองจิ่งจักอยูส่ ุขเกษม
เติมครองแล
ข้ อสิ บสอง เป็ นท้าวพระยา คันเถิงเดือนสิ บสองขึ้นหนึ่งค่า ให้เตินหัวบ้านหัวเมือง สิ บฮ้อย
น้อยใหญ่ในขอบขันฑะสี มา เข้ามาโฮมพระนครหลวงพระบาง เป็ นต้นว่า ข้าลาว ชาวดงดอย เพื่อแห่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต ไปลงพ่วง (ด่วง) ส่วงเฮือ และนมัสการพระธาตุศรี ธรรมาโสกราช
คือ เดือนสิ บสองขึ้นสามค่า ถือน้ า ขึ้นสี่ ค่า สิ บสามค่า ซ่วงเฮือ ฉลองอุสุภนาคราช วัดหลวงให้เพียวัด
มีเฮือ วันละลา อัครมหาเสนาบดีต้งั แต่เมืองแสนเมืองจันทน์ ลงไปเถิงศรี สะคุต เมือง แกนาใต้นาเหนือ
ให้ต้งั เป็ นผามทุกตาแหน่ง เป็ นเทศกาลบุญส่วงเฮือ ฉลอง พระยานาค 15 ตระกูล และพระเสื้ อเมือง
ทรงเมือง อาฮักษ์เมือง และมีเครื่ อง กิยาบูชา เป็ นต้นว่า โภชนะอาหาร ดอกไม้ ธูป เทียน สวายไปหา
เทพยดา ทั้ง ทางน้ าและทางบก จิ่งจักอวยพร แก่บา้ นเมืองอยูเ่ ย็นเป็ สุข และเดือนสิ บสอง เพ็ง เสนาอา
มาตย์ และเจ้าราชคณะสงฆ์ ราษฎร พร้อมกันแห่พระบาทสมเด็จ พระเจ้ามหาชีวิต และเจ้าย่าขม่อมทั้ง
ห้าพระองค์ไปนมัสการพระธาตุศรี ธรรมา โศกราช พร้อมทั้งเครื่ องบูชา มีตน้ เทียนและดอกไม้ บั้งไฟ
ดอก ไฟหาง กะทุน ว่าย กองปิ ด กองยาวฮูปหุ่นละคอน ลิงโขนและเครื่ องเล่นมหรสพต่างๆ ไปเล่น
อยูท่ ี่เดิ่นหน้าพระลาน พระธาตุถว้ นสามวัน สามคืนแล้ว จิ่งเสด็จคืนมาเทอญ เพื่อให้เป็ นที่ชื่นชมยินดี
ซึ่ งกันและกัน ข้าลาวชาวดอยทั้งหลาย ก็จกั ได้เห็นกัน และกัน และจักได้เว้าลมกัน เป็ นมิตรสหายแก่
กันและกัน จิ่งจักเป็ นเกียรติยศ ฤชา ปรากฏแก่หวั บ้านเมืองน้อยใหญ่ อันอยูใ่ กล้เคียงนั้นซะแล
ข้ อสิ บสาม เป็ นท้าวพระยา ให้แต่งแปงทาวทุกอย่าง เป็ นต้นว่า ถวายผ้ากะฐินและบวช พระ

หดเจ้า ตั้งมะไลไขมหาชาติ ฮักษาศีลห้าศีลแปดเป็ นนิจกาล ทุกวันอุโบสถ และมีหวั ใจอันเต็มไปด้วย
พรหมวิหารทั้ง 4 ประการ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่เสนาอามาตย์ ราษฎร
ข้าน้อยใหญ่ ในขอบเขต ขัณฑะสี มา อย่ามีใจอันกระด้างกระเดื่อง เคืองไปด้วยพาล เป็ นต้นว่า ไปห
ลิ้น ป่ าล่าเนื้อ จุ่งเลี้ยงนักปราชญ์ผอู้ าจให้แก้วยังกิจการเอาไว้ และให้มีเสนา อามาตย์ผฉู้ ลาดกล้าหาญ
กับทั้งสมณะชีพราหมณ์ ผูด้ ีมีศีลบริ สุทธิ์และความฮู้ สัง่ สอนทายก อุบาสก อุบาสิ กาทั้งหลายเทอญ
และให้ประกอบด้วย ทศพิธ- ราชธรรมสิ บประการ บ้านเมืองจิ่งจะวุฒิจาเริ ญ แล
ข้ อสิ บสี่ เป็ นท้าวพระยาให้มีสมบัติ อันประเสริ ฐ 14 ประการ คือ หูเมือง ตาเมือง แก่น เมือง
ประตูเมือง ฮากเมือง เหง้าเมือง ขื่อเมือง ฝาเมือง แปเมือง เขตเมือง สติเมือง ใจเมือง ค่าเมือง และเมฆ
เมือง คลิกดูความหมาย

2. สาหรับพระสงฆ์ องคะเจ้ า
ข้ อหนึ่ง ให้พระสังฆะเจ้าสูตรเฮียน ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและฮักษาศีล 227 อย่าให้ ขาด
ข้ อสอง ให้บวั ละบัตรกูฏิวิหาร ปัดตากวาดถู อย่าให้วดั เศร้าหมอง
ข้ อสาม ให้ปฏิบตั ิจดั ทาไปตามศรัทธา ชาวบ้านนิ มนต์มีการทาบุญให้ทาน บวชหด เป็ นต้น
ข้ อสี่ เถิงเดือนแปด ให้เข้าวัสสา ตลอดสามเดือน จนถึงเดือนสิ บเอ็ดแฮมค่าหนึ่ง แต่เดือน สิ บเอ็ดแฮม
ค่าหนึ่งไปหาเดือนสิ บสองเพ็ง ให้ฮบั ผ้ากฐินฮักษาคองผ้าเถิงสี่เดือน
ข้ อห้ า ออกวัสสาแล้ว ฤดูเหมันตะ (ฤดูหนาว) ภิกขุสงั ฆะเจ้าเข้าปริ วาสกรรม ฯลฯ
ข้ อหก ให้เที่ยวไปบิณฑบาตร ตามบ้านน้อยบ้านใหญ่ อย่าให้ขาด
ข้ อเจ็ด ให้สูตร ภาวนา ทุกคืน วัน อย่าขาด ฯลฯ
ข้ อแปด เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ให้ประชุมกันทาอุโบสถ สังฆกรรม อย่าขาด
ข้ อเก้ า เถิงเทศกาลปี ใหม่ ทายกไหว้ขี่วอ แห่น้ าไปสรงน้ าพระพุทธรู ป พระธาตุเจดีย ์ ฯลฯ
ข้ อสิ บ สังกาช ปี ใหม่ พระเจ้ามหาชีวิต ไหว้พระ ให้สรงน้ าในวันพระราชวัง และบาสี พระสังฆะเจ้า
ข้ อสิ บเอ็ด ศรัทธาชาวบ้านนิ มนต์สิ่งใด อันบ่ผิดคองวินยั ก็ให้ปฏิบตั ิตาม
ข้ อสิ บสอง เป็ นสมณะให้พร้อมกันสร้างวัดวาอาราม พระธาตุเจดีย์
ข้ อสิ บสาม ให้ฮบั ทานของทายก คือ สังฆะภัตร สลากภัตร เป็ นต้น
ข้ อสิ บสี่ พระเจ้ามหาชีวิต เสนาข้าราชการ มีศรัทธานิมนต์ มาประชุมกันในสิ มแห่งใด แห่งหนึ่งในวัน
เดือนสิ บเอ็ดเพ็ง เป็ นกาละอันใหญ่อย่าได้ขดั ขืน

3. สาหรับบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไป
ข้ อหนึ่ง เมื่อเข้ากล้าหมากเป็ นฮวง เป็ นหมากแล้ว อย่าฟ้ าวกินก่อน ให้เอาทาบุญให้ทาน แก่ผมู้ ีศีลกิน
ก่อน แล้วจงกินภายลุน
ข้ อสอง อย่าโลภตาส่าย อย่าจ่ายเงินแดง แปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคาหยาบซ้ากล้าแข็ง ต่อกัน
ข้ อสาม ให้พร้อมกันเฮ็ดฮั้วต้าย และกาแพงอ้อมวัดวา อาฮาม และบ้านเฮือน
ข้ อสี่ เมื่อเจ้าขึ้นเฮือนนั้น ให้สว่ายกล้างตีน เสี ยก่อนจิ่งขึ้น
ข้ อห้ า เมื่อเถิงวันศีล 7-8-14-15 ค่า ให้สมมา (ขอขมา) ก้อนเส้า แม่คีไฟหัวคันได และ ประตูที่ตนอาศัย
ซู่ค่าคืน
ข้ อหก เมื่อจักนอนให้เอาน้ าส่วนล้างตีนก่อน จิ่งนอน
ข้ อเจ็ด เถิงวันศีล ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน สมมาผัวแห่งตน และเถิงวันอุโบสถให้แต่งดอกไม้ ธูปเทียน
ไปเคนพระสังฆเจ้า
ข้ อแปด เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็งมานั้น ให้นิมนต์พระสังฆเจ้ามาสูตรมุงคุลเฮือน และทาบุญ ใส่บาตรถวาย
ทาน
ข้ อเก้ า เมื่อพระภิกขุมาบิณฑบาตรนั้น อย่าให้เพิ่นคอยถ้า และเวลาใส่บาตรก็อย่าซุนบาตร และยามใส่
บาตรนั้นอย่าใส่เกิบ (รองเท้า) กั้งฮ่มผ้าปกหัว อุม้ หลาน หรื อถือเครื่ อง ศาสตราอาวุธ
ข้ อสิ บ เมื่อพระภิกขุเข้าปริ วาสกรรม ซาฮะเบื้องต้นแล้ว ให้แต่งขันดอกไม้ธูปเทียนและ เครื่ องอรรถ
บริ ขารไปถวายท่าน
ข้ อสิ บเอ็ด เมื่อเห็นพระภิกขุสงั ฆะเจ้ากายมา ให้นงั่ ลงยอมือไหว้ก่อน และจัง่ ค่อยเจรจา
ข้ อสิ บสอง อย่าเหยียบย่าเงาเจ้าพระภิกขุตนมีศีลบริ สุทธิ์
ข้ อสิ บสาม อย่าเอาอาหารเงื่อนกินตนแล้วไปทานให้แก่พระสังฆะเจ้า และเอาไว้ให้ผวั กินจะ กายเป็ น
บาปได้ อันใดในชาติหน้าก็มีแต่แนวบ่ดี
ข้ อสิ บสี่ อย่าเสพเมถุน กามคุณ ในวันศีล วันเข้าวัสสา ออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าดื้อ เฮ็ดได้ลูก
ได้หลานมา จะบอกยากสอนยาก

เรื อนสาม น้ าสี่
คาว่า เรือนสามน้าสี คือ คุณสมบัติของกุลสตรีไทยทั่วทุกภาคที่ควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการรักษา
บ้านเรือนให้น่าอยู่ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการออกเหย้าออกเรือยชน เพื่อให้ครอบครัวที่ออกไปใหม่
มีความเพียบพร้อมด้วยความน่าอยู่
เรือนสามน้าสี่ บางตาราก็กล่าวแบ่งแยกย่อย ว่า เรือน 3 อย่างนั้น มีอะไรกันบ้าง แต่โดยภาพรวม

แล้วก็ไม่ได้ต่างกันไปนัก เพราะเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้น ทางภาคอีสาน เรือนสามน้าสี่ก็ต่างจากภาคกลาง
ดังบทลาล่องข้างบน เป็นเรือนสามน้าสี่ที่มาจากทางภาคอีสาน ส่วนภาคอื่นๆ จะขอกล่าวต่อไป

เรือนสามน้าสี่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เรือนสาม
เรือน หรือ บ้าน หรือ ทางภาคอีสานจะเรียกว่า ฮ้าน หรือ เฮือน เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อ
ทุกๆก้าวอย่าง เป็นสถานที่ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ บ้านคือปัจจัยสี่ที่สาคัญ แต่ภายในเรือน หรือฮ้านข
องผู้หญิง จะมีความสาคัญเพิม่ ขึ้นมา ซึ่งต้องดูแลให้ดี เพราะเป็นที่กุลสตรีไทยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
ที่นี่
เรือนที่ 1. เรือนนอน
ผู้หญิงย่อมมีโลกส่วนตัวของตัวเอง ที่นอนคือ สถานที่บอกได้ว่า คุณเป็นคนที่มีระเบียบมากน้อย
เพียงใด การเข้านอนของผู้หญิง ที่นอนที่เป็นระเบียบ นามาซึ่งการ

เรือนที่ 2. เรือนครัว
เรือนครัว คือ สถานที่ที่ผู้หญิงใช้ในการประกอบอาหาร อาหารจะดี อาหารจะอร่อย ก็มาจากส่วนนี้
แขกไปไทยมาจะต้องมีการเลี้ยงข้าวปลาอาหาร หากเรือนนี้ สกปรก รกรุงรัง หรือ ไม่สะอาด ก็ยากที่
จะปรุงอาหารให้อร่อยได้ เรือนครัว ทั้งคนที่อยู่ในบ้าน เช่น พ่อแม่ หรือ สามี หรือแม้แต่แขกที่มาบ้าน
ก็จะได้รับรู้ถึงเสน่ห์ปลายจวัก ได้กินอาหารที่สะอาด และอร่อย มีแต่คนชื่นชม
เรือนที่ 3. เรือนผม
คาว่า เรือนผม เป็นการกล่าวโดยรวม โดยยกตัวอย่างผมมาเป็นตัวแทนของความสวยความงาม
ผู้หญิงที่มีผมงาม ถือว่าเป็นเบญจกัลยาณี

เบญจกัลยาณี (แปลว่า ผูม้ ีความงาม 5 ประการ)
หมายถึงสตรี ผมู้ ีศุภลักษณ์หรื อลักษณะที่งาม 5 ประการ คือ
1. ผมงาม คือมีผมเหมือนหางนกยูง เมื่อสยายออกทิง้ ตัวลงมาถึงชายผ้า
2. เนื้องาม คือมีริมฝีปากแดงเหมือนลูกตาลึงสุก เรียบสนิทมิดชิดดี
3. ฟันงาม คือขาวเหมือนสังข์และเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียง
4. ผิวงาม คือถ้าผิวดาก็ดาสม่าเสมอเหมือนดอกอุบล ถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกรรณิการ์
5. วัยงาม คืองามทุกวัย แม้คลอดบุตรมาแล้ว 10 ครั้งก็ยังดูสาวพริ้งอยู่
ตานานว่า นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นเบญจกัลยาณีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล
* จาก wikipedia

ผมของสตรี หากหวี หากสระ ให้สวย และสะอาดอยู่เสมอก็เป็นที่ดึงดูดใจของบรรดาหนุ่มๆ ให้มีคน
ดีๆมาให้ดูให้เลือก แขกไปไทยมาก็สดชื่น อยากคุยอยากเจรจา สามเรือนผ่านไป คงไม่ยากเกินไป
สาหรับหญิงไทยมาดูน้าสี่กันบ้าง

น้าสี่
น้าที่ 1. น้าจิตน้าใจ
น้าใจ สตรีที่ดีต้องมีน้าใจเอื้ออาทรแก่ผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนของตน ตั้งแต่พ่อเรือนหรือสามีของตน ไป
จนถึงบริวารในบ้าน การผูกพันกันด้วยน้าใจนี้ ทาให้ครอบครัวมีความสุขแน่นแฟ้นอย่างที่เรียกกันว่า
ล้อมรั้วด้วยรัก ซึ่งน้าใจนี้ควรจะมีเอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ไปถึงพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวของสามีด้วย
เพราะสังคมไทยต่างจากสังคมตะวันตก ที่เมื่อแต่งงานแล้วจะแยกครอบครัวออกจากพ่อแม่อย่าง
เด็ดขาด ในสังคมไทยการแต่งงานไม่ได้หมายถึงแต่งกับผู้ชายที่เป็นสามีของเราคนเดียว แต่หมาย
รวมไปถึงแต่งกับครอบครัวของเขาด้วย การที่ภรรยายอมรับและเป็นที่ยอมรับในครอบครัวของสามี
ได้จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
น้าที่ 2. น้าดื่มน้ากิน
น้าดืม ทุกๆบ้าน หากขาดซึ่งสิ่งนี้แล้วหาได้เป็นบ้านไม่ เพราะไม่ว่า จะกินกรรมอะไรก็ต้องมีการกิน
การดื่ม การจัดเตรียมน้าให้พอเพียงและสะอาดนั้น เป็นสิ่งที่ควรทาอย่างยิ่ง ทุกบ้านเมื่อรับประทาน
อาหารเสร็จ น้าดื่มถือเป็นสิ่งจาเป็น หากข้าวติดคอ ไม่เตรียมน้าดื่มไว้ อาจตายได้ และน้านี้แหละที่
เอาไว้สาหรับปรุงอาหาร เพราะมีความสะอาด และรสชาดไม่จืดเกินไป
จากคาโบราณ ที่บอกว่า "เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ" สิ่งแรกที่
จะให้กันได้ คือ การมีน้าดื่มสักแก้วสักขัน เพื่อให้แขกได้พักผ่อน หรือก่อนที่จะเจรจากันต่อไป บ้าน
ทุกบ้าน แม้ไม่ได้มอี ะไรเลอเลิศ ขอเพียงน้าดืมสักขันก็เพียงพอแล้ว
นอกจากนี้ ความสาคัญของภาชนะใส่น้าก็สาคัญ บ้านบางหลังจะมีแอ่งน้า (น้าที่บรรจุในภาชนะ
หม้อดิน) ซึ่งหม้อดินมีคุณสมบัติพิเศษคือ การถ่ายเทความร้อน น้าในแอ่งน้าจะเย็นกว่าใส่ในโอ่ง
การรักษาระดับน้าในแอ่งน้าก็เป็นความจาเป็น บ่งบอกว่า ลูกสาวบ้านไหนขยัน หรือ ขี้เกียจ ปล่อย
ให้น้าแห้งแอ้ง เป็นการแสดงความเอาใจใส่ด้วย แอ่งน้าของสาวบางบ้าน มีตะใคร่น้าขึ้นตลอด แต่
ข้างในแอ่งนั้นสะอาด น้าใส บ่งบอกว่า บ้านนั้นมีการเติมเต็มน้าตลอด และมีการล้างแอ่งตลอด การ
มีตะใคร่น้า จะทาให้น้านั้นเย็นยิ่งขึ้นกว่าการไม่มีตะใคร่
สมัยก่อน สมัยที่ยังไม่มีน้าประปา จะมีแอ่งบ้านไว้ให้แขกไปไทยมาที่หน้าบ้าน ใครใคร่กิน กิน ใคร
ใคร่ตัก ก็ตัก แขกพ่อค้า ก็ได้อาศัยน้านี้แหละประทังชีวิตให้เดินขายของต่อไป

น้าที่ 3. น้าอาบ
น้าอาบ หมายโดยรวมคือน้าใช้ทั่วไป ทางภาคอีสาน จะเรียกว่า "น้าเซอะ" คือ ใช้ในกิจการทั่วไป ใช้
อาบใช้ล้างภาชนะ ใช้ทาความสะอาดบ้าน ก่อนขึ้นบ้านก็จะมีน้านี้ล้างเท้าก่อน เพื่อให้บ้านไม่เลอะ
คราบสกปรกจากการทางาน น้าอาบสตรีไทยต้องเตรียมไว้ เพื่อให้พ่อให้พี่ ให้ สามีได้อาบเพราะ
ผู้ชายจะทางานมาเหนื่อยๆไม่มีเวลาได้ไปตักน้ามาให้อาบหรอก อย่าให้ขาด สมัยนี้มีน้าประปาก็ดี
หน่อยแต่ความหมายของน้าอาบ คือ การรักษาระดับน้าใช้ให้เพียงพออยู่เสมอนั่นเอง
น้าที่ 4. น้าเต้าปรุง หรือ น้าปรุง
น้าชนิดนี้ เป็นน้าที่ให้กับบรรพบุรุษหรือ ผู้ที่มพี ระคุณ ที่คอยปกปักษ์รักษา บ้านทุกบ้านจะมีเทวดา
ประจาบ้าน บ้างก็ว่า ผีเหย้าผีเรือน บ้างกว่าว่า เจ้าที่เจ้าฐาน การมีน้าชนิดนี้ไว้ในบ้าน อาจจะเป็นหิ้ง
พระ หรือ ศาลพระภูมิบ้าน ก็จะเป็นการดี กลางคืน เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะ ทุกคนต่าง
อยู่ในภาวะหลับไหล การรักษาบ้านของเทวดา ไม่จาเป็นที่ท่านจะช่วย เพียงแต่ให้เรารู้สึกตัว เมื่อมี
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ การมีน้าเต้าปรุงไว้อาจจะใส่เครื่องหอม เช่น ขมิ้น แป้งหอม หรือ ดินสอ
พองบ้างก็จะดี เสมือนหนึ่งว่า เป็นน้าทิพย์ให้ท่านเทวราช นั่นเอง เรือนสามน้าสี่ บางตาราจะบอกว่า
เรือนสาม ประกอบไปด้วย บ้านเรือน เรือนผม เรือนกาย บางตาราก็ว่า บ้านเรือน เรือนชะตา เรือน
ผม บ้างก็ว่า เรือนที่อยู่อาศัย, เรือนหูกทอผ้า(เปลี่ยนจากเรือนชะตา) และเรือนผม ส่วนน้าสี่ ก็มีน้า
กิน น้าใช้ น้าใจ น้าปูน (สมัยก่อนกินหมากเลยต้องมีของต้อนรับเป็นเชื่อนหมาก มีปูนด้วย) บ้างก็ว่า
น้าในโอ่งที่เก็บไว้กินใช้ประจาวัน, น้าในขันที่ตักแบ่งจากน้าอย่างแรกมาใช้, น้าในหม้อปลาร้าที่
เอาไว้ปรุงรสเป็นน้าปลา และสุดท้ายก็น้าใจเหมือนกันเพียงข้อนี้ ทั้งหมด คือ เรือนสามน้าสี่ กุลสตรี
ของไทย ใครเอาไปใช้รับรองว่า จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต เป็นปราชญ์อย่างหนึ่งของบรรพบุรุษของ
เราที่ได้ให้ไว้ เป็นคติสอนใจ ให้รู้จักการการครองเรือน นี่เป็นตาราที่ข้าพเจ้ารวบรวม บางตาราก็
แตกต่างกันไปบ้าง แต่เป้าหมายโดยรวม คือ ความเป็นกุลสตรที่งดงามนั้นเอง

