บุญข้าวประดับดิน

" ฮีตหนึ่งนั้น พอเถิงเดือนเก้าแล้วเป็นกลางแห่งวัสสกาล ฝูงประชาชนชาวเมืองก็เล่า
เตรียมตัวพร้อม พากันทานยังเข้าประดับดินกินก่อน ทายกทานให้เจ้าพระสงฆ์พร้อมอยู่ภาย
ทา จั่งซี้บ่ย้ายเถิงขวบปีมา พระราชาในเมืองก็จงทาแนวนี้ ฮีตหากมามีแล้ววางลงให้ถือต่อ
จาไว้เด้อ พ่อเฒ่าหลานเว้ากล่าวจา "
การทาบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง นิยมทำกันในวันแรม ๑๔ ค่ำ
เดื อ นเก้ ำ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ บุ ญ เดื อนเก้ า บุ ญ ข้ า วประดั บ ดิ น เป็ น บุ ญ ที่ ท ำเพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ล
ให้แก่ เปรต (ชาวอีสานบางถิ่นเรียก เผต) หรือญำติมิตรที่ตำยไปแล้ว ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้ำว
และอำหำรคำวหวำน พร้อ มหมำกพลู บุหรี่ที่ห่อ ด้ว ยใบตอง กล้ว ย นำไปวำงไว้ต ำมใต้ต้น ไม้
แขวนไว้ตำมกิ่งไม้ ตำมบริเวณกำแพงวัดบ้ำง (คนอีสานโบราณเรียกกาแพงวัดว่า ต้ายวัด) หรือวางยายไว้
ตำมพื้ นดิ น เรี ยกว่ ำ "ยายห่ อข้ าวน้ อย" (ยาย ภาษาอี สานหมายความว่ า การวางเป็ นระยะๆ)
พร้อมกับเชิญวิญญำณของญำติมิตร นำภัตตำหำรไปถวำยแด่พระภิกษุ สำมเณร แล้วอุทิศส่วนกุศล
แก่ผู้ตำย โดยหยำดน้ำ (กรวดนา) ไปให้ด้วย

มูลเหตุของความเป็นมา ของเรื่องกำรทำบุญ ข้ำวประดับ ดิน นี้ เกิด จำกควำมเชื่ อ
ตำมนิทำนธรรมบท ว่ำ
"ญำติของพระเจ้ำพิมพิสำรได้ยักยอกเงินวัด ของสงฆ์ต่ำงๆ ไปเป็นของตนเอง ในสมัย
พระกัสสปะพุทธเจ้ำ พวกอดีตญำติของพระเจ้ำพิมพิสำรเหล่ำนั้น ครั้นตำยไปแล้วได้ไปเกิดเป็น
เปรตในนรกตลอดพุทธันดร เมื่อพระเจ้ำพิมพิสำรถวำยทำนแด่ พระสมณโคดมพุทธเจ้ำ ในภัททกัปป์นี้
ก็ไ ม่ไ ด้ต รวจน้ำอุทิศส่ว นกุศ ลไปให้แ ก่พ วกญำติเ หล่ำ นั้น พอตกกลำงคืน พวกเปรตญำติ ของ
พระเจ้ำพิมพิสำรเหล่ำนั้น ได้มำส่งเสียงร้องอันโหยหวนและแสดงรูปร่ำงน่ำกลัวให้แก่พระเจ้ำพิมพิสำร
ได้ยินและเห็น พอเช้ำวันรุ่งขึ้นได้เสด็จไปถำมพระพุทธเจ้ำ พระพุทธองค์ทรงเล่ำเรื่องรำว ที่เป็น
มูลเหตุให้พระเจ้ำพิมพิส ำรได้ทรงทรำบ พระเจ้ำพิมพิสำรได้ทำบุญถวำยทำนอีก แล้วทรงอุทิ ศ
ส่วนกุศลไปให้ พวกญำติที่ตำยไปแล้วได้รับส่วนกุศลแล้ว ได้มำแสดงตนให้พระเจ้ำพิมพิสำรเห็น
และทรำบว่ำ ทุกข์ที่พวกญำติได้รับนั้นทุเลำเบำบำงลงแล้ว เพรำะกำรอุทิศส่วนกุศลของพระองค์ "
ชำวอีสำนจึงถือเอำมูลเหตุนี้ ทำบุญข้ำวประดับดินติดต่อกันมำ
วิธีดาเนินการ พอถึงวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือนเก้ำ ชำวบ้ำนเตรียมอำหำร มีทั้งคำวหวำน
ได้ แ ก่ เนื้ อ ปลำ เผื อ ก มั น ข้ ำ วต้ ม ขนม น้ ำอ้ อ ย น้ ำตำล ผลไม้ เป็ น ต้ น และหมำกพลู
ยำสูบ (บุหรี่) ไว้ไห้พร้อม เพื่อจัดทำเลี้ยงกันในครอบครัวบ้ำง และทำบุญถวำยพระภิกษุสำมเณรบ้ำง
ส่วนสำหรับอุทิศให้ญำติที่ตำย ใช้ห่อด้วยใบตองกล้วย อำหำรคำวห่อหนึ่ง อำหำรหวำนห่อหนึ่ง
และหมำกพลูบุหรี่ห่อหนึ่ง เย็บหุ้มปลำย แต่บำงคนใส่ใบตองที่เย็บเป็นกระทงก็มี หรือหำกไม่แยกกัน
อำจเอำอำหำรทั้งคำวหวำน หมำกพลู บุหรี่ ใส่ในห่อหรือกระทงเดียวกันก็ได้ สิ่งของเหล่ำนี้จะมำกน้อย
ก็แล้วแต่ศรัทธำ
พอเช้ำวันรุ่งขึ้น คือวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้ำ ตอนเช้ำมืด คือ เวลำประมำณ ๔ ถึง ๖
นำฬิกำ ชำวบ้ำนก็นำอำหำร หมำกพลู บุหรี่ที่ห่อใส่กระทงแล้วไปวำงไว้ตำมพื้นดิน วำงแจกไว้ตำม
บริเวณโบสถ์ ต้นโพธิ์ ศำลำ ตำมกิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่ๆ ในบริเวณวัด พร้อมกับจุดเทียนไว้ และบอกกล่ำว
แก่เปรตให้มำรับเอำสิ่งของและผลบุญด้วย
บำงหมู่ บ้ ำ น จะน ำเอำอำหำรที่ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ ผู้ต ำย หลั งท ำพิ ธี แ ล้ ว ไปฝั งไว้ ใ นดิ น ก็ มี
เพื่อไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งกินอำหำรที่เป็นเดนเปรต เพรำะกลัวจะกลำยเป็นเปรตไปด้วย กำรวำงอำหำร
ไว้ ต ำมพื้ น ดิน หรื อ ตำมที่ ต่ำงๆ เพื่อ จะให้ พ วกเปรตมำรั บ เอำของอุ ทิ ศให้ ไ ด้ ง่ำย โดยไม่ ต้ อ งมี
พิธีรีตอง เสร็จพิธีอุทิศผลบุญส่งไปให้เปรตแล้ว ชำวบ้ำนก็จะนำอำหำรที่เตรีย มไว้อีก ส่ว นหนึ่ง
ไปตักบำตรและถวำยทำนแด่พระภิกษุ สำมเณร

มีกำรสมำทำนศีลฟังเทศน์ และกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับต่อไป กำรทำบุญ
ข้ำวประดับดิน บำงท้องถิ่นมีกำรห่ออำหำรคำว อำหำรหวำน หมำก พลู บุหรี่ ไปวำงไว้ตำมที่ต่ำงๆ
บริ เวณวัด ภำยหลั งกำรถวำยภัตตำหำรแด่ พ ระภิ กษุ สำมเณรแล้ ว ก็มี เป็ น เสร็ จ พิ ธี ทำบุ ญ ข้ ำว
ประดับดิน
ข้อสังเกต กำรที่ชำวบ้ำนนำข้ำวปลำอำหำร ไปวำงไว้ตำมข้ำงวัดบ้ำง ข้ำงกำแพงบ้ำง
ผูกไว้ตำมกิ่งไม้บ้ำง ด้วยเข้ำใจว่ำ ญำติที่ได้รับกำรปลดปล่อยจำกนรก จะได้มำกินในวันเดือนดับนี้
จะเป็นไปได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะชี้ตรงๆ ว่ำ ญำติเขำเหล่ำนั้นจะได้รับจริ งหรือไม่
แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ
๑. เป็นการให้อาหารแก่สัตว์จรจัด สัตว์บำงจำพวกที่ไม่มีเจ้ำของเลี้ยงดู บำงวันได้กิน
อำหำร บำงวันก็ไม่ได้กิน อดโซหิวโหยมำตลอดปี ได้กินอิ่มก็ในวันนี้ นับว่ำเป็นควำมฉลำดน่ำชมเชย
ของบัณฑิตผู้บัญญัติลักษณะกำรทำบุญข้ำวประดับดินนี้อย่ำงมำกทีเดียว
๒. พระสงฆ์ เ ป็ น เนื้ อ นาบุ ญ มี เรื่ อ งมำกมำยที่ ท่ ำ นกล่ ำวไว้ ใ นพระสุ ตตั น ตปิ ฎ ก
โดยเฉพำะในธรรมบทขุททกนิกำย ธัมมปทัฎฐกถำ ภำค ๒ เรื่องมัฏฐกุณฑลี พระพุทธเจ้ำทรงตรัส
แก่มัจฉริยพรหมณ์ พ่อของมัฎฐกุณฑลี เมื่อมัฎฐกุณฑลี ลูกชำยมีชีวิตอยู่ป่วยลง พ่อไม่ยอมรักษำ
เพรำะกลัว เงิน หมด แต่พอมัฏฐกุณ ฑลี ผู้ลูก ชำยตำยแล้ว พ่อ เอำทั้งข้ำวทั้ง ของไปกองให้ลูก
แล้วร้องไห้อำลัยหำในป่ำช้ำ บ่นเพ้อให้ลูกมำเอำของ

พระพุทธองค์ตรัสว่ำ "เปล่าประโยชน์ที่จะเอาข้าวเอาของไปทาเช่นนั้น เพราะคนตายแล้ว
เขาก็ไปตามคติ (สุคติ ทุคติ) ของเขา ไม่มีวันย้อนกลับมา รับสิ่งของเหล่านั้นแต่อย่างใด ควรจะ
ทอดทานให้แก่สมณชีพราหมณ์ คนยากจน และสัตว์ดิรัจฉาน ของเหล่านี้จะมีอานิสงส์ งอกเงย
ไปถึงแก่เปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้ว" เพรำะพระสงฆ์ เป็นเนื้อนำบุญ จะเป็นไปได้ไหมว่ำ พระพุทธองค์
ไม่อยำกจะให้ของเหล่ำนั้น ต้องเน่ำหรีอเสียทิ้งโดยเปล่ำประโยชน์

สำหรับของที่ให้แล้ว วำงประดับไว้ตำมดินที่เรียกว่ำ ข้าวประดับดิน ในบุญนี้ก็มีเพียง
อำหำร ผู้ ได้กินอำหำรนิ้โดยตรง ที่เห็นๆ ก็คือ สัตว์เดีย รัจฉาน ตำมนี้ก็ถือว่ ำ ถูกต้อ งตำมพุท ธ
ประสงค์แ ล้ว ส าหรั บการแจกห่อข้ าวน้ อยในบุ ญประดั บดิ น นี้ นิย มแจกตอนเช้ า ตั้ง แต่ตี ๔
จนถึงย่ารุ่ง ไม่นิยมแจกนอกวัดด้วย
ฮีตที่ ๙ บุ ญข้ าวประดับ ดิน หรื อบุญ เดื อนเก้ า นั กปรำชญ์อี สำนโบรำณได้ก ล่ำวไว้
เป็นบทผญำ โดยได้พรรณนำถึงควำมอุดมสมบูรณ์และประเพณีกำรทำบุญในเดือนนี้ว่ำ...
" เดือนแปดคล้อยเห็นลมทั่งใบเสียว เหลียวเห็นหมู่ปลาขาวแล่นมาโฮมต้อน
กบเพิ่นนอนคอยท่าฝนมาสิได้ม่วน ชวนกันลงเล่นน้าโห่ฮ้องซั่วแซว
เดือนเก้ามาฮอดแล้วบ้านป่าขาดอน เห็นแต่นกเขางอยคอนส่งเสียงหาซู้
เถิงระดูเดือนเก้าอีสานเฮาทุกท้องถิ่น คงสิเคยได้ยินบุญประดับดิน
กินก้อนทานทอดน้อมถวาย "
การทาบุญข้าวประดับดิน ก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญำติที่ตำยไปแล้ว ชำวอีสำนถือเป็น
ประเพณีที่จะต้องทำกันทุกๆ ปีมิได้ขำด โดยได้กำหนดเอำวันแรม ๑๔ คำ เดือนเก้ำ เป็นเกณฑ์
หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ "บุญเดือนเก้าดับ" บำงท้องถิ่นอำจจะเรียกว่ำ "บุญเดือนเก้าลับ" ก็มี
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