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ฉบับที่ 9 ประจาเดือนกันยายน 2556

ข่าวกิจกรรม
จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุ คนพิการและผูป้ ่ วยเอดส์ ประจาเดือน กันยายน 2556
ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผา่ นมา องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าว ได้ดาเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ คนพิการและผูป้ ่ วยเอดส์ ประจาเดือน กันยายน 2556 ภายในเขตตาบลหลุมข้าว
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปีงบประมาณ 2556
ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ผา่ นมา องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมข้าวร่วมกับปศุสตั ว์
อาเภอโนนสูง ได้ดาเนินโครงการฝึ กอาชีพและพัฒนาฝี มือแรงงาน ประจาปี งบประมาณ 2556 ณ บ้าน
หลุมข้าวพัฒนา หมูท่ ี่ 15 ตาบลหลุมข้าว อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

เกร็ดความรู้
ประเพณีตักบาตรเทโว หลัง วันออกพรรษา
หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่า เดือน 11 จะมีการ "ตักบาตรเทโว" หรื อชื่อเต็มตามคาพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่า
การหยัง่ ลงจากเทวโลก โดยสามารถเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" โดยอาหารที่นิยมนาไปใส่ บาตรคือ ข้าวต้มมัด และ
ข้าวต้มลูกโยน
ความเป็ นมาของประเพณีตักบาตรเทโว
สมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม และเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธ
มารดาโดยจาพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ เป็ นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว
พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุ ษย์ ณ เมืองสังกัสสคร การที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจาก
สวรรค์ ช้ ั น ดาวดึ ง ส์ เรี ยกตามศัพ ท์ ภ าษาบาลี ว่ า "เทโวโรหณะ" ในครั้ งนั้ น บรรดา
พุทธศาสนิกชนผูม้ ีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับ
เสด็จกันอย่างเนื องแน่ น จนถือเป็ นประเพณี ตกั บาตรเทโวปฏิ บตั ิสืบทอดกันมาจนตราบเท่า
ทุกวันนี้
โดยพิธีตกั บาตรเทโวโรหณะในปั จจุบนั นั้นจะเริ่ มตั้งแต่ตอนรุ่ งอรุ ณ หลัง วันออกพรรษา พระภิกษุสามเณรลงทาวัตรใน
พระอุโบสถ พอพระอาทิตย์ข้ ึนก็สมมติวา่ พระลงมาจากบันไดสวรรค์ บางที่ก็มีดนตรี บรรเลงเพลงไทยเดิม สมมุติว่าเป็ นพวก
เทวดาบรรเลง ขับกล่อมตามส่ งพระพุทธเจ้า ยังมีพวกแฟนตาซี อีก แต่งเป็ นพวกยักษ์ เทวดา พระอิ นทร์ พรหม นางเทพธิ ดา
นาหน้าขบวนพระภิกษุสามเณร ชาวบ้านก็จะใส่ บาตรด้วยอาหารหวาน อาหารคาว ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัดจึงเป็ นสัญลักษณ์
ของพิธีน้ ี
2. ประเพณีเทศน์ มหาชาติ หลัง วันออกพรรษา
งานเทศน์มหาชาติ นิ ยมทากันหลัง วันออกพรรษา พ้นหน้ากฐินไปแล้ว ซึ่ งกฐิ นจะทากัน 1 เดือนหลังออกพรรษา ที่จะ
ร่ วมกันทอดกฐินทั้ง จุลกฐิน และ มหากฐิน โดยประเพณี งานเทศน์มหาชาติอาจทาในวันขี้น 8 ค่ากลางเดือน 12 หรื อในวันแรม 8
ค่า ก็ได้ เพราะในช่วงนี้ น้ าเริ่ มลดและข้าวปลาอาหารกาลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจกันทาบุญทาทานและเล่นสนุ กสนานรื่ นเริ ง
แต่ในภาคอีสานนั้นนิ ยมทากันในเดือน 4 เรี ยกว่า "งานบุญพระเวส" ซึ่ งเป็ นช่วงที่เสร็ จจากการทาบุญลานเอาข้าวเข้ายุง้ ในภาค
กลาง บางท้องถิ่นทากันในเดือน 5 ต่อเดือน 6 ก็มี
งานเทศน์มหาชาติน้ นั จะทาในเดือนไหนก็ได้ไม่จากัดฤดูกาล โดยมากเพื่อเป็ นการหาเงินเข้าวัด บางแห่ งนิ ยมทาในเดือน 10
โดยการเทศน์มหาชาติน้ นั มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็ นพระชาติสุดท้ายของพระบรม
โพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสู ติเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จาก http://hilight.kapook.com/view/26828

คติประจำเดือน
平常心就是最自在、最愉快的心。
An ordinary mind is a mind of utmost
freedom and unsurpassed joy.
การทา จิตเป็ นปกติ
จะ รู ้สึกอิสระและเป็ นจิตใจทีม
่ ค
ี วามสุข
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