เทศกาลงานประเพณ็ในอําเภอพิปน
ู
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ประเพณีสารทเดือน 10 ประเพณีชักพระบก ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีสารทเดือน ๑๐
เมื่อเอยถึงประเพณีสารทเดือน ๑๐ ใคร ๆ ก็นึกถึงเมืองนครศรีธรรมราช ทั้ง ๆ ที่เมืองอืน
่ ๆ เชน สงขลา
สุราษฏรธานี ฯลฯ ก็มีประเพณีสารทเดือนสิบเหมือนกัน แตไมยิ่งใหญเทาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาว
นครศรีธรรมราช ใหความสําคัญกับประเพณีสารทเดือนสิบมาชานาน จนถือเปนประเพณีสําคัญ
คูบานคูเมือง เมื่อถึงเดือนสิบ ลูกหลานชาวนครทุกคน ไมวาจะไปทํางานที่ไหน หางไกลแคใด จะตอง
กลับมารวมทําบุญกับญาติพน
ี่ องที่เมืองนครฯ
ความเปนมาของประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนประเพณีที่ชาวนครศรีธรรมราชรับมาจากประเพณี “เปตพลี” ของอินเดีย เพราะ
นครศรีธรรมราชไดติดตอกับอินเดียมาเปนเวลานาน กอนดินแดนอืน
่ ๆ ในประเทศไทย ดังนั้นวัฒนธรรม
และประเพณีตาง ๆ ของอินเดีย สวนใหญจงึ ไดถายทอดมายังเมืองนครศรีธรรมราชเปนแหงแรก
การทําบุญสารทเดือนสิบ เปนประเพณีที่ชาวนครถือปฏิบัติมาชานาน โดยถือเปนคติวา พวกเปรต ซึง่
หมายถึง บรรพบุรุษพี่นอ
 งทีล
่ วงลับไปแลวและตกทุกขไดยากในเมืองนรก จะไดรับอนุญาตใหขึ้นมาเยี่ยม
ลูกหลานในเมืองมนุษยในชวงเดือนสิบนี้ บรรดาลูกหลานจึงไดทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหพรอม ๆ กัน
อนึ่งในปลายเดือนสิบของทุกป เปนระยะทีพ
่ ืชพันธุธ
 ัญญาหารในทองถิน
่ ออกผล ชาวเมืองซึ่งสวนมากเปน
เกษตรกรตางก็ชื่นชมยินดีในผลผลิตของตน ดังนัน
้ จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตรุน
 แรกนําไปถวายพระสงฆที่วัด
เพื่อเปนศิริมงคล แกตนเองและเรือกสวนไรนา
อีกเหตุผลหนึ่ง ก็คือ เมื่อเริ่มฤดูฝน พระภิกษุก็ยากลําบากในการออกบิณฑบาต บรรดาชาวบานจึงนํา
พืชผลทั้งของสดของแหง นําไปถวายพระสงฆเพื่อเปนเสบียงในฤดูฝน โดยจัดเปนสํารับหรือเรียกวา “หม
รับ”
นอกจากทําบุญดังกลาวขางตนแลว ก็จะมีงานรืน
่ เริงที่จัดขึน
้ เพราะความภาคภูมใิ จ สุขใจ อิ่มเอิบใจ ที่ได
ทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษทีล
่ วงลับไปแลวและการทําบุญเนื่อง ในโอกาสที่ไดรับผลผิตจาก
การเกษตร และชื่นชมในผลผลิตที่ไดรับ จึงรวมกันจัดงานรืน
่ เริงยินดีหรรษา สนุกสนานประจําปรวมกัน
พิธีกรรม
ประเพณีสารทเดือนสิบจะเริ่มตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐ ซึ่งถือวาเปนวันที่บรรพบุรุษผูล
 วงลับไดถูก
ปลอยขึ้นมาจากนรก สําหรับวันนี้ลูกหลานบางคนจะประกอบพิธีตอนรับ โดยการยกปน
 โตและอาหารหวาน
คาวไปทําบุญที่วัด เรียกวา “วันยกหมรับเล็ก” สวนบางคนก็จะยกไปประกอบพิธใี นวันแรม ๑๓–๑๔–๑๕
ค่ําทีเดียว
การเตรียมการสําหรับวันประเพณีสารทเดือนสิบ จะเริ่มขึน
้ ในวันแรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๐ ซึง่ เรียกวา “วันจาย”
ซึ่งในวันนี้ ประชาชนจะมาจับจายซื้อขนมและสิง่ ของเครื่องใชที่ใชในการจัดหมรับ โดยจะมีพอคานํา
สิ่งของทั้งของสดและแหง ของเลนมากมาย มาขายกัน มีผค
ู นจากหลายแหงมาซื้อของเหลานัน
้
การจัดหมรับ
ในสมัยโบราณการจัดหมรับ จะใชกระบุงทีส
่ านดวยไมไผ เปนภาชนะสําหรับบรรจุ แตการจัดหมรับใน
ปจจุบันนี้ พวกกระบุงตาง ๆ ที่ทําดวยวัสดุธรรมชาติหายากขึ้น จึงนิยมใสกะละมัง ถังถาด ฯลฯ สวนสิ่งของ
ที่ใชในการจัดหมรับ ก็ยงั คงเหมือนเดิม คือ พวกพืชผัก เชน มะพราว กลวย ออย มัน ฟกเขียว ฟกทอง
ขาวโพด ฯลฯ นอกจากพวกอาหารแหง เชน ขาวสาร ปลาเค็ม เนื้อเค็ม กะป เกลือ น้ําปลา ฯลฯ และพวก
ขนมแหงตาง ๆ ที่เก็บไวไดนานๆ
เมื่อไดสงิ่ ของตามความตองการแลว ก็จัดบรรจุใสในภาชนะ โดยนิยมใสขาวสารรองกนกระบุงและตาม
ดวยพวกเครื่องปรุงพวกของแหงทีใ่ ชภาย ในครัวเรือน พวกหอม กระเทียม พริก เกลือ และอื่น ๆ ที่จําเปน
ชั้นตอมาก็จัดพวกอาหารแหง ปลาเค็ม เนื้อเค็ม มะพราว ขาวโพด พืชผัดตาง ๆ ที่มีในฤดูกาล และเก็บไว
ไดนาน ๆ นอกจากนี้ ยังบรรจุของใชที่จําเปนในชีวิตประจําวันดวย เชน น้ํามัน ไมขีดไฟ เข็ม ดาย ธูป
เทียน เครือ
่ งเชี่ยน เชน หมาก พลู ยาเสน และยาสามัญประจําบาน
ถัดขึน
้ มาชั้นบนสุด ซึ่งจะบรรจุสงิ่ ของที่เปนหัวใจของหมรับ คือ ขนมหาอยาง อันเปนเอกลักษณที่จะขาด
ไมได คือ
๑. ขนมพอง เปนสัญลักษณแทน เรือ แพ ที่บรรพบุรุษ ใชขามหวงมหรรณพ
๒. ขนมลา เปนสัญลักษณแทน แพรพรรณเครื่องนุง หม
๓. ขนมบา เปนสัญลักษณแทนลูกสะบาทีใ่ ชสําหรับเลนในวันสงกรานต
๔. ขนมดีซํา หรือ เมซํา เปนสัญลักษณแทน เงิน เบี้ย สําหรับจับจายใชสอย
๕. ขนมกง (ไขปลา) เปนสัญลักษณแทนเครื่องประดับ
แตผแ
ู กผูเฒาบางคนทานบอกวา ขนมหัวใจของหมรับ ๖ อยาง คือ เพิ่มขนม ลาลอยมัน เปนสัญลักษณ
แทน ฟูก หมอนอีกอยางหนึง่ ดวย

เปนที่นาสังเกตวา ขนมตาง ๆ ทีใ่ ชในการจัดหมรับนั้น จะเก็บไวไดนาน โดยไมบูกงาย เพื่อจะไดเปน
เสบียงของประสงฆไดตลอดฤดูฝน
ในสมัยโบราณ เมื่อบรรจุสงิ่ ของตาง ๆ และขนมลงในหมรับเรียบรอยแลว ก็จะวางกระทงใบตอง ซึ่งเย็บ
เปนลักษณะกลม ๆ ใสขาวสุก แลวเจียนใบตองใหกลม ปดไวบนกระทงใบตอง ก็จะมีกระทงเล็ก ๆ ใส
กับขาวหวานคาว ที่พระภิกษุฉันไดทันที เมือ
่ พระรับประเคนแลว จากนั้นกเย็บกระทงเปนกรวยแหลมคลาย
ฝาชี ครอบไวแลวปกธูปเทียน และธงผาสี หรือธงกระดาษสีสวยงาม เรียกสวนนี้วา “ยอดหมรับ” แตใน
ปจจุบันนี้ยอดหมรับ ไดเปลี่ยนเปนธนบัตรไปติดแทน
เมื่อติดยอดหมรับเรียบรอยแลว ก็จะนํามาตกแตงใหสวยงาม โดยสิ่งของหรือเครื่องเลนพื้นเมือง เชน
ตุกตา รูปสัตวตาง ๆ เชน ชาง มา วัว ควาย นก ไก ซึง่ ประดิษฐจากไสหญาปลอง ไมระกํา กระดาษสี
สวยงาม ซึง่ การนําเครื่องเลนเหลานี้ มาประดับตกแตงหมรับนัน
้ ผูจัดตองพิจารณาวาบรรพบุรุษของตน
ชอบอะไรเปนพิเศษดวย เชน ปลากัด ไกชน วัวชน หนัง ละคร ฯลฯ ก็จะทําสิง่ นัน
้ ติดหมรับ
ขอสังเกต สําหรับการจัดหมรับนั้น อาจจะจัดเฉพาะครอบคัว หรือจัดรวมกันเปนกลุม ในหมูญ
 าติมิตรหรือ
จัดเปนคณะใหญ ๆ ก็ไดแลวแตสะดวก
การยกหมรับ
เมื่อจัดตกแตงหมรับเรียบรอยแลว ก็จะนําหมรับไปถวายพระทีว่ ัด ซึ่งจะกระทํากันในวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือ
แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ เรียกวา วัน “ ยกหมรับ” โดยจะเลือกวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยม วัดที่ใกลบาน หรือ
วัดที่เผาบรรพบุรุษของตนนิยม การแหหมรับไปวัด จะจัดเปนขบวน เล็ก ใหญ ตามจํานวนของผูรวมจัดหม
รับ บางขบวนจะจัดแขงขันกันอยางสวยงาม
การทําบุญในวันยกหมรับนี้ นอกจากหมรับแลว มีการนําอาหาร คาวหวานไปถวายพระดวย อนึ่ง เสบียง
อาหารในหมรับนั้น พระทานจะไดไปโดยการหยิบฉลาก ทานจะไมรับประเคน ดังนั้น เมื่อหยิบฉลากไดแลว
ลูกศิษยวัด หรือมัคทายก จะตองเก็บไวเอง แลวคอยนํามาประกอบอาหารเปนมื้อๆ ถวายพระ จึงไมนับวา
พระทานสะสมอาหาร
การตั้งเปรต
เมื่อยกหมรับและถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆแลว ก็จะมีการ “ตั้งเปรต” ซึ่งแตเดิมกระทําโดยการนํา
อาหารหวานคาว ใสกระทงนําไปวางไวริมกําแพงวัด โคนตนไมใหญ หรือตามที่ตาง ๆ ในบริเวณวัด โดย
ถือคติที่วา เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ไมมีญาติมต
ิ ร หรือทีพ
่ วกลูกหลานไมไดมารวมทําบุญในวันนัน
้ บาง
แหงมีการ “หลาเปรต” โดยยกเปนรานสูง ๆ แลวนําอาหารไปวางไวบนรานนัน
้ เมื่อพระสวดบุงสุกุลก็จะ
นํามาพันหลาเปรตเอาไว เมื่อสวดเสร็จ บรรดาลูกหลานก็จะเขาแยงอาหารที่ตงั้ เปรตเหลานั้น เรียกวา “ ชิง
เปรต” ซึ่งถือวาถาใครไดกินขนมที่ชงิ เปรตมาก็จะไดกุศลแรง บรรพบุรุษอวยชัยใหเปนศิริมงคลแกตนเอง
การฉลองหมรับ และบังสุกล
ุ
การฉลองหมรับ และบังสุกล
ุ กระทําในวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เดือนสิบ ซึ่งถือวาเปนวันสารท ในวันนี้
จะมีการทําบุญซึ่งเรียกวา วัน “ หลองหมรับ” ตามคติโบราณถือวา เปนวันที่บรรพบุรุษทีถ
่ ูกปลอยตัวมา
ตอนวันแรม ๑ ค่ํา ไดเวลาที่จะกลับเมืองนรกดังเดิม บรรดาลูกหลานก็จะรวมกันทําบุญอุทศ
ิ สวนกุศลให
พรอมกัน เปนการสง หากลูกหลานคนใดไมมาทําบุญในวันนีถ
้ อ
ื วา อกตัญู และญาติพน
ี่ องที่ลวงลับ จะ
ไดรับความทุกขอยางแสนสาหัส

ความหมายของ คําศัพทในวันสารท
ตายาย
น. บรรพบุรุษทีล
่ าวงลับไปแลว
คนนครศรีธรรมราช เรียกพอของแมวา “ พอเฒา” และเรียกแมของแมวา “แมเฒา” ไมไดเรียกตา หรือยาย
อยางภาษากลาง แตใชคําวา “ตา” เรียกผูชายชราคราวพอแมโดยทั่วไป และใชคําวา “ยาย” เรียกผูหญิง
ชราคราวแมเฒาโดยทั่วไป
และเมื่อเอยถึง “ตายาย “ จะหมายถึง บรรพบุรุษ หรือเทือกเถาเลากอที่สืบเชื้อสายวงศตระกูลตอกันมา
ทั้งที่ลวงลับไปแลว หรือยังมีชีวิตอยู
สําหรับ “ตายาย” ที่เกี่ยวกับการทําบุญเดือนสิบ จะหมายถึง เฉพาะบรรพบุรุษทีล
่ วงลับไปแลวเทานัน
้ โดย
มีความเชื่อวา ในชวงวันแรม ๑ ค่ํา ถึง วันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวและยังไมได
ไปผุดไปเกิด จะไดรับอนุญาตใหกลับมาเยี่ยมลูกหลานเปนการชั่วคราว ในโอกาสนี้ลูกหลานจึงถือโอกาส
ทําบุญเพื่ออุทศ
ิ สวนกุศลไปให

วันรับตายาย
วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐ ซึ่งถือเปนวันแรกที่บรรพบุรุษซึง่ ลวงลับไปแลว ไดรับอนุญาตใหมาเยี่ยมลูกหลาน
ลูกหลานก็จะทําบุญที่วัดเปนการตอนรับ บางทองที่เรียกวา “วันหมรับเล็ก”

วันสงตายาย
วันแรก ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ เปนวันสุดทายที่บรรพบุรุษซึ่งลวงลับไปแลวไดรับอนุญาตใหมาเยี่ยมเยียน
ลูกหลาน จะตองกลับไปอยูในอบายภูมิตามเดิม ลูกหลานจะทําบุญอุทิศสวนกุศลใหครั้งใหญ บางทองที่
เรียกวา “ วันหมรับใหญ”
บังสุกุล
ก.บังสุกุล
ภาษาใตจะออกเสียงกรอนพยางคเปน “บังกุล” หรือ บางทีเรียกวา “บังสกุล” ในประเพณีทําบุญของชาว
นครศรีธรรมราช นอกจะจัดอาหารและยกหมรับไปถวายพระแลว ญาติมิตรจะนําอัฐข
ิ องผูลวงลับไปแลว ไป
ทําพิธใี หพระสงฆสวดบังสุกุล เพื่อแผสวนกุศลไปยังเจาของอัฐิที่ลวงลับไปแลวดวย โดยพิธีบงั สุกุลนี้จะ
กระทําหลังจากที่พระสงฆสวดมนตและฉันภัตตาหารเพลเรียบรอยแลว
เปรต
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายความหมายวา “ น. สัตวพวกหนึง่ ในอบายภูมิ
แดนทุกข ผีเลวจําพวกหนึ่งมีหลายชนิด ชนิดหนึ่งตามที่วากันวา มีรูปรางสูงโยงเทาตนตาล ผมยาว
หยอกหยอย คอยาว ผอมโซ มีปากเทารูเข็ม มือเทาใบตาล กินแตเลือดและหนองเปนอาหาร มักรองเสียง
ดังวีด ๆ ในตอนกลางคืน,เปต ก็วา”
หนังสือไตรภูมพ
ิ ระรวง ของพญาลิไท ไดกลาวถึงรูปรางลักษณะของเปรตไววา “ เปรตลางจําพวกตัวเขา
ใหญ ปากเขานอยเทารูเข็มก็มี เปรตลางจําพวกผอมนักหนา เพื่ออาหารจะกินบมี แมนวาจะไดขอดเอาเนื้อ
นอยหนึง่ ก็ดี เลือดหยดหนึง่ ก็ดี บมิไดเลย เทาวามีแตกระดูกและหนังพอกกระดูกภายนอกอยูไสหนังทอง
นั้นเหี่ยวติดกระดูกสันหลัง แลตานัน
้ ลึกแลกลวงดังแสรงควักเสีย ผมเขานั้นยุงรุยรายลงมาปกปากเขา
มาตรวาผารายนอยหนึง่ ก็ดี และจะมีปกกายนัน
้ หาบมิไดเลย เทียรยอมเดือดเนื้อรอนใจเขา และเขารองให
ครางอยูทุกเมือ
่ แล
ตั้งเปรต
ก. ตั้งเครื่องเปตพลีในวันสารท
เปนกิจกรรมการทําบุญเดือนสิบอีกสวนหนึ่งในวันแรม ๑๕ ค่ํา กลาวคือ นอกจากนําภัตตาหารไปถวาย
พระสงฆแลว ชาวบานจะนําอาหาร ขนมเดือนสิบ และสิ่งของตาง ๆ ไปวางไวตามโคนตนไม หรือริม
กําแพงวัด หรือทางเขาประตูวด
ั หรือ บนรานที่จัดไว แลวนําสายสิญจนมาผูกไวใหพระสงฆสวดบุงสุกล
ุ
เรียกวา การตั้งเปรต
การตั้งเปรตนั้นเชื่อวา เปนการทําบุญเพื่อแผสวนกุศลอุทิศใหผล
ู วงลับที่ไมมีญาติ หรือญาติที่ไมไดมา
ทําบุญให ดวยความเวทนาสงสารดังเพลงรองเรือบทหนึง่ วา
“สาวนอยใจบุญเหอ ไปทําบุญวันสารท
ยกหมรับดับถาด ไปวัดไปวา
พองลาขนมแหง จัดแจงเขาตาอี้หมา
ไปวัดไปวา สาเสดเวทนาเปรต เหอ”
ชิงเปรต
ก.แยงอาหาร ขนมหรือสิง่ ตาง ๆ ในประเพณีวน
ั สารท
เปนกิจกรรมเมื่อเสร็จพิธีบังสุกล
ุ ชาวบานทั้งหนุมสาวเฒาแกและเด็ก ๆ จะเฮโลไปแยงชิงอาหารและขนม
ที่ตั้งเปรตมากินดวยความสนุกสนานโดยความเชื่อวา การกินอาหารและขนมที่ตงั้ เปรตจะไดกุศลแรง
เรียกวา การชิงเปรต
บางแหงสรางหลาเปรตใหสงู โดยใชเสาไมไผหรือไมหลาวชะโอน หรือไมหมากเพียงเสาเดียว แทนเสาสี่
เสาตามปกติ ขูดผิวจนลืน
่ แลวทางน้ํามัน ใหคนแยงกันปนขึน
้ ไปชิงเปรต ซึ่งจะปานปนลําบากเพราะลืน
่
กวาจะไดตองใชเวลาและสนุกสนานมาก เปนการชิงเปรตทีส
่ นุกสนานไปอีกแบบหนึง่
หลาเปรต
เปนศาลาหรือราน ที่สรางขึน
้ เพือ
่ ใหผูคนนําอาหารขนมเดือนสิบหรือสิ่งของตาง ๆ ไปวางเพื่อตัง้ เปรต
เรียกวา “ หลาเปรต”
หนมเดือนสิบ
น. ขนมอันเปนสัญลักษณของประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช ใชจัดเปนสํารับ(หมรับ)

มี ๕ อยาง คือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบา ขนมดีซํา(เมซํา) ขนมกง (ขนมไขปลา) แตบางที่มี ๖ อยาง
โดยเพิ่ม ขนมลาลอยมัน อีกอยางหนึ่งดวย
พอง
ชื่อขนมเดือนสิบอยางหนึ่ง ทําดวยขาวเหนียวนึง่ อัดเปนแผนรูปตาง ๆ ตากแหง แลวทอดใหพองในน้ํามัน
รอน ๆ
คนนครฯ ใชขนมพองทําบุญเดือนสิบ ดวยความเชื่อวา ขนมพอง เปนสัญลักษณใหบรรพบุรุษทีล
่ วงลับไป
แลว ใชแทนแพลองไปขามหวงมหรรณพ ตามคติของพระพุทธศาสนา
ลา
ชื่อขนมเดือนสิบอยางหนึ่ง ทําดวยแปงขาวจาว ผสมน้ําตาลโรยทอดเปนแผนบาง ๆ ในกะทะที่ทาน้ํามัน
รอน ๆ
คนนครฯ ใชขนมลา เวลาทําบุญเดือนสิบ ดวยความเชื่อวา ขนมลา ใชแทนเสื้อผาแพรพรรณเครื่องนุง หม
ที่สงไปถึงบรรพบุรุษทีล
่ วงลับไปแลว
บา
ขนมเดือนสิบอยางหนึ่ง ทําดวยแปงขาวเหนียวผสมน้ําตาลเคี่ยว ปนเปนลูกกลมๆแบนๆ ทอดในน้ํามันรอน
ๆจนสุก
คนนครฯ ใชขนมบาทําบุญเดือนสิบ ดวยความเชื่อวา ขนมบา ใชแทนลูกสะบา สงไปใหถึงบรรพชนใชละ
เลนในวันชวงสงกรานต
ดีซํา
ชื่อขนมเดือนสิบอยางหนึ่ง ทําดวยแปงขาวจาว ผสมน้ําตาลเคีย
่ ว ปนเปนรูปกลม ๆ แบนๆ เจาะรูตรงกลาง
แลวทอดในน้ํามันรอน ๆ
คนนครฯ ใชขนมดีซําทําบุญเดือนสิบ ดวยความเชื่อวา ขนมดีซํา จะเปนเงินเบี้ยใหบรรพบุรุษที่ลวงลับไป
แลวไดใชสอย
ไขปลา
ชื่อขนมเดือนสิบอยางหนึ่ง ทําดวยถั่วเขียวผสมดวยน้ําตาลเคี่ยว ชุบแปงขาวเหนียว ทอดในน้ํามันรอน ๆ
จนสุก เรียกอีกอยางหนึ่งวา ขนมกง
คนนครฯ ใชขนมไขปลาทําบุญเดือนสิบ ดวยความเชื่อที่วา ขนมไขปลา เปนสัญลักษณแทนเครื่องประดับ
สําหรับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
ลาลอยมัน
ขนมเดือนสิบอีกอยางหนึง่ ทําดวยแปงขาวจาวผสมน้ําตาลแบบเดียวกับขนมลา แตโรยทอดในน้ํามันรอน
ๆ
คนนครฯ ใชขนมลาลอยมันทําบุญเดือนสิบดวยความเชื่อที่วา ขนมลาลอยมันนี้จะเปนสัญลักษณแทนฟูก
หมอน สงถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
“ทําบุญใหญเหอ ไปทําบุญวันสารท
ยกหมรับดับถาด ไปวัดไปวา
กรวดน้ําตัง้ จิตอธิษฐาน สงผลศิลทานไปใหยา
พอแมตายายลุงปา นาอาขึ้นเมืองบน”

