
 

 

 

 

ขอเชิญร่วมงานวันมหาปวารณาออกพรรษา - วันปิยมหาราช 

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ  

382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130 USA 

Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------ 

 วันออกพรรษา - วันมหาปวารณา คือวันสิน้สุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำในฤดฝูน 

ของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) 

พุทธศาสนิกชนยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญเ่รียกว่า ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเป็นการ 

ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัตกิล่าวว่า ในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจาก 

เทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ ๗ ลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับ 

ทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย ์เปิดโลกทั้งสามด้วย  

อนึ่ง วันปิยมหาราช ตรงกับวันที ่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่าง 

ประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหา 

กษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงไดป้ระกาศให้วันที่ ๒๓ 

ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" 

เพื่อเป็นการระลึกถึงวันออกพรรษาวันมหาปวารณา และวันปิยมหาราชดังกล่าว คณะสงฆ์วัดนวมินทร 

ราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม คณะกรรมการจัดงาน พร้อมอุบาสก อุบาสิกา 

จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้นโดยมีกำหนดการ ดังนี ้

 

กำหนดการ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 เวลา ๐๖.๐๐ น.  - ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา 

 เวลา ๐๗.๐๐ น.  - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   - ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี รวมใจถวายเป็นพุทธบุชา  



 เวลา ๑๐.๑๕ น.  - ประธานพิธีถึงอาคารมหาวชิราลงกรณ / จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

    - คณะผู้แทนจากสมาคมต่างๆ วางพวงมาลาฯ 

   - ประธานพิธ ีวางพวงมาลา เสร็จแล้วจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรม  

      ทิสลักษณ ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    - กล่าวคำถวายราชสดุด ี

    - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วถวายความเคารพ 

    - ศาสนพิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล 

    - ประธานสงฆ์ให้ศีล / สาธุชนรับศีล 

     - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / ศาสนพิธีกรกล่าวนำถวายทาน 

   - ถวายผ้าป่า ปัจจัยไทยธรรม  

- ประธานสงฆ์กล่าวสมัโมทนียกถา  

     - พระสงฆ์กระทำอนุโทนาวิธี สาธุชนกรวดน้ำรับพร 

     - ถ่ายภาพหมู่   

 เวลา ๑๐.๔๕ น.  - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 

 เวลา ๑๑.๓๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพล / สาธุชรับประทานอาหาร  

     - ชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ 

 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญในวันมหาปวารณาออกพรรษา วันปิยมหาราช 

ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

You are cordially invited to celebrate The End of Buddhist Lent Ceremony 

To be held at Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center) 

 Boston - Cambridge-Raynham Massachusetts 

382 South Street East, Raynham, MA 02767-5130, USA 

Tel: (508) 823-1800, (508) 823-5069, Fax: (508) 823-1775 

Website: www.watnawamin.org, E-mail: watnawamin2545@yahoo.com  

Sunday, October 21st , 2018 

***************** 

PROGRAM 

Sunday, October 21st , 2018 

 06:00 a.m.  Morning Chanting, Vipassana Bhavana-Insight Meditation 

 07:00 a.m.  Offering breakfast for monks 

 09:00 a.m.  The Temple is open to the public a special opportunity for people to worship  

    Phra Buddhabhumintaramahamongkol.î On the U-Thong period. 

   Homage to the Triple Gem (the Buddha, the Dhamma, and the Sangha);  

    to make donations contributing to this the end of Buddhist Lent Ceremony   

    and Phapa Settings, a tile used for roofs, gold foil to stick Chedi as special  

    donation to the Land Purchasing and the Construction Project of Wat  

    Nawamintararachutis, and the monks bless the congregation. 

 10:15 a.m.  - President of Ceremonies light candles and josssticks in honor of the Triple Gem. 

    The Chulalongkorn Memorial Day Ceremony  begining    

    Master of ceremonies leads the congregation in requesting the Five  

    Precepts from the Sangha. 

   Head monk gives and congregation receives the Five Precepts. 

   Master of ceremonies asks the Sangha for blessings. 

   Monks bless the congregation. 

    Papah (money trees) are offered as a fun-raising for Wat Nawamin  

    tararachutis and for electricities, gas bill Congregation offers alms to the  



    monks.(Offering other amenities to the monks.) 

    Head monk offers blessings to the congregation.  

   The congregation offers prayers and pours lustral water (to extend the  

    blessings to others) and  

    receives the blessings.  

   The congregation rejoices in the meritorious deeds. 

   Congregation assembles for group photography. 

   Alms are offered (Tak baht) to the monks 

 11:30 a.m.  Offering of lunch to the monks and lunch for laity (congregation) 

 12:00 a.m.  Students of the Sunday School perform tradition Thai dances and Concert. 

 

We hope that your schedule permits you to join our temple community 

on this very special service occasion. 

On behalf of the Board of Directors of  

Wat Nawamintararachutis, Cambridge-Boston, USA 

------------------------ 

 
To make donation contributing pay to : Wat Nawamintararachutis Account # 0046 3523 6986  or Account # 

0046 0206 1032 Bank of America 1857 Centre St, West Roxbury, MA 02132, USA 


