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วันเข้าพรรษา จัดเป็นพิธกี รรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โดยท่าน
ต้องประพฤติปฏิบตั ิตามพระพุทธบัญญัติ (ข้อทีต่ งั้ ขึน้ ให้รทู้ วั่ กันการกาหนดเรียก
การวางเป็นกฎข้อบังคับ) ทีท่ รงวางเป็นระเบียบ ข้อบังคับให้พระสงฆ์ ต้องเข้า จา
พรรษา ในสถานทีท่ ที่ รงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ และพิธกี รรมวันเข้าพรรษานี้
พุทธศาสนิกชนได้มสี ว่ นร่วมประกอบ คุณงามความดี ตามหน้าทีข่ องชาว
พุทธ เพือ่ ช่วยเหลือพระสงฆ์ อีกทางหนึง่ ด้วย ซึง่ มีประวัตทิ นี่ า่ สนใจวัน
เข้าพรรษา เริม่ ตัง้ แต่วนั แรม ๑ ค่าเดือน ๘ จนถึงวันขึน้ ๑๕ ค่าเดือน ๑๑
เรียกว่า ครบไตรมาส คือ ๓ เดือนนีเ่ ป็นการเข้า "พรรษาต้น" ส่วนการเข้า"
พรรษาหลัง" เริม่ ตัง้ แต่วนั แรมค่า ๑ เดือน ๙ จนถึงวันขึน้ ๑๕ ค่าเดือน ๑๒

พิธกี รรมของสงฆ์ ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา
พระท่านจะทาการซ่อมแซมเสนาสนะทีช่ ารุดทรุดโทรมให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ที ใี่ ช้
อยูอ่ าศัยได้ จัดการปัดกวาดหยากไย่เช็ดถู ให้สะอาด สาเหตุทตี่ อ้ งกระทา
เสนาสนะให้มนั่ คงและสะอาดก็เพือ่ จะได้ใช้บาเพ็ญสมณกิจ ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ได้เต็มที่ ไม่ตอ้ งกลัวฝน จะรัว่ รดอุโบสถ
ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงกระทาพิธเี ข้าพรรษา โดยกล่าวอธิษฐานตัง้ ใจ
เพือ่ อยูจ่ าพรรษาตลอดฤดูฝน ในวันของ ท่านทีต่ งั้ ใจจะอยู่
คากล่าวอธิษฐานพรรษาเป็นภาษาบาลีวา่ "อิมสั ะมิง อาวาเส อิมงั เต
มาสัง วัสสัง อุเปมิ" แปลว่า "ข้าพเจ้าขออยูจ่ าพรรษาในวัดนี้ ตลอด ๓ เดือน"
โดยกล่าวเป็นภาษาบาลีดงั นี้ ๓ ครัง้ ต่อจากนัน้ พระผูน้ อ้ ยก็กระทา สามีกจิ กรรม
คือ กล่าวขอขมาพระผูใ้ หญ่วา่ "ขอขมาโทษทีไ่ ด้ลว่ งเกินไป ทางกาย วาจา ใจ
เพราะประมาท" ส่วนพระผูใ้ หญ่ ก็กล่าวตอบว่า อดโทษให้ เป็นอันว่าต่างฝ่าย
ต่างให้อภัยกัน นับเป็นอันเสร็จพิธเี ข้าพรรษาในเวลานัน้ ครัน้ วันต่อไปพระผูน้ อ้ ย
ก็ จะนาดอกไม้ธปู เทียนไป กราบพระเถรานุเถระต่างวัด ผูท้ ตี่ นเคารพนับถือ
ความเป็นมาของการเข้าพรรษา
ประวัตพิ ธิ เี ข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรือ่ งเล่าว่า ใน
ประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เมือ่ ถึงฤดูฝน น้ามักท่วม ผูท้ สี่ ญ
ั จรไปมา ระหว่าง
เมือง เช่น พวกพ่อค้า ก็หยุดเดินทางไปมาชัว่ คราว พวกเดียรถีย์ และปริพาชก ผู้
ถือลัทธิตา่ ง ๆ ก็หยุดพัก ณ สถานทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่ ตลอดฤดูฝน ทัง้ นีเ้ พราะ

การคมนาคม ไม่สะดวก ทางเป็นหลุมเป็นโคลน เมือ่ เกิดพระพุทธศาสนาแล้ว
พระพุทธเจ้าเสด็จจาริก เผยแพร่ พระศาสนาต่อไป
นับเป็นพุทธจริยาวัตรและในตอนแรกทีย่ งั มีพระภิกขุสงฆ์ไม่มาก พระภิกษุ
สงฆ์ปฏิบตั ปิ ระพฤติตามพระพุทธเจ้า ความครหา นินทาใด ๆ ก็ไม่เกิดมีขนึ้ จึง
ไม่ตอ้ งทรงตัง้ บัญญัตพิ ธิ อี ยูจ่ าพรรษา ครัน้ พอพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไป
กว้าง พระภิกขุสงฆ์ได้เพิม่ ปริมาณเพิม่ ขึน้ วันหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประทับอยู่
ในกรุงราชคฤห์ มีพระภิกษุ ๖ รูป ฉัพพัคคีย์ แม้เมือ่ ถึงฤดูฝน ก็ยงั พากันจาริกไป
มา เทีย่ วเหยียบย่าข้าวกล้าหญ้าวิบตั เิ สียหาย และสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ย ให้เกิดความ
เสียหาย และตายไป ประชาชนจึงพากัน ติเตียนว่าไฉนพระสมณศากยบุตรจึง
เทีย่ วไปมาอยูท่ กุ ฤดูกาล พากันเหยียบย่าข้าวกล้าและต้นไม้ ตลอดจนทัง้ สัตว์มาก
หลายตายจานวนมาก แม้พวกเดียรถียแ์ ละปริพาชก ก็ยังหยุดพักในฤดูฝน หรือ
จนแม้แต่นกก็ยงั รูจ้ กั ทารัง เพือ่ พักหลบฝน
อาจเป็นไปได้วา่ พระภิกษุรปู อืน่ นอกจากพวกฉัพพัคคีย์ ก็อาจจะมีบา้ ง ที่
ไม่ได้หยุดการจาริกในพรรษา แต่จะหมายความว่า พระภิกษุเหล่านัน้ ท่านจะ
เผลอไผลไปเหยียบย่าข้าวกล้าในนาของชาวบ้านโดยไม่รู้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ความ
ทีว่ า่ พากันเหยียบย่า ข้าวกล้าของชาวบ้าน เป็นสานวนพูด ซึง่ หมายถึง หาก
พระภิกษุเทีย่ วจาริกไปทีไ่ หน ชาวบ้านทีม่ ศี รัทธา ก็จะต้องมาคอยถวาย ความ
อุปถัมภ์ ทาให้ไม่สามารถจะดูแลพืชผล เรือกสวนไร่นา ได้อย่างเต็มที่ ในฤดูฝน
จึงเหมือนกับ ทาให้ได้ผลผลิตทีไ่ ม่ดนี กั จึงเป็นเหมือนกับว่า พระภิกษุเดินเหยียบ
ย่าข้าวกล้า

อย่างไรก็ตาม เรือ่ งนีก้ ไ็ ด้ทราบถึงพระกรรณของพระบรมศาสดา พระผูม้ ี
พระภาคเจ้าจึงทรงให้ประชุมสงฆ์ มีพทุ ธบัญญัติ ว่า ให้พระภิกษุสงฆ์อยูจ่ าพรรษา

ในทีแ่ ห่งเดียว ตลอด 3 เดือน คือ ตัง้ แต่วนั แรม ๑ ค่าเดือน ๘ ถึงวันขึน้ ๑๕
ค่าเดือน ๑๑ ห้ามมิให้ พระภิกษุ เที่ยวไปค้างคืนทีอ่ นื่ หากมีธรุ ะอันชอบด้วยพระ
วินยั จึงไปได้ดว้ ยการทาสัตตาหกรณียะ คือต้องกลับมา ทีพ่ กั เดิมภายใน ๗ วัน
นอกจากนัน้ ห้ามเด็ดขาด และปรับอาณัตแิ ก่ผู้ฝา่ ฝืนล่วงละเมิดพระบัญญัตพิ ิธกี าร
ปฏิบตั ใิ นวันเข้าพรรษา มีความเป็นมา ดังกล่าวนี้
พิธกี รรมของพุทธศาสนิกชน อันเนือ่ งในวันเข้าพรรษา
พุทธศาสนิกชนมีการกระทาบุญตักบาตรกัน ๓ วัน คือวันขึน้ ๑๔ - ๑๕
ค่า และวันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ และขนมทีน่ ยิ ม ทากันในวันเข้าพรรษาได้แก่
ขนมเทียน และท่านสาธุชนทีม่ คี วามเคารพนับถือพระภิกษุวดั ใด ก็จดั เครือ่ ง
สักการะ เช่น น้าตาล น้าอ้อย สบู่ แปรง ยาสีฟนั พุม่ เทียน เป็นต้น นาไปถวาย
พระภิกษุวดั นัน้ ยังมีสงิ่ สักการะบูชา ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน นิยมกระทากันเป็นงานบุญ
อีกอย่างหนึง่ คือ "เทียนเข้าพรรษา" บางแห่งจะมีการบอกบุญเพือ่ ร่วมหล่อ
เทียนแท่งใหญ่ แล้ว แห่ไปตัง้ ในวัดอุโบสถ เพือ่ จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด ๓
เดือน การแห่เทียนจานาพรรษา หรือเทียนเข้าพรรษา จัดเป็น งานเอิกเกริก มี
ฆ้องกลองประโคมอย่างสนุกสนาน และเทียนนัน้ มีการหล่อหรือแกะเป็นลวดลาย
และประดับตกแต่งกัน อย่างงดงาม
เทศการเข้าพรรษานี้ ถือกันว่าเป็นเทศกาลพิเศษ ชาวพุทธ จึงขะมักเขม้นใน
การบุญกุศลยิง่ กว่าธรรมดา บางคนตัง้ ใจรักษา อุโบสถตลอด ๓ เดือน บางคน
ตั้งใจฟังเทศน์ทกุ วันพระ ตลอดพรรษา มีผตู้ ั้งใจทาความดีตา่ งๆ พิเศษขึน้ ทัง้ มีผู้
งดเว้น การกระทาบาปกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา และบางคนอาศัย สาเหตุแห่ง
เทศกาลเข้าพรรษาตัง้ สัตย์ปฏิญาณ เลิกอบายมุข และ ความชัว่ สามานย์ตา่ ง ๆ

โดยตลอดไป จึงนับเป็นบุคคลทีค่ วร ได้รบั การยกย่องสรรเสริญและได้รบั สิง่ อัน
เป็นมงคล
หลักธรรมทีค่ วรปฏิบตั ิ

ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษานัน้ พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ถวาย ทาน
รักษาศีล ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา ซึง่ เป็นการเว้น จากการกระทาความชัว่
บาเพ็ญความดีและชาระจิต ให้สะอาด แจ่มใส เคร่งครัดยิง่ ขึน้ หลักธรรมสาคัญที่
สนับสนุนคุณความดี ดังกล่าวก็คอื "วิรตั "ิ คาว่า "วิรตั "ิ หมายถึงการงดเว้นจาก
บาป และความชัว่ ต่าง ๆ จัดเป็นมงคลธรรมข้อหนึง่ เป็นเหตุนาบุคคลผูป้ ฏิบตั ิ
ตาม ไปสูค่ วามสงบสุขปลอดภัย และความเจริญ รุง่ เรือง ยิง่ ขึน้ ไป
วิรตั ิ การงดเว้นจากบาปนัน้ จาแนกออกได้เป็น ๓ ประการ คือ
๑. สัมปัตตวิรตั ิ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชัว่ และอบายมุขต่าง ๆ
ด้วยเกิดความรูส้ กึ ละอาย (หิร)ิ และเกิดความ รูส้ กึ เกรงกลัวบาป(โอตตัปปะ)
ขึน้ มาเอง เช่น บุคคลทีไ่ ด้สมาทานศีลไว้ เมือ่ ถูกเพือ่ นคะยัน้ คะยอให้ดมื่ สุรา ก็ไม่
ยอมดืม่ เพราะละอาย และเกรงกลัวต่อบาปว่าไม่ควรทีช่ าวพุทธจะกระทาเช่นนัน้
ในระหว่างพรรษา
๒. สมาทานวิรตั ิ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชัว่ และอบายมุขต่าง ๆ
ด้วยการสมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ จากพระสงฆ์ โดยเพียรระมัดระวังไม่ทาให้ศลี
ขาดหรือด่างพร้อย แม้มสี งิ่ ยัว่ ยวนภายนอกมาเร้าก็ไม่หวัน่ ไหวหรือเอนเอียง

๓. สมุจเฉทวิรตั ิ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชัว่ และอบายมุขต่าง ๆ
ได้อย่างเด็ดขาดโดยตรง เป็นคุณธรรม ของพระอริยเจ้า ถึงกระนัน้ สมุจเฉทวิรตั ิ
อาจนามาประยุกต์ใช้กบั บุคคลผูง้ ดเว้นบาป ความชัว่ และอบายมุขต่าง ๆ ใน
ระหว่าง พรรษากาลแล้ว แม้ออกพรรษาแล้วก็มกิ ลับไปกระทาหรือข้องแวะอีก
เช่นกรณีผงู้ ดเว้นจากการดืม่ สุราและสิง่ เสพติด ระหว่าง พรรษากาล แล้วก็งดเว้น
ได้ตลอดไป เป็นต้น

