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หลังเทศกาลเข้าพรรษาผ่านพ้นไปได้ 3 เดือน ก็จะเป็น วันออกพรรษา ซึ่งถือเป็น
การสิ้นสุดระยะการจาพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจาที่วดั ในช่วงฤดูฝนตลอด 3
เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดย วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี
ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "วันมหาปวารนา" คาว่า"ปวารนา" นั้นแปลว่า อนุญาตหรือยอมให้

โดยในปีนี้ วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2555
ทั้งนี้ วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบ
พิธีทาสังฆกรรมใหญ่ทเี่ รียกว่า มหาปวารณา ใน
วันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่า
กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากใน
ระหว่างทีเ่ ข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูป
อาจมีข้อบกพร่องที่ตอ้ งแก้ไข และการให้ผู้อนื่ ว่า
กล่าวตักเตือนก็จะทาให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้
ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชีแ้ นะ
ถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้
สาคัญตนผิดคิดว่าท่านทาอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครือ่ งมือชี้ให้เห็น
วิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือน
ล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรืออกพรรษา พระท่านจะ
ประพฤติดี ปฏิบัตชิ อบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา

สาหรับ คากล่าว ปวารณา มีคากล่าวเป็นภาษาบาลีเป็นดังนี้ "สังฆัมภันเต ปะ
วาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปา
ทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ" มีความหมายว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอ
ปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตาม ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ ว่า
กล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียเลยใหม่ให้ดี
เมื่อทาพิธี วันออกพรรษา แล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริกไปในสถานที่ตา่ ง ๆ
หรือค้างคืนที่อนื่ ได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติ และยังได้รับอานิสงค์ก็คือ

ไปไหนไม่ต้องบอกลา
ไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุด
มีสิทธิ์รับลาภที่เกิดขึ้นได้
มีโอกาสได้อนุโมทนากฐิน ที่จะสามารถขยายเวลาของอานิสงค์ออกไปอีก 4
เดือน
ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา ที่
นิยมปฏิบัติอยู่ 2 อย่าง คือ

1. ประเพณีตักบาตรเทโว หลัง วันออกพรรษา
หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่า เดือน
11 จะมีการ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามคาพระ
ว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก
โดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตร
ดาวดึงส์" โดยอาหารทีน่ ิยมนาไปใส่บาตรคือ
ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกโยน
ความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเทโว มีดังนี้
สมัยพุทธกาล เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม และเสด็จขึ้นไปโปรดพระ
พุทธมารดาโดยจาพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออก
พรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสคร การที่พระพุทธองค์
เสด็จลงมาจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีวา่ "เทโวโรหณะ" ในครัง้
นั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลือ่ มใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอ

ตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
โดยพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในปัจจุบันนั้นจะเริ่มตัง้ แต่ตอนรุ่งอรุณ หลัง วัน
ออกพรรษา พระภิกษุสามเณรลงทาวัตรในพระอุโบสถ พอพระอาทิตย์ขึ้นก็สมมติว่า
พระลงมาจากบันไดสวรรค์ บางที่ก็มดี นตรีบรรเลงเพลงไทยเดิม สมมุติว่าเป็นพวก
เทวดาบรรเลง ขับกล่อมตามส่งพระพุทธเจ้า ยังมีพวกแฟนตาซีอีก แต่งเป็นพวกยักษ์
เทวดา พระอินทร์ พรหม นางเทพธิดา นาหน้าขบวนพระภิกษุสามเณร ชาวบ้านก็จะใส่
บาตรด้วยอาหารหวาน อาหารคาว ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของพิธี
นี้
2. ประเพณีเทศน์มหาชาติ หลัง วันออกพรรษา
งานเทศน์มหาชาติ นิยมทากันหลัง วันออกพรรษา พ้นหน้ากฐินไปแล้ว ซึ่งกฐิน
จะทากัน 1 เดือนหลังออกพรรษา ที่จะร่วมกันทอดกฐินทัง้ จุลกฐิน และ มหากฐิน โดย
ประเพณีงานเทศน์มหาชาติอาจทาในวันขี้น 8 ค่ากลางเดือน 12 หรือในวันแรม 8 ค่า ก็
ได้ เพราะในช่วงนี้นาเริ
้ ่มลดและข้าวปลาอาหารกาลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจกัน
ทาบุญทาทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง แต่ในภาคอีสานนั้นนิยมทากันในเดือน 4
เรียกว่า "งานบุญพระเวส" ซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จจากการทาบุญลานเอาข้าวเข้ายุ้ง ในภาค
กลาง บางท้องถิ่นทากันในเดือน 5 ต่อเดือน 6 ก็มี
งานเทศน์มหาชาตินั้นจะทาในเดือนไหนก็ได้ไม่จากัดฤดูกาล โดยมากเพือ่ เป็น
การหาเงินเข้าวัด บางแห่งนิยมทาในเดือน 10 โดยการเทศน์มหาชาตินั้น มีอยูด่ ้วยกัน
ทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระ
บรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า

ประเพณี วันออกพรรษา ในแต่ละภาค
นอกจากนี้ในแต่ละภาคก็จะมีประเพณีที่ตา่ งกันไป
วันออกพรรษา ภาคกลาง
จังหวัดนครปฐม ที่พระปฐมเจดีย์ พระภิกษุสามเณรจะมารวมกันที่องค์พระปฐม
เจดีย์ แล้วก็เดินลงมาจากบันไดนาคหน้าวิหารพระร่วง สมมติว่าพระเดินลงมาจาก
บันไดสวรรค์ชาวบ้านก็คอยใส่บาตร
จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ณ วัดสะแกกรัง พระภิกษุก็จะเดินลงมา
จากเขารับบิณฑบาตจากชาวบ้าน โดยขบวนพระภิกษุสงฆ์ทลี่ งมาจากบันไดนั้นนิยม
ให้มีพระพุทธรูปนาหน้า ทาการสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้า จะใช้พระปางอุ้มบาตร ห้าม
มาร ห้ามสมุทร ราพึง ถวายเนตรหรือปางลีลา ตั้งไว้บนรถหรือตั้งบนคานหาม มีที่ตั้ง
บาตรสาหรับอาหารบิณฑบาต
แต่สาหรับบางทีไ่ ม่นิยมตักบาตรเทโว แต่นิยมตักบาตรตอนเช้าถวายอาหาร
พระภิกษุแล้วฟังเทศน์รกั ษาอุโบสถศีล ส่วนทีน่ ิยมตักบาตรเทโว จะทาบุญเป็น 2 วัน
คือวันออกพรรษากับวันเทโว ในวันแรม 1 ค่าเดือน 11 ในวันออกพรรษานัน้ หรือใน
วันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ก็มีการฟังเทศน์ตอนสาย ๆ และรักษาอุโบสถศีล
ส่วนทางภาคใต้ก็จะมีประเพณีชักพระหรือลากพระ ซึ่งก็คือพระพุทธรูปนั่นเอง
โดยมี 2 กรณี คือ ชักพระทางบก กับ ชักพระทางน้า
พิธีชักพระทางบก
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนวันชักพระ 2 วัน จะมีพิธีใส่บาตรหน้าล้อ

นอกจากอาหารคาวหวานแล้ว ยังมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของงาน คือ "ปัด" หรือข้าวต้ม
ผัดน้ากะทิหอ่ ด้วยใบมะพร้าว บางที่ห่อด้วยใบกะพ้อ (ปาล์มชนิดหนึ่ง) ในภาคกลาง
เขาเรียกว่า ข้าวต้มลูกโยน ก่อนจะถึงวันออกพรรษา 1 - 2 สัปดาห์ ทางวัดจะทาเรือบก
คือ เอาท่อนไม้ขนาดใหญ่ 2 ท่อนมาทาเป็นพญานาค 2 ตัว เป็นแม่เรือที่ถูกยึดไว้อย่าง
แข็งแรง แล้วปูกระดาน วางบุษบก บนบุษบกจะนาพระพุทธรูปยืนรอบบุษบกก็วาง
เครื่องดนตรีไว้บรรเลง เวลาเคลื่อนพระไปสู่บริเวณงานพอเช้าวัน 1 ค่า เดือน 11
ชาวบ้านจะช่วยกันชักพระ โดยถือเชือกขนาดใหญ่ 2 เส้นที่ผูกไว้กับพญานาคทั้ง 2 ตัว
เมือ่ ถึงบริเวณงานจะมีการสมโภช และมีการเล่นกีฬาพื้นเมืองต่างๆ กลางคืนมีงาน
ฉลองอย่างมโหฬาร อย่างการชักพระที่ปัตตานีก็จะมีชาวอิสลามร่วมด้วย
พิธีชักพระทางน้้า
ก่อนถึงวันแรม 1 ค่าเดือน 11 ทางวัดที่อยู่ริมน้า ก็จะเตรียมการต่างๆ โดยการนา
เรือมา 2 - 3 ลา มาปูด้วยไม้กระดานเพื่อตัง้ บุษบก หรือพนมพระประดับประดาด้วยธง
ทิว ในบุษบกก็ตั้งพระพุทธรูป ในเรือบางที่กม็ ีเครื่องดนตรีประโคมตลอดทางที่เรือ
เคลื่อนที่ไปสู่จุดกาหนด คือบริเวณงานท่าน้าที่เป็นบริเวณงานก็จะมีเรือพระหลายๆ วัด
มาร่วมงาน ปัจจุบันจะนิยมใช้เรือยนต์จงู แทนการพาย เมือ่ ชักพระถึงบริเวณงาน
ทั้งหมด ทุกวัดที่มาร่วมจะมีการฉลองสมโภชพระ มีการละเล่นต่างๆ อย่างสนุกสนาน
เช่น แข่งเรือปาโคลน ซัดข้าวต้ม เป็นต้น เมื่อฉลองเสร็จ ก็จะชักพระกลับวัด บางทีก็จะ
แย่งเรือกัน ฝ่ายใดชนะก็ยึดเรือ ฝ่ายใดแพ้ตอ้ งเสียค่าไถ่ให้ฝ่ายชนะ จึงจะได้เรือคืน
ในเขตที่มีบ้านเรือนอยู่ในเขตแม่น้าลาคลองก็จะมีพิธีรับพระเช่นกัน อย่างที่
อาเภอบางบ่อ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปยืนลง
บุษบกในตัวเรือแล้วแห่ไปตามลาคลอง ชาวบ้านก็จะโยนดอกบัวจากฝั่งให้ตกในเรือ
หน้าพระพุทธรูป แล้วโยนข้าวต้ม และยังมีการแข่งขันเรือชิงรางวัลอีกด้วย หรือจะเป็น
ประเพณีตักบาตรพระร้อย ที่เป็นการใส่บาตรพระร้อยรูป ส่วนมากจะจัดพิธีขึ้นทางน้า

เนื่องจากแต่ก่อนบ้านเรือนจะอยู่ตดิ แม่นาล
้ าคลอง การสัญจรไปไหนมาไหนก็จะใช้เรือ
พระส่วนใหญ่จึงใช้เรือในการออกบิณฑบาต
กิจกรรมต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติใน วันออกพรรษา
1. ทาบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
2. ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร หรือจัด
ดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา
3. ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว"
4. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและ
สถานที่ราชการและ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัด และสถานที่สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
5. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มนี ิทรรศการ การ
บรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และผู้สนใจทั่วไป
6. งดการเที่ยวเตร่ ละเว้นอบายมุข รวมทั้งละเว้นการฆ่าสัตว์และบริโภค
เนื้อสัตว์
โดยประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการท้าพิธี วันออกพรรษา จะมีดังต่อไปนี้
เตือนสติวา่ เวลาที่ผ่านพ้นไปอีกพรรษาหนึ่งแล้วได้คร่าชีวิตมนุษย์ ให้ผู้คน
นั้นดารงอยู่ในความไม่ประมาทและหันมาสร้างกุศล
การทาบุญออกพรรษาจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นชาระความผิดของตนได้ คือ
หลักปวารณา ปกติคนเราคบกันนานๆ ก็จะเผย "สันดาน" ที่แท้ออกมา อาจจะไม่ดีนัก
แต่ตนเองไม่รู้ตัวแล้วมองไม่เห็น แต่ผู้อยู่ข้างๆ มองเห็นแต่ไม่กล้าเตือน ดังนั้นตนเอง
ต้องปวารณาตัวให้ผู้อนื่ ชี้แนะได้ ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นและยัง่ ยืน

ได้ข้อคิดที่ว่า คนเราส่วนใหญ่มักจะลาเอียงเข้าข้างตนเองเป็นฝ่ายถูก
ความผิดของคนอื่นเห็นง่ายส่วนตนเองนั้นความผิดนั้นเห็นยาก นี่แหละสัญชาตญาณ
ของคนเรา
เป็นการให้รถู้ ึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการเปิดใจซึ่งกันและกัน โดยไม่มี
เล่ห์เหลี่ยมลับลมคมในใดๆ ต่อในการคบหาหรืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดังนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง วันออกพรรษา จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสม สาหรับการย้อนมองดูตัวเองว่าได้ทาสิ่งใดผิดพลาดไว้บา้ งหรือเปล่า
เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและไม่ทาผิดซ้าในเรือ่ งเดิมอีก

