วันเข้ าพรรษาปี
วัน เข้ าพรรษา เป็ นวัน ที่ พระสงฆ์ เ ถรวาทจะอธิ ษ ฐานว่าจะพัก ประจํ าอยู่ ณ ที่ ใ ดที่ ห นึ่ง ตลอด
ระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเป็ นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินยั บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้ างแรมที่อื่น หรื อ
ที่เ รี ย กติ ด ปากกัน โดยทั่ว ไปว่า "จํา พรรษา" นั่น เอง โดย วั น เข้ า พรรษา ๒๕๖๔ตรงกับ วันเสาร์ ที่ ๒๔
กรกฎาคม หรื อแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ซึง่ ประวัติวนั เข้ าพรรษา ความสําคัญ กิจกรรม มีดงั นี ้
ประวัติวันเข้ าพรรษา
"เข้ าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยูป่ ระจํา ณ วัดใดวัดหนึง่ ระหว่างฤดูฝน
โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้ าที่จะต้ องจาริ กโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคําสัง่ สอนแก่
ประชาชนไปในที่ตา่ ง ๆ ไม่จําเป็ นต้ องมีที่อยูป่ ระจํา แม้ ในฤดูฝน ชาวบ้ านจึงตําหนิวา่ ไปเหยียบข้ าวกล้ าและพืช
อื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้ าจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาให้ พระภิกษุอยูป่ ระจําที่ตลอด ๓ เดือน ในฤดู
ฝน โดยแบ่งเป็ น
- ปุริมพรรษา หรือ วันเข้ าพรรษาแรก เริ่ มตั ้งแต่วนั แรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ของทุกปี หรื อถ้ าปี ใดมีเดือน ๘ สอง
ครัง้ ก็เลือ่ นมาเป็ นวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หลัง และออกพรรษาในวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑
- ปั จฉิมพรรษา หรื อ วันเข้ าพรรษาหลัง เริ่ มตั ้งแต่วนั แรม ๑ คํ่า เดือน ๙ จนถึงวันขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒
อย่างไรก็ตาม หากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้ วไม่สามารถจะกลับได้ ในวันเดียวนัน้ ก็ทรงอนุญาต
ให้ ไปแรมคืนได้ คราวหนึง่ ไม่เกิน ๗ คืน เรี ยกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกําหนดนี ้ถือว่าไม่ได้ รับประโยชน์แห่งการ
จําพรรษา จัดว่าพรรษาขาด
สํ าหรับข้ อยกเว้ นให้ ภิกษุจําพรรษาทีอ่ ื่นได้ โดยไม่ ถอื เป็ นการขาดพรรษา เว้ นแต่ เกิน ๗ วัน ได้ แก่
๑. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรื อบิดามารดาที่เจ็บป่ วย
๒. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้
๓. การไปเพือ่ กิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชาํ รุ ด
๔. หากทายกนิมนต์ไปทําบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกุศลของเขาได้
นอกจากนี ้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้ าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ ามาทันในหมู่บ้านหรื อในเมืองก็
พอจะหาที่พกั พิงได้ ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทนั ก็ต้องพึง่ โคนไม้ ใหญ่เป็ นที่พกั แรม ชาวบ้ านเห็นพระได้ รับความ
ลําบากเช่นนี ้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อ ให้ ท่านได้ อ าศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี ้เรี ยกว่า
"วิหาร" แปลว่า ที่อ ยู่สงฆ์ เมื่ อ หมดแล้ ว พระสงฆ์ ท่านออกจาริ กตามกิจ ของท่าน ครั ง้ ถึงหน้ าฝนใหม่ท่านก็
กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยูป่ ระจําเลย บางทีเศรษฐี มีจิตศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา

ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่หา่ งไกลจากชุมชนนัก สร้ างที่พกั เรี ยกว่า "อาราม" ให้ เป็ นที่อยูข่ องสงฆ์ดงั เช่น
ปั จจุบนั นี ้
ทังนี
้ ้ โดยปกติเครื่ องใช้ สอยของพระตามพุทธานุญาตให้ มีประจําตัวนั ้น มีเพียงอัฐบริ ขาร อันได้ แก่
สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้ อกรองนํ ้า และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พกั แรมได้ บางทีก็
ถูกฝนต้ นฤดูเปี ยกปอนมา ชาวบ้ านที่ใจบุญจึงถวายผ้ าอาบนํ ้าฝนสําหรับให้ ทา่ นได้ ผลัดเปลีย่ น และถวายของ
จําเป็ นแก่กิจประจําวันของท่านเป็ นพิเศษในวันเข้ าพรรษา นับเป็ นเหตุให้ มีประเพณีทําบุญเนื่องในวันนี ้สืบมา...
อย่างไรก็ตาม แม้ การเข้ าพรรษาจะเป็ นเรื่ องของพระภิกษุ แต่พทุ ธศาสนิกชนก็ถือเป็ นโอกาสดีที่จะได้
ทําบุญรักษาศีล และชําระจิตใจให้ ผอ่ งใส ก่อนวันเข้ าพรรษาชาวบ้ านก็จะไปช่วยพระทําความสะอาดเสนาสนะ
ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้ าพรรษาก็จะไปร่วมทําบุญตักบาตร ถวายเครื่ องสักการบูชา ดอกไม้ ธูป
เทียน และเครื่ องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็ นต้ น พร้ อมฟั งเทศน์ ฟั งธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วดั บางคนอาจ
ตังใจงดเว้
้
นอบายมุขต่าง ๆ เป็ นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็ นต้ น อนึง่ บิดามารดามักจะจัดพิธี
อุปสมบทให้ บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้ าบวชเรี ยนและอยูจ่ ําพรรษาในระหว่างนี ้จะได้ รับอานิสงส์
อย่างสูง
นอกจากนี ้ยังมีประเพณีสาํ คัญที่ขาดไม่ได้ เลย คือ "ประเพณีหล่ อเทียนเข้ าพรรษา" ประเพณีที่
กระทํากันเมื่อใกล้ ถึงฤดูเข้ าพรรษา ซึง่ มีมาตั ้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้ าพรรษานี ้มีอยูเ่ ป็ นประจําทุกปี
เพราะในระยะเข้ าพรรษา พระภิกษุจะต้ องมีการสวดมนต์ทําวัตรทุกเช้ า-เย็น และในการนี ้จะต้ องมีธูป-เทียนจุด
บูชาด้ วย พุทธศาสนิกชนทังหลายจึ
้
งพร้ อมใจกันหล่อเทียนเข้ าพรรษาสําหรับให้ พระภิกษุจุดเป็ นการกุศลทาน
อย่างหนึง่ เพราะเชื่อกันว่าในการให้ ทานด้ วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปั ญญาหูตาสว่างไสว
ตามชนบทนัน้ การหล่อเทียนเข้ าพรรษาทํากันอย่างเอิกเกริ กสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็ จแล้ วก็จะมี
การแห่แหนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้ วนําไปบูชาพระตลอดระยะเวลา ๓ เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการ
ตกแต่ง มีการแห่แหนรอบเมืองด้ วยริ ว้ ขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็ นงานประจําปี เลยทีเดียว
กิจกรรมต่ าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้ าพรรษา
- ร่ วมกิจกรรมทําเทียนจํานําพรรษา
- ร่ วมกิจกรรมถวายผ้าอาบนํ้าฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร
- ร่ วมทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
- อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์
ธรรมะไทย

