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วันออกพรรษา  ตรงกบัวันเพ็ญ (ขึน้ ๑๕ ค า่) เดือน ๑๑ เป็นวันที่

พระภกิษสุงฆอ์อกจากจ าพรรษา หรือการอยู่ประจ าที่ตลอดฤดฝูน 
เป็นระยะเวลา ๓ เดอืน ตอ่จากวันนีไ้ปพระภกิษสุงฆก็์สามารถจาริก

ไปในที่ตา่ง ๆ และคา้งแรมในที่อื่นได ้ 
        วันออกพรรษานีม้กีารท าปวารณาในหมูพ่ระภกิษสุงฆ คือให้
พระภกิษสุงฆท์ าปวารณาแทนการท าอโุบสถส์งัฆกรรม ยอมใหว่้า

กล่าวตกัเตอืนซ่ึงกนัและกนั ตา่งรปูตา่งกล่าวค าปวารณา

ตามล าดบัอาวโุส มใีจความว่า  
สงฺฆมฺภนฺเต  ปวาเรม ิ ทิฏฺเฐน  วา  สเุตน  วา  ปริสงฺกาย  วา   
วทนฺต ุ ม   อายสฺมนฺโต  อนกุมฺป   อปุาทาย  ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกริสฺ  

สาม ิฯ  
        ขา้พเจา้ขอปวารณาตอ่พระสงฆด์ว้ยไดย้ินก็ดี ไดฟั้งก็ดี สงสยั

ก็ดี ขอท่านทัง้หลายจงอาศยัความกรณุาว่ากล่าว ขา้พเจา้  
เมือ่ขา้พเจา้ส านกึไดจ้กัท าคืนเสีย แลว้จกัส ารวมระวังตอ่ไป  

(กล่าว ๓ ครัง้)  
        ใน วันออกพรรษาตามประวัตหิรือต านานกล่าวว่า เป็นวันที่
พระพทุธเจา้เสด็จลงจากสวรรคช์ัน้ดาวดึงส ์หลงัจากที่ไดเ้สด็จไป
จ าพรรษาและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพทุธมารดาการ

เสด็จลง จากดาวดึงสค์รัง้นัน้ ไดเ้สด็จลงมา ณ เมอืงสงักสั

สะ  บรรดาพทุธศาสนกิชนจึงพากนัไปตกับาตรแด่พระพทุธเจา้ 
เรียกว่า ตกับาตรเทโว ค าเต็มคือ ตกับาตรเทโวโรหนะ   
ค าว่าเทโวโรหนะ แปลว่า การหยัง่ลงจากเทวโลก  
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"เขา้พรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภกิษสุงฆต์อ้งอยู่
ประจ า ณ วัดใดวัดหนึง่ระหว่างฤดฝูน โดยเหตทุี่พระภกิษใุนสมยั
พทุธกาล มหีนา้ที่จะตอ้งจาริกโปรดสตัว์ และเผยแผพ่ระธรรม
ค าสัง่สอนแกป่ระชาชนไปในที่ตา่ง ๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งมทีี่อย ู่ประจ า แม ้
ในฤดฝูน ชาวบา้นจึงต าหนว่ิาไปเหยียบขา้วกลา้และพืชอื่นๆ จน
เสียหาย พระพทุธเจา้จึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาใหพ้ระภกิษุ
อยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดฝูน คือ เร่ิมตัง้แตว่ันแรม 1 ค า่ 
เดือน 8 ของทกุปี ถา้ปีใดมเีดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวัน
แรม 1 ค า่ เดือนแปดหลงั และออกพรรษาในวันขึน้ 15 ค า่ เดือน 
11 เวน้แตม่กีจิธรุะจ าเป็นซ่ึงเมือ่เดนิทางไปแลว้ไมส่ามารถจะกลบั
ไดใ้นเดยีว นัน้ ก็ทรงอนญุาตใหไ้ปแรมคืนได ้คราวหนึ่งไมเ่กนิ 7 
คืนเรียกว่า สตัตาหะ หากเกนิก าหนดนีถื้อว่าไมไ่ดร้ับประโยชน ์แห่ง
การจ าพรรษา จดัว่าพรรษาขาด ระหว่างเดินทางกอ่นหยดุ
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เขา้พรรษา หากพระภิกษสุงฆเ์ขา้มาทนัในหมูบ่า้นหรือในเมอืงก็
พอจะหาที่พกัพิงไดต้าม สมควร แต่ถา้มาไมท่นัก็ตอ้งพึ่งโคนไม ้
ใหญ่เป็นที่พกัแรม ชาวบา้นเห็นพระไดร้ับความล าบากเชน่นี้ จึง
ชว่ยกนัปลกูเพิง เพื่อใหท้่านไดอ้าศยัพกัฝน รวมกนัหลาย ๆองค ์ที่
พกัดงักล่าวนีเ้รียกว่า "วิหาร" แปลว่าที่อยู่สงฆ ์เมือ่หมดแลว้ 
พระสงฆท์่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหนา้ฝนใหมท่่านก็

กลบัมาพกัอีก เพราะสะดวกด ีแตบ่างท่านอยู่ประจ าเลย บางที
เศรษฐมีจีิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่
สงบเงยีบไมห่่างไกลจากชมุชนนกั สรา้งที่พกั เรียกว่า "อาราม" ให้
เป็นที่อยู่ของสงฆด์งัเชน่ปัจจบุนันี้  
     โดยปรกตเิคร่ืองใชส้อยของพระตามพทุธาอนญุาตใหม้ี

ประจ าตวันัน้ มเีพียงอฏัฐบริขารอนัไดแ้ก ่สบง จีวร สงัฆาฏิ เข็ม 
บาตร รัดประคด หมอ้กรองน า้ และมดีโกน และกว่าพระท่านจะหา
ที่พกัแรมได ้บางทีก็ถกูฝนตน้ฤดเูปียกปอนมา ชาวบา้นที่ใจบญุจึง

ถวายผา้อาบน า้ฝนส าหรับใหท้่านไดผ้ลดัเปลี่ยน และถวายของ
จ าเป็นแกก่ิจประจ าวันของท่านเป็นพิเศษในเขา้พรรษานบัเป็นเหตใุห้

มปีระเพณีท าบญุเนือ่งในวันนีส้ืบมา   
     การที่พระภกิษสุงฆท์่านโปรดสตัวอ์ยู่ประจ าเป็นที่เชน่นี้ เป็น
การดีส าหรับสาธชุนหลายประการ กล่าวคือ ผูท้ี่มคีณุสมบตัิ

ครบถว้นตามพระพทุธบญัญตัก็ินยิมบวชพระ ส่วนผูท้ี่อายยุงัไม่
ครบบวชผูป้กครองก็น าไปฝากพระ โดยบวชเป็นเณรบา้ง ถวาย

เป็นลกูศิษยร์ับใชท้่านบา้ง ท่านก็สัง่สอนธรรม และความร ูใ้ห ้และ
โดยทัว่ไป พทุธศาสนกิชนนยิมตกับาตรหรือไปท าบญุที่วัด นบัว่า
เป็นประโยชน ์ 
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     การปฏิบตัิตน ในวันนีห้รือกอ่นวันนีห้นึง่วัน พทุธศาสนกิชน
มกัจะจดัเคร่ืองสกัการะเชน่ ดอกไม ้ธปูเทียน เคร่ืองใช ้เชน่ สบู่ ยา
สีฟัน เป็นตน้ มาถวายพระภกิษ ุสามเณร ที่ตนเคารพนบัถือ  
ที่ส าคญัคือ มปีระเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่เพื่อใหจ้ดุบชูาพระ

ประธานในโบสถอ์ยู่ไดต้ลอด 3 เดือน มกีารประกวดเทียนพรรษา 
โดยจดัเป็นขบวนแห่ทัง้ทางบกและทางน า้  
     แม ้การเขา้พรรษาจะเป็นเร่ืองของภกิษ ุแตพ่ทุธศาสนิกชนก็
ถือเป็นโอกาสดีที่จะได ้ท าบญุรักษาศีลและช าระจิตใจใหผ้อ่งใส กอ่น
วันเขา้พรรษาชาวบา้นก็จะไปชว่ยพระท าความสะอาดเสนาสนะ 
ซ่อมแซมกฏุิวิหารและอื่นๆ พอถึง วนัเขา้พรรษาก็จะไปร่วมท าบญุ

ตกับาตร ฟังเทศน ์ฟังธรรมและรักษาอโุบสถศีลกนัที่วัด บางคน
อาจตัง้ใจงดเวน้ อบายมขุตา่งๆ เป็นกรณีพิเศษ เชน่ งดเสพสรุา 
งดฆา่สตัว ์เป็นตน้ อนึง่ บิดามารดามกัจะจดัพิธีอปุสมบทใหบ้ตุร
หลาน ของตนโดยถือกนัว่าการเขา้บวชเรียนและอยู่จ าพรรษาใน
ระหว่างนีจ้ะไดร้ับ อานสิงสอ์ย่างสงู  
     ประเพณีหล่อเทียนเขา้พรรษา เป็นประเพณีที่กระท ากนัเมือ่

ใกลถึ้งฤดเูขา้พรรษาซ่ึงเป็นชว่งเวลาที่ พระภกิษจุะตอ้งอยู่ประจ า

วัดตลอด ๓ เดือนมาตัง้แตโ่บราณกาล การหล่อเทียนเขา้พรรษานี้

มอีย ู่เป็นประจ า ทกุปี เพราะในระยะเขา้พรรษานี้ พระภกิษจุะตอ้งมี
การสวดมนตท์ าวัตรทกุเชา้เย็นและในการนีจ้ะตอ้งมธีปู เทียนจดุ

บชูาดว้ย พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย จึงพรอ้มใจกนัหล่อเทียน
เขา้พรรษาส าหรับใหพ้ระภกิษจุดุเป็น การกศุลทานอย่างหนึง่
เพราะเชือ่กนัว่าในการใหท้านดว้ยแสงสว่าง จะมีอานสิงสเ์พิ่มพนู

ปัญญาหตูาสว่างไสว ตามชนบท การหล่อเทยีนเขา้พรรษาท ากนั
อย่างเอิกเกริกสนกุสนานมาก เมือ่หล่อเสร็จแลว้ ก็จะมกีารแห่แหน 
รอบพระอโุบสถ ๓ รอบ แลว้น าไปบชูาพระตลอดระยะเวลา ๓ เดือน 
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บางแห่งก็มกีารประกวดการตกแตง่มี การแห่แหนรอบเมอืงดว้ย
ร้ิวขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจ าปีทีเดียว ในวันนัน้จะมี

การร่วมกนัท าบญุตกับาตรถวายแด่พระภกิษสุงฆ ์เป็นการร่วม
กศุลกนัในหมูบ่า้นนัน้ 
กจิกรรมตา่งๆ ที่ควรปฏิบตัใินวันเขา้พรรษา 
   ๑. ร่วมกจิกรรมท าเทียนจ าน าพรรษา  
   ๒. ร่วมกจิกรรมถวายผา้อาบน า้ฝน และจตปัุจจยั  
แกภ่กิษสุามเณร  
   ๓. ร่วมท าบญุ ตกับาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอโุบสถศีล  
   ๔. อธิษฐาน งดเวน้อบายมขุตา่งๆ 
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วันมาฆบชูาเป็นวันที่พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรง

ประทานพระโอวาทส าคญัอนัถือไดว่้าเป็นหวัใจของค าสอนใน

พระพทุธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข ์ในวันเพ็ญ (ขึน้ ๑๕ ค า่) 
เดือนสาม ดวงจนัทรโ์คจรมาเสวยมาฆฤกษ ์แตถ่า้ปีใดม ีอธิกมาส 
คือ เดือนแปดสองแปด วันมาฆบชูาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญ

กลางเดือนสี่ เหตกุารณด์งักล่าวนีเ้กดิขึน้ที่ พระเวฬวุัน เมอืง
ราชคฤห ์รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสร ูข้องพระพทุธองค ์คือ 

หลงัจากตรัสร ูแ้ลว้ได ้๙ เดือน    ความประจวบกนัพอดีของ
เหตกุารณใ์นวันนีซ่ึ้งนบัว่าเป็นเร่ืองที่อศัจรรย ์มสีี่ประการคือ  
        ประการแรก  เป็นการมาชมุนมุกนัของพระสงฆส์าวก 
จ านวน ๑,๒๕๐ รปู เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมไิดน้ดัหมาย 
        ประการที่สอง  พระสงฆส์าวกดงักล่าวลว้นแตเ่ป็นพระ
อรหนัตท์ัง้สิ้น 
        ประการที่สาม  พระสงฆส์าวกดงักล่าวลว้นแตไ่ดร้ับการ
อปุสมบทจากพระพทุธเจา้ดว้ยวิธี เอหิภกิขอุปุสมัปทา 
        ประการที่สี่   วันนัน้ดวงจนัทรเ์พ็ญเสวยมาฆฤกษเ์ต็ม

บริบรูณ ์
        ความพรอ้มกนัขององคส์ี่ประการจึงเรียกว่า จาตรุงค
สนันิบาต 
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วนัอาสาฬหบชูา  เป็นวันที่สมเด็จพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้
แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครัง้แรก หลงัจาก
ที่ตรัสร ูไ้ด ้๒ เดือน เป็นวันทีเ่ร่ิมประดิษฐานพระพทุธศาสนา

เนือ่งจากมอีงคป์ระกอบของ  พระรัตนตรัยครบถว้นคือ พระพทุธ 
พระธรรม และพระสงฆ ์เหตกุารณน์ีเ้กดิขึน้กอ่นพทุธศกัราช ๔๕ ปี 
ในวันเพ็ญ (ขึน้ ๑๕ ค า่) เดือน ๘ ดวงจนัทร ์เสวยมาฆฤกษ ์
            การแสดงพระปฐมเทศนา ไดท้รงแสดงแกปั่ญจวัคคีย ์ ณ 

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมอืงพาราณสี ปัจจบุนัคือสารนาถ 
เมอืงพาราณสี พระธรรมที่แสดงคือ ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร เมือ่
เทศนาจบ พระโกณฑญัญะ หนึง่ในปัญจวัคคีย ์ผูป้ระกอบดว้ย พระ

โกณฑญัญะ พระวัปปะ พระภทัทิยะ พระมหานาม และพระอสัสชิ  ก็
ไดด้วงตาเห็นธรรม มคีวามเห็นแจง้ชดั 

วนัอาสาฬหบชูา 
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ความหมาย ค าว่า "วิสาขบชูา" หมายถึงการบชูาในวันเพ็ญ 

เดือน ๖   วิสาขบชูา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมบีชูา " แปลว่า  

" การบชูาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถา้ปีใดมอีธิกมาส คือ มเีดอืน 
๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗ 
 

วนัวิสาขบชูา 
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ความส าคญั วันวิสาขบชูา เป็นวันส าคญัยิ่งทางพระพทุธศาสนา 

เพราะเป็นวันที่พระพทุธเจา้ประสติู คือเกดิ  ไดต้รสัร ู ้คือ

ส าเร็จ  ไดป้รินิพพาน คือดบัขนัธ ์เกดิขึน้ตรงกนัทัง้  
๓ คราว  
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