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วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา เป็นวันส าคัญในพุทธศาสนาวันหน่ึง ท่ีพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพัก

ประจ าอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนท่ีมีก าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามท่ีพระธรรม

วินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมท่ีอื่น หรือท่ีเรียกติดปากกันโดยท่ัวไปว่า จ าพรรษา ("พรรษา" 

แปลว่า ฤดูฝน, "จ า" แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษาน้ีถือเป็นศาสนาพิธีส าหรับพระภิกษุโดยตรง 

ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลง

ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 หรือวันออกพรรษา



ประวัติวันเข้าพรรษา
ในสมัยพุทธกาลน้ัน พระพุทธเจ้า ไ ม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวก

อยู่ประจ าพรรษา เหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท่ีต่าง ๆ 

โดยไม่ย่อท้อท้ังในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะไม่ยอม

หยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะท่ีนักบวชในศาสนาอื่น พากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝน 

การท่ีพระภิกษุสงฆ์จาริกไปในท่ีต่าง ๆ แม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ าข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับ

ความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ าโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่ีออกหากินจนถึงแก่ความตาย 

เม่ือพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจ าอยู่ท่ีวัดเป็นเวลา 3 เดือน พระสงฆ์ท่ีเข้า

จ าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมท่ีอื่นไม่ได้ แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลา

ท่ีก าหนด คือ ก่อนรุ่งสว่าง ก็จะถือว่าพระภิกษุรูปน้ัน “ขาดพรรษา”



การเข้าพรรษาของพระสงฆแ์บง่
ออกเปน็ 2 ประเภท

1. ปุริมพรรษา (เขียนอีกอย่างว่า บุริมพรรษา) คือ การเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 

(ส าหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 หลัง) จนถึงวันขึ้น 15 ค่ า 

เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว พระท่ีอยู่จ าพรรษาครบ 3 เดือน ก็มีสิทธิท่ีจะรับกฐิน

ซ่ึงมีช่วงเวลาเพียงหน่ึงเดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ า เดือน 12

2. ปัจฉิมพรรษา คือ การเข้าพรรษาหลัง ใช้ในกรณีท่ีพระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัย 

ท าให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ไม่ทัน ต้องรอไปเข้าพรรษาหลัง คือวันแรม 1 ค่ า 

เดือน 9 แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ซ่ึงเป็นวันหมดเขตทอดกฐินพอดี 

ดังน้ันพระภิกษุท่ีเข้าปัจฉิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกฐิน แต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระท่ีเข้า

ปุริมพรรษาเหมือนกัน



ส าหรับขอ้ยกเวน้ใหภ้ิกษจุ าพรรษาทีอ่ืน่ได ้
โดยไมถ่อืเปน็การขาดพรรษา เว้นแตเ่กนิ 7 วัน

ถึงแม้ว่าการเข้าพรรษาจะถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับพระภิกษุโดยตรงท่ีไม่สามารถละเว้นได้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม แต่ในการจ าพรรษาของพระสงฆ์ในระหว่างพรรษาน้ันอาจมีกรณีจ าเป็นบางอย่าง

ท่ีท าให้ต้องออกจากสถานท่ีจ าพรรษาเพ่ือไปค้างแรมท่ีอื่น ซ่ึงกรณีท่ีพระภิกษุต้องออกไปจ าพรรษาท่ีอื่น

น้ันสามารถขออนุญาตท าได้ เรียกว่า “สัตตาหกรณียะ” และต้องกลับมาภายใน 7 วัน เพ่ือไม่ให้พรรษา

ขาด ไม่อย่างน้ันถือว่าอาบัติ ได้แก่

• การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาท่ีเจ็บป่วย 

• การไประงับภิกษุสามเณรท่ีอยากจะสกึมิให้สึกได้ 

• การไปเพ่ือกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิท่ีช ารุด

• หากทายกนิมนต์ไปท าบุญ ก็สามารถไปฉลองศรัทธาในการบ าเพ็ญกุศลได้



ความส าคัญวันเข้าพรรษา
• ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝน ชาวบ้านท าการเกษตรปลูกพืชผัก หากพระภิกษุสงฆ์ออกเดิน

ธุดงค์ไปในท่ีต่าง ๆ ก็จะเหยียบย่ าท าให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหาย ดังน้ันจึง

ก าหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทาง เพ่ือช่วยให้พืชพันธ์ุชาวบ้านไม่ได้ความเสียหาย

• พระภิกษุสงฆ์มีหน้าท่ีธุดงค์ไปยังท่ีต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ค าสอนของพระพุทธเจ้า ในช่วงเข้าพรรษาน้ี

จะเป็นช่วงท่ีพระภิกษุได้หยุดพักผ่อนเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยและหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า

• เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้บ าเพ็ญกุศล ด้วยการท าบุญตักบาตร ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ าฝน

ตลอดจนถือศีลฟังเทศ ฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา

• นอกจากเป็นเทศกาลท่ีพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วแล้ว พุทธศาสนิกชนท่ัวไป

จะบ าเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น อีกท้ังถือเป็นช่วงท่ีได้เผยแพร่

พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลท่ัวไป และบวชให้กับบุตรท่ีอายุครบบวชการถวายเทียนเข้าพรรษา



ประเพณสี าคญั
ในช่วงเขา้พรรษา

1.ประเพณถีวายผา้อาบน ้าฝน

ในสมัยพุทธกาล ครั้งหน่ึงนางวิสาขา มหาอุบาสิกาต้องการจะนิมนต์พระภิกษุ

ไปฉันภัตตาหารท่ีบ้านจึงให้หญิงรับใช้ไปพระวิหารเชตวันเพ่ือนิมนต์พระ ปรากฏว่านางไปเห็นพระภิกษุ

เปลือยกายอาบน้ าฝนอยู่ ก็กลับมารายงานด้วยความเข้าใจผิดว่าไม่พบพระ เห็นแต่พวกชีเปลือย 

นางวิสาขาก็รู้ด้วยปัญญาว่าคงเป็นพระอาบน้ าฝนอยู่ ดังน้ัน นางจึงได้ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้า 

ขอถวายผ้าอาบน้ าฝนแด่พระภิกษุและภิกษุณีเป็นประจ า แต่น้ันมาจึงเกิดเป็นประเพณีท่ีชาวพุทธปฏิบัติสืบ

ต่อมาจนทุกวันน้ี และกล่าวกันว่า ผู้ท่ีถวายผ้าอาบน้ าฝนจะได้รับอานิสงส์เหมือนการถวายผ้าอื่น ๆ 

ตามนัยท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้  คือ ท า ใ ห้ เ ป็นผู้ มีผิวพรรณผ่องใส สวยงาม ไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บ 

มีความสะอาดผ่องใสท้ังกายและใจ



2.ประเพณแีหเ่ทยีนพรรษา
สมัยก่อนยังไ ม่มีไฟฟ้าใช้ เ ม่ือพระภิกษุอยู่รวมกันมาก ๆ เพ่ือปฏิบัติ กิจวัตร เช่น 

การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ า การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จ าเป็นต้อง

ใช้แสงสว่างจากเทียน ดังน้ันชาวบ้านจึงได้ร่วมกันน าเทียนมาถวายเทียน ซ่ึงช่วงต้นก็คงจะถวาย

เป็นเทียนเล็ก ๆ ธรรมดา ครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กมารวมกันเป็นต้น คล้ายต้นกล้วยหรือล าไม้ไผ่ 

แล้วติดกับฐาน ท่ีเรียกกันว่า ต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยจนเป็นเทียน

พรรษาอย่างท่ีเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

กล่าวกันว่า เทียนพรรษา เริ่มมาจากผู้ท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ซ่ึงนับถือวัว 

ท่ีเป็นพาหนะของพระอิศวร เม่ือวัวตาย ก็จะเอาไขจากวัวมาท าเป็นน้ ามันเพ่ือจุดบูชาพระเป็นเจ้า

ท่ีตนเคารพ แต่ชาวพุทธจะท าเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย โดยเอามาจากรังผึ้งร้าง ต้มเอาขี้ผึ้งมาฟ่ัน

เป็นเทียนเล็ก ๆ เพ่ือจุดบูชาพระ และได้ยึดเป็นประเพณีท่ีจะน าเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา 

เพ่ือปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน
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