เพื่อให้ความรูด้ ้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิราชการ

วันมหาปวารณา (วันออกพรรษา)
วัน มหาปวารณา คื อ การท าปวารณาครั้งใหญ่ หมายถึ ง วัน ที่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ทุ ก รู ป ทั้ งพระผู้ ใหญ่
และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญ าตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตา ซึ่งเป็นวัน
เดียวกันกับวันออกพรรษา
ประวัติความเป็นมาของการทาปวารณาในวันออกพรรษา
เกิ ด ขึ้ น จากครั้ ง เมื่ อ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงประทั บ จ าพรรษาอยู่ ณ พระเชตวั น มหาวิ ห าร
กรุงสาวัตถี มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจาพรรษาอยู่อารามรอบ ๆ พระนคร พระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะ
เกิดความขัดแย้งกัน จนอยู่ไม่เป็นสุขตลอดพรรษา จึงได้ตั้งกติกากันว่าจะประพฤติมูควัตร คือ การนิ่งไม่พูดจา
กันตลอดสามเดือน และได้ถือปฏิบัติกันมาตลอดทั้งพรรษา เมื่อถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้พากัน
เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหาร แล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตาหนิ แล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทาการปวารณาต่อกันว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จาพรรษาแล้ว ปวารณากันในสามลักษณะ คือ ด้วยการเห็นก็ดี
ด้วยการได้ยินก็ดี ด้วยการสงสัยก็ดี ดังนั้น ในวันออกพรรษาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา ซึ่ง เป็น
วันเดียวกัน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ ของทุกปี แต่ถือกันคนละความหมาย คือ
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดของการอยู่จาพรรษาหรือพูดง่าย ๆ ว่า วันสุดท้ายที่ต้องอยู่จาพรรษา
ในแต่ละปี และพระสงฆ์จะต้องอยู่ให้ครบอีกหนึ่งราตรีจึงจะครบถ้วนบริบูรณ์
วัน มหาปวารณา คื อ การท าปวารณาครั้งใหญ่ หมายถึ ง วัน ที่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ทุ ก รู ป ทั้ งพระผู้ ใหญ่
และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตา โดยมีคากล่าว
ปวารณาเป็นภาษาบาลีว่า

-๒“สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง
อุปาทายะ ปัสสันโต ปฏิกกะริสสามิ”
แปลว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ หากท่านทั้งหลายได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัย
ว่า…กระผมได้ทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผม
มองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดี”
การกล่าวปวารณาเท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีของพระรูปหนึ่ง ก่อนที่จะ
ลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มาก และลุกลามไปถึงพระพุทธศาสนาได้ ท่านจึงใช้วิธีป้องกันไว้ก่อน
ดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง การปวารณาที่พระภิกษุทั้งหลายกระทานี้เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร
คือ ตามระวังไม่ให้ประมาท ไม่ยอมให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย
จุดมุ่งหมายของการปวารณา
๑. เป็นกรรมวิธีลดหย่อนผ่อนคลายข้อขุ่นข้องคลางแคลงที่เกิดจากความระแวงสงสัยให้หมดไปในที่สุด
๒. เป็ น ทางประสานรอยร้าวที่ เกิ ด จากผลกระทบกระทั่ งในการอยู่ร่วมกั น ให้ มี โอกาสกลั บ คื น ดี
ด้วยการให้โอกาสได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน
๓. เป็นทางสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่ให้กลมเกลียวอยู่ร่วมกันอย่างสนิทใจ
๔. เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคกันในการแสดงความคิดสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ โดยไม่
กาจัดด้วยยศ ชั้น พรรษา และวัย
๕. ก่อให้เกิดภราดรภาพ คือ ความรู้สึกเป็นมิตรชิดเชื้อปรารถนาดีเอื้อเฟื้ออาทรเป็นพื้นฐาน นาไปสู่
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดีงามคล้าย ๆ กัน เรียกว่า ศีลสามัญญตา
การปวารณาจึงเป็ น การกระท าเพื่ อ หวังความเจริญ เพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ ทั้งต่ อ ส่ วนตั วและส่ ว นรวม
โดยเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเองตักเตือนกันเองได้โดยธรรม ดังนั้น เมื่อวันมหาปวารณาเวียนมาถึง พวกเรา
พุทธบริษัทสี่จะได้ถือโอกาสนี้ปฏิบัติตามธรรมเนียมอันดีงามนี้โดยการปวารณากับบุคคลข้างเคียงให้สามารถ
ว่ากล่าวตักเตือนได้ เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้า
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
๑. ทาบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
๓. ร่วมกิจกรรม "ตักบาตรเทโว" (วันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑)

-๓๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับ
ธงชาติ และธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา
๕. สถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม
เกี่ยวกับวันออกพรรษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาที่นิยมปฏิบัติ
๑. ประเพณีตักบาตรเทโว (วันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ หลังจากออกพรรษาแล้ว ๑ วัน)
๒. ประเพณีพิ ธีทอดกฐิน (ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ กาหนด ๑
เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา)
๓. ประเพณีพิธีทอดผ้าป่า (ไม่จากัดกาล)
๔. ประเพณีเทศน์มหาชาติ (นิยมทากันในวันขึ้น ๘ ค่า หรือ วันแรม ๘ ค่า กลางเดือน ๑๒ ในบาง
ท้องถิ่นอาจนิยมทากันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ หรือในเดือน ๑๐)

จัดทาโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กาลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

