วันเข้าพรรษา
พระภิกษุเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้าฝน คนแห่เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา ส้าหรับปีนตรงกั
ี บ วันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หรือ วันแรม
๑ ค่้า เดือน ๘
การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจาพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด ๓ เดือน
แก่พระสงฆ์นั้น เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะ
เป็นไปด้วยความยากลาบากในช่วงฤดูฝน
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่า
ธัญพืชของชาวบ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจาพรรษาตลอด ๓ เดือนนั้น เป็นช่วงเวลา
และโอกาสสาคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จาพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ทที่ รงความรู้ ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และสร้างความสามัคคีในหมู่พระสงฆ์ด้วย
ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทัง้ ๓ เดือน พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาส
อันดีที่จะบาเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทาบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษกว่าวัน
สาคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้าฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์
ด้วย เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สาหรับการอยูจ่ าพรรษา
ในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (๒๐ ปี) จะนิยมถือบรรพชา
อุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยูจ่ าพรรษาตลอดไตรมาส
การบรรพชาอุปสมบทเพื่อจาพรรษา
ตลอดพรรษากาลนีเ้ รียกว่า "บวชเอาพรรษา"

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และ
เป็นวันห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจอธิษ
ฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษา และในช่วง ๓ เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย
ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาและมีวันหยุดยาวเช่นนี้ หลายท่านอาจจะพาครอบครัวไป
ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้าฝนแด่พระภิกษุสามเณรที่วัดใกล้บ้าน ทีมงานธรรมานุศาสน์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน และมีพิธีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝนมาฝากครับ

พิธีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
- เจ้าภาพ -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง
- ศาสนพิธีกร(เจ้าพิธี) นากล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
- ศาสนพิธีกรกล่าวคาอาราธนาศีล และรับศีล
ค้าอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
- เมื่อรับศีลเสร็จแล้ว
- ศาสนพิธีกรนากล่าวคาถวายเทียนพรรษา ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ จบ)
ค้าถวายเทียนพรรษา
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัส
สะ ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อุโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปู
ชะนัตถายะ, ปะทีปะยุคัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อม
กับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็น

พุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
- ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์ -อนุโมทนา
- เจ้าภาพ -กรวดน้า รับพร
- กราบพระรัตนตรัยกล่าวพร้อมกัน
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
-รับประพรมน้าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ (ถ้ามี)
เสร็จพิธี

หมายเหตุ พิธีถวายผ้าอาบน้าฝน มีพิธีการเช่นเดียวกับการถวายเทียนพรรษา แตกต่าง
แต่เพียงเปลี่ยนจากคาถวายเทียนพรรษาเป็นคาถวายผ้าอาบน้าฝน และควรปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับประเพณีท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
ค้าถวายผ้าอาบน้าฝน
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน
ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุ
อาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ,
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้าฝนพร้อมกับของบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้าฝน พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดา
เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

อ้างอิง
- คู่มือปฏิบัติพิธีธรรม. กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ. สานักพิมพ์สหธรรมิก.
๒๕๕๕.

