วันอาสาฬหบูชา
คือวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน
หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรง
คานึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น้ ีลึกซึ้งมาก ยากที่ผอู้ ื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุ ณานี้เป็ นที่ต้งั จึงทรงพิจารณา
แบ่ง บุคคลออกเป็ น 4 ประเภท คือ

1. อุคฆติตัญญู ผู้ที่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทนั ทีทันใดในขณะที่มีผู้สั่งสอน เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่
ขึ้นพ้นน้้าแล้ว พร้อมที่จะบานเมื่อได้ได้รับแสงอาทิตย์ในวันนั้น
2. วิปัจจิตัญญู สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ ต่อเมื่อท่านได้ขยายความให้พิสดารออกไป เปรียบเหมือน
ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้้า จะบานในวันรุ่งขึ้น
3. เนยยะ ผู้ที่พากเพียรพยายาม ฟัง คิด ถาม ท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้ง จึงได้รู้ธรรมวิเศษเปรียบเหมือน
ดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้้า แต่เมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้้าแล้ว ก็ย่อมจะโผล่และบานขึ้นในวันต่อ ๆ ไป
4. ปทปรมะ ผู้ที่แม้ฟัง คิด ถาม ท่องแล้ว ก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้
น้้ากับเปือกตม รังแต่จะเป็นอาหารเต่าและปลา

เมือ่ ทรงเล็งเห็นเหตุนี้แล้ว พระพุทธองค์ตกลงพระทัยที่จะสอนบุคคลประเภทแรกก่อน จึงเสร็จจาก
ต้าบล พระศรีมหาโพธิ ถึงกรุงพาราณสี ในตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่้า เดือน อาสาฬหะ ประทับแรมอยู่กบั
พระปัญจวัคคีย์ นั้น รุ่งขึ้นวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ สรุป
ลงด้วย อริยสัจ 4 ได้แก่

1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ ความดับทุกข์
4. มรรค ทางที่จะปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์
เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็ นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา"
หลังจากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะทูลขออุปสมบท ซึ่งพระพุทธองค์ประทานอนุญาต ด้วย "เอหิภกิ ขุ
อุปสัมปทา" นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาที่บวชตามพระพุทธองค์
จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์ส้าคัญ ๆ ในวันนี้มีถึง 4 ประการ ด้วยกันคือ
1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา

2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
4. เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ
เดิมวันนี้ไม่มพี ิธีพิเศษ คงเนื่องมาจากวันก่อนเข้าพรรษาเพียงวันเดียว ประชาชนชาวพุทธได้
ประกอบการบุญการกุศลเป็นประจ้าอยู่แล้ว แต่ต่อมาสังฆมนตรี มีมติให้ชาวพุทธประกอบการบูชา
เป็นพิเศษในวันนี้ และเรียกว่า "วันอาสาฬหบูชา" เมือ่ รัฐบาลเห็นชอบด้วยจึงน้าความกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ
จึงนับแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชาพวกเราชาวพุทธ ต่างก็
ประกอบการบูชาเป็นพิเศษตลอดวันนั้น นับตั้งแต่รับศีล ฟังเทศน์ สนทนาธรรม สวดมนต์ เดินเวียน
เทียนพระพุทธสถาน เช่น รอบโบสถ์ วิหาร เจดีย์ หรือต้นศรีมหาโพธิ เป็นต้น เช่นเดียวกันวันมาฆบูชา
วิสาขบูชา ต่างกันที่เปลี่ยนค้าบูชาพระก่อนเวียนเทียนตามประกาศของส้านักสังฆนายก

วันเข้ าพรรษา
"เข้ าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่าง
ฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแพร่พระธรรมค้าสั่งสอน
แก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จ้าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ้า แต่พอเข้าฤดูฝนถนนหนทางเป็นโคลนเลนทั่วไปหมด
และทางเดินบ้างสายต้องผ่านไร่นา ซึ่งเจ้าของเขาไถ่หว่านปลูกพืชทั่วบริเวณทั่วบริเวณเสียแล้ว การเดินทาง
ไม่สู้สะดวก จึงไม่มีใครไปไหนมาไหนโดยไม่จ้าเป็น เพราะเกรงจะเหยียบย่้าเข้าไปในนาท้าทาให้เกิดความเสี ย
หาน พระพุทธองค์ทรงทราบดี จึงตั้งระเบียบการจาพรรษาขึ้น ให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักการเดินทางระหว่างฤดู
ฝน กาหนดตั้งแต่วนั แรม 1 ค่าเดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่าเดือน 11 รวมเวลา 3 เดือนเต็ม เว้นแต่มีกิจธุระเจ้าเป็ นซึ่ งเมื่อ
เดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืนเรี ยกว่า
สัตตาหะ หากเกินกาหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจาพรรษา จัดว่าพรรษาขาด
ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บา้ นหรื อในเมืองก็พอจะหาที่พกั พิงได้
ตามสมควร แต่ถา้ มาไม่ทนั ก็ตอ้ งพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็ นที่พกั แรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลาบากเช่นนี้ จึง

ช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆองค์ ที่พกั ดังกล่าวนี้เรี ยกว่า "วิหาร" แปลว่าที่อยู่
สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริ กตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะ
สะดวกดี แต่บางท่านอยูป่ ระจาเลย เหตุประการสุดท้ายนี้ฐานพระพุทธรู ปไป บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พกั เรี ยกว่า "อาราม" ให้เป็ นที่
อยูข่ องสงฆ์ดงั นี้เช่นปัจจุบนั นี้
โดยปรกติเครื่ องใช้สอยของพระ ตามพุทธานุญาตให้มีประจาตัวนั้น มีเพียงอัฏฐะบริ ขารอันได้แก่
สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ า และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พกั แรมได้ บางทีก็
ถูกฝนต้นฤดูเปี ยกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าจานาพรรษา หรื อผ้าอาบน้ าฝนสาหรับให้ท่านได้
ผลัดเปลี่ยน และถวายของจาเป็ นแก่กิจประจาวันของท่านเป็ นพิเศษในเข้าพรรษานับเป็ นเหตุให้มีประเพณี
ทาบุญเนื่องในวันนี้สืบมา
การที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยูป่ ระจาเป็ นที่เช่นนี้ เป็ นการดีสาหรับสาธุชนหลายประการ
กล่าวคือ ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระ ส่วนผูท้ ี่อายุยงั ไม่ครบบวชผูป้ กครองก็
นาไปฝากพระ โดยบวชเป็ นเณรบ้าง ถวายเป็ นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้าง ท่านก็สงั่ สอนธรรม และความรู้ให้ และ
โดยทัว่ ไป พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรื อไปทาบุญที่วดั รับว่าเป็ นประโยชน์

การปฏิบัติตน
ในวันนี้ หรื อก่อนวันนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่ องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่ องใช้ เช่น
สบู่ ยาสี ฟัน ฯลฯ มาถวายพระภิกษุ สามเณร ที่ตนเคารพนับถือ ที่สาคัญคือ มีประเพณี หล่อเทียนขนาดใหญ่
เพื่อให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ อยูไ่ ด้ตลอด 3 เดือน มีการประกวดเทียนพรรษาโดยจัดเป็ นขบวนแห่ท้งั
ทางบกและทางน้ า
แม้การเข้าพรรษา จะเป็ นเรื่ องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็ นโอกาสที่จะได้ทาบุญรักษาศีล และชาระ
จิตใจให้ผอ่ งใส ก่อนวันเข้าพรรษา ชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทาความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิ วิหาร และ
อื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่ วมทาบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วดั บางคน
อาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็ นกรณี พิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ ฯลฯ นอกจากนี้ บิดา มารดา มักจะ
จัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรี ยนและอยูจ่ าพรรษา ในระหว่างนี้จะได้รับ
อานิสงส์อย่างสูง

