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อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ๒๕๕๕
มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

บวชพระในพรรษา ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
วัดญาณเวศกวัน จัดให้มีพิธีอุปสมบทนาคเป็นภิกษุใหม่ ๙ รูป คือ
๑. นายวรดิเรก มรรคทรัพย์ 		 ๒. ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช
๓. นายศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ๔. นายวิชัย นิลคำ�แหง
๕. นายสิทธิชัย บุญมณีโชติ 		 ๖. นายธิติ วีรวัฒน์
๗. นายกมนดนัย ชินธรรม์มติ ร ๘. นายชิตวัฒน์ บูรณพันธ์พงศ์
๙. นายพงษ์พัฒน์ คงอำ�นวยศักดิ์
เนื่องจากสภาพร่างกายของพระพรหมคุณาภรณ์ ยังไม่เอื้อ
ให้ทำ�หน้าที่อุปัชฌาย์ได้อย่างเต็มที่ จึงได้ตกลงโดยความพร้อมใจ
ของผู้ขอบวช ให้ทางวัดนิมนต์ พระราชรัตนมุนี (ปญฺาสิริ)
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นอุปัชฌาย์
ภิกษุรุ่นใหม่นี้ บวชเรียนและอยู่จำ�พรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน
เช่นเดียวกับพระใหม่รุ่นพรรษาที่วัดญาณเวศกวันตามปกติ

งานทำ�บุญวันอาสาฬหบูชา ประจำ�ปี ๒๕๕๕
วัดญาณเวศกวัน ได้กำ�หนดพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำ�หนดการดังนี้
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์  ๒๓ รูป
๑๖.๓๐ น. พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
๑๖.๔๕ น. บุพภาคที่ ๑ แห่งพิธีสมาทานหลักชาวพุทธ
			 - ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
			 - ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธปรารภเจตนาในการนำ�
			 หลักชาวพุทธมาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต
			 ประจำ�วันของพุทธศาสนิกชน

			 - ประกาศเจตนาสมาทานหลักชาวพุทธ
			 - ตัวแทนสงฆ์แสดงหลักชาวพุทธ
			บุพภาคที่ ๒ แห่งพิธีถวายเทียนพรรษา และ
ผ้าอาบน้ำ�ฝน
			 - อาราธนาศีล รับศีล
			 - กล่าวคำ�ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำ�ฝน
			 - พระสงฆ์อนุโมทนา
			 พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
			 - ตัวแทนสงฆ์กล่าวธรรมกถา
			 - ประธานสงฆ์กล่าวคำ�บูชาดอกไม้ธูปเทียน
			 - เวียนเทียนรอบอุโบสถ
			 เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

เบิกบานด้วยวิมุตติธรรม
ระยะกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ�เดือน ๘ จนถึง
วันขึน้ ๑๕ ค่�ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี เป็นช่วงเวลาตามพุทธบัญญัติ
ให้พระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา อธิษฐานเพื่ออยู่ประจำ�อาวาส
ไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน เป็นโอกาสที่พระสงฆ์
จะหยุดจาริก เข้าอยู่ประจำ�ที่ ได้สำ�รวจตนเองรวมทั้งปฏิบัติธรรม
อย่างจริงจัง ในส่วนของพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ ก็ถือเป็นโอกาส
งดเว้นอบายมุขและความชัว่ ต่างๆ มุง่ บำ�เพ็ญทาน รักษาศีล และ
ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเช่นเดียวกัน ระยะเข้าพรรษา จึงเป็นช่วง
เวลาแห่งการเบิกบานด้วยธรรม ในหมู่พุทธบริษัทโดยแท้
ในโอกาสเข้าพรรษาปี ๒๕๕๕ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีด�ำ ริทจ่ี ะส่งเสริมและเชิญชวนพุทธบริษทั ชาวจุฬาฯ

ทัง้ นิสติ และบุคลากร ให้ตระหนักและร่วมสืบสานประเพณีดงั กล่าว
ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานที่จะงดเว้นอบายมุขและอกุศลธรรมทั้ง
หลายอย่างเข้มงวด ร่วมกันบำ�เพ็ญบุญกิริยาอย่างจริงจัง ให้สม
กับความเป็นพุทธบริษัทที่ดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสันติสุข
ทั้งส่วนปัจเจกชนตลอดจนสังคมประเทศชาติ และยังเป็นส่วน
สำ�คัญที่จะช่วยจรรโลงพระศาสนาให้สถิตสถาพรยั่งยืนตลอด
กาลนาน จึงจัดโครงการ “เบิกบานด้วยวิมตุ ติธรรม” เพือ่ ร่วมกัน
บำ�เพ็ญภาวนาตามปฏิปทาดังที่กล่าว ณ หอญาณเวศก์ธรรม
สมุจย์ วัดญาณเวศกวัน อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็น
ประจำ�ทุกวันเสาร์ ในช่วงเข้าพรรษา ตลอด ๓ เดือน จำ�นวน ๑๒
ครั้ง โดยในพรรษานี้ จะเน้นการศึกษาและปฏิบัติในส่วนที่เป็นแก่น
ธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดที่
ตรงตามพระพุทธประสงค์อย่างแท้จริง
มีกำ�หนดการและหัวข้อธรรมบรรยาย ดังนี้
๑๑ ส.ค. ปฐมนิเทศและสัมโมทนียกถา
			 โดย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
๑๘ ส.ค. หลักการปฏิบัติธรรม (๑)
			 โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
๒๕ ส.ค. การกลับตัว โดย พระมาโนช ธมฺมครุโก
๑ ก.ย. ระยะทางที่ห่างไกล ยังดีกว่าระยะใจที่ห่างกัน
			 โดย พระมาโนช ธมฺมครุโก
๘ ก.ย. พุทธจิตวิทยา กับการเยียวยาความทุกข์
			 โดย พระปณต คุณวฑฺโฒ
๑๕ ก.ย. เกร็ดความรู้จากชาดก (๑)
			 โดย พระปิยะลักษณ์ ปญฺาวโร
๒๒ ก.ย. เกร็ดความรู้จากชาดก (๒)
			 โดย พระปิยะลักษณ์ ปญฺาวโร
๒๙ ก.ย. เกร็ดความรู้จากชาดก (๓)
			 โดย พระปิยะลักษณ์ ปญฺาวโร
๖ ต.ค. วิธีเล่นเกมส์กรรม (๑) โดย พระมรกต สุขิโต
๑๓ ต.ค. วิธีเล่นเกมส์กรรม (๒) โดย พระมรกต สุขิโต
๒๐ ต.ค. หลักการปฏิบัติธรรม (๒)
			 โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
๒๗ ต.ค. ปัจฉิมนิเทศ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
(ภาคเช้า นำ�สวดมนต์และนัง่ สมาธิ โดย พระวีรภัทร ถิราโณ)
ทั้งนี้ หัวข้อและองค์ผู้แสดงธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อความเหมาะสม

อาการประจำ�
นับคร่าวๆ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีอาการไม่
สบายประจำ�ทุกวัน ดังนี้
๑. ทุกเช้า หลังตื่นนอนดีๆ ๗-๘ นาที ทั้งที่นั่งอยู่สบายๆ ก็
เหนื่อยขึ้นมา
๒. ต่อจากเหนื่อย ก็ง่วงนอน ตลอดหรือแทบตลอดวัน
๓. ก) ตอนนอนหลังฉัน ใจเต้นแรง (ต่างจากเต้นเร็วที่เป็น
ปกติอยู่แล้ว)
ข) ต่อจากนั้น ตอนกลางวัน ใจสั่น อาจจะหลายชั่วโมง
[อาการอย่างหนึ่งที่ไม่ถึงกับเป็นประจำ� มาห่างๆ คือ หายใจ
ไม่อิ่ม หรือหายใจไม่พอ มักเป็นหลังฉันเช้า ถ้ามีอาการนี้ การหลับ
ก็มาไม่ได้ ทำ�ได้แค่ทนพยายามหายใจให้ลึก-ยาวเต็มที่ จนครบ
๑๐๐ ครั้ง แล้วจึงลุกไปทำ�อย่างอื่น]
						 พระพรหมคุณาภรณ์
			
๑๘, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
หมายเหตุ:
- ข้อ ๓. เป็นอาการใหม่กว่า ๒ ข้อแรก เพิ่งเริ่มต้นเดือน
มิถุนายน บางวัน ใจเต้นแรงเงียบไป มีแต่ใจสั่น
- ใจสั่น ตอนแรก รู้สึกแปลกมาก ต่อมา นึกขึ้นได้ว่า คล้าย
กับอาการที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เมื่อต้น ก.พ. ๕๕ หลังจากคุณ
หมอให้ฉันยานอนหลับแล้ว มีอาการใจสั่นทุกวันต่อมาครึ่งค่อน
เดือน บางที อาการนั้นอาจกลับมาอีก (แต่คราวนี้ไม่มีเค้าเงื่อน
เป็นขึ้นมาลอยๆ) เมื่อเคยใจสั่นมาอย่างนั้นแล้ว ก็เห็นว่าไม่ค่อย
สำ�คัญ และจึงไม่บอกแจ้ง จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
- คงเป็นเพราะมีอาการเหล่านี้บั่นทอนนานๆ ๒-๓ วันนี้ จึง
เปลี้ย-หรี่ลงๆ
- อาการใน ๒ ข้อแรก พอจะสนุกไหว แต่ใจสั่นในข้อ ๓
สนุกไม่ค่อยไหว

คำ�สั่งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๑/๒๕๕๕
เรื่อง ตั้งพระวิธานาธิการ
เนือ่ งด้วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน มีโรคาพาธมาก ไม่อาจ
คาดหวังว่าจะคืนดี ในขณะที่รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ก็
มีภารกิจทางพระศาสนาภายนอกที่สำ�คัญ อันพึงถวายโอกาส จึงได้
ตั้งพระวิธานาธิการ ให้เป็นผู้ดูแลการงานทั่วไปของวัด โดยประสาน
บุคคลและประสานงาน ให้กิจการของวัดดำ�เนินไปได้เป็นปกติ

บัดนี้ วาระการปฏิบตั งิ านของพระวิธานาธิการทีต่ ง้ั ไว้ได้สน้ิ สุด
ลง เห็นสมควรมีพระวิธานาธิการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จึงตั้งพระวิธานาธิการ ดังต่อไปนี้
พระชัยยศ พุทฺธิวโร   เป็นพระวิธานาธิการ
พระปณต คุณวฑฺโฒ เป็นผู้ช่วยพระวิธานาธิการ รูปที่ ๑
พระวีรภัทร ถิราโณ เป็นผู้ช่วยพระวิธานาธิการ รูปที่ ๒
ทัง้ นี้ มีวาระปฏิบตั หิ น้าทีถ่ งึ สิน้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หรือความเป็นเจ้าอาวาสสิน้ สุดลงก่อนนัน้ และให้ประกาศและคำ�สัง่
ของวัด ที่ขัดหรือแย้งกับคำ�สั่งนี้ เป็นอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
			
(พระพรหมคุณาภรณ์)
			
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

หนังสือ/ซีดี ใหม่
๑. หนังสือ สี่หน้าที่ของสตรีไทย
พิมพ์ครัง้ แรกในวาระครบรอบ ๑๐ ปี วันสตรีไทย ๑ สิงหาคม
๒๕๕๕ ตามคำ�อาราธนาของ คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ ในนามของ
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ได้ลขิ ติ เป็นข้อธรรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องสตรีไทย ตามอุเทศ
แห่งพระราชดำ�รัส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์ผู้ทรงสถาปนาวันสตรีไทย เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖
วัดญาณเวศกวัน พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ เพือ่ แจกในวันอาสาฬหบูชา
๒. ซีดี ธรรมบรรยาย ชุด การศึกษาพุทธปัญญา
รวมธรรมบรรยายเกี่ยวกับการศึกษา ๘ ชุด จากดำ�ริของ
ดร.วิทติ รัชชตาตะนันท์ แห่งโรงเรียนทอสีและมูลนิธปิ ญั ญาประทีป
วัดญาณเวศกวัน แจกเป็นธรรมทานในวันอาสาฬหบูชา ๑ ชุด
คือชุดที่ ๗ หลักพุทธศาสนา จากวันสำ�คัญและประเพณี

สัตตาหกรณียะ
ถาม: มีพระฝากกราบเรียนถามว่า การสัตตาหกรณียะ ในกรณีที่
พระไปเรียนหนังสือ ซึ่งจะต้องลาไป ๕-๖ วัน จะทําได้ไหม และ
ในอีกกรณีหนึ่ง คือ การไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในช่วง
เข้าพรรษาแต่ไม่เกิน ๗ วัน จะได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีหลังนี้ มีพระ
มหาเถระระดับสมเด็จ เคยถือปฏิบัติมาว่า ท่านไม่สัตตาหะเกี่ยว
กับธุระการรักษาตัวเช่นนี้ โดยให้เหตุผลว่า เรื่องสัตตาหกรณียะ
นี้ เป็นกรณียกเว้นเพื่อกิจของผู้อื่นหรืองานพระศาสนามิใช่เพื่อกิจ
ธุระของตัวเองถ้าตนเองมีความจําเป็นเช่นนนั้กจ็ะต้องสละสิทธิที่
จะพึงได้จากอานิสงส์การจําพรรษาไป
ตอบ: ตามทีถ่ ามไป ก็ตอบไดวา ถาเครงครัดตามพระพุทธานุญาต
ก็เปนอยางที่สมเด็จทานวานั่นแหละ เพราะพระพุทธานุญาต มีแต
เรื่องใหไปไดเพื่อกิจหรือประโยชนของผูอื่น ตามที่ทรงระบุไว คือ
พระวินัยปฎก เลม ๔/๒๑๐/๒๗๓ วา:
ภิกษุทั้งหลาย เม่ือบุคคล ๗ พวก สงทูตมา เราอนุญาต
ใหไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา เราไมอนุญาต;
บุคคล ๗ พวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
อุบาสก อุบาสิกา (สหธรรมิก ๗)...
พระวินัยปฎก เลม ๔/๒๑๑/๒๘๑ วา:
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๕ พวก แมมิได้ส่งทูตมา เราอนุญาต
ใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะกลาวไปไยถึงเมื่อเขาสงทูตมา
สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี

(สหธรรมิก ๕)...
พระวินัยปฎก เลม ๔/๒๑๒/๒๙๐ วา:
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ พวก แมมิไดส่ง ทูตมา เรา
อนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเขาสง
ทูตมา บุคคล ๗ จําพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร
สามเณรี มารดา บิดา ...
พระวินัยปฎก เลม ๔/๒๑๓/๒๙๑ วา:
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไปไดเพราะกรณียะของสงฆ แต
ตองกลับใน ๗ วัน...
............................................
สําหรับเรื่องสวนตัว ตามพุทธานุญาต มีแตวา (๔/๒๑๔/
๒๙๒) เมื่อเกิดเหตุจำ�เปน เชน มีสัตวราย ไฟไหม น้ำ�ทวม โจร
ปลน ขาดแคลนหรือลําบากในเรื่องอาหาร ใหไปได โดยขาด
พรรษา แตไมตองอาบัติ
ในอรรถกถามีบอกดวยวา (วินย.อ.๓/๑๖๑) มีบาลีมุตตก
วินิจฉัยในเรื่องรัตติเฉทวา ยอมไมได เพื่อจะไป แมเพื่อประโยชน
แกอุเทสและปริปุจฉา เปนตน
(นี่คือไปเลาเรียนโดยเปนกิจส่วนตัว ก็ไมได, จะเห็นทางได ก็
คือ อุปชฌายอาจารยเรียกตัวใหมาเรียน)
					 พระพรหมคุณาภรณ
					 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

วันเข้าพรรษา
คำ�ว่า พรรษา แปลว่า ฤดูฝน ปีหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนครั้งหนึ่ง คน
ที่อยู่มาเท่านั้นฝนเท่านี้ฝนก็คืออยู่มาเท่านั้นปี ดังนั้น ในที่ทั่วๆ ไป
จึงแปลพรรษากันว่า ปี
คำ�ว่า เข้าพรรษา ก็คือ เข้าฤดูฝน คือถึงเวลาที่จะต้องหยุด
การเดินทางในฤดูฝน พักอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำ� โดยไม่ไปแรม
คืนที่อื่น เพราะเหตุนี้ จึงมีคำ�เกิดขึ้นอีกคำ�หนึ่งคือคำ�ว่า จำ�พรรษา
คำ�ว่า จำ�พรรษา ก็คือ อยู่วัดประจำ�ในฤดูฝน หมายความว่า
พระสงฆ์จะต้องอยู่ในวัดที่ตนอธิษฐานพรรษาตลอดสามเดือนใน
ฤดูฝน จะไปแรมคืนที่อื่นไม่ได้ นอกจากมีเหตุจำ�เป็น
คำ�ว่า วันเข้าพรรษา ก็คอื วันทีพ่ ระสงฆ์ท�ำ พิธอี ธิษฐานพรรษา
ซึ่งเป็นวันแรกของการจำ�พรรษานั่นเอง
“อธิษฐาน” แปลว่า ตั้งใจกำ�หนดแน่นอนลงไป “อธิษฐาน
พรรษา” ก็คือ ตั้งใจกำ�หนดแน่นอนลงไปว่าจะอยู่ประจำ� ณ ที่นั้น
ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน
กาลที่นิยมว่าเป็นฤดูฝน ที่เรียกในบาลีว่า วสฺสาน นั้น มี
กำ�หนด ๔ เดือน คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ�
เดือน ๑๒ การจำ�พรรษาของพระสงฆ์มีกำ�หนด ๓ เดือน การจำ�
พรรษานั้น มี ๒ ระยะ ระยะแรกเรียกว่า ปุริมพรรษา แปลว่า
พรรษาแรก หรือ พรรษาต้น เริ่มตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ จนถึง
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๑ ระยะหลังเรียกว่า ปัจฉิมพรรษา แปลว่า
พรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ� เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�
เดือน ๑๒
วันแรม ๑ ค่ำ�เดือน ๘ เป็นวันเข้าปุริมพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ�
เดือน ๙ เป็นวันเข้าปัจฉิมพรรษา
ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือเพิ่มเดือน ๘ เข้ามาอีกเดือนหนึ่ง เป็น
แปดสองแปด ในปีนั้นให้ถือวันแรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ หลัง เป็นวัน
เข้าปุริมพรรษา
การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตวันเข้าพรรษาไว้ ๒ วัน คือ
วันเข้าปุริมพรรษา และวันเข้าปัจฉิมพรรษานั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ที่
จำ�พรรษาในวันเข้าปุริมพรรษาไม่ทันด้วยเหตุจำ�เป็นอย่างใดอย่าง
หนึ่ง สามารถเลื่อนไปเริ่มจำ�พรรษาในวันเข้าปัจฉิมพรรษา
การจำ�พรรษา และวันเข้าพรรษา ถึงจะมีเป็นสองอย่างก็จริง
แต่ทถ่ี อื เป็นสำ�คัญและปฏิบตั กิ นั โดยทัว่ ไปนัน้ ก็คอื วันเข้าปุรมิ พรรษา
ซึ่งเป็นวันแรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ และไปครบสามเดือนในวันขึ้น ๑๕
ค่ำ� เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือน

ท้ายฤดูฝน สำ�หรับเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ ต่อไป
ฉะนั้นในทางปฏิบัติ เมื่อพูดถึงวันเข้าพรรษา ก็หมายถึงวันเข้าปุริม
พรรษานั่นเอง
มูลเหตุที่พระสงฆ์ต้องจำ�พรรษา กล่าวความตามบาลี วัสสูปนายิกาขันธกะ คัมภีรค์มหาวรรค พระวินัยปิฎก๑ ว่า ในมัชฌิม
ประเทศสมัยโบราณคืออินเดียตอนเหนือ เมื่อถึงฤดูฝนพื้นที่ย่อม
เป็นโคลนเลนทั่วไป ไม่สะดวกแก่การเดินทาง คราวหนึ่ง มีพระ
พวกที่เรียกว่าฉัพพัคคีย์ คือเป็นกลุ่มมี ๖ รูปด้วยกัน ไม่รู้จักกาล
เที่ยวไปมาทุกฤดูกาล ไม่หยุดพักเลย แม้ในฤดูฝนก็ยังเดินทาง
เที่ยวเหยี่บย่ำ�ข้าวกล้าหญ้าระบัดและสัตว์เล็กๆ ตาย คนทั้งหลาย
พากันติเตียนว่า ในฤดูฝนแม้พวกเดียรถีย์และปริพาชกเขาก็ยัง
หยุด ทีส่ ดุ จนนกก็ยงั รูจ้ กั ทำ�รังบนยอดไม้เพือ่ หลบฝน แต่พระสมณ
ศากยบุตรทำ�ไมจึงยังเที่ยวอยู่ทั้งสามฤดู เหยียบย่ำ�ข้าวกล้าและ
ต้นไม้ทเ่ี ป็นของเป็นอยู่ และทำ�สัตว์ให้ตายเป็นอันมาก ความทราบ
ถึงพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์อยู่ประจำ�ที่ใน
ฤดูฝนในทีแ่ ห่งเดียวเป็นเวลา ๓ เดือน เรียกว่า จำ�พรรษา ด้วยเหตุน้ี
พระสงฆ์จึงต้องจำ�พรรษา และมีวันเข้าพรรษาสืบมาจนบัดนี้
สถานที่ที่พระสงฆ์จำ�พรรษานั้น พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้
จำ�พรรษาในที่กลางแจ้ง ในโพรงไม้ และในตุ่มหรือในหลุมขุด ซึ่ง
ไม่ใช่เสนาสนะคือไม่ใช่ที่อยู่ที่อาศัย ทรงอนุญาตให้จำ�พรรษาใน
กุฏิที่มุงที่บังมีหลังคาและฝารอบขอบชิด อยู่ให้ครบ ๓ เดือน ถ้า
อยู่ไม่ครบ ๓ เดือน หลีกไปเสีย พรรษาขาดและต้องอาบัติคือมี
โทษ แต่เป็นโทษขนาดเบา เรียกว่าอาบัติทุกกฏ ถ้ามีภัยอันตราย
เกิดขึ้น จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้ เช่น น้ำ�ท่วม หรือชาวบ้านถิ่นนั้นอพยพ
ไปอยู่ที่อื่น เป็นต้น อนุญาตให้ไปในระหว่างพรรษาได้ ไม่เป็นอาบัติ
หรือมีกิจจำ�เป็นที่จะต้องไปแรมคืนที่อื่น เช่น กิจนิมนต์ กิจเกี่ยว
กับพระศาสนา ตลอดจนพระอุปัชฌาย์อาจารย์อาพาธ เป็นต้น
อนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะ คือกิจที่ไปทำ�แล้วกลับมาให้ทัน
ภายใน ๗ วัน พรรษาไม่ขาด
(จาก หนังสือ วันสำ�คัญของชาวพุทธไทย พิมพ์ครั้งที่ ๓)

เข้าพรรษา ๒๕๕๕
ปีนเ้ี ป็นปีอธิกมาส จึงถือเอาวันแรม ๑ ค่�ำ เดือน ๘ หลัง เป็นวัน
เข้าพรรษา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม วัดญาณเวศกวัน จะมีพระ
จำ�พรรษาทั้งสิ้น ๒๔ รูป
www.watnyanaves.net

