หลังจากครบ พระรัตนตรัย ในอาสาฬหมาส พุทธโอวาท แผ่ประกาศ ผงาดแคว้น
ภิกษุสงฆ์ ธุดงค์ไป ในทุกแดน สร้างปึกแผ่น แดนพุทธา เจิดจ้าพลัน
เดือน8มา คราวสันต์ พืชพรรณไม้ ทั้งชาวไร่ สวนนา คราไถหว่าน
กิจของสงฆ์ ย่าพงไพร ได้ยากครัน หลายครั้งผ่าน เรือกสวนนา ข้าวกล้าพัง
พระผู้มี พระภาคเจ้า เข้าพระทัย

บัญญัติไป ให้พระสงฆ์ คงวัดบ้าง

ตลอดเวลา 3เดือน เลือนเดินทาง

ศึกษาทั้ง ศีลสิกขา และปาฏิโมกข์

พระปาฏิโมกข์ 84,000 พระธรรมขันธ์ ศึกษากัน อย่างเคร่งครัด ห่อนขาดตก
ศีลทุกข้อ ของชีพระ จะหยิบยก ทั้งชาดก ยกมากล่าว ท้าวทางธรรม
ศึกษาศีล สิกขา วาจากาย จุดมุ่งหมาย ท่าดีได้ ไม่เพลียงพล้่า
ปฏิบัติตาม พุทธโอวาท ผุดผาดธรรม ปุริมพรรษา พางดงาม อร่ามองค์
จ่าพรรษา ครบ3เดือน ไม่เคลือนคลาย ก่าหนดได้ 1พรรษา อายุสงฆ์
เป็นล่าดับ นับพรรษา มาเจาะจง จ่านวนปี ทีด่ารง สงฆ์คงจ่า
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
ดอกเข้าพรรษา Globba winitii Family Zingiberaceae
ถินก่าเนิด ร่มไม้ใหญ่ ไทยมากมี จักบานคลี ลีลางาม ยามฝนพร่า
บางถินที เรียกมาลี นี้หงส์เหิน ด้วยลีลา พาเพลิน สง่าล้่า
กล้วยจ๊ะหลวง กล้วยจ๊ะก่า กล้วยเครือด่า ชือคมข่า ดอกเข้าพรรษา สระบุรี
ดอกก้ามปู ขมิ้นผี ว่านดอกเหลือง งามประเทือง กระทือลิง ยิงสดสี
คลีดอกงาม ยามพรรษา พอดิบพอดี เป็นมาลี ถวายพระ ช่าระใจ
ดอกเป็นช่อ งอโค้ง ทรงอ่อนช้อย งามใช่น้อย ลีลาหงส์ ทรงไสว
หลายหลากสี เขียวม่วงแดง ขาวอ่าไพ เหลืองสดใส ม่วงเข้ม เต็มวนา
เข้าพรรษา น่ามาลา มาประดับ หลายช่อรับ สลับสี ดูดีหนา
ค่อยจ่าเรียง เคียงพู่ห้อย คล้อยเคียงมา เทียนพรรษา น่าดูชม ภิรมย์ฤดี
ประเพณีไทย เกรียงไกรนัก พิทักษ์ธรรม เติมจิตงาม น่าพาใจ ใสสดศรี
ต่อแต่นี้ ตลอดพรรษา ปวารณาฤดี ท่าแต่ดี พลีใจให้ ใฝ่คุณธรรม
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

แรมหนึงค่าเดือนแปดวันเข้าพรรษา น้อมบูชาพระสงฆ์ด้วยดอกหงส์เหิน
ดอกไม้สวยมีลีลาหาใดเกิน เหมือนฝูงหงส์ทีเหินบินสูฟ่ ้าไกล
ดอกหงส์เหินมีมากมายหลายหลากสี ออกดอกปีละหนงามสดใส
ชมพูขาวม่วงแดงเหลืองเรืองวิไล ชาวบ้านน่าไปใส่บาตรปรารถนาบุญ

ดอกหงส์เหินนัน้ คือดอกเข้าพรรษา เดือนพฤษภาถึงตุลาฟากฟ้าหนุน
ให้ผลิดอกออกช่อบานหวานละมุน เก็บมาบูชาคุณพระสงฆ์เอย
อุไรรัตน์ ภาสกานนท์
เข้าพรรษาพระสงฆ์มาประจ่าที
เรียนปริยัติปฏิบัติทกุ ขั้นตอน

ฝึกชีวีตามพุทธองค์ทรงสังสอน
ทั้งเทศน์สอนชาวบ้านให้ท่าดี

ชาวพุทธควรรักษาศีลมิให้ขาด
เข้าวัดท่าบุญตามประเพณี

อย่าประมาทพลาดพลั้งให้หมองศรี
สร้างความดีเอาไว้ไม่อับจน

ช่วยท่านุบ่ารุงพระศาสนา พัฒนาวัดวาทุกแห่งหน
ไล่อลัชชีผีร้ายหลอกปวงชน พัฒนาตนพัฒนาจิตเป็นนิจเอย
อุไรรัตน์ ภาสกานนท์

ดอกเข้าพรรษาเลอค่าน่าสรรเสริญ เพราะบังเอิญมาออกวันส่าคัญหนา
วันส่าคัญทีท่านพุทธศาสดา บัญญัติมาในวันแรมหนึงค่าเดือนแปด
ดอกนี้มีอีกชือว่าหงส์เหิน สวยเหลือเกินมีสีขาวม่วงแดงแสด
ดอกคล้ายหงส์เหินบินไม่งอดแงด ไม่ออดแอดงามล้่าเหลือเมือดอมดม
ดอกเจ้านี้เป็นมาลีถวายพระ
ในวันเข้าพรรษาพารืนรมย์

ดอกจะบานพอดีวันทีเหมาะสม
น่าดูชมดมดอกเจ้าเยาวมาลย์

ดอกเข้าพรรษาน่ามาตักบาตร เพราะคาดว่าได้บุญหลายสถาน
ตักบาตรในวันเข้าพรรษาวาร อธิษฐานสิงดีดีนี้เข้ามา
อานนท์ สรวิสูตร
ถึงเดือนแปดแรมหนึงค่าจ่าพรรษา พระศาสดาทรงก่าหนดบทกล่าวขาน
พระสงฆ์หยุดออกมาภิกขาจาร เหล่าชาวบ้านร่วมกันสรรสร้างธรรม
เหล่าลูกหลานกุลบุตรพิสุทธิ์ยิง ได้ละทิ้งมวลกิเลสเหตุถล่า
อุปสมบทตามรอยพระบาทน่า พบทางธรรมนบนอบตอบแทนคุณ

ร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าน้่าฝน
พร้อมอัฐบริขารเจือจานบุญ

กราบสวดมนต์กายใจให้เกื้อหนุน
ตอบแทนคุณบิดรและมารดา

รักษาศีลสร้างบุญหนุนธรรมะ เลิกลดละหมดกรรมน่าสุขา
ธรรมวินัยปริยัติวิปสั สนา ปฏิสัมปทาแผ่บุญหนุนนิพพาน
อัญชลี ณ เชียงใหม่

ดอกเข้าพรรษาโค้งค่านับรับพระสงฆ์ เจตจ่านงคงวัตรปุริมพรรษา
ญาติธรรมน่าไม้นี้มาบูชา ตรงเวลาพรรษากาลเบิกบานใจ
หลากหลายสีน้อมอัญชุลีพระไตรรัตน์
โผล่พ้นดินกอสกาวพราววิไล

รวมช่อมัดเหลืองขาวม่วงแดงสดใส
ได้ทันใช้รับพรรษาโอ่อ่างาม

เมือแห้งแล้งทนเอาเหง้าใต้ดนิ
ฝนโรยรินชูช่อใหม่ให้วาบหวาม
สวยกระไรงามจับใจวาววับวาม แลอร่ามเรืองรุง่ ปรุงอารมณ์
ดวงพร เดชกุลทอง

ในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี
ทีผลิดอกออกเป็นช่อลออตา

จะต้องมีดอกไม้ขาวพราวสวยหนา
ชือว่าดอกเข้าพรรษาน่าชืนใจ

อีกหนึงชือคือเรียกดอกหงส์เหิน พบตามเนินชายเขาเงาไม้ใหญ่
ไม้พื้นเมืองพันธุ์นี้เกิดในไทย มีทัวไปทุกภาคมากหลายพันธุ์
เป็นไม้เล็กน่ามาปลูกในกระถาง น่ามาวางประดับสวนแปลงปลูกนัน
หนึงปีออกดอกครั้งงดงามครัน เจริญพันธุ์งอกงามดีช่วงมีฝน
จะผลิดอกออกเป็นช่อล่อล้อลม
ก้านช่อโค้งอ่อนช้อยย้อยสวยล้น

สวยสุดสมแทงจากยอดของล่าต้น
ช่วงหน้าฝนดอกเหลืองงามอร่ามตา

เข้าพรรษาดอกสีเหลืองเรืองสดชืน คล้ายหงส์ยืนหงส์เหินหงส์เดินหนา
ทั้งสีสันท่วงท่าทีมลี ีลา สมจริงหนาสวยไม่หยอกดอกหงส์เหิน
จตุพร สุวรรณปากแพรก

ในวันนั้น วันสองเรา เฝ้ารอหนา
สองเราหนอ บ่อเกิดนี้ มิรู้คลาย

เข้าพรรษา วันดีนี้ มีความหมาย
ความรักได้ ถือก่าเนิด ก่อเกิดมี

ดอกเข้าพรรษา หนาเราได้ ถวายพระ สองเราจะ ปฏิญาณ กันวันนี้
รักกันหนอ ขอสัญญา ประชาชี ตลอดชีวี นี้รักมัน ฉันและเธอ
รักสองเรา เฝ้าถนอม น้อมน่านี้

ความรักที มีคุณธรรม น่าเสมอ

ครองรักอยู่ สู้รักนี้ ทีเราเจอ

หมันปรนเปรอ รักนั้น อาหารใจ

จะรักกัน ด้วยปัญญา มาก่ากับ พร้อมส่ารับ จับต้องนั้น มันใจได้
ค่าสอนของ พุทธองค์ พระทรงชัย เลือกมาใช้ ให้เหมาะนี้ ดีอนันต์
ฆราวาสธรรม ล้่าเลิศ ประเสริฐนัก
ได้ผลนี้ ดีล้่าเลิศ ประเสริฐครัน

ถ้ารู้จัก ประยุกต์ใช้ ให้สุขสันต์
ถ้าใช้กัน ได้ถูกต้อง ลองท่าดู

ฆราวาสธรรม สีนีห้ นา ประกอบด้วย ข้ออ่านวย ช่วยเสริมนี้ ชีวิตคู่
ให้อยู่ยั้ง ยืนยง คงเฟื่องฟู ครอบครัวอยู่ ได้นั้น มันคงดี
อัน”สัจจะ”นั้นหรือ ความซือสัตย์ ปฏิบัติ ไปเถิด เกิดผลนี้
“ทมะ”คือ การฝึกตน เป็นคนดี
“ขันติ”นี้ มีผลล้่า ความอดทน
ข้อสุดท้าย นั้นหรือ คือ”จาคะ”
ปฏิบัตินั้น มันในสุข ได้ทุกคน

ความเสียสละ ประพฤติไซร้ จักได้ผล
จะขัดสน จนหรือรวย ช่วยกันท่า

ธัมมะนี้ ทีมีอยู่ (ถ้า)รู้จักใช้ เกิดผลได้ ดีแท้ แม่งามข่า
น่าธัมมะ มาใช้ ได้ประจ่า เป็นสุขล้่า ท่าทีบ้าน นันแหละดี
มีครอบครัว มามัวคิด จิตมุ่งมัน ปฏิบัตินั้น อันเคร่งครัด จัดเกินนี้
มัวนุ่งขาว เข้าวัด ปฏิบัติดี ครอบครัวมี โอกาส พลาดพังภินท์
โกวิท ธีรวิโรจน์

เทศกาลเข้าพรรษาในครานี้
ช่าระล้างจิตใจทีขุน่ เคือง

ตั้งใจทีจะท่าบุญให้หนุนเนือง
ให้เมลืองใสสะอาดท่าความดี

มองเห็นดอกหงส์เหินในกระถาง รูปดอกงามราวกับหงส์จะบินหนี
ดอกขาวเหลืองชมพูม่วงช่างสวยดี ถวายพระด้วยไม้นี้คงเบิกบาน
ด้วยไม้นี้จักบานตามก่าหนด ดังเป็นกฎดอกนี้ใช้สืบสาน
เป็นสัญลักษณ์ทีเข้าสู่เทศกาล จึงกล่าวขานนามใหม่ให้สมจริง
"ดอกเข้าพรรษา"เป็นชือทีเหมาะสม ขาวพร่างพรมช่างงามดังมนต์สิง
แสดงความใสสะอาดในใจจริง สีเหลืองยิงเหมือนสีองค์พระศาสดา
จึงประณตก้มกราบคารวะ สักการะด้วยไม้นี้นีแหละหนา
ระลึกถึงพระรัตนตรัยทีน่าพา แสงสว่างส่องลงมาให้สุขเอย
วลัยพร แสนวงษ์
มาพุทธบาทวันนี้ไม่มีน้อง คอยจับจองทีไว้เตรียมใส่บาตร
ถวายพระเข้าพรรษาบุปผาชาติ สายสวาท ณ วันนีล้ ี้ลาร้าง
นึกถึงต้นเข้าพรรษาเดินหาดอก กระซิบบอกคนดีทีเคียงข้าง
พรรษาหน้าจงรอจะขอนาง แล้วร่วมวางดอกไม้ใส่บาตรพระ
ไม่นานข่าวแว่วมาชักหนาหู ว่าน้องหนูมีคนใหม่ใหญ่เชียวหละ
เป็นอบต.เจอกันทุกวันนะ น้องจึงผละจากพีหนีจากจร
วันนี้เมือปีกลายนิยายเศร้า
เข้าพรรษาปีนี้ไร้งามงอน

จึงวันเข้าพรรษาพาใจหลอน
โอ้บังอรหายลับไม่กลับคืน
สุวิทย์ เฑียรทอง

นังหงอยเหงา เจ่าจุก ทุกข์เริมจับ
ร่ายกลอนกาพย์ ซาบซึ้ง ซึงชืนชม

เคยค่านับ รับนัน้ งานสุขสม
กลับต้องตรม ข่มใจ ไร้งานท่า

วันมืดมิด สถิตย์พันธ์ ท่านแจ้งหนอ วันนี้ก้อ ขอพัก จักให้หน่า
การบ้านเดิม เพิมแต่ง แหล่งงานท่า เรืองทีซ้่า น่ามาร่าย ให้หน่าใจ
ให้ก่าสรด หมดสนุก มุกกลอนกาพย์
เข้าพรรษา อาสาฬห ฉะกันไป

หมอบราบคาบ คาบแก้ว แล้วเห็นไหม
หมดแล้วไซร้ ให้ฉงน หนทางตัน

ตาปริบปริบ จิบกาแฟ แย่แล้วนี้ ขอเพือนที มีเรือง ประเทืองฉัน
อย่าอุบไว้ ให้เผยแพร่ แชร์มาพลัน สร้างสัมพันธ์ หรรษา หนาชาวกลอน
โกวิท ธีรวิโรจน์

ศาสนกิจ ทียิงใหญ่ ในพรรษา
ยึดโอวาท ปาติโมกข์ ยกพุทธพจน์

คือค้นคว้า พระปริยัติ สารพัดบท
พร้อมก่าหนด แนวปฏิบัติ ชัดวินยั

หลักส่าคัญ ของพระปฐม เทศนา มัชฌิมา ปฏิปทา น่าเลือมใส
ทางสายกลาง สร้างชีวี วิถีไทย มาพร้อมใจ ใฝ่ศึกษา คาถาธรรม
ห้ามมิให้ ใช้ชีวี ทีเอียงสุด

ซึงมนุษย์ สุดชีวี บี้กระหน่า

หนึงหมกมุ่น ในกามสุข สุดระก่า

หนึงคือน่า ความล่าบาก หนักใจตน

กามสุขัล ลิกานุโยค คือกามสุข ไล่ล่าสนุก ทุกข์รุกเร้า เศร้าเคล้าข้น
อัตตกิละ มถานุโยค ยกตัวตน เหนือเหตุผล คนเลือนลอย คอยโชคมา
ทางสายกลาง ต่างละเว้น เช่นทางสุด
หลักปฏิบัติ มรรคองค์แปด แสดงมา

หันมายุด ยึดวิธี ทีดีกว่า
คืออริยะ อัฏฐัง คิกมัคค์

มีเห็นชอบ ด่าริชอบ เจรจาชอบ กระท่าชอบ อาชีพชอบ พยายามมรรค
ระลึกชอบ ตั้งจิตชอบ ครอบ8หลัก ผลประจักษ์ ของมรรค8 แผดบารมี
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

ดอกเข้าพรรษา ชือสง่า ว่าหงส์เหิน งามเหลือเกิน ออกดอกดี ปีละหน
เข้าพรรษา ช่วงเวลา พบหน้ามล ปีละหน ยลโฉมไว้ ให้จดจ่า
ไม้ล้มลุก เหง้าหัวกลม โสมสมร ใบเขียวอ่อน ดอกช่อยาว พราวสดใส
ก้านดอกย่อย เรียงรายรอบ โอบดอกไป ชูช่อไว้ ดอกขาวเหลือง เฟื่องอุรา
วัดพุทธบาท สระบุรี มีต่านาน
ตักบาตรดอก หงษ์เหิน เพลินอุรา

ทีเล่าขาน งานช่วงเช้า เข้าพรรษา
ดอกเข้าพรรษา ใส่บาตรไป ได้อิมบุญ

สุขอุรา สุขจริงหนา ในหน้าฝน
สุขอุรา สุขจริงหนา แสนเพลิดเพลิน

ได้ยินยล ดอกไม้งาม นามหงษ์เหิน
ให้บังเอิญ พ้องชือยาว ดอกเข้าพรรษา
ศรีวัฒน์ สุวรรณ

พีจะบวช หนึงพรรษา อย่าว่านะ ใฝ่ธรรมะ ก่อนเบียด อย่าเดียจฉันท์
สึกมาแล้ว หากไม่แคล้ว คงคู่กัน รอวันนัน้ เถิดน้อง อย่าร้องเลย
ได้สาระ มีเรือง อย่าเคืองกัน ต่างมุ่งมัน หมดทุกข์ ให้สุขขี
เติมพลัง ให้กัน หมันสามัคคี รักศักดิศ์ รี เขียวขจี สีเคยู
สายัณห์ สตางค์มงคล
เข้าพรรษาแล้วหนาคุณพระสงฆ์
พระธรรมวินัยบัญญัติไว้สามเดือนนี้

ขอทุกองค์จงพ่านักพักกับที
ห้ามไปค้างโน่นค้างนีอย่างทีเคย

จ่าพรรษานะท่านขาอย่าไปไหน
อยู่ทีใดอยู่นันหนานะท่านเอ๋ย
แรม 1 ค่าเดือน 8 ก็เริมเลย
โน่นท่านเอ๋ยถึงเดือน 11 ขึ้น 15 ค่าย้่าทุกปี

เข้าพรรษาจ่าพรรษาพระอยู่วัด
พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันนี้
ไปท่าบุญตักบาตรตามประเพณี
อีกยังมีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้่าฝน
จตุพร สุวรรณปากแพรก

