
 
กลอนวันนี้หนีไม้พ้นปนธรรมะ 

วันอาสาฬหที่ชาวพุทธผุดผ่องใส 
ด้วยเลิกละอบายมุกสุขกายใจ 

ได้กราบไหว้พระรัตนตรัยใฝ่บุญทาน 
 

ให้บุญน าท าวันนี้ส่งศรีสุข 
ให้หมดทุกข์และมีสุขจงทุกท่าน 

ให้สุขกายสดใสใจเบิกบาน 
จงสมาทานศีลห้าอย่าโลเล 

 

กลอนวันนี้ดีทุกคนกุศลจ๋า 
ยอดเยี่ยมจ้าอานนท์คนกลอนเท่ห์ 

อีกลุงโต้ง จิ๋มชุอาโก โก้ทั้งเพ 
ทุกบทกลอนเก๋เท่ห์ทั้งเพเบย อิอิ 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 

ณ ชายป่า อิสิปตนมฤคทายวัน 
เขตขัณฑสีมา พาราณสี 

ขึ้น15ค่ า เดือน8 ปัญจวัคคีย์ 
เข้าอัญชลี พระผู้มี พระภาคเจ้า 

 

พระธัมมจักร กัปปวัตนสูตร 
ที่พระพุทธ แสดงธรรม ครั้งแรกเร้า 
พระอัญญาโกณฑัญญะ รู้รับเอา 
พระอนุตร สัมมา สัมโพธิญาณ 

 

ขอบวชเข้า เป็นปฐม ภิกษุสงฆ์ 
เกิดครบองค์ พระรัตนตรัย ในครานั้น 

วันอาสาฬหบูชา ศรัทธาธาร 
ร่วมท าบุญ สุนทาน สานบารมี 

 

อาสาฬหวันดีมีประวัติ 
สี่เหตุการณ์ได้อุบัติในพุทธศาสนา 

ที่ส าคัญเกิดกับองค์พระสัมมา 



 
 

จัดมาลัย มาลา บูชาพระ 
ร่วมจาคะ สละทรัพย์ รับศีลศร ี

ถวายอาหาร หวานคาว เหล่าสงฆ์ชี 
อาสาฬห ปุรณมี ศรีมงคล 

 

วันอาสาฬห บูชา เปี่ยมราศรี 
เป็นวันที่ ทางราชการ หยุดงานสน 
เหล่าหนุ่มสาว เฒ่าสูงวัย ไทยทุกคน 

สร้างกุศล ถวายพระ แลรับพร 
 

เกิดชาติใด ขออยู่ใน พุทธศาสน์ 
สมาบัติ ปฏิบัติธรรม ตามค าสอน 

ประพฤติดี พลีจิตชอบ กรอบพุทธจร 
ยามม้วยมรณ์ นอนตาหลับ รับกฏกรรม 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

ในเวลาก่อนพุทธกาลนานสี่สิบห้าปี 
 

เป็นวันที่พระบรมศาสดา 
ทรงแสดงปฐมเทศนาในวันนี ้

เป็นครั้งแรกเทศน์แก่ปัญจวัคคีย ์
ใกล้เมืองพาราณสีที่ป่ามฤคทายวัน 

 

เป็นวันที่พระบรมศาสดา 
มีท่านโกณทัญญะในวันนั้น 

บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบัน 
พระองค์พลันอุปสมบทก าหนดตาม 

 

เป็นวันที่เกิดมีพระรัตนตรัย 
ที่ใครใครก้มกราบพระทั้งสาม 

คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์สามองค์งาม 
บังเกิดยามวันนี้ศรีอาสาฬหบูชา 

 

เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดองค์แรก 
ใช่จะแปลกพระโกณทัญญะนั่นหนา 
ที่พระองค์ทรงประทานการบวชลา 

แต่นั้นมาพระภิกษุจุติมี 
 

สี่เหตุการณ์นานเกิดก่อนพุทธกาล 
ในวันอาสาฬหบูชาหนาวันนี้ 

ตรงเดือน 8 ขึ้น 15 ค่ าวันท าดี 
ชาวพุทธรี่เข้าวัดปฏิบัติธรรม 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 



 
ถึงวันเพ็ญเดือนแปดสิบห้าค่ า 
อบอุ่นร่ าท าบุญทางศาสนา 
ด้วยเป็นวันอาสาฬหบูชา 

บรรเจิดจ้าเก้ือหนุนจุนเจือทาน 
 

นับเป็นวันครบองค์ด ารงศาสน์ 
ได้ประกาศศาสนาพากล่าวขาน 

องค์พระพุทธพร้อมพระธรรมน านิพพาน 
เผยแผ่ทานพระสงฆ์ครบองค์ตรัย 

 

วันส าคัญร่วมกันสรรสร้างสุข 
นิราศทุกข์บุญท าน าสดใส 

แสงธรรมส่องผ่องแผ้วทั้งกายใจ 
ปล่อยละไว้กิเลสว่างสร้างทางบุญ 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

 
วันอังคาร เบิกบานจิต ชิดชมชื่น 
แสนบันเทิง เริงรื่น ครึกครื้นยิ่ง 

พึงประสบ พบสุขสันต์ หรรษาจริง 
ศรีสรรพสิ่ง วิ่งเข้าหา พาจ าเริญ 

โกวิท ธีรวิโรจน์    
 

ล้ าอาสาฬหบูชาวาร 
เด่นอังคารพานสงบสบสุขศรี 
โศกเศร้าคลายกายจิตแกร่งทว ี
เบื้องหน้ามีดีล้วนประเสริฐงาม 

กุศล ค าเพราะ  
 



 
วันอาสาฬหบูชาในวันนี ้

เป็นวันที่ทรงประกาศพุทธศาสนา 
โดยแสดงพระปฐมเทศนา 
แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าตน 

 

เป็นวันที่แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
ซึ่งพูดเป็นสูตรแห่งวงล้อธรรมหมุนหน 
ปัญจวัคคีย์ฟังธรรมแสดงแจ้งทุกคน 
เป็นโสดาปัตติผลดวงตาเห็นธรรม 

 

ณ วันนี้ที่มีครบพระไตรรัตน์ 
ซึ่งได้จัดเป็นองค์สามวิเศษล้ า 
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น า 

พระพุทธศาสนาให้ด ารงคงต่อไป 
 

ขอคุณพระศรีพระไตรรัตน์ 
จงขจัดความทุกข์เหลือสุกใส 

ให้ทุกท่านนั้นสุขสบายใจ 
และปลอดภัยปลอดโรคปลอดโศกเทอญ 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

วันนี้ไปเวียนเทียนที่วัดอรุณฯ 
ขอผลบุญช่วยให้ใจผ่องใส 

ขอท าดีทั้งกายวาจาใจ 
ยึดมั่นในพระไตรรัตน์ขจัดมาร 

 

 
 

ชมพระปรางค์งามเด่นเป็นสง่า 
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาพาสุขศานต์ 

สถิตย์อยูคู่่ไทยยั่งยืนนาน 
แสนส าราญยามได้ยลสุขล้นเอย 

อุไรรัตน์ ภาสกานนท์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

จุ่งเข้าพรรษาดล 
ประสบผลมงคลสิ่ง 
กุศลเกิดเพริศพริ้ง 

สุขยิ่งจริงแท้จ าเริญ 

กุศล ค าเพราะ   
 

เข้าพรรษาถึงเวลาพระอยู่วัด 
ไม่จรจัดจรลีไปที่ไหน 

ห้ามพักค้างอ้างแรมที่อื่นใด 
อยู่จ าพรรษาได้แค่วัดเดียว 

 

เข้าพรรษาแล้วนะคะคุณพระสงฆ์ 
พระทุกองค์ต้องพ านักพักกับที่ 

พระธรรมวินัยบัญญัติไว้สามเดือนนี้ 



 
พระจ าฝนเข้าพรรษาอย่าไปไหน 
อยู่ที่ใดพ านักนั่นพระท่านเอ๋ย 
แรม 1 ค่ าเดือน 8 ต้องเริ่มเลย 

โน่นท่านเอ๋ยถึงเดือน 11 ขึ้น 15 ค่ าท าทุกปี 
 

เข้าพรรษาพระจ าฝนคนเข้าวัด 
พุทธศาสน์จัดสิ่งของชวนน้องพี่ 
ไปท าบุญท าทานสานประเพณี 

ทุกวัดมีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ าฝน 
 

ให้สุขสันต์ในวันเข้าพรรษานี ้
ให้ได้พบแต่สิ่งดีมีสุขล้น 

ให้สุขกายสบายใจกันทุกคน 
มีแต่สุขทุกข์หมดพ้นจนไม่มี 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 

ห้ามท่านค้างที่โน่นนี่อย่างที่เคย 
 

 

 
ถึงเวลาเข้าพรรษาละเลิกลด 

แอลกอฮอล์ต้องงดอดสักเดี๋ยว 
แค่สามเดือนเท่านั้นประเดี๋ยวเดียว 

ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนานสามเดือน 
 

เข้าพรรษาเรามาประพฤติดี 
ตามวิถีชาวพุทธดุจเสมือน 

ผู้ถือศีลวัตรชงัดแน่แม้อยู่เรือน 
ไม่แชเชือนรักษาศีลทุกถิ่นไทย 

อานนท์ สรวิสูตร 



 

 
 

หลังจากครบ พระรัตนตรัย ในอาสาฬหมาส 
พุทธโอวาท แผ่ประกาศ ผงาดแคว้น 

ภิกษุสงฆ์ ธุดงค์ไป ในทุกแดน 
สร้างปึกแผ่น  แดนพุทธา เจิดจ้าพลัน 

 

เดือน8มา คราวสันต์ พืชพรรณไม ้
ทั้งชาวไร่ สวนนา คราไถหว่าน 

กิจของสงฆ์ ย่ าพงไพร ได้ยากครัน 
หลายครั้งผ่าน เรือกสวนนา ข้าวกล้าพัง 

 

พระผู้มี พระภาคเจ้า เข้าพระทัย 
บัญญัติไป ให้พระสงฆ์ คงวัดบ้าง 
ตลอดเวลา 3เดือน เลื่อนเดินทาง 
ศึกษาทั้ง ศีลสิกขา และปาฏิโมกข์ 

 

พระปาฏิโมกข์ 84,000 พระธรรมขันธ์ 
ศึกษากัน อย่างเคร่งครัด ห่อนขาดตก 

ศีลทุกข้อ ของชีพระ จะหยิบยก 
ทั้งชาดก ยกมากล่าว เท้าความธรรม 

 
ศึกษาธรรม ครบ3เดือน ไม่เคลื่อนคลาย 

ก าหนดได้ 1พรรษา อายุสงฆ์ 
เป็นล าดับ นับเวลา มาเจาะจง 
จ านวนปี ที่ด ารง สงฆ์จงจ า 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

ในเทศกาลเข้าพรรษาช่วงหน้าฝน 
ให้ได้ยลไม้ดอกขาวพราวพรรษา 
หรือสีเหลืองเรืองเป็นช่อลออตา 
เข้าพรรษาไม้ดอกชื่อออกไทย 

 

ที่มีเรียกอีกหนึ่งชื่อคือหงส์เหิน 
เป็นพรรณไม้อยู่ตามเนินเงาไม้ใหญ่ 
ปลูกในกระถางวางประดับสวยจับใจ 
ดอกไม้ไทยหลายพันธุ์ด้วยสดสวยเกิน 

 

เข้าพรรษาดอกสีเหลืองเรืองอร่าม 
ดูงดงามเห็นได้คล้ายหงส์เหิน 
คล้ายลีลาสง่างามยามหงส์เดิน 

ดอกหงส์เหินหรือว่าเข้าพรรษาเอย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 



 

ศึกษาศีล สิกขา วาจากาย 
จุดมุ่งหมาย ท าดีได้ ไม่เพลี่ยงพล้ า 

ปฏิบัติตาม พุทธโอวาท ผุดผาดธรรม 
ปุริมพรรษา พางดงาม อร่ามองค์ 

 

ดอกเข้าพรรษา Globba winitii 
Family Zingiberaceae 

ถิ่นก าเนิด ร่มไม้ใหญ่ ไทยมากมี 
จักบานคลี่ ลีลางาม ยามฝนพร า 

 

บางถิ่นที่ เรียกมาลี นี้หงส์เหิน 
ด้วยลีลา พาเพลิน สง่าล้ า 

กล้วยจ๊ะหลวง กล้วยจ๊ะก่า กล้วยเครือด า 
ชื่อคมข า ดอกเข้าพรรษา สระบุรี 

 

ดอกก้ามปู ขมิ้นผี ว่านดอกเหลือง 
งามประเทือง กระทือลิง ยิ่งสดส ี

คลี่ดอกงาม ยามพรรษา พอดิบพอดี 
เป็นมาลี ถวายพระ ช าระใจ 

 

 
เข้าพรรษา น ามาลา มาประดับ 

หลายช่อรับ สลับสี ดูดีหนา 
ค่อยจ าเรียง เคียงพู่ห้อย ร้อยเรียงมา 

เทียนพรรษา น่าดูชม ภิรมย์ฤดี 
 

ประเพณีไทย เกรียงไกรนัก พิทักษ์ธรรม 
เติมจิตงาม น าพาใจ ใสสดศร ี

ต่อแต่นี้ ตลอดพรรษา ปวารณาฤดี 
ท าแต่ดี พลีใจให้ ใฝ่คุณธรรม 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 
 

ศุภฤกษ์..ลดเลิกเหล้า..เข้าพรรษา 
ตั้งใจว่า.....ละเสียที.....คราวนี้แน ่
จะเปลี่ยนปรับ รับขวัญ  มิผันแปร 
มั่นดวงแด....ต่อแต่น้ี....ดีแน่นอน 

 
 
 



ดอกเป็นช่อ งอโค้ง ทรงอ่อนช้อย 
งามใช่น้อย ลีลาหงส์ ทรงไสว 

หลายหลากสี เขียวม่วงแดง ขาวอ าไพ 
เหลืองสดใส ม่วงเข้ม เต็มวนา 

 
ดอกเข้าพรรษา/ดอกหงส์เหิน 

ในเทศกาลเข้าพรรษาช่วงหน้าฝน 
ให้ได้ยลไม้ดอกขาวพราวพรรษา 
หรือสีเหลืองเรืองเป็นช่อลออตา 
เข้าพรรษาไม้ดอกชื่อออกไทย 

 

ที่มีเรียกอีกหนึ่งชื่อคือหงส์เหิน 
เป็นพรรณไม้อยู่ตามเนินเงาไม้ใหญ่ 
ปลูกในกระถางวางประดับสวยจับใจ 
ดอกไม้ไทยหลายพันธุ์ด้วยสดสวยเกิน 

 

เข้าพรรษาดอกสีเหลืองเรืองอร่าม 
ดูงดงามเห็นได้คล้ายหงส์เหิน 
คล้ายลีลาสง่างามยามหงส์เดิน 

ดอกหงส์เหินหรือว่าเข้าพรรษาเอย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 

เรื่องสุรา พาเสียหาย ใจเศร้าหมอง 
ไม่ถูกต้อง ครรลองธรรม พาส าส่อน 

เลิกเด็ดขาด ประกาศชัด แบบตัดรอน 
ต่อหน้าเมีย เชียร์ให้ว่อน มาค่อนวัน 

 

เรื่องอดีต....ผิดไปแล้ว.....แก้วตาเอ๋ย 
ไฉนเลย......เคยเป็นมา......น่าสงสาร 
เห็นกงจักร เป็นดอกบัว   มั่วอยู่นาน 
เหล้าชนิดใด ไม่เคยยั่น มันส์ทุกคราว 

 

จะคว่ าบาตร....ตัดพราก....จากชีวิต 
ตัวเราหนอ.....ขอลิขิต.....มิคิดเขลา 
นับจากน้ี......ชี้ชัดแน่.....แม่นงเยาว์ 
ขอหยุดเหล้า เข้าพรรษา มาดื่มเบียร์ 

โกวิท ธีรวิโรจน์    
 

  
 
 
 



 
 

เข้าพรรษาวันส าคัญทางพุทธศาสน์ 
โดยประกาศพระศาสดาน่าเลื่อมใส 
มีความหมายคือพักฝนพ้นคลาไคล 

เป็นวินัยของพระสงฆ์คงสืบมา 
 

เหตุโดยที่หน้าฝนชนปลูกข้าว 
เป็นเรื่องราวเหยียบย่ าพืชพฤกษา 
เดินโปรดบุญท่องไปกลางท้องนา 
โดนข้าวกล้าเสียหายล้มตายลง 

 

องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็น 
ก าหนดเป็นระเบียบไว้ให้พระสงฆ์ 

ช่วงหน้าฝนจ าวัดตั้งใจจง 
สืบด ารงต่อมาเป็นช้านาน 

 

ถึงเดือนแปดหนึ่งค่ าจ าพรรษา 
จนเวลาสามเดือนดังกล่าวขาน 
ต้องส ารวมท่องธรรมะทุกวันวาร 

เหล่าชาวบ้านดีใจได้ท าบุญ 

   
 

เทียนพรรษาจัดถวายให้สว่าง 
ได้เห็นทางน าใจได้เกื้อหนุน 

ยึดธรรมะละกิเลสเจตน์เจือจุน 
พระพุทธคุณคุ้มครองปกป้องภัย 

 

ร่วมท าบุญพร้อมพรักได้ตักบาตร 
กายสะอาดรักษาศีลจินต์สดใส 

พร้อมฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมน าใจ 
สร้างบุญไว้ปล่อยวางทางนิพพาน 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

 
 

 


