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           วนัวสิาขบชูา 2558 วนันีเ้ราม ีประวตัวินัวสิาขบชูา ความสาํคญัวนัวสิาขบชูาและการ

ปฏบิตัตินในวนัวสิาขบชูามาฝาก  

           วนัวสิาขบชูา 2558 ตรงกบัวนัศกุรท์ ี ่20 พฤษภาคม เชือ่วา่ทกุคนรูจ้กัชือ่วนัสาํคญั

ทางพระพทุธศาสนาอยา่งวนัวสิาขบชูากนัดอียูแ่ลว้ แตจ่ะมสีกักีค่นทีท่ราบความเป็นมา และ

ความสาํคญัของวนัวสิาขบชูา ถา้ง ัน้อยา่รอชา้...เราไปคน้หาความหมายของวนัวสิาขบชูา 

และอา่นประวตัวินัวสิาขบชูา พรอ้ม ๆ กนัดกีวา่คะ่ 

ความหมายของวนัวสิาขบชูา 

 

          ค าวา่ วสิาขบชูา ยอ่มาจากค าวา่ "วสิาขปรุณมบีชูา" แปลวา่ "การบชูาในวนัเพ็ญเดอืน
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วสิาขะ" ดังนัน้ วสิาขบชูา จงึหมายถงึ การบชูาในวนัเพ็ญเดอืน 6  

 

การกาํหนดวนัวสิาขบชูา 

 

          วนัวสิาขบชูา ตรงกับวนัขึน้ 15 ค า่ เดอืน 6 ตามปฏทินิจันทรคตขิองไทย ซึง่มักจะตรงกับ

เดอืนพฤษภาคม หรอืมถินุายน แตถ่า้ปีใดมอีธกิมาส คอื มเีดอืน 8 สองหน ก็เลือ่นไปเป็นวนัขึน้ 15 ค า่ 

กลางเดอืน 7 หรอืราวเดอืนมถินุายน 

 

          อยา่งไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจก าหนด วนัวสิาขบชูา ไมต่รงกับของไทย เนือ่ง

ดว้ยประเทศเหลา่นัน้อยูใ่นต าแหน่งทีต่า่งไปจากประเทศไทย ท าใหว้นัเวลาคลาดเคลือ่นไปตามเวลา

ของประเทศนัน้ ๆ 

 

ประวตัวินัวสิาขบชูาและความสาํคญัของ วนัวสิาขบชูา  

 

          วนัวสิาขบชูา ถอืเป็นวนัส าคัญยิง่ทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันทีเ่กดิ 3 เหตกุารณ์ส าคัญที่

เกีย่วกับวถิชีวีติของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เวยีนมาบรรจบกันในวนัเพ็ญเดอืน 6 แมจ้ะมชีว่งระยะเวลา

หา่งกันนับเวลาหลายสบิปี ซึง่เหตกุารณ์อัศจรรย ์3 ประการ ไดแ้ก.่.. 

 

1. วนัวสิาขบชูา เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ประสตู ิ

 

          เมือ่พระนางสริมิหามายา พระมเหสขีองพระเจา้สทุโธทนะ แหง่กรงุกบลิพัสดุ ์ทรงพระครรภแ์ก่

จวนจะประสตู ิพระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรงุเทวทหะ เพือ่ประสตูใินตระกลูของพระนาง

ตามประเพณีนยิมในสมัยนัน้ ขณะเสด็จแวะพักผอ่นพระอริยิาบถใตต้น้สาละ ณ สวนลมุพนิวีนั พระนาง

ก็ไดป้ระสตูพิระโอรส ณ ใตต้น้สาละนัน้ ซึง่ตรงกับวนัเพ็ญเดอืน 6 กอ่นพทุธศกัราช 80 ปี ครัน้พระ

กมุารประสตูไิด ้5 วนั ก็ไดรั้บการถวายพระนามวา่ "สทิธตัถะ" แปลวา่ "สมปรารถนา" 

 

          เมือ่ขา่วการประสตูแิพรไ่ปถงึอสติดาบส 4 ผูอ้าศัยอยูใ่นอาศรมเชงิเขาหมิาลัย และมี

ความคุน้เคยกับพระเจา้สทุโธทนะ ดาบสจงึเดนิทางไปเขา้เฝ้า และเมือ่เห็นพระราชกมุารก็ท านายได ้

ทันทวีา่ นีค่อืผูจ้ะตรัสรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จงึกลา่วพยากรณ์วา่ "พระราชกมุารนีจ้กับรรลพุระ

สพัพญัญตุญาณ เห็นแจง้พระนพิพานอนับรสิทุธิอ์ยา่งย ิง่ ทรงหวงัประโยชนแ์กช่นเป็นอนั

มาก จะประกาศธรรมจกัรพรหมจรรยข์องพระกมุารนีจ้กัแพรห่ลาย" แลว้กราบลงแทบพระบาท

ของพระกมุาร พระเจา้สทุโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตกุารณ์นัน้ทรงรูส้กึอศัจรรยแ์ละเป่ียมลน้ดว้ยปีต ิ

ถงึกับทรดุพระองคล์งอภวิาทพระราชกมุารตามอยา่งดาบส 

 



 

 

2. วนัวสิาขบชูา เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ 

 

          หลังจากออกผนวชได ้6 ปี จนเมือ่พระชนมาย ุ35 พรรษา เจา้ชายสทิธัตถะก็ทรงตรัสรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้ ณ ใตร้ม่ไมศ้รมีหาโพธิ ์ฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ในตอนเชา้มดืของวนั

พธุ ขึน้ 15 ค า่ เดอืน 6 ปีระกา กอ่นพทุธศักราช 45 ปี ปัจจบุันสถานทีต่รัสรูแ้หง่นีเ้รยีกวา่ พทุธคยา 

เป็นต าบลหนึง่ของเมอืงคยา แหง่รัฐพหิารของอนิเดยี 

 

          สิง่ทีต่รสัรู ้คอื อรยิสจัสี ่เป็นความจรงิอนัประเสรฐิ 4 ประการของพระพทุธเจา้ ซึง่

พระพทุธเจา้เสด็จไปทีต่น้มหาโพธิ ์และทรงเจรญิสมาธภิาวนาจนจติเป็นสมาธไิดฌ้านที ่4 

แลว้บาํเพ็ญภาวนาตอ่ไปจนไดฌ้าน 3 คอื 

           

          - ยามตน้ : ทรงบรรล ุ"ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ" คอื ทรงระลกึชาตใินอดตีทัง้ของตนเอง

และผูอ้ ืน่ได ้

          - ยามสอง : ทรงบรรล ุ"จตุปูปาตญาณ" คอื การรูแ้จง้การเกดิและดับของสรรพสตัว์

ทัง้หลาย ดว้ยการมตีาทพิยส์ามารถเห็นการจตุแิละอบุัตขิองวญิญาณทัง้หลาย 

          - ยามสาม หรอืยามสดุทา้ย : ทรงบรรล ุ"อาสวกัขยญาณ" คอื รูว้ธิกี าจัดกเิลสดว้ย 

อรยิสจั 4 (ทกุข ์สมทัุย นโิรธ มรรค) ไดต้รัสรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในคนืวนัเพ็ญเดอืน 6 ซึง่

ขณะนัน้พระพทุธองคม์พีระชนมายไุด ้35 พรรษา 

 



 

3. วนัวสิาขบชูา เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จเขา้สูป่รนิพิพาน (ดบัสงัขารไมก่ลบัมาเกดิสรา้ง

ชาต ิสรา้งภพอกีตอ่ไป) 

 

          เมือ่พระพทุธองคไ์ดต้รัสรูแ้ละแสดงธรรมเป็นเวลานานถงึ 45 ปี จนมพีระชนมายไุด ้80 พรรษา 

ไดป้ระทับจ าพรรษา ณ เวฬคุาม ใกลเ้มอืงเวสาล ีแควน้วชัช ีในระหวา่งนัน้ทรงประชวรอยา่งหนัก ครัน้

เมือ่ถงึวนัเพ็ญเดอืน 6 พระพทุธองคก์ับพระภกิษุสงฆทั์ง้หลาย ก็ไปรับภัตตาหารบณิฑบาตทีบ่า้นนาย

จนุทะ ตามค ากราบทลูนมินต ์พระองคเ์สวยสกูรมัททวะทีน่ายจนุทะตัง้ใจท าถวายก็เกดิอาพาธลง แต่

ทรงอดกลัน้มุง่เสด็จไปยังเมอืงกสุนิารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพือ่เสด็จดับขนัธป์รนิพิพาน 

 

          เมือ่ถงึยามสดุทา้ยของคนืนัน้ พระพทุธองคก็์ทรงประทานปัจฉมิโอวาทวา่ "ดกูอ่นภกิษุ

ท ัง้หลายอนัวา่สงัขารท ัง้หลายยอ่มมคีวามเสือ่มสลายไปเป็นธรรมดา ทา่นท ัง้หลายจงยงักจิ

ท ัง้ปวงอนัเป็นประโยชนข์องตนและประโยชนข์องผูอ้ ืน่ใหบ้รบิรูณ์ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ" 

หลังจากนัน้ก็เสด็จเขา้ดับขนัธป์รนิพิพาน ในราตรเีพ็ญเดอืน 6 นัน้      

ประวตัคิวามเป็นมาของวนัวสิาขบชูาในประเทศไทย 

  

          ปรากฏหลักฐานวา่ วนัวสิาขบชูา เริม่ตน้ครัง้แรกในประเทศไทยตัง้แตส่มัยกรงุสโุขทัยเป็นราช

ธาน ีสนันษิฐานวา่ไดรั้บแบบแผนมาจากลังกา น่ันคอื เมือ่ประมาณ พ.ศ. 420 พระเจา้ภาตกิรุาช 

กษัตรยิแ์หง่กรงุลังกา ไดป้ระกอบพธิวีสิาขบชูาขึน้ เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา จากนัน้กษัตรยิล์ังกา 

พระองคอ์ืน่ ๆ ก็ปฏบิัตปิระเพณีวสิาขบชูานีส้บืทอดตอ่กันมา 

 

          สว่นการเผยแผเ่ขา้มาในประเทศไทยนัน้ น่าจะเป็นเพราะประเทศไทยในสมัยกรงุสโุขทัยมี

ความสมัพันธด์า้นพระพทุธศาสนากับประเทศลังกาอยา่งใกลช้ดิ เห็นไดจ้ากมพีระสงฆจ์ากลังกาหลาย

รปูเดนิทางเขา้มาเผยแพร่พระพทุธศาสนา และน าการประกอบพธิวีสิาขบชูาเขา้มาปฏบิัตใินประเทศ

ไทยดว้ย 



 

          ส าหรับการปฏบิัตพิธิวีสิาขบชูาในสมัยสโุขทัยนัน้ ไดม้กีารบันทกึไวใ้นหนังสอืนางนพมาศ สรปุ

ไดว้า่  เมือ่ถงึวนัวสิาขบชูา พระเจา้แผน่ดนิ ขา้ราชบรพิาร ทัง้ฝ่ายหนา้ และฝ่ายใน ตลอดทัง้ประชาชน

ชาวสโุขทัย จะชว่ยกันประดับตกแตง่พระนคร ดว้ยดอกไม ้พรอ้มกับจดุประทปีโคมไฟใหด้สูวา่งไสวไป

ท่ัวพระนคร เป็นเวลา 3 วนั 3 คนื เพือ่เป็นการบชูาพระรัตนตรัย ขณะทีพ่ระมหากษัตรยิ ์และบรมวงศานุ

วงศ ์ก็ทรงศลี และทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลตา่ง ๆ ครัน้ตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชด าเนนิพรอ้มดว้ยพระ

บรมวงศานุวงศ ์และนางสนองพระโอษฐต์ลอดจนขา้ราชการทัง้ฝ่ายหนา้ และฝ่ายในไปยังพระอาราม

หลวง เพือ่ทรงเวยีนเทยีนรอบพระประธาน สว่นชาวสโุขทัยจะรักษาศลี ฟังธรรม ถวายสลากภัต 

สงัฆทาน อาหารบณิฑบาตแดพ่ระภกิษุสามเณร บรจิาคทานแกค่นยากจน ท าบญุไถช่วีติสตัว ์ฯลฯ 

          หลังจากสมัยสโุขทัย ประเทศไทยไดรั้บอทิธพิลของศาสนาพราหมณ์มากขึน้ ท าใหใ้นชว่ง

สมัยกรงุศรอียธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทรต์อนตน้ ไมป่รากฏหลักฐานวา่มกีารประกอบพธิวีสิาขบชูา 

จนกระท่ังมาถงึรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้นภาลัย รัชกาลที ่2 แหง่กรงุรัตนโกสนิทร ์

(พ.ศ. 2360) ทรงมพีระราชด ารทิีจ่ะใหฟ้ื้นฟพูธิวีสิาขบชูาขึน้มาใหม ่โดยสมเด็จพระสงัฆราช (ม)ี 

ส านักวดัราชบรูณะ ถวายพระพรใหท้รงท าขึน้เป็นครัง้แรก ในวนัขึน้ 14 ค า่ 15 ค า่  และวนัแรม 1 ค า่ 

เดอืน 6 พ.ศ. 2360 และใหจั้ดท าตามแบบอยา่งประเพณีเดมิทกุประการ เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ าบญุ 

ท ากศุล โดยท่ัวหนา้กัน การรือ้ฟ้ืนพธิวีสิาขบชูาขึน้มาในครานี ้จงึถอืเป็นแบบอยา่งถอืปฏบิัตใินการ

ประกอบพธิ ีวนัวสิาขบชูา ตอ่เนือ่งมาจวบจนกระท่ังปัจจบุัน 

 

วนัวสิาขบชูาเป็นวนัสาํคญัสากลของสหประชาชาต ิ

 

          วนัวสิาขบชูา ถอืเป็นวนัส าคัญทีส่ดุทางพระพทุธศาสนา เนือ่งจากลว้นมเีหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการถอืก าเนดิของพระพทุธศาสนา คอื เป็นวนัทีพ่ระศาสดา คอื พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประสตู ิตรัสรู ้

และปรนิพิพาน ดังนัน้พทุธศาสนกิชนท่ัวโลกจงึใหค้วามส าคัญกับวนัวสิาขบชูานี ้ 

          และในวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 องคก์ารสหประชาชาตไิดย้อมรบัญตัตทิีป่ระชุม 

กาํหนดใหว้นัวสิาขบชูาเป็นวนัสาํคญัของโลก โดยเรยีกวา่ Vesak Day  ตามคาํเรยีกของชาว

ศรลีงักา ผูท้ีย่ ืน่เรือ่งใหส้หประชาชาตพิจิารณา และไดก้ าหนดใหว้นัวสิาขบชูานีถ้อืเป็นวนัหยดุวนัหนึง่

ของสหประชาชาตอิกีดว้ย ทัง้นีก็้เพือ่ใหช้าวพทุธท่ัวโลกไดม้โีอกาสบ าเพ็ญบญุเนือ่งในวนัประสตู ิตรัส

รู ้และปรนิพิพานของพระบรมศาสดา  

 

          โดยการทีส่หประชาชาตไิดก้ าหนดใหว้นัวสิาขบชูาเป็นวนัส าคัญของโลกนัน้ ไดใ้หเ้หตผุลไวว้า่ 

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเป็นมหาบรุษุผูใ้หค้วามเมตตาตอ่หมูม่วลมนุษย ์เปิดโอกาสใหท้กุ

ศาสนาสามารถเขา้มาศกึษาพทุธศาสนา เพือ่พสิจูนห์าขอ้เท็จจรงิไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นมานับถอื

ศาสนาพทุธ และทรงสัง่สอนทกุคนโดยใชปั้ญญาธคิณุ โดยไมค่ดิคา่ตอบแทน 

 



 

 

การประกอบพธิใีนวนัวสิาขบชูา  

 

การประกอบพธิใีน วนัวสิาขบชูา จะแบง่ออกเป็น 3 พธิ ีไดแ้ก ่

 

           1. พธิหีลวง คอื พระราชพธิสี าหรับพระมหากษัตรยิ ์พระบรมวงศานุวงศ ์ประกอบในวนัวสิาขบู

ชา 

           2. พธิรีาษฎร ์คอื พธิขีองประชาชนท่ัวไป 

           3. พธิขีองพระสงฆ ์คอื พธิทีีพ่ระสงฆป์ระกอบศาสนกจิ 

 

กจิกรรมในวนัวสิาขบชูา 

 

กจิกรรมทีพ่ทุธศาสนกิชนพงึปฏบิตัใิน วนัวสิาขบชูา ไดแ้ก ่

 

           1. ท าบญุใสบ่าตร กรวดน ้าอทุศิสว่นกศุลใหญ้าตทิีล่ว่งลับ และเจา้กรรมนายเวร 

           2. จัดส ารับคาวหวานไปท าบญุถวายภัตตาหารทีว่ดั และปฏบิัตธิรรม ฟังพระธรรมเทศนา  

           3. ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา เพือ่สรา้งบญุสรา้งกศุล 

           4. รว่มเวยีนเทยีนรอบอโุบสถทีว่ดัในตอนค า่ เพือ่ร าลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

           5. รว่มกจิกรรมเกีย่วกับวนัส าคัญทางพทุธศาสนา 

           6. จัดแสดงนทิรรศการ ประวตั ิหรอืเรือ่งราวความเป็นมาเกีย่วกับวันวสิาขบชูาตามโรงเรยีน 

หรอืสถานทีร่าชการตา่ง ๆ เพือ่ใหค้วามรู ้และเป็นการรว่มร าลกึถงึความส าคัญของวนัวสิาขบชูา 

           7. ประดับธงชาตติามอาคารบา้นเรอืน วดัและสถานทีร่าชการ 

           8. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์

หลกัธรรมทีส่าํคญัในวนัวสิาขบชูา ทีค่วรนํามาปฏบิตั ิ

 

          ในวนัวสิาขบชูา พทุธศาสนกิชนท ัง้หลายควรยดึม ัน่ในหลกัธรรม ซึง่หลกัธรรมทีค่วร

นํามาปฏบิตัใินวนัวสิาขบชูา ไดแ้ก ่

1. ความกตญัญ ู



          คอื การรูค้ณุคน เป็นคณุธรรมทีคู่ก่ับความกตเวท ีซึง่หมายถงึการตอบแทนคณุทีม่ผีูท้ าไว ้

ความกตัญญแูละความกตเวทนีี ้เป็นเครือ่งหมายของคนด ีท าใหค้รอบครัวและสงัคมมคีวามสขุ ซึง่

ความกตัญญกูตเวทนัีน้สามารถเกดิขึน้ไดก้ับทัง้ บดิามารดาและลกู ครอูาจารยก์ับศษิย ์นายจา้งกับ

ลกูจา้ง ฯลฯ 

 

          ในพระพทุธศาสนา เปรยีบพระพทุธเจา้เสมอืนกับบพุการ ีผูช้ ีใ้หเ้ห็นทางหลดุพน้แหง่ความ

ทกุข ์ดังนัน้พทุธศาสนกิชนจงึควรตอบแทนดว้ยความกตัญญกูตเวทดีว้ยการท านุบ ารงุพระพทุธศาสนา 

และด ารงพระพทุธศาสนาใหอ้ยูส่บืไป 

 

2. อรยิสจั 4 

 

          คอื ความจรงิอันประเสรฐิ 4 ประการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรัสรูใ้น วนัวสิาขบชูา ไดแ้ก่ 

 

          - ทกุข ์คอื ปัญหาของชวีติ สภาวะทีท่นไดย้าก ซึง่ทกุขข์ัน้พืน้ฐาน คอื การเกดิ การแก ่และ

การตาย ลว้นเป็นสิง่ทีม่นุษยท์กุคนตอ้งเผชญิ สว่นทกุขจ์ร คอื ทกุขท์ีเ่กดิขึน้ในการด าเนนิ

ชวีติประจ าวนั เชน่ การพลัดพรากจากสิง่ทีเ่ป็นทีรั่ก หรอืความยากจน เป็นตน้ 

 

          - สมทุยั คอื ตน้เหตขุองปัญหา หรอืสาเหตขุองการเกดิทกุข ์และสาเหตสุว่นใหญข่องปัญหา

เกดิจาก "ตัณหา" อันไดแ้ก ่ความอยากไดต้า่ง ๆ อยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 

          - นโิรธ คอื ความดับทกุข ์เป็นสภาพทีค่วามทกุขห์มดไป เพราะสามารถดับกเิลส ตัณหา 

อปุาทานออกไปได ้

 

          - มรรค คอื หนทางทีน่ าไปสูก่ารดับทกุข ์เป็นการปฏบิัตเิพือ่แกปั้ญหา ม ี8 ประการ ไดแ้ก ่

ความเห็นชอบ  ด ารชิอบ วาจาชอบ กระท าชอบ เลีย้งชพีชอบ พยายามชอบ ระลกึชอบ ตัง้จติมั่นชอบ 

 

3. ความไมป่ระมาท 

 

          คอืการมสีตติลอดเวลา ไมว่า่จะท าอะไร พดูอะไร คดิอะไร ลว้นตอ้งใชส้ต ิเพราะสตคิอืการ

ระลกึได ้การระลกึไดอ้ยูเ่สมอจะท าใหเ้ราใชช้วีติอยา่งไมป่ระมาท ซึง่ความประมาทนัน้จะท าใหเ้กดิ

ปัญหายุง่ยากตามมา ดังนัน้ในวนันีพ้ทุธศาสนกิชนจะพากันนอ้มระลกึถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม และ

พระสงฆ ์ดว้ยความมสีต ิ

 

          วนัวสิาขบชูา นับวา่เป็นวนัทีม่คีวามส าคัญส าหรับพทุธศาสนกิชนทกุคน เป็นวนัทีม่กีารท าพธิี

พทุธบชูา เพือ่เป็นการนอ้มร าลกึถงึพระวสิทุธคิณุ พระปัญญาธคิณุ และพระมหากรณุาธคิณุ ของพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทีม่ตีอ่มวลมนุษยแ์ละสรรพสตัว ์ อกีทัง้เพือ่เป็นการร าลกึถงึเหตกุารณ์อันน่าอัศจรรย์

ทัง้ 3 ประการ ทีม่าบังเกดิในวนัเดยีวกัน และน าหลักธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธองคม์าเป็นแนวทาง

ในการประพฤตปิฏบิัตใินการด ารงชวีติคะ่ 

ขอขอบคณุขอ้มลูจาก 

 

 

http://www.kapook.com/webout.php?url=http://th.wikipedia.org/


  

 

 

 


