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วันวิสาขบูชา 2555 ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ในปีนี้นับเป็นอภิลักขิตกาล
พิเศษ คือเป็นปีท่คี รบ 2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่งการอุบัตขิ ึ้นของ
พระพุทธศาสนา และเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง
วันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสาคัญของ
วันวิสาขบูชา ถ้าเช่นนัน้ อย่ารอช้า...เราไปค้นหาความหมายของ วันวิสาขบูชา และ
อ่าน ประวัติวันวิสาขบูชา พร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ
ความหมายของ วันวิสาขบูชา
คาว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคาว่า "วิสาขปุรณมีบชู า" แปลว่า "การบูชาในวัน
เพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนัน้ วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
การกาหนด วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะ
ตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถา้ ปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อน
ไปเป็นวันขึ้น 15 ค่า กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกาหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของ
ไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตาแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทาให้วันเวลา
คลาดเคลือ่ นไปตามเวลาของประเทศนัน้ ๆ
ประวัติวันวิสาขบูชา และความสาคัญของ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3
เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันใน
วันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์
อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...
1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรง
พระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อ
ประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนัน้ ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระ
อิริยาบถใต้ตน้ สาละ ณ สวนลุมพินวี ัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ตน้ สาละนัน้ ซึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูตไิ ด้ 5 วัน ก็ได้รับการ
ถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา"
เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และ
มีความคุน้ เคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็
ทานายได้ทันทีวา่ นี่คอื ผู้จะตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า "พระราช
กุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธ์อย่างยิ่ง ทรง
หวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จัก
แพร่หลาย" แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็น
เหตุการณ์นั้นทรงรู้สกึ อัศจรรย์และเปีย่ มล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราช
กุมารตามอย่างดาบส

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรูอ้ นุตตรสัมโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรง
ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝัง่ แม่นาเนรั
้ ญชรา ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม
ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่
ตรัสรูแ้ ห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตาบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิต
เป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบาเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ
ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุติญาณ " คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทัง้
ของตนเองและผู้อ่นื ได้
ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของ
สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย
ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือ รู้วธิ กี าจัดกิเลส
ด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญ
เดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่
กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรูแ้ ละแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้
80 พรรษา ได้ประทับจาพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรง
ประชวรอย่างหนัก ครัน้ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทงั้ หลาย ก็ไป
รับภัตตาหารบิณฑบาตที่บา้ นนายจุนทะ ตามคากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่
นายจุนทะตัง้ ใจทาถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลัน้ มุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ
ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธุ์ปรินพิ พาน
เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่าน
ทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อ่นื ให้ บริบูรณ์
ด้วยความไม่ประมาทเถิด"หลังจากนัน้ ก็เสด็จเข้าดับขันธุป์ รินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6
นัน้

ประวัติความเป็นมาของ วันวิสาขบูชา ในประเทศไทย
ปรากฎหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครัง้ แรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือ เมื่อประมาณ พ.ศ.420
พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธวี ิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชา จากนัน้ กษัตริย์ลังกา พระองค์อ่นื ๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวสิ าขบูชานี้สืบทอดต่อกันมา
ส่วนการเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยนั้น น่าจะเป็นเพราะประเทศไทยในสมัยกรุง
สุโขทัยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากมี
พระสงฆ์จากลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนาการประกอบพิธี
วิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย
สาหรับการปฏิบัตพิ ิธีวสิ าขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้น ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพ
มาศ สรุปได้วา่ เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทัง้ ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน
ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้ พร้อมกับจุด
ประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระ
รัตนตรัย ขณะที่พระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบาเพ็ญพระราช
กุศลต่างๆ ครัน้ ตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และ
นางสนองพระโอษฐ์ตลอดจนข้าราชการทัง้ ฝ่ายหน้า และฝ่ายในไปยังพระอารามหลวง เพื่อ
ทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน
ส่วนชาวสุโขทัยจะรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่
พระภิกษุสามเณร บริจาคทานแก่คนยากจน ทาบุญไถ่ชวี ิตสัตว์ ฯลฯ
หลังจากสมัยสุโขทัย ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มากขึน้ ทาให้
ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีการ
ประกอบพิธวี ิสาขบูชา จนกระทั่งมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2360) ทรงมีพระราชดาริที่จะให้ฟื้นฟูพิธีวสิ าขบูชา
ขึ้นมาใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราช (มี) สานักวัดราชบูรณะ ถวายพระพรให้ทรงทาขึ้น เป็น

ครัง้ แรก ในวันขึ้น 14 ค่า 15 ค่า และวันแรม 1 ค่า เดือน 6 พ.ศ.2360 และให้จัดทาตาม
แบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการ เพื่อให้ประชาชนได้ทาบุญ ทากุศล โดยทั่วหน้ากัน การ
รื้อฟื้นพิธีวสิ าขบูชาขึ้นมาในครานี้ จึงถือเป็นแบบอย่างถือปฏิบัติในการประกอบพิธี วันวิ
สาขบูชา ต่อเนื่องมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญสากลของสหประชาชาติ
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสาคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการถือกาเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสาคัญกับวัน
วิสาขบูชานี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับ
ญัตติที่ประชุม กาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak
Day ตามคาเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพจิ ารณา และได้กาหนด
วันวิสาขบูชานีถ้ ือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอกี ด้วย ทั้งนีก้ ็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลก
ได้มีโอกาสบาเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พานของพระบรมศาสดา โดย
การที่สหประชาชาติได้กาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญของโลกนัน้ ได้ให้เหตุผลไว้ว่า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิด
โอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่
จาเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน

การประกอบพิธีใน วันวิสาขบูชา
การประกอบพิธีใน วันวิสาขบูชา จะแบ่งออกเป็น 3 พิธี ได้แก่
1. พิธีหลวง คือ พระราชพิธสี าหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
ประกอบในวันวิสาขบูชา
2. พิธีราษฎร์ คือ พิธีของประชาชนทั่วไป
3. พิธขี องพระสงฆ์ คือ พิธที ่พี ระสงฆ์ประกอบศาสนกิจ
กิจกรรมใน วันวิสาขบูชา
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่
1. ทาบุญใส่บาตร กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ลี ว่ งลับ และเจ้ากรรมนายเวร
2. จัดสารับคาวหวานไปทาบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระ
ธรรมเทศนา

3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่า เพื่อราลึกถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์
5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญทางพุทธศาสนา
6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมราลึกถึง
ความสาคัญของวันวิสาขบูชา
7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ
8. บาเพ็ญสาธารณประโยชน์
หลักธรรมที่สาคัญใน วันวิสาขบูชา ที่ควรนามาปฏิบัติ
ใน วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรม ซึ่ง
หลักธรรมที่ควรนามาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่

1. ความกตัญญู
คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คกู่ ับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มี
ผู้ทาไว้ ความกตัญญูและความกตเวทีน้ี เป็นเครื่องหมายของคนดี ทาให้ครอบครัวและ
สังคมมีความสุข ซึ่งความกตัญญูกตเวทีนนั้ สามารถเกิดขึน้ ได้กับทัง้ บิดามารดาและลูก ครู
อาจารย์กับศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง ฯลฯ
ในพระพุทธศาสนา เปรียบพระพุทธเจ้าเสมือนกับบุพการี ผู้ชใี้ ห้เห็นทางหลุดพ้นแห่ง
ความทุกข์ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทีดว้ ยการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา และดารงพระพุทธศาสนาให้อยู่สบื ไป

2. อริยสัจ 4
คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา
ได้แก่
ทุกข์ คือ ปัญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งทุกข์ขนั้ พื้นฐาน คือ การเกิด
การแก่ และการตาย ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือ ทุกข์ที่เกิดขึ้นใน
การดาเนินชีวติ ประจาวัน เช่น การพลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รัก หรือ ความยากจน เป็นต้น
สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุสว่ นใหญ่
ของปัญหาเกิดจาก "ตัณหา" อันได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ อย่างไม่มีท่สี ้ินสุด
นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไป เพราะสามารถดับกิเลส
ตัณหา อุปาทานออกไปได้
มรรค คือ หนทางที่นาไปสูก่ ารดับทุกข์ เป็นการปฎิบัติเพื่อแก้ปัญหา มี 8
ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ดาริชอบ วาจาชอบ กระทาชอบ เลีย้ งชีพชอบ พยายาม
ชอบ ระลึกชอบ ตัง้ จิตมั่นชอบ

3. ความไม่ประมาท
คือการมีสติตลอดเวลา ไม่วา่ จะทาอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติ
คือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะทาให้เราใช้ชีวติ อย่างไม่ประมาท ซึ่งความประมาท
นัน้ จะทาให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา ดังนั้นในวันนีพ้ ุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยความมีสติ

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มคี วามสาคัญสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็น
วันที่มีการทาพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ
และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพ
สัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการราลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิด
ในวันเดียวกัน และนาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวติ ค่ะ
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