
 
 

 

บทที่ ๒ 
เทศกาลและวันส าคญัทางศาสนาพุทธ 

 
 สังคมไทยถือว่าศาสนามีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม จนกลายเป็น
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความศรัทธาของประชาชน ดังนั้นศาสนาจึงเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนพลเมืองได้ใช้หลักธรรมทางศาสนาท่ี
ตนนับถือ มาเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความ
สมานฉันท์ แต่การท่ีประชาชนพลเมืองจะเข้าถึงหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนานั้น เป็นส่ิงท่ีกระท า
ได้ยาก เนื่องจากผลของการกระท ามีลักษณะเป็นนามธรรมเช่นเดียวกับเรื่องการศึกษาท่ีจะท าให้ผู้ท่ีรับ
การศึกษาได้เกิดปัญญาจริง ๆ ย่อมเห็นผลช้าไม่เหมือนการสร้างวัตถุต่าง ๆ ท่ีสามารถเห็นผลได้รวดเร็ว
ทันใจ ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนาจึงจ าเป็นต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการให้ศาสนิกชนของ
ตนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมร่วมกันปราชญ์ท้ังหลายจึงได้
ให้ความส าคัญของศาสนพิธีไว้ว่า “เป็นดังเปลือกของต้นไม้ ซ่ึงท าหน้าที่ห่อหุ้มแก่นของต้นไม้ คือเนื้อ
แท้อันเป็นสาระส าคัญของศาสนาไว้” ซึ่งเมื่อกล่าวให้ถูกต้อง ก็สามารถกล่าวได้ว่า ศาสนพิธีและศาสน
ธรรมของศาสนาท้ังสองส่วนนี้ ย่อมมีความส าคัญเสมอกัน ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะหากไม่มีศาสน
ธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนา ศาสนพิธีก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน หรือหากมีเฉพาะศาสนธรรมอันเป็นแก่น
แท้ของศาสนา แต่ไม่มีศาสนพิธี แก่นแท้ของศาสนาก็ย่อมอยู่ได้ไม่นานเช่นกัน เพราะศาสนิกชนขาด
แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ไม่มีส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นศูนย์กลางอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจในการท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
        

๑. เทศกาลทางศาสนาพุทธ  
 

  เทศกาลและวันส าคัญในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่มักจะอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น   
ช่วงท่ีเป็นเทศกาลก็เป็นเทศกาลของวันส าคัญ  ขณะเดียวกันวันส าคัญก็เป็นช่วงเวลาท่ีก่อให้เกิดเทศกาล  
เป็นต้นว่า เทศกาลเข้าพรรษา  เทศกาลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยวันเข้าพรรษา   เทศกาลออกพรรษาก็
ต้องอาศัยวันออกพรรษา  ยกเว้นแต่ว่าเป็นเทศกาลท่ีเกิดจาก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ และ
วัฒนธรรม ของศาสนิกชนท่ีได้รับอิทธิพลจากความเช่ือในลัทธิศาสนาท่ีมีมาก่อน โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์ แล้วก็เอาศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาท่ีตนนับถืออยู่ในปัจจุบันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทศกาลนั้นๆ 
ด้วย เช่นว่า เทศกาลสงกรานต์   เทศกาลลอยกระทง   เป็นต้น 



๓๔ 

  วันส าคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า โดยปกติจะเป็นวันท่ี
เคยมีเหตุการณ์ส าคัญเมื่อครั้งพุทธกาล หรือเมื่อถึงก าหนดต้องปฏิบัติประเพณีส าคัญตามธรรมเนียมใน
ศาสนาพุทธ   นิยมระบุตามปฏิทินจันทรคติ    การศึกษาวันส าคัญ เหล่านี้นอกจากจะให้เราตระหนักถึง
ความส าคัญของวันดังกล่าวแล้ว ยังช่วยให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถน าหลักธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
 
 ๑.๑  ความหมายของเทศกาลทางศาสนาพุทธ 

 

      คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๓๕-๔๖)  กล่าวว่า
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของ ค าว่า “เทศกาล”  ว่า ก็คือ “นักขัตกฤษ์”  เพราะค า
ว่า “นักขัตกฤษ์”  หมายถึง  เทศกาลและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นตามวาระของฤดูกาลในรอบหนึ่งปี ซึ่ง
งานดังกล่าวมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ มหรศพ  เป็นงานรื่นเริง  สนุกสนาน  ซึ่งประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ จะมาร่วมกันแสดงเพื่อความสนุกสนาน และมีการประกอบพิธีกรรมร่วมด้วย   
 
         ๑.๒  เทศกาลกาลกับสังคมอินเดีย 
 

     พระพุทธศาสนาถือก าเนิดข้ึนภายใต้บริบทแห่งสังคมและวัฒนธรรมของอินเดีย ซึ่งในยุค
นั้นถือได้ว่าศาสนาพราหมณ์มีความเจริญรุ่งเรืองไปท่ัวอินเดีย   เทศกาลมีมาก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะอุบัติ
ขึ้น ข้อก าหนดของสังคมในเรื่องเทศกาลงานประจ าปีหรือนักขัตตฤกษ์นั้น ชาวเมืองแต่ละเมืองแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีเป็นของตนเอง  ซึ่งหากจะยึดเอาความเช่ือของท้องถิ่นของสังคมอินเดียในสมัยนั้น หรือ 
ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จะพบว่า เทศกาลของสังคมอินเดียนั้นถือ
ก าเนิดมาจากความเช่ือในเรื่องของธรรมชาติ  ความเช่ือในเรื่องของดางดาว การโคจรของดวงดาวต่างๆ 
บนท้องฟ้าและสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นไปของแต่ละช่วงเวลา  ประชาชนจะก าหนดเทศกาลประจ าช่วง
นั้นๆ เช่น เทศกาลแรกนาขวัญท่ีกระท าในแต่ละพื้นท่ีเนื่องจากมีความเช่ือว่า เมื่อถึงคราวเก็บเกี่ยว
จะต้องมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลนั้นขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับราษฎรก่อนท่ีจะลงสู่ช่วงฤดู
ของการท านา  ในเทศกาลนี้เมื่อมีการประกอบพิธีตามความเช่ือแล้วจะมีมหรสพหรืองานรื่นเริงขึ้นและ
เป็นช่วงท่ีมีการจัดงานประจ าทุกปี  ด้วยเหตุนี้ จึงได้ช่ือว่า “เทศกาล” 
  ส าหรับเทศกาลในพระพุทธศาสนานั้น  คงต้องท าความเข้าใจก่อนกว่าพระพุทธศาสนาได้
อุบัติขึ้นท่ามกลางบริบทของสังคมอินเดียท่ีเต็มไปด้วยศาสนา ลัทธิความเช่ือมากมาย ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว 
และก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียอย่างเหนียวแน่น   ชาวอินเดียมีการก าหนดช่วงเวลาของ
ฤดูกาลต่างๆ ในรอบปี และมีธรรมเนียมปฏิบัติต่อฤดูกาลนั้นๆ  ท่ีเรียกเทศกาลตามฤดูกาล แสดงให้เห็น
ว่าเทศกาลในอินเดียมีมาก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะอุบัติ  นั่นก็หมายความว่าสังคมอินเดียท่ีมีความคุ้นชิน



 ๓๕ 

อยู่กับการจัดเทศกาลต่างๆ อยู่ก่อนแล้ว  การอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีชาวอินเดียมีระบบความคิดเกี่ยวกับเทศกาลท่ีสมบูรณ์พร้อม  ท่ีพัฒนามาเป็นระบบหรือแบบแผน
ของการจัดเทศกาลของชาวอินเดียในแต่ละรัฐหรือท้องถิ่นที่ค่อนข้างมั่นคง  เมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติ
ขึ้น ผู้ท่ีหันมานับถือพระพุทธศาสนาก็ยังมีความเช่ือแบบเดิมๆ อยู่  ยังปฏิบัติตามเทศกาลต่างๆ ท่ีเคย
ปฏิบัติมาอยู่  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล และสันติ  แม้หลักธรรมค าสอนจะเป็นการปฏิวัติ
ความเช่ือของคนในสมัยนั้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็ตาม  แต่ก็มักจะใช้การปฏิรูปและประยุกต์เป็น
ส าคัญ   เทศกาลใดท่ีขัดต่อหลักค าสอน จะปฏิเสธหรือท าการปฏิรูปเทศกาลนั้นใหม่  เช่น  เทศกาลวัน
เพ็ญเดือน ๓  เดิมที เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองพระเป็นเจ้าของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  ท่ีเรียกว่า 
“เทศกาลศิวาราตรี”  ใช้วันดังกล่าวเป็นวันประชุมสงฆ์ ๑,๒๕๐  รูป  เพื่อประกาศจุดยืนของ
พระพุทธศาสนา  เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” ถือได้ว่าเป็นการปรับเปล่ียนหรือสร้างค่านิยมและจุดยืน
ขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับหลักการของพระพุทธศาสนา 
 
 ๑.๓ เทศกาลตามหลักค าสอนของศาสนาพุทธ 
 

   นอกเหนือจากเทศกาลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปเทศกาลท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ก็มีเทศกาลท่ี
เกิดขึ้นจากเนื้อหาแห่งหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรง ท่ีเกิดจากพระวินัย ได้แก่ เทศกาล
เข้าพรรษา   เทศกาลออกพรรษา  และเทศกาลกฐิน   ท้ัง ๓ เทศกาลนี้ได้ถูกก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
ของ “ฤดูกาล”  ซึ่งเดิมทีมิได้จัดหรือตั้งช่ือเป็นเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์  ตามความเช่ือด้ังเดิม  เพราะ
เป็นเรื่องท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานรื่นเริง แต่เป็นช่วงเวลาท่ีพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติกัน
อยา่งพร้อมเพรียงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว   
  เทศกาลในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร์จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงดาวประจ าปี  แต่
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  การศึกษาตามแนวทางของศีล  สมาธิ และปัญญา เป็นส าคัญ  
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาจะปฏิเสธแนวคิดเรื่องความเช่ือเรื่องฤกษ์ยาม  ดังปรากฏอยู่ในพุทธ
ภาษิตว่ า  “สัตว์ทั้ งหลายประพฤติชอบในเวลาใด  เวลานั้นชื่ อ ว่า เป็นฤกษ์ ดี  มงคลดี ”   
พระพุทธศาสนามีหลักความเช่ือหลักอยู่ท่ีกฎแห่งธรรม และเช่ือในศักยภาพของมนุษย์  เช่ือว่ามนุษย์
สามารถท่ีจะท าตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพึงหรืออิงอาศัยเพทเจ้าใดๆ   
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 ๑.๔ บ่อเกิดของเทศกาลในศาสนาพุทธ 
 

    เทศกาลในพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า มาจาก มีบ่อเกิดมาจาก ๒ แหล่ง คือ 
 

   ๑.๔.๑  เทศกาลตามความเชื่อของชาวอินเดียเดิม       
   เป็นเทศกาลท่ีเกิดจากความเช่ือของชาวอินเดีย ท่ีมีอยู่ ในศาสนาพราหมณ์เป็นหลัก  
เช่น ความเช่ือเรื่องโชคชะตา   เรื่องดวงดาว   นักขัตตฤกษ์ประจ าเดือนต่างๆ  ยังมีเทศกาลท่ีชาวบ้าน
จัดขึ้นในฤดูกาลต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงเทศกาลของท้องถิ่น ดังนี้ 
      ๑) เทศกาลฟ้อนร าถวายพระราชาของกรุงราชคฤห์   จัดงานอยู่ ๗ วัน  
เทศกาลนี้เป็นเหตุให้อัคคเสนบุตรเศรษฐีตกหลุมรักธิดานักฟ้อนร า 
          ๒) เทศกาลด่ืมสุราของชาวเมืองสาวัตถี  ซึ่งบรรดาสามีของสหายของวิสาขา
ได้ไปร่วมงานและเป็นเหตุให้บรรดาสหายของนางวิสาขาได้กลายมาเป็นคนติดสุรา 
          ๓) เทศกาลเปิด ของเมืองสาเกต  บ้านเกิดของนางวิสาขา  ซึ่งเป็นเทศกาลท่ี
พราหมณ์ได้มาพบนางและได้รู้ถึงความเป็นสตรีผู้บริบูรณ์ไปด้วยเบญจกัลยาณี และน าไปสู่การแต่งงาน
กับลูกชายเศรษฐีในท่ีสุด 
         ๔) เทศกาลประจ าปีของกรุงไพสาลี  เป็นเทศกาลท่ีมีการเล่นมหรสพประโคม
งานตัวตั้งแต่เช้าจนสว่าง  เป็นเวลาถึง ๗ วัน ๗  คืน 
   ๑.๔.๒ เทศกาลตามพระวินัยของศาสนาพุทธ    เป็นเทศกาลท่ีมีความแตกต่างไปจาก
เทศกาลตามความเช่ือท้องถิ่นของชาวอินเดียท่ีมีอยู่เดิมท่ีเป็นไปเพื่อบูชาเทพเจ้า หรือ สร้างความ
สนุกสนานให้เกิดขึ้นแก่คนหมู่มาก   หากแต่เป็นเทศกาลท่ีให้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งการศึกษาเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและเป็นไปตามพุทธประสงค์   มี ๓ เทศกาลส าคัญ ดังนี้ 
         ๑) เทศกาลเข้าพรรษา 
         ๒) เทศกาลออกพรรษา และ 
                       ๓) เทศกาลทอดกฐิน 
    เทศกาลท่ีเกิดจากศาสนาพุทธแท้ๆ  จึงมิได้เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานรื่นเริง
แต่ประการใด  แท้จริงแล้วต้องการท่ีจะมุ่งให้เทศกาลดังกล่าว เช่น เทศกาลเข้าพรรษา  เทศกาลออก
พรรษา เป็นเทศกาลท่ีภิกษุได้มีโอกาสในการฝึกหัดตนเองและเปิดโอกาสให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่าง
ใกล้ชิด  ส่วนเทศกาลทอดกฐิน เป็นเทศกาลท่ีเปิดโอกาสให้ภิกษุรับจีวรจากชาวบ้าน และชาวบ้านจะได้
มีโอกาสท าบุญท าทานซึ่งถือว่ามีอานิสงส์มากนี้ได้อย่างเต็มท่ี 
 
 
 



 ๓๗ 

 ๑.๕ ความมุ่งหมายของเทศกาล 
 

   ๑.๕.๑ เทศกาลตามความเชื่อของชาวอินเดียเดิม    
     งานเทศกาลหรืองานนักขัตตฤกษ์ของชาวอินเดียท่ีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา  พบว่ามีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 
      ๑) เพื่อความสนุกสนาน อาทิเช่น  เทศกาลเต้นร า   เทศกาลด่ืมสุรา  
      ๒) เพื่อเอาใจเทพเจ้า  อาทิเช่น  เทศกาลศิวาราตรี   เทศกาล บูชายัญต่างๆ  
              ๓) เพื่อผลผลิตด้านเกษตรกรรม  อาทิเช่น เทศกาลวัปปมงคล 
           (เทศกาลแรกนาขวัญ) 
         ๔) เพื่อผลทางการเมือง   เทศกาลประเภทนี้รัฐมุ่งให้เกิดความสามัคคี และ
จะได้ไม่คิดต่อต้านอ านาจรัฐ  เพราะถือได้ว่ารัฐเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง  และจะก่อให้เกิดความผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของประชาชนในรัฐ  ท าให้ง่ายต่อการบริหารปกครอง         
 
             ๑.๕.๒ เทศกาลตามพระวินัยของศาสนาพุทธ    
  

     จากการศึกษาข้อมูลท่ีปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา  พบว่า เทศกาลตาม
พระวินัย มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 
        ๑)  เพื่อการธ ารงรักษาภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา  อาทิเช่น เทศกาล
เข้าพรรษา และ เทศกาลออกพรรษา 
        ๒)  เพื่อการศึกษาและฝึกฝนพัฒนาตนเอง    ช่วงจ าพรรษา พระภิกษุ
สามเณรย่อมเป็นไปได้ง่ายท่ีต้ังใจศึกษาเล่าเรียน อบรมกาย วาจา และใจ ของตนเอง และเมื่อออก
พรรษา ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงท่ีมีความส าคัญในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย  มีการแสวงหา
ผ้าและรับผ้ากฐินจากทายกผู้มีศรัทธาตามพระวินัย ถือได้ว่าเป็นการศึกษาและพัฒนาตนองเช่นเดียวกัน 
        ๓) เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ฝึกฝนตนเองด้วยการให้ทาน รักษาศีล 
และเจริญจิตภาวนา  ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา  ออกพรรษา และ กฐินนั้น ล้วนแต่เป็นเทศกาลท่ีเป็น
การเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้ฝึกฝน อบรมตน และได้สร้างกุศล บุญ บารมี ขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง
โดยการรักษาศีล  บ าเพ็ญบุญ  ให้ทาน   ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนาตามสมควร อันถือได้ว่าเป็นการ
ท าหน้าท่ีของชาวพุทธตามครรลองแห่งพระวินัย 
        ๔) เพื่อรักษาพระธรรมวินัย      
  การรักษาพระธรรมวินัย ส าหรับพระสงฆ์ ก็คือ การอยู่จ าพรรษา (เข้าพรรษา)  ออก
พรรษา และ รับกฐิน  เป็นการปฏิบัติไปตามพุทธประสงค์ในการก าหนดให้มีเทศกาล พระภิกษุสงฆ์ท่ีได้



๓๘ 

ปฏิบัติไปตามแนวทางดังกล่าวนั้น ถือได้ว่าการรักษาพระธรรมวินัย  แต่หากพระภิกษุสงฆ์รูปใด  ไม่
ปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั้น ถือว่าเป็นการละเมิดต่อพระธรรมวินัย   ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
 

๒. วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
 

     ๒.๑ วันมาฆบูชา 
        วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า   เดือน ๓   (หากตรงกับปีอธิกมาส คือปีท่ีมีเดือน 
๘ สองหน วันมาฆบูชาจะเล่ือนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔) 
  ค าว่า “มาฆบูชา” เป็นช่ือของพิธีบูชา และการท าบุญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ปรารภการประชุมใหญ่ของพระสาวกท่ีเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ในวันเพ็ญเดือน ๓ ณ วัดเวฬุวันมหา
วิหารใกล้กรุงราชคฤห์ 
  ค าว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมพระสาวก ซ่ึงประกอบด้วยองค์สี่ หรือ
การประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ ได้แก่ 
   ๑) พระสงฆ์ท่ีมาประชุมวันนัน้ ล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทโดยตรง
จากพระพุทธเจ้า 
   ๒) พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ ท้ังส้ิน 
   ๓) พระสงฆ์ท่ีประชุมวันนั้นมีจ านวนถงึ ๑,๒๕๐ รปูมาประชุมกันโดยมิได้นัด
หมาย และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 
   ๔) วันนั้นเป็นวนัเพ็ญเดือนมาฆะ พระจันทร์เต็มดวงบริบูรณ์ 
 
 ค าว่า โอวาทปาติโมกข์ แปลว่า โอวาทท่ีเป็นประธาน หรือค าสอนท่ีเป็นหลักใหญ่ เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา โดยย่อมี ๓ ประการ คือ 
   ๑) การไม่ท าบาปท้ังปวง (ละช่ัว) 
   ๒) การยังกุศลให้ถึงพร้อม (ท าความดี) 
   ๓) การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว (ท าจิตใจบริสุทธิ์) 
 
 ๒.๒ วันวิสาขบูชา 
       วันวิสาขบูชา     ตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ า   เดือน ๖    ค าว่า  วิสาขบูชา ย่อมาจากค าว่า 
“วิสาขปูรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ถ้า
หากตรงกับปีอธิกมาส คือ ปีท่ีมีเดือน ๘ สองหนวันวิสาขบูชาจะเล่ือนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๗ ใน
วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๓ ประการและจัดว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคัญ คือ 



 ๓๙ 

  ๑) เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีวัน อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสด์ุกับกรุง
เทวทหะแคว้นสักกะ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวชจนได้บรรจุอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือวันพระ
พุทธ 
  ๒) เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มหาโพธิบัลลังก์ ริมฝ่ังแม่น้ าเนรัญชราฝ่ังตะวันตก 
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธ    ในตอนเช้ามืดของวันพุธขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ปีระกา     ก่อน
พุทธศักราช ๔๕ ปี    จึงถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระธรรมหรือวันพระธรรม 
  ๓)  เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าระหว่างต้นสาละ ๒ ต้น ในสาลวโนทยานข
องมัลลกษัตริย์ ใกล้กรุงกุสินารา เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ า  เดือน ๖ ปีมะเส็ง  สมัชชาใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์     เมื่อวันท่ี  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้ ถือว่าวันวิสาขบูชา 
เป็นวันส าคัญสากล (International of the Visaka Day)  
 
 ๒.๓ วันอาสาฬหบูชา 
       วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘  ความหมายของ “วันอาสาฬหบูชา” 
อาสาฬหบูชาประกอบขึ้นจากค า ๒ ค า คือ อาสาฬห (เดือน ๘  ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อ
รวมกันเข้าจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในเดือน ๘ 
 
     ความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา 
       ๑. เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศนากัณฑ์แรก) คือ พระธัมจัก
กัปปวัตตนสูตร 
  ๒. เป็นวันเกิดพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรก คือท่านอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้ดวงตาเห็น
ธรรม เมื่อได้สดับพระปฐมเทศนา 
  ๓. เป็นวันเกิดพระสังฆรัตนะ ท าให้มีพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ ์ครบท้ัง ๓ รัตนะในวนันี ้
 
 ข้อสังเกต 
  ๑. วันมาฆบูชา  ถือว่าเป็นวันพระธรรม 
  ๒. วันวิสาขบูชา  ถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า 
  ๓. วันอาสาฬหบูชา ถือว่าเป็นวันพระสงฆ ์
 
 



๔๐ 

 ๒.๔. วันอัฏฐมีบูชา 
         วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๖  วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานแล้ว ๘ วัน  
โดยนับจากวันท่ีพระองค์ปรินิพพาน 
 

        ข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ๑. เมื่อถึงวันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา   วันอาสาฬหบูชา    และวันอัฏฐมีบูชา เวียน
มาถึงในตอนเช้า   นอกจากจะมีการท าบุญตักบาตรตามปกติแล้วสาธุชนจะรับอุโบสถศีล และฟังเทศน์
ตามวัดท่ีใกล้เคียง หรือวัดท่ีคุ้นเคย ในตอนค่ าน าธูป เทียน ดอกไม้ไปประชุมพร้อมกันท่ีโบสถ์ หรือ
เจดียสถานแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อท าพิธีเวียนเทียน 
  ๒. เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมแล้ว คฤหัสถ์ท้ังหลาย ยืนถือธูป เทียน ดอกไม้ ประนม
มืออยู่ถัดพระสงฆ์ออกไป  เมื่อพระภิกษุท่ีเป็นประธานกล่าวน าค าบูชา ท่ีประชุมท้ังหมดว่าตามพร้อม ๆ 
กัน เมื่อกล่าวค าบูชาเสร็จแล้ว พระสงฆ์ เดินน าหน้าเวียนขวารอบพระอุโบสถ หรือพระสถูปเจดีย์ ๓ 
รอบซึ่งเรียกว่า เวียนเทียน คฤหัสถ์เดินตามอย่างสงบ 
  ๓. ขณะเวียนเทียนรอบแรกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบท่ี ๒ ระลึกถึงพระธรรมคุณ
รอบท่ี ๓ ระลึกถึงพระสังฆคุณ 
  ๔. ข้อท่ีควรท าเป็นพิเศษในวันนี้ ก็คือ ควรพิจารณาความหมายของการเว้นช่ัว ท าดี 
ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ให้เข้าใจชัดเจนลึกซึ้ง แล้วตั้งใจปฏิบัติได้ตามนั้น 
  ๕. คณะสงฆ์ ทางราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริม 
พระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพุทธมณฑล ตลอดจนวัดต่าง ๆ ท่ัวราชอาณาจักร 
 
 ๒.๕ วันเข้าพรรษา 
       ความหมาย วันเข้าพรรษาเป็นวันท่ีพระสงฆ์จะต้องเข้าจ าพรรษา จะไปค้างแรมท่ีอื่นไม่ได้ 
คือต้องอยู่ประจ าท่ีตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝนตามพระวินัยบัญญัติ วันเข้าพรรษามี ๒ ระยะ คือ 
         ๑) วันเข้าพรรษาแรก เริ่มต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๑๑ 
          ๒) วันเข้าพรรษาหลัง เริ่มต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ า  เดือน ๙ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า  
เดือน ๑๒  (มีปฏิบัติน้อยมาก) 
 
 ๒.๖ วันออกพรรษา 
        ความหมาย วันออกพรรษา เป็นวันส้ินสุดการอยู่จ าพรรษาของพระสงฆ์ตลอด ๓ เดือน 
ในฤดูฝนจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ พระสงฆ์จะท าพิธีออกพรรษา ซึ่งเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่ง 



 ๔๑ 

เรียกว่า วันมหาปวารณา โดยภิกษุทุกรูปจะกล่าวปวารณา คือ เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันในเรื่อง
ความประพฤติจะเป็นด้วยได้เห็นได้ฟังมา หรือระแวงสงสัยก็ตาม ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ วันนี้จึง
เรียกว่าวันออกพรรษาหรือวันมหาปวารณา 
 
 ๒.๗ พิธีตักบาตรเทโว 
       พิธีตักบาตรเทโว คือ การท าบุญพิเศษในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปตักบาตรท่ี
วัดในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ เรียกว่า “การตักบาตรเทโว” คือ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ หลังจากท่ีทรงประทับจ าพรรษาอยู่ตลอด  ๓ เดือน เพื่อโปรดพุทธมารดา โดยเสด็จ
ลงท่ีประตูเมืองสังกัสสะ 
 
 ๒.๘  วันธัมมัสสวนะ หรือวันพระ 
         วันธัมมัสสวนะ หรือวันพระ ในหนึ่งเดือนจะมี ๔ วัน คือ วันขึ้น ๘ ค่ า หรือแรม ๘ ค่ า 
และ  วันขึ้น ๑๕ ค่ า หรือแรม ๑๕ ค่ า (ถ้าเดือนขาดจะเป็น วันแรม ๑๔ ค่ า) กิจกรรมในวันนี้ชาวพุทธจะ
ท าบุญตักบาตร รักษาอุโบสถศีล (รักษาศีล ๘ เป็นกรณีพิเศษ) ฟังเทศน์ เจริญจิตตภาวนา งดเว้น
อบายมุขตามสมควรแก่อุปนิสัย 
 
 ๒.๙  วันขึ้นปีใหม่ 
        ในอดีตไทยเราเคยก าหนด   วันขึ้นปีใหม่  เป็นวันแรม ๑ ค่ า เดือนอ้าย (เดือน ๑) บ้าง  
ขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ บ้าง วันท่ี ๑ เมษายน และวันท่ี ๑๓ เมษายน (วันสงกรานต์) ต่อมาทางราชการโดย
คณะรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศเมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยให้ใช้วันท่ี 
๑ มกราคม ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นต้นมาให้เป็นวันขึ้นปีใหม่และใช้เรื่อยมาจนทุกวันนี้กิจกรรมท่ีชาว
พุทธพึงกระท าคือ ท าบุญ ตักบาตรรักษาศีล ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นต้น 
 
 ๒.๑๐ วันสงกรานต์ 
          วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และในช่วงวันท่ี ๑๓-๑๔-๑๕ 
เมษายนทางราชการหยุด ๓ วัน  ถือว่าเป็นวันครอบครัว  ต่อมาทางราชการได้ก าหนดเอาวันท่ี ๑ 
มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต้ังแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔  กิจกรรมท่ีชาวพุทธปฏิบัติ คือ การ
ท าบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา มีพิธีสรงน้ าพระรดน้ าด าหัว เล่นน้ าสงกรานต์ ปล่อยนก 
ปล่อยปลาเป็นต้น 
 
 



๔๒ 

 ๒.๑๑ วันสารทไทย 
          วันสารทไทย ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ วันสารทไทย เป็นการท าบุญกลางปีของ
ไทย เป็นเวลาระหว่างพืชพันธุ์ผลไม้ก าลังอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นท่ีน่าปีติยินดี น่ารื่นรมย์ ปัจจุบันเป็นการ
ท าบุญ ตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีล่วงลับไปแล้วด้วยอาหารคาว
หวาน พร้อมท้ังกระยาสารท และกล้วยไข่ ท าบุญแล้ว ก็กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชน ผู้ล่วงลับไป
แล้ว 
 

๓. พิธีกรรมของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 ๓.๑ วันมาฆบูชา 
 

  ความเป็นมา 
  วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓) เป็นวันท่ีเกิดเหตุการณ์
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันนั้นนอกจากเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะแล้ว ยังเป็นวันท่ีพระสงฆ์  จ านวน 
๑,๒๕๐ รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ 
ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า  และล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นอภิญญา ๖ การประจวบกันของ
เหตุการณ์ท้ัง ๔ ประการนี้ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุม  ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ในโอกาส
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ วัดเวฬุ
วันกรุงราชคฤห์ ก่อนเข้าพรรษาท่ี ๒ (หลังจากตรัสรู้ ๙ เดือน)  ในประเทศไทย พิธีบูชาเนื่องในวัน
มาฆบูชาเริ่มมีเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงปรารภถึงความส าคัญของวันมาฆบูชาว่า มีเหตุการณ์ส าคัญ ๔ ประการ ท่ี
เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นในวันเดียวกัน  
 สมควรท่ีพุทธศาสนิกชนจะได้ท าการบูชาเพื่อระลึกถึงความส าคัญของวันดังกล่าวและพระคุณ
ของพระพุทธเจ้า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้นในพระราชวัง โดยโปรดให้มี
การประกอบพระราชกุศลในเวลาเช้าด้วยการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารใน
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลาค่ าพระองค์จะเสด็จออกฟังพระสงฆ์ท าวัตรเย็นสวด
โอวาทปาติโมกข์ แล้วทรงจุดเทียนเรียงตามรอบพระอุโบสถ จ านวน ๑,๒๕๐ เล่ม พระภิกษุเทศนา
โอวาทปาติโมกข์ พระสงฆ์ จ านวน ๓๐ รูป สวดมนต์รับเทศนา เป็นเสร็จพิธี 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระองค์ทรงน าพิธีบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาไปประกอบในสถานท่ีอื่น ๆ นอกพระบรมมหาราชวังในคราว
เสด็จประพาสต้น เช่น บางปะอิน พระพุทธบาทพระพุทธฉาย พระปฐมเจดีย์ พระแท่นดงรัง เป็นต้ น 



 ๔๓ 

ประชาชนได้น าเอาวิธีบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางและสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้   
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อวันมาฆบูชา โดยก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ๑ วัน 
 

 แนวทางที่พึงปฏิบัติ 
 วันมาฆบูชา ถือเป็นวันส าคัญยิ่งวันหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธพึงปฏิบัติเช่นเดียว 
กับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่น ๆ และควรปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ พุทธศาสนิกชน
ผู้มุ่งท่ีจะพัฒนาตนเองตามหลักธรรมแห่งวันมาฆบูชา พึงปฏิบัติตามหลักธรรมอื่นท่ีน าสุขมาให้อีก ดังนี้ 
 
 การปฏิบัติพิธีกรรมส าหรับพุทธศาสนิกชน  
 การให้ทาน  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ยากไร้และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 รักษาศีล  ส ารวมระวังกายและวาจาด้วยการรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ พร้อมท้ังบ าเพ็ญเบญจ
ธรรมสนับสนุน 
 เจริญภาวนา บ าเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาตามแนว
สติปัฏฐาน 
 เวียนเทียน การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ในการนี้
ควรแต่งกายให้สุภาพเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย 
 

 ๓.๒ วันวิสาขบูชา 

     วิสาขบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ในปี
ปรกต ิ(ประมาณเดือนพฤษภาคม)  หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๗ ในปีท่ีมีอธิกมาศ (เดือน ๘ มี ๒ เดือน)
ซึ่งถือกันว่า เป็นการบูชาพิเศษ เพราะเป็นวันส าคัญในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้และ
เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 
  ความส าคัญ 
 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ซึ่งเหตุการณ์ส าคัญน่าอัศจรรย์ท้ัง ๓ ประการ ได้เวียนมาบรรจบในวันเดียวกัน คือ วันวิสาขบูชา ดังนี้ 
  ๑) วันประสูติ 
  พระพุทธเจ้าทรงเป็นกษัตริย์โดยพระชาติและโดยพระวงศ์เป็นโคตมวงศ์โดยชาติภูมิเป็น
ชาวศักยะ ประสูติก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ในมัธยมประเทศ เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะเจ้ากรุง
กบิลพัสด์ุ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองลุมมินเด ประเทศเนปาล) และพระนางศิริมหามายาทรงมีพระนามว่า 



๔๔ 

“เจ้าชายสิทธัตถะ” ในวันประสูตินั้น ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระนางศิริมหามายาทรงพระครรภ์
บริบูรณ์แล้ว ทรงประสงค์จะเสด็จไปเมืองเทวทหะนครอันเป็นชาติภูมิแห่งพระองค์ เมื่อทรงได้รับ
อนุญาตจากพระเจ้าสุทโธทนะแล้ว ครั้นรุ่งเช้าในวันวิสาขบูรณมีดิถีเพ็ญเดือน ๖ พระนางศิริมหามายา
เสด็จออกจากพระนครไปถึงป่าไม้รัง    มีช่ือว่าลุมพินีวัน   อยู่ระหว่างพระนครท้ังสองแต่ใกล้เมืองเทวท
หะนคร   พระนางจึงโปรดให้เสด็จชม ครั้นเสด็จไปถึงใต้ต้นสาลพฤกษ์  (ไม้รัง) ก็ทรงประชวรพระครรภ์ 
ประสูติพระมหาบุรุษจากพระครรภ์  ณ สถานท่ีนั้น 
 

   ๒) วันตรัสรู ้
   เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับการท านุบ ารุงอบรมมาเป็นอันดีต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์  เมื่อ
ทรงพระเจริญวัย ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา (พิมพา) กาลต่อมาได้ทรงมีพระโอรสพระนาม
ว่า “ราหุล” ด้วยพระบารมีท่ีทรงบ าเพ็ญมาแล้วในอดีตกาล และด้วยพระปัญญาอัน เต็มบริบูรณ์ด้วย
โยนิโสมนสิการ ท าให้ทรงมีพระอัธยาศัยเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่อันเพลิดเพลินด้วยกามคุณ เกิดแล้วก็
แก่ ก็เจ็บ และตายไป โดยไม่เกิดประโยชน์อันใด เมื่อทรงพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเป็นอยู่ของ
ชีวิตก็ทรงยิ่งเบื่อหน่ายในโลกวิสัย และทรงมีพระกรุณาอันยิ่งใหญ่แก่มหาชน ทรงด าริจะหาประโยชน์
เพื่อให้มหาชนพ้นทุกข์และปฏิบัติคุณงามความดีโดยถูกต้อง ดังนั้น ทรงเห็นว่าการออกบวชเป็นวิถีทาง
ในการท่ีจะท าประโยชน์ได้อย่างยิ่ง จึงท าให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกทรงผนวช ถือเพศเป็น
นักบวชและทรงศึกษาวิธีการจากพราหมณ์คณาจารย์ เจ้าลัทธิต่าง ๆ  ในสมัยนั้น เมื่อทรงศึกษาจน
ส าเร็จในลัทธิต่าง ๆ เหล่านั้น  แล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางในการท าให้ตรัสรู้ธรรมพิเศษได้ ก็ทรงลาพราหมณ์
คณาจารย์เหล่านั้น เพื่อไปแสวงหาวิธีการและแก้ไขทดลองโดยล าพังพระองค์เอง  จนได้รับความพอ
พระทัยว่า ได้ตรัสรู้แล้ว ในวันวิสาขบูรณมีดิถีเพ็ญเดือน ๖ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ใกล้ฝ่ังแม่น้ าเนรัญชรา 
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี (ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองพุทธคยา แคว้น
พิหาร ประเทศอินเดีย) 
 

   ๓) วันเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
    ครั้นได้ตรัสรู้แล้ว ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจโปรดบรรพชิต คือ ปัญจวัคคีย์ ๕ รูปมีพระ
โกณฑัญญะเป็นหัวหน้า และทรงส่งไปเผยแผ่พระศาสนา  ในนิคมชนบทราชธานีต่าง ๆ จนพระศาสนา
เจริญแพร่หลายพร้อมท้ังทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย เพื่อผลอันไพบูลย์มั่นคงแก่พระศาสนาและความ
พ้นทุกข์ของมหาชน เมื่อพระชนมายุได้  ๘๐ พรรษา ณ สวนป่ารัง ฟากแม่น้ าหิรัญญวดี อันเป็นท่ีแวะ
พักของมัลละกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระองค์ทรงประทับบรรทมบนเตียงในระหว่างไม้รังท้ังคู่ หัน
พระเศียรไปทางทิศเหนือบรรทมโดยเบื้องขวาเป็นอนุฏฐานไสยาสน์ และทรงโปรดประทานพระโอวาท
เป็นปัจฉิมโอวาท  “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราเตือนเธอท้ังหลาย สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมส้ินไปเป็น
ธรรมดา เธอท้ังหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” 



 ๔๕ 

  ต่อจากนั้นทรงเข้าปฐมฌานไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เรียกว่า อนุโลม แล้วย้อนกลับลง
มาตามล าดับจนถึงปฐมฌาน เรียกว่า ปฏิโลม แล้วย้อนขึ้นไปอีกโดยล าดับ ๆ จนถึงจตุตถฌานและเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูรณมีดิถีเพ็ญเดือน ๖ ณ ใต้ต้นสาละ เมืองกุสินาราแคว้นมัลละ เมื่อ
พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี (ปัจจุบันอยู่เขตเมืองกุสินคระ แคว้นอุตตรประเทศ 
ประเทศอินเดีย) 
 

 ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย 
 วันวิสาขบูชา ปรากฏหลักฐานว่า มีมาต้ังแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่าคงได้
แบบอย่างมาจากลังกา กล่าวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ พระเจ้าภาติกราชกษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้
ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างมโหฬาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและกษัตริย์แห่งกรุงลังกาในรัชกาลต่อ ๆ มา
ก็ทรงเจริญรอยตาม แม้ปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู่ 
 สมัยกรุง สุโขทัย ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากในด้าน
พระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ชาวลังกาได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
เช่ือว่าได้น าการประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย 
 ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช
นิพนธ์ มีความตอนหนึ่งว่า “...ก็การท่ีถือว่าพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์วิสาขะเป็นนักขัตฤกษ์ท่ีควร
ประกอบการบูชาในพระรัตนตรัย ซึ่งถือกันอยู่ในเมืองท่ีนับถือพระพุทธศาสนามาแต่โบราณนั้น จะให้ได้
ความชัดว่า ต้ังแต่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานในแผ่นดินสยามแล้ว คนท้ังปวงได้ท าการบูชานั้นมา
แต่เดิมหรือไม่ได้ท าก็ไม่มีปรากฏชัดในท่ีแห่งใด จนถึงกรุงสุโขทัย จึงได้ความตามหนังสือท่ีนางนพมาศ
แต่งนั้นว่า ครั้นถึงวันวิสาขบูชา สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน และราชบริรักษ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ท้ังอาณา
ประชาราษฎร์ท่ัวทุกนิคมคามชนบท ก็ประดับพระนครและพระราชวังข้างหน้าข้างในจวนต าแหน่งท้าว
พระยา พระหลวงเศรษฐี ชีพราหมณ์ บ้านเรือน โรงร้านพ่วงแพ ชนประชา ชายหญิง ล้วนแต่แขวนโคม
ประทีปชวาลาสว่างไสวห้อยย้อยพวงบุปผชาติประพรมเครื่องสุคนธรส อุทิศบูชาพระรัตนตรัย ส้ินสาม
ทิวาราตรี มหาชนชวนกันรักษาพระอุโบสถศีล สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาบูชาธรรม บ้างก็ถวายสลาก
ภัตตาหารสังฆทานข้าวบิณฑ์ บ้างก็ยกขึ้นซึ่งธงผ้าบูชาพระสถูปเจดีย์ บ้างก็บริจาคทรัพย์จ าแนกแจกทาน
แก่ยาจกทลิทกคนก าพร้าอนาถาชราพิการ บ้างก็ซื้อไถ่ชีวิตสัตว์จตุบททวิบาทชาติมัจฉต่าง ๆ ปลดปล่อย
ให้ความสุขสบาย อันว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน และราชกูล ก็ทรงศีลบ าเพ็ญการพระราชกุศลต่าง ๆ ใน
วันวิสาขบูชา พุทธศาสนา เวลาตะวันฉายแสงก็เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยราชสุริยวงศ์และนางใน 
ออกวัดหน้าพระธาตุราชอารามหลวงวันหนึ่งออกวัดราษฏร์บุรณพระวิหารหลวงวันหนึ่งออกวัดโลกสุทธ
ราชาวาสวันหนึ่ง ต่างนมัสการพระรัตนัตตยาธิคุณ โปรยปรายผกาเกสรสุคนธรส 
 สักการบูชา ถวายประทีปธูปเทียน    เวียนแว่นรอบรัตนบัลลังก์ ประโคมดุริยางคดนตรี  ดีดสี
ตีเป่า  สมโภชพระชินศรี พระชินราช พระโลกนาถ พระอัฏฐารส โดยมีกมลโสมนัสศรัทธาทุกตัวคน” 



๔๖ 

แล้วมีค าสรรเสริญว่า “อันพระนครสุโขทัยราชธานี ถึงวันวิสาขนักขัตฤกษ์ครั้งใด ก็สว่างไปด้วย แสง
ประทีปเทียนดอกไม้เพลิง แลสล้างสลอนด้วยธงชาย ธงประตาก ไสวไปด้วยพู่พวงดอกไม้กรองร้อยห้อย
แขวน หอมตลบไปด้วยกล่ินสุคนธรสรวยรื่น เสนาะส าเนียงพิณพาทย์ฆ้องกลองท้ังทิวาราตรี มหาชนชาย 
หญิงพากันกระท ากองการกุศล เสมือนจะเผยซึ่งทวารพิมานฟ้าทุกช่อช้ัน”  กล่าวไว้เป็นการสนุกสนาน
ยิ่งใหญ่ เหมือนอย่างในหนังสือโบราณก่อน ๆ ข้ึนไป ท่ีได้กล่าวถึงวันวิสาขบูชา ดังนี้…” 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลอดถึงสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลท่ี ๑ ไม่
ปรากฏว่าได้มีการประกอบพิธีวิสาขบูชา เพราะสถานการณ์บ้านเมืองไม่เอื้ออ านวยให้ประกอบ เป็นพระ
ราชพิธี คงมีแต่พิธีท่ีพระสงฆ์และประชาชนจัดขึ้นตามวัดวาอารามเท่านั้น ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงปรากฏหลักฐาน  ในพระราชพงศาวดารว่ า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ตรัสถามพระเถรานุเถระเกี่ยวกับการบ าเพ็ญกุศลในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ พระสงฆ์ได้ถวายพระพรว่า การกระท าวิสาขบูชาเป็นการบ าเพ็ญกุศลพิเศษ
ยิ่งกว่าบ าเพ็ญในโอกาสตรุษสงกรานต์ พระองค์จึงทรงรับส่ังให้ประกอบพิธีวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธี 
 ในรัชกาลท่ี ๒ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในการประกอบพิธีวิสาขบูชา ให้ความส าคัญ 
มีพระราชโองการส่ังว่า แต่นี้สืบไปถึง ณ วันเดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ า แรมค่ า ๑ เป็นวันพิธีวิสาขบูชา  นักขัต
ฤกษ์ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะรักษาพระอุโบสถศีล ปรนนิบัติ ๓ วัน ห้ามมิให้ผู้ใดฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต เสพสุราเมรัยใน ๓ วัน ถวายประทีป ต้ังโคมแขวนเครื่องสักการบูชา  ดอกไม้เพลิง ๓ วัน ให้
เกณฑ์ประโคมเวียนเทียนพระพุทธเจ้า ๓ วัน ให้มีพระธรรมเทศนา  ในพระอารามหลวงถวายนาน ๓ วัน 
 ส่วนพระบรมราชวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาท ไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ ลูกค้า
วาณิช สมณชีพราหมณ์ท้ังปวงจึงมีศรัทธาปลงใจลงในกองการกุศล อุตส่าห์กระท าวิสาขบูชา ให้เป็น
ประเพณียั่งยืนในทุกปี อย่าให้ขาด ฝ่ายฆราวาสนั้นจงรักษาอุโบสถศีล ถวายบิณฑบาตทาน ปล่อยสัตว์
ตามศรัทธา ๓ วัน ดุจวันตรุษสงกรานต์ เพลาเพลแล้วมีพระธรรมเทศนาในอาราม 
 ครั้นเพลาบ่าย ให้ตกแต่งเครื่องสักการบูชา พวงดอกไม้มาลากระท าวิจิตรต่าง ๆ ธูปเทียน
ชวาลา ท้ังธงผ้า ธงกระดาษออกไปยังพระอารามบูชาพระรัตนตรัย ต้ังพนมดอกไม้ แขวนพวงดอกไม้ ธูป
เทียน ธงใหญ่ ธงน้อย ในพระอุโบสถ พระวิหาร ท่ีลานพระเจดีย์ และพระศรีมหาโพธิ์ จะมีเครื่อง ดุริยาง
คดนตรี มโหรี พิณพาทย์ เครื่องเล่นสมโภชตามแต่ศรัทธา 
 ครั้นเพลาค่ า ให้ฆราวาสบูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องบูชาประทีป โคมต้ัง โคมแขวนหน้าบ้าน 
ร้านโรงเรือนและเรือแพ ทุกแห่งทุกต าบล ครบ ๓ วัน ณ วันเดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ านั้นเป็นวันบูรณมี ให้ข้า
ทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชวังหลวงในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลประชุมกันถวายสลากภัตแก่
พระสงฆ์ ให้มรรคนายกชักชวนสัปบุรุษทายกบรรดาท่ีอยู่ใกล้เคียงอารามใด ๆ ให้ท าสลากภัตถวาย
พระสงฆ์ในอารามนั้น ๆ 



 ๔๗ 

 เพลาบ่าย ให้เอาหม้อใหม่ใส่น้ าลอยดอกอุบลบัวหลวง วงสายสิญจน์ส าหรับเป็นปริตรไปต้ัง ท่ี
พระอุโบสถ พระสงฆ์ลงพระอุโบสถแล้วจะได้สวดพระพุทธมนต์ จ าเริญพระปริตรธรรมครั้นจบแล้ว หม้อ
น้ าของผู้ใดก็ให้ไปกินไปอาบ ประพรมเหย้าเรือนเคหา บ าบัดโรคอุปัทวภัยต่าง ๆ ฝ่ายพระสงฆ์สมณะนั้น 
ให้พระราชาคณะฐานานุกรมประกาศให้ลงพระอุโบสถ แต่เพลาเพลแล้วให้พร้อมกัน ครั้นเ สร็จ
อุโบสถกรรมแล้วเจริญพระปริตรธรรม แผ่พระพุทธอาญาไปในพระราชอาณาเขตระงับอุปัทวภัยทั้งปวง 
 ครั้นเพลาค่ า เป็นวันโอกาสแห่งพระสงฆ์สามเณรกระท าสักการบูชา พระศรีรัตนตรัยท่ีพระ
อุโบสถและพระวิหารด้วยธูปเทียน โคมต้ัง โคมแขวน ดอกไม้ และประทีป เป็นต้น พระภิกษุท่ีเป็นธรรม
ถึก จงมีจิตปราศจากโลภโลกามิส ให้ต้ังเมตตาศรัทธาเป็นบุเรจาริก จงส าแดงธรรมเทศนาให้พระสงฆ์
สามเณรแลสัปบุรุษฟัง โดยอันควรแก่ราตรีวันนั้นทุกอารามให้กระท าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมานี้
เสมอไปทุกปีอย่าให้ขาด 
 ถ้าฆราวาสแลพระสงฆ์สามเณรรูปใด เป็นพาลทุจริตจิตคะนองหยาบช้า หามีศรัทธาไม่กระท า
ความอันมิชอบให้เป็นอันตรายแก่ผู้กระท าวิสาขบูชาในวันนักขัตฤกษ์นั้นก็ให้ร้องแขวงนายบ้านายอ าเภอ 
ก าชับตรวจตราสอดแนมจับกุมเอาตัวผู้กระท าผิดให้จงได้ ถ้าจับได้ในกรุงฯ ให้ส่งกรมพระนครบาล นอก
กรุงให้ส่งเจ้าอธิการ ให้ไล่เลียงไถ่ถามได้ความสัตย์ให้ลงโทษลงทัณฑกรรมตามอาญา ฝ่ายพระพุทธจักร
แลพระราชอาณาจักรจะให้หลาบจ า อย่าให้ท าต่อไป แลให้ประกาศป่าวร้องอาณาประชาราษฎร์ ลูกค้า
วาณิช สมณชีพราหมณ์ให้รู้จักท่ัวให้กระท าดังพระราชบัญญัติดังกล่าวมานี้จงทุกประการ ถ้าผู้ใดมิฟังจะ
เอาตัวผู้กระท าผิดเป็นโทษโดยโทษานุโทษพระราชพิธีวิสาขบูชานี้ได้กระท าขึ้นในประเทศไทยเป็น
เวลานาน อาจมีเหตุการณ์บางอย่างไม่เอื้ออ านวยจึงท าให้พิธีวิสาขบูชาขาดประเพณีไปเป็นเวลานาน 
เพิ่งมาฟื้นขึ้นในรัชกาลท่ี ๒ โดยสมเด็จพระสังฆราช (มีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) ได้ถวายพระพร
วิสัชนาให้เกิดพระราชศรัทธา 
 จึงทรงประกาศพระราชก าหนดให้จัดพิธีวิสาขบูชาขึ้น และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่บัดนั้น
จนถึงปัจจุบันนี้ 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๓ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการเทศนา
พุทธประวัติปฐมสมโพธิขึ้นตามวัดในวันวิสาขบูชาเป็นกรณีพิเศษเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติตาม
แบบอย่างในรัชกาลก่อน 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันวิ
สาขบูชาให้พิเศษไปกว่าท่ีเคยจัดในรัชกาลก่อน คือ ให้ต้ังโต๊ะเครื่องบูชาพระพุทธธรรม  ณ เฉลียงพระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และให้ท าโคมแขวนไว้ตามศาลารายอีกด้วย 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้บรรดา
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในเดินเทียนและสวดมนต์รอบ ๆ พระพุทธรัตนสถาน วิธีปฏิบัตินี้
นับว่าเป็นแบบอย่างของการเวียนเทียนในรัชกาลต่อ ๆ มาจนถึงสมัยปัจจุบัน  การประกอบพิธีวิสาขบูชา



๔๘ 

เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กว่าทุกยุคทุกสมัย ได้แก่ การจัดงาน  เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งทาง
ราชการเรียกว่างาน “ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ” ต้ังแต่ วันท่ี ๑๒ ถึง ๑๘ พฤษภาคม รวม ๗ วัน ได้จัด
งานส่วนใหญ่ขึ้นที่ท้องสนามหลวง สถานท่ีราชการ และวัดอารามต่าง ๆ ประดับธงทิวและโคมไฟท่ัวพระ
ราชอาณาจักร ประชาชนถือศีล ๕ หรือศีล ๘  ตามศรัทธาตลอดเวลา ๗ วัน มีการอุปสมบทพระภิกษุ
สงฆ์รวม ๒,๕๐๐ รูป ประชาชนงดการฆ่าสัตว์  และงดการดื่มสุราต้ังแต่วันท่ี ๑๒-๑๔ พฤษภาคม รวม ๓ 
วัน มีการก่อสร้างพุทธมณฑลจัดภัตตาหาร  เล้ียงพระภิกษุสงฆ์วันละ ๒,๕๐๐ รูป ต้ังโรงทานเล้ียงอาหาร
ประชาชนวันละ ๒๐๐,๐๐๐ คน  เป็นเวลา ๓ วัน ออกกฎหมายสงวนสัตว์ป่าในบริเวณนั้น รวมถึงการฆ่า
สัตว์และจับสัตว์ในบริเวณวัด  และหน้าวัดด้วย และได้มีการปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นกรณี
พิเศษในวันวิสาขบูชาปีนั้นด้วย 
 พิธีกรรมการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา มีการปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ถึงก าหนดวันวิสาขบูชา ทางวัดประกาศให้พุทธบริษัททราบท่ัวกัน (ท้ังชาววัดและชาวบ้าน) 
บอกก าหนดเวลาประกอบพิธีด้วยว่าจะประกอบเวลาไหน จะเป็นตอนบ่ายหรือค่ าก็ได้ 
 ๒. เมื่อถึงเวลาก าหนด ทางวัดตีระฆังสัญญาณให้พุทธบริษัท ภิกษุสามเณร อุบาสกและ
อุบาสิกา ประชุมพร้อมกันท่ีหน้าพระอุโบสถหรือลานพระเจดีย์ อันเป็นหลักของวัดนั้น ๆ ภิกษุอยู่แถว
หน้าถัดไปสามเณรท้ายสุด อุบาสกอุบาสิกาจะจัดให้ชายอยู่กลุ่มชาย หญิงอยู่กลุ่มหญิงหรือปล่อยให้คละ
กันตามอัธยาศัยก็แล้วแต่จะก าหนด ทุกคนถือดอกไม้ ธูปเทียนตามแต่จะหาได้และศรัทธาของตน ขนาด
ของเทียนควรจุดเทียนให้เดินจนครบ ๓ รอบสถานท่ีท่ีเดิน ไม่ดับระหว่างเดิน 
 ๓. เมื่อพร้อมกันแล้ว ประธานสงฆ์จุดเทียนและธูป ทุกคนจุดของตนตามเสร็จแล้วถือดอกไม้
ธูปเทียนท่ีจุดแล้วประนมมือ หันหน้าเข้าหาปูชนียสถานท่ีเวียนนั้น แล้วกล่าวค าบูชาตามแบบท่ีก าหนด
ไว้ ตามประธานสงฆ์จนจบ 
 ๔. ประธานสงฆ์ประนมมือถือดอกไม้ ธูปเทียนเดินน าหน้าแถวไปทางขวามือของสถานท่ีท่ี
เวียนเทียน คือ เดินเวียนไปทางท่ีมือขวาของตนหันเข้าหาสถานท่ีท่ีเวียนนั้นจนครบ ๓ รอบการเดินเวียน
ขวา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยพุทธกาลในแต่ละรอบให้ระลึก
ถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
รอบแรก ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ 

ภาษาบาล ี
อิปิติ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 
 



 ๔๙ 

ค าแปล 
 เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้
โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้ว รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ทรงเป็นผู้สามารถฝึก
บุรุษท่ีสมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิก
บานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจ าเริญ จ าแนกธรรม ส่ังสอนสัตว์ ดังนี้ 
 
รอบที่สอง ระลึกถึงพระธรรมคุณ 
 

ภาษาบาล ี
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 
 

ค าแปล 
 พระธรรม เป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมท่ีผู้ศึกษาและปฏิบัติพึง
เห็นได้ด้วยตัวเอง เป็นธรรมท่ีปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จ ากัดกาล เป็นธรรมท่ีควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจง
มาดูเถิด เป็นธรรมท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นธรรมท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ 
 
รอบที่สาม ระลึกถึงพระสังฆคุณ 
 

ภาษาบาล ี
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. อุชุปะฏิปนัโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. ยะทิทัง 
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา. เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย 

ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตัง โลกัสสาติ. 
 

ค าแปล 
 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ  ๔ คู่ นับ
เรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สักการะท่ีเขาน ามา



๕๐ 

บูชา เป็นผู้ท่ีควรแก่สักการะท่ีเขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ท่ีบุคคลท่ัวไปควรท า
อัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ 
 
   ๕. เมื่อครบ ๓ รอบแล้ว น าดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามท่ีเตรียมไว้ ต่อจากนั้นจึงเข้า
ไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถ หรือวิหาร หรือศาลาการเปรียญ แล้วแต่ท่ีทางวัดก าหนดเริ่มท าวัตร
เย็นและสวดมนต์ ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์อย่างพิธีกรรมวันธรรมสวนะธรรมดา เสร็จแล้วมีเทศน์พิเศษ 
แสดงเรื่องพระพุทธประวัติและเรื่องท่ีเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ๑ กัณฑ์ เป็นอันเสร็จพิธี 
 

 ๓.๓  วันอัฏฐมีบูชา 

   วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันส าคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า 
เดือนวิสาขะ (เดือน ๖ ของไทย) 
 
   ประวัติ 
   เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว ๘ วัน มัลละกษัตริย์แห่ง
เมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์ มีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานพร้อมกันกระท า
การถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา เมื่อวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๖ ซึ่งนิยม
เรียกกันว่า วันอัฏฐมี เมื่อเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะเช่น
ท่ีปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นต้น แต่จะถวายกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบัน
นี้ ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ 
   หลังจากท่ีพระเพลิงซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้ว บรรดากษัตริย์มัลละ 
ท้ังหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุท้ังหมดใส่ลงในหีบทองแล้วน าไปรักษาไว้ภายในนครกุสินารา  
ส่วนเครื่องบริขารต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามท่ีต่าง ๆ อาทิ ผ้าไตรจีวร
อัญเชิญไปประดิษฐานท่ีแคว้นธาระ บาตรอัญเชิญไปประดิษฐานท่ีเมืองปาตลีบุตร เป็นต้น 
 
   การประกอบพิธีกรรมอัฏฐมีบูชา 
   การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชาในประเทศไทยนั้นนิยมท ากันในตอนค่ าและปฏิบั ติ
เช่นเดียวกันกับการประกอบพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ เช่น วันวิสาขบูชา เป็นต้น 
 
 
 



 ๕๑ 

   การปฏิบัติพิธีกรรม 
   การให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล รักษาศีล ส ารวม
ระวังกายและวาจาด้วยการรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ เจริญภาวนา บ าเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระสวด
มนต์และปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน เวียนเทียน  การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระ
รัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา 
 

       ๓.๔ วันอาสาฬหบูชา 
 

   ความหมาย 
   “อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประกอบด้วยค า ๒ ค า คือ
อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการ
บูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในเดือน ๘ หรือเรียกเต็มว่า อาสาฬหปูรณมีบูชา 
   วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หรือราวเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็น
วันพระจันทร์เสวยอาสาฬหฤกษ์ แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันอาสาฬหบูชาจะ
เล่ือนไปเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หลัง ตกในราวเดือนกรกฎาคม ปลาย ๆ เดือน 
 
  โดยสรุป วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึง
ปรากฏการณ์ส าคัญ ๆ ในวันเพ็ญเดือน ๘ คือ 
  ๑. เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 
  ๒. เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา 
  ๓. เป็นวันท่ีเกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก คือ การท่ีท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระ
โสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 
  ๔. เป็นวันท่ีเกิดพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ
ได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 
  ๕. เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การท่ีท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม
และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า 
  เมื่อเปรียบกับวันส าคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางท่ีเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวัน
พระสงฆ์ (คือวันท่ีเริ่มเกิดมีพระสงฆ์) 
  ดังนั้น ในวันนี้จึงเป็นวันแรกท่ีมีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศนากัณฑ์นี้ว่า “ปฐมเทศนา” หรือ
อีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา 
 



๕๒ 

 ประวัติความเป็นมา 
 นับแต่วันท่ีสมเด็จพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ คือ ในวันเพ็ญ  เดือน ๖ พระองค์ประทับเสวยวิมุตติ
สุขในบริเวณโพธิมัณฑ์นั้น  ตลอด ๗ สัปดาห์ คือ   
 สัปดาห์ที่ ๑ คงประทับอยู่ท่ีควงไม้อสัตถะอันเป็นไม้มหาโพธิ์ เพราะเป็นท่ีตรัสรู้ทรงใช้เวลา
พิจารณาปฏิกิจจสมุปปาทธรรมทบทวนอยู่ตลอด ๗ วัน 
 สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จไปทางทิศอีสานของต้นโพธิ์ ประทับยืนกลางแจ้งเพ่งดูไม้มหาโพธิ์ โดยไม่
กะพริบพระเนตรอยู่ในที่แห่งเดียวจนตลอด ๗ วัน ท่ีประทับยืนนั้นปรากฏเรียกในภายหลัง 
ว่า “อนิมิสสเจดีย์” 
 สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จไปประทับอยู่ในท่ีกึ่งกลางระหว่างอนิมิสสเจดีย์กับต้นมหาโพธิ์แล้วทรง
จงกรมอยู่ ณ ท่ีตรงนั้นตลอด ๗ วัน ซึ่งต่อมาเรียกตรงนั้นว่า “จงกรมเจดีย์” 
 สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จไปทางทิศพายัพของต้นมหาโพธิ์ ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระ
อภิธรรมอยู่ตลอด ๗ วัน ท่ีประทับขัดสมาธิเพชรนั้น ต่อมาเรียกว่า “รัตนฆรเจดีย์” 
 สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จไปทางทิศบูรพาของต้นโพธิ์ ประทับท่ีควงไม้ไทรช่ืออชปาลนิโครธอยู่ตลอด 
๗ วัน ในระหว่างนั้นทรงตรัสแก้ปัญหาของพราหมณ์ผู้หนึ่ง ซึ่งทูลถามในเรื่องความเป็นพราหมณ์ 
 สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จไปทางทิศอาคเนย์ของต้นมหาโพธิ์ ประทับท่ีควงไม้จิกเสวยวิมุตติสุขอยู่
ตลอด ๗ วัน ฝนตกพร าตลอดเวลา พญานาคมาวงขดล้อมพระองค์ และแผ่พังพานบังฝนให้พระองค์ทรง
เปล่งพระอุทาน สรรเสริญความสงัด และความไม่เบียดเบียนกันว่า เป็นสุขในโลก 
 สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จย้ายสถานท่ีไปทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์ ประทับท่ีควงไม้เกตเสวยวิมุตติสุข
ตลอด ๗ วัน มีพาณิช ๒ คน ช่ือตปุสสะกับภัลลิกะเดินทางจากอุกกลชนบทมาถึงท่ีนั้นได้เห็นพระพุทธ
องค์ประทับอยู่ จึงน าข้าวสัตตุผง ข้าวสัตตุก้อน ซึ่งเป็นเสบียงกรังของตนเข้าไปถวายพระองค์ทรงรับ
เสวยเสร็จแล้ว สองพาณิชก็ประกาศตนเป็นอุบาสก นับเป็นอุบาสกคู่แรก 
 

 ในประวัติกาล ทรงพิจารณาสัตว์โลกเมื่อล่วงสัปดาห์ท่ี ๗ แล้ว พระองค์เสด็จกลับมาประทับท่ี
ควง  ไม้ไทรชื่ออชปาลนิโครธอีก ทรงค านึงว่า ธรรมท่ีพระองค์ตรัสรู้นี้ ลึกซึ้งมาก ยากท่ีสัตว์อื่นจะรู้ตาม
จึงท้อพระทัยท่ีจะสอนสัตว์โลกแต่อาศัยพระกรุณาเป็นท่ีต้ัง ทรงเล็งเห็นว่าโลกนี้ผู้ท่ีพอจะรู้ตามได้ก็คงมี 
เปรียบกับดอกบัว ๔ ประเภท คือ 
  ๑. อุคฆติตัญญู ได้แก่ ผู้ท่ีมีอุปนิสัยสามารถรู้ธรรมพิเศษได้ทันทีทันใดในขณะท่ีมีผู้ส่ังสอน
หรือพวกท่ีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลา
อันรวดเร็วเปรียบเหมือนดอกบัวท่ีโผล่ขึ้นพ้นน้ าแล้ว พร้อมท่ีจะบานในเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์ในวัน
นั้น 
  ๒. วิปจิตัญญู ได้แก่ ผู้ท่ีสามารถจะรู้ธรรมวิเศษได้ ต่อเมื่อท่านขยายความย่อให้พิสดาร 



 ๕๓ 

ออกไปหรือพวกท่ีมีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการ
อบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเหมือนดอกบัวท่ีต้ังอยู่เสมอระดับ
น้ าจักบานในวันรุ่งขึ้น 
  ๓. เนยยะ ได้แก่ ผู้ท่ีพากเพียรพยายามฟัง คิด ถาม ท่องอยู่เสมอไม่ทอดท้ิง จึงได้รู้ธรรม
วิเศษหรือพวกท่ีมีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรม
ฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาปสาทะในท่ีสุดก็สามารถ
รู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเหมือนดอกบัวท่ียังไม่โผล่ขึ้นจากน้ าได้รับการหล่อเล้ียงจากน้ า 
แต่จะโผล่แล้วบานขึ้นในวันต่อ ๆ ไป 
  ๔. ปทปรมะ ได้แก่ ผู้ท่ีแม้ฟัง คิด ถาม ท่อง แล้วก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้หรือพวกท่ีไร้
สติปัญญา และยังมีมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ท้ังยังขาดศรัทธาป
สาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเหมือนดอกบัวท่ีอยู่ใต้น้ าติดกับเปือกตม รังแต่จะเป็นภักษาหารแห่งปลา
และเต่า 
 การประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชา เพื่อระลึกถึงความส าคัญท้ัง ๓ ประการ ท่ีเกิดขึ้นในสมัย
พุทธกาล และน้อมน าค าส่ังสอนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการประกอบพิธีในวันส าคัญนี้ แบ่งออกเป็น 
๓ อย่าง คือ 
    ๑. พิธีหลวง 
    ๒. พิธีราษฎร์ 
    ๓. พิธีสงฆ์ 
 ส าหรับพิธีหลวงและพิธีราษฎร์นั้น มีการปฏิบัติเช่นเดียวกับวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาคือ 
การถือศีล ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา เป็นต้น ในส่วนของพิธีสงฆ์ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๘ จะมีการสวดมนต์ท าวัตรเย็นหรือตอนค่ าแล้วสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตร หรือพิธีการอื่น ๆ ซึ่ง
แล้วแต่ทางวัดจะเป็นผู้ก าหนด และมีพิธีเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา 
 

 ๓.๕ วันพระหรือวันธรรมสวนะ 

    วันธรรมสวนะ (อ่านว่า วัน-ท า-มะ-สะ-วะ-นะ) คือ วันก าหนดประชุมฟังธรรมของพุทธ
บริษัท ท่ีเรียกเป็นค าสามัญ โดยท่ัวไปว่า “วันพระ” เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทท่ีได้ปฏิบัติ 
สืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล โดยถือว่าการฟังธรรมตามกาล ท่ีก าหนดเป็นประจ าไว้ ย่อม
ก่อให้เกิดสติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟังอย่างน้อยได้รับธรรมสวนานิสงส์อยู่เสมอ วันก าหนดฟังธรรมนี้  
พระพุทธเจ้าทรงปัญญัติไว้ในเดือนหนึ่ง ๆ ท้ังข้างขึ้นและข้างแรม  รวม ๔ วัน ได้แก่ 
     ๑. วันขึ้น ๘ ค่ า 
     ๒. วันขึ้น ๑๕ ค่ า 



๕๔ 

     ๓. วันแรม ๘ ค่ า 
     ๔. วันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ า  
   (หากตรงกับเดือนขาด เป็นแรม ๑๔ ค่ า) ของทุกเดือน  วันท้ัง ๔ นี้ ถือกันว่าเป็นวัน
ก าหนดประชุมฟังธรรมโดยปกติ และนิยมเป็นวันรักษาปกติ อุโบสถส าหรับฆราวาสผู้ต้องการอบรมกุศล
อีกด้วย วันธรรมสวนะนี้ พุทธบริษัทได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนกระท่ังปัจจุบัน 
 
 ประวัติความเป็นมาของวันธรรมสวนะ 
 ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า “นักบวช
ศาสนาอื่น เขามีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมค าส่ังสอนในศาสนาของเขา แต่ในศาสนาพุทธยังไม่
ม”ี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนา และแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนใน
วัน ๘ ค่ า ๑๔ ค่ า และ ๑๕ ค่ า พุทธศาสนิกชนจึงถือวันดังกล่าว เป็นวันธรรมสวนะ เพื่อก าหนดให้มีการ
ประชุมพร้อมเพรียงกันฟังธรรม 
 ในสมัยพุทธกาล   (พุทธกาล = สมัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่) นั้น    สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมพระสงฆ์สาวกเพื่อทรงส่ังสอนธรรม การประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระ
พุทธองค์นั้น ก็ได้นัดหมายไปประชุมกัน และจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้สวดพระปาฏิโมกข์พระภิกษุทุก
รูปก็จะนั่งฟังด้วยอาการอันส ารวมและต้ังใจจนกระท่ังจบ 
 ค าว่า “สวนะ” แปลว่า การฟัง, และค าว่า “ธรรมสวนะ” แปลว่า การฟังธรรม นั่นคือวัน
ธรรมสวนะ ก็แปลว่า ก าหนดประชุมฟังธรรมหรือพูดตามภาษาชาวบ้านท่ัวไปว่า วันไปฟังเทศน์กัน
นั่นเอง อนึ่ง วันพระในทางศาสนาก็ยังได้เรียกว่า วันอุโบสถ ซึ่งแปลว่าวันจ าศีลของอุบาสกอุบาสิกาผู้
ต้องการบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษ 
 พิธีของชาวบ้าน โดยพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมท าบุญตักบาตร ถวายอาหารหวานคาวแด่
พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนาท่ีวัด 
 ในวันธรรมสวนะ ชาวบ้านจะละเว้นการประพฤติกิจท่ีเป็นบาปต่าง ๆ การสมาทานศีลในวันนี้ 
เช่น รับศีล ๕ หรือศีล ๘ ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาหรือธรรมสากัจฉา 
หรือสนทนาธรรมกัน การประชุมฟังธรรมในวันธรรมสวนะจึงมีพิธีกรรมท่ีต้องปฏิบัติเกิดขึ้น โดยนิยมเป็น
ระเบียบปฏิบัติซึ่งเรียกกันว่าข้ันตอนพิธีกรรมดังต่อไปนี้ 
 

 พิธีกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันธรรมสวนะ 
 ๑. ในวันธรรมสวนะตอนเช้า ประมาณ ๙.๐๐ น. พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาประชุม
พร้อมกันในสถานท่ีก าหนดแสดงธรรมจะเป็นอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ภายในวัดหรือพุทธสถาน
สมาคมแห่งใดก็ได้ จัดให้นั่งกันเป็นส่วนสัดเรียบร้อย มีพระพุทธรูปและท่ีบูชาประดิษฐานอยู่เบ้ืองหน้าจัด
ให้มีความสง่าตามสมควร 



 ๕๕ 

 ๒. เมื่อพร้อมแล้วพระภิกษุสามเณรเริ่มท าวัตรเช้าตามแบบนิยม ซึ่งท่ัว ๆ ไปใช้ระเบียบ คือ 
       ก) น ำบูชำพระรัตนตรัย (อรหํ สมฺมาสมฺพุทโธ ภคฺวา...) 
    ข) สวดปุพพภำคนมกำร (นโม…) 
   ค) สวดพุทฺธำภิถุติ (โย โส ตถาคโต…) 
   ฆ) สวดธมฺมำภิถุติ (โย โส สฺวากฺขาโต…) 
   ง) สวดสงฺฆำภิถุติ (โย โส สุปฏิปนฺโน...) 
   จ) สวดรตนตฺตยปฺปณำมคำถำ และ สงฺเวคปริกิตฺตนปาฐฺต่อ (พุทฺโธ สุสุทฺโธ...) 
 ๓. เมื่อภิกษุสามเณรท าวัตรจบเพียงนี้ อุบาสกอุบาสิกาเริ่มท าวัตรตามบทซึ่งกล่าวแล้วในเรื่อง
พิธีรักษาอุโบสถ 
 ๔. เสร็จพิธีท าวัตร หัวหน้าอุบาสกหรืออุบาสิกาประกาศอุโบสถพระธรรมกถึกข้ึนธรรมาสน์ 
 ๕. เมื่อจบประกาศอุโบสถแล้ว อุบาสกอุบาสิกาท้ังหมดคุกเข่าประนมมือกล่าวค าอาราธนา
อุโบสถศีลพร้อมกัน พระธรรมกถึกให้ศีล ๘ เป็นอุโบสถศีลเต็มท่ี แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะรักษาเพียงศีล ๕ 
เท่านั้น ก็รับสมาทานเพียง ๕ ข้อ ในระหว่างข้อท่ี ๓ ซึ่งพระธรรมกถึกให้ด้วยบทว่า อพฺรหฺมจริยา...พึงรับ
สมาทานว่า  กาเมสุมิจฺฉาจารา...เสียและรับต่อไปจนครบ ๕ ข้อ เมื่อครบแล้ว  ก็กราบ ๓ ครั้ง ลงนั่งราบ
ไม่ต้องรับต่อไป 
 ๖. ต่อจากรับศีลแล้วพระธรรมกถึกแสดงธรรมระหว่างแสดงธรรมพึงประนมมือฟังด้วยความ
ต้ังใจจนจบ 
 ๗. เมื่อเทศน์จบแล้วหัวหน้าน ากล่าวสาธุการตามแบบท่ีกล่าวในเรื่องพิธีรักษาอุโบสถ จบแล้ว
เป็นอันเสร็จ พิธีประชุมฟังธรรมตอนเช้า จะกลับบ้านหรือจะอยู่ฟังธรรมในตอนบ่ายก็แล้วแต่อัธยาศัย 
 

 พิธีรักษาอุโบสถ 
 อุโบสถ เป็นเรื่องของกุศลกรรมส าคัญประการหนึ่งของคฤหัสถ์ แปลว่า การเข้าจ า เป็นอุบาย
ขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง และเป็นทางแห่งความสงบ ระงับอันเป็นความสุขอย่างสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชน ผู้อยู่ในฆราวาสวิสัย จึงนิยมเอาใจใส่หาโอกาสประพฤติ
ปฏิบัติตามสมควร อุโบสถของคฤหัสถ์ท่ีกล่าวนี้มี ๒ อย่าง คือ ปกติอุโบสถอย่าง ๑ ปฏิชาครอุโบสถอย่าง 
๑ อุโบสถท่ีรับรักษากันตามปกติเฉพาะวันหนึ่งคือหนึ่ งอย่างท่ีรักษากันตามปกติท่ัวไป เรียกว่า ปกติ
อุโบสถ ส่วนอุโบสถท่ีรับและรักษาเป็นพิเศษกว่าปกติคือ รักษาคราวละ ๓ วัน จัดเป็นวันรับวันหนึ่ง วัน
รักษาวันหนึ่ง และวันส่งวันหนึ่ง เช่น จะรักษาอุโบสถวัน ๘ ค่ า ต้องรับและรักษามาแต่วัน ๗ ค่ า 
ตลอดไปถึงสุดวัน ๙ ค่ า คือ ได้อรุณใหม่ของวัน ๑๐ ค่ า นั่นเอง จึงหยุดรักษา อย่างนี้เรียกว่า ปฏิชาคร
อุโบสถท้ัง ๒ อย่างนี้ ต่างกันเฉพาะวันท่ีรักษามากน้อยกว่ากันเท่านั้น และการรักษาอุโบสถท้ัง ๒ อย่างนี้ 
โดยเนื้อแท้ก็คือสมาทานรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด เป็นเอกัชฌสมาทานมั่นคงอยู่ด้วยความผูกใจจน



๕๖ 

ตลอดกาลของอุโบสถท่ีตนสมาทานนั้น จึงเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ส าคัญดังกล่าว แล้วการรักษาอุโบสถ
นี้ ประกอบด้วยพิธีกรรมซึ่งปฏิบัติกันมาโดยระเบียบต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนพิธี 
 ๑. เมื่อต้ังใจจะรักษาอุโบสถวันพระใด พึงต่ืนแต่เช้ามืดก่อนรุ่งอรุณของวันนั้นพอได้เวลารุ่ง
อรุณของวันนั้น เตรียมตัวให้สะอาดเรียบร้อยตลอดถึงการบ้วนปากแล้วบูชาพระเปล่งวาจาอธิษฐาน
อุโบสถด้วยตนเองก่อนว่า “อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตังอุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง 
อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ข้าพเจ้าขอสมาทานเอา
ซึ่งองค์อุโบสถศีลท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้ เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี มิ
ให้ขาด มิให้ท าลาย ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งในเวลาวันนี้” แล้วยับยั้งรอเวลาอยู่ด้วยอาการสงบเสงี่ยม
ตามสมควร รับประทานอาหารเช้าแล้วไปสู่สมาคม ณ วัดใดวัดหนึ่ ง เพื่อรับสมาทานอุโบสถศีลต่อ
พระสงฆ์ตามประเพณี 
 ๒. โดยปกติอุโบสถนั้น เป็นวันธรรมสวนะภายในวัดพระสงฆ์สามเณรย่อมลงประชุมกันในพระ
อุโบสถหรือศาลาการเปรียญ เป็นต้น หลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้ว บางแห่งมีท าบุญตักบาตรท่ีวัด
ประจ าทุกวันพระภิกษุสามเณรลงฉันอาหารบิณฑบาตพร้อมกันท้ังวัดเสร็จภัตตาหารแล้วขึ้นกุฏิท าสรีร
กิจพอสมควรแล้วลงประชุมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งตอนสายประมาณ  ๙.๐๐ นาฬิกา ต่อหน้าอุบาสก
อุบาสิกาแล้วท าวัตรเช้า พอภิกษุสามเณรท าวัตรเสร็จ อุบาสกอุบาสิกาท าวัตรเช้าร่วมกันตามแบบนิยม
ของวัดนั้น ๆ 
 ๓. ท าวัตรจบแล้ว หัวหน้าอุบาสกหรืออุบาสิกาคุกเข่าประนมมือประกาศองค์อุโบสถท้ังค า
บาลีและค าไทยค าประกาศองค์อุโบสถ 
 

   อัชชะ โภนโต ปักขัสสะ อัฏฐะมีทิวะโส 
  เอวะรูโป โข โภนโต ทิวะโส, พุทเธนะ ภะคะวะตา 
  ปัญญัตตัสสะ ธัมมัสสะวะนัสสะ เจวะ, ตะทัคคัตถายะ 
  อุปาสะกะอุปาสิกานัง อุโปสะถัสสะ จะ กาโล โหติ, 
  หันทะ มะยัง โภนโต สัพเพ อิธะ สะมาคะตา, ตัสสะ 
  ภะคะวะโต ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา ปูชะนัตถายะ, 
  อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง 
  อุโปสะถัง อุปะวะสิสสามาติ, กาละปะริจเฉทัง กัตวา  
  ตัง ตัง เวระมะณิง อารัมมะณัง กะริตวา, 
  อะวิกขติตะจิตตา หุตวา สักกัจจัง อุโปสะถัง สะมาทิเยยยามะ,  
  อีทิสัง หิ อุโปสะถัง สัมปัตตานัง 
  อัมหากัง ชีวิตัง มา นิรัตถะกัง โหตุ. 
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 ค าแปล 
  ขอประกาศเริ่ม เรื่องความท่ีจะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์ ๘ ประการให้
สาธุชนที่ได้ต้ังจิตสมาทานทราบท่ัวกันก่อนแต่จะสมาทาน ณ บัดนี้ ด้วยวันนี้เป็นวันอัฏฐมีดิถีท่ีแปดแห่ง
ปักษ์มาถึงแล้ว ก็แหละวันเช่นนี้เป็นกาลท่ีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งต้ังไว้ในประชุมกัน
ฟังธรรม และเป็นกาลท่ีจะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้น
ด้วย เชิญเถิดเราท้ังหลายท้ังปวงท่ีได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ท่ีนี้ พึงก าหนดกาลว่าจะรักษาอุโบสถตลอด
วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้ แล้วพึงท าความเว้นโทษนั้น ๆ เป็นอารมณ์ (คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ ๑ เว้นจากลักฉ้อส่ิง
ท่ีเจ้าของเขาไม่ให้ ๑ เว้นจากประพฤติกรรมท่ีเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ๑ เว้นจากเจรจาค าเท็จล่อลวง
ผู้อื่น ๑ เว้นจากดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเหตุท่ีต้ังแห่งความประมาท ๑ เว้นจากบริโภคอาหารต้ังแต่เวลา
พระอาทิตย์เท่ียงแล้วไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นมาใหม่ ๑ เว้นจากฟ้อน ร าขับร้อง และประโคมเครื่องดนตรี
ต่าง ๆ และการดูการละเล่น แต่บรรดาท่ีเป็นข้าศึกแก่กุศลท้ังส้ิน และทัดทรงประทับตกแต่งร่างกายด้วย
ดอกไม้ ของหอม เครื่องประดับ เครื่องท า เครื่องย้อม ผัดผิว ท ากายให้วิจิตรงดงามต่าง ๆ อันเป็นเหตุ
ท่ีต้ังแห่งความก าหนัดยินดี ๑ เว้นจากนั่งนอนเหนือเตียงต่ังม้า ท่ีมีเท้าสูงเกินประมาณและท่ีนั่งท่ีนอน
ใหญ่ภายในมีนุ่นและส าลีเครื่องปูลาดท่ีวิจิตรด้วยเงินและทองต่าง ๆ ๑ อย่าให้จิตฟุ้งซ่านส่งไปอื่น พึง
สมาทานเอาองค์อุโบสถท้ังแปดประการโดยเคารพเพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้านั้นด้วย
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ อนึ่ง ชีวิตของเราท้ังหลายท่ีได้เป็นอยู่รอดมาถึงวันอุโบสถเช่นนี้ จงอย่าได้ล่วงไปเสีย
เปล่าจากประโยชน์เลย 
 
 หมายเหตุ ค าประกาศนี้ส าหรับวันพระ ๘ ค่ า  ท้ังข้างขึ้นและข้างแรม  ถ้าเป็นวันพระ ๑๕ ค่ า  
เปล่ียนบาลีเฉพาะค าท่ีขีดเส้นใต้ว่า ปัณณะระสี ทิวะโสและเปล่ียนค าไทยท่ีขีดเส้นใต้เป็นว่า “วันปัณณร
สีดิถีท่ีสิบห้า ถ้าเป็นวันพระ ๑๔ ค่ า เปล่ียนบาลีตรงนั้นว่า จาตุทฺทสีทิวโส และเปล่ียนค าไทยแห่ง
เดียวกันว่าวันจาตุททสีดิถีท่ีสิบส่ี” 
 ส าหรับค าไทยภายในวงเล็บ จะว่าด้วยก็ได้ ไม่ว่าด้วยก็ได้ แต่มีนิยมว่าในวัด ท่านให้สมาทาน
อุโบสถศีลบอกให้สมาทานท้ังค าบาลีและค าแปลในตอนต่อไปเป็นข้อ ๆ เวลาประกาศก่อน 
 สมาทานนี้ไม่ต้องว่าค าในวงเล็บเพราะพระท่านจะบอกให้สมาทาน  เมื่อจบประกาศนี้แล้ว 
ส าหรับวัดท่ีท่านให้สมาทานอุโบสถศีลแต่เฉพาะค าบาลีเท่านั้น ไม่บอกค าแปลด้วย เวลาประกาศก่อน
สมาทานนี้ ควรว่าความในวงเล็บท้ังหมด   
 ๔. เมื่อหัวหน้าประกาศจบแล้ว พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ อุบาสกอุบาสิกาทุก
คนพึงนั่งคุกเข่ากราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง แล้วกล่าวค าอาราธนาอุโบสถศีลพร้อมกันว่า 
  มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ, 
          ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง  
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ยาจามะ, 
  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง  
ยาจามะ 
 ต่อจากนั้นควรต้ังใจรับสรณคมน์และศีลโดยเคารพ คือ ประนมมือ 
 

 ๕. พึงว่าตามค าท่ีพระสงฆ์บอกเป็นตอน ๆ ไป คือ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 
       พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  
      ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  
      สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,  
       ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  
      ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  
      ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, 
       ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  
      ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, 
      ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 
 

 เมื่อพระสงฆ์ว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” ควรรับพร้อมกันว่า “อามะ ภันเต” แล้ว 
ท่านจะให้ศีลต่อไป    คอยรับพร้อมกันตามระยะท่ีท่านหยุดดังต่อไปนี้   
    ปาณาติปาตา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ,  
   อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,  
   กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ,  
                    (อะพรัหมมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ)  
   มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ,  
   สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,  
(ต่อจากนี้พระท่าน จะสรุปอานิสงส์ของศีล เราควรต้ังใจฟังเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลจริง ๆ) 
       อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ    
      สีเลนะ สุคะติง ยันติ,  
      สีเลนะ โภคะสัมปะทา,  
      สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัสมา สีลัง วิโสธะเย.  
 

 ถ้าให้ศีล ๘  ก็ว่าเหมือนกัน เปล่ียนแต่ข้อ กาเม เป็น อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิ   เท่านั้น แล้วต่อจากข้อ สุรา ไปดังนี้ วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ , 
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นัจจะคีตะ  วาทิตะวิสูกะทัสสนมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ, อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, (สรุปเหมือนศีล ๕   
เปล่ียนแต่ ปัญจะ เป็น อัฏฐะ เท่านั้น)   ถ้าให้อุโบสถศีล ใช้ค าว่าต่อจากข้อสุดท้าย ทีละตอนดังนี้ 
 อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, 
สัมมะเทวะอะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ. 
 หยุดรับเพียงเท่านี้   ในการให้ศีลอุโบสถนี้ตลอดถึงค าสมาทานท้ายศีลบางวัดให้เฉพาะ 
ค าบาลี มิได้แปลให้ บางวัดให้ค าแปลด้วย ท้ังนี้ สุดแต่นิยมอย่างใดตามความเหมาะสมของบุคคล 
และสถานท่ีนั้น ๆ ถ้าท่านแปลให้ด้วย พึงว่าตามเป็นข้อ ๆ และค า ๆ ไปจนจบ ต่อนี้พระสงฆ์จะว่า 
 “อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะวะเสนะ มะนะสิกะริตวา, สาธุกัง อัปปะมาเทนะ 
รักขิตัพพานิ” พึงรับพร้อมกันเม่ือท่านกล่าวจบค านี้ว่า “อามะ ภันเต” แล้วพระสงฆ์จะว่า 
 อานิสงส์ศีลต่อไป ดังนี้ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ,  
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ท่านว่าจบ พึงกราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง ต่อนี้นั่งราบพับเพียบประนมมือฟังธรรม 
ซึ่งท่านจะได้แสดงต่อไป 
 ๖. เมื่อพระแสดงธรรมจบแล้ว ทุกคนให้สาธุการและสวดประกาศตนพร้อมกัน สาธุ สาธุ 
สาธุ, อะหงั พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต, (หญิงว่า คะตา) อุปาสะกัตตัง (หญิงว่า 
อุปาสิกัตตัง) เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา, เอตัง เม สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง เอตัง 
สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา  ปะมุจจะเย ยะถาพะลัง  จะเรยยาหัง   สัมมาสัมพุทธะ สาสะนัง 
ทุกขะ นิสสะระณัสเสวะ ภาคี อัสสัง (หญิงว่า ภาคินิสสัง) อะนาคะเต ฯ 
 
 หมายเหตุ ค าสวดประกาศข้างต้นนี้ ถ้าผู้ว่าเป็นผู้หญิง พึงเปล่ียนค าท่ีเน้นค าไว้ ดังนี้ 
 คะโต เปล่ียนเป็นว่า คะตา  อุปาสะกัตตัง เปล่ียนเป็นว่า อุปาสิกัตตังภาคี  อัสสัง 
เปล่ียนเป็นว่า  ภาคินิสสัง 
 นอกนั้นว่าเหมือนกันเมื่อสวดประกาศนี้จบแล้ว พึงกราบพร้อมกันอีก ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จ 
พิธีตอนเช้าเพียงเท่านี้ 
 ต่อนี้ผู้รักษาอุโบสถพึงยับย้ังอยู่ท่ีวัด ด้วยการนั่งสมาทานธรรมกันบ้าง ภาวนากัมมัฏฐาน 
ตามสัปปายะของตนบ้าง หรือจะท่องบ่นสวดมนต์และอ่านหนังสือธรรมอะไรก็ได้ 
 
 ๓.๖ วันเข้าพรรษา 
        ความหมายของวันเข้าพรรษา  “พรรษา” แปลว่า “ฤดูฝน” ปีหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนหนึ่งครั้ง 
คนท่ีอยู่มาเท่านั้นเท่านี้ฝนก็คืออยู่มาเท่านั้นปี ในท่ีท่ัว ๆ ไป จึงแปลพรรษากันว่า ปี 
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 “เข้าพรรษา” ก็คือ “เข้าฤดูฝน” คือ ถึงเวลา ท่ีจะต้องหยุดการเดินทางในฤดูฝน พักอยู่ในท่ี
ใดท่ีหนึ่งเป็นประจ า โดยไม่แรมคืนท่ีอื่น เพราะเหตุนี้ จึงมีค าเกิดขึ้น 
 อีกค าหนึ่ง คือค าว่า “จ าพรรษา” “จ าพรรษา” ก็คือ อยู่ประจ าวัดในฤดูฝน หมายความว่า 
พระสงฆ์จะต้องอยู่ในวัดท่ีตน อธิษฐานพรรษาตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน จะไปแรมคืนท่ีอื่นไม่ได้ นอกจาก
มีเหตุจ าเป็น  
 “วันเข้าพรรษา” ก็คือ วันท่ีพระสงฆ์ท าพิธีอธิษฐานพรรษา ซึ่งเป็นวันแรกของการจ าพรรษา 
 “อธิษฐาน” แปลว่า ต้ังใจก าหนดแน่นอนลงไป “อธิษฐานพรรษา” ก็คือ ต้ังใจก าหนด
แน่นอนลงไปว่าจะอยู่ประจ า ณ ท่ีนั้นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน 
 

 ประวัติความเป็นมา 
 มูลเหตุท่ีพระสงฆ์ต้องจ าพรรษา กล่าวความตามบาลี วัสสูปนายิกขันธกะ คัมภีร์มหาวรรคพระ
วินัยปิฎก เล่มท่ี ๑ ว่า ในมัชฌิมประเทศสมัยโบราณ คืออินเดียตอนเหนือ เมื่อถึงฤดูฝน  พื้นท่ีย่อมเป็น
โคลนเลนท่ัวไป ไม่สะดวกแก่การเดินทาง คราวหนึ่งมีพระผู้ท่ีเรียกว่า ฉัพพัคคีย์ คื อเป็นกลุ่ม ๖ รูป
ด้วยกัน ไม่รู้จักกาล เท่ียวไปทุกฤดูกาล ไม่หยุดพักเลย แม้ในฤดูฝนก็ยัง เดินทางเท่ียวเหยียบย่ าข้าวกล้า 
หญ้าระบัด และสัตว์เล็ก ๆ ตาย คนท้ังหลายพากันติเตียนว่า ในฤดูฝนแม้พวกเดียรถีย์แลปริพาชกเขาก็
ยังหยุด ท่ีสุดจนนกก็ยังรู้จักท ารังบนยอดไม้เพื่อหลบฝน แต่พระสมณศากยบุตรท าไมจึงยังเท่ียวอยู่ท้ัง ๓ 
ฤดู เหยียบย่ าข้าวกล้าและต้นไม้ท่ีเป็นของเป็นอยู่และท าให้สัตว์ตายเป็นอันมาก 
 เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่อง ขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์
แคว้นมคธ จึงรับส่ังให้พระสงฆ์ประชุมพร้อมกันตรัสถามจนได้ความเป็นจริงแล้ว  จึงได้วางระเบียบให้
พระภิกษุเข้าอยู่ประจ าท่ีแห่งเดียว ในฤดูฝนตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เรียกว่า จ าพรรษา ด้วยเหตุนี้ภิกษุ
สงฆ์ท่ีอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมท่ีอื่นนอกเหนือจากอาวาส  หรือท่ีอยู่ของตนไม่ได้แม้แต่คืน
เดียว หากไปแล้วไม่สามารถกลับมาในเวลาท่ีก าหนด คือก่อนรุ่งสว่างถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา 
 

 วันเข้าพรรษาในประเทศไทย 
 ตามประวัติศาสตร์ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เริ่มบ าเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ 
ต้ังแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีดังท่ีปรากฏในหลักศิลาจารึกว่า “พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองสุโขทัย 
ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ทั้งท่วยปั่ว ท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย ฝูงท่วย  
มีศรัทธาในพุทธศาสน์ มักทรงศีล เม่ือพรรษาทุกคน”  
 และมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือ   เรื่อง  “นางนพมาศหรือต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์” พอ
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 



 ๖๑ 

 เมือ่ถึงวันกลางเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาจะมีการสักการบูชาเป็นพระราชพิธีใหญ่พระภิกษุ
สงฆ์จะอยู่จ าพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือนท่ัวไปทุกวัด ฝ่ายพวกพราหมณ์ก็จะบ าเพ็ญพรตสมาทานศีลบูชา
ไฟตามลัทธิของตน  
  ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัย นับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงประชาชน ชาวบ้านท่ัวไปต่าง
ประกอบการบุญการกุศลท่ัวหน้ากัน เป็นต้นว่า มีการถวายสังฆทาน ถวายผ้าจ าน าพรรษาถวายผ้าอาบ
น้ าฝน ถวายสลากภัต ถวายเทียนพรรษาสมาทานอุโบสถศีล ละเว้นอบายมุขและฟังธรรมเทศนา ทุกวัน
พระมิได้ขาด ประชาชนก็ประกอบอาชีพการงานของตนสมกับฐานะสติปัญญาด้วยการอาศัยหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ประชาชนจึงอยู่ดีมีสุขโดยท่ัวหน้า 
 

 การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา 
 ในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุสามเณรที่ตนเคารพนับถือ 
 ท่ีส าคัญคือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่เพื่อให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์อยู่ได้ ตลอด ๓ 
เดือน มีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเป็นขบวนแห่ท้ังทางบกและทางน้ า  
 แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสท่ีจะได้ท าบุญ รักษา
ศีลและช าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระท าความสะอาด เสนาสนะ 
ซ่อมแซมกุฏิวิหาร และอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และ
รักษาอุโบสถศีลกันท่ีวัด บางคนอาจต้ังใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่า
สัตว์ เป็นต้น ตลอด ๓ เดือน  
 อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียน 
และอยู่จ าพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง 
 ส าหรับการปฏิบัติอื่น ๆ ก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ าฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้
อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ ฟังธรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดยเคร่งครัดตามก าลังศรัทธา 
และขีดความสามารถของตน 
 

สรุป 
 วันส าคัญทางศาสนาเป็นท่ีมาของเทศกาลต่างๆ วันส าคัญใดมีการก าหนดชัดเจน พุทธบริษัท
ทราบเหมือนกันหมด และพร้อมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมแบบเดียวกันในวันส าคัญนั้น วันนั้นจึงกลายเป็น
เทศกาล  เช่น   วันเข้าพรรษา    ช่วงระหว่างนั้นก็จะเป็นเทศกาลเข้าพรรษา    หลังจากเข้าพรรษาครบ 
๓ เดือนแล้ว ก็เป็นออกพรรษา ช่วงระหว่างนั้นก็จะเป็นเทศกาลออกพรรษา มีการตักบาตรเทโว หรือ



๖๒ 

พิธีกรรมอื่นใดท่ีถือเอาคติจากต านานพุทธประวัติตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์
หลังจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จไปจ าพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา ๓ เดือน   
 เทศกาลในพระพุทธศาสนาจึงอาศัยวันส าคัญต่างๆ เกิดขึ้น  วันส าคัญใดจะกลายเป็นเทศกาล 
หรือไม่นั้น วันส าคัญนั้นจะต้องมีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันท ากิจกรรมบุญพร้อมๆ กัน ในช่วงวันเวลา
ดังกล่าวนั้น  


