
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

วันวิสาขบูชา 
วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ วันวิสาขบูชาเป็นวันส่าคัญ                

ที เกี ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน

ความหมาย ค่าว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)     

ส่วนในภาษาสันสกฤตเรียกว่า “ไวศาขะ” พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเรียกเป็นภาษาบาลีว่า 

“วิสาขะ” วิสาขบูชา คือ การบูชาในเดือน ๖ ศรีลังกาเรียกว่า วีสัค หรือ เวสัค (Vesak)                            

จนกลายเป็นชื อภาษาอังกฤษติดปากว่า Vesak หรือ Vesak Day อีกท้ังองค์การสหประชาติ

ประกาศยอมรับ วันวิสาขบูชาเป็นวันส่าคัญของโลก โดยใช้ค่าแทนวันวิสาขบูชาว่า Vesak                        

ตามชาวศรีลังกา ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื อนไปเป็นกลางเดือน ๗ 

ความส าคัญ องค์การสหประชาชาติได้ก่าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส่าคัญสากลของโลก  

โดยเมื อวันที  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ที ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที  ๕๕                 

ไ ด้ พิ จ ารณาระ เบี ยบวาระ ที  ๑๔๗ ว่ าด้ วยการยอมรับวั นวิ ส าขบู ช า ในระดั บส ากล                                            

(International recognition of the Day of Visak) ระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที เก่าแก่

ที สุดศาสนาหนึ งของโลก ที ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที จะยกย่องกัน                  

ทั วโลก จึงประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันส่าคัญสากลนานาชาติ 

( International Day) วันวิสาขบูชา เป็นวันส่าคัญยิ งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที 

พระพุทธเจ้า ประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือส่าเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันท้ัง ๓ คราว 

คือ 

๑.  ประสูติ พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์                       

ได้ประสูติพระราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะ ที ใต้ต้นสาละ พระราชอุทยานลุมพินี ระหว่าง                         

กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ (ปัจจุบันคือประเทศเนปาล) ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ปีจอ 
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ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ ๕ วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"                     

ซึ งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช จนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณอันประเสริฐสูงสุด)                        

ส่าเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่า วันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า 

  ๒ .  ตรัสรู้  เจ้ าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้ า เมื อพระชนมายุ  ๓๕ พรรษา                                     

ณ ใต้ร่มไม้ศรมีหาโพธิ์ฝั่งแม่น้่าเนรัญชรา ต่าบลอุรุเวลาเสนานิคม (ปัจจุบันรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) 

ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปีหลังจากออกผนวช                                  

ได้ ๖ ปี พระมหาบุรุษ ทรงบ่าเพ็ญเพียรต่อไป ที ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ มบ่าเพ็ญสมาธิ                 

ให้เกิดในพระทัย  เรียกว่าการเข้า "ฌาน" เพื อให้บรรลุ "ญาณ"  

ยามต้น  : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสติญาณ" คือทรงระลึกชาติในอดีตท้ังของตนเองและผู้อื น 

ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือการรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

ยามสาม : ทรงบรรลุ "อาสวักขยญาณ" คือรู้วิธีก่าจัดกิเลสด้วยอริยสัจสี   

ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ธรรมะที พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ 

(อริยสัจ ๔) หรือ ความจรงิอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. ทุกข์ คือ ความล่าบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

๒. สมุทัย คือ เหตุที ท่าให้เกิดทุกข์ 

๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์  

๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ 

ท้ัง ๔ ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ งที พระอริยเจ้าทรงค้นพบ                              

เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั วไป 

๓.  ปรินิพพาน หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา โปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา ๔๕ ปี 

พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา จึงเสด็จปรินิพพาน เมื อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง                       

ณ สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสินคระ                    

แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)  

ปัจฉิมโอวาท ค าสอนคร้ังสุดท้าย 

ปัจฉิมวาจา คือ พระด่ารัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานว่า “วยธมฺมา สงฺขารา 

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านท้ังหลายจง 

(ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื น) ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”  
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แนวทางการปฏิบัติส าหรับพุทธศาสนิกชน 

 ๑. ให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล  บริจาคทรัพย์                     

ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้ และบ่าเพ็ญสาธารณประโยชน ์

  ๒. รักษาศีล ส่ารวมระวังกาย วาจา ใจ ด้วยการรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ พร้อม ท้ังบ่าเพ็ญ          

เบญจธรรมสนับสนุน 

  ๓. เจริญภาวนา บ่าเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนา                   

ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  

๔. เวียนเทียน การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา                        

ในการนี้ควรแต่งกายให้สุภาพ เพื อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย 

 
 

 
 

 

 

 

 

ที มา : คู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/วันวิสาขบูชา 




