ใบความรู้
วันวิสาขบูชา

ประวัติวนั วิสาขบูชาและความสาคัญของ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถือเป็ นวันสาคัญยิง่ ทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็ นวันที่เกิด
3 เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกัน
ในวันขึ้น15ค่าเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิ บปี ซึ่ ง
เหตุการณ์อศั จรรย์ 3 ประการ ได้แก่...
1.เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าประสู ติ
2.เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ อนุตตรสั มมาสั มโพธิญาณ
3.เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าเสด็จเข้ าสู่ ปรินิพพาน (ดับสั งขารไม่ กลับมาเกิด
สร้ างชาติ สร้ างภพอีกต่ อไป)

1. วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าประสู ติ
เมื่อพระนางสิ ริมหามายา พระมเหสี ของพระเจ้าสุ ทโธทนะ แห่งกรุ งกบิลพัสดุ์
ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสู ติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุ งเทวทหะ
เพื่อประสู ติในตระกูลของพระนางตามประเพณี นิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อน
พระอิริยาบถใต้ตน้ สาละ ณ สวนลุมพินีวนั พระนางก็ได้ประสู ติพระโอรส ณ ใต้ตน้
สาละนั้น ซึ่ งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสู ติได้ 5
วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิ ทธัตถะ" แปลว่ า "สมปรารถนา"

2. วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ อนุตตรสั มโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิ ทธัตถะก็ทรง
ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรี มหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ตาบลอุรุเวลาเสนา
นิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ปี ระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปั จจุบนั
สถานที่ตรัสรู ้แห่งนี้เรี ยกว่า พุทธคยา เป็ นตาบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของ
อินเดีย
สิ่ งที่ตรัสรู้ คือ อริยสั จสี่ เป็ นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้ า
ซึ่งพระพุทธเจ้ าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็ นสมาธิได้
ฌานที่ 4
อริยสั จ 4
1.ทุกข์ คือ ปั ญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้
2.สมุทยั คือ ต้นเหตุของปั ญหาหรื อสาเหตุของการเกิดทุกข์
3.นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็ นสภาพที่ความทุกข์หมดไป
4.มรรค คือ หนทางที่นาไปสู่ การดับทุกข์

3. วันวิสาขบูชา เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าเสด็จเข้ าสู่ ปรินิพพาน (ดับสั งขารไม่ กลับมาเกิด
สร้ างชาติ สร้ างภพอีกต่ อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู ้และแสดงธรรมเป็ นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุ
ได้ 80 พรรษา ได้ประทับจาพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ที่บา้ นนายจุน
ทะ ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กบั พระภิกษุสงฆ์ท้ งั หลาย ก็ไปรับภัตตาหาร
บิณฑบาตเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่ าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพาน
เมื่อถึงยามสุ ดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์กท็ รงประทานปั จฉิ มโอวาท
ว่า "ดูก่อนภิกษุท้ังหลายอันว่ าสั งขารทั้งหลายย่ อมมีความเสื่ อมสลายไปเป็ นธรรมดา
ท่ านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็ นประโยชน์ ของตนและประโยชน์ ของผู้อื่นให้
บริบูรณ์ ด้วยความไม่ ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปริ นิพพาน ในราตรี
เพ็ญเดือน 6 นั้น

วันวิสาขบูชาเป็ นวันสาคัญสากลของสหประชาชาติ
วันวิสาขบูชาถือเป็ นวันสาคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา โดยการที่สหประชาชาติ
ได้กาหนดให้วนั วิสาขบูชาเป็ นวันสาคัญของโลกนั้นได้ให้เหตุผล
ไว้วา่ “องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าทรงเป็ นมหาบุรุษผู้ให้ ความเมตตาต่ อหมู่มวล
มนุษย์ เปิ ดโอกาสให้ ทุกศาสนาสามารถเข้ ามาศึกษาพุทธศาสนา เพือ่ พิสูจน์ หา
ข้ อเท็จจริงได้ โดยไม่ จาเป็ นต้ องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่ งสอนทุกคนโดย
ใช้ ปัญญาธิคุณ โดยไม่ คดิ ค่ าตอบแทน”

กิจกรรมที่พทุ ธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้ แก่
1. ทาบุญใส่ บาตร กรวดน้ าอุทิศส่ วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
2. จัดสารับคาวหวานไปทาบุญถวายภัตตาหารที่วดั และปฏิบตั ิธรรม ฟังพระ
ธรรมเทศนา
3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
4. ร่ วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วดั ในตอนค่า เพื่อราลึกถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์
5. ร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญทางพุทธศาสนา
6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรื อเรื่ องราวความเป็ นมาเกี่ยวกับ
วันวิสาขบูชาตามโรงเรี ยน หรื อสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อให้ความรู ้ และเป็ นการร่ วม
ราลึกถึงความสาคัญของวันวิสาขบูชา
7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อน วัดและสถานที่ราชการ
8. บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

หลักธรรมที่สาคัญในวันวิสาขบูชา ที่ควรนามาปฏิบัติ
ใน วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมัน่ ในหลักธรรม ซึ่ งหลักธรรม
ที่ควรนามาปฏิบตั ิในวันวิสาขบูชา ได้แก่
1. ความกตัญญู คือ การรู ้คุณคน เป็ นคุณธรรมที่ค่กู บั ความกตเวที ซึ่ งหมายถึงการ
ตอบแทนคุณที่มีผทู ้ าไว้ ความกตัญญูและความกตเวทีน้ ี เป็ นเครื่ องหมายของคนดี
2.ความไม่ ประมาท คือการมีสติตลอดเวลา ไม่วา่ จะทาอะไร พูดอะไร คิดอะไร
ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้ การระลึกได้อยูเ่ สมอจะทาให้เราใช้ชีวิตอย่าง
ไม่ประมาท ซึ่ งความประมาทนั้นจะทาให้เกิดปั ญหายุง่ ยากตามมา ดังนั้นในวันนี้
พุทธศาสนิ กชนจะพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
ด้วยความมีสติ

