วันสําคัญของชาวพุทธไทย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วันสําคัญของชาวพุทธไทย
© พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ISBN.......................

ในชื่อเดิมว่า ความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย
พิมพครั้งแรก งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจาอาวาสวัดบานกราง เจาคณะอําเภอ
ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕
พิมพครั้งที่ ๒ งานพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ม.เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑
พิมพครั้งที่ ๓ [มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในชวงใกลเวลานี]้ เชน สํานักพิมพดวงแกว ในชวง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑

ในชื่อใหม่ว่า วันสําคัญของชาวพุทธไทย

พิมพครั้งที่ ๔ [เนื้อหาเกากอนเพิ่มเติมในชวงใกลพิมพครั้งที่ ๓] ตุลาคม ๒๕๕๔

๖,๕๐๐ เลม

พิมพครั้งที่ ๖ [เนื้อหาเกากอนเพิ่มเติมในชวงใกลพิมพครั้งที่ ๓] ตุลาคม ๒๕๕๖

๑,๐๐๐ เลม

- มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
[ตัวเลข “พิมพ์ครั้งที่ ๖” นี้ เปนอยางต่ํา โดยนับตามหลักฐานเทาที่พบ – ยังอยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดตัวเลขจริง]
พิมพเปนธรรมทาน โดยไมมีคาลิขสิทธิ์
ทานผูใดประสงคจัดพิมพ
โปรดติดตอขออนุญาตที่ วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
http://www.watnyanaves.net

แบบปก:
พิมพที่

อนุโมทนา
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

มีกัลยาณฉันทะจัดพิมพหนังสือธรรมะเผยแพรเปนธรรมทาน เพื่อขยาย
ประโยชนทางธรรมทางปญญาใหแผไพศาล
บั ด นี้ ดร. นิ เ ชต สุ น ทรพิ ทั ก ษ ประธานมู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
สันติภาพฯ แจงบุญเจตนาวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ทางมูลนิธิฯ มีโครงการ
จะจัดพิมพหนังสือธรรมแจกจายเผยแพรแกหองสมุดโรงเรียนตํารวจ
ตระเวณชายแดน ในจัง หวั ดต า งๆ ทั่ วประเทศ และพุ ทธศาสนิ ก ชน
ผูสนใจทั่วไป โดยไมคิดคาใชจาย เหมือนที่ไดปฏิบัติมาเปนประจําทุกป
ในวาระนี้ ทางมูลนิธิฯ จะจัดพิมพหนังสือธรรมะ ๕ ชื่อเรื่อง คือ
๑. การศึกษาเริ่มตน เมื่อคนกินอยูเปน
๒. ทําอยางไรจะหายโกรธ
๓. วันสําคัญของชาวพุทธไทย (วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา)
๔. ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ
๕. ชาวพุทธตองเปนผูตื่น
ขออนุโมทนามูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ ที่ดําเนินการเผยแพร
ธรรมเพื่อความเจริญธรรมเจริญปญญาของประชาชนครั้งนี้ ขอกุศลจริยา
เพื่อประโยชนทางการศึกษา จงเปนปจจัยแหงความแผไพศาลของพระ
สัทธรรม เพื่อความเกษมศานตแหงมหาชน ตลอดกาลยาวนานสืบไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

บันทึกความเปนมา
(ในการพิมพ์ครั้งที่ ๔)

หนังสือ วันสําคัญของชาวพุทธไทย เปนหนังสือเกามาก เมื่อพิมพครั้งแรก
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดขออนุญาตนําเรื่องเกี่ยวกับวันสําคัญในวัฒนธรรมประเพณีไทย
ของพระยาอนุมานราชธน มารวมพิมพไว และไดเขียนเพิ่มในเรื่องของวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา แลวตั้งชื่อหนังสือวา ความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย
ตอมา หลังจากพิมพใหมใน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อมีผูขอพิมพอีก ผูเรียบเรียงได
จัดเนื้อหาหนังสือใหมทั้งเลม โดยตัดเรื่องวันสําคัญดานประเพณีไทย เชน ตรุษ
สารท ลอยกระทง ออกไป เหลือไวเฉพาะเรื่องสงกรานตสวนที่ผูเรียบเรียงเขียนเอง
ซึ่งเนนในแงทเี่ กีย่ วกับการทําบุญ พิธีในวัด และดานพระสงฆ แลวเขียนเพิม่ เติมอีก
มากในเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตในระหวางทางของกระบวนการตีพมิ พ
ตนฉบับที่เพิม่ เติมทั้งหมด ซึ่งเปนลายมือ ไดสูญหาย และการพิมพก็ลมเลิกไป
ในการพิมพตอมา อันถือเปนครั้งที่ ๓ เมื่อป ๒๕๔๖ แมจะไดเขียนเพิ่มเติม
บาง แตหนังสือก็มีเนื้อความลดนอยลงไปมาก และยังคงพิมพในชื่อเดิมของหนังสือ
บัดนี้ เมื่อตกลงวาจะมีการพิมพใหมอีก ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ แมจะไมมีเวลา
ไมมีกําลังที่จะเขียนเพิ่มเติม และยังไมสามารถติดตอตามหาเนื้อความที่เพิม่ เติมยอย
ในการพิมพครั้งที่ ๓ คือตองยอนไปใชเนือ้ หนังสือกอนนั้น ก็เห็นวาสมควรเปลีย่ นชือ่
หนังสือใหสมกับเนื้อเรื่องที่มีขอบเขตจํากัดจําเพาะลงมา ครั้นจะใหชื่อวา “วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา” ก็ไมสนิท เพราะมีเรื่องสงกรานตที่เปนงานประเพณีอยูดวย
ในที่สุด ตกลงใชชื่อใหมวา วันสําคัญของชาวพุทธไทย ใหมีขอบเขตแคบลง
มา ในแงที่ชาวพุทธไทยควรใสใจ แตมิใชผูกขาดวาเปนเจาของ ใครจะรวมฉลอง
อยางถูกตองตามความหมาย ก็ยงิ่ นาพอใจควรยินดี ทั้งนี้ ขอบอกกํากับไวดวยวา
ในการพิมพครั้งตอไป ถายังไมมีโอกาสปรับปรุง ก็พึงใชเนื้อหนังสือซึ่งพิมพครั้งที่ ๓
อนึ่ง ในวาระนี้ ทางวัดญาณเวศกวันเห็นวาเปนโอกาสเหมาะทีท่ างวัดเองจะมี
หนังสือธรรมทานไวแจกเพิ่มขึ้น จึงไดสมทบพิมพหนังสือนี้ไวอีกสวนหนึ่งดวย
ผูเรียบเรียง
๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
อนุโมทนา
บันทึกความเป็นมา

วันมาฆบูชา
วันสงกรานต
วันวิสาขบูชา
ความหมายของวันวิสาขบูชา
ในแงคติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา
ในแงปรากฏการณยิ่งใหญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
ทําการบูชาใหสมคาของวันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา
๑. ใจความของปฐมเทศนา
๒. ผลจากการแสดงปฐมเทศนา
๓. ความหมายของอาสาฬหบูชา
๔. ความสําคัญของอาสาฬหบูชา
๕. ประเพณีวันอาสาฬหบูชา

วันเขาพรรษา
เทศกาลทายฝน

ก
ข

๑
๑๑
๒๗
๒๗
๓๑
๓๕
๔๐

๔๔
๕๐
๖๓
๖๔
๖๔
๖๕

๖๘
๗๔

๑. ปวารณา
๒. ตักบาตรเทโว
๓. กฐิน

๗๘
๘๐
๘๓

คํานําบูชาในวันสําคัญ

๙๑

คําถวายดอกไมธูปเทียนวันมาฆบูชา
คําถวายดอกไมธูปเทียนวันวิสาขบูชา
คําถวายดอกไมธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา

๙๑
๙๓
๙๗

วันมาฆบูชา

คําวา มาฆบูชา เปนชื่อของพิธีบูชาและการทําบุญใน
พระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ซึ่งปรารภการประชุมใหญของพระ
สาวก ที่เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต
มาฆบูชา ยอมาจาก มาฆปุณณมีบูชา หรือ มาฆบูรณมีบูชา
แปลวา การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓
วันเพ็ญเดือน ๓ นี้ เปนวันสําคัญในพระพุทธศาสนา คือ
เปนวันที่พระพุทธองคประทานโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมพระ
สาวก ซึ่งประกอบดวยองคสี่ ที่เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต เพื่อให
พระสาวกเหลานั้น มีหลักการรวมกันในการประกาศพระศาสนา
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ถูกตองไปจนถึงที่สุด มีความเขมแข็งทนทานอยูในใจ ดํารงอยูใน
หลักปฏิบัติทถี่ ูกตองนั้น ไมระยอทอถอย
สิ่งที่จะพึงอดทน ที่สําคัญ คือ
๑. ความเหนื่อยยากลําบากตรากตรําในการปฏิบัติกิจหนาที่
การงาน รวมทั้ ง ความหนาวร อ น หิ ว กระหาย และ
สิ่งรบกวนกอความไมสบายตางๆ
๒. ทุกขเวทนา เชน ความเจ็บปวดเมื่อยลา ความเสียดยอก
ระบมบาดเจ็บ ที่เกิดแกรางกายในยามปวยไข เปนตน
๓. อาการกิ ริ ย าท า ที ว าจาของผู อื่ น ที่ ก ระทบกระทั่ ง
หรือไมนาพอใจ เชน ถอยคําที่เขาพูดไมดี เปนตน
ความอดทน อดกลั้ น หรื อ อดได ท นได หมายถึ ง การ
ยอมรับไดตอสิ่งกระทบกระทั่งหรือไมสบายฝนใจเหลานั้น ไมขึ้ง
เคียดขัดเคือง ไมแสดงอาการผิดปกติ สามารถดํารงไมตรี คงอยู
ในเมตตา หรื อ รั ก ษาอาการอั น สงบมั่ น คงในการทํ า กิ จ หรื อ
บําเพ็ญกุศลธรรม ทําความดีงามสืบตอไป
ในหลายถิ่นและหลายยุคสมัย มนุษยทั้งหลายอดไมได
ทนไมได แมตอการที่มนุษยกลุมอื่นพวกอื่นมีความเชื่อถือ สั่ง
สอน
และปฏิบัตกิ จิ พิธีตามประเพณีนิยมและลัทธิศาสนา
รวมทั้งอุดมการณที่แตกตางจากตน มนุษยเหลานั้นไมสามารถ
สัมพันธกันดวยวิธีการแหงปญญา เชน พูดจากันดวยเหตุผล จึง
ทําใหเกิดการขัดแยงทะเลาะวิวาท ตลอดจนสงครามมากมาย
การขาดขันติธรรมไดกลายเปนปญหาใหญของมนุษยชาติ
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หากมนุษยปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกขขอแรกนี้ ก็
จะชวยใหโลกดํารงอยูในสันติ และมนุษยแตละพวกนั้นก็จะมี
โอกาสพัฒนาชีวิตและสังคมของตนไปสูความดีงามที่สูงขึ้นไป
ตอนที่สอง ที่ตรัสวา พระพุทธะทั้งหลายกลาวพระ
นิพพานวายอดเยี่ยมนั้น ตรัสเพื่อชี้ชัดลงไปวา จุดหมายของ
พระพุทธศาสนาคือนิพพาน อันไดแกความดับกิเลสและกองทุกข
ทั้งปวงได หรือความเปนอิสระหลุดพนจากอํานาจครอบงําของ
กิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ไมใชสวรรค ไมใชการเขารวม
กับพระพรหมผูเปนเจา เปนตน
ตอนที่สาม ที่ตรัสวา ผูทํารายผูอื่น เปนบรรพชิตไมได
ทีเดียว ผูเบียดเบียนผูอื่นเปนสมณะไมได นี้ตรัสเพื่อแสดง
ลักษณะของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือชี้ใหเห็นวา ความเปน
สมณะหรือนักบวช มิใชอยูที่การประกอบพิธีกรรมเปนเจาพิธี
หรืออยูที่ความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย สามารถบันดาล
ผลใหแกคนที่ออนวอนปรารถนา
มิใชอยูที่การบําเพ็ญตบะ
ประพฤติเขมงวด หรือการปลีกตัวออกไปอยูในปาในเขาตัดขาด
จากผูคน มิใชอยูที่การทําหนาที่เปนสื่อกลาง คอยบอกแจงขาวสาร
และความตองการระหวางสวรรคกับหมูมนุษย แตอยูที่ความเปน
ผูไมเบียดเบียน ไมกอความทุกขยากเดือดรอนแกใครๆ มีแต
เมตตากรุณา บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสุขของคนทั้งปวง
พูดสั้นๆ วา นักบวชหรือพระภิกษุสงฆในความหมายของ
พระพุทธศาสนา คือเครื่องหมายของความไมมีภยั เปนสัญลักษณ
แหงความรมเย็นปลอดภัย และการชี้นํามรรคาแหงสันติสุข
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ความใน คาถาที่สอง พระพุทธองคตรัสสรุปขอปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาทั้งหมดลง เปนหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. ไมทําบาปทุกอยาง ไดแก ละเวนความชั่วทุกชนิด ทุก
ระดับ ตั้งตนแตประพฤติตามหลักศีล ๕ เชน ไมทําลายชีวิต ไม
ลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม เปนตน
๒. ยังกุศลใหถึงพรอม ไดแก บําเพ็ญความดีใหบริบูรณ
เชน มีศรัทธา มีเมตตากรุณา ฝกจิตใหเขมแข็ง มีสมาธิ มีความ
เพียร มีสติรอบคอบ ชื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ เปนตน
๓. ทํ า จิ ต ของตนให ผ อ งใส ได แ ก ชํ า ระจิ ต ให บ ริ สุ ท ธิ์
สะอาด ใหหลุดพนจากกิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความฟุงซาน ความหดหูซึมเซา เปนตน ดวยการฝกอบรม
เจริญปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง
จนกิเลสและความทุกขครอบงําจิตใจไมได
จํางายๆ สั้นๆ วา เวนชั่ว ทําดี ทําใจใหบริสุทธิ์
หลักปฏิบัติทตี่ รัสในคาถาที่สองนี้ เปนทั้งแนวทางและ
ขอบเขตในการที่พระสาวกทั้งหลายจะไปอบรมสั่งสอนประชาชน
ใหตรงตามหลักการของพระพุทธศาสนา และสอนไดเปนแนว
เดียวกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการเผยแผ
ความใน คาถาที่สาม พระพุทธองคตรัสเพื่อเปนหลัก
ความประพฤติและการปฏิบัติตน หรือหลักปฏิบัติในการทํางาน
สําหรับผูที่จะไปประกาศพระศาสนา
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หมายความวา ทรงวางระเบียบในการไปสั่งสอนธรรมแก
ประชาชน วาผูสอน ตองเปนผูไมกลาวราย ตองเปนผูไมทําราย
คือ ไมกอความเดือดรอนแกผูอื่น ไมวาดวยกายหรือวาจา มี
วจีกรรมและกายกรรมบริสุทธิ์สะอาด
พูดและทําดวยเมตตา
กรุณา มีความสํารวมในพระปาติโมกข คือประพฤติเครงครัดใน
ระเบียบแบบแผน รูจักประมาณในภัตตาหาร ที่นอนที่นั่งก็ให
สงบสงัดเหมาะแกสมณะ คือ ตองไมเห็นแกกินแกนอน และตอง
มีใจแนวแนเขมแข็ง ไมทอถอย ฝกอบรมจิตใจของตนอยูเสมอ
รวมความวา ไปทํางานก็ใหไปทํางานจริงๆ ทํางานเพื่อ
งาน มุงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ไมใชไปหา
ความสุขสนุกสบาย
เนื้อความ ๓ คาถาของโอวาทปาติโมกขนี้ แสดงใหเห็น
วิธีสั่งงานของพระพุทธเจา การที่พระองคทรงสงพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนานั้น ก็คือพระองคสงพระสาวกใหไปทํางาน
ความจริง พระองคเคยสงพระสาวกออกไปแลว ๒ รุน รุน
แรก เปนพระอรหันตลวน มีจํานวน ๖๐ องค รุนที่สอง เปนพระ
อริยบุคคลชั้นเสขภูมิ คือ ยังไมเปนพระอรหันต มีจํานวน ๓๐
องค
ทั้งหมดนั้น พระองคทรงสงไปอยางธรรมดา คือ ตรัสสั่ง
เพียงวา “จงจาริกไปประกาศพระศาสนา เพื่อประโยชนและ
ความสุขของพหูชน” และลงทายวา “ดวยเมตตาการุณยแก
ชาวโลก” มิไดมีพิธีการพิเศษแตอยางใด
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แตในการซักซอมงานคราวนี้ พระสาวกมีจํานวนมากถึง
๑๒๕๐ องค ซึ่งเปนการชุมนุมครั้งใหญและครั้งสําคัญ พระองค
จึงทรงสั่งงานหรือนัดหมายงานอยางชัดเจน และละเอียดถี่ถวน
พระองคทรงสั่งงานอยางนี้
ศาสนาของพระองคจึงแพรหลาย
ไพศาลอยางรวดเร็ว และยั่งยืนอยูอยางมั่นคงจนทุกวันนี้
โอวาทปาติโมกขที่พระพุทธเจาตรัสนี้ จึงเปนตัวอยางที่ดี
ของการสั่งงาน เพราะในการสั่งงานนั้น ถาผูสั่ง สั่งใหชัดลงไปวา
ทําอะไร เพื่ออะไร ทําอยางไร ดังนี้แลว ผูปฏิบตั ิยอมปฏิบัติ
สะดวก และงานก็จะสําเร็จเปนผลดีตามความมุงหมายเสมอ
โดยเหตุที่พระพุทธเจา ประทานโอวาทปาติโมกขในวัน
เพ็ญเดือน ๓ ฉะนั้น วันเพ็ญเดือน ๓ จึงเปนวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนวันที่พุทธศาสนิกชนจัดทําพิธีสักการบูชา
เปนพิเศษ ที่เรียกวา มาฆบูชา
พิธีมาฆบูชานี้ แตกอนก็มิไดทํากัน เพิ่งมาทําในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหงพระ
ราชวงศจักรี นี่เอง
พิธีมาฆบูชานี้ มีทั้งพระราชพิธี และพิธีของพุทธศาสนิกชน
ทั่วๆ ไป
ในที่นี้ จะกลาวเฉพาะพิธีของพุทธศาสนิกชนทั่วๆ ไป
เมื่อถึงวันมาฆบูชา ในตอนเชา นอกจากจะมีการทําบุญ
ตักบาตรตามปรกติแลว สาธุชนอาจรับอุโบสถศีล และฟงเทศน
ตามวัดที่ใกลเคียงหรือคุนเคย
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ในตอนค่ํา นําธูป เทียน ดอกไม ไปประชุมพรอมกันที่
โบสถ หรือเจดียสถานแหงใดแหงหนึ่ง ที่ทางวัดจัดไว
เมื่อพระสงฆประชุมพรอมแลว ยืนหันหนาเขาหาสิ่งที่
เคารพ คือพระประธาน หรือสถูปเจดียอยางใดอยางหนึ่ง
คฤหัสถทั้งหลาย ยืนถือธูป เทียน ดอกไม ประนมมืออยูถัด
พระสงฆออกไป เมื่อพระภิกษุที่เปนประธานกลาวนําคําบูชา ที่
ประชุมทั้งหมดวาตามพรอมๆ กัน
เมื่อกลาวคําบูชาเสร็จแลว พระสงฆเดินนําหนา เวียน
ขวารอบพระอุโบสถ หรือพระสถูปเจดีย ๓ รอบ ซึ่งเรียกวา เวียน
เทียน คฤหัสถเดินตามอยางสงบ
ขณะเวียนรอบแรก ใหระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่ ๒
ระลึกถึงพระธรรมคุณ รอบที่ ๓ ระลึกถึงพระสังฆคุณ ไมเดินคุย
กัน ไมหยอกลอกัน หรือแสดงอาการไมสุภาพอื่นๆ ในขณะเวียน
เทียน เพราะเปนการขาดความเคารพพระรัตนตรัย
เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบแลว เขาในพระอุโบสถ สวดมนต
ฟงเทศน กัณฑแรกจะไดฟงเรื่องจาตุรงคสันติบาต กัณฑตอๆ ไป
อาจเปนเรื่องโพธิปกขิยธรรม หรือเรื่องอื่นๆ ที่ทางวัดเห็นสมควร
บางวัดมีเทศนจนตลอดรุง
ขอที่ควรทําเปนพิเศษในวันนั้น ก็คือ ควรพิจารณา
ความหมายของการเวนชั่ว ทําดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ใหเขาใจ
ชัดเจนลึกซึ้ง แลวตั้งใจปฏิบัติใหไดตามนั้น

๑๐

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

เชิงอรรถ
๑

๒

๓

ม.อ.๓/๑๕๕ (ปปญจสูทนี อรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย ภาค ๓ หนา ๑๕๕) จัดลําดับตาม
อยาง พุทฺธ.อ. ๑๘๔ (มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาแหงพุทธวงส หนา ๑๘๔) และ ที.อ.๒/
๑๒ (สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาแหงทีฆนิกาย ภาค ๒ หนา ๑๒)
เปนพระปุราณชฎิล (ชฎิลเกา) ๑๐๐๐ องค พระปุราณปริพาชก (เคยเปนปริพาชก)
๒๕๐ องค
ดู คาถาโอวาทปาติโมกข ที่ ที.ม.๑๐/๕๔ (ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๐
ขอ ๕๔); ขุ.ธ.๒๕/๒๔ (ขุททกนิกาย ธรรมบท พระไตรปฎก เลม ๒๕ ขอ ๒๔)

วันสงกรานต
ตรุษสงกรานต เปนเทศกาลสิ้นปเกาขึ้นปใหมของไทย
ตามประเพณีโบราณ เปนระยะเวลาเขาฤดูรอน เสร็จจากการ
เก็บเกี่ยวขาว ประชาชนสวนใหญวา งจากการทําไรไถนาที่เปน
งานประจํา จึงถือเอาระยะเวลานี้เปนตอนที่จะทําบุญใหญแลว
เลนสนุกสนานรื่นเริงกัน
วันตรุษ คือวันสิ้นป ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ําเดือน ๔ วัน
สงกรานต เปนวันขึ้นปใหม ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน
พึงสังเกตวา วันตรุษ ถือตามจันทรคติ วันสงกรานต ถือ
ตามสุริยคติ แตเทศกาลตรุษยังมีถือกันอยูเพียงในบางทองที่
เทานั้น และตามปกติทํากัน ๓ วัน ตั้งแตวันแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๔
ถึงขึ้นค่ําหนึ่งเดือน ๕
อยางไรก็ตาม ในเมื่อแยกวันสิ้นปเกา กับวันขึ้นปใหม
ออกห า งกั น ประชาชนก็ มี ช ว งเวลาสํ า หรั บ ทํ า บุ ญ และเล น
สนุกสนานรื่นเริง หรือเที่ยวเตรพักผอนติดตอกันหลายวัน จึง
อาจฉลองกันตั้งแตวันตรุษ ไปจนถึงวันเปลี่ยนศักราชใหมในวัน
สงกรานต
พวกแมบานก็จะทําขนมเตรียมไว สําหรับตอนรับแขก
ที่มาเที่ยวที่บาน และนําไปเยี่ยมแจกญาติมิตร ขนมที่ทําระยะนี้
คือ ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวแกว
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หนุมสาวก็มารวมทําขนม ชวยกันกวนขาวเหนียว คุยกัน
ไป ร อ งรํ า ทํ า เพลงกั น ไป หรื อ มี ก ารละเล น เช น เล น เพลง
พวงมาลัยกันในตอนค่ําคืน สนุกสนานกันไปจนถึงสงกรานต
ในภาคอีสานบางแหง เขาทําบุญตรุษสงกรานตแยกเปน
๒ ระยะ คือ ทําบุญตักบาตรกลางลานในวันตรุษ และทําบุญตัก
บาตรที่ลานบานในวันสงกรานต บางแหงในจังหวัดนครราชสีมา
มีกอพระเจดียทรายเปน ๒ ตอน คือ กอที่ลานวัดในวันตรุษ และ
กอที่กลางลานบานในวันสงกรานต
ในที่ นี้ มุ ง จะกล า วเรื่ อ งสงกรานต พู ด ถึ ง ตรุ ษ แต พ อ
ทาวความเทานั้น
“สงกรานต” เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา เคลื่อนยาย
ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนยายของพระอาทิตย คือ พระอาทิตย
ผานหรือเคลื่อนยายเขาไปในจักรราศีใดราศีหนึ่ง
ก็เรียกวา
สงกรานต
จักรราศี คือ รูปวงกลมในทองฟา ซึ่งสมมติวาเปนทางที่
พระอาทิตย พระจันทร และดาวพระเคราะหโคจรเวียนผานไป
โคจร แปลวา การเที่ยวไป หรือทางที่เที่ยวไปของพระ
อาทิตย
จักรราศีนั้น แบงตามขวางออกเปน ๑๒ สวนเทากัน
เรียกวา ๑๒ ราศี แตละราศีมีกลุมดาวอยูในนั้นเปนเฉพาะแตละ
ราศี (“ราศี” แปลวา กอง หรือหมู ในที่นี้หมายถึง หมูดาว หรือ
กลุมดาว) กลุมดาวในราศีหนึ่งๆ มีหลายดวง เรียงรายกัน คน
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มองเห็นเปนรูปตางๆ และสมมติเรียกชื่อกลุมดาวนั้นๆ ไปตาม
รูปที่มองเห็น เชน เปนกลุมดาวแพะ (ราศีเมษ) กลุมดาววัว
(ราศีพฤษภ) เปนตน
เราเห็นวาพระอาทิตยโคจรเขาไปในราศีใด จนกวาจะ
ผานพนราศีนั้นไปสูราศีอื่น ก็เปนเวลาเดือนหนึ่ง เมื่อผานไป
ครบ ๑๒ ราศี ก็นับโดยประมาณวาเปนปหนึ่ง
ราศีนั้น แบงตามมาตราวัดเปนราศีละ ๓๐ องศา รวมทุก
จักรราศีเปน ๓๖๐ องศา แตดาวตางๆ ในกลุมของราศีทั้งหลาย
มีคาบเกี่ยวหรือเหลื่อมล้ํากันบาง การแบงเดือนจึงมีวันและเวลา
ไมเทากัน
ชื่อเดือนตางๆ เราก็ตั้งไปตามชื่อสมมติของกลุมดาวแต
ละราศี โดยเอาคําวา อายน หรือ อาคม ตอทายเขาไป
อายน และอาคม แปลวามาถึง เหมือนกันทั้งสองคํา แต
เราแยกใชใหตางกัน เพื่อแยกเปนเดือนที่มี ๓๐ วัน (ตอดวย
อายน) และเดือนที่มี ๓๑ วัน (ตอดวยอาคม) เปนทีส่ ังเกตไดงาย
ราศี หรือกลุมดาว ๑๒ นั้น คือ
เมษ = กลุมดาวแพะ พฤษภ
มิถุน = กลุมดาวรูปคนคู กรกฎ
สิงห = กลุมดาวสิงห กันย
ตุล = กลุมดาวคันชั่ง พฤศจิก
ธนู = กลุมดาวธนู
มกร
กุมภ = กลุมดาวหมอ มีน

=
=
=
=
=
=

กลุมดาววัว
กลุมดาวปู
กลุมดาวรูปหญิงสาว
กลุมดาวแมงปอง
กลุมดาวมังกร
กลุมดาวปลา
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เอา อายน หรือ อาคม ตอเขาไป เปน เมษายน (พระ
อาทิตยมาถึงราศีดาวแพะ) มกราคม (พระอาทิตยมาถึงราศีดาว
มังกร) ดังนี้เปนตน
วันและเวลาที่พระอาทิตยยายจากราศีหนึ่ง และยกไปสู
อีกราศีหนึ่ง ทานเรียกวาสงกรานตเดือน แตในวันและเวลาที่
พระอาทิตยยกขึ้นสูราศีเมษ คือในเดือนเมษายน เขาเรียกเปน
พิเศษวา “มหาสงกรานต” เพราะเปนวันยายป คือ ยายจากป
เกา ยกขึ้นสูป ใหมดวย แตบัดนี้ เมื่อพูดถึงสงกรานต ก็หมายถึง
มหาสงกรานตนั่นเอง สงกรานตเดือน ไมมีพูดถึงกัน
การที่ถือเอาวันมหาสงกรานตเปนวันขึน้ ปใหม คือตั้งตน
ปในวันที่ ๑๓ เมษายนนั้น เปนเรื่องมาจากอินเดียภาคเหนือ ซึ่ง
อยูเหนือเลยเขตรอนขึ้นไป มีฤดูกาลไมเหมือนกับของเรา
ที่นั่น ตอจากฤดูหนาว เขามีฤดูวสันต แปลวาฤดูใบไมผลิ
ซึ่งเปนระยะเวลาที่ธรรมชาติและผูคนสดชื่น แจมใส ราเริง เบิกบาน
ดวยไดผานพนฤดูหนาวทีแ่ สนจะยากเข็ญทรมาน และเงียบหงอย
เหี่ยวแหง มาสูฤดูกาลทีอ่ ุนสบาย ตนไมประดังกันผลิดอกสวย
งาม แตกใบใหมเขียวชอุม ธรรมชาติก็สดชื่น ผูคนก็ราเริงยินดี
เหมือนไดฟนคืนชีวิตใหม จึงถือเอาตนฤดูวสันตเปนวันขึ้นปใหม
ในประเทศของเรา ถึงจะไมมีฤดูวสันตก็ตาม แตเทศกาล
นี้ก็เหมาะเขากับความเปนอยูของเราดวย เพราะเปนระยะเสร็จ
สิ้นฤดูทํางาน เปนเวลาเหมาะสําหรับพักผอนสนุกสนานราเริง
ดังไดกลาวแลว
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๑๕

สงกรานตของไทย ตามปกติมี ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓, ๑๔
และ ๑๕ เมษายน
วันที่ ๑๓ คือวันตน เปน วันมหาสงกรานต นับเปนวัน
ขึ้นปใหม
วันที่ ๑๔ คือวันกลาง เปน วันเนา คือ วันอยูเฉยๆ วาง
มีแตเลนสนุก
วันที่ ๑๕ คือวันสุดทาย เปน วันเถลิงศก หรือพระยาวัน
คือ วันขึ้นศักราชใหม
สมัยกอน บางป สงกรานตมี ๔ วัน คือ วันที่ ๑๓-๑๖
เมษายน วันกลางระหวางวันตนและวันสุดทาย เปนวันเนา ๒
วัน คือถาปใด พระอาทิตยยกขึ้นสูราศีเมษ เปนเวลาเลยเที่ยงคืน
ไปแลว สงกรานตปนั้นมี ๔ วัน
วันจาย คือวันที่ ๑๒ เมษายน กอนถึงวันสงกรานตวัน
หนึ่ง เปนวันเตรียมซื้อหาสิ่งของสําหรับทําบุญในวันมหาสงกรานต
เตรียมเครื่องเสื้อผาใหมๆ ไวแจก และทําขนมกวนกันแทบทุก
บาน สําหรับนําไปทําบุญถวายพระและแจกแกผูนบั ถือและเพื่อน
บาน เปนการแสดงไมตรีจิต พรอมทั้งเปนการแสดงฝมือกวน
ขนมกันไปดวยในตัว
ขนมที่ทํากันสามัญ ก็คือ ขนมเปยกขาวเหนียวแดง และ
กะละแม กอนถึงวันจายนี้ พวกผูหญิงโดยเฉพาะสาวๆ จะ
ตระเตรียมตัว หาผานุงผาหมใหมๆ อยางดีไว มีการตัดผมจับ
เขมากันไร เปนพิเศษ และจัดหาแปงหอมน้ํามันหอมไวพรอม เพื่อ
แตงตัวใหสวยงาม และผัดลูบไลใหจรุงกลิ่นในวันสงกรานต
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ทางฝายวัด ตามปกติ พระก็กวาดลานวัด เณรและเด็กๆ
ศิษยก็ชวยทําหนาที่ถอนหญากันอยูแลว กอนวันสงกรานต พระ
เณรและศิษยก็จะชวยกันทําความสะอาดเปนพิเศษ ตระเตรียม
สถานที่ไวใหชาวบานมาทําบุญโดยสะดวก
วันมหาสงกรานต คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เปนวันตน
ของปใหม ถือวาเปนวันสําคัญ มีการทําบุญกันทั่วไปเปนงาน
ใหญ ชาวบานตื่นนอนกันแตมืด จัดแจงหุงขาวอุนแกง เตรียม
อาหารเพื่อไปตักบาตรถวายพระ
ครั้นหุงอาหารเสร็จ จัดเตรียมอาหารและสิ่งของถวาย
พระบรรจุลงภาชนะเสร็จแลว ก็เอาเสื้อผาเครื่องนุงหมใหมที่
เตรียมหาไวแตเนิ่นๆ กอนสงกรานต มาแตงตัว โดยเฉพาะพวก
ผูหญิงจะพยายามแตงใหสวยเปนพิเศษ เพื่อไปอวดกัน
เสร็จแลวก็แบกบาง หามบาง นําอาหารเครื่องไทยธรรม
ไปวัด เดินกันเปนหมูๆ มีหนาตาสดชื่นแจมใสเบิกบาน สบายใจ
ถึงวัดแลว ก็เริ่มพิธีทําบุญ ตักบาตรกลางลานวัดแลว ก็
เลี้ยงพระ ฉันเชาที่ศาลาการเปรียญ หรือปะรําที่สรางขึ้นสําหรับ
งาน พระฉันเสร็จ อนุโมทนาแลว ก็กลับบาน
ตอจากนั้น พวกหนุมๆ สาวๆ ก็รบี กินขาวแตงตัวดวย
เสื้อผาสํารับใหม พากันไปเก็บดอกไมที่ในปา ซึ่งกําลังบาน
สะพรั่งสวยงามทั่วทั้งปาในระยะตรุษสงกรานต ไปกันเปนหมูๆ
๕ คนบาง ๑๐ คนบาง เกินกวานั้นบาง ปนกันไปทั้งหญิงทั้งชาย
เก็บดอกไมไป ก็คุยหยอกลอกันไป สนุกสนานเบิกบานใจ
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๑๗

เมื่อเก็บดอกไมไดแลว ก็ไปที่บริเวณโบสถ หรือเจดียใน
วัด แยกหญิงชายเปนคนละพวก แลวเลนวาเพลงพิษฐาน คือ
อธิษฐานเกี่ยวกับเนื้อคูหรือคูรักกัน
เสร็จบูชาวาเพลงพิษฐานกันแลว ก็ไปเลนสนุกกันที่ลาน
วัด หรือลานหมูบานก็ได เชน เลนพวงมาลัย ชักเยอ มอญซอน
ผา เปนตน เลนกันตลอดวัน พักเฉพาะตอนไปหุงหากินอาหาร
ครั้นถึงตอนเย็น หลังอาหารแลว ก็มีการเลนรวมใหญที่
ลานของหมูบาน เปนตอนที่สนุกสนานมากที่สุด เรียกวาเลน
นักขัตฤกษสงกรานต เลนจนค่ํา บางทีก็ตอถึงกลางคืน การเลน
มีหลายอยาง เชน เลนรําหมู เลนเพลงดงลําใยแกกัน ระบําบานไร
เขาแมศรี หนูผี ลิงลม นางดง เปนตน สุดแตเลือกกัน
เลนกัน ๓ วันบาง ถึง ๗ วันบาง บางทีเลนกันไปถึง ๑๕ วันก็มี
เพราะถาฝนยังไมตก เริ่มทํานายังไมได ก็เลนสนุกกันไปกอน
วันมหาสงกรานต คือ วันที่ ๑๓ เมษายนนี้ ทางเมือง
เหนือเรียกวา “วันสังขารลอง” ชาวบานปดกวาดทําความสะอาด
บานเรือนและซักฟอกเสื้อผากันเปนการใหญ
เปนการกําจัด
อัปรียจัญไรเกาๆ ใหหมดไป เปนมงคลสําหรับปใหม
นอกจากนี้ ในสมัยกอนยังมีการยิงปนอีกดวย คงเปน
ทํานองขับไลผีรายหรือเสนียดใหหายสูญไป
ในวันเนา คือ วันที่ ๑๔ และวันเถลิงศก หรือ
พระยาวัน คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ก็มีการทําบุญตักบาตร และ
การเลนสนุกสนานสืบเนื่องไปแตวันตนนั้นเอง
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เฉพาะวันเนา ทางเมืองเหนือเรียกวา “วันเนา” เปนวัน
พักผอนอยูบาน ไมไปไหนๆ มีแตหุงตมอาหาร จัดสํารับเตรียม
ไว สํ า หรั บ ไปทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ ให บ รรพบุ รุ ษ ในวั น พระยาวั น คื อ
วันรุงขึ้น และแจกปนอาหารไปตามญาติมิตร มีการขนทรายจาก
แมน้ําปงไปกอพระเจดียทรายในวัด และเริ่มเลนสาดน้ํากันในวัน
เนานี้ ในขณะที่ขนทรายเขาวัดนั่นเอง
กิจกรรมตางๆ
ที่เปนลักษณะพิเศษของวันสงกรานต
นอกจากการทําบุญตักบาตรและการเลนสนุกสนานตางๆ แลว
ก็ไดแก การกอพระเจดียทราย การปลอยนกปลอยปลา การ
บังสุกุลอัฐิ การรดน้ําดําหัว และสรงน้ําพระ
การกอพระเจดียทราย มักทําที่ในวัดในวันสงกรานต แต
ก็ไมมีกําหนดตายตัว ทีก่ อใกลเคียงวันสงกรานต และทําที่หาด
ทรายบาง ที่กลางลานบานบางก็มี ที่กอในวัด ก็เปนการชวยขน
ทรายเขาวัด ไดทั้งบุญและความสนุกสนานดวยในตัว
การปลอยนกปลอยปลา โดยมากเปนการปลอยปลา ทํา
กั น ระหว า งสงกรานต ไ ด ทั้ ง ๓ วั น ในหมู บ า นคนเชื้ อ มอญ มี
ประเพณีแหปลาไปปลอยกันอยางสนุกสนานดวย
การทําบุญปลอยปลานี้ สันนิษฐานวา คงจะเปนการชวย
ปลาที่ตกคลักอยูในแองในหนองที่น้ํากําลังแหงงวดในฤดูรอน ให
รอดมีชีวิตสืบพืชพันธุอยูไดตอไป
การบังสุกุลอัฐิ ญาติผูใหญ หรือบรรพบุรุษ จะทําในวัน
สงกรานต วันไหนก็ได แตโดยมากทํากันในวันเดียวกับสรงน้ํา
พระ โดยเฉพาะวันทายของสงกรานต
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ถาเก็บอัฐิไวที่บาน ก็นําอัฐิไปรวมกันที่วัด โดยมากทําที่
ศาลาการเปรียญที่เลี้ยงพระ เปนการทําบุญรวมญาติ นิมนต
พระสงฆทั้งวัดใหสวดมาติกาบังสุกุลอัฐิ เปนการทําบุญอุทิศกุศล
แก ปู ยา ตา ยาย เปนตน ที่ลวงลับไปแลว เปนการแสดงความ
ระลึกถึงทานเหลานี้ ในโอกาสอันถือกันวาสําคัญ และเปนสิริ
มงคล เทากับใหทานไดมีสวนรวมในความสุขสดชื่นกับลูกหลาน
คนที่ยังมีชีวิตอยู เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีสวนหนึ่ง
ถาอัฐิของทานบรรจุไวที่เจดีย หรือที่แหงอื่นในวัด ก็
นิมนตพระไปบังสุกุลที่ตรงนั้น
การสรงน้ํ า พระ รดน้ํ า ดํ า หั ว ผู ใ หญ ตามปกติ ทํ า ในวั น
สุดทายของสงกรานต เปนพิธีทายสุด
สําหรับพระพุทธรูปนั้น แตเดิมเขาไมมีไวในบานเรือน
เพราะถื อ เป น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ คารพบู ช าอย า งสู ง ไม ค วรไว ใ น
บานเรือน แมเมื่อเริ่มมีพระไวบูชาที่บาน เขาก็สรางหอพระขึ้น
เปนที่ประดิษฐานโดยเฉพาะตางหาก
เมื่อพระพุทธรูปมีอยูแตที่วัด การไปสรงน้ําพระพุทธรูป
ก็ดูจะยิ่งมีความหมายสําคัญมากขึ้น
การสรงนั้น อยางงายๆ ก็มีดอกไมธูปเทียนไปบูชา แลว
เอาน้ําอบประพรมที่องคพระพอเปนพิธี
บางแหงอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาจากโบสถ หรือวิหาร
เปนตน มาตั้งในที่จัดไวเปนพิเศษใหประชาชนไดสรงน้ํา
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บางถิ่นก็จัดทําเปนรางทอน้ําใหประชาชนเทน้ําสรงลงไป
ในราง ปลอยใหไหลไปตกที่ประพุทธรูปหรือพระธาตุ ซึ่งตั้งอยูที่
ตรงปากทอ บางแหงตั้งใหสรงอยูทุกวันตลอด ๑๕ วันจึงเลิก
สวนการสรงน้ําพระสงฆ อาจสรงเฉพาะเจาอาวาส สรง
กันจริงๆ อยางอาบน้ําให หรือเทน้ําอบน้ําหอมรดลงที่มือ ใหน้ํา
ไหลลงไปในขันที่ตั้งรองไว บางแหงทําเปนรางหรือทอไหลมาสรง
อยางเดียวกับสรงพระพุทธรูป
สรงเสร็จแลว ครองไตรจีวรชุดใหมที่ชาวบานจัดถวาย
จากนั้นขึ้นธรรมาสน เทศนอวยพรปใหม หรืออาจเทศนกอนทํา
พิธีสรงก็ได
เสร็จจากสรงน้ําสมภารแลว จึงไปสรงพระอื่นๆ ที่ตนรูจัก
หรือนับถือ
แตทั่วไปในบัดนี้นิยมจัดสรงน้ําพระสงฆหมดวัด
รวมทั้งเจาอาวาสพรอมทีเดียวกัน เมื่อสรงน้ําพระแลว ก็เลน
สนุกสาดน้ํากันเอง
การรดน้ําผูใหญ บางแหงนัดใหมาประชุมพรอมกัน ณ ที่
ซึ่งจัดไวในวัด นิมนตพระมาใหศีลแลว เริ่มพิธีรดน้ํา คืออาบน้ํา
ให แลวเอาผานุงหมใหมใหผลัด พรอมทั้งมีดอกไมธูปเทียนเปน
เครื่องสักการะ แตที่ทํากันทั่วไปคือ ไปขอรดผูใหญที่ตนคุนเคย
หรือเคารพนับถือ แลวทานใหศีลใหพรเพื่อความสุขปใหม
การดําหัว เปนประเพณีของทางเมืองเหนือ คือการไปรด
น้ําผูใหญในวันพระยาวัน ไดแกในวันเถลิงศกที่ ๑๕ เมษายน
นั่นเอง
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พิธีทํา คือ นําดอกไมธูปเทียน และผาใหมสําหรับผลัดไป
พรอมทั้งหมากพลู กับน้ําสมปอยสําหรับใชแทนสบูและน้ําอบ
ผูใหญรับเครื่องดําหัวแลว ก็เอาน้ําสมปอยและน้ําอบประพรม
บนศีรษะ แลวใหศีลใหพรตามธรรมเนียม
ปจจุบัน พิธีสวนนี้มักทํากันรวบรัดสงวนเวลาตามกาล
สมัย คือ จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆหมดทั้งวัดพรอม
ในคราวเดียวในวันทายของสงกรานต (ถามีงานวันเดียว ก็ทําใน
วันที่ ๑๓) และเลนสาดน้ํากัน เสร็จแลวกลับบาน เอาน้ําอบไทย
ไปรดน้ําญาติผูใหญหรือทานที่ตนเคารพนับถือตามบานตางๆ
รับศีลรับพรจากทานเพื่อความสุขสวัสดีสืบตอไป
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สงกรานต: กาวผานราย ยายสูดี
ในทางดาราศาสตรโบราณ และโหราศาสตร สงกรานต
หมายถึง การที่ดวงอาทิตยโคจรยายราศี คือ ออกจากกลุมดาว
หนึ่ง เขาสูอีกกลุมดาวหนึ่ง ดังไดพูดถึงมาครั้งหนึ่งแลว
การเคลื่อนยายกาวไปอยางนี้ หมายถึงการผานไปของ
กาลเวลา สงกรานตมาถึงครั้งหนึ่ง ก็หมายถึงเวลาผานไปปหนึ่ง
เมื่อเวลาผานลวงไป
ก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ทั้งหลายดวย เริ่มแตชีวิตและวัยของมนุษย สวนที่ผานไปแลว
เพิ่มขึ้น และสวนที่เหลือนอยลง
ภาวะเชนนี้ มองจากทางธรรม ยอมเปนเครื่องเตือนสติ
ใหไดนึกไดคิด ทบทวนความเปนไปขางหลัง และคิดตระเตรียม
สิ่งที่หวังขางหนา สิ่งใดผิดพลาด ก็เปนโอกาสที่จะละเลิกเสีย สิ่ง
ใดดีงาม เปนไปเพื่อความเจริญกาวหนา ก็ควรจะไมประมาท เรง
ขวนขวายทําใหจริงจังตอไป
สงกรานต แปลวา กาวไปดี หรือกาวไปอยางดี ก็ได ถา
แปลอยางนี้ ก็เปนเครื่องสนับสนุนความหมายในทางที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น โดยใหคติวา สิ่งใดเปนความผิดพลาดเสียหาย นอกจาก
ละเลิกแลว ก็ใหลืมเสียได สิ่งที่ผานไปแลว ก็ใหเปนอันผานพน
ไป ตอไปนี้มากาวไปสูที่ใหม ที่สดใสดีงาม
ถาแปลอีกอยางหนึ่ง สงกรานต ก็หมายถึงการกาวไป
ดว ยกัน หรือพรอมกั นก าวไป ตามความหมายอย างนี้ เล็ งถึ ง
ความสามัคคี หรือการกระทําของหมูชน
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สงกรานตเปนเวลาสําหรับทุกคนจะรวมใจกันแสดงความ
พรอมเพรียงสามัคคีและน้ําใจไมตรี ชวยกันทํากิจเพื่อสวนรวม
นําสังคมหรือชุมชน ใหกาวไปสูความเจริญรุงเรือง
สงกรานต ยังแปลไดอีกวา การกาวไปรวมกัน เมื่อแปล
อยางนี้ ยอมใหความหมายวา คนทั้งหลาย แมอยูตางแหงกัน ถึง
เวลานี้ ตางกาวเขาไปหากัน ไปรวมกันเปนกลุมเปนกอน ผนึก
กันเปนอันหนึ่งอันเดียว
เมื่อถือคตินี้จากสงกรานต ผูที่มีเรื่องผิดพองหมองใจกัน
แตกแยกกระจัดกระจายกัน หรือผิดพลาดพลั้งเผลอตอกัน ถึง
เวลานี้ลืมเรื่องผิดพองกันเสีย ใหอภัย หันมาปรองดองสามัคคี
กัน ทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคง เปนฐานที่จะใหหมูคณะมี
กําลังแข็งแรงยิ่งขึ้น
แปลความหมายคําวา “สงกรานต” มาแลวหลายอยาง
ควรยุติเสียที แตกอนที่จะจบ นึกขึ้นมาถึงตํานานเกี่ยวกับกําเนิด
สงกรานต เห็นควรนํามากลาวไวดวย พอใหเรื่องสงกรานตใกล
ความสมบูรณมากขึ้น และบางทีจะไดคติสอนใจเพิ่มขึ้น
ใจความของตํานานนั้นมีวา กาลนานมาแลว มีมาณพ
หนึ่งชื่อธรรมบาลกุมาร เปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนัก ได
เรียนรูแตกฉาน เจนจบศิลปศาสตร
ครั้งนั้น ทาวกบิลพรหมทราบกิติศัพท จึงมาหยั่งดู
สติปญญาของธรรมบาล โดยตั้งคําถาม ๓ ขอวา เวลาเชา เวลา
กลางวัน และเวลาค่ํา สิริอยูที่ใด

๒๔

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

การแพชนะในการตอบคําถามนี้ เอาศีรษะเปนเดิมพัน
ถาธรรมบาลกุมารตอบไมได จะตองยอมใหตัดศีรษะถวายแด
กบิลพรหม แตถาธรรมบาลตอบได ทาวกบิลพรหมจะยอมสละ
พระเศียรตอบแทน
เบื้องแรก ธรรมบาลกุมารหาคําตอบไมได จนปญญา แม
กบิลพรหมจะใหเวลาถึง ๗ วัน แตเวลา ๖ วันแรกก็จวนจะผาน
ไปเปลา จนธรรมบาลกุมารทอแทใจทอดอาลัยชีวิต บังเอิญไป
นอนใตตนไมใหญที่มีนกอินทรีผัวเมียจับอยู ไดยินคําตอบปญหา
จากนกอินทรีนั้น ซึ่งสนทนากันดวยความหวังวาจะไดกินเหยื่อ
คือศพของธรรมบาลกุมาร
คําตอบนั้นวา เวลาเชา สิริ หรือราศีอยูที่หนา คนจึงลาง
หนา เวลากลางวัน อยูที่อก คนจึงประพรมอก เวลาค่ํา อยูที่เทา
คนจึงลางเทากอนเขานอน
เมื่อไดคําตอบเชนนี้ ผูที่เสียศีรษะจึงกลายเปนฝายทาว
กบิลพรหม และทาวกบิลพรหมนั้น ก็รักษาปฏิญญามั่นคง
ปฏิบัติตามสัญญาโดยเครงครัด
อยางไรก็ตาม กบิลพรหมนั้นทรงมหิทธานุภาพ หากตัด
เศียรแลว ภัยอาจเกิดแกโลกได เพราะหากเศียรตกถึงแผนดิน
ไฟจะไหมโลก หากปลอยไปในอากาศ ฝนก็จะแลง หากทิ้งใน
มหาสมุทร น้ําก็จะแหง
ดวยความกรุณาตอชาวโลก ทาวกบิลพรหมจึงตรัสสั่ง
ธิดาทั้ง ๗ ใหเอาพานมารองรับเศียร นําไปประดิษฐานไวที่เขา
ไกรลาส
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เมื่อครบกําหนด ๓๖๕ วัน ตามสมมติวาเปนปหนึ่ง ใน
วันสงกรานต ธิดาทั้ง ๗ ก็ผลัดเวรกันมาอัญเชิญเศียรนั้น แห
รอบเขาพระสุเมรุคราวหนึ่ง แลวประดิษฐานไวที่เดิม ทําอยางนี้
หมุนเวียนกันไปคนละป จนครบรอบธิดาทั้ง ๗ องค
ตามตํานานนี้ ใหเห็นคติอยางหนึ่งวา อันมนุษยทั้งหลาย
ที่เกิดมา ดิ้นรนตอสูเพื่อชีวิต แลวก็สิ้นสุดดวยตายไปในโลกนี้
ตางถูกครอบงําดวยอวิชชา
ไมรูความจริงของธรรมชาติที่
แวดลอมตน ที่สุดแมแตชีวิตของตน ก็ไมเขาใจสภาวะที่แทจริง
ผูที่ไมรูแจงความจริงของธรรมชาติ ไมรูเทาทันชีวิต ก็
ยอมตองเสียศีรษะ ปลอยชีวิตถูกกลืนหายหมดไปเปลา
แตมนุษยบางคน เพราะถูกธรรมชาติบบี คั้น ดวยความ
หวาดกลัวนั่นแหละ เปนเหตุใหศึกษาคนควาแสวงสัจธรรม ใฝหา
คําตอบแกชีวติ ของตน ผูทคี่ นควาหาคําตอบได เปนผูรูเทาทันชีวติ
ยอมกลับเปนผูมีชัยตอธรรมชาติ เปนผูที่ธรรมชาติยอมมอบชีวติ
ให เปนผูดาํ รงชีวิตอยูอ ยางแทจริง คุมกับการที่เกิดมา เมื่อ
ดํารงชีวติ อยูอ ยางแทจริงแลว ก็ไมตอ งหวั่นตอการเกิดการตาย
อยางไรก็ตาม ความมีชัยตอธรรมชาติในที่นี้ มิไดหมาย
เพียงการเอาชนะธรรมชาติภายนอกอยางเดียว แตหมายถึงการ
เอาชนะธรรมชาติภายในตนดวย คือธรรมชาติซึ่งอยูที่ชีวิตจิตใจ
ของตนนี่แหละ ชัยชนะที่เกิดจากความรูเทาทันสภาวะที่แทจริง
ของสิ่งทั้งหลาย และรูจักวางจิตใจอยางถูกตองตอโลกและชีวิต
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เมื่อมองดูไป สงกรานต ก็มีความหมายใหมองไดหลาย
อยาง ทั้งที่มองอยางชาวบานและชาววัด ทั้งที่ลึกซึ้ง และที่เปน
พื้นๆ
แมจะมองอยางงายๆ ก็ยังไดความหมายวา เพราะ
สงกรานตเปนเวลาที่ดวงอาทิตยอยูใกลเสนศูนยสูตร ประเทศที่
อยูใกลเสนศูนยสูตร มีอากาศรอนที่สุดในรอบป ในฤดูกาลที่
รอนจัดเชนนี้ คนจึงสนุกสนานรื่นเริงและแสดงความปรารถนาดี
ตอกัน ดวยการรดน้ําสาดน้ํา ชวยดับความเรารอนใหเกิดความ
ชุมชื่นเยือกเย็น เปนความสุขอยางหนึ่ง
จะมองความหมายอยางไหน และจะคิดไปกี่อยางก็ตาม
เมื่อวันสงกรานตมาถึงแลว ก็ควรใหไดความหมายสักอยาง จะ
ไดเปนสงกรานตที่ไมผานไปเสียเปลา
ขอเพียงวา ความหมายที่ไดนั้น ควรจะเปนความหมายที่
ดีงาม ชวยเชิดชูชีวิตจิตใจใหเบิกบานและประณีตผองใสมากขึ้น
หากไดหลายอยาง หรือครบทุกอยาง ก็ยิ่งดี
ถานึกอะไรไมได ก็เอาแคหัวเรื่องวา “สงกรานต — กาว
ผานราย ยายสูดี” วันสงกรานตนี้ ก็คงจะไมเปนหมันเสียทีเดียว

วันวิสาขบูชา
คําวา วิสาขบูชา เปนชื่อของพิธีบูชา และการทําบุญใน
พระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ซึ่งปรารภ วันประสูติ วันตรัสรู และ
วันปรินิพพาน ของพระพุทธเจาเปนเหตุ
คําวา วิสาขบูชา เปนคําเรียกสั้น ที่ตัดมาจากคําภาษา
บาลีวา วิสาขปุณณมีปูชา บางทีก็เขียนเปน วิศาขบูชา ซึ่งเปน
รูปที่ตัดมาจากคําภาษาสันสกฤตวา วิศาขปูรณมีปูชา แปลวา
การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖
วันเพ็ญเดือน ๖ นี้ เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
หนึ่งในรอบป เพราะเปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน เหตุการณทั้งสามรวมกันในวันนี้ เปนมหัศจรรย

ความสําคัญของวันวิสาขบูชา
บรรดาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประเภทรําลึกถึง
เหตุการณและบุคคลสําคัญในอดีต วันวิสาขบูชา นับวาเปนวัน
สําคัญที่สุด ทั้งในแงที่เปนวันเกาแก มีมาแตโบราณ และในแงที่
เปนสากล คือเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มีการจัดงานฉลอง
กันทั่วไปในประเทศทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนา
วาถึงเฉพาะในประเทศไทย การจัดงานฉลองวันวิสาขบูชา
คงจะไดมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยอาจจะสืบมาจากการติดตอ
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กับลังกาทวีป ที่มีงานวิสาขบูชามานานแลว และหนังสือเรื่องนาง
นพมาศ ก็เลาเรื่องพิธีวันวิสาขบูชาในกรุงสุโขทัยไวดวย
ในสมัยอยุธยา ก็เขาใจวามีการฉลองใหญ ทั้งงานหลวงงาน
ราษฎร ตลอด ๓ วัน ๓ คืน ครั้นกรุงแตกแลว ประเพณีจึงเสื่อม
ทรามไป จนมีการฟนฟูขึ้นใหมในรัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยมีพระราชโองการ เมื่อ จ.ศ. ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐)
กําหนดใหมีงานสมโภชประจําปเปนการใหญยิ่งกวางานใดๆ อื่น๑
ความในพระราชกําหนดพิธีวิสาขบูชา จ.ศ. ๑๑๗๙ วา
ทรงมีพระทัยปรารถนาจะบําเพ็ญพระราชกุศลใหมีผลวิเศษยิ่ง
กวาที่ไดทรงกระทํามา จึงมีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ มีสมเด็จ
พระสังฆราช (มี) เปนประธาน ซึ่งไดถวายพระพรถึงโบราณราช
ประเพณีงานวิสาขบูชาดังสมัยพระเจาภาติกราช แหงลังกาทวีป๑
เปนเหตุใหทรงมีพระราชโองการกําหนดวันพิธีวิสาขบูชานักขัต
ฤกษใหญ ครั้งละ ๓ วัน สืบมา
อยางไรก็ตาม ครั้นกาลลวงนานมา สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป งานวันวิสาขบูชาก็คอยซบเซาลงอีกโดยลําดับ
ในรัชกาลที่ ๔ คือประมาณ ๑๐๐ ปเศษลวงแลว เมื่อ
ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีดีอยู พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริถึงความสําคัญของการประชุม
ใหญแหงพระมหาสาวกของพระพุทธเจา ที่เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต จึงไดทรงจัดงานวันมาฆบูชา ขึ้นเปนครั้งแรก ทําใหมี
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง
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เวลาล ว งมาอี ก นาน จนถึ ง พ.ศ. ๒๕๐๐ มี ก ารจั ด งาน
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เปนงานสมโภชครั้งยิ่งใหญ
หลังเสร็จงานแลว คณะสงฆไทยครั้งนั้น ไดประชุมกันมีมติ
วา วันเพ็ญเดือน ๘ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด
พระเบญจวัคคีย เปนวันที่สําคัญมาก เพราะเปนการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา สมควรจัดขึ้นเปนวันสําคัญที่มีการเฉลิมฉลอง
เปนพุทธบูชาอีกวันหนึ่ง วันอาสาฬหบูชา จึงไดเกิดมีขึ้นตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนตนมา
นอกจากนี้ ยังมีวันสําคัญประเภทบูชาอีกวันหนึ่ง คือ วัน
อัฏฐมีบูชา ตรงกับแรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ เปนวันที่ระลึกงานถวาย
พระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจา
วันอัฏฐมีบูชานี้ แมวาคงจะไดมีมาแตโบราณใกลเคียงกับ
วันวิสาขบูชา แตไมมีประวัติเดนชัด ทั้งไมเปนที่รูจักกันอยาง
กวางขวาง และในปจจุบนั ก็ไมจัดเขาเปนวันสําคัญในทางราชการ
จึงไมจําตองนํามาเปรียบเทียบดวย
สวนในวงการพระพุทธศาสนาระหวางประเทศ วันสําคัญ
ที่รูจักกันทั่วไปมีเพียงวันเดียว คือ วันวิสาขบูชา
แมวาการคํานวณวันเวลาจะแตกตางกัน และเรียกชื่อวัน
แตกตางกันไปบาง เชน ประเทศพุทธศาสนาในอาเซียตะวันออก
เฉียงใต จัดงานตามปฏิทินจันทรคติ ในวันเพ็ญเดือน ๖ แตชาว
พุทธญี่ปุนจัดงานฉลองวันประสูติพระพุทธเจาตามปฏิทินสุริยคติ ในวันที่ ๘ เมษายน คนไทยเรียก วิสาขบูชา คนลังกาเรียก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙

เพี้ยนไปวา วีสัค หรือ วีซัค (Vesak หรือ Wesak) ดังนี้ เปนตน
แตสาระสําคัญของงานก็คงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปจจุบัน ในวงการพระพุทธศาสนาระหวางประเทศ ไดมี
การพยายามชักชวนใหชาวพุทธทุกประเทศจัดงานวันวิสาขบูชา
พร อ มตรงในวั น เดี ย วกั น คื อ ในวั น ขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดื อ น ๖ และ
เรียกชื่อวันนั้นวา “The Buddha Day”
วันวิสาขบูชา เปนวันที่ระลึกการประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจา เปนวันที่เกี่ยวของกับพระบรมศาสดา
ผูทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาโดยตรง เมื่อมีวันวิสาขบูชา
แลว จึงมีวันอาสาฬหบูชา และมาฆบูชา เปนตนได
เจาชายสิทธัตถะประสูติแลว มีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว
เหตุการณอื่นๆ เชน การแสดงธรรม และการประชุมพระสาวก
จึงติดตามมา แมพิจารณาในแงนี้ ก็ตองนับวาวันวิสาขบูชาสําคัญ
ที่สุด
การประสูติ ตรัสรู และปรินพิ พานของพระพุทธเจา
ปรากฏขึ้นตรงในวันเดียวกัน คือวันเพ็ญเดือน ๖ เปนความ
ประจวบพอดีที่หาไดยากยิ่งนัก หรืออาจจะหาไมไดอีกเลย นับวา
เปนเรื่องนาอัศจรรย ทําใหวันวิสาขบูชา เปนวันที่ระลึกถึง
เหตุการณสําคัญที่สุดทั้ง ๓ อยาง ที่เกี่ยวของกับองคพระพุทธเจา
ทั้งวันที่พระองคอุบัติเปนมนุษย ทั้งวันที่อุบัติเปนพระพุทธเจา
และวันที่สิ้นสุดพระชนมชีพ
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วันวิสาขบูชาจึงมิใชแตเพียงเปนวันที่สําคัญอยางเดียว
เทานั้น แตยังเปนวันที่นาอัศจรรยอีกดวย และความมหัศจรรยขอ
นี้จัดไดวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งแหงความเปนอัจฉริยบุรุษ
ของพระพุทธองค
อย า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ ใ นวั น วิ ส าขบู ช านี้ แม ว า จะ
สํ า คั ญ และน า อั ศ จรรย เ พี ย งใด ก็ เ ป น คุ ณ วิ เ ศษจํ า เพาะของ
พระพุทธเจาแตพระองคเดียว คุณคาที่พุทธศาสนิกชนจะรับมา
เปนประโยชนแกตนได ก็เพียงแตใหบังเกิดความภาคภูมิใจใน
องคพระบรมศาสดา และเปนเครื่องเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา
ให แ น น แฟ น แต ก็ ค งสุ ด วิ สั ย ที่ จ ะนํ า มาเป น แบบอย า งสํ า หรั บ
ปฏิบัติตาม
ความสําคัญ และความนาอัศจรรยของพระพุทธศาสนา
นั้น อยูที่เปนสิ่งซึ่งนํามาปฏิบัติได ใหผลสมจริง
เหตุ ก ารณ ทั้ ง ๓ ในวั น วิ ส าขบู ช า ก็ มี ค วามสํ า คั ญ และ
ความน า อั ศ จรรย ใ นทางปฏิ บั ติ เ ช น นี้ ด ว ย จึ ง นั บ ได ว า เป น
ความสําคัญและความนาอัศจรรยที่แทจริง ยิ่งใหญกวาความ
สําคัญและความนาอัศจรรยอยางที่กลาวมาในตอนแรกเสียอีก
ความสํ า คั ญ และความน า อั ศ จรรย เ ช น ว า นี้ ก็ คื อ
ความสํ า คั ญ และความน า อั ศ จรรย แ ห ง ความหมาย ซึ่ ง เรา
ทั้งหลายสามารถถือเปนแบบอยาง นําไปประพฤติปฏิบัติตามได
ความประจวบพอดีกันของเหตุการณทั้ง ๓ ในวันวิสาขบูชา
มีความสําคัญและความนาอัศจรรย
โดยทําใหเราเกิดความ
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ภาคภูมิใจ และความเลื่อมใสศรัทธา แลวกระทําอามิสบูชาตอ
พระรัตนตรัย
แตความหมายอันลึกซึ้งที่ประสานกันของเหตุการณทั้ง
สามนั้น มีความสําคัญ และความนาอัศจรรย โดยเปนอนุสติ
เตือนใจใหเราระลึกถึงหลักธรรมแลวกระทําปฏิบัติบูชา
พระพุทธเจาตรัสสอนวา อามิสบูชา คือ การบูชาดวย
สิ่งของ เชน ดอกไม ธูปเทียน และอาหาร แมจะสําคัญ ก็ยังเปน
รอง ปฏิบัติบูชา คือการบูชาดวยการปฏิบัติธรรมจึงจะสูงสุด และ
สําคัญอยางแทจริง เปนประโยชนยิ่งใหญ ทั้งแกตัวผูปฏิบัติเอง
ทั้งแกสันติสขุ ของพหูชน และเปนเครื่องสืบตออายุพระศาสนาที่
มั่นคงแนนอน
เมื่อปฏิบัติบูชามีอยู อามิสบูชาก็เปนกําลังสนับสนุน และ
พลอยมีความสําคัญ แตถาไรปฏิบัติบูชา อามิสบูชาก็หมดความหมาย

ความหมายของวันวิสาขบูชา
ในแงคติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา
การประสูติ ตรัสรู และปรินพิ พานของพระพุทธเจา
เกิดขึ้นตรงกันในวันเดียว ความหมายของเหตุการณทั้งสามนั้น
ก็เกี่ยวพันประสานกันเปนอันเดียว
การประสูติ ของพระองค มีความหมายเตือนใหเราระลึกวา
คนทุกคน แมจะเริ่มตนชีวิตโดยความเปนมนุษย มีกําเนิดไม
แตกตางกัน แตตอจากจุดเริ่มตนนั้นแลว มนุษยก็แสดงความเปน
สัตวประเสริฐออกมา ดวยความเปนผูสามารถที่จะฝกฝนอบรม
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บุ ค คลผู มี จุ ด หมายอั น สู ง ส ง มุ ง บํ า เพ็ ญ ความดี ง าม
ปรับปรุงตนอยูตลอดเวลา อาศัยความเพียรและสติปญญาฝกฝน
ตนใหบรรลุความเปนมนุษยผูเยี่ยมยอดได กลายเปนศาสดาที่
เคารพบูชาของปวงเทพและหมูมนุษย นําประโยชนสุขมาใหไม
เฉพาะแกตนเองผูเดียว แตเกื้อกูลแกชาวโลกทั้งหมดดวย
พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางแสดงประจักษพยานของภาวะ
เช น นี้ ทุ ก คนจึ ง ควรมี กํ า ลั ง ใจเพี ย รพยายามใช ส ติ ป ญ ญา
พิจารณา บําเพ็ญความดีงาม ฝกฝนปรับปรุงตนใหเปนมนุษยที่
ประเสริฐยิ่งขึ้นอยูเสมอ
การตรัสรู เปนเครื่องเตือนใหระลึกวา สิ่งสําคัญที่เปน
ผลสําเร็จ และเปนจุดมุง หมายแหงความเพียรพยายามและการ
ใชสติปญญาของพระพุทธเจา ซึ่งทําใหพระชนมชีพของพระองค
กลายเปนสิ่งมีคุณคาอยางสูงสุดนั้น หาใชการไดมาซึ่งสิ่งสําหรับ
ปรนเปรอบํารุงบําเรอความสุขสวนตนไม
แตเปนการเขาถึง
ความดีงามอยางสูงสุด
ที่ทําใหพระชนมชีพของพระองคเต็ม
เปยมสมบูรณ พรอมทั้งเผื่อแผขยายความเต็มเปยมสมบูรณนั้น
ออกไปใหแกชีวิตอื่นๆ ดวย เรียกวานํามาซึ่งประโยชนสุขแกโลก
การเขาถึงความดีงามนี้เอง ที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะผูเปน
มนุษย กลายเปนพระพุทธเจา ทําใหมีพระพุทธเจาอุบตั ิขนึ้ ในโลก
ความดีงามทีว่ านี้ คือสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” หรือ “พระธรรม”
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ทําใหธรรมปรากฏขึ้นใน
โลก ธรรมปรากฏขึ้นแลว ก็กระจายความดีงามออกไป ดวยคํา
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สอนที่สาดแสงสวางสองทางแหงการดําเนินชีวิตที่ดีงาม นําไปสู
ประโยชนสุข และความอยูรวมกันอยางสงบรมเย็น
นอกจากนี้ การตรัสรูยังสอนเราดวยวา การบรรลุผล
สําเร็จที่ดีงามนั้น มิใชจะกระทําไดงาย
พระพุทธเจา กวาจะตรัสรูได ตองทรงบําเพ็ญเพียร
พยายาม ใชสติปญญาแสวงหาคนควาทดลองดวยความเด็ดเดี่ยว
และอดทน จนบางคราวแทบจะสิน้ พระชนมชีพ ตลอดเวลา
ยาวนานถึง ๖ ป
ครั้นตรัสรูแลว เมื่อทรงนําธรรมอันเปนหลักแหงความ
จริงความดีงามนั้น ไปสั่งสอนผูอื่น ก็ตองทรงเสียสละลําบากพระ
กาย เสด็จเที่ยวไปทุกถิ่น แมที่แสนจะกันดารและฝาภยันตราย
บุคคลที่จะทําความดีงาม บําเพ็ญประโยชนสุขแกหมูชน
ก็ควรดําเนินตามพุทธปฏิปทา โดยการเพียรพยายามดวยความ
เสียสละ อดทน ไมยอมทอถอย
การปริ นิ พ พาน มี ค วามหมายที่ เป น อนุส ติ ให ร ะลึ ก ว า
พระชนมชีพของพระพุทธเจา ในฐานะที่เปนชีวิตมนุษย เมื่อถึง
คราวสิ้ น สุ ด ก็ ดั บ สิ้ น ไปตามกาลเวลา แต พ ระธรรมที่ ไ ด ท รง
คนพบ เปดเผยไว ทําใหปรากฏในโลกแลว เปนหลักแหงความ
จริงและความดีงามอันอมตะ ไมเคลื่อนคลาดแตกดับ เปนสิ่งไม
ตาย ยั ง คงส อ งทางแห ง ป ญ ญาเพื่ อ บรรลุ ป ระโยชน สุ ข แก ห มู
มนุษยสืบตอไป และทั้งพระพุทธเจายังไดทรงตั้งคณะสงฆไวทํา

๓๔

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

หนาที่รักษาสืบทอดสงตอประทีปแหงธรรมแทนพระองคตอๆ
มาอีกดวย
แมวาพระพุทธเจาจะทรงหยุดเลิกพุทธกิจ ก็ไดทรงหยุด
เลิกในเมื่อมีอมตธรรมสําหรับอํานวยอมตประโยชนสืบตอมา
การปรินิพพานเปนการดับสนิทในเมื่อกิจสําเร็จ
การดําเนินใหเขาถึงอมตธรรมและบรรลุอมตประโยชน
เปนหนาที่ของเราทั้งหลาย ทั้งที่จะตางคนตางทํา และรวมกัน
ชวยกันทําตอไป
อยางไรก็ตาม หากจะมองความหมายใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก
ยอมเห็นไดวา บรรดาเหตุการณสําคัญ ๓ อยาง ในพระชนมชีพ
ของพระพุทธเจานั้น การตรัสรู ตองนับวามีความสําคัญสุดยอด
การเริ่มตนและการสิ้นสุดของชีวิต ที่เรียกวาการเกิด
การตายนั้น มนุษยทุกคนมีเสมอเหมือนกัน แตขอพิเศษอยูที่
ชีวิตซึ่งเปนไปในระหวางจุดตนและปลายสุดทั้งสองนี้
สิ่งที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะเปนพระพุทธเจา และทําให
เราเคารพบูชาพระองค ก็คือการตรัสรู อันพวงพรอมมาดวยการ
กระทําตางๆ เพื่อการตรัสรู และพุทธกิจตางๆ ที่ไดทรงบําเพ็ญ
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการตรัสรู แตเพราะพระชนมชีพของ
พระองค เปนฐานที่ตั้งที่อาศัยแหงการตรัสรู และการบําเพ็ญ
พุทธกิจเหลานั้น วันประสูติ และวันปรินิพพานของพระองค จึง
ยอมพลอยมีความสําคัญตามไปดวย
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ความเปนพระพุทธเจา อันเกิดจากการตรัสรู และการ
ทรงบําเพ็ญประโยชนแกมนุษยชาติ ที่เรียกวาพุทธกิจนี้โดยแท ที่
เป น ฐานรองรั บ ความสํ า คั ญ และความน า อั ศ จรรย ทั้ ง หมดที่
เกี่ยวกับพระองค เปนเหตุใหพุทธศาสนิกชนเคารพบูชาพระองค
และเปนสวนสาระสําคัญที่พุทธศาสนิกชนจะพึงสัมพันธเกี่ยวของ
กับพระองค ดั งคําพรรณนาแสดงพระคุ ณ ของพระพุทธเจ า ที่
เหลาชนมากหลาย ไดกลาว และบันทึกเอาไวเปนประจักษพยาน

ความหมายของวันวิสาขบูชา
ในแงปรากฏการณยิ่งใหญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
ความหมายของวันวิสาขบูชาที่ไดกลาวมานั้น แมจะลึกซึ้ง
และสําคัญ ก็ยังจํากัดแคบ เปนเชิงคติเกี่ยวกับชีวิตบุคคล คือพระ
ชนมชีพของพระบรมศาสดา
วันวิสาขบูชายังมีความหมายที่กวางขวางยิ่งกวานั้น ซึ่ง
เปนความหมายในขั้นหลักการของพระพุทธศาสนา ตรงกับความ
จริงที่วา
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา
ก็คือการเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนา
ในแงนี้ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา
เปนปรากฏการณอันยิ่งใหญที่มีลักษณะพิเศษ ถือไดวาเปนการ
ขึ้นสูยุคใหมแหงประวัติศาสตรของมนุษยชาติ โดยที่การประสูติ
ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา มีความหมายเชิง
หลักการ ดังนี้
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๑. การประสูติ คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย
การประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ก็หมายถึงการเกิดขึ้น
ของพระพุทธเจาดวย เปนความหมายที่โยงถึงกันอยูในตัว
การประสูติของเจาชายสิทธัตถะ มีสัญลักษณอยูที่การ
ทรงประกาศการเกิ ด ขึ้ น ของพระพุ ท ธเจ า ด ว ย พระดํ า รั ส ที่
เรียกวา “อาสภิวาจา” (วาจาอาจหาญ) วา “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส,
เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส”๒ แปลวา “เราเปนผูเลิศ
แหงโลก เราเปนพี่ใหญแหงโลก เราเปนผูประเสริฐแหงโลก”
พระวาจานี้ ทรงประกาศทามกลางสังคมมนุษยที่มีอิทธิพลของการนับถือเทพเจาครอบคลุมและครอบงําไปทั่วทั้งหมด
คําวา “เชฏฐ” เปนตนนั้น เปนคําแสดงฐานะของพระ
พรหม ผูเปนเทพเจาสูงสุด มนุษยยุคนั้นเชื่อวา ชีวิตและสังคม
ของตนจะดีรายเปนไปอยางไร ยอมขึ้นตออํานาจของเทพเจาที่จะ
ลงโทษหรื อ โปรดปรานดลบั น ดาลใหเ ป น อย างไร สิ่ งที่ ม นุ ษ ย
จะตองทําเพื่อนําผลดีมาสูชีวิต ครอบครัว และสังคมของตน ก็คือ
การยอมสยบต อ เทวบั ญ ชา และการอ อ นวอนบู ช าขอผลที่
ปรารถนา ดวยการเซนสรวงสังเวย และการบูชายัญ
เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้น พระองคไดประกาศหลักการที่
เปนการปฏิวตั ิความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของมนุษยวา มนุษย
นี้เปนสัตวพิเศษ มีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนาใหดีเลิศประเสริฐ
สูงสุดได เมื่อมนุษยฝกฝนพัฒนาตนใหมีคุณความดีและมีปญญา
ญาณสมบูรณแลว ก็จะเปนบุคคลผูประเสริฐเลิศสูงสุด ที่เรียกวา
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“พุทธะ” ซึ่งเทพเจาทั้งหลาย ตลอดแมกระทั่งพระพรหม ก็
จะนอมนบบูชา
ฉะนั้น มนุษยที่ฝกฝนพัฒนาตนสูงสุด คือ พุทธะนี้
ตางหาก ที่เปน “อัคคะ” (ผูเลิศ) เปน “เชฏฐะ” (ผูเปนใหญ) เปน
“เสฏฐะ” (ผูประเสริฐ) หาใชเทพเจา แมแตพระพรหมผูเปนเจาไม
ดวยหลักการนี้ พระพุทธศาสนาไดกระตุนและกระตุก
มนุษยใหหันมาใสใจในศักยภาพแหงมนุษย ที่มีอยูในตนเอง
และเกิ ด ความสํ า นึ ก ในการที่ จ ะฝ ก ฝนพั ฒ นาชี วิ ต และความ
เป น อยู พฤติ ก รรม ภู มิ ธ รรม ภู มิ ป ญ ญาของตน ด ว ยความ
ตระหนักรูวา สันติสุข และอิสรภาพ แหงชีวิต และสังคมของตน
จะสัมฤทธิ์หรือไม และแคไหนเพียงใด อยูที่การฝกฝนพัฒนาตัว
ของมนุษยเอง หาใชอยูที่การดลบันดาลของเทพเจาไม
มนุษยไมควรจะมัวคิดหาทางพะเนาพะนอออนวอนเอา
อกเอาใจเทพเจา แตควรหันมาเพียรพยายามพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถที่จะสรางสรรคความสําเร็จดวยสติปญญาของตน
การประสูติของพระพุทธเจา หรือการเกิดขึ้นของพระพุ ท ธศาสนา เป น การปฏิ วั ติ ใ นประวั ติ ศ าสตร แ ห ง มนุ ษ ยชาติ
ดวยการประกาศวา อํานาจสูงสุดที่กําหนดชะตากรรมของมนุษย
ก็คือการฝกฝนพัฒนาตนและการกระทําดวยปญญาที่พัฒนาขึ้น
มาใหรูความจริงของธรรมชาติ หาใชการดลบันดาลของเทพเจาไม
๒. การตรัสรู คือการปรากฏแหงธรรมขึ้นมาเปนใหญสูงสุด
อิสรภาพของมนุษย ที่ทรงประกาศในการประสูตินั้น จะ
บรรลุผลเปนจริง ก็เพราะมีการตรัสรู กลาวคือ เมื่อมนุษยรูเขาใจ
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มองเห็ น ความจริ ง ของธรรมชาติ แ ล ว ปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง หลายได
ถูกตองตามธรรม โดยฝกฝนพัฒนาตนใหมีปญญาญาณจนตรัสรู
เขาถึงธรรมแลว มนุษยจึงเปน “พุทธะ” ผูประเสริฐเลิศสูงสุด
การตรัสรู คือการบรรจบประสาน ระหวางปญญาของ
มนุษย กับธรรม คือความจริงของธรรมชาติ
เมื่อตรัสรูแลว พระพุทธเจาก็ไดตรัสวา “ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา” เปนตน๓ มีใจความวา เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏ
แกบุคคลประเสริฐ ผูเพียรพยายามเพงพินิจอยู เมื่อนั้นปวงความ
สงสัย ยอมมลายไป เพราะมารูเขาใจถึงธรรมพรอมทั้งเหตุของ
มัน . . . เพราะไดรูถึงภาวะที่สิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย . . . ขจัด
มารและเสนาเสียได ดังตะวันสองฟาทอแสงจาอยู ฉะนั้น”
ธรรม คือความจริงของธรรมชาตินั่นแหละ ยิ่งใหญสูงสุด
หาใชเทพเจา
หรืออํานาจดลบันดาลอันใดไม แมแตเทพ
ทั้งหลายก็อยูใตอํานาจของธรรม คือความจริงแหงความเปนไป
ตามเหตุปจจัยเปนตนในธรรมชาตินั่นเอง ธรรมยอมเหนือเทพ
เทพจะเหนือธรรมไปไมได
เมื่อรูเขาใจอยางนี้แลว มนุษยก็จะไดเพียรพยายามฝกฝน
พัฒนาตนใหรูเขาใจและปฏิบัติการทั้งหลายใหถูกตองตามธรรม
เพราะมนุษยมีปญญาที่สามารถพัฒนาใหลุถึงธรรมได
เมื่อเขาถึงธรรมแลว ก็มีความเปนอิสระที่จะเปนอยูและ
ทําการอยางประสานกับธรรม ดวยปญญาที่รูเขาใจธรรมนั้น ซึ่งมี
ความเปนไปตามกฎเกณฑที่แนนอน ไมตองคอยเอาอกเอาใจคอย
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รอคําสั่งบัญชาของเทพยดาพรหมเจา ที่ไมรูวาจะตองประสงคอยาง
ใด และจะขัดเคืองหรือโปรดปรานอยางไหน เมื่อใด
๓. การปรินิพพาน คือการเตือนจิตสํานึกในวิถีชีวิตแหงความ
ไมประมาท
ดานหนึ่งของธรรม หรือความจริงแหงกฎธรรมชาติ ก็คือ
ความไมเที่ยงแทคงทน และความเปลี่ยนแปลงเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ของสิ่งทั้งหลาย ธรรมคือความจริงนี้ มีอยู หรือกํากับอยู
กับชีวิตของมนุษยทุกคน โดยเฉพาะการที่ชีวิตนั้นจะตองสิ้นสุด
ลงดวยความตาย
ในขณะที่ความเปนจริงของธรรมบอกเราวา เราจะตอง
ฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ มีความสามารถ และมีปญญาที่
จะรู เ ข า ใจและปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง หลายให ถู ก ต อ งตามธรรมคื อ กฎ
ธรรมชาติ ชีวิตของเราจะดีงามเลิศประเสริฐ บรรลุสันติสุขและ
อิสรภาพแทจริง ก็ตอเมื่อมีปญญาเขาถึงธรรมและสามารถทํา
ชีวิตและสังคมมนุษยใหดําเนินตามธรรม แตพรอมกันนั้น ธรรม
นั่นเองก็กํากับความจริงไววา ชีวิตและสิ่งแวดลอมรอบตัวของเรา
ทุกอยางไมยั่งยืนคงทนอยูตลอดไป จะตองเปลี่ยนแปลงเปนไป
ตามเหตุปจจัย เพราะฉะนั้น เราจะนิ่งนอนใจ ประมาทอยูไมได
เพราะถามัวประมาทผัดเพี้ยนละเลย ชีวิตของเราอาจจะหมด
โอกาสที่จะพัฒนาใหเขาถึงคุณคาและประโยชนที่พึงไดจากธรรม
ดวยเหตุนี้ เพื่อใหธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูและประกาศ
ใหปรากฏแกโลกแลวนั้น มาปรากฏผลเปนประโยชนแกชีวิตและ
สังคมของเรา และเพื่อใหชีวิตและสังคมของเราดําเนินไปสูความ
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ดีงาม ความมีสันติสุขและอิสรภาพ อันพึงไดจากธรรมนั้น เราจึง
จะตองเปนอยูอยางไมประมาท
หรือดําเนินไปในวิถีชีวิตแหง
ความไมประมาท
เพราะฉะนั้น เมื่อจะปรินิพพาน พระพุทธเจาจึงตรัสพระ
วาจาสุดทายที่เรียกวา “ปจฉิมวาจา” อันถือไดวาเปนเครื่องหมาย
และความหมายแห งการปรินิพพานวา “วยธมฺ มา สงฺข ารา
อปฺ ปมาเทน สมฺปาเทถ”๔ แปลวา “สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปจจัยปรุง
ประกอบขึ้น ลวนมีอันจะตองเสื่อมสลายไป เธอทั้งหลายจงยัง
ความไมประมาทใหถึงพรอม”

ทําการบูชาใหสมคาของวันวิสาขบูชา
ถาวันวิสาขบูชาจะชวยใหเราระลึกถึงความหมายของการ
ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน อยางเขาถึงหลักการของพระพุทธ
ศาสนาตามที่ไดกลาวมาแลว และเตือนใจใหเรานําหลักการนั้นมา
ใชประโยชนกันอยางจริงจัง การบูชาของเราก็จะเกิดคุณคา เปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคม อยางสมคุณคาของวันวิสาขบูชาโดย
แทจริง และจะชวยใหมนุษยชาติกาวขึ้นสูยุคใหมแหงการพัฒนา
มนุษย ที่พระพุทธเจาทรงประกาศนําไวนานแลว ไดจริงจังเสียที
แตถาจะคิดเอางายๆ อยางนอยก็ควรจะระลึกพิจารณา
ดังที่จะกลาวตอไป
ในวันเกิดบาง ในวันตายบาง ของบรรพบุรุษ บุรพการีชน
คนที่เราเคารพนับถือ ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย คนทั้งหลาย
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นิยมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เปนการแสดงความเคารพนับ
ถือและความมีน้ําใจตอบุคคลผูนั้น
ไฉนเลา ในวันวิสาขบูชา อันเปนวันที่ระลึกถึงการประสูติ
ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา พุทธศาสนิกชนจะไมพึง
ทําการแสดงออกอะไรสักอยางหนึ่ง เพื่อเปนพุทธบูชา เปนการ
แสดงน้ําใจตอพระบรมศาสดาของตน
ในวันทีร่ ะลึกถึงบุคคลผูมีความสําคัญของวงศตระกูล ของ
กลุมชน หรือทองถิ่นหนึ่ง ก็ยังมีการจัดพิธีที่ระลึกหรืองานเฉลิม
ฉลองกัน ไฉนเลาในวันวิสาขบูชาที่ระลึกถึงพระพุทธเจา ผูทรง
บําเพ็ญประโยชนแกมวลมนุษย ประชาชนจะไมพึงจัดพิธีสมโภช
หรืองานมหาบูชา
พุ ท ธศาสนิ ก ชนผู ป รารถนาจะแสดงน้ํ า ใจต อ พระบรม
ศาสดา อยางนอย หากจะสงบจิต ระลึกถึงพุทธภาษิตหรือคํา
สอนของพระพุทธเจาสักขอหนึ่ง ก็คงจะพอชื่อวาไดทําอะไรอยาง
หนึ่งเปนพุทธบูชา
ถ า หากสามารถพิ จ ารณาตั้ ง จิ ต คิ ด ไปตามให เ ห็ น
ความหมายดวย ก็จะชื่อวาไดกระทําพุทธบูชาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก
หากมองเห็นความหมายที่จะพึงปฏิบัติไดแลวนําไปเปน
แบบอยางสําหรับประพฤติตาม ก็ยอมจะไดชื่อวา เปนผูกระทํา
ปฏิบัติบูชา อันเปนการบูชาอยางสูงสุด ที่พุทธศาสนิกชนจะพึง
แสดงออกไดตอพระบรมศาสดาของตน นับวาเปนอานิสงสอยาง
สูงสุดของวันวิสาขบูชา
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แทจริง การที่เราบูชาพระพุทธเจานั้น มิใชเปนการทํา
เพื่อประโยชนแกพระพุทธเจา
และพระพุทธเจาก็มิไดทรง
ตองการไดรับผลประโยชนอะไรจากเรา
แตเมื่อเราบูชา
พระพุทธเจา ผลดีหรือประโยชนก็เกิดแกตัวเราผูบูชานั้นเอง ทั้ง
แกชีวิตของเรา และแกสังคมของเราทั้งหมด
เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา
จิตใจของเราก็โนมนอมไป
ในทางแหงความดีงาม ทําใหจิตใจเจริญงอกงาม เอิบอิ่ม เปนสุข
เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา เราก็นอมนําเอาพระคุณความ
ดีของพระพุทธเจาเขามาใวในจิตใจของเรา ทําใหเรามั่นใจที่จะ
ดําเนินตอไปในวิถีทางแหงความดีงาม และประพฤติปฏิบัติตาม
อยางพระพุทธจริยาของพระองค
เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจตัวเราเองให
ระลึกถึงธรรมทั้งหลายที่พระองคทรงสั่งสอน ซึ่งเราจะตองเพียร
พยายามปฏิบัติบําเพ็ญใหกาวหนาตอไปจนกวาจะจบสิ้นสมบูรณ
เมื่อเราทั้งหลายพากันบูชาพระพุทธเจา
ก็จะเปน
สัญญาณของการที่เราเคารพยกยองนิยมบุคคลที่ดีมีธรรม และ
การเคารพเชิดชูธรรมที่เปนความดีและความจริง ซึ่งหากสังคม
ยังยึดถือในการบูชาอยางนี้ สังคมก็จะดํารงรักษาธรรมไวได และ
ธรรมก็จะคุมครองรักษาสังคม ใหมีสันติสุขอยางยั่งยืน
หากระลึกถึงพุทธภาษิตหรือคําสอนใดๆ ไมไดเลย และไม
สามารถทําอะไรอื่นอีกได ก็พึงสละเวลาทําใจใหสงบ แลวอานหรือ
ฟงคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจาสักทอนหนึ่งตอนหนึ่ง
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ถาในขณะที่อานหรือฟง จิตใจเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
เกิดปติปราโมทยขึ้น หรือมีใจปลอดโปรงโลงเบา เบิกบานผองใส
ก็นับวาไดมีสวนรวมฉลองวันวิสาขบูชา และกระทําพุทธบูชาใน
วันสําคัญนี้ดวย

เชิงอรรถ
๑

ประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ ตามคัมภีรมหาวงส พงศาวดารลังกา เลาไว
อาสภิวาจา ในคราวประสูติ ดู ที.ม.๑๐/๒๖ (ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๐ ขอ
๒๖); ม.อุ.๑๔/๓๗๗ (มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระไตรปฎก เลม ๑๔ ขอ ๓๗๗)
๓
พุทธอุทาน เมื่อแรกตรัสรูนี้ ดู วินย.๔/๑-๓ (วินัยปฎก มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๔
ขอ ๑-๓); ขุ.อุ.๒๕/๓๘-๔๐ (ขุททกนิกาย อุทาน พระไตรปฎก เลม ๒๕ ขอ ๓๘-๔๐)
๔
ปจฉิมวาจา คราวปรินิพพาน ดู ที.ม.๑๐/๑๔๓ (ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๐ ขอ
๑๔๓); สํ.ส.๑๕/๖๒๐ (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๕ ขอ ๖๒๐)
๒

วันอาสาฬหบูชา
วั น ขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดื อ น ๘ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั บ ทวนอดี ต
ย อ นหลั ง กลั บ ไป ๒๕๙๖ ป เป น วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า กํ า ลั ง ทรง
บํ า เพ็ ญ พุ ท ธกิ จ ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนถื อ กั น ว า เป น
เหตุการณสําคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา
เรียกไดวาเปนจุดเริ่มตนที่จะใหพระพุทธศาสนาเผยแพรสืบทอด
มาถึงทุกวันนี้
นี่ คื อเป นวั นที่ พระพุ ทธองค ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ประกาศคําสอนหรือหลักธรรมที่ไดตรัสรูเปนครั้งแรก เรียกเปน
คําศัพทวา ทรงแสดงปฐมเทศนา แกกลุมนักบวช ๕ รูป ที่เรียกวา
เบญจวัคคีย ณ มฤคทายวัน ตําบลอิสิปตนะ เมืองพราราณสี ใน
ชมพูทวีปสมัยโบราณ ที่มีชื่อในปจจุบันวาประเทศอินเดีย
ความสําคัญของเหตุการณครั้งนี้ อุปมาเหมือนวา นัก
ปกครองยิ่งใหญผูเปนจักรพรรดิ หรือราชาธิราช มีพระบัญชาให
ลั่นยุทธเภรี คือตีกลองรบประกาศสงคราม ยังลอรถศึกใหเริ่ม
หมุนนําทัพเดินหนาแผขยายราชอาณาจักรออกไป สําแดงกําลัง
อํานาจและความยิ่งใหญใหปรากฏ ฉันใด พระพุทธเจาผูทรงเปน
ธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรี ยังลอแหงธรรมใหหมุน
รุดหนา เริ่มตนแผขยายอาณาจักรแหงธรรม นําความรมเย็น
และความสงบสุขมาใหแกหมูประชา ฉันนั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๕

ดวยเหตุนี้ พระธรรมเทศนาที่พระองคทรงแสดงครั้งแรก
นั้น จึงไดชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตรแหงการ
หมุ น วงล อ ธรรม หรื อ พระสู ต รแห ง การแผ ข ยายธรรมจั ก ร
กลาวคือดินแดนแหงธรรม
ชมพู ท วี ป สมั ย โบราณ ๒๕๐๐ กว า ป ม าแล ว นั้ น กํ า ลั ง
ตื่นตัว ยางเขาสูยุคใหมแหงความเจริญกาวหนา มีความรุงเรือง
เฟองฟูทั้งดานความคิดและกิจการ ซึ่งแผขยายตัวออกไปทุกๆ
ดาน บานเมืองกําลังเติบโต พลเมืองกําลังเพิ่มทวีคับคั่ง
รัฐตางๆ กําลังแผอํานาจขยายอาณาเขตชวงชิงดินแดน
ของกันและกัน มีการคมนาคมติดตอคาขายระหวางแวนแควน
ตางๆ อยางกวางขวาง การศึกษาศิลปวิทยาการก็แพรหลาย
ผูที่ประกอบการพาณิชยกรรมและเสี่ยงโชคในการคาขาย
ประสบความสําเร็จ ก็มั่งคั่งร่ํารวย กลายเปนเศรษฐีคฤหบดี เปน
ผูมีอํานาจและอิทธิพล เคียงคูกับเจานาย และชนในฝายปกครอง
ชนผูมั่งคั่งร่ํารวยดวยอํานาจและทรัพยสินเงินทองเหลานี้
สวนใหญมักจะหันไปใชชีวิตในทางฟุงเฟอ แสวงหาแตความสุข
สํ า ราญ มั ว เมาในอํ า นาจและโภคสมบั ติ ข องตน พร อ มทั้ ง
ขวนขวายใสใจแตจะแสวงหาอํานาจและเพิ่มพูนโภคสมบัติให
มากยิ่งขึ้นไปอยางไมรูจักจบสิ้น
ยิ่งกวานั้น ยังพยายามผูกขาดจํากัดอํานาจและความมั่ง
คั่งไวในหมูพวกตน ดวยหลักเกณฑและความเชื่อถือตางๆ เชน
เรื่องวรรณะ ที่ใหแบงชั้นของคนออกไปโดยชาติกําเนิด เปนตน
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มนุ ษ ย กํ า ลั ง แยกห า งจากกั น ขาดเมตตากรุ ณ าต อ กั น
ทอดทิ้งหลงลืม ไมเหลียวแล ขาดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
แตเพราะเปนระยะที่กําลังเปลี่ยนแปลงในตอนตนของยุคสมัย
สังคมกําลังขยาย มองไปขางหนา คนกําลังสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เปนความหวังใหมๆ ชนทั้งหลายจึงมักมองแตโอกาสที่เกี่ยวของ
กับตน ไมคิดลวงเลยไปถึงการโคนลมหักลางกันในระหวางฐานะ
สว นอี กด า นหนึ่ง ในทางจิ ต ใจ และความเชื่ อ ถือ ชมพู
ทวีปไดชื่อวาเปนดินแดนตนกําเนิดแหงศาสนาและลัทธิตางๆ
มาชานานหลายพันป ครั้นถึงยุคสมัยแหงความเจริญเติบโตและ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ การคิดคนแสวงหาหลักความเชื่อถือและ
คําตอบเพื่อสนองความตองการทางปญญาก็ยิ่งแพรหลายมากขึ้น
เกิดมีศาสดาเจาลัทธินักคิดนักปรัชญาตางๆ อุบัติขึ้นมากมาย
นักบวชบางพวกคิดพัฒนาความเชื่อถือและขอปฏิบัติใน
ศาสนาของตน ให ทั น ต อ ความเป น ไปในสั ง คมและให เ กิ ด ผล
ประโยชนแกตนมากยิ่งขึ้น เชน คิดพัฒนาพิธีบูชายัญ ขยายให
วิจิตรพิสดาร เพื่อใหเจานายและเศรษฐีผูกําลังแสวงอํานาจและ
โภคสมบัติไดประกอบอยางสมใจ และเพิ่มพูนลาภสักการะแก
ตนผูประกอบพิธีอยางเต็มที่
คนอีกพวกหนึ่ง ผูเบื่อหนาย มองไมเห็นสาระของชีวิต
ที่วายเวียนหมกมุนอยูดวยอํานาจและโภคสมบัติในโลก ก็ออก
บวช แสวงหาความรอดพนใหแกตน ดวยหวังผลสําเร็จอันวิเศษ
ที่อยูเหนือกวาโลกียสุข ดวยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่จะทําตนให
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เหินหางหรือไมของเกี่ยว ตลอดถึงขั้นที่ตรงขามกับวิถีชีวิตในโลก
นี้ เชน บําเพ็ญตบะ ประพฤติวัตรทรมานตนดวยวิธีตางๆ
สวนอีกบางพวกก็แสวงหาคําตอบที่เปนทางรอดพนใหแก
ตนและผูอื่นดวยการคิดคนทางปรัชญา ครุนคิดพิจารณาปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไมอาจพิสูจนได โดยคิดดวย
ตนเองบ าง เรร อนไปสอบถามถกเถี ยงปญ หากับ นัก คิด ในถิ่ น
ตางๆ บาง เกิดมีทิฏฐิหรือทฤษฎีปรัชญาตางๆ มากมาย เชนวา
โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด พระผูเปนเจามี
หรือไมมีดังนี้ เปนตน ตางก็สูญเสียเวลา แรงกาย และแรง
ความคิดกันไปในเรื่องเหลานี้เปนอันมาก
ที่กลาวมานี้ คือสภาพสังคมและความคิดจิตใจของชมพู
ทวีปเมื่อใกลจะถึงพุทธกาล เทาที่พอจะสืบทราบจากหลักฐาน
ทางตํารับตํารา
พระพุทธเจาผูทรงเปนพระบรมศาสดาของพุทธศาสนา
ไดเสด็จอุบัติขึ้นทามกลางสภาพเชนนี้ ไดทรงดําเนินพระชนมชีพ
ตามแบบอยางของสภาพเชนนี้ และในที่สุดก็ไดทรงละเลิกสภาพ
เชนนี้เสีย หันไปทรงดําเนินพระชนมชีพตามแบบที่ไดทรงคิดวาง
ขึ้นใหม พรอมทั้งทรงประกาศคําสอนชักนําประชาชนใหละเลิก
วิถีชีวิตที่ผิดพลาดเดิมนั้น และใหหันมาดําเนินตามมรรคาที่ได
ทรงประกาศขึ้นใหม กลาวคือ
เบื้องแรก ในฐานะที่ประสูติเปนโอรสกษัตริย พระองค
ทรงดําเนินพระชนมชีพในปฐมวัย ทามกลางความสุขสําราญ
การบํารุงและปรนเปรอ พรั่งพรอมดวยอํานาจและโภคสมบัติ
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ครั้นแลวก็ทรงเบื่อหนาย ทรงมองเห็นวา การดําเนินชีวิต
เชนนั้นขาดแกนสาร ไมเปนไปเพื่อประโยชนอยางแทจริงทั้งแก
ตนเองและผูอื่น มีแตจะทําใหเกิดความลุมหลงมัวเมา ทําคุณคา
ของชีวิตใหลดถอยจมต่ําลง ปลอยกาลเวลาของชีวิตใหลวงเลย
ผานพนไปอยางวางเปลาปราศจากสาระ ยิ่งกวานั้น ยังอาจเกิด
โทษเกิดพิษแกชีวิตของตน เหมือนสั่งสมสิ่งหมักหมมทับถมดอง
เอาไว และเปนการเบียดเบียน
ทําใหเกิดความทุกขความ
เดือดรอนแกผูอื่น โดยตรงบาง โดยออมบาง
เมื่อทรงพิจารณาเห็นดังนี้แลว ก็ทรงคิดหาวิธีแกไข เริ่ม
ดวยการทดลองวิธีที่นิยมปฏิบัติกันในสมัยนั้นกอน จึงไดทรงละ
ทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศ เสด็จออกผนวช ทรงเพศนักบวช
จาริกไปศึกษาทัศนะของนักคิด นักปรัชญา ศาสดาจารย เจา
ลัทธิตางๆ ที่มีชื่อเสียงแหงยุคสมัย
พระองค ไ ด ท รงทดลองบํ า เพ็ ญ ข อ ปฏิ บั ติ ทั้ ง หลายของ
สํานักตางๆ ทั้งที่เรียกวาโยคะ ตลอดจนตบะ คือการบําเพ็ญ
เพียรทรมานตนแบบตางๆ รวมเปนเวลานานถึง ๖ ป จนแน
พระทัยแลววาไมสามารถแกปญหานําไปสูผลที่ทรงมุงหมาย
จากนั้นจึงไดทรงคิดคนทดลองสืบตอไป จนไดทรงคนพบ
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้
ก็ไดคนพบสัจธรรมที่แกปญหาของมนุษย นําคุณคาที่แทจริงมา
ใหแกชีวิตได อันเรียกวา อริยสัจจ ๔ ประการ
ณ บัดนี้ ทรงตระหนักชัดพระทัยวาไดทรงบรรลุผลสําเร็จ
แหงความเพียรพยายามในการแสวงหาของพระองคแลว
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๔๙

ความสําเร็จครั้งนี้เกิดขึ้น ในวันเพ็ญเดือน ๖ กอนพุทธ
ศก ๔๕ ป เรี ย กว า การตรั ส รู หรื อ บรรลุ สั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ
สําเร็จเปนพระพุทธเจา
ตอจากนั้น พระองคก็ทรงเริ่มงานประกาศพระศาสนา
เปดเผยสิ่งที่ไดตรัสรู ใหผูอื่นไดรวมรู และรวมไดรับประโยชน
ขยายจากการแกปญหาบุคคล ไปสูการแกปญหาของปวงชน
ในการเริ่มตนงานประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาทรง
ดําริหาหนทางที่จะใหไดผลดีอยางรวดเร็ว โดยประเดิมที่บุคคลผู
มีพื้นภูมิเดิมทางปญญาดี ที่จะรูแจงคําสอนไดอยางวองไว และ
สามารถนํ า ไปชี้ แ จงอธิ บ ายให ค นอื่ น เข า ใจต อ ไปได อี ก อย า ง
กวางขวาง
ตํานานเลาวา ทรงพิจารณาเห็นดาบสผูเปรื่องปราชญ ๒
ท า น ที่ พ ระองค เ คยทรงไปศึ ก ษาหลั ก ลั ท ธิ อ ยู ด ว ยในระหว า ง
ระยะ ๖ ป แ ห ง การคิ ด ค น แสวงหา ว า เป น ผู มี ค วามสามารถ
เหมาะสม แตไดทรงทราบวาดาบส ๒ ทานนั้นสิ้นชีวิตเสียแลว
จากนั้ น ทรงระลึ ก ถึ ง นั ก บวช ๕ ท า น ที่ เ คยไปร ว ม
ประพฤติ พ รตบําเพ็ญ ตบะ และปรนนิ บัติพระองค ในระหวา ง
เวลา ๖ ปนั้น ซึ่งมีชื่อเรียกรวมกันวาเบญจวัคคีย๑ ผูไดหนีจาก
พระองคไปเมื่อทรงเลิกบําเพ็ญตบะ และเวลานั้นพํานักอยู ณ
มฤคทายวัน แหงตําบลอิสิปตนะ ใกลเมืองพาราณสี
พระองค เ สด็ จ จากสถานที่ ต รั ส รู คื อ ตํ า บลอุ รุ เ วลา ใน
แควนมคธ มุงไปพบนักบวช ๕ รูปนั้น
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ที่อิสิปตนะ พระองคไดทรงแสดงธรรมสําคัญครั้งแรก อัน
เรี ย กว า เป น ปฐมเทศนา ประกาศธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร แก
เบญจวั ค คี ย นั้ น ในวั น เพ็ ญ เดื อ นอาสาฬหะ หรื อ เดื อ น ๘
หลังจากตรัสรูได ๒ เดือนเต็ม
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา และจตุ ร าริ ย สั จ จ (อริ ย สั จ จ ๔) ที่
พระองค ไ ด ต รั ส รู ซึ่ ง ได ก ล า วถึ ง แล ว ข า งต น นั่ น แหละ คื อ
สาระสําคัญของปฐมเทศนานี้
เมื่อทราบความเปนมาของเรื่องที่เปนตนกําเนิดของวัน
อาสาฬหบูชาเชนนี้แลว ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของเรื่องอาสาฬหบูชาต อไปอีก ตามคํ าอธิบ ายในหั วข อ
ตางๆ ดังตอไปนี้

๑. ใจความของปฐมเทศนา
ปฐมเทศนา หรือที่เรียกตามชื่อเฉพาะวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น แสดงหลักธรรมสําคัญ ๒ ประการ คือ๒
(ก) มัชฌิมาปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติที่เปนกลางๆ หรือ
ทางสายกลาง
(ข) อริยสัจจ ๔ คือ หลักความจริงของอริยชน ๔ อยาง
หรือสัจธรรม ๔ ขอ ซึ่งทําใหผูที่รู กลายเปนอารยชน
ก. ที่เรียกวา ทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ก็เพราะ
เปนทางดําเนินชีวิต หรือขอปฏิบัติ ที่เปนกลางๆ ถูกตอง พอเหมาะ
พอดีที่จะใหบรรลุผลสําเร็จถึงจุดหมาย มิใชเปนการปฏิบัติหรือ
การดําเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อยาง อยางหนึ่งอยางใด คือ
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๑. การหมกมุนมัวเมาอยูกับความสุขทางกาย ลุมหลงใน
รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง และสั ม ผั ส เพลิ ด เพลิ น ในการปรนเปรอ
ปลอยใจใหโลดไปตามกระแสกิเลส สยบตัวลงเปนทาสของโลก
และเนื้อหนัง อุทิศชีวิตของตนใหแกการแสวงหาเชื้อเพลิงมาเติม
ไฟกิเลส ทุมเทพลังงานเพื่อการติดตามกินเหยื่อลอ
ในวิถีชีวิตอยางนี้ คนตางก็เที่ยวไขวควาเก็บเอาสิ่งตางๆ
มากมายมาพอกพู น ห อ หุ ม ตั ว จนหนาหนั ก และกิ น ที่ ทั้ ง ที่ สิ่ ง
เหลานี้ไมอาจรวมเขาเปนเนื้อตัวแทจริงของตนได และผูกมัดตัว
ติดกับสิ่งเหลานั้นอยางเหนียวแนน จนกลายเปนกอความทุกข
ใหแกตนเอง หมดความปลอดโปรง ไมเปนอิสระ เปนภาระทวม
ทับสลัดไมออก และยังใหโทษแกผูอื่นดวย โดยทําใหหลงลืมที่จะ
เหลียวแลกันเสียบาง ใหเก็บเอาสิ่งเกินความจําเปนมาพอกพูน
เต็ ม ล น เสี ย ที่ เ ดี ย ว จนขาดแคลนแก ที่ อื่ น บ า ง ให แ ย ง ชิ ง
เบียดเบียนขมเหงวิวาทกัน เพราะตางฝายตางก็จะเอาบาง
รวมความวา เปนการหลงเพลิดเพลินหมกมุนในกามสุข
เรียกเปนคําศัพทวา กามสุขัลลิกานุโยค
๒. การสรางความยากลําบากแกตน เหนื่อยแรงเสียเปลา
ดวยการเชื่อถือ ประพฤติปฏิบัติตัว ดําเนินชีวิตในทางที่ไขวเขวเฉ
ไถล เลี่ยงหลบหรือขามเลยไปเสียจากชีวิตจริง ปฏิบัติไปอยางมืด
บอดตามที่สักแตวายึดมั่นถือมั่นเอาไว ดําเนินไปสูจุดหมายที่
เลื่อนลอย นํามาซึ่งผลที่ไมตรงกับจุดหมาย และไมบังเกิดคุณคา
แทจริงแกชีวิต ทําใหหลงเตลิดหนักยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน
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๑) อยางหยาบที่สุด ที่มองเห็นงาย เปนรูปธรรม เชน
บําเพ็ญตบะ ทรมาน บีบคั้นรางกายดวยประการตางๆ มีการอด
อาหาร ยืนกลางแดด นอนบนหนาม เปนตน ดวยหวังจะใหกิเลส
แหงเหือดหาย และทําใหจิตหลุดพนจากพันธนาการของกาย
อยางที่ปฏิบัติกันแพรหลายในประเทศอินเดียสมัยโบราณ และ
ยังมีอยูมากมายจนกระทั่งบัดนี้ ซึ่งพระพุทธเจาเคยทรงทดลอง
ปฏิบัติมาแลวในระยะ ๖ ป แหงการคิดคนแสวงหา
ตบะนั้ น เป น ลั ท ธิ ที่ ห ลงเตลิ ด ไป เพราะมองเห็ น ความ
สัมพันธระหวางกายกับจิตอยางผิดพลาด เปนการเอียงสุดอีกดาน
หนึ่ง โดยเขาใจผิดไปวา เมื่อกายขาดการบํารุงแลว จิตก็ขาดเครื่อง
บํ ารุ งกิ เลสไปด วย จึ งสามารถบริ สุ ทธิ์ หลุ ดพ นอิ สระ เป นความ
เชื่อถือตรงขามกับพวกที่เห็นเอียงสุดไปอีกดานหนึ่งวา เมื่อกาย
ไดรับการบํารุงดีแลว จิตพลอยไดรับการบํารุงดวย ก็จะดีไปเอง
สําหรับคนสองพวกนี้ สิ่งที่ดีสําหรับพวกหนึ่ง กลายเปน
ชั่วรายสําหรับอีกพวกหนึ่ง สิ่งชั่วรายสําหรับพวกหนึ่ง กลายเปน
สิ่งดีที่ตองการสําหรับอีกพวกหนึ่ง ตางก็ไมรูไมเขาใจตามความ
เปนจริงวา กายกับจิตเปนสิ่งสัมพันธกันก็จริง แตความดีงามและ
ชั่วรายที่เกิดจากความสัมพันธนั้น ก็เปนสิ่งสัมพันธ ตองอาศัย
ปจจัยอยางอื่นประกอบดวย
จิตใจและชีวิตจะก าวไปในคุณความดีได เบื้ องตนตอ ง
อาศัยการที่มีปจจัยสิ่งบํารุงกายสวนหนึ่งกอน
แตปจจัยที่บํารุงกายนั้น ก็มีขอบเขตของความจําเปนที่
จัดไดวาเปนความพอดีอยูในระดับหนึ่ง
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เมื่อมีปจจัยบํารุงกายพรอมถึงระดับที่วานี้แลว วัตถุจะ
เปนอุปกรณสําหรับชีวิตที่จะกาวหนางอกงามสรางสรรคสิ่งที่เปน
คุณ ก็ได หรืออาจทําใหจิตใจตกเปนทาสของวัตถุ พอกพูนความ
ทุกขความชั่วราย ก็ได ทั้งนี้ตองอาศัยการชักนําของปจจัยอยาง
อื่นดวย ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอม และที่อยูภายใน
พวกที่มองความสําคัญเฉพาะแตความเพียบพรอมทาง
วัตถุเปนเกณฑตัดสิน ยอมกลายเปนพวก เอกันตวาทในฝายวัตถุ
นิยมทางเศรษฐกิจ
พวกที่มองแตความสําคัญของจิต โดยไมคํานึงถึงปจจัยที่
อุดหนุนกาย ยอมกลายเปนพวก เอกันตวาทในฝายจิตนิยม
ตางก็เปนพวกที่มองโลกและชีวิตสุดทางไปคนละซีก
๒) ในทางนามธรรม ซึ่งเปนขั้นละเอียดลึกซึ้ง มีการขบ
คิดถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญา พยายามเขาถึงสิ่งที่เหตุผลหยั่ง
ไมถึงดวยการถกเถียงหาเหตุผล พยายามหาคําตอบใหแกปญหา
ที่ตนตั้งขึ้นจากความไมรูหรือเขาใจผิด พยายามอธิบายสิ่งที่มอง
ไมเห็นใหเห็นดวยคําพูด
วิถี ความคิ ด แบบนี้ ทํ าให ใช เ วลาสิ้ น เปลือ งไปดว ยการ
คาดคะเนและตีวาทะเกี่ยวกับปญหาที่พิสูจนไมไดและไมเกี่ยวของ
หรือเปนคุณประโยชนอะไรแกชีวิต ทําใหหลงใหลเพลิดเพลินอยูกับ
ความคิ ดที่ เลื่ อนลอยห างไกลชี วิ ตจริ ง ทํ าให ทุ กข ยากลํ าบากจิ ต
เหนื่อยสมอง เหนื่อยความคิดเปลาๆ ไดแก ทฤษฎีที่เรียกวาอันตคาหิ กทิ ฏฐิ หรื อป ญหาที่ เรี ยกว า อั พยากตป ญหา เช น ป ญ หา
เกี่ยวกับมูลการณ (ตนกําเนิด) และปริโยสาน (ที่สิ้นสุด) ของโลก
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๓) อยางตื้นลงที่เปนเรื่องใกลเขามาในทางปฏิบัติ คือ
การคอยพึ่งอาศัยอํานาจของสิ่งลึกลับศักดิ์สิทธิ์ ที่มองไมเห็น
และอยู พ น วิ สั ย โดยหวั ง การอ อ นวอนหรื อ ความขลั ง มาช ว ย
บันดาลใหไดสําเร็จผลที่ปรารถนา
ความเชื่อและหวังพึ่งแบบนี้ ถาเปนอยางรุนแรง ยอมทํา
ใหมอบตัวมอบความไววางใจแกสิ่งนั้นสิ้นเชิง ไมคิดและไมลงมือ
ทําการแกปญหาดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเอง จัด
วาเปนความงมงาย ตัวอยางในพุทธกาล เชน ลัทธิบูชาไฟ
อย า งเพลาลงมา ในฐานะที่ เ ป น ปุ ถุ ช นผู อ ยู ใ ต อํ า นาจ
อวิชชา ซึ่งยังระแวงระวังตอสิ่งที่มองไมเห็น และยังไมเขมแข็งพอ
ก็เพียงแคอาศัยสิ่งลึกลับไวเสริมกําลังใจ ในการกระทํากิจซึ่งตน
ลงมือกระทําอยูแลว
แตจะในกรณีใดก็ตาม ก็ยังเปนการกระทําที่ไมดําเนินไป
ดวยความรูความเขาใจ ยังเปนการแกปญหาอยางมองไมเห็นวา
การแกดําเนินไปอยางไร และตนเองเขาไปจัดการอะไรไมได จึง
จัดเขาในพวกสรางความลําบากเสียแรงเปลา
การดํา เนิน ชีวิต หรือ ประพฤติใ นแบบที่กอ ความทุก ข
ยากลํา บากเดือ ดรอ นแกตน เหนื่อยแรง เหนื่อยสมอง เหนื่อย
ความคิดเหลานี้ มีชื่อเรียกเปนคําศัพทวา อัตตกิลมถานุโยค
ขอปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ละเวน หางจากความ
ประพฤติปฏิบัติที่เอียงสุดเหลานี้ จึงเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา”
แปลวา ขอปฏิบัติที่เปนกลาง หรือทางสายกลาง
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ผูที่งอกงามในพระพุทธศาสนา กาวหนาในการปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งละเวนขอปฏิบัติที่เอียงสุดไดมากขึ้น
เทานั้นโดยลําดับ ถาถึงขั้นเปนบรรพชิต คือบวชในพระธรรม
วินัยแลว ก็ถอื วาไมควรของแวะทีเดียว ควรดําเนินแนวแนมั่นคง
ในมัชฌิมาปฏิปทา
ประการสําคัญ มัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนทางแหงปญญา
ยิ่งเขาถึงมัชฌิมาปฏิปทามากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งทําสิ่งตางๆ ดวย
ความรูความเขาใจ ดวยการใชปญญา และแกปญหาดวย
ปฏิบัติการทีอ่ ยูในวิสัยของตนมากขึ้นเทานั้น
มัชฌิมาปฏิปทาเปนทางดําเนินชีวิตดวยปญญา มีปญญา
เปนฐาน เปนมรรคาที่นําไปสูจุดหมายได และกอใหเกิดคุณคา
แกชีวิตอยางแทจริง โดยมีหลักปฏิบัติเปนองคประกอบ ๘
ประการ ทําใหผูดําเนินตามเปนอริยะ หรืออารยะ อยางแทจริง
จึงเรียกเปนคําศัพทวา อริยอัฏฐังคิกมัคค กลาวคือ
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รูเขาใจถูกตอง เห็นตามที่เปนจริง
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริต ตั้งใจทําสิ่งที่ดีงาม
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลาวคําสุจริต
๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สุจริต
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพ ทําอาชีพที่สุจริต
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบําเพ็ญดี
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทําการดวยจิตสํานึกเสมอ ไมเผลอพลาด
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตไดแนวแนมั่นคง ไม
ฟุงซาน
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องคประกอบ ๘ ประการของมรรคนี้ แตละขอมีราย
ละเอียดพิสดาร เพราะเปนประมวลขอปฏิบัติหรือหลักจริยธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ในที่นมี้ ิใชโอกาสที่จะพรรณาความ
พิสดารในเรื่องนี้ จึงกลาวถึงแตเพียงความหมายสั้นๆ ไวกอน
ขอย้ําเพียงวา มรรคานี้ เริ่มตนดวยปญญา และมีปญญา
เปนรากฐาน องคประกอบขอแรกจึงเปนเรื่องของปญญา คือ
สัมมาทิฏฐิ
"สัมมาทิฏฐิ" นี้ อยางงายๆ หมายถึง ความเห็นที่ถูกตอง
ตามคลองธรรม เชน เชื่อหลักกรรม เห็นวา ทําดี เกิดผลดี ทําชั่ว
เกิดผลชั่ว เปนตน
แตในความหมายที่ตรงหลักวิช ายิ่ง ขึ้น ทา นอธิบ ายวา
สัมมาทิฏฐิ คือ รูทุกข รูสมุทัย รูนิโรธ รูมรรค หรือมองเห็นความ
เปนไปของสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธสืบทอดของเหตุปจจัยที่
เรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท
พูดใหเขาใจงายๆ คือ เมื่อประสบสิ่งติดขัดเปนปญหา พึง
กําหนดรูตามความเปนจริงใหเห็นชัดกอนวา อะไรเปนตัวปญหา
ปญหานั้นมีขอบเขตแคไหนเพียงไร (ทุกข) แลวศึกษาใหรูตอไป
วา ปญหานั้นเกิดจากมูลเหตุอะไร มีอะไรเปนสมุฏฐาน (สมุทัย)
แกไขไดหรือไม ที่จุดใด จุดหมายคืออะไร (นิโรธ) มีวิธีการแกไข
ใหบรรลุถึงจุดหมายไดอยางไร ตามรายละเอียดลําดับขั้นตอน
อยางไร (มรรค)
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พูดอีกนัยหนึ่งวา วิเคราะหปญหาตามกระบวนการของ
เหตุปจจัยวา ปญหานั้นมีองคประกอบอะไร องคประกอบเหลานั้น
สัมพันธกันอยางไร
เปนเหตุปจจัยแกกันอยางไรจึงกอใหเกิด
ปญหาขึ้น เมื่อจะแกไขหรือดับปญหา จะตองแกที่องคประกอบ
หรือจุดไหนใหตอเนื่องกันไปอยางไร (ปฏิจจสมุปบาท)
การประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตตามหลักองคมรรค
๘ ประการ โดยเริ่มดวยมีความรูความเขาใจเปนพื้นฐานอยางนี้
ยอมเปนการแกปญหา หรือการทําใหไมมีปญหาอยูในตัว เปน
การปฏิบัติเพื่อดับทุกข หรือดําเนินชีวิตอยางไมมีทุกข โดยตัว
ของมันเองอยูตลอดเวลา
ถาสังเกต จะเห็นไดวา มรรคาสายกลางนี้ เปนเรื่องของ
การกระทําในชีวิตจริง และอยูในวิสัยของมนุษยทั้งสิ้น กลาวคือ
องคมรรคทั้ง ๘ ขอ เปนขอปฏิบัติสําหรับคนทุกคน และทุกคน
ปฏิบัติไดดวยตนเอง ไมตองออนวอน คอยการบันดาล หรือรอ
ใครมาชวยทําให เปนขอปฏิบัติที่ทําไดภายในขอบเขตของชีวิตนี้
วางไวสําหรับชีวิต เปนเรื่องของชีวิตโดยตรง เปนระบบการ
ดําเนินชีวิตที่ครบถวนสมบูรณ เพราะมองเห็นความสําคัญทั้ง
ของวัตถุและของจิตใจ ครอบคลุมทั้งดานกายและดานจิต
มรรคานี้ เปนระบบจริยธรรมและระบบการศึกษาที่
สมบูรณ เพราะสอนใหฝกฝนอบรมระเบียบวินัยทางกาย วาจา
และอาชี พ (ศี ล ) ให ฝ ก ฝนระเบี ย บวิ นั ย ทางจิ ต ใจ สร า งความ
เจริญงอกงามและความเขมแข็งมั่นคงทางดานคุณธรรม (สมาธิ)
และใหฝกฝนอบรมปญญา สรางความรูความเขาใจสภาวะของสิ่ง
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ทั้งหลายตามเปนจริง เพื่อมีชีวิตอยูอยางผูที่รูเทาทันโลกและชีวิต
รูจักรวมมือกับธรรมชาติ เพื่อดํารงอยูดวยกันไดอยางกลมกลืน
ประสานประโยชนและรักษาอิสรภาพของทั้งสองฝาย (ปญญา)
ทางสายกลางนี้ เปนระบบที่มีขอบเขตจํากัด แตยืดหยุน
อย า งกว า งขวางมาก คื อ อยู ใ นวงจํ า กั ด ของความดี ง ามและ
แนวทางของ ศีล สมาธิ ปญญา แตผูที่ประพฤติดําเนินชีวิตอยูใน
ระบบ สามารถดํารงอยู ณ ตําแหนงตางๆ ที่หางกันไดหลายขั้น
หลายระดับ แลวแตความพรอมของตน
ดังตัวอยางเชนวา ถาจะอยูครองเรือนก็ได แตพึง
ประพฤติธรรมใหถูกหนาที่ที่จะเปนคนครองเรือนที่ดี
ถาเบื่อหนายชีวิตเหยาเรือน หรือตองการแสวงสุขทางจิต
อยางสูง ก็สามารถออกบวชครองเพศบรรพชิต ถาเบื่อหนายอีก
ก็สามารถสละเพศออกมาเปนชาวบานได
ถ า มี คุ ณ สมบั ติ มี ค วามสามารถ และพอใจจะเป น นั ก
ปกครอง ก็ ดํ า รงตํ า แหน ง หน า ที่ ป กครองได แต ต อ งบริ ห าร
อํานาจและโภคทรัพยใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
มิใชบริหารประชาชนใหเปนไปเพื่ออํานาจและโภคทรัพยของตน
ดังนี้เปนตน
ระบบแหงมรรค ประกอบดวยสภาพการดําเนินชีวิตที่
แตกตางกันหลากหลาย แตทั้งหมดรวมอยูกลมกลืนเขาไดใน
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นับเปนระบบที่มีความเสมอภาค
เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมที่จะอยู ณ ที่ตางๆ กัน เพื่อบําเพ็ญ
ประโยชนแกกัน โดยสวมหนาที่ที่เหมาะสมกับฐานะนั้น
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มรรคานี้ เป น ระบบที่ ใ ห เ สรี ภ าพอย า งสู ง เพราะเป ด
โอกาสแกการเลือกโดยสมัครใจ แตมิใชเลยขอบเขตจนกลายเปน
ตามอําเภอใจ เพราะเมื่อสมัครใจเลือกเอาอยางใดแลว ก็มีความ
ผูกพันที่จะทําใหถูกใหชอบตอภาวะอยางนั้นดวย
มรรคเปนระบบที่ไมมีการบีบบังคับ แตก็มิใชปลอยเรื่อย
เปอยไปตามใจชอบ เพราะเปนระบบแหงการฝกฝน จึงแนะนํา
กระตุนเตือนเรงเราใหฝกอบรมแกไขปรับปรุงตนใหกาวหนาขึ้นสู
ความดีงามที่ ยิ่งๆ ขึ้นไปอยูเสมอ จนกวาจะบรรลุถึงจุดหมาย
สูงสุดของมรรคา ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทานั้น
ข. อริยสัจจ ๔ แปลวา ความจริงอันประเสริฐ หรือความ
จริงของอริยะ หรือสัจธรรมที่รูแลวจะทําใหกลายเปนอริยะหรือ
อารยชน ๔ ประการ
อริยะ หรืออารยชน คือบุคคลที่หางไกลจากกิเลส หางไกล
อวิชชา หางไกลวิหิงสา เปนผูเจริญแลวอยางแทจริง จะเปนอริยะ
หรืออารยชนที่แทจริงได ก็ตองรูเขาใจความจริง และดํารงชีวิตอยู
อยางสอดคลองกับความจริงของชีวิต ที่จะทําใหชีวิตเปนอิสระ
หลุดพนจากความมืดบอด เปนไท ไมตองฝากความวางใจไวกับ
อํานาจลึกลับพนวิสัยอยางใดๆ อริยสัจจ ๔ ประการนั้น คือ
๑) ทุกข ไดแกปญหาทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแกมนุษย ในรูป
ของความบี บ คั้ น ขั ด ข อ ง ติ ด ขั ด อั ด อั้ น ต า งๆ บุ ค คลจะต อ ง
กําหนดรู หรือทําความรูจักมัน ใหรูเทาทันตามความเปนจริงวา
มันคืออะไร อยูที่ไหน และแคไหนเพียงไร กลาวคือ ตองยอมรับรู
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กลาสูหนาปญหา กลาเผชิญความจริง แมจะเปนสิ่งที่นึกวานา
กลัว ไมเปนที่ชอบใจ
เริ่มตน ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลาย ที่รวมเรียกวาโลกและชีวิตนี้วา สิ่งทั้งหลายเหลานั้น
ลวนเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ปรุงแตงกันเขา ไมเที่ยงแท ไมยั่งยืน
ไมคงตัว และหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตางๆ ตามเหตุปจจัยที่
เขามาสัมพันธเกี่ยวของกัน ไมมีหยุดนิ่ง
สิ่งทั้งหลายก็ตาม ชีวิตนี้ที่เรียกตัวเองวาฉัน วาเรา ก็ตาม
ไมมีอํานาจในตัวเองเด็ดขาด ไมเปนตัวเองโดยสิ้นเชิง ที่จะ
เรียกรองสั่งบังคับใหสิ่งทั้งหลายเหลานั้น รวมทั้งสิ่งที่เรียกวาตัวเอง
ใหเปนไปตามปรารถนา
สิ่งทั้งหลายมันเปนของมันอยางนั้นเอง ตามเหตุตาม
ปจจัย ไมเกี่ยวกับความชอบใจหรือไมชอบใจของเรา เมื่อเหตุ
ปจจัยมาประจวบใหปรากฏในรูปที่ตรงกับใจปรารถนา เราก็ชอบ
ใจ เมื่อปรากฏในรูปที่ไมตรงกับใจปรารถนา เราก็ไมชอบใจ
เมื่อยึดถือติดคาอยูวาจะตองเปนอยางใดอยางหนึ่งมั่น
หมายลงไป ครั้ น สิ่ ง ต า งๆ นั้ น หมุ น เวี ย นเปลี่ ย นแปลงไปเป น
อย า งอื่ น ไม ต รงกั บ ที่ ยึ ด อยากมั่ น หมาย เราก็ ถู ก บี บ คั้ น กด
กระชาก บดขยี้ เปนภาวะที่เรียกวาความทุกข ซึ่งโดยสาระก็เปน
เพี ย งความขั ด แย ง กระทบฉี ก กระชากกั น ระหว า งอาการ
เปลี่ยนแปลงแปรผานไปของสิ่งทั้งหลาย กับเสนเชือกแหงความ
ยึดความอยากที่เราสรางขึ้นเทานั้นเอง
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การที่จะแกไขปองกันปญหา หรือความทุกขอยางใดอยาง
หนึ่งนั้น มิใชไปนั่งปนเสนเชือกแหงความยึดความอยาก แลวเอา
ไปผูกรัดเหนี่ยวรั้งสิ่งทั้งหลายไว ซึ่งมีแตทําใหเหนื่อยเปลา ซ้ําจะ
ถูกฉุดกระชากเอาไปบดขยี้ ทําใหทุกขทรมานยิ่งขึ้นอีก
วิธีที่ถูกตองคือ รูเขาใจเทาทันความจริงของสิ่งเหลานั้น รู
เหตุปจจัยของภาวะที่เปนไปอยางนั้น รูวาอะไรจะเปนไปได อะไร
เปนไปไมได แคไหนเพียงไร แลวเขาไปจัดการกับสิ่งเหลานั้น
ตรงตัวเหตุตัวปจจัย ที่จะใหเปนไปอยางนี้หรืออยางนั้น ตามที่รู
เขาใจชัดแลวนั่นเอง
๒) สมุทัย ไดแก เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา
เมื่อรูเทาทันความทุกข เขาใจปญหาแลว ก็สาวหาสาเหตุของ
ทุกข หรือตนตอของปญหาตอไปตามหลักแหงความสัมพันธสืบ
ทอดของเหตุปจจัย หรือตามหลักใหญที่วา ธรรมทั้งหลายเกิดแต
เหตุและจะดับไปเพราะเหตุดับ วิเคราะหใหเห็นชัดวาอะไรบาง
เปนปจจัย ปจจัยไหนเปนตัวการสําคัญเจาบทบาทใหญ ปจจัย
เหลานั้นสัมพันธสืบทอดกันมาอยางไร จึงปรากฏออกมาเปนรูป
ปญหาอยางนั้น
เมื่อวาโดยรวบรัด ตัวการสําคัญแหงทุกขของชีวิต ก็คือ
ตัณหา หรือเสนเชือกแหงความอยาก ที่มนุษยเอาไปเกี่ยวเกาะ
คลองรัดสิ่งทั้งหลายนั้นเอง
ปจจัยตัวการนี้ สัมพันธสืบทอดกันมากับปจจัยอื่นๆ โดย
เฉพาะที่สํ าคั ญยิ่ง คื อ อวิชชา ความไมรู ความไมมี ปญญา ไม ใช
ปญญา จึงปรากฏเปนปญหาในรูปตางๆ ที่เรียกรวมๆ กันวา ทุกข
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ความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัยที่จะตองรูในขอนี้ มี
ชื่อเฉพาะวา ปฏิจจสมุปบาท
๓) นิโรธ ไดแก ความดับทุกข ภาวะที่สิ้นปญหา หรือ
ภาวะที่วางโลงปลอดโปรงจากปญหา เริ่มดวยชีวิตที่เปนอิสระ ไม
ถูกฉุดกระชากลากไปดวยเสนเชือกแหงความอยาก มีจิตใจเบิก
บาน ผองใส สะอาด สงบ ดวยความเปนอยูอยางรูเทาทันโลก
และชีวิต ดําเนินชีวิตดวยการใชปญญา
๔) มรรค ไดแก มรรคาอันนําไปสูความดับทุกข หรือกระบวน
วิธีแหงการแกปญหา กลาวคือ มรรคามีองค ๘ ประการ หรือ
มัชฌิมาปฏิปทาที่กลาวแลวขางตนนั่นเอง
มรรคานี้ เปนระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
หรือทางดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ซึ่งมีปญญาคือความรูความเขาใจ
เทาทันสภาวะของสิ่งทั้งหลาย เปนพื้นฐาน และเปนแกนนํา
ชาวพุทธที่แท ตองเจริญกาวหนาเติบโตขึ้นเรื่อยไปในวิถี
การดําเนินชีวิตดวยปญญา ถาแตกอนเปนอยูดวยความเขลางม
งายมาก เคยทําไดแคนั่งถือเสนเชือกแหงความอยาก คอยคลอง
รัดสิ่งตางๆ อยูเรื่อยๆ ตอไปนี้จะตองมีพลังใจเขมแข็ง ฝกฝนตน
ใหใชปญญามากขึ้น มีความรูเทาทันโลกและชีวิตมากขึ้น เรียนรู
วิธีคิดแบบวิเคราะหเหตุปจจัยใหมากขึ้น เขาเกี่ยวของจัดการกับ
สิ่งตางๆ ที่ตัวเหตุตัวปจจัยดวยความรูความเขาใจใหมากขึ้น ทํา
จิตใจใหปลอดโปรงผองใสเปนอิสระไดบอยครั้งขึ้น
อยางนอย เมื่อปนเสนเชือกรัดตัวขึ้นแลว ก็รูจักตัดเชือก
นั้นในคราวที่ควรจะตัดไดบาง
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การที่จะดําเนินชีวิตดวยปญญาที่รูเทาทัน มีจิตใจเปน
อิสระ สงบ สะอาด ใสสวางอยูเสมอนั้น โดยปกติมิใชเปนสิ่งที่ทํา
ไดเร็วพลันทันที เพราะการดําเนินชีวิตแหงปญหาเปนสิ่งที่เราสั่ง
สมสรางมาดวยอาศัยความเคยชินตลอดเวลายาวนาน การที่จะ
แกไขชําระลางหรือเดินทางใหม จึงตองอาศัยวินัย ความเขมแข็ง
มั่นคง และการฝกหัดอยูเสมอใหเคยชินอยางใหมขึ้นมาแทน
ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการฝกอบรมในวิถีแหงมรรค จึง
ประกอบดวยหลักการที่เรียกวา สิกขา ๓ ศีล สมาธิ และปญญา
สิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการฝกหัดนี้ คือความมีสติ ผูฝกตน
ควรพยายามสรางสติขึ้นไวเสมอๆ สติ เปนตัวยั้งจากทางผิดและ
ชักเขาสูทางถูก เมื่อสติเกิดแลว นั่นคือตัดเสนเชือกที่รัดตัวเสียได
ปญญาจะตามมาละลายลางทางผิดและสองทางถูก
จากนั้น อาศัยสมาธิ คือความแนวแนมั่นคงเขมแข็งของ
จิตใจ ก็จะใชวิริยะคือความเพียร เดินรุดหนาไปในทางถูก หัน
หางทางผิดไกลออกไปโดยลําดับ
เมื่อทําไดสม่ําเสมอ ผลสําเร็จก็จะตามมา คือความเปน
ชาวพุทธที่สมบูรณ และชีวิตที่เปนสุขตามอริยมรรคา
ที่กลาวมานี้
คือการทําความเขาใจกันอยางสังเขป
เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา และอริยสัจจ ๔ ที่เปนใจความของปฐม
เทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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๒. ผลจากการแสดงปฐมเทศนา
เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาจบแลว ปรากฏวา
โกณฑัญญะผูเปนหัวหนาของเบญจวัคคียเขาใจธรรมที่ทรงแสดง
นั้ น รู แ จ ง ความจริ ง เรี ย กว า เกิ ด ดวงตาเห็ น ธรรม หรื อ ได
ธรรมจักษุ คือ เขาใจตามหลักกระบวนการแหงเหตุปจจัย วาสิ่ง
ใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งหมดนั้นยอมมีความดับไป
เปนธรรมดา ถาจัดลําดับในขั้นของอริยบุคคล เรียกวาเปนโสดาบัน
พระพุทธเจาทรงทราบวาโกณฑัญญะรูแจงธรรมดังนั้น ก็
ทรงเปลงพระวาจาวา "อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ, อญฺญาสิ วต โภ
โกณฺฑญฺโญ” แปลวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ
คําวา "อัญญา" ซึ่งแปลวารูนั้น ไดติดเปนคํานําหนาชื่อ
ของท า นโกณฑั ญ ญะสื บ ต อ มา เรี ย กว า อั ญ ญาโกณฑั ญ ญะ
(คัมภีรบางฉบับเรียก อัญญาตโกณฑัญญะ)
ทานโกณฑัญญะรูแจงธรรมเชนนั้นแลว ก็ทูลขอบรรพชา
และไดบวช เปนพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา

๓. ความหมายของอาสาฬหบูชา
อาสาฬหบูชา ประกอบขึน้ จากคํา ๒ คํา คือ อาสาฬห (เดือน ๘
ทางจันทรคติ) + บูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันเขา จึงแปลวา การบูชา
ในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณสําคัญในเดือน ๘
ถาจะเรียกใหเต็ม ตองวา อาสาฬหบูรณมีบูชา = อาสาฬห (เดือน
๘) + บูรณมี (วันเพ็ญ) + บูชา ซึ่งแปลวา การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘
หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณสําคัญในวันเพ็ญเดือน ๘
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๔. ความสําคัญของอาสาฬหบูชา
ตามเหตุการณและคําสอนที่ไดเลามาขางตน สรุปความ
สําคัญของวันอาสาฬหบูชาได ดังนี้
๑. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดง ปฐมเทศนา
๒. เปนวันที่พระพุทธเจา เริ่มประกาศพระศาสนา
๓. เปนวันที่ เกิดอริยสงฆ คือการที่ทานโกณฑัญญะ รูแจง
ธรรม เปนพระโสดาบัน จัดเปนอริยบุคคลทานแรกใน
อริยสงฆ ทําใหมีสังฆรัตนะขึ้นมา และจึงถือดวยวาเปน
วันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ
๔. เปนวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรก ในพระพุทธศาสนา คือ
การที่ทานโกณฑัญญะขอบรรพชา และไดบวชเปน
พระภิกษุ หลังจากฟงปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแลว
จึงถือดวยวาเปนวันที่เริ่มตั้งภิกษุสงฆ หรือตนกําเนิด
สมมติสงฆ
๕. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงได ปฐมสาวก คือ การที่ทาน
โกณฑัญญะนั้นไดบรรลุธรรมและบวชเปนพระภิกษุ
จึงเปนสาวกรูปแรกของพระพุทธเจา
เมื่อเทียบกับวันสําคัญอื่นในพระพุทธศาสนา บางทีเรียก
วันอาสาฬหบูชานี้วา วันพระสงฆ์ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ)
เรียกวันวิสาขบูชาวา วันพระพุทธ (คือวันประสูติ ตรัสรู
และปรินิพพานของพระพุทธเจา)
เรียกวันมาฆบูชาวา วันพระธรรม (วันที่พระพุทธเจาทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข ประกาศประมวลหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา)
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๕. ประเพณีวันอาสาฬหบูชา
ประเพณีจัดงานวันอาสาฬหบูชา คือ มีพิธีกรรมบูชาพระ
รัตนตรัย ทําบุญเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชานี้ มีอายุยังไมนาน
พึ่งเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑
กลาวคือ หลังจากงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ใน พ.ศ.
๒๕๐๐ แลว คณะสงฆไดพิจารณาเห็นวา การแสดงปฐมเทศนา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนัน้
เปนเหตุการณสําคัญในพระพุทธ
ศาสนา ทําใหมีการเผยแผพระธรรม สืบอายุพระพุทธศาสนามา
จนบัดนี้ ควรจัดวันแสดงปฐมเทศนานั้น เปนวันสําคัญวันหนึ่ง
ของพระพุทธศาสนาดวย เชนเดียวกับวันสําคัญอื่นที่มีอยูแลว
คือ วันวิสาขบูชา (มีมานานอยางนอยตั้งแตสมัยสุโขทัย) และวัน
มาฆบูชา (มีขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๔)
ดังนั้น จึงไดออกประกาศใหวัดตางๆ ทั่วราชอาณาจักร
จัดงานวันอาสาฬหบูชา
และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปรวม
ประกอบพิธีบูชา
ครั้งนั้น ทางราชการก็ไดสนับสนุนมติของคณะสงฆ โดย
ประกาศใหวันอาสาฬหบูชาเปนวันสําคัญทางราชการ และเปน
วันหยุดราชการวันหนึ่งสืบมาจนบัดนี๓้
พิธีกรรมที่กระทําในวันอาสาฬหบูชา โดยทั่วไปก็อนุวัตร
ตามที่กระทําในวันบูชาอื่นๆ เชน ทําบุญ ตักบาตร รักษาศีล
เวียนเทียน ฟงพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และ
สวดมนต
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เมื่อวันอาสาฬหบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชน นอกจาก
ทํ า บุ ญ และประกอบพิ ธี ต า งๆ ตามประเพณี แ ล ว ควรได รั บ
ประโยชนที่เปนสาระสําคัญจากอาสาฬหบูชาดวย กลาวคือ ควร
ทบทวนระลึกเตือนใจสํารวจตนวา ชีวิตของเราไดเจริญงอกงาม
ขึ้นดวยความเปนอยูอยางผูรูเทาทันโลกและชีวิตนี้บางแลวเพียงใด
เรายังดําเนินชีวิตอยูอยางลุมหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอด
โปรงผองใสบางแลวเพียงใด เรากาวหนาไปในมรรคาแหงวิถีชีวิต
ของชาวพุทธอยูในระดับใดแหงมัชฌิมาปฏิปทา
ถ า สํ า รวจตนแล ว เห็ น ว า ได ง อกงามก า วหน า ขึ้ น บ า ง
อยางนอยผิดแปลกไปจากเมื่อรวมพิธีในปกอน ขอนั้นก็จะเปน
นิ มิ ต แห ง ชี วิ ต ที่ ดี ง ามของตน และเป น เครื่ อ งประกาศว า
อาณาจัก รธรรมที่ พ ระพุทธเจาไดทรงสถาปนาไว ไดแผ ขยาย
ออกไปสมความมุงหมายแหงปฐมเทศนา

เชิงอรรถ
๑

เบญจวัคคีย หรือ ปญจวัคคีย แปลกันวา "พระพวก ๕" คือ พราหมณ ๕ ทาน ที่ออกบวช
ตามเจาชายสิทธัตถะ และคอยดูแลอยูใกลชิดพระองคระหวางทรงบําเพ็ญเพียร ไดแก อัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ซึ่งตอมาไดเปนพระอรหันตสาวกรุนแรก
๒
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มาใน วินย.๔/๑๓ (วินัยปฎก มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๔ ขอ
๑๓); สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔ (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๙ ขอ ๑๖๖๔)
๓
ตามประกาศคณะสงฆ เรื่องกําหนดวันสําคัญทางศาสนา ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑ (โดย
มติคณะสังฆมนตรี ที่เห็นชอบตามขอเสนอของพระธรรมโกศาจารย สังฆมนตรีชวยวาการ
องคการศึกษา) และประกาศสํานักคณะรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๐๑ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑ อางถึงมติคณะรัฐมนตรีใหถือวันอาสาฬหบูชาเปนวัน
สําคัญทางราชการ และใหชักธงชาติในวันดังกลาว

วันเขาพรรษา
คําวา พรรษา แปลวา ฤดูฝน ปหนึ่งก็ผานฤดูฝนครั้งหนึ่ง
คนที่อยูมาเทานั้นฝนเทานี้ฝน ก็คืออยูมาเทานั้นป ดังนั้น ในที่
ทั่วๆ ไป จึงแปลพรรษากันวา “ป”
คําวา เขาพรรษา ก็คือ เขาฤดูฝน คือถึงเวลาที่จะตองหยุด
การเดินทางในฤดูฝน พักอยูในที่ใดที่หนึ่งเปนประจํา โดยไมไป
แรมคืนที่อื่น เพราะเหตุนี้ จึงมีคําเกิดขึ้นอีกคําหนึ่ง คือคําวา จํา
พรรษา
คําวา จําพรรษา ก็คือ อยูวัดประจําในฤดูฝน หมายความ
วา พระสงฆจะตองอยูในวัดที่ตนอธิษฐานพรรษา ตลอดสามเดือน
ในฤดูฝน จะไปแรมคืนที่อื่นไมได นอกจากมีเหตุจาํ เปน
คําวา วันเขาพรรษา ก็คือ วันที่พระสงฆทําพิธีอธิษฐาน
พรรษา ซึ่งเปนวันแรกของการจําพรรษานั่นเอง
“อธิษฐาน” แปลวา ตั้งใจกําหนดแนนอนลงไป “อธิษฐาน
พรรษา” ก็คือ ตั้งใจกําหนดแนนอนลงไปวาจะอยูประจํา ณ ที่
นั้นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน
กาลที่นิยมวาเปนฤดูฝน ทีเ่ รียกในบาลีวา วสฺสาน นั้น มี
กําหนด ๔ เดือน คือ ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๑๒ แตการจําพรรษาของพระสงฆมีกําหนดแค ๓ เดือน
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๖๙

การจําพรรษานั้น มี ๒ ระยะ
ระยะแรก เรียกวา ปุริมพรรษา แปลวา พรรษาแรก หรือ
พรรษาตน เริ่มแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑
ระยะหลัง เรียกวา ปจฉิมพรรษา แปลวาพรรษาหลัง เริ่ม
ตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒
วันแรม ๑ ค่ําเดือน ๘ เปนวันเขาปุริมพรรษา
วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๙ เปนวันเขาปจฉิมพรรษา
ถาปใดมีอธิกมาส คือเพิ่มเดือน ๘ เขามาอีกเดือนหนึ่ง
เปนสอง ๘ ในปนั้น ใหถือวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ หลัง เปนวัน
เขาปุริมพรรษา
การที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตวันเขาพรรษาไว ๒ วัน คือ
วันเขาปุริมพรรษา และวันเขาปจฉิมพรรษานั้น ก็เพื่อใหพระสงฆ
ที่จําพรรษาในวันเขาปุริมพรรษาไมทันดวยเหตุจําเปนอยางใด
อยางหนึ่ง สามารถเลื่อนไปเริ่มจําพรรษาในวันเขาปจฉิมพรรษา
การจําพรรษา และวันเขาพรรษา ถึงจะมีเปนสองอยางก็
จริง แตที่ถื อเปนสํา คั ญ และปฏิบัติกั นโดยทั่ ว ไปนั้น ก็คื อ วั น
เขาปุริมพรรษา ซึ่งเปนวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ และไปครบสาม
เดือนในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ซึ่งเปนวันออกพรรษา ยังเหลือ
เวลาอีกหนึ่งเดือนทายฤดูฝน สําหรับเตรียมตัว เพื่อเดินทางไป
ในที่ตางๆ ตอไป
ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ เมื่อพูดถึงวันเขาพรรษา ก็หมายถึง
วันเขาปุริมพรรษานั่นเอง
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มูลเหตุที่พระสงฆตองจําพรรษา กลาวความตามบาลี
วัสสูปนายิกขันธกะ คัมภีรมหาวรรค พระวินัยปฎก๑ วา ใน
มัชฌิมประเทศสมัยโบราณ คืออินเดียตอนเหนือ เมื่อถึงฤดูฝน
พื้นที่ยอมเปนโคลนเลนทั่วไป ไมสะดวกแกการเดินทาง
คราวหนึ่ง มีพระพวกที่เรียกวาฉัพพัคคีย คือเปนกลุมมี
๖ รูปดวยกัน ไมรูจักกาล เที่ยวไปมาทุกฤดูกาล ไมหยุดพักเลย
แมในฤดูฝนก็ยังเดินทาง เที่ยวเหยียบย่ําขาวกลาหญาระบัดและ
สัตวเล็กๆ ตาย คนทั้งหลายพากันติเตียนวา ในฤดูฝน แมพวก
เดียรถียและปริพาชกเขาก็ยังหยุด ที่สุดจนนกก็ยังรูจักทํารังบน
ยอดไมเพื่อหลบฝน แตพระสมณศากยบุตรทําไมจึงยังเที่ยวอยู
ทั้งสามฤดู เหยียบย่ําขาวกลาและตนไมที่เปนของเปนอยู และทํา
สัตวใหตายเปนอันมาก
ความทราบถึงพระพุทธเจา พระองคจึงทรงอนุญาตให
พระสงฆอยูประจําที่ในฤดูฝน ในที่แหงเดียว เปนเวลา ๓ เดือน
เรียกวา จําพรรษา ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงตองจําพรรษา และมีวัน
เขาพรรษาสืบมาจนบัดนี้
สถานที่ที่พระสงฆจําพรรษานั้น พระพุทธเจาทรงหาม
ไมใหจําพรรษาในที่กลางแจง ในโพรงไม และในตุมหรือในหลุม
ขุด ซึ่งไมใชเสนาสนะ คือไมใชที่อยูที่อาศัย ทรงอนุญาตใหจํา
พรรษาในกุฏิที่มุงที่บังมีหลังคาและฝารอบขอบชิด อยูใหครบ ๓
เดือน ถาอยูไมครบ ๓ เดือน หลีกไปเสีย พรรษาขาด และตอง
อาบัติคือมีโทษ แตเปนโทษขนาดเบา เรียกวาอาบัติทุกกฏ
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๗๑

ถามีภัยอันตรายเกิดขึ้น จะอยูในที่นั้นไมได เชน น้ําทวม
หรือชาวบานถิ่นนั้นอพยพไปอยูที่อื่น เปนตน อนุญาตใหไปใน
ระหวางพรรษาได ไมเปนอาบัติ แตพรรษาขาด
ถามีกิจจําเปนที่จะตองไปแรมคืนที่อื่น เชน กิจนิมนต กิจ
เกี่ยวกับพระศาสนา ตลอดจนพระอุปชฌายอาจารยอาพาธ หรือ
โยมมารดาบิดาเจ็บปวย อนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะ คือกิจ
ที่ไปทําแลวกลับมาใหทันภายใน ๗ วัน พรรษาไมขาด
พิธีอธิษฐานพรรษา๒ คือ เมื่อถึงวันเขาพรรษา พระสงฆ
ประชุมพรอมกันโดยนิยมในโรงอุโบสถ ทําวัตรสวดมนตตามปกติ
แลว ตั้งนโม ๓ จบนําแลว เปลงวาจาอธิษฐานพรรษาพรอมกันวา
อิมสฺมึ อาวาเส, อิมํ เตมาสํ, วสฺสํ อุเปมิ. (นิยมวา ๓ หน) แปลวา ขาพเจา
จําพรรษา ในอาวาสนี้ ตลอดสามเดือน ดังนี้
มีธรรมเนียมอธิษฐานพรรษาเฉพาะรูปๆ ซ้ําอีก ซึ่งบางแหง
ยังปฏิบัติอยูวา เมื่อออกจากโรงอุโบสถกลับไปถึงกุฎีที่อยู ทําความ
สะอาดปดกวาดเรียบรอย ตั้งน้ําใชน้ําฉันแลว กลาวคําอธิษฐาน
พรรษาในกุฎีอีกวา อิมสฺมึ อาวาเส, อิมํ เตมาสํ, วสฺสํ อุเปมิ. (นิยมวา ๓
หน) แปลวา ขาพเจาจําพรรษา ในกุฎีนี้ ตลอดสามเดือน ดังนี้
เมื่อกลาวคําอธิษฐานพรรษาเสร็จแลว ยังมีพิธีที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่ง คือ พิธีขอขมา ซึ่งเปนพิธีที่เนื่องกับวันเขาพรรษา
วิธีปฏิบัติ คือ พระผูนอยนําดอกไมธูปเทียนเขาไปหาพระ
ผูใหญ กลาวคําขอขมาโทษ แปลเปนใจความวา “กระผมขอขมา
โทษ ที่ไดลวงเกินทางกาย วาจา ใจ เพราะความประมาท” แลว
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พระผูใหญกลาวตอบ แปลเปนใจความวา “ขาพเจายกโทษให
แมทานก็พึงยกโทษใหขาพเจา” พระผูนอยก็กลาววา “กระผมขอ
ยกโทษให” เปนอันตางฝายตางใหอภัยกัน ในความลวงเกินที่ได
ทํามาแลว นับเปนวิธีสมานสามัคคีอยางดียิ่ง
เมื่อถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนยอมมีสวนเกี่ยวของ
อยูไมนอย เพราะถือเปนโอกาสที่จะไดบําเพ็ญกุศลเปนพิเศษจาก
ที่ไดบําเพ็ญเปนประจําตามหนาที่ของพุทธศาสนิกชน
เริ่ มต นแต เ มื่ อ ใกล จ ะถึ ง วั น เข า พรรษา ต า งก็ ช ว ยกั น
ซ อ มแซมตกแต ง เสนาสนะเพื่ อ ให พ ระสงฆ ไ ด อ ยู เ ป น สุ ข นํ า
ลูกหลานญาติมิตรไปประชุมกันตามวัด ถวายผาอาบน้ําฝน และ
จตุปจจัยแกภิกษุสามเณร
พอถึ ง วั น เข า พรรษา บางพวกก็ อ ธิ ษ ฐานว า จะรั ก ษา
อุโบสถศีล ตลอด ๓ เดือน บางพวกปวารณาตนตอภิกษุสามเณร
เฉพาะองค หรือทั้งวัด ถวายสิ่งที่ขาดเหลือตลอด ๓ เดือน บาง
พวกก็อธิษฐานใจ เวนสิ่งที่ควรเวน บําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญ เชน
พวกดื่มเหลา บางคนก็เวนดื่มเหลาตลอดพรรษา โดยตั้งใจเวน
เองก็มี เขาไปปฏิญาณตอหนาพระก็มี บางคนที่ทําบาปหยาบชา
ทารุณกรรมตางๆ ก็ปฏิญาณตนไมทําในสิ่งนั้น
บางคนก็จัดดอกไมธูปเทียนและของใชประจําอื่นๆ เชน
สบู แปรง ยาสีฟน สียอมผา ตลอดจนยารักษาโรค ไปถวายแก
พระที่ตนเคารพนับถือ หรือที่เปนอุปชฌายอาจารยของตน
นี้เปนกุศลพิธี คือเปนพิธีบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
เปนหนาที่ที่พุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติในวันเขาพรรษา
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ผ า อาบน้ํ า ฝนนั้ น มี กํ า หนดตามที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง
อนุญาตไว คือ ยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบครึ่ง โดยคืบพระสุคต ๓
คํานวณตามอัตราที่นิยมถือกันมาเทียบกับมาตราที่นิยมใชใน
ปจจุบัน ตัดเศษแลวได ยาว ๒ เมตร กวาง ๘๓ เซนติเมตร (ถา
ถืออยางงาย คิดเทากับมาตราที่ใชในปจจุบันเลยทีเดียว จะได
เพียงยาว ๑ เมตรครึ่ง กวาง ๖๒.๕ เซนติเมตร)
ทํายาวหรือกวางกวากําหนด ใชไมได ภิกษุผูทํา หรือให
ทํา หรือใชนุง มีความผิด
เวลาที่จะถวายผาอาบน้ําฝนนั้น มีพุทธบัญญัติไวตั้งแต
แรม ๑ ค่ํา เดือน ๗ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ซึ่งเปนเวลากอน
เขาพรรษา ๑ เดือน ระยะนี้เปนเวลาที่พระภิกษุจะแสวงหาผา
อาบน้ําฝน ผูประสงคจะบําเพ็ญกุศลใหตองตามพุทธานุญาต จึง
หาผาอาบน้ําฝนถวายในระยะนี้
แตที่ปฏิบัติกันทั่วๆ ไป ถวายในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
กอนวันเขาพรรษา ๑ วัน เพราะวันนั้นเปนวันธรรมสวนะ และ
เปนวันอาสาฬหบูชาดวย พุทธศาสนิกชนไปประชุมกันที่วัดเปน
ปรกติอยูแลว จึงถือโอกาสถวายผาอาบน้ําฝนในวันนั้น

เชิงอรรถ
๑

วินย.๔/๒๐๕-๒๒๒ (วินัยปฎก มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๔ ขอ ๒๐๕-๒๒๒)
ดู วิธีปฏิบัติตามมติอรรถกถา ที่ วินย.อ.๓/๑๕๙ (สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย
ภาค ๓ หนา ๑๕๙)
๓
วินย.๒/๗๗๓ (วินัยปฎก มหาวิภังค ภาค ๒ พระไตรปฎก เลม ๒ ขอ ๗๗๓)
๒

เทศกาลทายฝน*
ชีวิตของชาวไทยในชนบท ซึ่งเปนพลเมืองสวนใหญของ
ประเทศ และสวนมากเปนชาวไรชาวนา ตองพึ่งฟาพึ่งฝน ฤดูฝน
จึงเปนฤดูกาลสําคัญ เปนฤดูกาลที่หลอเลี้ยงชีวิตของประชาชน
บรรยากาศที่ชุมฉ่ํา และพืชพันธุธัญญาหารที่งอกงามเขียวขจีใน
ฤดูนี้ เปนเครื่องชุบกายและฟนใจใหสดชื่นมีชีวิตชีวา
แต ใ นเวลาเดี ย วกั น ถนนหนทางและพื้ น แผ น ดิ น ที่
เฉอะแฉะ มีโคลนเลน เปนหลุมเปนบอ ก็เปนอุปสรรคแกการ
เดิ น ทาง และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในที่ แ จ ง ทํ า ให เ กิ ด ความอึ ด อั ด
ขัดของ ไมคลองแคลวสะดวกดาย
พระภิกษุทั้งหลาย ซึ่งในยามปกติยอมเที่ยวจาริกไปในถิ่น
ตางๆ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจเผยแพรพุทธธรรม ครั้นฤดูฝนยางเขา
มา ก็หยุดสัญจร เขาพํานักอยูประจําที่ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา
๓ เดือน เพื่อหลีกเวนเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพืชพันธุที่
พึ่งจะเริ่มงอกงาม และเปดโอกาสใหชาวชนบทประกอบการกสิกรรม
โดยไมตองหวงกังวลถึงพระสงฆที่จะเดินทางออกไปตางถิ่น หรือ
เข า มาจากถิ่ น อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ตั ว พระสงฆ นั้ น เอง ก็ ไ ม ต อ งประสบ
ปญหาอันเกิดจากการเดินทางที่ยากลําบากดวย
*

พิมพครั้งแรก ใน วารสารธรรมปทีป ของวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ปที่ ๓ เลมที่
๑๙ ฉบับมหาปวารณา พ.ศ. ๒๕๒๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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นอกเหนือจากเหตุผลอันเกี่ยวดวยดินฟาอากาศแลว การ
ที่พระสงฆหยุดอยูประจําที่ในฤดูฝน ไดอํานวยโอกาสใหกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมในแตละทองถิ่นดําเนินไปได
อยางเขมแข็งจริงจังยิ่งขึ้น
พระสงฆที่เปนผูใหญ มีความรูความสามารถ เชี่ยวชาญ
ในธรรมวินัย เปนนักเผยแผ ก็ไดมีโอกาสหยุดพักผอน ทบทวน
งาน คิ ดการที่ จะทํ าต อไป และอํ านวยความรู ค วามชํ า นาญแก
พระสงฆอื่นที่พํานักรวมอยู
พระสงฆที่มีความรูความชํานาญนอยลงมา ก็มีโอกาสที่
จะไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม และปรึกษาสอบถามทานผูมีความรู
ความชํานาญมากกวา
แมพุทธศาสนิกชนชาวบานทั้งหลาย ก็มีโอกาสไดสดับ
ธรรม และสนทนาสอบถามเรื่องราวทางพระศาสนากับพระสงฆ
ผูอยูประจําที่ไดสม่ําเสมอยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังไดเกิดประเพณีที่ใหชายหนุมอายุครบ ๒๐
ปบริบูรณแลวอุปสมบท เพื่อรับการศึกษาอบรมทางพระศาสนา
อยางจริงจัง ดังที่เรียกกันมาวา บวชเรียน ในชวงที่มีบรรยากาศ
เหมาะสมนี้อีกดวย
เพราะเหตุ ที่ เ ทศกาลฝน หรื อ เทศกาลพรรษา มี
ความหมายและคุณคาอยางนี้ ในสมัยตอมา แมปญหาเกี่ยวดวย
ดินฟาอากาศจะลดความสําคัญลง แตความหมายของเทศกาล
พรรษา ก็ยังทรงคุณคาอยูไดอยางมั่นคง

๗๖

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

ปหนึ่งมี ๑๒ เดือน พระสงฆจาริกไปในที่ตางๆ ประมาณ
๘-๙ เดือน อยูประจําที่ในเทศกาลพรรษา ๓ เดือน
เสมือนวา ทํางานนอกสถานที่ ๓ สวน ในสถานที่ ๑ สวน
ทํางานกระจายเพื่อประชาชนทั่วไป ๓ สวน ทํางานเจาะจงเพื่อ
ชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ ๑ สวน ออกไปเผื่อแผแจกใหเขา ๓ สวน
กลับมาตระเตรียมฟน ตัวใหม ๑ สวน ในลักษณะหนึ่ง เปนเหมือน
เครื่องประจุไฟฟา (แบตเตอรี)่ ที่จายกระแสไฟฟาไประยะหนึ่งแลว
กลับมาอัดกระแส เตรียมพรอมที่จะใชงานใหมตอไป
เทศกาลพรรษา เริ่มตนดวยงานพิธีเปนเครื่องหมายใหรูกัน
ฉันใด ก็สิ้นสุดลงดวยมีงานพิธีเปนเครื่องหมาย ฉันนั้น เริ่มตน
พรรษาเรียกวา เขาพรรษา สิ้นสุดพรรษา เรียกวา ออกพรรษา
อยางไรก็ดี ลักษณะงานพิธี สําหรับเริ่มตนพรรษา และ
สิ้นสุดพรรษานั้น หาไดเหมือนกันอยางแทจริงไม
เมื่อเริ่มตนพรรษา มีวนั หนึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับ
เริ่มตน เรียกวา เขาพรรษา (แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘) และพิธกี รรมก็เปนพิธี
สําหรับเขาพรรษา โดยพระสงฆกลาวคําแสดงความตั้งใจ หรือ
ตัดสินใจวา “ขาพเจาจะจําพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือนในวัดนี้”
เมื่อสิ้นสุดพรรษา วันที่พรรษาสิ้นสุดลงมีจริง เรียกวา
วันออกพรรษา (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) แตพิธีกรรมที่จะใหพรรษา
สิ้นสุดลงหามีไม เพราะเมื่อวันเวลาที่อยูจําพรรษาครบ ๓ เดือน
เต็มตามที่กลาวคําตั้งใจแลว การจําพรรษายอมสิ้นสุดลงโดยตัว
ของมันเอง เปนของอัตโนมัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แทนที่จะมีพิธีสําหรับใหพรรษาสิ้นสุดลง กลับมีงานมีพิธีที่
มีลักษณะเปนการเริ่มตน คือเริ่มตนเวลาหลังจากพรรษาสิ้นสุดแลว
พูดอีกอยางหนึ่งวา มี พิธีเริ่มตนเวลาในพรรษา ที่เรียกวา
เขาพรรษา กับ พิธีเริ่มตนเวลานอกพรรษา ที่จะพูดถึงตอไป
พิธีเริ่มตนเวลานอกพรรษานั้น มีความหมายเชื่อมโยง
เวลาในพรรษา กับเวลานอกพรรษา ใหสัมพันธกัน คือ อางอิง
หรืออาศัยเวลาที่ผานมาในพรรษานั้นเปนฐาน
เพื่อเริ่มตน
กิจการงานในเวลานอกพรรษา ที่จะมีมาตอไป ใหไดผลดี
วัสสานกาล หรือ พรรษากาล หรือฤดูฝนนั้น ความจริง
มี ๔ เดือน พระสงฆจําพรรษาเพียง ๓ เดือน
เดือนสุดทายของฤดูฝนจึงยังเหลืออยู ๑ เดือน ขอเรียก
วา เดือนทายฝน (แรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒) เปน
เดือนที่เหลือไวเตรียมตัวใหพรอม สําหรับงานหรือศาสนกิจนอก
พรรษาตอไป งานพิธีในเวลาชวงนี้ ขอเรียกวา เทศกาลทายฝน
พิธีกรรมและงานพิธีในทายฝนนี้มีถึง ๓ อยาง บางอยาง
เปนพิธีที่ตองทําในวันสิ้นสุดพรรษา บางอยางทําไดตลอดเดือน
ทายฝน บางอยางเปนพิธีตามบทบัญญัติในวินยั ของพระสงฆ
บางอยางเปนทั้ง
บางอยางเปนพิธีอันมีมาตามประเพณี
บทบัญญัติในวินัยสงฆ และเปนพิธีอันมีมาตามประเพณี
พิธีกรรมและงานพิธี ๓ อยางนี้ มีชื่อวา พิธีมหาปวารณา
(เรียกงายๆ วา พิธีปวารณา) งานตักบาตรเทโวโรหณะ (ชาวบาน
เรียกวา ตักบาตรเทโว) และงานทอดกฐิน
งานใดเปนอยางไร มีความหมายอยางไร จะไดพูดตอไป
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๑. ปวารณา
ปวารณา แปลวา การเปดโอกาสเชิงเชิญชวนใหขอ หรือ
ใหวากลาวตักเตือน ในที่นี้ หมายถึงการที่พระสงฆพูดเปดโอกาส
แกกันและกัน ใหวากลาวชี้ขอบกพรองและตักเตือนแนะนํากัน
ปวารณา เปนสังฆกรรมอยางหนึ่ง คือ เปนกิจที่พระสงฆ
จะตองทํา เพราะเปนบทบัญญัติในวินยั ในปจจุบนั ปวารณายัง
เปนพิธีกรรมที่กระทําในหมูพระสงฆโดยเฉพาะ
ชาวบานไม
เกี่ยวของ และไมใครทราบ
ปวารณา คือ การเปดโอกาสใหวากลาวชี้ขอบกพรอง
แนะนํากันไดนั้น เปนเรื่องธรรมดาของพระสงฆอยูแลว ครั้นถึง
วันสิ้นสุดพรรษานี้ ทํากันเปนครั้งสําคัญพรอมกันทุกรูป เปนครั้ง
ใหญ จึงเรียกวา มหาปวารณา
มหาปวารณา ทําเฉพาะในวันสิ้นสุดพรรษา ที่เรียกวา
วันออกพรรษา (คือ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) วันเดียวเทานั้น เพราะ
เหตุที่มหาปวารณาเปนกิจกรรมสําคัญในวันสุดทายของพรรษา
ในทางวินัย จึงเรียกชื่อวันสิ้นสุดพรรษานี้วา “วันมหาปวารณา”
หาเรียกวาวันออกพรรษาไม
สาระสําคัญของมหาปวารณา คือ พระสงฆที่จําพรรษา
อยูดวยกันตลอดเวลา ๓ เดือน ยอมไดรูเห็น เขาใจนิสัยใจคอ
ความประพฤติปฏิบัติของกันและกันพอสมควร บางทีอาจไดเห็น ได
ยิ น หรื อ มี เ หตุ ใ ห ร ะแวงสงสั ย เกี่ ย วกั บ ความบกพร อ ง ความ
ประพฤติเสียหายของกันและกันบาง
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กอนที่จะเดินทางออกจาริกปฏิบัติศาสนกิจ แยกยายกัน
ไปในที่ ต า งๆ จึ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นวิ นั ย กํ า หนดให พ ระสงฆ ม า
ประชุมพบปะพรอมกันทั้งหมดในวันสุดทายของพรรษานั้น
ณ โอกาสนี้ ทุกรูป ไมวาผูใหญผูนอย กลาวคําปวารณา
คื อ คํ า บอกเป ด โอกาสเชิ ญ ชวนกั น ให ว า กล า วชี้ ข อ บกพร อ ง
แนะนํ า ตั ก เตื อ นกั น เป น การแสดงความบริ สุ ท ธิ์ เป น การได
ชวยกันสํารวจตนเอง จะไดแกไขปรับปรุงตน เตรียมตัวพรอม
และมีความมั่นใจในการที่จะเดินทางออกปฏิบัติศาสนกิจตอไป
คําปวารณาวา “สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ, ทิฏฺเฐน วา สุเตน วา
ปริสงฺกาย วา, วทนฺตุ มํ, อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย, ปสฺสนฺโต
ปฏิกฺกริสฺสามิ”๑
แปลวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาขอปวารณากะสงฆ
ไมวาจะเกี่ยวดวยสิ่งที่ไดเห็นก็ตาม สิ่งที่ไดยินมาก็ตาม หรือ
ระแวงสงสัยก็ตาม ขอทานทั้งหลายจงมีใจอนุเคราะห วากลาว
บอกขาพเจาเถิด เมื่อขาพเจามองเห็น จะแกไข”
ปวารณานี้ ถาปฏิบัติกั นจริงจัง และถาชาวบานจะเอา
อยาง นําไปปฏิบัติในกิจการและการดําเนินชีวิตทางสังคม ให
เปนเรื่องสามัญของวงการชาวพุทธ ก็จะเปนความเจริญกาวหนา
ของพระพุทธศาสนา ที่นํามาซึ่งประโยชนสุขแกพหูชน สมตาม
วัตถุประสงคของการเผยแผธรรมวินัยอยางหนึ่ง
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๒. ตักบาตรเทโว
มี ตํ า นานเล า ว า ๒ ในพรรษาที่ ๗ หลั ง จากตรั ส รู แ ล ว
พระพุทธเจาไดเสด็จไปทรงจําพรรษาในสวรรคชั้นดาวดึงส และ
ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา พรอมทั้งเทวดา
ทั้งหลาย
ครั้นสิ้นสุดพรรษาแลว ในวันมหาปวารณา (คือวันขึ้น
๑๕ ค่ํา ที่เรียกกันวาวันออกพรรษา) พระองคก็เสด็จจากสวรรค
ชั้นดาวดึงส ลงสูมนุษยโลกที่เมืองสังกัสสะ ซึ่งเปนนครสําคัญ
แหงหนึ่งของแควนโกศล
ครั้ ง นั้ น เทวดามากมายได ต ามส ง เสด็ จ ฝ า ยมนุ ษ ย
ทั้งหลายก็พากันตื่นเตนดีใจ มาชุมนุมกันรอรับเสด็จอยางคับคั่ง
เป น ธรรมดาของพุ ท ธศาสนิ ก ชน เมื่ อ มาชุ ม นุ ม กั น ในโอกาส
เชนนี้ ก็ยอมตักบาตร ถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆ เปนการ
ทําบุญครั้งใหญ และถวายการตอนรับแดพระพุทธเจา
จากตํานานนี้ ก็ไดเกิดประเพณีตักบาตรเทโวสืบตอมา
ตักบาตรเทโวเปนคํายอ เรียกเต็มวา ตักบาตรเทโวโรหณะ
เทโวโรหณะ แปลว า การลงจากเทวโลก คื อ การที่
พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรค ตามตํานานที่เลามาแลวนั้นเอง
ตั ก บาตรเทโว จึ ง หมายถึ ง การตั ก บาตรเนื่ อ งในการที่
พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก
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จะเห็ น ว า ในพิ ธี ตั ก บาตรเทโวนี้ มี ก ารชั ก รถที่ มี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู นําแถวพระสงฆที่รับบิณฑบาตดวย
เปนเครื่องหมายวา พระพุทธเจาเสด็จลงตามตํานานนั้น
เนื่ อ งจากในการออกพรรษาไม มี พิ ธี ก ารอย า งหนึ่ ง
โดยเฉพาะ การตักบาตรเทโวนี้ จึงเปนพิธีที่เปนเครื่องหมายของ
การออกพรรษา สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
การตักบาตรเทโว บงบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีก
หมายถึงการที่พระพุทธเจาเสด็จกลับคืนมาสูโลกมนุษย คือการ
ที่มนุษยทั้งหลายไดตอนรับพระองคกลับมาอีก
ในระหวางพรรษานั้น พระพุทธเจาจะเสด็จปลีกพระองค
ไปปฏิบัติพุทธกิจอยางใด ณ ที่ใด หรือแกชุมชนใดโดยเฉพาะก็
ตาม แตเมื่อออกพรรษาแลว พระองคก็จะเสด็จออกมาบําเพ็ญ
พุทธกิจในหมูประชาชนทั่วไปอีก ประชาชนทั้งหลายจะไดพบได
เฝาพระองค นี้คือความหมายของการออกพรรษา
ดังนั้น วาที่แท การออกพรรษา ก็คือการเริ่มตนของเวลา
นอกพรรษา เปนเครื่องบงบอกวา ระยะเวลาที่พระสงฆอยูประจํา
ที่ เพื่อดําเนินการศึกษาอบรมภายในหมูพระสงฆเองโดยเฉพาะ
เพื่ อ ซั ก ซ อ มตระเตรี ย มฝ ก ฟ น ตนเองให พ ร อ มยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ
สงเคราะห ชุ ม ชนหมู ห นึ่ ง โดยเฉพาะนั้ น บั ด นี้ ระยะเวลาแห ง
ศาสนกิจที่เนนหนักในดานนั้นไดสิ้นสุดลงแลว
ตอแตนี้ไปเปนการเริ่มตนแหงรอบเวลาใหม คือการที่พระ
สงฆจะออกปฏิบัติศาสนกิจจาริกไปเพื่อประโยชนสุขของหมูชน
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ตักบาตรเทโว เปนเรื่องของประเพณี ไมมีบทบัญญัติใด
กําหนดไวในวินัย
บางวัดจัดในวันมหาปวารณา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน
๑๑ ที่เรียกวาวันออกพรรษา เพราะถือตามตํานานอันมาใน
อรรถกถาวา พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลกในวันนั้น
แตบางวัดจัดหลังจากวันนัน้ ๑ วัน คือ ในวันแรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๑ คงจะถือวาพระพุทธเจาเสด็จลงมาในวันมหาปวารณา
ก็จริง แตประชาชนไดมีโอกาสตักบาตรทําบุญในวันรุงขึ้น
ประเพณีนี้ ในบางวัดบางถิ่นก็เลือนหายไปแลว บางวัด
หรือบางถิ่นยังปฏิบัติอยู แตสวนมากดูจะคอยๆ จืดจางและออน
กําลังลงโดยลําดับ
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๓. กฐิน
เรื่องกฐิน มีคําสําคัญที่ควรทําความเขาใจกันกอน ๒ คํา
คือ “กรานกฐิน” กับ “ทอดกฐิน”
กรานกฐิ น เป น พิ ธี ก รรมในฝ า ยของพระภิ ก ษุ ส งฆ
โดยเฉพาะ ทอดกฐิน เปนพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนกระทํา เพื่อ
ชวยใหพระสงฆกรานกฐินไดสะดวกขึ้น
แรกเริ่มทีเดียว มีกรานกฐินกอน ตอมา ทอดกฐินจึง
เกิดขึ้น เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการกรานกฐินนั้น
กรานกฐิน เปนบทบัญญัติในวินัยของสงฆ ทอดกฐิน เปน
พิธีทําบุญอันมีมาตามประเพณี
“กรานกฐิน” มีความเปนมาแตเริ่มตนวา๓ ครั้งหนึ่งใน
พุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาประทับอยู ณ วัดพระเชตวัน ในนคร
สาวัตถี มีพระภิกษุ ๓๐ รูป เดินทางออกจากเมืองปาฐาจะมาเฝา
แตเดินทางไมทัน เมื่อระยะทางยังเหลืออยู ๖ โยชน ก็ถึงเวลา
เขาพรรษาเสียกอน จําเปนตองเขาพรรษาที่นั่น และรอเวลาอยู
พอออกพรรษา ทั้งที่ฝนยังตกชุกอยู พระภิกษุ ๓๐ รูปนั้น
ก็รีบออกเดินทางทันที ทําใหการเดินทางขลุกขลักลําบาก มาถึง
วัดพระเชตวันอยางเปยกปอนมอมแมม
ครั้นไดเขาเฝาพระพุทธเจา และทูลใหทรงทราบความ
แลว พระองคไดทรงวางพุทธบัญญัติ อนุญาตใหพระสงฆที่จํา
พรรษาครบถวนแลว กรานกฐิน กรานกฐินจึงเกิดมีขึ้นอยางนี้
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การกรานกฐิน (กราลกฐิน ก็เขียน) มีความหมายวา พระสงฆผู
จําพรรษาครบถวนในวัดเดียวกันจํานวน ๕ รูปขึ้นไป ประชุมกัน
มีมติมอบผาที่หามาได หรือไดรับมาโดยวิธีการที่ถูกตอง ใหแก
พระภิกษุรูปหนึ่งในคณะของตนนั้น พระภิกษุผูไดรับแลว นําผา
ไปตัด เย็บ ยอม ทําเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน ใหเสร็จ
เรียบรอยภายในวันเดียวนั้น แลวมาแจงใหที่ประชุมรับทราบ
เมื่อที่ประชุมอนุโมทนา คือใหความเห็นชอบแลว ก็เปนเสร็จพิธี
สิ่งที่ควรทราบในที่นี้
- ผาซึ่งที่ประชุมพิจารณาใหแกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ในพิธีนี้ เรียกวา ผากฐิน
- ที่วาทําเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน คือเอาผากฐิน
นั้ น ทํ า เป น ผื น ใดผื น หนึ่ ง ในผ า สามผื น ที่ ศั พ ท พ ระ
เรี ย กว า ไตรจี ว ร ได แ ก อั น ตรวาสก (ภาษาสามั ญ
เรียกวา สบง) อุตราสงค (ภาษาสามัญเรียกวา จีวร) และ
สังฆาฏิ ผืนใดใน ๓ ผืนนี้ก็ได แตเอาเพียงผืนเดียว
- ในการตัดเย็บยอม เปนตน เพื่อทําเปนจีวรนั้น ทาน
ใหพระภิกษุทั้งหมดทุกรูปที่ประชุมกันนั้นชวยกันทํา
จนเสร็จสิ้น
- ระยะเวลาที่ จ ะกรานกฐิ น ได คื อ ภายในเวลา ๑
เดือน ตอจากสิ้นสุดพรรษาแลว คือ ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒
ความจริง เวลา ๑ เดือน ที่จะกรานกฐินไดนี้ ก็คือเดือน
สุดทายของฤดูฝน
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ตามปกติ วิ นั ย สงฆ อ นุ ญ าตให ใ ช เ ดื อ นที่ ก ล า วนี้ เป น
ระยะเวลาสําหรับแสวงหาและทําจีวร ซึ่งนับไดวาเปนสวนหนึ่ง
แหงการตระเตรียมตัวสําหรับการออกเดินทางจาริกในชวงยาว
ของเวลาคอนปที่เหลือ
ถา ไม มี พุ ท ธบัญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กฐิ น นี้ ย อ มอาจเป น ได ว า
เมื่อออกพรรษาแลว พระภิกษุแตละรูป ตางองคตางก็แสวงหา
และทําจีวรของตน องคไหนพรอมก็ออกเดินทางไป องคไหนทํา
จีวรไมเสร็จภายในเวลา ๑ เดือน ก็หมดโอกาสทําจีวร จนกวาจะ
ถึงฤดูกาลนี้ใหม
แตเมื่อมีพุทธบัญญัติใหกรานกฐินแลว พระสงฆทุกรูป
จะตองเอาใจใสดูแลชวยเหลือกัน เปนการปฏิบัติธรรม คือความ
สามัคคี ซึ่งเปนหลักสําคัญแหงชีวิตของหมูคณะ
สามัคคีอยางไร? ประการแรก เปนการพิสูจนความ
พรอมเพรี ยงของพระสงฆที่อยู รวมกันมาตลอด ๓ เดือน ที่จ ะ
ขวนขวายหาผามาเปนของกลางผืนหนึ่ง
เสร็จแลวตองมีความพรอมใจกัน ตกลงกันไดที่จะมอบ
ใหแกรูปใดรูปหนึ่ง แลวยังพรอมใจกันขมีขมันตัดเย็บยอมเปน
ตน ทําจีวรนั้นดวยกันจนเสร็จ
การปฏิบัติเชนนี้ ทํ าใหตองเอาใจใสดูแลความเปนอยู
ของกันและกันไปดวย เพราะขอกําหนดสําคัญที่จะเปนคุณสมบัติ
ของผูควรไดรับผากฐินนั้น นอกจากความประพฤติที่ดีงามและ
ความรูธรรมวินัย ก็คือความเปนผูมีจีวรเกาที่สุด ผาของกลางนั้น
จึงไดเปนสมบัติของผูขาดแคลนที่สุด หรือมีความจําเปนที่สุด
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การกรานกฐินยอมจะเปนเหตุใหพระภิกษุในวัดนั้นๆ มี
ภาระผูกพันที่ทําใหออกเดินทางชาลงไปสักหนอย ชาเทาไรก็
ขึ้นกับความขวนขวายพรอมเพรียงกันนั้น
อี ก ประการหนึ่ ง ทํ า ให ไ ด ส ละเวลาเพื่ อ อนุ เ คราะห
ชวยเหลือกัน โดยเฉพาะคือชวยเหลือผูขาดแคลนผูจําเปนที่สุด
เมื่อออกเดินทาง ก็ไปดวยความสบายใจวา ไดแสดง
น้ําใจสามัคคีกันแลว และสบายใจวา ทานที่พํานักมาดวยกันนั้น
แยกยายกันไปอยางผูไมมีความเดือดรอน
นอกจากนั้ น พระภิ ก ษุ ทุ ก รู ป ที่ เ ข า ร ว มกรานกฐิ น ยั ง
ได รั บ อานิ ส งส คื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางวิ นั ย อี ก ด ว ย คื อ ขยายเขต
แสวงหาและทํ า จี ว รออกไปได อี ก แทนที่ จ ะหมดเขตเพี ย ง
กลางเดือน ๑๒ ก็ตอออกไปจนกลางเดือน ๔๔
บางทีมัวมาขวนขวายชวยหาผากฐินเพื่อใหแกพระองคที่
จี ว รขาดหรื อ เก า นั้ น เลยไม มี เ วลาทํ า จี ว รสํ า หรั บ ตนเอง เมื่ อ
ชวยกันแลว ก็ไดสิทธิพิเศษนี้ คือถายังทําจีวรของตนเองไมสําเร็จ
ก็ยื ด เวลาตอ ไดอี ก เรื่ อยไปจนกวา จะเสร็ จ แตทั้ ง นี้ต องไมเ กิ น
กลางเดือน ๔
นอกเหนือจากนี้ ยังไดอานิสงสอื่นๆ อีก ๕ อยาง ซึ่ง
สวนมากเปนเรื่องของการผอนผันขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามวินัยของพระสงฆ เพื่อไมตองสับสน จึงจะไมกลาวในที่นี้
การกรานกฐิน มีสาระที่ควรทราบโดยยอเทานี้ ตอจากนี้
ควรทราบเรื่องการทอดกฐินตอไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๗

“ทอดกฐิน” เกิดจากความคิดของชาวพุทธฝายคฤหัสถ
ที่จะชวยเหลือสนับสนุนการกรานกฐินของพระสงฆ
จุ ด สํ า คั ญ ของเรื่ อ งอยู ต รงที่ ว า ทํ า อย า งไรจะช ว ยให
พระสงฆไดผากฐินผืนที่จะนํามาประชุมตกลงมอบกันนั้น โดย
ไม ใ ห พ ระสงฆ ต อ งยุ ง ยากลํ า บากมากนั ก เมื่ อ คิ ด ดั ง นี้ จึ ง มี
ชาวบานบางทานจัดหาผามา แลวนําไปมอบใหแกสงฆผูจะกราน
กฐิน การกระทําอยางนี้เรียกวา “ทอดกฐิน” เมื่อนิยมทําตามกัน
สืบมา ก็กลายเปนประเพณีทอดกฐิน
การที่นิยมทํากันมาก เพราะนอกจากเปนการชวยเหลือ
สนับสนุนพระสงฆในการกรานกฐินแลว ยังเปนการบําเพ็ญบุญ
กุศลอยางมากดวย เพราะการถวายผากฐิน เปนสังฆทาน คือการ
ถวายแกสงฆเปนสวนรวม หรือสวนกลาง ไมจําเพาะเจาะจงรูป
ใดรูปหนึ่ง แลวแตสงฆจะมอบใหแกพระภิกษุรูปใดตอไป และ
เปนกาลทาน คือทานที่ถวายไดเฉพาะกาล ในเวลาจํากัดเพียง ๑
เดือนที่กําหนดไว ในชวงทายฝนเทานั้น
กิริยาที่ใหผากฐิน ใชคําวา “ทอด” ซึ่งแปลกจากการ
ถวายของอื่นๆ เพราะไมไดประเคน ไมไดถวายแกพระภิกษุรูป
หนึ่งรูปใด ถวายเปนของกลางตอหนาสงฆทั้งหมด
หรือ
ทามกลางสงฆทั้งหมด โดยวางปลอยไว จึงเรียกวา ทอดกฐิน
สาระสําคัญของการทอดกฐิน คือเปนการขยายขอบเขต
ของความสามัคคีออกไปถึงชาวพุทธฝายคฤหัสถดวย
การทอดกฐินเทากับเปนหลักฐานแสดงความรวมมือของ
ชาวบานแกพระสงฆ วาเขายังสนับสนุนพระสงฆหมูนั้นอยูดวยดี

๘๘

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

อีกอยางหนึ่ง เปนสัญญาณบงบอกศรัทธาของชาวบานที่
มีตอพระสงฆในวัดนั้นๆ
ศรัทธานี้มีความหมายลึกซึ้ง อาจหมายถึงปฏิปทาจริยา
วัตรของพระสงฆในวัดนั้นๆ วา เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนหรือไม ถาพระสงฆประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ถาพระสงฆกับประชาชนพรอมเพรียงสามัคคีกันดี ผากฐินก็จะ
เกิดมีขึ้นแกพระสงฆ
ใหพรอมที่จะทําการกรานกฐินไดทันที
พระสงฆไมตองยุงยากลําบากหาอีก
ชาวบานรับภาระครึ่งแรก คือ จัดหาผากฐินมาทอด
พระสงฆรับภาระครึ่งหลัง คือ นําผากฐินไปกราน
รวมแล ว ก็ เ ป น สั ญ ญลั ก ษณ แ ห ง การช ว ยกั น สื บ ต อ
พระพุทธศาสนา ของพุทธบริษัททั้งสองฝาย
ตอนแรกก็ถวายแตผากฐิน ซึ่งเปนหลักของพิธี ตอมาคง
รูสึกวาไมเต็มอิ่มแหงศรัทธา พุทธศาสนิกชนจึงถวายสิ่งอื่นๆ
ดวย นานเขา ของที่ถวายในการทอดกฐินก็มากขึ้นทุกที
จนกระทั่งบางแหงกลายเปนโอกาสสําหรับรวบรวมทุนไวทําการ
ใหญอื่นๆ เชน สรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน
แตจะถวายสิ่งของตางๆ มากมายเทาใดก็ตาม ตัวกฐินก็
ยังคงเปนผาผืนเดียวเทานั้น ซึ่งเรียกวา “องคกฐิน” สวนของ
นอกนั้น ไมวาใหญนอยเทาใด เรียกวาเปน บริวารกฐิน ทั้งสิ้น
ระยะแรกก็เปนงานเฉพาะพิธีโดยหมูคนมีศรัทธา ตอมา
ก็ขยายเปนงานของหมูชน ของชุมชน งานรวมระหวางตางชุมชน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๙

จากงานเฉพาะพิธี ขยายเปนมีงานสมโภชฉลอง มีการ
เดินทางสนุกสนาน บางแหงขยายจนกลายเปนโอกาสแหงการ
ทองเที่ยว
จากพิธี ที่เรียกวาสังฆกรรมของพระสงฆ กลายเปนงาน
บุญของพุทธศาสนิกชน จากงานพิธีทางพระศาสนา ขยาย
ออกไปเปนกิจกรรมที่มีความหมายกวางขวางทางสังคม
สิ้นฤดูกฐิน เมื่อผานกลางเดือน ๑๒ มีพิธีลอยกระทงแลว
ก็เปนอันจบสิ้นเทศกาลทายฝน
ไดพูดถึงมหาปวารณา พูดถึงตักบาตรเทโว พูดถึงกฐิน
มาแลวพอสมควร สามอยางนี้มีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามาก
สวน ลอยกระทง หนักไปทางพิธีของชาวบาน ขอเอยถึงไว
แตเพียงชื่อ
ไปรวมพิธีกรรม หรืองานพิธี มีจิตใจสงบเบิกบานผองใส
ดวยบรรยากาศแหงงานนั้น นับวา เปนบุญกุศลชั้นตน
เขาใจความหมาย เนื้อหาสาระของพิธีกรรมและงานพิธี
นั้นดวย เปนบุญกุศลชั้นกลาง
นําเอาความหมาย และเนื้อหาสาระนั้น ไปปฏิบัติ หรือ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตดวย เปนบุญกุศลชั้นสูงสุด
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เชิงอรรถ
๑

วินย.๔/๒๒๖ (วินัยปฎก มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๔ ขอ ๒๒๖) (ดู ปวารณาขันธกะ
ทั้งหมด, วินย. ๔/๒๒๔-๒๕๑)
๒
ดู เรื่องใน องฺ.อ.๑/๑๑๓ (มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ภาค ๑ หนา ๑๑๓); ธ.อ.๖/
๖๖ (ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาธรรมบท ภาค ๖ หนา ๖๖ โดยเฉพาะหนา ๘๙-๙๑)
๓
ดู กฐินขันธกะ วินย.๕/๙๔ (วินัยปฎก มหาวรรค ภาค ๒ พระไตรปฎก เลม ๕ ขอ ๙๔)
๔
ภิกษุผูกรานกฐินแลว ไดรับอานิสงส ๕ อยาง คือ
๑. อนามนฺตจาโร เที่ยวไปไมตองบอกลา (ตามจาริตฺตสิกขาบท ขอที่ ๖ แหง อเจลกวัคค ในปาจิตติยกัณฑ)
๒. อสมาทานจาโร ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ
๓. คณโภชนํ ฉันคณโภชนได
๔. ยาวทตฺถจีวรํ ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา
๕. โย จ ตตฺถ จีวรุปฺปาโท โส เนสํ ภวิสฺสติ จีวรอันเกิดขึ้น ณ ที่นั้น จักไดแกพวกเธอ
ภิกษุจําพรรษาครบไตรมาส ยอมไดรับอานิสงส ๕ อยางนี้ จนถึงกลางเดือน ๑๒
และเมื่อกรานกฐินแลว อานิสงสเหลานี้สืบตอไปอีก ๔ เดือน ถึงกลางเดือน ๔ พรอมกับ
ที่ไดขยายเขตจีวรกาลออกไปตลอด ๔ เดือนนั้นดวย

หมายเหตุ:
หนังสือนี้ เดิมมีชื่อวา ความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย ไดพิมพรวมเลมครั้งแรกใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจาอาวาสวัดบานกราง และเจาคณะอําเภอศรี
ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๕ เนื้อหาสวนใหญเปนบทความที่
ไดเขียนลงใน วารสารธรรมปทีป ของวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ฉบับ
สําหรับเทศกาลหรืองานบุญนั้นๆ ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐ แตมีพิเศษคือ เรื่องวัน
สงกรานต บางสวนสรุปความจาก เทศกาลสงกรานต ของ เสฐียรโกเศศ (ในสวนที่เปน
ประวัติและประเพณีนิยมเกี่ยวกับวันมาฆบูชาและวันเขาพรรษา เดิมทีเดียว ดวยเหตุเปน
การเรงดวน ขอความบางแหงไดคัดจากหนังสือ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของกอง
วัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แตในการพิมพตอมาใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได
ปรับเปลี่ยนแปลกไปเกือบทั้งหมด พรอมกับที่ไดปรับปรุงและเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ)

คํานําบูชาในวันสําคัญ
คําถวายดอกไมธูปเทียน

วันมาฆบูชา
อชฺชายํ, มาฆปุณฺณมี สมฺปตฺตา, มาฆนกฺขตฺเตน, ปุณฺณจนฺโท
ยุตฺโต, ยตฺถ ตถาคโต, อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, จาตุรงฺคิเก,
สาวกสนฺนิปาเต, โอวาทปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิ.
ตทา หิ, อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขุสตานิ, สพฺเพสํเยว ขีณาสวานํ,
สพฺเพ เต เอหิภิกฺขุกา, สพฺเพปิ เต อนามนฺติตาว, ภควโต สนฺติกํ อาค
ตา, เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป, มาฆปุณฺณมิย,ํ วฑฺฒมานกจฺ
ฉายาย, ตสฺมญ
ิ ฺจ สนฺนิปาเต, ภควา วิสุทฺธุโปสถํ อกาสิ, โอวาทปาติ
โมกฺขํ อุทฺทิสิ. อยํ อมฺหากํ ภควโต, เอโกเยว สาวกสนฺนิปาโต
อโหสิ, จาตุรงฺคิโก, อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขสุ ตานิ, สพฺเพสํเยว ขีณา
สวานํ.
มยนฺทานิ, อิมํ, มาฆปุณฺณมี-นกฺขตฺตสมยํ, ตกฺกาลสทิสํ, สมฺปตฺตา,
สุจิรปรินิพฺพุตมฺป,ิ ตํ ภควนฺตํ อนุสฺสรมานา, อิมสฺม,ึ ตสฺส ภควโต,
สกฺขิภูเต เจติเย, อิเมหิ, ทีปธูปปุปฺผาทิ-สกฺกาเรหิ, ตํ ภควนฺตํ, ตานิ
จ, อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขุสตานิ, อภิปูชยาม.
สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สสาวกสงฺโฆ, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, คุเณหิ
ธรมาโน, อิเม สกฺกาเร, ทุคฺคตปณฺณาการภูเต, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺ
หากํ, ฑีฆรตฺต,ํ หิตาย, สุขาย.

๙๑
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คําแปล
วันนี้ มาถึงมาฆปุณณมี ดิถีพระจันทรเพ็ญ ประกอบดวยมาฆฤกษ ตรงกับวันที่องคพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรง
แสดงโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆสาวก พรอมองคสี่ประการ
ครั้งนั้นแล พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค ลวนแตขีณาสพอรหันต
อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา มิไดมีผูใดนัดหมาย ไดมายัง
สํานักพระผูมีพระภาค ณ พระอารามเวฬุวัน เวลาตะวันบาย ในวัน
มาฆปุณณมี ณ ที่ประชุมนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา
วิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข การประชุมพระสงฆสาวก
พรอมดวยองค ๔ ของพระผูมีพระภาคเจาแหงเราทั้งหลาย ไดมี
เพียงครั้งเดียวนี้เทานั้น ภิกษุผูเขาประชุม ๑๒๕๐ องคนั้น ลวน
เปนพระขีณาสพอรหันต
บัดนี้ เราทั้งหลาย มาถึงมาฆปุณณมีนักขัตตสมัย คลายวัน
สาวกสันนิบาตนั้นแลว มาระลึกถึงพระผูมีพระภาค แมปรินิพพาน
นานแลว ขอนอมบูชาพระผูมีพระภาค กับทั้งภิกษุสงฆสาวก
๑๒๕๐ องคนั้น ดวยเครื่องสักการะทั้งหลาย มีธูปเทียนดอกไม
เปนตน เหลานี้ ณ พระพุทธเจดีย ซึ่งเปนสักขีพยาน แหงพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
พรอมทั้งพระสงฆสาวก แมปรินิพพานนานนักแลว แตโดยพระคุณ
ทั้งหลายยังคงดํารงอยู จงทรงรับเครื่องสักการะเหลานี้ของขาพเจา
ทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาล
นาน เทอญฯ

คําถวายดอกไมธูปเทียน

วันวิสาขบูชา
ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา, ยสฺส
จ มยํ, ภควโต ธมฺมํ โรเจม, อโหสิ โข โส ภควา, มชฺฌิเมสุ ชนปเทสุ,
อริยเกสุ มนุสเฺ สสุ อุปฺปนฺโน, ขตฺติโย ชาติยา, โคตโม โคตฺเตน, สกฺย
ปุตฺโต, สกฺยกุลา ปพฺพชิโต, สเทวเก โลเก, สมารเก สพฺรหฺมเก, สสฺ
สมณพฺราหฺมณิยา ปชาย, สเทวมนุสฺสาย, อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ,
อภิสมฺพุทฺโธ.
นิสฺสํสยํ โข โส ภควา, อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชา-จรณสมฺปนฺ
โน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา เทวมนุสฺสานํ,
พุทฺโธ ภควา.
สฺวากฺขาโต โข ปน, เตน ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฺฐิโก,
โก, เอหิปสฺสิโก, โอปนยิโก, ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ.

อกาลิ

สุปฏิปนฺโน โข ปนสฺส, ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภคว
โต สาวกสงฺโฆ, ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจ-ิ ปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ,
อฏฺฐ ปุริสปุคฺ
คลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ, อาหุเนยฺโย,
ปาหุเนยฺโย, ทกฺขิ
เณยฺโย, อญฺชลีกรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส.

๙๔

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

อยํ โข ปน ปฏิมา (ถูโป), ตํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส กตา (กโต), ยาว
เทว ทสฺสเนน, ตํ ภควนฺตํ อนุสฺสริตฺวา, ปสาทสํเวคปฏิลาภาย.
มยํ โข เอตรหิ, (อิมํ วิสาขปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, ชา
ติสมฺโพธินิพฺพาน-กาลสมฺมตํ) ปตฺวา, อิมํ ฐานํ สมฺปตฺตา, อิเม, ทีป
ธูปปุปฺผาทิ-สกฺกาเร, คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ กริตฺวา,
ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ คุเณ, อนุสฺสรนฺตา, อิมํ ปฏิมาฆรํ (ถูปํ), ติกฺขตฺ
ตุํ, ปทกฺขิณํ กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา.
สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ คุเณหิ,
อตีตารมฺมณตาย, ปญฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ คหิเต, สกฺกาเร,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ฑีฆรตฺต,ํ หิตาย, สุขาย.

คําแปล
เราทั้งหลายถึงพระผูมีพระภาคพระองคใด วาเปนที่พึ่งที่
ระลึก พระผูมีพระภาคพระองคใด เปนศาสดาของเราทั้งหลาย ก็
เราทั้งหลายชอบใจธรรม ของพระผูมีพระภาคพระองคใด พระผู
มีพระภาคเจา พระองคนั้นแล เสด็จอุบัติแลวในมัชฌิมชนบท
ในหมูแหงมนุษยชาวอริยกะทั้งหลาย พระองคเปนกษัตริยโดย
พระชาติ เปนโคดมโดยพระโคตร เปนสักยบุตร บรรพชาแลว
จากสักยตระกูล ไดตรัสรูแลวซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๕

โดยไมมีที่สงสัยแล พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ
อรหันต ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ทรงถึงพรอมดวยวิชชา
ปญญาตรัสรูแจงชัด และจรณะขอปฏิบัติเครื่องดําเนินถึงวิชชา
นั้นครบครัน เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่
ควรฝกได ไมมีผูใดยิ่งไปกวา เปนศาสดาของปวงเทพแลมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานแลว ทรงมีพระคุณความดีเปน
ที่นับถือเลิศลน
ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจานั้นแล ตรัสไวดีแลว อันผู
ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง ไมตองรอกาลเวลาที่จะใหผล
เปนของดีจริงแท ควรจะเชิญชวนใหมาดู แลควรจะนอมเขามาใน
ตน เปนธรรมที่วิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ตองทําจึงเสวยผลได
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดี
เปนผูปฏิบัตติ รง เปนผูปฏิบัติควรแกเหตุผล เปนผูปฏิบัตินา
เคารพนับถือ พระสงฆสาวกนี้ คือคูบุรุษสี่คู นับเรียงตัว
ตามลําดับอริยมรรคอริยผล เปนแปดบุคคล หมูสาวกของพระผู
มีพระภาคเจานี้ เปนผูควรแกของที่บุคคลนํามาบูชา เปนผูควร
แกสักการะเครื่องตอนรับ เปนผูควรแกทานที่บุคคลบริจาคถวาย
เปนผูควรแกการทําอัญชลีประนมมือไหว เปนนาบุญของโลก ไม
มีบุญเขตอื่นยิ่งไปกวา
ก็พระปฏิมา(พระสถูป)นี้แล ไดสรางอุทิศเฉพาะตอพระผูมี
พระภาคพระองคนั้น เพื่อใหไดเห็น เปนที่ระลึกถึงพระคุณของ
พระองค จะไดเกิดความเลือ่ มใสและเปนเครื่องกระตุน เตือนใจ

๙๖

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

บัดนี้ มาถึง (วันวิสาขปุณณมีเพ็ญเดือนหก อันเปนที่รูวา
คือกาลเปนที่ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น) เราทั้งหลายจึงมาพรอมกันยังสถานที่นี้ ไดถือ
เครื่องสักการะเหลานี้ มีธูปเทียนดอกไม เปนตน ทํากายของตน
ใหเปนดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ นอมรําลึกถึงพระคุณ
ทั้งหลายตามที่เปนจริง ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น จะทํา
ประทักษิณพระปฏิมา(พระสถูป)นี้ สิ้นวาระสามรอบ กระทําการ
บูชา ดวยเครื่องสักการะทั้งหลายตามที่ถือไวนี้
ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น แมปรินิพพานแลวสิ้นกาลนาน แตโดยพระคุณ
ทั้งหลายยังปรากฏอยู อันบุคคลพึงรูโดยความเปนอตีตารมณ จง
ทรงรับซึ่งเครื่องสักการะ อันขาพเจาทั้งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อ
ประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ
หมายเหตุ: ถาเวียนรอบเจดีย ใชคําวา ถูโป, กโต, ถูปํ อยางในวงเล็บ
ถาเวียนรอบโบสถ ใชอยางที่ใหไวนอกวงเล็บ
อนึ่ง ถาเปนเวียนเทียนในวันอัฏฐมี เปลี่ยนขอความยาวในวงเล็บเปน
“วิสาขปุณฺณมิโต ปรํ, อฏฺฐมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, สรีรชฺฌาปน-กาลสมฺมตํ”
และเปลี่ยนคําแปลเปน
“บัดนี้ เราทั้งหลายอยูมาถึงวันอัฏฐมี ซึ่งตอหลังจากวันวิสาขปุณณมี
สมมติวาเปนวันปลงพระสรีระของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น”

คําถวายดอก ไม ธูป เทียน

วันอาสาฬหบูชา
ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา,
ยสฺส จ มยํ, ภควโต ธมฺมํ โรเจม. อโหสิ โข โส ภควา, อรหํ
สมฺ
มาสมฺพุทฺโธ, สตฺเตสุ, การุญฺญํ ปฏิจฺจ, กรุณายโก หิเตสี, อนุกมฺปํ อุ
ปาทาย, อาสาฬฺหปุณฺณมิยํ, พาราณสิย,ํ อิสิปตเน มิคทาเย,
ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขูน,ํ อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ, ปฐมํ ปวตฺเตตฺวา, จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ, ปกาเสสิ.
ตสฺมิญฺจ โข สมเย, ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขนู ,ํ ปมุโข, อายสฺ
มา อญฺญาโกณฺฑญฺโญ, ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา, วิรชํ วีตมลํ, ธมฺมจกฺขํ,ุ
ปฏิลภิตฺวา, ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม,ํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺต,ิ ภควนฺต,ํ
อุปสมฺปทํ ยาจิตฺวา, ภควโตเยว สนฺตเิ ก, เอหิภิกขฺ ุอุปสมฺปทํ, ปฏิลภิตฺ
วา, ภควโต ธมฺมวินเย, อริยสาวกสงฺโฆ, โลเก ปฐมํ อุปฺปนฺโน,
อโหสิ.
ตสฺมญ
ิ ฺจาปิ โข สมเย, สงฺฆรตนํ, โลเก ปฐมํ อุปฺปนฺนํ, อโห
สิ, พุทฺธรตนํ, ธมฺมรตนํ, สงฺฆรตนนฺต,ิ ติรตนํ สมฺปุณฺณํ อโหสิ.
มยํ โข เอตรหิ, อิมํ อาสาฬฺหปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต,
ธมฺ ม จกฺ ก ปฺ ป วตฺ ต น-กาลสมฺ ม ตํ , อริ ย สาวกสงฺ ฆ -อุ ปฺ ป ตฺ ติ
กาลสมฺมตญฺจ, รตนตฺตยสมฺปุณฺณ-กาลสมฺมตญฺจ, ปตฺวา, อิมํ ฐ
านํ สมฺปตฺตา, อิเม สกฺกาเร คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ กริตฺวา,
ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ คุเณ, อนุสฺสรนฺตา, อิมํ พุทฺธปฏิมํ (ถูปํ),
ติกฺขตฺตุํ, ปทกฺขิณํ กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา.

๙๘

วันสําคัญของชาวพุทธไทย

สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ คุเณหิ,
อตีตารมฺมณตาย, ปญฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ คหิเต, สกฺกาเร,
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺต,ํ หิตาย, สุขาย.

คําแปล
เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผูมีพระภาคพระองคใดแล วาเปน
ที่พึ่งที่ระลึก พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนพระศาสดาของเรา
ทั้งหลาย อนึ่ง เราทั้งหลายชอบใจซึ่งธรรมของพระผูมีพระภาค
พระองคใด พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ทรงอาศัยความการุญในสัตวทั้งหลาย
ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู
ไดยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไป ทรงประกาศอริยสัจ
๔ เปนครั้งแรก แกพระภิกษุปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ใกลกรุงพาราณสี ในวันอาสาฬหปุณณมี
อนึ่ง ในสมัยนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเปน
หัวหนาของพระภิกษุปญจวัคคีย ฟงธรรมของพระผูมีพระภาค
แลว ไดธรรมจักษุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเปน
ธรรมดา จึงทูลขออุปสมบท กะพระผูมีพระภาคเจา แลวไดเปน
พระอริยสงฆสาวก ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจา เปน
องคแรกในโลก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๙

อนึ่ง ในสมัยแมนั้นแล พระสังฆรัตนะไดบังเกิดขึน้ เปน
ครั้งแรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ ไดสมบูรณแลวในโลก
บัดนี้ เราทั้งหลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี วันเพ็ญอาสาฬหมาส ที่รูพรอมกันวา เปนวันที่พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้นทรงประกาศพระธรรมจักร เปนวันที่
เกิดขึ้นแหงพระอริยสงฆสาวก และเปนวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ
คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุมกันแลว ณ ที่นี้ ถือเครื่องสักการะ
เหลานี้ ทํากายของตนใหเปนดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ
ระลึกถึงพระคุณตามเปนจริงทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจานั้น
จักทําประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซึ่งพระพุทธปฏิมา(พระสถูป)นี้
บูชาอยูดวยสักการะตามที่ถือไวแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาแมเสด็จ
ปรินิพพานนานแลว
แตโดยพระคุณยังทรงดํารงอยู
อัน
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย จะพึงรูโดยความเปนอตีตารมณ จงทรง
รับเครื่องสักการะ อันขาพระพุทธเจาทั้งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญฯ

