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พระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ซ่ึงปรารภการประชุมใหญของพระ
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สาวก ซ่ึงประกอบดวยองคสี่ ที่เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต เพื่อให
พระสาวกเหลานั้น มีหลักการรวมกันในการประกาศพระศาสนา 

คือสั่งสอนธรรมแกประชาชนตามทองถิ่น บานเมือง และประเทศ

ตางๆ ทั่วไป 

 คําวา จาตุรงคสันนิบาต แปลวา การประชุมพระสาวก 

ซ่ึงประกอบดวยองคสี่ หรือการประชุมพรอมดวยองคสี่ กลาวคือ
๑
 

๑. พระสาวกท้ังหลายที่มาประชุมวันนั้น ลวนเปนเอหิภิกขุ 

คือไดรับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา 

๒. พระสาวกเหลานั้น ลวนเปนพระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ 

ทั้งสิ้น 
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 การประชุมคร้ังสําคัญที่สุดในสมัยพุทธกาล ที่เรียกวา  

จาตุรงคสันนิบาตนี้ ไดมีขึ้น ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ใกลกรุงราชคฤห

ซ่ึงเปนเมืองหลวงของแควนมคธ เร่ิมแตตะวันบายกอนคํ่าของวัน

เพ็ญเดือน ๓ ในปแรกทีพ่ระพุทธเจาตรัสรู คือหลังจากวันตรัสรู

ไป ๙ เดือน 

 การประชุมเชนนี้ มีคร้ังเดียวในศาสนานี้ เปนการประชุม

คร้ังสําคัญที่พระพุทธเจาทรงแสดง โอวาทปาติโมกข 
 คําวา โอวาทปาติโมกข แปลวา โอวาทท่ีเปนประธาน 

หรือคําสอนที่เปนหลักใหญ หมายถึงธรรมที่เปนหลักสําคัญของ

พระพุทธศาสนา สาธุชนนิยมเรียกโอวาทปาติโมกขนี้วาเปน 
“หัวใจของพระพุทธศาสนา” 

 ความในโอวาทปาติโมกข แบงออกเปน ๓ ตอน พระพุทธ

องคตรัสเรียงลําดับตอกันเปน ๓ คาถาครึ่ง
๓
 

คาถาแรกวา 
 ความอดทน คือความอดกลั้น เปนตบะอยางย่ิง 

 พระพุทธะทั้งหลายกลาวพระนิพพานวายอดเย่ียม 

 ผูทํารายผูอ่ืน เปนบรรพชิตไมไดทีเดียว 

 ผูเบียดเบียนผูอ่ืน เปนสมณะไมได 
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และแนวทางที่เปนลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา ซ่ึงทําให

สามารถแยกจากลัทธิศาสนาที่พระพุทธศาสนาไมยอมรับ 

 ตอนแรกที่ตรัสวา ความอดทน คือทานไว ยืนหยัดอยูได

เปนตบะอยางย่ิง พระองคตรัสเพ่ือแสดงใหเห็นวา การบําเพ็ญ

ตบะของนักบวชทั้งหลาย ที่นิยมทรมานตนเองดวยวิธีการตางๆ 
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ที่ถูกตอง ก็คือ ขันติธรรม ความอดทนที่จะดําเนนิตามมรรคาท่ี



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๔

ถูกตองไปจนถึงที่สุด มีความเขมแข็งทนทานอยูในใจ ดํารงอยูใน

หลักปฏิบัติทีถู่กตองนั้น ไมระยอทอถอย 

 สิ่งที่จะพึงอดทน ที่สําคัญ คือ 

๑. ความเหนื่อยยากลําบากตรากตรําในการปฏิบัติกิจหนาที่

การงาน รวมทั้งความหนาวรอน หิวกระหาย และ

สิ่งรบกวนกอความไมสบายตางๆ 

๒. ทุกขเวทนา เชน ความเจ็บปวดเม่ือยลา ความเสียดยอก

ระบมบาดเจ็บ ที่เกิดแกรางกายในยามปวยไข เปนตน 

๓. อาการกิริยาทาทีวาจาของผู อ่ืน ที่กระทบกระทั่ง

หรือไมนาพอใจ เชน ถอยคําที่เขาพูดไมดี เปนตน 

 ความอดทน อดกล้ัน หรืออดไดทนได หมายถึงการ

ยอมรับไดตอสิ่งกระทบกระท่ังหรือไมสบายฝนใจเหลานั้น ไมขึ้ง

เคียดขัดเคือง ไมแสดงอาการผิดปกติ สามารถดํารงไมตรี คงอยู

ในเมตตา หรือรักษาอาการอันสงบม่ันคงในการทํากิจหรือ

บําเพ็ญกุศลธรรม ทําความดีงามสืบตอไป 

 ในหลายถ่ินและหลายยุคสมัย มนุษยทั้งหลายอดไมได

ทนไมได แมตอการที่มนุษยกลุมอ่ืนพวกอ่ืนมีความเช่ือถือ สั่ง

สอน และปฏิบัตกิจิพิธีตามประเพณีนิยมและลัทธิศาสนา 

รวมทั้งอุดมการณที่แตกตางจากตน มนุษยเหลานั้นไมสามารถ

สัมพันธกันดวยวิธีการแหงปญญา เชน พูดจากันดวยเหตุผล จึง

ทําใหเกิดการขัดแยงทะเลาะวิวาท ตลอดจนสงครามมากมาย 

การขาดขันติธรรมไดกลายเปนปญหาใหญของมนุษยชาติ  
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หากมนุษยปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกขขอแรกนี้ ก็

จะชวยใหโลกดํารงอยูในสันติ และมนุษยแตละพวกนั้นก็จะมี

โอกาสพัฒนาชีวิตและสังคมของตนไปสูความดีงามที่สูงขึ้นไป 

 ตอนท่ีสอง ที่ตรัสวา พระพุทธะทั้งหลายกลาวพระ

นิพพานวายอดเย่ียมนั้น ตรัสเพ่ือช้ีชัดลงไปวา จุดหมายของ

พระพุทธศาสนาคือนิพพาน อันไดแกความดับกิเลสและกองทุกข

ทั้งปวงได หรือความเปนอิสระหลุดพนจากอํานาจครอบงําของ

กิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ไมใชสวรรค ไมใชการเขารวม

กับพระพรหมผูเปนเจา เปนตน 

 ตอนท่ีสาม ที่ตรัสวา ผูทํารายผูอ่ืน เปนบรรพชิตไมได

ทีเดียว ผูเบียดเบียนผูอ่ืนเปนสมณะไมได นี้ตรัสเพ่ือแสดง

ลักษณะของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือช้ีใหเห็นวา ความเปน

สมณะหรือนักบวช มิใชอยูที่การประกอบพิธีกรรมเปนเจาพิธี 

หรืออยูที่ความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย สามารถบันดาล

ผลใหแกคนที่ออนวอนปรารถนา มิใชอยูที่การบําเพ็ญตบะ

ประพฤติเขมงวด หรือการปลีกตัวออกไปอยูในปาในเขาตัดขาด

จากผูคน มิใชอยูที่การทําหนาที่เปนสื่อกลาง คอยบอกแจงขาวสาร

และความตองการระหวางสวรรคกับหมูมนุษย แตอยูที่ความเปน

ผูไมเบียดเบียน ไมกอความทุกขยากเดือดรอนแกใครๆ มีแต

เมตตากรุณา บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสุขของคนท้ังปวง 

 พูดสั้นๆ วา นักบวชหรือพระภิกษุสงฆในความหมายของ

พระพุทธศาสนา คือเคร่ืองหมายของความไมมีภัย เปนสัญลักษณ

แหงความรมเย็นปลอดภัย และการชี้นํามรรคาแหงสันติสุข 
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 ความใน คาถาที่สอง พระพุทธองคตรัสสรุปขอปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาทั้งหมดลง เปนหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ  

 ๑. ไมทําบาปทุกอยาง ไดแก ละเวนความช่ัวทุกชนิด ทุก

ระดับ ตั้งตนแตประพฤติตามหลักศีล ๕ เชน ไมทําลายชีวิต ไม

ลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม เปนตน  

 ๒. ยังกุศลใหถึงพรอม ไดแก บําเพ็ญความดีใหบริบูรณ 

เชน มีศรัทธา มีเมตตากรุณา ฝกจิตใหเขมแข็ง มีสมาธิ มีความ

เพียร มีสติรอบคอบ ช่ือสัตยสุจริต มีความเสียสละ เปนตน  

 ๓. ทําจิตของตนใหผองใส ไดแก ชําระจิตใหบริสุทธิ์

สะอาด ใหหลุดพนจากกิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความฟุงซาน ความหดหูซึมเซา เปนตน ดวยการฝกอบรม

เจริญปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง 

จนกิเลสและความทุกขครอบงําจิตใจไมได  

จํางายๆ สั้นๆ วา เวนช่ัว ทําดี ทําใจใหบริสุทธ์ิ 
 หลักปฏิบัติทีต่รัสในคาถาท่ีสองนี้ เปนทั้งแนวทางและ

ขอบเขตในการที่พระสาวกทั้งหลายจะไปอบรมสั่งสอนประชาชน 

ใหตรงตามหลักการของพระพุทธศาสนา และสอนไดเปนแนว

เดียวกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการเผยแผ 

 ความใน คาถาที่สาม พระพุทธองคตรัสเพ่ือเปนหลัก

ความประพฤติและการปฏบิัติตน หรือหลักปฏิบัติในการทํางาน 

สําหรับผูที่จะไปประกาศพระศาสนา  
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หมายความวา ทรงวางระเบียบในการไปส่ังสอนธรรมแก

ประชาชน วาผูสอน ตองเปนผูไมกลาวราย ตองเปนผูไมทําราย 

คือ ไมกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน ไมวาดวยกายหรือวาจา มี

วจีกรรมและกายกรรมบริสุทธิ์สะอาด พูดและทําดวยเมตตา

กรุณา มีความสํารวมในพระปาติโมกข คือประพฤติเครงครัดใน

ระเบียบแบบแผน รูจักประมาณในภัตตาหาร ที่นอนท่ีนั่งก็ให

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

อริยบุคคลช้ันเสขภูมิ 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 ซ่ึงเปนการชุมนุมคร้ังใหญและคร้ังสําคัญ พระองค

จึงทรงสั่งงานหรือนัดหมายงานอยางชัดเจน และละเอียดถี่ถวน 

พระองคทรงส่ังงานอยางนี้ ศาสนาของพระองคจึงแพรหลาย

ไพศาลอยางรวดเร็ว และยั่งยืนอยูอยางม่ันคงจนทุกวันนี ้

 โอวาทปาติโมกขที่พระพุทธเจาตรัสนี้ จึงเปนตัวอยางที่ดี

ของการสั่งงาน เพราะในการสั่งงานนั้น ถาผูสั่ง สั่งใหชัดลงไปวา 

ทําอะไร เพื่ออะไร ทําอยางไร ดังนี้แลว ผูปฏิบตัิยอมปฏิบัติ

สะดวก และงานก็จะสําเร็จเปนผลดีตามความมุงหมายเสมอ 

 โดยเหตุที่พระพุทธเจา ประทานโอวาทปาติโมกขในวัน

เพ็ญเดือน ๓ ฉะนั้น วันเพ็ญเดือน ๓ จึงเปนวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เปนวนัที่พุทธศาสนิกชนจัดทําพิธีสักการบูชา

เปนพิเศษ ที่เรียกวา มาฆบูชา  

พิธีมาฆบูชานี้ แตกอนก็มิไดทํากัน เพิ่งมาทําในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหงพระ

ราชวงศจักรี นี่เอง 

 พิธีมาฆบูชานี้ มีทั้งพระราชพิธี และพิธีของพุทธศาสนิกชน

ทั่วๆ ไป  

ในที่นี้ จะกลาวเฉพาะพิธีของพุทธศาสนิกชนทั่วๆ ไป 

 เม่ือถึงวันมาฆบูชา ในตอนเชา นอกจากจะมีการทําบุญ

ตักบาตรตามปรกติแลว สาธุชนอาจรับอุโบสถศีล และฟงเทศน

ตามวัดที่ใกลเคียงหรือคุนเคย  
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ในตอนคํ่า นําธูป เทียน ดอกไม ไปประชุมพรอมกันที่

โบสถ หรือเจดียสถานแหงใดแหงหนึ่ง ที่ทางวัดจัดไว 

 เม่ือพระสงฆประชุมพรอมแลว ยืนหันหนาเขาหาสิ่งที่

เคารพ คือพระประธาน หรือสถูปเจดียอยางใดอยางหนึ่ง 

คฤหัสถทั้งหลาย ยืนถือธูป เทียน ดอกไม ประนมมืออยูถัด

พระสงฆออกไป เม่ือพระภิกษุที่เปนประธานกลาวนําคําบูชา ที่

ประชุมทั้งหมดวาตามพรอมๆ กัน  

เม่ือกลาวคําบูชาเสร็จแลว พระสงฆเดินนําหนา เวียน

ขวารอบพระอุโบสถ หรือพระสถูปเจดีย ๓ รอบ ซ่ึงเรียกวา เวียน

เทียน คฤหัสถเดินตามอยางสงบ  

 ขณะเวียนรอบแรก ใหระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่ ๒ 

ระลึกถึงพระธรรมคุณ รอบที่ ๓ ระลึกถึงพระสังฆคุณ ไมเดินคุย

กัน ไมหยอกลอกัน หรือแสดงอาการไมสุภาพอ่ืนๆ ในขณะเวียน

เทียน เพราะเปนการขาดความเคารพพระรัตนตรัย  

 เม่ือเวียนเทียนครบ ๓ รอบแลว เขาในพระอุโบสถ สวดมนต 

ฟงเทศน กัณฑแรกจะไดฟงเร่ืองจาตุรงคสันติบาต กัณฑตอๆ ไป 

อาจเปนเร่ืองโพธิปกขิยธรรม หรือเร่ืองอ่ืนๆ ที่ทางวัดเห็นสมควร 

บางวัดมีเทศนจนตลอดรุง  

 ขอที่ควรทําเปนพิเศษในวันนั้น ก็คือ ควรพิจารณา

ความหมายของการเวนช่ัว ทําดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ใหเขาใจ

ชัดเจนลึกซ้ึง แลวตั้งใจปฏิบัติใหไดตามนั้น 
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๒  เปนพระปุราณชฎิล (ชฎิลเกา) ๑๐๐๐ องค พระปุราณปริพาชก (เคยเปนปริพาชก) 
๒๕๐ องค 

๓  ดู คาถาโอวาทปาติโมกข ท่ี ที.ม.๑๐/๕๔ (ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๐ 
ขอ ๕๔); ขุ.ธ.๒๕/๒๔ (ขุททกนิกาย ธรรมบท พระไตรปฎก เลม ๒๕ ขอ ๒๔) 

 



วันสงกรานต 
 

ตรุษสงกรานต เปนเทศกาลส้ินปเกาขึ้นปใหมของไทย 

ตามประเพณีโบราณ เปนระยะเวลาเขาฤดูรอน เสร็จจากการ

เก็บเกี่ยวขาว ประชาชนสวนใหญวางจากการทําไรไถนาที่เปน

งานประจํา จึงถือเอาระยะเวลาน้ีเปนตอนที่จะทําบุญใหญแลว

เลนสนุกสนานร่ืนเริงกัน 

 วันตรุษ คือวันสิ้นป ตรงกับวันแรม ๑๕ คํ่าเดือน ๔ วัน
สงกรานต เปนวันขึ้นปใหม ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน  

พึงสังเกตวา วันตรุษ ถือตามจันทรคติ วันสงกรานต ถือ

ตามสุริยคติ แตเทศกาลตรุษยังมีถือกันอยูเพียงในบางทองที่

เทานั้น และตามปกติทํากัน ๓ วัน ตั้งแตวันแรม ๑๔ คํ่าเดือน ๔ 

ถึงขึ้นคํ่าหนึ่งเดือน ๕  

 อยางไรก็ตาม ในเม่ือแยกวันสิ้นปเกา กับวันขึ้นปใหม

ออกหางกัน ประชาชนก็มีชวงเวลาสําหรับทําบุญ และเลน

สนุกสนานร่ืนเริง หรือเที่ยวเตรพักผอนติดตอกันหลายวัน จึง

อาจฉลองกันตั้งแตวันตรุษ ไปจนถึงวันเปล่ียนศักราชใหมในวัน

สงกรานต  

 พวกแมบานก็จะทําขนมเตรียมไว สําหรับตอนรับแขก

ที่มาเที่ยวที่บาน  และนําไปเย่ียมแจกญาติมิตร ขนมที่ทําระยะนี้ 

คือ ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวแกว  
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หนุมสาวก็มารวมทําขนม ชวยกันกวนขาวเหนียว คุยกัน

ไป รองรําทําเพลงกันไป หรือมีการละเลน เชน เลนเพลง

พวงมาลัยกันในตอนคํ่าคืน สนุกสนานกันไปจนถึงสงกรานต  

ในภาคอีสานบางแหง เขาทําบุญตรุษสงกรานตแยกเปน 

๒ ระยะ คือ ทําบุญตักบาตรกลางลานในวันตรุษ และทําบุญตัก

บาตรที่ลานบานในวันสงกรานต บางแหงในจังหวัดนครราชสีมา 

มีกอพระเจดียทรายเปน ๒ ตอน คือ กอที่ลานวัดในวันตรุษ และ

กอที่กลางลานบานในวันสงกรานต  

ในที่นี้ มุงจะกลาวเร่ืองสงกรานต พูดถึงตรุษแตพอ

ทาวความเทานั้น 

 “สงกรานต”  เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา เคลื่อนยาย 

ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนยายของพระอาทิตย คือ พระอาทิตย

ผานหรือเคลื่อนยายเขาไปในจักรราศีใดราศีหนึ่ง ก็เรียกวา

สงกรานต  

 จักรราศี คือ รูปวงกลมในทองฟา ซ่ึงสมมติวาเปนทางที่

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



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓

มองเห็นเปนรูปตางๆ และสมมติเรียกช่ือกลุมดาวนั้นๆ ไปตาม

รูปที่มองเห็น เชน เปนกลุมดาวแพะ (ราศีเมษ) กลุมดาววัว 

(ราศีพฤษภ) เปนตน  

 เราเห็นวาพระอาทิตยโคจรเขาไปในราศีใด จนกวาจะ

ผานพนราศีนั้นไปสูราศีอ่ืน ก็เปนเวลาเดือนหนึ่ง เม่ือผานไป

ครบ ๑๒ ราศี ก็นับโดยประมาณวาเปนปหนึ่ง  

 ราศีนั้น แบงตามมาตราวัดเปนราศีละ ๓๐ องศา รวมทุก

จักรราศีเปน ๓๖๐ องศา แตดาวตางๆ ในกลุมของราศีทั้งหลาย 

มีคาบเกี่ยวหรือเหลื่อมล้ํากันบาง การแบงเดือนจึงมีวันและเวลา

ไมเทากัน  

 ช่ือเดือนตางๆ เราก็ตั้งไปตามช่ือสมมติของกลุมดาวแต

ละราศี โดยเอาคําวา อายน หรือ อาคม ตอทายเขาไป  

 อายน และอาคม แปลวามาถึง เหมือนกันทั้งสองคํา แต

เราแยกใชใหตางกัน เพื่อแยกเปนเดือนที่มี ๓๐ วัน (ตอดวย

อายน) และเดือนที่มี ๓๑ วัน (ตอดวยอาคม) เปนทีส่ังเกตไดงาย  

 ราศี หรือกลุมดาว ๑๒ นั้น คือ 

 เมษ   =   กลุมดาวแพะ พฤษภ   =   กลุมดาววัว 
 มิถุน  =   กลุมดาวรูปคนคู กรกฎ   =   กลุมดาวปู 
 สิงห  =   กลุมดาวสิงห กันย    =    กลุมดาวรูปหญิงสาว 
 ตุล   =   กลุมดาวคันชั่ง พฤศจิก  =   กลุมดาวแมงปอง 
 ธนู   =   กลุมดาวธน ู มกร    =    กลุมดาวมังกร 
 กุมภ  =   กลุมดาวหมอ มีน     =    กลุมดาวปลา 



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๑๔

 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 ยกขึ้นสูปใหมดวย แตบัดนี้ เม่ือพูดถึงสงกรานต ก็หมายถึง

มหาสงกรานตนั่นเอง สงกรานตเดือน ไมมีพูดถึงกัน 

 การที่ถือเอาวันมหาสงกรานตเปนวันขึน้ปใหม คือตั้งตน

ปในวันที่ ๑๓ เมษายนนั้น เปนเร่ืองมาจากอินเดียภาคเหนือ ซ่ึง

อยูเหนือเลยเขตรอนขึ้นไป มีฤดูกาลไมเหมือนกับของเรา  

 ที่นั่น ตอจากฤดูหนาว เขามีฤดวูสันต แปลวาฤดูใบไมผลิ 
ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีธรรมชาติและผูคนสดชื่น แจมใส ราเริง เบิกบาน 

ดวยไดผานพนฤดูหนาวทีแ่สนจะยากเขญ็ทรมาน และเงียบหงอย

เหี่ยวแหง มาสูฤดูกาลทีอุ่นสบาย ตนไมประดงักันผลิดอกสวย 

งาม แตกใบใหมเขียวชอุม ธรรมชาติก็สดช่ืน ผูคนก็ราเริงยินดี 

เหมือนไดฟนคืนชีวิตใหม จึงถือเอาตนฤดูวสันตเปนวันขึ้นปใหม  

 ในประเทศของเรา ถึงจะไมมีฤดูวสันตก็ตาม แตเทศกาล

นี้ก็เหมาะเขากับความเปนอยูของเราดวย เพราะเปนระยะเสร็จ

สิ้นฤดูทํางาน เปนเวลาเหมาะสําหรับพักผอนสนุกสนานราเริง

ดังไดกลาวแลว 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 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 วันข้ึนศักราชใหม 
 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 เปนวันเตรียมซ้ือหาสิ่งของสําหรับทําบุญในวันมหาสงกรานต 

เตรียมเคร่ืองเสื้อผาใหมๆ ไวแจก และทําขนมกวนกันแทบทุก

บาน สําหรับนําไปทําบุญถวายพระและแจกแกผูนบัถือและเพ่ือน

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

เณรและศิษยก็จะชวยกันทาํความสะอาดเปนพิเศษ ตระเตรียม

สถานที่ไวใหชาวบานมาทําบุญโดยสะดวก 

 วันมหาสงกรานต  คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เปนวันตน

ของปใหม ถือวาเปนวันสําคัญ มีการทําบุญกันทั่วไปเปนงาน

ใหญ ชาวบานตื่นนอนกันแตมืด จัดแจงหุงขาวอุนแกง เตรียม

อาหารเพ่ือไปตักบาตรถวายพระ  

 คร้ันหุงอาหารเสร็จ จัดเตรียมอาหารและส่ิงของถวาย

พระบรรจุลงภาชนะเสร็จแลว ก็เอาเสื้อผาเครื่องนุงหมใหมที่

เตรียมหาไวแตเนิ่นๆ กอนสงกรานต มาแตงตัว โดยเฉพาะพวก

ผูหญิงจะพยายามแตงใหสวยเปนพิเศษ เพื่อไปอวดกัน  

 เสร็จแลวก็แบกบาง หามบาง นําอาหารเคร่ืองไทยธรรม

ไปวัด เดินกนัเปนหมูๆ มีหนาตาสดช่ืนแจมใสเบิกบาน สบายใจ  

 ถึงวัดแลว กเ็ร่ิมพิธีทําบุญ ตักบาตรกลางลานวัดแลว ก็

เลี้ยงพระ ฉันเชาที่ศาลาการเปรียญ หรือปะรําที่สรางขึ้นสําหรับ

งาน พระฉันเสร็จ อนุโมทนาแลว ก็กลบับาน  

 ตอจากนั้น พวกหนุมๆ สาวๆ ก็รีบกินขาวแตงตัวดวย

เสื้อผาสํารับใหม พากันไปเก็บดอกไมที่ในปา ซ่ึงกําลังบาน

สะพร่ังสวยงามทั่วทั้งปาในระยะตรุษสงกรานต ไปกันเปนหมูๆ  

๕ คนบาง ๑๐ คนบาง เกินกวานั้นบาง ปนกันไปท้ังหญิงทั้งชาย 

เก็บดอกไมไป ก็คุยหยอกลอกันไป สนุกสนานเบิกบานใจ  
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 เม่ือเก็บดอกไมไดแลว ก็ไปที่บริเวณโบสถ หรือเจดียใน

วัด แยกหญงิชายเปนคนละพวก แลวเลนวาเพลงพิษฐาน คือ

อธิษฐานเกี่ยวกับเนื้อคูหรือคูรักกัน  

 เสร็จบูชาวาเพลงพิษฐานกันแลว ก็ไปเลนสนุกกนัที่ลาน

วัด หรือลานหมูบานก็ได เชน เลนพวงมาลัย ชักเยอ มอญซอน

ผา เปนตน เลนกันตลอดวัน พักเฉพาะตอนไปหุงหากินอาหาร  

 คร้ันถึงตอนเย็น หลังอาหารแลว ก็มีการเลนรวมใหญที่

ลานของหมูบาน เปนตอนที่สนุกสนานมากที่สุด เรียกวาเลน

นักขัตฤกษสงกรานต เลนจนคํ่า บางทีก็ตอถึงกลางคืน การเลน

มีหลายอยาง เชน เลนรําหมู เลนเพลงดงลําใยแกกัน ระบําบานไร 

เขาแมศรี หนูผี ลิงลม นางดง เปนตน สุดแตเลือกกัน  

 เลนกัน ๓ วันบาง ถึง ๗ วันบาง บางทีเลนกันไปถึง ๑๕ วันก็มี 

เพราะถาฝนยังไมตก เร่ิมทํานายังไมได ก็เลนสนุกกันไปกอน 

 วันมหาสงกรานต คือ วันที่ ๑๓ เมษายนนี้ ทางเมือง

เหนือเรียกวา “วันสังขารลอง” ชาวบานปดกวาดทาํความสะอาด

บานเรือนและซักฟอกเสื้อผากันเปนการใหญ เปนการกําจัด

อัปรียจัญไรเกาๆ ใหหมดไป  เปนมงคลสําหรับปใหม  

 นอกจากนี้ ในสมัยกอนยังมีการยิงปนอีกดวย คงเปน

ทํานองขับไลผีรายหรือเสนียดใหหายสูญไป 

 ในวันเนา  คือ วันที่ ๑๔ และวันเถลิงศก  หรือ

พระยาวัน คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ก็มีการทําบุญตักบาตร และ

การเลนสนุกสนานสืบเนื่องไปแตวันตนนั้นเอง  



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๑๘

 เฉพาะวันเนา ทางเมืองเหนือเรียกวา “วันเนา” เปนวัน

พักผอนอยูบาน ไมไปไหนๆ มีแตหุงตมอาหาร จัดสํารับเตรียม

ไวสําหรับไปทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษในวันพระยาวัน คือ

วันรุงขึ้น และแจกปนอาหารไปตามญาติมิตร มีการขนทรายจาก

แมน้ําปงไปกอพระเจดียทรายในวัด และเร่ิมเลนสาดน้ํากันในวัน

เนานี้ ในขณะที่ขนทรายเขาวัดนั่นเอง 

 กิจกรรมตางๆ ที่เปนลักษณะพิเศษของวันสงกรานต 

นอกจากการทําบุญตักบาตรและการเลนสนุกสนานตางๆ แลว 

ก็ไดแก การกอพระเจดียทราย การปลอยนกปลอยปลา การ

บังสุกุลอัฐิ การรดน้ําดําหัว และสรงน้ําพระ  

 การกอพระเจดียทราย มักทําที่ในวัดในวันสงกรานต แต

ก็ไมมีกําหนดตายตัว  ทีก่อใกลเคียงวันสงกรานต และทําที่หาด

ทรายบาง ที่กลางลานบานบางก็มี ที่กอในวัด ก็เปนการชวยขน

ทรายเขาวัด ไดทั้งบุญและความสนุกสนานดวยในตัว 

 การปลอยนกปลอยปลา โดยมากเปนการปลอยปลา ทํา
กันระหวางสงกรานตไดทั้ง ๓ วัน ในหมูบานคนเช้ือมอญ มี

ประเพณีแหปลาไปปลอยกันอยางสนุกสนานดวย  

 การทําบุญปลอยปลานี้ สันนิษฐานวา คงจะเปนการชวย

ปลาที่ตกคลักอยูในแองในหนองท่ีน้ํากําลังแหงงวดในฤดูรอน ให

รอดมีชีวิตสืบพืชพันธุอยูไดตอไป  

 การบังสุกุลอฐิั ญาติผูใหญ หรือบรรพบุรุษ จะทําในวัน

สงกรานต วันไหนก็ได แตโดยมากทํากันในวนัเดียวกับสรงน้ํา

พระ โดยเฉพาะวันทายของสงกรานต  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙

 ถาเก็บอัฐิไวที่บาน ก็นําอัฐิไปรวมกันที่วัด โดยมากทําที่

ศาลาการเปรียญที่เลี้ยงพระ เปนการทําบุญรวมญาติ นิมนต

พระสงฆทั้งวัดใหสวดมาติกาบังสุกุลอัฐิ เปนการทําบุญอุทิศกุศล

แก ปู ยา ตา ยาย เปนตน ที่ลวงลับไปแลว เปนการแสดงความ

ระลึกถึงทานเหลานี้ ในโอกาสอันถือกันวาสําคัญ และเปนสริิ

มงคล เทากับใหทานไดมีสวนรวมในความสุขสดช่ืนกับลูกหลาน

คนที่ยังมีชีวิตอยู เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีสวนหนึ่ง  

 ถาอัฐิของทานบรรจุไวที่เจดีย หรือที่แหงอ่ืนในวัด ก็

นิมนตพระไปบังสุกุลที่ตรงนั้น 

 การสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูใหญ ตามปกติทําในวัน
สุดทายของสงกรานต เปนพิธีทายสุด  

 สําหรับพระพุทธรูปนั้น แตเดิมเขาไมมีไวในบานเรือน

เพราะถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาอยางสูง ไมควรไวใน

บานเรือน แมเม่ือเร่ิมมีพระไวบูชาที่บาน เขาก็สรางหอพระข้ึน

เปนที่ประดิษฐานโดยเฉพาะตางหาก  

 เม่ือพระพุทธรูปมีอยูแตที่วัด การไปสรงน้ําพระพุทธรูป 

ก็ดูจะย่ิงมีความหมายสําคัญมากขึ้น  

 การสรงนั้น อยางงายๆ ก็มีดอกไมธูปเทียนไปบูชา แลว

เอาน้ําอบประพรมที่องคพระพอเปนพิธี  

 บางแหงอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาจากโบสถ หรือวิหาร 

เปนตน มาตั้งในที่จัดไวเปนพิเศษใหประชาชนไดสรงน้ํา  



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๒๐

 บางถิ่นก็จัดทําเปนรางทอน้ําใหประชาชนเทน้ําสรงลงไป

ในราง ปลอยใหไหลไปตกท่ีประพุทธรูปหรือพระธาตุ ซ่ึงตั้งอยูที่

ตรงปากทอ บางแหงตั้งใหสรงอยูทุกวันตลอด ๑๕ วันจึงเลิก 

 สวนการสรงน้ําพระสงฆ อาจสรงเฉพาะเจาอาวาส สรง

กันจริงๆ อยางอาบนํ้าให หรือเทน้ําอบน้ําหอมรดลงที่มือ ใหน้ํา

ไหลลงไปในขันที่ตั้งรองไว บางแหงทาํเปนรางหรือทอไหลมาสรง

อยางเดียวกับสรงพระพุทธรูป  

 สรงเสร็จแลว ครองไตรจีวรชุดใหมที่ชาวบานจัดถวาย 

จากนั้นขึ้นธรรมาสน เทศนอวยพรปใหม หรืออาจเทศนกอนทํา

พิธีสรงก็ได  

 เสร็จจากสรงน้ําสมภารแลว จึงไปสรงพระอ่ืนๆ ที่ตนรูจัก

หรือนับถือ แตทั่วไปในบัดนี้นิยมจัดสรงน้ําพระสงฆหมดวัด

รวมทั้งเจาอาวาสพรอมทีเดียวกัน เม่ือสรงน้ําพระแลว ก็เลน

สนุกสาดน้ํากันเอง 

 การรดน้ําผูใหญ  บางแหงนัดใหมาประชุมพรอมกัน ณ ที่

ซ่ึงจัดไวในวัด นิมนตพระมาใหศีลแลว เร่ิมพิธีรดน้ํา คืออาบน้ํา

ให แลวเอาผานุงหมใหมใหผลัด พรอมทั้งมีดอกไมธูปเทียนเปน

เคร่ืองสักการะ แตที่ทํากันทั่วไปคือ ไปขอรดผูใหญที่ตนคุนเคย

หรือเคารพนับถือ แลวทานใหศีลใหพรเพื่อความสุขปใหม 

 การดําหัว  เปนประเพณีของทางเมืองเหนือ คือการไปรด

น้ําผูใหญในวันพระยาวัน ไดแกในวันเถลิงศกที่ ๑๕ เมษายน

นั่นเอง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

 พิธีทํา คือ นําดอกไมธูปเทียน และผาใหมสําหรับผลัดไป 

พรอมทั้งหมากพลู กับน้ําสมปอยสําหรับใชแทนสบูและนํ้าอบ 

ผูใหญรับเครื่องดําหัวแลว ก็เอาน้ําสมปอยและน้ําอบประพรม

บนศีรษะ แลวใหศีลใหพรตามธรรมเนียม 

 ปจจุบัน พิธีสวนนี้มักทํากันรวบรัดสงวนเวลาตามกาล

สมัย คือ จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆหมดท้ังวัดพรอม

ในคราวเดียวในวันทายของสงกรานต (ถามีงานวันเดียว ก็ทําใน

วันที่ ๑๓) และเลนสาดน้ํากัน เสร็จแลวกลับบาน เอาน้ําอบไทย

ไปรดน้ําญาติผูใหญหรือทานที่ตนเคารพนับถือตามบานตางๆ 

รับศีลรับพรจากทานเพ่ือความสุขสวัสดีสืบตอไป 



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๒๒

สงกรานต: กาวผานราย ยายสูดี 
 ในทางดาราศาสตรโบราณ และโหราศาสตร สงกรานต 

หมายถึง การที่ดวงอาทิตยโคจรยายราศี คือ ออกจากกลุมดาว

หนึ่ง เขาสูอีกกลุมดาวหนึ่ง ดังไดพูดถึงมาคร้ังหนึ่งแลว  

 การเคลื่อนยายกาวไปอยางนี้ หมายถึงการผานไปของ

กาลเวลา สงกรานตมาถึงคร้ังหนึ่ง ก็หมายถึงเวลาผานไปปหนึ่ง 

เม่ือเวลาผานลวงไป ก็หมายถึงความเปล่ียนแปลงของสิ่ง

ทั้งหลายดวย เร่ิมแตชีวิตและวัยของมนุษย สวนที่ผานไปแลว

เพิ่มขึ้น และสวนที่เหลือนอยลง  

 ภาวะเชนนี้ มองจากทางธรรม ยอมเปนเครื่องเตือนสติ

ใหไดนึกไดคิด ทบทวนความเปนไปขางหลัง และคิดตระเตรียม

สิ่งที่หวังขางหนา สิ่งใดผิดพลาด ก็เปนโอกาสที่จะละเลิกเสีย สิ่ง

ใดดีงาม เปนไปเพ่ือความเจริญกาวหนา ก็ควรจะไมประมาท เรง

ขวนขวายทําใหจริงจังตอไป 

 สงกรานต  แปลวา กาวไปดี หรือกาวไปอยางดี ก็ได ถา
แปลอยางนี้ ก็เปนเครื่องสนับสนุนความหมายในทางที่ดีมาก

ย่ิงขึ้น โดยใหคติวา สิ่งใดเปนความผิดพลาดเสียหาย นอกจาก

ละเลิกแลว ก็ใหลืมเสียได สิ่งที่ผานไปแลว ก็ใหเปนอันผานพน

ไป ตอไปน้ีมากาวไปสูที่ใหม ที่สดใสดีงาม 

 ถาแปลอีกอยางหนึ่ง สงกรานต  ก็หมายถึงการกาวไป
ดวยกัน หรือพรอมกันกาวไป ตามความหมายอยางนี้ เล็งถึง

ความสามัคคี หรือการกระทําของหมูชน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

 สงกรานตเปนเวลาสําหรับทุกคนจะรวมใจกันแสดงความ

พรอมเพรียงสามัคคีและน้ําใจไมตรี ชวยกันทํากิจเพ่ือสวนรวม 

นําสังคมหรือชุมชน ใหกาวไปสูความเจริญรุงเรือง 

 สงกรานต  ยังแปลไดอีกวา การกาวไปรวมกัน เม่ือแปล

อยางนี้ ยอมใหความหมายวา คนทั้งหลาย แมอยูตางแหงกัน ถงึ

เวลานี้ ตางกาวเขาไปหากัน ไปรวมกันเปนกลุมเปนกอน ผนึก

กันเปนอันหนึ่งอันเดียว  

 เม่ือถือคตินี้จากสงกรานต ผูที่มีเร่ืองผิดพองหมองใจกัน 

แตกแยกกระจัดกระจายกนั หรือผิดพลาดพลั้งเผลอตอกัน ถึง

เวลานี้ลืมเร่ืองผิดพองกันเสีย ใหอภัย หันมาปรองดองสามัคคี

กัน ทําใหเกดิความเปนปกแผนม่ันคง เปนฐานที่จะใหหมูคณะมี

กําลังแข็งแรงย่ิงขึ้น 

 แปลความหมายคําวา “สงกรานต” มาแลวหลายอยาง 

ควรยุติเสียที แตกอนที่จะจบ นึกขึ้นมาถึงตํานานเก่ียวกับกําเนดิ

สงกรานต เห็นควรนํามากลาวไวดวย พอใหเร่ืองสงกรานตใกล

ความสมบูรณมากขึ้น และบางทีจะไดคติสอนใจเพ่ิมขึ้น 

 ใจความของตํานานนั้นมีวา กาลนานมาแลว มีมาณพ

หนึ่งช่ือธรรมบาลกุมาร เปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดย่ิงนัก ได

เรียนรูแตกฉาน เจนจบศิลปศาสตร  

 คร้ังนั้น ทาวกบิลพรหมทราบกิติศัพท จึงมาหย่ังดู

สติปญญาของธรรมบาล โดยตั้งคําถาม ๓ ขอวา เวลาเชา เวลา

กลางวัน และเวลาคํ่า สิริอยูที่ใด  



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๒๔

 การแพชนะในการตอบคําถามนี้ เอาศีรษะเปนเดิมพัน 

ถาธรรมบาลกุมารตอบไมได จะตองยอมใหตัดศีรษะถวายแด

กบิลพรหม แตถาธรรมบาลตอบได ทาวกบิลพรหมจะยอมสละ

พระเศียรตอบแทน  

 เบื้องแรก ธรรมบาลกุมารหาคําตอบไมได จนปญญา แม

กบิลพรหมจะใหเวลาถึง ๗ วัน แตเวลา ๖ วันแรกก็จวนจะผาน

ไปเปลา จนธรรมบาลกุมารทอแทใจทอดอาลัยชีวิต บังเอิญไป

นอนใตตนไมใหญที่มีนกอินทรีผัวเมียจับอยู ไดยินคําตอบปญหา

จากนกอินทรีนั้น ซ่ึงสนทนากันดวยความหวังวาจะไดกินเหย่ือ

คือศพของธรรมบาลกุมาร  

 คําตอบนั้นวา เวลาเชา สิริ หรือราศีอยูที่หนา คนจึงลาง

หนา เวลากลางวัน อยูที่อก คนจึงประพรมอก เวลาคํ่า อยูที่เทา 

คนจึงลางเทากอนเขานอน  

 เม่ือไดคําตอบเชนนี้ ผูที่เสียศีรษะจึงกลายเปนฝายทาว

กบิลพรหม และทาวกบิลพรหมนั้น ก็รักษาปฏิญญาม่ันคง 

ปฏิบัติตามสัญญาโดยเครงครัด  

 อยางไรก็ตาม กบิลพรหมนั้นทรงมหิทธานุภาพ หากตัด

เศียรแลว ภัยอาจเกิดแกโลกได เพราะหากเศียรตกถึงแผนดิน 

ไฟจะไหมโลก หากปลอยไปในอากาศ ฝนก็จะแลง หากทิ้งใน

มหาสมุทร น้ําก็จะแหง  

 ดวยความกรุณาตอชาวโลก ทาวกบิลพรหมจึงตรัสสั่ง

ธิดาทั้ง ๗ ใหเอาพานมารองรับเศียร นําไปประดิษฐานไวที่เขา

ไกรลาส  
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 เม่ือครบกําหนด ๓๖๕ วนั ตามสมมติวาเปนปหนึ่ง ใน

วันสงกรานต ธิดาทั้ง ๗ ก็ผลัดเวรกันมาอัญเชิญเศียรนั้น แห

รอบเขาพระสุเมรุคราวหน่ึง แลวประดิษฐานไวที่เดิม ทําอยางนี้

หมุนเวียนกันไปคนละป จนครบรอบธิดาทั้ง ๗ องค 

 ตามตํานานนี้ ใหเห็นคตอิยางหนึ่งวา อันมนุษยทั้งหลาย

ที่เกิดมา ดิ้นรนตอสูเพื่อชีวิต แลวกส็ิ้นสุดดวยตายไปในโลกนี้ 

ตางถูกครอบงําดวยอวิชชา ไมรูความจริงของธรรมชาติที่

แวดลอมตน ที่สุดแมแตชีวิตของตน กไ็มเขาใจสภาวะที่แทจริง  

 ผูที่ไมรูแจงความจริงของธรรมชาติ ไมรูเทาทันชีวิต ก็

ยอมตองเสียศีรษะ ปลอยชีวิตถูกกลืนหายหมดไปเปลา  

 แตมนุษยบางคน เพราะถูกธรรมชาตบิบีค้ัน ดวยความ

หวาดกลัวนั่นแหละ เปนเหตุใหศึกษาคนควาแสวงสัจธรรม ใฝหา

คําตอบแกชีวติของตน ผูทีค่นควาหาคําตอบได เปนผูรูเทาทันชีวติ 

ยอมกลบัเปนผูมีชัยตอธรรมชาต ิ เปนผูที่ธรรมชาตยิอมมอบชีวติ

ให เปนผูดาํรงชีวิตอยูอยางแทจริง คุมกบัการที่เกดิมา เม่ือ

ดํารงชีวติอยูอยางแทจริงแลว กไ็มตองหวั่นตอการเกดิการตาย  

อยางไรก็ตาม ความมีชัยตอธรรมชาติในที่นี้ มิไดหมาย

เพียงการเอาชนะธรรมชาติภายนอกอยางเดียว แตหมายถึงการ

เอาชนะธรรมชาติภายในตนดวย คือธรรมชาติซ่ึงอยูที่ชีวิตจิตใจ

ของตนนี่แหละ ชัยชนะที่เกิดจากความรูเทาทันสภาวะที่แทจริง

ของสิ่งทั้งหลาย และรูจักวางจิตใจอยางถูกตองตอโลกและชีวิต 
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 เม่ือมองดูไป สงกรานต ก็มีความหมายใหมองไดหลาย
อยาง ทั้งที่มองอยางชาวบานและชาววัด ทั้งที่ลึกซ้ึง และที่เปน

พื้นๆ  

 แมจะมองอยางงายๆ ก็ยังไดความหมายวา เพราะ

สงกรานตเปนเวลาที่ดวงอาทิตยอยูใกลเสนศูนยสูตร ประเทศที่

อยูใกลเสนศูนยสูตร มีอากาศรอนที่สุดในรอบป ในฤดูกาลที่

รอนจัดเชนนี้ คนจึงสนุกสนานร่ืนเริงและแสดงความปรารถนาดี

ตอกัน ดวยการรดน้ําสาดน้ํา ชวยดับความเรารอนใหเกิดความ

ชุมช่ืนเยือกเย็น เปนความสุขอยางหนึ่ง  

 จะมองความหมายอยางไหน และจะคิดไปกี่อยางก็ตาม 

เม่ือวันสงกรานตมาถึงแลว ก็ควรใหไดความหมายสักอยาง จะ

ไดเปนสงกรานตที่ไมผานไปเสียเปลา  

 ขอเพียงวา ความหมายที่ไดนั้น ควรจะเปนความหมายที่

ดีงาม ชวยเชิดชูชีวิตจิตใจใหเบิกบานและประณีตผองใสมากข้ึน 

หากไดหลายอยาง หรือครบทุกอยาง ก็ย่ิงดี  

 ถานึกอะไรไมได ก็เอาแคหัวเร่ืองวา “สงกรานต — กาว
ผานราย ยายสูดี” วันสงกรานตนี้ ก็คงจะไมเปนหมันเสียทีเดียว 
 
 





วันวิสาขบูชา 
 

คําวา วิสาขบูชา เปนช่ือของพิธีบูชา และการทําบุญใน
พระพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ซ่ึงปรารภ วันประสูต ิ วันตรัสรู และ
วันปรินิพพาน ของพระพุทธเจาเปนเหตุ 

 คําวา วิสาขบูชา เปนคําเรียกสั้น ที่ตัดมาจากคําภาษา

บาลีวา วิสาขปุณณมีปูชา บางทีก็เขียนเปน วิศาขบูชา ซ่ึงเปน
รูปที่ตัดมาจากคําภาษาสันสกฤตวา วิศาขปรูณมีปูชา แปลวา 

การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ 

 วันเพ็ญเดือน ๖ นี้ เปนวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน

หนึ่งในรอบป เพราะเปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และ

ปรินิพพาน เหตุการณทั้งสามรวมกันในวันนี้ เปนมหัศจรรย 

ความสําคญัของวันวิสาขบูชา 
 บรรดาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประเภทรําลึกถึง

เหตุการณและบุคคลสําคัญในอดีต วนัวิสาขบูชา นับวาเปนวัน

สําคัญที่สุด ทั้งในแงที่เปนวันเกาแก มีมาแตโบราณ และในแงที่

เปนสากล คือเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มีการจัดงานฉลอง

กันทั่วไปในประเทศทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 วาถึงเฉพาะในประเทศไทย การจัดงานฉลองวันวิสาขบูชา 

คงจะไดมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยอาจจะสืบมาจากการติดตอ
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กับลังกาทวีป ที่มีงานวิสาขบูชามานานแลว และหนังสือเร่ืองนาง

นพมาศ ก็เลาเร่ืองพิธีวันวิสาขบูชาในกรุงสุโขทัยไวดวย  

ในสมัยอยุธยา ก็เขาใจวามีการฉลองใหญ ทั้งงานหลวงงาน

ราษฎร ตลอด ๓ วัน ๓ คืน คร้ันกรุงแตกแลว ประเพณีจึงเสื่อม

ทรามไป จนมีการฟนฟูขึ้นใหมในรัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตน- 

โกสินทร โดยมีพระราชโองการ เม่ือ จ.ศ. ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐) 

กําหนดใหมีงานสมโภชประจําปเปนการใหญย่ิงกวางานใด  ๆอ่ืน
๑
 

 ความในพระราชกําหนดพิธีวิสาขบูชา จ.ศ. ๑๑๗๙ วา

ทรงมีพระทัยปรารถนาจะบําเพ็ญพระราชกุศลใหมีผลวิเศษย่ิง

กวาที่ไดทรงกระทํามา จึงมีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ มีสมเด็จ

พระสังฆราช (มี) เปนประธาน ซ่ึงไดถวายพระพรถึงโบราณราช

ประเพณีงานวิสาขบูชาดังสมัยพระเจาภาติกราช แหงลังกาทวีป
๑
 

เปนเหตุใหทรงมีพระราชโองการกําหนดวันพิธีวิสาขบูชานักขัต

ฤกษใหญ คร้ังละ ๓ วัน สืบมา 

 อยางไรก็ตาม คร้ันกาลลวงนานมา สภาพสังคมเปล่ียนแปลง

ไป งานวันวิสาขบูชาก็คอยซบเซาลงอีกโดยลําดับ 

 ในรัชกาลที่ ๔ คือประมาณ ๑๐๐ ปเศษลวงแลว เม่ือ

ประชาชนยังยึดม่ันในประเพณีดีอยู พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริถึงความสําคัญของการประชุม

ใหญแหงพระมหาสาวกของพระพุทธเจา ที่เรียกวา จาตุรงค-

สันนิบาต จึงไดทรงจัดงานวันมาฆบูชา ขึ้นเปนคร้ังแรก ทําใหมี

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นอีกวันหนึ่ง  
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 เวลาลวงมาอีกนาน จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการจัดงาน

ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เปนงานสมโภชคร้ังย่ิงใหญ  

หลังเสร็จงานแลว คณะสงฆไทยคร้ังนั้น ไดประชุมกันมีมติ

วา วันเพ็ญเดือน ๘ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด

พระเบญจวัคคีย เปนวันที่สําคัญมาก เพราะเปนการประดิษฐาน

พระพุทธศาสนา สมควรจัดขึ้นเปนวันสําคัญที่มีการเฉลิมฉลอง

เปนพุทธบูชาอีกวันหนึ่ง วันอาสาฬหบูชา จึงไดเกิดมีขึ้นตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนตนมา  

 นอกจากนี้ ยังมีวันสําคัญประเภทบูชาอีกวันหนึ่ง คือ วัน

อัฏฐมีบูชา ตรงกับแรม ๘ คํ่า เดือน ๖ เปนวันที่ระลึกงานถวาย

พระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจา  

วันอัฏฐมีบูชานี้ แมวาคงจะไดมีมาแตโบราณใกลเคียงกับ

วันวิสาขบูชา แตไมมีประวัติเดนชัด ทั้งไมเปนที่รูจักกันอยาง

กวางขวาง และในปจจบุนัก็ไมจัดเขาเปนวันสําคัญในทางราชการ 

จึงไมจําตองนํามาเปรียบเทียบดวย 

 สวนในวงการพระพุทธศาสนาระหวางประเทศ วันสําคัญ

ที่รูจักกันทั่วไปมีเพียงวันเดียว คือ วันวิสาขบูชา  
แมวาการคํานวณวันเวลาจะแตกตางกัน และเรียกช่ือวัน

แตกตางกันไปบาง เชน ประเทศพุทธศาสนาในอาเซียตะวันออก

เฉียงใต จัดงานตามปฏิทินจันทรคติ ในวันเพ็ญเดือน ๖ แตชาว

พุทธญี่ปุนจัดงานฉลองวันประสูติพระพุทธเจาตามปฏิทินสุริย-

คติ ในวันที่ ๘ เมษายน คนไทยเรียก วิสาขบูชา คนลังกาเรียก
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เพี้ยนไปวา วีสัค หรือ วีซัค (Vesak หรือ Wesak) ดังนี้ เปนตน 

แตสาระสําคัญของงานก็คงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ปจจุบัน ในวงการพระพุทธศาสนาระหวางประเทศ ไดมี

การพยายามชักชวนใหชาวพุทธทุกประเทศจัดงานวันวิสาขบูชา 

พรอมตรงในวันเดียวกัน คือ ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ และ

เรียกช่ือวันนั้นวา “The Buddha Day”  

 วันวิสาขบูชา เปนวันที่ระลึกการประสูติ ตรัสรู และ

ปรินิพพานของพระพุทธเจา เปนวันที่เกี่ยวของกับพระบรมศาสดา 

ผูทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาโดยตรง เม่ือมีวันวิสาขบูชา

แลว จึงมีวันอาสาฬหบูชา และมาฆบูชา เปนตนได  

เจาชายสิทธัตถะประสูติแลว มีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว 

เหตุการณอ่ืนๆ เชน การแสดงธรรม และการประชุมพระสาวก 

จึงติดตามมา แมพิจารณาในแงนี้ ก็ตองนับวาวันวิสาขบูชาสําคัญ

ที่สุด 

 การประสูติ ตรัสรู และปรินพิพานของพระพุทธเจา 

ปรากฏขึ้นตรงในวันเดียวกัน คือวันเพ็ญเดือน ๖ เปนความ

ประจวบพอดีที่หาไดยากย่ิงนัก หรืออาจจะหาไมไดอีกเลย นับวา

เปนเร่ืองนาอัศจรรย ทําใหวันวิสาขบูชา เปนวันที่ระลึกถึง

เหตุการณสําคัญที่สุดทั้ง ๓ อยาง ที่เกี่ยวของกับองคพระพุทธเจา 

ทั้งวันที่พระองคอุบัติเปนมนุษย ทั้งวันที่อุบัติเปนพระพุทธเจา 

และวันที่สิ้นสุดพระชนมชีพ  
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วันวิสาขบูชาจึงมิใชแตเพียงเปนวันที่สําคัญอยางเดียว

เทานั้น แตยังเปนวันที่นาอัศจรรยอีกดวย และความมหัศจรรยขอ

นี้จัดไดวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งแหงความเปนอัจฉริยบุรุษ

ของพระพุทธองค 

 อยางไรก็ตาม เหตุการณในวันวิสาขบูชานี้ แมวาจะ

สําคัญและนาอัศจรรยเพียงใด ก็เปนคุณวิเศษจําเพาะของ

พระพุทธเจาแตพระองคเดียว คุณคาที่พุทธศาสนิกชนจะรับมา

เปนประโยชนแกตนได ก็เพียงแตใหบังเกิดความภาคภูมิใจใน

องคพระบรมศาสดา และเปนเครื่องเพ่ิมพูนความเลื่อมใสศรัทธา

ใหแนนแฟน แตก็คงสุดวิสัยที่จะนํามาเปนแบบอยางสําหรับ

ปฏิบัติตาม 

 ความสําคัญ และความนาอัศจรรยของพระพุทธศาสนา

นั้น อยูที่เปนสิ่งซ่ึงนํามาปฏิบัติได ใหผลสมจริง  

เหตุการณทั้ง ๓ ในวันวิสาขบูชา ก็มีความสําคัญและ

ความนาอัศจรรยในทางปฏิบัติเชนนี้ดวย จึงนับไดวา เปน

ความสําคัญและความนาอัศจรรยท่ีแทจริง ยิ่งใหญกวาความ 

สําคัญและความนาอัศจรรยอยางท่ีกลาวมาในตอนแรกเสียอีก  

ความสํ า คัญและความน า อัศจรรย เชนว านี้  ก็ คือ

ความสําคัญและความนาอัศจรรยแหงความหมาย ซ่ึงเรา

ทั้งหลายสามารถถือเปนแบบอยาง นําไปประพฤติปฏิบัติตามได 

 ความประจวบพอดีกันของเหตุการณทั้ง ๓ ในวันวิสาขบูชา 

มีความสําคัญและความนาอัศจรรย โดยทาํใหเราเกิดความ
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ภาคภูมิใจ และความเลื่อมใสศรัทธา แลวกระทําอามิสบูชาตอ

พระรัตนตรัย  

แตความหมายอันลึกซ้ึงที่ประสานกันของเหตุการณทั้ง

สามน้ัน มีความสําคัญ และความนาอัศจรรย โดยเปนอนุสติ

เตือนใจใหเราระลึกถึงหลักธรรมแลวกระทําปฏิบัติบูชา  

 พระพุทธเจาตรัสสอนวา อามิสบูชา คือ การบูชาดวย

สิ่งของ เชน ดอกไม ธูปเทียน และอาหาร แมจะสําคัญ ก็ยังเปน

รอง ปฏิบัติบูชา คือการบูชาดวยการปฏิบัติธรรมจึงจะสูงสุด และ

สําคัญอยางแทจริง เปนประโยชนย่ิงใหญ ทั้งแกตัวผูปฏิบัติเอง 

ทั้งแกสันติสขุของพหูชน และเปนเครื่องสืบตออายุพระศาสนาที่

ม่ันคงแนนอน  

เม่ือปฏิบัติบูชามีอยู อามิสบูชาก็เปนกาํลังสนับสนนุ และ

พลอยมีความสําคัญ แตถาไรปฏิบัติบูชา อามิสบูชาก็หมดความหมาย 

ความหมายของวันวิสาขบูชา 
ในแงคติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา 

 การประสูติ ตรัสรู และปรินพิพานของพระพุทธเจา 

เกิดขึ้นตรงกนัในวันเดียว ความหมายของเหตุการณทั้งสามนั้น 

ก็เกี่ยวพันประสานกันเปนอันเดียว 

 การประสูติ ของพระองค มีความหมายเตือนใหเราระลึกวา 
คนทุกคน แมจะเริ่มตนชีวิตโดยความเปนมนุษย มีกําเนิดไม

แตกตางกัน แตตอจากจุดเร่ิมตนน้ันแลว มนุษยก็แสดงความเปน

สัตวประเสริฐออกมา ดวยความเปนผูสามารถท่ีจะฝกฝนอบรม  
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บุคคลผู มีจุดหมายอันสูงสง มุงบําเพ็ญความดีงาม

ปรับปรุงตนอยูตลอดเวลา อาศัยความเพียรและสติปญญาฝกฝน

ตนใหบรรลุความเปนมนุษยผูเย่ียมยอดได กลายเปนศาสดาที่

เคารพบูชาของปวงเทพและหมูมนุษย นําประโยชนสุขมาใหไม

เฉพาะแกตนเองผูเดียว แตเกื้อกูลแกชาวโลกทั้งหมดดวย 

พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางแสดงประจักษพยานของภาวะ

เชนนี้  ทุกคนจึงควรมีกําลังใจเพียรพยายามใชสติปญญา

พิจารณา บําเพ็ญความดีงาม ฝกฝนปรับปรุงตนใหเปนมนุษยที่

ประเสริฐย่ิงขึ้นอยูเสมอ 

 การตรัสรู เปนเครื่องเตือนใหระลึกวา สิ่งสําคัญที่เปน

ผลสําเร็จ และเปนจุดมุงหมายแหงความเพียรพยายามและการ

ใชสติปญญาของพระพุทธเจา ซ่ึงทําใหพระชนมชีพของพระองค

กลายเปนสิ่งมีคุณคาอยางสูงสุดนั้น หาใชการไดมาซ่ึงสิ่งสําหรับ

ปรนเปรอบํารุงบําเรอความสุขสวนตนไม แตเปนการเขาถึง

ความดีงามอยางสูงสุด ที่ทําใหพระชนมชีพของพระองคเต็ม

เปยมสมบูรณ พรอมทั้งเผ่ือแผขยายความเต็มเปยมสมบูรณนั้น

ออกไปใหแกชีวิตอ่ืนๆ ดวย เรียกวานํามาซ่ึงประโยชนสุขแกโลก  

การเขาถึงความดีงามนี้เอง ที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะผูเปน

มนุษย กลายเปนพระพุทธเจา ทําใหมีพระพุทธเจาอุบตัิขึน้ในโลก 

ความดงีามทีว่านี้ คือส่ิงที่เรียกวา “ธรรม” หรือ “พระธรรม”  

 การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ทําใหธรรมปรากฏขึ้นใน

โลก  ธรรมปรากฏข้ึนแลว ก็กระจายความดีงามออกไป ดวยคํา
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สอนท่ีสาดแสงสวางสองทางแหงการดําเนินชีวิตที่ดีงาม นําไปสู

ประโยชนสุข และความอยูรวมกันอยางสงบรมเย็น  

 นอกจากนี้ การตรัสรูยังสอนเราดวยวา การบรรลุผล

สําเร็จที่ดีงามนั้น มิใชจะกระทําไดงาย  

พระพุทธเจา กวาจะตรัสรูได ตองทรงบําเพ็ญเพียร

พยายาม ใชสติปญญาแสวงหาคนควาทดลองดวยความเด็ดเดี่ยว

และอดทน จนบางคราวแทบจะส้ินพระชนมชีพ ตลอดเวลา

ยาวนานถึง ๖ ป  

คร้ันตรัสรูแลว เม่ือทรงนําธรรมอันเปนหลักแหงความ

จริงความดีงามนั้น ไปสั่งสอนผูอ่ืน ก็ตองทรงเสียสละลําบากพระ

กาย เสด็จเที่ยวไปทุกถิ่น แมที่แสนจะกันดารและฝาภยันตราย  

บุคคลที่จะทําความดีงาม บําเพ็ญประโยชนสุขแกหมูชน 

ก็ควรดําเนินตามพุทธปฏิปทา โดยการเพียรพยายามดวยความ

เสียสละ อดทน ไมยอมทอถอย 

 การปรินิพพาน มีความหมายที่เปนอนุสติ ใหระลึกวา 

พระชนมชีพของพระพุทธเจา ในฐานะที่เปนชีวิตมนุษย เม่ือถึง

คราวสิ้นสุด ก็ดับสิ้นไปตามกาลเวลา แตพระธรรมที่ไดทรง

คนพบ เปดเผยไว ทําใหปรากฏในโลกแลว เปนหลักแหงความ

จริงและความดีงามอันอมตะ ไมเคลื่อนคลาดแตกดับ เปนสิ่งไม

ตาย ยังคงสองทางแหงปญญาเพ่ือบรรลุประโยชนสุขแกหมู

มนุษยสืบตอไป และท้ังพระพุทธเจายังไดทรงตั้งคณะสงฆไวทํา
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หนาที่รักษาสืบทอดสงตอประทีปแหงธรรมแทนพระองคตอๆ 

มาอีกดวย  

แมวาพระพุทธเจาจะทรงหยุดเลิกพุทธกิจ ก็ไดทรงหยุด

เลิกในเม่ือมีอมตธรรมสําหรับอํานวยอมตประโยชนสืบตอมา 

การปรินิพพานเปนการดับสนิทในเม่ือกิจสําเร็จ  

การดําเนินใหเขาถึงอมตธรรมและบรรลุอมตประโยชน

เปนหนาที่ของเราทั้งหลาย ทั้งที่จะตางคนตางทํา และรวมกัน

ชวยกันทําตอไป 

 อยางไรก็ตาม หากจะมองความหมายใหลึกซ้ึงย่ิงขึ้นไปอีก 

ยอมเห็นไดวา บรรดาเหตุการณสําคัญ ๓ อยาง ในพระชนมชีพ

ของพระพุทธเจานั้น การตรัสรู ตองนับวามีความสําคัญสุดยอด  

การเร่ิมตนและการส้ินสุดของชีวิต ที่เรียกวาการเกิด 

การตายนั้น มนุษยทุกคนมีเสมอเหมือนกัน แตขอพิเศษอยูที่

ชีวิตซ่ึงเปนไปในระหวางจุดตนและปลายสุดทั้งสองนี้  

สิ่งที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะเปนพระพุทธเจา และทําให

เราเคารพบูชาพระองค ก็คือการตรัสรู อันพวงพรอมมาดวยการ

กระทําตางๆ เพื่อการตรัสรู และพุทธกิจตางๆ ที่ไดทรงบําเพ็ญ

อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการตรัสรู แตเพราะพระชนมชีพของ

พระองค เปนฐานที่ตั้งที่อาศัยแหงการตรัสรู และการบําเพ็ญ

พุทธกิจเหลานั้น วันประสูติ และวันปรินิพพานของพระองค จึง

ยอมพลอยมีความสําคัญตามไปดวย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕

 ความเปนพระพุทธเจา อันเกิดจากการตรัสรู และการ

ทรงบําเพ็ญประโยชนแกมนุษยชาติ ที่เรียกวาพุทธกิจนี้โดยแท ที่

เปนฐานรองรับความสําคัญ และความนาอัศจรรยทั้งหมดที่

เกี่ยวกับพระองค เปนเหตุใหพุทธศาสนิกชนเคารพบูชาพระองค 

และเปนสวนสาระสําคัญที่พุทธศาสนิกชนจะพึงสัมพันธเกี่ยวของ

กับพระองค ดังคําพรรณนาแสดงพระคุณของพระพุทธเจา ที่

เหลาชนมากหลาย ไดกลาว และบันทึกเอาไวเปนประจักษพยาน 

ความหมายของวันวิสาขบูชา  
ในแงปรากฏการณย่ิงใหญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

 ความหมายของวันวิสาขบูชาที่ไดกลาวมานั้น แมจะลึกซ้ึง

และสําคัญ ก็ยังจํากัดแคบ เปนเชิงคติเกี่ยวกับชีวิตบุคคล คือพระ

ชนมชีพของพระบรมศาสดา  

วันวิสาขบูชายังมีความหมายที่กวางขวางย่ิงกวานั้น ซ่ึง

เปนความหมายในข้ันหลักการของพระพุทธศาสนา ตรงกบัความ

จริงที่วา การเกดิขึ้นของพระพุทธเจา ก็คือการเกิดขึ้นของ

พระพุทธศาสนา  

ในแงนี้ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา 

เปนปรากฏการณอันย่ิงใหญที่มีลักษณะพิเศษ ถือไดวาเปนการ

ขึ้นสูยุคใหมแหงประวัติศาสตรของมนุษยชาติ โดยที่การประสูติ 

ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา มีความหมายเชิง

หลักการ ดังนี้ 
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๑. การประสูติ คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย  
การประสูติของเจาชายสิทธัตถะ กห็มายถึงการเกิดขึ้น

ของพระพุทธเจาดวย เปนความหมายที่โยงถึงกันอยูในตัว  

 การประสูติของเจาชายสิทธัตถะ มีสัญลักษณอยูที่การ

ทรงประกาศการเกิดขึ้นของพระพุทธเจาดวย พระดํารัสที่

เรียกวา “อาสภิวาจา” (วาจาอาจหาญ) วา “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, 
เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส”๒ แปลวา “เราเปนผูเลิศ
แหงโลก เราเปนพ่ีใหญแหงโลก เราเปนผูประเสริฐแหงโลก” 

 พระวาจานี้ ทรงประกาศทามกลางสังคมมนุษยที่มีอิทธิ- 

พลของการนับถือเทพเจาครอบคลุมและครอบงําไปท่ัวทั้งหมด  

คําวา “เชฏฐ” เปนตนนั้น เปนคําแสดงฐานะของพระ

พรหม ผูเปนเทพเจาสูงสุด มนุษยยุคนั้นเชื่อวา ชีวิตและสังคม

ของตนจะดีรายเปนไปอยางไร ยอมขึ้นตออํานาจของเทพเจาที่จะ

ลงโทษหรือโปรดปรานดลบันดาลใหเปนอยางไร สิ่งที่มนุษย

จะตองทําเพื่อนําผลดีมาสูชีวิต ครอบครัว และสังคมของตน ก็คือ

การยอมสยบตอเทวบัญชา และการออนวอนบูชาขอผลที่

ปรารถนา ดวยการเซนสรวงสังเวย และการบูชายัญ 

 เม่ือพระพุทธเจาอุบัติขึ้น พระองคไดประกาศหลักการที่

เปนการปฏิวตัิความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของมนุษยวา มนุษย

นี้เปนสัตวพิเศษ มีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนาใหดีเลิศประเสริฐ

สูงสุดได เม่ือมนุษยฝกฝนพัฒนาตนใหมีคุณความดีและมีปญญา

ญาณสมบูรณแลว ก็จะเปนบุคคลผูประเสริฐเลิศสูงสุด ที่เรียกวา 
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“พุทธะ” ซ่ึงเทพเจาทั้งหลาย ตลอดแมกระทั่งพระพรหม ก็

จะนอมนบบชูา  

ฉะนั้น มนุษยที่ฝกฝนพัฒนาตนสูงสุด คือ พุทธะนี้

ตางหาก ที่เปน “อัคคะ” (ผูเลิศ) เปน “เชฏฐะ” (ผูเปนใหญ) เปน 

“เสฏฐะ” (ผูประเสริฐ) หาใชเทพเจา แมแตพระพรหมผูเปนเจาไม 
 ดวยหลักการน้ี พระพุทธศาสนาไดกระตุนและกระตุก

มนุษยใหหันมาใสใจในศักยภาพแหงมนุษย ที่มีอยูในตนเอง 

และเกิดความสํานึกในการที่จะฝกฝนพัฒนาชีวิตและความ

เปนอยู พฤติกรรม ภูมิธรรม ภูมิปญญาของตน ดวยความ

ตระหนักรูวา สันติสุข และอิสรภาพ แหงชีวิต และสังคมของตน

จะสัมฤทธิ์หรือไม และแคไหนเพียงใด อยูที่การฝกฝนพัฒนาตัว

ของมนุษยเอง หาใชอยูที่การดลบันดาลของเทพเจาไม  

มนุษยไมควรจะมัวคิดหาทางพะเนาพะนอออนวอนเอา

อกเอาใจเทพเจา แตควรหันมาเพียรพยายามพัฒนาตนเองใหมี

ความสามารถที่จะสรางสรรคความสําเร็จดวยสติปญญาของตน 

 การประสูติของพระพุทธเจา หรือการเกิดขึ้นของพระ-

พุทธศาสนา เปนการปฏิวัติในประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติ 

ดวยการประกาศวา อํานาจสูงสุดที่กําหนดชะตากรรมของมนุษย 

ก็คือการฝกฝนพัฒนาตนและการกระทําดวยปญญาที่พัฒนาขึ้น

มาใหรูความจริงของธรรมชาติ หาใชการดลบันดาลของเทพเจาไม  

 ๒. การตรัสรู คือการปรากฏแหงธรรมข้ึนมาเปนใหญสูงสุด  
อิสรภาพของมนุษย ที่ทรงประกาศในการประสูตินั้น จะ

บรรลุผลเปนจริง ก็เพราะมีการตรัสรู กลาวคือ เมื่อมนุษยรูเขาใจ
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มองเห็นความจริงของธรรมชาติแลว ปฏิบัติการทั้งหลายได

ถูกตองตามธรรม โดยฝกฝนพัฒนาตนใหมีปญญาญาณจนตรัสรู

เขาถึงธรรมแลว มนุษยจึงเปน “พุทธะ” ผูประเสริฐเลิศสูงสุด 

 การตรัสรู คือการบรรจบประสาน ระหวางปญญาของ

มนุษย กับธรรม คือความจริงของธรรมชาติ  

เม่ือตรัสรูแลว พระพุทธเจาก็ไดตรัสวา “ยทา หเว ปาตุ-
ภวนฺติ ธมฺมา” เปนตน

๓
 มีใจความวา เม่ือใดธรรมทั้งหลายปรากฏ

แกบุคคลประเสริฐ ผูเพียรพยายามเพงพินิจอยู เม่ือนั้นปวงความ

สงสัย ยอมมลายไป เพราะมารูเขาใจถึงธรรมพรอมทั้งเหตุของ

มัน . . . เพราะไดรูถึงภาวะที่สิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย . . . ขจัด

มารและเสนาเสียได ดังตะวันสองฟาทอแสงจาอยู ฉะนั้น” 

 ธรรม คือความจริงของธรรมชาตินั่นแหละ ย่ิงใหญสูงสุด 

หาใชเทพเจา หรืออํานาจดลบันดาลอันใดไม แมแตเทพ

ทั้งหลายก็อยูใตอํานาจของธรรม คือความจริงแหงความเปนไป

ตามเหตุปจจัยเปนตนในธรรมชาตินั่นเอง ธรรมยอมเหนือเทพ 

เทพจะเหนือธรรมไปไมได  

เม่ือรูเขาใจอยางนี้แลว มนุษยก็จะไดเพียรพยายามฝกฝน

พัฒนาตนใหรูเขาใจและปฏิบัติการทั้งหลายใหถูกตองตามธรรม 

เพราะมนุษยมีปญญาที่สามารถพัฒนาใหลุถึงธรรมได  

เม่ือเขาถึงธรรมแลว ก็มีความเปนอิสระท่ีจะเปนอยูและ

ทําการอยางประสานกับธรรม ดวยปญญาท่ีรูเขาใจธรรมน้ัน ซ่ึงมี

ความเปนไปตามกฎเกณฑท่ีแนนอน ไมตองคอยเอาอกเอาใจคอย
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รอคําสั่งบัญชาของเทพยดาพรหมเจา ท่ีไมรูวาจะตองประสงคอยาง

ใด และจะขัดเคืองหรือโปรดปรานอยางไหน เม่ือใด 

 ๓. การปรินิพพาน คือการเตือนจิตสํานึกในวิถีชีวิตแหงความ
ไมประมาท  

ดานหนึ่งของธรรม หรือความจริงแหงกฎธรรมชาติ ก็คือ

ความไมเที่ยงแทคงทน และความเปล่ียนแปลงเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ของสิ่งทั้งหลาย ธรรมคือความจริงนี้ มีอยู หรือกํากับอยู

กับชีวิตของมนุษยทุกคน โดยเฉพาะการที่ชีวิตนั้นจะตองสิ้นสุด

ลงดวยความตาย 

 ในขณะท่ีความเปนจริงของธรรมบอกเราวา เราจะตอง

ฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติ มีความสามารถ และมีปญญาที่

จะรูเขาใจและปฏิบัติการทั้งหลายใหถูกตองตามธรรมคือกฎ

ธรรมชาติ ชีวิตของเราจะดีงามเลิศประเสริฐ บรรลุสันติสุขและ

อิสรภาพแทจริง ก็ตอเม่ือมีปญญาเขาถึงธรรมและสามารถทํา

ชีวิตและสังคมมนุษยใหดําเนินตามธรรม แตพรอมกันนั้น ธรรม

นั่นเองก็กํากับความจริงไววา ชีวิตและส่ิงแวดลอมรอบตัวของเรา

ทุกอยางไมย่ังยืนคงทนอยูตลอดไป จะตองเปลี่ยนแปลงเปนไป

ตามเหตุปจจัย เพราะฉะน้ัน เราจะน่ิงนอนใจ ประมาทอยูไมได 

เพราะถามัวประมาทผัดเพี้ยนละเลย ชีวิตของเราอาจจะหมด

โอกาสที่จะพัฒนาใหเขาถึงคุณคาและประโยชนที่พึงไดจากธรรม 

 ดวยเหตุนี้ เพื่อใหธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูและประกาศ

ใหปรากฏแกโลกแลวนั้น มาปรากฏผลเปนประโยชนแกชีวิตและ

สังคมของเรา และเพ่ือใหชีวิตและสังคมของเราดําเนินไปสูความ
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ดีงาม ความมีสันติสุขและอิสรภาพ อันพึงไดจากธรรมนั้น เราจึง

จะตองเปนอยูอยางไมประมาท หรือดําเนินไปในวิถีชีวิตแหง

ความไมประมาท 

 เพราะฉะนั้น เม่ือจะปรินิพพาน พระพุทธเจาจึงตรัสพระ

วาจาสุดทายที่เรียกวา “ปจฉิมวาจา” อันถือไดวาเปนเครื่องหมาย
และความหมายแหงการปรินิพพานวา “วยธมฺมา สงฺขารา 
อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ”๔

 แปลวา “สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปจจัยปรุง

ประกอบข้ึน ลวนมีอันจะตองเสื่อมสลายไป เธอท้ังหลายจงยัง

ความไมประมาทใหถึงพรอม” 

ทําการบูชาใหสมคาของวันวิสาขบูชา 
 ถาวันวิสาขบูชาจะชวยใหเราระลึกถึงความหมายของการ

ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน อยางเขาถึงหลักการของพระพุทธ 

ศาสนาตามท่ีไดกลาวมาแลว และเตือนใจใหเรานําหลักการน้ันมา

ใชประโยชนกันอยางจริงจัง การบูชาของเราก็จะเกิดคุณคา เปน

ประโยชนแกชีวิตและสังคม อยางสมคุณคาของวันวิสาขบูชาโดย

แทจริง และจะชวยใหมนุษยชาติกาวขึ้นสูยุคใหมแหงการพัฒนา

มนุษย ท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศนําไวนานแลว 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 

 ในวันทีร่ะลกึถึงบุคคลผูมีความสําคัญของวงศตระกลู ของ

กลุมชน หรือทองถิ่นหนึ่ง ก็ยังมีการจัดพิธีที่ระลึกหรืองานเฉลิม

ฉลองกัน ไฉนเลาในวันวิสาขบูชาที่ระลึกถึงพระพุทธเจา ผูทรง

บําเพ็ญประโยชนแกมวลมนุษย ประชาชนจะไมพึงจัดพิธีสมโภช

หรืองานมหาบูชา 

 พุทธศาสนิกชนผูปรารถนาจะแสดงน้ําใจตอพระบรม

ศาสดา อยางนอย หากจะสงบจิต ระลึกถึงพุทธภาษิตหรือคํา

สอนของพระพุทธเจาสักขอหนึ่ง ก็คงจะพอช่ือวาไดทําอะไรอยาง

หนึ่งเปนพุทธบูชา  

ถาหากสามารถพิจารณาตั้ งจิต คิดไปตามให เห็น

ความหมายดวย ก็จะช่ือวาไดกระทําพุทธบูชาที่ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นไปอีก  

หากมองเห็นความหมายที่จะพึงปฏิบัติไดแลวนําไปเปน

แบบอยางสําหรับประพฤติตาม ก็ยอมจะไดช่ือวา เปนผูกระทํา

ปฏิบัติบูชา อันเปนการบูชาอยางสูงสุด ที่พุทธศาสนิกชนจะพึง

แสดงออกไดตอพระบรมศาสดาของตน นับวาเปนอานิสงสอยาง

สูงสุดของวันวิสาขบูชา 
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 แทจริง การที่เราบูชาพระพุทธเจานั้น มิใชเปนการทํา

เพื่อประโยชนแกพระพุทธเจา และพระพุทธเจาก็มิไดทรง

ตองการไดรับผลประโยชนอะไรจากเรา แตเม่ือเราบูชา

พระพุทธเจา ผลดีหรือประโยชนก็เกิดแกตัวเราผูบูชานั้นเอง ทั้ง

แกชีวิตของเรา และแกสังคมของเราทั้งหมด 

 เม่ือเราบูชาพระพุทธเจา จิตใจของเราก็โนมนอมไป

ในทางแหงความดีงาม ทําใหจิตใจเจริญงอกงาม เอิบอ่ิม เปนสุข 

 เม่ือเราบูชาพระพุทธเจา เราก็นอมนําเอาพระคุณความ

ดีของพระพุทธเจาเขามาใวในจิตใจของเรา ทําใหเรามั่นใจที่จะ

ดําเนินตอไปในวิถีทางแหงความดีงาม และประพฤติปฏิบัติตาม

อยางพระพุทธจริยาของพระองค 

 เม่ือเราบูชาพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจตัวเราเองให

ระลึกถึงธรรมทั้งหลายที่พระองคทรงส่ังสอน ซ่ึงเราจะตองเพียร

พยายามปฏิบัติบําเพ็ญใหกาวหนาตอไปจนกวาจะจบส้ินสมบรูณ  

 เม่ือเราทั้งหลายพากันบูชาพระพุทธเจา ก็จะเปน

สัญญาณของการที่เราเคารพยกยองนิยมบุคคลที่ดีมีธรรม และ

การเคารพเชิดชูธรรมที่เปนความดีและความจริง ซ่ึงหากสังคม

ยังยึดถือในการบูชาอยางนี้ สังคมก็จะดํารงรักษาธรรมไวได และ

ธรรมก็จะคุมครองรักษาสังคม ใหมีสันติสุขอยางย่ังยืน 

 หากระลึกถึงพุทธภาษิตหรือคําสอนใดๆ ไมไดเลย และไม

สามารถทําอะไรอ่ืนอีกได ก็พึงสละเวลาทําใจใหสงบ แลวอานหรือ

ฟงคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจาสักทอนหน่ึงตอนหน่ึง  
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ถาในขณะที่อานหรือฟง จิตใจเกิดความเล่ือมใสศรัทธา 

เกิดปติปราโมทยขึ้น หรือมีใจปลอดโปรงโลงเบา เบิกบานผองใส 

ก็นับวาไดมีสวนรวมฉลองวันวิสาขบูชา และกระทําพุทธบูชาใน

วันสําคัญนี้ดวย 

เชิงอรรถ 
๑  ประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ ตามคัมภีรมหาวงส พงศาวดารลังกา เลาไว 
๒ 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 เม่ือแรกตรัสรูน้ี 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 ด ูที.ม.๑๐/๑๔๓ (ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๐ ขอ 
๑๔๓); สํ.ส.๑๕/๖๒๐ (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๕ ขอ ๖๒๐) 



วันอาสาฬหบูชา 
 
 

วันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๘  พ .ศ .  ๒๕๕๑ นับทวนอดีต

ยอนหลังกลับไป ๒๕๙๖ ป เปนวันที่พระพุทธเจากําลังทรง

บําเพ็ญพุทธกิจคร้ังย่ิงใหญ ที่พุทธศาสนิกชนถือกันวาเปน

เหตุการณสําคัญคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา 

เรียกไดวาเปนจุดเร่ิมตนที่จะใหพระพุทธศาสนาเผยแพรสืบทอด

มาถึงทุกวันนี้  

นี่ คือเปนวันที่พระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา 

ประกาศคําสอนหรือหลักธรรมที่ไดตรัสรูเปนคร้ังแรก เรียกเปน

คําศัพทวา ทรงแสดงปฐมเทศนา แกกลุมนักบวช ๕ รูป ที่เรียกวา 

เบญจวัคคีย ณ มฤคทายวัน ตําบลอิสิปตนะ เมืองพราราณสี ใน

ชมพูทวีปสมัยโบราณ ที่มีช่ือในปจจุบันวาประเทศอินเดีย  

 ความสําคัญของเหตุการณคร้ังนี้ อุปมาเหมือนวา นัก

ปกครองย่ิงใหญผูเปนจักรพรรดิ หรือราชาธิราช มีพระบัญชาให

ลั่นยุทธเภรี คือตีกลองรบประกาศสงคราม ยังลอรถศึกใหเร่ิม

หมุนนําทัพเดินหนาแผขยายราชอาณาจักรออกไป สําแดงกําลัง

อํานาจและความย่ิงใหญใหปรากฏ ฉันใด พระพุทธเจาผูทรงเปน

ธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรี ยังลอแหงธรรมใหหมุน

รุดหนา เร่ิมตนแผขยายอาณาจักรแหงธรรม นําความรมเย็น

และความสงบสุขมาใหแกหมูประชา ฉันนั้น  
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ดวยเหตุนี้ พระธรรมเทศนาที่พระองคทรงแสดงคร้ังแรก

นั้น จึงไดช่ือวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตรแหงการ
หมุนวงลอธรรม หรือพระสูตรแหงการแผขยายธรรมจักร

กลาวคือดินแดนแหงธรรม 

 ชมพูทวีปสมัยโบราณ ๒๕๐๐ กวาปมาแลวนั้น กําลัง

ตื่นตัว ยางเขาสูยุคใหมแหงความเจริญกาวหนา มีความรุงเรือง

เฟองฟูทั้งดานความคิดและกิจการ ซ่ึงแผขยายตัวออกไปทุกๆ 

ดาน บานเมืองกําลังเติบโต พลเมืองกําลังเพิ่มทวีคับค่ัง  

รัฐตางๆ กําลังแผอํานาจขยายอาณาเขตชวงชิงดินแดน

ของกันและกัน มีการคมนาคมติดตอคาขายระหวางแวนแควน

ตางๆ อยางกวางขวาง การศึกษาศิลปวิทยาการก็แพรหลาย  

ผูที่ประกอบการพาณิชยกรรมและเสี่ยงโชคในการคาขาย

ประสบความสําเร็จ ก็ม่ังค่ังรํ่ารวย กลายเปนเศรษฐีคฤหบดี เปน

ผูมีอํานาจและอิทธิพล เคียงคูกับเจานาย และชนในฝายปกครอง  

 ชนผูม่ังค่ังรํ่ารวยดวยอํานาจและทรัพยสินเงินทองเหลานี้ 

สวนใหญมักจะหันไปใชชีวิตในทางฟุงเฟอ แสวงหาแตความสุข

สําราญ มัวเมาในอํานาจและโภคสมบัติของตน พรอมทั้ง

ขวนขวายใสใจแตจะแสวงหาอํานาจและเพิ่มพูนโภคสมบัติให

มากย่ิงขึ้นไปอยางไมรูจักจบสิ้น  

ย่ิงกวานั้น ยังพยายามผูกขาดจํากัดอํานาจและความมั่ง

ค่ังไวในหมูพวกตน ดวยหลักเกณฑและความเช่ือถือตางๆ เชน

เร่ืองวรรณะ ที่ใหแบงช้ันของคนออกไปโดยชาติกําเนิด เปนตน  
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มนุษยกําลังแยกหางจากกัน ขาดเมตตากรุณาตอกัน 

ทอดท้ิงหลงลืม ไมเหลียวแล ขาดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น 

แตเพราะเปนระยะท่ีกําลังเปล่ียนแปลงในตอนตนของยุคสมัย 

สังคมกําลังขยาย มองไปขางหนา คนกําลังสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เปนความหวังใหมๆ ชนทั้งหลายจึงมักมองแตโอกาสท่ีเกี่ยวของ

กับตน ไมคิดลวงเลยไปถึงการโคนลมหักลางกันในระหวางฐานะ 

 สวนอีกดานหนึ่ง ในทางจิตใจ และความเช่ือถือ ชมพู

ทวีปไดช่ือวาเปนดินแดนตนกําเนิดแหงศาสนาและลัทธิตางๆ 

มาชานานหลายพันป คร้ันถึงยุคสมัยแหงความเจริญเติบโตและ

ความเปลี่ยนแปลงนี้ การคิดคนแสวงหาหลักความเช่ือถือและ

คําตอบเพ่ือสนองความตองการทางปญญาก็ย่ิงแพรหลายมากข้ึน 

เกิดมีศาสดาเจาลัทธินักคิดนักปรัชญาตางๆ อุบัติขึ้นมากมาย  

 นักบวชบางพวกคิดพัฒนาความเช่ือถือและขอปฏิบัติใน

ศาสนาของตน ใหทันตอความเปนไปในสังคมและใหเกิดผล

ประโยชนแกตนมากย่ิงขึ้น เชน คิดพัฒนาพิธีบูชายัญ ขยายให

วิจิตรพิสดาร เพื่อใหเจานายและเศรษฐีผูกําลังแสวงอํานาจและ

โภคสมบัติไดประกอบอยางสมใจ และเพ่ิมพูนลาภสักการะแก

ตนผูประกอบพิธีอยางเต็มที่  

 คนอีกพวกหนึ่ง ผูเบื่อหนาย มองไมเห็นสาระของชีวิต

ที่วายเวียนหมกมุนอยูดวยอํานาจและโภคสมบัติในโลก ก็ออก

บวช แสวงหาความรอดพนใหแกตน ดวยหวังผลสําเร็จอันวิเศษ

ที่อยูเหนือกวาโลกียสุข ดวยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่จะทําตนให
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เหินหางหรือไมของเกี่ยว ตลอดถึงขั้นที่ตรงขามกับวิถีชีวิตในโลก

นี้ เชน บําเพ็ญตบะ ประพฤติวัตรทรมานตนดวยวิธีตางๆ  

 สวนอีกบางพวกก็แสวงหาคําตอบที่เปนทางรอดพนใหแก

ตนและผูอ่ืนดวยการคิดคนทางปรัชญา ครุนคิดพิจารณาปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่เหลือวิสัยและไมอาจพิสูจนได โดยคิดดวย

ตนเองบาง เรรอนไปสอบถามถกเถียงปญหากับนักคิดในถ่ิน

ตางๆ บาง เกิดมีทิฏฐิหรือทฤษฎีปรัชญาตางๆ มากมาย เชนวา 

โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด พระผูเปนเจามี

หรือไมมีดังนี้ เปนตน ตางก็สูญเสียเวลา แรงกาย และแรง

ความคิดกันไปในเร่ืองเหลานี้เปนอันมาก 

 ที่กลาวมานี้ คือสภาพสังคมและความคิดจิตใจของชมพู

ทวีปเม่ือใกลจะถึงพุทธกาล เทาที่พอจะสืบทราบจากหลักฐาน

ทางตํารับตํารา  

พระพุทธเจาผูทรงเปนพระบรมศาสดาของพุทธศาสนา 

ไดเสด็จอุบัติขึ้นทามกลางสภาพเชนนี้ ไดทรงดําเนินพระชนมชีพ

ตามแบบอยางของสภาพเชนนี้ และในท่ีสุดก็ไดทรงละเลิกสภาพ

เชนนี้เสีย หันไปทรงดําเนินพระชนมชีพตามแบบท่ีไดทรงคิดวาง

ขึ้นใหม พรอมทั้งทรงประกาศคําสอนชักนําประชาชนใหละเลิก

วิถีชีวิตที่ผิดพลาดเดิมนั้น และใหหันมาดําเนินตามมรรคาที่ได

ทรงประกาศขึ้นใหม กลาวคือ  

 เบื้องแรก ในฐานะที่ประสูติเปนโอรสกษัตริย พระองค

ทรงดําเนินพระชนมชีพในปฐมวัย ทามกลางความสุขสําราญ 

การบํารุงและปรนเปรอ พร่ังพรอมดวยอํานาจและโภคสมบัติ  
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คร้ันแลวก็ทรงเบื่อหนาย ทรงมองเห็นวา การดําเนินชีวิต

เชนนั้นขาดแกนสาร ไมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางแทจริงทั้งแก

ตนเองและผูอ่ืน มีแตจะทําใหเกิดความลุมหลงมัวเมา ทําคุณคา

ของชีวิตใหลดถอยจมต่ําลง ปลอยกาลเวลาของชีวิตใหลวงเลย

ผานพนไปอยางวางเปลาปราศจากสาระ ย่ิงกวานั้น ยังอาจเกิด

โทษเกิดพิษแกชีวิตของตน เหมือนสั่งสมสิ่งหมักหมมทับถมดอง

เอาไว และเปนการเบียดเบียน ทําใหเกิดความทุกขความ

เดือดรอนแกผูอ่ืน โดยตรงบาง โดยออมบาง 

 เม่ือทรงพิจารณาเห็นดังนี้แลว ก็ทรงคิดหาวิธีแกไข เร่ิม

ดวยการทดลองวิธีที่นิยมปฏิบัติกันในสมัยนั้นกอน จึงไดทรงละ

ทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศ เสด็จออกผนวช ทรงเพศนักบวช

จาริกไปศึกษาทัศนะของนักคิด นักปรัชญา ศาสดาจารย เจา

ลัทธิตางๆ ที่มีช่ือเสียงแหงยุคสมัย  

พระองคไดทรงทดลองบําเพ็ญขอปฏิบัติทั้งหลายของ

สํานักตางๆ ทั้งที่เรียกวาโยคะ ตลอดจนตบะ คือการบําเพ็ญ

เพียรทรมานตนแบบตางๆ รวมเปนเวลานานถึง ๖ ป จนแน

พระทัยแลววาไมสามารถแกปญหานําไปสูผลที่ทรงมุงหมาย  

จากนั้นจึงไดทรงคิดคนทดลองสืบตอไป จนไดทรงคนพบ

มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เม่ือทรงปฏิบัติตามมรรคานี้

ก็ไดคนพบสัจธรรมที่แกปญหาของมนุษย นําคุณคาที่แทจริงมา

ใหแกชีวิตได อันเรียกวา อริยสัจจ ๔ ประการ  

ณ บัดนี้ ทรงตระหนักชัดพระทัยวาไดทรงบรรลุผลสําเร็จ

แหงความเพียรพยายามในการแสวงหาของพระองคแลว  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙

 ความสําเร็จคร้ังนี้เกิดขึ้น ในวันเพ็ญเดือน ๖ กอนพุทธ

ศก ๔๕ ป เรียกวาการตรัสรู หรือบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ 

สําเร็จเปนพระพุทธเจา  

ตอจากนั้น พระองคก็ทรงเร่ิมงานประกาศพระศาสนา 

เปดเผยสิ่งที่ไดตรัสรู ใหผูอ่ืนไดรวมรู และรวมไดรับประโยชน 

ขยายจากการแกปญหาบุคคล ไปสูการแกปญหาของปวงชน 

 ในการเร่ิมตนงานประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาทรง

ดําริหาหนทางท่ีจะใหไดผลดีอยางรวดเร็ว โดยประเดิมที่บุคคลผู

มีพื้นภูมิเดิมทางปญญาดี ที่จะรูแจงคําสอนไดอยางวองไว และ

สามารถนําไปช้ีแจงอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจตอไปไดอีกอยาง

กวางขวาง  

ตํานานเลาวา ทรงพิจารณาเห็นดาบสผูเปร่ืองปราชญ ๒ 

ทาน ที่พระองคเคยทรงไปศึกษาหลักลัทธิอยูดวยในระหวาง

ระยะ ๖ ปแหงการคิดคนแสวงหา วาเปนผูมีความสามารถ

เหมาะสม แตไดทรงทราบวาดาบส ๒ ทานนั้นสิ้นชีวิตเสียแลว  

จากนั้น ทรงระลึกถึงนักบวช ๕ ทาน ที่ เคยไปรวม

ประพฤติพรตบําเพ็ญตบะ และปรนนิบัติพระองค ในระหวาง

เวลา ๖ ปนั้น ซ่ึงมีช่ือเรียกรวมกันวาเบญจวัคคีย
๑
 ผูไดหนีจาก

พระองคไปเม่ือทรงเลิกบําเพ็ญตบะ และเวลานั้นพํานักอยู ณ 

มฤคทายวัน แหงตําบลอิสิปตนะ ใกลเมืองพาราณสี  

พระองคเสด็จจากสถานท่ีตรัสรู คือตําบลอุรุเวลา ใน

แควนมคธ มุงไปพบนักบวช ๕ รูปนั้น  
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ที่อิสิปตนะ พระองคไดทรงแสดงธรรมสําคัญคร้ังแรก อัน

เรียกวาเปนปฐมเทศนา ประกาศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก

เบญจวัคคียนั้น ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน  ๘ 

หลังจากตรัสรูได ๒ เดือนเต็ม  

มัชฌิมาปฏิปทา และจตุราริยสัจจ (อริยสัจจ ๔) ที่

พระองคไดตรัสรู ซ่ึงไดกลาวถึงแลวขางตนนั่นแหละ คือ

สาระสําคัญของปฐมเทศนานี้ 

 เม่ือทราบความเปนมาของเร่ืองที่เปนตนกําเนิดของวัน      

อาสาฬหบูชาเชนนี้แลว ควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา

สาระของเร่ืองอาสาฬหบูชาตอไปอีก ตามคําอธิบายในหัวขอ

ตางๆ ดังตอไปน้ี 

๑.  ใจความของปฐมเทศนา 
 ปฐมเทศนา หรือที่เรียกตามช่ือเฉพาะวา ธัมมจักกัป-

ปวัตตนสูตรนั้น แสดงหลกัธรรมสําคัญ ๒ ประการ คือ
๒
 

(ก) มัชฌิมาปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติที่เปนกลางๆ หรือ

ทางสายกลาง 

(ข) อริยสัจจ ๔ คือ หลักความจริงของอริยชน ๔ อยาง 

หรือสัจธรรม ๔ ขอ ซ่ึงทําใหผูที่รู กลายเปนอารยชน 

 ก. ท่ีเรียกวา ทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ก็เพราะ

เปนทางดําเนินชีวิต หรือขอปฏิบัติ ท่ีเปนกลางๆ ถูกตอง พอเหมาะ

พอดีท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จถึงจุดหมาย มิใชเปนการปฏิบัติหรือ

การดําเนินชีวิตท่ีเอียงสุด ๒ อยาง อยางหนึ่งอยางใด คือ 
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 ๑. การหมกมุนมัวเมาอยูกับความสุขทางกาย ลุมหลงใน

รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพลิดเพลินในการปรนเปรอ 

ปลอยใจใหโลดไปตามกระแสกิเลส สยบตัวลงเปนทาสของโลก

และเนื้อหนัง อุทิศชีวิตของตนใหแกการแสวงหาเช้ือเพลิงมาเติม

ไฟกิเลส ทุมเทพลังงานเพ่ือการติดตามกินเหย่ือลอ  

ในวิถีชีวิตอยางนี้ คนตางก็เที่ยวไขวควาเก็บเอาสิ่งตางๆ 

มากมายมาพอกพูนหอหุมตัวจนหนาหนักและกินที่ ทั้งที่สิ่ง

เหลานี้ไมอาจรวมเขาเปนเนื้อตัวแทจริงของตนได และผูกมัดตัว

ติดกับสิ่งเหลานั้นอยางเหนียวแนน จนกลายเปนกอความทุกข

ใหแกตนเอง หมดความปลอดโปรง ไมเปนอิสระ เปนภาระทวม

ทับสลัดไมออก และยังใหโทษแกผูอ่ืนดวย โดยทําใหหลงลืมที่จะ

เหลียวแลกันเสียบาง ใหเก็บเอาสิ่งเกินความจําเปนมาพอกพูน

เต็มลนเสียที่ เดียว  จนขาดแคลนแกที่ อ่ืนบาง  ใหแย ง ชิง

เบียดเบียนขมเหงวิวาทกัน เพราะตางฝายตางก็จะเอาบาง  

รวมความวา เปนการหลงเพลิดเพลินหมกมุนในกามสุข 

เรียกเปนคําศัพทวา กามสุขัลลิกานุโยค 
๒. การสรางความยากลําบากแกตน เหนื่อยแรงเสียเปลา 

ดวยการเช่ือถือ ประพฤติปฏิบัติตัว ดําเนินชีวิตในทางที่ไขวเขวเฉ

ไถล เลี่ยงหลบหรือขามเลยไปเสียจากชีวิตจริง ปฏบิัติไปอยางมืด

บอดตามที่สักแตวายึดม่ันถือม่ันเอาไว ดําเนินไปสูจุดหมายท่ี

เลื่อนลอย นํามาซ่ึงผลท่ีไมตรงกับจุดหมาย และไมบังเกิดคุณคา

แทจริงแกชีวิต ทําใหหลงเตลิดหนักย่ิงขึ้น ตัวอยางเชน 
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 ๑) อยางหยาบที่สุด ที่มองเห็นงาย เปนรูปธรรม เชน 

บําเพ็ญตบะ ทรมาน บีบค้ันรางกายดวยประการตางๆ มีการอด

อาหาร ยืนกลางแดด นอนบนหนาม เปนตน ดวยหวังจะใหกิเลส

แหงเหือดหาย และทาํใหจิตหลุดพนจากพันธนาการของกาย 

อยางที่ปฏิบัติกันแพรหลายในประเทศอินเดียสมัยโบราณ และ

ยังมีอยูมากมายจนกระทั่งบัดนี้ ซ่ึงพระพุทธเจาเคยทรงทดลอง

ปฏิบัติมาแลวในระยะ ๖ ป แหงการคิดคนแสวงหา  

ตบะน้ัน เปนลัทธิท่ีหลงเตลิดไป เพราะมองเห็นความ 

สัมพันธระหวางกายกับจิตอยางผิดพลาด เปนการเอียงสุดอีกดาน

หน่ึง โดยเขาใจผิดไปวา เมื่อกายขาดการบํารุงแลว จิตก็ขาดเคร่ือง

บํารุงกิเลสไปดวย จึงสามารถบริสุทธิ์หลุดพนอิสระ เปนความ

เชื่อถือตรงขามกับพวกท่ีเห็นเอียงสุดไปอีกดานหนึ่งวา เมื่อกาย

ไดรับการบํารุงดีแลว จิตพลอยไดรับการบํารุงดวย ก็จะดีไปเอง  

 สําหรับคนสองพวกน้ี สิ่งที่ดีสําหรับพวกหนึ่ง กลายเปน

ช่ัวรายสําหรับอีกพวกหนึ่ง สิ่งช่ัวรายสําหรับพวกหนึ่ง กลายเปน

สิ่งดีที่ตองการสําหรับอีกพวกหน่ึง ตางก็ไมรูไมเขาใจตามความ

เปนจริงวา กายกับจิตเปนสิ่งสัมพันธกันก็จริง แตความดีงามและ

ช่ัวรายที่เกิดจากความสัมพันธนั้น ก็เปนสิ่งสัมพันธ ตองอาศัย

ปจจัยอยางอ่ืนประกอบดวย  

 จิตใจและชีวิตจะกาวไปในคุณความดีได เบื้องตนตอง

อาศัยการที่มีปจจัยสิ่งบํารุงกายสวนหนึ่งกอน  

แตปจจัยที่บํารุงกายนั้น ก็มีขอบเขตของความจําเปนที่

จัดไดวาเปนความพอดีอยูในระดับหนึ่ง  
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เม่ือมีปจจัยบํารุงกายพรอมถึงระดับที่วานี้แลว วัตถุจะ

เปนอุปกรณสําหรับชีวิตที่จะกาวหนางอกงามสรางสรรคสิ่งที่เปน

คุณ ก็ได หรืออาจทําใหจิตใจตกเปนทาสของวัตถุ พอกพูนความ

ทุกขความช่ัวราย ก็ได ทั้งนี้ตองอาศัยการชักนําของปจจัยอยาง

อ่ืนดวย ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอม และที่อยูภายใน  

 พวกที่มองความสําคัญเฉพาะแตความเพียบพรอมทาง

วัตถุเปนเกณฑตัดสิน ยอมกลายเปนพวก เอกันตวาทในฝายวัตถุ
นิยมทางเศรษฐกิจ  

พวกที่มองแตความสําคัญของจิต โดยไมคํานึงถึงปจจัยที่

อุดหนุนกาย ยอมกลายเปนพวก เอกันตวาทในฝายจิตนิยม  

ตางก็เปนพวกที่มองโลกและชีวิตสุดทางไปคนละซีก 

 ๒) ในทางนามธรรม ซ่ึงเปนขั้นละเอียดลึกซ้ึง มีการขบ

คิดถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญา พยายามเขาถึงสิ่งที่เหตุผลหย่ัง

ไมถึงดวยการถกเถียงหาเหตุผล พยายามหาคําตอบใหแกปญหา

ที่ตนตั้งขึ้นจากความไมรูหรือเขาใจผิด พยายามอธิบายสิ่งที่มอง

ไมเห็นใหเห็นดวยคําพูด  

วิถีความคิดแบบนี้ ทําใหใชเวลาสิ้นเปลืองไปดวยการ

คาดคะเนและตีวาทะเกี่ยวกับปญหาที่พิสูจนไมไดและไมเกี่ยวของ

หรือเปนคุณประโยชนอะไรแกชีวิต ทําใหหลงใหลเพลิดเพลินอยูกับ

ความคิดท่ีเล่ือนลอยหางไกลชีวิตจริง ทําใหทุกขยากลําบากจิต 

เหน่ือยสมอง เหน่ือยความคิดเปลาๆ ไดแก ทฤษฎีท่ีเรียกวาอันต-
คาหิกทิฏฐิ หรือปญหาท่ีเรียกวา อัพยากตปญหา เชน ปญหา

เก่ียวกับมูลการณ (ตนกําเนิด) และปริโยสาน (ท่ีสิ้นสุด) ของโลก  
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๓) อยางตื้นลงที่เปนเร่ืองใกลเขามาในทางปฏิบัติ คือ

การคอยพ่ึงอาศัยอํานาจของสิ่งลึกลับศักดิ์สิทธิ์ ที่มองไมเห็น 

และอยูพนวิสัย โดยหวังการออนวอนหรือความขลังมาชวย

บันดาลใหไดสําเร็จผลที่ปรารถนา  

ความเชื่อและหวังพึ่งแบบนี้ ถาเปนอยางรุนแรง ยอมทํา

ใหมอบตัวมอบความไววางใจแกสิ่งนั้นสิ้นเชิง ไมคิดและไมลงมือ

ทําการแกปญหาดวยเร่ียวแรงความเพียรพยายามของตนเอง จัด

วาเปนความงมงาย ตัวอยางในพุทธกาล เชน ลัทธิบูชาไฟ  

อยางเพลาลงมา ในฐานะที่เปนปุถุชนผูอยูใตอํานาจ

อวิชชา ซ่ึงยังระแวงระวังตอสิ่งที่มองไมเห็น และยังไมเขมแข็งพอ 

ก็เพียงแคอาศัยสิ่งลึกลับไวเสริมกําลังใจ ในการกระทํากิจซ่ึงตน

ลงมือกระทําอยูแลว  

แตจะในกรณีใดก็ตาม ก็ยังเปนการกระทําที่ไมดําเนินไป

ดวยความรูความเขาใจ ยังเปนการแกปญหาอยางมองไมเห็นวา

การแกดําเนินไปอยางไร และตนเองเขาไปจัดการอะไรไมได จึง

จัดเขาในพวกสรางความลําบากเสียแรงเปลา 

 การดําเนินชีวิตหรือประพฤติในแบบที่กอความทุกข

ยากลําบากเดือดรอนแกตน เหนื่อยแรง เหนื่อยสมอง เหนื่อย

ความคิดเหลานี้ มีช่ือเรียกเปนคําศัพทวา อัตตกิลมถานุโยค 
 ขอปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ละเวน หางจากความ

ประพฤติปฏบิัติที่เอียงสุดเหลานี้ จึงเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” 

แปลวา ขอปฏิบัติที่เปนกลาง หรือทางสายกลาง  
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ผูที่งอกงามในพระพุทธศาสนา กาวหนาในการปฏิบัติ

ธรรมมากข้ึนเทาใด ก็ย่ิงละเวนขอปฏิบัติที่เอียงสุดไดมากขึ้น

เทานั้นโดยลําดับ ถาถึงขั้นเปนบรรพชิต คือบวชในพระธรรม

วินัยแลว ก็ถอืวาไมควรของแวะทีเดียว ควรดําเนินแนวแนม่ันคง

ในมัชฌิมาปฏิปทา  

ประการสําคัญ มัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนทางแหงปญญา 

ย่ิงเขาถึงมัชฌิมาปฏิปทามากขึ้นเทาใด ก็ย่ิงทาํสิ่งตางๆ ดวย

ความรูความเขาใจ ดวยการใชปญญา และแกปญหาดวย

ปฏิบัติการทีอ่ยูในวิสัยของตนมากข้ึนเทานั้น  

 มัชฌิมาปฏิปทาเปนทางดําเนินชีวิตดวยปญญา มีปญญา

เปนฐาน เปนมรรคาที่นําไปสูจุดหมายได และกอใหเกิดคุณคา

แกชีวิตอยางแทจริง โดยมีหลักปฏบิัติเปนองคประกอบ ๘ 

ประการ ทําใหผูดําเนินตามเปนอริยะ หรืออารยะ อยางแทจริง 

จึงเรียกเปนคําศัพทวา อริยอัฏฐังคิกมัคค กลาวคือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รูเขาใจถูกตอง เห็นตามที่เปนจริง 
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริต ตั้งใจทําส่ิงที่ดีงาม 
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลาวคําสุจริต 

๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สุจริต 

๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพ ทําอาชีพที่สุจริต 
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบําเพ็ญดี 
๗. สัมมาสต ิระลึกชอบ คือ ทําการดวยจิตสํานึกเสมอ ไมเผลอพลาด 
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตม่ันชอบ คือ คุมจิตไดแนวแนมั่นคง ไม

ฟุงซาน 
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 องคประกอบ ๘ ประการของมรรคน้ี แตละขอมีราย 

ละเอียดพิสดาร เพราะเปนประมวลขอปฏิบัติหรือหลักจริยธรรม

ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ในที่นีมิ้ใชโอกาสที่จะพรรณาความ

พิสดารในเร่ืองนี้ จึงกลาวถึงแตเพียงความหมายสั้นๆ ไวกอน  

ขอยํ้าเพียงวา มรรคานี้ เร่ิมตนดวยปญญา และมีปญญา

เปนรากฐาน องคประกอบขอแรกจึงเปนเร่ืองของปญญา คือ 

สัมมาทิฏฐิ  

 "สัมมาทิฏฐิ" นี้ อยางงายๆ หมายถึง ความเห็นที่ถูกตอง

ตามคลองธรรม เชน เช่ือหลักกรรม เห็นวา ทําดี เกิดผลดี ทําช่ัว 

เกิดผลช่ัว เปนตน  

แตในความหมายที่ตรงหลักวิชายิ่งขึ ้น ทานอธิบายวา 

สัมมาทิฏฐิ คือ รูทุกข รูสมุทัย รูนิโรธ รูมรรค หรือมองเห็นความ

เปนไปของสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธสืบทอดของเหตุปจจัยที่

เรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท  
 พูดใหเขาใจงายๆ คือ เม่ือประสบส่ิงติดขัดเปนปญหา 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 เม่ือจะแกไขหรือดับปญหา จะตองแกที่องคประกอบ

หรือจุดไหนใหตอเนื่องกันไปอยางไร (ปฏิจจสมุปบาท)  

 การประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตตามหลักองคมรรค 

๘ ประการ โดยเร่ิมดวยมีความรูความเขาใจเปนพ้ืนฐานอยางนี้ 

ยอมเปนการแกปญหา หรือการทําใหไมมีปญหาอยูในตัว เปน

การปฏิบัติเพ่ือดับทุกข หรือดําเนินชีวิตอยางไมมีทุกข โดยตัว

ของมันเองอยูตลอดเวลา 

 ถาสังเกต จะเห็นไดวา มรรคาสายกลางนี้ เปนเร่ืองของ

การกระทําในชีวิตจริง และอยูในวิสัยของมนุษยทั้งสิ้น กลาวคือ 

องคมรรคทั้ง ๘ ขอ เปนขอปฏิบัติสําหรับคนทุกคน และทุกคน

ปฏิบัติไดดวยตนเอง ไมตองออนวอน คอยการบันดาล หรือรอ

ใครมาชวยทําให เปนขอปฏิบัติที่ทําไดภายในขอบเขตของชีวิตนี้ 

วางไวสําหรับชีวิต เปนเร่ืองของชีวิตโดยตรง เปนระบบการ

ดําเนินชีวิตที่ครบถวนสมบูรณ เพราะมองเห็นความสําคัญทั้ง

ของวัตถุและของจิตใจ ครอบคลุมทั้งดานกายและดานจิต  

มรรคาน้ี เปนระบบจริยธรรมและระบบการศึกษาที่

สมบูรณ เพราะสอนใหฝกฝนอบรมระเบียบวินัยทางกาย วาจา 

และอาชีพ (ศีล) ใหฝกฝนระเบียบวินัยทางจิตใจ สรางความ

เจริญงอกงามและความเขมแข็งม่ันคงทางดานคุณธรรม (สมาธิ) 
และใหฝกฝนอบรมปญญา สรางความรูความเขาใจสภาวะของส่ิง
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ทั้งหลายตามเปนจริง เพื่อมีชีวิตอยูอยางผูที่รูเทาทันโลกและชีวิต 

รูจักรวมมือกับธรรมชาติ เพื่อดํารงอยูดวยกันไดอยางกลมกลืน 

ประสานประโยชนและรักษาอิสรภาพของทั้งสองฝาย (ปญญา)  
 ทางสายกลางนี้ เปนระบบที่มีขอบเขตจํากัด แตยืดหยุน

อยางกวางขวางมาก  คืออยูในวงจํากัดของความดีงามและ

แนวทางของ ศีล สมาธิ ปญญา แตผูที่ประพฤติดําเนินชีวิตอยูใน

ระบบ สามารถดํารงอยู ณ ตําแหนงตางๆ ที่หางกันไดหลายขั้น

หลายระดับ แลวแตความพรอมของตน  

ดังตัวอยางเชนวา ถาจะอยูครองเรือนก็ได แตพึง

ประพฤติธรรมใหถูกหนาที่ที่จะเปนคนครองเรือนที่ดี  

ถาเบื่อหนายชีวิตเหยาเรือน หรือตองการแสวงสุขทางจิต

อยางสูง ก็สามารถออกบวชครองเพศบรรพชิต ถาเบื่อหนายอีก 

ก็สามารถสละเพศออกมาเปนชาวบานได  

ถามีคุณสมบัติมีความสามารถ และพอใจจะเปนนัก

ปกครอง ก็ดํารงตําแหนงหนาที่ปกครองได แตตองบริหาร

อํานาจและโภคทรัพยใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

มิใชบริหารประชาชนใหเปนไปเพ่ืออํานาจและโภคทรัพยของตน 

ดังนี้เปนตน  

 ระบบแหงมรรค ประกอบดวยสภาพการดําเนินชีวิตที่

แตกตางกันหลากหลาย แตทั้งหมดรวมอยูกลมกลืนเขาไดใน

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นับเปนระบบท่ีมีความเสมอภาค 

เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมที่จะอยู ณ ที่ตางๆ กัน เพื่อบําเพ็ญ

ประโยชนแกกัน โดยสวมหนาที่ที่เหมาะสมกับฐานะนั้น  
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มรรคานี้ เปนระบบที่ใหเสรีภาพอยางสูง เพราะเปด

โอกาสแกการเลือกโดยสมัครใจ แตมิใชเลยขอบเขตจนกลายเปน

ตามอําเภอใจ เพราะเม่ือสมัครใจเลือกเอาอยางใดแลว ก็มีความ

ผูกพันที่จะทําใหถูกใหชอบตอภาวะอยางนั้นดวย  

มรรคเปนระบบที่ไมมีการบีบบังคับ แตก็มิใชปลอยเร่ือย

เปอยไปตามใจชอบ เพราะเปนระบบแหงการฝกฝน จึงแนะนํา

กระตุนเตือนเรงเราใหฝกอบรมแกไขปรับปรุงตนใหกาวหนาขึ้นสู

ความดีงามที่ย่ิงๆ 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

ของความบีบค้ัน ขัดของ ติดขัด อัดอ้ันตางๆ บุคคลจะตอง

กําหนดรู หรือทําความรูจักมัน ใหรูเทาทันตามความเปนจริงวา 

มันคืออะไร อยูที่ไหน และแคไหนเพียงไร กลาวคือ ตองยอมรับรู
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กลาสูหนาปญหา กลาเผชิญความจริง แมจะเปนสิ่งที่นึกวานา

กลัว ไมเปนที่ชอบใจ  

เร่ิมตน ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะของส่ิง

ทั้งหลาย ที่รวมเรียกวาโลกและชีวิตนี้วา สิ่งทั้งหลายเหลานั้น

ลวนเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ปรุงแตงกันเขา ไมเที่ยงแท ไมย่ังยืน 

ไมคงตัว และหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตางๆ ตามเหตุปจจัยที่

เขามาสัมพันธเกี่ยวของกัน ไมมีหยุดนิ่ง  

สิ่งทั้งหลายก็ตาม ชีวิตนี้ที่เรียกตัวเองวาฉัน วาเรา ก็ตาม 

ไมมีอํานาจในตัวเองเด็ดขาด ไมเปนตัวเองโดยส้ินเชิง ที่จะ

เรียกรองสั่งบังคับใหสิ่งทั้งหลายเหลานั้น รวมทั้งสิ่งที่เรียกวาตัวเอง 

ใหเปนไปตามปรารถนา  

 สิ่งทั้งหลายมันเปนของมันอยางนั้นเอง ตามเหตุตาม

ปจจัย ไมเกี่ยวกับความชอบใจหรือไมชอบใจของเรา เม่ือเหตุ

ปจจัยมาประจวบใหปรากฏในรูปที่ตรงกับใจปรารถนา เราก็ชอบ

ใจ เม่ือปรากฏในรูปที่ไมตรงกับใจปรารถนา เราก็ไมชอบใจ  

 เม่ือยึดถือติดคาอยูวาจะตองเปนอยางใดอยางหน่ึงม่ัน

หมายลงไป คร้ันสิ่งตางๆ นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเปน

อยางอ่ืน ไมตรงกับที่ ยึดอยากม่ันหมาย เราก็ถูกบีบค้ันกด

กระชาก บดขย้ี เปนภาวะที่เรียกวาความทุกข ซ่ึงโดยสาระก็เปน

เพียงความขัดแยงกระทบฉีกกระชากกัน ระหวางอาการ

เปลี่ยนแปลงแปรผานไปของส่ิงทั้งหลาย กับเสนเชือกแหงความ

ยึดความอยากท่ีเราสรางขึ้นเทานั้นเอง  
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 การที่จะแกไขปองกันปญหา หรือความทุกขอยางใดอยาง

หนึ่งนั้น มิใชไปนั่งปนเสนเชือกแหงความยึดความอยาก แลวเอา

ไปผูกรัดเหนี่ยวร้ังสิ่งทั้งหลายไว ซ่ึงมีแตทําใหเหนื่อยเปลา ซํ้าจะ

ถูกฉุดกระชากเอาไปบดขย้ี ทําใหทุกขทรมานย่ิงขึ้นอีก  

วิธีที่ถูกตองคือ รูเขาใจเทาทันความจริงของสิ่งเหลานั้น รู

เหตุปจจัยของภาวะท่ีเปนไปอยางนั้น รูวาอะไรจะเปนไปได อะไร

เปนไปไมได แคไหนเพียงไร แลวเขาไปจัดการกับสิ่งเหลานั้น 

ตรงตัวเหตุตัวปจจัย ที่จะใหเปนไปอยางนี้หรืออยางนั้น ตามที่รู

เขาใจชัดแลวนั่นเอง 

 ๒) สมุทัย ไดแก เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา

เม่ือรูเทาทันความทุกข เขาใจปญหาแลว ก็สาวหาสาเหตุของ

ทุกข หรือตนตอของปญหาตอไปตามหลักแหงความสัมพันธสืบ

ทอดของเหตุปจจัย หรือตามหลักใหญที่วา ธรรมทั้งหลายเกิดแต

เหตุและจะดับไปเพราะเหตุดับ วิเคราะหใหเห็นชัดวาอะไรบาง

เปนปจจัย ปจจัยไหนเปนตัวการสําคัญเจาบทบาทใหญ ปจจัย

เหลานั้นสัมพันธสืบทอดกันมาอยางไร จึงปรากฏออกมาเปนรูป

ปญหาอยางนั้น  

 เม่ือวาโดยรวบรัด ตัวการสําคัญแหงทุกขของชีวิต ก็คือ

ตัณหา หรือเสนเชือกแหงความอยาก ที่มนุษยเอาไปเกี่ยวเกาะ

คลองรัดสิ่งทั้งหลายนั้นเอง  

ปจจัยตัวการนี้ สัมพันธสืบทอดกันมากับปจจัยอ่ืนๆ โดย

เฉพาะท่ีสําคัญยิ่ง คือ อวิชชา ความไมรู ความไมมีปญญา ไมใช
ปญญา จึงปรากฏเปนปญหาในรูปตางๆ ท่ีเรียกรวมๆ กันวา ทุกข  
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ความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัยที่จะตองรูในขอนี้ มี

ช่ือเฉพาะวา ปฏิจจสมุปบาท 

 ๓) นิโรธ ไดแก ความดับทุกข ภาวะที่สิ้นปญหา หรือ
ภาวะที่วางโลงปลอดโปรงจากปญหา เร่ิมดวยชีวิตที่เปนอิสระ ไม

ถูกฉุดกระชากลากไปดวยเสนเชือกแหงความอยาก มีจิตใจเบกิ

บาน ผองใส สะอาด สงบ ดวยความเปนอยูอยางรูเทาทันโลก

และชีวิต ดําเนินชีวิตดวยการใชปญญา 

๔) มรรค ไดแก มรรคาอันนําไปสูความดับทุกข หรือกระบวน

วิธีแหงการแกปญหา กลาวคือ มรรคามีองค ๘ ประการ หรือ

มัชฌิมาปฏิปทาที่กลาวแลวขางตนนั่นเอง  

มรรคาน้ี เปนระบบจริยธรรมท้ังหมดของพระพุทธศาสนา 

หรือทางดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ซ่ึงมีปญญาคือความรูความเขาใจ

เทาทันสภาวะของสิ่งท้ังหลาย เปนพ้ืนฐาน และเปนแกนนํา  

ชาวพุทธที่แท ตองเจริญกาวหนาเติบโตขึ้นเร่ือยไปในวิถี

การดําเนินชีวิตดวยปญญา ถาแตกอนเปนอยูดวยความเขลางม

งายมาก เคยทําไดแคนั่งถือเสนเชือกแหงความอยาก คอยคลอง

รัดสิ่งตางๆ อยูเร่ือยๆ ตอไปนี้จะตองมีพลังใจเขมแข็ง ฝกฝนตน

ใหใชปญญามากข้ึน มีความรูเทาทันโลกและชีวิตมากขึ้น เรียนรู

วิธีคิดแบบวิเคราะหเหตุปจจัยใหมากข้ึน เขาเกี่ยวของจัดการกับ

สิ่งตางๆ ที่ตัวเหตุตัวปจจัยดวยความรูความเขาใจใหมากขึ้น ทํา

จิตใจใหปลอดโปรงผองใสเปนอิสระไดบอยคร้ังขึ้น  

อยางนอย เม่ือปนเสนเชือกรัดตัวขึ้นแลว ก็รูจักตัดเชือก

นั้นในคราวที่ควรจะตัดไดบาง  
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 การที่จะดําเนินชีวิตดวยปญญาที่รูเทาทัน มีจิตใจเปน

อิสระ สงบ สะอาด ใสสวางอยูเสมอนั้น โดยปกติมิใชเปนสิ่งที่ทํา

ไดเร็วพลันทันที เพราะการดําเนินชีวิตแหงปญหาเปนสิ่งที่เราสั่ง

สมสรางมาดวยอาศัยความเคยชินตลอดเวลายาวนาน การที่จะ

แกไขชําระลางหรือเดินทางใหม จึงตองอาศัยวินัย ความเขมแข็ง

ม่ันคง และการฝกหัดอยูเสมอใหเคยชินอยางใหมขึ้นมาแทน  

ดวยเหตุดังนี ้ กระบวนการฝกอบรมในวิถีแหงมรรค จึง

ประกอบดวยหลักการที่เรียกวา สิกขา ๓ ศีล สมาธิ และปญญา  
 สิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการฝกหัดนี้ คือความมีสติ ผูฝกตน

ควรพยายามสรางสติขึ้นไวเสมอๆ สติ เปนตัวย้ังจากทางผิดและ
ชักเขาสูทางถูก เม่ือสติเกิดแลว นั่นคือตัดเสนเชือกที่รัดตัวเสียได 

ปญญาจะตามมาละลายลางทางผิดและสองทางถูก  

จากนั้น อาศัยสมาธิ คือความแนวแนม่ันคงเขมแข็งของ

จิตใจ กจ็ะใชวิริยะคือความเพียร เดินรุดหนาไปในทางถูก หนั

หางทางผิดไกลออกไปโดยลําดับ  

เม่ือทําไดสมํ่าเสมอ ผลสําเร็จก็จะตามมา คือความเปน

ชาวพุทธที่สมบูรณ และชีวิตที่เปนสุขตามอริยมรรคา 

 ที่กลาวมานี้ คือการทําความเขาใจกันอยางสังเขป

เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา และอริยสัจจ ๔ ที่เปนใจความของปฐม

เทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
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๒.  ผลจากการแสดงปฐมเทศนา 
 เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาจบแลว ปรากฏวา 

โกณฑัญญะผูเปนหัวหนาของเบญจวัคคียเขาใจธรรมที่ทรงแสดง

นั้น รูแจงความจริง เรียกวา เกิดดวงตาเห็นธรรม หรือได

ธรรมจักษุ คือ เขาใจตามหลักกระบวนการแหงเหตุปจจัย วาสิ่ง

ใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งหมดนั้นยอมมีความดับไป

เปนธรรมดา ถาจัดลําดับในขั้นของอริยบุคคล เรียกวาเปนโสดาบัน  

พระพุทธเจาทรงทราบวาโกณฑัญญะรูแจงธรรมดังนั้น ก็

ทรงเปลงพระวาจาวา "อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ, อญฺญาสิ วต โภ 
โกณฺฑญฺโญ” แปลวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ  

คําวา "อัญญา" ซ่ึงแปลวารูนั้น ไดติดเปนคํานําหนาช่ือ

ของทานโกณฑัญญะสืบตอมา เรียกวา อัญญาโกณฑัญญะ 

(คัมภีรบางฉบับเรียก อัญญาตโกณฑัญญะ) 

 ทานโกณฑัญญะรูแจงธรรมเชนนั้นแลว ก็ทูลขอบรรพชา 

และไดบวช เปนพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา 

๓.  ความหมายของอาสาฬหบูชา 
 อาสาฬหบูชา ประกอบข้ึนจากคํา ๒ คํา คือ อาสาฬห (เดือน ๘ 

ทางจันทรคติ) + บูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันเขา จึงแปลวา การบูชา
ในเดือน ๘ หรือการบูชาเพ่ือระลึกถึงเหตุการณสําคัญในเดือน ๘  

ถาจะเรียกใหเต็ม ตองวา อาสาฬหบูรณมีบูชา = อาสาฬห (เดือน 

๘) + บูรณมี (วันเพ็ญ) + บูชา ซ่ึงแปลวา การบูชาในวนัเพ็ญเดือน ๘ 

หรือการบูชาเพ่ือระลึกถึงเหตุการณสําคัญในวันเพ็ญเดือน ๘ 
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๔.  ความสาํคัญของอาสาฬหบูชา 
 ตามเหตกุารณและคําสอนที่ไดเลามาขางตน สรุปความ  

สําคัญของวันอาสาฬหบูชาได ดังนี ้

๑. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดง ปฐมเทศนา 
๒. เปนวันที่พระพุทธเจา เริ่มประกาศพระศาสนา 
๓. เปนวนัที่ เกดิอริยสงฆ คือการที่ทานโกณฑญัญะ รูแจง

ธรรม เปนพระโสดาบัน จัดเปนอริยบุคคลทานแรกใน

อริยสงฆ ทําใหมีสังฆรัตนะขึ้นมา และจึงถือดวยวาเปน
วันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ 

๔. เปนวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรก ในพระพุทธศาสนา คือ 

การท่ีทานโกณฑัญญะขอบรรพชา และไดบวชเปน

พระภิกษุ หลังจากฟงปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแลว 

จึงถือดวยวาเปนวันที่เร่ิมตั้งภิกษุสงฆ หรือตนกําเนิด

สมมติสงฆ 

๕. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงได ปฐมสาวก คือ การที่ทาน

โกณฑัญญะน้ันไดบรรลุธรรมและบวชเปนพระภิกษุ 

จึงเปนสาวกรูปแรกของพระพุทธเจา 

 เม่ือเทียบกับวันสําคัญอ่ืนในพระพุทธศาสนา บางทีเรียก

วันอาสาฬหบูชานี้วา วันพระสงฆ์ (คือวันที่เร่ิมเกิดมีพระสงฆ)  

เรียกวันวิสาขบูชาวา วันพระพุทธ (คือวันประสูติ ตรัสรู 

และปรินิพพานของพระพุทธเจา)  

เรียกวันมาฆบูชาวา วันพระธรรม (วันที่พระพุทธเจาทรงแสดง

โอวาทปาติโมกข ประกาศประมวลหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา) 
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๕.  ประเพณีวันอาสาฬหบูชา 

 ประเพณีจัดงานวันอาสาฬหบูชา คือ มีพิธีกรรมบูชาพระ

รัตนตรัย ทําบุญเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชานี้ มีอายุยังไมนาน 

พึ่งเกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๑  

กลาวคือ หลังจากงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ใน พ.ศ. 

๒๕๐๐ แลว คณะสงฆไดพิจารณาเห็นวา การแสดงปฐมเทศนา

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนัน้ เปนเหตุการณสําคัญในพระพุทธ 

ศาสนา ทําใหมีการเผยแผพระธรรม สืบอายุพระพุทธศาสนามา

จนบัดนี้ ควรจัดวันแสดงปฐมเทศนาน้ัน เปนวันสําคัญวันหนึ่ง

ของพระพุทธศาสนาดวย เชนเดียวกับวันสําคัญอ่ืนที่มีอยูแลว 

คือ วันวิสาขบูชา (มีมานานอยางนอยตั้งแตสมัยสุโขทัย) และวัน

มาฆบูชา (มีขึ้นคร้ังแรกในรัชกาลที่ ๔)  

ดังนั้น จึงไดออกประกาศใหวัดตางๆ ทั่วราชอาณาจักร 

จัดงานวันอาสาฬหบูชา และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปรวม

ประกอบพิธีบูชา  

คร้ังนั้น ทางราชการก็ไดสนับสนุนมติของคณะสงฆ โดย

ประกาศใหวันอาสาฬหบูชาเปนวันสําคัญทางราชการ และเปน

วันหยุดราชการวันหนึ่งสืบมาจนบัดนี้
๓
 

 พิธีกรรมที่กระทําในวันอาสาฬหบูชา โดยทั่วไปกอ็นุวัตร

ตามที่กระทําในวันบูชาอ่ืนๆ เชน ทําบุญ ตักบาตร รักษาศีล 

เวียนเทียน ฟงพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และ

สวดมนต 
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 เม่ือวันอาสาฬหบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชน นอกจาก

ทําบุญและประกอบพิธีตางๆ ตามประเพณีแลว ควรไดรับ

ประโยชนที่เปนสาระสําคัญจากอาสาฬหบูชาดวย กลาวคือ ควร

ทบทวนระลึกเตือนใจสํารวจตนวา ชีวิตของเราไดเจริญงอกงาม

ขึ้นดวยความเปนอยูอยางผูรูเทาทันโลกและชีวิตนี้บางแลวเพียงใด 

เรายังดําเนินชีวิตอยูอยางลุมหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอด

โปรงผองใสบางแลวเพียงใด เรากาวหนาไปในมรรคาแหงวิถีชีวิต

ของชาวพุทธอยูในระดับใดแหงมัชฌิมาปฏิปทา  

ถาสํารวจตนแลวเห็นวา ไดงอกงามกาวหนาขึ้นบาง 

อยางนอยผิดแปลกไปจากเมื่อรวมพิธีในปกอน ขอนั้นก็จะเปน

นิ มิตแหง ชีวิตที่ดี งามของตน  และเปนเค ร่ืองประกาศวา 

อาณาจักรธรรมท่ีพระพุทธเจาไดทรงสถาปนาไว ไดแผขยาย

ออกไปสมความมุงหมายแหงปฐมเทศนา 

เชิงอรรถ 
๑ เบญจวัคคีย หรือ ปญจวัคคีย แปลกันวา "พระพวก ๕" คือ พราหมณ ๕ ทาน ที่ออกบวช
ตามเจาชายสิทธัตถะ และคอยดูแลอยูใกลชิดพระองคระหวางทรงบําเพ็ญเพียร ไดแก อัญญาโกณ-
ฑัญญะ วัปปะ ภทัทยิะ มหานามะ และอัสสชิ ซ่ึงตอมาไดเปนพระอรหันตสาวกรุนแรก 

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 เร่ืองกําหนดวันสําคัญทางศาสนา ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑ (โดย
มติคณะสังฆมนตรี ที่เห็นชอบตามขอเสนอของพระธรรมโกศาจารย สงัฆมนตรีชวยวาการ
องคการศึกษา) และประกาศสํานักคณะรัฐมนตรี เร่ืองระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๐๑ ณ วนัที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑ อางถึงมติคณะรัฐมนตรีใหถือวันอาสาฬหบูชาเปนวัน
สําคัญทางราชการ และใหชักธงชาติในวันดังกลาว 



วันเขาพรรษา 

คําวา พรรษา แปลวา ฤดูฝน ปหนึ่งกผ็านฤดูฝนคร้ังหนึ่ง 

คนที่อยูมาเทานั้นฝนเทานี้ฝน ก็คืออยูมาเทานั้นป ดังนั้น ในที่

ทั่วๆ ไป จึงแปลพรรษากันวา “ป” 
คําวา เขาพรรษา ก็คือ เขาฤดูฝน คือถึงเวลาที่จะตองหยุด

การเดินทางในฤดูฝน พักอยูในที่ใดที่หนึ่งเปนประจาํ โดยไมไป

แรมคืนที่อ่ืน เพราะเหตุนี้ จึงมีคําเกิดขึ้นอีกคําหนึ่ง คือคําวา จํา
พรรษา 

คําวา จําพรรษา ก็คือ อยูวัดประจําในฤดูฝน หมายความ

วา พระสงฆจะตองอยูในวัดที่ตนอธิษฐานพรรษา ตลอดสามเดือน

ในฤดูฝน จะไปแรมคืนที่อ่ืนไมได นอกจากมีเหตุจาํเปน 

คําวา วันเขาพรรษา ก็คือ วันที่พระสงฆทําพิธีอธิษฐาน

พรรษา ซ่ึงเปนวันแรกของการจําพรรษานั่นเอง 

“อธิษฐาน” แปลวา ตั้งใจกาํหนดแนนอนลงไป “อธิษฐาน

พรรษา” กคื็อ ตั้งใจกําหนดแนนอนลงไปวาจะอยูประจํา ณ ที่

นั้นตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน 

กาลที่นิยมวาเปนฤดูฝน ทีเ่รียกในบาลีวา วสฺสาน นั้น มี

กําหนด ๔ เดือน คือ ตั้งแตแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ จนถึงขึ้น ๑๕ คํ่า 

เดือน ๑๒ แตการจําพรรษาของพระสงฆมีกําหนดแค ๓ เดือน  
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การจําพรรษานั้น มี ๒ ระยะ  

ระยะแรก เรียกวา ปุริมพรรษา แปลวา พรรษาแรก หรือ 

พรรษาตน เร่ิมแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑  

ระยะหลัง เรียกวา ปจฉิมพรรษา แปลวาพรรษาหลัง เร่ิม
ตั้งแตวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๑๒ 

วันแรม ๑ คํ่าเดือน ๘ เปนวันเขาปุริมพรรษา  

วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๙ เปนวันเขาปจฉิมพรรษา 

ถาปใดมีอธิกมาส คือเพิ่มเดือน ๘ เขามาอีกเดือนหนึ่ง 

เปนสอง ๘ ในปนั้น ใหถือวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หลัง เปนวนั

เขาปุริมพรรษา 

การที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตวันเขาพรรษาไว ๒ วัน คือ 

วันเขาปุริมพรรษา และวันเขาปจฉิมพรรษานั้น ก็เพื่อใหพระสงฆ

ที่จําพรรษาในวันเขาปุริมพรรษาไมทันดวยเหตุจําเปนอยางใด

อยางหนึ่ง สามารถเลื่อนไปเร่ิมจําพรรษาในวันเขาปจฉิมพรรษา 

การจําพรรษา และวันเขาพรรษา ถึงจะมีเปนสองอยางก็

จริง แตที่ถือเปนสําคัญ และปฏิบัติกันโดยทั่วไปน้ัน ก็คือ วัน
เขาปุริมพรรษา ซ่ึงเปนวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ และไปครบสาม

เดอืนในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ ซ่ึงเปนวันออกพรรษา ยังเหลือ

เวลาอีกหนึ่งเดือนทายฤดูฝน สําหรับเตรียมตัว เพื่อเดินทางไป
ในที่ตางๆ ตอไป  

ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ เม่ือพูดถึงวันเขาพรรษา ก็หมายถึง

วันเขาปุริมพรรษานั่นเอง 
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มูลเหตุที่พระสงฆตองจําพรรษา กลาวความตามบาลี  

วัสสูปนายิกขันธกะ คัมภีรมหาวรรค พระวินัยปฎก
๑
 วา ใน

มัชฌิมประเทศสมัยโบราณ คืออินเดียตอนเหนือ เม่ือถึงฤดูฝน

พื้นที่ยอมเปนโคลนเลนท่ัวไป ไมสะดวกแกการเดินทาง  

คราวหน่ึง มีพระพวกท่ีเรียกวาฉัพพัคคีย คือเปนกลุมมี 

๖ รูปดวยกัน ไมรูจักกาล เที่ยวไปมาทุกฤดูกาล ไมหยุดพักเลย 

แมในฤดูฝนก็ยังเดินทาง เที่ยวเหยียบยํ่าขาวกลาหญาระบัดและ

สัตวเล็กๆ ตาย คนทั้งหลายพากันติเตียนวา ในฤดูฝน แมพวก

เดียรถียและปริพาชกเขาก็ยังหยุด ที่สุดจนนกกยั็งรูจักทํารังบน

ยอดไมเพื่อหลบฝน แตพระสมณศากยบุตรทําไมจึงยังเที่ยวอยู

ทั้งสามฤดู เหยียบยํ่าขาวกลาและตนไมที่เปนของเปนอยู และทํา

สัตวใหตายเปนอันมาก  

ความทราบถึงพระพุทธเจา พระองคจึงทรงอนุญาตให

พระสงฆอยูประจําที่ในฤดูฝน ในที่แหงเดียว เปนเวลา ๓ เดือน 

เรียกวา จําพรรษา ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงตองจําพรรษา และมีวัน
เขาพรรษาสืบมาจนบัดนี้ 

สถานที่ที่พระสงฆจําพรรษานั้น พระพุทธเจาทรงหาม

ไมใหจําพรรษาในที่กลางแจง ในโพรงไม และในตุมหรือในหลุม

ขุด ซ่ึงไมใชเสนาสนะ คือไมใชที่อยูที่อาศัย ทรงอนุญาตใหจํา

พรรษาในกุฏิที่มุงที่บังมีหลังคาและฝารอบขอบชิด อยูใหครบ ๓ 

เดือน ถาอยูไมครบ ๓ เดือน หลีกไปเสีย พรรษาขาด และตอง

อาบัติคือมีโทษ แตเปนโทษขนาดเบา เรียกวาอาบัติทุกกฏ  
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ถามีภัยอันตรายเกิดขึ้น จะอยูในที่นั้นไมได เชน น้ําทวม 

หรือชาวบานถิ่นนั้นอพยพไปอยูที่อ่ืน เปนตน อนญุาตใหไปใน

ระหวางพรรษาได ไมเปนอาบัติ แตพรรษาขาด 

ถามีกิจจําเปนที่จะตองไปแรมคืนที่อ่ืน เชน กจินิมนต กิจ

เกี่ยวกับพระศาสนา ตลอดจนพระอุปชฌายอาจารยอาพาธ หรือ

โยมมารดาบิดาเจ็บปวย อนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะ คือกิจ

ที่ไปทําแลวกลับมาใหทันภายใน ๗ วัน พรรษาไมขาด 

พิธีอธิษฐานพรรษา๒ คือ เม่ือถึงวันเขาพรรษา พระสงฆ

ประชุมพรอมกันโดยนิยมในโรงอุโบสถ ทําวัตรสวดมนตตามปกต ิ

แลว ตั้งนโม ๓ จบนําแลว เปลงวาจาอธิษฐานพรรษาพรอมกันวา 

อิมสฺมึ อาวาเส, อิมํ เตมาสํ, วสฺสํ อุเปมิ. (นิยมวา ๓ หน) แปลวา ขาพเจา
จําพรรษา ในอาวาสน้ี ตลอดสามเดือน ดังนี้  

มีธรรมเนียมอธิษฐานพรรษาเฉพาะรูปๆ ซ้ําอีก ซึ่งบางแหง

ยังปฏิบัติอยูวา เม่ือออกจากโรงอุโบสถกลับไปถึงกุฎีที่อยู ทําความ

สะอาดปดกวาดเรียบรอย ตั้งน้ําใชน้ําฉันแลว กลาวคําอธิษฐาน

พรรษาในกุฎีอีกวา อิมสฺมึ อาวาเส, อิมํ เตมาสํ, วสฺสํ อุเปมิ. (นิยมวา ๓ 
หน) แปลวา ขาพเจาจําพรรษา ในกุฎีนี้ ตลอดสามเดือน ดังนี้ 

เม่ือกลาวคําอธิษฐานพรรษาเสร็จแลว ยังมีพิธีที่สําคัญ

อีกอยางหนึ่ง คือ พิธีขอขมา ซ่ึงเปนพิธีที่เนื่องกับวันเขาพรรษา  
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 นับเปนวิธีสมานสามัคคีอยางดีย่ิง 

เม่ือถึงวันเขาพรรษา พุทธศาสนิกชนยอมมีสวนเกี่ยวของ

อยูไมนอย เพราะถือเปนโอกาสที่จะไดบําเพ็ญกุศลเปนพิเศษจาก

ที่ไดบําเพ็ญเปนประจําตามหนาที่ของพุทธศาสนิกชน  

เร่ิมตนแตเม่ือใกลจะถึงวันเขาพรรษา ตางก็ชวยกัน

ซอมแซมตกแตงเสนาสนะเพื่อใหพระสงฆไดอยูเปนสุข นํา

ลูกหลานญาติมิตรไปประชุมกันตามวัด ถวายผาอาบน้ําฝน และ
จตุปจจัยแกภิกษุสามเณร  

พอถึงวันเขาพรรษา บางพวกก็อธิษฐานวา จะรักษา

อุโบสถศีล ตลอด ๓ เดือน บางพวกปวารณาตนตอภิกษุสามเณร

เฉพาะองค หรือทั้งวัด ถวายสิ่งที่ขาดเหลือตลอด ๓ เดือน บาง

พวกก็อธิษฐานใจ เวนสิ่งที่ควรเวน บําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญ เชน 

พวกดื่มเหลา บางคนก็เวนดื่มเหลาตลอดพรรษา โดยต้ังใจเวน

เองก็มี เขาไปปฏิญาณตอหนาพระก็มี บางคนท่ีทําบาปหยาบชา

ทารุณกรรมตางๆ ก็ปฏิญาณตนไมทําในส่ิงนั้น  

บางคนก็จัดดอกไมธูปเทียนและของใชประจําอ่ืนๆ เชน 

สบู แปรง ยาสีฟน สียอมผา ตลอดจนยารักษาโรค ไปถวายแก

พระท่ีตนเคารพนับถือ หรือที่เปนอุปชฌายอาจารยของตน  

นี้เปนกุศลพิธี คือเปนพิธีบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา 

เปนหนาที่ที่พุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติในวันเขาพรรษา 
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ผาอาบน้ําฝนนั้น มีกําหนดตามที่พระพุทธเจาทรง

อนุญาตไว คือ ยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบคร่ึง โดยคืบพระสุคต
๓
 

คํานวณตามอัตราที่นิยมถือกันมาเทียบกับมาตราท่ีนิยมใชใน

ปจจุบัน ตัดเศษแลวได ยาว ๒ เมตร กวาง ๘๓ เซนติเมตร (ถา

ถืออยางงาย คิดเทากับมาตราท่ีใชในปจจุบันเลยทีเดียว จะได

เพียงยาว ๑ เมตรครึ่ง กวาง ๖๒.๕ เซนติเมตร)  

ทํายาวหรือกวางกวากําหนด ใชไมได ภิกษุผูทํา หรือให

ทํา หรือใชนุง มีความผิด  

เวลาที่จะถวายผาอาบน้ําฝนนั้น มีพุทธบัญญัติไวตั้งแต

แรม ๑ คํ่า เดือน ๗ ถึงขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ซ่ึงเปนเวลากอน

เขาพรรษา ๑ เดือน ระยะนี้เปนเวลาที่พระภิกษุจะแสวงหาผา

อาบน้ําฝน ผูประสงคจะบําเพ็ญกุศลใหตองตามพุทธานุญาต จึง

หาผาอาบน้ําฝนถวายในระยะน้ี  

แตที่ปฏิบัติกันทั่วๆ ไป ถวายในวันขึ้น ๑๕ คํ่า 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) 
๒ ดู วิธีปฏิบัติตามมติอรรถกถา ท่ี วินย.อ.๓/๑๕๙ (สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย 
ภาค ๓ หนา ๑๕๙) 

๓ วินย.๒/๗๗๓ (วินัยปฎก มหาวิภังค ภาค ๒ พระไตรปฎก เลม ๒ ขอ ๗๗๓) 



เทศกาลทายฝน* 

 ชีวิตของชาวไทยในชนบท  ซ่ึงเปนพลเมืองสวนใหญของ

ประเทศ และสวนมากเปนชาวไรชาวนา ตองพ่ึงฟาพ่ึงฝน ฤดูฝน

จึงเปนฤดูกาลสําคัญ เปนฤดูกาลที่หลอเลี้ยงชีวิตของประชาชน 

บรรยากาศที่ชุมฉํ่า และพืชพันธุธัญญาหารที่งอกงามเขียวขจีใน

ฤดูนี้ เปนเครื่องชุบกายและฟนใจใหสดช่ืนมีชีวิตชีวา  

แตในเวลาเดียวกัน ถนนหนทางและพ้ืนแผนดินที่

เฉอะแฉะ มีโคลนเลน เปนหลุมเปนบอ ก็เปนอุปสรรคแกการ

เดินทาง และการดําเนินชีวิตในที่แจง ทําใหเกิดความอึดอัด

ขัดของ ไมคลองแคลวสะดวกดาย 

 พระภิกษุทั้งหลาย ซ่ึงในยามปกติยอมเที่ยวจาริกไปในถิ่น

ตางๆ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจเผยแพรพุทธธรรม คร้ันฤดูฝนยางเขา

มา ก็หยุดสัญจร เขาพํานักอยูประจําที่ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา 

๓ เดือน เพื่อหลีกเวนเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพืชพันธุที่

พึ่งจะเร่ิมงอกงาม และเปดโอกาสใหชาวชนบทประกอบการกสิกรรม 

โดยไมตองหวงกังวลถึงพระสงฆที่จะเดินทางออกไปตางถ่ิน หรือ

เขามาจากถิ่นอื่นๆ อีกทั้งตัวพระสงฆนั้นเอง ก็ไมตองประสบ

ปญหาอันเกิดจากการเดินทางที่ยากลําบากดวย  

                                                           
* พิมพคร้ังแรก ใน วารสารธรรมปทีป ของวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ปท่ี ๓ เลมท่ี 
๑๙ ฉบับมหาปวารณา พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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 นอกเหนือจากเหตุผลอันเกี่ยวดวยดินฟาอากาศแลว การ

ที่พระสงฆหยุดอยูประจําที่ในฤดูฝน ไดอํานวยโอกาสใหกิจกรรม

เกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมในแตละทองถิ่นดําเนินไปได

อยางเขมแข็งจริงจังย่ิงขึ้น  

พระสงฆที่เปนผูใหญ มีความรูความสามารถ เช่ียวชาญ

ในธรรมวินัย เปนนักเผยแผ ก็ไดมีโอกาสหยุดพักผอน ทบทวน

งาน คิดการที่จะทําตอไป และอํานวยความรูความชํานาญแก

พระสงฆอ่ืนที่พํานักรวมอยู  

พระสงฆที่มีความรูความชํานาญนอยลงมา ก็มีโอกาสที่

จะไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และปรึกษาสอบถามทานผูมีความรู

ความชํานาญมากกวา  

แมพุทธศาสนิกชนชาวบานทั้งหลาย ก็มีโอกาสไดสดับ

ธรรม และสนทนาสอบถามเร่ืองราวทางพระศาสนากับพระสงฆ

ผูอยูประจําที่ไดสมํ่าเสมอยิ่งขึ้น  

นอกจากนั้น ยังไดเกิดประเพณีที่ใหชายหนุมอายุครบ ๒๐ 

ปบริบูรณแลวอุปสมบท เพื่อรับการศึกษาอบรมทางพระศาสนา

อยางจริงจัง ดังที่เรียกกันมาวา บวชเรียน ในชวงที่มีบรรยากาศ

เหมาะสมนี้อีกดวย  

เพราะเหตุที่ เทศกาลฝน  หรือเทศกาลพรรษา  มี

ความหมายและคุณคาอยางนี้ ในสมัยตอมา แมปญหาเกี่ยวดวย

ดินฟาอากาศจะลดความสําคัญลง แตความหมายของเทศกาล

พรรษา ก็ยังทรงคุณคาอยูไดอยางม่ันคง 
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 ปหนึ่งมี ๑๒ เดือน พระสงฆจาริกไปในที่ตางๆ ประมาณ 

๘-๙ เดือน อยูประจําที่ในเทศกาลพรรษา ๓ เดือน  

เสมือนวา ทํางานนอกสถานท่ี ๓ สวน ในสถานท่ี ๑ สวน 

ทํางานกระจายเพ่ือประชาชนทั่วไป ๓ สวน ทํางานเจาะจงเพื่อ

ชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ ๑ สวน ออกไปเผ่ือแผแจกใหเขา ๓ สวน 

กลบัมาตระเตรียมฟนตวัใหม ๑ สวน ในลกัษณะหน่ึง เปนเหมือน

เคร่ืองประจไุฟฟา (แบตเตอร่ี) ที่จายกระแสไฟฟาไประยะหนึ่งแลว 
กลับมาอัดกระแส เตรียมพรอมที่จะใชงานใหมตอไป 

เทศกาลพรรษา เร่ิมตนดวยงานพิธีเปนเครื่องหมายใหรูกัน 

ฉันใด ก็สิ้นสุดลงดวยมีงานพิธีเปนเคร่ืองหมาย ฉันนั้น เร่ิมตน

พรรษาเรียกวา เขาพรรษา  สิ้นสุดพรรษา เรียกวา ออกพรรษา   
 อยางไรก็ดี ลักษณะงานพิธี สาํหรับเร่ิมตนพรรษา และ

สิ้นสุดพรรษานั้น หาไดเหมือนกันอยางแทจริงไม  

  เม่ือเร่ิมตนพรรษา มีวนัหนึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับ

เร่ิมตน เรียกวา เขาพรรษา (แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘) และพิธีกรรมก็เปนพิธี

สําหรับเขาพรรษา โดยพระสงฆกลาวคําแสดงความต้ังใจ หรือ

ตัดสินใจวา “ขาพเจาจะจําพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือนในวัดนี้”  
 เม่ือสิ้นสุดพรรษา วันที่พรรษาสิ้นสุดลงมีจริง เรียกวา 

วันออกพรรษา (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) แตพิธีกรรมที่จะใหพรรษา
สิ้นสุดลงหามีไม เพราะเม่ือวันเวลาที่อยูจําพรรษาครบ ๓ เดือน

เต็มตามที่กลาวคําตั้งใจแลว การจําพรรษายอมสิ้นสุดลงโดยตัว

ของมันเอง เปนของอัตโนมัต ิ 
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แทนที่จะมีพิธีสําหรับใหพรรษาส้ินสุดลง กลับมีงานมีพิธีที่

มีลักษณะเปนการเร่ิมตน คอืเร่ิมตนเวลาหลังจากพรรษาส้ินสุดแลว  

พูดอีกอยางหนึ่งวา มี พิธีเริ่มตนเวลาในพรรษา ที่เรียกวา 
เขาพรรษา กับ พิธีเริ่มตนเวลานอกพรรษา ที่จะพูดถึงตอไป 

 พิธีเร่ิมตนเวลานอกพรรษานั้น มีความหมายเช่ือมโยง

เวลาในพรรษา กับเวลานอกพรรษา ใหสัมพันธกัน คือ อางอิง 

หรืออาศัยเวลาที่ผานมาในพรรษานั้นเปนฐาน เพื่อเร่ิมตน

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 บางอยางเปนพิธีตามบทบัญญัติในวินยัของพระสงฆ 

บางอยางเปนพิธีอันมีมาตามประเพณี บางอยางเปนทั้ง

บทบัญญัติในวินัยสงฆ  และเปนพิธีอันมีมาตามประเพณี 

 พิธีกรรมและงานพิธี ๓ อยางนี้ มีช่ือวา 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

แกกันและกนั ใหวากลาวช้ีขอบกพรองและตักเตือนแนะนํากัน 

 ปวารณา เปนสังฆกรรมอยางหนึ่ง คือ เปนกิจที่พระสงฆ

จะตองทํา เพราะเปนบทบัญญัติในวินยั ในปจจุบนั ปวารณายัง

เปนพิธีกรรมที่กระทําในหมูพระสงฆโดยเฉพาะ ชาวบานไม

เกี่ยวของ และไมใครทราบ  

 ปวารณา คือ การเปดโอกาสใหวากลาวช้ีขอบกพรอง

แนะนํากันไดนั้น เปนเร่ืองธรรมดาของพระสงฆอยูแลว คร้ันถึง

วันสิ้นสุดพรรษานี้ ทํากันเปนคร้ังสําคัญพรอมกันทุกรูป เปนคร้ัง

ใหญ จึงเรียกวา มหาปวารณา  
 มหาปวารณา ทําเฉพาะในวันสิ้นสุดพรรษา ที่เรียกวา 

วันออกพรรษา (คือ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑) วันเดียวเทานั้น เพราะ

เหตุที่มหาปวารณาเปนกิจกรรมสําคัญในวันสุดทายของพรรษา 

ในทางวินัย จึงเรียกช่ือวันสิ้นสุดพรรษานี้วา “วันมหาปวารณา” 

หาเรียกวาวันออกพรรษาไม 

 สาระสําคัญของมหาปวารณา คือ พระสงฆที่จําพรรษา

อยูดวยกันตลอดเวลา ๓ เดือน ยอมไดรูเห็น เขาใจนิสัยใจคอ 

ความประพฤติปฏิบัติของกันและกันพอสมควร บางทีอาจไดเห็น ได

ยิน หรือมีเหตุใหระแวงสงสัยเกี่ยวกับความบกพรอง ความ

ประพฤติเสียหายของกันและกันบาง  
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กอนที่จะเดินทางออกจาริกปฏิบัติศาสนกิจ แยกยายกัน

ไปในที่ตางๆ จึงมีบทบัญญัติในวินัยกําหนดใหพระสงฆมา

ประชุมพบปะพรอมกันทั้งหมดในวันสุดทายของพรรษานั้น  

ณ โอกาสนี้ ทุกรูป ไมวาผูใหญผูนอย กลาวคําปวารณา 

คือคําบอกเปดโอกาสเชิญชวนกัน ใหวากลาวช้ีขอบกพรอง

แนะนําตักเตือนกัน เปนการแสดงความบริสุทธิ์ เปนการได

ชวยกันสํารวจตนเอง จะไดแกไขปรับปรุงตน เตรียมตัวพรอม 

และมีความม่ันใจในการที่จะเดินทางออกปฏิบัติศาสนกิจตอไป 

 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 เม่ือขาพเจามองเห็น จะแกไข”  

 ปวารณานี้ ถาปฏิบัติกันจริงจัง และถาชาวบานจะเอา

อยาง นําไปปฏิบัติในกิจการและการดําเนินชีวิตทางสังคม ให

เปนเร่ืองสามัญของวงการชาวพุทธ ก็จะเปนความเจริญกาวหนา

ของพระพุทธศาสนา ที่นํามาซ่ึงประโยชนสุขแกพหูชน สมตาม

วัตถุประสงคของการเผยแผธรรมวินัยอยางหนึ่ง 
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๒. ตักบาตรเทโว 

 มีตํานานเลาวา
๒
 ในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรูแลว 

พระพุทธเจาไดเสด็จไปทรงจําพรรษาในสวรรคช้ันดาวดึงส และ

ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา พรอมทั้งเทวดา

ทั้งหลาย  

คร้ันสิ้นสุดพรรษาแลว ในวันมหาปวารณา (คือวันขึ้น 

๑๕ คํ่า ที่เรียกกันวาวันออกพรรษา) พระองคก็เสด็จจากสวรรค

ช้ันดาวดึงส ลงสูมนุษยโลกที่เมืองสังกัสสะ ซ่ึงเปนนครสําคัญ

แหงหนึ่งของแควนโกศล  

คร้ังนั้น เทวดามากมายไดตามสงเสด็จ ฝายมนุษย

ทั้งหลายก็พากันตื่นเตนดีใจ มาชุมนุมกันรอรับเสด็จอยางคับค่ัง 

เปนธรรมดาของพุทธศาสนิกชน เม่ือมาชุมนุมกันในโอกาส

เชนนี้ ก็ยอมตักบาตร ถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสงฆ เปนการ

ทําบุญคร้ังใหญ และถวายการตอนรับแดพระพุทธเจา 

 จากตํานานนี้ ก็ไดเกิดประเพณีตักบาตรเทโวสืบตอมา 

ตักบาตรเทโวเปนคํายอ เรียกเต็มวา ตักบาตรเทโวโรหณะ   

เทโวโรหณะ แปลวา การลงจากเทวโลก  คือการที่

พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรค ตามตํานานที่เลามาแลวนั้นเอง 

ตักบาตรเทโว    จึงหมายถึง  การตักบาตรเนื่องในการที่

พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก  
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จะเห็นว า  ในพิธีตักบาตรเทโวนี้  มีการชักรถที่ มี

พระพุทธรูปประดิษฐานอยู นําแถวพระสงฆที่รับบิณฑบาตดวย 

เปนเครื่องหมายวา พระพุทธเจาเสด็จลงตามตํานานนั้น 

 เนื่องจากในการออกพรรษาไมมีพิธีการอยางหนึ่ง

โดยเฉพาะ การตักบาตรเทโวนี้ จึงเปนพิธีที่เปนเครื่องหมายของ

การออกพรรษา สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

 การตักบาตรเทโว บงบอกถึงความหมายที่ลึกซ้ึงลงไปอีก 

หมายถึงการที่พระพุทธเจาเสด็จกลับคืนมาสูโลกมนุษย คือการ

ที่มนุษยทั้งหลายไดตอนรับพระองคกลับมาอีก  

ในระหวางพรรษานั้น พระพุทธเจาจะเสด็จปลีกพระองค

ไปปฏิบัติพุทธกิจอยางใด ณ ที่ใด หรือแกชุมชนใดโดยเฉพาะก็

ตาม แตเม่ือออกพรรษาแลว พระองคก็จะเสด็จออกมาบําเพ็ญ

พุทธกิจในหมูประชาชนทั่วไปอีก ประชาชนท้ังหลายจะไดพบได

เฝาพระองค นี้คือความหมายของการออกพรรษา  

ดังนั้น วาที่แท การออกพรรษา ก็คือการเร่ิมตนของเวลา
นอกพรรษา เปนเครื่องบงบอกวา ระยะเวลาที่พระสงฆอยูประจํา

ที่ เพื่อดําเนินการศึกษาอบรมภายในหมูพระสงฆเองโดยเฉพาะ 

เพื่อซักซอมตระเตรียมฝกฟนตนเองใหพรอมย่ิงขึ้น และเพ่ือ

สงเคราะหชุมชนหมูหนึ่งโดยเฉพาะน้ัน บัดนี้ ระยะเวลาแหง

ศาสนกิจที่เนนหนักในดานนั้นไดสิ้นสุดลงแลว  

ตอแตนี้ไปเปนการเริ่มตนแหงรอบเวลาใหม คือการที่พระ 

สงฆจะออกปฏิบัติศาสนกิจจาริกไปเพื่อประโยชนสุขของหมูชน 
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 ตักบาตรเทโว เปนเร่ืองของประเพณี ไมมีบทบัญญัติใด

กําหนดไวในวินัย  

บางวัดจัดในวันมหาปวารณา คือ วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน 

๑๑ ที่เรียกวาวันออกพรรษา เพราะถือตามตํานานอันมาใน

อรรถกถาวา พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลกในวันนั้น  

แตบางวัดจัดหลังจากวันนัน้ ๑ วัน คือ ในวันแรม ๑ คํ่า 

เดือน ๑๑ คงจะถือวาพระพุทธเจาเสด็จลงมาในวนัมหาปวารณา

ก็จริง แตประชาชนไดมีโอกาสตักบาตรทําบุญในวันรุงขึ้น  

ประเพณีนี้ ในบางวัดบางถิ่นก็เลือนหายไปแลว บางวัด

หรือบางถิ่นยังปฏิบัติอยู แตสวนมากดูจะคอยๆ จืดจางและออน

กําลังลงโดยลําดับ  
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๓.  กฐิน 

 เร่ืองกฐิน มีคําสําคัญที่ควรทําความเขาใจกันกอน ๒ คํา 

คือ  “กรานกฐิน” กับ “ทอดกฐิน”  

 กรานก ฐิน  เปน พิธีกรรมในฝ ายของพระภิกษุสงฆ

โดยเฉพาะ ทอดกฐิน เปนพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนกระทํา เพื่อ

ชวยใหพระสงฆกรานกฐินไดสะดวกขึ้น  

แรกเร่ิมทีเดียว มีกรานกฐินกอน ตอมา ทอดกฐินจึง
เกิดขึ้น เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการกรานกฐินนั้น  

 กรานกฐิน เปนบทบัญญตัิในวินัยของสงฆ ทอดกฐิน เปน

พิธีทําบุญอันมีมาตามประเพณี  

 “กรานกฐิน” มีความเปนมาแตเร่ิมตนวา
๓
 คร้ังหนึ่งใน

พุทธกาล เม่ือพระพุทธเจาประทับอยู ณ วัดพระเชตวัน ในนคร

สาวัตถี มีพระภิกษุ ๓๐ รูป เดินทางออกจากเมืองปาฐาจะมาเฝา 

แตเดินทางไมทัน เม่ือระยะทางยังเหลืออยู ๖ โยชน ก็ถึงเวลา

เขาพรรษาเสียกอน จําเปนตองเขาพรรษาที่นั่น และรอเวลาอยู  

พอออกพรรษา ทั้งที่ฝนยังตกชุกอยู พระภิกษุ ๓๐ รูปนั้น 

ก็รีบออกเดินทางทันที ทําใหการเดินทางขลุกขลกัลําบาก มาถึง

วัดพระเชตวันอยางเปยกปอนมอมแมม  

คร้ันไดเขาเฝาพระพุทธเจา และทูลใหทรงทราบความ

แลว พระองคไดทรงวางพุทธบัญญัติ อนุญาตใหพระสงฆที่จํา

พรรษาครบถวนแลว กรานกฐิน กรานกฐินจึงเกิดมีขึ้นอยางนี้ 
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 การกรานกฐิน (กราลกฐิน ก็เขียน) มีความหมายวา พระสงฆผู

จําพรรษาครบถวนในวัดเดียวกันจํานวน ๕ รูปขึ้นไป ประชุมกัน 

มีมติมอบผาที่หามาได หรือไดรับมาโดยวิธีการที่ถูกตอง ใหแก

พระภิกษุรูปหนึ่งในคณะของตนน้ัน พระภิกษุผูไดรับแลว นําผา

ไปตัด เย็บ ยอม ทําเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน ใหเสร็จ

เรียบรอยภายในวันเดียวนั้น แลวมาแจงใหที่ประชุมรับทราบ 

เม่ือที่ประชุมอนุโมทนา คือใหความเห็นชอบแลว ก็เปนเสร็จพิธี  

 สิ่งที่ควรทราบในท่ีนี้  

- ผาซ่ึงที่ประชุมพิจารณาใหแกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ในพิธีนี้ เรียกวา ผากฐิน  

- ที่วาทําเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน คือเอาผากฐิน

นั้นทําเปนผืนใดผืนหนึ่งในผาสามผืนที่ศัพทพระ

เรียกวา ไตรจีวร ไดแก อันตรวาสก (ภาษาสามัญ
เรียกวา สบง) อุตราสงค (ภาษาสามัญเรียกวา จีวร) และ
สังฆาฏิ ผืนใดใน ๓ ผืนนี้ก็ได แตเอาเพียงผืนเดียว  

- ในการตัดเย็บยอม เปนตน เพื่อทําเปนจีวรนั้น ทาน

ใหพระภิกษุทั้งหมดทุกรูปที่ประชุมกันนั้นชวยกันทํา

จนเสร็จสิ้น 

-  ระยะเวลาที่จะกรานกฐินได คือ ภายในเวลา ๑ 

เดือน ตอจากสิ้นสุดพรรษาแลว คือ ตั้งแตแรม ๑ คํ่า 

เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒  

 ความจริง เวลา ๑ เดือน ที่จะกรานกฐินไดนี้ ก็คือเดือน

สุดทายของฤดูฝน  
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ตามปกติ วินัยสงฆอนุญาตใหใชเดือนที่กลาวนี้ เปน

ระยะเวลาสําหรับแสวงหาและทําจีวร ซ่ึงนับไดวาเปนสวนหน่ึง

แหงการตระเตรียมตัวสําหรับการออกเดินทางจาริกในชวงยาว

ของเวลาคอนปที่เหลือ 

ถาไมมีพุทธบัญญัติเกี่ยวกับกฐินนี้ ยอมอาจเปนไดวา 

เม่ือออกพรรษาแลว พระภิกษุแตละรูป ตางองคตางก็แสวงหา

และทําจีวรของตน องคไหนพรอมก็ออกเดินทางไป องคไหนทํา

จีวรไมเสร็จภายในเวลา ๑ เดือน ก็หมดโอกาสทําจีวร จนกวาจะ

ถึงฤดูกาลนี้ใหม  

แตเม่ือมีพุทธบัญญัติใหกรานกฐินแลว พระสงฆทุกรูป

จะตองเอาใจใสดูแลชวยเหลือกัน เปนการปฏิบัติธรรม คือความ

สามัคคี ซ่ึงเปนหลักสําคัญแหงชีวิตของหมูคณะ  

สามัคคีอยางไร? ประการแรก เปนการพิสูจนความ

พรอมเพรียงของพระสงฆที่อยูรวมกันมาตลอด ๓ เดือน ที่จะ

ขวนขวายหาผามาเปนของกลางผืนหนึ่ง  

เสร็จแลวตองมีความพรอมใจกัน ตกลงกันไดที่จะมอบ

ใหแกรูปใดรูปหนึ่ง แลวยังพรอมใจกันขมีขมันตัดเย็บยอมเปน

ตน ทําจีวรนั้นดวยกันจนเสร็จ  

การปฏิบัติเชนนี้ ทําใหตองเอาใจใสดูแลความเปนอยู

ของกันและกันไปดวย เพราะขอกําหนดสําคัญที่จะเปนคุณสมบัติ

ของผูควรไดรับผากฐินนั้น นอกจากความประพฤติที่ดีงามและ

ความรูธรรมวินัย ก็คือความเปนผูมีจีวรเกาที่สุด ผาของกลางนั้น

จึงไดเปนสมบัติของผูขาดแคลนท่ีสุด หรือมีความจําเปนที่สุด 
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 การกรานกฐินยอมจะเปนเหตุใหพระภิกษุในวัดนั้นๆ มี

ภาระผูกพันที่ทําใหออกเดินทางชาลงไปสักหนอย ชาเทาไรก็

ขึ้นกับความขวนขวายพรอมเพรียงกันนั้น  

อีกประการหนึ่ง ทําใหไดสละเวลาเพ่ืออนุเคราะห
ชวยเหลือกัน โดยเฉพาะคือชวยเหลือผูขาดแคลนผูจําเปนที่สุด  

เม่ือออกเดินทาง ก็ไปดวยความสบายใจวา ไดแสดง

น้ําใจสามัคคีกันแลว และสบายใจวา ทานที่พํานักมาดวยกันนั้น 

แยกยายกันไปอยางผูไมมีความเดือดรอน 

 นอกจากนั้น พระภิกษุทุกรูปที่เขารวมกรานกฐิน ยัง

ไดรับ อานิสงส คือสิทธิพิเศษทางวินัยอีกดวย คือขยายเขต

แสวงหาและทําจีวรออกไปได อีก แทนที่จะหมดเขตเพียง

กลางเดือน ๑๒ ก็ตอออกไปจนกลางเดือน ๔
๔
  

บางทีมัวมาขวนขวายชวยหาผากฐินเพ่ือใหแกพระองคที่

จีวรขาดหรือเกานั้น เลยไมมีเวลาทําจีวรสําหรับตนเอง เม่ือ

ชวยกันแลว ก็ไดสิทธิพิเศษนี้ คือถายังทําจีวรของตนเองไมสําเร็จ 

ก็ยืดเวลาตอไดอีกเร่ือยไปจนกวาจะเสร็จ แตทั้งนี้ตองไมเกิน

กลางเดือน ๔   

นอกเหนือจากนี้ ยังไดอานิสงสอ่ืนๆ อีก ๕ อยาง ซ่ึง

สวนมากเปนเร่ืองของการผอนผันขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามวินัยของพระสงฆ เพื่อไมตองสับสน จึงจะไมกลาวในที่นี้  

 การกรานกฐิน มีสาระที่ควรทราบโดยยอเทานี้ ตอจากนี้

ควรทราบเร่ืองการทอดกฐินตอไป 
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 “ทอดกฐิน” เกิดจากความคิดของชาวพุทธฝายคฤหัสถ 

ที่จะชวยเหลือสนับสนุนการกรานกฐินของพระสงฆ  

จุดสําคัญของเรื่องอยูตรงที่วา ทําอยางไรจะชวยให

พระสงฆไดผากฐินผืนที่จะนํามาประชุมตกลงมอบกันนั้น โดย

ไมใหพระสงฆตองยุงยากลําบากมากนัก เม่ือคิดดังนี้ จึงมี

ชาวบานบางทานจัดหาผามา แลวนําไปมอบใหแกสงฆผูจะกราน

กฐิน การกระทําอยางนี้เรียกวา “ทอดกฐิน” เม่ือนิยมทําตามกัน

สืบมา ก็กลายเปนประเพณีทอดกฐิน  

 การท่ีนิยมทํากันมาก เพราะนอกจากเปนการชวยเหลือ

สนับสนุนพระสงฆในการกรานกฐินแลว ยังเปนการบําเพ็ญบุญ

กุศลอยางมากดวย เพราะการถวายผากฐิน เปนสังฆทาน คือการ

ถวายแกสงฆเปนสวนรวม หรือสวนกลาง ไมจําเพาะเจาะจงรูป

ใดรูปหนึ่ง แลวแตสงฆจะมอบใหแกพระภิกษุรูปใดตอไป และ

เปนกาลทาน คือทานที่ถวายไดเฉพาะกาล ในเวลาจํากัดเพียง ๑ 

เดือนที่กําหนดไว ในชวงทายฝนเทานั้น 

 กิริยาที่ใหผากฐิน ใชคําวา “ทอด” ซ่ึงแปลกจากการ

ถวายของอ่ืนๆ เพราะไมไดประเคน ไมไดถวายแกพระภิกษุรูป

หนึ่งรูปใด ถวายเปนของกลางตอหนาสงฆทั้งหมด หรือ

ทามกลางสงฆทั้งหมด โดยวางปลอยไว จึงเรียกวา ทอดกฐิน   

 สาระสําคัญของการทอดกฐิน คือเปนการขยายขอบเขต

ของความสามัคคีออกไปถึงชาวพุทธฝายคฤหัสถดวย  

การทอดกฐินเทากับเปนหลักฐานแสดงความรวมมือของ

ชาวบานแกพระสงฆ วาเขายังสนับสนุนพระสงฆหมูนั้นอยูดวยดี  
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อีกอยางหนึ่ง เปนสัญญาณบงบอกศรัทธาของชาวบานที่

มีตอพระสงฆในวัดนั้นๆ  

ศรัทธานี้มีความหมายลึกซ้ึง อาจหมายถึงปฏิปทาจริยา

วัตรของพระสงฆในวัดนั้นๆ วา เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส

ศรัทธาของประชาชนหรือไม ถาพระสงฆประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

ถาพระสงฆกับประชาชนพรอมเพรียงสามัคคีกันดี ผากฐินก็จะ

เกิดมีขึ้นแกพระสงฆ ใหพรอมที่จะทําการกรานกฐินไดทันที 

พระสงฆไมตองยุงยากลําบากหาอีก  

 ชาวบานรับภาระครึ่งแรก คือ จัดหาผากฐินมาทอด 
พระสงฆรับภาระครึ่งหลัง คือ นําผากฐินไปกราน  

รวมแลวก็ เปนสัญญลักษณแหงการชวยกันสืบตอ

พระพุทธศาสนา ของพุทธบริษัททั้งสองฝาย  

 ตอนแรกก็ถวายแตผากฐิน ซ่ึงเปนหลักของพิธี ตอมาคง

รูสึกวาไมเต็มอ่ิมแหงศรัทธา พุทธศาสนิกชนจึงถวายสิ่งอ่ืนๆ 

ดวย นานเขา ของที่ถวายในการทอดกฐินก็มากขึ้นทุกที 

จนกระทั่งบางแหงกลายเปนโอกาสสําหรับรวบรวมทุนไวทําการ

ใหญอ่ืนๆ เชน สรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน  

แตจะถวายสิ่งของตางๆ มากมายเทาใดก็ตาม ตัวกฐินก็

ยังคงเปนผาผืนเดียวเทานั้น ซ่ึงเรียกวา “องคกฐิน” สวนของ

นอกน้ัน ไมวาใหญนอยเทาใด เรียกวาเปน บริวารกฐนิ ทั้งสิ้น 

 ระยะแรกก็เปนงานเฉพาะพิธีโดยหมูคนมีศรัทธา ตอมา

ก็ขยายเปนงานของหมูชน ของชุมชน งานรวมระหวางตางชุมชน  
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จากงานเฉพาะพิธี ขยายเปนมีงานสมโภชฉลอง มีการ

เดินทางสนุกสนาน บางแหงขยายจนกลายเปนโอกาสแหงการ

ทองเที่ยว  

จากพิธี ที่เรียกวาสังฆกรรมของพระสงฆ กลายเปนงาน

บุญของพุทธศาสนิกชน จากงานพิธีทางพระศาสนา ขยาย

ออกไปเปนกิจกรรมที่มีความหมายกวางขวางทางสังคม 

สิ้นฤดูกฐิน เม่ือผานกลางเดือน ๑๒ มีพิธีลอยกระทงแลว 

ก็เปนอันจบสิ้นเทศกาลทายฝน  

ไดพูดถึงมหาปวารณา พูดถึงตักบาตรเทโว พูดถึงกฐิน 

มาแลวพอสมควร สามอยางนี้มีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามาก  

สวน ลอยกระทง หนักไปทางพิธีของชาวบาน ขอเอยถึงไว

แตเพียงช่ือ 

 ไปรวมพิธีกรรม หรืองานพิธี มีจิตใจสงบเบิกบานผองใส 
ดวยบรรยากาศแหงงานนั้น นับวา เปนบุญกุศลชั้นตน  
    เขาใจความหมาย เนื้อหาสาระของพิธีกรรมและงานพิธี
นั้นดวย เปนบุญกุศลชั้นกลาง 
 นําเอาความหมาย และเนื้อหาสาระนั้น ไปปฏิบัต ิ หรือ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตดวย เปนบุญกุศลชั้นสูงสุด 
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เชิงอรรถ 
๑ วินย.๔/๒๒๖ (วินัยปฎก มหาวรรค พระไตรปฎก เลม ๔ ขอ ๒๒๖) (ดู ปวารณาขันธกะ 
ท้ังหมด, 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 เท่ียวไปไมตองบอกลา (ตามจาริตฺตสิกขาบท ขอท่ี ๖ แหง อเจลก-

วัคค ในปาจิตติยกัณฑ)   
๒. อสมาทานจาโร ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ   
๓. คณโภชนํ ฉันคณโภชนได   
๔. ยาวทตฺถจีวรํ ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา  
๕. โย จ ตตฺถ จีวรุปฺปาโท โส เนสํ ภวิสฺสติ จีวรอันเกิดข้ึน ณ ท่ีน้ัน จักไดแกพวกเธอ   

ภิกษุจําพรรษาครบไตรมาส ยอมไดรับอานิสงส ๕ อยางน้ี จนถึงกลางเดือน ๑๒ 
และเม่ือกรานกฐินแลว อานิสงสเหลาน้ีสืบตอไปอีก ๔ เดือน ถึงกลางเดือน ๔ พรอมกับ
ท่ีไดขยายเขตจีวรกาลออกไปตลอด ๔ เดือนน้ันดวย 

หมายเหตุ: 
หนังสือน้ี เดิมมีช่ือวา ความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย ไดพิมพรวมเลมครั้งแรกใน

งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจาอาวาสวัดบานกราง และเจาคณะอําเภอศรี
ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๒๕ เน้ือหาสวนใหญเปนบทความท่ี
ไดเขียนลงใน วารสารธรรมปทปี ของวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ฉบับ
สําหรับเทศกาลหรืองานบุญน้ันๆ ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐ แตมีพิเศษคือ เรื่องวัน
สงกรานต บางสวนสรุปความจาก  เทศกาลสงกรานต  ของ เสฐียรโกเศศ (ในสวนท่ีเปน
ประวัติและประเพณีนิยมเก่ียวกับวันมาฆบูชาและวันเขาพรรษา เดิมทีเดียว ดวยเหตุเปน
การเรงดวน ขอความบางแหงไดคัดจากหนังสือ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของกอง
วัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แตในการพิมพตอมาใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได
ปรับเปล่ียนแปลกไปเกือบท้ังหมด พรอมกับท่ีไดปรับปรงุและเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ)   
 





คํานําบูชาในวันสําคัญ 

คําถวายดอกไมธูปเทียน 
วันมาฆบูชา 

อชฺชายํ, มาฆปุณฺณมี สมฺปตฺตา, มาฆนกฺขตฺเตน, ปุณฺณจนฺโท 
ยุตฺโต,  ยตฺถ  ตถาคโต,  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  จาตุรงฺคิเก, 
สาวกสนฺนิปาเต, โอวาทปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิ. 

ตทา หิ, อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขุสตาน,ิ สพฺเพสํเยว ขีณาสวานํ, 
สพฺเพ เต เอหิภิกฺขุกา, สพฺเพปิ เต อนามนฺติตาว, ภควโต สนฺติกํ อาค
ตา, เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป, มาฆปุณฺณมิย,ํ วฑฺฒมาน-     กจฺ
ฉายาย, ตสฺมญฺิจ สนฺนิปาเต, ภควา วิสุทฺธุโปสถํ อกาสิ,   โอวาทปาติ
โมกฺขํ  อุทฺทิสิ.  อย ํ  อมฺหากํ  ภควโต,  เอโกเยว สาวกสนฺนิปาโต 
อโหสิ, จาตุรงฺคิโก, อฑฺฒเตรสาน ิภิกฺขสุตาน,ิ    สพฺเพสํเยว ขณีา
สวานํ. 

มยนฺทานิ, อิมํ, มาฆปุณฺณมี-นกฺขตฺตสมยํ, ตกฺกาลสทิสํ, สมฺปตฺตา, 
สุจิรปรินิพฺพุตมฺป,ิ ตํ ภควนฺตํ อนุสฺสรมานา, อิมสฺม,ึ ตสฺส ภควโต, 
สกฺขิภูเต เจติเย, อิเมหิ, ทีปธูปปุปฺผาทิ-สกฺกาเรหิ, ตํ ภควนฺตํ, ตานิ 
จ, อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขุสตาน,ิ อภิปูชยาม. 

สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สสาวกสงฺโฆ, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, คุเณหิ 
ธรมาโน,  อิเม  สกฺกาเร,  ทุคฺคตปณฺณาการภูเต,  ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺ
หากํ, ฑีฆรตฺต,ํ หิตาย, สุขาย. 
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คําแปล 

วันน้ี มาถึงมาฆปุณณมี ดิถีพระจันทรเพ็ญ ประกอบดวยมาฆ-

ฤกษ ตรงกับวันที่องคพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรง

แสดงโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆสาวก พรอมองคส่ีประการ  

คร้ังน้ันแล พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค ลวนแตขีณาสพอรหันต 

อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา มิไดมีผูใดนัดหมาย ไดมายัง

สํานักพระผูมีพระภาค ณ พระอารามเวฬุวัน เวลาตะวันบาย ในวัน

มาฆปุณณมี ณ ท่ีประชุมน้ัน พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา     

วิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข การประชุมพระสงฆสาวก

พรอมดวยองค ๔ ของพระผูมีพระภาคเจาแหงเราทั้งหลาย ไดมี

เพียงคร้ังเดียวน้ีเทาน้ัน ภิกษุผูเขาประชุม ๑๒๕๐ องคน้ัน ลวน

เปนพระขีณาสพอรหันต 

บัดน้ี เราท้ังหลาย มาถึงมาฆปุณณมีนักขัตตสมัย คลายวัน

สาวกสันนิบาตน้ันแลว มาระลึกถึงพระผูมีพระภาค แมปรินิพพาน

นานแลว ขอนอมบูชาพระผูมีพระภาค กับท้ังภิกษุสงฆสาวก 

๑๒๕๐ องคน้ัน ดวยเคร่ืองสักการะท้ังหลาย มีธูปเทียนดอกไม 

เปนตน เหลาน้ี ณ พระพุทธเจดีย ซ่ึงเปนสักขีพยาน แหงพระผูมี

พระภาคเจาพระองคน้ัน 

ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา 

พรอมท้ังพระสงฆสาวก แมปรินิพพานนานนักแลว แตโดยพระคุณ

ท้ังหลายยังคงดํารงอยู จงทรงรับเคร่ืองสักการะเหลาน้ีของขาพเจา

ท้ังหลาย เพ่ือประโยชนและความสุข แกขาพเจาท้ังหลาย สิ้นกาล

นาน เทอญฯ 





คําถวายดอกไมธูปเทียน 
วันวิสาขบูชา 

 
ยมมฺห โข มย,ํ ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา, ยสฺส 

จ มย,ํ ภควโต ธมมฺํ โรเจม, อโหสิ โข โส ภควา, มชฺฌิเมสุ ชนปเทส,ุ 
อริยเกสุ มนุสเฺสสุ อุปฺปนฺโน, ขตฺติโย ชาติยา, โคตโม โคตฺเตน, สกฺย
ปุตฺโต, สกฺยกลุา ปพฺพชิโต, สเทวเก โลเก, สมารเก สพฺรหฺมเก, สสฺ
สมณพฺราหฺมณิยา ปชาย, สเทวมนุสฺสาย, อนุตฺตรํ   สมฺมาสมฺโพธ,ึ 
อภิสมฺพุทฺโธ. 

นิสฺสํสยํ โข โส ภควา, อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชา-จรณสมฺปนฺ
โน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา   เทวมนุสฺสาน,ํ 
พุทฺโธ ภควา.  

สฺวากฺขาโต โข ปน, เตน ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฺฐิโก,     อกาลิ
โก, เอหิปสฺสิโก, โอปนยิโก, ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ.  

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



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๙๔

อยํ โข ปน ปฏิมา (ถูโป), ตํ ภควนฺต ํอุทฺทิสฺส กตา (กโต), ยาว
เทว ทสฺสเนน, ตํ ภควนฺตํ อนุสฺสริตฺวา, ปสาทสํเวคปฏิลาภาย. 

มยํ โข เอตรหิ, (อิมํ วิสาขปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต,      ชา
ติสมฺโพธนิิพฺพาน-กาลสมมฺต)ํ ปตฺวา, อิมํ ฐานํ สมฺปตตฺา, อิเม, ทีป
ธูปปุปฺผาทิ-สกฺกาเร, คเหตฺวา, อตฺตโน กาย,ํ สกฺการปุธานํ กริตฺวา, 
ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ คุเณ, อนุสฺสรนตฺา, อิมํ ปฏิมาฆรํ (ถูปํ), ติกฺขตฺ
ตุํ, ปทกฺขิณํ กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กรุุมานา. 

สาธุ โน ภนเฺต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ คุเณหิ, 
อตีตารมฺมณตาย, ปญฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ คหิเต, สกฺกาเร,  
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก,ํ ฑีฆรตฺต,ํ หิตาย, สุขาย. 

คําแปล 

เราทั้งหลายถึงพระผูมีพระภาคพระองคใด วาเปนที่พึ่งที่

ระลึก พระผูมีพระภาคพระองคใด เปนศาสดาของเราทั้งหลาย ก็

เราทั้งหลายชอบใจธรรม ของพระผูมีพระภาคพระองคใด พระผู

มีพระภาคเจา พระองคนั้นแล เสด็จอุบัติแลวในมัชฌิมชนบท  

ในหมูแหงมนุษยชาวอริยกะทั้งหลาย พระองคเปนกษัตริยโดย

พระชาติ เปนโคดมโดยพระโคตร เปนสักยบุตร บรรพชาแลว

จากสักยตระกูล ไดตรัสรูแลวซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๕

 โดยไมมีที่สงสัยแล พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ

อรหันต ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ทรงถึงพรอมดวยวิชชา

ปญญาตรัสรูแจงชัด และจรณะขอปฏิบัติเคร่ืองดําเนินถึงวิชชา

นั้นครบครัน เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่

ควรฝกได ไมมีผูใดย่ิงไปกวา เปนศาสดาของปวงเทพแลมนุษย

ทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานแลว ทรงมีพระคุณความดีเปน

ที่นับถือเลิศลน 

 ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจานั้นแล ตรัสไวดีแลว อันผู

ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง ไมตองรอกาลเวลาที่จะใหผล 

เปนของดีจริงแท ควรจะเชิญชวนใหมาดู แลควรจะนอมเขามาใน

ตน เปนธรรมที่วิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ตองทําจึงเสวยผลได 

 พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดี 

เปนผูปฏิบัตติรง เปนผูปฏิบัติควรแกเหตุผล เปนผูปฏิบัตินา

เคารพนับถือ พระสงฆสาวกนี้ คือคูบุรุษสี่คู นับเรียงตัว

ตามลําดับอริยมรรคอริยผล เปนแปดบุคคล หมูสาวกของพระผู

มีพระภาคเจานี้ เปนผูควรแกของที่บุคคลนํามาบูชา เปนผูควร

แกสักการะเคร่ืองตอนรับ เปนผูควรแกทานที่บุคคลบริจาคถวาย 

เปนผูควรแกการทําอัญชลีประนมมือไหว เปนนาบญุของโลก ไม

มีบุญเขตอ่ืนย่ิงไปกวา 

 ก็พระปฏิมา(พระสถูป)น้ีแล ไดสรางอุทิศเฉพาะตอพระผูมี

พระภาคพระองคน้ัน เพ่ือใหไดเห็น เปนท่ีระลึกถึงพระคุณของ

พระองค จะไดเกิดความเล่ือมใสและเปนเคร่ืองกระตุนเตือนใจ 



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๙๖

 บัดนี้ มาถึง (วันวิสาขปุณณมีเพ็ญเดือนหก อันเปนที่รูวา

คือกาลเปนที่ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ของพระผูมีพระภาค

พระองคนั้น) เราทั้งหลายจึงมาพรอมกันยังสถานที่นี้ ไดถือ

เคร่ืองสักการะเหลานี้ มีธูปเทียนดอกไม เปนตน ทํากายของตน

ใหเปนดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ นอมรําลึกถึงพระคุณ

ทั้งหลายตามที่เปนจริง ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น จะทํา

ประทักษิณพระปฏิมา(พระสถูป)นี้ สิ้นวาระสามรอบ กระทําการ

บูชา ดวยเคร่ืองสักการะทั้งหลายตามที่ถือไวนี้ 

 ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค

พระองคนั้น แมปรินิพพานแลวสิ้นกาลนาน แตโดยพระคุณ

ทั้งหลายยังปรากฏอยู อันบุคคลพึงรูโดยความเปนอตีตารมณ จง

ทรงรับซ่ึงเคร่ืองสักการะ อันขาพเจาทั้งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อ

ประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ 

หมายเหตุ: ถาเวียนรอบเจดีย ใชคําวา  ถูโป, กโต, ถูปํ  อยางในวงเล็บ  
 ถาเวียนรอบโบสถ ใชอยางที่ใหไวนอกวงเล็บ 
 อนึ่ง ถาเปนเวียนเทียนในวันอัฏฐมี เปล่ียนขอความยาวในวงเล็บเปน    

“วิสาขปุณฺณมิโต ปรํ, อฏฺฐมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, สรีรชฺฌาปน-กาลสมฺมตํ” 
และเปล่ียนคําแปลเปน  

 “บัดนี้ เราทั้งหลายอยูมาถึงวันอัฏฐมี ซึ่งตอหลังจากวันวิสาขปุณณมี 
สมมติวาเปนวันปลงพระสรีระของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น”



คําถวายดอก ไม ธูป เทียน 
วันอาสาฬหบูชา 

 ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา, 
ยสฺส จ มย,ํ ภควโต ธมฺมํ โรเจม. อโหสิ โข โส ภควา, อรหํ      สมฺ
มาสมฺพุทฺโธ, สตฺเตส,ุ การุญฺญ ํ ปฏิจฺจ, กรุณายโก หิเตส,ี อนุกมฺปํ อุ
ปาทาย, อาสาฬฺหปุณฺณมิยํ, พาราณสิย,ํ อิสิปตเน มิคทาเย, 
ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขูน,ํ อนุตฺตร ํธมฺมจกกฺํ, ปฐมํ ปวตเฺตตฺวา, จตฺตาริ 
อริยสจฺจาน,ิ ปกาเสส.ิ 

 ตสฺมิญฺจ โข สมเย, ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขนู,ํ ปมุโข,      อายสฺ
มา อญฺญาโกณฺฑญ ฺโญ, ภควโต ธมฺมํ สตฺุวา, วิรชํ วีตมล,ํ ธมมฺจกขฺุํ, 
ปฏิลภติฺวา, ยงฺกิญ ฺจิ สมทุยธมมฺ,ํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมมฺนฺต,ิ ภควนตฺ,ํ 
อุปสมปฺทํ ยาจิตฺวา, ภควโตเยว สนตฺเิก, เอหิภิกขฺุอุปสมฺปทํ, ปฏิลภิตฺ
วา,  ภควโต  ธมมฺวินเย,  อริยสาวกสงฺโฆ,  โลเก  ปฐม ํ อุปฺปนฺโน, 
อโหสิ. 

 ตสฺมญิ ฺจาปิ โข สมเย, สงฺฆรตนํ, โลเก ปฐมํ อุปฺปนฺนํ,  อโห
สิ, พุทฺธรตน,ํ ธมมฺรตน,ํ สงฺฆรตนนฺต,ิ ติรตนํ สมฺปุณฺณํ อโหสิ. 

 มยํ โข เอตรหิ, อิมํ อาสาฬฺหปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, 
ธมฺ ม จ กฺ ก ปฺ ป วตฺ ตน -ก าลสมฺ มตํ ,  อริ ย ส า วกสงฺ ฆ -อุ ปฺ ป ตฺ ติ
กาลสมฺมตญฺจ, รตนตฺตยสมฺปุณฺณ-กาลสมฺมตญ ฺจ, ปตฺวา, อิมํ ฐ
านํ สมฺปตฺตา, อิเม สกฺกาเร คเหตฺวา, อตฺตโน กาย,ํ สกฺการุปธานํ กริตฺวา, 
ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ คุเณ, อนุสฺสรนฺตา, อิมํ พุทฺธปฏิมํ (ถูปํ), 
ติกฺขตฺตุํ, ปทกฺขิณํ กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา. 



วันสําคัญของชาวพุทธไทย ๙๘

 สาธ ุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ คุเณห,ิ 
อตีตารมฺมณตาย, ปญ ฺญายมาโน, อิเม, อมฺเหหิ คหิเต, สกฺกาเร, 
ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหาก,ํ ทีฆรตฺต,ํ หิตาย, สุขาย. 

คําแปล 

 เราทั้งหลายถึงซ่ึงพระผูมีพระภาคพระองคใดแล วาเปน

ที่พึ่งที่ระลึก พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนพระศาสดาของเรา

ทั้งหลาย อนึ่ง เราทั้งหลายชอบใจซ่ึงธรรมของพระผูมีพระภาค

พระองคใด พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต 

ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ทรงอาศัยความการุญในสัตวทั้งหลาย 

ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู 

ไดยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไป ทรงประกาศอริยสัจ 

๔ เปนคร้ังแรก แกพระภิกษุปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

ใกลกรุงพาราณสี ในวันอาสาฬหปุณณมี 

 อนึ่ง ในสมัยนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเปน

หัวหนาของพระภิกษุปญจวัคคีย ฟงธรรมของพระผูมีพระภาค

แลว ไดธรรมจักษุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินวา สิ่งใดส่ิงหนึ่ง มี

ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเปน

ธรรมดา จึงทูลขออุปสมบท กะพระผูมีพระภาคเจา แลวไดเปน

พระอริยสงฆสาวก ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจา เปน

องคแรกในโลก 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๙

 อนึ่ง ในสมัยแมนั้นแล พระสังฆรัตนะไดบังเกิดขึน้เปน

คร้ังแรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ 

พระสังฆรัตนะ ไดสมบูรณแลวในโลก 

 บัดนี้ เราทั้งหลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬห-

ปุณณมี วันเพ็ญอาสาฬหมาส ที่รูพรอมกันวา เปนวันที่พระผูมี

พระภาคเจาพระองคนั้นทรงประกาศพระธรรมจักร เปนวันที่

เกิดขึ้นแหงพระอริยสงฆสาวก และเปนวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ 

คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุมกันแลว ณ ที่นี้ ถือเคร่ืองสักการะ

เหลานี้ ทาํกายของตนใหเปนดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ 

ระลึกถึงพระคุณตามเปนจริงทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจานั้น 

จักทําประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซ่ึงพระพุทธปฏิมา(พระสถูป)นี้ 
บูชาอยูดวยสักการะตามที่ถือไวแลว 

 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาแมเสด็จ

ปรินิพพานนานแลว แตโดยพระคุณยังทรงดํารงอยู อัน

ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย จะพึงรูโดยความเปนอตีตารมณ จงทรง

รับเครื่องสักการะ อันขาพระพุทธเจาทั้งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อ

ประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน 

เทอญฯ 

 


