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จากนีไ้ปขอใหทานทั้งหลายตั้งใจฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน ในวันนี้จะขอหยิบ

ยกเอาความสํ าคัญของวันวิสาขบชูา ซ่ึงทานทั้งหลายไดไปทํ าบุญ มีการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
และท ําการเวยีนเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเปนที่เรียบรอยแลว โดยในปนี้ตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม
2544 ขึ้น 15 คํ่ าเดือน 6 ที่ผานมา

 สหประชาชาติไดประกาศใหวันนี้เปนวันสากลโลกก็แสดงวา ทั่วโลกใหความสํ าคัญกับวันนี้
ไมจ ําเปนวาจะตองเปนชาวพุทธเสมอไป ทํ าไมวันนี้จึงมีความสํ าคัญ ก็เพราะวาวันนี้เปนวันคลายวัน
ประสตู ิตรัสรู และปรินิพพาน ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ส่ิงที่ทานทั้งหลายไดรับรูเหมือนกันก็
คอืวา พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ตรงกันในวันวิสาขะ คือเปนวันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 6
ประสูติใตตนสาละ ที่สวนลุมพนิี กอนพุทธศักราช 80 ป ระหวางเมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวทหะ สวน
ลุมพนิอียูตรงกลางระหวางเขตเมืองทั้งสอง พระพุทธเจาตรัสรูเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ใตตนศรีมหา
โพธ์ิ ตั้งอยูริมฝงแมนํ้ าเนรญัชรา ที่อุรุเวลาเสนานิคม แควนมคธ และจากนั้นเมื่อทรงสั่งสอนประชาชน
อยู 45 พรรษา พระชนมายุ 80 พรรษา ก็ทรงปรินิพพานที่ใตตนสาละ  เมืองกุสินารา

 ทานทัง้หลายโปรดสังเกตนะวา พระพุทธเจาเปนกษัตริย แตชีวิตพระองคผูกพันกับธรรมชาติ
มาก ประสูติและปรินิพพานใตตนสาละ ตรัสรูที่ใตตนโพธิ์ นี่คือความรูสึกทั่วไปที่ชาวโลกรับรูและก็ถือ
วาเปนวนัอศัจรรยที่เอกบุรุษ ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานในวันเดียวกัน บางทานก็อาจจะไมเชื่อ ความจริง
ถาจะอธิบายในเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้ง สํ าหรับพวกที่ไมคอยเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย ก็อาจจะพูดไดวา พระ
พทุธเจาประสตู ิตรัสรู และปรินิพพาน ในขณะเดียวกันก็ได พูดมาแบบนี้ทานทั้งหลายก็อาจจะงงวา เปน
ไปไดอยางไรที่พระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู แลวก็ปรินิพพานในเวลาเดียวกัน
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 อธิบายในเชิงปรัชญาไดดังนี้ คือใหตัดการที่พระพุทธเจาประสูติใตตนสาละและปรินิพพานใต

ตนนางรังทั้งคูออกไป เอาเฉพาะที่พระองคทรงตรัสรูใตตนศรีมหาโพธิ์ก็แลวกัน ในวันนั้น หลังจากที่
พระพทุธเจา รับหญาคาที่นายโสตถิยะถวายแลว ก็ทรงเอาหญาคามาลาดลงไปที่โคนตนศรีมหาโพธิ์ ทรง
หนัปฤษฎางคคือหลังพิงตนศรีมหาโพธิ์ หันพระพักตรคือใบหนาของพระองคออกไปทางทิศบูรพาคือ
ทศิตะวนัออก และก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานวาเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแหงไปจะเหลือแตหนังเอ็น
กระดกูก็ชางมัน ในวันนี้ถาเราไมสามารถบรรลุความเปนพระพุทธเจา ไมสามารถบรรลุโพธิญาณได เรา
จะยอมตาย จะไมยอมลุกจากโคนตนศรีมหาโพธิ์นี้อยางเด็ดขาด

ยามของอินเดียนี่ไมเหมือนยามของไทย ปฐมยามของเขาคือ ตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 4 ทุม มัชฌิม
ยามคอืยามที่ 2 ตั้งแต 4 ทุม ถึงตี 2 และปจฉิมยาม ยามสุดทายคือตั้งแตตี 2 ถึง 6 โมงเชา ในคัมภีรกลาววา
ปฐมยาม พระพุทธเจาทรงบรรลุ บพุเพนิวาสานุสติญาณ ทรงระลึกชาติได วาในอดีตชาติพระองคทรง
เคยเกดิเปนอะไรมาบาง เคยเกิดเปนพรหม เทวดาบนสวรรค 6 ช้ัน มนุษย สัตวนรก เปรต อสุรกาย และ
สัตวเดรัจฉาน มชัฌิมยาม ทรงบรรลุ จุตปูปาตญาณ ทรงรูการจุติและการอุบัติของสัตวโลก สัตวโลกที่มา
เกดินีท้รงทราบวามาจากภพภูมิไหน ตายไปจากโลกนี้จะไปเกิดในภพภูมิและในปจฉิมยาม พระองคทรง
ไดบรรลุ อาสวักขยญาณ ญาณหรือความรูเปนเครื่องทํ าลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทประหาน  ก็คือการตัด
รากถอนโคนกิเลสไดอยางสิ้นซาก

  เพราะฉะนั้น ถาจะถามวาพระพุทธเจาประสูติตอนไหน ? คํ าตอบก็คือ พระพุทธเจาประสูติ
ตอนตรสัรูนั่นเอง  ทานทั้งหลายอาจจะแยงวาแลวตอนที่ประสูติที่สวนลุมพนิีใตตนสาละ เราจะเรียกวา
อะไร ตรงนัน้ไมไดเรียกวาพระพุทธเจาเกิด เรียกวาเจาชายสิทธัตถะประสูติออกมาจากพระครรภของ
พระมารดาผูมีนามวาสิริมหามายา ในตอนนั้นเจาชายสทิธัตถะก็คือพระโพธิสัตว ที่สรางสมอบรมบารมี
รอเวลาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา ทานยังมีกิเลสเหมือนกับพวกเราผูเปนปุถุชน

แตความสํ าคัญอยูตรงที่วา เมื่อพระองคบรรลุ อาสวักขยญาณ  พระองคทรงใชปญญา อันยิ่งใหญ
ของพระองคในการตัดทํ าลายกิเลส ขณะที่ตัดกิเลสไดนั้นเขาเรียกวาการตรัสรู ความเปนพระพุทธเจา
อุบตัขิึน้ในขณะทีท่รงตัดกิเลสไดนั่นเอง และในขณะที่ความเปนพระพุทธเจาเสด็จอุบัติเรียกวาพระองค
ทรงไดพบกับนิพพาน ทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวาแลวนิพพานคืออะไร ?

นพิพานนั้น มีอยู 2 ความหมาย ความหมายที่ 1 ก็คือ สอุปาทิเสสนิพพาน แปลวา การดับกิเลสใน
ใจแตยังมีชีวิต มีลมหายใจอยู ความหมายที่ 2 ก็คือ อนุปาทิเสสนิพพาน แปลวา การที่พระพุทธเจาตาย
หมดลมหายใจ ที่ไตตนสาละนั่นเอง  นิพพานที่ใตตนศรีมหาโพธิ์คือนิพพานประเภทที่ 1 การตายเปน
นพิพานที ่2  ดังนั้น การประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ก็เปนเรื่องเดียวกัน  ไมมีอะไรแปลก อันนี้เคาเรียก
วาเปนการพิจารณาในความหมายที่ลึกซึ้ง

เพราะฉะนัน้ เราจะอธิบายในลักษณะแบบนี้ก็ไดไมผิดสํ าหรับพวกไมเชื่อในเรื่องปาฏิหาริยหรือ
สํ าหรับพวกที่เชื่อวาพระพุทธเจาเปนมหาบุรุษที่มหัศจรรย การประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานของพระพุทธ
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เจาจะมาตรงกันในวันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 6 ก็ได ส่ิงที่สํ าคัญที่สุดสํ าหรับวันนี้ก็คือเราถือกันวา วันนี้เปนวัน
ประกาศอิสรภาพแหงมนุษยชาติ เพราะมนุษยเรานั้นตกเปนทาสของกิเลสกันมายาวนาน กิเลสเปน
เหมอืนบิดามารดาที่ทํ าใหเราเกิดมา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูก็คือการที่พระองคทรงทํ าลายกิเลส ผูเปนเจา
นายบบีบงัคบัใหเราตองเวียนวายตายเกิด มนุษยธรรมดา ๆ คนหนึ่ง เดินดินกินขาวแกง มีสองมือสองเทา
กบัหนึง่ศรีษะสามารถใชปญญาในการขุดรากถอนโคนกิเลสจนกระทั่งเปนอิสรภาพจากกิเลสไดนี่ เปน
เร่ืองที่นาชื่นชมยินดียิ่งนัก

 ความจริงเมื่อเปนเจาชายสทิธัตถะไดทรงพบปรากฏการณทางธรรมชาติ คือ ความแก เจ็บ ตาย
พระองคทานยังไมทรงทราบหรอกวาอะไรที่ทํ าใหมนุษยตองเวียนตายเวียนเกิด  พระองคก็ทรงรูแตเพียง
วาชวีติมนัมคีวามทุกขเทานั้นเอง ถาชีวิตมนุษยเปนความสุขจริง มันคงจะไมตองแก เจ็บและตาย ไมตอง
พบกบัความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เพราะฉะนั้น จึงสรุปไดวาชีวิตมันคือความทุกข จากการพบ
ปรากฏการณทางธรรมชาตินี่เอง ที่ทํ าใหเจาชายสทิธัตถะตองออกผนวช

 ในขณะนัน้พระองคคิดแตเพียงวา ทํ าอยางไรจะเอาชนะความเกิดใหได เพราะมีเกิดมันจึงตอง
แก เจบ็ และตาย ก็เลยหาทางที่จะเอาชนะความเกิดใหได ทรงเห็นบรรพชิตหรือนักบวช จึงทรงเปลง
อุทานวา สาธุ โข ปพพัชชา การบวชนี่แหละเปนหนทางแหงความรอด จึงออกไปผนวชและก็ทรงใชวิธี
การคนควาหาหนทางอยูตลอดเวลา 6 ป วิธีการที่คนสมัยนั้นใชปฏิบัติเพื่อคนหาความสุขที่แทจริงมีอยู 2
แบบ ก็คือ

แบบที่ 1 เรียกวา กามสุขลัลิกานุโยค คอืการมีชีวิตแบบฆราวาสวิสัย การเสพ แสวงหาความสุข
ทาง ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ที่เรียกวา เสพกามคุณ 5  แตทุกคนก็ลวนประสบพบความจริงวาการแสวงหากาม
คณุนัน้ไมใชความสุขที่แทจริง ก็เลยมีคนอีกกลุมหนึ่งผละออกจากชีวิตการเปนฆราวาสออกไปบวช แลว
กไ็ปแสวงหาหนทางอีกทางหนึ่ง คือ

แบบที่ 2 เรียกวา อัตตกิลมถานโุยค นัน่คอื การทรมานตัวเองเพื่อจะใหคนพบความสุขที่แทจริง
พระพทุธเจาทรงทดลองหมดทั้งสองอยาง ในตอนครองฆราวาสวิสัย ทรงอภิเษกพระชนมายุ 16 อยูใน
ฆราวาสวสัิยจนถึง 29 พรรษา และออกผนวชไปทดลองชีวิตแบบนักบวช ทรมานตัวเองอีก 6 ป ก็ไมได
บรรลุอะไร จนกระทั่งวันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 6 พระองคจึงคนพบความจริงวาสิ่งที่ทํ าใหมนุษยตองเวียนวาย
ตายเกดิไมใชพระราชมารดาและพระราชบิดา ทั้ง 2 พระองคนั้นเปนแคเพียงปจจัยสนับสนุนใหพระองค
ไดเกดิมาเทานั้น สาเหตุที่แทจริงที่ทํ าใหพระองคไดเกิดมาคือกิเลสตัณหาที่อยูในใจของพระองค

ดงันัน้ เราจะพบวาเมื่อทรงบรรลุไดตรัสวา เมื่อเราทองเที่ยวไปในสังสารวัฏมากมายนับชาติไม
ถวน เพือ่แสวงหาผูที่ทํ าใหเราเกิดมา การเกิดบอย ๆ เปนทุกขร่ํ าไป ดูกรตัณหาผูสรางเรือน เราพบเจาแลว
เจาไมสามารถสรางเรือนอีกตอไปไดแลว ซ่ีโครงทั้งหมดของเจาเราก็หักเสียแลว เรือนยอดของเจาเราก็
ร้ือเสยีแลว จิตของเราไดถึงการไมปรุงแตงอีกตอไปแลว คือเปนจิตที่ถึงซึ่งพระนิพพานแลว นี่เรียกวา บท
ทกัตณัหา หรือเราอาจจะเรียกตามประสาคนมีกิเลสอยางพวกเราวา บทเยาะเยยตัณหาก็ได
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 เมือ่ทรงทราบความจริงวาตัณหาทํ าใหมนุษยตองเวียนวายตายเกิด และในที่สุดพระองคก็

สามารถท ําลายกิเลสตัณหานั้นได จิตพระองคไดพบกับพระนิพพาน สวนกรรมวิธีในการทํ าลายกิเลสนั้น
พระพทุธเจาทานมีครบบริบูรณอยูแลว ศีล ความสะอาดทั้งกายวาจา ไมไดเบียดเบียนใคร ขณะนั้นพระ
องคนัง่ประทับนิ่ง อยูใตโคนศรีมหาโพธิ์ สมาธิไมตองพูดถึง เพราะขณะนั้น พระองคมีฌาน 8 เปนพื้น
ฐาน คือ รูปฌาณ 4 และอรูปฌาณ 4 ฌาน 8 ขั้นนี้ พระองคไดไปทรงเรียนรูปฌาณ 4 กับอรูปฌาณ 3 กับ
อาฬารดาบส กาลามโคตร  และก็ไปเรียนอรูปฌาณ 8 กับ อุทกดาบส รามบุตร เพราะฉะนั้น ในเรื่องสมาธิ
พระพุทธเจามีพระทยัทีต่ัง้มัน่มาก จากนั้นพระองคก็ทรงใชปญญาโดยมีพื้นฐานจากจิตที่สงบในการตัด
ท ําลายกิเลส ปญญาของพระองคจึงคมกลามากเหมือนกับมีดที่คมกริบที่ใชในการตัดสังหารกิเลส

ดงันั้น ในวันวิสาขบชูาจงึอยากจะเรียกวา เปนวันที่มนุษยประกาศอิสรภาพปลดปลอยตนเองจาก
การเปนทาสของกิเลส เปนวันที่มนุษยประสบความสํ าเร็จในชีวิตอยางแทจริง เพราะวาสามารถมอบ
ความสขุทีสู่งสุดคือนิพพานใหกับตนเอง นิพพานก็คือความสุขที่เกิดมาจากจิตที่สะอาดปราศจากกิเลส
พระองคจึงทรงตรัสวา นพิพานัง ปรมงั สุขัง นิพพานเปนสุขอยางยอดเยี่ยม ไมมีความสุขใดจะเสมอ
เหมือนนิพพาน นพิพานัง ปรมัง สุญญงั นพิพานคือสภาพที่วางเปลาปราศจากกิเลส ไมมีกิเลสเปนเหตุให
ตองทุกขอีกแลว

เพราะฉะนั้น ในวันวิสาขบชูาทีเ่วยีนมาถึงนี่ ขอใหพวกเราทั้งหลายที่เปนชาวพุทธและมิใชชาว
พทุธกต็าม จงเกิดความภาคภูมิใจวา วันนี้คือวันที่มนุษยธรรมดาคนหนึ่งไดประสบความสํ าเร็จในชีวิต
อยางสงูสุด นั่นคือการปลดปลอยตนเองใหหลุดพนจากการเปนทาสของกิเลส ในโลกนี้ไมมีความสํ าเร็จ
อะไรจะวเิศษไปกวานี้อีกแลว จุดสูงสุดของชีวิตมนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนาอยูตรงที่การปลอย
วาง ไมยึดมั่นถือมั่น พระพุทธเจาจึงตรัสวา สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ สรรพสิ่งทั้งหลายไมควรเขา
ไปยดึมั่นถือมั่น ธรรมะสูงสุดก็คือการปลอยวาง การไมยึด การไมติด ธรรมะที่พระพุทธเจาทรงสอนเรา
เปรยีบเหมือนกับแพ ทานตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรมะที่เราสอนพวกเธอก็เปนเสมือนกับแพที่ใชขาม
ฟาก เมือ่เธอขามฟากไปถึงฝงแลวเธอจะแบกแพไปเพื่อประโยชนอะไร เธอก็ตองวางแพ ปลอยแพ เพราะ
เธอไดถึงฝงแลว สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสอง
ขาง  ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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ตรวจทานและแกไขโดย อาจารยชัชวาลย ชิงชัย
คณะทํ างาน
สุรียพร แสงหิรัญ  สิริวัฒนา จิตตรีพล  ลัดดา วังศิลาบัตร  ฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
และชมรมพุทธศาสน มก.
คณะที่ปรึกษา
สุพจน ทองนพคุณ  สุเชาวน พลอยชุม  เสริมสุข ล่ิวลม  พรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา  อรอนงค นัยวิกุล
สุวฒัน เกียรติเสวี


	ºÃÃÂÒÂâ´Â ÍÒ¨ÒÃÂìªÑªÇÒÅÂì ªÔ§ªÑ�
	¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
	àº¨ÁÒÈ ¡Ò¨¹ÇÔâÃ¨¹ì  ÊÒâÃ¨¹ì ÈÔ�

	¤³Ð·Ó§Ò¹
	ÊØÃÕÂì¾Ã áÊ§ËÔÃÑ  ÊÔÃÔÇÑ²¹Ò ¨Ôµ�

	¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ


