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ธรรมบรรณาการ เทศกาลเข้าพรรษา

 เรื่องอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ที่จัดพิมพ์
ครั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ได้ทรงนพินธ์
ไว้ต่างวาระต่างโอกาส คอืบางตอนทรงนพินธ์ไว้ใน
เรื่อง พระพทุธเจ้าของเรานั้นท่านเลศิล�้า บางตอน
ทรงนพินธ์ไว้ในเรื่อง 45 พรรษาของพระพทุธเจ้า ใน
การพมิพ์ครั้งนี้ ได้น�ามาเรยีบเรยีงให้เป็นเรื่องเดยีวกนั 
เพื่อให้ได้เนื้อหาพอเหมาะแก่ผูอ่้านทั่วไปจะพงึรูเ้กี่ยว
กบัวนัอาสาฬบชูา และวนัเข้าพรรษา อนัเป็นเทศกาล
ส�าคญัทางพระพทุธศาสนาอกีวาระหนึ่ง

ค�าน�า
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 เพื่อเป็นการส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกี่ยว
กบัวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป 
และเพื่อเพิ่มพูนกุศลเจตนาของพุทธศาสนิกชน ผู้
ตั้งใจบ�าเพ็ญกุศลกิจ มีการให้ทาน รักษาศีล ฟัง
ธรรม และเจรญิภาวนาเป็นต้น ในเทศกาลบญุเช่น
นี้ วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้จัดพิมพ์พระนิพนธ์เรื่อง 
อาสาฬหบชูา เข้าพรรษานี้ เป็นพทุธบชูา และแจก
เป็นธรรมบรรณาการแก่สาธชุนทั่วไป

    วดับวรนเิวศวหิาร
   กรกฏาคม ๒๕๕๗
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ในวนัพระจนัทร์เตม็ดวงวนัหนึ่ง พระพทุธเจ้าได้
ประทับนั่งอยู่ในป่าอันสงัดกับนักบวชอีกห้า

ท่าน นอกจากนี้ กม็สีตัว์ต่างๆ มกีวางเป็นต้น เดนิไป
มาอย่างผาสขุ เพราะป่านั้นเป็นเขตสงวนของหลวง 
ภายในป่าอันสงบร่มเย็นในวันนั้น พระพุทธเจ้าได้
ทรงเริ่มตั้งพุทธจักรลงในอาณาจักรแห่งแคว้นกาสี 
แล้วได้ทรงแผ่พทุธจกัรไปในแคว้นต่างๆ อกี นบัได้ ๗ 
แคว้น กส็ิ้นเวลาแห่งพระชนม์ชพี ต่อมาพระสาวกได้
ช่วยแผ่พทุธจกัรออกไปในนานาประเทศ ด้วยความ
อุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ในยุคนั้นๆ 
จนถึงพุทธจักรได้มาตั้งอยู่ในประเทศไทยเรา และ
ประเทศใกล้เคยีงในบดันี้

 โดยปกต ิ อาณาจกัรแต่ละแห่ง ตั้งขึ้นและ
แผ่ออกไปด้วยอ�านาจหรือด้วยก�าลังแสนยานุภาพ 

อาสาฬหบชูา
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จงึเรยีกว่า “อาณาจกัร” ที่แปลว่า จกัร คอื อาชญา 
ส่วนพระพทุธเจ้าทรงแผ่ “พทุธจกัร” ด้วยธรรมะ คอื 
เสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมะสั่งสอนประดิษฐาน 
พระพทุธศาสนาและพทุธบรษิทัให้บงัเกดิขึ้นในโลก 
จงึเรยีกว่า “ธรรมจกัร” แปลว่า จกัร คอื ธรรม ซึ่ง
พระพทุธเจ้าได้ทรงเริ่มแสดงเป็นปฐม ดงัที่เรยีกว่า 
“ปฐมเทศนา” ในสถานที่ในวนัดงักล่าวนั้น และวนั
นั้นเป็นวนัพระจนัทร์เตม็ดวง หรอืเรยีกว่าเป็นวนัเตม็
เดือน ในเวลาที่พระจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อว่า  
อาสาฬหะ จงึเรยีกว่าเดอืนอาสาฬหะ มกัตกในเดอืน
กรกฎาคม หรอืเดอืนแปดในปีปกตมิาส เดอืนเก้าใน
ปีอธกิมาส เป็นวนัหนา้วนัเข้าพรรษาของพระภกิษุ
สงฆ์ เพื่อเป็นอนสุสตว่ิา พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง
ปฐมเทศนา เริ่มตั้งพุทธจักรประดิษฐานพระพุทธ-
ศาสนาในโลก จงึได้ก�าหนดวนัพระจนัทร์เพญ็หน้า
วนัเข้าพรรษาเป็นวนับชูาในพระพทุธศาสนา เรยีก
ว่า “วนัอาสาฬหบชูา” แปลว่า บชูา (พระรตันตรยั) 
ในวนัพระจนัทร์เตม็ดวงเดอืนอาสาฬหะ (เดอืนแปด 

๓



อาสาฬหบชูา-เข้าพรรษา พทุธศักราช ๒๕๕๗

หรอื เดอืนเก้า ดงักล่าวแล้ว)
 ใจความในปฐมเทศนา ซึ่งตั้งชื่อเป็นปฐม

ว่า “ธรรมจกัร” มว่ีา พระพทุธเจ้า ได้ทรงแสดงทาง
ปฏบิตัไิปสูพ่ทุธภาวะของพระองค์ และทรงสอนให้
นกับวชผูมุ้ง่โพธ ิ(ความตรสัรู)้ ด�าเนนิในทางนั้น กล่าว
คอื เว้นทางสดุโต่งทั้งสองข้าง (ได้แก่ ทางกามสขุ 
และ ทางทรมานทกุข์) แต่ด�าเนนิไปในทางกลาง อนั
มเีพยีงทางเดยีวมอีงค์ประกอบ ๘ ประการ คอื เหน็
ชอบ ด�ารชิอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชพีชอบ 

๔
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พยายามชอบ ระลกึชอบ และตั้งใจชอบ
 พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งพุทธจักรขึ้นในโลก 

เริ่มตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา พทุธจกัรของพระองค์
นี้ได้ทรงตั้งขึ้นในหวัใจของคน ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นในโลก
ภายนอก จิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญา
ในธรรมเป็นจติใจที่มพีทุธจกัรตั้งขึ้นแล้ว เป็นจติใจที่
สว่างด้วยเหตผุล รู้จกัเว้นการที่ควรเว้น ประพฤตกิาร
ที่ควรประพฤต ิอะไรๆ แม้จะชอบใจ แต่มโีทษไม่เป็น
ประโยชน์กล็ะเว้นได้ ส่วนอะไรๆ ที่ถงึไม่ชอบใจ แต่
สมควรจะท�าเพราะมคีณุประโยชน์ กท็�าได้ ดงัที่เรยีก
ว่า “การณวสกิะ” แปลว่า ผูท้�าตามอ�านาจแห่งเหตุ
ทีใ่ห้ท�า พระอานนท์ได้รบัยกย่องว่าเป็นผูม้คีณุสมบตัิ
เช่นนี้ พดูง่ายๆ ว่าปฏบิตัไิปตามเหตผุล อาจจะถกู
หาว่าเป็นผูเ้สยี แต่โดยที่แท้เป็นผูไ้ด้ เพราะสามารถ
ปฏบิตัใิห้เหมาะกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น จงึรกัษาตนให้
รอดพ้นความเสื่อมเสยี แล้วถงึความสวสัดเีจรญิได้ 
อย่างน้อยกร็กัษาเกยีรตไิว้ได้ แม้จะต้องเสยีสละบ้าง 
พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า “เมือ่เหน็สขุไพบลูย์ ก็
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พงึสละสขุพอประมาณ”
 การกระท�าอะไรทกุๆ อย่างที่อ�านวยประโยชน์ 

กจ็ะต้องมกีารเสยีสละบ้างไม่มากกน้็อย ดงัเช่น จะท�า
ทานกต้็องมทีรพัย์ ทั้งนี้กเ็พราะเหน็ว่าบญุข้อนี้มค่ีาสงู
กว่าทรพัย์ที่สละไป การท�าประโยชน์อื่นๆ ทกุอย่างก็
เป็นเช่นเดยีวกนั ได้มพีระพทุธภาษติกล่าวไว้ว่า “พึง
สละทรพัย์ เพราะเหตจุะรกัษาอวยัวะทีป่ระเสรฐิไว้ 
เมื่อจะรักษาชีวิตไว้ก็พึงสละอวัยวะ แต่นรชนเมื่อ
ระลกึถงึธรรมะก็พงึสละอวยัวะ ทรพัย์ และชวีติทกุๆ
อย่าง”

 การรกัษาเกยีรตเิป็นการรกัษาธรรมะอย่าง
หนึ่ง จะก้าวหน้าหรือถอยหลังด้วยเกียรติหรือเพื่อ
เกยีรต ิกเ็ป็นสิ่งที่พงึสรรเสรญิเท่ากนั ดงัเรื่องราชสห์ี
ถอยหลงัให้แก่สกุรตวัเป้ือนคถูไม่ยอมตอ่สูด้ว้ย ใน
นทิานสภุาษติ

 พระพทุธเจ้าได้ทรงแผ่พทุธจกัรลงในดวงใจ 
เพื่อให้สว่างด้วยเหตุผล ให้สามารถหลีกเหตุพิบัติ
ด�าเนินไปสู่เหตุแห่งสมบัติทุกๆ อย่าง จิตใจที่มี

๖
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พุทธจักรย่อมสว่างสะอาดและมี
อ�านาจเข้มแขง็ ที่จะต่อต้านความ
ชั่วผิด และที่จะพลีประกอบคุณ
งามความดทีกุๆ ประการ

 ทางพระพุทธศาสนาพระ 
พทุธเจ้าประสงค์ให้พทุธศาสนกิชน
เชื่อถอืตามเหตผุลด้วยปัญญาของ
ตน ทรงแนะน�าให้พากนัมาดใูห้เหน็ 
ประจักษ์ด้วยตนเอง ดังบทพระ
ธรรมคณุว่า “เอห ิปสสฺโิก ควรเรยีก
ให้มาด”ู เมื่อทรงแสดงปฐมเทศนา
ในวนัอาสาฬหปณุณม ี กม็ไิด้ทรง
ขอให้ฤษีทั้ง ๕ เชื่อก่อน เพียง
แต่ตรัสให้ตั้งใจฟัง เมื่อทรงแสดง
ปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณ-
ฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม คือ
เหน็จรงิขึ้น พระพทุธเจ้าตรสัอทุาน
ว่า “โกณฑญัญะได้รูแ้ล้วหนอ” (จงึ
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เกิดมีค�าเรียกท่านว่า พระอัญญาโกณฑัญญะสืบ
มา) มไิด้ตรสัว่าโกณฑญัญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย 
พระโกณฑญัญะนี้เอง ได้เป็นปฐมอรยิพทุธศาสนกิ
ในโลก ตั้งแต่เมื่อเกดิดวงตา คอื ปัญญาเหน็ธรรม 
พระพทุธเจ้าได้ทรงอบรมฤษอีกี ๔ รปู ให้ได้ดวงตา
เหน็ธรรม ในต่อมาได้ทรงอบรมฤษทีั้ง ๕ ให้ได้ปัญญา
เป็นเหตใุห้พ้นทกุข์ทั้งหมดเหมอืนพระองค์ ได้เสดจ็
จาริกประกาศพระพุทธศาสนาแสดงหนทางที่ชอบ
แก่โลกโดยล�าดบั จงึมพีทุธศาสนกิชนคอื พระสงฆ์
สาวกหรอืพทุธบรษิทั พทุธมามกะ พทุธมามกิา ต่อ
มาจนถงึทกุวนันี้ 

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนานี้ 
ในวันรุ ่งขึ้นจากที่เสด็จไปถึง″ คือได้ทรงแสดงใน        
วนัเพญ็ของเดอืนอาสาฬหะ หรอืเดอืน ๘ หน้าวนั
เข้าพรรษา ซึ่งเป็นวนัที่ได้ประกอบพธิอีาสาฬหบชูา 
ดงัที่ได้ก�าหนดตั้งขึ้นเป็นวนับูชาวนัหนึ่ง

 ปฐมเทศนานี้ เป็นเทศน์ครั้งแรกที่มีความ
ส�าคัญ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางที่พระองค์
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ทรงปฏิบัติ ได้ทรงแสดงธรรม
ที่ได้ตรัสรู้ ได้ทรงแสดงญาณ 
คือความรู ้ของพระองค์ที่เกิด
ขึ้นในธรรมนั้น ถ้าจะตั้งปัญหา
ว่า พระพุทธเจ้าทรงด�าเนิน
ทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได ้
ตรัสรู ้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้
อะไร พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้
ด้วยความรูท้ี่มลีกัษณะอยา่งไร 
ปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะตอบได้
ด้วยพระสูตรนี้ เพราะฉะนั้น จงึ
เป็นพระสตูรที่ผูศ้กึษาพระพทุธ-
ศาสนาจะละเสียมิได้ ควรจะ
ต้องศกึษาให้เข้าใจ ใจความปฐมเทศนานี้

 ตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่
บรรพชิต คือนักบวช ซึ่งมุ่งความหน่าย มุ่งความ
สิ้นราคะคือความติด ความยินดี มุ่งความตรัสรู้  
มุ ่งพระนิพพาน ไม่ควรจะซ่องเสพ อันได้แก่                  
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กามสุขัลลิกานุโยค ความ
ประกอบตนด้วยความสุขสด 
ชื่นอยูใ่นทางกาม และอตัตกลิ-
มถานโุยค ความประกอบการ
ทรมานตนให้ล�าบากเดอืดร้อน
เปล่า เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่
เป็นของต�่าทราม ที่เป็นกิจ
ของชาวบ้าน ที่เป็นของปถุชุน 
มิใช่เป็นกิจของบรรพชิตผู้มุ่ง
ผลเช่นนั้น สว่นอกีหนทางหนึ่ง
ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ เป็นหนทาง
กลาง อยู่ในระหว่างทางทั้ง ๒ 
นั้น แต่ว่าไม่ข้องแวะอยูใ่นทาง

ทั้ง ๒ นั้น เป็นข้อปฏิบัติที่ให้เกิดจักษุคือดวงตา
เหน็ธรรม จะท�าให้เกดิญาณคอืความหยั่งรู้ ท�าให้
เกิดความสงบระงับ ท�าให้เกิดความรอบรู้ ท�าให้
เกดิความดบักเิลส อนัได้แก่ ทางที่มอีงค์ประกอบ 
๘ ประการ อนัเป็นของประเสรฐิ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
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ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 
สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงาน
ชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ 
พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ 
ตั้งใจชอบ

 ตอนที่ ๒ ได้ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรสัรู้ เมื่อ
ละทางทั้ง ๒ ข้างต้น และมาเดินอยู่ในทางที่เป็น
มัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเป็นทางกลาง ซึ่งมี
องค์ประกอบทั้ง ๘ นั้น อนัได้แก่อรยิสจัจ์ ๔ ค�าว่า 
อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริงของบุคคลผู้ประเสริฐ
ก็ได้ แปลว่า ความจริงที่ท�าให้บุคคลเป็นคน
ประเสรฐิกไ็ด้ อรยิสจัจ์ ๔ นี้ ได้แก่

 ๑. ทุกข์ ในพระสตูรนี้ ได้ชี้ว่าอะไรเป็นทกุข์
ไว้ด้วย คอืชี้ว่าความเกดิเป็นทกุข์ ความแก่เป็นทกุข์ 
ความตายเป็นทกุข์ ความโศกคอืแห้งใจ ปรเิทวะคอื
คร�่าครวญรญัจวนใจ ทกุขะคอืทกุข์กาย เช่นป่วยไข้ 
โทมนสัสะ คอืทกุข์ใจ อปุายาสคอืคบัแค้นใจ เป็น
ทกุข์ อปัปิยสมัปโยค ความประจวบกบัสิ่งที่ไม่เป็น
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ที่รกั เป็นทกุข์ ปิยวปิโยค ความพลดัพรากจากสิ่งที่
เป็นที่รกั เป็นทกุข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวงั เป็นทกุข์ 
กล่าวโดยย่อ ขนัธ์ที่ยดึถอืไว้ทั้ง ๕ ประการ เป็นทกุข์ 

 ๒. ทุกขสมุทัย เหตใุห้ทกุข์เกดิ ในพระสูตร
ได้ทรงชี้ว่า ตณัหาคอืความดิ้นรนทะยานอยากของ
ใจ อันมีลักษณะให้ซัดส่ายไปสู่ภพคือภาวะใหม่
เสมอ ไปด้วยกนักบันนัท ิความเพลดิเพลนิ ราคะ 
ความติดความยินดี มีความเพลิดเพลินเป็นอย่าง
ยิ่งในอารมณ์นั้น ๆ ม ี ๓ คอื กามตณัหา ความ
ดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือได้แก่สิ่งที่น่ารัก
ใคร่ปรารถนาพอใจ ภวตณัหา ความดิ้นรนทะยาน
อยากไปในภพ คอืความเป็นนั้นเป็นนี่ วภิวตณัหา 
ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวภิพ คอืความไม่เป็น
นั้นเป็นนี่ 

 ๓. ทุกขนิโรธ ความดบัทกุข์ ในพระสูตรได้
ทรงชี้ว่า คอืดบัตณัหาเสยีได้หมด สละตณัหาเสยีได้
หมด ปล่อยคนืตณัหาเสยีได้หมด พ้นตณัหาเสยีได้
หมด ไม่อาลยัพวัพนัอยู่ในตณัหาทั้งหมด 
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 ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรยีกสั้น ๆ ว่า 
มรรค ได้แก่มรรคอนัมอีงค์ ๘ ประการ ดั่งกล่าวข้าง
ต้นนั้น

ตอนท่ี ๓ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงว่า ที่เรียก
ว่า ตรัสรู้ นั้น คือต้องเป็นรู้ที่มีลักษณะอย่างไร รู้
ที่เรยีกว่าเป็นตรสัรู้นั้น ต้องมลีกัษณะดงันี้ คอืเป็น
ความรู้ ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทุกข์ เป็นความรู้ที่ผุดขึ้น
ว่าทกุข์นี้เป็นสิ่งที่ควรก�าหนดรู้ เป็นความรู้ที่ผดุขึ้น
ว่าทุกข์นี้ได้ก�าหนดรู้แล้ว เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้
เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่า
สมุทัยนี้ควรละ เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทัยนี้ละ
ได้แล้ว เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นนิโรธความดับ
ทกุข์ เป็นความรูท้ี่ผดุขึ้นว่านโิรธนี้ควรกระท�าให้แจ้ง 
เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรธนี้ได้ท�าให้แจ้งแล้ว เป็น
ความรู้ที่ผดุขึ้นว่านี้เป็นมรรคทางปฏบิตัใิห้ถงึความ
ดับทุกข์ เป็นความรู้ที่
ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์นี้ควร
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อบรมให้มีขึ้น เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้
ถงึความดบัทกุข์นี้ได้อบรมให้มขีึ้นได้บรบิูรณ์แล้ว 

 เพราะฉะนั้น ในพระสูตรจงึแสดงว่าความ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นญาณ คือความหยั่ง
รู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ มีวนรอบ ๓ ก็คือ
ว่า ต้องรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นโดยเป็นสัจจญาณ 
คือความรู้ในความจริงรอบหนึ่ง ต้องรู้ในอริยสัจจ์
ทั้ง ๔ โดยเป็นกิจจญาณ คือต้องรู้ในกิจอันได้แก่
หน้าที่รอบหนึ่ง ต้องรู้ในอรยิสจัจ์ ๔ นั้นโดยเป็นกต
ญาณ คอืความรู้ในการท�ากจิเสรจ็ รอบหนึ่ง ๓ คูณ 
๔ กเ็ป็น ๑๒ คอืว่ามอีาการ ๑๒ เมื่อเป็นความรู้ที่
วนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ ดั่งกล่าวนี้ จงึจะเรยีกว่า
เป็นความตรัสรู้ และท่านผู้ที่ได้มีความรู้ดั่งกล่าว
นี้ จงึเรยีกว่าเป็น พุทธะ คอืเป็นผู้ตรสัรู้ ถ้าจะเรยีก
ปัญญาของท่านกเ็ป็นโพธ ิที่แปลว่า ความตรสัรู้

 เพราะฉะนั้น ใจความในพระสูตรที่กล่าว
มานี้จงึเป็นการตอบปัญหาได้ทั้ง ๓ ข้อ ปัญหาว่า
พระพุทธเจ้าได้ด�าเนินทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้

๑๕
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ตรสัรู ้กต็อบได้ด้วยตอนที่ ๑ ปัญหาว่าพระพทุธเจ้า
ได้ตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้ด้วยตอนที่ ๒ ปัญหาว่า
พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูด้ว้ยความรูท้ี่มลีกัษณะอาการ
อย่างไร ก็ตอบได้ด้วยตอนที่ ๓ ฉะนั้น ในท้าย
พระสูตร พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศว่า เมื่อ
ความรู้ที่มวีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ ดั่งกล่าวนี้ ยงั
ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตราบใด ก็ยังไม่ทรงปฏิญาณ
พระองค์ว่าเป็นผู้ตรสัรู ้ตอ่ญาณดั่งกลา่วนั้นเกดิขึ้น
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บรสิทุธิ์บรบูิรณ์ พระองค์จงึปฏญิาณพระองค์ว่าเป็น 
พทุธะ คอืเป็นผู้ตรสัรู้ และเรยีกว่าเป็นผู้ตรสัรู้เอง ก็
เพราะว่าความรู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้นดั่งกล่าวนั้น 
เป็นความรู้ที่ผดุขึ้นในธรรมคอืในความจรงิ ที่ไม่ได้
ทรงเคยสดับฟังมาจากใคร ไม่ได้ทรงเรียนมาจาก
ใคร เมื่อพจิารณาตามพระสูตร แม้ทางปฏบิตัขิอง
พระองค์ พระองค์กท็รงพบขึ้นเอง เพราะได้ทรงละ
ทางปฏบิตัขิองคณาจารย์ต่าง ๆ มาโดยล�าดบั จน
มาถงึทรงค้นหาทางปฏบิตัด้ิวยพระองค์เอง และทรง
พบทางที่เป็นมชัฌมิาปฏปิทาและกท็รงด�าเนนิไปใน
ทางนั้น เมื่อทรงด�าเนนิไปในทางนั้นจนบรบิรูณ์แล้ว 
ก็เกิดญาณคือความหยั่งรู้ขึ้นในธรรม
คอืความจรงิ อนัได้แก่อรยิสจัจ์ ๔ ซึ่ง
ไม่ได้เคยทรงสดับมาจากใคร ความรู้
นั้นผดุขึ้นเอง อนัเป็นผลของการปฏบิตัิ
ที่บริบูรณ์ เพราะฉะนั้น จึงได้ชื่อว่า 
พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เอง ไม่มีครู ไม่มี
อาจารย์ หมายถงึว่าทรงมคีวามรู้ดั่งที่

๑๗
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แสดงไว้ในพระสูตร ดั่งกล่าวนั้นแล
 เมื่อท่าน พระอญัญาโกณฑญัญะ ได้เกดิ

ดวงตาเห็นธรรม และได้เป็นพระภิกษุองค์แรก
ในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบรมศาสดาได้ตรัส
อบรมอกี ๔ รูป ด้วยธรรมเบด็เตลด็ต่าง ๆ ต่อมา
ท่านวัปปะและท่านภัททิยะได้เกิดดวงตาเห็นธรรม 
และได้ทูลขออุปสมบท ก็ได้รับการอุปสมบทจาก
พระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับท่านพระอัญญาโกณ-
ฑญัญะ พระพทุธเจ้าได้อบรมอกี ๒ ท่าน ท่านที่ได้
อปุสมบทแล้ว ๓ ท่านกเ็ป็นผู้ไปบณิฑบาตมาเลี้ยง
รวมกันทั้ง ๖ ต่อมาท่านมหานามะกับท่านอัสสชิ
ก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม และได้ทูลขออุปสมบท 
กไ็ด้รบัการอปุสมบทเช่นเดยีวกนั 

แต่ในอรรถกถาได้กล่าวว่า ท่านวัปปะได้ดวงตา
เห็นธรรมและได้อุปสมบทในวันแรม ๑ ค�่า ท่าน 
ภทัทยิะในวนัแรม ๒ ค�่า ท่านมหานามะในวนัแรม 
๓ ค�่า ท่านอสัสชใินวนัแรม ๔ ค�่า ส่วนในชั้นบาลี
ได้กล่าวไว้เป็นคู่กันดั่งที่เล่ามาทีแรก เมื่อท่านทั้ง 

๑๘
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๕ ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทเป็นภิกษุ
เรยีบร้อยพร้อมกนัแล้ว ในวนัแรม ๕ ค�่าแห่งเดอืน
สาวนะ ที่ตรงกบัวนัแรม ๕ ค�่า เดอืน ๘ ตามที่นบั
ในประเทศไทย พระบรมศาสดากไ็ด้ทรงแสดงพระ
สูตรที่ ๒ อันเรียกว่า อนัตตลักขณสูตร แปลว่า 
พระสูตรที่แสดงลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายว่า
เป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน พระสูตรนี้มใีจความ
โดยย่อดงัต่อไปนี้
 ตอนที่ ๑ พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงรูป 
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ว่าเป็นอนตัตา 
มใิช่อตัตาตวัตน ถ้าทั้ง ๕ นี้ พงึเป็นอตัตาตวัตน ทั้ง 
๕ นี้กพ็งึไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ และบคุคลกจ็ะพงึได้
ในส่วนทั้ง ๕ นี้ว่า ขอใหเ้ป็นอยา่งนี้เถดิ อยา่ไดเ้ป็น
อย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตวุ่าทั้ง ๕ นี้มใิช่อตัตาตวั
ตน ฉะนั้น ทั้ง ๕ นี้จงึเป็นไปเพื่ออาพาธ และบคุคล
กย็่อมไม่ได้ในส่วนทั้ง ๕ นี้ว่า ขอให้เป็นอย่างนี้เถดิ 
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
 ตอนท่ี ๒ พระผู้มพีระภาคได้ตรสัสอบความ
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รูค้วามเหน็ของท่านทั้ง ๕ นั้น ตรสัถามว่า รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทั้ง ๕ นี้เที่ยงหรอืไม่เที่ยง 
ท่านทั้ง ๕ ทูลตอบว่า ไม่เที่ยง ตรสัถามอกีว่า สิ่ง
ใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ท่านทั้ง ๕ 
กราบทูลว่า เป็นทกุข์ กต็รสัถามต่อไปว่า สิ่งใดไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา 
ควรหรอืจะเหน็สิ่งนั้นว่า นี่เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่
เป็นตวัตนของเรา ท่านทั้ง ๕ กก็ราบทูลว่า ไม่ควร
เหน็อย่างนั้น
 ตอนที ่๓ พระพทุธเจ้าไดต้รสัสรปุลงว่า รปู 
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทั้ง ๕ นี้ ที่เป็น
ส่วนอดตีกด็ ี เป็นส่วนอนาคตกด็ ีเป็นส่วนปัจจบุนั
กด็ ีเป็นส่วนภายในกด็ ีเป็นส่วนภายนอกกด็ ีเป็น
ส่วนหยาบกด็ ีเป็นส่วนละเอยีดกด็ ีเป็นส่วนเลวกด็ ี
เป็นส่วนประณตีกด็ ีอยู่ในที่ไกลกด็ ีอยู่ในที่ใกล้กด็ ี
ทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา 
เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ ควรเหน็ด้วยปัญญาชอบ
ตามที่เป็นแล้วว่า นี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นี่ นี่ไม่ใช่
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ตวัตนของเรา
 ตอนที ่๔ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงผลที่เกดิ
แก่ผู้ฟัง และเกดิความรู้เหน็ชอบดั่งกล่าวมานั้นต่อ
ไปว่า อริยสาวกคือผู้ฟังผู้ประเสริฐซึ่งได้สดับแล้ว
อย่างนี้ย่อมเกดินพิพทิา คอืความหน่ายในรปู หน่าย
ในเวทนา หน่ายในสญัญา หน่ายในสงัขาร หน่าย
ในวญิญาณ เมื่อหน่ายกย็่อมสิ้นราคะ คอืสิ้นความ
ตดิ ความยนิด ีความก�าหนดั เมื่อสิ้นราคะ กย็่อม
วมิตุตคิอืหลดุพ้น เมื่อวมิตุต ิกย่็อมมญีาณคอืความ
รู้ว่าวมิตุต ิหลดุพ้นแล้ว และย่อมรู้ว่า ชาตคิอืความ
เกดิสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กจิที่ควรท�าได้ท�า
ส�าเรจ็แล้ว ไม่มกีจิอื่นที่จะพงึท�าเพื่อความเป็นเช่นนี้
อกีต่อไป

 พระสูตรที่ ๒ นี้มใีจความดงัที่ย่อมากล่าว 
นั้น แต่ก็ควรท�าความเข้าใจสืบต่อไป จุดมุ่งของ
พระสูตรนี้ ต้องการที่จะชี้อนตัตา เพราะได้มคีวาม
เข้าใจในเรื่อง อตัตาที่แปลกนัว่าตวัตน และมคีวาม
เชื่อมั่นกนัอยู่หลายอย่าง แต่เมื่อสรปุแล้วก ็มกัจะม ี
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ทฏิฐ ิคอืความเหน็กนัอยู่ ๒ อย่าง คอื สัสสตทิภฐิ 
ความเหน็ว่าเที่ยง อย่าง ๑ อุจเฉททิฏฐ ิความเหน็
ว่าขาดสูญอย่าง ๑ สสัสต-ทฏิฐคิวามเหน็ว่า เที่ยง
นั้น คือเห็นว่าในปัจจุบันชาตินี้ก็มีอัตตาคือตัวตน 
เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว อัตตาคือตัวตนก็ยังไม่สิ้น ยัง
จะมสีบืภพชาตติ่อไป มชีาตหิน้าเรื่อยไป ไม่มขีาด
สูญ แปลว่ามอีตัตา คอืตวัตนยนืที่ตลอดไป นี้เรยีก
ว่า สสัสตทฏิฐ ิคอืความเหน็ว่าเที่ยง ส่วนที่มคีวาม
เหน็ว่าขาดสูญ อนัเรยีกว่า อจุเฉททฏิฐนิั้น คอืเหน็
ว่ามอีตัตาตวัตนอยูแ่ตใ่นปัจจบุนัชาตนิี้เทา่นั้น เมื่อ
สิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาตัวตนก็สิ้นไป ไม่มีอะไรเหลือ
อยู่ที่จะให้ไปเกิด ดั่งที่เห็นว่าตายสูญ นี่เรียกว่า 
อจุเฉททฏิฐ ิความเหน็ว่าขาดสูญ ในทางพระพทุธ
ศาสนาแสดงว่า ความเหน็ทั้ง ๒ นี้เป็น มิจฉาทิฏฐ ิ
คอืความเหน็ผดิ ทั้ง ๒ อย่าง คอืเหน็ว่าเที่ยงกผ็ดิ 
เหน็ว่าขาดสูญกผ็ดิ เพราะทางพระพทุธศาสนาไม่
ยอมชี้ว่ามีอะไรเป็นอัตตาคือตัวตน ที่จะให้เป็นที่
ตั้งของอปุาทานคอืความยดึถอือยู่ในสิ่งนั้น เมื่อยงั
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มอีปุาทาน คอืความยดึถอือยู่ กย็งัไม่สิ้นกเิลสและ
สิ้นทุกข์ เพราะความยึดถือนั้นเป็นตัวกิเลส แต่ว่า
ได้แสดงเป็นหลกัเหตผุลในปฏจิจ- สมปุบาท ยกมา
กล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องว่า เมื่อยังมีอวิชชาเป็นต้น 
ก็ยังต้องมีชาติคือความเกิด เมื่อสิ้นอวิชชาเป็นต้น
ก็สิ้นชาติคือ ความเกิดทางพระพุทธศาสนาแสดง
เหตผุลดั่งนี้ และไม่ชี้ด้วยว่า จะเป็นชาตอิดตี ชาติ
อนาคต หรอืชาตปิัจจบุนั สดุแต่ว่าจะยงัมเีหตมุผีล
ดงักล่าวนี้สมัพนัธ์กนัอยู่อย่างไรเท่านั้น กาลเมื่อไร
ไม่เป็นข้อส�าคัญ ส�าคัญอยู่แต่ว่า เมื่อยังมีเหตุก็มี
ผล เมื่อสิ้นเหต ุกส็ิ้นผล
 พระพทุธเจ้าได้ทรงชี้ลกัษณะว่าเป็น อนตัตา 
คอืไม่ใช่ตวัตน อย่างไรแล้ว ต่อจากนั้นกไ็ด้ตรสัถาม
ความรู้ความเข้าใจของท่านทั้ง ๕ นั้นว่า ปัญจขนัธ์ 
เที่ยงหรอืไม่เที่ยง ท่านทั้ง ๕ กก็ราบทูลตอบว่า ไม่
เที่ยง ตรสัถามว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทกุข์หรอื
เป็นสขุ ท่านทั้ง ๕ กก็ราบทูลตอบว่า เป็นทกุข์ ก็
ตรสัถามว่าสิ่งใด เป็นทกุข์ มกีารแปรปรวนไปเป็น
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ธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่า นี่เป็นของเรา 
เราเป็นนี่ นี่เป็นอตัตาตวัตนของเรา ท่านทั้ง ๕ นั้น
กก็ราบทูลว่า ไม่ควรเหน็อย่างนั้น ในตอนนี้ เรยีก
ว่าเป็น การสอบครั้งแรก ในพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธเจ้า ได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวัคคีย์ถึง
ความรู้ความเหน็ของท่านในเมื่อฟังเทศน์แล้วนบัว่า
เป็นการสอบไล่ครั้งแรก
 ในท้ายพระสตูรแสดงว่า เมื่อพระปัญจวคัคย์ี
ได้สดับพระสูตรนี้แล้ว ก็มีจิตปีติโสมนัส จิตของ
ท่านทั้ง ๕ กพ็้นจากอาสวะคอืกเิลสที่ดองนอนจม
หมกัหมมอยูใ่นสนัดาน จงึได้บงัเกดิเป็นพระอรหนัต์
ขึ้น ๖ รูปในโลก พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์รูป
แรก ท่านพระปัญจวคัคยี์ที่ฟังอนตัตลกัขณสูตรจน
จติพ้นจากอาสวกเิลส ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์อกี ๕ 
รูป กร็วมเป็น ๖ รูปด้วยกนั พระพทุธเจ้าได้ชื่อว่า
เป็น พระพทุธรตันะ รตันะคอืพระพทุธเจ้า พระธรรม
ได้ชื่อว่า พระธรรมรัตนะ รัตนะคือพระธรรม พระ
ปัญจวคัคย์ีซึ่งส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ขึ้นมานั้น ได้ชื่อ
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ว่าเป็นสงัฆรตันะ รตันะคอืพระสงฆ์ รตันะทั้ง ๓ จงึ
เกดิขึ้นบรบูิรณ์ในวนันั้น ท่านแสดงว่าวนันั้นเป็นวนั
แรม ๕ ค�่า แห่งเดอืนสาวนะ ซึ่งตรงกบัวนัแรม ๕ 
ค�่า เดอืน ๘ ตามที่นบัในประเทศไทย ฉะนั้น ในวนั
แรม ๕ ค�่า เดอืน ๘ จงึเป็นวนัที่ รตันะทั้ง ๓ เกดิ
ขึ้นบรบิูรณ์ในโลก
 ส่วนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่งเป็นวันที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนานั้น ท่านพระ
โกณฑัญญะรูปเดียวได้เกิดดวงตาเห็นธรรม ซึ่ง
ท่านได้กล่าวไว้ว่าได้ส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน ยังไม่
ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ และกไ็ด้ขอบวชเป็นภกิษใุน
พระพุทธศาสนาเพยีงรูปเดียว กช็ื่อว่าเป็นวันที่เริ่ม
จะมพีระสงัฆรตันะในชั้นแรกเท่านั้น ยงัไม่บรบิูรณ์ 
แต่ก็ชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนา
ครั้งแรก เป็นวันที่ได้เร่ิมตั้งพุทธจักรขึ้นในโลก ต่อ
มาเมื่อถึงวันแรม ๕ ค�่า เดือน ๘ จึงเป็นวันที่รัตนะ
ทั้ง ๓ เกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลก
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เข้าพรรษา

ว ั               นรุง่ขึ้นของวนัอาสาฬหบชูา คอื วนัแรม ๑ ค�่า 
เดอืน ๘ กเ็ป็นวนัเข้าพรรษาของพระภกิษสุงฆ์ 

ในพระพุทธศาสนา เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามที่
พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้ในพระวนิยั ให้พระภกิษุ
หยดุอยูจ่�าพรรษาในฤดฝูน ๓ เดอืน ในปีหนึ่งม ี๓ 
ฤด ูคอื เหมนัตะ (ฤดหูนาว) คมิหะ (ฤดรู้อน) วสัสานะ
(ฤดูฝน) ฤดหูนึ่งม ี ๔ เดอืน เฉพาะวสัสานะฤดนูั้น 
วนัเข้าพรรษาต้นคอืวนัตั้งต้นฤด ู ไปออกพรรษาเอา
สดุเดอืนที่สามของฤด ูยงัเหลอืเดอืนที่สดุแห่งฤดอูกี
หนึ่งเดอืน ซึ่งมพีระพทุธานญุาต ให้เดอืนที่สดุนี้เป็น
จวีรกาล (กาลเป็นที่ท�าจวีรเปลี่ยนชดุเก่า)  การทอด
กฐนิกท็อดกนัในเดอืนที่สดุนี้  เมื่อพดูโดยจนัทรคตกิ็
พดูว่าตั้งแต่แรมค�่าหนึ่งเดอืน ๑๑  จนถงึกลางเดอืน 
๑๒  เป็นฤดทูอดกฐนิหรอืเป็นจวีรกาลดงักล่าว และ
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วันเข้าพรรษาก็ว่าตั้งแต่แรมค�่าหนึ่ง เดือน ๘ ฤดู
เข้าจ�าพรรษานี้ เป็นฤดูที่ได้พักบ�าเพ็ญสมณธรรม
กนัอย่างเตม็ที่ แม้ในบดันี้กเ็ป็นฤดบูวชเรยีนกนัเป็น
พเิศษ กล่าวได้ว่าเป็นฤดแูห่งการปฏบิตัใินทาน ศลี 
ภาวนา หรอื ศลี สมาธ ิปัญญา โดยแท้

 เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา พระพุทธเจ้า
หยดุเสดจ็จารกิ ประทบัจ�าพรรษาอยูใ่นอาราม หรอื
ในอรญัแห่งใดแห่งหนึ่งตามพระพทุธอธัยาศยั เมื่อ
ออกพรรษาแล้วจึงเสด็จจาริกต่อไปในชนบทต่างๆ  
และได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุสงฆ์หยุดอยู่จ�า
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พรรษา เป็นธรรมเนยีมที่ปฏบิตัสิบืต่อมาจนถงึบดันี้ 
ฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี พระภิกษุทั้ง
หลายจงึหยดุอยูจ่�าพรรษาในอาวาสหรอืในสถานที่
อนัสมควรนั้นๆ ทั้งได้มกีลุบตุรพากนัออกบวชศกึษา
ปฏบิตั ิ พระธรรมวนิยัตลอดไตรมาสโดยทั่วไป ทาง
ราชการกไ็ด้อนญุาตให้ข้าราชการลาบวชได้เป็นเวลา
สี่เดือน วัดโดยมากในเทศกาลเข้าพรรษา จึงเต็ม
ไปด้วยพระภกิษสุามเณรผูท้รงผา้กาสาวพตัรอ์รา่ม
ไปทั่ว และชกัจงูให้ญาตมิติรพากนัเข้าวดัรกัษาศลี 
ฟังธรรม บ�าเพ็ญกุศลต่างๆ คนที่ชอบท�าอะไรผิด
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พระพทุธบญัญตัไิม่น้อย กพ็ากนัตั้งใจงดเว้นตลอด
ไตรมาส และสามารถงดเว้นได้ ด้วยความตั้งใจจรงิ 
เทศกาลเข้าพรรษาจึงเป็นเทศกาลพิเศษแห่งความ
ประพฤติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็น
เทศกาลแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในธรรม จิตใจ
ของคนเป็นอนัมาก กเ็อบิอาบชุม่ชื่นงอกงามอยูใ่น
ธรรม ดกูเ็ช่นเดยีวกบัแผ่นดนิและต้นไม้ใบหญ้า ที่
ชุม่ชื่นเขยีวสดงอกงามในเทศกาลนี้ ส่องให้เหน็ความ

จริงตาม พระพุทธ
ภาษิต แปลความ
ว่า “ความเกิดขึ้น
แห่งพระพุทธะทั้ง
หลาย ให ้เกิดสุข 
ก า ร แ ส ด ง พ ร ะ
สัทธรรมให้เกิดสุข 
ความพร้อมเพรียง
แห่งหมู่ (สงฆ์) ให้
เกิดสุข ความเพียร
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ของบคุคลทัง้หลายผูพ้ร้อมเพรยีงกัน ให้เกดิสุข” 
 พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว 

และยังปรากฏแจ่มชัดอยู่ในดวงใจของผู้มีศรัทธา 
และปัญญาทั้งหลาย จริงอยู่ แม้พระองค์เสด็จ
ปรนิพิพานไปนานแล้ว ไม่อาจเหน็พระรปูกายด้วย
ดวงตา แต่กย็งัมองเหน็พระคณุอนัสมบรูณ์ได้ดว้ย
ดวงใจอยู่ทุกกาลสมัย และการแสดงพระสัทธรรม 
ประกาศพระพทุธศาสนา กไ็ด้มสีบืต่อมาโดยไม่หยดุ
ยั้ง หมู่ของชาวพทุธศาสนกิกไ็ด้มคีวามพร้อมเพรยีง
กนั แต่ละบคุคลกไ็ด้เพยีรประพฤตปิฏบิตัพิระธรรม
ตามฐานะและโอกาส ดงัที่ปรากฏอยู่ในเทศกาลเข้า
พรรษานี้ เป็นที่หวงัไดว่้าจะพากนัมคีวามสขุอยูใ่น
ร่มเงาของพระธรรม เพราะว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้
ประพฤตธิรรม เหมอืนดงัร่มใหญ่ในฤดฝูน”

 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ได้มกีลุบตุรพากนั
ออกบวชศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยตลอดไตรมาส 
การบวช หรอืค�าว่า ปัพพัชชา มคี�าแปลอย่างหนึ่งว่า  
การออก การออกที่เป็นการบวชหรือปัพพัชชา
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นี้ ในเบื้องต้นก็เป็นการออกทางกาย คือออกจาก
เคหสถานบ้านเรอืน มาเป็นผู้ไม่มเีรอืน เพราะฉะนั้น 
จงึมคี�าเรยีกนกับวชว่า อนาคารยิะ ที่แปลว่า คนไม่มี
เรอืน คนไม่มบ้ีาน เพราะว่าได้ออกจากบ้านเรอืนมา
แล้ว เมื่อออกมาเป็นอนาคารยิะ คอืคนไม่มบ้ีาน คน
ไม่มเีรอืน ดงันี้แล้ว จงึต้องมคีวามเป็นอยูเ่กี่ยวพนักบั
นสิสยั ๔ ของบรรพชติ คอืผูบ้วช

 ค�าว่า นสิสยั นั้น กม็อียู ่๒ อย่าง คอืนสิสยั
ที่เป็นภายนอกอย่างหนึ่ง นสิสยัที่เป็นภายในอย่าง
หนึ่ง นิสสัยที่เป็นภายนอก ได้แก่ปัจจัยเป็นเครื่อง
อาศยั ซึ่งนบัว่าจ�าต้องอาศยั ขาดไม่ได้ นสิสยัที่เป็น
ภายใน ได้แก่นสิสยัจติใจ กห็มายถงึพื้นเพของจติใจ 
แต่ว่านสิสยัจติใจนั้นจะยกไว้ จะกล่าวเฉพาะนสิสยั
ภายนอก คอืปัจจยัเป็นเครื่องอาศยัที่จ�าเป็นส�าหรบั
ผูบ้วช กค็อืเที่ยวบณิฑบาต นุง่ห่มผ้าบงัสกุลุ อยูโ่คน
ต้นไม้ ใช้ยาดองด้วยน�้ามตูรเน่า ดงัที่ได้บอกกนัเมื่อ
อปุสมบทเสรจ็ใหม่ ๆ นั้นแล้ว

 ท�าไมจงึต้องบอกนสิสยั ๔ นี้ กเ็พราะเมื่อ
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ออกจากบ้านจากเรือนมาเป็น อนาคาริยะ คือคน
ไม่มบ้ีานไม่มเีรอืน จะท�าอย่างไร ครอบครวักไ็ม่ม ีก็
ต้องเที่ยวขอเขา คอืเที่ยวบณิฑบาต ผ้านุง่ห่มจะได้ที่
ไหน กต้็องเที่ยวเกบ็เอาผ้าที่เขาทิ้ง เขาไม่ต้องการ มา
ท�าเป็นผ้านุ่งห่มส�าหรับตน ที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ไหน 
บ้านกไ็ม่ม ี โดยที่สดุ กต้็องอยูต่ามโคนไม้ เมื่อเกดิ
เจบ็ไข้ได้ป่วยขึ้นจะได้หยกูยาที่ไหน เมื่ออยูต่ามโคน
ไม้ กต้็องเกบ็เอาผลไม้ที่เป็นยา มาท�าเป็นยากนัแก้
ไข้ ตามมตีามได้ เพราะฉะนั้น นสิสยั ๔ นี้ จงึเป็น
สิ่งที่จ�าเป็นจรงิ ๆ ส�าหรบัผูท้ี่บวช ตามความหมาย
ดั้งเดมินั้น คอืว่าออกมาเป็นคนไม่มบ้ีานไม่มเีรอืน ก็
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ต้องอาศยันสิสยั ๔ นี้เท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อนกับวชได้
มาเกี่ยวข้องกบัชาวบ้านชาวเมอืง ในฐานะที่มาเที่ยว
สั่งสอนอบรมเขา มาเป็นบญุเขต คอืนาบญุของเขา 
เมื่อเขามศีรทัธา เขากส็ร้างวดัให้อยู ่ กก็ลายมาเป็น
นกับวชที่อยูว่ดั เมื่อมาอยูว่ดัเข้า ชาวบ้านชาวเมอืง
มศีรทัธามากขึ้น เขากม็าบ�ารงุด้วยอตเิรกลาภต่าง 
ๆ จนมากมาย ด้วยก�าลงัศรทัธาของเขา ดงัที่ปรากฏ
อยูน่ี้ เพราะฉะนั้น ในบดันี้มกัจะลมืเลอืนไปถงึความ

๓๓
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หมายเดมิของการบวช ลมืเลอืนนสิสยั ๔ ของการ
บวช ชกัให้ประมาทลมืความเป็นนกับวชคอืความเป็น
ผูอ้อกดงักล่าวของตน แล้วกป็ระพฤตตินไม่สมควร 
กก็ลายเป็นก่อบาป ก่ออกศุลขึ้น ฉะนั้น จงึควรที่จะ
ระลกึถงึความหมายของการบวช ระลกึถงึนสิสยั ๔ 
ของการบวชที่มคีวามหมายเกี่ยวพนักนัดงักล่าว มา
นั้น แล้วกไ็ม่ประมาทตั้งใจบวชปฏบิตัพิระธรรมวนิยั
ตามก�าลงัสามารถ

 ท�าไมเขาจึงบ�ารุงด้วยอติเรก-ลาภต่าง ๆ 
มากมาย กเ็พราะเขามุง่จะให้ผูบ้วชเป็นสมณะที่ด ีจะ
ได้ม ี        สปัปายะคอืความสะดวกสบายในการ
ที่จะเล่าเรยีนปฏบิตั ิ เพราะฉะนั้น จงึควรท�าสตคิอื
ความระลกึ สมัปชญัญะความรูต้วัอยูเ่สมอ ว่าเขา
ยิ่งบ�ารงุเท่าไร กจ็�าเป็นที่จะต้องยิ่งท�าความดใีห้มาก
ขึ้นเท่านั้น เพราะเขามุง่เช่นนั้น เขาจงึท�านบุ�ารงุ เมื่อ
มสีตเิช่นนี้แล้วกจ็ะได้เกดิความไม่ประมาท

 ในพระสตูรหนึ่ง ท่านได้แสดงถงึคนที่มุง่ดเีข้า
มาบวช แต่ว่าเมื่อบวชแล้วกย็งัมกีารได้ต่าง ๆ กนั

๓๔
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 อย่างที ่ ๑ เรยีก
ว ่า บวชได ้กิ่ งใบของ
พรหมจรรย์ คอืบวชแล้ว
กม็ุง่แต่ จะได้ลาภ ได้สกั
การะ ได้สรรเสรญิ เมื่อได้
กพ็อใจเพยีงเท่านั้น

 อย่างที ่ ๒ เรยีก 
ว่า บวชได้กะเทาะเปลือก
ของพรหมจรรย ์ คือก็ไม่
ได้มุง่จะได้ลาภ สกัการะ 
และสรรเสรญิทเีดยีว แต่
ก็ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์
บรบิรูณ์ด้วย และกพ็อใจ
เพยีงว่าจะปฏบิตัใินศลีให้
บรสิทุธิ์บรบิรูณ์เท่านั้น

 อย่างที ่ ๓ เรยีก
ว่า บวชได้เปลือกของ
พรหมจรรย์ คอืเมื่อปฏบิตัิ
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ในศลีให้บรสิทุธิ์บรบิรูณ์ได้แล้ว กป็ฏบิตัใินสมาธใิห้
บรบิรูณ์ด้วย และกพ็อใจเพยีงสมาธเิท่านั้น

 อย่างท่ี ๔ เรียกว่า บวชได้กระพ้ีของ
พรหมจรรย์ คอืเมื่อปฏบิตัใินศลีในสมาธ ิให้บรบิรูณ์
แล้ว ก็ปฏิบัติต่อไปจนเกิดญาณทัสสนะคือความรู้
ความเหน็ธรรม ขึ้นด้วย และกพ็อใจเพยีงที่รูท้ี่เหน็
เท่านั้น

 อย่างที่ ๕ เรียกว ่า บวชได้แก่นของ
พรหมจรรย์ คอืว่าได้ปฏบิตัสิบืขึ้นไปจนได้วมิตุตคิอื
ความหลดุพ้น จากกเิลสและกองทกุข์บางส่วนหรอื
สิ้นเชงิ ตามสามารถของการปฏบิตัิ

 อย่างที่ ๕ นี้ จงึจะชื่อว่าได้บรรลแุก่นของ
การบวช หรอืว่าบวชได้แก่นของพรหมจรรย์

 การบวชได้อะไรบ้างตามชั้น ๆ นี้ อนัที่จรงิ
เมื่อได้บวชตั้งใจปฏบิตัใินศลี ให้บรสิทุธิ์บรบิรูณ์ขึ้น
มา กช็ื่อว่าเป็นการบวชดไีด้ แต่ยงัมกีจิที่จะต้องท�าให้
สูงขึ้นไปกว่านั้นอกีกต็้องท�าต่อไป ไม่หยดุอยู่เพยีง
เท่านั้น
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 เมื่อมพีระภกิษสุามเณร ผูท้รงผ้ากาสาวพสัต์
อยู่จ�าพรรษาเตม็วดั พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ผูท้ี่อยู่
ร่วมกนัปฏบิตัใินหลกัของสาราณยีธรรม ๖ ประการ 
คือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงซึ่งกันและกัน 
ด้วยความรกั เป็นเครื่องกระท�าให้เกดิความเคารพรกั
ในกนัและกนั เป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กนั ไม่ววิาท
กนั มคีวามสามคัคพีร้อมเพรยีงกนั มคีวามเป็นอนั
หนึ่งอนัเดยีวกนั คอื

 ๑. ตั้งเมตตากายกรรม ปฏบิตัทิางกายต่อ
กนัด้วยเมตตา

 ๒. ตั้งเมตตาวจกีรรม ปฏบิตัต่ิอกนัทางวาจา
ด้วยเมตตา

 ๓. ตั้งเมตตามโนกรรม ปฏิบัติทางใจคือ
คดิถงึกนัประกอบด้วยเมตตา

 ๔. แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมด้วยกนั
และกนั

 ๕.มีศีลสามัญญตา คือความเป็นผู้ที่มีศีล
เสมอกนั คอืตั้งใจปฏบิตัใินศลีของตน ตามพระวนิยัที่

๓๗
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ทรงบญัญตัไิว้ที่ตนรบัมาปฏบิตัใิห้สม�่าเสมอกนั และ
 ๖. มทีฏิฐสิามญัญตา มคีวามเหน็เป็นเครื่อง

ออกจากทกุข์เสมอกนั ตามพระธรรมวนิยั
 เมื่อปฏบิตัดิั่งนี้ กจ็ะอยูด้่วยกนัเป็นสขุ และ

ต่างกจ็ะมคีวามรกัเคารพกนั ระลกึถงึกนัด้วยความ
รกัเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั ไม่ววิาทกนั 
มคีวามสามคัคกีนั มคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั มี
อรรถาธบิายดงัแสดงมา ด้วยประการฉะนี้
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ธรรมบรรณาการ เทศกาลเข้าพรรษา

“ธรรมย่อมรักษาผู ้ประพฤติธรรม 

เหมอืนดงัร่มใหญ่ในฤดูฝน”


