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วิสาขปุรณมีบูชา



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8771-0982-1

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

  เนือ่งจาก พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็

พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ ไปในงานพระราชพธิเีสดจ็ขึน้ครองราชย์ของ

เจ้าชายวลิเลยีม อเลก็ซานเดอร์ มกฎุราชกมุารแห่งเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง

วันท่ี 28 เมษายน ถงึวนัที ่2 พฤษภาคม 2556 การนี ้สมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

เลื่อนการเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เป็นวันพฤหสับดี

ที่ 16 พฤษภาคม 2556

  ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว น�า

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ในสังกัด 5 แห่ง คือ 1) โรงเรียนสาธิต มศว 

ประสานมิตร  ฝ่ายประถม 2) ฝ่ายมัธยม 3) ปทุมวัน  4) องครักษ์ และ 

5) โรงเรยีนสาธิต การเรยีนรูส้มเดจ็ย่า แม่แจ่ม จ. เชยีงใหม่ ไปดงูานด้าน

การศกึษาทีส่หรฐัอเมรกิา ใน 2 เมอืงใหญ่ คอื ฮูสตัน และซานฟรานซสิโก 

พบว่า “คร”ู คือหัวใจท�าให้เดก็เก่ง กล้าแสดงออก และโรงเรยีนมีชีวติชีวา” 

เด็กมคีวามสภุาพเรยีบร้อย โดยการจดัการศกึษาไม่ได้เน้นทีห่น้าตา รปูแบบ 

แต่เน้นที่ตัวสาระเนื้อหาจริง ๆ ด้วยการก�าหนดเป้าหมาย ค่านิยม และ

กระบวนการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น โรงเรียน Kipp Explore มีค่า

นยิม คือ BRIGHT ซึง่ขยายความมาจากอกัษรแต่ละตัว ดงันี ้B คอื Belive 

R คือ Reach I คือ Imagine G คือ Give H คือ Honour และ T คือ 

Treat โดยจะน�าเป้าหมายนี้ไปติดไว้ ทุกจุดในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร 

ประตูทางเข้า ห้องเรียน ห้องอาหาร และทางเดิน เป็นต้น เพื่อให้เด็ก 
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ได้ซึมซับค่านิยมโดยทั่วถึง

  ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ท�าความ

ตกลงร่วมมือกับ ทพ. กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดย สสส. เป็นหน่วยงานแก้ปัญหา

ด้านสุขภาพและสังคม ซึ่งด�าเนินงานร่วมกับหลายฝ่ายรวมถึงต่างประเทศ 

มศว จะเปิดโรงเรยีนส�าหรบัผูป้ระกอบอาชพีทางสงัคมซึง่ได้ลขิสทิธิม์าจาก

ประเทศองักฤษ คาดว่าจะรบันกัศกึษาได้ภายในปลายปีนี ้ผูท้ีจ่ะมาเรยีนจะ

ไม่เคยเป็นเจ้าของกจิการใดๆ มาก่อน ให้มาเรยีนรูว้ธิกีารท�าธรุกจิ และการ

ท�าประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนผู้เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว อาจเข้ามาเรียน

เพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคตใินการท�าธรุกจิให้เป็นไปในแนวทางเพือ่สงัคมมาก

ขึน้ โดยการเรยีนนัน้จะเป็นการผสมรวมแนวคดิการท�าธรุกจิแบบทนุนยิม ที่

เน้นการท�าก�าไร และการท�าธรุกจิเพือ่สงัคม  สดุท้ายจะเป็นการตอบแทน

หรอืให้ประโยชน์แก่สงัคม เมือ่เรยีนจบแล้วจะได้รบัใบประกาศนยีบตัร โดย

มหาวิทยาลัยจะติดตามการท�าธุรกิจว่าท�าแล้วมีก�าไร และไม่เอาเปรียบ

สังคมหรือไม่ แต่ที่ส�าคัญ คือ พร้อมที่จะให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่เรียนจบไป

แล้ว นั่นคือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี มศว เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง

ต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา และฝ่าย 

สสส. จะเป็นผู้ประสานกับเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความสนใจในเรื่อง

กิจการเพื่อสังคมให้เข้ามาเรียนรู้ หรือมาเป็นวิทยากรร่วมด้วย

  ผศ. อมรพงษ์  สธุรรมรกัษ์ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาศกัยภาพ

นิสิต และรศ. ดร. สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร์ เป็นแกนน�าระดมมันสมอง

ชาวพละ มศว จัดกิจกรรมใหญ่ตลอดปี 2556 ในวาระครบรอบ 100 

ปี การพลศึกษาไทย และเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับโครงการพัฒนา
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สมรรถนะครูและบุคลากรพลศึกษาไทย ในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อเป็นการร�าลึกถึงการ

จัดตั้งสถานฝึกหัดครูพลศึกษาขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ อันเป็นจุด

เริ่มต้นในชื่อเริ่มแรกว่า “ห้องพลศึกษากลาง” สังกัดกรมศึกษาธิการ จึง

เป็นผลให้การพลศึกษาไทย มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นเทียบเคียง

กับการพลศึกษานานาประเทศ และการศึกษาพลศึกษาไทยในปัจจุบันได้

มีการพัฒนาหลักสูตรเปิดสอนในโรงเรียนทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

และมธัยมศกึษา และขยายไปจนถงึระดบัปรญิญาเอกในสถาบนัอดุมศกึษา

ภายในประเทศหลายแห่ง ณ บัดน้ีนับได้ว่าการพลศึกษาไทยมีบุคลากร

ท่ีเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถ มีนักกีฬาอาชีพหลากหลายที่มีรายได้

ดี มีนักกีฬาสมัครเล่นที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่ตนเองและ

ประเทศชาติจากกีฬาหลายๆ ประเภท

ข่าวชมรมฯ

  ส�านักหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก�าหนดจดั

งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร ประจ�าปี พ.ศ. 

2556 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556 โดยการจัดงาน 

จะประกอบด้วยการจัดกิจกรรม ดังนี้  

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556

  เวลา 09.00 - 16.00 น. Rummage Sale จ�าหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภค จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก จ�าหน่ายหนังสือเก่า

วันที่ 24 มิถุนายน 2556

  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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  - Rummage Sale จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดย ชมรมผู้

สูงอายุ มศว

  - กิจกรรม DIY จัดกิจกรรมโดยบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2556

  เวลา 09.00 - 12.00 น. ประกวดคดัลายมือนสิติระดบัปรญิญาตรี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ณ ห้องประชมุ 702 ชัน้ 7 ส�านกัหอสมดุกลาง 

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2556

  เวลา 09.00 - 12.00 น. บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร. สุดใจ  เหล่าสุนทร

วันที่ 27 มิถุนายน 2556

  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดย

ชมรมผู้สูงอายุ มศว และส�านักหอสมุดกลาง ณ หอดนตรีและศิลปะ 

การแสดง 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

 ในการนี้ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมงาน

สัปดาห์ ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ  เหล่าสุนทร เพื่อระดมเงิน 

เข้ากองทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร กิจกรรมของ 

ชมรมฯ ในวนัจนัทร์ที ่24 มถินุายน คอื Rummage Sale ขอเชญิชวน

สมาชิกน�าของที่เหลือใช้หรือของที่มีอยู่และไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคได้ตั้งแต่

บดันีเ้ป็นต้นไป โดยน�าของมาฝากไว้ทีท่างเข้า-ออกของส�านกัหอสมุดกลาง 

แจ้งว่าเป็นของ ชมรมผูสู้งอาย ุฯ เพือ่จะน�ามาคดัแยก เตรยีมจ�าหน่ายในวนั

ดงักล่าวและขอเชญิชวนสมาชกิและผูส้นใจมาร่วมท�ากจิกรรมในวันดงักล่าว
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 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ 

ซึ่งเป็นการชุดที่น�าไปจัดแสดงที่ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 

จ�าหน่ายบัตรราคา 500 บาท ทุกที่นั่ง (มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จซึ่ง

ท่านสามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้ โดยแจ้งชือ่ และทีอ่ยูใ่ห้ขดัเจน เพือ่การ

จัดส่งใบเสร็จรับเงิน) ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ส�านักหอสมุดกลาง 

คุณอัญชลี  มุกสิกมาศ หมายเลขโทรศัทพ์ 081 633 3531 หรือประธาน

ชมรมผู้สูงอายุฯ 081 300 2558

 กองทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร จัดตั้งขึ้น 

อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 3. เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินงาน โดยมี

อธิการบดีเป็นประธาน ด�าเนินงานระดมทุน และจัดสรรทุนโดยใช้ดอกผล

ของกองทนุดงัเช่น ระหว่างปีการศกึษา 2551-2555 กองทนุศาสตราจารย์ 

ดร. สุดใจ  เหล่าสุนทร ได้พิจารณาให้ทุนนิสิต กศบ 5 ปี เป็นทุนต่อเนื่อง 

4 ปี แก่นิสิต 2 คน คือ นางสาวภรณี  สืบเครือ คณะสังคมศาสตร์ 

วชิาเอกสงัคมศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีน เป็นเงนิ 40,000 บาท 

และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตวั 40,000 บาท (นสิติต้องท�างานห้องสมุดเดอืนละ 

15 ชั่วโมง จะได้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท) รวมเป็นเงิน 80,000 

บาท และนางสาวภาพิมล  ภักดีบ�ารุง คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก

วิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเงิน 70,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 36,000 
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บาท รวมเป็นเงิน 106,000 บาท นิสิตทั้ง 2 คนนี้จะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นี้ 

 ในปีการศกึษา 2556-2559 คณะกรรมการได้พจิารณาทนุ กศ.บ. 5 

ปี เป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปี (พิจารณาจากผลการเรียน ความประพฤติ และ

ความรับผิดชอบในการท�างานกับส�านักหอสมุดกลาง) ให้แก่นิสิตจ�านวน 

3 คน ได้แก่ นางสาวพิชญาพร  สมจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชา

เอกจิตวิทยาการแนะแนว เป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็น

เงิน 66,000 บาท นางสาวขนิษฐา  สมใจ คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอก

สังคมศึกษา เป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นเงิน 136,000 

บาท และนางสาววริศา  ปลายชัยภูม ิ คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก

ภาษาไทย เป็นค่าลงทะเบยีนและค่าใช้จ่ายส่วนตวั เป็นเงนิ 136,000 บาท

 นอกจากนีย้งัให้การสนบัสนนุกบัคณาจารย์ทีไ่ปเสนอผลงานวิจัย และ

เข้าร่วมสมัมนาวชิาการยงัต่างประเทศทีไ่ม่ได้รบัการสนบัสนนุเงนิจากคณะ

หรือมหาวิทยาลัยและงานบริการวิชาการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

  ศ. เกียรติคุณสุไร  พงษ์ทองเจริญ ที่ปรึกษาชมรมเปลี่ยนชื่อ

ชมรมเป็นภาษาองักฤษ คอื Senior Club of Srinakharinwirot University 

  สถานพยาบาลศุขเวช เนอสซิ่งโฮม สถานพยาบาลผู้ป่วย

เรื้อรัง สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่คุณสิรินดา 02 319 5865 02 319 

5870-1  เลขที่ 20/6 ซอย  รามค�าแหง 21 หรือ ซอยนวศรีแยก 2 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม 10310

  ชมรมผูส้งูอาย ุฯ เชญิชวนสมาชกิและผูส้นใจ อบรมความรูเ้บือ้งต้น 

การใช้คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจ�าวัน กลุ่มท่ี 2 วันที่ 13 มิถุนายน 

ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 102 ส�านักหอสมุดกลาง 
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ค่าลงทะเบียน คนละ 200 บาท ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมที่ 

นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 087 710 9821

  ชมรมผู้สูงอายุ ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม เที่ยวเมือง

โบราณ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ราคา 1,200 บาท (ราคานี้

รวมค่าเดนิทาง อาหารกลางวนั อาหารว่าง และบตัรเข้าชม) ดรูายละเอยีด

ที่จดหมายข่าวเดือนเมษายน หน้า 5

  ชมรมผู้สูงอายุ ฯ ขอเชิญสมาชิกเที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย 

สิงคโปร์ เก็นติ้ง ยูนิเอร์แซล เรือ Star Cruise ปีนัง ดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมที่จดหมายข่าวเดือนเมษายน หน้า 5 และ หน้า 31 - 32 ผู้ที่สนใจ

ที่จะร่วมเดินทางและช�าระเงินหลังเดือนเมษายน ต้องช�าระเพิ่มอีก 1,000 

บาท ช�าระเงินงวดสุดท้าย 13,000 บาท ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

2556 กรุณาโอนเงินไปที่ รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง เข้าบัญชีธนาคาร

กรุงเทพ สาขาทองหล่อ 206 058 1739 หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 

883-8 และแจ้งชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-447-8247

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณบริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเนท์ 

กรุป๊จ�ากดั ทีไ่ด้มอบกางเกงซมึซบั Secure จ�านวน 300 ตัว เพือ่ให้สมาชิก

น�าไปทดลองใช้

  ขอเชิญท�าบุญ 100 วัน รศ. นิภา แนวบุญเนียร วันอาทิตย์ที่ 

26 พฤษภาคม 2556 ณ วันธาตุทอง (ยังไม่ก�าหนดศาลา)

  อ. พยนต์  แสงเดช ได้ถงึแก่อนิจกรรม และได้พระราชเพลงิศพ 

ไปเรยีบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่4 เมษายน 2556 ณ วดัวชริธรรมสาธติวรวหิาร
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. รศ. บุญเอิญ  มิลินทสูตร   2,000 บาท

 2. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงส์    1,000 บาท

 3. รศ. หทัย  ตันหยง     1,000 บาท

 4. ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์    2,000 บาท

 5. อ. บัณฑิต  แพนล้ินฟ้า   1,000 บาท

 6. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล   500 บาท

 7. อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า     1,000 บาท

 8. อ. ดร. สุวพร  เซ็มเฮง    1,000 บาท

 9. อ. อุไร  สังขนันท์     1,000 บาท

 10. คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์  1,000 บาท

 11. อ. สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต  1,000 บาท

 12. รศ. ดร. เสนาะ - รศ. นิยม  บุญมี 2,000 บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่ประเภทตลอดชีพ 

เดือนพฤษภาคม 2556

รศ. ดร. นฤมล  กาญจนฑัต
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนพฤษภาคม

  อัญเชิญเทพ  โปรยมาลา  คราวันเกิด น�าพรเลิศ  ประเสริฐสม  ฤดีหมาย
ประสาทสรรค์  ให้ท่าน  สุขใจกาย   ทุกข์มลาย  หายซึมโศก  ไร้โรคภัย

  สุขภาพ  กล้าแกร่ง  แรงแข็งขัน  ฉวีวรรณ  พรรณผ่อง  มองสดใส
ให้โชคดี  มากมีมิตร  เนืองนิจไป   อายุขัย  ยืนยาวนาน  สราญเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. อ. ดวงกมล  ขาวละเอียด  2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา  

3. รศ. ดร.เสนาะ  บุญมี  4. คุณสายทอง  ทับทิมเล็ก

5. คุณประยงค์  วินิจวงษ์  6. อ. ละเอียด  ปรารถนาดี

7. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์  8. อ. ไพศาล  อั๋นประเสริฐ 

9. ผศ. ผุสดี  ธรรมรักษ์   10. ผศ. โสภัณ  วีรชัย 

11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ 12. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์ 

13. ม.ล. อธิบุญ  กฤดากร  14. ผศ. จันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์

15. รศ. สมจิต  สวธนไพบูลย์  16. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

17. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ  18. รศ. ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์

19. รศ. ประมาณ  ฮะกีมี  20. ผศ. นิตยา  สุขเสรีทรัพย์

21. ผศ. สุขวสา  ยอดกมล  22. อ. จ�ารัส  เสรีพันธุ์

23. รศ. ดร. สวนา  พรพัฒน์กุล 24. รศ. ดร. ปฐม  นิคมานนท์

25. อ. วารี  ด�าไชโย    26. รศ. ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์

27. อ. ศักดา  ลีแสวงสุข  28. คุณนิตยา  สีทอง
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29. ผศ. มลิวัลย์  ประจิมนอก  30. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล

31. อ. ปรีดา  รอดโพธิ์ทอง  32. คุณน้อม  แก้วเกิด

33. รศ. วารุณี  วงษา   34. ผศ. จารุวัฒน์  วิศาลเวชกิจ

35. อ. ดวงดาว  แสงระวี  36. คุณทิพยวรรณ  ณ นคร  

37. อ. สุทัศน์  ชูใหม่   38. อ. เทอด  แก้วคีรี

39. คุณนวลปรางค์  คุมภกันต์  40. รศ. นันทา  โชติกพุกกณะ

41. อ. สุวดี  จ�าเริญพันธ์  42. อ. ยุพา  มานะจิตต์

43. รศ. นิยม  บุญมี    44. รศ. วรรณา  วงษ์วานิช

45. คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์ 46. รศ. วัฒนา  สุทธิพันธุ์

47. รศ. ธวัช  วงษ์สุวรรณ์  48. รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม

49. ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร  50. อ. สมหมาย  ขจรทรัพย์

51. ผศ. จินดา จ�าเริญ   52. คุณลักขณา  แซ่ลู้

53. รศ. ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  54. รศ. สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์

55. อ. สมชาย  แสงจิตต์พันธุ์  56. รศ. ดร. ธาดา  วิมลวัตรเวที

57. อ. นบน้อม  อ่าวสุคนธ์  58. ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์ 

59. ผศ. สมนึก  ค�าอุไร   60. ผศ. ดร. นันทนา  วงษ์อินทร์

61. รศ. ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ 62. อ. ธนวดี  ธีรภัทรสกุล

63. คุณทัศนา  ทองภักดี
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บอกเล่าเก้าสิบ : วันวิสาขบูชา  24 พฤษภาคม 2556 
1

 ความหมาย ค�าว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 

6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญ

เดือนวิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็น 

กลางเดือน 7

 ความส�าคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันส�าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา 

เพราะเป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือส�าเร็จ ได้

ปรินิพพาน คือดับขันธ์ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์ คือ

 1. เมือ่เจ้าชายสทิธตัถะ ประสตูทิีพ่ระราชอุทยานลมุพนิวีนั ระหว่าง

กรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ปีจอ ก่อน

พุทธศักราช 80 ปี

 2. เมือ่เจ้าชายสทิธตัถะ ตรสัรู ้เป็นพระพทุธเจ้าเมือ่พระชนมาย ุ35 

พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรมีหาโพธิ ์ฝ่ังแม่น�า้เนรญัชรา ต�าบลอรุเุวลาเสนานคิม 

ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี 

หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา 

เป็นต�าบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

 3. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ 

45 ปี พระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร 

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมือง 

กุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ) แคว้นอุตตรประเทศ 

ประเทศอินเดีย

 1  ข้อมูลจาก http://www.dhammathai.org/day/visaka.php
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 นบัว่าเป็นเรือ่งทีน่่าอัศจรรย์ยิง่ ทีเ่หตกุารณ์ทัง้ 3 เกีย่วกบัวถิชีีวติของ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึง่มช่ีวงระยะเวลาห่างกนันบัเวลาหลายสบิปี บงัเอญิ

เกดิข้ึนในวนัเพญ็เดอืน 6 ดงันัน้เมือ่ถงึวนัส�าคญั เช่นนี ้ชาวพทุธทัง้คฤหสัถ์ 

และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ 

ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก

ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

 วันวิสาขบูชานี้ ปรากฏตามหลักฐานว่า ได้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย

เป็นราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่า คงจะได้แบบอย่าง มาจากลังกา กล่าวคือ 

เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้

ประกอบพธิวีสิาขบชูาอย่าง มโหฬาร เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา กษตัรย์ิลงักา

ในรัชกาลต่อๆ มา ก็ทรงด�าเนินรอยตาม แม้ปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู่

 สมัยสุโขทัยนั้น ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ด้าน

พระพุทธศาสนาใกล้ชิดกันมากเพราะพระสงฆ์ชาวลังกา ได้เดินทางเข้า

มาเผยแพร่พระพทุธศาสนา และเชือ่ว่าได้น�าการประกอบพธิวีสิาขบชูามา

ปฏิบัติในประเทศไทยด้วย

 ในหนังสือนางนพมาศได้กล่าวบรรยากาศการประกอบพิธีวิสาขบูชา

สมยัสโุขทัยไว้ พอสรปุใจความได้ว่า “เมือ่ถงึวนัวสิาขบชูา พระเจ้าแผ่นดนิ 

ข้าราชบรพิาร ท้ังฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทัง้ประชาชนชาวสโุขทยัทัว่ทกุ 

หมู่บ้านทุกต�าบล ต่างช่วยกันท�าความสะอาด ประดับตกแต่งพระนคร

สโุขทยัเป็นการพเิศษ ด้วยดอกไม้ของหอม จุดประทปีโคมไฟแลดสูว่างไสว

ไปทั่วพระนคร เป็นการอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน 

พระมหากษตัรย์ิ และบรมวงศานุวงศ์ กท็รงศลี และทรงบ�าเพญ็พระราชกศุล
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ต่างๆ ครัน้ตกเวลาเยน็ กเ็สดจ็พระราชด�าเนนิ พร้อมด้วยพระบรมวงศานวุงศ์ 

และนางสนองพระโอษฐ์ ตลอดจนข้าราชการทัง้ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ไปยงั 

พระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน

 ส่วนชาวสุโขทัยชวนกันรักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ถวายสลากภัต 

ถวายสงัฆทาน ถวายอาหารบิณฑบาต แด่พระภกิษ ุสามเณรบรจิาคทรพัย์

แจกเป็นทานแก่คนยากจน คนก�าพร้า คนอนาถา คนแก่ คนพกิาร บางพวก 

ก็ชวนกันสละทรัพย์ ปล่อยสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า และเต่า ปลา เพื่อชีวิต

สัตว์ให้เป็นอิสระ โดยเชื่อว่าจะท�าให้คนอายุ ยืนยาวต่อไป”

 ในสมยัอยธุยา สมยัธนบุร ีและสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น ด้วยอ�านาจ

อทิธพิลของศาสนาพราหมณ์ เข้าครอบง�าประชาชนคนไทย และมอีทิธพิล

สูงกว่าอ�านาจของพระพุทธศาสนา จึงไม่ปรากฎหลักฐานว่า ได้มีการ

ประกอบพธิบีชูาในวนัวสิาขบชูา จนมาถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ

เลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2360) ทรงด�าริ

กับ สมเด็จพระสังฆราช (มี) ส�านักวัดราชบูรณะ มีพระราชประสงค์จะให้

ฟ้ืนฟกูารประกอบพระราชพธิวัีนวิสาขบูชาข้ึนใหม่ โดย สมเดจ็พระสงัฆราช 

ถวายพระพรให้ทรงท�าขึ้น เป็นครั้งแรกในวันขึ้น 14 ค�่า 15 ค�่า และวัน

แรม 1 ค�่า เดือน 6 พ.ศ. 2360 และให้จัดท�าตามแบบอย่างประเพณี

เดิมทุกประการ เพื่อมีพระประสงค์ให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศล 

เป็นหนทางเจริญอายุ และอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และ

อุปัทวันตรายต่างๆ โดยทั่วหน้ากัน

 ฉะนั้น การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาในประเทศไทย จึงได้รื้อฟื้น

ให้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รัชกาลที่ 2 และถือปฏิบัติมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
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 การจดังานเฉลมิฉลองในวนัวสิาขบชูาทีย่ิง่ใหญ่กว่าทกุยคุทกุสมยั คง

ได้แก่การจดังานเฉลมิฉลอง วนัวสิาขบชูา พ.ศ. 2500 ซึง่ทางราชการเรยีก

ว่างาน “ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 18 พฤษภาคม 

รวม 7 วัน ได้จัดงานส่วนใหญ่ขึ้นที่ท้องสนามหลวง ส่วนสถานที่ราชการ 

และวัดอารามต่างๆ ประดับธงทิวและโคมไฟสว่างไสวไปทั่วพระราช

อาณาจักร ประชาชนถือศีล 5 หรือศีล 8 ตามศรัทธาตลอดเวลา 7 วัน 

มีการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์รวม 2,500 รูป ประชาชน งดการฆ่าสัตว์ 

และงดการดื่มสุรา ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม รวม 3 วัน มีการ

ก่อสร้างพุทธมณฑล จัดภัตตาหาร เลี้ยงพระภิกษุสงฆ์วันละ 2,500 รูป 

ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชน วันละ 200,000 คน เป็นเวลา 3 วัน 

ออกกฎหมาย สงวนสัตว์ป่าในบริเวณนั้น รวมถึงการฆ่าสัตว์ และจับสัตว์

ในบริเวณวัด และหน้าวัดด้วย และได้มีการปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญ่ อย่าง

พร้อมเพรียงกัน เป็นกรณีพิเศษ ในวันวิสาขบูชาปีนั้นด้วย

หลักธรรมส�าคัญที่ควรน�ามาปฏิบัติ

 1. ความกตัญญู คอืความรูอุ้ปการคณุทีมี่ผูท้�าไว่ก่อน เป็นคณุธรรม

คู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นท�าไว้นั้น

  • บิดามารดา มีอุปการคุณแก่ลูก ในฐานะผู้ให้ก�าเนิดและเลี้ยง

ดูจนเติบโต ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้เว้นจากความชั่ว มั่นคงในการ

ท�าความดี เมื่อถึงคราวมีคู่ครองได้จัดหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ และมอบ

ทรัพย์สมบัติให้ไว้เป็นมรดก

  • ลูกเมื่อรู้อุปการะคุณที่บิดามารดาท�าไว้ ย่อมตอบแทนด้วยการ

ประพฤตติวัด ีสร้างชือ่เสียงให้ แก่วงศ์ตระกลู เลีย้งดทู่าน และช่วยท�างาน

ของท่าน และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน
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  • ครูอาจารย์มีอุปการคุณแก่ศิษย์ ในฐานะเป็นผู้ประสาทความ

รู้ให้ ฝึกฝนแนะน�าให้เป็นคนดี สอนศิลปวิทยาให้อย่างไม่ปิดบังยกย่องให้

ปรากฎแก่คนอื่น และช่วยคุ้มครองให้ศิษย์ทั้งหลาย

  • ศิษย์เมื่อรู้อุปการคุณที่ครูอาจารย์ท�าไว้ ย่อมตอบแทนด้วยการ

ตั้งใจเรียน ให้เกียรติ และให้ความเคารพไม่ล่วงละเมิดโอวาทของครู

  • ความกตญัญแูละความกตเวทนีี ้ถอืว่าเป็นเครือ่งหมายของคนดี 

ส่งผลให้ครอบครวั และสังคมมคีวามสุขได้เพราะ บดิามารดาจะรูจ้กัหน้าที่

ของตนเอง ด้วยการท�าอุปการคณุให้ก่อน และลกูกจ็ะรูจ้กัหน้าทีข่องตนเอง

ด้วยการท�าดีตอบแทน

  • นอกจากบิดากับลูก และครูอาจารย์กับศิษย์แล้ว คุณธรรมข้อ

นี้ก็สามารถน�าไปใชไ้ดแ้ม้ระหว่าง นายจ้างกับลกูจ้าง อันจะส่งผลใหส้งัคม

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

  • ในทางพระพทุธศาสนาพระพทุธเจ้า ทรงเป็นบพุการรใีนฐานะ

ทีท่รงสถาปนาพระพทุธศาสนา และทรงสอนทางพ้นทกุข์ให้แก่เวไนยสตัว์

  • พุทธศาสนิกชน รู้พระคุณอันนี้จึงตอบแทนด้วยอามิสบูชาและ

ปฎิบัติบูชากล่าวคือการจัดกิจกรรม ในวันวิสาขบูชา เป็นส่วนหนึ่งที่ชาว

พุทธแสดงออก ซ่ึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระองค์ด้วยการท�านุ บ�ารุง 

ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา และประพฤตปิฎบิตัธิรรม เพือ่ด�ารงอายพุระพทุธ

ศาสนาสืบไป 

 2. อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงความ

จริงของชีวิตที่ไม่ผันแปร เกิดมีได้แก่ทุกคน มี 4 ประการ คือ

  • ทุกข์ ได้แก่ปัญหาของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็เพื่อให้

ทราบว่ามนษุย์ทกุคนมทีกุข์เหมอืนกนั ทัง้ทกุข์ขัน้พืน้ฐาน และทกุข์เกีย่วกบั
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การด�าเนนิชวีติประจ�าวัน ทุกข์ข้ันพืน้ฐานคอืทุกข์ทีเ่กดิจาก การเกดิ การแก่ 

และการตาย ส่วนทุกข์ที่เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน คือทุกข์ที่เกิด 

จากการพลัดพรากจากส่ิงที่รัก ทุกข์ที่เกิดจากการประสบกันสิ่งที่ไม่เป็น

ที่รัก ทุกข์ที่เกิดจากไม่ได้ตั้งใจปรารถนา รวมทั้งทุกข์ที่เกี่ยวกับการด�าเนิน

ชีวิตด้านต่างๆ อาทิ ความยากจน

  • สมุทัย คือ เหตุแห่งปัญหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เพื่อให้

ทราบว่า ทุกข์ทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหา ของชีวิตล้วนมีเหตุให้เกิดเหตุนั้น คือ 

ตัณหา อันได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความยึดมั่น

  • นิโรธ คือ การแก้ปัญหาได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เพื่อให้

ทราบว่า ทุกข์คือปัญหาของชีวิต ทั้งหมดที่สามารถแก้ไข ได้นั้นต้องแก้ไข

ตามทางหรือวิธีแก้ 8 ประการ ( ดูมัชฌิมาปฎิปทา )

  • มรรค การปฏิบัติเพื่อจ�ากัดทุกข์ เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ การ

ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ต้องการ

 3. ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทคือ การมีสติเสมอ ทัง้ขณะ

ท�าขณะพดู และขณะคดิ สตคิอืการระลกึได้ ในภาคปฎิบติัเพือ่น�า มาใช้ใน

ชวีติประจ�าวนั หมายถงึ การระลึกรูท้นัการเคล่ือนไหว ของอรยิาบท 4 คอื 

เดิน ยืน นั่ง นอน การฝึกให้เกิดสติท�าได้โดยตั้งสติก�าหนดการเคลื่อนไหว

ของอริยาบท กล่าวคือ ระลึกทันทั้งในขณะ ยืน เดิน นั่ง และนอน รวมทั้ง 

ระลึกรู้ทัน ในขณะพูดคิด และขณะท�างานต่างๆ เมื่อท�าได้อย่างนี้ก็ชื่อว่า 

มีความไม่ประมาท

 การท�างานต่างๆ ส�าเรจ็ได้กด้็วยความไม่ประมาท กล่าวคอืผูท้�าย่อม

ต้องมีสติระลึกรู้อยู่ว่า ตนเองเป็นใครมีหน้าที่อะไร และก�าลังท�าอย่างไร 

หากมีสติระลึกรู้ได้อย่างนั้น ก็ย่อมไม่ผิดพลาด  • • • 
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ธรรมเทศนาปรารภวิสาขบูชา 2

พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ

แสดงในวันวิสาขบูชา บนยอดเขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2514

นโม ตสฺส ภควโค อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส ฯ

 ณ บัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติ

ปัญญา ส่งเสริมศรัทธา ความเชื่อ และวิริยะ ความพากเพียรของท่าน 

ท้ังหลาย ผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระ

ศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย กว่าจะ

ยุติลงด้วยเวลา

 ธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาปรารภวิสาขบูชาทั้งมีความ 

มุง่หมายแต่เพยีงเพ่ือจะเป็นเครือ่งชีแ้จงให้กระท�าในใจให้แยบคาย ให้ได้รบั

ประโยชน์อานสิงส์จากการท�าวสิาขบชูาให้มากทีส่ดุ เท่าทีจ่ะมากได้ ดงันัน้ 

จึงขอให้ท่านทั้งหลาย จงตั้งใจฟังโดยแยบคาย ให้ส�าเร็จประโยชน์เถิด

 การที่จะได้รับอานิสงส์ของวิสาขบูชาเต็มที่นั้น จะต้องกระท�าในใจ

ให้เป็นอย่างดี ให้เกิดความรู้สึกในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้

เกิดศรัทธา ให้เกิดปิติ ให้เกิดปราโมทย์ โดยแท้จริงขึ้นมา จึงจะมีผลเต็ม

ที่ตามความมุ่งหมาย ด้วยเหตุฉะนี้เราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ 

ตามสมควรเป็นส�าดับไป

 ข้อแรกทีส่ดุ จะต้องระลกึถงึข้อทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้านัน้เป็นทีพ่ึง่ของ

สตัว์ทัง้หลายนัน่เอง สตัว์ทัง้หลายรวมทัง้ตวัเราด้วยได้รบัประโยชน์จากการ

 2  ข้อมูลจาก http://my.opera.com/dhanawatana/blog/show.dml/1725367
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ตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจ้า จงึไดส้ิง่ทีด่ทีีส่ดุทีม่นษุย์ควรจะได ้อาจจะ

ได้เตม็เป่ียมสมบรูณ์กไ็ด้ หรอือย่างน้อยกไ็ด้มากกว่าสตัว์ทีไ่ม่เคยได้ฟังค�าสัง่

สอนของพระองค์  แต่ที่จะให้ได้มากที่สุดนั้น ก็คือ การปฏิบัติตามค�าสั่ง

สอนให้ได้มากเท่าไร

 ส่วนวันนี้นั้น เป็นวันที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ ระลึกถึงพระคุณอันนั้นเป็น

ประจ�าปี ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีความส�าคัญแก่วันเช่นนี้นั้น ดังที่ได้

ทราบกันอยู่แล้ว กคื็อว่าเป็นวนัประสูต ิเป็นวนัตรสัรู ้และเป็นวนัปรนิพิพาน 

กล่าวอย่างปาฏหิารย์ิว่าเป็นวนัเดยีวกนั คอืวนัเช่นวนันี ้กเ็ป็นการเชือ่ถอืของ

พทุธบรษิทักลุม่หนึง่ คอืกลุ่มของพทุธบรษิทัฝ่ายเถรวาทอย่างประเทศไทย

เรา ส่วนพุทธบริษัทฝ่ายอื่น เช่นฝ่ายมหายานเป็นต้นนั้น หาได้ถือว่า

พระพทุธเจ้าประสตู ิตรสัรู ้และปรนิพิพาน ในวนัเดยีวกนัเช่นวันนีไ้ม่ ข้อนี ้

เรามีความเข้าใจกันอย่างไร จึงจะไม่เป็นที่ขัดขวางกัน ถ้าสมมุติว่าคนที่

เป็นนักศึกษาแห่งยุคปัจจุบันจะมาพูดข้ึนว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเช่ือ เรา

จะมีค�าอธิบายกันอย่างไร 

 ถ้าเราจะยึดถือเอาว่า การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน มี

ในวันเดียวกัน เช่นในวันนี้นั้น ก็จะกล่าวได้ว่าเป็นการถือในลักษณะที่เป็น

ปาฏิหาริย์ และถือว่าสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นั้นก็มีได้จริง และมีอยู่จริง แต่

ถ้าว่าจะให้เป็นท่ีเข้าใจได้ส�าหรบัคนสมยัปัจจุบนั กจ็ะต้องแปล ความส�าคญั

ของ 3 ค�านี้ ให้เป็นที่ถูกต้อง กล่าวคือค�าว่า “ประสูติ” ก็ดี ค�าว่า“ตรัสรู้” 

ก็ดี ค�าว่า “ปรินิพพาน” ก็ดี แม้จะแตกต่างกันโดยค�าพูด แต่ความหมาย

นั้นเป็นอย่างเดียวกัน ถ้าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาประสูติก็คือประสูติ 

ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ ปรินิพพานก็คือปรินิพพาน คือ การเกิด การตรัสรู้ และ

การตาย แต่ถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรม คือเป็นภาษาที่ลึกซึ้งกว่าธรรมดา 
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ซึง่เป็นภาษาทีผู่รู้เ้ขาพดูกนัแล้ว การประสตู ิการตรสัรูแ้ละการปรนิพิพาน 

ก็มีทางที่จะเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันได้

 การประสูติ ก็หมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า มิได้หมายถึง

การเกิดขึ้นจากทั้งพระมารดา อย่างนี้ก็ได้ ค�าว่า เกิดในที่นี้ คือเกิดเป็น

พระพุทธเจ้า เกิดเมื่อไร เกิดในขณะที่เป็นการตรัสรู้ เกิดที่ไหน เกิดที่โคน

ต้นโพธิ์นั่นเอง แต่ถ้ากล่าวอย่างภาษาธรรมดา ก็เกิดที่สวนลุมพินี ใต้ต้น

สาละ อย่างนี้มันก็ต่างกัน แต่ถ้าถือว่า การเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละ 

คือการเกิดอย่างแท้จริงของพระพุทธเจ้า การเกิดอย่างธรรมดาสามัญมัน

ก็เหมือนๆ กันทุกคน ไม่น่าสนใจอะไร การเกิดที่น่าสนใจคือ การเกิด

เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้เกิดหรืออุบัติขึ้นในโลกนี้ ในลักษณะที่เป็น 

โอปปาติกะก�าเนิด คือเกิดผลุงขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า ที่ใต้โคนต้นโพธิ์

นั่นเอง

 ทีนี้ การตรัสรู้ ก็หมายความว่า มีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะ

ฉะนั้นการเกิดเป็นพระพุทธเจ้า กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นั้นเป็น 

สิ่งเดียวกัน

 ทีนี้ก็มาถึง ปรินิพพาน ปรินิพพาน แปลว่า ดับสนิท ดับรอบ นี้

หมายถงึ การสิน้ไปแห่งกเิลส  มไิด้หมายถงึการแตกตายท�าลายของร่างกาย 

ซึ่งมันไม่มีความหมายอะไร ไม่มีประโยชน์อะไร ตรงนี้ จะต้องวินิจฉัยกัน

ถึงค�าว่า “ปรินิพพาน” สักหน่อย

 นิพพาน มีอยู่ 2 อย่าง ตามที่เข้าใจกัน คือ สอุปาทิเสสนิพพาน 

และ อนุปาทิเสสนิพพาน ถ้าถือเอาตามค�าอธิบายในพระคัมภีร์ไตรปิฎก

เอง เช่น คัมภีร์อิติวุตตกนิบาต เป็นต้นนิพพาน 2 อย่างนี้ มีความหมาย

เป็น การสิ้นไปแห่งกิเลสในขณะที่ยังเป็นๆ ไม่เกี่ยวกับการตายเลย แต่ที่
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สอนกันอยู่ในที่บางแห่งหรือที่โรงเรียน สอนกันว่า สอุปาทิเสสนิพพานนั้น

หมายถึงสิ้นกิเลส อนุปาทิเสสนิพพานนั้นหมายถึง ตายท�าลายเบญจขันธ์  

อย่างนีไ้ม่ถกูต้องตามพระบาล ีซึง่มอียูใ่น คมัภร์ีอติวิตุตกะ ในพระไตรปิฎก    

จะเปรียบความข้อนี้ให้เห็นชัดๆ ก็ต้องเปรียบด้วยนิพพานของวัตถุ เช่นว่า 

ถ่านไฟแดงๆ เอาน�้าสาดให้ดับเป็นสีด�า ดับสนิทแล้ว แต่ไออุ่นหรือความ

ร้อนยังมีอยู่ ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งความอุ่นหรือไอร้อนนั้นจึงจะเย็นสนิท  

สอปุาทเิสสนพิพาน หมายถงึ เมือ่แรกดบั ไออุน่ยงัเหลอือยู ่คอืพระอรหนัต์

เมือ่แรกปรนิพิพานในลกัษณะอย่างนี ้ยงัมอีายตนะ ตา ห ูจมูก ลิน้ กายใจ 

ที่(ยัง)เคยชินต่อการกระทบตามธรรมดาสามัญมาแต่หนหลัง ดังนั้นเมื่อมี

อะไรมากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ย่อมมีความรู้สึกต่อเวทนา

นั้นบ้าง แต่ถ้าเมื่อใด เป็นพระอรหันต์โดยกาลเวลาล่วงไปๆ แล้ว มี ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ อายตนะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว แม้จะมีอะไร

มากระทบ ก็ไม่มีความูร้สึกที่เป็นความโกลาหล ก็ไม่รู้สึกเป็นเวทนาชนิดที่

ท�าลายความสงบ ขอให้สังเกตความแตกต่างอย่างนี ้แล้วกจ็ะเข้าใจได้ทนัที

ว่า สิ่งที่เรียกว่า“นิพพาน” ก็ดี “ปรินิพพาน” ก็ดี หรือ“นิพพานธาตุ”ก็ดี 

บรรลุได้ในขณะที่ร่างกายยังเป็นๆ ยังไม่ต้องตาย การจะพูดว่า อนุปาทิเส

สนิพพาน บรรลุได้เมื่อตายนั้น มันจะมีประโยชน์อะไร เดี๋ยวนี้มันไม่เป็น

อย่างนั้น มันมีประโยชน์เต็มท่ี คือเย็นสนิทเรื่อยไป จนกว่าจะถึงวาระ

สดุท้ายของเบญจขนัธ์ท่ีจะแตกท�าลายไปตามธรรมดา การตายตามธรรมดา 

ไม่ใช่นิพพาน นิพพาน อยู่ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลส ในตอนแรกๆ ยังมีไออุ่น 

เหลืออยู่ ในตอนถัดมาหมดไออุ่นสิ้นเชิง เย็นสนิทแล้ว พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสถึงอนุปาทิเสสนิพพาน โดยข้อความต่างกันนิดเดียวว่า “เวทนา 

ท้ังหลายของเธอนัน้ จักเป็นของเย็น” หมายความว่าม ีตา ห ูจมกู กาย ใจ 
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ชนิดที่อะไรๆ มากระทบแล้ว ท�าความวุ่นวายระส�่าระสาย(แก่ใจ)ไม่ได้ 

ไม่เหมือนกับเมื่อแรกเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นยังมีความเคยชินในการ 

กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ แล้ววุ่นวายได้ แม้ไม่เกิดกิเลส ก็มี

ความรู้ลึกกระวนกระวายบ้างในบางกรณี

 เมื่อเป็นดังนี้ จึงมีหลักเกณฑ์ที่จะกล่าวได้ว่า สิ่งที่เรียกว่า“นิพพาน” 

นั้น ไม่ใช่หมายถึงการตายทางร่างกาย แต่หมายถึงการตายของกิเลส 

การตายของสิ่งที่เรียกว่า ตัวกู-ของกู เมื่อตัวกู-ของกู ดับไป ก็เรียกว่า

ปรนิิพพาน และ ตัวก-ูของก ูหรอืกเิลส น้ีดบัไปเมือ่ไรส�าหรบัพระพทุธเจ้า  

มันก็ดับไปแล้วเมื่อตรัสรู้ท่ีโคนต้นโพธิ์ น่ันเอง เพราะฉะนั้น ที่ตรงโคน 

ต้นโพธิ์นั้นเอง มีทั้งการประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน

 เมื่อเราอธิบายอย่างนี้ คนที่เป็นนักศึกษา แม้สมัยนี้ก็ค้านไม่ได้ แล้ว

ก็คงรักษาค�าพูดเดิมไว้ได้ว่า การประสูติ ตรัสรู้ปรินิพพานนั้น มีในวัน

เดียวกัน ที่พูดว่า มีในวันเดียวกันนั้น ยังจะมากไปเสียอีก จะต้องพูดได้ว่า 

มีในวินาทีเดียวกัน นี่เป็นค�าอธิบายส�าหรับผู้ที่จะถือเอาตามเหตุผล ตาม

การศกึษาของเขา เรากค็วรจะอธบิายแก่เขาอย่างนี ้ถ้าในวงทางเราด้วยกนั 

ที่ไม่สมัครจะวินิจฉัยวิพากษ์วิจารณ์อะไรกัน พึงถือได้ตามที่ถือมาแต่เดิมๆ 

ว่าการประสตู ิการตรสัรูก้ารปรนิิพพานน้ัน กม็ใีนวนัเดยีวกนั. ถ้าเราจะไป

พูดกับพวกอื่นเช่น พวกฝ่ายมหายานเป็นต้น เราก็อย่าไปขัดคอเขา เพราะ

เขาถือว่าประสูติก็วันหนึ่ง ตรัสรู้ก็อีกวันหนึ่ง ปรินิพพานก็อีกวันหนึ่ง แต่

เรากบ็อกเขาว่า เราไม่ถอือย่างน้ัน เพราะเราไม่ถอืเอาการเกดิทางร่างกาย

เป็นหลัก ไม่ถือเอาการตายทางร่างกายเป็นหลัก เราถือเอาการเกิดทาง

นามธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เมื่อมีการตรัสรู้นั่นเอง แล้วก็มีการ

ตายไปแห่งกเิลสโดยส้ินเชงิ ในขณะทีต่รสัรูน่ั้นเอง  พดูไปอย่างนีก้ไ็ม่ท�าให้
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เสียเหลี่ยมคูของเถรวาทแต่อย่างใด ยังจะท�าให้เกิดความเลื่อมใสแก่ฝ่าย

มหายานได้ด้วย หวงัว่าท่านทัง้หลาย จะได้กระท�าในใจให้มีความเข้าใจใน

ข้อนี้ จนมีความเชื่อลงไปจริงๆ ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ประสูติตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน ในวันเดียวกัน ในวินาทีเดียวกัน โดยนัยดังที่กล่าวมานี้. และ

การที่กล่าวถ้อยค�าวิสาขบูชาของเราในวันน้ีก็จะเป็นจริง คือตรงกันทั้งใจ 

ตรงกันท้ังปาก ไม่มีอะไรขัดขวางกันเลย นี้เป็นข้อแรก ขอตักเตือนท่าน

ทั้งหลาย ว่าจงได้พยายามที่จะท�าความเข้าใจ ขจัดสิ่งขัดข้องสงสัยนานา 

ประการให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ ไม่มีความสงสัยใดๆ เกี่ยวกับพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า แม้ที่สุดแต่เรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ เช่นว่าประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน มีในวันเดียวกัน ดังน้ี ทีนี้เราก็จะได้พิจารณากันถึงข้อที่ว่า 

การตรสัรู ้ซึง่เป็นท้ังการประสตู ิและเป็นทัง้การปรนิพิพานนัน้เป็นอย่างไร 

 การตรัสรู้ หมายถึง การรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้กิเลสสิ้นไป โดยไม่มีส่วน

เหลือ รู้ ข้อนี้ เรียกว่า ตรัสรู้. ถ้ากิเลสยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง ก็ยังไม่มี

ทางที่จะรู้ข้อนี้ ในเวลาที่ ตรัสรู้ ที่โคนต้นโพธิ์นั้น เป็นเวลารุ่งอรุณของ

เวลาเช้า ส่วนตามเรื่องราวท่ีเป็นต�านาน การประสูติในสวนลุมพินีนั้น มี

ในเวลากลางวัน ตอนเที่ยง และ การปรินิพพานโดยทางร่างกายนั้น มีขึ้น

ในตอนเย็น ที่อุทยานอีกแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ 3 แห่ง เป็นเวลา 3 อย่าง

 เดีย๋วนีเ้รามาท�าความเข้าใจกนัในข้อทีว่่า ทัง้ 3 อย่างนัน้มารวมอยูท่ี่

เป็นเวลาตรสัรู ้คอืรูค้วามทีก่เิลสหมดไป รูค้วามทีมี่ผลอย่างใดอย่างหนึง่เกดิ

ขึ้นมาแทนที่ความที่กิเลสหมดไป คือไปรู้อย่างที่เราพูดกันอยู่ว่า รู้ความที่ 

ตัวกู-ของกู ดับสิ้นไปไม่มีเหลือ คือรู ้ว ่าเดี๋ยวนี้กิเลสอันเป็นเหตุให้ 

เวียนว่ายในวัฏฏสงสารนั้น ไม่มีอีกต่อไปแล้ว ถึงที่สุดแห่งการเวียนว่ายใน 

วัฏฏสงสารแล้ว
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 การถงึทีส่ดุแห่งการเวยีนว่ายในวฏัฏสงสารนีแ้หละ จะมองดใูนฐานะ

ที่เป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ได้ การตรัสรู้ก็ได้ และปรินิพพานก็ได้ 

พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้หลายอย่างเช่นว่า“ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่รู้ 

อริยสัจจ์ทั้งสี่ ก็ยังไม่ปฏิญญาพระองค์ว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” 

“ตลอดเวลาที่ยังไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยส้ินเชิง ก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเป็น 

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า” ดงัน้ี เป็นต้น มนัมากเรือ่งมากราว หลายเรือ่งหลายราว 

แต่แล้วทุกเรือ่งเป็นเรือ่งเดยีวกนั คอืความสิน้ไปแห่งกเิลส และไม่มีความทกุข์ 

ที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป

 ในขณะใดมีลักษณะอย่างน้ัน ในขณะน้ันเรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้อย่างนี้ ก็คือ การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า และ

การดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของส่ิงที่เรียกว่าอุปาทาน ซึ่งเป็นชื่อแทนกิเลส

ทั้งหลาย บางทีก็เรียกว่าตัณหา บางทีก็เรียกว่าอวิชชา แต่ที่เป็นตัวให้

เกิดแห่งความทุกข์แล้วก็เรียกว่า อุปาทาน  ดังพระบาลีว่า “สังขิตเตนะ 

ปัญจปุาทานกัขนัธา ทกุขา เมือ่กล่าวสรปุ โดยย่อแล้ว เบญจขนัธ์ทีป่ระกอบ

อยูด้่วยอปุาทานนัน้ เป็นตวัความทกุข์ บดันีไ้ด้ท�าลายอปุาทานทีม่กีารยดึถอื

ในเบญจขนัธ์นัน้สญูส้ินไปแล้ว คอืปรนิิพพานไปแล้วกเ็หลอืแต่เบญจขนัธ์ที่

บรสิทุธิ ์แล้วกย็งัมชีวีติอยูเ่ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ส�าหรบัสัง่สอนสตัว์ทัง้

หลายสืบไป 

 ขอให้พิจารณาให้มีความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียกว่า ตรัสรู้ โดยใจความ

ส�าคญัว่า มนัเป็นอย่างนี ้แล้วสิง่นีก้ไ็ด้มขีึน้ในวนัทีเ่ราเรยีกว่า วันวิสาขบูชา 

คือวันเช่นวันนี้ ที่เรียกว่าวันเพ็ญ คือพระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ นี้มันเป็น

เรื่องของปฏิทินที่นับกันอยู่อย่างจันทรคติ แต่ถ้าพวกอื่นเขาใช้ปฏิทินอย่าง 

สุริยคติ เขาก็นับอย่างอ่ืน มันก็กลายเป็นวันที่ หรือเดือนทางสุริยคติไป 
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มนักจ็ะไม่ตรงกบัวนัพระจนัทร์เพญ็เหมอืนกบัวนัเช่นวนันี ้แล้วเราจะไปว่า

เขาผิดก็ไม่ได้ เพราะเขาถือปฏิทินอย่างสุริยคติเป็นเกณฑ์

 พวกเราถือเอาปฏิทินธรรมชาติ คือดวงจันทร์เข้าสู่นักขัตฤกษ์ ชื่อ

วิสาขะเมื่อไร ก็ถือว่าวันนั้นได้มาถึงเข้าอีกแล้ว แต่แล้วก็อย่ายึดมั่นกันให้

มากไป จนถึงกับว่าเป็นปฏปัิกษต่์อกันมนัถูกดว้ยกันทั้งนั้น. แม้ดวงจนัทร์ก็

ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ แม้ดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนแปลงได้ 

เราจะถืออย่างสุริยคติก็ได้ อย่างจันทรคติก็ได้ อย่าได้ทะเลาะกันในเรื่องนี้

แต่เมือ่เราถอืเอาจนัทรคตเิป็นหลักมานมนานแล้วกค็งถอืเอาต่อไป ดงันัน้จงึ

เป็นที่ยุติหรือแน่นอนแก่ใจว่า เมื่อไรพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในกลุ่มดาวฤกษ์

ท่ีชือ่ วสิาขะ แล้วเราจะถอืโดยสมมตว่ิา น้ีเป็นวันทีพ่ระพทุธเจ้าท่านตรสัรู้ 

มกีารเกดิเป็นพระพทุธเจ้าและมกีารปรนิพิพานไปของกเิลสทัง้หลาย และ

เรียกว่าประสูติตรัสรู้ ปรินิพพาน มีแล้วอย่างแท้จริงในวันเช่นวันนี้ นี้คือ

เรื่อง ฝ่ายของพระพุทธเจ้า.

 ทีนี้ก็มาถึงเรื่อง ฝ่ายพวกเรา เราจะท�าอย่างไรกับพระพุทธเจ้าใน

กรณีนี้ เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วว่าเราจะบูชาพระองค์ในโอกาส

เช่นนี้  ทีนี้ก็มีปัญหาว่าพระพุทธเจ้าโดยส่วนพระองค์ เป็นผู้ทรงคุณสมบัติ

ประเสรฐิสดุเหลอืทีจ่ะพรรณนาได้และโดยส่วนทีเ่กีย่วกบัพวกเรา พระองค์

กม็บีญุคุณ มหีนีเ้หนอืศรีษะเรา อย่างทีจ่ะพรรณนาไม่ไหว แล้วเราจะบชูา

อย่างไร มันจึงจะสมกัน ไม่เป็นการเล่นตลก

 การทีจ่ะจดุธปูเทยีนเข้าแล้วกถ็อืข้ึนไว้ในมอื แล้วกเ็ดนิเวยีนกนัสกั 3 

รอบ อย่างนี้มันคุ้มกันไหม มันชดเชยกันได้ไหมกับพระคุณของพระองค์ซึ่ง

มีอยู่เหนือเรา อาตมาคิดว่าถ้าท�ากันแต่เพียงเท่านี้ มันก็เป็นการเล่นตลก

กันเสียมากกว่า แล้วท�าอย่างไรจึงจะไม่เป็นเรื่องเล่นตลก ก็หมายความว่า 
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ต้องท�าในใจด้วย อย่าท�าเพียงแต่ว่าถือดอกไม้ธูปเทียน แล้วเดินเวียนนี้

เป็นการสมมติพิธีฝ่ายร่างกาย ส่วนจิตใจนั้นมันมีความหมายว่าเราจะต้อง

ท�าอะไรๆ ในจติใจให้มนัเหมอืนกนักบัดอกไม้ธปูเทยีนทีเ่ราจดุขึน้และถอืไว้

ในมือเป็นต้น คือจะต้องท�าจิตใจให้มีความหมายเป็นความสะอาด สว่าง 

สงบ เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้า โดยหลักที่กล่าวได้ง่ายๆ ว่า มัน

เหมือนกัน มันเท่ากันมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้

 ถ้าเรามีจิตใจแตกต่างไปจากพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะเป็นสาวกของ

พระองค์ได้อย่างไร จะมาเดนิเวยีนเทยีนในลกัษณะเช่นนี ้มันกเ็ป็นการเล่น

ตลก ฉะนั้นขอให้เตรียมจิตใจเป็นการล่วงหน้าเลยแต่เดี๋ยวนี้ ว่าจะมีจิตใจ

โดยอนุวัตรหรือโดยอนุโลมต่อพระหฤทัย ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ซึ่ง

มีความสะอาด สว่าง สงบ เป็นส่วนส�าคัญ  แล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสีย 

ให้คงเหลือแต่จิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ แล้วกล่าวสรรเสริญพระคุณของ 

พระองค์ด้วยปาก ถือดอกไม้ธูปเทียนด้วยร่างกาย แล้วก็เดินเวียน 

ประทกัษณิให้มคีวามหมายครบทัง้กาย ทัง้วาจา และจติใจ จงึจะพอกล่าว

ได้ว่า เป็นการบชูาท่ีพอเหมาะสมกนักบัท่ีพระองค์ทรงพระคณุอนัใหญ่หลวง 

ในพระองค์เอง และที่เกี่ยวมาถึงพวกเราด้วย เพราะว่าเราได้ท�าสุดความ

สามารถทกุอย่างทกุประการแล้วเท่าทีเ่ราจะท�าได้ เราได้เสยีสละทกุอย่าง

ทุกประการแล้วเท่าที่เราจะท�าได้ 

 ในวนันี ้เราได้ตัง้ใจไว้ตัง้แต่แรกรุง่อรณุ ว่าจะท�าการบชูาพระพทุธองค์ 

ด้วยปฏบิตับิชูา จงึได้พยายามทีจ่ะให้ทาน พยายามทีจ่ะรกัษาศลี พยายาม

ท่ีจะเจริญเมตตาภาวนา กระท�าจิตใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ แล้ว

จะอุทิศเวลาทั้งหลายวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ เพื่อเป็นการบูชาจริงๆ เราจึงมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีว่า คืนนี้จะไม่นอน แม้จะต้องใช้ความอดทนมาก 
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ก็เป็นการบูชาแด่พระองค์ทั้งนั้น เรามีความล�าบากเท่าไรในวันนี้ ทั้งหมด

นั้นเป็นการบูชาต่อพระองค์ท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันขอให้กระท�าให้สุดความ

สามารถ สดุชวีติจติใจจรงิๆ กจ็ะได้ชือ่ว่า เราไม่เล่นตลกเรามกีารบชูาด้วย

จิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆ เดี๋ยวนี้ ก็ยังมีสิ่งที่เป็นเบ็ดเตล็ดเล็กๆ น้อยๆ อีก 

เช่น เราอุตส่าห์พยายามเดินขึ้นมาจนถึงยอดภูเขานี้ มันก็ต้องล�าบากกว่า

ทีเ่ราจะอยูท่ี่เชงิเขา การอตุส่าห์ถอืร่างขึน้มาจนถงึยอดภเูขากเ็พือ่ว่าจะให้

เกิดความเสียสละเป็นเครื่องบูชาคุณของพระองค์ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเพิ่ม

ข้ึนๆ แล้วบางทีเราจะมานึกว่า พระพุทธเจ้าท่านมีความเป็นอยู่อย่างไร 

เราก็จะมีการเป็นอยู่ให้คล้ายพระองค์มากยิ่งขึ้นไป ให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่เรา

จะกระท�าได้ เรารูว่้าพระพทุธเจ้าท่านไม่เคยใช้รองเท้าเลย ตลอดชวีติของ

พระองค์ เดีย๋วนีเ้ราจะท�าการบชูาพระองค์ด้วยการสวมรองเท้าอยูท่ีเ่ท้าจะ

เป็นอย่างไรบ้าง 

 จงึขอชกัชวนท่านทัง้หลายว่า ถ้าจะบชูาให้ถงึทีส่ดุแล้ว กค็วรจะถอด

รองเท้าออก อย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกต่อพระองค์สักเวลาหนึ่ง ว่าพระองค์

ไม่เคยสวมรองเท้าเลยตลอดชวีติ มคีวามรูส้กึต่อการไม่สวมรองเท้านัน้เป็น

อย่างไร แล้วเรากไ็ม่เคยรู ้เพราะว่าเราสวมรองเท้ากนัเสยีเรือ่ย ถ้าอย่างไร

ก็ลองคิดถึงข้อนี้ แล้วเสียสละทุกอย่างทุกประการ จะไม่สวมรองเท้าใน

ขณะกระท�าการบูชาต่อพระองค์ ในโอกาสส�าคัญที่สุด คือในโอกาสแห่ง

วิสาขบูชานี้ เป็นต้น

 ความยากส�าบากของพระองค์ ในการทีท่่องเทีย่ว ไปเพือ่โปรดเวไนย

สตัว์ มมีากเท่าไร ถ้าเรารูส้กึในข้อนีแ้ล้ว เราคงจะนอนไม่หลบัในคนืนี ้เรา

อาจจะอยู่สว่างได้ เพราะว่าในจิตใจเราระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ 

ท่ีท่วมท้นอยู่เหนือศีรษะของเรา ท�าไมเราเล่นไพ่สว่างได้ แต่ทีจะบูชา
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พระพทุธองค์ให้สว่างบ้าง เราว่าทนไม่ไหว ถ้าสมมุติว่าบตุรภรรยาสามีเจบ็

ไข้จะตายลงเดี๋ยวนี้แล้ว เราก็อยู่เฝ้าจนสว่างได้ เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ในวนัเช่นวนันีโ้ดยแน่นอน ท�าไมเราจะนัง่เฝ้าดพูระพทุธเจ้าตรสัรูต้ลอดคนื 

สักคืนหนึ่งจะไม่ได้หรืออย่างไร

 ข้อนี้มันขึ้นอยู่ท่ีว่า เรามีความเสียสละในจิตใจมากหรือน้อยเท่านั้น

เอง ดังนั้นถ้าท่านผู้ใดมีการบูชาให้มากยิ่งข้ึนไป ก็จงยินดีรับเอาความ

ล�าบากซึ่งจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดา ส�าหรับท�าการบูชาให้ถึงที่สุดตลอด

วันตลอดคืนในวันเช่นวันนี้ ซึ่งเราได้เคยกระท�ากันมาแล้วแต่หนหลัง มันก็

เป็นการพิสูจน์ได้ดี ว่าเราท�าได้และไม่เหลือวิสัยเลย ดังนั้นเชื่อได้ว่าในวัน

นี้ก็ต้องท�าได้ เช่นเดียวกันกับที่ท�ามาแล้วอย่างเคยในปีก่อนๆ ขอให้เตรียม

ทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจ พร้อมทั้งสติปัญญาความคิดเห็น ให้พร้อมที่จะ

ท�าวิสาขบูชาในโอกาสนี้ด้วยกันจงทุกๆ ท่านเถิด

 ท่านผู้ใดกระท�าก็ย่อมเป็นส่วนดี หรือเป็นส่วนกุศลของท่านผู้นั้น 

เพราะฉะนั้นใครท�าได้มาก ท�าได้สูงสุดอย่างไร ก็เป็นอานิสงส์ที่มากและ

สงูสดุแก่บคุคลนัน้ เท่านัน้ นีเ้ป็นเรือ่งส่วนตวั แต่ขอตกัเตอืนอยูเ่สมอว่า 

ส่วนส�าคัญที่สุดนั้นอยู่ที่จิตใจจงท�าจิตใจให้ถูกต้อง แล้วล้วนที่เป็น

ร่างกาย เป็นวาจาก็จะถูกต้องไปเอง จงท�าในใจถึงพระคุณของพระพุทธ

องค์ ดังที่ได้วิสัชนามาแล้วนี้ ให้อยู่ในใจตลอดเวลา แล้วปากที่ว่า อิติปิโส 

ภควา ฯลฯนัน้ กจ็ะมคีวามหมาย ไม่เป็นการกล่าวอย่างนกแก้ว นกขนุทอง

หรอืกล่าวพอเป็นเพยีงพธิรีตีอง แต่ประการใด แม้การเดนิเวยีนประทกัษณิ 

3 รอบ นั้นก็จะมีความหมาย ว่ารอบหนึ่งจะบูชาพระคุณหนึ่งๆ พระองค์มี

พระคณุสาม คือความสะอาด ความสว่าง และความสงบ เรากถ็อืเอานมิตินี ้

ท�าการประทักษิณ 3 รอบ ก็พอดีกันกับพระคุณของพระพุทธองค์ที่มีอยู่ 
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3 ชนิด และทีว่่าเราจะเดนิเวยีนไปทางขวานัน้ ไม่ใช่เดนิอย่างละเมอ ๆ  ด้วย

ยดึถือความหมายของมอืขวา ค�าว่า ขวา หรอืประทกัษณิ นี ้หมายความว่า 

ถกูต้อง ค�าว่า ซ้าย นัน้หมายความว่าไม่ถกูต้อง ถ้าเป็นประทกัษณิากแ็ปลว่า 

ถูกต้อง กัมมะที่เป็นประทักษิณา คือกรรมที่ถูกต้อง เป็นกุศล เดี๋ยวนี้ 

เราถือว่า เวียนขวานี้เป็นกรรมที่เป็นกุศล คือเป็นความถูกต้อง เพราะ

ฉะนั้นเราก็ควรจะได้มีปีติปราโมทย์อิ่มเอิบอยู่ในจิตใจ ในขณะที่เดินเวียน

ประทักษิณสิ้น 3 รอบ ในโอกาสนี้ ทั้งหมดนี้เป็นการตักเตือน เป็นการ

ซ้อมความจ�าแก่ท่านทั้งหลาย ผู้จะท�าวิสาขบูชาให้สมกับที่อุตส่าห์ถือร่าง

มาจากจังหวัดไกล แล้วยังล�าบากปีนข้ึนมาบนภูเขานี้ แล้วก็เดินเวียน 

ประทกัษณิตรงพืน้ดนิอนัขรขุระอยูต่ามธรรมชาตเิหมอืนกบัฝ่าพระบาทของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เคยกระทบแล้วโดยปราศจากรองเท้าจนตลอด

ชีวิตของพระองค์

 หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจในค�าอธิบายนี้อย่างละเอียด 

ละออถูกต้องถึงที่สุด และให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจถึงที่สุด แล้วท�าการเวียน

ประทักษิณให้เป็นการบูชาอย่างยิ่ง สมกับที่วันนี้เป็นวันที่จะต้องท�าการ

บชูาอย่างสงูสดุในพระพทุธศาสนาคอืวสิาขบชูา ในโอกาสทีเ่ป็นการประสตูิ

ตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของสัตว์ 

ท้ังหลาย ทั้งนี้เพื่อเหตุอะไร ทั้งนี้เพื่อเหตุว่า นอกจากจะเป็นการย�้าถึง

ศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส หรือความก้าวหน้าของจิตใจในทางธรรม

นีแ้ล้ว ยงัเป็นการแสดงออกซึง่ความกตญัญกูตเวท ีคนมกัจะมองข้าม สิง่ที ่

เรียกว่า “กตัญญูกตเวที” เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไป เรื่องกตัญญูกตเวที

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องที่จะช่วยให้โลกนี้อยู่รอดได้ เดี๋ยวนี้สัตว์ทั้งหลาย

เนรคุณพระศาสดาของตนๆ ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งสอน โลกนี้จึงมีความ
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โกลาหลวุ่นวาย ไม่มีสันติภาพ มีแต่วิกฤตการณ์ ถ้าเราเป็นผู้กตัญญูอย่าง

แท้จริงต่อพระศาสดา หรือต่อศาสนา ต่อสิ่งที่มีคุณแล้ว โลกนี้ไม่เป็นอย่าง

นี้ พวกที่ถือศาสนาอ่ืนก็เป็นอย่างนี้ พวกที่ถือศาสนาพุทธก็ก�าลังจะเป็น

อย่างนี้ แม้โดยไม่เจตนา คือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วก็ละเลยเสีย มันก็มี

ผลเท่ากับไม่รู้คุณด้วยเหมือนกัน เมื่อไม่รู้คุณแล้ว มันก็ไม่มีการท�าอะไรที่

เหมาะสมกัน มันก็มีแต่การเสื่อมลงๆ เราก็มีความเสื่อมครอบง�า ท�าอะไร

ผิดๆ พลาดๆ ไปหลายอย่าง เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แก่ใจแล้วว่า 

ในหมู่พุทธบริษัทนี้มีการเปล่ียนแปลง ตกไปสู่วงของไสยศาสตร์หรือของ

สิ่งที่ไม่ใช่เรื่องกตัญญูกตเวที ไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนานั้นมากขึ้น เพราะว่า

เราเป็นคนมักง่าย อวดดี ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้านั้น แล้วมันสมน�้าหน้าใคร ลองคิดดูว่าใครเป็นผู้ได้รับความเสีย

หายที่สุด ก็คือผู้ที่ไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีนั่นเอง นี้เป็นเรื่องที่หยาบคายเป็น

เรือ่งทีม่นัต�า่มากเกนิไป แต่จะไม่เอามาพดูเสยีเลยกไ็ม่ได้ เพราะกลวัว่ามัน

จะเผลอพลัดตกลงไปในหลุมในเหวอันนั้น แล้วก็จะสูญเสียความเป็นพุทธ

บริษัทอย่างน่าใจหาย อย่างน่าเวทนาสงสารดังนั้น จึงขอให้มีจิตใจที่เต็ม

อยู่ด้วยความกตัญญูกตเวที รู้คุณของพระพุทธ รู้คุณของพระธรรม รู้คุณ

ของพระสงฆ์ แล้วจงมีการเสียสละอย่างสุดความสามารถ เพื่อใช้หนี้บุญ

คุณเหล่านี้อย่างเป็นลูกหนี้ที่ดี เป็นลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์ เป็นลูกหนี้ที่ไม่บิดพลิ้ว 

ใครๆ ก็ต้องการอย่างนี้ และเราก็ควรจะต้องการอย่างนี้ จึงได้ท�าตนเป็น 

ผูเ้สยีและทุกอย่างทกุประการ จะล�าบากมากมายเท่าไร กจ็ะต้องยอมกระท�า 

เพือ่ใช้หนีบ้ญุคุณของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น

 เมื่อพูดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้เข้าใจเถิดว่า รวมพระธรรม 
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และรวมพระสงฆ์อยูด้่วย หรอืแม้จะพดูว่า พระธรรมกร็วมพระพทุธ พระสงฆ์ 

อยู่ด้วย พูดว่าพระสงฆ์ ก็ต้องรวมพระพุทธ พระธรรมอยู่ด้วย เพราะว่า 

พระพุทธ นั้น คือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พระธรรม นั้นคือความรู้ ความตื่น 

ความเบิกบาน พระสงฆ์ ก็คือผู้ที่มีความรู้ ความตื่น ความเบิกบานตามพ

ระพุทธเจ้าไป อะไร ๆ ก็มีความส�าคัญอยู่ตรงที่ว่า มีความรู้ ความ

ตื่น ความเบิกบาน มีความรู้ คือไม่โง่ มีความตื่น คือไม่หลับ มีความ

เบิกบาน คือไม่มีความทุกข์เลย

 เราจะต้องท�าตนให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้า เหมือนพระธรรม 

เหมือนพระสงฆ์ คือมีความรู้ ความตื่น และเบิกบาน มีจิตใจที่สะอาด 

ที่สว่าง และสงบ มันจึงเป็นความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน เดี๋ยวนี้ต้องมี 

จิตใจเป็นอย่างนี้ จึงจะท�าการบูขาวิสาขบูชานี้ ได้เต็มตามความหมาย

 ขอให้ท่านทั้งหลายจงกระท�าในใจโดยแยบคาย อย่าได้มีความ

ประมาทมกัง่ายแต่ประการใด จงส�ารวมจติใจให้ถงึทีส่ดุ ส�ารวมกาย วาจา

ให้ถึงที่สุด แล้วกระท�าวิสาขบูชาให้ถึงที่สุด ก็จะได้ชื่อว่า เป็นการได้ที่ดี 

เป็นการกระท�าท่ีดี เป็นการพยายามใช้หนี้อย่างสุดความสามารถของเรา

ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในกองทุกข์ นี้คือข้อที่ว่า เป็นการฟื้นเตือน ผู้ที่เคยฟัง

มาแล้วจะลืมเสียแล้วก็เป็นการบอกแก่ผู้มาใหม่ที่ยังไม่ทราบ ขอจงได้มี

ความรู้สึกอย่างนั้นจิตใจ แล้วกระท�าการบูชาที่เรียกว่า “วิสาขบูชา” ให้

เต็มตามความหมาย มีความเจริญในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดา

อยู่ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

 ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้.

• • • 
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ธรรมสปา : การผ่อนคลายด้วยสมาธิ

 ธรรมสปา พระพุทธองค์ตรัสว่า บูชาสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

แก่ชีวิต ผู้สวดบูชาคุณพระรัตนตรัย ย่อมได้ที่พึ่งอันเกษมสันต์ สวดบูชา

ทุกวันเป็นธรรมสปา การผ่อนคลายด้วยสมาธิ สร้างวิตามิน โปรตีน บ�ารุง

รักษาใจดีที่สุด

 วิธีการ ให้สวดบูชาคุณพระรัตนตรัย 6 รอบ เช้า 2 รอบ บูชาคุณ

พระพทุธเจ้า บชูาคณุพระธรรม และนัง่สมาธ ิ5 นาท ีแล้วตัง้จติอธษิฐาน 

กลางวัน 2 รอบ บูชาคุณพระสงฆ์ บูชาคุณบิดามารดา และนั่งสมาธิ 5 

นาที แล้วตั้งจิตอธิษฐาน เย็นสวด 2 รอบ บูชาคุณครูบาอาจารย์ บูชา

คุณตัวเอง และนั่งสมาธิ 5 นาที แล้วตั้งจิตอธิษฐาน

บทสวดบูชาคุณพระรัตนตรัย

 อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วัชชาจะระณะสัม

ปันโน สขุโต โลกะวทิ ูอนตุตะโร ปรุสิสะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะ

มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

 เพราะเหตอุย่างนี้ๆ  พระผูม้พีระภาคเจ้าน้ันเป็นผูไ้กลจากกเิลส และ

ตรสัรูด้้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผูไ้ป

แล้วด้วยด ีเป็นผูรู้โ้ลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผูส้ามารถผฝึกบุรษุทีส่มควรฝึกได้

อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ 

ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จ�าแนกธรรมสั่งสอน

สัตว์ดังนี้
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 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัส

สิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)

 พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา

และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จ�ากัด

กาล เป็นสิง่ทีค่วรกล่าวกบัผูอ้ืน่ว่าท่านจงมาดเูถดิ เป็นสิง่ทีค่วรน้อมเข้ามา

ใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะ

วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

 ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะ

วะโต สาวะกสังโฆ อาหุเนยโย

 ปาหเุนยโย ทกัขเินยโย อญัชะลกีะระณโีย อนตุตะรงั ปญุญกั

เขตตัง โลกัสสาต ิ(กราบ)

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว

 พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า หมูใ่ด ปฏบิตัธิรรมเป็นเครือ่ง

ออกจากทุกข์แล้ว

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว

ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่น

แหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่

เขาน�ามาบชูา เป็นผูค้วรแก่สกัการะทีเ่ขาจดัไว้ต้อนรบั เป็นผูค้วรรบัทกัษณิา

ทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญ

อื่นยิ่งกว่า ดังนี้


