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คำนำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีส่วน

ร่วมในการสนุบสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาติจนประสบ

ความสำเร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จนถึงปีพุทธศักราช 

๒๕๕๔ (ยกเว้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดขึ้น ณ เมือง

ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ข้าพเจ้าในนามของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความยินดีอย่าง

ยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและมหาเถรสมาคม

ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การสหประชาชาติ   

ที่ให้รับรองวันวิสาขบูชา อันเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ 

และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้ ทางสมาคม

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) ที่จัดตั้งขึ้น

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยการร่วมมือของสถาบันทางการ

ศึกษาพระพุทธศาสนาระดับสูงทั่วโลก และขณะนี้ สำนักงาน



เลขานุการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 

(สมพน.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มี

บทบาทสำคัญในการร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติ 

 หนังสือเล่มนี้จะสำเร็จไปมิได้หากปราศจากความ

วิริยะ อุตสาหะของคณาจารย์ นักวิชาการทั่วโลก และเจ้า

หน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข้าพเจ้าขอ

ขอบใจในความเสียสละของบรรดาสมาชิก สมาคมสภาสากล

วันวิสาขบูชาโลก คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนานานาชาติ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ 

ตลอดจนผู้ร่วมปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน และอาสาสมัครทุก

ท่าน 





พระธรรมโกศาจารย์, ศ. ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  



สารบัญ 
 

วันวิสาขบูชา  

 รู้ความหมาย และได้คติที่จะทำ ๘๒ 

 ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ๘๓ 

 ความหมายของวันวิสาขบูชา 

  ในแง่คติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา ๘๙ 

 ความหมายของวันวิสาขบูชา 

  ในแง่ปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่ในประวัติแห่งมนุษยชาติ ๙๓ 

 ทำการบูชาให้สมค่าของวันวิสาขะ ๙๙ 

 

มองวันวิสาขบูชา หยั่งให้ถึงอารยธรรมของโลก 

 วิสาขบูชา ที่เป็นมาในหมู่ชาวพุทธ ๑๐๓ 

 มองวันวิสาขบูชา ด้วยปัญญาที่รู้ตระหนัก ๑๐๗ 

 พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา  

  โฉมหน้าของอารยธรรมก็เปลี่ยนไป ๑๑๕ 

 จากการศึกษามวลชน สู่การศึกษานานาชาติ ๑๑๙ 

 การปกครองโดยมีเสรีภาพทางศาสนา  

  ต้องมากับการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาของคน ๑๒๗ 

 ความเสมอภาคแห่งโอกาสในการศึกษา 

  เข้าคู่กันดีกับการปกครอง 

  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ๑๓๑ 

 เราควรได้อะไร เพื่อให้ได้กำไรจากวิสาขบูชา ๑๓๗ 
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วันวิสาขบูชา 
 
 รู้ความหมาย และได้คติที่จะทำ 
 

 คำว่า วิสาขบูชา เป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญ

ในพระพุทธศาสนา ที่ปรารภ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวัน

ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า 

 คำว่า วิสาขบูชา เป็นคำเรียกสั้นที่ตัดมาจากคำภาษา

บาลีว่า วิสาขปุณณมีปูชา บางทีก็เขียนเป็น วิศาขบูชา ซึ่ง

เป็นรูปที่ตัดมาจากคำภาษาสันสกฤตว่า วิศาขปูรณมีปูชา 

แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๖ 

 วันเพ็ญเดือน ๖ นี้ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันหนึ่งในรอบปี เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้

และปรนิพิพาน เหตกุารณท์ัง้สามรว่มกนัในวนันีเ้ปน็มหศัจรรย ์
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 ความสำคัญของวันวิสาขบูชา 
 

 บรรดาวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา ประเภทรำลึก

ถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญในอดีต วันวิสาขบูชานับว่าเป็น

วันสำคัญที่สุด ทั้งในแง่ที่เป็นวันเก่าแก่ มีมาแต่โบราณและใน

แง่ที่เป็นสากล คือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมีการจัดงาน

ฉลองกันทั่วไปในประเทศทั้งหมายที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 ว่าถึงเฉพาะในประเทศไทย การจัดงานฉลองวันวิสาข

บูชาคงจะได้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยอาจจะสืบมาจากการ

ติดต่อกับลังกาทวีป ที่มีงานวิสาขบูชามานานแล้ว และ

หนังสือเรื่องนางนพมาศ ก็เล่าเรื่องพิธีวันวิสาขบูชาในกรุง

สุโขทัยไว้ด้วย ในสมัยอยุธยาก็เข้าใจว่ามีการฉลองใหญ่ ทั้ง

งานหลวงงานราษฎร์ ตลอด ๓ วัน ๓ คืน ครั้นกรุงแตกแล้ว 

ประเพณีจึงเสื่อมทรามไป จนมีการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 

๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชโองการ เมื่อ จ.ศ. 

๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐) กำหนดให้มีงานสมโภชประจำปี

เป็นการใหญ่ยิ่งกว่างานใด ๆ อื่น๑ 

๑ ประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ ตามคมัภรีม์หาวงส ์พงOศาวดารลงักาเลา่ไว ้
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 ความในพระราชกำหนดพิธีวิสาขบูชา จ.ศ.๑๑๗๙ ว่า 

ทรงมีพระทัยปรารถนาจะบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษ  

ยิ่งกว่าที่ได้ทรงกระทำมา จึงมีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ์มี

สมเด็จพระสังฆราช (มี) เป็นประธาน ซึ่งได้ถวายพระพรถึง

โบราณราชประเพณีงานวิสาขบูชาดังสมัยพระเจ้าภาติกราช

แห่งลังกาทวีป๑ เป็นเหตุให้ทรงมีพระราชโองการกำหนด  

วันพิธีวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ใหญ่ ครั้งละ ๓ วัน สืบมา 

 อย่างไรก็ตาม ครั้นกาลล่วงนานมา สภาพสังคม

เปลี่ยนแปลงไป งานวันวิสาขบูชาก็ค่อยซบเซาลงอีกโดย

ลำดับ 

 ในรัชกาลที่ ๔ คือ ประมาณ ๑๐๐ ปีเศษล่วงแล้ว   

เมื่อประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีดีอยู่ พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชดำริถึงความสำคัญ

ของการประชุมใหญ่แห่งพระมหาสาวกของพระพุทธเจ้าที่

เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต จึงได้ทรงจัดงาน วันมาฆบูชาขึ้น

เป็นครั้งแรก ทำให้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีก

วันหนึ่ง 

 เวลาล่วงมาอีกนานจนถึง พ.ศ.๒๕๐๐ มีการจัดงาน

ฉลอง ๒๙ พุทธศตวรรษ เป็นงานสมโภชครั้งยิ่งใหญ่ หลัง

เสร็จงานแล้ว คณะสงฆ์ไทยครั้งนั้น ได้ประชุมกันมีมติว่าวัน

เพ็ญเดือน ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระ

เบญจวัคคีย์ เป็นวันสำคัญมาก เพราะเป็นการประดิษฐาน

๑ ประมาณ พ.ศ. ๔๒๐ ตามคมัภรีม์หาวงส ์พงศาวดารลงักาเลา่ไว ้
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พระพุทธศาสนา สมควรจัดขึ้นเป็นวันสำคัญที่มีการเฉลิม

ฉลองเป็นพุทธบูชาอีกวันหนึ่ง วันอาสาฬหบูชา จึงได้เกิดมี

ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นต้นมา 

 นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญประเภทบูชาอีกวันหนึ่ง คือ

วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่ระลึกงาน

ถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้า วันอัฏฐมีบูชา

นี้ แม้ว่าคงจะได้มีมาแต่โบราณใกล้เคียงกับวันวิสาขบูชา แต่

ไม่มีประวัติเด่นชัด ทั้งไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และ

ในปัจจุบันก็ไม่จัดเข้าเป็นวันสำคัญในทางราชการ จึงไม่จำ

ต้องนำมาเปรียบเทียบด้วย 

 ส่วนในวงการพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ วัน

สำคัญที่รู้จักกันทั่วไปมีเพียงวันเดียว คือ วันวิสาขบูชา แม้ว่า

การคำนวณวันเวลา และการเรียกชื่อวันจะแตกต่างกันไป

บ้าง เช่น ประเทศพุทธศาสนาในอาเซียตะวันออกเฉียงใต้จัด

งานตามปฏิทินจันทรคติในวันเพ็ญเดือน ๖ แต่ชาวพุทธญี่ปุ่น

จัดงานฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้าตาม

ปฏิทินสุริยคติในวันที่ ๘ เมษายน 

คนไทยเรียก วิสขบูชา คนลังกา

เรียกเพี้ยนไปว่า วิสัค หรือวีซัค 

(Vesak หรือ Wesak) ดังนี้ 

เป็นต้น แต่สาระสำคัญของ

งานกค็งเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
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 ปัจจุบันในวงการพระพุทธศาสนาระหว่างปรเทศ ได้มี

การพยายามชักชวนให้ชาวพุทธทุกประเทศจัดงานวันวิสาข

บูชา พร้อมตรงในวันเดียวกัน คือในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 

และเรียกชื่อวันนั้นว่า “The Buddha Day” 

 วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกการประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระบรม

ศาสดา ผู้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาโดยตรง เมื่อมีวัน

วิสาขบูชาแล้ว จึงมีวันอาสฬหบูชา และมาฆบูชา เป็นต้นได้ 

เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว

เหตุการณ์อื่น ๆ เช่นการแสดงธรรม และการประชุมพระ

สาวกจึงติดตามมา แม้พิจารณาในแง่นี้ ก็ต้องนับว่าวันวิสาข

บูชาสำคัญที่สุด 

 การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ปรากฏขึ้นตรงในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือน ๖ เป็นความ

ประจวบพอดีที่หาได้ยากยิ่งนัก หรืออาจจะหาไม่ได้อีกเลย

นับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ ทำให้วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึก

ถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดทั้ง ๓ อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับองค์

พระพุทธเจ้า ทั้งวันที่พระองค์อุบัติเป็นมนุษย์ ทั้งวันที่อุบัติ

เป็นพระพุทธเจ้า และวันที่สิ้นสุดพระชนมชีพ วันวิสาขบูชา

จึงมิใช่แต่เพียงเป็นวันที่สำคัญอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็น

วันที่น่าอัศจรรย์อีกด้วย และความมหัศจรรย์ข้อนี้จัดได้ว่า

เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งแห่งความเป็นอัจฉริยบุรุษของ

พระพุทธองค์ 
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 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในวันวิสาขบูชานี้ แม้ว่าจะ

สำคัญและน่าอัศจรรย์เพียงใด ก็เป็นคุณวิเศษจำเพาะของ

พระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียว คุณค่าที่พุทธศาสนิกชนจะรับ

มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ก็เพียงแต่ให้บังเกิดความภาค

ภูมิใจในองค์พระบรมศาสดา และเป็นเครื่องเพิ่มพูนความ

เลื่อมใสศรัทธาให้แน่นแฟ้น แต่ก็คงสุดวิสัยที่จะนำมาเป็น

แบบอย่างสำหรับปฏิบัติตาม 

 ความสำคญัและความนา่อศัวรรยข์องพระพทุธศาสนา

นั้นอยู่ที่เป็นสิ่งซึ่งนำมาปฏิบัติได้ ให้ผลสมจริง เหตุการณ์ทั้ง 

๓ ในวันวิสาขบูชา มีความสำคัญและความน่าอัศจรรย์ในทาง

ปฏิบัติเช่นนี้ด้วย จึงนับได้ว่า เป็นความสำคัญและความน่า

อัศจรรย์ที่แท้จริง ยิ่งใหญ่กว่าความสำคัญและความน่า

อัศจรรย์อย่างที่กล่าวมาในตอนแรกเสียอีก ความสำคัญและ

ความน่าอัศจรรย์เช่นว่านี้ ก็คือความสำคัญและความน่า

อัศจรรย์แห่งความหมาย ซึ่งเราทั้งหลายสามารถถือเป็นแบบ

อย่าง นำไปประพฤติปฏิบัติตามได้ 
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 ความประจวบพอดีกันของเหตุการณ์ทั้ง ๓ ในวัน

วิสขบูชา มีความสำคัญและความน่าอัศจรรย์ โดยทำให้เรา

เกิดความภาคภูมิใจ และความเลื่อมใสศรัทธา แล้วกระทำอา

มิสบูชาต่อพระรัตนตรัย แต่ความหมายอันลึกซึ้งที่ประสาน

กันของเหตุการณ์ทั้งสามนั้นมีความสำคัญและความน่า

อัศจรรย์ โดยเป็นอนุสติเตือนใจให้เราระลึกถึงหลักธรรมแล้ว

กระทำปฏิบัติบูชา 

 พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า อามิสบูชา คือ การบูชาด้วย

สิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และอาหาร แม้จะสำคัญก็ยัง

เป็นรอง ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมจึงจะ

สูงสุดและสำคัญอย่างแท้จริง เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทั้งแก่

ตัวผู้ปฏิบัติเอง ทั้งแก่สันติสุขของพหูชน และเป็นเครื่องสืบ

ต่ออายุพระศาสนาที่มั่งคงแน่นอน เมื่อปฏิบัติบูชามีอยู่อามิส

บูชาก็เป็นกำลังสนับสนุนและพลอยมีความสำคัญ แต่ถ้าไร้

ปฏิบัติบูชา อามิสบูชาก็หมดความหมาย 
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 ความหมายของวันวิสาขบูชา 
 ในแงค่ตจิากพระชนมชพีของพระบรมศาสดา 
 การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

เกิดขึ้นตรงกันในวันเดียว ความหมายของเหตุการณ์ทั้งสาม

นั้นก็เกี่ยวพันประสานกันเป็นอันเดียว 

 การประสูติ ของพระองค์ มีความหมายเตือนให้เรา

ระลึกว่า คนทุกคนแม้จะเริ่มต้นชีวิตโดยความเป็นมนุษย์ มี

กำเนิดไม่แตกต่างกัน แต่ต่อจากจุดเริ่มต้นนั้นแล้ว มนุษย์ก็

แสดงความเป็นสัตว์ประเสริฐออกมา ด้วยความเป็นผู้

สามารถที่จะฝึกฝนอบรม บุคคลผู้มีจุดหมายอันสูงส่งมุ่ง

บำเพ็ญความดีงามปรับปรุงตนอยู่ตลอดเวลา อาศัยความ

เพียรและสติปัญญาฝึกฝนตนให้บรรลุความเป็นมนุษย์ผู้เยี่ยม

ยอดได้ กลายเป็นศาสดาที่เคารพบูชาของปวงเทพและหมู่

มนุษย์ นำประโยชน์สุขมาให้ไม่เฉพาะแต่ตนเองผู้เดียว แต่

เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดด้วย พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่าง

แสดงประจักษ์พยานของภาวะเช่นนี้ ทุกคนจึงควรมีกำลังใจ

เพียรพยายามใช้สติปัญญาพิจารณา บำเพ็ญความดีงาม 
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ฝึกฝนปรับปรุงตนให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

 การตรัสรู้ เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกว่า สิ่งสำคัญที่เป็น

ผลสำเร็จ และเป็นจุดมุ่งหมายแห่งความเพียรพยายามและ

การใช้สติปัญญาของพระพุทธเจ้า ซึ่งทำให้พระชนมชีพของ

พระองค์กลายเป็นสิ่งมีคุณค่าอย่างสูงสุดนั้น หาใช่การได้มา

ซึ่งสิ่งสำหรับปรนเปรอบำรุงบำเรอความสุขส่วนตนไม่ แต่

เป็นการเข้าถึงความดีงามอย่างสูงสุดที่ทำให้พระชนมชีพของ

พระองค์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ พร้อมทั้งเผื่อแผ่ขยายความเต็ม

เปี่ยมสมบูรณ์นั้นออกไปให้แก่ชีวิตอื่น ๆ ด้วย เรียกว่านำมา

ซึ่งประโยชน์สุขแก่โลก การเข้าถึงความดีงามนี้เองที่ทำให้เจ้า

ชายสิทธัตถะผู้เป็นมนุษย์ กลายเป็นพระพุทธเจ้า ทำให้มี

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ความดีงามที่ว่านี้ คือสิ่งที่เรียกว่า 

“ธรรม” หรือ “พระธรรม” 

 การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทำให้ธรรมปรากฏขึ้นใน

โลก ธรรมปรากฏขึ้นแล้ว ก็กระจายความดีงามออกไป ด้วย

คำสอนที่สาดแสงสว่างส่องทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

นำไปสู่ประโยชน์สุขและความอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น 

 นอกจากนี้ การตรัสรู้ยังสอนเราด้วยว่า การบรรลุผล

สำเร็จที่ดีงามนั้น มิใช่จะกระทำได้ง่าย พระพุทธเจ้า กว่าจะ

ตรัสรู้ได้ ต้องทรงบำเพ็ญเพียรพยายาม ใช้สติปัญญาแสวงหา

ค้นคว้าทดลองด้วยความเด็ดเดี่ยวและอดทน จนบางคราว

แทบจะสิ้นพระชนมชีพตลอดเวลายาวนานถึง ๖ ปี ครั้น

ตรัสรู้แล้ว เมื่อทรงนำธรรมอันเป็นหลักแห่งความจริง ความ

ดีงามนั้น ไปสั่งสอนผู้อื่น ก็ต้องทรงเสียสละลำบากพระกาย 
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เสด็จเที่ยวไปทุกถิ่น แม้ที่แสนจะกันดารและฝ่าภยันตราย 

บุคคลที่จะทำความดีงาม บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่หมู่ชน ก็

ควรดำเนินตามพุทธปฏิปทา โดยการเพียรพยายามด้วย

ความเสียสละ อดทน ไม่ยอมท้อถอย 

 การปรินิพพาน มีความหมายที่เป็นอนุสติ ให้ระลึก

ว่าพระชนมชีพของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่เป็นชีวิตมนุษย์

เมื่อถึงคราวสิ้นสุด ก็ดับสิ้นไปตามกาลเวลา แต่พระธรรมที่ได้

ทรงค้นพบ เปิดเผยไว้ ทำให้ปรากฏในโลกแล้ว เป็นหลักแห่ง

ความจริงและความดีงามอันอมตะ ไม่เคลื่อนคลาดแตกดับ 

เป็นสิ่งไม่ตาย ยังคงส่องทางแห่งปัญญาเพื่อบรรลุประโยชน์

สุขแก่หมู่มนุษย์สืบต่อไป และทั้งพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตั้ง

คณะสงฆ์ไว้ทำหน้าที่รักษาสืบทอดส่งต่อประทีปแห่งธรรม

แทนพระองค์ต่อ ๆ มาอีกด้วย แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงหยุด

เลิกพุทธกิจ ก็ได้ทรงหยุดเลิกในเมื่อมีอมตธรรมสำหรับ

อำนวยอมตประโยชน์สืบต่อมา การปรินิพพานเป็นการดับ

สนิทในเมื่อกิจสำเร็จ การดำเนินให้เข้าถึงอมตธรรมและ

บรรลุอมตประโยชน์เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายทั้งที่จะต่าง

คนต่างทำ และร่วมกันช่วยกันทำต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม หากจะมองความหมายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ไปอีก ย่อมเห็นได้ว่า บรรดาเหตุการณ์สำคัญ ๓ อย่าง ใน

พระชนมชพีของพระพทุธเจา้นัน้ การตรสัรู ้ตอ้งนบัวา่มคีวาม

สำคัญสุดยอด การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของชีวิตที่เรียก

ว่าการเกิด การตายนั้น มนุษย์ทุกคนมีเสมอเหมือนกัน แต่ข้อ

พิเศษอยู่ที่ชีวิต ซึ่งเป็นไปในระหว่างจุดต้นและสุดทั้งสองนี้ 



9 2

 สิ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้า และ

ทำให้เราเคารพบูชาพระองค์ ก็คือการตรัสรู้อันพ่วงพร้อมมา

ด้วยการกระทำต่าง ๆ เพื่อการตรัสรู้ และพุทธกิจต่าง ๆ ที่ได้

ทรงบำเพ็ญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตรัสรู้ แต่เพราะ

พระชนมชีพของพระองค์ เป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยแห่งการ  

ตรัสรู้และการบำเพ็ญพุทธกิจเหล่านั้น วันประสูติ และวัน

ปรินิพพานของพระองค์จึงย่อมพลอยมีความสำคัญตามไป

ด้วย 

 ความเป็นพระพุทธเจ้าอันเกิดจากการตรัสรู้ และการ

ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาติ ที่เรียกว่า “พุทธกิจ” นี้

โดยแท้ ที่เป็นฐานรองรับความสำคัญ และความน่าอัศจรรย์

ทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระองค์ เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนเคารพ

บูชาพระองค์ และเป็นส่วนสาระสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะ

พึงสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระองค์ ดังคำพรรณนาแสดง

พระคุณของพระพุทธเจ้า ที่คนหลายราย หลายพวกหลาย

หมู่ ได้กล่าว และบันทึกเอาไว้เป็นประจักษ์หลักฐาน 
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 ความหมายของวันวิสาขบูชา 
 ในแง่ปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ในประวัติ 
 แห่งมนุษยชาติ 
 

 ความหมายของวันวิสาขบูชาที่ได้กล่าวมานั้น แม้จะ

ลึกซึ้งและสำคัญ ก็ยังจำกัดแคบ เป็นเชิงคติเกี่ยวกับชีวิต

บุคคล คือ พระชนมชีพของพระบรมศาสดา วันวิสาขบูชายัง

มีความหมายที่กว้างขวางยิ่งกว่านั้น ซึ่งเป็นความหมายในขั้น

หลักการของพระพุทะศาสนา ตรงกับความจริงที่ว่า การเกิด

ขึ้นของพระพุทธเจ้า ก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา

และในแง่นี้ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา

เป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ ถือได้ว่า

เป็นการขึ้นสู่ยุคใหม่แห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยที่

การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีความ

หมายเชิงหลักการ ดังนี้ 
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 ๑. การประสูติของพระพุทธเจ้า คือการประกาศ

อิสรภาพของมนุษย ์

 การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็หมายถึงการเกิด

ขึ้นของพระพุทธเจ้าด้วย เป็นความหมายที่โยงถึงกันอยู่ในตัว  

 การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะมีสัญลักษณ์อยู่ที่การ

ทรงประกาศการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า  ด้วยพระดำรัสที่

เรียกว่า “อาสภิวาจา” (วาจาอาจหาญ) ว่า “อคฺโคหมสฺมิ 

โลกสฺส, เชฎโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฎโฐหมสฺมิ โลกสฺส”๒ แปล

ว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้

ประเสริฐแห่งโลก”  

๒ อาสภวิาจา ในคราวประสตู ิด ูท.ีม. ๑๐/๒๖ (ทฆีนกิาย มหาวรรค พระไตรปฏิก   

เลม่ ๑๐ ขอ้๒๖); ม.อ.ุ๑๔/๓๗๗ (มชัฌมินกิาย อปุรปิณัณาสก ์พระไตรปฏิก เลม่ ๑๔   

ขอ้ ๓๗๗) 
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 พระวาจานี้ทรงประกาศท่ามกลางสังคมมนุษย์ที่มี

อิทธิพลของการนับถือเทพเจ้าครอบคลุมและครอบงำไปทั่ว

ทั้งหมด คำว่า “เชฏฐ” เป็นต้นนั้น เป็นคำแสดงฐานของพระ

พรหมผู้เจ้าเป็นเทพเจ้าสูงสุด มนุษย์ยุคนั้นเชื่อว่าชีวิตและ

สังคมของตนจะดีร้ายเป็นไปอย่างไร ย่อมขึ้นต่ออำนาจของ

เทพเจ้าที่จะลงโทษหรือโปรดปรานดลบันดาลให้เป็นอย่างไร 

สิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อนำผลดีมาสู่ชีวิต ครอบครัว และ

สังคมของตน ก็คือการยอมสยบต่อเทวบัญชา และการ

อ้อนวอนบูชาขอผลที่ปรารถนา ด้วยการเซ่นสรวงสังเวยและ

การบูชายัญ 

 เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์ได้ประกาศหลัก

การที่เป็นการปฏิวัติความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของมนุษย์

ว่า มนุษย์นี้เป็นสัตว์พิเศษ มีศักยภาพที่จะฝึกฝนพัฒนาให้ดี

เลิศประเสริสูงสุดได้ เมื่อมนุษย์ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีคุณความ

ดีและมีปัญญาญาณสมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐ

เลิศสูงสุด ที่เรียกว่า “พุทธะ” ซึ่งเทพเจ้าทั้งหลายตลอดแม้

กระทั่งพระพรหมก็จะน้อมนบบูชา ฉะนั้น มนุษย์ที่ฝึกฝน

พัฒนาตนสูงสุด คือ พุทธะนี้ต่างหาก ที่เป็น “อัคคะ” (ผู้เลิศ) 

เป็น “เชฏฐะ” (ผู้เป็นใหญ่) เป็น “เสฏฐะ” (ผู้ประเสริฐ) หา

ใช่เทพเจ้า แม้แต่พระพรหมผู้เป็นเจ้าไม่ 

 ด้วยหลักการนี้ พระพุทธศาสนาได้กระตุ้นและ

กระตุกมนุษย์ให้หันมาใส่ใจในศักยภาพแห่งมนุษย์ที่มีอยู่ใน

ตนเองและเกิดความสำนึกในการที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตและ

ความเป็นอยู่ พฤติกรรม ภูมิธรรม ภูมิปัญญาของตน ด้วย
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ความตระหนักรู้ว่า สันติสุข และอิสรภาพ แห่งชีวิตและ

สังคมข¬องตนสัมฤทธ์หรือไม่ และแค่ไหนเพียงใด อยู่ที่กา

รฝึกฝนพัฒนาตัวของมนุษย์เอง หาใช่อยู่ที่การดลบันดาลของ

เทพเจ้าไม่ มนุษย์ไม่ควรจะมัวคิดหาทางพระเน้าพะนอ

อ้อนวอนเอาอกเอาใจเทพเจ้า แต่ควรหันมาเพียรพยายาม

พัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จ

ด้วยสติปัญญาของตน 

 การประสูติของพระพุทธเจ้า หรือการเกิดขึ้นของ

พระพุทธศาสนา เป็นการปฏิวัติในประวัติศาสตร์แห่ง

มนุษยชาติ ด้วยการประกาศว่า อำนาจสูงสุดที่กำหนดชะตา

กรรมของมนุษย์ ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนและการกระทำ

ด้วยปัญหาที่พัฒนาขึ้นมาให้รู้ความจริงของธรรมชาติหาใช่

การดลบันดาลของเทพเจ้าไม่ 

 ๒. การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือการปรากฏแห่ง

ธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด 

 อิสรภาพของมนุษย์ ที่ทรงประกาศในการประสูตินั้น

จะบรรลุผลเป็นจริงก็เพราะมีการตรัสรู้ กล่าวคือเมื่อมนุษย์รู้

เข้าใจมองเห็นความจริงของธรรมชาติแล้วปฏิบัติการทั้ง

หลายได้ถูกต้องตามธรรม โดยฝีกฝนพัฒนาตนให้มีปัญญา

ญาณจนตรัสรู้เข้าถึงธรรมแล้ว มนุษย์จึงเป็น “พุทธะ” ผู้

ประเสริฐเลิศสูงสุด 

 การตรัสรู้ คือการบรรจบประสานระหว่างปัญญาของ

มนุษย์กับธรรม คือความจริงของธรรมชาติ เมื่อตรัสรู้แล้ว

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า “ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา” 
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เป็นต้น๓  มีใจความว่า เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่บุคคล

ประเสริฐผู้เพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้นปวงความสงสัย 

ย่อมมลายไป เพราะมารู้เข้าใจถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุของ

มัน...เพราะได้รู้ถึงภาวะที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย... ขจัด

มารและเสนาเสียได้ ดังตะวันส่องฟ้าทอแสงจ้าอยู่ ฉะนั้น” 

 ธรรมคือความจริงของธรรมชาตินั่นแหละยิ่งใหย่

สูงสุดหาใช่เทพเจ้าหรืออำนาจดลบันดาลอันใดไม่ แม้แต่เทพ

ทั้งหลายก็อยู่ใต้อำนาจของธรรม คือความจริงแห่งความเป็น

ไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นในธรรมชาตินั่นเอง ธรรมย่อมเหนือ

เทพ เทพจะหนือธรรมไปไม่ได้ เมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้ว มนุษย์

ก็จะได้เพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนให้รู้เข้าใจและปฏิบัติ

การทั้งหลายให้ถูกต้องตามธรรม เพราะมนุษย์มีปัญญาที่

สามารถพัฒนาให้ลุถึงธรรมได้ 

 เมื่อเข้าถึงธรรมแล้ว ก็มีความเป็นอิสระที่จะเป็นอยู่

และทำการอย่างประสานกับธรรม ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจธรรม

นั้น ซึ่งมีความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นแน ไม่ต้องคอยเอา

อกเอาใจคอยรอคำสั่งบัญชาของเทพยดาพรหมเจ้า ที่ไม่รู้ว่า

จะต้องประสงค์อย่างใด และจะขัดเคืองหรือโปรดปรานอย่าง

ไหน เมื่อใด 

๓ พทุธอทุาน เมือ่แรกตรสัรูน้ี ้ด ูวนิย.๔/๑-๓ (วนิยัปฎิก มหาวรรค พระไตรปฎิก 
เลม่ ๔ ขอ้ ๑-๓) ; ข.ุอ.ุ ๒๕/๓๘-๔๐ (ขทุทกนกิาย อทุา่น พระไตรปฎิก เลม่ ๒๕ 
ขอ้ ๓๘-๔๐ 
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 ๓. การปรินิพพาน คือการเตือนจิตสำนึกในวิถีชีวิต

แห่งความไม่ประมาท 

 ด้านหนึ่งของธรรมหรือความจริงแห่งกฎธรรมชาติ ก็

คือความไม่เที่ยงแท้คงทน และความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตาม

เหตุปัจจัย ของสิ่งทั้งหลาย ธรรมคือความจริงนี้มีอยู่ หรือ

กำกับอยู่กับชีวิตของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะการที่ชีวิตนั้น

จะต้องสิ้นสุดลงด้วยความตาย 

 ในขณะที่ความเป็นจริงของธรรมบอกเราว่า เราจะ

ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ มีความสามารถ และ

มีปัญญาที่จะรู้เข้าใจและปฏิบัติการทั้งหลายให้ถูกต้องตาม

ธรรมคือกฎธรรมชาติ ชีวิตของเราจะดีงามเลิศประเสริฐ

บรรลุสันติสุขและอิสรภาพแท้จริง ก็ต่อเมื่อมีปัญญาเข้าถึง

ธรรมและสามารถทำชีวิตและสังคมมนุษย์ให้ดำเนินตาม

ธรรม แต่พร้อมกันนั้นธรรมนั่นองก็กำกับความจริงไว้ว่า ชีวิต

และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราทุกอย่างไม่ยั่งยืนคงทนอยู่

ตลอดไป จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัย เพราะ

ฉะนั้นเราจะนิ่งนอนใจประมาทอยู่ไม่ได้ เพราะถ้ามัวประมาท

ผิดเพี้ยนละเลย ชีวิตของเราอาจหมดโอกาสที่จะพัฒนาให้

เข้าถึงคุณค่าและประโยชน์ที่พึงได้จากธรรม 

 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และ

ประกาศแก่โลกแล้วนั้น มาปรากฏผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิต

และสังคมของเรา และเพื่อให้ชีวิตและสังคมของเราดำเนินไป

สู่ความดีงาม ความมีสันติสุขและอิสรภาพ อันพึงได้จากธรรม

นั้น เราจึงจะต้องอยู่อย่างไม่ประมาท หรือดำเนินไปในวิถี
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ชีวิตแห่งความไม่ประมาท 

 เพราะฉะนั้น เมื่อจะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าจึงตรัส

พระวาจาสุดท้ายที่เรียกว่า “ปัจฉิมวาจา” อันถือได้ว่าเป็น

เครือ่งหมายและความหมายแหง่การปรนิพิพานวา่ “วยธมมฺา 

สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”๔ แปลว่า “สิ่งทั้งหลายที่

เกิดจากปัจจัยปรุงประกอบขึ้น ล้วนมีอันจะต้องเสื่อมสลาย

ไป เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” 

 

 ทำการบูชาให้สมค่าของวันวิสาขะ 
 

 ถ้าวันวิสาขบูชาจะช่วยให้เราระลึกถึงความหมายของ

การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อย่างเข้าถึงหลักการของ

พระพุทธศาสนาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และเตือนใจให้เรานำ

หลักการนั้นมาใช้ประโยชน์กันอย่างจริงจัง การบูชาของเราก็

จะเกิดคุณค่า เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม อย่างสม

คุณค่าของวันวิสาขบูชาโดยแท้จริง และจะช่วยให้มนุษยชาติ

ก้าวขึ้นสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนามนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าทรง

ประกาศนำไว้นานแล้ว ได้จริงจังเสียที แต่ถ้าจะคิดเอาง่ายๆ 

อย่างน้อยก็ควรจะระลึกพิจารณาดังที่จะกล่าวต่อไป 

๔ ปจัฉมิวาจา คราวปรนิพิพาน ด ูท.ีม. ๑๐/๑๔๓ (ทฆีนกิาย มหาวรรค  
พระไตรปฎิก เลม่ ๑๐ ขอ้ ๑๔๓); ส.ํส.๑๕/๖๒๐ (สงัยตุตนกิาย สคาถวรรค  
พระไตรปฎิก เลม่ ๑๕ ขอ้ ๖๒๐) 
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 ในวันเกิดบ้าง ในวันตายบ้าง ของบรรพบุรุษ บุรพกา

รีชน คนที่เราเคารพนับถือ ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย คน

ทั้งหลายนิยมกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการแสดง

ความเคารพนับถือและความมีน้ำใจต่อบุคคลนั้น ไฉนเล่าใน

วันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจะไม่พึงทำการ

แสดงออกอะไรสักอย่างหนี่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นการ

แสดงน้ำใจต่อพระบรมศาสดาของตน  

 ในวันที่ระลึกถึงบุคคลผู้มีความสำคัญของวงศ์ตระกูล

ของกลุ่มชน หรือท้องถิ่นหนึ่ง ก็ยังมีการจัดพิธีที่ระลึก  

หรืองานเฉลิมฉลองกัน ไฉนเล่าในวันวิสาขบูชาที่ระลึกถึง

พระพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่มวลมนุษย์ 

ประชาชนจะไม่พึงจัดพิธีสมโภชหรืองานมหาบูชา 

 พุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาจะแสดงน้ำใจต่อพระบรม

ศาสดา อย่างน้อย หากจะสงบจิต ระลึกถึงพุทธภาษิตหรือคำ

สอนของพระพุทธเจ้าสักข้อหนึ่ง ก็คงจะพอชื่อว่าได้ทำอะไร

อย่างหนึ่งเป็นพุทธบูชา 

 ถ้าสามารถพิจารณาตั้งจิตคิดไปตามให้เห็นความ

หมายด้วย ก็จะชื่อได้ว่ากระทำพุทธบูชาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก 

 หากมองเห็นความหมายที่จะพึงปฏิบัติได้แล้วนำไป

เป็นแบบอย่างสำหรับประพฤติตาม ก็ย่อมจะได้ชื่อว่า เป็นผู้

กระทำปฏิบัติบูชา อันเป็นการบูชาอย่างสูงสุด ที่พุทธ

ศาสนิกชนจะพึงแสดงออกได้ต่อพระบรมศาสดาของตน นับ

ว่าเป็นอานิสงส์อย่างสูงสุดของวันวิสาขบูชา 
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 แท้จริง การที่เราบูชาพระพุทธเจ้านั้น มิใช่เป็นการทำ

เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็มิได้ทรง

ต้องการได้รับผลประโยชน์อะไรจากเรา แต่เมื่อเราบูชา

พระพุทธเจ้า ผลดีหรือประโยชน์ก็เกิดแก่ตัวเราผู้บูชานั้นเอง

ทั้งแก่ชีวิตของเรา และแก่สังคมของเราทั้งหมด 

 เมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้า จิตใจของเราก็โน้มน้อมไป  

ในทางแห่งความดีงาม ทำให้จิตใจเจริญงอกงาน เอิบอิ่ม 

เป็นสุข 

 เมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้า เราก็น้อมนำเอาพระคุณ 

ความดีงามของพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในจิตใจของเรา ทำให้

เรามั่นใจที่จะดำเนินต่อไปในวิถีทางแห่งความดีงาม และ

ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระพุทธจริยาของพระองค์ 

 เมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้า ก็เป็นการเตือนใจตัวเราเอง

ให้ระลึกถึงธรรม ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสั่งสอน ซึ่งเราจะ

ต้องเพียรพยายามปฏิบัติบำเพ็ญให้ก้าวหน้าต่อไปจนกว่าจะ

จบสิ้นสมบูรณ์ 

 เมื่อเราทั้งหลายพากันบูชาพระพุทธเจ้า ก็จะเป็น

สัญญาณของการที่เราเคารพยกย่องนิยมบุคคลที่ดีมีธรรม 

และการเคารพเชิดชูธรรมที่เป็นความดีและความจริง ซึ่งหาก

สังคมยังยึดถือในการบูชาอย่างนี้ สังคมก็จะดำรงรักษาธรรม

ไว้ได้ และธรรมก็จะคุ้มครองรักษาสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่ง

ยืน 

 หากระลึกถึงพุทธภาษิตหรือคำสอนใดๆ ไม่ได้เลย 

และไม่สามารถทำอะไรอื่นอีกได้ ก็พึงสละเวลาทำใจให้สงบ 
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แล้วอ่านหรือฟังคำสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าสัก

ท่อนหนึ่งตอนหนึ่ง ถ้าในขณะที่อ่านหรือฟัง จิตใจเกิดความ

เลื่อมใสศรัทธา เกิดปีติปราโมทย์ขึ้น หรือมีใจปลอดโปร่ง โล่ง

เบาเบิกบานผ่องใส ก็นับว่าได้มีส่วนร่วมฉลองวันวิสาขบูชา 

และกระทำพุทธบูชาในวันสำคัญนี้ด้วย 
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๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ให้สัมภาษณ์แก่มูลนิธิพุทธธรรม เนื่องในโอกาส
วนัวสิาขบชูา เมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วดัญาณเวศกวนั ต.บางกระทกึ 
อ.สามพราม จ.นครปฐม 

 

มองวันวิสาขบูชา 
หยั่งให้ถึงอารยธรรมของโลก๑  

 

 วิสาขบูชา ที่เป็นมาในชาวพุทธ 
 

 ถาม กราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ เนื่องจาก

องค์การสหประชาชาติได้มีมติยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวัน

สากลของโลก การที่สหประชาชาติให้การยอมรับครั้งนี้ ย่อม

แสดงให้เห็นว่า วันวิสาขบูชานั้น ไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญ

ของชาวพุทธเท่านั้น แต่มีความสำคัญต่อชาวโลกด้วย จึงขอก

ราบเรียนท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัน

วิสาขบูชา 
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 ขอเริ่มต้นด้วยคำถามว่า  
 วันวิสาขบูชานี้คือวันอะไร 
 
 ตอบ วิสาขบูชา พูดง่ายๆ ก็คือ “วันพระพุทธเจ้า” 

เพราะเป็นวันที่จัดพิธีบูชา เพื่อแสดงความเคารพ และระลึก

ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นการประกาศว่าเรามองเห็น

คุณประโยชน์ที่พระองค์ได้กระทำไว้ต่อพระพุทธศาสนาและ

ต่อสังคมมนุษย์ 

 ที่ว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า ก็เพราะว่าเป็นวัน “ประสูติ 

ตรัสรู้ ปรินิพพาน” ของพระองค์ เมื่อเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ 

ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ก็เป็นวันพระพุทธเจ้า และถือได้

ว่าเป็น “วันเกิดของพระพุทธศาสนา” ด้วย เพราะว่า

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งหรือประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้น 

 เพราะฉะนั้นจึงพูดรวมกันได้ว่า วันวิสาขบูชา ก็คือ 

วันที่เรามาแสดงความเคารพบูชา ระลึกในพระคุณความดี

และประโยชน์ที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญไว้ให้แก่มวล

มนุษย์ โดยเฉพาะในการที่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชาวโลก 

 เนื่องจากวัน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของ

พระพุทธเจ้า ตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เพราะฉะนั้นการ

บูชาหรือพิธีนี้จึงจัดในเดือนวิสาขะ ที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า 

เดือนหก และจึงเรียกว่า วิสาขบูชา 
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 ถาม วันวิสาขบูชามีความเป็นมาอย่างไร 

 ตอบ ในเรื่องความเป็นมานั้น บางส่วนเราอาจจะไม่

ชัดเจน คือ เป็นเรื่องของเหตุการณ์และกิจกรรมของมนุษย์ใน

ประวัติศาสตร์ บางตอนมีหลักฐาน เราก็รู้ชัดเจน บางตอน

ไม่มีหลักฐาน ทั้งๆ ที่มีการปฏิบัติหรือกิจกรรม แต่เราก็ไม่

สามารถยกมาพูดได้ 

 วันวิสาขบูชาเกิดจากการที่ชาวพุทธต้องการแสดง 

ออกโดยมารวมตัวกัน แสดงความระลึกในพระคุณของ

พระพุทธเจ้า มีการทำกิจกรรมที่เรียกว่าบุญกุศลต่างๆ โดย

เฉพาะก็คือการบูชา การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรก

เมื่อไรคงยากที่จะบอก เพราะยังไม่เห็นหลักฐานชัดเจน 

 ถ้าพูดถึงเฉพาะในประเทศไทย เราก็บอกได้เท่าที่รู้ว่า

มีขึ้นตั้งแต่ครั้งสุโขทัย สืบทอดมาเรื่อยๆ แต่ในสมัยอยุธยาจะ

มีแค่ไหนก็ไม่ชัดเจนนัก เพราะขาดตอนลงในช่วงปลายที่กรุง

ศรีอยุธยามีเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายสับสน บางท่านก็ว่า

หยุดชะงักไป แล้วมาฟื้นฟูอีกเมื่อตั้งกรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๒ 

ได้ทรงฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาโดยทำเป็นการใหญ่ สมเด็จ
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พระสังฆราชมีเป็นเจ้าของความคิดในฐานะที่ท่านเป็นประมุข

สงฆ์ในประเทศไทยเวลานั้น 

 ครั้งนั้น ทางการบ้านเมือง ได้ประกาศให้ทำพิธีเฉลิม

ฉลอง โดยทำเป็นกิจกรรมใหญ่ถึง ๓ วันด้วยกัน การเฉลิม

ฉลองนี้เป็นไปในเรื่องของบุญกุศล ไม่ได้สนุกสนานแบบมีการ

กินเหล้าเมายาอะไร ตรงข้ามก็คือ ให้ทำความดี เว้นจาก

ความชั่ว ไม่ให้มีอบายมุข ไม่ให้มีสุราการพนัน และส่งเสริม

กิจกรรมในการทำความดีต่างๆ 

 ที่พูดมานี้เป็นเรื่องของวันวิสาขบูชาที่ปฏิบัติกันมาใน

ประเทศไทย ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นครั้งแรก แต่เท่าที่เรา

รู้ว่ามีในประเทศไทย ก็เป็นมาอย่างนี้โดยเฉพาะตั้งแต่รัชกาล

ที่ ๒ มีการจัดประเพณีวันวิสาขบูชาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 

 แต่ปัจจุบันนี้การจัดงานหดลงไปเหลือวันเดียว และ

ยิ่งกว่านั้นวันเดียวบางทีก็เหลือเพียงส่วนของวัน ไมได้เต็มวัน 

แต่ก็มีผู้พยายามที่จะให้ความสำคัญอย่างที่มีการจัดงาน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่สนามหลวง ซึ่งจัดกันมา

เป็นเวลา ๑๖ ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่ ๑๗ เมื่อมีพุทธมณฑลขึ้นมา

ก็จัดที่พุทธมณฑลด้วย แล้วก็จัดตามวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่อง

ของการจัดงานวันวิสาขบูชาทั่วไป สำหรับประชาชนแต่ละ

ท้องถิ่น 

 ถาม ประเทศอื่นๆ มีการจัดงานวันวิสาขบูชากัน

อย่างไรบ้าง 

 ตอบ ประเทศอื่นก็ถือวันเกิดของพระพุทธเจ้า คือวัน

ประสตูเิปน็วนัสำคญั อยา่งญีปุ่น่กม็วีนัประสตูขิองพระพทุธเจา้ 
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เท่าที่ทราบเวลานี้เข้าใช้วันสุริยคติ โดยกำหนดแน่นอนลงไป

ว่าเป็นวันที่ ๘ เมษายน ของทุกปี 

 ที่ศรีลังกาเขาจัดงานใหญ่มาก ปัจจุบันนี้ก็ยังใหญ่อยู่ 

เขาเอาจริงเอาจังมาก ราชการหยุด ๒ วัน ชาวบ้านนุ่งขาว

ห่มขาวมาอยู่วัดถือศีล ๕ วัน ตั้งโรงทานและจัดการแสดง

ทางธรรม ๑ เดือน แสดงว่าเขาเห็นความสำคัญของพระพุทธ

ศาสนา เพราะเมื่อเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา ก็แสดง

ว่าเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้า เมื่อเห็นความสำคัญของ

พระพุทธเจ้า ก็คือ เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา อัน

นี้เนื่องจากอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดา 

 

 มองวันวิสาขบูชา ด้วยปัญญาที่รู้ตระหนัก 
 

 ถาม วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร 

 ตอบ วันวิสาขบูชาสำคัญต่อชาวพุทธ เพราะว่า

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เป็นผู้ทำให้

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เราจึงเรียกพระองค์ว่า “พระบรม

ศาสดา” 

 เมื่อพระพุทธศาสนาสำคัญต่อเรา พระพุทธเจ้าก็

สำคัญต่อเราชาวพุทธทั้งหลาย นี้เป็นการพูดในแง่หลักทั่วไป 

 ถ้าจะพูดในความหมายที่ลึกลงไป วันวิสาขบูชาก็มี

ความสำคัญในแง่ที่ว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานำเอาหลัก

พระพุทธศาสนาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ อย่างน้อยเริ่มต้นด้วย

เตือนใจให้เราไม่ลืมที่จะมองความหมายว่าพระพุทธศาสนา
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คืออะไร แล้วก็เป็นโอกาสสำหรับการทำความดีงามต่างๆ 

เริ่มตั้งแต่การมาระลึก ทบทวนวามหมาย ตรวจสอบความ

เข้าใจ และขวนขวายศึกษาพระพุทธศาสนา ถ้าเราใช้โอกาสนี้

มาเตือนใจกัน แล้วส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ด้วย

การสร้างความรู้ความเข้าใจ และชวนกันประพฤติปฏิบัติ ก็

จะเป็นผลดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมส่วนรวม 

 แต่ละปีเราอาจจะมาตกลงกันว่า ปีนี้จะเน้นอะไร

สำหรับชาวพุทธ เช่น เน้นเรื่องที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมโดย

พิจารณาว่าสังคมไทยเวลานี้มีสภาพเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุด

แข็งในแง่ไหน มีปัญหาทางด้านสังคม เช่น อบายมุข ยาบ้า 

ยาเสพติด การพนัน ที่หนักมาก ประชาชนลุ่มหลงในเรื่อง

อิทธฤทธิ์ปาฏิหาริย์และการอ้อนวอนหวังผลจากการดล

บันดาล การบ้านการเมืองก็มีปัญหาจากความไม่สามัคคี 

เป็นต้น ตลอดจนเรื่องความไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย ไม่สุจริต

ต่างๆ ดังที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เป็นเหตุการณ์ความ

เป็นไปของสังคม ซึ่งชาวพุทธก็คือคนไทยทั่วๆ ไปนี่แหละ

ต้องมีความรับผิดชอบ 

 โดยเฉพาะความรับผิดชอบในฐานะชาวพุทธนี่ต้องสูง 

เพราะพฤติกรรมเสื่อมทรามเสียหายเหล่านี้ จะเป็นอบายมุข

ก็ดี ความไม่สุจริตในการบริหารดำเนินกิจการต่างๆ ก็ดี เป็น

เรื่องที่ผิดหลักพระพุทธศาสนามาก ถ้าเราจะให้พระพุทธ

ศาสนามีความหมาย และแสดงว่าคนไทยนับถือพระพุทธ

ศาสนาจริง ก็ต้องให้คนไทยแสดงตัวออกมาด้วยพฤติกรรม

หรือการกระทำ และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลัก



1 0 9

พระพุทธศาสนา 

 เมื่อชีวิตและสังคมของเรามีสภาพอย่างนี้ ซึ่งไม่เป็น

ไปตามหลักพระพุทธศาสนา ก็เป็นเครื่องฟ้องตัวเอง ที่เราจะ

ต้องมาทบทวนพิจารณากัน แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาและหา

ทางแก้ไข 

 วันวิสาขบูชาก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้มาเอาจริงเอา

จังโดยมารวมใจกัน ประชุมกัน หรือร่วมมือกัน ในการวาง

แนวนโยบาย เริ่มตั้งแต่หยิบยกปัญหาขึ้นมาถกเถียงแล้วตั้ง

ประเด็นเป็นจุดกำหนด และวางเป้าหมายใหญ่ๆ ที่เราจะเอา

จริงเอาจังเพื่อปรับปรุงกิจการพระศาสนา พัฒนาชีวิตและ

สังคม เมื่อได้จุดหมายชัดเจนแล้ว ก็วางวิธีการในการแก้

ปัญหาให้เป็นเรื่องที่จะทำกันให้จริงจังต่อไป 

 ถาม อยากทราบว่า วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อ

ชาวโลกอย่างไร 
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 ตอบ พระพุทธศาสนาสำคัญต่อโลก ก็คือในแง่ที่ 

“เป็นบ่อเกิดสำคัญของอารยธรรมมนุษย์” ซึ่งจะพูดตาม

ภาวะที่เป็นอยู่ในบางแถบของโลกก็ได้ หรือจะพูดในแง่

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกทั้งหมดก็ได้ 

 อารยธรรมมนุษย์นั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์

ในถิ่นต่างๆ เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็ทำให้เกิดความ

ก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆ ของโลก ตามที่

ปรากฏในประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมและอารยธรรมของ

มนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ แต่ละภูมิภาค หรือแต่ละประเทศก็ดี

หรือในส่วนรวมของโลกก็ดี ถ้าเราศึกษาดูให้ดี ก็จะเห็นส่วน

ร่วมและบทบาทสำคัญของบุคคลในพระพุทธศาสนาและของ

ตัวสถาบันพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
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 เมื่อมีบุคคลมานับถือหรือนำหลักธรรมในพุทธศาสนา

ไปใช้ ความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม จิตใจ และความรู้

ความคิดก็เกิดขึ้น เมื่อความเชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติ และ

ความคิดความเข้าใจแพร่ขยายกว้างออกไป และอยู่ตัว ก็

กลายเป็นวิถีชีวิต วิถีสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการ

สร้างสรรค์ต่างๆ ตามแนวทางนั้น เรียกว่าอารยธรรมเกิดขึ้น 

 เหมือนอย่างประเทศไทยเราก็เป็นตัวอย่างของท้อง

ถิ่นหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง ที่วัฒนธรรมมีรากฐานมาจาก

พระพุทธศาสนา ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมาของ

สังคมย่อมสืบเนื่องมาจากหลักการต่างๆ ที่นำมาใช้ ไม่ว่า

หลักการคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเอามา

ใช้ได้แค่ไหน และใช้ได้ถูกต้องเพียงใดก็ตาม แต่แน่นอนว่าเรา

เอามาจากพระพุทธศาสนามากมาย 

 ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ของตัววัฒนธรรมกว้างๆ ก็แยก

ออกไปได้หลายเรื่อง เช่น ศิลปวัตถุสถาน ทั้งจิตรกรรม 

ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ภาษา วรรณคดี นิติธรรม 

แม้แต่ในด้านรัฐ เรื่องของการบ้านการเมือง การปกครอง 

ก็ได้รับอิทธิพลจากคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วก็เรื่อง

ของวิถีชีวิต เรื่องของภาวะจิตใจอะไรต่างๆ เช่น ความโอบ

อ้อมอารีมีน้ำใจ ก็เห็นกันได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นเรื่องที่ยัง

ตัองวิเคราะห์กันว่าเรานำมาใช้ได้สำเร็จผลดีมากน้อยแค่ไหน 

แต่พูดรวมๆ ว่าในการนำมาใช้นั้นเราก็ได้ประโยชน์จาก

พระพุทธศาสนา 



1 1 2

 อย่างไรก็ตาม ก่อนจะรับนับถือพระพุทธศาสนา และ

แม้แต่เมื่อพูดว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว คนไทยเราก็มี

พื้นเพจิตใจของตัวเอง ที่มีฐานภูมิหลังมาเก่า เมื่อนำหลัก

พุทธศาสนามาใช้ เราก็อาจจะเลือกเอาส่วนที่สนองความ

ต้องการของเราตามกาลเทศะ 

 เรื่องนี้มองได้หลายอย่าง เช่น อาจมองว่าการนำ

พระพุทธศาสนามาใช้นั้น เป็นการที่เราพยายามก้าวเข้าไปสู่

หลักการของพระพุทธศาสนา สังคมนั้นมีการพัฒนา และ

พระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา ถ้าเราไม่ประมาท เรา

ก็จะคอยตรวจสอบวัดผลว่าเรานำหลักพระพุทธศาสนามา

ใชไ้ดเ้ทา่นีแ้ละเราคบืหนา้ไปไดเ้ทา่นี ้แตห่ลกัพระพทุธศาสนา 

ไม่ใช่มีเท่านี้ เราจึงต้องก้าวต่อไป 

 เราอย่ามองในแง่เหมือนกับว่า พระพุทธศาสนาเข้า

มาอยู่ในสังคมไทยของเราแล้ว สังคมไทยของเราเป็นไปตาม

หลักพระพุทธศาสนาแล้ว หลักมีอยู่เท่านี้ เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่

แน่นอน แม้แต่ส่วนที่นำมาใช้แล้ว นานๆ ไปเมื่อเป็นของส่วน

รวม สังคมใหญ่ๆ ก็มีการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปได้ จึงต้อง

มีการตรวจสอบ ปรับตัวแก้ไข โดยนำเอาหลักแท้ๆ มาเป็น

มาตรฐาน คือปรับตัวเข้ากับหลักการที่ถูกต้องจริงแท้ให้ได้ 

 ยิ่งโดยเหตุผลสำคัญ คือพุทธศาสนาเป็น ศาสนาแห่ง

ปัญญา ก็ยิ่งทำให้การที่จะต้องทบทวนตรวจสอบตัวเองกับ

หลักการเป็นเรื่องสำคัญ พูดง่ายๆ ก็คือ จะต้องมีการศึกษา

นั่นเอง เพราะว่าศาสนาแห่งปัญญานั้น คนจะต้องศึกษาจึง

จะนำหลักมาใช้ได้ถูกต้อง 
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 ถ้าเป็นศาสนาแห่งศรัทธา ก็จะวางหลักความเชื่อและ

ข้อปฏิบัติมาตายตัว ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องถาม ต้องเชื่อตาม

และทำตามแน่นอนลงไป เช่น บอกว่า นี่นะ คุณเป็นศาสนิก 

คุณจะต้องเชื่ออย่างนี้ๆ คุณจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ วางมาให้

เลย ๑-๒-๓-๔-๕ ตายตัว ไม่ต้องรู้เหตุผล ไม่ต้องเข้าใจอะไร

ก็ได้ 

 แต่ในพุทธศาสนา เพราะเหตุที่ว่าการจะประพฤติ

ปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดพลาด อยู่ที่ต้องรู้เข้าใจโดยใช้ปัญญา ต้อง

เรียนรู้ว่าหลักเป็นอย่างไร จะต้องก้าวต่อไปอย่างไร การที่จะ

นำมาใช้ได้แค่ไหน อยู่ที่เรามีปัญญา รู้ เข้าใจ และมีความ

สามารถที่จะนำมาประพฤติให้ถูกต้อง ต่อตัวบุคคลผู้ปฏิบัติ

นั้นเองและต่อกาลเทศะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของพระ

ศาสนา 

 เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าในแง่หนึ่งก็เสี่ยง คือเสี่ยง

ต่อการคลาดเคลื่อน ผิดเพี้ยน ซึ่งก็แน่นอนว่าได้เกิดการ

คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนขึ้นมากมายแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน 

เราก็คือว่าถ้ามนุษย์จะมีการพัฒนาได้จริง ก็จะต้องให้คน

พัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะในการใช้ปัญญา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่

ทำให้พุทธศาสนามีลักษณะพิเศษ ที่ว่าให้เสรีภาพในทาง

ความคิด และส่งเสริมการศึกษาที่เน้นปัญญา 
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 พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา 
 โฉมหน้าของอารยธรรมก็เปลี่ยนไป 
 

 ถาม หลักการของพระพุทธศาสนา ช่วยสังคมโลก

และโลกอย่างไร 

 ตอบ พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของอารยธรรมที่

สำคัญ อย่างง่ายๆ เช่น เมื่อเราพูดว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น

ในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป เราจะยกประวัติศาสตร์

เพียงบางส่วนมาพูด ก็มองเห็นความสำคัญนี้ได้ เช่น เมื่อ

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมอินเดีย 

 สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเจ้าสูงสุด ผู้

สร้าง ผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเพื่อเอาอกเอาใจเทพเจ้า 

แล้วก็มีการกำหนดมนุษย์เป็นวรรณะต่างๆ โดยชาติกำเนิด 

เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่า

พราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้า กับพระพรหมเป็น

ผู้รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นผู้รับเอาคำสอนมารักษา 

มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่ในวรรณะสูง คนวรรณะต่ำเรียน

ไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น 

 เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องเหล่านี้อย่างมากมาย เช่น เรื่องวรรณะ ๔ พุทธศาสนาก็

ไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า คนมิใช่ประเสริฐหรือทรามเพราะ

ชาติกำเนิด แต่จะประเสริฐหรือต่ำทรามก็เพราะการกระทำ

แล้วก็ไม่ได้มัวหวังผลจากการอ้อนวอนบูชายัญ ที่หวังผล
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สำเร็จจากการโปรดปรานบันดาลให้ เปลี่ยนให้หันมาหวังผล

จากการกระทำ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ ทั้งนั้น 

 เมื่อถือว่ามนุษย์จะดีจะประเสริฐอยู่ที่การกระทำ

มนุษย์ก็ต้องพัฒนาชีวิตของตน ทั้งพัฒนาพฤติกรรม พัฒนา

จิตใจ และพัฒนาปัญญาขึ้นไป มนุษย์จึงประเสริฐได้ ดีงามได้ 

ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน ด้วยการศึกษาเรียนรู้ เพราะฉะนั้น

จึงต้องส่งเสริมปัญญา มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา 

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงทำให้เกิดการศึกษาแบบที่

เรียกว่า การศึกษามวลชน  

 ในประเทศอินเดียเราพูดได้ว่า การศึกษากลายเป็น 

การศึกษามวลชนได้เพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา 

เพียงแค่นี้ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่ออารย-

ธรรมของโลก เพราะว่าเมื่ออินเดียเจริญขึ้นมาแล้ว อินเดีย  

ก็เป็นแหล่งกลางแห่งหนึ่งของอารยธรรมของโลก 

 ในด้านการศึกษามวลชนนี้ Encylopaedia 

Britannica ของฝรั่งเอง ก็เขียนไว้ว่า อินเดียสมัยพระเจ้า

อโศกมีสถิติผู้รู้หนังสือสูงกว่าสังคมอินเดียปัจจุบันด้วยซ้ำ 

เพราะว่าสังคมอินเดียได้ละทิ้งพระพุทธศาสนาไปนาน คือ

พุทธศาสนาถูกกำจัดหมดจากประเทศอินเดียไปเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ เมื่อเป็นสังคมฮินดูตามระบบวรรณะ 

การผูกขาดการศึกษาก็ย่อมกลับมา 

 นอกจากนั้น พระเจ้าอโศกมหาราชได้นำหลักธรรมใน

พุทธศาสนามาใช้ มีการริเริ่มใหม่ คือการถือหลักการอยู่ร่วม

กันโดยความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆ พูดอย่างปัจจุบัน
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ว่า พระเจ้าอโศกให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทั้งๆ ที่

พระองค์เป็นราชาแบบสมัยโบราณซึ่งมีอำนาจเต็มที่ เมื่อ

นับถือพระพุทธศาสนาก็ถือหลักเมตตา อุปถัมภ์บำรุงทุก

ศาสนาและให้ศาสนิกในศาสนาต่างๆ อยู่ร่วมกันด้วยความ

สามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน ฟังหลักธรรมของกันและกัน ไม่

ทะเลาะ ไม่ใช่กำลัง ไม่ใช่ความรุนแรง 

 ฝรั่งได้พยายามสู้เพื่อสร้างหลักการแห่งเสรีภาพทาง

ศาสนาเกิดขึ้นมาด้วยความยากลำบาก เพราะประเทศตะวัน

ตกนัน้เปน็ดนิแดนของการรบราฆา่ฟนัทางศาสนา การขม่เหง 

เบียดเบียนบีฑาเพราะนับถือศาสนาต่างกัน ที่ เรียกว่า 

Persecution และมีสงครามศาสนา คือ Religious Wars 

มากมาย เขาได้พยายามดิ้นรนที่จะให้เกิด Tolerance หรือ

ขันติธรรมขึ้นมา แต่เพียงแค่นั้นก็ยากแสนเข็ญ ต่างจากของ

อินเดียที่ง่ายเหลือเกิน พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศให้

ศาสนิกทุกศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยดี มีความสามัคคี รักใคร่

กลมเกลียวกัน ในดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล คืออาณาจักร

ของพระเจ้าอโศกนั้น ซึ่งกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ

อินเดีย 

 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์ที่

นักประวัติศาสตร์โลกมาศึกษา ซึ่งก็เป็นพวกฝรั่งนั่นแหละ 

เพราะว่าประเทศอินเดียก็เหมือนอารยธรรมโบราณต่างๆ  

 ทางเมืองฝรั่ง พวกกรีกล่มไป โรมันก็ขึ้นมา แล้วโรมัน

ก็ล่มไป พวกฝรั่งบาเบเรี่ยน ซึ่งเป็นคนป่าเถื่อนที่เจริญขึ้นใน

ปัจจุบันก็เข้ามาครอง ก็เป็นกันมาอย่างนี้ 
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 ในอินเดีย อารยธรรมเก่าแก่ก็ล่มสลายไป แล้วก็กลาย

เป็นว่าพวกโน้นมาครอง พวกนี้มาครอง สมัยราชวงศ์นันทะ

ผ่านไป ต่อมายุคราชวงศ์โมริยะก็ผ่านอีก พวกศกะมาตีพวก

เชื้อสายกรีกลง พวกกุษาณมาตีศกะได้ พวกคุปตะเรือง

อำนาจขึ้นมา พวกฮั่นเข้ามาโค่นคุปตะลง เวลาผ่านไปๆ พวก

มุสลิมเตอร์กเข้ามา พวกโมกุลขึ้นครอง ต่อมาก็ฝรั่งเข้ามา 

จนกระทั่งพวกอังกฤษยึดเป็นอาณานิคม ปกครองอยู่นาน 

 อังกฤษเป็นผู้ค้นพบประวัติศาสตร์ของอินเดีย ค้นพบ

เรื่องพระเจ้าอโศก แล้วนำไปยกย่อง หนังสือของฝรั่งมีการตี

พิมพ์เรื่องของพระเจ้าอโศกมากมาย แม้แต่คนไทยก็ไปรู้จัก

เรื่องอินเดียจากหนังสือของฝรั่งกันมาก การที่พวกฝรั่งพากัน

ยกย่องสรรเสริญ ก็เพราะเขารู้ตระหนักว่า พุทธศาสนาได้มี

บทบาทสำคัญในการพัฒนาอารยธรรมของโลกอย่างไร และ

พระเจ้าอโศกเมื่อได้เปลี่ยนมาเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้ว 

 หนึ่ง  ได้ทำให้อินเดียเป็นแดนของเสรีภาพทาง

ศาสนาให้ศาสนิกทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างประสานสามัคคี 

 สอง ทำให้เกิดการศึกษามวลชน โดยใช้ระบบของ

พุทธศาสนา คือ ใช้วัดวาอารามเป็นศูนย์กลางของการเล่า

เรียน 
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 จากการศึกษามวลชน 
 สู่การศึกษานานาชาติ 
 

 พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างวัดขึ้นมาทั้ งหมด 

๘๔,๐๐๐ วัด เรียกว่า วิหาร ๘๔,๐๐๐ แห่ง วิหารในที่นี้

หมายถึงวัด อย่างที่คนไทยเรานำคำว่าวิหารมาใช้เรียกชื่อวัด

มากมาย แม้แต่วัดสมัยพุทธกาลต่อมาก็เรียกว่าวิหาร เช่น 

เชตวันมหาวิหาร 

 วัดที่พระเจ้าอโศกสร้างขึ้นรวมทั้งวัดที่เกิดมีตั้งแต่

ก่อนนั้นในเวลาต่อมา หลังจากสมัยพระเจ้าอโศกแล้ว วัดซึ่ง

เป็นแหล่งการศึกษาก็มีการพัฒนาต่อมา เช่น มีขนาดใหญ่

ขึ้นๆ จนบางแห่งหลายวัดมารวมกันเข้าเป็นวัดใหญ่เรียกว่า 

“มหาวิหาร” อย่างเช่นวัดที่พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยนาลัน

ทาก็เกิดจาก ๖ วัดอยู่ในเขตใกล้เคียงกัน ร่วมมือช่วยกันใน

การศกึษา กเ็ลยมารวมกนัเขา้เปน็วดัเดยีว จากวดัตา่งๆ ๖ วดั

มาเป็นวัดเดียว แล้วพัฒนาต่อมาเป็นนาลันทามหาวิหาร 
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 นาลนัทามหาวหิาร ทีต่ำราฝรัง่มกัเรยีกวา่ University 

of Nalanda นี้ มีการเล่าเรียนวิชาการต่างๆ มากมาย เป็น

ศูนย์กลางการศึกษาระหว่างชาติ มีคนจากประเทศต่างๆ ไป

เล่าเรียน เช่นจากอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศ

อินโดนีเซียและมาเลเซีย พระถังซัมจั๋งจากประเทศจีน ก็มา

เรียนที่มหาวิทยานาลันทา มีนักศึกษาเป็นหมื่น  

 มหาวิทยาลัยต่างๆ ของอินเดียโบราณ เช่นอย่างนา

ลันทาเหล่านี้ ทำให้การศึกษาของอินเดียเจริญมาก ทำให้วิชา

ความรู้พัฒนาไปมากมาย เช่น คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ 

และเทคโนโลยีต่างๆ 

 ส่วนทางตะวันตก ชาวมุสลิมที่ขยายอำนาจตีเข้ามา

ในอินเดียก็ดี มาโดยการค้าก็ดี โดยการเข้ามาติดต่อด้วย  

วิธีต่างๆ ก็ดี ก็ได้รับเอาความรู้ไป แล้วนำไปสู่ตะวันตก พวก

ตะวนัตกกไ็ดร้บัความรูจ้ากมหาวทิยาลยัเหลา่นี ้มหาวทิยาลยั

พุทธศาสนาสมัยโบราณ เช่น นาลันทา วิกรมศิลา โอทันตปุรี 

ชคัททละ วาเรนทรี เป็นต้น ได้เจริญมายาวนาน 

 เป็นที่รู้กันว่าความรู้ต่างๆ ที่ได้จากอินเดีย ผ่านไป

ทางมุสลิมแล้วจึงไปถึงตะวันตก อย่างตัเวลขอารบิก คือ 

ตัวเลขที่เราใช้กันปัจจุบัน ซึ่งบางคนเรียกว่าเลขฝรั่ง ที่เขียน

ว่า 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 นั้น ฝรั่งเรียกกันว่าเลขอารบิก 

เพราะเข้าใจว่าเป็นเลขอาหรับ แต่ตอนหลังฝรั่งจึงค้นพบว่า 

ไม่ใช่ตัวเลขของอาหรับ แต่อาหรับนั้นรับมาจากอินเดียอีกที 

ก็เลยกลายเป็นว่าที่จริงเป็นเลขอินเดีย 
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 ตำราบางเล่มของฝรั่งปัจจุบันก็ไม่เรียกเลขอารบิก

แล้ว แต่เรียกเป็นฮินดู-อารบิก นิวเมรัล (Hindu-Arabic 

Numerals) คือเป็นตัวเลขอินเดีย-อาหรับ หมายความว่า 

จากอาหรับนั้นมาถึงฝรั่ง แต่จากอินเดียจึงไปถึงพวกอาหรับ

อีกทีหนึ่ง รับต่อกันไป ซึ่งเป็นเรื่องของอารยธรรมที่ต่อเชื่อม

ถึงกัน 

 ระยะที่ชาวมุสลิมมาถึงอินเดียนั้นก็ตั้ งแต่คริสต์

ศตวรรษที่ ๗ เป็นต้นมา ซึ่งตอนนั้น มหาวิทยาลัยพระพุทธ

ศาสนาในอินเดียกำลังอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ ๔  
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 เรื่องอย่างนี้พวกฝรั่งยอมรับกันดี เพราฝรั่งเองนั้นแห

ละมาสืบรู้เรื่องเก่าๆ อย่างในเรื่องคณิตศาสตร์ ตำราฝรั่ง

เขียนว่า (ดู “India” ตอนว่าด้วย Society and Culture ใน 

Encyclopaedia Britannica, 2000) 

 

“(ในอินเดีย) คณิตศาสตร์เจริญก้าวหน้าเป็นพิเศษ  

น่าจะยิ่งกว่าดินแดนใดๆ ในโลกเวลานั้น” 

 

 ตอนปลายคริสต์สตวรรษที่ ๕ จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 

๗ มีนักคณิตศาสตร์สำคัญของอินเดียที่โด่งดังมาก โดย

เฉพาะอารยภัฏ ที่ ๑ และต่อมาลูกศิษย์ของเขาชื่อภาสกร ที่ 

๑ นักคณิตศาสตร์อินเดียเหล่านี้ เป็นผู้ริเริ่มใช้เลข 0 และ

ระบบทศนิยม ตลอดจนเริ่มใช้วิชาพีชคณิตที่ยุโรปเรียกว่า 

Algebra ตามคำที่นักคณิตศาสตร์มุสลิมใช้ว่า Al-jabr 

 อารยภัฏเป็นผู้คำนวณค่าของ “pi” ให้ถูกต้องลงไป

ได้ว่า = 3.1416 

 จากอินเดีย ระบบทศนิยมมาถึงเมโสโปเตเมีย ราว 

ค.ศ. ๖๗๐ แล้วจึงมาถึงยุโรป ระบบทศนิยมนี้ช่วยให้

คณิตศาสตร์ก้าวหน้าไปได้อย่างก้าวกระโดด มีผู้ยกย่องว่า

ประดิษฐกรรมของอินเดียคือระบบทศนิยมนี้ เป็นการค้นพบ

สำคัญที่ชาญฉลาดกว่าของกรีก 

 ผลงานทางคณิตศาสตร์ของปราชญ์ยุโรป เพิ่งจะเริ่ม

ปรากฎในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ คือ ต่อพอดีกับการเสื่อมสูญ

สิ้นยุคมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในอินเดีย 
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 ในทางดาราศาสตร์ อารยภัฏก็เป็นผู้คำนวณจำนวน

วันในปีสุริยคติว่า ๑ ปี = ๓๖๕.๓๕๘๖ วัน 

 อารยภัฏเช่นกันได้สอนไว้ในคริสต์วรรษที่ ๕ ว่าโลก

เป็นลูกกลม หมุนรอบแกนของมันเอง และเคลื่อนที่วนไป

รอบดวงอาทิตย์ กับทั้งได้พัฒนาทฤษฎีว่าด้วยอุปราคา 

(จันทรคราส และสุริยคราส) 

 ต่อมา หลังจากนั้นอีกประมาณ ๑,๐๐๐ ปี เมื่อสิ้นยุค

มืด เข้าสู่ยุคคืนชีพ (Renaissance) ในยุโรปแล้ว โคเปอร์-  

นิคัส (Copernicus, ค.ศ. ๑๔๗๓-๑๕๔๓) ผู้จบการศึกษา  

จากมหาวิทยาลัยโบโลญญา จึงได้ประกาศทฤษฎีที่เป็น  

การปฏิวัติความคิดความเชื่อของโลกตะวันตก ในหนังสือ 

“De Revolutionibus Orbium Coelestium” ที่พิมพ์  

ออกมาในปีที่ เขาสิ้นชีวิต ว่าโลกหาใช่เป็นศูนย์กลาง  

ของจักรวาลไม่ ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของ  

สุริยจักรวาล และโลกหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งต่อมาได้

เป็นเหตุให้กาลิเลโอ (Galileo, ค.ศ. ๑๕๖๔-๑๖๔๒) ผู้เผย

แพร่ความคิดนี้ ถูกจับขึ้นไปไต่สวนในศาล Inquisition และ

ถูกคริสต์ศาสนจักรบังคับให้สละความเชื่อต่อทฤษฎีของ  

โคเปอร์นิคัส แล้วลงโทษอย่างเบาให้ขังตัวอยู่แต่ในบ้าน  

จนตาย 

 ในทางการแพทย์ อินเดียยุคนั้นได้มีการผ่าตัดเสริม

แต่ง (Plastic Surgery) ขึ้นแล้ว (การผ่าตัดแม้แต่สมอง   

มีเรื่องปรากฎมาก่อนแล้วว่า หมอชีวกโกมารภัจได้กระทำตั้ง

แต่ครั้งพุทธกาล) 



1 2 4

 ในด้านโลหศาสตร์ ก็มีความก้าวหน้ามากมาย เช่น 

ทำเหล็กที่ไม่เป็นสนิมได้ ดังปรากฎหลักฐานเป็นพยาน

ชัดเจนคงอยู่ถึงปัจจุบัน คือเสาเหล็กสูง ๗ เมตรใกล้กรุง  

นิวเดลี ที่ Qutb Minar ซึ่งนับแต่สร้างมาเมื่อประมาณ   

ค.ศ. ๔๐๐ ไม่เคยมีสนิมขึ้นแต่อย่างได้เลย 

 เมื่อทัพเตอร์กมุสลิมยกเข้าทำลายสถานที่สำคัญใน

พระพุทธศาสนา (รวมทั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทุกแห่ง) 

ในระยะ ค.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๑๗๐๐) นั้น เขาเขียนเล่าไว้ว่า

หอสมุดของมหาวิหาร หรือมหาวิทยาลัยบางแห่ง ใช้เวลาเผา

กว่าจะไหม้หมดถึง ๓ เดือน 

 นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นเรื่องรูปธรรม ซึ่งมองเห็น

ง่ายหน่อย แต่คนก็ไม่ค่อยรู้กัน เพราะผลที่ปรากฏย่อมมา

รวมอยู่ในอารยธรรมที่รับทอดต่อมา ซึ่งคนจำนวนมากก็จะ

รู้จักเฉพาะอารยธรรมที่ล่าสุด 

 แม้ว่าอารยธรรมชมพูทวีปยุคโบราณจะล่มสลายไป

แล้วและผลงานสร้างสรรค์มากมายจะเลือนลางหายไป แต่

ก็ได้ส่งผลโดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง ต่ออารยธรรมยุคต่อมา 

เช่น ส่วนที่ชาวมุสลิมรับทอดนำเข้ามาสู่ยุโรป ซึ่งในที่สุดก็เข้า

รวมอยู่ในกระแสธารแห่งอารยธรรมของโลก 

 เรื่องอย่างนี้ถ้าสืบกันไปจะเห็นว่าพระพุทธศาสนามี

บทบาทมาก แต่ถ้ามองกว้างๆ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม

อินเดียที่เขาอาจจะไม่พูดแยกออกไปเป็นเรื่องศาสนา แต่พูด

รวม ๆ ว่าเป็นอารยธรรมอินเดีย ซึ่งมีมาจากฮินดูด้วย และ

โดยทั่วไปนั้นฝรั่งพอพูดถึงอินเดีย ก็นึกว่าเป็นฮินดู จึงใช้คำ
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ว่าฮินดูไปหมด 

 ศาสตร์บางอย่างก็อาจจะมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนา 

เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้น เพราะเป็นศาสนาที่ส่งเสริมการศกึษา

จึงทำให้พัฒนาวิชาความรู้เหล่านั้นขึ้นมา สหประชาชาติเมื่อ

มาพิจารณาเรื่องนี้ ก็ต้องมองเห็นว่า อารยธรรมของโลกนี้มี

ความเป็นมาอย่างไร อินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมของโลก

อย่างไร พุทธศาสนามีบทบาทอย่างไรในการทำให้อารยธรรม

อินเดียเจริญขึ้นมา 

 มนุษย์ที่เจริญแล้ว เขาจะมองภูมิหลังความเป็นมา

ต่างๆ ของอารยธรรม เพื่อให้เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 

เพราะว่าผลรวมของอารยธรรม ก็คือการกระทำของมนุษย์ที่

สร้างสมเป็นเหตุปัจจัยมา ไม่ใช่เกิดขึ้นลอย ๆ 

 ฉะนั้น คนมีปัญญาที่จะสร้างสรรค์ความเจริญ จึงไม่

ใช่คนที่มัวแต่มองแบบนักเสวยผล ที่คอยดูปรากฏการณ์ว่ามี

ความเจริญที่นั่นที่นี่ มีอะไรจะเสพบริโภค แล้วก็ไปตื่นเต้นอยู่

แค่นั้น ถ้าคนเป็นอย่างนี้ การที่จะพัฒนาก็หวัง

ได้อยาก แต่ถ้ามองด้วยความคิดว่า พวกมนุษย์

เหล่านั้นๆ สร้างสรรค์ความเจริญมาอย่างไร 

ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องใช้สติปัญญาศึกษาการ

ที่จะพัฒนาก็มีทางเป็นไปได้ 

 คน โ ง่ มั ว ตื่ น

อยูก่บัภาพความเจรญิ

ที่มองเห็นต่อหน้า แต่คน

ฉลาดมองหาประโยชน์จากเหตุ
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ปัจจัยที่สืบเนื่องตลอดมาแต่อดีต 

 พระเจ้าอโศกนี้เป็นตัวอย่างที่เด่นชัด แต่ที่จริงนั้นมี

บุคคลอื่นมากหลายตลอดจนสถาบันองค์กรต่างๆ มากมายที่

มสีว่นรว่มในการทำใหพ้ทุธศาสนาเปน็รากฐานของวฒันธรรม 

ไมว่า่จะเปน็วฒันธรรมไทยหรอืจะเปน็รากฐานของอารยธรรม

ภาคตะวันออกในเอเซีย หรือของโลก 
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 การปกครองโดยมีเสรีภาพทางศาสนา 
 ต้องมากับการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา  
 ของคน 
 

 ตัวอย่างที่พระเจ้าอโศกได้ใช้ความรู้ทางพุทธศาสนา

นาในการสร้างอารยธรรมนั้นมีมากมาย อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึง

เรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนา ก็เป็นวิวัฒนาการ

สำคัญของสังคมมนุษย์ เรื่องการเกิดขึ้นของการศึกษา

มวลชน การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย แล้วก็เรื่องของการ

ปกครองรัฐให้มีความหมายในทางสร้างสรรค์ความสุขความ

เจริญ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ใช่มัวแต่ยุ่งกับทรัพย์

และอำนาจก็เป็นคติความหลักพระพุทธศาสนา 

 แต่ก่อนนั้นพระเจ้าอโศกก็ลุ่มหลงมัวเมา ต้องการ

ความยิ่งใหญ่ จึงยกทัพไปปราบดินแดนต่างๆ เพื่อให้ได้  

ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้เดียวในชมพูทวีป กษัตริย์ทั้งหลายใน  

สมัยโบราณมักปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์หรือได้ครอบครองทั้งโลก เมื่อได้ความยิ่งใหญ่

ก็หาความสุขมาบำรุงบำเรอตัวเอง 

 พระเจ้าอโศกเมื่อนับถือพระพุทธศาสนา ทรงมองเห็น

เรื่องนี้แล้วทรงได้คิดและสลดพระทัย จึงทรงเปลี่ยนนโยบาย

จากที่เรียกว่า “สังคามวิชัย” เอาชนะด้วยสงคราม มาเป็น 

“ธรรมวิชัย” เอาชนะด้วยธรรม คือปราบความทุกข์ยาก

เดือดร้อน เอาชนะปัญหาด้วยการใช้หลักธรรม ที่สั่งสอน

แนะนำให้สร้างสรรค์ประโยชน์ ทำความดี ฉะนั้น แทนที่จะ
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แผ่อำนาจ พระองค์ก็ใช้อำนาจและใช้โภคสมบัติหรือทรัพย์

นั่นแหละ สร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ประชาชน 

 การปกครองสมัยพระเจ้าอโศกจึงขึ้นชื่อลือเลื่องมาก

เพราะว่าทั้งขยายการศึกษา ทำศิลาจารึกไปวางไว้ในท้องถิ่น

ต่างๆ บอกนโยบายของรัฐและสั่งสอนธรรมให้การศึกษาแก่

ประชาชนไปในตัว แล้วก็สร้างถนนหนทาง สร้างโรงพยาบาล

คน สร้างโรงพยาบาลสัตว์ สร้างอ่างเก็บน้ำ ช่วยให้ประชาชน

ได้ปลูกพืชพรรณธัญญาหารอยู่กันด้วยดี แล้วก็ปลูกสวน 

ปลูกป่า สร้างที่พักคนเดินทาง พร้อมทั้งทำนุบำรุงพระ

ศาสนาอุปถัมภ์การสังคายนา ส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระ

ศาสนาในดินแดนต่างๆ 

 ที่พูดมานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมที่สำคัญ รวม

ทั้งการที่พระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนา ใน

ท้องถิ่นดินแดนต่างๆ ทั้ง ๙ สาย สายหนึ่งมาสุวรรณภูมิ   

ที่รวมทั้งไทย ทั้งพม่า และดินแดนในแถบนี้ สายหนึ่งไปลังกา 

สายอื่นๆ ไปทางด้านเอเซียน้อย ไปทางกรีก ทางอิยิปต์ ก็คือ 

ทำให้อารยธรรมมนุษย์แผ่ไปนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่สืบต่อมา 

หลายอย่างก็จมอยู่ ในความลึกลับของประวัติศาสตร์   

จนกระทั่งไปค้นพบศิลปวัตถุโบราณทางโบราณคดี จึงได้รู้ว่า

พระพุทธศาสนาไปถึงที่นั้น ๆ  

 อันนั้นก็เป็นรากฐานของความเจริญที่สืบมาในดิน

แดนต่างๆ เรื่องเหล่านี้ยิ่งสืบไปก็ยิ่งมาก จึงเป็นที่แน่นอนว่า

พุทธศาสนาได้มีความสำคัญเป็นรากฐานของอารยธรรมของ

โลกที่มวลมนุษย์ได้สะสมเหตุปัจจัยกันมา ทั้งหมดที่กล่าวมา
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นี้เป็นการพูดเพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆ 

 ถาม การที่พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศการอยู่ร่วม

ระหว่างศาสนา แนวคิดนี้เกิดจากพระเจ้าอโศกมานับถือพุทธ

และก็ได้นำความคิดทางพุทธไปใช้ ใช่ไหม 

 ตอบ แน่นอน พระพุทธศาสนาไม่มีการแบ่งแยกใน

เรื่องศาสนาต่างๆ แต่ถือเสมอเหมือนกันว่ามนุษย์ก็เป็น

มนุษย์ หลักการของพุทธศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกในเรื่อง

นี้อยู่แล้ว หลักพุทธศาสนาบอกว่าพระไปสั่งสอนธรรมแก่

ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน เป็นที่รู้กันว่าไม่ได้  

มีคำบอกว่าให้ไปเปลี่ยนศาสนาของเขา อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า 

“คอนเวิร์ต” (covert) มีแต่คำว่า 

  “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 

โลกานุกมฺปาย” 

  เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชน

จำนวนมาก เพื่อเห็นแก่ความสุขความร่มเย็นของชาวโลก 

 หมายความว่า ไปเพื่อทำประโยชน์แก่เขา ไปสอน

ธรรมให้รู้หลักรู้ความจริง เมื่อเขาเข้าใจแล้ว เขาพัฒนาขึ้นมา 

เขาก็เปลี่ยนความคิดของเขาได้ เกิดความเห็นถูกต้องไปเอง

สอดคล้องกับหลักการของอารยชนที่ว่า มีการเปลี่ยนแปลง

โดยไม่ต้องมี Persecution คือไม่ต้องมีการใช้กำลังบังคับ 

คือ เป็นไปเองโดยธรรมชาติ 

 พุทธศาสนาถือหลักของธรรมชาติว่า มนุษย์นั้นเป็น

สัตว์ที่ต้องฝึก ต้องเรียนรู้ ต้องศึกษาให้เกิดความดีงามและ

ปัญญา คุณสมบัติต่างๆ ในตัวมนุษย์นั้น เอาไปยัดเยียดใส่ให้
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ไม่ได้ เมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องให้เขาพัฒนาตัวเอง โดยศึกษา

เรียนรู้ขึ้นมา เราจะช่วยได้ก็ด้วยการเข้าไปเป็นเพื่อนที่ดี   

หรือเป็นกัลยาณมิตร ไปแนะนำให้ความรู้ ไปช่วยจัดสภาพ

แวดล้อมให้เกื้อหนุน ช่วยให้เขาพัฒนาตัวขึ้นมา เพราะฉะนั้น

จึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยเมตตา 

 หลักเสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือเสรีภาพทาง

ปัญญา จึงมาคู่กับหลักเมตตา ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

มนุษย์ที่ปรารถนาดีต่อกัน การเผยแผ่ศาสนาเป็นไปตาม  

หลักการคู่นี้ คือ การให้เสรีภาพทางปัญญา พร้อมกับมี

เมตตาที่จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเขาจะได้พัฒนา

ปัญญานั้นได้ในตนเอง 

 เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ คือถือว่าเป็นเรื่องที่ต้อง

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติ จึงเป็นไป

เองที่พระเจ้าอโศกมหาราชผู้นับถือพุทธศาสนาจะไม่ไป

เบียดเบียนบังคับใคร เพราะมองว่ามนุษย์ ก็คือมนุษย์ ท่าน

ไม่ได้ไปแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใด เมื่อฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนไหน

ก็เป็นบาป อย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลย สัตว์อื่น ก็ไม่ควรไป

เบียดเบียน ไม่ควรไปรังแกอยู่แล้ว 
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 ความเสมอภาคแห่งโอกาสในการศึกษา 
 เข้าคู่กันดีกับการปกครอง 
 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

 ถาม  เมื่อกี้ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงการศึกษา

มวลชนก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยนาลันทานี่เป็นตัวอย่างอัน

หนึ่งของการศึกษามวลชนใช่ไหม 

 ตอบ นาลันทาอยู่ในระยะที่วัดขยายตัวออกไปมาก

แล้ว กลายเป็นแหล่งการศึกษาระดับสูง ที่จริงการศึกษา

มวลชนกอ็ยูท่ีว่ดัทัว่ไปทกุวดันัน่แหละ หมายความวา่วดัแตเ่ดมิ

มาเป็นแหล่งที่ประชาชนทุกชั้น เพศ วัย ได้เล่าเรียนศึกษา 
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 วัดเกิดขึ้นมาอย่างไร ก็เป็นเรื่องตามหลักการ คือเมื่อ

พระพุทธเจ้าสอนคน มีผู้ที่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วอยากจะรู้  

ยิ่งขึ้น เกิดความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้ามีความจริง มีปัญญา 

มีความดีงามมาให้เขา ถ้าเขาศึกษา ฟังพระองค์มากขึ้น เขา

จะได้ความรู้ ได้ปัญญามากขึ้น ก็อยากอยู่กับพระองค์ คือ 

อยากศึกษายิ่งๆ ขึ้นไป จึงมาขออยู่ด้วย ก็เลยเกิดเป็นชุมชน 

เกิดเป็นวัดขึ้นมา 

 พระที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน 

เมื่อมีคนฟังคำสอนของท่านแล้วเลื่อมใส ก็ขอมาศึกษา  

คำสอนมาศึกษาหาปัญญา มาเพื่ออาศัยท่านในการพัฒนา  

ตัวเขาเอง ก็เลยเกิดมีสงฆ์และวัดที่ 

  ๑. มคีนมาขอบวชอยูศ่กึษา คอืเลา่เรยีนและปฏบิตัิ 

  ๒. พระทีอ่ยูใ่นชมุชนสงฆน์ัน้กไ็ดส้ัง่สอนประชาชน

โดยรอบวัด 

 กาลเวลาผ่านมาก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ คือวัดกลาย

เป็นศูนย์กลางการศึกษา 

 เมื่อวัดแต่ละวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของแต่ละ

ชุมชนแล้ว ต่อมาบางวัดมีการร่วมมือกันและมีคนมาศึกษา

มาก หลายวัดก็เลยรวมเข้าเป็นวัดเดียว อย่างเรื่องประวัติ

ของนาลันทาก็คือ เกิดจาก ๖ วัดมารวมกัน รวมอยู่ในกำแพง

เดียวกัน แล้วใหญ่ขึ้นมาก็เป็นมหาวิหาร จากวิหารที่แปลว่า

วัดธรรมดา ก็เป็นมหาวิหารคือวัดใหญ่ 

 มหาวิหารนั้นเจริญขึ้นมาจนมีลักษณะที่ฝรั่งเรียกว่า

มหาวิทยาลัย (University) ความจริงชาวพุทธเราเรียกตาม
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ชื่อเดิมว่านาลันทามหาวิหาร แต่เวลาฝรั่งเขียนเรื่องนาลันทา 

เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทา แต่เป็นมหาวิทยาลัยสมัย

โบราณ ซึ่งได้ถูกทำลายไปแล้วเมื่อ พ.ศ. ประมาณ ๑๗๐๐ 

ลองคิดดูว่านานเท่าไรแล้ว 

 ถ้าอยากได้ความรู้คร่าวๆ เกี่ยวกับมหาวิหาร หรือ 

universities เหล่านี้ ก็หาอ่านได้ง่าย เช่น หัวข้อ “History 

of Education” ตอนที่ว่าด้วย Ancient India: Classical 

India ใน Encyclopaedia Britannica ปี ๑๙๙๙ หรือ 

๒๐๐๐ ก็ได้ 

 ถาม ถือว่านาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ

โลกได้หรือเปล่า 

 ตอบ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ฝรั่งเขาอยู่ในฝ่ายโน้น 

เข้าศึกษาเรื่องของเขาก่อน เขามีเรื่องมหาวิทยาลัยโบโลญญา 

ที่ตั้งขึ้นปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ และมหาวิทยาลัยปารีส   

ที่ตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ เขาเพิ่งมีการศึกษาระดับนี้

และขนาดนี้ ก็เลยเอาพวกนั้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก แต่

พอมาเจอเรื่องนาลันทาเป็นต้นนี้ ซึ่งเกิดตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ  

ที่ ๔ ที่จริงต้องถามใหม่แล้วว่า มหาวิทยาลัยที่ไหนเป็น  

แหง่แรกในโลกกนัแน ่อาจจะตอ้งจำกดัสัน้ลงไปวา่ โบโลญญา 

ปารีส นี่เป็นมหาวิทยาลัยแรกของยุโรป และของยุโรปภาค

เหนือตามลำดับ 

 ถาม เราจะพูดได้หรือไม่ว่า การศึกษามวลชนเริ่มต้น

ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้เผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 ตอบ จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ คือ ก่อนหน้านั้นศาสนา
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พราหมณ์จำกัดการศึกษา โดยผูกขาดอยู่ในวรรณะสูง โดย

เฉพาะวรรณะพราหมณ์ พวกวรรณะต่ำขั้นศูทรจะมาเรียน 

แม้แต่ฟังพระเวทไม่ได้ คัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ที่คนไทยเอามา

ใช้เป็นหลักในเรื่องกฎหมาย ซึ่งเป็นคัมภีร์ของฝ่ายฮินดู ที่ถือ

วรรณะ ก็จึงมีกฎเกณฑ์เรื่องนี้ด้วย มีการออกฎ ซึ่งเราเห็นชัด

ว่าเป็นการกีดกันในเรื่องการศึกษา 

 มีกฎในมนูธรรมศาสตร์ว่า คนวรรณะศูทรจะฟัง

สาธยายพระเวทไม่ได้ ถ้าคนศูทรฟังสาธยายพระเวท จะต้อง

ให้เอาตะกั่วหลอดหยอดหูมัน ถ้าคนวรรณะศูทรสาธยาย

พระเวท ให้ตัดลิ้นมันเสีย ถ้ามันเรียนพระเวท ให้ผ่ากายมัน

เป็นสองซีก ก็คือฆ่า รวมความก็เป็นการกีดกันไม่ให้ศึกษา

นั่นเอง 

 ระบบวรรณะทำให้คนชั้นต่ำในอินเดียถูกกีดกันและ

ขาดการศึกษา เมื่อพระพุทธศาสนาล่มสลาย ถูกกำจัดสูญสิ้น

จากอินเดียไปแล้ว ระบบวรรณะก็กลับเฟื่องฟูขึ้นมาอีก 

พราหมณ์ก็ยิ่งต้องเอาระบบวรรณะมาผูกมัดคนของตนเองไว้ 

เพื่อกีดกั้นพุทธศาสนาเป็นต้น เพราะฉะนั้นระบบวรรณะ

ตอนหลังก็ยิ่งแน่นหนักเข้าไปอีก การศึกษาก็เสื่อมโทรม คน

วรรณะต่ำไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน 

 ให้ดูแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ คนที่เคยไปอยู่ในอินเดียบอก

ว่าคนวรรณะศูทรอยู่กันอย่างกับสัตว์ อันนี้ก็แสดงถึงบทบาท

ของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาอารยธรรม ซึ่งทำให้เห็น  

ได้ว่า เมื่อสังคมมีและไม่พระพุทธศาสนาจะมีสภาพต่างกัน

อย่างไร 
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 ถาม ถ้าพูดถึงเรื่องการปกครอง หมายความว่าหลัง

จากพระเจ้าอโศกมหาราช ถือพุทธแล้ว ก็เปลี่ยนจากการ

ปกครองเพื่อแสวงหาอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ทรัพย์สิน หันมา

ใช้การปกครองเพื่อให้แก่ประชาชน 

 ตอบ ต้องเข้าใจว่าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นยัง

เป็นการปกครองแบบโบราณ ตามแบบสมบูรณาญาสิทธิราช

เป็นราชาธิปไตย แต่มีแนวคิดและวิธีการปกครองที่ต่างออก

ไปจากเดิม กลายเป็นว่ามีเป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์สุขของ

ประชาชน 

 เมื่อเป้าหมายเป็นอย่างนี้ ปฏิบัติการต่างๆ ก็ต้องมา  

สนองเป้าหมายนั้น แม้ว่าตัวระบอบการปกครองจะยังเป็น

ระบอบแบบเดิม แต่การที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้น

เป็นตัวจำกัดพฤติกรรม และจำกัดวิธีการ หรือว่ามัน  

ให้ทิศทางแก่วิธีปฏิบัติ ว่าจะต้องปฏิบัติย่างไร คือราชา  

ผู้ปกครองจะทำทุกอย่างเพื่อเสนอวัตถุประสงค์ในการ

สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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 เราควรได้อะไร 
 เพื่อให้เป็นกำไรจากวิสาขบูชา 
 

 ถาม มีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เกี่ยวพันกับวันวิสาขบูชา 

คือ วันอัฏฐมีบูชา ขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ช่วยอธิบาย 

 ตอบ วันอัฏฐมีบูชา เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากวัน

วสิาขบชูา คอืในวนัวสิาขบชูานัน้ เราทำพธิบีชูาระลกึพระคณุ

ของพระพทุธเจา้ ในการทีพ่ระองคไ์ดป้ระสตู ิตรสัรู ้ปรนิพิพาน 

เหตุการณ์สามอย่างนี้มาลงในวันเดียวกัน เหตุการณ์สุดท้าย 

ก็คือปรินิพพาน เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่รวม

พระชนมชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 

 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว มีเรื่องกล่าวถึงใน

พระไตรปิฎก เล่าถึงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ พูดอย่าง

ชาวบ้านก็คือการเผาพระบรมศพหรือพระสรีระของพระองค์ 

ซึ่งจัดขึ้นหลังจากนั้นไปแล้ว ๗ วันตรงกับวันที่เราเรียกว่า   

วันแรม ๘ ค่ำ ซึ่งเรียกเป็นภาษาบาลีว่า วันอัฏฐมี เราก็เลยมี

การบูชา ทำพิธีระลึกพระคุณของพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็น

ความสำคัญของเหตุการณ์ในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

นั้นด้วย 

 คนโบราณในเมืองไทยเราจัดพิธีวันอัฏฐมีบูชา ก็คือ

จัดพิธีบูชาพระพุทธเจ้า เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญคือ  

การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ แต่ต่อมาระยะหลังนี้ พิธี

วันอัฏฐมีบูชานี้เสือมจางหายไป เพราะว่าพวกเราชาวพุทธ  

รุ่นใหม่นี้ เพียงจะรักษาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีมา
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แต่เดิมให้เหลืออยู่ก็ยากเสียแล้ว เพราฉะนั้นจึงเลือกเอาวันที่

สำคัญมากๆ ไว้ วันอัฏฐมีนั้นมีความสำคัญน้อยกวา ก็เลย

ค่อยๆ จางไป 

 เรื่องนี้ก็คล้ายว่า เมื่อพุทธศาสนาได้รับความสนใจ

เอาใจใส่จากประชาชนมาก คนทำการบูชาในวันวิสาขบูชายัง

ไม่พอใจ ก็ขยายมาวันอัฏฐมีต่อ เมื่อรักษาไว้ไม่ไหว วันอัฏฐมี

ก็หดหายไป ก็เหลือวันวิสาขบูชา แล้วก็ยังมีวันมาฆบูชา วัน

อาสาฬหบูชาด้วย วันอัฏฐมีบูชาพุดง่ายๆ ก็เป็นวันพ่วงมากับ

วันวิสาขบูชา 

 ถาม ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ก็ยัง

ห่วงชาวโลกอยู่ ไม่ทราบว่าได้ทรงกล่าวอะไรให้กับชาวโลก

บ้าง 

 ตอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักการ ถ้าว่าตาม

ปัจฉิมวาจาหรือวาจาสุดท้าย ก็ตรัสบอกว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิด

จากปัจจัยปรุงแต่ง คือสังขารทั้งหลาย มีการเสื่อมสลายไป

เป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์ก็ตาม หรือสังคม

อารยธรรมอะไรต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว ก็มี

การแตกสลายกันไปตามเหตุปัจจัย สิ่งที่มนุษย์ต้องทำคือ 

ต้องไม่ประมาท ดังนั้นก็ตรัสฝากไว้ ให้ไม่ประมาท 

 เมื่อเราไม่ประมาท เราก็จะใช้ประโยชน์จากหลัก  

อนิจจังหรือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง ว่าในขณะ

ที่สิ่งทั้งหลายเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไป 

 หนึ่ง ตัวเราเองไม่นิ่งนอนใจ เรากระตือรืนร้นในการที่

จะพัฒนาชีวิตของตน ให้วันเวลาผ่านไปอย่างดีที่สุด เป็น
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ประโยชน์ที่สุด 

 สอง คือสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนอารยธรรม  

ของโลก ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยเพื่อให้ไม่ประมาทว่า

อะไรจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม แล้วก็แก้ไขป้องกัน

เหตุปัจจัยเหล่านั้น อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญ

งอกงาม ก็ชวนกันรีบสร้างสรรค์ขึ้น 

 อันนี้เป็นหลักปฏิบัติในการเป็นอยู่โดยไม่ประมาท 

 เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอนิจจัง คือเรื่องไม่เที่ยง มัก

จะตรัสควบกับความไม่ประมาท นั่นคือมนุษย์จะได้ประโยชน์

จากความไมเ่ทีย่ง และจากเรือ่งของการแตกสลายเสือ่มโทรม 

ซึ่งเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่มันไม่คงทนอยู่ตลอดไป 

แต่ที่สำคัญก็คือหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า 

การที่สิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยน แปลงไปอย่างไรนั้น มันเป็นไป

ตามเหตุปัจจัย มนุษย์จะอยู่ได้ดีที่สุดก็ต้องไม่ประมาท ไม่

ประมาทอย่างไร 

 หนึ่ง ในการศึกษาเรียนรู้ ให้เข้าใจเหตุปัจจัย 

 สอง นำมาความรู้นั้นมาปฏิบัติแก้ไขเหตุปัจจัยที่จะ

ทำให้เสื่อมและสร้างสรรค์เหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญ อย่าง

น้อยก็ดำรงรักษาเหตุปัจจัยในฝ่ายดีไว้ 

 อย่างสังคมไทยเราปัจจุบันนี้ ควรจะพิจารณาตรวจ

สอบดูว่าชีวิตและสังคมของเราตั้งอยู่ในความประมาทไหม

และมีสภาพของความเสื่อมมากมายหรือเปล่า พวกเรากำลัง

ทำเหตุปัจจัยของความเสื่อมกันอยู่มากมายหรือเปล่า 

 ในแง่ของความเจริญ เราเจริญจริงหรือเปล่า และเรา
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ทำเหตุปัจจัยของความเจริญกันบ้างหรือเปล่า หรือว่าเราได้

เพียงแค่รับเอาภาพของความเจริญมา แต่เราไม่ได้ทำเหตุ

ปัจจัยของความเจริญ เราอาศัยเหตุปัจจัยของความเจริญจาก

ที่อื่นและรับเอาแต่เพียงผลจากเขาใช่หรือไม่ 

 ถ้าเราไม่ทำเหตุปัจจัยของความเจริญ เราจะเจริญ

งอกงามได้ยาก สิ่งที่เอามานั้นเป็นเหมือนของยืม หรือเป็น

ของที่ถูกหลอกถูกล่อให้เอามาใช้หลอกตัวเองเท่านั้น ถ้า

อย่างนี้ก็ไม่ยั่งยืน อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาวิเคราะห์ตรวจสอบ

ตัวเองกันบ้าง 

 ตามหลักพุทธศาสนา สังคมพุทธต้องเป็นสังคมแห่ง

ปัญญา เมื่อจะมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาควบคู่และควบคุมว่า 

 หนึ่ง ที่ว่าเรามีศรัทธาในพุทธศาสนานั้นเรามีศรัทธา

ถูกต้องหรือเปล่า ศรัทธาของเราเป็นศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนาที่แท้หรือไม่ 

 สอง ศรัทธาที่จะถูกต้องก็คือต้องมีปัญญา เรามี

ปัญญาประกอบหรือไม่ 

 สาม เรามีการพัฒนาในเรื่องศรัทธาและปัญญานี้หรือ

ไม่ 

 เราไดม้กีารวเิคราะหส์ภาวะสถานการณแ์ละใชป้ญัญา

กันจริงจังเปล่า แม้แต่จะสร้างวิถีชีวิตแห่งปัญญาให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมแห่งปัญญา เช่นมีความใฝ่รู้ ชอบศึกษาเราทำกัน

บ้างไหม การใฝ่รู้ชอบศึกษาทำให้เกิดความเจริญปัญญาใน

ตนเอง แต่นอกจากนั้นยังทำให้เรารู้เข้าใจสภาพความเป็น

จริงของชีวิตและเหตุการณ์ของโลก ซึ่งจะทำให้ตื่นขึ้นมาด้วย
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ความรู้เท่าทันว่าโลกที่เจริญอย่างปัจจุบันนี้ เจริญจริงหรือ

เปล่า เจริญในแง่ไหน มีความเสื่อมพ่วงอยู่ หรือซ่อนอยู่

อย่างไร มีเหตุปัจจัยมาอย่างไร เราควรจะเลือกรับส่วนไหน 

และจะนำมาปรับใช้ จะแก้ไข จะพัฒนาต่อไปอย่างไร 

 มนุษย์ที่มีปัญญา เป็นชาวพุทธ จะต้องใช้ปัญญา

พิจารณาและแก้ไข ไม่ใช่ตื่นไปกับภาพของสิ่งที่จะมาบำรุง

บำเรอฉาบฉวยผิวเผินไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีหลัก คติพระพุทธ

ศาสนาที่จะนำมาใช้ปฏิบัติได้มีมากมาย อยู่ที่เราจะใช้ปัญญา

วิเคราะห์พิจารณาหรือไม่ 

 การเวียนมาถึงของวันวิสาขบูชา ก็คือเป็นการเตือนใจ

เราและเป็นโอกาสสำหรับเราจะได้มาระลึกถึงคำสอนของ

พระพุทธเจ้า แล้วศึกษาให้เข้าใจและนำมาใช้ประโยชน์ เมื่อ

ทำอย่างนี้อารยธรรมมนุษย์ก็จะพัฒนาได้ต่อไป ไม่อย่างนั้น

เราก็เป็นเพียงผู้เสวยผลที่มีมาในอดีต ไม่รู้จักสร้างสรรค์อะไร

เลย โดยแม้แต่จะรับก็อาจจะเลือกไม่เป็น เพราะไม่ใช้ปัญญา 
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บางทีก็ไปเอาส่วนเสื่อมโทรมในที่ต่างๆ มารวมไว้กับตัวเอง 

 ฉะนั้นเมื่อถึงวันวิสาขบูชา อย่างน้อยก็ควรถือเอา

ประโยชน์จากการที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราให้มีความไม่

ประมาท ในการที่จะใช้ปัญญาศึกษาเหตุปัจจัย แล้วก็ใช้

เรี่ยวแรงความเพียรในการกระทำของตนเอง ทำการแก้ไข

และสร้างสรรค์ขึ้นมา ก็จะมีความเจริญได้อย่างแท้จริง 

 วันวิสาขบูชาจะเป็นวันสำคัญของโลกได้ ก็ต้องมี

ความสำคัญเริ่มตั้งแต่ที่ตัวของแต่ละคน แต่ละชีวิต แต่ละ

ท้องถิ่นแล้วก็แต่ละสังคม ถ้าเราสมารถทำให้พระพุทธศาสนา

มีความหมาย ความสำคัญต่อประเทศไทยได้ ก็จะเกิดความ

สำคัญต่อโลกพ่วงมาด้วย และจะให้สำคัญต่อโลกแท้จริง ก็

ต่อเมื่อคนไทยรู้จักนำเอาหลักพุทธศาสนามาใช้สร้างสรรค์

แก้ไขปัญหาของสังคมตนเอง แล้วก้าวไปแก้ไขปัญหาของโลก

ด้วย 

 ที่พูดมานี้เป็นบทบาทที่แท้จริงของพุทธศาสนาที่ควร

จะมีคือ สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาโลกไปในทาง

ที่ถูกต้อง 

 เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า เวลานี้โลกมีปัญหามากมายเพียง

ไร เราก็เอาภาพความฟุ้งเฟ้อผิวเผินอะไรบางอย่างมากลบๆ 

กันไว้ลึกลงไปใต้นั้นก็ซ่อนเต็มไปด้วยปัญหาทั้งนั้น ประเทศ

พัฒนาแล้วก็ตาม กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา ล้าหลังก็ตาม

เวลานี้มีปัญหาอะไรก็รู้กันอยู่แล้ว เจริญกันมาพัฒนากันไป

เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน โลกนี้ถูกคุกคามด้วย

ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรม 
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 สังคมที่พัฒนาแล้วหรือประเทศเจริญมากอย่างอเมริ

กา มีปัญหาตั้งแต่ชีวิตจิตใจเครียด มีคามทุกข์มาก ฆ่าตัวตา

มาก ฆ่ากันตายมาก ปัญหาความรุนแรง เด็กนักเรียนประถม

เอาปืนไปยิงเพื่อนักเรียนบ้าง ยิงครูที่โรงเรียนบ้าง ติดยาเสพ

ติด ยาบ้า ยาม้า ยาอี โคเคน ครอบครัวก็แตกสลาย เด็กหญิง

ยังไม่ได้แต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุ ๑๒ ลูกก็ไม่มีพ่อ ตัวเองก็ยัง

เลี้ยงลูกไม่เป็น เด็กก็เจริญเติบโตมา เป็นส่วนประกอบของ

สังคมที่เป็นปัญหา ซึ่งจะทำให้สังคมเสื่อมโทรมลงระยะยาว 

ไหนจะมีความแบ่งแยกรังเกียจเหยียดผิวกันเรื้อรังมาเป็น

ศตวรรษ 

 ล่าสุด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ นี้ ซึ่งเป็นวัน

อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่ (Mother’s 

Day) ของอเมริกา ในวันแม่ปีนี้ คุณแม่ทั้งหลายทั่วประเทศ

อเมริกา ๑ ล้านคน ตกลงกันออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้อง

ให้รัฐสภาอเมริกันออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวด

จริงจังขึ้นเพราะเวลานี้เด็กอเมริกันตายเพราะปืนเฉลี่ยวันละ 

๑๒ คน 

 วันแม่ แทนที่จะเป็นวันแห่งความสุขของคราบครัวที่

แม่จะได้ชื่นชมยินดีปลาบปลื้มซาบซึ้งกับการแสดงน้ำใจ

กตัญญูของลูก กลับกลายเป็นวันที่แม่ต้องออกมาระบาย

ความทุกข์เพราะปัญหาของลูก พร้อมกับที่วันแม่ที่ควรจะ

เป็นวันแห่งกิจกรรมทั้งหลายที่เป็นมงคล กลับกลายเป็นวันที่

สะท้อนอาการโรคของสังคม ที่ความรุนแรงได้ระบาดทั่วลง

มาถึงแม้แต่ในหมู่เด็กน้อยที่เยาว์วัย 
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 นี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนา   

ดังเช่นประเทศไทยเรา ที่จะไตร่ตรองว่าจะตามอย่างประเทศ

ที่เรียกว่าพัฒนาแล้วกันอย่างไร 

 มองกว้างออกไปก็มีการแย่งชิงทรัพยากรกันในหมู่

ประเทศต่างๆ ประเทศที่มีอำนาจมากก็แข่งขันกันในการที่จะ

แผ่อำนาจทางเศรษฐกิจ หาผลประโยชน์ หาแหล่งทรัพยากร 

มีการขัดแย้งผลประโยชน์ระหว่างประเทศร่ำรวยด้วยกัน มี

ความหวั่นกลัวต่อการครอบงำและเอารัดเอาเปรียบระหว่าง

ประเทศที่มั่งคั่งกับประเทศที่ขาดแคลน ระบบและองค์กรที่

ว่าตั้งขึ้นเพื่อการค้าขายที่เสรีมีความเสมอภาพ ก็เป็นที่สงสัย

ว่าจะไม่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่จริงใจ ฯลฯ ถ้าสนใจเอาจริง

เอาจัง รู้จักรับฟัง ก็จะมองเห็นสภาพปัญหาเหล่านี้ 
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 แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นภาพทั่วไป ก็คือการมองไปที่สิ่งเสพ

บริโภคซึ่งมาล่อให้ตื่นเต้น โดยบางทีเราก็ไม่ได้มองว่าเบื้อง

หลังของสิ่งเหล่านี้มีอะไร 

 คนที่มีปัญญาจะอยู่เพียงกับภาพที่ปรากฏผิวเผิน

ภายนอกไม่ได้ จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ ถ้าเราจะ

ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ชีวิตสังคมและอารยธรรม

ของโลกกันจริงๆ ก็เป็นโอกาสที่ว่า เมื่อถึงวันวิสาขบูชาทีหนึ่ง

ก็มาทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แล้วก็พยายามที่จะนำเอา

หลักการของพระพุทธศาสนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งในการ

สร้างสรรค์และแก้ปัญหา 

 ถาม ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าครูอาจารย์อย่าง

สูงที่ให้คามรู้และความเข้าใจในเรื่องวันวิสาขบูชาและช่วย

เชื่อมโยงไปกับหลักการของพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยสร้าง

อารยธรรมและช่วยชาวโลกได้อย่างไร 

 ตอบ ขออนุโมทนา เจริญพร 

  

  

 

 


