วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจาไดทรงประกาศพระพุทธศาสนาเปนครั้ง
แรก หลังจากตรัสรูได 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปญจวัคคียทั้ง 5 ไดแก
พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี แควนมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดบรรลุธรรมและขอ
บวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือวาวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองคสาม
บริบูรณครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งเหตุการณนี้เกิดขึ้น
กอนพุทธศักราช 45 ป

ทั้ งนี้พ ระธรรมที่ พระพุ ท ธเจาทรงแสดงแกปญ จวัคคียทั้ง 5 เรียกวา "ธัม มจัก
กัปปวัตนสูตร" แปลวา พระสูตรแหงการหมุนวงลอธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือ
เทศนากัณฑแรกที่พระองคทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ไดดวงตาเห็นธรรม
สําเร็จเปนพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็
ไดประทานอุปสมบทใหดวยวิธีที่เรียกวา "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได
เปน พระอริยสงฆองคแรกในพระพุทธศาสนา ตอมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหา
นามะ และพระอัสสชิ ก็ไดดวงตาเห็นธรรม และไดอุปสมบทตามลําดับ
สําหรับใจความสําคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสําคัญ 2 ประการ คือ
1. มัชฌิ มาปฏิ ปทา หรือทางสายกลาง เปนขอปฏิบัติที่ เปน กลาง ๆ ถูกตอง
และเหมาะสมที่จะใหบรรลุถึงจุดหมายได มิใชการดํ าเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อยาง หรือ
อยางหนึ่งอยางใด คือ
การหมกมุนในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกวา
เปนการหลงเพลิดเพลินหมกมุนในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค
การสรางความลําบากแกตน ดําเนินชีวิตอยางเลื่อนลอย เชน บําเพ็ญตบะการ
ทรมานตน คอยพึ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนตน ซึ่งการดําเนินชีวิตแบบที่กอความทุกขให
ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกวา อัตตกิลมถานุโยค
ดังนั้น เพื่อละเวนหางจากการปฏิบัติทางสุดเหลานี้ ตองใชทางสายกลาง ซึ่งเปน
การดําเนินชีวิตดวยปญญา โดยมีหลักปฏิบัติเปนองคประกอบ 8 ประการ เรียกวา อริย
อัฏฐังคิกมัคค หรือ มรรคมีองค 8 ไดแก
1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รูเขาใจถูกตอง เห็นตามที่เปนจริง
2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทําสิ่งที่ดีงาม
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลาวคําสุจริต
4. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สุจริต
5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบําเพ็ญดี
7. สั ม มาสติ ระลึ ก ชอบ คื อ ทํ าการด วยจิ ตสํา นึกเสมอ ไมเผลอพลาด
8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตใหแนวแนมั่นคงไมฟุงซาน

2. อริยสัจ 4 แปลวา ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่หางไกล
จากกิเลส ไดแก
1. ทุ กข ไดแก ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย บุคคลตองกําหนดรูให
เทาทันตามความเปนจริงวามันคืออะไร ตองยอมรับรู กลาสูหนาปญหา กลาเผชิญความ
จริง ตองเขาใจในสภาวะโลกวาทุกสิ่งไมเที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอื่น ไมยึด
ติด
2. สมุ ทัย ได แก เหตุเกิดแห งทุกข หรือสาเหตุของปญ หา ตั วการสําคัญ
ของทุ ก ข คื อ ตั ณ หาหรื อ เส น เชื อ กแห ง ความอยากซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ
3. นิโรธ ไดแก ความดับ ทุกข เริ่มดวยชีวิตที่อิสระ อยูอยางรูเทาทันโลก
และชีวิต ดําเนินชีวิตดวยการใชปญญา
4. มรรค ได แก กระบวนวิ ธีแหงการแกป ญ หา อันไดแก มรรคมีองค 8
ประการดังกลาวขางตน
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