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ในวันนี้เปนวันพระกรณีพิเศษ เปนวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ เรียกวาเพ็ญ
เดือน ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น แตเราชาวพุทธทั้งหลายอาจจะทราบดีดวยกันแตทราบ
โดยไมลึกซึ้ง วาวันพระขึ้น ๑๕ ค่ํา เพ็ญดิถีเพ็ญ พระจันทรลอยเดนนภากาศกลางเดือน ๓ ใน
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๑ ในปนี้ ก็ไมทราบลึกซึ้งไปวาอยางไร ทราบแตวาเปนวันมาฆบูชา
แตวันมาฆบูชาก็ทราบดี บางคนทานผูรูก็รูดี แตโดยเชิงปฏิบัติแลวใหซึ้งลงไปกวานี้ นาจะ
แปลเสียใหมวา “วันแหงความรัก” ความรักแหงบริสุทธิ์ ความรักที่บริสุทธิแ์ ละสูงสงใน
พระพุทธศาสนานั้น คือวันนี้ เรานาจะแปลคําวาผูกพันในพระศาสนานี้จึงจะถูกตอง แต
พระพุทธเจาของเรานั้นผูกพันกับชาวโลกมานาน เรียกวาความรักชาวโลก ดวยพระเมตตา
พระคุณ ของพระองคนั้น ลนเหลือที่จะนับคณาไดมากมายหลายประการนั้น ที่พระองคตอ ง
เหนื่อยยากพระวรกายตลอดกาลมา ก็เพราะความผูกพันกับชาวโลก ตองการใหชาวโลกพน
เสียจากกองทุกขนานาประการ เรียกวาความรัก รักโลกมนุษยนี้ แตเราทานทั้งหลายเอยทําไม
ไมรักพระพุทธเจา อาตมาจึงใหชอื่ ในวันนี้วา “วันแหงความรัก ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๑
นี้” รักที่บริสุทธิ์ สูงสงในพระพุทธศาสนานั้น ไมเกินความผูกพันแหงความบริสุทธิน์ ี้ ถาจะถือ
วามีวันแหงความรัก ก็ตองถือวันมาฆบูชา วันมาฆบูชาเปนวันแหงความรักที่สูงสงและ
สูงสุดดวยความบริสุทธิ์ใจ ถาทานแปลความหมายอันลึกซึ้งทานจะเห็นดวย เรียกวาความ
รักบริสุทธิ์และสูงสงในพระพุทธศาสนา วันทีพ่ ระพุทธเจาทรงประกาศความรักอันบริสุทธิ์ สูงสง
แตทานสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายอาจจะไมคิดถึงความรักของพระพุทธเจาที่ผูกพันกับเรามาชา
นาน ทานมีพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ กับชาวโลกมาก แตเราทานทั้งหลาย โลกมนุษย
นี้หนอนาจะผูกพันกับพระพุทธเจาอยางบริสุทธิ์และลึกซึ้ง สนองพระเดชพระคุณทําตามคําสอน
ของพระองคดวยความรักและผูกพันนั้นหาไดยากมาก
ไมมีโอกาสอันใดแลวหรือประการใด
วันที่พระพุทธเจาทรงประกาศ ความรักอันบริสทุ ธิ์และสูงสงนี้ คือวันมาฆบูชา วันแหงความรัก
วันที่พระจันทรเต็มดวงเสวยมาฆฤกษในเดือน ๓ ตรงกับวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ดวย
มีความรักบริสุทธิ์ สูงสง พระพุทธองคทรงแผพระมหากรุณาธิคุณไดกวางขวางใหญไพศาล
ไมมีขอบเขต ทั้งแกพรหมและเทพ ตลอดทั้งมนุษยและสัตว ปรากฏแจงชัดในพระโอวาทปาฏิ
โมกข ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชาแลว ทรงแสดงไวชัดเจนอยางบริสุทธิ์และผูกพันทานสาธุชน
พุทธบริษทั ทั้งหลายโปรดสํานึกสมัญญาในขอนี้ไวใหมาก วาพระองคผูกพันกับเราตองการอะไร
หรือ ตองการใหทานทั้งหลายที่พัวพันอยูในโลกมนุษยนี้นะ ที่เต็มไปดวยกิเลสนานาประการ
ของโลกมนุษย ตองการใหทานพึงไมทําบาปทั้งปวง พึงทํากุศลใหถึงพรอม พึงรักษาจิตใหผอง
ใส อยางที่ทานมาเจริญพระกรรมฐานนั้นถูกตองแลวคือความรัก ทานรักตัวทานไหม ทานกลัว
ตายไหม นี่แหละรักตัวก็ตองพัวพันอยางที่กลาวไวทั้ง ๓ ประการ ในความรักอันแนบสนิทติด
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ในหัวใจใสสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ทําไดยากมาก ทานไมรักตัวทานเลย แตพระพุทธเจาทรง
แสดงไวชัดเจนอยางนี้ ใหรักตัวเอง พึ่งตัวเอง สอนตัวเอง พึงไมทําบาปทั้งปวง พึงทํา
กุศลใหถึงพรอม พึงรักษาจิตใหผองใส นั่นแหละคือรักบริสุทธิ์ รักตัวเองบริสุทธิ์ สราง
ความดีบริสุทธิ์ จิตใจเมตตาปรานีบริสุทธิ์ นี่แหละวันแหงความรัก ทานสาธุชนพุทธบริษทั
ทั้งหลายถาตีความหมายชัดเจนอยางนี้แลว ทานจะรูซึ้งขึ้นไปจะเห็นน้ําพระทัยใจพระพุทธเจา
คือ พระมหากรุณาธิคุณอันลนพน หาประมาณและหาที่สุดไมไดแลว ทานรักชาวโลกมาก รัก
อยางบริสุทธิ์อยางจริงๆ แตเราหาไดรักพระพุทธเจาไม เราจะเปนพระภิกษุสงฆ หรือ อุบาสก
อุบาสิกา ก็ตามไมรักพระพุทธเจา ทําไมถึงเรียกวาไมรัก ก็เพราะไมไดทาํ ตามคําสอนอันนี้
จึงเรียกวาไมรัก ไมมกี ารผูกพันแหงความดี ๓ ประการดังกลาวแลว ในเมื่อไมมีการผูกพัน
เชนนี้แลวทานจะเอาอะไรดีเลา ทานจะเอาดีตรงไหนเลา ทานไมมีการผูกพันกับพระพุทธเจา
หรือ ถึงวันมาฆบูชาแหงความรัก ก็ยังถอยความรักไปเปนความเกลียดความดี รักความชั่ว
เอาตัวไมรอดไมปลอดภัย ทานเกลียดตัวทานเองใชหรือไม ทานจะเปนพระภิกษุสงฆทานก็
เกลียดตัวเอง ทานเกลียดตัวของทานเอง ทานรักตัวของทานหรือไม ทานไมไดรักตัวของทาน
บริสุทธิ์อยางที่กลาวแลวขางตนนี้แนนอนที่สุด ทานอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายเอย ทานรักตัว
ทานไหม จิตใจเปนประการใดผูกพันกับความดีอันนี้ไหม ทานมิไดผูกพันความดีอันนี้แนนอน
ที่สุด ทานจึงเพลาดพลาดหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลทุกประการ ก็ขอเจริญพรตอไปเมือ่
เร็วๆ นี้ ในรูปภาพของแมนุงขาวหมขาวมาลักเงินลักทองพอเผลอหนอยหยิบไปทั้งเครื่องนุง
ขาวเลย เสียใจดวย นี้แหละรักตัวกลัวตาย รักอยางบริสุทธิ์เอาความชั่วเขามาใจตัวอยางนี้ นี่
แหละในคราบของคนทีม่ คี วามรักที่ผวั พันดวยความเกลียดชังในชีวิตของทานเอง มีความหมาย
ในวัดนี้มากมายเหลือเกิน ทานทั้งหลายจะเปนพระสงฆองคเจา จะเปนอุบาสก อุบาสิกา ก็
ตามดูเอาเอง ทานรักตัวทานไหม รักพระพุทธเจาไหม ถาทานรักพระพุทธเจาอยางบริสุทธิ์
อยางที่ทานกลาววาวันแหงความรักบริสุทธิ์ สูงสงในพระพุทธศาสนา ตองทําตามสราง
ความดีอันยอดชีวิตในจิตใจของทาน รักตัวทานไมกลัวตาย ถวายชีวิตตอพระรัตนตรัย
พุทธัง ชีวติ ตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะ
ระณัง คัจฉามิ, สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทานทั้งหลายถวายชีวิต
หรือไม ความรักในยอดชีวิตของทานดวยความบริสุทธิ์ตอ งถวายชีวิตดวย อยางนี้ถึงจะถูกตอง
มิฉะนั้นทานจะเปนอุบาสก อุบาสิกา ที่ปลอม เปนพระก็ปลอม พระแทหายาก ปลอมแปลง
กันคือไมมีความรักนั่นเอง ไมมีความรักพรหมจรรยที่ทานถือปฏิบัตธิ รรมนั่นเอง เนกขัมมะ ก็
ไมมีดวย ก็ขอเจริญพรอยางนั้นเห็นจะชัดเจนมาก นี่แหละวันแหงความรักไมมีความผูกพันแหง
ความดีเลย เขามาเดินกรรมฐานมาลักขาวลักของกัน อายุตั้ง ๔๐ กวาแลว หนาตาก็ดีแท
เผลอก็หยิบไปเลย แสดงความเสียใจดวย นีค่ วามรักหรือความเกลียด ทานคิดตีความหมาย
เอาเองได พระภิกษุสงฆในคราบนุงเหลืองหมเหลืองทานมีความรักไหม รักพรหมจรรยไหม
รักการปฏิบตั ิธรรมหรือไม ทานทั้งหลายดูหนาก็รูแลวทานรักจริงหรือไม รักตัวตองไมกลัวตาย
ตองยอมสูไหม พระพุทธเจาสูมาตลอดนะ ทานทรงบรรพชาไปหาวิชามาดวยความยาก นั่น
แหละความรัก ถาทานไมรักชาวโลกดวยโลกียปญญา โลกุตตระปญญาแลว ไหนเลยทาน
จะตองทนทุกขทรมานลําบากพระวรกายทําไมเลา แตเรานาจะรักพระองคบางดวยความบริสุทธิ์
ดวยการปฏิบัติตามนี้เอง คนเรานี้จงึ หนีชั่วไมพน ทําความชั่วอยูในตัวตลอดรายการ หนาไหว
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หลังหลอก เห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่วเปนความดี แลวหรือ ถารักตัวทานตองไม
กลัวตาย ยอมถวายชีวิตตอพระรัตนตรัย ถึงจะถูกตอง อาตมามองเห็นแลวนาเสียดายเวลา
ของทานเหลือเกินทั้งภิกษุสงฆ อุบาสก อุบาสิกา ใชเวลาใหเปนประโยชนดวยความรักแหง
ความบริสุทธิ์อันนี้ พระพุทธเจาเหมือนพอของเรา เหมือนครู เหมือนพระธรรม เหมือน
พระสงฆ พรอมดวยรัตนตรัย นีเ่ รารักดวยความผูกพันสรางความดีใหพอใหแม เราอุบาสก
อุบาสิกา ผูใครธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่นี้ ถาปฏิบัติไดอยางที่กลาวแลวก็เรียกวารักอยาง
บริสุทธิ์และผูกพัน ในความดีจะไมสูความชัว่ อีกตอไปแลว บาปยอมกอทุกขภยั นั่นแหละ
ความเกลียดหรือความรัก ความบาปยอมกอทุกขภัยใหผูทําและผูอื่น พระพุทธองคทรงเตือน
ไมใหทํา ทานเตือนเราไมใหทํา ยังกุศลยอมเปนคุณแกผูทําและผูอื่น พระพุทธองคทรงเตือน
ใหทําจิตผองใส คือจิตที่ไกลไดจากกิเลส โลภ โกรธ หลง ที่มีอยูเต็มโลก เต็มเปาเต็ม
กระเปาเรา ยอมใหความสุขสงบอยางยิ่ง จนถึงเปนบรมสุข พระพุทธเจาจึงทรงเตือนให
รักษาจิต ใหรักษาใจ คือการเจริญพระกรรมฐานเปนการรักษาจิตใหผองใสใจสะอาด
บริสุทธิ์ เดินจงกรม ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตั้งสติไวใหมั่นดํารงศาสตรดวยสติปฏฐาน ๔ กาย
เวทนา จิต ธรรม ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ มีสติยึดมั่นในสมาธิภาวนา เปนตน ทานจึง
กลาวเตือนใหรักษาจิต รักษาใจใหมั่นดํารงศาสตรดวยศีล สมาธิ ปญญา ใหจงได “ลูกเอย
รักแม ลูกรักพอขอบอกกลาว แมหลายคราวลูกจะทําใหช้ําจิต แตแมพอก็เปนเชนชีวติ
ที่ลูกคิดถึงอยูไมรูลืม” อยางนี้เปนตน ก็เชนเดียวกันพอแมกับลูกนัน่ เอง ทานสาธุชนพุทธ
บริษัททั้งหลาย โปรดพิจารณาขอนีใ้ นวันมาฆบูชาที่ทานควรจะจําคงจะไมยาก วันแหงความรัก
และผูกพัน รักความดี ผูกพันความดีไว เหมือนรักวัวตองผูก รักลูกตองตี อยางนั้น ผูกพัน
รักแหงความดี หนีความชั่ว สรางตัวใหดีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จะเปนพระภิกษุสงฆองคเจา
หรือจะเปนฆราวาสผูครองเรือน พุทธศาสนิกชน หรือจะเปนอุบาสก อุบาสิกาก็ตาม ทานจะ
เขาสูความรักอันมั่นคงและถาวรอยูในจิตใจของทาน จะไมลืมกิจวัตร จะไมลืมพรหมจรรย จะ
ไมลืมจุดมุงหมายแหงความดีอันนี้ไปตลอดจนตายจนกวาชีวิตจะหาไม เห็นจะถูกตองมาก วา
วันนี้เปนวันแหงความรัก ความสามัคคีคอื สงฆหมูเอกภาพ เรียกวารักสามัคคีมีปญญา รัก
สามัคคีมวี ินยั สัจจะ เมตตา นี่เรียกวาความรัก ความดีจะสิงสถิตอยูในจิตใจทานตลอด
จนกระทั่งตาย ชีวิตทานจะอยูในสวนที่เปนทุกขไมมี วันมาฆปุรณมีเพ็ญเดือน ๓ นี้ บางคนก็
ไมทราบวาคืออะไร เปนมงคลสมัยที่นิยมวาตรงกับวันจาตุรงคสันนิบาต สาวกสันนิบาตประชุม
ตั้งหลักสอนพระพุทธศาสนาโดยยอใจความและปรงพระชนมายุสังขารแหงพระบรมศาสดา พระ
บูรณาจารย หากกําหนดไวสั้นๆ ดังนี้
จาตุรงสาวกสันนิบาตนั้น คือประชุมสาวกสงฆ พรอมดวยองค ๔ ภิกษุซึ่ง
ไดมาประชุมทั้งปวงลวนเปนเอหิภิกษุทั้งสิ้นนับเปนองค ๑ ทานเหลานั้นลวนเปนอรหันต
อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจในปหานและภาวนาแลวนับเปนองคที่ ๒ ทานเหลานั้นไดนัด
แนะเรียกรองกัน มายังที่ประชุมโดยตนเองเปนองคที่ ๓ วันประชุมนั้นเปนดิถีเพ็ญที่
ครบ ๓ เดือน แหงเหมันตฤดูเปนองคครบ ๔ การประชุมเชนนี้แหงพระพุทธเจาบาง
พระองคมี ๓ วาระ บางพระองคมี ๒ วาระ บางพระองคมีวาระ ๑ เทานั้น และนับภิกษุ
ที่มาประชุมมากบางนอยบางไมมีนิยม แตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลาย
มีสาวกสันนิบาตมหัศจรรยเชนนี้ วาระเดียวนิยม ภิกษุขีณาสพ มีกึ่งเปนที่ครบ ๑๓ คือ
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๓

นับได ๑,๒๕๐ รูป นี้หมายถึงภิกษุบริวารของพระอุรุเวลกัสสป นทีกัสสป และคยากัสสป
ซึ่งเรียกวา ปุราณชฏิลมีประมาณ ๑,๐๐๐ พระภิกษุบริวารของพระสารีบุตร และพระโมค
คัลลานะ ซึ่งเรียกวาปุราณปริพาชก อีก ๒๕๐ จึงรวมเปน ๑,๒๕๐ รูป ถานับพระเถระผู
เปนหัวหนาดวยก็เปน ๑,๒๕๕ รูป และสันนิบาตนั้นไดมีแลว ณ เวฬุวนาราม จังหวัด
ราชคฤห เมื่อเวลาตะวันบาย ดิถีเพ็ญพระจันทรเสวยมาฆนักษัตร ในปที่ตรัสรูนั้นเมื่อมี
สันนิบาตพรอมดวยองค ๔ เปนอัศจรรยเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงทําวิสุทธิ
อุโบสถทรงแสดงขึ้นซึง่ โอวาทปาฏิโมกข ณ ที่ประชุมนั้น
ครั้งสมัยอื่นจากนั้นมาถึงปที่ ๔๕ กอนหนาเสด็จปรินิพพาน ๓ เดือน เสด็จจําพรรษา
บานเวฬุคาม จังหวัดเวสาลี จนกาลลวงไปถึงเดือน ๓ แหงฤดูเหมันต ซึ่งอรรถกถากําหนดไว
วา มาฆบูรณมีสมัย จึงทรงปรงพระชนมายุสังขาร ณ ปาวาลเจดียสถาน จังหวัดเวสาลีนั้น
โดย พระพุทธพจนทตี่ รัสกับมารผูมบี าปวา “ทานจงขวนขวายนอยเถิด” ความปรินิพพานแหง
ตถาคตจักมีในไมชาโดยกาลที่ลวงไปแลวแหง ๓ เดือน แตนี้พระตถาคตจักปรินพิ พาน ดังนี้
สวนวันทํามาฆบูชานั้น กําหนดตามสุริยคติวันเพ็ญในเดือนกุมภาพันธ เปนวันทํา
มาฆบูชาจะตกในเดือน ๓ หรือในเดือน ๔ ก็ตาม แตถาวันเพ็ญในเดือนกุมภาพันธเปนวันที่ ๑
หรือที่ ๒ มาฆบูชาก็เลื่อนไปทําในวันเพ็ญหลังในเดือนมีนาคม กําหนดตามจันทรคติ ในปมี
ปกติมาศ ทํากันในวันเพ็ญเดือน ๓ ตอมีอธิกมาศ คือ มีแปดสองแปดอยูหนา จึงทําเพ็ญ
เดือน ๔
อภิลักขิตกาลเชนนี้ ก็จดั เปนสําคัญของพุทธศาสนิกชนอีกเหมือนกัน พุทธบริษทั ทั้ง
คฤหัสถและบรรพชิตชุมนุมกันสักการบูชาใหญ เหมือนอยางทําในวันวิสาขบูชา และวันถวาย
พระเพลิง ตางแตหัวหนากลาวคํานําบูชาเปลี่ยนไปโดย อนุรูปแกอภิลักขิตกาล สวนเทศนานั้น
กัณฑตนเทศนเรื่องจาตุรงคสันนิบาต หรือจะเทศนอะไรก็ตามแตเหมาะสม เทศนถึงประชุมตั้ง
หลักสอนพระพุทธศาสนา แลวหยุดใหพระสงฆสวดโอวาทปาฏิโมกขทิปาฐ แลวจึงเทศนา
อธิบายความในโอวาทปาฏิโมกขตอไป แตนั้นเทศนโพธิปกขิยธรรม หรือจะเทศนอะไรก็ได
เลือกเรื่องที่เปนประโยชนและเวลาจํากัดในที่ประชุมเทานั้นเอง
ตอไปนี้จะไดอัญเชิญ “โอวาทปาฏิโมกขทิปาฐ” ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ได
ทรงแสดงในที่ประชุมสงฆ ในวันมาฆบูชาเปนครั้งแรก และไดถือเปนหลักสําคัญในการสั่งสอน
เผยแผพระพุทธศาสนาแตนั้นมา
คําแปลโอวาทปาฏิโมกข
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ผูรูเอง เห็นเอง ผูอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระองค
นั้น ทรงแสดงแลวและซึ่งโอวาทปาฏิโมกข ดวยคาถาทั้งหลาย ๓ ความวา
ความอด คือความทนทาน เปนธรรมเผาบาปอยางยิ่ง ทานผูรูทั้งหลาย ยอม
กลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอยางประเสริฐ ผูทํารายผูอื่น ไมเชื่อวาเปนบรรพชิต
ทีเดียว ผูเบียดเบียนผูอื่นอยู ไมเชื่อวาเปนสมณะ
ความไมกระทําบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลใหถึงพรอม ความทําจิตของตนให
ผองใส ๓ นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
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๔

ความไมกลาวราย ๑ ความไมทําราย ๑ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑ ความ
เปนผูประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันเงียบสงัด ๑ ความประกอบเพียรในอธิจิต
๑ ทั้ง ๖ นี้ เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
และพระผูมพี ระภาคเจา ผูรูเอง เห็นเอง ผูอ รหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนนั้
ตรัสศีล ตรัสสมาธิ ตรัสปญญา ไวแลวดวยดีโดยปริยายเปนเอนกแล ฯ
พระผูมพี ระภาค ตรัสศีลไวดวยดีอยางไรเลา ?
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสศีลไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําก็มี ตรัสศีลไวดวยดีอยางสูงก็มี
พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสศีลไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางไรเลา ? (ตรัสไววา)
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูง ดเวนจากฆาสัตว เปนผูงดเวนจากลักทรัพย เปนผูงดเวน
ผิดในกาม เปนผูงดเวนจากการพูดปด เปนผูงดเวนที่ตั้งแหงความประมาท คือดืม่ น้ําเมา คือ
สุราเมรัย พระผูมีพระภาคตรัสศีลไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางนี้แล ฯ
พระผูมพี ระภาคตรัสศีลไวดวยดีอยางสูงอยางไรเลา ? (ตรัสไววา) ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนผูมศี ีลสํารวมแลวในพระปาฏิโมกขสังวร ถึงพรอมแลวมารยาทและโคจรมีปรกติ เห็น
ภัยในโทษทั้งหลายมีปริมาณนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย พระผูมพี ระภาคตรัสศีล
ไวดวยดี โดยปริยายอยางสูงอยางนี้แล ฯ
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๕

พระผูมพี ระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีอยางไรเลา ?
พระผูมพี ระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําก็มี ตรัสสมาธิไวอยางสูงก็มี
พระผูมพี ระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางไรเลา ? (ตรัสไววา)
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ทําซึ่งความสละใหเปนอารมณ (แหงจิต) ยอมไดซึ่งสมาธิ ไดซึ่ง
ความที่แหงจิตมีอารมณเปนหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางนี้แล
ฯ
พระผูมพี ระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางไรเลา ? (ตรัสไววา)
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากธรรมอกุศลทั้งหลายเที่ยวเขาถึง ปฐม
ญาณ (ความเพงที่ ๑) มีวิตกวิจารณ มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู เพราะใหวติ กวิจารณทงั้
สองสงัดจึงเขาถึง ทุติยญาณ (ความเพงที่ ๒) ใหจิตผองใสในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอก
ผุดขึ้นแหงจิต ไมมวี ิตก ไมมีวจิ ารณ มีปติและสุข อันเกิดแตสมาธิอยูความหนายแหงปติ จึง
เปนผูเพิกเฉยอยู เพราะเปนผูมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ เสวยสุขดวยกายดวย เพราะคุณคือ
อุเบกขา สติและสัมปชัญญะและความเสวยสุขไรเลาเปนเหตุ พระอริยเจาทั้งหลายจึงกลาว
สรรเสริญวา เปนผูเพิกเฉยมีสติอยูเปนสุข ดังนีจ้ ึงเขาถึงตติยญาณ (ความเพงที่ ๓) อยู เพราะ
มาละสุขไดดวย ละทุกขไดดวย เพราะความที่มาแหงโสมนัสทั้งสองดับสนิทไปในกาลกอน
เทียว จึงเขาถึงจตุตถญาณ (ความเพงที่ ๔) ไมมีทุกขและสุข มีความที่แหงอุเบกขา และสติ
เปนธรรมอันเปนบริสุทธิ์อยู พระผูม ีพระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางนี้แล ฯ
พระผูมพี ระภาคตรัสปญญาไวดวยดีอยางไรเลา ?
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําก็มี ตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยาย
อยางสูงก็มี
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางไรเลา ? (ตรัสไววา)
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีปญ
 ญาประกอบแลว ดวยปญญาเครื่องดําเนินถึง
ความเกิดดับแหงสังขารเปนจริงชําแรกกิเลสใหสัตวถึงความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ พระผูม ี
พระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางนี้แล ฯ
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางไรเลา ? (ตรัสไววา)
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงวานีท่ ุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี่
เหตุใหทุกขเกิด ยอมรูชดั ตามความเปนจริงวานีข่ อปฏิบัติเครื่องดําเนินใหถึงความดับทุกข พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางนี้แล ฯ
สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลวยอมพน
จากอาสวะทัง้ หลายดวยดีนี่อยางไร ? คือจากกามาสวะ (อาสวะเปนเหตุอยากได) จากภวาสวะ
(อาสวะเปนเหตุอยากเปน) จากอวิชชาสวะ (อาสวะคือวิชาความเขลา)
และในสมัยใกล
บัดนี้เราขอเตือนทาน
ปรินิพพาน
พระผูมีพระภาคตรัสปจฉิมวาจานี้ไววาภิกษุทั้งหลาย
ทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังกุศลธรรมใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด สมจริง พระผูมพี ระภาคตรัสคําอุปมาขอนี้ไววาดูกรภิกษุทั้งหลาย
รอยเทาสัตวที่สัญจรไปในแผนดินเหลาหนึ่งเหลาใด รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมถึงความ
ประชุมลงในรอยเทาชาง เขายอมเรียกเทาชางวาใหญกวารอยเทาของสัตวนั้น เพราะรอยเทา
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ชางเปนของใหญฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใด (มีอยู) กุศลธรรมเหลานั้นทั้งมวล
ลวนความไมประมาทเปนมูลรวมลงในความไมประมาทสิ้น ทานจึงกลาวความไมประมาทวา
เลิศกวากุศลธรรมเหลานั้นฉันนั้นแล ฯ เพราะเหตุอยางนี้แหละเราทั้งหลายควรศึกษาวา “จักเปน
ผูมีความเพงอยางแรงกลา ในการสมาทานอธิศีลสิกขา ในการสมาทานอธิจิตตสิกขา ในการ
สมาทานอธิปญญาสิกขา เราจักยังไตรสิกขา (คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหถึงพรอมดวยความไม
ประมาท เราทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ)”
ใจความพระปาฏิโมกขที่จบลงนี้ เปนหลักแหงการใหโอวาทในพระพุทธศาสนา เปน
การประกาศหลักพระพุทธศาสนา
โดยถือใจความแหงธรรมที่เปนประธานหรือเปนยอดแหง
โอวาททั้งมวล นับวาระแตที่พระองคไดทรงคนควาแสวงโมกขธรรม และเมื่อไดตรัสรูทรง
คนพบโมกขธรรมแลว เมื่อมีพระสาวกไดบรรลุมรรคผลก็ทรงสั่งบรรดาพระอริยสาวกที่รูตาม
เห็นตามเหลานั้น
ออกประกาศเผยแผพระพุทธศาสนาโดยแยกทางจาริกไปคนละทิศละทาง
และปลายปที่พระองคตรัสรูในวันเพ็ญแหงมาฆมาสนั้นเอง เหตุอัศจรรยคือ “จาตุรงคสันนิบาต”
ดังที่กลาวมาแลวเบื้องตนก็บังเกิดขึ้น พระองคจึงไดทรงประทาน “โอวาทปฏิโมกข” อันเปน
หลักแหงการใหโอวาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาแกมวลพระสาวกเปนอยางดี บรรดาพระ
สาวกผูทําหนาที่ประกาศพระศาสนาไดนอมรับเอาหลักปฏิบัตินั้น โดยไมตองสงสัยวา โอวาทที่
ตนกลาวสอนออกไปจะผิดแนวแหงพระประสงคอยางไร แปลวาจะสอนอยางไร ดวยวิธีใดก็
ตามเถิด สาระของโอวาทนั้นตองอยูจุดนี้ เรื่องนี้ตางเปนที่ชื่นชมแกมวลพุทธสาวกเปนอยาง
มาก และดวยหลักอันนี้ พระพุทธศาสนาก็ไดแพรหลายไพศาลยิ่งขึ้น และมั่นคงดํารงมาจนทุก
วันนี้
ในอภิลักขิตกาลแหงวัน “มาฆบูชา” อันเปนวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งแหงพระพุทธศาสนา
บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ตางก็ไดนอมนําสักการะเคารพบูชา
โดยทําพิธีในวันมาฆบูชา ตามกําลังศรัทธา และอัธยาศัย เพื่อนอมบูชาตอองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาผูเปนเจาของแหงพระพุทธศาสนา พรอมทั้งพระองคไดทรงคนพบหลักธรรม
อันเปนหลักอบรมจิตใจแกมวลเวไนยประชากรทุกถวนหนา และทั้งพระสงฆผูทรงศาสนามาจน
บัดนี้ เรามุงเทิดบูชาคุณแหงพระพุทธศาสนา จึงขอนอมเคารพสักการบูชา พระไตรรัตน อัน
เปนฉัตรแกวในความรุม เย็นเปนสุขแกมวลพุทธศาสนิกชน ในโอกาสนี้ตอไป
ขอทานสาธุชนทั้งหลายจงระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีพุทธานุ
ภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ นําสงผลจะมีในชีวิตของตน รุงโรจนโชตนการตลอดกาล
ปาวสาน ดังที่อาตมาภาพไดชี้แจงแสดงมาฆะบูชาในความรักแหงชีวิต ก็ขอจบลงคงไวแต
เพียงนี้ ขอทานทั้งหลายจงประสบแตความสุข ความเจริญ โดยทั่วหนากัน ขอทานทั้งหลาย
จงเจริญดวย วัณณะ สุขะ พละ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุก
รูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้ เทอญ.
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