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รวบรวมโดย พระราชสุทธิญาณมงคล
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วันมาฆปุรณมีเพ็ญเดือน ๓ เปนมงคลสมัยที่นิยมวาตรงกับวันจาตุรงศิก
สาวกสันนิบาตประชุมตั้งหลักสอนพระพุทธศาสนาและปรงพระชนมายุสังขารแหง
พระบรมศาสดา พระบูรณาจารย หากกําหนดไวดังนี้
จาตุรงศิกสาวกสันนิบาตนั้น คือประชุมสาวกสงฆ พรอมดวยองค ๔ ภิกษุ
ซึ่งไดมาประชุมทั้งปวงลวนเปนเอหิภิกษุทั้งสิ้นนับเปนองค ๑ ทานเหลานั้นลวนเปน
อรหันต อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจในปหานและภาวนาแลวนับเปนองคที่ ๒ ทาน
เหลานั้นไดนัดแนะเรียกรองกัน มายังที่ประชุมโดยตนเองเปนองคที่ ๓ วันประชุมนั้น
เปนดิถีเพ็ญที่ครบ ๓ เดือน แหงเหมันตฤดูเปนองคครบ ๔ การประชุมเชนนี้แหง
พระพุทธเจาบางองคมี ๓ วาระ บางองคมี ๒ วาระ บางองคมีวาระ ๑ เทานัน้ และ
นับภิกษุที่มาประชุมมากบางนอยบางไมมีนิยม แตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของ
เราทั้งหลาย มีสาวกสันนิบาตมหัศจรรยเชนนี้ วาระเดียวนิยม ภิกษุขีณาสพ มีกึ่งเปน
ที่ครบ ๑๓ คือนับได ๑๒๕๐ นี้หมายถึงภิกษุบริวารของพระอุรุเวลกัสสป นทีกัสสป
และคยากัสสป ซึ่งเรียกวา ปุราณชฏิลมีประมาณ ๑๐๐๐ พระภิกษุบริวารของพระ
สาริบุตร และพระโมคคัลลานะ ซึ่งเรียกวาปุราณปริพาชก อีก ๒๕๐ จึงรวมเปน
๑๒๕๐ ถานับพระเถระผูเปนหัวหนาดวยก็เปน ๑๒๕๕ และสันนิบาตนั้นไดมีแลว ณ
เวรุวนาราม จังหวัดราชคฤห เมื่อเวลาตะวันบาย ดิถีเพ็ญพระจันทรเสวยมาฆ
นักษัตร ในปที่ตรัสรูนั้นเมื่อมีสันนิบาตพรอมดวยองค ๔ เปนอัศจรรยเชนนั้น พระผูม ี
พระภาคเจา จึงทรงทําวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงขึ้นซึ่งโอวาทปาฏิโมกข ณ ที่ประชุมนั้น
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๑

ครั้งสมัยอื่นจากนั้นมาถึงปที่ ๔๕ กอนหนาเสด็จปรินิพพาน ๓ เดือน เสด็จ
จําพรรษา บานเวฬุคาม จังหวัดเวสาลี จนกาลลวงไปถึงเดือน ๓ แหงฤดูเหมันต ซึ่ง
อรรถกถากําหนดวา มาฆาบูรณมีสมัย จึงทรงปรงพระชนมายุสังขาร ณ ปาวาล
เจดียสถาน จังหวัดเวสาลีนั้น โดย พระพุทธพจนที่ตรัสกับมารผูมีบาปวา “ทานจง
ขวนขวายนอยเถิด” ความปรินิพพานแหงตถาคตจักมีในไมชาโดยกาลที่ลวงไปแลว
แหง ๓ เดือน แตนี้พระตถาคตจักปรินิพพาน ดังนี้
สวนวันทํามาฆบูชานัน้ กําหนดตามสุริยคติวันเพ็ญในเดือนกุมภาพันธ เปน
วันทํามาฆบูชาจะตกในเดือน ๓ หรือในเดือน ๔ ก็ตาม แตถาวันเพ็ญในเดือน
กุมภาพันธเปนวันที่ ๑ หรือที่ ๒ มาฆบูชาเลื่อนไปทําในวันเพ็ญหลังในเดือนมีนาคม
กําหนดตามจันทรคติ ในปมีปกติมาศ ทํากันในวันเพ็ญเดือน ๓ ตอมีอธิกมาศ คือ
มีแปดสองแปดอยูหนา จึงทําเพ็ญเดือน ๔
อภิลักขิตกาลเชนนี้ ก็จัดเปนสําคัญของพุทธศาสนิกชนอีกเหมือนกัน พุทธ
บริษัททั้งคฤหัสถและบรรพชิตชุมนุมกันสักการะบูชาใหญ
เหมือนอยางทําในวันวิ
สาขบูชา และวันถวายพระเพลิง ตางแตหัวหนากลาวคํานําบูชาเปลี่ยนไปโดย
อนุรูปแกอภิลักขิตกาล สวนเทศนานั้น กัณฑตนเทศจาตุรงคสันนิบาต เทศถึง
ประชุมตั้งหลักสอนพระพุทธศาสนา แลวหยุดใหพระสงฆสวดโอวาทปาฏิโมกขทิปาฐ
และจึงเทศอธิบายความในโอวาทปาฏิโมกขตอไป แตนั้นเทศโพธิปกขิยธรรม หรือจะ
เทศนอะไรก็ได เลือกเรื่องที่เปนประโยชนแกผูฟง
ตอไปนี้จะไดอัญเชิญ “โอวาทปาฏิโมกขทิปาฐ” ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ไดทรงแสดงในที่ประชุมสงฆ ในวันมาฆบูชาเปนครั้งแรก และไดถือเปน
หลักสําคัญในการสั่งสอนเผยแผพระพุทธศาสนาแตนั้นมา
คําแปลโอวาทปาฏิโมกข
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ผูรูเอง เห็นเอง ผูอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงแสดงแลวแลซึ่งโอวาทปาฏิโมกข ดวยคาถาทั้งหลาย ๓ ความวา
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๒

ความอด คือความทนทาน เปนธรรมเผาบาปอยางยิ่ง ทานผูร ูทั้งหลาย
ยอมกลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอยางประเสริฐ ผูทํารายผูอื่น ไมเชื่อวาเปน
บรรพชิตทีเดียว ผูเบียดเบียนผูอื่นอยู ไมเชื่อวาเปนสมณะ
ความไมกระทําบาปทัง้ สิ้น ความยังกุศลใหถึงพรอม ความทําจิตของตน
ใหผองใส ๓ นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ความไมกลาวราย ๑ ความไมทําราย ๑ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑
ความเปนผูป ระมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันเงียบสงัด ๑ ความประกอบเพียร
ในอธิจิต ๑ ทั้ง ๖ นี้ เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
และพระผูมีพระภาคเจา ผูรูเอง เห็นเอง ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสศีล ตรัสสมาธิ ตรัสปญญา ไวแลวดวยดีโดยปริยายเปนเอนกแล ฯ
พระผูมีพระภาค ตรัสศีลไวดวยดีอยางไรเลา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสศีลไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําก็มี ตรัสศีลไวดวยดีอยางสูงก็
มี
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสศีลไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางไรเลา ?
(ตรัสไววา) อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูงดเวนจากฆาสัตว เปนผูงดเวนจาก
ลักทรัพย เปนผูงดเวนผิดในกาม เปนผูงดเวนจากการพูดปด เปนผูงดเวนที่ตั้งแหง
ความประมาท คือดื่มน้ําเมา คือสุราเมรัย พระผูมีพระภาคตรัสศีลไวดวยดีโดย
ปริยายอยางต่ําอยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสศีลไวดวยดีอยางสูงอยางไรเลา ? (ตรัสไววา) ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมแลวในพระปาฏิโมกขสังวร ถึงพรอมแลวมารยาทและ
โคจรมีปรกติ เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีปริมาณนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสศีลไวดวยดี โดยปริยายอยางสูงอยางนี้แล ฯ
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๓

พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีอยางไรเลา ?
พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําก็มี ตรัสสมาธิไวอยางสูงก็มี
พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางไรเลา
?
(ตรัสไววา) อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ทําซึ่งความสละใหเปนอารมณ
(แหงจิต) ยอมไดซึ่งสมาธิ ไดซงึ่ ความที่แหงจิตมีอารมณเปนหนึ่ง พระผูมพี ระภาค
ตรัสสมาธิดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางไรเลา
?
(ตรัสไววา) ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากธรรม
อกุศลทั้งหลายเทียวเขาถึง ปฐมญาณ (ความแพงที่ ๑) มีวิตกวิจารณ มีปติและสุขอัน
เกิดจากวิเวกอยู เพราะใหวิตกวิจารณทั้งสองสงัดจึงเขาถึง ทุติยญาณ (ความแพงที่
๒) ใหจิตผองใสในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดขึ้นแหงจิต ไมมีวติ ก ไมมี
วิจารณ มีปติและสุข อันเกิดแตสมาธิอยูความหนายแหงปติ จึงเปนผูเพิกเฉยอยู
เพราะเปนผูมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ เสวยสุขดวยกายดวย เพราะคุณคืออุเบกขา
สติและสัมปชัญญะและความเสวยสุขไรเลาเปนเหตุ พระอริยเจาทั้งหลายจึงกลาว
สรรเสริญวา เปนผูเพิกเฉยมีสติอยูเปนสุข ดังนี้จึงเขาถึงตติยญาณ (ความแพงที่ ๓)
อยู เพราะมาละสุขไดดวย ละทุกขไดดวย เพราะความที่มาแหงโสมนัสทั้งสองดับ
สนิทไปในกาลกอนเทียว จึงเขาถึงจตุตถญาณ (ความแพงที่ ๔) ไมมีทุกขและสุข มี
ความที่แหงอุเบกขา และสติเปนธรรมอันเปนบริสุทธิอ์ ยู พระผูมีพระภาคตรัสสมาธิ
ไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสปญญาไวดวยดีอยางไรเลา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําก็มี ตรัสปญญาไวดวยดี
โดยปริยายอยางสูงก็มี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ําอยางไรเลา ?
(ตรัสไววา) อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีปญญาประกอบแลว ดวย
ปญญาเครื่องดําเนินถึงความเกิดดับแหงสังขารเปนจริงชําแรกกิเลสใหสัตวถึงความ
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๔

สิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางต่ํา
อยางนี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยายอยางสูงอยางไรเลา ?
(ตรัสไววา) ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี่ทุกข ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวานี่เหตุใหทุกขเกิด
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี่ขอปฏิบัติ
เครื่องดําเนินใหถึงความดับทุกข พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาไวดวยดีโดยปริยาย
อยางสูงอยางนี้แล ฯ
สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรม
แลวยอมพนจากอสาวะทั้งหลายดวยดีนี่อยางไร ? คือจากกามาสวะ (อสาวะเปนเหตุ
อยากได) จากภวาสวะ (อสาวะเปนเหตุอยากเปน) จากอวิชชาสวะ (อสาวะคือวิชา
ความเขลา) และในสมัยใกลปรินิพพาน พระผูมีพระภาคตรัสปจฉิมวาจานี้ไววาภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนทานทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
ทานทั้งหลายจงยังกุศลธรรมใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด สมจริง พระผูมี
พระภาคตรัสคําอุปมาขอนี้ไววาดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเทาสัตวที่สัญจรไปในแผนดิน
เหลาหนึ่งเหลาใด รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง
เขายอมเรียกเทาชางวาใหญกวารอยเทาของสัตวนั้น เพราะรอยเทาชางเปนของใหญ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใด (มีอยู) กุศลธรรมเหลานั้นทั้งมวลลวน
ความไมประมาทเปนมูลรวมลงในความไมประมาทสิน้
ทานจึงกลาวความไม
ประมาทวา เลิศกวากุศลธรรมเหลานั้นฉันนั้นแล ฯ เพราะเหตุอยางนี้แหละเรา
ทั้งหลายควรศึกษาวา “จักเปนผูมีความเพงอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา
ในการสมาทานอธิจิตตสิกขา ในการสมาทานอธิปญญาสิกขา เราจักยังไตรสิกขา
(คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใหถึงพรอมดวยความไมประมาท เราทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้แหละ)”
ใจความพระปาฏิโมกขที่จบจงนี้
เปนหลักแหงการใหโอวาทใน
พระพุทธศาสนา เปนการประกาศหลักพระพุทธศาสนา โดยถือใจความแหงธรรมที่
วันมาฆบูชา
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เปนประธานหรือเปนยอดแหงโอวาททั้งมวล
นับวาระแตที่พระองคไดทรงคนควา
แสวงโมกขธรรม และเมื่อไดตรัสรูทรงคนพบโมกขธรรมแลว เมือ่ มีพระสาวกไดบรรลุ
มรรคผลก็ทรงสั่งบรรดาพระอริยสาวกที่รูตามเห็นตามเหลานั้น ออกประกาศเผยแผ
พระพุทธศาสนาโดยแยกทางจาริกไปคนละทิศละทาง และปลายปที่พระองคตรัสรูใน
วันเพ็ญแหงมาฆมาสนั้นเอง เหตุอัศจรรยคือ “จาตุรงคสันนิบาต” ดังที่กลาวมาแลว
เบื้องตนก็บังเกิดขึ้น พระองคจึงไดทรงประทาน “โอวาทปฏิโมกข” อันเปนหลักแหง
การใหโอวาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาแกมวลพระสาวกเปนอยางดี บรรดาพระ
สาวกผูทําหนาที่ประกาศพระศาสนาไดนอมรับเอาหลักปฏิบัตินั้น โดยไมตองสงสัย
วา โอวาทที่ตนกลาวสอนออกไปจะผิดแนวแหงพระประสงคอยางไร แปลวาจะสอน
อยางไร ดวยวิธีใดก็ตามเถิด สาระของโอวาทนั้นตองอยูจุดนี้ เรื่องนี้ตางเปนที่ชื่นชม
แกมวลพุทธสาวกเปนอยางมาก และดวยหลักอันนี้ พระพุทธศาสนาก็ไดแพรหลาย
ไพศาลยิ่งขึ้น และมั่นคงดํารงมาจนทุกวันนี้
ในอภิลักขิตกาลแหงวัน “มาฆบูชา”
อันเปนวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งแหง
พระพุทธศาสนา บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ตางก็ได
นอมนําสักการะเคารพบูชา โดยทําพิธีในวันมาฆบูชา ตามกําลังศรัทธา และ
อัธยาศัย
เพื่อนอมบูชาตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนเจาของแหง
พระพุทธศาสนา พรอมทั้งพระองคไดทรงคนพบหลักธรรม อันเปนหลักอบรมจิตใจ
แกมวลเวไนยประชากรทุกถวนหนา และทัง้ พระสงฆผูทรงศาสนามาจนบัดนี้ เรามุง
เทิดบูชาคุณแหงพระพุทธศาสนา จึงขอนอมเคารพสักการะบูชา พระไตรรัตน อัน
เปนฉัตรแกวในความรุมเย็นเปนสุขแกมวลพุทธศาสนิก ณ วโรกาสนี้ดวยเทอญ.

วันมาฆบูชา
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