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มาฆบูชา ๒๕๕๘

มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

เวียนเทียนวันมาฆบูชา
วัดญาณเวศกวัน กำ�หนดพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วัน
พุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำ�หนดการดังนี้
๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา
๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์นำ�กล่าวคำ�บูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำ�เวียนเทียนรอบอุโบสถ
  สิ้นวาระ ๓ รอบ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

และเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดญาณเวศกวัน ได้จัดพิธีอุปสมบทพระบวชใหม่ ๙ รูป ได้แก่
๑.นายอภิมุข ฉันทวานิช ๒.นายธีรพงษ์ ชัยวิภาส
๓.นายสมภพ กุลจรัสนนท์ ๔.นายวิกรม คงสกุลยานนท์
๕.นายวิชญ์ สัตย์ตระกูลวงศ์ ๖.นายอรรถพล ธรรมานนท์
๗.นายภคเวทย์์ ทับประยูร ๘.นายวรกิติ รัศมินทราทิพย์
๙.นายภูมิ สาระสมบัติ
เนื่องจากสภาพร่างกายของพระพรหมคุณาภรณ์ ยังไม่เอื้อ
ให้ทำ�หน้าที่อุปัชฌาย์ได้ดีเท่าที่ควร จึงได้ตกลงโดยความพร้อมใจ
ของผู้ขอบวชทั้ง ๒ รุ่น ให้ทางวัดนิมนต์ พระครูอดุลพัฒนาภรณ์
(จารุมโย) เจ้าคณะอำ�เภอสามพราน วัดเดชานุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม เป็นอุปัชฌาย์

เรื่องสังฆทาน
บวชพระนอกพรรษา
วัดญาณเวศกวัน จะจัดให้มีพิธีอุปสมบทนาคเป็นภิกษุใหม่
๑๒ รูป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดังนี้
๑.นายแอนรมิตร พลนครเดช ๒.นายเกียรติพงศ์ ตวงเกียรติขจร
๓.นายวิภากร ลิ้วประเสริฐ ๔.นายจิรพิพฒั น์ โลหะกมลชัย
๕.นายปกรณ์ อาชวกุลพงศ์ ๖.นายนาวี แพรอำ�พัน
๗.นายดนุภัค ศรีตระกูล ๘.นายธีรพงศ์ มุสิก
๙.นายณัฐสิทธิ์ ตรีมังคลายน ๑๐.นายจิรเมธ สุวรรณสุขโรจน์
๑๑.นายปิณฑานนท์ รายิ้ม ๑๒.นายเมธี เมธศาสตร์

ระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ ญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา
ได้เดินทางมาบำ�เพ็ญบุญกิริยาที่วัดญาณเวศกวันเป็นจำ�นวนมาก
กิจกรรมยอดนิยมที่เด่นชัดที่สุดคือ การถวายสังฆทาน ซึ่งเป็น
การถวายสิ่งของแก่สงฆ์ คือถวายเป็นกลางๆ ไม่จำ�เพาะเจาะจง
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
อามิสทานที่ญาติโยมนำ�มาถวายด้วยจิตศรัทธา และพระก็
อนุโมทนารับไว้อย่างเต็มใจนั้น ปัจจุบันมีปริมาณสะสมอยู่อย่าง
มากมาย พระในวัดนำ�มาใช้ไม่ถึงหนึ่งในร้อย แม้ทางวัดจะวาง
กำ�หนดเวลาในการรับทานจากโยมไว้อย่างจำ�กัดแล้ว แต่จำ�นวน
ข้าวของนั้นกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สังฆทานที่นำ�มาถวายนั้น ล้วนเป็นของที่จัดหามาอย่างตั้งใจ
แต่ก็เป็นภาระในการดูแลจัดการ ทั้งสถานที่สำ�หรับเก็บรักษาก็มี
ไม่เพียงพอ และเมื่อพระในวัดใช้เองไม่ทัน ก็จำ�เป็นที่จะต้องระบาย
ออกไปเพื่อไม่ให้ของเสีย ซึ่งการแจกจ่ายสิ่งของที่มีผู้ถวายมา
ด้วยศรัทธา ย่อมต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะรับ ทั้ง
ยังต้องคำ�นึงถึงจำ�นวนที่พอดี และประเภทของที่สามารถสละได้
โดยไม่ขัดกับพระวินัย จึงเป็นงานหนัก กินเวลา เกินกำ�ลังของพระ
ที่มีอยู่จะทำ�ได้ไหว
ของอุปโภคบริโภคที่มีอย่างเหลือเฟือ ใช้ไม่ทัน ฉันไม่ไหว
แจกไม่หมด เท่าที่เห็นได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ชุดไตรจีวร รองเท้า ร่ม
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำ�ระ
กระดาษเช็ดหน้า น้ำ�ยาล้างจาน น้ำ�ยาล้างห้องน้ำ�  ผงซักฟอก
พระพุทธรูป ฯลฯ
ในเรื่องจัดการนี้ ทางวัดขออนุโมทนาญาติโยมใกล้วัด อาทิ
คณะจิตอาสาหมูบ่ า้ นเอือ้ อาทร พุทธมณฑลสาย ๕ ทีไ่ ด้ชกั ชวนกัน
มาบำ�เพ็ญอัตถจริยาทีว่ ดั ทุกวันจันทร์ ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลาหลายปี
เริม่ ตัง้ แต่คัดแยกประเภทสิ่งของ จัดเก็บเข้าในหมวดหมู่ และจัด
เตรียมข้าวของทีจ่ ะแจกจ่ายไปนอกวัด รวมทัง้ คุณพัชธร กิตนิ กุ ลู ศิลป์
และ บริษัท บาซินี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด ที่รับเป็นธุระในการนำ�
สิง่ ของส่งไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ตลอดจนญาติโยมอีกหลายท่านทีจ่ ร
มาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว ทำ�ให้แบ่งเบาภาระของพระลงไปมาก
เมื่อได้หยิบยกปัญหาเรื่องสังฆทานล้นวัดมาเล่าให้ญาติโยม
รับรู้อย่างนี้แล้ว ขอถือโอกาสนำ�สารที่พระพรหมคุณาภรณ์เคย
เขียนบอกแก่ญาติโยมไว้ในปี ๒๕๕๐ มาให้ได้ทบทวนกันอีกครั้ง  

สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺย สิรี โภคานมาสโย

ขออนุโมทนาญาติโยม ที่มีจิตศรัทธา ได้มาวัด ทำ�บุญเจริญ
กุศลกัน มากท่าน หลายกิจกรรม
บุญพิธีที่สาธุชนมาทำ�บ่อยที่สุด ก็คือ สังฆทาน ซึ่งเวลานี้ได้
กลายเป็นกระแสนิยม
ก. ทำ�ทาน อย่าเสียบุญ เมื่อสาธุชนมาทำ�สังฆทาน พระในวัดก็
ต้องออกมารับ ญาติโยมมาคณะหนึ่งหรือแม้เพียงคนหนึ่ง พระก็
ต้องออกมารับครั้งหนึ่ง บางทีญาติโยมมากันวันหนึ่งอาจถึง ๑๐
ราย ถ้ามีพระมากพอ ก็ฉลองศรัทธาโยมไป แต่เวลานี้ ญาติโยม
มาถวายสังฆทานบ่อย ขณะที่จำ�นวนพระลดน้อยลง  
อีกทั้งงานวัดและศาสนกิจด้านอื่นก็เพิ่มขึ้นๆ เกินกำ�ลังของ
พระ จนถึงจุดที่ต้องบอกญาติโยม

พระสงฆ์ในวัดญาณเวศกวัน ขณะนี้มีทั้งหมด ๑๓ รูป เป็น
พระเก่า ๑๐ พระใหม่ ๓
ในพระเก่า ๑๐ นัน้ ชราอายุ ๙๔ ปี ๑ รูป, มีอวัยวะหลายชิน้
ชำ�รุด ๑ รูป, ยังหนุม่ แต่อาพาธรุนแรงแทบเดินไม่ได้ ๑ รูป, น้�ำ หนัก
ลดสิบกิโลอยู่ในโรงพยาบาล ๑ รูป – เหลือค่อนข้างปกติ ๖ รูป
ส่วนพระใหม่ คือพระนวกะ ๓ รูปนั้น เข้ามาเพื่อบวชเรียน
และมีเวลาจำ�กัดยิ่ง (ส่วนมากบวชรูปละ ๑ เดือน) กำ�ลังต้องการ
การฝึกศึกษาปฏิบัติทำ�กิจวัตรเต็มเวลา
เป็นอันว่า มีพระเก่าที่จะมารับญาติโยม ๖ รูป แต่ที่หนักก็
คือ หกรูปนีต้ อ้ งแบกงานวัดทีเ่ พิม่ ขึน้ พร้อมกับออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
นอกวัด เฉพาะอย่างยิ่งไปบรรยายและสอนศีลธรรมใน ร.ร. ต่างๆ
การศึกษาและเผยแผ่ธรรมนี้ เป็นศาสนกิจหลักตามพระ
พุทธโอวาท หลักธรรมวินัยบอกว่า ญาติโยมศรัทธา ก็คือมาช่วย
หนุนให้พระสงฆ์มีกำ�ลังไปทำ�ศาสนกิจหลักนี่แหละ
ฉะนั้น จะต้องช่วยกันไม่ให้การพบโยมรับสังฆทานกลายเป็น
เหตุบั่นทอนศาสนกิจ แต่ตรงข้าม จะต้องให้สังฆทานและไม่ว่า
ทานใดๆ เป็นเครือ่ งช่วยหนุนให้พระมีเรีย่ วแรงและเวลาทีจ่ ะศึกษา
และเผยแผ่ธรรมได้มากยิง่ ขึน้ ให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ให้จงได้
จึงจะเป็นบุญแท้ที่เต็มสมบูรณ์
ข. พระได้งาน โยมยิ่งได้บญุ ถ้ารู้วิธี ทานต้องหนุนศีลภาวนาของ
โยมและหนุนศาสนกิจของพระ แน่นอน จะทำ�อย่างไร ก็พลิกใจนิด
เดียว พอไปถูกแง่ ก็จะดีทง้ั แก่พระศาสนาและแก่โยมผูศ้ รัทธานัน้ เอง
สาธุชนจำ�นวนมากไปถวายสังฆทานเพื่อให้พ้นเคราะห์ เวลา
นั้นคือใจตกชีวิตอ่อนแอ ก็จะให้บุญช่วย เวลาทำ�บุญจึงตั้งวางใจ
แค่ให้ได้ผลบุญมาช่วยให้หายเคราะห์ ให้เบาหรือโล่งไปที ศรัทธา
แบบนี้มีกำ�ลังน้อย แล้วคนที่ใจอ่อนแอก็ไม่มั่นคง หวั่นไหวง่าย
เป็นช่องให้เคราะห์ใหม่เข้ามาอีก
จึงต้องตั้งวางจิตให้ถูก จะทำ�อย่างไร ก็คือ เวลาถวาย
สังฆทานหรือทำ�บุญอะไร ก็มีสติระลึกนึกเห็นว่า ที่เราถวายทาน
นี้ๆ คือเราช่วยให้พระสงฆ์และพระพุทธศาสนามีกำ�ลังทำ�ศาสนกิจ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เพื่อให้ชีวิตดีสังคมร่มเย็นประเทศ
ชาติประชาชนเจริญงอกงามมีสันติสุข
พอนึกอย่างนี้ ในใจจะเกิดมีพลังขึ้นมาทันที ทำ�ให้ชีวิตเข้ม
แข็ง นี่คือที่เรียกว่า “สิริ” หรือ “ศรี” ไม่ใช่ศักดิ์ศรีผิดๆ แบบที่จะ
เอามาข่มหรือแข่งกัน แต่คือศักดิ์ศรีแท้ที่รู้ตัวขึ้นว่า เรานี้มีพลังมี
อำ�นาจสามารถเกื้อหนุนโอบอุ้มผู้อื่นได้ นี่ก็คือมีอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์
อยู่ในตัวที่พร้อมจะก้าวหน้าไป ตอนนี้ ความอ่อนแอท้อแท้ระโหย

โรยแรงหมดไป มีแต่ความเข้มแข็งและพลังความมั่นใจ พร้อมที่
จะทำ�การทั้งหลายให้สำ�เร็จ คนจะพ้นเคราะห์ร้ายและมีโชคดีจริง
ต้องตั้งวางจิตถึงขั้นนี้
นี่แหละเข้าพุทธภาษิตที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อข้างบน ซึ่งแปลว่า
“ศรัทธาเอาเสบียงมามัดรวมไว้    สิริดึงดูดโภคสมบัติให้เนืองนอง
หลั่งไหลมา”
คนไม่มีสิริ ก็ไม่มีแรงดึงเอาโชคมา จึงต้องรอแรงข้างนอก
บันดาล ให้ได้โชคมาทีหนึ่งๆ ทำ�แล้วทำ�เล่า
ฉะนั้น เมื่อศรัทธาพาเราไปถวายสังฆทาน ขากลับต้องให้ได้
สิริมาด้วย จะได้ไม่ต้องรอพึ่งแต่พิธี
วิธีปฏิบัติ:
๑. ถวายสังฆทานแท้ ที่ไม่ต้องมีพิธี
๒. ถ้ายังต้องการทำ�แบบพิธี นานปีทำ�สักครั้ง
๓. ขยันทำ�บุญอื่นที่เหนือกว่าทาน (ทั้งหมดนี้ เวลาทำ� ตั้งจิต
วางเจตนาให้ถูก)
					
พระพรหมคุณาภรณ์
          ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐

ในข้อนี้ จะต้องช่วยกันระวังไม่ให้พระสงฆ์กลายเป็นดังสุครีพ
ที่สูญเสียกำ�ลังไปกับเรื่องข้างนอกจนล้าอ่อนแรง หรือมีกำ�ลังไม่
เพียงพอที่จะปฏิบัติศาสนกิจหลักของตน คือการศึกษาและสั่ง
สอนธรรม
ข้อสำ�คัญอีกอย่างหนึ่ง คือ วัดควรเป็นที่ประกาศความ
พร้อมเพรียงของพุทธบริษัท ดังนั้น การงานและความเป็นไปต่างๆ
น่าจะดำ�เนินไปด้วยความรู้เข้าใจและปฏิบัติร่วมกัน มีการปรึกษา
หารือและตกลงกันเป็นต้น เฉพาะอย่างยิ่ง ให้เป็นความประสาน
สอดคล้องกัน ระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยม
เมื่อปวงพุทธบริษัทช่วยกันทำ�ให้วัดเป็นแหล่งแห่งการเจริญ
กุศล เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ก็จะชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมตาม
ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแนะนำ�ไว้ อันจะทำ�ให้ผู้ศรัทธาทุกท่านเจริญ
ด้วยบุญญานิสงส์สืบไป
					
พระพรหมคุณาภรณ์
๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ชวนระลึกหลักเก่า

การปลงศพพระครูสังฆรักษ์

ได้ย้ำ�บ่อยๆ แก่พระสงฆ์ในวัดว่า ตามหลักการของพระพุทธ
ศาสนา วัดมีอยู่ ดำ�รงอยู่ เพื่อเป็นที่เจริญไตรสิกขา และบำ�เพ็ญ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเจริญงอกงามในกุศล
เริ่มต้นตั้งแต่เข้ามาวัด ก็ให้ได้บรรยากาศแห่งธรรมชาติอันรื่นรมย์
ที่โน้มนำ�จิตใจไปสู่ความสงบ ความสดชื่น เบิกบาน ผ่องใส แล้ว
ได้โอกาสที่จะเจริญธรรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นไป
ดังนั้น ไม่ว่าจะทำ�การใดๆ ที่เกี่ยวกับวัด ก็ตั้งใจแต่ว่า จะทำ�
อย่างไรให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดจากวัด ในการที่จะ
เจริญกุศลดังที่กล่าวแล้ว ไม่ต้องคิดว่าจะทำ�ให้วัดโดดเด่น หรือ
เป็นเยี่ยม ในทางโอ่อ่า ตระการตา หรือยิ่งใหญ่อย่างใดๆ
นอกจากนัน้ ก็ได้ขอเน้นมาแต่ตน้ ว่า สิง่ ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ในวัด ไม่วา่
จะเป็นด้านธรรมชาติหรือด้านฝีมอื สร้างสรรค์ ก็พยายามให้เป็นสิง่
ที่ดำ�รงอยู่ได้ดีที่สุดด้วยตัวมันเอง โดยพึ่งพาการดูแลของบุคคล
น้อยที่สุด
เวลานี้เห็นได้ว่า วัดขยายใหญ่จนจะเกินกำ�ลังของพระสงฆ์
ซึ่งยังมีจำ�นวนน้อยที่บวชอยู่ในระยะยาว ถ้ามีสิ่งที่ต้องดูแลรักษา
มาก ไม่แต่เพียงจะเป็นภาระเกินไปเท่านั้น การดูแลรักษาที่ไม่
เพียงพอก็จะทำ�ให้เกิดความทรุดโทรมได้ง่ายด้วย

ตามที่พระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปญฺาปทีโป) ได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังที่ทราบกันโดย
ทั่วไปแล้วนั้น ปัจจุบันศพของท่านยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัด โดยยัง
ไม่มีกำ�หนดวันปลงศพที่แน่นอน ในเรื่องนี้ พระพรหมคุณาภรณ์
เจ้าอาวาส ได้ให้เหตุผลแก่พระสงฆ์ในวัด มีความว่า
ในเรือ่ งการเก็บศพหลวงลุงไว้ ทำ�ไมไม่ปลงศพให้จบสิน้ ไปเสีย
ขอให้เข้าใจกันก่อนว่า ในกรณีอย่างนี้ เรือ่ งพระกับเรือ่ งโยมคฤหัสถ์
ไม่เหมือนกัน สำ�หรับญาติโยม ต้องเร่งคิดจัดการ เพราะเรื่อง
จัดการศพมักจะเป็นเรื่องของครอบครัว หรือในวงศ์ญาติใกล้ๆ
ซึ่งต้องคิดห่วงว่า คนในครอบครัว หรือญาติที่จะจัดการ จะเป็นไป
กันอย่างไร เมื่อไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวก็จะเป็นแบบที่ว่า ศพซึ่งเก็บไว้ที่วัด
ถูกทอดทิ้งไปเลย ไม่มีคนเผา เป็นศพไม่มีญาติ จนกระทั่งวัดต้อง
จัดการชำ�ระไป
พร้อมกันนั้น ที่บ้านก็ยากจะมีที่เก็บที่ไว้ศพ น้อยรายจะตั้ง
อยู่ที่บ้านได้นาน ก็ต้องนำ�ไปไว้ที่วัด แล้วจะปล่อยทิ้งไว้ที่วัดได้
อย่างไร วัดก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรที่จะต้องดูแล ในที่สุด
อย่างที่ว่าแล้ว ก็จะกลายเป็นศพไม่มีญาติไป รวมแล้วก็คือญาติ
ต้องคิดจัดการให้เสร็จไปเสีย

แต่สำ�หรับพระ เรื่องไม่เป็นอย่างนั้น วัดเป็นสถาบัน พระถึง
มรณภาพ วัดก็รบั ผิดชอบ พระผูม้ หี น้าทีใ่ นวัดก็รบั ผิดชอบ เจ้าอาวาส
องค์นี้ยังไม่จัดการเผา เจ้าอาวาสองค์ต่อๆ ไป ก็ต้องจัดการเผา
จนได้ ยิ่งหลวงลุงเป็นพระเก่าแก่ ก็มีโยงใยกว้างยาวออกไป การ
ปลงศพก็ต้องมีขึ้นจนได้ โดยเป็นภารกิจของวัด อย่างที่ว่านี้

หนังสือ/ซีดี

๑. ธุดงค์ ทำ�อะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

เพราะกระแสความสนใจที่แรงขึ้นมาในเรื่องธุดงค์ กับเสียง
ไถ่ถามที่ได้ยินเป็นครั้งคราว ในโอกาสอันน้อยนักที่จะได้พบใครๆ
เป็นข้อปรารภที่ทำ�ให้เกิดคำ�พูดเชิงตอบคำ�ถามและบอกเล่านี้ขึ้น
มา เมื่อคำ�พูดเกิดมาแล้ว เป็นเรื่องราวสั้นๆ ผู้ฟังคงเห็นว่าไม่ยาก
จึงนำ�ไปแปลงเป็นคำ�เขียน แล้วส่งย้อนไปขอให้ตรวจ เพื่อพิมพ์
เผยแพร่ให้ความรู้แก่กัน ก็เกิดเป็นหนังสือเล่มบางๆ นี้ขึ้นมา

๒. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๒๓ โดยมูลนิธธิ รรมทานกุศลจิต มีการขยาย
คำ�อธิบายเกี่ยวกับวันสำ�คัญทั้งหลายให้ได้ความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น พร้อมทั้งมี ผนวก-คำ�นำ�บูชาพระรัตนตรัยก่อนเวียนเทียน และ
คำ�อธิบายศัพท์อื่นๆ ทำ�ให้มีจำ�นวนหน้าเพิ่มขึ้นอีก ๑๓ หน้า
การที่มีเพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อย เพราะเดิมหนังสือนี้ทำ�
เป็นเล่มเล็ก ให้ความหมายแค่พอรู้ แต่ต่อมาได้ขยายคำ�อธิบาย
ออกไปๆ บางคำ�ยังเป็นอย่างเก่าก็ชักจะลักลั่นกัน โดยมากจะ
บังเอิญเห็นจึงรู้ว่าสั้นไป เมื่อมีโอกาสก็ขยาย

๓. ซีดีธรรมบรรยาย ชุด คุยกับเณรพอให้เห็นธรรม

รวมสารธรรมจากการพูดคุยกับสามเณรในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ที่บันทึกไว้ในเทปคลาสเส็ท แล้วนำ�มาปรับปรุงคุณภาพเสียงใหม่
เพื่อเผยแพร่ในวันมาฆบูชาปีนี้

คำ�ถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
อัชชายัง, มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา, มาฆะนักขัตเตนะ,
ปุณณะจันโท ยุตโต, ยัตถะตะถาคะโต, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
จาตุรังคิเก, สาวะกะสันนิปาเต, โอวาทะปาติโมกขัง อุททิสิ.
ตะทา หิ, อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ, สัพเพสังเยวะ
ขีณาสะวานัง, สัพเพ เต เอหิภิกขุกา, สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ,
ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา, เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป,
มาฆะปุณณะมิยัง, วัฑฒะมานะกัจฉายายะ, ตัสฺมิญจะ สันนิปาเต,
ภะคะวา วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ, โอวาทะปาติโมกขัง อุททิสิ.
อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต, เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต
อะโหสิ, จาตุรังคิโก, อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ, สัพเพสังเยวะ  
ขีณาสะวานัง.
มะยันทานิ, อิมัง, มาฆะปุณณะมี-นักขัตตะสะมะยัง,
ตักกาละสะทิสัง, สัมปัตตา, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง
อะนุสสะระมานา, อิมัสฺมิง, ตัสสะ ภะคะวะโต, สักขิภูเต เจติเย,
อิเมหิ, ทีปะธูปะปุปผาทิ-สักกาเรหิ, ตัง ภะคะวันตัง, ตานิ จะ,
อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ, อะภิปูชะยามะ.
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สะสาวะกะสังโฆ, สุจริ ะปะรินพิ พุโตปิ,
คุเณหิ ธะระมาโน, อิเม สักกาเร, ทุคคะตะปัณณาการะภูเต,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

วันนี้ มาถึงมาฆปุณณมี ดิถีพระจันทร์เพ็ญ ประกอบด้วย
มาฆฤกษ์ ตรงกับวันทีอ่ งค์พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในทีป่ ระชุมสงฆ์สาวก พร้อมองค์สป่ี ระการ
ครั้งนั้นแล พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค์ ล้วนแต่ขีณาสพอรหันต์
อุปสมบทด้วย เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา มิได้มผี ใู้ ดนัดหมาย ได้มายังสำ�นัก
พระผูม้ พี ระภาค ณ พระอารามเวฬุวนั เวลาตะวันบ่าย ในวันมาฆปุณณมี
ณ ทีป่ ระชุมนัน้ พระผ้มู พี ระภาคเจ้าได้ทรงกระทำ�วิสทุ ธิอโุ บสถ ทรง
แสดงโอวาทปาติโมกข์ การประชุมพระสงฆ์สาวกพร้อมด้วยองค์ ๔
ของพระผ้มู พี ระภาคเจ้าแห่งเราทัง้ หลาย ได้มเี พียงครัง้ เดียวนีเ้ ท่านัน้
ภิกษุผู้เข้าประชุม ๑๒๕๐ องค์นั้น ล้วนเป็นพระขีณาสพอรหันต์
บัดนี้ เราทั้งหลาย มาถึงมาฆปุณณมีนักขัตตสมัย คล้ายวัน
สาวกสันนิบาตนั้นแล้ว มาระลึกถึงพระผู้มีพระภาค แม้ปรินิพพาน
นานแล้ว ขอน้อมบูชาพระผูม้ พี ระภาค กับทัง้ ภิกษุสงฆ์สาวก ๑๒๕๐
องค์นน้ั ด้วยเครือ่ งสักการะทัง้ หลาย มีธปู เทียนดอกไม้เป็นต้น เหล่านี้
ณ พระพุทธเจดีย์ ซึง่ เป็นสักขีพยาน แห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นน้ั
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
พร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก แม้ปรินิพพานนานนักแล้ว แต่โดยพระคุณ
ทั้งหลายยังคงดำ�รงอยู่
จงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญฯ
www.watnyanaves.net

