โดยนักกลอน KU 27
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ยำมจันทร์เพ็ญ วันโดดเด่น เป็นอัศจรรย์ พลันปรำกฏ
ณ เวฬุวัน เมืองรำชคฤห์ แคว้นมคธ สงฆ์ทั้งหมด 1250 รีบรีมำ
สงฆ์ทั้งนั้น บรรพชำ โดยพุทธะ
บรรลุเป็น พระอรหันต์ มันศรัทธำ

ล้วนเป็นพระ เอหิภิกขุ อุปสัมปทำ
พระพุทธำ เทศนำธรรม ล้่ำปำฎิโมกข์

ขำนกันว่ำ "วันจำตุรงคสันนิบำต" วันประกำศ ศำสนธรรม ค้่ำจุนโลก
ท่ำควำมดี ละเว้นชัว มัวสกปรก ปลิดปลงตก ปกป้องใจ ใสวำวแวว
พระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ำ เข้ำพระทัย

พ.ศ.2394 165ปี ล่วงแล้ว

จัดงำนใหญ่ มำฆบูชำ ณ วัดพระแก้ว

เกิดเป็นแนว ปฏิบัตธิ รรม น่ำทัวโลก

พระโอวำทปำฎิโมกข์ ยกคุณธรรม
รำยละเอียด เจียดแจงใจ ในไตรปิฏก

หลักกำร 3 คุณธรรม 4 วิธีกำร 6
หมันหยิบยก ปกป้องใจ ให้งดงำม

22 กุมภำพันธ์ 2559 เชิญพวกเรำ ชำวพุทธ หยุดชัวซ้่ำ
ท่ำควำมดี ฤดีพสิ ุทธิ์ ผุดผำดล้ำ่ วันพระธรรม น่ำใจ เฉิดฉำยชีวี
สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์
วันมำฆบูชำนี้มีพทุ ธประวัติ เกิดเหตุอัศจรรย์ส่ำคัญในวันนี้
ทีเกิดขึ้นพร้อมกันในวันดี ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ มีสีประกำร
ในวันนี้ทีวัดเวฬุวนั นั้นพระสงฆ์ หนึงสองห้ำศูนย์องค์ล้วนพระอรหันต์
ไม่นัดหมำยได้มำประชุมพร้อมกัน ทีส่ำคัญทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทำ"
ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ วันมำฆะ ชำวพุทธจะน่ำธูปเทียนเวียนวนขวำ
พระอุโบสถ ๓ รอบนอบภำวนำ ในวันมำฆบูชำหน้ำพระพุทธองค์
ถือเป็นวันพระธรรมค้่ำจุนโลก ทรงแสดงโอวำทปำติโมกข์แก่พระสงฆ์
เป็นครั้งแรกหลังจำกทีพระองค์ ตรัสรู้แล้วทรงแสดงแจ้งหลักกำร
"ท่ำควำมดี ละเว้นชัว" หำยมัวหมอง "จิตใจต้องบริสุทธิ์" สุดสะอ้ำน
นีค่ำสอนแสดงให้เป็นหลักกำร ให้ทุกท่ำนถือปฏิบัติยึดหลักธรรม
จตุพร สุวรรณปำกแพรก

วันมำฆบูชำปำรมี ชำวพุทธนี้จะท่ำบุญท่ำกุศล
รักษำศีลเข้ำวัดกันทุกคน เพือจะดลพ้นกิเลสมเจตน์จง
อำนนท์ สรวิสูตร
วันมำฆบูชำ มหำมงคล ประกอบกิจ พิพิธพิมล กุศลล้่ำ
วันพระใหญ่ ใจเปี่ยมล้น บนทำงธรรม กุศลกรรม น่ำวิถี ชีวีตน
วันพระธรรม น้อมน่ำใจ ใสบริสุทธิ์ กิจชัวหยุด ผุดแต่ดี ปรีกุศล
ยึดหลักขัย หัวใจพุทธ ฉุดกมล จิตเปรอปรน ผลบุญทำน สรำญฤดี
สถิตย์พนั ธ์ ธรรมสถิตย์
ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ วันมำฆะ ชำวพุทธจะน่ำธูปเทียนเวียนวนขวำ
พระอุโบสถ ๓ รอบนอบภำวนำ ในวันมำฆบูชำท่ำบุญทำน
"ท่ำควำมดี ละเว้นชัว" หำยมัวหมอง "จิตใจต้องบริสุทธิ์" สุดสะอ้ำน
นีค่ำสอนพระองค์ให้เป็นหลักกำร ให้ทุกท่ำนถือปฏิบัติยึดหลักธรรม
จตุพร สุวรรณปำกแพรก

ไปท่ำบุญไหว้พระวันมำฆะ หมำยลดละกิเลสเหตุหมองศรี
วัดชนะสงครำมนำมสุดดี ขอให้มีโชคชัยชนะมำร
อุไรรัตน์ ภำสกำนนท์
สิบห้ำค่ำ เดือนสำม ของทุกปี วันมำฆะ ปุรณมี ดิถีถ่อง
เป็นวันเพ็ญ ทีส่ำคัญ ตำมครรลอง ชำวพุทธผอง ต่ำงท่ำบุญ หนุนเนืองกัน
เป็นวัน จำตุรงค สันนิบำต ทรงแสดง โอวำทปำติโมกข์ โลกสุขสันต์
ให้ละชัว ท่ำดี เป็นศรีวัน จิตใจนั้น ให้ผ่องแผ้ว แคล้วอบำย
1250 สงฆ์ร่วม ประชุมกัน สงฆ์ทั้งนั้น พระพุทธองค์ ทรงบวชให้
ล้วนอรหันต์ ทั้งหมด จรดหัวใจ ฟังพระธรรม น่ำใจ ให้งดงำม
ศกุนตลำ ณ หนองคำย
วันพระจันทร์ เต็มดวง ช่วงเดือนสำม ท้องนภำ ฟ้ำอร่ำม งำมสดศรี
วันประเสริฐ สุดเจิดจ้ำ เวลำดี เป็นวันที มีประวัติ ชัดมำนำน
วันส่ำคัญ อันน่ำจะ จดจ่ำหนำ องค์ศำสดำ ครำแสดง แสงสุขศำนต์
โอวำท ปำฎิโมกข์ องค์ปำฐกนั้น เป็นเหตุกำรณ์ พลันเกิดพร้อม น้อมน่ำมี
เป็นสิงซึง น่ำทึงเหลือ เมือพระสงฆ์ เจตน์จำ่ นง ประสงค์นั้น มันสุขศรี
๑,๒๕๐รูป พบกันไซร้ ในวันดี ทั้งหมดนี้ ทีเห็นพ้อง ต้องตรงกัน

เรืองสอดคล้อง ต้องจำรึก ไว้ได้ว่ำ เอหิภิกขุ อุปสัมปทำ ในครำนั้น
พระศำสดำ ทรงบวชให้ ได้ผกู พัน พระอรหันต์ ทุกท่ำนนี้ ทีสมำคม
สีเหตุกำรณ์ อัศจรรย์นัก ประจักษ์แจ้ง เกิดส่ำแดง แจรงเจิด เทิดสุขสม
พระภูมี รัชกำลที ๔ หนอ ขอบังคม ทรงชืนชม ปรำรมภ์ไว้ ใคร่เชิดชู
ให้วันนี้ เป็นศรีวัน อันบรรเจิด วันประเสริฐ เทิดกมล ล้นทุกผู้
ศำสนิกชน คนชำวพุทธ สุดเชิดชู มำฆบูชำนั้น ทุกท่ำนรู้ สู่อำรำม
ประกอบกิจ จิตกุศล กมลชืน อำรมณ์รืน ตืนจำกหลง ฝ่ำพงหนำม
ใจเมำมัว มัวกิเลส ทุกเพศนำม สู่ควำมงำม ล้่ำพิสุทธิ์ ตำมพุทธองค์
เป็นวันหยุด รำชกำร ท่ำนหวังไว้ ทุกคนได้ ไปวัดนี้ ทีประสงค์
ท่ำบุญทำน อันยิงใหญ่ ใฝ่จ่ำนง ขจัดหลง แลอวิชำ ปัญญำมี
โกวิท ธีรวิโรจน์
กุศล ดิถี มำฆบูรณมี ศรีแห่งพุทธ เลิศพิสุทธิ์ ผุดผำด โอวำทปำติโมกข์
ท่ำควำมดี มีชัวละ จะสิ้นโศก ท่ำจิตขำว พรำวโลก โชคดลพลัน
จันทร์เสวย มำฆฤกษ์ เกริกพระสงฆ์ หนึงพันสองร้อย ห้ำสิบองค์ ประชุมนัน
เอหิภิกขุ อุปสัมปทำ อัศจรรย์ ล้วนอรหันต์ หลันน้อม ล้อมพุทธองค์
พุทธศำสนิกชน ล้นหลัง ตั้งใจงำม เจริญรอยตำม รับศีล จำกพระสงฆ์
ประทักษิณ เวียนเทียน เพียรจิตคง น้อมเจตน์ลง ตรงหมำย ปลำยนิพพำน

เพ็ญจันทร์พรำย ประกำยจับ อุโบสถ พรำวจรด งดงำมแสง แห่งเทียนพล่ำน
สำธยำยธรรม ล้่ำชืน ตืนตระกำร จิตเบิกบำน พำนธรรม ก็ฉ่ำเย็น
กุศล ค่ำเพรำะ
เรำคนไทยชำวพุทธสุดประเสริฐ จิตใจเลิศใฝ่ธรรมน่ำค่ำสอน
องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ำทรงอำทร ออกสัญจรหำทำงสว่ำงใจ
ทรงตรัสรู้เผยแผ่พระศำสนำ เหล่ำศิษย์มำประชุมกันมินัดหมำย
เป็นเอหิภิกขุทุกองค์ไป พระองค์ได้แสดงธรรมล้ำ่ เหลือบุญ
เรียกว่ำวันมำฆะบุรณมี เป็นวันทีส่ำคัญนั้นเกื้อหนุน
ศำสนำครบองค์ทรงกำรุณ สร้ำงทำงบุญด้วยรัตนตรัย
อันธรรมะโอวำทปำติโมกข์ พำห่ำงโลกย์พบทำงสว่ำงไสว
ภำวนำถือศีลสงบใจ สุขเกิดได้บรรจงสร้ำงทำงนิพพำน
เรำชำวพุทธมีหน้ำทีปฏิบตั ิ ช่วยกันจัดอำหำรทั้งคำวหวำน
ถวำยพระไปวัดท่ำบุญทำน ช่วยเจือจำนท่ำตนเป็นคนดี
ประพฤติตำมครรลองพระศำสนำ ถือศีลห้ำเคร่งครัดจัดวิถี
จะพ้นทุกข์สุขใจไร้รำคี ทั้งชำตินี้หรือภพหน้ำพำส่ำรำญ
อัญชลี ณ เชียงใหม่

