
 
 

โดยนักกลอน KU 27 

 

ขึ้น 15 ค ่ำ เดือน 3 ยำมจันทร์เพ็ญ     วันโดดเด่น เป็นอัศจรรย์ พลนัปรำกฏ 
ณ เวฬุวัน เมืองรำชคฤห์ แคว้นมคธ      สงฆ์ทั้งหมด 1250 รีบรี มำ 

 

สงฆ์ทั้งนั้น บรรพชำ โดยพุทธะ     ล้วนเป็นพระ เอหิภิกขุ อุปสัมปทำ 
บรรลุเป็น พระอรหันต์ มั นศรัทธำ     พระพุทธำ เทศนำธรรม ล้่ำปำฎิโมกข ์

 

ขำนกันว่ำ "วันจำตุรงคสันนิบำต"     วันประกำศ ศำสนธรรม ค้่ำจุนโลก 
ท่ำควำมดี ละเว้นชั ว มั วสกปรก     ปลิดปลงตก ปกป้องใจ ใสวำวแวว 

 

พระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ำ เข้ำพระทัย     จัดงำนใหญ่ มำฆบูชำ ณ วัดพระแก้ว 
พ.ศ.2394 165ป ีล่วงแล้ว     เกิดเป็นแนว ปฏิบัตธิรรม น่ำทั วโลก 

 

พระโอวำทปำฎิโมกข์ ยกคุณธรรม       หลักกำร 3 คุณธรรม 4 วิธีกำร 6 
รำยละเอียด เจียดแจงใจ ในไตรปิฏก     หมั นหยิบยก ปกป้องใจ ใหง้ดงำม 

 
 



 
22 กุมภำพันธ์ 2559     เชิญพวกเรำ ชำวพุทธ หยดุชั วซ้่ำ 

ท่ำควำมดี ฤดีพสิุทธิ์ ผุดผำดล้ำ่     วันพระธรรม น่ำใจ เฉิดฉำยชีวี 

สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย ์
 

วันมำฆบูชำนี้มีพทุธประวัติ     เกดิเหตุอัศจรรย์ส่ำคัญในวันนี ้
ที เกิดขึ้นพร้อมกนัในวันด ี    ขึ้น ๑๕ ค ่ำเดือน ๓ มีสี ประกำร 

 

ในวันนี้ที วัดเวฬุวนันั้นพระสงฆ ์    หนึ งสองห้ำศูนยอ์งค์ล้วนพระอรหันต์ 
ไม่นัดหมำยได้มำประชุมพร้อมกัน     ที ส่ำคัญทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทำ" 

 

ขึ้น ๑๕ ค ่ำเดือน ๓ วันมำฆะ     ชำวพุทธจะน่ำธูปเทียนเวียนวนขวำ 
พระอุโบสถ ๓ รอบนอบภำวนำ     ในวันมำฆบูชำหน้ำพระพุทธองค์ 

 

ถือเป็นวันพระธรรมค้่ำจุนโลก     ทรงแสดงโอวำทปำติโมกขแ์ก่พระสงฆ์ 
เป็นครั้งแรกหลังจำกที พระองค ์    ตรัสรู้แล้วทรงแสดงแจ้งหลักกำร 

 

"ท่ำควำมดี ละเวน้ชั ว" หำยมัวหมอง     "จิตใจต้องบริสุทธิ์" สุดสะอำ้น 
นี ค่ำสอนแสดงใหเ้ป็นหลกักำร     ให้ทุกท่ำนถือปฏบิัติยึดหลักธรรม 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก 
 
 
 



 

 
วันมำฆบูชำปำรม ี    ชำวพุทธนี้จะท่ำบุญทำ่กุศล 

รักษำศีลเข้ำวัดกนัทุกคน     เพื อจะดลพ้นกิเลสมเจตน์จง 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 

    วันมำฆบูชำ มหำมงคล     ประกอบกิจ พพิิธพมิล กุศลล้่ำ 
วันพระใหญ่ ใจเปี่ยมล้น บนทำงธรรม     กุศลกรรม น่ำวิถี ชีวีตน 

 

    วันพระธรรม น้อมน่ำใจ ใสบรสิุทธิ์     กจิชั วหยุด ผุดแต่ดี ปรี กศุล 
ยึดหลกัขัย หัวใจพุทธ ฉดุกมล     จิตเปรอปรน ผลบุญทำน สรำญฤดี 

           สถิตย์พนัธ์ ธรรมสถิตย ์
 

ขึ้น ๑๕ ค ่ำเดือน ๓ วันมำฆะ     ชำวพุทธจะน่ำธูปเทียนเวียนวนขวำ 
พระอุโบสถ ๓ รอบนอบภำวนำ     ในวันมำฆบูชำทำ่บุญทำน 

 

"ท่ำควำมดี ละเวน้ชั ว" หำยมัวหมอง     "จิตใจต้องบริสุทธิ์" สุดสะอำ้น 
นี ค่ำสอนพระองค์ให้เป็นหลักกำร     ให้ทุกท่ำนถือปฏิบัติยึดหลักธรรม 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก  
   



 
ไปท่ำบุญไหว้พระวันมำฆะ     หมำยลดละกิเลสเหตหุมองศรี 

วัดชนะสงครำมนำมสุดดี     ขอใหม้ีโชคชัยชนะมำร 

อุไรรัตน์ ภำสกำนนท ์
 

สิบห้ำค ่ำ เดือนสำม ของทุกปี     วันมำฆะ ปุรณมี ดิถีถ่อง 
เป็นวันเพ็ญ ที สำ่คัญ ตำมครรลอง     ชำวพุทธผอง ต่ำงท่ำบุญ หนุนเนื องกัน 

 

เป็นวัน จำตุรงค สันนิบำต     ทรงแสดง โอวำทปำติโมกข์ โลกสขุสันต์ 
ให้ละชั ว ท่ำดี เป็นศรีวัน     จิตใจนั้น ให้ผ่องแผ้ว แคล้วอบำย 

 

1250 สงฆ์ร่วม ประชุมกัน     สงฆท์ั้งนั้น พระพุทธองค์ ทรงบวชให้ 
ล้วนอรหันต์ ทั้งหมด จรดหัวใจ     ฟังพระธรรม น่ำใจ ให้งดงำม 

ศกุนตลำ  ณ หนองคำย 
 

วันพระจันทร์ เตม็ดวง ช่วงเดือนสำม     ท้องนภำ ฟ้ำอร่ำม งำมสดศรี 
วันประเสริฐ สุดเจิดจ้ำ  เวลำดี     เป็นวันที  มีประวตัิ ชัดมำนำน 

 

วันส่ำคัญ อันน่ำจะ จดจ่ำหนำ     องค์ศำสดำ ครำแสดง แสงสุขศำนต์ 
โอวำท ปำฎิโมกข ์องค์ปำฐกนั้น     เป็นเหตุกำรณ์ พลันเกิดพร้อม น้อมน่ำมี 

 

เป็นสิ งซึ ง น่ำทึ งเหลือ เมื อพระสงฆ์      เจตน์จำ่นง ประสงค์นั้น มั นสุขศรี 
๑,๒๕๐รูป พบกนัไซร้ ในวันดี     ทั้งหมดนี้ ที เห็นพ้อง ต้องตรงกัน 



 
เรื องสอดคล้อง ต้องจำรึก ไว้ได้ว่ำ     เอหิภิกขุ อุปสมัปทำ ในครำนั้น 
พระศำสดำ ทรงบวชให้ ได้ผกูพัน     พระอรหันต์ ทุกท่ำนนี้ ที สมำคม 

 

สี เหตุกำรณ์ อัศจรรย์นัก ประจักษแ์จ้ง     เกดิส่ำแดง แจรงเจิด เทิดสุขสม 
พระภูมี รัชกำลที  ๔ หนอ ขอบังคม     ทรงชื นชม ปรำรมภ์ไว้ ใคร่เชิดชู 

 

ให้วันนี้ เป็นศรีวัน อันบรรเจิด     วันประเสริฐ เทดิกมล ล้นทุกผู ้
ศำสนิกชน คนชำวพุทธ สุดเชิดชู     มำฆบูชำนั้น ทุกท่ำนรู้ สู่อำรำม 

 

ประกอบกิจ จติกศุล กมลชื น     อำรมณ์รื น ตื นจำกหลง ฝ่ำพงหนำม 
ใจเมำมัว มั วกิเลส ทุกเพศนำม     สู่ควำมงำม ล้่ำพิสุทธิ์ ตำมพุทธองค์ 

 

เป็นวันหยุด รำชกำร ท่ำนหวังไว ้    ทุกคนได้ ไปวัดนี้ ที ประสงค์ 
ท่ำบุญทำน อันยิ งใหญ่ ใฝ่จ่ำนง     ขจัดหลง แลอวิชำ  ปัญญำม ี

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

กุศล ดิถี มำฆบูรณมี ศรีแห่งพุทธ     เลิศพิสุทธิ์ ผุดผำด โอวำทปำติโมกข์ 
ท่ำควำมดี มีชั วละ จะสิ้นโศก     ท่ำจิตขำว พรำวโลก โชคดลพลัน 

 

จันทร์เสวย มำฆฤกษ์ เกริกพระสงฆ์     หนึ งพันสองร้อย ห้ำสิบองค์ ประชุมนั น 
เอหิภิกขุ อุปสัมปทำ อัศจรรย์     ล้วนอรหันต์ หลั นน้อม ล้อมพุทธองค์ 

 

พุทธศำสนิกชน ล้นหลั ง ตั้งใจงำม     เจริญรอยตำม รับศีล จำกพระสงฆ์ 
ประทักษิณ เวียนเทียน เพียรจิตคง     น้อมเจตน์ลง ตรงหมำย ปลำยนิพพำน 

 



 
เพ็ญจันทร์พรำย ประกำยจบั อุโบสถ     พรำวจรด งดงำมแสง แห่งเทียนพล่ำน 

สำธยำยธรรม ล้่ำชื น ตื นตระกำร     จิตเบกิบำน พำนธรรม ก็ฉ ่ำเย็น 

กุศล  ค่ำเพรำะ 
 

เรำคนไทยชำวพทุธสุดประเสรฐิ     จิตใจเลิศใฝธ่รรมน่ำค่ำสอน 
องค์สมเด็จพระพทุธเจ้ำทรงอำทร     ออกสัญจรหำทำงสว่ำงใจ 

 

ทรงตรัสรู้เผยแผพ่ระศำสนำ     เหล่ำศิษย์มำประชมุกันมินัดหมำย 
เป็นเอหิภิกขุทุกองค์ไป     พระองค์ได้แสดงธรรมล้ำ่เหลือบญุ 

 

เรียกว่ำวันมำฆะบุรณม ี    เป็นวนัที ส่ำคัญนั้นเกื้อหนุน 
ศำสนำครบองค์ทรงกำรุณ     สร้ำงทำงบุญด้วยรัตนตรัย 

 

อันธรรมะโอวำทปำติโมกข ์    พำห่ำงโลกย์พบทำงสว่ำงไสว 
ภำวนำถือศีลสงบใจ     สุขเกิดไดบ้รรจงสร้ำงทำงนพิพำน 

 

เรำชำวพุทธมีหนำ้ที ปฏิบตัิ     ช่วยกันจดัอำหำรท้ังคำวหวำน 
ถวำยพระไปวัดทำ่บุญทำน     ช่วยเจือจำนท่ำตนเป็นคนด ี

 

ประพฤติตำมครรลองพระศำสนำ     ถือศีลห้ำเคร่งครัดจัดวิถ ี
จะพน้ทุกขส์ุขใจไร้รำคี     ทั้งชำตินี้หรือภพหน้ำพำส่ำรำญ 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 


