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กุมภาฯ เดือนแห่ งความรัก
วันมาฆบูชา-วาเลไทน์
------------------------วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นวัน
“วาเลนไทน์” หรื อที่เรี ยกกันว่า “วันแห่งความ
รัก” ซึ่ งชาวฝรั่งกาหนดเอาวันเกิดของนักบุญคน
หนึ่ง ที่อุทิศตนเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นใน
โลกในระหว่างสงครามโลกและสงครามแห่ง
ศาสนาคริ สต์กบั ศาสนาอิสลาม แต่ไม่สาเร็ จดังที่
เขาตั้งใจไว้เนื่องจากเขาถูกฆ่าก่อน ชาวฝรั่ง
สานึกในความตั้งใจดีของเขา จึงได้ถือเอาวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ซึ่ งเป็ นวันคล้ายวันเกิดของเขา
เป็ นวันแห่งความรักมาจนถึงทุกวันนี้ คาว่า “วา
เลนไทน์” จึงได้แพร่ ระบาดไปทุกภูมิภาคทัว่ โลก
ไม่วา่ จะเป็ นศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ ศาสนา
อิสลาม และพราหมณ์ฮินดู เพราะเหตุใด
เพราะเมื่อกล่าวถึงคาว่า
“รัก” คาว่ารัก
กับคาว่าใคร่ เป็ นคนละความหมายกัน แต่คน
ส่ วนใหญ่มกั จะคิดไปถึงความรักของหนุ่มสาว
แต่โดยแท้จริ งแล้ว ความรักมีหลากหลาย
รู ปแบบ ชายรักหญิง หญิงรักชาย พ่อแม่รักลูก
ความรักชาติ รักเพื่อน รักกันฉันพี่นอ้ ง เป็ นต้น
แม้
“ความรัก” จะเป็ นเรื่ องความรู ้สึก
เป็ นนามธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ดว้ ย
ใจ และมีพลานุภาพที่สามารถจะแปรเปลี่ยน
สรรพสิ่ งได้ท้ งั ด้านดีและด้านร้าย

ในทางพุทธศาสนาได้ จัดความรักไว้ ๒ ประเภท
คือ
๑. เปมะ
คือ ปลื้มใจด้วยความรักใคร่
เช่น ความรักใคร่ ของหญิงสาวชายหนุ่ม ความ
รักใคร่ ของสามีภริ ยา รวมไปถึงความรักตน
หรื อมีตนเป็ นที่รัก ดังสุ ภาษิตที่วา่
“นตฺถิ
อตฺตสมํ เปมํ รักอืน่ เสมอด้ วยตนไม่ มี ” มนุษย์
ทุกคนล้วนรักตนเอง อยากให้ตนเองมีความสุ ข
อยากให้ตนเองเป็ นที่รัก จึงต้องทาตัวให้เป็ นที่
นิยมชมชอบของผูอ้ ื่น
๒. เมตตา
หมายถึง ความรักที่ปรารถนา
ให้คนอื่นเป็ นสุ ข เป็ นความมุ่งหวังดีต่อผูอ้ ื่น
กล่าวได้วา่ เป็ นความรักที่ค้ าจุนโลกให้สถิต
สถาพรอยูไ่ ด้ ดังสุ ภาษิตที่วา่ “โลโก ปตฺถมฺภิกา
เมตฺตา ความเมตตาเป็ นธรรมคํา้ จุนโลก”
“ความรั ก” ไม่ ว่าจะเป็ นความรั กชาติ
ความรั กของหนุ่มสาว ความรั กของพ่ อแม่ ญาติ
มิตร หรื อแม้ กระทั้งรั กตน หากปราศจาก
ความเห็นแก่ ตัว ย่ อมนามาซึ่ งความรู้ สึกที่ งดงาม
น่ ายินดี และให้ ความชุ่มชื่ นหั วใจ ทั้งแก่ ผ้ รู ั ก
และผู้ถกู รั ก
ดังนั้น ในโอกาส
“วันแห่ งความรัก” เรา
ควรที่จะแบ่งปันและเผือ่ แผ่ความรักให้กว้างขวาง
ออกไป อย่าจากัดเพียงรักคู่รักเท่านั้น
ขณะเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ยงั มี “วันแห่ ง
ความรัก” สาคัญวันหนึ่ง เป็ นวันแห่ งความรักที่
มีต่อพระพุทธศาสนา หมายถึง “วันมาฆบูชา”
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คือการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ เดือน ๓ หรื อ
เดือน ๔ ในปี ที่มีอธิกวาส (คือเดือนที่มี ๘
สองหน) เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่ งปี นี้ตรงกับวันพุธ
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
นับแต่วนั ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้เป็ นเวลา
๙ เดือน และเริ่ มออกแสดงธรรมสั่งสอนเป็ น
เวลา ๗ เดือน พระพุทธเจ้ามีพระภิกษุที่เป็ น
พระสาวกจานวนกว่า ๑,๓๐๐ องค์ และได้ออก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามเมืองต่าง ๆ ส่ วน
พระองค์ ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุ วนั (ป่ าไผ่ ) กรุง
ราชคฤห์ แคว้ นมคธ ที่พระเจ้ าพิมพิสารถวายให้
เป็ นพระอาราม และถือเป็ นวัดแห่ งแรกใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนามี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นผู้อุปถัมภ์ พระองค์ แรก
ในโลก
ปรากฏว่าพระสาวกเดินทางมาเข้าเฝ้ า
พระพุทธเจ้าโดยมิได้นดั หมายกัน จานวน
๑,๒๕๐ องค์ ดังนั้น จึงกาหนดเรี ยกว่า “วันจา
ตุรงคสันนิบาต” คือวันประชุมใหญ่ครั้งแรก
ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ ๑. พระภิกษุสงฆ์ซ่ ึ ง
เป็ นพุทธสาวกจานวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุม
พร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย ๒. พระสงฆ์ทุกรู ป
เป็ นผูท้ ี่พระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทด้วย
พระองค์เอง เรี ยกว่า “เอหิ ภิกฺขุ อุปสมฺ ปทา ”
แปลความว่า เจ้าจงเป็ นภิกษุมาเถิด ๓.
พระสงฆ์ท้ งั หมดเป็ นพระอรหันต์ผไู ้ ด้อภิญญา ๖

และ ๔. เป็ นวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระจันทร์
เสวยมาฆะฤกษ์ ซึ่ งเป็ นเวลาที่ดีที่สุด คือเป็ น
เวลากลางคืน อากาศไม่ร้อน ท้องฟ้ าแจ่มใส
ด้ วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้ าเห็นเป็ นโอกาส
เหมาะในการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อ
ประกาศหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติ
ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ให้ ชาวพุทธได้
ยึดถือเป็ นแม่ บท สาหรั บประพฤติปฏิบัติตน ถือ
เป็ นหลักธรรมคาสอนที่ เป็ นหั วใจแห่ ง
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมดังกล่ าวแบ่ งเป็ น ๓ ส่ วน คือ
- หลักการ ๓ ได้ แก่
๑. การไม่ทาบาป
ทั้งปวง ไม่วา่ จะด้วยกาย วาจา และใจ ๒. การ
ทากุศลให้ถึงพร้อม หมายถึง การตั้งใจทาความ
ดีทุกอย่าง ๓. การทาจิตใจให้ผอ่ งใส ด้วยการ
ละบาปทั้งปวง ถือศีลและบาเพ็ญกุศลให้ถึง
พร้อมด้วยการปฏิบตั ิสมถะ คือ หาอุบายทาใจ
ให้เป็ นสมาธิ เพ่งใจในอารมณ์เดียวตลอดเวลา
และวิปัสสนา คือ การกาหนดลมหายใจเข้าออก
แล้วพิจารณาสังขารจนเกิดปัญญา จนถึงขั้น
บรรลุอรหันตผล
- อุดมการณ์ ๔
ได้แก่ ๑. ความอดทน
ไม่ทาบาปทั้งกาย วาจา ใจ ๒. ความไม่
เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่น
ให้ได้รับทรมาร ๓. ความสงบ คือปฏิบตั ิตนให้
สงบทั้งทางกาย วาจา และใจ ๔. นิพพาน คือ
การดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ ที่เป็ นเป้ าหมาย
สู งสุ ดในพระพุทธศาสนา
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- วิธีการ ๖ ได้แก่ ๑. ไม่กล่าวให้ร้าย
หรื อนินทาโจมตีใคร ๒. ไม่คิดร้ายทาลาย
เบียดเบียนผูอ้ ื่น ๓. สารวมเคารพระเบียบวินยั
กติกา กฎหมาย จารี ตประเพณี ขนบธรรมเนียม
ที่ดีงามของสังคม ๔. รู ้จกั ประมาณตน คือไม่
ดิ้นรนอยากได้จนเกินกาลังความสามารถของตน
๕. อยูใ่ นสถานที่สงบไม่วนุ ้ วาย มีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม ๖. หมัน่ ฝึ กจิตทาสมาธิภาวนา เพื่อ
ข่มใจให้สงบระงับจากความกังวลทั้งปวง
ในโอกาสที่ วันมาฆบูชา นอกจากการ
ทาบุญตักบาตร ฟั งเทศน์ ปฏิบัติธรรมตามควร
แล้ ว พุทธศาสนิกชนควรได้ น้อมนาหลักธรรม
ของพระพุทธองค์ ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชี วิตประจาวันให้ มีความสุข ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งง่ าย ๆ
ไม่ ได้ เสี ยค่ าใช้ จ่ายใด ๆ เลย เช่ น มีความอดทน
มีความเพียรพยายาม มีความซื่ อสั ตย์ จริ งใจต่ อ
กัน มีความสามัคคี เสี ยสละ ประพฤติปฏิบัติตน
ให้ เป็ นประโยชน์ แก่ ส่วนรวม ชี วิตนีก้ จ็ ะมีคุณค่ า
อย่ างมหาสาร ดังเช่ นพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า แม้
เสด็จดับขันธ์ ปริ นิพานไปกว่ า ๒๕๔๘ ปี แล้ ว
แต่ พระธรรมคาสั่ งสอนก็ยงั คงปรากฏอยู่ตราบชั่ว
นิรันดร
ดังนั้น เดือนกุมภาพันธ์ จึงถือได้วา่ เป็ น
เดือนแห่งความรัก แต่ก็มิได้หมายความว่าจะให้
ความรักเฉพาะเดือนกุมภาฯอย่างเดียว เดือนอื่น
ๆ วันอื่น ๆ ก็มีความหมายเช่นกัน และวัน
มาฆบูชานี้ ก็เป็ นวันที่เราจะได้มอบความรัก
ความอบอุ่นได้เช่นกัน คือการเผือ่ แผ่ความเมตตา

ต่อเพื่อนมนุษย์และรักที่จะปฏิบตั ิตน ไม่ล่วง
ละเมิดกิเลสอย่างหยาบที่จะเกิดทางกาย วาจา
และใจ ทาใจให้อยูใ่ นอารมณ์เดียวไม่เกาะเกี่ยว
เศร้าหมองด้วยนิวรณ์ท้ งั ๕ (๑. ความหมกมุ่น
ในกามคุณจนเกินไป ๒. ความอาฆาตพยาบาท
ปองร้ายผูอ้ ื่นให้ถึงความวิบตั ิ ๓. มักง่วงเหงา
หาวนอน อ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก หิ วนัก เย็น
นัก แล้วไม่ยอมทาการงาน ๔. ง่วงซึ มอยู่
ตลอดเวลาเหมือนคนติดคุก ๕. มีความลังเล
สงสัย ไม่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง) ทา
ความเห็นของตนให้ซื่อตรงตามความเป็ นจริ ง มี
ความศรัทธาเชื่อมัน่ ในพระพุทธศาสนา และละรึ
กอยูเ่ สมอว่า เราขอนอบน้อมพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ เป็ นที่พ่ งึ ที่เคารพนับถือ
ของข้าพเจ้า
แล้วคุณงามความดีจะสถิตอยูใ่ นใจเราตลอดเวลา
ขออานาจคุณพระรัตนตรัย จงปกปักษ์
รักษาท่านให้มีความสุ ข ความเจริ ญ สมความ
ปรารถนาทุกประการเทอญ
-----------------------

โดย :- พระครู สุธีวรสาร
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