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บทความออนไลน ์

มาฆบูชา วันเพ็ญเดือนสาม 

          วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค ่าเดือน 3 ถือเป็นวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ ง และได้เวียนมา
บรรจบอีกครั้ง ซึ งวันมาฆบูชา 2559 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันนี้จึงมี ประวัติวันมาฆบูชา 
ความส าคัญของวันมาฆบูชามีความส าคัญอย่างไร  
ความหมายของวันมาฆบูชา 
          ค่าว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื อของเดือน 3 ย่อมาจากค่าว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญ
กลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3  
การก าหนดวันมาฆบูชา 
          การก่าหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค ่า เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน
อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค ่า เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์
หรือมีนาคม 
ความส าคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา 
          ความส่าคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"แก่พระสงฆ์
เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ งหลักค่าสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หาก
สรุปเป็นใจความส่าคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์" 
          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ข้ึนพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ 
          1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค ่า เดือน 3 ซึ งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 
          2. มีพระสงฆ์จ่านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้น
มคธ เพื อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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          3. พระสงฆ์ที มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 
          4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" 
          และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ท่าให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื อหนึ งได้ว่า "วันจาตุรงค
สันนิบาต" ซึ งค่าว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ 
          จาตุร แปลว่า 4 
          องค์ แปลว่า ส่วน 
          สันนิบาต แปลว่า ประชุม 
          ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง 
          ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะท่ีวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ 
ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย 
          พิธีท่าบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ "พระราชพิธีสิบสอง
เดือน" อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีเรื องราวเกี ยวกับการประกอบ
ราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า  
          ประเทศไทยเริ มก่าหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที  4 ซึ งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระ
ราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จ่านวน 30 รูป ฉันภัตตาหารใน
พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
          เมื อถึงเวลาค ่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์
ท่าวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ เมื อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีก
ครั้งหนึ งแล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเครื องกัณฑ์
ประกอบด้วยจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ต่าลึงและขนมต่าง ๆ เมื อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ 
          ในสมัยรัชกาลที  4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง
ทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที  5 เนื องจากบางครั้งตรงกับ
ช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที นั้นๆ ขึ้นอีกแห่ง นอกเหนือจากภายใน
พระบรมมหาราชวัง 
          ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั ว
ราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด 
เพื อท่าบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
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          นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชา ให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย 
หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา 
          หลักธรรมที ควรน่าไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ งเป็นหลักค่าสอนส่าคัญอันเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เพื อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้ 

หลักการ 3 คือหลักค าสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 
          1. การไม่ท าบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ท่าบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ งเป็นทางแห่ง
ความชั ว 10 ประการที เป็นความชั วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูด
เท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื น การผูกพยาบาท และความเห็นผิด
จากท่านองคลองธรรม) 
          2. การท ากุศลให้ถึงพร้อม คือ การท่าความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่า
สัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื น ไม่เอาสิ งของที เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) 
ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของ
ผู้อื น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามท่านองคลองธรรม) 
          3. การท าจิตใจให้ผ่องใส คือ ท่าจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ 
ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย 
          ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า "ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้
บริสุทธิ์" นั่นเอง 
อุดมการณ์ 4 ได้แก่ 
          1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ท่าบาปทั้งกาย วาจา ใจ 
          2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการท่าร้าย หรือ เบียดเบียนผู้อื น 
          3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
          4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
วิธีการ 6 ได้แก ่
          1. ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร 
          2. ไม่ท าร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื น 
          3.ส ารวมในปาติโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
สังคม 
          4. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ งต่างๆ 
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          5. อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที ที มีสิ งแวดล้อมที เหมาะสม 
          6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดช่าระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที ดี 

 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา 
          การปฏิบัติตนส่าหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปท่าบุญตักบาตร ไปวัดเพื อฟัง
พระธรรมเทศนา หรือจัดส่ารับคาวหวานไปท่าบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญ
สมาธิภาวนา เมื อถึงตอนค ่า น่าดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียน
ขวา จ่านวน 3 รอบ และช่วงเวลาที เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชน
ควรบ่าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที ต่างๆ และรักษาศีล ส่าหรับตามบ้านเรือน สถานที ราชการ จะมีการ
ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื อระลึกถึงวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนา  
ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา  
          กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 
          กิจกรรมที ครอบครัวควรท่าในวันมาฆบูชา อย่างเช่น การท่าความสะอาดบ้าน จัดแต่งที บูชาประจ่าบ้าน 
ชักชวนครอบครัวไปท่าบุญตักบาตร ฟังศีล ฟังธรรม บ่าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม รวมทั้งควรศึกษาหลักธรรมค่าสั ง
สอน และความส่าคัญของวันมาฆบูชาด้วย 
          กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา 
          ในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที ส่าคัญอีกแห่ง โดยภายในสถานศึกษาควรมีการร่วมร่าลึกถึงความส่าคัญ
ของวันมาฆบูชา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม หรือร่วมกัน
ท่าบุญ ตักบาตร เวียนเทียน บ่าเพ็ญกุศล อีกท้ังประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ท่าประโยชน์ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที ดี 
          กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ท างาน 
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          ควรประชาสัมพันธ์ในที ท่างาน และจัดให้มีการบรรยายธรรม หรือร่วมบ่าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ร่วมท่าบุญ 
บ่าเพ็ญกุศลร่วมกัน 
          กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม 
          ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วัด มูลนิธิ สมาคม สื อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควร
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ความส่าคัญของวันมาฆบูชา อาจเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้ จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกัน เช่น ท่าบุญตักบาตร ฟังธรรม ช่วยกันรณรงค์ให้เลิกอบายมุข แต่รณรงค์ให้ช่วยกันท่าประโยชน์
ต่อสังคมแทน อาจช่วยกันปลูกต้นไม้ ท่าความสะอาดที สาธารณะ ฯลฯ 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา 
          พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี ยวกับความส่าคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรม
ต่าง ๆ ซึ งจะท่าให้เกิดความตระหนักต่อความส่าคัญของพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังเป็นการปฏิบัติหน้าที ในฐานะ
ชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธ่ารงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  

  
- dhammathai.org  
- culture.go.th 
- dhammajak.net 
 

 

http://www.dhammathai.org/day/maka.php
http://www.culture.go.th/k_day.php?F=maka&FF=01
http://www.dhammajak.net/budday/maka.php
http://www.dhammajak.net/budday/maka.php
http://th.wikipedia.org/
http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/52906/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2555.html

