วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 โดย วันมาฆบูชา 2563 ตรงกับ วันเสารท่ี 8 กุมภาพันธ
สําหรับประวัติมาฆบูชา เปนวันที่พระสงฆ จํานวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุง
ราชคฤห โดยมิไดนัดหมาย โดยพระภิกษุสงฆเหลานี้ลวนเปนผูที่ไดรับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา
และบรรลุพระอรหันตแลวทุก ๆ องค
วันมาฆบูชา ความหมายคืออะไร
คําวา "มาฆะ" นั้น เปนชื่อของเดือน 3 ยอมาจากคําวา "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวัน
เพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
การกําหนดวันมาฆบูชา
การกําหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 แตถาปใดมี
เดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเปนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 และมักตรงกับเดือน
กุมภาพันธหรือมีนาคม
*ประวัติวันมาฆบูชา ความสําคัญของวันมาฆบูชา
ความสํา คัญ ของวั นมาฆบูช า คือเปนวันที่พระสัม มาสัมพุทธเจาทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข" แก
พระสงฆเปนครั้งแรก หลังจากตรัสรูมาแลวเปนเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคําสอนนี้เปนหลักการ และวิธีการปฏิบัติ
ตาง ๆ หากสรุปเปนใจความสําคัญ จะมีเนื้อหาวา "ทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหบริสทุ ธิ์"

ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชาไดเกิดเหตุอัศจรรยขึ้นพรอม ๆ กันถึง 4 ประการ อันไดแก
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งพระจันทรเสวยมาฆฤกษ
2. มีพระสงฆจํานวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย ณ วั ดเวฬุวัน เมืองราชคฤห
แควนมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจา
3. พระสงฆที่มาประชุมทั้งหมดลวนแตเปนพระอรหันต ผูไดอภิญญา 6
4. พระสงฆทั้งหมดไดรับการอุป สมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา หรื อ "เอหิภิกขุอุป สัม ปทา" และ
เพราะเกิด เหตุ อั ศจรรย 4 ประการข า งต น ทํ า ใหวั น มาฆบูช า เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ได ว า "วั น จาตุ รงค
สันนิบาต" ซึ่งคําวา "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพทคือ
- จาตุร แปลวา 4
- องค แปลวา สวน
- สันนิบาต แปลวา ประชุม
ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความวา "การประชุมดวยองค 4" นั่นเอง
ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ถือวาเปนวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชา ถือวาเปนวันพระพุทธ สวนวัน
อาสาฬหบูชา เปนวันพระสงฆ
*ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย
พิธีทําบุญวันมาฆบูชานี้ ไมปรากฏหลักฐานวามีมาในสมัยใด อยางไรก็ตามในหนังสือ "พระราชพิธีสิบ
สองเดือน" อันเปนบทพระราชนิพนธของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว" มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ประกอบราชกุศลมาฆบูชาไววา
ประเทศไทยเริ่มกําหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเปนครั้ งแรกในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2394 ในพระบรมมหาราชวังกอน โดย
มีพิธีพระราชกุศลในเวลาเชา นมัสการพระสงฆจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
รามราชวรวิหาร จํานวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อถึงเวลาค่ํา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ
ทํ า วั ตรเย็น และสวดคาถาโอวาทปาติโมกข เมื่ อสวดจบทรงจุ ดเทีย น 1,250 เล ม รอบพระอุโ บสถ มี ก าร
ประโคมอีกครั้งหนึ่งแลวจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข 1 กัณฑ เปนทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย สวน
เครื่องกัณฑประกอบดวย จีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตําลึง และขนมตาง ๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ 30 รูป สวด
รับ

ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จะเสด็จออกประกอบพิธีดวยพระองค
เองทุกป แตมีการยกเวนบางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้ง
ตรงกับ ชวงเสด็จประพาสก็ จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้น ๆ ขึ้น อีก แห ง นอกเหนือจากภายใน
พระบรมมหาราชวัง
ตอมาการประกอบพิธีมาฆบูชาไดแพรหลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกัน
ทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศใหเปนวันหยุดทางราชการดวย เพื่อใหประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได
ไปวัด เพื่อทําบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา
นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศใหวันมาฆบูชา เปนวันกตัญูแหงชาติอีกดวย
*วันมาฆบูชา กับหลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติ
หลั กธรรมที่ค วรนํ า ไปปฏิ บั ติคื อ "โอวาทปาติโ มกข " ซึ่ ง เป น หลั ก คํา สอนสํ า คั ญ อั น เป น หั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา เพื่อนําไปสูความหลุดพน หลักธรรมประกอบดวย หลักการ 3 อุดมการณ 4 และวิธีการ 6
ดังนี้
หลักการ 3 คือหลักคําสอนที่ควรปฏิบัติ ไดแก
1. การไมทําบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทําบาปทั้งปวง อันไดแก อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเปนทาง
แหงความชั่ว 10 ประการที่เปนความชั่วทางกาย (การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา
(การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดเพอเจอ) และทางใจ (การอยากไดสมบัติของผูอื่น การผูกพยาบาท และ
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม)
2. การทํากุศลใหถึงพรอม คือ การทําความดีทุกอยางตามกุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม
ฆาสัตว ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหมาเปนของตน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมประพฤติผิด
ในกาม) ความดีทางวาจา (ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบคาย ไมพูดเพอเจอ) และความดีทางใจ (ไมโลภ
อยากไดของผูอื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเขาใจถูกตองตามทํานองคลองธรรม)
3. การทําจิตใจใหผอ งใส คือ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณที่คอยขัดขวางจิตใจไมใหเขาถึงความ
สงบ ไดแก ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหูทอแท, ความฟุงซาน และความลังเลสงสัย
ซึ่งทั้ง 3 หลั กการขางต น สามารถสรุป ใจความสําคัญไดว า "ทําความดี ละเว นความชั่ ว ทํ าจิตใจให
บริสุทธิ์" นั่นเอง

อุดมการณ 4 ไดแก
1.
2.
3.
4.

ความอดทน อดกลั้น คือ ไมทําบาปทั้งกาย วาจา ใจ
ความไมเบียดเบียน คือ งดเวนจากการทําราย หรือเบียดเบียนผูอื่น
ความสงบ ไดแก การปฏิบัติตนใหสงบทั้งทางกาย วาจา ใจ
นิพพาน ไดแก การดับทุกข ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

วิธีการ 6 ไดแก
1. ไมวาราย คือ ไมกลาวใหราย โจมตีใคร
2. ไมทําราย คือ การไมเบียดเบียนผูอื่น
3. สํารวมในปาฏิโมกข คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของสังคม
4. รูจักประมาณ คือ รูจักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใชสอยสิ่งตาง ๆ
5. อยูในสถานที่สงัด คือ อยูในสถานที่ที่มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
6. ฝกหัดจิตใจใหสงบ คือ การฝกหัดชําระจิตใจใหสงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

*กิจกรรมวันมาฆบูชาที่ควรปฏิบัติ
การปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา คือ ในตอนเชา ควรไปทําบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อ
ฟงพระธรรมเทศนา หรือจัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหาร ชวงบาย ฟงพระแสดงพระธรรมเทศนา
เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ํา นําดอกไม ธูป เทียน ไปเวียนเทียน 3 รอบ ที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียน
นั้นจะเวียนขวา จํานวน 3 รอบ และชวงเวลาที่เดินอยูนั้นใหระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นอกจากนี้
พุทธศาสนิกชนควรบําเพ็ญสาธารณประโยชนตามสถานที่ตาง ๆ และรักษาศีล สําหรับตามบานเรือน สถานที่
ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
*ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับครอบครัว
กิจกรรมที่ครอบครัวควรทําในวันมาฆบูชา อยางเชน การทําความสะอาดบาน จั ดแตงที่บูชาประจํา
บาน ชักชวนครอบครัวไปทําบุญตักบาตร ฟงศีล ฟงธรรม บําเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม รวมทั้งควรศึกษาหลักธรรม
คําสั่งสอน และความสําคัญของวันมาฆบูชาดวย
กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสถานศึกษา
ในสถานศึ ก ษาเป น แหล ง เรี ย นรู ที่ สํ า คั ญ อี ก แห ง โดยภายในสถานศึ ก ษาควรมี ก ารร ว มรํ า ลึ ก ถึ ง
ความสําคัญของวันมาฆบูชา เชน จัดนิทรรศการใหความรู ประกวดเรียงความ ตอบปญ หาธรรมะ บรรยาย
ธรรม หรือรวมกันทําบุญ ตักบาตร เวียนเทียน บําเพ็ญกุศล อีกทั้งประกาศเกียรติคุณนักเรียนผูทําประโยชน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน
ควรประชาสัมพันธในที่ทํางาน และจัดใหมีการบรรยายธรรม หรือบําเพ็ญประโยชนรว มกัน รวมทําบุญ
บําเพ็ญกุศลรวมกัน
กิจกรรมวันมาฆบูชาเกี่ยวกับสังคม
ภาคสวนตาง ๆ ในสังคม ไมวาจะเปน วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควร
ชวยกันประชาสัมพันธความสําคัญของวันมาฆบูช า อาจเปนการพิมพเอกสารใหความรู จัดให มีการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม ชวยกันรณรงคใหเลิกอบายมุข โดยรณรงคใหชวยกัน
ทําประโยชนตอสังคมแทน อาจชวยกันปลูกตนไม ทําความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ

* ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา
พุทธศาสนิกชนจะมีความรู ความเขา ใจอย างถู กต องเกี่ ยวกั บ ความสํ า คัญ ของวันมาฆบู ช า รวมทั้ง
หลักธรรมตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญ ของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเปนการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเปนการชวยธํารงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป
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