
 

 

ประวัติและความส าคัญของวัน "มาฆบูชา" 

"วันมาฆบูชา" ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค  า เ ดื อ น ๓  

ความหมาย 

         วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 

ความส าคัญ 

         วันมาฆบูชา เป็นวันข้ึน ๑๕ ค่่า เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ท่ี พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจ่านวน ๑,๒๕๐ รูป มา
เฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ ์ท้ังหมดเป็นพระอรหันต์  
ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ท่ีได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในท่ี
ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซ่ึงเป็นท้ังหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติท่ี น่าไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความช่ัว

ทุกชนิด ท่าความดี ให้ถึงพร้อมและท่าจิตใจให้ผ่องใส 

ประวัติความเป็นมา 

         ๑. ส่วนท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจ้า  หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ 
เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมท่ีถ่้าสุกรขาตาแล้ว เสด็จมา
ประทับท่ีวัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วัน
นั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวก
ของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ท่ีประทับของพระพุทธเจ้า 
นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ท่ีมีองค์ประกอบส่าคัญ ๔ ประการ คือ 
          ๓. วันนั้นเป็นวันข้ึน ๑๕ ค่่า เดือน ๓ 

          ๓. พระสงฆ์จ่านวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย 
          ๔. พระสงฆ์ท้ังหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ 



          ๕. พระสงฆ์ท้ังหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้า 
         เพราะเหตุท่ีมีองค์ประกอบส่าคัญดังกล่าว จึงมีช่ือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้ 
พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในท่ีประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์ และวิธีการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 

การถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย 

         พิธีวันมาฆบูชานี้ เดิมทีเดียวในประเทศไทยไมเ่คยท่ามาก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้
ว่าเกิดข้ึนในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงถือตามแบบของโบราณ
บัณฑิตท่ีได้นิยมกันว่า วันมาฆะบูรณม ีพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์เป็นวันท่ีพระอรหันต์สาวกของ พระพุทธเจ้า 
๑,๒๕๐ รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ เรียกว่า  
         จาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ในท่ีประชุม
สงฆ์เป็นการ ประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ ์จึง
ถือเอาเหตุนั้นประกอบ การสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก ๑,๒๕๐ 
รูปนั้น ให้เป็นท่ีต้ังแห่งความ เล่ือมใสการประกอบพิธีมาฆะบูชา ได้เร่ิมใน
พระบรมมหาราชวังก่อน 

          ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ มีพิธีการพระราชกุศลในเวลาเช้า พระสงฆ์ วัดบวรนิเวศ
วิหารและ วัดราชประดิษฐ์ ๓๐ รูป ฉันในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เวลาค่่า เสด็จออกทรงจุด ธูปเทียนเคร่ือง  มนัสการแล้ว พระสงฆ์สวดท่าวัตรเย็น
เสร็จแล้ว สวดมนต์ต่อไปมี สวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ด้วยสวดมนต์ จบทรงจุด
เทียนรายตามราวรอบพระอุโบสถ ๑,๒๕๐ เล่ม มีการประโคมอีกคร้ังหนึ่งแล้วจงึมี
การเทศนา โอวาทปาติโมกข์  

๑ กัณฑ์เป็นท้ังเทศนาภาษาบาลีและ ภาษาไทย เคร่ืองกัณฑ์ มีจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๓ ต่าลึง และขนมต่าง ๆ เทศนาจบ
พระสงฆ ์ซ่ึงสวดมนต์ ๓๐ รูป สวดรับการประกอบพระราชกุศลเก่ียวกับ วันมาฆบูชาในสมัยรัชกาลท่ี ๔ นั้น พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปีมิได้ขาด สมัยต่อมามีการเว้นบ้าง เช่น รัชกาลท่ี ๕ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกเองบ้าง มิได้ เสด็จออกเองบ้างเพราะมักเป็นเวลาท่ีประสบกับเวลา
เสด็จประพาส หัวเมืองบ่อย ๆ หากถูกคราวเสด็จไปประพาสบางปะอินหรือพระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระปฐมเจดีย์ พระ
แท่นดงรัง ก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชา ในสถานท่ีนั้น ๆ ข้ึนอีก ส่วนหนึ่งต่างหากจากในพระบรมมหาราชวังเดิมทีมีการ
ประกอบพิธีในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาก็ขยายออกไป ให้พุทธบริษัทได้ ปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบสืบมาจนปัจจุบัน มีการ
บูชา ด้วยการเวียนเทียน และบ่าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ส่วนก่าหนดวันประกอบพิธีมาฆบูชานั้น ปกติตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๓ หากปี
ใด เป็นอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหนจะเล่ือนไปตรงกับวันเพ็ญเดือน ๔ 

หลักธรรมที ควรน าไปปฏิบัติ 

         หลักธรรมท่ีควรน่าไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักค่าสอนค่าส่าคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพ่ือ
ป้องกัน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น หรือค่าสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้ 

หลักการ ๓ 

๑. การไม่ท่าบาปท้ังปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ท่าบาปท้ังปวง ซ่ึงได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความช่ัว มีสิบ
ประการ อันเป็น 
ความช่ัวทางกาย ทางวาจา และทางใจ 



ความชั วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกาม 
ความชั วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ  
ความชั วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม  

๒. การท่ากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การท่าความดีทุกอย่างซ่ึงได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการท่าฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อัน
เป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ 

ความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆา่สตัว์ ไม่ท าร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืนมีแต่ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขา
ไม่ได้ให้ มาเป็นของตน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และการไม่ประพฤติผิดในกาม 

การท่าความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค่าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่ค่าจริง พูดค่าอ่อนหวาน
พูดค่าให้เกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ  
การท่าความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อ่ืนมีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ 
ปราถนาดีและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตามท่านองคลองธรรม เช่น เห็นว่าท่าดีได้ดี ท่าช่ัวได้ช่ัว 

๓. การท่าจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การท่าจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนวรณ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองขัดขวางจิตไมใ่ห้เข้าถึงความสงบ มี ๕ 
ประการ ได้แก่ 
          ๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) 
          ๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) 
          ๓. ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ) 
          ๔. ความฟุ้งซ่าน ร่าคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ   
          ๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เช่น สงสัยในการท่าความดีความช่ัว ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธีการท่าจิตให้ปฏิบัติสมถะผ่อง
ใส ท่ีแท้จริงเกิดข้ึนจากการละบาปท้ังปวง ด้วยการถือศืลและบ่าเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการ และวิปัสสนา จนได้บรรลุ
อรหัตผล อันเป็นความผ่องใสท่ีแท้จริง 

  

อุดมการณ์ ๔ 

๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกล้ัน ไม่ท่าบาปท้ังทางกาย วาจา ใจ 
๒. ความไมเ่บียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการท่าร้าย รบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อ่ืน 
๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนได้จาการด่าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ 



วิธีการ ๖ 

          ๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร 
          ๒. ไม่ท่าร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
          ๓. ส่ารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย  รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของ
สังคม 
          ๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยส่ิงต่าง ๆ 
          ๕. อยู่ในสถานท่ีท่ีสงัด ได้แก่ อยู่ในสถานท่ีสงบมีส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
          ๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดช่าระจิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิ 
ภาพท่ีดี 

 


