
 
วันมาฆบูชา 

 
ความหมาย 
         วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน 
๓ เนื่องในโอกาสคลาย วันที่พระพุทธเจาทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข 
 
ความสําคัญ 

         วันมาฆบูชา เปนวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ มีเหตุการณอัศจรรยที่ พระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจาจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝาพระพุทธเจา ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห แควน
มคธ โดยมิไดนดัหมายกันพระสงฆ ทั้งหมดเปนพระอรหันต 
 
ผูไดอภิญญา ๖และเปนผูที่ไดรับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจา ในวันนี้
พระพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆเหลานั้น ซึ่งเปนทั้งหลักการ
อุดมการณและวิธีการปฏบิัติที่ นําไปใชไดทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือใหละความชั่ว
ทุกชนิด ทําความดี ใหถึงพรอมและทําจิตใจใหผองใส 

ประวัติความเปนมา 
         ๑. สวนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อ
เสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ําสุกรขาตาแลว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห 
แควนมคธ ประเทศอินเดียในปจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ใน
เวลาบายพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจา มาประชุม พรอมกัน ณ ที่ประทับของ
พระพุทธเจา นับเปนเหตุอัศจรรย ที่มีองคประกอบสําคัญ ๔ ประการ คือ 
          ๑. วันนั้นเปนวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ 
          ๒. พระสงฆจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิได นัดหมาย 
          ๓. พระสงฆทั้งหมดเปนพระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ 
          ๔. พระสงฆทั้งหมดเปนผูไดรับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจา 



         เพราะเหตุที่มีองคประกอบสําคัญดังกลาว จึงมีชื่อเรียก อีกอยางหนึ่งวา วันจาตุรงค
สันนิบาต และในโอกาสนี้ พระพุทธเจา ไดแสดงโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆ
เหลานั้น ซึ่งถือไดวาเปนการประกาศหลักการอุดมการณ และวิธีการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนา 
 

การถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย 
         พิธีวันมาฆบูชานี้ เดิมทีเดียวในประเทศไทยไมเคยทํามากอน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงอธิบายไววาเกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่
ไดนิยมกันวา วันมาฆะบูรณมี พระจันทรเสวยฤกษมาฆะเต็มบริบูรณเปนวันที่พระ
อรหันตสาวกของ พระพุทธเจา ๑,๒๕๐ รูป ไดประชุมกันพรอมดวยองค ๔ ประการ 
เรียกวา  

         จาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจาไดตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆ
เปนการ ประชุมใหญ และเปนการอัศจรรยในพระพุทธศาสนา นักปราชญ จึงถือเอาเหตุ
นั้นประกอบ การสักการบูชาพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูปนั้น ใหเปน
ที่ตั้งแหงความ เลื่อมใสการประกอบพิธีมาฆะบูชา ไดเริ่มในพระบรมมหาราชวังกอน 
 

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพิธีการพระราชกุศลใน
เวลาเชา พระสงฆ วัดบวรนิเวศวิหารและ วัด
ราชประดิษฐ ๓๐ รูป ฉันในพระอุโบสถ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เวลาค่ํา เสด็จออกทรง
จุด ธูปเทียนเครื่อง มนัสการแลว พระสงฆสวด

ทําวัตรเย็นเสร็จแลว สวดมนตตอไปมี สวดคาถาโอวาทปาติโมกขดวยสวดมนต จบทรง
จุดเทียนรายตามราวรอบพระอุโบสถ ๑,๒๕๐ เลม มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแลวจึงมี
การเทศนา โอวาทปาติโมกข 
๑ กัณฑเปนทั้งเทศนาภาษาบาลีและ ภาษาไทย เครื่องกัณฑ มีจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๓ 
ตําลึง และขนมตาง ๆ เทศนาจบพระสงฆ ซึ่งสวดมนต ๓๐ รูป สวดรับการประกอบพระ



ราชกุศลเกี่ยวกับ วันมาฆบูชาในสมัยรัชกาลที ่๔ นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จะเสด็จออกประกอบพิธีดวยพระองคเองทุกปมิไดขาด สมัยตอมามีการเวน
บาง เชน รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จออกเองบาง 
มิได เสด็จออกเองบางเพราะมักเปนเวลาที่ประสบกับเวลาเสด็จประพาส หัวเมืองบอย ๆ 
หากถูกคราวเสด็จไปประพาสบางปะอินหรือพระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระปฐมเจดีย 
พระแทนดงรัง ก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชา ในสถานที่นั้น ๆ ข้ึนอีก สวนหนึ่งตางหาก
จากในพระบรมมหาราชวังเดิมทีมีการประกอบพิธีในพระบรมมหาราชวัง ตอมาก็ขยาย
ออกไป ใหพุทธบริษัทได ปฏิบัติตามอยางเปนระบบสืบมาจนปจจุบัน มีการบูชา ดวย
การเวียนเทียน และบําเพ็ญกุศลตาง ๆ สวนกําหนดวันประกอบพิธีมาฆบูชานั้น ปกติตรง
กับวันเพ็ญ เดือน ๓ หากปใด เปนอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหนจะเลื่อนไปตรงกับวัน
เพ็ญเดือน ๔ 
 
หลักธรรมทีค่วรนําไปปฏิบัติ 
         หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติไดแก โอวาทปาติโมกข หมายถึง หลักคําสอนคํา
สําคัญของพระพุทธศาสนาอันเปนไปเพื่อปองกัน และแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตเปนไป
เพื่อความหลุดพน หรือคําสอน อันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบดวย 
หลักการ ๓ อุดมการณ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้ 
 
หลักการ ๓ 
         ๑. การไมทําบาปทั้งปวง ไดแกการงดเวน การลด ละเลิก ทําบาปทั้งปวง ซึ่งไดแก 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแหงความชั่ว มีสิบประการ อันเปน 
ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความชั่วทางกาย ไดแก การฆาสัตว การลักทรัพย 
การประพฤติ ผิดในกาม 
ความชั่วทางวาจา ไดแก การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดเพอเจอ  
ความชั่วทางใจ ไดแก การอยากไดสมบัติของผูอ่ืน การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม 
 
 



๒. การทํากุศลใหถึงพรอม ไดแก การทําความดีทุกอยางซึ่ง
ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ เปนแบบของการทําฝายดีมี ๑๐ อยาง 
อันเปนความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
 

ความดีทางกาย ไดแก การไมฆาสัตว ไมทํารายเบียดเบียนผูอ่ืนมีแตชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
การไมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให มาเปนของตน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และการ
ไมประพฤติผิดในกาม 
การทําความดีทางวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ และไมพูด
เพอเจอพูดแตคําจริง พูดคําออนหวานพูดคําใหเกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ 
การทําความดีทางใจ ไดแก การไมโลภอยากไดของของผูอ่ืนมีแตคิดเสียสละ การไมผูก
อาฆาตพยาบาทมีแตคิดเมตตาและ ปราถนาดีและมีความเห็นความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
ตามทํานองคลองธรรม เชน เห็นวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 
๓. การทําจิตใหผองใส ไดแก การทําจิตของตนใหผองใส ปราศจากนวรณซึ่งเปนเครื่อง
ขัดขวางจิตไมใหเขาถึงความสงบ มี ๕ ประการ ไดแก 
          ๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) 
          ๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) 
          ๓. ความหดหูทอแท งวงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ) 
          ๔. ความฟุงซาน รําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ 
 

๕. ความลังเลสงสัย (วิกจิฉา) เชน สงสัยในการทําความดีความชั่ว วามีผลจริงหรือไม 
วิธีการทําจิตใหปฏิบัติสมถะผองใส ที่แทจริงเกิดขึ้นจากการละบาปทั้งปวง ดวยการ
ถือศืลและบาํเพ็ญกุศล ใหถึงพรอมดวยการ และวิปสสนา จนไดบรรลุอรหัตผล อันเปน
ความผองใสที่แทจริง  

อุดมการณ ๔ 
๑. ความอดทน ไดแก ความอดกลั้น ไมทําบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ 
๒. ความไมเบียดเบียน ไดแก การงดเวนจากการทําราย รบกวน หรือ เบียดเบียนผูอ่ืน 



๓. ความสงบ ไดแก ปฏบิัติตนใหสงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
๔. นิพพาน ไดแก การดบัทุกข ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นไดจาการ
ดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค ๘ 
 
วิธีการ ๖ 
          ๑. ไมวาราย ไดแก ไมกลาวใหรายหรือ กลาวโจมตีใคร 
          ๒. ไมทําราย ไดแก ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
          ๓. สํารวมในปาติโมกข ไดแก ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม 
          ๔. รูจักประมาณ ไดแก รูจักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใชสอยสิ่งตาง ๆ 
          ๕. อยูในสถานที่ที่สงัด ไดแก อยูในสถานที่สงบมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
          ๖. ฝกหัดจิตใจใหสงบ ไดแกฝกหัดชําระจิตใหสงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิ 
ภาพที่ดี  
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