
  
  
          วนัมาฆบชูา 2560 ประวตัวินัมาฆบชูา ความหมายวนัมาฆบชูา ความส าคญัของ
วนัมาฆบชูา วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2560 
 
          วนัมาฆบชูา ตรงกับวนัขึน้ 15 ค า่เดอืน 3 ถอืเป็นวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนาวนัหนึง่ 
และไดเ้วยีนมาบรรจบอกีครัง้ โดย วนัมาฆบชูา 2560 ตรงกบั วนัเสารท์ ี ่11 กมุภาพนัธ ์
วนันีก้ระปกุดอทคอม จงึม ีประวตัวินัมาฆบชูา ความส าคญัของวนัมาฆบชูา มาฝากคะ่ 
 
ความหมายของวนัมาฆบชูา 
 
          ค าวา่ "มาฆะ" นัน้ เป็นชือ่ของเดอืน 3 ยอ่มาจากค าวา่ "มาฆบรุณม"ี หมายถงึ การ
บชูาพระในวนัเพ็ญกลางเดอืนมาฆะตามปฏทินิของอนิเดยี หรอืเดอืน 3  
การก าหนดวนัมาฆบชูา 
 
          การก าหนดวนัมาฆบชูาตามปฏทินิจันทรคตขิองไทยนัน้จะตรงกับวนัขึน้ 15 ค า่ เดอืน 3 
แตถ่า้ปีใดมเีดอืนอธกิมาส คอืมเีดอืน 8 สองครัง้ วนัมาฆบชูาก็จะเลือ่นไปเป็นวนัขึน้ 15 ค า่ 
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เดอืน 4 และมักตรงกับเดอืนกมุภาพันธห์รอืมนีาคม 
 
ความส าคญัวนัมาฆบชูาและประวตัวินัมาฆบชูา 
 
          ความส าคัญของวนัมาฆบชูา คอืเป็นวนัทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดง "โอวาทปาฏิ
โมกข"์แกพ่ระสงฆเ์ป็นครัง้แรก หลังจากตรัสรูม้าแลว้เป็นเวลา 9 เดอืน ซึง่หลกัค าสอนนีเ้ป็น
หลักการ และวธิกีารปฏบิัตติา่ง ๆ หากสรปุเป็นใจความส าคัญ จะมเีนือ้หาวา่ "ท าความด ีละเวน้
ความช ัว่ ท าจติใจใหบ้รสิทุธิ"์ 
 
          ท ัง้นีใ้นวนัมาฆบชูาไดเ้กดิเหตอุศัจรรยข์ ึน้พรอ้ม ๆ กนัถงึ 4 ประการ อนัไดแ้ก ่
 
          1. วนันัน้ตรงกับวนัเพ็ญ ขึน้ 15 ค า่ เดอืน 3 ซึง่พระจันทรเ์สวยมาฆฤกษ์ 
 
          2. มพีระสงฆจ์ านวน 1,250 รปู มาประชมุพรอ้มกันโดยมไิดนั้ดหมาย ณ วดัเวฬวุนั เมอืง
ราชคฤห ์แควน้มคธ เพือ่สกัการะพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
 
          3. พระสงฆท์ีม่าประชมุทัง้หมดลว้นแตเ่ป็นพระอรหันต ์ผูไ้ดอ้ภญิญา 6 
 
          4. พระสงฆทั์ง้หมดไดรั้บการอปุสมบทโดยตรงจากพระพทุธเจา้ หรอื 
"เอหภิกิขอุปุสมัปทา" 
 
          และเพราะเกดิเหตอุัศจรรย ์4 ประการขา้งตน้ ท าใหว้นัมาฆบชูา เรยีกอกีชือ่หนึง่ไดว้า่ 
"วนัจาตรุงคสนันบิาต" ซึง่ค าวา่ "จาตรุงคสนันบิาต" นี ้มคีวามหมายตามการแยกศัพทค์อื 
 
          - จาตรุ แปลวา่ 4 
          - องค ์แปลวา่ สว่น 
          - สนันบิาต แปลวา่ ประชมุ 
 
          ดงัน ัน้ "จาตรุงคสนันบิาต" จงึหมายความวา่ "การประชุมดว้ยองค ์4" น ัน่เอง 
 
          ท ัง้นีว้นัมาฆบชูาถอืวา่เป็นวนัพระธรรม ขณะทีว่นัวสิาขบชูาถอืวา่เป็นวนัพระพทุธ 
สว่นวนัอาสาฬหบชูา เป็นวนัพระสงฆ ์
 
ประวตัวินัมาฆบชูาในประเทศไทย 
 
          พธิที าบญุวนัมาฆบชูานี ้ไมป่รากฏหลักฐานวา่มมีาในสมัยใด อยา่งไรก็ตามในหนังสอื 
"พระราชพธิสีบิสองเดอืน" อันเป็นบทพระราชนพินธข์อง "พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว" มเีรือ่งราวเกีย่วกับการประกอบราชกศุลมาฆบชูาไวว้า่  
 
          ประเทศไทยเริม่ก าหนดพธิปีฏบิัตใินวนัมาฆบชูาเป็นครัง้แรกในชว่งรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่4 ซึง่มกีารประกอบพธิเีป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2394 ในพระบรมมหาราชวงักอ่น โดยมพีธิพีระราชกศุลในเวลาเชา้ นมัสการพระสงฆจ์ากวดับวร
นเิวศราชวรวหิารและวดัราชประดษิฐจ์ านวน 30 รปู ฉันภัตตาหารในพระอโุบสถ วดัพระศรรัีตน
ศาสดาราม 
 
          เมือ่ถงึเวลาค า่ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เสด็จฯ ออก ทรงจดุธปูเทยีน
นมัสการ พระสงฆท์ าวตัรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาฏโิมกข ์เมือ่สวดจบทรงจดุเทยีน 1,250 
เลม่ รอบพระอโุบสถ มกีารประโคมอกีครัง้หนึง่แลว้จงึมกีารเทศนาโอวาทปาฏโิมกข ์1 กัณฑเ์ป็น



ทัง้เทศนาภาษาบาล ีและภาษาไทย สว่นเครือ่งกัณฑป์ระกอบดว้ยจวีรเนือ้ด ี1 ผนื เงนิ 3 ต าลงึ
และขนมตา่ง ๆ เมือ่เทศนาจบ พระสงฆ ์30 รปู สวดรับ 
 
          ในสมัยรัชกาลที ่4 นัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว จะเสด็จออกประกอบพธิี
ดว้ยพระองคเ์องทกุปี แตม่กีารยกเวน้บา้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที ่5 เนือ่งจากบางครัง้ตรงกับชว่งเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพธิมีาฆบชูาในสถานที่
นัน้ ๆ ขึน้อกีแหง่ นอกเหนอืจากภายในพระบรมมหาราชวงั 
 
          ตอ่มาการประกอบพธิมีาฆบชูาไดแ้พรห่ลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวงั และ
ประกอบพธิกีันท่ัวราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจงึประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุทางราชการดว้ย เพือ่ให ้
ประชาชนจากทกุสาขาอาชพีไดไ้ปวดั เพือ่ท าบญุกศุลและประกอบกจิกรรมทางศาสนา 
 
          นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2549 รฐับาลไทยประกาศใหว้นัมาฆบชูา เป็นวนักตญัญู
แหง่ชาตอิกีดว้ย 
 
หลกัธรรมทีค่วรน าไปปฏบิตัใินวนัมาฆบชูา 
 
          หลักธรรมทีค่วรน าไปปฏบิัตคิอื "โอวาทปาฏโิมกข"์ ซึง่เป็นหลักค าสอนส าคัญอันเป็น
หัวใจของพระพทุธศาสนา เพือ่ไปสูค่วามหลดุพน้ หลักธรรมประกอบดว้ย หลักการ 3 อดุมการณ์ 
4 และวธิกีาร 6 ดังนี ้
 
หลกัการ 3 คอืหลกัค าสอนทีค่วรปฏบิตั ิไดแ้ก ่
 
          1. การไมท่ าบาปท ัง้ปวง คอื การลด ละ เลกิ ท าบาปทัง้ปวง อันไดแ้ก ่อกศุลกรรมบถ 
10 ซึง่เป็นทางแหง่ความชัว่ 10 ประการทีเ่ป็นความชัว่ทางกาย (การฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การ
ประพฤตผิดิในกาม) ทางวาจา (การพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดูเพอ้เจอ้) และทางใจ (การ
อยากไดส้มบตัขิองผูอ้ ืน่ การผกูพยาบาท และความเห็นผดิจากท านองคลองธรรม) 
 
          2. การท ากศุลใหถ้งึพรอ้ม คอื การท าความดทีกุอยา่งตาม กศุลกรรมบถ 10 ทัง้ความ
ดทีางกาย (ไมฆ่า่สตัว ์ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมเ่อาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้หม้าเป็นของตน มี
ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ไมป่ระพฤตผิดิในกาม) ความดทีางวาจา (ไมพ่ดูเท็จ ไมพ่ดูสอ่เสยีด ไม่
พดูหยาบคาย ไมพ่ดูเพอ้เจอ้) และความดทีางใจ (ไมโ่ลภอยากไดข้องผูอ้ ืน่ มคีวามเมตตา
ปรารถนาด ีมคีวามเขา้ใจถกูตอ้งตามท านองคลองธรรม) 
 
          3. การท าจติใจใหผ้อ่งใส คอื ท าจติใจใหบ้รสิทุธิ ์หลดุจากนวิรณ์ทีค่อยขดัขวางจติใจ
ไมใ่หเ้ขา้ถงึความสงบ ไดแ้ก ่ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหูท่อ้แท,้ ความ
ฟุ้งซา่น และความลังเลสงสยั 
 
          ซึง่ท ัง้ 3 หลกัการขา้งตน้ สามารถสรปุใจความส าคญัไดว้า่ "ท าความด ีละเวน้
ความช ัว่ ท าจติใจใหบ้รสิทุธิ"์ น ัน่เอง 
 
 
อดุมการณ์ 4 ไดแ้ก ่
 
          1. ความอดทน อดกล ัน้ คอื ไมท่ าบาปทัง้กาย วาจา ใจ 
          2. ความไมเ่บยีดเบยีน คอื งดเวน้จากการท ารา้ย หรอืเบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 
          3. ความสงบ ไดแ้ก ่การปฏบิัตตินใหส้งบทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
          4. นพิพาน ไดแ้ก ่การดับทกุข ์ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา 



 
 
วธิกีาร 6 ไดแ้ก ่
 
          1. ไมว่า่รา้ย คอื ไมก่ลา่วใหร้า้ย โจมตใีคร 
          2. ไมท่ ารา้ย คอื การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 
          3. ส ารวมในปาฏโิมกข ์คอื เคารพระเบยีบวนัิย กฎกตกิา รวมทัง้ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดงีามของสงัคม 
          4. รูจ้กัประมาณ คอื รูจั้กความพอดใีนการบรโิภค รวมทัง้การใชส้อยสิง่ตา่ง ๆ 
          5. อยูใ่นสถานทีส่งดั คอื อยูใ่นสถานทีท่ีม่สี ิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
          6. ฝึกหดัจติใจใหส้งบ คอื การฝึกหัดช าระจติใจใหส้งบ มปีระสทิธภิาพทีด่ ี
 

 

 
 

 

กจิกรรมตา่ง ๆ ทีค่วรปฏบิตัใินวนัมาฆบชูา 

 

          การปฏบิัตตินส าหรับพทุธศาสนกิชนในวนัมาฆบชูาคอื คอื ในตอนเชา้ ควรไปท าบญุตัก

บาตร ไปวดัเพือ่ฟังพระธรรมเทศนา หรอืจัดส ารับคาวหวานไปท าบญุถวายภัตตาหาร ชว่งบา่ย

ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจรญิสมาธภิาวนา เมือ่ถงึตอนค า่ น าดอกไม ้ธปูเทยีนไปเวยีน

เทยีน 3 รอบทีพ่ระอโุบสถ โดยการเวยีนเทยีนนัน้จะเวยีนขวา จ านวน 3 รอบ และชว่งเวลาทีเ่ดนิ

อยูนั่น้ใหร้ะลกึถงึ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์นอกจากนีพ้ทุธศาสนกิชนควรบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชนต์ามสถานทีต่า่ง ๆ และรักษาศลี ส าหรับตามบา้นเรอืน สถานทีร่าชการ จะมี

การประดับธงชาต ิธงธรรมจักร เพือ่ระลกึถงึวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา  

 

ขอ้เสนอแนะการจดักจิกรรมทางวฒันธรรมในวนัมาฆบชูา  

 

          กจิกรรมเกีย่วกบัครอบครวั 



 

          กจิกรรมทีค่รอบครัวควรท าในวนัมาฆบชูา อยา่งเชน่ การท าความสะอาดบา้น จัดแตง่ที่

บชูาประจ าบา้น ชกัชวนครอบครัวไปท าบญุตักบาตร ฟังศลี ฟังธรรม บ าเพ็ญกศุล ปฏบิัตธิรรม 

รวมทัง้ควรศกึษาหลักธรรมค าสัง่สอน และความส าคัญของวนัมาฆบชูาดว้ย 

 

          กจิกรรมเกีย่วกบัสถานศกึษา 

 

          ในสถานศกึษาเป็นแหลง่เรยีนรูท้ีส่ าคัญอกีแหง่ โดยภายในสถานศกึษาควรมกีารรว่ม

ร าลกึถงึความส าคัญของวนัมาฆบชูา เชน่ จัดนทิรรศการใหค้วามรู ้ประกวดเรยีงความ ตอบ

ปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม หรอืรว่มกันท าบญุ ตักบาตร เวยีนเทยีน บ าเพ็ญกศุล อกีทัง้ประกาศ

เกยีรตคิณุนักเรยีนผูท้ าประโยชน ์ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี

 

          กจิกรรมเกีย่วกบัสถานทีท่ างาน 

 

          ควรประชาสมัพันธใ์นทีท่ างาน และจัดใหม้กีารบรรยายธรรม หรอืรว่มบ าเพ็ญประโยชน์

รว่มกัน รว่มท าบญุ บ าเพ็ญกศุลรว่มกัน 

 

          กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม 

 

          ภาคสว่นตา่ง ๆ ในสงัคม ไมว่า่จะเป็น วดั มลูนธิ ิสมาคม สือ่มวลชน สนามบนิ สถานี

รถไฟ ฯลฯ ควรชว่ยกันประชาสมัพันธค์วามส าคัญของวนัมาฆบชูา อาจเป็นการพมิพเ์อกสารให ้

ความรู ้จัดใหม้กีารเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนารว่มกัน เชน่ ท าบญุตักบาตร ฟังธรรม ชว่ยกัน

รณรงคใ์หเ้ลกิอบายมขุ แตร่ณรงคใ์หช้ว่ยกันท าประโยชนต์อ่สงัคมแทน อาจชว่ยกันปลกูตน้ไม ้

ท าความสะอาดทีส่าธารณะ ฯลฯ 

 

 ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการจดักจิกรรมในวนัมาฆบชูา 

 

          พทุธศาสนกิชนจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งเกีย่วกับความส าคัญของวนั

มาฆบชูา รวมทัง้หลักธรรมตา่ง ๆ ซึง่จะท าใหเ้กดิความตระหนักตอ่ความส าคัญของ

พระพทุธศาสนา อกีทัง้ยังเป็นการปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะชาวพทุธ และยังเป็นการชว่ยธ ารง

พระพทุธศาสนาใหส้บืตอ่ไป 
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