วันมาฆบูชา 2564
ประวัติวันมาฆบูชา ความสําคัญวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา พ.ศ.2564 ตรงกับ วันศุกร์ ท่ ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
(วันศุกร์ ขึ ้น ๑๕ คํ่า เดือนสี(่ ๔) ปี ชวด เนื่องในโอกาสคล้ าย วันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้ นดั
หมาย)

ความหมายวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้ าย วันที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจํานวน ๑,๒๕๐ รูป

ความสําคัญวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา เป็ นวันขึ น้ ๑๕ คํ่า เดือน ๓ มีเหตุการณ์ อัศจรรย์ ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ าจํานวน
๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้ า ณ วัดเวฬุวนั เมืองราชคฤห์ แคว้ นมคธ โดยมิได้ นดั หมายกันพระสงฆ์ ทั ้งหมด
เป็ นพระอรหันต์
ผู้ได้ อ ภิญญา ๖ และเป็ นผู้ที่ได้ รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้ า ในวันนี ้พระพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านัน้ ซึ่งเป็ นทังหลั
้ กการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบตั ิที่ นําไปใช้ ได้ ทุก
สังคม มีเนื ้อหา โดยสรุปคือให้ ละความชัว่ ทุกชนิด ทําความดี ให้ ถึงพร้ อมและทําจิตใจให้ ผอ่ งใส

ความเป็ นมาวันมาฆบูชา
๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ า หลังจากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั ้นเมื่อเสร็ จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถํ ้า
สุกรขาตาแล้ ว เสด็จมาประทับที่วดั เวฬุวนั เมืองราชคฤห์ แคว้ นมคธ ประเทศอินเดียในปั จจุบนั วันนั ้นตรงกับ
วันเพ็ญ เดือ นมาฆะหรื อ เดือ น ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้ า มาประชุม พร้ อ มกัน ณ ที่
ประทับของพระพุทธเจ้ า นับเป็ นเหตุอัศจรรย์ ที่มีอ งค์ ประกอบสําคัญ ๔ ประการ เรี ยกว่าว่า วันจาตุรงค
สันนิบาต

คําว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ ดงั นี ้ คือ
"จาตุร" แปลว่า ๔
"องค์ " แปลว่า ส่วน
"สันนิบาต" แปลว่า ประชุม
ฉะนัน้ จาตุรงคสันนิบาตจึ งหมายความว่ า "การประชุมด้ วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ ้น
พร้ อมกันในวันนี ้ คือ
1. เป็ นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ า จํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้ อมกันที่เวฬุวนั วิหารในกรุงราชคฤห์
โดยมิได้ นดั หมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี ้ล้ วนเป็ น "เอหิภกิ ขุอุปสัมปทา"
คือเป็ นผู้ที่ได้ รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้ าทั ้งสิ ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทกุ องค์ที่ได้ มาประชุมในครัง้ นี ้ ล้ วนแต่เป็ นผู้ได้ บรรลุพระอรหันต์แล้ วทุกๆองค์
4. เป็ นวันที่พระจันทร์ เต็มดวงกําลังเสวยมาฆฤกษ

ประวัติวันมาฆบูชา
มูลเหตุวันมาฆะบูชา
หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ตรัสรู้ในวันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 6 และได้ ทรงประกาศพระศาสนาและส่งพระ
อรหันตสาวกออกไปจาริ กเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนายังสถานที่ตา่ ง ๆ ล่วงแล้ วได้ 9 เดือน ในวันที่ใกล้
พระจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์ (วันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 3) พระอรหันต์ทั ้งหลายเหล่านันต่
้ างได้ ระลึกว่า วันนี ้เป็ นวัน
สําคัญของศาสนาพราหมณ์ อันเป็ นศาสนาของตนอยูเ่ ดิม ก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้ า
และในลัทธิ ศาสนาเดิมนันเมื
้ ่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะ

เหล่าผู้ศรัทธาพราหมณลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี ้เป็ น

วันศิวาราตรี โดยจะทําการบูชาพระศิวะด้ วยการลอยบาปหรื อล้ างบาปด้ วยนํ ้า แต่มาบัดนี ้ตนได้ เลิกลัทธิเดิม
หันมานับถือพระธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้ าแล้ ว จึงควรเดินทางไปเข้ าเฝ้าบูชาฟั งพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้ า
พระอรหันต์เหล่านันซึ
้ ง่ เคยปฏิบตั ิศิวาราตรี อยูเ่ ดิม

จึงพร้ อมใจกันไปเข้ าเฝ้าพระพุทธเจ้ าโดยมิได้ นดั หมาย

มีผ้ กู ล่าวว่า สาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ พระสาวกทั ้ง 1,250 องค์มาประชุมพร้ อมกันโดยมิได้ นดั หมาย มาจากในวัน
เพ็ญเดือน 3 ตามคติพราหมณ์ เป็ นวันพิธีศิวาราตรี พระสาวกเหล่านันซึ
้ ง่ เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ มาก่อนจึง
ได้ เปลีย่ นจากการรวมตัวกันทําพิธีชําระบาปตามพิธีพราหมณ์ มารวมกันเข้ าเฝ้าพระพุทธเจ้ าแทน

โอวาทปาฏิโมกข์
หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อคําสอนอันเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้ แก่ พระพุทธพจน์ ๓
คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้ าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รู ป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้ นดั หมาย ณ พระเวฬุวนาราม
ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรี ยกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้ าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี ้
แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็ นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้ สวดปาฏิโมกข์อย่างปั จจุบนั นี ้แทนต่อมา),
คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ มีดงั นี ้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)

กิจกรรมต่ างๆ ที่ควรปฏิบตั ิในวันมาฆบูชา
การปฎิบตั ิตนสําหรับพุทธศาสนาในวันนี ้ก็คือ การทําบุญ ตักบาตรในตอนเช้ า หรื อไม่ก็จดั หาอาหารคาวหวาน
ไปทําบุญฟั งเทศน์ที่วดั ตอนบ่ายฟั งพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนําดอกไม้ ธูปเทียน
ไปที่วดั เพื่อชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้ อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้ าอาวาสจะนําว่า นะโม ๓
จบ จากนันกล่
้ าวคํา ถวาย ดอกไม้ ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้ วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ ระลึกถึง พระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้ วนําดอกไม้ ธูปเทียนไปปั กบูชาตามที่ทางวัด เตรี ยมไว้
เป็ นอันเสร็ จพิธี
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