
 

วันมาฆบูชา 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓) 

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ เวลา ๑๗๐๐ 
 

 
 

วันมาฆบูชา เป็นวันส ำคัญของพระพุทธศำสนำวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ำ เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่ำเป็นวันที่ 
พระพุทธเจ้ำ ได้ประกำศ หลักธรรม ค ำสั่งสอนของพระองค์ เพ่ือให้พระอรหันต์ทั้งหลำย ที่มำประชุมกันในวันนั้น น ำไปเผย
แผ่ 

วันมาฆบูชา เป็นวันบูชำพิเศษท่ีต้องท ำในวันเพ็ญเดือนมำฆะ หรือในวันที่พระจันทร์เสวยมำฆฤกษ์  
( ซึ่งโดยปกติท ำกันในกลำงเดือน ๓ แต่ถ้ำปีใดมีอธิกมำส คือ เดือนแปดสองแปด ก็เลื่อนไปกลำงเดือน ๔ ) 
ถือกันว่ำเป็นวันส ำคัญ เพรำะวันนี้ เป็นวันคล้ำยกับ วันประชุมกันเป็นพิเศษ แห่งพระอรหันตสำวก โดยมิได้มีกำรนัดหมำย 
ซึ่งเรียกว่ำ วันจำตุรงคสันนิบำต ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุวันมหำวิหำร หลังจำกท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้เป็นเวลำนับได้ ๙ 
เดือน วันนี้เอง ที่พระพุทธองค์แสดง "โอวำทปำฎิโมกข์" ซึ่งถือกันว่ำ เป็นหลักค ำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำ 

จาตุรงคสันนิบาต คือ กำรประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ  
๑. วันนั้น เป็นวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๓   
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย   
๓. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์   
๔. พระภิกษุเหล่านั้นได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา) 
 

 ในคืนวันมำฆปูรณมีนั้น พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงโอวำทปำฏิโมกข์มีใจควำมว่ำ  
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา 

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา 
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี 
สะมะโณ  โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. 

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง  เอตัง พุทธานะสาสนัง. 
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาติโมกเข จะ สังวะโร 
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง  ปันตญัจะ สะยะนาสะนัง 
อะธิจิตเต จะ อาโยโค  เอตัง พุทธานะสาสะนัง. 

ค่าแปล 
ควำมอดทนคือควำมอดกลั้นเป็นธรรมส ำหรับเผำบำปที่ยอดยิ่ง 
ท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยกล่ำวสรรเสริญพระนิพพำนว่ำเป็นธรรมที่ยอดยิ่ง   

http://www.learntripitaka.com/History/MakhaBucha.html#Jaturong
http://www.learntripitaka.com/History/MakhaBucha.html#homily


ผู้ที่ยังฆ่ำสัตว์อ่ืนไม่ชื่อว่ำเป็นบรรพชิต  ผู้ที่ยังเบียดเบียนสัตว์อ่ืนไม่ชื่อว่ำเป็นสมณะเลย 
กำรไม่ท ำควำมชั่วทุกอย่ำง ๑  กำรท ำควำมดีให้ถึงพร้อม ๑ 
กำรช ำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ๑  นี้เป็นค ำสอนของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย 
กำรไม่กล่ำวร้ำยใคร ๑  กำรไม่ท ำร้ำยใคร ๑ ควำมส ำรวมในปำติโมกข์ ๑   
ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณในอำหำร ๑ กำรนอนกำรนั่งในที่อันสงัด ๑  
กำรประกอบควำมเพียรในอธิจิต ๑     นี้เป็นค ำสอนของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยฯ 

 
นอกจำกเหตุกำรณ์จำตุรงคสันนิบำตในวันเพ็ญเดือน 3 ในพรรษำแรกของพระพุทธเจ้ำแล้ว ในวันเพ็ญเดือน 3 ของ

พรรษำสุดท้ำยของพระพุทธเจ้ำ (ครำวที่ทรงพระชนมำยุ 80 พรรษำ) ก็ได้เกิดเหตุกำรณ์ส ำคัญขึ้นอีกเหตุกำรณ์หนึ่งคือ พระ
พุทธองค์ได้ทรง ปลงพระชนมำยุสังขำร อีกด้วย  

กำรประกอบพิธีในวันมำฆบูชำได้เริ่มมีขึ้นในสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องจำกพระองค์ทรง
เล็งเห็นว่ำวันนี้เป็นวันคล้ำยวนัที่เกิดเหตุกำรณ์ส ำคัญในพระพุทธศำสนำ คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงโอวำทปำฏิโมกข์ 
ฯลฯ ควรจะได้มีกำรประกอบพิธีบ ำเพ็ญกุศลต่ำง ๆ เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำ โดยในครั้งแรกนั้นได้ทรงก ำหนดเป็นเพียงกำร
จัดพระรำชพิธีบ ำเพ็ญกุศลเป็นกำรภำยใน แต่ต่อมำประชำชนก็ได้นิยมน ำพิธีนี้ไปปฏิบัติสืบต่อมำจนกลำยเป็นวันประกอบ
พิธีส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

การประกอบพิธีเวียนเทียน 
 เมื่อท่ำนมีดอกไม้ธูปเทียนส ำหรับบูชำในมือแล้ว  ก่อนที่ท่ำนจะเดินเวียนเทียน จงตั้งจิตให้เป็นกุศลกล่ำวค ำไหว้
พระสวดมนต์ ตำมบทต่อไปนี้ครับ 
                                                           สวดมนต์ไหว้พระ  

                อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา  พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ 
                สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ 
                สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ 
 

บทนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ 
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ จบ) 
 

บทสรรเสริญพระรัตนตรัย 
อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร  ปุริสะทัม

มะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ ภะคะวาติ. 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ 
สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปันโน    ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง จัตตาริ  ปุริสะยุคคานิ   อัฏฐะ  ปุริสะปุ
คคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลิกะระณีโย  อะนุตตะรัง  
ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ 

 
ค ำแผ่เมตตำ 

 สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย  ที เป็นเพื อนทุกข์   เกิดแก่เจ็บตาย  ด้วยกันหมดทั้งสิ้น  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้เบียดเบียนซึ งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด   
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย   จงมีความสุขกายสุขใจ   รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังสิ้นเถิด 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


กล่ำวค ำบูชำวันมำฆบูชำ 
 วันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันมาฆบูชา คล้ายวันที พระพุทธองค์ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ 
๑,๒๕๐ รูป  ผู้มาประชุมพร้อมกัน  ที เวฬุวันมหาวิหาร  โดยมิได้นัดหมาย    พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้น  ล้วนเป็น
เอหิภิกขุอุปสมัปทา  ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธองค์โดยตรง 
 บัดนี้ ข้าพเจ้า  มีชีวิตมาถึงวันมาฆบูชา  อันพระคุณของพระรัตนตรัย  เตือนใจให้เกิดอุตสาหะ  จึงถือเครื อง
สักการะ  มาพร้อม ณ เบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาประธาน ประจ่าพระอุโบสถ   ..(ชื อวัดทีท่านไปเวียนเทียน) ...   จัก
ร่าลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์  ท่าประทักษิณสิ้น ๓ รอบ ท่าการบูชา ด้วยเครื องสักการะที ถือไว้นี้ เพื อให้ส่าเร็จ
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา 
 ด้วยอ่านาจแห่งการตั้งจิตบูชานี้   ขอจงเป็นไป   เพื อประโยชน์เกื้อกูล   เพื อความสุขความเจริญ  แก่ข้าพเจ้า  
ตลอดกาลนานเทอญ. 
     

ค ำอุทิศบุญกุศล 
 ข้าพเจ้าได้บ่าเพ็ญบุญกุศล ด้วยกายวาจาใจในครั้งนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของชาติไทย องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และขออุทิศให้ท่านผู้มีพระคุณ มีมารดาบิดา ครู
อาจารย์ ตลอดจนท่านที ได้ท่านุบ่ารุง ประเทศชาติและศาสนาเป็นต้น ขอให้ได้รับส่วนกุศลนี้โดยถ้วนหน้ากันเทอญ. 
 
  เมื่อกล่ำวจบแล้วค่อยเดินเวียนเทียนรอบ พระอุโบสถ ๓ รอบด้วยอำกำรอันส ำรวม  แล้วน ำเครื่องสักกำรบูชำทอด
วำง ณ ที่รองรับ เสร็จแล้วกรำบหรือไหว้พระเป็นเสร็จพิธีกำรเวียนเทียนครับ 
 กำรประกอบพิธีเวียนเทียนจะท ำเวลำใดก็ได้ และขณะเวียนเทียนท่ำนจะจุดธูปเทียนหรือไม่จุดก็ได้  ไม่มีข้อก ำหนด 
ถ้ำจุดจะต้องระมัดระวังทั้งขณะเดินและในขณะปักธูปเทียนหลังจำกกำรเวียนเทียนด้วย  เพรำะอำจเกิดอันตรำยต่อบุคคล
ข้ำงเคียงหรือสถำนที่ได้ 
 
อ้ำงอิง  
- พระไตรปิฎก ฉบับภำษำบำลี เล่มที ่๑๐ ทีฆนิกำย มหำวรรค (๑๐/๙๐/๕๖). 
- คู่มือปฏิบัติพิธีธรรม. กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ. ส ำนักพิมพ์สหธรรมิก. ๒๕๕๕. 
 

หมำยเหตุ ถ้ำท่ำนมีควำมสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำสำมำรถสอบถำมหรือแลกปลี่ยนควำมรู้ได้ทำง e-mail นี้ 
  

 

  


