บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะ โทร.๓๒๐8)
วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2559
ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑0).1.1/
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2559
เรียน หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
ด้ ว ยคณะกรรมการดํ า เนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ กํ าหนด
ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2559 พระสงฆ์จํานวน 109 รูป ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2559 ตั้งแต่เวลา 06.30-08.00 น. ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางขึ้น
วัดฝายหิน
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ
ขอเรียนเชิญร่วมนําเครื่องอุปโภค บริโภคข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ทําบุญตักบาตร เนื่องในวัน
มาฆบูชาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกําหนดการดังแนบ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์คณาจารย์/บุคลากร ในสังกัด
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวด้วย จักขอบคุณยิง่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 ถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้
เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
ความหมายของวันมาฆบูชา
คําว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคําว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระ
ในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
การกําหนดวันมาฆบูชา
การกําหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 แต่ถ้า
ปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 และมัก
ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
ความสําคัญและประวัติของวันมาฆบูชา
ความสําคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"
แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคําสอนนี้เป็นหลักการ และ
วิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสําคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทําความดี ละเว้นความชั่ว ทําจิตใจ
ให้บริสุทธิ"์
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ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จํานวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมือง
ราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ท้งั หมดได้รบั การอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"
และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทําให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุ
รงคสันนิบาต" ซึ่งคําว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
- จาตุร แปลว่า 4
- องค์ แปลว่า ส่วน
- สันนิบาต แปลว่า ประชุม
ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นัน่ เอง
ทั้งนี้วนั มาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์
ประวัติการถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย
พิธีทาํ บุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ "พระราช
พิธีสิบสองเดือน" อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีเรื่องราว
เกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า
ประเทศไทยเริม่ กําหนดพิธปี ฏิบตั ิในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2394 ในพระบรม
มหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวรวิหารและวัด
ราชประดิษฐ์ จํานวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อถึงเวลาค่ํา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียน
นมัสการ พระสงฆ์ทําวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม
รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนา
ภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเครื่องกัณฑ์ประกอบด้วยจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตําลึงและขนมต่าง ๆ
เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วย
พระองค์เองทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่น้นั ๆ ขึ้นอีกแห่ง
นอกเหนือจากภายในพระบรมมหาราชวัง
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ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธี
กันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขา
อาชีพได้ไปวัด เพื่อทําบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา
หลักธรรมทีค่ วรนําไปปฏิบัติ
หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคําสอนสําคัญอันเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6
ดังนี้
หลักการ 3 คือหลักคําสอนที่ควรปฏิบตั ิ ได้แก่
1. การไม่ทําบาปทัง้ ปวง คือ การลด ละ เลิก ทําบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็น
ทางแห่งความชั่ว 10 ประการทีเ่ ป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม)
ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อืน่ การผูก
พยาบาท และความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม)
2. การทํากุศลให้ถึงพร้อม คือ การทําความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย
(ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่
ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พดู ส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความ
ดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทํานองคลองธรรม)
3. การทําจิตใจให้ผ่องใส คือ ทําจิตใจให้บริสทุ ธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึง
ความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย
ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสําคัญได้ว่า "ทําความดี ละเว้นความชัว่ ทําจิตใจให้
บริสทุ ธิ"์ นั่นเอง
อุดมการณ์ 4 ได้แก่
1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทําบาปทั้งกาย วาจา ใจ
2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทําร้าย หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
วิธีการ 6 ได้แก่
1. ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
2. ไม่ทําร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
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3. สํารวมในปาติโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินยั กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของสังคม
4. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิง่ ต่าง ๆ
5. อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานทีท่ มี่ สี ิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชําระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
การปฏิบตั ิตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปทําบุญตักบาตร ไปวัด
เพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม
เทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่าํ นําดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการ
เวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จํานวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่น้นั ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานทีต่ ่าง ๆ และรักษาศีล สําหรับ
ตามบ้านเรือน สถานทีร่ าชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา
พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสําคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้ง
หลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดความตระหนักต่อความสําคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธํารงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

พิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2559
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธีทําบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2559 เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา อนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมกิจการในพระพุทธศาสนา ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นสู่วดั
ฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

