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สมเด็จพระสังฆราชเจ้าลำดับที่๗แห่งกรุงรัตนโกสินทร์



สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติคุณสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญ
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช
๒๕๓๓
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พิจารณาแสดงธรรมเทศนา
“เทศน์มหาชาติ” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณทางพุทธศาสนา
และเผยแพร่บทพระนิพนธ์ “เวสสันดรชาดก” ของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส



สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคมคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ



พระบรมราโชวาท
“...พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต

แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต
มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักของเหตุผลว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุ

ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใดก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น...”

(พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๑๓)





ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท วโรกาสอภิลักขิตสมัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ ถวายชัยอศิรวาทสดุดี
พระองค์คือเอกองค์ธรรมิกราช ธำรงรัฐทำนุศาสน์ให้สุขศรี
รักษาประชาชนและมนตรี ด้วยพระบารมีแห่งธรรมา
อันปฐมบรมราชโองการ พระราชทานแก่ทวยไทยถ้วนหน้า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
นี่คือพระราชปฏิญญา เป็นตราจำหลักธรณีดล
จึ่งพระราชกรณียกิจหลากหลาย มีหลักหมายอันเลิศให้เกิดผล
ประโยชน์สุขแก่ชาติและปวงชน จบสกลชีพรื่นฉ่ำชื่นบาน
ทุกโครงการพระราชทานให้ปฏิบัติ คือโครงการสร้างรัฐให้สุขศานต์
คือโครงการสร้างสังคมอุดมการณ์ สร้างรากฐานแห่งชีวิตของทวยชน
พระองค์คือดวงประทีปรัฐ โชติช่วงชัดเริงแสงทุกแห่งหน
ขจัดมวลมืดเขลาและเมามล นำหมู่คนสู่สว่างในทางธรรม
โลกอบอุ่นด้วยสูรย์ประกายส่อง จันทร์เพ็ญผ่องให้ฉ่ำชื่นยามคืนค่ำ
ไทยอบอุ่นด้วยการุณย์พระหนุนนำ ไทยชื่นฉ่ำด้วยน้ำพระทัยไท
พระมหากรุณาธิคุณที่อุ่นเกล้า จะเทียบเท่าสิ่งใดไม่เปรียบได้
แม้มีถ้อยร้อยเรียงมากเพียงไร ยังไม่พอที่จะสรรมาพรรณา


อาศิรวาทราชสดุดี



วโรกาสวันพระราชสมภพ มาบรรจบครบรอบพระชันษา
ขออัญเชิญพระศรีไตรรัตนา ปวงเทวาทรงสิทธิ์ฤทธิไกร
อีกองค์พระสยามเทวาธิราช บูรพกษัตริย์แห่งชาติทุกสมัย
โปรดคุ้มครองป้ององค์พระทรงชัย ให้พ้นผองพิศม์ภัยทุกประการ 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ จตุรพิธพรพิพัฒน์เกษมศานต์
พระยศยิ่งเลื่องหล้ากิดาการ พระโพธิสมภารเกริกไกร
ขอพระกฤษฎาเดชานุภาพ ผองไพรินราบลาญไม่ทานได้
เหล่าอธรรมในแผ่นดินจงสิ้นไป แผ่นดินไทยยืนยงอยู่คู่กัลปาฯโสตถิ์เทอญฯ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  (นายวินัยภู่ระหงษ์ประพันธ์)



คำอนุโมทนา

 การจัดงานเทศน์มหาชาติ คนไทยเราเชื่อกันว่าเป็นการทำบุญ
ใหญ่ได้กุศลแรงวัด โรงเรียนมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆทั่วประเทศ
ต่างพยายามสืบสานตำนานการเทศน์มหาชาติ จนกลายเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด
 การที่วัดหรือหน่วยงานใดๆจะจัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้นมา
นั้นมิใช่ของง่าย เพราะการจัดเทศน์มหาชาติหรือเทศน์มหาเวสสันดร
ชาดกไม่ใช่การเทศน์แบบธรรมดาๆ เหมือนการเทศน์ทั่วๆ ไป แต่การ
เทศน์มหาชาติมีความพิเศษตรงที่มีทั้งธรรมเนียมทำนองและธรรมะ
สอดประสานอยู่ด้วย หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใดที่จัดให้มีการเทศน์
มหาชาติได้ต้องเข้าใจและเข้าถึงธรรมเนียมทำนองและธรรมะทั้งที่
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมและที่แฝงอยู่ในกระบวนการ
และพิธีกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติด้วย
 อาตมารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะสถาบันการศึกษาขั้นสูงของประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญใน
การสืบทอดวรรณกรรมชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดพิธี
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติที่มีทั้งความรู้ด้านวิชาการ ศาสนพิธี
ตลอดจนศิลปวัฒธรรมอันงดงามเป็นการจัดงานที่ให้ความรู้อันเปี่ยมล้น
ไปด้วยคุณค่าอย่างมากมายเพื่อประโยชน์แก่สังคมสมควรสำหรับผู้ที่มี
โอกาสร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เป็นความรู้และถ่ายทอด
ไปยังเยาวชนซึ่งตนรับผิดชอบ เพื่อสืบสานทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สืบไป อาตมาภาพขอร่วมอนุโมทนาบุญในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติที่คณาจารย์ทั้งหลายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้



 ขอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจของคุณงาม
ความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ จงส่งเสริมให้ท่าน
ทั้งหลายประสบแต่ความสุข ประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรม
แล้วขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จโดยทั่วกัน 

 พระพรหมสุธี
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
 เจ้าคณะภาค๑๒
 และกรรมการมหาเถรสมาคม



คำอนุโมทนา

 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้บริหาร คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญมหากุศล ในการจัดเทศน์
มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔
พรรษาในปีพุทธศักราช๒๕๕๔นี้
 การเทศน์มหาชาติ เป็นการสืบสานประเพณีและทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา มีอานิสงส์มากทำให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึง
ประวัติการบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ในพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์
ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สำเร็จเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทา
ของพระองค์ และทำให้เกิดความเชื่อสืบต่อกันมาว่า่ ผู้ใดก็ตามที่ได้ฟัง
เทศน์มหาชาติให้จบในวันเดียวกันจะได้อานิสงส์มาก จะได้พบกับ
พระพุทธศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรในที่สุด
 จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนา ที่ท่านทั้งหลายประกอบด้วย
ศรัทธามีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สามัคคี
ร่วมกันบำเพ็ญบุญพิธีอันเป็นมหากุศลในครั้งนี้ 

 พระสิทธิพัตนาภรณ์

 เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร



คำอนุโมทนา

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดให้มีเทศน์
มหาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์
ท่านและยังเป็นผู้มีศรัทราตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
 การจัดให้มีเทศน์มหาชาตินี้มีความสำคัญมาก เป็นการรักษา
ประเพณีที่มีมาแต่โบราณเป็นแนวทางที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบ
ถึงพระชาติอันยิ่งใหญ่ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ครั้ง
เมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ อันจะยังให้พระธรรมในพระ
ไตรปิฎกยังคงอยู่และไม่ทำให้เกิดอันตรธานสูญสิ้นไป
 จึงขออนุโมทนาในความจงรักภักดีและศรัทธาที่ประกอบด้วย
กุศลเจตนาที่ผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และนิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกัน
บำเพ็ญกุศลบุญพิธีมหากุศลนี้เป็นอย่างยิ่ง

 พระบวรรังษี
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร



คำอนุโมทนา

 คนไทยทุกชนชั้น ไม่ว่าจะนับถือลัทธิศาสนาใดๆ ต่างก็มีวิถี
ดำเนินชีวิตไปตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเคารพนับถือเพื่อ
ให้เกิดความสุขความเจริญทั้งต่อตนเองและต่อครอบครัว ทั้งได้
ถ่ายทอดคุณธรรมความดีงามต่างๆ เหล่านั้นไปยังลูกหลานและวงศา
คณาญาติจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อันเป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามในสังคมไทย

 ประเพณีการเทศน์มหาชาติเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เป็นบุญ
ประเพณีที่สืบทอดต่อๆ กันมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ลักษณะการเทศน์
เป็นการเทศน์อย่างมีรูปแบบของพระสงฆ์ โดยนำเรื่องราวในอดีตชาติ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร
บรมโพธิสัตว์เมื่อทรงบำเพ็ญมหาทานบารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อน
ที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี
นักปราชญ์ราชบัณฑิตนำเนื้อความมาเรียบเรียงด้วยถ้อยประพันธ์อัน
ไพเราะ ผสานอารมณ์ผสมภาษาผ่านเสียงร้องเป็นทำนองแหล่อันมี
ลีลางดงามมีการจัดระเบียบพิธีกรรมให้เกิดเป็นธรรมเนียมในการร่วมแรง
ร่วมใจกันประกอบกรรมกุศล ครั้นพุทธศาสนานิกชนได้ประชุมกัน
รับฟังก็บังเกิดสุนทรียภาพตามรสถ้อยคำและทำนองของการเทศน์
น้อมนำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา รู้สึกเชื่อมั่นใน
อานิสงส์แห่งธรรมะจากการกระทำคุณงามความดีและการเสียสละที่
บังเกิดขึ้น ประเพณีการเทศน์มหาชาติจึงเป็นประเพณีที่สมบูรณ์แบบ
กอปรด้วย ธรรมเนียม ทำนอง และ ธรรมะ สอดประสานกันอย่างได้
สมดุล
 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ
พรรษา ๗ รอบนักษัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงจัด
กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล



อาตมาภาพขอร่วมอนุโมทนาบุญในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ที่คณาจารย์
ทั้งหลายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้
ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้
ขออานิสงส์ผลบุญที่จักบังเกิดขึ้นจงส่งผลคุ้มครองให้ประสบความ
สำเร็จและประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
 ขอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจของคุณงาม
ความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัย
ส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใด
ที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จโดยทั่วกันเทอญ

 พระครูวินัยธรดร.มานพกนฺตสีโล
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
 www.mahachat.com




สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมายุ ๘๔ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ ชาวมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล
แก่ปวงชนชาวไทยถ้วนทั่วทุกสรรพสิ่งแล้ว พระมหากรุณาธิคุณทาง
ด้านศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา
ประจำชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใฝ่พระราชหฤทัยอย่าง
เปี่ยมล้นในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
ทรงศึกษาและพร้อมด้วยวัตรปฏิบัติในพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ทรงเป็น
เสาหลักแห่งเอกอัครศาสนูปถัมภกของสังคมไทยอย่างล้นพ้นยังความ
ปีติโสมนัสมาสู่ชนชาวไทยทั้งปวง
 การที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ได้จัดเทศน์มหาชาติ เพื่อน้อมนำเทิดพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่เป็นมหา
มิ่งมงคลเช่นนี้จึงเป็นศรัทธาธรรมที่พึงสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง
 ขอผลบุญแห่งกรรมดีทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒดำรงอยู่ น้อมนำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่มโพธิ์
ทองแห่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ สืบไป
ชั่วกัลปาวสาน

 (ศาสตราจารย์วิรุณตั้งเจริญ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ๑๑มกราคม๒๕๕๔



สารบัญ

กำหนดการ ๑๘

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕

การเทศน์มหาชาติ
 การเทศน์มหาชาติ ๓๕
 ภาคหนึ่งของดนตรีไทยในการเทศน์มหาชาติ ๔๓

พิธีเทศน์มหาชาติ 
 กัณฑ์คาถาพัน ๕๐
 กัณฑ์ทศพร ๕๓
 กัณฑ์หิมพานต์ ๕๗
 กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๖๑
 กัณฑ์วนปเวสน์(วนปเวศน์) ๖๕
 กัณฑ์ชูชก ๖๙
 กัณฑ์จุลพน ๗๓
 กัณฑ์มหาพน ๗๕
 กัณฑ์กุมาร ๗๙
 กัณฑ์มัทรี ๘๓
 กัณฑ์สักกบรรพ ๘๗
 กัณฑ์มหาราช ๙๑
 กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๙๕
 กัณฑ์นครกัณฑ์ ๙๙
 แหล่กลับชาติ๒๓ตัวละคร ๑๐๑
คำสั่ง ๑๐๗
บทส่งท้าย ๑๑๗




กำหนดการ
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๔พรรษาในพุทธศักราช๒๕๕๔

ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่๒๔–๒๕มกราคม๒๕๕๔

--------------------
วันจันทร์ที่๒๔มกราคม๒๕๕๔
๐๘.๐๐น.–๐๙.๐๐น. โหมโรงเช้า
 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 บรรเลงเพลงสาธุการ
 โหมโรงเทศน์
 ขบวนแห่เข้าหอประชุม
๐๙.๐๐น.–๑๐.๐๐น. ประธานในพิธีประธานประจำกัณฑ์ จุดธูป

เทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธีเปิด
กรวยดอกไม้ แล้วจุดเทียนส่องธรรมที่
ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลงสาธุการ
พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม
ประธานจุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์

 เทศน์คาถาพันโดยดร.พระมหากรวิกอหึสโก
วัดสุทัศน์ เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงสาธุการ
ปร ะธ านปร ะจ ำกัณฑ์ ป ร ะ เ คน เครื่ อ ง
ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรม กรวดน้ำ
รับพรบรรเลงเพลงส่งพระ



๑๐.๐๐น.เป็นต้นไป เริ่มการเทศน์เรียงกัณฑ์
๑๐.๐๐–๑๑.๐๐น. กัณฑ์ทศพรโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานประจำกัณฑ์
จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุด
เที ยนส่ องธรรมตั้ งที่ ธ รรมาสน์ เทศน์
บรรเลงเพลงสาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม
ประธานประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขัน
น้ำมนต์ พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำ
กัณฑ์สาธุการประธานประจำกัณฑ์ประเคน
เครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรม
กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ และ
เพลงรับพระ

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐น. กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระมหาวัฒนวงศ์

อาภสฺสรเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ราชวรมหาวิหารประธานประจำกัณฑ์จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนส่อง
ธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลง
สาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม ประธาน
ประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์
พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์
เพลงตวงพระธาตุ ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์  ผู้สดับ
ธรรม กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ
และเพลงรับพระ

19มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



๑๓.๐๐–๑๔.๐๐น. กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระราชธรรมวาที
(พระพิจิตรธรรมวาที) วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหาร ประธานประจำกัณฑ์จุดธูป เทียน
บูชาพระรัตนตรัยแล้วจุดเทียนส่องธรรมตั้ง
ที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลงสาธุการ
พิธีกรอาราธนาธรรม ประธานประจำกัณฑ์
จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์พระเทศน์จบ
บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ เพลงพญาโศก
ปร ะธ านปร ะจ ำกัณฑ์ ป ร ะ เ คน เครื่ อ ง
ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ผู้สดับธรรมกรวดน้ำ
รับพรบรรเลงเพลงส่งพระและเพลงรับพระ

๑๔.๓๐–๑๕.๓๐น. กัณฑ์วนปเวสน์ (วนปเวศน์) โดย ดร.พระ
มหากรวิก อหึสโก วัดสุทัศน์เทพวราราม
ราชวรมหาวิหารประธานประจำกัณฑ์จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนส่อง
ธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลง
สาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม ประธาน
ประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์
พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์
เพลงพญาเดินประธานประจำกัณฑ์ประเคน
เครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรม
กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ และ
เพลงรับพระ

๑๕.๓๐–๑๖.๓๐น. กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธร ดร.มานพ
กนฺตสีโล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารประธานประจำกัณฑ์จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนส่อง
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ธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลง
สาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม ประธาน
ประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์
พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์
เพลงเซ่นเหล้าประธานประจำกัณฑ์ประเคน
เครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์  ผู้สดับธรรม
กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ และ
เพลงรับพระ

๑๖.๓๐–๑๗.๓๐น. กัณฑ์จุลพนโดยสามเณรกิตติ(ชอนครบุรี)
วัดวิจิตรการนิมิตป ร ะ ธ า นป ร ะ จ ำ กั ณฑ์
จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุด
เที ยนส่ องธรรมตั้ งที่ ธ รรมาสน์ เทศน์
บรรเลงเพลงสาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม
ประธานประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขัน
น้ำมนต์ พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำ
กัณฑ์ เพลงคุกพาทย์ ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับ
ธรรมกรวดน้ำรับพรบรรเลงเพลงส่งพระ

วันอังคารที่๒๕มกราคม๒๕๕๔
๐๗.๐๐–๐๘.๐๐น. โหมโรงเทศน์แล้วบรรเลงเพลงรับพระ
๐๘.๓๐–๐๙.๓๐น. กัณฑ์มหาพน โดย พระราชวิสุทธิดิลก

(พระศรีกิตติโสภณ) วัดสามพระยาวรวิหาร
ประธานประจำกัณฑ์จุดธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัย แล้วจุดเทียนส่องธรรมตั้งที่
ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลงสาธุการ
พิธีกรอาราธนาธรรม ประธานประจำกัณฑ์
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จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์พระเทศน์จบ
บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ เพลงเชิดกลอง
ปร ะธ านปร ะจ ำกัณฑ์ ป ร ะ เ คน เครื่ อ ง
ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรม กรวดน้ำ
รับพรบรรเลงเพลงส่งพระและเพลงรับพระ

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. กัณฑ์กุมารโดยพระมหาจารุวัตรจรณธมฺโม
วัดบางรักใหญ่ ประธานประจำกัณฑ์จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนส่อง
ธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลง
สาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม ประธาน
ประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์
พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์
เพลงโอดเชิดฉิ่ง ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับ
ธรรม กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ
และเพลงรับพระ

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐น. กัณฑ์มัทรีโดยพระราชวิสุทธิดิลก(พระศรี
กิตติโสภณ)วัดสามพระยาวรวิหารประธาน
ประจำกัณฑ์จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
แล้วจุดเทียนส่องธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์
บรรเลงเพลงสาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม
ประธานประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขัน
น้ำมนต์ พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำ
กัณฑ์ เพลงทยอยโอด ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับ
ธรรม กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ
และเพลงรับพระ
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๑๑.๓๐–๑๒.๓๐น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. กัณฑ์สักกบรรพ โดย พระมหาทองเก็บ

ญาณพโล วัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธาน
ประจำกัณฑ์จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
แล้วจุดเทียนส่องธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์
บรรเลงเพลงสาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม
ประธานประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขัน
น้ำมนต์ พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำ
กัณฑ์ เพลงกลม ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับ
ธรรม กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ
และเพลงรับพระ

๑๓.๓๐–๑๔.๓๐น. กัณฑ์มหาราชโดยพระครูวินัยธรดร.มานพ
กนฺตสีโล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารประธานประจำกัณฑ์จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนส่อง
ธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลง
สาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม ประธาน
ประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์
พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์
เพลงกราวนอก ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับ
ธรรม กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ
และเพลงรับพระ

๑๔.๓๐–๑๕.๓๐น. กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระมหาจารุวัตร
จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่ ประธานประจำ
กัณฑ์จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้ว
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จุดเทียนส่องธรรมตั้งที่ธรรมาสน์เทศน์
บรรเลงเพลงสาธุการ พิธีกรอาราธนาธรรม
ประธานประจำกัณฑ์จุดเทียนเดินคาถาที่ขัน
น้ำมนต์ พระเทศน์จบ บรรเลงเพลงประจำ
กัณฑ์ เพลงตระนอน ประธานประจำกัณฑ์
ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับ
ธรรม กรวดน้ำรับพร บรรเลงเพลงส่งพระ
และเพลงรับพระ

๑๕.๓๐น.-๑๖.๓๐น. กัณฑ์นครกัณฑ์ โดย พระราชธรรมวาที
(พระพิจิตรธรรมวาที) วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหารประธานประจำกัณฑ์จุดธูป เทียน
บูชาพระรัตนตรัยแล้วจุดเทียนส่องธรรมตั้ง
ที่ธรรมาสน์เทศน์ บรรเลงเพลงสาธุการ
พิธีกรอาราธนาธรรม ประธานประจำกัณฑ์
จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์พระเทศน์จบ
บรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ เพลงทะแยกลอง
โยน ประธานประจำกัณฑ์ประเคนเครื่อง
ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรม กรวดน้ำ
รับพร บรรเลงเพลงส่งพระ

 พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ฟัง
เทศน์ โปรยทาน แจกน้ำมนต์ ส้มสุกลูกไม้
ประกอบพิธี บรรเลงเพลงสาธุการ มหาชัย
และเชิดกราวรำ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัด
ครูชั้นสูง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
สถาปนาพุทธศักราช ๒๔๙๒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช
๒๔๙๗ และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช
๒๕๑๗

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
ถือกำเนิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในกระแสสังคมที่เริ่ม
คลี่คลายจากการตื่นตระหนกภัยสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก่อกำเนิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นความ
สมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือทางด้านต่างๆ รวมทั้งการผลักดัน
ทางด้านการศึกษาเพื่อให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้าและมีสติปัญญามากขึ้น
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  พุทธศักราช ๒๔๙๒ ณ ซอยประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วง
เวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลนและไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคมและ
ศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ยังใหม่ต่อสังคมไทยในขณะนั้น
เป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา
และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ถือ
กำเนิดขึ้นจากการผลักดันของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล
ซึ่งในขณะนั้น ท่านเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และท่านก็ได้มี
บทบาททางด้านศึกษาศาสตร์ ทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัย
วิชาการศึกษาและในสังคมไทย



 เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้กำเนิดขึ้นแล้วหลวงสวัสดิสาร-
ศาสตรพุทธิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๒-๒๔๙๗ ท่านเป็นผู้นำและผู้วางรากฐาน
ระเบียบแบบแผนการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ ได้รับการยกย่องว่า เป็นแบบแผนของ
ปูชนียบุคคลในวิชาชีพครู

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
 เมื่อถึงพุทธศักราช ๒๔๙๗ ปัญหาการขาดแคลนครูและ
นักการศึกษา เป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ผู้นำการศึกษาสมัยใหม่หรือผู้นำการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
(Progressivism)ในสังคมไทยได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อ
ตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ขึ้น เพื่อพัฒนา
ปรัชญาแนวคิดและความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาสมัยใหม่
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ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคม (๑๖ กันยายน ๒๔๙๗)
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง
อธิการ ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๗-๒๔๙๙ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา หลังจากนั้น
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จึงได้รับตำแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชา
การศึกษาจนถึงพุทธศักราช๒๕๑๑
 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้ ระบบโรงเรียนสาธิต
(Demonstration School) เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลอง
ค้นคว้าในระบบการศึกษาสมัยใหม่ พร้อมกับจัดระบบการศึกษาแบบ
วิทยาเขต โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน (๒๔๙๘) วิทยาเขตบางแสน
(๒๔๙๘) วิทยาเขตพิษณุโลก (๒๕๑๐) วิทยาเขตมหาสารคาม (๒๕๑๑)
วิทยาเขตสงขลา (๒๕๑๑) วิทยาเขตพระนคร (๒๕๑๒) และวิทยาเขต
พลศึกษา (๒๕๑๓) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตร เป็นศูนย์กลางการ
บริหาร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการและนักการศึกษาสมัย
ใหม่ ได้พัฒนาแนวคิดพิพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่
จากสังคมตะวันตก นำมาวางหลักปักฐานไว้ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น
ระบบห้องสมุด ระบบคะแนน ระบบการวัดผล รวมทั้งวิชาการศึกษา
สมัยใหม่ที่ก้าวหน้าที่สุดในสังคมไทยขณะนั้น นอกจากนั้นแล้ว
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ยังได้รับการช่วยเหลือ ทั้งด้านบุคลากร
หนังสือ และทุนการศึกษา มากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยวิชา
การศึกษา มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น ตราหรือ
เครื่องหมายของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นสมการทางด้าน
คณิตศาสตร์ y = ex (Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยาย
เพิ่มขึ้น มีความหมายสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “การศึกษาคือความ
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เจริญงอกงาม”หรือ“สิกฺขาวิรุฬฺหิสมฺปตฺตา”หรือ“Education is
Growth” รวมทั้งสอดคล้องกับ “สีเทา-แดง” ซึ่งสีเทาเป็นสีของ
สมอง หมายถึง “ความคิด” และสีแดงเป็นสีของเลือด หมายถึง
“ความกล้าหาญ”สีเทา-แดงจึงหมายถึง“คิดอย่างกล้าหาญ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ก่อนหน้าเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ในช่วงเวลาที่
ศาสตราจารย์ดร.สุดใจเหล่าสุนทรเป็นอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
คณาจารย์ นิสิต และข้าราชการ ได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับ
ฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจาก
กระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการ
ปกครองที่เข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เพื่อความคล่องตัว
ในการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร และการเรียนการสอนที่จำกัด
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและการขยายตัวที่มีความหลากหลายวิชาชีพ
แล้วท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็น
ศรีสง่าแกม่หานคร”นามพระราชทานก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีถัดมา
(๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๗) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็น
อธิการบดี
 จากอดีตที่เรามีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่๕(พุทธศักราช๒๕๒๕
-๒๕๒๙) จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระยะที่ ๗ (พุทธศักราช ๒๕๓๕-๒๕๓๙) จัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะ
เภสัชศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘
(พุทธศักราช ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ ระยะที่ ๙ (พุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๙) จัดตั้ง
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หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

ศาสตราจารย์ดร.สุดใจเหล่าสุนทร

ศาสตราจารย์ม.ล.ปิ่นมาลากุล

ศาสตราจารย์ดร.สาโรชบัวศรี

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน พุทธศักราช ๒๕๔๗ และ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมพุทธศักราช๒๕๔๙จัดตั้งสำนักวิชา
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะ
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และดำเนินการจัดตั้ง
คณะธรรมนิติศาสตร์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแห่งชาติสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัย
พัฒนาและสาธิตการศึกษาต่อไป
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พัฒนาไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้า ผสานสัมพันธ์กับ
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กระแสสากลและพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมผสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน ที่โอนย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๐) และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การ
แพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
วิทยาลัย “โพธิวิชชาลัย” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขยาย
บทบาทไปที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ น่าน เลย สุพรรณบุรี สตูล
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบของมหาวิทยาลัยชุมชนอีก
กระบวนทัศน์หนึ่งที่มีความร่วมมือกับภาคีต่างๆในพื้นที่เน้นการผลิต
บัณฑิตคืนถิ่นบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นประการสำคัญ
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การเทศน์มหาชาติ





การเทศน์มหาชาติ
 ประเพณีการเทศน์มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกมีมา
แต่โบราณกาล เหตุที่นับถือกันว่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกสำคัญกว่า
ชาดกเรื่องอื่นๆ ก็เพราะบารมีทั้งสิบอย่างของพระโพธิสัตว์จะปรากฏ
บริบูรณ์ในชาตินี้จึงเรียกกันว่า“มหาชาติ”
 มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักกัน
แพร่หลายในฐานะที่เป็นชาดกที่สำคัญที่สุดทางพุทธศาสนาซึ่งกล่าวถึง
การบำเพ็ญทานบารมีอันยอดยิ่งของพระโพธิสัตว์ เนื้อเรื่องเดิม
แต่งเป็นภาษาบาลีในอรรถกถาชาดก กวีไทยได้แปลและเรียบเรียงไว้
หลายสำนวน ฉบับที่กรมศึกษาธิการ (ร.ศ.๑๒๑) คัดเลือกไว้ในสมัย
รัตนโกสินทร์แต่งเป็นร่ายยาวครบ ๑๓ กัณฑ์ ประกอบด้วยสำนวน
โวหารพรรณนาอย่างพิสดารชวนให้เพลิดเพลินบางตอนชวนให้สงสาร
ทั้งเนื้อหาหลายตอนก็มีลักษณะคล้ายกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
สมัยก่อน นับว่าเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง
ของไทย
 คนไทยรู้จักเรื่องมหาเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติเป็นอย่างดี
ทั้งยังได้นำเนื้อเรื่องไปใช้ในการเทศน์ที่มีลักษณะพิเศษ คือ สอดแทรก
รูปแบบและวิธีการลงไปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส
และศรัทธามากยิ่งขึ้นเรื่องมหาชาติจึงเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
เพียงเรื่องเดียวที่นิยมใช้เผยแผ่คุณธรรมคำสอนทางศาสนาที่พุทธ
ศาสนิกชนสนใจและตั้งใจฟังด้วยความเพลิดเพลิน ทั้งคุณธรรม
ทางศาสนาที่ปรากฏอยู่ในมหาชาตินั้นยังเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
พุทธศาสนิกชนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และให้อยู่ร่วมกันได้ใน



สังคมอย่างมีความสุขตามคำสอนของศาสนาด้วย
 หนังสือมหาชาติที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในเวลานี้ คือมหาชาติ
คำหลวงซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีรับสั่งให้ประชุมนักปราชญ์
ราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยาแปลแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๕ วิธีแต่งก็คือ
เอาภาษาบาลีเดิมตั้งบาทหนึ่ง แล้วแปลแต่งเป็นคำประพันธ์ภาษาไทย
วรรคหนึ่งสลับกันไป หนังสือมหาชาติคำหลวงไม่ได้แต่งสำหรับเทศน์
แต่แต่งสำหรับสวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังในเวลาไปอยู่บำเพ็ญกุศลที่วัด
ในวันพระขึ้น/แรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำหรือนำมาสวดในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นี้ก็ยังรักษาประเพณี
การสวดมหาชาติคำหลวงอยู่ โดยสวดมหาชาติคำหลวงทำนองเก่าถวาย
ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียน
แก่เจ้าอาวาสพระอารามหลวง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ
และพระครูสัญญาบัตรในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ของเทศกาลเข้าพรรษา
ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 พ.ศ. ๒๑๗๐ ในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม มีการประชุม
นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาติขึ้น กาพย์มหาชาตินี้แต่งเป็น
คำประพันธ์ประเภทร่ายยาว มีคำศัพท์ภาษาไทยมาก ภาษาบาลีน้อย
สันนิษฐานว่าแต่งไว้สำหรับพระเทศน์ และการที่พระเทศน์เป็นทำนอง
ต่างๆ นั้น ก็อาจจะมาจากการเทศน์อนุโลมตามลักษณะการสวด
มหาชาติคำหลวงก็เป็นได้ ส่วนมหาชาติกลอนเทศน์หรือร่ายยาว
มหาชาติที่ ใช้ เทศน์อยู่ ในปัจจุบันนั้นแต่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
จะยกคาถาภาษาบาลีมาตอนหนึ่งแล้วนำความมาแปลเป็นภาษาไทย
โดยแต่งเป็นร่ายยาวแต่รวบรัดเรื่องให้สั้นเข้าสำหรับพระเทศน์ให้จบ
๑๓กัณฑ์ได้ในวันเดียวเพื่อให้เป็นสวัสดิมงคลแก่การพิธี
 การพิธีเทศน์มหาชาติมีประโยชน์นานัปการ ได้แก่ ทำให้เป็น
ผู้รู้รักสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะประกอบกุศลกิจ
ร่วมกัน ทำให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ คือ เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ
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และกำลังทรัพย์ ลดความตระหนี่ เหนียวแน่นในอุปนิสัยอันเป็น
ธรรมชาติของบุคคลเสียได้ ทั้งยังทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาซึ่งเกิดจาก
การฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์และประเสริฐดีงาม เป็นการปฏิบัติธรรม
ตามมงคลสำคัญในพระไตรปิฎกคือเป็นผู้ฟังธรรมตามกาลเหล่านี้เป็นต้น
 การมีเทศน์มหาชาติในเมืองไทยนั้น ยากที่จะกำหนดอายุ
แน่นอนว่ามีมาแต่เมื่อใดแต่น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังที่มีหลักฐาน
ปรากฏในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ จารึกสุโขทัยของกรมศิลปากร
(๒๕๑๕ : ๔๕) หรือศิลาจารึกนครชุม หลักที่ ๓ สมัยพญาลิไท
ตอนที่กล่าวทำนายลักษณะพุทธศาสนาในอนาคตว่า

ในเดือนหกบูรณมี ผิจักนับด้วยวัน ได้เจ็ดแสนหมื่นสี่ร้อย
หกสิบแปดวันพระได้เป็นพระพุทธนั้นในวันพุธวันหนไทย 
วันเตาญี ผิมีคนถามศาสนาพระเป็นเจ้ายังเท่าใดจักสิ้นอัน 
ให้แก้ว่าดังนี้ แต่ปีอันสถาปนาพระมหาธาตุนี้เมื่อหน้า  
ได้สามพันเก้าสิบเก้าปีจึงจักสิ้นศาสนาพระเป็นเจ้า     
อันหนึ่งโสด นับแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อหน้า 
ได้เก้าสิบเก้าปี เถิงในปีกุน อันว่าพระปิฎกไตรยนี้จักหาย
และหาคนรู้จักแท้มิได้เลย ยังมีคนรู้คั่นสเล็กสน้อยไซร้ 
ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติ หาคนสวดแล
มิได้เลย ธรรมชาดกอันอื่นไซร้ มีต้นหาปลายมิได้ มี
ปลายหาต้นมิได้เลย... 

 การใช้คำ “ธรรมเทศนา” และยกตัวอย่างพระธรรมเทศนา
โดยกล่าวว่า “อันเป็นต้นว่าพระมหาชาติ” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
ของพระมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกว่า เป็นที่นิยมในการสวด
หรือเทศน์มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแล้ว นอกจากนี้ในศิลาจารึก
สมัยสุโขทัยอีกหลายหลักยังกล่าวถึงเรื่องเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติ
ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้มั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนา
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เช่น ในจารึกหลักที่ ๖ ซึ่งจารึกเรื่องการออกผนวชของพระเจ้าลิไท
ก็มีข้อความสรรเสริญคุณธรรมของพระองค์ว่า ทรงประกอบด้วย
ทานบารมีคล้ายกับพระเวสสันดร ถึงแม้เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดร
ชาดก จะมีหลักฐานชี้ชัดอยู่ในจารึกหลักที่ ๓ จารึกนครชุม ซึ่งเป็น
จารึกของพระธรรมราชาลิไท (๑๘๙๐-๑๙๒๗) เป็นหลักฐานที่มีการนำมา
กล่าวอ้างกันมาก ว่ามหาชาติมีความสำคัญในสังคมไทยมาตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัยก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานของมหาชาติฉบับแปล
เป็นภาษาไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเลย มามีหลักฐานในการแต่งมหาชาติ
เป็นภาษาไทยแน่ชัดเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
โปรดฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
ให้ช่วยกันแต่ง“มหาชาติคำหลวง”ขึ้นในปีพ.ศ.๒๐๒๕เพื่อนำมาไว้
ใช้สวดในคราวที่คนมาทำบุญที่วัดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 ความนิยมในการจัดเทศน์มหาชาติ เกิดขึ้นเพราะความเชื่อ
ในกุศลทานบารมีอันบุคคลจะพึงได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ โดยมี
ความเชื่อมาแต่โบราณกาล๓ประการพอประมวลความได้ว่า
 ประการแรก เชื่อกันว่าคัมภีร์มหาชาติ เป็นพระพุทธวัจนะ
ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์
พุทธบริษัทณนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์หากผู้ใดได้สดับย่อมเกิดสิริสวัสดิ์
พิพัฒน์มงคลเป็นกุศลบุญราศีสืบไป
 อีกประการหนึ่งเชื่อกันว่า พระศรีอริยเมตไตยเทพบุตรซึ่งจะ
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตได้มีเทวโองการสั่งพระมาลัย
มหาเถระให้มาบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายในโลกว่า ถ้าผู้ใดปรารถนา
ประสบกับศาสนาของพระองค์ก็ให้ผู้นั้นฟังเวสสันดรชาดกอันประดับ
ด้วยพระคาถาหนึ่งพันพระคาถาให้จบภายในวันเดียว ให้บูชาด้วยประทีป
ธูป เทียน ธง ฉัตร สารพันดอกไม้ ดอกบัว ดอกอุบล จงกลนี
ราชพฤกษ์ ให้ครบจำนวนสิ่งละพัน ผลานิสงส์จะทำให้ได้พบศาสนา
ของพระศรีอริยเมตไตย
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 ประการสุดท้ายการฟังเทศน์มหาชาตินี้ ผู้ฟังเชื่อกันว่า
ผู้บริจาคทานนั้นก็จะได้รับเสียงแซ่ซ้องสาธุการ เกิดความปีติอิ่มเอิบใจ
เหมือนมีผลทานเกิดขึ้นทันตาเห็นจึงเป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบ ของผู้ฟัง
โดยทั่วไป และผู้ฟังยังเชื่อกันว่าจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
และนิพพานสมบัติ แม้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบาย
จะไปสู่สุคติเท่านั้น นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าหากผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ
ครบ๑๓กัณฑ์หนึ่งพันพระคาถาจบภายในหนึ่งวันแล้วจะได้ผลานิสงส์มาก
นิยมกันว่าเป็นสิริมงคล แม้น้ำที่ตั้งไว้ในมณฑลพิธีก็ถือกันว่าเป็น
น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อาจจะบำบัดเสนียดจัญไรได้ จึงเกิดเป็นประเพณี
ประชุมกันฟังเทศน์มหาชาติทุกๆ ปี และทำเป็นการพิธีอย่างหนึ่งเลย
ทีเดียว

ทำนองเทศน์มหาชาติ
 ทำนอง หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมามีเสียงสูงเสียงต่ำ
หนัก-เบาเอื้อนเสียงสั้นเอื้อนเสียงยาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา
การใช้เสียงลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าทำนองแหล่ หมายถึง “แล นั่น
แล นี้แล” เป็นคำที่ใช้เมื่อจบความ จบตอน หรือใช้เป็นคำลงท้าย
ของทุกกัณฑ์คำว่าแลนั่นแลนี้แลเมื่อพระเทศน์เป็นทำนองแหล่เวลาจะ
จบคำว่าแลพระท่านเอื้อนเสียงยาวจึงกลายมาเป็นนั่นแหล่ คำว่าแหล่นี้
ถ้านำไปไว้ข้างหน้ากัณฑ์เทศน์มหาชาติ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ความหมาย
ก็จะเปลี่ยนไป เช่น นำไปไว้หน้ากัณฑ์ทศพร ก็เรียกว่าแหล่กัณฑ์ทศพร
แหล่กัณฑ์หิมพานต์ แหล่กัณฑ์ทานกัณฑ์ แหล่กัณฑ์วนปเวสน์
แหล่กัณฑ์ชูชก แหล่กัณฑ์จุลพน แหล่กัณฑ์มหาพน แหล่กัณฑ์กุมาร
แหล่กัณฑ์มัทรีแหล่กัณฑ์สักกบรรพแหล่กัณฑ์มหาราชแหล่กัณฑ์ฉกษัตริย์
แหล่กัณฑ์นครกัณฑ์ เมื่อเรียกรวมกันอย่างนี้ก็หมายความว่าพระนักเทศน์
เทศน์กัณฑ์นั้นๆอยู่ดังนี้เป็นต้น
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 ทำนองแหล่ ในที่นี้หมายถึง ทำนองหลวง ทำนองเดิน
ทำนองขึ้น ที่มีอยู่ในเนื้อหาคัมภีร์เทศน์มหาชาติ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐
พระคาถา
 ทำนองหลวงหรือแหล่ใน หมายถึง เนื้อหาของแหล่ที่มีอยู่
ในคัมภีร์เทศน์มหาชาติ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา จึงเรียกว่า
ทำนองหลวง หรือทำนองประจำกัณฑ์ ถือเป็นทำนองมาตรฐานหรือ
ทำนองราชการ โบราณถือเป็นแบบฉบับของการเทศน์มหาชาติ เช่น
ทำนองธรรมวัตรทำนองเดินทำนองขึ้นทำนองย้ายทำนองคุดทะราด
เหยียบกรวดทำนองเต้นหรือทำนองคลื่นกระทบฝั่งดังนี้เป็นต้น
 ทำนองราษฎร์หรือแหล่นอก หมายถึง ทำนองแหล่ที่มี
เนื้อหาอยู่นอกคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่นอกเทียบเนื้อ ที่มีเนื้อความ
อยู่ในมหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ หรือแหล่นอกที่มีเนื้อความไม่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อความในมหาชาติเลยเช่นแหล่พรแหล่ลาส่วนมากพระนักเทศน์
จะใช้ทำนองประจำตัวแล้วแต่พระนักเทศน์รูปใดจะคิดขึ้น ไม่มีความ
แน่นอนตายตัวอยู่ที่ความถนัดของแต่ละรูปว่าชอบแบบไหน ทำนอง
แหล่พาใช้อยู่ในกัณฑ์มหาพนกัณฑ์เดียวเช่นพาชมนกชมไม้ ทำนอง
แหล่แกะเช่นทำนองแหล่แกะบายศรีในกัณฑ์มหาราชแหล่ชาดกแหล่
นิทานชาดก แหล่นอกที่มีเนื้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติ แหล่นิทาน
พื้นบ้าน และแหล่ที่มีเนื้อความอยู่ในวรรณคดีไทย ล้วนแต่เป็นแหล่
แบบทำนองราษฎร์ทั้งสิ้น ที่พระนักเทศน์จะได้เลือกคัดจัดสรรมานำ
เสนอกับคนฟังตามความเหมาะสมของโอกาสและเวลาอันสมควร
 ทำนองธรรมวัตร หมายถึง ทำนองที่มีลักษณะเหมือนการ
พูดปกติทั่วไปหรือเรียกว่าทำนองอ่าน เพียงแต่มีจังหวะและแบ่งวรรค
ตอนได้อย่างเหมาะสม  โดยพระนักเทศน์จะใช้เสียงแบบอ่านธรรมดา
แต่เน้นความชัดเจน
 ทำนองเดิน หมายถึงทำนองที่ใช้บรรยายเนื้อความทั่วๆ ไป
หรือบทนำเรื่องทั่วๆ ไป หรือที่เรียกว่าทำนองบทเกริ่น เวลาพระเทศน์

40 เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ



ทำนองเดินจะใช้เสียงต่ำเน้นเสียงว่าช้าๆ ชัดๆ ใช้เสียงแบบธรรมดาๆ
แต่จัดจังหวะของการว่าให้พอดีอย่าให้ช้าเกินไปอย่าให้เร็วเกินไป จนคน
ฟังฟังไม่ทันต้องว่าให้มีลีลาที่นิ่มนวลไม่อ้อมแอ้มคลุมเครือว่าให้ชัดถ้อย
ชัดคำจะทำให้คนฟังไม่ง่วงนอนฟังรู้เรื่องดีเวลาพระเทศน์ฟังเสียงดูแล้ว
มีความกระชับมีจังหวะเสมอต้นเสมอปลาย 
 ทำนองขึ้น หมายถึง เวลาพระเทศน์จะใช้เสียงที่มีระดับสูง
กว่าทำนองเดินจะใช้เสียงเอื้อนที่ยาวกว่าเน้นเสียงมากกว่าและว่าช้า
กว่าทำนองเดิน ทำนองขึ้นใช้ตอนตัวละครเจรจาโต้ตอบกัน เวลาแหล่
มีเสียงหนักเสียงเบาให้เข้ากับบทบาทของตัวละคร

คุณค่าของการฟังเทศน์มหาชาติ
 การถ่ายทอดธรรมะมีกลวิธีต่างๆ พระสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญ
ในการเทศน์ชี้แจงธรรมะซึ่งจะต้องใช้กลวิธีปลุกเร้าให้พุทธศาสนิกชน
เกิดศรัทธาโดยใช้ลีลาการเทศน์เป็นทำนองแหล่ต่างๆ นอกจากเป็นการ
จรรโลงพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยดังนั้น
 การฟังเทศน์มหาชาติจึงมีคุณค่าต่อจิตใจดังนี้
 ๑. ได้รับคติธรรมที่สอดแทรกในเนื้อหาที่พระนักเทศน์
ว่าทำนองแหล่โดยเฉพาะนอกเช่นแหล่ให้พรแหล่นิทานพื้นบ้านและ
แหล่ชาดกที่นำมาแหล่ประกอบการเทศน์มหาชาติ
 ๒. ได้ความรู้จากเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่พระ
นักเทศน์ได้เรียบเรียงนำมาแหล่นอกแทรกในเทศน์มหาชาติ
 ๓. ได้รับความเพลิดเพลิน เป็นอรรถรสจากการฟังเทศน์
ธรรมดาตามแบบอ่านตามคัมภีร์หรือแบบพูดธรรมดามาเป็นธรรนอง
แหล่ที่มีลีลาหลากหลาย และการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประจำกัณฑ์
แต่ละกัณฑ์ เนื้อเรื่อง ทำนองแหล่ และข้อคิดของการมหาชาติ
กลอนแหล่
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 มหาชาติที่นิยมนำมาเทศน์เป็นประเพณีไทย เป็นฉบับ
มหาชาติกลอนเทศน์ มี เนื้อเรื่อง ทำนองแหล่ และข้อคิดของ
แต่ละกัณฑ์ดังนี้
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ภาคหนึ่งของดนตรีไทย
ในการเทศน์มหาชาติ*

 ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมภูมิปัญญาผ่านเวลามาจนมี
ความเป็นสาขาวิชาที่มั่นคงทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างชัดเจนมี
แบบแผน รับใช้และดูแลสังคมไทยทั้งในฐานะดนตรีเพื่อความบันเทิง
ทั้งในด้านบทเพลงที่หนักแน่นในเชิงเทคนิคทางดุริยางคศาสตร์
(Serious Music) ซึ่งบางครั้งยากต่อการฟังและเข้าใจ และบทเลงที่
ฟังง่ายไม่ซับซ้อนท่วงทำนองอ่อนโยน(EasyListeningMusic)แต่
อีกประการที่ดนตรีไทยอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา หรือ
พิธีกรรม คือดนตรีพิธีกรรม (Ritual Music) สังคมได้นำดนตรีต่างๆ
เข้าไปผนวกกับพิธีกรรมอย่างแนบแน่นทั้งงานมงคล และอวมงคล
รวมถึงงานบุญต่างๆ

ดนตรีในพระพุทธศาสนา
 การเทศน์มหาชาติ หรือการเทศนามหาเวสสันดรชาดก นับ
เป็นอีกงานบุญอันสำคัญและยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งที่มีดนตรีเข้าร่วมใน
พิธี โบราณาจารย์ได้เลือกเอาเพลงหน้าพาทย์ที่เป็นชั้นสูงในทางดนตรี
ไทยประกอบการเทศน์มหาชาติเพื่อความเหมาะสมแก่ศักดิ์ของการ
เทศน์มหาชาติที่เป็นบุญใหญ่ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ประทานเพลงหน้าพาทย์ประจำกัณฑ์แบบ
หลวงไว้จนเป็นแบบแผนถึงปัจจุบัน โดยอาจใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า

*อาจารย์สุรศักดิ์จำนงสารหัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
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เครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่ตามความเหมาะสมเพื่อเสียงจากวงปี่พาทย์
ดังไปทั่วทั้งในพิธีและบริเวณใกล้เคียงจะได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกันซึ่ง
การบรรเลงดนตรีนี้มีมาแต่โบราณดังปรากฏ ในจดหมายเหตุว่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้มีการเทศน์มหาชาติ
และให้พระบรมวงศานุวงศ์รับเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าของกัณฑ์นั้น มี
ความตอนหนึ่งว่า
 “ครั้นจบลงกัณฑ์ใด ก็ศรัทธาสมโภชบูชา เสียงก้องโกลาหล
มโหรีปี่พาทย์กลองแขกแตรสังข์ทั้งพระคาถาพันและเรียงกัณฑ์”
 เพลงหน้าพาทย์ที่รับหน้าที่ เป็นดนตรีสำหรับการเทศน์
มหาชาตินั้น ตามความหมายในหนังสือ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย
ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๐ : ๑๑๔-๑๑๖)
กล่าวว่า
 “เพลงประเภทหนึ่งที่ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาของมนุษย์
สัตว์ วัตถุ หรือธรรมชาติ ทั้งกิริยาที่มีตัวตนกิริยาสมมติ กิริยาที่เป็น
ปัจจุบันและกิริยาที่เป็นอดีต เช่นบรรเลงในการแสดงกิริยายืน เดิน
กินนอนของมนุษย์และสัตว์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือสูญไปของ
วัตถุและธรรมชาติ”
 หากจะกล่าวถึงเพลงหน้าพาทย์อาจจะมีข้อสังเกตง่ายๆว่า
เป็นเพลงไทยที่บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งที่มีตะโพนและกลองทัด
บรรเลงควบคู่กันไปแบ่งออกเป็น๓ระดับคือ
 เพลงหน้าพาทย์ชั้นต้น (หน้าพาทย์ธรรมดา)  ใช้กับ
เหตุการณ์ กิริยา หรือตัวละครชั้นสามัญทั่วไป เช่น เพลงเชิด เพลง
เสมอเพลงลาเพลงรัวเป็นต้น
 เพลงหน้าพาทย์ชั้นกลางใช้กับเหตุการณ์กิริยาหรือตัวละคร
ที่มีความสำคัญมากขึ้น เช่น เพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงตระนิมิต
เพลงเสมอเข้าที่ตระนอนเป็นต้น
 เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้กับเหตุการณ์ กิริยา หรือตัวละครที่
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สูงศักดิ์หรือสำคัญมากๆ  เช่น เพลงบาทสกุณี (เสมอตีนนก) เพลง
ดำเนินพราหมณ์เพลงพรามณ์เข้าเป็นต้น

ดนตรีไทยในการเทศน์มหาชาติ
 ในการบรรเลงดนตรีไทยในการเทศน์มหาชาตินั้น สามารถ
แบ่งออกเป็น๒ส่วนคือ
 ๑. การบรรเลงประกอบพิธีการทั่วไป
  คือการบรรเลงในศาสนพิธีที่ดำเนินไปในงาน เช่น การ
บรรเลงสาธุการเมื่อพระขึ้นธรรมาสน์ และการจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและการบรรเลงเพลงรับพระและส่งพระเป็นต้น
 ๒. การบรรเลงเพลงประจำกัณฑ์เทศน์
  คือ การที่วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ต่างๆ
ประกอบแต่ละกัณฑ์ทั้ง๑๓กัณฑ์และคาถาพันโดยเมื่อจบการเทศน์
ในแต่ละกัณฑ์ วงปี่พาทย์  เพลงบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ไปตามลำดับ
กัณฑ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้
ประทานเพลงหน้าพาทย์สำหรับการบรรเลงประกอบกัณฑ์เทศน์
มหาชาติจนเป็นที่ยึดถือมาจนปัจจุบัน เรียกกันทั่วไปว่า เพลงประจำ
กัณฑ์แบบหลวงไว้ดังนี้
  กัณฑ์ทศพร๑๙พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับกิริยาน้อม
นมัสการรับพร๑๐ประการของพระนางผุสดีจากพระอินทร์และเพื่อ
เป็นการน้อมสักการะแก่เทพยดาและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงเลือก
เพลงสาธุการเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์หิมพานต์๑๓๔พระคาถาเพื่อให้สอดรับกับกิริยา
อวยทานมุ่งประกอบการบริจาคทานของพระเวสสันดรชาดก โดยเลือก
ใช้ เพลงฉิ่ง แต่โดยเหตุที่ต้องการรำลึกถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
ตอนโทณพราหมณ์ตวงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งแก่เหล่ากษัตริย์ เทียบ
เคียงกันกับการประทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ของพระเวสสันดร จึงใช้
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เพลงตวงพระธาตุเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์ทานกัณฑ์๒๐๙พระคาถาเพื่อให้สอดรับกับกิริยา
โศกเศร้าของพระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระราชบิดาและพระ
ราชมารดาที่พระเวสสันดรต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองจึงใช้  เพลง
พระยาโศกเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์ วนประเวศน์  ๕๗ พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับ
กิริยาการเดินป่าของพระเวสสันดร พระนางมัทรี และโอรสธิดาจึงใช้
เพลงพระยาเดินเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์ชูชก๗๙พระคาถาเพื่อให้สอดรับกับกิริยาการกินที่
ไม่สำรวมของพราหมณ์ชูชกจึงใช้เพลงเซ่นหล้าเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์ จุลพน ๓๕พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับกิริยาของ
พรานเจตบุตรที่แสดงอำนาจข่มขวัญ ชูชกที่พยายามจะไปเฝ้าพระเวส
สันดร จึงใช้  เพลงคุกพาทย์ เป็นเพลงประจำกัณฑ์ เนื่องจากเป็น
เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงอิทธิฤทธิ์
  กัณฑ์ มหาพน  ๘๐พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับการเดิน
ทางอย่างรีบเร่งของชูชกไปยังเขาวงกต หลังจากได้รับการบอกทาง
จากอัจจุตฤาษีแล้วจึงใช้เพลงเชิดกลองเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์ กุมาร  ๑๐๑ พระคาถา เพื่อให้สอดรับกิริยาที่ชูชก
พากัณหาชาลีเดินทางไปเฆี่ยนตีไป   กัณหาและชาลีจึงเดินไปพลาง
ร้องไห้ไปพลาง เนื่องจาก เพลงโอดจะใช้สำหรับกิริยาการร้องไห้ และ
เพลงเชิดฉิ่งใช้สำหรับกิริยาการเดินทางจึงใช้  เพลงโอด เชิดฉิ่ง เป็น
เพลงประจำกัณฑ์ โดยบรรเลงสลับกันไประหว่างเพลงโอดและเพลง
เชิดฉิ่ง
  กัณฑ์มัทรี ๙๐พระคาถาเพื่อให้สอดรับกับกิริยาร้องไห้
คร่ำครวญของพระนางมัทรี เมื่อได้ทราบว่าพระเวสสันดรได้บริจาค
บุตรธิดาทั้งสองแก่ชูชกจึงใช้  เพลงทยอยโอด เป็นเพลงประจำกัณฑ์
โดยบรรเลงเพลงโอดสลับกับเพลงทยอย

46 เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ



  กัณฑ์ สักกบรรพ ๔๓พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับกิริยา
เสด็จลงมาของพระอินทร์ก็มีจึงใช้เพลงกลมเป็นเพลงประจำกัณฑ์
เนื่องจากเป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแปลงตัวของพระอินทร์
  กัณฑ์ มหาราช  ๖๙ พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับการยก
พลซึ่งพระเจ้ากรุงสญชัยยกออกไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง จึงใช้
เพลงกราวนอก เป็นเพลงประจำกัณฑ์เพราะเป็นเพลงสำหรับการยก
ทัพฝ่ายมนุษย์ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
  กัณฑ์ ฉกษัตริย์  ๓๖ พระคาถา เพื่อให้สอดรับกับกิริยา
นอนเพราะในกัณฑ์นี้กษัตริย์ทั้งหกคือพระเจ้ากรุงสญชัยพระนางผุสดี
พระเวสสันดร พระนางมัทรี ชาลีและกัณหา ได้พบกันและประทับแรม
ที่อาศรมของพระเวสสันดรจึงใช้เพลงตระนอนเป็นเพลงประจำกัณฑ์
  กัณฑ์นครกัณฑ์๔๘พระคาถาเพื่อให้สอดรับกับการยก
ขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคที่พรั่งพร้อมไปด้วยขบวนอิสริย
ยศในการเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับพระนครสีพี นัยหนึ่งอาจจะ
คำนึงถึงกระบวนวงปี่กลองที่อยู่ในกลุ่มกระบวนอิสริยยศนั้นด้วย จึงใช้
เพลงกลองโยนเป็นเพลงประจำกัณฑ์
 เมื่อการเทศน์มหาชาติสิ้นสุดลง ปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงเชิด
และเพลงกราวรำ เนื่องจากเพลงกราวรำเป็นเพลงที่แสดงถึงความ
รื่นเริง ดีใจ ปิติที่การประกอบการกุศลกรรมได้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์
และยังเป็นการอนุโมทนาและอวยพรแก่ผู้สดับธรรมอีกประการหนึ่ง
ด้วย และอีกนัยหนึ่งคือ การบรรเลงเชิด เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลายตลอดจน เทพยดาทั้งหลายที่มาร่วมประชุมสโมสรณ มณฑล
พิธีแห่งการเทศน์มหาชาตินั้นกลับสู่ภพภูมิอันเป็นที่สถิตย์
 .ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดจัดการ
เทศน์มหาชาติขึ้นเพื่อยอยกพระศาสนา ให้เกิดเป็นมหามงคลสมควร
แก่การถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ  อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพุทธ
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ศาสนพิธีที่มีมาแต่โบราณ  ไปพร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในการเทศน์มหาชาตินั้น  ดนตรีไทย
นับเป็นบริบทหนึ่งที่สร้างความสมบูรณ์แก่ประเพณีโบราณไม่เว้น
แม้แต่การเทศน์มหาชาติ  การประกอบกุศลในครั้งนี้อานิสงส์จึงมิได้
เกิดแก่การสดับฟังพระธรรมเพียงอย่างเดียว  แต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงด้าน
สังคมอื่นด้วย  เพราะยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้
ทางด้านดนตรีไทยในพิธีกรรมไปยังอนุชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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พิธีเทศน์มหาชาติ



กัณฑ์คาถาพัน
 การเทศน์“คาถาพัน”หมายถึงการเทศน์มหาชาติที่เป็นภาษา
บาลีล้วนๆ จำนวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นความรู้ที่สืบต่อกันมา
ว่าเป็นจำนวนคาถาในเวสสันดรชาดกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ ได้นับเทียบจำนวนคาถาในบทเทศน์คาถาพันที่ใช้เทศน์กันอยู่
กับจำนวนคาถาในเวสสันดรชาดก และในทีปนีเวสสันดรชาดก
ปรากฏว่าไม่เท่ากัน ท่านได้อธิบายว่า… ที่จริงจะมีจำนวนเท่าไร
ก็ไม่สำคัญแต่ได้คิดว่าจะนับก็เลยลองนับดู มีจำนวนนับได้ ๘๕๒ คาถา
กับ๑บทแต่จำนวนที่เทศน์อยู่บัดนี้นับได้๑,๐๐๐พระคาถาตรงส่วน
ทีปนีเวสสันดรชาดกแก้บท สหสฺสปฏิมณฺฑิเต นับได้ ๑,๐๐๔ คาถา
อันที่จริงจำนวนมากเท่านี้เป็นอเนกสังขยา ควรแปลว่าประดับด้วย
คาถาประมาณ๑,๐๐๐แม้จะเกินไปบ้างขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร

อานิสงส์คาถาพัน
 เมื่อครั้งพระมาลัยเทวเถรเจ้ารับดอกอุบลจากบุรุษเข็ญใจแล้ว
ได้นำขึ้นไปบูชาพระจุฬามณีเจดียสถานในดาวดึงส์เทวโลก ได้ถือโอกาส
สนทนากับพระศรีอริยเมตไตรย์ๆ ตรัสแก่พระเถรเจ้าว่า ขอพระคุณเจ้า
ได้บอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าผู้ใดใครอยากพบปะพระศรีอริย์เจ้า ผู้นั้น
พึงงดเว้นอนันตริยกรรม๕ประการมีฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นและพึง
อุตสาหะหมั่นสร้างกองการกุศล มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
และสดับตรับฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกอันประกอบด้วย
คาถาพันหนึ่ง กระทำการสักการบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ต่างๆ และ
ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละพัน ตั้งใจฟังให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์
ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ดังนี้แล้ว จะได้พบพระศรีอริย์พุทธเจ้าในอนาคตโดยแท้



หากดับขันธ์แล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติ
อันมโหฬาร ครั้นถึงพุทธกาลพระศรีอริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา
เหล่านั้นก็จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์ ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้
บรรลุมรรคผล มีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น เป็นพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนาดังนี้
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กัณฑ์ทศพร
(ประดับด้วยพระคาถา๑๙พระคาถา)

ความย่อ
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อตรัสรู้พระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ และตรัสเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจ
วัคคีย์ทั้ง๕แล้วเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ประทับณเวฬุวนารามจน
สิ้นฤดูหนาวเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก
มีพระกาฬุทายีเป็นมัคคุเทศน์ ทรงประทับณ นิโครธารามมหาวิหาร
อันพระบรมวงศานุวงศ์แห่งศากยะราชตระกูล ตรัสสั่งให้ตกแต่ง
ถวาย และพากันไปเฝ้า ณ ที่นั้น ด้วยขัตติยมานะ พระญาติผู้ใหญ่
ทรงละอายที่จะถวายบังคมพระบรมศาสดาผู้มีพระชนมายุ คราวโอรส
นัดดา พากันประทับณ เบื้องหลัง ให้พระราชกุมารหนุ่มๆ เฝ้าถวาย
บังคม เฉพาะพระพักตร์ พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะทรมาน
พระประยูรญาติทั้งหลายได้ละจากทิฐิมานะจึงเสด็จเข้าจตุตถฌานทรง
กระทำปาฏิหาริย์ลอยขึ้นสู่อากาศเหนือพระเศียรพระญาติทั้งปวง
ยังพระเจ้าสิริสุทโธทนะ พระราชบิดาและพระประยูรญาติเห็นเป็น
อัศจรรย์ ต่างก็ยกพระหัตถ์ขึ้นถวายบังคม และพลางกล่าวพรรณา
ถึงพุทธานุภาพแต่เมื่อทรงพระเยาว์ว่า ครั้งแรก คราวพระพี่เลี้ยงเชิญ
เสด็จไปนมัสการพระกาฬเทวิลดาบสและพระบาททั้งคู่ดูประดุจลอยอยู่
เหนือเศียรพระดาบสนั้น ครั้งที่สอง ในวันวัปปมงคลแรกนาขวัญ เมื่อ
พระพี่เลี้ยงเชิญเสด็จไปบรรทมใต้ต้นหว้า เงาไม่บังกั้นพระองค์อยู่
ประดุจพระกลดหาได้บ่ายไปตามตะวันไม่และครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม



 เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับ ณ พุทธอาสน์แล้ว ขณะนั้น
บังเกิดฝนโบกขรพรรษ๒ ในบริเวณที่ประชุมนั้นโดยทั่วกัน มวลพระ
ประยูรญาตินับตั้งแต่พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดาลงมา ต่างก็พา
กันชื่นชมโสมนัสในพระบารมีของพระองค์ยิ่งนัก เมื่อได้เวลานาน
พอสมควรแล้วต่างก็พร้อมกันถวายบังคมลากลับยังพระราชนิเวศน์
 พระภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระประยูรญาติทูลลากลับแล้ว
ก็สนทนากันถึงเรื่องฝนโบกขรพรรษ*1 เพราะไม่เคยเห็นพระบรมศาสดา
จึงตรัสว่าไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลายแม้ในกาลฝนโบกขรพรรษ
ก็เคยมีมาแล้ว บรรดาพระภิกษุทั้งหลายปรารถนาใคร่ทราบ จึงทูล
อาราธนาพระพุทธองค์ตรัสเรื่อง“มหาเวสสันดรชาดก”ดังต่อไปนี้
 ในอดีตกาล สีวีราษร์บุรีมีพระราชาองค์หนึ่งทรงนามว่า
“พระเจ้าสีวีราช” พระโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่า “สญชัย” เมื่อ
ทรงเจริญวัยพระราชบิดาก็ทรงมอบราชสมบัติให้อภิเษกสมรส
กับ“พระนางผุสดี”ราชธิดาของพระเจ้ามัทราช
 อันพระนางผุสดี นี้ ในอดีตชาติชื่อ “สุธัมมา” สิ้นพระชนม์
ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นอัครมเหสีของสมเด็จพระอมรินทรา
ธิราชเมื่อพระนางจะจุติจากสวรรค์ได้ขอประทานพร๑๐ประการดังนี้
 ๑. ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาทพระเจ้าสีวีราช
 ๒. ขอให้ดวงเนตรทั้งสองมีสีดำประดุจตาลูกเนื้อทราย
 ๓. ขอให้มีพระโขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง
 ๔. ขอให้พระนามว่าผุสดี
 ๕. ขอให้มีพระโอรสทรงพระเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลาย
และมีพระราชศรัทธาในการกุศล
 ๖. ขออย่าให้มีพระครรภ์ปรากฏนูนดังสตรีสามัญ

* ฝนโบกขรพรรษ คือน้ำฝนที่มีสีแดงบริสุทธิ์ กล่าวไว้ว่าใครอยากให้เปียกก็เปียก
ถ้าไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกเหมือนน้ำตกบนใบบัว
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 ๗. ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และเมื่อประสูติ
แล้วขออย่าให้หย่อนยาน
 ๘. ขอให้เส้นพระเกศาดำเป็นมันดุจสีปีแมลงค่อมทอง
 ๙. ขอให้พระฉวีละเอียดดุจดังทองคำธรรมชาติ
 ๑๐.ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ

 สมเด็จพระอมรินทราธิราชก็ทรงประสาทพร ๑๐ ประการ ที่
พระนางผุสดีทูลขอได้ดังประสงค์

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมาย
ชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจ ผู้นั้นมีศีล
บริบูรณ์,ทำดีรักษาดีเพิ่มพูนความดีจะไม่มีตกต่ำ
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์ทศพร จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา
ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบ เจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้อง
ประสงค์อีกเช่นกันจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกาย
งดงามมีความประพฤติดีเรียบร้อยทุกประการฯ
 กัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา บรรเลงเพลง “สาธุการ” ประกอบ
กิริยาน้อมนมัสการรับพรทั้งสิบประการของพระนางผุสดี
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กัณฑ์หิมพานต์
(ประดับด้วยพระคาถา๑๓๔พระคาถา)

ความย่อ
 สมเด็จพระนางผุสดีอัครมเหสีของสมเด็จพระอมรินทราธิราช
จุติจากสวรรค์ลงมาปฏิสนธิเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัทราช ครั้น
เจริญวัยพระชนมายุครบ ๑๖ พรรษา ก็ได้อภิเษกเป็นอัครมเหสีของ
พระเจ้ากรุงสญชัยกาลานุกาลได้ผ่านมาโดยลำดับพระนางทรงตั้งครรภ์
เมื่อถ้วนทศมาส (๑๐ เดือน) ได้เสด็จประพาสพระนคร และประสูตร
พระราชโอรสที่ตรอกพ่อค้าพระประยูรญาติจึงถวายพระนามว่า
“เวสสันดร” พอประสูติจากพระครรภ์ก็ทูลขอเงินพระมารดา เพื่อ
บริจาคทานทันที และในวันเดียวกันนี้มีนางช้างชาติฉัททันต์เชือกหนึ่ง
นำลูกมาไว้ในโรงช้างต้น ลูกช้างนั้นเป็นนางช้างเผือกขาวบริสุทธิ์
ประชาชนให้ชื่อว่า“ปัจจัยนาเคนทร์”
 ครั้นพระเวสสันดร พระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา พระราชบิดา
ก็ทรงมอบราชสมบัติให้และอภิเษกกับพระนางมัทรีราชธิดาแห่งมาตุล
ราชวงศ์ เมื่อพระเวสสันดรได้ครองกรุงสีพี แล้วได้สร้างศาลาสำหรับ
บริจาคทานแก่ยาจกคนเข็ญใจทุกถ้วนหน้าขึ้นถึง ๖ แห่ง ต่อมา
พระนางมัทรีประสูติพระราชโอรสทรงพระนามว่า“ชาลี”และราชธิดา
ทรงพระนามว่า“กัณหา”
 ครั้งนั้น เมืองกลิงคราษฎร์เกิดข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ทำให้ภูมิภาคแห้งแล้งโดยตลอดไป แม้พระเจ้า
กลิงคราษฎร์จะทรงรักษาอุโบสถศีลครบกำหนด๗วันแล้วก็ตามก็ยัง



หามีฝนมาไม่ประชาชนกราบทูลให้มาขอพระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์
ต่อพระเวสสันดรอันเป็นช้างแก้วมหามงคลเลิศแม้จะขับขี่ไปในทางทิศใด
ก็ทำให้ฝนตกทั่วประเทศ พระเจ้ากลิงคราษฎร์มีพระราชดำริเห็นชอบ
ด้วยประชามติ จงแต่งพราหมณ์ ๘ คน ให้มาทูลขอ พระเวสสันดร
ก็พระราชทานให้แต่ประชาชนพระนครสีพีไม่ยอม โดยถือว่าปัจจัยนาเคนทร์
เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองควรจะรักษาไว้สำหรับพระนคร ประชาชนโกรธเคือง
พระเวสสันดรมาก จึงทูลให้พระเจ้ากรุงสญชัยเนรเทศเสีียจากพระนคร
พระองค์ขอผลัดไปอีก ๒ วัน เพื่อจะได้บำเพ็ญสัตตสดกมหาทาน
(คือทาน หมวดละเจ็ดร้อย) เสียก่อน แล้วพระราชทานโอวาทแก่
พระนางมัทรีว่าให้หมั่นบริจาคทานให้บำรุงรักษาโอรสธิดาให้อยู่ปฏิบัติ
พระราชบิดามารดา และทรงอนุญาตให้อภิเษกกับกษัตริย์อื่นได้
แต่พระนางมัทรีไม่ยินยอม ขอพาพระราชโอรสธิดาโดยเสด็จด้วย
และได้ทูลพรรณนาถึงความงดงาม และความสนุกสนานในป่า
หิมพานต์อันเป็นทางที่พระราชสามีจะเสด็จไปโดยพิสดาร

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. คนดีเกิดมายังโลกาให้ร่มเย็น
 ๒. หากปราศจากการเสียสละเสียแล้วโลกคงถึงกาลพินาศ
 ๓. การทำดีย่อมมีอุปสรรค มารไม่มีบารมีไม่มา มารยิ่งมี
บารมียิ่งกล้าอุปสรรคปัญหาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จ
 ๔. เป้าหมายของการเสียสละ อยู่ที่พระโพธิญาณมิหวั่นไหว
แม้จะได้รับความทุกข์
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ
ครั้นตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร
มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิด
ในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์
ด้วยทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมายนานาประการเช่นโคกระบือช้าง
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ม้า รถ ยานพาหนะ จะนับจะประมาณมิได้ ประกอบด้วย สุขกาย
สบายใจทุกอิริยาบถฯ
 กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ คาถา บรรเลงเพลง “ตวงพระธาตุ”
ประกอบกิริยาอวยทานมุ่งประกอบกิริยาที่พระเวสสันดรทรงบริจาคทาน
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กัณฑ์ทานกัณฑ์
(ประดับด้วยพระคาถา๒๐๙พระคาถา)

ความย่อ
 เมื่อพระนางผุสดีทรงทราบว่าพระเวสสันดรถูกเนรเทศเสด็จไป
เข้าเฝ้าพระเวสสันดรแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสญชัยเพื่อทูลขอโทษ
พระเจ้ากรุงสัญชัยไม่ดำรัสตอบว่ากระไร พระนางจึงกลับมา
พระตำหนักของพระเวสสันดร และทรงรำพันถึงความยากลำบากต่างๆ
ที่พระเวสสันดรจะได้รับ
 ครั้นรุ่งขึ้นพระเวสสันดรก็ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานและ
เสด็จนำพระนางมัทรีและพระโอรส-ธิดา ไปทูลลาพระเจ้ากรุงสญชัย
พระเจ้ากรุงสญชัยทรงสงสารยิ่งนัก จึงพระราชทานโอวาทแก่พระนาง
มัทรีว่า ไม่ควรจะไปให้ลำบาก พระนางมัทรีไม่ยินยอมทุกประการ
พระเจ้ากรุงสัญชัยไม่รู้จะทำประการใด จึงขอพระนัดดาทั้งสองไว้
พระนางมัทรีก็ไม่ยอมให้ แล้วเสด็จไปทูลลาพระราชมารดาที่ตำหนัก
รุ่งขึ้นพระเวสสันดรก็ให้เบิกแก้วแหวนเงินทองบรรทุกรถเสด็จออก
นอกเมืองทรงโปรยแก้วแหวนเงินทองนั้นตลอดทั้งทางที่ไปแล้วสั่งให้
โยธากลับส่วนพระองค์เสด็จโดยลำพังมีพราหมณ์๔คนวิ่งตามมาขอม้า
พระองค์ก็พระราชทาน เทวดาจึงบันดาลเป็นละมั่งทองมารองรับรถ
นั้นไว้ ยังมีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาขอรถ ท้าวเธอก็พระราชทานให้
ส่วนละมั่งทองนั้นก็อันตรธานหายไป พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลี
พระนางมัทรีทรงอุ้มพระกัณหาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปตามมรรคา
 “สัตตสดกมหาทาน” คือ ทานพิเศษที่ทรงบริจาคในคราวนั้น
มี๗อย่างอย่างละ๗๐๐คือ…



 ๑. ช้าง จำนวน ๗๐๐ เชือก
 ๒. ม้า จำนวน ๗๐๐ ตัว
 ๓. รถ จำนวน ๗๐๐ คัน
 ๔. สตรี จำนวน ๗๐๐ คน
 ๕. แม่โคนม จำนวน ๗๐๐ ตัว
 ๖. ทาสชาย จำนวน ๗๐๐ คน
 ๗. ทาสหญิง จำนวน ๗๐๐ คน
  (รวมเป็น๔,๙๐๐สิ่งด้วยกัน)

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. ความรักของแม่-ความห่วงของเมีย,น้ำตาแม่-น้ำใจเมีย
 ๒. โทษทัณฑ์ของการเป็นหม้ายคือถูกประนามหยามหมิ่น
 ๓. เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม พึงยอมเสียสละประโยชน์
สุขส่วนตัว
 ๔. ยามบุญมีเขาก็ยก ยามตกต่ำเขาก็หยาม ชีวิตทั้งชื่นชม
และขมขื่นทำดีจะให้ถูกใจคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้

 อานิสงส์ผู้บูชาทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง
ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่ เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ ไปเกิดใน
ฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมเสวยสุขอยู่ในปราสาท
แล้วด้วยแก้ว๗ประการ
 ทานกัณฑ์ ๒๐๙ คาถาบรรเลงเพลง “พระยาโศก”ประกอบ
ด้วยกิริยาโศกสลดรันทดใจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระเวสสันดร
ถูกเนรเทศออกจากบ้านเมือง
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กัณฑ์วนปเวสน์(วนปเวศน์)
(ประดับด้วยพระคาถา๕๗พระคาถา)

ความย่อ
 พระเวสสันดรและพระมเหสี พร้อมด้วยพระราชโอรสเสด็จ
ไปยังเขาวงกตผ่านตำบลต่างๆ มาโดยลำดับคือพระนครสีพีมาถึง
ภูเขาตาลบรรพตแม่น้ำโกติมาราเขาอัญชันและมาตุลนครแห่งแคว้น
เจตราษฎร์ รวมระยะทางถึง๓๐ โยชน์ แต่เทพยาดาช่วยย่นหนทางให้
เสด็จมาถึงมาตุลนครได้ในเวลาวันเดียว เสด็จเข้าประทับแรมอยู่
ณ ศาลาใกล้ประตูเมือง เช้าวันรุ่งขึ้นความทราบถึงกษัตริย์เจตราษฎร์
ต่างก็รีบไปเฝ้าไต่ถามถึงเหตุการณ์พระเวสสันดรตรัสว่า พระราชบิดา
ไม่มีอิสระในเรื่องนี้ ไม่สามารถที่จะขัดคำขอร้องของประชาชนได้
เพราะชาวสีพีมีความแค้นมากในเรื่องนี้ กษัตริย์จึงทูลขอให้ทรงราชย์
ครอบครองราชสมบัติมาตุลนครแทนพระเวสสันดรทรงปฏิเสธอ้างว่า
ผิดพระราชประสงค์และเป็นการก่อให้เห็นว่า พระองค์จะตั้งตนเป็นใหญ่
และกบฏต่อพระเจ้ากรุงสญชัย กษัตริย์เจตราษฏร์จึงทูลเชิญให้เสด็จ
เข้าไปประทับแรมในศาลานั้นอีกคืนหนึ่ง ครั้นรุ่งขึ้นก็ตามส่งเสด็จ
สี่กษัตริย์จนสุดแดนเจตราษฎร์ทูลชี้ทางที่จะเสด็จต่อไปและตั้งให้พราน
ผู้หนึ่งชื่อ “เจตบุตร” เป็นผู้พิทักษ์ระแวดระวังมิให้เป็นอันตราย
มิให้ใครเข้าไปรบกวนได้
 พระเวสสันดร พร้อมด้วยพระมเหสี พระราชโอรสธิดา เสด็จ
ไปถึงเขาคันธมาทน์ก็ประทับแรม วันรุ่งขึ้นก็เสด็จไปถึงวิบูลบรรพต
เลียบตามฝั่งแม่น้ำเกตุมดี หยุดประทับใต้ร่มไม้ริมฝั่ง พราหมณ์ผู้หนึ่ง



ได้นำเนื้อมาถวาย พระองค์จึงถอดสุวรรณจุฬามณีให้แก่พราหมณ์
แล้วเสด็จไปยังมหานิโครธข้ามเขาสุวรรณบรรพต เสวยผลไม้แล้วเสด็จ
ต่อไปยังนาฬิกบรรพต
 ครั้งนั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับเทวบัญชาจากพระอินทร์
ให้มานิรมิตบรรณศาลาไว้ ๒ หลัง พร้อมด้วยเครื่องบรรพตชิตบริขาร
ทุกประการแล้วเขียนหนังสืออนุญาตให้ผู้ใคร่ประสงค์จะบรรพชา
พึงถือเอาอาศรมสถานและบริขารเหล่านี้เป็นของตน แล้วบันดาลให้
สัตว์ร้ายและนกอันมีเสียงไพเราะหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วกำชับให้เจ้าป่าดูแล
๔ กษัตริย์ พระเวสสันดรเมื่อถึงศาลาก็เสด็จเข้าไปโดยลำพัง แล้ว
เปลื้องอาภรณ์ออกทรงเครื่องบรรพชา เสด็จออกมารับพระนางมัทรี
พระนางมัทรีก็เสด็จไปศาลาอีกหลังหนึ่งทรงเปลื้องเครื่องอาภรณ์
และแต่งเป็นดาปสินี พร้อมทั้งโอรสและธิดา พระนางมัทรีรับอาสาไป
หาผลไม้มาถวายพระเวสสันดรก็ยอม แต่ขอสัญญาว่าต่อไปนี้อย่าให้
พระนางมัทรีเข้ามาหาในเวลากลางคืนขณะที่ลับตาสองกุมาร พระนาง
มัทรีก็ทรงปฏิบัติตาม สี่กษัตริย์ก็ทรงผนวชเป็นฤาษีอยู่ ณ เขาวงกต
เป็นเวลา ๗ เดือน ต่างก็ปฏิบัติกิจวัตรตามหน้าที่โดยไม่บกพร่อง
ด้วยอำนาจบุญกุศลของพระองค์ทำให้ฝูงสัตว์ที่อยู่ในระยะ ๑ โยชน์
โดยรอบเขาวงกตมีความเมตตาปรานีซึ่งกันและกัน

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. ยามเข็ญใจ-ยามจน, ยามเจ็บ, ยามจาก, เป็นยามที่ควร
จะได้รับความเหลียวแลจากหมู่มิตร
 ๒. ผลดีของมิตรคือ…ไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ช่วยอุ้มชู
ยามเพื่อนอ่อนล้าช่วยฉุดดึงยามเพื่อนตกต่ำช่วยค้ำยันยามเพื่อนขึ้นสูง
 ๓. น้ำใจของคนดี-หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมาก
จะตั้งอยู่ได้ เพราะการเสียสละของตน ก็สมัครสลัดโอกาสและโชคลาภ
อันพึงได้ด้วยความแช่มชื่น
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 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์วนปเวสน์ จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และ
โลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงพระปรีชา
เฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ
 กัณฑ์วนปเวสน์ ๕๗ คาถา บรรเลงเพลง “พระยาเดิน”
ประกอบกิริยาเดินป่าของพระเวสสันดรพระนางมัทรีและชาลีกัณหา
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กัณฑ์ชูชก
(ประดับด้วยคาถา๗๙พระคาถา)

ความย่อ
 ยังมีพราหมณ์เข็ญใจไร้ญาติผู้หนึ่งชื่อ “ชูชก” เกิดในตระกูล
โภวาทิกชาติอาศัยอยู่ในละแวกบ้านทุนวิฏฐก ติดกับเมืองกลิงคราษฎร์
แกเที่ยวขอทานรวบรวมเงินไว้ได้ ๑๐๐ กษาปณ์ และนำไปฝากไว้
กับเพื่อนพราหมณ์ผู้หนึ่ง และเที่ยวขอต่อเป็นเวลานาน ก็มิได้กลับ
ฝ่ายพราหมณ์ที่ได้รับฝากไว้นั้น ครั้นยากจนลงก็เอาทรัพย์ที่ชูชกฝากไว้
นำไปใช้หมด เมื่อชูชกกลับมาก็ทวงเงินคืน พราหมณ์ผัวเมียไม่มีจะให้
จึงยกนางอมิตตดาบุตรสาวให้เป็นภรรยา ชูชกพามาสู่ที่อยู่ของตน
นางได้ปฏิบัติต่อชูชกผู้เป็นสามีอย่างดีจนทำให้พราหมณ์หนุ่มๆทั้งหลาย
ในแถบนั้นไม่พอใจภรรยาของตน เพราะปฏิบัติสู้นางอมิตตดาไม่ได้
นางพราหมณีทั้งหลายถูกผัวด่าว่าก็โกรธจึงพากันไปด่าว่านางอมิตตดา
ขณะที่นางลงไปตักน้ำที่ท่าน้ำทั้งนี้ก็เพื่อให้นางไปเสียเมื่อนางอมิตตดา
ถูกนางพราหมณีพากันมารุมด่าว่าเยาะเย้ยให้ได้รับความอับอาย
ก็เสียใจจึงกลับมาบอกชูชก ว่าต่อไปจะไม่ทำงานและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ให้ชูชกฟัง ชูชกรับจะทำการงานเอง แต่นางอมิตตดาไม่ยอมบอกว่า
ญาติพี่น้องของนางไม่เคยใช้สามีต่างทาส ตอนนี้เองเทพยดาซึ่งเคย
อนุเคราะห์พระเวสสันดรเมื่อครั้งยกสัตสดกมหาทาน คิดช่วยพระเวสสันดร
ให้ได้บำเพ็ญปิยบุตรทานบริจาคเพิ่มบารมีขึ้นอีก จึงดลใจนางอมิตตดา
ให้ทราบเรื่องราวของพระเวสสันดร และบันดาลให้นางแนะนำชูชก
ไปขอพระชาลีและกัณหาชูชกไม่อยากไปแต่ครั้นจะไม่ไปกลัวนางจะหนี



ไปเสียจึงจำใจรับคำนางก็จัดเสบียงกรังให้ชูชกจัดการซ่อมแซมดูแลที่อยู่
ในโอวาทแก่นาง และทำประทักษิณภรรยาสามรอบ แล้วก็แต่งตัว
เป็นตาปะขาวดาบส ออกเดินทางไปยังกรุงสีวีราษฎร์ เที่ยวสืบตาม
ชาวเมืองถึงเรื่องพระเวสสันดร พวกชาวเมืองโกรธพากันขับไล่ชูชกเข้า
ป่าไป เทพยดาดลใจให้ชูชกเดินทางไปถึงแดนป่าที่เจตบุตรรักษา ชูชก
หนีสุนัขของเจตบุตรขึ้นต้นไม้ แล้วรำพึงถึงคุณของพระเวสสันดร
เปรียบดังแผ่นดินน้ำต้นโพธิ์ต้นไทรซึ่งมหาชนได้อาศัยเมื่อเจตบุตรพบ
ชูชกก็ตั้งใจจะยิงเสียให้ตายแต่แล้วกลับถามเรื่องราวดูก่อนชูชกจึงหลอก
เจตบุตรว่าตนเป็นทูตถือพระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงสญชัย ไปเชิญ
พระเวสสันดรให้เสด็จกลับพระนคร เจตบุตรเชื่อจึงเชิญให้บริโภค
อาหาร

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. ของที่รักและหวงแหนที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้คือ เงิน,
ม้า,เมีย,ห้ามฝากเด็ดขาดอันตรายมาก
 ๒. ภรรยาที่ดีย่อมปรนนิบัติสามีในเรื่องงานบ้านงานเรือน
อย่างไม่ย่อหย่อน
 ๓. ของไม่ควรคู่ย่อมมีปัญหา ตำราหิโตปเทศกลาวว่า
“ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่ใช้ อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย
ปราสาทเป็นพิษสำหรับทุคคตะ เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก่ ฉะนั้น
ไม่ควรริเป็นวัวแก่ที่คิดจะเคี้ยวหญ้าอ่อน…”
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์ชูชกจะได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบ
ด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะ
โสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วนแล้วแต่มีรูปทรงงดงาม ว่า
นอนสอนง่ายฯ
 กัณฑ์ชูชก๙๗คาถาบรรเลงเพลง“เซ่นเหล้า”ประกอบด้วย
กิริยากินอันตะกละตะกลามของพราหมณ์ชูชก
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ประวัติชูชก
 ชูชก เกิดวันเสาร์เดือนห้า ปีขาล ก่อน พ.ศ.๑ ไปหลายพันปี
ณ หมู่บ้านพราหมณ์ ชื่อ ทุนวิฏฐ์แห่งแคว้นกลิงคราษฎร์ มารดาชื่อ
นางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตลกพราหมณ์รูปร่างอัปลักษณที่เรียกว่า
บุรุษโทษ๑๘ประการในยามเกิดมีลางร้ายคือ…
 ๑. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดเช่นฝันว่าถูกงูกัดตายเป็นต้น
 ๒. มีลักษณะบุรุษโทษ๑๘ประการในตัว
 ๓. มีนิสัยชอบโกหก,ตลกกิน,ปลิ้นปล้อน,ค่อนขอด
 ๔. เกิดในยาม๕หรือนามงั่ว

 ที่ว่าเกิดในยาม ๕ คือ พ่อแม่ลูกท้องเดียวกัน เป็นชายหรือ
หญิงติดๆ กันไป ลูกคนที่ ๕ เรียกว่า เกิดนามงั่ว… ชูชกขอทานได้ถึง
๑๐๐กษาปณ์๑กษาปณ์เท่ากับ๔บาทรวมแล้วเท่ากับ๔๐๐บาท
แล้วนำไปฝากเพื่อนไว้ สองสามีภรรยา พ่อแม่ของอมิตตดาที่รับฝาก
เงินทองของชูชกชื่อว่า“กุลพินทุและนางมณีรัตน์”
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กัณฑ์จุลพน
(ประดับด้วยพระคาถา๓๕พระคาถา)

ความย่่อ
 เมื่อเจตบุตรให้ชูชกพักอาศัยด้วยหนึ่งราตรี และเลี้ยงดูจน
อิ่มหนำสำราญแล้วก็จัดหาเสบียงกรังให้พร้อมสรรพ และนำชูชกไปยัง
ต้นทางรำพันชี้หนทาง ที่จะไปเขาวงกตให้ฟังว่าเขาที่แลเห็นนั้นเป็นต้นทาง
ที่จะเดินต่อไป ชื่อ “เขาคันธมาทน์” อันเป็นถิ่นที่อุดมไปด้วยไม้หอม
นานาชนิด ถัดไปที่แลเห็นเป็นสีเขียวครามนั้น คือ “เขาอัญชัน”มีพันธ์ไม้
ต่างๆ หลายชนิดน่าชม เดินต่อไปอีกครู่ ก็จะถึงสถานอัมพวันใหญ่
คือป่่ามะม่วงถัดไปจะถึงป่่าตาลและมะพร้าวกับต้นเป้ง แล้วถึงป่าไม้ดอก
ต่างๆ มีกลิ่นหอมตลบไปทั้งป่า แต่เจตบุตรแนะทางที่จะไปถึงอาศรม
พระอัจจุตฤาษีเท่านั้นแล้ว ให้แวะถามหนทางที่จะไปเขาวงกตต่อไป
ชูชกก็จำไว้อำลาเจตบุตรทำประทักษิณ๓รอบแล้วเดินทางต่อไป

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. มีอำนาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย
 ๒. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด
 ๓. ไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจตัว

 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอม
ตลบ จะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้
เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ
 กัณฑ์จุลพน ๓๕ คาถาบรรเลงเพลง “คุกพาทย์” หรือเพลง
“รัวสามลา” ประกอบกริยาการสำแดงอิทธิฤทธิ์หรือขู่ขวัญ ซึ่งพราน
เจตบุตรได้แสดงแก่ชูชก





กัณฑ์มหาพน
(ประดับด้วยพระคาถา๘๐พระคาถา)

ความย่อ
 ชูชกออกเดินทางตามคำแนะนำของเจตบุตร จนมาถึงอาศรม

พระอัจจุตฤาษีกล่าวมุสาว่าเคยสมาคมคบหากับพระเวสสันดรมาแต่ก่อน

พระองค์จากตนมานานจึงใคร่จะได้พบพระอัจจุตฤาษีหลงเชื่อจึงให้ชูชก

พักนอนคืนหนึ่งรุ่งขึ้นชี้ทางให้ชูชกไปหาพระเวสสันดรว่าภูเขาที่เห็นนั้น

เรียกว่าเขาคันธมาทน์ ต่อไปจะถึงสระมุจลินท์ ซึ่งอยู่ใกล้พระอาศรม

พระเวสสันดรมีดอกบัวและปลาต่างๆ หลายอย่างข้างบน มีพันธุ์ไม้

นานาชนิด มีผลไม้ชนิดต่างๆ และผลไม้หลายอย่างในบริ เวณ

พระอาศรม ต่อนั้นก็ไปถึงป่าหิมพานต์มีสัตว์ต่างๆ ที่เหลือจะประมาณ

สัตว์สำคัญก็คือราชสีห์๔จำพวกได้แก่๑.ติณราชสีห์กินเส้นหญ้า

เป็นอาหาร๒.กาฬสิงห์กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร๓.ปัณฑุสุรมฤคินทร์

กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารทั้ง ๓ชนิดนี้รูปร่างคล้ายโคขนต่างๆมีสีหม่น

มอดำและสีเหลืองเลื่อม๔.ไกรสรสิงหราชปลายหางเท้าปากสีแดง

ตามลำตัวสีขาว สร้อยคอแดง มีสีแดงผ่านกลางหลัง อยู่ ในน้ำ

นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ อีกเป็นอันมาก สารพัดอย่าง ถ้าท่านไป

ตามคำแนะนำก็จะถึงพระอาศรมพระเวสสันดร ชูชกทำประทักษิณ

พระอัจจุตฤาษี๓รอบแล้วอำลาเดินทางต่อไป

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. ฉลาดแต่ขาดเฉลียว (มีปัญญาแต่ขาดสติ) ก็ เสียที
พลาดพลั้งได้ง่าย



 ๒. สงสารฉิบหาบเชื่อง่ายเป็นทุกข์
 ๓. คบคนให้ดูหน้า (หน้าตา, หน้าที่, หน้าใน, จิตใต) ซื้อผ้า
ให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายซื้อไร่ให้ดูดินจะได้ไม่ผิดพลาด

 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก
นั้นแล้ว จะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร
มากมีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาสเป็นผู้บริบูรณ์ด้วย
ศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีปอีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์
นิรันดรฯ
 กัณฑ์มหาพน๘๐คาถาบรรเลงเพลง“เชิดกลอง”ประกอบ
กิริยาเดินไปอย่างรีบเร่งของชูชก ซึ่งได้รับการบอกเล่าหนทางจาก
อัจจุตฤาษี
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กัณฑ์กุมาร
(ประดับด้วยพระคาถา๑๐๑พระคาถา)

ความย่อ
 ชูชกไปถึงสระโบกขรณีเวลาจวนค่ำ มองเห็นช่อฟ้าอยู่ลิบๆ
แต่มาคิดเห็นว่า ถ้าจะเข้าไปทูลขอกัณหาชาลีในเวลาที่นางมัทรีอยู่
เห็นจะไม่ได้รอไว้รุ่งขึ้นให้พระนางออกไปป่าเสียก่อนดีกว่าเพราะธรรมดา
สตรีมักจะมีนิสัยเหนียวแน่น เมื่อสามีจะทำทานมักจะทำลายเสีย
คิดเช่นนั้นแล้วชูชกจึงปีนขึ้นไปนอนบนชะง่อนเขาเพื่อให้พ้นจากสัตว์ร้าย
ในคืนนั้น พระนางมัทรีทรงพระสุบินนิมิตว่า มีบุรุษกำยำล่ำสันคนหนึ่ง
ถือดาบพังประตูเข้ามาแล้วตัดแขนควักนัยน์ตา และแหวะอกควักเอา
ดวงใจ พระนางตกใจตื่นขึ้นรีบเสด็จเฝ้าพระเวสสันดรขอให้ทำนายฝัน
พระเวสสันดร ทรงทราบเหตุว่า รุ่งขึ้นจะมียาจกมาขอกัณหา ชาลี
ครั้นทำนายไปตามจริง ก็กลัวพระนางมัทรีจะไม่ยอมจากสองกุมาร
จึงทำนายโดยโวหารกลบเกลื่อนเสียว่าการที่ฝันเช่นนี้ก็เพราะแต่ก่อน
พระนางได้รับความสุขสบาย ครั้นมาตกทุกข์ได้ยากธาตุทั้งสี่วิปริตไป
จึงได้สุบินนิมิตผิดประหลาดเช่นนั้น พระนางมัทรีก็ยังไม่ไว้วางพระทัย
ครั้นรุ่งขึ้นพระนางก็ปลุกกัณหา ชาลีขึ้นสรงน้ำ แล้วรำพันสั่งสอนและ
พามาฝากฝังแก่พระเวสสันดรเมื่อเสร็จแล้วก็ไปหาผลไม้ในป่า ฝ่ายชูชก
ครั้นรุ่งขึ้นเช้าก็เดินทางไปยังอาศรมพระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดร
เห็นก็ให้กัณหาและชาลีออกไปเชิญเข้ามา ชูชกจึงขู่เด็กทั้งสองเพื่อให้กลัว
โดยคิดว่าเมื่อขอไปได้แล้วจะได้ใช้สอยง่าย ก่อนที่ชูชกจะทูลขอ
พระกัณหาชาลีจากพระเวสสันดร ได้พูดหว่านล้อมชักเอาแม่น้ำทั้งห้า
(คงคา, ยมนา, อจิรวดี, สรภู, มหิ) เข้ามาเปรียบเทียบน้ำพระทัยอัน



เต็มไปด้วยความกรุณาของพระเวสสันดรเสียก่อน แล้วจึงขอต่อภายหลัง
พระเวสสันดรขอให้รอพระนางมัทรีก่อน ชูชกว่าไม่ได้ เพราะวิสัยสตรี
ย่อมมีความเสียดายที่ไหนจะยอมให้ พระเวสสันดรจึงขอให้ชูชกไปสู่
สำนักพระเจ้ากรุงสญชัย เพื่อจะได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติแต่ชูชก
ทูลว่าไม่ได้ เพราะพระเจ้ากรุงสญชัยจะหาว่าล่อลวงเอาพระราชนัดดา
ไปอาจจะต้องโทษ ดังนั้นจึงขอพาสองกุมารไปสู่เมืองกลิงคราษฎร์
เสียในเวลานี้ทีเดียว เมื่อกัณหาชาลีได้ทราบดังนั้น ก็กลัวจึงพากันหนี
ไปซ่อนอยู่ในสระบัว โดยเดินถอยหลังลงไปแล้วเอาใบบัวมาบังตัวเสีย
เพื่อมิให้เห็นครั้นชูชกแลหาไม่เห็นสองกุมารก็แกล้งตัดพ้อพระเวสสันดร
ว่าพยักหน้าให้ลูกหนี และหาว่าพูดจาตลบตะแลงต่างๆพระเวสสันดร
จึงออกมาตามรอยเท้าไปถึงสระบัวก็ทรงทราบว่า สองกุมารอยู่ในสระบัว
นั้น จึงตรัสเรียกให้ขึ้นมาโดยรำพันว่า เราเป็นลูกกษัตริย์ไม่ควรให้ใคร
มาติเตียนได้และกล่าวเปรียบเทียบสองกุมารเป็นสำเภาซึ่งจะนำพระองค์
ให้ไปถึงนิพพาน ขอให้ขึ้นมา สองกุมารกอดพระบาทพระบิดา แล้วทั้ง
สามกษัตริย์ก็กันแสง พระเวสสันดรจึงกำหนดค่าตัวสองกุมาร
แล้วมอบเป็นทานแก่ชูชกไป ขณะนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินไหว
ฝูงสัตว์ต่างพากันแตกตื่น เขาพระสุเมรุก็เอนเอียง น้ำในมหาสมุทรก็
บันดาลฟุ้งเป็นฟองฝอยพระยานาคขึ้นมาลอยอยู่บนผิวน้ำพระยาครุฑ
บินขึ้นเล่นลม อากาศเกิดวิปริตและฝนตก เทวดาทั้งหลายพากัน
อนุโมทนา เมื่อชูชกได้รับพระราชทานสองกุมารแล้วก็เฆี่ยนตีต่อหน้า
พระเวสสันดร พระองค์ก็ทรงนิ่งเสีย พระชาลีจึงหันหน้ามาปรับทุกข์
กับกัณหาและเมื่อถูกชูชกเฆี่ยนตีมากๆ เข้า สองพระกุมารก็รำพันถึง
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระบิดามารดากับบุตร พระเวสสันดรเมื่อได้ยิน
คำรำพัน ประจวบกับเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนั้น ก็เกิดโทสะคิดจะฆ่า
ชูชกเสีย เพราะชูชกตีสองกุมารต่อหน้าพระองค์โดยไม่ยำเกรง และ
เปรียบชูชกเหมือนเบ็ดพระองค์ดุจปลาหน้าไซ กระทุ่มน้ำให้ปลาตื่น
คือ ไม่ให้พระองค์อันเป็นเสมือนปลาเข้าไปยังไซ คือ พระโพธิญาณ
แต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงระงับโทสะเสียได้ ชูชกจึงพาสองกุมารและ
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เฆี่ยนตีเรื่อยไปพอเวลาพลบค่ำย่ำสนธเยศพราหมณ์ก็พาสองดรุณเยาวเรศ
ล่วงลับประตูป่า

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ๑. ความรู้เป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ไม่ผลีผลามเข้าไปขอ รอจน
พระมัทรีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้า เพื่อขอสองกุมารเป็นเหตุให้ชูชกประสบผล
สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา ดังภาษิตโบราณว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
ด่วนได้ด้วยสามผลีผลามมักพลิกแพลงฯ ช้าเป็นการนานเป็นคุณ รู้จัก
โอกาสมีมารยาทกล้าพูดเป็นสำเร็จ
 ๒. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน ห่วง
หญิงมากกว่าห่วงชาย เพราะท่านเปรียบไว้ว่า ลูกหญิงเหมือนข้าวสาร
ลูกชายเหมือนข้าวเปลือกหญิงนั้นยิ่งโตเป็นสาวยิ่งยุ่งยิ่งสวยก็ยิ่งยุ่ง...
 ๓. สติ เตสํนิวารณํสติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้
ขนฺติ สาหสวารณา ขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่นได้ เป็นเหตุให้
พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระขรรค์ เมื่อถูกชูชกประนาม
และเฆี่ยนตีพระชาลี-กัณหาต่อเฉพาะพระพักตร์
 ๔. วิสัยหญิงนั้น แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณา
ชอบปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงแต่เว้นอย่างเดียว ที่หญิงไม่มีวันจะ
สละสิ่งนั้นคือ“ลูก”
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบผลสำเร็จในสิ่งที่
พึงปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสมัยที่
พระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือ
ปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนา
ของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ทั้ง ๔
ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้
 กัณฑ์กุมาร๑๐๑คาถาบรรเลงเพลง“โอดเชิดฉิ่ง”ประกอบ
กิริยาที่ชูชกพากัณหาชาลีเดินทางไปถูกเฆี่ยนตีร้องไห้เสียทีหนึ่ง แล้วก็
เดินตามไปใหม่สลับกันดังนี้ตลอดทาง
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กัณฑ์มัทรี
(ประดับด้วยพระคาถา๙๐พระคาถา)

ความย่อ
 เมื่อชูชกพาสองกุมารไปแล้ว พระอินทร์เกรงว่าพระนางมัทรี
กลับมาแต่กลางวัน ก็จะเที่ยวติดตามสองกุมารและอาจจะติดตามไป
ทันจึงให้เทวดา๓องค์จำแลงกายเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองและราชสีห์
มาขวางทางไว้ พอพระนางมัทรีไปหาผลไม้นั้น ก็เกิดอาเพศเก็บผลไม้
ได้เพียงเล็กน้อยก็รีบกลับ แต่มาพบสัตว์ทั้ง ๓ นอนขวางอยู่ มาไม่ได้
จนเวลาพลบค่ำพระนางมัทรีกล่าวขอทางต่อสัตว์ทั้ง ๓ เทวดาจึงเปิด
หนทางให้พระนางเสด็จกลับ ไม่เห็นสองพระกุมาร จึงอ้อนวอนถาม
พระเวสสันดรถามเท่าไรๆ พระองค์ก็ไม่บอกเพราะเห็นว่าพระนางกำลัง
เหน็ดเหนื่อย จะมีความโศกถึงลูกมาก ว่าพระนางมัทรีมัวไปหลง
รื่นรมย์กับชายชู้เสียในกลางป่าจึงกลับค่ำ พระนางทูลขอโทษเท่าไรๆ
พระเวสสันดรก็นิ่งเสียมิเจรจาด้วยจึงออกเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืน
จนรุ่งเช้าจึงกลับอาศรม ด้วยความอิดโรยอ่อนพระทัยจึงสลบไป
พระเวสสันดรตกพระทัยสำคัญว่าพระนางสิ้นใจ จึงรำพันถึงด้วยความ
เศร้าโศกครั้นสร่างโศก จึงพิจารณาทราบว่าเพียงแต่สลบไป จึงยก
พระเศียรขึ้นวางบนตักแล้วเอาน้ำรดลงที่พระอุระพระนางก็ฟื้นคืนสมปฤดี
และทูลถามถึงพระชาลีกัณหา พระองค์ก็บอกความจริงและขอให้
พระนางช่วยอนุโมทนาทานด้วย พระนางก็อนุโมทนาในปิยทาน
พระองค์จึงเล่าความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตอนให้ทานให้พระนาง
ฟังตามข้อความในกัณฑ์กุมารที่เล่ามาแล้วนั้น



ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่ ลูกดีชื่นใจพ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่
ช้ำใจ รักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่, ห่วงใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง, หวงอะไร
เล่าจะเท่าพ่อแม่หวง, ให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้เพราะฉะนั้นไซร้พึงเป็น
ลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญู ที่ชาวโลกก็อนุโมทนา เทวดาก็ชื่นชม
พรหมก็สรรเสริญฯ
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉม
งดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหนฯ
 กัณฑ์มัทรี๙๐คาถาบรรเลงเพลง“ทยอยโอด”คือบรรเลง
เพลงโอดกับเพลงทยอยสลับกันประกอบกิริยาคร่ำครวญหวลไห้ของ
พระนางมัทรีเมื่อได้ทราบว่าพระเวสสันดรบริจาคสองกุมารให้ชูชก
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กัณฑ์สักกบรรพ
(ประดับด้วยพระคาถา๔๓พระคาถา)

ความย่อ
 รุ่งขึ้นท้าวสักกเทวราชทรงดำริว่า สองกุมารพระเวสสันดร
ก็ประทานให้ชูชกไปแล้ว ภายหลังหากมีผู้มาขอพระนางมัทรี พระองค์
คงจะประทานให้เสียอีกแล้วพระเวสสันดรก็จะต้องลำบากในเรื่อง
การหาอาหารบริโภค จึงแปลงพระองค์เป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี
พระเวสสันดรก็ทรงอนุญาต และหลั่งน้ำเป็นสิทธิ์ขาดแก่พราหมณ์
ครั้งนั้นได้เกิดความมหัศจรรย์แผ่นดินไหวทั่วไปเหมือนครั้งก่อน
ส่วนพระนางมัทรีก็มิได้รังเกียจแต่ประการใด เพราะเชื่อในความเป็น
นักปราชญ์ของพระสวามี พระเวสสันดรได้สังเกตดูอาการของพระนาง
พระนางทราบจึงกล่าวขึ้นเพื่อให้พอพระทัยว่าพระนางเป็นข้า
ของพระองค์ พระองค์จะให้แก่ผู้ใดหรือขาย หรือจะลงโทษประการใด
ก็มีสิทธิ์ที่จะกระทำได้ เพราะฉะนั้นการที่จะยกพระนางให้แก่พราหมณ์
ครั้งนี้ พระนางยินดีมิได้ขัดขวางพระราชกุศลสมเด็จท้าวสักรินทร์
ทรงทราบในพระทัยของสองกษัตริย์จึงตรัสอำนวยชัยถวายพระนางคืน
และเสด็จเหาะลอยอยู่บนอากาศสำแดงตนให้ปรากฏว่าเป็นท้าวสักรินทร์
แต่ก่อนจะเสด็จไป ทรงอนุญาตให้พระเวสสันดรขอพร ๘ ประการ
พรที่พระเวสสันดรขอมีข้อความดังต่อไปนี้
 ๑. ให้พระเจ้ ากรุงสญชัยพอพระทัยในความประพฤติ
ของพระองค์และเชิญกลับพระนคร
 ๒. ขอให้มีใจกรุณาผ่อนผันผู้ที่ได้รับโทษประหารให้รอดชีวิต



 ๓. ขอให้พระองค์เป็นที่พึ่งพำนักของชนทั่วหน้าทั้ง ๓ วัย
คือปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัย
 ๔. ขอให้มีความสันโดษเฉพาะภรรยาของตน ไม่ยินดีด้วย
ภรรยาของผู้อื่น
 ๕. ให้มีบุตรสืบราชอิสริยยศตระกูลวงศ์ มีอายุยืน มีอำนาจ
และอยู่ในธรรมปฏิบัติ
 ๖. เมื่อกลับเข้าพระนครรุ่งขึ้นเช้าให้มีภักษาหารเกิดด้วยเทพฤทธิ์
พอแก่การบริจาคทาน
 ๗. เมื่อทำทานไปเท่าใดขออย่าให้พระราชทรัพย์ที่มีอยู่หมดไป
ขอให้พระทัยเลื่อมใสในการบริจาคทานอยู่เสมอ และขออย่าให้กลับ
บังเกิดความโทมนัสในเมื่อพระราชทรัพย์หมดไป
 ๘. เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว ขอให้ได้ไปสู่สวรรค์และให้ได้สถิต
สูงขึ้นไปจนถึงยอดอย่าให้กลับตกต่ำ สมเด็จท้าวสักรินทราธิราช
ก็ทรงประสาทพรให้แล้วอันตรธานกลับไปยังทิพยพิมาน

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 การทำดีแม้ ไม่มีคนเห็น ขาดคนชม ก็ เป็นความดีอยู่
ดุจทองคำ แม้อยู่ในตู้โชว์หรือในกำปั่น, จะปิดหน้าพระหรือหลังพระ,
ก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองเข้าลักษณะว่า
 ความ(ของ)ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง
 ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง
 ถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝัง
 ก็มีวันเปล่งปลั่งชื่นชมชู
 การทำดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้
 อานิสงส์ผู้บัญชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ
ยศตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง๔อายุวรรณะสุขะพละตลอดกาลฯ
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 กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ คาถา บรรเลงเพลง “กลม” หรือเพลง
“เหาะ” ประกอบกิริยาเหาะลงมาของพระอินทร์และการแปลงตัว
ของพระอินทร์
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กัณฑ์มหาราช
(ประดับดัวยพระคาถา๖๙พระคาถา)

ความย่อ
 ชูชกพราหมณ์ได้พาสองกุมารมาในป่า เป็นหนทาง ๖๐ โยชน์
ในระหว่างทางเทพเจ้าได้คอยบำรุงมิให้เป็นอันตราย ครั้นเพลาค่ำชูชก
ก็ผูกพระพาหา (แขน) สองพระกุมารไว้กับกอไม้ แล้วตนเองปีนขึ้นไป
นอนบนค่าคบต้นไม้ เทพเจ้ามีความสงสารจึงนิรมิตกายคล้ายพระเวส
สันดรและพระนางมัทรี ปลดเถาวัลย์ออกอุ้มสรงน้ำ, มุ่นชฎา,
แต่งองค์ให้แล้วเสวยอาหารทิพย์และกล่อมให้บรรทมจนรุ่งเช้าทุกวัน
ตลอด๑๐ราตรีครั้นชูชกมาถึงทาง๒แพร่งที่จะแยกไปกลิงคราษฎร์
เทพเจ้าดลใจให้เดินมาทางนครสีพี
 ในคืนนั้น สมเด็จพระเจ้ากรุงสญชัยทรงพระสุบินนิมิตว่า
มีบุรุษร่างน่ากลัวได้นำดอกบัวมาถวายพระคู่หนึ่งดอกหนึ่งพึงแย้ม
ดอกหนึ่งยังตูมโหรทำนายว่่า พระประยูรญาติที่จากไปจะกลับเข้าสู่
พระนคร ครั้นรุ่งขึ้นพระองค์ได้เสด็จออกหน้าพระลาน เทพเจ้าก็ดลใจ
ให้ชูชกพาสองกุมารผ่านหน้าพระที่นั่งโดยหมู่พระอำมาตย์ราชบริพาร
มิได้ประท้วงห้ามปรามแต่ประการใด พระเจ้ากรุงสญชัยทอดพระเนตร
เห็นพระราชนัดดาทั้งสอง จึงตรัสใช้ให้อำมาตย์นำชูชกและสองกุมาร
เข้าเฝ้าถามถึงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการนำสองกุมารมา ชูชกก็ทูล
ตามความจริง เหล่าอำมาตย์ราชเสวกพากันติเตียนพระเวสสันดร
พระชาลีไม่พอใจจึงทูลพระอัยกาว่าไม่ควรปล่อยให้หมู่อำมาตย์มา
ค่อนแคะดูหมิ่นพระราชบิดาต่อหน้าพระที่นั่ง แล้วทูลถึงความลำบาก



ต่างๆที่ทรงได้รับ(โปรดอ่านในกัณฑ์กุมาร)
 พระเจ้ากรุงสญชัยเห็นพระชาลี-พระกัณหา นั่งอยู่ข้างล่าง
กับพราหมณ์อย่างนายกับทาสไม่สมศักดิ์ของลูกหลวง จึงทรงต่อว่า
พระชาลีทูลว่า เป็นทาสของพราหมณ์ ไม่กล้าที่จะนั่งร่วมอาสน์
กับสมเด็จพระอัยกา พระเจ้ากรุงสญชัยจึงได้ตรัสถามค่าไถ่สองพระกุมาร
กับชูชก แทนที่ชูชกจักกราบบังคมทูลแต่พระชาลีกราบทูลเสียเองว่า
ตามที่พระเวสสันดรคาดค่าตัวไว้สำหรับพระชาลี ๑,๐๐๐ ตำลึงทอง
และพระกัณหาค่าตัวเท่าสวิญญาณกทรัพย์สิ่งละร้อยกับทอง๑๐๐ตำลึง
พระเจ้ากรุงสญชัยก็เบิกพระราชทรัพย์ และสวิญญาณกทรัพย์
มาพระราชทานพราหมณ์ชูชก และกำหนดการสมโภชรับพระราชนัดดา
ทั้งสอง ภายหลังพระองค์ทรงกำหนดให้พระชาลี ไปทูลเชิญ
พระเวสสันดรกลับ แต่พระชาลีทูลว่าเกรงพระราชบิดาจะไม่ทรงเชื่อ
ควรที่พระองค์เสด็จไปรับด้วยพระองค์เอง พระเจ้ากรุงสญชัยจึงได้
ยกกองทัพออกไปรับพระเวสสันดร ตามพระชาลีกราบทูล ระหว่างนั้น
พราหมณ์ชูชกได้บริโภคอาหารเกินขนาดจนไฟธาตุไม่อาจเผาให้ย่อยได้
ถึงแก่ความตาย พระเจ้ากรุงสญชัยได้ป่าวร้องหาวงศาคณาญาติของ
ชูชกให้มารับเงินของพราหมณ์ก็ไม่มีญาติผู้ ใดมารับ จึงรับสั่งให้
ริบทรัพย์เหล่านั้นเข้าพระคลังหลวงต่อไป

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 คนดีตกน้ำไม่ ไหลตกไฟไม่ ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้อง
คุ้มครองภัยในทุกสถานชาติเสือยังไว้ลายเกิดเป็นหญิงชายต้องไว้ฝีมือ
เกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีควรสร้างดีให้ติดตนแล้วโลก
จะไม่ลืม
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ
และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลก
มนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพ
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อัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสีย
ซึ่งชาติชราพยาธิมรณะพ้นจากโอฆะทั้งสาม
 กัณฑ์มหาราช๖๙คาถาบรรเลงเพลง“กราวนอก”ประกอบ
กิริยาการยกพล ซึ่งพระเจ้ากรุงสญชัยยกออกไปเพื่อรับพระเวสสันดร
กลับเมืองบางครั้งปี่พาทย์อาจบรรเลงเพลง“ทำขวัญหรือเวียนเทียน”
ประกอบท้องเรื่องตอนพระเจ้ากรุงสญชัย รับมิ่งขวัญแก่ชาลีกัณหา
พระราชนัดดาทั้งสอง
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กัณฑ์ฉกษัตริย์
(ประดับด้วยพระคาถา๓๖พระคาถา)

ความย่อ
 เมื่อพระชาลียกทัพหน้ามาถึงสระมุจลินทร์ ก็สั่งให้หยุด
เพื่อสร้างพลับพลารับเสด็จสมเด็จพระอัยกา เสียงรถม้าคชแสนยากร
ก็ก้องกึกพิลึกลั่นเขตเขาวงกตและพระเวสสันดรตกพระทัยสำคัญว่า
ข้าศึกคงจะตีพระนครสีพีแตก และปลงพระชนม์พระราชบิดาเสียแล้ว
จึงยกกองทัพมา เพื่อจะตามประหารพระองค์เสียด้วยจึงพานางพระมัทรี
ไปแอบซ่อนดูกองทัพ เมื่อพระนางมัทรีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงแน่
พระทัยว่าเป็นทัพพระเจ้ากรุงสญชัญยกมารับพระเวสสันดรสมดังพร
ที่ท้้าวสักรินทร์ประสาทให้ จึงทรงเตือนพระราชสวามี พระราชสวามี
ก็ทรงได้พระสติเสด็จกลับมายังอาศรมดังเดิม
 สมเด็จพระเจ้ากรุงสญชัย ตรัสปรึกษาพระมเหสี พระองค์
เสด็จไปอยู่อาศรมก่อน ต่อจากนั้นพระมเหสีและพระราชนัดดา
สองกุมารจึงค่อยเสด็จตามไปเป็นลำดับ เพราะเกรงว่าถ้าจะเสด็จเข้าไป
พร้อมกันจะเศร้าโศกมาก เมื่อพระเจ้าสญชัยเสด็จไปถึงสองกษัตริย์ก็
ทรงมีพระราชปฏิสันถาร แล้วพระองค์ได้กราบทูลถามพระราชบิดาถึง
ความทุกข์สุขของพระราชมารดาข่าวคราวของพระโอรสธิดา ตลอดถึง
ความเป็นไปของนครสีพี พระราชบิดาก็ทรงเล่าความให้ทรงทราบ
ต่อจากนั้นสมเด็จพระราชมารดาก็เสด็จไปถึงสองกษัตริย์ก็ทรงมี
พระราชปฏิสันถาร ครั้นสองกุมารก็ทรงวิ่งเข้าสวมกอดพระราชชนนี
พิไรรำพันจนสลบลงไปด้วยกันทั้งสามพระองค์ เมื่อพระเวสสันดรและ



พระชนกทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ทรงกันแสงล้มสลบไปด้วย
เหล่าพระสนมและข้าราชบริพารต่างก็สลบตามกันไปหมดสิ้น ครั้งนั้น
แผ่นดินไหวทั่วพื้นพิภพ สมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงทราบเหตุ
อันเศร้าโศกของหกกษัตริย์ ก็บันดาลฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมาในที่
ชุมชนนั้น กษัตริย์ทั้งหกและเหล่าราชบริพารต่างฟื้นคืนสมปฤดีทั่วกัน
ต่างก็รู้สึกเกรงพระเดชพระเวสสันดร ต่างก็ชวนกันน้อมเกล้ากราบพระยุคล
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้มีมาแต่หนหลัง และขออัญเชิญเสด็จ
คืนสู่พระนคร
 อานิสงส์ผู้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้ เป็นผู้ เจริญด้วยพร
๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละทุกๆ ชาติ กัณฑ์ฉกษัตริย์
๓๖คาถาบรรเลงเพลง“ตระนอน”ประกอบกิริยานอนตอนทั้งหกกษัตริย์
คือพระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี
พระชาลีพระกัณหาได้บรรทมแรมคืนอยู่ณบริเวณพระอาศรมในป่านั้น

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 • พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ…จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจ
จากกันยามตายได้เห็นน้ำตา
 • การให้อภัยเพราะได้สำนึก เป็นเหตุให้ลบรอยร้าวฉาน
บันดาลสันติสุขให้เกิดแก่โลกและสังคม
 • ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การรู้จักให้อภัย
เป็นวิสัยของเทวดาการผิดพลาดเป็นปกติของปุถุชนแต่การรู้จักแก้ไข
เป็นวิสัยของบัณฑิต
 • อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
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กัณฑ์นครกัณฑ์
(ประดับด้วยพระถาคา๔๘พระคาถา)

ความย่อ
 เมื่อพระเวสสันดรได้ฟังชาวสีพีเชิญเช่นนั้น ครั้นจะรับเชิญ
ก็เกรงชาวประชาราษฎร์จะหาว่าพระทัยเบา จึงทูลถามพระราชบิดาว่า
มิเป็นการบังควรแก่เหตุ ครั้งก่อนพระองค์ได้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชน
ด้วยทศพิธราชธรรมก็ยังถูกประชามติขับไล่ เนรเทศพระองค์
จากพระนครเสีย พระเจ้ากรุงสญชัยก็ปลอบโยนขอโทษ แล้วอ้อนวอน
ถึง ๒ ครั้ง จึงทรงนับรวมเวลาบำเพ็ญพรตอยู่ ณ เขาวงกตนานถึง
๙เดือน๑๕วันครั้นลาผนวชแล้วก็ราชาภิเษกถวายมุรธาภิสิตวารีด้วย
สังข์ทั้ง ๓ คือ สังข์ทักษิณาวรรต สังข์สุวรรณ สังข์หิรัญ ได้กลับขึ้น
ครองราชย์สมบัติดังเดิมแล้ว และโปรดให้จตุรงคเสนาเล่นมหรสพครบ
๓วัน
 ส่วนพระนางผุสดีก็ทรงพระภูษาพิเศษ ๔ ตระกูล
กับมหามงกุฎและอาภรณ์ต่างๆ เพื่อแต่งองค์พระนางมัทรีเสด็จ
เข้าสู่พระนครภูษา๔ตระกูลคือ
 ๑. กัปปาสิกพัสตร์ ผ้าทำด้วยด้าย
 ๒. โกไสยพัตร์ ผ้าทำด้วยไหม
 ๓. โขมพัสตร์ ผ้าทำด้วยใยไม้
 ๔. โกทุมพรพัสตร์ ผ้าทำด้วยขนสัตว์

 ครั้งนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ต่างก็มีความ
โศกเศร้ามากที่พระเวสสันดรจะจากไป พระองค์เคยแผ่พรหมวิหาร



ไปทั่วถึงสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยพระบารมีคุ้มสรรพอุปัทวันตรายตลอด
เวลา
 พระเจ้ากรุงสญชัยได้ตกแต่งหนทางที่พระเวสสันดรจะเสด็จ
กลับให้งดงาม ประดับด้วยราชวัติฉัตรธงกล้วยอ้อยต่างๆ โปรยเครื่อง
บูชาทั้ง ๕ คือ ดอกหญ้าแพรก ๑ ข้าวสาร ๑ เมล็ดพันธุ์ผักกาด ๑
ดอกมะลิ ๑ ข้าวตอก ๑ เป็นระยะๆ ตลอดทาง ตั้งแต่เขาวงกตจนถึง
นครสีพีพระเวสสันดรทรงช้างปัจจัยนาเคนทร์นำขบวนแวดล้อมไปด้วย
หมู่สหชาติโยธาและพระประยูรญาติเสด็จรอนแรมไปเป็นระยะทาง
๖๐โยชน์จึงถึงนครสีพีเมื่อถึงนครสีพีก็ทำพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์
สมบัติดังเดิมรวมเวลาที่พระเวสสันดรจากพระนคร๑ปี๑๕วัน
 ครั้นพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองที่มีฝนสัตตรัตน์ คือ
สุวรรณ, หิรัญ, มุกดา, มณี, ประพาฬ, ไพฑูรย์, วิเชียร ตกไปทั่ว
พระนครเป็นมหัศจรรย์เพื่อเป็นทานแก่ชนทั้งหลาย พระเวสสันดร
อยู่ครองราชย์สมบัติจนพระชนมายุ๑๒๐พรรษาจึงสิ้นพระชนม์

ข้อคิดประจำกัณฑ์
 ผลแห่งความดีที่ทำไว้สัมฤทธิ์ผล
 ความดีที่ทำไว้ไม่หายสาบสูญ
 พระบารมีที่บำเพ็ญครบบริบูรณ์ทั้ง๓๐ทัศ
 ความดีที่ทำด้วยเจตนาเป็นกุศลผู้คนย่อมมีโอกาสเข้าใจ

 อานิสงส์ผู้บูชานครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงญาติกับญาติ
ข้าทาสชายหญิงภรรยาสามีหรือบิดามารดาเป็นต้นอยู่พร้อมหน้ากัน
โดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทำการใดๆ ก็พร้อม
เพรียงกันยังการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 นครกัณฑ์ ๔๘ คาถา บรรเลงเพลง “กลองโยน” ประกอบ
กิริยาการยกขบวนเสด็จพยุหยาตรอย่างมีศักดิ์พรั่งพร้อมไปด้วยขบวน
อิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ
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แหล่กลับชาติ๒๓ตัวละคร
 เทศนาชาดกยกขึ้นมากล่าว ยกเรื่องราวมาเล่าขาน
 สืบเนื้อเรื่องต่อพอประมาณ กลับชาตินครกัณฑ์นั้นต่อไป
 ชูชกยกกล่าวไอ้เฒ่าอัปรีย์ กลับชาติอีกทีเป็นที่หมาย
 เทวทัตต์ชาติชั่วตัวจัญไร ธรณีสูบไปในอเวจี
 นงเยาว์เจ้าจริตอมิตตดา เมื่อกลับชาติมาน่าบัดสี
 จิณจมาณวิกานางกาลี ใส่ร้ายมุนีหน่อศาสดา
 พนาเวสเจตบุตรพราน ก็คือนายฉันร่วมชันษา
 ดาบสทรงกิจองค์พระสิทธา กำเนิดเกิดมาปรากฏการณ์
 สาวกเบื้องขวาคือสารีบุตร ดูบริสุทธิ์เป็นอรหันต์
 สักกเทวราชกลับชาติมานั้น สูงส่งวงศ์วานอันอุดม
 สืบศากยวงศ์หน่อพงศ์พุทธะ อนุรุทธเถระที่สุดสม
 ส่วนวิศวกรรมนามอุดม กลับชาติอบรมพรหมจรรย์
 เรืองอิทธิฤทธาฝ่านรก เที่ยวได้เวียนวกขึ้นสวรรค์
 สาวกยกอ้างอย่างสำคัญ พระโมคคัลลานั้นชั้นฤทธา
 เทพเจ้ากล่าวนามทั้งสามสัตว์ ที่แกล้งสะกัดมัทรีหนา
 องค์หนึ่งแปลงเป็นสีหรา เมื่อกลับชาติมาคืออุบาลี
 อีกองค์ท่านแกล้งแปลงให้ล้ำ เป็นเสือโคร่งคล้ำตาดำปี๋
 ชาติดับกลับสมอุดมดี พระสิวลีลาภมีเนืองเนือง
 องค์ที่สามช่างร้ายเหลือ สีกายเรืองเรื่อเป็นเสือเหลือง
 แกล้งขวางทางไว้ไม่ให้ย่างเยื้อง เพื่อช่วยประเทืองในเรื่องศรัทธา
 ล่วงลับกลับชาติสมมาดมั่น พระจุลนาคนั้นชั้นสิกขา
 เทวบุตรสุดที่เทพธิดา ที่ช่วยรักษาและคุ้มครอง
 เมื่อยามค่ำมีราตรีกาล ช่วยอภิบาลกุมารทั้งสอง
 งามเล่ห์เทวบุตรผิวผุดงามผ่องกุศลสนองดุจทองคำ
 นามตรงบ่งชัดชื่อกัจจายนะ รูปร่างสวยสะได้อุปถัมภ์



 ส่วนเทพนารีที่งามล้ำ กุศลนางทำชักนำมา
 ไปเอากำเนิดเกิดความสุขี ชื่อกัลยาณีวิสาขา
 จอมช้างร่างใหญ่อันโอฬาร์ ต้นเหตุที่มาคชาธาร
 มีชื่อถือตรงธุดงคะ ชื่อมหากัสสปะคารมแตกฉาน
 ส่วนช้างนางพญามารดานั้น กลับชาติมาพลันชั้นพระวงศ์
 ชื่องามนามมีว่ากีสา บุญนางสร้างมาเป็นอานิสงส์
 กษัตริย์มัททราชพระญาติวงศ์ กุศลตามส่งองค์มหานามา
 นักการสารตราน่าสมเพช ทูลเรื่องเนรเทศเป็นเหตุหนา
 ชาติเนื่องเปรื่องปราดกลับชาติมาคืออานนท์นั้นหนาตามตำนาน
 อำมาตย์ที่จัดมหาสัตตสดก ชาติใหม่ปลงตกยกวิหาร
 อนาถบิณฑิกเศรษฐียิ่งมีทาน ผู้สร้างเชตวันอันมีมา
 องค์ท้าวเจ้าผดุงกรุงสัญชัย ชาติหน้าท้าวไทได้ปรารถนา
 คือองค์มงกุฎพุทธบิดา สุทโธทนะหนาเจ้าธานี
 ผุสดีมีหวังได้ตั้งพระทัย มารดาจอมไตรพระชินสีห์
 คือสิริมหามายามี เมื่อชาติก่อนนี้ตั้งปณิธาน
 กษัตริย์มัทรีเทวีราช เป็นคู่ชีวาตม์ทุกชาติสมาน
 จอมขวัญกัลยาพิมพานั้น บารมีร่วมกันอันสมบูรณ์
 ชาลีมียศโอรสา เมื่อกลับชาติมาคือราหุล
 กัณหาหน้ามนพ้นตระกูล เพราะนางว้าวุ่นแต่บุญมี
 ล่วงลับกลับมาเกิดกำเนิดมา คืออุบลวรรณามีราศี
 สหชาติดาษดื่นหกหมื่นมี สร้างสมความดีบุญนำพา
 ช่วยเหลือเจือจุนบุญนั้นเล่า เกิดพร้อมพงศ์เผ่าดังกล่าวหนา
 ส่วนองค์สมเด็จเวสสันตรา บุญหลังสร้างมาได้ครบองค์
 สร้างสมความดีไม่มีที่สุด ก็ได้วิมุติสมประสงค์
 ตรัสรู้สู่ทางแปดอย่างโดยตรง มรรคสี่ผลส่งองค์พระนิพพาน
 คุณโยมที่นั่งฟังมหาชาติ เวสสันดรราชที่จัดสรร
 คาถาแน่นอนในนครกัณฑ์ สี่สิบแปดเท่านั้นที่มีมา

102 เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ



 หนึ่งพันบรรจบจนครบจำนวน บาลีประมวลถ้วนคาถา
 ให้โยมสมหวังดังเจตนา จงพ้นโรคาอย่าราคี
 บุญนำอำนวยจงช่วยเสริมส่ง สินทรัพย์มั่นคงเป็นเศรษฐี
 อายุสุขะวรรณะนี้ พละพร้อมมีสี่ประการ
 เดชะบารมีเป็นที่ยิ่ง ขอให้สมจริงทุกสิ่งสรรพ์
 ปริโยสาเนเทศนากาล อวสานแล้วหนอขอเอวัง

สถานที่และตัวละครในเนื้อหาเทศน์มหาชาติ
 เนื้อหาเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์นี้ กล่าวถึงสถานที่ต่างๆ ไว้
ชัดเจน เช่น มีเมืองอยู่ ๕ เมือง คือ เมืองสีพี เมืองกลิงคราฐ
เมืองเจตราฐ เมืองมาตุลนคร และเมืองมัทราช โดยมีเมืองสีพีเป็น
เมืองหลักเพราะการดำเนินเรื่องกล่าวถึงเมืองนี้ตั้งแต่ต้นไปจนจบ
ส่วนเมือง อีก ๔ เมือง นั้น จัดว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญรองลงมา
เพราะบางเมืองตลอดทั้งเรื่องกล่าวถึงเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น
เพื่อประกอบการดำเนินเรื่อง เช่น เป็นเมืองที่ใช้กำเนิดตัวละคร
เป็นเมืองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในเรื่อง หรือเป็นเมืองที่เสริม
เนื้อเรื่องหลักเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเป็นต้น
 นอกเหนือจากสถานที่ที่เป็นบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์
ปกครองแล้ว ในเรื่องยังได้กล่าวถึงหมู่บ้านเล็กๆ คือหมู่บ้านทุนวิฐ
มีป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เรียกว่าป่าหิมพานต์และยังกล่าวถึงภูเขาอีก
๕ ลูก ได้แก่ เขาวงกต เขาคันธมาทน์ เขาอัญชัน เขาตาลบรรพต
และเขาวิบูลบรรพต โดยมีเขาวงกตเป็นสถานที่หลักเพราะพระเวสสันดร
และพระนางมัทรีต่างก็ทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในอาศรมบริเวณหว่างเขานี้
 กล่าวถึงชื่อแม่น้ำไว้ถึง๘สายแม่น้ำที่คนฟังรู้จักกันเป็นอย่างดี
ก็คือแม่น้ำทั้งห้าสายที่ ชูชก ยกมาอุปมาอุปไมยในกัณฑ์กุมาร
ว่าคงคายมุนาอจิรวดีสรภูนทีมหิมหาสาคเรศและแม่น้ำโสตุมพรา
อยู่ในที่แจ้งกล่าวไว้ในกัณฑ์ทานกัณฑ์ แม่น้ำโกติมารา แม่น้ำเกตุมดี
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ซึ่งกล่าวถึงขณะที่พระเวสสันดรเสด็จผ่านมาในกัณฑ์วนปเวสน์ มีสระน้ำ
ขนาดใหญ่อยู่ ๒ สระคือสระมุจลินท์เป็นสระใหญ่สี่เหลี่ยมมีน้ำเต็ม
เปี่ยมใสสะอาดตา และสระโบกขรณีซึ่งเป็นสระสี่เหลี่ยมมีน้ำเต็มใส
สะอาดตาเช่นกัน
 ส่วนตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องนั้น มีทั้งหมด ๒๓ ตัวละคร
โดยยึดตามตัวละครที่พระพุทธองค์ทรงประมวลชาดกกลับชาติไว้
ที่มีบทบาทมากได้แก่พระเจ้ากรุงสญชัยพระนางผุสดีพระเวสสันดร
พระนางมัทรีพระชาลีและพระกัณหาหรือที่เรียกว่าหกกษัตริย์
 ส่วนตัวละครที่มีบทบาทรองลงมาได้แก่ ชูชกและนางอมิตตดา
ส่วนที่ เหลือนอกจากนั้นเป็นเพียงตัวละครประกอบในเรื่อง เช่น
นายพรานเจตบุตร พระอจุตฤาษี ท้าวสักกะ วิสสุกรรมเทพบุตร
แม่ช้างเผือกเรณู (นางช้างอากาศจาริณี) ช้างปัจจัยนาค เทวดาที่
แปลงเป็นเสือโคร่ง เสือเหลือง และราชสีห์ นอกจากนั้นก็ยังมีกษัตริย์
มัทราชอำมาตย์ที่ทูลข่าวเนรเทศเสนาอำมาตย์ที่จัดสัตตสดกมหาทาน
และสหชาติทั้งหกหมื่นนี่คือตัวละครทั้งหมดที่ปรากฏในเรื่องเวสสันดร
ชาดก๑๓กัณฑ์๑,๐๐๐พระคาถา
 มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ข้างต้น มีแหล่เนื้อในรวมทั้งสิ้น
๑๕๒ แหล่ แต่ปัจจุบันมีพระฝึกการเทศน์กันจริงๆ อยู่ ๕ กัณฑ์
๗๓ แหล่เท่านั้น คือ ชูชกมหาพนกุมารมัทรี และมหาราชที่เหลือ
นอกนั้นไม่นิยมฝึกเพราะพระนักเทศน์ถือว่าเป็นกัณฑ์ที่ ไม่สำคัญ
ด้วยเหตุนี้เวลาฟังพระเทศน์มหาชาตินอกจากห้ากัณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว
ทำนองประจำกัณฑ์ของแต่ละกัณฑ์ที่เหลือจึงหาพระนักเทศน์ที่ถนัด
จริงๆ ไม่ได้ อีกประการหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญก็คือ ตามวัดต่างๆ
นิยมจัดเทศน์แบบประยุกต์๒ธรรมาสน์บ้าง๓ธรรมาสน์บ้างไม่ค่อย
ได้จัดเทศน์เรียงกัณฑ์เหมือนสมัยก่อน หรือถ้าจัดทั้ง ๑๓ กัณฑ์ก็จะ
นิมนต์พระต่างวัดมาเทศน์เฉพาะ ๕ กัณฑ์ดังที่กล่าวมา ส่วนนอกนั้น
ใครเทศน์ก็ได้ ทำนองถูกต้องหรือไม่ ไม่ใคร่ได้สนใจ เรียกว่าเทศน์
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พอเป็นพิธีจึงเป็นเหตุให้พระนักเทศน์ไม่สนใจฝึกหัดเทศน์ให้ครบทั้ง
๑๓กัณฑ์ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะแต่ละกัณฑ์ต่างก็มีทำนอง
ประจำกัณฑ์ทั้งสิ้นกัณฑ์นครกัณฑ์นี้ถือได้ว่าพระพุทธองค์ทรงประมวล
ชาดกที่ เรียกกันว่ากลับชาติไว้ ตัวละครที่แสดงในเรื่องทั้งหมดมีถึง
๒๓ตัวละครตัวละครฝ่ายดีก็คือตัวละครฝ่ายที่คอยสนับสนุนพระเวสสันดร
ส่วนฝ่ายไม่ดีก็คือ ฝ่ายที่คอยเบียดเบียน เช่น ชูชกและนางอมิตตดา
ทั้งเมื่อเกิดมาในชาติใหม่ก็ยังเบียดเบียนต่อไปอีก โดยชูชกกลับชาติมา
เกิดเป็นพระเทวทัตส่วนนางอมิตตดากลับชาติมาเกิดเป็นนางจิณจมานวิกา
สุดท้ายทั้งสองคนก็ถูกแผ่นดินสูบเป็นการยืนยันให้คนฟังได้เข้าใจว่า
ทำดีแล้วย่อมได้ดีทำชั่วแล้วย่อมได้ชั่ว เหมือนชูชกและนางอมิตตดาใน
เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้
 พระครูวินัยธรดร.มานพกนฺตสีโล
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
 http://www.mahachat.com
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พระครวูินัยธรมานพปาลพันธ์.(๒๕๔๘).เล่าความตามแหล่ในมหาเวสสันดร
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กรณราชวิทยาลัย.

สุโขทัยธรรมาธราช .มหาวิทยาลัย. (๒๕๕๐) เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา๘๐พรรษา๕ธันวาคม๒๕๕๐

ลัลลนา ศิริเจริญ. (๒๕๒๕). อลังการในมหาชาติคำหลวง. วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำเนาพระราชกระแสในรัชกาลที่ ๕ ร.ศ.๑๒๕. (๒๔๕๐). หอสมุดแห่งชาติ.
(กระดาษฝรั่ง) อักษรไทย.ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ ๗๘/๕๒๒๑
หมวดจดหมายเหตุธบ.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (๒๕๒๔). ธรรมวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

____________. (๒๕๓๒). มหาชาติและประเพณีการเทศน์มหาชาติ.
กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวนีย์ ชวนสนิท. (๒๕๑๘). วิเคราะห์ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกทาง
วัฒนธรรมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่๑๑๙/๒๕๕๔

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๔พรรษาในพุทธศักราช๒๕๕๔
--------------------

 วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดโครงการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.๒๕๔๑จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา๘๔พรรษาในพุทธศักราช๒๕๕๔ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานที่ปรึกษา
  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ 
พระพรหมสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศเจ้าคณะภาค๑๒
พระสิทธิพัฒนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทอง
พระบวรรังษีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พระครูวินัยธร ดร.มานพ กนฺตสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม



ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการอำนวยการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ
ประธานยุทธศาสตร์การสืบสาน รองประธานกรรมการ
 และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
ประธานชมรมผู้สูงอายุมศวประสานมิตร กรรมการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะพลศึกษา กรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
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คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรรมการ
 สยามบรมราชกุมารี 
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
 ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
 ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
 ปทุมวัน
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
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นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต กรรมการ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต กรรมการ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต กรรมการ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ
นายกองค์การนิสิต กรรมการ
ประธานสภานิสิต กรรมการ
ประธานชมรมพุทธศาสตร์ กรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กรรมการและเลขานุการ
นายสุวศินเกษมปิติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน
ฝ่ายนิมนต์พระสงฆ์เทศน์มหาชาติ
พระครูวินัยธรดร.มานพกนฺตสีโล ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายประสานงาน
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์สุธรรมรักษ์ อาจารย์ผกาภรณ์พู่เจริญ
อาจารย์ธฤษวรรณอัมพรมหา นางอังคณาโกสีย์สวัสดิ์
นางจันทิราจิตวีระ นางสาวมาลัยพรเทวะประสิทธิ์พร

ฝ่ายเตรียมเครื่องกัณฑ์เทศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 
 ประธานอนุกรรมการ
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อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ลีลาจรัสกุล
อาจารย์อรพินธุ์เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์กาญจนาถาวร 
อาจารย์เสาวนีย์ซื่อตรง อาจารย์ยุพินพุทธาพิพัฒน์ 
อาจารย์วัฒนโชติเพ็งพริ้ง นางศิริรัตน์จิรานุชิต 
อาจารย์ชัยณรงค์แย้มขจร อนุกรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายศาสนพิธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพรนิ่มกุลรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุจิมนตันวิเชียร 
อาจารย์ดร.จิตติมามานะกิจ นางอังคณาโกสีย์สวัสดิ์ 

ฝ่ายต้อนรับพระสงฆ์
หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาอินทรสุนานนท์ 
รองศาสตราจารย์ดร.มานพวิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีศรีสมบัติ อาจารย์วีระพันธุ์เสือ
อาจารย์เมธีพันธุ์วราทร อาจารย์เทพิการอดสการ
อาจารย์วัฒนาศรีสมบัติ อาจารย์ประสิทธิ์อินทรพิพัฒน์
อาจารย์วิศรุตสุวรรณศรี นายดำรงเกียรติอิศรวิชิตชัยกุล
นางสาวนิศากรอุสาพรหม นายสายชลจิตรีขาน
นายสำราญมีสมเสริฐ นิสิต๒๐คน

ฝ่ายดนตรีไทยประกอบกัณฑ์เทศน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา รองประธานอนุกรรมการ
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อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาอินทรสุนานนท์
รองศาสตราจารย์ดร.มานพวิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีปเล้ารัตนอารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีศรีสมบัติ อาจารย์วีระพันธุ์เสือ
อาจารย์เมธีพันธุ์วราทร อาจารย์เทพิการอดสการ 
อาจารย์วัฒนาศรีสมบัติ อาจารย์ประสิทธิ์อินทรพิพัฒน์
อาจารย์วิศรุตสุวรรณศรี

ฝ่ายจัดขบวนแห่เครื่องกัณฑ์เทศน์
รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาอินทรสุนานนท์ ประธานอนุกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ดร.มานพวิสุทธิแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีปเล้ารัตนอารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีศรีสมบัติ อาจารย์วีระพันธุ์เสือ 
อาจารย์สุรศักดิ์จำนงสาร อาจารย์เมธีพันธุ์วราทร 
อาจารย์เทพิการอดสการ อาจารย์วัฒนาศรีสมบัติ 
อาจารย์ประสิทธิ์อินทรพิพัฒน์ อาจารย์วิศรุตสุวรรณศรี
อาจารย์สมเกียรติสายวงศ์ อาจารย์ชนิดาตังเดชะหิรัญ
อาจารย์วาทิตสุวรรณสมบูรณ์ อาจารย์สิชฌน์เศกย่านเดิม
Mr.MathiasBoegner อาจารย์วิภาตวิบูลย์ภานุเวช
อาจารย์ประพันธ์ศักดิ์พุ่มอินทร์ อาจารย์อภิธรรมกำแพงแก้ว
อาจารย์ปิยวดีมากพา อาจารย์ฐาปนีย์สังสิทธิวงศ์
อาจารย์ชิตพลเปลี่ยนศิริ อาจารย์สุรีรัตน์จีนพงษ์ 
อาจารย์ปรารถนาคงสำราญ นางศิริศศิธรกัญโส
นางศิริรัตน์พรมนาง นายกฤษณ์หิรัญพิศ 
นางสาวปนัดพรมีสมเสริฐ นางมาลาวงษ์งาม 
นางสาวนิศากรอุสาพรม นายสายชลจิตรีขาน
นายสำราญมีสมเสริฐ 
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ฝ่ายจัดหาปัจจัยร่วมบุญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต รองประธานอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 

อนุกรรมการ
รองศาตราจารย์ดร.เฉลิมชัยวงศ์วัฒนะ
นางสาวชลีรัตน์บุญชินวุฒิกุล นางสาวบรรจงพันธุ์พ่วง 
นางสาวพิลาสลักษณ์ลือเลิศ นางสาวธิดารัตน์วัดแพ 
นางสำเนียงพุกกลิ่น นางสาวจีรวรรณทศสิริวัฒน์ 
นางวริณีจันทานนท์ นางสาวกมลทิพย์สงแจ้ง 

ฝ่ายจัดสถานพิธีเทศน์มหาชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจพงศ์กล่ำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตสูงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณกฤษนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารกาวรรณวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์สุขรอด อาจารย์ปัทมาศทองไสว
อาจารย์กมลภัทร์พุทธิสันติธรรม อาจารย์สุรพงษ์ด่านลักษณโยธิน
อาจารย์สุจิตตราสิงหการ อาจารย์ปราโมทย์แขกระจ่าง
อาจารย์ทิพมาศแก้วซิม อาจารย์ศิริอรนพกิจ 
อาจารย์ปัทมาศทองไสว อาจารย์สุจิตตราสิงหการ
อาจารย์ทิพมาศแก้วซิม อาจารย์ศิริอรนพกิจ 
อาจารย์วิไลรัตน์ขันธ์เจริญ อาจารย์ณัฐนิชาสุโพธิ์ 
อาจารย์ยาตรายมสูงเนิน อาจารย์ปัญจพงศ์เจริญศรี
อาจารย์ทวีศิลป์พรมสุวรรณ์ นายนิกูลชุ่มมั่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณรุ่งเรือง อนุกรรมการและเลขานุการ
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ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประธานอนุกรรมการ
อาจารย์นฤมลศิระวงษ์ รองประธานอนุกรรมการ
นายจารุวัสหนูทอง รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อาจารย์นัทธีรัตน์พีระพันธุ์ นายเมธีคชาไพร 
นางอภิรดีสุขีเกตุ นายชัยณรงค์เอี่ยมละออ 
นายธนกรขันทเขตต์ นายชณรรษหาญอาษา 
นายสัญญาจงจิตร นายสุเมธกลิ่นหอม 
ว่าที่ร้อยตรีภูวดลขำปาน นางสาวจิตราปาลศรี 
นางจุไรรัตน์ดีเทียนอินทร์ นางสาวสายรุ้งลิวัลย์ 
นางสาวศิริพัตร์ตันเสถียร นางสาวกัญญ์พิชญาตั้งสกุลเดิม
นายยอดชายไทยประเสริฐ นายพลวัฒน์ธนะจันทร์ 
นายณัฐนัยศรีโรจน์ นายชัยพรสุวรรณประสพ 
นายสุพจน์พ่วงศิริ นางสาวสุกัญญาหงษาครประเสริฐ
นางสาวธัญณิชากิระวัฒนคุณ นายชูศักดิ์สุขสำราญ
นายกริชมะกล่ำเทศ นายธนิสรศิริรธัญญู
นายประยงค์วินิจวงษ์ นายไพรัตน์ดีเทียนอินทร์ 

ฝ่ายจัดยานพาหนะและการจราจร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย
    ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
นายสายฝนขุนเศรษฐี นายอินทนนท์จั่นนิลลา 
นายนิพนธ์พารา นายภูวนัยนาไชยสิทธิ์
นายผดุงสุขเกษม นายบุญจันทร์รักชาติ
นายยุทธณาชลคีรี นางวิภาบุญศิริ
นายวิลัยดวงศรี นายหนูพินแนบตู้
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นายสายหยุดถึงจุ้ย นายสมัยนาวงษ์
นายพิชัยอ่อนแสง นายวินัยเพชรภูมี
นางยน้อมชลคีรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อาจารย์ศรีรัฐภักดีรณชิต อาจารย์สทาศัยพงศ์หิรัญ
อาจารย์วิชชากรจารุศิริ นางอุไรวรรณวรรณะ 
นางวินันท์นุชพิชญวรเศรษฐ์ นางคำนึงพ่วงปิ่นเพชร์ 
นางฉันทนียาวิศปาแพ้ว นางสาวแมนวดีนุยุทธิ์
นางสาวภัทรพรหงษ์ทอง นางสาวอุษารัตน์อินทร์พงษ์พันธุ์
นายไกรฤกษ์จันทร์แฉล้ม นายธีรเนตรวิโรจน์สกุล
นายวงศกรทองเพ็ชร์ นายพันสิทธิ์เคารพาพงศ์
นายกฤชสุวัชร์ประโยชน์พิบูลผล

ฝ่ายต้อนรับและจัดภัตตาหาร
ผู้อำนวยการกองกลาง ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
นางกานดาไทรฟัก นางสาวนิศาชลวิจารณ์วงศ์
นางกัญญาภัทรเทวาพิทักษ์ นางลัดดาภรณ์พิพัฒน์เขมากร
นางณัฐชาบุญชู นางสาวจุฑามาศเพ็ญเจริญ 
นางทิพวรรณนราสันติพงศ์ นางสาวนิภาว่องไว

ฝ่ายการเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่กองคลัง 

115มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ฝ่ายเลขานุการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
   ประธานอนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
นายจาระไนไชโยธา นางสุภาภรณ์วงษ์ทน
นายวิวัฑฒน์สมตน นายสุวศินเกษมปิติ
นายสุรชัยทุหมัด นางสาวป่านแก้วชมเชย
นางสาวอานันทกาศักดิ์วรวิชญ์ นางสาวพัทธนันท์คำมุงคุณ 
นายสมภพจันเพ็ง

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่งณวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๔



 (ศาสตราจารย์วิรุณตั้งเจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทส่งท้าย
 วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ เวียนมาบรรจบครบ ๗ รอบ
๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๔มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้
จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕
มกราคม ๒๕๕๔ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ทรงเป็น
พระธรรมิกมหาราชาทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมด้วยทรง
มุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรให้ร่มเย็น และทรงทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตราบเท่าปรัตยุบันกาล
 การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัย จึงมีความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีการ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันมา
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน เทศนามหาชาติเรื่องมหาเวสสันดรชาดกเป็น
บทนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ลำดับที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับ
ยกย่องในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
ระดับโลกประจำปีพุทธศักราช๒๕๓๓จากองค์การยูเนสโกจึงเป็นการ
จรรโลงวัฒนธรรมที่สูงส่งของไทย
 มหาเวสสันดรชาดก กล่าวถึงพระพุทธองค์เมื่อครั้งเสวยพระ
ชาติเป็นพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทรงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีสละความเห็นแก่ตน
เพื่อประโยชน์อันสูงไพศาลต่อมวลมนุษยชาติ คติความเชื่อของการ
ประชุมฟังเทศน์มหาชาตินั้นเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ
ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ผลานิสงส์จะส่งให้ได้รับมรรคผล
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นิพพานเป็นอริยะบุคคลในพระศาสนาถึงซึ่งความพ้นทุกข์มั่งมีลาภยศ
สรรเสริญและความสุข
 การจัด โครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระ เกียรติของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลมาร่วม
เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติกันเป็นจำนวนมาก
บรรลุตามความมุ่งหมายทุกประการ ขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่ได้
โปรดเมตตาเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ กราบขอบพระคุณ
พระพรหมสุธีพระสิทธิพัฒนาภรณ์พระบวรรังษีและภิกษุสงฆ์ทุกรูป
ที่เมตตาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์และแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
 การจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรตินี้ ได้รับความเมตตา
จากพระครูวินัยธร ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนที่ให้
คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานตลอดจนเป็นธุระจัดการเรื่องต่างๆ
จนงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี
ประธานยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
ท่านผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัย
ทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานภายนอกและบุคลากรภายนอกที่ร่วมเป็น
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และร่วมประกอบงานบุญนี้ ขออนุโมทนาในกุศล
เจตนาที่ได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและธำรงไว้ซึ่งขนบประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม


 (อาจารย์จันทร์ทิพย์ลิ่มทอง)
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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