
1 
 

   

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศนม์หาชาติ 
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บทน า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้      
๑. ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒. พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓. พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 

ทั้งนี้ ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท าโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ เสริมสร้าง
ความร่วมมือระดับนานาชาติ อนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่เทศน์มหาชาติ
นานาชาติ สืบทอดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศนานาชาติ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 

๒. สถานภาพของโครงการ : โครงการประจ า 

๓. ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายศักธินันท์  ศรีหาบงค ์

๕. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ ๓.๒ งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและปริวรรตวรรณกรรมอีสาน 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
  ตัวชี้ วัดความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ข้อที่ ๓.๒.๒ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 
  ตัวช้ีวัด สกอ.องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
                ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑๐ (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวชี้ วัด มาตรฐานอุดมศึกษา ๒๕๖๑  ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่  ๓ ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
 ๒) การบูรณาการโครงการกับ 
 ๓) อ่ืนๆ 

๖. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑.
ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒.พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓.พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 

 เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดกเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณปกตินิยมให้มีหลัง
ฤดูทอดกฐินผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ ในระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ หรือเดือน ๑ (เดือนอ้าย) ใน
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ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกประกอบด้วยพระคาถาภาษา
บาลี จ านวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือ เทศน์มหาชาติ นิยมจัดเป็น
งานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถาท้ายเวสสันดร
ชาดกอีกอันวันหนึ่ง การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่ส าคัญในทุกท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์
มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์จบภายในวันเดียว จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ ๑) เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว จะได้
สมบัติ ๓ ประการ คือจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ หมายความว่า เกิดชาติใหม่จะไม่ต่ า
กว่ามนุษย์ และจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมีทั้งมีความสุข ความรวย ความสวย ความดี เรียกว่าเกิดชาติ
ใหม่จะไม่ยากไม่จน ๒) เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพย์สมบัติมโหฬาร ๓) เมื่อตายไป
แล้วจะไม่ตกลงไปในอบาย หรือไม่ตกนรก ๔) เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรีอริยเมตไตย จะได้จุติ ไป
เกิดเป็นมนุษย์ พร้อมด้วย ลาภ ยศ พบแต่ความสุขนิจนิรันดร์ และ ๕) จะได้ฟังพระธรรมเทศนาต่อหน้าพระ
พักตร์ของพระพุทธองค์นามว่าพระศรีอริยเมตไตย ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
เป็นพระอริบุคคลในพระบวรพุทธศาสนาในอนาคตกาล  

 ทั้งนี้  ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงจัดท าโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 
เสริมสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ อนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่เทศน์
มหาชาตินานาชาติ สืบทอดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศนานาชาติ และเป็นไปตามวิสัยทั ศน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๗. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ อนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่เทศน์มหาชาตินานาชาติ  
 ๒) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต/บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการบูรณาการโครงการกับ
รายวิชาศาสนาและพิธีกรรม  
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมจากกิจกรรมงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ เช่น  

   ๑) ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ รูป/คน 
   ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
   ๓) เอกสารองค์ความรู้ทางวิชาการ ๑ เรื่อง 
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ เช่น   
   ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมทางสังคมจากกิจกรรมงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ วิทยาเขตขอนแก่น 
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   ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบ าเพ็ญทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ 
ฝั่งโขง จากกิจกรรมงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ วิทยาเขตขอนแก่น 
   ๓) เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและได้รับองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม 
   
๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน......๑๐๐.......รูป/คน 
 ๒) นิสิต จ านวน......๒๐๐.......รูป/คน 
 ๓) พุทธศาสนิกชน จ านวน...๓๐๐...รูป/คน 
  รวมจ านวน...๖๐๐...รูป/คน 
  
๑๐. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต้นกิจกรรม ..๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔.....วันสิ้นสดุกิจกรรม...๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔..... 
 
๑๑. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
  
๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ๑.ขั้นเตรียม(Plan)             
๑ ขออนุมัติด าเนินการ             
๒ แต่งตั้งคณะท างาน             
๓ ประชุมคณะท างาน             
 ๒.ขั้นปฏบิัติ (Do)             

๔ จัดกิจกรรมตามแผนงาน/ตาม
ก าหนดการ 
๑. กิจกรรมรับบาตรออมบุญ 
สมทบทุนสร้างมหาจุฬามณี
เจ ดี ย์  พุ ท ธชยั น ตี เท พ เม ธี
อนุสรณ์  และข้าวเปลือกจาก
พุทธศาสนิกชน 
๒. กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระอุป
คุตขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน   
๓. กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 
“บุญมหาชาติ  : การบ าเพ็ญ
ทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ 
ฝั่งโขง” 
๔. กิจกรรมพิธีแห่พระเวสสันดร
เข้าเมือง/เทศน์มาลัยหมื่นมาลัย
แสน/พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว 
๕. กิจกรรมแห่ข้าวพันก้อน/
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เทศน์สังกาด/เทศน์คาถาพัน
สรุป ๑๓ กัณฑ์/การสาธิตเทศน์
๖. กิจกรรมมหาชาตินานาชาติ 
๑๓ กัณฑ์/เทศน์มหาชาติชาดก 
๑๓ กัณฑ์ 
๗. กิจกรรมถวายกุ้มข้าวใหญ่
,กัณฑ์หลอนและผ้าป่า 

 ๓.ขั้นติดตามผล(Check)             
๕ ประเมิน สอบถาม สังเกต             
๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
 ๔.ขั้นสรุปรายงานผล(Action)             

๗ เสนอผู้บริหารพจิารณาปัญหา 
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ 

            

 
๑๓. งบประมาณ () แผ่นดิน ( ) รายได้ จ านวนทั้งสิ้น  ๑๒๐,๐๐๐ บาท   

๑๔. ผลที่ได้รับ 
 ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ทางสังคมจากกิจกรรมงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ วิทยาเขตขอนแก่น 
 ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบ าเพ็ญทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ ฝั่งโขง 
จากกิจกรรมงานบุญก้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๕. การประเมินผลโครงการ 
 ๑) แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ 
 ๒) แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
 ๓) สรุปโครงการ จ านวน ๑ เล่ม 

๑๖. การติดตามผล  
 ๑)  ติดตามโครงการหรือสรุปโครงการเครื่องมือที่ใช้คือ รายงานสรุปโครงการต้องส่งรายงานการ
ติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการภายใน ๑๕ วัน  
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องคค์วามรู้ 

ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) 
         บุญผะเหวด หรือท่ีเรียกวันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน แต่
ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ คืองานมหากุศล ให้ร าลึกถึงการบ าเพ็ญบุญ คือ 
ความดีที่ยิ่งใหญ่ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือผลประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลมนุษยชาติ ในต านานฮี
ตสิบสอง ได้กล่าวถึงการท าบุญผะเหวด ไว้ว่า "ฮอดเดือนสี่ ให้พากันเก็บ ดอกจาน สานบั้งไผ่เสียบดอกจิก" ก็
พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไปของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือนสาม พุทธศาสนิกชนจะเก็บ
ดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการเปรียญส าหรับบุญมหาชาตินี้เอง และในงานนี้ ก็จะมีการ
เทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบ าเพ็ญคุณงามความ
ดี จะได้อานิสงส์ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ การจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดในรอบหนึ่งปีจะจัดเพียงครั้งเดียว คือ ระหว่างเดือนสาม เดือนสี่ ไปจนถึงกลางเดือนห้า โดยจะมี
วันรวม ตามภาษาอีสาน เรียกว่า ธูปเทียน วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลา หรือสถานที่ที่
จะท าบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ 
และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อนและเครื่องคาวหวาน ส าหรับผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะ
แขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรตั้งแต่กัณฑ์ที่หนึ่ง ถึงกัณฑ์สุดท้าย องค์การบริหารส่วนต าบล
ซ า ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการบุญ
ผะเหวดเทศน์มหาชาติขึ้น เพ่ือบ ารุงส่งเสริมประเพณีพ้ืนบ้านให้คงอยู่ตลอดไป 
 
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) 
          งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทุกหมู่บ้านมีการสืบ
ทอดประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติเป็นประจ าทุกปี โดยมีวันโฮมบุญก่อน พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัด
ตกแต่งศาลา หรือสถานที่ที่จะท าบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มี
การตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อนและเครื่องคาวหวาน ส าหรับผี เปรต และมาร
รอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวน ผ้าผะเหวด วันต่อมาจะมีการแห่พระเวสสันดรชาดก โดยท าเป็นขบวนแห่ มี
การประดับตกแต่งขบวนแห่แต่ละขบวนให้มีความสวยงามและเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร 
  
ความส าคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ 
          งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ คืองานมหากุศล ให้
ร าลึกถึงการบ าเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งใหญ่ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว ของพระเวสสันดร เพ่ือประโยชน์
สุขของมนุษยชาติ มีการฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์แรก ถึงกัณฑ์สุดท้าย โดยเชื่อว่าถ้าฟังเทศน์มหาชาติครบ
ทุกกัณฑ์ภายในวันเดียวจะท าให้ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์ การได้รับรู้ถึงความเสียสละของพระเวสสันดร 
ท าให้ผู้คนได้ซาบซึ้งถึงความดีอันยิ่งใหญ่ เกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา มีผลต่อจิตใจของผู้คนให้ยึดถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ เป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีงามของผู้คน จนท าให้มีการสืบทอด สืบสาน
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติกันทุกหมู่บ้าน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดงานประเพณีจึงมีคุณค่าทางสังคมเพราะ
ประเพณีทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคม เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติ
แบบเดียวกันในวันดังกล่าว 
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บุญผะเหวดอีสาน : กับมหาทานบารมี 

บุญผะเหวด หรือบุญพระเวส หมายถึง บุญพระเวสสันดร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติ ชาว
อีสานจะนิยมจัดขึ้นในเดือนสี่  (ช่วงเดือนมีนาคม) เป็นบุญประจ าปีในฮีตสิบสอง ดังที่ปราชญ์อีสานได้
ประพันธ์ผญา (บทกลอน) เกี่ยวกับการท าบุญในช่วงเดือนสามและเดือนสี่ไว้ว่า “เถิงเมื่อเดือนสามค้อยเจ้าหัว
คอยปั้นข้าวจี่ ตกเมื่อเดือนสี่ค้อยจัวน้อยเทศน์มัทรี” แปลว่า เมื่อถึงเดือนสามพระภิกษุสามเณรจะรอชาวบ้าน
ท าบุญข้าวจี่ และเม่ือถึงเดือนสี่(ช่วงเดือนมีนาคม) สามเณรเทศน์กัณฑ์มัทรีในงานบุญมหาชาติ 

บุญผะเหวดของชาวอีสานถือเป็นงานบุญส าคัญ ชาวบ้านจะจัดให้มีพิธีอย่างใหญ่โต งานบุญ
ต่อเนื่องกัน ๒-๓ วัน มูลเหตุที่มีการท าบุญมีคติความเชื่อมาจากเรื่อง พระมาลัยสูตรว่า 

“พระมาลัยได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พบพระศรีอริยเมตไตรย องค์
พระศรีอริยเมตไตรยได้ด ารัสสั่งกับพระมาลัยว่า ถ้ามนุษย์อยากพบพระองค์ จงอย่าได้ท าบาปหนัก ได้แก่ ฆ่า
บิดามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ท าร้ายพระพุทธเจ้า และยุยงให้พระสงฆ์แตกกัน อนึ่งให้ฟังเทศน์เรื่องราวมหา
เวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวกัน ฟังแล้วให้น าไปประพฤติปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์มาก และจะได้พบพระ
ศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงโลกมนุษย์ จึงได้บอกเรื่องราวให้มนุษย์ทราบ ด้วยเหตุ
นี้ชาวอีสานผู้ปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย จึงพากันท าบุญพระเวสสันดรสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน” 

เมื่อถึงเดือนสี่ (ช่วงเดือนมีนาคม) ชาวบ้านจะประชุมกันเพ่ือก าหนดวันท าบุญว่าจัดวันไหน และจะ
นิมนต์พระภิกษุสามเณรที่มาเทศน์จากวัดไหนบ้าง ครั้นตกลงกันแล้วก็น าหนังสือใบลานเรื่องพระเวสสันดร
ชาดก ซึ่งมีจ านวน 13 ผูก ออกมาแบ่งให้ครบเท่าจ านวนพระภิกษุสามเณรที่จะนิมนต์มาเทศน์ จากวัดของ
หมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งพระท่ีอยู่วัดของหมู่บ้านตัวเองด้วย 

หนังสือใบลานที่แบ่งออกเรียกว่ากัณฑ์ ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะจับฉลากแบ่งกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์
ต่างๆ เท่ากับจ านวนหนังสือใบลานที่แบ่งและจ านวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนต์มา ในอดีตครัวเรือนที่เป็น
เจ้าภาพจะเรียกว่า “ค้ าบุญ” ท าหน้าที่ต้อนรับพระภิกษุสามเณรและโยมผู้ติดตาม มีการตั้งผามบุญ (ปะร า)
เรียงรายตามก าแพงรอบวัด ตั้งโอ่งน้ าดื่ม เตรียมหมากพลูบุหรี่ และจตุปัจจัยไทยทาน เพ่ือส าหรับถวาย
พระภิกษุสามเณรในวันงานอีกด้วย แต่ปัจจุบันการตั้งผามบุญ เพ่ือส าหรับต้อนรับพระภิกษุสามเณร ได้หายไป
ตามยุคสมัยเหลือเฉพาะการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์อย่างเดียว 

ครั้นจับสลากแบ่งกัณฑ์เทศน์เสร็จแล้ว ก็มีการออกใบฎีกานิมนต์ชาวอีสานเรียกว่าการใส่หนังสือ 
นิมนต์พระภิกษุสามเณรจากอารามต่างๆ มาเทศน์ พร้อมใส่หนังสือใบลานที่แบ่งเป็นกัณฑ์ไปด้วย พระภิกษุ
สานเณรที่ได้รับใบฎีกานิมนต์พร้อมหนังสือใบลานกัณฑ์ต่างๆก็จะฝึกเทศน์ให้ช านาญ ก่อนถึงวันบุญที่จะมา
เทศน์ฉลองศรัทธาแก่ชาวบ้าน 

ก่อนวันงานชาวบ้านจะออกไปรวมตัวกันที่วัด เพ่ือจัดตกแต่งประดับศาลาโรงธรรมประกอบด้วยต้น
กล้วย ต้นอ้อย และดอกไม้ตามฤดูกาลของภาคอีสานโดยน ามาร้อยให้สวยงาม เช่น ดอกทองกาว ดอกสะแบง 
ดอกพระยอม ดอกดอกปีป ฯลฯ ส่วนผู้สูงอายุจะเตรียมท าหมากพันค า เมี่ยงพันค า ธูปเทียนอย่างละพัน และ
ข้าวตอกดอกไม้เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเครื่องบูชาคาถาพัน รอบศาลาโรงธรรมจะมีธงผะเหวดปักไว้  ๘ ทิศ ตามต้น
เสามีขันกะย่องที่สานด้วยไม้ไผ่ผูกติดไว้เพ่ือใช้ใส่ข้าวพันก้อน และตั้งหอพระอุปคุตที่ด้านทิศตะวันออกของ
ศาลา ป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง 
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ข้างธรรมมาสน์ที่ใช้แสดงธรรมจะมีดาบ ปืนติดไว้ และอ่างน้ า ๔ ใบ ที่จ าลองขึ้นเป็นสระน้ า มีจอก 
แหน (สาหร่าย) ต้นบัว ดอกบัว ผักตบอยู่ในอ่างด้วย หน้าธรรมมาสน์จะตั้งหม้อน้ ามนต์ และเครื่องบูชาต่ างๆ 
ไว้ส าหรับเจ้าภาพมาจุดธูปเทียนบูชาตามกัณฑ์เทศน์ของตนเอง การจัดตกแต่งศาลาโรงธรรมชาวอีสานจะนิยม
ท าคล้ายๆกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น และจัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงวันงาน 

งานบุญผะเหวดของชาวอีสานจะจัดอยู่ ๒ วันคือ ๑. มื้อโฮม (วันรวม) โดยในตอนเช้ามีการท าบุญตัก
บาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ช่วงบ่ายมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากสระหรือหนองน้ าใกล้หมู่บ้าน
มาประดิษฐาน ณ หอที่ตั้งไว้ มีขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรี พร้อมด้วยกัญหาและชาลีเข้าเมือง 
บางท้องที่จัดใหญ่โตมีช้างประกอบขบวนแห่อย่างเอิกเกริก ส่วนชาวบ้านจะเก็บดอกไม้ตามป่าโคกเพ่ือมาบูชา
พระ เข้าร่วมขบวนแห่มีดนตรีกลองยาวเล่นอย่างสนุกสนาน เมื่อมาถึงศาลาโรงธรรมก็ร่วมกันฟังเทศน์พระ
มาลัยหมื่นพระมาลัยแสน บางท้องที่มีมหรสพสมโภชไปตลอดทั้งคืน 

๒. มื้องัน (วันเทศน์) ตอนเช้าตรู่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. มีการแห่ข้าวพันก้อนที่ชาวบ้านท าจากข้าว
เหนียวปั้นให้เป็นลูกกลมขนาดเท่าหัวแม่มือจ านวน ๑,๐๐๐ ก้อน (เป็นคติการบูชาคาถา ๑,๐๐๐ พันคาถาใน
เรื่องพระเวสสันดรชาดก) น ามาแห่รอบศาลาโรงธรรม ๓ รอบแต่ละรอบก็น าข้าวพันก้อนวางไว้ตามขันกะย่องที่
ผูกไว้ต้นเสาธงผะเหวดให้ครบทั้ง ๘ ทิศ 

จากนั้นพระภิกษุสามเณรก็จะเริ่มเทศน์ตั้งแต่กัณฑ์สังกาส คือการบอกศักราช กล่าวถึงอายุกาลของ
พระพุทธศาสนาที่ล่วงมาตามล าดับ ต่อมาเป็นการเทศน์พระเวสสันดรชาดกเริ่มกัณฑ์แรกคือกัณฑ์ทศพร เรียง
ตามล าดับกัณฑ์ไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งวันจนถึงนครกัณฑ์เป็นกัณฑ์สุดท้าย 

การเทศน์ของพระภิกษุสามเณรมี ๒ ลักษณะคือ ๑. เทศน์แบบอ่านหนังสือหรือเทศน์ธรรมดาเป็น
ท านองคล้ายกับการสูตรขวัญของอีสาน มีหลายท านองตามความถนัดของพระผู้เทศน์ เช่น ท านองกาเต้นก้อน 
ท านองช้างเทียมแม่ ๒. เทศน์เล่นเสียงยาวๆหรือเรียกว่าเทศน์แหล่ พระผู้เทศน์มีการเล่นลูกคอและท าเสียงสูง
ต่ า เพ่ือให้เกิดความไพเราะ ส่วนญาติโยมที่นั่งฟังเทศน์ เมื่อพระภิกษุสามเณรที่ตนรับเป็นเจ้าภาพรับกัณฑ์ขึ้น
เทศน์ เจ้าภาพก็จุดเทียนบูชาคาถา หว่านข้าวตอกข้าวสาร ในช่วงเวลาที่พระภิกษุสามเณรก าลังเทศน์อยู่นั้น 
ถ้าพระผู้เทศน์เสียงดี ญาติโยมชาวบ้านก็จะถวายปัจจัยพิเศษเพ่ิมเติมเรียกว่า “แถมสมภาร” และช่วงเย็นมีการ
แห่ กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน 

กัณฑ์จอบ คือต้นดอกไม้เงินกัณฑ์พิเศษที่เจ้าของกัณฑ์เจาะจงจะน าไปถวายพระผู้เทศน์รูปใดรูปหนึ่ง
โดยเฉพาะ จึงเรียกว่ากัณฑ์จอบ (จอบ หมายถึงแอบดู) เมื่อเวลาที่จะน าไปถวายเจ้าภาพต้องไปแอบดูให้รู้แน่
เสียก่อนว่า พระที่ก าลังเทศน์อยู่นั้นคือพระที่เจ้าภาพศรัทธาหรือไม่ ถ้าใช่จึงแห่ต้นกัณฑ์จอบเข้าไปยังอาราม 
เมื่อเทศน์เสร็จก็นิมนต์ลงมารับถวาย 

ส่วนกัณฑ์หลอน คือต้นดอกไม้เงินที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันท าขึ้นด้วยศรัทธา จากคุ้มต่างๆภายใน
หมู่บ้านไม่ได้จ าเพาะเจาะจงว่าจะถวายแด่พระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง ทั้งต้นกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนมีการ
แห่ด้วยวงกลองยาวพิณแคน ผู้ร่วมขบวนฟ้อนร าอย่างสนุกสนาน เมื่อน าไปถึงอารามพระหรือสามเณรรูปใด
ก าลังเทศน์อยู่ เมื่อท่านเทศน์จบก็นิมนต์มารับกัณฑ์หลอนต้นนั้น  พระเณรรูปใดหากกูกกัณฑ์หลอนถือว่าโชคดี 
เพราะกณัฑ์หลอนมีปัจจัยมาก ดังผญาอีสานว่า “ถืกกัณฑ์หลอน มันซิรวยข้าวต้ม” แปลว่า ถ้าได้รับถวายกัณฑ์
หลอนจะรวยข้าวต้มที่มาพร้อมกับต้นกัณฑ์หลอน 
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ในปัจจุบันประเพณีบุญผะเหวดของภาคอีสานนิยมท ากันทุกหมู่บ้าน เป็นการสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเป็นการค้ าจุนพระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดงานบุญผะ
เหวดเป็นงานบุญใหญ่ประจ าจังหวัด โดยมีค าที่ชาวร้อยเอ็ดพูดติดปากว่า “ไปกินข้าวปุ้น(ขนมจีน) เอาบุญผะ
เหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” งานบุญจัดขึ้นที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย ตรงกับวันศุกร์ 
วันเสาร์ วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 

ในงานประกอบด้วยขบวนแห่ ๑๓ กัณฑ์ มีการตกแต่งขบวนแห่อย่างสวยงามตามเนื้อเรื่องของพระ
เวสสันดรชาดก มีการจัดซุ้มโรงทานข้าวปุ้น (ขนมจีน) ของประชาชน ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ไว้คอยบริการแก่ผู้มาร่วมงานที่สามารถรับประทานกันได้อย่างเต็มอ่ิม และมีการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนของ
ละคุ้ม หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชนอย่างยิ่งใหญ่ รวมเงินที่ได้ปีละหลายแสนบาท 

บุญผะเหวดนอกจากจะเป็นงานบุญในฮีตสิบสอง ที่ชาวอีสานจัดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยัง
เป็นงานบุญประจ าปีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย 

 

ที่มา 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๙. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร
ไทยพานิชย์, ๒๕๔๒. 

วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดร้อยเอ็ด. หนังสือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒ 
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กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน 

 “พระอุปคุต” หรือชื่อเต็มๆในทะเบียนบ้านว่า “พระกีสนาคอุปคุตมหาเถระ” เป็นบุตรของเศรษฐี
เมืองมถุรา ริมฝั่งแม่น้ ายมนา (เกิดหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วถึง 200 ปี) หลังออกบวชในบวร
พระพุทธศาสนา ได้บ าเพ็ญธรรมตามรอยพระพุทธองค์ จนส าเร็จเป็น”พระอรหันต์” แล้วไปจ าศีลบ าเพ็ญธรรม
ต่อใตท้้องทะเลลึก หรือ”สะดือทะเล”..!! 

 ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ก่อสร้าง”พระสถูปมหาเจดีย์” เป็นที่บรรจุ”พระบรมสารีริกธาตุ” 
จ านวน 84,000 องค์ พร้อมจะฉลองสมโภชเป็นเวลาถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่เกรงว่าขณะจัดงานมหามงคลนี้
จะมีอันธพาลมาก่อกวน(เหมือนขี้เมาหน้าเวทีหมอล าในปัจจุบัน) จึงปรึกษาคณะสงฆ์ แล้วมีมติอย่างเป็นเอก
ฉันท์ว่า พระอุปคุตจ าศีลอยู่ที่สะดือทะเล เป็นอรหันต์มีฤทธานุภาพมาก สามารถป้องกันโพยภัยได้ดีที่สุด พระ
เจ้าอโศกฯจึงแต่งตั้งพระภิกษุ 2 รูป ซึ่งเป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติเดินทางไปอาราธนา ด้วยการระเบิดน้ าเป็น
ทางเดินไปพบพระอุปคุต 

 หลังรับนิมนต์ก็ออกจากใต้บาดาล เดินทางมายังนครปาตลีบุตราชธานี พระเจ้าอโศกฯทอดพระเนตร
เห็นพระอุปคุตแล้วรู้สึกหนักใจ เพราะร่างกายผอมแห้งเหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรง จึงใคร่ลองทดสอบสมรรถภาพ 
เพราะคนตัวบางร่างเล็ก จะมีแรงมากน้อยแค่ไหน 

 รุ่งเช้าขณะที่พระอุปคุตเดินบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว์ พระเจ้าอโศกฯทรงมีพระราชบัญชาให้ปล่อย”
ช้างตกมัน” ไปไล่เหยียบไล่บี้ซะเลย พระอุปคุตเห็นช้างวิ่งไล่หลัง จึงเข้าญาณสมาบัติ อธิษฐานจิตโอมเพ๊ียงให้
ช้างเชือกนั้น มีสภาพแข็งทื่อดั่งหินผา ขยับเขยื้อนไปไหนไม่ได้ พระเจ้าอโศกฯเจอทีเด็ดดังนั้ น รีบคลุกเข่าขอ
ขมาต่อพระอุปคุตเถระที่คิดล่วงเกินท่าน ถึงวันมงคลฤกษ์เริ่มพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์เริ่มขึ้นปั๊บ “พญามาร” 
จิ๊กโก๋หน้าฮ้านก็มาตามนัดทันที..!! 

 พญามารตนนี้ มีชื่อตามบัตรประชาชนว่า “พญาวัสวดีมาลาธิราช” หากสืบประวัติย้อนหลังไปใน
สมัยพระพุทธเจ้า ยังมีพระชนมายุ ก็จะถึงบางอ้อว่าเป็นตนเดียวกันที่พยายามขัดขวางพระพุทธองค์ ขณะ
บ าเพ็ญเพียรก่อนจะตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

 พญามารต้องการท าลายงานสมโภชอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช งัดอิทธิฤทธิ์ออกมาโชว์ความเก๋า ด้วยการ
บันดาลให้เกิดลมพายุขนาดมหึมา ราวจะถล่มพสุธาให้บรรลัยในพริบตา พระอุปคุตเห็นก็แก้ไขสถานการณ์
ส าเร็จ แต่พญามารยังมีก๊อกสอง เนรมิตทั้งลมกรด ลมไฟบรรลัยกัลป์ และสารพัดลมอีกหลายรายการหวังให้
พิธีล่มสลาย พระอุปคุตศิษย์พระตถาคต สามารถป้องกันเภทภัยได้หมด 

 พญามารไม่ยอมยกธงขาวดึงไพ่ใบสุดท้ายออกมาเล่น ด้วยการปรากฎร่างเป็นยักษ์เบ้อเร่อเท่อ หมาย
บดขยี้พระอุปคุตให้แหลกคามือ พระเถระเห็นว่าพญามารตนนี้มีใจบาปหยาบช้าสามานย์ มุ่งท าลายบุญกุศล
ต่างๆในบวรพระพทธศาสนา จึงบริกรรมคาถาเสก”สุนัขเน่าเหม็น” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งน้ าเหลืองและ
หนอนชอนไชลอยไปแขวนคอพญามารจอมเกเร พร้อมอธิษฐานไม่ให้ผู้ใดถอดออกได้! 
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 พญามารทุกข์เจอไม้นี้ ยิ่งกว่าถูกค้อนตอกอก เพราะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับ”พวงมาลัยหมาเน่า” 
อุตส่าห์วิ่งไปขอความช่วยเหลือต่อ”ท้าวโลกบาลทั้ง 4″ ช่วยเอาออกให้หน่อยเหอะ ท้าวจตุมหาราชจนปัญญา
ส่ายหน้าเป็นพัดลม เพราะแก้ไขค าอธิษฐานของพระอุปคุตไม่ได้ พญามารไม่ละความพยายาม ซมซานไปหา
เหล่าเทวดาอีกหลายท่าน ลามไปถึง”ท้าวมหาพรหม” ล้วนมีค าตอบเดียวคือ”ช่วยไม่ได้” หนทางเดียวที่ท าได้ 
คือต้องไปขอขมาต่อพระอุปคุตเถระเท่านั้น!! 

 มารจอมเกเรจนตรอกร าพึงร าพันว่า พระรูปนี้เป็นเพียงสาวกของพระพุทธองค์ ยังมีฤทธิ์เดชขนาดนี้
ฯ ดวงตาเห็นธรรมจึงเกิดส านึกในบาปที่ตนกระท า แล้วอธิษฐานขอเป็นพระพุทธองค์ในอนาคตกาล ด้วยจิตอัน
แก่กล้าพระอุปคุตสดับรับฟังค าคร่ าครวญของพญามารได้ จึงกล่าวว่าท่านอย่าโกรธเราเลย เราท าด้วยด้วย
ปราณี จากนั้นก็คลายพันธนาการพวงมาลัยหมาเน่าออกจากคอของพญาวัสวดีมาลาธิราช 

 เรื่องราวของพระอุปคุตเถระที่เล่ามา มีปรากฏอยู่ใน”พระปฐมสมโพธิกถา” พระนิพนธ์ของ”สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” 

 ดังนั้นการจัดพิธีอัญเชิญ”พระอุปคุต”ขึ้นจากแม่น้ าโขง ด้วยเหตุคือ”องค์พระธาตุพนม” ซึ่งเป็นมหา
เจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอก)ของพระพุทธเจ้า ก็เป็น 1 ใน 84,000 พระสถูปมหาเจดีย์ ใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเอง.. 
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ภาพประกอบโครงการ  
กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน 
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ภาพประกอบโครงการ 
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บุญมหาชาติ : การบ าเพ็ญทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ ฝั่ง

โขง” 
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ภาพประกอบโครงการ 
กิจกรรมพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง/เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน/พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว 
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ภาพประกอบโครงการ 
กิจกรรมแห่ข้าวพันก้อน/เทศน์สังกาด/เทศน์คาถาพันสรุป ๑๓ กัณฑ์/การสาธิตเทศน ์
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องค์ความรู้ 
เทศมหาชาติ ๑๓ กัณฐ์ 

กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร 

ความย่อ 

กล่าวถึงเหตุที่จะมีเรื่องเวสสันดรชาดกข้ึนกับเล่าเรื่องพระนางผุสดีในอดีตจนถึงทูลขอพร ๑๐ ประการ 
จากท้าวมัฆวารผู้ภัสดาพระนางผุสดีได้รับพรทิพย์ ๑๐ ประการ ในวันจะเกิดมาเป็นมารดาของพระเวสสันดร 
ณ เมืองสีพีราษฎร์ 

เนื้อเรื่อง 

เมื่อครั้งอดีตกาลที่ล่วงมานครสี พีรัฐบุรีนั้นมีพระราชาพระนามสี พีราช ทรงครองเมืองโดย
ทศพิธราชธรรมพระราชาทรงยกบัลลังก์ให้พระโอรสขึ้นเสวยราชย์แทน เมื่อเจริญวัยสมควรแล้วพระราชโอรสมี
พระนามว่า"สัญชัย" และได้อภิเษกกับพระนางผุสดีพระธิดาแห่งราชากรุงมัททราช พรจากภพสวรรค์แต่ปาง
ก่อนนั้นผุสดีเทวีเสวยชาติเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์เมื่อจะสิ้นพระชนมายุจึงขอกัณฑ์ทศพรจากพระอินทร์ได้ 
๑๐ ข้อทั้งยังเคยโปรยผงจันทร์แดงถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าและอธิฐานให้ได้เกิดเป็นมารดาพระพุทธเจ้าด้วย 
พร ๑๐ ข้อนั้นมีดังนี้ 

๑. ขอให้เกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี 

๒. ขอให้มีดวงเนตรคมงามและด าขลับดั่งลูกเนื้อทราย 

๓. ขอให้คิ้วคมข าดั่งสร้อยคอนกยูง 

๔. ขอให้ได้นาม "ผุสดี" ดังภพเดิม 

๕. ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพูทวีป 

๖. ขอให้พระครรภ์งามไม่ป่องนูนดั่งสตรีสามัญ 

๗. ขอให้พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานคล้อยลง 

๘. ขอให้เส้นพระเกศาด าขลับตลอดชาติ 

๙. ขอให้ผิดพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองค าธรรมชาติ 

๑๐.ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษท่ีต้องอาญาประหารได้ 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนาถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญ
ใจบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกันจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงาม
มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
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การท าบุญจักให้ส าเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่
จะส าเร็จสมดังตั้งใจผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ 

๑. ต้องกระท าความดี 

๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้ 

๓. หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น 

กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ 

ความย่อ  

กล่าวถึงปฏิสนธิพระนาง ไปจนถึงพราหมณ์เมืองกลิงครัฐ ๘ คน มาทูลขอพญาช้างปัจจัยนาคจากพระ
เวสสันดรพระเวสสันดรพระราชทานให้ ท าให้ชาวเมืองแค้นเคืองใจพากันเดินขบวนประท้วงทูลพระราชบิดาให้
เนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่เขาวงกตหรือประหารด้วยท่อนจันทน์ 

เนื้อเรื่อง 

ได้มาเกิดเป็นอัครชายาของพระราชาแคว้นสีพีรัฐสมดั่งค าพระอินทร์นั้นพระนางยังมีพระสิริโฉมงดงาม
ตามค าพรอีกด้วย ครั้งเมื่อทรงพระครรภ์ครบ ๑๐ เดือน พระอินทร์ก็ทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์มาจุติในครรภ์
พระนางประสูติพระกุมารวันหนึ่งพระนางผุสดีทรงทูลขอพระราชาประพาสพระนครเมื่อขึ้นสีวิกาเสลี่ยงทอง
เสด็จสัญจร ไปถึงตรอกทางของเหล่าพ่อค้าก็เกิดปวดพระครรภ์และทรงประสูติพระราชาโอรสกลางตรอกนั้น 
พระราชกุมารจึงได้พระนามว่า "เวสสันดร" ในวันที่พระราชกุมารทรงประสูติพญาช้างฉัททันต์ได้น าลูกช้างเผือก
เข้ามาในโรงช้างต้นช้างเผือกคู่เผือกคู่บารมีนั้นมีนามว่า "ปัจจัยนาเคนทร์" พระราชกุมารเวสสันดรทรงบริจาค
ทาน ตั้งแต่ ๔-๕ ชันษา ทรงปลดปิ่นทองค าและเครื่องประดับเงินทองแก้วเพชรให้แก่นางสนมก านัลทั่วทุกคน
ถึง ๙ ครั้งเพ่ือมุ่งหวังพระโพธิญาณภายภาคหน้า เมื่อทรงเจริญชันษาได้ ๙ ปีก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบริจาค
เลือดเนื้อและดวงหทัยเพ่ือมุ่งพระโพธิญาณในกาลข้างหน้าอย่างแน่วแน่ครั้นถึงวัย ๑๖ พรรษาก็แตกฉานใน
ศิลปวิทยา ๑๘ แขนง ทรงได้ขึ้นครองราชย์และอภิเษกกับพระนางมัทรีและมีพระโอรสกับพระธิดาพระนามว่า 
“ชาลีกุมาร” และ “กัณหากุมารี” อันหมายถึงห่วงทองบริสุทธิ์เวลาต่อมา เมืองกลิงครัฐเกิดกลียุคฝนแล้งผิด
ฤดูกาลข้าวยากหมากแพงเป็นที่ยากเข็ญทุกข์ร้อนไปทั่วชาวนครมาชุมนุมร้องทุกข์หน้าวังกันแน่นขนัด พระเจ้า
กลิงคราชจึงทรงถือศีล ๗ วันเพ่ือขอบุญกุศลช่วย ทว่าฝนฟ้าก็ยังแล้งหนักอ ามาตย์จึงทูลให้ทรงขอช้างเผือกแก้ว
ปัจจัยนาเคนทร์ของพระเวสสันดรด้วยว่าพระเวสสันดรกษัตริย์สีพีรัฐนั้นขี่ช้างคู่บารมีไปหนใดก็มีฝนโปรยปราย
ชุ่มชื้นไปทั่วแคว้นพระเจ้ากลิงคราชจึงส่ง ๘ พราหมณ์ไปทูลขอช้างแก้วจากพระเวสสันดรเมื่อได้ช้างแก้วจาก
พระเวสสันดรแล้วพราหมณ์ก็ขี่ช้างออกจากกรุง บรรดาชาวนครเห็นช้างพระราชาก็กรูกันเข้าล้อมและตะโกน
ด่าทอจะท าร้ายพราหมณ์ท้ัง ๘ คนแต่พราหมณ์ตวาดตอบว่าพระเวสสันดรพระราชทานช้างให้พวกตนแล้ว เมื่อ
พราหมณ์น าช้างแก้วไปถึงเมืองฝนฟ้าก็โปรยปรายลงมาเป็นที่ยินดีทั้งแคว้นแต่ในกรุงสีพีนั้นกลับอลหม่าน
มหาชนต่างมาชุมนุมที่หน้าพระลานร้องทุกข์พระเจ้ากรุงสัญชัยว่าพระเวสสันดรยกพระยาคชสารคู่บ้านเมืองให้
คนอ่ืน ผิดราชประเพณีเกรงว่าอีกต่อไปภายหน้าอาจยกเมืองให้คนอ่ืนก็ได้ขอให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจาก
นครเถิด 
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อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการครั้นตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
เสวยสมบัติอันมโหฬารมีบริวารแวดล้อมบ ารุงบ าเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูล
ขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ 
เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถยานพาหนะจะนับจะประมาณมิได้ประกอบด้วยสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑.คนดีเกิดมาน าพาโลกให้ร่มเย็น 

๒. โลกต้องการผู้เสียสละมิฉะนั้นหายนะจะบังเกิด 

๓. การท าดีย่อมมีอุปสรรค "มารไม่มีบารมีไม่มามารยิ่งมาบารมียิ่งแก่กล้า" 

๔. จุดหมายแห่งการเสียสละอยู่ที่พระโพธิญาณมิหวั่นไหวแม้จะได้รับทุกข์ 

กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ 

ความย่อ 

         กล่าวถึงพระราชมารดา รับอาสาไปทูลวิงวอนขอโทษพระเจ้ากรุงสัญชัยให้ทรงลดหย่อนผ่อนโทษแต่ไม่
ส าเร็จ จากนั้นพระเวสสันดรทรงบ าเพ็ญมหาทาน เรียกว่า "สัตตสดกมหาทาน" แล้วทูลลาพระชนกชนนี ทรง
ขึ้นราชรถเวียนรอบเมือง มีพราหมณ์ ๔คนมาทูลขอม้าและราชรถพระองค์ก็เปลื้องปลดพระราชทานให้ 

เนื้อเรื่อง 

          พระเจ้ากรุงสัญชัยจ าต้องเนรเทศพระราชโอรสด้วยเสียพระทัยนักพระนางผุสดีทูลขออภัยโทษก็มิเป็น
ผลส าเร็จ พระเวสสันดรทูลลาพระมารดาพระบิดาและขอบริจาคทานให้พิธีสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โค
นม รถม้า ทาสและทาสี อย่างละ๗๐๐ บริจาคให้คนทั่วไปสัตตสตกมหาทานนั้น คือ ช้าง ๗๐๐ เชือก ม้า ๗๐๐ 
ตัว โคนม ๗๐๐ ตัว รถม้า ๗๐๐ คัน นารี ๗๐๐ นาง ทาส ๗๐๐ คน ทาสี ๗๐๐ คน ผ้าอาภรณ์ ๗๐๐ ชิ้น เสด็จ
ออกจากนครพระนางมัทรีพาพระโอรสและพระธิดาตามเสด็จออกป่าด้วยมิทรงยอมอยู่ในวังแม้พระเวสสันดร
จะยับยั้งห้ามปรามมิให้มาตกระก าล าบากด้วยกันในป่าระหว่างทางที่เสด็จขึ้นราชรถทองไปนั้นมีพราหมณ์วิ่งมา
ทูลขอม้าบ้าง ขอราชรถบ้าง พระเวสสันดรก็ยกให้ทั้งสิ้นในที่สุดจึงต้องทรงอุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จเข้า
ป่าไป 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้าครั้นตาย
แล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขอยู่ในปราสาทสร้างด้วยแก้ว ๗ 
ประการ 
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ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. ความรักของแม่ ความห่วงของเมีย 

๒. โทษทัณฑ์ของการเป็นหม้าย คือถูกประนามหยามหมิ่นอาจถึงจบชีวิตด้วยการก่อกองไฟให้รุ่งโรจน์
แล้วโดดฆ่าตัวตาย 

๓. เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม พึงยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว 

๔. ยามบุญมีเขาก็ยกยามตกต่ าเขาก็หยาม ชีวิตมีทั้งชื่นบานและข่ืนขม 

กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนประเวศน์ 

ความย่อ  

กล่าวถึงพระเวสสันดร มัทรี ชาลี กัณหา เสด็จมุ่งสู่ป่าเขาคีรีวงกต โดยอาศัยไมตรีจิตมิตรกษัตริย์ เมือง
เจตราชทูลระยะทาง จนกระทั่งถึง ทั้งสี่พระองค์ทรงบ าเพ็ญพรตอยู่ในนั้นเป็นเวลา ๗ เดือน กษัตริย์เจตราช
แต่งตั้งพรานเจตบุตรเป็นผู้อยู่คอยพิทักษ์รักษาสวัสดิภาพของพระเวสสันดร 

เนื้อเรื่อง 

เมื่อเสด็จด้วยพระบาทถึงเมืองเจตรัฐ พระราชาเสด็จมาต้อนรับและทูลเชิญให้ครองเมืองเจตรัฐนั้น แต่
พระเวสสันดรขอไปบ าเพ็ญเพียรในป่า กษัตริย์เจตรัฐจึงรับสั่งให้เจตบุตรคอยอารักขาในป่า และถวายน้ าผึ้งและ
เนื้อให้พระเวสสันดรด้วย เมื่อพระเวสสันดรเดินทางมาถึงเขาวงกต พระนางมัทรีและชาลีกุมาร กัณหากุมารี
ต่างก็เหน็ดเหนื่อยสะอ้ืนไห้ด้วยความล าบากยากเข็ญ พระเวสสันดรจึงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นนุ่งห่มของ
นักบวช พระนางมัทรีก็ทรงบวชเป็นดาบสินี บ าเพ็ญศีลกันในป่าอยู่ที่อาศรม พระนางมัทรีต้องปัดกวาดอาศรม
ทุกวันแล้วก็หาผลไม้ในป่า ตักน้ ามาเตรียมไว้ ในป่านั้นอุดมด้วยผลไม้นานาชาติ มีสระโบกขรณีน้ าสะอาดใส
ไหลเย็น มพีฤกษาร่มรื่นและมีดอกไม้หอมหวลทั่วทั้งป่าราวกับวิมานทิพย์ 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์เทศน์วนประเวศน์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพู
ทวีปเป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. ยามเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจากเป็นยามที่ควรจะได้รับความเหลียวแล 

๒. ผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพ่ือนทุกข์ ช่วยอุ้มชูยามเพ่ือนอ่อนล้า ช่วยฉุดดึงยามเพ่ือน
ตกต่ า 

๓. น้ าใจของคนดี หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้ เพราะการเสียสละของตน ก็สมัคร
สลัดโอกาสและโชคลาภอันจะพึงได้ ด้วยความชื่นชม 
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กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก 

ความย่อ 

กล่าวถึงเฒ่าชราตาชูชก ได้เร่ร่อนขอทาบแล้วน าเงินไปฝากเพ่ือนไว้ แต่เพื่อนก็น าเงินไปใช้จนหมด 
เมื่อชูชกไปทวงจึงไม่มีจะให้ จึงยกนางอมิตตดาธิดาสาวให้แทน นางปฏิบัติต่อสามีดี จนเป็นเหตุให้พราหมณี
เพ่ือนบ้านพากันอิจฉาด่าว่าตบตี เลยไม่ยอมท างานนอก และแนะให้เฒ่าชูชกไปทูลขอสองกุมารมาเป็นข้าทาส
รับใช้ 

เนื้อเรื่อง 

ชูชก ขอทานเฒ่าอีกด้านหนึ่งนั้น พราหมณ์นาม "ชูชก" ได้เที่ยวขอทานเก็บเงินได้ถึง ๑๐๐ กษาปณ์ จึง
น าเงินไปฝากเพ่ือนไว้พลางคุยอวดเศรษฐีอย่างปีตินัก จากนั้นก็ออกเดินทางตระเวนขอเงินสืบไป ส่วนพราหมณ์
ผัวเมียเก็บเงินไว้นานแล้ว เห็นว่าชูชกไม่มาเอาสักที คิดว่าชูชกคงจะตายไปแล้ว จึงชวนกันน าเงินนั้นออกมาใช้
จ่ายเสียจนหมดทั้งสิ้น ครั้นชูชกหวนกลับมาทวงเอาเงิน สองผัวเมียก็ตกใจงันงกมิรู้จะท าประการใด ด้วยความ
ที่กลัวชูชกจะเอาความ จึงตกลงจะยกนางอมิตดาลูกสาวให้แก่ชูชกแทนเงินที่ใช้หมดไป นางอมิตดามีรูปงาม
และวัยสาว ส่วนชูชกนั้นเฒ่าชราและมีรูปลักษณ์อุบาทว์อัปลักษณ์ยิ่ งนัก เมื่อชูชกพานางอมิตดาไปอยู่กิน
ด้วยกันที่หมู่บ้านทุนวิฐ พวกเมียพราหมณ์บ้านอ่ืนต่างพากันริษยาอิจฉานางอมิตดา พราหมณ์ทั้งหมู่บ้านก็ชื่น
ชมนางอมิตดาจนมาทุบตีเมียตนกันทุกวัน ด้วยเพราะนางอมิตดานั้นเป็นบุตรกตัญญู เมื่อมาอยู่กับชูชกก็
ปรนนิบัติรับใช้ทุกประการมิให้ขาดตกบกพร่อง วาจาก็ไพเราะมิเคยขึ้นเสียงเหล่าเมียของพราหมณ์จึงมาดักนาง
อมิตดาที่ท่าน้ า รุมด่าว่านางอมิตดาที่มาเป็นเมียชูชกน่าเกลียดตัวเหม็นน่าขยะแขยง ยอมรับใช้ตาเฒ่าทุกอย่าง
น่าสมเพช นางอมิตดาถูกรุมด่าก็หิ้วหม้อน้ าร้องไห้กลับบ้าน บอกแก่ชูชกว่าจะไม่ไปตักน้ าและไม่ท างานบ้านอีก
แล้ว ขอให้ชูชกไปทูลขอกัณหาชาลี จากพระเวสสันดรมาช่วยงานบ้านก็แล้วกัน ด้วยความรักภรรยา เฒ่าชูชก
จึงเตรียมข้าวตู และถั่วงาใส่ย่ามออกเดินทางไปยังเขาวงกตทันทีในระหว่างเดินทาง ตาเฒ่าชูชกแวะเวียนถาม
ชาวบ้านว่า พระเวสสันดรเสด็จประทับอยู่ ณ ที่แห่งใด พวกชาวบ้านต่างก็ขว้างอิฐหินเข้าใส่ ขอทานเฒ่า แล้ว
ขับไล่ด้วยถ้อยค าหยาบคายต่าง ๆ ว่าเป็นไอ้พวกจัญไร มักขอเอาทุกอย่างจนพระเวสสันดรตกระก าล าบาก 
เฒ่าชูชกเดินดุ่มเข้าป่าไปเจอสุนัขของเจตบุตรที่อารักขาป่า สุนัขต่างวิ่งกรูเข้าไล่กัดขอทานเฒ่า จนต้องวิ่งขึ้น
ต้นไม้ด้วยตกใจเสียขวัญ 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชกจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะ
เจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. ของที่รักและหวงแหน ที่โบราณห้ามฝากผู้อ่ืนไว้คือ เงิน ม้า เมีย ยิ่งน้องเมียห้ามฝากเด็ดขาด 
อันตรายมาก 

๒. ภรรยาที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ข้าวด า น้ าตัก ฟืนตอหักหา น้ าร้อน น้ าชาเตรียมไว้เสร็จ 

๓. ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญหา ต าราหิโตปเทศกล่าวว่า "ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่ใช้ อาหารเป็นพิษ
เพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก" 
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กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน 

ความย่อ 

กล่าวถึงชูชกเดินทางไปเขาวงกต พบพรานเจตบุตร ชุชกใช้กลอุบายหลอกว่าเป็นราชทูตของพระเจ้า
กรุงสัญชัย พร้อมชูกลักพริก กลักขิงเสบียงกรังที่นางอมิตตดาจัดหาให้ ว่าเป็นพระราชสาส์นของพระเจ้า
กรุงสัญชัย จนพรานเจตบุตรหลงเชื่อ จึงชี้บอกทางให้ไปจนถึงอาศรมบทของพระอัจจุตฤาษี 

เนื้อเรื่อง 

พรานเจตบุตรผู้มีรูปร่างก าย าไว้หนวดแดงหน้าตาถมึงทึง ก็ถือหน้าไม้อาบยาพิษมาหาชูชกหมายจะฆ่า
ให้ตาย ตามค าสั่งกษัตริย์เจตรัฐ เฒ่าชูชกเจ้าเล่ห์คิดอุบายเอาตัวรอดจึงตัวสั่นงันงกรีบร้องว่า ตนเองเป็นราชทูต
ของพระราชา มาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับวัง เพราะพระราชาทรงอภัยโทษแล้ว พรานเจตบุตรได้ยินก็ดี
ใจจึงเชื่อค าเท็จนั้น จึงจัดเสบียงเพ่ิมให้ชูชกและชี้ทางให้อีกด้วย 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอัน
ดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย
สมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. มีอ านาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย 

๒. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

๓. ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว 

กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน 

ความย่อ 

กล่าวถึงชูชกเดินทางไปพบพระอัจจุตฤาษี ได้หลอกลวงพระฤาษีให้หลงกลว่าเป็นกัลยาณมิตรของพระ
เวสสันดร จนได้พักค้างคืนกับพระฤาษี รุ่งขึ้นพระฤาษีได้ให้กินผลไม้ และชี้ให้ชมเขาล าเนาไพรพร้อมบอก
ระยะทางสภาพป่า และหนทางที่จะไปสู่เขาวงกตให้แก่ชูชก ซึ่งประกอบไปด้วย เขาใหญ่ สระน้ า และสัตว์ป่า
นานาชนิด 

เนื้อเรื่อง 

เฒ่าชูชกเดินทางไปกลางป่า พบฤาษีอัตจุตก็เล่าความเท็จอีก ฤาษีจึงยอมชี้ทางไปอาศรมของพระ
เวสสันดร เมื่อไปถึงเป็นเวลาพลบค่ า เฒ่าชูชกก็ซ่อนตัวบนชะง่อนเขาด้วยคิดว่า ต้องรอรุ่งเช้าให้พระนางมัทรี
ออกไปหาผลไม้ เพราะนางคงไม่ยอมยกลูกให้ใครแน่ 
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อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล 
มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสนระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟ่ืองฟุ้ง
ไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดรฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. ฉลาดแต่ขาดเฉลียว มีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาดท่าได้ 

๒. สงสารฉิบหาย เชื่อง่ายเป็นทุกข์ 

๓. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ซื้อเสื่อให้ดูลาย 

กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร 

ความย่อ 

กล่าวถึงชูชกเดินทางถึงอาศรมของพระเวสสันดร ได้หยุดพักผ่อนที่คาคบไม้ ๑ ราตรี รุ่งขึ้นเมื่อนางมัท
รีเข้าป่าหาผลไม้แล้ว ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอพระชาลีและกัณหา ก็ทรงประทานให้ สองกุมารได้ยิน จึงตกใจกลัว
หนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระ พระเวสสันดรได้ขอร้องให้ทั้งสองพระองค์ออกมา แล้วชูชกก็น าทั้งสองพระองค์ไป 

เนื้อเรื่อง 

เคราะห์ร้ายมาถึงและในคืนนั้นเอง พระนางมัทรีทรงสุบินร้ายว่า มีบุรุษผิวด าร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าย้อมฝาด 
สองหูทัดดอกไม้แดง มือถือดาบใหญ่ ตรงเข้าจิกพระเกศาแล้วแทงดาบใส่ดวงพระเนตร ควักดวงตาออกไปทั้ง
สองข้าง จากนั้นกรีดพระอุระควักเอาพระทัยไปทั้งดวง พระนางร้องลั่นสะดุ้งตื่นบรรทมพระวรกายสั่ นสะท้าย 
รีบไปหาพระเวสสันดรเพ่ือจะให้ท านายฝัน แต่เมื่อเข้าไปในอาศรมพระเวสสันดรก็ตรงตรัสว่า "น้องหญิงจงเล่า
ความอยู่ที่ข้างนอกเถิด" พระนางมัทรีทรงทูลเล่าพระสุบินนั้นพระทัยสั่น พระเวสสันดรทรงทราบว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นในรุ่งเช้า แต่ทรงตรัสแก่พระนางว่าเป็นความตรากตร าล าบาก จึงท าให้เกิดธาตุวิปริตดังนี้ เมื่อรุ่งเช้าพระ
นางมัทรีมีลางสังหรณ์ไม่อยากเสด็จเข้าป่า จึงตรัสสั่งพระโอรสและธิดาให้อยู่ใกล้ ๆ เสด็จพ่อ ครั้นพระนางมัทรี
ไปแล้ว เฒ่าชูชกจึงรีบเข้าไปยังบริเวณอาศรมทันที เมื่อพระกุมารชาลีเข้าไปถามต้อนรับ ชูชกสังเกตรู้ว่าพระ
กุมารเป็นเด็กฉลาด จึงทรงร้องตวาดไล่ไปด้วยหวังจะข่มให้กลัวแล้วหนีไป แล้วเฒ่าชูชกก็เข้าเฝ้าพระเวสสันดร 
พยายามอ้างถึงความล าบากยากเข็ญนานาประการ ในการเดินทางฝ่าอันตรายมาถึงป่านี้ ก็เพ่ือขอปิยบุตรไป
ช่วยงานที่บ้าน เนื่องจากตนจนยากไม่มีเงินซื้อทาสได้ พระเวสสันดรทรงตรัสอนุญาต ชาลีกุมารแอบได้ยินจึงพา
น้องสาวไปซ่อนที่ใต้ใบบัวข้างสระน้ าเฒ่าชูชกเห็นเด็กท้ังสองหายไป ก็แกล้งติเตียนตัดพ้อพระเวสสันดรด้วยค า
บริภาษว่า "ไหนล่ะที่พระองค์บริจาคทาน ปากยกให้แต่ไหนละเด็กร้ายทั้งสองคงจะคิดหนีไปแล้ว พระองค์มิได้
มีจิตบริจาคทานตามที่ลั่นสัจจะไว้เลย" เมื่อสดับดังนั้น พระเวสสันดรจึงทรงเสด็จออกตามหาทั่วบริเวณชาลีราช
กุมารมิอยากให้พระราชบิดาออกร้องเรียกนานไป จึงจูงน้องออกมา พระเวสสันดรขอให้กัณหา ชาลี ติดตาม
เฒ่าชูชกไปเถิด แต่ให้รอร่ าลาพระนางมัทรีก่อน เฒ่าชูชกไม่ยอมฟัง รีบหาเชือกเถาวัลย์มาผูกมั ดพระโอรส
พระธิดา แล้วเอาหวายเฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พลางฉุดกระชากลากไปอย่างโหดเหี้ยม กัณหา ชาลี ถูกตี
รุนแรงก็ร่ าไห้หาพระบิดาพระมารดา พระเวสสันดรทรงกันแสง แต่ก็ตั้งมั่นในสัจจะที่พระองค์ตั้งจิตไว้ ก่อนไป
นั้นชูชกว่า ถ้าจะไถ่ตัวกันหาชาลีได้ต้องให้ ทาส ทาสี ช้าง ม้า โคนม ทองค า สิ่งละ ๑๐๐ แก่ชูชก ครั้นเมื่อเฒ่า
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ร้ายน าตัวพระกุมารและกุมารีไปแล้ว ก็ให้เกิดอัศจรรย์ดินฟ้าวิปโยคครืนครั่น ฟ้าผ่าน่าสะพรึงกลัวไปทั่วป่าหิม
พานต์ 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์
ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ 
ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ ด้วยบุญ
ราศีที่ได้อบรมไว้ฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ไม่ผลีผลามเข้าไปขอรอจนพระมัทรีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้า เพ่ือของสองกุมาร 
เป็นเหตุให้ชูชกประสบผลส าเร็จใจสิ่งที่ตนปรารถนา ดังภาษิตโบราณว่า "ช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงาม ด่วนได้สาม
ผลามมักพลิกแพลง" ช้าเป็นการนานเป็นคุณ ผู้รู้จักโอกาส มีมารยาท กล้าหาญ ใจเย็น เป็นส าเร็จ 

๒. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน ห่วงหญิงมากกว่าห่วงชาย เพราะท่านเปรียบไว้
ว่า "ลูกหญิงเหมือนข้าวสาร ลูกชายเหมือนข้าวเปลือก" 

๓. สติ เตสัง นิวารณัง สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติ สาหสวารณา ขันติป้องกันความ
หุนหันพลันแล่นได้ เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระขรรค์ เมื่อถูกชูชกประนาม 

๔. วิสัยหญิงนั้น แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณา ชอบปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อ่ืนก็จริงอยู่ แต่เว้นอย่าง
เดียว ที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันจะสละสิ่งนั้น คือ "ลูก" 

กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี  

ความย่อ 

กล่าวถึงพระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้ แล้วเจอเหตุการณ์มหัศจรรย์ต่าง ๆ จึงเดินทางกลับอาศรม ก็เกิด
พายุใหญ่ มืดครึ้มไปทั่วบริเวณ อีกทั้งยังมีสิงห์สาราสัตว์ร้าย มาขวางทางไว้ เมื่อมาถึงอาศรมได้ทราบความ ท า
ให้พระองค์เสียพระทัยมาก จนสลบไป หลังจากฟ้ืนคืนสติกลับมา พระนางก็อนุโมทนากับพระเวสสันดรด้วย 

เนื้อเรื่อง 

รุ่งเช้าพระนางมัทรี เข้าป่าหาผลไม้ "เกิดเหตุแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ผลไม้เผือกมันช่างหายากท่ีสุด 
ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมัน ลูกจันทน์ ลิ้นจี่ น้อยหน่า สาลี่ ละมุด พุทรา ไม่มีให้เก็บเหมือนดังกับวันก่อน นางรีบ
ย้อนกลับเคหา ก็เกิดพายุใหญ่ จนมืดครึ้มไปทั่วทั้งป่า ท้องฟ้าสีแดงปานเลือดละเลง ทั้งแปดทิศปรากฏมืดมน
ไปหมดอย่างไม่เคยมี พระนางทรงห่วงหน้าพะวงหลัง เกรงจะมีภัยแต่พระเวสสันดรา กัณหาและชาลีพระนาง
มัทรีรีบยกหาบใส่บ่ารีบเดินทาง พอถึงช่องแคบระหว่างเขาคีรี เป็นตรอกน้อยรอยวิถีทางที่เฉพาะจะต้องเสด็จ
ผ่าน ก็พบกับสองเสือสามสัตว์มานอนสกัดหน้า เทวดาสามองค์แปลงร่างเป็นราชสีห์ เสือเหลือง เสือโคร่งสกัด
ทางนางไว้เพ่ือมิให้พระนางมัทรีติดตามกัณหา ชาลีได้ทัน แต่ถึงกระนั้น เมื่อยามทุกข์เข้าบีบคั้น ความรักลูก 
ความห่วงพระภัสดา พระนางจึงก้มกราบวิงวอน ขอหนทางต่อพญาสัตว์ทั้งสาม เมื่อได้หนทางแล้ว พระนางก็
รีบเสด็จกลับอาศรมเมื่อมาถึงอาศรม ไม่พบกัณหา ชาลี พระนางก็ร้องเรียกหาว่า"ชาลี กัณหา แม่มาถึงแล้ว 
เหตุไฉนไยพระลูกแก้ว จึงไม่มารับเล่าหลากแก่ใจ แต่ก่อนร่อนชะไรสิพร้อมเพรียง เจ้าเคยวิ่งระรี่เรียงเคียงแข่ง
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กันมารับพระมารดา เคยแย้มสรวลส ารวจร่า ระรื่นเริงรีบรับเอาขอคาน แล้วก็พากันกราบกรานพระชนนี พ่อ
ชาลี ก็จะรับเอาผลไม้ แม่กัณหาก็จะอ้อนวอนไหว้จะเสวยนม ผทมเหนือพระเพลาพลาง เจ้าเคยฉอเลาะแม่ต่าง 
ๆ ตามประสาทารกเจริญใจฯ" บัดนี้ลูกรักทั้งคู่ไปไหนเสีย จึงมิมารับแม่เล่า ครั้นเข้าไปถามพระเวสสันดรก็ถูก
ตัดพ้อต่อว่าต่าง ๆ จนพระนางมัทรีถึงวิสัญญีภาพสลบลง พระเวสสันดรทรงปฐมพยาบาลจนพระนางมัทรีฟ้ืน 
แล้วจึงแจ้งความจริงว่า พระองค์ได้ทรงยกลูกรักชายหญิงทั้งสอง มอบให้แก่ชูชกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน พระนาง
ก็อนุโมทนาซึ่งทานนั้นด้วย 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้ง
ประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปในที่แห่งใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกหนแห่ง 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

ลูกคือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่ "ลูกดีเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่ช้ าใจ" รักใครเล่าจะเท่า
พ่อแม่รัก ห่วงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง หวงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่หวง ให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้ เพราะฉะนั้นพึง
เป็นลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญู ที่ชาวโลกชื่นชม พรหมก็สรรเสริญฯ 

กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ 

ความย่อ 

กล่าวถึงพระอินทร์ เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัทรีไปอีก จักไม่มีผู้ปรนนิบัติพรเวสสันดร พระ
โพธิญาณจักเป็นอันตราย จึงได้แปลงเป็นพราหมณ์ชราลงมาขอ เมื่อได้แล้วไม่เอาไป กลับถวายคืนแก่พระ
เวสสันดร โดยห้ามประทานนางแก่ผู้ใดอีก พร้อมทั้งประสาทพร ๘ ประการ ให้แก่พระเวสสันดร แล้วจึงเสด็จ
กลับสู่สวรรค์ 

เนื้อเรื่อง 

ขณะนั้นท้าวสหัสนัยบนสวรรค์ เกรงว่าจะมีชายโฉดมาทูลขอพระนางมัทรี จึงจ าแลงกายเป็นนักบวช
ชรามาทูลขอพระนาง พระเวสสันดรทรงยินดีบริจาคทานให้ แต่นักบวชชราเมื่อได้รับแล้วก็ไม่เอาไป กลับถวาย
คืนแก่พระเวสสันดร โดยห้ามพระองค์ประทานนางแก่ผู้ใดอีก องค์อินทร์ประสาทพรก่อนกลับได้ประสาทพรให้
พระเวสสันดร ๘ ประการ คือ 

๑. ให้ทรงได้รับอภัยโทษ 

๒. ให้ทรงช่วยคนถูกฆ่าได้ 

๓. ให้ไพร่ฟ้าได้พ่ึงพา 

๔. ให้มั่นคงในมเหสี ไม่ลุ่มหลงสตรีอื่น 

๕. ให้ได้สืบสันติวงศ ์

๖. ให้มีสิ่งของบริจาคทานมิสิ้น 

๗. ให้มีอาหารทิพย์พอเพียงทุกรุ่งเช้า 
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๘. ให้ได้ส าเร็จพระโพธิญาณ แล้วท้าวสหัสนัยก็เนรมิตรร่างเป็นพระอินทร์เหาะขึ้นฟ้าไปทันที 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ 
พละ ตลอดกาลฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

การท าดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ า ดุจทองค าแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในก าปั่นก็เป็น
ทองค าอยู่นั่นเอง เข้าลักษณะว่า ความ(ของ)ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้
อุด ถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชู การท าความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้ 

กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช 

ความย่อ 

กล่าวถึงชูชกได้พาสองกุมารหลงทางไปจนถึงเมืองสีพี จนกระทั่งได้พบกับพระเจ้าปู่พระเจ้าย่า จึง
รับสั่งให้ไถ่ถอนตัวทั้งสองพระองค์ และพระราชทานเลี้ยงอาหารชั้นดีแก่ชูชก ชูชกไม่มีวาสนาเพราะบริโภคมาก
เกินไป เป็นเหตุให้ไฟธาตุพิการอาหารไม่ย่อยจนถึงแก่ความตาย พระเจ้าสญชัยรับสั่งให้เตรียมกองทัพไปรับ
สองพระองค ์

เนื้อเรื่อง 

ด้านชูชกเฒ่านั้นฉุดลากสองกุมารน้อยไปพลางทุบตีไปพลาง ด้วยหวังจะกลับไปหาภรรยาโดยเร็ว เมื่อ
ถึงทางแยกเข้าเมืองกลิงคราฐ เทพยดาก็ดลบันดาลให้ชูชกเดินเข้ามาในเมืองสีพีรัฐ พระเจ้ากรุงสัญชัยก็ได้ทรง
สุบินประหลาดว่า มีชายอัปลักษณ์น าดอกบัวตูมและดอกบัวบานมาถวายให้ พระองค์รับมาทัดท่ีพระกรรณแล้ว
ก็ทรงตื่นบรรทม เหล่าโหรก็ถวายค าท านายว่า พระราชวงศ์ที่จากพลัดไปจะเสด็จคืนวัง  วันรุ่งขึ้นนั้นเฒ่าชูชก
จูงกุมารน้อยผ่านหน้าพระลาน พระราชาทรงเฉลียวพระทัย จึงให้เรียกตัวเฒ่าอัปลักษณ์และกุมารน้อย 
มอมแมมแต่ผิวพรรณเปล่งปลั่งนั้นเข้ามาเฝ้า เมื่อพระราชาสอบถาม ชูชกก็กราบทูลว่าได้รับบริจาคมามิได้ไป
ฉุดคร่ามาที่ ใด พระราชาจึงทรงรู้ว่า ๒ กุมารน้อยนั้นเป็นหลานของพระองค์ จึงทรงไถ่ตัวหลานและ
พระราชทานรางวัลให้แก่ชูชกมากมาย ทั้งยังจัดอาหารคาวหวานชั้นเลิศมาให้แก่ชูชกอีกด้วย ขอทานเฒ่าไม่เคย
เห็นอาหารชั้นดี มีความโลภจะกินให้หมด จึงกินเข้าไปไม่หยุดจนกระทั่งท้องแตกตายไป พระราชาเจ้ากรุงสัญ
ชัยทรงจัดพิธีเวียนเทียนบายศรี สมโภชรับขวัญหลานเป็นที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติ ครั้นแล้วก็ทรงถามถึงพระนางมัท
รีและพระเวสสันดร ที่จากไปนานเป็นเวลา ๑ ปี ๑๕ วันแล้ว "พระมารดาทรงล าบากเหลือแสนพระเจ้าข้า" ชา
ลีราชกุมารทูลพระราชาด้วยสุระเสียงก าสรดยิ่งนัก เสด็จคืนเวียงวังพระราชาจึงทรงให้จัดขบวนแต่งกอง
เกียรติยศ ยกออกนครไปรับพระเวสสันดร กลับสู่เวียงวังด้วยทรงคิดถึงราชบุตรและส านึกผิดแล้ว 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้
เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็น
บริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกา
โมฆะเป็นต้นฯ 
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ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

คนดีตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในที่ทุกสถาน 

กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ 

ความย่อ 

กล่าวถึงพระเจ้ากรุงสัญชัยและจตุรงคเสนา เดินทางไปถึงเขาวงกต กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ได้มาพบกัน
ในกลางป่า โดยมิได้คาดฝัน ก็ทรงวิปโยคโศกศัลย์จนถึงวิสัญญีภาพสลบลง ฝนโบกขรพรรษบันดาลตกลงมาให้
ทรงฟ้ืน แล้วพากันขอลุโทษและทูลอาราธนาให้ลาผนวช 

เนื้อเรื่อง 

การเสด็จพระราชด าเนินของพระเจ้ากรุงสัญชัยและจตุรงคเสนาเป็นขบวนเสด็จ จากรุงเชตุดรนคร
หลวง ถึงเขาวงกตเป็นระยะทาง ๖๐ โยชน์ เท่ากับ ๙๖๐ กิโลเมตร กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ได้มาพบกันด้วยใน
กลางป่า โดยมิได้คาดฝัน จึงได้ร่วมเดินทางไปยังเขาวงกตพร้อมกันกองขบวนเกียรติยศ พร้อมมโหรีและไพร่พล 
ก็เคลื่อนสู่ป่าด้วยเสียงอันกึกก้องลั่นป่า พระเวสสันดรเข้าพระทัยว่า กองในพระราชวังคงจะมาประหาร
พระองค์ จึงทรงพาพระนางมัทรีไปหลบซ่อนในพุ่มไม้ ครั้นพระเจ้ากรุงสัญชัยบอกความให้ทราบ พระนางมัทรีก็
ออกมาถวายบังคม ต่างก็ร่ าไห้ด้วยสลดใจกันถ้วนทั่วในเคราะห์กรรมนี้ แม้บรรดาเสนาอ ามาตย์และนางก านัล
ต่างก็ร้องไห้กันทั่ว พระราชาตรัสให้พระเวสสันดรลาผนวชกลับคืนสู่เวียงวัง พระนางผุสดีก็ขอให้พระนางมัทรี
คืนสู่พระราชวังเถิด พระนางมัทรีได้แต่กันแสงสวมกอดกัณหาพระธิดา และพระโอรสชาลีไว้แนบอกด้วยทรง
คิดถึงยิ่ง บริเวณป่าเต็มไปด้วยเสียงคร่ าครวญระงมจนหมดสติไปทั้งสิ้น พระอินทร์บนสรวงสวรรค์เล็งทิพยเนตร
เห็นดังนั้น จึงทรงบันดาลสายฝนให้โปรยปรายเป็นอัศจรรย์ ในป่าชุ่มชื้นด้วยในโบกขรพรรษที่มิสาดให้ผู้ใด
เปียกปอน บรรดาพระราชวงศ์ก็ทรงฟ้ืนขึ้นมาด้วยความแช่มชื่นปราโมทย์ หลังจากนั้นได้ขอลุแก่โทษและทูล
อาราธนาให้พระเวสสันดรทรงลาผนวช 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล
ฯ 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

๑. พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็นน้ าใจจากกันยามตายได้เห็นน้ าตา 

๒. การให้อภัยเป็นเพราะได้ส านึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้าวฉานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวม 

๓. สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้
อภัยเป็นวิสัยของเทวดา 
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กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ 

ความย่อ 

กล่าวถึงพระเวสสันดรเมื่อลาผนวชแล้ว ทรงสั่งลาพระอาศรม รับพระราชทานเครื่องทรงกษัตริย์ แล้ว
เสด็จกลับไปครองเมืองสีพี ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนพระชนมายุ ๑๒๐ พรรษา จึงสวรรคตแล้วไปปรากฏ
อุบัติเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตร บนสวรรค์ชั้นดุสิต  

เนื้อเรื่อง 

เมื่อทรงลาผนวชแล้ว ทรงสั่งลาพระอาศรม รับเครื่องทรงกษัตริย์ แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองสีพีพระ
เวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชย์ครองแผ่นดิน ท าให้ไพร่ฟ้าเสนาอ ามาตย์มีสุขสงบกันทั่วทั้งแคว้น ชาวเมืองต่างก็
หมั่นถือศีลบ าเพ็ญกุศลตามสัตย์อธิษฐานของพระเวสสันดร กษัตริย์เมืองกลิงคราฐก็น าช้างปัจจัยนาเคนทร์มา
ถวายคืน เพราะบ้านเมืองมีฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้ว พระเวสสันดรก็ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม และยังคงทรง
บริจาคทาน จนพระชนมายุได้ ๑๒๐ พรรษาจึงสวรรคตแล้วไปปรากฎอุบัติเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตร บนสวรรค์
ชั้นดุสิตรวมระยะเวลาที่พระเวสสันดร มัทรี ชาลี กัณหา ต้องนิราศจากพระนครไปอยู่ป่า เป็นเวลา ๑ ปี ๑๕ 
วัน 

อานิสงส์ 

ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดาสามี หรือบิดา
มารดาเป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะท าการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกัน 
ยังการงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 

การท าความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน การใช้ธรรมะในการปกครองย่อมท าให้เกิดความสงบร่มเย็น 

ข้อคิดประจ าชาดก 

ชาดกเรื่องนี้มีคติธรรม สั่งสอนให้คนเราเพียรประกอบคุณงามความดีโดยมิท้อถอย หากรู้จักสละ
ทรัพย์บริจาคทานเนื่องนิจก็จะเป็นที่สรรเสริญทั่วไป คนโลภคนจิตบาปหยาบร้ายก็ต้องได้ภัยเพราะตัวเอง ดั่งชู
ชกนั้นเอง 
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ภาพประกอบโครงการ 
กิจกรรมมหาชาตินานาชาติ ๑๓ กัณฑ์/เทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์ 
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ภาพประกอบโครงการ 
กิจกรรมถวายกุ้มข้าวใหญ่,กัณฑ์หลอนและผ้าป่า 
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