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ก้าวไปกับบุญ  
สาระส าคัญและข้อคิดประจ ากัณฑ์

มหาเวสสันดรชาดก 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

 
 
 

งานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 



  

ก้าวไปกับบญุ : สาระส าคัญและข้อคิดประจ ากัณฑ์มหาเวสสันดรชาดก 
กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 
 

ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต  
พระธรรมวิสุทธาจารย์         ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙  
พระเทพวสิุทธิคณุ             เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
พระราชประสิทธิคณุ          รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
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นางรพีพร  มณีวรรณ              ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ  
นางจิตรลดา แก้วมงคล           รก.ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพยส์ิน 
 

นางอมรรัตน์ เตชะนอก           ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆข์อนแก่น 
พระไชยา  ติกฺขวีโร           ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก     นางศุนิษฐา งาสง่า  
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ    นายสนุทร  เสนาซุย   วัชรพงษ์  ผาบจันดา 
นายธนรัฐ อดทน             นายชะรม สผีาย 
 

บรรณาธกิาร     พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.   พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.  
พิสูจน์อักษร      นางฤดี  แสงเดือนฉาย  
จ านวนพิมพ์     ๑,๕๐๐  เล่ม 
พิมพท์ี่            ขอนแก่นการพิมพ์ 64 - 6 ถนนรื่นรมย์ อ าเภอเมอืงขอนแก่น  
          จังหวัดขอนแกน่ 40000 โทรศัพท์ 043 221 938  
                     Mail : khonkaenprint@gmail.com 



  

ค าน า 
 การจัดงานเทศน์มหาชาติ คนไทยเราเชื่อกันว่าเป็นการ
สร้างบุญใหญ่ ได้มหากุศล วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยและองค์กร
ต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างพยายามสืบสานต านานการเทศน์มหาชาติ                 
จนกลายเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์และสืบทอด 
 การที่วัดหรือหน่วยงานใดๆจะจัดให้มีการเทศน์มหาชาติ
ขึ้นมา นั้นมิใช่ของง่ายเพราะการจัดเทศน์มหาชาติหรือเทศน์มหา
เวสสันดร ชาดกไม่ใช่การเทศน์แบบธรรมดาๆ เหมือนการเทศน์
ทั่วๆ ไป แต่การเทศน์มหาชาติมีความพิเศษตรงที่มีทั้งธรรมเนียม
ท านอง  และธรรมะสอดประสานอยู่ ด้ วยหน่ วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยใดที่จัดให้มีการเทศน์มหาชาติได้ ต้องเข้าใจและเข้าถึง
ธรรมเนียมท านองและธรรมะ ทั้งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็น
รูปธรรมและที่แฝงอยู่ในกระบวนการ และพิธีกรรมการจัดงาน
เทศน์มหาชาติด้วย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธจังหวัดขอนแก่น จัดงาน
บุญ กุ้ มข้ าวใหญ่ และ ฟั งเทศน์ มหาชาติ  น านาชาติ  ปี ที่  ๙               
มีก าหนดการจัดงานขึ้นในวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีกิจกรรมพิเศษคือการสาธยายพระคาถาพันที่ปรากฎใน
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ นับว่ามีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณมิได้ 
ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิ เข้าใจหลักธรรมค าสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และได้มีการจัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศนานาชาติ
ในศกนี้ มีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ (๑) นิทรรศการพระเวสสันดรและ



ข   

คุ้มวัฒนธรรมนานาชาติ (๒) การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
(๓) การประกวดนางงามกุม้ข้าวใหญ่และการแสดงวัฒนธรรมอีสาน
จากตัวแทนของแต่ละคุ้ม  (๔) กิจกรรมการประกวดการห่อข้าวต้ม
โค่น, ข้าวต้มหมก บีบข้าวปุ้นบุญผะเหวด  โดย ปราชญ์ชาวบ้าน
และนิสิตหลักสูตรต่าง ๆการผลิตเครื่องบูชาคาถาพัน : ข้าวพันก้อน 
ธุง เทียนคาถาพัน ฮ้านพระอุปคุต ฮ้านวางข้าวพันก้อน ฮังเผิ้ง นก 
ปลา ฯลฯ โดย ปราชญ์ชาวบ้านและนิสิตหลักสูตรต่าง ๆ (๕) เทศน์
มหาชาติปริทัศน์ ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรและชมรม
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ให้การ
สนับสนุนและในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงเป็น
การกุศลที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง   
 ด้วยอ านาจและคุณแห่งพระศรีรัตนตรัย อันเกิดจากกุศลจิต
และบุญกริยาวัตถุ ๑๐ ที่ได้ร่วมกันสั่งสมและร่วมกันบ าเพ็ญให้
เป็นไปแล้วนี ้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขในชีวิต เจริญงอกงามใน
พระสั ท ธรรมขององค์ สม เด็ จพ ระสั ม ม าสั ม พุ ท ธ เจ้ า  ขอ
พระพุทธศาสนาจงสถิตสถาพรในจิตใจทุกท่านชั่วจิรัฐิติกาล  
 

                           
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
 รองเจ้าคณะจังหวดัขอนแกน่ 

เจ้าอาวาสวดัธาต ุพระอารามหลวง 
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สารบัญ 
ความน า       ๑ 
สาระส าคัญและข้อคิดประจ ากัณฑ์มหาชาติเวสสันดรชาดก  ๕ 
 กัณฑ์ท่ี ๑ ทศพร        ๘  
 กัณฑ์ท่ี ๒ หิมพานต์      ๑๐  
 กัณฑ์ท่ี ๓ ทานกัณฑ ์      ๑๒  
 กัณฑ์ท่ี ๔ วนปเวสน์       ๑๔  
 กัณฑ์ท่ี ๕ ชูชก       ๑๕  
 กัณฑ์ท่ี ๖ จุลพน       ๑๗  
 กัณฑ์ท่ี ๗ มหาพน      ๑๙  
 กัณฑ์ท่ี ๘ กุมาร      ๒๐  
 กัณฑ์ท่ี ๙ มัทรี       ๒๒  
 กัณฑ์ท่ี ๑๐ สักกบรรพ      ๒๕  
 กัณฑ์ท่ี ๑๑ มหาราช      ๒๖  
 กัณฑ์ท่ี ๑๒ ฉกษัตริย์      ๒๘  
 กัณฑ์ท่ี ๑๓ นครกัณฑ์      ๒๙   
 อานิสงส์คาถาพัน      ๓๑ 
บรรณานุกรม      ๓๔ 
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ค าอาราธนาพระเวส 
 

 สุณันตุ โภนโต เยน เทวา สังฆา ดูราเทพยดาเจ้าทั้งหลาย อันยายยังอยู่
ทุกหมู่ไม้ไพรพนอม ทุกเหวฮอมฮาวป่า ทุกประเทศท่าฮาวเขา ทุกแถวเถาเถื่อนถ ้า 
ทุกท่าน้ าและวังปลา พรรณนาฝูงเผดและผี อันมีใจโหดฮ้ายโทสะ จงให้เจ้าทั้งหลาย
ปะละเสียยังใจอันเป็นบาป ให้คอยโสภาพเงี่ยงโสตฟังธรรม เดาดาจ าจื่อไว้ เป็น
ประทีปใต้ส่องตามทาง ฝูงหมู่เทวดาทั้งหลายอันรักษาวัดวาและประเทศ ทางเขตใต้
ฮอดหล่ีผี ทางเหนือมีแดนแกวเป็นเขต ทุกประเทศด้าวอันอยู่ห้องพสุธากับทั้งนาง
ธรณีจ าจื่อน้ า เป็นผู้ค ้าฝูงหมู่ปาณา ฝูงหมู่เทวดาเจ้าทั้งหลาย ภายบนมีพระอินทร์
พญาพรหม จงลงมาโมทนาซึ่งธรรมอันสูงค่าทั้งหลาย ช่วยกันมาพร้อมแพ่งแต่ง
เครื่องไว้บูชา สหัสสาหลายมีมาก ดอกอุบลหลากพอพัน  บัวแดงบานไขกราบ                
ดอกผักตบอาจเขียวนิล ดอกกลางของ (ก้านของ) หลายบ่น้อยพันหนึ่งค่อยขวนขวาย
ช่อทุงยายสะพาสข้าวพันก้อนอาชญ์บูชา ฯ บัดนี้ ข้าจักแจกคาถาเวสสันดรชาดก 
เป็นคาถาพัน .. แปลงเป็นกัณฑ์ไดสิบสามกัณฑ์ พรรณนาในทพรกัณฑ์เป็นเค้า มีสิบ
เก้าคาถาข้าจักแปลงบูชาแลส่ิงแลสิบเก้า บูชากัณฑ์เค้าทศพร หิมพานต์กัณฑ์ถ้วน
สอง มีคาถาร้อยสามสิบส่ีคาถาเครื่องบูชาถวายไว้ทานขันธ์กัณฑ์ถ้วนสาม มีคาถา
หลายสองฮ้อยเก้า ยอเครื่องร้อยบูชา วันปเวสกัณฑ์ถ้วนส่ี มีห้าสิบเจ็ดคาถา เครื่อง
บูชาแบ่งไว้ บูชากัณฑ์ถ้วนห้า มีเจ็ดสิบเก้าคาถา เครื่องบูชาบ่ตกบ่ขาด จุลพน       
กัณฑ์ที่ถ้วนหกมีสามสิบห้าคาถา เครื่องบูชาจัดแจ่งไว้ มหาพนกัณฑ์ ถ้วนเจ็ด มีแปด
สิบคาถา เครื่องบูชาไว้ กุมารกัณฑ์ถ้วนแปด มีร้อยหนึ่งคาถา เครื่องบูชาครบถ้วน 
มัทรีกัณฑ์ถ้วนเก้ามีเก้าสิบคาถา เครื่องบูชาแบ่งไว้สู่อัน สักบรรพ์กัณฑ์ถ้วนสิบ มีส่ี
สิบสามคาถา เครื่องบูชาตกแต่งไว้มหาราชกัณฑ์ถ้วนสิบเอ็ด มีหกสิบเก้าคาถาเครื่อง
บูชาสะพาสงามดี ฉขัตตีย์กัณฑ์ถ้วนสิบสอง มีสามสิบหกคาถา เครื่องบูชาบ่น้อย 
นครกัณฑ์ถ้วน สิบสาม มีส่ีสิบแปดคาถา เครื่องบูชาแต่งถ้วน มีครบล้วนยอถวาย 
คาถาทั้งหลายรวมกัน สหัสสัง ได้พอพันครบถ้วน แต่งเครื่องล้วนบูชา แล้วจึงเชิญ
มายังเทวดาทุกเทศให้มาฟังยังเทศน์เทศนาธรรม  
 บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย ขออาราธนาพระเจ้าผู้วิเศษ ขึ้นเทศนาเรื่องมหาเวส
ชาดก อันพระธรรมสังคาหกาจารย์เจ้า ยกมาเทศนาว่า “อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌ                
กัล๎ยาณัง ปะริโยสานกัล๎ยาณัง สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง                 
ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มจะริยัง ปะกาเสถ โน โอกาสะ สักกัจจัง ธัมมัง อาราธะนัง           
กโรมะ ฯ 
 



ความน า 
 ชาดก หมายถึง เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่
พระองค์ทรงยกขึ้นมา แสดงปรารภเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นพระ
ชาติที่พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญบารมี เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน
อน าคต  เรื่ อ งราวชาดกต่ างที่ พ ระอ งค์ ท รงระ ลึก ได้ ด้ วย
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นในภายหลัง และปรากฎ
ในพระไตรปิฎก ที่ถือว่าเป็นแก่นเรื่องที่ส าคัญ ยากส าหรับผู้ที่มิได้
ศึกษาอรรถกถาชาดกประกอบ  
 มหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป บางครั้ง นิยมเรียกว่า มหาชาติ เนื่องด้วย
เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร 
เป็นชาดกเรื่องสุดท้ายในจ านวน ๕๔๗ พระเวสสันดรโพธิสัตว์ 
นับเป็นพระชาติที่ ๑๐ ในทศชาติชาดก ท่านจึงจัดรวมไว้ในมหา
นิบาตชาดก รวมเรื่องใหญ่ ๑๐ เรื่องที่เรียกว่า ทศชาติ แต่อีก ๙ 
เรื่องเหตุใดจึงไม่เรียกว่ามหาชาติ คงเรียกแต่เวสสันดรชาดกเรื่อง
เดียวว่า มหาชาติ  
 ข้อนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพอธิบายว่า พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียง
นับถือกันมาแต่โบราณว่า เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ส าคัญกว่า
ชาดกอื่นๆ ด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ในเรื่องมหา
เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐ อย่าง คือ 
 ๑. ทานบารมี ทรงบริจาคทรัพย์สิน ช้าง ม้า ราชรถ พระ
กุมารทั้งสองและพระมเหสี 
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 ๒. ศีลบารมี ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวช
อยู่ ณ เขาวงกต 
 ๓. เนกขัมมบารมี ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่
ประทับ ณ เขาวงกต 
 ๔. ปัญญาบารมี ทรงบ าเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่
ทรงผนวช 
 ๕. วิริยบารมี ทรงปฏิบัติด้วยความเพียรซึ่งมิได้ย่อหย่อน 
 ๖. สัจจบารมี ทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชก เมื่อพระ
กุมารหลบหนีก็ทรงติดตามมาให้ 
 ๗. ขันติบารมี ทรงอดทนต่อความยากล าบากต่างๆ ขณะที่
เดินทางมายังเขาวงกตและตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั้น แม้เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมารอย่างทารุณ พระองค์ก็
ทรงข่มพระทัยไว้ได้ 
 ๘. เมตตาบารมี เมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ มาทูล
ขอช้างปัจจยนาเคนทร์ เพราะเมืองกลิงราษฎร์ฝนแล้ง ก็ทรงพระ
เมตตาประทานให้ และเมื่อชูชกมาทูลขอสองกุมาร โดยอ้างว่าตน
ได้รับความล าบากต่างๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย 
 ๙. อุเบกขาบารมี เมื่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตี 
วิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์ก็ทรงบ าเพ็ญอุเบกขาคือทรง
วางเฉย เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว 
 ๑๐. อธิษฐานบารมี คือทรงตั้งมั่นที่จะบ าเพ็ญบารมีเพ่ือให้
ส าเร็จโพธิญาณเบื้องหน้า แม้จะมีอุปสรรคก็มิได้ทรงย่อท้อจนพระ
อินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่างๆ เพราะตระหนักในน้ า
พระทัยอันแน่วแน่ของพระองค์ จึงเรียกกันว่า มหาชาติ  
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 การที่ เรี ยก มห า เวสสั น ด รชาดกว่ า  “มห าชาติ ”  นี้ 
พุทธศาสนิกชนชาวไทยของเรานิยมเรียกและเป็นที่หมายรู้กันมา
แต่สมัยกรุงสุโขทัยราชธานี เพราะปรากฏตามศิลาจารึกสมัย
สุโขทัยหลักที่ ๓ ที่เรียกว่า “นครชุม” ซึ่งจารึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ 
ในสมัยพญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) มีกล่าวไว้ว่า “ธรรม
เทศนาอันเป็นต้นว่า พระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้เลย” เช่นนี้
แสดงให้เห็นวา่ การมีเทศน์มหาชาตินี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยม
มีเทศน์กันมานานแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี 
 การมีเทศน์มหาชาติในเมืองไทยนั้น ยากที่จะก าหนดอายุ 
แน่นอนว่ามีมาแต่เมื่อใด แต่น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังที่มี
หลักฐานปรากฏในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ จารึกสุโขทัยของ
กรมศิลปากร (๒๕๑๕ : ๔๕) หรือศิลาจารึกนครชุม หลักที่ ๓ สมัย
พญาลิไทตอนที่กล่าวท านายลักษณะพุทธศาสนาในอนาคตว่า        
“ในเดือนหกบูรณมี ผิจักนับด้วยวัน ได้เจ็ดแสนหมื่นสี่ร้อย หก
สิบแปดวันพระได้เป็นพระพุทธน้ันในวันพุธวันหนไทย วันเตาญี                
ผิมีคนถามศาสนาพระเป็นเจ้ายังเท่าใดจักสิ้นอัน ให้แก้ว่าดังน้ี 
แต่ปีอันสถาปนาพระมหาธาตุน้ีเมื่อหน้า ได้สามพันเก้าสิบเก้าปี
จึงจักสิ้นศาสนาพระเป็นเจ้าอันหน่ึงโสด นับแต่ปีสถาปนาพระ
มหาธาตุน้ีไปเมื่อหน้า ได้เก้าสิบเก้าปี เถิงในปีกุน อันว่าพระปิฎก
ไตรย น้ีจักหาย และหาคนรู้จั กแท้ มิ ได้ เลย ยั งมี คนรู้คั่ น                 
สเล็กสน้อยไซร้ ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติ หาคน
สวดแล มิได้เลย ธรรมชาดกอันอื่นไซร้ มี ต้นหาปลายมิ ได้               
มีปลายหาต้นมิได้เลย...” 
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 ในปี พ.ศ. ๒๐๒๕ เพ่ือน ามาไว้ใช้สวดในคราวที่คนมา
ท าบุญที่วัด ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ความนิยมในการจัดเทศน์
มหาชาติเกิดขึ้นเพราะความเชื่อ ในกุศลทานบารมีอันบุคคลจะพึง
ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ โดยมี ความเชื่อมาแต่โบราณกาล 
๓ ประการ ประมวลความได้ว่า 
 ประการแรก เชื่อกันว่าคัมภีร์มหาชาติ เป็นพระพุทธวัจนะ
ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานเทศนาแก่พระภิกษุ
สงฆ์ พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ หากผู้ใดได้สดับ
ย่อมเกิดสิริสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคลเป็นกุศลบุญราศีสืบไป 
 อีกประการหนึ่ง เชื่อกันว่า พระศรีอริยเมตไตยเทพบุตรซึ่ง
จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ได้มีเทวโองการสั่ง
พระมาลัย มหาเถระให้มาบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายในโลกว่า ถ้าผู้ใด
ปรารถนา ประสบกับศาสนาของพระองค์ก็ให้ผู้นั้นฟังเวสสันดร
ชาดกอันประดับ ด้วยพระคาถาหนึ่งพันพระคาถาให้จบภายในวัน
เดียว ให้บูชาด้วยประทีป ธูป เทียน ธง ฉัตรสารพันดอกไม้ดอกบัว
ดอกอุบลจงกลนีราชพฤกษ์ให้ครบจ านวนสิ่งละพัน ผลานิสงส์จะ
ท าให้ได้พบศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย 
 ประการสุดท้าย การฟังเทศน์มหาชาตินี้ ผู้ฟังเชื่อกันว่า                 
ผู้บริจาคทานนั้นก็จะได้รับเสียงแซ่ซ้องสาธุการ เกิดความปีติอิ่ม
เอิบใจ เหมือนมีผลทานเกิดขึ้นทันตาเห็น จึงเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบ
ของผู้ฟังโดยทั่วไป  และผู้ฟังยังเชื่อกันว่า จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์
สมบัติและนิพพานสมบัติ แม้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่ไปเกิด
ในอบาย จะไปสู่สุคติเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าหากผู้ใดฟัง
เทศน์มหาชาติ ครบ ๑๓ กัณฑ์หนึ่งพันพระคาถา จบภายในหนึ่งวัน
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แล้วจะได้ผลานิสงส์มาก  นิยมกันว่าเป็นสิริมงคลแม้น้ าที่ตั้งไว้ใน
มณฑลพิธีก็ถือกันว่าเป็น น้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์อาจจะบ าบัดเสนียด
จัญไรได้จึงเกิดเป็นประเพณี ประชุมกันฟังเทศน์มหาชาติทุกๆ  ปี 
และท าเป็นการพิธีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว 
  

สาระส าคัญและข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
การฟังเทศนม์หาชาตเิวสสันดรชาดก 

 

 คัมภีร์ขุททกนิกาย ธัมมบท กล่าวว่า  เรื่องเวสสันดรชาดก
เป็นพุทธด ารัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพ
สองหมื่นรูป  และพระประยูรญาติที่นิโครธารามหาวิหารในนคร
กบิลพัสดุ์  ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา  และ
พระวงศ์ศากยะบรรดาพระประยูรญาติไม่ปรารถนาจะท าความ
เคารพพระองค์  ด้วยเห็นว่าอายุน้อยกว่า 
 พระองค์ทรงทราบความคิดนี้  จึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์  
โดยเสด็จขึ้นเบื้องนภาอากาศแล้วปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีพระบาท
ตกลงสู่เศียรของพระประยูรญาติทั้งหลาย พระประยูรญาติจึงได้ละ
ทิ้งทิฐิแล้วถวายบงัคมพระพุทธเจ้า ขณะนั้น ได้เกิดฝนโบกขรพรรษ 
พระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้ทูลถาม พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสว่า ฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต แล้วจึงทรงแสดงธรรมเรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก  หรือเรื่องมหาชาติให้แก่พระภิกษุและพระ
ประยูรญาติ 
 หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์  ท าให้พระประยูรญาติละทิฐิยอมถวายบังคม ก็บังเกิด
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ฝนโบกขรพรรษ พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า              
พระพุทธองค์ตรัสเล่าว่า ฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต พระองค์
จึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดกหรือเรื่องมหาชาติ                      
ทั้ง ๑๓ กัณฑ์   
 มหาเวสสันดรชาดก ถือเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่
บ าเพ็ญทานบารมี ก่อนที่จะตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า               
ในพระชาติที่ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในชาติสุดท้ายนี้พระโพธิสัตว์ได้ประสูติเป็น
พระเวสสันดร ทรงบ าเพ็ญทานบารมี เริ่มตั้งแต่บ าเพ็ญเพียรบารมี
ถวายช้างปัจจยนาเคนทร์ช้างคู่บ้านคู่เมืองจนถึงบ าเพ็ญเพียรทาน
บารมี ถวายราชโอรสและราชธิดาแก่ชูชก ในมหาเวสสันดรชาดกนี้
ชาวพุทธมักจะนิยมฟังเทศน์โดยมีพระสงฆ์ เป็นผู้แสดงโดยทั้งหมด
จะมีอยู่ ๑๓ กัณฑ์ เริ่มตั้งแต่  
 ๑. กัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ ประสาท
พรแก่นางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระ
เวสสันดร โดยให้พร ๑๐ ประการ  
 ๒. กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาค
ทานช้างปัจจัยนาค ประชาชน ชาวเมืองสีพีโกรธแค้น จึงขับไล่ให้
ไปอยู่เขาวงกต  
 ๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ คาถา เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดร
ทรงแจกสัตสดกมหาทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนออก
จากพระนคร     
 ๔. กัณฑ์วนปเวศน์ ๕๗ คาถา เป็นกัณฑ์ท่ีเสด็จถึงเขาวงกต 
ได้พบศาลาอาศรม ซึ่งท้าววิษณุกรรม เนรมิตให้ พระเวสสันดร 



77 

พระนางมัทรี ชาลีและกัณหา จึงทรงผนวชเป็นฤาษีพ านักใน
อาศรมสืบมา   
  ๕. กัณฑ์ชูชก ๗๙ คาถา เป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามา
เป็นภรรยาและหมายจะได้โอรสและธิดา พระเวสสันดรมาเป็นทาส  
 ๖. กัณฑ์จุลพน ๗๕ คาถา เป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลง
กลชูชก และชี้ทาง อาศรมจุตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พราน
เจตบุตร อ้างว่าเป็นพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงสญชัย จึงได้พา
ไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมฤาษี  
 ๗. กัณฑ์มหาพน ๘๐ คาถา เป็นกัณฑ์ป่าใหญ่ ชูชกหลอก
ล่ออจุตฤาษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดร  
 ๘. กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ คาถา เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรง
ให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก 
 ๙. กัณฑ์มัทรี ๙๐ คาถา เป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้
ตัดความห่วงหาอาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้งสอง             
แก่ชูชก  
 ๑๐. กัณฑ์ สักกบรรพ ๔๓ คาถา เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์
จ าแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี แล้วถวายคืนพร้อม
ถวายพระพร ๘ ประการ  
 ๑๑. กัณฑ์มหาราช ๖๙ คาถา เป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจ าแลง 
องค์ท านุบ ารุงขวัญสองกุมาร ก่อนเสด็จนิวัตถึงมหานครสีพี  
 ๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ คาถา เป็นกัณฑ์ ที่ทั้งหกกษัตริย์
ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้ากัน ท้าวสักกะเทวราชได้ทรง
บันดาลให้ฝนตก ประพรมทั้ง ๖ กษัตริย์  
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 ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ คาถา เป็นกัณฑ์ที่ ๖ กษัตริย์              
น าพยุหโยธาเสด็จนิวัตพระนคร พระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทน
พระราชบิดา   
 ในมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ มีหลักธรรมอื่นๆ ที่มี
ความส าคัญ เพื่อน ามาใช้ในเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
 
 ๑. กัณฑ์ทศพร 
 กัณฑ์ทศพรเป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนาง  
ผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร ภาค
สวรรค์ พระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญท้าวสักกะเทวราช สวามีทรง
ทราบจึงพาไปประทับยังสวนนันทวันในเทวโลก พร้อมให้พร ๑๐ 
ประการ คือให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสิริราชแห่งนครสีพี 
ขอให้มีจักษุด าดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ ขอให้มีคิ้วด าสนิท ขอให้พระนาม
ว่าผุสดี ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทังหลายและมีใจ
บุญ ขอให้มีครรภ์ที่ผิดไปจากสตรีสามัญคือแบนราบในเวลาทรง
ครรภ์ ขอให้มีถันงามอย่ารู้ด าและหย่อนยาน ขอให้มีเกศาด าสนิท 
ขอให้มีผิวงาม และข้อสุดท้ายขอให้มีอ านาจปลดปล่อยนักโทษได้
 ผู้ ใดบูชากัณ ฑ์ทศพร ผู้นั้ นจะได้ รับทรัพย์สมบัติดั ง
ปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อ เจริญใจ บุรุษจะได้
ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชาย                 
เป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยา
เรียบร้อยทุกประการ ฯ 
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 สาระส าคัญประจ ากัณฑ์ทศพร  
 ๑. พร มีความส าคัญต่อก าลังใจ หรือความปรารถนาทุก
อย่างจะส าเร็จได้อยู่ที่การ กระท า(กรรม) แม้ได้รับพรแต่ถ้ามิได้ท า
ก็ย่อมไม่ส าเร็จได้   
 ๒. พร ๑๐ ประการ เป็นสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ปุถุชนที่
จะขอให้รูปงามนามเพราะมี ทรัพย์สมบัติและมีเกียรตินิยม การขอ
พรใดๆ ผู้ขอพรควรพิจารณาว่าพรนั้นเหมาะสม หรือสมควรแก ่ตน
หรือไม่ ขอในสิ่งที่ควรขอถ้าขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ และให้ในสิ่งไม่
ควรให้ก็ย่อมเกิดโทษด้วยกันทั้งสอง ฝ่าย   
 ๓. การเตรียมตัว เมื่อจะท าการใดๆ ต้องเตรียมตัวให้
พร้อมจะได้ไม่มีอุปสรรค   
 ๔. การขอพรมงคลควรพิจารณาจากจิตที่คิดดีประพฤติดี
ย่อมส่งผลดี 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักกฎแห่งกรรมและหลักความไม่
ประมาท     
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 การท าบุญจักให้ส าเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิต
ตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้  
 ความปรารถนาที่จะส าเร็จสมดังตั้งใจ  ผู้นั้นต้องมีศีล
บริบูรณ์ กล่าวคือ 
  ๑. ต้องกระท าความดี 
  ๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้ 
  ๓. หมั่นเพ่ิมพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น 
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 การท าบุญจักให้ส าเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิต
ตั้งเป้าหมาย ชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะส าเร็จสม
ดังตั้งใจ ผู้นั้นมีศีล บริบูรณ์, ท าดี รักษาดี เพ่ิมพูนความดีจะไม่มี
ตกต่ า 
 
 2. กัณฑ์หิมพานต์
 กัณฑ์หิมพานต์เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้าง
ปัจจัยนาค ประชาชนสีพีโกรธแค้นจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต พระ
นางเทพผุสดี ได้จุติลงมาเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัททราช            
เมื่อเจริญชนม์ได้ ๑๖ ชันษา จึงได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุง             
สญ ชั ยแห่ งสี วิ รั ฐนคร ต่ อมาได้ ป ระสู ติ พ ระ โอรสนามว่ า 
“เวสสันดร” ในวันที่ประสูตินั้นได้มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็น
ช้างเผือกขาวบริสุทธิ์จึงน ามาไว้ในโรงช้างต้นคู่บารมี ให้นามว่า 
“ปัจจัยนาค” เมื่อพระเวสสันดรเจริญชนม์ ๑๖ พรรษา ราชบิดาก็
ยกราชสมบัติให้ครอบครองและทรงอภิเษกกับนางมัทรีพระราช
บิดาราชวงศ์มัททราช มีพระโอรส ๑ องค์ชื่อชาลี ราชธิดาชื่อ             
กัณหา พระองค์ได้สร้างโรงทาน บริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจ ต่อมาพระ
เจ้ากาลิงคะแห่งนครกาลิงครัฐได้ส่งพราหมณ์มาขอพระราชทาน
ช้างปัจจัยนาค พระองค์จึงพระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พระเจ้า
กาลิงคะ ชาวเมืองกรุงสัญชัย จึงเนรเทศพระเวสสันดรออกนอก
พระนคร
 ผู้ ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ
ครั้น ตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์  เสวยสมบัติอัน
มโหฬารมีบริวารแวดล้อมบ ารุงบ าเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์ 



1111 

แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์
มหาศาลอันบ ริบู รณ์ ด้ วยท รัพย์ ศฤงคารบริ ว ารมากมาย
นานาประการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถยานพาหนะจะนับจะ
ประมาณมิได้ประกอบด้วยสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถฯ 
 
 สรุปสาระส าคัญประจ ากัณฑ์ 
 ๑. แบบอย่างของการเสียสละ พระเวสสันดร ทรงตัดสิน
พระทัยเสียสละประโยชน์ส่วนตัว โดยให้ช้างมงคลแก่เมือง             
กลิงคราษฎร์ เพ่ือมิให้ประเทศชาติและประชาชนล าบากจากการ
เกิดศึกสงคราม แม้พระองค์ต้องถกูเนรเทศไดร้ับความล าบากกต็าม 
เป็นการเสียสละส่วนน้อย (ช้างมงคล) เพ่ือรักษาส่วนใหญ่ 
(ประเทศชาติ)   
 ๒ . จุ ดอ่ อนของประชาธิป ไตย การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ดังเช่นสีพีนคร ประชาชนไม่พอใจโกรธแค้นพระ
เวสสันดรพากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสญชัยให้ขับไล่ออกจากเมือง 
เป็นจุดอ่อนของการปกครองบ้านเมืองอ่อนแอเกิดความวุ่นวาย
เพราะผู้มีปัญญาและมีวิสัยทัศน์ กว้างไกลมีจ านวนน้อยย่อมจะแพ้
คนที่มีปัญญาน้อยแต่มีจ านวนมาก   
 ๓. อารมณ์และความเชื่อ เป็นสัจธรรมว่าหากรักมาก และ
เชื่อมั่นในบุคคลหรือสิ่งใด เมื่อไม่พอใจมีความโกรธมากก็ขาดสติยั้ง
คิด ไม่ไตร่ตรองฟังเหตุและผล ดังที่ชาวสีพีเชื่อว่าช้างมงคลท าให้
ฝนตกพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ช้างจึงมีคุณค่ากว่าพระเวสสันดร 
เมื่อชาวกลิงคราษฎร์ได้ช้าง มงคลไปก็โกรธแค้นเป็นทุกข์เสียใจ 
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 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักการให้ทาน หลักฆราวาสธรรม 
๔ และหลักอธิปไตย ๓ 
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์  
 ๑. คนดีเกิดมาน าพาโลกให้ร่มเย็น 
 ๒. โลกต้องการผู้เสียสละมิฉะนั้นหายนะจะบังเกิด 
 ๓. การท าดีย่อมมีอุปสรรค "มารไม่มีบารมีไม่มา มารยิ่งมา
บารมียิ่งแก่กล้า" 
 ๔. จุดหมายแห่งการเสียสละอยู่ที่พระโพธิญาณ มิหวั่นไหว
แม้จะได้รับทุกข์ 
 
 ๓. ทานกัณฑ์ 
 ทานกัณฑ์เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดก
ทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วย
พระนางมัทรี ชาลี  และกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอ
พระราชทานโอกาสบ าเพ็ญมหาสัตสดกทาน คือ การให้ทานครั้ง
ยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง ม้าโคนม นารี ทาสี ทาสา สรรพวัตถาภรณ์
ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ ๗๐๐
 ผู้ใดบูชากัณฑ์ ทานกัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง 
ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า  ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดใน
ฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขอยู่ใน
ปราสาทสร้างด้วยแก้ว ๗ ประการ 
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 สรุปสาระส าคัญทานกัณฑ์ 
 ๑. แบบอย่างภรรยา พระนางมัทรีเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์
ร่วมสุขกับสามียอมติดตามไป กับพระเวสสันดรโดยไม่เกรงกลัว
ความทุกข์ยากล าบากใดๆ   
 ๒. การบริจาคมหาทาน พระเวสสันดรบ าเพ็ญปรมัตถ
บารมีทานแม้แต่การให้สุราเปน็ ทาน ส าหรับคนทั่วไปควรพิจารณา
ว่าควรให้ทานในสิ่งที่ควรให้ และให้แก่บุคคลที่เขาต้องการ   
 ๓. ความรักของบิดามารดา เป็นความรักที่บริสุทธิ์ยากจะ
หาความรักอื่นใดมา เปรียบเทียบได้ แต่พระเจ้ากรุงสญชัยก็จ าต้อง
เนรเทศพระเวสสันดรไปตามประเพณีการปกครอง จึงทั้งเสียใจ 
และอึดอัดใจ 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักทิศ ๖ 
และหลักสังคหวัตถุธรรม 
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์  
 ๑. ความรักของแม่ ความห่วงของเมีย 
 ๒. โทษทัณฑ์ของการเป็นหม้าย คือถูกประณามหยามหมิน่
อาจถึงจบชีวิตด้วยการก่อกองไฟให้รุ่งโรจน์แล้วโดดฆ่าตัวตาย 
 ๓. เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม พึงยอมเสียสละ
ประโยชน์สุขส่วนตัว 
 ๔. ยามบุญมีเขาก็ยกยามตกต่ าเขาก็หยาม ชีวิตมีทั้งชื่น
บานและขื่นขม 
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 ๔. กัณฑ์วนประเวศน์ 
 กัณฑ์วนปเวสน์เป็นกัณฑ์ที่สี่กษัตริย์เดินดงบ่ายพระพักตร์
สู่เขาวงกต เมื่อเดินทางถึงนครเจตราชทั้งสี่กษัตริย์จึงแวะเข้า
ประทับพักหน้าศาลาพระนคร กษัตริย์ผู้ครองนครเจตราชจึงทูล
เสด็จครองเมือง แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ และเมื่อเสด็จถึงเขา
วงกตได้พบศาลาอาศรมซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตตามพระบัญชา
ท้าวสักกเทวราช กษัตริย์ทั้งสี่จึงผนวชเป็นฤๅษีพ านักในอาศรม
 ผู้ ใดบูชากัณฑ์เทศน์วนประเวศนจ์ะไดร้ับความสุขทั้งโลกนี้
และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชา 
เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป  
 
 สรุปสาระส าคัญวนปเวศน์   
 ๑. มิตรแท้  แม้ ในยามล าบากทุกข์ยาก มิตรแท้ย่อม
ช่วยเหลือดังที่พระเจ้าเจตราษฎร์ ทูลเชิญให้พระเวสสันดรเสวย
ราชย์   
 ๒. คุณลักษณะของผู้ปกครอง (ผู้บริหาร) ผู้ปกครองที่ดีจะ
ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งกฎหมายประเพณีและหลักการปกครอง 
(รัฐศาสตร์) ในภาวะเดือดร้อนจะใช้หลักรัฐศาสตร์เพื่อให้บ้านเมือง
สงบสุขไม่เกิดความขัดแย้งและเกิดสงครามนอกจากนี้ยังทรงมอง
การณ์ไกลว่าถ้าอยู่ที่เมือง เจตราษฎร์ก็จะเกิดความขัดเคืองใจกัน 
ไม่เป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย จึงยอมทุกข์เพียงเฉพาะพระองค์ ไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล าบากใด ๆ   
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 หลักธรรมที่ปรากฏคือหลักสันโดษและหลักมิตรแท้            
มิตรเทียม 
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ๑. ยามเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจากเป็นยามที่ควรจะ
ได้รับความเหลียวแล 
 ๒. ผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพ่ือนทุกข์ ช่วย
อุ้มชูยามเพ่ือนอ่อนล้า ช่วยฉุดดึงยามเพ่ือนตกต่ า 
 ๓. น้ าใจของคนดี หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะ
ตั้งอยู่ได้ เพราะการเสียสละของตน ก็สมัครสลัดโอกาสและโชค
ลาภอันจะพึงได้ด้วยความชื่นชม 
 
 ๕. กัณฑ์ชูชก 
 กัณฑ์ชูชกเป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยา 
และหมายจะได้โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส ในแคว้น
กาลิงคะมีพราหมณ์แก่ชื่อชูชก พ านักในบ้านทุนวิฐะเที่ยวขอทาน
ตามเมืองต่างๆ เมื่อได้เงินถึง ๑๐๐ กหาปณะ จึงน าไปฝากไว้กับ
พราหมณ์ผัวเมีย แต่ได้น าเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว เมื่อชูชกมาท
วงเงินคืนจึงยกนางอมิตดาลูกสาวให้แก่ชูชก นางอมิตดาเมื่อมาอยู่
ร่วมกับชูชก ได้ท าหน้าที่ของภรรยาที่ดี ท าให้ชายในหมู่บ้าน
เปรียบเทียบกับภรรยาตน หญิงในหมู่บ้านจึงเกลียดชังและรุมท า
ร้ายทุบตีนางอมิตดา ชูชกจึงเดินทางไปทูลขอกัณหาชาลี เพ่ือเป็น



1616 

ทาสรับใช้ เมื่อเดินทางมาถึงเขาวงกตก็ถูกขัดขวางจากพรานเจต
บุตรผู้รักษาประตูป่า
 ผู้ ใดบู ช ากัณ ฑ์ ชู ชกจะได้ บั ง เกิ ด ในตระกู ลกษั ต ริย์ 
ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็
ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วนแต่มี
รูปทรงงดงามสอนง่าย 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์ชูชก  
 ๑. ความมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออม แม้ชูชกจะเป็นขอทานก็
รู้จักเก็บออมทรัพย์   
 ๒. ชายแก่กับภรรยาสาว อรรถกาอธิบายว่าเป็นเรื่องของ
ผลบุญที่เกิดจากอธิษฐานจิต และการบูชาพระด้วยดอกไม้เหี่ยว 
การมีสามีหรือภรรยาต่างวัยกันมากๆจัดเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่ง   
 ๓. ความเกียจคร้านและคนพาล คนที่ไม่เอาใจใส่ท างาน
เอาแต่เที่ยว เมื่อถูกต าหนิ ไม่ปรับปรุงแก้ไข กลับโกรธคนอื่นและ
อิจฉาคนอื่น เป็นลักษณะของคนพาลที่โทษคนอื่นไม่พิจารณา 
ตัวเองตรงกันข้ามกับบัณฑิตที่จะพิจารณาเหตุผลและพร้อมจะ
แก้ไขตนเองเสมอ   
 ๔. ดี-ชั่ว ในโลกนี้มีทั้งดีและชั่วจะท าให้เข้าใจว่าดีเป็น
อย่างไร ชั่วเป็นอย่างไรควร พิจารณาให้เป็นธรรมะไม่ควรต าหนิชั่ว
จนเกินเหตุ ควรเห็นคุณค่าของชั่วด้วย   
 ๕. ความเห็นผิด ชูชกเป็นตัวแทนของคนที่มีความเห็นผิด
พูดหลอกลวงอัจจุตฤาษีผู้ปฏิบัติธรรม เป็นคนกล้า ไม่หวาดกลัวแม้
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ภัยมา แต่เป็นผู้กลัวที่มีความโลภมาก เป็นความเสื่อมของชูชก              
ซึ่งยังประกอบด้วยบุรุษโทษ ๑๘ ประการ   
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักศีล ๕ และหลักกฎแห่งกรรม 
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ๑. ของที่รักและหวงแหน ที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้  คือ 
เงิน ม้า เมีย ยิ่งน้องเมียห้ามฝากเด็ดขาด อันตรายมาก 
 ๒. ภรรยาที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ข้าวด า น้ าตัก ฟืน
ตอหักหา น้ าร้อน น้ าชาเตรียมไว้เสร็จ 
 ๓. ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญหา ต าราหิโตปเทศกล่าวว่า 
"ความรู้เป็นพิษ เพราะเหตุที่ไมใ่ช้ อาหารเป็นพิษ เพราะเหตุไฟธาตุ
ไม่ย่อย เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก" 
 
 ๖. กัณฑ์จุลพน 
 กัณฑ์จุลพนเป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก และชี้
ทางสู่อาศรมจุตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พรานเจตบุตรอ้างว่า
เป็นพระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงสญชัย จึงได้พาไปยังต้นทางท่ี
จะไปอาศรมฤๅษี
 ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้
สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอม
ตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไป
แล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไป 
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 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์จุลพน 
 ๑. ปฏิภาณและวาทศิลป์  เป็นคุณสมบัติที่ช่วยแก้ไข
สถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดี ได้รับการไว้วางใจ และยังโน้มน้าว
ใจคนอื่นได้อีกด้วย ฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันคนจ าพวกนี้ที่ใช้ค าพูดมา 
หลอกล่อให้หลงเชื่อ ดังเช่นพรานเจตบุตรถูกชูชกใช้ เล่ห์ พู ด
หลอกลวงว่าเป็นราชทูตของพระเจ้ากรุงสญชัย   
 ๒. การรู้เท่าทัน ถ้าคนเราไม่รู้เท่าทันคนที่เห็นแก่ตัวพูดจา
หลอกล่อก็จะเสียรู้แม้พราน เจตบุตรจะหวังดีแต่ไม่รู้เท่าทันคนเจ้า
เล่ห์ เช่น ชูชก จึงกลายเป็นเครื่องมือของผู้ร้ายผู้ไม่หวังดี จนเกิด 
ความเสียหายได้   
 ๓. การรอบรู้กิจการงาน ผู้ที่ไม่รู้กิจการงานที่ท าแม้จะเป็น
คนฉลาดเฉลียว ก็ท าการให้ เกิดความเสียหายได้ดังเช่นพรานเจต
บุตรถึงแม้เป็นคนฉลาดแต่ไม่รู้ราชกิจว่าราชทูตเป็นใครหลงเชื่อ 
แล้วยังชี้ทางให้ชูชก อย่างไรก็ตามถ้าคนฉลาดได้เรียนรู้ก็จะท า
ภารกิจได้ดี ตรงกันข้ามกับคนโง่ที่เรียน เท่าใด ก็ท ากิจการงาน
ไม่ได้ดี  
   ๔. ธรรมชาติ ป่าหิมพานต์เป็นตัวแทนของธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ จรรโลงใจและท าให้มนุษย์เบิกบานใจ เพราะป่าไม้ภูเขา 
พฤกษชาติ นานาพรรณ ที่งดงาม สร้างความยินดีและให้ ก าลังใจ
แก่ผู้เดินทางให้คลายความหวาดกลัวภัยอันตรายต่างๆ 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลัก ความไม่ประมาท และหลัก     
กาลามสูตร 
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 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ๑. มีอ านาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย 
 ๒. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 
 ๓. ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว 
 
 ๗. กัณฑ์มหาพน 
 กัณฑ์มหาพนเป็นกัณฑ์ป่าใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤๅษีให้
บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดรแล้วก็รอนแรมเดนิไพรไปหา เมื่อถึง
อาศรมฤๅษี ชูชกได้พบกับอจุตฤๅษี ชูชกใช้คารมหลอกล่อจนอจุต
ฤๅษีจึงให้ที่พักหนึ่งคืนและบอกเส้นทางไปยังอาศรมพระเวสสันดร
 ผู้ ใดบูชากัณ ฑ์มหาพน จะได้ เสวยสมบัติ ในดาวดึงส์           
เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์
ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสนระโบกขรณีเป็นที่ประพาส 
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟ่ืองฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้
เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดรฯ 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์มหาพน 
 ๑. การวางแผน คนฉลาดต้องรู้จักวางแผนว่าจะท าอะไร 
เช่น จะเข้าหาผู้ใหญ่อย่างไร ดังเช่น กรณีชูชกเข้าไปหาอัจจุตฤๅษี   
 ๒. เทคนิคการจูงใจ เกริ่นน าโดยถามสุข ทุกข์ ความ
เป็นอยู่ก่อน เมื่อมีบรรยากาศดี จึง เริ่มพูดสิ่งท่ีต้องการ ดังท่ีชูชก
เข้าไปพบอัจจุตฤๅษี นอกจากนี้  ยังใช้เหตุผลให้หลงเชื่อ ดังนั้น             
จึงต้องมีสติ ไตร่ตรอง และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่น  
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 ๓. คนชั่ว ชูชกเป็นตัวแทนของคนชั่วที่ท าชั่วได้ทุกอย่าง 
ทุศีล พูดปด ปากกับใจไม่ ตรงกัน คดโกงใช้กลอุบายหลอกล่อให้
หลงเชื่อด้วยความโลภอยากได้เราควรหลีกหนี ให้ไกลจากคนชั่ว   
 ๔. คนฉลาด ชูชกมีส่วนดีคือ เป็นคนฉลาดในการใช้มนุษย
สัมพันธ์เข้าสมาคมกบับุคคล หากใช้ในทางที่เป็นประโยชนก์็จะเป็น
การดี 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักศีล ๕ ข้อที่ ๔ งดเว้นจากการ
กล่าวมุสาวาท 
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ๑. ฉลาดแต่ขาดเฉลียว มีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาด       
ท่าได้ 
 ๒. สงสารฉิบหาย เชื่อง่ายเป็นทุกข์ 
 ๓. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ซื้อเสื่อให้ดูลาย 
 
 ๘. กัณฑ์กุมาร 
 กัณฑ์กุมารเป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรส
แก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัด
พราก รุ่งเช้าเมื่อนางมทัรีเขา้ป่าหาอาหารแล้ว ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอ
สองกุมาร สองกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ พระเวสสันดร
จึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก
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 ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งที่
ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรี
อาริยเมตไตรยมาอุบัติ  ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือ
ปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนา
ของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหัตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วย
บุญราศีที่ได้อบรมไว้ 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์กุมาร   
 ๑. รู้กาลควรไม่ควร ชูชกเฉลียวฉลาดรู้กาลควรไม่ควรว่า
จะเข้าไปทูลขอสองกุมารตอน ที่พระนางมัทรีออกไปหาผลไม้ในป่า 
จึงรอเวลาจนถึงตอนเช้า   
 ๒. ความเชื่อเรื่องฝัน คนไทยมีความเชื่อเรื่องความฝันที่จะ
รู้ว่าเป็นความฝันแบบใดและ ท านายเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น 
ความฝันแบบเทพสังหรณ์ของพระนางมัทรี   
 ๓. ผลแห่งกรรม แม้จะรู้เหตุล่วงหน้า แต่ก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ควรรักษา น้ าใจให้ไม่เป็นทุกข์ถ้ารู้ก่อนก็เป็น
ทุกข์ไม่มีประโยชน์ เพราะกรรมย่อมให้ผลแน่นอนไม่มีใครห้ามได้ 
พระเวสสันดรพิจารณาว่าท านายฝันไปพระนางมัทรีก็จะเป็นทุกข์
เพิ่มขึ้นก่อน ๓ วัน จึงนิ่งและบ่าย เบี่ยงว่าพระนางมัทรีได้รับความ
ล าบากจึงท าให้ฝันร้าย 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ กตัญญูกตเวที และหลักพรหม
วิหารธรรม 
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 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ๑. ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ไม่ผลีผลามเข้าไปขอรอจน
พระมัทรีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้า เพ่ือของสองกุมาร เป็นเหตุให้ชู ชก
ประสบผลส าเร็จใจสิ่งที่ตนปรารถนา ดังภาษิตโบราณว่า "ช้า ๆ จะ
ได้พร้าเล่มงาม ด่วนได้สาม ผลามมักพลิกแพลง" ช้าเป็นการ            
นานเป็นคุณ ผู้รู้จักโอกาส มีมารยาท กล้าหาญ ใจเย็น เป็นส าเร็จ 
 ๒. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน 
ห่วงหญิงมากกว่าห่วงชาย เพราะท่านเปรียบไว้ว่า "ลูกหญิงเหมือน
ข้าวสาร ลูกชายเหมือนข้าวเปลือก" 
 ๓. สติ  เตสํ   นิวารณํ  แปลว่า สติเป็นเครื่องป้องกัน
อันตรายทั้งปวงได้, ขนฺติ สาหสวารณา ขันติป้องกันความหุนหัน
พลันแล่นได้, เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระ
ขรรค์ เมื่อถูกชูชกประณาม 
 ๔. วิสัยหญิงนั้น แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณา ชอบปลด
เปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงอยู่ แต่เว้นอย่างเดียว ที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวัน
จะสละสิ่งนั้น คือ "ลูก" 
 
 ๙. กัณฑ์มัทร ี
 กัณฑ์มัทรีเป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้ตัดความห่วงหา
อาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้งสองแก่ชูชก พระนาง             
มัทรีเดินเข้าไปหาผลไม้ในป่าลึก จนคล้อยเย็นจึงเดินทางกลับ
อาศรม แต่มีเทวดาแปลงกายเป็นเสือนอนขวางทาง จนค่ าเมื่อกลับ
ถึงอาศรมไม่พบโอรสพระเวสสันดรได้กล่าวว่านางนอกใจ จึงออก
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เที่ยวหาโอรสและกลับมาสิ้นสติต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ทรงตก
พระทัยลืมตนว่าเป็นดาบสจึงทรงเข้าอุ้มพระนางมัทรีและทรง
กันแสง เมื่ อพระนางมัทรี ฟ้ืนจึ งถวายบั งคมประทานโทษ                
พระเวสสันดรจึงบอกความจริงว่าได้ประทานโอรสแก่ชูชกแล้ว 
หากชีวิตไม่สิ้นคงจะได้พบ นางจึงได้ทรงอนุโมทนา 
 ผู้ ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์
ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงาม
กว่าคนทั้งหลายจะไปในที่แห่งใดก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญทุก
หนแห่ง 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์มัทรี  
 ๑. ความเชื่อเรื่องเคราะห์กรรม ค าโบราณกล่าวว่าคนเรา
เมื่อมีเคราะห์กรรมภูตผีก็ พลอยซ้ าเติมพระนางมัทรีต้องใช้เวลา
ออกไปหาผลไม้นานกว่าทุกวัน เพราะต้นไม้ที่เคยมีผลก็ไม่มีผล 
พญาราชสีห์ (เทพบุตรแปลง) ออกมาขวางทางเดิน   
 ๒. ความรักของพ่อแม่ เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหนือเหตุผล
ใด แม้แต่ค่าตัวสองกุมาร ก าหนดไว้ไม่ ให้คนอื่นมาไถ่ ไปได้ 
นอกจากพระเจ้ากรุงสญชัย   
 ๓. การวางตัวให้ย าเกรง โดยใช้ความนิ่ง เพราะธรรมชาติ
ของมนุษย์กลัวความนิ่งและ ความมืด พระเวสสันดรจึงใช้ความนิ่ง
กับพระนางมัทรี   
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 ๔. การใช้อกุศลให้เกิดกุศล เป็นกลอุบายเบี่ยงเบนอารมณ์
ความรู้สึกของพระนางมัทรี ให้คลายโศกเรื่องสองกุมาร ดังนี้ พระ
เวสสันดรต่อว่าที่พระนางมัทรีไปยุ่งเกี่ยวกับพรานดาบส วิทยาธร 
จนกลับมาเย็นค่ า 
 ๕. การบ าเพ็ญบารมีสูงสุด การให้บุตรและภรรยาเป็นทาน 
เป็นการบ าเพ็ญบารมีที่ยาก ที่มนุษย์ปุถุชน ซึ่งมีความเห็นแก่ตัวจะ
กระท าได้ แต่พระเวสสันดรทรงสละได้เพ่ือบรรลุพระสัพพัญ             
ญุตญาน จะช่วยให้คนจ านวนมากมายมหาศาลได้พ้นทุกข์จากการ
เวียนว่ายตายเกิด นอกจากนี้ พระเวสสันดรทรงมั่นพระทัยว่า          
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้พบอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ หรือแม้ว่าการกระท า
ของ พระองค์จะไม่มีใครเห็น แต่ฟ้าดินเห็นและเมื่อท าถึงที่สุดแล้ว               
ทุกคนจะยอมรับได้   
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักโกศล ๓ และหลักสังเวค        
ปริกิตตนปาฐะ   
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ลูก คือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่ "ลูกดีเป็นที่ชื่นใจของ
พ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่ช้ าใจ" รักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่รัก ห่วงใดเล่าจะ
เท่าพ่อแม่ห่วง หวงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่หวงให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่
ให้ เพราะฉะนั้นพึงเป็นลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญูที่ชาวโลกชื่นชม 
พรหมก็สรรเสริญ 
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 ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ 
 กัณฑ์สักกบรรพเป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้มาขอ
พระนางมัทรีไปอีก และจะไม่มีผู้ปรนนิบัติพระเวสสันดร จึงได้
แปลงเป็นพราหมณ์ชราลงมาขอ เมื่อได้แล้วไม่น ากลับไป ได้ถวาย
คืนแก่พระเวสสันดรโดยขอให้ไม่ประทานพระนางมัทรีแก่ผู้ใดอีก 
พร้อมทั้งประสาทพร ๘ ประการให้แก่พระเวสสันดร คือ (๑) ให้
ทรงได้รับอภัยโทษ (๒) ให้ทรงช่วยคนถูกฆ่าได้ (๓) ให้ไพร่ฟ้าได้
พ่ึงพา (๔) ให้มั่นคงในมเหสี  ไม่ลุ่มหลงสตรีอื่น (๕) ให้ได้สืบสันตติ
วงศ์ (๖) ให้มีสิ่งของบริจาคทานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (๗) ให้มีอาหาร
ทิพย์พอเพียงทุกรุ่งเช้า (๘) ให้ได้ส าเร็จพระโพธิญาณ 
 จากนั้น พระอินทร์จึงเสด็จกลับสู่สวรรค์ท้าวสักกเทวราช               
ก็ให้พรสมใจและตรัสว่า ในไม่ช้า พระชนกก็จะเสด็จออกมารับ
พระองค์คืนเข้าไปครองราชย์สมบัติ อย่าทรงวิตกเลย 
 ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้ เจริญด้วยลาภยศ 
ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์สักกบรรพ 
 ๑. การท างานหรือการท ากิจใดๆ การท างานได้ส าเร็จ
ผู้บริหารย่อมต้องมีผู้ช่วยที่รู้ใจ เฉลียวฉลาดที่จะช่วยหาทางออกได้
อย่างดี ดังที่พระอินทร์แปลงกายมาขอพระนางมัทรี แล้วฝาก 
พระองค์ไว้ เป็นอุบายที่แยบยลที่ป้องกันมิให้คนอื่นมาขอ และยัง
ท าให้พระเวสสันดรบ าเพ็ญทานบารมีสมบูรณ์   
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 ๒. ผู้น าทางธรรมะ พระเวสสันดรทรงเป็นผู้น าทางธรรมะ
ที่แท้จริงแม้การกระท าที่ท าให้ลูกและเมียเดือดร้อน แต่สุดท้าย
ย่อมเป็นผลดีในระยะยาวทั้งต่อประชาชนและสรรพสัตว์จ านวน 
มากเป็นการบ าเพ็ญบารมีดังประเพณีแห่งพระโพธิสัตว์ในชาติ
ต่ างๆ  ที่ เสี ยสละแม้อวัยวะร่างกาย และชีวิต ให้ เป็ นทาน                  
เพ่ือช่วยเหลือบริวารไม่ให้ทุกข์ยาก ดังนั้น การบ าเพ็ญบารมีทาน
สูงสุด ๑๐ ประการ จะท าให้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ และสั่ง
สอนให้ทุกคนปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้   
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักฆราวาสธรรมและหลัก
อธิษฐานธรรม        
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 การท าดี แม้ ไม่ มี คน เห็ น  ก็ เป็ นความดีอยู่ วันยั งค่ า                
ดุจทองค าแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในก าปั่นก็เป็นทองค าอยู่นั่นเอง 
เข้าลักษณะว่า ความ (ของ) ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองถึงไร้
เจ้าของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้อุด ถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่ง
ฉั่งชู การท าความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่าน
ย่อมรู้ 
 
 ๑๑. กัณฑ์มหาราช 
 มหาราชกัณฑ์เป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจ าแลงองค์ท านุบ ารุงขวัญ
สองกุมารก่อนเสด็จนิวัติถึงมหานครสีพี เมื่อเดินทางผ่านป่าใหญ่             
ชูชกจะผูกสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้ ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอนต้นไม้ 
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เหล่าเทพเทวดาจึงแปลงร่างลงมาปกป้องสองกุมาร จนเดินทางถึง
กรุงสีพีพระเจ้ากรุงสีพีเกิดนิมิตฝันตามค าท านายยังความปีติ
ปราโมทย์ เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้าทอดพระเนตรเห็น
ชูชกพากุมารน้อยสององค์ ทรงทราบความจริงจึงพระราชทานค่า
ไถ่คืน ต่อมาชูชกก็ดับชีพตักษัยด้วยเพราะเดโชธาตุไม่ย่อย ชาลีจึง
ได้ ทู ล ข อ ให้ ไป รั บ พ ร ะ บิ ด าพ ร ะ ม า รด านิ วั ติ พ ร ะ น ค ร                      
ในขณะเดียวกันเจ้านครลิงคะได้โปรดคืนช้างปัจจัยนาคแก่นครสีพี 
 ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 
และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจาก
โลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์                
มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ 
อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้ง ๓ มีกาโมฆะ
เป็นต้น 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์มหาราช   
 ๑. คนดีย่อมไม่ทุกข์  ในเนื้ อเรื่องกวีแต่งให้ เทพบุตร
เทพธิดามาดูแลสองกุมารเป็นบุคลาธิษฐาน ให้ได้ข้อคิดเป็น
รูปธรรมว่า คนดี แม้มีทุกข์ก็มีคนมาช่วยเหลือให้มีสุขได้  
  ๒. คนโลภ ผู้มีความโลภ เช่น ชูชก ย่อมไม่อิ่มในทรัพย์
สมบัติจะละโมบบริโภคโดยไม่ รู้จักประมาณ ดังพระพุทธเจ้าตรัส
ว่า “มหาสมุทรไม่เต็มด้วยน้ า ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ คนโลภไม่อิ่มด้วย
ทรัพย์สมบัติ” 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักอกุศลมูล ๓ และหลัก              
โภชเนมัตตัญญุตา                    
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 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 คนดีตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้อง
คุ้มครองภัยในที่ทุกสถาน 
 
 ๑๒. ฉกษัตริย์ 
 กัณฑ์ฉกษัตริย์เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบ
ลงเมื่อได้พบหน้า ณ อาศรมดาบสที่เขาวงกตพระเจ้ากรุงสญชัยใช้
เวลา ๑ เดือน กับ ๒๓ วันจึงเดินทางถึงเขาวงกต เสียงโห่ร้องของ
ทหารทั้ง ๔ เหล่า พระเวสสันดรทรงคิดว่าเป็นข้าศึกมารบนครสีพี 
จึงชวนพระนางมัทรีขึ้นไปแอบดูที่ยอดเขา พระนางมัทรีทรง
มองเห็นกองทัพพระราชบิดาจึงได้ตรัสทูลพระเวสสันดรและเม่ือ
หกกษัตริย์ได้พบหน้ากันทรงกันแสงสุดประมาณ รวมทั้งทหาร
เหล่าทัพท าให้ป่าใหญ่สนั่นครั่นครืนท้าวสักกเทว ราชจึงได้ทรง
บันดาลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์และทวยหาญได้หายเศร้าโศก 
 ผู้ ใดบูชากัณ ฑ์ฉกษัตริย์  จะได้ เป็นผู้ เจริญด้วยพร ๔ 
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแลฯ 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์ฉกษัตริย์   
 ๑. ความรอบคอบ เมื่อถูกเนรเทศไปอยู่ป่า ชาวเมืองสีพี
แตกความสามัคคีแบ่งเป็นสอง ฝ่าย เมื่อได้ยินเสียงกองทัพยกมา 
พระเวสสันดรยังทรงหวาดระแวงอยู่จึงชวนพระนางมัทรีไปซ่อน
เร้น ดูให้รอบคอบก่อน   
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 ๒. การข่มใจ เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ที่ควรมี แม้ว่าพระ
เวสสันดรจะยินดวี่าพระราช บิดามารับกลับพระนคร แต่พระองค์ก็
ข่มจิต ให้สงบได้   
 ๓. ความสุขในหมู่ญาติ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแก่พระเจ้า
วิทูฑภะว่า “ร่มเงาของญาติ เย็นกว่าร่มเงาไม้” เมื่อกษัตริย์ทั้งหก
ได้พบกั นจึ ง เป็ นปี ติ สุ ขยิ่ งยวด  โดย เฉพาะ เมื่ อม าเห็ น ว่ า                
พระเวสสันดรมีความล าบาก พระบิดา พระมารดายิ่งเวทนาสงสาร
ยิง่ขึ้น 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักอภัยทาน 
 
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 ๑. พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็น
น้ าใจจากกันยามตายได้เห็นน้ าตา 
 ๒. การให้อภัยเป็นเพราะได้ส านึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้าว
ฉานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวม 
 ๓. สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ 
ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของ
เทวดา 
   ๑๓. นครกัณฑ์ 
  นครกัณฑ์เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์น าพยุหโยธาเสด็จนิวัติ
พระนคร พระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดาพระเจ้า
กรุงสญชัยตรัสสารภาพผิด พระเวสสันดรจึงทรงลาผนวชพร้อมทั้ง
พระนางมัทรี และเสด็จกลับสู่สีพีนคร เมื่อเสด็จถึงจึงรับสั่งให้
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ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่กักขัง ครั้นยามราตรีพระเวสสันดรทรง
ปริวิตกว่า รุ่งเช้าประชาชนจะแตกตื่นมารับบริจาคทาน พระองค์
จะประทานสิ่งใดแก่ประชาชน ท้าวโกสีห์ได้ทราบจึงบนัดาลให้มีฝน
แก้ว ๗ ประการ ตกลงมาในนครสีพีสูงถึงหน้าแข้ง พระเวสสันดร
จึงทรงประกาศให้ประชาชนขนเอาไปตามปรารถนา ที่เหลือให้ขน
เข้าพระคลังหลวง ในกาลต่อมาพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติ
ปกครองนครสีพีโดยทศพิธราชธรรม บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอด
พระชนมายุ 
 ผู้ ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศา
คณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดาสามี หรือบิดามารดาเป็นต้น             
อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะท า
การใดๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 
 สรุปสาระส าคัญกัณฑ์นครกัณฑ์ 
 ๑. การรั้งรอแต่พองาม ไม่ให้คนอื่นมางอนง้อจนเกินงาม
และไม่ผลีผลามใจร้อนจนน่ารังเกียจ พระเวสสันดรทรงประวิงเวลา
จนกระทั่งพระเจ้ากรุงสญชัยทรงยอมรับผิดว่าหลงเชื่อคนยุยง          
พระเวสสันดร จึงทรงลาผนวชและครองราชย์สมบัติ 
 หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักสาราณียธรรม ๖ 
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 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ 
 การท าความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน การใช้ธรรมะใน
การปกครองย่อมท าให้เกิดความสงบร่มเย็น 
 ชาดกเรื่องนี้มีคติธรรม สั่งสอนให้คนเราเพียรประกอบคุณ
งามความดีโดยมิท้อถอย หากรู้จักสละทรัพย์บริจาคทานเนื่องนิจก็
จะเป็นที่สรรเสริญทั่วไป คนโลภคนจิตบาปหยาบร้ายก็ต้องได้ภัย
เพราะตัวเองดั่งชูชกนั้นเอง 
 
อานิสงส์คาถาพัน 
 เมื่อครั้งพระมาลัยเทวเถรเจ้ารับดอกอุบลจากบุรุษเข็ญใจ
แล้วได้น าขึ้นไปบูชาพระจุฬามณีเจดียสถานในดาวดึงส์เทวโลกได้
ถือโอกาส สนทนากับพระศรีอริยเมตไตรย์ และทรงตรัสแก่พระเถร
เจ้าว่า ขอพระคุณเจ้าได้บอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าผู้ใดใครอยาก
พบปะพระศรีอาริย์เจ้า ผู้นั้นพึงงดเว้นอนันตริยกรรม ๕ ประการ               
มีฆ่ามารดาบิดา เป็นต้น และพึงอุตสาหะหมั่นสร้างกองการกุศล มี
การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และสดับตรับฟังพระธรรม
เทศนามหาเวสสันดรชาดกอันประกอบด้วยคาถาพันหนึ่ง กระท า
การสักการบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ต่างๆ และ ดอกไม้ธูปเทียน
อย่างละพัน ตั้งใจฟังให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ 
ดังนี้แล้ว จะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคตโดยแท้ หากดับ
ขันธ์แล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอัน
มโหฬารครั้นถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา 
เหล่านั้นก็จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์ ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาก็
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จักได้บรรลุมรรคผล มีพระโสดาปัตติผลเปน็ตน้ เป็นพระอริยบุคคล
ในพระพุทธศาสนา 
 สิ่งที่ได้รับเมื่อฟังเทศน์มหาชาติ ได้แก่ สอนให้คนรู้จักท า
ความดี ประกอบกรรมดี รู้จักการบ าเพ็ญบุญ บริจาคทานสละ
ความเห็นแก่ตัว สละทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นการลด
ความตระหนี่ในใจ ลดความเห็นแก่ตัว ท าให้ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็น
รูป รส กลิ่น เสียง ที่เป็นอนิจจัง เพราะเวลาจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่มี
ใครน าสิ่งต่าง ๆ ติดตัวไปได้ มีแต่ความดีและความชั่วเท่านั้น   ที่
สามารถเอาไปได้ในภพหนา้ นอกจากนั้น พุทธศาสนิกชนยังมีความ
เชื่อว่า การได้ฟังพุทธวจนะ เช่นการฟังเทศน์มหาชาติ ย่อมเกิด
อานิสงส์และกุศลราศีแก่ตน และยังเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องศา
สนอันตรธาน คือ ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ๕ ประการ 
ได้แก่ 
 ๑. ปริยัติอันตรธาน คือ ความสูญสิ้นผู้ศึกษาเล่าเรียน 
 ๒. ปฏบิัติอันตรธาน คือ ความสูญสิ้นของการปฏิบัติธรรม 
 ๓. ปฏิเวธอันตรธาน คือ ความสูญสิ้นการตรัสรู้อริยมรรค 
อริยผล 
 ๔. สังฆอันตรธาน คือ ความสูญสิ้นพระภิกษุสงฆ์ 
 ๕. ธาตุอันตรธาน คือ ความสูญสิ้นพระสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า 
 การเทศน์มหาชาติจึงเป็นการสนับสนุนให้มีการศึกษา
ปริยัติสัทธรรมและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย จึงเชื่อ
กันว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์
พันพระคาถาจบภายในวันเดียว และบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่
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ละอย่างให้ครบพัน สิริมงคลย่อมเกิดผู้นั้น แม้น้ าที่ตั้งไว้ในมณฑล
พิธีก็ ถื อกั น ว่ า เป็ นน้ ามนต์ สามารถก าจั ด เสนี ยดจัญ ไรได้ 
นอกจากนั้น ยังเชื่อว่าจะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ๕ ประการ คือ 
  ๑. จะได้เกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะ
มาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต 
  ๒. เมื่อดับขันธ์จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวย
ทิพยสมบัติอันโอฬาร 
  ๓. จะไม่เกิดในอบาย (ไม่ตกนรก) เมื่อตายไปแล้ว 
  ๔. จะเป็นผู้มั่ งมีลาภยศ สรรเสริญ  ไมตรี และมี
ความสุข 
  ๕. เมื่ อได้ ฟั งพระธรรมเทศนา จะได้รับมรรคผล 
นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมหาเวสสันดร
ชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ จะช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตา กรุณา 
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น มีจิตใจที่เป็นกุศล เมื่อมี
อารมณ์โลก โกรธ หลง ก็สามารถระงับได้ และมีเข้าใจในสัจธรรม
ของชีวิตด า เนินชีวิตอย่างไม่ประมาท โดยมีหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบพิธีกรรม
จนก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาขึ้น   
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 พระนคร : เสริมวิทย์บรรณาคาร ๒๕๑๓. 
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). กะเทาะเปลือก 
 เวสสันดรชาดก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง,  
 ๒๕๓๖. 
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). แก่นมหาชาติ.  
   กรุงเทพฯ : คอมแพคท์ พริ้นท์, ๒๕๔๓.  
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ). มหาเวสสันดรชาดก. 
 กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๐. 
พระวินัย วิสุทฺธสาโร (เกษมสุข). วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมที่ 
 ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
 มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่  
 ๒๘. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระ 
 เกียรติ . กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒ นธรรมและศิลปะ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 
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ก าหนดการ 

พิธีท าบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ  
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มนีาคม ๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

**************** 
 

วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๔) 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน   
เวลา ๐๘.๓๐ น.    รับบริจาคข้าวเปลือกจากพุทธศาสนิกชน  

ณ ลานหน้าอาคารหอประชุม 
เวลา ๐๙.๐๐ น.    พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นสู่ท่ีประดิษฐาน 
 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีสาธยายคาถาพัน โดย ชมรมรวมพลคนพุทธ 
เวลา ๑๐.๒๐ น.      เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน  

โดย พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ - สามเณร  

จ านวน ๑,๐๐๐ รูป 
เวลา ๑๑.๓๐ น.      พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว โดย พ่อสานิตย์ พาสว่าง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสวนาทางวิชาการ “บุญมหาชาติ : การบ าเพ็ญทานบารมี

ของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ ฝั่งโขง”   
โดย  นักวิชาการทางด้านพุทธศาสนา ไทย-ลาว-กัมพูชา 
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เวลา ๑๕.๐๐ น.   พิธแีหพ่ระเวสสันดรเข้าเมือง-กัณฑ์หลอนและขบวนคุ้ม
ต่าง  ๆโดยชมรมรวมพลคนพุทธและนิสิตประจ าคุ้มต่างๆ 

เวลา ๑๖.๓๐ น.     พิธีเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ นิทรรศการ และคุ้ม
วัฒนธรรมนานาชาติ 

 - พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  
  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

 - กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
  ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

 
  

- คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน  
  ณ เวทีกลาง (หอประชุม) 

 - ประธานกล่าวเปิดโครงการ 
 - ชมการฟ้อนเชิญพระเวสของกลุ่มสตรีจิตอาสา  

  ๓ ต าบล 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและ

ประกวดธิดากุ้มข้าวใหญ่ 
 รอบท่ี ๑ โชว์ตัวพร้อมแนะน าตัว รับดอกไม้ ลงเวที 
 - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงโปงลาง 

  พุทธศาสตร์อีสานศิลป์ 
   รอบที่ ๒ แสดงความสามารถคนละไม่เกิน ๕ 

   นาที รับดอกไม้ 
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐ 
  ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

   รอบท่ี ๓ ตอบค าถามคนละ ๑ ค าถามพร้อมตัดสิน 
 - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากประเทศกัมพูชา 
 - พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการแสดงศิลปะวันธรรม/

การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขึน้ ๘ ค่ า เดือน ๔) 
เวลา ๐๔.๐๐ น. ท าวัตรเช้า 
เวลา ๐๔.๓๐ น.  แห่ข้าวพันก้อน โดย ชมรมรวมพลคนพุทธและนิสิต

หลักสูตรต่าง ๆ 
เวลา ๐๕.๐๐ น. เทศน์สังกาด โดย พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺทรกวี  
เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศน์คาถาพนัสรุป ๑๓ กัณฑ์   

โดย พระมหาโยธิน  โยธิโก, รศ.ดร.  
เวลา ๐๘.๐๐ น. การสาธิตเทศน์มหาชาตนิานาชาติ ๑๓ กัณฑ ์ 

โดย พระนิสิตประจ าคุ้มต่าง ๆ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ-์สามเณร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์มหาชาตชิาดก ๑๓ กัณฑ ์๓ ธรรมาสน์ 

โดย  พระนักเทศน์เสียง 
เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีแหก่ัณฑ์หลอน โดย  นิสิตประจ าคุ้มต่าง ๆ   
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศรางวัลชนะเลิศประจ าคุ้มต่าง ๆ  และมอบ

รางวัล 
 พิธถีวายกุ้มข้าวใหญ่ กัณฑ์หลอนและผ้าป่า 
 - พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  

  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
   กล่าวสัมโมทนียกถา  

- พระสงฆ์อนุโมทนา  
        เป็นเสร็จพิธี 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
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