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 ประเพณีการเทศน์มหาชาติ 

          ประเพณีการเทศน์มหาชาติจัดเป็นการท าบุญที่ส าคัญและมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทยเนื่องจากเป็น
ประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ท าสืบเนื่องมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพราะความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์
มหาชาติแล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบพระศรีอริยเมตตรัยโพธิสัตว์
ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 

          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดฯให้ประชุมสงฆ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลและแต่งมหาชาติค า
หลวงขึ้นเป็นภาษาไทยเมื่อ พ.ศ.๒๐๒๕ส าหรับสวดในพระราชพิธีเข้าพรรษาและสวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังระหว่าง
พรรษา 

          เรื่องราวของมหาชาติชาดกมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนเพราะถือว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้า
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายที่ทรงบ าเพ็ญพระบารมีครบ๑๐ ประการ  ก่อนจะทรงตรัส
รู้พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยทานบารมีชั้นสุดยอดที่ยากยิ่งจึงเรียกว่า มหาชาติ 

          ความนิยมและความส าคัญของเรื่องมหาชาติชาดกปรากฏให้เห็นได้จากวรรณกรรมที่แต่งขึ้นมากมาย ทั้ง
ต่างส านวนและต่างยุคสมัยเฉพาะที่เป็นฉบับหลวงก็มีมากมายในลักษณะของรูปแบบค าประพันธ์ต่างๆนอกจากนี้
ยังมีมหาชาติฉบับท้องถิ่นต่างๆ อีก เช่นทางภาคเหนือมีมหาชาติภาคพายัพเขียนเป็นภาษาล้านนามีหลายฉบับและ
หลาย ส านวนทางภาคอีสานมีมหาชาติค าเฉียงส่วนทางภาคใต้มีมหาชาติชาดกฉบับวัดมัชฌิมาวาสสงขลาเป็นต้น
และยังมีมหาชาติส านวนต่างๆอีกมากมายที่แต่งกันเองโดยอิสระกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆประเพณีการฟังเทศน์
มหาชาติจึงปรากฏในสังคมไทยทุกภูมิภาคทั้งในราชส านักและในหมู่ประชาชนทั่วไป 

          ในราชส านักปรากฏเป็นพระราชพิธีในวังหลวงมาแต่สมัยสุโขทัยแล้วในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ถึงกับ
ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งทรงธรรมด้วยพระราชประสงค์ให้เป็นที่ทรงธรรมในงานพระราชพิธีเทศน์มหาชาติพระ
ราชพิธีนี้สืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกทรงเกณฑ์พระ
บรมวงศานุวงศ์ข้าราชการ ท ากระจาดใหญ่บูชากัณฑ์เทศนาคราวหนึ่งแม้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ครั้งที่ทรงด ารงอยู่ในสมณเพศก็ทรงหัดเทศน์กัณฑ์มัทรีจนกลายเป็นธรรมเนียมให้พระราชโอรสถวายเทศน์มหาชาติ
ในวังหลวง 

          ในท้องถิ่นโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ส าคัญที่สุดของปีจะจัดขึ้นในราวเดือน ๔ 
เรียกว่า บุญพระเวสทั้งยังมีประเพณีเก่ียวเนื่องกับเทศกาลนี้ด้วย เช่นพิธีแห่พระเวสเข้าเมืองและพิธีแห่ข้าวพันก้อน
เพ่ือบูชาคาถาพันทางภาคเหนือก็ให้ความส าคัญกับการเทศน์มหาชาติมากเห็นได้จากมีประเพณีสร้างหลาบเงินหรือ
แผ่นเงินแกะลาย แขวนห้อยรอบฉัตรถวายเป็นเครื่องขันธ์ตั้งธรรมหลวงในงานบุญเทศน์มหาชาติแผ่นเงินเหล่านี้จะ
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จ าหลักเป็นรูป ลวดลายต่างๆส่วนทางภาคใต้นั้นประเพณีเทศน์มหาชาติได้คลี่คลายไปเป็นประเพณีสวดด้านซึ่ง
คล้ายคลึงกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายอย่างกรุงเทพฯที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

          จะเห็นว่าประเพณีเทศน์มหาชาติที่เป็นประเพณีหลวงได้ส่งผลกระทบต่อประเพณีราษฎร์อย่างกว้างขวาง
แต่ท้องถิ่นได้พัฒนารูปแบบการเทศน์และประเพณีต่างๆ ให้แตกต่างไปเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมเนียมท้องถิ่นที่
แตกต่างกันไปในแต่ละภาคในภาคกลางจะคงลักษณะส าคัญของประเพณีหลวงไว้มาก เช่นในการเทศน์มักจะมีปี่
พาทย์ประโคมขณะด าเนินพิธีตามแบบของหลวงด้วยเชื่อว่าเป็นการเสริมศรัทธาให้เกิดความปีติในผลบุญที่ได้
บ าเพ็ญกับทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ที่ได้ยินเสียงปี่พาทย์ได้ทราบว่าก าลังมีพิธีเทศน์มหาชาติอยู่   ผู้ใดรับกัณฑ์
เทศน์ใดไว้จะได้ตระเตรียมตัวได้ทันปี่พาทย์ในงานเทศน์มหาชาติจะเริ่มด้วยเพลงโหมโรงและก าหนดเพลงปี่พาทย์
ประจ ากัณฑ์ไว้ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ตามแบบหลวงที่มีความศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นเพลงชั้นสูงทั้งสิ้น เช่น กัณฑ์ทศ
พร ใช้เพลงสาธุการ กัณฑ์หิมพานต์ใช้เพลงตวงพระธาตุเป็นต้น 

          การเทศน์มหาชาติในส่วนที่เป็นประเพณีราษฎร์นอกจากจะรักษาขนบแบบราชส านักที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์
แล้ว   ยังแฝงด้วยความสนุกสนานและการละเล่นแทรกอยู่ด้วย เช่นพระที่เทศน์มหาชาติกัณฑ์ต่างๆ อาจว่าแหล่
เพ่ือให้ผู้ฟังได้รสยิ่งขึ้นแหล่ต่างๆ   ที่มีประจ ากัณฑ์ที่เรียกว่าแหล่นอกนี้จะแต่งเป็นพิเศษนอกเนื้อเรื่องพระ
เวสสันดรก็ได้หรือชาวบ้านในบางท้องที่แถบภาคกลางจะมีการเล่นมหาชาติทรงเครื่องเวลามีพิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่ง
ชาวบ้านจะรับมาจากวัดและไปเล่นกันเองต่อมาชาวบ้านกลับไปชวนพระมาเล่นด้วยกันจึงเป็นการเล่นระหว่างแม่
เพลงที่มีเสียงดีที่มักรับบทเป็นพระนางผุสดี หรือพระ-นางมัทรี กับพระที่มักจะรับบทพระเวสสันดรและชูชก เป็น
ต้น 

          จะเห็นได้ว่าคติธรรมต่อการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะคติของการท าบุญให้ทานการกลับ
ชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรความเชื่อเรื่องบุญ-กรรมอยู่ในส านึกของชาวไทยทั้งสังคม ด้วยอิทธิพล
ของมหาชาติชาดกที่มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างบูรณาการทางศาสนาให้เกิดขึ้นต่อชาวไทยทุกภูมิภาคมาเป็น
เวลาช้านานแล้วพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อกระบวนการเชื่อมต่อประเพณีหลวงสู่ประเพณีราษฎร์ท าให้เกิด
ความกลมกลืนในทางวัฒนธรรมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันท่ามกลางคติความเชื่อใน
ท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน 

          ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ที่เห็นจากประเพณีการเทศน์มหาชาติ
แสดงให้เห็นถึงเจตนาในการพยายามเผยแพร่ประเพณีหลวงสู่ท้องถิ่นโดยตรงอิทธิพลของประเพณีหลวงที่ส่งต่อ
ประเพณีราษฎร์กระท าโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาและอบรมสั่ง
สอนสอดแทรกค่านิยมจากราชส านักที่เน้นแบบแผนที่เป็นระเบียบให้คล้ายคลึงกันแต่ความโน้มเอียงของประเพณี
ราษฎร์ที่จะเลียนแบบประเพณีหลวงตามธรรมชาติของการยกย่องแบบแผนจากราชส านักเป็นพ้ืนเดิมของสังคม
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ชาวนาอยู่แล้วท าให้ประเพณีหลวงบางอย่างกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเอาอย่างโดยที่ ราชส านักเองไม่ได้มี
เจตนาหรือต้องการจะมีอิทธิพลแต่ประการใดดังจะยกประเพณีการเผาศพมาเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นพอสังเขป 

                           การเทศน์มหาชาติ    เป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภาคของประเทศ  ซึ่งถือ
ปฎิบัติสืบด่อกันมาเป็นเวลาช้านานจนเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสังคม ชาวพุทธไทย   โดยมีความเชื่อว่า   การฟัง
เทศน์มหาชาติท าให้ผู้ฟังได้บุญมาก  และในขณะที่ฟังก็ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย  ถ้ายิ่งพระเทศน์
เสียงดี ๆ    ก็ยิ่งท าให้ฟังซาบซึ้งยิ่งขึ้น  เทศน์มหาชาติเป็นงานใหญ่  ไม่มีใครสามารถจัดให้มีขึ้นมาได้โดยล าพังวัด
ใดจะจัดให้มีเทศน์มหาชาติจะต้อง เริ่มด้วยการระดมก าลังคน  ประชุมปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ  
วางแผนด าเนินงานไว้แต่เนิ่น ๆ   เช่น   จัดท าความสะอาดบริเวณวัด   ประดับตกแต่งธรรมาสน์  ศาลาการเปรียญ  
เตรียมหาต้นกล้วยต้นอ้อย ตลอดทั้งจัดท าธงทิวประดับประตูก าแพงวัด  เป็นต้น  จัดได้ว่าเป็นงานใหญ่ในรอบปี
เลยทีเดียว  การเตรียมงานเทศน์มหาชาติ  จึงเป็นประเพณีที่สร้างสรรค์ความสมานสามัคคีของประชาชน  ท าให้
ประชาชนรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ  รู้จักแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 

           ค าว่า   “   เทศน์มหาชาติ   “       ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(๒๕๔๒:๕๔๐:๘๓๘)   ให้
ความหมาย  “เทศน์”   ว่าการแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา  และ  “มหาชาติ”  น.  เรียกเวสสันดรชาดกว่า  
มหาชาติ มี  ๑๓  กัณฑ์.   การมีเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชากดเรียกว่า  มีเทศน์มหาชาติ 

                    เทศน์มหาชาติเป็นการพรรณาถึง  “   เรื่องพระเวสสันดรชาดก “    ค าว่า”  ชาดก “  นั้นเป็นชื่อ
เรียกคัมภีร์ประเภทหนึ่งของพุทธศาสนา  ที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  เป็นค าสอนประเภทบุคลาธิษฐาน  
คือยกตัวละครขึ้นมาเล่าแล้วสอดแทรกค าสอนเข้าไปในการเล่าเรื่องนั้น  ๆ ชาดกมีอยู่มากมาย  แต่ที่นับว่าส าคัญ
ที่สุดมีอยู่  ๑๐  ชาดก หรือสิบชาติ  ตามที่นิยมเรียกกันว่า  “ พระเจ้าสิบชาติ  “   ในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรง
บ าเพ็ญบารมีต่าง ๆ กัน  เพ่ือมุ่งหวังที่จะให้ส าเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ 

           การบ าเพ็ญบารมีก็คือการกระท าความดี  ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล  เป็นเรื่องเฉพาะตัว  ไม่
เกี่ยวกับผู้อื่นหรือส่วนร่วม  แต่ตามความเป็นจริงแล้วการบ าเพ็ญบารมีนั้นย่อมจะท าให้เกิดผลดีทั้งแก่ตัวผู้ กระท า
และประชาชนโดยส่วนรวมโดยแท้  เช่น  “  การบ าเพ็ญสัจจะบารมี”  ผู้บ าเพ็ญยึดมั่นแต่เฉพาะความเป็นจริง  
ความเที่ยงตรง บุคคลอ่ืนได้รับผลก็คือ  ไม่ถูกหลอกลวง  เป็นต้น  อนึ่ง การบ าเพ็ญบารมีนั้น  แบ่งออกเป็น     ๓ 
ชั้น  หรือ  ๓ ระดับคือระดับธรรมดาชั้นต้น ๆ เรียกว่า  “  บารมี ”  ระดับสูงคือระดับที่ท าได้ค่อนข้างยากเรียกว่า  
“  อุปบารมี”   และระดับสูงสุดคือระดับท่ีบุคคลซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่สามารถจะท าได้เรียก ว่า  “ ปรมัตถบารมี” 

          เทศน์มหาชาติ  คือ  เทศนาเวสสันดรชาดก  ถือเป็นงานบุญพิธีที่ส าคัญ  เป็นประเพณีที่มีคุณค่าที่ต้อง
สืบทอดที่นิยมจัดให้มีการมาแต่โบราณ  ส่วนมากจัดให้มีในวัด  เป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น  ๆ  จะตกลง
ร่วมกันจัด  ปกติจัดหลังวันออกพรรษาและพ้นหน้าทอดกฐินไปแล้วจนตลอดฤดูหนาว  ส่วนใหญ่ทางภาคกลาง



๔ 

 

นิยมท ากันในวันขึ้น   ๘  ค่ าหรือวันแรม  ๘  ค่ า  กลางเดือนสิบสอง ซึ่งในช่วงนี้น้ าเริ่มลดและข้าวปลาอาหารก าลัง
อุดมสมบูรณ์  จึงพร้อมใจกันท าบุญท าทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง 

            ทางภาคเหนือนิยมจัดเทศน์ในเดือนยี่  นอกจากจะเป็นประเพณีลอยกระทงแล้ว  ยังมีประเพณี “ตั้งธัมม์
หลวง” หมายถึงการฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหญ่หรือเรื่องส าคัญ  เพราะธรรมหลวงที่ใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดร
ชาดก  อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มาประสูติแลวตรัสรู้เป็นพระ พุทธเจ้าในชาติต่อมา   มี
ทั้งหมด   ๑๓    กัณฑ์    ค าว่า  “ตั้ง”    แปลว่าเริ่มต้น  การ ตั้งธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรม
เทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย ประเพณีนี้ตรงกับงานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติของภาคกลาง  
การตั้งธรรมหลวงนี้  จะจัดขึ้นในเดือนเพ็ญที่เรียกว่าเดือนยี่เพง  (ยี่เป็ง)  คือวันเพ็ญเดือน  ๑๒   จะมีการเตรียม
งานมากมาย  นับตั้งแต่การเตรียมสถานที่ในการเทศน์และการเตรียมตัวของผู้จะมาฟังเทศน์ ถือเป็นพิธีใหญ่คู่งาน
ทานสลากภัตต์  ดังนั้นจึงมีคตินิยมว่า  ในวัดหนึ่งนั้นปีใดที่จัดงานทานสลากภัตต์ก็จะไม่จัดงานตั้งธรรมหลวง  และ
ปีใดที่จัดงานตั้งธรรมหลวงก็จะไม่จัดงานทานสลกภัตต์นอกจากเทศน์มหาชาติ หรือเวสสันดรชาดกแล้ว  ธรรมหรือ
คัมภีร์ที่น ามาเทศน์ในงานตั้งธรรมหลวงนี้ อาจเป็นคัมภีร์ขนาดยาวเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งทางวัดและคณะศรัทธาจะ
ช่วยกัน พิจารณา  โดยอาจเป็นเรื่องในหมวด  ทศชาติชาดกปัญญาสชาดก  หรือชาดกนอกนิบาตเรื่องอ่ืน แต่ที่
นิยมกันมากคือเรื่อง  “มหาชาติ”     หรือเวสสันดรชาดก  ซึ่งมีความเชื่อกันว่า  หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ  ๑๓  
กัณฑ์  จะไปเกิดในแผ่นดินยุคพระศรีอาริยะเมตไตรยในอนาคตเช่นกัน  ซึ่งหากเป็นธรรมที่มีใช่เรื่องมหาชาติแล้วก็
มักจะฟังกันไม่เกิน  ๓ วัน  แต่หากเป็นเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติแล้วอาจมีการฟังเทศน์ต่อเนื่องกันไปถึง  ๗    
วัน  โดยแบ่งการเทศน์เป็นวันแรกเทศน์ธรรมวัตร  วันที่สองเทศน์คาถาพัน  ก่อนที่จะเทศน์มหาชาติก็จะเทศน์เรื่อง
อ่ืนไปเรื่อย  ๆ พอถึงวันสุดท้ายก็จะเทศน์ด้วยคัมภีร์ชื่อ  มาลัยต้น   มาลัยปลาย  และอานิสงส์มหาชาติ  รุ่งขึ้น
เวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรเรื่อยไป  จนครบทั้ง  ๑๓  กัณฑ์  ซึ่งมักจะไปเสร็ฐเอาในเวลา
ทุ่มเศษ  แล้วจะมีการเทศนธรรมพุทธาภิเษกปฐมสมโพธิ  สวดมนต์เจ็ดต านานย่อ  ธัมมจักกัปปวัดตสูตร  และสวด
พุทธาภิเษก  ปัจจุบันนิยมเทศน์จบภายในวันเดียว 

            เจ้าของกัณฑ์จะนิมนต์พระท่ีเทศน์เฉพาะกัณฑ์นั้น  ๆ มาเทศน์ เรียก “เทศน์กินกัณฑ์  “ 

ท านองที่ใช้เทศน์แบบพ้ืนเมืองเรียกตามแบบลานนาว่า  “ระบ า”  การเรียกชื่อกัณฑ์  ทางภาษาเหนือเรียกว่า  
“ผูก” ด้วยเหตุที่เทศน์มหาชาติเป็นที่นิยม  จึง มีนักปราชญ์ฉบับล้านนาแต่งธรรมเป็นจ านวนถึงประมาณ ๑๕๐ 
ฉบับหรือส านวน เช่นฉบับวิงวอนน้อย วิงวอนหลวง วิงวอนดอนกลาง หิ่งแก้วมโนวอน ท่าแปูน ริมฅง สร้อยสังกร  
เป็นต้น ส่วนฉบับที่เป็นภาษาบาลีล้วนเรียกว่า “คาถาพัน” 

     ๑) ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณปุา ตามท้องเรื่องเวสสันดรชาดก โดยน าเอา ต้นกล้วย 
ต้นอ้อย และก่ิงไม้มาผูกตามเสา และบริเวณรอบ ๆ ธรรมาสน์ ประดับธงทิว และ ราวัติ ฉัตร ตามสมควร 



๕ 

 

   ๒) ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรก็ได้ใส่น้ าสะอาดเต็ม ส าหรับปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ ใน
ระหว่างที่พระเทศน์ น้ าในภาชนะที่ตั้งนี้เสร็จพิธีแล้ว ถือว่าเป็นน้ าพระพุทธมนต์ที่ส าคัญ ภาชนะใส่น้ านี้ตั้งหน้า
ธรรมาสน์ กลางบริเวณพิธี 

   ๓) เตรียมเทียนเล็ก ๆ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม แล้วนับแยกจ านวนเป็นมัด มัดหนึ่งมีจ านวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึ่ง 
แล้วท าเครื่องหมายไว้ให้ทราบ ว่ามัดไหนส าหรับบูชาคาถากัณฑ์ใด เมื่อถึงคราวเทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียนมัดนั้น
ออกจุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะน้ า ต่อกันไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ ๑๓ กัณฑ์ถ้วน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 
เท่าจ านวนคาถา บางแห่งนิยมท าธงเล็ก ๆ ๑,๐๐๐ คัน แบ่งจ านวนเท่าคาถาประจ ากัณฑ์เช่นอย่างเทียน แล้วปักธง
บูชาระหว่างกัณฑ์บนหยวกกล้วย แต่การใช้ธงไม่เป็นที่นิยม เช่น เทียน การจุดเทียนหรือปักธงบูชากัณฑ์ดังกล่าว
เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้น ๆ การเทศน์เวสสันดร มีวิธีเทศน์เป็นท านองโดยเฉพาะ จะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมศึกษาต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางนี้เป็นพิเศษ ส่วนการเทศน์จตุราริยสัจจกถา มีระเบียบพิธีอย่างเทศน์ในงาน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

ประเพณีงานเทศน์มหาชาติ 

                         งานเทศน์มหาชาตินี้ นิยมท ากันหลังออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจท าในวันขี้น ๘ ค่ า
กลางเดือน ๑๒ หรือในวันแรม ๘ ค่ าก็ได้ ซึ่งในช่วงนี้น้ าเริ่มลดและข้าวปลาอาหารก าลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจ
กันท าบุญท าทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง แต่ในภาคอีสานนั้นนิยมท ากันในเดือน ๔ เรียกว่า "งานบุญผะเหวด" ซึ่ง
เป็นช่วงที่เสร็จจากการท าบุญลานเอาข้าวเข้ายุ้ง ในภาคกลาง บางท้องถิ่นท ากันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ ก็มี งาน
เทศน์มหาชาตินั้นจะท าในกาลพิเศษจะท าในเดือนไหนก็ได้ไม่จ ากัดฤดูกาล โดยมากเพ่ือเป็นการหาเงินเข้าวัด บาง
แห่งนิยมท าในเดือน ๑๐ 

การเทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้าย
ของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดัง
ต านานต่อไปนี้ 

ต านานเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ ์

การเทศน์มหาชาติ คือการมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมร าลึกถึงการบ าเพ็ญบุญ คือความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละ
ความเห็นแก่ตัว เพ่ือผลประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นส าคัญเป็นเทศกาลที่คงความหมายอย่าง
แท้จริง 

การเทศน์ทุกกัณฑ์จะมีผู้เป็นเจ้าภาพจัดกัณฑ์เทศน์ถวาย เมื่อพระที่ตนรับกัณฑ์เทศน์ขึ้นเทศน์เจ้าภาพจะจุดเทียน
บูชาคาถาหว่านข้าวตอกข้าวสาร การเทศน์ในสมัยก่อนพระเจ้าของกัณฑ์จะอ่านจากอักษรธรรม(อักษรลาว) ซึ่งจาร



๖ 

 

ลงบนใบลานเป็นแผ่นยาว ค าว่า"จาร" มาจากภาษาเขมรแปลว่า การเขียนด้วยเหล็กแหลมบนใบลาน แต่ปัจจุบันจะ
นิยมพิมพ์ลงบนใบลานเป็นตัวหนังสือไทยปัจจุบัน เป็นเรื่องราวในแต่ละกัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกส าหรับพระรุ่น
ใหม ่

เมื่อจบกัณฑ์จะตีฆ้องเป็นสัญญาณ การเป็นเจ้าของกัณฑ์ในหมู่บ้านในชนบทอาจแบ่งเจ้าภาพเป็นคุ้ม เรื่องราวและ
ประวัติความเป็นมาแต่ละกัณฑ์มีดังนี้ 

 เนื้อหาโดยย่อแต่ละกัณฑ์ 

            กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราช
มารดาของพระเวสสันดร ภาคสวรรค์ พระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญท้าวสักกะเทวราช สวามีทรงทราบจึงพาไป
ประทับยังสวนนันทวันในเทวโลก พร้อมให้พร ๑๐ ประการ คือให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสิริราชแห่งนครสีพี 
ขอให้มีจักษุด าดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ ขอให้มีคิ้วด าสนิท ขอให้พระนามว่าผุสดี ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือ
กษัตริย์ทังหลายและมีใจบุญ ขอให้มีครรภ์ที่ผิดไปจากสตรีสามัญคือแบนราบในเวลาทรงครรภ์ ขอให้มีถันงามอย่ารู้
ด าและหย่อนยาน ขอให้มีเกศาด าสนิท ขอให้มีผิวงาม และข้อสุดท้ายขอให้มีอ านาจปลดปล่อยนักโทษได้ 

        กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชาชนสีพีโกรธแค้นจึงขับไล่
ให้ไปอยู่เขาวงกต พระนางเทพผุสดีได้จุติลงมาเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัททราช เมื่อเจริญชนม์ได้ ๑๖ ชันษา จึงได้
อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสญชัยแห่งสีวิรัฐนคร ต่อมาได้ประสูติพระโอรสนามว่า "เวสสันดร" ในวันที่ประสูตินั้น
ได้มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์จึงน ามาไว้ในโรงช้างต้นคู่บารมี ให้นามว่า "ปัจจัยนาค" เมื่อพระ
เวสสันดรเจริญชนม์ ๑๖ พรรษา ราชบิดาก็ยกราชสมบัติให้ครอบครองและทรงอภิเษกกับนางมัทรี พระราชบิดา
ราชวงศ์มัททราช มีพระโอรส ๑ องค์ชื่อ ชาลี ราชธิดาชื่อกัณหาพระองค์ได้สร้างโรงทาน บริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจ 
ต่อมาพระเจ้ากาลิงคะแห่งนครกาลิงครัฐได้ส่งพราหมณ์มาขอพระราชทานช้างปัจจัยนาคพระองค์จึงพระราชทาน
ช้างปัจจัยนาคแก่พระเจ้ากาลิงคะ ชาวกรุงสัญชัย จึงเนรเทศพระเวสสันดรออกนอกพระนคร 

     กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดกทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนที่
พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลีและกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบ าเพ็ญมหา
สัตสดกทาน คือ การให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสา สรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
สุราบานอย่างละ ๗๐๐  

   กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศ เป็นกัณฑ์ที่สี่กษัตริย์เดินดงบ่ายพระพักตร์สู่เขาวงกต เมื่อเดินทางถึงนครเจตราชทั้งสี่
กษัตริย์จึงแวะเข้าประทับพักหน้าศาลาพระนคร กษัตริย์ผู้ครองนครเจตราชจึงทูลเสด็จครองเมือง แต่พระเวสสันดร
ทรงปฎิเสธ และเมื่อเสด็จถึงเขาวงกตได้พบศาลาอาศรมซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตตามพระบัญชาของท้าวสักกะ
เทวราช กษัตริย์ทั้งสี่จึงทรงผนวชเป็นฤๅษีพ านักในอาศรมสืบมา 



๗ 

 

   กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก เป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยา และหมายจะได้โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็น
ทาส ในแคว้นกาลิงคะมีพราหมณ์แก่ชื่อ     ชูชก พ านักในบ้านทุนวิฐะ เที่ยวขอทานตามเมืองต่างๆ เมื่อได้เงินถึง 
๑๐๐ กหาปณะ จึงน าไปฝากไว้กับพราหมณ์ผัวเมีย แต่ได้น าเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว เมื่อชูชกมาทวงเงินคืนจึงยก
นางอมิตดาลูกสาวให้แก่ชูชก นางอมิตดาเมื่อมาอยู่ร่วมกับชูชก ได้ท าหน้าที่ของภรรยาที่ดี ท าให้ชายในหมู่บ้าน
เปรียบเทียบกับภรรยาตน หญิงในหมู่บ้านจึงเกลียดชังและรุมท าร้ายทุบตี นางอมิตดา ชูชกจึงเดินทางไปทูลขอกัณ
หาชาลีเพื่อเป็นทาสรับใช้ เมื่อเดินทางมาถึงเขาวงกตก็ถูกขัดขวางจากพรามเจตบุตรผู้รักษาประตูปุา 

 กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน เป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก และชี้ทางสู่อาศรมจุตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่
พรานเจตบุตรอ้างว่าเป็นพระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงสญชัย จึงได้พาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมฤๅษี 

ที่ ๗ มหาพน เป็นกัณฑ์ปุาใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤๅษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดรแล้วก็รอนแรมเดินไพรไป
หา เมื่อถึงอาศรมฤๅษี ชูชกได้พบกับอจุตฤๅษี ชูชกใช้คารมหลอกล่อจนอจุตฤๅษีจึงให้ที่พักหนึ่งคืนและบอกเส้นทาง
ไปยังอาศรมพระเวสสันดร 

   กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือน
บอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าปุาหาอาหารแล้ว ชูชกจึงเข้าเฝูาทูลขอสองกุมาร สองกุมารจึงพา
กันลงไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ พระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก 

   กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี เป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้ตัดความห่วงหาอาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้ง
สองแก่ชูชก พระนางมัทรีเดินเข้าไปหาผลไม้ในปุาลึก จนคล้อยเย็นจึงเดินทางกลับอาศรม แต่มีเทวดาแปลงกาย
เป็นเสือนอนขวางทาง จนค่ าเมื่อกลับถึงอาศรมไม่พบโอรส พระเวสสันดรได้กล่าวว่ านางนอกใจ จึงออกเที่ยวหา
โอรสและกลับมาสิ้นสติต่อเบื้องพระพักตร์ พระองค์ทรงตกพระทัยลืมตนว่าเป็นดาบสจึงทรงเข้าอุ้มพระนางมัทรี
และทรงกันแสง เมื่อพระนางมัทรีฟ้ืนจึงถวายบังคมประทานโทษ พระเวสสันดรจึงบอกความจริงว่าได้ประทาน
โอรสแก่ชูชกแล้ว หากชีวิตไม่สิ้นคงจะได้พบ นางจึงได้ทรงอนุโมทนา 

     กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จ าแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี แล้วถวายคืนพร้อม
ถวายพระพร ๘ ประการ 

ท้าวสักกะเทวราชเสด็จแปลงเป็นพราหมณ์เพ่ือทูลขอนางมัทรี พระเวสสันดรจึงพระราชทานให้ พระนางมัทรีก็ยินดี
อนุโมทนาเพ่ือร่วมทานบารมีให้ส าเร็จ 

พระสัมโพธิญาณ เป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวสะท้าน ท้าวสักกะเทวราชในร่างพราหมณ์จึงฝากนางมัทรีไว้ยังไม่รับไป 
ตรัสบอกความจริงและถวายคืนพร้อมถวายพระพร๘ประการ 

      กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช เป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจ าแลงองค์ท านุบ ารุงขวัญสองกุมารก่อนเสด็จนิวัติถึงมหานครสีพี  



๘ 

 

เมื่อเดินทางผ่านปุาใหญ่ชูชกจะผูกสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้ ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอนต้นไม้ เหล่าเทพเทวดาจึงแปลง
ร่างลงมาปกปูองสองกุมาร จนเดินทางถึงกรุงสีพี พระเจ้ากรุงสีพีเกิดนิมิตฝันตามค าท านายยังความปีติปราโมทย์ 
เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้าทอดพระเนตรเห็นชูชกพากุมารน้อยสององค์ ทรงทราบความจริงจึง
พระราชทานค่าไถ่คืน ต่อมาชูชกก็ดับชีพตักษัยด้วยเพราะเดโชธาตุไม่ย่อย ชาลีจึงได้ทูลขอให้ไปรับพระบิดาพระ
มารดานิวัติพระนคร ในขณะเดียวกันเจ้านครลิงคะได้โปรดคืนช้างปัจจัยนาคแก่นครสีพี 

   กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้าณอาศรมดาบสที่เขาวงกต
พระเจ้ากรุงสญชัยใช้เวลา ๑ เดือน กับ ๒๓ วันจึงเดินทางถึงเขาวงกต เสียงโห่ร้องของทหารทั้ง ๔ เหล่า พระ
เวสสันดรทรงคิดว่าเป็นข้าศึกมารบนครสีพี จึงชวนพระนางมัทรีขึ้นไปแอบดูที่ยอดเขา พระนางมัทรีทรงมองเห็น
กองทัพพระราชบิดาจึงได้ตรัสทูลพระเวสสันดรและเมื่อหกกษัตริย์ได้พบหน้ากันทรงกันแสงสุดประมาณ รวมทั้ง
ทหารเหล่าทัพ ท าให้ปุาใหญ่สนั่นครั่นครืนท้าวสักกะเทวราชจึงได้ทรงบันดาลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์และทวย
หาญได้หายเศร้าโศก 

   กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์น าพยุหโยธาเสด็จนิวัติพระนครพระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทน
พระราชบิดาพระเจ้ากรุงสญชัยตรัสสารภาพผิด พระเวสสันดรจึงทรงลาผนวชพร้อมทั้งพระนางมัทรี และเสด็จ 

กลับสู่สีพีนคร เมื่อเสด็จถึงจึงรับสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่กักขัง ครั้นยามราตรีพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่า รุ่งเช้า
ประชาชนจะแตกตื่นมารับบริจาคทาน พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ประชาชน ท้าวโกสีห์ได้ทราบจึงบันดาลให้มีฝน
แก้ว ๗ ประการ ตกลงมาในนครสีพีสูงถึงหน้าแข้ง พระเวสสันดรจึงทรงประกาศให้ประชาชนขนเอาไปตาม
ปรารถนา ที่เหลือให้ขนเข้าพระคลังหลวง ในกาลต่อมาพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติปกครองนครสีพีโดย
ทศพิธราชธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมายุ 

                อานิสงส์ของการบูชาฟังเทศน์ประจ ากัณฑ์ 

กัณฑ์ทศพร 

                ผู้บูชากัณฑ์ทศพร จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้า
เป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ ทั้งจะได้บุตรหญิงชาย เป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความ
ประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ 

กัณฑ์หิมพานต์ 

                ผู้บูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปแล้วจะได้ไปบังเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบ ารุงบ าเรออยู่เป็นนิตย์ ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดใน



๙ 

 

ตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ 
เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะ นับประมาณมิได้ ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุกๆอิริยาบถ 

กัณฑ์ทานกัณฑ์ 

                ผู้บูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้ นตาย
แล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว ๗ 
ประการ 

 

 

กัณฑ์วนประเวศน์ 

                ผู้บูชากัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป
เป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป 

กัณฑ์ชูชก   

                ผู้บูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะ
เจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย 

กัณฑ์จุลพน 

                ผู้บูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษ
ด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลก
หน้าสืบไป 

กัณฑ์มหาพน 

                ผู้บูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก และจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มี
ทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟ่ืองฟูุงไปทั่ว
ชมพูทวีป อีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร 

กัณฑ์กุมาร   



๑๐ 

 

                ผู้บูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ 
ในสมัยที่พระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจน
ได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้
อบรมไว้ 

 

 

กัณฑ์มัทร ี

                ผู้บูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้ง
ประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน 

กัณฑ์สักกบรรพ 

                ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล 

กัณฑ์มหาราช 

                ผู้บูชากัณฑ์มหาราช จะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็น
พระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้น
บารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสาม มีการโมฆะ เป็นต้น 

กัณฑ์ฉกษัตริย ์

                ผู้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละทุกๆชาติแล 

กัณฑ์นครกัณฑ์ 

                ผู้บูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ภรรยาสามี หรือบิดา
มารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะท าการใดๆก็พร้อมเพรียงกัน ยังการ
งานนั้นๆให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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เทศน์มหาชาติภาคอีสาน 

ชาวอีสานให้ความส าคัญ กับพิธีกรรมบุญผะเหวด หรือเทศน์มหาชาติอย่างยิ่ง เกือบทุกหมู่บ้าน นิยมจัดขึ้นทุกปี 
เชื่อกันว่าเป็นจารีตประเพณี เป็นบุญใหญ่ประจ าปีของหมู่บ้าน มากระท ากันในช่วงเดือน 3 ถึง 5 หลังจากที่ได้เก็บ
เกี่ยวข้าว และท าบุญคูณลาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว การที่พุทธศาสนิกชน นิยมจัดให้มีการฟังเทศน์มหาชาติ และมี
การสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีสาเหตุอยู่หลายประการ บ้านเก่าว่าเนื่องมาจาก ความใน มาลัยสูตร เป็นสูตรนอก
คัมภีร์พระไตรปิฎก ความกล่าวถึง พระศรีอาริยเมตไตรย โพธิสัตว์ ผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต สั่งพระ
มาลัยว่า ถ้าผู้ใดต้องการเกิดในศาสนาของท่าน ยาฆ่าพ่อแม่ สมณพราหมณาจารย์ อย่าท าลายพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ อย่ายุ่งให้พระสงฆ์แตกแยกจากกัน ให้ฟังเทศน์มหาชาติ ให้จบ ในวันเดียว พระมาลัยได้ฟังเช่นนั้น จึง
น ามาเล่าให้ชาวเมืองมนุษย์ฟังและชาวเมืองก็ได้พากันประพฤติปฏิบัติตาม 

  ด้วยความส าคัญของพิธีกรรมบุญผะเหวด ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดพลังศรัทธาของ
ชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนา และได้ท าลงรักษาสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันในบทความนี้ 
วรรณกรรมเรื่องมหาชาติมีหลายส านวน และขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทศน์ วรรณกรรมที่ใช้เทศถือเป็นบ่อเกิด
พิธีกรรม และเป็นกลไกทางสังคม ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมประเพณีวัฒนธรรม 

            บุญผะเหวด หรือบุญพระเวส หมายถึง บุญพระเวสสันดร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติ ชาวอีสาน
จะนิยมจัดขึ้นในเดือนสี่ (ช่วงเดือนมีนาคม) เป็นบุญประจ าปีในฮีตสิบสอง ดังที่ปราชญ์อีสานได้ประพันธ์ผญา (บท
กลอน) เกี่ยวกับการท าบุญในช่วงเดือนสามและเดือนสี่ไว้ว่า “เถิงเมื่อเดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ตกเมื่อ
เดือนสี่ค้อยจัวน้อยเทศน์มัทรี” แปลว่า เมื่อถึงเดือนสามพระภิกษุสามเณรจะรอชาวบ้านท าบุญข้าวจี่ และเมื่อถึง
เดือนสี่(ช่วงเดือนมีนาคม) สามเณรเทศน์กัณฑ์มัทรีในงานบุญมหาชาติ 

         ความหมายของประเพณีบุญผะเหวดหรือมหาชาติ 

             ค าว่าผะเหวด เป็นส าเนียงของชาวอีสาน ที่มาแผลงมาจากค าว่าผะเหวด ซึ่งหมายถึง ผะเหวดสันดร 
การท าบุญผะเหวด เป็นการท าบุญและฟังเทศน์เรื่องผะเหวดสันดรชาดกหรือเทศน์ มหาชาติซึ่งมีจ านวน กัณฑ์13 
กัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ีอเป็นการร าลึกถึง ผะเหวดสันดรผู้ซึ่งบ าเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่ด้วยวิธีบริจาคทาน หรือทานบารมีในชาติ
สุดท้าย หรือมหาชาติของพระพุทธองค์ ก่อนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า งานบุญผะเหวดเป็นงาน
บุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานนิยมท ากันทุกหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง กัณฑ์13 กัณฑ์
จบภายในวันเดียวนั้น อานิสงฆ์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดิน แดนแห่ง
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ความสุขตามพุทธคติ ปัจจุบันงานบุญผะเหวดยังหาดูได้ทั่วไปเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสาน ภายในงานจะมีขบวน
แห่ พระเวสสันดรหลายขบวน และมีการท าขนมจีน(ชาวอีสานเรียกข้าวปุูน)มากมายมาเลี้ยงแขกบ้านแขกเมือง 

ความส าคัญ 

         บุญผะเหวด หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้า
ถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า 
ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการ
เปรียญส าหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงาน อันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์
มหาชาติจบภายในวันเดียว และบ าเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า 

บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้ร าลึกถึงการบ าเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละ
ความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นส าคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสาน
แต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระท าบ าเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็น
วัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไปนอกจากนี้ยังเป็นการ
สังสรรค์ ระหว่างญาติพ่ีน้องจากแดนไกลสมกับค ากล่าวที่ว่า "กินข้าวปุูน เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" 

              บุญผะเหวดของชาวอีสานถือเป็นงานบุญส าคัญ ชาวบ้านจะจัดให้มีพิธีอย่างใหญ่โต งานบุญต่อเนื่องกัน 
2-3 วัน มูลเหตุที่มีการท าบุญมีคติความเชื่อมาจากเรื่อง พระมาลัยสูตรว่า “พระมาลัยได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุเกศ
แก้วจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พบพระศรีอริยเมตไตรย องค์พระศรีอริยเมตไตรยได้ด ารัสสั่งกับพระมาลัยว่า ถ้า
มนุษย์อยากพบพระองค์ จงอย่าได้ท าบาปหนัก ได้แก่ ฆ่าบิดามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ท าร้ายพระพุทธเจ้า และยุยง
ให้พระสงฆ์แตกกัน อนึ่งให้ฟังเทศน์เรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวกัน ฟังแล้วให้น าไปประพฤติ
ปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์มาก และจะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงโลกมนุษย์ 
จึงได้บอกเรื่องราวให้มนุษย์ทราบ ด้วยเหตุนี้ชาวอีสานผู้ปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย จึงพากัน
ท าบุญพระเวสสันดรสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน” เมื่อถึงเดือนสี่ (ช่วงเดือนมีนาคม) ชาวบ้านจะประชุมกันเพ่ือก าหนด
วันท าบุญว่าจัดวันไหน และจะนิมนต์พระภิกษุสามเณรที่มาเทศน์จากวัดไหนบ้าง ครั้นตกลงกันแล้วก็น าหนังสือ
ใบลานเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งมีจ านวน 13 ผูก ออกมาแบ่งให้ครบเท่าจ านวนพระภิกษุสามเณรที่จะนิมนต์มา
เทศน์ จากวัดของหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งพระที่อยู่วัดของหมู่บ้านตัวเองด้วย หนังสือใบลานที่แบ่งออกเรียกว่า
กัณฑ์ ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะจับฉลากแบ่งกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ต่างๆ เท่ากับจ านวนหนังสือใบลานที่แบ่งและ
จ านวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนต์มา ในอดีตครัวเรือนที่เป็นเจ้าภาพจะเรียกว่า “ค้ าบุญ” ท าหน้าที่ต้อนรับ
พระภิกษุสามเณรและโยมผู้ติดตาม มีการตั้งผามบุญ(ปะร า)เรียงรายตามก าแพงรอบวัด ตั้งโอ่งน้ าดื่ม เตรียมหมาก
พลูบุหรีและจตุปัจจัยไทยทาน เพ่ือส าหรับถวายพระภิกษุสามเณรในวันงานอีกด้วย แต่ปัจจุบันการตั้งผามบุญ เพ่ือ
ส าหรับต้อนรับพระภิกษุสามเณร ได้หายไปตามยุคสมัยเหลือเฉพาะการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์อย่างเดียว ครั้นจับ
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สลากแบ่งกัณฑ์เทศน์เสร็จแล้ว ก็มีการออกใบฎีกานิมนต์ชาวอีสานเรียกว่าการใส่หนังสือ นิมนต์พระภิกษุสามเณร
จากอารามต่างๆ มาเทศน์ พร้อมใส่หนังสือใบลานที่แบ่งเป็นกัณฑ์ไปด้วย พระภิกษุสานเณรที่ได้รับใบฎีกานิมนต์
พร้อมหนังสือใบลานกัณฑ์ต่างๆก็จะฝึกเทศน์ให้ช านาญ ก่อนถึงวันบุญที่จะมาเทศน์ฉลองศรัทธาแก่ชาวบ้าน 

ก่อนวันงานชาวบ้านจะออกไปรวมตัวกันที่วัด เพ่ือจัดตกแต่งประดับศาลาโรงธรรมประกอบด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย 
และดอกไม้ตามฤดูกาลของภาคอีสานโดยน ามาร้อยให้สวยงาม เช่น ดอกทองกาว ดอกสะแบง ดอกพระยอม ดอก
ดอกปีป ฯลฯ ส่วนผู้สูงอายุจะเตรียมท าหมากพันค า เมี่ยงพันค า ธูปเทียนอย่างละพัน และข้าวตอกดอกไม้เพ่ือใช้
ส าหรับเป็นเครื่องบูชาคาถาพัน รอบศาลาโรงธรรมจะมีธงผะเหวดปักไว้8ทิศ ตามต้นเสามีขันกะย่องที่สานด้วยไม้
ไผ่ผูกติดไว้เพ่ือใช้ใส่ข้าวพันก้อน และตั้งหอพระอุปคุตที่ด้านทิศตะวันออกของศาลา ปูองคุ้มครองมิให้เกิดเหตุ
เภทภัยอันตรายทั้งปวง ข้างธรรมมาสน์ที่ใช้แสดงธรรมจะมีดาบ ปืนติดไว้ และอ่างน้ า 4 ใบ ที่จ าลองขึ้นเป็นสระน้ า 
มีจอก แหน (สาหร่าย) ต้นบัว ดอกบัว ผักตบอยู่ในอ่างด้วย หน้าธรรมมาสน์จะตั้งหม้อน้ ามนต์ และเครื่องบูชา
ต่างๆ ไว้ส าหรับเจ้าภาพมาจุดธูปเทียนบูชาตามกัณฑ์เทศน์ของตนเอง การจัดตกแต่งศาลาโรงธรรมชาวอีสานจะ
นิยมท าคล้ายๆกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น และจัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงวันงาน 

 

งานบุญผะเหวดของชาวอีสานจะจัดอยู่ 2 ถึง3วันคือ  

                    1.ม้ือโฮม(วันรวม) ตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่ง
ศาลาหรือสถานที่ที่จะท าบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ 
ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน ส าหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการ
เปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑ ถึงกัณฑ์สุดท้าย 

                  การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกปูองคุ้มครองมิให้
เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการท าบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่ง
สมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล 

              ก่อนมีงานบุญผะเหวดหลายวันชาวบ้านชายหญิงทั้งคนเฒ่าคนแก่ซึ่งส่วนมากเป็นหนุ่ม สาวพากันไป
รวมกันที่วัดช่วยกันจัดท าที่พักส าหรับผู้มาร่วมงานและช่วยกันจัด ท าดอกไม้จัดตกแต่งประดับประดาศาลาโรง
ธรรมด้วยดอกไม้ พวงมาลัยและธงทิว พวกผู้หญิงจะจัดท าหมากพันค า เมี่ยงพันค า เทียนธูป มีดดาบ อย่างละพัน
และข้าวตอกดอกไม้ไว้บูชาคาถาพัน 

ดอกไม้ ที่จัดมีดอกบัว ดอกกางของ ดอกผักตบชวา อย่างละพันดอก ธงพันผืนท าด้วยเศษผ้า กระดาษสี ขึงด้าย
สายสิญจน์ ตั้งหม้อน้ ามนต์ มีขันหมากเบ็ง (ขันบายศรี) แปดอัน โอ่งน้ า 4 โอ่ง ตั้งไว้สี่มุมของธรรมาสน์ ในโอ่งน้ ามี



๑๔ 

 

จอก แหน (สาหร่าย) ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกจิกดอกรัง (ดอกเต็งรัง) ดอกบัว ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ฯลฯ 
และใบบัวปั้นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น รูปนก วัว ควาย ช้าง ม้า ฯลฯ เอาไว้ที่ใต้ธรรมาสต์ เอาธงใหญ่แปดธงปักรอบโรง
ธรรมนอกศาลาในทิศทั้งแปดเพ่ือหมายว่าเป็นเขตปลอดภัย ปูองกันพญามารไม่ให้ล้ าเข้ามาตาม เสาธงมีที่ใส่ข้าว
พันก้อน ซึ่งปกติสานเป็นพานด้วยไม้ไผ่ บางแห่งสานเป็นตาด้วยไม้ตอกเป็นคีรีวงกตไว้รอบศาลา และท าเป็น
ทางเข้าศาลาโรงธรรมคดเคี้ยวไปมาบนศาลาด้านตะวันออกของศาลาโรงธรรม ปลูกหอพระอุปคุตขึ้นไว้พร้อมมีสิ่ง
เหล่านี้อยู่บนหอด้วย คือ มีบาตร 1 ใบ กระโถน 1 ใบ กาน้ า 1 ใบ ร่ม 1 คัน และสบงจีวร 1 ชุด ส าหรับถวาย
พระอุปคุต การจัดตกแต่งดังกล่าวจะจัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันงาน ส่วนในตอนเช้ามีการท าบุญตักบาตรถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ช่วงบ่ายมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากสระหรือหนองน้ าใกล้หมู่บ้านมาประดิษฐาน 
ณ หอที่ตั้งไว้ มีขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรี พร้อมด้วยกัญหาและชาลีเข้าเมือง บางท้องที่จัด
ใหญ่โตมีช้างประกอบขบวนแห่อย่างเอิกเกริก ส่วนชาวบ้านจะเก็บดอกไม้ตามปุาโคกเพ่ือมาบูชาพระ เข้าร่วมขบวน
แห่มีดนตรีกลองยาวเล่นอย่างสนุกสนาน เมื่อมาถึงศาลาโรงธรรมก็ร่วมกันฟังเทศน์พระมาลัยหมื่นพระมาลัยแสน 
บางท้องที่มีมหรสพสมโภชไปตลอดทั้งคืน 

                            การนิมนต์พระอุปคุต ในตอนเช้ามืดของวันรวมประมาณสี่หรือห้านาฬิกาจะมีพิธีนิมนต์พระ
อุปคุต โดยก่อนเริ่มพิธีการมีการน าก้อนหินขนาดโตพอสมควรสามก้อนไปวางไว้ในวังน้ า หรือถ้าไม่มีวังน้ าอาจเป็น
ที่ใดท่ีหนึ่งก็ได้ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดที่จัดงานเท่าใดนัก พอถึงเวลาก็มีการแห่พานดอกไม้ธูปเทียน ขันห้าขันแปด ไป
ยัง ณ สถานที่ก้อนหินวางอยู่ซึ่งสมมุติว่าเป็นพระอุปคุต   พอ ไปถึงที่ดังกล่าวจะมีผู้ไปหยิบก้อนหินชูขึ้นและถามว่า
เป็นพระอุปคุตหรือไม่ สองก้อนแรกจะได้รับค าตอบว่าไม่ใช่ พอถึงก้อนที่สามจะได้รับค าตอบว่าใช่ จึงมีการกล่าวค า
อาราธนาพระอุปคุตและอัญเชิญก้อนหินก้อนที่สามซึ่งสมมุติว่า เป็นพระอุปคุตใส่พานหรือถาดและจะมีการจุด
ประทัดหรือยิงปืนกันตูมตาม แล้วมีการแห่แหนพระอุปคุตพร้อมตีฆ้องตีกลองอย่างครึกครื้นเข้ามายังวัด แล้วจึง
น ามาประดิษฐานไว้ที่หออุปคุตด้านข้างศาลาโรงธรรมซึ่งเตรียมจัดไว้ แล้วการนิมนต์พระอุปคุตมาเมื่อมีบุญเผวส ก็
เพ่ือให้มีความสวัสดีมีชัยและเพ่ือให้การจัดงานส าเร็จราบรื่นไปด้วยดี 

มูลเหตุดั้งเดิมที่มีการนิมนต์พระอุปคุต มีเรื่องเล่าว่าพระอุปคุตเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์ ได้นิรมิตกุฏีอยู่กลาง
มหาสมุทร ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากที่ต่าง ๆ เอามาบรรจุไว้
ในสถูปที่พระองค์สร้างขึ้นใหม่เสร็จแล้วจะจัดงานฉลอง 

          พระองค์ทรงพระปริวิตกถึงมารที่เคยเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าเกรงว่าการจัดงานจะไม่ปลอดภัยจึงมีรับสั่ง
ให้ไปนิมนต์พระอุปคุตมาในพิธีฝุายพญามารรู้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะฉลองพระสถูป จึงพากันมาบันดาล
อิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ พระอุปคุตจึงบันดาลฤทธิ์ตอบ ครั้งสุดท้ายพระอุปคุตเนรมิตเป็นสุนัขเน่าแขวนคอมารไว้ มารไม่
สามารถแก้ได้เอาไปให้พระอินทร์แก้ให้ พระอินทร์ก็แก้ไม่ได้ มารจึงยอมสารภาพผิด พระอุปคุตแก้ให้แล้วกักตัว
มารไว้บนยอดเขา เสร็จพิธีแล้วจึงปล่อยตัวมารไปพระเจ้าอโศกมหาราชและผู้มาร่วมงานนั้นจึง ปลอดภัย     โดย 



๑๕ 

 

เหตุนี้เมื่อมีพิธีท าบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ใหญ่โต เช่น บุญเผวสจึงได้มีการนิมนต์พระอุปคุตมาด้วย เพ่ือเป็น
การปูองกันภยันตรายต่าง ๆ และให้เกิดสวัสดีมีชัยดังกล่าว ก่อนพระเทศน์เอาคาถาพระอุปคุตทั้งสี่บทปักไว้ข้าง
ธรรมาสน์ทั้งสี่ทิศด้วย 

 

ค าอาราธนาพระอุปคุต 

โอกาสะ โอกาสะ ฝูงข้าทั้งหลาย อภิวันท์ไหว้ยังพระมหาอุปคุตผู้ประเสริฐ มีศักดาเลิศปรากฏ ทรงเกียรติยศขีณา 
กว่าพระอรหันตาทั้งหลาย ข้าขออาราธณามหาเถระเจ้าผู้มีอาคมแก่กล้า จงเสด็จแต่น้ าคงคา มาผจญมารฮ้าย ด้วย
บาทพระคาถาว่า อุปคุตโต มหาเถโร คิชฌะกูโต สา มุทธะโย เอกะมาโร เตชะมาโร ปะลายันตุ ฝูงข้าทั้งหลาย ขอ
อาราธนามหาเถระเจ้าจงมาผจญมลมารทั้งห้า ใต้ลุ่มฟูาและเวหน ภายบนแต่อกนิษฐาเป็นเค้า ตลอดเท่าถึงนาค
ครุฑ มนุษย์เทวา ผู้ มีใจสาโหด โกรธาโกรธอธรรม ฝูงมีใจด าบ่ฮุ่ง หน้ามืดมุ่งมานมัว ก้ าฝุายเหนือและขอกใต้ ทั้งที่
ใกล้และที่ไกล ตะวันตกและตะวันออกของเขตภูมิสถาน อันฝูงข้าทั้งหลายจักฟังธรรมเทศนา ในสถานที่นี้ ขออัน
เชิญพระอาทิตย์ผู้วิเศษใสแสง พระจันทร์แยงเยืองโลก อังคารโผดผายผัน พุธ พฤหัสพลันแวนเที่ยว ศุกร์เสาร์เกี่ยว
คอยระวัง ก าจัดบังแวดไว้ เทพไท้ตนลือฤทธิ์พระพาย แมนมิตรไตรสถาน พระอิศวรผันผายแผ่ รัศมีแก่เตโช ผาบ
ศัตรูมารฮ้าย ในคุ้มข่วงเขตสถานอันฝูงข้าทั้งหลาย จักยอทานและฟังเทศน์ องค์เทเวศจงฮักษา ก าจัดประดามาร
โหดฮ้าย ให้พลันพ่ายกลับหนี อย่าฮาวีข่วงเขตที่นี้ ก็ข้าเทอญ.โย โย อุปคุตโต มหาเถโร ยัง ยัง อุปคุตตัง มหาเถรัง 
กายัง พันธะ มะรัสสะคีวัง สัพเพยักขา ปลายันตุ สัพเพ ภยา ปะลายันตุ สัพเพ ปิสาจา ปะลายันตุ ฝูงผียักษ์และ
ผีเสื้อ ฝูงเป็นใจพญามาร สูท่านทั้งหลายมีใจอันมักผาบแพ้ตนประเสริฐ สัพพัญญู ปะลายันตุ จงผันผายออกหนีจาก
ขอบเขตประเทศที่นี้ ก็ข้าเทอญ. 

คาถาพระอุปคุต 

บทที่หนึ่ง อุปคุตโต มหาเถโร เยนะสัจเจนะยะสัจ วาขิปุเร อะหุสัจจะ วัชเชนะ วิสังสามัส สะหัญญะตุ 

บทที่สอง อุปคุตโต เยนะสัจเจนะ ยะสาโม สัจจิวา มาตา เปติภะโรอาหุ กุเลเชฏฐาปลายิโน เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
วิสสา มัสสะ หัญญะตุ 

บทที่สาม อุปคุตโต เยนะสัจเจนะ ยะสาโม ปานาปิ ยัตตะโร มะมะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วิสัง สามัสสะหัญญะตุ 

บทที่สี่ อุปคุตโต ยะจิน จิตตะ ปุญญะมังหะ เจวะ สิตุจะเต สัพเพนะเต สาเลนะ อิสามัสสะหัญญะตุ  

                          2.ม้ืองัน (วันเทศน์) ตอนเช้าตรู่เวลาประมาณ 05.00น. มีการแห่ข้าวพันก้อนที่ชาวบ้านท า
จากข้าวเหนียวปั้นให้เป็นลูกกลมขนาดเท่าหัวแม่มือจ านวน 1,000 ก้อน (เป็นคติการบูชาคาถา 1,000 พัน



๑๖ 

 

คาถาในเรื่องพระเวสสันดรชาดก) น ามาแห่รอบศาลาโรงธรรม 3 รอบแต่ละรอบก็น าข้าวพันก้อนวางไว้ตามขันกะ
ย่องที่ผูกไว้ต้นเสาธงผะเหวดให้ครบทั้ง 8 ทิศ จากนั้นพระภิกษุสามเณรก็จะเริ่ มเทศน์ตั้งแต่กัณฑ์สังกาส คือการ
บอกศักราช กล่าวถึงอายุกาลของพระพุทธศาสนาที่ล่วงมาตามล าดับ ต่อมาเป็นการเทศน์พระเวสสันดรชาดกเริ่ม
กัณฑ์แรกคือกัณฑ์ทศพร เรียงตามล าดับกัณฑ์ไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งวันจนถึงนครกัณฑ์เป็นกัณฑ์สุดท้าย 

                   คาถาพัน การเทศน์คาถาพัน หมายถึง การเทศน์มหาชาติที่เป็นภาษาบาลีล้วนๆ 

จ านวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งเป็นความรู้ที่สืบต่อกันมาว่า เป็นจ านวนคาถาในเวสสันดรชาดก 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ได้นับเทียบจ านวนคาถาในบทเทศน์คาถาพันที่ใช้เทศน์กันอยู่ 

กับจ านวนคาถาในเวสสันดรชาดก และในทีปนีเวสันดรชาดกปรากฏว่าไม่เท่ากัน ได้ทรงอธิบายว่า 

“ที่จริงจะมีจ านวนเท่าไรไม่ส าคัญแต่ได้คิดว่าจะนับก็เลยลองนับดูมีจ านวนนับได้ ๘๕๒ คาถา กับ ๑ บทแต่จ านวน
ที่เทศน์อยู่บัดนี้ นับได้ ๑,๐๐๐ คาถาอันที่จริงจ านวนมากเท่านี้เป็นอเนกสังขยาควรแปลว่าประดับด้วยคาถา
ประมาณ ๑,๐๐๐แม้จะเกินไปบ้าง ขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร” 

 

อานิสงส์คาถาพัน 

          เมื่อครั้งพระมาลัยเถรเจ้ารับดอกอุบลจากบุรุษเข็ญใจแล้วได้น าขึ้นไปบู่ชาพระจุฬามณีเจดียสถานในดาว
ดึงสโลกและมีโอกาสสนทนากับพระศรีอาริยเมตไตรย์ พระองค์ได้ตรัสแก่พระเถรเจ้าว่า“ขอพระคุณเจ้าได้บอกแก่
มนุษย์ทั้งหลายว่าผู้ใดใคร่อยากพบปะพระศรีอาริย์เจ้าผู้นั้นพึงงดเว้นอนันตริยกรรม ๕ ประการ มีฆ่าบิดามารดา 
เป็นต้น และพึงอุตสาหะ หมั่นก่อสร้างกองการกุศลมีให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนา และสดับตรับฟังพระธรรม
เทศนามหาเวสสันดรชาดกอันประกอบด้วยคาถาพันหนึ่งกระท าสักการบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ต่างๆ และดอกไม้
ธูปเทียนอย่างละพัน ตั้งใจฟังให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ดังนี้แล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้า
ในอนาคตโดยแท ้หากดับขันธ์แล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร 

ครั้นถึงพุทธกาล พระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดาเหล่านั้น ก็จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์ ครั้นได้ฟังพระ
ธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผลมีพระโสดาปัตติผล เป็นต้น เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา   

  คติสอนใจ 

          เรื่อง พระเวสสันดร มีคติสอนใจหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องทานบารมี ท าให้คนฟังมีความซาบซึ้งใน
เนื้อหาและสนุกสนานในท านองเทศน์ไปด้วย การเทศน์ท านองดังกล่าว เรียกว่า “ แหล่ผะเหวด ” ชาวบ้านจะไป
นิมนต์พระเสียงดีมาเป็นพิเศษเรียกว่า “ เทศน์เสียง ”พระนักเทศน์เสียงเก่าๆ เป็นพระนักเทศน์อาชีพ มีผู้ฟังนิยม
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มากเหมือนกับ“ หมอล า ”ที่ล าเก่งๆชาวอีสานถือคติว่าผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติครบพันพระคาถาในวันเดียว ผู้นั้นจะมี
บุญบารมีมากไม่ตกนรก และจะได้ไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย คือ พระศรีอริยเมตไตรยหรือที่ชาว
อีสานเรียกว่า พระศรีอารย์ การเทศน์มหาชาตินั้นในอดีตจะเทศน์ให้จบทั้งพระพันคาถาในวันเดียว ตั้งแต่เวลาเช้า
มืดจนถึงค่ ามืดเลยทีเดียว 

          กลุ่มๆ หาดนตรีพ้ืนบ้าน แห่กันไปในหมู่บ้าน เพ่ือเรี่ยไรทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านมาท าเป็นกัณฑ์เทศน์ 
เมื่อรวบรวมได้พอสมควรแล้ว ก็จะแห่เข้ามาในวัดโดยไม่บอกกล่าวไว้ล่วงหน้า กัณฑ์เทศน์ที่ลักลอบเข้ามาเช่นนี้ 
เรียกว่า “ กัณฑ์หลอน ”ส่วนมากกัณฑ์หลอนจะเข้ามาตอนบ่ายหรือตอนค่ า ซึ่งมักจะไม่ตรงกับการเทศน์ กัณฑ์มัท
รีกุมาร ชูชก มหาราช ถ้ากัณฑ์หลอนเข้ามาในช่วงพระรูปใดก าลังเทศน์อยู่พระรูปนั้นก็จะได้รับกัณฑ์หลอนนั้นเอง
บุญผะเหวดนี้ นิยมกระท ากันในภาคอีสานจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ส่งเสริมขึ้นมากเป็นพิเศษ   

ความเชื่อ 

                 บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ ซึ่งเป็นการท าบุญในเดือนสี่ บางครั้งก็เรียก “ บุญเดือนสี่” ในบาง
ท้องถิ่นจะท าบุญเดือนนี้ในเดือนสามรวมกับบุญข้าวจี่และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ให้เป็นบุญเดียวกันส่วนเดือนสี่ก็เว้นไว้ 
บุญผะเหวดส่วนมากจะกระท ากันในเดือนสี่ แต่จะก าหนดเอาไว้วันใดนั้นแล้วแต่ความพร้อม เพราะว่าต้องมีการ
ปรึกษาหารือและลงมติกันระหว่างผู้น าในหมู่บ้าน เช่น ผู้อาวุโส ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และพระสงฆ์ ตลอดผู้ทรงวุฒิ
ต่างๆ ในหมู่บ้านการท าบุญผะเหวด เป็นการท าบุญเนื่องด้วยการร าลึกถึงอดีตชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้เกิด
มาเป็นพระเวสสันดร และได้บ าเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้า บรรพบุรุษชาวอีสานได้น ามาประสมประสานกับ
การละเล่นพ้ืนบ้านให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง ตามนิสัยรักสนุกของชาวอีสานแต่ก าเนิดนั้นเอง การก าหนดวัน
งาน มี ๒ วัน คือ วันโฮม (วันรวม) และ วันฟังเทศน์ ในวันโฮมฝุายสตรีแม่บ้านทั้งหลาย จะเป็นผู้จัดบ้านเรือนไว้
รับแขกบ้านอ่ืนและสตรีท าข้าวปุูน (ขนมจีน)ไว้ทุกบ้านเรือน เตรียมของหวาน หมากพลู บุหรี่ และที่นอนไว้คอย
รับแขกด้วย เพราะอาจจะมีผู้มาพักค้างคืน ส่วนฝุายชายซึ่งเป็นพ่อบ้านจะพากันไปเตรียมไว้ที่วัด  จัดสถานที่ ท าที่
ฟังเทศน์ ประดับประดาธรรมาสน์ ปักธงทิวไว้รอบวัด และท าที่หออุปคุต รูปนก รูปสัตว์ แขวนไว้ที่ศาลาการ
เปรียญ ส าหรับพระภิกษุ-สามเณร ก็เตรียมสถานที่ต้อนรับพระภิกษุสามเณร ที่มาจากบ้านอ่ืน ที่จะต้องมาพักแรม
เพ่ือร่วมเทศน์ในวันรุ่งขึ้นพิธีแห่อุปคุต ในตอนเย็นของวันรวม จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากแหล่งน้ ามาสู่ศาลาวัด 
มีเรื่องราวกล่าวไว้ว่า ในอดีตพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงฤทธิ์ นิรมิตกุฏิ อยู่กลางแม่น้ าใหญ่ สามารถปราบ
ภูตผีปีศาจได้ ครั้งสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช ได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาก
ที่ต่างๆ มาบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาใหม่ เสร็จแล้วจะท าการฉลองจึงทรงปริวิตกถึงมารผู้เป็น
ศัตรูคู่เวรของพระพุทธเจ้าจึงทรงรับสั่งให้ไปนิมนต์พระอุปคุตมาในพิธีฉลองนั้น เมื่อมารรู้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราช
จะฉลองสถูปเจดีย์ก็มาแสคงฤทธิ์โต้ตอบกับพระอุปคุต ครั้งสุดท้ายพระอุปคุตได้เนรมิตหนังสุนัขเน่า ผูกแขวนคอ
มารไว้ มารไม่สามารถแก้ให้หลุดได้ในที่สุดมารก็ยอมแพ้ พระอุปคุตจึงแก้หนังสุนขออกจากคอมารและน าเอาตัวไป
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กักขังไว้บนยอดเขา การฉลองพระสถูปเจดีย์ ครั้งนั้นจึงปลอดภัยและส าเร็จลงด้วยดี ดังนั้น บุญผะเหวดจึงน า
เรื่องราวของพระอุปคุตมาเกี่ยวข้อง โดยถือความเชื่อจากเรื่องราวดังกล่าวนั้น จัดเป็นหอเล็กๆ ข้างในบรรจุ
อัฐบริขารไว้ครบชุด เรียกว่า “ หออุปคุต ”ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญ เพ่ือให้งานบุญผะเหวดมีความ
สงบเรียบร้อยด้วยประการทั้งปวง 

 

 

 

 

 

 

 

การท าบญุผะเหวด(บุญพระเวส) มีกิจกรรมเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

พิธีกรรม - การเตรียมงาน 

1. แบ่งหนังสือ น าหนังสือล าผะเหวดหรือล ามหาชาติ (หนังสือเรื่องพระเวสสันดรชาดก) ซึ่งมีจ านวน 13 กัณฑ์ 
(หรือ 13 ผูกใหญ่) แบ่ง เป็นผูกเล็กๆ เท่ากับจ านวนพระเณรที่จะนิมนต์มาเทศน์ในคราวนั้นๆ 

2. การใส่หนังสือ น าหนังสือผูกเล็กที่แบ่งออก จากกัณฑ์ต่างๆ 13 กัณฑ์ไปนิมนต์พระเณรทั้งวัดในหมู่บ้านตนเอง
และจากวัด ในหมู่บ้าน อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงให้มาเทศน์ โดยจะมีใบฎีกาบอกรายละเอียดวันเวลาเทศน์ ตลอดจนบอก
เจ้าศรัทธา ผู้ที่จะเป็นเจ้าของกัณฑ์นั้นๆ ไว้ด้วย 

3. การจัดแบ่งเจ้าศรัทธา เพ่ือพระเณรท่านเทศน์จบในแต่ละกัณฑ์ผู้เป็นเจ้าศรัทธาก็จะน าเครื่อง ปัจจัยไทยทาน
ไปถวายตาม กัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบ ชาวบ้านจะจัดแบ่งกันออกเป็นหมู่ๆ เพ่ือรับเป็นเจ้าศรัทธากัณฑ์เทศร่วมกัน 
โดยจะต้องจัดหาที่พักข้าวปลา อาหารไว้คอยเลี้ยงต้อนรับญาติโยมที่ติดตามพระเณร จากหมู่บ้านอ่ืนเพ่ือมาเทศน์
ผะเหวดครั้งนี้ด้วย 

4. การเตรียมสถานที่พัก ชาวบ้านจะพากันท าความสะอาดบริเวณวัดแล้วช่วยกัน "ปลูกผาม" หรือปะร าไว้รอบๆ 
บริเวณวัด เพ่ือใช้ เป็นที่ต้องรับพระเณรและญาติโยมผู้ติดตามพระเณรจากหมู่บ้านอ่ืน ให้เป็นที่พักแรมและที่เลี้ยง
ข้าวปลาอาหาร 
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5. การจัดเครื่องกิริยาบูชาหรือเครื่องครุพัน ในการท าบุญผะเหวดนั้นชาวบ้านต้องเตรียม "เครื่องฮ้อยเครื่องพัน" 
หรือ "เครื่องบูชา คาถาพัน" ประกอบด้วยธูปหนึ่งพันดอก เทียนหนึ่งพันเล่มดอกบัวโปุง (บัวหลวง) ดอกบัวแปู (บัว
ผัน) ดอกบัวทอง (บัวสาย) ดอกผัก ตบและดอกก้างของ (ดอกปีบ) อย่างละหนึ่งพันดอก เมี่ยง หมากอย่างละหนึ่ง
พันค า มวนยาดูดหนึ่งพันมวน ข้าวตอกใสกระทงหนึ่ง พันกระทง ธุงกระดาษ (ธงกระดาษ) หนึ่งพันธง 

6. การจัดเตรียม สถานที่ท่ีจะเอาบุญผะเหวด 

            6.1 บนศาลาโรงธรรม ตั้งธรรมมาสน์ไว้กลางศาลาโดยรอบนั้นจัดตั้ง "ธุงไซ" (ธงชัย) ไว้ ทั้งแปดทิศ และ
จุดที่ตั้ง "ธุงไซ" แต่ละต้นจะต้อง มี "เสดถะสัต" (เศวตฉัตร) "ผ่านตาเว็น" (บังสูรย์) และตะกร้าหนึ่งใบส าหรับใส่ข้าว
พันก้อนพร้อมทั้ง "บั้งดอกไม้" ส าหรับใส่ดอกไม้แห่ง ซึ่งส่วนมากท าจาก ต้นโสนและใส้ "ธุงหัวคีบ" นอกจากนี้ที่บั้ง
ดอกไม้ยังปีกนกปีกปลาซึ่งสานจากใบมะพร้าวหรือใบตาลไว้อีกจ านวน หนึ่งและตั้งโอ่งน้ าไว้ 5 โอ่ง รอบธรรมาสน์
ซึ่งสมมติเป็นสระ 5 สระ ในหม้อน้ าใส่จอกแหน (แหนคือสาหร่าย) กุ้ง เหนี่ยว ปลา ปู หอย ปลูกต้นบัวในบ่อให้ใบ
บัวและดอกบัวลอยยิ่งดีรวมทั้งจะต้องจัดให้มีเครื่องสักการะบูชาคาถาพันและขันหมากเบ็งวางไว้ตามมุมธรรมาสน์ 
ณ จุดที่วางหม้อน้ า ที่ส าคัญบนศาลาโรงธรรมต้องตกแต่งให้มีสภาพคล้ายปุา โดยน าเอาต้นอ้อย ต้นกล้วย มามัด
ตามเสาทุกต้น และขึงด้าย สายสิญจน์รอบศาลา ท าราวไม้ไผ่สูงเหนือศรีษะประมาณหนึ่งศอกเพ่ือเอาไว้เสียบ
ดอกไม้แห่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่ห้อยนก ปลาตะเพียน และใช้เมล็ดแห่งของฝากลิ้นฟูา (เพกา) ร้อยด้วย
เส้นด้ายยาวเป็นสายน าไปแขวนเป็นระยะ ๆ และถ้าหากดอกไม้แห่งอ่ืนไม้ได้ ก็จะใช้เส้นด้ายชุบแปูงเป็ยกแล้วน าไป
คลุกกับเมล็ดข้าวสาร ท าให้เมล็ดข้าวสารติดเส้นด้ายแล้วน าเส้นด้ายเหล่านั้นไปแขวนไว้แทน ด้านทิศตะวันออก
ของศาลาโรงธรรมต้องปลูก "หออุปคุต" โดยใช้ไม้ไผ่ท าเป็นเสาสี่ ต้นสูงเพียงตา หออุปคุตนี้เป็นสมมติว่าจะเชิญ 
พระอุปคุตมาประทับ เพ่ือปราบมารที่จะมาขดัขวางการท าบุญ ต้องจัดเครื่องใช้ของพระอุปคุตไว้ที่นี้ด้วย 

                6.2 บริเวณรอบศาลาโรงธรรมก็ปัก "ธุงไซ" ขนาดใหญ่ 8 ซุง ปักไว้ตามทิศทั้งแปดซึ่งแต่ละ หลักธุง
จะปัก "กรวยไม้ไผ่ส าหรับใส่ข้าว พันก้อน" "เสดถะสัด" (เศวตฉัตร) "ผ่านตาเว็น" (บังสูรย์) และ "ขั นดอกไม้" 
เช่นเดียวกับบนศาลาโรงธรรม นอกจากนี้ก็ปักธุงช่อไว้ ณ จุดเเดียวกับที่ปัก "ธุงไซ" อีก ด้วยครั้งถึงเวลาประมาณ 
14-15 นาฬิกาของมื้อโฮมหรือวันรวม ผู้เฒ่าผู้แก่จะพากันน าเครื่องสักการะ บูชาประกอบด้วยขันห้าขน แปด
บาตรจีวร ร่ม กระโถนกาน้ า และไม้เท้าเหล็กไปเชิญพระอุปคุตซึ่งสมมติว่าท่านอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าอาจ เป็นบึง 
หนอง แม่น้ า อ่างเก็บน้ า (ที่อยู่ใกล้วัด) เมื่อไปถึงผู้เป็นประธานจะตั้งนะโมขึ้น 3 จบ กล่าว "สัคเค" เชิญเทวดามา
เป็นพยาน แล้วจึงกล่าว หลังจากเชิญพระอุปคุตเสร็จแล้วก็ถึงพิธีแห่ผะเหวดเข้าเมืองซึ่งจะเป็น เวลาประมาณ 
16.00-17.00 น. ของมื้อโฮมพิธีกรรมก่อนแห่เมื่อถึง เวลาแห่ผู้เป็น ประธานจะน าญาติโยม (ที่มาพร้อมกันใน
บริเวณชายปาที่ถูกสมมติให้เป็นปุาหิมพานต์) ไหว้พระรับศีลและฟังเทศน์ 

                      การเทศน์ ณ จุดนี้เป็นการเทศน์จบแล้วก็จะลั่นฆ้อง จัดขบวนแห่ผะเหวดเข้าเมือง เดินผ่าน
หมู่บ้านเข้าสู่วัด แล้วแห่เวียนขวา รอบศาลา โรงธรรมสามรอบ จากนั้นจึงน าพระพุทธรูปขึ้นตั้งไว้ในศาลาโรงธรรม 



๒๐ 

 

ญาติโยมที่เก็บดอกไม้มาจากปุา เช่น ดอกพะยอม ดอกจิก (ดอกเต็ง)ดอกฮัง (ดอกรัง) ดอกจาน ฯลฯ ก็จะน า
ดอกไม้ไปวางไว้ข้างๆ ธรรมาสน์ แล้วขึงผ้าผะเหวดรอบศาลาโรงธรรม หลังจาก แห่ผะเหวดเข้าเมืองแล้วญาติโยม
จะพากันกลับบ้านเรือนของตน รับประทานอาหารเย็น พร้อมทั้งเลี้ยงดูญาติพ่ีน้องที่เดินทางมาร่วมท า บุญเวลา
ประมาณหนึ่งทุ่มเศษ ๆ ทางวัดจะตี "กลองโฮม" เป็นสัญญาณบอกให้ ชาวบ้านรู้ว่าถึงเวลา "ลงวัด" ญาติ โยมจะพา
กันมารวมกัน ที่ศาลาโรงธรรมพระภิกษุสงฆ์สวด พระปริตมงคลหลังจากสวดมนต์จบก็จะ "เทศน์มาไลย หมื่นมา
ไลยแสน" หลังจากฟังเทศน์จบก็จัดให้ มีมหรสพ เช่น หมอล า ภาพยนต์ให้ชมจนถึงสว่างเวลาประมาณ 04.00 น. 
ของวันบุญผะเหวด ญาติโยมจะ น าข้าวเหนียวก้อนเล็ก ๆ ขนาด เท่าหัวแม่มือจ านวนหนึ่งพันก้อนซึ่งเท่ากับหนึ่ง
พระคาถา ในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก ใส่ถาดออกจากบ้านเรือน แห่จากหมู่บ้าน มาที่ศาลาโรงธรรมเวียน 
รอบศาลาโรงธรรมสามรอบ แล้วจึงน าข้าวพันก้อนไปใส่ไว้ในกรวยไม้ไผ่ที่หลักธุงไซทั้งแปดทิศและใส่ในตะกร้า ที่
วางอยู่บนศาลาตามจุดที่มีธุงไซและเสดถะสัด เมื่อแห่ข้าวพันก้อนเสร็จแล้วก็จะมีเทศน์สังกาศ คือ การเทศน์บอกปี
ศักราชเมื่อ จบสังกาศจะหยุดพัก ให้ญาติโยมกลับไปบ้านเรือน น าอาหารมาใส่บาตรจังหันหลังจากพระฉันจังหัน
แล้วก็จะเริ่มเทศน์ผะเหวด โดยเริ่ม จากกัณฑ์ทศพรไปจนถึงนครกัณฑ์รวม สิบสามกัณฑ์ ใช้เวลาตลอดทั้งวันจนถึง
ค่ํามีความเชื่อกันว่าหากใครฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร จบผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์มากพิธีกรรมขณะฟังเทศน์ ในการ 
ฟังเทศน์ "บุญผะเหวด" นั้นต้องมีทายกหรือทายิกา คอยปฏิบัติพิธีกรรม ขณะ ฟังเทศน์แต่ละกัณฑ์ โดยจุดธูปเทียน 
เพ่ือบูชากัณฑ์นัน้ ๆ ตามจ านวนคาถา ในแต่ละกัณฑ์ นอกจากนั้นต้องหว่านข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวสาร และลั่นฆ้อง
ชัย เมื่อเทศน์จบในแต่ละกัณฑ์ โดยผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้ต้องนั่งอยู่ประจ า ที่ตลอดเวลาที่เทศน์ ส่วนเครื่องฮ้อย
เครื่องพัน หรือเครื่องครุพันนั้นต้องตั้งบูชาไว้ตลอดงาน เมื่อเทศน์จบแล้วบางวัดก็น าเครื่องฮ้อย เครื่องพันใส่ไว้ใน 
ภาชนะท่ีสานด้วยดอกไม้ไผ่ มีลักษณะเหมือนกะออม 

การเทศน์ของพระภิกษุสามเณรมี 2 ลักษณะคือ  

            1.เทศน์แบบอ่านหนังสือหรือเทศน์ธรรมดาเป็นท านองคล้ายกับการสูตรขวัญของอีสาน มีหลายท านอง
ตามความถนัดของพระผู้เทศน์ เช่น ท านองกาเต้นก้อน ท านองช้างเทียมแม่ 

             2.เทศน์เล่นเสียงยาวๆหรือเรียกว่าเทศน์แหล่ พระผู้เทศน์มีการเล่นลูกคอและท าเสียงสูงต่ า เพ่ือให้เกิด
ความไพเราะ ส่วนญาติโยมที่นั่งฟังเทศน์ เมื่อพระภิกษุสามเณรที่ตนรับเป็นเจ้าภาพรับกัณฑ์ขึ้นเทศน์ เจ้าภาพก็จุด
เทียนบูชาคาถา หว่านข้าวตอกข้าวสาร ในช่วงเวลาที่พระภิกษุสามเณรก าลังเทศน์อยู่นั้น ถ้าพระผู้เทศน์เสียงดี 
ญาติโยมชาวบ้านก็จะถวายปัจจัยพิเศษเพ่ิมเติมเรียกว่า “แถมสมภาร” และช่วงเย็นมีการแห่ กัณฑ์จอบ กัณฑ์
หลอน 

            กัณฑ์จอบ คือต้นดอกไม้เงินกัณฑ์พิเศษที่เจ้าของกัณฑ์เจาะจงจะน าไปถวายพระผู้เทศน์รูปใดรูปหนึ่ง
โดยเฉพาะ จึงเรียกว่ากัณฑ์จอบ (จอบ หมายถึงแอบดู) เมื่อเวลาที่จะน าไปถวายเจ้าภาพต้องไปแอบดูให้รู้แน่



๒๑ 

 

เสียก่อนว่า พระที่ก าลังเทศน์อยู่นั้นคือพระที่เจ้าภาพศรัทธาหรือไม่ ถ้าใช่จึงแห่ต้นกัณฑ์จอบเข้าไปยังอาราม เมื่อ
เทศน์เสร็จก็นิมนต์ลงมารับถวาย 

              ส่วนกัณฑ์หลอน คือต้นดอกไม้เงินที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันท าข้ึนด้วยศรัทธา จากคุ้มต่างๆภายในหมู่บ้าน
ไม่ได้จ าเพาะเจาะจงว่าจะถวายแด่พระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง ทั้งต้นกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนมีการแห่ด้วยวง
กลองยาวพิณแคน ผู้ร่วมขบวนฟูอนร าอย่างสนุกสนาน เมื่อน าไปถึงอารามพระหรือสามเณรรูปใดก าลังเทศน์อยู่ 
เมื่อท่านเทศน์จบก็นิมนต์มารับกัณฑ์หลอนต้นนั้น  พระเณรรูปใดหากกูกกัณฑ์หลอนถือว่าโชคดี เพราะกัณฑ์หลอน
มีปัจจัยมาก ดังผญาอีสานว่า “ถืกกัณฑ์หลอน มันซิรวยข้าวต้ม” แปลว่า ถ้าได้รับถวายกัณฑ์หลอนจะรวยข้าวต้ม
ที่มาพร้อมกับต้นกัณฑ์หลอน 

              สรุป  กัณฑ์จอบ เป็นกัณฑ์เทศน์ที่กลุ่มผู้ถวายปรารถนาจะถวายเฉพาะภิกษุที่ตนชอบ เคารพศรัทธา 
จึงมีการส่งคนไปสอดแนมว่าขึ้นเทศน์หรือยัง ภาษาอีสานเรียกว่า "จอบ" แอบดู จึงเรียกกัณฑ์เทศน์ประเภทนี้ว่า 
"กัณฑ์จอบ 

                     กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์เทศน์มา ถึงบริเวณที่พระก าลังเทศน์ก็ถวายกัณฑ์เทศน์โดยไม่
เจาะจงว่าจะเป็นพระสงฆ์รูปใด 

ในปัจจุบันประเพณีบุญผะเหวดของภาคอีสานนิยมท ากันทุกหมู่บ้าน เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
หมู่บ้านและเป็นการค้ าจุนพระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดงานบุญผะเหวดเป็นงาน
บุญใหญ่ประจ าจังหวัด โดยมีค าที่ชาวร้อยเอ็ดพูดติดปากว่า “ไปกินข้าวปุูน(ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์
มหาชาติ” งานบุญจัดขึ้นที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย ตรงกับวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2534 ในงานประกอบด้วยขบวนแห่ 13 กัณฑ์ มีการตกแต่ง
ขบวนแห่อย่างสวยงามตามเนื้อเรื่องของพระเวสสันดรชาดก มีการจัดซุ้มโรงทานข้าวปุูน(ขนมจีน)ของประชาชน 
ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไว้คอยบริการแก่ผู้มาร่วมงานที่สามารถรับประทานกันได้อย่างเต็มอ่ิม และ
มีการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนของละคุ้ม หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชนอย่างยิ่งใหญ่ รวมเงินที่ได้ปีละ
หลายแสนบาท 

บุญผะเหวดนอกจากจะเป็นงานบุญในฮีตสิบสอง ที่ชาวอีสานจัดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังเป็นงานบุญ
ประจ าปีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอีกด้วยอีกด้วย 

 

                ฮีต 12  



๒๒ 

 

คน อีสาน มีวัฒนธรรมประจ าชาติและประจ าท้องถิ่น มาแต่โบราณกาลแล้วนับศตวรรษ จนถือเป็นฮีตเป็นคลอง ...
ต้องปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติด ปากว่า "ฮีตสิบสอง คลองสิบสิบสี่" ฮีตสิบสอง ค าว่า 
ฮีต มาจากค าภาษาบาลีที่ว่า  

จารีต ตะ แปลว่า ธรรมเนียม แบบแผนความประพฤติ ที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี ฮีต นั้นมี 
12 ประการ เท่ากับ 12 เดือนใน 1 ปี ตามระบบจันทรคติหรือพูดอีกนัยคือ การท าบุญ 12 เดือนนั้นเอง 

 

ฮีตที่ 1. บุญเข้ากรรม ภิกษุต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ต้องอยู่กรรมถึงจะพ้นอาบัติ ญาติโยมแม่ออกแม่ตน ผู้อยากได้
บุญกุศลก็จะให้ไปทาน รักษาศีลฟังธรรมเกี่ยวกับการเข้ากรรมของภิกษุ เรียกว่าบุญเข้ากรรม ก าหนดเอาเดือนเจียง
เป็นเวลาท า จะเป็นข้างข้ึนหรือข้างแรมก็ได้ วันที่นิยม ท าเป็นส่วนมากคือวันขึ้น 15 ค่ า เพราะเหตุมีก าหนดให้ท า
ในระหว่างเดือนเจียง จึงเรียกว่าบุญเดือนเจียง 

 

ฮีตที่ 2. บุญคูนข้าว หรือ บุญคูนลาน ลานคือ ที่ส าหรับตีหรือนวดข้าว การเอาข้าวที่ตีแล้วมากองให้สูงขึ้น เรียกว่า 
คูนลาน หรือที่เรียกกันว่าคูนข้าว ชาวนาที่ท านาได้ผลดี อยากได้กุศล ให้ทานรักษาศีล เป็นต้น ก็จัดเอาลานข้าว
เป็นสถานที่ท าบุญ การท าบุญในสถานที่ดังกล่าวเรียกว่า บุญคูนลาน ซึ่งก าหนดเอาช่วงเดือนยี่เป็นเวลาท าบุญจึง
เรียกว่าบุญเดือนยี่ 

 

ฮีตที่ 3. บุญ ข้าวจี่ ข้าวจี่คือ ข้าวเหนียวปั้นโรยเกลือ ทาไข่ไก่แล้วจี่ไฟให้สุก การท าบุญมีให้ทานข้าวจี่เป็นต้น 
เรียกว่าบุญข้าวจี่ นิยมท ากันอย่างแพร่หลาย เพราะถือว่าได้กุศลเยอะ ท าในช่วงเดือนสาม เรียกว่า บุญเดือนสาม 

 

ฮีตที่ 4. บุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ บุญที่มีการเทศน์พระเวส หรือ มหาชาติ เรียกว่าบุญเผวส(ผะ -เหวด) 
หนังสือมหาชาติ หรือ พระเวสสันดรชาดกแสดงถึงจริยวัตรของ พระพุทธเจ้าคราวพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดร เป็นหนังสือเรื่องยาว 13 ผูก บุญผะเหวด นิยมท ากันในช่วงเดือนสี่ 

 

ฮีตที่ 5. บุญสรงน้ า หรือ บุญเดือนห้า เมื่อเดือนห้ามาถึงอากาศก็ร้อนอบอ้าวท าให้คนเจ็บไข้ได้ปุวยการอาบน้ า
ช าระ เนื้อกายเป็นวิธีการแก้ร้อนผ่อนให้เป็นเย็น ให้ได้รับความ สุขกายสบายใจ อีกอย่างหนึ่งมี 



๒๓ 

 

 

เรื่องเล่าว่า เศรษฐีคนหนึ่งไม่มีลูก จึงไปบนบาลพระอาทิตย์และพระจันทร์เพ่ือขอลูก เวลาล่วงเลยมาสามปี ก็ยัง
ไม่ได้ลูกจึงไปขอลูกกับต้นไทรใหญ่ เทวดาประจ าต้นไทรใหญ่ มีความกรุณาได้ไปขอลูกต่อพระยาอินทร์ พระยา
อินทร์ให้ธรรมะปาละกุมาร (ท้าวธรรมบาล) มาเกิดในท้องภรรยาเศรษฐี 

 

เมื่อธรรมะปาละประสูติ เจริญวัยใหญ่ขึ้นได้เรียนจบไตรเภท เป็นอาจารย์สอนการท ามงคลแก่คนทั้งหลาย กบิล
พรหมลงมาถามปัญหาธรรมะปาละกุมาร (ถามปัญหาสามข้อคือ คนเราในวันหนึ่ง ๆ มีศรีอยู่ที่ไหนบ้าง ถ้าธรรม
บาลตอบได้จะตัดศีรษะตนบูชา  

 

แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะ ธรรมบาลเสียดผลัดให้เจ็ดวันในชั้นแรก ธรรมบาลตอบไม่ได้ ในวันถ้วนหก ธรรมบาล
เดินเข้าไปในปุาบังเอิญได้ยินนกอินทรีย์สองผัวเมียพูดค าตอบให้กันฟัง ตอนเช้าศรี อยู่ ที่หน้า คนจึงเอาน้ าล้างหน้า
ตอนเช้า ตอนกลางวันศรีอยู่ที่อก คนจึงเอาน้ าหมดประพรหมหน้าอกตอนกลางวันและตอนเย็นศรีอยู่ที่เท้า 

 

คนจึงเอาน้ าล้างเท้าตอนเย็น ธรรมบาลจึงสามารถตอบค าถามนี้ได้) สัญญาว่าถ้าธรรมบาลตอบปัญหาถูกจะตัดหัว
ของตนบูชา ธรรมบาลแก้ได้ เพราะศีรษะของกบิลพรหมมีความศักดิสิทธ์มาก ถ้าตกใส่แผ่นดินจะเกิดไฟไหม้ ถ้าทิ้ง
ขึ้นไปในอากาศฝนจะแล้ง ถ้าท้ิงลงมหาสมุทรน้ าจะแห้ง  

 

ก่อนตัด ศีรษะ กบิลพรหมเรียกลูกสาวทั้งเจ็ดคน เอาขันมารองรับแห่รอบเขาพระสุเมรุ หกสิบนาที แล้วน าไปไว้ที่
เขาไกรลาสเมื่อถึงก าหนดปี นางเทพธิดาทั้งเจ็ดผลัดเปลี่ยนกันมาเชิญเอาศีรษะท้าวกบิลพรหมมาแห่รอบเขาพระ 
สุเมรุ แล้ว 

กลับไปเทวะโลก 

 

ฮีตที่ 6. บุญบ้ังไฟ คือ การเอาขีเ้จีย(ดินประสิว) มาประสมคั่วกับถ่าน โขลกให้แหลกเรียกว่าหมื่อ (ดินปืน) เอาหมื่
อใส่กระบอกไม้ไผ่อัดให้แน่น แล้วเจาะรูใส่หางเรียกว่าบั้งไฟ การท าบุญมีให้ทาน เป็นต้น เกี่ยวกับการท าบ้องไฟ 



๒๔ 

 

เรียกว่า บุญบั้งไฟ ก าหนดท ากันในเดือนหกเรียกว่าบุญเดือนหก เพ่ือขอฟูาขอฝนจากเทวดาเมื่อถึงฤดูแห่งการ
เพาะปลูก ท าไร่ท านา 

 

ฮีตที่ 7.บุญ ซ าฮะ การช าฮะ(ช าระ) สะสางสิ่งสกปรกโสโครกให้สะอาดปราศจากมลทินโทษหรือความมัวหมอง 
เรียกว่า การซ าฮะ สิ่งที่ต้องการท าให้สะอาดนั้นมี 2อย่างคือ ความสกปรกภายนอกได้แก่ ร่างกาย เสื้อผ้า อาหาร
การกิน ที่อยู่อาศัย และความสกปรกภายใน  

 

ได้แก่ จิตใจเกิดความโลภมากโลภา โกรธหลง เป็นต้น แต่สิ่งที่จะต้องช าระในที่นี้คือเมื่อบ้านเมืองเกิดข้าศึกมาราวี
ท าลาย เกิดผู้ร้ายโจรมาปล้น  

 

เกิดรบราฆ่าฟันแย่งกันเป็นใหญ่ผู้คนช้างม้า วัวควายล้มตาย ถือกันว่าบ้านเดือดเมืองร้อนชะตาบ้านชะตาเมืองขาด 
จ าต้องซ าฮะให้หายเสนียดจัญไร การท าบุญมีการรักษาศีลให้ทานเป็นต้นเกี่ยวกับการซ าฮะนี้เรียกว่าบุญซ าฮะ มี
ก าหนดท าให้ระหว่างเดือนเจ็ด จึงเรียกว่าบุญเดือนเจ็ด 

 

ฮีตที่ 8.บุญ เข้าวัดสา (เข้าพรรษา) การอยู่ประจ าวัดวัดเดียวตลอดสามเดือนในฤดูฝนเรียกว่าเข้าวัดสาโดยปกติ
ก าหนด เอาวันแรมหนึ่งค่ าเดือนแปดเป็นวันเริ่มต้น เรียกว่าบุญเดือนแปด 

 

ฮีตที่ 9. บุญข้าวห่อประดับดิน หรือบุญเดือนเก้า การห่อข้าวปลาอาหารและของเคี้ยวของกินเป็นห่อ ๆ แล้วเอาไป
ถวายทานบ้าง ไปแขวนตามกิ่งไม้ในวัดบ้าง เรียกว่าบุญข้าวประดับดิน เพราะมีก าหนดท าบุญในเดื อนก้าวจึง
เรียกว่า บุญเดือนเก้า 

 

ฮีตที่ 10.บุญ ข้าวสาก การเขียนชื่อใส่สลากให้พระภิกษุและสามเณรจับและเขียนชื่อใส่ภาชนะข้าวถวาย ตาม
สลากนั้นและท าบุญอย่าอื่นมีรักษาศีลฟังธรรม เป็นต้น เรียกว่าบุญข้าสาก (สลาก ) เพราะก าหนดให้ท าในเดือนสิบ 
จึงเรียกว่าบุญเดือนสิบ 

 



๒๕ 

 

ฮีตที่ 11. บุญออกวัดสา (ออกพรรษา) การออกจากเขตจ ากัดไปพักแรมที่อ่ืนได้เรียกว่า ออกวัดสา ค าว่าวัดสา
หมายถึงฤดูฝน ในปีหนึ่งมี 4 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรมสี่ค่ าเดือนแปดถึงข้ึน 15 ค่ าเดือน 12 

 

ในระยะ สี่เดือนสามเดือนต้น ให้เข้าวัดก่อน เข้าครบก าหนดสามเดือนแล้วให้ออก อีกเดือนที่เหลือให้หาผ้าจีวรมา
ผลัดเปลี่ยนการท าบุญมีให้ทานเป็นต้น เรียกว่าการท าบุญเดือนสิบเอ็ด 

 

ฮีตที่ 12. บุญกฐิน ผ้าที่ใช้ไม้สะดึงท าเป็นขอบซึ่งเย็บจีวร เรียกว่าผ้ากฐิน ผ้ากฐินนี้มีก าหนดเวลาในการถวายเพียง
หนึ่งเดือนคือตั้งแต่ แรมหนึ่งค่ าเดือนสิบเอ็ด ถึง เพ็ญสิบสอง เพราะก าหนดเวลาท าในเดือน 12 จึงเรียกว่าบุญ
เดือนสิบสอง 

คลอง 14  

คลองสิบสี่ หมายถึง ข้อกติกาของสังคม 14 ประการที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม มีดังนี้ 

1. เมื่อได้ข้าวใหม่หรือผลหมากรากไม้ ให้บริจาคทานแก่ผู้มีศีลแล้วตนจึงบริโภคและแจกจ่ายแบ่งญาติพี่น้องด้วย 

2. อย่าโลภมาก อย่าจ่ายเงินแดงแปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวค าหยาบช้ากล้าแข็ง 

3. ให้ท าปูายหรือก าแพงเอือนของตน แล้วปลูกหอบูชาเทวดาไว้ในสี่แจ(มุม)บ้านหรือแจเฮือน 

4. ให้ล้างตีนก่อนขึ้นเฮือน 

5 เมื่อถึงวันศีล 7-8 ค่ า 14-15 ค่ า ให้สมมาก้อนเส้า สมมาคีงไฟ สมมาขั้นบันได สมมาผักตู (ประตู) เฮือนที่ตน
อาศัยอยู่ 

6. ให้ล้างตีนก่อนเข้านอนตอนกลางคืน 

7. ถึงวันศีล ให้เมียเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสมมาสามี แล้วให้เอาเอาดอกไม้ไปถวายสังฆเจ้า 

8. ถึงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ให้นิมนต์พระสงฆ์มาสูดมนต์เฮือน แล้วท าบุญตัก บาตร 

9. เมื่อภิกษุมาคลุมบาตร อย่าให้เพิ่นคอย เวลาใส่บาตรอย่าซุน (แตะ) บาตร อย่าซูนภิกษุสามเณร 

10. เมื่อภิกษุเข้าปริวาสกรรม ให้เอาขันขันข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องอัฐบริขารไปถวายเพิ่ม 

11.เมื่อเห็นภิกษุ เดินผ่านมาให้นั่งลงยกมือไหว้แล้วจึงค่อยเจรจา 



๒๖ 

 

12. อย่าเงียบเงาพระสงฆ ์

13. อย่าเอาอาการเงื่อน (อาหารที่เหลือจากการบริโภค) ทานแก่สังฆเจ้าและอย่าเอาอาหารเงื่อนให้สามีตัวเอง  

      กิน 

14. อย่าเสพกามคุณในวันศีล วันเข้าวัดสา วัดออกพรรษา วันมหาสงกรานต์และวันเกิดของตน 

สิ่งท่ีต้องจัดเตรียมในการเทศน์มหาชาติ 

             มีดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมการงานเทศน์มหาชาติ การเตรียมการคือ การวางแผนทีจะท างานศาสนพิธีกร 
จะต้องวางแผนและจัดแผนไว้เป็นหมวดๆ เพ่ือความความสะดวกในการปฏิบัติหรือในการมอบหมายการปฏิบัติ
และต้อง วางแผนไว้ด้วยใครจะต้องท า ท าอะไรสิ่งใดท าก่อน สิงใดท าทีหลังท าอย่างไรเกียวข้องกับผู้ใดบ้าง การ 
เตรียมการ'แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 

การเตรียมสถานที  สถานที ที่ จะใช้จัดงาน 

การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ี จะต้องใช้ในงาน 

การเตรียมบุคลากร บุคคลส าคัญในงาน 

การเตรียมเวลา ระยะเวลาในการจัดงาน 

การเตรียมก าหนดการรายละเอียดและข้ันตอนของงาน 

การเตรียมการระยะยาว 

 

การเตรียมสถานที่ 

สถานที่ที่จะจัดพิธีความส าคัญมากอย่างหนึ่งงานพิธีกรๆจะดูโอ่อ่าสวยงาม อลังการล้วนอาศัย สถานที อัน
เหมาะสม ศาสนพิธีกรเมื่อได้รับมอบหมายให้จัดงานต้องค านึงถึงเรื่องสถานที่ก่อนว่าสมควรจะใช้เป็นสถานที่จัด 
จัดงานหรือไม่โดยใช้หลักการกว้างๆ ดังนี้ กว้างขวาง เพียงพอต่อการรองรับผู้มาร่วมพิธีสะอาดไม่มีสิ่งรบกวน ไม่
สกปรก หรือมีกลินเหม็น อากาศถ่ายเทได้ดี่ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมสะดวก สบาย ทางเข้า -ออกทีจอดรถห้องน้ า
ห้องสุขาการเตรียมอปกรณ์ในการจัดพิธีต้องมีอุปกรณ์จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ 

งานและจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้งานได้ทันที  



๒๗ 

 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ในการจัดพิธีมี ๒ ประเภท 

๑. อุปกรณ์ทัวไปเช่น โต๊ะหมู่บูชา กระถางธูป เชิงเทียนกระโถนแจกัน ที่ กรวดน้ าอาสนะส าหรับ พระสงฆ์ หรือ
เครื่องรับรองอ่ืนๆ ฯลฯ 

๒. อุปกรณ์เฉพาะพิธี เช่นสายสิญจน์ ขันน้ ามนต์ ที่พรมน้ ามนต์ ธูป เทียนแพ กรวยกระทงดอกไม้  

    แปูงเจิม 

อุปกรณ์ทั่วไปประกอบด้วย   

-พระพุทธรูปขนาดพอเหมาะสมกบโต๊ะหมู่บูชาไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 

- แจกัน กระถางธูป ที่ปักเชิงเทียน ดอกไม้พานพุ่มและธูปเทียนบูชา 

- อาสน์สงฆ์ พร้อมเครื่องปูลาดพรมเสื่อเช่น พรม ผ้าขาว และอาสนะส าหรับพระสงฆ์นั่ง 

- เครื่องรับรองพระสงฆ์ เช่นที่ตั้งพัดพร้อมพัดรองแก้ว น้ าพร้อมน้ าร้อนน้ าเย็น กระดาษเช็ดมือ   

  กระโถน โตก ตะลุ่ม พาน ถาด ตามความจ าเป็นทีต้องใช้ 

-โต๊ะวางเครื่องไทยธรรม วางข้าวพระพุทธ วางอาหารคาว-หวาน 

- เชิงเทียนพร้อมเทียนชนวน เชือกส าลี ไฟแช็ก มีดหรือกรรไกรเล็ก เทปกาวใส 

- เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ เช่นไมโครโฟน ขาตั้งตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้ 

-ชุดข้าวพระพุทธ โต๊ะรอง ผ้าปูโต๊ะ ชุดอาหารคาว-หวานและจตุปัจจัยไทยธรรม 

-ใบปวารณาพร้อมซอง 

-แก้วน้ าพร้อมน้ าดื่มส าหรับประธานในพิธี 

-ที่กรวดน้ าพร้อมน้ า  

-สิ่งของอ่ืนๆที่ ต้องใช้ 

 



๒๘ 

 

อุปกรณ์เฉพาะพิธีประกอบด้วย 

สายสิญจน์พร้อมพานรอง ๒ ใบขันน้ ามนต์พร้อมน้ าและเทียนส าหรับท าน้ ามนต์ ทีพรมน้ ามนต์และสิงอ่ืนๆ อุปกรณ์
ส าหรับพระแสดงพระธรรมเทศนา ธรรมาสน์โต๊ะรองส าหรับพระสงฆ์ขึ้น อาสนะปูนั่ง กระโถนเล็ก กระดาษเช็ดมือ 
คัมภีร์เทศน์พร้อมพานรอง และพานรองส าหรับให้ศีลโต๊ะวางเครื่องกณฑ์เทศน์ พร้อมพานโตกตะลุ่ม เชิงเทียน 
พร้อมเทียนส่องธรรมเครื่องทองน้อยพร้อมเทียนและธูปไม้ระก าที่ กรวดน้ าพร้อมน้ าและโต๊ะวางด้านหน้าประธาน
พิธีไมโครโฟนส าหรับพระเทศน์ และส าหรับผู้อาราธนา น้ าฉันส าหรับพระเทศน์ (งานหลวงไม่ถวายน้ าบน
ธรรมาสน์) 

พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโต๊ะหมู่ส าหรับประดิษฐานเครื่องราชสักการะ (ธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้)เทป หรือซีดี
เพลงที่จะใช้เปิด  

การจัดโต๊ะหมู่บูชา   

          ศาสนพิธีกรต้องมีความรู้และเข้าใจในการจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่ว่าจะเป็นหมู่๘ หมู่๗ หมู่๕ หรือหมู่อืนๆซึ่งมี
ขนาดที่แตกต่างกันเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดถึงสิ่งประกอบบนโต๊ะหมู่ก็มี 
ขนาดต่างๆ กัน  

          การจัดโต๊ะหม่บูชาในพิธีสงฆ์ จ าเป็นต้องมีคือพระพุทธรูปขนาดพอเหมาะกับโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูปใช้ได้
ทุกปางที่นิยมกันมากคือปางมารวิชัยกับปางสมาธิ ไม่นิยมน าพระเครื่องมาเป็นพระประธานที่โต๊ะหมู่บูชาตัวกลาง
แถวบน จัดตั้งกระกระถางธูป เชิงเทียนบูชา ที โต๊ะตัวกลางแถวล่างแจกันดอกไม้ประดับ หรือพานพุ่มวางที่โต๊ะ
ต่างๆตามความสวยงาม การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีสงฆ์นิยมจัดไว้ด้านขวามือพระสงฆ์ ไม่ประดับธงชาติและพระบรม
ฉายาลักษณ์ (หากเป็นการอบรมสัมมนาจึงจะประดับ) 

 

การเตรียมบุคลากร 

บุคลากร คือบุคคลต่างๆที เกี่ยวข้องในงานอย่างชัดเจนที่ต้องปฏิบัติในพิธีนั 'นๆอันได้แก่พระสงฆ์ ประธานพิธี 
ประชาสัมพันธ์ ศาสนพิธีกรผู้ช่วยตลอดถึงผู้จะเชิญมาร่วมงานบุคลากรนั'นจะต้องเตรียมการ ดังนี' 

         • พระสงฆ์ ต้องนิมนต์ไว้ก่อนงานแจ้งรายละเอียดว่เป็นงานอะไร แจ้งวันที่ เวลาและสถานที่ จัดงานด้วย 
ควรจัดท าบัญชีพระสงฆ์ในพิธีให้แยกบัญชีเป็นชุดๆถ้ามีหลายพิธีเพ่ือ สะดวกในการจัดพระสงฆ์ และถวายจัตุปัจจัย
ไทยธรรมใส่เบอร์โทรศัพท์ส าหรับและควรติดต่อไว้ด้วย 

         • ประธานพิธีต้องนัดวัน เวลาขั้นตอนการปฏิบัติในพิธีให้ทราบไว้ก่อน 



๒๙ 

 

         • ประชาสัมพันธ์ ต้องประสานในรายละเอียดของงานและกาหนดตัวบุคคลให้แน่นอน 

 

         • ศาสนพิธีกร ศาสนพิธีกรผู้ช่วยต้องนัดหมายการแต่งกายอธิบายรายละเอียดขั้นตอนของงานและมอบ 

           หมายให้เรียบร้อย                    

         • ผู้ทีจะเชิญมาร่วมงานต้องเชิญไว้ก่อนงานพอสมควร  

การเตรียมเวลา 

          งานที่เป็นทางการ งานที่มีรูปแบบมีก าหนดการเรื่องเวลาเป็นสิ่งส าคัญศาสนพิธีกรจะต้องจัดล าดับของพิธี 
ให้เหมาะสมเพราะบางรายการเป็นการบังคับ เช่น เวลาฤกษ์ เวลาพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร และต้องค านึงว่าแต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาเท่าไรเพ่ือสะดวกในการก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดพิธี จุดใหญ่ๆ ของเวลาต้องเตรียมคือ 

          -เวลาเริ่มต้นพิธี ผู้ร่วมงานพร้อมเพรียงกัน 

          -เวลาที่ประธานจะเดินทางถึง จุดธุปเทียนเริ่มเข้าพิธี 

          - เวลาฤกษ์ของพิธี  

          - เวลาสิ้นสุดงาน 

การเตรียมเวลานี้ ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เมื่อค านวณก าหนดเวลาได้แล้วให้เขียนเวลาวันที่ส าคัญๆ ลงไว้ใน
ก าหนดการ เช่นเวลาเริ่มต้นเวลาบังคับ เวลาสิ้นสุด ไม่ควรใส่เวลาทุกขั้นตอนของพิธีในก าหนดการควรปล่อยให้
ยืดหยุ่นได้ตามสมควร 

การเตรียมก าหนดการ 

         ก าหนดการเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินพิธีต่างๆเพราะก าหนดการนั้นจะเป็นเอกสารที่บอก
ลักษณะของงานนอกสถานที่ วัน เวลาในการจัดงาน บอกล าดับขั้นตอนบอกการแต่งกายตลอดจนถึงบอกว่าใคร
เป็นเจ้าของงานนั้นๆเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกันการจัดการก าหนพดการนั้นมี3ขั้นตอนคือ 

        ๑.การเขียนก าหนดการ 

        ๒.การประสานก าหนดการ 



๓๐ 

 

        ๓.การปฏิบัติก าหนดกา  การเขียนก าหนดการคือ การจัดท าเอกสารแสดงล าดับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติใน
งานแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงต้นเขียนบอกชื่องาน สถานที่ วัน เวลา ที่ จะจัดงาน ช่วงกลางล าดับขั้นตอ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายของงานนั้น ช่วงท้ายเขียนบอกการแต่งกายและเขียนบอกชื่อเจ้าของงาน 
บอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จะแสดงตัวอย่างพอเป็นแนวทางดังนี้  

ก าหนดการ 

พิธี……………………………………………………………………………(ท าอะไร) 

ณ……………………………………………………………………………..(ที่ใหน) 

วันที่……….เดือน……………พ.ศ……………เวลา…………………….(เมื่อไหร่) 

เวลา………น. ผู้มีเกียรติ …………..พร้อมกัน ณ.สถานที่ประกอบพิธี 

เวลา………น. ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี 

                 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

                 เจ้าหน้าที่พิธีกรอาราธนาศิล 

                 พระสงฆ์ให้ศิล 

                 เจ้าหน้าที่พิธีกรอาราธนาธรรม 

                 พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก ท านอง…… 

                 ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม 

                 พระสงฆ์อนุโมทนา กล่าวสัมโมทนียคาถา 

                 ประธานกรวดน้ ารับพร 

                 พระสงฆ์พรมน้ ามนต์ เป็นเสร็จพิธี 

การแต่งกายชุดสากลชุดสุภาพ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  โทร. 0 2-310 8885 

 

 



๓๑ 

 

การตกแต่งบริเวณพิธี 

                  ตกแต่งให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณปุาหิมพานต์ตามเนื้อเรื่องเวสสันดรชาดกโดยเจ้าของกัณฑ์ 
แต่ละกัณฑ์จะน าต้นกล้วยต้นอ้อยใบมะพร้าว (ทางมะพร้าว) และกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณรอบๆ ธรรมาสน์
ประดับธงทิวและราชวัติฉัตรธงปักไว้ตามสมควรส าหรับเครื่องกัณฑ์เทศน์จะประกอบด้วยผลไม้นานาชนิดขนมและ
สิ่งที่มักจะขาดไม่ได้คือ กล้วยอ้อยและนอกจากนั้นจัดเตรียมขันเรียกว่า“ขันประจ ากัณฑ์”ไว้ โดยเจ้าภาพและผู้
มาร่วมงานจะน าปัจจัยมาใส่ขันเพ่ือติดกัณฑ์เมื่อถึงเวลาเทศน์กัณฑ์ของใครเจ้าภาพก็ไปประจ าอยู่ที่ใกล้กับ
ธรรมาสน์พระเทศน์ทั้งนี้เจ้าของกัณฑ์มักจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนให้เท่ากับจ านวนคาถาเช่นกัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา 
ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ ๑๙ ดอก เมื่อเทศน์จบกัณฑ์แล้วปี่พาทย์จะประโคมเพลงประจ ากัณฑ์การตั้งขันสาครใหญ่
ในการจุดเทียนบูชาประจ ากัณฑ์นิยมตั้งขันสาครใบใหญ่หรืออ่างใหญ่ที่เหมาะสมไว้ใส่น้ าสะอาดให้เต็มเพ่ือปักเทียน
บูชาประจ ากัณฑ์ในระหว่างที่พระเทศน์(ภาชนะใส่น้ านี้ตั้งหน้าธรรมาสน์กลางบริเวณพิธี)น้ าในภาชนะที่ตั้งนี้เสร็จ
พิธีแล้วถือว่า เป็นน้ าพระพุทธมนต์ สามารถเป็นน้ าปัดเสนียดจัญไรต่างๆ ได้ 

การเตรียมเทียนเล่มเล็กในการเตรียมเทียนส าหรับบูชา ประจ ากัณฑ์จะเตรียมไว้จ านวน๑,๐๐๐ เล่มแยกเป็นมัดไว้
แล้ว ท าเครื่องหมายให้ทราบว่ามัดไหนส าหรับบูชาคาถากัณฑ์ใดเมื่อถึงคราว เทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียนมัดนั้น
ออกจุดบูๆภาชาติดรอบนะที่ใส่น้ า กระท าเช่นนี้ต่อกันไปจนครบ๑๓กัณฑ์ครบจ านวนเทียน๑,๐๐๐ เล่ม ซึ่งเท่ากับ
จ านวนคาถาในบางสถานที่ นิยมท าธงเล็กๆ ๑,๐๐๐ คันแบ่งจ านวนเท่าคาถาประจ ากัณฑ์ เช่นเดียวกับเทียนเตรียม
ไว้ส าหรับ ปักบูชาที่หยวกกล้วยการจุดเทียนหรือปักธงบูชากัณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นหน้าองค์เจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้นๆ 

การนิมนต์พระเทศน์มหาชาติ 

การนิมนต์พระเทศน์มหาชาติจะพิจารณาจากความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะน้ าเสียงที่สอดคล้องกับ
เนื้อเรือ่งและวิธีการเทศน์ของแต่ละกัณฑ์กล่าวคือกัณฑ์ทศพรมีวิธีการเทศน์แบบท านองธรรมวัตรใช้เสียงเนือยๆใน
การเทศน์มักนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่โดยเฉพาะเจ้าอาวาสของวัดที่ จัดงานเทศน์นั้นเป็นผู้เทศน์เป็นท านองต้อนรับ
ญาติโยมผู้มาฟังเทศน์มหาชาติที่วัดนั้น  

และคล้ายกับเป็นการเปิดงานไปด้วยในตัวกัณฑ์หิมพานต์และกัณฑ์ทานกัณฑ์ทั้งสองกัณฑ์มีท านองคล้ายกันแต่
กัณฑ์หิมพานต์จะกระด้างกว่าและไม่โอดครวญเท่ากัณฑ์ทานกัณฑ์มักนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่เทศน์ส่วนกัณฑ์ทาน
กัณฑ์จะต้องคัดเลือกพระผู้ใหญ่ที่มีความช านาญในการเทศน์มากเพราะในกัณฑ์นี้มีเสียงโอดครวญเพ่ือสื่ออารมณ์
ให้คนฟังเข้าใจกัณฑ์วนปเวศน์มักเลือกพระหนุ่มหรือสามเณรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบทชมธรรมชาติและยังมี
ตอนพบเจ้าชายเมืองเจตราษฎร์ด้วยกัณฑ์ชูชกมักนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่ที่มีเสียงใหญ่เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของชูชกผู้ที่เทศน์กัณฑ์นี้ต้องมีความช านาญในการเทศน์มากเพราะท่วงท านองมีลีลาและลูกเล่นมากกัณฑ์จุลพน
และมหาพนจะนิมนต์พระผู้ใหญ่หรือพระหนุ่มก็ได้เพราะถ้านิมนต์พระผู้ใหญ่ก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่มีชูชกเป็นตัว



๓๒ 

 

ส าคัญแต่ถ้าเป็นพระหนุ่มก็เหมาะสมเพราะเป็นการบรรยายความงามของธรรมชาติกัณฑ์กุมารนิยมนิมนต์พระหนุ่ม
หรือถ้าได้สามเณรน้อยก็ยิ่งดีเพ่ือเป็นตัวแทนของพระชาลีและพระกัณหากัณฑ์มัทรีนิยมนิมนต์พระหนุ่มที่มีเสียง
เล็กหรือสามารถจัดเสียงให้ออกเป็นเสียงคล้ายผู้หญิงได้เพ่ือเป็นตัวแทนของพระนางมัทรีส่วนกัณฑ์สักกบรรพ
มหาราชฉกษัตริย์และนครกัณฑ์จะเป็นพระผู้ใหญ่หรือพระหนุ่มสามเณรก็ได้การจัดเทศน์มหาชาติแต่ละครั้งจะต้อง
ด าเนินการก่อนสิ่งอ่ืนๆก็คือการนิมนต์พระนักเทศน์โดยเฉพาะถ้าเทศน์มหาชาติแบบเรียงกัณฑ์ก็จะต้องนิมนต์พระ
นักเทศน์ให้ครบทั้ง๑๓กัณฑ์ในปัจจุบันยากมากที่จะหาพระนักเทศน์ที่มีความช านาญให้ครบทั้ง๑๓กัณฑ์ส่วนมากก็
จะนิมนต์ได้เฉพาะกัณฑ์ท่ีส าคัญๆเช่นกัณฑ์ชูชกกัณฑ์มหาพนกัณฑ์กุมารกัณฑ์มัทรีและกัณฑ์มหาราชส่วนกัณฑ์อ่ืนๆ
ก็จะนิมนต์พระในวัดหรือพระรูปใดก็ได้เพ่ือให้ครบทั้ง๑๓กัณฑ์ส่วนการนิมนต์พระเทศน์แบบประยุกต์๒ธรรมาสน์๓
ธรรมาสน์หรือเทศน์ประยุกต์๖ธรรมาสน์นั้นต้องนัดหมายพระเทศน์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานๆเพราะพระที่
ช านาญการเทศน์ในลักษณะดังกล่าวมีจ านวนน้อยบางครั้งต้องนิมนต์กันข้ามปีก็มีเมื่อนิมนต์พระเทศน์ได้เรียบร้อย
แล้วก่อนที่จะถึงวันเทศน์มหาชาติผู้จัดการเทศน์จะต้องจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พร้อมด้วยการนิมนต์พระเทศน์
มหาชาติมี๓รูปแบบคือ๑เจ้าอาวาสเป็นผู้นิมนต์พระนักเทศน์เองโดยที่ท่านจะใช้ความรู้จักหรือคุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัวหรือนิมนต์ตามค าบอกเล่าของญาติโยมว่าพระรูปไหนเทศน์ดีท่านก็นิมนต์มาเทศน์ตามศรัทธาของญาติโยม
๒เจ้าอาวาสวัดมอบหมายให้พระผู้รับผิดชอบงานเทศน์มหาชาติของวัดเป็นผู้นิมนต์หรือบางครั้งอาจจะมอบหมาย
ให้พระนักเทศน์เป็นผู้นิมนต์๓โยมเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เป็นผู้นิมนต์เองหมายความว่าผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
แต่ละกัณฑ์รู้จักกับพระนักเทศน์เป็นการส่วนตัวเมื่อรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ใดแล้วก็อาสาเจ้าอาวาสรับ
นิมนต์พระเทศน์ให้ด้วยท่านเจ้าอาวาสก็ตามใจเพราะเป็นศรัทธาของโยมเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ส่วนการเลือกนิมนต์
พระเทศน์มหาชาติของแต่ละที่นั้นไม่เหมือนกันซึ่งการนิมนต์พระเทศน์มหาชาติในยุคปัจจุบันนี้จะไม่เหมือนกับแบบ
โบราณที่เคยปฏิบัติมาอาจจะเป็นเพราะพระนักเทศน์มหาชาติมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอที่จะรับนิมนต์ไปเทศน์ใน
ทุกๆสถานที่หรืออาจเป็นเพราะขาดพระนักเทศน์ที่มีความช านาญในการเทศน์เฉพาะกัณฑ์ก็เป็นได้รูปแบบการจัด
เทศน์มหาชาติแบบการจัดเทศน์เรียงกัณฑ์คือการจัดให้พระเทศน์ แต่ละกัณฑ์เรียงล าดับไปทั้ง ๑๓ กัณฑ ์

แบบการจัดเทศน์แบบประยุกต์คือการจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้จัดและผู้ฟัง เช่ นจัดให้มีการเทศน์
ธรรมาสน์เดียวเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบหรือให้มีเทศน์ ๒ ธรรมาสน์มีการ แสดงประกอบการเทศน์ เป็นต้น 
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