
ที่มาและความเป็นมาของเรื่องมหาเวสสันดร 

                  เทศน์มหาชาติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมาย “เทศน”์ ว่า 
การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา และ “มหาชาติ” น. เรียกเวสสันดรชาดกว่ามหาชาติ มี ๑๓ กัณฑ์, มีการ
เทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เรียกว่า เทศน์มหาชาติ  

         เทศน์มหาชาติเป็นการพรรณนาถึง “เรื่องพระเวสสันดรชาดก” ค าว่า “ชาดก” นั้นเป็นชื่อคัมภีร์
ประเภทหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เป็นค าสอนประเภทบุคลาธิษฐาน คือ
ยกตัวละครขึ้นมาเล่าแล้ว สอดแทรกค าสอนเข้าไปในการเล่าเรื่องนั้นๆ ชาดกมีอยู่มากมาย แต่ที่นับว่าส าคัญ
ที่สุดนั้นมีอยู่ ๑๐ ชาดก หรือ สิบชาติ นิยมเรียกกันว่า “พระเจ้าสิบชาติ” ซึ่งในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรง
บ าเพ็ญบารมีต่างๆกัน เพื่อมุ่งหวังจะให้ส าเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

มหา + เวสสันดร + ชาดก  หมายถึงเ รื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพระชาติก าเนิดอันยิ่งใหญ่ คือ
เป็นพระเวสสันดร ชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งใน นิบาตชาดก มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เรามักเรียกนิบาต
ชาดกเป็นไทยๆว่า พระเจ้าห้าร้อยห้าสิบชาติ นิบาตชาดกเป็นคัมภีร์ซึ่งประกอบไปด้วยนิทานเรื่องต่างๆ ล้วน
เป็นอุทาหรณ์สอนธรรมะเล่าถึงการเสวยพระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้าว่าชาติใดทรงเกิดเป็นอะไร และได้
ทรงกระท าคุณความดี หรือที่เรียกกันเป็นศัพท์ว่า "บ าเพ็ญบารมี" อะไรในพระชาตินั้นๆ พระชาติหนึ่งก็ทรง
สร้างคุณความดีหรือบารมีอย่างหนึ่งทุกชาติไป ในจ านวน ๕๕๐ พระชาติที่ปรากฏในนิบาตชาดกนั้นได้บ าเพ็ญ
บารมีเด่นยิ่งอยู่ ๑๐ ชาติ ที่เรียกกันว่า ทศชาติ ทรงบ าเพ็ญทศบารมี คัมภีร์ที่กล่าวถึงทศชาติและบารมีนี้
เรียกว่า คัมภีร์มหานิบาต ในทศชาติตามมหานิบาตนั้น ที่ถือว่าส าคัญที่สุด คือ พระชาติที่ทรงบังเกิดเป็นพระ
เวสสันดร นอกจากจะทรงบ าเพ็ญทานบารมีเป็นที่เด่นที่สุดแล้วยังทรงบ าเพ็ญบารมีอื่นๆ อันได้กระท าแล้วใน๙ 
พระชาติก่อนๆ อีกด้วย เท่ากับได้ทรงกระท าคุณความดีเด่นยิ่งครบ ๑๐ ประการในชาตินี้ มหาเวสสันดรชาก 
จึงเป็นชาดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บางครั้งจึงเรียกชาดกเรื่องนี้ว่า มหาชาติ  พุทธศาสนิกชนชาวไทยนับถือกันมาตั้งแต่
ครั่งโบราณว่า  มหาเวสสันดรชาดก เป็นชาดกที่ส าคัญว่าชาดกอื่น เพราะว่าด้วบเรื่องราวที่ปรากฏของพระ
โพธิสัตว์อยู่ด้วยบริบูรณ์ทั้ง10บารมี  และพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็นิยมฟังเทศน์กันมาด้วยตลอดมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกนั้นมีสันนิษฐานพบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา และถือว่าเป็นมาหเวสสันดรชาดกที่แปลแล้วน ามาแต่งเป็นภาษาไทยเล่มแรก  คือ มหาชาติค าหลวง 
ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยแปลและเรียบเรียงขึ้ น เมื่อ 
พ.ศ. 2025 ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้โปรดเกล้า ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิต เรียบเรียงมหา
เวสสันดรชาดกเป็นภาษาไทยอีกครั้งหน่ึง เมื่อ พ.ศ.2170  เรียก ว่า กาพย์มหาชาติ แต่งแปลเป็นภาษาไทยใช้
ฉันทลักษณ์เดียวคือ ร่ายยาว เพื่อใช้ส าหรับเทศน์ให้อุบาสกอุบาสิกได้ฟังกัน นอกจากนนียังมีผู้น า มหา
เวสสันดรชาดก ไปแต่งเป็นภาษาไบอีกหลายจ านวน และใช้ค าประพันธ์หลายชนิด เช่นอ กลอน ฉันท์  กาพย์ 
ลิลิต และ ร้อยแก้ว รวมทั้งยังมีมหาเวสสันดรชาดกที่เป็นภาษาถิ่นอีกหลายฉบับ 
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ความเป็นมา  

                การเทศน์มหาชาติคือการช้ีแจงหรือการเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธ
องค์ในอดีตชาติเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรทงบ าเพ็ญพระบารมีเป็นชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าการเทศน์มหาชาตินี้มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเวสสันดรชาดกนั้นเป็นพุทธพจน์ซึ่งพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าได้ตรัส แก่พระภิกษุสงฆ์และพระประยูรญาติณนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์ในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ์พระประยูรญาติมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นประธานเสด็จมาต้อนรับต่างก็ยังมีทิฐิมานะแรงกล้าไม่
ยอมนอบน้อมนมัสการพระพุทธองค์ด้วยเห็นว่าพระพุทธองค์มีวัยอ่อนกว่าตนพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตร
เห็นเหตุดัจึงนั้นทรงแสดงปาฏิหาริย์เสด็จลอยขึ้นไปจงกรมอยู่บนอากาศให้ธุลีละอองพระบาทหล่นลงมาบนพ
ระเศียรเหล่าพระประยูญาติล าดับนั้นหมู่พระประยูรญาติต่างพากันคลายทิฐิมานะประคองอัญชลีนมัสการชื่น
ชมโสมนัสด้วยบุญญาภินิหารของพระพุทธองค์ขณะนั้นฝนโบกขรพรรษมีน้ าฝนสีแดง)ก็ตกลงมาเป็นที่น่า
อัศจรรย์ผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกถ้าไม่ปรารถนาจะให้เปียกแล้วแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่เปียกกายเลยต่อมา
พุทธศาสนิกชนได้เกิดมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้สดับตรับฟังเทศน์มหาชาติย่อมเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเป็น
อย่างมากเป็นกุศลบุญราศีสืบไป ดังนั้นการเทศน์มหาชาติคือมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมร าลึกถึการบ าเพ็ญ
บุญอันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์สูง ของมวลมนุษยชาติเป็นส าคัญเวสสันดรชาดกมีเนื้อหา
สาระมากรวมไว้ในมหานิบาตชาดก 

ซึ่งมีด้วยกัน๑๐เรื่องซึ่งเรียกกันว่าทศชติแต่อีก ๙ เรื่อง นั้นไม่เรียกว่ามหาชาติคงเรียก แต่เวสสันดรชาดกเรื่อง
เดียวเท่านั้นที่เรียกว่ามหาชาติในเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายว่า
พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียงนับถือกันมาแต่โบราณว่าเรื่องเวสสันดรชาดกส าคัญกว่า
ชาดกอื่นๆด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ในเรื่องเวสสันดรชาดกทั้ง๑๐อย่างคือทานบารมีทรง
บริจาคทรัพย์สินช้างม้าราชรถพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีศีลบารมีทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่าง
ผนวชเป็นฤาษีอยู่ ณ เขาวงกต 

๓. เนกขัมมบารมีทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับณเขาวงกต 

๔. ปัญญาบารมีทรงบ าเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่ผนวช 

๕. วิริยบารมี ทรงปฏิบัติธรรมมิได้ย่อหย่อน 

สัจจบารมีทรงลั่นพระวาจายกพระกุมารให้ชูชก 

เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามมาให้๗.ขันติบารมีทรงอดทนต่อความยากล าบากต่างๆ ขณะที่เดนิทางมายัง 
เขาวงกตและตลอดเวลาที่ประทับณที่นั้นแม้เมื่อทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมารอย่างทารุณพระองค์ก็
ทรงข่มพระทัยไว้ได้เมตตาบารมีเมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์มาทูลขอช้างปัจจัยนาคเพราะเมืองกลิง
คราษฎร์ฝนแลง้ก็ทรงพระเมตตาประทานให้และเมื่อชูชกมาทูลขอพระกมุารทั้งสองพระโดยอ้างว่าง ค์ตนได้รับ
ความล าบากต่างๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย๙. อุเบกขาบารมีเมื่อทรงเห็นว่าพระกุมารทั้งสองถูกชูชก
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เฆี่ยนตีและวิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือองค์ก็ทรงบ าเพ็ญอุเบกขา คือ ทรงวางเฉยเพราะทรงเห็นว่าได้ประทาน
เป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว ๑๐. อธิษฐานบารมีทรงต้ังมั่นที่จะบ าเพ็ญบารมีเพื่อให้ส าเร็จพระโพธิญาณเบ้ือง
หนแม้าจะมีอปุสรรคก็มิได้ทรงย่อท้อท าให้พระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่างๆเพราะตระหนักในน้ า
พระทัยอันแน่วแน่ของพระองคใ์นศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลกัที่๓ ที่เรียกว่าจารึก “นครชุม” ซึ่งจารึกไว้เมื่อ พ.ศ.
๑๙๐๐ ในรัชสมัยพญาลิไท (พระมหา ธรรมราชาที่๑) มีกล่าวไว้ว่า“พระธรรมเทศนามหาชาติหาคนสวดมิได้”
หลักฐานนี้จึงเป็นเครื่องแสดงได้ว่าพุทธศาสนิกชน ชาวไทยนิยมจัดให้ม ีการเทศน์มหาชาติมาแต่สมัยสุโขทัย
เป็นราชธานี ในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงพระเวสสันดรว่า“ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเรานี้สร้างสมภารเป็นพระญา
เวสสันดรอันอวยทานช้างเผือก ตัวชื่อปัจจยนาเคนทร์แก่พราหมณ์ทั้งหลายอันมาแต่เมืองกลึงคราฐด้วยใจ
สัทธาด้วยบุญสมภารบารมีดังน้ันตูจึงได้มาเป็นพระรัศมีอันขาวแลตูได้ไปก่อนหน้าท่านด้วยบุญสมภารเราดังนี้
แล”ประเพณีการเทศน์มหาชาติในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯเล่ม๑๘ได้กล่าวไว้ว่าประเพณีการเทศน์
มหาชาติจัดเป็นการท าบุญที่ส าคัญและมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทยเนื่องจากเป็นประเพณีของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ท าสืบเนื่องมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพราะความเช่ือว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ
แล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียว จะได้เกิดร่วมและพบพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ซึ่ง
จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯให้ประชุมพระสงฆ์
นักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลและแต่งมหาชาติค าหลวงขึ้นเป็นภาษา ไทยเมื่อพ.ศ๒๐๒๕ส าหรับสวดในพระราช
พิธเีข้าพรรษาและสวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังระหว่างพรรษาเรื่องราวของมหาชาติชาดกมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อพุทธศาสนิกชนเพราะถือว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายที่
ทรงบ าเพ็ญพระบารมีครบ๑๐ประการก่อนจะตรัสรู้พระสมัมาสัมโพธิญาณด้วยทานบารมีชั้นสุดยอดที่ยากย่ิงจึง
เรียกว่ามหาชาติความนิยมและความส าคัญของเรื่องมหาชาติชาดกปราฏให้เห็นได้จากวรรณกรรมทีแ่ต่งขึ้น
มากมายทั้งต่างส านวนและต่างยุคสมัยเฉพาะที่เป็นฉบับหลวงก็มีมากมายในลักษณะของรูปแบบค าประพันธ์ 
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีมหาชาติฉบับท้องถิ่นต่างๆอีกเช่นทางภาคกลางมหาชาติภาคกลาง เมื่อ พ.ศ. 2450 กรม
ศึกษาธิการได้รวบรวมมหาชาติส านวนต่างๆเนื้อหาอยู่ในคัมภีร์เทศน์มหาชาติเรื่องมหาเวสสันดรชาดก 13 
กัณฑ์ 1000 พระคาถา ซึ่งเทศน์ด้วยภาษาไทยถิ่นกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน 

                 เทศน์มหาชาติภาคกลาง มีทั้งท านองหลวงและท านองราษฎร์ มีทั้งเทศน์ในวังและเทศน์ใน
วัดเทศน์ในวังเทศน์แบบท านองหลวงอย่างเดียวเทศน์ในวัดมีทั้งท านองหลวงและท านองราษฎร์ส่วนวัดขนาด
ใหญ่ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรจะเทศน์มหาชาติแบบเรียงกัณฑ์ทั้ง13กัณฑ์ตามคัมภีร์เรียกว่าท านองหลวง
เทศน์นอกคัมภีร์เรียกว่าท านองราษฎร์บางวัดก็เทศน์แบบผสมผสานเรียกว่าเทศน์ทั้งเนื้อนอกเนื้อในที่มีผู้แต่ง6 
ท่านดังนี้กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์  กัณฑ์วนปเวศน์  กัณฑ์จุลพน กัณฑ์สัก กบรรพกัณฑ์มหาราช และ นคร
กัณฑ์พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต ชิโนรสเกล้าเจ้าอยู่หัวกัณฑ์วนปเวศน์กัณฑ์จุล
พนและกัณฑ์สักกบรรพ พระราชนิพธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมกัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี งานนิพนธ์ เจ้าพระยา
พระคลัง(หน)ทานกัณฑ์ งานนิพนธ์ ส านักวันถนน กัณฑ์ชูชก งานนิพนธ์ ส านักวัดสังข์กระจายส านวนดังกล่าว
นั้นแต่งเป็นร่ายยาว นิยมเรียกว่า มหาชาติค ากลอน พระสงฆ์นิยมเอามาเทศน์ ให้อุบาสกอุบากสิกาได้ฟังกัน 
ประเพณีการเทศน์มหาชาตินิยมจัดให้มีขึ้นหลังประเพณีทอดกฐินตั้งแต่เดือน๑๐เป็นต้นไป เนื่องจากพืชพันธุ์



๔ 

 

ธัญญาหารก าลังเจริญงอกงามเป็นช่วงพักงานเตรียมการเก็บเกี่ยวอุบาสกอุบาสิกาที่รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
ก็จะจัด เครื่องบูชากัณฑ์เทศน์อย่างวิจิตร เป็นโอกาสที่จะอวดฝีมือการประดับตกแต่งเครื่องบูชาดอกไม้สด 
เทียน ธูปส าหรับถวายบูชากัณฑ์เทศน์และพระสงฆ์อย่างเต็มที่ส่วนการตกแต่งสถาน ที่จะนิยมน า กิ่งไม้มา
ประดับท าเป็นซุ้มประตูป่า สมมติว่าเป็นประตูทางเข้าเขาวงกต ซุ้มนี้จะประดับด้วยต้น กล้วย ต้นอ้อย และกิ่ง
ไม้อื่นๆนอกจากนี้ยังมีการประดับราชวัติฉัตร ธง สมมติว่าเป็นขบวนของพระเจ้าสีพี พระนางผุสดีและสอง
กุมารตอนเสด็จมารับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับบ้านเมือง ในสมัยโบราณจะผูก โยงสายสิญจน์จาก
พระพุทธรูปแล้วน าไปขึงกับราชวัติฉัตร ธง เพื่อกั้นเขตมณฑลพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์อีก ทั้งมีการตามประทีป
โคมไฟในยามค่ าคืนอีกด้วย 

          นอกจากนี้การจัดเตรียมธูปเทียนคาถาพันเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีช่วยกันจุดบูชากัณฑ์เทศน์เป็นการเพิ่ม 
ศรัทธาที่น้อมน าไปสู่บุญกุศลร่วมกัน ส าหรับขันสาครที่ใช้ปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ใส่น้ าสะอาดเต็มขันตั้ งไว้ 
ในพิธีเทศน์มหาชาติถือกันว่าเป็นน้ าพระพุทธมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เชื่อว่าสามารถช าระและปัดเป่าสิ่ง 
อัปมงคลทั้งปวงให้หายไปได้ธงช่อธงชัยที่ติดประดับไว้ตามธรรมาสน์เทศน์และตามเสารอบๆ บริเวณธรรมาสน์ 
ตลอดจนต้นกล้วย ต้นอ้อย ที่จัดให้มีในพิธีเทศน์มหาชาติก็เชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อจบการเทศน์ 
มหาชาติและพระคาถาพันแล้ว ก็จะแบ่งปันกันคนละเล็กละน้อยน าไปใช้ในพิธี“เรียกขวัญข้าว” ที่บริเวณ ทุ่ง
นา คือให้จัดอ้อย ข้าว ผลไม้และขนมต่างๆ ใส่ในชะลอมเล็กๆ พร้อมธงสีต่างๆ น าไปไว้ที่ทุ่งนา ในระยะ เดือน
ที่ข้าวก าลังตั้งท้อง จึงนิยมเรียกว่า “ท าขวัญข้าว” โดยเชื่อกันว่าการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่เป็น สิริมงคล 
จึงจัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกปีเป็นงานบุญที่ได้สร้างความสามัคคีความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน สอนให้คน
รู้จักการเกื้อกูล แบ่งปัน จะเห็นได้หลังงานเสร็จสิ้นลง ใครต้องการอะไรก็สามารถน าติดตัวกลับไป ได้เป็นการ
ท าทานร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสะสมบุญอันเป็นต้นทุนในการด าเนินชีวิตที่เกิดจากการฟังเทศน์ 

ในราชส านักปรากฏเป็นพระราชพิธีในวังหลวงมาแต่สมัยสุโขทัยแล้วในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์
ถึงกับทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งทรงธรรมด้วยพระราชประสงค์ให้เป็นที่ทรงธรรมในงานพระราชพิธี
เทศน์มหาชาติพระราชพิธีนี้สืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ทรงเกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการท ากระจาดใหญ่บูชากัณฑ์เทศนาคราวหนึ่งแม้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยครั้งที่ทรงด ารงอยู่ในสมณเพศก็ทรงหัดเทศน์กัณฑ์มัทรีจนกลายเป็น
ธรรมเนียมให้พระราชโอรสถวายเทศน์มหาชาติในวังหลวงจะเห็นว่าประเพณีเทศน์มหาชาติที่เป็นประเพณี
หลวงได้ส่งผลกระทบต่อประเพณีราษฎร์อย่างกว้างขวางแต่ท้องถิ่นได้พัฒนารูปแบบการเทศน์และประเพณี
ต่างๆให้แตกต่างไปเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคในภาคกลางจะคง
ลักษณะส าคัญของประเพณีหลวงไว้มากเช่น ในการเทศน์มักจะมีปี่พาทย์ ประโคมขณะด าเนินพิธีตามแบบของ
หลวงด้วยเชื่อว่าเป็นการเสริมศรัทธา ให้เกิดความปีติในผลบุญที่ได้กับทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ที่ได้ยินเเพ็ญปี่
พาทย์ได้ทราบว่าก าลังมีพิธีเทศน์มหาชาติอยู่ผู้ใดรับกัณฑ์เทศน์ใดไว้ จะได้ตระเตรียมตัวได้ทันปี่พาทย์ในงาน
เทศน์มหาชาติจะเริ่มด้วยเพลง โหมโรง และก าหนดเพลงปี่พาทย์ประจ ากัณฑ์ไว้ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ตาม



๕ 

 

แบบหลวงที่มีความศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นเพลงชั้นสูงทั้งสเช่น กัณฑ์ทศพร ใช้เพลงสาธุการ กัณฑ์หิมพานต์ ใช้
เพลงตวงพระธาตุ เป็นต้น 

การเทศน์มหาชาติในส่วนที่เป็นประเพณีราษฎร์นอกจากจะรักษาขนบแบบราชส านักที่เน้นความ
ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังแฝงด้วยความสนุกสนานและการละเล่นแทรกอยู่ด้วยเช่นพระที่เทศน์มหาชาติกัณฑ์ต่างๆอาจ
ว่าแหล่เพื่อให้ผู้ฟังได้รสยิ่งขึ้นแหล่ต่างๆที่มีประจ ากัณฑ์ที่เรียกว่าแหล่นอกนี้จะแต่งเป็นพิเศษนอกเนื้อเรื่องพระ
เวสสันดหรือชาวบ้านในบางท้องที่แถบภาคกลางจะมีการเล่นมหาชาติทรงเครื่องเวลามีพิธีเทศน์มหาชาติซึ่ง
ชาวบ้านจะรับมาจากวัดและไปเล่นกนัเอง ต่อมาชาวบ้านกลับไปชวนพระมาเล่นด้วยกันจึงเป็นการเล่นระหว่าง
แม่เพลง ที่มีเสียงดีที่มักรับบทเป็นพระนางผุสดีหรือพระนางมัทรีกับพระที่ม พระเวสสันดรและชูชก เป็นต้น 

         จะเห็นได้ว่าคติธรมต่อการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคติของการท าบุญให้ทานการ
กลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรความเช่ือเรื่องบุญกรรมอยู่ในส านึกของชาวไทย ทั้งสังคมด้วย
อิทธิพลของมหาชาติชาดกที่มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างบูรณาการทางศาสนาให้เกิดขึ้นต่อชาว  ไทยทุก
ภูมิภาคมาเป็นเวลาช้านานแล้วพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อกระบวนการเชื่อมต่อประเพณีหลวงสู่
ประเพณีราษฎร์ท าให้เกิดความกลมกลืนในทางวัฒนธรรมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ
ท่ามกลางคติความเชื่อในท้องถิ่นที่แตกต่างกันลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงและประเพณี
ราษฎร์ที่เห็นจากประเพณีการเทศน์มหาชาติแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการพยายามเผยแพร่ประเพณีหลวงสู่
ท้องถิ่นโดยตรงอิทธิพลของประเพณีหลวงที่ส่งต่อประเพณีราษฎร์กระท าโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนสอดแทรกค่านิยมจากราชส านักที่เน้นแบบแผนที่เป็น
ระเบียบให้คล้ายคลึงแต่ความโน้มเอียงของประเพณีราษฎร์ที่จะเลียนแบบประเพณีหลวงตามธรรมชาติของการ
ยกย่องแบบแผนจากราชส านักเป็นพื้นเดิมของสังคมชาวนาอยู่แล้วท าให้ประเพณีหลวงบางอย่างกลายเป็นสิ่งที่
ประชาชนต้องการเอาอย่างโดยที่ราชส านักเองไม่ได้มีเจตนาหรือต้องการจะมีอิทธิพลแต่ประการใดประโยชน์ที่
ได้จากการเทศน์มหาชาติสิ่งที่ได้รับเมื่อฟังเทศน์มหาชาติได้แก่สอนให้คนรู้จักท าความดีประกอบกรรมดีรู้จัก
การบ าเพ็ญบริจาคทานุญสละความเห็นแก่ตัวสละทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นการลดความตระหนี่ในใจ
ลดความเห็นแก่ตัวท าให้ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงที่เป็นอนิจจังเพราะเวลาจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีใคร
น าสิ่ งต่างๆ ติดตัวไปได้มีแต่ความดีและความชั่วเท่านั้นที่สามารถเอาไปได้ในภพหน้ านอกจากนั้น
พุทธศาสนิกชนยังมีความเชื่อว่าการได้ฟังพุทธวจนะเช่นการฟังเทศน์มหาชาติย่อมเกิดอานิสงส์และกุศลราศีแก่
ตนและยังเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องศาสนอันตรธานคือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาประการได้แก่ปริยัติ
อันตรธานคือความสูญสิ้นผู้ศึกษาเล่าเรียน๒ปฏิบัติอันตรธานคือความสูญสิ้นของการปฏิบัติธรรมปฏิเวธ
อันตรธานคือความสูญสิ้นการตรัสรู้อริยมรรคอริยผล๔สังฆอันตรธานคือความสูญสิ้นพระภิกษุสงฆ์๕ธาตุ
อันตรธานคือความสูญสิ้นพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าดังนั้นการเทศน์มหาชาติจึงเป็นการสนับสนุนให้มี
การศึกษาปริยัติสัทธรรมและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย จึงเชื่อกันว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติหรือ
เวสสันดรชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐พระคาถา จบภายในวันเดียวและบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ละอย่างให้



๖ 

 

ครบพันสิริมงคลย่อมเกิดผู้นั้นแม้น้ าที่ตั้งไว้ในมณฑลพิธีก็ถือกันว่าเป็นน้ ามนต์สามารถก าจัดเสนียดจัญไรได้
นอกจากนั้นยังเชื่อว่าจะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่๕ประการคือ 

           ๑. จะได้เกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต 

           ๒. เมื่อดับขันธ์จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร 

           ๓. จะไม่เกิดในอบาย (ไม่ตกนรก)เมื่อตายไปแล้ว 

           ๔ .จะเป็นผู้มั่งมีลาภยศสรรเสริญไมตรีและมีความสุข 

           ๕. เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจะได้รับมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการเทศน์มหาชาติ 

             มีดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมการงานเทศน์มหาชาติ การเตรียมการคือ การวางแผนทีจะท างานศาสน
พิธีกร จะต้องวางแผนและจัดแผนไว้เป็นหมวดๆ เพื่อความความสะดวกในการปฏิบัติหรือในการมอบหมายการ
ปฏิบัติและต้อง วางแผนไว้ด้วยใครจะต้องท า ท าอะไรสิ่งใดท าก่อน สิงใดท าทีหลังท าอย่างไรเกียวข้องกับผู้
ใดบ้าง การ เตรียมการ'แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 

การเตรียมสถานที  สถานที ที่ จะใช้จัดงาน 

การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ จะต้องใช้ในงาน 

การเตรียมบุคลากร บุคคลส าคัญในงาน 

การเตรียมเวลา ระยะเวลาในการจัดงาน 

การเตรียมก าหนดการรายละเอียดและขั้นตอนของงาน 

การเตรียมการระยะยาว 

การเตรียมสถานที่ 

สถานที่ที่จะจัดพิธีความส าคัญมากอย่างหนึ่งงานพิธีกรๆจะดูโอ่อ่าสวยงาม อลังการล้วนอาศัย สถานที 
อันเหมาะสม ศาสนพิธีกรเมื่อได้รับมอบหมายให้จัดงานต้องค านึงถึงเรื่องสถานที่ก่อนว่าสมควรจะใช้เป็น
สถานที่จัด จัดงานหรือไม่โดยใช้หลักการกว้างๆ ดังนี้ กว้างขวาง เพียงพอต่อการรองรับผู้มาร่วมพิธีสะอาดไม่มี
สิ่งรบกวน ไม่สกปรก หรือมีกลินเหม็น อากาศถ่ายเทได้ดี่ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมสะดวก สบาย ทางเข้า-ออก
ทีจอดรถห้องน้ าห้องสุขาการเตรียมอปกรณ์ในการจัดพิธีต้องมีอุปกรณ์จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
งานและจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้งานได้ทันที  



๗ 

 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ในการจัดพิธีมี ๒ ประเภท 

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

๒. อุปกรณ์เฉพาะพิธ ีเช่นสายสิญจน์ ขันน้ ามนต์ ที่พรมน้ ามนต์ ธูป เทียนแพ กรวยกระทงดอกไม้  

    แป้งเจิม 

อุปกรณ์ทัว่ไปประกอบด้วย   

-พระพุทธรูปขนาดพอเหมาะสมกบโต๊ะหมู่บูชาไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 

- แจกัน กระถางธูป ที่ปักเชิงเทียน ดอกไม้พานพุ่มและธูปเทียนบูชา 

- อาสน์สงฆ ์พร้อมเครื่องปูลาดพรมเสื่อเช่น พรม ผ้าขาว และอาสนะส าหรับพระสงฆ์นั่ง 

- เครื่องรับรองพระสงฆ ์เช่นที่ตั้งพัดพร้อมพัดรองแก้ว น้ าพร้อมน้ าร้อนน้ าเย็น กระดาษเช็ดมือ   

  กระโถน โตก ตะลุ่ม พาน ถาด ตามความจ าเป็นทีต้องใช้ 

-โต๊ะวางเครื่องไทยธรรม วางข้าวพระพุทธ วางอาหารคาว-หวาน 

- เชิงเทียนพร้อมเทียนชนวน เชือกส าลี ไฟแช็ก มีดหรือกรรไกรเล็ก เทปกาวใส 

- เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ ์เช่นไมโครโฟน ขาตั้งตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้ 

-ชุดข้าวพระพุทธ โต๊ะรอง ผ้าปูโต๊ะ ชุดอาหารคาว-หวานและจตุปัจจัยไทยธรรม 

-ใบปวารณาพร้อมซอง 

-แก้วน้ าพร้อมน้ าด่ืมส าหรับประธานในพิธี 

-ที่กรวดน้ าพร้อมน้ า  

-สิ่งของอื่นๆที่ ต้องใช ้

 

 

 



๘ 

 

อุปกรณ์เฉพาะพิธีประกอบด้วย 

สายสิญจน์พร้อมพานรอง ๒ ใบขันน้ ามนต์พร้อมน้ าและเทียนส าหรับท าน้ ามนต์ ทีพรมน้ ามนต์และสิง
อื่นๆ อุปกรณ์ส าหรับพระแสดงพระธรรมเทศนา ธรรมาสน์โต๊ะรองส าหรับพระสงฆ์ขึ้น อาสนะปูนั่ง กระโถน
เล็ก กระดาษเช็ดมือ คัมภีร์เทศน์พร้อมพานรอง และพานรองส าหรับให้ศีลโต๊ะวางเครื่องกณฑ์เทศน์ พร้อม
พานโตกตะลุ่ม เชิงเทียน พร้อมเทียนส่องธรรมเครื่องทองน้อยพร้อมเทียนและธูปไม้ระก าที่ กรวดน้ าพร้อมน้ า
และโต๊ะวางด้านหน้าประธานพิธีไมโครโฟนส าหรับพระเทศน์ และส าหรับผู้อาราธนา น้ าฉันส าหรับพระเทศน์ 
(งานหลวงไม่ถวายน้ าบนธรรมาสน์) 

พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโต๊ะหมู่ส าหรับประดิษฐานเครื่องราชสักการะ (ธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้)
เทป หรือซีดีเพลงที่จะใช้เปิด  

การจัดโต๊ะหมู่บูชา   

          ศาสนพิธีกรต้องมีความรู้และเข้าใจในการจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่ว่าจะเป็นหมู๘่ หมู่๗ หมู่๕ หรือหมู่อนืๆซึ่งมี
ขนาดที่แตกต่างกันเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดถึงสิ่งประกอบบนโต๊ะหมู่ก็มี 
ขนาดต่างๆ กัน  

          การจัดโต๊ะหม่บูชาในพิธีสงฆ์ จ าเป็นต้องมีคือพระพุทธรูปขนาดพอเหมาะกับโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป
ใช้ได้ทุกปางที่นิยมกันมากคือปางมารวิชัยกับปางสมาธิ ไม่นิยมน าพระเครื่องมาเป็นพระประธานที่โต๊ะหมู่บูชา
ตัวกลางแถวบน จัดตั้งกระกระถางธูป เชิงเทียนบูชา ที โต๊ะตัวกลางแถวล่างแจกันดอกไม้ประดับ หรือพานพุ่ม
วางที่โต๊ะต่างๆตามความสวยงาม การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีสงฆ์นิยมจัดไว้ด้านขวามือพระสงฆ์ ไม่ประดับธงชาติและ
พระบรมฉายาลักษณ์ (หากเป็นการอบรมสัมมนาจึงจะประดับ) 

การเตรียมบุคลากร 

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

         • พระสงฆ์ ต้องนิมนต์ไว้ก่อนงานแจ้งรายละเอียดว่เป็นงานอะไร แจ้งวันที่  เวลาและสถานที่ จัดงาน
ด้วย ควรจัดท าบัญชีพระสงฆ์ในพิธีให้แยกบัญชีเป็นชุดๆถ้ามีหลายพิธีเพื่อ สะดวกในการจัดพระสงฆ์ และถวาย
จัตุปัจจัยไทยธรรมใส่เบอร์โทรศัพท์ส าหรับและควรติดต่อไว้ด้วย 

         • ประธานพิธีต้องนัดวัน เวลาขัน้ตอนการปฏิบัติในพิธีให้ทราบไว้กอ่น 

         • ประชาสัมพันธ์ ต้องประสานในรายละเอียดของงานและกาหนดตัวบุคคลให้แน่นอน 

 



๙ 

 

         • ศาสนพิธีกร ศาสนพิธีกรผู้ช่วยต้องนัดหมายการแต่งกายอธิบายรายละเอียดขั้นตอนของงานและมอบ 

           หมายให้เรียบร้อย                    

         • ผู้ทีจะเชิญมาร่วมงานต้องเชิญไว้ก่อนงานพอสมควร  

การเตรียมเวลา 

          งานที่เป็นทางการ งานที่มีรูปแบบมีก าหนดการเรื่องเวลาเป็นสิ่งส าคัญศาสนพิธีกรจะต้องจัดล าดับ
ของพิธี ให้เหมาะสมเพราะบางรายการเป็นการบังคับ เช่น เวลาฤกษ์ เวลาพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร และต้อง
ค านึงว่าแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าไรเพื่อสะดวกในการก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดพิธี จุดใหญ่ๆ ของเวลาต้อง
เตรียมคือ 

          -เวลาเริ่มต้นพิธี ผู้ร่วมงานพร้อมเพรียงกัน 

          -เวลาที่ประธานจะเดินทางถึง จุดธุปเทียนเริ่มเข้าพิธ ี

          - เวลาฤกษ์ของพิธี  

          - เวลาสิ้นสุดงาน 

การเตรียมเวลานี้ ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เมื่อค านวณก าหนดเวลาได้แล้วให้เขียนเวลาวันที่ส าคัญๆ ลงไว้ใน
ก าหนดการ เช่นเวลาเริ่มต้นเวลาบังคับ เวลาสิ้นสุด ไม่ควรใส่เวลาทุกขั้นตอนของพิธีในก าหนดการควรปล่อย
ให้ยืดหยุ่นได้ตามสมควร 

การเตรียมก าหนดการ 

         ก าหนดการเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินพิธีต่างๆเพราะก าหนดการนั้นจะเป็นเอกสารที่บอก
ลักษณะของงานนอกสถานที่ วัน เวลาในการจัดงาน บอกล าดับขั้นตอนบอกการแต่งกายตลอดจนถึงบอกว่า
ใครเป็นเจ้าของงานนั้นๆเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกันการจัดการก าหนพดการนั้นมี3ขั้นตอนคือ 

        ๑.การเขียนก าหนดการ 

        ๒.การประสานก าหนดการ 

        ๓.การปฏิบัติก าหนดการ 

        การเขียนก าหนดการคือ การจัดท าเอกสารแสดงล าดับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติในงานแบ่งออกเป็น ๓ 
ช่วง คือ ช่วงต้นเขียนบอกชื่องาน สถานที่ วัน เวลา ที่จะจัดงาน ช่วงกลางล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายของงานนั้น ช่วงท้ายเขียนบอกการแต่งกายและเขียนบอกชื่อเจ้าของงาน บอกเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ จะแสดงตัวอย่างพอเป็นแนวทางดังนี้  



๑๐ 

 

ก าหนดการ 

พิธ…ี…………………………………………………………………………(ท าอะไร) 

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

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

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

เวลา………น. ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี 

                 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

                 เจ้าหน้าที่พิธีกรอาราธนาศิล 

                 พระสงฆ์ให้ศิล 

                 เจ้าหน้าที่พิธีกรอาราธนาธรรม 

                 พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก ท านอง…… 

                 ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม 

                 พระสงฆ์อนุโมทนา กล่าวสัมโมทนียคาถา 
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การตกแต่งบริเวณพิธีบริเวณพิธี 

ตกแต่งให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่าหิมพานต์ตามเนื้อเรื่องเวสสันดรชาดกโดยเจ้าของกัณฑ์  
แต่ละกัณฑ์จะน าต้นกล้วยต้นอ้อยใบมะพร้าว (ทางมะพร้าว) และกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณรอบๆ 
ธรรมาสน์ประดับธงทิวและราชวัติฉัตรธงปักไว้ตามสมควรส าหรับเครื่องกัณฑ์เทศน์จะประกอบด้วยผลไม้นานา
ชนิดขนมและสิ่งที่มักจะขาดไม่ได้คือ กล้วยอ้อยและนอกจากนั้นจัดเตรียมขันเรียกว่า“ขันประจ ากัณฑ์”ไว้ โดย
เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานจะน าปัจจัยมาใส่ขันเพื่อติดกัณฑ์เมื่อถึงเวลาเทศน์กัณฑ์ของใครเจ้าภาพก็ไปประจ าอยู่
ที่ใกล้กับธรรมาสน์พระเทศน์ทั้งนี้เจ้าของกัณฑ์มักจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนให้เท่ากับจ านวนคาถาเช่นกัณฑ์ทศ
พร ๑๙ คาถา ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ ๑๙ ดอก เมื่อเทศน์จบกัณฑ์แล้วปี่พาทย์จะประโคมเพลงประจ ากัณฑ์
การตั้งขันสาครใหญ่ในการจุดเทียนบูชาประจ ากัณฑ์นิยมตั้งขันสาครใบใหญ่หรืออ่างใหญ่ที่เหมาะสมไว้ใส่น้ า
สะอาดให้เต็มเพื่อปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ในระหว่างที่พระเทศน์ (ภาชนะใส่น้ านี้ตั้งหน้าธรรมาสน์กลาง
บริเวณพิธ)ีน้ าในภาชนะที่ตั้งน้ีเสร็จพิธีแล้วถือว่า เป็นน้ าพระพุทธมนต์ สามารถเป็นน้ าปัดเสนียดจัญไรต่างๆ ได้ 

การเตรียมเทียนเล่มเล็กในการเตรียมเทียนส าหรับบูชา ประจ ากัณฑ์จะเตรียมไว้จ านวน๑,๐๐๐ เล่มแยกเป็น
มัดไว้แล้ว ท าเครื่องหมายให้ทราบว่ามัดไหนส าหรับบูชาคาถากัณฑ์ใดเมื่อถึงคราว เทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียน
มัดนั้นออกจุดบูๆภาชาติดรอบนะที่ใส่น้ า กระท าเช่นนี้ต่อกันไปจนครบ๑๓กัณฑ์ครบจ านวนเทียน๑,๐๐๐ เล่ม 
ซึ่งเท่ากับจ านวนคาถาในบางสถานที่ นิยมท าธงเล็กๆ ๑,๐๐๐ คันแบ่งจ านวนเท่าคาถาประจ ากัณฑ์ 
เช่นเดียวกับเทียนเตรียมไว้ส าหรับ ปักบูชาที่หยวกกล้วยการจุดเทียนหรือปักธงบูชากัณฑ์ดังกล่าวนั้นเป็นหน้า
องค์เจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้นๆ 

การนิมนต์พระเทศน์มหาชาติ 

การนิมนต์พระเทศน์มหาชาติจะพิจารณาจากความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะน้ าเสียงที่
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและวิธีการเทศน์ของแต่ละกัณฑ์กล่าวคือกัณฑ์ทศพรมีวิธีการเทศน์แบบท านองธรรมวัตร
ใช้เสียงเนือยๆในการเทศน์มักนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่โดยเฉพาะเจ้าอาวาสของวัดที่ จัดงานเทศน์นั้นเป็นผู้เทศน์
เป็นท านองต้อนรับญาติโยมผู้มาฟังเทศน์มหาชาติที่วัดนั้น  

และคล้ายกับเป็นการเปิดงานไปด้วยในตัวกัณฑ์หิมพานต์และกัณฑ์ทานกัณฑ์ทั้งสองกัณฑ์มีท านอง
คล้ายกันแต่กัณฑ์หิมพานต์จะกระด้างกว่าและไม่โอดครวญเท่ากัณฑ์ทานกัณฑ์มักนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่เทศน์
ส่วนกัณฑ์ทานกัณฑ์จะต้องคัดเลือกพระผู้ใหญ่ที่มีความช านาญในการเทศน์มากเพราะในกัณฑ์นี้มีเสียงโอด
ครวญเพื่อสื่ออารมณ์ให้คนฟังเข้าใจกัณฑ์วนปเวศน์มักเลือกพระหนุ่มหรือสามเณรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็น
บทชมธรรมชาติและยังมีตอนพบเจ้าชายเมืองเจตราษฎร์ด้วยกัณฑ์ชูชกมักนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่ที่มีเสียงใหญ่
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของชูชกผู้ที่เทศน์กัณฑ์นี้ต้องมีความช านาญในการเทศน์มากเพราะท่วงท านองมี
ลีลาและลูกเล่นมากกัณฑ์จุลพนและมหาพนจะนิมนต์พระผู้ใหญ่หรือพระหนุ่มก็ได้เพราะถ้านิมนต์พระผู้ใหญ่ก็
จะสอดคล้องกับเรื่องที่มีชูชกเป็นตัวส าคัญแต่ถ้าเป็นพระหนุ่มก็เหมาะสมเพราะเป็นการบรรยายความงามของ
ธรรมชาติกัณฑ์กุมารนิยมนิมนต์พระหนุ่มหรือถ้าได้สามเณรน้อยก็ยิ่งดีเพื่อเป็นตัวแทนของพระชาลีและ
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พระกัณหากัณฑ์มัทรีนิยมนิมนต์พระหนุ่มที่มีเสียงเล็กหรือสามารถจัดเสียงให้ออกเป็นเสียงคล้ายผู้หญิงได้เพื่อ
เป็นตัวแทนของพระนางมัทรีส่วนกัณฑ์สักกบรรพมหาราชฉกษัตริย์และนครกัณฑ์จะเป็นพระผู้ใหญ่หรือพระ
หนุ่มสามเณรก็ได้การจัดเทศน์มหาชาติแต่ละครั้งจะต้องด าเนินการก่อนสิ่งอื่นๆก็คือการนิมนต์พระนักเทศน์
โดยเฉพาะถ้าเทศน์มหาชาติแบบเรียงกัณฑ์ก็จะต้องนิมนต์พระนักเทศน์ให้ครบทั้ง๑๓กัณฑ์ในปัจจุบันยากมากที่
จะหาพระนักเทศน์ที่มีความช านาญให้ครบทั้ง๑๓กัณฑ์ส่วนมากก็จะนิมนต์ได้เฉพาะกัณฑ์ที่ส าคัญๆเช่นกัณฑ์ชู
ชกกัณฑ์มหาพนกัณฑ์กุมารกัณฑ์มัทรีและกัณฑ์มหาราชส่วนกัณฑ์อื่นๆก็จะนิมนต์พระในวัดหรือพระรูปใดก็ได้
เพื่อให้ครบทั้ง๑๓กัณฑ์ส่วนการนิมนต์พระเทศน์แบบประยุกต์๒ธรรมาสน์๓ธรรมาสน์หรือเทศน์ประยุกต์๖
ธรรมาสน์นั้นต้องนัดหมายพระเทศน์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานๆเพราะพระที่ช านาญการเทศน์ในลักษณะ
ดังกล่าวมีจ านวนน้อยบางครั้งต้องนิมนต์กันข้ามปีก็มีเมื่อนิมนต์พระเทศน์ได้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะถึงวันเทศน์
มหาชาติผู้จัดการเทศน์จะต้องจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พร้อมด้วยการนิมนต์พระเทศน์มหาชาติมี๓รูปแบบคือ๑
เจ้าอาวาสเป็นผู้นิมนต์พระนักเทศน์เองโดยที่ท่านจะใช้ความรู้จักหรือคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวหรือนิมนต์ตามค า
บอกเล่าของญาติโยมว่าพระรูปไหนเทศน์ดีท่านก็นิมนต์มาเทศน์ตามศรัทธาของญาติโยม๒เจ้าอาวาสวัด
มอบหมายให้พระผู้รับผิดชอบงานเทศน์มหาชาติของวัดเป็นผู้นิมนต์หรือบางครั้งอาจจะมอบหมายให้พระ
นักเทศน์เป็นผู้นิมนต์๓โยมเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เป็นผู้นิมนต์เองหมายความว่าผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่
ละกัณฑ์รู้จักกับพระนักเทศน์เป็นการส่วนตัวเมื่อรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ใดแล้วก็อาสาเจ้าอาวาสรับ
นิมนต์พระเทศน์ให้ด้วยท่านเจ้าอาวาสก็ตามใจเพราะเป็นศรัทธาของโยมเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ส่วนการเลือก
นิมนต์พระเทศน์มหาชาติของแต่ละที่นั้นไม่เหมือนกันซึ่งการนิมนต์พระเทศน์มหาชาติในยุคปัจจุบันนี้จะไม่
เหมือนกับแบบโบราณที่เคยปฏิบัติมาอาจจะเป็นเพราะพระนักเทศน์มหาชาติมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอที่จะรับ
นิมนต์ไปเทศน์ในทุกๆสถานที่หรืออาจเป็นเพราะขาดพระนักเทศน์ที่มีความช านาญในการเทศน์เฉพาะกัณฑ์ก็
เป็นได้รูปแบบการจัดเทศน์มหาชาติแบบการจัดเทศน์เรียงกัณฑ์คือการจัดให้พระเทศน์ แต่ละกัณฑ์เรียงล าดับ
ไปทั้ง ๑๓ กัณฑ์ 

แบบการจัดเทศน์แบบประยุกต์คือการจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้จัดและผู้ฟัง เช่นจัดให้มี
การเทศน์ธรรมาสน์เดียวเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบหรือให้มีเทศน์ ๒ ธรรมาสน์มีการ แสดงประกอบการเทศน์ 
เป็นต้น 

ท านองการเทศน์มหาชาติ 

ในระยะเริ่มแรการเทศน์มหาชาติใช้ภาษาบาลีล้วนที่เรียกว่า“เทศน์คาถาพัน”ท าให้ประชาชนทั่วไปฟัง
ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องขาดความน่าสนใจนอกจากความเชื่อที่ว่าได้บุญเพียงอย่างเดียวต่อ  มาสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเวสสันดรชาดกจะสูญสิ้นไปจึงมีรับสั่งให้นักปราชญ์
ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติค าหลวงขึ้นมหาชาติค าหลวงไม่ได้แต่งส าหรับเทศน์ต่แต่งส าหรับสวดให้อุบาสก
อุบาสิกาฟังในเวลาไปอยู่บ าเพ็ญกุศลที่วัดในวันพระขึ้นแรม๘ค่ า๑๕ค่ าหรือน ามาสวดในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาครั้นสมัยรัตนโกสินทร์นี้ก็ยังรักษาประเพณีการสวดมหาชาติค าหลวงโดยสวดมหาชาติค าหลวง
ท านองเก่าถวายขณะเสด็จพระราชด าเนนิไปบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนแก่เจ้าอาวาสพระอาราม หลวง
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สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระครูสัญญาบัตรในวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๙ ของเทศกาลเข้าพรรษาณ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและการที่เด็กนักเรียนไปนั่งสวดหนังสือเรื่องต่างๆตามท า นองซึ่งเรียกว่า“สวดโอ้เอ้
วิหารราย”ตามศาลารายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็สืบเนื่องมาจาก  ประเพณีนี้ 
เช่นกัน 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯให้แต่งหนังสือมหาชาติค าหลวงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือ
เรียกว่ากาพย์มหาชาติเป็นค าประพันธ์ชนิดร่ายยาวแต่งไว้ส าหรับพระเทศน์ให้สาธุชนฟังแต่มีเนื้อเรื่องยาวมาก
ไม่อาจเทศน์ให้จบภายในวันเดียวได้หากเทศน์เพียงอย่างเดียวจะท าให้น่าเบื่อพระที่เทศน์จึงมีการใส่ลีลา
น้ าเสียงส าเนียง ท่วงท านอง 

ในแต่ละบทบาทของตัวละครในแต่ละกัณฑ์เพื่อให้เกิดจินตนาการชวนติดตามการเทศน์มหาชาติด้วย
ท านองต่างๆจึงน่าจะเริ่มต้นจาก กาพย์มหาชาติที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนี้และได้รับ ความ
นิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันพระครูวินัยธรมานพกนฺตสีโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้อธิบายไว้ว่า
ท านองในการเทศน์มหาชาติมีท านองหลัก อยู่ ๒ แบบ คือ  

การเทศน์มหาชาติท านองหลวงเป็นการเทศน์แบบท านองธรรมวัตรและท านองแหล่ซึ่งต้องเทศน์ไป
ตามเนื้อหาที่มีอยู่ในคัมภีร์ท านองหลวงถือเป็นท านองมาตรฐานหรือท านองราชการโบราณถือเป็นแบบฉบับ
ของการเทศน์มหาชาติการเทศน์แบบท านองธรรมวัตรเป็นการเทศน์ที่ใช้ท านองธรรมดามีการเอื้อนเสียงอยู่บ้าง
แต่ไม่มากนการเทศน์มหาชาติแบบท านองแหล่ตามท านองหลวงเป็นการเทศน์ที่มีท่วงท านองไปตามเนื้อหาที่มี
อยู่ในคัมภีร์หรือที่เรียกกันว่าแหล่พระที่จะเทศน์มหาชาติแบบนี้ได้ต้องฝึกการเอื้อนเสียงขึ้นและต้องมีเสียง
ค่อนข้างดีมีความชัดเจนต้องใช้เสียงเป็นการเทศน์ท านองแบบนี้พระเทศน์ต้องฝึกมาเป็นอย่าจึงดีจะเทศน์ได้น่า
ฟังเพราะ การเทศน์มหาชาติแต่ละครั้งจะต้องมีการเล่นเสียงและใช้เสียงมากมีทั้งท าเสียงเล็กเสียงใหญ่ท านอง
มหาชาติแต่ละกัณฑ์จึงมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับความแตกต่างของเพลงหน้าพาทย์ทั้ง๑๓อันเป็นเพลง 
ประจ ากัณฑ์ การเทศน์มหาชาติท านองราษฎร์หรือการแหล่แบบท านองราษฎร์หมายถึงท านองแหล่ที่มีเนื้อหา
อยู่นอกคัมภีร ์

ไม่ว่าจะเป็นแหล่นอกเทียบกับเนื้อที่มีเนื้อความอยู่ในมหาชาติทั้ง๑๓กัณฑ์หรือแหล่นอกที่มีเนื้อความ 
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อความในมหาชาติเลยเช่นแหล่พรแหล่นอกที่มีเนื้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติการแหล่ง
ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับพระนักเทศนเ์ลือกมาน าเสนอกับคนฟังตามความเหมาะสมของโอกาสและเวลา 

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)ได้อธิบายไว้ ในการเทศน์มหาชาติมีท านองหลักอยู่ ๓ 
ท านองคือท านองประจ ากัณฑ์ได้แก่ท านองทางราชการหรือที่เรียกว่า“ท านองหลวง”หรือท านองในเนื้อ (เนื้อ
เรื่อง) ท านองประจ าตัวได้แก่ท านองที่ผู้แต่งหรือผู้แหล่จะคิดประดิษฐ์ขึ้นหรือยักย้ายให้เกิดความไพเราะ ตาม
ความสามารถของตนท านองประจ าภาคได้แก่ท านองที่เป็นไปตามส าเนียงภาษาของแต่ละท้องถิ่นเฉพาะ
ท านองประจ ากัณฑ์ยังแบ่งออกไปอีกหลายลักษณ์หลายท านองเช่นท านองธรรมวัตรท านองธรรม วัตรกราย
ท านองธรรมวัตรแท้ท านองเดินท านองเดินกรายท านองขึ้นท านองขึ้นสูง  ท านองย้าย เป็นต้น 



๑๔ 

 

ท านองการเทศน์มหาชาติจัดได้ว่าเป็นศิลปะจูงใจคนเข้าสู่ศาสนาศีลธรรมโดยอาศัยลีลาน้ าเสียงท่วงท านองเป็น
ตัวด าเนินเรื่องให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลทั้งในด้านดีและเลวและเป็นการจรรโลงจิตใจสาธุชนให้สัมผัสถึง
อรรถรสของธรรมะและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จ านวนกัณฑ์ของมหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์
หมายถึงข้อความส่วนหนึ่งตอนหนึ่งมักใช้กับการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการเทศน์กล่าวคือข้อความธรรมะที่
อธิบายจบเรื่องในตอนเดียวเรียกว่ากัณฑ์เวสสันดรชาดกมีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ ดังนี้ กัณฑ์ทศพร มีจ านวนคาถา 
๑๙ คาถากัณฑ์หิมพานต์ มีจ านวนคาถา ๑๓๔ คาถา ๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ มีจ านวนคาถา ๒๐๙ คาถา ๔. กัณฑ์
วนปเวสน์ มีจ านวนคาถา ๕๗ คาถา ๕. กัณฑ์ชูชก มีจ านวนคาถา ๗๙ คาถา ๖. กัณฑ์จุลพน มีจ านวนคาถา 
๓๕ คาถากัณฑ์มหาพน มีจ านวนคาถา ๘๐ คาถา ๘. กัณฑ์กุมาร มีจ านวนคาถา ๑๐๑ คาถา ๙. กัณฑ์มัทรี มี
จ านวนคาถา ๙๐ คาถา กัณฑ์สักกบรรพ มีจ านวนคาถา ๔๓ คาถา กัณฑ์มหาราช มีจ านวนคาถา ๖๙ คาถา 
๑๒  กัณฑ์ฉกษัตริย์ มีจ านวนคาถา ๓๖ คาถา ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ มีจ านวนคาถา ๔๘ คาถา เนื้อหาโดยย่อ
ของมหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ มีดังน้ี 

เนื้อหาโดยย่อของมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  

๑. กัณฑ์กัณฑ์ทศพร  

                  เมื่อพระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญ ท้าวสักกะพระสวามีทรงทราบจึงพาไปประทับยังสวนนันท
วันในเทวโลก พร้อมให้พร ๑๐ ประการ คือขอให้ได้อยู่ในประสาทของพระเจ้าสีพีขอให้มีจักษุด าดุจนัยน์ตาลูก
เนืขอให้คิ้วด าสนิทอขอให้พระนามว่าผุสดีขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญขอให้มี
ครรภ์ที่ผิดไปจากสตรีสามัญคือแบนราบ ในเวลาทรงครรภ์ขอให้มีถันงามไม่ด าและหย่อนยานขอให้มีเกศาด า
สนิทขอให้มีผิวงามและขอให้มีอ านาจปลดปล่อยนักโทษได้ 

เวสสันดรในวันที่ประสูตินั้นได้มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้าขาวบริสุทธิ์ข้าราชบริพารจึงน ามาไว้ใน
โรงช้างเป็นช้างต้นคู่บารมีให้มีชื่อว่าปัจจัยนาคเมื่อพระเวสสันดรเจริญชนมายุได้๑๖พรรษาพระบิดาได้ยกสมบัติ
ให้ครอบครองและทรงอภิเษกกับพระนางมัทรีพระธิดากษัตริย์มัททราชต่อมามีพระโอรสชื่อชาลีพระธิดาช่ือกัณ 

เมื่อครองราชย์แล้วพระองค์ได้สร้างโรงทานบริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจต่อมาพระเจ้ากาลิงคะแห่งเมืองกาลิงครัฐได้
สง่พราหมณ์มาขอพระราชทานช้างปัจจัยนาคพระองค์จึงได้พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พระเจ้ากาลิงคะชาว 
เมืองสญชัยไม่พอใจพระองค์จึงเนรเทศพระเวสสันดรออกนอกพระนครกัณฑ์ทานกัณฑ์พระนางผุสดีทรงเสีย
พระทัยเมื่อทรงทราบว่าพระเวสสันดรถูกประชาชนกล่าวโทษว่าได้พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่เมืองอื่นและ
ให้ เนรเทศจากเมืองสีพีจึงรีบเสด็จมาพบพระเวสสันดรและพระนางมัทรีจากนั้นเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงสญ
ชัย ทูลขออภัยโทษแต่ก็ไม่ส าเเพร็จาะเป็นไปตามกฎของธรรมศาสตร์ราชประเพณีรุ่งเช้าพระเวสสันดรทรง
บริจาคสัตสดกมหาทานคือการให้ครั้งใหญ่ ๗อย่าง 

๒. กัณฑ์หิมพานต์ 



๑๕ 

 

          พระนางผุสดีได้จุติลงมาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัททราชเมื่อเจริญชนมายุได้ ๑๖ ชันษาจึงได้ 
อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสญชัยแห่งเมืองสีพีต่อมาได้ประสูติพระโอรสนามว่าเวสสันดรในวันที่ประสูตินั้นได้
มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ ข้าราชบริพารจึงน ามาไว้ในโรงช้างเป็นช้างต้นคู่บารมีให้มีชื่อ
ว่าปัจจัยนาค เมื่อพระเวสสันดรเจริญชนมายุได้ ๑๖ พรรษาพระบิดาได้ยกสมบัติให้ครอบครองและทรงอภิเษก
กับพระนางมัทรีพระธิดากษัตริย์มัททราช ต่อมามีพระโอรสชื่อ ชาลี พระธิดาชื่อ กัณหา เมื่อครองราชย์แล้ว
พระองค์ได้สร้างโรงทานบริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจ ต่อมาพระเจ้ากาลิงคะแห่งเมืองกาลิงครัฐได้ส่งพราหมณ์มาขอ
พระราชทานช้างปัจจัยนาคพระองค์จึงได้พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พระเจ้ากาลิงคะชาวเมืองสญชัยไม่
พอใจพระองค์จึงเนรเทศพระเวสสันดรออกนอกพระนคร 

๓.กัณฑ์ทานกัณฑ์ 

                 พระนางผุสดีทรงเสียพระทัยเมื่อทรงทราบว่าพระเวสสันดรถูกประชาชนกล่าวโทษว่าได้
พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่เมืองอื่นและให้เนรเทศจากเมืองสีพีจึงรีบเสด็จมาพบพระเวสสันดรและพระนาง
มัทรีจากนั้นเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงสญชัยทูลขออภัยโทษแต่ก็ไม่ส าเเพร็จาะเป็นไปตามกฎของธรรมศาสตร์
ราชประเพณีรุ่งเช้าพระเวสสันดรทรงบริจาคสัตสดกมหาทานคือการให้ครั้งใหญ่๗อย่างๆละ ๗๐๐ คือช้าง ม้า
โค นม รถ นารี ทาส ทาสี จากนั้นทูลลาพระชนกและพระชนนีออกไปจากเมือง พระเจ้าสญชัยขอให้พระนาง
มัทรีและพระโอรสพระธิดาไม่ต้องตามไป แต่ทั้งหมดไม่ยินยอม รุ่งขึ้นพระเวสสันดร พระนางมัทรี พร้อมด้วย
พระโอรสพระธิดา เสด็จออกจากนครมุงตรงไปยังเขาวงกต 

๔ .กัณฑ์วนปเวสน์ 

                 พระเวสสันดรพร้อมพระมเหสี และพระโอรสพระธิดาเมื่อเสด็จถึงเมืองเจตรัฐพระราชาเสด็จมา
ต้อนรับและทูลเชิญให้ครองเมืองเจตรัฐแต่พระเวสสันดรขอไปบ าเพ็ญเพียรในป่า  กษัตริย์เจตรัฐจึงรับสั่งให้
พรานชื่อว่า เจตบุตร คอยอารักขาในป่า เมื่อพระเวสสันดรเดินทางมาถึงเขาวงกต ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นนุ่ง
ห่มของนักบวชพระนางมัทรีก็ทรงบวชเป็นดาบ าเพ็ญศีลในป่าอยู่ที่สินีอาศรมพระนางมัทรีได้ปัดกวาดอาศรมทุก
วัน จากนั้นก็ออกไปหาผลไม้ในป่า ตักน้ ามาเตรียมไว้ ในป่านั้นอุดมด้วยผลไม้นานาชนิด มีสระโบกขรณีน้ า
สะอาดใสไหลเย็น มีพฤกษาร่มรื่นและมีดอกไม้หอมหวนทั่วทั้งป่า ราวประดุจวิมานทิพย์ 

5. กัณฑ์ชูชก 

                 พราหมณ์ชื่อว่าชูชกได้เที่ยวขอทานเก็บเงินได้ถึง ๑๐๐  กษาปณ์จึงน าเงินไปฝากเพื่อนไว้จากนั้น
ก็ออกเดินทางตระเวนขอเงินเรื่อยไป ส่วนพราหมณ์ผัวเมียเก็บเงินไว้นานแล้ว เห็นว่าชูชกไม่กลับมาเอาคิดว่าชู
ชกคงตายไปแล้ว จึงน าเงินนั้นออกมาใช้จ่ายจนหมด ครั้นชูชกหวนกลับ มาทวงเงินคืน พราหมณ์ผัวเมียก็ตกใจ
ไม่รู้จะท าอย่างไรดี ด้วยความที่กลัวชูชกจะเอาความ จึงได้ตกลงมอบนางอมิตตดาลูกสาวให้แก่ชูชกแทนเงินที่
ใช้หมดไป นางอมิตตดานั้นมีรูปงามและเป็นสาวรุ่นส่วนชูชกเฒ่าชราและมีรูปลักษณ์อุบาทว์อัปลักษณ์ยิ่งเมื่อชู
ชกพานางอมิตตดา ไปอยู่กินด้วยกันที่หมู่บ้านทุนวิฐ พวกเมียพราหมณ์บ้านอื่นต่างพากันริษยาอิจฉานางอมิตต



๑๖ 

 

ดา พราหมณ์ทั้งหมู่บ้านต่างก็ชื่นชมนางอมิตตดา จนมาทุบตีเมียตนทุกวันเพราะนางอมิตดานั้นเป็นบุตรกตัญญู
เมื่อมาอยู่กับชูชกก็ปรนนิบัติรับใช้ทุกประการ 

๖.กัณฑ์จุลพน 

                 พรานเจตบุตรผู้มีรูปร่างก าย าไว้หนวดแดงหน้าตาถมึงทึง ถือหน้าไม้อาบยาพิษมาหาชูชกหมาย
จะฆ่าให้ตายตามค าสั่งกษัตริย์เจตรัฐ เฒ่าชูชกเจ้าเล่ห์คิดอุบายเอาตัวรอด จึงตัวสั่นงันงกรีบร้องบอกไปว่า
ตนเองเป็นราชทูตของพระราชามาทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระราชวังเพราะพระราชาทรงอภัยโทษแล้ว
พรานเจตบุตรได้ยินก็ดีใจเช่ือค าเท็จนั้นจึงจดัเสบียงเพิ่มให้ชูชกและชี้ทางให้อีกด้วย  

๗. กัณฑ์มหาพน 

                  เฒ่าชูชกเดินทางไปกลางป่าได้พบกับ อัจจุตฤาษี ได้หลอกลวงฤาษีให้หลงกลว่าตนเองเป็น
กัลยาณมิตรของพระเวสสันดรจนได้พักค้างคืนกับฤษีรุ่งขึ้นฤาษีได้ให้กินผลไม้และชี้ให้ชมเขาล าเนาไพร้อมบอก
ระยะทางสภาพป่าและหนทางที่จะไปสู่เขาวงกตให้แก่ชูชกเมื่อไปถึงเป็นเวลาพลบค่ าเฒ่าชูชกก็ซ่อนตัว บน
ชะง่อนเขาด้วยคิดว่าต้องรอรุ่งเช้าให้พระนางมัทรีออกไปหาผลไม้ ก่อน เพราะพระนางคงไม่ยอมยกลูกให้ใคร
แน่ 

๘. กัณฑ์กุมาร 

           เมื่อพระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้แล้วชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอพระชาลีและกัณหา พระเวสสันดรก็ประทาน
ให้สองกุมารได้ยินจึงตกใจกลัวหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระพระเวสสันดรได้ขอ รองให้ทั้ง๒ พระองค์ออกมาแล้วชูชก
ก็น าทั้งสองพระองค์ออกมา แล้วชุชกก็น าทั้งสองพระองค์ไป 

๙ .กัณฑ์มัทรี 

          พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้ได้พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์ต่างๆจึงเดินทางกลับอาศรมได้เกิดพายุใหญ่
มืดครึ้มไปทั่วบริเวณอีกทั้งยังมีสิงห์สาราสัตว์ร้ายมาขวางทเมื่อมาถึงงไว้ อาศรมได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดท าให้
พระองค์เสียพระทัยมากจนสลบไป หลังจากฟื้นคืนสติกลับมา พระนางก็อนุโมทนากับพระเวสสันดรด้วย 

๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ 

           พระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนาง มัทรีไปอีกและจะไม่มีผู้ปรนนิบัติพระเวสสันดรจึงได้แปลงเป็น
พราหมณ์ชราลงมาขอเมื่อได้แล้วไม่น ากลับไปได้ถวายคืนแก่พระเวสสันดรโดยขอให้ไม่ประทานพระนางมัทรีแก่
ผู้ใดอีกพร้อมทั้งประสาทพรประการให้แก่พระเวสสันดรคือ 



๑๗ 

 

๑. ให้ทรงได้รับอภัยโทษ๒.ให้ทรง ช่วยคนถูกฆ่าได้๓.ให้ไพร่ฟ้าได้พึ่งพา๔.ให้มั่นคงในมเหสีไม่ลุ่มหลง 
สตรีอื่น๕.ให้ได้สืบสันตติวงศ์๖.ให้มีสิ่งของบริจาคทานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด๗.ให้มีอาหารทิพย์พอเพียงทุกรุ่งเช๘.ให้
ได้ส าเร็จพระโพธิญาณ จากนั้น พระอินทร์จึงเสด็จกลับสู่สวรรค ์

๑๑. กัณฑ์มหาราช 

   ชูชกได้พาสองกุมารหลงทางไปจนถึงเมืองสีพีจนกระทั่งได้พบกับพระอัยยกาและ พระอัยยิกาจึง
รับสั่งให้ไถ่ถอนตัวทั้งสองพระองค์และพระราชทานเลี้ยงอาหารชั้นดีแก่ชูชกชูชกไม่มีวาสนาเพราะบริโภคมาก
เกินไปจึงเป็นเหตุให้ไฟธาตุพิการอาหารไม่ย่อยจนถึงแก่ความตายพระเจ้าสญชัยรับสั่งให้เตรียมกองทัพไปรับ
พระเวสสันดรและพระนางมัทรี 

 

๑๒.กัณฑ์ฉกษัตริย์ 

  พระเจ้าสญชัยและจตุรงคเสนาเดินทางไปถึงเขาวงกตกษัตริย์ทั้ง๖พระองค์คือพระเจ้าสญชัยพระนาง
ผุสดีพระเวสสันดรพระนางมัทรีพระชาลีพระกัณหาได้มาพบกันในกลางป่าโดยมิได้คาดฝันก็ทรงวิปโยคโศกศัลย์
จนถึงวิสัญญีภาพสลบลงฝนโบกขรพรรษบันดาลตกลงมาให้ทรงฟื้นจากนั้นพากันขอลุโทษและได้ขอให้พระ
เวสสันดรลาผนวช  

๑๓.กัณฑ์นครกัณฑ์ 

  พระเวสสันดรเมื่อลาผนวชแล้วทรงสั่งลาพระอาศรมรับพระราชทานเครื่องทรงกษัตริย์แล้วเสด็จ
กลับไปครองเมืองสีพีด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนพระชนมายุ๑๒๐พรรษาสวรรคตแล้วได้อุบัติเป็นท้าวสันดุสิต
เทพบุตรบนสวรรค์ช้ันดุสิต 

เพลงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

  นับแต่โบราณมาการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตมักใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมเสมอไม่ว่าเป็นพิธีกรรมทางการเกิดการตายการท าบุญต่างๆในการเทศน์มหาชาติก็เช่นเดียว
กันารใช้ดนตรีบรรเลงในพิธีกรรมเพื่อการจูงใจให้สาธุชนที่อยู่ห่างไกลได้ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมเทศน์
มหาชาติขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้มาร่วมงานบุญและเป็นการช่วยท าให้พิธีกรรมนั้นๆศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นเร้าจิตใจ
และช่วยเสริมให้การเทศน์ในแต่ละกัณฑ์ได้อรรถรสยิ่งขึ้นการใช้เพลงประกอบนั้นใช้เมื่อพระขึ้นธรรมาสน์เทศน์
และเมื่อจบการเทศน์ในแต่ละกัณฑ์เมื่อพระขึ้นธรรมาสน์เทศน์บรรเลงเพลงสาธุการเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและ
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมายังมณเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและเมื่อเทศน์จบแต่ละกัณฑ์บรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์
ตามจุดเด่นของแต่ละกัณฑ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้ประทานเพลงประจ า
กัณฑ์แบบหลวงในเรื่องเวสสันดรชาดก ดังนี ้



๑๘ 

 

กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถาบรรเลงเพลงสาธุการเพื่อประกอบกิริยาน้อมนมัสการ รับพร ๑๐ ประการ 
ของพระนางผุสดีจากพระอินทร ์

กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา บรรเลงเพลงตวงพระธาตุ เพื่อประกอบกิริยาให้ทานมุ่งประกอบการ
บริจาคทานของพระเวสสันดร เป็นเพลงฉิ่งใช้อัตรา ๒ ชั้นและ เลือกมาเฉพาะเพลงนี้เพื่อให้ชื่อเป็น เครื่องน้อม
น าไปถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนโทณพราหมณ์ตวง พระบรมสารีริกธาตุบรรเลงโดยใช้ตะโพนกลอง 
ประกอบจังหวะ จุดเด่นของกัณฑ์อยู่ที่การให้ช้างปัจจัยนาค 

กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถาบรรเลงเพลงพระยาโศกประกอบกิริยา โศกสลดรันทดใจของพระ
เจ้าสญชัย พระนางผุสดีพระนางมัทรีและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระเวสสันดรต้องถูกเนรเทศออกจาก
เมือง 

กัณฑ์วนปเวสน์ ๕๗ พระคาถาบรรเลงเพลงพระยาเดินประกอบกิริยาการเดินป่าของพระเวสสันดร
พระนางมัทรี และพระกุมาร ทั้ง ๒ พระองค์กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถาบรรเลงเพลงเซ่นหล้าประกอบกิริยาการ
กินอันตะ กละตะกลามของพราหมณ์ชูชกถ้าไม่ใช้การบรรเลงพิณพาทย์หลวงก็จะใช้เพลงค้างคาวกินกล้วย
(หรือวรเชษฐ์)ซึ่งเป็นเพลง หน้าพาทย์ประกอบการไปมาของผู้ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตต่าง ๆ  

กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา บรรเลงเพลงคุกพาทย์ หรือเพลงรัวสามลาซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์
ประกอบการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือขู่ขวัญ ซึ่งพรานเจตบุตรแสดงแก่ชูชก 

กัณฑ์มหาพน ๘๐ พระคาถา บรรเลงเพลงเชิดกลองประกอบการเดินทางอย่าง รีบเร่งของชูชก ไปยัง
เขาวงกตหลังจากได้รับการบอกทางจากอัจจุตฤษีแล้ว 

กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา บรรเลงเพลงโอดเชิดฉิ่งคือบรรเลงเพลงโอดกับเพลงเชิดฉิ่งสลับกัน
ประกอบอากัปกิริยาที่ชูชกพากัณหาชาลีเดินทางไปเฆี่ยนตีไปกัณหาชาลีจึงร้องไห้ไปเดินทางไปสลับกันตลอด
ทาง 

กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา บรรเลงเพลงทยอยโอดคือบรรเลงเพลงโอดสลับกับเพลงทยอยประกอบ
กิริยาคร่ าครวญหวนให้ของพระนางมัทรีเมื่อได้ทราบว่าพระเวสสันดรได้บริจาคพระกุมาร ทั้ง ๒ พระองค์ให้แก่
ชูชกกัณฑ์สักกบรรพ๔๓ พระคาถาบรรเลงเพลงเหาะประกอบกิริยาเหาะลงมาของพระอินทร์บางครั้งอาจ
บรรเลงเพลงกลมซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาเหาะเหินเดินอากาศของเทพยดาเช่นเดียวกันและ
บางครั้งบรรเลงเพลงกระบองกันซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ ประกอบการแปลงตัวของพระอินทร์ก็มี 

กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา บรรเลงเพลงกราวนอกประกอบการยกพลซึ่งพระเจ้าสญชัยยกออกไป
รับพระเวสสันดรกลับเมืองบางครั้งอาจบบรรเลงเพลงเรื่องท าขวัญหรือเวียนเทียนประกอบท้องเรื่องในตอนที่
พระเจ้าสญชัยทรงรับขวัญพระราชนัดดา ทั้งสอง 



๑๙ 

 

กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถาบรรเลงเพลงตระนอนประกอบกิริยานอนเพราะในกัณฑ์นี้กษัตริย์ทั้ง๖
คือ พระเจ้าสญชัยพระนางผุสดีพระเวสสันดรพระนางมัทรีพระชาลีและพระกัณหาได้พบปะและประทับแรม
คืนอยู่ณ บริเวณอาศรมในป่าน้ัน 

กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา บรรเลงเพลงกลองโยนแล้วเชิดเพลงกลองโยน หมายถึงการยกขบวน
เสด็จพยุหยาตราอย่างมีศักดิ์ พรั่งพร้อมไปด้วยขบวนอิสริยยศ ส่วนเพลงเชิดนั้นเป็นหน้าพาทย์ แสดงการไป
โดยทางไกล ประกอบเนื้อเรื่องที่เชิญพระเวสสันดรกลับเมืองสีพีพร้อมไปด้วยขบวนอิสริยยศอย่างสมพระ
เกียรต ิ     

 เมื่อการเทศน์มหาชาติสิ้นสุดลงโดยมิได้มีการเทศน์อริยสัจ หรือมีงานอื่นใดอีก ก็บรรเลงเพลง“กราว
ร า”ต่อกับเพลงเชิดซึ่งบรรเลงเมื่อจบกัณฑ์นครกัณฑ์ เพลงกราวร าเป็นเพลงแสดงความรื่นเริงดีใจซึ่งหมายถึง
อารมณ์อันเบิกบานด้วยปีติที่กุศลกรรมได้ส าเร็จไปแล้วโดยบริบรูณ์กับเป็นการอนุโมทนาและอวยพรให้ผู้ที่มา
ร่วมในการกุศลนี้ มีความสุขกาย สบายใจทั่วกันเหมือนค าว่า“สวัสดี”และพระภิกษุสงฆ์กล่าวถาสัพพี แสดงว่า
จบงานแต่เพียงเท่านี ้

อานิสงส์ในการท าบุญของแต่ละกัณฑ์ 

เชื่อกันสืบๆกันมาแต่โบราณกาลว่าในการท าบุญของแต่ละกัณฑ์นั้นจะได้รับอา นิสงส์แตกต่างกัน
ออกไปดังนี ้

         ๑.กัณฑ์ทศพร ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพรผู้นั้นเกิดในภพภูมิใดจะได้รับทรัพย์สินเงินทองสมปรารถนาถ้าเป็น
สตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเป็นที่เจริญใจถ้าเป็นชายจะได้ ภรรยาตามที่ประสงค์ต้องการถ้ามีบุตรหญิงหรือชายก็
จะเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปร่างหน้าตางดงามกัณฑ์หิมพานต์ผู้ใดบูชา 

๒.กัณฑ์หิมพานต์ ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ เกิดในภพภูมิใดจะได้สิ่งปรารถนาทุกประเการิดในตระกูลที่
พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองและบริวารและจะมีแต่ความสุขกายสุขใจ 

๓.กัณฑ์ทานกัณฑ์ ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ผู้นั้นเกิดในภพภูมิใดจะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ข้า
ทาสบริวาร  

๔. กัณฑ์วนปเวสน์ ผู้ใดบูชากัณฑ์เทศน์วนปเวสน์ผู้นั้น เกิดในภพภูมิใดจะได้รับความสุขสมปรารถนา 
เฉลียวฉลาดสามารถ ปราบศัตรูให้ย่อยยับไปได้ 

         ๕. กัณฑ์ชูชก ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชกผู้นั้นเกิดในภพภูมิใดจะประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าผู้อื่นจะเจรจา 
กับผู้ใดก็มีเสียงไพเราะ ครั้นจะได้สามีหรือภรรยารวมทั้งมีบุตรก็จะมีรูปร่างทรงงดงามว่านอน สอนง่าย 

         ๖. กัณฑ์จุลพน ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพนผู้นั้นเกิดในภพภูมิใด จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติและบริวาร 

         ๗. กัณฑ์มหาพน ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพนั้นเกิดในภพภูมิใด จะมีทรัพย์สินศฤงคารและบริวารมาก 
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         ๘. กัณฑ์กุมารผู้ใดบูชากัณฑ์กุมารผู้น้ันเกิดในภพภูมิใด ย่อมประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา 

          ๙.กัณฑ์มัทรีผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรผีู้นั้นเกิดในภพภูมิใดจะเป็น ผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุ
ยืนยาวทั้งประกอบด้วย รูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย มีแต่ความสุขความเจริญ 

         ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพผู้นั้นเกิดในภพภูมิใดจะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ
ตลอดจน จตุรพิธพรทั้ง๔ประการ คือ อายุ วรรณะสุขะพละกัณฑ์มหาราชผู้ใดบูชา 

         ๑๑.กัณฑ์มหาราช ผู้นั้นเกิดในภพภูมิใด จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ 

         ๑๒.  กัณฑ์ฉกษัตริย์ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ผู้นั้นเกิดใน 

ภพภูมิใดจะได้เป็นผู้เจริญด้วยจตุรพิธพรทั้ง๔ประการคืออายุวรรณะ สุขะ พละ 

         ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ผู้นั้นเกิดในภพภูมิใดจะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณา
ญาติ ข้าทาส ชาย หญิง ธิดา สามีหรือบิดามารดา เป็นต้นอยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุกปราศจากโรคาพาธ
ทั้งปวงจะท าการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกังการงานนั้นๆให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

อานิสงส์ในการฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์จบในวันเดียว  

         ๑.เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษยจ์ะได้พบพระศรีอารย์พุทธเจ้า 

         ๒.เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติ  

         ๓. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่ตกนรก 

         ๔. เมื่อถึงยุคพระศรีอารย์พุทธเจ้าหากเป็นเทพบุตรเทพธิดาจะได้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์  

         ๕. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จักได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

ข้อคิดที่ได้จากมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์  

          ในการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาได้มีผู้รวบรวมข้อคิดไว้ในแต่ละกัณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี ้

๑.ข้อคิดประจ ากัณฑ์ทศพร:การท าบุญให้ส าเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตน
ปรารถนาไว้ความปรารถนา ที่จะส าเร็จได้ผูนั้นจะต้องท าความดีต้องรักษาความดีนั้นไว้และตองหมั่นเพิ่มพูน
ความดี ให้มากยิ่งขึ้น 

๒.ข้อคิดประจ ากัณฑ์หิมพานต์:๑.คนดีเกิดมาท าโลกให้ร่มเย็น๒.โลกต้องการผู้เสียสละ๓.การท าดีย่อม
มีอุปสรรค๔.จุดหมาย ปลายทางแห่งการเสียสละอยู่ที่พระโพธิญาณ พระเวสสันดรกไ็ม่หวั่นไหว 
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๓. ข้อคิดประจ ากัณฑ์ทานกัณฑ์:๑.ความรักของแม่ ความห่วงของเมีย๒.โทษทัณฑ์ของการ เป็นหม้าย
คือถูกประณามหยามหมิ่นอาจถึงจบชีวิตด้วยการก่อกองไฟให้ลุกโชนแล้วโดดฆ่าตัวตาย๓.พึงยอมเสียสละ
ประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม๔.ยามบุญมีเขาก็ยกยามตกต่ าเขาก็หยามชีวิตมีทั้งได้รับ
อิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ล 

๔.ข้อคิดประจ ากัณฑ์วนประเวศน์:๑.ยามเห็นใจยามจนยามเจ็บยามจากเป็นยามที่ควรจะได้รับความ
เหลียวแล๒.ผลดีของมิตรแท้คือไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ช่วยอุ้มชูยามเพื่อนอ่อนล้าช่วยฉุดดึงยามเพื่อน
ตกต่ า๓.น้ าใจของคนดีหากรูว้่าปกติสุขของคนส่วนมากจะมีเพราะการเสียสละของตนก็ยินดีสละโอกาสและโชค
ลาภอันจะพึงได้ ด้วยความชื่นชม 

๕ .ข้อคิดประจ ากัณฑ์ชูชก :๑.ของที่รักและหวงแหนที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้คือเงินม้าเมีย ๒.ภรรยา
ที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อน ต่อหน้าที่๓.ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญดังหิโตปเทศที่กล่าวไว้ว่า “ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่
ใช้อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก่” 

๖. ข้อคิดประจ ากัณฑ์จุลพน: ๑. มีอ านาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย ๒. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อ
ของคนฉลาด ๓.ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว 

 ๗.ข้อคิดประจ ากัณฑ์มหาพน: ๑. ฉลาด แต่ขาดเฉลียวมีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาดท่าได้๒.สงสาร
ฉิบหายเช่ือง่ายเป็นทุกข์คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ด ูเนื้อซื้อเสื่อให้ดูลาย 

           ๗.ข้อคิดประจ ากัณฑ์กุมาร๑.ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะชูชกไม่ผลีผลามเข้าไปขอรอจนพระนางมัทรี
เข้าป่าจึงเข้าไปของสองกุมารพ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกนัแต่เป็นห่วงไม่เท่ากันห่วงหญิงมากกว่าห่วงชาย๓.สติ
เตสังนิวารณัง สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติสาหสวาระณาขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่นได้
เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ท าร้ายชูชกเมื่อถูกชูชกประณาม๔.วิสัยหญิงนัน้แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณาชอบ
ปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงอยู ่แต่เว้นอย่างเดียวที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันจะสละสิ่งนั้น คือ “ลูก” 

๙. ข้อคิดประจ ากัณฑ์มทัร:ีลูกคือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม ่

๑๐.ข้อคิดประจ ากัณฑ์สักกบรรพ: การท าดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ าดุจทองค าแม้จะอยู่ในตู้โชว์
หรือในก าปั่นก็เป็นทองค าการท าความดีแมไ้ม่มีคนเห็นแตเ่ทวดาอารักษ์เบื้องบนย่อมรู้ 

 ๑๑.ข้อคิดประจ ากัณฑ์มหาราช :คนดีตกน้ าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ย่อมได้รบัความปกป้องคุ้มครองภัยในที่ทุก
สถาน 

๑๒.ข้อคดิประจ ากัณฑ์ฉกษัตริย์:๑.พรากมีวันพบจากมีวันเจอจากกันยามเป็นได้เห็นน้ าใจจากกันยามตายได้
เห็นน้ าตา๒.การให้อภัยท าให้เกิดสันติสุขแกส่่วนรวม๓.สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอ
ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การใหอ้ภัยเป็นวิสัยของเทวดา 
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 ๑๓.ข้อคิดประจ ากัณฑ์นครกัณฑ:์การท าความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนการใช้ธรรมะในการปกครองย่อมท า
ให้เกิดความสงบ ร่มเย็น 
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