
  
 



  

 



  
  



ก ำหนดกำร 
“งำนเทศน์มหำชำติเวสสนัดรชำดก” วันที ่ 26 – 27 มกรำคม พ.ศ. 2563 

ณ  ลำนรมณีย์ โรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ 
.............................................. 

วันอำทิตยท์ี ่26 มกรำคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08:00 – 08:30 น. โหมโรงเช้าและโหมโรงเทศน ์(เทน า้พระพุทธมนต์ในขันน ้ามนต์) 
เวลา 08:30 – 08:45 น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์คำถำพัน 
    โดยพระมหา ดร.กรวิก อหิงฺสโก ผูช่้วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม 
    คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์(4 ชุด) 
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
      ผู้สดบัธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทยบ์รรเลงเพลงตระประทานพร 
เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป เริ่มการเทศน์เรียงกัณฑ ์
เวลา 09:30 – 10:15 น. กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ ครอบครัว “คุณปลื ม” โดยคณุสตลิ คุณปลื ม/ 

การแสดง ระบ้าดาวดึงส์ โดยคณะดนตรีและการแสดง 
    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์ทศพร 19 พระคำถำ 
    โดย พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์



    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงสาธุการ 
เวลา 10:15 – 11:00 น. กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพำนต ์

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรยีน ระดับประถมศึกษาปี

ที่ 1-3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพญ็” มหาวิทยาลยับูรพา 

    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์หิมพำนต์ 134 พระคำถำ 
    โดย พระมหากิตติ กนฺตสโีล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทยบ์รรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงตวงพระธาต ุ
เวลา 11:00 – 11:45 น. กัณฑ์ที่ 3 ทำนกัณฑ ์
    ประธำนประจ ำกัณฑ์ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์ทำนภัณฑ์ 209 พระคำถำ 

โดย พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์



    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงพญาโศก 
เวลา 11:00 – 12:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
    การแสดง 
เวลา 13:15 – 14:00 น. กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนปเวสน ์

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลยับูรพา (คุณธรีะ มงคลจิตตานนท์) 

    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์วนปเวสน์ 57 พระคำถำ 

โดย พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงพญาเดิน 
เวลา 14:00 – 15:00 น. กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชชูก 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะศษิย์เก่าโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” ม ๓/๔ ปี ๔๘ 

และคณะ/มีการแสดงประกอบท้ายกัณฑ์ เกมส์บางหญ้าแพรก 

    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์ชชูก 79 พระคำถำ 

โดย พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 



(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงเซ่นเหล้า 
หมายเหตุ การแสดงท้ายกัณฑ ์
 
เวลา 15:00 – 15:45 น. กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จลุพน 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลยับูรพา(คณุธีระ ปิ่นทอง) 

    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์จลุพน 35 พระคำถำ 

โดย พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงคุกพาทย์ หรือเพลงรัวสามลา 
เวลา 15:45 – 16:15 น. กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหำพน 
    ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ บริษัท ภาพร พัฒนา จ้ากัด (คุณภาสกร หอมหวล.) 

    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์มหำพน 80 พระคำถำ 

โดย พระมหากิตติ กนฺตสโีล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 



    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 
(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 

    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงเชิดกลอง 
 
วันจันทร์ที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2563 
เวลา 06:30 – 07:00 น. โหมโรงเช้าและโหมโรงเทศน ์
เวลา 07:00 – 08:30 น. ถวายภัตราหารเช้าพระภิกษุ จ้านวน 9 รูป 
เวลา 08:45 – 09:15 น. กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมำร 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะผูป้กครองนักเรียน  ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต

“พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 

    (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    เทศน์กัณฑ์กมุำร 101 พระคำถำ 

โดย พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม   วัดบางรักใหญ่ 

    (กรรมกำรกัณฑ)์  จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงโอด – เชิดฉิ่ง 
หมายเหตุ การแสดงท้ายกัณฑ ์
เวลา 09:15 – 10:15 น. กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะผูป้กครองนักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติ โรงเรยีน
สาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” /มีการแสดงท้ายกัณฑ์ คณะเบิรด์เดย์ ศรทอง 

 (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 



    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
เทศน์กัณฑ์มัทรี 90 พระคำถำ 
โดย พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม   วัดบางรักใหญ 

    (กรรมกำรกัณฑ)์  จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงทยอยโอด 
เวลา 10:15 – 11:15 น. กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรยีน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี    

  1-3 โรงเรยีนสาธติ “พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 

 (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 

(รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
เทศน์กัณฑ์สกักรรพ 43 พระคำถำ 
โดย พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี

    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงกลมหรือเพลงเหาะ 
เวลา 11:15 – 12:00 น. กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหำรำช 

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรยีน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  

  4-6 โรงเรยีนสาธติ “พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 

 (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 



    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 
เทศน์กัณฑ์มหำรำช 69 พระคำถำ 

    โดย พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

    (กรรมกำรกัณฑ)์  จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงกราวนอก 
เวลา 12:00 – 13:30 น. พักรับประธานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
    การแสดง 
เวลา 13:30 – 14:15 น. กัณฑ์ที ่12 กัณฑ์ฉกษัตริย ์

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
(ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 

    (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์
    (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 
    พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
    (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 

เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 พระคำถำ 
โดย พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี  

    (กรรมกำรกัณฑ)์ จุดเทียนเดินคาถาท่ีขันน ้ามนต ์
    พระเทศน์จบ 
    (รองประธำน)     ถวายผ้าไตร 

(รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 
    (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์
    (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 
          ผู้สดับธรรมกรวดน ้ำรับพร 
    ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงตระนอน 
เวลา 14:15 – 15:00 น. กัณฑ์ที ่13 กัณฑ์นครกัณฑ ์

ประธำนประจ ำกัณฑ์ คือ คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา/ 

 การแสดงท้ายกณัฑ์ระบ้าถวายพระพร โดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบรูพา  

  (ประธำน)     จุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรยั         (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) 

  (ประธำน)     ถวายตาลปัตร และพระคัมภีร ์

  (ประธำน)     วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า 



  พิธีกร อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 

  (รองประธำน) จดุเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เทศน์   (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ)  

  เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์ 48 พระคำถำ 

  โดย พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

  (กรรมกำรกัณฑ)์  จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน ้ามนต ์

  พระเทศน์จบ 

  (รองประธำน)    ถวายผ้าไตร 

  (รองประธำน) ประเคนเครื่องไทยธรรมกณัฑเ์ทศน์ 

  (คณะเจ้ำภำพ) ประเคนต้นกัณฑ์เทศน ์

  (ผู้บริหำรโรงเรียน) รับมอบต้นกณัฑ์เทศน์จากพระผู้แสดงธรรม 

   ผู้สดบัธรรมกรวดน ้ำรับพร 

  ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ้ากณัฑ์เพลงทะแยกลองโยน 

หมายเหตุ การแสดงท้ายกัณฑ ์
เวลา 13:45 – 15:30 น. แจกทำนมหำเวสสนัดร 



ก ำหนดกำร 

เทศน์มหำชำติ มหำเวสสันดรชำดก 
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก คาถาพัน และ ๑๓ กัณฑ์ แบบเรยีงกัณฑ์ ๒ ธรรมาสน ์และกัณฑ์ทรงเครื่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ และวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา ณ ลานรมณีย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

อำทิตย์ ๒๖ ม.ค ๖๓ 

๘.๐๐-๘.๓๐ น 

โหมโรงเช้ำและโหมโรงเทศน์ 

๐๘.๓๐ น. ประธานในพธิี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) และเทียนส่องธรรม/พิธีเทน ้ามนต์ 

ว/ด/ป/เวลำ กัณฑ์ที่ ชื่อกัณฑ์ พระคำถำ องค์แสดง วัด เพลง เจ้ำภำพ*กัณฑ์หนึ่งๆอำจมีหลำยคนหรือหลำยคณะ/กำรแสดง 

๐๘.๔๕ น.- 

๐๙.๑๕ น. 

- คำถำพัน ๑,๐๐๐ พระมหา ดร. กรวิก อหิงฺสโก  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม ตระประทานพร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา คณะผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

๐๙.๓๐ น.- 

๑๐.๑๕ น. 

๑. ทศพร 

 

๑๙ 

 

พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สาธุการ ครอบครัว “คุณปลื ม” โดยคุณสติล คุณปลื ม/ 

การแสดง ระบ้าดาวดึงส์ โดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐.๑๕ น.- 

๑๑.๐๐ น. 

๒. 

 

หิมพานต ์

 

๑๓๔ 

 

พระมหากิตต ิกนฺตสีโล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตวงพระธาต ุ คณะครู อาจารย ์ผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที ่1-3  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๑.๐๐ น.- 

๑๑.๔๕ น. 

๓. ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พญาโศก คณะครู อาจารย ์ผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที ่4-6  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๑.๔๕ น.- 

๑๓.๑๕ น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน                              ชมกำรแสดงของนักเรียนโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ 

๑๓๑๕ น.- 

๑๔.๐๐ น. 

๔. วนปเวสน*์  

(วนประเวศ) 

๕๗ พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี พญาเดิน สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา (คุณธีระ มงคลจิตตานนท์) 

 

 



๑๔.๐๐ น.- 

๑๕.๐๐ น. 

๕.    ชูชก*  ๗๙ พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เซ่นเหล้า คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ้าเพ็ญ” ม ๓/๔ ปี ๔๘ และคณะ 

/มีการแสดงประกอบทา้ยกัณฑ์ เกมส์บางหญ้าแพรก 

๑๕.๐๐ น. 

- ๑๕.๔๕ น. 

๖ จุลพน ๓๕ พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี คุกพาทย์/ 

รัวสามลา  

สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

(คุณธีระ ปิ่นทอง) 

๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ น. ๗. มหาพน ๘๐ พระมหากิตต ิกนฺตสีโล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เชิดกลอง บริษัท ภาพร พัฒนา จา้กัด 

(คุณภาสกร หอมหวล.) 

 

จบกำรเทศน์มหำชำติวันแรก 

 

หมำยเหต ุ     *     กำรแสดงประกอบกณัฑ์ โดย นักเรียนโรงเรียนสำธติ “พิบูลบ ำเพ็ญ” มหำวทิยำลัยบูรพำ พร้อมกับคณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลยับูรพำ 

                          เพลงสำธุกำร รบั-ส่งพระ ประธำนจุดธปูเทียน กำรบรรเลงเพลงท้ำยกัณฑ์ กำรบรรเลงส ำหรบักำรแสดงประกอบกัณฑ์ รวมทั้ง มหำชัย และเชิดกรำวร ำ  

                          บรรเลงโดยนักเรียนโรงเรียนสำธติ “พิบูลบ ำเพญ็” มหำวิทยำลัยบูรพำ และนิสิตคณะดนตรแีละกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ 

                          ตำรำงนี้อำจเปลีย่นแปลงได้อีกตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 



จันทร์ ๒๗ ม.ค.๖๓  

๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โหมโรงเช้ำและโหมโรงเทศน์ 

๐๗๐๐-๐๘.๐๐ น. ถวำยภัตตำหำรเช้ำ พระสงฆ์ ๙ รปู 

๐๘.๓๐ น. ประธานในพธิี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ) และเทียนส่องธรรม 

 กัณฑ์ที่ ชื่อกัณฑ ์ พระคำถำ องค์แสดง วัด เพลง เจ้ำภำพ/กำรแสดง 

๐๘.๔๕-๐๙.๑๕ น. 

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ น. 

๘. 

๙ 

กุมาร* 

มัทร*ี 

๑๐๑ 

๙๐ 

พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม 

พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม 

  วัดบางรักใหญ ่ โอด-เชิดฉิ่ง 

ทยอยโอด 

คณะผู้ปกครองนักเรียน  ระดับปฐมวยั โรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” 

คณะผู้ปกครองนักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิต “พิบูล

บ้าเพ็ญ” /มีการแสดงท้ายกัณฑ์ คณะเบิร์ดเดย์ ศรทอง 

๑๐.๑๕ น.- 

๑๑.๐๐ น. 
๑๐ สักกบรรพ* ๔๓ พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธาน ี กลม/เหาะ คณะครู อาจารย ์ผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๑.๑๕- 

๑๒.๐๐ น. 

๑๑ มหาราช ๖๙ พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

กราวนอก คณะครู อาจารย ์ผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบา้เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒.๐๐ น.- 

๑๓.๓๐ น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน     ชมกำรแสดงของนักเรียนโรงเรยีนสำธติ “พิบูลบ ำเพ็ญ” มหำวทิยำลยับูรพำ 

๑๓.๓๐ น.- 

๑๔.๑๕ น. 

๑๒. ฉกษัตริย ์ ๓๖ พระครูปลัดพงษ์เทพ ปภากโร วัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธานี   ตระนอน คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

๑๔.๑๕ น.- 

๑๕.๐๐ น. 

๑๓. นครกัณฑ์*  ๔๘ พระครูพิมลธรรมภาณ ดร.มานพ 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ทะแย 

กลองโยน 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา/ 

การแสดงท้ายกัณฑ์ระบ้าถวายพระพร โดยคณะดนตรีและการแสดง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ดนตรีไทย บรรเลงเพลงสาธุการ มหาชยั และเชิดกราวร้า 

พระสงฆ์ประพรมน ้าพระพุทธมนต์ โปรยทาน 



 

หมำยเหต ุ     *     กำรแสดงประกอบกัณฑ์ โดย นักเรียนโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมกับศิลปินรับเชิญ เบิร์ดเดย์ ศรทอง และเกมส์บำงหญ้ำแพรก 

เพลงสำธุกำร รับ-ส่งพระ ประธำนจุดธูปเทียน กำรบรรเลงเพลงท้ำยกัณฑ์ กำรบรรเลงส ำหรับกำรแสดงประกอบกัณฑ์ รวมท้ัง มหำชัย และเชิดกรำวร ำ  

บรรเลงโดยนักเรียนโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ และนิสิตคณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้อีกตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

เจ้ำภำพ*กัณฑ์หนึ่ง ๆ อำจมีหลำยคนหรือหลำยคณะได้ 

 

 



เทศน์มหำชำต ิ

 

 การเทศน์มหาชาติเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภาคของประเทศ ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกัน

มาเป็นเวลาช้านาน จนเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสังคมชาวไทยพุทธ โดยมีความเชื่อว่าการฟังเทศน์มหาชาติ

ท้าให้ผู้ฟังได้บุญมาก และในขณะที่ฟังก็ได้รับความสนุกเพลิดเพลินไปด้วย ถ้ายิ่งพระเทศน์เสียงดี ๆ ก็ยิ่งท้าให้

ฟังซาบซึ งยิ่งขึ น เทศน์มหาชาติเป็นงานใหญ่ ไม่มีใครสามารถจัดให้มีขึ นมาได้โดยล้าพัง วัดใดจะจัดให้มีเทศน์

มหาชาติจะต้องเริ่มด้วยการระดมก้าลังคน ประชุมปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ วางแผนด้าเนินงานไว้

แต่เนิ่น ๆ เช่น จัดท้าความสะอาดบริเวณวัด ประดับตกแต่งธรรมาสน์ ศาลาการเปรียญ เตรียมหาต้นกล้วย ต้น

อ้อย ตลอดทั งจัดท้าธงทิวประดับประตูก้าแพงวัด เป็นต้น จัดได้ว่าเป็นงานใหญ่ในรอบปีเลยทีเดียว การเตรียม

งานเทศน์มหาชาติ จึงเป็นประเพณีท่ีสร้างสรรค์ความสมานสามัคคีของประชาชน ท้าให้ประชาชนรู้จักการ

ท้างานเป็นหมู่คณะ รู้จักแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน  

ค้าว่า “เทศน์มหำชำติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๒:๕๔๑:๘๓๘) ให้ความหมาย 

“เทศน์” ว่าการแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา และ “มหำชำติ” น. เรียกเวสสันดรชาดกว่า มหาชาติ มี       

๑๓ กัณฑ์, การมีเทศน์ เรื่องมหาเวสสันดรชาดกเรียกว่า มีเทศน์มหาชาติ  

เทศน์มหาชาติเป็นการพรรณนาถึง “เรื่องพระเวสสันดรชำดก” ค้าว่า “ชำดก” นั นเป็นชื่อเรียก 

คัมภีร์ประเภทหนึ่งของพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเป็นค้าสอนประเภทบุคลาธิษฐาน คือ 

ยกตัวละครขึ นมาเล่า แล้วสอดแทรกค้าสอนเข้าไปในการเล่าเรื่องนั นๆ ชาดกมีอยู่มากมาย แต่ที่นับว่า ส้าคัญ

ที่สุดมีอยู่ ๑๐ ชาดกหรือสิบชาติ ตามที่นิยมเรียกกันว่า “พระเจ้าสิบชาติ” ในแต่ละชาติพระพุทธเจ้า ทรง

บ้าเพ็ญบารมีต่างๆ กัน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ส้าเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ  

การบ้าเพ็ญบารมีก็คือการกระท้าความดี ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่

เกี่ยวกับผู้อื่น หรือ ส่วนรวมแต่ตามความเป็นจริงแล้วการบ้าเพ็ญบารมีนั น ย่อมจะท้าให้เกิดผลดีทั งแก่ตัว



ผู้กระท้าและประชาชน โดยสว่นรวมโดยแท้ เช่น “การบ้าเพ็ญสัจจบารมี” ผู้บ้าเพ็ญยึดมุ่งแต่เฉพาะความเป็น

จริง      ความเท่ียงตรง บุคคลอื่นได้รับผลก็คือ ไม่ถูกหลอกลวง เป็นต้น อนึ่ง กำรบ ำเพ็ญบำรมีนั้น แบ่ง

ออกเป็น ๓ ชั้น หรือ ๓ ระดับ คือ ระดับธรรมดำชั้นต้น ๆ เรียกว่ำ “บำรมี” ระดับสูงคือระดับที่ ท ำได้

ค่อนข้ำงยำก เรียกว่ำ “อุปบำรมี” และระดับสูงสุดคือระดับที่บุคคลซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่สำมำรถ จะท ำได้ 

เรียกว่ำ “ปรมัตถบำรมี”  

ทศชำติชำดก (พระเจ้ำสิบชำติ)  

อดีตกาลไกลโพ้น พระพุทธองค์ได้เสวยพระชาติมาแล้ว ๑๐ พระชาติ เรื่องพระเจ้าสิบชาติ หรือทศ

ชาติชาดกเป็นเรื่องที่มาจากคัมภีร์พุทธศาสนา ชื่อ “มหานิบาตชาดก” ได้แก่ พระเตมีย์ พระชนก พระ

สุวรรณสาม พระเนมิ-ราช พระมโหสถ พระภูริทัต พระจันทกุมาร พระนารท พระวิทูร และ พระเวสสันดร 

ซึ่งย่อหัวใจพระเจ้าสิบชาติ ดังนี  เต ช สุ เน ม ภ ูจ นา วิ เว ในชาติสุดท้ายเรียกว่า มหาชาติหรือมหาชาตก์ ซึ่ง

หมายถึง ชาดก เรื่องยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงบ้าเพ็ญบารมีครบทั ง ๓ ระดับในทุกชาติ ดังนั นเมื่อรวมสิบชาติจึง

เป็น ๓๐ ระดับ เรียกว่า “บำรมี ๓๐ ทัศน์” ชาติทั งสิบนั น เรียงตามล้าดับดังนี  

 ๑.เตมียชำดก 

     พระเตมีย์ บ้าเพ็ญเนกขัมมะบำรมี คือ การออกบวชหรือออกจากกาม 

 ๒.มหำชนกชำดก 

     พระชนก บ้าเพ็ญวิริยะบำรมี คือ ความเพียร 

 ๓.สุวรรณสำมชำดก 

     พระสุวรรณสำม บ้าเพ็ญเมตตำบำรมี คือ ประสงค์ให้คนอื่นมีความสุข 



๔.เนมิรำชชำดก 

     พระเนมิรำช บ้าเพ็ญอธิษฐำนบำรมี คือ มีความตั งใจแน่วแน่ 

 ๕.มโหสถชำดก 

     พระมโหสถ บ้าเพ็ญปัญญำบำรมี คือ มีความรับผิดชอบ 

 ๖.ภูริทัตชำดก 

      พระภูริทัต บ้าเพ็ญศีลบำรมี คือ รักษาศีลอย่างเคร่งครัด 

 ๗.จันทกุมำรชำดก 

     พระจันทกุมำร บ้าเพ็ญขันติบำรม ีคือ ความวางเฉย ไม่หวั่นไหว 

 ๘.นำรทชำดก 

     พระนำรท บ้าเพ็ญอุเบกขำบำรมี คือ ความวางเฉย ไม่หวั่นไหว 

 ๙.วิทูรชำดก 

     พระวิทูร บ้าเพ็ญสัจจบำรมี คือ ความจริง ความเที่ยงตรง 

 ๑๐.เวสสันดรชำดก 

     พระเวสสันดรชำดก บ้าเพ็ญทำนบำรมี คือ ความเสียสละ เพ่ือความสุขของคนอ่ืน 

 การที่เรียกเวสสันดรชาดกว่า “มหาชาติ” นั น น่าจะมีเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทย และไม่

เรียกชาดกเรื่องอื่น ๆ ว่ามหาชาติ ชาดกเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเวสสันดรที่เน้นการบ้าเพ็ญทาน



บารมีของพระโพธิสัตว์เป็นที่รู้จักในดินแดนลุ่มน ้าเจ้าพระยามาตั งแต่สมัยทวารวดีแล้ว เพราะสังคมทวารวดีมี

ค่านิยมในเรื่องการสร้างสมบุญญาบารมี มหาชาติคือเรื่องเวสสันดรชาดก หรือมหาเวสสันดรชาดก ที่มี

ความส้าคัญกว่าชาดกเรื่องอื่นๆ เพราะปรากฏพระบารมีของพระโพธิสัตว์ครบถ้วนบริบูรณ์ทั ง ๑๐ ประการ คือ  

๑. เนกขัมบารมี ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับ ณ เขาวงกต 

 ๒. วิริยะบารมี ทรงปฏิบัติธรรมมิไดย่อหย่อน 

๓. เมตตาบารมี เมื่อพราหมณ์จากเมืองกลิงคราษฎร์มาทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์ เพราะเมือง 

กลิงคราษฎร์ฝนแล้งก็ทรงพระเมตตาประทานให้และเมื่อชูชกมาทูลขอสองกุมารโดยอ้างว่าตนได้รับความ

ล้าบาก  ต่างๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย 

๔. อธิษฐานบารมีคือการตั งมั่นที่จะบ้าเพ็ญบารมีเพ่ือให้ส้าเร็จพระโพธิญาณเบื องหน้า แม้จะมี 

อุปสรรคก็มิได้ทรงย่อท้อ จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่างๆเพราะตระหนักในน ้าพระทัย 

อันแน่วแน่ของพระองค์ 

๕. ปัญญาบารมีทรงบ้าเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวช 

๖. ศีลบารมีทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต 

๗. ขันติบารมีทรงอดทนต่อความยากล้าบากต่าง ๆ ขณะที่เดินทางมายังเขาวงกตและตลอดเวลาที่

ประทับ ณ ที่นั น แม้เม่ือทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีสองพระกุมารอย่างทารุณพระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้ 

๘. อุเบกขาบารมีเมื่อสองพะกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตีวิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์ก็ทรง 

บ้าเพ็ญอุเบกขา คือ ทรงวางเฉย เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว 

๙. สัจจบารมีทรงลั่นวาจายกพระกุมารให้ชูชกเม่ือพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามมาให้ 



๑๐. ทานบารมีทรงบริจาคทรัพย์สินช้างม้าราชรถพระกุมารทั งสองและพระมเหสี 

การบ้าเพ็ญทานนี เป็นเรื่องที่สิบ และเป็นเรื่องสุดท้ายของพระเจ้าสิบชาติ เป็นเรื่องที่มีผู้รู้จักกันมากตั งแต่ 

โบราณกาลมาทีเดียว จึงมีการเทศน์ที่เรียกกันว่า มหาชาติ ซึ่งแต่งเป็นร่ายยาวอย่างเพราะพริ ง 

"เวสสันดรชาดก" เป็นพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ และพระชาติ

ต่อไปก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระชาติที่เป็นเวสสันดรนี พระองค์บ้าเพ็ญทานบารมีครบทั ง ๓ 

ระดับเริ่มด้วยการเสียสละทรัพย์สินของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วไปเป็นทาน

บารมีระดับแรกชั นที่สองเป็นชั นที่บุคคลทั่วไปน้อยคนจะสามารถท้าได้ คือ เสียสละเลือดเนื อของพระองค์ให้

เป็นทาน เช่น ให้ลูกเป็นทาน เป็นต้น ระดับสูงสุดพระองค์ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพ่ือให้เป็นทาน หรือพูด

อีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าสิ่งใดจะเป็นความสุขของปวงชน พระองศ์ยอมเสียสละได้ทุกอย่างเเม้กระท่ังชีวิต 

เวสสันดรชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นคาถาภาษาบาลี 

นับได้ ๑,๐๐๐ พระคาถา เป็นพระพุทธวัจนะที่อยู่ในรูปแบบคาถาภาษาบาลีคือค้าร้อยกรอง ซึ่งต่อมาได้มีการ

แปลเป็นภาษาไทยตั งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  


