
ภาษากบัวฒันธรรมไทยในมหาชาติ

และวฒันธรรมการเทศน์มหาชาติ



ความหมายและความส าคญัของมหาชาติ

• มหาชาติ แปลวา่ 
• พระชาตทิี่ยิง่ใหญ่หรือพระชาติที่ส าคญั โดยหมายถึงพระชาติของพระพทุธเจา้เม่ือ
คร้ังเสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร 

• เร่ืองเวสสนัดรน้ีเป็นชาดกเร่ืองหน่ึงในนิบาตชาดกมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 
• เป็นเร่ืองท่ีพระพทุธเจา้ทรงเล่าอดีตเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดรใหฟั้ง



• มูลเหตุของการเล่าเร่ืองมหาชาตกิล่าวไวว้า่ 
• เร่ืองเวสสนัดรชาดกเป็นพทุธด ารัสเม่ือคร้ังสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสแก่ภิกษุ
สงฆแ์ละพระประยรูญาติท่ีนิโครธารามหาวิหาร ในนครกบิลพสัดุ์ ในคราวเสดจ็โปรด
พระเจา้สุทโธทนะพระบิดา และพระวงศศ์ากยะ 

• บรรดาพระประยรูญาติไม่ปรารถนาจะท าความเคารพพระองค ์ดว้ยเห็นวา่อายนุอ้ยกวา่ 
• เม่ือทรงทราบความคิดน้ีจึงทรงแสดงปาฏิหาริย ์โดยเสดจ็ข้ึนไปจงกลมอยูเ่บ้ืองนภา
อากาศแลว้ใหฝุ้่ นละอองธุลีพระบาทตกลงสู่เศียรของพระประยรูญาติทั้งหลาย 

• พระประยรูญาติจึงคลายทิฐิมานะแลว้นอ้มถวายบงัคมพระพทุธเจา้ดว้ยความโสมนสั



• ขณะนั้นไดเ้กดิฝน คือน ้าฝนสีแดงตกลงมา  ผูใ้ดปรารถนาใหเ้ปียก
กเ็ปียก ไม่ปรารถนาใหเ้ปียกกไ็ม่เปียก 

• พระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นอศัจรรยน์กั จึงไดทู้ลถาม 
• พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่าฝนชนิดนีเ้คยตกมาแล้วในอดตี พระภิกษุทั้งหลายจึงทูลเชิญ
อาราธนาพระพทุธเจ้าได้แสดงธรรมเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกให้ฟัง

โบกขรพรรษ 



• ชาดกเร่ืองน้ีปรากฏพระบารมีของพระโพธิสตัวค์รบถว้นทั้ง 10 ประการ เรียกวา่ 
“ทศบารม”ี 

• ในหนงัสือเร่ือง องค์ความรู้เร่ืองการเทศน์มหาชาตเิวสสันดรชาดก (การศาสนา, 
กรม, 2558, หนา้ 2-3) กล่าวถึงการบ าเพญ็บารมี 10 ประการไวว้า่มีดงัน้ี

1) ทานบารมี คือ ทรงบริจาคทรัพยสิ์น  ชา้ง  มา้  ราชรถ  พระกมุารทั้งสองและ
พระมเหสี ถือเป็นการบ าเพญ็บารมีอนัสูงสุด

2) ศีลบารมี คือ ทรงรักษาศีลอยา่งเคร่งครัดระหวา่งผนวช

ความหมายและความส าคญัของมหาชาติ



3) เนกขัมมบารมี คือ ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาท่ีประทบั ณ เขาวงกต
4) ปัญญาบารมี คือ ทรงบ าเพญ็ภาวนามยัปัญญาตลอดเวลาท่ีทรงผนวช
5) วริิยาบารมี คือ ทรงปฏิบติัมิไดย้อ่หยอ่น
6) สัจจบารมี คือทรงลัน่พระวาจา

7) ขันติบารมี คือ ขณะท่ีเดินทางมายงัเขา
วงกต และตลอดเวลาท่ีประทบั ณ ท่ีนัน่ แมแ้ต่ตอนท่ีทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆ่ียนตี
พระกมุารอยา่งทารุณพระองคก์ท็รงข่มพระทยัไวไ้ด้

ยกกมุารให้ชูชก เม่ือพระกมุารหลบหนีกท็รง
ตดิตามให้ และยกพระกมุารตามค าทีไ่ด้ลัน่ไว้

ทรงอดทนต่อความยากล าบากต่าง ๆ 



8) เมตตาบารมี คือ เม่ือพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ มาทูลขอ                                
เน่ืองจากเมืองกลิงคราษฎร์ฝนแลง้ กท็รงพระเมตตตาประทานให ้และเม่ือชูชกมาทูล    
ขอสองกมุาร อา้งวา่ตนไดรั้บความล าบากต่าง ๆ พระองคก์มี็เมตตาประทานใหด้ว้ย

9) อุเบกขาบารม ีคือ เม่ือทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆ่ียนตี วิงวอนให้พระองค์
ช่วยเหลือ ทรงบ าเพญ็อุเบกขา คือ เพราะเห็นวา่ไดป้ระทานเป็นสิทธ์ิขาด
แก่ชูชกไปแลว้

10) อธิษฐานบารมี คือ ทรงตั้งมัน่ท่ีจะบ าเพญ็บารมีเพ่ือใหส้ าเร็จโพธิญาณ       
เบ้ืองหนา้กมิ็ไดท้รงยอ่ทอ้ จนพระอินทร์ตอ้งประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ เพราะ  
พระทยัอนัแน่วแน่ของพระองค์

ทรงวางเฉย

ช้างปัจจัยนาค 



• พระเวสสนัดรน้ีเป็นพระชาติสุดทา้ยของพระพทุธเจา้ก่อนไดเ้สวยพระชาติเป็น
โอรสของเจา้กรุงสญชยัแลว้ส าเร็จโพธิญาณ 

• จึงถือวา่เป็นพระชาติส าคญั เรียกวา่
• มหาชาติเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่

ความหมายและความส าคญัของมหาชาติ

“มหาชาต”ิ

“มหาเวสสันดรชาดก”



ประวตัิความเป็นมาของมหาชาติ

• เร่ืองมหาชาตน่ิาจะมตีั้งแต่สมยัสุโขทยัแต่ตน้ฉบบัสูญหายไป การเทศมหาชาติกน่็าจะ
เร่ิมตั้งแต่สมยัสุโขทยัดว้ยเช่นกนั โดยแต่เดมิสวดเป็นภาษาบาลท่ีีเรียกวา่ “คาถาพนั”

• ในสมยัอยุธยาปรากฏวรรณคดีเร่ือง “มหาชาติค าหลวง” สนันิษฐานวา่ผูแ้ต่งน่าจะเป็น
นกัปราชญร์าชบณัฑิตช่วยกนัแปลจากมหาชาติภาษาบาลีในสมยัสมเดจ็พระบรม
ไตรโลกนาถ ดงัปรากฏในตอนทา้ยของกณัฑท์ศพรวา่

“บรรพบริบูรณ์ค าหลวง  เลือกล้วนผู้ปรีชานิพนธ์ ในแผ่นดนิสมเดจ็พระบรม    
ไตรโลกนาถโน้นฯ”



“มหาชาติค าหลวง”

• เวลาการแต่ง

• แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๐๒๕ 
• ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติวา่

“ศักราช๘๔๔ ขาลศก ท่านให้เล่นการมหรสพ ๑๕ วนั ฉลองวดัพระศรีมหาธาติ

แล้วทรงนิพนธ์ มหาชาตคิ าหลวงจบบริบูรณ์”



• ลกัษณะของวรรณคดปีระเภทค าหลวง หมายถึง หนงัสือท่ีมีลกัษณะดงัน้ี

“มหาชาติค าหลวง”

1. พระมหากษตัริย์ทรงพระราชนิพนธ์หรือโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบณัฑติช่วยกนั
แต่งขึน้

2. แต่งด้วยค าประพนัธ์หลายชนิดทั้งโคลง ฉนัท ์กาพย ์และร่าย เช่น มหาชาตคิ าหลวง
พระมาลยัค าหลวง และนันโทปนันทสูตรค าหลวงพระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร์ หรือเร่ือง
พระนลค าหลวงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 เป็นตน้

3. มักเป็นเร่ืองเกีย่วกบัศาสนา เช่น มหาชาติเป็นเร่ืองของพระพทุธเจา้เม่ือคร้ัง
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร หรือเร่ืองพระมาลยัเป็นเร่ืองของพทุธสาวก



• ตน้ฉบบัหนังสือมหาชาติค าหลวงได้สูญหายไป 6 กณัฑ์ เม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยธุยา  
แก่พม่า 

• ต่อมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระชุมนกัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งกณัฑท่ี์ขาด 6 กณัฑ์ คือ กณัฑ์   
หิมพานต์ ทานกณัฑ์  จุลพน  มัทรี   สักกบรรพ และฉกษัตริย์ ข้ึนใหม่  เม่ือปีจอ 
พ.ศ.2358

• หนงัสือมหาชาติค าหลวงจึงมีฉบบับริบูรณ์มาจนทุกวนัน้ี

“มหาชาติค าหลวง”



• จุดมุ่งหมายในการแต่ง

• วรรณคดีเร่ือง มหาชาติค าหลวง แต่งไว้ใช้สวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังเวลาไปอยู่
บ าเพญ็การกศุลทีใ่นวดั  เวลาวนันกัขตัฤกษ ์ เช่น วนัเขา้พรรษา ออกพรรษา หรือ
เทศกาลอ่ืน ๆ ประเพณีอนัน้ียงัมีมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี

“มหาชาติค าหลวง”



• ลกัษณะค าประพนัธ์

• ค าประพนัธ์ในมหาชาติค าหลวงประกอบดว้ย  ร่าย  โคลง  กาพย ์ ฉนัท ์ ยกเว้น  กลอน    
โดยแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ดงัน้ี

1. ด าเนินด้วยร่ายล้วนๆ ม ี7 กณัฑ์ คือ กณัฑท์ศพร  กณัฑหิ์มพานต ์ กณัฑว์นประเวศน์  
กณัฑชู์ชก  กณัฑก์มุาร  กณัฑส์กักบรรพและ นครกณัฑ ์

2. ด าเนินด้วยร่ายและค าประพนัธ์ชนิดอ่ืนปนกนั  มี  6 กณัฑ์  คือ ทานกณัฑ ์ กณัฑ ์      
จุลพน  กณัฑม์หาพน  กณัฑม์ทัรี   กณัฑม์หาราช  และกณัฑฉ์กษตัริย์

“มหาชาติค าหลวง”



• วธีิการประพนัธ์

• ยกเอาคาถาภาษาบาลีเดิม  ตั้งข้ึนหน่ึงบท แลว้แปลและแต่งเป็นภาษาไทยสลบักนัไป  
โดยใชค้  าประพนัธ์หลากหลายประเภท

• การแต่งจะพยายามใหเ้น้ือความใกลก้บัความตน้ฉบบัเดิมใหม้ากท่ีสุด

“มหาชาติค าหลวง”



• ตัวอย่างค าประพนัธ์ในมหาชาตคิ าหลวง
“สตฺ อนัวา่พระสรรเพช็ญพ์ทุธอยูเ่กลา้  อุปนิสฺสาย  เจา้กูธเสดจ็อาศรัย  กปิลวตฺถ 

แก่พิชยักบิลพศัดุ์ บุรีรัตนพิศาล  วหิรนฺโต  ธเสดจ็สิงส าราญส าริทธ์ิ นิโครธาราเม ใน
พิจิตรนิโคธาราม  อารพฺภ พระผูผ้จญเบญ็จกามพิษยั ตั้งหฤทยัเสดจ็เฉพาะ โปกฺขรวสฺส 
อนุเคราะห์แก่โบษขรพรรษธาราอิท ธมฺมเทสน ยงง พระธรรมเทศนามาธู
คถาสหสฺสปฏิมณฺฑิต อนับริบูรณ์ประดบันิดว้ยคาถาถึงสหสั อกัษรอรรถบเอฯ”

“มหาชาติค าหลวง”



เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ

กัณฑ์ทศพร กล่าวถึงความเป็นมาของฝน
โบกขรพรรษ  เม่ือพระพุทธเจา้ เสดจ็ไปโปรด
พระบิดาและพระประยูรญาติ ได้เ กิดฝน  
โบกขรพรรษ พระสงฆส์าวกทูลอาราธนาให้
แสดงเร่ือง มหาเวสสนัดรชาดก 

เร่ิมจากพระนางผุสดี พระชายาของพระ
อินทร์ รับพรสิบประการจากพระอินทร์ 10 
ประการ ก่อนจุติจากสวรรค์ลงมาเป็นพระ
มารดาของพระเวสสนัดร



• ในเร่ืองเวสสนัดรชาดก กล่าวถึงพระนางผสุดี ไดข้อพรจากพระอินทร์ ก่อนท่ีจะจุติ
ลงมาเกิดในมนุษยโลก พรท่ีพระนางผสุดีทูลขอนั้น มี 10 ประการ คือ

1. ขอใหพ้ระนางไดป้ระทบัในปราสาทพระเจา้สีวีราช
2. ขอใหมี้ดวงเนตรคมงาม และด าขลบัดัง่ลูกเน้ือทราย
3. ขอใหข้นค้ิวเรียวงามข าบริสุทธ์ิดุจสร้อยคอนกยงู
4. ขอใหมี้นามวา่ ผสุดี
5. ขอใหมี้พระโอรสท่ีทรงเกียรติยิง่กวา่กษตัริยท์ั้งหลาย และมีพระราชศรัทธา

ในการกศุล



6. ขออยา่ใหพ้ระครรภป์รากฏนูนดงัสตรีสามญั

7. ขออยา่ใหพ้ระถนัทั้งคู่หยอ่นยาน
8. ขอใหพ้ระเกศาด าขลบัตลอดไป
9. ขอใหมี้พระฉววีรรณผดุผอ่ง
10. ขอใหมี้อ านาจปลดปล่อยนกัโทษประหารใหพ้น้โทษได ้ตามพระวนิิจฉยั

อนัรอบคอบของพระนาง



กัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงพระนางผุสดี 
พระเวสสันดร  และพระชาลี-กณัหา ไป
จนถึงพราหมณ์เมืองกลิงครัฐ มาทูลขอ
พญาชา้งปัจจยันาคจากพระเวสสนัดร 
พระเวสสันดรพระราชทานให้ ท าให้

ชาวเมืองแค้นเคืองใจ พากันเดินขบวน
ประท้วง พระราชบิดาจึงเนรเทศพระ
เวสสนัดรไปอยูเ่ขาวงกต

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



ทานกณัฑ์ กล่าวถึงพระราชมารดา รับอาสา
ไปทูลวิงวอนขอโทษพระเจา้กรุงสญชยั ให้
ทรงลดหย่อนผ่อนโทษแต่ไม่ส าเร็จ จากนั้น
พระเวสสันดรทรงบ าเพ็ญมหาทาน เรียกว่า 
"สัตสดกมหาทาน” คือ บริจาคของต่าง ๆ

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ

เจด็ส่ิง ส่ิงละเจด็ร้อย ไดแ้ก่ ชา้ง มา้ โค รถ 
ทาสหญิง ทาสชาย นางสนม



กัณฑ์วนปเวศน์ กล่าวถึงพระเวสสันดร
ออกจากพระนครเขา้สู่ป่าใหญ่ ท่ีเขาวงกต
เพื่อบ าเพ็ญพรตโดยมีพรานเจตบุตรเฝ้า
ทางเขา้ป่าไว้

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กณัฑ์ชูชก กล่าวถึงชูชก เร่ร่อนขอทานแลว้
น าเงินไปฝากเพื่อนไว ้แต่เพื่อนกน็ าเงินไปใช้
จนหมด  เม่ือชูชกไปทวงจึงไม่มีจะให ้จึงยก

ธิดาสาวใหแ้ทน นางปฏิบติัต่อ
สามีดี จนเป็นเหตุใหพ้ราหมณี เพื่อนบา้นพา
กนัอิจฉาด่าวา่ตบตี เลยไม่ยอมท างานและแนะ
ใหเ้ฒ่าชูชกไปทูลขอสองกมุารมาเป็นขา้ทาส
รับใช้

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ

นางอมิตตดา



กณัฑ์จุลพน กล่าวถึงชูชกเดินทางไปเขา
วงกต พบพรานเจตบุตร ชูชกใชก้ลอุบาย
หลอกวา่เป็นราชทูตของพระเจา้กรุงสญชยั
วา่จะมาอญัเชิญพระเวสสนัดรกลบัไปครอง
เมือง พรานเจตบุตรเช่ือค าลวงของชูชกจึงช้ี
ทางไปสู่เขาวงกตให้

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กัณฑ์มหาพน กล่าวถึงชูชกเดินทางไปพบ
พระอจัจุตฤาษี ไดห้ลอกลวงพระฤาษีให้หลง
กลวา่เป็นกลัยาณมิตรของพระเวสสนัดร จนได้
พกัคา้งคืนกบัพระฤาษี รุ่งข้ึนพระฤาษีไดใ้หกิ้น
ผลไม้ และช้ีให้ชมเขาล าเนาไพรพร้อมบอก
ระยะทางสภาพป่า และหนทางท่ีจะไปสู่เขา
วงกตใหแ้ก่ชูชก

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กัณฑ์กุมาร กล่าวถึงชูชกเดินทางถึง
อาศรมของพระเวสสนัดร ไดห้ยดุพกัผอ่นท่ี
คาคบไม ้1 ราตรี รุ่งข้ึน เม่ือนางมทัรีเขา้ป่า 
หาผลไมแ้ลว้ ชูชกจึงเขา้เฝ้าทูลขอพระชาลี
และกณัหา ก็ทรงประทานให้ สองกุมารได้
ยิน จึงตกใจกลวั หนีไปซ่อนตวัอยู่ในสระ 
พระเวสสันดรไดข้อร้องใหท้ั้งสองพระองค์
ออกมา แลว้ชูชกกน็ าทั้งสองพระองคไ์ป

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กัณฑ์มัทรี กล่าวถึงพระนางมทัรีกลบัมา
ไม่พบสองกมุารจึงเศร้าโศกจนสลบไป พระ
เวสสันดรจึงเล่าความทั้งหมด ให้นางมทัรี
จึงอนุโมทนาดว้ย

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กณัฑ์สักบรรพ กล่าวถึงพระอินทร์ เกรงวา่
จะมีผูม้าขอพระนางมทัรีไปอีก จกัไม่มีผู ้
ปรนนิบติัพระเวสสนัดร พระโพธิญาณ จกั
เป็นอนัตราย จึงไดแ้ปลงเป็นพราหมณ์ชรา
ลงมาขอ เม่ือไดแ้ลว้ไม่เอาไป กลบัถวายคืน
แก่พระเวสสนัดร โดยหา้มประทานนางแก่
ผูใ้ดอีก

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กณัฑ์มหาราช  กล่าวถึงชูชกไดพ้าสองกมุาร
หลงทางไปจนถึงเมืองสีพี จนกระทัง่ไดพ้บกบั
พระเจา้ปู่พระเจา้ยา่ จึงรับสัง่ให ้ไถ่ถอนตวัทั้ง
สองพระองค ์และพระราชทานเล้ียงอาหารชั้นดี
แก่ชูชก  ชูชกไม่มีวาสนาเพราะบริโภคมาก
เกินไป เป็นเหตุใหไ้ฟธาตุพิการอาหารไม่ยอ่ย
จนถึงแก่ความตาย พระเจา้สญชยัรับสัง่ให้
เตรียมกองทพัไปรับสองพระองค์

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กัณฑ์ฉกษัตริย์ กล่าวถึงหกกษัตริย์ถึง
วิสัญญีภาพสลบลงเม่ือไดพ้บหนา้ ณ อาศรม
ดาบสท่ีเขาวงกต พระเจา้กรุงสญชยัเดินทาง
ถึงเขาวงกต เม่ือหกกษตัริย์ได้พบหน้ากัน
ทรงกนัแสงสุดประมาณ รวมทั้งทหารเหล่า
ทพั ท าให้ป่าใหญ่สนั่นคร่ันครืนทา้วสักกะ
เทวราชจึงไดท้รงบนัดาลให้ฝนตกประพรม
หกกษตัริยแ์ละทวยหาญไดห้ายเศร้าโศก

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



กัณฑ์นครกัณฑ์ กล่าวถึง หกกษตัริยน์ า
พยหุโยธาเสด็จนิวติัพระนคร พระเวสสันดร
ข้ึนครองราชย์แทนพระราชบิดาพระเจ้า
กรุงสญชัยตรัสสารภาพผิด พระเวสสันดร
จึงทรงลาผนวชพร้อมทั้งพระนางมทัรี และ
เสดจ็กลบัสู่สีพีนคร

เน้ือหาของวรรณคดมีหาชาติ



มหาชาติกบัประเพณกีารเทศน์มหาชาติ

• การเทศน์มหาชาตแิต่เดิมนิยมจัดกนัตั้งแต่ออกพรรษาแล้วไปจนถึงส้ินเดือน 12 

• ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เล่ือนมามใีนเดือนอ้าย 
ซ่ึงในช่วงน้ีน ้าเร่ิมลดและขา้วปลาอาหารก าลงัอุดมสมบูรณ์ 

• มหาชาติประกอบดว้ยพระคาถาภาษาบาลี จ านวน ๑,๐๐๐ พระคาถา จึงเรียกวา่           
เทศน์คาถาพนัหรือเทศน์มหาชาติ



• ประเพณเีทศน์คาถาพนันีสั้นนิษฐานกนัว่าน่าจะมีมาตั้งแต่รัชสมัยของพ่อขุนศรี
อนิทราทิตย์ กรุงสุโขทยั 

• การเทศนม์หาชาติเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งยิง่และมีทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
• มีการแปลแต่งภาษาบาลีเป็นภาษาไทยหรือภาษาถ่ิน  รวมถึงการเทศน์ท่ีปรับ
ท่วงท านองและส านวนภาษาตามภูมิภาค โดยแต่ละภาคเรียกการเทศนม์หาชาติ
แตกต่างกนั

มหาชาติกบัประเพณกีารเทศน์มหาชาติ



•ภาคกลาง  เรียกวา่ เทศน์มหาชาติ 
•ภาคเหนือ เรียกวา่ ตั้งธรรมหลวง
•ภาคอีสาน เรียกวา่ งานบุญผะเหวด
https://www.youtube.com/watch?v=Q9wGz3HUaPs&list=WL&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Q9wGz3HUaPs&list=WL&index=2


บุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ

• ชาวอีสาน จะจดัท าบุญผะเหวด ปีละหน่ึงคร้ัง ระหวา่งเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึง
กลางเดือน 5 โดยจะมีวนัรวม ตามภาษาอีสาน เรียกวา่ 

• พทุธศาสนิกชนมาช่วยกนัจดัตกแต่งศาลา หรือสถานท่ีท่ีจะท าบุญ จดัเตรียมเคร่ือง
สกัการะ ไดแ้ก่

• มีการตั้งธงใหญ่ ไวแ้ปดทิศ และมีศาลเลก็ๆ เป็นท่ีเกบ็ขา้วพนักอ้น และเคร่ืองคาวหวาน 
ส าหรับ ผี เปรต และมาร รอบๆ 

• ศาลการเปรียญจะแขวน เป็นเร่ืองราวของพระเวสสนัดร ตั้งแต่กณัฑท่ี์ 1 
ถึงกณัฑท่ี์ 13 

วนัโฮมบุญ 

ดอกไม้ ธูปเทยีน ข้าวตอก อย่างละพนัก้อน

ผ้าผะเหวด 



• นอกจากการฟังเทศนม์หาชาติแลว้ ประเพณีน้ียงัไดแ้ฝงความเช่ือหลายประการไวด้ว้ย 
คือ ความเช่ือในเร่ือง อนัเป็นพระผูรั้กษาพิธีต่างๆ ใหด้ าเนินไปอยา่ง
ราบร่ืนตั้งแต่ตน้จนจบ 

• โดยเช่ือกนัวา่ในการท าบุญแต่ละคร้ังจะมีมารเขา้มาขดัขวางท าลายพิธี ชาวพทุธจึงตอ้ง
นิมนต์ มาร่วมพิธีดว้ย เพ่ือช่วยขจดัอนัตรายต่างๆ และเกิดความสวสัดิมงคล

• การนิมนต์ จะเร่ิมท าก่อนวนัเทศนม์หาชาติหน่ึงวนั เรียกวา่ “วนัโฮมบุญ” 
(วนัสุกดิบ)" ในตอนบ่ายจะท าพิธีแห่ผา้ผะเหวด (พระเวสสนัดร) เขา้เมือง

พระอุปคุต

พระอุปคุต
พระอุปคุต

บุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ



• หลงัจากนั้นจะนิมนตพ์ระอุปคุตมาสถิต ณ บริเวณพิธี โดยมีขบวนแห่ดอกไม ้ธูป เทียน 
ขนัหา้หรือขนัแปด ไปยงัสระน ้าท่ีอยูใ่กล้ๆ  แลว้ผูอ้าวโุสจะหยบิกอ้นหินจากสระน ้า
ถาม 3 คร้ัง ก่อนจะน าหินมาสถิตๆ ไวย้งั "หอพระอุปคุต" (สมมุติวา่หินนั้นเป็นพระอุป
คุต) 

• ก าหนดหอพระอุปคุตเป็นศาลเพียงตา หรือท าห้ิงบูชาอยูใ่นมณฑลพิธี ซ่ึงจะมีเคร่ือง
บูชาต่างๆ ไดแ้ก่ บาตรพระ, ขนัหา้หรือขนัแปด, ผา้ไตรจีวร, พานหมากและพานยาสูบ, 
ร่มกางกนัแดด, น ้าด่ืมและกระโถน วางไว้

บุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ



ประวตัิการเทศน์มหาชาติ

• สนันิษฐานวา่น่าจะเร่ิมมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทยั โดยในจารึกวดันครชุม กล่าวเก่ียวกบั
มหาชาติไวว้า่

“...อนัว่าพระไตรปิฎกนีจั้กหายและหาคนรู้จักแท้แลมิได้เลย   ยงัมีคนรู้คัน่ 

สเลก็สะน้อยไซร้ธรรมเทศนา  อนัเป็นต้นว่าพระมหาชาติ หาคนสวดแลมิได้เลย”



• ในสมยัอยุธยาปรากฏหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรเร่ืองมหาชาติหลายส านวน ไดแ้ก่ 
- มหาชาตคิ าหลวง ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ 
- กาพย์มหาชาต ิในสมยัพระเจา้ทรงธรรม ซ่ึงแต่งข้ึนเพื่อเทศนอ์นัจดัเป็นพระราชพิธี

ส าคญัของราชส านกั อยา่งไรกดี็ กาพยม์หาชาติน้ีเทศนใ์หจ้บในวนัเดียวไม่ได้ จึงมีผูแ้ต่งข้ึนใหม่
- มหาชาตกิลอนเทศน์ มีเน้ือหากระชบัเพื่อใหเ้ทศนจ์บภายในวนัเดียว ซ่ึงปรากฏวา่มีผูแ้ต่ง

มากมายหลายส านวน ค าประพนัธ์ท่ีใชนิ้ยมคือร่ายยาว

ประวตัิการเทศน์มหาชาติ



• สมยัรัตนโกสินทร์ มีการจดัเทศนม์หาชาติเป็นงานใหญ่ คือ
• สมยัรัชกาลที ่1 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดใหจ้ดั 2 คร้ัง ทรงให ้      
พระบรมวงศานุวงคแ์ละขา้ราชบริพารท ากระจาดบูชากณัฑเ์ทศน ์

• สมยัรัชกาลที ่2 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั เม่ือคร้ังทรงผนวชกท็รงหดัเทศน์
กณัฑม์ทัรี จนกลายเป็นธรรมเนียมใหพ้ระราชโอรสถวายเทศนม์หาชาติในวงัหลวง และ
เป็นพระราชประเพณีท่ีสืบทอดในรัชกาลต่อ ๆ มา 

ประวตัิการเทศน์มหาชาติ



• สมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัการ
เทศนม์หาชาติวา่ 

“การพระราชกศุลเทศนามหาชาตถืิอว่าเป็นเทศนาส าหรับแผ่นดนิ...” 

• พระราชด ารัสสะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของการเทศนม์หาชาติอยา่งยิง่ 
• ในช่วงรัชกาลท่ี 5 น้ีเอง ปรากฏร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ซ่ึงจากการคดัเลือกเอา
มหาชาติกลอนเทศนส์ านวนท่ีดีมารวมไวเ้ป็นเล่มเดียว โดยเร่ิมจดัท ามาตั้งแต่พ.ศ. 2449
และเสร็จบริบูรณ์ใน พ.ศ. 2452

• ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกนีใ้ช้เป็นแบบเรียนสืบเน่ืองกนัมาจนกระทัง่ปัจจุบันด้วย



องค์ประกอบของการเทศน์มหาชาติ

1. พิธีเทศนม์หาชาติเจา้ภาพจะจดัใหพ้ระสงฆน์ัง่บนธรรมาสน ์
2. มีอุบาสกอุบาสิกานัง่ฟัง 
3. มีเคร่ืองบูชา เช่น ธูป เทียน ดอกไมส้ด ส าหรับถวายบูชากณัฑเ์ทศน ์และใหผู้เ้ขา้ร่วม

พิธีจุดบูชาถวาย 
4. สถานท่ีเทศนนิ์ยมน าธง ฉตัร สายสิญจน ์ผลไมแ้ละก่ิงไมม้งคลมาประดบั พร้อมกบัมี

วงดนตรีประโคมเพลง





1. การเทศน์แบบเรียงกณัฑ์ เทศน์ทีละกณัฑ ์ๆ ละ 1 รูป
ตวัอยา่งทานกณัฑ ์https://www.youtube.com/watch?v=ibRj_NvGXFw
ตวัอยา่งกณัฑม์ทัรี 
https://www.youtube.com/watch?v=-she6fyXPqY&list=WL&index=3
2. การเทศน์แบบประยุกต์ คือ ยอ่เร่ืองราวใหค้รบ 13 กณัฑ ์1,000 คาถา เทศน์

ใหจ้บในหน่ึงวนั  มีหลายธรรมาสน์ได ้อาจมีตวัแสดงประกอบ

องค์ประกอบและวธีิการเทศน์มหาชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=ibRj_NvGXFw
https://www.youtube.com/watch?v=-she6fyXPqY&list=WL&index=3


เหตุปัจจยัทีท่ าให้การเทศน์มหาชาตยิงัคงความส าคญั

• ความเช่ือเร่ืองอานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติ เช่ือวา่ผูใ้ดไดฟั้งเทศน์มหาชาติครบ 
13 กณัฑ ์จบภายในวนัเดียว ผูน้ั้นกจ็ะไดรั้บอานิสงส์ 5 ประการ คือ

1) จะไดเ้กิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซ่ึงจะมาอุบติัเป็นพระพทุธเจา้ใน
อนาคต

2) จะไดไ้ปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์เสวยทิพยสมบติัอนัโอฬาร
3) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติวินิบาต
4) จะเป็นผูมี้ลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
5) จะไดบ้รรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพทุธศาสนา



• เหตุปัจจยัทีท่ าให้ผู้คนท ากศุลในการเทศน์มหาชาตมิากกว่าบุญกศุลรูปแบบอ่ืน มาจาก 
3 ปัจจยัดงัน้ี

1) เร่ืองมหาชาตนีิเ้ป็นพระพุทธวจนะท่ีสมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสประทาน
เทศนาแก่พระภิกษุสงฆพ์ทุธบริษทั ณ นิโครธาราม ในกรุงกบิลพสัดุ์ เป็นเร่ืองจริงท่ีออก
จากพระโอษฐโ์ดยตรง เป็นเร่ืองท่ีพระพทุธองคท์รงเล่า

เม่ือผู้ใดได้สดบัพระพุทธวจนะด้วยความเช่ือความเล่ือมใสกย่็อมจะเกดิสิริสวสัดิ
มงคลแก่ชีวติของผู้น้ัน และเป็นการสร้างสมปัญญาบารมทีางธรรม อนัจะเป็นปุพเพกต
ปุญญตาส าหรับตนสืบต่อไปในภายหนา้

เหตุปัจจยัทีท่ าให้การเทศน์มหาชาตยิงัคงความส าคญั



2)  เช่ือกนัสืบมาวา่ พระศรีอริยเมตไตรยเทพบุตรซ่ึงจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ใน
อนาคตกาล ต่ออายพุระพทุธศาสนาของพระศรีศากยมุนีสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้
พระองคน้ี์ไป อนัอุบติัอยูใ่นเทวโลกสวรรคน์ั้น ไดมี้เทวโองการสัง่พระมาลยัเถระผูมี้
บุญญาภินิหารอยา่งยิง่ไดข้ึ้นไปถึงสวรรคช์ั้นนั้น ใหม้าบอกแก่มนุษยท์ั้งหลายในโลกน้ีวา่ 
ถ้าผู้ใดมคีวามปรารถนาจะใคร่ประสบพบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย  ซ่ึงนิยม
กนัว่า จะเป็นการทีม่นุษย์จะมคีวามเจริญ เป็นทีเ่กษมส าราญยิง่ยวด เป็นต้นว่า รูปกง็าม
จนลงจากบันไดเรือนแล้วจ าหน้ากนัไม่ได้  ปรารถนาส่ิงใดกไ็ด้สมประสงค์  ด้วยมีต้น
กลัปพฤกษ์ส าหรับจะให้ผู้ทีนึ่กไหนได้น่ัน 



เป็นคนมีสติปัญญาดี ไม่มีคนพิกลพิการต่าง ๆ เช่น คนตาบอด หูหนวก บา้ใบ ้วกิลจริต เป็นตน้ 
แผน่ดินกร็าบเรียนเสมือนหนา้กลอง ท่ีสุดจนน ้าในแม่น ้ากเ็ตม็เป่ียมฝ่ังจนกระทัง่กากม้ด่ืมได ้
น ้ากไ็หลข้ึนขา้งหน่ึงไหลลงอีกขา้งหน่ึงอยูเ่ป็นนิตย์ และทุกคนทีเ่กดิทนัศาสนาพระศรีอริย
เมตไตรยแล้วย่อมได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  ไม่ต้องเวยีนว่ายตายเกดิอกีต่อไป ดงันีเ้ป็นต้น
แล้วกจ็งให้ผู้น้ันสดบัฟังเวสสันดรชาดกอนัประดบัด้วยพระคาถา ๑,๐๐๐ พระคาถา ในวนัและ
ราตรีเดยีวให้จบ และให้บูชาด้วยประทปีธูปเทยีน ธงฉัตร สารพนัดอกไม้ ดอกบัว ดอกจงกลนี 
ราชพฤกษ์  ดอกผกัตบ  ให้ครบจ านวนถ้วนส่ิงละหน่ึงพนั ผลานิสงส์น้ันจะชักน าให้สมมโนรถ
จ านงฉะนี ้เพราะเหตุน้ี ผูซ่ึ้งมุ่งหมายจะใคร่พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย จึงตั้งใจ
บ าเพญ็บารมีธรรมในการสดบัฟังเทศนม์หาชาติน้ีเป็นประจ าสืบ ๆ กนัมา



3)  การเทศนม์หาชาติน้ี ผูเ้ทศน์แสดงดว้ยกระแสเสียงเป็นท านองไพเราะต่าง ๆ 
กนั สามารถโนม้นา้วจิตใจผูส้ดบัฟังใหเ้กิดปีติโสมนสัร่ืนเริงบนัเทิงใจ ท าใหเ้กิด
ความซาบซ้ึงในรสแห่งพระธรรมเทศนาเป็นอยา่งยิง่ เพราะเหตุน้ี ผูท่ี้หวงัความ
ปราโมทยก์ย็อ่มมุ่งหมายท่ีจะบ าเพญ็บุญกศุลดว้ยการสดบัฟังเทศน์มหาชาติน้ี 



เหตุปัจจยัท่ีมีการเทศน์มหาชาติ ประกอบไปดว้ยมูลส าคญั 3 ประการดงัวา่มานั้น 
คือ คนท่ีเพง่ประโยชนจึ์งเห็นวา่ตนไดฟั้งพทุธวจนะซ่ึงมกัถือวา่เป็นบุญกศุล  ไม่ผดิกนั 
กบัสดบัธรรมจกัร หรืออนนัตตลกัขณสูตรหน่ึงแลว้มิหน า ยงัซ ้ าจะไดพ้บพระศรีอาริยอีก
ชั้นหน่ึงดว้ย  ทั้งยงัไดส้นุกสนานร่ืนเริงเป็นอยา่งเฮฮาครึกคร้ืนไม่หยอกเลย ดีกวา่บ าเพญ็
ทานมยักศุลอยา่งอ่ืนๆ มหาชาติจึงเฟ่ืองฟ้ืนนิยมกนัสืบๆมา

เหตุปัจจยัทีท่ าให้การเทศน์มหาชาตยิงัคงความส าคญั



อทิธิพลของมหาชาติศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ

• เร่ืองมหาชาติมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือในเร่ืองสวรรค ์การท าบุญ และศาสนาในยคุ
พระศรีอาริยเมตไตรผา่นการเทศนม์หาชาติ ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีด ารงอยูใ่นสงัคมไทยมา
ยาวนาน 

• นอกจากการเทศน์แลว้อิทธิพลส าคญัของมหาชาติยงัมีอีกหลายประการ พอสรุปไดด้งัน้ี
1. เกดิวรรณคดมีหาชาติทีเ่ป็นลายลกัษณ์ เช่น มหาชาติค าหลวง กาพยม์หาชาติ 

มหาชาติกลอนเทศน์



ตัวอย่างการเทศน์ของเณรแก้ว

๏ ครานั้นจึงโฉมเจา้เณรแกว้ ปัญญาคล่องแคล่วใครจะเหมือน
หมัน่หมกัภกัดีมิใหเ้ตือน หดัเทศนส์ามเดือนกข้ึ็นใจ
มหาชาติธรรมวตัรสารพดัเพราะ ถอ้ยค ามัน่เหมาะไม่เปรียบได้
สุ้งเสียงเป็นเสน่ห์ดงัเรไร เทศน์ท่ีไหนคนชมนิยมฟัง
จนข้ึนช่ือฦๅชาวา่เปร่ืองปราด ชาวบา้นร้านตลาดเจียนจะคลัง่

เถรเณรอดเพลไปคอยฟัง เขา้ไปนัง่พดูจอ้ขอเน้ือความ



๏ ครานั้นนางพิมศรีประจนั ใหบ่้าวยกเคร่ืองกณัฑห์าชา้ไม่
บาตรยา่มบริขารพานผา้ไตร ส้มสูกลูกไมเ้ป็นหลายพรรณ
ขนมนมเนยกห็ลายอยา่ง ยกเขา้ไปจดัวางไวเ้ป็นหลัน่
ขา้งหนา้ตั้งหมากประจ ากณัฑ์ ป่ีพาทยตี์ลัน่ข้ึนทนัที ฯ

๏ จะกล่าวถึงสมภารเรียกเณรแกว้ ขานแลว้ดีฉานหลานอยูน่ี่
กปู่วยมาหลายวนัไม่ทนัที เณรไปเทศน์มทัรีน้ีแทนกู
เณรแกว้กราบแลว้ลุกลนลาน หยบิมทัรีมาทานอ่านอยู่
วา่ท่องตามท านองของท่านครู ซอ้มดูจนคล่องวอ่งไว



2. เกดิงานพทุธศิลป์ไทย ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี
2.1 งานจิตรกรรมฝาผนัง เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงับริเวณซุม้หนา้ต่างท่ีวดั

ชนะสงคราม ภาพจิตรกรรมฝาหนงัท่ีวดัราชาธิวาสท่ีเขียนภาพจากเร่ืองมหาชาติ
2.2 งานปูนป้ัน เช่น วดัม่วง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง มีประติมากรรมเร่ือง

มหาชาติอยูใ่นวดั

อทิธิพลของมหาชาติศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ



ภาพจิตรกรรมฝาหนัง 
วดัราชาธิวาส

กณัฑ์หิมพานต์ ในตอนท่ี
พระเวสสนัดรพระราชทานชา้ง
คู่บา้นคู่เมืองสีพีท่ีมีนามวา่ 

ปัจจยันาเคนทร์ใหแ้ก่พราหมณ์



ภาพจิตรกรรมฝาหนัง เร่ืองมหาชาติ 
กณัฑ์มัทรี  วดัราชาธิวาส



ภาพจิตรกรรมฝาหนัง
เร่ืองมหาชาติ 
ทานกณัฑ์ 

วดัราชาธิวาส



จิตรกรรมฝาผนัง กณัฑ์วนปเวศน์
เขตวดัราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ



ภาพพระเวสสันดร พระนางมัทรีอุ้มสอง
พระกมุาร เดินดงด้วยพระบาทเปล่า 

วดัคงคาราม



3. การแสดงละคร จะเห็นวา่มีผูส้นใจน าเร่ืองมหาชาติมาแสดงเป็นละครทั้งละคร
นอก ละครเวทีหรือละครโทรทศัน์

อทิธิพลของมหาชาติศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ



4. เกดิมหาชาตใินรูปแบบการ์ตูนทั้งท่ีเป็นส่ิงพิมพแ์ละภาพเคล่ือนไหว

อทิธิพลของมหาชาติศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ



ตัวอย่าง การเทศนแ์บบท านองแหล่ ท่ีมีท่วงท านองไปตามเน้ือหาท่ีมีอยูใ่น
คมัภีร์เช่นกนั  แต่พระท่ีเป็นผูเ้ทศน์จะตอ้งฝึกการเอ้ือนเสียง ข้ึน-ลง พระผูเ้ทศน์ตอ้ง   
มีน ้ าเสียงท่ีดงั ชดัเจน และไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดี เพราะตอ้งใชพ้ลงัเสียงในการเทศน์
มาก
https://www.youtube.com/watch?v=bkaHqBCRkSY

https://www.youtube.com/watch?v=bkaHqBCRkSY

