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เครื่องมอืวิจัย 

ตัวอยางผลงานของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ 
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เครื่องมือวิจัย 

 

แบบสัมภาษณบทบาท และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ของพระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ 

 

หนังสือขอความรวมมอื 

 

       แบบสัมภาษณ นี้ เปนเครื่องมือการวิจัยเรื่อง  “บทบาท และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระครวูินัยธร มานพ ปาละพนัธ”  ซ่ึงงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาระดับมหาบัณฑติ  

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

   

 แบบสัมภาษณ  แบงรายละเอียดเปน 2  ตอน   ดังนี ้

 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูท่ีการสัมภาษณ 

 ตอนที่ 2   ขอมูลเชิงลึก เกี่ยวกับบทบาท วิธีการ และผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของ

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

 

 ขอมูลที่ไดจากทานจะนําไปใชประโยชนในการศึกษา  บทบาท และวิธีการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลการสัมภาษณตามความเปน

จริง หรือตามความรูสึกที่แทจริงของทานใหครบทุกขอ ขอขอบพระคุณที่ทานใหความอนุเคราะห 

 

                                                     พระครูสังฆรักษเพชรกําแพง  บุญมา 

                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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แบบสัมภาษณบทบาท และวิธกีารเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  

…………………………………………………………. 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

ชื่อ..............................................ฉายา.......................................นามสกุล............................................

อายุ………ป   จํานวนพรรษา.........พรรษา เกิดวัน.............. ที่.........เดือน................ พ.ศ.................. 

บานเลขที่........................หมู.............ตําบล......................................อําเภอ........................................ 

จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย....................................โทร......................................    

อุปสมบทวัน............ท่ี...... เดือน............................พ.ศ........................วัด..........................................  

เลขที่.........หมู................ ตําบล.......................................อําเภอ.......................................................... 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย......................................โทร......................................  

ที่ยูปจจุบัน วัด......................................  เลขที่.........หมู.......... ตําบล................................................. 

อําเภอ...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................. 

ตําแหนงปจจุบัน...............................................วิทยฐานะ ................................................................. 

หรือสถานที่ปฏิบัติงาน....................................................................................................................... 

 บานเลขที่........................หมู.............ตําบล......................................อําเภอ........................................ 

จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย.................................... โทร....................................   

 

ความเกี่ยวของกับพระครูวินยัธร มานพ ปาละพันธ  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2  ขอมูลเชิงลึก 

 

 1.  ทานคิดวาบทบาท การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  

มีกี่รูปแบบ อะไรบาง แตละรูปแบบมีลักษณะอยางไร  

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................. 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

184 
 

 2.  ทานคิดวาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มีกี่วิธี 

อะไรบาง แตละวิธีมีลักษณะอยางไร  

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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 3.  ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เกิดประโยชน

อยางไร  

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 ขอขอบคุณทกุทานทีใ่หขอมูล 
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การประชุมกลุมระดมความคิด (Focus group) 
 

 ประชุมกลุมระดมความคิด (Focus group) เรื่อง ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ  

 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย พระผูทรงคุณวุฒิ ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัด

ประยุรวงศาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดสวุรรณาราม  วดัปทุมวนาราม ฯลฯ จํานวน 9 รูป 

คฤหัสถ จํานวน 5 คน 

 หัวขอการประชุม  

 ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เกิดประโยชนอยางไร  
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ตัวอยางผลงานของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ 
 

เทศนมหาชาติวัดโพธิ ์

 

              การเทศนมหาชาติ ณ วัดโพธิ์นั้นไมทราบแนชัดวามีมาตั้งแตเมื่อใด แตตามที่ปรากฏ

หลักฐานในสมัยรัตนโกสินทรนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดใหจัดขึน้

ในรัชสมัยของพระองค 2 ครั้ง 

 ครั้งแรก เมื่อปฉลู พ.ศ.2348 แตไมพบรายละเอียดในจดหมายเหตุ หลักฐานที่พอจะนํามา

กลาวไดในที่นี้ เปนหลักฐานที่ปรากฏในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ในพระวิหารทิศพระโลกนาถ

มุขหลัง วาดวยเรื่องทรงสรางวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ 1 ซึ่งกลาวถึงการพระราชกุศลที่ทรงสราง

อันเกี่ยวของกับสัตสดกมหาทานในมหาเวสสันดรชาดกความวา 

 

  “เปนพระราชทรัพยทิ้งทานตนกรรมพฤกษฉลากพิกัดคาพระราชบุตรีภาคีไนยราช

และพระนางสนมราชกุญชรอัศดรนาวาฉลากละหาชั่งสี่ชั่งสองชั่งเปนเงินสามรอยสามสิบแปดชั่ง 

เงินใสผลมะนาวรอยหกสิบแปดชั่งเขากันทิ้งทานหารอยหกชั่งคิดทั้งเงินคาผาทรงพระดอกไมบูชา

เล้ียงพระสงฆ กระจาดและโรงฉอทานเครื่องไทยทาน” 

 

 จะเห็นไดวาการพระราชกุศลครั้งนี้สอดคลองกับการจดัเทศนมหาชาติครั้งแรกในรัชกาล

ที่ 1 และนาจะมีเทศนมหาชาติครั้งนี้ที่วดัพระเชตุพนเปนการฉลองวัด 

 ตอมาครั้งที่ 2 โปรดใหจัดขึน้เมื่อ พ.ศ.2350 มีจดหมายเหตุปรากฏเปนหลักฐานบอกให

ทราบถึงการมีเทศนมหาชาติ โดยมีรายนามและรายพระนามของพระผูเทศนและผูรับเปนเจาภาพแต

ละกัณฑไวดวย ดังความในประกาศเรื่องบําเพ็ญพระราชกศุลเทศนมหาชาติในรัชกาลที่ 1 ดังนี ้
 

ประกาศเรื่องบําเพ็ญพระราชกุศลเทศนมหาชาต ิในรัชกาลที่ 1 
 

                   “สมเด็จบรมธรรมฤกมหาราชาธิราช     บรมนารถบรมบพิตรสิทธิบุริโสดมบรม 

                   ราชศรัทธินทรีย ศรีศุภธรรมสัมปยุตกุศเลศวิเศษพิศาล โวทานธํารงคทรงทศพิธ 

                   ราชธรรมอนันตคุณพิบุลขันติจิรถีติกาล     สมณพรหมวิหารมหาบุเรจาริกธรรม 

                   สัมภารา ดิเรกศรัทธามหาศาสนูปถัมภก ยกพระธรรมเตปฏกาสังคายนาปริยัติ 

                   อัตตนิยาตสรณาคมธเรษ โลกเชฐมกุฏสมมุติเทวา บรมสามิกิศเรศเศวตกุญชร 
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                   บวรอัฐทัศคชานาเนก เอกมงคลสากลฤทธิ กฤดิเดชาจลาวณาไสย ในพระพุทธ 

                   การกธรรม คัมภีรวิสุทธิสยัมพุทธโพธิญาณ สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวเสด็จผาน 

                   พิภพ กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมมหา 

                   สถาน เสด็จออกพระที่นั่งบุษบก มาลามหาจักรพรรดิพิมาน พรอมดวยสมเด็จ 

                   พระอัครราชโอรสาพระภาคิไนยราช   สมุหมาตยามนตรีกระวีชาติราชประโรหิต 

                  โหราจารยเฝาพระบาทบงกชมาศ ทรงพระราชจินดามยญาณ จะทรงพระราช 

                   อุทิศอัครมหาบูชาวรามิศวิจิตรอัศจรรย แกพระมหาเวสสันตรชาดก อันเปน 

                   อัครมหาชาดกเบื้องปลายใกลพระบรมราชาภิเษกสมโพธิญาณ จึงมีพระราช 

                   บริหารดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งสมเด็จพระอัครราโชรส และสมเด็จพระอัครราช 

                   นัดดา พระบรมวงศานุวงศทั้งปวงใหแจกรับปนซึ่งกัณฑพระมหาชาติ 

                                ฝายลนเกลาฯกรมพระราชวังบวรฯ(คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 

                   นภาลัย)รับกัณฑทศพร สมเด็จพระสังฆราช(สุก) วัดมหาธาตุ สําแดง กับกัณฑ 

                   นครกัณฑ พระพนรัตน(แกว) วัดพระเชตุพน สําแดงเขากันเปน 2 กัณฑ 

                                สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมขุนเสนานุรักษ (กรมพระราชวังบวรฯ 

                   รัชกาลที่ 2) รับกัณฑหิมพานต พระพรหมมุนี(อาจ) วัดสระเกศ สําแดง 

                                สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟาอไภยธิเบศ รับกัณฑทานกัณฑ พระราช 

                   มุนี วัดมหาธาตุ สําแดง 

                                สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟาเกต   รับกัณฑวนประเวศน   พระธรรม 

                   เจดีย วัดสุวรรณธาราม สําแดง 

                                เจาจอมฝายใน(คุณเสือ) รับกัณฑชูชก พระเทพมุนีวัดสังขจาย สําแดง(1) 

                                พระเจาหลานเธอ   พระองคเจาปาน   พระองคเจาบัว   พระองคเจาฉิม 

                   พระราชโอรสพระราชวังบวรสถานพิมุข 3 พระองครับกัณฑจุลพน พระองคเจา 

                   ประถมวงศราชโอรสพระราชวังบวรสถานพิมุข ที่ทรงผนวชอยูวัดระฆัง สําแดง 

                                พระเจาหลานเธอ กรมขุนสุนทรภูเบศ รับกัณฑมหาพน พระมหากลิ่น(2) 

                   วัดราชสิทธาราม สําแดง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   (1) พระเทพมุนี รปูนี้กระมังที่เปนผูแตงมหาชาติกลอนเทศนกณัฑชูชกที่วาสํานวนของ

สํานักวัดสังขกระจาย 
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                   (2) พระมหากลิ่น นี้เขาใจวา ตอมาไดเปนพระราชาคณะที่พระเทพโมลี ผูแตงมหาชาติ

กัณฑมหาพน ซึ่งเปนเหตุใหสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสไมทรงแตงมหาชาตกิัณฑมหาพน 

เพราะทรงยอมวาจะแตงใหดกีวาพระเทพโมลี (กลิ่น) ไมได 

                                สมเด็จพระเจานองยาเธอ   เจาฟากรมหลวงจักรเจษฎา   รับกัณฑกุมาร 

                   บรรพ พระมหามี วัดระฆัง สําแดง 

                                พระองคเจา กรมหมื่นนรินทรพิทักษ   รับกัณฑมัทรี   พระมหาเกตุ   วัด 

                   สุวรรณธาราม สําแดง 

                                พระเจาลูกเธอ พระองคเจาอรุโณทัย (ตอมาเปนกรมพระราชวังบวรมหา 

                   ศักดิพลเสพย ในรัชกาลที่ 3) รับกัณฑสักกบรรพ   พระญาณสมโพธิ   วัดกลาง 

                   สําแดง 

                                พระเจาลูกเธอ พระองคเจาอภัยทัต รับกัณฑมหาราชบรรพ พระมหาปาน 

                วัดระฆัง สําแดง 

                                สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมขนุพิทักษมนตร ี  รับกัณฑฉกษัตริย 

                   พระเทพโมลี(ดอน) วัดหงส สําแดง 

                                สมเด็จพระเจาลูกเธอ สมเด็จพระเจาหลานเธอทุกพระองคที่เปนเอกอัคร 

                   ทานาธิบดี มีอารมณผองใสในพระราชกุศลศรทัธาใหอลังการประดับขจิตบรรจง 

                   ตางๆกัน กระจาดชั้นตนกวาง 5 วา 5 ชั้น 7 ชัน้บาง ระดับกนัขึ้นไปสูง 7 วาเศษ 

                   มีกระจาดนอยปากศอกหนึ่ง ตางทรงจัดสรรเลือกลวนเหลาขาทนียะตณัฑุลาปูวา 

                   ผลาหารอันประณีตบรรจงใสลงในกระทง     เหลือกระจาดกองสุมไวเปนอันมาก 

                   แลวยังผาสบงและผาขาวเนื้อดีประดับเปนฉัตรธง   และจัดกลีบเปนดอกมดัตร่ํา 

                   ปกรายรอบกระจาดนับดวยรอยเปนมหาวรามสิบูชา…” 

 

                         ในประกาศขางตนนั้นจะเห็นไดวา พระผูเทศนกัณฑนครกัณฑคือ ทานเจาประคุณ

สมเด็จพระวันรัต(แกว) เจาอาวาสรูปแรกของวัดพระเชตุพน และตั้งแตสมเด็จพระวันรัต(แกว) เปน

ตนมา กัณฑนครกัณฑก็มีพระวัดพระเชตุพนเปนผูเทศนถวายมาโดยตลอด ทั้งยังถือวาทํานองกัณฑ

นครกัณฑนั้นเปนทํานองประจําของวัดพระเชตุพนดวย ดังบทความของณัฐวุฒิ สุทธิสงครามที่

กลาวถึงการเทศนมหาชาติกัณฑนครกัณฑไวดังนี้ 

 

                                “เทศนมหาชาติ กัณฑนครกัณฑ ถวายตามธรรมเนียมสืบมาแตรัชกาลกอน 

                   ตํานานการถวายเทศนมหาชาติกัณฑนครกัณฑนั้น  ปรากฏวาเมื่อครั้งแผนดิน 
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                   รัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร สมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนซึ่งเปนพระอาจารย 

                   ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตฯ  เปนผูถวายเทศนนครกัณฑ 

                   ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปนการประจําตลอดมาจนสิ้น 

                   รัชกาลที่ 1 เมื่อสมเด็จพระวันรัตมรณภาพแลว ปรากฏวาสมเด็จพระมหาสมณ 

                   เจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไดถวายเทศนนครกณัฑประจําพระองคมาตั้งแต 

                   รัชกาลที่ 2 ตลอดรัชกาลที่ 3 มาจนถึงรัชกาลที่ 4 

                                เม่ือสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสส้ินพระชนมแลว 

                   พระสาธุศีลสังวร(ควน)วัดพระเชตุพนซึ่งเคยเปนฐานานุกรมของสมเด็จพระมหา 

                   สมณเจาพระองคนั้น ทํานองจะไดทรงฝกหัดไว จึงไดถวายเทศนนครกัณฑประจํา 

                   ตัวตอมา แตในรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลท่ี 5 เม่ือพระสาธุศีลสังวร(ควน) ถึง 

                  มรณภาพแลว จะมีผูใดอื่นเปนประจําหรืออยางไร หาทราบไม ปรากฏแตวาพระคร ู

                   พจนโกศล(กัน)  ซึ่งเดิมเปนพระครูพุทธรักษกิจ   ตําแหนงเจาคณะอยูเมือง 

                   อางทองเปนนักเทศนมหาชาติ สมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษโปรด 

                   พระองคทรงจําทํานองเทศนนครกัณฑ  อยางของสมเด็จกรมพระปรมานุชิต 

                   ชิโนรสได จึงทรงฝกหัดพระครูพจนโกศล(กัน) แลวใหเขามาถวายเทศนก็โปรด 

                   จึงทรงตั้งเปนพระครูพจนโกศล ใหเขามาอยูวัดพระเชตุพน  ตอมาเม่ือสมเด็จ 

                   เจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษสิ้นพระชนมแลว   พระครูพจนโกศล(กัน) ขอ 

                   พระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา     ดํารัสวา   ทํานองนครกัณฑของ 

                   สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสจะสูญเสีย ใหพระครูพจนโกศล(กัน) หัดศิษย 

                   ขึ้นไวแทนกอนจึงจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาสิกขา พระครูพจน 

                   โกศล(กัน) จึงหัดพระครูไกรสรวิลาศ(ดวง) วัดพระเชตุพน   จนสามารถถวาย 

                   เทศนนครกัณฑไดจึงลาสิกขา   พระครูไกรสรวิลาศ(ดวง)   ก็ไดเล่ือนขึ้นเปนที่ 

                   พระครูพจนโกศลตอมา อยูมาพระครูพจนโกศล(ดวง) จะลาสิกขาบางก็โปรด 

                   ใหหาตัวแทนเสียกอน   ดังเชนคราวพระครูพจนโกศล(กัน) จะลาสิกขา พระครู 

                   พจนโกศล(ดวง) จึงไดหัดพระครูอุดมสังวร(รุง) วัดพระเชตุพน ใหถวายเทศน 

                   นครกัณฑแทนตัวแลวจึงไดลาสิกขา   แตตอจากนั้นมาจะเปนอยางไรไมอาจจะ 

                   ทราบได ทราบแตวาในกาลตอมาในวัดพระเชตุพนมีพระเทศนนครกัณฑ   

                   ทํานองสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสไดหลายรูป” 
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                         จากบทความของณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม เรื่องการเทศนมหาชาติกัณฑนครกัณฑของ

วัดพระเชตุพน ทําใหผูเขียนระลึกถึงหนังสือของกรมราชเลขานุการเมื่อ ร.ศ.125 ซึ่งเปนหนังสือ

เกี่ยวกับงานเทศนมหาชาติณศาลาการเปรียญของวัดพระเชตุพนเมื่อพ.ศ.2450หรือร.ศ.125 สมัย

รัชกาลที่ 5 ที่แสดงรายนามเจาภาพกัณฑเทศนและถือวางานนี้เปนงานใหญเชนกัน พระผูเทศนซึ่ง

เปนพระที่จําพรรษาอยูที่วัดพระเชตุพนทั้งส้ิน มีรายนามพระผูเทศนกัณฑนครกัณฑ ไดแกพระมหา

เชย เปนองคแสดง หางจากเทศนมหาชาติอีกวันพระหนึ่งก็มีเทศนสติปฏฐานและอริยสัจ พระผู

เทศนทุกขสัจคือ พระมหาเผื่อน ตอมาก็คือ สมเด็จพระวันรัต(เผื่อน) อธิบดีสงฆวัดพระเชตุพน องค

ที่ 10 ดังหลักฐานจากหนังสือของกระทรวงโยธาธิการ ที่ 78/5221 ลงวันที่ 28 มกราคม รัตนโกสิ

นทรศก 125 ดังนี้ 

 ผูเขียนมาอยูวัดพระเชตุพน กับพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี อธิบดีสงฆองคที่ 13 ซึ่ง

ถือไดวาเปนความโชคดีของผูเขียน เนื่องจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี(สงา ปภสฺสโร ปธ.8) 

อดีตอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพน ซ่ึงมีชีวิตอยูมาถึง 5 แผนดินนั้น ทานรูเรื่องการเทศนมหาชาติในวัด

พระเชตุพนเปนอยางดีทานเลาใหฟงวาวัดโพธิ์มีเทศนมหาชาติทุกปไมเคยขาด เพราะตัวทานเอง

สมัยเมื่อยังหนุมก็เปนพระนักเทศนมหาชาติอยูดวยรูปหนึ่ง ทานเทศนมหาชาติไดหลายกัณฑ เชน 

กัณฑทานกัณฑ กัณฑมหาราช และกัณฑนครกัณฑ ยามเม่ือพระเดชพระคุณทานอารมณดี สบายใจ

วันไหน ทานก็จะวาแหลในมหาชาติใหฟง เสียงของพระเดชพระคุณทานดีมาก มีพลังและฟง

ไพเราะ ที่กลาวเชนนี้เพราะผูเขียนก็เปนพระนักเทศนมหาชาติเหมือนกัน จึงฟงเปน วาการเทศน

มหาชาติที่ไพเราะนั้นมีลักษณะเสียงเปนอยางไร และนอกจากนี้ในขณะที่ทานแหลใหฟงนั้น ทานมี

เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องเทศนมหาชาติในอดีตทานก็จะเลาใหผูเขียนฟง ซึ่งถือวาทานไดสอน

ผูเขียนไปในตัวดวย 

                 การที่ไดนําเรื่องของอดีตอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพน มากลาวแทรกไวตรงนี้ ก็เพื่อจะ

ดําเนินเรื่องใหปะติดปะตอกันกับเรื่องพระเทศนมหาชาติกัณฑนครกัณฑซึ่งทํานองของกัณฑนี้เปน

ทํานองเฉพาะของวัดพระเชตุพน ผูเขียนเขาใจวาตอจากพระครูอุดมสังวร(รุง) ในกัณฑนครกัณฑนี้

สันนิษฐานวานาจะเปนพระมหาเชย ซึ่งตอมาไดเล่ือนสมณศักดิ์เปนทานเจาคุณพระวิเชียรกวี(เชย) 

ถานับอายุนับ พ.ศ. อายุของทานพระมหาเชยนาจะไลเลี่ยกับพระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต

(เผื่อน) อธิบดีสงฆองคที่ 10 เพราะพระมหาเผื่อนหลังจากเทศนทุกขสัจคราวนั้นทานก็ไดเลื่อน

สมณศักดิ์เปนเจาคุณชั้นสามัญในปนั้น และตอจากพระพระวิเชียรกวี(เชย)ก็นาจะเปนเจาคุณ

พระเทพเมธี (เจีย   เขมโก ปธ.9) ซ่ึงเปนกัลยาณมิตรกับทานเจาคุณอาจารยของผูเขียนมีความคุนเคย

กันเปนอยางดี 
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 ทานเจาคุณอาจารยเคยเลาใหฟงวา ทานเจาคุณเจีย เปนพระที่มีความมั่นคง ใครจะมาขอ

หัดทํานองนครกัณฑจากทาน ถาเปนพระวัดอื่นทานจะไมยอมหัดให มีอยูครั้งหนึ่ง สมเด็จ

พระสังฆราช(ปลด) ไดสงพระมาขอหัดทํานองนครกัณฑจากเจาคุณเจีย พระรูปนั้นมาอยูหลายครั้ง

ทานก็ไมยอมหัดให ครั้งสุดทายทานก็บอกกับพระที่จะมาหัดเทศนทํานองนครกัณฑจากทานวา 

ทํานองกัณฑนครกัณฑนี้เปนทํานองประจําวัดโพธิ์ ไมถายทอดใหกับพระวัดอื่น พระรูปนั้นจึงได

นําความไปเลาถวายสมเด็จพระสังฆราช(ปลด) เลากันวาพระองคกริ้วมาก 

 ทานเจาคุณอาจารยกับทานเจาคุณเจีย มีความคุนเคยกันเปนอยางยิ่งทานเจาคุณอาจารยจึง

จําทํานองของกัณฑนครกัณฑไดอยางแมนยํา เพราะฟงทานเจาคุณเจียแหลอยูเปนประจํา และทาน

ไดนํามาถายทอดใหผูเขียนอีกทีหนึ่ง โดยใหผูเขียนฟงจากแถบบันทึกเสียงของทานเจาคุณเจีย เสร็จ

แลวทานเจาคุณอาจารยก็จะแนะนําใหอีกทีหนึ่ง มีคนสงสัยวาผูเขียนมาอยูกับเจาคุณอาจารยได

อยางไรเหตุผลก็เพราะวาหลานทานเจาคุณเจีย คือ คุณโยมยายเจริญ ตันประยูร(ถึงแกกรรมแลว) ได

นํามาฝากไว เจาคุณอาจารยจึงรับผูเขียนใหอยูวัดพระเชตุพน ทานเจาคุณพระเทพเมธี(เจีย เขมโก 

ปธ.9) มีลูกศิษยอยูรูปหนึ่ง ตอนผูเขียนมาอยูวัดพระเชตุพนใหมๆ ทานเจาคุณอาจารยก็แนะนําให

รูจัก วาพระครูภาวนาวิจารย(มรณภาพแลว)เปนลูกศิษยเจาคุณเจียวาแหลกัณฑนครกัณฑดี ทานพระ

ครูภาวนาวิจารยไดรับยกยองจากวงการนักเทศน และพระในวัดวา วาทํานองนครกัณฑไดเหมือน

เจาคุณพระเทพเมธี(เจีย เขมโก ปธ.9)ซึ่งเปนอาจารยของทานมาก 

 จากคําบอกเลาของเจาคุณอาจารยวา เมื่อ พ.ศ.2516 วัดพระเชตุพนไดจัดเทศนมหาชาติ

ใหญอีกครั้งหนึ่ง การเทศนครั้งนั้นถือวาเปนประวัติศาสตร เพราะกวาจะนิมนตพระเทศนใหครบทัง้ 

13 กัณฑได ตองเลือกแลวเลือกอีก พระที่จะมาเทศนมหชาติในแตละกัณฑนั้นนอกจากจะเสียงดี

และเทศนเปนแลวยังไมพอตองมีกิริยามารยาทดีดวย การจัดเทศนครั้งนั้นทานเจาคุณอุบาลีคุณูปมา

จารยเปนผูจัดการและดูแลความเรียบรอย พระนักเทศนมหาชาติทั้ง 13 องค เปนนักเทศนมหาชาติ

คุณภาพทั้งส้ิน ไมมีรายการคุณขอมาเหมือนปจจุบันนี้ พระนักเทศนมหาชาติหนึ่งในนั้นก็มีพระครู

ภาวนาวิจารยศิษยเจาคุณพระเทพเมธี(เจีย เขมโก ปธ.9)เทศนกัณฑนครกัณฑดวย การเทศนครั้งนั้น

จัดเทศนที่ศาลาโพธ์ิลังกาขางพระวิหารพระพุทธไสยาสน 

 ที่ถือวางานนั้นเปนงานใหญตองคัดจัดสรรพระผูเทศนเปนอยางดี ก็เพราะการเทศน

มหาชาติครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

ฯ เมื่อครั้งทรงศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเสด็จมาทรงฟงเทศนมหาชาติครั้งนั้นดวย แต

หลักฐานทางเอกสารหาไมพบ มีแตคําบอกเลาของเจาคุณอาจารยเทานั้น 

 อีกครั้งหนึ่งที่ทานเจาคุณอาจารยเลาใหฟงวาเปนการเทศนมหาชาติที่ยิ่งใหญและไมมีใคร

เหมือนเปนที่ฮือฮาของวงการพระนักเทศนมหาชาติเปนอยางมาก จํา พ.ศ.ไมได ทานเจาคุณพระอุ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

195 

 

บาลีคุณูปมาจารยจัดใหมีเทศนมหาชาติซอน 13 ธรรมมาสน โดยมีเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย

(วน) วัดอรุณฯ(มรณภาพแลว) เปนประธานหรือเปนผูแจกบทในการเทศน วัดพระเชตุพนจัดเทศน

มหาชาติครั้งนั้นมีผูคนสนใจกันมาก และก็นาจะเปนครั้งเดียวเทานั้นที่ทําได เพราะตอจากนั้นมายัง

ไมมีวัดไหนจัดไดอีกเลยอยางมากที่เคยเห็นก็จัดเทศนไดแคหกธรรมมาสนเทานั้น สวนวัดพระเชตุ

พนปจจุบันนี้ก็กลับมาจัดเทศนมหาชาติแบบเรียงกัณฑเหมือนเดิม เพื่อเปนการรักษาตนแบบและ

อนุรักษธรรมเนียมทํานองการเทศนมหาชาติแบบเกาไวใหคนรุนใหมไดศึกษา 

 อีกอยางหนึ่ง วัดพระเชตุพนนี้เปนที่มาของคัมภีรใบลาน 13 ผูก ของเทศนมหาชาติใน

ปจจุบัน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อธิบดี

สงฆ พระองคที่ 2   ของวัดพระเชตุพน ซึ่งตอนนั้นพระองคทรงพระผนวชไดเพียง 3 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็ทรงแตงตั้งใหพระองคเปนอธิบดีสงฆ และในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดรับการสถาปนาใหเปนสมเด็จพระสังฆราชเจา พระองค

ที่ 7 แหงกรุงรัตนโกสินทรดวย 

 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ไดทรงพระนิพนธมหาชาติไวถึง 11 

กัณฑ และเมื่อพระองคทรงเห็นวาสํานวนของผูอ่ืนแตงไวดีแลว พระองคก็ยกของพระองคออก อัน

นี้นับวาพระองคเปนปราชญโดยแทที่ยอมรับความคิดของคนอื่นวาดีแลว ปจจุบันนี้พระนักเทศน

โดยทั่วไปยังใชสํานวนที่พระองคทรงพระนิพนธไวถึง 7 กัณฑ ไดแก กัณฑทศพร หิมพานต 

วนปเวศ จุลพน สักกบรรพ ฉกษัตริย และนครกัณฑ สวนกัณฑมหาราชนั้น นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตร พ.ศ.2524(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)ใชเปนแบบเรียน โดยเฉพาะในแหล

ที่ 13 ตอนจัดพล มีกลบทอยูถึง 3 กลบทดวยกันคือ กลบทยัติภังค กลบทกบเตนสลักเพชรและกล

บทนาคบริพันธ ซ่ึงเปนการใชภาษาไดอยางวิเศษมาก สมแลวที่องคการยูเนสโก ยกยองพระองคให

เปนกวีเอกของโลก เมื่อป พ.ศ.2533 สวนสํานวนของผูอ่ืนที่นักวิชาการนํามาใชอางอิงนั้นสวนมาก

ก็ยึดพระนิพนธของพระองคเปนแนวทางทั้งสิ้นแตไมคอยเปนที่นิยมของผูฟงพระจึงไมไดนํามา

เปนแบบเทศน ปจจุบันพระผูเทศนก็มิไดนําบทพระนิพนธกัณฑมหาราชของพระองคมาใชเทศนแต

อยางใดอาจเปนเพราะเทศนยากจึงใชสํานวนของพระยาธรรมปรีชา(บุญ) พระนักเทศนจะนํา

เนื้อความตอนตนมาเทศนใหญาติโยมฟงตั้งแตแหลที่ 2-6 เนื้อความนอกนั้นก็ละไว สวนที่นักเรียน

นําไปศึกษาในแบบเรียนนั้นเปนเนื้อความตอนปลายซึ่งเปนสํานวนของสมเด็จพระมหาสมณ

เจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 สวนคัมภีรใบลานทั้ง 13 ผูกที่พระนักเทศนมหาชาตินํามาใชเปนแบบเทศนในปจจุบัน

นั้น   ทานเจาคุณพระเทพเมธี (เจีย เขมโก ปธ.9) เปนผูรวบรวมไว     เมื่อครั้งยังเปนพระวิสุทธิสม

โพธิ์(เจีย เขมโก ปธ.9) โดยไดตรวจสอบชําระเปนอยางดีแลว มอบใหสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน
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พิมพลงในใบลานสําหรับไวอานเทศน ซ่ึงใชเทศนไดทุกกัณฑ การคลาดเคลื่อนของเนื้อความมีนอย

มาก สวนของคนอื่นเนื้อความจะคลาดเคลื่อนมากและไมสามารถนํามาเปนแบบฝกหัดเทศนได ดวย

เหตุนี้จึงขอนํามาเขียนไวในที่นี้เพื่อเปนหลักฐานในการคนควาสืบตอไป 

 

อานิสงสของการฟงธรรม 

 

        การฟงเทศนฟงธรรมมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลแลว มีเรื่องในชาดกเลาไววา ครั้งหนึ่งขณะ 

ที่พระพุทธเจากําลังทรงแสดงธรรมอยูนั้น ปรากฏวาคนฟงมีพฤติกรรมแปลก ๆ เชน นั่งหลับ 

บาง มองทองฟาหรือแหงนดูดาวบาง แหยเพื่อน ๆ ขีดเขียนดินเลนบาง ฟงธรรมดวยความ 

เคารพบางหลังจากจบพระธรรมเทศนา มีอุบาสกคนหนึ่งเขาไปทูลถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมคนเหลานี้  พระพุทธองคตรัสวา คนที่นั่งหลับเวลาฟงธรรม ชาติกอนเคยเกิดเปนงู 

เหลือม เพราะงูเหลือมหลังจากกินอาหารเต็มอิ่มแลวก็จะหลับ คนที่มองทองฟาหรือแหงนดู 

ดาว ชาติกอนเคยเกิดเปนหมอดู หรือนักพยากรณดวงชะตาราศี คนที่ชอบแหยเพื่อนเลนชาติ กอน

เคยเกิด เปนลิงจึ งอยู ไม เปนสุข  แหยคนโนนทีคนนี้ทีตามสัญชาตญาณเดิมที่ติดตัวม า 

คนที่ขีดเขียนดินเลน ชาติกอนเคยเกิดเปนไสเดือนจึงมีอาการแสดงออกคลายจะหาที่อยู 

เดิม ของตน สวนคนที่ฟงธรรมดวยความเคารพ ชาติกอนเคยเกิดเปนนักปราชญราชบัณฑิต จึง

สนใจ และเอาใจจดจออยูกับการฟงตลอดเวลา มีความกระตือรือรนในทางกาวหนาอยู 

เสมอ จึงฟงดวยความสุขใจ เอิบอ่ิมใจอยางยิ่ง 

 การฟงธรรมมีอานิสงส 5 อยาง คือ 

1. อัสสุตัง สุณาติ ไดฟงส่ิงที่ยังไมเคยฟงและไดเรียนรูสิ่งที่ยังไมเคยเรียนรู 

2. สุตัง ปะริโยทะเปติ ส่ิงที่เคยไดฟงแลวก็จะทําใหเขาใจชดัเจนแจมแจงยิ่งขึ้น 

3. กังขัง วิหะนะติ สามารถแกขอของใจ บรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้น ๆ ได 

4. ทิฏฐิง อุชุง กะโรติ ทําความเห็นใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

5. จิตตะมัสสะ ปะสีทะติ จิตใจยอมผองใส คือสะอาด สงบ และสวาง 

 การฟงธรรมเปนการทําบุญอยางหนึ่ง เรียกวา ธัมมัสสวนมัย คือบุญสําเร็จไดดวยการ 

ฟงธรรม ขอใหลองสํารวจดูตัวเองวา เวลาฟงเทศนฟงธรรม เรามีพฤติกรรมอยางไรในบรรดา 

พฤติกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น อันจะเปนเหตุใหไดรับ 

อานิสงส แหงการฟงธรรมอยางสมบูรณ 

 อานิสงสการฟงเทศนมหาชาติ   
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 การตั้งใจฟงเทศนมหาชาติใหจบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ  ทั้ง 13 กัณฑจะเปนเหตุให

สําเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 

           1.  เมื่อตายจากโลกนี้แลว  จะมีโอกาสไดพบพระพุทธเจา  พระนามวา  ศรีอริยเมตไตย ใน

อนาคต 

           2. เม่ือดับขันธไปเกิดในสุคติโลกสวรรค  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 

3. เมื่อตายไปแลวจะไมตกนรก 

4. เมื่อถึงยุคพระพุทธเจาพระนามวา  ศรีอริยเมตไตย  จะไดจุติไปเกิดเปนมนุษย 

 5. ไดฟงธรรมตอหนาพระพักตรของพระพุทธองค  จะไดดวงตาเห็นธรรมเปนพระ

อริยบุคคล 

 อานิสงสการฟงธรรมตามกาล  

  1. เปนการเพิ่มพูนความรูใหม เพราะผูแสดงธรรมยอมจะศกึษา คนควา ขบคิด นําขอ

ธรรมะตางๆ มาแสดง ทําใหเราไดยนิไดฟงธรรมะที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอน  

 2. เปนการทบทวนความรูเดิม คือ ถาหัวขอธรรมที่ผูแสดงนํามาแสดงนั้น ตรงกับสิ่งที่เรา

เคยศึกษามาแลว ก็จะทําใหเราไดทบทวนความรูเดิม ใหเกิดความเขาใจแตกฉาน สามารถจดจําได

แมนยํายิ่งขึ้น   

3. เปนการปลดเปล้ืองความสงสัยเสียได คือ ถาผูฟงยังมีความลังเลสงสัยในการละความชั่ว

บางอยาง หรือการทําความดีบางอยาง เมื่อไดฟงธรรมะเพิ่มเติมแลว จะทําใหความลังเลสงสัยนั้น

หมดไป ตัดสินใจละความชั่วทําความดีงายขึ้น  

4. เปนการปรับความเห็นใหตรง คือ ในระหวางการดําเนินชีวิตสูจุดหมายของคนเรานั้น เรา

จะถูกมาร คือ กิเลสและสิ่งแวดลอมไมดีตางๆ ทําใหมีความคิดเห็นผิดๆ เกิดขึ้นได แลวทําใหการ

ดําเนินชีวิตวกวน เฉไฉผิดเปาหมายไป การฟงธรรมจะชวยใหเราเกิดความสํานึกตัววา ความคิดเห็น

ของเราไดบิดเบือนไปอยางไรแลวจะไดเลิกความเห็นที่ผิดเสียประคองความเห็นที่ถูกไว  

5. เปนการฝกอบรมจิตใจใหสูงขึ้น คือ การฟงธรรมจะเปนเครื่องเตือนสติเรา ทําใหใจของ

เราเลิกละจากความคิดฟุงซานในเรื่องกาม ความคิดพยาบาทอาฆาต ความคิดเบียดเบียนผูอื่น และ

สอดสองชี้ใหเราเห็นถึงจุดออนขอบกพรองในตัว ซึ่งจะตองปรับปรุแกไข ยกระดับจิตใจของเราให

สูงขึ้นๆ จนกระทั่งสามารถขจัดขอบกพรองไดเด็ดขาด บรรลุมรรคผลนิพพานไดในที่สุด   

"ดูกอน ทานผูเห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย สมัยใด พระอริยสาวกฟงธรรม ฟงใหจดระดกู ฝงไวใน

ใจ รวบรวมกําลังใจทั้งหมดมา เงี่ยหูลงมาฟงจริงๆ ในสมัยนั้น นิวรณ 5 ของเธอยอมไมมี และ

โพชฌงค 7 ก็จะถึงซึ่งความสมบูรณเต็มเปยม เพราะอํานาจแหงภาวนา " 
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 บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คือ ส่ิงอันเปนที่ตั้งแหงการทําบุญ หรือกลาวอยางงายๆวา การ

กระทําที่เกิดเปนบุญ เปนกุศล แกผูกระทําดังตอไปนี้ 

 1. บุญสําเร็จไดดวยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแตทรัพย สิ่งของ เงิน

ทอง ตลอดจนกําลังกาย สติปญญา ความรูความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นโดยสวนรวม 

รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเปนสิ่งมีคาที่สุดเพื่อ

การปฏิบัติธรรม 

 2. บุญสําเร็จไดดวยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไมให

ละเมิดศีล ไมวาจะเปนศีล 5 หรือศีล 8 ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล 10 ของสามเณร หรือ 227 ขอของ

พระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ใหบริสุทธ์ิสะอาด พนจากกายทุจริต 4 ประการ คือ ละเวนจาก

การฆาสัตว ละเวนจากการลักทรัพย ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่งเสพติดมึนเมา 

อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท วจีทุจริต 4 ประการ คือไมพูดสอเสียด ไมพูดปด ไมพูดเพอเจอ และ

ไมพูดคําหยาบ มโนทุจริต 3 ประการ คือ ไมหลงงมงาย ไมพยาบาท ไมหลงผิดจากทํานองคลอง

ธรรม  

 3. บุญสําเร็จไดดวยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแตขั้น

หยาบไป จนถึงกิเลสอยางละเอียด ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นโดยใชสมาธิปญญา รูทางเจริญและทาง

เส่ือม จนเขาใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนทางไปสูความพนทุกข บรรลุมรรค 

ผล นิพพานไดในที่สุด  

 4. บุญสําเร็จไดดวยการประพฤติออนนอมถอมตนตอผูใหญ (อปจายนมัย) คือการให

ความเคารพ ผูใหญและผูมีพระคุณ 3 ประเภท คือ ผูมี วัยวุฒิ ไดแกพอแม ญาติพี่นองและผูสูงอายุ ผู

มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ไดแก ครูบาอาจารย พระภิกษุสงฆ และผูมี ชาติวุฒิ ไดแกพระมหากษัตริย 

และเชื้อพระวงศ  

 5. บุญสําเร็จไดดวยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทําส่ิงที่เปน

คุณงามความดี ที่เกิดประโยชนตอคนสวนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เชน การชักนํา

บุคคลใหมาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เปนตน ในฝายสัมมาทิฎฐิ  

 6. บุญสําเร็จไดดวยการใหสวนบุญ (ปตติทานมัย) คือ การอุทิศสวนบุญกุศลที่ไดกระทํา

ไว ใหแกสรรพสัตวทั้งปวง การบอกใหผูอ่ืนไดรวมอนุโมทนาดวย ทั้งมนุษยและอมนุษย ไดทราบ

ขาวการบุญการกุศลที่เราไดกระทําไป  

 7. บุญสําเร็จไดดวยการอนุโมทนา (ปตตานุโมทนามัย) คือ การไดรวมอนุโมทนา เชน 

กลาววา “สาธุ” เพื่อเปนการยินดี ยอมรับความดี และขอมีสวนรวมในความดีของบุคคลอ่ืน ถึงแมวา
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เราไมมีโอกาสไดกระทํา ก็ขอใหไดมีโอกาสไดแสดงการรับรูดวยใจปติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญ

ก็จะเกิดแกบุคคลท่ีไดอนุโมทนาบุญนั้นเองดวย  

 8. บุญสําเร็จไดดวยการฟงธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟงธรรมที่ไมเคยไดฟงมา

กอน หรือท่ีเคยฟงแลวก็รับฟงเพื่อไดรับความกระจางมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทําความเห็น

ใหถูกตองยิ่งขึ้น จนเกิดปญญาหรือความรูก็พยายามนําเอาความรูและธรรมะนั้นนําไปใชใหเกิด 

ประโยชน สูหนทางเจริญตอไป 

 

 9. บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไมวาจะเปนรูปของ

การกระทํา หรือการประพฤติปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองคพระศาสดา 

ใหเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลอ่ืน หรือการนําธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูอ่ืน ใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมตอไป  

 10. บุญสําเร็จไดดวยการทําความเห็นใหตรง (ทิฏฐชุกัมม) คือ ความเขาใจในเรื่อง บาป 

บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เปนแกนสารสาระหรือที่ไมใชแกนสารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม สิ่งอันควร

ประพฤติสิ่งอันควรละเวน ตลอดจนการกระทําความคิดความเห็นใหเปนสัมมาทิฏฐิอยูเสมอ  

บุญ กิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการนี้ ผูใดไดปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบ 10 ประการแลว 

ผลบุญยอมเกิดแกผูไดกระทํามากตามบุญที่ไดกระทํา ยิ่งไดมีการเตรียมกาย วาจา ใจ ใหสะอาด

บริสุทธิ์ ตั้งใจจรดเขาสูศูนยกลางกาย หยุดในหยุด เขาไปแลวก็ยิ่งไดรับบุญมหาศาลตามความ

ละเอียดประณีตที่เขาถึงยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 อานิสงสประจํากัณฑ 

 

 กัณฑทศพร 

             ผูบูชากัณฑทศพร จะไดรับทรัพยสมบัติดังปรารถนา ถาเปนสตรีจะไดสามีเปนที่ชอบเนื้อ

เจริญใจ ถาเปนบุรุษจะไดภรรยาเปนที่ตองประสงค ทั้งจะไดบุตรหญิงชาย เปนคนวานอนสอนงาย 

มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบรอยทุกประการ 

 กัณฑหิมพานต 

       ผูบูชากัณฑหิมพานต ยอมไดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปแลวจะไดไป

บังเกิดในสุคติโลกสวรรค เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดลอมบํารุงบําเรออยูเปนนิตย ครั้นจุติ

จากสวรรคแลวจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณมหาศาลอันบริบูรณ
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ดวยทรัพยศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ เชน โค กระบือ ชาง มา รถ ยานพาหนะ นับ

ประมาณมิได ประกอบดวยความสุขกายสบายใจทุกๆอิริยาบถ 

 กัณฑทานกัณฑ 

                ผูบูชากัณฑทานกัณฑ จะบริบูรณดวยแกวแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตวสองเทาสี่เทา 

ครั้นตายแลวจะไดไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค มีนางเทพอัปสรแวดลอมมากมาย เสวยสุขอยูใน

ปราสาทแลวดวยแกว 7 ประการ 

 

 

 กัณฑวนประเวศน 

                 ผูบูชากัณฑวนประเวศน จะไดรับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหนา จะไดเปนบรมกษัตริย

ในชมพูทวีปเปนผูทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูใหยอยยับไป 

 กัณฑชูชก   

                ผูบูชากัณฑชูชก จะไดบังเกิดในตระกูลกษัตริย ประกอบดวยสมบัติอันงดงามกวาชน

ทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แมจะไดสามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ลวนแตมีรูปทรง

งดงามสอนงาย 

 กัณฑจุลพน 

              ผูบูชากัณฑจุลพน แมจะบังเกิดในภพใดๆ จะเปนผูสมบูรณดวยทรัพยบริวาร จะมีอุทยาน

อันดารดาษดวยดอกไมหอมตลบไป แลวจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปดวยปทุมชาติ ครั้นตายไปแลว

ก็ไดเสวยทิพยสมบัติในโลกหนาสืบไป 

 กัณฑมหาพน 

               ผูบูชากัณฑมหาพน จะไดเสวยสมบัติในดาวดึงสเทวโลก และจะไดลงมาเกิดเปนกษัตริย

มหาศาล มีทรัพยศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเปนที่ประพาส เปนผูบริบูรณดวย

ศักดานุภาพเฟองฟุงไปท่ัวชมพูทวีป อีกจักไดเสวยอาหารทิพยเปนนิตยนิรันดร 

 กัณฑกุมาร   

               ผูบูชากัณฑกุมาร ยอมประสบความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปไดเกิดใน

ฉกามาพจรสวรรค ในสมัยที่พระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติก็จะไดพบศาสนาของพระองค จะไดถือ

ปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย ตลอดจนไดสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาของพระองคแลวบรรลุพระ

อรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ดวยบุญราศีที่ไดอบรมไว 

 กัณฑมัทรี 
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              ผูบูชากัณฑมัทรี เกิดในโลกหนาจะเปนผูมั่งคั่ง สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ เปนผูมีอายุยืน

ยาว ทั้งประกอบดวยรูปโฉมงดงามกวาคนทั้งหลาย จะไปในที่ใดๆก็จะมีแตความสุขทุกแหงหน 

 กัณฑสักกบรรพ 

              ผูบูชากัณฑสักกบรรพ จะไดเปนผูเจริญดวยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 4 ประการ 

ไดแก อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล 

 กัณฑมหาราช 

              ผูบูชากัณฑมหาราช จะไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเปน

มนุษยจะไดเปนพระราชา เม่ือจากโลกมนุษยไปก็จะไดไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค มี

นางเทพอัปสรเปนบริวาร ครั้นบารมีแกกลาก็จะไดนิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติชรา พยาธิ 

มรณะ พนจากโอฆะทั้งสาม มีการโมฆะ เปนตน 

 กัณฑฉกษัตริย 

 ผูบูชากัณฑฉกษัตริย จะไดเปนผูเจริญดวยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละทุกๆ

ชาติแล 

 กัณฑนครกัณฑ 

 ผูบูชากัณฑนครกัณฑ จะไดเปนผูบริบูรณดวยวงศาคณาญาติ ขาทาสชายหญิง ภรรยาสามี 

หรือบิดามารดา เปนตน อยูพรอมหนากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทําการใดๆ

ก็พรอมเพรียงกัน ยังการงานนั้นๆใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

----------------------------------- 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล พระครูสังฆรักษ เพชรกําแพง บุญมา  

วัน เดอืน ปที่เกิด 21 มีนาคม 2521   

ภูมิลําเนา อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร   

ที่อยูปจจุบนั   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

            กรุงเทพมหานคร 10200                  

ประวัติการศึกษา 

         พ.ศ. 2544     นักธรรมศึกษาชัน้โท 

         พ.ศ. 2538     สอบไลตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  แผนกสามัญศึกษา 

                                  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬารงกรณราชวิทยาลัย  

                                   กรุงเทพมหานคร 

        พ.ศ. 2541     สอบไลตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกสามัญศกึษา 

                                   โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 

        พ.ศ.2546      ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  

 วิชาเอกการบริหารรัฐกจิ คณะสังคมศาสตร   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

       พ.ศ.2558     ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
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