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It tells the story of social and human development through history. The
conservation of Lanna important Traditions and cultures is to listen to the
Great Sermon in the Second Luna Month In Lanna means the full moon in
the second month. Therefore, the traditional ceremony in listening the Great
sermon is regarded as the merit making of Lanna. That is handed down since
the past to the present time. Listen to Sermon in the Duan Yee,the Yee is
north of language mean Song Peng.The Song Peng is full moon night. This
reason is the tradition of philanthropy and listen to Sermon and it is a role in
the people in Lanna and is a continuation of the Buddhist culture from past
to present. This article is want to present the Buddhist culture with Great Birth
Sermon in Lanna and acts of truth, is the good action. The result is good for
both the public and the public as a whole.

keywords: Culture; Traditions; Great Birth Sermon; Lanna
บทน�ำ

วัฒนธรรมไทยเป็นตัวก�ำหนดวิถชี วี ติ ของคนในสังคมไทยและเป็นเครือ่ งวัดความ
เจริญ หรือความเสือ่ มของสังคม ทีม่ ผี ลต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญ
หรือไม่นนั้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การพัฒนาของคนในสังคม จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ11 (พ.ศ.2555-2559) ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหน้านั้น สังคม
ต้องมีดุลยภาพจากการพัฒนาคนในสังคม ปรากฏผลได้ดังนี้ 1.เป็นสังคมคุณภาพ หมายถึง
สังคมไทยต้องพัฒนาคนในสังคมทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะมีการด�ำเนินชีวิตที่ดี โดยยึด
หลักความพึงพอเพียง ความพอดี และสามารถพึ่งตัวเองได้ 2.เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ โดยคนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้เป็นคนคิดเป็นท�ำเป็น และแก้ปัญหา
เป็น เป็นผู้มีเหตุผล ร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 3.เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันโดยต้องปลูกฝังให้คนไทยเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้อง พึ่งพาอาศัยกันมีความรู้รัก รู้สามัคคี ภูมิใจใน
ความเป็นไทย รักษาสถาบันที่ส�ำคัญของสังคมไทยสืบต่อไป
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การเทศน์มหาชาติเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภาคของประเทศ
ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อว่า การฟังเทศน์มหาชาติท�ำให้ผู้ฟังได้บุญมาก และ
ในขณะที่ฟังก็ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย และหากการเทศน์ พระเทศน์มีน�้ำ
เสียงไพเราะน่าฟัง ก็จะเพิ่มอรรถรส ในการฟังให้น่าสนใจ สนุกและน่าฟังมากขึ้น การเทศน์
มหาชาติเป็นงานใหญ่โดยส่วนมากแล้วไม่สามารถจัดการเทศน์ได้โดยมีเจ้าภาพในการจัดการ
เพียงแค่วดั ใดวัดหนึง่ เนือ่ งจากจะต้องมีการระดมทรัพยากรไม่วา่ จะเป็นก�ำลังคน ก�ำลังสมอง
ในการประชุมปรึกษาหารือแบ่งหน้าทีก่ นั รับผิดชอบ โดยจะต้องมีการวางแผนด�ำเนินงานไว้
ในระยะยาว เช่น จัดท�ำความสะอาดบริเวณวัด ประดับตกแต่งธรรมาสน์ ศาลาการเปรียญ
เตรียมหาต้นกล้วยต้นอ้อย ตลอดทั้งจัดท�ำธงทิวประดับประตูก�ำแพงวัด งานการเทศน์
มหาชาติจึงเป็นงานใหญ่ประจ�ำปีซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมี การเตรียมงานเทศน์มหาชาติ รวมถึง
ประเพณีดงั กล่าวเป็นประเพณีทสี่ ร้างสรรค์ และเป็นงานทีต่ อ้ งใช้ความร่วมมือร่วมใจของทุก
ภาคส่วนทัง้ ยังส่งเสริมความสมานสามัคคีของประชาชน ท�ำให้ประชาชนรูจ้ กั การท�ำงานเป็น
หมู่คณะรู้จักแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน

เนื้อเรื่อง

1) ความหมายเทศน์มหาชาติ
ค�ำว่า “เทศน์มหาชาติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 838) ให้ความหมาย “เทศน์” ว่าการแสดงธรรมสัง่ สอนในทาง
ศาสนา และ “มหาชาติ” เรียกเวสสันดรชาดก ว่า มหาชาติ มี 13 กัณฑ์ เทศน์มหาชาติเป็นการ
พรรณนาถึง “เรือ่ งพระเวสสันดรชาดก”ค�ำว่า ชาดก นัน้ เป็นชือ่ เรียกคัมภีรป์ ระเภทหนึง่ ของพุทธ
ศาสนา ทีก่ ล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เป็น ค�ำสอนประเภทบุคลาธิษฐาน คือ ยกตัวละคร
ขึน้ มาเล่าแล้วสอดแทรกค�ำสอนเข้าไปในการเล่าเรือ่ ง นัน้ ๆ ชาดกมีอยูม่ ากมาย แต่ทนี่ บั ว่าส�ำคัญ
ทีส่ ดุ มีอยู่ 10 ชาดก หรือสิบชาติ ตามทีน่ ยิ มเรียกกันว่า พระเจ้าสิบชาติในแต่ละชาติพระพุทธเจ้า
ทรงบ�ำเพ็ญบารมีตา่ งๆ กัน เพือ่ มุง่ หวังทีจ่ ะให้สำ� เร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ การบ�ำเพ็ญบารมี
ก็คือการกระท�ำความดี ซึ่งการบ�ำเพ็ญบารมีนั้นย่อมจะท�ำให้เกิดผลดีทั้งแก่ตัวผู้กระท�ำและ
ประชาชนโดยส่วนรวมโดยแท้ เช่น “การบ�ำเพ็ญสัจจะบารมี” ผูบ้ ำ� เพ็ญยึดมัน่ แต่เฉพาะความ
เป็นจริง ความเทีย่ งตรง บุคคลอืน่ ได้รบั ผลก็คอื ไม่ถกู หลอกลวง เป็นต้น อนึง่ การบ�ำเพ็ญบารมี
นัน้ แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ หรือ 3 ระดับ คือระดับธรรมดาชัน้ ต้นๆ เรียกว่า บารมี ระดับสูง คือระดับ
ทีท่ ำ� ได้คอ่ นข้างยากเรียกว่า อุปบารมี และระดับสูงสุด คือระดับทีบ่ คุ คลซึง่ ยังเป็นปุถชุ นอยูไ่ ม่
สามารถจะท�ำได้เรียกว่า ปรมัตถบารมี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2) ขั้นตอน และวิธีการเทศน์มหาชาติในล้านนา
เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก ถือเป็นงานบุญพิธที สี่ ำ� คัญ เป็นประเพณี
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีต่ อ้ งสืบทอดทีน่ ยิ มจัดให้มกี ารมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มใี นวัด เป็นหน้าทีข่ องชาว
บ้านและวัดนัน้ ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกติจดั หลังวันออกพรรษาและพ้นหน้าทอดกฐินไปแล้วจน
ตลอดฤดูหนาว ทางล้านนานิยมจัดเทศน์ในเดือนยี่ นอกจากจะเป็นประเพณีลอยกระทงแล้วยัง
มีประเพณี “ตัง้ ธัมม์หลวง” (พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ,์ 2558: 6)
“ตั้งธัมม์หลวง หมายถึง การฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหญ่หรือเรื่อง
ส�ำคัญ เพราะธรรมหลวงทีใ่ ช้เทศน์มกั จะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสดุ ท้าย
ของ พระโพธิสตั ว์กอ่ นจะได้มาประสูตแิ ล้วตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้าในชาติตอ่ มา มีทงั้ หมด
13 กัณฑ์ ค�ำว่า “ตั้ง” แปลว่าเริ่มต้น การ ตั้งธรรมหลวง แปลว่า การสดับพระธรรม
เทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย ประเพณีนี้ตรงกับงานประเพณีฟัง
เทศน์มหาชาติ ของภาคกลาง การตั้งธรรมหลวงนี้ จะจัดขึ้นในเดือนเพ็ญที่เรียกว่า
เดือนยีเ่ พ็ง (ยีเ่ ป็ง) คือวันเพ็ญเดือน 12 จะมีการเตรียมงานมากมาย นับตัง้ แต่การเต
รียมสถานทีใ่ นการเทศน์และการเตรียมตัวของผูจ้ ะมาฟังเทศน์ ถือเป็นพิธใี หญ่คงู่ าน
ทานสลากภัตต์” (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546: 5)
ดังนั้นจึงมีคตินิยมว่า ในวัดหนึ่งนั้นปีใดที่จัดงานทานสลากภัตต์ก็จะไม่จัดงาน
ตั้งธรรมหลวง และปีใดที่จัดงานตั้งธรรมหลวงก็จะไม่จัดงานทานสลากภัตต์ นอกจากเทศน์
มหาชาติ หรือเวสสันดรชาดกแล้ว ธรรมหรือคัมภีร์ที่น�ำมาเทศน์ในงานตั้งธรรมหลวงนี้ อาจ
เป็นคัมภีรข์ นาดยาวเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ทางวัดและคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณา โดยอาจ
เป็นเรือ่ งในหมวดทศชาติชาดกปัญญาสชาดก หรือชาดกนอกนิบาตเรือ่ งอืน่ แต่ทนี่ ยิ มกันมาก
คือเรื่อง “มหาชาติ” หรือเวสสันดรชาดก ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ
13 กัณฑ์ จะไปเกิดในแผ่นดินยุคพระศรีอาริยะเมตไตรย์ในอนาคตเช่นกัน ซึ่งหากเป็นธรรม
ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งมหาชาติแล้วก็มกั จะฟังกันไม่เกิน 3 วัน แต่หากเป็นเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติ
แล้วอาจมีการฟังเทศน์ต่อเนื่องกันไปถึง 7 วัน โดยแบ่งการเทศน์เป็นวันแรกเทศน์ธรรมวัตร
วันทีส่ องเทศน์คาถาพัน ก่อนทีจ่ ะเทศน์มหาชาติกจ็ ะเทศน์เรือ่ งอืน่ ไปเรือ่ ยๆ พอถึงวันสุดท้าย
ก็จะเทศน์ด้วยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น มาลัยปลาย และอานิสงส์มหาชาติ รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะ
เริม่ เทศน์มหาชาติ ตัง้ แต่กณ
ั ฑ์ทศพรเรือ่ ยไปจนครบทัง้ 13 กัณฑ์ ซึง่ มักจะไปเสร็จเอาในเวลา
ทุ่มเศษ แล้วจะมีการเทศน์ธรรมพุทธาภิเษกปฐมสมโพธิ สวดมนต์เจ็ดต�ำนานย่อ ธัมมจักกัป
ปวัดตสูตร และสวดพุทธาภิเษก ปัจจุบันนิยมเทศน์จบภายในวันเดียว
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กระบวนการในการเทศน์มหาชาติในล้านนาแต่ละกัณฑ์ จึงเริ่มต้นด้วยการที่
เจ้าของกัณฑ์จะนิมนต์พระทีเ่ ทศน์เฉพาะกัณฑ์นนั้ ๆ มาเทศน์ เรียก “เทศน์กนิ กัณฑ์ “ท�ำนอง
ที่ใช้เทศน์แบบพื้นเมืองเรียกตามแบบล้านนาว่า “ระบ�ำ” การเรียกชื่อกัณฑ์ทางภาษาเหนือ
เรียกว่า “ผูก” ด้วยเหตุทเี่ ทศน์มหาชาติเป็นทีน่ ยิ ม จึงมีนกั ปราชญ์ฉบับล้านนาแต่งธรรมเป็น
จ�ำนวนถึงประมาณ 150 ฉบับหรือส�ำนวน เช่น ฉบับวิงวอนน้อย วิงวอนหลวง วิงวอนดอน
กลาง หิง่ แก้วมโนวอน ท่าแป้น ริมตง สร้อยสังกร เป็นต้น ส่วนฉบับทีเ่ ป็นภาษาบาลีลว้ นเรียก
ว่า “คาถาพัน”
3) การจัดเตรียมการเทศน์มหาชาติในล้านนา
1) ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่า ตามท้องเรื่อง
เวสสันดรชาดก โดยน�ำเอา ต้นกล้วย ต้นอ้อย และกิ่งไม้มาผูกตามเสา และบริเวณรอบๆ
ธรรมาสน์ ประดับธงทิว และ ราวัติ ฉัตร ตามสมควร
2) ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรก็ได้ใส่น�้ำสะอาดเต็ม ส�ำหรับ
ปักเทียนบูชาประจ�ำกัณฑ์ ในระหว่างทีพ่ ระเทศน์ น�ำ้ ในภาชนะทีต่ งั้ นีเ้ สร็จพิธแี ล้ว ถือว่าเป็น
น�้ำพระพุทธมนต์ ที่ส�ำคัญ ภาชนะใส่น�้ำนี้ตั้งหน้าธรรมาสน์ กลางบริเวณพิธี
3) เตรียมเทียนเล็กๆ จ�ำนวน 1,000 เล่ม แล้วนับแยกจ�ำนวนเป็นมัด มัดหนึง่
มีจำ� นวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึง่ แล้วท�ำเครือ่ งหมายไว้ให้ทราบ ว่ามัดไหนส�ำหรับบูชาคาถา
กัณฑ์ใด เมือ่ ถึงคราวเทศน์กณ
ั ฑ์นนั้ ก็จะเอาเทียนมัดนัน้ ออกจุดบูชาติดรอบๆ ภาชนะน�ำ้ ต่อ
กันไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ 13 กัณฑ์ถว้ น จ�ำนวน 1,000 เล่ม เท่าจ�ำนวนคาถา บาง
แห่งนิยมท�ำธงเล็กๆ 1,000 คัน แบ่งจ�ำนวนเท่าคาถาประจ�ำกัณฑ์อย่างเช่นเทียน แล้วปักธง
บูชาระหว่างกัณฑ์บนหยวกกล้วย แต่การใช้ธงไม่เป็นทีน่ ยิ มอย่างเทียน การจุดเทียนหรือปัก
ธงบูชากัณฑ์ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้นๆ การเทศน์เวสสันดร มีวิธีเทศน์
เป็นท�ำนองโดยเฉพาะ จะต้องได้รับการฝึกอบรมศึกษาต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางนี้เป็นพิเศษ
4) เนื้อหาในการเทศน์มหาชาติในล้านนา
การเทศน์มหาชาติ หรือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกัน
มาแต่โบราณกาล มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ซึ่งก�ำหนดเอาเรื่องราวต่างๆ ของพระเวสสันดรมา
ประกอบเป็นบทเทศนาสรุปโดยย่อดังนี้ (ธิติพล กันตีวงศ์, 2551: 97)
กัณฑ์ที่ 1 ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะ
จุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร ภาคสวรรค์ พระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญ
ท้าวสักกะเทวราช สวามีทรงทราบจึงพาไปประทับยังสวนนันทวันในเทวโลก พร้อมให้พร
10 ประการ คือให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสิรริ าชแห่งนครสีพี ขอให้มจี กั ษุดำ� ดุจนัยน์ตา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ลูกเนือ้ ขอให้มคี วิ้ ด�ำสนิท ขอให้พระนามว่าผุสดี ขอให้มโี อรสทีท่ รงเกียรติยศเหนือกษัตริยท์ งั้
หลายและมีใจบุญ ขอให้มคี รรภ์ทผี่ ดิ ไปจากสตรีสามัญคือแบนราบในเวลาทรงครรภ์ ขอให้มถี นั
งามอย่ารูด้ ำ� และหย่อนยาน ขอให้มเี กศาด�ำสนิท ขอให้มผี วิ งาม และข้อสุดท้ายขอให้มีอ�ำนาจ
ปลดปล่อยนักโทษได้
กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ทพี่ ระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชาชน
สีพโี กรธแค้นจึงขับไล่ให้ไปอยูเ่ ขาวงกต พระนางเทพผุสดีได้จตุ ลิ งมาเป็นราชธิดา ของพระเจ้ามัท
ทราช เมือ่ เจริญชนม์ได้ 16 ชันษา จึงได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสญชัยแห่งสีวริ ฐั นคร ต่อมา
ได้ประสูตพิ ระโอรสนามว่า “เวสสันดร” ในวันทีป่ ระสูตนิ นั้ ได้มนี างช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้าง
เผือกขาวบริสทุ ธิจ์ งึ น�ำมาไว้ในโรงช้างต้นคูบ่ ารมี ให้นามว่า “ปัจจัยนาค” เมือ่ พระเวสสันดรเจริญ
ชนม์ 16 พรรษา ราชบิดาก็ยกราชสมบัตใิ ห้ครอบครอง และทรงอภิเษกกับนางมัทรี พระราชบิดา
ราชวงศ์มทั ทราช มีพระโอรส 1 องค์ชอื่ ชาลี ราชธิดาชือ่ กัณหา พระองค์ได้สร้างโรงทาน บริจาคทาน
แก่ผเ้ ู ข็ญใจ ต่อมาพระเจ้ากาลิงคะแห่งนครกาลิงครัฐได้สง่ พราหมณ์มาขอพระราชทานช้างปัจจัยนาค
พระองค์จงึ พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พระเจ้ากาลิงคะ ชาวกรุงสัญชัย จึงเนรเทศพระเวสสันดร
ออกนอกพระนคร
กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ทพี่ ระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดกทาน คือ การ
แจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลีและกัณหาออกจาก
พระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบ�ำเพ็ญมหาสัตสดกทาน คือ การให้ทานครั้งยิ่งใหญ่
อันได้แก่ ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสา สรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ700
กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศ เป็นกัณฑ์ทสี่ กี่ ษัตริยเ์ ดินดงบ่ายพระพักตร์สเู่ ขาวงกต เมือ่
เดินทางถึงนครเจตราชทัง้ สีก่ ษัตริยจ์ งึ แวะเข้าประทับพักหน้าศาลาพระนคร กษัตริยผ์ คู้ รองนคร
เจตราชจึงทูลเสด็จครองเมือง แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ และเมือ่ เสด็จถึงเขาวงกตได้พบศาลา
อาศรมซึง่ ท้าววิษณุกรรมเนรมิตตามพระบัญชาของท้าวสักกะเทวราช กษัตริยท์ งั้ สีจ่ งึ ทรงผนวช
เป็นฤๅษีพำ� นักในอาศรมสืบมา
กัณฑ์ที่ 5 ชูชก เป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยา และหมายจะได้
โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส ในแคว้นกาลิงคะมีพราหมณ์แก่ ชื่อชูชก พ�ำนักใน
บ้านทุนวิฐะ เที่ยวขอทานตามเมืองต่างๆ เมื่อได้เงินถึง ๑๐๐ กหาปณะ จึงน�ำไปฝากไว้กับ
พราหมณ์ผัวเมีย แต่ได้น�ำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว เมื่อชูชกมาทวงเงินคืนจึงยกนางอมิตดา
ลูกสาวให้แก่ชูชก นางอมิตดาเมื่อมาอยู่ร่วมกับชูชก ได้ท�ำหน้าที่ของภรรยาทีด่ ี ท�ำให้ชายใน
หมู่บ้านเปรียบเทียบกับภรรยาตน หญิงในหมู่บ้านจึงเกลียดชังและรุมท�ำร้ายทุบตี นางอมิต
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ดา ชูชกจึงเดินทางไปทูลขอกัณหาชาลีเพือ่ เป็นทาสรับใช้ เมือ่ เดินทางมาถึงเขาวงกตก็ถกู ขัด
ขวางจากพรานเจตบุตรผู้รักษาประตูป่า
กัณฑ์ที่ 6 จุลพน เป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก และชี้ทางสู่อาศรมจุ
ตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พรานเจตบุตรอ้างว่าเป็นพระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงสญ
ชัย จึงได้พาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมฤๅษี
กัณฑ์ที่ 7 มหาพน เป็นกัณฑ์ปา่ ใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤๅษีให้บอกทางสูอ่ าศรม
พระเวสสันดรแล้วก็รอนแรมเดินไพรไปหา เมื่อถึงอาศรมฤๅษี ชูชกได้พบกับอจุตฤๅษี ชูชกใช้
คารมหลอกล่อจนอจุตฤๅษีจึงให้ที่พักหนึ่งคืนและบอกเส้นทางไปยังอาศรมพระเวสสันดร
กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กมุ าร เป็นกัณฑ์ทพี่ ระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก
พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าป่าหาอาหาร
แล้ว ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร สองกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ พระเวสสันดร
จึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก
กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มทั รี เป็นกัณฑ์ทพี่ ระนางมัทรีทรงได้ตดั ความห่วงหาอาลัยในสาย
เลือด อนุโมทนาทานโอรสทัง้ สองแก่ชชู ก พระนางมัทรีเดินเข้าไปหาผลไม้ในป่าลึก จนคล้อย
เย็นจึงเดินทางกลับอาศรม แต่มีเทวดาแปลงกายเป็นเสือนอนขวางทาง จนค�่ำเมื่อกลับถึง
อาศรมไม่พบโอรส พระเวสสันดรได้กล่าวว่านางนอกใจ จึงออกเทีย่ วหาโอรสและกลับมาสิน้
สติตอ่ เบือ้ งพระพักตร์ พระองค์ทรงตกพระทัยลืมตนว่าเป็นดาบสจึงทรงเข้าอุม้ พระนางมัทรี
และทรงกันแสง เมือ่ พระนางมัทรีฟน้ื จึงถวายบังคมประทานโทษ พระเวสสันดรจึงบอกความ
จริงว่าได้ประทานโอรสแก่ชูชกแล้ว หากชีวิตไม่สิ้นคงจะได้พบ นางจึงได้ทรงอนุโมทนา
กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จ�ำแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอ
พระนางมัทรี แล้วถวายคืนพร้อมถวายพระพร 8 ประการท้าวสักกะเทวราชเสด็จแปลงเป็น
พราหมณ์เพือ่ ทูล ขอนางมัทรี พระเวสสันดรจึงพระราชทานให้ พระนางมัทรีกย็ นิ ดีอนุโมทนา
เพื่อร่วมทานบารมีให้ส�ำเร็จพระสัมโพธิญาณ เป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวสะท้าน ท้าวสักกะ
เทวราชในร่างพราหมณ์จึงฝากนางมัทรีไว้ยังไม่รบั ไป ตรัสบอกความจริงและถวายคืนพร้อม
ถวายพระพร 8 ประการ
กัณฑ์ที่ 11 มหาราช เป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจ�ำแลงองค์ท�ำนุบ�ำรุงขวัญสองกุมาร
ก่อนเสด็จ นิวัติถึงมหานครสีพี เมื่อเดินทางผ่านป่าใหญ่ชูชกจะผูกสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้
ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอนต้นไม้ เหล่าเทพเทวดาจึงแปลงร่างลงมาปกป้องสองกุมาร จนเดิน
ทางถึงกรุงสีพี พระเจ้ากรุงสีพีเกิดนิมิตฝันตามค�ำท�ำนายยังความปีติปราโมทย์ เมื่อเสด็จลง
หน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้าทอดพระเนตรเห็นชูชกพากุมารน้อยสององค์ ทรงทราบความจริง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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จึงพระราชทานค่าไถ่คืน ต่อมาชูชกก็ดับชีพตักษัยด้วยเพราะเดโชธาตุไม่ย่อย ชาลีจึงได้ทูล
ขอให้ไปรับพระบิดาพระมารดานิวัติพระนคร ในขณะเดียวกันเจ้านครลิงคะได้โปรดคืนช้าง
ปัจจัยนาคแก่นครสีพี
กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบ
หน้า ณ อาศรมดาบสที่เขาวงกตพระเจ้ากรุงสญชัยใช้เวลา 1 เดือน กับ 23 วันจึงเดินทางถึง
เขาวงกต เสียงโห่ร้องของทหารทั้ง 4 เหล่า พระเวสสันดรทรงคิดว่าเป็นข้าศึกมารบนครสีพี
จึงชวนพระนางมัทรีขึ้นไปแอบดูที่ยอดเขา พระนางมัทรีทรงมองเห็นกองทัพพระราชบิดา
จึงได้ตรัสทูลพระเวสสันดรและเมื่อ หกกษัตริย์ได้พบหน้ากันทรงกันแสงสุดประมาณ รวม
ทั้งทหารเหล่าทัพ ท�ำให้ป่าใหญ่สนั่นครั่นครืนท้าวสักกะเทวราชจึงได้ทรงบันดาลให้ฝนตก
ประพรมหกกษัตริย์และทวยหาญได้หายเศร้าโศก
กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ทหี่ กกษัตริยน์ ำ� พยุหโยธาเสด็จนิวตั พิ ระนครพระ
เวสสันดรขึน้ ครองราชย์ แทนพระราชบิดาพระเจ้ากรุงสญชัยตรัสสารภาพผิด พระเวสสันดร
จึง ทรงลาผนวชพร้อมทั้งพระนางมัทรี และเสด็จกลับสู่สีพีนคร เมื่อเสด็จถึงจึงรับสั่งให้ชาว
เมืองปล่อยสัตว์ที่กักขัง ครั้นยามราตรีพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่า รุ่งเช้าประชาชนจะแตก
ตื่นมารับบริจาคทาน พระองค์ จะประทานสิ่งใดแก่ประชาชน ท้าวโกสีห์ได้ทราบจึงบันดาล
ให้มีฝนแก้ว 7 ประการ ตกลงมาในนครสีพีสูงถึงหน้าแข้ง พระเวสสันดรจึงทรงประกาศ
ให้ประชาชนขนเอาไปตามปรารถนา ที่เหลือให้ขนเข้า พระคลังหลวง ในกาลต่อมาพระ
เวสสันดรเถลิงราชสมบัตปิ กครองนครสีพี โดยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอด
พระชนมายุ (กรมการศาสนา, 2558: 17-22)
กล่าวโดยสรุปจากเนื้อหาในการเทศน์มหาชาติของล้านนา กล่าวคือ เทศน์
มหาชาติเป็น การพรรณนาถึง “เรือ่ งพระเวสสันดรชาดก” กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
เป็นค�ำสอนประเภทบุคลาธิษฐาน คือยกตัวละครขึ้นมาเล่าแล้วสอดแทรกค�ำสอนเข้าไปใน
การเล่าเรื่องนั้นๆ แต่จะแตกต่างกันที่จังหวัดในเขตล้านนาหรือปัจจุบันคือ 8 จังหวัดภาค
เหนือตอนบน จะมีเอกลักษณ์ของท่วงท�ำนองหรือที่เรียกว่า “ระบ�ำ” เอกลักษณ์ของทาง
เมืองน่าน เรียกว่า “ระบ�ำช้างข้ามท่ง” คือ มีลีลาของ การเอื้อนเสียงเหมือนกับช้างที่ค่อยๆ
เยื้องย่างผ่านท้องทุ่งนาไปอย่างช้าๆ ประเพณีการเทศน์มหาชาติ จัดเป็นการท�ำบุญที่ส�ำคัญ
และมีความหมายมากทีส่ ดุ ในสังคมไทย เนือ่ งจากเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ทีท่ ำ� สืบเนือ่ งมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั และความเชือ่ ว่าถ้าผูใ้ ดได้ฟงั เทศน์มหาชาติแล้วจะ
ได้กศุ ลแรง และหากใครตัง้ ใจฟังให้จบในวันเดียว จะได้เกิดร่วม และพบพระศรีอริยเมตตรัย
โพธิสัตว์ ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
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5) การเทศน์มหาชาติของชาวพุทธกับมหากุศลบุญกิริยาวัตถุในล้านนา
การเทศน์มหาชาติคอื มหากุศลทีเ่ ตือนบุคคลให้นอ้ มร�ำลึกถึง การบ�ำเพ็ญบุญอัน
มีการสละความเห็นแก่ตวั เพือ่ ผลประโยชน์สงู ของมวลมนุษยชาติเป็นส�ำคัญ เวสสันดรชาดก
มีเนื้อหาสาระมาก รวมไว้ในมหานิบาตชาดก ซึ่งมีด้วยกัน 10 เรื่อง ซึ่งเรียกกันว่า ทศชาติ
แต่อีก 9 เรื่องนั้นไม่เรียกว่า มหาชาติคงเรียกแต่เวสสันดรชาดกเรื่องเดียวเท่านั้นที่เรียกว่า
มหาชาติ ในเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า
พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียงนับถือ กันมาแต่โบราณว่า เรือ่ งเวสสันดร
ชาดกส�ำคัญกว่าชาดกอื่น ๆ ด้วยปรากฏ บารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ในเรื่องเวสสันดร
ชาดกทั้ง10 อย่าง (พระครูเกษมธรรมทัต, 2552) คือ
1) ทานบารมีทรงบริจาคทรัพย์สนิ ช้าง ม้า ราชรถ พระโอรส พระธิดา และพระมเหสี
2) ศีลบารมีทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ระหว่างผนวช เป็นฤาษีอยู่ ณ เขาวงกต
3) เนกขัมมบารมีทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลา ที่ประทับ ณ เขาวงกต
4) ปัญญาบารมีทรงบ�ำเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลา ที่ผนวช
5) วิริยบารมีทรงปฏิบัติธรรมมิได้ย่อหย่อน
6. สัจจบารมี ทรงลัน่ พระวาจายกพระกุมารให้ชชู ก เมือ่ พระกุมารหลบหนีกท็ รง
ติดตามมาให้
7) ขันติบารมีทรงอดทนต่อความยากล�ำบากต่าง ๆ ขณะที่ เดินทางมายังเขา
วงกต และตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั้น แม้เมื่อ ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมาร
อย่างทารุณ พระองค์ ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้
8) เมตตาบารมีเมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์มาทูล ขอช้างปัจจัยนาค เพราะ
เมืองกลิง คราษฎร์ฝนแล้ง ก็ทรงพระเมตตา ประทานให้และเมื่อชูชกมาทูลขอพระกุมารทั้ง
สองพระองค์ โดยอ้างว่า ตนได้รับความล�ำบากต่าง ๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย
9) อุเบกขาบารมีเมื่อทรงเห็นว่า พระกุมารทั้งสองถูกชูชก เฆี่ยนตีและวิงวอน
ให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์ก็ทรงบ�ำเพ็ญอุเบกขา คือ ทรงวางเฉย เพราะทรงเห็นว่าได้
ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว
10) อธิษฐานบารมีทรงตัง้ มัน่ ทีจ่ ะบ�ำเพ็ญบารมีเพือ่ ให้ ส�ำเร็จพระโพธิญาณเบือ้ ง
หน้า แม้จะมีอุปสรรคก็มิได้ทรงย่อท้อ ท�ำให้ พระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ
เพราะตระหนักในน�้ำพระทัย อันแน่วแน่ของพระองค์(กรมการศาสนา, 2558: 2-3)
ค�ำว่า “บุญกิริยาวัตถุ” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 ข้อ 183: 49) แปลว่า
วิธีการท�ำบุญ หรือหลักแห่งการท�ำความดี สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการท�ำบุญ วิธีการท�ำบุญนั้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็น 2 นัยคือ บุญกิริยาวัตถุ 3 และบุญกิริยาวัตถุ 10
บุญกิริยาวัตถุ 3 ได้แก่ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 ข้อ 183: 109-110)
1) ทานมัย หมายถึง บุญสาเร็จด้วยการให้ทาน การให้ปันสิ่งของ
2) สีลมัย หมายถึง บุญสาเร็จด้วยการรักษาศีล หรือการประพฤติดมี รี ะเบียบวินยั
3) ภาวนามัย หมายถึง บุญส�ำเร็จด้วยการเจริญภาวนา หรือการฝึกอบรมจิตใจ
บุญกิรยิ าวัตถุ 10 ประการ คือ สิง่ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งการท�ำบุญ หรือ การกระท�ำที่
เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระท�ำดังต่อไปนี้ (พระครูพิมลกัลป์ยาณธรรม, 2557: 18)
1) บุญส�ำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์
สิง่ ของ เงินทอง ตลอดจนก�ำลังกาย สติปญ
ั ญา ความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิต
อันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม
2) บุญส�ำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติ
ตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือศีล 8 ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล 10 ของสามเณร
หรือ 227 ข้อของพระภิกษุ เพือ่ รักษากาย วาจา และใจ ให้บริสทุ ธิส์ ะอาด พ้นจากกายทุจริต
4 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม และเสพสิง่ เสพติดมึนเมา อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท วจีทจุ ริต ๔ ประการ คือไม่
พูดส่อเสียด ไม่พดู ปด ไม่พดู เพ้อเจ้อ และ ไม่พดู ค�ำหยาบ มโนทุจริต 3 ประการ คือ ไม่หลง
งมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจากท�ำนองคลองธรรม
3) บุญส�ำเร็จได้ด้วยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส
ตัง้ แต่ ขัน้ หยาบไป จนถึงกิเลสอย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สงู ขึน้ โดยใช้สมาธิปญ
ั ญา รูท้ าง
เจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นทางไปสู่ความ
พ้นทุกข์ บรรลุมรรค ผลนิพพานได้ในที่สุด
4) บุญส�ำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจายนมัย) คือ
การให้ความเคารพ ผูใ้ หญ่และผูม้ พี ระคุณ 3 ประเภท คือ ผูม้ ี วัยวุฒิ ได้แก่พอ่ แม่ ญาติพนี่ อ้ ง
และผูส้ งู อายุ ผูม้ ี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผูม้ ี ชาติวฒ
ุ ิ
ได้แก่พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์
5) บุญส�ำเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระ
ท�ำสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
เช่น การชักน�ำบุคคลให้มาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ในฝ่ายสัมมาทิฎฐิ
6) บุญส�ำเร็จได้ดว้ ยการให้สว่ นบุญ (ปัตติทานมัย) คือ การอุทศิ ส่วนบุญกุศลทีไ่ ด้
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กระท�ำไว้ ให้แก่สรรพสัตว์ทงั้ ปวง การบอกให้ผอู้ นื่ ได้รว่ มอนุโมทนาด้วย ทัง้ มนุษย์และอมนุษย์
ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระท�ำไป
7) บุญส�ำเร็จได้ดว้ ยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย) คือ การได้รว่ มอนุโมทนา
เช่น กล่าวว่า “สาธุ” เพือ่ เป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีสว่ นร่วมในความดีของบุคคล
อืน่ ถึงแม้วา่ เราไม่มโี อกาสได้กระท�ำ ก็ขอให้ได้มโี อกาสได้แสดงการรับรูด้ ว้ ยใจปีตยิ นิ ดีในบุญ
กุศลนั้น ผลบุญก็ จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย
8) บุญส�ำเร็จได้ดว้ ยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตัง้ ใจฟังธรรมทีไ่ ม่เคยได้
ฟังมาก่อน หรือทีเ่ คยฟังแล้วก็รบั ฟังเพือ่ ได้รบั ความกระจ่างมากขึน้ บรรเทาความสงสัยและ
ท�ำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิดปัญญาหรือความรู้ก็พยายามน�ำเอาความรู้และธรรมะ
นั้นน�ำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ สู่หนทางเจริญต่อไป
9) บุญส�ำเร็จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไม่วา่ จะเป็น
รูปของการกระท�ำ หรือการประพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ยกาย วาจา ใจ ในทางทีช่ อบ ตามรอยบาทองค์
พระศาสดาให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่บคุ คลอืน่ หรือการน�ำธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสยั เพือ่ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
10) บุญส�ำเร็จได้ด้วยการท�ำความเห็นให้ตรง (ทิฏฐชุกัมม์) คือ ความเข้าใจใน
เรือ่ งบาป บุญ คุณ โทษ สิง่ ทีเ่ ป็นแก่นสารสาระหรือทีไ่ ม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเสือ่ ม
สิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนการกระท�ำความคิดความเห็นให้เป็นสัมมา
ทิฏฐิอยู่เสมอ
บุญกิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการนี้ ผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยิ่งมากจน
ครบ 10 ประการแล้ว ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระท�ำมากตามบุญที่ได้กระท�ำ ยิ่งได้มีการเตรี
ยมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ตัง้ ใจจรดเข้าสูศ่ นู ย์กลางกาย หยุดในหยุด เข้าไปแล้วก็ยงิ่
ได้รบั บุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตทีเ่ ข้าถึงยิง่ ๆ ขึน้ ไป (พระครูวมิ ลศิลปกิจ, 2557)

บทสรุป

จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จะเห็นได้ว่าคติธรรมต่อการด�ำเนินชีวิตตามหลักพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะคติของการท�ำบุญให้ทาน การกลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์ คือ พระ
เวสสันดรความเชือ่ เรือ่ งบุญ-กรรม อยูใ่ นส�ำนึกของชาวไทยทัง้ สังคม ด้วยอิทธิพลของมหาชาติ
ชาดกทีม่ บี ทบาทอย่างสูง ในการสร้างบูรณาการทางศาสนา ให้เกิดขึน้ ต่อชาวไทยทุกภูมภิ าค
มาเป็นเวลาช้านานแล้ว พระสงฆ์เป็น ผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อกระบวนการเชื่อมต่อประเพณี
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หลวงสู่ประเพณีราษฎร์ท�ำให้เกิดความกลมกลืนในทางวัฒนธรรมที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
สัญลักษณ์แห่งสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิร์ ว่ มกัน ท่ามกลางคติความเชือ่ ในท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน เทศน์ชาดก
เรือ่ งนีม้ คี ติธรรม สัง่ สอนให้คนเราเพียรประกอบคุณงามความดีโดย มิทอ้ ถอย หากรูจ้ กั สละ
ทรัพย์บริจาคทานเนื่องนิจก็จะเป็นที่สรรเสริญทั่วไป คนโลภคน จิตบาปหยาบร้ายก็ต้องได้
ภัยเพราะตัวเอง ดั่งชูชก ทั้งนี้การเทศน์ยังให้ประโยชน์ทางอ้อมอีกด้วย เช่น การใช้ถ้อยค�ำ
ไพเราะ มีการเล่นค�ำ เล่นสัมผัสอักษร มีการใช้โวหารภาพพจน์ และการพรรณนาให้เกิดความ
รูส้ กึ ทีล่ ะเอียดอ่อน รวมทัง้ เกิดจินตภาพชัดเจน สะท้อนให้เห็นค่านิยมแนวโลกุตตรธรรมของ
ประชาชน ชาวล้านนาว่ามีความปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ
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