		พุทธศาสนสุภาษิต
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ		ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
ธมฺมสฺสูสํ ภวํ โหติ		
การฟังธรรม เป็นความเจริญฯ
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ	การฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลอย่างสูงสุด
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย		
การสั่งสมบุญ น�ำสุขมาให้
ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ	บุญน�ำสุขมาให้ ในเวลาสิ้นชีวิต

อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติ

การตัง้ ใจฟังเทศน์มหาชาติจบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทงั้ ๑๓ กัณฑ์
๑,๐๐๐ พระคาถา เป็นเหตุให้ส�ำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้
๑. เมื่อตายไปจากโลกนี้แล้วจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรยพระพุทธเจ้า
ในอนาคต
๒. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
๓. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
๔. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา
จะจุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
๕. ครั้งได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรค ผล นิพพานเป็น
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

ประธานพิธีเปิด

- พระธรรมวชิิรโมลีี 		ประธานฝ่่ายสงฆ์์
รองประธานสำำ�นัักงานกำำ�กับดูู
ั แลพระธรรมทููตไปต่่างประเทศ รููปที่่� ๒
เจ้้าอาวาสวััดยานนาวา
- ดร.สุุชน วิิเชีียรสรรค์์		ประธานฝ่่ายฆราวาส
ผู้้�อำ�นว
ำ ยการสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษากรุุงเทพมหานคร เขต ๒

คณะกรรมการการจัดงาน

- คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานโรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- สมาคมผู้้�ปกครองและครููสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- สมาคมศิิษย์์เก่่าสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- มููลนิิธิิโรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- เครืือข่่ายผู้้�ปกครองโรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- ชมรมครููอาวุุโสโรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- มููลนิิธิิผู้้�ปกครองและครููสตรีีศรีีสุุริิโยทััย
- ฝ่่ายบริิหาร คณะครูู นัักเรีียน และบุุคลากรโรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย

ใบแสดงความจำำ�นงร่่วมทำำ�บุุญ
งานเทศน์์มหาชาติิ
โรงเรี ย นสตรี ศรี สุริโ ยทั ย
วัันที่่� ๒๓-๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า
นาย นาง
นางสาว
ด.ญ.
...................................................................................................................
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ................................................................................
ศิษย์เก่า รุ่น ..............................................................................................
อื่นๆ ..........................................................................................................
ขอร่วมท�ำบุญเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ........................................................
เป็นจ�ำนวน ....................................................................................... บาท
(................................................................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................................
(.......................................................................................)
น�ำส่วนนี้ส่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
หรือสั่งจ่ายทางธนาณัติ ปณ.วัดพระยาไกร
ในนามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่บัญชี ๐๑๐-๐-๖๒๓๒๑-๒ ธนาคาร กรุงไทย สาขา ยานนาวา
ชื่่�อบััญชีี เทศน์์มหาชาติิ โรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย

ติดต่อโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๖๔๔๙

ความเป็็นมา
การเทศน์์มหาชาติิเป็็นบุุญพิิธีีที่่�นิิยมจััดให้้มีีกัันมาแต่่โบราณ
สัันนิิษฐานว่่ามีีมาแต่่สมััยกรุุงสุุโขทััยเป็็นราชธานีี เทศน์์มหาชาติิเป็็น
การเทศนาเรื่อ่� งพระเวสสัันดรชาดก ซึ่่ง� เป็็นพระชาติิสุดุ ท้้ายที่่พ� ระพุุทธเจ้้าเสวย
พระชาติิเป็็นพระโพธิิสััตว์์ก่่อนตรััสรู้้�เป็็นพระพุุทธเจ้้าเป็็นพระชาติิที่่�มุ่่�ง
บำำ�เพ็็ญทานบารมีี คืือ การบริิจาคทานเพื่่�อจะไปถึึงพระโพธิิญาณอัันยัังเกิิด
ประโยชน์์สุุขแก่่มวลมนุุษย์์ จึึงเป็็นพระชาติิยิ่่�งใหญ่่ด้้วยปรากฎบารมีีของ
พระโพธิิ สั ั ตว์ ์ ค รบบริิ บูู รณ์์ ทั้้ � ง ๑๐ บารมีี จึึงเรีี ย กว่่ า "มหาชาติิ " ใน
เนื้้�อความมีีกระแสแห่่งความเมตตา การเสีียสละ ความช่่วยเหลืือจุุนเจืือ
สอนให้้รู้้ �จัักโอบอ้้อมอารีี เอื้้�อเฟื้้ �อเผื่่ �อแผ่่ ไม่่เห็็นแก่่ตััว อัันจะเป็็นเหตุุ
บัันดาลให้้สัังคม สงบสุุข
โรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย ได้้จััดงานเทศน์์มหาชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
มาตั้้�งแต่่ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๔๕ ในปีี ๒๕๖๕ นี้้� คณะกรรมการสถานศึึกษา
ขั้้นพื้้
� น� ฐาน สมาคมผู้�ป้ กครองและครููสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย สมาคมศิิษย์์เก่่าสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
มููลนิิธิโิ รงเรีียนสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย เครืือข่่ายผู้้�ปกครองโรงเรีียนสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
ชมรมครููอาวุุโสและโรงเรีียนสตรีีศรีีสุุริิโยทััย ได้้กำำ�หนดจััดเทศน์์มหาชาติิ
ในวัันที่่� ๒๓-๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุุมคุุณหญิิงประยงคุ์์� ชั้้�น ๗
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระสุุริิโยทััย โดยได้้รัับความเมตตาจาก
พระธรรมวชิิรโมลีี รองประธานสำำ�นักั งานกำำ�กับดูู
ั แลพระธรรมทููตไปต่่างประเทศ
รููปที่่� 2 เจ้้าอาวาสวััดยานนาวา เป็็นประธานฝ่่ายสงฆ์์ และพระเทพวิิสุทุ ธิิดิลิ ก
วััดสามพระยา และคณะพระธรรมกถึกึ เป็็นองค์์เทศนา
วััตถุุประสงค์์
๑. เพื่่�อนำำ�เงิินรายได้้มาจััดซื้้�อสื่่�ออุุปกรณ์์การเรีียนการสอน เพื่่�อพััฒนา
คุุณภาพการศึึกษา
๒. เพื่่�อปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรม ให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม
อัันจะทำำ�ให้้สัังคมร่่มเย็็นเป็็นปกติิสุุข

ขอเชิิญ
ร่่วมทำำ�บุุญ

เทศน์์มหาชาติิ
วัันที่่� ๒๓-๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๕

โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย
เลขที่ ๑ ซอยเจริญกรุง ๕๗
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓
โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๖๔๔๙

กำำ�หนดการเทศน์์ มหาชาติิ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วัันที่่� ๒๓-๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๕
กัณฑ์

พระธรรมกถึก

เจ้าภาพ

คณะบุคคล / กลุม่ งาน

วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๓ มิิถุุนายน ๒๕๖๕

คุุณนงโภช วงศ์์ตระกููล
๑. กััณฑ์์ทศพร
พระมหาเรวััตร์์ ปััญญาวุุธโธ คณะกรรมการสถานศึึกษา
๑๙ พระคาถา
วััดทองนพคุุณ
ขั้้�นพื้้น� ฐาน
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๔๕ น.
๒. กััณฑ์์หิิมพานต์์
พระราชธรรมวาทีี
ผอ.จิินตนา ศรีีสารคาม
๑๓๔ พระคาถา
วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
๐๙.๕๐ น. - ๑๐.๓๕ น.
คุุณครููประยููร แสงมณีี
๓. กััณฑ์์ทานกััณฑ์์
พระครููโฆษิิตธรรมากร
ชมรมครููอาวุุโส
๒๐๙ พระคาถา
วัั
ด
สุุ
ว
รรณาราม
โรงเรีียนสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
๑๐.๔๐ น. - ๑๑.๒๕ น.
ผอ.ประคอง ถนััดงาน
๔. กััณฑ์์วนประเวศน์์
พระมหาโสภณ สุุธีีโร
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
๕๗ พระคาถา
วััดไผ่่เขีียว
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
๑๒.๒๐ น. - ๑๓.๐๕ น.
พระครููวิินัยั ธรกิิตติิศักั ดิ์์� คุุณกมล ศรีีภูริู ปิ รีีชานนท์์
๕. กััณฑ์์ชูชู ก
มููลนิิธิิผู้้�ปกครองและครูู
โคตมสิิสโส
๗๙ พระคาถา
สตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
วัั
ด
พระเชตุุ
พ
น
๑๓.๑๐ น. - ๑๓.๕๕ น.
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิมลมัังคลาราม
คณิิตศาสตร์์
รองผู้้�อำำ�นวยการสมศรีี
๖. กััณฑ์์จุลุ พน
พระมหาจารุุวัตั ร์์ จรณธมฺฺโม
บุุญยะปานะสาร
๓๕ พระคาถา
เครืือข่่ายผู้้�ปกครอง
วััดไผ่่เขีียว
๑๔.๐๐ น. -๑๔.๔๕ น.
โรงเรีียนสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
ผอ.สุุวรรณ บุุณย์์เพิ่่�ม
๗. กััณฑ์์มหาพน
พระเทพวิิสุทุ ธิิดิลิ ก มููลนิิธิิโรงเรีียนสตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
๘๐ พระคาถา
วัั
ด
สามพระยา
๑๔.๕๐ น. - ๑๕.๓๕ น.
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ

นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๑/๑ - ๑/๙
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๒/๑ - ๒/๙
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๒/๑ - ๒/๙
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๓/๑ - ๓/๙
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๓/๑ - ๓/๙
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๔/๑ - ๔/๘
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๔/๑ - ๔/๘

วัันศุุกร์์ที่่� ๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๕

๘. กััณฑ์์กุมุ าร
๑๐๑ พระคาถา
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๑๕ น.
๙. กััณฑ์์มัทั รีี
๙๐ พระคาถา
๐๙.๒๐ น. - ๑๐.๐๕ น.
๑๐. กััณฑ์์สักั กบรรพ
๔๓ พระคาถา
๑๐.๑๐ น. - ๑๐.๕๕ น.
๑๑. กัณฑ์มหาราช
๖๙ พระคาถา
๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๕๕ น.
๑๒. กััณฑ์์ฉกษััตริิย์ ์
๓๖ พระคาถา
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๕ น.
๑๓. กััณฑ์์นครกััณฑ์์
๔๘ พระคาถา
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น.

คุุณครููวีีณา รััตนสุุมาวงศ์์
ธิินีี กิิจเจริิญ
พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ คุุคุุณณครููครููสุศุปุ ทุ ราณีี
ดำำ�สวััสดิ์์�
วัดหลักสี่
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ภาษาต่่างประเทศ
คุุ
ณ
วัันเพ็็ญ หาญญานัันท์์
พระมงคลธรรมภาณ
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วััดเสมีียนนารีี
ภาษาไทย
คุุณดารณีี เวณุุจันั ทร์์
พระครููวิิสุทุ ธรรมประสิิทธิ์์� คุุณครููวรรณภา ศรีีวิไิ ลสกุุลวงศ์์
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วััดหลัักสี่่�
สุุขศึกึ ษาและพลศึึกษา
คุุณพรชััย ตัันพััฒนธนากร
สมาคมผู้้�ปกครองและครูู
พระครููพิิมลธรรมภาณ
สตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย
วััดพระเชตุุพน
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิมลมัังคลาราม
สัังคมศึึกษา ศาสนา
และวััฒนธรรม
ผอ.สุุปรานีี สััมฤทธิ์์�
พระมหาวิิทยา วิิสุทุ ธาจาโร
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วััดเทพากร
การงานอาชีีพ
ดร.กััลยารััตน์์ เมธีีวีีรวงศ์์
พระเทพวิิสุทุ ธิิดิลิ ก
สมาคมศิิษย์์เก่่า
วััดสามพระยา
สตรีีศรีีสุริุ โิ ยทััย

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๕/๑ - ๕/๘
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๕/๑ - ๕/๘
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๕/๑ - ๕/๘
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๖/๑ - ๖/๘
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๖/๑ - ๖/๘
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๖/๑ - ๖/๘

อานิ ส งส์ ข องการบู ช ากั ณ ฑ์ เ ทศน์ ม หาชาติ
ผู ้ ใ ดบู ช า..
๑. กัณฑ์ทศพร พระนางผุสดีทรงขอพร พระอินทร์
๑๐ ประการ
จะเป็นผูท้ ไี่ ด้รบท
ั รัพย์สมบัตดิ งั ปรารถนา
ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษ
จะได้ภรรยาต้องประสงค์เช่นเดียวกัน จะได้บุตร
ชายหญิงว่านอนสอนง่าย มีความประพฤติดีกิริยา
เรียบร้อยทุกประการ

๒. กัณฑ์หิมพานต์
พระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์

จะได้้สิ่่�งที่่�ปรารถนาทุุกประการ เมื่่�อตาย
ไปจะได้้ไปบัังเกิิดในสุุคติิโลกสวรรค์์ เสวยสมบััติิ
อัันมโหฬาร มีีบริิวารแวดล้้อมบำำ�รุุงบำำ�เรอเป็็นนิิตย์์
จุุติิจากสวรรค์์แล้้วจะลงมาเกิิดในตระกููลขััตติิยะ
มหาศาล อัันบริิบูรู ณ์์ด้ว้ ยทรััพย์์ศฤงคาร ยานพาหนะ
ประกอบด้้วยความสบายใจทุุกอิิริิยาบถ

๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ พระเวสสันดร
บริจาคสัตตสดกมหาทาน
จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส
ทาสีและสัตว์สองเท้า สี่เท้า ตายไปแล้วจะได้เกิด
ในฉกามาพจรสวรรค์ มี น างเทพอั ป สรแวดล้ อ ม
มากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาท

๔. กัณฑ์วนประเวศน์ พระเวสสันดร
พระนางมัทรี และสองกุมารเดินชมป่า
จะได้้รับั ความสุุขทั้ง้� ในโลกนี้้�และในโลกหน้้า
จะได้้เป็็นบรมกษััตริิย์์ในชมพููทวีีป เป็็นผู้้�ทรงปรีีชา
เฉลีียวฉลาด สามารถปราบอริิราชศััตรููให้้ย่่อยยัับไป

๕. กัณฑ์ชูชก นางอมิตดาให้ชูชกไปทูลขอ
พระกัณหา พระชาลี

จะได้้บัังเกิิดในตระกููลกษััตริิย์์ประกอบด้้วย
สมบััติ ิอั ันงดงามกว่่าคนทั้้ �งหลายจะเจรจาปราศรััย
ก็็ไพเราะเสนาะ แม้้จะได้้สามีีภรรยา และบุุตรธิิดา
ก็็ล้้วนมีีรููปทรงที่่�งดงามว่่านอนสอนง่่าย

๖. กัณฑ์จุลพน ชูชกหลอกพรานเจตบุตร

แม้้จะบัังเกิิดในปรภพใด ๆ จะเป็็นผู้้�ที่่ส� มบููรณ์์
ด้้วยสมบััติิบริิวารจะมีีอุุทยานอัันดารดาษด้้วยดอกไม้้
หอมตลบ แล้้วจะมีีสระโบกขรณีีอัันเต็็มด้้วยปทุุมชาติิ
ครั้้น� ตายไปแล้้วจะได้้เสวยทิิพย์์สมบััติใิ นโลกหน้้าสืืบไป

๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ พระอินทร์
แปลงกายลงมาเป็นพราหมณ์
มาทูลขอพระนางมัทรีพระเวสสันดรยก
พระนางมัทรีให้พราหมณ์
จะเป็นผู้ที่เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจน
จตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ตลอดกาล

๑๑. กัณฑ์มหาราช พระเจ้าสญชัย ไถ่ตัว
สองกุมารแล้วยกทัพไปเชิญพระเวสสันดร
กลับมาครองราชย์สมบัติ
จะได้เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็น
พระราชา ตายไปจะได้เกิดในฉกามาพจร

๗. กัณฑ์มหาพน ชูชกหลอกพระอัจจุตฤาษี

จะเสวยสมบััติิในดาวดึึงส์์เทวโลกนั้้�นแล้้ว
จะได้้ลงมาเกิิดเป็็นกษััตริิย์์มหาศาล มีีทรััพย์์ศฤงคาร
บริิวารมากมีี มีอุี ทย
ุ านและสระโบกขรณีีเป็็นที่่�ประพาส
เป็็นผู้้�บริิบููรณ์์ด้้วยศัักดานุุภาพเฟื่่�องฟุ้้�งให้้ทั่่�วชมพููทวีีป
อีีกทั้้�งจัักได้้เสวยอาหารทิิพย์์เป็็นนิิจนิิรัันดร์์

๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ กษัตริย์ ๖ พระองค์
พากั น ดี ใ จและทรงพระกรรแสงจนสลบ
พระอินทร์บันดาล ฝนโบกขรพรรษให้ตก
จะเจริิญด้้วยพร ๔ ประการ คืือ อายุุ
วรรณะ สุุขะ พละ ทุุกชาติิ

๘. กัณฑ์กมุ าร ชูชกทูลขอพระกัณหาและพระชาลี
ย่อมประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
ตายแล้ ว จะได้ เ กิ ด ในฉกามาพจรสวรรค์ ใ นสมั ยที่ 
พระศรีอ ริยเมตไตรยมาอุบัติ จะได้พบศาสนาของ
พระองค์ ผู้ที่บูชาจะบรรลุพระอรหันต์

๙. กัณฑ์มัทรี พระอินทร์ถ่วงเวลา
พระนางมัทรีไม่ให้ไปทันเวลา
จะเป็็นผู้้�ที่่�มั่่�งคั่่�งด้้วยทรััพย์์ จะเป็็นผู้้�ที่่�อายุุ
ยืืนยาว ทั้้�งประกอบด้้วยรููปโฉมงดงามกว่่าคนทั้้�งหลาย
จะไปในที่่�ใด ๆ ก็็จะมีีแต่่ความสุุขในทุุกแห่่งหน

๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ พระเวสสันดร
พระนางมัทรีและสองพระกุมารเสด็จกลับนคร
จะได้้เป็็นผู้้�ที่่บริ
� บูิ รู ณ์์ด้ว้ ยวงศาคณาญาติิ
ข้้ า ทาสชาย หญิิ ง ธิิ ด า สามีี ห รืื อ บิิ ด า มารดา
อยู่่�พร้้ อ มหน้้ า กัั น ด้้ ว ยความผาสุุ ก ปราศจาก
โรคาพาธทั้ง้� ปวง จะทำำ�การใด ๆ ก็็พร้้อมเพรีียงกััน
ยัังการงานนั้้�น ๆ ให้้สำ�ำ เร็็จ

