
 
 

โรงเรียนเทพลีลาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผู้ประกอบการค้า   
โรงเรียนเทพลีลา ได้ร่วมกันจัดงานท าบุญเทศน์มหาชาติ                     

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา 
และระดมทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 

ก ำหนดกำรเทศน์มหำชำติ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา 07.30 – 08.30 น.  ท าบุญ 

ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป 

เวลา 08.30 – 09.20 น. พิธีเปิด 

เวลา 09.30 – 11.00 น. คาถาพัน 1,000 พระคาถา 

เวลา 11.10 – 13.30 น. 
   - กัณฑ์ 1 กัณฑ์ทศพร 

   - กัณฑ์ 2 กัณฑห์ิมพานต ์

   - กัณฑ์ 3 ทานกัณฑ ์

   - กัณฑ์ 4 กัณฑ์วนประเวศน ์

   - กัณฑ์ 5 กัณฑ์ชูชก 

   - กัณฑ์ 6 กัณฑจ์ุลพน 

   - กัณฑ์ 7 กัณฑม์หาพน 

เวลา 13.30 – 16.00 น. 
   - กัณฑ์ 8 กัณฑ์กมุาร 

   - กัณฑ์ 9 กัณฑม์ัทร ี

   - กัณฑ์ 10 กัณฑส์ักกบรรพ 

   - กัณฑ์ 11 กัณฑ์มหาราช 

   - กัณฑ์ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย ์

   - กัณฑ์ 13 กณัฑ์นครกัณฑ ์
 
 

 

อำนิสงส์ของกำรบชูำกัณฑ์เทศน์มหำชำติ 
 

1. กัณฑ์ทศพร จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็น
ท่ีชอบเน้ือเจริญใจ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นท่ีต้องประสงค์ ท้ังจะได้บุตร
หญิงชาย เป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยา
วาจาเรียบร้อยทุกประการ 
 

2. กัณฑ์หิมพำนต์ ย่อมได้ในสิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปแล้วจะ
ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบ ารุง
บ าเรออยู่เป็นนิตย์ ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะ
มหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร 
บริวารมากมายนานาประการ ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุก
อิริยาบถ 
 

3. กัณฑ์ทำนกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์
สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพ
อัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาท 
 

4. กัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุขท้ังโลกน้ีและโลกหน้า จะได้เป็น
บรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราช
ศัตรูให้ย่อยยับไป 
 

5. กัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ           อัน
งดงามกว่าชนท้ังหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต                 แม้
จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย 
 

6. กัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร 
จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอัน
เต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป 
 

7. กัณฑ์มหำพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก และจะได้ลงมาเกิด
เป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระ
โบกขรณีเป็นท่ีประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปท่ัวชมพู
ทวีป อีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร 
 
 
 
 
 
 
 

8. กัณฑ์กุมำร ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีพึงปรารถนา ครั้นตายไปได้
เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสมัยท่ีพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติก็จะได้พบ
ศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับ
ตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ ด้วยบุญราศีท่ีได้อบรมไว ้
 

9. กัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งค่ัง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ     
เป็นผู้มีอายุยืนยาว ท้ังประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนท้ังหลาย จะไป      
ในท่ีใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน 
 

10. กัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพร   
ท้ัง ๔ ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล 
 

11. กัณฑ์มหำรำช จะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ 
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวย
ทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร  
 

12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ 
สุขะ พละทุกๆชาติแล 
 

13. กัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชาย
หญิง ภรรยาสามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก 
ปราศจากโรคาพาธท้ังปวง จะท าการใดๆก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานน้ันๆ
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี    

อำนิสงส์ของกำรฟังเทศน์มหำชำติ 
การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ท้ัง 13 กัณฑ์ 
1,000 พระคาถา เป็นเหตุให้ส าเร็จความปรารถนาทุกประการดังน้ี 
1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอารยเมตรไตรยพุทธเจ้าใน
อนาคต 
2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวนสมบัติอันมโหฬาร 
3. จักไม่ตกนรกเมื่อตายไปแล้ว 
4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอารยเมตรไตรยพุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้
จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์ 
5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป้นพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 



 
ใบแสดงควำมจ ำนงร่วมท ำบุญ 

บูชำกัณฑ์เทศน์มหำชำติ 
 
ข้ำพเจ้ำ...................................................................................  
 ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
 นักเรียน  ผู้ปกครอง   แขกผู้มาร่วมงาน 
 ศิษย์เก่า รุ่น .......... จบปี พ.ศ.................... 
 หน่วยงานอื่น ๆ ............................................................... 
 เป็นเจ้าภาพ จ านวน ........... กัณฑ์ (3,500 บาท) 
      เป็นจ านวนเงิน ................................... บาท 
 ร่วมท าบุญ เป็นจ านวนเงิน ................................ บาท 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... 
      (......................................................) 

  สามารถมาร่วมงานได้ 
  ไม่สามารถมาร่วมงานได้ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โอนเงินร่วมท าบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ธนำคำรกรุงไทย สำขำหัวหมำก ทำวน์ เซ็นเตอร์ 

ชื่อบัญชี โรงเรียนเทพลีลา (กองทุนผ้าป่าเพ่ือการศึกษา) 
เลขที่ 483 – 0 – 10535 – 6 

ส าหรับท่านที่โอนเงินผ่านธนาคารส่งส าเนาการโอนเงิน 
มาท่ีโรงเรียนทางโทรสาร 02-3141729 ,  

02-7188837 
 

ธนำณัติ สั่งจ่ำย ปณ. หัวหมำก 
ในนาม นายธนกร  หวนขุนทด 

หัวหน้างานบริหารการเงิน โรงเรียนเทพลีลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอเชิญร่วมท ำบุญเป็นเจ้ำภำพเทศน์มหำชำติ  
เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีทำงศำสนำ 

และระดมทุนทรัพย์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561 

ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพลีลำ 
 

 

 
โรงเรียนเทพลีลำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 
281 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศัพท์ 02-3180625 

โทรสำร 02-3141729 , 02-7188837 

 


