“๑๓๑ ป ศิริราช เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
๒๑ - ๒๔ เม.ย. ๖๒ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช
รายไดสมทบชวยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช
*********************
วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๖๒) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ นันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รวมกับพล.ร.ต.(ญ) กัลยา เอี่ยมเล็ก ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผูแทน
ผูบัญชาการทหารเรือ ตีกลองชัยเปดงาน “๑๓๑ ป ศิริราช เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และรําลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ผู พ ระราชทานกํ า เนิ ด โรงพยาบาลศิ ริ ร าช อี ก ทั้ ง เป น การเผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยรายไดจะนําไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ นําไปรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริ
ราช โดยมี ผูบริหารคณะฯ พรอมดวยผูแทนหนวยงาน องคการภาครัฐและเอกชนรวมริ้วขบวนแหอัญเชิญผาไตร
พระราชทาน และการแสดงตีกลองชัยชุด “ทศเภรี ๑๓๑ ป ใตรมบารมีจักรีวงศ” จากตั๊ก-นภัสรัญชน มิตรธีรโรจน
(นภัสกร มิตรเอม) และคณะ รวมดวย
จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนพิธีแหอัญ เชิญ ผาไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจาอยูหัว ๑๓ ริ้วขบวน เริ่ม
เคลื่อนออกจากนันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ ถนนอิสรภาพมายังสี่แยกพรานนก เลี้ยวขวาตรงมาตามถนนวังหลัง
สิ้นสุด รพ.ศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ซึ่งมีการตีกลองชัยประกอบการขับเสภาตลอดเสนทาง พุทธศาสนิกชน
และผูมีจิตศรัทธาจะไดชื่นชมความงดงามของริ้วขบวน และรวมอนุโมทนา ถวายปจจัย เพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเอง
และครอบครัวไดตลอดเสนทาง
เมื่ออัญเชิญผาไตรพระราชทานฯ และตนกัณฑเทศนเขาสูหอประชุมราชแพทยาลัยเรียบรอยแลว ตอมาเวลา
๑๐.๓๐ น. พระพรหมโมลี ผูชวยเจาอาวาสวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ประธานฝายสงฆถึงบริเวณงาน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์
วัฒนาภา ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการฝายฆราวาส ถวายเครื่องไทยธรรม ปจจัยและพานผลไม และกลาว
ถวายรายงาน จากนั้น พระพรหมโมลี ประธานฝายสงฆ แสดงสัมโมทนียกถาเปดงาน “๑๓๑ ป ศิริราช เทศนมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ” และแสดงปาฐกถาธรรม โดยมี นายอานันท ปนยารชุน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
ฝายฆราวาส ถวายปจจัยไทยธรรมพรอมกรวดน้ํา รับพร เปนอันเสร็จพิธี
ลําดับถัดมาเวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มเทศนคาถาพัน เวลา ๑๓.๓๐ น. กัณฑทศพร จบแลววงปพาทยบรรเลงเพลง
“สาธุการ” และชมการแสดงประกอบกัณฑจากกรมศิลปากร เวลา ๑๕.๐๐ น. กัณฑหิมพานต พรอมชมการบรรเลง
เพลง “ตวงพระธาตุ”
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ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กลาวถึงรายละเอียดการจัดงานวา
ในโอกาสวันคลายวันพระราชทานกําเนิด รพ.ศิริราช โรงพยาบาลหลวงแหงแรกของแผนดิน ในวันที่ ๒๖ เมษายน ศกนี้
ตลอดระยะเวลา ๑๓๑ ป รพ.ศิริราชไดพัฒนาการรักษาผูปวย มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยที่ล้ําหนา
ทันสมัย มาใชควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความเชี่ยวชาญในการรักษาแกประชาชนทุกหมูเหลา
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือ และไววางใจ มีผูปวยมารับบริการจากทั่วทุกสารทิศปละกวา ๓ ลาน
คน ไมเพียงแตการใหบริการทางการแพทยที่ครบวงจร ยังเปนองคกรที่ชี้นําสังคมดานสุขภาพ มีการสงเสริมสุขภาพ
อาชีวอนามัยประชาชนในวงกวางผานภาคีเครือขาย องคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการเปนผู “ให”
สุขภาพที่ดีแกประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูพระราชทานกําเนิด รพ.ศิริราช
และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย” ในการ
เพิ่มคุณภาพการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูปวยโดยเทาเทียมกันตามมาตรฐานสากลแลว ยังคํานึงถึงอาคาร
สถานที่ และสาธารณูปโภคตาง ๆ สําหรับประชาชนผูรับบริการอีกดวย ที่เห็นชัดขณะนี้ คือ การกอสรางอาคารนวมิน
ทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โอกาสนี้ ค ณะฯ จึ งได จั ด งาน “๑๓๑ ป ศิ ริร าช เทศน ม หาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ” ระหว างวั น ที่ ๒๑-๒๔
เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช การนี้สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ
พระราชทานผาไตรถวายพระธรรมกถึก จํานวน ๑๓ ไตร และไดรับพระเมตตาจากพระเถรานุเถระในการจัดงาน อาทิ
พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา อีกทั้งยังไดรับเกียรติจาก นายอําพล
เสนาณรงค ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายอานันท ปนยารชุน เปนที่ปรึกษา และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ ผู
บัญชาการทหารเรือ ใหเกียรติเปนรองประธานฝายฆราวาส รวมกับผูแทนหนวยงาน องคการภาครัฐและเอกชนเปน
กรรมการ จัดงาน โดยปจจัยทั้งหมดจะนําไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ชวยเหลือพระภิกษุ สามเณร
อาพาธ โรงพยาบาลศิริราช
การเทศนมหาชาติ เปนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยมาแตโบราณ แตก็ไมลาสมัย เพราะเปนคติสอนใจ
คนในสังคมไดทั้งวันนี้และวันหนา จนกลาวกันวา เปนคัมภีรเลมใหญ จะชวยใหสังคมไทยมีทางออกในยุควิกฤต เปนการ
ถายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดร ผูบําเพ็ญทานบารมีดวยความโอบออมอารี มีขันติ ความเสียสละอันยิ่งใหญจนได
บรรลุเปนพระโพธิสัตว สงเสริมใหเปนผูเสียสละ รูจักใหอภัย ซึ่งเรื่องราวดังกลาวควรคาแกการสืบสานใหดํารงไว อีกทั้ง
สงเสริมเพิ่มพูนสติปญญาแกประชาชน บังเกิดความสมานฉันทของคนในชาติ ชวยสรางสังคมอันดีงามของไทย เชื่อกันวา
อานิสงสแหงการฟงเทศนมหาชาติครบ 13 กัณฑ และดําเนินชีวิตตามหลักธรรม จะไดรับผลดีทั้งภพนี้และภพหนา ตาม
กําหนดการโดยยอ ดังนี้
วันอาทิตยที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
๑๒.๓๐ น.
คาถาพัน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
๑๓.๓๐ น.
กัณฑทศพรและการแสดง แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปฺโญ วัดทองนพคุณ
๑๕.๐๐ น.
กัณฑหิมพานต แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
วันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น.
กัณฑทานกัณฑ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูโฆสิตธรรมมากร วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
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๑๒.๓๐น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๓๐ น.

กัณฑวนปเวสน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่
กัณฑชูชกและการแสดง แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง
กัณฑจุลพน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน วัดราชสิทธิราม

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น.
กัณฑมหาพน แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาโสภณ วัดบางรักใหญ
๑๒.๓๐น.
กัณฑกุมาร แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี
๑๔.๐๐ น.
กัณฑมัทรีและการแสดง แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา
๑๕.๓๐ น.
กัณฑสักกบรรพ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหากรวิทย วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ น.
กัณฑมหาราช แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๐๙.๓๐ น.
กัณฑฉกษัตริย แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่
๑๒.๓๐ น.
กัณฑนครกัณฑ แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา
๑๔.๐๐ น.
พิธีทอดผาปามหากุศล
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และอื่น ๆ เพื่อความเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคประชาชน ภายใตหัวขอหลัก “Siriraj Smart Hospital” ระหวางวันที่ ๒๒-๒๖
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐.๘๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาศิ ริ ร าช ๑๐๐ ป แสดงนิ ท รรศการการเข า ถึ ง Mobile
Application ของศิริราชที่มีชื่อวา “Siriraj Connect” ทุกการเชื่อมตอกับศิริราชผูรับบริการจะรูสึก “สะดวก” ยิ่งการ
มารับบริการที่โรงพยาบาล ทําใหสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได ถือเปนการสรางประสบการณใหมของผูที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรของพระองค เพลิดเพลินกับดนตรี
ในสวนจาก Music Guru Band ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ณ สวนบริเวณพระราชานุ
สาวรียสมเด็จพระบรมราชชนก และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมราชแพทยา
ลัย โดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เปนวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลศิริราช เวลา ๑๐.๐๐ น. มี
พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ร.๕ ผูพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลศิริราช และผูมีคุณูปการตอโรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรมครั้งนี้จะสําเร็จไดดวยผูมีจิตเมตตา และแรงศรัทธาของประชาชนรวมใจสนับสนุนกําลังทรัพยอัน
เปนกุศล สมทบทุนชวยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ใหพนทุกขจากโรคภัย ทานสามารถรวมเปนเจาภาพกัณฑ
เทศนมหาชาติหรือบูชาธรรมไดที่ • งานการเงิน ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ ชั้น 2 รพ.ศิริราช • ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดล
บําเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช การบริจาคหรือทําบุญ สามารถนําใบเสร็จไปลดหยอนภาษีไดตามที่กฎหมายกําหนด สอบถาม
เพิ่มเติมไดที่ งานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ตึกอํานวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7646-8
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