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ค�าปรารภ

เร่ืองการจัดท�าหนังสือมรดกธรรมยอดโอวาทค�าสอนของสมณะนักปราชญ ์
วสิทุธเิทวา (พระป่า) จัดท�าขึน้ ๓๔ องค์ สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ ระหว่างปี พทุธศักราช 
๒๔๖๐-๒๕๕๔ โอวาทธรรมยอดแห่งค�าสอนของวิสุทธิบุคคล ท่านแสดงบริสุทธิ์
สมบรูณ์ไม่ว่ายุคใดสมยัใด น�าผู้สนใจพยายามตัง้ใจปฏบิตัติาม ย่อมก้าวล่วงทกุข์ไปได้ 
สมความปรารถนา คณะปสาทะศรัทธาเห็นควรจัดท�าขึ้นสงวนรักษาไว้ เพื่อกุลบุตร
สุดท้ายภายหลังที่ พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม บ้าน
หนองกลางดอน ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจกรุณาเข้าไป
ศึกษาได้ตามโอกาส เวลาพอดี

ผู้ฉลาดยึดหลักนักปราชญ์เป็นแบบฉบับพาด�าเนินปกครองรักษาตน

คณะปสาทะศรัทธา

ห้ามพิมพ์เพื่อจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์
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ค�าปรารภ

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ นี้ เป็นวันครบ ๕๐ ปี นับแต่วันสิ้นพระชนม์ 
แห่งสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระผู้ทรงประสทิธิป์ระสาธน์ 
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและแก่ประเทศชาติ เป็นอเนกประการ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์น้ัน ทรงเป็นพระเจ้าลกูยาเธอในพระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และเจ้าจอมมารดาแพ ประสตูเิมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๒ เมษายน  
๒๔๐๓ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงศึกษาอักขรสมัยเบื้องต้นในส�านักของท่านนก 
ธิดาพระศรีวิโรจน์ ทรงศึกษาวิชาเลขในส�านักกรมหลวงวรเสรฐสุดา พระราชธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงศึกษาภาษาบาลีและอักษรขอมกับ 
พระยาปริยัตธิรรมธาดา (เป่ียม) นอกจากน้ันกท็รงศกึษาภาษาองักฤษและวชิาการสมยั
ใหม่ต่าง ๆ ตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรม- 
ชนกนาถของพระองค์ เม่ือพระชนมายไุด้ ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณรประทบั 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๗๘ วัน ก็ทรงลาผนวช เมื่อพระชนมายุ ๑๘ พรรษา 
ทรงรับราชการในกรมราชเลขา ต�าแหน่งเจ้าพนักงานสารบบฎกีา พอพระชนมาย ุ๒๐ 
พรรษาบริบรูณ์ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ- 
วริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าคุณพระจันทรโคจรคุณ (จนฺทร�สี ยิ้ม) เป็น 
พระกรรมวาจาจารย์ และเสด็จประทบั ณ วดับวรนิเวศวหิาร เม่ือทรงผนวชได้ ๓ พรรษา  
ทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรมสนามหลวงได้ ๕ ประโยค พระองค์ทรงพอพระหฤทัย
เพยีงเท่าน้ัน เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเคยแปลพระปริยตัธิรรม 
ได้ ๕ ประโยคมาก่อน หลังจากแปลพระปริยัติธรรมแล้ว ก็ทรงได้รับสถาปนา 
พระอสิริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่วชริญาณวโรรส พระราชาคณะเจ้าคณะ 
รองคณะธรรมยตุกินิกาย ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงรับสถาปนาเลือ่นพระอสิริยยศเป็น  
กรมหลวงวชริญาณวโรรส มาถงึในรัชกาลที ่๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงรับมหาสมณตุมาภเิษก  
คือทรงรับสถาปนาขึ้นเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายก ที่เรียกทั่วไปว่าสมเด็จ 
พระสังฆราช แต่โดยที่ทรงเป็นพระราชโอรส เป็นเจ้านายผู้ใหญ่ จึงทรงสถาปนาขึ้น
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เป็นสมเด็จพระมหาสมณะ ซึ่งเป็นค�าพิเศษ (นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐  
แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์) และทรงได้รับสถาปนาเลือ่นพระอสิริยยศเป็น สมเดจ็พระเจ้า- 
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับสถาปนาเปลี่ยน
ค�าน�าหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของ 
พระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ นอกนั้นยังทรงเป็น 
พระอุปัธยาจารย์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า และพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาล 
ที่ ๕ อีกหลายพระองค์  พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียะเป็นหิตานุหิตประโยชน์
แก่พระศาสนาและประเทศชาตเิป็นอเนกประการ ได้สิน้พระชนม์เม่ือวนัที ่๒ สงิหาคม 
๒๔๖๔ ณ พระต�าหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร สิริรวมพระชนมายุได้ ๖๒ พรรษา 

ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า- 
อยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นั้น พระองค์ได้ทรงพยายามเร่งรัดปรับปรุงประเทศชาติ เพื่อให้
เจริญก้าวหน้าเทยีมทนันานาประเทศในทกุ ๆ  ด้าน ทรงด�าเนินตามรัฐประศาสโนบาย
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๔ พระบรมชนกนาถได้ทรงวางไว้  
แต่มิทนัได้ด�าเนินการให้ส�าเร็จครบถ้วนตามพระบรมราโชบาย กส็ิน้รัชกาล, พระบาท- 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงด�าเนินสืบต่อพระบรมราโชบายนั้น และ
ทรงพระราชด�าริกว้างขวางออกไปอกี จนส�าเร็จเป็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
ดังปรากฏแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงการปกครอง
ประเทศ เช่น ตั้งกระทรวงทบวงกรมตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทรงปรับปรุงกฎหมาย
ทั้งทางบ้านเมือง ทั้งทางคณะสงฆ์ ทรงปรับปรุงการศึกษาของชาติเพื่อให้การศึกษา
แพร่หลายไปสู่อาณาประชาราษฎร ทรงส่งเสรมิการติดต่อทั้งภายในทั้งภายนอก เช่น  
การค้าขายกับชาวต่างประเทศ ทรงส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยและ 
การศกึษาของคณะสงฆ์และอืน่ ๆ  อกีรอบด้าน ในการด�าเนินการเพือ่ให้การพฒันาใน
ด้านต่าง ๆ  ของประเทศชาตดิ�าเนินและก้าวหน้าไปจนบรรลถุงึจุดมุง่หมายน้ัน จ�าต้อง 
มีบุคคลผู้มีความสามารถในด้านนั้น ๆ มาเป็นผู้ช่วยกันบริหารและด�าเนินงาน
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงเป็นพระองค์หนึ่ง 
ที่ได้ทรงร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติในสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการศึกษา ทั้งทางการศึกษาของ
คณะสงฆ์ทัง้ทางการศกึษาของชาต ิพระองค์ได้ทรงด�าเนินการตัง้มหามกฏุราชวทิยาลยั  
ซึง่ได้มกีารประกาศตัง้ขึน้โดยพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หวั เมือ่ ร.ศ. ๑๑๒ ได้ทรงน�าวธิกีารและวชิาการแบบใหม่เข้ามาทดลองสอนและ 
สอบในมหามกฏุ ฯ เป็นการแรกเร่ิม ทรงให้นักเรียนในมหามกฏุ ฯ เรียนทัง้ภาษาไทย  
ภาษาบาล ีภาษาสนัสกฤต และภาษาองักฤษ ให้เรียนคณติศาสตร์เบือ้งต้นและวชิาการ
อย่างใหม่อื่น ๆ  ทรงพระนิพนธ์ต�าราส�าหรับเรยีนภาษาอังกฤษและต�าราคณิตศาสตร์
เบือ้งต้นส�าหรับใช้สอนในมหามกฏุราชวทิยาลยั ทรงน�าระบบการสอบแบบใหม่เข้ามา 
ทดลองใช้กบันักเรียนมหามกฏุราชวทิยาลยั คอื ให้มีการสอบด้วยการเขยีน มกีารคิด 
คะแนนในการสอบเป็นเครื่องตัดสินการสอบว่าได้หรือตก และเป็นเครื่องวัดผลการ
ศึกษาและความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยพระองค์ทรงเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ใน 
การคิดคะแนนลงเป็นแบบแผนส�าหรับใช้ในมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วยพระองค์เอง 
ทรงทดลองใช้วิธีการแบบใหม่เหล่าน้ีในโรงเรียนของมหามกุฏราชวิทยาลัยจนเป็น 
ที่นิยมแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว และได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดี เป็นที่ต้อง
พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงสนับสนุนและ
สรรเสริญวิธีการเหล่านั้นว่าเป็นวิธีการที่ดี ประจวบกับในเวลานั้น พระบาทสมเด็จ- 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�าริในอันที่จะขยายการศึกษาออกไปยัง
หัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระราชประสงค์ให้วัด ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาของ
กุลบุตรมาแต่โบราณกาลแล้ว เป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนเด็กตามแบบและหลักสูตรที่
ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้เป็นแบบเดียวกัน เป็นการตั้งต้นการศึกษาแบบปัจจุบัน และ 
ให้พระภิกษุเป็นผู้ช่วยรับภาระต่าง ๆ จึงได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชริญาณวโรรส ให้ทรงรับภาระอ�านวยการให้พระภกิษุสงฆ์สัง่สอนกลุบตุร 
และบงัคับการพระอารามในหวัเมืองตลอดพระราชอาณาจักร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
พระองค์น้ันก็ได้ทรงรับสนองพระราชประสงค์ในการน้ี และพระองค์ก็ได้ทรงน�าเอา 
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วิธกีารและแบบอย่างต่าง ๆ  ทีท่รงเคยใช้ในโรงเรียนของมหามกฏุราชวทิยาลยัมาก่อน  
และได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดีแล้วน้ันเอง มาเลอืกใช้และจัดปรับปรุงให้เหมาะสมใน
การจัดการศึกษาในหวัเมือง สนองพระราชประสงค์ในการพฒันาประเทศชาตใินด้าน 
การศึกษาให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และประโยชน์อันส�าคัญอีกประการหนึ่งของมหา- 
มกุฏราชวิทยาลัย ก็คือ เป็นที่ฝึกอบรมพระภิกษุทั้งในกรุงเทพ ฯ และจากหัวเมือง 
เพือ่ให้เป็นครู ส�าหรับส่งออกไปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ  ในหวัเมอืงทัว่พระราชอาณาจักร  
ในการน้ีพระองค์ท่านต้องทรงทุ่มเทก�าลังพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ
อย่างมากมาย เพราะต้องทรงด�าริจัดการทุกอย่างด้วยพระองค์เอง เพื่อให้การศึกษา
เจริญรุ่งเรืองตามพระราชประสงค์ เช่น ทรงพระด�าริจัดหาและสร้างหลักสูตรส�าหรับ
การเล่าเรียนของกุลบุตรในหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร ทรงแนะน�าชักชวนกุลบุตร
ทัง้หลายให้นิยมยินดใีนการศกึษา ทรงชกัน�าประชาชนให้เหน็ประโยชน์ของการศึกษา 
และช่วยกันสร้างโรงเรียน เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของบุตรหลานของพวกเขาเอง ทรงจัด 
ฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าใจในการศึกษาแล้ว ตั้งให้เป็น 
ผู้อ�านวยการจัดการศกึษาในหวัเมอืงประจ�ามณฑลต่าง ๆ  และทรงเป็นผู้ทีจ่ะต้องคอย 
ช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาขดัข้องต่าง ๆ  ให้ลลุ่วงไป ด้วยพระปรีชาสามารถอนัสขุมุคมัภีรภาพ  
เน่ืองมาจากพระด�าริและการจัดการของพระองค์เป็นการแรกเร่ิมน้ีเอง จึงได้มโีรงเรียน 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกิดขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันน้ี ดังน้ัน จึงอาจ 
กล่าวได้ว่า สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นบคุคลส�าคัญ
พระองค์หน่ึงของชาตไิทยในด้านการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ ซึง่ได้ค่อย ๆ  พฒันา 
มาเป็นการศึกษาในระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พระปรีชาสามารถต่าง ๆ  ในด้านการ 
วางแผนและท�าให้การศึกษาของชาตเิจริญแพร่หลายออกไปทัว่พระราชอาณาจักรน้ัน  
จะพบหลักฐานได้จากเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติในสมัยนั้น

ในด้านการศกึษาคณะสงฆ์น้ัน กล่าวได้ว่า พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้ก�าเนิดการ
ศึกษาแบบใหม่ของคณะสงฆ์ พระองค์ทรงเปลี่ยนระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา
ของคณะสงฆ์ จากระบบโบราณซึ่งยากแก่การเล่าเรียน ต้องใช้เวลามาก และไม่แพร่
หลายทัว่ไปแก่พระสงฆ์ มาเป็นระบบการเล่าเรียนแบบใหม่ ซึง่ท�าให้การเล่าเรียนง่าย
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ขึ้นได้ผลรวดเร็วขึ้น และแพร่หลายออกไปสู่พระภิกษุสามเณรทั่วพระราชอาณาจักร 
พระองค์ได้ทรงน�าหลักสูตรและวิธีการแบบใหม่ที่พระองค์ทรงพระด�าริข้ึนมาทดลอง 
ใช้ในส�านักเรียนของวัดบวรนิเวศวิหารก่อน พระองค์ทรงใช้ต�าราที่พระองค์ทรง 
พระนิพนธ์ขึ้นใหม่สอนพระนวกะวัดบวรนิเวศวิหาร และทรงใช้วิธีการสอบแบบใหม่ 
คือการสอบโดยการเขียนแก่พระนวกะ ในส�านักวัดบวรนิเวศวิหารเช่นเดียวกัน  
เร่ิมตัง้แต่ ร.ศ. ๑๒๒ (๒๔๔๖) (ตามหลกัฐานเอกสาร) เป็นต้นมา จนเป็นทีต่ระหนัก
แก่พระหฤทัยว่า เป็นวิธีการที่ดีและให้ประโยชน์ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ต่อมา 
พระองค์จึงได้ทรงน�าการศกึษาแบบใหม่ทีพ่ระองค์ทรงพระด�าริข้ึนและทดลองจนเป็น
ทีไ่ด้ผลน้ีมาตัง้เป็นแบบการศกึษาส�าหรับคณะสงฆ์ พระองค์ได้เปิดการสอบ “องค์ของ
สามเณรรู้ธรรม” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ร.ศ. ๑๓๐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์
ส�าหรับสามเณรผู้ทีค่วรจะได้รับยกเว้นจากการถกูเรียกเป็นทหาร ตามพระราชบญัญตัิ
เกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔ และการศึกษาแบบใหม่นี้ก็ได้เจริญสืบมาจนปัจจุบันนี้ ดังที่
ทราบกนัทัว่ไปในขณะน้ีว่า “นักธรรม” ซึง่ม ี๓ ชัน้คือ นักธรรมชัน้ตรี นักธรรมชัน้โท 
และนักธรรมชั้นเอก อันเป็นการศึกษาขั้นมูลฐานของคณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร 
อยู่ในบัดนี้ ทรงรจนาหลักสูตรส�าหรับนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกขึ้นใช้ เป็นเหตุท�าให้ 
พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรม 
วนัิยดข้ึีนโดยทัว่ไป ทรงเปลีย่นระบบการสอบพระปริยตัธิรรมภาษาบาลแีบบแปลปาก  
มาเป็นแบบแปลโดยวิธีเขียน ซึ่งเป็นวิธีที่พระองค์ได้ทรงทดลองใช้ในโรงเรียนของ
มหามกุฏราชวิทยาลัยมาก่อนเช่นเดียวกัน พระองค์ได้น�าวิธีแปลโดยวิธีเขียน มาใช้ 
ในการสอบสนามหลวงเป็นคร้ังแรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๔ ในการสอบแปลประโยค ๑-๒  
เมื่อทรงเห็นว่าเป็นการสะดวกและเป็นผลดีต่อการศึกษา จึงได้ประกาศใช้เป็นทาง
ราชการส�าหรับการสอบทุกประโยคเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๕๘ ซึ่งเป็นผลท�าให้ 
พระภกิษุสามเณรมีความรู้ความช�านาญในอกัขรวธิ ีและการเขยีนอ่านภาษาไทยดขีึน้
กว่าแต่ก่อน ทรงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรส�าหรับบาลีประโยคต่าง ๆ ให้ 
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เล่าเรียนไปแล้ว ทรงช�าระคัมภีร์ปกรณ์ต่าง ๆ 
ส�าหรับใช้เป็นหลกัสตูรบาลปีระโยคน้ัน ๆ   ทรงรจนาบาลไีวยากรณ์ต่าง ๆ  ส�าหรับเป็น 
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หลักสูตรในการศึกษาภาษาบาลี และท�าให้การศึกษาภาษาบาลีง่ายข้ึนกว่าแต่ก่อน 
ต�าราและหลกัสตูรทัง้หลายเหล่าน้ี ได้ใช้ส�าหรับการศึกษาของคณะสงฆ์ตลอดมาตัง้แต่
สมัยเร่ิมแรก ในยุคของพระองค์จนปัจจุบันน้ีหลักสูตรนักธรรมและบาลีที่พระองค์ 
ทรงรจนาและช�าระน้ี นอกจากจะใช้อยูใ่นพระราชอาณาจักรไทยแล้ว ประเทศใกล้เคยีง 
บางประเทศกไ็ด้น�าไปใช้เป็นหลกัสตูรบ้าง เป็นหนังสอืประกอบบ้าง ส�าหรับการศกึษา
ของพระสงฆ์ในประเทศน้ัน ๆ  อีกด้วย พระเกยีรตคิณุของพระองค์ ในด้านการรจนา 
ต�ารับต�าราทางพระพทุธศาสนาน้ัน จึงมิใช่จะปรากฏอยูเ่พยีงภายในประเทศไทยเท่าน้ัน  
แต่ได้แพร่หลายไปในนานาประเทศทีนั่บถอืพระพทุธศาสนา หรือทีส่นใจในการศกึษา 
พระพทุธศาสนา พระนิพนธ์ของพระองค์ทีเ่ป็นหลกัสตูรในการศึกษาทางพระพทุธศาสนา 
หลายเรื่องได้แปลออกเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น นวโกวาท วินัยมุข เล่ม ๑-๒ 
ธรรมวิภาค ธรรมวิจารณ์และอุปสมบทวิธีเป็นต้น พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน 
จึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้รู้และนักศึกษาชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน พระองค์ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมน้ันเจริญแพร่หลายอยู่ในหมู่ของพระสงฆ์และในวงของนักปราชญ ์
บางเหล่าเท่าน้ัน ไม่แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนส่วนมาก ซึง่เป็นส่วนส�าคญั กเ็ท่ากับว่า 
การเผยแผ่และการปฏบิตัธิรรม ไม่ส�าเร็จประโยชน์แก่มหาชน ตามความมุ่งหมายของ
พระพุทธศาสนา พระองค์จึงได้ทรงวางแนวแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัด
ระดับธรรมต่าง ๆ  ส�าหรับสัง่สอนพทุธศาสนิกชนให้เหมาะสมกบับคุคลในระดบัช้ันน้ัน ๆ   
ทีจ่ะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ และน�าไปประพฤตปิฏบิตัไิด้ถกูต้อง เพือ่ให้ส�าเร็จความมุง่หมาย 
ดังกล่าวนี้ พระองค์จึงได้ทรงรจนาหนังสือเบญจศีลเบญจธรรม และธรรมวิภาคภาค 
คหิปิฏบิตัแิสดงค�าสอนเบือ้งต้นของพระพทุธศาสนาส�าหรับสามญัชนทัว่ไปจะได้ศึกษา
และน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ทรงรจนาอรรถศาสน์ แสดงประโยชน์อันบุคคล 
จะพงึได้ในชาตน้ีิ และชาตหิน้าตามคตทิางพระพทุธศาสนา อนัเป็นค�าสอนทีส่งูข้ึนมา 
อกีชัน้หน่ึงเป็นชัน้กลาง และทรงรจนาธรรมวจิารณ์ แสดงค�าสอนชัน้สงูทางพระพทุธ- 
ศาสนาเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลผู้สนใจในการปฏบิตัธิรรมช้ันสงู จะได้ศกึษาและน�าไป
เป็นแนวทางแห่งการประพฤตปิฏบิตัเิป็นต้น นอกจากน้ีพระองค์ได้ทรงเป็นผู้ริเร่ิมใน 
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การรจนาหนังสอืธรรม แสดงค�าสัง่สอนของพระพทุธศาสนาอย่างง่าย ๆ  เช่น ทรงรจนา 
เทศนาด้วยถ้อยค�าและส�านวนแบบธรรมดา เหมาะแก่กาลและสมยั เป็นแบบอย่างสบืมา 
จนบดัน้ี พระด�าริริเร่ิมในการน้ี พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๕  
ทรงเหน็ประโยชน์และเป็นทีต้่องพระราชประสงค์ในการทีจ่ะทรงท�านุบ�ารุงพระพทุธ- 
ศาสนาจึงได้ทรงอาราธนาให้พระองค์ทรงรจนาพระธรรมเทศนาส่งไปแจกตามวดัต่าง ๆ   
ในหัวเมือง เพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้ศึกษาและใช้เทศนาสั่งสอนประชาชน

การคณะสงฆ์ พระองค์ก็ได้ทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เข้าระเบยีบอันเป็น
ผลสบืเน่ืองมาจากการทีท่รงจัดการศกึษาหวัเมอืง ซึง่อาศยัผู้อ�านวยการศกึษามณฑล
ต่าง ๆ  และพระสงฆ์ทัว่พระราชอาณาจักรรายงานความเป็นไปของคณะสงฆ์ให้ทรงทราบ  
จึงได้เกิดมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ขึ้นเป็นครั้งแรก 
ตามพระราชบญัญตัน้ีิ จัดแบ่งส่วนการปกครองเป็นส่วนกลางและส่วนภมูภิาค มมีหา
เถรสมาคม เจ้าคณะตามล�าดบัชัน้ จนถึงเจ้าอาวาส ปกครองบงัคับบญัชากนัเป็นช้ัน ๆ   
ตามล�าดบั พระองค์ประทบัเป็นประธานในเถรสมาคม ทรงประชุมปรึกษาและประทาน
พระมหาสมณวนิิจฉัย ทรงวางระเบยีบต่าง ๆ  อนัเป็นการส่งเสริมให้พระภกิษุสามเณร
ประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยด้วยความเรียบร้อย ทรงสอดส่องดูแลให้พระภิกษุ
สามเณรประพฤตอิยูใ่นสมณวสิยั และข้อส�าคญัทีส่ดุคอื พระสงฆ์ได้ปกครองกนัเอง 
เพราะก่อนแต่สมยัของพระองค์ขึน้ไป คณะสงฆ์ไม่ได้มอี�านาจปกครองกนัเอง จึงท�าให้ 
เกิดการอากูลหลายอย่าง แต่เมื่อทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้มาอยู่กับพระเถระ
ตามล�าดับชั้น ก็ท�าให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสัดส่วน 
ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็น 
เจ้านายสุขุมาลชาติ แต่ในสมัยที่พระองค์ทรงบริหารการคณะสงฆ์ และทรงจัดการ
ศึกษาของชาติในส่วนหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร พระองค์ก็ได้เสด็จออกไป
ตรวจการณ์การคณะสงฆ์และการศกึษาในหวัเมอืงมณฑลต่าง ๆ  ทัว่พระราชอาณาจักร
เท่าทีพ่ระองค์จะสามารถเสดจ็ไปถงึ เป็นคร้ังคราวอยูเ่สมอ บางแห่งทีพ่ระองค์เสดจ็ไป  
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ต้องทรงล�าบากพระวรกายเป็นอย่างมาก มากคร้ังพระองค์ต้องเสด็จด�าเนินไปด้วย 
พระบาทเปล่า จากต�าบลหน่ึงไปสูอ่กีต�าบลหน่ึง แต่พระองค์กท็รงมพีระขันตแิละวริิยะ
อุตสาหะ เพือ่ความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาและการศกึษาของชาต ิโดยมิเคยทรง
น�าพาถึงความทุกข์ยากส่วนพระองค์

พระจริยาวตัรต่าง ๆ  ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์น้ัน แม้ดงักล่าวมาแล้ว  
ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถเพียงไหน ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์
อันเป็นพระคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระศาสนาเพียงไร พระองค์ทรงด�ารง
พระชนมชีพอยู่เพื่อความเจริญวัฒนาการของชาติและพระศาสนาโดยแท้ สมเป็น 
ปชูนียบคุคลทีค่วรเคารพบชูาของชาตไิทย เป็นผู้ทีอ่นุชนจะพงึเคารพบชูาและถอืเป็น
เนตติแบบอย่างในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติสืบไป

คณะสงฆ์ได้มาระลึกถึงพระคุณูปการเป็นอเนกประการของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้าพระองค์น้ัน มหาเถรสมาคมจึงได้ประชมุและตกลงกนัเป็นเอกฉันท์ ให้จัดงาน 
มหาสมณานุสรณ์ในโอกาสที่ครบ ๕๐ ปี นับแต่วันสิ้นพระชนม์แห่งพระองค์

ความมุ่งหมายในการจัดงานมหาสมณานุสรณ์นี้ ก็คือ:-

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและประกาศพระเกียรติคุณ
เพื่อเผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระกรณียกิจ และผลงานที่ทรงกระท�าไว้
เพื่อเป็นเนตติแบบอย่างแก่อนุชน
เพื่อแสดงความส�านึกในพระคุณและถวายพระกุศล
เพ่ือจัดพิมพ์พระนิพนธ์ และหนังสือที่มีความส�าคัญทางพระศาสนา เช่น  

อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น
เพื่อให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

งานมหาสมณานุสรณ์ ๕๐ ปีครั้งนี้ มหาเถรสมาคมได้ตกลงก�าหนดวันที่ ๑-๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีรายการบ�าเพ็ญกุศลถวาย การแสดงนิทรรศการ การพิมพ์
หนังสือ การสร้างวัตถุอนุสรณ์
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การบ�าเพ็ญกศุล ได้อาราธนาเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวดัทัว่พระราชอาณาจักร 
มาสวดมนต์สดับปกรณ์พร้อมทัง้คณะสงฆ์จีน ญวน และมกีารประชุมสวดมนต์ถวาย
ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และในวัดทั้งปวงทั่วพระราชอาณาจักร ในวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๑๔

จัดนิทรรศการ แสดงพระประวตัแิละผลงานต่าง ๆ  ของพระองค์คอื เปิดสถานที่ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ เช่น ต�าหนักเพ็ชรซึ่งเป็นท้องพระโรง และที่ประชุม
มหาเถรสมาคม ต�าหนักเดิมทีป่ระทบัตลอดถงึวนัทีส่ิน้พระชนม์ ต�าหนักจันทร์เป็นต้น 
ให้ประชาชนชม เปิดโบสถ์ วิหาร และปูชนียสถานส�าคัญ ให้ประชาชนเข้านมัสการ 
เปิดพิพิธภัณฑ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร ภ.ป.ร. ซึ่งเป็นที่แสดงพัสดุส�าคัญ
น่าศึกษาของวัดบวรนิเวศวิหาร แสดงพระบริขารของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค ์
ทีท่รงผนวช และเสดจ็ประทบั ณ วดับวรนิเวศวหิาร พระบริขารของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้า ๒ พระองค์ และของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พัดยศ พัดเปรียญ นักธรรม
และพดัรองต่าง ๆ  ทีน่่าศกึษา พร้อมด้วยพพิธิภัณฑ์กรรมฐานเป็นต้น แสดงกจิกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ณ ตึกสภา 
การศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั คอื จัดแสดงนิทรรศการทางภาพ ทางความคดิ และ
ทางปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา แสดงวิวัฒนาการ พุทธศิลป์ สถิติ ผังทางการ
ศกึษาและการปกครอง และรายการละเอยีดอืน่ ๆ  ทางพระพทุธศาสนาและคณะสงฆ์ 
แสดงปาฐกถาอภิปราย และแสดงพระธรรมเทศนา ประกวดเรียงความเก่ียวกบัสมเดจ็ 
พระมหาสมณเจ้า ฯ และการเขยีนภาพ และการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนมธัยม
วัดบวรนิเวศ ณ ตึกมนุษยนาควิทยาทาน

จัดพิมพ์ประมวลพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ของพระองค์ท่านโดยจัดแบ่งออกเป็น
หมวดหมูต่ามประเภท เพือ่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นการเทดิพระเกยีรตคิณุ
ของพระองค์ท่านในด้านการรจนาให้ปรากฏ ประมวลพระนิพนธ์ต่าง ๆ ที่รวมพิมพ์
ในงานคราวนี้รวม ๑๔ เล่ม คือ ๑. หมวดธรรมคดี ๒. หมวดวรรณนาพระสูตร  
๓. หมวดพระธรรมเทศนา ๔. หมวดศราทธพรตเทศนา ๕. หมวดการศึกษา  
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๖. หมวดการพระศาสนา ๗. หมวดประวตัศิาสตร์และโบราณคด ี๘. หมวดศาสนคดี 
-อนุศาสนี ๙. หมวดพระนิพนธ์ต่างเร่ือง ๑๐. หมวดพระมหาสมณศาสน์เกี่ยว
กับการศึกษา ๑๑. พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีไปมากับพระองค์ท่าน  
๑๒. คาถาชาดกและแบบอักษรอริยกะ ๑๓. ประมวลพระมหาสมณวินิจฉัย ๑๔.  
พระประวตั ิฯ หนังสอืประมวลพระนิพนธ์ต่าง ๆ  เหล่าน้ี องค์การ สถาบนัและบคุคล 
ต่าง ๆ  ร่วมกนับริจาคเงินจัดพมิพ์ขึน้ พระนิพนธ์ต่าง ๆ  ทีจั่ดพมิพ์ในคราวน้ี ได้รวบรวม 
เฉพาะเร่ืองทีไ่ม่ได้ใช้เป็นหลกัสตูรหรือแบบเรียนและยงัมพีระนิพนธ์เร่ืองต่าง ๆ  อกีมาก  
ซึ่งจะได้จัดพิมพ์ในโอกาสต่อ ๆ ไป

จัดสร้างพระรูปหล่อโลหะ แบบประทบัน่ังขนาดพระเพลา ๖ น้ิว เปิดโอกาสให้วดั  
สถาบนั องค์การ และบคุคลทัว่ไป ผู้ประสงค์รับไปประดษิฐานไว้เป็นทีเ่คารพสกัการะ

สร้างเหรียญพระรูป ๒ แบบ คือ แบบพระรูปเสี้ยว รูปกลมขนาด ๗ ซม. และ 
๒ ซม. ครึ่ง และแบบประทับนั่งในสีมาเต็มองค์ขนาด ๗ ซม. และ ๒ ซม. ครึ่ง  
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปผู้ประสงค์รับไปเป็นที่สักการบูชา

ในงานมหาสมณานุสรณ์คร้ังน้ี ปรากฏเป็นการเทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้าพระองค์น้ันเตม็ที ่ก็เพราะสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า เสดจ็พระราช- 
ด�าเนินมาทรงเปิดงาน ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นการพระราชทานพระบรม- 
ราชปูถัมภ์ มหาเถรสมาคมพร้อมทัง้คณะสงฆ์ ขอถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็บรม-
บพิตรพระราชสมภารเจ้า องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชนีินาถ และพระราชโอรสธดิาทกุพระองค์ ให้ทรงพระเกษมส�าราญ เสดจ็
สถิตในพระสิริราชสมบัติตลอดจิรกาล

อนึ่ง งานนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากคณะรัฐบาล องค์การ สถาบันบุคคลต่าง ๆ  
และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนได้รับความร่วมมอืจากสือ่สารมวลชนต่าง ๆ  ช่วยประกาศ 
ให้แพร่หลายเป็นอันมาก ท�าให้การจัดด�าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย



12

ในนามแห่งคณะสงฆ์ ขออนุโมทนาอ�านวยพรแก่คณะรัฐบาลองค์การ สถาบัน
ต่าง ๆ  และบคุคลทกุท่านให้ปราศจากทกุข์ ภยั โรคอปัุทวนัตราย เจริญอาย ุวรรณะ 
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ

ขอพระคุณปูการเป็นอเนก ทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 
พระองค์น้ัน ได้ทรงบ�าเพ็ญแก่พระศาสนาและประเทศชาติ ซึ่งเป็นการสืบต่อบ้าง 
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง เร่ิมต้นบ้าง อนัเป็นมูลฐานแห่งความเจริญในปัจจุบนั และส่วนใหญ่ 
ก็ยังอ�านวยประโยชน์อยูใ่นปัจจุบนั จงด�ารงอยูเ่พือ่ประโยชน์แก่คณะสงฆ์และบคุคล
ทั่วไป และขอให้ผู้ได้รับประโยชน์ได้ระลึกรู้ในพระคุณและตั้งใจปฏิบัติชอบเป็นการ
ปฏิบัติเทิดพระเกียรติ และขอให้พร้อมกันตั้งใจระลึกถึงพระคุณและถวายพระกุศล
แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พร้อมกันอธิษฐานใจขอให้
งานของพระองค์สถิตอยู่เป็นอมตะ เพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนาน

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

นายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค�าน�าพิมพ์ครั้งที่ ๒

พระมหาสมณวนิิจฉัย ในเร่ืองอธกิรณ์และปัญหาวนัิยบญัญตั ิและระเบยีบต่าง ๆ   
เช่น การห่มผ้า การให้บรรพชาอุปสมบท เป็นต้น ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชริญาณวโรรส เสด็จประทบัเป็นประธานในมหาเถรสมาคม ทรงวนิิจฉัยแล้ว
โปรดให้ลงไว้ในแถลงการณ์ ต่อมาสมเด็จพระสงัฆราช จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้กองพระ- 
ปริยตัธิรรมรวบรวมพมิพ์เป็นเล่มเดยีวกนั เพือ่ให้สะดวกแก่ผู้จะตรวจดตูามต้องการ 
ทางมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการจ�าหน่าย และหมดไปเป็นเวลานานแล้ว

หนังสอืเร่ืองน้ี เป็นเร่ืองน่าอ่านน่ารู้ของท่านผู้มุ่งการศึกษา ทัง้ฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ เพราะเรื่องต่างๆ ที่ทรงไว้นี้ มิใช่เป็นเรื่องอธิกรณ์ในฝ่ายสงฆ์ทั้งหมด ยังมี
เรื่องต่าง ๆ ที่น่ารู้อีก เช่น เรื่องรื้อพระเจดีย์ ต้นโพธิ์ และพระปฏิมาเป็นต้น ฝ่าย
บรรพชิต เป็นเร่ืองทีจ่ะต้องศกึษาโดยแท้ ข้อทีท่รงวนิิจฉัยไว้ ได้อ้างทีม่าไว้นับว่าเป็น 
หลักฐานมาก แม้ในเรื่องอธิกรณ์แต่ละเรื่อง ทรงไว้น่าฟัง และควรถือเป็นตัวอย่าง
ส�าหรับเปรียบเทียบในเรื่องที่วินิจฉัยในอธิกรณ์ต่าง ๆ

เมื่อประจวบกาลที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์มาถึงบัดนี้ ได้ครบ ๕๐ ปี ทางมหา 
เถรสมาคมและคณะรัฐบาล อนัมสีมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงเป็นประมุข 
ได้ร่วมจัดบ�าเพ็ญพระราชกุศลและกุศลถวาย คณะกรรมการผู้จัดงาน ได้รวบรวม 
พระนิพนธ์ต่างๆ ทีไ่ด้เคยพมิพ์แล้วแต่ขาดคราวไปบ้าง ทีย่งัไม่ได้เคยพมิพ์บ้าง จัดรวม 
พมิพ์ขึน้เป็นหนังสอืชดุ หนังสอืพระมหาสมณวนิิจฉัย ซึง่ได้ขาดคราวมาเป็นเวลานาน 
ก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นรวมเป็นหนังสือชุดด้วย

ในการพมิพ์คร้ังน้ี กค็งพิมพ์ไปตามฉบบัเดิม มแีก้ไขบ้างกเ็พยีงอกัษรตามทีเ่หน็
สมควร และเพราะหนังสอืน้ีได้รวบรวมมาจากแถลงการณ์คณะสงฆ์แต่ละเล่มมารวม
เป็นเล่มเดียว จึงเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมาะสมแก่หนังสือนี้ว่า “ประมวลพระมหาสมณ
วินิจฉัย” นอกนั้นคงตามฉบับเดิม.

วัดบวรนิเวศวิหาร
สิงหาคม ๒๕๑๔
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ค�าน�า

พระมหาสมณวินิจฉัยในเร่ืองอธิกรณ์และปัญหาพระวินัยบัญญัติที่สมเด็จ- 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส เสดจ็ประทับเปน็ประธานในมหาเถร- 
สมาคม ทรงวินิจฉัยแล้วโปรดให้ลงไว้ในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้เป็น
แบบฉบับส�าหรับต่อไปภายหน้า แต่ยังมิได้รวบรวมไว้ในที่อันเดียวกัน สมเด็จพระ- 
สงัฆราช จึงโปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมพมิพ์ขึน้ไว้ เพือ่ให้เป็นการสะดวกแก่ผู้จะตรวจด ู
ตามความต้องการ ได้ท�าสารบาญบอกชื่อเรื่องย่อ ๆ ไว้พอได้ตรวจดูด้วยแล้ว

กองพระปริยัติธรรม
กระทรวงธรรมการ

พ.ศ. ๒๔๖๙
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พระมหาสมณวินิจฉัย

__________________________

(ส�าเนา)

การประชุมเถรสมาคม วินิจฉัยอธิกรณ์

เรื่องพระต้องหาว่ารับฝากฝิ่นเถื่อน พ.ศ. ๒๔๕๑

__________________________

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เจ้าอธิการหริ่ง รองเจ้าคณะแขวงวัดบางจะอ้าย แขวงเมือง 
จันทบุรี ต้องหาว่ารับฝากฝิ่นเถื่อน เถรสมาคมได้ประชุมวินิจฉัยอธิกรณ์เร่ืองน้ี  
ทีว่ดับวรนิเวศวหิาร กระทรวงธรรมการ ได้น�าความข้ึนกราบบงัคลทลูพระกรุณาทราบ 
ฝ่าละอองธลุพีระบาทโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นไปตามค�าวนิิจฉัยของเถรสมาคม ดงัได้คดั 
ส�าเนาค�าวินิจฉัยและลายพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์  
รับพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มาลงไว้ต่อไปนี้

ค�าวินิจฉัยของเถรสมาคม

อธกิรณ์เร่ืองน้ีคงได้ความตามทางพจิารณาของเจ้าคณะเมืองและค�าสารภาพของ
เจ้าอธิการหริ่ง ยื่นต่อเสนาบดีกระทรวงธรรมการ เพื่อน�าทูลเกล้าถวายว่า เจ้าอธิการ
หริ่งที่รู้อยู่และรับฝากฝิ่นเถื่อนของผู้อื่นไว้ พิจารณาไม่ได้ความถึงว่าได้รับประโยชน์ 
ด้วยในการจ�าหน่ายฝ่ินน้ัน อนัฝ่ินน้ี เป็นของต้องห้ามไม่ให้ผู้อืน่ค้า นอกจากท�าอากร  
ผู้ค้าฝ่ินเถือ่นเป็นผู้มคีวามผิดในฝ่ายอาณาจักร เจ้าอธกิารหร่ิงรู้อยูแ่ลรับฝากฝ่ินเถือ่น 
ของผู้ประพฤติผิดไว้เช่นน้ี ต้องด้วยบทในกัมมักขันธกะในคัมภีร์จุลวรรคว่า 
คิหิส�สฏฺโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิส�สคฺเคหิ ความว่า เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์
ด้วยความเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ อันไม่สมควร อันจะเอาธุระของคฤหัสถ์ ในกิจที่
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ปราศจากโทษหรือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ท�าเช่นในการบุญก็ควรอยู่ แต่ในการผิด 
เป็นกิจต้องห้าม

มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษ แก่ภิกษุผู้เกี่ยวข้องด้วยคฤหัสถ์ด้วยอาการ 
ไม่สมควรหลายสถาน ๆ ที่ควรยกขึ้นเทียบเคียงในที่นี้ คือมีพระบรมพุทธานุญาต 
ให้กระท�านิยสกรรมแก่ภกิษุผู้ผิด ด้วยบทพระบาลใีนกมัมักขันธกะน้ันว่า ตหี ิภิกขฺเว 
องฺเคห ิสมนฺนาคตสสฺ ภกิขฺโุน อากงฺขมาโน สงฺโฆ นิยสสฺกมมฺ� กเรยยฺ ภณฑฺนการโก  
โหติ กลหการโก วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก พาโล โหติ  
อพฺยตฺโต อาปตฺติพหุโล อนปทาโน คิหิส�สฏฺโ วิหรติ อนนุโลมิเกหิ คิหิส�สคฺเคหิ  
ความว่า ภกิษุทัง้หลาย สงฆ์จ�านงอยูพ่งึท�านิยสกรรมแก่ภกิษุผู้ประกอบด้วยองค์สาม 
(แต่อย่างใดอย่างหน่ึง) ได้ คือ เธอเป็นผู้ท�าความยุ่งก่อทะเลาะวิวาทท�าความฉาว 
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์อย่างหน่ึง เป็นพาลไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร 
อย่างหน่ึง เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ด้วยความเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อันไม่สมควร
อย่างหนึ่ง และภิกษุผู้ถูกลงโทษด้วยนิยสกรรมนั้น แม้เป็นคณาจารย์ผู้ปกครองหมู่  
ก็ต้องถูกกลับถือนิสัยอยู่ในความดูแลของภิกษุอื่น และต้องห้ามไม่ให้บรรพชา
อุปสมบทกุลบุตร ห้ามไม่ให้นิสัยแก่ภิกษุใหม่ ห้ามไม่ให้รับสมมติผู้สอนนางภิกษุณี
หรือเป็นผู้ได้รับสมมติไว้แล้วก็อย่าสอน ห้ามไม่ให้ต้องอาบัติอันเป็นเหตุถูกลงนิยส- 
กรรมน้ัน หรืออาบตัอิย่างอืน่ทีค่ล้ายคลงึกัน หรืออาบตัทิีร้่ายกว่าน้ัน ห้ามไม่ให้ตเิตยีน 
กรรมน้ัน และภิกษุผู้เข้าประชุมสงฆ์กระท�ากรรมน้ัน ห้ามไม่ให้ท�าการโจทท้วงว่า
กล่าวภกิษุปกต ิภกิษุผู้ถูกลงนิยสกรรมน้ันประพฤตชิอบ ไม่ละเมดิข้อห้าม ประพฤติ
เรียบร้อย สมควรจะพ้นโทษ กม็พีระบรมพทุธานุญาตโปรดให้สงฆ์ยกเลกิกรรมน้ันเสยี  
ภิกษุนั้นก็พ้นโทษกลับเป็นปกติดังเดิม

เจ้าอธิการหริ่งรู้อยู่ และรับฝากฝิ่นเถื่อนของผู้ประพฤติผิดเช่นนี้ควรได้รับโทษ
อนุโลมตามพระพุทธานุญาตน้ัน คือห้ามไม่ให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะปกครอง 
หมู่คณะ ต้องอยู่เป็นลูกวัดของท่านผู้อื่น ห้ามไม่ให้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ให้บรรพชา
อุปสมบท ห้ามไม่ให้ท�าความผิดเช่นนั้นอีก แต่ข้อที่ลงโทษนี้ควรเป็นชั่วคราวกว่าจะ
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เหน็ว่าเขด็หลาบ ทีค่วรก�าหนดด้วยระยะกาล เพราะเหตน้ัุน ควรลงโทษเจ้าอธกิารหร่ิง
ตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น มปีระมาณ ๑ ปี กบั ๑๐ เดือน ตัง้แต่ถวายฎกีารับสารภาพแล้ว  
ต้องถูกกักตัวอยู่และไม่ได้กระท�าข้อห้ามที่ระบุไว้ข้างต้นล่วงกาลเท่าใด ควรเอากาล
เท่านั้นหักเสีย ควรให้ต้องโทษเท่ากาลที่ยังเหลือ เมื่อพ้นก�าหนดกาลนั้นแล้ว ก็ควร
ให้พ้นโทษคือเป็นปกติ แต่ระหว่างที่ต้องโทษอยู่น้ันล่วงละเมิดข้อห้าม ควรให้เจ้า
คณะเมืองก�าหนดเพิ่มเวลาลงโทษต่อไปอีกตามสมควรแก่ความละเมิด

แต่การรับฝากฝิ่นเถื่อนไว้ เป็นความผิดในฝ่ายอาณาจักรด้วย ต้องสุดแล้วแต่
จะทรงพระกรุณาโปรด

        วัดบวรนิเวศวิหาร
    ๔๑

      วนัที ่๑๐ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๗ = ๒๔๕๑

    (ลงพระนาม)  กรมหลวงวชิรญาณวโรรส
    (ลงพระนาม)  พระองค์เจ้าพระสถาพรพริิยพรต
    (ลงนาม)  สมเด็จพระวันรัต
    (ลงนาม)  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
    (ลงนาม)  พระพิมลธรรม
    (ลงนาม)  พระสาสนโสภณ
    (ลงนาม)  พระธรรมวโรดม
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(ส�าเนา)

ลายพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์

ที่ ๓๘/๒๔๑           กรมราชเลขานุการ
             ๔๒
 วันที่ ๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๘=๒๔๕๒

เรียน เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร     
  ๔๑
 ได้รับหนังสือเจ้าคุณที่ ๓๓๓/๙๗๕๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม รศ. ๑๒๗ ว่าเรื่อง 
พระหร่ิงเจ้าอธิการวัดบางจะอ้ายต้องหาว่ารับฝากฝิ่นเถื่อน เถรสมาคมได้ประชุม
พิจารณาแล้ว เห็นควรลงโทษ คือ ห้ามไม่ให้เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะปกครอง 
หมูค่ณะ ต้องอยูเ่ป็นลกูวดัไม่ให้เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ ให้บรรพชาอปุสมบท และไม่ให้ 
กระท�าความผิดเช่นนี้อีก แต่ข้อลงโทษนี้ให้เป็นชั่วคราวประมาณปี ๑ กับ ๑๐ เดือน  
หักเวลาที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ ปี ๑ กับ ๒ เดือน คงต้องรับโทษอีก ๘ เดือนนั้น ได้น�า 
ความขึน้กราบบงัคมทลูพระกรุณาทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทแล้ว โปรดเกล้า ฯ ให้เป็นไป 
ตามค�าวินิจฉัยของเถรสมาคม ได้ส่งรายงานประชุมและค�าวินิจฉัยของเถรสมาคม 
คืนมากับหนังสือนี้ด้วยแล้ว

(ลงพระนาม) สมมตอมรพันธุ์
__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๔๖
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(ส�าเนา)

เรื่องพระครูวินยานุบูรณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศ

ต้องหาว่าท�าลายพัสดุให้เสียหาย

__________________________

พระมหาสมณวินิจฉัยเรื่องเดิม

ที่ ๔๕/๑๗๕

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มหาสังฆปริณายก 
เสด็จประทับในที่ประชุมเถรสมาคม ทรงพระวินิจฉัยอธิกรณ์

   พระใบฎีกาเปรม วัดโปรดเกศ โจทก์
   พระครูวินยานุบูรณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนั้น จ�าเลย

เรื่อง ท�าลายพัสดุให้เสียหาย ดังต่อไปนี้

 ๑. ได้ตรวจส�านวนอธกิรณ์เร่ืองน้ีตลอดแล้ว ได้ความทีค่วรฟังได้ว่า พระใบฎีกา
เปรมโจทก์กับพระพันพยานฝ่ายโจทก์ เป็นผู้รับมรดกพระญาณสังวรเถระ (ช้าง)  
เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศ และของที่เป็นมรดกนั้น เป็นของใหญ่ ๆ เช่น เรือ เตียง ตู้ 
ก็มีเป็นอันมาก ของนั้นผู้รับมรดกไม่ได้เก็บรวบรวมดุจเป็นของส่วนตัว ปล่อยทิ้งให้
เลเพลาดพาดอยู ่ในกฎุสี�าหรับเจ้าอาวาสบ้าง ในทีอ่ืน่บ้าง ดจุคร้ังพระญาณสงัวรเถระ
เป็นเจ้าอาวาส เอาไว้ที่ไหนก็ได้ เป็นเช่นนี้มาตลอดถึงเวลาพระครูวินยานุบูรณาจารย์ 
ไปอยู่ครองวัด เมื่อ ศก ๑๒๔ พระครูวินยานุบูรณาจารย์จัดการปฏิสังขรณ์วิหาร  
จะต้องการโรงงาน โรงงานเก่าเต็มไปด้วยมรดกเหล่านี้ ได้ปรึกษากับพระปลัดน้อย 
วัดน้ันแล้ว จึงได้ขอแรงพระย้ายเรือทีช่�ารุดออกจากโรงไปไว้ทีธ่รณสีงฆ์ พระพนัผู้เป็น
เจ้าของอยูด้่วย ก็ได้ช่วยเขน็เรือทีเ่ขน็ออกไปไว้น้ัน โจทก์กด็ ีพระพนักด็ไีม่ได้ตามรักษา  
อนึ่งเมื่อ ศก ๑๒๕ จ�าเลยจะจัดหอสวดมนต์เป็นที่สอนวินัยบัญญัติ ได้ย้ายเตียง 
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เท้าสงิห์สลกัลายไปไว้ใต้กฎีุพระ และเม่ือ ศก ๑๒๘ จ�าเลยจะซ่อมกฎีุทีช่�ารุด ได้ย้าย 
ของที่อยู่ในกุฎีบ้าง ใต้กุฎีบ้าง ไปไว้ที่อื่น เป็นต้นว่าใต้ถุนหอสวดมนต์ ในเวลานั้น 
โจทก์ก็ดี พระพันก็ดี หาได้โต้แย้งอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ ต่อกาลล่วงมาถึงวันที่สุด
แห่งเดือนธันวาคม ศก ๑๓๐ นี้ โจทก์จึงฟ้องอธิกรณ์เรื่องนี้ขึ้น และร้องจะเอาค่า 
เสยีหายราคา ๒,๐๐๐ บาท ข้อทีพ่ึง่มาฟ้องเมือ่ปานน้ีน้ัน โจทก์แก้ว่าอาพาธหนักมานาน 
พึ่งหาย พระธรรมวิสารทะผู้รั้งต�าแหน่งเจ้าคณะเมือง วินิจฉัยติโทษโจทก์ผู้แกล้ง
ปล่อยของให้เสยีหาย ตโิทษจ�าเลยว่าท�าไม่ถกูทาง ชอบแต่จะบอกให้เจ้าของเขาย้ายเอง  
แต่จ�าเลยไม่มเีจตนาจะแกล้งท�าของเขาให้เสยีหาย สัง่ให้อธกิรณ์เรือ่งน้ีเลกิแล้วต่อกนั  
และสั่งให้โจทก์ขนพัสดุของตน อันเลเพลาดพาดอยู่นั้น ไปไว้ที่กุฎีของตน ถ้าไม่มีที่
เก็บก็ให้น�าไปเสยีจากวดัจากทีธ่รณสีงฆ์ เว้นไว้แต่จะได้อนุญาตของเจ้าอาวาสให้เกบ็ไว้  
ณ ที่แห่งใดแห่งหน่ึง ข้อที่โจทก์ขอจะเอาค่าเสียหายน้ัน เจ้าคณะเมืองไม่วินิจฉัย  
ให้จ�าเลยใคร่ครวญดเูอง จ�าเลยไม่ยอมใช้ แก้ว่าของโจทก์ชอบแต่โจทก์จะดแูลรักษา
ของตนเอง โจทก์ปล่อยให้เสยีเอง จ�าเลยไม่ได้แกล้งท�าให้เสยี เจ้าคณะเมืองกราบทลู
ขอด�าริของกรมหม่ืนชนิวรสริิวฒัน์ ๆ  สัง่ยนืตามค�าวนิิจฉัยของเจ้าคณะเมือง อ้างเหตุ
ว่าไม่ปรากฏว่า จ�าเลยได้ท�าของนั้นเสียหายอย่างไร กลับได้ความว่า จ�าเลยได้ย้าย
ของน้ันด้วยอาการที่ควรจะท�าทุกอย่าง และไม่ยอมให้โจทก์แก้ตัวเพราะฟ้องความ 
นานเกิน ถึงอาพาธ พระพนักย็งัมี โจทก์กลบัท�าเร่ืองราวถวายกรมหม่ืนชินวรสริิวฒัน์ 
โต้แย้งค�าสั่งของกรมหมื่นชินวร ฯ นั้น และขอเพื่อสั่งให้จ�าเลยใช้ของให้แก่โจทก์  
กรมหมื่นชินวร ฯ ยกเรื่องราวนั้นเสีย โจทก์ก็มายื่นเรื่องราวอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยเดิม  
ขอเพือ่วินิจฉัยให้โจทก์ได้ของคนื และฟ้องเตมิ ขอให้ลงโทษจ�าเลยตามพระพทุธบญัญตัิ

 ๒. เรื่องนี้ควรวินิจฉัยถึงพัสดุนั้นก่อนว่า ด้วยอาการที่โจทก์ก็ดี พระพันก็ดี 
ทอดทิ้งให้เลเพลาดพาด ไม่ได้บริหารอย่างของส่วนบุคคลเช่นนั้น ยังเป็นอันถือหรือ 
ปล่อยกรรมสิทธิ์ในของนั้น แต่ในส�านวนไม่ปรากฏว่า วัดได้คัดค้านกรรมสิทธิ์ของ
พระผู้ถือว่าเป็นเจ้าของ ยอมรับว่าสองรูปนั้นมีกรรมสิทธิ์ในของนั้น เหตุนั้น จักงด
ข้อนี้เสีย
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 ๓. กรมหมืน่ชนิวรสริิวฒัน์วนิิจฉัยชอบแล้ว ในทีน้ี่จักชีค้วามมีสทิธขิองเจ้าอาวาส 
อย่างไร

 ๔. วัดโปรดเกศไม่ใช่บ้านของพระญาณสังวรเถระ (ช้าง) เป็นสมบัติของ
พระพุทธศาสนา ทั้งอยู่ในบ�ารุงของแผ่นดินซึ่งเรียกว่าพระอารามหลวง

 ๕. พระญาณสังวรเถระ มอบมรดกไว้แก่พระใบฎีกาเปรมโจทก์และพระพัน 
พระทั้งสองรูปนั้น จะถือเอาเป็นเจ้าของได้เฉพาะของที่เป็นสังหาริมะ คือ ยกขึ้นได้ 
สิ่งอันเนื่องกับที่เป็นอสังหาริมะ เช่น ไม้บานหน้าต่างประตู ต้องเป็นของวัด

 ๖. พระญาณสังวรเถระ มอบให้ได้แต่สมบัติส่วนตัว พระสองรูปนั้น จะถือว่า
ผู้รับมรดกตลอดถึงหน้าที่เจ้าอาวาสหาได้ไม่

 ๗. ทรงพระกรุณาโปรดให้พระครูวินยานุบูรณาจารย์ไปอยู่ครองวัดโปรดเกศ 
พระครูวินยานุบูรณาจารย์มีสิทธิในที่นั้นโดยฐานเป็นเจ้าอาวาส

 ๘. โจทก์ และพระพันไม่ได้เป็นอิสระในอาวาส แต่ได้รับเป็นเจ้าของพัสดุ
มากมายเช่นนั้น ถ้ายังจะถือกรรมสิทธิ์ในของเหล่านั้น ชอบแต่จะเก็บรวบรวมไว้ใน
ส�านักของตัว ไม่ควรจะปล่อยให้เลเพลาดพาด ถ้าที่ไม่พอเก็บก็ชอบแต่จะท�าอย่างไร
สุดแล้วแต่ของนั้นจะไม่อยู่กีดขวางที่วัด แต่หาท�าอย่างนั้นไม่

 ๙. จ�าเลยไปอยู่ครองวัด ก็ได้แสดงตนเป็นผู้มีอัธยาศัยยอมให้พระสองรูปนั้น
ปล่อยของเลเพลาดพาดอยู่ในวัด ที่สุดในกุฎีที่จ�าเลยอยู่เอง ต่อเมื่อปรารภจะท�ากิจ
ซึ่งกล่าวแล้วในหนหลัง จึงได้ย้ายของเหล่านั้นออก

 ๑๐. กิจนั้นเป็นของวัด และเป็นทางเพื่อความเจริญแห่งวัด จ�าเลยปรารภชอบ 
จะปล่อยให้ของเหล่านั้นกีดขวางแก่กิจไม่สมควรและเมื่อจะย้ายของนั้น ก็ได้ท�าด้วย
ความเป็นผู้มีอัธยาศัย ได้เป็นธุระขอแรงพระช่วยย้าย จ�าเลยจะสั่งให้เจ้าของย้าย 
เสยีเองกย็งัได้ แต่พระสองรูปน้ันหาได้เป็นอสิระในวดั จะได้ก�าลงัมาย้ายของใหญ่ ๆ  
เช่นนั้นจากไหน จ�าเลยเอาเป็นธุระชอบอยู่ เจ้าคณะเมืองกลับติจ�าเลย ในข้อนี้ไม่ถูก 
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และอาการทีท่�ากไ็ม่ปรากฏว่าแกล้งไม่ปรานีปราสยั ได้ท�าตามควรอย่างไร ดจุกรมหม่ืน 
ชนิวร ฯ ว่าไว้ ของทีย้่ายไปน้ัน เป็นธรุะของเจ้าของเอง จะตามบริหารรักษา ไม่ใช่ธรุะ 
ของจ�าเลยจะต้องท�าโรงไว้เรือของบุคคลและอื่น ๆ

 ๑๑. แต่เดมิพระทีว่่าเป็นเจ้าของก็มไิด้ว่าอะไร พระพนัเองกย็งัได้มาช่วยเข็นเรือ 
ข้อน้ีส่อให้เหน็ว่า พระสองรูปน้ันไม่ได้คดิจะถอืกรรมสทิธิใ์นของเหล่าน้ัน ตัง้ใจปล่อย
ให้เป็นของตกอยูใ่นวดัตามทาง พระผู้อืน่เคยท�ากนัมา เพราะของเช่นน้ีไม่มรีาคาอะไร 
กลับเป็นภาระแก่เจ้าของ เราเองก็เคยมีเคยเบื่อ ชะรอยจะมีเหตุขัดใจอะไรกันขึ้นกับ
จ�าเลยเมื่อภายหลัง หรือเห็นจะเป็นช่องจะได้ทรัพย์ขึ้นมา จึงได้สาวความเรื่องนั้นมา 
ปลกูเป็นอธกิรณ์ขึน้ และแก้ตวัว่าอาพาธ อย่างไรกต็าม ความข้อน้ีไม่เป็นเหตแุก้ตวัได้  
ดังกรมหมื่นชินวร ฯ ได้ยกขึ้นว่าไว้

 ๑๒. เพราะเหตทุีก่ล่าวมา วนิิจฉัยยกฟ้องของโจทก์ สัง่ให้อธกิรณ์เร่ืองน้ีเลกิกนั

 ๑๓. เพื่อจะตัดทางพิพาท ให้พระใบฎีกาเปรมกับพระพัน ขนของที่ตนถือ 
กรรมสิทธิ์อยู่ และวัดรับรองไม่คัดค้าน ออกไปเสียจากวัดและที่ธรณีสงฆ์ ตามค�า
วินิจฉัยของเจ้าคณะเมือง

 ๑๔. พระผู้พาลมักจะเห็นไปว่า เป็นความในฝ่ายพระง่าย ค่าธรรมเนียมก็ 
ไม่ต้องเสีย แพ้ก็เป็นแต่ถูกยกฟ้องเท่าน้ัน ไม่ต้องโทษอะไรและปลูกอธิกรณ์ข้ึน  
ด้วยไม่มีความเกรงขามต่อผู้ใหญ่เช่นในเร่ืองน้ี ภิกษุผู้ก่ออธกิรณ์ขึน้ในหมูพ่ระเช่นน้ี  
มพีระบรมพทุธานุญาตให้สงฆ์ลงกรรมไว้หลายสถานสดุแต่จะเหน็ควร เป็นการลงโทษ
ดงัมีแจ้งในกัมมขนัธกะคมัภร์ีจุลวรรค จ�าจะถอืเอานัยน้ันมาลงโทษพระใบฎีกาเปรม
ในอธิกรณ์เร่ืองน้ี สมควรจะลงทัณฑกรรมก่อนแล้วและท�าบัพพาชนียกรรมขับเสีย 
จากแขวงเมืองนครเขื่อนขันธ์ แต่เห็นว่าแก่จนงกเงิ่นแล้ว ยกทัณฑกรรมเสีย เป็นแต่
ให้ขับไปอย่าให้อยู่ปลูกอธิกรณ์ได้อีก

 ๑๕. ขอแสดงความไม่พอใจ ที่ต้องลงโทษคนแก่ถึงปานนี้ แต่แก่ก็ไม่คิดถึงตัว 
และขวนขวายในอธิกรณ์เช่นนี้ ก็จ�าต้องขืนใจท�าและพึ่งเคยท�าคราวนี้เป็นครั้งแรก
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 กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ จงบัญชาให้การเป็นไปตามค�าวินิจฉัยนี้ทุกประการ

 ในที่นี้ ควรจะติเตียนคนแต่งเรื่องราวให้โจทก์ไว้ด้วย นายยวงอยู่ที่ตลาดเมือง
นครเขือ่นขนัธ์ ท�าให้มาแต่ต้นจนถงึชัน้ยืน่เร่ืองราวต่อกรมหมืน่ชนิวรสริิวฒัน์ นายวรรณ  
อยูถ่นนตะนาว กรุงเทพ ฯ ท�าให้ชัน้อทุธรณ์คนทัง้สองย่อมจะรู้ดทีเีดยีวว่า โจทก์ไม่อาจ 
เรียกของเหล่าน้ันคนืได้โดยชอบธรรม แต่มโีลภเจตนาเหน็แก่อามสิซึง่จะได้จากโจทก์
หรือเพราะบาปเจตนาอย่างอื่น และดูหมิ่นเจ้าคณะทั้งหลายว่าไม่รู้เท่าถึงความหวังว่า
จะได้ตดัสนิให้ใช้ของให้แก่โจทก์ และพยายามจะท�าความฉิบหายให้แก่จ�าเลยในเหต ุ
ไม่บังควร ท�าเช่นนี้ไม่สมเป็นผู้ถือพระพุทธศาสนา แต่นายวรรณภายหลังจะรู้สึกตัว
ขึ้นมาอย่างไร จึงได้แต่งเรื่องราวให้โจทก์ขอถอนอุทธรณ์เสีย ยังแต่นายยวงน่าจะให้
ถกูคว�า่บาตร แต่พระของเราไม่ดีเอง ยอมให้เขาป่ันหวัแล้ว และเข้าชนพวกของตวัเอง  
ถูกลงโทษไปก็สมอยู่แล้ว อย่าพลอยไปถึงคนอื่นเลย

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส
         ในเถรสมาคม
วัดบวรนิเวศวิหาร
   วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๓๐

(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัยเรื่องขอถอนฟ้อง

ที่ ๔๖/๑๕๘

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับใน 
ที่ประชุมเถรสมาคม ทรงพระวินิจฉัยเร่ืองราวของพระใบฎีกาเปรม วัดโปรดเกศ  
ผู้เป็นโจทก์ในอธกิรณ์ทีห่าพระครูวนิยานุบรูณาจารย์เจ้าอาวาสวดัน้ันเป็นจ�าเลย ว่าท�า 
พัสดุให้ฉิบหาย ดังต่อไปนี้
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 ๑. เม่ือโจทก์ยื่นเร่ืองราวอุทธรณ์ค�าตัดสินของกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ ก็ได้
ชี้แจงแก่โจทก์แล้ว โดยฐานเมตตา โจทก์ก็หาเชื่อฟังไม่ จึงได้เรียกส�านวนอธิกรณ์
เรื่องนี้จากกรมหมื่นชินวร ฯ มาตรวจพิจารณาดูและได้บอกนัดพระเถระทั้งหลายให้
มาประชุมเข้าเถรสมาคมเพื่อวินิจฉัย

 ๒. ในระหว่างนี้ พระพันวัดโปรดเกศ ผู้เป็นเจ้าของพัสดุร่วมกับโจทก์ น�าเรื่อง
ราวลงชื่อโจทก์มาย่ืน ขอถอนเร่ืองราวอุทธรณ์น้ันเสีย อ้างเหตุว่า การที่ท�าไปน้ัน  
ไม่สมควรแก่ผู้ละเหย้าเรือนออกบวช ยอมยกให้แก่เรา

 ๓. อธิกรณ์เรื่องนี้ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ก็ได้วินิจฉัยไปแล้ว พระเถระผู้ใหญ่
เช่นกรมหมืน่ชนิวร ฯ ก็ไม่มีกีอ่งค์ โจทก์ควรจะเช่ือความรู้ความยตุธิรรมของเธอ และ 
มคีวามเคารพในเธอ โจทก์กห็าท�าเช่นน้ันไม่ ต่อเรียกส�านวนมาแล้วจึงมาถอนอทุธรณ์ 
ปล่อยให้โจทก์หมิน่กรมหมืน่ชนิวร ฯ ง่าย ๆ  ไม่ได้ ทัง้อ้างเหตวุ่ายกให้แก่เรา เราไม่ได้ 
เสียอะไรด้วยในอธิกรณ์น้ี เราชี้แจงแก่โจทก์ก็โดยฐานเมตตาแก่โจทก์ต่างหาก  
กลับจะมาเอาบุญคุณจากเราอีก นี่อะไร

 ๔. เพราะเหตุน้ัน เราสั่งยกเร่ืองราวน้ันเสียและสั่งให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัย 
ฉบับต้นนั้น ทุกประการ

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส
        ในเถรสมาคม
วัดบวรนิเวศวิหาร
   วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๓๐

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๘๘
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องพระในมณฑลพายัพลักเล่นการพนัน

พ.ศ. ๒๔๕๕

__________________________

ที่ ๓๖/๑๔๔๐     กระทรวงธรรมการ
  วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ร.ศ. ๑๓๑

 ขอพระราชทานกราบบงัคมทลู สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณ- 
วโรรส ทราบฝ่าพระบาท

 ด้วยข้าพระพทุธเจ้า ได้รับใบบอกข้าหลวงใหญ่รักษาราชการมณฑลพายพัฉบบั 
ที่ ๓/๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๓๑ หารือมาด้วยเรื่องอธิกรณ์ลักเล่น
การพนัน มีข้อความพิสดารแจ้งอยู่ในใบส�าเนาใบบอก ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้คัดสอด 
ซองทูลเกล้า ฯ ถวายมาพร้อมด้วยจดหมายน้ี การจะควรประการใดแล้วแต่จะ 
โปรดเกล้า ฯ

      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ
      ข้าพระพุทธเจ้า วิสุทธสุริยศักดิ์
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(ส�าเนา)  ที่ ๑๔๔๑  (รับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๓๑)

ที่ ๓/๒๐๖

แผนกธรรมการ      ศาลารัฐบาลมณฑลพายพั

     วันที่ ๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๑

 ข้าหลวงใหญ่รักษาราชการมณฑลพายัพ เรียนมหาอ�ามาตย์โท ท่านพระยา- 
วิสุทธสุริยศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ

 ได้รับใบบอกเค้าสนามหลวงนครล�าปางที ่๒/๔๐ ลงวนัที ่๓ เมษายน ศก ๑๓๑  
ว่าพระเปง วัดหมื่นกาศ พระจันตา วัดป่าดัวะ เมืองนครล�าปาง ลักเล่นการพนัน 
ไพ่ตอง พลต�ารวจภูธรจับได้แล้วส่งอ�าเภอไต่สวน พระเปงกับพระจันตารับสารภาพว่า 
ได้ลักเล่นการพนันไพ่ตองจริง อ�าเภอได้น�าตัวส่งต่อพระครูรักขิตคุณ ว่าที่เจ้าคณะ 
เมอืงล�าปาง ๆ  ได้ประชมุพระครูฐานาและสงฆ์ทัง้หลาย ปรึกษาหารืออธกิรณ์ของพระเปง 
และพันจันตา สงฆ์ทั้งหลายเห็นพร้อมกันว่าที่พระเปงพระจันตาลักเล่นการพนัน 
ไพ่ตองน้ี เท่ากบัลกัหรือฉ้อพระราชทรัพย์ของหลวง เพราะการพนันไพ่ตองมพีระราช- 
บญัญตัห้ิามว่าถ้าผู้ใดจะเล่นต้องขออนุญาตผูกภาษีต่อเจ้าพนักงานก่อน จึงจะเล่นได้  
น่ีพระเปงพระจันตาหาได้ขออนุญาตผูกภาษีไม่ สงฆ์ทั้งหลายจึงลงความเห็นพร้อม
กันว่า พระเปงพระจันตาต้องปาราชิกขาดจากสมณะ แต่พระครูอุตรวงศ์ วัดป่าดัวะ  
ขดัข้องไม่ยอมให้ปรบัถงึปาราชกิ ว่าพระเปงพระจันตาท�าความผิดแต่ครัง้เดียว ขอให้ 
เป็นภัณฑไทยดังนี้

 กับที่เมืองนครล�าพูนก็มีขึ้นเรื่องหน่ึงเหมือนกัน คือได้รับใบบอกของเค้า 
สนามหลวงนครล�าพูน ที่ ๘/๒๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ศก ๑๓๑ ว่าพระมูล พระทา  
สามเณรดวงแก้ว ได้ลกัเล่นการพนันไพ่ตองกบัน้อยหล้าฯ ต�ารวจภธูรจับตวัน้อยหล้าได้  
เจ้าพนักงานได้ไต่สวนน้อยหล้า ๆ รับสารภาพ และซัดถึงพระมูล พระทา สามเณร 
ดวงแก้ว ว่าได้เล่นด้วย เจ้าพนักงานได้ยืน่ฟ้องต่อศาล ๆ  พจิารณาพพิากษาให้น้อยหล้า 
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เสียเงิน ๔๐ บาท แล้วซัดถึงพระมูล พระทา สามเณรดวงแก้วว่าได้ลักเล่นด้วย  
เจ้าพนักงานจึงได้น�าตัวพระทา พระมูล สามเณรดวงแก้ว ส่งต่อพระครูศีลวิลาศว่า 
ที่เจ้าคณะเมือง พระครูศีลวิลาศว่าที่เจ้าคณะเมืองไต่สวนพระมูล พระทา สามเณร
ดวงแก้ว หารับว่าเล่นไม่ แต่มีพยานหลักฐานอย่างไรที่ว่าพระมูล พระทา สามเณร 
ดวงแก้ว ไม่ได้เล่น ส่วนพยานที่ว่าพระมูล พระทา สามเณรดวงแก้วเล่นน้ันมี 
หลักฐานพอ พระครูศีลวิลาศว่าที่เจ้าคณะเมือง จึงได้ประชุมพระครูฐานาและสงฆ ์
ทัง้หลายเหน็ว่าพระมูล พระทา สามเณรดวงแก้วลกัเล่นการพนันจริง จึงได้พร้อมกนั
ปรับโทษว่า การที่พระมูล พระทา สามเณรดวงแก้ว ลักเล่นการพนันนั้น ไม่ควรจะ
ปรับถึงปาราชิก เพราะได้เล่นแต่ครั้งเดียวดังนี้

 เรื่องพระลักเล่นการพนันต่าง ๆ ซึ่งมีพระราชบัญญัติห้ามว่าการพนันต่าง ๆ  
ไม่ว่าชนิดใด ผู้ที่จะเล่นต้องได้รับอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เสียเงินให้ค่าภาษี ๑ บาท
ขึ้นไป ที่นครเชียงใหม่ได้ประชุมสงฆ์มีพระนพีสีพิศาลคุณ พระอภัยสารทะ และ
พระครูฐานาและสงฆ์ทั้งหลายเห็นพร้อมกันว่า ถ้าพระองค์ใดลักเล่น ต้องเป็นอาบัติ 
ปาราชิก ที่นครเชียงใหม่สงฆ์เคยได้ปรับแก่สงฆ์ไป ๔ รูปแล้ว ที่ลักเล่นการพนัน 
ไพ่ตองไพ่ป๊อก เห็นว่าเป็นปาราชิก และบังคับให้สึกออกจากเพศสมณะ

 เพราะฉะนั้น ขอความด�าริของกระทรวง ว่าพระลักเล่นการพนันที่มีภาษีเช่นที่
นครเชียงใหม่ ได้ปรับแก่สงฆ์ลักเล่นการพนันไปแล้วน้ันจะเป็นข้อที่สมควรหรือไม่ 
กบัอธกิรณ์ของพระทีน่ครล�าปาง ล�าพนูทีล่กัเล่นการพนัน ซึง่ได้เรียนมาน้ีจะควรด้วย
โทษปาราชิกด้วยหรือไม่ เพื่อเป็นหนทางที่จะสั่งเสียกันให้เป็นระเบียบอย่างเดียวกัน
สืบไป เพื่อเป็นแบบอย่างในการลงโทษแก่พระลักเล่นการพนันต่อไป

      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
      ประทับตราต�าแหน่งมาเป็นส�าคัญ
      (ลงนาม) พระยาวรวิไชย
      ข้าหลวงประจ�านคร เซ็นแทน

__________________________
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(ส�าเนา)  ที่ ๙๒/๒๓๓    วัดบวรนิเวศวิหาร

          ๓
       วันที่ ๑๗ กันยายน ร.ศ. ๑๓๑

แจ้งความแก่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ

 เธอมีหนังสือน�าที่ ๓๖/๑๔๔๐ ส่งส�าเนาใบบอกข้าหลวงใหญ่ รักษาราชการ
มณฑลพายัพที่ ๓/๒๐๖ หารือมาด้วยเรื่องพระในมณฑลนั้นลักเล่นการพนัน ฉันได้ 
ประชุมเถรสมาคม ท�ามหาสมณวินิจฉัยเสร็จแล้ว ขอส่งมาให้พร้อมกับมหาสมณ
ศาส์นฉบับนี้

  (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

__________________________

พระมหาสมณวินิจฉัย

        พระพุทธศาสนกาล ๒๔๕๕

         ๓
      วันที่ ๑๒ กันยายน ร.ศ. ๑๓๑

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนารถบพิตร พระมหาสมณะ เสด็จประทับในเถรสมาคมที่ชุมนุมพระเถระ 
๘ คือ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เจ้าคณะกลาง ๑ สมเด็จพระวันรัต 
เจ้าคณะใต้ ๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วย ๑ พระพิมลธรรม 
รองเจ้าคณะเหนือ ๑ พระธรรมวโรดม รองเจ้าคณะใต้ ๑ พระธรรมโกศาจารย์  
แทนรองเจ้าคณะกลาง ๑ พระธรรมปาโมกข์ แทนรองเจ้าคณะธรรมยตุ ๑ พระธรรม- 
ไตรโลกาจารย์ ๑ ณ ต�าหนักจันทร์ วดับวรนิเวศวหิาร ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัย 
ในเรื่องพระในมณฑลพายัพลักเล่นการพนันไว้ดังต่อไปนี้:-
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 เมื่อจะให้วินิจฉัยในเร่ืองน้ี เห็นสมควรจะกล่าวประเพณีของบ้านเมืองบาง
อย่างไว้ก่อน ชุมนุมชนที่ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาซึ่งเรียกว่าประเทศน้ี จ�าต้องม ี
ผู้ปกครอง เพื่อกันภัยภายในภายนอก และท�านุบ�ารุงให้ได้ความสุขความเจริญ 
ด้วยเหตุนี้ชุมนุมชนนั้นจึงได้แบ่งเป็น ๒ พวก คือผู้ปกครองพวก ๑ ได้แก่พระเจ้า
แผ่นดิน และข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้ต่างพระเนตรพระกรรณ ตลอดถึงข้าราชการสามัญ
ซึ่งเป็นผู้น้อยทั่วไป ผู้อยู่ใต้ปกครองพวก ๑ ได้แก่ราษฎรพื้นเมือง ผู้ไม่ได้เกี่ยวใน
การปกครอง การปกครองนั้นย่อมแผ่ประโยชน์ให้แก่คนทั้งปวงทั่วหน้า แต่จ�าพวก
คนผู้ท�าการปกครองต้องท�ากจิน้ัน ไม่เป็นอนัจะได้ท�ามาหากนิอย่างอืน่ หรือท�าได้บ้าง 
ก็ไม่สะดวก เสยีเปรียบผู้อยูใ่นปกครอง จึงเป็นหน้าทีข่องผู้อยูใ่นปกครองจะอดุหนุน
ก�าลัง ท�ากิจบางอย่างที่จะต้องท�าด้วยใช้ทรัพย์ใช้แรงก็มี เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครเล่าจะ 
เป็นผู้ออกทรัพย์หรือออกแรง คนทั้งปวงไม่สม�่าเสมอกัน เป็นชายก็มี เป็นหญิงก็มี 
เป็นเด็กก็มี เป็นฉกรรจ์ก็มี เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้เฒ่าก็มี หากินได้คล่องก็มี ติดขัดก็มี  
เม่ือเป็นเช่นน้ีจะหวงัความออกทรัพย์ออกแรงแต่ทกุคนไม่ได้ ทางดทีีส่ดุอนัจะไม่เป็น
เครือ่งเดือดร้อนล�าบาก กค็อืแบ่งเอาจากผลของคนทีห่ากนิได้คล่อง การเฉลีย่เอาจาก
ส่วนนี้ ถ้ามากเกินไปก็เป็นเหตุชอกช�้า ตัดก�าไรของคนหากินเสีย ยิ่งจะเฉลี่ยน้อยได้
เพียงไรยิ่งดี จึงมีประเพณีของชาวบ้านเมืองจะเฉลี่ยเอาผลของคนหากินเช่นน้ีมาใช้ 
ในการปกครอง และต้องรู้จักผ่อนผันเพื่อกันความชอกช�้าของคนทั้งหลาย แต่ต้อง
รู้จักอบุายหาทางเก็บให้ได้พอจ่ายใช้ การเฉลีย่เอาผลแห่งคนหากนิเช่นน้ี เรียกว่าเกบ็ 
ภาษีบ้าง เก็บอากรบ้าง เก็บส่วยบ้าง เป็นธรรมเนียมมีมาแต่ดึกด�าบรรพ์ ในคัมภีร์
อรรถกถาได้เล่าถึงเร่ืองน้ีไว้เหมือนกันว่า คนตั้งท�านาในประเทศแห่งหน่ึงไม่ได้รับ 
ความสุข เพราะเหตุขาดผู้ปกครองจึงพร้อมกันยกท่านผู้หนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายในพวกตนขึ้นเป็นพระราชา มอบให้มีหน้าที่เป็น 
ผู้ปกครองตนยอมอยู่ในถ้อยค�าของท่าน ต่างแบ่งผลคอืข้าวทีท่�าได้ถวายเพือ่เป็นก�าลงั
อุดหนุนท่าน พระราชาพระองค์นี้ ทรงพระนามว่า พระเจ้ามหาสมมตราช ที่ว่าเป็น
พระราชาพระองค์แรกในชมพทูวปี และเป็นอาทบิรุุษแห่งศากยวงศ์ ความมกีรรมสทิธิ์
ของท่านผู้ปกครอง ซึง่ต่อไปน้ีจะเรียกว่า รัฐบาล ในอนัเกบ็ภาษย่ีอมรับรองกนัทัว่ไป
ในคัมภีร์พระวินัยวางบทปรับภิกษุผู้ตระบัดค่าภาษี อย่างแรงถึงเป็นปาราชิก
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 อน่ึง มีการหลายอย่างในบ้านเมืองอันจะพึงดูแลให้รอบคอบจะว่าเฉพาะการ 
เล่นพนันเอาทรัพย์กัน เร่ืองน้ีเป็นเหตุยุบยากของมหาชน ถ้าปล่อยให้เล่นได้ตาม
อ�าเภอใจ จะฉิบหายลงตามกัน รัฐบาลจึงต้องดูแลห้ามปรามโดยกวดขัน ตามที่จะ
ท�าได้เพียงไร ที่ยังจะผ่อนให้เล่นได้บ้าง ก็ต้องได้อนุญาตก่อน แต่เพื่อจะกันไม่ให้
เล่นได้มากจึงเก็บเงินค่าอนุญาตเล่นการพนันแก่ผู้มาขออนุญาต ใครละเมิดลักเล่น 
การพนันก็ปรับอีกโสดหน่ึง เงินค่าอากรการพนันน้ี ยิ่งเก็บแรงข้ึนยิ่งเป็นคุณแก ่
บ้านเมืองเพราะจะได้มีคนเล่นน้อยลง ครั้งโบราณ การพนันไม่มีดื่นเหมือนในบัดนี้ 
ขึ้นชื่ออยู่มากเพียงสกา แต่ก็เป็นเหตุฉิบหายพอถึงให้เสียบ้านเมืองก็มี แต่มีวิธี 
ปกครองกนัอย่างไรไม่ปรากฏ ในพระวนัิยกล่าวไว้แต่เพยีงเป็นปาปสมาจารประเภทหน่ึง 
วางบทอย่างแรงเสมอลงปัพพาชนียกรรม

 ในพระราชอาณาจักรน้ี กไ็ด้จัดการดแูลระวงัเล่นการพนันเหมอืนกนั การพนัน 
ทกุอย่าง มพีระราชบญัญตัห้ิามไม่ให้ใคร ๆ  เล่นได้ตามอ�าเภอใจ บางอย่างกห้็ามเด็ดขาด 
ทีเดียว บางอย่างก็เปิดให้เล่นได้บ้าง แต่จะเล่นต้องได้รับอนุญาตของรัฐบาลก่อน  
ถ้าลักเล่นจับได้มีโทษปรับเงินบ้าง จ�านวนเป็นพินัย ถ้าไม่มีเสียต้องจ�าถ่ายโทษแทน  
ในการอนุญาตให้เล่นน้ัน รัฐบาลเรียกเงินค่าอนุญาตก�าหนดราคาเฉพาะการพนันเป็น
อย่าง ๆ  เงินค่าอนุญาตรายน้ีจัดเป็นอากรคอื เงินรายได้ของแผ่นดินรายหน่ึง ไพ่ตอง
ก็ดี ไพ่อย่างอื่นก็ดี เป็นการพนันชนิดที่เปิดให้เล่น แต่ต้องได้อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
เก็บค่าอนุญาตวันหนึ่งวงละ ๑ บาท (พระราชบัญญัติและกฎเสนาบดีส�าหรับอากร
การพนัน ร.ศ. ๑๒๐)

 และการเร่ืองน้ีเป็นความผิดในฝ่ายอาณาจักรด้วย สมควรจะฟังมติของฝ่าย
ตุลาการ จึงได้ขอพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิ์วัฒนวิศิษฏ์ อธิบดีศาลฎีกา 
เพือ่ฟังมตขิองกรรมการศาลฎีกาบางนาย (ซึง่ได้เลอืกเอาของชาวต่างประเทศ ผู้มิได้รู้ 
เร่ืองในพระวนัิย) ตามพระพทุธจรรยาของสมเดจ็พระบรมศาสดา เม่ือคร้ังทรงบญัญตัิ
ทุติยปาราชิกสิกขาบท ได้ตรัสถามภิกษุผู้พิพากษาเก่า เพื่อทรงเทียบมูลค่าเป็นวัตถุ
แห่งปาราชิก กับวัตถุแห่งโจรกรรมเป็นมหันตโทษ กรรมการศาลฎีกา ๒ นาย แสดง
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มตว่ิา ในทางกฎหมายจะลงโทษโดยฐานโจรกรรมแก่คนผู้ฝ่าฝืนท�าอย่างหน่ึงอย่างใด 
ซึ่งรัฐบาลว่าจะต้องได้อนุญาตก่อนมิได้

 ข้ออันจะพึงวินิจฉัยในที่นี้ ก็คือ พระลักเล่นการพนัน ชนิดที่รัฐบาลเปิดให้เล่น 
แต่ต้องได้อนุญาตก่อน มีผิดโดยฐานละเมิดพระบัญญัติหรือมีผิดโดยฐานะตระบัด 
ค่าอากร จะพึงรู้ได้ดังนี้

 ๑. ต่างว่ามีคนสามัญลักเล่นการพนันชนิดที่ห้ามเป็นเด็ดขาดคนน้ันมีผิด 
โดยฐานอะไร? ข้อนีช้ัดอยู่แล้วว่า มีผิดโดยฐานละเมิดพระราชบัญญัติ เพราะรัฐบาล
ไม่ได้เก็บค่าอากร แต่การพนันชนิดนั้น

 ๒. ก็ถ้าเขาลักเล่นการพนันชนิดที่รัฐบาลเปิดให้เล่น แต่หาได้ขออนุญาตไม่  
มผิีดโดยฐานอะไรเล่า แม้รัฐบาลเกบ็ค่าอากรรายน้ีกเ็กบ็โดยฐานเป็นค่าอนุญาต ไม่ได้ 
เก็บเฉลีย่เอาผลของคนผู้เล่นรวยเหมอืนเกบ็ภาษอีากรอย่างอืน่ ค่าปรับกนั็บเป็นพนัิย 
ถ้าผู้ถูกปรับไม่มีเงินเสียต้องถูกจ�าถ่ายโทษ สองข้อน้ีบ่งชัดอยู่ว่าเป็นความอาชญา 
เพราะเหตุนั้น เขามีผิดโดยฐานละเมิดพระราชบัญญัติ เพราะไม่ขออนุญาต

 ๓. หากว่าจะมีภิกษุไปขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตั้งบ่อนเล่นการพนันชนิด 
ที่เปิดให้เล่น ขอเสียเงินค่าอากรให้ จะได้รับอนุญาตหรือไม่ กล่าวตามประเพณีบ้าน
เมอืงทีม่สีมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิเป็นพทุธศาสนูปถมัภก ภกิษคุงไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น
การพนันเป็นแท้กลับจะต้องถูกห้ามปรามเสียอีก ข้อนี้ก็มีชัดแล้ว มีธรรมเนียมห้าม
นายบ่อน แต่การยอมให้ภกิษุเข้าบ่อน (ข้อบงัคบัอากรบ่อนเบีย้ของเสนาบดีกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ร.ศ. ๑๑๑)

 ๔. เมื่อเป็นเช่นนี้ หากจะมีภิกษุลักเล่นโดยมิได้ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ทีเดียว 
มีผิดโดยฐานอะไร การพนันที่ลักเล่นน้ันแม้เป็นชนิดที่เปิดให้ชาวบ้านขออนุญาต 
เล่นได้ แต่เป็นอย่างทีห้่ามโดยเดด็ขาดแก่ภกิษ ุเธอจึงมผิีดโดยฐานละเมดิพระราชบญัญตัิ  
เพราะว่าแม้ยอมเสียเงินค่าอากร ก็ไม่ได้ช่องจะเล่นเหมือนสามัญชน
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 ๕. เมื่อเป็นเช่นน้ี พระผู้ใหญ่ในมณฑลพายัพปรับเป็นปาราชิกถูกหรือผิด  
บททีจ่ะยกขึน้ปรับน้ันเหน็แต่สงุกฆาตะ บทเดียวทีป่รับโทษภกิษุผู้ตระบดัค่าภาษีขาเข้า 
เป็นอวหาร ถ้ายกบทนั้นขึ้นปรับผิด เพราะลักษณะเก็บภาษีกับเก็บค่าอนุญาตให้เล่น
การพนันมีมูลต่างกันดังกล่าวแล้วในหนหลัง

 ๖. ถ้าอย่างน้ันพระบางรูปในมณฑลน้ัน เห็นเป็นเพียงภัณฑไทยถูกหรือผิด 
ข้อที่อ้างเหตุว่าท�าผิดเพียงคร้ังเดียว ขอให้เป็นเพียงภัณฑไทยหรือว่าไม่ควรปรับถึง 
ปาราชกิน้ัน ไม่มหีลกัฐานอะไรเลย ผู้กล่าวไม่รู้พระวนัิยแท้ ในพระวนัิยมปีรานียกโทษ 
ให้เฉพาะแก่ภิกษุเป็นต้นบัญญัติเท่าน้ัน ภิกษุในช้ันหลังล่วงพระบัญญัติต้องอาบัติ
ตามที่ปรับไว้น้ันเต็มที่ ไม่มีลดหย่อน แต่ศัพท์ว่าภัณฑไทยน้ัน หมายความกว้าง
ตลอดถึงความจ�าเป็นจะต้องใช้ให้ทุกอย่าง เพราะเหตุน้ัน เมื่อรัฐบาลปรับเอาเงิน
เพราะโทษละเมิดพระราชบัญญัติจัดว่าเป็นภัณฑไทย คือมีจ�าเป็นจะต้องใช้เพื่อถ่าย
โทษตัว ความมีสิทธิของรัฐบาลในอาณาเขตไม่มีใครจะคัดค้านได้ แม้ในพระวินัย 
ก็รับรองอยู่เหมือนกัน 

 ๗. เมื่อเป็นเช่นน้ี พระผู้ใหญ่ในนครเชียงใหม่ได้ก�าจัดพระบางรูปให้สึกเสีย 
เพราะโทษลักเล่นการพนัน ไม่เป็นการแรงไปดอกหรือ พระผู้เล่นการพนันไม่อยู่ใน 
ท�านองคลองธรรมของภิกษ ุอยูไ่ปกม็แีต่ท�าพระศาสนาให้มวัหมอง สมควรจะให้สกึเสยี  
ไม่เฉพาะต่อเป็นปาราชกิ สมเดจ็พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพทุธศาสนูปถมัภก ได้ทรงก�าจัด 
มาโดยกาลเป็นธรรมเนียมที่รู้กันอยู่แล้ว เพราะโทษเล่นการพนันก็เคยมีคร้ังรัชกาล 
ที่ ๕ (ปีจอ ฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖) พระในแขวงเมืองนนทบุรีหลายรูปลักเล่นการพนัน  
มพีระบรมราชโองการให้เอาตวัสกัเป็นไพร่หลวงรับราชการทีแ่ปลว่าต้องสกึ พระผู้ใหญ่ 
ในนครเชียงใหม่ได้ก�าจัดให้สึกเสียชอบแล้ว แต่วางบทแรงเกินไปเท่านั้น

 ๘. ถา้ตอ้งสึกเหมอืนกัน ถูกตัดสินว่าเป็นปาราชิกก็ดี ไม่เป็นก็ดตี่างกันอย่างไร  
ผู้ถกูตดัสนิว่าเป็นปาราชกิ อปุสมบทอกีไม่ได้ ผู้ถกูตดัสนิว่าไม่เป็นถงึปาราชิก ถ้ากลบัตวั 
เป็นคนดีมีสังวรอุปสมบทอีกก็ได้
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 พิจารณามาเพียงเท่านี้ ขอสั่งวินิจฉัยให้ไว้ดังนี้:-

 ๑. พระในมณฑลพายพั ลกัเล่นไพ่โดยมไิด้ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที ่มคีวามผิด 
ฐานละเมิดพระราชบัญญัติ เป็นภัณฑไทย จะใช้เงินตามจ�านวนที่ศาลปรับ ไม่เป็น
ปาราชิก

 ๒. การเล่นการพนัน เป็นปาปสมาจาร ความประพฤติลามกในพระวินัย  
ปรับโทษอย่างแรงเสมอลงบพัพาชนียกรรม เพราะเหตน้ัุน ให้เจ้าคณะเมอืงนครล�าปาง
สั่งบังคับ สมีเปง วัดหมื่นกาศ สมีจันตา วัดป่าดัวะนครล�าปาง ผู้ลักเล่นการพนัน  
ให้สึกเสีย และให้เจ้าคณะเมืองนครล�าพูน สั่งบังคับสมีมูล สมีทา สมีดวงแก้ว  
ซึง่ไม่ได้ระบวัุดมา ผู้ถกูพจิารณาว่าเล่นการพนันจริง ให้สกึเสยีโดยฐานบพัพาชนียกรรม 
จากพระธรรมวินัย

 ๓. ต่อไปเม่ือหน้า ถ้ามีภิกษุสามเณรลักเล่นการพนันอีก พิจารณาเป็นสัตย์  
ให้ปรับโทษอนุวัตรตามนัยนี้

       (ลงพระนาม)  กรม - วชริญาณวโรรส

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๑๓๔.



34

(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ในวิธีให้อุปสมบทบางอย่าง

ของธรรมยุตติกนิกาย

__________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนารถบพติร พระมหาสมณะ เสดจ็ประทบัในทีชุ่มนุมแห่งพระเถรานุเถระใน
คณะธรรมยตุตกิา ๑๑ รูป คอื พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนชนิวรสริิวฒัน์ วดัราชบพธิ ๑  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดโสมนัสวิหาร ๑ พระญาณวราภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑  
พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส ๑ พระเทพกวี วัดราชประดิษฐ์ ๑  
พระราชกวี วัดบรมนิวาส ๑ พระอมราภิรักขิต วัดเทพศิรินทราวาส ๑ พระอริยมุนี  
วัดมกุฏกษัตริย์ ๑ พระอมรโมลี วัดราชบพิธ ๑ พระอริยกวี วัดราชาธิวาส ๑  
พระมหานายก วดับวรนิเวศวหิาร ๑ ทรงปรึกษาถงึวธิอีปุสมบทอนัใช้อยูใ่นธรรมยตุ- 
ติกนิกายที่สมควรจะแก้ไขบางประการประทานพระมหาสมณวินิจฉัยไว้เป็นแบบ 
ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ให้อุปสมบทพร้อมกันได้ ๒ รูป ๓ รูป ในกรรมวาจาเดียวกัน

 ธรรมเนียมอุปสมบทของธรรมยุตติกนิกายใช้สวดคราวละรูป ถ้าหลายรูป 
เปลืองเวลามาก ควรจะถือเอาประโยชน์แห่งพระพุทธานุญาตที่ให้อุปสมบทคราว
เดียวกันได้ ๒ รูป ๓ รูป จะทุ่นเวลาเข้ามาก พระพุทธานุญาตน้ันมาในคัมภีร์
มหาวรรคพระวินัย ตอนมหาขันธกะเล่ม ๑ หน้า ๑๙๔ มีว่า “อนุชานามิ ภิกฺขเว เทฺว  
ตโย เอกานุสฺสาวเน กาตุ�, ตญฺจ โข เอเกน อุปชฺฌาเยน น เตวฺว นานุปชฺฌาเยน”  
แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อท�า ๒ คน ๓ คน ในอนุสาวนาเดียวกัน 
แต่อนุญาตให้ท�าอย่างน้ันได้ด้วยมีอุปัชฌายะผู้เดียวกัน ไม่อนุญาตให้ท�าด้วยมี
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อปัุชฌายะต่างกนั” เพราะมีพระพทุธานุญาตไว้ดงัน้ี สงฆ์จะอปุสมบทกลุบตุรพร้อมกนั  
๒ คน ๓ คน ในกรรมวาจาเดียวกันก็ได้ จงท�าตามวิธีดังจะกล่าวข้างหน้า

 ๒. ให้เลิกสวดค�าน�า และให้กรรมวาจาจารย์บอกบาตรจีวร

 การบอกบาตรจีวร ใช้อยู่ ๒ วิธี ตามลัทธิของคณาจารย์ วิธีหนึ่งสวดค�าน�าว่า 
“ปม� อุปชฺฌ� คาหาเปตพฺโพ, อุปชฺฌ� คาหาเปตฺวา ปตฺตจีวร� อาจิกฺขิตพฺพ�” ก่อนแล้ว 
จึงบอกบาตรจีวรในล�าดับไปกรรมวาจาจารย์เป็นผู้บอก อีกวิธีหน่ึงเลิกไม่สวดค�าน�า 
ตั้งชื่อแล้วบอกบาตรจีวรทีเดียว อุปัชฌายะเป็นผู้บอก นิกายเดียวกันมีธรรมเนียม
ไม่เหมือนกัน ไม่งาม สมควรจะวางแบบให้เป็นอย่างเดียวกัน ค�าน�าน้ันแปลว่า  
“พึงให้ผู้มุ่งอุปสมบทได้รับความดูแลก่อน ครั้นให้ได้รับความดูแลแล้วพึงบอกบาตร
จีวร” น้ีเป็นแต่ค�าแนะให้ท�า ไม่สวดกไ็ด้ให้เลกิเสยี แต่ค�าน้ันแม้ไม่ระบวุ่าให้ใครบอก 
ก็ยังส่อความว่าไม่ใช่ให้อุปัชฌายะบอก เพราะเหตุนั้นให้กรรมวาจาจารย์เป็นผู้บอก  
เมื่อผู้มุ่งอุปสมบทขอนิสัยถืออุปัชฌายะแล้ว อุปัชฌายะตั้งช่ือผู้มุ่งอุปสมบทแล้ว  
ในล�าดับน้ัน ภิกษผูุ้จะเป็นกรรมวาจาจารย์พงึเอาสายบาตรสอดกายผู้มุง่อปุสมบทแล้ว  
บอกบาตรจีวรตดิกนัไปทเีดยีว แล้วส่งผู้มุง่อปุสมบทออกไปข้างนอกตามธรรมเนียมเดมิ  
ในล�าดับนั้นจึงกราบพระ ๓ หน นั่งคุกเข่าประณมมือ ว่านโม ๓ จบ แล้วลงนั่งราบ
ประนมมือสวดสมมติตน เพื่อออกไปฝึกสอนผู้มุ่งอุปสมบท

 ๓. ให้เลิกค�าส่งท้ายอนุสาวนะ ๓ จบ คงสวดแต่จบเดียวตามบาลี และให้ 
สวดว่า “ตุณฺหี”

 ได้ทราบมาว่าในคร้ังแรก พระมหาเถระยงัลงสนันิษฐานเป็นแน่ไม่ได้ว่า ศพัท์ว่า
นิ่งนั้นเป็น “ตุณฺหี” หรือ “ตุณฺหิ” กล่าวอีกทางหนึ่งว่าเป็นทีฆะหรือรัสสะ ท่านจึงให้
สวดทั้ง ๒ อย่าง และให้สวดเป็น ๓ เที่ยว ให้สมกับอนุสาวนะ ๓ เที่ยว หนกลาง 
สวดเป็น “ตุณฺหี” คือทีฆะตามบาลีเดิม หนต้นหนท้ายสวดเป็น “ตุณฺหิ” คือรัสสะ  
ตามแบบที่เติมใหม่ มาในบัดนีเ้ทียบกับภาษาสันสกฤตแล้วสงสัยสันนษิฐานได้แน่ว่า
เป็น “ตุณฺหี” คือทีฆะ และค�าส่งท้ายนี้ เป็นแต่ประกาศความเสร็จกิจ ไม่เป็นเครื่อง
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จะให้ยัง้คดิเหมอืนอนุสาวนะ หากจะมใีครทกัท้วงข้ึนในเวลาน้ีกไ็ม่มผีลอะไร จึงควร
ให้สวดแต่จบเดียวตามบาลี ใช้ค�าว่า “ตุณฺหี” คือ ทีฆะ

 ๔. เลิกสมมติตนบอกอนุศาสน์

 ถึงคราวบอกอนุศาสน์ พระเถระบางรูปผู้เป็นอุปัชฌายะสมมติตนก่อนแล้ว
จึงบอก มติของท่านว่า ท�าการอย่างอื่นมีสมมติตนทั้งน้ัน เช่นสมมติตนสอนผู้มุ่ง
อุปสมบท สมมติตนถามอันตรายิกธรรมกะผู้มุ่งอุปสมบท สมมติตนเป็นผู้ถามเป็น 
ผู้วิสัชนาวินัยในเวลาก่อนสวดปาฏิโมกข์ แบบเหล่านั้นมีในบาลีพร้อมทั้งค�าสวดด้วย 
ส่วนสมมติตนบอกอนุศาสน์ ไม่มีในบาลี ค�าสวดท่านต้องผูกขึ้น ถ้าจะไม่สมมติ  
ท่านให้สงฆ์ขยายหัตถบาสออกเสีย จะได้ไม่เป็นสอนในท่ามกลางสงฆ์ พระเถระ
บางรูปหาได้สมมติตนก่อนไม่ บอกเอาทีเดียวพิจารณาความในบาลีวิสัชนาได้ว่า  
ถ้าเป็นการสงฆ์ท่านวางแบบให้สมมติตนก่อนจึงท�าเช่นอุทาหรณ์ข้างต้นตลอดถึง 
ท�าสังคายนา บอกอนุศาสน์เป็นการของอุปัชฌายะ ท่านจึงไม่ได้วางแบบให้สมมติ 
เพราะเหตุนั้น ให้เลิกการสมมติตนบอกอนุศาสน์เสีย ท่านผู้บอกเป็นอาวุโสไม่ต้อง
รังเกยีจเพือ่จะบอกในท่ามกลางสงฆ์ ถ้ามีท่านผู้แก่กว่าอยูด้่วยกพ็งึอาปจุฉาท่านก่อน 
เท่านี้ก็พอ

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๒๓๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ในเรื่องพระสมุห์แสและพระจ�ารัสผู้รับใช้ของเจ้าคณะหมวด

บางจาก แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จับฝิ่นเถื่อนได้ใน 

วัดเทพนารี แล้วส่งตัวภิกษุผู้รับฝากกับฝิ่นนั้นให้แก่กองตระเวน.

__________________________

 วันที่ ๒๘ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ  
เสด็จประทับในเถรสมาคม ณ ต�าหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานพระมหา-
สมณวินิจฉัยในเร่ืองพระสมุห์แสและพระจ�ารัสผู้รับใช้ของเจ้าคณะหมวดบางจาก 
แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จับฝิ่นเถื่อนได้ในวัดเทพนารี แล้วส่งตัวภิกษุผู้รับฝาก 
ฝิ่นนั้นให้แก่กองตระเวน ดังต่อไปนี้:-

 ความเดิม พระแส วัดเทพนารี มาฟ้องต่อพระครูวิสุทธิสังวร เจ้าคณะหมวด 
ต�าบลบางจาก แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ หาว่าพระทมัวดัเดยีวกนัสบูฝ่ิน เจ้าคณะ 
หมวดสั่งให้พระสมุห์แสไปไต่สวนแต่ในเวลาน้ันพระทัมไม่อยู่ ได้ความจากพระอื่น 
อกีว่า วนัหน่ึงไฟลกุขึน้ในกฎุพีระ พระเหล่าน้ันเข้าไปช่วยดบั เหน็ไฟไหม้มุ้งและหมอน  
พบกล้องและตะเกียงส�าหรับสูบฝิ่นวางอยู่บนเตียง ไฟที่ตะเกียงก็ยังติดอยู่ ได้ความ
มีเค้ามูลเช่นนี้ เจ้าคณะหมวดจึงนัดไต่สวนที่วัดภคินีนาถ พระทัมปฏิเสธร้องขอให้ 
ค้นกุฎี เพื่อพิสูจน์ตัวเอง เจ้าคณะหมวดใช้ให้พระสมุห์แสกับพระจ�ารัส พร้อมด้วย
โจทก์จ�าเลยไปค้นที่กุฎีพระทัม ได้พบเน้ือฝิ่นในปีบน�้ามัน ๒ ปีบ พระทัมแจ้งว่า  
เป็นของอ�าแดงทองดีฝากไว้ และอ�าแดงทองดีก็มารับรองและจะขอรับเอาฝิ่นไป  
พระสมห์ุแสเหน็ไม่ควรจะให้ตามล�าพงั จึงไปบอกพลตระเวนมา พลตระเวนได้น�าตวั
พระทมักบัยาฝ่ินไปสูส่ถานีของกองตระเวน ในทีส่ดุพระทมัถกูเจ้าคณะแขวงสัง่ให้สกึ  



38

อ�าแดงทองดีถูกกระทรวงพระคลงัริบฝ่ินน้ัน และปรับเป็นเงินอกีส่วนหน่ึง ในล�าดับน้ี 
มีเสียงพวกคฤหัสถ์พูดกันภายนอกว่า พระสมุห์แสกับพระจ�ารัสท�าให้อ�าแดงทองด ี
ต้องเสยีฝ่ินเสยีเงินเป็นค่าปรับ ขาดจากความเป็นภิกษุ เสยีงน้ียงัความสงสยัให้เกดิขึน้ 
ในหมู่สงฆ์ด้วย พระราชสุธี เจ้าคณะแขวงบางกอกน้อย น�าความข้อนี้มาแจ้ง และ
ขอเรียนปฏิบัติต่อเรา

 เงื่อนเป็นเครื่องกล่าวหากันด้วยเรื่องนี้ คงเป็นขออารักขาเจาะชื่อ ที่กล่าวไว้ใน
บุพพสิกขาวัณณนาว่า ไม่ควร ถ้าคนผู้ถูกระบุชื่อนั้นถูกปรับให้เสียทรัพย์ เป็นสินใช้ 
แก่ภิกษุ ถ้าเธอขอให้เขาปรับและเขาปรับตามขอ เป็นปาราชกิ ค�าทีก่ล่าวไว้ในอรรถกถา  
เนื่องจากพระบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุณีเป็นถ้อยเป็นความกับคฤหัสถ์ วางโทษไว้เป็น
อาบัติสังฆาทิเสส แต่ในบาลีวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้นแก้ความว่า ภิกษุณีถูกเขาฉุดตัว
ไปก็ดี ขออารักขาก็ดี บอกไม่เจาะชื่อก็ดี ไม่เป็นอาบัติ แต่พระอรรถกถาจารย์ถือเอา 
ความ ๒ ข้อหลงัเป็นอนัเดยีวกนัว่า “ขออารักขาคอืบอกไม่เจาะช่ือ” คราวน้ีกแ็ก้ความ
ตรงกันข้าม คือขออารักขาเจาะชื่อ กลับวางโทษแรงกว่าสิกขาบทอันเป็นเดิมเสียอีก  
ฝ่ายพระอมราภิรักขิต (เกิด) ผู้รจนาบุพพสิกขาวัณณนา ไม่ได้พิจารณาอรรถให้
ถ่องแท้ ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด อย่างไรใช้ได้ อย่างไรใช้ไม่ได้ แปลมาลงไว้ใน
บุพพสิกขาวัณณนาทั้งตอน.

 อรรถแห่งค�าในวิภังค์แห่งสิกขาบทน้ัน เราพร้อมด้วยพระเถระทั้งหลายเข้าใจ
ดังต่อไปนี้:-

 ก. “อนาปตฺติ: มนุสฺเสหิ อากฑฺฒิยมานา คจฺฉติ” แปลว่า “ข้อไม่เป็นอาบัติ 
คือ ถูกคนทั้งหลายฉุดไป” อธิบายว่า ถูกคนอื่นฟ้อง ต้องเรียกหรือถูกจับไปแก้คดี 
เช่นนี้ เป็นจ�าเลยว่าความเพื่อเปลื้องตนได้ ไม่ต้องอาบัติ

 ข. “อารกขฺ� ยาจต”ิ แปลว่า “ขออารักขา” อธบิายว่าถกูคนข่มเหงหรือเบยีดเบยีน 
ร้องขอความป้องกันของบ้านเมือง แม้เจาะช่ือคนข่มเหงหรือเบยีดเบยีนน้ันกไ็ด้ ไม่เป็น 
อาบัติ
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 ค. “อโนทิสฺส อาจิกฺขติ” แปลว่า “บอกไม่เจาะตัว” อธิบายว่าถูกข่มเหงหรือ 
ถูกท�าร้าย แต่ไม่รู้ว่าใครท�าก็ดี ของหายแต่ไม่รู้ว่าใครลักก็ดี จะบอกให้ถ้อยค�าหรือ
บอกตราสินแก่เจ้าหน้าที่ก็ได้ ไม่เป็นอาบัติ

 ถ้าค�าว่า “อารกฺข� ยาจติ” กับค�าว่า “อโนทิสฺส อาจิกฺขติ” ที่แปลว่า “ขออารักขา” 
และว่า “บอกไม่เจาะชือ่” น้ัน เป็นอนัเดียวกนัดงัพระอรรถกถาจารย์กล่าวแล้ว ในบาล ี
ก็คงกล่าวค�าเดียวว่า “อโนทิสฺส อารกฺข� ยาจติ” ที่แปลว่า “ขออารักขาไม่เจาะชื่อ” 
และถ้าจะถือตามอธบิายของพระอรรถกถาจารย์แล้ว ยากทีพ่วกภกิษจุะตัง้อยูไ่ด้โดย
สวสัดี ถ้าเข้าใจตามมตขิองเราแล้ว พวกภกิษยุ่อมจะได้รับอารักขา คอื ความป้องกนั
ของแผ่นดิน ดุจคนพวกอื่น ไม่ขัดแก่ความเป็นไป

 ฝิ่นเถื่อนเป็นของต้องห้าม แต่แผ่นดินลงโทษปรับผู้ลักลอบขายและผู้รับฝาก  
และการสูบฝิ่นก็ห้ามแก่ภิกษุด้วย ต�าบลที่จับฝิ่นเถื่อนได้ก็เป็นวัดเทพนารี ข้ึนใน
หมวดบางจาก ผู้รับฝิ่นฝากก็เป็นภิกษุวัดน้ันเอง เป็นหน้าที่ของพระครูวิสุทธิสังวร 
เจ้าคณะหมวดบางจากจะระงับอธิกรณ์อันนี้ และพระสมุห์แสกับพระจ�ารัสเล่า ก็เป็น
ผู้รับใช้ของเจ้าคณะหมวดเมื่อค้นพบฝิ่นขึ้นเช่นนั้น ถ้าไม่เป็นผู้รอบคอบ อนุญาตให้
อ�าแดงทองดนี�าฝ่ินไปตามล�าพงั กจ็ะเป็นสมคบกบัอ�าแดงทองดเีกดิความมวัหมองขึน้  
พระสมุห์แสน�าความไปแจ้งแก่กองตระเวนดังนั้น นับเข้าในค�าว่า “อารกฺข� ยาจติ” 
แปลว่า “ขออารักขา” เมื่อท�าอย่างนั้นย่อมระงับเหตุการณ์ทั้งปวงอันจะมีแก่วัดและ
ภกิษุสงฆ์ เป็นอนัท�าถกูระเบยีบไม่เป็นอวหาร ไม่เป็นภณัฑไทย กลบัควรจะได้รับค�า
สรรเสริญว่าท�าโดยรอบคอบอีก

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๑๗๖.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

พระปลัดนาค วัดกลาง เมืองนครราชสีมา โจทก์ในอธิกรณ์

พระครูสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะเมืองนั้น จ�าเลย

เรื่องถูกยกจากสังวาส

__________________________

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ เสด็จ
ประทับในเถรสมาคม ณ ต�าหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานพระมหาสมณ- 
วนิิจฉัยในอธกิรณ์ พระปลดันาค วดักลาง เมอืงนครราชสมีา โจทก์ พระครูสหีราช- 
สมาจารมุนี เจ้าคณะเมือง จ�าเลย เรื่องถูกยกจากสังวาส ดังต่อไปนี้:-

 ๑. เร่ืองน้ีได้ความจากส�านวน ที่มีมาหลายทบหลายทอดแล้วว่า เดิมทีเมื่อ
มิถุนายน ๑๒๙ พระครูสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะเมืองนครราชสีมา ออกประกาศ
ยกพระปลัดนาคเสียจากสังวาส อ้างค�าสั่งเจ้าคณะมณฑลยกเหตุ ๔ ข้อ คือ

 (๑) รับเงินฝากของราษฎร ๘๐๐ บาท เงินนั้นหาย

 (๒) เป็นที่สงสัยในเรื่องบังสุกุล พระน้อยให้เป็นมาก

 (๓) เป็นที่สงสัยในเรื่องนิมนต์พระสวดมนต์ เก็บเอาผลประโยชน์

 (๔) เป็นที่สงสัยว่าดื่มสุราและกินโภชนะในเวลาค�่า

 ก่อนแต่ออกประกาศ พระครูหาได้ช�าระคดีเร่ืองเหล่าน้ีไม่ พึ่งได้ไต่สวนใน 
ภายหลัง เมื่อธันวาคม ๑๒๙ ตามค�าสั่งของพระธรรมวิหารีเถระ เจ้าคณะมณฑล 
แก่พระครูศีลวิสุทธิพรตเจ้าคณะรอง
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 ในชั้นไต่สวนนี้เพิ่มขึ้นอีก ๒ ข้อ คือ

 (๕) บังเอาค่าแรงท�าเทียนพรรษาของนายป้อม ๓ บาท

 (๖) ปลอมเข้าไปรับไทยธรรมในการผูกสีมาวัดสีสุก

 ๒. ในระหว่างออกประกาศและยังไม่ได้ไต่สวนน้ีเมื่อพฤศจิกายน ๑๒๙  
พระปลดันาค ถวายฎกีาสมเดจ็บรมบพติร พระราชสมภารเจ้ากล่าวโทษเจ้าคณะมณฑล 
ว่าไม่เอาธรุะ แต่เจ้าพระยาวชิติวงศ์วฒุไิกรคร้ังยงัเป็นเสนาบดี สัง่คืนฎีกาไปให้เจ้าคณะ 
มณฑล สั่งเจ้าคณะเมืองไต่สวน

 ๓. เจ้าคณะมณฑลไพล่ไปเอาเจ้าคณะเมืองเป็นโจทก์ พระปลัดนาคเป็นจ�าเลย 
สั่งให้พระครูศีลวิสุทธิพรตเจ้าคณะรองไต่สวน แต่ให้พร้อมด้วยโจทก์

 ๔. ฝ่ายเจ้าคณะเมืองน่ังไต่สวน พร้อมกบัเจ้าคณะรองและพระครูบวรสมณการ
เจ้าคณะแขวง โดยฐานเป็นเจ้าคณะเมือง แล้วส่งต้นค�าไต่สวนมาให้เจ้าคณะมณฑล

 ๕. ฝ่ายเจ้าคณะรองตั้งตัวเป็นผู้ไต่สวน เอาเจ้าคณะเมืองลงเป็นโจทก์ แล้วส่ง 
หนังสอืเป็นค�าวนิิจฉัยมาให้เจ้าคณะมณฑลพร้อมกบัค�าไต่สวนน่ันเอง แต่คดัเป็นส�าเนา 
จัดระเบียบเสียใหม่ ท�าให้ตนเป็นผู้ไต่สวน ให้เจ้าคณะเมืองเป็นโจทก์

 ๖. ในระหว่างน้ีกระทรวงธรรมการแย้งค�าไต่สวนว่า โจทก์จ�าเลยไม่ได้ลงชือ่ผิด 
ระเบยีบ พระปลดันาคร้องว่าไม่ได้ฟังค�าไต่สวน และค�าตดัสนิ จะขอซกัพยานของโจทก์ 
และขออ้างพยานของตนบ้าง กว่าจะได้ไต่สวนใหม่ต่อหน้าเจ้าคณะมณฑล กาลล่วงไป 
ถึง ๖ เดือนกว่า พึ่งได้ไต่สวนใหม่ เมื่อกรกฎาคม ๑๓๐

 ๗. เจ้าคณะมณฑลไต่สวน กเ็อาเจ้าคณะเมอืงเป็นโจทก์อกี เสร็จแล้ว กเ็อาเกบ็ 
น่ิงเฉยเสีย พระปลัดนาคร้องเตือนทางกระทรวงธรรมการ ๆ เตือนไป ในที่สุด 
เจ้าคณะมณฑลผัดว่า จะขอกราบทลูเราก่อน ในระหว่างน้ีกาลล่วงไปอกี ๕ เดือนกว่า
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 ๘. เจ้าคณะมณฑลถวายหนังสอืกราบทลูเรา ถงึการทีเ่จ้าคณะเมอืงประกาศยก
พระปลัดนาคเสียจากสังวาส แก้ตัวในการที่ไม่ได้ไต่สวนแต่แรก และแจ้งการที่ได ้
ไต่สวนในชัน้หลงั ส่งค�าไต่สวนในชัน้หลงัน้ันมาด้วย แต่หาได้ส่งส�านวนถวายเราทัง้หมด

 ๙. เราเหน็ในส�านวนน้ัน จัดเอาเจ้าคณะเมืองเป็นโจทก์ พระปลดันาคเป็นจ�าเลย 
และยอมให้คฤหัสถ์เข้าเป็นทนายแก้คดีให้จ�าเลย เราจึงติเจ้าคณะเมืองว่า ไม่ควรจะ
เอาตวัลงเป็นคูค่วามกบัพระปลดันาค ตเิจ้าคณะมณฑลว่า ไม่ควรท�าอย่างน้ัน เช่นน้ัน  
เจ้าคณะเมือง จะก�าจัดพระลูกวัดผู้ประพฤติมิชอบ จะต้องเป็นความให้ชนะก่อนจึง
จะท�าได้ เป็นการไม่สะดวกแก่หน้าที่ ควรให้เจ้าคณะท�าได้ตามหน้าที่ พระปลัดนาค 
เห็นผิดยุติธรรม ก็ให้ฟ้องร้องได้ และคดีทางพระวินัยต้องการความจริงมากกว่า 
อย่างอื่น ถ้ายอมให้คฤหัสถ์เข้าเป็นทนายความ ก็จะกลายเป็นแพ้ชนะกันด้วยเล่น
ส�านวน จึงสั่งให้ยกส�านวนเหล่านั้นเสียทั้งเรื่อง ให้จับตั้งต้นใหม่ให้ถือในเวลานั้นว่า  
เจ้าคณะเมืองประกาศยกพระปลดันาคเสยีจากสงัวาส พระปลดันาคมาร้องให้เจ้าคณะ
มณฑลสอบถามเจ้าคณะเมือง ได้ความอย่างไร ให้วินิจฉัยไปตามรูปความ

 ๑๐. แต่นั้นล่วงมาเกือบ ๕ เดือน พระปลัดนาคยื่นฎีกาเล่าเรื่องราวมาแต่ต้น 
และขอให้วินิจฉัย

 ๑๑. ได้เรียกส�านวนทัง้หลายจากกระทรวงธรรมการบ้าง จากเจ้าคณะมณฑลบ้าง  
มาตรวจดู จึงรู้ความตามกล่าวมานี้ และรู้ว่าเจ้าคณะมณฑลหาได้ท�าตามเราสั่งไม่

 ๑๒. เห็นควรจัดระเบียบแห่งคดีนี้ก่อน แล้วจึงค่อยวินิจฉัยให้แก้ระเบียบดัง
ต่อไปนี้:-

 (๑) ให้ยกเลิกส�านวนในอธิกรณ์นี้เสีย ให้ถือว่าเป็นแต่ค�าของบุคคล อันจะพึง
ฟังเป็นพยานในชั้นไต่สวน

 (๒) ให้ตั้งต้นเรื่องว่า พระครูสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะเมืองออกประกาศยก
พระปลัดนาคจากสังวาส พระปลัดนาคร้องขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย
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 (๓) ให้เอาพระปลัดนาคเป็นโจทก์ พระครูสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะเมือง
เป็นจ�าเลย

 (๔) ห้ามไม่ให้คฤหัสถ์เข้าเป็นทนายความ

 ๑๓. ต่อไปน้ีน่าจะสอบถามและให้จ�าเลยช้ีแจงถงึเหตทุีย่กข้ึนห้ามสงัวาส แต่ค�า 
ไต่สวนของจ�าเลยในฐานเป็นเจ้าคณะเมือง มีอยู่ให้ฟังเอาเป็นค�าเฉลยของจ�าเลย 
ทีเดียว

 ๑๔. ในล�าดับนี้ ถึงคราวพิจารณาหาความถูกความผิดต่อไป

 ๑๕. (๑) ข้อว่ารับเงินฝากของราษฎร ๘๐๐ บาท เงินหายน้ันโดยความลงเอาว่า 
พระปลัดนาคยักยอกเอาเงินที่ฝากไว้นั้นเอง ค�านายดีเบิกว่า นายปุ๊กพี่ชายของนายดี 
ได้เอาเงินฝากพระปลดันาคไว้ ๒,๐๐๐ บาท แต่จ�ากาละทีฝ่ากไม่ได้ นายปุก๊ได้เรียกคืน 
ไปบ้างแล้ว ยังเหลืออยู่ ๘๐๐ บาท มีโจรลักเอาไป พระปลัดนาคได้ใช้ให้แก่นายปุ๊ก 
ผู้เจ้าของบ้างแล้ว แต่มีจ�านวนเท่าไรนายดีไม่ทราบ ไม่ได้สืบนายปุ๊ก เพราะเขาไม่อยู่  
นี้เป็นคดีรับฝากทรัพย์ หากภิกษุผู้รับฝากยักยอกเอาเสีย ก็ยังไม่ต้องปาราชิกก่อน
จะปรับด้วยบทฐานาจาวนะ คือท�าให้เคลื่อนจากที่ไม่ถูกต้อง ปรับด้วยบทอุปนิธิ คือ  
รับของฝากจึงจะถูก ต่อเจ้าของทอดสทิธแิละภกิษุก็ถือเอา หรือเป็นความกนั เจ้าของ 
แพ้เสียสิทธิ เช่นนี้จึงต้องปาราชิก ในคดีนี้พระปลัดนาครับฝากทรัพย์ไว้กว่าจ�านวน 
ทีห่าย เจ้าของมาขอคืนกไ็ด้ไป แสดงว่าพระปลดันาคตรงในเบือ้งต้น และเม่ือทรัพย์หาย 
พระปลดันาคกย็อมรับใช้ และได้ใช้ไปบ้างแล้ว แสดงว่าพระปลดันาคตรงในเบือ้งปลาย  
แต่เราให้สอบถามพระปลัดนาคในข้อน้ี พระปลัดนาคปฏิเสธว่านายปุ๊กไม่ได้ฝาก 
ทรัพย์ไว้ และแก้ว่านายปุก๊เป็นศษิย์ของตน เมือ่ครัง้นายปุก๊บวชเป็นภิกษุ บดิาของเขา 
ขายที่ดินเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท และให้นายปุ๊ก ๆ เก็บรักษาไว้ที่กุฎีพระปลัดนาค 
ทีเ่ขาอยูด้่วย เขาบวชพรรษาเดียวกส็กึไป เงินน้ันเขาท�าอย่างไร พระปลดันาคไม่ทราบ 
และกล่าวต่อไปว่า (ภายหลังแต่นายปุ๊กสึกแล้วราว ๒ ปี) มีโจรเจาะหน้าต่างกุฎีและ
ลักเงินของพระปลัดนาคไป ๖๐๐ บาทเศษ ภิกษุสามเณรรู้ทั่วกัน ถ้าเป็นความจริง 
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เหตุไฉนพระปลัดนาคไม่เบิกความในเวลาเจ้าคณะเมือง เจ้าคณะมณฑลไต่สวนถึง
สองเทีย่ว ถ้ามีภิกษสุามเณรรู้ว่าเงนิของพระปลดันาคเองหายต่างหาก เหตไุฉนไม่อ้าง 
เป็นพยาน พระปลัดนาคปฏิเสธด้วยประการทั้งปวงเช่นนี้ไม่ควรฟัง กลับส่อให้เห็น
ความไม่ตรง ในท่ามกลางของพระปลดันาค แต่พจิารณาไม่ได้ความถงึ จึงวนิิจฉัยว่า  
พระปลัดนาครับฝากเงินของเขาไว้มีโจรลักเอาไปก็ตาม เอาไปใช้เสียเองก็ตาม เป็น
ภัณฑไทยจ�าจะต้องใช้ให้เขา เมื่อได้ใช้ครบจ�านวนแล้ว จึงพ้น

 ๑๖. (๒) ข้อว่าเป็นที่สงสัยในเรื่องบังสุกุล พระน้อยท�าให้เป็นมากนั้น จ�าเลย
ไม่ได้พิสูจน์ ให้ยกเสีย

 ๑๗. (๓) เป็นที่สงสัยในเร่ืองนิมนต์พระสวดมนต์ เก็บเอาผลประโยชน์น้ัน  
ตามเร่ืองพระบรมราชบรรหารนิมนต์พระไปสวดมนต์ พระปลดันาคนิมนต์พระใหญ่ ๆ   
อาพาธบอกแก่พระปลดันาคขอให้พระอืน่ไปแทน เป็นตกลงกนั พระอนิได้รับไทยธรรม 
ค่าปัจจัย ๘ บาท พระปลดันาคแบ่งเอา ๔ บาท ว่าจะเอาไปให้พระใหญ่ ทางทีจ่ะสงสยั 
ในข้อน้ี ก็ว่าพระปลัดนาคลวงเอาเสีย แต่พระอินผู้ได้ผู้เสียอยู่เองเบิกความว่า  
พระปลัดนาคเอาไปให้แก่พระใหญ่ ๆ  ไม่ต้องการบอกให้แก่พระปลัดนาค พระใหญ่ 
เป็นผู้รับนิมนต์สมควรจะได้ส่วน พระปลัดนาคขอแบ่งเอาไปให้ชอบอยู่ แต่เม่ือ 
พระใหญ่ไม่เอา ชอบแต่จะคืนให้แก่พระอิน แม้เอาเสียเองเช่นนั้น ก็ไม่ต้องโทษใน
ฐานลวงเอาทรัพย์ เพราะถือเอาของที่พระใหญ่ให้ เป็นแต่หยุมหยิมในลาภผลที่น่าติ 
แต่ยังไม่ถึงเป็นเหตุยกจากสังวาส

 ๑๘. (๔) ข้อว่าเป็นที่สงสัยว่าดื่มสุราและกินโภชนะในเวลาค�่านั้น พระอธิการ
ทัง้วดัแจ้งพยานในชัน้ไต่สวนเบกิความในคราวทีเ่จ้าคณะเมอืงไต่สวน และในคราวที่
เจ้าคณะมณฑลไต่สวน ใจความลงกันว่าเข้าไปหาพระปลัดนาคในกุฎีเวลาค�่าวันหนึ่ง 
พบพระอนิทีน้ั่น เหน็ทีน้ั่นรกด้วยเปลอืกหอยเปลอืกมะม่วง ได้กลิน่สรุา แต่พลความ
แตกกันเบิกคราวแรกว่า เมื่อศก ๑๒๕ เบิกคราวหลังว่า เมื่อศก ๑๒๖ เบิกคราวแรก 
ว่าพระปลดันาคนอนอยู่ เบกิคราวหลงัไม่ระบชัุด แต่โดยความจะพงึเข้าใจว่าน่ัง และ
เบกิคราวหลงั ขยายข้อความให้ใกล้เป็นจริงเข้าอกีเช่นว่าได้เหน็ขวดชนิดทีใ่ช้กรอกสรุา 
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อยู่ใต้เตียง และพระปลัดนาคมีกิริยาผิดปกติหน้าแดงพูดพล่าม แต่อย่างไรก ็
ไม่ยนืยันวา่ได้เห็นพระปลัดนาคก�าลังดืม่เอง และไม่ได้ดวูา่มอีะไรในขวดนัน้ ค�าของ 
พระอธกิาร ทัง้น้ีฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ พระอนิพยานในชัน้ไต่สวนและพยานโจทก์เบกิ
ในคราวแรกว่าของเหล่าน้ันเดก็ท�ารกไว้ ตนจึงกวาด พระอนิไม่เคยเหน็พระปลดันาค 
ดืม่สรุาเลย เบกิในคราวหลงัคงกล่าวยนืว่าไม่เคยเหน็พระปลดันาคเสพสรุาและกนิโภชนะ 
ในกลางคืน แต่ถูกทนายพระปลัดนาคถาม เบิกว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติพระปลัดนาค  
อยู่ทีร่ะเบยีงหน้ากฎีุของเธอ และเป็นผู้รักษาพสัดขุองเธอ เอาความข้อน้ีเป็นเคร่ืองอ้าง 
และปฏิเสธว่า สุราไม่เคยมีในกุฎีเลย ถ้ามีตนต้องรู้ ค�าต้นเบิกถึงของที่เด็กท�ารก  
พอสมเหตุ เพราะในกุฎีพระ เช่นพระปลัดนาค เด็กอาจเอามะม่วงเข้าไปกินหรือ 
เอาหอยเข้าไปกินกบัอะไร ทีว่่าตดิก้นกระทงกอ็าจเป็นได้ ถ้าพระปลดันาคดืม่สรุาจริง 
พระอินก็ต้องดื่มด้วย แต่ในเวลานี้ยังไม่ปรากฏว่าพระอินต้องหาด้วยเรื่องนี้ ค�าเบิก
ของพระอนิคร้ังแรกฟังได้ แต่ค�าหลงัถกูทนายความป่ันเสยีแล้ว เป็นแก้ส�านวนกบัค�า 
พระอธิการทั่งที่เติมเข้ามาฟังไม่ได้ พระครูอ่อนวัดสีคิ้ว เจ้าคณะแขวงจันทึก พยาน
ชั้นไต่สวน เบิกความในสองคราวเจือกันว่า พยานไปในการทอดกฐินที่วัดพลับพลา  
ได้เหน็พระปลดันาคว่ากล่าวศิษย์ มกีริิยาดจุคนเมา แต่ในเวลาว่ากล่าวศิษย์ พระปลดั 
นาคได้เคยท�าเอะอะเช่นนั้นเสมอ พยานรับว่าได้บอกความนี้แก่เจ้าคณะเมือง แต่จะ
เสพเป็นกระสายยาหรือแกล้งเสพพยานไม่ทราบ แต่ในคราวหลังพยานเบิกว่าจะเสพ
หรือไม่ พยานไม่ทราบ ในวันนั้นมีคนเสพสุรามาก ทั้งสองเรื่องนี้ยังฟังเอาเป็นจริง
ลงไปไม่ได้ว่า พระปลดันาคเสพสรุา และตามค�าของพระครูอ่อนเจ้าคณะแขวงจันทกึ  
น่าจะเห็นว่าพระในถิ่นน้ันหรือในเมืองน้ัน ไม่รังเกียจแต่การใช้สุราเป็นกระสายยา 
เมื่อเป็นเช่นนี้การได้กลิ่นก็ไม่ประหลาดอะไร เพราะมีทางแก้ตัว

 ๑๙. ข้อในประกาศมีเท่านี้ ครั้นจะวินิจฉัยเพียงเท่าข้อเหล่านี้ คงเกิดคดีเรื่อง 
ห้ามสงัวาสเป็นคร้ังทีส่องอกี ไม่รู้จักจบ ให้ถอืเอาข้อเพิม่ในช้ันไต่สวนของเจ้าคณะเมือง  
เป็นมูลห้ามสังวาสครั้งที่สองแล้วพิจารณาแล้ววินิจฉัยเสียในคราวนี้ทีเดียว
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 ๒๐. (๕) ข้อว่าบังเอาค่าแรงท�าเทียนพรรษาของนายป้อม ๓ บาทนั้น มีเรื่องว่า 
จวนถึงฤดูฝน ที่วัดกลางเคยท�าเทียนพรรษามาทุกปีใช้ให้นายป้อมท�า และให้ค่าแรง 
ไม่ได้ว่าเป็นค่าจ้างตามแต่จะให้ เมื่อศก ๑๒๘ นายป้อมได้ท�าเทียน เจ้าคณะเมือง 
มอบเงิน ๖ บาท แก่พระปลัดนาค เพื่อให้แก่นายป้อม พระปลัดนาคให้แต่ ๓ บาท 
จึงเกิดรังเกียจว่า พระปลัดนาคเอาเงินเหลืออีก ๓ บาทเสียเอง นายป้อมผู้ท�าเทียน
พยานในชัน้ไต่สวน เบกิความในสองคราวเจือกนัว่าการท�าเทยีนพรรษา ไม่ได้รับจ้าง 
เป็นแต่อ�าเภอเมืองเกณฑ์ให้ท�า เคยได้ค่าแรงคราวละ ๓ บาทบ้าง ๔ บาทบ้าง ในศก 
๑๒๘ ได้รับเงินจากพระปลัดนาค ๓ บาท ไม่ทราบว่าเป็นของใคร นายป้อมเข้าใจ
ว่าค่าแรงที่ให้ในปีนั้น ๓ บาทเท่านั้นเอง ต่อมาเมื่อกรกฎาคม ๑๒๙ พระปลัดนาค
กลบัขึน้มาจากกรุงเทพฯ น�าเงินมาให้อกี ๓ บาทว่าเป็นค่าแรงท�าเทยีนเมือ่ ศก ๑๒๘ 
ในค�าของนายป้อมไม่ปรากฏว่าได้ถามถึงการให้หนทีส่อง เราได้ให้สอบถามพระปลดั
นาคว่า เหตไุฉนจึงไม่ให้ในคราวเดยีวทัง้หมด แบ่งให้คราวละ ๓ บาท พระปลดันาค 
แก้ว่าจ�าไม่ได้ และกล่าวต่อไปว่า การท�าเทยีนไม่ได้ก�าหนดราคา พระปลดันาครับเงิน
มาจากเจ้าคณะเมือง บางคราว ๑๐ บาท บางคราว ๒๐ บาท ถ้าจ่ายการอื่นมากก็
ให้นายป้อมน้อย สุดแล้วแต่พระปลัดนาคจะให้ ให้ ๓ บาทก็มี ๖ บาทก็มี ๘ บาท 
ก็มี บางคราวไม่ได้ให้เลยก็มี ให้เท่าไรก็เป็นแล้วกัน จะถือว่าติดค้างเท่านั้นเท่านี้อีก 
ไม่ได้ พระปลดันาคแก้ว่าจ�าไม่ได้น้ันไม่น่าเช่ือ ถ้าค�าทีว่่าให้เท่าไรกเ็ป็นแล้วกนัยงัจ�าได้  
ก็คงจะจ�าได้เหมือนกันว่า ไม่เคยให้ขยักขย่อนและจะปฏิเสธได้ทันที ถ้าจ�าไม่ได้จริง 
ค�าหลังก็ไม่แน่เหมือนกัน คงฟังได้ตามค�านายป้อม ว่าค่าแรงท�าเทียนในศก ๑๒๘ 
นายป้อมได้รับจากพระปลดันาคในศกน้ัน ๓ บาท ในศก ๑๒๙ อกี ๓ บาท รวมเป็น  
๖ บาท เหตไุฉนพระปลดันาคจึงให้ขยกัขย่อนเป็นสองคราว สนันิษฐานเหน็ว่า เพราะ
ไม่ได้ก�าหนดราคาเป็นค่าจ้าง จะให้เท่าไรก็ได้ พระปลัดนาคจึงแบ่งให้บ้าง กินเศษ
เสยีบ้าง ต่อเม่ือถกูประกาศยกจากสงัวาสด้วยข้ออืน่ ในมถินุายน ศก ๑๒๙ น้ันแล้ว  
กลัวข้อนี้จะเกิดขึ้นจึงคายเศษที่กินไว้นั้นให้แก่นายป้อม เพื่อจะกันข้อนี้ไม่ให้เกิดขึ้น 
จริงอยู่ พระปลัดนาคเป็นผู้รับใช้ของเจ้าคณะเมือง และการท�าเทียนก็ไม่ได้ว่าราคา
ตามแต่จะให้ เป็นหน้าทีข่องพระปลดันาคจะไม่จ่ายแก่นายป้อมมากเกินพอด ีเมือ่เป็น
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เช่นน้ี ตดัไว้ได้เท่าไร ควรจะคนืแก่เจ้าคณะเมือง ถ้าไม่กนิเศษแล้ว คงไม่ท�าแบบน้ีเลย  
เช่นน้ีมีโทษสถานไร เพราะพระปลัดนาคเป็นผู้รับมอบมูลค่ามาจากเจ้าคณะเมือง  
ยงัจะต้องส�านองคือรับผิดรับชอบ เพราะทรัพย์น้ันเทยีบด้วยของฝากไว้ในมอืดังกล่าว
แล้วข้างต้นในข้อ ๑๕. (๑) เรื่องรับฝากทรัพย์ มีโทษไม่ถึงอวหาร เป็นแต่ภัณฑไทย 
แต่ได้ให้แก่นายป้อมแล้วครบจ�านวน ก็เป็นพ้นจากภัณฑไทย

 ๒๑. (๖) ข้อว่าปลอมเข้าไปรับไทยธรรม ในการผูกสีมาวัดสีสุกนั้น เรื่องว่า  
มกีารผูกสมีาทีว่ดัน้ัน หาได้มใีครนิมนต์พระปลดันาคไม่ เธอไปเอง และรับเอาไทยธรรม 
ด้วยส่วนหน่ึง พระครูพลู วดัยองแยง เจ้าคณะแขวงเมืองฝ่ายตะวนัออก พยานในชัน้ 
ไต่สวนเบกิความในสองคราวเจือกันว่า พระอธกิารกลัน่วดัสสีกุ ขอให้เธอช่วยนิมนต์
พระ ๘ รูป เธอนิมนต์รูปอื่น หาได้นิมนต์พระปลัดนาคไม่ แต่ได้เห็นพระปลัดนาค 
ไปทีน่ั่น พระอธกิารกลัน่สอบถามเธอ เธอบอกว่านิมนต์มา ๘ รูปเท่าน้ัน พระอธกิารกลัน่ 
ว่าพระเกิน ๘ รูป และไปถามเจ้าภาพว่า ใครนิมนต์ เจ้าภาพก็ไม่รู้เหมือนกัน  
พระในจ�านวนทัง้หมดด้วยกนัประมาณ ๕๐ รูป พระปลดันาคจะได้เข้าสวดมนต์ด้วย
หรือไม่ หาทราบไม่ เป็นแต่พระอธกิารกลัน่บอกว่าเขาได้ถวายไตรแก่พระปลดันาคด้วย  
เธอว่าสุดแล้วแต่เจ้าภาพ ในค�าของพยานรูปนี้ มีแย้งกันอยู่ค�าหนึ่งในค�าแรกกล่าวว่า
ตนเป็นเจ้าภาพ ในค�าหลงัว่ามีเจ้าภาพต่างหากทีต่นไม่รู้ ได้ให้สอบถามพระปลดันาค ๆ   
แก้ว่าในการผูกสมีาน้ันพระครูสหีราชสมาจารมนีุ เจ้าคณะเมืองให้เธอไป พระสงฆ์ใน
วัดกลางไปในการนี้ ๑๓ รูป พระอธิการกลั่นเป็นเจ้าภาพ นายเขียวเป็นผู้ถวายไตร 
เธอได้รับจากเขา ๑ ไตร ได้ความว่าผู้นิมนต์พระไม่ใช่คนเดยีวหรือพวกเดียว คนโน้น 
บ้างคนน้ีบ้างนิมนต์ ส่วนพระปลัดนาคน้ันไม่มีใครรับว่านิมนต์ ถ้าเจ้าคณะเมือง 
ให้เธอไปจริง ความเร่ืองน้ีกค็งไม่เกดิ ลงความว่าเธอไปเอง พวกผู้นิมนต์ รู้ในชัน้ต้น 
แล้วว่าพระเกิน สอบสวนกันเข้าก็คงรู้ได้ว่ารูปไหนเกิน ใคร่ครวญตามค�าเบิกของ 
พระครูพลู กน่็าจะรู้ว่าพระปลดันาคน้ันเองเป็นผู้เกนิ แต่เกรงใจไม่ไล่เสยีเอง ทัง้เจ้าภาพ 
ก็ได้รู้เหมือนกันและปลงใจถวายไตรเธอเอง ข้อน้ีไม่เป็นอวหารไม่เป็นภัณฑไทย  
ในวนีิตวตัถแุห่งอทนินาทานสกิขาบทตดัสนิคดีทีภ่กิษุพดูเทจ็ลวงเขา รับเอาของทีเ่ขา
เชื่อแล้วให้ เป็นแต่เพียงปาจิตตีย์ เพราะพูดเท็จ หาปรับเป็นอทินนาทานไม่ เข้าใจว่า
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เพราะเจ้าของเขาให้เอง ในคดน้ีีไม่ถงึอย่างน้ัน เป็นแต่พระปลดันาคหน้าด้านเข้าไปรับ  
จะปรับว่าเป็นมิจฉาชีพได้อยู่

 ๒๒. ความประพฤติของพระปลัดนาค ในข้อ ๒๐. (๕) และข้อ ๒๑. (๖) นี้ 
แม้ไม่ปรากฏว่าเป็นอวหาร แต่เป็นอาชวีวบิตั ิความเสยีหายแห่งการเลีย้งชพี เป็นองค์ 
ประการหน่ึง อันจะยกขึ้นเป็นเหตุห้ามอุโบสถแก่ภิกษุ ดังมีพระพุทธานุญาตไว้ใน
ปาฏิโมกขฐปนขันธกะคัมภีร์จุลวรรค แม้ถึงความประพฤติในข้อ ๑๗. (๓) ก็เป็น
ตามทางนี้เอง นอกจากนี้ยังได้พบว่าพระปลัดนาคได้แก้คดีนี้โดยขุ่น ๆ ตั้งแต่ต้น 
จนปลาย หามีสมณสัญญาไม่ พระครูสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะเมืองประกาศยก
พระปลัดนาคเสียจากสังวาสน้ัน แม้บางข้อไม่พอ แต่บางข้อมีมูลชอบแก่พระวินัย
บัญญัติแล้ว เราสั่งให้คงเป็นไปตามนั้น และให้ยกฎีกาของพระปลัดนาคเสีย

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๒๕๙



49

(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ในเรื่องขออารักขา

ค้านอารักขายาจนกถาในบุพพสิกขาวัณณนา

__________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนาถบพติร พระมหาสมณะ เสด็จประทบัในเถรสมาคม ทรงปรารภอารักขา- 
ยาจนกถาในบพุพสกิขาวณัณนา ปรึกษากบัพระเถระทัง้หลายลงมตกินัแล้ว ประทาน
พระมหาสมณวินิจฉัยไว้ ดังต่อไปนี้:-

 ในบุพพสิกขาวัณณนาของพระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาสกล่าวเร่ือง
ขออารักขาไว้ตอนหนึ่งเรียกว่า อารักขายาจนกถา ใจความในนั้นว่า การขออารักขา
ปรารภกาลเป็นอดีตก็มี ปรารภกาลเป็นอนาคตก็มี ปรารภกาลเป็นอดีตนั้น เช่นถูก
ข่มเหงแล้ว แจ้งข่าวนั้นแก่ตุลาการ ปรารภกาลเป็นอนาคตนั้น เช่นถูกข่มเหงมาอย่าง 
นั้นแล้ว ขอความป้องกันในข้างหน้า การขออารักขาอันต่างโดยปรารภกาลเป็นอดีต
หรืออนาคตนี้ บอกเจาะชื่อก็มี ไม่เจาะชื่อก็มี บอกเจาะชื่อนั้นคือบอกว่า มีคนมาท�า
อย่างน้ัน ๆ  ถ้าภกิษขุออารักขาเจาะชือ่และตลุาการปรับคนน้ันให้เสยีทรัพย์ ท่านปรับ 
เป็นภัณฑไทยแก่ภิกษุให้ใช้ทรัพย์ที่เขาต้องเสียไป ถ้าบอกขอให้เขาปรับและทรัพย์ 
ทีเ่ขาปรับน้ันได้ก�าหนด ท่านปรับภกิษุถงึปาราชิก ถ้าภิกษุขออารักขาไม่เจาะช่ือ แม้จะ 
ขอพัสดุที่เสียหายไปคืนด้วย ตุลาการจับตัวคนร้ายได้แล้วปรับให้เสียทรัพย์ และ
เรียกเอาทรัพย์คืน ไม่เป็นสินใช้แก่ภิกษุ ๆ ไม่ต้องอาบัติ แต่มีค�าที่แย้งกันอยู่ในนั้น
เองว่า ภิกษุเหน็โจรลกัเอาบริขารไปหวงัสิง่ไม่เป็นประโยชน์แก่โจร แม้ร้องว่าขโมย ๆ   
โจรนั้นถูกจับและถูกปรับ เช่นนี้ท่านว่าเป็นสินใช้แก่ภิกษุ แต่ท่านยอมให้พูดแก่คน 
ผู้จะท�าตามค�าของตน แม้เจาะชือ่ว่า คนชือ่น้ีเอาบริขารของเราไป ท่านจงให้เขาเอามาคนื  
แต่อย่าปรับไหมเขาเลย น้ีเป็นใจความแห่งการขออารักขาในบพุพสกิขาวณัณนา กถาน้ี  
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พระอมราภิรักขติ (เกดิ) เรียงตามความอธบิาย ในอรรถกถาแห่งสกิขาบทสงัฆาทเิสส 
ที่ต้นของภิกษุณีในภิกขุนีวิภังค์ กถาเช่นนี้เป็นแต่แสดงมติของอาจารย์บางรูป ผู้อ่าน
จะต้องสันนิษฐานเอาเองว่าผิดหรือถูก ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ แล้วเลือกถือเอาแต่ที่ควร 
ใช้กันมาก็อย่างนั้น จึงยังไม่เกิดเป็นปัญหาอันจะพึงวินิจฉัย มาบัดนี้กถานี้กลายเป็น
ทางของคนพาล ผู้เบยีดเบยีนหรือประพฤตผิิดต่อภกิษ ุและถกูปรับเพราะภกิษพุดูข้ึน  
ทีเ่รียกว่าขออารักขาเจาะชือ่น้ัน จะเอาเป็นเคร่ืองมอืก�าจัดภกิษุเพือ่แก้แค้น ไม่ใช่เพยีง 
จะพูดให้เกิดความสงสัยเท่าน้ัน ถึงฟ้องเป็นอธิกรณ์จนต้องตัดสินก็มีแล้ว ถึงเวลา
สมควรจะให้วินิจฉัยในเร่ืองน้ี เพ่ือป้องกันภิกษุสงฆ์จากภัยอันเกิดจากปรับปวาท
เช่นนั้น

 อาคตสถานคือทีม่าเดิมแห่งการขออารักขาน้ัน คอืคมัภร์ีวภิงัค์ตอนปฐมสงัฆาทเิสส  
แก้ด้วยอนาบัติ เพื่อจะให้เข้าใจความชัด จักกล่าวถึงต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทนี้ก่อน

 มีอุบาสกคนหน่ึง ถวายโรงชนิดหน่ึง ที่เข้าใจว่าโรงไว้สินค้าแก่ภิกษุณีสงฆ์  
ภายหลังท�ากาลกิริยาลง อุบาสกคนนั้นมีบุตรสองคน มีศรัทธาคนหนึ่ง ไม่มีศรัทธา 
คนหนึ่ง เจ้าคนไม่มีศรัทธาชวนเจ้าคนมีศรัทธาเพื่อเอาโรงนั้นรวมเข้าแบ่งเป็นทรัพย์
มรดกด้วย เจ้าคนมีศรัทธาห้ามปรามก็ไม่ฟัง ในที่สุดตกลงยอมให้แบ่ง นึกว่า 
ถ้าได้แก่ตน จักถวายภกิษุณสีงฆ์ตามเดมิ เมือ่แบ่งกนั เผอญิโรงน้ันได้แก่เจ้าคนไม่มี
ศรัทธาเขาก็บอกไล่พวกภิกษุณี นางภิกษุณีผู้หนึ่ง ชื่อถุลลนันทา ไม่ยอมออก อ้างว่า 
บดิาของเขาถวายแก่ภกิษุณสีงฆ์ เมือ่เกิดเถียงกนัขึน้ว่าเป็นอนัถวายหรือไม่เป็นอนัถวาย  
ต่างไปหารือคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาตัดสินให้เป็นภิกษุณีสงฆ์ตามเดิม  
เจ้าคนน้ันแพ้แล้วก็กล่าวค�าหมิ่นพวกภิกษุณี และหาความว่าชิงเอาโรงของตนไป  
นางถลุลนันทาแจ้งความน้ันแก่คณะผู้พพิากษา เขากป็รับเจ้าคนน้ัน เจ้าคนน้ันถกูปรับ 
แล้วท�าที่อยู่ของพวกอาชีวกขึ้น ในที่ใกล้แห่งที่อยู่ของภิกษุณีแล้ว ยุพวกอาชีวกให้
พูดเกี้ยวนางภิกษุณี นางถุลลนันทาแจ้งความนั้นแก่คณะผู้พิพากษาอีก คราวนี้เขา
ลงโทษจ�าเจ้าคนนั้น คนทั้งหลายพากันติเตียนพวกภิกษุณีว่า ชิงเอาโรงของเขาแล้ว 
มิหน�าซ�้ายังให้ปรับยังให้จ�าอีก สักหน่อยก็จักให้ฆ่าเสีย พวกภิกษุณีและพวกภิกษุ ก็
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พลอยติเตียนว่า นางถุลลนันทาไม่ควรจะเป็นถ้อยเป็นความกับเขา สมเด็จพระผู้มี- 
พระภาคเจ้า ทรงทราบความน้ีแล้ว ทรงไต่สวนได้ความจริง ทรงตเิตยีนแล้วทรงบญัญตั ิ
สกิขาบทห้ามไม่ให้ภกิษณุเีป็นถ้อยเป็นความกบัคฤหสัถ์ โดยทีส่ดุแม้กบัพวกปริพาชก  
วางโทษเป็นอาบัติสังฆาทิเสส

 วภัิงค์แห่งสกิขาบทน้ัน แก้ในวาระแห่งอนาบตัว่ิา “อนาปตตฺ ิมนุสเฺสห ิอากฑฺฒ-ิ 
ยมานา คจฺฉติ, อารกฺข� ยาจติ, อโนทิสฺส อาจิกฺขติ” แปลว่า “ข้อไม่เป็นอาบัติคือ 
ถูกคนทั้งหลายฉุดไปก็ดี ขออารักขาก็ดีบอกไม่เจาะชื่อก็ดี”

 พระอรรถกถาจารย์แก้ค�าว่า “อารกฺข� ยาจติ ขออารักขา” แลค�าว่า “อโนทิสฺส 
อาจิกฺขต ิบอกไม่เจาะชือ่” เป็นอนัเดยีวกนัว่า “ขออารักขาคือบอกไม่เจาะชือ่” คราวน้ี 
ก็แก้ความตรงกันข้าม คือขออารักขาเจาะช่ือไว้ด้วย กลับวางโทษแรงกว่าสิกขาบท 
อนัเป็นเดมิอกีดงัมแีจ้งในบพุพสกิขาวณัณนาน้ัน ถ้าสองค�าน้ันมีอรรถเป็นอนัเดยีวกนั
แล้ว ในบาลีน่าจะกล่าวเป็นค�าเดียวกันว่า “อโนทิสฺส อารกฺข� ยาจติ ขออารักขา 
ไม่เจาะชื่อ” 

 เร่ืองต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทน้ี ชัดพอจะให้รู้ว่า ข้อที่ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุณ ี
เป็นถ้อยเป็นความน้ัน หมายความว่า ไม่ให้เป็นปากเป็นเสยีงกบัคฤหสัถ์จนถงึขึน้ศาล  
อนัเป็นข้อทีน่่าเบือ่หน่าย ไม่ใช่เพราะเป็นปาราชิกหรือเป็นภณัฑไทย เหตไุด้ของววิาท 
คนืมา หรือท�าเขาให้เสยีทรัพย์ อย่าว่าแต่พวกสมณะเลย แม้คฤหสัถ์ทีเ่ขาเรียกว่าเจ้าถ้อย 
หมอความ ผิดปากผิดค�าต่อใครสักนิด ก็ฟ้องร้องในโรงในศาล เขาก็ยังเบื่อหน่าย  
ถ้ามจี�าเป็น เช่นถกูข่มเหงหรือถกูคนอืน่ฟ้องและจะต้องว่าคด ีเขากไ็ม่ตเิตยีน ในวภิงัค์ 
แห่งสิกขาบทนี้กล่าวข้ออนาบัติไว้ ก็น่าจะเพ่งความอย่างเดียวกัน

 เราพร้อมด้วยพระเถระทัง้หลายเข้าใจว่าค�าว่า “มนุสเฺสห ิอากฑฒฺยิมานา คจฺฉติ  
ถูกคนทั้งหลายฉุดไป” นั้น ได้แก่ถูกคนอื่นฟ้องถูกเรียกตัวหรือถูกจับไป เช่นนี้จะว่า 
ความเพื่อเปลื้องตน ไม่เป็นอาบัติ ค�าว่า “อารกฺข� ยาจติ ขออารักขา” นั้น ได้แก่ 
ถกูคนอืน่ข่มเหง จะร้องขอความป้องกนัของบ้านเมอืง แม้เจาะชือ่ ได้อยู ่ไม่เป็นอาบตัิ 
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อนัการจะขออารักขาน้ัน ไม่เจาะชือ่ไฉนจักส�าเร็จประโยชน์ จ�าเป็นอยูเ่องจะต้องเจาะช่ือ  
ดังนางถุลลนันทาได้ท�ามา แลในคราวน้ันก็ไม่ได้ถูกนินทาและไม่ได้ทรงบัญญัติ
สกิขาบท ในคราวเป็นล�าดบัมา ไม่จ�าเป็นอะไรนัก และฟ้องถีนั่ก จึงถกูตเิตยีนโดยฐาน 
ว่าเป็นเจ้าถ้อยหมอความและทรงบญัญตัสิกิขาบทกเ็พราะเหตน้ีุ ไม่ใช่เพราะท�าให้เขา
เสียทรัพย์หรือให้ถูกจ�า ค�าว่า “อโนทิสฺส อาจิกฺขติ บอกไม่เจาะชื่อ” นั้น ได้แก่บอก
ให้ถ้อยค�า เม่ือถูกท�าร้ายแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครท�าและบอกตราสินเม่ือของหายไปแล้ว  
แต่ไม่รู้ว่าใครลัก บอกดังนี้ไม่เป็นอาบัติ

 เม่ือถือเอาอธิบายอย่างน้ี ภิกษุสงฆ์ก็จักได้รับอารักขา คือความป้องกันของ
แผ่นดิน เหมือนคนทั้งหลาย ปราศจากคนพาลเบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่ง คงประพฤติ
เป็นสมณะ อยู่สงบโดยปกติ ไม่เป็นถ้อยเป็นความกับใคร ๆ

 เพราะเหตุนั้น เราให้วินิจฉัยไว้ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ค�าบาลีในอนาปัตติวารแห่งปฐมสังฆาทิเสสสิกขาบทในภิกขุนีวิภังค์ แปล
ดังนี้:-

  ก. ค�าว่า “อนาปตฺติ มนุสฺเสหิ อากฑฺฒิยมานา คจฺฉติ” แปลว่า “ข้อไม่
เป็นอาบัติ คือ ถูกคนทั้งหลายฉุดไป” อธิบายว่าถูกคนอื่นฟ้อง ต้องเรียกหรือถูกจับ
ไปแก้คดี เช่นนี้เป็นจ�าเลยว่าความเพื่อเปลื้องตนได้ ไม่ต้องอาบัติ

  ข. ค�าว่า “อารกฺข� ยาจติ” แปลว่า “ขออารักขา” อธิบายว่าถูกคนข่มเหง
หรือเบยีดเบยีน ขอความป้องกนัของแผ่นดนิ แม้เจาะชือ่คนผู้ข่มเหงหรือผู้เบยีดเบยีน
นั้นก็ได้ ไม่เป็นอาบัติ

  ค. ค�าว่า “อโนทสิสฺ อาจิกขฺต”ิ แปลว่า “บอกไม่เจาะช่ือ” อธบิายว่า ถกูท�าร้าย 
แต่ไม่รู้ว่าใครท�า จะบอกให้ถ้อยค�าไว้แก่เจ้าหน้าทีก่ไ็ด้ หรือของหายแต่ไม่รู้ว่าใครลกั 
จะบอกตราสินไว้แก่เขาก็ได้ ไม่เป็นอาบัติ 
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 ๒. ทรัพย์อันเป็นสิทธิ์ของตน หรืออยู่ในปกปักรักษาของตนที่เสียหายไป  
กลบัได้คนืมา หรือสนิใช้ทีไ่ด้รับแทนทรัพย์น้ัน เพราะขออารักขากดี็ เพราะบอกตราสนิ 
ก็ดี รับคืนได้ ไม่มีโทษ

 ๓. ให้ถอืว่า อารักขายาจนกถาในบพุพสกิขาวณัณนาตลอดถงึค�ามคธในอรรถกถา  
เป็นแต่มติของบุคคล ไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย

 ๔. ห้ามไม่ให้ใช้กถาน้ันในการปกครองคณะสงฆ์ เช่นถือเอาเป็นเคร่ืองอ้าง 
วางบทปรับในอธิกรณ์

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๑๐๑
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัยแก้ขัดข้องของเจ้าคณะมณฑล

ปรารภอธิกรณ์ที่วัดบึง เมืองนครราชสีมา

เรื่องอทินนาทาน

__________________________

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ เสด็จ
ประทบัในเถรสมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยแก้ขดัข้องของพระธรรมวหิารีเถระ  
เจ้าคณะมณฑลนครราชสมีา ปรารภอธกิรณ์ทีว่ดับงึเมอืงนครราชสมีา พระวดัน้ัน ๗ รูป  
มีพระเอี่ยมเป็นหัวหน้า โจทก์พระวินัยธรรมฉิมด้วยอทินนาทาน ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ความเดมิ พระเอีย่มหวัหน้า กบัพระสง พระช่ืน พระปกุ พระนาค พระเช่ือม  
พระหว่าง วัดบึง เข้าชื่อกัน ยื่นฟ้องต่อคณะเมืองนครราชสีมา กล่าวโทษพระวินัย- 
ธรรมฉิมวัดเดียวกัน เป็นคดี ๕ ข้อดังต่อไปนี้:-

  ๑. พระเพ็งแสดงธรรม ได้ค่าปัจจัยบูชาธรรมมาราคา ๑๖ บาท จ�าเลย 
ถือเอาเสีย ๑ บาท เจ้าของหาได้ให้ไม่

  ๒. พระเพ็งแสดงธรรม ได้ค่าปัจจัยบูชาธรรมมาอีก ๕ บาท จ�าเลยถือเอา
เสียอีก ๒ บาท เจ้าของหาได้ให้ไม่

  ๓. ทายกนิมนต์พระไปบังสุกุล พระมี ๖ รูป ได้ไป ๓ รูป ไม่อยู่ ๓ รูป 
เขาถวายส่วนมาทั้ง ๖ รูป จ�าเลยเอาส่วนของพระผู้ไม่ได้ไปเสีย

  ๔. จ�าเลยเอาโต๊ะของจีนคงราคา ๑๒ บาทมาไว้ เจ้าของตายจ�าเลยเอาเสีย 
อ้างว่าจีนคงให้ แต่ภรรยาเขาไม่ยอม

  ๕. ลาภเกิดขึ้นแก่สงฆ์ จ�าเลยชักเอาไว้เสีย ไม่ได้บอกให้รู้กัน
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 ๒. จ�าเลยให้การรับในข้อ ๑ และข้อ ๒ และกล่าวเรื่องเช่นนี้ที่โจทก์ไม่ได้ 
ยกขึน้ฟ้องอกี แต่แก้ว่า พระเพง็ก็ดี พระอืน่กด็ ีทีจ่�าเลยถอืเอาของเธอไว้น้ัน เป็นศษิย์ 
อยูร่่วมกฎุกีบัจ�าเลย ทายกมานิมนต์เทศนา จ�าเลยได้ให้พระเพง็ไปเทศนาแทนจ�าเลย
กม็ ีรับไว้หลายกณัฑ์แจกจ่ายให้ไปเทศนากม็ ีเม่ือได้ลาภมา จ�าเลยได้ชกัเอาค่าปัจจัย
ไว้บ้าง ให้แก่ผู้ไปเทศนาบ้างตามส่วนที่ได้มากและน้อย ด้วยหวังว่าจะเอาไว้จ่ายของ
บริโภคเลี้ยงกัน แต่ค่าปัจจัย ๒ บาทในข้อ ๒ นั้น พระเพ็งได้มาตามล�าพัง จ�าเลย 
ได้แบ่งถือเอาด้วยอาการอย่างเดียวกัน แต่ได้บอกแก่เด็กผู้เอามาให้รู้

 ในข้อ ๓ จ�าเลยปฏิเสธ แก้ว่า ได้แจกแก่พระทั้งหลายแล้ว ในข้อ ๔ หามี 
ค�าให้การของจ�าเลยไม่ มีแต่ค�าพยาน ข้อ ๕ ไม่ได้พิจารณา

 ๓. พระเพ็งพยานโจทก์ เบิกความสมโจทก์ ในข้อ ๑ ข้อ ๒ ที่ว่าจ�าเลยแบ่งเอา 
ค่าปัจจัยไว้บ้าง แต่ในข้อที่จ�าเลยอ้างว่าเป็นศิษย์อยู่ด้วยกันให้ไปเทศนาแทนบ้าง  
จ่ายให้ไปบ้าง หาได้สอบพยานไม่

 ในข้อ ๓ ทีห่าว่าบงัเอาส่วนบงัสกุลุของพระผู้ไม่อยูน้ั่น ในพระ ๖ รูป หกัจ�าเลย 
เสียคง ๕ รูป พระน้อย พระก๊ก เบิกว่า รับว่าได้แล้ว พระเพ็งเบิกว่าจะได้รับหรือ
ไม่ได้รับจ�าไม่ได้ อีก ๒ รูปไม่มีค�า พระกลางสึกไปแล้ว พระข่าไปข้างไหนไม่ปรากฏ
ในส�านวน

 ในข้อ ๔ อ�าแดงคลายภรรยาจีนคง พยานจ�าเลย เบกิความว่าเมือ่จีนคงตายแล้ว  
จ�าเลยได้ไปถามถงึโต๊ะ พยานบอกว่าอยูบ่นหอ จ�าเลยข้ึนไปดูแลให้คนทีพ่ยานเรียกว่า
เจ้าฑิตยกลงมาแล้ว จ�าเลยบอกแก่พยานว่าต้องการเอาไปใช้ พยานกบ็อกอนุญาตให้

 ๔. เจ้าคณะเมืองวินิจฉัยดังนี้:-

 ข้อ ๑ จ�าเลยไม่มโีทษ เพราะทายกเขานิมนต์ต่อจ�าเลย ๆ  เป็นผู้ให้ไปแสดง ให้ 
ยกข้อนี้เสีย
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 ข้อ ๒ ไม่เป็นอวหาร เพราะจ�าเลยถือเอาด้วยวิสสาสะ ไม่ได้ถือเอาด้วยไถย
เจตนา

 ข้อ ๓ เรื่องบังเอาส่วนบังสุกุลของพระอื่น ไต่สวนไม่ได้จริงให้ยกข้อนี้เสีย

 ข้อ ๔ เรื่องโต๊ะนั้น ได้ความตามค�าของอ�าแดงคลาย ภรรยาจีนคงว่าเขาได้ให้
จ�าเลยเอง จ�าเลยไม่มีโทษ ให้ยกข้อนี้เสีย

 ข้อ ๕ โจทก์ไม่มีหลักฐาน ไม่ได้พิจารณา

 ๕. โจทก์ ไม่ยอมตามค�าตดัสนิน้ัน แต่กไ็ม่ร้องอทุธรณ์ต่อเจ้าคณะมณฑล ยงัตัง้ 
รังเกียจไม่ยอมร่วมสังวาสด้วยจ�าเลย

 ๖. มีข่าวเปิดเผยในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์ว่า พระวัดบึงแตกสามัคคี 
ไม่ร่วมอโุบสถสงัฆกรรมด้วยกนั พระธรรมวหิารีเจ้าคณะมณฑล สัง่ให้เจ้าคณะเมอืง 
ไต่สวน เจ้าคณะเมืองไต่สวนได้ความจริง และประนีประนอมไม่ส�าเร็จ บอกเข้ามา
ถึงเจ้าคณะมณฑล ๆ จึงน�าขัดข้องเรื่องนี้ขอหารือ

 ๗. เร่ืองน้ีจ�าเป็นจะวนิิจฉัยตลอดถงึอธกิรณ์เดมิด้วย แล้วจึงวนิิจฉัยข้อขดัข้อง
ของเจ้าคณะมณฑล

 ๘. เหน็สมควรจะอธบิายถงึอวหารอนัออกช่ือในส�านวนน้ีไว้ในเบือ้งต้น กล่าวถงึ  
๓ ประการ คือ ฐานาจาวนะ ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ๑ ปสัยหาวหาร ๑

 ๙. ฐานาจาวนะน้ัน เป็นอวหารมาในบาลี แปลตามพยัญชนะว่ากิริยาให้ 
เคลือ่นจากฐานที ่แต่เพราะเป็นชือ่แห่งอวหารจึงไม่หมายความเพยีงเท่าน้ัน หมายเอา 
โจรกรรมที่ส�าเร็จด้วยกิริยาถือเอาของเป็นสังหาริมะ คือ ให้เคลื่อนที่ได้ แต่พอยัง
ของที่ถือเอานั้นให้พ้นจากฐานที่ก็ปรับเป็นโจรได้ ตัวอย่าง มีเจตนาเป็นโจร หยิบเอา
ของเขาซึ่งตนไม่ต้องส�านอง (คือรับใช้) ในเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ นี้เรียกว่า “ลัก” อีก 
อย่างหนึ่ง มีเจตนาเช่นนั้น ฉวยเอาของที่คนอื่นถือไปจากเขาแล้ววิ่งหนี นี้เรียกว่า 
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“วิ่งราว” โจรกรรมเช่นนี้ท่านเรียกว่า “ฐานาจาวนะ” เพราะเหตุว่า พอหยิบหรือฉวย
ของให้พ้นฐานที่ก็ปรับเป็นโจรได้ทีเดียว

 ๑๐. ปฏจิฉันนาวหารน้ัน มาในอรรถกถา แปลตามพยญัชนะว่าโจรกรรมส�าเร็จ
ด้วยกิริยาปิดของเสยี ตวัอย่าง เช่นเหน็แหวนของผู้อืน่เขาท�าตก เอาดนิกลบเสยีหรือ
เอาใบไม้ปิดเสีย เพื่อไม่ให้เจ้าของเขาหาพบ นี้เรียกว่า “ลัก” แปลกจากฐานาจาวนะ  
เพราะยังไม่ทันท�าให้เคลื่อนจากฐานที่ เพียงเอาอะไรปิด ก็ปรับเป็นโจรได้ แต่ใน 
อรรถกถาท่านให้ปรับ เมือ่ท�าให้เคลือ่นจากฐานทีเ่หมอืนกนั แต่ไม่สมอรรถแห่งชือ่เรียก

 ๑๑. ปสยัหาวหารน้ัน ก็มาในอรรถกถา แปลตามพยญัชนะว่ากริิยาข่มเหงลกัเอา  
ตวัอย่าง เช่นโจรเข้าปล้นบ้านขูเ่จ้าทรัพย์ให้กลวัแล้วถอดเคร่ืองแต่งตวัให้เอง แม้เจ้าของ 
ให้เองกจ็ริง แต่เพราะถูกข่มเหง ไม่ได้ให้ด้วยความพอใจของตน เช่นน้ีเป็นโจรกรรม
เหมือนกัน เรียกว่า “กรรโชก”

 ๑๒. วาระน้ีจักพจิารณาถงึเจตนาของจ�าเลย ในขณะเมือ่ถอืเอาทรัพย์น้ัน น้ีจักรู้ได้ 
ด้วยกิริยาภายนอกส่อ จ�าเลยถือเอาทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้อ ๑ ข้อ ๒ ต่อหน้าเด็กผู้น�า
ของมา และพระเพ็งก็รู้จ�านวนทรัพย์ที่ได้มาว่าเท่าไร เมื่อพบว่าจ�านวนขาดคงถาม 
เด็ก ๆ ก็คงบอกข้อนี้จ�าเลยย่อมรู้โดยปกติ ถ้าจ�าเลยมีไถยจิตจักถือเอาด้วยความ 
เป็นโจรไฉนจักท�าอย่างน้ัน ท�าเข้าเขากค็งจับได้ หรือว่าจ�าเลยถอืเอาเสยีด้ือ ๆ  เช่นน้ัน  
พระเหล่านั้นเป็นลูกวัดก็คงไม่กล้าปริปากพูด ก็ไม่ใช่ข่มเหงบีบคั้นถือเอา จ�าเลยยัง
กลบัเล่าเร่ืองอืน่มีประเภทเดยีวกนั ในค�าให้การอกี ไม่ได้ปกปิด สนันิษฐานตามอาการ 
ของจ�าเลยว่า จ�าเลยไม่มีไถยจิตเมื่อขณะถือเอาทรัพย์นั้น เมื่อไม่มีไถยจิตแม้ถึงจะ
หยบิของให้พ้นจากที ่ก็ไม่จัดเป็นฐานาจาวนะอวหาร พดูอกีโวหารหน่ึง ไม่จัดเป็นลกั 
หรือวิ่งราว

 ๑๓. เช่นนั้น จ�าเลยมีเจตนาอย่างไรเล่า ในของที่พระเพ็งก็ดี พระอื่นก็ดี ได้มา 
เพราะจ�าเลยให้ไปเทศนาแทนก็ดี เพราะจ�าเลยรับนิมนต์ไว้และแจกให้ไปก็ดี เห็นว่า
จ�าเลยถือเอาด้วยเข้าใจว่าของตนทั้งน้ันหรือโดยเอกเทศ ซึ่งจัดเข้าในสกสัญญาคือ
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ส�าคัญว่าของตน ของนั้นจะชื่อว่าเป็นของตนหรือมิใช่ จักวินิจฉัยข้างหน้า อย่างไร 
ก็ตามจ�าเลยถือเอาด้วยสกสัญญา ไม่เป็นอาบัติ เข้าในบาลีอนาปัตติวารแห่ง
อทินนาทานสิกขาบทว่า “อนาปตฺติ สกสญฺญิสฺส” แปลว่า “ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุ 
ผู้ส�าคัญว่าของตน” ในของที่พระเพ็งได้มาตามล�าพังของเธอเอง เห็นว่าจ�าเลยถือเอา
ด้วยวิสสาสะ คือความคุ้นเคย ทั้งได้บอกเด็กผู้น�ามานั้นด้วย ของนี้เป็นอันถือเอา 
ด้วยดหีรือไม่ จักวนิิจฉัยข้างหน้า อย่างไรกต็ามจ�าเลยถอืเอาด้วยวสิสาสะไม่เป็นอาบตัิ  
เข้าในบาลีตอนนั้นว่า “อนาปตฺติ วิสฺสาสคาเห” แปลว่า “ไม่เป็นอาบัติเพราะถือเอา
ด้วยวิสสาสะ”

 ๑๔. ทรัพย์ที่จ�าเลยถือเอาด้วยสกสัญญาน้ัน จัดว่าเป็นของจ�าเลยหรือหาไม่ 
สนันิษฐานตามธรรมเนียมอนัเป็นไปอยู ่ของทีไ่ด้มาเพราะจ�าเลยรับนิมนต์เป็นส่วนตวั  
แต่ให้พระอื่นไปแทนนั้นนับว่าเป็นของจ�าเลย มีสิทธิในของนั้น จะถือเอาทั้งนั้นหรือ
จะแบ่งเอาบ้าง หรือจะให้แก่ผู้ไปแทนทั้งนั้นจ�าเลยท�าได้ตามชอบใจ ส่วนของที่ได้มา
เพราะจ�าเลยรับนิมนต์ไว้และแจกให้ไป ไม่นับว่าเป็นของจ�าเลย ถอืเอาด้วยสกสญัญา  
ชือ่ว่าถอืเอามชิอบ ทรัพย์ทีก่ล่าวถงึในข้อ ๑ น้ัน จ�าเลยรับเทศน์มหาชาตไิว้ถึง ๔ กัณฑ์ 
และเหน็ว่าจ�าเลยรับไว้แจก พระเพง็ได้รับแจกทานกณัฑ์และได้ค่าปัจจัยน้ันมา นับว่า 
เป็นของพระเพง็ จ�าเลยถอืเอาด้วยสกสญัญาหาชอบไม่ แต่จะควรอย่างไร จักวนิิจฉัย
ข้างหน้า

 ๑๕. ทรัพย์ที่จ�าเลยถือเอาด้วยวิสสาสะน้ัน จัดว่าถือเอาดีหรือหาดีไม่ ข้อน้ี 
ควรสอบด้วยลักษณะถือวิสสาสะ ในบาลีแห่งจีวรขันธกะดูก่อน ลักษณะถือวิสสาสะ
มีองค์ ๕ คือ เป็นผู้เคยเห็นกันมา ๑ เป็นผู้เคยคบกันมา ๑ ได้พูดกันไว้ ๑ ยังมี
ชีวิตอยู่ ๑ รู้ว่าของนั้นเราถือเอาแล้วเขาจักพอใจ ๑ ในอรรถกถาแยกองค์ที่ ๑ และ
องค์ที่ ๒ ออก เอาแต่อย่างหนึ่ง คงแต่ ๔ เราเห็นว่าควรแยกองค์ที่ ๓ ออกด้วย  
ต่างว่าพระศิษย์ของเราอุปฐากเราอยู่จนค�่า เมื่อกลับกุฎี จะถือเอาเทียนที่ต�าหนัก 
ของเราจุดไปกุฎขีองเธอ ด้วยถอืวสิสาสะในเราว่าเป็นอปัุชฌายะของเธอ ไม่ทลูขอเรา 
ด้วยเหน็ว่าเป็นของเลก็น้อย และเรากไ็ม่ได้พดูสัง่เธอไว้ดงัน้ี จะถอืวสิสาสะข้ึนหรือไม่  
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เห็นว่าขึ้น ไม่เป็นสินใช้ เหตุนั้น ลักษณะวิสสาสะพึงเข้าใจอย่างนี้ : เป็นผู้เคยเห็น
กันมาหรือเป็นผู้เคยคบกันมา หรือได้พูดกันไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง นับเป็นองค์ ๑  
รู้ว่าถือเอาแล้ว เขาจักพอใจ เป็นองค์ ๑ เขายังเป็นอยู่เป็นองค์ ๑ พระเพ็งเป็นศิษย์
อยู่ร่วมกุฎกัีบจ�าเลยได้รับอปุการของจ�าเลย ต้องด้วยลกัษณะทีจ่�าเลยจะถอืวสิสาสะได้  
ถ้าพระเพง็ได้รับความเลีย้งดขูองจ�าเลยด้วยภัตตาหารประจ�าวนัเป็นอนัควรแท้ แต่ฟัง 
ไม่ชัดในส�านวน มีแต่ค�าจ�าเลยแก้ว่าเอาไว้หาของให้เธอบริโภค แต่เมื่อจ�าเลยถือเอา
เช่นน้ัน พระเพง็พอใจหรือไม่ ข้อน้ีลงสนันิษฐานว่าเธอไม่พอใจ เธอจึงเทีย่วโพนทะนา
ต่อภิกษอุืน่ จนเกดิเป็นอธกิรณ์ขึน้ หากเธอส�าคญัว่าจ�าเลยถอืเอาอย่างน้ันต้องอวหาร  
จึงได้บอกแก่ภิกษุอื่น ความไม่พอใจนั้นเองน�าให้ส�าคัญเห็นไป ด้วยเหตุนี้ ทรัพย์ที่
จ�าเลยถือเอาด้วยวิสสาสะในพระเพ็ง เป็นอันถือเอาไม่ดี ที่ควรจะคืนให้เสีย ทรัพย์ที่
จ�าเลยถอืเอาด้วยสกสญัญาในข้อ ๑ น้ัน กถ็อืเอาผิด ควรคนืให้แก่พระเพง็เหมอืนกนั  
ในส�านวนปรากฏว่าจ�าเลยได้คนืให้แล้ว แต่พระเพง็ไม่รับ แต่ไม่รับด้วยเจตนามุง่ร้าย 
ต่อจ�าเลย ควรจะถามเสยีใหม่ให้เป็นเดด็ขาด ถ้าเธอต้องการกค็วรคืนให้ ส่วนพระอืน่ 
สกึไปเสยีแล้ว ไม่ได้ตวัมาสบื ทัง้ไม่ปรากฏว่าเขาโทมนัส จัดว่าเขาอ�านวยตาม เป็นอนั 
ถือเอาด้วยดี

 ๑๖. สรุปความวินิจฉัยในข้อ ๑ และข้อ ๒ ว่า จ�าเลยถือเอาด้วยสกสัญญา
และวิสสาสะ ไม่ต้องอาบัติ แต่ไม่ต้องด้วยลักษณะสกสัญญาและวิสสาสะแก้ได้ด้วย
คืนทรัพย์ให้พระเพ็ง หรือเธอบอกยกให้

 ๑๗. ตั้งแต่น้ีต่อไป จ�าเลยจงประหยัดแต่การถือเอาของแห่งผู้อื่นด้วยอาการ 
เช่นน้ีอกี เป็นการสะเพร่าไม่ดไีม่งาม ถ้าจะต้องการเอาไว้ช่วยก�าลงัในการเลีย้งดเูธอเอง  
ก็จงบอกเจ้าของให้ยอมก่อน

 ๑๘. พิจารณาข้อหาที่ ๓ ต่อไป จ�าเลยรับมอบทรัพย์ของทายกเพื่อแจกแก่พระ 
๖ รูป หากจ�าเลยมีไถยจิตคิดเอาเป็นของตนเสียแต่แรกก็ไม่ต้องอาบัติ ในเรื่องเช่นนี ้
ไม่ปรับเป็นอวหารด้วยกริิยาให้เคลือ่นจากฐานที ่คอืไม่ใช่ลกัไม่ใช่วิง่ราว ต้องปรับด้วย
บทอุปนิธิคือรับของฝากส�าเร็จเป็นอวหารคือฉ้อ เมื่อเจ้าของทอดหรือขาดกรรมสิทธิ์ 



60

ในของน้ัน มีค�าพระปลัดน้อยและพระก๊กรับว่าได้รับค่าปัจจัยรูปละ ๑ บาทแล้ว  
ฝ่ายพระเพ็งไม่ปฏิเสธ แต่เบี่ยงว่าจ�าไม่ได้ เป็นจ�าเลยเอง ๑ รูป คงสืบไม่ได้ ๒ รูป 
ลงสนันิษฐานว่า จ�าเลยได้แจกเสร็จแล้ว วนิิจฉัยว่าจ�าเลยไม่ได้ท�าอทนินาทานในข้อน้ี

 ๑๙. พิจารณาข้อหาที่ ๔ ต่อไป อาการของจ�าเลยผู้ไปถามหาโต๊ะของจีนคงต่อ
อ�าแดงคลายภรรยา และบอกว่าจะเอาไปใช้ แม้ให้ยกโต๊ะน้ันลงมาก่อนบอกขอหรือยมื  
ไม่บ่งว่าจ�าเลยมไีถยจิต อนัจะปรับคนผู้จับสิง่ของขึน้ก่อนแล้ว จึงบอกขอหรือบอกยมื
ว่าเป็นโจรเป็นการน่าบดัส ีทัง้อ�าแดงคลายกรั็บอยูว่่า ตนได้บอกให้แก่จ�าเลยวนิิจฉัยว่า  
จ�าเลยไม่ได้ท�าอทินนาทานในข้อนี้

 ๒๐. ข้อหาที ่๕ ทีเ่จ้าคณะเมอืงไม่ได้พจิารณาน้ัน ให้สอบถามโจทก์ดอูกี โจทก์
ไม่ได้ติดใจว่า จึงงดเสีย

 ๒๑. พจิารณาได้ความตามน้ี วนิิจฉัยว่า พระครูสหีราชสมาจารมนีุเจ้าคณะเมอืง  
ตัดสินยกฟ้องของโจทก์เสียทุกข้อนั้น ชอบแก่พระวินัยแล้ว

 ๒๒. ในล�าดบัน้ี จักชีแ้จงกับพวกโจทก์ ในช้ันแรกดเูหมอืนพวกโจทก์ฟ้องด้วย
สงสยัในอาการของจ�าเลยผู้ท�าอย่างน้ัน เพือ่ขอความวนิิจฉัย เมือ่เจ้าคณะเมอืงตดัสนิ
ว่าจ�าเลยไม่เสยีหายอะไร พวกโจทก์ไม่เชือ่ค�าตดัสนิของเจ้าคณะเมือง กค็วรจะท�าใน
สองทางทางใดทางหนึ่ง คือร้องอุทธรณ์หรือร้องขอวินิจฉัยขึ้นมาทางเจ้าคณะมณฑล  
หรือหลีกไปอยู่เสียที่อื่นอันไม่เป็นที่กินแหนง โจทก์บางรูปก็ได้ท�าโดยบรรยายได้ส่ง 
เร่ืองราวฟ้องมาถึงเรา ๆ เห็นข้ามเจ้าคณะมณฑล ไม่ถูกระเบียบจึงแนะให้ท�าใน 
สองทางนั้น จึงกลับมีหนังสือว่าเหน็บแนมมาถึงเราอีก เราเห็นว่า เรากรุณามากเกิน
ไปเปิดช่องให้โจทก์พูดถึงเอง เราจึงไม่เอาโทษ คราวน้ีโจทก์กลับแสดงทิฏฐิมานะ 
อุทธรณ์ก็ไม่เอา ไปอื่นก็ไม่เอา ขืนอยู่ที่นั่น แสดงความแตกจากหมู่สงฆ์ ในที่สุด  
เจ้าคณะมณฑลยื่นขัดข้องขอหารือ และเราก็ได้ประชุมพระเถระผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
ปรึกษาคดีเร่ืองน้ี ๆ  กเ็ป็นอนัได้รับวนิิจฉัยของเถรสมาคมผู้มคีวามรู้สงูแล้ว โจทก์พงึ
เข้าใจว่าอันอนุวาทาธิกรณ์ เนื่องในการปกครอง เมื่อคณะสงฆ์ชี้ขาดลงไปว่าอย่างไร 
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ควรฟังตาม ไม่ควรถือรั้นความเห็นของตน ถ้าไม่อาจระงับความกินแหนงในจ�าเลย 
ก็ถึงคราวที่จะต้องออกจากวัดบึงไปอยู่อื่น

 ๒๓. บดัน้ีจักให้ค�าวนิิจฉัยแก้ขดัข้องของเจ้าคณะมณฑล การทีมี่ภิกษุแตกพวก
จากสงฆ์ในวัดเดียวกันนั้น ร้ายอยู่ จะยอมให้เป็นไปไม่ได้ พวกภิกษุผู้ตั้งรังเกียจ
จ�าเลยมีน้อยกว่าผู้ไม่รังเกียจ เพราะฉะนั้น ถ้าพวกโจทก์ได้ฟังค�าวินิจฉัยคดีเดิมใน 
ค�าวนิิจฉัยน้ีแล้ว ปลงใจเชือ่และยอมเข้าอโุบสถสงัฆกรรมกบัสงฆ์ทัง้จ�าเลยด้วย กเ็ป็น 
การดี ถ้ายังขืนตั้งรังเกียจและขืนอยู่ที่นั่น จงบอกให้ไปอยู่เสียที่อื่น ถ้าท�าตาม จงให้
หนังสอืคู่มอื ชีแ้จงเหตทุีต้่องออกจากวดัน้ันไปอยูอ่ืน่ ถ้ายงัขนือยู ่จงบอกไล่ให้ไปเสยี

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

__________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๓๑๒
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างพระมีกับพระปลัดบุญ

วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี

ต่างหากันด้วยเรื่องหยุมหยิม

___________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ ประทบั
ในเถรสมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยอธกิรณ์ในระหว่างพระมกีบัพระปลดับญุ  
วัดศาลาแดง เมืองสระบุรี ต่างหากันด้วยเรื่องหยุมหยิม ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ความเดิม พระมีฟ้องต่อเจ้าคณะเมืองสระบุรีว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระมี 
มากรุงเทพฯ พระปลดับญุอยูข้่างโน้นเอาเสาของพระมไีปตดัเสยี ๔ ต้น ราคา ๒๙ บาท  
แต่จ�านวนเสาน้ันในเร่ืองราวทีก่ล่าวต่างใบกัน กล่าวว่า ๘ ต้นกมี็ ฟังเอาเป็นแน่ไม่ได้  
แต่ราคาคงเท่าเดมิ พระปลดับญุไม่ปฏเิสธความข้อน้ีด้วยประการทัง้ปวงเป็นแต่แก้ว่า 
หาได้ตดัส่วนตวัไม่ คดีน้ีจะได้พจิารณากันอย่างไร ไม่ปรากฏในส�านวน มใีนค�าตดัสนิ
ของพระธรรมราชานุวตัรคร้ังยงัเป็นเจ้าคณะมณฑลว่า โจทก์ได้อนุญาตให้จ�าเลยแล้ว 
สั่งให้โจทก์จ�าเลยปรองดองกันเสีย

 ๒. เมื่อเสร็จคดีเร่ืองเสาแล้ว พระมียื่นเร่ืองราวฟ้องพระปลัดบุญต่อเจ้าคณะ
เมืองสระบรีุอกีว่า พระปลดับญุไม่ปรองดองตามค�าตดัสนิของเจ้าคณะเมอืง กลบัยยุง 
พระสงฆ์ในวดัศาลาแดงไม่ให้ปลงอาบตักิบัพระม ีห้ามพระมีไม่ให้ท�าอโุบสถสงัฆกรรม
กับสงฆ์ เกียดกันไม่ให้ได้รับลาภในการบังสุกุลและบวชนาค

 ๓. พระปลัดบุญให้การปฏิเสธฟ้องครั้งที่ ๒ ด้วยประการทั้งปวง กลับหาว่า 
พระมีไม่ปรองดองเอง ตัง้แต่คดเีร่ืองเสาเกิดขึน้แล้ว ไม่แสดงสามคัคี ไม่แสดงอาบตัิ  
และไม่ท�ากิจวัตรด้วยกัน ขอให้ลงโทษพระมีถึงปาราชิก โดยฐานพูดจ�านวนเสา
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กลับกลอก ขอให้ลงทัณฑกรรม โดยฐานหมิ่นประมาทว่า บังลาภสงฆ์ และขอให้
ลงโทษขบัไล่เสยีจากวดั โดยฐานกล่าวโทษตนผู้เป็นเจ้าวดัด้วยความหมิน่ประมาทน้ัน  
ข้อทีว่่าไม่เอาใจใส่กจิวตัรน้ัน ในส�านวนทีพ่จิารณาและตดัสนิปรากฏว่า ไม่เข้าประชุม
ไหว้พระสวดมนต์และท�าอโุบสถ พระปลดับญุ ยงัฟ้องกล่าวโทษพระมหีาว่าท�าหมออีก  
เป็นการผิดสัญญาข้อห้าม ขอให้ไล่เสียจากวัด

 ๔. เจ้าคณะเมืองสระบุรีตัดสิน สืบไม่สมตามฟ้องของพระมีในจ�านวนเสาและ 
เร่ืองบังลาภ ให้ยกฟ้องของพระมีเสีย แต่ไม่ได้วินิจฉัยถึงเร่ืองห้ามปลงอาบัติและ 
ท�าอุโบสถ ตัดสินอีกส�านวนหนึ่งในวันเดียวกัน ยกเอาค�าร้องของพระปลัดบุญขึ้นว่า 
ด้วยความเป็นผู้ว่ายากไปไหนไม่บอก เทีย่วห้ามไม่ฟัง รับศษิย์ไว้ไม่บอก ไม่เอาใจใส่ 
ในกิจวัตร รับเอาคนเจ็บเป็นป่วง มารักษาที่กุฎี และยกโทษเพิ่มเติมว่า พระมีถือ 
ทฏิฐมิานะ ไม่กลวัเจ้าอาวาส ให้ลงทณัฑกรรมขนทราย ๑๐๐ บาตร และห้ามไม่ให้อยู่ 
วัดศาลาแดงต่อไป

 ๕. พระมีร้องอุทธรณ์ค�าตัดสินเจ้าคณะเมือง ต่อรองเจ้าคณะมณฑลกรุงเก่า 
รองเจ้าคณะมณฑลกรุงเก่าตัดสินว่า พระปลัดบุญมีผิดกระทงหน่ึงโดยฐานบังลาภ
ของพระมีในเร่ืองบังสุกุล และกล่าวสมปชานมุสาวาทบอกจ�านวนพระให้น้อยลง  
เห็นควรลงโทษให้ขนทราย ๑๐๐ บาตร แต่ยกความดีว่าเปรียบเทียบก็ยอมตามง่าย 
และเอาใจใส่ชักน�าพระสงฆ์ในกิจวัตร จึงยกลงทัณฑกรรมเสีย เป็นแต่ภาคทัณฑ์ไว้ 
ส่วนพระมี มีความผิดสองกระทง ขาดจากกิจวัตร ควรจะลงทัณฑกรรมขนทราย 
๑๐๐ บาตรเหมือนกัน แต่พระมีผิดครั้งแรก ควรได้รับปรานี จึงยกลงทัณฑกรรม
น้ันเสยี อกีกระทงหน่ึง พระมว่ีายากสอนยาก ไม่ฟังค�าสัง่สอนของเจ้าอาวาส ไม่ยอม
เป็นสามคัคกีบัเจ้าอาวาส ตามค�าเปรียบเทยีบของรองเจ้าคณะมณฑล ลงโทษให้ขบัไล่ 
เสียจากวัดศาลาแดงภายในเดือนหนึ่ง

 ๖. พระมีร้องฎีกาข้อความแปลกออกไปว่า ในวันหนึ่ง มีพวกทายกมาท�าบุญที่
หอฉัน พระมีลงไปนั่งกับภิกษุอื่น พระปลัดบุญเห็นเข้า ชี้หน้าว่า หน้าด้านขืนมานั่ง  
ไม่มีอาย พระมีเถียง เกิดเป็นปากเสียงกันขึ้น พระปลัดบุญให้พระอื่นจับพระมีไว้  
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แล้วชกพระมีถูกขอบตาซ้ายและขมับข้างขวา พระมีท�าเร่ืองราวยื่นเจ้าคณะเมือง  
(รูปหลังชื่อศรี) เจ้าคณะเมืองไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นวินิจฉัย ในชั้นอุทธรณ์ก็ไม่ส่งส�านวน
แก่เจ้าคณะมณฑล ส่งแต่เรื่องเสาเรื่องเดียว

 ๗. เร่ืองเสาน้ัน เป็นมูลแห่งอธกิรณ์ในชัน้หลงั แต่ในส�านวนช่างปิดบงัเสยีจริง ๆ   
ทั้งในเรื่องเดิม ทั้งในเรื่องสืบมา ความกล่าวถึงในที่นี้ด้วย ตามที่พิจารณาได้เพียงไร 
พระมีกล่าวหาบอกจ�านวนเสาแตกกันก็จริง แต่พระปลัดบุญไม่ปฏิเสธ เป็นแต่แก้ว่า
ไม่ได้ตัดส่วนตัว เช่นนี้ ต้องฟังเอาราคาเสาเป็นประมาณที่ว่า ๒๙ บาท พระปลัดบุญ 
เอามาท�าอะไร ไม่แจ้งในส�านวน คงได้ความในฎีกาของพระมีว่า พระมีฟ้องเพื่อจะ
เอาใช้ และอ้างพยานในเร่ืองน้ี กพ็ดูถงึเร่ืองใช้ค่าเสา แสดงให้เหน็ว่า พระปลดับญุไม่ได้ 
ถอืด้วยโจรกรรม แม้ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตวั กไ็ม่พ้นภัณฑไทย แต่ในค�าพพิากษาของ
เจ้าคณะมณฑลว่า โจทก์ยอมยกให้แล้ว คดีนี้ก็เป็นระงับ

 ๘. ข้อทีพ่ระมกีล่าวโทษพระปลดับญุในคดเีร่ืองทีส่องน้ัน ย่นโดยใจความกคื็อ
หาว่า พระปลดับญุตดัสทิธใินความเป็นภกิษขุองเธอเสยี โดยฐานพจิารณาได้ความจริง 
ในข้อบงัสกุลุว่า มีผู้มานิมนต์พระวดัศาลาแดงไปบงัสกุลุ พระปลดับญุบอกจ�านวนพระ  
๘ รูป เว้นพระมเีสยีรูปหน่ึง หรือเอาวดัอืน่เข้าไปแทนจ�านวนพระม ีนอกน้ันพจิารณา
ไม่ได้ความสม แต่พระมีร้องอยู่ว่า เจ้าคณะไม่ได้สืบพยานของพระมีตลอด ตามค�า 
พระปั้นพยานร่วม ซึ่งเบิกเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๑๓๑ และค�าพระทองดีพยานฝ่าย 
พระปลัดบุญ และค�าพยานอื่นอีก พอจะสันนิษฐานได้ว่า พระปลัดบุญยังขัดใจพระ 
มมีาแต่คร้ังฟ้องความเร่ืองเสา น้ีเป็นเหตยุงัพระมใีห้ขาดสทิธขิองภกิษุในอนัได้ลาภผล  
แม้พระปลดับญุไม่ได้ตดัโดยตรง พระมีกอ็าจระแวงไปได้จะลงว่าพระมีฟ้องความเทจ็
หรือเสริมเกินกว่าจริงไม่ได้ ส่วนข้อทีพ่ระมกีล่าวหาพระปลดับญุว่าชกน้ัน ถ้าเจ้าคณะ
เมืองปิดบังเสีย พระมีอาจร้องต่อคณะมณฑลได้ พระมีก็หาได้ร้องไม่ ในค�าอุทธรณ์
ที่ยื่นต่อรองเจ้าคณะมณฑลก็ไม่มี ข้อนี้ยังฟังไม่ได้
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 ๙. ส่วนข้อทีพ่ระปลดับญุกล่าวหาพระมียุบยบิว่า ไม่เอาใจใส่ในกจิวตัร เป็นหมอ 
และอื่น ๆ นั้น ข้อเหล่านี้ เป็นมาก่อนแล้ว พระปลัดบุญพึ่งยกขึ้นว่ากล่าว เมื่อพระ
มีฟ้องคดีเรื่องที่สองแล้ว เห็นว่าฟ้องแก้เกี้ยว ปลูกคดีให้ยุ่ง

 ๑๐. ฝ่ายเจ้าคณะทั้งหลาย มุ่งแต่จะนิคคหะพระมี ก็พิพากษาไปในทางน้ัน  
ไม่รู้สึกว่า พระปลัดบุญน้ันเองเป็นสาเหตุแห่งคดีที่สองน้ี ข้อที่น่าติอย่างย่ิงน้ัน  
ค�าตดัสนิของรองเจ้าคณะมณฑล รู้แล้วว่าพระปลดับญุผิด ยกเอาอย่างน้ันอย่างน้ีมา
พูดตลบแตลง ลงท้ายสั่งไล่พระมี ยกเหตุว่าไม่ฟังค�าตัดสินของตนเข้าเป็นประการ 
อนัหน่ึง ค�าตดัสนิของเจ้าคณะชัน้ต�า่ ไม่เป็นยตุธิรรม เขาไม่รับรองกไ็ด้ จะลงโทษไม่ถกู

 ๑๑. เมื่อพระปลัดบุญปฏิเสธว่า ไม่ได้ห้ามการปลงอาบัติ ไม่ได้ห้ามอุโบสถแก่
พระมี พระมีก็ไม่เสียสิทธิของภิกษุอันส�าคัญ นอกจากเสื่อมลาภผลบ้างเล็กน้อย

 ๑๒. ในอธิกรณ์หากันด้วยเร่ืองน้อย ปลูกให้เป็นใหญ่เป็นโตไปน้ัน สมเด็จ
พระบรมศาสดาจารย์ได้เคยตรัสห้ามไว้ในโกสัมพิกขันธกะว่า “อล� ภิกฺขเว, มา 
ภณฺฑน� มา กลห� มา วิคฺคห� มา วิวาท�” แปลความว่า “อย่าเลยภิกษุทั้งหลาย  
อย่าท�าหมองหมาง อย่าท�าทะเลาะ อย่าท�าแก่งแย่ง อย่าท�าวิวาท” และทรงปล่อย
อธิกรณ์นั้นให้เป็นส่วนตัวเสีย

 ๑๓. อธกิรณ์ทีห่ากนัเหล่าน้ี ความเสยีประโยชน์ของผู้หาและความผิดอนัจะมีแก่
ผู้ต้องหา ก็ไม่ส�าคัญอะไร จะพิจารณาว่าเท็จจริงเพียงไร ก็ป่วยการ ควรอนุวัตรตาม 
พระพุทธจรรยา เราสั่งให้ยกเลิกอธิกรณ์เหล่านี้เสีย และให้ยกค�าตัดสินของเจ้าคณะ 
ทั้งหลายในอธิกรณ์เหล่านี้ด้วย เว้นค�าตัดสินเรื่องเสาอันเป็นอธิกรณ์เดิม

 ๑๔. ในที่น้ีเราต�าหนิพระปลัดบุญไว้ด้วยว่า เป็นเจ้าวัดที่ไม่ดีของลูกวัดก็เอา
ไปใช้เสีย ตัวเองปลูกความไม่นับถือของเขา ครั้นเขาฟ้องร้องขึ้น กลับอาฆาตถึงกับ 
ตัดสิทธิแห่งภิกษุของเขาเสีย ครั้นเขาร้องขึ้นอีก กลับหาถ้อยหาความให้เขา เจ้าวัด
ท�าแก่ลูกวัดเช่นนี้ไม่ดีเลย



66

 ๑๕. จะให้สองรูปอยู่ร่วมกันไปอีก ก็คงจะเกิดอธิกรณ์เร่ืองที่สามขึ้นใหม่  
ให้รองเจ้าคณะมณฑลย้ายทั้งพระปลัดบุญ ทั้งพระมีจากวัดศาลาแดงเมืองสระบุรี 
ไปอยู่ในวัดอื่น แต่อย่าให้ร่วมวัดกัน พระปลัดบุญจะต้องออกจากหน้าที่เจ้าอาวาส 
ก็สมควรแล้ว ให้ตั้งรูปอื่นเป็นเจ้าวัดศาลาแดงแทน แต่ข้อน้ีพึงเข้าใจว่า ไม่ใช่ไล่ 
ไม่ใช่ถอด เป็นแต่ให้แยกกนั เป็นหน้าทีข่องรองเจ้าคณะมณฑลจะหาวดัให้สองรูปน้ัน 
อยู่จงได้

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๓๗๒.



67

(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ในเรื่องพระพม่าถูกไล่จากวัดดอน

___________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนารถบพิตร พระมหาสมณะ เสด็จประทับในเถรสมาคม ณ ต�าหนักจันทร์  
วัดบวรนิเวศวหิาร ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัย ในเร่ืองราวของ ม่องเมียดสา ทายกพม่า  
เรื่องพระพม่าถูกไล่จากวัดดอนบ้านทวาย แขวงบางรัก กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้:-

ความเดิม

 ๑. เมื่อศกหลัง พระพม่า ๒ รูป ผู้เข้าอยู่ในวัดดอน ต�าบลบ้านทวาย อ�าเภอ
บางรัก กรุงเทพฯ ชื่อธรรมอินทระ หรือมินอ่อง ๑ ชื่อเวสยะ หรือ ม่องละ ๑  
ไม่ยอมร่วมอโุบสถสงัฆกรรมกบัพวกพระทวายในวดัเดยีวกนัน้ัน พระเทพสธุ ีคร้ังยงั 
เป็นพระราชมุนี เจ้าคณะแขวงบางรัก ได้ชักโยงจะให้เข้ากันได้ พระสองฝ่ายน้ัน 
ยอมตาม ได้ท�าหนังสือยอมไว้แล้ว แต่ภายหลังพระพม่า ๒ รูปนั้น หาเข้าอุโบสถไม่  
พระอธิการจั่นในฝ่ายพวกทวาย จะให้ออกเสียจากวัดเจ้าคณะแขวงอนุมัติตาม

 ๒. มิสเตอร์ฟิสมอริช ผู้แทนกงสุลอังกฤษ มีหนังสือถึงพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอให้ช่วยไกล่เกลี่ย

 ๓. พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์สอบถามไปยังเจ้าคณะแขวง ได้ความแล้ว เห็นว่า
เป็นเวลาในพรรษา สั่งขอให้อยู่ไปตลอดพรรษา และสั่งต่อไปว่า ถ้าขัดข้องอย่างไร 
ให้น�าความมาแจ้งแก่เรา

 ๔. เจ้าคณะแขวงน�าความนั้นแจ้งแก่เรา ๆ  สั่งให้ท�าตามธรรมเนียมที่ตั้งไว้ คือ
พระผู้ไม่ยอมร่วมอุโบสถสังฆกรรม กับพวกพระเจ้าของถิ่น ให้ถือว่าเป็นอาคันตุกะ  
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คอืผู้จรมาอาศยั ให้อยู่อาศัยได้เพยีง ๓ เดอืน พ้นจากน้ันให้ออกจากวดัน้ัน แต่พระพม่า 
ไม่มีวัดอยู่ ให้เจ้าคณะแขวงพาไปฝากให้อยู่ที่วัดอื่น

 ๕. พอออกพรรษาแล้ว เจ้าคณะแขวงบอกให้พระพม่า ๒ รูป น้ันออกจากวดัดอน  
เพื่อจะให้อยู่ที่วัดอื่น

 ๖. ม่องเมียดสา ในชื่อของพวกทายกพม่า ยื่นเรื่องราวทางกงสุลอังกฤษบ้าง 
ยื่นตรงต่อเราบ้าง ใจความว่า พวกทายกพม่า ได้ถางรกปลูกกุฎีและศาลาด้วยทรัพย์
ของเขามอบถวายพระพม่า อยู่ต่อกันมา จนถึงพระ ๓ รูปนี้นานมาแล้ว เมื่อแรกเขา
เข้ามากรุงเทพฯ ราว ๑๙ ปีมาแล้ว ได้เหน็กฎุหีมูน้ั่นพระพม่าอยูม่าแล้ว ต่อมาเขาเอง
กไ็ด้สร้างกฎีุและศาลาเหมือนกัน พระพม่าได้อยูม่าตามล�าพงั ไม่เคยได้อยูใ่นปกครอง
ของใคร รูปก่อนจะไป ก็ได้มอบแก่รูปหลังอยู่ต่อไป สถานที่พระพม่าตั้งอยู่น้ัน  
ต่างจากวัดดอน มีหนทางคั่นกลาง และอ้างว่าได้รับพระราชทานธรรมาสน์เมื่องาน
พระบรมศพด้วย เจ้าคณะแขวงก็ดี พระทวายก็ดี ไม่มีอ�านาจจะไล่พระพม่า และ
ไม่มีอ�านาจในหมู่กุฎีที่เป็นของพวกทายกพม่าสร้าง ของดการขับไล่ และขออนุญาต
ให้พระพม่าได้อยู่ ณ ที่นั้นไปตามเดิม

ความที่พิจารณาได้

 ๗. ค�าในเรื่องราวของพวกทายกพม่า (หมาย ๕) และค�าของพระอธิการจั่น
ในฝ่ายพระทวาย (หมาย ๘-ข.) รับต้องกันว่า สถานที่ตั้งวัดดอนนั้น เป็นที่หลวง 
ครั้งรัชกาลที่ ๑ พระราชทานให้พวกทวายอยู่ ยังค�าของพระอธิการจั่นกล่าวต่อไปว่า 
พระยาทวายชื่อมังจันจ่า ได้สร้างวัดดอนนั้น

๘. เขตวัดดอนน้ัน แต่ตลอดทั่วทั้งส�านักพระทวาย ทั้งส�านักพระพม่าเป็น 
วัดเดียวกัน ตามข้อที่พิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้:-

  ก. คูในระวางหลงัส�านักพระพม่าและป่าช้าจีน (ด้านเหนือ) ทีขุ่ดใหม่แล้วน้ัน  
รับต้องกนัทัง้ฝ่ายทายกทวายทัง้ฝ่ายทายกพม่า ว่ามมีาก่อน เป็นแต่พวกจีนขดุให้กว้าง 
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ออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ วัดนั้นมีคูหรือท้องร่องล้อมรอบ ด้านเหนือกับด้านตะวันออก 
พวกจีนขดุให้กว้างออกไป เป็นเคร่ืองปันเขตวดัดอนกบัป่าช้าจีน ด้านใต้เป็นท้องร่อง 
มีน�้า เป็นเคร่ืองปันเขตวัดกับบ้าน ด้านตะวันตกเป็นท้องร่องมีน�้าบ้าง เขินบ้าง  
เป็นเครื่องปันเขตวัดกับบ้านเหมือนกัน

  ข. ทางเดินที่ตัดจากถนนเจริญกรุง ผ่านบ้านเข้ามาในวัด เป็นเครื่องปัน
ส�านักพระทวายกับพระพม่านั้น มาสุดลงที่ป่าช้าอันตั้งอยู่ในเขตวัด มุมด้านเหนือกับ
ด้านตะวันออกต่อกัน หาได้ตัดข้ามคูไปถึงป่าช้าจีนไม่ โดยนัยนี้ เป็นถนนตัดเข้าวัด

  ค. ทางเดินตัดเข้าไปเช่นนั้นแล้ว พวกพระทวายจึงอยู่แต่ด้านใต้แห่งทาง 
ปล่อยด้านเหนือไว้ให้เป็นที่รก ที่พวกพม่ามาถางปลูกกุฎีเป็นส�านักพระพม่า ที่รก 
ด้านใต้และด้านตะวันตกที่อยู่ในปกครองของพระทวายก็ยังมีเป็นพยาน

  ฆ. ป่าช้าคือทีเ่ผาศพอยูด้่านเหนือแห่งทางเดนิ แนวเดียวกบัส�านักพระพม่า

  ง. อุโบสถก็ดี โรงธรรมสภาก็ดี ป่าช้าที่เผาศพก็ดี เป็นอันเดียวกัน  
ความใช้เป็นวัดอันเดียวกันของคน ๒ ฝ่ายก็ยังมีพยานปรากฏ เช่น พระเจดีย์ที ่
พวกพม่าสร้างไว้ (ไม่นานเท่าไร) ในที่ใกล้ป่าช้า ด้านใต้แห่งทางเดินอันเป็นเขตของ
พระทวาย และธรรมาสน์เมื่อคราวงานพระบรมศพตั้งอยู่ในโรงธรรมสภาเดียวกัน

  จ. ในต�าบลบ้านตดิกบัวดัหรือใกล้ พวกทวายยงัตัง้เป็นปึกแผ่น พวกพม่า
นอกจากม่องเมียดสาแทบไม่มีเลย

  ฉ. โรงธรรมสภากด็ ีโรงตัง้ศพก็ด ีตัง้อยูริ่มทางไม่มชีานพอจะล้อมร้ัวปันเขต

 ๙. แต่มีบางข้อจะน�าให้เห็นว่า เขตวัดดอนเพียงทางเดิน คือกอไผ่ริมคูหรือ 
ท้องร่อง แนวด้านตะวนัตก ไม่ได้เลยออกไปทางส�านักพระพม่า วกเข้าริมทาง แต่ข้อน้ี 
ไม่ลบล้างข้อที่พิสูจน์ได้
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 ๑๐. ธรรมาสน์คราวงานพระบรมศพ ได้รับพระราชทานเป็น ๒ ทีน้ั่น สอบถาม
ได้ความว่า เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเป็นฝ่ายละวัด คือต่างต�าบลกัน

 ๑๑. อย่างไรกดี็ พวกทายกพม่ากไ็ม่ได้ร้องเถยีงถงึทีด่นิและค�า (หมาย ๗) ของ
อุสอยอัด ทายกคนแรกสร้างกุฎีใหญ่ (หมาย ฉ. ในแผนที่) ก็ว่าที่ดินนั้นไม่ได้ซื้อ 
จางวางชื่อนายทองเซ็ง (หลวงศรีนรงค์คนก่อน บิดาหลวงศรีนรงค์เดี๋ยวนี้) อนุญาต
ให้ปลูก

 ๑๒. วัดนี้สร้างขึ้นส�าหรับพวกทวายก่อน มีพระทวายอยู่ จ�าเนียรกาลล่วงมา  
พระทวายมีน้อยลง จึงได้รับพระไทย และพระชาตอิืน่เข้าไว้ด้วย แต่เข้าอโุบสถสงัฆกรรม 
ด้วยกันได้ ต่อนี้ไปจะเรียกว่าพระทวาย เพราะประพฤติตามแบบพระทวาย

 ๑๓. พวกพม่าไม่มีวดั จึงได้มาท�าบญุทีว่ดัน้ี เมือ่พระพม่าเข้ามาในกรุง กข็อให้ 
อาศัยอยู่วัดนี้

 ๑๔. เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๙ (จุลศักราช ๑๒๓๘) อุสอยอัดได้อนุญาตจาก
หลวงศรีนรงค์คนเก่า (ทองเซ็ง) ถางที่รกนอกทางเดินด้านเหนือ ในคูหรือร่องของ 
วัดดอน ปลูกกุฎีขึ้นเป็นคร้ังแรก และพวกทายกพม่าสร้างต่อมาอีก เพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยของพระพม่า จึงเกิดมีส�านักพระพม่าขึ้นที่วัดดอน

 ๑๕. พระพม่าน้ัน ไม่ได้ท�าอโุบสถสงัฆกรรมกบัพวกพระทวาย นอกจากรูปหน่ึง
ซึ่งชื่อจันทิมา ที่ว่าเป็นพม่าบวช ณ วัดนั้น ฝ่ายพระทวายก็ไม่ได้แผ่ความปกครอง
มาถึงพระพม่า ต่างฝ่ายต่างอยู่ พระพม่าอยู่ต่อกันมา รูปเก่าจะไปก็มอบให้รูปใหม่
อยู่ต่อมา ไม่ได้อยู่ในความดูแลของใคร

 ๑๖. เมื่อศก ๒๔๕๔ สังฆมณฑลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้
ยกวดัในกรุงเทพฯ เข้าในคณะกลาง และจัดเป็นแขวงตามท้องทีอ่�าเภอ วดัดอนตกอยู่ 
ในแขวงบางรัก ที่พระเทพสุธีเดิมเป็นพระราชมุนี เป็นเจ้าคณะ
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 ๑๗. ความมุ่งหมายของสงัฆมณฑล จะจัดการปกครองให้ทัว่ถงึและในวดัหน่ึง ๆ   
จะให้มีพระที่เป็นนิกายเดียวกัน กล่าวคือ ร่วมอุโบสถสังฆกรรมด้วยกันได้ เพื่อจะ
ป้องกันวิวาทด้วยเร่ืองถือนิกาย จึงตั้งธรรมเนียมไว้ว่า พระผู้ต่างนิกายไม่ยอมเข้า
อโุบสถสงัฆกรรมกบัพวกเจ้าของถิน่ จัดเป็นอาคนัตกุะ จะอาศยัวดัต่างนิกายของตน 
ได้เพียง ๓ เดือน พ้นก�าหนดนั้นแล้วต้องออกจากวัดนั้นไปอยู่อื่น

 ๑๘. พระธรรมอนิทระหรือมนิอ่อง และพระเวสยะหรือม่องละไม่ยอมเข้าอโุบสถ
และสงัฆกรรม กบัพวกพระทวายเจ้าของถิน่ พระอธกิารจ่ันฝ่ายทวาย จึงบอกให้ออก
เสียจากวัด เจ้าคณะแขวง จึงคิดจะย้ายไปไว้วัดอื่น ม่องเมียดสาจึงร้องคัดค้านว่า  
กุฎีและศาลาน้ันเป็นของพวกทายกพม่าสร้าง เจ้าคณะแขวงกด็ ีเจ้าวดักด็ ีไม่มอี�านาจ
จะไล่ ขอให้พระพม่าได้อยู่ต่อไป

วินิจฉัย

 ๑๙. เงื่อนที่จะพึงวินิจฉัย กระทงแรกคือ กุฎีและศาลา ซึ่งต่อนี้ไปจะเรียกว่า
เสนาสนะ ที่พวกทายกพม่าสร้างขึ้นในวัดดอนนั้นยังเป็นของทายกผู้สร้าง หรือเป็น
ของสงฆ์ กล่าวคือเป็นสมบัติพระศาสนา

 ๒๐. วินิจฉัยตามธรรมเนียมที่เป็นไปอยู่ ทายกผู้สร้างเสนาสนะสร้างเอาบุญ 
กล่าวคือเพื่ออุดหนุนพระศาสนา ไม่ได้เคยเอาคืน แม้ปรารภบุคคลผู้เดียวหรือบาง
พวกสร้างขึ้น เมื่อบุคคลผู้นั้นหรือพวกนั้นไม่อยู่แล้ว ผู้สร้างก็ดี ผู้อยู่ก็ดี ไม่เคยได้
ถือเอากรรมสิทธิ์ เช่นร้ือถอนเอาไปเป็นประโยชน์ของตน ที่ร้ือเอาไปก็เพื่อปลูกใน 
วัดอื่น ยังเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเหมือนกัน พวกทายกพม่าสร้างเสนาสนะขึ้น
ที่วัดดอนนั้น ก็เป็นตามธรรมเนียมนี้ เป็นแต่ปรารภพระพม่า ต้องถือว่าสร้างถวาย
ไว้ในพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นของสงฆ์ ผู้สร้างไม่ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไป แต่ค�านี้ 
ไม่ได้หมายถึงเสนาสนะที่ปลูกในที่ดินของบุคคล เพื่อภิกษุได้อาศัยชั่วคราว เช่นกุฎี
ที่พวกพม่าปลูกขึ้นในที่ดินของบริษัทบังกลีพม่าพณิชการ เพื่อเป็นที่อยู่ของพม่า
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 ๒๑. เงื่อนอันจะพึงวินิจฉัยในล�าดับ คือ พวกทายกพม่าผู้สร้างเสนาสนะนั้น 
มีกรรมสิทธิ์ในเสนาสนะนั้นได้เพียงไร

 ๒๒. กล่าวโดยหลักฐานแล้ว ไม่มีกรรมสิทธิ์เลย ตัวอย่างครั้งพุทธกาล ภิกษุ
ชาวเมืองโกสัมพีแตกกัน พระศาสดาตรัสห้ามไม่ฟัง ภายหลังเห็นโทษในการแตกกัน  
กลบัดกัีนเข้าได้ พากนัมาเพือ่จะเฝ้าพระศาสดา ผู้เสด็จอยู ่ณ พระเชตวนั กรุงสาวตัถี  
อนาถบิณฑิกคฤหบดี ผู้สร้างพระเชตวัน ทูลขอห้ามไม่ให้พวกเธอเข้าพระเชตวัน  
พระศาสดาไม่ทรงพระอนุมัติ คฤหบดีก็ไม่ได้ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่น้ันและฝืนท�า  
แต่ธรรมเนียมทีเ่ป็นไป ฝ่ายวดัย่อมรู้จักรักษาศรัทธาของทายก และผ่อนผันให้ส�าเร็จ
ความประสงค์ แต่จะถือเอาเป็นหลักแห่งวินิจฉัยไม่ได้

 ๒๓. เงื่อนที่จะพึงวินิจฉัยต่อไป คือ เสนาสนะนั้น พวกทายกพม่า เฉพาะ 
พระพม่าสร้างขึ้น จะเป็นของเฉพาะนิกาย หรือเป็นของสาธารณะ

 ๒๔. มีธรรมเนียมมาในพระบาลี ทายกผู้สร้างอารามและเสนาสนะตั้งอยู่ใน
ความแนะน�าของพระศาสดา อุทิศไว้เพื่อจาตุทิศสงฆ์ คือ พวกภิกษุผู้มาแต่สี่ทิศ  
ข้อนี้แปลว่า อารามและเสนาสนะที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา เป็นสาธารณะทั่วไป
แก่นิกายทั้งหลาย

 ๒๕. อารามและเสนาสนะในกรุงสยาม เป็นไปตามธรรมเนียมในบาลี เป็น
สาธารณะแก่นิกายทั้งหลาย มีตัวอย่างเช่นวัดมหานิกาย ภายหลังเป็นวัดธรรมยุต 
วัดธรรมยุตกลับเป็นวัดมหานิกาย

 ๒๖. แต่มีวัดและส�านักที่ยกเว้น ตัวอย่างคือ วัดราชประดิษฐ์พระบาทสมเด็จ- 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสร้างเฉพาะธรรมยตุกินิกาย แต่ทีด่นิเป็นของทรงบริจาคใหม่  
ไม่ใช่วัดเดมิ ตัง้แต่สร้าง พระธรรมยตุยงัได้อยูส่บืกนัมา ยงัไม่มปัีญหาจะพงึวนิิจฉัย 
ส�านักสงฆ์ที่สร้างขึ้นในที่ดินของบุคคล ดังกล่าวไว้ในข้อ ๒๐ ก็นับเข้าในข้อนี้

 ๒๗. ทีดิ่นแห่งวดัดอน เป็นสมบตัสิาธารณะของพระศาสนา เสนาสนะทีพ่วกพม่า 
ปรารภพระพม่าสร้างขึ้นในที่ดินน้ัน ก็สมควรเป็นสมบัติสาธารณะของพระศาสนา
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เหมือนกนั ไม่เป็นของเฉพาะนิกาย ค�าของอบุาสกิาพนั (หมาย ๑๐-ข.) กเ็บกิความว่า 
กฎีุทีอ่�าแดงชลดูหรือข�ามารดาของแกสร้าง (หมาย ฌ. ในแผนที)่ น้ัน ปรารภพระพม่า 
แต่อุทิศเป็นของสาธารณะ

 ๒๘. เง่ือนอนัจะพึงวนิิจฉัยต่อไปว่า เม่ือเป็นเช่นน้ัน เจ้าคณะแขวงก็ด ีเจ้าอาวาส 
ก็ดี มีสิทธิในที่จะปกครองและจัดเสนาสนะนั้นได้หรือไม่ได้

 ๒๙. มีธรรมเนียมในพระบาลี ให้สงฆ์สมมติภิกษุรูปหน่ึง หรือหลายรูป  
(ตามวัดเลก็หรือใหญ่) เป็นเสนาสนคาหาปกะ คอืผู้จัดเสนาสนะให้ภกิษอุยู ่มีอ�านาจ
จะจัดให้อยู่ในเสนาสนะแห่งใดแห่งหน่ึงได้ตามเหน็สมควร แปลว่า การจัดเสนาสนะ
เป็นธุระของภิกษุในวัดผู้ท�าในนามของสงฆ์

 ๓๐. เจ้าอาวาสกดี็ เจ้าคณะแขวงกดี็ ผู้ปกครองวดัดอนได้รับแต่งตัง้จากเจ้าคณะ 
ผู้ใหญ่เหนือตนขึ้นไปโดยล�าดับ นับว่ามีสิทธิทางคณะสงฆ์และทางราชการ ในที่จะ
ปกครองและจัดเสนาสนะเหล่านั้นตามที่เห็นสมควรอย่างไร

 ๓๑. เง่ือนในล�าดบัว่า พระพม่าผู้อยู่ในวดัน้ัน เป็นอาคนัตกุะหรือเป็นเจ้าของถิน่  
เจ้าอาวาสก็ดี เจ้าคณะแขวงก็ดี มีสิทธิในที่จะปกครองหรือไม่

 ๓๒. เพราะไม่ยอมเข้าอุโบสถสังฆกรรม กับพระพวกเจ้าของถิ่นต้องนับว่าเป็น
อาคันตุกะ ยังอยู่ในที่น้ันเพียงใด เจ้าอาวาสก็ดี เจ้าคณะแขวงก็ดี มีสิทธิในที่จะ
ปกครองเพียงนั้น โดยฐานเป็นสหธรรมิกด้วยกัน

 ๓๓. เงื่อนต่อไปว่า จะอ้างการเคยอยู่ตามล�าพังมาเป็นเครื่องแก้ตัวได้หรือไม่

 ๓๔. แต่ก่อนการปกครองของวัดก็ดี ของคณะสงฆ์ก็ดี ยังหละหลวม เช่นใน 
วัดดอน พระพม่าอาศยัอยู ่แต่ไม่ได้เข้าร่วมอโุบสถสงัฆกรรม ทัง้ต่างภาษากนั เจ้าอาวาส 
ไม่ได้ดแูลไปถงึ ต่างคนต่างอยูพ่ระพม่าจึงได้อยูม่าตามล�าพงั บดัน้ี คณะสงฆ์จัดการ
ปกครองถ้วนถี่เข้า การปกครองวัดก็ต้องถ้วนถี่ตาม ภิกษุผู้อยู่ในเขตก็จะต้องอยู่ใน
ปกครอง เช่นคร้ังพุทธกาล พระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น 
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ภิกษุทั้งปวงก็ต้องอยู่ในใต้สิกขาบทนั้น จะอ้างเอาการเคยอยู่ตามล�าพังมาเป็นเครื่อง
แก้ตัวไม่ได้

 ๓๕. ถ้าจะตัดสินตามค�าร้องของม่องเมียดสา พระพม่าไม่ยอมอยู่ในปกครอง 
ก็สมควรจะให้ออกเสียจากวัดดอน และเสนาสนะ ถ้าผู้สร้างจะร้องหวงกรรมสิทธิ์ไว้ 
ก็สมควรจะยอมให้รื้อเอาไปเสียจะได้ตัดพิพาท แต่ความปรารถนาของม่องเมียดสา 
ก็เพียงขอให้พระพม่าได้อยู่ต่อไปในที่น้ัน ควรจะร้องขออนุเคราะห์ เพื่อพระพม่า 
จะได้รับความเอาใจใส่ของคณะสงฆ์ และมีวัดหรือส�านักอยู่แผนกหน่ึงเหมือนพระ
นิกายอื่น เท่านี้ก็จะพอ แต่กลับร้องตรงกันข้ามไปเสีย

 ๓๖. แม้ม่องเมียดสาไม่ได้ร้องเช่นน้ัน แต่ค�าร้องของเขาก็ยังเป็นเหตุให้ได้
ไต่สวนและรู้ความเป็นไปของพระพม่า โดยประการดังต่อไปนี้:-

  ก. เป็นผู้ที่จะเข้าอุโบสถและสังฆกรรมกับพวกพระทวายไม่สะดวกจริง

  ข. พวกพระพม่าไม่มีวัดหรือส�านักอยู่แผนกหนึ่ง เหมือนพระนิกายอื่น

  ค. พระพม่าทีว่ดัดอน ไม่ใช่ผู้อยูช่ัว่คราวเร็ว ๆ  แล้วกไ็ป เป็นผู้อยูน่าน ๆ   
และมีพระมาอยู่สืบกันเสมอไป จะให้ย้ายวัดอย่างอาคันตุกะย่อมจะล�าบาก

 ๓๗. พระพม่าก็เป็นสหธรรมิก เข้ามาอยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายเรา 
ควรได้รับความเอาใจใส่ของเรา สมควรจะจัดให้มีส�านักอยู่ วัดอื่นในแขวงนั้นที่พอ
จะจัดให้ ไม่มี วัดดอนเป็นที่เคยอยู่มาแล้ว ควรให้ตั้งส�านักที่นั่น

 ๓๘. ด้วยเหตุนี้เราสั่งให้แบ่งวัดดอนบ้านทวาย อ�าเภอบางรัก กรุงเทพฯ เป็น
สองส�านัก มทีางเดนิทีต่ดัจากถนนเจริญกรุงเข้าไปในวดั (หมาย ๔) เป็นเขต ด้านใต้
แห่งทางเป็นเขตส�านักพระทวาย ด้านเหนือแห่งทางน้ัน ตัง้แต่ทางไปถนนเข้าป่าช้าจีน 
(หมาย ๕) ยืนขึ้นไปจดทางตัดลงคูใหม่ (หมาย ๖) เป็นเขตส�านักพระพม่า ตั้งแต่
ทางตัดลงคูใหม่นั้น ยืนขึ้นไปทางด้านตะวันออก เป็นเขตป่าช้าให้ใช้เป็นสาธารณะ
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 ๓๙. ให้ทั้งสองส�านักนั้น ขึ้นตรงต่อเจ้าคณะแขวง คือ เหมือนเจ้าคณะแขวง
เป็นเจ้าอาวาสเอง

 ๔๐. อนุญาตให้พระพม่า ๒ รูป คอืพระธรรมอนิทระ หรือมนิอ่อง ๑ พระเวสยะ  
หรือม่องละ ๑ และพระพม่าผู้จะมาต่อไป ได้อยู่ในเสนาสนะ ณ ส�านักพระพม่านั้น 
แต่ต้องไม่ท�าผดิทางพระศาสนาที่ให้เกดิรงัเกียจของพระและทายกพมา่พวกเดียวกนั 
และยอมอยู่ในปกครองของคณะสงฆ์ ฟังบัญชาท่านผู้ใหญ่เหนือตน ถ้าท�าผิดหรือ 
ไม่ฟังบัญชา ถ้าจ�าเป็นแท้ ไล่ได้เฉพาะรูป

 ๔๑. ให้เป็นหน้าทีข่องเจ้าคณะแขวงบางรักจะท�าตามสัง่น้ี แต่จงท�าเมือ่ม่องเมียด 
สายอมถอนค�าร้องหวงกรรมสิทธิ์ในเสนาสนะน้ันแล้ว และเมื่อพระพม่ายอมอยู่ใน
ปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายเรา

 ๔๒. เมื่อส�านักพระพม่าได้ตั้งขึ้นโดยอนุญาตแล้ว ขอให้พวกทายกพระพม่า 
เลอืกกันในพวกตนเอง ๓ นาย เพือ่จะได้รับหน้าทีเ่ป็นกรรมการผู้ดูแลส�านักพระพม่าน้ัน  
และจะต้องรับมอบหมายดูแลในนามของคณะสงฆ์ อย่างมรรคนายกแห่งวัดอื่น

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๔๑๐.
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(ส�าเนา)

ค�าน�าแห่งวินิจฉัยอธิกรณ์ที่เมืองตาก

ของการกสงฆ์โดยรับสั่งพิเศษ

___________________________

 เมือ่คราวสมเดจ็พระมหาสมณะ เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลนครสวรรค์
ในศก ๒๔๕๖ คราวเสด็จประทับอยู่ที่เมืองตาก พระปลัดค�าผู้รักษาการในหน้าที่เจ้า
คณะเมือง กราบทูลว่ามีอธิกรณ์ค้างอยู่ ๓ เรื่อง

 เร่ืองที ่๑ พระเทีย่งวดัตะคร้อ ต้องหาว่ารุกเอาทีดิ่นของราษฎรพจิารณาสมจริง  
พระปลดัค�าตดัสนิให้สกึ พระเทีย่งไม่ยอมท�าตามและพระเทีย่งบวชหญงิเป็นสามเณรี
ด้วย เรื่องนี้ยังไม่ได้ส่งท่านผู้บัญชาการคณะมณฑล

 เรื่องที่ ๒ พระครูพัฒเจ้าคณะแขวงกิ่งอ�าเภอเชียงเงิน ต้องหาว่าเสพสุรา และ 
เบยีดบงัเอาทรัพย์ส�าหรับปฏิสงัขรณ์ในวดัชยัชนะสงครามบ้าง เอาทรัพย์ทายกบริจาค
แก่ภิกษุเฉพาะตนบ้าง พิจารณาแล้ว ส่งส�านวนไปยังท่านเจ้าคณะรองหนเหนือ  
ผู้บัญชาการคณะมณฑลยังไม่ได้รับค�าตัดสิน

 เร่ืองที ่๓ พระหลายรูปด้วยกนั อยูว่ดัท่าชยักม็ ีวดัเขาแก้วกม็ ีลกัเล่นการพนัน  
คอืหมากแกว และพระเข้มต้องหาว่า รับจ�าน�าอาวธุยงัไม่ได้ตดัสนิ แต่จ�าเลยในอธกิรณ์ 
เร่ืองน้ีสกึไปหมดแล้ว พระปลดัค�าขอฟังรับสัง่ ทรงพระด�ารว่ิา เร่ืองที ่๑ จะให้ส่งลงไป 
ยงัท่านผู้บญัชาการคณะมณฑล ทางไปมากไ็กล เร่ืองที ่๒ ท่านผู้บญัชาการคณะมณฑล 
ได้กราบทูลให้ทรงทราบแล้ว ไม่ส่งค�าวินิจฉัยมานั้น เห็นจะให้วินิจฉัยที่นี่ ตรัสสั่งให้ 
พระอริยกวี พระมหานายก พระครูเมธีคณานุรักษ์ ผู้ร้ังต�าแหน่งเจ้าคณะเมือง 
ก�าแพงเพ็ชร พระครูวินัยธรรม วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ตามเสด็จขึ้นไปเมืองตาก  
รวม ๔ รูป เข้ากันเป็นการกสงฆ์พิจารณาและวินิจฉัยอธิกรณ์ ๒ เรื่องนั้น โดย
รับสั่งเป็นพิเศษ ส่วนอธิกรณ์เรื่องที่ ๓ จ�าเลยสึกไปหมดแล้ว ตรัสสั่งให้ยกเลิกเสีย  
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หากเจ้าหน้าที่จะฟ้องร้องเอาค่าปรับแก่จ�าเลย ผู้ลักเล่นการพนัน ก็ให้ฟ้องร้องใน 
ศาลเมือง การกสงฆ์ได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยอธิกรณ์ ๒ เรื่องนั้น

 เร่ืองที ่๑ ยอมฟังตามค�าแก้ตวัของพระเทีย่งว่า ช่วยนายชุม่น้องชายท�า วนิิจฉัยว่า 
ยังไม่เป็นปาราชิก เพราะผู้หวงห้ามก่อนยังไม่ทอดกรรมสิทธิ์ พระเที่ยงสมคบกับ
คฤหัสถ์ด้วยความสมคบอันไม่ควรให้ท�าบัพพาชนียกรรมแก่พระเที่ยง ขับจากแขวง
อ�าเภอเมืองเมืองตาก เรื่องที่ดินนั้น ให้ผู้พิพาทว่ากันตามกระบิลเมือง ข้อที่พระเที่ยง
ต้องหาว่าบวชหญงิเป็นสามเณรีน้ัน วนิิจฉัยว่าท�าด้วยสญัญาวปิลาส ให้ยกเสยี แต่ห้าม 
ไม่ให้ท�าอีกต่อไป

 เร่ืองที ่๒ วนิิจฉัยว่า ข้อทีพ่ระครูพฒัต้องหาว่าเอาทรัพย์ทีท่ายกบริจาคแก่ภิกษุ 
เฉพาะตนนั้น พิจารณาไม่ได้จริง ให้ยกเสีย ข้อที่พระครูพัฒต้องหาว่า เบียดบังเอา
ทรัพย์ส�าหรับปฏิสังขรณ์ในวัดชัยชนะสงครามน้ัน พระครูพัฒจ�าหน่ายไม่ตกหมด 
ตดัสนิว่าไม่เป็นปาราชกิ เพราะของอยูใ่นมอืตนเป็นเพยีงภัณฑไทย กว่าจะได้ใช้เสร็จ
หรือจ�าหน่ายตก ข้อทีพ่ระครูพฒัต้องหาว่าเสพสรุาน้ัน พจิารณาได้จริง วนิิจฉัยแนะน�า
ให้พระครูพัฒสึกเสีย ค�าวินิจฉัย ๒ เรื่องนี้ได้รับพระอนุมัติแล้วน�ามาลงไว้ในตอนนี้
และตอนเป็นล�าดับไป

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๔๔๘.
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(ส�าเนา)

ค�าวินิจฉัยของการกสงฆ์ รับสั่งพิเศษ

ในอธิกรณ์เรื่องพระเที่ยงวัดตะคร้อ เมืองตาก

ต้องหาว่าบุกรุกที่ของชาวบ้าน

___________________________

 มีพระมหาสมณศาสน์ โปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา

    นายเจ็ก นายจัน นายสิง อ�าแดงทิม อ�าแดงนิ่ม  โจทก์
ในอธิกรณ์

  พระเที่ยง วัดตะคร้อ     จ�าเลย 

เรื่องบุกรุกที่ดินของชาวบ้านต�าบลบ้านประดานเมืองตาก ดังต่อไปนี้

 ได้ตรวจส�านวนเรื่องนี้ตลอดแล้ว พิจารณาได้ความว่า โจทก์ได้โก่นสร้างที่ดิน 
ท�านาบ้าง เป็นแต่ก�าหนดเขตได้บากต้นไม้ไว้บ้าง แต่ไม่มใีบจับจอง พระเทีย่งวดัตะคร้อ 
เข้าครอบง�าจับที่ต�าบลนั้น ทั้งที่โจทก์โก่นสร้าง ทั้งที่ยังเป็นป่า เพื่อจะท�านาและโก่น
สร้างต่อไป พระเที่ยงได้ขอใบอนุญาตต่อผู้ว่าราชการเมือง อ้างว่าจะท�าให้นายชุ่ม 
ผู้น้อง แต่ตนออกทรัพย์เอง แต่หาได้รับใบอนุญาตไม่ ราษฎรร้องขึน้ นายอ�าเภอเหน็ว่า 
ราษฎรไม่มีใบจองอันไม่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย จึงไม่พิจารณาคดีเรื่องนี้ แต่ผู้ว่า 
ราชการเมือง ส่งส�านวนเร่ืองน้ีมาให้พระปลัดค�าผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าคณะเมือง  
พระปลดัค�ายกบทเรือ่งรุกล�า้ทีด่นิขึน้ปรับเป็นปาราชิก บงัคบัให้พระเทีย่งสกึ พระเทีย่ง
หายอมไม่ พระปลดัค�ากราบทลูร้องขดัข้องส่งส�านวนเร่ืองน้ีมาถวาย และประทานให้
การกสงฆ์พิจารณาแล้ววินิจฉัย

 ในข้อที่พระเที่ยงเข้าครอบง�าที่ดินราษฎรท�ากินและหวงห้ามอยู่น้ันจะหารือแต่
ล�าพงัพระวนัิยอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเร่ืองทีดิ่นเกีย่วกบักฎหมายแผ่นดนิ ได้สอบถาม
หลวงบริหารวินิจฉัยกิจ ผู้พิพากษาศาลเมืองตาก ได้ความว่า ที่ดินที่ราษฎรก�าหนด
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เขตโก่นสร้างท�ากินทอดทิ้งไม่เกิน ๑ ปี ยังมีอ�านาจเป็นเจ้าของ ฟ้องร้องหวงห้ามได้ 
ที่ดินเรื่องนี้โจทก์ได้ท�าติดต่อมา ไม่ได้ทอดทิ้งไว้เกิน ๑ ปี นับว่ามีอ�านาจเป็นเจ้าของ
หวงห้ามได้ตามกฎหมาย ในพระวนัิยมว่ีา ภกิษุบกุรุกเอาทีไ่ร่ทีน่าของเขา คอืปักหลกั 
หรือเชือกหรือร้ัวหรือปักเขตให้ล่วงที่เข้าไป ประโยคที่เสร็จเป็นปาราชิก จึงเห็น 
ด้วยเกล้าฯ ว่าพระเที่ยงบุกรุกที่ดินของโจทก์ แต่คดีรายนี้ยังไม่ถึงที่สุด คือเจ้าของ
ยงัไม่ทอดกรรมสทิธิใ์นทีเ่หล่าน้ัน เพราะเมือ่สมเด็จพระมหาสมณะเสดจ็ขึน้มาคราวน้ี  
ได้ถวายเร่ืองราวเพื่อเรียกที่ดินรายน้ันคืน ทั้งยังมีกรรมสิทธิ์ในอันร้องฟ้องได้ตาม
กระบิลเมือง นับว่ายังไม่เสร็จ พระเที่ยงยังไม่เป็นปาราชิกก่อน

 ข้อที่พระเที่ยงเข้าเป็นเจ้ากี้เจ้าการในที่ต�าบลนั้นด้วยตนเองนั้น ในหนังสือของ
พระเที่ยงยื่นต่อผู้ว่าราชการเมืองขออนุญาต ไม่ชัดว่าตนขอถือกรรมสิทธิ์เองหรือขอ
ใหน้ายชุม่ ถ้าพระเที่ยงท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง ภกิษเุปน็ผูร้บัเลี้ยงดขูองคฤหัสถ์ 
จึงมีธรรมเนียมห้ามไว้ในพระวินัย ไม่ให้ถือที่ดินเป็นสิทธิของตน เพื่อจะป้องกันไม่
ให้แย่งท�ากินกับคฤหัสถ์ เหมือนคดีเรื่องนี้ ถ้าพระเที่ยงยังจะถือเพศเป็นภิกษุต่อไป 
ต้องปล่อยความหวงห้ามยึดถือที่ดินนั้นเสีย ห้ามมิให้เวรให้แก่ผู้อื่นต่อไป ถ้ายังจะ
เข้าหวงห้ามตั้งพิพาทกับราษฎรอยู่ ไม่สมควรจะอยู่ในเพศภิกษุอีกต่อไป ให้สึกเสีย  
ถ้าพระเทีย่งเบีย่งว่า ตนไม่ได้ท�าเพือ่จะถือกรรมสทิธิ ์ท�าเพือ่นายชุม่น้องชาย พระเทีย่ง
เป็นผู้คลกุคลกีบัคฤหสัถ์ด้วยการคลกุคลอีนัไม่สมควร ควรลงโทษท�าบพัพาชนียกรรม 
ขับเสียให้พ้นจากแขวงอ�าเภอเมืองตาก เรื่องนี้ได้เรียกตัวพระเที่ยงมาถามซ�้าไม่รับว่า 
ท�าเพื่อประโยชน์ตนเอง จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าควรลงโทษในฐานเป็นผู้คลุกคลีด้วย
คฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่ควร ให้ท�าบัพพาชนียกรรม ขับพระเที่ยงเสียให้พ้น
จากแขวงอ�าเภอเมืองแห่งเมืองตาก อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๕๖

 ส่วนทีดิ่นรายพพิาทน้ัน เป็นการรุกล�า้กต็าม เป็นการแย่งกันท�ากนิกต็าม เป็นหน้าที่ 
ของผู้พิพาทจะพึงร้องตามกระบิลเมือง ไม่เกี่ยวด้วยคณะสงฆ์

 ส่วนการบวชหญงิเป็นสามเณรีน้ัน ได้ความว่าใช้สบงจีวรขาวไม่ใช้ผ้ากาสาวพสัตร์  
เห็นว่าท�าด้วยสัญญาวิปลาส ให้ยกเสีย แต่ห้ามไม่ให้ท�าอีกต่อไป
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 วินิจฉัย วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๕๖

     (เซ็น) พระอริยกวี
      พระมหานายก
      พระครูเมธีคณานุรักษ์
      พระครูวินัยธรรม วัดบวรนิเวศฯ

  (ทรงเซ็น) การกสงฆ์วินิจฉัยชอบแล้ว

    สั่งให้เป็นไปตามนี้

     กรม - วชิรญาณวโรรส
๒/๙/๒๔๕๖

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑  ๔๕๑
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(ส�าเนา)

ค�าวินิจฉัยของการกสงฆ์ รับสั่งพิเศษ

ในอธิกรณ์พระครูพัฒ เจ้าคณะแขวงกิ่งอ�าเภอเชียงเงิน 

วัดท่าชัยชนะสงคราม เมืองตาก ต้องหาว่าเสพสุราและเบียดบัง

เอาทรัพย์ของวัดท่าชัยชนะสงครามและของภิกษุบางรูป

___________________________

 มีพระมหาสมณศาสน์โปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา

    พระยิ้ม      โจทก์
ในอธิกรณ์

  พระครูพัฒ เจ้าคณะแขวงกิ่งอ�าเภอเชียงเงิน  จ�าเลย

 เร่ืองเสพสรุาและเบยีดบงัเอาทรัพย์ของวดั และของภกิษบุางรูปได้ตรวจส�านวน
และพิจารณาแล้ว ได้ความดังต่อไปนี้:-

 ๑. เร่ืองพระครูพฒัเสพสรุา เจ้าตวัรับว่าได้เสพจริง แต่ใช้เป็นกระสายยา ละลาย
พอดื่มได้ ฝ่ายพยานโจทก์หลายปากเบิกว่าได้เห็นพระครูพัฒเสพสุรา ครั้ง ๑ บ้าง  
๒ คร้ังบ้าง โรยยาลงบ้าง ไม่ได้โรยยาลงบ้าง คราวหน่ึงประมาณคร่ึงขวดกม็ ีบางคราว 
ถึงกับแกล้มด้วยไข่เจียว ทั้งได้เห็นผู้ไปซื้อมาให้ด้วย

 ๒. เร่ืองทรัพย์ที่ทายกบริจาคส�าหรับปฏิสังขรณ์กุฎีวัดท่าชัยชนะสงครามเป็น
จ�านวนเงิน ๖๘ บาท รายหนึ่ง ๕๙ บาท รายหนึ่ง ๙ บาท พระครูพัฒให้การว่า 
เงิน ๕๙ บาทน้ัน ให้ไปซื้อไม้มาเลื่อยเป็นระแนงแล้วให้พันชมน�าไปขายได้เงินมา 
ท�ากฎุ ีส่วนเงิน ๙ บาทได้ไปซือ้ไม้มาเลือ่ยแล้ว ได้ไปท�าศาลาทีห่น้าวดั ฝ่ายพนัชมพยาน 
ของโจทก์ก็เบิกว่าได้ซื้อไม้ระแนง ๓๐ บาท ๓๗ สตางค์ ที่เหลือจากนั้น ๒๘ บาท 
๖๓ สตางค์ ได้น�ามามอบไว้ทีพ่ระครูพฒัแล้ว แต่จะท�าอะไรต่อไปไม่ทราบ อกีรายหน่ึง  
๙ บาทเท่านั้น ค�าพยานโจทก์ก็กล่าวแต่ว่าจะท�าส้วมแล้วไม่ท�า
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 ๓. เร่ืองกระจาดที่ทายกถวายพระสงฆ์ในวันตรุษ และเงินที่ทายกถวายพระ
บังสุกุล จ�าเลยให้การว่าไม่ได้บังคับให้เขาจดัถวายและไม่รู้ว่าทายกถวายพระบังสุกุล
รูปละเท่าไร ฝ่ายค�าพยานของโจทก์เร่ืองเงินของพระบังสุกุล ก็มีว่าเขาจะถวายเงิน
เท่าไรไม่ทราบ

 ๔. ทางพิจารณาเรื่องเสพสุรา เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าพระครูพัฒเป็นผู้เสพสุรามา
นานและเสพมาก เพราะมพียานหลกัฐานทีค่วรฟังได้หลายปาก ทัง้เป็นทีรั่งเกยีจหมด
ความนับถือของคฤหัสถ์และบรรพชิตในเมืองนี้ แม้เธอจะแก้ตัวว่าใช้เป็นกระสายยา  
ก็เหน็เกินแก่ความต้องการ ว่าตามโทษในพระวนัิยปรับเพยีงอาบตัปิาจิตตย์ี แต่ความ
ประพฤติเช่นนี้ เป็นความประพฤติเลวทราม ไม่สมควรแก่สมณะโดยแท้ ไม่ควรจะ
อยู่ในเพศภิกษุต่อไป ควรแนะน�าให้สึกเสีย ถ้าไม่สึกตามแนะน�า จงบังคับให้สึก  
ตามที่เคยทรงวินิจฉัยให้ภิกษุผู้ประพฤติเช่นนี้สึกมาแล้ว

 ๕. ในข้อ ๒ นั้น เงินที่เหลืออยู่ พระครูพัฒจ�าหน่ายไม่หลุด ถ้าเธอน�าไปใช้
เป็นส่วนตวั ควรปรับเป็นเพยีงภัณฑไทยไม่เป็นอวหารเพราะของอยูใ่นมอืตน ถ้าน�าไป 
ใช้ในกิจสงฆ์ก็ไม่มีโทษ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้สมควรที่จะสั่งจ่ายได้ในกิจอันชอบ  
แต่พระครูพัฒไม่มีพยานพิสูจน์ให้เห็นว่าได้เอาไปใช้ในกิจสงฆ์ ยังคงเป็นภัณฑไทย
อยู่แก่พระครูพัฒ กว่าจะได้ใช้เสร็จหรือจ�าหน่ายหลุด ว่าได้เอาท�าอะไรในการวัด

 ๖. ข้อที่ว่าบังลาภของภิกษุน้ัน พยานโจทก์ก็ไม่มีหลักฐานพอที่จะให้เห็นว่า 
เป็นจริงตามค�าหา ให้ยกเสีย

 วินิจฉัย วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๕๖

     (เซ็น) พระอริยกวี
      พระมหานายก
      พระครูเมธีคณานุรักษ์
      พระครูวินัยธรรม วัดบวรนิเวศฯ
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  (ทรงเซ็น) การกสงฆ์วินิจฉัยชอบแล้ว

     สั่งให้เป็นไปตามนี้

      กรม - วชิรญาณวโรรส

      ๒/๙/๒๔๕๖
___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๔๙๙.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องวิสุงคามสีมาเก่า ในนครล�าปาง

___________________________

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ เสด็จ
ประทบัในทีป่ระชมุเถรสมาคม ทรงปรารภปัญหาของพระครูธรรมจินดามนีุ เจ้าคณะ 
เมืองนครล�าปาง ทูลถามมาว่าที่วิสุงคามสีมาเก่า อันพม่าอนุญาตไว้ก็มี อันเจ้านาย 
เมืองนั้นอนุญาตไว้ก็มี สงฆ์ได้สวดสมมติเป็นพัทธสีมาแล้ว ยังจะคงใช้เป็นสีมาได้
หรือไม่ ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยไว้ ดังต่อไปนี้:-

 ๑. จะให้วินิจฉัยปัญหานี้ สมควรจะกล่าวเรื่องสีมาโดยสังเขปก่อน

 ๒. กิจการพระศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าประทานพระบรม 
พทุธานุญาตให้สงฆ์คือประชมุภกิษมุอีงค์ก�าหนดโดยสมควรแก่กจิน้ัน ๆ  ท�าด้วยความ 
พรักพร้อมกัน คือว่าอยู่ด้วยกันเท่าไร ก็ให้พร้อมกันท�า ทรงพระอนุญาตให้ก�าหนด
เขตไว้เป็นส�าคัญว่า ภกิษุอยูใ่นเขตเพยีงน้ัน เม่ือมกีจิการจะพงึท�าเป็นของสงฆ์เกิดข้ึน  
จะต้องได้รับนัดให้ประชมุพร้อมกนั หรือขดัข้องมาไม่ได้ด้วยประการไร เช่น อาพาธ สงฆ์ 
ผู้จะท�ากิจนั้น จ�าจะได้รับฉันทะคือความยินยอมของเธอก่อน จึงจะท�ากรรมนั้นได้ 
ไม่ท�าเช่นน้ัน กิจน้ันใช้ไม่ได้ เช่นให้อุปสมบท ผู้ได้รับไม่เป็นภิกษุอันถูกต้องแก่ 
พระวินัย จ�าจะต้องท�าใหม่ เขตแห่งสามัคคีนี้ เรียกว่าสีมา

 ๓. วิธีสมมติสีมาคือก�าหนดเขตน้ัน ให้ก�าหนดทิศมีวัตถุเคร่ืองหมายเขต  
เรียกว่านิมิต ใช้ภูเขา, ศิลา, ป่าไม้, ต้นไม้, หนทาง, จอมปลวก, แม่น�้า, น�้านิ่ง, 
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะก�าหนดครบ ๘ ทิศหรือน้อยกว่าก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่า ๓ ทิศ 
แล้วให้สวดสมมติวิธี สีมาที่สมมติถูกต้องตามแบบแผนนี้ เรียกว่าพัทธสีมา
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 ๔. พัทธสีมาน้ัน ห้ามไม่ให้สมมติทับหรือคาบพัทธสีมาอันมีอยู่แล้ว ถ้าท�า 
อย่างนั้น สีมาใหม่ใช้ไม่ได้

 ๕. ในต�าบลทีไ่ม่ได้สมมตสิมีา เช่นไม่ใช่ทีต่ัง้อยู ่เป็นแต่ไปช่ัวคราว ในบ้านเมอืง  
ทรงอนุญาตให้ก�าหนดเอาตามต�าบลทีบ้่านเมอืงจัดไว้ เป็นบ้านหรือเป็นแขวง สดุแล้ว 
แต่จะสะดวก นี้เรียกว่าคามสีมา ในป่าไม่มีบ้านเรือน ให้ก�าหนดเอา ๗ อัพภันดร
โดยรอบ แต่ริมนอกแห่งที่ประชุมสงฆ์ อัพภันดรหนึ่ง ๒๘ ศอก คือ ๗ วา จึงเป็น 
๔๙ วารอบตัว นี้เรียกสัตตัพภันดรสีมา ในทะเลในแม่น�้า ในบึงหรือหนองที่น�้านิ่ง 
เรียกว่าชาตสระ ให้ก�าหนดด้วยสาดน�้าออกไปถึงเพียงไร น้ีเรียกว่าอุทกุกเขปสีมา 
รวมสีมา ๓ ชนิดนี้ เรียกว่าอพัทธสีมาแปลว่าแดนอันมิได้ผูก

 ๖. ในอรรถกถากล่าวว่า ที่ดินอันพระเจ้าแผ่นดินแบ่งจากบ้านโดยปกติ 
พระราชทานให้เป็นสิทธิแก่ผู้ใดผู้หน่ึง เรียกว่าวิสุงคามแปลว่าบ้านต่าง ให้เป็น 
คามสีมาได้

 ๗. ตามอรรถกถานัยน้ี พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศาสนูปถัมภกจึงก�าหนด 
ที่พระราชทานไว้เป็นวสิุงคาม เว้นจากเกบ็ค่าสมพตัสรและอากรเพือ่สงฆจ์ะได้สมมติ
เป็นพทัธสมีา เพือ่จะได้ย่นเขตสามัคคใีห้สัน้เข้าประชมุสงฆ์ได้สะดวก การพระราชทาน
ที่ให้เป็นวิสุงคามนี้ ตกมาเป็นธรรมเนียมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวัด

 ๘. บดัน้ี จักวนิิจฉัยปัญหาในท้องเร่ือง เป็นล�าดบัไป ในกาลก่อน คร้ังพม่ายงัตัง้
เป็นเอกราช และแผ่อ�านาจมาทางนี้ นครล�าปางเป็นเมืองอยู่ในระหว่างกรุงสยามและ
กรุงพม่า บางคราวก็ตกอยู่ในอ�านาจพม่า ได้อยู่ในปกครองของกรุงสยามติดต่อมา  
ตัง้แต่สิน้ศกึพม่าทางเหนือ ตัง้แต่คร้ังรัชกาลที ่๑ ในเวลาพม่าได้เป็นใหญ่ในนครน้ัน 
พม่าได้อนุญาตที่วิสุงคามไว้ให้ตั้งวัด ครั้นนครนั้นตกมาเป็นของกรุงสยาม สมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดนิสยาม มิได้มพีระบรมราชโองการด�ารัสสัง่ให้เลกิวดัเหล่าน้ันเสยี ชือ่ว่า 
ทรงพระอนุมัติให้ตั้งอยู่ตามเดิม พัทธสีมาที่ได้สมมติแล้ว เป็นอันใช้ได้
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 ๙. ธรรมเนียมก�าหนดทีใ่ห้เป็นวสิงุคาม ก่อนรัชกาลที ่๔ เจ้าหน้าทีใ่นเมอืงน้ัน ๆ  เอง  
เป็นผู้ก�าหนดให้น้ัน การที่ก�าหนดให้น้ันก็ท�าในราชการของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน  
ที่วิสุงคามในนครล�าปาง อันเจ้าผู้ครองก�าหนดให้เองน้ัน ก็เป็นตามธรรมเนียมน้ัน  
ถ้าท�าในราชการก่อนรัชกาลที ่๔ หรือภายหลงั แต่ยงัไม่ได้จัดธรรมเนียมขอพระราชทาน 
วิสุงคามลงมากรุงเทพฯ ในนครนั้น และที่นั้น สงฆ์สมมติเป็นพัทธสีมาแล้วเป็นอัน
ใช้ได้

 ๑๐. ตัง้แต่ได้จัดธรรมเนียมขอพระราชทานวสิงุคามลงมากรุงเทพฯ ข้ึนในนคร
นั้นแล้ว สงฆ์จะสมมติพัทธสีมาในที่วิสุงคามเดิมที่พม่าก�าหนดให้ไว้ก็ดี ที่เจ้าผู้ครอง 
ก�าหนดให้ไว้ก็ดี และยังไม่ได้สมมติเป็นพัทธสีมา ให้มีบอกขอพระราชทานวิสุงคาม
ลงมา เมื่อได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงสมมติได้ หรือที่อันได้สมมติ
เป็นพทัธสมีามาแต่ครัง้พม่าเป็นใหญ่กด็ ีคร้ังเจ้าผู้ครองยังก�าหนดให้เองก็ดี จะขยาย
แดนสีมาออกไปใหม่ ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเหมือนกัน

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๕๖

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๑ หน้า ๔๙๕.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องนายทองปาน ถวายที่ดินแก่วัดแล้วขอคืน

___________________________

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ เสด็จ
ประทบัในเถรสมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยในเร่ืองนายทองปาน ถวายทีด่นิ
แก่วัดในเมืองนครราชสีมาแล้วขอคืน ดังต่อไปนี้:-

 ความเดิมฯ นายทองปาน บ้านโพกลาง อ�าเภอเมือง เมืองนครราชสีมา  
ป่วยเห็นว่าจะไม่รอด ได้ท�าหนังสือยกที่นาต�าบลหน่ึงถวายแก่วัดสะแก ยกที่ตึก
ต�าบลหนึ่งแก่วัดหนองบัวรอง แต่มีบริกัปไว้ข้างท้ายหนังสือว่า ในเวลานายทองปาน
ยังมีชีวิตอยู่ ขอเป็นผู้ปกครองเก็บผลประโยชน์เลี้ยงชีพต่อไป ต่อสิ้นชีวิตแล้ว จึงให้ 
เป็นสิทธิแก่สงฆ์ คร้ันท�าหนังสือถวายที่ดินน้ันแล้ว นายทองปานหายเจ็บมาขอคืน
หนังสอืถวายทีดิ่นน้ันจากวดัทัง้สอง อ้างว่าบกพร่องในทางเลีย้งชีพ เจ้าอธกิารหมวดไม้  
วัดสะแก ยอมคืนหนังสือถวายที่นาแก่วัดนั้นให้แก่นายทองปาน ฝ่ายพระสมุห์ฤทธิ์ 
เจ้าวัดหนองบัวรอง อ้างว่าได้ถวายแก่สงฆ์แล้ว ไม่ยอมคืน นายทองปานยื่นค�าร้อง
ต่อพระครูสีหราชสมาจารมุนีเจ้าคณะเมือง ขอบังคับพระสมุห์ฤทธิ์คืนหนังสือนั้นให้ 
เจ้าคณะเมืองกับเจ้าคณะแขวงอ�าเภอเมืองปรึกษาว่า ไม่มีอ�านาจจะบังคับให้สงฆ์คืน
ทีด่นิให้นายทองปาน เพราะเป็นครุภณัฑ์ พระธรรมวหิารีเจ้าคณะมณฑลน�าความข้อน้ี 
ขึ้นหารือเราขอฟังค�าสั่ง

 เร่ืองยกทีด่นิให้กนั อย่างไรใช้ได้ อย่างไรใช้ไม่ได้ จะฟังเอาตามล�าพงัพระวนัิย
ไม่ได้ ต้องฟังตามกฎหมายอาณาจักร แม้ตามพระวนัิยจะถือว่าเป็นอนัให้แล้ว แต่ตาม
กฎหมายอาณาจักร ยงัไม่เป็นอนัให้ ไวยาวจักรวดั จะฟ้องร้องเรียกเอากค็งไม่ได้อยูเ่อง  
ในคดีเช่นน้ีกฎหมายอาณาจักรเป็นใหญ่กว่าพระวินัย เราจึงส่งส�าเนาหนังสือถวาย
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ที่ตึกแก่วัดหนองบัวรองของนายทองปาน ไปถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง 
สวัสดวัิตนวิศษิฏ์อธบิดีศาลฎีกา ขอปรึกษาว่าจะฟังได้หรือมิได้ตามกฎหมาย ได้รับตอบ 
ในค�าของกรรมการสภาศาลฎีกาว่า กรรมการได้ประชุมกันพิเคราะห์หนงัสือนายทอง
ปานน้ัน ใช้ถ้อยค�าว่า ยอมอนุญาตยกทีบ้่านตกึถวายไว้แก่วดัหนองบวัรอง แต่มข้ีอไขว่า  
ข้าพเจ้ายังมชีวิีตอยู่ขอเป็นผู้ครอบครองเกบ็ผลประโยชน์เลีย้งชีพต่อไป ถ้าสิน้ชีวติแล้ว 
ยอมยกอนุญาตให้เป็นกรรมสทิธิข์องสงฆ์ ลงชือ่นายทองปานผู้ยกให้ กบัชือ่นายเขม็  
ขมุพทิกัษ์ เป็นพยาน ๒ คน ดังน้ี รูปหนังสอืเป็นท�านองพนัิยกรรม เหตวุ่าจะให้เหตผุล  
ตอ่เมือ่นายทองปานหาชวีติไม่แลว้ แตห่นงัสอืนัน้จะฟงัเปน็พินยักรรมไม่ได้โดยชอบ
ด้วยตวับทกฎหมาย เพราะผู้น่ังเป็นสกัขพียานไม่ครบองค์ อน่ึง จะฟังว่า เป็นหนังสอื
เข้าในลักษณะให้ ก็ยังไม่ได้ เพราะใจความในหนังสือนั้นลบล้างเสียเอง ด้วยค�าว่า
ยังมีชีวิตอยู่ จะขอเป็นผู้ปกครองเก็บผลเลี้ยงชีพ ถ้าสิ้นชีวิตแล้วยอมยกอนุญาตให้  
ดงัน้ี ก็ไม่เป็นอนัยกให้ ในปัจจุบนัน้ันได้ หนังสอืนายทองปานฉบบัน้ี เพยีงแต่แสดง 
วาระน�า้จิตในขณะหน่ึง จะยดึถอืเป็นเคร่ืองผูกมดันายทองปานโดยชอบด้วยกฎหมาย
มิได้เลย

 เมื่อหนังสือถวายที่น้ันฟังไม่ได้ตามกฎหมายอาณาจักร สงฆ์สองวัดน้ันก็ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่นั้น ทั้งในบัดนี้ทั้งในภายหน้า จะยึดหนังสือนั้นไว้ก็หาประโยชน์มิได้ 
เจ้าอธกิารหมวดไม้ วดัสะแก ยอมคนืหนังสอืถวายทีน่าแก่วดัน้ัน แก่นายทองปานน้ัน  
เป็นผู้แสดงอธัยาศยัด ีไม่มกัได้ หากหนังสอืน้ันจะฟังเป็นพนัิยกรรมได้ตามกฎหมาย
อาณาจักรมีทางที่จะได้เมื่อนายทองปานหาชีวิตไม่แล้ว แม้อย่างน้ัน ของเขาเองเขา 
ขอคืน ๆ  ให้เขากดี็อยู ่เป็นอนัรักษาศรัทธาของเขา หากจะไม่ให้เขากย็งัอาจท�าพนัิยกรรม 
เปลีย่นใหม่ได้ แม้ทางพระวินัย การให้มบีริกปักไ็ม่เป็นอนัให้ ให้เม่ือตายแล้ว กไ็ม่เป็น 
อนัให้เหมือนกัน ฝ่ายพระสมห์ุฤทธิไ์ม่ยอมคนืให้น้ัน ดเูป็นผู้มกัได้ไป เขาให้ด้วยจิต 
อุปการะแต่มาเกดิพพิาท ตดัศรัทธาของเสยีเช่นน้ี ไม่เป็นความดคีวามงามเลย ให้เจ้าคณะ 
มณฑลยกค�าปรึกษาของเจ้าคณะเสยี สัง่ให้พระสมห์ุฤทธิค์นืหนังสอืน้ันแก่นายทองปาน 
ตามขอ
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 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส
___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๘๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์เรื่องพระอธิการวอน วัดจอมเกศ แขวงกรุงเก่า

ต้องหาว่าคบคิดกับอ�าแดงส�าราญ ฉ้อทรัพย์ของนายวิง

___________________________

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณะ เสด็จ
ประทบัในทีป่ระชมุเถรสมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยอธกิรณ์พระวดัจอมเกศ 
แขวงกรุงเก่า ๕ รูป มีพระเชตเป็นหวัหน้าโจทก์ พระอธกิารวอนวดัน้ันจ�าเลย ถกูหาว่า 
คบคิดกับอ�าแดงส�าราญฉ้อทรัพย์ของนายวิง ดังต่อไปนี้:-

 ความเดมิฯ พระอธกิารวอน มพีีห่ญงิคนหน่ึง ช่ือบญุเรือง อ�าแดงบญุเรืองมบีตุรี 
ชื่ออ�าแดงส�าราญ ส่วนพระอธิการวอนก่อนบวชมีบุตรีชื่อเถาวัลลิ์ อ�าแดงเถาวัลลิ์ได้ 
นายวงิเป็นสาม ีภายหลงัได้ตายเสยี เมือ่พระวอนบวชและเป็นเจ้าวดัจอมเกศแล้ว อ�าแดง 
บุญเรืองได้รับเงินของนายวิงไป ๗ ชั่ง นายวิงจะให้อ�าแดงบุญเรืองท�าหนังสือขายที่
นาแต่อ�าแดงบญุเรืองพดูผ่อนผันมา หาได้ท�าไม่ จนอ�าแดงบญุเรืองตายเสยี ภายหลงั
นายวงิฟ้องอ�าแดงส�าราญผู้รับมรดกอ�าแดงบญุเรือง ขอยดึทีน่ารายน้ัน ศาลเมืองกรุง
เก่าตดัสนิยกฟ้องเสยี นายวงิเทีย่วได้พดูแก่พระและชาวบ้านว่า พระอธกิารวอนคบคิด
กับอ�าแดงส�าราญโกงเงินของนายวิง ๗ ชั่ง พระเชตวัดจอมเกศจึงโจทก์ความนี้ขึ้น

 ทางพิจารณา ได้ความตามค�าพยานของโจทก์ และพยานร่วมเจือกันนอกจาก 
นายวิงว่า นายวิงขอให้อ�าแดงบุญเรืองท�าหนังสือขายที่นาให้ อ�าแดงบุญเรืองพูด
ผัดผ่อน พระอธกิารวอน ช่วยพดูให้นายวงิเชือ่ถอื ส่วนนายวงิเบกิว่า พระอธกิารวอน 
กล่าวว่า ถ้าถูกโกงจะรับใช้ให้ ฝ่ายพระอธิการวอนปฏิเสธด้วยประการทั้งปวง ได้ขอ
ค�าตัดสินของศาลเมืองกรุงเก่ามาดู ศาลลงความเห็นว่า นายวิงได้รับซื้อ หรือรับซื้อ 
ฝากนาของอ�าแดงบุญเรืองไว้ แต่หาได้ท�าหนังสือซื้อขายกันต่อหน้าเจ้าพนักงานไม่  
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กลบัฟ้องว่าฝากเงินอ�าแดงบญุเรืองไว้ ด้วยประสงค์จะแปลงคดีมมูีลววิาท เกดิข้ึนเพราะ 
การขายหรือขายฝากทีดิ่นต่อกันให้เป็นคดีฝากทรัพย์ เหตกุารณ์ขายหรือขายฝากทีด่นิ  
ไม่ได้ท�าหนังสอืต่อหน้าเจ้าพนักงาน เป็นการผิดกฎหมาย ศาลไม่รบัฟ้อง จึงพพิากษา
ยกฟ้องของนายวิงเสีย

 พจิารณามาเพยีงเท่าน้ี ได้ความว่า เป็นคดีเร่ืองพดูให้นายวงิเชือ่ถือ เพือ่ไม่ต้อง
ท�าหนังสือ แต่ภายหลังนายวิงต้องเสียทรัพย์ เพราะความเชื่อนั้น มีปัญหาอันจะพึง
วินิจฉัยว่า เป็นภัณฑไทยหรือไม่

 เหน็ว่าพระอธกิารวอน พดูด้วยตัง้ใจจะให้นายวงิ เชือ่ถอือ�าแดงบญุเรืองโดยสจุริต  
และนายวิงงดไม่รบเร้าให้อ�าแดงบุญเรืองท�าหนังสือขายให้น้ัน ก็ด้วยความเชื่อถือ 
ของตนเอง แม้มคี�าพระอธกิารวอนเป็นมลูกย็งัไม่ควรจะได้รับสนิใช้จากพระอธกิารวอน  
ไม่เป็นภณัฑไทยแก่พระอธกิารวอน แม้หากพระอธกิารวอนได้พดูว่าจะใช้ให้จริงตาม
ค�านายวิงนั่นไม่ใช่ค�ารับ เป็นแต่ค�าหนุนให้เชื่อ แต่ไม่ควรฟัง เพราะไม่มีผู้อื่นได้ยิน 
พจิารณาดตูามกระแสค�าทีพ่ยานเบกิ พระอธกิารวอนไม่ได้ตัง้ใจจะรับประกนั เป็นแต่
พูดให้เชื่อ ไม่ใช่มุ่งจะโกง พูดด้วยสุจริตและการรับประกันเงินทองกันเช่นนี้ ยังควร
ต้องเป็นไปตามกฎหมายอาณาจักร ที่ต้องท�าหนังสือเป็นส�าคัญ ไม่เช่นนั้นก็ฟังไม่ได้

 เพราะฉะน้ัน รองเจ้าคณะมณฑลกรุงเก่าตดัสนิว่า ไม่เป็นอวหารหรือภัณฑไทย
แก่พระอธกิารวอนน้ัน ชอบแล้ว แต่ข้อทีต่ดัสนิปรับอาบตัทิพุภาสติแก่พระอธกิารวอน  
เพราะพูดเป็นทีคะนอง และปรับให้กวาดนั้น ผิดไป ให้ยกฎีกาของโจทก์เสีย สั่งให้
โจทก์กับจ�าเลยเข้าปรองดองกันในสังวาสต่อไป

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส
___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๙๒.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

วางระเบียบครองผ้าของพระมหานิกาย

___________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนาถบพิตร พระมหาสมณะ เสด็จประทับในที่ชุมนุมพระเถรานุเถระฝ่าย
มหานิกาย เว้นไว้แต่พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  
ณ พระต�าหนักเพชร วดับวรนิเวศวหิาร มจี�านวนพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย ๑๙ รปู  
คือ สมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ๑ พระพิมลธรรม วัดระฆัง- 
โฆสติาราม เจ้าคณะรองหนเหนือ ๑ พระธรรมวโรดม วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม 
เจ้าคณะรองหนใต้ ผู้บญัชาการคณะมณฑลราชบรีุ ๑ พระพรหมมุนี วดัสทุศัน์เทพ- 
วราราม เจ้าคณะรองหนกลาง ผู้บญัชาการคณะมณฑลนครชัยศรี ๑ พระธรรมเจดย์ี 
วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม เจ้าคณะมณฑลพษิณโุลก ๑ พระเทพเวท ีวดัสระเกศ 
เจ้าคณะมณฑลอุดร ๑ พระเทพสุธี วัดมหาพฤฒาราม เจ้าคณะมณฑลจันทบุรี ๑ 
พระราชเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระคณาจารย์เอก เจ้าคณะแขวงบางซื่อ 
และบางเขน ๑ พระราชสธุ ีวดัมหาธาต ุพระคณาจารย์เอก เจ้าคณะแขวงบางกอกน้อย ๑  
พระศรีสมโพธิ วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะมณฑลชุมพร ๑ พระธรรมวิหารีเถระ  
วดัจักรวรรดิราชาวาส เจ้าคณะมณฑลนครราชสมีา ๑ พระทกัษิณคณศิร วดัอนิทาราม  
เจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี ๑ พระศากยบุตติยวงศ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
พระคณาจารย์โท เจ้าคณะแขวงภาษีเจริญและหนองแขม ๑ พระปริยัติบัณฑิต  
วัดประยุรวงศาวาส พระคณาจารย์โท เจ้าคณะแขวงตลิ่งชัน ๑ พระปิฎกโกศล  
วัดสระเกศ พระคณาจารย์โท ๑ พระธรรมธราจารย์ วัดอนงคาราม เจ้าคณะแขวง
บางล�าพูล่างและราชบูรณะ ๑ พระญาณโพธิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปลัด
แขวงในพระนคร ๑ พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปลัดแขวง
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บางกอกใหญ่ ๑ พระธรรมุเทศาจารย์ วัดราชโอรส เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน ๑  
ทรงพระปรารภว่า ในรัชกาลก่อน ๆ  มพีระมหานิกายห่มแหวกบ้าง แต่น้อยรูป มาใน 
รัชกาลที่ ๕ ตอนหลังมีพระมหานิกายตามหัวเมืองห่มแหวกมากขึ้น ทั้งวัดทั้งแขวง
ทั้งเมืองก็มีเจ้าคณะมณฑลน�าความกราบทูล ขอเรียนพระปฏิบัติ และสามเณรทั้ง 
ในกรุงทัง้ในหวัเมอืง กห่็มยกัย้ายไปจากแบบเดมิตามความสะดวก แต่ไม่เหมอืนกนั 
ต้องการวางระเบยีบด้วย จึงตรัสปรึกษาด้วยพระเถรานุเถระทัง้หลายซึง่ออกนามมาแล้ว  
เมื่อลงมติกันแล้ว จึงประทานพระมหาสมณวินิจฉัยไว้ ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ก่อนแต่จะให้วินิจฉัยเรื่องนี้ เห็นสมควรจะกล่าวถึงการห่มผ้า ตั้งแต่ครั้ง
พุทธกาลไว้ด้วย เพื่อจะได้เข้าใจตลอดเรื่อง

 ๒. จ�านวนจีวรของภิกษุ สันนิษฐานตามความในพระสูตรเดิม มีแต่ผ้านุ่งกับ
ผ้าห่ม ๒ ผืนเท่านั้น สังฆาฏิสองชั้นเป็นของทรงพระอนุญาตเติมขึ้นในภายหลัง

 ๓. ขนาดผ้าห่มของเดิมมีมาในพระปาฏิโมกข์ว่า ยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ  
โดยสุคตประมาณ โดยการชันสูตรก็ดี โดยได้เห็นตัวอย่างพระพุทธรูปโบราณใน
ประเทศอินเดียก็ดี ได้ความว่า ใช้ผ้าแคบสั้นเท่านี้เองห่มคลุม เอาชายจีวรข้างหนึ่ง 
พาดบ่าซ้ายทาบลงมาถงึอก เอาชายอกีข้างหน่ึงโอบหลงั คลมุบ่าขวาตวดัมาปกบ่าซ้าย 
ห้อยลงมาทางแขนซ้ายจนมือซ้ายยึดไว้ได้ มือขวาลอดออกทางปลายริมจีวรด้านล่าง 
กลัดดุมที่ชายล่างจดถึงกัน ทางข้างซ้าย ห่มเช่นนี้ถูกแก่อาการรับบิณฑบาตซึ่งกล่าว
ไว้ในบิณฑจาริกวัตรว่า เวลาจะรับภิกขา พึงยกสังฆาฏิขึ้นด้วยมือซ้าย ยื่นบาตรออก 
ด้วยมอืขวา กลดัดุมน้ัน ก็สมพระบาล ีมีประโยชน์กนัผ้าแวบ ต่อมาต้องการความสะดวก 
มากเข้า จึงเอามอืขวาแหวกออกจากริมจีวรด้านข้าง หาลอดทางล่างเหมอืนอย่างก่อนไม่  
พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร มีชายจีวรออกสองข้างด้านหลัง แลเห็นสบงข้างหน้า
แสดงอาการห่มอย่างน้ีเอง คร้ังยงัห่มผ้าเลก็ การห่มผ้ากลายมาเป็น ๒ อย่างแล้วดงัน้ี

 ๔. ครั้นใช้จีวรใหญ่ออกไป ห่มอย่างแบบที่ ๑ ต้องม้วนลูกบวบชักขึ้น เอาริม 
ผ้าพาดบ่า หนีบลูกบวบไว้ที่รักแร้ซ้ายอย่างพระมหานิกายครองอยู่ ต่อมาจึงเอา 
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ลูกบวบพาดบ่าเสียทีเดียว ไม่ต้องหนีบแล้วคลายลูกบวบแหวกเอามือขวาออกอย่าง 
พระธรรมยุตครอง

 ๕. เพียงเท่านี้จะเห็นได้ว่า การห่มผ้าทั้ง ๒ อย่าง มีมูลอย่างเดียวกัน แต่ค่อย
กลายมาโดยล�าดับ

 ๖. ห่มดอง ครั้งยังใช้จีวรเล็ก เอาชายจีวรข้างหนึ่งลอดรักแร้ขวา โอบหน้าอก
ขึ้นไปทาบบ่าซ้าย เอาชายอีกข้างหนึ่งโอบหลังขึ้นไปปกบ่าซ้าย ทับชายก่อน ห้อยลง
มาทางราวนมซ้าย พระพุทธรูปเชียงแสนแสดงอาการห่มอย่างนี้เอง ครั้นใช้ผ้าใหญ่ 
ต้องจีบชายข้างหนึ่งไว้พับทบลงมาก่อนจึงห่ม อย่างพระมหานิกายห่ม อีกอย่างหนึ่ง  
ครั้งยังห่มผ้าเล็ก เอาชายที่โอบหลังทาบบ่าซ้ายก่อน แล้วจึงเอาชายที่ลอดรักแร้ขวา
โอบหน้าอกปกลงไป ให้ห้อยลงข้างหลัง คร้ันใช้ผ้ากว้างยาว จึงห่มม้วนลูกบวบ  
เอาขึ้นพาดบนบ่าซ้ายอย่างพระธรรมยุตห่ม

 ๗. การห่มผ้าทีก่ลายมาตามนัยน้ี เป็นได้เพราะม้วนลกูบวบทางซ้ายอย่างเดียวกนั  
เป็นเหตุสันนิษฐานว่า พระมหานิกายครองม้วนทางขวา ไม่ถูกตามแบบเดิม

 ๘. สังฆาฏินั้น ส�าหรับใช้ซ้อนเข้าบ้านและคลุมหนาว ไม่ปรากฏว่าใช้พาดบ่า 
ในเวลาห่มดองเหมือนในบัดนี้ แต่ได้ใช้เป็นธรรมเนียมมานานแล้ว

 ๙. ผ้านุ่งไม่มีขนาดชัดเจนเหมือนผ้าห่ม แต่รู้ได้โดยนัยคือกว้างยาวพอจะนุ่ง  
ข้างบนปิดสะดือ ข้างล่างปกหัวเข่าได้ ได้เห็นพระพุทธรูปโบราณที่กล่าวถึงน้ัน  
ครองสบงหาได้ม้วนชายไม่ ในที่ผ้าม้วนเข้ามาดูรุกรุยอยู่ ได้ชันสูตรดูได้ความว่า  
ใช้ผ้าสัน้ นุ่งจับชายเสมอกนัแล้ว รวบเข้ามาคล้ายจีบไม่ได้ม้วน เม่ือใช้ผ้ายาว จึงต้อง 
ม้วนเข้ามา

 ๑๐. ประคดอกไม่มีในบาลีว่า เป็นบริขารของภิกษุ พระพุทธรูปของเก่าก็ไม่ได้
คาดประคดอกมแีต่ส�าหรบัภิกษุณเีรียกชือ่ว่า “สงฺกจฺฉิกา” แปลว่าผ้ารัดหรือโอบรักแร้ 
ได้พบในปกรณ์ชื่อจุลคัณฐี แก้อรรถแห่งบาลีวินัยมหาวรรค อันรจนาในปูนหลังแห่ง 
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ฎีกาและอนุฎีกาลงมา กล่าวถึงประคดอกเรียก “อุรพนฺธน�” ว่า ออกจาก “อ�สพนฺธก�” 
ทีแ่ปลว่าองัสะ ในบาลทีรงอนุญาตของสิง่หน่ึงเรียกว่า “อ�สวทธฺน�” แปลว่าของอนัเน่ือง 
กับบ่า ทรงอนุญาตติดต่อกันมากับถุงบาตรแลถุงส�าหรับเก็บบริขารอ่ืน ปรารภการ 
น�าถุงนั้นไปไม่สะดวก จึงเข้าใจว่าสายของถุง เช่นสายโยคส�าหรับถุงบาตร ส�าหรับ 
คล้องจะงอยบ่า แต่เมื่อเข้าใจว่าเป็นอังสะ ก็มีทางจะสันนิษฐานว่าในเวลาที่ห่มดอง
อย่างจีบ เดมิคงจะแก้องัสะออกรัดอกก่อน ภายหลงัจึงมข้ึีนเป็นบริขารต่างหากทเีดยีว

 ๑๑. ภิกษุทั้งหลายแม้อยู่ในนิกายต่างกัน ย่อมมีสิทธิในอันจะปฏิบัติพระวินัย
ตามเหน็ชอบอย่างไรเสมอกันหมด คร้ันจะตัง้ก�าหนดลงไปว่ามหานิกายให้ห่มอย่างน้ัน  
ธรรมยุตติกนิกายให้ห่มอย่างนี้ ก็จะเป็นตัดสิทธิของทั้งสองฝ่าย ผิดกิจพระศาสนา 
จะเป็นเคร่ืองเดือดร้อนแก่ภิกษุผู้ต้องฝืนใจท�า เพราะเหตุน้ัน พระมหานิกายรูปใด  
ยงัพอใจจะห่มผ้าตามแบบเดมิ กจ็งห่มไป รูปใดพอใจจะห่มแหวก กจ็งห่มได้ แต่จงห่ม 
ให้ถูกระเบียบอันวางไว้ให้ ต่อไปนี้

 ๑๒. การห่มผ้าของพระมหานิกายตามแบบเดมิ กก็ลายหาความสะดวกมาแล้ว 
จะวางแบบตามธรรมเนียมเดิมอย่างเดียวจะเป็นการรัดผู้ห่มเกนิไป จึงวางแบบมีบริกปั
ไว้ด้วย อนุโลมธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในบัดน้ี ระเบียบห่มผ้าของพระมหานิกายตาม 
แบบเดิมนั้น ดังนี้:-

  ก. ห่มเข้าบ้าน ห่มอุตราสงค์จีบเฉวียงบ่า รัดประคดอกข้างใน ห่มสังฆาฏิ
คลุมสองบ่า เดิมม้วนลูกบวบทางขวา เปลี่ยนเป็นม้วนทางซ้าย ชักลูกบวบขึ้นหนีบไว้ 
ที่รักแร้ซ้าย เอาริมจีวรปกบ่าซ้าย ให้ชายลูกบวบปกแขนซ้าย เอามือขวาลอดทาง 
ด้านล่างแห่งจีวร แต่พระมหานิกายในทกุวนัน้ีไม่ค่อยได้ห่มดองข้างในเสยีแล้ว ถ้าจะ
ไม่ห่มดองข้างใน ให้ซ้อนผ้าอุตราสงค์เป็นชั้นใน สังฆาฏิเป็นชั้นนอก ห่มคลุมหนีบ
ลูกบวบ โดยวิธีอย่างนั้น

  ข. ไปอารามก็ดี เดินป่าก็ดี ห่มช้ันเดียวแต่อุตราสงค์ได้ ห่มคลุมหนีบ
ลูกบวบ โดยวิธีอย่างนั้น
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  ค. ในอารามห่มดอง ปิดบ่าซ้ายเปิดบ่าขวา ด้วยวิธีจับผ้าพับลงมาพอดี  
ชกัชายข้างหน่ึงโอบหลงัสอดรักแร้ขวา โอบหน้าอกข้ึนไปทาบบนบ่าซ้าย เอาชายทีจี่บไว้ 
พาดลงบนบ่าซ้าย ให้ห้อยลงทัง้สองข้าง คาดประคดอก แต่พระมหานิกายในทกุวนัน้ี  
ห่มดองม้วนลูกบวบเป็นพื้น เว้นไว้แต่ในเวลาท�าวินัยกรรม ท�าพิธี และสมาคมใหญ่ 
จะใช้ห่มม้วนลกูบวบกไ็ด้ แต่เปลีย่นม้วนทางซ้ายชกัขึน้พาดบนบ่าซ้าย ให้ชายห้อยลง 
ข้างหลัง

  ฆ. ในเวลาท�าวนัิยกรรม ท�าพธิ ีและสมาคมใหญ่ พาดสงัฆาฏรัิดประคดอก

 ๑๓. ระเบียบห่มผ้าของพระมหานิกายผู้ห่มแหวกนั้น ดังนี้:-

  ก. ห่มเข้าบ้าน ซ้อนผ้าอตุราสงค์เป็นชัน้ใน สงัฆาฏเิป็นชัน้นอก ห่มคลมุสองบ่า  
ม้วนลูกบวบเข้ามาข้างซ้าย ชักลูกบวบขึ้นพาดบ่าซ้าย ตวัดลงมาซอกแขนเบื้องบน  
พาดไว้บนแขนเบื้องล่าง มือขวาแหวกลูกบวบออกมา กลัดดุมที่ชายล่าง

  ข. ไปวัดก็ดี เดินป่าก็ดี ห่มชั้นเดียวแต่อุตราสงค์ได้ ห่มคลุมสองบ่า  
โดยวิธีอย่างนั้น

  ค. ในอารามห่มดอง ปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา ม้วนลูกบวบทางซ้าย ชักขึ้น
พาดบนบ่าซ้าย ให้ชายห้อยลงข้างหลัง

  ฆ. ในเวลาท�าวินัยกรรม ท�าพิธี และสมาคมใหญ่ พาดสังฆาฏิ ไม่คาด
ประคดอก เว้นไว้บางคราว ดังจะกล่าวในข้อ ๑๕

 ๑๔. ค�ากล่าวถึงผ้าสังฆาฏิในเมื่อห่มเข้าบ้านน้ัน พึงรู้ว่าถ้ามีปัจจัยอันจะเก็บ 
ผ้าสังฆาฏิไว้ได้ตามพระวินัย ให้ใช้ผ้าอาศัยซ้อนแทน แต่คงให้ห่มสองชั้นเสมอไป

 ๑๕. ในเวลาเข้าสมาคมท�าวนัิยกรรมกด็ ีท�าพธิกีด็ ีทีห่่มดองฝ่ายยงัใช้ประคดอก 
และฝ่ายไม่ใช้ จงผ่อนผันเข้าหากัน ฝ่ายใดมากให้อนุวัตรตามฝ่ายนั้น
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 ๑๖. นุ่งผ้า ม้วนซ้ายเหน็บปิดสะดือ ปกเข่าเพียงน่อง ออกจากวัดรัดประคด
เอวด้วย

 ๑๗. ฝ่ายห่มคลุมหนีบลูกบวบจะไปบิณฑบาต จงใช้บาตรเข้าถุงสะพาย  
สอดสายโยคคล้องจะงอยบ่าขวา เอาบาตรไพล่ไว้ข้างหลงั เอาออกจากจีวรทางข้างหน้า  
เฉพาะเวลารับภิกษา จะใช้ย่ามด้วยก็ดี ถือมือซ้าย ฝ่ายห่มแหวก จงใช้อุ้มบาตร 
ไม่มีถุงเอากลีบจีวรคลุม น�าออกนอกเฉพาะเวลารับภิกษา

 ๑๘. ระเบยีบห่มผ้าน้ี มีตวัอย่างไว้ให้ดูข้างท้ายน้ี รูปใดจะห่มอย่างใด จงท�าให้
ถูกแบบ

 ๑๙. ห้ามไม่ให้ห่มผ้าสบัปลบั คราวหน่ึงห่มหนีบ คราวหน่ึงห่มแหวก ให้ถือเอา 
เป็นวิธีวัตร

 ๒๐. เป็นธรรมเนียมอันดีของผู้เปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ จะให้ผู้ใหญ่เหนือตน 
ทราบไว้ เหตุน้ัน ให้พระมหานิกายผู้ห่มแหวกอยู่แล้ว และผู้จะห่มแหวกต่อไป  
มาบอกขอจดทะเบียนไว้ที่เจ้าคณะ ในกรุงเทพฯ จงจดทะเบียนที่เจ้าคณะแขวง  
ในหวัเมอืงจงจดทะเบยีนทีเ่จ้าคณะเมือง ถ้าเป็นเจ้าทะเบยีนเอง จงบอกขอจดทะเบยีน
ที่เจ้าคณะผู้เป็นใหญ่เหนือตนขึ้นมาโดยล�าดับ ให้ผู้ขอรออยู่กว่าจะได้รับอนุญาต  
จึงห่มแปลงใหม่ ห้ามไม่ให้ห่มเอาเอง

 ๒๑. เจ้าคณะผู้จะรับจดทะเบียน จงสอบถามตรวจตราดูก่อนถ้าเห็นสมควร  
จึงอนุญาต ถ้าเห็นไม่สมควร ไม่อนุญาตก็ได้ เกณฑ์ส�าหรับตรวจตราดังน้ี ผู้ขอ
อนุญาตน้ัน รู้จักนิยมในอภิสมาจาร คือมารยาทและขนบธรรมเนียมพอหรือไม่  
ถ้าพร้อมกนัทัง้วดั จงจดทะเบยีนเป็นวดั ถ้าไม่เป็นอย่างน้ัน จงจดทะเบยีนเฉพาะบคุคล  
จงท�าบาญชีรายชือ่ตวั (ถ้าจดเป็นวดัไม่ต้องม)ี ชือ่วดั ชือ่แขวง ชือ่เมอืงของพระผู้ทีไ่ด้รับ 
อนุญาต ทั้ง สุรทิน เดือน ศก ที่อนุญาต
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 ๒๒. ตั้งแต่จดทะเบียนเป็นวัดแล้ว พระผู้อุปสมบทข้ึนใหม่ ในวัดน้ันก็ดี  
มาจากอืน่ขอเข้าอยูใ่นวดัน้ันกด็ ีห่มแหวกได้ให้ถอืว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าทะเบยีนอยูเ่อง

 ๒๓. พระผู้ได้รับอนุญาตให้ห่มแหวกได้แล้ว ได้รับความไม่สะดวก เช่นจะไป
อยู่ในวัดที่ยังใช้ห่มหนีบ จงมาบอกขอถอนชื่อจากทะเบียนก่อน ได้รับอนุญาตแล้ว 
กลับห่มหนีบได้ ห้ามมิให้กลับห่มเอาตามล�าพัง

 ๒๔. พระมหานิกายผู้ห่มผ้าสับปลับดังกล่าวแล้วในข้อ ๑๙ ก็ดี ผู้ยังไม่ได้รับ
อนุญาตห่มเอาก่อน ยกเว้นแต่ผู้ห่มอยู่แล้ว ดังกล่าวแล้วในข้อ ๒๐ ก็ดี ผู้ได้รับ
อนุญาตและห่มแล้ว กลับห่มหนีบตามล�าพังดังกล่าวแล้วในข้อ ๒๓ ก็ดี มีผิดต่อ
การปกครอง ให้เจ้าคณะลงทัณฑกรรมที่ปรับให้ท�าการงานโดยสมควรพอเข็ดหลาบ 
เว้นไว้แต่ห่มในที่ไม่เปิดเผย

 ๒๕. สามเณร เข้าบ้านห่มดอง ไม่สมแก่กาละ ให้เปลี่ยนเป็นห่มคลุมสองบ่า 
ในวัดให้ห่มดอง ใช้วิธีอนุโลมตามเจ้าส�านัก แต่ไม่ใช้สังฆาฏิ

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๓๔๗.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ปรารภการรื้อพระเจดีย์และพระปฏิมา

___________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี  
ฯลฯ บรมนาถบพติร พระมหาสมณะ เสดจ็ประทบัในมหาเถรสมาคม มพีระเถรานุเถระ  
๑๓ รูป คือพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ๑ สมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ๑ พระพิมลธรรม เจ้าคณะรองหนเหนือ ๑  
พระธรรมวโรดม เจ้าคณะรองหนใต้ ๑ พระพรหมมุนี เจ้าคณะรองหนกลาง ๑  
พระญาณวราภรณ์ ๑ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะมณฑลพษิณโุลก ๑ พระธรรมปาโมกข์ ๑  
พระธรรมไตรโลกาจารย์ ๑ พระคณะจารย์เอก ๔ คือ พระราชเวที ๑ พระราชสุธี ๑  
พระอมราภิรักขิต ๑ พระอริยมุนี ๑ มีพระด�ารัสว่า พระยาสุรินทรราชา สยามาธิ- 
ราชภักดีพิริยพาหะสมุหเทศาภิบาล ส�าเร็จราชการมณฑลภูเก็ต กราบทูลมาทาง
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการว่า วัดมงคลนิมิต 
เมอืงภเูก็ต เป็นวดัใหญ่อยูก่ลางเมอืง มอีโุบสถสร้างค้างมาช้านาน จนกลบัช�ารุดลงอกี  
พระยาสุรินทรราชาจัดการปฏิสังขรณ์ขึ้น พื้นอุโบสถต�่ามาก ในนั้นมีพระพุทธรูปเป็น
พระประธาน ๑ องค์ รูปพระสาวก ๒ องค์ เป็นของก่อฝีมอืจีนบ้านนอกท�า ไม่งดงาม 
นั่งจมดินอยู่แค่พระเพลา พื้นอุโบสถยังจะต้องถมอีกสัก ๒ ศอก ถมขึ้นแล้วจะสูง
ขึ้นไปเกือบมิดพระปฤษฎางค์ พระยาสุรินทรราชากราบทูลเรียนพระปฏิบัติว่า จะก่อ 
ฐานหุ้มพระประธานนั้นเสีย แล้วเชิญพระพุทธรูปหล่ออันเป็นของประณีตกว่า ขึ้นตั้ง
บนนั้น และจะรื้อรูปพระสาวก ๒ องค์นั้นเสีย จะได้หรือมิได้

 ปัญหาปรารภพระเจดีย์ และพระพุทธรูปอันช�ารุด หรือไม่งามกีดที่ คงได้มี
มานานแล้ว เหตุดังนั้น พระอาจารย์ผู้รจนาปกรณ์ อันชื่อว่าจุลคัณฐี แก้อรรถแห่ง 
พระบาลวิีนัยมหาวรรค จึงได้แสดงมตขิองท่านไว้ในปกรณ์น้ันว่า “พระเจดีย์อนัช�ารุด 
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ก็ดี ไม่มีใครรักษาก็ดี ตั้งอยู่ในที่ไม่สมควร คือตั้งอยู่ในที่ใกล้คนมิจฉาทิฏฐิก็ดี  
ตัง้อยูใ่นทีใ่กล้คนบาปกด็ ีบคุคลผู้ปรารถนาบญุร้ือพระเจดย์ีน้ันเสยีกด็ ีชะลอไปเสยี 
ก็ดี ท�าการอะไร ๆ  อืน่กด็ ีท�าพระเจดย์ีน้ันให้คืนเป็นปกตแิล้ว ย่อมได้ผลานิสงส์มาก  
เหมือนหมอชีวกโกมารภัจ (ผู้น�าพระโลหิตเสียออกจากพระกายแห่งสมเด็จพระผู้ม ี
พระภาคเจ้า) นัยในพระพุทธรูปก็เหมือนกัน ถ้าพระเจดีย์ก็ดี พระพุทธรูปก็ดี  
เป็นของไม่งาม ชนผู้อยากได้บุญ ปรารถนาจะท�าให้เป็นของงาม รื้อเสียก็ดี ย้ายเสีย 
ก็ดี ซึ่งพระเจดีย์ก็ดี ซึ่งพระพุทธรูปก็ดี ท�าของน้ันให้คืนเป็นปกติแล้ว ย่อมได้
ผลานิสงส์มาก เพราะมีจิตเป็นกุศลเหมือนหมอชีวก

 ค�าของพระอาจารย์ผู้รจนาปกรณ์จุลคัณฐีน้ัน กล่าวรวมกันไปความไม่แจ่ม  
น่าจะเข้าใจดังน้ี พระเจดีย์อันช�ารุดร้ือลงเสียแล้วก่อข้ึนใหม่ในที่น้ัน หรือแก้ไข
ดัดแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีขึ้น ท่านว่าได้ พระเจดีย์อันตั้งอยู่ในที่ไม่มีใครรักษา 
หรือตัง้อยู่ในทีไ่ม่สมควร ชะลอมาไว้ในทีจ่ะได้รับรักษา หรือในทีอ่นัสมควร ท่านว่าได้  
ถ้าเป็นของที่จะชะลอไม่ได้ จะร้ือเอาสัมภาระมาคุม หรือมาก่อข้ึนใหม่ในที่อื่น  
แม้จะดัดแปลงยักรูปจากของเดิม ท่านว่าได้เหมือนกัน พระพุทธรูปก็อย่างเดียวกัน  
พระเจดีย์กด็ ีพระพทุธรูปกดี็ทีไ่ม่งาม จะร้ือเสยีกด็ ีจะย้ายเสยีจากทีก่ดี็ แล้วประดิษฐาน 
ขึ้นใหม่อันเป็นของงาม ท่านว่าได้ กล่าวโดยย่อแล้ว ท่านให้ถือเอาเจตนาเป็นเกณฑ์ 
มีเจตนาเป็นกุศล คือคิดจะท�าให้ดีขึ้น ไม่ใช่คิดประทุษร้าย ท�าการเช่นกล่าวมาแล้ว
ท่านว่าได้

 เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ) น�้าเซาะ 
ตลิ่งวัดป่าโมกเข้ามาถึงพระวิหารพระนอน ปล่อยไว้พระนอนก็คงจะพังลงน�้า  
สมเด็จพระราชสมภารเจ้ามีพระราชปุจฉาพระราชาคณะสงฆ์ว่า จะร้ือพระนอนน้ัน 
ไปก่อใหม่ในทีค่วร จะได้หรือมไิด้ พระราชาคณะสงฆ์สนองพระราชปจุฉาว่า พระนอน 
น้ันยังดีอยู่ จะร้ือไปก่อใหม่หาควรไม่ พระยาราชสงครามจึงกราบทูลรับอาสาแล้ว 
จัดการชะลอพระนอนน้ันเลือ่นขึน้ไปพ้นอทุกภยัส�าเร็จ พระนอนน้ันในบดัน้ีกย็งัอยูด่ี
เป็นปกติ
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 พจิารณาตามเร่ือง สมเด็จพระราชสมภารเจ้าในคร้ังน้ันจะทรงปล่อยให้พระนอน 
ทั้งพระวิหารพังลงน�้าไป ก็ไม่ได้อยู่เอง จ�าจะต้องทรงขวนขวายด้วยประการใด 
ประการหน่ึง เมื่อมีอุทกภัยคุกคามอยู่เช่นน้ันก็เข้าในค�าว่าตั้งอยู่ในที่ไม่ควรของ 
พระอาจารย์ผู้รจนาปกรณ์จุลคัณฐี พระราชาคณะสงฆ์ควรจะอนุมัติให้รื้อได้ แต่เมื่อ
มเีสยีงพระยาราชสงครามรับอาสาจะชะลอไปได้มาก่อนแล้ว แต่หากในราชการไม่เชือ่ 
เห็นไปว่าท�าไม่ส�าเร็จจะเสียพระเกียรติยศหรือเห็นว่าจะเปลืองทรัพย์เปลืองแรงโดย 
ไม่จ�าเป็น จึงปรารภจะรื้อ ในฝ่ายพระสงฆ์ไม่ได้เพ่งไปในทางนั้น เพ่งแต่ว่าเมื่อยังจะ
ชะลอไปทั้งพระองค์ได้ ก็ควรท�าก่อน หากจะหักลันบุบสลายเพราะเหตุนั้น ก็ชื่อว่า
บุบสลายด้วยดี หากเป็นเช่นนั้นก็จ�าเป็นอยู่เอง เพื่อจะต้องคุมเข้าเป็นองค์ หรือก่อ
ขึ้นใหม่ดีกว่าจะรื้อเสียแต่ต้น พระสงฆ์ไม่ถวายอนุมัตินั้น สมควรทั้งทางพระศาสนา
ทั้งทางโบราณคดี

 ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสร้างวัดพระเชตุพน 
โปรดให้เชญิพระศรีสรรเพชญ์ เป็นพระพทุธรูปยนืสงู ๘ วา ทีว่่าสมเดจ็พระรามาธบิด ี
ที ่๒ ทรงสร้าง มาจากกรุงเก่าเพือ่ประดษิฐานไว้ ณ อาวาสน้ัน แต่ช�ารุดบบุสลายมาก  
เหลือที่จะปฏิสังขรณ์ให้คืนดีได้ มีพระราชปุจฉาพระราชาคณะสงฆ์ว่า จะท�าลายเอา
ทองในพระองค์แห่งพระพุทธรูป มาหลอมหล่อเป็นพระพุทธรูปหล่อขึ้นใหม่ จะควร 
หรือไม่ควร พระราชาคณะสงฆ์สนองพระราชปุจฉาว่า อันจะเอาทองที่หล่อเป็น
พระพุทธรูปอยู่แล้ว กลับหลอมหล่อใหม่หาควรไม่ จึงตรัสให้ก่อพระเจดีย์หุ้มเสีย 
พระเจดีย์นั้นจึงได้นามตามพระพุทธรูปว่า พระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ

 พระราชปรารภน้ี เข้าในค�าของพระอาจารย์ผู้รจนาจุลคัณฐีว่าพระเจดีย์ช�ารุด 
รื้อท�าใหม่ได้ พระพุทธรูปก็เหมือนกัน แต่เหตุไฉนพระราชาคณะสงฆ์ในครั้งนั้นจึง
ไม่ถวายอนุมัติ ถ้าเป็นไปในทางโบราณคดีก็ชอบอยู่ จะได้เหลืออยู่ให้คนภายหลัง 
ได้เห็น แต่ในคร้ังน้ันยังไม่ได้นิยมในทางโบราณคดี เพ่งแต่เพียงเห็นพระพุทธรูป 
ช�ารุด มีภัยแต่ข้าศึกเป็นมูล ย่อมร�าคาญใจ ถ้าเป็นไปด้วยสันนิษฐานว่าทองนั้นเป็น
อวัยวะแห่งพระพุทธรูปแล้วไม่ควรจะเอามาหลอมอีก ดังค�าถวายวิสัชนา มติอย่างนี้ 
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ไม่รอบคอบ แต่พระพทุธสรีระแท้ ๆ  เมือ่นิพพานแล้วยงัถวายพระเพลงิได้ ไม่มีเสยีง
ยกโทษว่าเป็นบาป เพราะท�าด้วยเจตนาอันเป็นกุศล อย่างไรอวัยวะแห่งพระปฏิมา 
คือรูปเทียมของพระพุทธสรีระน้ัน จึงเอาเข้าไฟไม่ได้ ถ้าเป็นไปในทางว่าพระศรี- 
สรรเพชญ์น้ัน เป็นเจดย์ีหน่ึง จะเอาเน้ือทองของท่านไปหล่อพระพทุธรูปใหม่ อนัเป็น
เจดีย์อื่น ผิดทางพระวินัยที่ห้ามไม่ให้น้อมของแห่งเจดีย์หนึ่งไป เพื่อเจดีย์อื่น เช่นนี้  
เข้าใจผิด ค�าห้ามในพระวินัยข้อน้ี ท่านหมายความดังจะชี้ตัวอย่าง เช่นของที่เขา 
ถวายบชูาพระมหามณรัีตนปฏิมา จะเอามาใช้ในการของพระพทุธชนิสห์ีทีว่ดับวรนิเวศ- 
วิหารนี้ ด้วยถือว่าเป็นของอุทิศเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน 
เช่นน้ีท่านห้าม เร่ืองน้ีมทีางจะพงึวนิิจฉัยเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ท้องเร่ืองในทีน้ี่ จึงงดเสยี  
แต่การแก้คือก่อพระเจดีย์หุ้มเสียทั้งพระองค์ ท�าให้หายทรงร�าคาญพระราชหฤทัยไป
ได้เป็นจบพระราชปรารภ

 คร้ังแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระปรารภถงึพระมงคล- 
บพิตร อันประดิษฐาน ณ วัดชื่อนั้น ที่กรุงเก่าเป็นพระพุทธรูปนั่ง พระองค์ใหญ่  
ก่ออิฐเป็นโครงในเอาทองสัมฤทธิ์ท�าเป็นแผ่นบุทับ ตั้งแต่กรุงเก่าเสียแล้ว ช�ารุด 
ทรุดโทรมทิ้งกร�าแดดกร�าฝนอยู่ ทรงร�าคาญพระราชหฤทัย จะชะลอเชิญลงมา
ปฏสิงัขรณ์หาได้ไม่ มพีระราชประสงค์จะร้ือแผ่นทองลงมาเพิม่ทองเข้าใหม่ หลอมหล่อ 
เป็นพระพุทธรูปขึ้นใหม่ แต่ขนาดจะไม่ได้เท่าพระองค์เดิม มีพระราชปุจฉาพระราชา
คณะสงฆ์ว่า จะควรหรือไม่ควร พระสงฆ์ชกัเอาค�าของพระอาจารย์ผู้รจนาจุลคณัฐน้ัีน 
มาถวายวิสัชนา แต่ไม่สามารถจะสันนิษฐานความแห่งค�าว่า ปากติก� กโรนฺติ  
ซึ่งแปลว่า ท�าให้เป็นปกติจะหมายถึงขนาดด้วยอย่างไร แสดงมติของท่านว่า ถ้าท�า
ด้วยเจตนาเป็นกุศลแล้ว ก็คงเป็นกุศล แต่ตามบุราณจารีตขัตติยประเพณี สมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดนิมไิด้ทรงท�า อ้างเร่ืองชะลอพระนอนวดัป่าโมกและเร่ืองบรรจุพระศรี- 
สรรเพชญ์ ในพระเจดย์ีวดัพระเชตพุน มาถวายวสิชันา พระมงคลบพติรจึงคงปล่อย
ให้ช�ารุดอยู่มาจนทุกวันนี้

 พระราชาคณะสงฆ์ในคร้ังน้ัน ไม่ค้านในทางพระศาสนา ลงมตว่ิาท�าได้ แต่ไม่กล้า 
ถวายอนุมัติ เพราะเห็นขัดต่อราชประเพณี นี้เป็นเพราะพิจารณาไม่รอบคอบ ถึงเหตุ
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ทีพ่ระราชาคณะสงฆ์ไม่ถวายอนุมตัใินสองคราวน้ันว่าต่างกนัอย่างไร แต่ยงัเป็นผลใน
ทางโบราณคดี ที่เกิดนิยมกันขึ้นในภายหลัง นับว่าไม่เสียประโยชน์

 เพราะพระสงฆ์ไม่ยอมอนุมตัเิสยีเลยเช่นน้ี คนผู้หนักในทางพระศาสนา จึงไม่กล้า 
ร้ือพระเจดีย์หรือพระพทุธรูปอนัช�ารุดหรือไม่งามท�าใหม่ จ�าปล่อยให้กดีทีอ่ยูอ่ย่างน้ัน 
แต่ความปรารถนาจะท�าด้วยกุศลเจตนาเตือนใจไม่รู้หยุด จึงเกิดมีพระราชปุจฉาเป็น
ล�าดับกันมาในเรื่องเดียวนั้น ที่พระสงฆ์คัดค้านไว้แล้วในภายหลัง ผู้ที่กล้าก็ไม่ต้อง
ถามพระสงฆ์ ท�าเอาเองตามความพอใจของตน พระยาสุรินทรราชาเป็นผู้ยังไม่กล้า
ในทางพระศาสนา จึงได้ถามเข้ามา

 ในยุคของเราน้ี เป็นเวลาทีฝี่มอืช่างท�าพระพทุธรูปอนัเสือ่มลงคร้ังหน่ึงค่อยกลบั 
ฟื้นขึ้น คงมีผู้ต้องการจะรื้อจะย้ายพระพุทธรูปที่ไม่งามหรือช�ารุดท�าใหม่ขึ้นเนือง ๆ  
ทั้งเป็นเวลาที่นิยมในทางโบราณคดีกันข้ึนแล้ว จะต้องใช้ความด�าริโดยรอบคอบ
เพื่อยังประโยชน์ให้ส�าเร็จทั้งสองทาง ดีกว่าปล่อยให้ท�าเอาตามล�าพัง จึงควรวินิจฉัย 
เร่ืองน้ีไว้ให้ตลอด ไม่เฉพาะค�าถามของพระยาสุรินทรราชา เรากับพระเถรานุเถระ 
ทั้งหลายมีมติร่วมกันลงสันนิษฐานเห็นชอบตามค�าของพระอาจารย์ผู้รจนาปกรณ ์
จุลคัณฐีท่านก�าหนดด้วยเจตนาชอบอยู่ แม้ในกฎหมายประมวลอาญาคาดโทษคน 
ผู้ท�าลายวัตถุอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาไว้ก็ก�าหนดเอาอาการอันส่อเจตนาร้าย
เหมือนกัน เราท�าค�าวินิจฉัยให้ไว้ดังต่อไปนี้:-

 ๑. บุคคลใด เจาะ ขุด รื้อพระเจดีย์หรือพระปฏิมา ด้วยเจตนาประทุษร้าย 
ตัวอย่าง เช่นเจาะหรือขุดเพื่อจะเอาทรัพย์สิ่งของโดยที่สุดเป็นพระธาตุหรือพระพิมพ์ 
อนับรรจุไว้ในน้ัน ร้ือเสยีเพือ่จะเอาทีป่ลกูสร้างเหย้าเรือน ท�าเรือกสวน เป็นส่วนบคุคล
หรือถือศาสนาต่างคดิท�าลายล้างปชูนียวตัถขุองพวกอืน่เสยีด้วยริษยาข้ึงเคยีด การท�า
ของบุคคลนั้น เป็นบาป

 ๒. บุคคลใด มีเจตนาอุปการะ รื้อพระเจดีย์หรือพระปฏิมาอันช�ารุดเสียแล้ว 
ก่อท�าขึ้นแทนใหม่ หรือของไม่งาม ไม่จูงใจให้เลื่อมใส รื้อเสียแล้วท�าขึ้นแทนใหม่
ให้เป็นของงามเป็นที่จูงใจให้เลื่อมใส การท�าของบุคคลนั้น เป็นบุญ หาโทษมิได้
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 ๓. บคุคลใด มเีจตนาอปุการะ เหน็พระเจดย์ีหรือพระปฏมิาสร้างไว้ในทีไ่ม่เหมาะ  
ตวัอย่าง เช่นอยูใ่นทีร้่างไม่ได้รับความรักษาหรืออยูใ่นหมูค่นผู้ถอืศาสนาต่าง จะได้รับ 
ความดูหมิ่น หรืออยู่ในหมู่คนใจบาป จะถูกประทุษร้าย ที่เป็นของอาจชะลอมาได้  
กช็ะลอมา ทีเ่ป็นของจะชะลอไม่ได้ อาจร้ือเป็นท่อนมาคมุใหม่ได้ กร้ื็อเป็นท่อนมาคมุใหม่  
เป็นของไม่อาจท�าเช่นนั้น รื้อเอาสัมภาระเป็นต้นว่าอิฐมาก่อขึ้นใหม่ประดิษฐานไว้ใน
ที่อันสมควร การท�าของบุคคลนั้นเป็นบุญ หาโทษมิได้

 ๔. ของอันจะท�าขึ้นแทนนั้น แม้จะแก้ไขดัดแปลงยักรูปจากของเดิม ขนาดจะ
ได้กันหรือไม่ก็ตาม มีเจตนาหมายดีอยู่ ท�าได้ ไม่มีโทษ เว้นไว้แต่คิดหาประโยชน์
ส่วนตัวในทางน้ัน เช่น เอาทองพระพุทธรูปอันหักลันมาหล่อเป็นองค์พอเป็นกิริยา 
เอาทองที่เหลือขายเสีย

 ๕. เจดย์ีอนัสร้างขึน้ปรารภบคุคล เช่นเพือ่บรรจุอฐัหิรือเพือ่อทุศิให้ผู้ตาย แม้ได้ 
บรรจุปูชนียวัตถุในพระศาสนาไว้ด้วย ไม่นับว่าเป็นพระเจดีย์ในพระพุทธศาสนา  
จัดเป็นอนุสาวรีย์เฉพาะบุคคล

 ๖. รูปพระพทุธเจ้าทีเ่ขยีนตามผนังอโุบสถวหิารเข้าเร่ืองกบัรูปภาพอืน่กด็ ีทีต่พีมิพ์ 
ก็ดี ที่ท�าขายดุจตุ๊กตาก็ดี ไม่นับเป็นพระปฏิมาในค�าข้างต้น

 ๗. เพือ่จะได้เป็นพยานแห่งเจตนาของผู้จะร้ือจะย้ายจะดดัแปลงพระเจดย์ีหรือ
พระปฏิมา ขอให้ผู้จะท�าบอกเรียนปฏิบัติก่อนดังพระยาสุรินทรราชาได้ท�าในคร้ังน้ี 
เมื่อได้อนุมัติแล้วจึงท�า

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส
___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๑๖๔.



105

(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย อธิกรณ์ประถมปาราชิก

พระครูต่วน โจทก์ พระครูธรรมบาล (ช่วง) จ�าเลย

เมืองนครสวรรค์

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร- 
สมาคม ประทานพระมหาสมณวินิจฉัย อธิกรณ์ประถมปาราชิก พระครูต่วนเจ้า 
วัดโพธาราม เจ้าคณะแขวงอ�าเภอเมือง เมืองนครสวรรค์ โจทก์ พระครูธรรมบาล 
(ช่วง) วัดเดียวกันจ�าเลย ดังต่อไปนี้:-

 เรื่องเดิม พระครูต่วนยื่นฟ้องต่อพระพิมลธรรม ครั้งยังเป็นผู้บัญชาการคณะ
มณฑลนครสวรรค์ โดยฐานได้ยินค�าบอกเล่าว่า พระครูธรรมบาลได้ประพฤติ
อัชฌาจาร เป็นการล่วงประถมปาราชิกสิกขาบทด้วยอ�าแดงหนู ชาวตลาดปากน�้าโพ  
อ้างว่าอ�าแดงหุ่นเป็นผู้เห็นพระพิมลธรรมสั่งขุนวิภัชน์วิทยาศาสตร์ ธรรมการมณฑล
นครสวรรค์สบืสวนดูเป็นการลบั ได้ความว่าเป็นอธกิรณ์ไม่มีมูล จึงน่ิงเสยีหาได้สัง่ให้ 
พจิารณาไม่ เสยีงน้ันไม่สงบ เรารู้จากพระครูธรรมบาลว่าเร่ืองน้ีมีพระครูต่วนออกหน้า 
เป็นโจทก์แล้ว แต่พระพิมลธรรมหาได้สั่งให้พิจารณาไม่ เราเห็นว่าพระครูธรรมบาล
เป็นผู้ที่พระพิมลธรรมชุบเลี้ยง มีอธิกรณ์เกี่ยวกับพระครูธรรมบาลเกิดขึ้น น่ิงเสีย
ไม่พิจารณา ถ้าพระครูธรรมบาลเป็นผู้ประพฤติเสียจริง ก็เป็นอุดหนุนผู้ผิด ถ้าเป็น
อธกิรณ์ไม่มมีลู กไ็ม่เป็นการเปลือ้งมลทนิของพระครูธรรมบาล คนผู้มุ่งร้ายกไ็ด้ช่อง 
ที่จะพูดไม่รู้จบ เราจึงเรียกเรื่องราวของพระครูต่วนมาจากพระพิมลธรรม สั่งพระครู 
สวรรควิถีวิสุทธิ อุตตมคณาจารย์ เจ้าคณะเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยพระครู 
สวรรค์นคราจารย์ เจ้าคณะแขวงเกยชยั และพระครูพยหุานุศาสน์ เจ้าคณะแขวงพยหุะ  
พจิารณาและปรึกษาเข้ามา การกคณะพจิารณาแล้วปรึกษาว่า จ�าเลยหาได้ล่วงประถม 
ปาราชิกสิกขาบทไม่ แต่ประพฤติการที่น่าติเพราะมักพอใจไปบ้านอ�าแดงหนูเนือง ๆ 
ท�าให้คนบางเหล่าเข้าใจต่างควรยกฟ้องของโจทก์เสีย
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 ได้ตรวจส�านวนตลอดแล้วได้ความว่า อ�าแดงหนูเป็นผู้ปวารณาของจ�าเลย ตัง้แต่
จีนลี่สามียังมีชีวิตอยู่ นายแตงกวาบุตรของอ�าแดงหนูก็ได้อยู่เป็นศิษย์ของจ�าเลย  
เมื่อจีนลี่ตายแล้วอ�าแดงหนูยังอุปฐากจ�าเลยต่อมา จ�าเลยได้ไปบ้านอ�าแดงหนูเป็น
บางครั้งบางคราว ในกาลครั้งหนึ่ง นายแตงกวาบุตรอ�าแดงหนูศิษย์ของจ�าเลยป่วย 
กาฬโรค ในระหว่างนั้นอ�าแดงหนูเจ็บเป็นลมลงด้วย จ�าเลยเทียวไปดูแลไข้อยู่ที่บ้าน
อ�าแดงหนู อยู่ถึงค�่าคืนประมาณ ๑๕ วัน นี้เป็นเหตุน�าคนผู้ไม่ชอบจ�าเลยอยู่แล้ว  
ให้สงสยัในทางประพฤตเิศร้าหมอง หรือเป็นช่องให้กลัน่ความข้ึนพดูใส่ไคล้ โจทก์ได้
รบัค�าบอกเลา่เรือ่งนี ้เดมิทีกจ็ะเชือ่ว่าเปน็จรงิจงึได้ยืน่ฟอ้งตอ่พระพมิลธรรม ชะรอย 
จะไม่ได้สอบค�าอ�าแดงหุน่และสบืสวนให้รอบคอบก่อน คร้ันเราสัง่ให้พจิารณาอธกิรณ์
เร่ืองน้ี ชะรอยโจทก์จะได้สอบค�าอ�าแดงหุน่ ได้ความไม่สมในฟ้องจึงได้ท�าฟ้องยืน่ใหม่  
และอ้างพยานอืน่ ๙ คน คดัอ�าแดงหุน่ออกเสยี การกคณะเหน็ว่า อ�าแดงหุน่เป็นพยาน 
ซึ่งได้ระบุไว้ในฟ้องเดิม จึงไม่ยอมให้ตัด โจทก์กลับร้องบอกกล่าว และร้องขอจะ 
สืบพยานอีก ๖ คน ไม่ยอมระบุชื่อกว่าจะถึงเวลาพิจารณา การกคณะเห็นว่าสืบมา
มากปากนักหนาแล้ว ไม่ยอมให้สืบ

 ในทางพิจารณา อ�าแดงหุ่นเบิกค�าไม่สมโจทก์ ในข้อว่าไปอยู่เพื่อนไข้ที่บ้าน
อ�าแดงหนู นอนอยูค่นละมุง้กบัอ�าแดงหนูไฟจุดสว่างได้เหน็จ�าเลยประพฤตอิชัฌาจาร 
กับอ�าแดงหนูชัด แต่มีค�านายพันผู้ใหญ่บ้านพยานโจทก์ เบิกว่าอ�าแดงหุ่นได้บอกแก่
ตนเหมือนโจทก์อ้าง ต่างว่าอ�าแดงหุ่นรับว่าพูดจริง แม้อย่างนั้นยังจะฟังเอาเป็นจริง 
ไม่ได้ ด้วยเหตุที่ว่าจุดไฟสว่าง ไฟจุดอยู่อาจเห็นได้ก็มี ไม่อาจเห็นได้ก็มี แต่ไม่ได้
ระบุฐานที่นอนแห่งอ�าแดงหนูอ�าแดงหุ่น และฐานแห่งไฟ จะฟังเอาว่าแสงไฟเป็นเหตุ 
เห็นโดยส่วนเดียวไม่ได้ อีกอย่างหน่ึง คนสามัญ มีคนนอนอยู่ในห้องเดียวกัน  
ไฟจุดอยู่ ยังน่าจะกระดาก คนผู้ประพฤติอัชฌาจารจ�าจะกระดากก่อน ทั้งเวลานั้น
นายแตงกวาบตุรอ�าแดงหนูป่วยกาฬโรคอนัเป็นโรคร้ายแรงอยูด้่วย น่าทีอ่�าแดงหนูจะ
มัวเป็นกังวลในบตุรไหนเลยจะมใีจประพฤตกิารนอกทาง อ�าแดงหุน่เบกิความปฏิเสธ
ค�านี้ กลับให้เห็นว่าวาจาของอ�าแดงหุ่นได้หลักฐาน ควรฟังกว่าค�าของนายพัน พยาน
นอกจากน้ี ไม่มีคนใดคนหน่ึงเบิกว่าได้เห็นจ�าเลยกับอ�าแดงหนูประพฤติอัชฌาจาร 
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ด้วยกัน นายสังเวียนผู้ใหญ่บ้านเบิกว่า อ�าแดงปริก (หรือปลีก) ลูกเลี้ยงอ�าแดงหนู
บอกว่าจ�าเลยไปฉันเพลทีบ้่านอ�าแดงหนู ฉันแล้วเข้าอยู่ในห้องปิดประต ูแต่ไม่ยนืยนัว่า 
อ�าแดงหนูอยู่ในน้ัน บางทีจ�าเลยมาแต่เย็น กลับต่อเช้าก็มี อ�าแดงชินภรรยานาย
สังเวียนเบิกว่า อ�าแดงปริกบอกว่าจ�าเลยไปบ้านอ�าแดงหนูแต่ ๕ โมงเช้า ฉันเพล 
แล้วน่ังพดูกันอยูก่บัอ�าแดงหนูจนเวลาบ่าย ๕ โมง ค�าน้ีกบัค�านายสงัเวยีนไม่สมกนัและ
เบกิต่อไปว่า อ�าแดงปริกเล่าว่า เมือ่จ�าเลยไปเมอืงตากอ�าแดงหนูเอาผ้าสไบของจ�าเลย
ปูไว้บนหมอนของตน ค�าของสองคนน้ียังฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ เพราะไม่ได้เห็นเอง  
จริงเท็จอยู่ที่อ�าแดงปริก ถ้ามีหลักฐาน ไฉนโจทก์ไม่อ้างเอาเป็นพยาน กลับอ้างเอา 
คนที่ว่าได้ฟังต่อมา จ�าเลยเสียอีกกล้าอ้างอ�าแดงปริก แต่ตามตัวไม่พบ อย่างไรก็ดี
พยานสองคนน้ีกรั็บแล้วว่า สามเีป็นคูอ่ริกบัจ�าเลย ภรรยาเป็นคูอ่ริกบัอ�าแดงหนู และ
อ�าแดงปริกเป็นผู้ถูกอ�าแดงหนูตบตีคราวหนึ่ง นายสังเวียนเบิกต่อไปว่าได้พบจ�าเลย
ไปบ้านอ�าแดงหนู ในเวลาดึกตั้งแต่ยามหนึ่งขึ้นไปหาสองยาม หลายคราวแต่มีไฟมี 
ศษิย์ทกุคราว หากจะจริง กเ็ป็นสมยั เพราะมีไข้อย่างร้ายแรง อ�าแดงลิน้จ่ีเบกิความว่า  
คราวหน่ึงไปที่เรือนอ�าแดงหนู เห็นจ�าเลยน่ังบนโต๊ะ อ�าแดงหนูน่ังข้างล่าง ห่างกัน
ประมาณ ๒ วา เปิดประตูไว้กว้าง แต่จะมีศิษย์อยู่ด้วยหรือไม่หาทราบไม่ พยาน
ไม่ได้เข้าไปแต่พบในเวลาอื่นมีคนหลายคน อาการที่กล่าวน้ี ไม่บ่งว่าจ�าเลยมุ่งการ 
น่ังในทีล่บั ทัง้พยานกไ็ม่ยนืยนัแน่ว่าอยูส่องต่อสอง พยานอืน่เบกิความไม่ถงึว่าจ�าเลย
ได้ผิดอย่างไร บางปากกลับเบิกเป็นประโยชน์ฝ่ายจ�าเลยเสียอีกว่า ได้พบจ�าเลยกับ
อ�าแดงหนูคราวไร มีศิษย์อยู่ด้วยทุกคราว จ�าเลยน�าพยานมาสืบสองปาก คือนายจัน 
ผู้อนัอ�าแดงหนูวานไปอยูเ่พือ่นไข้ ๑ พระถมยาวดัใหญ่อ�าเภอมโนรมย์เมอืงชยันาทบรีุ  
คนรับใช้เดิมของอ�าแดงหนู ๑ ในข้อว่าอ�าแดงหนูได้เป็นผู้ปวารณาของจ�าเลยมา  
แต่คร้ังจีนลีผู้่สามยีงัอยู ่นายแตงกวาบตุรอ�าแดงหนูเป็นศษิย์ของจ�าเลย และคราวน้ัน 
นายแตงกวาป่วยเป็นกาฬโรค พยานสองคนเบิกความเจือกันสมจ�าเลย ยังนายพุ่ม
พยานโจทก์ก็กลับเบิกสมจ�าเลย ในข้อว่านายแตงกวาศิษย์จ�าเลยเจ็บ พยานได้ช่วย
จ�าเลยรักษา ขณะที่ไปไม่ได้เห็นจ�าเลยท�าอะไรกับอ�าแดงหนู
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 การกคณะปรึกษาว่า จ�าเลยหาได้ล่วงประถมปาราชิกสิกขาบทไม่ ควรยกฟ้อง
ของโจทก์เสียนั้น ชอบแล้ว เราสั่งให้ท�าตามนี้ แต่ข้อที่ติโทษจ�าเลยว่า มักพอใจไป 
บ้านอ�าแดงหนูเนือง ๆ ท�าให้คนบางเหล่าเข้าใจต่างน้ัน เห็นว่าจ�าเลยแก้ตัวหลุด  
แม้พยานจะเบิกความแตกต่างว่าเมื่อศก ๒๔๕๕ บ้าง ๒๔๕๖ บ้าง แต่ก็คงได้ความ
ว่าเพ่งเอาคราวเดียวกัน คือคราวที่นายแตงกวาเจ็บ คนโดยมากไม่รู้จักนับศักราช  
ฟังเอาเป็นประมาณไม่ได้ ให้ถอนค�าติจ�าเลยเสีย

 ฝ่ายโจทก์ เดิมทีก็ฟ้องด้วยเชื่อตามค�าบอกเล่าว่าเป็นจริงในช้ันน้ี ตนก็เป็น 
เจ้าวัดและเป็นเจ้าคณะแขวงอยู่เอง ควรจะเรียกจ�าเลยมาสอบถามและไต่สวนให้
รอบคอบก่อน ประพฤติตนเป็นคนหูเบาจนถึงละฐานของตนเสีย ท�าตนให้เป็น 
โจทก์เอง อันภิกษุผู้โจทก์ด้วยความได้ยิน เมื่อรู้ว่าค�าบอกเล่านั้นไม่ได้จริง ชอบแต่
จะถอนฟ้องและท�าความปรองดองกับจ�าเลยเสยี พระครูต่วนโจทก์ในอธกิรณ์น้ีหาเป็น
เช่นนั้นไม่ ตัดอ�าแดงหุ่นพยานเดิมของตนเสียก็คราวหนึ่งแล้ว พยานอื่นที่ตนขออ้าง
เพิ่มอีกเป็นหลายปากเบิกไม่สม ยิ่งขออ้างซ�้าอีก จนการกคณะไม่ยอม เป็นผู้ยกย่อง
อธกิรณ์น้ีจนเกนิกว่าเหน็ว่ามุง่ความบริสทุธิส่์อว่ามีจาวนาธบิาย หมายจะให้จ�าเลยต้อง
เคลื่อนจากพรหมจรรย์ ต้องด้วยสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ ให้ปรับอาบัติสังฆาทิเสส
แก่พระครูต่วนโจทก์ อกีประการหน่ึง มพีระบรมพทุธานุญาตให้สงฆ์ลงกรรมแก่ภกิษุ 
ผู้ขวนขวายในอธกิรณ์ ก่อหยกุหยิกในสงฆ์หลายสถาน พระครูต่วนเป็นเจ้าคณะแขวง
จัดว่าเป็นผู้ใหญ่ ท�าเช่นน้ี สมควรจะลงโทษหนักหน่อย อนุโลมตามพระบาลกีมัมกั- 
ขันธกะ จุลวัคค์ เล่ม ๑ หน้า ๔๓ ว่า “ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน  
อากงฺขมาโน สงฺโฆ ปพฺพาชนียกมฺม� กเรยฺย ภณฺฑนการโก โหติ กลหการโก  
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก” ฯเปฯ ซึ่งแปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย  
สงฆ์ปรารถนาก็พึงท�าบัพพาชนียกัมม์ คือ ขับเสีย แก่ภิกษุผู้กอบด้วยองค์ ๓ คือ 
เป็นผู้ท�าความบาดหมาง ท�าความทะเลาะ ท�าความวิวาท ท�าความอื้ออึง ท�าอธิกรณ์ 
ในสงฆ์” ฯลฯ เราสัง่ให้ขบัพระครูต่วนเสยีจากแขวงอ�าเภอเมอืง ๆ  นครสวรรค์ เม่ือถกู 
บพัพาชนียกมัม์เช่นน้ีแล้ว ไม่สมควรจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไป ให้ถอดพระครูต่วนเสยีจาก
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ต�าแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะแขวง และอุปัชฌายะด้วยให้การกคณะท�าตามค�าสั่งน้ี 
จงทุกประการ

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส
___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๑๘๗.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ก�าหนดว่า ต้นโพธิ์เช่นไรเป็นรุกขเจดีย์ เช่นไรมิใช่ฯ

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร
สมาคม มพีระด�ารัสว่า ในเวลาเสด็จทอดพระเนตร วดัมหานิกายในกรุงเทพฯ ได้ทอด 
พระเนตรเห็นต้นโพธิ์ขึ้นอยู่บนซุ้มประตู บนซุ้มหอระฆัง ที่ก�าแพงเป็นต้น ในบางวัด 
ทีพ่ระสงฆ์ยงัไม่เจริญด้วยความรู้ ทรงสงัเกตโดยอาการ จะว่าเจ้าวดัไม่เอาใจใส่ในการ
รักษาวัด ทอดธุระเสียทีเดียวก็ไม่เชิง ชะรอยจะรังเกียจว่าเป็นต้นโพธิ์ขุดออกเสียจะ
เป็นท�าร้ายรุกขเจดีย์ ดังคนทัง้หลายเคยถือกันมา จึงตรัสถามก็ได้ความเหมือนเช่นน้ัน  
การถือเช่นน้ัน เพราะเข้าใจผิด ยังของก่อสร้างในวัดให้ช�ารุดเสียหายไปแล้วก็มาก 
และยงัก�าลงัท�าอยูบ่ดัน้ีกม็ ีท่านผู้สร้างบริจาคทรัพย์เป็นอนัมาก สร้างหรือปฏสิงัขรณ์
วัดขึ้นก็เพื่อจะได้เป็นที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เล่าเรียนปฏิบัติและสั่งสอนสืบอายุ
พระพทุธศาสนา ถาวรวตัถน้ัุน ๆ  จะมาช�ารดุหกัพงัไปเสยี เพราะปล่อยให้ต้นโพธิข์ึน้  
ด้วยความเข้าใจผิดอย่างน้ี ไม่บงัควร จึงทรงปรึกษาด้วยพระมหาเถระทัง้หลาย ลงมต ิ
ร่วมกันแล้วประทานพระมหาสมณวินิจฉัยไว้ ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ในประถมสมโพธิกล่าวไว้ว่า สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นไม้ชื่ออัสสัตถะ ที่กล่าวว่า ต้นโพธิ์ วัดทั้งหลายจึงได้ปลูก
ต้นโพธิ์ไว้เป็นเคร่ืองระลึกถึงประพฤติเหตุน้ัน ต้นโพธิ์ที่ปลูกและท�านุบ�ารุงรักษาไว้
ด้วยอาการอย่างนี้ ได้ชื่อว่าเป็นรุกขเจดีย์ ที่พระอาจารย์ผู้รจนาปกรณ์ชื่อว่าจุลคัณฐี  
มหาวรรค ปรารภถงึต้นโพธิอ์นัเทีย่วขึน้อยูเ่องบนของก่อสร้างบ้าง ทีพ่ืน้ดินบ้าง ทีเ่ขา 
ไม่ได้ยกย่องเชิดชู แม้จะสืบพันธุ์มาจากต้นอันเป็นรุกขเจดีย์ ด้วยพืชอันติดมาใน
มูลนกที่บริโภคผล หาเป็นรุกขเจดีย์ไม่ ต้นโพธิ์ชนิดน้ีพระคันถรจนาจารย์มิได้พูด
ปรารภถึง
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 ๒. การขุดการตัดต้นโพธิ์อันมิได้เป็นรุกขเจดีย์ ไม่เป็นประทุษเจดีย์ ไม่มีบาป

 ๓. ต้นโพธิ์อันเป็นรุกขเจดีย์ จะตัดให้ตาย เพื่อจะเอาที่ปลูกสร้างของอย่างอื่น 
ท่านห้าม

 ๔. ตัดไม่ให้ตาย บางอย่างท่านอนุมัติ พึงรู้ดังน้ี:-

  ก. ตดักิง่อนัเบยีนพระสถปูพระปฏิมาและเรือนพระปฏมิากด็ ีตดักิง่อนัยืน่
อยู่ข้างบน ที่นกกามาจับถ่ายเว็จลงพระเจดีย์ก็ดี ตัดรากอันชอนเข้าไปในสถานแห่ง
พระเจดีย์ก็ดี ท่านอนุมัติ เหตุว่า ปูชนียวัตถุเหล่านั้นเป็นใหญ่กว่ารุกขเจดีย์

  ข. ตัดเพื่อจะแต่งให้ดี เช่นตัดกิ่งอันเกินต้องการ ที่จะน�าโอชาของต้นไม้ไป
เลี้ยงเสียเปล่าก็ดี ตัดอวัยวะอันผุก็ดี ท่านว่าท�าได้

  ค. โดยนัยน้ี ตอนแล้วตดัเอากิง่ไปเพือ่จะปลกูเป็นรุกขเจดย์ีในทีอ่ืน่ กท็�าได้  
มีตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงตอนกิ่งต้นโพธิ์ที่ว่าเป็นต้นเดิม ส่งไปปลูก 
ที่เกาะลังกา

 ๕. ตัดไม่ให้ตาย ที่ท่านห้าม พึงรู้ดังนี้:-

  ก. กิ่งอันเบียนเรือนพระมหาโพธิ์ จะตัดกิ่งนั้นเสียเพื่อจะรักษาเรือนนั้นไว้ 
ท่านห้ามว่ามิควรท�า เหตุว่าเรือนนั้นสร้างขึ้นส�าหรับต้นโพธิ์ไม่ใช่ปลูกต้นโพธิ์ส�าหรับ 
เรือน พึงรู้อธิบายว่า รากโพธิ์เบ่งฐานแตกออกไป เช่นนี้จะตัดรากเสีย ไม่ชอบ ท�าเข้า  
ต้นโพธิ์นั้นอาจเฉา หรือตายเสียก็ได้ ก่อฐานใหม่ขยายออกไปดีกว่า ต้นโพธิ์จะได้
เจริญไพศาล ความหมายก็จะบ�ารุงต้นโพธิ์ ก่อฐานก็เพื่อเป็นเคร่ืองประดับต้นโพธิ์
ให้เห็นว่าเป็นรุกขเจดีย์

  ข. กิ่งอันเบียนอาสนศาลาหรือที่เรียกกันว่าการเปรียญในบัดน้ีท่านว่า 
พึงรู้ดุจกัน ค�าน้ีถึงเห็นว่า ท่านกล่าวด้วยสามารถ ถนอมต้นไม้ใหญ่มากกว่าโรง  
จะชกัตวัอย่างให้เหน็ชดัทีว่ดับวรนิเวศวหิารน้ี มีมะขามต้นหน่ึงเบยีดพลบัพลาเปลือ้ง
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เครื่องอยู่ เดิมทีมะขามต้นนี้คงขึ้นอยู่ก่อน แต่ยังไม่โต พลับพลาสร้างขึ้นภายหลัง 
ต้นมะขามน้ันโตขึน้ เบยีดพลบัพลาเข้าไปทกุท ีจนต้องแหวะชายคา ต้นมะขามกไ็ม่ใช่
รุกขเจดีย์ แต่เราเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ กว่าจะเป็นมาได้ช้า ตัดเสียแล้ว หวนต้องการอีก
ปลูกไม่ได้ทันใจ ส่วนของก่อสร้าง มีทรัพย์อาจท�าใหม่ได้ เราจึงท�าในใจไว้ว่าจะย้าย 
พลับพลา ดีกว่าตัดต้นมะขาม ถ้าโรงในคร้ังน้ันเป็นแต่เคร่ืองผูก ก็ไม่น่าเสียดาย
เท่าไรนัก อย่างไรก็ดีท่านก็กล่าวผ่อนไว้ให้แล้วว่า จะตัดกิ่งที่เกินต้องการเพื่อจะแต่ง
ให้ดีได้อยู่ กิ่งอันยื่นออกมาเช่นนั้น ก็เป็นกิ่งที่เกินต้องการ ควรจะตัดแต่งได้ เว้นไว้
แต่กิ่งในปริมณฑล ที่ตัดเสียแล้ว ล�าต้นจะขาดก�าลังทานและจะล้ม เช่นนี้ไม่ควรตัด 
พึงรู้จักว่า กิ่งเช่นไรควรตัดได้ กิ่งเช่นไรไม่ควรตัด

 ๖. ต้นไม้อืน่ ทีว่่าสมเดจ็พระบรมศาสดาได้เสดจ็ประทบั และในบางวดัได้ปลกู
และรักษาเป็นรุกขเจดีย์ คือต้นนิโครธที่เข้าใจว่าไทรใบใหญ่ ต้นมุจลินท์ ที่แปลว่า 
ต้นจิก และต้นราชายตนะ ที่แปลว่าต้นเกต เป็นรุกขเจดีย์หรือมิใช่ พึงรู้โดยนัย 
อันกล่าวแล้วในต้นโพธิ์ แต่ต้นไม้เหล่าน้ี ไม่ได้ถือกันอย่างต้นโพธิ์ ถือแต่พอด ี
ดังกล่าวมาเป็นการสมควรแล้ว

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๒๑๙.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ระวางประถมปาราชิก

พระอธิการจั้น วัดหนองหว้า โจทก์ 

สมีแก้ว อธิการวัดสระบัว จ�าเลย เมืองบุรีรัมย์

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร
สมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยอธกิรณ์ เร่ืองสมแีก้ว อธกิารวดัสระบวั อ�าเภอ
พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ มณฑลนครราชสีมา ต้องหาว่าอยู่ในที่ลับกับอ�าแดงทุม ดัง
ต่อไปนี้:-

 เรื่องเดิม นายแปครั้งยังเป็นสามเณร (ครั้งนั้นอายุ ๑๕ ปี) บวชอยู่วัดสระบัว  
บอกเล่าแก่พระบ้างแก่คฤหัสถ์บ้างว่า เมื่อเดือน ๑๒ (นับเมื่อกุมภาพันธ์ ศก ๒๔๕๖ 
ว่า ๔ ปีมาแล้ว) สมีแก้วพานายแปไปเรือนอ�าแดงทุมแต่เวลาเย็น ถึงเรือนอ�าแดงทุม
เป็นเวลาเข้าไต้ไฟทัง้สามคนน่ังอยู่ในห้องเรือนมีไฟตาม สมแีก้วพดูจาอยู่กบัอ�าแดงทมุ 
ครู่หน่ึงแล้ว บอกให้นายแปนอน นายแปยงัไม่นอน สมีแก้วเอาไม้ตหีน้าแข้งนายแป ๆ   
จึงต้องนอนลง สมีแก้วเปลื้องจีวรออกคลุมหน้านายแป นายแปหยิบจีวรเหวี่ยงคืน 
ให้สมีแก้ว เหวีย่งกนัไปมาอกีทอดหน่ึง ในทีส่ดุ นายแปเอาจีวรวางไว้ข้างตวั นายแป 
ยังไม่หลับ สมีแก้วใช้ให้อ�าแดงทุมนวดอยู่ครู่ใหญ่ พอบุตรอ�าแดงทุมร้องไห้  
อ�าแดงทุมเข้าไปในห้อง สมีแก้วเดินตามเข้าไป แต่นั้นนายแปนอนหลับไป ตื่นขึ้น
ได้ยนิไก่ขนั เป็นเวลาก่ีทุม่ ไม่รู้จัก เวลาน้ัน ไม่ได้จุดไฟ (คอืมดื) สมแีก้วออกจากห้อง 
อ�าแดงทุม เหยียบเอาหน้าแข้งนายแปแล้วจับแขนกระชากปลุกให้ลุกขึ้นชวนกลับวัด 
นายแปออกจากเรือนลงมาข้างล่างก่อน คอยอยูป่ระมาณเค้ียวหมากจืด ไม่เหน็สมแีก้ว 
ลงมาจึงขึ้นไปตามเข้าประตูเรือน สะดุดเข่าสมีแก้ว เห็นสมีแก้วกับอ�าแดงทุมนั่งอยู่
ด้วยกัน ห่างกันประมาณศอกเศษ ผินหน้าหากัน สมีแก้วดุเอานายแปแล้ว สั่งให้
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ออกไปคอยอยู่ข้างนอก นายแปออกไปคอยอยู่ที่ชานเรือนช่ัวสูบบุหร่ีหมดมวนหน่ึง 
สมีแก้วจึงออกมาแล้วพากันกลับวัด

 รุ่งขึน้ ฉันเช้าแล้ว สมแีก้วพานายแปไปเรือนอ�าแดงทมุอกี สมแีก้วกบัอ�าแดงทมุ 
น่ังพดูจากนัเหมอืนบ่าวกบัสาว พดูกนัชัว่หงุข้าวเหนียวสกุ ๑ หวด นายแปนอนหลบัไป  
จนสมีแก้วฉันเพลแล้วปลุกให้ลุกขึ้นฉัน กลับมาบ่าย

 เว้นวันหนึ่ง เวลาเพลแล้ว สมีแก้วพานายแปไปทางสวนหม่อนบอกให้นายแป
คอยอยู่ แล้วเดินไปทีป่ระตสูวน หยิบไม้และก้อนดินขว้างไปทีอ่�าแดงทมุ ผู้ก�าลงัเกบ็ใบ
หม่อนอยู่ อ�าแดงทมุเหน็แล้วเรียกสมีแก้วให้ช่วยเกบ็ใบหม่อน สมีแก้วกเ็ข้าไปช่วยเกบ็  
นายแปเดินเที่ยวอยู่ตามแถบน่ันจนบ่าย สมีแก้วกับอ�าแดงทุมจึงออกมาจากสวน 
เดินกลับด้วยกันทั้งสามคน ถึงเรือนอ�าแดงทุมก่อน อ�าแดงทุมขึ้นเรือน สองคนกลับ
มาวัด

 ในล�าดับมา (ตามค�าของนายแปว่า ตัง้แต่น้ัน ๒ เดอืนเศษ) นายแดงคร้ังยงัเป็น 
ภิกษุ พานายแปไปแจ้งคดีนี้ แก่พระครูอมรปัญญาเจ้าคณะเมืองบุรีรัมย์ ครั้งยังเป็น 
เจ้าคณะแขวงพทุไธสง พระครูหาช�าระไม่ ต่อมาพระอธกิารจ้ัน วดัหนองหว้า พานายแป 
ไปร้องต่อพระครูอีก พระครูไม่ช�าระให้เด็ดขาดลงไป พระอธิการจ้ันจึงร้องต่อ 
พระธรรมวิหารีเถระ เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา ๆ  เรียกส�านวนอธิกรณ์เรื่องนี้จาก
เจ้าคณะเมอืงบรีุรัมย์หาได้ไม่ แก้ว่าหายเสยี จึงสัง่พระครูศลีวสิทุธพิรต รองเจ้าคณะ
เมืองนครราชสีมา ให้ไปพิจารณาได้ส�านวนมาแล้ว ส่งมาขอวินิจฉัย

 ในส�านวนน้ัน จัดเอานายแปเป็นโจทก์หาถูกไม่ จ�าจะจัดรูปใหม่ให้เอาพระอธกิาร 
จั้นเป็นโจทก์ เอาสมีแก้วเป็นจ�าเลย เอานายแปเป็นพยานของโจทก์ โจทก์ประเภทนี้ 
เรียกว่าโจทก์ตามค�าบอกเล่าฟ้องขึ้นตามพระวินัย

 ข้อที่จะพึงยกขึ้นตั้งเป็นข้อหา ต้องถือเอาจากค�านายแปพยานผู้บอกเล่าข้างต้น
เป็น ๔ ข้อ
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 ๑. ใช้ให้อ�าแดงทุมนวด อันเป็นทางแห่งกายสังสัคคะ

 ๒. อยู่ในห้องกับอ�าแดงทุมสองต่อสอง เป็นระวางปาราชิก

 ๓. พูดจากับอ�าแดงทุมด้วยกามปฏิสังยุต เป็นทุฏฐุลลวาจะ

 ๔. อยู่สองต่อสองกับอ�าแดงทุมที่สวนหม่อน เป็นทางแห่งรโหนิสัชชะ

 สมีแก้วจ�าเลย ให้การปฏิเสธด้วยประการทั้งปวง ตลอดถึงว่านายแปหาได้บวช
เป็นสามเณรอยู่ในวัดของจ�าเลยไม่

 อ�าแดงทมุคนกลาง ให้การปฏิเสธด้วยประการทัง้ปวง อ้างว่าตนเป็นหญงิมสีาม ีๆ   
ชื่อนายมิ่ง

 ทางพิจารณา ได้ความตามค�าพยานของโจทก์ว่า นายน้อยได้เห็นสมีแก้วกับ
นายแปเดินผ่านเรือนไป เวลาเข้าไต้ไฟ นายน้อยถามนายแป ได้รับตอบว่าจะไปเรือน 
อ�าแดงทุม นายแสงอยู่เรือนใกล้กับอ�าแดงทุม ได้เห็นสมีแก้วกับนายแปไปที่เรือน
อ�าแดงทมุค�า่แล้ว นายเสอืและนายหาเหน็ไฟทีเ่รือนอ�าแดงทมุจุดอยู ่ในเวลาทีค่นไม่มี
ธุระนอนกันแล้ว ปีนคอกโคกระบือแอบมองดู ได้เห็นสมีแก้ว อ�าแดงทุม นายแป  
น่ังอยู่ด้วยกันในเรือน นายหม้อเห็นไฟจุดที่เรือนอ�าแดงทุมจนดึกได้ขึ้นไปบนเรือน
อ�าแดงทมุ พบสมีแก้วนอนหนัศีรษะไปทางตะวนัออก นายแปนอนหนัศรีษะไปทางใต้  
อ�าแดงทมุน่ังอยูท่างเหนือห่างจากสมีแก้วราว ๒ ศอก ในเวลาน้ัน นายมิง่สามีอ�าแดงทมุ 
ไม่อยู่ไปเที่ยวหาปลาค้างอยู่ต�าบลอื่น

 พยานโจทก์นอกจากระบุชื่อไว้แล้ว ไม่ได้เห็นเอง เป็นแต่ได้ยินนายแปบอกก็มี 
เบิกไม่เข้าประเด็นก็มี เบิกแตกจากพยานอื่นก็มี ฟังไม่ได้

 ตามค�าพยานฝ่ายโจทก์ที่ระบุชื่อมาแล้ว คงฟังได้ว่าสมีแก้วกับนายแป ได้ไปที่
เรือนอ�าแดงทุมในเวลานายมิ่งผู้สามีไม่อยู่จริง ไปถึงยังหัวค�่า นั่งสนทนากันอยู่ในที่
เปิดเผย มีไฟจุด จนดึกที่คนบ้านนั้นนอนแล้ว เพียงเท่านี้ ยังได้ความไม่ถึงว่าจ�าเลย 
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ได้ล่วงสิกขาบทตามข้อหา แม้แต่เพียงรโหนิสัชชะ ก็ยังไม่ถึง เพราะนายแปเป็น 
เด็กรุ่นรู้จักเดียงสาแล้ว ถือเอาเป็นเพื่อนได้ มีแต่ค�าของนายแปผู้เดียวอันเบิกความ
ไปถึงข้อหา แต่เป็นค�าของคนผู้เดียว ทั้งมีพิรุธอยู่ในตัวดังจะชี้ต่อไป:-

 ๑. นายแปกล่าวว่า คอยสมีแก้วอยู่หน้าเรือน ไม่เห็นลงมาจึงขึ้นไปตาม  
เข้าประตเูรือนสะดุดเข่าสมแีก้ว น้ีแปลว่าในทีน้ั่นมดื แม้ค�าของนายแปก็มีว่า เมือ่ตืน่ข้ึน 
ได้ยินไก่ขัน เวลานั้นไม่ได้จุดไฟ นายแปกล่าวต่อไปว่า ได้เห็นสมีแก้วกับอ�าแดงทุม
นั่งอยู่ด้วยกัน ห่างกันประมาณศอกเศษ ผินหน้าหากัน นี้ไม่อาจเห็นได้ในที่มืด

 ๒. นายแปกล่าวว่า ในคืนนั้นนายแปยังไม่หลับ จึงได้เห็นสมีแก้วใช้อ�าแดงทุม
นวด และตามอ�าแดงทุมเข้าไปอยู่ในห้อง น้ีแปลว่านายแปไม่ใช่คนหลับง่าย ส่วน 
ในวันรุ่งขึ้นนายแปกล่าวว่า สมีแก้วกับอ�าแดงทุมก�าลังพูดแทะโลมกันอยู่ นายแป
นอนหลับไป นี้แปลว่านายแปเป็นคนหลับง่าย ไม่สมรูป

 ๓. ถ้าในคืนน้ัน สมีแก้วอยู่กับอ�าแดงทุมจนดึกดื่นเกือบสว่างอย่างน้ันแล้ว  
ไม่น่าจะไปในเช้ารุ่งขึ้นอีกเลย มิใช่ว่าเรือนอ�าแดงทุมอยู่ใกล้ ตามค�าพยาน สมีแก้ว
ออกจากวัดแต่เย็น ถึงนั่นค�่า

 ๔. ในเวลาไปสวนหม่อน สมีแก้วสั่งให้นายแปรออยู่ข้างนอกแต่ห่าง เหตุไฉน
จึงแลเห็นสมีแก้วช่วยอ�าแดงทุมเก็บใบหม่อน

 ๕. นายแปก็รู้ว่า สมีแก้วท�าดังนั้นผิดกิจสมณะ เหตุไฉนจึงไม่บอกความแก่
พระอื่น ในวันเป็นล�าดับมา น่ิงไว้จนเวลาล่วงไปถึงสองเดือนเศษ จึงได้แจ้งแก่ 
นายแดงครั้งยังเป็นภิกษุ และพระอธิการจั้น

 ๖. นอกจากนี้ ยังมีท่าทางล่อกแล่กของนายแปอีก ด้วยเหตุ ๒ ประการนี้คือ 
ค�าของคนผู้เดียวและมีพิรุธในตัวค�าของนายแปไม่ควรฟัง

 จ�าเลยน�าพยานมาเบิก ก็เพื่อจะพิสูจน์ว่า นายแปไม่ได้บวชเป็นสามเณรอยู่ใน
ส�านักจ�าเลย และจ�าเลยไม่ใช่พระเที่ยว แต่ค�าพยานของจ�าเลยก็ดี ค�าพยานร่วมก็ดี 
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ไม่เปลื้องจ�าเลยให้ดีขึ้นไปกว่านั้น ไม่หนุนข้อหาของโจทก์ให้กระจ่างขึ้น ไม่จ�ายกขึ้น
กล่าวในที่นี้

 พิจารณาไม่ได้ความไปถึงว่า จ�าเลยได้ท�าข้อหาเหล่าน้ันทั้ง ๔ ข้อ ได้ความ
เพียงเที่ยวเข้าบ้านในค�่าคืนจนดึกดื่น จ�าเลยเป็นเจ้าอาวาสท�าเช่นนี้ ลูกวัดจะได้อย่าง  
ทั้งจ�าเลยก็รู้ว่าเป็นการไม่ดี จึงให้การปฏิเสธมาแต่ต้น ให้ถอดจ�าเลยเสียจากที่ 
เจ้าอาวาส ส่วนข้อหาทางพระวินัย ให้ยกเสีย

 วินิจฉัย ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๒๓๓.



118

(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

หน้าที่ของเจ้ากรมวัดตามธรรมเนียมเดิมว่ามีอย่างไร

ไม่เกี่ยวด้วยหน้าที่ของผู้ดูแลที่ธรณีสงฆ์

___________________________

ที่ ๔๓/๒๓๐

 ได้ตรวจเรื่องราวของขุนพุทธไพชนารักษ์ (ม้วน) เจ้ากรมวัดไพชยนต์พลเสพย์ 
เมืองนครเขื่อนขันธ์ตลอดแล้ว ความเร่ืองน้ีกระทรวงธรรมการขอหารือต่อเราว่า  
พระสงฆ์วัดไพชยนต์พลเสพย์ขอตัง้มรรคนายกขึน้ใหม่ แต่เมอืงแย้งว่า ขนุพทุธไพ- 
ชนารักษ์เจ้ากรมเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เกบ็ค่าเช่าทีธ่รณสีงฆ์อยู่ จะควรมีมรรคนายก
ใหม่ด้วยหรือ และได้รู้จากกรมธรรมการว่าขนุพทุธไพชนารักษ์เองเป็นผู้เช่าถอืทีธ่รณี
สงฆ์วัดน้ัน เราให้ค�าสัง่ว่า หน้าทีเ่จ้ากรมวดัตามธรรมเนียมเดิม เป็นผู้ควบคมุเลขวดั 
ไม่เกี่ยวมาถึงเป็นผู้ดูแลที่ดินด้วย เว้นไว้แต่สงฆ์จะให้เป็นไวยาวัจกร ขุนพุทธไพ- 
ชนารักษ์เป็นผู้ดูแลที่ดินนั้น ต้องถือว่าเป็นโดยความอนุมัติของสงฆ์ ไม่ใช่เป็นด้วย
อ�านาจเป็นเจ้ากรม และขนุพทุธไพชนารักษ์เป็นผู้เช่าทีธ่รณสีงฆ์เสยีเองเช่นน้ีท�าไม่ถกู
หน้าที่ของไวยาวัจกรด้วย กรมธรรมการถือว่าเป็นแต่ผู้เช่านั้น ถูกแล้ว สงฆ์มีอ�านาจ
เลือกตั้งมรรคนายกได้ จึงได้อนุญาตให้ตั้งมรรคนายก และหน้าที่ของเจ้ากรมวัดเล่า  
ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าราชการตามท้องถิ่น เลิกเจ้าหมวด 
นายหมู่เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๐ ตรงพุทธศักราช ๒๔๔๔ ก็เป็นหมดกันเท่านั้น 
ควรถอืว่าเป็นแต่เพยีงไวยาวจักรวดั แต่บางคนกนิเบีย้หวดัเปล่า ไม่ได้ช่วยวดัท�าอะไร  
รายวัดไพชยนต์น้ีให้สอบถามพระครูเจ้าอาวาสดู ถ้าไม่ได้ท�าประโยชน์ให้แก่วัด  
เป็นแต่เอาอ�านาจมาเป็นเคร่ืองขดัเจ้าอาวาสเพือ่หาผลส่วนตวั กใ็ห้ออกเสยี ขนุพทุธ- 
ไพชนารักษ์ยื่นเร่ืองราวด้วยเร่ืองน้ี กล่าวเท้าความเดิมว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้า  
กรมพระราชวังมหาศกัดพิลเสพ ทรงถวายลาวชเลยเป็นเลขข้าพระวดัไพชยนต์ฯ และ
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โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเหย้าเรือนอยู่ในที่นั้น คนจ�าพวกนั้น ได้ตั้งสืบมาถึงขุนพุทธไพ- 
ชนารักษ์ ข้อน้ีอาจเป็นได้ วดับวรนิเวศวิหารน้ีทีส่มเดจ็พระบวรราชเจ้าพระองค์น้ันทรง
สถาปนามาเดิม ก็มีลาวชเลยเป็นเลขข้าพระ และมีที่ดินให้ตั้งเหย้าเรือนดุจเดียวกัน 
ครั้งยังมีเลขวัดอาจเรียกตัวใช้สอยการงานได้ ชอบแล้วที่จะให้คนเหล่านั้น ตั้งอยู่ใน
ที่ดินของวัดด้วยไม่ต้องเสียค่าเช่า แรงท�างานเป็นเหมือนค่าเช่าอยู่เอง เช่นเดียวกับ
คฤหบดีมีบ่าวทาส ก็ต้องให้อยู่ในที่ดินของตน ตั้งแต่ออกพระราชบัญญัติเก็บเงิน
ค่าราชการตามท้องถิน่แล้ว ชือ่ว่าเลกิธรรมเนียมมีเลขวดั ไม่มอี�านาจจะเกณฑ์เอาคน 
เหล่าน้ันมาใช้การ หรือเก็บเงินแทนค่าแรง กระทรวงธรรมการปรารภจะจัดให้คน 
เหล่านั้นเช่าถือตรงต่อวัดนั้นชอบแล้ว ขุนพุทธไพชนารักษ์เอง ก็ไม่เถียงกรรมสิทธิ์
ในอนัจะอยูใ่นทีน้ั่นได้เปล่า ยอมท�าสญัญาเช่าต่อกระทรวงธรรมการมาแล้ว เร่ืองราว
ของขุนพุทธไพชนารักษ์ร้องไม่ขึ้น ให้ยกเสียให้คงท�าตามค�าสั่งเดิม

  สั่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้าที่ ๒๑๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

วิวาทาธิกรณ์ปรารภสีมาวัดไทร เมืองอ่างทอง

___________________________

 สมเดจ็พระมหาสมณะ กรมพระยาวชริญาณวโรรส เสดจ็ประทบัในมหาเถรสมาคม  
ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยวิวาทาธิกรณ์ ปรารภสีมาวัดไทร เมืองอ่างทอง ไว้ 
ดังต่อไปนี้

 ๑. เรื่องราว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๒ ปี มีพระต่างวัดในเมืองอ่างทองหลายรูป  
รวมทัง้เจ้าอธกิารอ่อน วดัท้ายย่าน ผู้เกีย่วในพพิาทคราวน้ีด้วย ตัง้รังเกยีจสมีาวดัไทรน้ัน 
มาคร้ังหน่ึงแล้ว สาเหตแุห่งความรังเกยีจน้ันว่า ไม่มศิีลาลกูนิมติร ได้เกิดไต่สวนกนัข้ึน  
ขดุค้นหาลกูนิมติรก็ไม่พบ มีแต่ใบสมีา ก่อฐานตัง้ไว้ใหม่ครบ ๘ ทศิ อธกิรณ์ขึน้มาถงึ 
คณะมณฑล พระธรรมราชานุวัตร (อาจ) ครั้งยังเป็นพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะ 
มณฑลในคร้ังน้ัน พระโพธวิงศาจารย์ คร้ังยงัเป็นพระปริยตัวิงศาจารย์ และพระสวุรรณ- 
วิมลศีล แล้ววินิจฉัยว่าอุโบสถวัดไทรน้ัน มีใบสีมาศิลาปักก�าหนดทิศปรากฏอยู่  
ทั้งอ�าแดงอิ่มอายุ ๘๐ ปี ก็เบิกความยืนยันแข็งแรงว่าเป็นพัทธสีมาและเชื่อผู้จัดการ
ผูกสีมาว่า คงจะไม่ท�าด้วยความหละหลวม คงจะได้ขอพระราชทาน พระบรมราชา- 
นุญาตเป็นทีวิ่สงุคามสมีาก่อนแล้ว หากการผูกสมีาจะยงัเป็นทีเ่ช่ือไม่ได้ กย็งัเช่ือได้ว่า 
เป็นที่วิสุงคาม การท�าสังฆกรรมในที่วิสุงคามก็ถือกันมาว่าใช้ได้ ยกอุทาหรณ์ในพระ
ราชพงศาวดาร ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ ทรงพระประชวรหนักอยู่ ณ เมืองลพบุรี  
มีพระราชประสงค์จะให้ข้าราชการในราชส�านักอุปสมบททันได้ทรงอนุโมทนา แต่จะ
ส่งให้ไปอปุสมบทในพระอารามกท็รงเกรงจะมภียั ด้วยในเวลาน้ัน พระเพทธราชาคดิ 
จะเอาราชสมบัติและตั้งรักษาอยู่ภายนอก จึงทรงพระราชอุทิศถวายพระราชนิเวศน์
เป็นวิสุงคาม และทรงผะเดียงพระสงฆ์ให้ท�าอุปสมบทกรรม แก่ข้าราชการเหล่านั้น 
จึงลงสันนิษฐานว่า สีมาวัดไทรนั้นใช้ได้ ให้พระสงฆ์ท�าอุโบสถสังฆกรรมไปตามเคย 
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เรื่องนี้ก็สงบกันมา จนเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีพระรูปหนึ่งอุปสมบทที่วัดไทรแล้ว ไปเพื่ออยู่ 
ในส�านักเจ้าอธกิารอ่อนวดัท้ายย่าน เจ้าอธกิารอ่อนจะอปุสมบทเสยีใหม่ เพราะรังเกยีจ
สมีาวัดไทร แต่พระรูปน้ันไม่ยอม กลบัไปวดัไทรเสยี คราวน้ีมเีสยีงปรารภสมีาวดัไทร 
เกิดขึน้อกี พระครูเปรมเจ้าคณะแขวงเมอืงผู้เป็นเจ้าวดัไทรน้ัน ยืน่เร่ืองราวกล่าวโทษ
เจ้าอธิการอ่อน ต่อพระครูวิเศษชยสิทธิเจ้าคณะเมืองอ่างทอง หาว่าหม่ินประมาท
และฝ่าฝืนค�าวินิจฉัยของเจ้าคณะมณฑล ขอให้ลงโทษตามธรรมวินัย เจ้าคณะเมือง 
อ่างทองได้ไต่สวนตลอดถึงความเดมิแล้ว ตดัสนิว่า เร่ืองน้ีมมีลูอยู ่ไม่เป็นหมิน่ประมาท  
ยกค�าร้องของพระครูเปรมเสีย ส่วนเร่ืองสีมาน้ัน ยังมีพระสงฆ์ตั้งรังเกียจอยู่มาก  
ได้พดูให้พระครูเปรมขอพระราชทานทีใ่ห้เป็นวสิงุคามสมีา และผูกขึน้ใหม่ พระครูเปรม 
หายอมไม่ ยังคงใช้สีมาเดิมอยู่เช่นนั้น จึงมีบอกขอวินิจฉัยมายังพระสุวรรณวิมลศีล 
รองเจ้าคณะมณฑล ๆ ส่งเข้ามาขอเรียนพระปฏิบัติจากเรา

 ๒. ก่อนแต่จะให้วินิจฉัย ควรจะกล่าวถึงพัทธสีมาและวิสุงคามสีมาไว้ด้วยว่า  
ต้นเดมิเกดิขึน้ด้วยอย่างไร แต่ได้กล่าวไว้ในพระมหาสมณวนิิจฉัยเร่ืองวสิงุคามสมีาเก่า  
ในนครล�าปาง อันมีแจ้งในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่ม ๑ หน้า ๔๘๙ นั้นแล้ว ในที่นี้ 
จักกล่าวเพียงธรรมเนียมที่ใช้กันมาในประเทศนี้

 ๓. ผู้สร้างวัด ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ที่เป็นวิสุงคามก่อน  
จึงสร้างอุโบสถและขอให้สงฆ์ผูกพัทธสีมา เป็นที่พระสงฆ์ประชุมท�าอุโบสถปวารณา 
และสงัฆกรรมน้ันไม่เฉพาะจะท�าให้ถูกตามวนัิยนิยมทางพระศาสนา ในฝ่ายอาณาจักร 
ชือ่ว่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตัง้วดั วดัทีไ่ด้รับพระราชทานพระบรมราชา- 
นุญาตให้ตั้งเช่นน้ี ไม่นับว่าเป็นบ้าน ดังมีแจ้งในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หมวดที่ ๒ มาตรา ๗ ข้อ ๓ และได้ยกเว้นเสีย 
ค่าอากรสมพัตสร สงฆ์ได้รับประโยชน์ในอันถือกรรมสิทธิ์เข้าตั้งครอบครอง การขอ 
พระราชทานวิสุงคามเป็นกิจสมควรและจ�าเป็นแท้ ทั้งในฝ่ายพระวินัยทั้งในฝ่าย
อาณาจักร เดมิทน่ีาจะขอตลอดแดนทีก่ะไว้ว่าจะเป็นอารามคือทีอ่ยูข่องภกิษ ุตวัอย่าง
เช่นพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่เมืองลพบุรี ที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระราชอุทิศ 
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และวิสงุคามแห่งวดัทีท่รงสร้างในรัชกาลที ่๔ โดยมาก แต่มพีระพทุธานุญาตให้สงฆ์ 
ก�าหนดแดนสมมติสีมา ไว้เป็นเขตชุมนุมท�ากิจสงฆ์ได้ตามปรารถนาอันไม่ผิดต่อ 
พระบญัญตั ิสงฆ์มุ่งความสะดวกหนักเข้า ในทีจ่ะไม่ต้องประชมุภกิษุทัง้วดั จึงก�าหนด
แดนให้แคบเข้ามาเฉพาะโรงอุโบสถและชาน ท�าไม่ผิดต่อพระวินัยแล้ว ก็ต้องเป็น 
อันใช้ได้ คราวน้ีการขอพระราชทานที่เป็นวิสุงคาม ก็แคบเข้ามาตามเฉพาะที่อันจะ
สมมติเป็นพัทธสีมา แต่ผลก็ยังแผ่ไปทั่วอารามตามเดิม การอนุญาตที่เป็นวิสุงคาม
คือเป็นวัดนั้น ก่อนรัชกาลที่ ๔ ก็เป็นแต่เพียงหน้าที่ของผู้ว่าราชการเมือง พึ่งเปลี่ยน
เป็นพระราชทานพระบรมราชานุญาตด้วยพระองค์เอง ในรัชกาลที่ ๔ นั้น

 ๔. คราวน้ีจะพจิารณาถงึสมีาวดัไทร รองเจ้าคณะมณฑลให้ข่าวไม่พอ จึงได้เรียก 
รายงานการไต่สวนเรื่องนี้จากเจ้าคณะเมืองอ่างทองมาตรวจด้วย ได้ความดังต่อไปนี้

 ๕. เจ้าอธกิารอ่อน จ�าเลยในคดเีร่ืองหม่ินประมาท ในทีน้ี่จัดเป็นผู้ท้วง คัดค้านว่า  
วัดไทรนี้ เดิมเป็นวัดร้าง ผู้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ (คือเจ้าอธิการรอด วัดท้ายย่าน)  
ไม่ได้บอกขอพระราชทานทีเ่ป็นวสิงุคามสมีาก่อน พระผู้ใหญ่ในเมือง ได้ขุดตรวจตรา
กห็าพบลกูนิมติไม่ ใบสมีาน้ัน พระครูพทุธวหิารโสภณ (เกดิ) วดัหน้าพระเมรุกรุงเก่า  
กับพระอธิการจ้อยวัดไทร และพวกชาวบ้านพร้อมกันก่อฐานตั้งขึ้น เมื่อ ๘ ปี ๙ ปี
เข้านี้ ท�าตามล�าพัง ไม่ได้ขอพระราชทานที่เป็นวิสุงคามสีมา

 ๖. พระครูเปรม โจทก์ในคดีเรื่องหมิ่นประมาท ในที่นี้จัดเป็นผู้เฉลย ยืนยัน
ตามค�าวินิจฉัยของเจ้าคณะมณฑลว่าเป็นสีมา

 ๗. ข้อว่าวัดไทรเป็นวัดร้างมาแต่เดิม ไม่มีซากอย่างอื่นของอุโบสถเหลือ 
นอกจากพระพุทธรูปหักกองอยู่ เจ้าอธิการรอด วัดท้ายย่าน พึ่งสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อ 
ไม่ช้า เจ้าอธกิารรอดไม่ได้จัดการอย่างใดอย่างหน่ึงเร่ืองสมีา ภายหลงัพระครูพทุธวหิาร- 
โสภณ (เกดิ) วดัหน้าพระเมรุ กรุงเก่า กบัพระอธกิารจ้อยวดัไทรน้ันและพวกชาวบ้าน 
ก่อฐานตัง้ใบสมีาขึน้ใหม่น้ัน รับรองทัว่กัน ข้อว่าในทีน้ั่นค้นหาลกูนิมติรไม่พบ กรั็บรอง 
ทั่วกัน ข้ออันจะพึงพิจารณาในที่นี้ คือสถานนั้นได้เป็นพัทธสีมาของเก่าหรือใหม่
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 ๘. พยานของผู้เฉลย ๔ คน คอื นายพกัอาย ุ๘๓ ก�านันลอยอาย ุ๕๔ อ�าแดงอิม่ 
อายุ ๖๑ นายสาดอายุ ๕๗ เบิกความว่าในเวลาเป็นวัดร้างนั้น ได้เคยเห็นใบสีมา
หักบ้างดีบ้าง แต่เบิกถึงฐานที่แห่งสีมาแตกต่างกัน นายพักเบิกว่าปักอยู่ที่ดิน ครบ
ทั้ง ๘ ทิศ ก�านันลอยเบิกว่าเห็นปักอยู่ที่ดินทางด้านเหนือ ๓ ใบ นอกจากนั้นทิ้ง 
เกลื่อนกลาด ไม่รู้ว่าเท่าไร อ�าแดงอิ่มเบิกว่าไม่รู้ว่ามีกี่ใบ ไม่ได้ปักอยู่ตามทิศ  
นายสาดเบิกว่าทิ้งเกลื่อนอยู่บนโคกนั้น ไม่รู้ว่ามีเท่าไร พระครูวิเศษชัยสิทธิเจ้าคณะ
ผู้ไปตรวจได้เห็นมา กล่าวว่า ยังมีใบสีมาหัก ๆ ทิ้งอยู่ในก�าแพงแก้ว ณ บัดนี้อีก 
๑๑ ท่อน และใบสีมาอันปักประจ�าทิศอยู่ เป็นของเก่ายังบริบูรณ์ทั้งนั้น แต่เป็นของ 
ขนาดและลายไม่เหมือนกันทั้งน้ัน และใบสีมาเหล่าน้ี ในวัดอื่นในเมืองอ่างทอง 
ไม่มีเหมือน นายบุญอายุ ๖๓ ปี พยานของผู้ท้วง ได้เคยเห็นวัดไทรครั้งยังเป็น 
วัดร้าง ไม่ได้เบิกความถึงว่าได้เห็นใบสีมา ว่าได้เคยเห็นแต่พระพุทธรูปหักเท่าน้ัน 
เห็นว่าเจ้าอธิการรอดหรือพระครูพุทธวิหารโสภณ (เกิด) คงจะไม่ขนเอาใบสีมาหัก
ไปจากอื่น ชะรอยจะเป็นของพบในที่น้ันเอง และใบสีมาที่ตั้งอยู่ในบัดน้ี มีขนาด
และลายไม่เหมือนกัน ชะรอยผู้ตั้งทีหลังจะเอาใบสีมาที่ยังบริบูรณ์ซึ่งพบในที่นั้นบ้าง  
หาเอาไปใหม่ เพื่อบรรจบของที่หักหรือยังขาดจ�านวนบ้าง คงฟังได้ว่าในที่นั้นได้มีใบ
สมีาเก่า แต่ค�าว่าใบสมีาน้ัน ปักอยูท่ีด่นิครบ ๘ ทศิ หรือมใีนทศิเหนือเพยีง ๓ ใบน้ัน  
ฟังว่าเป็นจริงไม่ได้ เพราะค�าของพยานทั้งหลายแตกต่างกัน ที่สุดจนก�านันลอย 
นายสาดผู้กล่าวว่า คร้ังยงัเป็นภิกษุอยูว่ดัท้ายย่าน รับนิมนต์ของนายบางมาอยูว่ดัไทร  
ในเวลาแรกถากถางตัง้วดัใหม่ ยงัไม่สมกนัเช่นน้ีจะลงสนันิษฐานว่าทีน้ั่นเป็นพทัธสมีา 
เก่าหาได้ไม่ ใบสมีามอียูน้ั่นเป็นของจัดหามาเตรียมไว้ แต่ยงัไม่ทนัได้ผูกกไ็ด้ หากจะ 
สนันิษฐานลงอย่างน้ัน ยงัจะต้องสนันิษฐานถงึแดนแห่งสมีาอกี ว่าเพยีงแค่ไหนอนัไม่ม ี
อะไรเป็นหลักอีก ถ้าก�าหนดแดนลงไม่ได้ ไฉนจะรักษาเขตไม่ให้พระนอกเข้าไป
กล�้ากรายในเวลาสังฆกรรมได้เล่า

 ๙. เมื่อฟังไม่ได้ว่าเป็นพัทธสีมาเก่า จะฟังได้หรือไม่ ว่าสถานนั้นเป็นวิสุงคาม  
ถ้าคร้ังโบราณได้เป็นวสิงุคามเก่ามาแล้ว กค็งได้ผูกเป็นพทัธสมีาแล้ว เมือ่ฟังไม่ได้ว่าเป็น
พทัธสมีา กฟั็งไม่ได้ว่าเป็นวสิงุคามเก่ามาแล้ว ตัง้แต่เจ้าอธกิารรอดได้สร้างอโุบสถขึน้  



124

กรั็บรองทัว่กนัว่า ไม่ได้ขอพระราชทานเป็นวสิงุคาม เรายงัได้ให้ตรวจดใูนราชกจิจา- 
นุเบกษา ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๓๒ ถึง ๒๔๕๐ ในข่าวพระราชทานวิสุงคาม ก็ไม่มี
ชื่อวัดไทรเมืองอ่างทอง แม้ในชั้นหลังก็ฟังไม่ได้ว่าเป็นวิสุงคาม

 ๑๐. จะถือเอาความรับรองของฝ่ายบ้านเมืองให้ตั้งวัด ว่าเป็นบ้านต่าง ชื่อว่า 
เป็นวิสุงคามอยู่ในตัวเอง จะได้หรือไม่ กล่าวทั่วไปเห็นว่าได้ แต่กล่าวเฉพาะวัดไทร 
แม้จักได้ความรับรองของบ้านเมืองในคร้ังโบราณ แต่สงฆ์ไม่ได้อยู่ ครอบครอง 
ติดต่อมา ร้างเสียช้านานขาดกรรมสิทธิ์แล้ว ดุจเดียวกับบ้านที่คฤหัสถ์จับจอง อันหา 
เจ้าของปกปักรักษามิได้ เวลาที่ตั้งวัดขึ้นใหม่ภายหลัง เป็นคราวที่ตั้งธรรมเนียม 
ขอพระราชทานวสิงุคามขึน้แล้ว ไม่ได้ท�าอย่างน้ัน ไปตัง้เอาตามล�าพงัเองชือ่ว่ายงัไม่ได้ 
ความรับรองของบ้านเมือง จะถือเอาเป็นบ้านต่างเป็นวิสุงคามอยู่ในตัวเองไม่ได้ 
หากจัดเป็นบ้านต่างได้ เขตชุมนุมสงฆ์จะต้องทั่วทั้งวัด เมื่อท�าสังฆกรรมเป็นต้นว่า
อุปสมบทไม่ได้น�าฉันทะของภิกษุผู้ไม่ได้เข้าประชุมด้วย เอาอย่างพัทธสีมา อันม ี
แดนแคบ กรรมที่ท�านั้นวิบัติใช้ไม่ได้

 ๑๑. พิจารณาเห็นเช่นนี้ เราวินิจฉัยว่า ที่ตั้งอุโบสถวัดไทรเมืองอ่างทองบัดนี้ 
จัดเป็นสีมาอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ใช้เป็นที่ท�าอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมไม่ได้ 
ห้ามไม่ให้ใช้ต่อไป กว่าจะได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นวิสุงคามสีมา  
ภกิษผูุ้อปุสมบทวดัไทรน้ันจงอปุสมบทใหม่ ให้ยกค�าวนิิจฉัยของพระธรรมราชานุวตัร 
(แสง) เจ้าคณะมณฑลเสีย ให้ถือเอาค�าวินิจฉัยนี้เป็นประมาณ

 ๑๒. เราตพิระสวุรรณวมิลศลี รองเจ้าคณะมณฑลไว้ด้วยว่า เมือ่จะบอกเร่ืองน้ี 
เข้ามาขอเรียนปฏิบัติ หาได้ส่งส�านวนเข้ามาทั้งหมดไม่ ปิดข้อความอันปรากฏใน
ส�านวนว่า วัดน้ันเป็นวดัร้าง เจ้าอธกิารรอดพึง่สร้างอโุบสถข้ึน ใบสมีาน้ันพระครูพทุธ- 
วหิารโสภณ (เกดิ) ได้ก่อฐานตัง้ขึน้ตามล�าพงัซ�า้พดูยนืยนัว่ามใีบสมีาท�าด้วยหนิหนัก
ประมาณร้อยชั่งเศษ (อันไม่มีในส�านวน) ปักอยู่ในบริเวณอุโบสถโดยรอบเป็นที่จะ 
ให้เหน็ว่า อโุบสถกข็องเก่า ใบสมีากข็องเก่า คงขาดแต่ลกูนิมติรเท่าน้ัน หากพระราชเวที 
พูดขึ้นในที่ประชุม จึงได้รู้ ได้สอบถามและเรียกส�านวน ยังปิดเสียอีกเล่า ส่งแต่ 
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ค�าค้านของเจ้าอธกิารอ่อนมาใบเดยีว แต่เราเรียกได้มาจากเจ้าคณะเมืองแล้ว วนิิจฉัย
เรื่องสีมาเป็นส�าคัญ รองเจ้าคณะมณฑลท�าเช่นนี้ ไม่สมควรเลย

 ๑๓. อกีฝ่ายหน่ึง เราชมพระครูวเิศษชยัสทิธ ิเจ้าคณะเมืองอ่างทองว่า เป็นผู้หนัก 
ในพระศาสนา เอาใจใส่ไต่สวนเรื่องนี้โดยถ้วนถี่สมควรเป็นผู้ใหญ่ได้

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๙๗๘.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

วิวาทาธิกรณ์เรื่องวิธีอุปสมบท

ที่เมืองระนอง

___________________________

 ๑. เดิมทีพระครูระนังควินัยมุนีวงศ์ เจ้าคณะเมืองกิตติมศักดิ์เมืองระนอง  
มีหนังสือถึงกรมราชบัณฑิตว่า พระครูได้เห็นพระมหาสมณวินิจฉัยเรื่องวิธีอุปสมบท
ในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่ม ๑ จึงได้เอาอย่างท�าตาม พระครูศีลพงศ์คณารักษ์ผู้รั้ง 
ต�าแหน่งเจ้าคณะเมืองคดัค้านว่า วธิน้ัีนไม่ถกู ใช้ไม่ได้ ผู้อปุสมบทวธิน้ัีน ให้อปุสมบท
เสยีใหม่ พระครูระนังควนัิย ยงัเชือ่ถอืพระมหาสมณวนิิจฉัยน้ันอยู ่ยงัไม่ยอมท�าตาม  
แต่ภายหลังได้ความจากส�าเนาหนังสือของพระครู ที่เจ้าคณะมณฑลส่งมาว่าพระครู
ได้ยอมท�าตามแล้ว

 ๒. ได้ตั้งกระทู้ให้พระครูศีลพงศ์แก้ แก้ว่า ไม่ได้ค้านพระมหาสมณวินิจฉัย 
ได้ค้านว่าท�าไม่ถูกพระมหาสมณวินิจฉัย คือสวดเป็นญัตติทุติยกรรมวาจาไป

 ๓. พระธรรมปาลาจารย์มหาสังฆปาโมกข์ เจ้าคณะมณฑลส่งค�าพยานกลาง 
ในชัน้ไต่สวนเข้ามา ตามค�าพระครูหดีผู้สวดกรรมวาจาพระแดง พระตีว๊ ๓ รูป วดัสวุรรณ- 
คิรีวิหาร (ที่โจทก์อยู่) พระเกตวัดอุปนันทาราม (ที่จ�าเลยอยู่) ได้ความร่วมกันว่า 
สวดเป็นญตัตทิตุยิกรรมวาจา ทีพ่ยานกล่าวขึน้ สณุาต ุเม เพยีงสองหน และพระครู- 
ระนังควินัย เป็นอุปัชฌายะเอง สวดเอง ก็มีคราวหนึ่ง

 ๔. โจทก์เข้ามากรุงเทพ ฯ จึงให้เรียกจ�าเลยและพระครูหีดผู้สวดตามเข้ามา  
ได้สั่งให้พระครูหีดสวดต่อหน้าเรา พร้อมด้วยพระญาณวราภรณ์ พระมหานายก 
พระอริยกวี ได้สอบถาม ถึงชื่อฉายาผู้บวชทั้งพระครูระนังควินัยทั้งพระครูหีด 
จ�าหาได้ไม่ บอกได้เพยีงสองชือ่ คอื จุลวคโฺค ๑ อสสฺยโุช ๑ อนุญาตให้เอาช่ือน้ันเข้า
สวดกเ็ปลีย่นวภิตัตไิม่เป็น ให้พระครูระนังควนัิยแก้ กแ็ก้ไม่ได้ ทัง้มีหนังสอืกางดูอยู่  
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ลองให้สวดกรรมวาจาแบบใช้ชื่อผู้บวชว่านาโค ใช้ชื่ออุปัชฌายะว่า ติสฺโส พระครูหีด 
ก็สวดไม่ได้อกี ให้พระครูระนังควนัิยสวด กส็วดไม่ได้ ให้พระครูศีลพงศ์สวด กส็วด 
ไม่ได้เหมือนกัน แต่กรรมวาจาแบบแท้ ๆ ยังสวดไม่ได้

 ๕. เราให้วินิจฉัยว่า พระครูระนังควินัยท�าอุปสมบทกรรมไม่ถูกตามพระมหา- 
สมณวินิจฉัย ท�าด้วยความงมงาย เพียงเท่านี้ก็เป็นกรรมวิบัติอยู่แล้ว ซ�้าสวดเพียง 
ญตัตทิตุยิกรรมวาจาและสวดเองก็มี เป็นกรรมวบิตัแิต่ละอย่าง ๆ  ฝ่ายพระครูศีลพงศ์ 
ก็ค้านด้วยความงมงายเหมอืนกนั อนัผู้จะค้านเขา ต้องสวดได้เอง จึงจะรู้ว่าเขาสวดผิด  
แต่เผอิญค้านถูกเข้า อุปสมบทกรรมที่ท�าน้ันใช้ไม่ได้ แต่ว่าได้ท�าใหม่แล้ว ก็เป็น 
แล้วกัน เมื่อไม่มีใครคัดค้าน

 ๖. อันอุปัชฌายะย่อมเป็นหลักในอุปสมบทกรรม ถ้าจ�ากรรมวาจาไม่ได้  
ผู้สวด ๆ ผิด ใครเล่าจักทัก แม้กางแบบทาน ถ้าจ�าไม่ได้เขาสวดผิดก็ทักไม่ทัน 
เหตุน้ันเราสั่งงดพระครูระนังควินัยและพระครูศีลพงศ์ ยังไม่ให้เป็นอุปัชฌายะให้
อุปสมบท กว่าจะจ�าขานนาค สรณคมน์ กรรมวาจา แบบ และอนุศาสน์ได้แม่นย�า 
จนสามารถจะทักเขาได้ และได้สอบสวดในส�านักผู้ช�าระอักษรให้ถูกต้อง และสั่งงด 
พระครูหดียังไม่ให้สวดกรรมวาจาอปุสมบท กว่าจะจ�าได้แม่นย�า สวดปากเปล่าได้คล่อง  
สอบอักขระถูกต้องแล้ว ถ้าไม่สามารถ ก็สั่งให้งดเลยทั้งสามรูป

 ๗. ในเวลาน้ีเมอืงระนองขดัด้วยอปัุชฌายะ ให้เจ้าคณะมณฑลเองหรือส่งรูปอืน่
ไปให้อปุสมบททีน่ั่นเป็นคราว ๆ  หรือมพีระในเมอืงน้ันเองพอจะเลอืกตัง้ได้กเ็ลอืกตัง้
ขึ้นไว้

 ๘. ในทีน้ี่ เราตพิระครูระนังควนัิยไว้ด้วยว่า เป็นผู้งมงายแต่ไม่เจียมตวั กล้าใช้ 
แบบแผนอนัเป็นวสิยัของผู้รู้ จึงท�าผิด ๆ  ตกในฐานเลนิเล่อ ในกรรมอนัส�าคัญ ไม่สม 
แก่หน้าที่ของอุปัชฌายะ

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๗

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส
___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๒ หน้า ๔๕๔
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

 ความขัดข้องของเจ้าคณะรองหนใต้ ผู้บัญชาการคณะมณฑล

ราชบุรี เรื่องพระยัง เดิมเป็นเจ้าวัดบางแคใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม 

เล่นหวยและเอาเงินของวัดนั้นไปใช้เสีย ถอดและขับแล้วขัดขืนและ

ภกิษวุดัเดยีวกัน ๙ รปูเข้าช่วย และอุดหนนุพระยัง เจ้าคณะว่าไม่ฟัง

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร
สมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยความขัดข้อง ของพระธรรมวโรดม เจ้าคณะรอง 
หนใต้ ผู้บัญชาการคณะมณฑลราชบุรี เร่ืองพระยัง เดิมเป็นเจ้าวัดบางแคใหญ่  
เมืองสมุทรสงคราม เล่นหวยและเอาเงินของวัดนั้นไปใช้เสีย ถอดและขับแล้วขัดขืน 
และภิกษุวัดเดียวกัน ๙ รูปเข้าช่วยอุดหนุนพระยัง เจ้าคณะว่าไม่ฟัง ไว้ดังต่อไปนี้:-

 เรื่อง พระมหาสิทธิการ เจ้าคณะเมืองสมุทรสงคราม ได้ออกหนังสือสั่งถอด 
พระอธกิารยัง วดับางแคใหญ่ และขบัเสยีจากวดัน้ัน แต่ในหนังสอืน้ัน เรียกวนิิจฉัย 
ยกโทษหลายกระทง คือ:-

 ๑. เล่นหวย

 ๒. เอาผลประโยชน์ของวัดไปใช้เป็นส่วนตัวเสียแล้ว จ�าหน่ายว่าปฏิสังขรณ์วัด

 ๓. รับเงินมาจากนายอยู่ ๕๖๐ บาทแล้ว เอาใช้เสียเอง แล้วตีสวนวัดให้เขา
เก็บใช้

 ๔. เร่ียรายเอาเงินเขาว่าจะหล่อพระพทุธรูปไว้ส�าหรับวดั แล้วเอาไปใช้เสยี และ
ทองของสงฆ์ที่รวบรวมว่าจะหล่อ ก็เอาขายเสีย

 ๕. ผิดทานบนว่าจะไม่เล่นหวย และเอาผลประโยชน์ของวัดไปใช้อีก
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 ๖. แกล้งหาความใส่โทษเจ้าคณะเมือง และอ้างอ�านาจพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑

 พระยังอุทธรณ์ค�าสั่งของเจ้าคณะเมือง ฝ่ายเจ้าคณะเมืองก็มีบอกขัดข้องเข้ามา
ถึงพระธรรมวโรดม ผู้บัญชาการคณะมณฑลว่า พระยังขัดขืนและได้พระ ๙ รูปเข้า
เป็นก�าลังอุดหนุน

 เจ้าคณะผู้บัญชาการมณฑล วินิจฉัยว่า เจ้าคณะเมืองท�าถูกแล้วให้ท�าตามนั้น  
ส่วนพระ ๙ รูปนั้น ให้เจ้าคณะเมืองเรียกตัวมาชี้แจงก่อน ถ้ายังขัดขืนให้ขับไปตาม 
พระยัง

 แม้เช่นน้ี พระยังและพระผู้เป็นฝักฝ่าย กย็งัขดัขนืไม่ยอมออกจากวดับางแคใหญ่  
ฎีกาก็ไม่ถวาย เจ้าคณะผู้บัญชาการมณฑล จึงบอกขัดข้องแก่เรา

 เรายังสัง่พระพนิิจนัยนิเทศ เจ้าพนักงานคด ีกระทรวงธรรมการให้เรียกพระยงั
และพระฝักฝ่ายมาแก้กระทู้ของเราในเรื่องนี้

 ภายหลังแต่นี้ พระยังได้ยื่นฎีกา มีข้อความคือ:-

 ๑. แก้ตัวในการขัดขืนต่อเจ้าคณะทั้งสองว่า ตนไม่มีผิด ยกความผิดอย่างไร 
จะขอคัดค�าตัดสิน ก็ไม่ยอมให้คัด และเรื่องว่าเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวเสีย หาได้จ่าย
ในการปฏิสังขรณ์ไม่นั้น พึ่งจะเกิดขึ้นในชั้นอุทธรณ์ ตนไม่รู้ หลงแก้คดีที่คณะเมือง
บอกเท่านั้น

 ๒. แก้ตัวในการที่ไม่ถวายฎีกาว่า เข้ามาเพื่อจะถวายแล้ว แต่เป็นเวลาเราไป
ตรวจการคณะมณฑล

 ๓. เมื่อให้การแก่พระพินิจนัยนิเทศ ได้ให้การพลั้งเผลอไป ๓ ข้อ ได้ท�าการ
แก้ยื่นไว้แล้ว

 ๔. ไม่ยอมท�าตามค�าพระทักษิณคณิศร จะขอถวายฎีกาก่อน
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 ฝ่ายพระอยู่ พระอิน พระเกต พระเข็ม พระเช็ง พระล�า พระพรหม พระวัน 
ก็เข้าชื่อกันยื่นฎีกาอีกฉบับหน่ึง แก้ตัวในการเข้าอุดหนุนพระยังว่า พระยังไม่มีผิด 
เจ้าคณะเมืองท�าไม่เป็นธรรม กล่าวโทษเจ้าคณะเมืองว่าไม่เป็นธรรมในเร่ืองอื่น ๆ 
และขอวินิจฉัย

 ในค�าแก้กระทู้ของเรา พระยังให้การ ดังนี้:-

 ๑. พระยังรับว่าได้เล่นหวย ได้เคยเสียเป็นจ�านวนเงินระหว่าง ๘๐๐ บาทขึ้น
ไปหา ๑,๒๐๐ บาท แต่ยื่นค�าให้การภายหลังปฏิเสธว่าหาได้เล่นไม่

 ๒. พระยังปฏิเสธว่า ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของวัดไปใช้ส่วนตัวแล้วจ�าหน่าย
ในการปฏิสังขรณ์ แต่รับว่าได้เคยเอาผลประโยชน์ของวัดไปใช้ส่วนตัว ประมาณ ๙ 
ครั้ง ๑๐ ครั้ง ครั้ง ๑ อย่างน้อย ๑๐ บาท อย่างมาก ๘๐ บาท แต่ได้ใช้แล้ว

 ๓. พระยังรับว่า ได้รับเงินมาจากนายอยู่ ๕๖๐ บาทจริง แต่ปฏิเสธว่า ไม่ได้
เอาไปใช้เสียเอง ได้จ่ายไปตามบัญชีหมายอักษร ข. และยื่นค�าให้การภายหลังว่า  
ได้จ่ายในการปฏิสังขรณ์วัดตลอดมาประมาณ ๘ ปี ๙ ปี

 ๔. พระยังปฏิเสธว่า หาได้เรี่ยรายเอาเงินจากราษฎรว่าจะหล่อพระพุทธรูปไม่  
แต่กล่าวแก้ว่า พระพทุธรูป ๔ องค์น้ัน พระยงัได้ทองจากพระสงฆ์บ้าง จากญาตโิยมบ้าง  
จ้างช่างหล่อขึน้ เดิมหมายจะเอาไว้ส�าหรับวดั ภายหลงัไม่มีเงินจะให้เป็นค่าจ้างแก่ช่าง 
จึงได้ขายให้ผู้มีชื่อเป็นองค์ ๆ ไปทั้ง ๔ องค์ ได้เงินไม่พอแก่ค่าจ้างหล่อ ได้เงินมา
ผ่อนใช้แก่ช่างหล่อบ้าง ใช้การส่วนตัวบ้าง ในที่สุดได้ใช้เสร็จแล้ว เงินรายหลังนี้ได้ 
มาจากไหน พระยงัหาได้ระบไุม่ แต่พระยงัยืน่ค�าให้การแก้เมือ่ภายหลงัว่า พระพทุธรูป 
เหล่าน้ี เมือ่พระยงัไม่มเีงินจะให้แก่ช่างเช่นน้ันแล้ว มผู้ีช่วยออกเงินให้ แต่เขาขอเชิญ 
เอาไปบูชา

 ข้อ ๑ พระยงัรับแล้วกลบัปฏเิสธในเร่ืองเล่นหวยน้ัน จ�าต้องเป็นมุสาข้างหน่ึง ข้อน้ี 
ได้ตั้งกระทู้ให้แก้ ที่พระยังจะต้องมีสติเพียงไร ทั้งเร่ืองน้ีเจ้าคณะเมืองก็ได้กล่าว 
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ยกโทษ ทีพ่ระยังรู้ตวัแล้ว แก้ตวัว่าพลัง้เผลอไม่หลดุ และการทีพ่ระยงัขาดแคลนทรัพย์ 
จนถึงถูกลงโทษเพราะเอาทรัพย์ของวดับางแคใหญ่ไปใช้เสยีน้ัน ยงัเป็นเหตปุระกอบ
ให้สนันิษฐานเหน็ว่าพระยงัเล่นหวยจริง ตามค�าให้การคร้ังแรกและในทานบนทีพ่ระยงั 
ท�าให้ไว้แก่เจ้าคณะเมือง พระยังก็รับว่าได้เล่นหวยจริง

 ข้อ ๒ พระยังรับอยู่เองแล้วว่าได้เอาเงินของวัดน้ันไปใช้ส่วนตัวตั้ง ๙ คร้ัง  
๑๐ ครั้ง คงปฏิเสธเพียงว่า ไม่ได้จ�าหน่ายขาดจ่ายตัวว่าจ่ายในการปฏิสังขรณ์ มีมา
ก็ได้ใช้แล้ว หากเป็นจริงตามนี้ พระยังก็ไม่พ้นผิด

 ซ�า้ในบญัชหีมายอกัษร ข. มีรายจ่ายทีไ่ม่น่าจะเหน็ว่าเกีย่วกบัการวดั เช่นซือ้ชาม  
ซื้อไม้แล่นเรือบด ใช้หนี้ผู้มีชื่อ ยังมีซื้อข้าวสารอีก แต่รายหลังถ้าซื้อเลี้ยงพระทั่วไป 
จ�าหน่ายได้ แต่ในบัญชีหาได้ระบุชัดไม่ และในบัญชีรายรับหมายอักษร ก. นายชูให้
ค่าเช่าสวนตั้งแต่ ร.ศ. ๑๒๕ ถึง ๑๒๙ ปีละ ๒๐ บาท ที่ควรจะเป็น ๕ ปี ๑๐๐ บาท  
แต่ข้างท้ายว่า ๓ ปี ๖๐ บาท ขาดเงินอยู่ ๔๐ บาท พระยังแก้ว่า นายชูพึ่งเข้าท�า
เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ และบัญชีนี้พระยังให้ท�ามาสักสองปีแล้ว อันบัญชีไม่ว่าท�าเมื่อไร  
จ�าต้องเป็นของถูกต้องที่ควรเชื่อได้ ซ�้าจะน�ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ ความสุจริตของตน 
จะต้องตรวจตราอกีชัน้หน่ึง และค�าว่าทีอั่นนายชูเช่าน้ัน เดมินายแก่นท�าอยูเ่ปล่าไม่ได้ 
ค่าเช่า ไม่สมกับค�าข้างต้นของตนเองว่า นายชูเช่าต่อจากอ�าแดงหริ่ม ถ้าต่างต�าบลกัน  
กเ็ป็นบงัสวนไว้อกีต�าบลหน่ึง เหน็ว่าการทีพ่ระยงักล่าวว่านายชพูึง่เช่าเมือ่ ร.ศ. ๑๒๗ น้ัน  
เป็นแต่ค�าแก้ตัวแต่ไม่สม จับได้ว่าเป็นเท็จ ข้อความในบัญชีสองบัญชีนั้น ส่อให้เห็น 
ว่าค�าแก้ของพระยังว่าได้ใช้เงินวัดแล้วนั้น ฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ ค�าแก้ของพระยังว่า 
หาได้จ�าหน่ายขาดตวัในการปฏสิงัขรณ์ไม่น้ัน ข้อน้ีเจ้าคณะเมอืงได้ยกขึน้กล่าวชดัเจน
ในหนังสือสั่งถอดและขับว่า ได้ไต่สวนแล้ว ของที่อ้างว่าจ่ายเงินวัดท�าน้ัน มีตัว 
ผู้บริจาคทรัพย์สร้างทั้งนั้น ระบุชื่ออ�าแดงหร�่าหรือหล�่า อ�าแดงเหลี่ยม อ�าแดงพริ้ง 
ชอบแต่พระยังจะอ้างผู้มีชื่อเหล่าน้ันเป็นพยาน เพื่อพิสูจน์ตัว แต่พระยังหาอ้างไม่ 
และบัญชีจ�าหน่ายของพระยังนั้น ไม่ใช่บัญชีท�าประจ�าปี ท�าเมื่อเกิดความเรื่องนี้แล้ว 
ทั้งจ�านวนเงินก็บกพร่อง รายรับยอดไม่ถูกกันก็มี ค�าจ�าหน่ายของพระยังในข้อนี้ฟัง
เอาเป็นจริงไม่ได้
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 ข้อ ๓ พระยังจ�าหน่ายว่า รับเงินมาจากนายอยู่ ๕๖๐ บาทแล้ว ได้จ่ายไปตาม
บัญชีหมายอักษร ข. ภายหลังแก้ว่าได้จ่ายในการปฏิสังขรณ์วัดตลอดมา ประมาณ 
๘ ปี ๙ ปีนั้น รายจ่ายในบัญชีหมายอักษร ข. หาได้เป็นรายปฏิสังขรณ์อย่างเดียวไม่  
และว่าจ่ายในการปฏิสังขรณ์ตลอดมา ๘ ปี ๙ ปีนั้น ตามค�าให้การของพระยังเองว่า 
นายอยู่เช่าตั้งแต่ ร.ศ. ๑๓๐ ตรง พ.ศ. ๒๔๕๔ ตั้งแต่นั้นมายังไม่ถึง ๘ ปี หากจะ
เข้าใจว่าเอาไปใช้รายปฏิสังขรณ์ในปีก่อน ๆ ที่ว่าบัญชีรายรับหมายอักษร ก. ไม่พอ
แก่บัญชีรายจ่ายหมายอักษร ข. ๗๕๘ บาท ๔๙ สตางค์ก็ไม่ได้ การจ่ายปฏิสังขรณ์
เป็นการจ่ายขาดตัว ไม่ใช่ทางที่จะกู้เขามาท�า บัญชีจ่ายท่วมบัญชีรับนั้น ส่อให้เห็นว่า 
บัญชีน้ันไม่แน่เป็นแต่ท�าขึ้น พอเป็นเคร่ืองจ�าหน่ายทรัพย์ที่ยังขาด ในทานบนของ
พระยังเองที่ท�าให้ไว้แก่เจ้าคณะเมือง พระยังยอมรับใช้เงินในส่วนท�าช่ัวของพระยัง 
ในค�าให้การแก้กระทู้พระยังว่าเงินราย ๕๖๐ บาท จ�าหน่ายว่าใช้ในการวัด เจ้าคณะ
เมืองไม่ยอม และได้ใช้ไปแล้ว ๔๐ บาท นี้ส่อให้เห็นได้ว่า พระยังได้เอาเงินนั้นไป
ใช้ส่วนตัวจริง จนยอมรับจะใช้แล้ว แต่กลับจ�าหน่ายขาดตัวเสียภายหลัง ถ้าใช้ใน
การวัดจริง แต่เจ้าคณะเมืองไม่เชื่อ จะให้ใช้ ชอบแต่พระยังจะถวายฎีกา เมื่อได้
อุทธรณ์แล้ว จริงอยู่พระยังได้ยื่นฎีกา แต่ไม่ได้ร้องในทางนี้ ร้องในทางว่าเจ้าคณะ
เมืองข่มขืนให้ตนใช้ จนตนต้องใช้ไปแล้ว ๔๐ บาท น�าจะให้พิจารณาและลงโทษ 
โดยฐานปสัยหาวหาร เราถามเจ้าคณะผู้บัญชาการมณฑล ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเพราะ
พระยังเล่นหวยและเอาเงินวัดไปใช้ เราจึงเรียกพระยังมาถามว่า เร่ืองน้ี เจ้าคณะ
กล่าวว่าเป็นเพราะพระยังเล่นหวยและเอาเงินวัดไปใช้เสีย พระยังปรารถนาจะให้เรา
พิจารณาตามฎีกาของพระยัง หรือจะขอถอนฎีกา พระยังอ�้าอึ้งอยู่สักครู่หน่ึงแล้ว  
ขอถอนฎีกา นี้ส่อให้รู้ว่าพระยังไม่กล้าพิสูจน์

 ข้อ ๔ เรื่องขายพระพุทธรูปน้ัน ในค�าให้การแก้กระทู้พระยังรับแต่แก้ตัวว่า 
เพราะไม่มีเงินจะให้เป็นค่าจ้างแก่ช่างหล่อ แม้จะแก้ในภายหลังว่า ผู้มีชื่อเหล่าน้ัน
ช่วยออกค่าจ้างแล้วขอเชิญไปไว้บูชา ก็ต่างจากขาย เพราะทองเป็นของได้มาจาก 
เจ้าของต่างราย ที่เขาบริจาคโดยเชื่อถือพระยังว่าจะหล่อเอาไว้ที่วัด แม้ไม่ได้ความ
ชัดว่า ใครได้บริจาคเงินเพื่อสร้างพระพุทธรูปเหล่านี้บ้าง แต่มีในบัญชีรายจ่ายหมาย 
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อักษร ข. ว่าจ้างขัดพระ ๘๐ บาท น้ีพระยังแก้ว่าหาใช่พระพุทธรูปที่หล่อน้ันไม่  
เป็นของหล่อส�าหรับวดันานประมาณร้อยปี หน้าตกั ๒๐ น้ิว ตามค�าให้การของพระยงั  
ค่าจ้างขัดนิ้วละ ๗ บาท ต้องเป็นค่าจ้าง ๑๔๐ บาท ตามนี้ต้องเป็นนิ้วละ ๔ บาท 
เม่ือพระยังจ้างได้ถูกอย่างน้ีเหตุไฉนจึงจ้างพระที่หล่อรายหลังแพงไปเล่า น้ีส่อว่า 
พระยังเอาเงินวัดจ่ายจ้างขัดพระพุทธรูปรายหลังน้ันด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ีต้องลง
สันนิษฐานว่าพระยังขายพระพุทธรูป ที่ควรจะตกเป็นของวัดบางแคใหญ่เสีย

 คดเีช่นน้ี ในส่วนอาณาจักร เจ้าหน้าทีฝ่่ายธรุการแต่พนักงานอยัการเป็นโจทก์ฟ้อง  
แต่ในฝ่ายพระพุทธอาณา ยังไม่มีธรรมเนียมน้ีเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจะสอดส่อง  
เม่ือได้ความแน่ชัดว่าลูกคณะประพฤติมิชอบก็อาจออกค�าสั่งลงโทษได้ ถ้าลูกคณะ 
ผู้ถกูลงโทษ เหน็ไม่เป็นธรรม หรือยังจะต่อสู ้ขอทเุลาอทุธรณ์ได้ในชัน้น้ี จึงเป็นอธกิรณ์ 
ที่ลูกคณะเป็นโจทก์อุทธรณ์ค�าสั่งของเจ้าคณะ เจ้าคณะเป็นจ�าเลย พระมหาสิทธิการ 
เจ้าคณะเมอืงสมทุรสงคราม ออกค�าสัง่ถอดพระยงัจากต�าแหน่งเจ้าอาวาส และขบัเสยี 
จากวัดบางแคใหญ่ ยกโทษว่าเล่นหวยและเอาเงินของวัดนั้นไปใช้ส่วนตัวเสีย ท�าถูก
ระเบียบในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๑๔๔๕) 
มาตรา ๓๒ ข้อ ๒ ถ้าพระยัง ยังจะต่อสู้ก็ควรร้องอุทธรณ์และถวายฎีกาโดยล�าดับ  
พระยังได้ร้องอุทธรณ์แล้ว แต่เมื่อพระธรรมวโรดมผู้บัญชาการคณะมณฑลตัดสิน
ยืนตามค�าสั่งเจ้าคณะเมือง พระยังหาได้ถวายฎีกาไม่ แก้ตัวในค�าให้การว่า ขอคัด
ค�าวินิจฉัยของเจ้าคณะมณฑลเจ้าคณะเมืองไม่ยอมให้คัด ในฎีกาคราวหลังว่า เมื่อ
มกราคมหลังเข้ามากรุงเทพ ฯ เพื่อจะถวายฎีกา แต่เราไปตรวจคณะมณฑลเสีย  
ถ้าจริงตามค�าต้น ชอบแต่จะร้องฎีกาเท่าความที่ตนรู้เช่นถูกถอดถูกไล่ และขอคัด
ค�าตัดสินไม่ได้ ส่วนค�าหลังนั้นเป็นแต่สักว่าค�าแก้ตัว เพราะพระธรรมวโรดมได้ร้อง 
ขัดขอ้ง และเราได้สั่งให้พระยังแก้กระทูไ้ว้ ก่อนไปตรวจคณะมณฑลกรงุเก่า พระยงั 
ถอืเอาเลศทีถู่กเรียกเข้ามาแก้กระทูน้ั้นเองว่า เข้ามาเพือ่จะถวายฎีกา กพ็อถกูเรียกให้
ไปแก้กระทู ้แก้อย่างน้ีไม่หลดุ เป็นอนัขดัค�าสัง่เจ้าคณะเมืองและเจ้าคณะผู้บญัชาการ
มณฑล
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 พิจารณาเพียงเท่านี้ ก็ได้ความที่เชื่อได้แล้วว่า พระยังเล่นหวยและเอาเงินของ 
วัดบางแคใหญ่ไปใช้ส่วนตัวเสีย แล้วจ�าหน่ายว่าเอาใช้ในการวัด มีความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์ของวัด ล่อแหลมต่ออวหาร หากนายอุยมรรคนายกวัดน้ัน นายอยู่ 
ผู้ถือสวนนายเชยช่างหล่อ จะเบิกความสมอ้างของจ�าเลย ก็ไม่ท�าอธิกรณ์ของจ�าเลย 
อันเน่ืองในทางพระพุทธอาณาให้ดีขึ้นได้ จึงงดเสียมิได้สืบ เจ้าคณะเมืองสั่งถอด 
พระยังจากต�าแหน่งเจ้าวัดบางแคใหญ่ และเจ้าคณะผู้บัญชาการมณฑลตัดสินยืน
ตามค�าเจ้าคณะเมืองนั้น ชอบแล้ว แต่ข้อให้ปัพพาชนียกรรมจากวัดบางแคใหญ่นั้น 
เป็นแต่ผลกัไปพอพ้นเขต จะไปเทีย่วจรจัดอยูใ่นทีอ่ืน่อกี ปาปภกิษุเช่นน้ี ไม่ควรให้อยู่ 
ในพระศาสนา ส่วนขัดค�าสั่งเจ้าคณะน้ันให้เพิ่มโทษข้ึนอีกโสดหน่ึง โดยฐานลง
ทณัฑกรรม เราสัง่ลงทณัฑกรรมพระยงัให้ตกัน�า้ ๕๐ บาตรแล้วให้สกึเสยี ห้ามไม่ให้ 
บรรพชาอุปสมบทอีกต่อไป ให้ผู้รับสั่งบังคับตามนี้ เราสั่งยกฎีกาของสมียังเสีย

 ค�าวินิจฉัยน้ีไม่เปลือ้งสมยีงัจากความเป็นผู้ต้องส�านอง เพราะเอาเงินวดับางแค
ใหญ่ไปใช้นั้น ในทางอาณาจักร

 ในทีน้ี่เราขอตพิระทกัษิณคณศิรไว้ด้วยว่า รู้แล้วว่าสมยีงัเป็นปาปภิกษุเช่นน้ีแล้ว  
ยังไปขอเจ้าคณะเมืองสมุทรสงครามให้ขืนใจยกย่องต่อไปอีก เป็นผู้อุดหนุนอลัชชี  
ไม่เห็นแก่พระศาสนา จนสมียังได้ช่องท�าความยุ่งยากซ�้าเติมขึ้น ไม่สมเป็นผู้ใหญ่ 
และติพระมหาสิทธิการว่า ลุอ�านาจแก่ภยาคติ เกรงใจพระทักษิณคณิศรจนเกินดี
กลับยกย่องพระที่ตนรู้แล้ว ว่าประพฤติลามกไว้อีก

 บัดนี้จักพิจารณาและวินิจฉัยคดีของพระ ๙ รูปนั้นต่อไป ในพระ ๙ รูปนั้น 
พระชื่นปรากฏในส�านวนว่าสึกไปแล้ว มีค�าอยู่แต่ของ ๘ รูป ในค�าให้การแก้กระทู้
ก็ดี ในฎีกาก็ดี กล่าวความเจือกัน พระ ๘ รูปนี้แก้ตัวในการเข้าอุดหนุนสมียังว่า

 ๑. ไม่มีโจทก์ สมียังไม่ผิด เจ้าคณะเมืองท�าไม่เป็นธรรม

 ๒. ในระหว่างสมยีงั ยังอทุธรณ์ พระครูช่วงเจ้าคณะแขวงอ้างค�าสัง่เจ้าคณะเมอืง 
ตัง้พระนวมเป็นผู้ร้ังต�าแหน่งเจ้าอาวาส โดยไม่ได้รับอนุมตัขิองทีป่ระชมุบรรพชติและ
คฤหัสถ์ และจะให้พวกตนหาประกันให้พระนวม พวกตนจึงไม่ยอม
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 ๓. ในชั้นอุทธรณ์ตกแล้ว ยังไม่ยอม เพราะสมียังไม่ได้ยินยอมตามค�าตัดสิน
ของเจ้าคณะมณฑล

 ๔. ถูกเจ้าคณะมณฑลสั่งขับ ไม่ได้ถวายฎีกานั้น ในชั้นแรกไม่ได้คิดจะถวาย 
ในชั้นหลังเราไม่อยู่

 ข้อ ๑ ไม่จ�าต้องมีโจทก์ ดังกล่าวแล้วในภายหลัง และพิจารณาได้ความว่า 
สมียังท�าผิด เจ้าคณะเมืองท�าเป็นธรรมแล้ว แม้หากเจ้าคณะเมืองท�าไม่เป็นธรรม  
ก็เป็นธรุะของสมยีงัจะร้องอทุธรณ์ ไม่ใช่ว่าพระพวกน้ีมอี�านาจเข้ามาขัดขืน หากจะช่วย 
ก็ควรช่วยเอาธุระส่วนตัวของสมียังเท่านั้น พระเหล่านี้เข้าโต้เถียงคัดค้าน มีผิดฐาน
เข้าอุดหนุนผู้มีความผิด

 ข้อ ๒ สมียังถูกเจ้าคณะถอดและขับ ในระหว่างอุทธรณ์ท�าการในหน้าที ่
เจ้าอาวาสไม่ได้อยู่เอง ต่อเมื่อช�านะคดีแล้ว จึงจะคืนเข้าว่าการได้ เจ้าคณะเมืองตั้งผู้
ร้ังต�าแหน่งเจ้าอาวาส ชอบแล้ว ไม่จ�าต้องได้อนุมัตขิองทีป่ระชุม เพราะท�าการช่ัวคราว 
ทั้งในเวลาหยุกหยิกด้วย พระพวกนี้ไม่หาประกันให้ผู้รั้งต�าแหน่งเจ้าอาวาสมีผิดฐาน
ขัดค�าสั่งเจ้าคณะ

 ข้อ ๓ เมือ่อทุธรณ์ตกแล้ว สมยีงัไม่ยนิยอม กช็อบแต่จะถวายฎกีา พระพวกน้ี 
ยกเอาความข้อนี้ขึ้นต่อสู้ ไม่พ้นผิดฐานอุดหนุนผู้มีความผิด

 ข้อ ๔ เมื่อไม่คิดจะถวายฎีกา แต่ไม่ออกจากวัด มีผิดฐานขัดค�าสั่งเจ้าคณะอีก

 พจิารณาได้ความว่า พระอยู่ พระอนิ พระเกต พระเข็ม พระเช็ง พระล�า พระพรหม  
พระวัน มีผิดฐานเข้าอุดหนุนผู้ผิดและขัดค�าสั่งเจ้าคณะดังน้ี เจ้าคณะผู้บัญชาการ
มณฑลว่าไม่ฟัง จึงสัง่ให้ขบัเสยีจากวดับางแคใหญ่น้ัน ชอบแล้ว นอกจากน้ีพระพวกน้ี 
ยังเก็บเอาเรื่องอันไม่เกี่ยวกับตนมาร้องอีก หาความเจ้าคณะเมืองนอกทาง ฎีกาของ
พระ ๘ รูปนี้ฟังไม่ขึ้น เราสั่งยกเสีย แต่ในพระพวกนี้ พระอยู่เป็นปัจจัยชักชวน
พระนอกนี้ให้ก่อความยุ่งยากขึ้น ควรจะได้รับโทษหนักกว่า และการขับนั้น ไม่ควร
จะปล่อยให้เที่ยวกระเจิ่นอยู่ ให้ก�าหนดเขตแห่งบัพพาชนียกรรม และเพิ่มโทษดังนี้
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 ๑. ให้ลงทัณฑกรรมพระอยู่ให้ตักน�้า ๓๐ บาตร และขับเสียจากเมือง
สมุทรสงคราม จะอยู่ในเมืองอื่นได้ แต่ห้ามไม่ให้อยู่ในแขวงที่ติดต่อกับเมือง
สมุทรสงคราม

 ๒. พระอินเป็นรองตัวการ ให้ขับเสียจากแขวงอัมพวา จะอยู่ในแขวงอื่น 
แห่งเมืองเดียวกันได้ แต่ห้ามไม่ให้อยู่วัดห่างจากวัดบางแคใหญ่ไม่ถึง ๑๐๐ เส้น 
(หนึ่งร้อยเส้น)

 ๓. พระเกต พระเข็ม พระเช็ง พระล�า พระพรหม พระวัน ๖ รูป เป็นแต่ 
ผู้พลอยตามพระอยู่ ให้ขับจากวัดบางแคใหญ่ จะอยู่วัดอื่นในแขวงเดียวกันก็ได้  
แต่ต้องห่างจากวัดบางแคใหญ่กว่า ๕๐ เส้น (ห้าสิบเส้น)

 ๔. ให้พระเหล่าน้ีหาวัดอยู่เองก่อน แต่ห้ามไม่ให้อยู่รวมกันวัดเดียวตั้งแต่  
๒ รูปขึ้นไป หาได้แล้ว ให้เจ้าคณะมอบตัวไป ถ้าไปอยู่ต่างเมือง เป็นหน้าที่ของ 
เจ้าคณะผู้บญัชาการมณฑล ถ้าไปอยูต่่างแขวง เป็นหน้าทีข่องเจ้าคณะเมือง ถ้าไปอยู่
ต่างวัดในแขวงเดียวกันเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวง ถ้าหาเองไม่ได้ให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าคณะจะจัดฝากให้อยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง แต่ให้ต้องตามก�าหนดอันกล่าวแล้ว

 ให้ผู้รับสั่งลงทัณฑกรรมแก่พระอยู่และขับพระอยู่กับพระนอกน้ีออกจาก 
วัดบางแคใหญ่คราวหน่ึงก่อนแล้ว มอบตัวไว้แก่เจ้าคณะในท้องถิ่น จัดการต่อไป
ตามก�าหนด

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๘

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส
___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๓ หน้า ๕๑
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พระมหาสมณวินิจฉัย

แก้วิธีบรรพชาของคณะธรรมยุตติกนิกาย

___________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนาถบพิตร พระมหาสมณะ ประทับในที่ประชุมพระเถรานุเถระธรรมยุต- 
ติกนิกาย ทรงพระปรารภถึงวิธีให้บรรพชาที่ใช้กันมา อันไม่ตรงแก่ความจริงใจก็มี  
อันซ�้าซากก็มี ทรงปรึกษาด้วยพระเถรานุเถระ ลงมติกันโดยมากแล้ว ประทาน 
พระมหาสมณวินิจฉัยแก้วิธีให้บรรพชาของเดิมวางระเบียบไว้ใหม่ ดังต่อไปนี้:-

 ๑. ค�าขอผ้ากาสายะว่า “สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย” ที่แปลว่า 
“เพือ่ท�าให้แจ้งพระนิพพาน เป็นทีอ่อกไปจากทกุข์ทัง้ปวง” ไม่ตรงต่อความจริงใจของ 
ผู้กล่าวมากกว่ามาก การให้ผ้ากาสายะ มาในบาลมีหาวรรคพระวนัิยเพยีงว่า “ให้นุ่งห่ม 
ผ้ากาสายะไม่มีค�าให้ขอ ในอรรถกถากล่าวเพียงว่า “พึงให้รับผ้ากาสายะ ๓ ครั้ง 
ก็ได้ ๒ ครั้งก็ได้ ครั้งเดียวก็ได้” การให้กล่าวค�าขออย่างนั้นเกิดขึ้นในปูนแห่งฎีกา 
วิมติวิโนทนี ที่อธิบายค�าแห่งอรรถกถานั้น ถ้าการให้บรรพชามีจ�ากัดเฉพาะแก่ผู้มุ่ง
พระนิพพาน ค�าขอนั้นก็เป็นฐานะอยู่ แต่ธรรมเนียมบวชในประเทศนี้ ขยายกว้าง
ออกไปตลอดถึงการบวชตามประเพณี กล่าวค�าขออย่างนี้ จึงเสียความจริงใจ แม้ค�า 
ขออุปสมบทอันมาในบาลีแท้ ก็กล่าวเพียงว่า “สงฺฆมฺภนฺเต อุปสมฺปท� ยาจามิ,  
อุลฺลุมฺปตุ ม� ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺปํ อุปาทาย” ที่แปลว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า 
ขออุปสมบทต่อสงฆ์ ขอสงฆ์จงเอ็นดูยกข้าพเจ้าขึ้น” เป็นแต่ค�ากลาง ไม่ได้จ�ากัดให้
มุ่งพระนิพพานอย่างเดียว อีกประการหนึ่ง ตามธรรมเนียมพระศาสนาถือว่า ๓ หน
เป็นเคารพ ค�าขอผ้ากาสายะว่าเป็น ๒ อย่าง ขณะอยู่ในมือผู้บวช กล่าวขอให้ท่าน 
รับไป ขณะอยู่ในมือท่าน กล่าวขอให้ท่านให้ ว่าอย่างละ ๓ หน สลับกันไปมาและ
ผ้ากาสายะเปลีย่นมอืกนั ไม่ปรากฏเป็นเคารพ ดเูป็นท�าเล่นน่าเกลยีดอยู ่เม่ือได้ความ
ชัดว่าค�าขอผ้ากาสายะน้ันมีขึ้นในปูนฎีกาวิมติวิโนทนี จึงไม่เป็นค�าส�าคัญ สมควร
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จะแก้ได้จึงแก้เสีย วางระเบียบไว้ใหม่ รวมค�าขอบรรพชาและขอผ้ากาสายะเข้าเป็น 
อันเดียวกัน เพ่งผ้าอยู่ในมือผู้ขอ ค�าขอว่าอย่างนี้ “อห� ภนฺเต ปพฺพชฺช� ยาจามิ,  
อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม� ภนฺเต, อนุกมฺปํ อุปาทาย, ทุติยมฺปิ  
อห� ภนฺเต ปพฺพชฺช� ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม�  
ภนฺเต, อนุกมฺปํ อุปาทาย, ตติยมฺปิ อห� ภนฺเต ปพฺพชฺช� ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ  
วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม� ภนฺเต, อนุกมฺปํ อุปาทาย” แปลว่า “ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้า
ขอบรรพชา ขอท่านเอ็นดูถือเอาผ้ากาสายะเหล่านี้ ยังข้าพเจ้าให้บวช”

 ๒. การให้สรณคมน์ ๒ คราว ว่านิคคหิตเป็น ง คราวหนึ่ง เป็น ม คราวหนึ่ง 
ดเูป็นทีไ่ม่แน่ใจว่าอย่างไรถกู พระอรรถกถาจารย์ผู้รจนาอรรถกถามหาวรรคพระวนัิย 
แนะให้ว่าสรณคมน์ไว้ว่า “อันอาจารย์ผู้จะให้สรณะ ๓ พึงให้ท�านิคคหิตข้างท้าย  
ให้ติดต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันไปอย่างนี้ว่า ‘พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ’ ก็ได้ พึงให้ท�า ม 
อกัษรข้างท้ายให้ขาดตอนอย่างน้ีว่า ‘พทุธฺม ฺสรณม ฺคจฺฉาม’ิ กไ็ด้” ตามค�าน้ี ท่านแนะ
ให้ว่าเลือกเอาอย่างหนึ่ง ไม่ได้แนะให้ว่าทั้ง ๒ อย่าง พวกถือพระพุทธศาสนาใช้บาลี 
๒ อย่าง พวกเหนือใช้บาลีสันสกฤต พวกใต้ใช้บาลีมคธ บาลีมคธว่านิคคหิตเป็น ง  
จะอาเทศเป็นวรรคานตะก็ได้ ไม่อาเทศก็ได้ จึงว่าติดกันไปได้ ภาษาสันสกฤตว่า 
นิคคหิตเป็น ม แต่ไม่ว่าอย่างนั้นเสมอไป ว่าอาเทศเป็นวรรคานตะไปตามพยัญชนะ
หนปลาย จะว่าติดกันจะต้องว่า “พุทฺธนฺ-สรณงฺ-คจฺฉามิ” ที่คนไม่สันทัดว่ายาก  
ท่านจึงแนะให้ว่าขาดตอน เช่นน้ีว่านิคคหิตเป็น ม ได้ แต่ว่าขยักทีละบทเช่นน้ัน 
ขาดองค์ คือ “ตทตฺถวิชานน�” เข้าใจความกันได้ในทันที ใช้ไม่ได้เหมือนกัน พวกเรา 
ใช้บาลีมคธ ที่ส�าคัญ เช่นกรรมวาจาไม่ต้องใช้บาลีสันสกฤต กรรมวาจาที่ส�าคัญ เช่น
กรรมวาจาอุปสมบท และกรรมวาจาสมมติสีมา ก็ว่านิคคหิตเป็น ง ทั้งนั้น อันจะ
ท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยไม่แน่ใจและท�าสุ่มไปเช่นน้ันเป็นงมงายและน่าอายอยู่ 
เมื่อได้ความชัดเจนเช่นนี้แล้ว จึงถอนค�ารับสรณคมน์ ว่านิคคหิตเป็น ม เสียจบหนึ่ง 
วางระเบียบไว้ใหม่ให้ว่านิคคหิตเป็น ง เนื่องกันไปเฉพาะจบเดียว
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 ๓. สิกขาบท ๑๐ ในบาลีลงท้ายเพียง เวรมณี เท่าน้ัน ไม่มี “สิกฺขาปท�  
สมาทิยามิ” และค�าท้ายมีว่า “อิมานิ ทส สิกฺขาปทานิ สมาทิยามิ” เป็นค�าสมาทาน
รวบยอดอยู่แล้ว ค�าว่า “สิกฺขาปท� สมาทิยามิ” ในระหว่าง เฝือเกินต้องการไป เพราะ 
องค์ข้างต้นเป็นสรูปใน “ทส สิกฺขาปทานิ” อยู่แล้ว อันสมาทานมี “สิกฺขาปท�  
สมาทิยามิ” ทุกบทนั้น ควรใช้ในอันสมาทานไม่รวบยอด อย่างรับศีลของคฤหัสถ์ 
ที่ไม่ว่า “อิมานิ ปญฺจ สิกฺขาปทานิ สมาทิยามิ” จึงยกค�าว่า “สิกฺขาปท� สมาทิยามิ”  
ในระหว่างออกเสีย ให้ว่าเพียง “ปาณาติปาตา เวรมณี” เป็นต้น ว่าส่งท้ายว่า  
“อิมานิ ทส สิกฺขาปทานิ สมาทิยามิ” ทีเดียว

 ๔. เพื่อกันความเข้าใจผิด ข้างท้ายพระมหาสมณวินิจฉัยน้ี ได้เรียบเรียงวีธี 
ขอและให้บรรพชาไว้ด้วย

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๘

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๓ หน้า ๑๓๕
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พระมหาสมณวินิจฉัย

แก้วิธีบอกอนุศาสน์ท้ายอุปสมบทกรรม

ของธรรมยุติกนิกาย

___________________________

 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชริญาณวโรรส ศรีสคุตขตัตยิพรหมจารี 
ฯลฯ บรมนาถบพิตร พระมหาสมณะเสด็จประทับในที่ประชุมพระเถรานุเถระคณะ
ธรรมยุติกนิกาย ทรงพระปรารภการบอกอนุศาสน์ท้ายอุปสมบทกรรม ทรงปรึกษา
ด้วยพระเถรานุเถระลงมติกันแล้ว ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยไว้ ดังต่อไปนี้:-

 ๑. อนุศาสน์มาในบาลีมี ๓ หมวด บอกกาลเวลา ๑ บอกนิสัย ๑ บอก 
อกรณียะ ๑ บอกกาลเวลา มีแต่ค�าย่อเป็นที่แนะว่า “ตาวเทว ฉายา เมตพฺพา  
อุตุปฺปมาณ� อาจิกฺขิตพฺพ� ทิวสภาโค อาจิกฺขิตพฺโพ สงฺคีติ อาจิกฺขิตพฺพา” แปลว่า  
“พึงนับเงาแดดในทันใดน้ัน พึงบอกประมาณฤดู พึงบอกส่วนแห่งวัน พึงบอก 
ข้อเบ็ดเสร็จ บอกนิสัยและอกรณียะ มีค�าย่อต่อท้าย บอกเวลาว่า “จตฺตาโร  
นิสฺสยา อาจิกฺขิตพฺพา จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตพฺพานิ” แปลว่า “พึงบอกนิสัย 
๔ ประการ และพึงบอกอกรณียะ ๔ ประการ” จะพึงบอกอย่างไร มีค�าไว้ด้วยเสร็จ

 ๒. ท่านแต่ก่อน ยกเอาค�าแนะให้บอกกาลมาว่าน�าว่า “ตาวเทว ฉายา เมตพพฺา”  
จนถึง “จตฺตาโร นิสฺสยา อาจิกฺขิตพฺพา จตฺตาริ จ อกรณียานิ อาจิกฺขิตพฺพานิ”  
แล้วจึงบอกนิสยั ๔ ประการ และอกรณยีะ ๔ ประการ ตามค�าบาลคี�าน�าข้างต้นเขินไป  
เหมือนค�าน�าบอกบาตรจีวรเม่ือจะอุปสมบท จะแก้ความเขินน้ี ธรรมยุติกนิกายจึง 
ผูกค�าขึน้บรรจบ จนถงึบอกกาลเวลาด้วย และบอกไตรสกิขาต่ออกีหมวดหน่ึง ใช้เป็น 
ธรรมเนียมสืบมาในนิกายนี้

 ๓. ค�าที่ผูกขึ้นใช้บอกกาลเวลาน้ันมีที่เปลี่ยนมาก ผูกขึ้นส�าหรับอุปัชฌายะ 
ผู้รู้มคธภาษา ในเวลาที่พระสงฆ์ธรรมยุตยังไม่แพร่หลายออกไปในหัวเมืองทั้งหลาย 
อุปัชฌายะในหัวเมืองผู้ไม่สันทัดในมคธภาษา ย่อมบอกไม่สันทัด
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 ๔. ในท้ายข้อหน่ึง ๆ  มคี�ารับของภิกษุใหม่ว่า “อาม ภนฺเต ๆ ” ทีแ่ปลว่า “ขอรับ
เจ้าข้า ๆ” ดูเป็นน�าให้เสียความจริงใจอยู่หลายข้อ มีนิสัย ๔ ประการเป็นตัวอย่าง 
รับไปอย่างน้ันเอง หาผู้ท�าจริงมิได้ ผู้บอกกไ็ม่ได้ท�าจริงเหมือนกนั เว้นแต่จะลองดบู้าง 
เพราะมีอติเรกลาภที่หาได้โดยชอบธรรมเจือจานอยู่ไม่ข้นแค้นจนถึงจะต้องเลือกเอา 
ในระหว่างนิสัย ๔ ประการ กับอติเรกลาภอันเกิดขึ้นเพราะอเนสนา คือการแสวงหา
ไม่บงัควร หรืออกีอย่างหน่ึง เพราะไม่ถงึคราวทีจ่ะท�า ในบาลกีห็ามคี�าให้รับเช่นน้ันไม่

 ๕. การบอกอนุศาสน์เป็นค�าบาลีท้ายอุปสมบทกรรมน้ัน ท�าพอเป็นพิธี  
จะถือว่าเป็นอนัท�าเสร็จแล้ว จนถงึปล่อยภกิษุใหม่ไปตามล�าพงัเหมอืนสวดกรรมวาจา
อุปสมบทก็ไม่ได้ ต้องสอนให้ได้ความเข้าใจอีก เมื่อเป็นเช่นน้ีควรจะแก้ให้สะดวก  
จึงวางระเบียบไว้ใหม่ดังต่อไปนี้:-

 ๖. การบอกกาลเวลาเป็นค�ามคธ ให้ยกเลิกเสีย ให้จดบอกในใบฉายา ให้บอก
ด้วยปากเป็นค�าบาลีเพียงนิสัย ๔ ประการ อกรณียกิจ ๔ ประการ มีค�าน�า และ
ไตรสิกขา มีค�ารับของภิกษุใหม่ว่า “อาม ภนฺเต” ท้ายไตรสิกขาหนเดียว

 ๗. โดยนัยนี้ ให้เลิกค�าบอกกาลเวลาตั้งแต่ “ตาวเทว ฉายา เมตพฺพา” จนถึง 
“สงฺคีติ สลฺลกฺเขตพฺพา” เสีย บอกค�าน�าว่า “อนุญฺญาสิ โข ภควา อุปสมฺปาเทตฺวา  
จตตฺาโร นิสสฺเย จตตฺาริ จ อกรณยีานิ อาจิกขฺติุ�” แปลว่า “สมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้า 
ทรงพระอนุญาตไว้ เพื่อให้อุปสมบทแล้ว บอกนิสัย ๔ ประการ และอกรณียะ ๔ 
ประการ” แล้วบอกนิสยั ๔ ประการ และอกรณยีะ ๔ ประการว่า “ปิณฑฺยิาโลปโภชน�  
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ฯลฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺม� อุลฺลปิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย  
ตนฺเต ยาวชีว� อกรณียนฺติ” แล้วบอกไตรสิกขาว่า “อเนกปริยาเยน โข ปน ฯลฯ 
ตตฺถ อปฺปมาเทน สมฺปาเทตพฺพ�” ภิกษุใหม่รับว่า “อาม ภนฺเต” เป็นเสร็จเท่านี้

 ๘. เพื่อกันความเข้าใจผิด ข้างท้ายพระมหาสมณวินิจฉัยน้ีได้เรียงค�าบอก
อนุศาสน์เต็มไว้ด้วย
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 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๘

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๓ หน้า ๑๔๒
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างพระโฉม วัดดอน โจทก์ พระอธิการจั่น

วัดนั้น จ�าเลย เรื่องถูกขับไล่

___________________________

 ได้ตรวจส�านวนอธิกรณ์นีต้ลอดแล้ว ได้ความว่าพระอธิการจั่นได้รับหนังสือทิ้ง 
กล่าวโทษพระโฉมหลายกระทง ข้อที่น�าให้เกิดคดีน้ีขึ้นคือ เร่ืองกัดปลาและเร่ือง 
เล่นไพ่ ในชั้นต้น พระอธิการจั่นสืบสวนได้ความแน่ใจในข้อกัดปลา จึงยกข้อนี้ขึ้น
เป็นเหต ุขบัพระโฉมเสยีจากวดัดอน ในเวลาจวนเข้าพรรษา พระโฉมยืน่เร่ืองราวต่อ
พระเทพสธุ ีเจ้าคณะแขวงบางรัก ปฏิเสธข้อว่ากดัปลาและเล่นไพ่แก้ว่าเลีย้งไว้ชมเล่น 
และขออยูจ่�าพรรษาทีว่ดัดอน พระเทพสธุยีกสาเหตน้ัุนขึน้พจิารณา เอาพระอธกิารจ่ัน 
เป็นโจทก์ พระโฉมเป็นจ�าเลยในระหว่างนี้ พระอธิการจั่นสืบสวนเรื่องเล่นไพ่ เห็นว่า
ได้หลกัฐานจึงอ้างพยานด้วย พระเทพสธุตีดัสนิว่า พระโฉมกดัปลาและเล่นไพ่จริงสัง่
ให้พระโฉมสึก พระโฉมฎีกาว่าลงโทษแรงเกินไป

 เห็นว่า ค�าของพระโฉมว่าเลี้ยงปลากัดไว้ชมเล่นน้ันเป็นแต่ค�าแก้ตัว ค�าของ 
นายเลก็พยานของพระโฉมเองเบกิว่าได้เหน็นายวุน่ไปกดัปลาพนันทีบ้่านนายแจ้ง และ
ตนกไ็ด้ไปเล่นกัดปลาอยูท่ีน่ั่นด้วย กลบัประกอบค�าของนายวุน่ พยานพระอธกิารจ่ัน 
ผู้เบกิว่าพระโฉม ใช้ให้เอาปลาไปกดัพร้อมกับนายเลก็ ผู้ถอืเงิน ข้อน้ีฟังได้ว่าพระโฉม 
เล่นกัดปลาพนัน การกัดปลาไม่เป็นแต่เล่นพนันอย่างเดียว เป็นทรกรรมสัตว์อัน 
ไม่สมควรแก่ภิกษุอีกด้วย

 ข้อว่าเล่นไพ่น้ัน ค�าของนายเล็กผู้น้ันเองเบิกว่า ได้ทราบจากเขาพูดกันว่า  
พระโฉมเล่นไพ่ แต่จะเล่นทีบ้่านใครไม่ทราบและจ�าคนพดูไม่ได้ ถ้าเป็นพยานฝ่ายอืน่ 
ไม่ควรฟัง แต่นายเลก็เป็นพยานของพระโฉมเองเบกิความอย่างน้ี แปลว่าได้ฟังคนอืน่ 
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บอกอกี นอกจากนายวุน่กบันายเปลีย่นพยานของพระอธกิารจ่ัน กลบัประกอบค�าของ 
นายเปลี่ยนว่า นายเปลี่ยนได้เล่นไพ่วงเดียวกับพระโฉมที่บ้านอ�าแดงส่า เป็นแต ่
นายเล็กหลีกตนออกเสียเท่านั้น ข้อนี้ก็ฟังได้ว่าพระโฉมได้เล่นไพ่จริง

 การสึกพระมีโทษไม่ถึงปาราชิกก็ท�าได้ มีเป็นประเพณีเมืองมานมนานแล้ว  
ภิกษุใดเป็นอลัชชี อยู่ไปจักเป็นมลทินพระศาสนาให้สึกได้ทั้งนั้น เหมือนโรคเกิดใน
ร่างกาย ไม่ว่ามากหรือน้อย ทิ้งไว้คงบ่อนกาย เป็นของควรจะรักษาทั้งนั้น

 พระเทพสุธี อนุวัตรตามพระมหาสมณวินิจฉัยเร่ืองเล่นการพนันตัดสินให ้
พระโฉมสกึเสยีน้ันชอบแล้ว เสยีแต่จัดเอาพระอธกิารจ่ันเป็นโจทก์ เธอไล่ได้ตามหน้าที่
เจ้าอาวาส เธอควรเป็นจ�าเลย ฎีกาของพระโฉมฟังไม่ขึ้น ให้ยกเสีย ให้กรมสังฆการี 
ส่งตัวพระโฉมไปให้พระเทพสุธีสึกเสีย และจงอยู่ดูก�ากับให้การนี้ได้ท�าตลอดไป

 วินิจฉัยให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๘

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๓ หน้า ๓๙๖
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่าง พระชวน วัดดวงแข โจทก์

พระอธิการเย็น วัดนั้น จ�าเลย หาด้วยข้อต่าง ๆ นานา

รวม ๑๔ ข้อ

___________________________

 ข้อ ๑ โจทก์หาว่า จ�าเลยบังเอาทุเรียนที่อุปฐากนายดีครั้งยังเป็นภิกษุฝากไว้
ให้นายดี จ�าเลยปฏิเสธ เรื่องนี้โจทก์มีพยานแต่นายดี ตามค�าของนายดีที่พระกรรม 
การวัดสัมพันธวงศ์จดมานั้นว่า อุปฐายิกาเอาทุเรียนมาที่กุฎีจ�าเลย ในคราวฉลองกุฎี 
บอกต่อหน้าพยานว่าให้พยาน ๑ ผล ให้นายชุม ๑ ผล พยานหวังว่าจ�าเลย จักให้
เด็กเอาไปให้ แต่หาได้รับไม่ ใครจะเอาเสียพยานไม่รู้ พยานจะถามก็เกรงใจจ�าเลย 
จึงน่ิงเสยี ถ้าอปุฐายกิาผู้น้ันจะเอาทเุรียนไปให้พยานเหตไุฉนจึงไม่น�าไปให้ทีก่ฎีุ หรือ
ฝากไว้ให้ที่น่ัน และเหตุไฉนจึงน�ามาให้ที่กุฎีจ�าเลย และให้ในเวลามีงานฉลองกุฎี  
ทีน่่าจะเหน็ว่าเอาไปช่วยจ�าเลย หากว่าเอาไปให้พยานทีน้ั่น พยานกอ็ยูน่ั่นเองจะเรียก
ว่าฝากให้ไม่ได้ เป็นหน้าที่ของพยานจะให้ใครรับเอาไป พยานก็ไม่ยืนยันว่าจ�าเลย 
เอาเสีย ทั้งตนเองก็ไม่ปรารถนาจะถาม ตามค�าน้ีควรจะยกฟ้องข้อน้ีเสีย แต่เป็น 
ค�าจดของพระกรรมการเท่านั้น พยานไม่ได้ลงชื่อไว้เป็นส�าคัญ ส่งให้ ค�าพยานเป็น
หลกัฐาน จดค�าพยานเป็นหลกัฐาน พระพนิิจพนัิยผู้ว่าวดัดวงแขแจ้งว่าพยานเป็นคน
หลกัลอย ตามตวัไม่พบ เมือ่เป็นเช่นน้ี ค�าของพยานผู้น้ียิง่ไม่ควรฟัง ให้ยกข้อหาน้ีเสยี

 ข้อ ๒ โจทก์หาว่า ทุเรียนเหลือจากสลากภัต ๖ ผล ทายกมอบให้แจกพระ 
ในวนัหลงั จ�าเลยเอาเสยีเอง จ�าเลยรับว่า ได้รับมอบทเุรียน ๖ ผลจริง แต่แก้ว่าทายก
ไม่ได้เจตนาจะให้เป็นสงัฆทาน บอกว่าจ�าเลยจะพอใจแจกอย่างไรกต็าม จ�าเลย แถลง
แก่พระกรรมการว่า ได้แจกพระอื่นในวันรุ่งขึ้น รูปละเม็ด ๒ เม็ดจนทั่วกัน เรื่องนี้
ไม่มีพยานทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจ�าเลย เป็นแต่พระกรรมการสอบถามพระอื่น ไม่มีรูปใด
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รูปหนึ่งรับว่าได้รับแจก การถวายสลากภัต มีธรรมเนียมที่เปล่งค�าถวายสงฆ์ ของนั้น 
สมควรจะเป็นของสงฆ์ แต่เม่ือยังไม่ได้ประเคนหรือมอบหมาย อาจจะเข้าใจว่า 
เป็นของบุคคลก็ได้ อย่างไรก็ดีตามค�าของจ�าเลย ทายกได้มอบให้แจก แต่อนุญาต
ให้แจกตามใจไม่ปรากฏว่า พระรูปอืน่เป็นภตัตเุทสกะ กลบัปรากฏในส�านวนน้ีเองว่า 
จ�าเลยท�าหน้าที่น้ีเอง แม้เป็นของสงฆ์ จ�าเลยแจกแก่ตัวจ�าเลยเองก็ยังได้ จะหาว่า
จ�าเลยเบียดบังลาภสงฆ์เอาเสียเอง และจะปรับนิสสัคคิยปาจิตตีย์ด้วยปริณามน
สิกขาบทหาได้ไม่ เป็นแต่จ�าเลยท�าน่าเกลียด ควรจะแจกเพิ่มแก่พระมีหน้าที่ในวัด 
หรือมีพรรษามาก แต่จะลงโทษอย่างไรก็ไม่มีทาง ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย

 ข้อ ๓ โจทก์หาว่า จ�าเลยได้รับมอบให้ท�าสะพานน�้าจากอ�าแดงเนี้ยบ ท�าแล้ว
จ�าเลยเรียกเอาเงิน ๖๐ บาท เกนิราคาทีจ่่ายไปจริง จ�าเลยแก้ว่า ได้จ่ายค่าท�าสะพานน้ัน 
ในต่างคราว รวม ๕๖ บาท เหลอือกี ๔ บาท ได้เอารวมเข้าในค่าสร้างศาลาน�า้ทีส่ะพานน้ัน  
ที่อ�าแดงเน้ียบได้สร้างในภายหลังอีก โจทก์มีพยานคนเดียวแต่นายใช้หรือจีนใช้  
ที่พระกรรมการจดค�าของเขาไว้ ตามค�าพยานคนน้ันพยานเป็นคนรับใช้ของจ�าเลย 
ในการท�าสะพานน้ัน พยานเป็นผู้ซือ้ของและได้รับบ�าเหน็จด้วยรวมค่าของค่าแรงตาม
ค�าพยานนั้นเข้าได้ ๕๖ บาท ๕๐ สตางค์ กลับเกินจ�านวนในค�าให้การของจ�าเลย  
๕๐ สตางค์ และพยานยงักล่าวว่า จ�าเลยเป็นผู้เลีย้งอาหารคนท�างานด้วย ไม่มรีายจ่าย 
ในจ�านวนเงินนั้น ฝ่ายจ�าเลยแก้ว่า มูลค่าเหลือ ๔ บาทนั้น จ�าเลยได้เอาเข้าสมทบใน
ค่าท�าศาลาในภายหลัง นี้เห็นว่ากล่าวแก้ตัวเพราะจ�าเลยกลัวมากไป จ�าเลยจะหักเอา 
เป็นค่าอาหารเลีย้งคนงานกไ็ด้หรือใช้ไปในการวดัอย่างอืน่กไ็ด้ เพราะเขาได้บริจาคแล้ว  
มูลค่าเพียง ๔ บาท หรือ ๓ บาท ๕๐ สตางค์เท่านั้น ยังเชื่ออยู่ว่า จ�าเลยคงจะยัง 
รักศีลของตนมากกว่ามูลค่าเท่าน้ัน และตามธรรมเนียมวัดเช่นน้ันเข้าใจว่าไม่ได้ 
จดบัญชีรายรับรายจ่ายละเอียดลออ เม่ือเกิดอธิกรณ์ข้ึนก็ต้องนึกจ�าหน่ายเท่าน้ัน  
ในส่วนที่ขาดเล็กน้อย จะลงว่าจ�าเลยเป็นผู้เอาเสียก็เหลือเกิน ให้ยกข้อหาแม้นี้เสีย

 ข้อ ๔ โจทก์หาว่า สุ่นถวายนิตยภัตแก่ภิกษุสามเณรวัดน้ันเป็นรายเดือน  
ภกิษุรูปละ ๒ บาท สามเณรรูปละ ๑ บาท พระอ�า่กบัพระจันทร์ลาไปบ้านประมาณ ๗ 
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วัน กลับมาไม่ได้รับแจก จ�าเลยให้การปฏิเสธว่า เขาไม่ได้น�ามามอบ พระ ๒ รูปนั้น 
ลาไปบ้านไม่มีก�าหนดกลับ โจทก์ไม่ได้อ้างพยานในข้อน้ี จ�าเลยอ้างสุ่นเป็นพยาน 
ผู้เบิกความว่า จ�าเลยได้ถามพยานว่า พระไม่อยู่พยานจะถวายนิตยภัตหรือไม่  
พยานตอบว่ายงัไม่ถวาย เมือ่กลบัมาแล้วจึงค่อยถวาย ต่อไปจะได้ถวายหรือไม่ถวาย 
พยานจ�าไม่ได้ แม้ข้อนี้โจทก์หาไม่มีหลัก ให้ยกเสีย

 ข้อ ๕ โจทก์หาว่า พระอ�า่บอกลาจะไปอยูว่ดัเทพศริินทร์ แต่ยงัไม่ได้ไป ถงึเวลา 
นิตยภัตออก พระอ�่าหาได้รับแจกไม่ เวลานั้นภิกษุ ๑๐ รูป ข้อความไม่ชัด แต่บ่งว่า  
๑๐ รูปทัง้พระอ�า่ จ�าเลยกไ็ด้บอกแก่สุน่ว่ามีพระ ๑๐ รูป จ�าเลยให้การว่า ในเวลาน้ัน 
มีพระ ๑๑ รูป พระอ�่าลาออกจากวัดแล้ว จ�าเลยได้คัดชื่อออกจากบัญชีวัดแล้ว  
ก่อนถึงก�าหนดแจกนิตยภัต จ�าเลยจึงบอกสุน่ว่าพระ ๑๐ รูป และสุน่กไ็ด้น�าค่านิตยภตั 
มามอบตามจ�านวนพระ ๑๐ รูปเท่านั้น โจทก์อ้างนายนาทคนอยู่วัดนั้น เป็นพยาน 
ผู้เบกิความว่า ได้ยนิสุน่ถามจ�าเลยถงึจ�านวนภกิษุสามเณร จ�าเลยบอกว่าภิกษุ ๑๐ รูป  
สามเณร ๕ รูป ข้อนี้จ�าเลยก็รับอยู่แล้วว่า ได้บอกว่าพระ ๑๐ รูป มีประเด็นจะพึง
ไต่สวนว่า ๑๐ รูปทัง้พระอ�า่หรือนอกจากพระอ�า่ ค�าของพระกรรมการว่า ลองนับพระ
ในเวลานั้นดู ก็ได้เพียง ๑๐ รูปทั้งพระอ�่าไม่ถึง ๑๑ รูป ค�าของพระกรรมการนี้โลเล 
ฟังเอาเป็นหลักฐานไม่ได้ เหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ๗ ขึ้น ๘ ค�่า ล่วงเลยเดือน
มาแล้วถือเอาการนับนิ้วมือเป็นประมาณในอธิกรณ์ ที่หาถึงมูลัจเฉทเช่นนี้อย่างไรได้ 
หลักที่จะสอบต้องเอาบัญชีรายเดือนเป็นประมาณ แต่อย่างนั้น ยังสอบยากเหมือน
กัน เพราะล่วงหลายเดอืนมาแล้ว ตามค�าของสุน่เบกิในข้อ ๔ มชีดัแล้วว่า พระไม่อยู่ 
ไม่ถวาย พระอ�า่ลาออกแล้ว จ�าเลยกล่าวว่าได้ถอนออกจากจ�านวนรับนิตยภัตชอบแล้ว  
เมื่อไม่มีบัญชีจะสืบเป็นหลักฐานว่าพระ ๑๐ รูปทั้งพระอ�่า ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย

 ข้อ ๖ โจทก์หาว่า จ�าเลยเก็บรูปิยะเอง จ�าเลยให้การว่า ได้มีไวยาวัจกรเป็น 
ผู้เก็บรูปิยะถึง ๒ คน คือนายเล็ก ๑ นายพร ๑ ตามทางพระวินัยเก็บเองหรือให้ 
ผู้อื่นเก็บ เป็นนิสสัคคีย์เท่ากัน แต่ผ่อนว่ามีทายกปวารณาและมอบหมายมูลค่าไว้แก่
กัปปิยการก ภิกษุจะยินดีกัปปิยภัณฑ์แต่มูลค่านั้นได้อยู่ ข้อนี้ยากที่จะแยกต่างจาก
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ให้เขาเกบ็ และได้ใช้เป็นประเพณมีาในหมูภ่กิษุ โจทก์เองกค็งไม่เคร่งเท่าไรนัก จึงได้ 
ยกเอาการเก็บเองขึ้นฟ้อง ท่านผู้เป็นมหาศาลในฝ่ายคฤหัสถ์ ไม่ได้เก็บเงินของ
ตนเองเหมือนกัน มิเป็นผู้ไม่ได้รับรูปิยะหรือ ใจความของข้อนี้ก็เพียงว่า ถ้าจ�าเลยท�า 
อย่างนั้นจริง ก็ท�าผิดธรรมเนียมของภิกษุเท่านั้น แต่ข้อนี้ ตามค�าของพระกรรมการ
ว่าเด็กศิษย์ของจ�าเลยบอกแต่ไม่ได้ระบุชื่อ และเด็กนั้นปฏิเสธเสีย โจทก์ก็ไม่มีหลัก 
ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย

 ข้อ ๗ โจทก์หาว่า จ�าเลยถูกห้ามอุโบสถมาแต่วัดกันมาตุยาราม พระกรรมการ 
ไม่ได้ถามให้จ�าเลยให้การ เพราะเป็นเร่ืองนานมาแล้ว พระอธิการยา วัดดวงแข  
รับไว้ ยอมให้ร่วมอุโบสถสังฆกรรมโดยเรียบร้อยกันมาแล้ว ค�าพระกรรมการว่า 
ชอบ ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย 

 ข้อ ๘ โจทก์หาว่า ที่วัดนั้นมีสังฆทานในวันพระคราวละ ๕ รูป จ�าเลยลงรับ
ประจ�าตลอดพรรษา จ�าเลยให้การรับว่า ได้ลงทกุวนัจริง แต่แก้ว่าเพือ่จะชกัน�าให้ทายก 
มีความเลื่อมใส ค�าแก้ของจ�าเลยเป็นฐานะอยู่ แต่ทางดีที่จ�าเลยควรจะท�านั้น รับมา 
แล้วแจกแก่ภิกษุรูปอื่น แม้จ�าเลยไม่ได้แจกและรับส่วนเสียเอง จ�าเลยท�าหน้าที ่
ภัตตุเทสกะอยู่เอง แสดงตนเองก็ได้ ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย

 ข้อ ๙ โจทก์หาว่า มีทายกมาขอสงฆ์ไปรับสังฆทานที่บ้าน จ�าเลยกับพระจู 
ไปเสมอ ภิกษุอื่นไม่ค่อยจะไป จ�าเลยให้การปฏิเสธ พระกรรมการสอบถามภิกษุ
สามเณรอื่น ได้ความว่าจ�าเลยได้ไปมากจริงและจ�าเลยกลับได้รับสารภาพ แต่แก้ว่า
ทายกเขาเจาะจงตน ค�าของจ�าเลยแถลงแก่พระกรรมการเป็นฐานะอยู่ จ�าเลยไม่มี
ผิดตามหาเพราะเหตุดังกล่าวแล้วในข้อ ๘ ให้ยกฟ้องแม้ข้อน้ีเสีย แต่ข้อที่จ�าเลย
ปฏเิสธก่อนแล้วรับภายหลงัเป็นมุสาวาท ให้จ�าเลยแสดงอาบตัปิาจิตตย์ีเพราะข้อน้ีเสยี

 ข้อ ๑๐ โจทก์หาว่า จ�าเลยให้สามเณรไปรับสงัฆทานแทนกบัพระเปรม เขาไม่ได้ 
ปวารณาเงิน จ�าเลยใช้ให้ศิษย์ไปทวง จ�าเลยให้การว่า การรับสงัฆทานน้ันทีบ้่านอ�าแดง
แปลก ในพรรษาเขาเคยนิมนต์พระไปวันละ ๒ รูป ถวายกัปปิยภัณฑ์รูปละ ๑ บาท 
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ในวันที่กล่าวหาน้ัน ถึงวาระจ�าเลยกับพระเปรม จ�าเลยให้สามเณรไปแทน ไม่ได้ 
กัปปิยภัณฑ์ จ�าเลยถามพระเปรม ๆ  บอกว่าส่วนของพระเปรมได้แล้ว จ�าเลยจึงถาม
สามเณร ๆ  บอกว่าเขาไม่ได้น�ามามอบ จ�าเลยไม่ได้ทวงและไม่ได้ใช้ให้ผู้ใดผู้หน่ึงไปทวง  
ค�าของพระกรรมการว่าไต่สวนได้ความว่า จ�าเลยได้ใช้ให้นายใช้ไปสอบถามจริง และ
จ�าเลยได้รับสารภาพแต่แก้ว่า เพื่อจะรู้ว่าเพราะเหตุอะไรเขาจึงไม่ปวารณา ไป ๒  
รูป ๆ  หนึ่งได้รูปหนึ่งไม่ได้ ก็น่าจะสนเท่ห์ พระเปรมกล่าวว่าเขาเห็นสมภารงกในเงิน 
เขาจึงท�าน่ิงเสยี พดูเป็นทยีกย่องตนผู้ได้รับมากเกนิไป ถ้าจ�าเลยให้ไปสอบถามเพยีง
เท่านั้น ยังไม่เป็นการน่าเกลียดโดยส่วนเดียวเพราะเป็นทางสอบสวนความประพฤติ
ของสามเณรด้วยเหมือนกัน โจทก์หาว่าจ�าเลยใช้ให้ไปทวง แรงเกินไป ให้ยกฟ้อง
แม้ข้อนี้เสีย แต่ข้อที่จ�าเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ทวงเอง และไม่ได้ใช้ให้ใครไปทวงนั้นเป็น 
มุสาวาท ให้จ�าเลยแสดงอาบัติปาจิตตีย์เพราะข้อนี้

 ข้อ ๑๑ โจทก์หาว่า จ�าเลยฉันอย่างฆราวาส คอืน่ังห้อยเท้าฉันและเปลอืยกายฉัน  
จ�าเลยให้การรับว่าจ�าเลยน่ังบนเก้าอี้ฉันบนโต๊ะจึงต้องห้อยเท้า แต่ปฏิเสธการ 
เปลือยกาย กล่าวว่าเวลาฉันเคยสวมอังสะเอาจีวรพาด เป็นแต่ไม่ได้ห่มให้เรียบร้อย
เท่านั้น การฉันนั่งห้อยเท้า ธรรมเนียมเดิมก็มี พึงเห็นในอุปัชฌายวัตรที่กล่าวถึงตั่ง
คอืม้าส�าหรับน่ัง และตัง่รองเท้า ในบดัน้ีพระกใ็ช้เหมอืนกนั ไม่มจี�ากดัลงว่า ฉันจ�าจะ 
ต้องน่ังขัดสมาธิ ส่วนการเปลือยกายฉัน มีปรับอาบัติทุกกฏไว้ แต่จ�าเลยแก้ว่าได ้
สวมอังสะและเอาจีวรพาด จะเรียกว่าเปลือยกายไม่ได้ เป็นแต่ไม่แนบเนียน โจทก์
ไม่มีพยานสืบว่าจ�าเลยเปลือยกายฉัน ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้

 ข้อ ๑๒ โจทก์หาว่า ทายกคนหน่ึงมาไม่ทันตักบาตรข้าวสารมอบน�้ามันก๊าด  
๑ ปีบแจกให้พระ จ�าเลยเอาเสียผู้เดียว จ�าเลยให้การรับ แต่แก้ว่าไม่คิดจะเอาเป็น
ของส่วนตวั คดิจะแลกเปลีย่นแต่ยงัไม่ได้บอกให้ผู้ใดผู้หน่ึงรู้ ค�าของพระกรรมการว่า  
จ�าเลยแก้ต่อไปว่าจ�าเลยต้องใช้น�า้มนัมาก น�า้มนัตามในอโุบสถ กเ็ป็นของจ�าเลยต้อง
ออกทัง้น้ัน ข้อว่า จ�าเลยต้องออกน�า้มนัตามในอโุบสถอนัเป็นทีส่าธารณะ โจทก์ไม่ได้ 
คัดค้าน เช่นน้ีจ�าเลยจะเอาน�้ามันน้ันไว้ใช้ในการวัดด้วยไม่คิดจะแลกเปลี่ยนก็ควร  



150

ข้อที่จ�าเลยแก้ว่าคิดจะแลกเปลี่ยนน้ัน เห็นว่าจ�าเลยตกใจแล้วคิดแก้ตัวเกินไป  
โจทก์ฟ้องด้วยมักได้ ของเล็กน้อย ไม่ได้คิดถึงส่วนที่จ�าเลยต้องออกเองในการวัด 
ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย

 ข้อ ๑๓ โจทก์หาว่า จ�าเลยขายพัสดุของตน จ�าเลยให้การปฏิเสธขายชามอ่าง  
แบ่งรับว่าพระทองต้องการไม้ขดีไฟเอาไป ๑๐ ห่อ และได้มอบสตางค์ให้เด็ก ๕๐ สตางค์  
ค�าของพระกรรมการว่า ภิกษุอื่นเห็นผู้ซื้อได้ของไปจากกุฎีจ�าเลย และได้ยินพูดกัน
ต่อมาว่า ชามอ่างราคาใบละ ๒ สลึง การแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งของก็ดี จ�าหน่าย
สิ่งของเอามูลค่าเพื่อใช้การอื่นก็ดี เข้าใจว่าใช้กันดื่นในวัดทั้งหลายแต่ไวยาวัจกร 
เป็นผู้ท�า จึงไม่มีใครว่าพระขาย ข้อนี้โจทก์ไม่มีพยานสืบว่าจ�าเลยได้ขายเอง การขาย
ให้ไม้ขดีไฟแก่พระทอง และรับใช้มลูค่าน้ัน เป็นการแลกเปลีย่นในสหธรรมิกด้วยกนั 
ไม่มีข้อห้าม หากจะมีโทษ ก็มีโดยฐานเป็นนิสสัคคีย์ แต่ในวัดนั้นใช้กันจนชิน ไม่ได้
ท�าด้วยมือเองแล้ว จึงไม่มีใครรังเกียจ ให้ยกฟ้องแม้ข้อนี้เสีย

 ข้อ ๑๔ โจทก์หาว่า จ�าเลยขายของสงฆ์ ไม่ประชุมสงฆ์ ได้เงินมากน้อยเท่าไร
ไม่มีใครรู้ จ�าเลยให้การว่าได้ประชุมสงฆ์แล้ว และได้ขายของสงฆ์จริง จ�าหน่ายได้ 
เท่าไรไม่ทราบ บัญชีรายรับหายเสีย มีแต่บัญชีรายจ่ายปฏิสังขรณ์วัด เป็นราคา  
๕๒๗ บาท ๓๘ สตางค์ คงเหลือเงินอีก ๑๓ บาท ๕๐ สตางค์ ตามค�าของจ�าเลย 
ราคาของสงฆ์ทีจ่�าหน่ายได้น้ัน ต้องเป็น ๕๔๐ บาท ๘๘ สตางค์ ค�าของพระกรรมการ 
ว่า ในชั้นไต่สวน จ�าเลยรับว่าไม่ได้ประชุมสงฆ์จริง เป็นแต่ได้ปรึกษาพระปลัดหรุ่น
เท่าน้ัน จ�าเลยเป็นเจ้าอาวาส เป็นผู้รักษาประโยชน์สงฆ์ เมือ่เหน็ว่าท�าอย่างไรประโยชน์ 
สงฆ์จักจ�าเริญอาจจะท�าได้ แม้ในพระวนัิยท่านกอ็นุญาตให้ท�าผาตกิรรม ไม่ได้จ�ากดั
ลงว่าต้องประชุมสงฆ์ จ�าเลยได้ปรึกษาพระปลัดหรุ่น ก็นับว่าได้หารือความคิดผู้อื่น
ด้วยแล้ว แต่การที่จ�าเลยกล่าวว่าจ�าหน่ายของสงฆ์ได้เท่าไรไม่ทราบ บัญชีหายเสีย 
เหลือแต่บัญชีรายจ่ายน้ัน เป็นทางแห่งความสนเท่ห์ แต่น่าจะเห็นว่า การจ�าหน่าย
ของไม่ได้ท�าบัญชีไว้ว่าสิ่งนั้นเท่านั้น ๆ เป็นแต่เก็บมูลค่าที่จ�าหน่ายได้ไว้ ท�าแต่บัญชี
จ�าหน่าย เมื่อถูกฟ้องขึ้น จึงได้แก้ตัวว่า บัญชีรายรับหายเสีย และว่าประชุมสงฆ์แล้ว  
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จะอย่างไรก็ตาม เม่ือโจทก์สบืไม่ได้ว่าจ�าเลยได้ยกัยอกเอามลูค่าทีจ่�าหน่ายน้ัน ต้องฟัง 
ค�าของจ�าเลยผู้เป็นเจ้าหน้าที่ ให้ยกฟ้องแม้ข้อน้ีเสีย แต่การที่จ�าเลยเอาเท็จเข้าแก ้
คดีนั้น ให้แสดงอาบัติปาจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาทเสีย

 สอบสวนดูได้ความว่า โจทก์อุปสมบทเมื่อจวนจะเข้าพรรษาศกนี้เอง ส่วนคดี 
๑๔ ข้อที่โจทก์ฟ้องหานั้น ปรากฏว่าเกิดก่อนโจทก์อุปสมบทเป็นหลายเรื่อง เป็นธุระ
ของพระวดัน้ันผู้อยูม่าในเวลาคดอีย่างหน่ึง ๆ  เกดิขึน้จะปรารภถงึ การไม่มีพระรูปใด
รูปหน่ึง โจทก์มาก่อน ย่อมเป็นเพราะพระวดัน้ันเลวทรามเหมอืนจ�าเลยด้วยกนัทัง้น้ัน 
จนไม่เห็นน่าเกลียด หรือเพราะการที่จ�าเลยท�าไม่ถึงเป็นเหตุต้องโทษ โจทก์ก็เก็บเอา 
เร่ืองเหล่าน้ันมารวบรวมฟ้อง ไม่เลอืกว่าข้อหนักข้อเบาสดุแต่จะทบัถมจ�าเลยได้เพยีงไร  
อันผู้จะฟ้องอธิกรณ์ ถ้าฟ้องถึงคดีปาราชิกแล้ว ไม่จ�าต้องฟ้องคดีมีโทษเพียงทุกกฏ 
โจทก์ฟ้องคดีมากมายหลายข้อเช่นนี้ เห็นว่ามุ่งแต่จะล้มจ�าเลย ไม่ใช่เพราะรังเกียจ 
ท�าให้ยากแก่การพิจารณา คร้ันจะไม่พิจารณาตลอดทุกข้อ พระกรรมการซักความ 
มาแล้ว อธกิรณ์จักไม่ได้รับวนิิจฉัยด้วยดี คร้ันพจิารณาข้อหยมุหยมิอย่างน้ีกป่็วยการ  
นอกจากน้ีโจทก์ยงัเป็นอนัเตวาสกิของจ�าเลยด้วย ทัง้เป็นผู้อปุสมบทใหม่ แม้มคีวาม
รังเกียจในจ�าเลยผู้เป็นอาจารย์ของตนก็ชอบแต่จะรอดูภิกษุอื่น ผู้ไม่ได้เกี่ยวเป็น
ศิษย์ของจ�าเลย ถ้าความประพฤติของจ�าเลยควรโจทก์ เธอก็คงท�าเสียแล้ว หากตน
เคร่งครัดเกินพระในวัดนั้น และไม่วายรังเกียจในจ�าเลย ก็ชอบแต่จะออกจากวัดนั้น
ไปอยู่วัดอื่น ดีกว่าฟ้องอาจารย์ของตนเป็นอุทลุม ให้ยกฟ้องในท้องเรื่องเสียทุกข้อ

 เน่ืองจากอธิกรณ์น้ี เห็นว่าพระอธิการเย็นประพฤติเลวทรามแม้ไม่เป็นผิดถึง
ต้องโทษ แต่เป็นเหตุดูหมิ่นแห่งลูกวัด ที่สุดจนอันเตวาสิกของตนได้พรรษาเดียวยัง
อาจเป็นโจทก์ฟ้อง นอกจากนี้ ยังแก้คดีด้วยมุสาวาท เสียหลักของผู้ใหญ่ เห็นว่า
พระอธิการเย็นจักครองวัดดวงแขไปไม่ได้ ให้พระอธิการเย็นออกเสียจากต�าแหน่ง
เจ้าอาวาส

 ฝ่ายพระชวนหรือฮัว้โจทก์ ในอธกิรณ์น้ีเป็นอทุลมุ แม้อาจารย์ของตนยงัไม่ละเว้น 
เพื่อจะล้ม อยู่ไปในวัดดวงแขที่ยังไม่เรียบ บางทีจะก่ออธิกรณ์จุกจิก ให้พระชวน
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หรือฮัว้ออกจากวดัดวงแขไปอยูว่ดัอืน่ทีต่นเหน็ว่าเรยีบ จะได้อยูเ่รียบ เมือ่มีผู้รับแล้ว  
ให้พระพนิิจพนัิยส่งไป ในระหว่างยงัหาทีอ่ยูไ่ม่ได้ จงให้อยูท่ีว่ดัสมัพนัธวงศ์ไปพลาง

 วินิจฉัย ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๕๘

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๓ หน้า ๓๙๘
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาของพระเอี่ยมจ�าเลย วัดนาคปรก แขวงภาษีเจริญ

เรื่อง

เป็นหนี้เงินของอ�าแดงใจโจทก์และเที่ยวค�่าคืนที่บ้านโจทก์

___________________________

 ฎีกาของโจทก์นี้ อ่านไม่รู้เรื่องว่าไปทางไร คงได้ใจความแต่เพียงว่า ปรารถนา
จะเปลื้องตนในคดี ๒ ข้อ คือข้อ ๑ เรื่องลงชื่อยอมใช้เงินแก่อ�าแดงใจโจทก์ ข้อ ๒ 
เรื่องถูกหาว่าเที่ยวกลางคืน

 ข้อ ๑ เป็นเรื่องหนี้โจทก์นั้น เจ้าคณะฟังว่าเป็นหนี้จริง เพราะนายด�าพี่ชายของ
จ�าเลย เบิกความว่าได้เห็นโจทก์ให้เงินแก่จ�าเลย ๑๓ บาท และนายเงินขอใช้เงิน 
แก่โจทก์ และขอเลิกความเร่ืองน้ี และเจ้าคณะไม่ได้พิจารณาคดีเร่ืองน้ีโดยฐาน 
ทวงหน้ีสนิกัน แต่พจิารณาในทางทีจ่�าเลยปฏิเสธหน้ีรายน้ี อนัจักเป็นผิดทางพระวนัิย  
กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ ผู้รักษาการแทนเราในเวลาไม่อยู่ วินิจฉัยว่าไม่เป็นอวหาร 
เพราะเจ้าทรัพย์ยังไม่ทอดธุระนั้น ชอบแล้ว และหนี้นั้นก็เป็นแต่แนะให้ใช้เสีย ไม่ได้ 
บงัคับข้อทีจ่�าเลยร้องว่าถกูบงัคับให้ลงชือ่ในใบยอมรับใช้เงินแก่โจทก์ ถกูขูว่่าไม่ยอม
จะเอาตัวขังน้ัน การให้ใช้หน้ีน้ัน เจ้าคณะไม่มีอ�านาจจะบังคับ จ�าเลยไม่ยอมก็ได้ 
เมือ่จ�าเลยได้ลงชือ่ยอมไปแล้ว ด้วยไม่ปรากฏว่าได้ถกูบงัคบัอย่างไร มาร้ือคดน้ีีขึน้ว่า 
อีกหาชอบไม่

 ข้อ ๒ เร่ืองถูกหาว่าเที่ยวกลางคืนน้ัน เจ้าคณะฟังเอาเป็นจริงตามค�าพยาน 
ของโจทก์ และกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สั่งให้ไล่เสียนั้นชอบแล้ว แม้ค�าของจ�าเลย
และค�าอ�าแดงน้อยผู้เบิกความสนับสนุนจ�าเลย ก็รับว่าได้เข้าบ้านในค�่าคืน ไม่มีธุระ
อะไรเป็นแต่ไปคุยกัน แม้ถึงอ�าแดงน้อยเป็นอุปฐายิกาของจ�าเลย จ�าเลยเข้าไปพูดจา
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เล่นในบ้านช่องของเขาในค�่าคืนเช่นน้ัน ชื่อว่าคลุกคลีกับคฤหัสถ์ในทางไม่สมควร 
จ�าเลยท�าไม่สมควรแก่สมณะ เป็นฐานะอยู่ทีภ่กิษุท�าเช่นน้ันจะต้องถกูบพัพาชนียกรรม

 ฎีกาของจ�าเลยทั้ง ๒ ข้อฟ้องไม่ขึ้น ให้ยกเสีย ให้คดีเป็นไปตามค�าสั่งของ 
กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์

 สั่งวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๙

      (ลงพระนาม)  กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๔ หน้า ๘๖
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาพระสิน วัดอัมพวัน จังหวัดสมุทรสงคราม

ต้องหาว่าสับไตรของพระมหาสิทธิการ

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม  
ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยฎีกาพระสนิ วดัอมัพวนัเจตยิาราม จังหวดัสมทุรสงคราม  
โจทก์ ผู้ต้องหาว่าสบัไตรของพระมหาสทิธกิาร ๆ  เจ้าคณะจังหวดัสมทุรสงคราม จ�าเลย  
ในหน้าที่ดังต่อไปนี้:-

 ความเดมิ ผู้ใหญ่บ้านกีได้มาขอแลกไตรของพระมหาสทิธกิารเพือ่ให้อ�าแดงพวง  
พระมหาสิทธิการสั่งพระสินให้ไปหยิบเอามาให้ พระสินไปหยิบเอามาแล้ว เอาไปกุฎี 
ของตนก่อนแล้วจึงเรียกผู้ใหญ่กีมารับเอาไป ผู้ใหญ่กีรับไตรไปจ�าหน่ายแล้วเอา 
มูลค่า ๔ บาทมามอบให้ไว้แก่นายเนิ่นศิษย์พระมหาสิทธิการ และพระมหาสิทธิการ
ได้รับแล้ว การนี้เงียบมาหลายเดือน ภายหลังผู้ใหญ่กีมาให้ถ้อยค�าในเรื่องนี้ ที่คณะ
จังหวัดถือเอาเป็นโจทก์ว่า พระสินเอาไตรของตนเองที่เก่าให้ไป สับเอาไตรของของ 
พระมหาสทิธกิารไว้เสยี พระสนิให้การว่า พระสนิได้พดูแก่ผู้ใหญ่กีว่าไตรของพระสนิ 
ก็มี ถ้ามีผู้ต้องการอีก จงช่วยบอกให้มาแลกที่พระสิน ผู้ใหญ่กีขอดูไตรของพระสิน
แล้วว่า ไตรเก่าจะรับเอาไปให้อ�าแดงพวง เปลี่ยนเอาไตรของพระมหาสิทธิการไว้ให้
พระสิน

 เจ้าคณะจังหวัดได้ตัดสินไว้ว่าอย่างไร ไม่มีในส�านวน ตามค�าของพระสินว่า  
ห้ามอโุบสถสงัฆกรรม พระสนิร้องอทุธรณ์ต่อพระธรรมวโรดม คร้ังยงัเป็นผู้บญัชาการ
คณะมณฑลราชบรีุตดัสนิให้ยกฟ้องของโจทก์ แต่ให้จ�าเลยสกึ ลงสนันิษฐานอย่างไร
ไม่ปรากฏ เพราะไม่มีค�าตดัสนิ เรียกส�านวนไม่ได้ เจ้าคณะมณฑลและเจ้าคณะจังหวดั 
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ต่างซัดกันว่าส่งไว้ที่ฝ่ายหน่ึงแล้ว เป็นแต่ได้ส�าเนาอันเจ้าคณะจังหวัดส่งมา แต่ไม่
บริบูรณ์ มีใบบอกเท้าความถึงค�าตัดสินนั้น พระสินร้องฎีกาข้อวินิจฉัย

 เรื่องนี้ เป็นการตัวต่อตัวในระหว่างพระสินกับผู้ใหญ่กี พิจารณาเห็นว่าค�าของ
ผู้ใหญ่กีที่เบิกว่า พระสินกล่าวว่า เอาไตรของพระสินไปเถิด ส่วนไตรของพระมหา 
สทิธกิาร พระสนิจักเอาไว้ดงัน้ี ถ้าพระสนิตัง้ใจจะสบัไตรของพระมหาสทิธกิารไว้แต่เดิม  
ในเวลาน้ันผู้ใหญ่กีก็ยังไม่ได้เห็นไตรของพระมหาสิทธิการ พระสินไม่จ�าเป็นจะ 
ต้องบอกอย่างน้ัน สับเอาไตรของพระมหาสิทธิการไว้แล้วส่งไตรของตนไปเฉย ๆ 
กไ็ด้ และเมือ่พระสนิได้พดูแก่ผู้ใหญ่กอีย่างน้ันแล้ว ถ้าผู้ใหญ่กไีม่เป็นใจด้วย ทีไ่หน 
พระสินจะสับไตรของพระมหาสิทธิการไว้ได้ ส่วนค�าของพระสินว่า ไตรของพระสิน 
มีอยู่ ถ้ามีผู้จะต้องการอีก ขอช่วยบอกให้มาแลกที่พระสิน เป็นฐานะอยู่ที่จะพูด 
อย่างน้ัน เมื่อต้องการจะจ�าหน่าย ค�าที่ว่าผู้ใหญ่กีขอดูไตรของพระสินน้ันก็ฟังได้ 
ตามกัน ลงสันนิษฐานเห็นว่า ผู้ใหญ่กีนั้นเอง เป็นผู้ริสับไตรของพระมหาสิทธิการให้
พระสนิเอาไตรของพระสนิไปให้อ�าแดงพวง ด้วยเหน็แก่พระสนิ พึง่มาให้ถ้อยค�าเมือ่ 
หลายเดือนล่วงมาแล้ว ชะรอยจะมเีหตขุึน้ ฝ่ายพระสนิรู้อยูแ่ล้วว่าตนไม่มีทางชอบธรรม  
จะเอาไตรของพระมหาสิทธิการไว้ ทั้งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้วย ต้องจัดว่าทั้ง ๒ คน
รู้เหน็เป็นใจกนัสบัไตรของพระมหาสทิธกิารไว้ เทยีบบทส�วธิาวหาร คอื ชวนกนัไปลกั
หรือปล้น ในบาลวีภัิงค์แห่งอทนินาทานสกิขาบท พวกทีรู้่เหน็เป็นใจด้วยกนั แม้ไม่ได้ 
เป็นผู้ลงมือ ต้องอาบัติเพราะอวหารเหมือนกัน พระสินตกอยู่ในฐานเป็นผู้สับไตร 
ของพระมหาสทิธกิารด้วย ต้องด้วยบทกสุาวหาร คือ สบัฉลาก ได้แก่ลกัสบั ในวนีิตวตัถ ุ
แห่งสิกขาบทน้ัน และในอรรถกถา แต่จะพึงปรับว่าต้องอาบัติอะไรจะต้องก�าหนด
ราคาไตรของพระมหาสิทธิการ ที่จ�าหน่ายกันตามวัดในคร้ังน้ัน เอาราคาไตรของ 
พระสิน ๔ บาท หักลง คงเหลือมูลค่าเท่าไรเป็นฐานะอันหนึ่ง แต่ในส�านวนไม่ได้ 
ตรีาคาไตรน้ันมา ทัง้ได้ใช้ไปเสยีแล้ว จะให้ตรีาคาบดัน้ี กาลกล่็วงมานานแล้ว เกรงว่า 
จะได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม และยังจะต้องตรวจสอบราคาของบาทอันเป็นวัตถุแห่ง
ปาราชกิ ทีเ่ทยีบด้วยมาตราทองค�าในเวลาน้ัน และในต�าบลน้ันอกีไม่เป็นฐานะทีจ่ะพงึ 
ท�าได้ง่าย ทั้งพระมหาสิทธิการเองได้รับค่าไตรราคา ๔ บาทแล้ว ก็เป็นพอใจเพียง
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เท่านั้น ไม่ได้ต่อว่าอีก แปลว่ายอมตีราคาไตรของตนเท่านั้น เพราะประการเหล่านี้
จึงยังปรับอาบัติลงไปไม่ถนัดจึงเป็นแต่สั่งให้พระสินสึกเสีย และอย่าให้อุปสมบทอีก
ต่อไป

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๕๙

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๔ หน้า ๒๓๓
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ความประพฤติของพระครูชลโธปมคุณมุนี (เกลี้ยง)

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม 
ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยความประพฤติของพระครูชลโธปมคุณมุนี (เกลี้ยง) 
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ไว้ดังต่อไปนี้:-

 ๑. นายสอนบ้านไร่ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ยื่นเร่ืองราวต่อเจ้าพระยา 
พระเสดจ็สเุรนทราธบิดี คร้ังยังเป็นเสนาบดกีระทรวงธรรมการ กล่าวหาพระครูชลโธ- 
ปมคุณมนีุหลายข้อ ในเวลาเราไปตรวจคณะสงฆ์มณฑลราชบรีุ กรมหม่ืนชนิวรสริิวฒัน์  
สมเดจ็เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้รักษาการในหน้าทีเ่รา สัง่พระทกัษิณคณศิรคร้ังยงัเป็น 
เจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรีให้ออกไปไต่สวน

 ๒. เร่ืองทีห่าโดยมากไม่ได้เกีย่วกบันายสอน มเีน่ืองถงึอยูข้่อเดยีว ทัง้ท�าไม่ถกู
ระเบียบ ไม่ควรจัดเป็นโจทก์ ควรถือเอาเป็นผู้บอกเล่า

 ๓. อันคดีมีผู้บอกเล่าเช่นนี้ ไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาทุกเรื่อง เรื่องใดผู้ต้องหา 
ท�าผิดตามค�าหา จักมีทางผิดพระวนัิยหรือทางปกครองเร่ืองน้ันจึงควรพจิารณา ค�าหา 
ความอันกล่าวทับถมไม่เป็นเรื่องเป็นราว เป็นแต่พอกเรื่องให้พะรุงพะรัง ยกเสียก็ได้
ไม่ต้องพิจารณา

 ๔. คดีนี้ จักเลือกวินิจฉัยเฉพาะเรื่องอันเข้าเกณฑ์ ดังกล่าวไว้ในท่อน ๓ เรื่อง
อันจักยกขึ้นวินิจฉัยนั้น ดังต่อไปนี้:-

  ก. เรื่องติดพันกับอ�าแดงยวง



159

  ข. เรื่องสมรู้เป็นใจรับฝากของยักยอกของอ�าแดงชื่น

  ค. เรื่องยักยอกเงินเหลือจ่ายในการศพเจ้าอธิการพลับ วัดใหม่เอาไปซื้อที่
นาเป็นของตน

  ฆ. เรื่องปิดต�าหรุน�้าและทางเกวียน เนื่องจากการท�านา

 ก. เรื่องติดพันกับอ�าแดงยวง

 ๕. พระครูปฏิเสธข้อน้ี แก้ว่าไปบ้านอ�าแดงยวงอยู่น้ัน เพื่อรักษาโรคของ 
อ�าแดงยวงและคนอืน่ในบ้านน้ัน มีเดก็ไปด้วยทกุคราว เวลาไปกลางคนืกลบัอย่างช้า 
เพียง ๔ ทุ่ม

 ๖. พิจารณาได้ความจากค�านายเล็กพยานผู้หา และจากค�าอ�าแดงยวง สาวมี 
(หญิงโสด) และผู้ใหญ่จุ้ยพยานผู้ต้องหาประกอบกันว่าพระครูไปบ้านอ�าแดงยวง 
ไม่เก่ียวกับการรักษาโรคก็มีเหมือนกัน บางคราวถึงอาบน�้าที่น่ันก็มี มีเด็กตามไป 
ด้วยทกุคราว เวลาน่ังพดูลงเอกเขนกกม็ ีคงมคีนอยูด้่วยตัง้แต่สองคนข้ึนไป ไม่มีพยาน 
ผู้ใดผู้หน่ึงได้เคยเหน็พระครูอยูส่องต่อสองกับหญงิคนใดคนหน่ึง กริิยาทีน่ั่งหาได้มุง่
จะนั่งในที่ลับไม่ เป็นแต่ปราศจากส�ารวมอันเป็นมรรยาทของสมณะ ยังได้ความจาก 
อ�าแดงยวงและสาวมีต่อไปอีกว่า พระครูคุ้นเคยกับสกุลน้ัน จนถึงเอาข้าวบ้าง 
กระบือบ้างไปฝากไว้ที่บ้านนั้น เวลากลับในคืน อ�าแดงยวงและสาวมีจงใจจะให้เป็น
หวัค�า่ เบกิความว่าอยูช้่าเพียง ๑ ยาม กลบัหวัค�า่ไปกว่าทีจ่�าเลยเองกล่าว ได้ความจาก
ค�าพระวินัยธรถันเจ้าวัดเครือวัลลิ์พยานผู้หา และจากค�าผู้ใหญ่จุ้ยพยานผู้ต้องหาว่า  
พระครูกลับต่อ ๒ ยามแล้วก็มี แต่ผู้ใหญ่จุ้ยเบิกบรรยายความว่าพระครูอยู่ดึกถึง 
๒ ยาม ครั้งนายเพียรพี่อ�าแดงยวงและสาวมียังอยู่ตั้งแต่นายเพียรตายแล้ว พระครู
อยู่ช้าเพียง ๑ ยาม

 พจิารณาได้ความเพยีงเท่าน้ี เหน็ว่าพระครูชอบพอสนิทสนมกบัอ�าแดงยวงและ
สาวมีจริง ไปหามาสูเ่กนิงาม ทัง้สกุลน้ันคนหน่ึงกเ็ป็นหม้าย อกีคนหน่ึงกเ็ป็นสาวเทือ้  



160

ต้องด้วยลักษณะอโคจรของภิกษุ แต่พิจารณาไม่ถึงว่าได้ท�าเกินเลยยิ่งไปกว่าน้ี 
พระครูเป็นเจ้าคณะใหญ่ในจังหวดัน้ัน ท�าตนให้เป็นทีก่นิแหนงของคนทัง้หลายเช่นน้ี 
ไม่สมควร ผลข้างไม่งามก็ได้เกิดขึ้นแล้ว พระนิสิตของพระครูไปขออยู่ในส�านัก 
พระวนัิยธรถนัต้องท�าทฬัหกีรรมใหม่ ไม่ใช่พระวนัิยธรถนัรังเกยีจรูปเดียว พระวนัิย- 
ธรรมยาและพระปลดัฮงกค็งรังเกยีจเหมือนกนั จึงเป็นผู้สวดกรรมวาจาให้ นายสอน
เข้าใจไปว่า พระครูยยุงไม่ให้อ�าแดงยวงแบ่งทรัพย์มรดกของนายเทยีนบดิานายสอน
ให้แก่นายสอนก็เน่ืองมาจากพระครูสนิทกับอ�าแดงยวงเกินงามน้ันเอง ในเร่ืองน้ีให้
ต�าหนิพระครูไว้

 ข. เรื่องสมรู้เป็นใจรับฝากของยักยอกของอ�าแดงชื่น

 ๗. เร่ืองน้ีพระครูปฏิเสธ ได้ความจากค�านายสบิต�ารวจตรีคงพยานผู้หาว่า พยาน
เป็นบุตรจีนก๊าวอ�าแดงก่ิม เม่ืออ�าแดงก่ิมตายแล้ว จีนก๊าวได้อ�าแดงช่ืนเป็นภรรยา  
คร้ันจีนก๊าวตายแล้ว พยานกับพีน้่องร่วมมารดาได้ฟ้องเรียกมรดกจีนก๊าวจากอ�าแดงชืน่  
ศาลตัดสินให้พวกพยานแพ้คดี ตามค�านายแดงทนาย อ�าแดงชื่นพยานผู้ต้องหาว่า 
ศาลตดัสนิให้แบ่ง อ�าแดงชืน่เป็นภรรยาจีนก๊าว ย่อมมีส่วนได้มรดกจีนก๊าว คดไีม่เป็น 
ยักยอกโดยตรง เป็นคดีมรดก พระครูไม่มีผิดในฐานนี้

 ค. เรื่องยักยอกเงินเหลือจ่ายในการศพเจ้าอธิการพลับ วัดใหม่เอาไปซื้อที่นา
เป็นของตน

 ๘. พระครูปฏิเสธข้อน้ี แก้ว่าได้รับมอบบริขารภัณฑ์จากเจ้าอธิการพลับผู้ถึง
มรณภาพ เพื่อจัดการศพเงินของผู้มรณะมี ๑,๐๐๐ บาทเศษ เมื่อท�าศพมีผู้ออกเงิน
ช่วยด้วย ท�าศพแล้วเงินเหลืออีก ๑,๐๐๐ บาทถ้วน ได้ประชุมเจ้าอธิการหมวดรอด 
วัดช่องลม พระอธิการรอดวัดน้อย ก�านันสุข ผู้ใหญ่เผือก นายแพทย์ปาน ปรึกษา
ถึงเงินเหลือรายนี้ ตกลงให้เอาไว้จ่ายท�าอุโบสถวัดต้นสนที่พระครูอยู่ อันยังค้างอยู่
พระครูได้จ่ายไปในการท�าอุโบสถหมด
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 ๙. ได้ความจากค�าพยานทัง้ฝ่ายผู้หาทัง้ฝ่ายผู้ถกูหาว่า ก่อนท�าศพเจ้าอธกิารพลบั  
ไม่มีผู้ใดผู้หน่ึงคัดค้านความเป็นใหญ่ของพระครูในการท�าศพเจ้าอธิการพลับ  
มามีเสียงขึ้นต่อเมื่อท�าศพแล้ว อ�าแดงไกรผู้เป็นพี่หรือน้องเจ้าอธิการพลับ ไปขอเงิน
เหลอืต่อพระคร ู๒๐๐ บาท หรือ ๑๖๐ บาท ว่าจะเอาไปก่อเจดย์ีบรรจุอฐัเิจ้าอธกิารพลบั  
พระครูไม่ให้ อ�าแดงไกรและนายรอดหลานน้าพยานผู้หาเบิกความเจือกันว่า  
เจ้าอธิการพลับมอบบริขารภัณฑ์ให้แก่อ�าแดงกรองอ�าแดงไกร ๆ เองเป็นผู้มอบให ้
พระครูจัดการศพ แต่มีค�าพระอธิการอ้ิมเจ้าวัดใหม่น้ัน พยานผู้ถูกหาเบิกรับว่า 
เจ้าอธิการพลับได้มอบบริขารภัณฑ์แก่พระครู และสั่งให้ท�าศพ ข้อนี้เป็นอันฟังได้ว่า 
เจ้าอธิการพลับสั่งให้พระครูท�าศพมอบสิทธิในบริขารภัณฑ์ให้ด้วย ฝ่ายพระครูได้
ปฏิบัติตรงตามนั้น หาได้ถือเอาเป็นของส่วนตัวไม่ จ่ายในการศพปนไปกับของผู้อื่น
ช่วยและยังได้ปรึกษากับภิกษุและทายกบางคนถึงทรัพย์เหลือจ่ายการศพ

 ๑๐. จ�านวนเงินทีว่่าเหลอืจ่ายในการศพน้ัน พยานผู้ต้องหาผู้ได้เหน็เอาออกนับ 
หรือตรวจบัญชีในเวลาประชุม ตกลงว่าให้เอาใช้ท�าอุโบสถวัดต้นสน เจ้าอธิการ 
หมวดรอด วดัช่องลม และผู้ใหญ่เผือกประมาณว่าราว ๑,๓๐๐ บาทเศษ พระอธกิารรอด 
วัดน้อยว่า ๑,๒๐๐ บาทเศษ คงฟังได้ว่ากว่า ๑,๐๐๐ บาท มีเศษสองร้อยขึ้นไป 
ไม่ถึงสี่ร้อย

 ๑๑. พระครูประชมุพระและคฤหสัถ์ผู้มช่ืีอปรึกษาน้ัน เจ้าอธกิารรอด วดัช่องลม 
ถ้าเป็นเจ้าคณะหมวดแห่งวดัใหม่ ก�านันสขุและผู้ใหญ่เผือก ถ้าเป็นก�านันและผู้ใหญ่
บ้านแห่งท้องถิน่ทีว่ดัใหม่ตัง้อยู ่พระครูเรียกมาปรึกษาสมควรอยู่ แต่พระครูเว้นพระ
อธกิารอิม้เจ้าวดัใหม่เสยีไม่เรียกมาปรึกษาด้วยน้ัน ทีป่ระชุมน้ันขาดคนส�าคญัทเีดยีว 
อันที่จริงถ้าไม่ตั้งใจจะประชุมงุบงิบแล้ว ควรประชุมที่วัดใหม่ เรียกพระอธิการอิ้ม 
เข้าประชุมด้วยและควรปรึกษาน้อมทรัพย์น้ันไว้จ่ายท�าการปลูกสร้างปฏิสังขรณ์ใน 
วัดใหม่ ทีเ่จ้าอธกิารพลบัเคยอยูป่กครองมา พระครูเรียกประชมุทีว่ดัต้นสน ไม่เรียก
พระอธิการอิ้มเข้าประชุมด้วย ตั้งใจจะน้อมทรัพย์รายน้ีให้เป็นประโยชน์แก่ตนโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อมดูเป็นโลภฝ่าฝืนความสมควร
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 ๑๒. พระครูได้เอาทรัพย์รายนี้ไปซื้อนาเป็นส่วนตนหรือไม่ พิจารณาได้ความ 
จากความรับของพระครูเอง ประกอบกับค�าพยานฝ่ายผู้ถูกหา และพยานเอกสารว่า 
พระครูได้ซื้อที่นาอ�าแดงทองดีอันอยู่ติดกับวัดไว้ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่เศษ ราคา 
๗๒๐ บาท

 อีกแปลงหนึ่งเนื้อที่ไม่เต็ม ๒ งาน อ�าแดงทองดียกให้แก่พระครูลงชื่อในหน้า 
โฉนดว่า นายเกลีย้งโสดเป็นผู้รับซือ้รับให้จากอ�าแดงทองด ีเมือ่วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๔๕๖ และได้ความจากค�าพระอธกิารอิม้เจ้าวดัใหม่พยานผู้ถกูหาว่า เจ้าอธกิาร
พลบัถงึมรณภาพว่าเมือ่วนัศุกร์ แรม ๓ ค�า่ เดอืน ๑๑ ปีจอ (จ.ศ. ๑๒๗๒) ตรงวนัที่  
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ สอบในปฏิทินถูกต้อง มีค�าอ�าแดงไกรและผู้ใหญ่เผือก
พยานผู้หารับสมในระยะปี พระอธิการอิ้มเบิกความอีกว่า ตั้งแต่เจ้าอธิการพลับถึง
มรณภาพแล้วล่วงมาราว ๖ เดือนเศษ ได้จัดการท�าศพ สมกับค�านายรอดพยาน 
ผู้หา ฝ่ายอ�าแดงไกรกับผู้ใหญ่เผือกพยานผู้หาเบิกความเจือกันว่า เกือบปี หรือปี ๑  
พอท�าศพแล้วไม่ช้า พระอธิการอิ้ม วัดใหม่ กับพระอธิการรอดวัดน้อยเบิกว่าราว  
๕-๖ วนั ก�านันสขุว่าราว ๑๕ วนั ผู้ใหญ่เผือกว่าราว ๑ เดือน พระครูได้เรียกประชุม 
ปรึกษาถึงเงินเหลือจ่ายในการศพรายน้ี ระยะกาลตั้งแต่ประชุมตกลงว่าให้เอาเงิน 
รายน้ีไว้ท�าอโุบสถวดัต้นสน จนถงึพระครูซือ้นาอ�าแดงทองด ีห่างกนั ๒ ปี ๑๐ เดอืน  
ลงมาหา ๒ ปี ๔ เดือน ไม่น่าเห็นว่าพระครูเจาะจงเอาทรัพย์รายน้ีไปซื้อนาน้ัน  
ในระหว่างน้ีน่าจะมีการจ่าย เป็นต้นว่าท�าอุโบสถ แต่ค�าแก้ของพระครูก็ไม่น่าฟัง 
เหมือนกัน พระครูแก้ว่าได้ขอยืมเงินอ�าแดงเชียงฮวย ๔๐๐ บาท อ�าแดงทิมมารดา
พระครู ๓๒๐ บาท มีค�าอ�าแดงเชยีงฮวยเบกิสมว่าได้ให้พระครูยมืเงิน ๔๐๐ บาทจริง  
พระครูให้อ�าแดงโสมไปเอา ไม่ได้ท�าหนังสอืกูย้มืล่วงมาราว ๔ เดือนได้รับใช้ ใครเอามา 
ใช้ลืมเสียแล้ว การไม่ได้ให้ท�าหนังสือกู้ยืม ฟังได้ เพราะเป็นการที่เคยใช้กันมา  
ในระหว่างพระผู้ยืมและคฤหสัถ์ผู้ให้ยมื แต่การทีจ่�าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้น�าไปใช้ ฟังไม่
ได้เงินมจี�านวนเท่าน้ี จักไม่ใช่นิดหน่อยของอ�าแดงเชียงฮวยกระมัง ถ้าเป็นจ�านวนมาก
ของอ�าแดงเชียงฮวยก็คงจ�าได้ ทั้งพระครูก็มิได้สืบอ�าแดงทิมผู้มารดา และปรากฏใน
ส�านวนว่าพระครูไม่ใช่ผู้ขดัสน มทีรัพย์สร้างโรงเช่าให้มารดาและต่อเรือฉลอม ยงัฟัง
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เอาเป็นจริงไม่ได้ว่า ได้ยืมเงินอ�าแดงเชียงฮวยและอ�าแดงทิมผู้มารดาไปซื้อนารายน้ี 
เพื่อสางหาทางสันนิษฐานข้อนี้ ต้องพิจารณาการจ่ายท�าอุโบสถวัดต้นสนต่อไป

 ๑๓. พระครูจ�าหน่ายห้วน ๆ ว่า จ่ายเป็นค่าไม้ซุงบ้าง ค่าแรงบ้าง หมดเงิน 
๑,๐๐๐ บาท พิจารณาได้ความจากค�าพยานทั้งฝ่ายผู้หา ทั้งฝ่ายผู้ต้องหาประกอบ 
กันว่า อุโบสถวัดต้นสนนั้นได้ท�าจวนแล้ว ใช้เงินรายอื่นด้วย ถ้าพระครูท�าการตรง
ไปตรงมา น่าจะจดจ�านวนเงินเหลือจ่ายในการท�าศพเจ้าอธิการพลับรายนั้น ในบัญชี 
รายรับของวัดต้นสน ในการท�าอโุบสถและจ่ายปนกนัไปกบัเงินรายอืน่ ในชือ่ว่าเงินวดั 
หรือเงินท�าอโุบสถ เมือ่เป็นเช่นน้ี จ�าเป็นอยูเ่องทีพ่ระครูจะจ�าหน่ายเฉพาะรายเงินเหลอื
จ่ายในการท�าศพไม่ได้ ถูกพระทักษิณคณิศรผู้ไต่สวนให้จ�าหน่าย ก็ต้องจ�าหน่ายไป 
อย่างน้ัน แต่คร้ันผู้ไต่สวนเรียกบัญชีรายรับรายจ่ายมาตรวจตั้งแต่จ�านวน พ.ศ. 
๒๔๕๔ (ร.ศ. ๑๓๐) ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ มจี�านวนรายรับเพยีง ๑,๑๔๗ บาท ๗๕ สตางค์  
มีจ�านวนรายจ่าย ๔,๒๐๑ บาท ๔๓ สตางค์ ที่เห็นว่าเป็นบัญชีไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการ
เล็กน้อย ก็พอจะเห็นว่าท�าด้วยความหละหลวม ใครให้ไม่ได้จดบัญชี มีแต่รายจ่าย
ออกไป แต่ธรรมเนียมจดบญัช ีรายรับรายจ่าย ใช้กนัมานานแล้ว ทัง้การสร้างอโุบสถ
ก็เป็นการใหญ่ ใช้เงินมาก คนบริจาคทรัพย์มากที่ควรจดก็คงมี เงินเหลือจ่ายในการ
ท�าศพรายน้ันกม็จี�านวนไม่น้อย ควรจดในบญัชี ทัง้มีค�าผู้ใหญ่เผือกพยานผู้หาเบกิว่า 
คราวท�าศพได้ใช้จดบัญชีรายชื่อผู้ออกเงินหรือของช่วย มีค�าพระอธิการรอดวัดน้อย 
กับก�านันสุขพยาน ผู้ถูกหาเบิกเจือกันว่าเมื่อปรึกษาตกลงกันแล้ว ว่าให้เอาเงินเหลือ 
จ่ายในการศพ ท�าอุโบสถวัดต้นสน ได้ตรวจบัญชีสอบกับตัวเงินถูกต้องกัน พระครู
เคยรู้จักใช้ท�าบัญชีอย่างแน่นอนมาแล้ว เมื่อเป็นเช่นน้ีเห็นว่าพระครูปิดบัญชีจริง  
ไม่ยื่นแก่ผู้ไต่สวนให้ตรวจสอบเพื่อเปลื้องมลทินของตน หรือไม่ได้ลงบัญชีทีเดียว 
ต้องถือว่าพระครูจ�าหน่ายทรัพย์รายเหลือจ่ายในการท�าศพ เจ้าอธิการพลับไม่ตก  
เป็นหม่นหมองอยู่แก่พระครู

 ๑๔. พระครูซื้อที่นา ลงชื่อในหน้าโฉนดว่านายเกลี้ยงโสดน้ันจะซื้อว่าเป็น
นามแฝงซึ่งใช้ในหนังสือแต่งที่ไม่แสดงตัวเจ้าของ เพื่อซ่อนตัวหรือเพื่อหลีกจาก
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ความส�านอง ก็ไม่ได้ เพราะหน้าโฉนดนี้เป็นเอกสาร ลงชื่ออย่างนั้น ศาลฟังด้วยว่า 
ภิกษุผู้ใช้ชื่อนั้นมีสิทธิแห่งที่ดินอันระบุไว้ในโฉนดนั้น และเป็นผู้ต้องส�านองค่าอากร
ที่ดินนั้นด้วย ภิกษุใช้ชื่อว่านาย..........โสด เท่ากับประกาศตนเป็นคฤหัสถ์ แต่เพียง
ประกาศตนว่าเป็นอารามิกไม่ชัดเหมือนอย่างว่านาย ในพระวินัยท่านยังยอมให้เป็น 
อันลาสิกขา พระครูท�าอย่างนี้ ส่อตัวว่าไม่ถือภาวะเป็นอะไรแน่ สุดแต่ความสะดวก
ของตน สะดวกในทางเป็นพระ ก็แสดงตนเป็นพระ สะดวกในทางเป็นคฤหัสถ์  
ก็แสดงตนเป็นคฤหัสถ์น่ารังเกียจอยู่ว่าเป็นอันลาสิกขาแล้วกระมัง

 ฆ. เรื่องปิดต�าหรุน�้าและทางเกวียน เนื่องจากการท�านา

 ๑๕. พระครูแบ่งรับว่าได้ใช้ให้เด็กขุดดินขึ้นถมคันนา แต่ยังเหลือทางน�้าไหล
ประมาณ ๒ ศอก ภายหลงัชาวบ้านได้ร้องต่อนายอ�าเภอ ๆ  กบัพนักงานแผนทีเ่กษตร 
ได้ไปตรวจดแูล้วสัง่ให้เปิดปากทางกว้างเท่าเดมิ ในการปิดทางเกวยีนไม่ได้แก้ ในการ 
ท�านาแบ่งรับว่าได้ออกไปดูเขาไถเขาด�าบ้างบางคราว แต่ไม่รับว่าได้ออกไปก�ากับให้
เขาท�า

 ๑๖. พิจารณาได้ความจากค�าพยานทั้งฝ่ายผู้หา ทั้งฝ่ายผู้ต้องหาประกอบกันว่า  
ที่นาของนายชมซึ่งให้ผู้มีชื่อเช่าท�าน้ันอยู่ข้างเหนือแห่งนาของพระครู เป็นนาลุ่ม  
ในปีใดฝนชกุอยูข้่างเสยีหาย มาเมือ่ปีกลาย พระครูปิดต�าหรุน�า้เสยี ทัง้เป็นปีมีฝนชกุ  
เจ้าของนาและคนท�านาจึงโทษเอาพระครู ได้พากันไปร้องต่อขุนพนัสชโนปการ 
นายอ�าเภอผู้ไปตรวจดูพร้อมกับนายหุ่นพนักงานแผนที่เกษตร เห็นว่าพระครูปิด 
ต�าหรุน�้าและปิดทางเกวียนอันเป็นสาธารณประโยชน์จริง ได้สอบถามพระครู ๆ  
แก้ในการปิดทางเกวียนว่า ทางเกวียนผ่านชิดอุโบสถเมื่อเกวียนเดิน มีฝุ่นและโคลน
เปรอะเป้ือน คร้ันซือ้ทีน่าข้างอโุบสถได้แล้ว จึงได้ปิดทางน้ันเสยี เปิดทางใหม่ห่างจาก 
อุโบสถออกไป ส่วนต�าหรุน�้านั้น จักยอมท�าตามสั่ง นายอ�าเภอน�าความนี้เรียนผู้ว่า 
ราชการพร้อมทั้งเร่ืองราวและค�าไต่สวน ผู้ว่าราชการอนุมัติการปิดทางเกวียนเก่า  
เปิดทางเกวียนใหม่ ส่วนต�าหรุน�้าสั่งให้เปิดไว้ตามเดิม พระครูผัดต่อนายอ�าเภอว่า 
จักเปิดเมื่อสิ้นมีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
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 ๑๗. นานั้นเป็นของพระครู ๆ ไปดูเขาไถเขาด�า จะไม่เรียกว่าไปดูงานได้หรือ 
พระครูท�ามาจนปรากฏว่ามีข้าวเปลือกและกระบือไปฝากไว้ที่บ้านอ�าแดงยวง

 ๑๘. เร่ืองน้ี ถ้าเป็นนายเกลีย้งท�าดกูไ็ม่สูอ้ะไรนัก เจ้าของนาหรือผู้ท�านาใกล้เคยีง  
ผู้ได้รับความเสียหาย อาจฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย แต่ถ้าเป็นพระเกลี้ยงท�าแล้ว  
ดูเป็นความไม่ดีไม่งาม เพราะภิกษุเป็นผู้อาศัยน�้าพักน�้าแรงเขาเป็นอยู่ท�ามาหากิน 
เองด้วย ย่อมเอาเปรียบเขา ทัง้จักเกดิบาดหมางววิาทกบัคนหากนิร่วมกนัด้วย ถ้าเป็น 
พระครูชลโธปมคุณมนีุเจ้าคณะจังหวดัท�าแล้ว ยิง่เป็นความไม่ดไีม่งามมากข้ึน อนัพระ 
ผู้เป็นเจ้าคณะ สมควรจะประพฤตตินไม่มีภยัไม่มเีวรกบัผู้อืน่ทัว่ไป มาแบ่งท�าแย่งหา 
กับพวกผู้เฉลีย่น�า้พกัน�า้แรงเลีย้งตน (ภิกษ)ุ อย่างน้ี ท�าให้เกดิบาดหมางววิาทกบัเขา  
น่าติเตียน เหตุฉะน้ี ในพระวินัยท่านจึงห้ามไม่ให้ภิกษุถือที่ดินเป็นสิทธิของตน  
ห้ามไม่ให้มีสตัว์พาหนะและท�านาค้าขาย จริงอยู ่ทีน่าน้ัน อยูใ่กล้อโุบสถ พระครูควร 
ปรารถนาให้อยู่ในปกครอง แต่ซื้อไว้เป็นของตนเองน้ัน หาถูกทางไม่ ชอบแต่จะ
ขวนขวายซื้อไว้เป็นนาวัด ให้ไวยาวัจกรจัดท�าเป็นของวัดหรือให้เขาเช่า พระครูถือที่
นาเป็นของตนเอง และท�านาเป็นส่วนของตนเอง ผิดวินัยของภิกษุ ฝ่าฝืนประกาศ 
ห้ามไม่ให้ภิกษุประกอบการหากินนอกธรรมเนียมของสมณะ พ.ศ. ๒๔๕๖ ด้วย

 ๑๙. พระครูชลโธปมคุณมุนี ประพฤติตนไม่ดีมีความหม่นหมองในเร่ือง
จ�าหน่ายทรัพย์ไม่ตก ประพฤตตินไม่มีหลกัว่า ถอืภาวะเป็นภกิษุหรือเป็นคฤหสัถ์และ
ท�าการหากินอย่างคฤหัสถ์ ไม่สมควรอยู่ในพรหมจรรย์ ให้พระครูลาสิกขาถือเพศ 
เป็นคฤหัสถ์เสีย แต่พระครูเป็นผู้ถือสัญญาบัตร ชอบให้น�าความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาก่อน ต่อเมื่อพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้ท�าตามนี้

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๕๙

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส
___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๔ หน้า ๒๗๐
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาพระอธิการเลี้ยง เจ้าวัดมูลจินดาราม

จังหวัดธัญญบุรี เรื่องลูกวัดท�าข้ามเจ้าอาวาส

___________________________

 ความเดิม พระแถมผู้ที่พระครูธัญญเขตต์เขมากร เจ้าคณะจังหวัดธัญญบุรี  
สัง่ให้ไปอยู่เป็นรองเจ้าอาวาสทีว่ดัมูลจินดาราม ได้ออกค�าสัง่ยกโทษพระบมวดัน้ันว่า
ไปไหนไม่ลาตน ก่อเหตขุึน้ในวดัหลายหนแต่ไม่ได้ระบ ุหลกีเลีย่งการวดั และเป็นหน้ี 
ชาวบ้าน ให้ไล่พระบมไปเสยีจากวดั พระบมไม่ยอมไป ด้วยอ้างเหตวุ่าพระแถมไม่ใช่
เจ้าอาวาสในข้อที่พระแถมยกโทษน้ัน แก้ตัวว่า จะไปข้างไหนได้ลาเจ้าอาวาสแล้ว  
ไม่ได้หลีกเลี่ยงการวัด ก่อนแต่พระแถมมาอยู่วัด ก็ได้เอาธุระในการวัดอยู่ มาเมื่อ 
ออกพรรษาแล้ว น้องสะใภ้ตายลงในกรุงเทพฯ จ�าเป็นต้องเข้ามาเยี่ยมศพ ใกล้วัน 
เราไปถึงจังหวัดนั้น ก็ได้กลับออกไปช่วยเตรียมการรับเสด็จ ไม่ได้เป็นหนี้สินคนอื่น 
นอกจากนายฉันที่ได้จ้างให้ท�าการวัด เป็นหนี้อยู่ ๒ บาทได้ใช้แล้ว พระอธิการเลี้ยง
ออกค�าสั่งในฐานะเป็นเจ้าอาวาส ลงทัณฑกรรมพระบมตักน�้าล้างถาน ๕๐ บาตร 
เพราะหลีกเลี่ยงการวัด ไม่ท�าเหมือนดังในกาลก่อน ยกโทษพระแถมว่าหาความ 
พระลกูวัดไม่มมูีล เป็นอบุายท�าลายบริษัท และท�าเหนือเจ้าอาวาส ผิดต่อพระราชบญัญตั ิ
ปกครองคณะสงฆ์มาตรา ๑๙ ยกอ�านาจเจ้าอาวาสในพระราชบัญญัติ มาตรา ๑๗  
ข้อ ๔ ขึน้เป็นเคร่ืองอ้าง บอกมอบตวัพระแถมคนืต่อเจ้าคณะจังหวดั ให้กลบัไปวดัเดมิ 
คดไีม่ตกลงกนั ในชัน้เจ้าคณะแขวงและเจ้าคณะรอง ขึน้ไปถงึเจ้าคณะจังหวดั ตดัสนิ
ในชัน้คดเีดมิ ยกข้อหาของพระแถมเสยี คงให้พระบมอยูใ่นวดัมูลจินดารามไปตามเดมิ  
และให้ยกค�าสั่งของพระอธิการเลี้ยงที่ส่งตัวพระแถมคืนไปวัดเดิมน้ันเสียเหมือนกัน 
คงให้พระแถมอยู่วัดมูลจินดารามต่อไปอีก พระอธิการเลี้ยงไม่ยอมถวายฎีกาด้วย
ข้อนี้ ในระหว่างเรียกส�านวนมาตรวจ พระครูธัญญเขตต์เขมากร เจ้าคณะจังหวัด 
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ยื่นหนังสือกล่าวโทษพระอธิการเลี้ยงว่า เป็นเจ้าวัดมูลจินดารามมาถึง ๑๒ ปีแล้ว  
ไม่ท�าการก่อสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเลย ของเก่าก็ไม่ได้ซ่อมแซมขึ้น ไม่มี
วุฒิและสามารถพอจะสั่งสอนภิกษุสามเณร อายุ ๗๒ ปีแล้ว ตั้งแต่ในวัดตลอดจน 
ชาวบ้านแตกกันเป็น ๒ พวก พระครูขอถอดพระอธิการเลี้ยงออกจากต�าแหน่ง 
เจ้าอาวาส

 ในชั้นคดีเดิมจักไม่วินิจฉัย เพราะทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งฝ่ายจ�าเลยไม่ได้ถวายฎีกา 
จักวินิจฉัยเฉพาะฎีกาของพระอธิการเลี้ยง ในข้อว่าพระแถมท�าเหนือเจ้าอาวาส  
พระอธกิารเลีย้งเป็นอย่างไร จงยกไว้พลาง แต่เจ้าคณะจังหวดัยงัคงให้เป็นพระอธกิารอยู่  
เป็นแต่เห็นว่าอ่อนแอจึงตั้งพระแถมไปอยู่เป็นรองอธิการ อันรองพระอธิการต้องอยู่
ใต้อ�านาจเจ้าอาวาส พระแถมไล่พระบมตามล�าพังตนอย่างนั้นเป็นท�าเหนือเจ้าอาวาส  
ผิดต่อพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๑๙ แลพระแถม 
มาอยู่วัดนั้น ไม่ปรองดองกับเจ้าอาวาส ๆ  ไม่ให้อยู่ก็ได้ตามมาตรา ๑๗ ข้อ ๔ แห่ง
พระราชบญัญตัน้ัิน และการท�าเหนือเจ้าอาวาสน้ี เป็นกรณพีอทีจ่ะขอให้เจ้าคณะถอน
พระแถมคืนไปวัดเดิมได้ การที่ไม่ไล่ตรง ๆ เป็นแต่ขอให้เจ้าคณะถอนคืนไปน้ัน  
เป็นท�าโดยอัธยาศัยดีอยู่แล้ว ฎีกาของพระอธิการเลี้ยงฟังขึ้น ให้พระครูธัญญเขตต์
เขมากรเจ้าคณะจังหวัดถอนพระแถมออกจากวัดมูลจินดารามไปเสียโดยเร็ว

 ข้อที่พระครูธัญญเขตต์เขมากร เจ้าคณะจังหวัดกล่าวโทษพระอธิการเลี้ยงและ
ขอถอดจากต�าแหน่งน้ัน ข้อว่าเป็นเจ้าอาวาสมาถึง ๑๒ ปีแล้ว ไม่ท�าการก่อสร้าง 
ถาวรวตัถอุย่างใดอย่างหน่ึงน้ัน ไม่เหน็เป็นความผิด ผู้เป็นเจ้าอาวาส จ�าจะต้องท�าการ
ก่อสร้างอะไร ๆ  ขึน้ไว้ทกุรูปหรือ ถ้าของมใีช้พอแล้ว เราเหน็กลบัจะเป็นดีไปอกี ไม่ต้อง 
เปลอืงค่ารักษามาก ใครจักชมต้นไม้ทีม่กีาฝากจับอยูม่าก มแีต่มันจะสบูเอาโอชาของ
ต้นไม้ไปเลี้ยงมันเท่านั้น การที่หาว่าไม่ซ่อมแซมของเก่านั้น ถ้าคณะจังหวัดธัญญบุรี
มีเงินไว้ให้ท�ายกเอาเป็นผิดได้ ถ้าไม่มีเอาผิดไม่ได้ เพราะคณะไม่มีเงินไว้ให้ท�าวัด  
เจ้าคณะจึงจ�าเป็นเลอืกเจ้าอาวาสผู้มีก�าลงั ข้อว่าไม่มวีฒุแิละสามารถ ถ้าเป็นความจริง 
ไม่ใช่ความผิดของเจ้าคณะหรือผู้เลือกเจ้าอาวาสผิดตัว ไม่เพียงแต่จะเลือกผิดตัว
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เท่าน้ัน ซ�้าปล่อยไว้ด้วย เม่ือจะให้พระแถมไปอยู่วัดน้ันให้เป็นเพียงรองเจ้าอาวาส  
คือว่าปล่อยให้พระอธิการเลี้ยงคงเป็นเจ้าอาวาสอยู่ ข้อว่าอายุ ๗๒ ปี แล้วน้ัน  
มีอะไรเป็นก�าหนดว่าอายุถึงเท่านั้นแล้วจะต้องออกจากหน้าที่เจ้าอาวาส ๆ ทั้งในกรุง  
ทัง้ในต่างจังหวดั อายมุากกว่าน้ันกม็หีลายรูป อายุไม่เป็นเกณฑ์ออกจากหน้าทีเ่จ้าอาวาส  
ยังท�าหน้าที่ได้แล้วก็เป็นได้ และอายุมากไม่เป็นความผิดที่จะให้ถูกถอด ข้อว่าตั้งแต่
ในวัดตลอดจนชาวบ้านแตกเป็นสองพวกน้ัน ไม่ใช่ความผิดของพระอธิการเลี้ยง  
เป็นความผิดของพระครูธญัญเขตต์เขมากรเองผู้ส่งพระแถมเข้าไปอยูแ่ทรก น่าจะถอด 
พระครูเองมากกว่าถอดพระอธิการเลี้ยง ให้ยกค�าขอของพระครูนี้เสีย

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๕๙

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาสมีชิด วัดจันทรังษี จังหวัดอ่างทอง

เรื่องถูกห้ามสังวาส

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร 
สมาคม ทรงพระวนิิจฉัยฎกีาของสมชีดิ วดัจันทรังษี จังหวดัอ่างทอง เร่ืองถกูห้ามสงัวาส  
ดังต่อไปนี้:-

 ๑. อธิกรณ์เดิม ตามค�าพระวินัยธรรมปาน เจ้าวัดชัยมงคล ว่านายรอดฟ้องว่า 
สมีชดิคร้ังอปุสมบทคราวแรกกับนายเงินคร้ังยังเป็นสามเณร ได้เล่นทอดลกูบาศก์กับ 
นายรอด สมีชิดเล่นเสียนายรอด ๑๖ บาท หรือ ๑๗ บาท สมีชิดได้แย่งเอาเงินที่ 
เสียไปนั้น ซึ่งกองอยู่หน้านายรอดคืนมา นายรอดขอคืน สมีชิดหาคืนให้ไม่ สมีชิด
รับเป็นเชงิว่า ไม่ได้เอาเงินของนายรอดมา เอาเงินของสมชีดิมา นายเงินเบกิความสม 
นายรอด ว่าสมชีดิเอาเงินน้ันมา เบกิความสมสมีชดิ ว่าได้ยนิสมชีดิพดูว่าเงินของสมชีดิ  
พระวินัยธรรมปานไม่ช�าระเรื่องเงิน ให้ไปว่ากล่าวกันเอง รับจะช�าระทางวินัย แต่ก็ 
ไม่ช�าระ เป็นแต่สั่งพระพลอย พระสวัสดิ์ ให้ชี้แจงแก่สมีชิด เพื่อสึกไปเอง

 ๒. สมีชิดจ�าเลยให้การในชั้นเจ้าคณะแขวงว่า เล่นล้อกัน (คือเล่นหยอกกัน)  
สมีชิดเล่นเสีย ๑๖ บาท เมื่อเลิกแล้วนายรอดคืนเงิน ๑๖ บาทนั้นให้เอง อีกสัก
ชั่วโมงเศษ จึงมาทวงเงิน ๑๖ บาทนั้นต่อสมีชิด ๆ ไม่ยอมให้ นายรอดได้ไปฟ้อง
พระวินัยธรรมปาน สมีชิดปฏิเสธการแย่งเงินจากนายรอด อ้างนายเงินว่าเบิกความ 
สมตน ต่อมาพระวนัิยธรรมปานไม่อยู ่พระพลอยมาพดูว่า พระวนัิยธรรมปานมหีนังสอื 
สัง่มาให้สมชีดิสกึ สมชีดิมไิด้ตอบอย่างใดอย่างหน่ึง ยอมสกึตามค�าพระพลอย ไปสกึ 
นอกวัดต่อพระอาคันตุกะ
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 ๓. ในชั้นเจ้าคณะจังหวัด สมีชิดให้การว่านายรอดคืนเงินให้แล้ว มาทวงว่า 
จะไปแบ่งกบัพระชืน่ สมีชดิไม่ให้ คร้ันเวลาค�า่สมีชดิให้นายข�าศษิย์พระวนัิยธรรมปาน 
ไปตามอ�าแดงยิ้มมารดานายรอด กับนายรอดมาที่กุฎี ได้บอกแก่อ�าแดงยิ้มว่า 
นายรอดหาว่าแย่งเงิน ๑๖ บาท สมีชิดคืนเงิน ๑๖ บาทนั้นให้อ�าแดงยิ้ม ๆ ปรึกษา
นายรอดยอมแล้ว คืนเงิน ๑๖ บาทนั้นให้แก่สมีชิด

 ๔. ในชั้นฎีกา สมีชิดให้การว่า การเล่นนั้นหยอกกัน สมีชิดหยิบเงินคืนมาจาก 
หน้าตักนายรอด ๆ  ไปฟ้องต่อพระวินัยธรรมปาน ไม่ได้รับการตัดสินเด็ดขาด จึงไป 
พูดโพนทะนาแก่พระสงฆ์ในวัดนั้น สมีชิดเกรงจะเป็นความโด่งดัง จึงใช้ให้นายข�า
ไปตามนายรอดมาที่วัดแล้วคืนเงินให้นายรอดไปในคืนวันน้ันเอง รุ่งข้ึนอ�าแดงยิ้ม 
มารดานายรอดมาคืนเงินให้สมีชิด ๆ ก็รับไว้ ในเวลาพระวินัยธรรมปานไม่อยู่  
พระพลอย พระสวสัด์ิ พระขาว กบันายผ่ึง แค่นไค้จะให้สมชีดิสกึ พระพลอยบอกว่า  
พระวินัยธรรมปานสั่งให้สึก สมีชิดเชื่อจึงได้สึก ภายหลังได้สอบถามพระวินัย- 
ธรรมปาน ๆ ปฏิเสธว่าไม่ได้สั่ง

 ๕. ได้ความตามค�านั้น ๆ ประกอบกันว่า ต่อมาเจ้าอธิการผันเจ้าวัดจันทรังษี 
เอาเป็นธุระให้สมีชิดได้อุปสมบทขึ้นอีก อุโบสถวันหน่ึง สมีชิดไปเข้าสังฆสมาคม  
เพื่อจะท�าอุโบสถที่วัดกลาง จังหวัดอ่างทอง พระอธิการกิ่ม เจ้าวัดนั้น ปรารภความ
หนหลัง จึงห้ามอุโบสถเกิดเป็นอธิกรณ์เรื่องนี้ขึ้น

 ๖. เจ้าคณะจังหวดัตดัสนิว่า เป็นการเล่นจริง สมีชดิชงิเอาเงินมาจากนายรอดจริง  
เงินตกถึงมือนายรอดแล้ว นับว่าเป็นของนายรอด สันนิษฐานเจตนาของสมีชิดว่า  
ชิงเอาคืนมาด้วยความเสียดายและโทมนัสเป็นแต่เพียงภัณฑไทย ไม่ถึงอวหาร และ 
สมีชิดได้ให้คืนแก่นายรอดแล้ว เป็นอันพ้นจากภัณฑไทย ภายหลังนายรอดได ้
คืนเงินน้ันให้แก่สมีชิด จัดว่าเป็นการให้กันใหม่ แต่พระเช่นน้ี ย่อมเป็นที่รังเกียจ
ของพระสงฆ์ไม่รู้จักหาย ทั้งสมีชิดก็มีความประพฤติชั่วหยาบ อยู่ต่อไปอีกก็จะเป็น
หลักตอในพระพุทธศาสนา ให้สมีชิดสึกเสีย
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 ๗. สมีชิดถวายฎีกาอุทธรณ์ค�าตัดสินของพระครูวิเศษชยสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัด
ว่า พระวินัยธรรมปานกับสมีชิดได้พากันไปหารือพระครูวิเศษชยสิทธิ์ว่าจะบวชใหม่
ได้หรือไม่ พระครูว่าใครเขาจักอุปสมบทได้ก็จงอุปสมบทเถิด ไม่ได้คัดค้านอย่างใด 
อย่างหน่ึง ได้พูดแก่อ�าแดงมา โยมสมีชิดกับอ�าแดงเป้าอ�าแดงหอมอย่างเดียวกัน  
เมื่อตัดสิน ก็ว่าไม่เป็นอวหารหรือภัณฑไทย แต่สั่งให้สมีชิดสึก ตั้งแต่สมีชิดบวช 
ครั้งหลังนี้ยังไม่ได้ท�าผิดเลย นับว่าบริสุทธิ์อยู่

 ๘. ได้ตรวจส�านวนเร่ืองน้ีตลอดแล้ว ในอธกิรณ์เร่ืองที ่๑ ปรากฏว่าการเล่นน้ัน 
ใช้เงินเป็นคะแนน เป็นการเล่นเอาเงินกัน ข้อสมีชิดแย่งเอาเงินที่เสียไปแล้วมาจาก 
นายรอดนั้น ในชั้นต้นสมีชิดรับต่อพระวินัยธรรมปานว่าได้แย่งเอามาจริง แต่กล่าว
ว่าไม่ได้เอาเงินของนายรอดมา เอาเงินของสมีชิดมา ที่แปลว่าเอามาด้วยสกสัญญา  
แต่ในชัน้เจ้าคณะแขวง และในชัน้เจ้าคณะจังหวดั สมีชิดให้การว่านายรอดคนืให้เอง  
ในชั้นฎีกาสมีชิดกลับรับว่าหยิบเงินคืนมาจากหน้าตักนายรอด ให้การไม่ลงรอยกัน
อย่างน้ี ถ้านายรอดคืนเงินน้ันให้แก่สมีชิดเอง สมีชิดจักต้องร้อนรนเรียกนายรอด 
มาคนืเงินให้เพือ่อะไร ทัง้มีค�านายเงินเบกิไว้ในช้ันพระวนัิยธรรมปานไต่สวนว่า สมชิีด 
ได้หยบิเอาเงินมาจากนายรอดจริงประกอบ เป็นอนัฟังได้ว่าสมชีดิได้แย่งเอาเงินทีเ่สยี
ไปน้ันมาจากนายรอดจริง เงินที่ได้ที่เสียในการพนันน้ันตกถึงมือผู้ใดแล้วช่ือว่าเป็น
ของผู้นั้น การที่สมีชิดคืนเงินให้นายรอดนั้น ท�าเมื่อภายหลัง ถ้าสมีชิดชิงเอามาด้วย 
เถยยเจตนา ก็ไม่ท�าสมีชิดให้กลับบริสุทธิ์ได้อีก ถ้าสมีชิดชิงเอามาด้วยสกสัญญา 
เป็นเพยีงภณัฑไทย ไม่ถึงอวหาร ย่อมเปลือ้งสมีชิดจากภณัฑไทยได้อยู ่โดยอาการที ่
เป็นไปน่าจะเหน็ว่าสมชีดิชงิเอามาด้วยสกสญัญา แต่จะยกข้ึนเป็นเหตปุลดเปลือ้งสมีชิด  
กเ็ป็นการล่อแหลมนัก ไม่เป็นหลกัยิง่ไปกว่าการลงมือท�า ทัง้สมชิีดกไ็ม่มสีมณสญัญาแก้
อธกิรณ์ด้วยความเทจ็ จักฟังความแก้ตวัของสมชิีดว่า ถือเอาด้วยสกสญัญาอย่างไรได้  
อนัจะฟังเจตนาต้องมีกรณอีืน่เข้าประกอบรอบไปตลอดถงึค�าให้การตรง ๆ  ของผู้ต้องหา  
หากว่าสมชีดิถอืเอาด้วยสกสญัญาจริง แม้ไม่ต้องอวหารกย็งัเป็นปาปภกิษุทีค่วรให้สกึ  
ตามอย่างพระเล่นการพนัน การที่สมีชิดแก้ตัวว่า ตั้งแต่บวชครั้งหลังยังไม่ได้ท�าผิด  
ยังบริสทุธิอ์ยู่ ถ้าเสยีในคร้ังก่อนแล้วบวชในคร้ังหลงักใ็ช้ไม่ได้ เพ่งเฉพาะเล่นการพนัน
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อย่างเดียว ไม่ถึงเป็นอวหาร มีโทษสึกโดยฐานประพฤติปาปสมาจาร แม้ยังจะกลับ 
บวชได้อีกก็จริง แต่ต้องเป็นผู้ประพฤติดีแล้ว สมีชิดสึกคร้ังก่อนไม่ทันไร ก็กลับ 
บวชอีก บวชแล้วก็ส่อตัวว่าไม่ใช่คนดี ไม่มีสมณสัญญาบ้างเลย เจ้าคณะจังหวัด 
ตัดสินให้สึกซ�้านั้น ชอบแล้วจงบังคับตามนั้น และอย่าให้อุปสมบทอีกต่อไป

 ๙. ส่วนเจ้าอธิการผัน เจ้าวัดจันทรังษี เอาเป็นธุระให้สมีชิดได้บวชใหม่น้ัน 
ท�าไม่สมควรเลย รู้อยู่แล้วว่าสมีชิดเป็นผู้มีเรื่องติดตัว ชอบแต่จะหารือผู้หลักผู้ใหญ่  
โดยที่สุดจะได้สอบถามพระวินัยธรรมปานต่อปากก็หาไม่ ท�าไปด้วยความอวดรู้  
มุง่แต่จะแซงผู้อืน่ ไม่ท�าสญัญาว่าคนเช่นน้ีบวชข้ึนแล้ว จักเป็นวตัถทุีรั่งเกยีจไม่รู้หาย  
ไม่เป็นผู้หนักในพระธรรมวินัย แม้พระวินัยธรรมปานไม่ได้ลงโทษสมีชิด เป็นแต่
เสอืกไสให้สกึไปเสยี แม้อย่างน้ันเจ้าอธกิารผันกรู้็อยูด่แีล้วควรมีผิดด้วย ถูกแต่ต�าหนิ 
ยังไม่พอ ทั้งเจ้าอธิการผันก็ได้ท�าความผิดอย่างอ่ืน ถูกเราสั่งลงทัณฑกรรมมา 
คราวหนึ่งแล้ว ให้ถอดอธิการผันจากต�าแหน่ง เจ้าคณะหมวดและต�าแหน่งเจ้าอาวาส 
เอาตัวลงเป็นลูกวัด เจ้าวัดอื่นจะได้ไม่เอาเยี่ยงอีก

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๕๙

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๔ หน้า ๓๕๘
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องนายอาน ครั้งยังเป็นภิกษุอยู่วัดบรมนิวาส

ปฏิญญาตนว่าถูกหญิงข่มขืน

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร
สมาคม ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยเร่ืองนายอาน คร้ังยงัเป็นภกิษอุยูว่ดับรมนิวาส 
ปฏิญญาตนว่าถูกหญิงข่มขืน ดังต่อไปนี้:-

 ๑. เมื่อคืนวันที่ ๒๖ ตุลาคม หลัง (พ.ศ. ๒๔๕๙) เวลา ๔ ทุ่มเศษ นายอาน
คร้ังยงัเป็นภกิษุอยูว่ดับรมนิวาส ได้ไปแจ้งความแก่พระมหาพฒุผู้ร้ังวดัน้ันในเวลาว่าง 
เจ้าอาวาสว่า นายอานได้ท�าอุโบสถพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่อุโบสถแล้ว ได้ไปกุฎี 
พระร้อยตรีสุข อามรดิส ราว ๒๐ นาที แล้วออกจากน้ันเพื่อจะกลับกุฎีของตน  
เดินมาตามถนน (ถนนวัดนอกที่ตัดเข้าไปในวัด) พอถึงต้นมะขามใหญ่ริมถนน  
หลังกุฎีคณะกลาง ห่างจากกุฎีพระผันประมาณวาเศษ ตรงนั้นเป็นที่มืด พอนายอาน 
เดนิไปจวนจะถงึต้นมะขาม มคีนเดินออกมาจากข้างต้นมะขามตรงเข้าจับแขนกระชาก
เข้าไปหาโคนต้นมะขาม นายอานถามว่าใครพอขาดค�าลง อีกคนหน่ึงก็ถลันเข้ามา 
ข้างหลงัจับต้นคอ มอืหน่ึงปิดปากนายอานไว้ เอาเท้าเดาะทิง้ขาให้ล้มหงายลง แล้วชกัผ้า 
จีวรขึน้ปิดหน้า และยดัเข้าไปในปากจนแน่น ทัง้สองคนได้ขึน้น่ังทบัไหล่ไว้คนละข้าง 
มีอีกคนหน่ึงถลันเข้ามา จับขาทั้งสองของนายอานชักเหยียดออกแล้ว ข้ึนน่ังคร่อม 
ทับหน้าขาไว้ ช่วยกันแก้ผ้าประคดเอวออกเอามามัดมือทั้งสองของนายอานไว้แน่น 
นายอานได้พยายามดิน้และร้องแต่พ้นสามารถ ในขณะน้ันได้ยนิเสยีงคนผู้น่ังทบัไหล่
พดูกระซบิว่าเร็ว ๆ  เข้านายอานสงัเกตได้ว่าเป็นเสยีงหญงิ คนผู้น่ังคร่อมหน้าขา...เข้าท�า 
...จนส�าเร็จ แล้วผละวิ่งออกไปก่อน นายอานได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งไปตามถนนหน้าวัด 
อีกสองคนผู้น่ังทับไหล่อยู่น้ันต่างผละออกวิ่งตามกันไป นายอานลุกข้ึนสลัดผ้าจีวร
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อันคลุมหน้าอยู่นั้นให้หลุดออกแล้ว ...รีบเดินเข้าไปในกุฎีของตนอันอยู่ในคณะสวน 
(กฎุหีมูส่ร้างใหม่ด้านทางรถไฟ) พอถงึประต ูนายอานปรารถนาจะร้องบอกพระปลืม้
ผู้อยู่กุฎีเดียวกันให้ช่วย ผ้ายังอุดปากอยู่ร้องไม่ออก ได้แต่ท�าเสียงอึอะอยู่ในคอ  
พระปลืม้ได้ยนิเปิดประตอูอกไปดู เหน็นายอานถกูอดุปากและถกูมดัมือ ได้เอาผ้าออก
จากปากและแก้มัดให้ นายอานได้เล่าเร่ืองให้พระปลืม้ฟังไว้แล้ว พระปลืม้ได้ชวนภกิษุ
สามเณรผู้อยู่กุฎีใกล้เคียงกันออกตรวจตามถนน ที่เหตุเกิด ไม่ได้เค้าเงื่อนอย่างไร 
สอบถามพระผันผู้อยู่กุฎีใกล้ที่เหตุเกิด พระผันตอบว่าไม่ได้ยิน เวลาน้ันก�าลังต้ม 
น�้าร้อนด้วยเตาลมอยู่ และได้ถามนายเสงอุปฐากของพระผันผู้อยู่กุฎีน้ันชั้นล่าง  
นายเสงบอกว่าได้ยินเสียงอึอะสักครู่หนึ่งก็หายไป เข้าใจว่าเสียงคนเดินไปตามถนน 
รุ่งขึ้นพระมหาพุฒถามถึงเจตนาของนายอานในเวลาที่ถูกท�า...น้ัน นายอานแจ้งว่า  
ปฏิญญาตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ นายอานได้สัมผัสก�าหนัดยินดีด้วย นายอาน 
ยอมสกึและได้สกึไปแล้ว ในวนัที ่๒๗ ตลุาคม น้ัน พระมหาพฒุได้ท�ารายงานเร่ืองน้ี 
กราบทูลกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ ผู้แทนเราในเวลาเราไปตรวจคณะสงฆ์มณฑล
ปราจีนบุรี และกล่าวถึงชื่อเสียงของนายอานว่า ตั้งแต่บวชเป็นสามเณรได้ ๕ พรรษา  
อปุสมบทเป็นภกิษ ุ๑ พรรษา ตามความสงัเกตของพระมหาพฒุ นายอานเป็นผู้เรียบร้อย 
ไม่ใช่คนช่างพูด ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับหญิงคนใดคนหน่ึง กรมหม่ืนชินวรสิริวัฒน ์
รอเรื่องนี้ไว้ฟังเรา

 ๒. เราเห็นว่า พระมหาพุฒท�าบกพร่องเป็นอันมากในคดีน้ี เป็นคดีส�าคัญ  
ชอบทีจ่ะจดบนัทกึค�าของนายอาน ก็ไม่ได้จด เป็นแต่ฟังเล่าความด้วยปากแล้ว จึงจ�า 
มาจดเป็นรายงาน ชอบที่จะสอบถามพระปลื้มแล้วจดบันทึกค�าลงไว้ก็ไม่ได้ท�าอีก 
ความที่นายอานเบิกในรายงานนั้น ไม่น่าเห็นสมเป็นอันมาก จึงได้สั่งพระมหานายก 
ปลัดมหาสังฆปริณายกกับพระพินิจนัยนิเทศ เจ้าพนักงานคดีกระทรวงธรรมการ 
พร้อมด้วยพระญาณวราภรณ์ ให้สอบถามเอาค�านายอานและค�าพระปลื้มจดบันทึก
ลงไว้ และให้พิสูจน์ฐานที่ด้วย



175

 ๓. ค�าให้การของนายอานเที่ยวหลัง เพี้ยนไปจากค�าให้การเที่ยวแรก ยกขึ้น
กล่าวเพียงกิริยาท่าทาง ตั้งแต่เวลานายอานถูกผู้หญิงฉุดไปแล้ว ในค�าให้การแรกว่า 
จวนจะถึงต้นมะขามมีคนตรงเข้าจับแขนกระชากเข้าไปหาโคนต้นมะขาม นายอาน 
ทักว่าใคร ในค�าให้การหลังว่ามาถึงใต้ต้นมะขามมีคนเข้ามาจับข้อมือขวาฉุดไว้  
นายอานร้องว่า เฮ้ยใครน่ี เล่นอะไร แล้วกระชากมอืหลดุออกมา คนน้ันยนืขวางหน้าอยู่  
ในค�าให้การแรกว่าอีกคนหน่ึงถลันเข้ามาข้างหลังจับต้นคอ เอามือหน่ึงปิดปาก 
นายอานไว้ เอาเท้าเดาะท้องขาให้ล้มหงายลง แล้วชักผ้าจีวรข้ึนปิดหน้า และยดัเข้าไป 
ในปากจนแน่น ทั้งสองคน (คือคนผู้จับแขนกระชากและคนผู้เข้าจับข้างหลัง) ได้ขึ้น 
น่ังทับไหล่ไว้คนละข้าง ในค�าให้การหลังว่า อีกสองคนเข้ามาข้างหลัง คนหน่ึง 
เอามือขวาตวัดคอ เอามือซ้ายจับจีวรของนายอานอุดปากนายอาน ไม่กล่าวถึงว่า 
เอาจีวรปิดหน้า อีกคนหน่ึงเอามือทั้งสองของเขากอดรัดตัวและแขนของนายอาน  
ดิน้ไม่หลดุ คนผู้อยูข้่างหลงัคนหน่ึง (คอืคนตวดัคอแล้วเอาผ้าอดุปาก) เอาเท้าปัดขา
นายอานให้ล้มก้นกระแทกลงกับพื้น กดให้นอนหงายลงไปแล้วข้ึนน่ังทับบ่าข้างขวา 
คนผู้กอดรัดขึ้นนั่งทับบ่าข้างซ้าย ในค�าให้การแรกว่า อีกคนหนึ่ง (คือคนที่ ๓) ถลัน 
เข้ามาจับขาทัง้สองของนายอานชกัเหยียดออกแล้ว ได้ท�าประโยคน้ัน ๆ ... ค�าให้การหลงั 
ว่า คนยนือยูข้่างหน้า (คอืคนจับมอืฉุดคราวแรก) เป็นคนท�าประโยคน้ัน ๆ  ของคนที ่๓  
ในค�าให้การแรกกล่าวแต่เพียงว่าคนหนึ่ง (คือคนที่ ๒) เข้ามาข้างหลังเอามือปิดปาก 
หาได้กล่าวถึงถกูเอาผ้าอดุปากไม่ มากล่าวเอาตอนหลงัเมือ่กลบักฎีุ ในค�าให้การหลงั
กล่าวว่า ถกูอดุปากมาแต่คร้ังยงัยนือยูแ่ละกล่าวซ�า้ซากเร่ืองน้ีเสมอไป เป็นทจีะแสดงว่า  
เพราะเหตุน้ีจึงไม่มีเสียงกระตุกกระตาก ในค�าให้การก่อนว่า พอมาถึงกุฎีของตน
ที่พระปลื้มอยู่แล้ว พระปลื้มได้ยินเสียงว่าอึอะอยู่ในคอเปิดประตูออกไปพบในค�า
ให้การหลงัว่า นายอานได้เอาไหล่ดนัประตเูปิดออก เข้าไปในกฎุไีด้ ๒ ก้าว พระปลืม้ 
หยบิผ้าทีอ่ดุปากอนัพาดบ่าขวาห้อยชายลงไปข้างหลงักระชากออก ผ้าอดุปากจึงหลดุ 
ในค�าให้การแรกว่า นายอานได้บอกเรื่องแก่พระปลื้ม และได้รับแนะน�าให้ไปหาพระ
มหาพุฒ ในค�าให้การหลังว่า นายอานบอกพระปลื้มแต่เพียงว่าถูกผู้หญิงมัด หาได้ 
บอกถงึว่าได้ถกูท�า...ไม่ ในรายงานของพระมหาพฒุกล่าวว่า พระมหาพฒุว่าได้ถามถงึ
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เจตนาของนายอานในเวลาก�าลังถูกท�า... นายอานปฏิญญาตนบริสุทธิ์ไม่ได้ นายอาน 
ยอมสึกเอง ในค�าให้การหลังของนายอานว่ากรรมการสงฆ์แนะน�าให้นายอานสึก  
จึงได้สึก

 ๔. พระปลื้มเบิกความว่า ในคืนเกิดเหตุนั้น เวลา ๔ ทุ่ม ๑๐ นาที พระปลื้ม
ได้ยินเสียงคนร้องอุ ๆ มาทางข้างกุฎี เปิดประตูออกไปดู พบนายอานถูกผ้าอุดปาก
และถูกมัดมือ (สมค�าให้การแรกของนายอาน) เห็นนายอานมีตัวสั่น (ไม่มีในค�าของ
นายอาน) พระปลื้มดึงผ้าจีวรออกจากปากและแก้มัดนายอานแล้ว นายอานบอกว่า
ถูกผู้หญิงมัด พระปลื้มได้ชวนภิกษุสามเณรอื่นทั้งนายอานด้วย ช่วยกันตรวจค้น  
ไม่พบใคร ในคืนน้ันเอง นายอานได้เล่าแก่พระปลื้มว่า พอถึงต้นมะขาม มีคน
กระโดดจับข้อมอืข้างไหนไม่ได้เล่า นายอานว่าอย่าเล่น ด้วยเข้าใจว่าพระ คนน้ันเอาผ้า 
อดุปาก มีอีก ๒ คนช่วยกนัปล�า้นายอานจนล้มลง ในค�าเดยีวกนัน้ันว่า เอาผ้าอดุปาก
ต่อเมื่อล้มลงแล้ว คนหนึ่งกดหัวไหล่ อีกคนหนึ่งขึ้นทับหน้าขาไว้ทั้งตัว อีกคนหนึ่ง 
ขึ้นท�า... นายอานร้อง แต่เสียงไม่ออก ค�าเบิกของพระปลื้มถึงกิริยาที่นายอานถูกท�า 
...น้ัน แผกออกไปจากค�าให้การของนายอานทั้งสองส�านวน นายอานถูกเอาผ้า 
อุดปากอย่างไรพระปลืม้เอาออกอย่างไร ค�าของนายอานกบัค�าของพระปลืม้ไม่สมกนั  
นายอานให้การในค�าหลังว่า หญิงเอาชายจีวรข้างหน่ึงอุดปาก เมื่อพระปลื้มพบ  
ชายจีวรอีกข้างหน่ึงพาดลงมาทางบ่าขวา ห้อยลงไปข้างหลังพระปลื้มหยิบผ้าที่ตรง
บ่าขวากระชากออก ผ้าที่อุดปากก็หลุด ฝ่ายพระปลื้มเบิกความว่า กิริยาที่นายอาน
ถูกอุดปากนั้น เอาเอกเทศแห่งกลางจีวรยัดเข้าไปในปากจนแน่น ชายห้อยลงมาตรง 
หน้าอก แต่ไม่ได้พรรณนาว่าเอาจีวรออกจากปากนายอานอย่างไร อน่ึง กิริยาที่ 
นายอานถกูมดัมืออย่างไร ค�าของนายอานกบัค�าของพระปลืม้กแ็ตกกนัอกี ค�าให้การ
หลงัของนายอานว่า นายอานได้รู้อาการมดั เมือ่พระปลืม้แก้ออก ผูกข้อมอืซ้ายรวดหน่ึง 
ก่อนแล้ว รวมกับมือขวา เอาผ้าพันอีก ๓ รอบไม่ได้ผูก แล้วพันระหว่างกลาง 
แห่งมือซ้ายขวาอีก ๒ รอบ เหน็บชายไว้กับผ้าที่พันนั้น ในค�าเบิกของพระปลื้มว่า  
เอามอืซ้ายหงาย เอามอืขวาคว�า่ทบัลงมัดตรงข้อมอืรวมกนั ผูกข้างบนข้อมอืขวา ๒ รวด 
มีชายสองข้างเหลืออยู่ ๑ คืบ
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 ๕. ฐานที่ ถนนนั้นมีคนเดินไปมาตลอดรุ่ง ไม่ใช่ที่สงัด กุฎีพระสมุห์ผันอยู่ริม
ต้นมะขาม ในเวลาเหตุเกิดนั้น มีหน้าต่างเปิดอยู่บานหนึ่ง ใกล้ต้นมะขาม พระสมุห์
ผันนั่งห่างจากหน้าต่างนั้นราว ๒ ศอก ต้มน�้าด้วยเตาลมอยู่ ชั้นล่างนายจันนั่งพูด 
กบัผู้หน่ึงอยู่ ฝาด้านน้ันเป็นผนังปนูทบึมีรอยเจาะ ๒ แห่งพอมองเหน็ได้ ทัง้พระสมห์ุผัน 
ทั้งนายจันไม่ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหน่ึง กุฎีพระผินอยู่ในคณะสวนใกล้กุฎีที่ 
พระปลื้มกับนายอานอยู่ ในเวลาน้ันพระผินอยู่ช้ันล่าง ประตูตรงที่เหตุเกิดเปิดอยู่ 
พระผินไม่ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหน่ึง ยังมีกุฎีอื่นอีก ที่หันหน้าไปทางที่เหตุเกิด 
แต่ไม่ปรากฏว่าประตูเปิดหรือปิด 

 ๖. การพิสูจน์ ให้พระสมุห์ผันเปิดหน้าต่างกุฎีและให้ต้มน�้าด้วยเตาลมอยู่  
ให้นายอานไปยืน ณ ที่เหตุเกิด และให้ร้องเท่าเสียงในคืนนั้นว่า เฮ้ย ใครนี่ ได้ยิน
ถึงพระสมุห์ผันจนเกินพอ ได้ให้นายอานและพระปลื้มต่างคนต่างมัดมือคนอื่นดู  
มัดเข้าแล้ว อาจจะยกมือเข้าถึงปากและชักผ้าจีวรที่อุดปากออกได้ ได้ให้พระปลื้ม
เอาจีวรอุดปากคนอื่นดู โดยอาการที่ว่า เห็นนายอานถูกอุดมาอย่างไรนั้น ผู้ถูกอุด 
พอจีวรถูกลิ้นไก่หรือเพดาน ทนอยู่ไม่ได้ถึง ๓ วินาที ชักจะอาเจียน พอหน้าส่าย
จีวรก็หลุด ส่วนนายอาน ผู้ไต่สวนไม่ได้ลองอุดไว้แต่แรก เมื่อได้รับค�าสั่งให้พิสูจน์
ข้อนี้ ปล่อยตัวไปเสียแล้ว

 ๗. สันนิษฐาน ทางนั้นไม่ใช่ที่เงียบ... นายอานไม่ใช่เป็นบุรุษพิเศษ เป็นบุตร
ชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้หลักอันหญิงจะพึงติดพัน ไม่ใช่คน 
ล่อแหลม อันผู้อืน่จะพงึคิดประทษุร้ายให้เสยีคน กริิยาทีก่ล่าวถงึน้ันกผิ็ดวสิยัของหญงิ  
ทั้งไม่ใช่หญิงคนเดียวถึง ๓ คน แต่ได้รับผลแห่งการ...คนเดียว หนทางจากที่นั้นไป
ทางหน้าวดักว่าจะเลีย้วยาวพอทีน่ายอานจะลกุขึน้แลด ู๓ คนผู้วิง่ไปน้ัน เมือ่ยกมือถงึ
ปากได้ นายอานน่าจะเอาผ้าออกจากปากตวัเองได้ต่างว่าตกใจไม่ทนันึก เดินหรือวิง่ไป 
ทั้งอย่างน้ัน ผ้าที่เข้าอยู่ในปากน้อย ผ้าอยู่ข้างนอกมากกว่าน�้าหนักของผ้าข้างนอก
อาจจะถ่วงลงให้ผ้าในปากหลุดออกเอง ยิ่งความตั้งใจจะให้หลุดมีอยู่ ยิ่งจะหลุด 
ได้ง่าย ค�านายอานว่าถูกเปลื้องจีวรเอาชายอุดปากขณะยืนอยู่ จีวรพาดลงมาทาง 
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บ่าขวาห้อยลงข้างหลัง ตามปกติ ภิกษุครองจีวรในวัดเฉวียงบ่าปิดบ่าซ้ายเปิดบ่าขวา 
ยังไม่เปลื้องจีวรก่อน จะอุดอย่างนั้นมิได้ เมื่อมาถึงกุฎีของตนแล้ว เห็นประตูปิดอยู่  
น่าจะเข้ากุฎีพระผินที่ประตูเปิดอยู่ก่อน ถ้าเข้ากุฎีของตัวไม่ได้ ต้องร้องอึอะจน 
พระปลื้มได้ยินเปิดออกมาพบ พระผินน่าจะได้ยินด้วย ค�าของนายอานและของ 
พระปลื้มแตกกัน จากของตนเองก็มี จากของอีกคนหนึ่งก็มี ทั้งไม่ทนแก่พิสูจน์ด้วย

 ๘. เพราะประการเหล่าน้ี ฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ว่า เหตุเช่นน้ันได้เกิดขึ้นแล้ว  
เมื่อเป็นเช่นนี้ นายอานปรารถนาอย่างไร จึงได้เอาตัวเข้าไปเสี่ยงในการเช่นนี้ และ
พระปลื้มปรารถนาอย่างไร จึงรับสมอ้างอย่างนั้น ยังเป็นข้อที่ลี้ลับอยู่ ยังไม่ควรจะ
ชี้ขาดลงไป ให้เจ้าอาวาสสอดส่องเหตุเรื่องนี้ดูต่อไป

 ๙. ส่วนนายอานน้ัน ในระหว่างที่ยังปฏิญญาตนว่าถูกหญิงข่มขืน...เช่นน้ัน  
ห้ามไม่ให้อุปสมบทอีก

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๕๙

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๔ หน้า ๓๗๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องหม่องมยัดสาและหม่องซันยุ่น วายุวาสกรณ์

กรรมการผู้ดูแลส�านักพระพม่า ที่วัดดอนทวาย

ร้องกล่าวโทษพระอู ปณฺฑิจฺจ และขอถอนตัว

ออกจากหน้าที่เป็นผู้อุปการะส�านักนั้น กว่าพระอู ปณฺฑิจฺจ 

และพระพรรคพวกจะไปเสียจากวัดนั้น

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับในมหาเถร 
สมาคม ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยค�าร้องของหม่องมยัดสาและหม่องซันยุ่น  
วายวุาสกรณ์ กรรมการผู้ดูแลส�านักพระพม่าทีว่ดัดอนทวาย กล่าวโทษพระอ ูปณฑิฺจฺจ 
และขอถอนตัวจากหน้าที่เป็นผู้อุปการะส�านักนั้น กว่าพระอู ปณฺฑิจฺจ กับพรรคพวก
จะไปจากส�านักนั้น ดังต่อไปนี้:-

 ๑. หม่องมยัดสาและหม่องซันยุ่น วายุวาสกรณ์ กล่าวโทษพระอู ปณฺฑิจฺจ ว่า

  ก. บอกขออาศัยประมาณสัปดาหะ ๑ แล้วหาไปตามก�าหนดนั้นไม่

  ข. กลับท�าความเป็นอิสระในส�านักนั้น คือ ตัดต้นไม้และรับพระไม่บอก 
ดังจักกล่าวในกระทง ฆ

  ค. พระอู ปณฺฑิจฺจ คอยจะท�าร้ายหม่องมยัดสาและหม่องซันยุ่น วายุวาส- 
กรณ์

  ฆ. พระอู ปณฺฑิจฺจ คบเอาพระอู วิลาสะ ชื่อตัวว่าหม่องโพลัน ผู้ถูกรัฐบาล 
อินโดจีนลงโทษจ�าคุกโดยฐานลักทรัพย์แล้วนิรเทศเสียจากเมืองไซ่ง่อน เข้าไว้ใน 
ส�านักนั้น และยังมีพระพม่าอีกรูปหนึ่งถูกนิรเทศมาจากเมืองไซ่ง่อนเหมือนกัน
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 หม่องมยัดสาและหม่องซันยุ่น วายุวาสกรณ์ ขอถอนตัวออกจากหน้าที่เป็น 
ผู้อุปการะส�านักนั้น กว่าพระอู ปณฺฑิจฺจ กับพระพรรคพวกจะไปเสียจากส�านักนั้น

 ๒. พระอู ปณฺฑิจฺจ ให้การว่า

  ก. ได้บอกขออยู่ที่ส�านักพม่าจริง แต่ไม่ได้ก�าหนดว่าสัปดาหะ ๑ 

  ข. ได้ถือความเป็นอิสระในส�านักนั้นจริง แก้ว่าตามธรรมเนียมเมืองพม่า

  ค. รับว่าได้พูดว่าจะตบจะตีหม่องมยัดสาจริง แก้ว่าหม่องมยัดสาปล่อยโค
เข้ามาเหยียบย�่าต้นผลไม้ต่าง ๆ ในส�านักนั้น

  ฆ. ปฏิเสธการรับพระอู วิลาสะ ชื่อตัวหม่องโพลัน และว่าไม่รู้จักกันด้วย 
และมีอยู่ทีส่�านักน้ัน แต่ พระอ ูวลิาสะ ชือ่ตวัว่าหม่องปัตตนิ จะเป็นผู้ได้รับโทษมาบ้าง 
หรือไม่ หาทราบไม่

 ๓. พิจารณาได้ความว่า

  ก. ตามค�าของหม่องมยดัสา และหม่องซนัยุน่ วายวุาสกรณ์เอง พระอ ูปณฑฺจฺิจ  
ได้เคยอยู่ส�านักน้ันมาประมาณ ๒ ปีแล้ว ไปนครล�าปางเสยีคราวหน่ึง ภายหลงักลบัมา
ขออยู่ทีส่�านักน้ันอกี ไม่ใช่เป็นอาคันตกุะแรกมา ฟังได้ตามค�าของพระอ ูปณฑฺจฺิจ ว่า  
ไม่ได้ก�าหนดเวลา ทัง้ตามค�าของผู้ร้องเอง ผู้ร้องกป็ล่อยให้พระอ ูปณฑฺจฺิจ อยูต่่อมา 
เกือบปีหนึ่ง ไม่ได้ร้องขึ้น พึ่งมาร้องขึ้นเมื่อมีเหตุอื่นเกิดขึ้นแล้ว เป็นอันยินยอมให้
พระอู ปณฺฑิจฺจ อยู่

  ข. การที่พระอู ปณฺฑิจฺจ ท�าความเป็นอิสระในส�านักน้ัน คือตัดต้นไม้ 
ไต่สวนได้ความว่า ต้นไม้ที่ตัดนั้นไม่ใช่ของควรถนอม การรับพระเข้าอยู่ ชอบแต่จะ 
บอกขออาศัยต่อกรรมการดังตนเองได้เคยท�ามา ไม่อย่างน้ันต้องบอกขออนุญาต 
เจ้าคณะแขวงก่อน

  ค. การที่พระอู ปณฺฑิจฺจ คอยจะตบจะตีหม่องมยัดสาน้ัน เป็นแสดง 
ความดุร้ายและแตกร้าว ไม่ปรองดองกับกรรมการ
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  ฆ. เมือ่ผู้ร้องได้พสิจูน์ว่า พระอ ูวลิาสะ ชือ่ตวัหม่องโพลนัได้มาอยูท่ีส่�านักน้ัน  
พึ่งลาสิกขาไปได้ประมาณ ๑ เดือน พระอู ปณฺฑิจฺจ จึงรับว่า ได้รับพระอู วิลาสะ 
ชื่อตัวหม่องโพลันไว้ที่ส�านักนั้นจริง แก้ตัวว่าเพราะเป็นอาจารย์ และรับว่า อู วิลาสะ  
ชื่อตัวหม่องโพลัน ได้ลาสิกขาเมื่อ ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือนยี่ (ตรงวันที่ ๖ มกราคม) จริง  
ส่วนพระที่ว่าถูกนิรเทศมาจากเมืองไซ่ง่อนอีกรูปหน่ึงน้ัน หม่องมยัดสา ช้ีเอาพระอู  
ปนฺนว�ส ว่าถูกนิรเทศโดยฐานเป็นพรรคพวกของ อู วิลาสะ ชื่อตัวหม่องโพลัน  
แต่ไม่ได้ถูกลงโทษ หม่องมยัดสาได้ยินหม่องโพเห่งบอก แต่น�าตัวมาเบิกความเป็น
พยานไม่ได้ ทั้งพระอู ปนฺนว�ส ก็ปฏิเสธ

 ๔. ส�านักพระพม่าน้ี ได้มอบให้ทายกพม่าผู้เป็นกรรมการเป็นผู้ดูแล เพราะ
พระพม่าไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง และไม่รู้ว่า พระผู้มาอาศัยดีหรือชั่ว เพราะคณะสงฆ์
ที่ประเทศพม่าไม่ได้มีสัมพันธ์ถึงคณะสงฆ์ในกรุงสยาม แม้พระอู ปณฺฑิจฺจ ได้รับ 
ความยินยอมให้อยู่ของกรรมการในเบื้องต้นแล้วก็จริง แต่ปรากฏว่าเป็นผู้ดุร้าย 
ท�าความแตกจากกรรมการ ด้วยถือความเป็นอิสระเกินไป ทั้งเป็นผู้หน้าด้านพูดมุสา 
ในคดเีร่ืองน้ีเอง แต่แรกไม่รับว่าได้คบ อู วลิาสะ ช่ือตวัหม่องโพลนัไว้ และไม่รู้จักกนัด้วย  
ภายหลังรับว่าเป็นอาจารย์ของตน จึงได้รับไว้ ไม่ใช่พระที่ดี ให้ออกไปเสียจากส�านัก
พระพม่า วัดดอนทวายห้ามไม่ให้อยู่ต่อไป

 ๕. พระพม่าอืน่ ทีก่รรมการรับรองว่าเป็นพระดแีละยนิยอมให้อยู ่จงอยูไ่ด้ต่อไป  
ที่กรรมการไม่รับรองและไม่ยินยอมให้อยู่ ให้ออกไปเสียจากส�านักนั้น โดยฐานไม่มี
ผู้รับรองและไม่ได้รับความยินยอม

 ๖. ให้เจ้าคณะแขวงท�าตามค�าสั่งนี้

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๕๙

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส
___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๔ หน้า ๓๘๘
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาของพระหนูเอียดจ�าเลย เรื่องถูกบังคับให้คืนของ

___________________________

 ๑. เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเมืองผู้จัดการมรดกพระปลัด
หนูเจ้าวัดเขยีน ผู้ถงึมรณภาพ ฟ้องพระหนูเอยีด วดัไฟไหม้ว่า พระหนูเอยีดยกัยอก
เอาทรัพย์บางอย่างของพระปลัดหนู อันเจ้าของปลงใจไว้ถวายเป็นของสงฆ์วัดเขียน 
กับของบางอย่างของวัดนั้น ขอให้ลงโทษทางพระวินัย

 ๒. พระหนูเอียดรับว่าได้เอาพระเศียรพระสิหิงค์ ตะเกียงลานกับยาหมู่ คือ  
เขี้ยวสัตว์ต่าง ๆ ที่เรียกในส�านวนว่าเครื่องเขี้ยวไปจริง แก้ว่าไม่ใช่ของพระปลัดหนู 
เป็นของผู้มีชื่อฝากพระปลัดหนูไว้ เจ้าของเขายกให้ตน ปฏิเสธของอื่น

 ๓. พระครูศรีสธุรรมรัต เจ้าคณะแขวงเมอืง พจิารณาเสร็จส�านวนแล้วตดัสนิว่า  
ของสามสิง่น้ัน ฟังไม่ได้ว่าเป็นของผู้มีชือ่ คงถอืว่าเป็นของพระปลดัหนู พระหนูเอยีด
เอาไป เป็นภณัฑไทย ไม่ถงึอวหาร เพราะเป็นผู้รักษาของอยูเ่อง ให้พระหนูเอยีดคนืของ 
สามสิ่งนั้นไว้เป็นของสงฆ์วัดเขียน ของอื่นไม่มีหลักฐานว่า พระหนูเอียดได้ยักยอก
เอาไป ให้ยกเสีย

 ๔. พระหนูเอียดร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าคณะมณฑล ในข้อให้คืนของสามสิ่งนั้น

 ๕. พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะมณฑลตัดสินทับสัตย์

 ๖. พระหนูเอียดถวายฎีกา

 ๗. ทรัพย์ของพระปลัดหนูนั้น รับรองทั่วกันว่า เจ้าของปลงใจถวายเป็นของ
สงฆ์วัดเขียน
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 ๘. ได้ความในส�านวนว่า จ�าเลยเป็นบุตรเขยพระปลัดหนูผู้มีชื่อ ผู้เบิกความ 
เป็นพยานฝ่ายจ�าเลยว่า เป็นเจ้าของพสัดุสามสิง่น้ัน เป็นบตุรีกม็ ีเป็นบตุรเขยกมี็ ของ 
พระปลัดหนู

 ๙. จ�าเลยถือเอาของสามสิ่งนั้นตามล�าพังตนเอง ผิดจากทางที่สมควร จึงเกิด
อธกิรณ์เร่ืองน้ีขึน้ ทางดีทีจ่�าเลยควรท�า คือยงัไม่ถอืเอาของเหล่าน้ันก่อน ให้ผู้ทีว่่าเป็น 
เจ้าของเขาพดูขอเรียกคนืจากผู้จัดการมรดกเอามาให้เอง หากเขาจะไม่ให้ ศาลกย็งัมี 
ที่จะฟ้องเรียกคืนได้อยู่

 ๑๐. ฝ่ายเจ้าคณะแขวงกร็วบรัดตดัส�านวนพยานฝ่ายจ�าเลยเกนิไป ยกเอาหมาย
ประกาศในรัชกาลที ่๔ ขึน้เป็นเคร่ืองตดัข้าง ๆ  ค ูๆ  ไม่ไว้ช่องให้เขาพสิจูน์บ้าง ยตุธิรรม 
จึงไม่กระจ่าง คนเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกล เป็นบุตรีบ้าง เป็นบุตรเขยบ้าง ของพระ
ปลดัหนู และของทีว่่าฝากน้ัน ถ้าเป็นของอืน่เช่นตะเกยีงลาน จะลงความเหน็ว่าตกอยู ่
ทีพ่ระปลดัหนูนานมาแล้ว ไม่ใช่ของฝากกต็ามท ีส่วนของหายากและของเก่าแก่ ไม่เป็น 
เช่นนั้นโดยส่วนเดียว ควรจะไว้ช่องให้เขาพิสูจน์บ้าง จะได้สิ้นกระแสความ

 ๑๑. ให้แก้ไขค�าตัดสินของเจ้าคณะแขวงและของเจ้าคณะมณฑลดังต่อไปนี้:-

  ก. ให้เจ้าคณะมณฑลถือเอาอนุมัติของสงฆ์วัดเขียน ตั้งผู้รวบรวมมรดก
พระปลัดหนูไว้ก่อน จงเลือกผู้ไม่เป็นที่กินแหนงแห่งโจทก์จ�าเลย และคนผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยมรดก

  ข. ให้พระหนูเอยีดส่งของทีเ่อาไปน้ัน ไว้ต่อผู้รวบรวมมรดกของพระปลดัหนู 
นั่นก่อน

  ค. ผู้มีชื่อคนใดกล่าวว่าเป็นเจ้าของแห่งพัสดุสิ่งใด ผู้มีชื่อคนน้ัน จงหา 
หลักฐานมาพิสูจน์ว่าพัสดุสิ่งนั้นเป็นของตน
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  ฆ. ถ้าผู้รวบรวมมรดกของพระปลดัหนู พอใจในพสิจูน์ของเขาจงคนืพสัดน้ัุน 
ให้แก่เขา ถ้าไม่พอใจอย่าเพ่ิงให้ไป จงสั่งให้เขาพิสูจน์ในศาลฝ่ายอาณาจักรต่อไป 
และจงให้ต่อเมื่อศาลตัดสินให้เขา

  ง. พสัดอุนัผู้มชีือ่ได้คืนไป ด้วยตกลงกนักบัผู้รวบรวมมรดกพระปลดัหนูกด็ี  
ด้วยค�าสั่งของศาลฝ่ายอาณาจักรก็ดี เขาให้แก่จ�าเลย ๆ จงรับได้

  จ. พัสดุไม่มีผู้ทวงไม่มีผู้ค้าน ให้ส่งเป็นของสงฆ์วัดเขียน

 ๑๒. ข้อนอกจากน้ี ให้คงตามค�าตดัสนิของเจ้าคณะแขวงและของเจ้าคณะมณฑล

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๙

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๕ หน้า ๑
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาของสมีมา วัดหน่อพุทธางกูร

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ต้องหาว่าปล�้าหญิง

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม 
ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยฎีกาของจ�าเลย เน่ืองด้วยอธิกรณ์ในระหว่างนายใจ  
บ้านโพหลวง โจทก์ สมีมา วดัหน่อพทุธางกรู จังหวดัสพุรรณบรีุ จ�าเลย เร่ืองปล�า้หญงิ 
เพื่อท�าช�าเราดังต่อไปนี้

ความเดิม

 ๑. นายใจกับนางคลี่ยื่นฟ้องต่อพระครูโพธาภิรัต เจ้าคณะแขวงเมือง จังหวัด 
สุพรรณบุรี และพระครูวิบูลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
ศก ๒๔๕๙ เวลาพลบ สมีมามาที่เรือนนางเข็มมารดานายใจ เมื่อสมีมาจะกลับ  
วานนางสาวจวง บุตรีนายใจและนางคลี่ให้เอาเรือข้ามส่ง พอเรือถึงฝั่งโน้น สมีมาเข้า
ปล�า้นางสาวจวง เพือ่จะท�าช�าเรา จนเรือล่ม นางสาวจวงไม่ยอม ดิน้หลดุไปได้ ร้องให้ 
ผู้มีชื่อช่วย สมีมาฉวยจีวรที่เปลื้องกองลงไว้บนฝั่งวิ่งหนีไป

 ๒. เจ้าคณะแขวงไต่สวนแล้ว ตัดสินไม่ลง เจ้าคณะจังหวัดจึงได้ประชุมสงฆ์
พิจารณา

 ๓. จ�าเลยให้การปฏิเสธตลอดถึงว่า ในวันที่โจทก์หา จ�าเลยไม่ได้ไปเรือน 
นางเข็มเลย จ�าเลยไปหานางเผื่อนบ้านโพหลวง

 ๔. พยานโจทก์หลายคนเบกิความสมโจทก์ในข้อว่า จ�าเลยได้ไปเรือนนางเขม็จริง  
และในข้อว่า ได้ยินเสียงนางสาวจวงร้องให้ช่วยบ้าง ได้เห็นนางสาวจวงผ้าเปียกและ
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ร้องไห้กลบัมาบ้าง ในข้อว่าได้เหน็จ�าเลยถือจีวรวิง่ผ่านหน้าไปบ้าง พยานจ�าเลย ๒ ปาก 
เบกิความสมจ�าเลยในข้อว่า ในเวลาหวัค�า่คืนวนัทีห่า จ�าเลยได้ไปทีเ่รือนนางเผ่ือนจริง

 ๕. จ�าเลยยังอ้างพยานอื่นอีกหลายปาก แต่ไม่ได้สืบ เจ้าคณะจังหวัดว่า จ�าเลย
ไม่ได้น�ามาสืบเอง ฝ่ายจ�าเลยว่าเจ้าคณะจังหวัดไม่เรียกสืบ เป็นค�าโต้แย้งกันอยู่

 ๖. เจ้าคณะจังหวดัฟังค�าพยานฝ่ายโจทก์ ตดัสนิว่าสมมีาได้ปล�า้นางสาวจวงจริง  
ล่วงกายสังสัคคสิกขาบท ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่การท�าน้ันอย่างอุกอาจ ให้ขับ
จ�าเลยเสียจากวัดหน่อพุทธางกูร

 ๗. ในวันที่ตัดสินนั้นเอง พระอธิการค�า เจ้าวัดหน่อพุทธางกูร ท�าหนังสือรับ
ประกันตัวสมีมาไว้ต่อเจ้าคณะจังหวัด ตลอดเวลาทุเลาอุทธรณ์ไปจนคดีถึงที่สุด

 ๘. ตัง้แต่สงิหาคม จนถงึมนีาคม ศก ๒๔๕๙ สมมีายงัหาได้อทุธรณ์ไม่ เจ้าคณะ 
จังหวัดก็หาได้บังคับตามค�าตัดสินนั้นไม่

 ๙. ในมนีาคมน้ัน เราไปตรวจคณะสงฆ์ทีจั่งหวดัสพุรรณบรีุ โจทก์ได้ถวายฎกีา
กล่าวโทษเจ้าคณะจังหวดัว่า ไม่บงัคบัตามค�าตดัสนิ โจทก์ได้ยืน่อทุธรณ์ต่อกรมหมืน่
ชินวรสิริวัฒน์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เตือนออกไปให้บังคับ
ตามค�าตดัสนิ กเ็พกิเฉยเสยี เราได้ให้ค�าสัง่ว่า ถ้าจ�าเลยจะสูค้ดกีใ็ห้อทุธรณ์และถวาย
ฎีกาตามระเบียบ ถ้านิ่งเฉยเสีย ให้เจ้าคณะจังหวัดบังคับตามค�าตัดสิน แต่เราไม่ได้
สอดส่องถึงความเท็จจริงแห่งคดีเดิม

 ๑๐. ตั้งแต่นั้นต่อมาประมาณ ๒ เดือน จ�าเลยจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรมหมื่น 
ชินวรสิริวัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ศก ๒๔๖๐ นี้เอง

 ๑๑. กรมหมืน่ชนิวรสริวิฒัน์ วนิจิฉยัในข้อที่พยานทั้ง ๒ ฝ่ายตา่งเบิกความสม
ฝ่ายของตนว่า มีค�าพยานฝ่ายโจทก์บางคนว่า เมื่อแรม ๓ ค�่า หรือเมื่อแรม ๔ ค�่า 
เดือน ๗ ไม่ยืนยันลงเป็นแน่ ฝ่ายพยานจ�าเลย ๒ ปากยืนยันเป็นแน่ว่าแรม ๔ ค�่า 
เดอืน ๗ จ�าเลยอาจจะไปเรือนนางเขม็เม่ือแรม ๓ ค�า่ ไปเรือนนางเผ่ือนเมือ่แรม ๔ ค�า่ 
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ก็ได้ แม้วันที่หานั้นเป็นแรม ๔ ค�่า เดือน ๗ เวลาที่พยานฝ่ายโจทก์เบิกว่าจ�าเลย
ไปเรือนนางเข็มและกลับมาน้ัน ตั้งแต่พลบเพียงเข้าไต้เข้าไฟ ส่วนเวลาที่นางเผ่ือน 
พยานจ�าเลยเบกิว่า จ�าเลยไปเรือนของเขาเวลา ๒ ทุม่ เช่นน้ีจ�าเลยไปเรือนนางเข็มก่อน  
กลับจากนั้นจึงไปเรือนนางเผื่อนก็ได้ และตัดสินทับสัตย์

 ๑๒. จ�าเลยถวายฎกีาร้องเพยีงว่า เจ้าคณะจังหวดัไม่ได้สบืพยานของจ�าเลยครบ
ทุกคน ทั้งในชั้นเดิมทั้งในชั้นอุทธรณ์ และขอให้จ�าเลยได้สืบพยานใหม่

 ๑๓. อธิกรณ์นี้ เจ้าคณะจังหวัดตัดสินเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ศก ๒๔๕๙  
ตัง้แต่น้ัน จนถงึวนัที ่๑๖ มีนาคมศกน้ันทีเ่ราไปพกัอยู่ ณ วดัสวุรรณภูมิ อ�าเภอท่าพีเ่ลีย้ง  
(ที่ในครั้งนั้นเรียกอ�าเภอเมือง) จังหวัดสุพรรณบุรี สมีมาหาได้อุทธรณ์ไม่ วันที่ ๑๗ 
มีนาคมนั้นเราเดินบกต่อไป ได้พบสมีมาที่อ�าเภอศรีประจันต์ ได้ติในการท�าอย่างนั้น  
ถ้าจะสู้คดีก็ให้อุทธรณ์และถวายฎีกาไปตามล�าดับ ถ้าไม่สู ้ก็ให้ออกไปเสียจาก 
วัดหน่อพุทธางกูร ตามค�าตัดสินของเจ้าคณะจังหวัด สมีมาพึ่งมายื่นอุทธรณ์ต่อ 
กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ศก ๒๔๖๐ นี้เอง แม้การอุทธรณ์
และการถวายฎกีาในทางคณะสงฆ์ไม่มกี�าหนดอายุกาลกจ็ริง ถงึอย่างน้ันสมมีาทอดไว้ 
นานนัก ส่อว่าในชั้นแรกไม่ได้คิดจะอุทธรณ์เลย ตั้งใจจะดื้ออยู่ไปเฉย ๆ ต่อเราว่า 
เข้าในชั้นหลังยังอักอ่วนจึงได้ทอดมาอีกถึง ๒ เดือน ควรถือว่าสมีมาปลงใจไม่สู้คดี
นี้แล้ว มาอุทธรณ์และฎีกาเมื่อภายหลังอีก เป็นอันรื้อคดีขึ้นว่าเมื่อภายหลัง

 ๑๔. ข้อทีส่มมีาขอจะสบืพยานอกีน้ัน ในคราวทีเ่จ้าคณะจังหวดัพจิารณา เป็นหน้าที ่
ของสมมีาเองจะน�าพยานเหล่าน้ันมาให้สบื สมมีาไม่น�ามาเอง หากว่าได้น�ามา แต่เจ้าคณะ 
จังหวัดไม่สบื เป็นธรุะของสมีมาจะต้องยืน่ค�าคดัค้านไว้ให้มใีนส�านวนและอทุธรณ์ใน
ล�าดับน้ันก่อน แต่เจ้าคณะจังหวดัตดัสนิอธกิรณ์เดมิ สมีมาพึง่มาร้องขอสบืเมือ่ปานน้ี
หาควรให้สบืไม่ หรือเป็นความทีพ่อจะน่ิงได้ เขาคงไม่ฟ้องดอก เพราะเป็นเหมอืนซดั 
ธลุทีวนลมทีก่ลบัเข้าหาหน้าตวัเอง ทัง้ในส�านวนกป็รากฏว่าสมมีามใิช่คนอืน่ เป็นญาติ 
ชั้นลูกพี่ลูกน้องกับนายใจ ไม่ท�าแก่เขาจนเหลืออดทนแล้วเขาคงไม่ฟ้องเป็นแน่
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 ๑๕. แม้ถึงพยานฝ่ายโจทก์ ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งนอกจากนางสาวจวงเองได้เห็นสมี 
มาก�าลังปล�้านางสาวจวง แต่ได้เบิกถึงกรณีอื่น คือได้ยินนางสาวจวงร้องให้ช่วยว่า 
พระปล�้าบ้าง ได้เห็นสมีมาหอบจีวรวิ่งผ่านหน้าไปบ้าง ได้เห็นนางสาวจวงร้องไห้กลับ
ไปบ้าง ที่ชี้ทางให้ลงสันนิษฐานว่าสมีมาได้ปล�้านางสาวจวงจริง ค�าพยานของสมีมา  
แม้เป็นจริงตามที่เบิกไว้ก็ไม่อาจลบล้างของพยานโจทก์ เพราะสมีมาอาจจะท�าไขสือ
ไปเรือนนางเผ่ือน เพื่อหาทางไว้อ้างพยานฐานที่อยู่ก็ได้ เพราะค�าของนางเผ่ือนว่า
สมีมาไปเมื่อ ๒ ทุ่ม กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ วินิจฉัยในข้อว่าสมีมากลับจากเรือน 
นางเข็มแล้ว จึงไปเรือนนางเผื่อนก็ได้ชอบแล้ว

 ๑๖. ให้ยกฎีกาของสมีมาเสีย ให้เจ้าคณะจังหวัดขับสมีมาเสียจากคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามค�าตัดสินของกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๐

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๕ หน้า ๑๕๕
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณสวินิจฉัย

เรื่องสมีวันชาวอ่างทองและสมีช่วงชาวฉะเชิงเทรา

ลักพระพุทธรูปที่วัดหนองกาย จังหวัดเชียงใหม่

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม 
ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยเร่ืองสมีวันชาวอ่างทองและสมีช่วงชาวฉะเชิงเทรา  
ลักพระพุทธรูปที่วัดหนองกาย อ�าเภอสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้:-

ความเดิม

 สมีวัน วัดสุวรรณเสวิราราม อ�าเภอบางแก้ว (เดิมเรียกอ�าเภอเมือง) จังหวัด
อ่างทอง มณฑลกรุงเก่า กบัสมช่ีวงวดับางสาย อ�าเภอบางน�า้เปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา  
มณฑลปราจีนบรีุ ขึน้ไปเทีย่วในมณฑลพายพั โดยนัยว่าจักไปนมสัการพระบาทสีร่อย  
ไปขอพกัทีว่ดัหนองกาย อ�าเภอสนัมหาพน (เดมิเรียกอ�าเภอแม่แตง) จังหวดัเชียงใหม่ 
เจ้าอาวาสจัดให้พกัในวหิาร คร้ันสมีสองรูปน้ันหลกีไปแล้ว เจ้าอาวาสเหน็พระพทุธรูป 
ทองสมัฤทธิ ์๓ องค์กับพระพุทธรูปแก้ว ๑ องค์ในวหิารน้ันหายไป จึงใช้คนไปตามตวั 
สมีสองรูปนั้นกลับมา ค้นได้พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ๓ องค์นั้นในย่ามของสมีวัน  
ค้นได้พระพุทธรูปแก้ว ๑ องค์นั้นในย่ามของสมีช่วง พนักงานอัยการฟ้องเป็นความ
อาชญาในศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าสมีวัน สมีช่วง ได้ลัก
พระพทุธรูปน้ันจริง มคีวามผิดฐานลกัทรัพย์ในทีบ่ชูาในทางพระศาสนา ตามประมวล 
กฎหมายลกัษณะอาญา มาตรา ๙๔ ข้อ ๒ ให้จ�าคกุจ�าเลยทัง้สองน้ันมกี�าหนด ๖ เดอืน  
แต่ศาลปรานีว่าจ�าเลยรับสารภาพโดยดี และเป็นความผิดครั้งแรก ไม่สู้ร้ายแรงนัก  
จึงลดโทษลงตามมาตรา ๕๙ คงให้จ�าคกุจ�าเลยสองคนน้ันไว้มกี�าหนดคนละ ๓ เดอืน 
นับแต่วันต้องคุมขังเป็นต้นไป แต่ให้รอการลงโทษนี้ไว้ต่อเมื่อคดีถึงที่สุด คดียังอยู่ 



190

ในระหว่างอทุธรณ์ ในวนัทีศ่าลตดัสนิน้ัน จ�าเลยถกูขงัมายงัอกี ๑ วนัจักครบ ๓ เดือน  
พอครบก�าหนดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวสมีวัน สมีช่วง ฝ่ายเจ้าคณะมัวรอให้คดี
ถึงที่สุดตามค�าพิพากษาของศาลจึงยังไม่ได้สั่งสึก สมีวัน สมีช่วง หนีกลับลงมาเสีย
ตามตัวพบที่วัดเดิมและได้สั่งให้เจ้าคณะที่นั่นสึกแล้ว

พระมหาสมณวินิจฉัย

 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ลงโทษสมีวันสมีช่วงโดยฐานลักทรัพย์ตามทางอาณาจักร 
ฝ่ายเดียว จึงได้ยกขึ้นว่ามีโทษไม่สู้ร้ายแรง แต่ในทางพระวินัยผู้ลักย่อมมีโทษถึง
ปาราชกิ อปุสมบทอกีไม่ขึน้ จึงสมควรจะวนิิจฉัยโทษทางพระวนัิยไว้ด้วยอกีส่วนหน่ึง

 เร่ืองคงเป็นอันฟังเอาเป็นจริงได้ตามน้ัน แต่ควรพิจารณาถึงเร่ืองพระพุทธรูป
ในที่นี้

 พระพุทธรูปที่มีผู้สร้างขึ้นถูกแล้วเอาไปไว้ตามวัดน้ัน เป็นของผู้สร้างอุทิศต่อ 
พระศาสนา ไม่จัดเป็นโภคทรัพย์ ทีศ่าลเรียกว่าทรัพย์ในทีบ่ชูา ในบางวดัและในบางคราว  
วดัไม่ได้รักษาหวงแหนกมี็ ใครนึกจะเชญิเอามากเ็ชิญมาได้ ไม่ถอืกนัเป็นลกั ในบางวดั 
ในบางคราวก็เอาใจใส่รักษาหวงแหน ไม่อนุญาตให้ใครเชญิเอาไปตามใจ พระพทุธรูป 
ทีว่ดัในมณฑลพายพั แต่เดิมมาวดัไม่ได้หวงแหนรักษา แต่ภายหลงัได้จัดการหวงแหน
รักษาขึน้แล้ว เข้าในบทบาลวีภิงัค์แห่งอทนินาทานสกิขาบทว่า “รกขฺติ� โคปิต� ปรปริค-ฺ 
คหิต�” ซึ่งแปลว่า “พัสดุอันเขารักษาแล้ว เฝ้าแล้ว อันคนอื่นหวงแหนแล้ว” จัดเป็น
องค์แห่งอทินนาทานได้อยู่ แม้ไม่เป็นของส่วนตัวแห่งผู้รักษาน้ัน สมีวัน สมีช่วง  
ถอืเอาพระพทุธรูปเหล่าน้ัน ตามล�าพงัตนเอง ในเวลาทีว่ดัน้ันได้จัดรักษาการหวงห้าม
รักษาแล้วด้วยอาการอนัซ่อนเร้น ตัง้แต่ต้นจนค้นพบในย่าม ส่อว่ารู้อยูว่่าเขาหวงห้าม 
และถือเอาด้วยเถยยเจตนาเข้าลักษณะอวหาร

 พระพุทธรูปนั้น ไม่ใช่เป็นของขายซื้อกันในจังหวัดนั้น จะก�าหนดเอาตามราคา
ขายซื้อหาได้ไม่ ต้องก�าหนดเอาตามราคาที่สร้าง หม่อมเจ้าบวรเดช อุปราชมณฑล 
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ภาคพายพั ตรีาคาพระพุทธรูปทีส่มีสองรูปลกัน้ันว่า พระพทุธรูปสมัฤทธิ ์ราคาประมาณ 
องค์ละ ๒๕ บาท พระพุทธรูปแก้วหรือหินราคาประมาณ ๑๐ บาท เป็นอย่างต�่า  
ตามส�านวนเร่ืองน้ี ได้ความว่าสมีสองรูปน้ันคบคิดกันลัก เข้าในบทสังวิธาวหาร  
ต้องรวมราคาพระพุทธรูปเหล่านั้นเข้าเป็นเกณฑ์ ตั้งปรับเสมอหน้ากัน พระพุทธรูป 
๔ องค์นั้น แม้แต่เพียงองค์หนึ่งก็เป็นวัตถุแห่งปาราชิกแล้ว ยิ่งรวมกันเข้า ราคายิ่ง
มากขึ้นไป สมีวัน สมีช่วง คบคิดกันลักพระพุทธรูปที่วัดหนองกายนั้น จึงต้องอาบัติ 
ปาราชิกตามอทินนาทานสิกขาบท บัดนี้ สมีวัน สมีช่วงได้สึกแล้ว จึงเป็นแต่สั่งห้าม
ไม่ให้สงฆ์รับอุปสมบทนายวัน นายช่วงอีกต่อไป ถ้าพบว่านายวันก็ดี นายช่วงก็ดี 
อุปสมบทในที่ใด ให้นาสนะเสียในที่นั้น

 นายวัน เมือ่อปุสมบท อยูว่ดัสวุรรณเสวริาราม อ�าเภอบางแก้ว (เดิมเรียกอ�าเภอ
เมอืง) จังหวัดอ่างทอง มณฑลกรุงเก่า อาย ุ๔๑ รูปเตีย้เลก็ พรรณค่อนข้างด�า มตี�าหนิ 
เป็นไฝที่ไหล่ขวา

 นายช่วง ครั้งอุปสมบท อยู่วัดบางสาย อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มณฑลปราจีนบรีุ อาย ุ๒๙ รูปผอมเลก็ พรรณค่อนข้างด�า มีต�าหนิเป็นแผลทีห่น้าผาก 
ค่อนไปข้างขวา ยาวประมาณนิ้วกึ่ง ปลายข้างหนึ่งจดไรผม

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๐

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๕ หน้า ๑๖๐
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(ส�าเนา) 

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ที่วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี

ส�านวนหนึ่ง พระผ่องโจทก์พระอาบว่าเขียน

หนังสือเกี้ยวหญิง อีกส�านวนหนึ่ง พระผ่อง

พระบุญ พระหรุ่น โจทก์ พระอธิการเดช

เจ้าวัดว่าปิดอาบัติชั่วหยาบของพระอาบ

___________________________

 การทีพ่ระครูมหาสมณวงศ์ ไม่ยกเอาข้อความในหนังสอืฉบบัทีห่น่ึงของพระอาบ
ขึน้พจิารณา โดยฐานทีต้่นหนังสอืได้สาบสญูเสยีแล้ว และไม่มสี�าเนาอยูเ่ป็นหลกัฐานน้ัน  
ชอบแล้ว

 ตามความแห่งหนังสอืฉบบัทีส่อง ทีว่่าพระอาบมไีปถงึนางก�าจัดน้ัน เข้าใจได้ว่า 
เขียนไปเพื่อแทะโลม แต่จะจัดเอาเป็นทุฏฐุลวาจาแท้ยังไม่ถึง พระครูมหาสมณวงศ์
ปรับโทษถึงสังฆาทิเสสแรงเกินไปเพราะทุฏฐุลวาจาถึงสังฆาทิเสสนั้น ต้องพูดพาดพิง 
ทวารมรรคสองเบือ้งล่าง หรือเมถนุธรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ถุลลจัจัยกย็งัไม่ถงึ เพราะ 
ทุฏฐุลวาจาถึงถุลลัจจัยนั้น ต้องพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนแต่เข่าขึ้นไป เบื้องล่าง 
แต่หลุมคอลงมา เบื้องขวางแต่ศอกเข้าไป พระอาบเขียนหนังสือแทะโลมอย่างน้ัน  
ควรปรับเป็นเพยีงอาบตัทิกุกฏ และควรได้รับโทษโดยฐานละเมดิข้อห้ามของเจ้าอาวาส 
ทีห้่ามไม่ให้พระวดัน้ันส่งจดหมายไปทางส�านักอบุาสกิา นอกจากให้ผู้ใหญ่ตรวจดกู่อน 
ให้พระครูมหาสมณวงศ์ประชมุสงฆ์วดัสนามพราหมณ์ สัง่ให้พระอาบแสดงทกุกฏาบตัิ 
เพราะการน้ีต่อหน้าสงฆ์ แต่ให้ห่างจากหตัถบาส ส่วนการละเมดิข้อห้ามของเจ้าอาวาสน้ัน  
ถ้ามีระบุว่าจะลงโทษอย่างใด และไม่แรงเกินไป จงลงโทษอย่างนั้น ถ้าระบุไว้แต่แรง
เกินไป หรือไม่ได้ระบุไว้ ให้ลงทัณฑกรรมท�าการกวาดล้างวัดนั้น ๒ วัน วันละ ๖ 
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ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้แยกพระอาบไปเสียจากวัดสนามพราหมณ์ ให้พระครูมหา- 
สมณวงศ์รับเอามาไว้ที่วัดมหาสมณาราม

 ค�าโจทก์ของพระผ่อง พระบุญ พระหรุ่น ว่าพระอธิการเดชปิดอาบัติชั่วหยาบ
ของพระอาบนั้น ถ้าเป็นจริงตามค�าโจทก์ ก็เป็นเพียงอาบัติปาจิตตีย์ และถ้าจ�าเลยจะ
แก้ตัวว่าได้แสดงแล้ว ก็ไม่เป็นฐานะที่จะปรับอาบัติหรือจะลงโทษได้ เมื่อปรับอาบัติ
พระอาบเพยีงทกุกฏ โทษจะพงึมีแก่พระอธกิารเดชก็เพยีงทกุกฏเท่าน้ัน แต่ในเร่ืองน้ี 
ไม่ปรากฏว่าพระอธิการเดชตั้งใจจะปิดเข้าข้างพระอาบ เจ้าอาวาสย่อมมีหน้าที่จะ
พิจารณาและระงับอธิกรณ์ในอาวาส เมื่อเห็นไม่มีหลักฐานหรือยังไม่ได้หลักฐานพอ 
จะงดไว้ก็ได้ หรือเหน็ว่าเป็นความผิดเลก็น้อยยงัจะไม่เอาโทษ เป็นแต่จะภาคทณัฑ์ไว้ 
ก็ได้ พระผ่อง พระบุญ พระหรุ่น ล่วงล�้าสิทธิของเจ้าอาวาสและโจทก์พระอธิการเดช
ขึ้นด้วยข้อเล็กน้อย ตั้งรังเกียจเอาใหญ่โต ถึงไม่ยอมร่วมอุโบสถด้วย เจ้าคณะระงับ 
กไ็ม่ฟังค�า ต้องด้วยค�าในกมัมขนัธกบาล ีจุลวรรคว่า “สงฺเฆ อธกิรณการกา” ซึง่แปลว่า  
“ท�าอธกิรณ์ในสงฆ์” กลบัร้ายกว่าเร่ืองทีห่าเขา มพีระพทุธานุญาตให้ลงกรรมแก่ภิกษ ุ
ผู้ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ได้หลายอย่าง ที่เหมาะแก่พระสามรูปนี้ คือ บัพพาชนียกรรม  
ให้พระครูมหาสมณวงศ์ไล่พระผ่อง พระบญุ พระหรุ่น สามรูปน้ีไปเสยีจากวดัสนาม- 
พราหมณ์ แต่จงออกหนังสอืไล่ ให้ระบคุวามทีถ่กูไล่ไว้ในหนังสอืน้ัน วดัใดปรารถนา
จะรับไว้ วัดนั้นก็จงรับไว้ได้

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๕ หน้า ๑๘๕
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างพระอ่อง วัดโพพระนอก โจทก์

พระครูญาณพิลาส ผู้รั้งคณะแขวงบ้านแหลม จ�าเลย

เรื่องยุสงฆ์ให้ฟ้องโจทก์ ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่ง

แล้วห้ามสังวาสโจทก์

___________________________

 ในเวลานี้ พระครูสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี มาอาพาธและรักษาตัว
อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้ ได้ขอเรียนพระปฏิบัติถึงอธิกรณ์ในระหว่างพระอ่อง วัดโพ
พระนอก โจทก์ พระครูญาณพิลาส ผู้รั้งคณะแขวงบ้านแหลม จ�าเลย เรื่องยุสงฆ์
ให้ฟ้องโจทก์ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้วห้ามสังวาสโจทก์ ไหน ๆ  จะต้องให้มติอยู่แล้ว 
ถ้าจะให้เจ้าคณะจังหวดัตดัสนิไปทหีน่ึง อธกิรณ์จักขึน้มาถงึชัน้ฎกีาชกัเวลาให้ยดืยาว 
ไม่เป็นความสะดวกส�าหรับคณะสงฆ์จังหวดัเพชรบรีุ ทีย่งัมีอธกิรณ์ตกอยู ่เราจึงรับมา 
วินิจฉัยเสียเอง

 อธกิรณ์น้ี เน่ืองมาจากอธกิรณ์เร่ืองหน่ึง ทีพ่ระครูญาณพลิาสได้รับบตัรสนเท่ห์ 
กล่าวถึงความประพฤติลามกของพระอ่อง เน่ืองด้วยหญิงบ้าง เน่ืองด้วยเบียดบัง 
ทรัพย์บ้าง จึงได้ไปประชุมสงฆ์ที่วัดโพพระนอก แจ้งข่าวที่ได้รับบัตรสนเท่ห์นั้นและ
ชี้แจงว่าล�าพังได้รบับัตรสนเท่ห์เท่านัน้ จะพิจารณาอธิกรณ์นัน้หาไดไ้ม ่ถ้าภกิษรุูปใด 
รังเกียจพระอ่องด้วยเร่ืองที่กล่าวในบัตรสนเท่ห์น้ัน ภิกษุน้ันจงโจทขึ้นด้วยตนเอง  
มีภิกษุเข้าชื่อกัน ๙ รูป โจทพระอ่องด้วยเรื่องที่กล่าวในบัตรสนเท่ห์นั้น ในระหว่าง
อธิกรณ์ยังไม่ได้พิจารณาและตัดสิน พระครูญาณพิลาสได้สั่งห้ามสังวาสพระอ่องไว้  
ต่อมาอธกิรณ์น้ันเจ้าคณะจังหวดัได้พจิารณาและตดัสนิเสร็จไปแล้ว ลงมตว่ิาพระอ่อง 
มวัหมอง แต่ไม่ได้ยกทางวนัิยขึน้ปรับ เป็นแต่ต�าหนิว่าไม่มสีมณสญัญา จึงหาได้ตัง้อยู่ 
ในสงัวรไม่ ประพฤตติวัไม่สมควรเป็นผู้ใหญ่ จะให้เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะหมวด 
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ต่อไปมิได้ ให้พระอ่องพักจากหน้าที่ ส่วนสังวาส สงฆ์หมู่ใดไม่รังเกียจ พระอ่องจะ
เข้าสงัวาสกบัสงฆ์หมู่น้ันด้วยกไ็ด้ สงฆ์หมูใ่ดรังเกยีจ อย่าให้พระอ่องขนืเข้าในสงัวาส
ด้วยสงฆ์หมู่นั้น ค�าตัดสินอธิกรณ์นั้น ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๐ พระอ่องไม่ได้ 
ถวายฎีกาอุทธรณ์ค�าตัดสินของเจ้าคณะจังหวัดมาจนวันตัดสินอธิกรณ์น้ี กลับเป็น 
โจทก์ฟ้องพระครูญาณพลิาสเป็นจ�าเลยในอธกิรณ์น้ี เมือ่วนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๔๖๐ 
เป็นความ ๔ ข้อ ๑. ยกเอาการที่จ�าเลยไปประชุมสงฆ์อ่านบัตรสนเท่ห์ แล้วชี้แจงว่า 
จะพจิารณาตามล�าพงับตัรสนเท่ห์หาได้ไม่ ภกิษใุดรังเกยีจ ภกิษุน้ันจงโจทก์ขึน้เองน้ัน  
ตั้งเป็นค�าถามว่า เช่นน้ีจักเป็นยุสงฆ์ให้ฟ้องโจทก์หรือไม่ ๒. โจทก์สืบได้ความว่า  
นายอยูไ่ด้เอาบตัรสนเท่ห์ไปให้แก่นายดวงศษิย์จ�าเลย โจทก์ไปยืน่ฟ้อง จ�าเลยไม่รับฟ้อง  
กล่าวว่ามโีจทก์ขึน้แล้วให้คอยแก้ฟ้องของเขา และออกหนังสอืห้ามจ�าเลยไม่ให้เข้าใน
สังวาสกับสงฆ์ ๓. เดิมพระผู้ฟ้องโจทก์มี ๑๔ รูป ภายหลังขอถอนชื่อ ๕ รูป โจทก์ 
คัดค้านไม่ให้ถอน จ�าเลยขนืยอมให้ถอน จึงคงอยู ่๙ รูป ๔. เมือ่คร้ังจ�าเลยไปประชมุสงฆ์ 
อ่านบตัรสนเท่ห์น้ัน จ�าเลยได้ไต่สวนโจทก์คราวหน่ึงแล้ว เม่ือมพีระเป็นโจทก์ข้ึนแล้ว 
จ�าเลยสัง่ให้โจทก์ให้การแก้อกี โจทก์ยอมให้การ แต่จะให้การละเอยีดเหมือนอย่างเดมิ 
จ�าเลยว่าเอาแต่ย่อ ๆ  โดยใจความเถดิ เพราะใบเดมิมอียูแ่ล้ว เมือ่วนัทีเ่จ้าคณะจังหวดั 
ตัดสินอธิกรณ์ โจทก์ไม่ได้ยินอ่านค�าให้การแก้ฟ้องของโจทก์ได้ถามเจ้าคณะจังหวัด  
ได้รับตอบว่าใบแก้ฟ้องนั้นไม่มี โจทก์จึงได้ทราบว่าจ�าเลยกดไว้เสีย ขอให้เจ้าคณะ
จังหวัดเรียกค�าให้การนั้นมาพิจารณา ขอให้ปรับอาบัติจ�าเลยตามธรรมวินัย

 ค�าฟ้องของโจทก์น้ี เป็นฟ้องเน่ืองด้วยการที่จ�าเลยท�าการในหน้าที่ของตน  
นับเข้าในกิจจาธิกรณ์ ค�าฟ้องนั้นกระจ่างพอจะวินิจฉัยได้แล้ว ไม่จ�าจะต้องให้จ�าเลย
ท�าค�าให้การ แต่จ�าเลยได้ท�าค�าให้การมาแล้วจึงยกขึ้นกล่าวไว้ในที่นี้ด้วย จ�าเลยรับ 
โดยเค้าความทั้ง ๔ ข้อ แต่แก้ในข้อ ๑ ว่าจ�าเลยได้ถามพระสงฆ์ ๆ บอกว่ามีความ
รงัเกยีจ จ�าเลยจงึได้กลา่วอยา่งนัน้แกใ้นขอ้ ๒ ว่าพวกโจทก์ในอธิกรณเ์ดิม ไดห้ารอื
ถึงเร่ืองอุโบสถสังฆกรรมกับโจทก์ในอธิการณ์น้ี จ�าเลยเห็นว่าโจทก์ในอธิกรณ์โน้น 
มีความรังเกียจ จึงได้สั่งห้ามสังวาสโจทก์ในอธิกรณ์นี้ไว้พลาง แก้ในข้อ ๓ ว่าในวัน
ไต่สวน จ�าเลยได้ถามพวกโจทก์ในอธกิรณ์เดมิว่า ผู้ลงชือ่มาในค�าฟ้องน้ัน เป็นโจทก์ 
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ทุกรูปหรือ พระมีชื่อ ๕ รูปไม่รับว่าเป็นโจทก์ จ�าเลยต่อว่า ว่าอย่างไรจึงลงชื่อมา
ในฟ้องเล่า พระ ๕ รูปนั้นแก้ว่าเป็นแต่ผู้สงสัยและขอถอนชื่อออกจากฟ้อง จ�าเลย 
จึงยอมให้ถอน ในข้อ ๔ แก้ว่า พวกโจทก์ในอธิกรณ์เดิมคัดค้านว่า ค�าให้การเดิม
ของโจทก์ในอธิกรณ์นี้ ไม่ได้ถามต่อปากต่อค�าเอง จ�าเลยจึงได้ให้โจทก์ให้การใหม่

 ข้อ ๑ ที่โจทก์ตั้งเป็นค�าถามว่า จ�าเลยท�าอย่างนั้นจักเป็นยุสงฆ์ให้ฟ้องโจทก์
หรือไม่นั้น ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น จ�าเลยได้ท�าถูกตามหน้าที่บัตรสนเท่ห์นั้นคงมาจาก
พระพวกน้ันเอง จ�าเลยไม่ฟังเอาตามบัตรสนเท่ห์ สอบถามต่อปากต่อค�ากับพระ 
พวกน้ันเอง กลับเป็นความหนักแน่นของจ�าเลยอีก ถ้าไม่มีผู้โจทก์ขึ้น เร่ืองน้ันจะ
ระงับไป แต่มีผู้โจทก์ขึ้นก็เป็นอันได้โจทก์ซึ่งหน้า เป็นทางที่จะได้พิจารณา เป็นการดี 
ข้างโจทก์เสียอีก

 ข้อ ๒ พระผู้ถูกฟ้องด้วยอนุวาทาธิกรณ์ ในระหว่างยังไม่ได้รับตัดสินว่าเป็น 
ผู้บริสทุธิ ์เป็นธรรมเนียมทีถู่กห้ามไม่ให้เข้าสงัวาสไว้พลาง จ�าเลยสัง่ห้ามสงัวาสโจทก์
ไว้นั้น ชอบแล้ว

 ข้อ ๓ การที่จ�าเลยยอมให้พระผู้ลงช่ือมาในฟ้อง ถอนช่ืออกจากฟ้องน้ัน  
กลับเป็นดีข้างโจทก์ ไม่ควรโจทก์จะยกเอาข้อนี้ขึ้นมาฟ้องจ�าเลย

 ข้อ ๔ เม่ือจ�าเลยสั่งให้โจทก์ให้การใหม่ โจทก์อาจจะเลือกเอาได้ ๒ ทาง  
ยอมให้การใหม่ก็ได้ ขอให้ถือเอาค�าให้การเดิมก็ได้ ถ้าพวกโจทก์ในอธิกรณ์โน้น
ปรารถนาจะซักต่อปากต่อค�า ก็ให้เอาค�าให้การนั้นมาอ่านพอเป็นพิธี จะถามต่อปาก
ต่อค�ากันอย่างไร จดเป็นค�าเพิม่เตมิต่อไปกไ็ด้ กล่าวตามระเบยีบแล้ว ควรจะต้องท�า 
ค�าให้การใหม่ ในศาลฝ่ายอาณาจักร คดีทีเ่จ้าหน้าทีไ่ต่สวนมาชัน้หน่ึงแล้ว ศาลยงัสัง่
ให้จ�าเลยให้การและให้พยานเบกิความอกี จ�าเลยในอธกิรณ์น้ีท�าถกูระเบยีบแล้ว อน่ึง 
ถ้าโจทก์จะฟ้องด้วยเรื่องนี้ ชอบแต่จะฟ้องในระหว่างพิจารณา โจทก์มาฟ้องต่อเมื่อ
เจ้าคณะจังหวัดได้ตดัสนิอธกิรณ์น้ันแล้ว ไม่เป็นเหตจุะให้เจ้าคณะจังหวดัร้ืออธกิรณ์
นั้นขึ้นตัดสินใหม่ หรือตัดสินซ�้า มีทางที่โจทก์จะท�าก็คือถวายฎีกาอุทธรณ์ ค�าตัดสิน
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ของเจ้าคณะจังหวัด โจทก์ก็ไม่ท�า นี้เป็นแต่ปล่อยให้ผู้มีชื่อทั้งหลายท�าเรื่องราวเที่ยว 
ย่ืนทางโน้นทางน้ี ดังจะแสดงว่าตนเป็นคนดีมีผู้เจ็บร้อนแทน แต่ในทางอธิกรณ์  
คนเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าทุกข์ร้องไม่ขึ้น จ�าเลยไม่มีผิดตามข้อหาทั้ง ๔ ข้อนี้ ให้ยกฟ้อง
ของโจทก์เสีย

 โจทก์เป็นผู้หาถ้อยหาความต่อเจ้าคณะแขวงอย่างน้ี จะอยู่ในแขวงน้ันต่อไป  
จักก่อความจุกจิกขึน้บ่อย ๆ  ให้โจทก์ออกเสยีจากวดัโพพระนอก ไปอยูว่ดัอืน่นอกจาก 
แขวงบ้านแหลม ใน ๗ วนั ตัง้แต่วนัทีไ่ด้ฟังพระมหาสมณวนิิจฉัยน้ี วดัใดนอกแขวง 
บ้านแหลมไม่รังเกียจเพราะอธิกรณ์เดิม ปรารถนาจะรับไว้ ให้เจ้าคณะจังหวัดมอบ 
ตัวโจทก์ให้แก่วัดนั้น

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๐

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๕ หน้า ๒๙๐
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างนายทิพย์ บ้านคลองกระแชง โจทก์

พระครูญาณพิลาส เจ้าวัดมหาธาตุ เพชรบุรี จ�าเลย

เรื่องท�าให้เสียทรัพย์

___________________________

 ในเวลานี้ พระครูสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี มาอาพาธและรักษาตัว 
อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารน้ี ได้ขอเรียนพระปฏิบัติถึงอธิกรณ์ในระหว่างนายทิพย์  
บ้านคลองกระแชง โจทก์ พระครูญาณพลิาสเจ้าวดัมหาธาต ุจ�าเลย เร่ืองท�าให้เสยีทรัพย์  
เหน็ว่าอธกิรณ์ฝ่ายคณะสงฆ์ทีจั่งหวดัเพชรบรีุยงัดกอยู ่แม้เรือ่งเช่นน้ียงัอาจเกดิขึน้ได้  
เพื่อจะให้คดีถึงที่สุดเร็วเข้า เราจึงรับเอามาวินิจฉัยเสียเอง

 โจทก์ฟ้องต่อเจ้าคณะจังหวัดและให้ถ้อยค�า ต่อมากะลงเป็นข้อดังต่อไปนี้:-

 ๑. เมื่อศก ๒๔๕๘ เรือนของโจทก์อันตั้งอยู่บ้านหม้อถูกไฟไหม้ จ�าเลยชวน
โจทก์มาเช่าที่อยู่ที่หน้าวัดมหาธาตุ จะเรียกค่าเช่าปีละ ๑๐ บาท แนะให้ขายที่บ้าน
เดิมเสีย โจทก์ได้ท�าตาม ได้เสียค่าปลูกเรือนไปในชั้นต้นเป็นราคาไม่เกิน ๘๐ บาท

 ๒. ก่อนแต่จะสร้างเรือน จ�าเลยได้ตัดต้นมะขามในที่รายน้ีล้มไปถูกเรือน 
ใกล้เคยีงเสยีหาย โจทก์ก็ได้ออกเงินใช้ค่าเสยีหายแทนจ�าเลย ๑๐ บาทถ้วน โอนเป็น 
ค่าเช่าที่

 ๓. เมือ่โจทก์มาอยู่ทีน้ั่น ได้ขนเคร่ืองไม้ซึง่เตรียมไว้จะปลกูเรือนมาฝากจ�าเลยไว้  
จ�าเลยรับเอาไว้ทีใ่ต้ถนุกฎุ ีเป็นไม้ตะแบกบ้าง ไม้ยางบ้าง มีจ�านวนเท่าไรโจทก์ไม่ทราบ  
แต่เป็นของมาก การฝากนั้นไม่ได้ท�าสัญญาต่อกัน เมื่อโจทก์ต้องออกจากที่นั้นแล้ว 
โจทก์พาจีนจะไปขนไม้พบว่าไม้น้ันหายไปเกอืบหมด จ�าเลยกไ็ด้ทราบ แต่มไิด้ว่าอะไร  
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โจทก์ก็มีจดหมายไปเตือน จ�าเลยก็ไม่ตอบ ค่าไม้ของโจทก์ที่หายนั้นเป็นราคาไม่เกิน
กว่า ๖๐ บาท

 ๔. โจทก์ปลูกเรือนยังไม่ทันแล้วเสร็จ จ�าเลยสั่งให้รื้อไปเสียและขอหมายเกาะ
ตัวโจทก์ไปยังที่ว่าการอ�าเภอเมือง โจทก์ถูกบังคับให้ร้ือเรือน ต้องท�าตาม เสียค่า 
รื้อถอนและค่าขนไม่เกินกว่า ๕ บาท

 ๕. โจทก์อยู่ในที่นั้นปี ๑ กับ ๘ เดือน ๒๓ วัน ได้เสียค่าเช่าแล้วปีหนึ่ง คือ
โอนเงินที่ใช้แทนจ�าเลยเป็นค่าเสียหายเพราะต้นมะขามล้มทับเรือนเขา ๑๐ บาท  
เพิ่มเมื่อออกจากที่ ๒ บาท ค่าเช่าอีก ๗ เดือนกับ ๒๓ วัน ไวยาวัจกรไม่คิดเอา 
โจทก์จึงไม่ได้เสีย

 ๖. โจทก์ได้เสียเงินไปตามรายการข้อ ๑ ข้อ ๓ ข้อ ๔ รวมเป็น ๑๔๕ บาท 
จะน่ิงเสยีหรือทอดธรุะลงเด็ดขาด เกรงพระพทุธศาสนาจะมวัหมอง ขอให้เรียกจ�าเลย
มาพิจารณาและวินิจฉัยตามพระวินัยบัญญัติ

 คดอีย่างน้ี ไม่พกัฟังค�าให้การแก้ของจ�าเลยกไ็ด้ แต่จ�าเลยในอธกิรณ์น้ีได้ให้การ
แก้ไว้แล้ว จักยกขึ้นกล่าวไว้ด้วย

 ข้อ ๑ จ�าเลยปฏิเสธ แก้ว่าโจทก์กับนางม้วนมาขอเช่าเอง เดิมตกลงกันว่า  
สองคนนั้นจะเข้ากันปลูกเรือนขึ้นแล้วอยู่คนละห้อง ภายหลังเกิดแตกกันขึ้น โจทก์
จึงต้องเช่าปลูกคนเดียว

 ข้อ ๒ จ�าเลยแก้ว่า ในทีน้ั่นมีต้นมะขามใหญ่อยูต้่นหน่ึง โจทก์ได้แสดงปรารถนา 
จะปลกูเรอืนตรงต้นมะขามน้ัน แต่ไม่อาจจะตดัต้นมะขาม จ�าเลยจึงได้รับธรุะ เมือ่ต้น 
มะขามล้มลง กิ่งฟาดถูกโรงนางไป๋เสียหาย โจทก์รับว่าจะออกค่าเสียหายให้ และได้
มอบเงินไว้แก่จ�าเลย ๑๐ บาท การที่โจทก์กล่าวว่าเงิน ๑๐ บาทนั้นให้เป็นค่าเช่าที่
ล่วงหน้านั้น ผิดต่อค�าที่โจทก์พูดไว้เดิม
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 ข้อ ๓ จ�าเลยรับว่าได้รับฝากไม้ของโจทก์ไว้จริง แต่จะเป็นไม้ชนิดอะไรมากน้อย
เท่าไร จ�าเลยไม่ทราบ แต่แก้ว่า ในเวลาที่โจทก์ก�าลังปลูกเรือนอยู่นั้น ได้เอาไม้นั้น 
ไปใช้เสมอ

 ข้อ ๔ จ�าเลยแก้ว่านายบญุไวยาวจักรวดัจัดการตามอ�านาจของเขา จ�าเลยไม่ได้ 
เกี่ยวข้องด้วย

 ข้อ ๕ จ�าเลยแก้ว่าโจทก์ได้รับตกลงว่าให้นับเป็นเช่าตั้งแต่วันที่เสาเรือนลงดิน 
ในที่ธรณีสงฆ์เป็นต้นไป ก�าหนดค่าเช่าเดือนละ ๑๒ บาท โจทก์ปลูกเรือนชักช้า 
ตั้งแต่ศก ๒๔๕๘ มาจนถึงศก ๒๔๖๐ นี้ ปลูกยังไม่แล้วเสร็จ โจทก์ไม่ส่งค่าเช่า 
ไวยาวัจกรจึงได้ไล่

 คดีนี้ยังไม่ได้สืบพยาน เห็นว่าไม่จ�าเป็น จึงให้วินิจฉัยทีเดียวดังต่อไปนี้

 น้ีเป็นคดส่ีวนตวัของโจทก์เองในทางแพ่ง แต่โจทก์ฟ้องพาดเข้ามาทางพระวนัิย 
เพื่อจะหาความให้หนักเข้า หากจะมีโทษทางพระวินัยก็เป็นเพียงภัณฑไทยเท่าน้ัน 
เพราะไม่ใช่กรรมแห่งโจร เป็นแต่ท�าทรัพย์ของเขาให้เสียหาย แต่ความจริงจะเป็น 
ภัณฑไทยหรือไม่นั้น ต้องอิงหลักกฎหมายฝ่ายอาณาจักร คือภิกษุท�าอย่างนี้ ผู้ถูก 
ความเสียหายจะฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายได้หรือไม่ ถ้าได้ ภิกษุก็เป็นภัณฑไทย  
ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็น โจทก์ไม่ฟ้องทางศาลจังหวัด มาฟ้องทางเจ้าคณะจังหวัดอย่างน้ี  
ผิดระบิลให้ยกฟ้องของโจทก์เสียไม่ต้องวินิจฉัยถึงข้อเท็จจริง

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๐

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๕ หน้า ๓๑๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

ฎีกาพระกลม วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี

เรื่องสงสัยพระสอางว่าต้องปาราชิก

___________________________

 ในฎกีาน้ีพระกลมกล่าวว่า นายเทศ (สอบถามได้ความว่ามอีายถุงึอปุสมบทแล้ว)  
เล่าแก่พระสงฆ์ว่าพระสอางเป็นปาราชิกกับเขา พระกลมเช่ือว่าเป็นจริง ถึงได้เล่า 
ความน้ันแก่พระดาว คร้ังเจ้าอธิการกรักวัดโพรหัดไต่สวน นายเทศซัดพระกลมว่า
สอนเขาให้พูดอย่างนั้น เจ้าอธิการกรักตัดสินว่า พระกลมหาเขาไม่จริง เอาพระกลม 
เป็นผิด พระกลมร้องต่อเจ้าคณะแขวง นายเทศเบกิความแก่เจ้าคณะแขวงว่า พระกลม 
จ้างเขาให้กล่าวอย่างนั้นสองต่อสอง เจ้าคณะแขวงตัดสินให้เลิกกัน พระกลมขอให้ 
เจ้าคณะแขวงส่งส�านวนไปยังเจ้าคณะจังหวัดผู้ตัดสินว่า ทั้งพระกลม ทั้งพระสอาง 
ไม่มีผิด ภิกษุใดคัดค้านให้ไล่เสียจากวัดน้ัน บัดน้ีพระกลมถวายฎีกาคัดค้านค�า 
ตัดสินของเจ้าคณะจังหวัดว่าคลาดเคลื่อน พระกลมยังไม่เชื่อว่าพระสอางได้ท�าผิด
อย่างนั้นจริง ขอให้เรียกส�านวนมาพิจาณาและกล่าวต่อไปว่า พระกลมกับพระแยะ
ถูกเจ้าคณะหมวดห้ามไม่ให้ท�าอุโบสถสังฆกรรมด้วย

 ฟังตามน้ี พระกลมเป็นแต่ได้รับบอกจากนายเทศ จริงเทจ็อยูก่บันายเทศ ไม่ได้ 
อยู่กับพระกลม และค�าของนายเทศพูดไม่ลงร่องลงรอย ทั้งเป็นการสองต่อสอง  
ฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ เจ้าคณะหมวด เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะจังหวดัไม่ฟังเอาเป็นจริงน้ัน 
ชอบแล้ว ทั้งเจ้าคณะจังหวัดไม่เอาโทษแก่พระกลมด้วย ก็เป็นดีอยู่แล้ว ถ้าพระกลม 
เชื่อว่าคดีนี้เป็นจริง และรังเกียจสงสัยพระสอาง ไม่ยอมร่วมอุโบสถสังฆกรรมด้วย 
จงไปอยู่วัดอื่น อันความเชื่อถือของบุคคลเว้นจากหลักฐาน จะถือเอาเป็นเหตุลงโทษ 
ผู้ต้องหาหาได้ไม่ นึกเอาตนเป็นผู้ต้องหาเอง กจั็กรู้ดอก อน่ึง เจ้าคณะจะเรียกส�านวน 
อธิกรณ์มาพิจารณาต่อเมื่อเห็นว่ามีมูล เป็นทางที่จะก�าจัดมลทินพระศาสนาหรือดับ
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ทกุข์ร้อนของผู้เกีย่วในคด ีไม่ใช่ว่ามคีนขอกต้็องพจิารณาทัง้น้ัน ข้อทีว่่าถกูห้ามอโุบสถ 
สังฆกรรมน้ัน เมื่อคดีปรากฏว่าไม่มีมูลอย่างน้ันแล้ว พระกลมและพระแยะยังขืน 
ยกย่องอธกิรณ์อยู่อย่างน้ัน เข้าในอโุบสถสงัฆกรรม จักท�าความไม่พร้อมเพรียงกนัขึน้  
เจ้าคณะหมวดห้ามไม่ให้เข้า ถ้าเป็นจริง ก็ชอบแล้ว ให้ยกฎีกานี้เสีย

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๐

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๔๕
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องสมีแดง วัดไผ่เกาะ อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ถูกฟันในขณะอยู่สองต่อสองกับหญิงในค�่ามืด

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม 
ประทานพระมหาสมณวินิจฉัย เร่ืองสมีแดง วัดไผ่เกาะ อ�าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ถูกฟันในขณะอยู่สองต่อสองกับหญิงในค�่ามืด ดังต่อไปนี้:-

 สมีแดงเป็นครูสอนหนังสือที่วัดไผ่เกาะ ใครผู้หนึ่งในครัวเรือนของนางเข็มพา
เด็กแจบุตรนางเข็มไปฝากเป็นศิษย์สมีแดง น้ีเป็นทางให้สมีแดงทอดความสนิทกับ 
นางสาวถมยาพีเ่ด็กแจ หวัค�า่วนัหน่ึง สมแีดงใช้เดก็แจไปนัดนางสาวถมยาให้ไปพบกนั 
ที่นาใกล้บ้านใกล้วัด นางสาวถมยาไปพบสมีแดงแล้วเด็กแจเลี่ยงไปเสีย สมีแดงกับ 
นางสาวถมยาอยูด้่วยกันสองต่อสอง ฝ่ายนางเข็มเหน็นางสาวถมยาหายไป จึงใช้นาย
ปร๊าดพี่ชายนางสาวถมยาเที่ยวตามหา นายปร๊าดไปพบสองคนนั้นอยู่ด้วยกันในเวลา 
ดกึประมาณเทีย่งคนื ตามค�านายปร๊าดว่าก�าลงัปล�า้กนัอยู ่นายปร๊าดเอามดีฟันสมแีดง 
ลงไปหลายแผล ตามค�าของเขาดเูป็นทว่ีาไม่รู้ว่าใคร เป็นแต่ได้ยนิเสยีงหญงิพดูเบา ๆ   
กับชาย จ�าได้ว่าเสียงนางสาวถมยา สองคนน้ันลุกข้ึนวิ่งหนีไป นายปร๊าดตามฟัน 
สมีแดงจนล้มไปไม่ได้ คนตามมาทีหลังขีดไฟข้ึนส่อง จึงพบว่าสมีแดง นายปร๊าด
ได้มาแจ้งความแก่ผู้ใหญ่บ้าน และพวกญาติของตน พระอธิการฉากเจ้าวัดไผ่เกาะรู้
ความเข้าแล้วได้ไปรับเอาสมีแดงกลับมาวัด การที่สมีแดงไปอยู่ที่นากับนางสาวถมยา
สองต่อสอง นายปร๊าดไปพบเข้าในเวลาดกึและสมีแดงถกูนายปร๊าดฟัน รับถกูต้องกนั  
คงมคี�าต่างกนัเพยีงว่า ค�าของนายปร๊าดว่าพบก�าลงัปล�า้กนัอยู ่ค�าของนางสาวถมยาว่า  
พอพบกันเข้า ถูกฉุดไปข่มขืนท�าช�าเรา ค�าของสมีแดงว่าเป็นแต่น่ังพูดอยู่ด้วยกัน 
สองต่อสอง หม่อมเจ้าธ�ารงสิริสมุหเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรีเห็นว่าสมีแดงถูกฟัน
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มีบาดแผลสาหัสปางตาย ฝ่ายนางสาวถมยาไม่มีพยาน จึงสั่งให้พนักงานอัยการฟ้อง 
นายปร๊าด โดยฐานท�าร้ายร่างกายสมีแดงมีบาดแผลสาหัส ไม่ได้ฟ้องสมีแดงในคดี
ประถมปาราชิก ศาลจังหวัดพิจารณาแล้ว ไม่ยืนยันลงไปชัดว่าสองคนนั้นได้ท�ากัน
เพยีงเท่าไร เป็นแต่ว่าอาจจะถงึทีส่ดุกไ็ด้ พพิากษาลงโทษนายปร๊าดฐานท�าร้ายร่างกาย 
โดยถูกยั่วโทสะ ให้จ�าคุกมีก�าหนด ๑ ปี แต่ปรานีให้รอลงอาชญาไว้พลาง พนักงาน 
อัยการอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษติสมีแดง ว่าประพฤติใกล้ต่อเมถุนธรรม 
พพิากษายนื เป็นแต่แก้ฐานว่าการทีน่ายปร๊าดท�าร้ายสมแีดงน้ัน หาใช่ฐานถกูยัว่โทสะไม่  
เป็นฐานป้องกันแต่ท�าเกินไป คดีถึงที่สุดเพียงชั้นนี้

 เวลาน้ีสมควรวนิิจฉัยทางพระวนัิย มปัีญหาอยูเ่พยีงข้อเดยีวว่าสมแีดงได้ถงึตวั 
นางสาวถมยาหรือเป็นแต่เพยีงน่ังพดูอยูด้่วยกนัสองต่อสองเท่าน้ัน ล�าพงัค�านายปร๊าด 
อาจจะเห็นไปว่า นายปร๊าดฟันสมีแดงขณะน่ังพูดกันอยู่ แต่ให้การว่า ฟันก�าลัง 
ปล�า้กนัอยู่ เพือ่แก้เป็นยัว่โทสะหรือป้องกนักไ็ด้ ฝ่ายนางสาวถมยาน้ัน มใีครเข้าใจว่า
ไม่ได้เสยีตวัแก่สมแีดง เป็นดฝ่ีายเขา และเขาเองกต็ดิพนักนักบัสมีแดง ไม่น่าจะเหน็ว่า 
แกล้งพูดให้ร้ายแก่สมีแดง การที่นางสาวถมยากล่าวว่าถูกฉุดคร่าไปข่มขืน ไม่สมแก่ 
อาการเป็นไปน้ัน น่าเห็นว่ากล่าวเพื่อเปลื้องตน เป็นการแก้ตัวต่อมารดาและญาติ 
ของเขาก็ได้ บางทนีายปร๊าดจักได้พบสองคนน้ันก�าลงัสงัวาสกนั แต่กล่าวผ่อนลงมาว่า 
เพยีงปล�า้กัน เพือ่จะรักษาชือ่เสยีงของนางสาวถมยากไ็ด้ โดยนัยน้ีค�าของนางสาวถมยา 
กับค�าของนายปร๊าด ต่างอุดหนุนกันและกัน ฟังได้ว่าสมีแดงกับนางสาวถมยาได้ถึง
ต้องกันและกัน อันภิกษุกับหญิงถึงตัวกันในค�่ามืดดึกดื่นอย่างนี้ ถ้าไม่เป็นปาราชิก
ก็ตกอยู่ในฉายาปาราชิก จะคงให้อยู่ในหมู่อีกมิได้ แต่สมีแดงได้ละเพศเสียแล้วใน
เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด ในที่นี้จึงสั่งเพียงห้ามอุปสมบทนายแดงต่อไปภายหน้า

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๑

      (ลงพระนาม) กรม - วชิรญาณวโรรส
___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๘๖
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

การไต่สวนความประพฤติทุราจารของสมีอบ วัดบางขุนไทร 

ต�าบลปากทะเล แขวงบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม  
ประทานพระมหาสมณวนิิจฉัยการไต่สวนความประพฤตทิรุาจารของสมอีบ วดับางขนุไทร  
ต�าบลปากทะเล แขวงบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังต่อไปนี้:-

 เดมิท ีสามเณรกมิง้ึนพดูขึน้ต่อหน้าพระทัง้หลาย และเดก็กลม เดก็เก๊าลี ้เดก็เม้ง  
เดก็ตัง้อัน๊ ศษิย์ของสมอีบหลบหนีสมีอบไปบ้าน บอกแก่ผู้ใหญ่ของตนและก�านันเหลง็
ว่า สมีอบท�าทรุาจารในวจัจมรรคของตน ๆ  ก�านันเหลง็จึงแจ้งความแก่พระอธกิารชืน่  
พระอธิการช่ืนกับพระท้ังหลายแจ้งความเร่ืองน้ีแก่เจ้าอธิการปลอด วัดปากทะเลใน 
เจ้าคณะหมวดเพื่อไต่สวน เจ้าอธิการปลอดกลับเอาพวกน้ันเป็นโจทก์ เรียกสมีอบ
มาสอบถาม สมีอบปฏเิสธ จึงส่งคดน้ัีนมายงัพระครูญาณพลิาส ผู้ร้ังต�าแหน่งเจ้าคณะ
แขวงบ้านแหลม ไต่สวนบ้างแล้ว ส่งต่อถึงพระสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  
เจ้าคณะจังหวดัพจิารณาไว้แล้ว แต่ยงัไม่ทนัตดัสนิ เข้ามากรุงเทพฯ อาพาธพกัรักษาตวั 
อยูท่ีว่ดับวรนิเวศวหิารน้ี ได้น�าคดน้ีีขึน้ขอเรียนพระปฏบิตัเิหน็ว่า อธกิรณ์ฝ่ายคณะสงฆ์ 
จังหวัดเพชรบุรียังมีดก ถ้าจะให้เจ้าคณะจังหวัดตัดสินไปทีหนึ่ง น่าจะไม่เสร็จกันได้ 
จักขึ้นมาถึงชั้นฎีกาอีก ไหน ๆ จะต้องให้มติอยู่แล้ว จึงรับมาวินิจฉัยเสียเอง

 ก�านันเหล็งได้รับบอกจากเด็กทั้งหลายอย่างน้ันแล้ว แจ้งความแก่เจ้าอาวาส 
ให้ทราบ ท�าถูกตามหน้าที่ผู้ใหญ่ในต�าบล พระอธิการชื่นและพระทั้งหลายแจ้งความ
แก่เจ้าคณะเพื่อไต่สวนน้ัน ก็ท�าถูกทางแต่เจ้าคณะทั้งหลายกลับเอาพระอธิการชื่น
กับก�านันเหล็ง เป็นโจทก์นั้นหาถูกไม่ เพราะก�านันเหล็งก็กล่าวอยู่ว่า เป็นแต่ได้ยิน
เด็กทั้งหลายบอก เขาไม่ได้เห็นเอง ส่วนภิกษุอาจจะโจทก์ด้วยการได้รับบอกเล่าก็ได้  
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แต่ต้องเป็นผู้เชือ่ว่าเป็นจริง พระอธกิารชืน่ไม่ให้ปรักปร�าเอาว่าคดน้ีีเป็นจริง เมือ่มีเสยีง 
เซ็งแซ่ขึ้น ก็เป็นแต่ขอเจ้าคณะให้ไต่สวนเพื่อความปรากฏว่าจริงหรือไม่จริง เมื่อเป็น
เช่นน้ี สมีอบจึงได้ให้การแก้ปรักปร�า เอาพระอธกิารช่ืนและก�านันเหลง็ว่าเป็นผู้ให้ร้าย
แก่ตน คดีไม่มีโจทก์ เจ้าคณะก็อาจจะไต่สวนได้ มีแจ้งในพระด�ารัสเนื่องด้วยเรื่องนี้ 
ในแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่ม ๔ หน้า ๑๕๓

 เดก็ ๓ คนทีร่ะบชุือ่ไว้แล้วกล่าวใส่ร้ายสมอีบภายหลงั แต่ถกูสมอีบเฆีย่น ยงัจะ
ฟังเอาเป็นจริงโดยส่วนเดยีวไม่ได้ ได้เคยมชีกุชมุ เดก็ถกูอาจารย์เฆีย่นแล้วกล่าวร้าย
ได้อย่างนี้ ทั้งค�าของเด็กระบุถึงเวลาและท่าทางที่ท�า ก็ฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ นอกจาก 
ค�าของเด็กตัง้อัน๊เบกิความว่า ก่อนจะท�าทรุาจาร สมีอบใช้น�า้มันกหุลาบทาทวาร น�า้มัน
กุหลาบของสมีอบมีจริงด้วย แต่ล�าพังเท่านี้ก็ยังไม่พอจะลงเอาเป็นจริง

 สามเณรกิมงึ้นอายุ ๑๒ ปี ศิษย์พระอธิการชื่นเบิกความว่า วันแรมเดือน ๑๑ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลาประมาณ ๒ ทุ่มเศษ สมีอบได้เรียกสามเณรกิมงึ้นมาจากห้อง
พระพรหมใช้ให้ปิดฝีที่ก้นย้อย สามเณรเห็นยังมียาปิดอยู่ จึงไม่ได้ปิดให้ สามเณร 
จะออกไปสมีอบเรียกให้กลบัมาอกี ใช้ให้นวด สามเณรนวดอยูจ่นเวลาประมาณ ๔ ทุม่  
สมอีบเทศน์มหาชาตใิห้ฟัง จบแล้ว สามเณรจะออกมาอกี สมีอบเรียกเข้าไปอกี ใช้ให้
จุดตุ่มที่หลัง และชวนพูดถึงการเลี้ยงเป็ดที่บ้านสามเณร แล้วสมีอบกอดคอสามเณร
ลงนอนบนเตียงด้วยกัน พูดแทะโลมและท�ากายสังสัคคะ เอาน�้ามันกุหลาบทาทวาร 
สามเณรแล้ว ท�าทรุาจารถึงทีส่ดุ สามเณรด้ินหลดุออกมาจากห้อง ในเวลาทีท่�าทรุาจารน้ัน 
ประตูหน้าต่างปิดหมด จุดตะเกียงลานสว่าง รุ่งขึ้นแรม ๑๓ ค�่า เดือน ๑๑ เวลาเย็น  
สามเณรได้พดูบ่นขึน้ทีห่อสวดมนต์คนเดียวว่า คืนน้ีเสยีท ีถกูนักเลงท�าร้าย พระแก่น 
ซักถาม สามเณรได้เล่าความน้ันให้ฟัง พระแก่นน�าความบอกแก่พระอธิการช่ืน 
สามเณรได้ถูกสมีอบท�าทุราจารคราวเดียวเท่านี้

 สมีอบน้ันอยู่กุฎีหลังด้วยกับพระพรหม มีฝาไม้ไผ่บุจีวรทั้งสองข้างกั้นกลาง  
แต่กั้นไม่ตลอดถึงขื่อ มองไม่แลเห็นกัน แต่พูดกันได้ยิน

 สมีอบรับในข้อว่า ได้เรียกสามเณรกิมง้ึนเข้าไปในห้องในคนืวนัน้ัน และได้ใช้ให้ 
ปิดฝี และได้พดูเย้าสามเณรถงึเร่ืองเป็ดทีบ้่านและได้ปิดหน้าต่างประต ูข้อหลงัน้ีแก้ว่า 
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เพือ่กนัยงุ แต่กล่าวว่าสามเณรอยูป่ระมาณ ๒๕ นาทกีไ็ป ท�ากริิยาดงัจนพระผู้อยูใ่กล้ 
รู้ได้ว่าไป

 พระพรหมพยานสมอีบเบกิความกลบัสมมาข้างสามเณรกมิง้ึนในข้อว่าสามเณร
พดูอยูก่บัสมอีบสกั ๒๐ นาท ีแล้วเปิดประตจูะออกมา สมอีบเรียกให้จุดตุม่หรือปิดฝี 
จ�าไม่ได้แน่ ต่อเวลาประมาณ ๔ ทุ่มจึงได้ยินเสียงสามเณรกิมงึ้นเปิดประตูออกจาก
ห้องสมีอบไป แต่เบิกความแย้งว่าไม่ได้ยินสมีอบเทศน์มหาชาติ ไม่ได้ยินเสียงดิ้น

 สามเณรกมิง้ึนไม่ได้มสีาเหตอุย่างใดอย่างหน่ึงกบัสมอีบ กล่าวถงึท่าทางทีว่่าถกู
สมีอบท�าทุราจารอย่างไร ฟังได้ ทั้งได้พูดขึ้นในวันเป็นล�าดับไม่ทันถึง ๒๔ ชั่วโมง  
ค�าตัดของสมีอบที่ว่าตะเกียงจุดสว่างน้ัน ไม่พอจะตัดค�าของสามเณรกิมง้ึน เพราะ 
หน้าต่างประตปิูดอยูท่ัง้น้ัน ฝากัน้ในระหว่างสองห้องน้ัน มองไม่แลเหน็กนั เป็นแต่เพยีง 
ว่า ตามค�าของสามเณร สามเณรยอมให้ท�า ไม่อย่างนั้น ร้องขึ้นก็ได้ พระพรหมก็อยู่
ห้องต่อนั้น แต่ตามค�าพูดที่หอสวดมนต์ ดูเป็นทีสามเณรถูกพระอบข่มขืนแย้งกันอยู่  
จึงฟังได้ไม่สนิท แต่ค�าให้การแก้ของสมีอบเอง ส่อพรุิธอยูใ่นตวั ค�าหน่ึง สมีอบกล่าวหา 
สามเณรว่า พระอธิการชื่นใช้สามเณรให้เสี้ยมสอนศิษย์ของสมีอบให้พูดให้ร้ายแก่
สมีอบอย่างนั้น สามเณรเข้าคลอเคลียอยู่กับพวกศิษย์ของตนทุกวันทุกเวลา พอเห็น
สมอีบเข้าก็แยกจากกนัไป อกีค�าหน่ึงรบัว่า ได้เรียกสามเณรเข้าไปใช้สองต่อสองในที ่
ก�าบัง ทั้งใช้การที่ไม่ควรจะใช้ คือปิดยาฝีที่ก้น ให้นวด ให้จุดตุ่มที่หลัง ต่างแย้งกัน
ส่อความพิรุธในตัวเอง หนุนค�าสามเณรให้หนักแน่นขึ้น แต่จะฟังเอาเป็นจริงทีเดียว 
ค�าของสามเณรก็ไม่สนิทอยู่หน่อยหนึ่ง จึงวินิจฉัยว่า สมีอบตกอยู่ในฉายาปาราชิก  
ภกิษุเช่นน้ี เป็นทีรั่งเกยีจของเพือ่นสหธรรมกิไม่รู้หาย ทัง้เป็นทีแ่หนงหน่ายของทายก
ผู้จะท�าบุญ ให้สมีอบสึกเสีย และห้ามมิให้อุปสมบทอีกต่อไป

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๑
       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________
แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๑๑๑
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องพระวินัยธรรมกิ่งทิ้งวัดธรรมสังเวช อ�าเภออินทร์บุรี

ให้ร้างแล้ว รื้อเอาเสนาสนะที่นั้นไปปลูกที่วัดโพใช้

___________________________

 เรื่องนี้ได้ความจากส�านวน ดังต่อไปนี้:-

 ๑. วัดธรรมสังเวชมีพระสงฆ์อยู่ มีทายกบ�ารุง มีเสนาสนะพออยู่พอใช้  
พระวินัยธรรมกิ่ง เจ้าคณะหมวดในต�าบลนั้นเป็นเจ้าอาวาสมีโรงเรียนนักธรรมด้วย

 ๒. วัดโพใช้อยู่แค่กันกับวัดธรรมสังเวช เป็นวัดร้าง ชาวบ้านพึ่งขอพระวัด 
ธรรมสังเวชต่อพระวินัยธรรมกิ่งไปอยู่พอได้ท�าบุญ

 ๓. พระวินัยธรรมกิ่งขออนุญาตต่อพระครูอินทรภารพินิต รองเจ้าคณะจังหวัด 
สิงห์บุรี ผู้ว่าการคณะแขวงอินทร์บุรี ที่สองวัดนั้นขึ้นอยู่ เพื่อย้ายโรงเรียนนักธรรม 
ไปตั้งที่วัดโพใช้ อ้างเหตุว่าตั้งที่วัดธรรมสังเวช อัตคัดด้วยอาหารบิณฑบาต ต้องตั้ง 
โรงครัวเลี้ยง เป็นการหนัก ส่วนทางวัดโพใช้ มีราษฎรตั้งอยู่มาก เห็นเป็นหลักฐาน 
ดีกว่า

 ๔. พระครูให้ค�าสั่งว่า โรงเรียนนักธรรมนั้นย้ายไปได้ แต่อย่ารื้อเอาถาวรวัตถุ 
ทีว่ดัธรรมสงัเวชไป ส่วนพระวนัิยธรรมกิง่ปรารถนาจะไปอยูท่ีว่ดัโพใช้ กจ็งแบ่งพระสงฆ์ 
ไว้ที่วัดธรรมสังเวชด้วย

 ๕. พระวินัยธรรมกิ่งละเมิดค�าสั่งของพระครู ย้ายพระสงฆ์ไปอยู่วัดโพใช้เสีย
ทัง้หมด ปล่อยให้วดัธรรมสงัเวชร้าง ถอืเอาเหตน้ัุนเป็นเลศ ร้ือโรงเรียนนักธรรมหรือ
หอประชุม ๑ หลัง กุฎี ๒ หลัง เอาไปปลูกที่วัดโพใช้
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 ๖. พระครูได้ยื่นรายงานแก่พระสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีขอให้
ท�าทัณฑกรรมพระวินัยธรรมกิ่ง หรือถอนออกจากต�าแหน่งเจ้าคณะหมวด โดยฐาน
ละเมดิค�าสัง่ของพระครู และขอให้สัง่พระวนัิยธรรมกิง่ ให้น�าถาวรวตัถทุีร้ื่อไปน้ันมา
คืนไว้ที่วัดธรรมสังเวชตามเดิม

 ๗. เจ้าคณะจังหวัดไม่เชื่อค�าของพระครู ไต่สวนใหม่แล้วให้ค�าสั่งรายงานของ
พระครู ดังนี้:-

  ก. ยอมรับว่า พระวินัยธรรมกิ่งละเมิดค�าสั่งของพระครูจริง แต่รับรองว่า 
พระสงฆ์อยู่ที่วัดธรรมสังเวชอัตคัดด้วยอาหารบิณฑบาตจริง ยกเอาเป็นเหตุปรานี
กระทงหนึ่ง ยกการที่บริษัทยังไม่เข้าใจดีซึ่งระเบียบปกครองคณะสงฆ์เป็นเหตุปรานี
อกีกระทงหน่ึง ไปลงโทษหรือถอนพระวนัิยธรรมกิง่จากต�าแหน่งตามค�าขอของพระครู

  ข. ฟังค�าแก้ตัวของพระวินัยธรรมกิ่งว่า เธอไม่ได้ร้ือเอง ผู้มีชื่อผู้สร้าง
ถาวรวัตถุนั้นรื้อเอาไปต่างหาก เธอเป็นแต่ผู้ช่วย ประกอบกับค�าของนายเคลือบและ
นายเป่ียมผู้รับสมอ้างว่าเป็นเจ้าของกฎุ ีและเป็นผู้ร้ือไปเอง หาสัง่ให้พระวนัิยธรรมกิง่ 
รื้อถาวรวัตถุนั้นมาคืนไว้ที่วัดธรรมสังเวชไม่

 พระครูอินทรภารพินิตยื่นรายงานเข้ามาขอเรียนพระปฏิบัติ

 หัวข้ออันจะพึงยกขึ้นวินิจฉัยมีดังต่อไปนี้:-

 ๑. พระวินัยธรรมกิ่งท�าวัดธรรมสังเวชให้ร้าง

 หน้าที่ของคณะสงฆ์มีอยู่ว่า จะชักน�าประชาชนให้นิยมนับถือพระพุทธศาสนา 
โดยทางน้ี การตัง้วดัประจ�าต�าบล เป็นกจิอนัจะพงึท�าอย่างหน่ึง เป็นหน้าทีข่องเจ้าคณะ 
ทุกชั้น วัดอยู่แค่ ๆ กันที่ควรจะยุบลงได้บ้าง เพื่อรวมก�าลังบ�ารุงให้ดีขึ้นก็จริงอยู่  
ถงึอย่างน้ันต้องมีเหตอุนัสมควร วดัธรรมสงัเวชกบัวดัโพใช้อยูแ่ค่กนั วดัธรรมสงัเวช
เป็นวัดตั้งติดแล้ว วัดโพใช้เป็นวัดร้าง ถ้ามีเหตุสมควรจะต้องยุบลงข้างหนึ่ง ก็น่าจะ
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ยุบวัดโพใช้นั้นเอง พระวินัยธรรมกิ่งย้ายพระสงฆ์ทั้งหมดจากวัดธรรมสังเวชไปตั้งที่
วัดโพใช้ ปล่อยให้วัดธรรมสังเวชร้างท�าผิดลักษณะแห่งการปกครอง

 การที่อ้างความอัตคัดด้วยอาหารบิณฑบาตเป็นเหตุน้ัน ฟังได้ตามค�าไต่สวน 
ทั้งสองฝ่ายประกอบกันว่า แต่ก่อนอาหารบิณฑบาตยังไม่บกพร่อง พึ่งมาบกพร่อง
หรืออตัคัดลงเมือ่เกดิอทุกภัยขึน้แล้วใน ศก ๒๔๖๐ และการบกพร่องหรืออตัคัดน้ัน  
ถงึเป็นเหตใุห้วัดธรรมสงัเวชร้างหรือไม่ ตามค�าของพระวนัิยธรรมกิง่เอง ในรายงานทีย่ืน่ 
พระครูอนิทรภารพนิิต ขอย้ายวดัลงวนัที ่๗ มนีาคม ๒๔๖๐ น้ันได้ความว่าการบกพร่อง 
หรืออตัคัดน้ัน ไม่ถงึเป็นเหตใุห้วดัร้าง เป็นแต่เลกิการเล่าเรียนเสยี มพีระสงฆ์แต่พอ
รักษาวัดและพอชาวบ้านท�าบุญ ก็ยังจักอยู่ได้ การบกพร่องหรืออัตคัดนี้ เป็นเฉพาะ
สมัยยังไม่สมควรถึงทิ้งวัดให้ร้าง ในพระวินยั ท่านก็ผ่อนผนัไว้ว่าในสมัยอัตคัดด้วย 
อาหาร จะสละของเป็นครุภัณฑ์ โดยที่สุดแม้เสนาสนะเลว ๆ เพื่อรักษาเสนาสนะ
อันเหลือไว้ ที่แปลว่าไม่ปล่อยให้ร้างควรอยู่ ความบกพร่องหรืออัตคัดด้วยอาหาร
บณิฑบาตของพระสงฆ์ วดัธรรมสงัเวชในคราวอทุกภยัและต่อมาน้ัน ยงัไม่ถงึจะต้อง 
สละครุภณัฑ์เพือ่จับจ่ายอาหารบณิฑบาต ดงักล่าวไว้ในพระวนัิย ทางทีพ่ระวนัิยธรรมกิง่ 
ควรจะท�านั้น คือเลิกการเรียนธรรมเสียชั่วคราว แยกพระสงฆ์ไปอยู่ที่วัดโพใช้บ้าง 
ที่วัดอื่นบ้าง คงไว้ที่วัดธรรมสังเวชบ้าง มีจ�านวนพอชาวบ้านแห่งหนึ่ง ๆ จะบ�ารุงได้ 
เป็นอันแบ่งให้ชาวบ้านหลาย ๆ  แห่งช่วยกันเลี้ยง ถ้ามีปรารถนาอยู่ ยังไม่จ�าเป็นเลย 
เพือ่จะต้องย้ายส�านักเรียนจากวดัธรรมสงัเวชไปตัง้ทีว่ดัโพใช้ เพราะพระผู้กระจายกนั
อยู่ต่างวัด อาจจะมาเรียนที่วัดธรรมสังเวชแล้วกลับไปก็ได้ การที่พระวินัยธรรมกิ่ง
กล่าวว่า วัดโพใช้บริบูรณ์กว่านั้น ถ้าจริงอย่างนั้นวัดโพใช้ไม่น่าจะร้าง ดูน่าจะเจริญ
กว่าวดัธรรมสงัเวชเสยีอกี และในคราวอทุกภยั มิใช่ว่าชาวบ้านแถบน้ันจักไม่ถกูด้วย 
ค�าของพระวินัยธรรมกิง่ในเร่ืองราวยืน่เจ้าคณะจังหวดัลงวนัที ่๗ สงิหาคมศกน้ีบ่งอยู่
ว่า พระวินัยธรรมกิ่งตั้งอยู่วัดโพใช้ มิใช่ว่าอาศัยบ�ารุงของชาวบ้านแถบนั้นส่วนเดียว 
จูงเอาชาวบ้านแถบวัดธรรมสังเวชไปบ�ารุงด้วย นี้หักล้างค�าพยานฝ่ายพระวินัยธรรม
กิ่งที่เจ้าคณะจังหวัดไต่สวน ที่ว่าพระอัตคัดถึงอดอาหารเป็น ๒ วัน ชาวบ้านอัตคัด
จนถึงไม่อาจเก้ือกลูพระถ้าจริงอย่างน้ัน ข้าวใหม่ยงัไม่ทนัได้ ทีไ่หนชาวบ้านจักมีก�าลงั 
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ไปท�าบุญที่วัดโพใช้เล่า กลับสมมาข้างค�าพยานที่พระครูอินทรภารพินิตไต่สวนได้
มาว่าไม่ถึงอัตคัด พระวินัยธรรมกิ่งอ้างความอัตคัดด้วยอาหารบิณฑบาตเป็นเหตุทิ้ง 
วัดธรรมสังเวชนั้น จึงเป็นอันฟังไม่ได้

 การทีอ้่างว่าไม่ได้ย้ายพระสงฆ์ไป พระทัง้หลายต่างรูปต่างไปเอง เมือ่พระวนัิย- 
ธรรมกิ่งไป พระสงฆ์ที่วัดธรรมสังเวชยังมีนั้น ก็ฟังไม่ได้อีก เพราะพระวินัยธรรมกิ่ง 
เป็นอุปัชฌายะอยู่เอง ย่อมมีอ�านาจในพระเหล่านั้นไม่มากก็น้อย ในอันจะพาเอาไป 
หรือในอนัจะให้คงอยู ่ทัง้พระเหล่าน้ันกไ็ปอยูร่วมกนัทีว่ดัโพใช้น้ันเอง ค�ารับของพระ
บางรูปว่าไปเอง ไม่ยิ่งไปกว่ากรณีที่บ่งอยู่ และการที่ว่าเม่ือพระวินัยธรรมกิ่งไปน้ัน  
พระสงฆ์ทีวั่ดธรรมสงัเวชยงัมกีรณบ่ีงว่า ยกไปไม่พร้อมกนั น้ีไม่เป็นเคร่ืองปลดเปลือ้ง
พระวินัยธรรมกิ่งให้พ้นไปจากท�าวัดร้าง

 การทีพ่ระวนัิยธรรมกิง่ย้ายไปอยูว่ดัโพใช้ ปล่อยวดัธรรมสงัเวชให้ร้างน้ัน ค�าของ 
พระวนัิยธรรมก่ิงเอง ในเร่ืองราวของเธอยืน่ต่อเจ้าคณะจังหวดัฉบบัน้ัน และค�าของพระ 
บางรูปทีเ่จ้าคณะจังหวดัเรียกมาเบกิความ บ่งให้ลงสนันิษฐานว่า เพราะแตกจากทายก 
บางคนหรือบางพวกของวดัธรรมสงัเวช คดิจะท�าความเสือ่มแก่บางคนหรือแก่บางพวก  
ล้มวัดอันตั้งติดแล้วเสียอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่ควรจะท�า

 ๒. รื้อเอาถาวรวัตถุไปปลูกที่วัดโพใช้

 วดัธรรมสงัเวชน้ัน ไม่ได้ร้างโดยล�าพงั จนทรุดโทรมลงไปโดยล�าดบักาล เป็นวดั 
ทีถ่กูท�าให้ร้างในหลดั ๆ  จะถอืเอาความร้างน้ีเป็นเลศ ร้ือเอาถาวรวตัถขุองวดัธรรมสงัเวช 
ไปเสียนั้นไม่ชอบ พระวินัยธรรมกิ่งท�าอย่างนั้นเป็นภัณฑไทย ต่อคืนของเหล่านั้นแก่
วัดธรรมสังเวชแล้วจึงจะพ้น

 การทีพ่ระวนัิยธรรมกิง่แก้ตวัอย่างหน่ึงว่า โรงเรียนน้ันเจ้าคณะแขวงได้อนุญาต 
ให้ย้ายไปน้ัน ถ้าเพ่งเอาค�าทีพ่ดูไว้ก่อนน้ันหากว่าเป็นจริง ค�าสัง่หลงัคอืห้าม ย่อมลบล้าง 
ค�าก่อน ทัง้ค�าสัง่หลงัมหีนังสอืเป็นส�าคญั ถ้าเพ่งค�าสัง่หลงั ค�าว่าโรงเรียนนักธรรมน้ัน  
ตามพยญัชนะเข้าใจว่าของทีป่ลกูสร้างขึน้เป็นทีเ่รียน โดยอรรถหมายเอาการเรียนกไ็ด้  
เช่นค�าว่าย้ายโรงเรียนน้ีเอง โดยมากเข้าใจว่าย้ายส�านักเรียน พระครูหมายความอย่างไร
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ในค�าสั่งนั้น รู้ได้ในค�าสั่งนั้นเอง ค�าหนึ่งว่า เมื่อท่านไปอยู่ที่ไหนจะตั้งเรียนที่นั่นก็ได้ 
อีกค�าหน่ึงว่า แต่ห้ามไม่ให้ร้ือสิง่ถาวรวตัถุไปจากวดัธรรมสงัเวชเป็นอนัขาด สองค�าน้ี 
บ่งว่า พระครูหมายถึงการเรียน พระครูยอมให้ย้ายส�านักเรียน แต่ไม่ยอมให้รื้อของ
ทีป่ลกูขึน้เพือ่เป็นทีเ่รียน อนัจะถอืเอาพยญัชนะขึน้เป็นเคร่ืองแก้ตวัในฝ่ายคณะสงฆ์ 
ฟังไม่ได้เลย

 การที่พระวินัยธรรมกิ่งแก้ตัวอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้มีชื่อสร้างถาวรวัตถุนั้นเป็นผู้รื้อ
เอาไป เธอเป็นแต่ผู้ช่วย กลบัซ�า้ร้ายไปกว่าจะรับว่าร้ือเอาไปเอง เป็นสมคบกบัคฤหสัถ์ 
ร้ือเอาของวัดไป เจ้าคณะจังหวัดสนับสนุนความข้อหลังน้ี เป็นอันยอมให้ผู้มีชื่อ 
เหล่าน้ันมสีทิธใินเสนาสนะของวดั จริงอยูม่คี�าของผู้มช่ืีอน้ันรับรองว่า เขาเป็นเจ้าของผู้
สร้างและเขาให้ร้ือไปเอง แต่ในฝ่ายทายกวดัธรรมสงัเวช กมี็ค�าค้านว่าเป็นของเร่ียราย 
กันสร้างขึ้น ในที่น้ีไม่จ�าเป็นจะต้องพิจารณาถึงว่าใครเป็นผู้สร้างแน่ แม้ผู้สร้างเอง
เมื่อได้สร้างขึ้นแล้ว แม้จะไม่ได้เปล่งค�าถวายของน้ันก็ตกเป็นของวัดตามประเพณี  
ผู้สร้างน้ันไม่มีสทิธจิะร้ือเอาไปอืน่ได้ เร่ืองน้ีได้เคยให้วนิิจฉัยไว้แล้ว ในพระมหาสมณ- 
วินิจฉัยเรื่องพระพม่าถูกไล่จากวัดดอน ข้อ ๑๙ และ ๒๐ (ในแถลงการณ์คณะสงฆ์
เล่ม ๑ เฉพาะข้อ หน้า ๔๐๖ เกีย่วถงึ ๔๐๗) เจ้าคณะจังหวดัยอมรับว่า ผู้มชืีอ่เหล่าน้ัน 
มสีทิธใินถาวรวตัถน้ัุนเป็นอนัปลกูความยุง่ยากขึน้ในคณะสงฆ์ เพราะถ้าผู้สร้างมีสทิธิ
อยู่แล้ว ผู้รับมรดกของผู้สร้างก็ย่อมมีสิทธิสืบกัน ฉวยว่าคนใดคนหนึ่งแร้นแค้นเข้า
จะขอร้ือเอาเสนาสนะทีเ่ขามสีทิธน้ัินไปจากวดั เพือ่น้อมไปในประโยชน์ของเขา เช่นน้ี 
จักท�าอย่างไรกัน ถ้าจะแบ่งว่าเขามสีทิธเิฉพาะในอนัย้ายไปปลกูทีว่ดัอืน่ ก็เป็นอนัยอม
ให้เขามอี�านาจยืน่เข้ามาในการปกครองของคณะสงฆ์ด้วย เพราะสมบตัขิองสงฆ์ชอบ
แต่จะอยู่ในปกครองของคณะสงฆ์

 ๓. ละเมิดค�าสั่งของเจ้าคณะเหนือตน

 เม่ือการท�าวัดธรรมสังเวชให้ร้าง และการร้ือเอาถาวรวัตถุของวัดน้ันไปเป็น 
ความผิดแล้ว พระวนัิยธรรมกิง่อนัพระครูอนิทรภารพนิิตสัง่ห้ามมาแต่ก่อนแล้วขนืท�า 
จึงเป็นละเมิดค�าสั่งของเจ้าคณะเหนือตน



213

 เจ้าคณะจังหวดักลบัสนับสนุนพระวนัิยธรรมกิง่ เล่นส�าบดัส�านวนยกเอาค�าทีว่่า
หม่ินประมาทในรายงานขึน้เป็นข้อหา และวนิิจฉัยว่าไม่เป็นหมิน่ประมาทตามกฎหมาย 
ไม่ค�านึงถงึใจความ คือฝ่าฝืนค�าสัง่ เช่นน้ีเป็นอนัให้ท้ายผู้น้อยในทางผิด ไฉนเจ้าคณะ 
จักบัญชาการคณะไปได้เล่า

 บัดนี้ให้ค�าสั่ง ดังต่อไปนี้:-

 ๑. การที่พระวินัยธรรมกิ่งท�าได้อย่างนี้ ก็เพราะอยู่ในต�าแหน่งอุปัชฌายะและ
ต�าแหน่งเจ้าคณะหมวด ให้ถอดพระวินัยธรรมกิ่งเสียจากสองต�าแหน่งนั้น

 ๒. ให้พระวนัิยธรรมกิง่ส่งพระสงฆ์คนืมาอยูว่ดัธรรมสงัเวชมจี�านวนพอสมควร
แก่วัด ตามแต่เจ้าคณะแขวงจะก�าหนดลง

 ๓. ภิกษุใดปรารถนาจะกลับมาอยู่วัดธรรมสังเวช จงกลับมาได้ ห้ามไม่ให ้
พระวินัยธรรมกิ่งขัดขืนไว้

 ๔. ถ้าพระวินัยธรรมกิ่งไม่จัดพระสงฆ์มาอยู่วัดธรรมสังเวชหรือแสร้งท�าอุบาย
ว่าจัดไม่ส�าเร็จ หรือส่งพระสงฆ์มาอยู่พอเป็นกิริยแล้วเป็นใจให้พระสงฆ์ไปเสียจาก
วดัธรรมสงัเวช ในอย่างใดอย่างหน่ึง จงเอาตวัพระวนัิยธรรมกิง่ออกเสยีจากวดัโพใช้  
เว้นไว้แต่พวกชาวบ้าน จักไม่ยอมรับพระที่พระวินัยธรรมกิ่งจัดมาทั้งนั้น

 ๕. ส่วนถาวรวตัถทุีพ่ระวนัิยธรรมกิง่ร้ือเอาไปจากวดัธรรมสงัเวชน้ัน ถ้ายงัไม่ได้ 
ปลูกขึ้นที่วัดโพใช้ ให้เจ้าคณะแขวงเรียกคืนเอามา ที่ปลูกขึ้นแล้วให้พักไว้พลาง  
กว่าวัดธรรมสงัเวชจักมพีระสงฆ์มาอยูมี่จ�านวนพอ เพือ่จะใช้เสนาสนะน้ัน แต่ให้คงเป็น 
สมบัติของวัดธรรมสังเวชอยู่นั้น ถึงคราวอย่างนั้นเข้า จึงค่อยเอาคืน หรือรับมูลค่า
เอามาเพื่อปลูกขึ้นใหม่

 ๖. ให้พระครูอินทรภารพินิตเป็นเจ้าหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามค�าสั่งนี้

 ในทีน้ี่จักต�าหนิพระสงิหบรุาจารย์ไว้ด้วย เร่ืองน้ีพระครูอนิทรภารพนิิตระมดัระวงั 
มาแต่แรกแล้ว ด้วยเหน็ว่าพระวนัิยธรรมกิง่เป็นคนสนิทของพระสงิหบรุาจารย์ เกรงจะ 
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เป็นเครื่องผิดใจ จึงมีหนังสือขอให้เธอเป็นธุระในเรื่องนี้ เธอเป็นผู้ใหญ่เหนือพระครู
อาจจะรับการที่ผู้น้อยร้องขัดข้องไว้ท�าก็ได้ กลับต�าหนิพระครูว่าไม่ท�าการตามหน้าที่
และสัง่ให้ท�า คร้ันพระครูท�าลงไป และการทีท่�าน้ันกช็อบแก่เหต ุเกดิขัดข้องข้ึน พระครู 
บอกรายงานให้ทราบกลบัไม่เชือ่ฟังพระครูผู้เป็นเจ้าหน้าที ่ท�าการไต่สวนใหม่ เป็นการ 
หกัหน้าพระครู ท�าทว่ีาพระครูเป็นโจทก์ พระวนัิยธรรมกิง่เป็นจ�าเลย ใช้ความปรารถนา 
เป็นใหญ่กว่าอิงหลัก น้อมใจเข้ากับพระวินัยธรรมกิ่งแล้ว ก็หาทางเพื่อจะตัดการ
ขอร้องของพระครูเสยี จนถงึหลกีเลีย่งจากแบบแผนกไ็ด้ ใช้เล่นส�าบดัส�านวนขึน้กลบ
ความผิดบ้าง เป็นเคร่ืองถากถางบ้าง ดังกล่าวแล้วในหนหลัง นอกจากน้ียังแสดง 
ความดูถกูพระครูโดยซึง่หน้า ตัง้แต่เราบญัชาการคณะมา ยงัไม่ได้เคยพบเจ้าคณะรูปใด 
รูปหน่ึงดูถูกเจ้าคณะผู้น้อยของตนเหมือนพระสิงหบุราจารย์ได้ท�าแก่พระครูอินทร- 
ภารพินิตในครั้งนี้ ลุอ�านาจแก่อคติทั้งฝ่ายรักทั้งฝ่ายชังโดยจัง ๆ ไม่อดสูใจตนเอง
บ้างเลย ร้ายเสียกว่ารู้ไม่เท่าถึงการณ์

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๑

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๑๔๓
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างนายด�า โจทก์ เจ้าอธิการอิ่ม วัดมะกอก

จังหวัดปราจีนบุรี จ�าเลย เรื่องท�าชู้กับนางแจ่ม

ภรรยาโจทก์

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม 
ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยอธิกรณ์นายด�า บ้านวัดโบสถ์ โจทก์ เจ้าอธิการอิ่ม 
วัดมะกอก จ�าเลย ในจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้:-

 ๑. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ เราไปตรวจคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอธิการอิ่ม 
ตามลงมาส่งถึงจังหวัดชลบุรี กลับไปถึงวัดมะกอกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ในคืน
วันน้ัน เวลาราว ๙ นาฬิกาเศษ เจ้าอธกิารอิม่ลงมาจากกฎุ ีกล่าวว่าจักไปถ่ายอจุจาระ  
อกีสกัครู่หน่ึงกถู็กฟัน นายด�าร้องในเวลาน้ันและรับในชัน้ไต่สวนว่าเป็นผู้ฟัน อ้างเหตุ 
ที่ฟันว่า เพราะเจ้าอธิการอิ่มได้ท�าช�าเรากับนางแจ่มภรรยาของเขา นางแจ่มผู้นี้มาอยู่
จ�าศีลที่วัดมะกอก อาศัยอยู่ที่เรือนชีอันปลูกอยู่ในอุปจารแห่งวัดนั้น สถานที่ถูกฟัน  
ค�าของนายด�าและของเจ้าอธิการอิ่มแย้งกันอยู่ นายด�ากล่าวว่าพบจ�าเลยกับนางแจ่ม
ท�าช�าเรากนัอยูใ่นโรงครัวร้างทีป่ลกูขึน้เม่ือคราวเราไปพกัอยูท่ีว่ดัน้ัน ฝ่ายเจ้าอธกิารอิม่ 
กล่าวว่าลงไปถ่ายอจุจาระทีส่ะพานน�า้ กลบัข้ึนมาพ้นศาลาน�า้สกั ๓ วา ได้ถกูฟันทีน้ั่น  
คนฟันวิ่งไปทางใต้ เจ้าอธิการอิ่มไล่ไปพ้นต้นโมกเขตวัดสัก ๒ วาเพื่อเข้าใจง่าย 
ไล่ไปไม่ถึงเรือนชี ได้ยินเสียงนายด�าร้องว่าเป็นผู้ฟันเอง เจ้าอธิการอิ่มก็กลับมากุฎี  
ปรากฏในค�าชันสูตรของพระศรีมหาเกษตร ปลัดจังหวัดว่าการอ�าเภอ เจ้าอธิการอิ่ม 
ถกูฟันทีก่ลางหลงัแห่งหน่ึง ทีไ่หล่ซ้ายแห่งหน่ึง ทีเ่หนือข้อศอกขวาแห่งหน่ึง เป็นแผลแตก 
ถูกฟันด้วยมีด พระศรีมหาเกษตรได้ส�ารวจดูรอยโลหิต ไม่พบโลหิตตกในโรงครัว  
ต่อพ้นจากนั้นเข้ามา ๗ วา ๒ ศอก จึงพบรอยโลหิตหยดตามทางมา จนถึงกอไม้
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รวกที่อยู่ตรงเรือนชีมีโลหิตตกอยู่กองใหญ่ ๑ แห่ง ห่างจากนั้น ๑ ศอกเศษ มีเยื่อ 
หุม้กระดูกหลดุตดิกอไม้รวกอยู่ ๑ ชิน้ พ้นจากน้ันเข้ามา มีรอยโลหติหยดตามทางบ้าง  
เว้นขาดตอนบ้าง จนถึงสถานที่เจ้าอธิการอิ่มกล่าวว่าถูกฟัน จึงมีรอยโลหิตตลอด
ไปตามทางตรงจากกุฎีเจ้าอธิการอิ่มไปศาลาน�้า สมุหเทศาภิบาลแต่งพนักงานอัยการ
ฟ้องนายด�าในศาลจังหวัด หาว่าท�าร้ายร่างกายเจ้าอธิการอิ่ม ฝ่ายนายด�าก็ยื่นฟ้อง
เจ้าอธิการอิ่มต่อเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี หาว่าเจ้าอธิการอิ่มท�าช�าเรากับนางแจ่ม
ภรรยาของเขา เราได้งดการพิจารณาอธิกรณ์นี้ไว้พลาง เพื่อฟังคดีอันเป็นไปในศาล 
ฝ่ายอาณาจักร ศาลจังหวัดพิจารณาแล้ว ฟังตามค�าชันสูตรของพระศรีมหาเกษตรว่า 
เจ้าอธกิารอิม่ได้ถกูฟันทีต่รงกอไม้รวก แต่ไม่ลงสนันิษฐานว่า เจ้าอธกิารอิม่ได้ท�าช�าเรา 
กับนางแจ่มทีน้ั่น แต่เหน็ว่าน่าจะเป็นราคอียูบ้่าง จึงพพิากษาวางโทษจ�าคกุนายด�า ๓ ปี  
แต่ปรานีเพราะการรับสารภาพโทษโดยชืน่ตา ลดโทษลงคงจ�าคุกนายด�าเพยีง ๑๘ เดอืน  
คดีน้ีขึ้นมาถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยล�าดับ ทั้งสองศาลน้ันพิพากษาทับสัตย์  
แต่ศาลฎกีาวางโทษเดิมเพยีง ๒ ปี ลดเพราะการรับสารภาพอกี ๑ ปี คงเหลอืโทษ ๑ ปี  
แต่ให้รอลงอาญาไว้โดยฐานจ�าเลยยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่าได้เคยท�าผิดมาก่อน

 ๒. บดัน้ีถึงคราวพิจารณาอธกิรณ์น้ีต่อไป เมือ่นายด�าโจทก์ยืน่ฟ้องแล้ว เจ้าคณะ 
จังหวัดได้ถามปากค�าเจ้าอธกิารอิม่จ�าเลย ๆ  กล่าวว่าได้ให้การไว้แก่พระศรีมหาเกษตร
ปลดัจังหวัดโดยละเอยีดแล้ว ไม่ขอให้ถ้อยค�าอกี เช่นน้ีต้องถอืเอาค�าของจ�าเลยในช้ัน
ไต่สวนนั้น เป็นค�าให้การในอธิกรณ์นี้ และค�าพยานในชั้นไต่สวน ก็ต้องถือว่าเป็น 
ค�าพยานในอธิกรณ์นี้ดุจเดียวกัน

 ๓. โจทก์หาว่า ในวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วนั้น โจทก์ได้พบจ�าเลย กับ 
นางแจ่มภรรยาโจทก์ก�าลังท�าช�าเรากันอยู่ในโรงครัว โจทก์เอามีดฟันจ�าเลยทีหน่ึง 
จ�าเลยหนีไป โจทก์ก็ได้ไล่ฟันจ�าเลยได้อกี ๒ ท ีตามค�าส�ารวจของพระศรีมหาเกษตร
ไม่มีรอยโลหิตหยดในโรงครัว ต่อพ้นจากนั้นเข้ามา ๗ วา ๒ ศอก จึงมีรอยโลหิต 
หยดตามทางมา ตกเป็นกองใหญ่อยู่ทีก่อไม้รวก และมเียือ่หุม้กระดกูตดิอยูท่ีก่อไม้รวก  
๑ ชิ้น และค�าของโจทก์ที่ให้การไว้ในชั้นไต่สวนว่า เมื่อยกมีดขึ้นเพื่อจะฟันสันมีดไป
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โดนไม้ขื่อก่อน ขื่อนั้นเป็นไม้ไผ่ พระศรีมหาเกษตรได้ส�ารวจดูแล้ว ไม่พบร่องรอย 
ทีส่นัมดีกระทบ การทีโ่จทก์กล่าวหาว่าจ�าเลยท�าช�าเรากบันางแจ่มในโรงครัวน้ัน ฟังเอา 
เป็นจริงไม่ได้ ฝ่ายจ�าเลยให้การว่า ถกูฟันทีท่างขึน้มาจากสะพานน�า้ ทีว่่าไปถ่ายอจุจาระ  
ห่างจากศาลาน�้าสัก ๓ วา แล้วไล่ไปจนพ้นต้นโมกเขตวัดสัก ๒ วา เพราะพบรอย
และกองโลหติพ้นจากน้ันออกไปอกีดังกล่าวแล้ว ค�าของจ�าเลยจึงฟังเอาเป็นจริงไม่ได้
เหมือนกัน สถานที่จ�าเลยถูกฟันอยู่ในแถบกอไม้รวกโดยหาสงสัยมิได้

 ๔. น่าจะเข้าใจว่า พอจ�าเลยถูกฟันแล้ว ก�าลังมีโทสะไล่ตามผู้ฟันไป ไปหยุดที่
ตรงไหน จ�าเลยจ�าไม่ได้ แต่การหาเป็นอย่างน้ันไม่ จ�าเลยระวงันักเพือ่จะไม่รับออกไป
ถึงสถานตรงเรือนชี ให้การยนืทีท่ัง้ในชัน้ไต่สวนทัง้ในช้ันศาลจังหวดัว่า ได้ไล่ไปเพยีง 
พ้นต้นโมกเขตวดัสกั ๒ วาเท่าน้ัน (ในแผนทีส่�ารวจของพระศรีมหาเกษตรออกพ้นจาก 
เขตวดัทางช่องริมน�า้ มใิช่ทางช่องไปแถบกอไม้รวกด้วย) ใช่แต่เท่าน้ันจ�าเลยยงัไม่ยืน่ 
เร่ืองราวแก่เรา ในระหว่างคดอีนัโจทก์ถกูหายงัเป็นไปอยูใ่นศาลฝ่ายอาณาจักรว่า เมือ่
จ�าเลยขึน้มาบนกฎีุแล้ว คนชลุมนุกนัทัง้พวกโจทก์ทัง้พวกจ�าเลย ชะรอยจะมีผู้ใดผู้หน่ึง 
เอาผ้าเช็ดเลือดจ�าเลยที่บนกุฎีไปสะบัดไว้ที่แถบกอไม้รวก พระศรีมหาเกษตรตรวจ
ครั้งหนึ่งแล้ว ไม่พบเลือดที่นั้น ภายหลังกลับท�ารายงานว่าพบเลือดที่นั้น ชะรอยจะ
ถึงอคติ เพราะพระศรีมหาเกษตรกับจ�าเลยเป็นผู้บาดหมางกัน ค�าของจ�าเลยนี้บ่งว่า 
จ�าเลยปรารถนาจะปิดฐานที่ถูกฟันโดยจงใจ

 ๕. มเีหตอุย่างไร จ�าเลยจึงได้ปิดอย่างน้ัน เป็นข้ออนัจะพงึพจิารณา มคี�านายห่วง 
ผู้เป็นญาตกัิบนางแจ่มพึง่สกึจากภิกษุภาพในเดือนน้ันว่า เขาได้ยนิชาวบ้านพดูกนัมา
สักปี ๑ หรือ ๒ ปีแล้วว่า จ�าเลยกับนางแจ่มรักกัน เขาสังเกตเห็นกิริยาจ�าเลยกับ 
นางแจ่มใกล้ชดิกนัอยู่ กริิยาเช่นน้ี จะสงสยักไ็ด้หรือไม่สงสยักไ็ด้ ส่วนเขาเองนึกสงสยั  
แต่ไม่มีเหตุพอจะแสดงให้ชัดเจน มีค�านายเย็นบุตรโจทก์และนางแจ่มกับค�านางนก 
มารดานางแจ่มสนบัสนุน นายเย็นกล่าวว่าเมื่อประมาณ ๑ ปีล่วงมาแล้ว เขาบวชเป็น
สามเณรอยู่ มีผู้บอกแก่เขาว่า จ�าเลยเป็นปาราชิกกับมารดาของเขา เขาสังเกตระแคะ
ระคายอยู่สกั ๒-๓ เดอืน ไม่พบเหตอุนัจะพงึให้สงสยั จึงไม่ได้สงัเกตต่อมาอกี นางนก 
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กล่าวว่า ในคราวทีม่ผู้ีพดูปรารภถึงความหม่นหมองในทางปาราชกิแห่งเจ้าอาวาสบางวดั  
เลยพดูถงึวดัมะกอกด้วยว่ามเีหมือนกัน นางนกได้เล่าแก่นางแจ่มและว่าแล้วแต่กศุล 
ส่วนเขาเองไม่เคยสงสัย

 ๖. แผนทีอ่นัพระศรีมหาเกษตรจัดท�า ปรากฏว่าเรือนชีหรือทีเ่รียกอกีอย่างหน่ึงว่า 
โรงครัว เป็นทีพ่วกชที�าครัวเลีย้งพระในปกตกิาล ไม่ใช่โรงครัวทีโ่จทก์อ้างถงึ ซึง่ปลกูขึน้ 
ใช้การเมือ่คร้ังเราไปตรวจคณะสงฆ์จังหวดัน้ัน มีเรือน ๓ หลงัชกันอกชานถงึกนั มีกะได 
ลงเฉพาะเรือน ต่างด้านกัน เรือนข้างซ้ายมือ (ของผู้หันหน้าลงแม่น�้า) นางนกนอน 
เรือนกลางนางแจ่มนอน เรือนข้างขวามือ นางทองดีกันนางยวงนอน กะไดส�าหรับ 
เรือนกลางที่นางแจ่มนอนน้ันอยู่ทางด้านแม่น�้า เยื้องกอไม้รวกที่อ้างถึงน้อยหน่ึง  
กอไม้รวกนั้นอยู่ตรงเรือนนางแจ่ม เรือนชีนี้ปลูกอยู่ในอุปจารแห่งวัด มีหนทางลงน�้า
คัน่สายหน่ึง กับต้นโมกทีป่ลกูเป็นแถวตดัเป็นร้ัวกัน้อกีแนวหน่ึง ทีว่่าเป็นเขตวดัในค�า 
ของจ�าเลย พ้นจากแนวต้นโมกเข้ามาเป็นวดั คือทีพ่ระสงฆ์อยู ่นางแจ่มระบฐุานทีน่อน
ชัดออกไปว่า นางนกมารดานอนในเรือนข้างซ้ายมือกับเด็กหญิงเล็ก ๆ อีก ๕ คน 
นางแจ่มนอนในเรือนกลางคนเดียว นางทองดีกับนางยวงนอนในเรือนข้างขวามือ

 ๗. ประมวลข้อประเด็นที่กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกันลงสันนิษฐานว่า จ�าเลยจงใจ
ปิดสถานที่ถูกฟ้องนั้น คงเนื่องจากข่าวที่ว่าปฏิพัทธ์กับนางแจ่มนั้นเอง

 ๘. กิริยาของจ�าเลยก็ส่อความพิรุธอยู่ในตัว ตั้งแต่เบื้องต้นมาโดยล�าดับดังนี้:-

  ก. จ�าเลยไม่ไปถ่ายอจุจาระทีฐ่านวดั ไปถ่ายทีส่ะพานน�า้ ผิดกจิวตัรของภิกษุ  
แต่จ�าเลยแก้ตัวว่าเป็นเวลาค�่าคืน

  ประการนี้ ถ้าไม่มีประการอื่นเข้าประกอบ ยังไม่จัดเป็นพิรุธเป็นแต่มักง่าย 
เมื่อมีประการอื่นเข้าประกอบด้วย จึงส่อความพิรุธของจ�าเลย

  ข. เมื่อปรากฏแล้วว่า มีรอยโลหิตตกอยู่ในแถบกอไม้รวก จ�าเลยควรจะ
ถอนค�าทีว่่า ได้ไล่ไปเพยีงพ้นต้นโมกเขตวดัสกั ๒ วาน้ันเสยี ยอมรับตามพยานฐานที ่
เอาเป็นจริง จ�าเลยยังยืนอยู่ว่า ไล่ไปเพียงพ้นต้นโมกสัก ๒ วาเท่านั้น
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  ค. มใิช่แต่เท่าน้ัน ยงัแก้ว่า ชะรอยจะมผู้ีใดผู้หน่ึงเอาผ้าเชด็เลอืดจ�าเลยทีบ่นกฎุี
ไปสะบดัไว้ทีแ่ถบกอไม้รวก และหาความพระศรีมหาเกษตรว่าเป็นผู้บาดหมางกบัตน  
ลอุ�านาจอคต ิเทีย่วแรกตรวจโลหติไม่พบในทีน้ั่นแล้ว ภายหลงักลบัท�ารายงานว่าพบ  
เลือดที่หยดหรือตกลงเองกับคนเอาไปสะบัดไว้ผิดกันมาก และธรรมดาของเลือด 
เป็นอย่างหน่ึงไม่เหมอืนน�า้ เอาไปหยด ๆ  ราด ๆ  อย่างน้ันไม่ได้ดอก การทีว่่าพวกโจทก์ 
ขึ้นไปพลุกพล่านบนกุฎีนั้น ในชั้นไต่สวนไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่ง สาเหตุบาดหมาง 
กับพระศรีมหาเกษตร จ�าเลยกล่าวว่า พระศรีมหาเกษตรขอให้ช่วยออกมูลค่าใน 
การรับเรา จ�าเลยไม่รับออกเต็มจ�านวนสาเหตุเพียงเท่านี้ ไม่พอที่พระศรีมหาเกษตร 
จะท�าให้จ�าเลยถึงความฉิบหาย ยังปรากฏในค�าของจ�าเลยเองว่า พระศรีมหาเกษตร
ได้ช่วยคัดเลอืดให้จ�าเลยเอง เป็นผู้บาดหมางกนัทีไ่หนจักท�าให้ ผู้ท�าให้ต้องเป็นผู้เหน็ 
แก่กนั การไต่สวนของพระศรีมหาเกษตรท�าโดยละเอยีดเป็นหลกัฐานเป็นทีเ่ชือ่ฟังได้ 
จ�าเลยขอสืบพยานในข้อเท็จจริงอีกน้ัน ข้อส�าคัญเน่ืองอยู่ด้วยโลหิตหยดตกที่กอ 
ไม้รวกน้ัน ข้ออื่นเป็นแต่น�าเข้าไปสู่ข้อน้ัน กรณีทั้งหลายบ่งว่าค�าแก้ของจ�าเลยฟัง
เอาเป็นจริงไม่ได้แล้ว ไม่จ�าต้องฟังค�าพยานของจ�าเลยอีกต่อไป การฟังค�าพยาน 
มีประโยชน์เพื่อจะหาความจริงต่างหาก ไม่ใช่เพื่อให้แก้ตัว

  ฆ. จ�าเลยกล่าวว่า จ�าเลยกับโจทก์ได้เคยมีสาเหตุต่อกัน เพราะเถียงธรรม 
กันขึ้น เพียงเท่านี้ ดูไม่พอที่โจทก์จะท�าร้ายและใส่ความจ�าเลยถึงปาราชิก และโจทก์ 
ผู้น้ีจ�าเลยก็ได้ใช้อยูใ่นการวดั เช่นให้เกบ็เงินค่าเช่า ถ้ามสีาเหตกุนัข้ึนแล้วดูไม่น่าจ�าเลย 
จะใช้ต่อไปอกี ทัง้นายเยน็บตุรโจทก์ กย็งัอยูใ่นส�านักจ�าเลย ไม่น่าเหน็ว่ามสีาเหตกุนัเลย  
ถ้าโจทก์ใส่ร้ายให้จ�าเลยอย่างน้ัน ไม่ใช่ว่าจะเสยีชือ่แต่จ�าเลย นางแจ่มภรรยาของโจทก์ 
ก็ต้องพลอยเสียชื่อด้วย

 ๙. ประมวลประการทั้งปวงเข้าด้วยกัน ลงสันนิษฐานว่าในคืนและเวลาน้ัน 
จ�าเลยอ้างเลศว่าจักไปถ่ายอจุจาระ ได้ไปทีแ่ถบกอไม้รวกรอคอยนางแจ่มเพือ่ลงมารับ 
หรอืลงมาหา โจทก์ด้อมมองอยูใ่นทีน้ั่น พบจ�าเลยเข้ายัง้ใจไว้ไม่อยู ่ฟันจ�าเลยลงไปก่อน 
ถงึตวักบันางแจ่ม คราวแรกคงฟันข้างหลงัก่อนในขณะจ�าเลยยนืหรือเดนิอยู ่พอจ�าเลย 
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เหลียวไปดู จึงฟันซ�้าที่ไหล่ซ้าย จ�าเลยถอยหลังร่นมาถึงกอไม้รวก โจทก์ฟันซ�้าอีก 
จ�าเลยเอามอืขึน้รับหรือเพือ่ชงิมดี จึงถกูฟันทีเ่หนือข้อศอกขวา จ�าเลยคงผละจากโจทก์ 
วิ่งหนีเข้าในเขตวัด ตามทางที่จ�าเลยวิ่งมาน้ัน จึงมีรอยโลหิตหยดบ้างขาดตอนบ้าง 
ต่อเมื่อเข้าในเขตวัดแล้วจึงเดินโดยปกติ และคงเดินไปที่ศาลาน�้าด้วย แล้วจึงขึ้นกุฎี  
ตามทางที่จ�าเลยเดินมาและที่ศาลาน�้าจึงมีรอยโลหิตหยดไม่ขาดตอน ค�าจ�าเลยที่ว่า 
ถกูฟันในทีห่่างจากศาลาน�า้สกั ๓ วาแล้วไล่คนฟันไปทางไหนน้ันหาสมกบัการส�ารวจไม่

 ๑๐. แต่มีประเด็นบางข้ออันน่าจะน�าความสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไปก็ได้คือ:-

  ก. เวลาทีจ่�าเลยลงไปจากกฎุไีม่ดกึ แต่ข้อน้ีได้ความในส�านวนช้ันไต่สวนว่า  
ก่อนแต่จ�าเลยลงจากกุฎี จ�าเลยได้เปิดให้ภิกษสุามเณรผู้มารับกลบัไปนอน จ�าเลยพดูว่า 
จ�าเลยก็จักนอน แต่จักไปถ่ายอุจจาระก่อน ถือเอาความว่า ถึงเวลานอนของภิกษุ
สามเณรวัดนั้นแล้วหรือเข้ากุฎีเข้าห้องกันแล้ว

  ข. การทีจ่�าเลยอ้างเอาการถ่ายอจุจาระเป็นเหตลุงไปจากกฎีุ การน่าจะกลบั
ช้าไป จักไม่เป็นเหตุสงสัยแห่งภิกษุสามเณรบ้างหรือ เห็นว่าเพราะเป็นเวลานอนหรือ 
เข้ากุฎีเข้าห้องแห่งภกิษุสามเณรแล้ว จ�าเลยกลบัมาเม่ือไร คงไม่มีใครสนใจจะรู้ จ�าเลย
จึงกล้าอ้างเหตอุนัหมิน่เหม่อย่างน้ัน บางทจัีกได้เคยใช้ส�าเร็จมาแล้วด้วย สามเณรโต๊ะ 
จักหยิบไม้ช�าระให้ จ�าเลยห้ามเสียไม่ให้เกี่ยวข้องด้วย ก็เพื่อจะให้สามเณรโต๊ะเข้า
ห้องเสีย การก็เป็นอย่างนั้นสมหมายของจ�าเลย

  เพราะมีทางสนันิษฐานหกัล้างลงอย่างน้ี ประเด็นสองข้อน้ีจึงไม่อาจน�าความ 
สันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไปเลย

 ๑๑. อย่างไรก็ดี พิจารณาไม่ได้ความจริงว่า จ�าเลยได้ท�าช�าเรากับนางแจ่มใน
โรงครัวน้ันในคืนน้ันตามโจทก์หา แต่จ�าเลยตกอยู่ในฐานหม่นหมอง เข้าในอนิยต
สิกขาบทที่ ๑ คือจ�าเลยคงได้เคยท�าเมถุนหรือได้เคยท�ากายสังสัคคะ หรือคงได้เคย 
อยู่ในที่ลับสองต่อสอง ฐานใดฐานหนึ่ง กับนางแจ่มมาก่อนแล้ว แต่จ�าเลยไม่ได้รับ
สารภาพโดยชอบแก่เหตุ และไม่มีค�าพยานระบุถึงว่าจ�าเลยได้ท�าถึงฐานไหน จักวาง 
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โทษจ�าเลยโดยเจาะจงลงไปทเีดียวหาได้ไม่ เพราะอย่างน้ีชีข้าดว่าจ�าเลยตกอยูใ่นฐาน 
หม่นหมอง เปลือ้งตนไม่หลดุ ห้ามไม่ให้จ�าเลยเข้าสงัวาสด้วยสงฆ์ และภกิษผูุ้หม่นหมอง 
อย่างนี้ไม่สมควรเป็นหัวหน้าปกครองสงฆ์ ให้จ�าเลยออกเสียจากต�าแหน่งเจ้าอาวาส
แห่งวัดมะกอกด้วย

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๑

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๒๐๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระวางพระบุญ วัดท่าชัน โจทก์

พระครูเขมวิถีนายก จ�าเลย เรื่องมัดประจาน

และให้ประหาร

___________________________

 เรื่องนี้ได้ความตามส�านวนว่า พระครูเขมวิถีนายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
ขึ้นรถจ้างมาตามทาง พบพระบุญในที่แห่งหน่ึง อันเป็นละแวกบ้านไม่ได้ครองจีวร
เป็นสมณสารูป เป็นแต่จีบจีวรพาดบ่า อย่างที่เรียกว่าพาดควาย พระครูได้ลงจากรถ  
สัง่พระบญุให้ครองผ้า พระบญุแก้ตวัว่ามาท�างาน พระครูไม่ฟัง จะเอาตวัไปวดันครสวรรค์ 
ด้วยกัน พระบุญไม่ยอมไป ในตอนน้ี นายช้ืนศิษย์พระครูเป็นพยานฝ่ายพระครู 
เบกิความว่า พระบญุพดูแก่พระครูว่า เมือ่มีความผิดอย่างไรกใ็ห้ไปพดูกนัทีว่ดัท่าชัน  
พระครูได้เอาผ้าอาบของพระบุญมัดมือพระบุญโยงไว้ที่กิ่งมะม่วง พระบุญพูดว่า 
มัดเธอท�าอะไร เธอจะท�างาน พระครูเอาด้ามร่มตีศีรษะพระบุญทีหนึ่งพอฟกช�้าแล้ว
ขึ้นรถเลยไป ในเวลาเถียงกันอยู่นั้น ทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักกัน

 การที่พระบุญไม่ครองจีวรเป็นสมณสารูปในละแวกบ้านผิดกิจวัตรของภิกษุ 
แต่ธรรมเนียมครองผ้าของภิกษุเจริญไปข้างหน้า ธรรมเนียมนุ่งห่มของคนพื้นเมือง  
ชายชาวบ้านนอกยังนุ่งผ้า ไม่สวมเสื้อ มีแต่ผ้าขาวม้าคาดเอวเท่านั้นยังมีอยู่โดยมาก 
พระผู้ออกบวชจากสกุลของคนเหล่านั้นน่าจะไม่รู้จักอาย แต่การเปิดกายเบื้องบนไป 
ในละแวกบ้านหรือครองจีวรแต่ไม่เป็นสมณสารูป พระบุญเป็นภิกษุชนิดน้ันด้วย 
รูปหนึ่ง การงานที่เธออ้างว่าท�าอยู่ในเวลานั้น คือตัดต้นไม้ แต่ต้นไม้ยังลงมือตัดเอง 
เธอจะถอือะไรกบัเปลือ้งจีวรออกท�างาน ในพระวนัิย ท่านก็ไม่ได้จัดเป็นความผิดแท้ ๆ   
เป็นแต่ยกเป็นข้ออันจะพึงส�าเหนียกว่าควรจะครองให้เรียบร้อย ถ้าพระครูลงโทษ
พระบุญอย่างน้ันในฐานน้ีแรงเกินไป ในทางพระวินัย พระครูต้องอาบัติแรงกว่า 
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พระบญุเสยีอกี แต่การทีพ่ระครูท�าแก่พระบญุน้ัน เข้าใจว่าไม่ใช่เพราะครองผ้าไม่เป็น
สมณสารูป เป็นเพราะขัดค�าสั่งไม่ยอมตามไปวัดนครสวรรค์ และเพราะต่อว่าเอะอะ 
เมื่อมัดแล้ว อย่างนี้จะถือว่าขัดค�าสั่งไม่เชิง เพราะค�าสั่งนั้นไม่เป็นกิจลักษณะ มีทาง
ที่แก้ตัวว่าไม่รู้จักหรือไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัด ทั้งพระบุญก็ได้ระบุส�านักของเธอ 
แล้วว่าวัดท่าชัน เป็นอันท�าสมควรแล้ว ชอบแต่พระครูจะออกหมายเรียกตัวพระบุญ 
ให้เจ้าอาวาสวดัน้ันส่ง พระบญุไม่ไปในคราวน้ี น่ันแลเป็นขดัค�าสัง่แท้ หากไม่เชือ่เธอ 
ว่าบอกส�านักจริง ก็ยังมีทางที่จะเสาะเอาตัวได้อยู่ เพราะภิกษุย่อมอยู่เป็นส�านัก  
การที่พระครูลงโทษอย่างน้ันแก่พระบุญในฐานขัดค�าสั่งน้ีก็ยังแรงเกินไปเหมือนกัน 
เป็นความผิดของพระครูกระทงต้น

 ในระหว่างอธิกรณ์ยังเป็นอยู่ พระครูท�าอุบายขับไล่พระบุญเสียจากวัดท่าชัน
และวัดบึงเสนาสน์ ไม่ให้ส�านักที่วัดอื่น ก็เพื่อพระบุญจะได้หายไปเสีย อธิกรณ์ที่เธอ
ฟ้องไว้จะได้ระงับไปเอง หากขุนอัครวันวิจารณ์ยอมให้พระบุญส�านักอยู่ที่ไร่ของเขา  
พระบุญจึงรอดอยู่ได้ พระบุญร้องทุกข์เข้ามาถึงเรื่องพระครูไล่ไม่ให้มีวัดเป็นที่ส�านัก  
เราได้สัง่พระธรรมวโรดมผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ให้มลีขิติถงึพระครูกล่าวให้รู้ว่า
ยงัอยูใ่นระหว่างอธกิรณ์ จะไล่พระบญุเสยีหาได้ไม่ สัง่ให้รับพระบญุกลบัมาอยูว่ดัท่าชัน 
และก�าชับพระครูให้ระวัง เพื่อไม่ท�าความผิดซ�้าเติมขึ้น พระครูกลับมีหนังสือตรงมา 
ถงึเรา กล่าวหาพระบญุว่า เป็นพระจรจัดโดยฐานไม่มใีบสทุธถิอืมา และเป็นพระพอใจ 
ในการประพฤติชั่ว ระเบียบและความประพฤติของพระบุญ ชื่อว่าไล่พระบุญเสียเอง  
หารับค�าตกัเตอืนของเราโดยเคารพไม่ อนัจะลงเอาพระบญุว่าเป็นพระจรจัด ด้วยอาการ 
สกัว่าไม่ถือใบสทุธมิาน้ัน ยงัไม่ได้เพราะพระบญุมีวดัเป็นทีส่�านักอาศยั การกล่าวโทษ 
พระบุญว่าพอใจในการประพฤติชั่วเล่า จะถือเอาเป็นเคร่ืองตัดอธิกรณ์ก็หาได้ไม่  
ต่อเสร็จอธกิรณ์แล้ว จึงเป็นเวลาทีค่วรจะกล่าวหา พระครูเป็นจ�าเลยอยู ่ถอืเอาอ�านาจ
เจ้าคณะจังหวัดขับไล่พระบุญผู้โจทก์เสีย ไม่ให้มีวัดเป็นที่ส�านักในระหว่างอธิกรณ์ 
ชื่อว่าใช้อ�านาจในต�าแหน่งผิด เป็นความผิดของพระครูกระทงที่ ๒
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 ล�าพงัความผิดกระทงทีห่น่ึง เพยีงถกูต�าหนิโทษกจั็กพอ แต่พระครูท�าความผิด 
กระทงทีส่องสนับสนุน ควรรับโทษแรงขึน้ ให้ลงทณัฑกรรมพระครูให้ตกัน�า้ ๑๐ บาตร  
ทณัฑกรรมน้ีให้เข้ามารับในกรุงเทพฯ จากพระธรรมวโรดม และให้แสดงอาบตัปิาจิตตย์ี  
เพราะให้ประหารภิกษุ และอาบัติทุกกฏเพราะมัดเธอด้วย แต่ถ้าได้แสดงแล้วไม่ต้อง
แสดงซ�้าอีก

 เพราะความผิดฐานที่สอง ให้พระครูพักจากหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดอีก ๘ เดือน 
นับแต่วันที่ได้พักมาในระหว่างอธิกรณ์

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๑

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๑๗๙
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างพระครูวินัยธรรม วัดราชบพิธ โจทก์

พระมหาแต้ม เจ้าวัดดอนมดคัน จังหวัดสงขลา จ�าเลย

เรื่องโฆษณาใส่ความ

___________________________

 สมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับในมหาเถรสมาคม
ฝ่ายคณะธรรมยุติกนิกาย ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยอธิกรณ์ในระหว่างพระครู
วนัิยธรรม วดัราชบพธิ โจทก์ พระมหาแต้ม เจ้าวดัดอนมดคนั จังหวดัสงขลา จ�าเลย 
เรื่องโฆษณาใส่ความ ดังต่อไปนี้:-

 ได้ความจากส�านวนว่า เมือ่เมษายนศกน้ี โจทก์ชาวสงขลา ผู้ออกไปจังหวดัสงขลา  
ได้ขอโดยสารเรือของจ�าเลย เพื่อออกจากเมืองไปปละท่า จ�าเลยรับแล้ว ต่างได ้
นัดวันและเวลากันแล้ว ถึงวันก�าหนดโจทก์ไปเพื่อจะลงเรือภายหลัง แต่จ�าเลยออก
เรือไปเสียแล้ว ตรงน้ีโจทก์ว่าได้ไปตามเวลาก�าหนด จ�าเลยว่าพ้นเวลาก�าหนดแล้ว
จนเหลอืคอย โจทก์โกรธจ�าเลยว่าหลอกท�าให้เสยีเกยีรตยิศของโจทก์ โจทก์ได้ความ 
อับอายขายหน้าประชาชน ทั้งท�าให้เสียเวลาด้วย โจทก์ด่าจ�าเลยอย่างสาดเสียเท
เสียไม่ไว้หน้าแล้วได้โดยสารเรือผู้มีชื่อไป พบกันที่วัดดอนมดคัน เกิดต่อว่ากันข้ึน  
แล้วโจทก์ไปวัดบ่อดานต่อไป ฝ่ายจ�าเลยรู้ข่าวว่าโจทก์ด่าตนอย่างนั้นโกรธขึ้นมาบ้าง 
จึงเขียนหนังสือโฆษณาโจทก์ว่า เมื่อ ๕ ปีล่วงไปแล้ว โจทก์ได้ลักเอาป้านกับบาตร 
ทองเหลืองของตนไปตีราคา ๑๘ บาทส่งไปให้พระชิด วัดบ่อดานใบหนึ่ง ปักไว้ที่
ถนนหลวงใบหนึ่ง โจทก์ได้หนังสือ ๒ ฉบับนั้นมา ได้ยื่นฟ้องต่อพระอโนมคุณมุนี  
เจ้าคณะธรรมยตุจังหวดัสงขลา หาจ�าเลยเป็นความ ๓ กระทง ๑. หาว่าจ�าเลยใส่เลศโจทก์ 
ด้วยอทนินาทาน ด้วยการท�าหนังสอืประกาศแก่สงฆ์วดับ่อดาน ๒. หาว่าหม่ินประมาท
ตามพระราชบญัญตั ิและบอกทฏุฐลุลาบตัขิองภกิษุแก่อนุปสมับนัด้วยการปักหนังสอื
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ประกาศแก่มหาชนในถนนหลวง โจทก์แถลงความถงึป้านกับบาตรน้ันว่าจ�าเลยได้ให้ 
แต่ภายหลังจ�าเลยมีหนังสือเข้ามาขอคืนป้าน แต่ไม่ได้พูดถึงบาตร โจทก์ฝากป้าน 
พระญาณเวทีคร้ังเป็นพระครูธรรมาธิการ เพื่อรับไปคืนให้จ�าเลย พระญาณเวทีไม่
รับเอาไป โจทก์เองก็ได้ออกไปสงขลาเป็นคราว ๆ มา แต่อย่างไรจึงไม่เอาไปคืนเอง 
แก้ว่าของตกอยูท่ีพ่ระญาณเวท ีตัง้แต่เอาของสองอย่างน้ันมาแล้ว ตลอดเวลาทีไ่ม่ได้ 
คืนให้ จ�าเลยก็ได้ร่วมสังวาสและร่วมสมโภคกับโจทก์เสมอมาทุกคราวที่ออกไป  
จ�าเลยให้การรับว่าได้โฆษณาอย่างนั้น เพราะขัดใจว่าโจทก์ได้พูดดูหมิ่นและใส่ความ
จ�าเลยก่อน และแก้ว่าโจทก์ได้เอาของสองอย่างนั้นไปในเวลาจ�าเลยไม่อยู่ จ�าเลยได้ 
มีหนังสือทวงเข้ามา ยังไม่ได้ของคืนไป แต่จ�าเลยก็ยังไม่กินแหนง จึงได้ร่วมสังวาส
และร่วมสมโภคกบัโจทก์ต่อมา เดีย๋วน้ีโจทก์กล่าวว่าจ�าเลยให้ จึงเข้าใจว่าโจทก์ไม่คดิ 
จะคนืให้และลงสนันิษฐานว่าลกั เจ้าคณะตดัสนิว่า กริิยาทีจ่�าเลยโฆษณาทัง้สองเร่ืองน้ัน  
อ้างถงึอทนินาทานและตรีาคาของไปเสร็จ เป็นโจทด้วยปาราชกิไม่มมีลู ปรับจ�าเลยด้วย
อาบตัสิงัฆาทเิสส และยกขึน้ซึง่โทษแห่งจ�าเลยว่าไม่เกรงคณศิรานุภาพ ลงทณัฑกรรม 
จ�าเลยให้ปัดกวาดและจุดตะเกียงในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ๕ วัน อีกฝ่ายหนึ่ง
สั่งให้โจทก์ส่งป้านและบาตรคืนให้จ�าเลย และให้โจทก์แสดงอาบัติ เพราะโอมสวาท  
อันเป็นมูลเหตุให้เกิดอธิกรณ์เร่ืองน้ีขึ้น แต่อย่างไรจึงเลยปรับไปถึงจ�าเลยให้ 
แสดงอาบตั ิเพราะโอมสวาทด้วย ไม่กล่าวไว้ให้ชดั จ�าเลยถวายฎกีาคัดค้านค�าตดัสนิ
ของเจ้าคณะ ในข้อที่ปรับอาบัติสังฆาทิเสสและในข้อลงทัณฑกรรมจ�าเลย โดยฐาน
หมิ่นคณิศรานุภาพแต่ฝ่ายเดียว

 ในเบื้องต้น จักวินิจฉัยฟ้องของโจทก์ก่อน โจทก์ฟ้องอธิกรณ์นี้เป็น ๒ กระทง

 ๑. จ�าเลยหาเลศโจทก์ด้วยอทินนาทาน ด้วยการท�าหนังสือประกาศแก่สงฆ ์
วัดบ่อดาน

 ๒. จ�าเลยปักหนังสือโฆษณาแก่มหาชนในถนนหลวง เป็นการหมิ่นประมาท
โจทก์ ตามพระราชบัญญัติ และเป็นอันเปิดทุฏฐุลลาบัติของภิกษุแก่อนุปสัมบัน
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 เฉพาะกระทงที ่๑ โจทก์ไม่ได้ถกูพจิารณาเป็นจ�าเลย กล่าวหาจ�าเลยอย่างน้ันไม่ข้ึน  
เพราะค�าในอมูลกสิกขาบทและในอัญญภาคิยสิกขาบทว่า “ไฉนเราจะพึงยังเธอให้
เคลื่อนจากพรหมจรรย์” ดังนี้ การที่เรียกว่าโจทก์นั้น ต่อผู้กล่าวหาได้ยื่นฟ้องต่อผู้มี
อ�านาจ วินิจฉัยให้นาสนะเสียจากภิกษุภาพ และต้องหาถูกเรียกมาพิจารณา หนังสือ 
ที่จ�าเลยส่งไปวัดบ่อดานน้ันไม่ใช่ค�าฟ้อง ทั้งโจทก์หาได้มีสังกัดอยู่ในวัดน้ันไม่  
แม้เจ้าอาวาสปรารถนาก็ไม่มีอ�านาจพิจารณา จักงดเสียไม่พิจารณา

 เฉพาะกระทงที ่๒ โจทก์หาว่าจ�าเลยหม่ินประมาท เป็นฐานะอยูท่ีจ่ะได้รับพจิารณา  
แต่การที่หาว่าจ�าเลยท�าอย่างน้ันเป็นอันเปิดทุฏฐุลลาบัติของภิกษุแก่อนุปสัมบันน้ัน  
จักหาจ�าเลยอย่างน้ันได้ต่อเมือ่โจทก์ยอมรับว่าตนต้องอาบตัชินิดน้ัน โจทก์สปิฏญิญาตน 
ว่าไม่มีผิด หาจ�าเลยว่าพูดใส่ความจึงจักถูกท�านอง ข้อน้ีกร็วมอยู่ในค�าว่าหมิน่ประมาท
น้ันแล้ว เพราะอย่างน้ัน จักพิจารณาเฉพาะกระทงน้ี โดยทางพระวินัยส่วนเดียว 
เพราะไม่มีอ�านาจจะพิจารณาโดยพระราชบัญญัติ

 ในล�าดบัน้ี จักวนิิจฉัยถงึการทีโ่จทก์ถอืเอาพสัดมุาจากส�านักจ�าเลย อนัเป็นหลกั
แห่งการวินิจฉัยข้อว่าจ�าเลยหมิ่นประมาทโจทก์น้ัน ค�าแย้งกันของโจทก์และจ�าเลย 
เป็นส�าคัญ แต่เจ้าคณะละเสีย ไม่สืบพยานจึงสั่งให้สืบในชั้นฎีกานี้

 โจทก์กล่าวว่าป้านและบาตรทองเหลอืงทีโ่จทก์เอามาน้ัน โจทก์ได้ขอ และจ�าเลย 
ได้ให้แล้ว ฝ่ายจ�าเลยปฏิเสธ กล่าวว่าในเวลาน้ันจ�าเลยไปจังหวดัพทัลงุ ต่างอ้างพยาน 
พยานฝ่ายโจทก์ นายปักเบิกความว่า ไปที่วัดดอนมดคันได้เห็นเด็กของโจทก์กับ 
เด็กอื่นอีกหลายคนขัดบาตรกับป้านอยู่ ได้พบโจทก์กับจ�าเลยน่ังอยู่ที่น่ันด้วยกัน  
ได้ถามโจทก์ว่าขัดท�าอะไร โจทก์บอกว่าจ�าเลยให้ เมื่อโจทก์กลับกรุงเทพฯ ได้เห็น 
ขนบาตรใบน้ันไปด้วย จ�าเลยได้ไปส่งโจทก์ถงึแหลมทราย นายชัน้เบกิความว่า ได้ยนิ
โจทก์พูดขอป้านกับบาตรต่อจ�าเลย จ�าเลยว่าอยากได้ก็เอา แล้วไปหยิบมาส่งให ้
พยาน ๆ รับเอาไปขัดหูป้านแล้วเก็บไว้ในหีบของโจทก์ บาตรน้ันขัดอยู่หลายวัน  
นายปักมาพบพยานก�าลังขัดบาตรอยู่ต่อหน้าโจทก์และจ�าเลย นายปักถามโจทก์ถึง
การขัดบาตร โจทก์บอกว่าจ�าเลยให้ และเบิกถึงการที่จ�าเลยไปส่งโจทก์ นายแดง
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นักเรียนนายร้อยต�ารวจ เบิกความว่าได้เห็นบาตรทองเหลืองตั้งอยู่บนหลังหีบเหล็ก
ในเรือ จ�าเลยผู้ไปส่งโจทก์ พยานฝ่ายจ�าเลย นายสว่างและนายอุ่ยเบิกความร่วมกัน 
ว่าครั้งนั้นเขาเป็นสามเณร เมื่อโจทก์ไปพักอยู่วัดดอนมดคัน จ�าเลยไปจังหวัดพัทลุง 
กลับมาต่อเมื่อโจทก์กลับแล้ว นายสว่างเบิกความ โดยเฉพาะว่า เขาเป็นผู้เฝ้ากุฎี 
โจทก์เอาป้านและบาตรทองเหลืองของจ�าเลยออกแต่งขัดกล่าวว่าเอาไปกรุงเทพฯ 
เขาห้ามก็ไม่ฟัง นายอุ่ยเบิกความโดยเฉพาะว่า เขาอยู่กุฎีต่างหาก เห็นโจทก์เอาป้าน
และบาตรทองเหลอืงของจ�าเลยออกมา ป้านเอาชงน�า้ร้อน บาตรเอาตัง้ไว้ด ูครัน้โจทก์
กลับกรุงเทพฯ แล้ว เห็นของนั้นหายไป เข้าใจว่าโจทก์เอาไปด้วย พยานทั้ง ๒ ฝ่าย
เบิกความตรงกันข้าม โดยที่สุดจ�าเลยอยู่ที่นั้นหรือไปจังหวัดพัทลุงก็เถียงกัน ค�าของ
นายปักกับค�าของนายชัน้แตกกนั นายปักเบกิว่า เหน็เดก็อืน่อกีหลายคนขดับาตรกบั
ป้านอยู่ นายชั้นเบิกว่าป้านเขาขัดแล้วเก็บไว้ในหีบ นายปักมาพบเขาก�าลังขัดบาตร 
อยู่ผู้เดียว นายปักเบิกว่าเห็นเด็ก ๆ ขัดบาตรกับป้านอยู่ใต้ต้นเนียน นายชั้นเบิกว่า
เขาขดับาตรอยูใ่ต้ต้นตะเคียน และนายปักเบกิไม่ได้ว่าป้านน้ันสอีะไร ทัง้ว่าเดก็ขัดเป็น
หลายคน ไม่สมกับของสองสิ่งเท่านั้น ฝ่ายนายชั้นเบิกว่าป้านนั้นสีด�า ผิดจากความ
เป็นจริงทีเ่ป็นสสีวาด และว่าในเวลาทีใ่ห้ก็อยูแ่ต่ ๓ คนเท่าน้ัน เช่นน้ีค�าของคนทัง้ ๒  
ฟังเอาเป็นแน่ไม่ได้ นายแดงเบิกว่าได้เห็นบาตรตั้งอยู่บนหลังหีบในเรือ แต่ตั้งอยู ่
ตอนไหนของเรือว่าจ�าไม่ได้ และบาตรนั้น โดยปกติก้นไม่ราบ ค�าว่าตั้งนั้น แปลว่า 
วางหงาย ตัง้บนหลงัหบีเหลก็อนัลืน่ในเรือแจวหรือพายอย่างไรอยู ่ดูไม่ใช่ฐานะทีจ่ะตัง้
เลย ค�าของนายแดงฟังไม่สนิท เมื่อเป็นเช่นนี้ ไฉนจักฟังได้ ตามค�าของคนทั้ง ๓ ว่า  
จ�าเลยได้ไปส่งโจทก์ด้วย ส่วนค�าพยานฝ่ายจ�าเลยของนายสว่างว่าโจทก์เอาบาตรและ
ป้านออกแต่งขัด ของนายอุ่ยว่าเอาป้านออกชงน�้าร้อน บาตรเอาตั้งไว้ดู แต่นายอุ่ย 
ไม่ได้อยูก่ฎุ ีจ�าเลยมาเหน็เมือ่โจทก์แต่งขดัแล้วกเ็ป็นได้ไม่ขดักนั ฟังได้ดกีว่าค�าพยาน
ฝ่ายโจทก์ ทัง้โจทก์เองกไ็ด้กล่าวในค�าแถลงการณ์ของตนว่า ตนกบัจ�าเลยมีสาธารณ- 
บริโภคด้วยกันกล่าวคืออาจจะถือวิสาสะกันได้อยู่ เป็นที่แก้ตัวในการถือเอาของน้ัน 
ลบัหลงัจ�าเลย ดังกล่าวกนัว่าลากหนามจุกช่อง ส่อให้เหน็ว่าตนถอืเอาบาตรและป้านน้ัน 
ลับหลังจ�าเลย ทั้งได้ยอมรับว่า จ�าเลยได้มีหนังสือขอคืนป้าน แต่ไม่ได้พูดถึงบาตร 
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พสิจูน์หนังสอืน้ันกไ็ม่ได้ การทีโ่จทก์กบัจ�าเลยมสีาธารณบริโภคด้วยกัน รับรองด้วยกนั 
ทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าจ�าเลยได้ให้จริงแล้ว ดูไม่น่าขอคืนเลย โดยนัยนี้ ฟังไม่ได้ว่าป้านและ
บาตรนั้นจ�าเลยได้ให้โจทก์ กลับฟังได้ว่า โจทก์เอาไปเมื่อจ�าเลยไม่อยู่

 เช่นนี้ โจทก์ถือเอาด้วยเจตนาอย่างไร ในชั้นต้นเห็นว่าถือเอาด้วยวิสาสะ แต่
ถือไม่ขึ้น เพราะขาดองค์ว่า “คหิเต อตฺตมโน โหติ” เมื่อของนั้นถือเอาแล้ว เจ้าของ
พอใจ นี่จ�าเลยไม่พอใจ จึงได้ทวงเอาคืน ทั้งอ้างว่าบาตรนั้นเป็นของสงฆ์ด้วย แต่พึ่ง
อ้างในฎีกาแต่ก็ฟังได้ ถ้าเป็นของจ�าเลยเอง อ้างมาอย่างนั้น ได้คืนไป จักหลุดเป็น 
ของสงฆ์ กิริยาที่โจทก์ประวิง ไม่ส่งของคืนนั้น สันนิษฐานว่า เป็นท�าโอ้เอ้อยากจะได้  
เห็นจ�าเลยเฉย ๆ ไม่เร่งรัด ก็ช้าเสีย แต่เมื่อถูกจ�าเลยปรามาสแล้ว จึงดัดคดีว่า
จ�าเลยให้ เพื่อแก้การที่ไม่ส่งของคืน เจตนาของโจทก์ในชั้นหลังนี้ เข้าบทธุรนิกเขป 
คือทอดธุระไม่คิดจะคืนให้

 เช่นน้ี เป็นอวหารหรือไม่ ความคดิจะเอาคนืของจ�าเลยยงัคุม้อยู ่ยังไม่ถงึอวหาร 
เป็นเพียงภัณฑไทย คือสินใช้อันจะเป็นอวหารต่อเมื่อทอดธุระลงด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย 
ผู้ถือเอาไปทอดธุระว่าจักไม่คืนให้ เจ้าของก็ทอดธุระว่าจักไม่ติดตามเอาละ

 ฝ่ายจ�าเลย เมื่อโจทก์ถือเอาพัสดุ ๒ อย่างนั้นไปแล้วในชั้นต้นไม่ได้ตั้งรังเกียจ 
เข้าสงัวาสและท�าสมโภคกบัโจทก์ต่อมา เมือ่เกดิขัดใจกนัข้ึนแล้วกลบัโฆษณาว่าโจทก์
ลักของนั้นไป มีเจตนาใส่ความโจทก์หรือไม่ ธรรมดาคนเกลียดชังผู้ใดแล้ว อาจเห็น 
ผู้น้ันเลวทรามก็ได้ ค�าแก้ของจ�าเลยถูกตามคตแิห่งธรรมดาฟังได้ และโจทก์กท็รุลกัษณ์ 
จริง ๆ  ขอโดยสารเรือของจ�าเลย แม้ไปทนัก�าหนด แต่เขาไม่รอ กไ็ม่พอจะว่าเขาอย่าง 
สาดเสีย ไว้ตัวจนเกินไป และจ�าเลยได้เคยอุปการะโจทก์มา เป็นผู้ชักพาเข้ามาบวช
และเป็นพ�านักมาเดิมตั้งอยู่ในฐานบุรพการี เม่ือพบว่าโจทก์ด่าว่าตนถึงอย่างน้ัน  
ย่อมจะเหน็ว่าโจทก์เป็นคนเลวทรามสกัเพยีงไร อาจลงสนันิษฐานในน้ันว่าการทีโ่จทก์
เอาป้านกับบาตรไปนั้น ไม่ใช่เพราะวิสาสะ เป็นท�าอทินนาทานก็ได้ และท�าไปด้วย
เจตนาอย่างนั้น
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 พิจารณาได้ความอย่างนี้ วินิจฉัยว่า การที่จ�าเลยโฆษณาอย่างนั้นไม่เป็นหมิ่น
ประมาท คอืไม่ใช่ใส่ความ เพราะเป็นคดมีมีลูปรากฏขึน้ แต่จ�าเลยท�าด้วยมุ่งจะให้โจทก์ 
อปัยศด้วยก�าลงัโกรธเป็นด่าประจาน เข้าลกัษณะโอมสวาทภิกษุในวภิงัค์แห่งสกิขาบท
นี้ว่า “อุปสัมบันใคร่จะด่าใคร่จะข่ม ใคร่จะท�าให้เก้อ ว่าอุปสัมบันท�าให้เป็นเลว คือ 
ต้องปาราชกิ ด้วยค�าเลว พดูว่าท่านต้องปาราชกิเป็นอาบตัปิาจิตตย์ีเฉพาะวาจา ๆ ” ดังน้ี  
ทั้ง ๒ เรื่อง ให้ปรับจ�าเลยเพียงอาบัติปาจิตตีย์เฉพาะเรื่อง ๆ 

 เจ้าคณะตัดสินว่า จ�าเลยโฆษณาอย่างนั้น ทั้ง ๒ เรื่องล่วงอมูลกสิกาขาบท  
ปรับอาบตัสิงัฆาทเิสสแก่จ�าเลย ผิดท�านองพระวนัิย หากจ�าเลยจักได้ฟ้องโจทก์ตรงต่อ 
เจ้าคณะ จักยังจัดได้ว่าฟ้องอธิกรณ์มีมูล คือความรังเกียจอันเกิดขึ้นในขณะน้ัน 
เป็นมูลเดิม ความประพฤติเสียของโจทก์เป็นมูลในล�าดับ จักปรับโจทก์ด้วยอมูลก 
สงัฆาทเิสสมิได้เลย และปรับอาบตัปิาจิตตย์ีเพราะโอมสวาทแก่จ�าเลยด้วยอกีโสดหน่ึง  
นอกจาก ๒ เรื่องนั้น ไม่ปรากฏว่าจ�าเลยได้พูดโอมสวาทอื่น ให้ยกเสีย อนึ่ง ยกขึ้น 
ซึง่ความผิดแก่จ�าเลยว่าไม่เกรงคณศิรานุภาพ ลงทณัฑกรรมให้ปัดกวาดและจุดตะเกยีง 
ในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ๕ วัน ดูเป็นส่ายหาความไป ทั้งโจทก์ก็ไม่ได้ถูกลง
ทณัฑกรรมด้วย ให้ยกเสยีอกีฝ่ายหน่ึง ปรับอาบตัเิพราะโอมสวาทแก่โจทก์และให้โจทก์ 
คืนป้านกับบาตรแก่จ�าเลยนั้น ชอบแล้ว ให้คงไว้

 อน่ึง ความเป็นสมณะของโจทก์คอดกิว่เตม็ทแีล้ว อาจขาดง่าย ๆ  ในเม่ือจ�าเลย
ทอดสิทธิของตนในพัสดุน้ันเสีย เพราะอย่างน้ันในระหว่างที่โจทก์ยังไม่ได้คืนพัสดุ  
๒ อย่างนั้นแก่จ�าเลย ให้ห้ามสังวาสโจทก์ด้วยสงฆ์ไว้พลาง

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๑

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๖ หน้า ๒๔๓
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

เรื่องพระจร วัดกระบัง จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งตัวเป็นอุปัชฌายะเอาเอง พระสมุห์อิ่มเจ้าอาวาส

สนับสนุน

___________________________

 เรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นโจทก์ฟ้องพระจร วัดกระบัง ว่าเป็น 
อปัุชฌายะ พระสมุห์อิม่ เจ้าวดักระบงั กับพระเก๊าวดัเดยีวกนั เป็นคูส่วด ให้อปุสมบท
คนผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตของเจ้าพนักงาน รวม ๒๔ คน ภายหลงัฟ้องเพิม่ว่า พระครู- 
พรหมพรตบริหารคร้ังยังเป็นเจ้าคณะแขวงพรหมพิราม ได้เกี่ยวข้องด้วยในเร่ืองน้ี 
พระจรรับสารภาพว่าได้เป็นอุปัชฌายะ ให้อุปสมบทแก่คนทั้งหลายผู้ไม่มีใบอนุญาต
เป็นหลายคราว บางคราวพระครูพรหมพรตบริหารสั่งให้ไปแทน พระสมุห์อ่ิมกับ 
พระเก๊ารับสารภาพว่า ได้สวดกรรมวาจาอุปสมบทให้คนทั้งหลายผู้ไม่มีใบอนุญาต
เป็นหลายคราว แต่แก้ตวัว่ามารดาบดิาและก�านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้สญัญารับรองว่า  
คนเหล่าน้ันไม่เกี่ยวในราชการ พระครูพรหมพรตบริหารให้การว่า รับนิมนต์เป็น
อปัุชฌายะเขาไว้แล้ว อาพาธไปไม่ได้ ถามพระจร ได้รับบอกว่าได้เป็นอปัุชฌายะแล้ว 
จึงได้นิมนต์ให้ไปแทนคราวหน่ึง โดยทางไต่สวนได้ความว่าพระจรไม่ได้รับตราตัง้เป็น
อปัุชฌายะจากเจ้าหน้าที ่ตัง้ตวัเป็นอปัุชฌายะเอาเอง การทีพ่ระจรพระสมุห์อิม่พระเก๊า 
แก้ตวัว่า มารดาบดิาและก�านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้สญัญารับรองว่า คนเหล่าน้ันไม่เกีย่ว 
ในราชการ ฟังไม่ได้ เพราะคนเหล่านั้นไม่มีหน้าที่อนุญาต และกิริยาที่ท�าย่อมส่อว่า 
ท�าด้วยฝ่าฝืนการปกครองของคณะสงฆ์ พระครูพรหมพรตบริหาร แม้ได้รับตั้งเป็น 
อุปัชฌายะตามระเบยีบแล้วกไ็ม่มีอ�านาจจะให้พระอืน่ผู้มิได้รับตัง้ท�าหน้าทีน้ั่นแทนตวั  
พระครูแก้ตัวว่าได้ถามพระจรและได้รับบอกว่าพระจรได้รับตั้งเป็นอุปัชฌายะแล้ว 
พระจรได้รับตั้งหรือไม่ พระครูควรรู้ตระหนักด้วยตนเอง แม้พระครูท�าด้วยเช่ือ 
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พระจรก็ไม่พ้นเบาความ ไม่สมแก่เป็นผู้มีสมณศักดิ์ แต่อันที่จริงพระครูท�าด้วยรู้ตัว
ว่าเป็นการละเมิด

 พระจรท�าผิดต่อหมายประกาศเร่ืองตั้งอุปัชฌายะข้อ ๑๕ โดยฐานตั้งตัวเป็น
อุปัชฌายะเอาเอง ต้องนิคคหกรรม ๓ สถานเบื้องปลายในข้อ ๑๒ และท�าผิดต่อ
หมายประกาศนั้นข้อ ๑๐ และต่ออาณัติของคณะสงฆ์ข้อ ๒ กระทง ๒ ฆ. โดยฐาน
บวชคนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่ความผิดข้อหลังนี้ แม้พระจรได้ท�าก่อนแต่ 
ประกาศถอนข้ออาณัตินั้น แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ฟ้องภายหลังแต่นั้นมา 
ให้ยกเสียคงพระจรท�าผิดต่อข้อ ๑๕ แห่งประกาศ ให้ย้ายพระจรจากวัดกระบังมา
อยู่วัดอนงคาราม ธนบุรี มีก�าหนด ๒ ปี

 พระสมุห์อิม่เป็นเจ้าวดักระบงั ท�าผิดต่อข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ในหน้าทีเ่จ้าอาวาส  
โดยฐานคบอุปัชฌายะนอกเขตมาให้อุปสมบทในวัดของตน และรับคนอันเจ้าหน้าที่
ในราชการห้ามไว้ให้อุปสมบทและเข้าอยู่ในวัดของตน ท�าผิดต่อข้อ ๑๕ โดยฐาน 
สวดกรรมวาจาอุปสมบทคนต้องห้าม ทั้งถืออุปัชฌายะต้องห้ามด้วย ให้ยกข้อสวด 
อปุสมบทคนไม่มใีบอนุญาตจากเจ้าหน้าทีเ่สยี คงมผิีดโดยฐานสวดกรรมวาจาอปุสมบท 
คนถืออุปัชฌายะต้องห้ามในวัดของตนและในวัดอื่น ให้ถอดพระสมุห์อิ่มเสียจาก
ต�าแหน่งเจ้าวัดกระบัง และห้ามไม่ให้สวดกรรมวาจาอีกต่อไป

 พระเก๊าท�าผิดต่อข้อ ๑๕ โดยฐานสวดกรรมวาจาอุปสมบทคนถืออุปัชฌายะ 
ต้องห้าม ห้ามไม่ให้พระเก๊าสวดกรรมวาจาอุปสมบทอีกต่อไป ให้ต�าหนิพระเก๊าอีก
โสดหน่ึงว่า เข้ามาบวชต่อแก่แล้ว ไม่มุง่จ�าศลีภาวนาตามวสิยัวฒุบิรรพชติ มาท�าความ
ยุ่งเหยิงขึ้นในคณะสงฆ์ที่ตนเข้ามาอยู่

 พระครูพรหมพรตบริหาร ท�าผิดต่อพระมหาสมณาณัติก�าหนดเขตอุปัชฌายะ 
ข้อ ๔ ให้พระครูพักจากต�าแหน่งอปัุชฌายะ ๑ ปี ตัง้แต่วนัทีไ่ด้รู้พระมหาสมณวนิิจฉัย

 ส่วนผู้อุปสมบทด้วยถือพระจรเป็นอุปัชฌายะ เป็นผู้อุปสมบทผิดกฎหมายใน
ข้อ ๑๕ แห่งประกาศเรื่องตั้งอุปัชฌายะ พ.ศ. ๒๔๕๖ และในทางวินัยการนี้ลักท�ากัน  
หาจัดว่าท�าโดยธรรมไม่ ให้สึกเสีย
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 ให้ผู้รั้งต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลกท�าตามพระมหาสมณวินิจฉัยนี้

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๒

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๗ หน้า ๙๓
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

คดีเรื่องหมิ่นประมาท

ในระหว่างพระมหาแสน โจทก์ พระอุดมญาณ จ�าเลย

___________________________

 ด้วยกรมหม่ืนชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้น�าส�านวนคดี
เรื่องหมิ่นประมาท คือพูดใส่ความหรือพูดประจาน ในระหว่างพระมหาแสน เจ้าวัด
บางจาก แขวงปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โจทก์ พระอุดมญาณ เจ้าคณะแขวงชื่อนั้น 
จ�าเลย มาขอวินิจฉัย

 ในคดีนี้ โจทก์กล่าวหาต่อเจ้าคณะจังหวัด ข้อที่ ๑ ว่า จ�าเลยเที่ยวพูดประจาน 
โจทก์ ว่าโจทก์เสพเมถุนกับเด็กวัดและกล่าวเป็นที่ชวนภิกษุอื่นเพื่อจะไม่ให้ร่วม
สังฆกรรมกับโจทก์ ๆ ได้ความอับอายเดือดร้อนและเสียชื่อเสียง โจทก์ได้อ้างเรื่อง 
สนับสนุนค�าฟ้องน้ันเป็นข้อที ่๒ ว่าก่อนแต่เกดิเร่ืองน้ี มีการบวชนาคทีว่ดัเกาะ ทัง้โจทก์ 
ทัง้จ�าเลยได้รับการนิมนต์ไปในการน้ัน จ�าเลยได้ห้ามสงัฆกรรมแก่โจทก์ หากว่าพระครู
อมราธิบดี (เจ้าวัดเกาะนั้น) ได้ไกล่เกลี่ยเสีย ต่อนั้นมาได้มีการบวชนาคที่วัดสิมพลี 
จ�าเลยได้ห้ามสังฆกรรมแก่โจทก์อีก การที่จ�าเลยท�าอย่างนี้ ยังโจทก์ให้เสียชื่อเสียง
และขาดจากลาภทั้งเป็นที่รังเกียจในคณะสงฆ์

 จ�าเลยให้การแก้ข้อที ่๑ ว่า นายทดันายแสได้บอกแก่จ�าเลยว่า นายอูน๋ายเพิม่เดก็ 
ศิษย์ของโจทก์เป็นผู้ถูกโจทก์กระท�าเมถุน จ�าเลยได้เรียกนายอู๋มาถาม นายอู๋ได้รับ
ว่าจริง และว่ายังมีเด็กอีกหลายคนถูกกระท�าอย่างนั้นเหมือนกัน จ�าเลยเห็นความยัง
ไม่พอจะถือเอาเป็นหลักฐาน จึงได้คิดจะสืบสวนต่อไป การที่จ�าเลยได้พูดแก่ภิกษุ 
ทัง้หลายกเ็พือ่ประโยชน์แก่การสบืสวน จ�าเลยได้ท�าการอย่างน้ันในหน้าทีเ่จ้าคณะแขวง  
ไม่ได้ท�าเพื่อประจานโจทก์
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 พระปลดัเฮง วดัปรมยัยกิาวาส พระอธกิารบญุมี เจ้าวดัสมิพล ีรองพระอธกิารคบื  
วดัสนามเหนือและพระอัน้วดัสนามเหนือพยานโจทก์เบกิความเจือกนัว่า ได้ไปในการ 
เผาศพทีเ่สาธงทอง แล้วได้แวะไปหาจ�าเลยทีก่ฎุ ีจ�าเลยได้พดูถงึเร่ืองโจทก์ แล้วแสดง 
ว่าจ�าเลยได้แจ้งแก่พระสเุมธมนีุแล้ว ส่วนจ�าเลยเช่ือแน่จักไม่ท�าสงัฆกรรมร่วมกบัโจทก์ 
แต่ไม่ห้ามใคร

 พระสุเมธมุนีพยานร่วมเบิกความว่า ได้ไปในการศพที่วัดเสาธงทองแล้วได้ขึ้น
ไปหาจ�าเลยที่กุฎี จ�าเลยได้เล่าเรื่องพระมหาแสนให้ฟัง และว่ารู้มาจากนายทัดนายอู๋ 
พยานตอบว่าไม่เชื่อ เพราะนายทัด นายอู๋โกรธกันอยู่กับพระมหาแสน จ�าเลยขอให้
สืบดู

 นายทัดพยานจ�าเลยเบิกความรับสมจ�าเลยว่า ได้เล่าแก่จ�าเลยตามค�าบอกของ
นายอู๋ ประมาณ ๒ ปีเศษมาแล้ว และได้พาตัวนายอู๋ไปหาจ�าเลย และบอกให้จ�าเลย
สอบถามเอง พยานไม่ได้อยู่ฟัง พยานรับว่าไม่ถูกกับโจทก์อยู่บ้าง

 นายแสพยานจ�าเลยเบิกความรับว่า ได้บอกจ�าเลยตามค�าบอกของนายอู๋ และ
กล่าวถึงอาการทีน่ายอูเ๋ล่าว่าโจทก์ได้ท�าแก่เขาอย่างไร โดยใจความไม่ถงึเมถนุ ท�าเพยีง
เล่นสวาทภายนอกถึงสังฆาทิเสส และเบิกความสนับสนุนค�านายอู๋ว่า ในคราวที่ตน 
ไปค้างที่วัดบางจาก เวลาค�่า ๆ  โจทก์เรียกนายอู๋ ๆ  ไม่ไปหา พยานถามว่าอย่างไรจึง
ไม่ไป นายอูต๋อบว่ามีความเบือ่หน่าย พยานกล่าวว่าเคยต้องโทษตดิคกุมาแล้ว ๑๐ ปี  
พึ่งพ้นโทษมาได้สัก ๓ ปี

 นายเพิ่มพยานจ�าเลยเบิกความปฏิเสธถึงการที่โจทก์ได้ท�าเมถุนกับตน

 พระถมปัด ผู้รั้งวัดโปรดเกศ พยานจ�าเลย เบิกความว่า จ�าเลยได้ถามพยานว่า 
รู้เรื่องปาราชิกที่วัดบางจากแล้วหรือยัง พยานตอบว่าไม่ทราบ และถามจ�าเลยว่ารู้มา
จากไหน จ�าเลยตอบว่ารู้จากนายทัดและถามว่าจะช่วยสืบได้หรือไม่ พยานเห็นว่า 
นายทัดไม่ถูกกับโจทก์จึงไม่รับ
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 นายอู๋ คนกลาง เบิกความปฏิเสธว่า ไม่เคยได้บอกอย่างนั้นแก่นายทัดนายแส
และจ�าเลย แต่รับว่าได้โกรธและแตกไปจากโจทก์ และนายทัดได้พาไปหาจ�าเลยและ
ได้กล่าวแก่นางเจี้ยงผู้บอกให้กลับไปอยู่กับโจทก์อย่างเดิมว่า โจทก์ไม่ใช่พระ พยาน 
ไม่ไปอยู่ด้วย เวลาที่มาเบิกความน้ี นายอู๋บวชเป็นสามเณร เขาเบิกความว่าเขา 
หายโกรธแล้ว จึงเข้ามาอยู่กับโจทก์อีก โจทก์เป็นอุปัชฌายะบวชให้

 ข้อน้ีฟังได้ตามค�าของนายทดันายแสพยานจ�าเลยว่า พยานได้บอกแก่จ�าเลยจริง 
แต่นายอูไ๋ด้บอกแก่พยานสองคนและจ�าเลยจริงหรือไม่น้ัน เป็นข้ออนัจะพงึสนันิษฐาน 
ต่อไป ค�าของนายอูเ๋องว่า เขาได้พดูแก่นางเจ้ียงว่า โจทก์ไม่ใช่พระ เท่าน้ีกส่็อว่าเขาพดู 
ให้ร้ายแก่โจทก์แล้ว เป็นค�าสนับสนุนค�าของพยานทัง้สองและค�าของจ�าเลยว่านายอูไ๋ด้
บอกแก่พยานทัง้สองและจ�าเลยจริง ต่างแต่เพยีงว่า ได้บอกแก่พยานทัง้สองและจ�าเลย
ถึงเหตุแห่งความไม่เป็นพระ กล่าวคืออาการที่ท�า ได้บอกแก่นางเจี้ยงถึงผลแห่งการ 
ที่ท�าคือความไม่เป็นพระ แต่การเป็นจริงตามค�านายอู๋หรือไม่ เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ไม่เกี่ยวด้วยคดีน้ี และได้ฟังตามค�าของพระสุเมธมุนีพยานร่วม และของพระถม 
ปัดพยานจ�าเลยว่า จ�าเลยมุง่จะสบืสวนอยู ่ตามค�าของพระ ๔ รูปพยานโจทก์ฟังได้ว่า  
จ�าเลยรังเกียจโจทก์ ไม่ปรารถนาจะร่วมสังฆกรรมด้วย แต่จ�าเลยไม่ได้ห้ามพระอื่น 
และการที่จ�าเลยพูดแก่พระ ๔ รูปนั้น ผู้เป็นสหธรรมิกด้วยกัน ตามพระวินัยไม่เป็น 
ประจาน และการทีจ่�าเลยรังเกยีจโจทก์ไม่ปรารถนาจะเข้าสงัฆกรรมด้วยจ�าเลย อาจจะ 
ท�าได้ ไม่มีผิด เพราะจ�าเลยไม่เข้าประชุมด้วยเอง ไม่ได้ห้ามสังวาสโจทก์อันเป็นฐาน 
โจทนา โดยนัยนี้ วินิจฉัยว่า การที่จ�าเลยพูดแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นไม่เป็นหมิ่น
ประมาทกล่าวคือไม่เป็นใส่ความไม่เป็นประจาน ล�าพงัการกล่าวถงึความไม่ดีแห่งผู้อืน่ 
แม้ในทางกฎหมายยังไม่ได้จัดว่าเป็นหมิ่นประมาทโดยส่วนเดียว ต้องมีเหตุอย่างอื่น
อันบ่งว่าเป็นอย่างน้ันเข้าประกอบด้วย ให้ยกฟ้องข้อน้ีของโจทก์เสีย แต่จ�าเลยตั้ง 
รังเกยีจโจทก์ ไม่ปรารถนาจะร่วมสงัฆกรรมด้วย ไม่ควรเป็นผู้ไต่สวนหรือพจิารณาโจทก์  
หากคดีมีหลักฐาน หรือมีโจทก์ขึ้นเช่นน้ี จ�าเลยจะต้องส่งคดีน้ันแก่เจ้าคณะผู้ใหญ่
เหนือตนเพื่อไต่สวนหรือพิจารณา
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 ข้อที่ ๒ จ�าเลยกล่าวแก้ว่า จ�าเลยได้แสดงเหตุไม่ถูกกันกับโจทก์แก่เจ้าอาวาส 
ทั้งสอง แล้วแสดงความไม่พอใจจะร่วมสังฆกรรมด้วยโจทก์ เจ้าอาวาสทั้งสองรับ
จัดการเอง จ�าเลยได้กล่าวถึงเหตุไม่ถูกกันกับโจทก์ ว่าโจทก์ไม่ง้อจ�าเลยที่เข้าใจว่า 
ไม่ไปมาหาสู่ พระอธิการบุญมีเจ้าวัดสิมพลีพยานจ�าเลยเบิกความสมจ�าเลยว่า ตนได้
เกียดกันเสียเอง ไม่ให้โจทก์เข้าสังฆกรรมแต่ให้ได้รับลาภผลเต็มที่ ในข้อนี้จ�าเลยได้
พูดเพียงว่าตนจักไม่เข้าสังฆกรรมร่วม แต่เพราะเป็นเจ้าคณะหรือแม้เป็นอุปัชฌายะ 
ด้วยค�าของจ�าเลยย่อมหนักอยู่ที่เจ้าอาวาสต้องไกล่เกลี่ยหรือกันโจทก์ออกเสียเอง  
และการที่นิมนต์พระเข้าประชุมสงฆ์ให้อุปสมบทโดยปกติเป็นการเลือกนิมนต์ 
เฉพาะรูป นับว่าเป็นสงฆ์ต่อเมือ่เข้าประชมุแล้วจ�าเลยได้ท�าอย่างน้ันก่อนแต่ประชุมสงฆ์  
ไม่จัดว่าเป็นอันห้ามสังวาสเป็นแต่ท�าน่าติไม่สมเป็นผู้ใหญ่ แต่ไม่เข้าเกณฑ์ลงโทษ  
ให้ยกฟ้องข้อนี้ของโจทก์เสียด้วย

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๗ หน้า ๒๒๗.
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างพระผู้โจทก์ พระเส้ง ผู้รั้งวัดขุนตรา

จ�าเลย ถูกหาด้วยรโหนิสัชชะ

___________________________

 เร่ืองน้ีพระผู้โจทก์กล่าวหาเป็นคดีหลายข้อ เน่ืองมาจากพระเส้งจ�าเลยให้ประหาร 
อนัจะพจิารณาข้อหาร่วมกนัอย่างน้ี เป็นการยุง่ยากแก่ผู้พจิารณา เป็นความล�าบากแก่
จ�าเลยผู้จะแก้คดี จึงได้ให้ค�าสั่งแก่เจ้าคณะจังหวัดรบัฟ้องของโจทก์เฉพาะเรื่องเดียว 
คือการอยู่สองต่อสองกับนางสาวบุญหนัก อันเป็นข้อหาอย่างหนักกว่าข้ออื่น ๆ  และ
โจทก์มุ่งจะฟ้อง ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นแต่กล่าวหาพลอยเข้ามาไม่ใช่มูลคดี ให้ยกเสีย

 โจทก์หาข้อ ๑ ว่า เมื่อเดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๑ เวลาประมาณเที่ยงคืน โจทก์
ยังเป็นฆราวาสกับนายส่วงพี่ ได้พากันไปที่บ้านนางสาวบุญหนักผู้มักคุ้นกัน เห็นคน 
หลบเข้าไปในครัว โจทก์ตามเข้าไปดู ในครัวน้ันมืดคล�าไปจับเอาคอคนหน่ึงเข้า  
คนน้ันพดูว่าอย่าท�า โจทก์จ�าเสยีงได้ว่าเสยีงจ�าเลย โจทก์ออกมาแล้วแอบคอยฟังอยูอ่กี  
เมื่อนางสาวบุญหนักจุดตะเกียงขึ้นโจทก์ได้เห็นตัวจ�าเลย

 จ�าเลยให้การปฏิเสธในข้อรโหนิสัชชะ นายส่วงพยานโจทก์เบิกความสมโจทก์ 
โดยใจความ แต่กล่าวฐานทีไ่ม่สมตามค�าโจทก์ ดูเหมอืนมีห้องครัวต่างหาก ตามค�าพยาน 
คนนี้ ที่ท�าครัวเป็นร้านอยู่ในโรงนั้นเอง

 นางสุน นางเทศ นางสาวใจ พยานจ�าเลย เบิกความร่วมกันว่า พยานได้อยู่ 
โรงเดยีวกนักบันางสาวบญุหนัก ไม่ได้เคยพบจ�าเลยกบันางสาวบญุหนักสองต่อสองเลย

 โจทก์หาอีกข้อหน่ึงว่า จ�าเลยน่ังสองต่อสองกบันางสาวบญุหนักในกฎุขีองจ�าเลย
ที่วัดขุนตรา
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 จ�าเลยให้การปฏิเสธโดยใจความ

 พระสุขพยานโจทก์เบิกความว่า ได้เคยเห็นจ�าเลยน่ังพูดกับนางสาวบุญหนัก 
ที่หน้าห้องของจ�าเลยสองต่อสอง บางครั้งจ�าเลยนั่งอยู่บนเก้าอี้ นางสาวบุญหนักนั่งที่ 
พื้นกระดาน ห่างกันตั้งแต่ศอกหนึ่งถึงสามศอก ท�างานอยู่ก็มี พูดกันก็มี ได้เห็น
นางสาวบุญหนักเข้าในห้องจ�าเลยก็มี ในเวลาที่จ�าเลยอยู่ในห้อง แต่จะมีใครอยู่ใน
ห้องบ้างหรือไม่ พยานไม่รู้

 นายส่วงพยานโจทก์เบิกความว่า ไปท�างานอยู่ที่วัดขุนตรา ได้พบกับจ�าเลยนั่ง
พูดกับนางสาวบุญหนักที่ในห้องจ�าเลย กลางคืนบ้าง กลางวันบ้าง หลายหน นั่งห่าง
กันตั้งแต่ ๑ ไปหา ๓ ศอก จ�าเลยนั่งมีอาสนะปู บางคราวก็มีคนอื่นอยู่ด้วย

 พระวิง พระเภา วัดขุนตรา ผู้ใหญ่อิ่ม นางก้อน นางเบี้ยว ผู้อุปฐากวัดขุนตรา 
พยานจ�าเลย ให้การการร่วมกนัว่าไม่เคยเหน็จ�าเลยน่ังสองต่อสองกบันางสาวบญุหนัก

 อกีข้อหน่ึง โจทก์ยืน่หนังสอื ๓ ฉบบั เป็นส�านวนหญงิถงึชายเป็นทีนั่บถอืแสดง
ความปฏิพัทธ์กันก็มี แสดงถึงการที่ได้เสียกันแล้วก็มี ว่าได้มาจากกุฎีของจ�าเลย

 เดก็ไสวอาย ุ๑๔ ปีศษิย์จ�าเลย พยานโจทก์เบกิความว่า พยานเข้าไปในห้องจ�าเลย  
เพื่อจะชงน�้าร้อนให้จ�าเลย เวลานั้นจ�าเลยไม่อยู่ พยานก�าลังชงน�้าร้อนอยู่ เห็นโจทก์
เข้าไปในห้องจ�าเลย หยิบโถอันอยู่ใต้ที่บูชามาดู มีหนังสืออยู่ในโถกี่ฉบับพยานไม่รู้ 
โจทก์อ่านแล้วพูดว่าจักเอาไป อย่าเอ็ดไป

 จ�าเลยไม่ได้อ้างพยานเพื่อหักล้างหนังสือนี้

 พจิารณาได้ความตามส�านวนว่า จ�าเลยน้ันไม่ใช่ภกิษุผู้เคร่งครัด ถงึกบัเอาพวก
เพลงชายบ้างหญิงบ้างมาเล่นมาซ้อมบนกุฎี แม้ไม่ได้มาเล่นที่วัดนั้น ไปเล่นที่วัดอื่น 
ก็รับเป็นที่ส�านักอาศัยของพวกเพลงน้ัน การใกล้ชิดกับหญิงย่อมมีเน่ืองมาจากเป็น 
เจ้าส�านักแห่งพวกเพลงน้ัน แม้มคี�าพยานโจทก์เบกิว่า ได้เหน็จ�าเลยอยูส่องต่อสองกบั
นางสาวบญุหนักหน้าห้องบ้าง ในห้องบ้าง หากเป็นจริงตามน้ัน อาการทีน่ั่งส่อว่าไม่ได้ 
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มุ่งรโหนิสัชชะเป็นด้วยอ�านาจความไม่เคร่ง แม้พระสุขพยานโจทก์ผู้เบิกว่าได้เห็นก็ 
ไม่ได้แสดงความรังเกียจอย่างใดอย่างหน่ึง แม้นนายส่วงก็เหมือนกันพูดรังเกียจ 
แต่ปาก แต่อาการหาได้รังเกยีจไม่ดังจักชีข้้างหน้า อนัจะพจิารณาอธกิรณ์น้ี จักพจิารณา 
ถึงการที่จ�าเลยได้นั่งสองต่อสองมุ่งความนั่งในที่ลับที่เรียกว่ารโหนิสัชชะอันเป็นฉายา
ประถมปาราชิกเท่านั้น

 ข้อที่โจทก์หาว่า จ�าเลยน่ังรโหนิสัชชะกับนางสาวบุญหนักที่โรงของเขาในเวลา
ดกึด่ืนน้ัน โจทก์มพียานเฉพาะนายส่วงคนเดียว ถ้าจริงอย่างน้ัน โจทก์ไม่ควรจะบวช 
ที่วัดขุนตราเลย แต่ข้อน้ีโจทก์แก้ว่าพระเส้งอีกรูปหน่ึงผู้พี่ชายเหน่ียวร้ังให้บวชที่วัด
น้ัน หรอืเม่ือจ�าเลยสวดกรรมวาจาอปุสมบท โจทก์ยอมโดยเรียบร้อยมีทางให้แก้ตวัว่า 
ยงันึกอกัอ่วนว่าจะพดูดหีรือไม่ ฝ่ายนายส่วงพยานโจทก์ โจทก์เองกล่าวว่าเป็นผู้นิมนต์ 
ให้สวดกรรมวาจาและขวนขวายให้โจทก์อุปสมบทที่วัดน้ัน ไม่มีทางให้แก้ตัวเลย  
ถ้านายส่วงได้ยินแก่หู ได้เห็นแก่ตา ได้รู้แก่ใจ ว่าจ�าเลยประพฤติลามกอย่างนั้นแล้ว 
ไม่ควรขวนขวายให้โจทก์บวชที่วัดขุนตราเลย ถ้าได้นิมนต์จ�าเลยไปสวดกรรมวาจา
อุปสมบทโจทก์ ตามค�าของโจทก์แล้วย่ิงท�าไม่ควร เพราะอย่างน้ี ค�าของนายส่วง 
ไม่ควรฟังเอาเป็นจริง ตามค�าพยานของจ�าเลย คงฟังได้ความว่า ทีโ่รงนางสาวบญุหนักน้ัน 
มคีนอยู่ด้วยกันหลายคน ไม่เป็นโอกาสทีจ่�าเลยจะน่ังรโหนิสชัชะกบันางสาวบญุหนัก
ได้ในดึกดื่นอย่างนั้น ฟ้องข้อนี้พิจารณาไม่ได้จริง ให้ยกเสีย ข้อที่โจทก์กล่าวหาว่า 
จ�าเลยน่ังสองต่อสองกบันางสาวบญุหนักในกฎีุของจ�าเลย พจิารณาได้ไม่ถงึรโหนิสชัชะ  
ให้ยกฟ้องข้อนี้เสียเหมือนกัน

 ข้อทีโ่จทก์ยืน่หนังสอื ๓ ฉบบัน้ัน ว่าได้ในกฎุขีองจ�าเลยน้ัน เด็กไสวพยานโจทก์ 
เบิกความว่าไม่สมเหตุ การชงน�้าร้อนควรจะท�าต่อเมื่อจ�าเลยอยู่ในกุฎี พยานกล่าวว่า 
ท�าในเวลาจ�าเลยไม่อยู่ และเด็กไสวก็เป็นผู้ที่ถูกจ�าเลยเฆี่ยน มีถ้อยค�าที่ไม่สมเหตุ
เช่นน้ี ไม่ควรฟังเอาเป็นประมาณ ถ้าโจทก์ถือเอาหนังสือน้ันมาจริง โจทก์เองเป็น 
ผู้ท�าอทินนาทาน มุ่งจะใส่โทษผู้อื่น แต่ท�าโทษให้ตัวเองเช่นซัดธุลีทวนลม แม้ข้อนี้
ฟังเอาเป็นจริงไม่ได้ ให้ยกเสีย
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 โจทก์ฟ้องอธิกรณ์น้ีเป็นหลายข้อ ท้าวเร่ืองมาตั้งแต่ยังไม่ได้อุปสมบท คร้ัน
อปุสมบทแล้ว จ�าเลยประพฤตไิม่สมควร อย่างไรเหน็อยูรู้่อยูก่ห็าได้ฟ้องไม่ ต่อโกรธ
เร่ืองจ�าเลยให้ประหารขึน้มาจึงได้ฟ้อง ไม่ใช่ฟ้องด้วยเพ่งความบริสทุธิ ์ไม่ใช่ฟ้องด้วย
ร้องทกุข์ ฟ้องด้วยหมายจะท�าเวรตอบ ฟ้องอย่างน้ีเรียกว่าก่ออธกิรณ์ขึน้ในสงฆ์มโีทษ
ถึงบัพพาชนียกรรม แต่ครั้นจะลงโทษโจทก์ในข้อนี้ จ�าเลยก็มีข้ออันจะพึงต�าหนิอยู่  
จึงยกโทษเสียเหมือนกัน เป็นแต่ห้ามไม่ให้เป็นโจทก์ฟ้องข้อที่ยกเสียน้ันอีก ข้อใด
ควรไต่สวน ให้เจ้าคณะท�าเอง

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๘ หน้า ๑๔๒
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(ส�าเนา)

พระมหาสมณวินิจฉัย

อธิกรณ์ในระหว่างพระนาค พระเที้ยมโจทก์

พระเผื่อน ผู้รั้งวัดทอง จังหวัดเพชรบุรี จ�าเลย

เรื่องรโหนิสัชชะ

___________________________

 ในอธิกรณ์เรื่องนี้ โจทก์หาว่าผู้มีชื่อได้บอกแก่โจทก์ว่า ได้เห็นพระเผื่อน ผู้รั้ง 
วดัทองจ�าเลย ได้พดูอยูก่บันางสาวค�าเวลากลางคนืสองต่อสอง ในฟ้องไม่ได้ระบฐุานที่  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ศกนี้ (๒๔๖๒) หรือเดือน ๑๐ แรม ๑๑ ค�่า โจทก์ได้ไป
แอบดทูีฝ่าโรงนางสาวค�า ได้ยินเสยีงจ�าเลยพดูอยูก่บันางสาวค�าในมุง้ เมือ่นางสาวค�า 
ออกมานอกมุ้งแล้ว จ�าเลยขอน�้ากิน นางสาวค�าตักน�้าให้ จ�าเลยโผล่ออกมาจากมุ้ง 
เพื่อรับน�้าจากนางสาวค�า โจทก์ได้เห็นตัวถนัด

 จ�าเลยให้การปฏิเสธ อ้างฐานที่อยู่

 โจทก์อ้างตนกับนายขนัเป็นพยาน พระนาคโจทก์เบกิความว่าราว ๒ ทุม่คนืน้ัน  
โจทก์ผู้เดยีวลงเรือไปบ้านโยม กลบั ๔ ทุม่เศษ พายเรือมาถงึท่าน�า้นางสาวค�า แวะเทยีบ 
ตะลิง่เข้าไปดเูหน็จ�าเลยล้างเท้าทีห่น้าโรงนางสาวค�า แล้วกเ็ข้าไปในโรง โจทก์จึงไปชวน 
พระเที้ยมผู้เป็นโจทก์ร่วมไปแอบมองดู ได้ยินเสียงพูดกระจุ๋งกระจิ๋งอยู่ในมุ้ง และ
ได้เห็นตัวเมื่อโผล่จากมุ้งออกมารับน�้า ดังกล่าวไว้ในฟ้อง กลับมาถึงวัด ๕ ทุ่มเศษ 
ได้บอกแก่พระฉ�่าแล้วต่างเข้าห้อง

 พระเทีย้มโจทก์ เบกิความว่า พระนาคได้มาชวนให้ไปแอบดจู�าเลยทีโ่รงนางสาวค�า  
ได้เหน็คนอยูใ่นมุง้สองคนไม่รู้จักว่าใคร แต่จ�าเสยีงได้ว่าจ�าเลย พดูเสยีงกระจุ๋งกระจ๋ิง
ไม่ได้ความ ได้ยินถนัดอยู่ค�าหนึ่งว่า เรามานอนอยู่ที่นี่เหมือนผัวกับเมีย ใครจะมา
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แอบดทูางไหนกไ็ม่รู้ ต่อน้ีเบกิความเหมือนพระนาค มีต่างกนัทีพ่ระเทีย้มว่า นางสาวค�า 
ตักน�้าด้วยจอก ส่วนพระนาคว่าตักน�้าด้วยอะไรไม่รู้

 นายขันพยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือน ๔ ปีอะไรไม่รู้พยานได้ไปสุ่มปลา
ในแม่น�้าเคียงท่าน�้าโรงนางสาวค�า ได้ขึ้นไปที่หน้าโรงเพื่อขอไฟจุดบุหร่ี เห็นประต ู
ปิดอยู่ ได้มองเข้าไปทางช่องฝา เหน็จ�าเลยน่ังอยูใ่นโรงบนยกพืน้ นางสาวค�าน่ังข้างล่าง  
ห่างกันประมาณ ๓ ศอก ไม่มีใครอยู่ในนั้น พูดอะไรกันได้ยินแต่ไม่รู้เรื่อง เวลานั้น
ประมาณยามเศษ พยานเห็นแล้วก็กลับไปสุ่มปลา หาได้ร้องขอไฟไม่

 พยานของโจทก์อื่นอีก เป็นแต่ได้ยินโจทก์บอกเล่าบ้าง เห็นจ�าเลยพายเรือกลับ
มาวัดในเวลาเช้าบ้าง ไม่เป็นทางจะยกขึ้นพิจารณาจึงไม่ระบุถึง

 นางสาวค�าคนกลางเบิกความปฏิเสธ แก้ว่าในคืนน้ันได้นอนอยู่กับนางสาวค้ิว 
ในมุ้งเดียวกัน ตัง้แต่หวัค�า่จนรุ่ง และค้านค�าโจทก์ทีว่่าได้เหน็ตวัจ�าเลยด้วยแสงตะเกยีง 
แขวนในโรง นางสาวค�าว่าในโรงนั้นไม่ได้ใช้ตะเกียงแขวน ใช้ขวดน�้าอบรูปสี่เหลี่ยม
เป็นตะเกียงตั้ง เอามาให้คณะผู้พิจารณาดู ข้อนี้โจทก์ไม่ซัก

 พระยุย้ พระย้อย พยานจ�าเลย เบกิความเจือกนัว่า ในวนัและเวลาทีโ่จทก์หาน้ัน  
พยานได้เห็นจ�าเลยอยู่วัด นอนดูต�ารับอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องจนสองยามกว่า ก่อนแต่
พยานนอน จ�าเลยได้ดับตะเกียงและนอนแล้ว

 พระยุ้ยเบิกความต่อไปอีกว่า พยานทราบข่าวนั้นแล้ว ได้ไปสอบถามพระนาค
โจทก์ ๆ บอกว่าไม่รู้ เป็นแต่พระเที้ยมเล่าให้ฟัง พยานได้ถามว่าทราบข่าวบ้างหรือ  
พระนาคบอกว่าเปล่า โจทก์ไม่ซกัความข้อน้ี โจทก์กล่าวในฟ้องว่า ผู้มีช่ือบอก ในคดี 
เช่นนี้ควรระบุชื่อผู้บอก โจทก์ก็มิได้ระบุ นายขันพยานของโจทก์เป็นผู้จ�าอะไรไม่ได้  
จ�าอายุของตนเองก็ไม่ได้ จ�าวันจ�าปีที่ได้เห็นก็ไม่ได้ จ�าได้เฉพาะได้เห็นจ�าเลยอยู ่
สองต่อสองกับนางสาวค�าเท่านั้น
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 ค�าของโจทก์เองกแ็ย้งกนัเอง พระนาคว่ามุง้หนาแลไม่เหน็คนในน้ัน พระเทีย้มว่า
แลเห็นคนแต่ไม่รู้จัก แปลว่ามุ้งบาง พระนาคว่าได้ยินเสียงพูดกระจุ๋งกระจิ๋งที่แปลว่า
ฟังไม่ได้ความ ฝ่ายพระเทีย้มเบกิว่าได้ความข้อหน่ึงดงักล่าวแล้ว พระนาคว่านางสาวค�า 
เอาอะไรตักน�้าให้ไม่ทราบ พระเที้ยมว่าจอก เห็นตัวถนัดแล้วเมื่อกลับมา อย่างไรจึง
พูดกันว่าแน่ละหรือ ถ้าเห็นตัวจริง ๆ แล้ว ไม่น่าจะปรารภถึงความแน่ ครั้นกลับมา 
แล้วน่าคอยดูจ�าเลยเม่ือกลับมา แต่หาได้คอยไม่เข้าห้องเสียเงียบ นางสาวค�าค้าน 
ถึงเร่ืองตะเกียงที่โจทก์ว่าเป็นตะเกียงแขวน เขาว่าเขาใช้ขวดน�้าอบเป็นตะเกียงตั้ง  
เอามาให้คณะผู้พิจารณาดูโจทก์ก็มิได้ซักถาม ยอมรับค้านด้วยความนิ่งอยู่

 ฝ่ายพยานจ�าเลยเป็นภิกษุ มีสังวาสเสมอกับจ�าเลย ถ้าจ�าเลยประพฤติลามก 
ตนไม่ได้ประพฤติด้วยแล้ว คงไม่เบิกความรับสมอ้างเป็นผู้มีถ้อยค�าควรฟังได้กว่า 
ของนายขัน คนสุ่มปลาพยานโจทก์ ทั้งพระยุ้ยเบิกความยันว่าได้สอบถาม พระนาค
โจทก์บอกว่าไม่รู้ เป็นแต่พระเทีย้มเล่าให้ฟัง พระนาคกม็ไิด้ซกัพยานผู้น้ียอมรับค้าน
ด้วยความนิ่งอยู่

 กิริยาที่โจทก์ท�ามาแต่ต้น บ่งว่าไม่ใช่ผู้โจทก์มุ่งความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์ โจทเพื่อ
ใส่ความจ�าเลย

 พจิารณาได้ความอย่างน้ี วนิิจฉัยว่าจ�าเลยไม่มีผิด โจทก์พดูใส่ความ ให้ยกฟ้อง
ของโจทก์เสีย

 อนัคดทีางคณะสงฆ์ เมือ่พจิารณาได้ความ โจทก์ใส่ความจ�าเลยวนิิจฉัยลงโทษ
โจทก์ไปทีเดียว จ�าเลยไม่จ�าต้องฟ้องอีกส�านวนหน่ึง จ�าเลยในอธิกรณ์น้ี ควรท�า 
รายงานยื่นคณะผู้พิจารณา แจ้งการที่โจทก์น�าผู้ใหญ่บ้านไปค้นหาตัวจ�าเลยที่โรง
นางสาวค�า เพื่อประกอบคดีของตนเท่านั้น เพราะอย่างนี้ จักไม่ให้วินิจฉัยอธิกรณ์
เร่ืองใส่ความที่จ�าเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์อีกส�านวนหน่ึง จักถือเอาส�านวนน้ันเพียง
เป็นเครื่องประกอบวินิจฉัยอธิกรณ์นี้
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 การที่โจทก์ท�าอุกอาจน�าผู้ใหญ่บ้านไปค้นหาจ�าเลยในโรงนางสาวค�านั้น ท�าเกิน
หน้าที่ของภิกษุสามัญ อันภิกษุสามัญผู้เพ่งความบริสุทธิ์ต่อมีเร่ืองมาถึงเฉพาะหน้า  
คือพบเห็นเข้าเอง หรือมีผู้บอกเล่าได้หลักฐานจึงโจทขึ้น เพื่อสงฆ์จะได้ช�าระมลทิน 
หากภกิษน้ัุนไม่ได้ท�าผิดดังข้อหาจะได้พ้นจากมลทนิ ถ้าท�าผิดจริง สงฆ์จะได้นิคคหะ
หรือก�าจัดเสยีเป็นอนัช�าระมลทนิออกจากสงฆ์ ฝ่ายโจทก์ในอธกิรณ์น้ีเทีย่วแส่หาความ 
จนถึงว่าได้ไปแอบมองดู และได้น�านายรุ่งผู้ใหญ่บ้านไปค้นหาจ�าเลยที่โรงนางสาวค�า
ดุจต�ารวจภูธรค้นหาผู้ร้าย การที่โจทก์น�านายรุ่งผู้ใหญ่บ้านไปค้นโรงนางสาวค�าน้ัน 
เหน็ว่าไม่ได้ท�าด้วยความเชือ่ว่าจ�าเลยอยูใ่นน้ัน ท�าเพือ่จะลวงคณะผู้พจิารณาอธกิรณ์น้ี 
ให้เชื่อว่าคดีน้ีมีมูลดังโจทก์หา โจทก์จึงได้กล้าขอให้ค้น ถ้าโจทก์สงสัยจริงแล้ว  
เมือ่นายรุ่งผู้ใหญ่บ้านขอให้เข้าไปค้นดูเอง คงเข้าไป น่ีเป็นแต่ท�าจด ๆ  จ้อง ๆ  อยู่เท่าน้ัน

 โจทก์ฟ้องอธิกรณ์ใส่ความจ�าเลยอย่างน้ี ชื่อว่าก่ออธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์มีโทษถึง
บัพพาชนียกรรม อยู่ในสงฆ์หมู่ใด จักท�าความไม่สงบขึ้นในสงฆ์หมู่นั้น นอกจากนี้ 
โจทก์เป็นผู้เทีย่วเตร่ในค�า่คนื ผิดกจิสมณะ ให้เจ้าคณะจังหวดัไล่พระนาค พระเทีย้ม 
โจทก์ในอธิกรณ์เรื่องนี้เสียจากคณะจักไม่วินิจฉัยถึงอาบัติอันโจทก์ทั้ง ๒ จะพึงต้อง  
การยกอาบตันิอกจากปาราชกิขึน้ปรับ ส�าหรับภิกษผูุ้มยีางอายเท่าน้ัน อลชัชจัีกไม่รู้สกึ 
ละอายเลย เท่ากับถูกยกฟ้องเฉย ๆ ไม่ต้องรับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง

 วินิจฉัยไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒

       (ลงพระนาม) กรม - วชริญาณวโรรส

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๗ หน้า ๓๑๙.
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(ส�าเนา)

รายงานพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ

___________________________

ที่ ๒๐/๓๓

  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓

 กราบทูลสมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทราบฝ่าพระบาท

 ด้วยมีพระด�ารัสสั่งให้เกล้ากระหม่อม กับพระญาณวราภรณ์ พระธรรมไตร- 
โลกาจารย์ พิจารณาเรื่องพระศรีวิชัย วัดบ้านปาง อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ถูกหาว่า 
มีพรรคพวกเป็นอันมาก เป็นเหตุระแวงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็นผีบุญ 
และไม่ท�าการโอนอ่อน และท�าการขัดขืนต่อคณะสงฆ์จังหวัดนั้น เกล้ากระหม่อมได้
ถามหม่อมเจ้าบวรเดชอุปราชมณฑลภาคพายัพว่า การที่พระศรีวิชัยมีคนติดมากนั้น  
อาจจะยกความผิดเป็นทางอาชญาฟ้องต่อศาลได้หรือไม่ ได้รับตอบว่า หามีความผิด
ถึงเช่นนั้นไม่ เกล้ากระหม่อมทั้งหลายจึงได้พิจารณาถึงการที่พระศรีวิชัยไม่โอนอ่อน
และขัดขืนต่อคณะสงฆ์ส่วนเดียว ได้ความดังต่อไปนี้:-

 เจ้าคณะจังหวัดล�าพูนยกความผิดของพระศรีวิชัยขึ้น ๘ ข้อ คือ

 ๑. ตั้งตัวเป็นอุปัชฌายะ บวชกุลบุตรไม่มีใบอนุญาต

 ๒. ไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนากร เจ้าคณะแขวงลี้

 ๓. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมสงฆ์ท้องที่อ�าเภอลี้ เพื่อตักเตือนให้รู้
ระเบียบการคณะสงฆ์และทางราชการ สงฆ์ไปประชุมทุกวัดเว้นแต่พระศรีวิชัยไม่ไป

 ๔. ทางราชการป่าวร้องให้วดัทัง้หลายตามประทปี ตฆ้ีองกลองในการพระราชพธิี 
บรมราชาภิเษก วัดทั้งหลายท�าตาม แต่พระศรีวิชัยไม่ท�า
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 ๕. เจ้าคณะแขวงลี้ เห็นว่าวัดทั้งหลายขัดขืนต่อการปกครองคณะสงฆ์ เพราะ
เอาอย่างพระศรีวชิยั จึงร้องต่อพระครูศีลวลิาศ ผู้ร้ังต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวดัล�าพนู ๆ   
ได้ว่ากล่าวตักเตือนเรียกทานบนพระศรีวิชัย ๆ ก็ยังขืนประพฤติดังก่อนอีก

 ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ เจ้าคณะจังหวัดลงโทษกักตัวพระศรีวิชัยไว้ ๒ ปี ตามค�าสั่ง
ของผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

 ๖. เจ้าหน้าทีฝ่่ายอาณาจักรขอส�ารวจส�ามะโนครัว พระศรีวชิยัไม่ยอมให้ส�ารวจ 
ให้เจ้าหน้าที่ส�ารวจเอาเอง เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะจังหวัดสั่งไปก็ไม่ท�าตาม

 ๗. เจ้าคณะแขวงลีนั้ดประชมุอธกิารวดัทัง้ปวงในแขวงของตน อธกิารหลายวดั
หามาประชุมไม่ เพราะพระศรีวิชัยเป็นผู้ท�าตัวอย่าง

 ๘. ลือกันว่าพระศรีวิชัยมีบุญ เช่นมีดาบฝักทองค�าเล่ม ๑ ตกลงมาจากอากาศ
อยูท่ีแ่ท่นบชูาพระของพระศรีวชิยั ๆ  เกบ็รักษาไว้ การลอืน้ีพระศรีวชิยัจะอวดเองหรือ 
คนอื่นลือไปเองก็ตาม ก็เชื่อว่าเกิดแต่พระศรีวิชัยเป็นเหตุ ท�าให้มหาชนหลงนิยม
นับถือ

 ข้อ ๖-๗-๘ น้ี เจ้าคณะจังหวดัลงโทษขับพระศรีวชัิยจากจังหวดัล�าพนู ตามค�าสัง่ 
ของผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ภายใน ๑๕ วัน พระศรีวิชัยไม่ไป เจ้าคณะจังหวัด 
หาว่าขดัค�าสัง่ เอาตวัมากักไว้ ต่อมาหม่อมเจ้าบวรเดชขออนุญาตต่อผู้แทนเจ้าคณะใหญ่ 
หนเหนือ ส่งพระศรีวิชัยมากรุงเทพฯ เกล้ากระหม่อมทั้งหลาย ไต่สวนพระศรีวิชัย 
เธอให้การดังต่อไปนี้:-

 ๑. ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ พระศรีวิชัยรับสารภาพ

 ๒. ข้อ ๖ พระศรีวิชัยแก้ว่า เธอไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส ไม่ใช่หน้าที่ของเธอ

 ๓. อธิการอื่น ๆ เอาอย่างเธอเอง เธอไม่ได้บอกไม่ได้สั่ง
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 ๔. ข้อ ๘ พระศรวีชิยัปฏเิสธว่า ของเช่นน้ันเธอไม่ม ีและเธอไม่ได้อวด เขาพากัน 
ลือไปเอง

 เกล้ากระหม่อมพิจารณาเห็นร่วมกันดังต่อไปนี้:-

 ๑. ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ พระศรีวิชัยรับสารภาพ และได้รับโทษแล้วเป็นอันไม่ต้อง
พิจารณา

 ๒. ข้อ ๖ ตามค�าแก้ของพระศรีวิชัยนั้น แก้ถูก เพราะเธอถูกถอด

 ๓. ข้อ ๗ เป็นความผิดของอธิการผู้เอาอย่างต่างหาก เพราะอธิการไปเอาอย่าง
ผู้มิใช่อธิการ พระศรีวิชัยไม่มีผิด

 ๔. ข้อ ๘ ไม่มีพยานหลักฐานว่าพระศรีวิชัยอวด เมื่อมีคนเล่าลือกันไปเอง  
จะลงเอาว่าพระศรีวิชัยมีความผิด เพราะเกิดแต่เธอหาถูกไม่ 

 ตามทีพ่จิารณามาในข้อ ๖-๗-๘ ได้ความว่าพระศรีวชิยัไม่มคีวามผิด เจ้าคณะ
ลงโทษเกินไป เพราะฉะนั้น ควรปล่อยให้พระศรีวิชัยกลับไปภูมิล�าเนาของตน

      ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

      (ลงพระนาม) กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์
      (ลงนาม) พระญาณวราภรณ์
      (ลงนาม) พระธรรมไตรโลกาจารย์

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๘ หน้า ๑๗๓
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(ส�าเนา)

พระด�ารัสสั่งค�าวินิจฉัย

___________________________

 ด้วยได้อ่านรายงานของกรมหม่ืนชนิวรสริิวฒัน์ กบัพระญาณวราภรณ์ พระธรรม- 
ไตรโลกาจารย์ เข้ากนัเป็นคณะกรรมการพจิารณาเร่ืองพระศรีวชิยั วดับ้านปาง อ�าเภอลี้  
จังหวัดล�าพูน นี้แล้ว คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาข้อหา ๕ ข้อเบื้องต้น ด้วยเห็นว่า  
พระศรีวชิยัรับสารภาพ และได้รับโทษแล้วน้ัน เพ่งโดยฐานเป็นการล่วงแล้วกไ็ม่จ�าเป็น 
จะต้องพจิารณาจริง แต่เมือ่เพ่งถงึยตุธิรรมและความเป็นแบบอย่างต่อไป ควรวนิิจฉัย
ไว้ด้วย

 ข้อ ๑ พระศรีวิชัยตั้งตัวเป็นอุปัชฌายะเอาเองบวชกุลบุตรไม่มีใบอนุญาตนั้น 
มคีวามผิดต่อคณะโดยแท้ เจ้าคณะลงโทษกกัตวัพระศรีวชิยัไว้ได้อยู ่ส่วนก�าหนดถงึ 
๒ ปีนั้นแรงเกินไป คดีเช่นนี้ ตามธรรมเนียมที่เป็นมา เราเป็นผู้สั่งลงโทษเอง คดีนี้ 
ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือสัง่ตามล�าพงัตนเอง กไ็ม่ผิดดอก แต่ถ้าได้ขอค�าสัง่ของเรา  
การลงโทษจักได้เป็นไปโดยพอดี

 ข้อ ๒ พระศรีวิชัยไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงนั้นมีความผิด
เฉพาะข้อที่สมควร เจ้าคณะจะลงโทษควรจะยกข้อขึ้นกล่าว

 ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมสงฆ์เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบการ 
คณะสงฆ์และทางราชการ พระศรีวชิยัไม่ไปน้ัน ถ้าเขาขอให้เจ้าคณะแขวง เป็นผู้บอกนัด  
และพระศรีวิชัยเป็นเจ้าส�านักปกครองคณะสงฆ์หมู่หนึ่ง และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องที่
จะไปมิได้ มีความผิด ถ้าล�าพังเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมเอง พระศรีวิชัย
ไม่ไป จะยกเอาเป็นความผิดมิได้

 ข้อ ๔ ทางราชการป่าวร้องให้วดัทัง้หลายตามประทปีตฆ้ีองกลองในการพระราชพธิี 
บรมราชาภเิษกสมโภช พระศรีวชิยัไม่ท�าตามน้ัน การตามประทปีตฆ้ีองกลอง เป็นกจิ 
อนัจะพงึท�าด้วยความมีแก่ใจ ทางราชการป่าวร้องกเ็ป็นเพยีงนัดให้ท�า ถ้าเป็นการบงัคับแล้ว  
ผิดทางไม่เป็นพระเกียรติยศ พระศรีวิชัยไม่ท�าตาม ไม่ควรยกขึ้นเป็นความผิด
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 ข้อ ๕ วัดทั้งหลายขัดขืนต่อความปกครองของเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะยกเป็น
ความผิดของพระศรีวิชัยนั้น หาถูกไม่ ชอบแต่จะเอาความผิดแก่เจ้าอาวาสทั้งหลาย
เหล่านั้นเอง

 ข้อหาทั้ง ๕ นี้ ดูทีเป็นไปในต่างคราวกัน เจ้าคณะจักเอาโทษควรจะยกขึ้นว่า 
ในคราวทีท่�า ไม่ยกขึน้ว่าในคราวน้ัน ๆ  มาประมวลยกข้ึนว่าและลงโทษในคราวเดียวกนั 
อย่างน้ี ไม่เป็นหลกัฐาน คนทัง้หลายจึงเหน็ว่าข่มเหงพระศรีวชิยั อนัทีจ่ริงดเูหมอืนระแวง  
ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็นผีบุญ จักยกความผิดทางน้ันไม่ถนัด จึงหยิบ 
ความผิดทางอื่นมาประมวลกันเป็นสาเหตุลงโทษ เพื่อจะได้เอาตัวมากักไว้เท่าน้ัน  
พระมีผู้คนติดมากอย่างน้ี ยังไม่ได้ท�าการอันจัดว่าเป็นความผิดทางอาชญาแผ่นดิน
หรือทางพระศาสนา ยงัเอาโทษไม่ได้ เม่ือถกูลงโทษโดยมบิงัควร นอกจากผิดยุตธิรรม 
คนทั้งหลายผู้สงสารย่อมเห็นความดีของเธอและถือมากข้ึน คร้ังโบราณ การเช่นน้ี 
อันเป็นไปรุนแรงถึงเป็นเหตุตั้งศาสนาขึ้นใหม่ ก็ได้เคยมีมาแล้ว

 ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ คณะกรรมการวินิจฉัยว่า พระศรีวิชัยไม่มีผิด เจ้าคณะ
ลงโทษเกินไป ควรปล่อยพระศรีวิชัยกลับไปภูมิล�าเนาของตนนั้นชอบแล้ว แต่ปล่อย
ให้กลบัไปตามล�าพงั เข้ากบัเจ้าคณะไม่ได้จักเตร็ดเตร่อยู ่ควรจัดส่งขึน้ไป ถ้าควรเป็น
เจ้าส�านัก ก็จงให้เป็นตามเดิม ถ้าไม่ควร ก็จงให้มีสังกัดอยู่ในวัดอื่นที่พระศรีวิชัย 
จะพึงเลือกได้ตามใจ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์จงสั่งตามนี้

     (ลงพระนาม) กรม-วชิรญาณวโรรส
วัดเขมาภิรตาราม
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓

___________________________

แถลงการณ์ ฯ เล่ม ๘ หน้า ๑๗๗
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

A SPECIAL AUSPICIOUS ALLOCUTION

His Holiness Prince Vajirañāṇa, 
Supreme Patriarch of the Kingdom of Thailand.

พระมงคลวิเสสกถา
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ค�าน�า

วันที่ ๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระเถรานุเถระ คณะศิษยานุศษิย์ พระประยรูญาต ิและ
ผู้เคารพนับถอืในพระองค์ ได้มสีมานฉันท์ร่วมกนับ�าเพญ็กศุลน้อมเกล้า ฯ อทุศิถวาย
เป็นประจ�าทกุปีมานับแต่สิน้พระชนม์ และในโอกาสเดยีวกนัน้ี ได้อญัเชญิพระอฐัขิอง
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระอปัุธยาจารย์ของสมเดจ็
พระมหาสมณเจ้า ฯ พระองค์น้ัน มาประดษิฐานเพือ่บ�าเพญ็กศุลถวายพร้อมกนัทกุปี

อน่ึง ได้อัญเชิญพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
ซึง่ทรงเป็นศิษย์ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า ฯ ทัง้สองพระองค์น้ัน และได้ครองวดับวร- 
นิเวศวิหารสืบต่อมา มาประดิษฐานบ�าเพ็ญกุศลในคราวนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ ได้เชิญอัฐิของท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (สุวจเถระ) มาตั้งบ�าเพ็ญ
กุศลร่วมด้วยในฐานะอดีตเจ้าอาวาส

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า ฯ พระองค์น้ัน ได้ทรงบ�าเพญ็พระกรณยีะอ�านวยประโยชน์ 
เกื้อกูลแก่พระศาสนาและประเทศชาติเป็นอเนกประการ กล่าวโดยสังเขป ในส่วน 
พระศาสนา ได้ทรงวางแบบแผนแห่งการบริหารคณะสงฆ์ และทรงวางหลกัสตูรการศกึษา 
พระปริยัตธิรรม ตลอดจนทรงรจนาต�าราส�าหรับการศกึษาพระปริยตัธิรรม ซึง่ใช้สบืมา 
จนปัจจุบนัน้ี เป็นการอนุเคราะห์แก่สหธรรมกิสพรหมจารีแม้ผู้เกดิในภายหลงั ในส่วน
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ประเทศชาต ินอกจากทรงอ�านวยการจัดการศกึษาในหวัเมอืงตลอดพระราชอาณาจักร
แล้ว ยงัทรงแสดงพระธรรมเทศนา และประทานพระโอวาทตามกาลานุกาล เหมาะสม 
แก่ฐานะแห่งบคุคลในถ่ินน้ัน ๆ  ทัง้ในคราวประทบัอยูใ่นกรุงเทพ ฯ ทัง้ในคราวเสด็จไป 
ตรวจการคณะสงฆ์ในหวัเมือง นับว่าเป็นการเพิม่พนูรัฏฐาภิปาลโนบายยิง่ข้ึน เพราะฉะน้ัน  
พระองค์จึงทรงด�ารงอยูใ่นฐานครุฐานิยะและปชูนียบคุคล ทัง้ของบรรพชติและคฤหสัถ์ 
ทุกหมู่เหล่า ดังเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไป

ในการบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายประจ�าปี มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชปูถัมภ์ ได้เลอืกพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ พระองค์น้ัน พมิพ์แจก 
ทกุปีมา เป็นการถวายพระกศุลอกีส่วนหน่ึง ในศกน้ี ซึง่เป็นปีที ่๗๓ แต่ปีสิน้พระชนม์ 
ได้เลือก พระมงคลวิเสสกถาและพระธรรมเทศนาบางเร่ืองที่ถวายในรัชกาลที่ ๖  
มาพิมพ์แจกเป็นวิทยาทานแก่ผู้มาร่วมงาน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงรับภาระทางการ 
พระศาสนาและการคณะสงฆ์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ขณะทรงด�ารง 
พระอสิริยยศเป็นกรมหมืน่ โดยทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุสบืต่อจากสมเดจ็
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต พระองค์
แรก (สิน้พระชนม์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕) และในปีเดยีวกนักบัทีไ่ด้ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้า
คณะใหญ่คณะธรรมยตุน้ัน กไ็ด้ทรงจัดตัง้มหามกฏุราชวทิยาลยัข้ึน โดยพระบรมราชา- 
นุญาตในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๕ เพือ่เฉลมิพระเกียรติ
ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๔ พระบรมชนกนาถ ส�าหรับเป็น 
สถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและกุลบุตรทั่วไป ซึ่งจัดให้มีทั้งแผนกภาษาบาลี
และแผนกภาษาไทย

มหามกฏุราชวทิยาลยัทีไ่ด้จัดตัง้ขึน้คร้ังน้ี ด�าเนินการบริหารโดยพระเถรานุเถระ
ในคณะธรรมยุต ในรูปของ “กรรมการสภา” โดยกรรมการแต่ละรูปผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นนายกกรรมการวาระละ ๑ ปี ในระยะแรกเร่ิมได้มพีระเถรานุเถระผลดัเปลีย่นกัน 
เป็นนายกกรรมการ ดังนี้
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พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๓๗ (ร.ศ. ๑๑๒-๓) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่น ทรงเป็นนายกกรรมการ

พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔) พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) วัดราชประดิษฐ์ 
ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี เป็นนายกกรรมการ

พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๕-๖) หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร 
(พระนามเดิม พร้อม ลดาวัลย์) วัดเทพศิรินทราวาส ทรงเป็นนายกกรรมการ

พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๔๒ (ร.ศ. ๑๑๗-๘) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 
ชินวรสิริวัฒน์ (พระนามเดิม หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท) วัดราชบพิธ ขณะทรงด�ารง
พระสมณศักดิ์เป็น หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ทรงเป็นนายกกรรมการ

พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) เป็นต้นมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส ทรงเป็นนายกกรรมการ มาตลอดจนถึงสิ้นพระชนม์ เพราะไม่มี
พระกรรมการรูปใดรับเป็น

พ.ศ. ๒๔๔๑ (ร.ศ. ๑๑๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 
ที ่๕ ได้ทรงอาราธนา สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ซึง่ขณะน้ัน 
ทรงด�ารงพระอสิริยยศเป็นกรมหมืน่ ให้ทรงรับภาระอ�านวยการจัดการศกึษาในหวัเมอืง 
ตลอดพระราชอาณาจักร ในคราวน้ันพระกรรมการของมหามกุฏราชวทิยาลยัส่วนมาก  
ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการศึกษา ออกไปส�ารวจและจัดการศึกษาในหัวเมือง
มณฑลต่าง ๆ  ในการจัดการศึกษาในหวัเมอืงคร้ังน้ัน มหามกฏุราชวทิยาลยัได้มีส่วน
เกื้อกูลสนับสนุนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านบุคลากร หลักสูตร ต�าราเรียน ตลอดถึง
ทุนรอนในการใช้จ่ายบางส่วนด้วย

พ.ศ. ๒๔๔๙ (ร.ศ. ๑๒๕) ได้ทรงรับสถาปนาเฉลมิพระอสิริยยศเป็นกรมหลวง
วชิรญาณวโรรส
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ลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส



256

พ.ศ. ๒๔๕๓ (ร.ศ. ๑๒๙) ในรัชกาลที ่๖ ได้ทรงรับสถาปนาเฉลมิพระอสิริยยศ
เป็น สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทรงรับมหาสมณุตมาภิเษก เป็นสมเด็จ 
พระมหาสมณะ (คือต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่ส�าหรับเจ้านายผู้ทรงรับมหา- 
สมณุตมาภิเษก เรียกว่า  สมเด็จพระมหาสมณะ ทรงเศวตฉัตร ๕ ชั้น เป็นพระนาม
ทีใ่ช้กนัขึน้ในสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรสน้ี ส�าหรับท่าน 
ผู้ที่ไม่ได้รับมหาสมณุตมาภิเษก เรียกว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงฉัตร ๓ ชั้น)

คร้ันได้ถวายมหาสมณตุมาภเิษกแด่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริ- 
ญาณวโรรสแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็ได้ทรงมอบ
ถวายกจิการทัง้ปวงในทางพระศาสนาแด่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า ฯ ให้ทรงบญัชาการ
คณะสงฆ์ได้ทัว่ไป นับเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์แรก ทีท่รงมอี�านาจบญัชาการ
คณะสงฆ์ได้โดยตรงด้วยพระองค์เอง และได้กลายเป็นประเพณีทางการพระศาสนา
ของไทยสืบมาแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้

นับแต่ได้ทรงรับภาระบริหารการพระศาสนาและการคณะสงฆ์ ตัง้แต่เร่ิมแรกจน
ตลอดพระชนมายุ รวมเป็นเวลา ๒๘ ปีน้ัน สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริ- 
ญาณวโรรส ได้ทรงมีลายพระหตัถ์ทรงแนะน�าสัง่การ ตดิตาม โต้ตอบ และทรงอธบิาย
เร่ืองต่าง ๆ  ไปยงับคุคลต่าง ๆ  มากมาย ปีละนับร้อยฉบบั บางปีมีจ�านวนมากถงึกว่า 
๖๐๐ ฉบับ (เช่นในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ มีถึง ๖๗๓ ฉบับ) ลายพระหัตถ์เหล่านี้มีทั้ง 
เร่ืองราวทีเ่กีย่วกบัการพระศาสนา การคณะสงฆ์ ราชการบ้านเมือง และวทิยาการอืน่ ๆ   
แทบทกุสาขา และมทีัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลายพระหตัถ์ต่าง ๆ  ดงักล่าวน้ี  
ได้ทรงส�าเนาไว้ทุกฉบับ โดยทรงไว้ด้วยลายพระหัตถ์บ้าง เป็นลายมือของผู้อื่นบ้าง 
เย็บรวมเป็นเล่มสมุดไว้ตามล�าดับปี พร้อมทั้งทรงท�าบัญชีด้วยลายพระหัตถ์ก�ากับไว้
ด้วยว่า ในแต่ละปีทรงมลีายพระหตัถ์เกีย่วกับหน่วยงานใดจ�านวนกีฉ่บบั รวมตลอด
ทั้งปีเป็นกี่ฉบับ ซึ่งนับว่าเป็นความละเอียดลอออย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียว

หลังจากที่ได้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาสมณะแล้ว  
ลายพระหตัถ์เกีย่วกบัการพระศาสนาและการคณะสงฆ์ เรียกว่า “พระมหาสมณศาสน” 
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เช่นเดียวกับพระวินิจฉัยต่าง ๆ ทางการพระศาสนา และการคณะสงฆ์ ก็เรียกว่า 
“พระมหาสมณวินิจฉัย” ข้ออาณัติต่าง ๆ ที่ทรงตราขึ้นใช้ในการพระศาสนาและการ
คณะสงฆ์ กเ็รียกว่า “พระมหาสมณาณตั”ิ พระด�าริวธิกีารและแบบแผนต่าง ๆ  ทีท่รง
ก�าหนดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารการคณะสงฆ์ ก็เรียกได้ว่าเป็น “พระมหาสมณนิยม”  
ซึ่งนับเป็นแนวพระด�าริที่ได้ทรงพระด�าริริเริ่มขึ้นเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ

พระกรณียกิจที่ทรงพระด�าริริเริ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ในขณะที่ทรงด�ารงต�าแหน่ง
องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ คือ การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลต่าง ๆ  
ทัง้ปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ ได้เสดจ็ไปทอดพระเนตรสภาพของวดัวาอาราม ความเป็นอยูข่อง
ภิกษุสามเณร และความเป็นไปของประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ เกือบทั่วพระราช- 
อาณาจักร ทั้งในเมือง และนอกเมือง บางแห่งที่ไม่มีทางรถหรือทางเรือ ก็ต้อง 
ทรงพระด�าเนินด้วยพระบาทเป็นระยะทางคราวละหลาย ๆ  ช่ัวโมง จากหมู่บ้านหน่ึงสู่
หมู่บ้านหน่ึง จากต�าบลหน่ึงสูอ่กีต�าบลหน่ึง ในการเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์แต่ละคร้ัง 
ได้ทรงสอดส่องดูแลความเป็นไปของการคณะสงฆ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทรงประทาน
พระโอวาทแก่ภิกษุสามเณรในทางพระธรรมวินัย ทรงแนะน�าวิธีการปกครองแก ่
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ทรงประทานธรรมแก่ข้าราชการและประชาชนทุกแห่งที่
เสด็จผ่าน พระโอวาทและพระด�ารัสแนะน�าต่าง ๆ  ดังกล่าวแล้ว ล้วนแสดงให้เห็นถึง 
แนวพระด�าริทางการพระศาสนาในด้านต่าง ๆ ที่ควรแก่การศึกษาและยึดถือเป็น 
แบบอย่างเป็นอย่างยิง่ รายละเอยีดเกีย่วกบัการเสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์แต่ละคร้ังน้ัน  
ได้โปรดให้เรียบเรียงเป็นรายงานระยะทางเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ลงตีพิมพ์ใน
หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นตอน ๆ  ตั้งแต่เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงเล่ม ๗ พ.ศ.  
๒๔๖๒

ขออ�านาจแห่งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ อันพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์พระ- 
ประยูรญาติ และผู้เคารพนับถือในพระองค์ ได้มีสมานฉันท์พร้อมกันบ�าเพ็ญอุทิศ
ถวายด้วยอ�านาจแห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและคารวธรรมจงอ�านวยอิฐวิบาก
วบิลุมนุญผลแด่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จ
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พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรสกบัทัง้สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ ในอุปปัตติภพนั้น ๆ ตลอดกาลนาน

และขอกศุลส่วนน้ี จงส�าเร็จแด่ท่านเจ้าคณุพระพรหมมนีุ (สวุจเถระ) โดยฐานนิยม  
จงทุกประการ

ขออ�านาจแห่งกุศลจริยาที่ส�าเร็จด้วยสามัคคีธรรมเหล่าน้ี จงเป็นพลวปัจจัย
สัมฤทธิ์ผลที่น่าปรารถนาและความสุขแก่ผู้ร่วมบ�าเพ็ญกุศลนี้โดยทั่วกันเทอญ ฯ

มหามกุฏราชวิทยาลัย ฯ
๒ สิงหาคม ๒๕๓๘
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พระมงคลวิเสสกถา
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พระมงคลวิเสสกถา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เทศนาถวาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๔๕๘

นมตฺถุ สุคตสฺส

อายุ� วณฺณ� ยส� กิตฺตึ สคฺค� อุจฺจากุลีนต�
รติโย ปตฺถยาเนน อุฬารา อปราปรา
อปฺปมาท� ปส�สนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา
อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคณฺหาติ ปณฺฑิโต
ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนามงคลวิเสสกถา ประดับพระปัญญาบารมี  
เป็นประสาทนียมงัคลานุโมทนา ในมหามงคลสมยาภิลกัขติกาล. ด้วยสมเดจ็บรมบพติร 
พระราชสมภารเจ้า ทรงเจริญพระชนมายุมาโดยสวัสดี บัดนี้ มาประจวบสุรทินบรม
ราชสมภพ ทรงพระปรารภมหามงคลสมัยตรัสสัง่ให้ตัง้การบ�าเพญ็พระราชกศุลฉลอง
พระพุทธปฏิมาประจ�าพระชนมายุแลเฉลิมพระชนมพรรษา เน่ืองเป็นงานเดียวกัน  
ทรงกระท�าพทุธบชูาด้วยเคร่ืองสกัการภณัฑ์ เป็นต้นว่า ธปูเทยีน ดอกไม้ ทรงบริจาค
ไตรจีวรพัสตร์ขัชชโภชชาหารสมณบริขาร เป็นไทยธรรม แก่ภิกษุสงฆ์เป็นจ�านวน ๆ  
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ควรแก่นิยมในพระราชพธิ ีทรงพระราชอทุศิส่วนพระกศุลน้ี แด่อารักขเทวดาผู้อปุการะ 
อภิบาลพระองค์มา เป็นธรรมบรรณาการปัจจุปการกิจ.

 แลเทวดาพลน้ีี อนับณัฑติบ�าเพญ็เป็นอาจิณณวตัร ย่อมเป็นอปริหานิยปฏบิตัิ 
ยังความเจริญให้เกิดแก่ผู้ท�าน้ัน สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์พุทธเจ้าตรัสแก่เจ้ามหานาม 
ลจิฉว ีมคีวามสงัเขปว่า กลุบตุรผู้เป็นขตัตยิราชได้รับมรุธาภเิษกแล้วกดี็ มียศไม่ถงึน้ัน 
แต่เป็นผู้ครองแว่นแคว้นสืบมาโดยวงศ์ก็ดี หรือเป็นนายทัพ นายกอง นายบ้าน  
แม้โดยอย่างต�า่เป็นใหญ่เฉพาะในสกลุหน่ึงกด็ ีมาสกัการเทวดาเหล่าพลปิฏิคาหกผู้รับ
พลิกรรม ด้วยโภคทรัพย์ที่ตนแสวงหาได้มาแล้วโดยธรรมสุจริต เทวดาทั้งหลายนั้น
อันกุลบุตรสักการแล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยจิตต์เป็นกุศลกอบด้วยเมตตา 
หวังให้กลุบตุรน้ันด�ารงชนมายยุนืนาน กลุบตุรอนัเทวดาอนุเคราะห์ด้วยกัลยาณจิตต์ 
ดังน้ันแล้ว เป็นหวงัความเจริญได้, ไม่มคีวามเสือ่มเลย. เทวดาพลเีป็นอปริหานิยปฏิบตัิ  
อันกุลบุตรผู้เป็นอิสสระมุรธาภิษิตกษัตริย์เป็นต้น จะพึงบ�าเพ็ญเพื่อศุภวิบุลผลตาม 
พระพุทธภาษิตฉะนี้.

 อน่ึง พระราชกศุลบญุนิธซิึง่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงบ�าเพญ็
ในอภิลกัขติสมยัน้ี เมือ่ถงึพร้อมด้วยประโยคสมบตั ิพงึให้เกดิศุภอรรถมนุญผลโดย 
วิบากสามารถ. อนัธรรมทีป่รารถนามอีายเุป็นต้น ย่อมส�าเร็จมาแต่ปฏิปทา สตัว์ทัง้หลาย 
หาได้ด้วยล�าพงัความปรารถนาแลอ้อนวอนไม่. ข้อน้ีสมด้วยเทศนานัยสมเดจ็พระบรม
โลกนาถเจ้าตรัสแก่อนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า “ปญฺจิเม คหปติ ธมฺมา อิฏฺา กนฺตา  
มนาปา ทลุลฺภา โลกสมฺ”ึ เป็นต้น มคีวามว่า ดกู่อนคฤหบดี ธรรมเหล่าน้ี ๕ ประการ 
คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ สวรรค์ สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจแต่ได้ด้วยยากในโลก  
เราพระตถาคตไม่กล่าวความได้ธรรม ๕ ประการนี้ เพราะเหตุปรารถนาแลอ้อนวอน 
ถ้าจะพึงได้ด้วยอาการเช่นน้ันแล้ว ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรเล่า ทุกคนก็จะพึงได้  
อายุ วรรณะ สุข ยศ ตามจ�านง สิ้นชีพแล้วก็คงไปสู่สวรรค์ ข้อนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่  
อริยสาวกผู้ปรารถนา อาย ุวรรณะ สขุ ยศ สวรรค์ พงึบ�าเพญ็ข้อปฏบิตัอินัจะให้ อายุ  
วรรณะ สุข ยศ สวรรค์ ส�าเร็จ เมื่ออริยสาวกมาบ�าเพ็ญปฏิปทาอันเป็นทางมา ก็ย่อม
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ได้อายุ วรรณะ สุข ยศ อันเป็นทิพย์บ้าง เป็นของมนุษย์บ้าง แลได้ไปเกิดในสวรรค์ 
เป็นผล. แลปฏิปทาอนัจะให้ธรรม ๕ ประการ มอีายเุป็นต้นน้ันส�าเร็จ จะพงึมต่ีาง ๆ  กนั  
แต่ทีเ่ป็นส�าคญัก็คอืกุศลสจุริต เป็นไปในกาย. วาจาจิตต์ เกดิแต่อโลภะ อโทสะ อโมหะ  
เป็นเค้ามูล. แลกุศลซึ่งเป็นปฏิปทาอันสาธุชนจะพึงบ�าเพ็ญให้บริบูรณ์ ก็อาศัยความ 
ไม่ประมาทเป็นทีต่ัง้ เหตดัุงน้ันสมเดจ็พระสคุตผู้ชีม้รรคาจึงตรัสนิคมคาถาในอนาถ-
บิณฑิกสูตรนั้นว่า 

  อายุ� วณฺณ� ยส� กิตฺตึ  สคฺค� อุจฺจากุลีนต�
  รติโย ปตฺถยาเนน  อุฬารา อปราปรา.

 เป็นต้น ความว่า อันชนผู้ฉลาดปรารถนา อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ์ สวรรค์ 
แลความเกิดสกุลสูง หรือความยินดีอันยิ่งต่อ ๆ ไป มาบ�าเพ็ญความไม่ประมาทใน 
บุญกิริยาการท�ากุศล บัณฑิตสาธุชนย่อมสรรเสริญ บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึด
ประโยชน์ไว้ได้ทั้งสองประการ ทั้งที่เป็นไปในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นไปในภายภาคหน้า  
เพราะได้บลัลปุระโยชน์เช่นน้ี ท่านจึงกล่าวสรรเสริญผู้มีปรีชาว่าเป็นบณัฑิต คอืผู้ด�าเนิน 
ในประโยชนกิจด้วยปัญญา.

 สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้ามาทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลในอภลิกัขิต- 
สมัยนี้ ด้วยก�าลังทรงพระปรีชาแลอัปปมาทธรรม ก็จัดว่าทรงปฏิบัติปฏิปทาอันจะให้ 
ส�าเร็จมนุญผลมีพระชนมาเป็นอาทิ ต้องตามเนตติซึ่งสมเด็จพระโลกุตตมาจารย์
ประทานไว้ในอนาถบิณฑิกสูตร ด้วยประการฉะนี้.

  อิโต ปร� ปวกฺขามิ  ต� ต� วิเสสมงฺคล�
  วุจฺจมาน� หิ สุตฺวาน  โยนิโส ปจฺจเวกฺขโต
  มหาราชาธิราชสฺส  ภเวยฺย กตฺตุกามตา
  ตโต สมฺปาทนตฺถาย  ภิยฺโย ภาวาย สพฺพถา
  สมฺมาว ปทหนฺตสฺส  ธมฺเมน ปฏิปชฺชโต
  ตปฺปจฺจยา ชนินฺทสฺส  สิยา สุวตฺถิมงฺคล�.
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 ล�าดบัน้ี จักรับพระราชทานเลอืกสรรคุณสมบตัทิีต่ัง้แห่งสวสัดมิงคลอนัพเิศษยิง่  
ซึง่ได้ชือ่ว่ามงคลพเิศษมาถวายวสิชันา เพือ่ประดบัพระปัญญาบารม ีได้ทรงสดบัแล้ว
ทรงพระปัจจเวกขณ์ด้วยก�าลงัพระปรีชาญาณ พระราชปณธิานเพือ่จะทรงบ�าเพญ็จะพงึ
เกิดมแีด่สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า แต่น้ันทรงพระราชอตุสาหะโดยอาการ 
อันชอบ เพื่อจะยังคุณสมบัตินั้น ๆ อันยังขาดให้บริบูรณ์ เพื่อเพิ่มพูนส่วนที่ได้ทรง
บ�าเพ็ญมาแล้วให้ภิยโยยิ่ง ทรงปฏิบัติอยู่โดยราชธรรม สิริสวัสดิพิพัฒมงคลก็จะพึง
ส�าเร็จ. แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เพราะพระราชจรรยานั้นเป็นปัจจัย.

 ในศกนี้ (๒๔๕๘) จักเลือกมาถวายวิสัชนา ๓ ประการ คือ ธัมมกามตา  
ความเป็นผู้ใคร่ธรรม ๑ อตัถกามตา ความเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ ๑ รัฏฐาภปิาลโนบาย  
วิธีปกครองแผ่นดิน ๑.

 ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรมนั้น ได้แก่ความเคารพในธรรม ความเป็น 
ผู้หนักในธรรม. ธรรมะในทีน้ี่ ประสงค์เฉพาะธรรมข้างดีแจกออกเป็น ๒ คือ คณุ ๑  
กรณียะ ๑. ธรรมคือคุณนั้น เช่น สัทธรรม ๗ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ  
วิริยะ สติ ปัญญา. ธรรมคือกรณียะนั้นเป็นไปตามบุคคล การบ�าเพ็ญจักรวรรติวัตร 
เป็นราชธรรม การบ�าเพญ็ไตรสกิขาเป็นสมณธรรม ความใคร่ธรรมคอืคณุ เป็นอปุการ
อุดหนุนความใคร่ธรรมคือกรณียะ. ชนผู้ไม่ยึดคุณธรรมเป็นหลักจะประกอบกิจ 
อย่างใดอย่างหน่ึง ย่อมมุ่งแต่ความสะดวกเป็นทีต่ัง้ พบความขดัข้องเข้าย่อมเลีย่งหลกี 
จากธรรมเสยีโดยง่ายดาย มอีารมณ์น่าปรารถนาเข้ามายัว่ยวนหรือมภียัเข้ามาคกุคาม 
ย่อมเป็นเช่นกนั หาประพฤตมิัน่แลซือ่ตรงในกรณียะของตนไม่ หากจะยงัคงอยูใ่นธรรม  
ก็เป็นเพียงอัตตาธิปไตย มุ่งความได้ความสะดวกของตนเป็นใหญ่บ้าง เป็นเพียง
โลกาธิปไตย มุ่งโลกเป็นใหญ่ กลัวเขานินทา หรือปรารถนาจะให้เขาสรรเสริญบ้าง. 
ฝ่ายชนผู้มั่นในคุณธรรม ย่อมมั่นในกรณียะ แม้พบอุปสัคเข้า ก็ย่อมไม่ละคุณธรรม 
ย่อมใช้สติปัญญา ความเพียร ความอดทน ช�าแรกอุปสัคนั้น ไม่ให้เสียความซื่อตรง  
ไม่ฝืน หริิ โอตตปัปะ ประกอบกรณยีะเป็นธรรมาธปิไตย มธีรรมเป็นใหญ่ แม้ทรัพย์ 
สมบัติร่างกายแลชีวิตก็อาจยอมพร่าได้ เพราะเห็นแก่ธรรม. ชนผู้ยอมเสียสละชีวิต 
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เพราะเหตุแห่งศาสนาแลบ้านเมือง ย่อมเป็นบุคคลเห็นปานน้ี. ความใคร่ธรรมเป็น
เหตุแห่งความมั่นในธรรมอย่างนี้ พระโบราณาจารย์จึงผูกคาถาเป็นอนุศาสนีว่า

“ธนญฺจเช องฺควรสฺส เหตุ”
คนควรยอมสละทรัพย์ เพราะเหตุจะรักษาอวัยวะแห่งร่างกายอันประเสริฐกว่า

“องฺคญฺจเช ชีวิต� รกฺขมาโน”
จะรักษาชีวิตไว้ ควรยอมสละองคาพยพนั้น ๆ เสีย

“องฺค� ธนญฺชีวิตญฺจาปิ สพฺพ�
อปฺเปว ชเห ธมฺมมนุสฺสรนฺโต”

เมื่อระลึกถึงธรรม ถึงคราวเข้า ทรัพย์ อวัยวะ แม้ชีวิต ก็ควรสละเสียทั้งนั้น.

อธบิายว่า ทรัพย์เป็นของหาได้ด้วยความเหน่ือยยากหรือด้วยความเสีย่ง ทรัพย์ 
เป็นของควรจะเกบ็ถนอมไว้ใช้ท�าประโยชน์น้ัน ๆ  มจ่ีายเลีย้งตนและคนควรเลีย้งเป็นต้น  
ถ้ามโีรคเกดิขึน้ และทิง้ไว้จะเสยีอวยัวะ เช่นเป็นบาดแผลทีม่อืหรือเท้า ควรจ่ายทรัพย์
เป็นค่ารักษาโรคนั้น ถ้าอวัยวะนั้นเสียใช้ไม่ได้ จ�าจะต้องตัดเสียจึงจะรอดชีวิต เช่นนี้ 
ควรยอมตัดอวัยวะน้ันเสีย รักษาชีวิตไว้ดีกว่า เมื่อถึงคราววิบัติ จะเอาชีวิตรอด  
แต่จะต้องล่วงละเมิดธรรม เช่นในทางพระศาสนา ถูกบังคับให้เข้ารีตศาสนาอื่นที่ตน
ไม่เลื่อมใส ในการสงคราม ถูกข้าศึกจับเป็นชะเลย และถูกบังคับให้ท�าการอันเป็น
เคร่ืองประทุษร้ายชาติและบ้านเมืองของตนเช่นน้ี แม้ชีวิตก็ควรยอมสละ ไม่ต้อง 
กล่าวถึงทรัพย์และอวัยวะ เป็นของควรจะต้องสละอยู่เอง.

ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม อันสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า เป็นเหตุ
ถึงความเจริญ และเป็นนาถกรณธรรม ๆ ท�าที่พึ่ง ผู้ใฝ่ธรรม ที่เป็นผู้น้อย ผู้ใหญ่
ย่อมพอใจชุบเลี้ยงเป็นที่พึ่ง ที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อยย่อมนิยมนับถือ ถือเอาเป็นที่พึ่ง 
อาจน�าผู้น้อยให้เป็นผู้ใฝ่ธรรมตาม ความเจริญย่อมเกิดมี เพราะเหตุน้ี สมด้วย 
พระคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่า
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  “คุนฺนญฺเจ ตรมานาน�  อุชุ� คจฺฉติ ปุงฺคโว
  สพฺพา อุชุ� คจฺฉนฺติ  เนตฺเต อุชุ� คเต สติ”

เมือ่ฝูงโคก�าลงัข้ามฟากอยู่ ถ้าโคโจกผู้น�าฝูงไปตรง โคทัง้ปวงย่อมไปตรงตามกนั

  “เอวเมว มนุสฺเสสุ  โย โหติ เสฏฺสมฺมโต
  โส เจ ธมฺม� จรติ  ปเคว๑ ตเถว อิตรา ปชา
  สพฺพ� รฏฺ� สุข� เสติ  ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก”

ในหมูม่นุษย์กเ็หมอืนกนั ถ้าท่านผู้ทีเ่ขาสมมตุว่ิาประเสริฐสดุประพฤตเิป็นธรรม 
ประชาชนนอกน้ีย่อมประพฤตเิป็นธรรมตามกนั ถ้าพระราชาตัง้อยูใ่นธรรม แว่นแคว้น 
ทั้งปวงย่อมอยู่เป็นสุข. ธัมมกามตาย่อมเป็นหลักแห่งความประพฤติตรงในกรณียะ 
น�าความดีความงามมาแก่ตนและผู้อื่น ด้วยประการฉะนี้.

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงใคร่ธรรม ทรงถอืธรรมเป็นหลกั ทรงชักน�า 
ราชบริษัทและพศกนิกรในธรรม ทรงนิคคหะผู้ประพฤติละเมิดธรรม ทรงปัคคหะ 
ผู้ประพฤตธิรรม ด้วยพระราโชบายมีประการต่าง ๆ  บ้าง ด้วยพระราชานุภาพบ้าง เป็นทาง 
จะยงัราชการให้เป็นไปโดยระเบยีบ และยงัความเป็นไปแห่งประชาชนให้เป็นหลกัฐาน 
น�าความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมาแก่พระราชอาณาจักรและพศกนิกรทั่วกัน พระคุณ
สมบัตินี้ นับเป็นมงคลอันล�้าเลิศประการที่ต้น.

อัตถกามตา ความเป็นผู้ใคร่ประโยชน์นั้น ได้แก่ความหวังประโยชน์จะให้เกิด 
แก่ผู้อื่น เป็นคุณสมบัติของท่านผู้เป็นมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ เว้นจากความเห็น 
แก่ตวั. ประโยชน์น้ัน หมายเอาผลอนัเจริญแก่เขา ทัง้ในทางคดโีลก ทัง้ในทางคดีธรรม  
จะถูกใจเขาหรือฝืนใจเขา ไม่เป็นประมาณ. อย่างใดจะเป็นประโยชน์อันแท้จริงแม้
ฝืนใจเขา ท่านผู้เป็นมหาบรุุษกย่็อมท�าอย่างน้ัน ดจุทารกไม่ชอบรสยา แต่ยาน้ันย่อม
ระงับโรคได้ มารดาบิดาย่อมขืนใจทารกให้ดื่มยาฉะนั้น. ข้อนี้ มีพระพุทธจรรยาเป็น

๑ (ค) ตเถว ฯ
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เครื่องสาธก. ครั้งหนึ่ง พระอภัยราชกุมาร พระราชโอรสพระเจ้าพิมพิสาร เข้าไปเฝ้า
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลถามว่า พระองค์ตรัสพระวาจาเฉพาะที่ถูกใจชน
ทัง้หลาย หรือพระวาจาทีไ่ม่ถกูใจเขากต็รัสด้วย. ดงัได้ยนิมาในเวลาน้ัน พระราชกมุาร 
ยังนับถือนิครนถ์ ๆ แต่งให้ทูลถามอย่างนั้น ด้วยหมายว่า ถ้าพระองค์ทรงตอบว่า 
ตรัสพระวาจาเฉพาะทีถู่กใจชนทัง้หลาย จักค้านว่าตรัสตพิระเทวทตัด้วยประการต่าง ๆ   
กม็ ีถ้าทรงตอบว่าพระวาจาทีไ่ม่ถูกใจคนก็ตรัส จักข่มว่า ถ้าเช่นน้ันพระองค์กไ็ม่แปลก 
จากสามัญชนคงได้ช่องจะยกวาทะขึน้ข่มพระองค์ด้วยปัญหาสองเง่ือนน้ีสกัอย่างหน่ึง. 
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบว่า พระองค์ไม่ทรงถือความข้อน้ันเป็นประมาณ 
พระวาจาที่ตรัสนั้น จักถูกใจชนทั้งหลายหรือไม่ก็ตามที ทรงเพ่งประโยชน์เป็นที่ตั้ง 
และตรัสในเวลาอันควร. พระพุทธจรรยาน้ีแสดงว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงตั้งอยู่ในอัตถกามตา ทรงใฝ่ประโยชน์แก่เวไนยนิกร ควรเป็นแบบอย่างของ
พุทธศาสนิกชน ตั้งต้นแต่ท่านผู้เป็นมหาบุรุษลงมาถึงสามัญ. ด้วยพระพุทธอัธยาศัย
ประกอบด้วยพระคณุสมบตัน้ีิ พระองค์ทรงตัง้พระพทุธบญัญตัสิกดักัน้ความประพฤติ
ผิดของภิกษุสงฆ์ และวางโทษปรับอาบัติผู้ละเมิด และประทานพุทธานุญาตให้สงฆ์ 
ท�ากรรมลงโทษภิกษุผู้ประพฤติผิดพระธรรมวินัย เป็นส่วนนิคคหะ ทรงแสดงธรรม
ชักน�าความปฏิบัติให้ประณีตขึ้น สมควรแก่พุทธบริษัทผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต  
ประทานพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกมีอ�านาจสอนและท�ากิจพระศาสนา  
ทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางหนึ่ง ๆ เป็นส่วนปัคคหะ ทรงนิคคหะภิกษุบางรูป 
เช่นนั้น ทรงใฝ่ประโยชน์เพื่อชนมากเป็นที่ตั้ง. ครั้งหนึ่งพวกวัชชีบุตรผู้ต้องปาราชิก 
ขาดจากความเป็นภกิษแุล้ว ไม่ได้เพือ่จะอปุสมบทอกี เข้าไปเฝ้ากราบทลูอ้อนวอนขอ
อปุสมบทอกี พระองค์ตรัสว่า ไม่ใช่ฐานะอนัควรจะถอนปาราชกิสกิขาบททีท่รงบญัญตัิ
ไว้แล้ว เพราะเหตุพวกวัชชีบุตร พระองค์ทรงมุ่งประโยชน์แก่ชนมากเป็นหลักอย่างนี้ 
ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้เป็นประโยชน์แก่เวไนยนิกรสืบมา.

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงใคร่ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
พระราชอาณาจักร และประชาชน ตลอดลงมาถึงเอกชน ได้ทรงขวนขวายในทาง 
อันจะยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ ในส่วนพระพุทธศาสนา ได้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก 
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เป็นก�าลงัของคณะสงฆ์ในอนัจัดการปกครองคณะบ�ารุงการศกึษาพระธรรมวนัิย และ
สอนพระศาสนา ทรงชกัน�าประชาชนให้เกดิความนิยมม่ันคงในพระพทุธศาสนายิง่ขึน้  
ในส่วนพระราชอาณาจักรทรงอ�านวยราชการให้เป็นไปโดยระเบียบ สมแก่เวลา  
ทรงนิคคหะข้าราชการผู้ประพฤติผิด ทรงปัคคหะผู้ประพฤติชอบ ในส่วนประชาชน
ทรงบ�ารุงการศึกษาการพยาบาล และปลุกใจให้กล้าหาญเป็นอาทิ ในส่วนเอกชน 
พระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์โดยควรแก่อนัจะพงึต้องการ เป็นอรรถจรรยา. เพราะ
คณุสมบตัน้ีิ จะพงึน�ามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนาและพระราช
อาณาจักร ซึ่งความสุขเกษมแห่งประชาชนและซึ่งความจงรักภักดีแห่งเอกชน ส�าเร็จ
เป็นมงคลอันวิเศษ นับเป็นที่สอง.

รัฏฐาภิปาลโนบาย วิธีปกครองแผ่นดินนั้น ในที่นี้จักยกบางประการขึ้นถวาย
วิสัชนาพอเป็นอุทาหรณ์.

อันชนนิกรผู้มีธุระร่วมกัน อยู่ใกล้ชิดกัน ย่อมจะวิวาทกัน เพราะการงานบ้าง 
เพราะทรัพย์สมบัติบ้าง เป็นหน้าที่ของท่านผู้ปกครองจะไต่สวนแล้วและชี้ผิดชี้ถูก  
ระงับวิวาทน้ันเสีย และในหมู่คนน้ันย่อมจะมีคนขาดแคลนท�าโจรกรรมเอาทรัพย์ 
ของผู้อืน่บ้าง และคนเป็นพาลท�าร้ายผู้อืน่บ้าง เป็นอาท ิเป็นหน้าทีข่องท่านผู้ปกครอง 
จะพิจารณาแล้วแลลงโทษแก่ผู้ท�าผิด เพื่อรักษาความเกษมของประชาชน ถ้าการ
พจิารณาชีข้าดแลลงโทษไม่เป็นไปโดยยกุตคิอืความควรแล้ว ย่อมเป็นเหตเุดอืดร้อน
ของประชาราษฎร์ เหตน้ัุน ความเป็นยกุตธิรรมแก่คนทัว่ไป จึงเป็นรัฏฐาภิปาลโนบาย
ประการหน่ึง. โบราณกษตัริย์ได้ถอืเป็นพระราชธรุะ ทรงสอดส่องด้วยพระองค์เองบ้าง  
ทรงตั้งอ�ามาตย์ที่วางพระราชหฤทัยไว้เป็นผู้พิพากษาบ้าง ทรงตั้งพระราชก�าหนด
กฎหมายไว้เป็นหลักแห่งการพิจารณาและลงโทษ เพื่ออุดหนุนยุกติธรรม เป็นราช
ประเพณีสืบมา. ในทางพระศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ตรัสหลักแห่ง
ยุกติธรรมไว้เป็นคติ. ข้อหนึ่งตรัสไว้ในมหาประทุมชาดกว่า

  “นาทิสฺวา ปรโต โทส�  อณุ�ถูลานิ สพฺพโส
  อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑ�  สาม� อปฺปฏิเวกฺขิย”
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แปลว่า ท่านผู้เป็นอสิระ ยังไม่ได้พจิารณาด้วยตนเอง ยงัไม่เหน็ความผิดของผู้อืน่ 
มากหรือน้อย ด้วยประการทัง้ปวงแล้ว อย่าเพกิลงอาญา. ข้อหน่ึงตรัสไว้ในธรรมบทว่า

  “น เตน โหติ ธมฺมฏฺโ เยนตฺถ� สหสา นเย”

เป็นต้น ความว่า บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม เพราะเหตุพิจารณา 
อรรถคดีโดยผลนุผลนั ฝ่ายว่าบณัฑติผู้ไม่พจิารณาโดยอาการผลนุผลนั เลอืกถอืเอา 
แต่ข้อเป็นสาระ เหมือนถือตราชู พิจารณาผู้อื่นโดยธรรมโดยเสมอ ปราชญ์ผู้น้ัน 
เป็นผู้รักษาธรรม เรากล่าวว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม. อีกข้อหนึ่งตรัสหลักคือความไม่ลุ
อ�านาจแห่งคติไว้ในสิงคาโลวาทสูตร เป็นต้นว่า

  “ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม� อติวตฺตติ
  นิหียติ ตสฺส ยโส  กาฬปกฺเขว จนฺทิมา”

ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม เพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง ยศของ 
ผู้นั้นย่อมเสื่อม เหมือนพระจันทร์ในข้างแรม.

  “ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม� นาติวตฺตติ
  อาปูรติ ตสฺส ยโส  สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมา”

ผู้ใดหาประพฤติล่วงธรรม เพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลงไม่  
ยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยม เหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้น.

ในทางพิจารณาอธิกรณ์อันจะเกิดขึ้นในสงฆ์ พระองค์ก็ได้ตรัสวางวิธีพิจารณา
ไว้เป็นหลักส�าหรับพระวินัยธรด้วยเหมือนกัน.

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงท�านุบ�ารุงเนตติบัณฑิตสภาผู้มีหน้า
ที่ฝึกสอนและสอบความรู้กฎหมายเป็นเนตติบัณฑิตทรงตั้งกรรมการศาลฎีกาไว้
พิพากษาอรรถคดีต่างพระองค์ ทรงอุดหนุนความยุกติธรรมด้วยประการนั้น ๆ นี้
จัดเป็นพระราชจรรยา ส่วนรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึ่ง.
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อน่ึง ชนนิกายผู้ตั้งอยู่ต่างแคว้นอันติดต่อกัน ย่อมมีทางจะวิวาทแตกร้าวกัน 
เพราะเหตตุูอ่าณาเขตต์กันบ้าง เพราะเหตเุถยีงสทิธขิองพศกบ้าง เพราะเหตแุย่งค้าขาย
บ้างเป็นอาทิ เช่นกับชนนิกรในแคว้นเดียวกัน เมื่อปรองดองกันลงไม่ได้ ไม่มีใคร
จะตัดสิน ต่างใช้อ�านาจของตนเข้าสู้ เพื่อยังความปรารถนาของตนให้ส�าเร็จ แม้โลก 
จ�าเริญขึน้ รู้จักใช้วธิผ่ีอนผันหลายประการ เป็นต้นว่า ยอมให้นิกายอืน่ตดัสนิ ถงึอย่างน้ัน  
ก็ยังถนัดใช้อ�านาจของตนชีข้าดอยูน่ั่นเอง มีมหาสงครามในบดัน้ีเป็นอทุาหรณ์ เม่ือเป็น 
เช่นน้ี ชนนิกรต่างฝ่ายต้องแบ่งกันออกเป็นพวกหน่ึง มีหน้าที่ส�าหรับต่อสู้ปรปักษ์  
คร้ังโบราณเรียกว่าพวกกษัตริย์มพีระราชาเป็นประมุข ด้วยเหตน้ีุ ราชกมุารผู้สบืสายจาก
พระราชาผู้มีหน้าทีใ่นทางน้ีตามกนั จึงได้นามว่ากษัตริย์ด้วย บริวารของพวกกษตัริย์ 
ย่อมเป็นโยธี คือ พลรบตามเจ้าของตน. การจัดการป้องกันศัตรูภายนอก เป็นรัฏฐา 
ภปิาลโนบายประการหน่ึง ซึง่จะเว้นเสยีมิได้. อนัการสงครามย่อมเกดิขึน้โดยฉุกเฉิน 
และจะเอาชยัเพราะมพีลและศัสตราวธุยทุธภัณฑ์มากกว่าอย่างเดยีวหาได้ไม่ ต้องอาศัย 
สติปัญญากล้าหาญช�านาญว่องไว พรักพร้อมอยู่ในบังคับบัญชาและที่นั่นเป็นชัยภูมิ
เป็นต้นด้วย จึงอาจจะเอาชยั การสงครามจึงต้องตระเตรียมไว้พร้อมแม้ในเวลาว่างศกึ  
เช่นนั้นไม่ทันกาล ย่อมเสียเปรียบศัตรู มีเรื่องทีฆาวุชาดกรับสมอ้างว่า โกศลรัฐเป็น
แคว้นน้อย มีพลศัสตราวุธยุทธภัณฑ์เสบียงพาหนะน้อยกว่ากาสีรัฐอันอยู่ติดต่อกัน 
ทั้งมัวประมาทไม่ได้ตระเตรียมด้วยเมื่อศึกกาสีมาติด ไม่อาจต่อสู้ ย่อมเสียแก่กาสี. 
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกความตระเตรียมพร้อมของเมืองที่ไม่ประมาทข้ึน
เป็นอุปมาประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า

  “นคร� ยถา ปจฺจนฺต�  คุตฺต� สนฺตรพาหิร�
  เอว� โคเปถ อตฺตาน�  ขโณ มา โว อุปจฺจคา
  ขณาตีตา หิ โสจนฺติ  นิรยมฺหิ สมปฺปิตา”

แปลว่า เมืองอันตั้งอยู่ตามชายแดนซึ่งเรียกว่าปัจจันตะ เขาระวังทั้งภายใน
ภายนอก ฉันใด ท่านทัง้หลายจงระวงัตวั ฉันน้ัน ขณะอย่าได้ล่วงท่านทัง้หลายไปเสยี  
เพราะว่าพวกชนผู้มีขณะล่วงไปเสียแล้ว ย่อมจะเศร้าโศกเต็มเพียบในนรก.
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สยามรัฐนี้ตั้งอยู่ยั่งยืนสืบมาได้ด้วยอาการที่พลเมืองเป็นนักรบ เวลามีสงคราม 
ย่อมระดมกันรบ เวลาว่าง ต่างแยกกันท�ากิจต่างแผนกจนถึงได้ปันลงว่า เป็นฝ่าย 
ทหารฝ่ายพลเรือน ด้วยเดชะเป็นนักรบพระราชอาณาเขตต์สงบมาช้านาน จนฝ่าย
พลเรือนไม่เคยการรบ ฝ่ายทหารก็ไม่สันทัด คร้ังรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ- 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบ�ารุงการทหารบกเจริญขึ้นมาในรัชกาลปรัตยุบัน สมเด็จ
พระบรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทรงตัง้อยูใ่นความไม่ประมาทต่อเหตกุารณ์ ทรงบ�ารุง 
การทหารบกสบืให้ไพศาลและทรงเร่ิมจะบ�ารุงทหารเรือ ทรงตัง้กรมเสอืป่าข้ึน เพือ่น�า 
ฝ่ายพลเรือนให้รู้จักยุทธวิธี และทรงจัดให้นักเรียนเป็นลูกเสือ เพื่ออบรมเด็กให้มี
นิสสัยเป็นนักรบ ด้วยพระราชประสงค์จะน�าพลเมืองให้เป็นนักรบ ตามประเพณีเดิม  
น้ีเป็นพระราชกรณียะส่วนรัฏฐาภิปาลโนบายอีกประการหน่ึง. กิตติศัพท์น้ีระบือไป 
ถึงนานาประเทศ จึงสมเด็จพระเจ้ายอชเบญจมะกรุงอังกฤษ ทรงอัญเชิญสมเด็จ 
บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงรับยศทหารเป็นนายพลเอกของกรุงอังกฤษ และ
พระองค์เองก็ทรงรับยศทหารชัน้เดียวกันของกรุงสยามอันสมเด็จบรมบพติรพระราช- 
สมภารเจ้าถวาย ทรงแสดงความนับถือสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าว่า เป็นจอม 
ของนักรบและทรงยกย่องกรมทหารบกของกรุงสยาม เป็นพระเกียรติยศ ยังไม่เคย
มีแด่พระราชาอื่นในบุรพทิศ เข้าในพระพุทธภาษิตว่า

  “ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ  หิมวนฺโตว ปพฺพโต
  อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ  รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สรา”

แปลว่า สัตบุรุษย่อมปรากฏได้ในที่ไกล ดุจเขาหิมพานต์ อสัตบุรุษอยู่ในที่นี้ 
ก็ไม่มีใครเห็น เหมือนลูกศรที่ยิงไปในราตรี.

อนึ่ง การสอดส่องทุกข์สุขของทวยราษฎร์ เป็นรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึ่ง 
อันโบราณกษัตริย์ได้ทรงมา บางเวลาเสด็จประทักษิณเลียบพระนคร โดยพระราช-
อศิริยยศ บางคราวเสดจ็โดยอญัญาตกเพศปลอมพระองค์มใิห้ใครรู้จัก ได้ทรงทราบ
ประพฤติเหตุตระหนักแน่ด้วยพระองค์. สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เสด็จ 
พระราชด�าเนินเลยีบมณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลสรุาษฎร์ในศกน้ี ทรงสอดส่อง 
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สขุทกุข์ของข้าขอบขณัฑสมีา เป็นอนัได้ทรงท�าพระราชกรณยีะส่วนรัฏฐาภปิาลโนบาย
อีกประการหนึ่ง.

อนึ่ง กิริยาที่จัดการปกครองให้เป็นระเบียบไม่ลักลั่น เป็นกิจอันจะพึงหวังใน
ทางรัฏฐาภิปาลโนบายประการหน่ึง. สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ ทรงถือเอาเมืองจัดการ
ปกครองอันเป็นระเบียบดีแล้วเป็นอุปมา ตรัสสอนว่า

  “นครูปม� จิตฺตมิท� ถเกตฺวา
  โยเธถ มาร� ปญฺญาวุเธน”

พึงสังวรจิตต์นี้ให้มีเมืองเป็นเครื่องเปรียบแล้ว รบมารด้วยอาวุธคือปัญญา.

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงจัดการปกครองพระราชอาณาจักร 
ที่ทรงเห็นว่ายังก้าวก่าย ให้เข้าระเบียบสมควรแก่กระทรวงทบวงการ เป็นอันได้ทรง
ท�าพระราชกรณียะส่วนนี้อีกประการหนึ่ง.

รัฏฐาภิปาลโนบายนี้ เป็นเหตุเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักรจัดเป็น
มงคลอันยอดยิ่ง นับเป็นที่สาม.

ธรรม ๓ ประการ คอื ธมัมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม อตัถกามตา ความเป็น 
ผู้ใคร่ประโยชน์ รัฏฐาภิปาลโนบาย วิธีปกครองแผ่นดิน เป็นคุณอันล�้าเลิศ ให้เกิด
วฒุสิริิสวสัดิแ์ก่ท่านผู้ได้บ�าเพญ็ จึงได้ชือ่ว่าเป็นมงคลวเิศษแต่ละประการ มนัียดงัรับ
พระราชทานวิสัชนามา ด้วยประการฉะนี้

  เตหิ เตหิ วิเสเสหิ  คุเณหิ ปริภาวิโต
  สุขี โหตุ มหาราชา  ทีฆายุ อกุโตภโย
  ยสสา เตชสา จาปิ  ภานุมา วิย วฑฺฒย�
  สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺส�  รชฺช� กาเรตุ โสตฺถินา.
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ขอสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า อนัพระคณุพเิศษอดุมมงคลน้ัน ๆ  อบรมแล้ว  
จงทรงพระเกษมสขุทกุทพิาราตรีกาล ด�ารงพระชนมายยุนืนาน หาภยนัตรายแต่ทีไ่หน ๆ   
มิได้ ทรงพระเจริญไพบลูด้วยพระราชอศิริยยศเดชานุภาพ ดงัดวงภานุมาศปราศจาก 
เมฆมโลปกิเลส ได้ทอดพระเนตรเหน็แต่ผลอนัเจริญทกุเมือ่ไป เสด็จสถติในราชมไห- 
ศวรรย์โดยสวัสดี ปกครองรัชชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สมพระราชประสงค์.

  สาธุ อารกฺขกา เทวา  วตฺถุเทวา มหิทฺธิกา
  สรฏฺมณฺฑล� ภูปํ  อภิปาเลนฺตุ สพฺพทา

ขออารักขเทวดาและวตัถเุทวดาผู้ด�ารงมหทิธฤิทธ ิได้รับอนุโมทนาส่วนพระราช
กศุลเทวดาพลแีล้ว จงตัง้ไมตรีจิตต์อภบิาลรกัษาสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า
กับรัฐมณฑล ให้ทรงพระสถาพรปราศจากเสีย้นดสักรทัว่ทกุทศิ บนัดาลความสงบให้
เป็นไปเป็นนิตย์นิรันดร์

  อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุตฺตม� ธมฺมมชฺฌคา
  มหาสงฺฆ� ปโพเธสิ  อิจฺเจต� รตนตฺตย�.

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอันสูงสุดแล้ว ยังสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ 
ตรัสรู้ เบิกบานตื่นจากกิเลสนิทรา น้ีจัดว่าพระรัตนตรัย คือวัตถุประเสริฐให้เกิด 
ความยินดีสามประการ แม้ว่าจะต่างกนัโดยวตัถวุ่า พทุโฺธ ธมโฺม สงฺโฆ ดงัน้ีกจ็ริงอยู่  
ถงึอย่างน้ัน  กช็ือ่ว่าเป็นอนัเดยีวกนัโดยอรรถเพราะไม่แยกจากกนัไปได้ พระพทุธเจ้า
ตรัสรู้พระธรรมก่อนแล้วสอนให้ผู้อืน่ตรัสรู้ตาม พระธรรมน้ัน พระสงฆ์ได้ทรงไว้ และ
พระสงฆ์เล่า ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องกันเป็นอันเดียวฉะนี้ พระรัตนตรัยนี้  
บริสุทธิ์อุดมประเสริฐในโลก ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างยิ่งแก่ผู้เลื่อมใสแล้ว
ใคร่ความบริสทุธิแ์ก่ตน ปฏิบตัอิยูโ่ดยชอบ ความบริสทุธิจ์ากกเิลสทัง้ปวง เป็นความ
ดับจากทุกข์ทั้งปวง พระนิพพานเป็นธรรมชาติสูญอย่างยิ่ง คือว่างจากกิเลสและ 
กองทุกข์ทั้งปวงนั้น ได้ชื่อว่าเป็นบรมสุข ด้วยสัจจวาจาภาษิตนี้ ขอความสวัสดีจง 
เกิดมีในกาลทกุเม่ือ ด้วยเดชานุภาพพระรัตนตรัยเป็นปฏิพาหโนบายกางกัน้ ขออปัุท- 
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วันตรายและอุปสัคคือข้อติดขัดทั้งหลายจงอย่าได้ถูกต้องพ้องพานซึ่งสยามรัฐมหา- 
ชนบทน้ีในกาลไหน ๆ  จงบ�าราศไกลด้วยประการทัง้ปวง ขอความเป็นผู้ไม่มโีรค ความสขุ 
ส�าราญ ความเป็นผู้มีอายุยืนนาน และความบริบูรณ์แห่งวัตถุทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งวิบุลผลนั้น ทั้งสุขโสมนัสสวัสดิ์ในที่ทุกสถาน จงเกิดมี จงเป็นไป แด่สมเด็จ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับพระบรมราชวงศ์ผู้ทรงอภิบาลสยามรัฐมหาชนบทน้ี 
ขอเทพเจ้าผู้สิงสถิตในสยามรัฐมณฑล ตั้งต้นแต่พระราชนิเวศน์ตลอดเขตต์รัชชสีมา  
ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงบูชาแล้วด้วยธรรมพลีและอามิสพลี  
จงตั้งไม่ตรีจิตต์อภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับรัฐมณฑล  
ด้วยน�าเข้าไปใกล้ซึ่งอิฐวิบุลผลอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์ และคอยป้องกันซึ่ง 
สรรพโทษอันไม่เกื้อกูลแก่ความเจริญอย่าให้เกิดมี

  สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ   สิทฺธมตฺถุ อิท� ผล�
  เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ   สมฺปสาทนเจตโส

ขอผลที่กล่าวน้ี จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์  
แด่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ผู้มพีระราชหฤทยัเลือ่มใสในพระรัตนตรัยน้ี  
สมพระบรมราชประสงค์ทุกประการ เทอญ.
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พระมงคลวิเสสกถา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เทศนาถวาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๔๖๑

 นโม พุทฺธสฺส
หิโต พหูน� ปฏิปชฺช โภเค
ต� เทวตา รกฺขติ ธมฺมคุตฺต�
พหุสฺสุต� สีลวตูปปนฺน�
ธมฺเม ติ� น วิชหาติ กิตฺตีติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนามงคลวิเสสกถา ประดับพระปัญญาบารมี 
อนุโมทนาพระราชกุศลราศี อันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงบ�าเพ็ญใน 
มหามังคลาภลิกัขติกาล. ด้วยสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทรงเจริญพระชน- 
มายมุาโดยสวสัด์ิ บดัน้ีมาประจวบสรุทนิบรมราชสมภพ ทรงพระปรารภมหามงคลสมยั  
ตรัสสั่งให้ตั้งการบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระพุทธปฏิมาประจ�าพระชนมายุ เฉลิม
พระชนมพรรษาและรัชชพรรษา เน่ืองเป็นงานเดียวกนั ทรงพระราชอทุศิส่วนพระราช- 
กศุลน้ีแด่อารักขเทวดาผู้อภบิาลพระองค์มา และวตัถเุทวดาผู้สงิสถติ ณ พระราชนิเวศน์ 
ผู้รักษารัชชสิริ เป็นธรรมบรรณาการปัจจุปการกิจ.
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อันเทวดาพลีน้ี เป็นธรรมเนียมอย่างหน่ึง ซึ่งพุทธศาสนิกบัณฑิตได้บ�าเพ็ญ 
เป็นอาจิณณวัตร มีพระพุทธภาษิตตรัสแก่เจ้ามหานามลิจฉวีว่าเป็นอปริหานิยธรรม  
ยงัความจ�าเริญให้เกดิแก่ผู้บ�าเพ็ญ เป็นเหตใุห้เทวดาอนุเคราะห์ด้วยกลัยาณจิตต์ และ 
อภบิาลรักษาให้เจริญสถาพร ไม่ตกต�า่. และเทวดาจะอนุเคราะห์กลุบตุรน้ัน ก็เพราะมี
คณุธรรมเป็นปัจจัยมกี�าลงั เหตดุงัน้ัน สมเดจ็พระโลกนาถเจ้าจึงตรัสพระธรรมเทศนา 
เป็นคาถาพจนประพันธ์ไว้ว่า

  “หิโต พหูน� ปฏิปชฺช โภเค”

กุลบุตรมาปฏิบัติโภคทรัพย์เกื้อกูลแก่ชนมาก

  “ต� เทวตา รกฺขติ ธมฺมคุตฺต�”

เทวดาย่อมรักษากุลบุตรนั้นผู้อันธรรมคุ้มครองแล้ว

  “พหุสฺสุต� สีลวตูปปนฺน�
  ธมฺเม ติ� น วิชหาติ กิตฺติ”

เกียรติย่อมไม่ละกุลบุตรน้ัน ผู้เป็นพหุสูต ถึงพร้อมด้วยศีลและวัตร ตั้งอยู่
ในธรรม 

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลในอภิลกัขติสมยัน้ี  
ทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลแด่อารักขเทวดาและวัตถุเทวดาเป็นธรรมบรรณาการ 
ปัจจุปการกิจ ต้องด้วยธรรมเนียมของพุทธศาสนิกบัณฑิต ดังรับพระราชทานถวาย
วิสัชนามาฉะนี้.

  อิโต ปร� ปวกฺขามิ  ต� ต� วิเสสมงฺคล�
  วุจฺจมาน� หิ สุตฺวาน  โยนิโส ปจฺจเวกฺขโต
  มหาราชาธิราชสฺส  ภเวยฺย กตฺตุกามตา
  ตโต สมฺปาทนตฺถาย  ภิยฺโย ภาวาย สพฺพถา
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  สมฺมาว ปทหนฺตสฺส  ธมฺเมน ปฏิปชฺชโต
  ตปฺปจฺจยา ชนินฺทสฺส  สิยา สุวตฺถิ มงฺคล�.

ล�าดบัน้ี จักรับพระราชทานเลอืกสรรคณุสมบตัทิีต่ัง้แห่งสวสัดมิงคลอนัพเิศษยิง่  
ซึ่งได้ชื่อว่ามงคลวิเศษมาถวายวิสัชนา เพื่อประดับพระปัญญาบารมี ได้ทรงสดับแล้ว 
ทรงพระปัจจเวกขณ์ด้วยก�าลังพระปรีชาญาณ พระราชปณิธานเพื่อจะทรงบ�าเพ็ญ 
จะพึงเกิดมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า แต่น้ันทรงพระราชอุตสาหะ 
โดยอาการอนัชอบ เพือ่จะยงัคณุสมบตัสิมบตัน้ัิน ๆ  อนัยงัขาดให้บริบรูณ์ เพือ่เพิม่พนู 
ส่วนทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็แล้วให้ภยิโยยิง่ ทรงปฏิบตัอิยูโ่ดยราชธรรมสริิสวสัดิพพิฒันมงคล  
ก็จะพึงส�าเร็จแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เพราะพระราชจรรยาน้ันเป็น
ปัจจัย.

ในศกนี้ (๒๔๖๑) จักถวายวิสัชนา ๓ ประการ คือไมตรี ๑ สัจจะ ๑ รัฏฐา- 
ภิปาลโนบาย ๑.

ไมตรีน้ัน แปลว่าความเป็นมิตร โดยอรรถได้แก่ความผูกมิตรกล่าวโดย 
สาธารณนัย  ชนผู้รักใคร่กันสนิท ชื่อว่ามิตร ได้ในค�าว่า “มาตา มิตฺต� สเก ฆเร” 
มารดาชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนของตน คนผู้มีเมตตาในกัน ก็ช่ือว่ามิตรได้ในค�าว่า  
“อริยมิตฺตกโร สิยา” ชนสมควรท�าพระอารยบุคคลให้เป็นมิตร. กล่าวโดยฉะเพาะ 
สหายผู้สนิทและผู้มีเมตตา ชื่อว่ามิตร ได้ในค�าว่า

  “สหาโย อตฺถชาตสฺส  โหติ มิตฺต� ปุนปฺปุน�”

สหายย่อมเป็นมิตรของผู้มีกิจธุระเกิดขึ้นเนือง ๆ มา. ล�าพังเพื่อนร่วมการงาน
เป็นแต่สหายบ้าง อมาตย์บ้าง ไม่ชือ่ว่ามติร ต่อเป็นผู้สนิทสนมกนัมเีมตตาในกนัด้วย 
จึงได้ชื่อว่ามิตร. มิตรนั้นมีทั้งดีทั้งชั่ว ได้ในค�าว่า “กลฺยาณมิตฺโต ปาปมิตฺโต” มิตรดี 
เรียกกัลยาณมิตร มิตรชั่วเรียกปาปมิตร.

ลักษณะเคร่ืองก�าหนดรู้มิตรสองประเภทน้ัน ในสิงคาโลวาทสูตรแสดงไว้ว่า  
มิตรชั่ว ย่อมเป็นผู้ปอกลอก เป็นผู้พูดไม่ได้จริง เป็นผู้ประจบ เป็นผู้ชักพาในทาง
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ฉิบหาย เรียกมิตรประกอบด้วยลักษณะสี่เหล่าน้ีว่ามิตตปฏิรูปคือคนเทียมมิตร  
มิตรดี ย่อมเป็นผู้อปุการะเกือ้หนุนกนัจริง เป็นผู้ร่วมสขุร่วมทกุข์กนัได้ เป็นผู้แนะน�าใน 
ทางที่เป็นประโยชน์ เป็นผู้เอ็นดูรักใคร่จริง เรียกมิตรประกอบด้วยลักษณะสี่เหล่านี้
ว่า สุหัท คือคนมีใจดี. ในมิตตามิตตชาดกในทวาทสนิบาต แสดงลักษณะมิตรและ 
อมิตรไว้อย่างละ ๑๖ ประการ ลักษณะอมิตร คือเห็นเข้าแล้ว ไม่ยิ้มแย้ม ไม่ยินดี 
มีนัยน์ตาไม่จับเขา ประพฤติขัดกัน คบหาชนผู้เป็นศัตรูของเขา ไม่คบหาชนเป็นมิตร
ของเขา ย่อมคัดค้านชนผู้พูดยกคุณ สรรเสริญชนผู้ด่าว่าติเตียน ไม่บอกความลับ 
ของตนแก่เขา ส่วนความลับของเขาไม่ช่วยปิดบัง ไม่ชมการงาน ไม่สรรเสริญปัญญา
ของเขา เขาได้ความเสื่อมเสียกลับยินดี เขามีความเจริญกลับไม่ชอบใจ ได้ของกิน
แปลกมาหานึกถึงเขาไม่ มิได้มีแก่ใจเผื่อแผ่ ลักษณะมิตร คือเขาไม่อยู่ย่อมคิดถึง 
กลับมาถึงย่อมยินดี ย่อมสรวลเสด้วย ย่อมสนทนาปราศรัย ผู้ใดเป็นมิตรของเขา
ย่อมคบด้วย ผู้ใดด่าว่าเขาย่อมห้าม ผู้ใดพดูยกคณุย่อมสนับสนุน ย่อมบอกความลบั 
ของตนแก่เขา ย่อมปิดความลับของเขามิให้แพร่งพราย เขาท�าอะไรย่อมพูดเอาใจ  
เขาออกปัญญาความคิดอะไรย่อมสนับสนุน เขามีความเจริญย่อมพลอยยินดีด้วย  
เขามคีวามเสือ่มย่อมพลอยเป็นทกุข์ด้วย ได้ของกนิแปลกมาย่อมนึกถงึ คิดจะเผ่ือแผ่.

มิตรน้ันย่อมเป็นปัจจัยภายนอกอันแรงกล้า ที่จะพาผู้สมคบให้ถึงความเจริญ
หรือเสื่อมเสีย เหตุดังนั้น สมเด็จพระโลกนาถเจ้าจึงตรัสว่า “พาหิร� ภิกฺขเว องฺคนฺติ  
กริตฺวา นาญฺญ�  เอกกงฺค�ปิ สมนุปสฺสามิ, ย� เอว� มหโต อนตฺถาย ส�วตฺตติ, ยถยิท�  
ภิกฺขเว ปาปมิตฺตตา” ภิกษุทั้งหลาย ท�าปัจจัยภายนอกให้เป็นเหตุแล้ว เราย่อม 
ไม่แลเห็นเหตุแม้อันหนึง่อื่นอันเป็นไปเพื่อความเสียหายอย่างใหญ่ เหมือนความเป็น 
ผู้มมีติรชัว่ ความเป็นผู้มบีาปมติรย่อมเป็นไปเพือ่ความเสยีหายอย่างใหญ่ อกีฝ่ายหน่ึง  
เราย่อมไม่แลเหน็เหตอุนัหน่ึงอืน่เหมอืนกนัอนัเป็นไปเพือ่ประโยชน์อย่างใหญ่ เหมอืน
ความเป็นผู้มีมิตรดี ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่.  
การคบมติรอาจจะน�ามาซึง่หายนะก็มี ซึง่วฒันะกม็ ีตามประเภทแห่งมติร ดงัพระพทุธ- 
ภาษิตที่ชักมาถวายวิสัชนานี้ เพราะอย่างนั้น ไมตรีคือการผูกมิตรจึงควรเลือกท�ากับ
กัลยาณมิตร ท�าถูกทางแล้ว ย่อมรวมก�าลังของเอกชนผู้หนึ่ง ๆ เข้าเป็นอันเดียวกัน
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ส�าเร็จเป็นก�าลงัใหญ่ขึน้. คู่สามีภรรยาได้ช่วยกนัท�าการหาเลีย้งชีวติเป็นสองแรง หรือ 
ได้แบ่งงานกนัท�า ได้เป็นคู่ปรึกษากนัในธรุะหรือในสขุทกุข์เป็นสองความคดิ มทีนุทรัพย์ 
ส�าหรับลงในกิจการเพื่อหาผลเป็นสองจ�านวน มีพวกพ้องผู้ช่วยภาระเป็นสองฝ่าย.  
ที่ขยายกว้างออกไปถึงคนอื่นผู้มิได้เนื่องในสกุลด้วยแล้ว ย่อมเพิ่มก�าลังให้ใหญ่ขึ้น
ทกุท ีคนมีมิตรมาก ย่อมอาจท�าการใหญ่ส�าเร็จ ด้วยมผู้ีช่วยคิดช่วยท�าช่วยออกทรัพย์ 
หลายคนด้วยกัน. การผูกมิตรเป็นกิจอันจะพึงท�าของเอกชนฉันใด เป็นกรณียะของ
ชุมนุมชนฉันน้ัน ชุมนุมชนต่างคณะในชาติเดียวกัน เช่นข้าราชการต่างกระทรวง 
มีไมตรีกัน ต่างช่วยกันยังราชการอันเกี่ยวข้องกันให้ส�าเร็จโดยสะดวก เป็นก�าลัง
แห่งชาติของตน มหาชนต่างชาติกัน มีไมตรีกัน ต่างได้ไปมาค้าขายถึงกัน ต่างอยู่
ด้วยความสงบ บ้างก็ได้รวมก�าลังช่วยกันรบต่อศัตรูผู้มาย�่ายี เช่นชาติทั้งหลายฝ่าย 
สัมพันธมิตรได้ร่วมมือกันต่อสู้กับชาติเยอรมันและสัมพันธสหายมีชัยในคร้ังน้ี.  
การคบเอกชนเป็นมิตรน�ามาซึ่งหายนะบ้างซึ่งวัฒนะบ้าง ตามประเภทแห่งมิตรฉันใด 
การคบชาตเิป็นมติรย่อมให้ผลข้างดข้ีางร้ายกม็ฉัีนน้ัน ชาตเิตอรกแีละบลุคาเรียสมคบ
กับชาตเิยอรมันผู้อนัธพาล ย่อมพลอยถงึความพนิาศด้วย ฝ่ายชาตเิบลเยีย่มส้องเสพ
กับฝ่ายพันธมิตร แม้ในชั้นต้นยังรักษาความเป็นกลาง ถูกชาติเยอรมันย�่ายียับเยิน  
ยังอาจกู้ประเทศของตนขึ้นได้ มีเกียรติยศระบือไปทั่วโลก และชาติอิตาเลียนเดิมที 
ก็ท�าไมตรีเป็นสหายร่วมงานสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย เม่ือเกิดสงคราม 
คราวนี้ขึ้น ละปาปมิตรเสีย เข้าสมาคมกับชาติสัมพันธมิตรคลาดแคล้วจากมหาภัย 
ได้บัลลุถึงความสวัสดี พ้นจากความบีบค้ันของปาปมิตร เป็นช่องจะได้แผ่อ�านาจ
ขยายอาณาเขตต์ออกไป.

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงรักษาพระราชไมตรีกับต่างชาติ 
อันได้เร่ิมท�ามาแล้วในคร้ังรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชบ้าง แห่งสมเด็จ
พระบรมชนกนาถบ้าง โดยล�าดับมา ทรงบ�ารุงให้สนิทสนมยิ่งขึ้น ทรงเชิดชูชาติให้
รุ่งเรือง เมื่อเกิดมหาสงครามขึ้นในยุโรปคราวนี้ ในตอนแรกทรงมัธยัสถ์รักษาความ 
เป็นกลางอย่างเคร่งครัด ครั้นเมื่อการสงครามไม่เป็นไปตามธรรมนิยมแห่งการยุทธ 
ฝ่ายอ�านาจกลางแห่งยุโรปท�าศึกโดยอธรรม ธรรมะจักตกต�่าลง ชาติทั้งหลายจักเสีย 
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สทิธเิสรีภาพและสมภาพ ทีอ่กีฝ่ายหน่ึงเพยีรเพือ่ต้านทานไว้ ทรงพระด�าริเหน็เป็นเวลา 
ที่จะต้องช่วยป้องกันธรรมะไว้ได้ ทรงตัดไมตรีกับเยอรมนีและออสเตรียฮุงการีเสีย  
ประกาศสงครามกบัสองอาณาจักรน้ัน เข้าข้างฝ่ายสมัพนัธมติร ในทีส่ดุฝ่ายสมัพนัธมิตร 
มชียั ป้องกนัธรรมะไว้ได้. การทีท่รงรักษามติรธรรมทัง้ในคราวสงบทัง้ในคราวสงคราม 
ย่ังยืนมา นับว่าเป็นมงคลวเิศษประถม เป็นเคร่ืองเชิดชูพระเกยีรตยิศให้ปรากฏในโลก.

สจัจะ น้ัน ได้แก่ความซือ่ตรงในกนัและกนั เป็นธรรมผูกพนัสามคัคใีนระหว่าง
มิตรให้สนิทสนมม่ันคง ขาดสัจจะแล้ว สามัคคีย่อมไม่เป็นไปได้. สามีกับภรรยา 
วางใจกนัลงไปไม่ได้ ยากเพือ่จะปรองดองกนั มแีต่จะระหองระแหง ต่างอยูไ่ม่เป็นสขุ
หรืออย่าร้างกนัไปกไ็ด้ ต่อได้เหน็ความซือ่ตรงของกนัและกนั จึงถกูใจกัน อยูร่่วมกนั 
ด้วยความพร้อมเพรียง. ญาติต่อญาติมิตรต่อมิตรคิดระแวงกัน ต่างย่อมไม่คบหา 
กันจริง ต่อเชื่อถือกัน จึงมั่นในไมตรี. เจ้ากับข้าต่างคิดคดต่อกันแล้ว ยากเพื่อจะ
ร่วมใจกันในกิจการต่อได้เห็นความสัตย์ของกันและกันแล้ว จึงปลงใจลงด้วยกัน  
โดยทีส่ดุ คนท�าการซือ้ขายด้วยกนั คดิเอารัดเอาเปรียบกนัแล้ว ย่อมท�าด้วยกนัไม่ยดึ  
ต่อท�าตรงไปตรงมา จึงสมัครท�าด้วยกัน. “สจฺจ� หเว สาธุตร� รสาน�” สัจจะชื่อว่า 
เป็นรสดกีว่ารสทัง้หลายอืน่ รสแห่งโภชนาหารอนัอร่อยกเ็พยีงชวนให้กลนือาหารคล่อง 
รสคือกามคุณก็เพียงชวนให้เพลิดเพลินในการดูการฟังการดมการลิ้มการถูกต้อง 
อนัเจืออยู่ด้วยโทษ ในเมือ่เกนิพอด ีส่วนสจัจะเป็นรสให้เกดิความยนิดีของผู้ได้เหน็ใจ
กัน ผูกพันสามัคคีไว้มั่นคง ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จยืดยาว. สัจจะนี้เป็นธรรมส�าหรับ
ท่านผู้สูงสุดในชุมนุมชน ในฝ่ายพระศาสนา จัดเป็นพระบารมีประการหนึ่ง โดยชื่อ
พระสัจจบารมี ในพระบารมี ๑๐ ทัศ แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรง
บ�าเพญ็มาแต่คร้ังยงัเสวยพระชาตเิป็นพระโพธสิตัว์ จึงจัดได้อกีอย่างหน่ึงว่า เป็นพทุธ
การกธรรม คือคุณท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า ขาดสัจจะเสียแล้ว ความส�าเร็จ พุทธภูมิ
ย่อมมี ไม่ได้เลย. ค�าสอนในศาสนาที่ขาดสัจจะแล้ว จัดว่าเป็นค�าสอนที่กล่าวชอบ 
มิได้เลย ในพระพุทธศาสนา ได้จัดการรักษาสัตย์ไว้ในส่วนศีล เป็นองค์ที่ ๔ แห่ง 
เบญจศลี ในธรรมจริยาส่วนวจีสจุริตเป็นองค์ทีต้่นและเป็นองค์ที ่๓ แห่งอฏัฐงัคิกมรรค  
โดยนัยน้ีชนผู้ขาดความสัตย์ จักเป็นผู้มีศีล จักเป็นธรรมจารี จักเป็นอารยบุคคล 
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หาได้ไม่. ในฝ่ายอาณาจักร สัจจะจัดเป็นราชธรรมประการหนึ่ง โดยชื่อว่าอาชชวะ 
คือความเป็นผู้ตรงในทศพิธราชธรรมส�าหรับพระราชาธิบดี ในเรื่องโบราณ กล่าวถึง 
พระราชาบางพระองค์พลั้งพระราชทานพรแก่ผู้ใดผู้หน่ึงแล้ว ทรงรู้สึกภายหลังว่า
เป็นการเกนิสมควร ย่อมอกัอ่วนพระราชหฤทยัไม่น้อย ในทีส่ดุต้องปล่อยเลยตามเลย  
เพื่อจะแสดงว่าพระราชาย่อมทรงหนักอยู่ในการรักษาสัตย์. อันท่านผู้เป็นพระราชา
ครองแผ่นดนิ ไม่ใช่เพยีงตัง้อยูใ่นสจัจะด้วยพระองค์เอง ยงัชกัน�าพศกนิกรให้ตัง้อยู ่
ในสจัจะด้วย เช่นตัง้กฎหมายป้องกนัการหลอกลวงและเบกิพยานเทจ็เป็นต้น. เอกชน
กด็ ีชมุนุมชนก็ด ีผู้มีธรุะเกีย่วถงึกนั ท�าสญัญากนัเน่ืองด้วยกจิการน้ัน กเ็พือ่ผูกพนักนั 
ให้ตั้งอยู่ในสัจจะ.

  “สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ  อหุ สนฺโต ปติฏฺติา”

สัตบุรุษได้เป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นอรรถเป็นธรรม แม้เสียประโยชน์ส่วนตน 
ก็ยอมโดยสมัคร. “สจฺเจน กติตฺ ึปปโฺปต”ิ ผู้รักษาสตัย์ย่อมได้ช่ือเสยีงเพราะความสตัย์  
ชาติทั้งหลายฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมมือกันท�ามหาสงครามกับอ�านาจกลางแห่งยุโรป  
ต่างซื่อตรงในกันและกันตลอดมาจนมีชัยได้เกียรติยศปรากฏไปทั่วโลก ฝ่ายผู้ละ
สัจจะเสีย ย่อมถูกนินทา เสียชื่อเสียง ชาติเยอรมันได้เข้ากันกับชาติอื่นท�าสัญญา
เพื่อรักษาชาติเบลเย่ียมให้ตั้งเป็นเอกราช จักนับถือสิทธิของชาติน้ัน คร้ันประกาศ
สงครามคราวน้ีขึ้นแล้วปรารถนาจะตีประเทศฝร่ังเศส ปฏิเสธสัญญาน้ันเสียว่าเป็น
แต่เพียงชิ้นกระดาษยาตราทัพผ่านเบลเยี่ยมเข้าไป ที่อังกฤษนิ่งอยู่ไม่ได้ ต้องเข้าท�า
สงครามด้วย เพือ่ช่วยป้องกนัเบลเยีย่มตามสญัญา เยอรมนีย่อมเสยีชือ่เสยีงถูกตฉิิน
นินทา เพราะไม่คงในความสัตย์

  “เอกธมฺมมตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน
  วิติณฺณปรโลกสฺส นตฺถิ ปาปํ อการิย�”

คนผู้ล่วงเสยีซึง่ธรรมอนัหน่ึง  มักกล่าวมสุา ข้ามปรโลกเสยีแล้ว คือไม่กลวัภยั 
ในปรโลก ไม่พึงท�าบาปเป็นไม่มี เยอรมนีเสียสัตย์อย่างหน่ึงแล้ว ย่อมเสียสัตย ์
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อย่างอืน่อกีต่อไป ล่วงธรรมนิยมในการยทุธอนัชาตทิัง้หลายได้พร้อมใจกนัตัง้ไว้ และ
ท�าทารุณกรรมนั้น ๆ เป็นล�าดับมา.

  “มธุวา มญฺญตี พาโล  ยาว ปาปํ น ปจฺจติ
  ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ  อถ ปาปานิ คจฺฉติ”

ชนพาลย่อมส�าคัญเห็นการท�าบาปว่าหวาน ตลอดกาลที่บาปยังไม่สุก บาปสุก
เมื่อใด ย่อมได้เสวยผลแห่งบาปเมื่อนั้น แม้เยอรมันแก้ตัวว่าความจ�าเป็นหากให้ท�า  
ก็ไม่พ้นคติของกรรมไปได้ ในที่สุดน�าหายนะมาถึงฝ่ายตนเอง.

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงประกาศสงครามต่อเยอรมนีและ 
ออสเตรียฮุงการีเข้าข้างสัมพันธมิตรแล้ว ทรงตั้งอยู่ในสัจจธรรมเสมอมาจนถึงเวลา 
มีชัย เผยพระเกียรติยศให้ปรากฏทั่วเมทนีดล นับเป็นมงคลวิเศษที่ ๒.

รัฏฐาภิปาลโนบายนั้น ได้แก่วิธีปกครองแผ่นดิน ในที่นี้จักยกบางประการขึ้น 
ถวายวสิชันาพอเป็นอทุาหรณ์. ในศกหลงั ได้ยก ธมมฺตาณตา คือความเป็นผู้ป้องกนัธรรม  
ขึ้นถวายวิสัชนา มาในขวบน้ี ทรงมีชัยพร้อมด้วยสัมพันธมิตร พระราชกิจน้ีย่อม 
ส�าเร็จสมพระราชประสงค์ เป็นอันได้ทรงช่วยป้องกันธรรมะไว้อยู่. อันธรรมะน้ีได ้
ท่านผู้มีอ�านาจและอุปถัมภ์ค�้าชูจึงอาจทรงอยู่ได้ยังประโยชน์ให้แก่โลก เหตุดังน้ัน 
ธมฺมตาณตา จึงจัดเข้าเป็นรัฏฐาภิปาลโนบายประการหนึ่ง อันพระมหากษัตริย์เจ้าจะ
พงึทรงถอืเอาเป็นพระราชธรุะปราบปรามทรุชนภายในผู้ล่วงล�า้สทิธแิละลบล้างเสรีภาพ
ของผู้อืน่ เพือ่ยงัคนทัง้หลายให้ได้รับความร่มเยน็แห่งการปกครองเสมอหน้ากนั และ
ป้องกันศัตรูภายนอกไม่ให้มาย�่ายีบีฑา. ธรรมะและอธรรมะ ๒ นี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
ดจุขาวกับด�า ต่างต่อสูก้นัมาแต่คร้ังดกึด�าบรรพ์แต่ชาตาของโลกยงัดีอยู ่ธรรมะจึงยงั 
มชียัเสมอมา หากจะเพลีย่งพล�า้เสยีทบ้ีางกเ็ป็นชัว่คราว ภายหลงัคงกูเ้อาชยัช�านะคนืได้.

มีเร่ืองเล่าถึงการต่อสู้แห่งธรรมะและอธรรมะ ไว้ในธรรมชาดกเอกาทสนิบาต  
มีใจความว่า ธรรมะและอธรรมะทั้งสองนี้ แสดงโดยบุคคลาธิษฐาน เป็นเทวบุตร 
ในกามาพจรสวรรค์ คือชัน้เทวดาผู้ยังเสพกามคุณ ได้แก่สวรรค์ช้ันต�า่. ถงึวนัอโุบสถ 
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พระจันทร์เพญ็ ธรรมะขึน้รถมบีริวารห้อมล้อมแล่นไปเหนือบ้านนิคมราชธานี หยดุอยู่ 
ในอากาศ ประกาศแก่ชนทั้งหลายว่า จงเว้นเสียจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
จงบ�าเพ็ญมาตาปิตุปัฏฐานธรรมคือบ�ารุงมารดาบิดาของตน และจงยังกุศลธรรม 
ส่วนสุจริตพร้อมไตรทวารให้บริบูรณ์ เช่นนี้จะได้ไปสวรรค์ จักได้ยศใหญ่ ธรรมะ
ชักชวนมหาชนในกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นอาทิฉะน้ี ชักรถเวียนชมพูทวีปไปโดย 
ทางขวา. ฝ่ายอธรรมะชกัชวนมหาชนในทางตรงกนัข้าม โดยเป็นต้นว่าจงผลาญชวีติเสยี  
ชักรถเวียนชมพูทวีปไปโดยทางซ้าย. รถของสองฝ่ายนั้นมาปะทะกันเข้าต่างหยุดอยู่ 
เพื่อจะให้อีกฝ่ายหน่ึงหลีกทางให้. ธรรมะอ้างสิทธิของตนที่ควรได้ทางขึ้นก่อนว่า  
ตนเป็นผู้ท�ามหาชนให้บ�าเพญ็บญุ เป็นผู้ท�าให้ได้ยศ เป็นผู้อนัสมณพราหมณ์สรรเสริญ 
อนัเทวดามนุษย์บชูาทกุเมือ่. อธรรมะตอบว่าตนมีร้ีพล ไม่ต้องหวาดหวัน่ ไม่เคยยอม
ให้แก่ใคร เหตุไฉนจักยอมให้แก่ธรรมะในวันน้ีเล่า. ธรรมะอ้างสิทธิอย่างอื่นอีกว่า  
ธรรมะเกดิขึน้ก่อนในโลก อธรรมะเกิดขึน้เมือ่ภายหลงั ตนแก่กว่า เก่ากว่า เป็นผู้ใหญ่กว่า  
ชอบทีผู้่น้อยจักหลกีทางให้. อธรรมะตอบว่า ด้วยการอ้อนวอนกต็าม ด้วยการอ้างเหต ุ
อนัสมควรก็ตาม ตนไม่ควรให้ทางแก่ธรรมะเลย ทัง้สองฝ่ายจงรบกนัในวนัน้ี ฝ่ายใคร 
รบช�านะ ทางจักได้แก่ฝ่ายน้ัน.  ธรรมะรับท้าว่า ตนประกอบด้วยคณุทัง้ปวง มีก�าลงัใหญ่  
มเีกยีรตยิศมาก หาผู้เสมอมิได้ ได้แผ่ไปทัว่ทศิ อธรรมจักเอาช�านะอย่างไรได้. อธรรมะ 
ตอบว่า เขาย่อมตทีองค�าด้วยเหลก็ หาตเีหลก็ด้วยทองค�าไม่ ถ้าอธรรมะจักฆ่าธรรมะ
ได้ในวนัน้ี เหลก็ก็จักเป็นของน่าดนู่าชมดุจทองค�า. ขณะทีธ่รรมะจวนจะเสยีทจีะต้อง
อดกลั้นค�าที่พูดดูหมิ่น และจะต้องยอมให้ทางแก่อธรรมะ ด้วยไม่เต็มใจ อธรรมะ 
ไม่อาจน่ังอยู่บนรถ ตกหกศีรษะลงมา พสุธาย่อมสูบซ�้า. ธรรมะมีขันติเป็นก�าลัง  
ช�านะแห่งการยทุธ ฆ่าอธรรมะแล้วฝังเสยีในแผ่นดิน เป็นผู้ช�านะขบัรถไป มหาสงคราม 
ในปรัตยุบัน ในระหว่างสัมพันธมิตรและอ�านาจกลางแห่งยุโรป ย่อมเป็นไปคล้าย
เรื่องในธรรมชาดกที่ชักมาถวายวิสัชนานี้ ดูน่าอัศจรรย์

  “น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ  อุโภ สมวิปากิโน
  อธมฺโม นิรย� เนติ  ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ”
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ธรรมะและอธรรมะทัง้สอง หาให้ผลเสมอกนัไม่ อธรรมะย่อมน�าไปสูนิ่รยาบาย  
ธรรมะย่อมให้ถึงสคุต ิผู้เสพธรรมะ ๆ  ย่อมส่งให้ถงึความเจริญ ผู้คบอธรรมะ ๆ  ย่อม 
น�าไปสู่ความพินาศ. พระราชกรณียะคือธัมมตาณตาน้ีเป็นส่วนรัฏฐาภิปาลโนบาย
ประการหนึ่ง ถึงความส�าเร็จในขวบนี้.

ความมีชัยย่อมเกิดในล�าดับกัน น้ีเป็นผลอันท่านผู้ครองอาณาจักรจะพึงหวัง 
เหตุดังนั้น ผู้อยู่ใต้ปกครองเมื่อถวายพรพระราชา จึงถวายชัยด้วยประการหนึ่ง.

  “น ต� ชิต� สาธุ ชิต�   ย� ชิต� อวชียติ”

แต่การช�านะที่อาจกลับแพ้ ไม่เป็นการช�านะอันดี

  “ต� โข ชิต� สาธุ ชิต�  ย� ชิต� นาวชียติ”

ต่อการช�านะที่ไม่กลับแพ้ จึงเป็นการช�านะอันดี ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ

การช�านะอย่างหลังนี้เป็นผลพึงปรารถนาทั้งในคดีโลกทั้งในคดีธรรม. ผู้ช�านะ
สงครามย่อมคิดหาทางตัดรอนศัตรูมิให้อาจกลับต่อสู้ได้อีก เพื่อรักษาความช�านะ
ของตนให้ยั่งยืน จักได้ชื่อว่า “สงฺคามชุตฺตโม” ยอดผู้ช�านะสงคราม. ฝ่ายผู้ปฏิบัติ
ธรรม เอาช�านะกิเลสได้แล้ว ย่อมด�าริหาอุบายสะกด มิให้กลับเกิดขึ้นได้อีก จักได้
ชื่อว่า อริโย ผู้ประเสริฐ.

  “อตฺตา หเว ชิต� เสยฺโย ยาจาย� อิตรา ปชา”

มีภาษิตในคดีธรรมว่า “ช�านะตนนั่นแลดี อะไรกับหมู่คนนอกนี้”

มีเรื่องสาธกว่า พระราชาองค์หนึ่ง เสด็จยาตราทัพไปปราบปรปักษ์มีชัยกลับมา  
เสด็จลงท่าสรงสนานอยู่ในแม่น�้า ในพิธีช�านะสงคราม ได้ทรงสดับเสียงเปล่งข้ึนว่า 
“ชติ� เม” เราช�านะแล้ว ตรัสสัง่ราชบรุษุให้ไปสบืหาตวัคนผู้ร้องอย่างน้ัน ได้กทุทาลก- 
บณัฑิตมา ตรัสซกัถามได้ความว่า หกัใจได้ในทรัพย์บางอย่าง ทีท่�าใจให้พะวกัพะวน 
ถึงฆราวาสไม่เป็นอันบ�าเพ็ญบรรพชิตกิจ จึงเปล่งอุทานข้ึนอย่างน้ัน แม้ในคดีโลก 
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ก็น่าจักเป็นเช่นกัน ทหารผู้ได้รับอบรมใจดีแล้ว ย่อมมีขวัญยืน อาจสู้ศัตรูแม้มาก 
ไม่ยอมแตกง่าย ๆ ฝ่ายผู้ปล่อยใจให้ละเลิงในทางไม่ดี ย่อมมีขวัญหนี ในคราวรุก 
ได้คล่อง ๆ  ก็ดูเหมือนเข้มแข็ง แต่พอเสียทีลงบ้าง ย่อมมีใจฝ่อเร็ว ยอมแตกง่าย ๆ .  
การรักษาชัยช�านะให้ยั่งยืน จัดเป็นรัฏฐาภิปาลโนบายอีกประการหนึ่ง.

เนื่องด้วยงานพระราชสงครามคราวนี้ ได้ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี 
ศักด์ิรามาธิบดีขึ้นไว้ ส�าหรับพระราชทานเป็นบ�าเหน็จแก่เหล่าโยธินผู้มีความชอบ
ในราชการทหาร เพื่อเป็นการบ�ารุงน�้าใจ. คร้ังโบราณสมัยพระมหากษัตริย์เจ้าได้
พระราชทานเกราะส�าหรับสรวมกันศัสตราวุธแก่โยธินผู้ที่ทรงยกย่อง เป็นท�านอง 
เดียวกัน ผู้ได้รับพระราชทานย่อมมีเกียรติยศใหญ่ พระมหากัสสปมหาเถระ ยกเอา 
มาเปรียบด้วยการที่ท่านได้รับพระราชทานสังฆาฏิทรงของสมเด็จพระบรมศาสดา 
ยกย่องเป็นพุทโธปการะร�าลึกมิรู้วายเป็นประการหนึ่งที่เตือนใจท่าน ให้ขวนขวายท�า
สังคายนาพระธรรมวินัยตั้งไว้เป็นแบบฉะบับฉลองพระองค์.

อน่ึง ในศกน้ีได้เกิดมีไข้หวัดใหญ่แผ่ไปทั่วโลก อันโลกต้องท�าสงครามกับ
เสนาของมฤตยูอันเป็นอทิสสมานกาย คือหามีร่างกายที่แลเห็นไม่ ไข้น้ีได้ประชิด
กรุงสยามด้วยเหมอืนกนั สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทรงพระมหากรุณาแก่
ประชาราษฎร์ โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโอสถสถานที่แจกยาและจ่ายแพทย์ไปเที่ยวตรวจ
และแนะน�าให้รู้จักทางระวังรักษาตัวและทางแก้ไข เป็นอันปราบโรคให้สงบลงได้.

อน่ึง ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ขยายการเดินรถไฟหลวงสายใต้ลงไปเชือ่มกบัของนคร 
มลายูรวมฝ่ายองักฤษ เป็นคร้ังแรกทีร่ถไฟหลวงได้เชือ่มกบัของต่างประเทศ การบ�ารุง 
คมนาคมให้สะดวก เป็นเหมอืนชกัถิน่ฐานอันอยูห่่างไกลให้ชิดกนัเข้า ท�าความสะดวก
แก่ผู้มีธรุะเน่ืองถงึกนั. คร้ังพทุธสมยัการคมนาคมไม่สะดวก พระสาวกอนัพระศาสดา 
ส่งให้จาริกไปเพือ่ประกาศพระศาสนา พบความขัดข้องมาก เพราะอยูห่่างจากพระศาสดา  
ยากเพื่อจะไปมาถึงกัน น้ีเป็นเหตุที่พระศาสดาได้ทรงผ่อนผัน โปรดให้พระสาวก
เป็นผู้แทนพระองค์ในศาสนกิจอันจะพึงท�าในถิ่นไกล เช่นทรงอนุญาตให้พระสาวก
รับอุปสมบทกุลบุตรได้เมื่อครั้งประถมโพธิกาล.
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พระราชจรรยาส่วนรัฏฐาภปิาลโนบาย มบีรรยายดงัรับพระราชทานถวายวสิชันา
มานี้ จัดเป็นมงคลวิเศษที่ ๑.

ธรรม ๓ ประการ คือ ไมตรี ๑ สัจจะ ๑ รัฏฐาภิปาลโนบาย ๑ เป็นคุณสมบัติ
อันล�้าเลิศ ให้เกิดวุฒิสิริสวัสดิ์แก่ท่านผู้ได้บ�าเพ็ญ จึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลวิเศษแต่ละ
ประการ มีนัยดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้.

  เตหิ เตหิ วิเสเสหิ  คุเณหิ ปริภาวิโต
  สุขี โหตุ มหาราชา  ทีฆายุ อกุโตภโย
  ยสสา เตชสา จาปิ  ภาณุมา วิย วฑฺฒย�
  สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺส�  รชฺช� กาเรตุ โสตฺถินา.

ขอสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า อันพระคุณพิเศษอุดมมงคลน้ัน ๆ  
อบรมแล้ว จงทรงพระเกษมสขุทกุทพิาราตรีกาล ด�ารงพระชนมายยุนืนาน หาภยนัตราย 
แต่ที่ไหน ๆ มิได้ ทรงพระเจริญไพบูลด้วยพระราชอิสสริยยศเดชานุภาพ ดังดวง
ภาณุมาศปราศจากเมฆมโลปกิเลส ได้ทอดพระเนตรเห็นแต่ผลอันเจริญทุกเมื่อไป  
เสด็จสถิตในราชมไหศวรรย์โดยสวัสดี ปกครองรัชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สม 
พระราชประสงค์.

  สาธุ อารกฺขกา เทวา  วตฺถุเทวา มหิทฺธิกา
  สรฏฺมณฺฑล� ภูปํ  อภิปาเลนฺตุ สพฺพทา.

ขออารักขเทวดาและวัตถเุทวดาผู้ด�ารงมหทิธฤิทธิ ์ได้รับอนุโมทนาส่วนพระราช 
กุศลเทวดาพลแีล้ว จงตัง้ไมตรีจิตต์อภิบาลรักษาสมเด็จ ฯ เจ้า กบัรัฐมณฑล ให้ทรง 
พระสถาพร ปราศจากเสี้ยนดัสกรทั่วทุกทิศ บันดาลความสงบให้เป็นไปเป็นนิตย์ 
นิรันดร์.

  พาหุ� สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต�
  คฺรีเมขล� อุทิตโฆรสเสนมาร�
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  ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
  ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจ�.

สมเด็จพระมุนินทร์ทรงช�านะแล้วซึ่งพระยามาร ผู้นิรมิตต์แขนตั้งพันถืออาวุธ 
ครบทกุมือ ขึน้ช้างคิริเมขละอันแผดเสยีงดรุ้าย ยกมาพร้อมทัง้เสนา ด้วยพระบารมีธรรม  
มีทานเป็นอาทิ. ด้วยเดชะแห่งพระพุทธรัตน์นั้น ขอความส�าเร็จแห่งชัยช�านะจงมีแด่
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ยั่งยืนเป็นนิตยกาล.

ต่อนี้ ค�าวอนขอพรพระรัตนตรัย เริ่มว่า “อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ.”
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ศราทธพรตเทศนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ถวายในงานพระบรมศพ

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๔๖๒

 นโม พุทฺธสฺส
มาตา ยถา นิย� ปุตฺต�  อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข
เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ   มานสมฺภาวเย อปริมาณนฺติ.

บัดนี้ มาถึงกาลนิยม นับแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม- 
ราชชนนี สวรรคตก�าหนดได้ร้อยวนั. สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงพระอนุสรณ์ 
ด้วยพระกตัญญุภาพถึงพระคุณูปการแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลทักษิณานุปทานเป็นส่วนพระกตเวทีทรงอุทิศถวายโดยกัลยาณวัตร 
พระคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ พระกตัญญุตาพระกตเวทิตานี้ เป็นสัปปุริสภูมิดุจ 
พืน้พสธุาทีย่นัแห่งสาธชุน อนัคนดีผู้ได้นามว่าสตับรุุษจะประพฤตกิิจการใด ๆ  ย่อมองิ 
อาศัยธรรม ๒ ประการนี้เป็นหลักมั่นเสมอมา.

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถน้ัน แม้เสด็จสู่สวรรค์ร้อยวันเข้าน่ีแล้ว  
กเ็ป็นเหมอืนส�าแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ผู้ร�าลกึถงึในเวลาค�านึงพระคณุปูการ จักรู้สกึ 
เหมือนได้รับพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในบัดน้ี บัณฑิตผู้ปรีชาปรารภความอย่าง
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เดยีวกันกล่าวสรรเสริญสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยประสาทะว่า “แม้เสด็จปรินิพพาน
นานมาแล้ว กเ็ป็นดจุปรากฏอยูโ่ดยความเป็นอตตีารมณ์ คือค�านึงเหน็เมือ่ล่วงไปแล้ว  
ด้วยพระคุณทั้งหลายอันจะพึงรู้ด้วยใจ” เหตุดังน้ันสมเด็จพระโลกนายกจึงตรัสให้
นึกถงึอปุการะอนัท่านท�าแล้วแก่ตน เป็นส่วนกตญัญ ูและบริจาคทกัษณิาอทุศิแก่ท่าน
ผู้ล่วงไปแล้ว เป็นส่วนกตเวท ีท�าอย่างน้ีแล้วจักได้ความพอใจว่าได้ท�ากจิอนัควรจะท�า.

สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชนีินาถ ทรงมพีระราชโอรส พระราชธดิาได้ทรง
ถนอมรักษาอปุการะเสมอมา ตามหน้าทีแ่ห่งพระชนนีทีท่รงพระจ�าเริญแล้ว พอจะทรง 
อุเบกษาได้ ก็ยังมีพระราชหฤทัยจิตจอดอยู่ด้วยพระเสน่หา คอยทรงอุปการะในยาม
ต้องการ สมด้วยอุดมสถานว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” มารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรหม 
ของบตุร ดังน้ี พรหมมีเมตตากรุณาเป็นธรรมเคร่ืองอยู ่ฉันใด พระองค์ทรงพระเมตตา 
ปรารถนาสุขและความดีความงามแก่พระราชโอรสพระราชธิดา ทรงชื่นบานในเวลา 
ได้สมพระราชประสงค์ ทรงพระกรุณาในเวลาทรงพระประชวรหรืออันภัยคุกคาม 
ที่ควรสงสาร ทรงพระวิตกวิจารณ์ถึง ร�าพึงเพื่อจะปลดเปลื้องและระงับเสีย แม้ด้วย
พร่าพระส�าราญแห่งพระองค์เอง ทรงมีพระเมตตาพระกรุณาเป็นเคร่ืองอยู่ ฉันน้ัน  
สมด้วยค�าประพันธ์ข้างต้น พระราชกรณียะโดยฐานเป็นพระชนนีมามีผลเป็นอย่าง
สูงสุด ในเมื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้เสด็จเถลิงอุตมราชมไหศวรร- 
ยาธิปัตย์ ยังพระองค์ให้ได้ความอิ่มพระราชหฤทัยว่า “กต� กรณีย�” กิจอันต้องท�า  
ได้ท�าเสร็จแล้วละ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงท�าพุทธกรณียะแก่พระสาวก  
โดยฐานเป็นพระศาสดา ทรงสั่งสอนอบรมมาจนถึงความงอกงามในธรรม ทรงได ้
ความอิ่มพระพุทธกมลเปล่งพระสุรสิงหนาทว่า “ย� สตฺถารา กรณีย� สาวกาน�  
หิเตสินา อนุกมฺปเกน สพฺพนฺต� โว กต�” กิจใดอันศาสดาผู้กรุณาแสวงหาประโยชน์
พึงท�าแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้นอันเราได้ท�าแล้วแก่พวกท่านทุกประการ ดังนี้.

พระเมตตาพระกรุณาของพระองค์ หาได้มีจ�ากัดเฉพาะในพระราชโอรส 
พระราชธิดาไม่ ยังได้แผ่ตลอดมาถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
อาณาประชาราษฎร์ ทั้งบุรุษทั้งสตรีทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิต ควรจะทรงสงเคราะห์



289

ด้วยสถานใด ๆ ได้ทรงสงเคราะห์ด้วยสถานนั้น ๆ เฉพาะบุคคลบ้าง เฉพาะหมู่บ้าง  
เป็นสาธารณะบ้าง โรงเรียนโรงพยาบาลเกิดมีขึ้นเพิ่มจ�านวนรัฐสมบัติ ประกาศ 
พระเมตตากรุณาโดยล�าดับกัน กล่าวอย่างสั้น พระองค์ด�ารงพระชนม์มาเพื่อ 
ประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก ต้องตามบัณฑิตจรรยา.

พระราชกรณยีะแห่งสมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชนีินาถ ดงัรับพระราชทาน
พรรณนามานั้น ได้ในคาถาประพันธ์แห่งเมตตาสูตรเต็มทั้งฝ่ายอุปมาทั้งฝ่ายอุปไมย
รวมกัน คาถานั้นว่าอย่างนี้:

  มาตา ยถา นิย� ปุตฺต�  อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข
  เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ  มานสมฺภาวเย อปริมาณ�.

แปลความว่า “มารดาพึงรักษาบุตรเกิดแต่ตน ผู้เป็นบุตรคนเดียวแม้ด้วยพร่า
ชวิีตของตน ฉันใด พงึท�าใจให้มใีนภตูนิกร คอืผู้เป็นอยูท่ัง้มวลหาจ�ากดัมไิด้ ฉันน้ัน.

อรรถาธิบายแห่งคาถาประพันธ์น้ีว่า “มารดามีบุตรคนเดียวหรือมีหลายคน  
แต่ยังเหลืออยู่คนเดียว ต้องรักมาก มีใจจิตจอดอยู่โดยธรรมดา จะพึงเอาใจใส่
ถนอมรักษาบ�ารุงเลีย้ง ไม่คดิถงึความล�าบากเมือ่บตุรเจ็บแม้ไม่มากมายกไ็ม่วายวติก  
มีใจหว่ันอยู่เป็นนิจ ถ้าอาจปลิดทุกขเวทนาของบุตรมาเสวยเสียเอง ก็เต็มใจท�า  
ยอมพร่าความสุขส�าราญของตนเอง เพราะเหตุแห่งบุตร โดยที่สุดแม้ชีวิตก็คิดจะ
ยอมพร่า ขอแต่ให้บตุรอยูเ่ป็นผาสกุเท่าน้ัน พทุธาทบิณัฑติหมายเอาเมตตากรุณาของ
มารดาอันเป็นไปในบุตรของตน จึงกล่าวนิพนธ์ว่า “มาตา มิตฺต� สเก ฆเร” มารดา
เป็นมิตรในเรือนของตน “มาตา ปุญฺญูปส�หิตา” มารดาเกื้อกูลแก่บุญ คือเป็นเขต 
แห่งบุญ มารดามีเมตตากรุณาในบุตร ฉันใด ท่านเป็นผู้ที่พึ่งอาศัยของคนทั่วไป  
พึงท�าจิตในเขาทั้งมวลด้วยเมตตากรุณา หาจ�ากัดมิได้ ฉันนั้น.

ประมวลทัง้ข้ออปุมาทัง้ข้ออปุไมยเข้าด้วยกนั ได้กรณยีะอนัท่านผู้เป็นนาถะของ
มหาชนจะพึงท�าเป็น ๒ ส่วน คือเข้าไปตั้งเมตตากรุณาในอันโตชนคือคนผู้เนื่องกัน 
ในสกุลหรือในส�านัก ๑ แผ่ฉันทะแห่งจิตอย่างน้ันตลอดมาถงึพาหริชนคนภายนอก ๑  



290

ความรักความอารีในอนัโตชนย่อมมตีามธรรมดาอนักลุบดมีาท�าแล้วอย่างไร ย่อมได้ 
ความรักความนับถือของอันโตชนทั่วหน้า นี่เป็นสาธารณะไม่มีทั่วไปแก่กุลบดีทั้งนั้น 
อนัพุทธาทบิณัฑิตนิยมว่าเป็นกรณยีะส่วนหน่ึงของกลุบด ีความอารีเฉพาะในอนัโตชน  
อันกุลบดีมาท�าดีแล้วเพียงไรก็ตาม ยังจัดว่าเป็นจรรยาอันคับแคบไม่ไพศาล ต่อมา
ขยายออกไปถึงพาหิรชนโดยฐานเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ จึงจักควบคุมโลกไว้อยู่ ดุจสลัก 
แห่งเพลารถ ยังกุลบดีน้ันให้เป็นนาถะของคนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในสกุลของตน 
ความเป็นอยูข่องท่านผู้น้ันย่อมอ�านวยผลให้ส�าเร็จแก่ตนแก่ผู้อืน่ทัง้สองฝ่าย บณัฑติ
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลเห็นปานน้ี มีพระพุทธภาษิตสาธกว่า “ตตฺร ภิกฺขเว  
ยฺวาย� ปุคฺคโล อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ อย� อิเมส� จตุนฺน� ปุคฺคลาน� 
อคฺโค จ เสฏฺโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย  
ในบุคคล ๔ จ�าพวกนั้น บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้
เป็นเลิศเป็นประเสริฐเป็นประมุขเป็นสูงสุดเป็นบวรกว่าบุคคลอันเหลือจากนี้” ดังนี้.

การแผ่เมตตากรุณาในพาหริชนน้ัน โดยเจาะจงกมี็ โดยไม่เจาะจงกม็ ีความอารี
เอื้อเฟื้อเฉพาะบุคคล จัดเป็นการแผ่โดยเจาะจง ความเผื่อแผ่โอบอ้อมเป็นสาธารณะ 
จัดเป็นการแผ่โดยไม่เจาะจง ทัง้สองอย่างน้ี เป็นกจิอนัพงึท�าตามกาลนิยม ในสมัยใด  
สมควรอุปถัมภ์จ�าเพราะบุคคล ก็พึงท�าอย่างนั้น ในคราวใด ความอุปการทั่วกันเป็น
กิจจ�าปรารถนา กค็วรท�าเป็นสาธารณะ ท่านผู้เป็นนาถะมาท�าถกูทางถกูกาลนิยมแล้ว  
พึงได้ผลเป็นอย่างสูง สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงรับยกย่องว่า “มหาการุณิโก  
นาโถ” พระนาถะผู้ทรงพระมหากรุณา ก็เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญสัมมาสัมพุทธกิจ  
ด้วยตั้งพระมนัสเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่เวไนยนิกรทั่วไป ค�าว่า พระมหากรุณาน�า
มาใช้เรียกสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ก็โดยอธิบายว่า ทรงบ�าเพ็ญราชธรรมให้ส�าเร็จ
ประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ เมตตา กรุณา เป็นหลกัธรรมทัง้ในทางศาสนาทัง้ในทางโลก  
ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยฐานเป็นพระราชชนนี ได้ทรง
ถนอมรักษาพระราชโอรสพระราชธิดามาแล้วเป็นอย่างดี โดยฐานทรงโอบอ้อมอารี
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สมแก่พระราชอิสริยยศ ได้ทรงอุปถัมภ์ชุมนุมชนทุกชั้นทั่วไปทั้งที่ใกล้ทั้งที่ห่าง  
โดยเฉพาะบุคคลบ้าง โดยสาธารณะบ้างตามกาลนิยม เป็นที่เคารพนับถือของคน 
เป็นอันมาก สมด้วยบทบาลีว่า “รฏฺปูชิตา” ท่านผู้อันแว่นแคว้นบูชาแล้ว “เทวภูโต  
มนุสฺโส วา อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ” ท่านผู้เช่นน้ี เป็นเทพคือเป็นเจ้าเป็นใหญ่ก็ดี  
เป็นแต่เพียงมนุษย์สามัญก็ดี ย่อมเป็นผู้บรรลุผลอันเลิศเบิกบานอยู่ “อิธ ธมฺม� จริตฺ
วาน เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ” ครั้งทรงประพฤติธรรมคือหิตจริยาในโลกนี้แล้ว เสด็จ
ละภพนี้ไปแล้ว ทรงอภิรมย์อยู่ในสวรรค์ทิพยาลัย.

“ยาวตา สตฺตาน� อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพ สตฺตา มรณธมฺมา มรณ�  
อนตตีา” ความมา ความไป ความเคลือ่น ความเข้าถงึของสตัว์ทัง้หลาย ยงัมเีพยีงใด  
สตัว์ทัง้หลายทัง้มวลมีมรณะเป็นธรรมดา ไม่ล่วงมรณะไปได้เพยีงน้ัน สมเดจ็พระศรี- 
พัชรินทราบรมราชินีนาถ แม้มีพระราชหฤทัยจอดอยู่ในพระราชโอรส และทรงกังวล
อยูใ่นผู้พึง่พระราชปูถัมภ์ เม่ือถึงคราวก็จ�าเสดจ็ละโลกน้ีไปสวรรค์โดยคตแิห่งธรรมดา
ไม่สามารถจะทรงผัดเพีย้น การบญัชาแห่งธรรมดาย่อมกวดขนัยิง่กว่าการบญัชาแห่ง
จอมทัพอันท�าสงคราม ทั้งไม่มีใครเป็นใหญ่เหนือเพื่อไม่ต้องท�าตามก็ได้.

  ราชาปิ สพฺพ� ปวึ วิชิตฺวา
  สสาครนฺต� มหิมาวสนฺโต
  สมฺปนฺนรกฺโข สพโล สโภโค
  อวีติวตฺโต มรณ� อุเปติ.

แม้พระราชาผู้ช�านะแผ่นดินทั้งมวลแล้ว ครอบครองลงไปถึงสมุทรสาครที่สุด 
มีรี้พล มีโภคสมบัติ มีผู้รักษาพรักพร้อม ยังไม่ล่วงพ้นไปได้ ย่อมเข้าไปสู่มรณะ 
เหมือนกัน เหตุดังน้ัน มารดาบิดาของพระรัฐบาลเถระจึงกล่าวแก่ท่านผู้เป็นบุตร 
คนเดียวที่สุดเสน่หา เมื่อครั้งอ้อนวอนลาจะไปบวชว่า “มรเณนปิ เต อกามกา วินา  
ภวิสฺสาม” แม้เพราะมรณะ เรายังไม่ปรารถนาจะจากเจ้าเลย เมื่อธรรมดาบัญชา 
ให้ละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วต้องจ�าใจจากคนที่รักใคร่พอใจ ข้าราชการผู้ได้รับบัญชา
ให้ย้ายถ่ินไปรักษาราชการในที่อื่น ยังมีทางขอผ่อนปรนได้บ้าง สัตว์ทั้งหลายมีคติ 
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อย่างน้ี คนเราเกิดมาในโลกน้ีแล้ว ควรท�าความดีความงามไว้ให้เป็นประโยชน์แก่
เพื่อนเกิดร่วมโลก ด้วยเมตตา กรุณา นี้จักเป็นสาระเหลืออยู่ในเมื่อละโลกไปแล้ว  
เช่นน้ีชวีติจักไม่เป็นหมนั บณัฑิตในอดีตกาล ได้พรรณนาถงึความทีแ่ห่งอายขุองมนุษย์ 
เป็นของน้อย ต้องบริหารให้ยนืมาด้วยความล�าบากยากเข็ญ แล้วแนะให้บ�าเพญ็กศุล 
เพื่อไม่ปล่อยให้ล่วงไปเสียเปล่า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม- 
ราชชนนี ได้ทรงแสดงแบบอย่างอันดีไว้แก่ผู้ยังอยู่ภายหลัง ดังได้ถวายวิสัชนามา
แล้วนั้น.

ในทีส่ดุพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ราชาคณะจักรับพระราชทานสวดศราทธพรต
ธรรมบรรยาย เพือ่เพิม่พนูพระอปัมาทธรรมแห่งสมาคม มสีมเดจ็บรมบพติรพระราช
สมภารเจ้าเป็นประธาน โดยอนุรูปแก่กาลสมัย ขอถวายพระพร.
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

๑.  ภาสิตา โข เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
อย� ปจฺฉิมา วาจา หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน 
สมฺปาเทถาติ.

๒. เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส� เหตุ� ตถาคโต (อาห)
 เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว�วาที มหาสมโณ.

๓. อวิชฺชาทีหิ สมฺภูตา รูปญฺจ เวทนา ตถา
 อโถ สญฺญา จ สงฺขารา วิญฺญาณญฺจาปิ ปญฺจิเม.

๔. อุปฺปชฺชนฺติ นิรุชฺฌนฺติ เอว� หุตฺวา อภาวโต
 เอเต ธมฺมา อนิจฺจาถ ตาวกาลิกตาทิโต. 

๕. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ
 อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.

๖. ปุนปฺปุน� ปีฬิตตฺตา อุปฺปาเทน วเยน จ
 เต ทุกฺขาว อนิจฺจา เย อถ สนฺตตฺตตาทิโต.
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๗. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ
 อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.

๘. วเส อวตฺตนาเยว อตฺตวิปกฺขภาวโต
 สุญฺญตสฺสามิกตฺตา จ เต อนตฺตาติ ญายเร.

๙. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ
 อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.

๑๐. วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ
 เจตโส โหติ สา สนฺติ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ.

๑๑. เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
 เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย� สุทุตฺตร�.

๑๒. อปฺปมาโท อมต� ปท� ปมาโท มจฺจุโน ปท�
 อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา.

๑๓. ปมาท� อปฺปมาเทน ยทา นุทติ ปณฺฑิโต
 ปญฺญาปาสาทมารุยฺห อโสโก โสกินึ ปช�
 ปพฺพตฏฺโว ภุมฺมฏฺเ ธีโร พาเล อเวกฺขติ.

๑๔. อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคณฺหาติ ปณฺฑิโต
 ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
 อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ.

๑๕. เอตฺตกานมฺปิ ปาาน�  อตฺถ� อญฺญาย สาธุก�
 ปฏิปชฺเชถ เมธาวี อโมฆ� ชีวิต� ยถาติ.
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ค�าแปลศราทธพรตธรรมบรรยาย

ขอนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาค พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.

๑. พระวาจาที่สุดนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้รู้ ผู้เห็น เป็น 
พระอรหนัต์ ตรัสรูช้อบเองแล้ว ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทัง้หลาย บดัน้ี เราเตอืนท่านทัง้หลาย  
สังขารมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้
บริบูรณ์ ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

๒. ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุเกิดและเหตุดับ
ของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปรกติตรัสเช่นนี้.

๓. “ปัญจขันธ์” คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นเพราะเหตุ
มีอวิชชาเป็นต้น.

๔. ธรรมเหล่านี้ ย่อมเกิด ย่อมดับ เพราะเป็นอย่างนั้นแล้ว ก็หาไม่ อนึ่ง  
ชื่อว่าเป็นสภาพไม่เที่ยง เพราะเหตุมีความเป็นไปชั่วคราวเป็นอาทิ.

๕. ในกาลใด ปราชญ์ย่อมเหน็ด้วยปัญญาว่า สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง ในกาลน้ัน  
ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์.

๖. สภาพอันไม่เที่ยง ชื่อว่าเป็นทุกข์แท้ เพราะอันความเกิดและความเสื่อมสิ้น
บีบคั้นแล้วเนือง ๆ และเพราะอาการมีความเป็นสภาพเร่าร้อนเป็นอาทิ.
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๗. ในกาลใด ปราชญ์ย่อมเหน็ด้วยปัญญาว่า สงัขารทัง้หลายเป็นทกุข์ ในกาลน้ัน  
ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์.

๘. สภาพนั้น ย่อมรู้กันอยู่ว่าเป็นอนัตตา เพราะอันไม่เป็นไปในอ�านาจ เพราะ
เป็นปฏิปักษ์แก่อัตตา เพราะเป็นสภาพสูญเปล่า และเพราะเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้.

๙. ในกาลใด ปราชญ์ย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  
ในกาลนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์.

๑๐. ความบริสทุธิจ์ากสรรพกเิลส เป็นความดับจากทกุข์ ความดบัจากทกุข์น้ัน 
เป็นความสงบแห่งจิต ท่านกล่าวว่าพระนิพพาน.

๑๑. ชนเหล่าใด ประพฤติสมควรแก่ธรรม ในธรรมอันท่านกล่าวดีแล้ว  
ชนเหล่านั้น จักข้ามเสียได้ซึ่งกระแสแห่งมฤตยูอันข้ามได้ด้วยยากนักแล้วถึงฝั่ง.

๑๒. ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
ชนทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่าย่อมไม่ตาย ชนทั้งหลายผู้ประมาทแล้วย่อมเป็น
เหมือนคนตายแล้ว.

๑๓. ในกาลใด บณัฑิตย่อมบรรเทาความประมาทเสยีได้ ด้วยความไม่ประมาท 
ในกาลน้ัน ขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญา หาโศกเศร้ามิได้ ย่อมพิจารณาเห็นประชาชน 
ผู้โศกเศร้าอยู่ ชนผู้มีปัญญา ย่อมเล็งเห็นเหล่าชนเขลาเหมือนชนผู้ยืนบนยอดเขา 
แลเห็นเหล่าชนผู้ยืนที่พื้นดินถนัดฉะนั้น.

๑๔. ชนผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมยดึไว้ได้ซึง่ประโยชน์ทัง้ ๒ ประการ ทัง้ประโยชน์
ในภพนี้ ทั้งประโยชน์ในภพหน้า เพราะมาได้ซึ่งประโยชน์ เขาจึงกล่าวผู้มีปัญญาว่า
บัณฑิต.

๑๕. ปราชญ์รู้ถึงเนื้อความแห่งปาฐะเหล่านี้ดีแล้ว พึงปฏิบัติโดยทางที่ชีวิตจัก
ไม่เปล่า
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A SPECIAL AUSPICIOUS ALLOCUTION
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THE BUDDHIST ATTITUDE
Towards

NATIONAL DEFENCE AND ADMINISTRATION

 The following pages contain A SPECIAL AUSPICIOUS  
ALLOCUTION pronounced, on the occasion of the Anniversary 
of the Natal Day of His Majesty the King of Siam in the 2458th Year 
of the Lord Buddha (1916), by His Holiness Prince Vajirañāṇa,  
Supreme Patriarch of the Kingdom of Siam.
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THE EXORDIUM

Reverence unto the Blessed Lord 

āyuṃ vaṇṇaṃ yasaṃ kittiṃ

saggaṃ uccākulīnataṃ

ratiyo patthayānena

uḷārā aparāparā

appamādaṃ pasaṃsanti

puññakiriyāsu paṇḍitā

appamatto ubho atthe

adhigaṇhāti paṇḍito

diṭṭhe dhamme ca yo attho

yo cattho samparāyiko

atthābhisamayā dhīro

paṇḍitoti pavuccatīti.
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 I will now offer to Your Majesty a discourse on the subject of certain  
Special Blessings, in order to further adorn Your Majesty’s quality of  
Wisdom, and also as an expression of joyous thankfulness on the most  
auspicious anniversary. Your Majesty, having enjoyed another happy year of 
life until the anniversary of your natal day has once more been reached, and 
having in mind this most auspicious occasion, has graciously commanded 
the ceremony of consecrating the image of the Lord Buddha for this present  
year1 as well as the celebration of the anniversary; Your Majesty has  
worshipped the Lord Buddha with articles of reverence, such as incense,  
candles, and flowers and has also given  the three proper garments2,  
delectable food and articles of use for ascetics, as gifts to certain numbers 
of the clergy as are deemed proper for [the due performance of] such royal 
ceremonies, dedicating a portion of the fruits of your meritorious acts to the 
tutelaries who have helped and guarded Your Majesty, a most proper offering.

 And the act of propitiatory oblation, which wise men perform without  
fail, is an act that could be productive of nothing but good, ensuring  
prosperity unto those who perform them. The All-Knowing Buddha once said 
to Prince Mahānāma Licchavī, that a man of noble birth, be he a Warrior Lord 
(king) who has received the Murḍhābhiṣeka (lit. “Holy sprinkling’, i.e. being 
anointed), or not having attained such dignity but is the ruler of a realm by 
hereditary right, or only an army or troop commander, or a chief of a village, 
or even merely the head of a single family-if such a man offers the proper 
oblations to those angels worthy of propitiatory oblation with such wealth 
as he himself has obtained by lawful means, the guardian angels whom such 
nobly-born men have propitiated will help such men with righteous hearts 
full of friendliness, wishing long life to such men; and nobly-born men who 
thus receive the well – meaning aid of angels can hope for prosperity which  
knows no waning.  The act of oblation to angels being thus an act productive 
of nothing but good, it is proper that the nobly-born man who is a Lord, such 
for example as an anointed King, should perform it in order to obtain the  
beneficent results that have been stated by the Lord Buddha.

1. For each year of his age the King has one image cast.
2. The Three Proper Garments (Trai Cīvara) ordained by the Buddha to be worn by Bhikṣu are (1) 
“Sanghāṭi,” the double outer cloak, (2) “Uttarāsaṅga,” the upper garment, worn draped about the 
shoulders and falling to just below the knees, (3) “Antaravāsaka,” the lower garment, or loin cloth.
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 Also, the virtuous and meritorious acts performed by Your Majesty on 
this auspicious occasion, having been properly and duly observed, will bring 
forth excellently advantageous and pleasing fruits owning to the consequences  
thereof. Such lawful desires as for longevity are attained through one’s 
acts, and are not to be obtained by men merely by desiring or praying for 
them.  This is in accordance with the words of the Lord of the World who,  
addressing Anāthapiṇḍika the Householder,1 said: “Pañcime gahapati  
dhammā iṭṭhā kantā manāpā dullabhā lokasmiṃ” &c., meaning: “O House-
holder, these five blessings, namely: Longevity, Good Complexion (Health), 
Happiness, Dignity, and Heaven, are desirable and pleasing to all beings,  
but are difficult to obtain in this world.  I, the Tāthāgata,2 say that these five 
blessings are not to be obtained by desiring or praying for them.  I they are 
obtainable thus, who then would lack anything?  Every man would have 
Longevity, health, Happiness, and Dignity in accordance with his desire, and 
when he dies would go to Heaven.  But such is not the case.  The Faithful3 
ho desires either Longevity, Health, Happiness, Dignity, or Heaven, usually  
performs such acts as will ensure for him Longevity, Health, Happiness,  
Dignity, and Heaven. When the Faithful have duly performed such  
meritorious deeds, then would he obtain Longevity, Health, Happiness, 
and Dignity, some of which are of a divine nature and some human, and he  
would be reborn in Heaven.  And the meritorious deeds, whereby one shall  
obtain the five blessings such as Longevity, are many and various; but the 
chief of these is true righteousness in acts, speech, and mind, resulting  
from Absence of Greed (Alobha), Absence of desire to Harm (Adosa), and  
Absence of Ignorance (Amoha).  And the meritorious acts which are duly  
performed by righteous persons are necessarily the result to being free from  
negligence.”  Therefore hath the Lord Sugata,4  the Guide who showeth the  

1. The term “Householder” (Gṛhapati) is applied generally to all heads of households, but more 
particularly to individuals who are possessed of worldly wealth and are, therefore, heads of large 
households.
2. The term “Tathāgata” has no precise equivalent in English. Monier-Williams gives the meaning as: 
“He who comes and goes in the same way (as the Buddhas who preceded him.)” In Pāli and Sanskrit 
literature, the term is exclusively used in describing the Buddha.
3. The term here rendered as “the Faithful” is actually “Ariya Sāvaka”, which literally means “True 
Disciple”, a term exclusively applied to those who heard the Law from the Buddha’s own lips.
4. The term “Sugata” has no precise equivalent in English. Monier-Williams gives the meaning as 
“one who has fared well,” or “well-bestowed”.
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Path [to Righteousness], spoken the following stanzas, which are herein  
quoted [at the beginning],ˆ from the Anāthapiṇḍika Sūtra, thus:-

	 āyuṃ	vaṇṇaṃ	yasaṃ	kittiṃ
	 saggaṃ	uccākulīnataṃ
	 ratiyo	patthayānena
	 uḷārā	aparāparā

 The meaning is as follows: Wise men who desire Longevity, Health, 
Dignity, Good Repute, Heaven, and Nobility of Birth, or greater enjoyment 
[of good things] eschew carelessness (Pamāda) in meritorious acts and good 
deeds, The Learned (Paṇḍita) and the righteous praise such men; for those 
who are free from carelessness and able to seize both kinds of advantage, 
namely of the present and the future.  And it is because of the ability to obtain 
such advantage that wise men are praised as Pandits, that is to say men who 
use wisdom in performing advantageous acts.

 Your Majesty has performed acts of merit on this auspicious occa-
sion because you are possessed of wisdom and the virtue of being free from  
carelessness, and may thus be said to have progressed along the path that  
will lead Your Majesty to the full enjoyment of the fruits thereof, such as  
Longevity, in accordance with the guidance which the World’s Supreme  
Preceptor has given us in the Anāthapiṇḍika Sūtra.

____________________

THE DISCOURSE
____________________

	 “ito	paraṃ	pavakkhāmi
	 	 “taṃ	taṃ	visesamaṅgalaṃ
	 “vuccamānaṃ	hi	sutvāna
	 	 “yoniso	paccavekkhato
	 “mahārājādhirājassa
	 	 “bhaveyya	kattukāmatā	
	 “tato	sampādanatthāya
	 	 “bhiyyo	bhāvāya	sabbathā	
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	 “sammāva	padahantassa	
	 	 “dhammena	paṭipajjato
	 “tappaccayā	janindassa	
	 	 “siyā	suvatthimaṅgalaṃ.”

 I will now proceed to choose for my discourse some of the excellent 
qualities which are the root of the greatest happy fortune, which are called 
special blessings, and will discourse to Your Majesty the meaning thereof, to 
further adorn Your Majesty’s quality of wisdom.  Having heard and reflected 
with the strength of Your wisdom, a vehement desire to perform [good deeds] 
will come unto Your Majesty.  Thenceforward, Your Majesty may righteously 
endeavor to correct such of the excellent qualities which are still incomplete, 
and further augment those that Your Majesty has already attained so that they 
may become still higher, and ever acting in accordance with kindly virtues.  
Thus may all the most excellent and increasing auspiciousness be obtained  
by Your Majesty through Your acts of kingly virtue.

 For this year (2458) I will choose for my discourse three qualities  
namely “Dhammakāmatā”- the Desire for Righteousness (literally “Law”), 
“Atthākamatā”- the Desire for the Welfare [of others], and “Raṭṭhā-bhipāla-
nopāya”- the Policy of Governance.

 “Dhammakāmatā, the Desire for Righteousness, means respect for 
Dharma, or always dwelling on Dharma.  By Dharma is meant only that 
which is good, and is divided into two categories, namely Guṇa (Qualities) 
and Karaṇīya (Acts).  Dharma which are Qualities consist of, for example, 
the seven virtues of Śraddhā (Faith), Hiri (being ashamed of Sin), Ottappa 
(being afraid of sin) Bāhusaccha (being well-informed, lit.  Having listened to 
much wisdom), Viriya (Perseverance, lit, Manliness), Sati (Self-Possession),  
and Paññā (Knowledge). The Dharma which are Acts vary according to  
the status of the individual; thus, the observance of Cakravarti-Vatra (duties 
of Universal Sovereignty) is the King’s duty, while the observance of the 
Three-fold Precepts is the duty of the Ascetic.  The desire for Righteous-
ness helps us in our quest to perform Good Deeds.  Those who do not have  
Righteousness as their goal would, when performing any act, aim only at 
personal convenience, and whenever they encounter any obstacle would very 
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easily evade Righteousness; when they meet any temptation, or when fear 
threatens, they would also act in the same way; they would not be firm nor 
true to their duty, and if they should still hold to Righteousness, it would  
sometimes be merely for the sake of Self, consulting their own personal  
convenience more than anything else, and sometimes only having the World 
as their chief aim, that is to say, being either afraid of censure or desirous 
of praise.  On the other hand, those who are firm in Righteousness are also 
firm in the performance of their Duties, and though they encounter obstacles 
would use their Self-Possession, Knowledge, Perseverance, and Endurance in 
order to overcome such obstacles; they would never fail in Loyalty, nor would 
they act in opposition to their Sense of Shame and Fear of Sin; for in doing 
any deed their principal aim would be Righteousness, holding Righteousness 
to be the greatest thing of all, and would even sacrifice Wealth, Body and 
Life for the sake of Righteousness.  Those who willingly sacrifice their lives 
for the sake of their Religion and their country are people who hold such 
opinions.  The desire for Righteousness being thus the cause of firmness in 
doing right, the ancient Sages have therefore arranged the teaching into the 
following verses:-

	 “dhanañcaje	aṅgavarassa	hetu,

Man should sacrifice wealth in order to preserve his limbs, which are more 
precious:

aṅgañcaje	jīvitaṃ	rakkhamāno,

To preserve life, he should sacrifice all his limbs.

	 “aṅgaṃ	dhanañjīvitancāpi	sabbaṃ
	 “appeva	jahe	dhammamanussaranto.”

 When righteousness is in question, Wealth, Limbs, and even Life, all 
must be sacrificed should the occasion so demand it.

 To further elaborate the above teaching, [it may be explained that] 
Wealth is obtained through bodily exertion, or by putting by wealth that 
should be preserved to be employed in certain ways, such for example as for 
personal expenditure or expenditure on behalf of men worthy of employment; 
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and should one suffer from any disease which, if left unattended to, wound  
involve the loss of some limb, as for example having a wound on the hand 
or foot, then must one disburse one’s wealth in order to cure such wound, 
Should a limb become useless, and it becomes necessary to amputate the limb 
in order to preserve life, then should one consent to the amputation of that 
limb, since it is better to preserve one’s life.  In time of adversity, when life 
could only be preserved at the expense of Righteousness, as for example in 
the matter of Religious Faith when one finds one’s self compelled to embrace 
another religion in which one has no belief, or in war when taken prisoner  
by the enemy who would compel one to commit an act which would be  
harmful to one’s nation and country, then even life must be sacrificed, to say 
nothing of wealth or limb, which one would sacrifice as a matter of course.

 Dhammakāmatā, the desire for Righteousness, which our Most  
Excellent Lord hath called the means of attaining prosperity and which He 
hath called a Protective Virtue (Nāthakaraṇadharma), that is to say it is 
that which protects the Righteous. An inferior [who is firm in his desire for  
Righteousness] is one whom a superior delights to honour and patronize, 
while the superior with a similar virtue is one who is beloved and revered 
by his inferiors who seek his protection, and who would be able to cause his 
inferiors to imitate him in the desire for Righteousness, and thus there would 
be prosperity.  Thus, the teaching is expressed in the following stanzas:-

	 	 	 “gunnañce	taramānānaṃ
	 	 	 	 “ujjuṃ	gacchati	puṅgavo
	 	 	 “sabbā	ujjuṃ	gacchanti
	 	 	 	 “nette	ujjuṃ	gate	sati.”

 When a herd of cattle is fording a stream, if the leading ox leads straight, 
all the other oxen will follow straight.

	 	 	 “evameva	manussesu
	 	 	 	 “yo	hoti	seṭṭhasammato
	 	 	 “so	ce	dhammaṃ	carati
	 	 	 	 “pageva*	itarā	pajā

* In the original, there is a note indicating that perhaps the word “Pageva” (a fortiori) here should 
read “Tatheva” (“Even so”).
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	 	 	 “sabbaṃ	raṭṭhaṃ	sukhaṃ	seti
	 	 	 	 “rājā	ce	hoti	dhammiko.”

 It is the same among men.  If he whom people call the highest is  
Righteous, even so would the rest of the people follow his lead in the way 
of Righteousness.  When the King is steadfast in Righteousness, then is the 
whole of his Dominion happy.

 Desire for Righteousness is thus the foundation of uprightness in the 
performance of duty, which brings happiness and excellence unto one’s self 
as well as unto others.

 Your Majesty is always full of desire the Righteousness and stands  
steadfast in Righteousness, being an example to your royal dependents 
and your subjects. Your Majesty chastises those who trespass against  
Righteousness and patronises those who are righteous, sometimes by means 
of royal policy which possesses various aspects, and sometimes by the might 
of your sovereignty, thus making for the smoothness of administration and 
establishment of the stability of your peoples’ status, bringing prosperity and 
stability unto your royal dominion and all your subjects.  This virtue of Your 
Majesty forms the first of the auspicious, excellent qualities.

 [Secondly], Atthakāmatā, Desire for Welfare, means the desire to see 
that which is good happen to others, and is the virtue inherent in Great Men 
who possess greatness of nature and are without selfishness. Welfare in 
this case means the welfare of others, both in worldly affairs and in moral  
affairs, and it does not matter whether such welfare be pleasing or unpleasing to 
those concerned.  That which is really good for people, even though it may be  
unpleasing to them, would be done unto them by the Great, very much as 
parents who, though aware of the fact that their infant dislikes the taste of 
medicine, must yet compel the infant to take it in order to cure some illness.  
There is an instance of this in the history of the Lord Buddha.

 Once, prince Abhaya, the son of King Bimbisāra, went before Our  
Gracious Lord and put a question thus: “Dost Thou, Lord, speak only words 
that are pleasing unto Thy hearers, or dost Thou also speak words that are 
unpleasing unto them?”  It is said, that at the time, the said prince was still a 
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pupil of the Nigrantha,1 and they had taught the prince to put the above ques-
tion, hoping that, should the Lord reply saying that He only spake words that 
were pleasing unto His hearers, it should have been countered by saying that 
the Lord had in various ways sometimes spoken words of criticism against 
Devadatta;2 but should the Lord, on the other hand, reply that He sometimes 
spoke words that were unpleasing, then would it have been countered by say-
ing that He was therefore no better than ordinary men; in any case, it was 
hoped that an opportunity would have been found to belittle the glory of the 
Lord with one or the other part of such question.  Our Most Excellent Lord 
thereupon made answer as follows: “I hold not such a thing [as pleasure or 
displeasure] as a guidance; the words which I speak have only Usefulness 
as their aim, whether they be pleasing unto the multitude or no, and I speak 
them at the proper moment”.  This proves that the Self-Enlightened Buddha 
was steadfast in His desire for conferring benefits, desiring the welfare of His 
followers, and ought to be held as a pattern for all Buddhists, from the Great 
down to the Common People.  With His pure mind full of the above virtuous 
quality, the Lord laid down His Rules for the prevention of wrongful conduct  
among the Bhikṣu Brotherhood and decreed punishments for those who  
transgressed [the Rules], and also gave permission for the Brotherhood  
in Conference to punish Bhikṣus who transgressed the Moral Laws  
(Dharmavinaya), all of which was for the purpose of restraining [evil].  He 
preached the Law leading to better conduct, proper for the followers of the 
Buddha, both Laymen and Clergy, and also accorded to His disciples the right 
to teach and carry on the work of propagating His words.  He thus exalted 
some of them by way of showing them His patronage.

 In restraining certain of the Bhikṣus, He considered the welfare of  
the Majority.

1. “Nigrantha” (or “Nirgrantha” in Sanskrit) literally means “free from ties or hindrances”, a term 
adopted by the Brahmans, in contradistinction to the term “Bhikṣu” adopted by the followers of the 
Buddha.
2. Devadatta was a cousin and former disciple of the Buddha, but subsequently became Anti-Buddha, 
and leader of the great Schism.
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 Once, the Vajjīputra,1 who having transgressed the Pārājika2 rule  
had ceased to be Bhikṣus and were debarred from re-entrance into the  
Brotherhood, presented themselves before the Lord and beseeched Him to 
grant them permission to re-enter the Brotherhood; but the Lord replied unto 
them saying that theirs was not a case wherein the Pārājika rule which He 
had ordained could be waived.  Thus did the Lord aim at the greater welfare 
of the Majority (in not granting favour unto the few), and thus did He firmly 
establish His Religion for the good of His followers thenceforth.

 Your Majesty, being desirous of the welfare of the Buddhist Religion, of 
Your Kingdom, and of Your People even to individuals, has always strive in 
such manner as to accomplish such well-being.  In the affairs of the Buddhist 
Religion, Your Majesty is the Defender of the Faith, lending Your influence 
to the Church in governing the Clergy, fostering the study of the Holy Law 
and the teaching of the Faith; and You lead the People to attain firmer faith in  
the Buddhist Religion, In the affairs of Your Kingdom, Your Majesty directs 
the Governance of the realm in a smooth manner, proper for the times; You, 
restrain those of Your Royal servants who do wrong, and patronize those  
of who do right; for Your people Your Majesty has fostered Education  
and hospital work, and You have aroused in them manly courage; as for  
individuals, Your Majesty gives such support as may be necessary; all these 
are good deeds, This virtuous quality of Your Majesty will bring prosperity 
and stability unto the Buddhist Church and the Kingdom, which makes for 
the happiness of the People and the loyalty of individuals, so that it may be 
counted as the second of the specially auspicious virtues.

 As for Raṭṭhābhipālanopāya, the Policy of Governance.  I will here 
choose one or two instances as examples.

 Communities which have business in common and live in close  
proximity to one another will inevitably have disputes, either on account  
of their business or their properties, it is the duty of those who govern to 
investigate and point out the right and wrong in order to end such disputes.  

1. The Vajjīputra were a set of nobly-born youths who entered the Brotherhood, but were later  
persuaded by their parents to procreate offspring in order to carry on their family traditions. For this, 
they were expelled from the Holy Brotherhood.
2. The sins that merit expulsion are four, namely Unchastity, Theft, Homicide, and Pretence to  
Supernatural Powers.
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And among Communities, there must inevitably be some necessitous persons 
who commit the theft of other’s wealth, and others there must be who are 
evil-minded and do harm unto others; and so on.  It is the duty of those who 
govern to investigate and punish evil-doers, in order to secure the happiness 
of the people.  If the investigation and punishment is not in accordance with 
justice, then unhappiness is caused to the people.  Hence, justice to all forms 
one of the policies of Governance. Ancient Kings considered it their duty  
either to dispended justice themselves or else to depute their authority to  
trusted councilors to act as judges; they decreed laws and ordained the rules  
of procedure and punishment in order to aid [the dispensing of] justice; this 
has been the royal custom from ancient days down.

 In the Buddhist Church, the Self-Enlightened Buddha has laid down  
the principles of justice.  Thus, in the Paduma Jātaka, the Lord has said:

	 	 	 “nādisvā	parato	dosaṃ
	 	 	 	 “aṇuṃthūlāni	sabbaso
	 	 	 “issaro	paṇaye	daṇḍaṃ
	 	 	 	 “sāmaṃ	appaṭivekkhiya.”

Which means: “He who is a sovereign, not having investigated for himself, 
and not having thoroughly been convinced of the guilt of others or the extent 
of such guilt, let him not inflict punishment”.

 Again, in the Dharmapada, the Lord spoke as follows:

	 	 	 “na	tena	hoti	dhammaṭṭho
	 	 	 	 “yenatthaṃ	sahasā	naye.”	&c.

The meaning is: “He who investigates cases in a hurried manner cannot  
be said to be a truly just man.  The sage (Paṇḍit) who does not investigate 
in a hurried manner, but picks out the substance (or essence) like one who 
holds a pair of scales, and who investigates (the case) of others in an equitable  
manner-such a wise man, being careful of justice, I call a truly just man.”

 Again, the Lord has laid down the principles of not giving way to  
any of the evil states (or courses;-Pali, “Agati”) in the Siṅgālovāda Sutra, as 
follows:-
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	 	 	 “chandā	dosā	bhayā	mohā
	 	 	 	 “yo	dhammaṃ	ativattati
	 	 	 “nihīyati	tassa	yaso
	 	 	 	 “kāḷapakkheva	candimā;”

“The fame of him who transgresseth [the path of] Virtue on account of Love 
(Chandā), Hatred (Dosā), Fear (Bhayā), and Ignorance (Mohā), will grow 
less, like unto the waning moon in the dark fortnight;

 	 	 “chandā	dosā	bhayā	mohā
	 	 	 	 “yo	dhammaṃ	nātivattati
	 	 	 “āpūrati	tassa	yaso
	 	 	 	 “sukkapakkheva	candimā.”

“The fame of him who transgresseth not Virtue on account of Love, Hatred,  
Fear, and Ignorance, will be ever full, like unto the moon in the bright  
fortnight.”

 For the investigation of disputes which may arise within the Holy  
Brotherhood, the Lord has ordained the rules of procedure, for the guidance 
of the Vinayadhara.1

 Your Majesty has given Your patronage to the Bar Association, whose 
duty it is to teach and examine into the legal knowledge of candidates for  
admission to the Bar; You have established the Dike Court (Supreme Court of 
Judicature) to adjudicate cases on Your behalf; by such means Your Majesty 
has assisted Justice, which may be regarded as one of the instances of Your 
Majesty’s observance of the policy of governance.

 Again, people who live in different countries in close neighbourhood 
must inevitably have disputes and quarrels, either on account of territory, or of 
the rights of the subjects thereof, or of commercial rivalry, and so forth.  Even 
people of the same State, who when having disputed between themselves and 
not having any one to adjudge their quarrels, must inevitably use their own  
strength in fighting in order to obtain their own desires.  Even though  

1. In every community of monks, one of their number is appointed Vinayadhara, literally “the Holder 
of the Disciplinary Rules”; he is the “Law Officer”, so to speak.
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the world has grown so civilized, that people now know many means for  
adjusting differences of opinion, such for instance as asking a third party to 
arbitrate between the two parties in dispute, yet people still prefer to use their 
own strength to decide issues, as is instanced by the present Great War in 
Europe.

 Such being the case, each nation finds it necessary to organise some 
of its own citizens into a class, whose duty it is to fight against its enemies.  
In ancient times, this class was known as “Kṣatriya,2” with the King as  
the Chief thereof.  It was on this account that all princes, who were the  
descendants of Kings who successively performed such duties, became 
known as Kṣatriya also; and the followers of the Kṣatriya also became, as 
their masters, all warriors or fighting men.  The defence against external foes 
is one of the policies of governance, and is one that cannot be neglected.  
War generally occurs suddenly, and victory cannot be won solely by having a 
large number of men, arms, and munitions; it must also depend upon Presence  
of Mind (Sati), Knowledge (Paññā), Bravery, Experience, Readiness in  
Commands, and good fighting positions, and so forth, in order to make  
victory certain.  Therefore, war must be prepared for, even in time of peace, 
otherwise one would not be in time and one would be in a disadvantageous 
position towards one’s foe.  An instance in illustration of this [unprepared-
ness] may be found in the Dāghāvu Jātaka, which tells of the Kingdom of 
Kosala, which was a small State, possessing a smaller number of fighting 
men and less arms and munitions, supplies and transports, than the Kingdom 
of Kāsī which was its neighbor; the former kingdom also neglected to take 
precautions [against invasion.] Therefore, when invasion came from Kāsī, 
Kosala was unable to withstand the foe, and was lost to Kāsī.

 Our Blessed Lord hath taken the preparedness of a country that is not 
negligent as an illustration in the following saying:

  	 “nagaraṃ	yathā	paccantaṃ
	 		 	 “guttaṃ	santarabāhiraṃ

2. The Hindus divided men into four great castes: Kṣatriya (Warrior), Brāhmaṇa (Sacerdotal), Vaiśya 
(Merchant), and Śudra (Plebeian).
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	 		 “evaṃ	gopetha	attānaṃ
	 		 	 “khaṇo	mā	vo	upaccagā
	 		 “khaṇātītā	hi	sochanti
	 		 	 “nirayamhi	samappitā.”	

The meaning is as follows: “As towns that are situated on the borders [of 
a state] must be prepared both inside and out, so be ye prepared likewise.  
Let not any opportunity escape you, for those who have let opportunity pass  
by will be completely full of sorrow [as] in hell.”

 This realm of Siam has enjoyed great prosperity because all her  
citizens used to be warriors. In time of war all used to be mobilised for  
fighting; but when in peace, each used to go about his separate occupations, 
until they [the citizens] subsequently became divided into the Military and  
Civilians, Owing to the fact of the citizens having been warriors, the Kingdom 
enjoyed a long period of peace, so that civilians became totally inexperienced 
in warfare, and even the military were none too proficient.  During the reign 
of His Late Majesty King Chulalongkorn, the army became greatly reformed.  
During the present reign, Your Majesty has shown Yourself vigilant concern-
ing affairs; You have continued to promote the welfare of the army, You are 
also beginning to improve the navy, You have founded the Corps of “Wild 
Tigers”1 in order to teach civilians the practice of war, and You have initiated 
amongst schoolboys the Boy Scout Movement to foster in boys the warrior 
spirit.  All these thing Your Majesty has done out of Your desire to turn Your 
people into warriors as of old.  This provides another instance of the policy 
of governance.

 Your Majesty’s fame in this direction has been noised abroad, so that 
His Majesty King George V. of Great Britain and Ireland has asked Your  
Majesty to accept the rank of Honorary General in the English Army, and 
King George has accepted a similar rank in the Siamese Army which Your 
Majesty offered to him, thus demonstrating the fact that he (King George) 
considered Your Majesty the Chief of Warriors as well as honouring the Army 
of Siam, an honour which has never before been bestowed upon any other 
Sovereign in the Orient.

1. Literal rendering of the old Siamese name for Scouts.
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 There is an appropriate Buddhist text, which may be quoted, as  
follows:-

  	 “dūre	santo	pakāsenti
	 		 	 “himavantova	pabbato;
	 		 “asantettha	na	dissanti
	 		 	 “rattiṃ	khittā	yathâ	sarā.”

The meaning is as follows: “A good man is known far and wide, like unto  
the Himalayan Mountains; whereas a bad man is not recognized even when  
in close proximity, (and is) like an arrow shot out into the night”.

 Care for the welfare of the people also forms another policy of  
governance, which duty the ancient kings were in the habit of performing.  
Sometimes the King would pay visits to (parts of) his dominions in state;  
at other times he would do so incognito and in disguise, in order to learn  
for himself the real condition of things.  Your Majesty has this year paid a 
visit to the Circles of Nagor Srī Dhamarāj and Surāshtra, in order to study the  
conditions of Your subjects, and Your Majesty has thus performed another 
duty which forms part of the policy of governance.

 Proper order in administration is another desirable thing in the policy 
of governance.  Our Omniscient Lord held the State that is well governed as 
an example and spoke thus:

	 “nagarūpamaṃ	cittamidaṃ	thaketvā
	 “yodhetha	māraṃ	paññāvudhena”.

“Restrain your minds like unto a city [well-governed], and then fight Māra 
(the Devil) with Knowledge as your weapon.”

 Your Majesty has reorganised such parts of the administration as were 
still somewhat unsuitably organised, making all fit into their proper places 
in different departments, and has thus performed another part of the Kingly 
office.
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 Policy of Governance is the cause of the prosperity and integrity of  
the Kingdom, and may, therefore, be counted as the third and most important 
of blessings.

 The three virtues, namely, Dhammakāmatā, the Desire for Righteous-
ness, Atthakāmatā, the Desire for Welfare, and Raṭṭhābhipālanopāya, the 
Policy of Governance, are great qualities which bring prosperity, glory, and 
blessing unto him who acts in accordance thereto, which is the reason why 
each of them is called a special Blessing, as may be inferred from the words  
I have addressed to Your Majesty.

______________________

THE PERORATION AND BLESSING
______________________

   “tehi	tehi	visesehi
	 		 	 “guṇehi	paribhāvito
	 		 “sukhī	hotu	mahārājā
	 		 	 “dīghāyu	akuto	bhayo
	 		 “yasasā	tejasā	cāpi
	 		 	 “bhānumā	viya	vaḍḍhayaṃ
	 		 “sadā	bhadrāni	sampassaṃ
	 		 	 “rajjaṃ	kāretu	sotthinā.”

 May Your Majesty, who has been well-endowed with the most  
excellent august virtues, enjoy prosperity and happiness every day and night;  
may You have long life, free from every changer; may Your Majesty’s  
greatness and glorious power ever remain full like unto the Sun free from 
darkening clouds; may You only meet with the fruits of success on all  
occasions; and may Your Majesty remain in the happy enjoyment of Your 
great sovereignty, ruling over Your dominions in prosperity according to Your 
Majesty’s desire.

	 		 “sādhu	ārakkhakā	devā
	 		 	 “vatthudevā	mahiddhikā
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	 		 “saraṭṭhamaṇḍalaṃ	bhūpaṃ
	 		 	 “abhipālentu	sabbadā.”

 May the powerful guardian angels and tutelaries, who have received 
with satisfaction Your Majesty’s meritorious oblations, benevolently guard 
Your Majesty’s person and Your dominion, ensuring the continued prosperity 
thereof, and free [the Kingdom] from all foes, preserving peace forever.

  	 “arahaṃ	sammāsambuddho	
	 		 	 “uttamaṃ	dhammamajjhagā
	 		 “mahāsaṅghaṃ	pabodhesi
	 		 	 “iccetaṃ	ratanattayaṃ.

 The Sanctified, Truly Self-Enlightened Buddha, having attained  
knowledge of the Highest Truth, caused the Great Assembly [of His  
Disciples] to attain the same and [therefore] to awake from sinful slumber.  
These are called the Three Jewels, that is to say the three things that are 
the cause of joy.  Even though they may be three separate Natures [called] 
“Buddho” (The Enlightened), “Dhammo” (The Truth, literally “Law”), and 
“Saṅgho” (The Church, literally “Assembly”), yet are they in reality one, 
since the one cannot be separated from the other, The Lord Buddha first  
attained knowledge of the Truth and then taught others to attain the same; 
the Truth was learnt and kept in mind by the Clergy; and the Clergy were the 
disciples of the Buddha, so that all were closely connected in this manner.  
These Three jewels are the purest and loftiest things in the world, and cause 
the greatest purity unto the Faithful who desire purity within themselves and 
therefore always act righteously.  Freedom from all sin means the extinction 
of all sorrow.  Nirvana is the greatest of all extinctions, that is to say the 
state of being exempt from all sin and sorrow; hence it is called the greatest  
happiness.1

 By virtue of the above truth, may there be Blessing [to all] on every  
occasion, by virtue of the holy power of the Three Jewels acting as a  

1. The whole of the above paragraph is a concise statement of the Buddhist Faith, and gives the clear-
est idea in the fewest possible words.  They were embodied by the late King Mongkut into stanzas, 
beautiful in their very simplicity.
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repellent agent [against harmful influences]. May neither harmful misfortune  
nor obstacles [to happiness] touch or trouble this great land of Siam on any 
occasion, but may they all pass by this county.  May Health, Happiness,  
Longevity, and prosperity, which are the causes of greatness, as well as joyful 
Blessing come unto and be enjoyed by Your Majesty and the Royal Family 
who are rulers of this great land of Siam.  May the guardian angels who abide 
within this Kingdom of Siam, from those who abide within the Royal Palace 
to those abiding in every part of this dominion, and to whom Your Majesty 
has made due offerings of Pious Oblation and Food Oblation, be benevolent 
and keep watch over Your Majesty and Your Kingdom, granting all that is 
desired for beneficial welfare, and guarding against every kind of evil which 
may militate against prosperity, so that such evil may never occur.

  	 “siddhamatthu,	siddhamatthu,
	 		 	 “siddhamatthu	idaṃ	phalaṃ;
	 		 “etasmiṃ	ratanattayasmiṃ
	 		 	 “sampasādanacetaso.”

May Your Majesty, who has perfect Faith in the Three Jewels, obtain the fruits 
of all Your desires henceforth.

THE END
_____________
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THE TRIUMPH OF RIGHT
A SPECIAL ALLOCUTION

BY

HIS HOLINESS PRINCE VAJIRAÑĀṆA
SUPREME PATRIARCH OF THE KINGDOM OF SIAM

TRANSLATED INTO ENGLISH BY ONE OF HIS DISCIPLES

FOREWORD

In 1981, a translation of a Special Allocution by His Holiness Prince  
Vajirañāṇa, the Supreme patriarch of the Kingdom of Siam, was published 
under the title of right is Right, and was accorded a most gratifying reception 
by the reading public.  The words which His Holiness pronounced so clearly  
in support of the war in defence of Right against Might undoubtedly had  
a wonderful effect upon all truly professing the Buddhist Faith, and many 
copies were sent out to British Burma to be distributed in various districts.

 Since then, Right has emerged triumphantly from the great conflict 
against Might, which gave His Holiness an opportunity of preaching a fine 
victory sermon on the occasion of the Birthday of His Majesty the King in 
1919.

Where the subject matter is of such supreme excellence, it would be almost 
impertinent to impose upon the reader a longer foreword.  It may however 
be added that the same arrangement is here adopted concerning notes as was 
done in his previous work, and they will accordingly be found at the end of 
this volume.

The Translator*

* The translator was King Rama VI himself.  The text of this sermon was kindly lent to us by His 
Excellency M.L.Pin Malakul.
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THE EXORDIUM
Reverence unto the Lord Buddha

hito	bahūnaṃ	paṭipajja	bhoge
taṃ	devatā	rakkhati	dhammaguttaṃ
bahussutaṃ	sīlavatūpapannaṃ
dhamme	ṭhitaṃ	no	vijahāti	kittīti

I will now offer to Your Majesty a discourse on the subject of Special  
Blessing, in order to further adorn Your Majesty’s quality of wisdom, and  
also as an expression of my approval of Your Majesty’s benevolence on this 
most auspicious anniversary. Your Majesty having enjoyed another happy  
year of life until the anniversary of Your Natal Day has once more been 
reached, has graciously commanded the ceremony of consecrating the image  
of the Lord Buddha for the present year as well as the celebration of the  
anniversary of Your Natal Day and Accession Day combined, dedicating  
a portion of the fruits of Your meritorious acts to the tutelaries who have 
guarded Your person and to the guardians dwelling within the palace guarding 
Your regal splendor, as a righteous offering and a proper requital.

 The act of propitiatory ablation is one of those acts habitually  
performed by Buddhist men of wisdom, and, as the Lord Buddha once said 
unto Prince Māhānāma Licchavī, is an act that could be productive of nothing 
but good, ensuring prosperity unto those who perform it, causing the angels 
to help with tender hearts, so that such prosperity will never be decreased. 
And the reason why the angels would so help the nobly born would be on 
account of their possessing Virtues that are the active cause and therefore did 
the Saviour of the world pronounce a discourse, the substance of which has 
been preserved in the following stanza:
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  	 hito	bahūnaṃ	paṭipajja	bhoge

“The nobly born, who uses his worldly wealth to help many people.

  	 taṃ	devatā	rakkhati	dhammaguttaṃ

“Would receive the protection of the angels as he is already protected by  
Virtue.

 bahussutaṃ	sīlavatūpapannaṃ
	 dhamme	ṭhitaṃ	no	vijahāti	kitti

 “And fame will never forsake him, who is learned, is correct in conduct and 
observance, and who is steadfast in Virtue.”

 In performing many meritorious acts in connexion with the auspicious 
occasion, Your Majesty has dedicated the fruits thereof to the tutelaries and 
the guardian angels, a moral offering and a requital, in accordance with the 
customs of Buddhist men of wisdom, as I have already explained.

_______________________

The Discourse
_______________________

   “ito	paraṃ	pavakkhāmi
	 	 	 	 “taṃ	taṃ	visesamaṅgalaṃ
	 	 	 “vuccamānaṃ	hi	sutvāna
	 	 	 	 “yoniso	paccavekkhato
	 	 	 “mahārājādhirājassa
	 	 	 	 “bhaveyya	kattukāmatā	
	 	 	 “tato	sampādanatthāya
	 	 	 	 “bhiyyo	bhāvāya	sabbathā	
	 	 	 “sammāva	padahantassa	
	 	 	 	 “dhammena	paṭipajjato
	 	 	 “tappaccayā	janindassa	
	 	 	 	 “siyā	suvatthimaṅgalaṃ.”
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I will now proceed to choose for my discourse some of the excellent  
qualities which are the roots of the greatest prosperity, which are called  
special blessings, and will discourse to Your Majesty the meaning thereof, to 
further adorn Your Majesty’s quality of wisdom.  Having heard and reflected 
with the energy of Your wisdom, a vehement desire to perform (good deeds) 
will come unto Your Majesty.  Thenceforward, Your Majesty may righteously 
endeavor and properly act to repair such of the excellent qualities which are 
still incomplete, and further to augment those that Your Majesty has already 
possessed, so that they may become highly developed.  Thus may all the most 
excellent and increasing auspiciousness be obtained by Your Majesty through 
Your acts of kingly virtues.

 For this year (2461) I will choose for my discourse three sorts of  
qualities, namely Maitrī (Friendship), Sacca (Truth), and Raṭṭhābhipāla-
nopāya (the Policy of Governance).

 Maitrī means friendship, in other words the act of making friends:  
generally speaking, people who are fond of each other are called Mitra 
(friends) as for instance,

	 “mātā	mittaṃ	sake	ghare”

 “One’s mother is the friend in one’s house.”

 Again, those who entertain friendly feelings towards each other may 
also be called friends, as for instance.

	 “ariyamittakaro	siyā”

“One should make friends of the Holy Personages”

Speaking more in particular, one who is a close companion and a loving one 
is called the friend, as for instance:

 “sahāyo	atthajātassa	hoti	mittaṃ	punappunaṃ.”	

“A companion is often the friend of him who has some business to carry 
through.”
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Co-workers are sometimes merely companions, sometimes councilors, but 
are not thereby friends: it is only when they are bound by affection are they 
called friends.  There are both good and evil friends called kalyāṇamitto (good 
friend) and pāpamitto (evil friend) respectively.

 The signs whereby one may distinguish between the two kinds of 
friends are given in the Siṅgālovāda Sutra as follows: “Evil friends are those 
who sponge on one, whose words cannot be depended upon, who flatter,  
and who lead one along the road to ruin; those who possess these four  
characteristics are called mittapaṭirūpa the mock friends. (i.e. men who have 
the semblance of friends). Good friends are those who are of real assistance 
to one, who share one’s joy and sorrow, who lead one towards the desirable  
goal, and who bear genuine affection; those who possess these four  
characteristics are called Suhada, the cordial ones, (men who are good- 
hearted).  In the Mittāmitta Jātaka (The story of the True and False Friends) 
in the Dvādasa Nipāta2 are told the sixteen characteristics of True and False 
Friends.  The characteristics of a false friend are, when meeting one he 
does not smile, does not feel glad, does not look one in the eye, acts in an  
antagonistic manner, consorts with those who are one’s enemies, does not 
consort with one’s friends, contradicts those who praise one, praises those 
who abuse and revile one, does not tell one his own secrets, does not help to 
keep one’s secrets, does not praise one’s work, does not praise one’s wisdom, 
is glad when one meets with misfortune, is sorry when one meets with good  
fortune, refuses to share with one such delicacies as he may become  
possessed of, and shows no benevolence towards one.  The characteristics of 
a true friend are that he thinks of one in one’s absence, is glad on one’s return, 
laughs with one, converses pleasantly with one, consorts with those who are 
one’s friends, does not consort with those who are one’s enemies; contradicts 
those who speak evil of one, agrees with those who praise one, tells one his 
own secrets, keeps one’s secrets closely, encourages one in one’s exertions, 
helps one when one make use of one’s wisdom, is glad when one meets with 
good fortune, is sorry when one meets with misfortune, thinks of one when he 
obtains some delicacies, and entertains kindly feelings towards one.

 Friends are strong outward causes leading those who consort with them 
towards good or evil.  Therefore did the Saviour of the world say:
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	 “bāhiraṃ	 bhikkhave	 aṅganti	 karitvā	 nāññaṃ	 ekakaṅgaṃpi	 
samanupassāmi,	 yaṃ	 evaṃ	mahato	 anatthāya	 saṃvattati,	 yathayidaṃ	
bhikkhave	pāpamittatā,”	&	c.

“O disciples, when some outward cause has usurped the place of reason, then 
do I never see any other reason which leads towards great calamity, as for 
example when we possess evil friends, for evil friendship naturally leads to 
great misfortune; one the other hand I do not realize any reason which leads 
towards great prosperity, as for example when we possess good friends, for 
good friendship naturally leads to great good fortune.”

 Friendship may bring ruin or prosperity, according to the character 
of one’s friends, as has been made clear by the Lord’s teaching as I have 
said; hence alliance or friendly intercourse should only be entered into with 
good friends, and when rightly accomplished will unite the strength of each  
individual into a single union, thus forming a great unit of strength.  Husband 
and wife help each other in the pursuit of livelihood, or make a division of 
labour, are each other’s councilor in business or in joy and sorrow, making 
two thinkers, possessing double capital for use in augmenting wealth, and 
have two sets of friends to help to bear their burdens.  When the circle is  
widened so as to also include people outside the family then is strength  
greatly augmented; he who possesses many friends is able to accomplish  
great things, because he has others to help in planning, working, and  
augmenting capital. As the making of friends is a desirable act for  
individuals, so is it the duty of communities.  People of different units  
within the same nation, such as the officials of different departments, if they 
are friendly towards one another, each helping to accomplish the work which 
they have to do in connexion with one another, are a source of strength to their 
nation. The peoples of different nations, being friendly, do commerce with one 
another, each dwelling in peace, and sometimes unite their strength in fighting 
an enemy who invades them, such as the Allies uniting to fight the German 
Nation and its allies, resulting in the present victory.  As individual friendship 
may bring either ruin or prosperity according to the character of the friend, so 
does national alliance bring either good or evil results.  Turkey and Bulgaria, 
having consorted with the German nation which is a wicked one, have shared 
her downfall, whilst Belgium, which has consorted with the Allies, although 
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she at first observed neutrality and was therefore devastated by the Germans, 
has been able to set up her independence again, and has achieved world-
wide fame; and the Italian nation, although at first allied to the German and  
Austrian nations when the war broke out, Forsook her evil friends, Joined the 
Allied nations, thus escaping from the great danger, attaining safety free from 
the trammels of evil friendship, gaining an opportunity to increase its power 
and territorial possessions.

 Your Majesty has preserved friendly relations with foreign nations, 
some of which were entered into in the reign of Your August Grandfather, 
and some in the reign of Your August Father, has fostered such friendships, 
and has thereby enhanced the dignity of the nation.  When he great War broke 
out in Europe Your Majesty at first preserved a strict neutrality.  When Your 
Majesty saw however, that the war was not being carried on in accordance 
with the laws of war, that the Central Powers of Europe were making war 
in an unrighteous manner, and Right was being abused and all nations in 
danger of losing the rights of Freedom and Equality, and that the Allies were 
endeavouring to uphold these rights, Your Majesty then considered it time 
to help in the defence of Right, severed friendly relations with Germany and 
Austria-Hungary, declared war on these two Empires, joined the side of the 
Allies, and in the end the Allies have achieved victory and Right has been 
upheld.  That Your Majesty has preserved friendship both in peace and in war 
constitutes the first special blessing, enhancing Your dignity throughout the 
world (Secondly) Sacca means being true to one another, a virtue that creates 
a bond firmly uniting friends in affection.  Without “Sacca” concord would be 
impossible.  Husband and wife would not be able to trust each other, would 
find difficulty in agreeing, would be in perpetual discord, neither would be 
able to live in peace and may even have to separate; it is only when each sees 
the other’s faithfulness would they be able to live in agreement, and dwell 
with one another in concord.  Between relatives or between friends, should 
they entertain suspicions of one another, they would never be able to preserve 
good relations; it is only when each believes in the other would they be firm 
in friendship.  When Prince and servant are mutually unfaithful, then would 
it be difficult to carry out any work together in accord; it is only when each 
has seen the other’s faithfulness could they reach mutual agreement. Finally,  
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if those who do business with each other should each seek unfair advantage 
over the other, they would not be able to continue doing business with one 
another long; it is only when both sides are honest can people continue to do 
business with one another.

	 “saccaṃ	have	sādhutaraṃ	rasānaṃ”

“Honest is the taste (or flavor) that surpasses all other tastes.” The taste of 
dainty food only tempts one to swallow the food with ease; the taste called 
kāma (Sensual Pleasure)3 only tempts one in the acts of looking, hearing, 
smelling, tasting, and touching which are all mixed up with evil when carried 
on to excess; but Honesty is the taste that brings joy unto those who have 
read (the truth) in each other’s heart, binds mutual concord in a fast bond,  
and causes great and permanent advantage.  Truth (or Honesty) forms one of 
the qualities of the greatest men among the multitude.  In religion, Truth is 
given as one of the pāramī, (Perfections), known as “Sacca Pāramī,” in the 
Ten Perfections of the Self-Enlightened Buddha,4 which He is said to have  
exercised during the periods that He lived as a Bodhisattva,5 and may  
therefore be called one of the Buddhakāraka Dharma, that is to say, Virtues 
which make for Buddhahood; without Truth, the attainment of Buddhahood 
would be impossible.  Any religious teaching that is without Truth could  
never be called good teaching.  In the Buddhist religion, the preservation of 
Truth forms the fourth of the five sīla (Moral precepts, or “Commandments” 
for laymen); in virtuous observance, vacī sucarita (right conduct in word) 
forms the first part, and is the third division of the Eightfold Path;6 and for this 
reason, those who are devoid of Truth could never claim to be called persons 
of good precepts, neither could they claim to be virtuous or civilized.

 In worldly affairs, Truth forms one of the kingly Virtues, under the 
heading of “ājjavaṃ” i.e. Rectitude, in the list of the Ten Royal Duties to 
be observed by Kings.7 In ancient times it was told of certain kings who, by  
inadvertence, had granted a boon to someone, and, on realizing afterwards  
the excessiveness thereof, had felt very uneasy, but had in the end to let it 
go, in order to show that kinds had always to keep their word.  He who is  
Sovereign Lord of a realm observes rectitude not only for himself but also 
causes his subjects to observe it, as for example by enacting laws for the 
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punishment of fraud and perjury.  Individuals and communities who have to 
transact business with each other enter into agreements for such purpose in 
order to bind each other to keep faith.

 	“sacce	atthe	ca	dhamme	ca
	 		 “ahu	santo	patiṭṭhitā”

Good men are established in Truth that is a benefit and a virtue.  They would 
be willing to sacrifice their own personal interests to preserve it (the Turth).”

	 “saccena	kittiṃ	pappoti”

“He who is steadfast in Truth gains fame thereby.”

All the nations on the side of the Great Alliance who are at war with the  
Central Powers of Europe have each been true to the other until victory has 
been achieved, and have thereby become famous throughout the world.  
Those who forsake Truth are despised and are held in contempt.  The German  
nation had, in common with several other nations, entered into a treaty to  
preserve the independence of the Belgian nation and to respect its rights.  
When, however, they declared the present war, and wishing to attack France,  
they revoked that treaty and called it a scrap of paper, and marched their  
forces into Belgian territory.  England could not stay out and had to enter  
the war, in order to help in the defence of Belgium according to that treaty.  
Germany has lost fame and is despised because she has not kept faith.

	 “ekadhammamatītassa	musāvādissa	jantuno
	 “vitiṇṇaparalokassa	natthi	papaṃ	akāriyaṃ”

“He who has transgressed one virtue generally speaks untruth, and who  
passes over the next world, that is to say who fears nothing in the next world, 
will never refrain from committing any sin whatever.”  

German, having lost faith in one case, has done the same in others, transgress-
ing the laws of war which all nation have in agreement established, and have 
thenceforth committed all kinds of atrocities.
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	 		 “madhuvā	maññatī	bālo
	 		 	 “yāva	pāpaṃ	na	paccati
	 		 “yadā	ca	paccatī	pāpaṃ
	 		 	 “atha	dukkhāni	gacchati”

“The wicked thinks that sin is sweet so long as such sin is not yet ripe, but 
when such sin becomes ripe than do they taste the (bitter) fruits thereof.”

Even though the Germans have excused themselves by saying that necessity 
forced them to sin, yet have they not escaped the consequences of their sinful 
acts and in the end ruin has overtaken their side.

 You Majesty has declared war on Germany and Austria-Hungary,  
joining the side of the Allies, and has always remained steadfast in faith until 
victory has been gained, blazoning forth Your fame throughout the world.  
This forms the second special blessing.

 As for Raṭṭhābhipālanopāya, the Policy of Governance, I will  
discourse on but a few instances by way of example.

 Last year I discoursed to Your Majesty upon the Virtue called  
Dhammatāṇatā, the Defence of Right.  This year Your Majesty has, together  
with Your Allies, achieved victory, the task having been accomplished as 
Your Majesty desired, Right having been successfully defended.  Because 
Right has always had powerful men to uphold it, therefore has it been able to  
continue in existence conferring benefit on the world.  For this reason, the 
Defence of Right forms part of the Policy of Governance which the King must 
consider one of his chief duties, chastising the wicked within his dominions 
who trespass against the right and liberty of others, causing everyone to enjoy  
the blessings of his government in equal measure with one another, and  
likewise defending the realm from invasion by an enemy from without.

 Right and Wrong are mutually antagonistic, as white is to black, and 
have always been at war from time immemorial; but the luck of the world 
remains ever good, so that Right has always triumphed, or if it has sometimes 
appeared to be overcome, yet has it been only so temporarily, and always  
ultimately emerged triumphant.
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 There is a story of the battle waged between the forces of Right and 
Wrong told in the Dharma Jātaka (The Tale of Right) in the Ekādasa Nipāta 
(Eleven-stanzas group), which is briefly as follows: Dharma (Right) and Ad-
harma (Wrong, or literally “Unright”) were, in allegory, two minor gods liv-
ing in the world called Kāmāvacara Svarga, that is to say the celestial region 
of sensual pleasure, the lowest of all celestial regions.8  On holy days, when 
the moon was full, Dharma rode on a chariot surrounded by followers, and 
drove along above villages, towns, and capitals.  Stopping in mid-air, he then 
exhorted men to refrain from the ten paths of sinful action,9 to cultivate the 
virtue of Mātāpitupaṭṭhāna, that is to say assist one’s parents, and to cultivate 
the virtue of good practice in all the three avenues (of good).  Thereby would 
men reach heaven and obtain dignity. Dharma, having thus exhorted men to 
seek the ten paths of virtuous action, then drove his chariot circumambulating 
the earth by the right (i.e. keeping his right side toward the earth11).  Adharma 
on the other hand incited men to act in exactly the opposite manner, such as 
the taking of life and so forth, and then drove his chariot circumambulating 
the earth by the left. When the two chariots met in midway, both stopped, 
each waiting for the other to give way.  Dharma asserted his right to the road 
by saying that he caused men to do meritorious acts, that he caused men to 
achieve fame, that he was at all times praised by Brahmans and worshipped 
by gods and men. Adharma replied that he had military forces and therefore 
had no need to fear anyone, and that, as he had never given way to anybody, 
he did not see why he should do so now.  Dharma asserted his other rights by 
saying that he (Dharma) came into being first, that Adharma came into being 
afterwards, so that he (Dharma) was older, longer established, and greater, 
and it was fit and proper that the junior should give way.  Adharma thereupon 
replied that neither entreaty now any reasonable argument could make him 
give way to Dharma; therefore let both sides do battle this day and whichever  
side won should have the right of way.  Dharma accepted the challenge,  
saying that he was possessed of all virtuous qualities, had great strength, was 
of great renown, without an equal and far-famed in all directions, so how 
could Adharma hope for victory?  Adharma replied that men hammer gold 
with iron, and never iron with gold; and should he be able to slay Dharma 
that day, then would iron become as wonderful and admirable ad gold. Just 
as Dharma was about to be overcome (in the combat that ensued), and would  
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have had to endure insults and give the right of way to Adharma with  
unwillingness, then could Adharma no longer remain upon his chariot, but fell 
head downwards, and the earth pulled him down (and held him fast). Dharma, 
having forbearance as his strength, thus overcame the might of warfare, slew 
and buried Adharma deep in the earth, and, as a conqueror, drove on his way.

 The present Great War between the Allies and the Central Powers of 
Europe has shown a striking similarity to the story of the Dharma Jātaka 
which I have just related, which seems indeed marvellous.

	 		 “na	hi	dhammo	adhammo	ca
	 		 	 “ubho	samavipākino
	 		 “adhammo	nirayaṃ	neti
	 		 	 dhammo	pāpeti	sugatiṃ”

“Virtue and evil give not the same fruit, for evil leads men to hell, whereas 
virtue leads them to heaven; those who are virtuous are sent up by virtue to 
prosperity, while those who are evil are dragged down by evil to ruin.”

Your royal duty which is the defence of Right forms part of the Policy of  
Governance and has this year reached a successful goal.

 Victory begets further victories; this is the effect that is desired by  
the Sovereign Lord of every realm. Thus do the subjects of a King, in  
expressing loyal good wishes to him, include victory as one of such wishes.

  	 “na	taṃ	jitaṃ	sādhu	jitaṃ
	 		 	 “yaṃ	jitaṃ	avajīyati”

“The victory that may afterwards turn into defeat is not a good victory;

  	 “taṃ	kho	jitaṃ	sādhu	jitaṃ
	 		 	 “yaṃ	jitaṃ	nāvajīyati”

“It is only the victory that does not afterwards turn into defeat which is a good 
victory.”  Such victory as this is true success and it is this latter kind of victory 
that is most desirable both in worldly and religious affairs.  The conqueror in 
war must find a way to prevent the enemy from offering further resistance in  
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order to preserve the result of his victory, then he would deserve the  
appellation of Saṅgāmajuttamo, the chief of victors in war.  In religion,  
he who has overcome evil passions must also find a way to hold down  
such passions so that they should never recur again, in order to merit the  
appellation of Ariyo, the truly venerable.

 “attā	have	jitaṃ	seyyo	yāchāyaṃ	itarā	pajā”

This is a maxim in philosophy which means “Conquest of thyself is best; why 
seek to conquer the multitude?”  In connexion with this is told the story of 
a certain king who had led his forces against an enemy and, having returned 
victorious, proceeded to a landing at the river, to take his bath in connexion  
with the celebration of victory. Whilst bathing the king heard a voice  
exclaiming thus; jitaṃ me (“I have conquered”). Sending one of his attendants 
to find the person who made that exclamation, a sage called Kuddālaka was 
found and brought back. Questioned by the king, the sage explained that he 
had made that exclamation because he had succeeded in subduing his desire  
for certain forms of wealth which used to make his mind dwell on the delights  
of home life, thus preventing him from the adequate performance of his  
ascetic duties.  This may be also aptly applied to worldly affairs.  For instance,  
soldiers who have been well trained naturally possess good marale, capa-
ble of fighting even against odds without giving way easily, whilst those 
who have allowed their minds to wander into the paths of evil are naturally  
possessed of bad morale, and would appear to be steadfast only when they 
could advance without much opposition, but when they suffer a reverse 
they would quickly lose heart and easily suffer themselves to be routed. The 
consolidating of victory already gained forms another part of the Policy of  
Governance.

 In connexion with the present war, Your Majesty has founded the Most 
Honourable order of Rama, to reward Your officers for distinguished military 
service, in order to encourage them. In ancient times, kings used to present 
armour to their military officers for distinguished services in a similar manner.  
Those receiving such gifts were signally honoured.  Saint Kassappa the Great 
compared with it the gift to himself of the cloak by the Lord Buddha, which 
gift he held in memory as a great honour done him by the Lord, and was one 
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of the causes which induced him to put forth his best efforts to compile the 
doctrines of our Faith which was to be established (as it were) as a memorial 
of Our Lord.

 Also, during this year influenza has spread all over the world, and the 
world has had to fight12 against the invisible hosts of Mṛtyū (Death). This 
disease also attacked Siam, and Your Majesty, in loving kindness to Your 
people, commanded the establishment of various centres for the distribution 
of medicine, and also sent out physicians to examine and advise people in  
the matter of taking care of themselves and curing the disease, thus putting 
down the epidemic.

 Your Majesty has also commanded the extension of the working of 
the Royal State Railway, Southern Line, to connect with the Federated Malay 
states, this being the first time that the Royal State Railway has been connect-
ed with that of a foreign state.  The improvement of means of communication 
is like the drawing closer of places usually distant from one another, and is of 
great convenience for people who have to transact business together.  In the 
days of the Buddha, communication was difficult, and those disciples who 
were sent forth by the Lord as apostles to propagate the Holy Faith met with 
many obstacles owing to the fact of their being so far away from the Lord and 
it was difficult to keep in tough. This caused the Lord to modify certain rules 
and allow His disciples to act as His proxy in certain religious acts which had 
to be done in distant places, such for example as the permission granted to the 
apostles to accept personally candidates for ordination in the first period of 
our Lord’s enlightenment.

 Your Majesty’s acts in connexion with the Policy of Governance,  
as already enumerated in my discourse, form collectively, the third special 
blessing.

 The three virtues, namely Friendship, Truth, and Policy of Governance, 
are noble qualities which bring prosperity, glory, and blessing unto him who 
acts in accordance thereto, which is the reason why each of them is called  
a special blessing, as may be inferred from the words I have addressed to Your 
Majesty.
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THE PERORATION AND BLESSING:

(The peroration and Blessing being, both in substance and wording, exactly 
the same as that of last year’s sermon, it is unnecessary to give it here again, 
and the reader – should he desire it – may be referred to the Peroration and 
Blessing at the end of the allocution entitled Right  is Right, page 27.)
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NOTES

1. The original term, here translated as “Holy Personage”, is Ariyo which 
Childers translates as “a venerable or holy man, a Saint; one who has 
entered on the four Paths, a converted man; one who has attained final 
sanctification; a Brahman; an Ārya or Āryan.”  In Sanskrit literature, 
the term Ārya is used primarily to signify the Āryan race, the white 
conquerors of ancient India, but later it came to mean all that was good, 
pure, elevated-in other words, and to use a modern word, civilized. In 
Buddhist literature, however, the term is employed to designate holy 
personages almost exclusively.

2. The Jātaka or “Birth Stories” are a collection of tales or fables, which 
have been most probably handed down orally from ancient times,  
and which had even before the Buddhist era been collected and  
incorporated in some of the sacred books of the Hindus. When the  
Buddhist teachers desired to use these fables and stories as part of their 
religious instruction, they remodeled them and told them in the form 
of stories of the Buddha in His former birth, hence the term Jātaka. 
The Moral of each story is incorporated in a poem from one to several 
stanzas in length, and are arranged into books or groups according to 
the number of stanzas; thus the book containing the stories the morals 
of which are contained in one stanza are called Eka Nipâta literally 
meeting “falling into one”, i.e. the one – stanza class.  The “Story of 
the True and False Friends” here mentioned is in the Dvādasa Nipāta 
or “Twelve-Stanza group.”



333

3. The word Kāma has often been confused by European readers not  
familiar with Eastern philosophical terms with the word Karma.  
They are however totally different in meaning.  Karma means “Deeds, 
acts,” whereas Kāma means “Desire, or Pleasure.” Generally speak-
ing, Kāma when standing by itself without any prefixing noun means  
sensual desire or sensual pleasure, and the Hindu Cupid is called Kāma 
Deva.  it may however be used in the sense of desire for anything other 
than sensual pleasure, by prefixing nouns signifying such things, e.g. 
Dhammakāmo, the Desire for Righteousness, Atthakāmo the Desire  
to confer benefits.  In Sanskrit literature, one comes across the term 
Prajakāma, the Desire to give birth to children.

4. For the ten Pāramī (Perfections) see Note 19 in Right is Right, pages 55 
and 56.

5. Bodhisattva is being destined to attain Buddhaship.  This term is  
applied to a Buddha in His various states of existence previous to  
attaining Buddhahood.  In His last existence, when born as the son 
of King Suddhodana, the Lord Gautama was still a Bodhisattva, and  
continued to until the age of 34, when he attained Buddhahood, but 
in this state he was generally called Mahāpuruṣa (the great Man) or 
Mahāsattva (the great Being).

6. Aṭṭhaṅgiko Maggo, the “Eightfold Path,” is the way pointed out by  
the Lord Buddha for escape from the misery of existence.  It forms  
the fourth of the four Ariyasacca (Sublime Truth), the four tenets  
upon which the whole doctrine of Buddha is based. The four great 
truths are briefly as follows:-

 Firstly, Suffering, which is natural to humanity both corporally and 
mentally.

 Secondly, the Cause of Suffering, namely human passion.

 Thirdly, the Extinction of Suffering, which would result in happiness.

 Fourthly, the Way in which Suffering may be exterminated. This is 
called the Eighfold Parth, namely:
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 (1) sammāditthi, right views

 (2) sammāsaṅkappo, right thought

 (3) sammāvācā, right speech

 (4) sammākammanto, right action

 (5) sammā ājivo, right living

 (6) sammāvāyāmo, right exertion

 (7) sammāsati, right recollection

 (8) sammāsamādhi, right meditation.

It will thus be seen that, after all, the Eightfold Path, differently stated, forms 
the basis of every religion worthy of the name.

7.   The ten Royal Duties are as follows:

 (1)  sīlaṃ,-Moral conduct.

 (2)  dānaṃ,-Charity. 

 (3)  pariccāgo,-Liberality.

 (4)  ājjavaṃ,-Rectitude. 

 (5)  maddhavaṃ,-Mildness (good manners).

 (6)  tapo,-Religious austerity, or piety.

 (7)  akkodho,-Freedom from Wrath.

 (8)  avihiṃsā,-Mercy or Humanity.

 (9)  khanti,-Patience, or Forbearance.

 (10) avirodhanaṃ,-Consistency in acts.
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8.   The celestial regions of the Hindu, adopted by the Buddhist, are six in 
number, namely:

 (1) cātummahārājikā, on the seven terraces of Mount Meru, extending 
its government over the four Continents of the Earth.

 (2)  tāvatimsa, on the summit of Mount Meru, (the highest mountain of 
the Himalaya range).

 (3)  yāmā

 (4)  tusitā

 (5)  nimmānaratī

 6)  paranimmitavasavattī.

These latter four rise one over the other above Mount Meru.

Above the six Devaloka or angel-worlds” is the Brahmaloka, or “World 
of Gods,” subdivided into Rūpabrahmaloka (World of Corporeal Gods”)  
and Arūpabrahmaloka (World of Formless Gods’).  The World of Corporeal 
Gods is subdivided into sixteen divisions, and the World of formless Gods is 
subdivided into four divisions.  The two Brahma worlds of twenty divisions is 
collectively called “Brahma’s World,” and forms the seventh heaven.

 This idea of seven heavens has undoubtedly travelled to the West,  
and accounts for the fact that, in common parlance, the “Seventh heaven of 
delight” means the highest form of delight imaginable.

 All the angels except those who are inhabitants of the five Suddhāvāsa  
(the regions of the sanctified) are liable to mixed transmigration above or  
below according to their Karma. Only the inhabitants of the five Suddhāvāsa, 
who have been Anāgāmī in their former worlds, transmigrate to the above 
world, not to the low ones, until they reach Nirvāṇa.

 (There are many ways of classifying the celestial regions.  The above 
is in accordance with the Dhammacakkappavattana Sutta).
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9.   Akusalakammapatho, the paths of sinful action, are ten in number, 
namely:-

 (1) Pāṇātipāto,-Killing.

 (2) Adinnādānaṃ,-Stealing.

 (3) Kāmesu Micchācāro-Misconduct in sensual pleasure (or Adultery).

 (4) Musāvādo-Lying

 (5) Pisunā vācā-Slander. 

 (6) Pharusa vācā-Harsh language (abusing). 

 (7) Samphappalāpo-Rude language (as lewd talking and senseless 
swearing). 

 (8) Abhijjhā-Covetousness.

 (9) Vyāpādo-Malice (or Vengeance).   

 (10) Micchādiṭṭhi-False view.

10. The three Dvāra or avenues of good and evil are Kāyadvāraṃ (the 
body, or deed), Vacīdvāraṃ (the speech, or word) and Manodvāraṃ 
(the mind, or thought)

11. To circumambulate by the right, i.e. go round any person or object 
keeping one’s right side to him or it, is the way to show honour and 
respect, and is therefore considered an auspicious manner of moving 
round whereas to keep one’s left side to the person or object while 
circumambulating him or it shows disrespect, and even implies the 
wishing of evil luck to such person or object.

12. There were three Great Convocations held in India to compile the  
doctrines of Buddhism.  The First Convocation, or “Synod of Five 
Hundred” as it is also called, was held at Rājagriha under the patronage 
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of King Ajātasatru of Magadha immediately after the Buddha’s death 
in B.C. 543: Saint Kassappa the Great presided over the meeting, while 
Saint Upālī was the presenter for the Vinaya (Ecclesiastical Law), and 
Saint Ānanda of the Dharma (Philosophical doctrine), while all the 
five hundred present in that Convocation were actual personal disciples  
of the Buddha.  The Second Convocation was held at Vesālī under  
the patronage of King Asoka the Black in B.C. 443, and consisted  
of 700 members, presided over by Saint Sabbakāmī the Apostle.  
The third Convocation was held at Pāṭalīputra under the patronage of 
the Emperor Asoka the Great in the year B.C. 309, and consisted of  
a thousand members, under the presidency of the Elder Tissa the son 
of Moggallī.
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SPIRITUAL DISCOURSE

by His Holiness Prince Vajirañāṇavarorasa Supreme Patriarch of King-
dom of Siam

 namo buddhassa !
 mātā yathā niyaā puttaā
 āyusā ekaputtamanurakkhe
 evampi subbabhūtesu
 mānasambhāvaye aparimānanti.

REVERENCE UNTO THE BLESSED LORD!

“As a mother at the risk of her life watches over her own child, her only child:

 So also let everyone cultivate a boundless friendly mind towards all 
beings.”

 On this solemn occasion, being the hundredth day after the demise of  
Her late Majesty the Queen Mother, Your Gracious Majesty, being imbued 
with a true sense of gratitude, is not only recogisant of Her good deeds,  
but, to give an outward expression to an inner consciousness, You have had 
the happy inspiration of ordaining this ceremony of pious offerings in Her 
memory.

 The two qualities of Your Majesty, just referred to, namely, the sense 
and the expression of gratitude, form a foundation of virtue, which righteous 
men look upon as like unto the supporting earth: for good men worthy of  
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the name generally depend upon these two moral attributes as the guiding 
principle of all their actions.

 Although a hundred days have elapsed since Her demise, Her Majesty 
is still vividly present with those who think of Her.  In recalling Her good 
deeds to our minds, we cannot help feeling as though She was still affording 
us Her gracious protection.  Wise and learned men, having in mind a similar 
thought, used to give the following eulogy of the Great Teacher: “Although He 
has long attained Nirvāṇa, nevertheless He seems still to be existing among 
us, in the sense of “Atītāramaṇa” that is to say, something which, though past 
and gone, is yet visible through recollection, by the remembrance of all His 
beneficent acts, of which our hearts are ever sensible.”  Thus the Leader of 
Mankind instructs us, first to think of the kindness we have received: this is 
called the sense of gratitude; and secondly, to render adequate sacrifices to our 
departed benefactors: this is called the expression of gratitude.  Whosoever 
performs this double duty, shall have the satisfaction of having done what is 
proper.

 Now Her Majesty the late Queen Sri Bajrindra has aptly fulfilled  
her maternal duties in bestowing upon Her Royal children constant watch and 
tender care, which, thanks to Her loving compassion, were not withdrawn 
even from those of Her Sons, who had reached an age, when they could  
safely be left alone.  Even to these she never ceased to devote Her attention, 
whenever occasion required.  Her conduct in this respect, therefore, is worthy 
of the noble adage: “brahmāti mātāpitaro”:- Parents are Brahmas (gods) to 
their children,” Even as love and compassion are the distinctive virtues of 
Brahma, so also Her late Majesty was swayed by love and compassion:- by 
love, in that all Her wishes were centred in the happiness, virtue, and welfare  
of Her children, as Her delights, in the realization of this Her desire:- by  
compassion, in that, when an illness or a mishap befell them arousing her pity, 
She was overwhelmed with anxiety and solicitude for them.  Her only pre- 
occupation then being to drive away and destroy the ill, even at the expense of 
Her own personal comforts. How worthy of the above maxim!

 Her Majesty’s motherly devotion received its highest recompense, 
when You, Sire, ascended the august throne of kingly power, for then She 
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had the full satisfaction of having done what she ought to have done (kataṃ 
Karaṇīyaṃ); even as the Blessed Lord, in the accomplishment of His task as 
Teacher, having enlightened His disciples, was satisfied that the seed of virtue 
planted in them by His teaching and training was undergoing a resplendent 
growth, and then gave vent to His contentment and pride with this resounding 
phrase:

 “yaṃ satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena sab- 
bantaṃ vo kataṃ”.

 “All that a Teacher, compassionately desirous of doing good to His 
disciples can possibly do unto them, all that have I done unto you”.

 Her Majesty’s love and compassion, however, were not confined to 
Her own children but were extended to the members of the Royal Family, to 
those who were immediately dependent upon Her as well as to the nation as 
a whole.  She made no distinction of sex or vocation: for, Her there was no 
discrimination between men and women, between those of lay and those of 
spiritual calling.  She afforded them all help and relief in every possible way, 
as occasion might require, whether individually, or collectively, whether in 
groups or as a whole.  Schools and hospitals which have gone to add to the 
state property, all in turn proclaim to the world Her Majesty’s quality of love 
and mercy.  In a word, She has devoted Her life to the good and happiness of 
each and all, even as a wise person should do.

 The work of devotion of Her Majesty the late Queen Sri Bajrindra, 
which has just been described, fits in with the following stanza from the “Met-
tasutta,” both in the protasis and the apodosis of the simile.  The stanza is as 
follows:-

	 mātā	yathā	niyaā	puttaā
	 		 āyusā	ekaputtamanurakkhe
	 evampi	subbabhūtesu
	 		 mānasambhāvaye	aparimānaṃ.

which is to be rendered thus:-
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 “As a mother at the risk of her life watches over her own child, her only 
child,

 So also let everyone cultivate a boundless friendly mind toward all 
beings without exception.”

 I will now proceed to interpret the above stanza.

 A mother must naturally love her only child, or her only remaining 
child, the centre of all her affection, whom she would spare no pains to cherish  
and foster.  If ever the child suffers from the least indisposition, the mother 
has not even a moment’s tranquility or repose.  And were it possible for her 
to pluck the awful suffering from off the child and bear it herself, she would 
willingly do so, for the child’s sake, if only health could be recovered, even 
at the expense of her own personal comforts, nay, even at the sacrifice of her 
own life.

 It is in thus seeing the mother concentrating her love and compassion 
upon her own child that sages like to Lord Buddha have framed the adage: 
“mātā mittaṃ sake ghare”- the mother is the friend in one’s own house;- “mātā 
puññūpasaṃhitā” the mother is the promoter of merit, for she is herself, as 
it were, a field of merit.  And even as a mother concentrates her love and 
compassion upon her child, so also should he, upon whom the whole people 
depend, entertain an unqualified feeling of love and compassion for each and 
all alike.

 Putting together the protasis and the apodosis of the simile cited above, 
it is apparent that he who is the Protector of the Multitude has a two-fold duty: 
first, that of manifesting a feeling of love and compassion to those within the 
circle of his immediate dependents, such as the members of his House or of 
his Court; and secondly, that of extending these virtuous sentiments to the 
mass of the population without.

 Any love and consideration which, naturally enough, the Head of the 
Family may show to those directly dependent upon him are, as a rule, required 
with love and esteem by all the people belonging to this limited circle. This, 
however, is not universal: not every chief of the family can lay claim to such 



342

a merit. That is why sages like the Lord Buddha admire it as a quality of the 
Head of the House. The exclusive manifestation by the Chief of consideration 
towards people directly under his authority alone, however perfect it may be, 
is still to be considered as a narrow and incomplete rule of conduct.  It is only 
when such magnanimity is extended to those outside (one’s own household) 
would he succeed in keeping the world steadfastly under his control, even as 
the axle fixes the wheels unto the vehicle, causing that Head of the Family  
to be the Protector not only of His own kith and kin but also of all other men.  
In this way would he meet with success in what he undertakes, to the common 
benefit of all alike, both of himself or others concerned.  All wise men praise 
people who follow this principle, as is attested by the following proverb of 
the Lord Buddha:

 “tatra bhikkhave yvāyaṃ puggalo attahitāya ca paṭipanno parahitāya 
ca ayaṃ imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ aggo ca seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo  
ca pavaro ca”; which means: “O disciples, among these four categories of people,  
those who, in their actions, seek the common interest of others as well as their 
own, are the highest, the most excellent, the most wonderful, the most exalted 
and the most glorious above all others.”

 Love and compassion may be shown to the mass of the people, either 
to anyone in particular or to all as a whole: either by bestowing considerate  
attention upon this or that individual or by giving proofs of an unstinted  
liberality to the public in general, This double manifestation should be  
effected now in one way, now in the other, as occasion might require; that 
is to say, specifically, it, by the force of circumstances, individual relief is  
needed, and collectively, it, for the same reason, a general measure is called 
for. A leader who, with due regard to method and occasion, shall thus have 
acted suitably, shall be crowned with conspicuous success. The Great Teacher  
Himself has been eulogized as “mahā karuṇiko nātho” – “The Lord of  
Excelling Mercy” on account of His work of perfect enlightenment  
undertaken with the sole object of doing good to all His followers.  The epithet  
“of excelling mercy”, when applied to a king, means, of course, that the  
sovereign in his kingly conduct, adopts such course of action as would  
promote the best interests of his subjects.  Thus love and mercy and cardinal 
virtues not merely in spiritual but also in temporal matters.
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 Her Majesty the late Queen Sri Bajrindra has fulfilled all her maternal 
and regal duties, on the one hand by keeping vigilant watch over Her children; 
and on the other hand, by manifesting generosity in a manner truly befitting 
Her royal station.  She has afforded help and protection to all classes of the 
population, whether closely connected with Her or far removed from Her; 
now individually, now collectively, according to circumstances, thus making 
Herself generally respected and esteemed. The Pāli saying is here applicable: 
“raṭṭhapūjitā” “He (or she) who is adored by the nation.” “devabhūto manus-
so vā aggappatto pamodati” “Whether he be a Deva, that is to say, enjoying  
decided pre-eminence, or merely classed among the generality of men, will 
achieve magnificent results.” – “idha dhammaṃ caritvāna pecca sagge  
pamodati” “And if his (or her) conduct in this world is righteous in that he 
(or she) has acted suitably, he (or she) will, when once departed from this life, 
enjoy celestial felicity in the highest heavens.”

 “yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā maraṇadhammā 
maraṇaṃ anatītā “As long as living creatures are capable of coming, going, 
moving and gaining access, so long shall all beings without exception be  
naturally subject to death and cannot possibly escape therefrom.” In spite 
of Her attachment to Her Sons and of Her solicitude for those dependent 
upon her protection, it has not been possible for Her Majesty the late Queen  
Sri Bbajrindra to delay the call of death, when, in the normal course of events, 
the time came for Her to depart from this world for the world above. The 
dictates of Nature are even more stringent than the commands of the Army 
Commander in war, and there are none greater who could ever disobey  
Nature’s commands.

	 	“rājāpi	sabbaṃ	pathaviṃ	vijitvā
	 	“sasāgarantaṃ	mahimāvasanto
	 	“sampannarakkho	sabalo	sabhogo
	 	“avītivatto	maraṇaṃ	upeti.”

	 “Even	the	King	who	has	conquered	the	Earth,
	 “Ruling	over	the	land	to	the	Ocean-shore,
	 “Fully	guarded	powerful,	resourceful,
	 “Yet	impotent	against	Death,	succumbs.”
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So it is that when the Venerable Raṭṭhapāla, (a disciple of the Lord Buddha)  
a most beloved and only son, came to beg leave of his parents to go and join 
the holy orders, they said: “maraṇenapite akāmakā vinā bhavissāma”: “Even 
Death cannot do away with my reluctance to leave thee.” But when Nature 
bids us quit this world for the next, we must, willy-nilly, separate from those 
most dear to us. A public official instructed to join a new post may yet find 
means of accommodation to his desire. All beings, however, are subject to 
this fate. Once born into the world, we should aim at doing what is good and 
what is grand, so as, by love and compassion, to be of use to our fellow-men, 
for such really is the imperishable substance, which will remain, even  
after we ourselves have departed from this existence. Thus shall life escape 
sterility, Have not sages of the past taught us how man’s life is short and how 
it has to be sustained with the most difficult exertions?  Have they not also 
admonished and advised us not to let it pass in vain?  This much, however, is 
certain, that Her Majesty the late Queen Sri Bajrindra has not let Hers pass in 
vain: witness the good example She has set all those She left behind, in the 
various ways already described.

 At the end of this Spiritual Discourse, the Lord Abbots of the Holy 
Order, will, by Your Majesty’s gracious permission, recite the Mortuary  
Canticles appropriate for the occasion, in order there by to exhort the present 
assembly, presided over by Your Majesty, to a more thorough appreciation of 
the virtue of Prudence and Circumspection.

 May Blessing be on Your Majesty and remain with You always!
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29 January 2462

TRANSLATION OF MORTUARY CANTICLES
REVERENCE UNTO THE BLESSED ONE, THE HOLY ONE, 
THE FULLY ENLIGHTENED ONE.

I.  As a last word, the Blessed Lord, the All-knowing, 
the All-Holy and the Self-Enlightened said: “O disciples I now 
admonish you that all outward frame must waste away in the 
normal run of things.  Be mindful, therefore, each of the others, 
interests, leaving nothing unheeded.”

Ⅱ.  Of all objects proceeding from a cause, the Supreme 
Being told us not only the cause of their termination.  Such are 
the characteristics of the teaching of the Supreme Sage.

Ⅲ.  “Pancakkhandha” (the five elements or attributes 
of being) namely Form, Sensation, Perception, Discrimination, 
and Consciousness, are principally due to ignorance.

Ⅳ.  All objects have their beginning and their end, for 
now they be, and then they are no more. They cannot be said  
to be in a state of permanence, especially as they only exist for 
a time.

Ⅴ.  When a sage, in his wisdom, sees that what is  
material is ephemeral, then he becomes indifferent in regard to 
sorrow.  That is the way leading to purity.

Ⅵ.  A state of transience is truly one of sorrow, for  
then origin and decay have already exercised their oppressive 
influence and a state of violent agitation prevails.

Ⅶ.  When a sage, in his wisdom, sees that what is  
material embodies sorrow, then he becomes indifferent in  
regard to sorrow.  That is the way leading to purity.
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Ⅷ.  That state is known to be unreal, because it is  
without power, because it is the opposite to reality, because 
it is a state of nullity and because it is a state that knows not  
possession.

Ⅸ.  When a sage, in his wisdom, sees that all objects are 
unreal, then he becomes indifferent in regard to sorrow.  That is 
the way leading to purity.

Ⅹ.  When purity is clear of all evil passions, then  
sorrow is extinguished.

When sorrow is extinguished, then there is tran- 
quility of mind. 

This is called “NIRVĀṆA.”

    Translated by M.C.	Wan	Waithayakorn	Worawan



หนังสืออ้างอิง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมหาสมณวินิจฉัย, 
 พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๕๑, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมงคลวิเสสกถา, 
 ๒๕๓๘, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

มหากศุลผลบญุทัง้หมด ทีป่วงข้า ฯ ทัง้หลาย ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว ด้วยกาย  
วาจา ใจ ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน พระนาคปรกไว้บนศาลา และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์ ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุวตัถมุงคลมหามงคล  
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด สร้างแหล่งน�้า  
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี ่สร้างคลงัพสัดแุละโรงครัว สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์ สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี ๕ ทอดผ้าบงัสกุลุ  
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา 
ของปวงข้าฯ ทั้งหลาย

ณ โอกาสน้ี ปวงข้าฯ ทัง้หลาย ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา ผู้มพีระคุณหาประมาณ 
มไิด้ พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ พระอาจารย์ผู้เกือ้หนุน และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอนัประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ตลอดท่านผู้มบีญุมีพระคณุทัง้หลาย จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ  
ทัง้หลาย ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์ และเปรตญาติทั้งหลาย นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั ณ วนัน้ี และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย  
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน ๑๐ แดนโลกธาตุ จงได้รับและอนุโมทนา ส่วนมหากุศลผลบุญ ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลาย 
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

อน่ึง สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้ ส่วนมหากศุลผลบญุ ของปวงข้าฯ ทัง้หลายท�าการอทุศิให้  
ขอเชญิเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมิู จงน�ามหากุศลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้ เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ตรงกับวันขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑ เช้าท�าภัตกิจเสร็จ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.






