


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา

อนุสรณ์พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

เลขมาตรฐานหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๐-๐๕๔-๒
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๖๐
จ�านวนพิมพ์ : ๑๐,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์โดย : วัดป่าดานวิเวก ต�าบลศรีชมภู อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

สงวนลิขสิทธิ์ :  ห้ามคัดลอก ตัดตอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง 

 ข้อความใดๆ ทั้งสิ้น หรือน�าไปพิมพ์จ�าหน่าย 

 หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์เพื่อให้เป็นธรรมทาน 

 โปรดติดต่อขออนุญาตจากทางวัดป่าดานวิเวก 

 ต�าบลศรีชมภู อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐๘๙-๑๗๒-๔๔๒๘

พิมพ์ที่  : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด
  ๖๑ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เพชรเกษม  ๖๙ 
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ ๐   -๒๔๔๔-๓๓๕๑-๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘      
  E-mail: silpasiamprinting@hotmail.com www.silpasiam.com



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



พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

ธรรมประวัติพระอรหันต์สมัยกึ่งพุทธกาล ๑
มรดกธรรมค�าสอน พระอุบาลคีณุปูมาจารย์ (พระสริิจนฺโท จันทร์) ๓๙
ธมัมรัตนกถา แสดงพระจตรุาริยสจัโดยปฏิจจสมุปปาทนัย
 ส�านวน พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (สริิจนฺโท จันทร์) ๔๙
โลกวินิจฉัย  ๖๕
กาพย์รถไฟหลวง ๘๔
คุณแห่งพระสงฆ์  ๑๑๐
คุณแห่งบิดามารดา ๑๑๖
คุณแห่งครูอาจารย์ ๑๒๑
คุณแห่งพระราชามหากษัตริย์ ๑๒๖
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ๑๓๒
ธรรมคุณกถา  ๑๓๘
อัฏฐังคิกมรรค ๘ ๑๕๐
ค�าตอบปัญหา   ๑๕๖
ค�าแก้ปฤศณา  ๑๕๘
ภาคผนวก เรื่องพระแก้วมรกต ๑๖๔
เริ่มคณะธรรมยุตในภาคเหนือ ๑๗๐

สารบัญ



พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร





1

เม่ือเอ่ยถงึ พระอรหนัต์สมยักึง่พทุธกาล แน่ใจว่าพวกเราส่วนใหญ่จะต้องนึกถงึ  
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้มีลูกศิษย์ลูกหา 
ที่เปน็พระวปิสัสนาจารย์ที่มชีือ่เสียงโด่งดงัเปน็จ�านวนมาก นบัตัง้แตศ่ษิย์รุน่ใหญสุ่ด  
ได้แก่ หลวงปูส่งิห์ ขนฺตยาคโม หลวงปูด่ลูย์ อตโุล หลวงปูข่าว อนาลโย หลวงปูพ่รหม  
จิรปญุโฺญ หลวงปูช่อบ €านสโม เป็นต้น ศิษย์รุ่นรองลงมาก็ม ีหลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ 
หลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร หลวงปูก่งมา จิรปญุโฺญ หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ  
หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เป็นต้น และรุ่น
ถัดมาอีกก็เช่น ท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ  
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นต้น กับทั้งศิษย์อาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นเจ้าส�านัก  
“วัดป่า” กระจายอยูท่ัว่ประเทศ รวมทัง้เป็นเจ้าส�านักอยู่ในต่างประเทศอกีเป็นจ�านวนมาก

ที่ยกตัวอย่างมา เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในสายธรรมยุตเท่าน้ัน หลวงปู่มั่น
ท่านยังมีศิษย์อาวุโสในสายมหานิกายอีกหลายองค์เช่น หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล  
หลวงปูก่นิรี จนฺทโิย หลวงปูช่า สภุทโฺท แห่งสาํนักวดัหนองป่าพง หลวงปูบ่ญุม ีญาณรโต  
เป็นต้น

ธรรมประวัติ

พระอรหันต์สมัยกึ่งพุทธกาล
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ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทัง้ฝ่ายธรรมยตุและมหานิกายทัง้สองสายน้ี แต่ละองค์ 
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ในส�านักต่างๆ อีกมาก  
แผ่กระจายไปทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศตลอดจนต่างประเทศ นอกจากน้ีกมี็ลกูศษิย์
ที่เป็นฆราวาสอีกมากมายหลากหลายอาชีพ

ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มีพระอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือมากที่สุด ๒ องค์ 
คือ พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล) กับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  
(หลวงปูใ่หญ่จันทร์ สริิจนฺโท) แห่งวดับรมนิวาสราชวรวหิาร แขวงรองเมอืง เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร

ในขั้นต้น หลวงปู่มั่นท่านเรียนกรรมฐาน (ภาคปฏิบัติ) กับหลวงปู่ใหญ่เสาร์ 
แล้วกเ็รียนด้านปรยัิตธิรรม (ภาคทฤษฎี) กบัท่านเจ้าคุณพระอุบาลฯี หรือหลวงปูใ่หญ่ 
จันทร์ สริิจนฺโท ประกอบกับบญุบารมีและปฏภิาณของหลวงปูม่ัน่เอง การปฏบิตัธิรรม 
ของท่านจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนบรรลุคุณธรรมถึงขั้นพระอนาคามี ต่อจากนั้นจึง
ย้อนมาให้สตแิละแนะน�าพระอาจารย์ทัง้สองจนได้บรรลคุณุธรรมขัน้สงูสดุ คอืบรรลุ
พระอรหันต์ทัง้สององค์ แล้วหลวงปู่มั่นจงึหาโอกาสเร่งบ�าเพ็ญเพียรจนท่านเองบรรลุ
คุณธรรมขั้นสูงสุดภายหลังพระอาจารย์ทั้งสองของท่าน
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พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ในหัวข้อน้ีจะขอเล่าย้อนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่แบ่ง
เป็นมหานิกายกบัธรรมยตุกินิกายในปัจจุบนั แล้วจะโยงมาสูพ่ระอบุาลคีณุปูมาจารย์ 
(จันทร์ สริิจนฺโท) ทีเ่ป็นผู้น�าสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุภาคอสีาน ยคุที ่๓ ก่อนสมยัหลวงปูใ่หญ่ 
เสาร์ กนฺตสีโล กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ที่ถือเป็นผู้น�าในยุคที่ ๕ ต่อจากสมเด็จ 
พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ผู้น�าคณะธรรมยุตอีสานในยุคที่ ๔ หัวข้อนี้จงึเป็นการ
ปูพื้นฐานเพื่อความเข้าใจต่อผู้ที่ยังใหม่ในวงการนี้

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่และประดิษฐานในประเทศไทยเกินกว่าพันป ี
แล้ว โดยเข้ามาทั้ง ๒ สาย คือ อาจริยวาท (มหายาน) และเถรวาท (หินยาน) 
แต่ในปัจจุบัน สายมหายานมีผู้นับถือเพียงส่วนน้อย ได้แก่ คณะสงฆ์จีนนิกาย  
คณะสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวน) เป็นต้น ส่วนสายหนิยานได้เจริญรุง่เรืองแพร่หลาย
และนับถือสืบทอดกันมาในทุกภูมิภาคของประเทศ

คณะสงฆ์สายเถรวาทในประเทศไทยในปัจจุบันได้แบ่งย่อยเป็น ๒ นิกาย 
เป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มีมาแต่เดิมมีจ�านวนมากกว่า ๘๐% ที่เหลืออีก ๑๐ กว่า %  
เป็นพระสงฆ์ในธรรมยุตกินิกาย นิกายทีเ่กดิใหม่ในสมยัรัชกาลที ่๓ ซึง่น�าโดยสมเดจ็-
พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที ่๔ สมยัยงัเป็นเจ้าฟ้ามงกฎุ ทรงผนวชเป็น “พระวชิรญาโณ”  
ก่อนขึ้นครองราชย์
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พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลังกาวงศ์

เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ พระเจ้าอโศกมหาราช กษตัริย์ราชวงศ์โมริยะ แห่งอนิเดีย  
ทรงทะนุบ�ารุงพระพทุธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และอปุถมัภ์การสงัคายนาพระพทุธศาสนา 
ฝ่ายเถรวาท (คร้ังที ่๓) แล้วจัดส่งสมณทตูแยกเป็น ๙ สาย ออกไปเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
ในดินแดนต่างๆ ม ี๒ สาย คอื สายที ่๘ กบัสายที ่๙ ทีเ่กีย่วข้องกับพระพทุธศาสนา 
ในประเทศไทย

สมณทตูสายที ่๘ น�าโดยพระโสณเถระและพระอตุรเถระ มาเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
ในดินแดนสุวรรณภูมิ สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐม ภาคกลางของ
ประเทศไทย และสายที ่๙ น�าโดยพระมหนิทเถระ (พระโอรสองค์โตของพระเจ้าอโศก 
มหาราช) ไปเผยแผ่ยังลงักาทวปี (ประเทศศรีลงักาในปัจจุบนั) ทัง้สองสายน้ีเป็นพระสงฆ์ 
ฝ่ายเถรวาท (หินยาน) แต่สายอื่นมีปนทั้งเถรวาทและอาจริยวาท

พระพทุธศาสนาในลงักาทวปีก็เช่นเดยีวกบัสายอืน่ๆ คือ มทีัง้เจริญรุ่งเรืองและ
เสือ่มไปตามยคุสมยั มาถงึพทุธศตวรรษที ่๑๗ ในปี พ.ศ. ๑๖๙๖ พระเจ้าปรักกรม- 
พาหมุหาราช ได้ท�าการฟ้ืนฟพูระพุทธศาสนาคร้ังใหญ่ ได้จัดท�าสงัคายนาพระธรรมวนัิย
(สงัคายนาคร้ังที ่๗ ของฝ่ายเถรวาท) พระพทุธศาสนาในลงักาทวปีจึงเจริญรุง่เรืองมาก  
และกิตติศัพท์เลื่องลือไปไกล ประกอบกับช่วงเวลาน้ัน พระพุทธศาสนาในอินเดีย
ถูกลัทธิศาสนาอื่นเบียดเบียนให้เสื่อมโทรมลง เมืองลังกาจึงได้รับการยอมรับนับถือ
ว่าเป็นหลักของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทด้วยกัน
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การสืบพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลังกาวงศ์ในพุกาม

ในดนิแดนพม่าในปี พ.ศ. ๑๗๓๓ ในสมยัของพระเจ้านรปตสิทิธ ุแห่งอาณาจักร 
พกุาม ได้ส่งพระมหาสงัฆปริณายกพกุามคอื พระอตุราชวีมหาเถระ เป็นสมณทตูไปสบื 
พระพทุธศาสนาในลงักาทวปี การไปคราวน้ันมสีามเณรชาวมอญชือ่ ฉปัฏ อยูเ่มืองพสมิ  
ได้เป็นศิษย์ติดตามไปด้วย เมื่อคณะสมณทูตกลับเมืองพุกาม สามเณรฉปัฏขออยู่ 
เล่าเรียนที่เมืองลังกาต่อ จนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวงศ์ของคณะสงฆ์ลังกา 
ได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามลัทธิที่สังคายนาคร้ังพระเจ้าปรักกรมพาหุมหาราช 
จนเชี่ยวชาญรอบรู้แตกฉาน เมื่อบวชครบ ๑๐ พรรษา เป็นพระเถระแล้ว ก็ได้ชวน 
เพือ่นภิกษทุีเ่ป็นเถระอกี ๔ รูป คอื พระสวีล ีชาวลงักา ๑, พระตามะลนิทะ พระโอรส 
ของพระเจ้ากรุงกัมโพช ๑ พระอานันทะ ชาวเมืองมัทราษฎร์ ในอินเดียใต้ ๑ และ
พระราหุล ชาวลังกา ๑ รวมตัวท่านเป็น ๕ องค์ ได้จาริกโดยสารเรือมายังเมืองพสิม  
แล้วขึ้นต่อไปยังเมืองพุกาม พม่า

พระเถระทั้งห้าที่บวชมาจากลังกามาเห็นวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในเมืองพม่า
ปฏิบัติย่อหย่อนผิดไปจากพระสงฆ์ลังกามากนัก จึงไม่ยอมลงสังฆกรรมร่วมกับ 
พระสงฆ์พื้นเมือง ท�าให้พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในเมืองพุกามแยกเป็น ๒ นิกายขึ้นมา

พระสงฆ์ลงักาวงศ์น้ันเป็นพระเถระ มีการส�ารวมสงัวรวตัรปฏบิตัเิคร่งครัดมาก 
เมือ่ทัง้ ๕ องค์ เรียนรู้ภาษาท้องถิน่ดีพอควรแล้ว กไ็ด้สัง่สอนธรรมให้ชาวพม่า มคีน
เลือ่มใสมาก แม้พระเจ้านรปตสิทิธกุท็รงเลือ่มใสและอปุถมัภ์คณะพระสงฆ์ลงักาวงศ์ 
รวมทั้งสนับสนุนให้ชาวพม่าบวชในนิกายลังกาวงศ์มากขึ้นเป็นล�าดับมา
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พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ในเมืองนครศรีธรรมราช

ต่อมา พระราหุลเถระ หนึ่งในพระเถระทั้งห้า ได้น�าคณะพระสงฆ์จ�านวนหนึ่ง 
มาเผยแผ่ศาสนายังประเทศหน่ึง ซึ่งปรากฏในพงศาวดารพม่าว่า เมืองมลายะ
(นครศรีธรรมราช) มกีษัตริย์ศรีวชิยัเชือ้สายมลายูปกครองอยู ่เป็นรัฐอสิระในสมยัน้ัน

กษัตริย์เมืองนครศรีธรรมราชได้เลือ่มใสในพระราหลุเถระ จึงตัง้ให้เป็นพระราชครู  
ต่อจากน้ันกม็พีระสงฆ์ชาวลงักาตามมาสมทบอีกหลายองค์ ท�าให้พทุธศาสนาเถรวาท 
ลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองในดินแดนแถบนั้น นอกจากนี้ ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและ
จากเมอืงใกล้เคยีงกไ็ด้พากนัไปบวชเรียนทีเ่มอืงลงักามากขึน้ ความนิยมนับถอืในคติ
พทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์จึงแพร่หลายตัง้ม่ันในดนิแดนประเทศไทยตอนล่างสบืมา

เถรวาทลังกาวงศ์เร่ิมสถาปนาที่นครศรีธรรมราชเมื่อ พ.ศ. ๑๗๔๐ ก่อนตั้ง 
กรุงสุโขทัยราว ๕๐ ปี

พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ในดินแดนประเทศไทย

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช กษตัริย์กรุงสโุขทยั (พ.ศ. ๑๘๑๗ - ๑๘๖๐) ทรงทราบ 
กิตติศัพท์ของพระสงฆ์ลังกาวงศ์ที่นครศรีธรรมราช จึงทรงอาราธนาพระมหาเถระ
สังฆราช พระเถระชาวลังกาที่มาเผยแผ่อยู่ที่นครศรีธรรมราช ขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในกรุงสุโขทัย

ต่อมา ทั้งล้านนา มอญ และเขมร ในดินแดนใกล้เคียงต่างก็นิยมสายเถรวาท 
ลงักาวงศ์ จึงได้ส่งพระสงฆ์ไปสบืพระพทุธศาสนาทีล่งักาบ้าง นิมนต์พระจากลงักามาเป็น 
อุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทในเมืองของตนบ้าง พระพุทธศาสนาสายเถรวาทลังกาวงศ์ 
ในสุโขทัยและดินแดนใกล้เคียงจึงรุ่งเรืองนับแต่น้ันมา เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายานและศาสนาพราหมณ์ที่เกิดมาก่อนนั้นลดความนิยมลงไป
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เม่ือพระสงฆ์ได้รวมเป็นคณะเดียวกนัแล้ว กไ็ด้แบ่งธรุะออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหน่ึง 
สมาทานคันถธรุะ ตัง้ใจเรียนภาษาบาล ีศกึษาพระไตรปิฎก คณะสงฆ์ฝ่ายน้ีเลอืกพกั 
วัดที่อยู่ใกล้บ้าน จึงได้ชื่อว่า คณะคามวาสี พระอีกฝ่ายหนึ่งสมาทานวิปัสสนาธุระ  
ก็จะบ�าเพ็ญเพียรหาความสงบตามวัดในป่า จึงได้ชื่อว่า คณะอรัญวาสี อย่างไรก็ตาม 
สงฆ์ทั้งสองคณะน้ีก็รวมอยู่ในนิกายเดียวกัน ยังไม่มีการแยกเป็นมหานิกายกับ 
ธรรมยุตกินิกายเหมอืนเช่นทกุวนัน้ี พระพุทธศาสนาในประเทศไทยกเ็จริญรุ่งเรืองสบืมา

การแยกนิกายของพระสงฆ์เถรวาทในประเทศไทย

มาในสมยัสมเด็จพระน่ังเกล้าฯ รัชกาลที ่๓ เมือ่รัชกาลที ่๔ ยงัเป็นเจ้าฟ้ามงกฏุ  
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พระนาม “วชิรญาโณ” ทรงศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลี
อย่างแตกฉาน เหน็ว่าพระสงฆ์ไทยบางกลุม่ทีท่่านพบเหน็ในขณะน้ันปฏบิตัไิม่ตรงตาม 
พระวนัิยทีม่ใีนพระไตรปิฎก พระองค์จึงตัง้กลุม่พระรุ่นใหม่ท�าการศึกษาพระไตรปิฎก 
อย่างจริงจังและยึดพระไตรปิฎกเป็นแนวทางปฏิบัติ กับทรงพบว่าแนวทางนี้ตรงกัน
กับข้อปฏิบัติของพระสงฆ์มอญ-รามัญนิกาย-คณะสีมากัลยาณี พระองค์จึงได้ตั้ง
คณะธรรมยุตขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด
บวรนิเวศวิหาร สืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึน้เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ชือ่ว่า “พระราชบญัญตัิ
คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑” ได้ยกสถานะคณะธรรมยุตให้เป็นนิกายอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ชือ่ว่า “ธรรมยตุกินิกาย” และเรียกพระสงฆ์เถรวาทลงักาวงศ์ทีมี่มาแต่เดิม
ว่า “มหานิกาย” สืบมาจนปัจจุบัน
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พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นกษัตริย์ทีม่พีระคณุต่อพวกเราชาวพทุธอย่างเหลอืล้น 
หากไม่ได้พระองค์ พวกเราชาวไทยอาจไม่รู้จักพระพุทธศาสนาก็เป็นไปได้

พระเจ้าอโศก มีเชื้อสายกรีก เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โมริยะ 
ปกครองแคว้นมคธ มีราชธานีชื่อปาฏลีบุตร ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๗๐-๓๑๑ 
พระองค์เป็นกษัตริย์ที่โหดร้าย เคยสั่งฆ่าเช้ือพระวงศ์และขุนนางมากกว่า ๕๐๐  
คราวหน่ึงทรงกร้ิวนางสนมก�านัลที่ไปหักกิ่งอโศกเล่น ถึงกับสั่งให้จับเผาทั้งเป็น 
พระองค์จึงได้รับสมญาว่า จัณฑาโศกราช (พระเจ้าอโศกผู้ดุร้าย) มาภายหลังเมื่อได้ 
มานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์ก็กลายเป็นองค์อุปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ บ�ารุงและ 
แผ่ขยายพระพุทธศาสนาไปได้กว้างไกลทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ และได้รับสมญานามว่า  
ศรีธรรมาโศกราช (พระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมที่ยิ่งใหญ่)

พระเจ้าอโศกเป็นโอรสของพระเจ้าพนิทสุารกบัพระนางธรรมา แห่งราชวงศ์โมริยะ  
(สันสกฤตว่า เมารยิะ) ประสูติใน พ.ศ. ๒๓๙ พออายุ ๑๗ พรรษา ได้เป็นอุปราชไป
ครองนครอุชเชนี แคว้นอวันตี เมื่ออายุ ๒๐ ได้สมรสกับพระนางเวทิสา มีพระโอรส 
องค์แรกชื่อ เจ้าชายมหินทะ (ภายหลังออกบวช ส�าเร็จพระอรหันต์ และเป็นหัวหน้า
สมณทูตสายที่ ๙ ไปเผยแผ่ศาสนาในลังกาทวีป) อายุ ๒๒ พรรษา มีราชธิดาชื่อ 
พระนางสังฆมิตตา (ภายหลังบวชเป็นภิกษุณี)

พ.ศ. ๒๖๙ พระชนมายุ ๓๐ พรรษา พระเจ้าพินทุสาร พระราชบิดาสวรรคต  
จึงเสด็จกลบัพระนครปาฏลบีตุรเพือ่ท�าสงครามชงิราชสมบตั ิแล้วขึน้เป็นกษัตริย์เมือ่ 
พ.ศ. ๒๗๐ ทรงสถาปนาพระนางอสนัธมิตตา เป็นพระอคัรมเหส ีพระองค์มีพระมเหสี  
๕ พระองค์ ราชบุตร-ราชธิดา ๑๑ พระองค์

พระองค์เป็นกษัตริย์กระหายสงครามในปี พ.ศ. ๒๗๖ ได้ยกทัพไปรบที่แคว้น 
กาลงิคะ (ปัจจุบนัอยูใ่นรัฐโอริสสา) สงัหารผู้คนล้มตายจ�านวนมากจนรู้สกึสลดสงัเวช 
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อยากหาทางล้างบาปทีท่รงก่อไว้ พอดไีด้พบสามเณรนิโครธะ (ลกูของพีช่ายทีพ่ระองค์
เป็นคนฆ่าเพื่อชิงราชสมบัติ) มีกิริยาสงบส�ารวมน่าเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้แสดงธรรม  
ต่อมากไ็ด้ฟังธรรมจากพระสมุทรเถระอกีกย็ิง่ซาบซึง้เลือ่มใส เข้าถงึพระรัตนตรัยแล้ว 
เลกิท�าสงคราม หนัมาสร้างบญุและท�านุบ�ารุงพระศาสนาตลอดพระชนม์ชีพ ส่งผลให้ 
อ�านาจและบารมีของพระองค์แผ่กว้างไกลครอบคลุมอินเดียเกือบหมด

พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นที่ 
วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร ต่อจากนั้นก็จัดสมณทูตแบ่งเป็น ๙ สาย ออกเผยแผ่
พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ สายที่ ๘ กับ ๙ เป็นพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท เข้ามา
เผยแผ่ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิกับที่ลังกาทวีป ดังที่เสนอมาแล้ว

เรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ขอจบอย่างย่นย่อที่สุด ด้วยประการฉะนี้

ส�าหรับเร่ืองการเผยแผ่พระศาสนาในดนิแดนสวุรรณภมิูซึง่รวมถงึประเทศไทย 
มรีายละเอียดมาก ช่วงเวลาก็ยาวนาน บ้านเมอืงมกีารเปลีย่นแปลงเป็นหลายยคุสมยั  
ศาสนาในแต่ละแห่งก็มีทั้งเจริญและเสื่อมไปตามยุคสมัย ในดินแดนบางส่วนถูก
กวาดล้างจนสูญสิ้นไปก็มี

ในดินแดนสุวรรณภูมิ (ในปัจจุบันได้แก่ ไทย พม่า ญวน กัมพูชา ลาว 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) สันนิษฐานว่าศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและแถบ
ภาคกลางของประเทศไทย หลักฐานส�าคัญคือ สถูปพระปฐมเจดีย์ มีลักษณะคล้าย 
สาญจีเจดีย์ ที่พระเจ้าอโศกทรงสร้าง รวมทั้งโบราณวัตถุส�าคัญอื่นๆ เช่น ธรรมจักร
รูปกวางหมอบ เป็นต้น (ทางพม่าเขาก็สันนิษฐานว่า ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสะเทิม  
ทางตอนใต้ของประเทศ และเขาก็อ้างโบราณวัตถุส�าคัญมายืนยันเช่นกัน)
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ก�าเนิดพระสงฆ์ธรรมยุต

ในหัวข้อน้ีขอกลับมาที่เร่ืองประวัติการตั้งคณะธรรมยุตหรือธรรมยุติกนิกาย 
ในประเทศไทย เป็นการปูพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนไปสู่เร่ืองของหลวงปู่ใหญ่ 
ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นการเฉพาะกันต่อไป

ธรรมยุติกนิกาย หรือที่เรียกย่อว่า คณะธรรมยุต เป็นผลมาจากการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ตั้งแต่ครั้งที่
พระองค์ยังทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกฎุและเสดจ็ออกผนวช มีพระสมณฉายาว่า “วชริญาโณ”

พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ประสูติเมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ ทรงตั้งอยู่ในฐานะรัชทายาทตามโบราณ 
ราชประเพณี ได้รับพระราชทานนามว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ”

พ.ศ. ๒๓๖๐ พระชันษา ๑๔ พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรี- 
รัตนศาสดาราม ประทับอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ๗ เดือน จึงลาผนวช

ก่อนทรงผนวชเป็นสามเณร พระองค์ทรงเร่ิมเรียนอกัขรสมยัฝ่ายบาลมีาบ้างแล้ว  
เมื่อทรงผนวชจึงทรงเล่าเรียนมากข้ึนโดยล�าดับ และเมื่อลาบวชจากสามเณรแล้ว  
ก็เสด็จไปเรียนบาลีต่อที่หอพระมณเฑียรธรรม พระองค์จึงมีพื้นฐานทางภาษาบาลี
เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชันษา ๒๑ พรรษา เสด็จออกทรงผนวชเป็นภิกษุ  
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ม ีสมเดจ็พระสงัฆราช (ด่อน) เป็นพระอปัุชฌาย์ ได้รับ 
ถวายสมณฉายาว่า “วชิรญาโณ”

หลังพิธีผนวช ได้เสด็จประทับที่วัดมหาธาตุ ทรงท�าอุปัชฌายวัตรระยะหน่ึง  
แล้วเสด็จไปจ�าพรรษาเพื่อศึกษาวิปัสสนาธุระที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ซึ่งเป็น
วัดป่าอยู่นอกก�าแพงพระนคร



11

ทรงผนวชได้ ๑๕ วัน สมเด็จพระชนกนาถ รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต โดย 
ไม่ได้มพีระราชด�ารัสสัง่มอบราชสมบตั ิท่านวชริญาโณไม่ประสงค์ครองราชย์ ปรารถนา 
จะทรงผนวชต่อไป พระราชวงศ์และเสนาบดีจึงทูลเชิญกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์  
พระโอรสพระองค์ใหญ่ (ต่างพระมารดา) ซึง่อายแุก่กว่าพระองค์ ๑๗ ปี ขึน้ครองราชย์ 
เป็น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ส่วนท่านวชิรญาโณก็ทรงอยู่ 
ในสมณเพศ ตั้งพระทัยศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปไม่มีก�าหนด

ในพรรษาแรก ท่านวชิรญาโณตั้งพระทัยศึกษาทางวิปัสสนาธุระ “ทรงทราบสิ้น 
ต�าราที่พระอาจารย์เคยสอนเจ้านายมาแต่ก่อน เมื่อทรงสงสัยไต่ถามพระอาจารย ์
ก็ไม่อาจชี้แจงถวายให้สิ้นสงสัยได้ ทูลแต่ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนมาอย่างน้ีเท่าน้ัน  
จึงเหน็ว่าเป็นอาจิณปฏบิตั ิ(ท�าตามกนัมา) เป็นไปด้วยสมัโมหะงมงาย ก็เกดิท้อพระทยั 
ในวิปัสสนาธุระเช่นนั้น...”

เมือ่ออกพรรษาแรกแล้วจึงเสดจ็กลบัมาประทบั ณ วดัมหาธาต ุทรงตัง้ต้นเรยีน
คันถธรุะ ได้พระวเิชยีรปรีชา (ภู)่ เจ้ากรมราชบณัฑิต เป็นพระอาจารย์สอนภาษามคธ 
(บาลี) ถวาย ทรงขะมักเขม้นเรียนอยู่ ๓ ปี ก็ทรงอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉาน

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ผู้ได้ชื่อว่าบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย  
ทรงบันทึกไว้ว่า... “การที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาคันถธุระผิดกับ 
ผู้อื่น ด้วยตั้งพระหฤทัยจ�านงแต่จะเรียนพระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้ มิได้
หมายจะมีต�าแหน่งฐานันดรอย่างใดในสังฆมณฑล เพราะฉะน้ัน เม่ือทรงทราบ 
ภาษามคธถึงสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้โดยล�าพังพระองค์ ก็ทรงพยายามพิจารณา
หลกัฐานพระพทุธศาสนา...ย่ิงทรงพิจารณาไปกท็รงเหน็วปิลาสคลาดเคลือ่น และเป็นมา 
ช้านานแล้ว กเ็กิดวติกขึน้ในพระหฤทยัว่า หรือสมณวงศ์ทีส่บืเน่ืองมาจากพระอริยสาวก 
ของพระพุทธเจ้าจะสูญเสียแล้ว”

“วนัหน่ึงเสด็จเข้าสูพ่ระอโุบสถวดัมหาธาต ุทรงอธษิฐานขอให้ได้พบวงศ์บรรพชา 
อุปสมบทที่บริสุทธิ์สืบเน่ืองมาแต่พระพุทธเจ้าแต่ด้ังเดิมภายใน ๗ วัน มิฉะน้ัน 
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จะทรงเข้าพระทัยว่าพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์สิ้นแล้ว ก็จะลาสิกขาเสียจากสมณเพศ
ไปเป็นฆราวาสรักษาศีลห้าศีลแปด...”

หลงัจากการอธษิฐานจิตเพยีง ๒-๓ วนั กม็พีระธดุงค์ราว ๕-๗ รูป มาปักกลดอยู่
แถวบางล�าภู (สมัยน้ันยงัเป็นป่าอยู)่ ทรงใช้ให้คนของพระองค์คอยเฝ้าตดิตามดวูตัร
ปฏิบัติของพระสงฆ์กลุ่มนั้นโดยไม่ให้พระท่านรู้ตัว แล้วมารายงานให้พระองค์ทราบ  
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพระสงฆ์กลุ่มนั้นปฏิบัติตรงตามพระวินัยที่บัญญัติไว้...

และทรงทราบต่อมาว่า... “พระสงฆ์กลุม่น้ันเป็นพระรามัญบวชมาแต่เมืองมอญ 
สืบมาจากคณะสีมากัลยาณี ซึ่งรับสมณวงศ์มาจากพระภิกษุลังกาคณะมหาวิหาร... 
และมีพระเถระองค์หนึ่งมีนามว่า ซาย พุทฺธว�โส เป็นพระราชาคณะที่ พระสุเมธมุนี 
เจ้าอาวาสวดับวรมงคล เป็นพระเถระทีช่�านาญพระวนัิยปิฎก และประพฤตวิตัรปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด (วัดนี้อยู่เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธนบุรี ชาวบ้านเรียก วัดลิงขบ ความจริง
คือ วัดลุงขบ ตามชื่อผู้สร้าง) 

จากน้ัน ท่านวชิรญาโณก็เสด็จไปทรงท�าวิสาสะสนทนากับท่านเจ้าคุณพระ 
สเุมธมนีุ ณ วัดบวรมงคล ซึง่อยูค่นละฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยากบัวดัสมอราย (วดัราชาธวิาส)  
ท่านเจ้าคุณทูลอธิบายระเบียบวัตรปฏิบัติของพระมอญคณะสีมากัลยาณีที่ท่าน
อุปสมบทมาให้ทรงทราบโดยพิสดาร

“ทรงพิจารณาเห็นไม่ห่างไกลจากพระพุทธบัญญัติเหมือนอย่างวัตรปฏิบัติของ
พระสงฆ์สยาม ก็ทรงยินดี ด้วยตระหนักพระหฤทัยว่า สมณวงศ์ไม่สูญเสียแล้ว
เหมือนอย่างทรงพระวิตกมาแต่ก่อน”

พระองค์ทรงเลื่อมใสใคร่จะประพฤติวัตรปฏิบัติตามแบบพระมอญ แต่มีความ
ขัดข้องด้วยเสด็จประทับอยู่ ณ วัดมหาธาตุฯ อันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช 
จะทรงประพฤตใิห้ผิดกบัระเบยีบแบบแผนของพระสงฆ์ในวดัน้ัน กจ็ะเป็นการละเมดิ
และคนทั้งหลายอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้
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จึงเสด็จย้ายไปประทับ ณ วัดสมอราย (ปัจจุบันคือวัดราชาธิวาส) เมื่อปีฉลู 
พ.ศ. ๒๓๗๒ เหมือนอย่างที่เคยเสด็จประทับเมื่อพรรษาแรกทรงผนวช

ในพระนิพนธ์เร่ือง “พุทธศาสนวงศ์” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก กล่าวถงึตอนน้ีว่า... “ในเวลาน้ันมีพระภกิษหุนุ่ม  
เป็นเจ้าบ้าง เป็นลกูผู้ดบ้ีาง ทีไ่ด้ถวายตวัเป็นศษิยานุศษิย์ศกึษาอยูใ่นส�านัก และเลือ่มใส 
ในพระด�าริอีกราว ๖ รูป ตามเสด็จไปอยู่วัดสมอรายก็มี อยู่วัดอื่นเป็นแต่ไปประชุม 
ณ วัดสมอราย ก็มี จึงเริ่มเป็นคณะพระสงฆ์ซึ่งแสวงหาสัมมาปฏิบัติ อันมาได้นาม 
ในภายหลังว่า ธรรมยุติกา แต่นั้นเป็นต้นมา”

“ชื่อ ธรรมยุติกา หรือ ธรรมยุต นี้ แปลว่า “ผู้ประกอบด้วยธรรม” หรือ  
“ชอบด้วยธรรม” หรือ “ยุติตามธรรม” เป็นเนมิตกนามอันหมายถึงเหตุที่คณะสงฆ์นี้
เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่า ข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุศาสน์ (ค�าสั่งสอนของ
พระศาสดา) แล้วปฏิบัติข้อนั้น เว้นข้อที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย ไม่เป็นสัตถุศาสน์ 
แม้จะเป็นอาจิณปฏิบัติ (ข้อปฏิบัติที่ประพฤติตามกันมา แต่ผิดธรรมวินัย)”

พระมหาเถระที่ถือว่าเป็นต้นวงศ์พระธรรมยุต มี ๑๐ รูป ซึ่งปรากฏชื่อในคาถา 
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั คร้ังยงัทรงผนวช ในหนังสอื 
สีมาวิจารณ์ ได้แก่

๑. พระวชิรญาณเถระ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

๒. พระปัญญาอคัคเถระ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา- 
ลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค) วัดบวรนิเวศวิหาร

๓. พระปุสสเถระ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  
(สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (อุปสมบทครั้งแรก ต่อมาลาสิกขา 
และเมื่ออุปสมบทใหม่มีฉายาว่า ปุสฺสเทโว)



14

๔. พระพุทธสิริเถระ คือ สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสวิหาร

๕. พระธัมมสิริเถระ คือ พระเทพโมลี (เอี่ยม ธมฺมสิริ) วัดเครือวัลย์

๖. พระพุทธิสัณหเถระ คือ พระอมรโมลี (นพ พุทฺธิสณฺโห) วัดบุปผาราม

๗. พระสุวัฑฒนเถระ คือ พระปลัดเรือง สุวฑฺฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร

๘. พระพรหมสรเถระ คือ พระญาณรักขิต (สุข พรฺหฺมสโร) วัดบรมนิวาส 
ต่อมาลาสิกขาเป็นขุนนางที่ พระธรรมการบดี

๙. พระโสภิตเถระ คือ พระศรีสุทธิวงศ์ (ฟัก โสภิโต) วัดบวรนิเวศวิหาร  
ต่อมาลาสิกขาเป็นขุนนางที่ พระยาศรีสุนทรโวหาร

๑๐. พระธัมมรักขิตเถระ คือ พระครูปลัดทัด ธมฺมรกฺขิโต วัดบวรนิเวศวิหาร 
ต่อมาลาสิกขาเป็นขุนนางที่ พระศรีภูริปรีชา

    

คณะสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณี

ท่านเจ้าคุณพระสเุมธมนีุ (ซาย พทุธฺว�โส) แห่งวดับวรมงคล (วดัลงิขบ) ทลูแสดง 
หลักฐานว่า คณะสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณีที่ท่านอุปสมบทมาน้ีมีเชื้อสายสืบมา 
จากพระอนุรุทธเถระ สืบต่อมาถึงอุปัชฌาย์ของท่านพระสุเมธมุนี เป็นล�าดับที่ ๘๘ 
โดยไม่มีขาดช่วงตอน

ท่านวชิรญาโณ ทรงพิจารณาเห็นว่าวัตรปฏิบัติของคณะสงฆ์ที่ทรงทราบมาน้ี  
ถกูต้องตามพทุธพจน์ทีท่รงศกึษาจากพระไตรปิฎก จึงมพีระราชศรัทธาทีจ่ะประพฤติ
ตามแบบพระมอญ เมื่อตรองดีแล้วก็ได้ทรงท�าทัฬหิกรรม คือทรงอุปสมบทซ�้าใน 
คณะสงฆ์รามญันิกายสมีากลัยาณ ีณ วดัสมอราย โดยมีพระสเุมธมนีุ (ซาย พทุธฺว�โส) 
เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ อันเป็นปีที่ทรงผนวชได้ ๒ พรรษา แล้วเสด็จ
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กลับไปประทับที่วัดมหาธาตุตามเดิมก่อน จนกระทั่งปีฉลู พ.ศ. ๒๓๗๒ พรรษา ๖ 
จึงได้ย้ายมาตั้งคณะธรรมยุติกาที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส)

คณะสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณี คือพระภิกษุสงฆ์ผู้อุปสมบทในอุโบสถ 
ชื่อว่า กัลยาณีสีมา เมืองหงสาวดี ในรามัญประเทศ (ปัจจุบันคือเมืองพะโค ประเทศ
พม่า) ซึ่งเป็นนิกายเดียวกับคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ในประเทศศรีลังกา

กล่าวคอื เมือ่พระพทุธเจ้าปรินิพพานได้ ๒๐๘ ปี หลงัจากพระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งกรุงปาฏลบีตุรและพระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระ ได้ช�าระพระพทุธศาสนาให้บริสทุธิ์
จากเดียรถีย์ปลอมบวชเข้ามา และสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ แล้ว ได้ทรงส่ง
พระเถระแบ่งเป็นสมณทูต ๙ สาย ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 
ดังกล่าวมาแล้ว

สายที่ ๙ น�าโดยพระมหินทเถระ พระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช  
น�าพระพุทธศาสนาสายเถรวาทไปประดิษฐานในประเทศลังกา และสายที่ ๘ น�าโดย  
พระโสณเถระและพระอตุตรเถระ น�าพระพทุธศาสนาสายเถรวาทเช่นกนั มาประดษิฐาน
ในดินแดนสุวรรณภูมิ พระพุทธศาสนาใน ๒ ดินแดนนี้จึงมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน
และสายเถรวาทเหมือนกัน แต่ละสายผ่านทั้งยุคเจริญและเสื่อมสลับเปลี่ยนกัน 
ไปมา เมือ่ใดทีพ่ระพทุธศาสนาในดนิแดนใดเสือ่ม กจ็ะไปน�าพระพทุธศาสนาจากอกี
ดินแดนหนึ่งกลับมาฟื้นฟูในดินแดนตนขึ้นใหม่ สลับกันไปมาหลายครา

พ.ศ. ๒๐๑๘ พระเจ้ารามาธบิด ี(พระเจ้าธรรมเจดีย์) แห่งเมืองหงสาวดี รามญั
ประเทศ ทรงพจิารณาเหน็ว่าพระพทุธศาสนาในรามญัประเทศไม่บริสทุธิ ์เพราะสมีาที่
ใช้อุปสมบทภิกษุทั้งหลายนั้นผูกอย่างไม่ถูกต้อง ภิกษุผู้ช�านาญพระไตรปิฎกวินิจฉัย
ว่าเป็นสีมาวิบัติ จึงทรงด�าริถึงพระสงฆ์ในลังกาทวีปที่สืบมาแต่ภิกษุคณะมหาวิหาร 
อนัเป็นคณะทีบ่ริสทุธิ ์ปฏบิตัถิกูต้องตามพระธรรมวนัิยและสบืมาแต่พระมหนิทเถระ 
ควรจะได้ส่งพระภิกษผูุ้ฉลาดให้ไปน�าอปุสมบทอนับริสทุธิใ์นลงักาทวปีมาประดษิฐาน
ในรามัญประเทศ
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พระองค์ได้ทรงคัดพระภิกษุรามัญ ๔๔ รูป เดินทางไปรับอุปสมบทจากภิกษุ 
คณะมหาวหิารในประเทศลงักา ขณะน้ันเป็นสมยัของพระเจ้าภวูเนกพาห ุแห่งชัยวฒันบรีุ  
(อยู่ในเขตเมืองโคลัมโบในปัจจุบัน) ทรงต้อนรับคณะภิกษุรามัญอย่างดี รับสั่งให ้
คัดภิกษุคณะมหาวิหาร ๒๔ รูป ให้อุปสมบทแก่คณะภิกษุรามัญ โดยจัดพิธีใน 
อุทกเขปสมีา คอืบนเรือขนานผูกอยู่กลางแม่น�า้กลัยาณี โดยคณะภกิษุรามญัทัง้หมด
ต้องสึกก่อนแล้วจึงอุปสมบทใหม่เพื่อให้บริสุทธิ์แท้ เมื่อได้รับอุปสมบทใหม่แล้ว 
คณะภิกษุรามัญก็เดินทางกลับเมืองหงสาวดี

พระเจ้ารามาธบิด ี(พระเจ้าธรรมเจดย์ี) แห่งรามญัประเทศ โปรดให้ถางป่าด้าน
ทศิตะวนัตกของพระมหาเจดย์ีชเวมอว์ดอว์ (พระธาตมุเุตา) เพือ่สร้างอโุบสถก�าหนด
เป็นทีผู่กสมีาใหม่ โปรดให้คัดภกิษรุามัญผู้ไปรับอปุสมบทในอทุกเขปสมีากลางแม่น�า้
กัลยาณี โดยคัดเอาเฉพาะผู้ที่บริสุทธิ์ ไม่มีโทษอันเป็นที่ครหาจริงๆ มาเป็นผู้ท�าพิธี
ผูกสีมานั้น แล้วพระราชทานนามอุโบสถนี้ว่า “กัลยาณีสีมา”

ครั้นสมมติสีมาในปี พ.ศ. ๑๐๑๙ แล้ว ก็ทรงให้สืบหาพระภิกษุผู้รับอุปสมบท
ในคณะสงฆ์คณะมหาวิหารแห่งลังกา ที่มีอายุพรรษามากพอจะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้  
(คณะสงฆ์ที่บวชใหม่มาจากลังกายังมีพรรษาน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์ยังไม่ได้) ก็ได้
พระเถระองค์หน่ึงมีพรรษา ๒๖ ชื่อว่า สุวัณณโสภณ เป็นผู้ตั้งม่ันในธุดงควัตร  
อยู่ในป่าโดยปกติ จึงทรงตั้งให้เป็น พระกัลยาณีติสสเถระ เพื่อเป็นพระอุปัชฌาย์
ให้การอปุสมบทใหม่แก่ภกิษุรามัญ ให้ภกิษุทัง้หลายน้ันปฏบิตัเิหมอืนอย่างภกิษุคณะ
มหาวิหารในลังกาเพื่อให้เป็นนิกายเดียวกัน

ช่วงปี พ.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๒ ระยะเวลาแค่ ๔ ปี มีภิกษุรามัญบวชแปลงกันถึง  
๑๕,๖๖๖ รูป จึงเกิดเป็นคณะสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณีขึ้น เมื่อท่านวชิรญาโณ
ทรงรับอุปสมบทในคณะสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณีแล้ว เสด็จกลับมาประทับที ่
วดัมหาธาต ุจึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการปรับปรุงแก้ไขข้อวตัรปฏบิตัขิองภกิษุสงฆ์ไทย 
เป็นเหตุให้มีภิกษุอื่นเกิดความเลื่อมใสพากันมาถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อเล่าเรียน 
พระปรยิตัธิรรมและประพฤตปิฏบิตัติามแนวพระราชด�าริราว ๕-๖ รูป อาท ิสมเดจ็-
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พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสงัฆราช (สา ปสุสฺเทโว) 
สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) เป็นต้น ได้ทรงแนะน�าให้ภิกษุเหล่านี้รับอุปสมบท
ในคณะสงฆ์รามัญเช่นเดียวกับพระองค์ด้วย

ต่อมาทรงเห็นว่าการที่จะทรงปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แต่มีความแตกต่างกัน 
ในบางประการกับระเบียบแบบแผนของวัดมหาธาตุ อันเป็นที่ประทับของสมเด็จ 
พระสงัฆราช (ด่อน) น้ัน ดูจะเป็นการไม่เหมาะสม จึงเสด็จย้ายไปประทบัทีว่ดัสมอราย  
อันเป็นวัดป่าอยู่นอกก�าแพงพระนคร (ปัจจุบันคือวัดราชาธิวาส) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ 
โดยสานุศิษย์บางส่วนได้ตามไปอยู่ด้วย บางส่วนยังคงอยู่ที่วัดมหาธาตุ บางส่วน 
อยู่ที่วัดอื่น แต่ไปประชุมรวมกันที่วัดสมอราย จึงเกิดเป็น คณะสงฆ์ธรรมยุติกา ขึ้น
ตั้งแต่นั้นมา

เมือ่เสดจ็มาประทบัทีว่ดัสมอราย วนัหน่ึง ทรงให้ขดุลกูนิมิตอโุบสถวดัสมอราย
ขึ้นมาตรวจ ก็ทรงพบว่าเป็นสีมาวิบัติเพราะว่าลูกนิมิตเล็กไม่ได้ขนาดตามที่พระวินัย
ก�าหนด จึงทรงให้แสวงหาสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณีมาจ�านวน ๑๘ รูป แล้วทรง
ท�าทัฬหิกรรม คืออุปสมบทใหม่ด้วยเช่นกัน

เมือ่ทรงตัง้ส�านักอยูท่ีว่ดัสมอราย กม็ภิีกษุสามเณรมาถวายตวัเป็นศษิย์มากขึน้ 
เร่ือยๆ ฝ่ายคฤหสัถ์กม็คีวามเลือ่มใสพากนัไปฟังเทศน์ฟังธรรมมากขึน้ พระบาทสมเดจ็- 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จึงทรงตั้งท่านวชิรญาโณ เป็นพระราชาคณะ

พ.ศ. ๒๓๗๙ เมือ่วดัใหม่ในก�าแพงพระนครทีส่มเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศกัด-ิ 
พลเสพ วังหน้าในรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างขึ้น เกิดว่างเจ้าอาวาส พระบาทสมเด็จ- 
พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั จึงอาราธนาท่านวชริญาโณมาครองวดัแห่งน้ี เมือ่วนัที ่๑๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๓๗๙ แล้วพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดบวรนิเวศวิหาร และโปรดให้เลื่อน 
สมณศักดิ์ท่านวชิรญาโณขึ้นเสมอพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
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เมือ่เสดจ็มาครองวดับวรนิเวศวหิารแล้ว ศษิยานุศิษย์ทียั่งเหลอือยูท่ีว่ดัมหาธาตุ 
ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศทั้งหมด ส่วนที่ส�านักวัดสมอรายน้ัน โปรดให้สมเด็จ 
พระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) แต่ครั้งยังด�ารงสมณศักดิ์ พระอริยมุนี เป็นหัวหน้าคณะ 

นับเป็นคร้ังแรกที่คณะสงฆ์ธรรมยุตมีส�านักเป็นเอกเทศ วัดบวรนิเวศจึงเป็น
วัดธรรมยุตแห่งแรก และถือเอาวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๙ วันที่ย้ายมาวัด
บวรนิเวศเป็นวนัก่อตัง้คณะธรรมยตุ แล้ววดับวรนิเวศกเ็ป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์
ธรรมยุตมาจนปัจจุบัน

วัดบวรนิเวศศูนย์กลางพระธรรมยุต

เมื่อเสด็จมาตั้งคณะธรรมยุตที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว ท่านพระวชิรญาณเถระ
ได้ส่งบรรดาศิษย์ไปตั้งส�านักสาขาขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น วัดบรมนิวาส วัดเครือวัลย์ 
วัดบุปผาราม เป็นต้น และได้ทรงจัดการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยและทรงตั้ง
ขนบธรรมเนียมในการประพฤตปิฏิบตัต่ิางๆ ไว้เป็นอนัมาก ซึง่มไิด้เหมอืนของคณะสงฆ์ 
รามัญทุกประการไป สุดแต่จะทรงพิจารณาเห็นว่าน่าจะถูกต้องใกล้เคียงกับของเดิม 
และพระธรรมวินัยมากที่สุด

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ พระเถระชั้นเดิมแห่ง
คณะธรรมยุต ได้บันทึกระเบียบแบบแผนในด้านการปฏิรูปทางพระพุทธศาสนาของ
คณะธรรมยตุ โดยพระวชริญาณเถระ (เจ้าฟ้ามงกฎุ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) มี ๘ ประการ ดังนี้:-

๑. ทรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเช้าค�่า ที่เรียกว่า ท�าวัตรเช้า ท�าวัตรค�่า  
เป็นประจ�า และทรงพระราชนิพนธ์บทสวดเป็นภาษาบาลี เป็นคาถา เป็น จุณณิยบท 
ซึง่ใช้แพร่หลายมาจนถงึปัจจุบนัน้ี มกีารรักษาศลีอโุบสถ และแสดงพระธรรมเทศนา
เวลาเก้าโมงเช้าและบ่ายสามโมงเยน็ ในวนัธรรมสวนะและวนัอโุบสถ เดอืนละ ๔ คร้ัง
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๒. ทรงปฏิรูปการเทศน์และการอธบิายธรรม ทรงเร่ิมการเทศนาด้วยฝีพระโอษฐ์ 
ชวนให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและเกิดศรัทธา ไม่โปรดเขียนหนังสือไว้เทศน์ นอกจากน้ียัง 
ทรงฝึกหัดศิษย์ให้ปฏิบัติตาม ทรงอธิบายเพื่อให้คนเข้าใจในเน้ือหาของหลักธรรม 
เผยแพร่หลกัธรรมสูร่าษฎร อธบิายหลกัอนัยุง่ยากซบัซ้อน คณะสงฆ์ธรรมยตุได้เพิม่
บทสวดมนต์ภาษาไทยลงไป ท�าให้คนนิยมฟังเป็นอันมาก

๓. ทรงก�าหนดวันมาฆบูชาเป็นวันส�าคัญทางศาสนา เพิ่มขึ้นจากวันวิสาขบูชา 
ทรงพระราชนิพนธ์ค�าบูชา และวางระเบียบให้เดินเวียนเทียนและสดับพระธรรม
เทศนา ทรงชักน�าให้บ�าเพ็ญกุศลตามเทศกาลต่างๆ เช่น ถวายสลากภัตร ตักบาตร
น�้าผึ้ง ถวายผ้าจ�าน�าพรรษา

๔. ทรงแก้ไขการรับผ้ากฐินให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ คือ เริ่มแต่การซัก ตัด  
เย็บ ย้อม ให้เสร็จภายในวันเดียวกัน

๕. ทรงแก้ไขการขอบรรพชา และการสวดกรรมวาจาในอปุสมบทกรรมให้ถกูต้อง 
ยิง่ขึน้ เช่น ระบนุามอปุสมัปทาเปกขะ และนามอปัุชฌายะ ซึง่เป็นภาษาบาลใีนกรรมวาจา 
การออกเสียงอักษรบาลีทรงให้ถือหลักการออกเสียงให้ถูกฐานกรณ์ของอักขระตาม
หลักบาลีไวยากรณ์

๖. ทรงวางระเบียบการครองผ้า คือการนุ่งห่มของภิกษุสามเณร ให้ปฏิบัติไป
ตามหลกัเสขยิวตัรในพระวนัิยเพือ่ให้สภุาพเรียบร้อย (เดมิพระธรรมยตุครองจีวรห่ม
ม้วนซ้าย แต่ตอนปลายรัชกาลที่ ๓ ได้เปลี่ยนมาห่มม้วนขวา (ห่มมังกร) ตามแบบ
พระสงฆ์มหานิกาย ครั้นเมื่อพระองค์ขึ้นเสวยราชย์เป็นรัชกาลที่ ๔ จึงได้กลับมาห่ม
ม้วนซ้ายตามเดิม) ทรงวางระเบียบการกราบไหว้ของพระภิกษุสามเณร และระเบียบ
อาจาระ ต้องวางตัวให้น่าเลื่อมใสศรัทธา สังวรในกิริยามารยาทและขนบธรรมเนียม

๗. ทรงให้พระสงฆ์ธรรมยุตศึกษาพระปริยัติธรรมให้แตกฉาน สามารถแสดง
ธรรมเทศนา สั่งสอน สามารถแยกระหว่างความเชื่อที่มีเหตุผล และความเชื่อในสิ่ง 
ที่ไม่สามารถอธิบายได้ การศึกษาในด้านวิปัสสนาธุระ ไม่ใช่รับรู้เฉพาะสมถะวิธ ี
อนัเป็นเบือ้งต้น แต่ให้รับรู้ไปถงึขัน้วปัิสสนากรรมฐาน การปฏบิตัติามพระวนัิย ทรงให้ 
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ถอืหลกัว่า สิง่ใดทีส่งสยัและน่ารังเกยีจไม่ควรกระท�าโดยเดด็ขาด พงึเคารพพระวนัิย
อย่างเคร่งครัด

๘. ทรงเห็นความส�าคัญในการศึกษาหาความรู้สาขาอื่นๆ ของพระสงฆ์ จึงทรง 
อนุญาตให้พระสงฆ์เข้าศึกษาภาษาอังกฤษกับหมอแคสเวล (Reverend Jesse  
Caswell) ตามความสนใจ ท�าให้มีการสืบสานการเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของ
พระสงฆ์มาจนถึงปัจจุบัน

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในครั้งแรกยังไม่ได้แยกเป็นอิสระ ยังอยู่ในปกครองของ
คณะสงฆ์เดมิ มาในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๕  
ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้พระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ 
ขึน้เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมชีือ่ว่า พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ 
ร.ศ. ๑๒๑ ให้ยกสถานะคณะธรรมยุตขึ้นเป็นนิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นับแต่น้ันมา คณะสงฆ์ไทยจึงได้แยกการปกครองออกเป็น ๒ นิกาย คือ คณะสงฆ์ 
ทีต่ัง้ใหม่ เรียกว่า ธรรมยตุกินิกาย หรือนิกายธรรมยตุ กบัคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ทีม่มีา 
แต่เดิมได้ชื่อภายหลังว่า มหานิกาย มาจนบัดนี้

การปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุตในระยะแรกน้ัน ท่านวชิรญาณเถระทรง
ปกครองด้วยพระองค์เอง โดยยังรวมอยู่ในคณะกลางของคณะสงฆ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมี
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติชโินรส วดัพระเชตพุนฯ ทรงปกครองอยู่

เม่ือท่านวชริญาณเถระทรงลาผนวชในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ (พรรษา ๒๗) เพือ่ครองราชย์ 
เป็นสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ (ล�าดับ ๒ ต่อจากพระองค์) 
ขึ้นเป็นหัวหน้าคณะธรรมยุต และเป็นรองจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ- 
ปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะสงฆ์ธรรมยุตในตอนนั้นเป็น 
กิ่งหนึ่งของคณะกลาง ยังไม่แยกเป็นอิสระ
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เมือ่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิน้พระชนม์ จึงได้แยก 
คณะสงฆ์ธรรมยุตออกมาปกครองกันเองต่างหากจากคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมี
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นสังฆปริณายกแห่ง
คณะธรรมยุต (เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต) ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตให้เป็นไปตาม 
พระธรรมวินัยตามธรรมเนียมการปกครองคณะสงฆ์ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงวางหลกัไว้ 
๓ ประการ คือ

๑. พระปกครองพระ พระพุทธเจ้าประสงค์ให้พระเคารพเชื่อฟังพระด้วยกัน

๒. ปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย เพราะเม่ือใกล้ปรินิพพาน พระพทุธเจ้า
ได้ตรัสยกพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์

๓. แบ่งการปกครองตามนิกาย เม่ือภิกษุแยกกันเป็นนิกายกท็รงให้ปกครองกนั 
ตามนิกายของตน ไม่ทรงบังคับให้ปกครองร่วมกัน เช่น กรณีภิกษุเมืองโกสัมพ ี
ที่แยกกันเป็น ๒ ฝ่าย ก็ทรงมีพุทธานุญาตให้ท�าอุโบสถสังฆกรรมแยกกัน

พระสังฆปริณายกแห่งคณะธรรมยุต (เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต) ที่ปกครอง 
คณะสงฆ์ธรรมยุตมาถึงปัจจุบัน มีตามล�าดับดังนี้ 

๑. พระวชริญาณเถระ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๔  เม่ือครัง้ 
ทรงผนวช (พ.ศ. ๒๓๖๘-๒๓๙๔)

๒. สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ 
ปญฺญาอคฺโค) วัดบวรนิเวศวิหาร (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๓๕)

๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร 
(พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๖๔)

๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๘๐)
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๕. สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชืน่ สจิุตโฺต)  
วัดบวรนิเวศวิหาร (พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๐๑)

๖. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช (จวน อฏฺุ€าย)ี วดัมกฏุ- 
กษัตริยาราม (พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๔)

๗. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๑)

๘. สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช (เจริญ สวุฑฒฺโน) วดับวรนิเวศ- 
วิหาร (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๕๖)

๙. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ขอปิดท้ายด้วยข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการที่คณะสงฆ์ไทยได้แยกออกเป็น 
๒ นิกาย ดังกล่าว ซึ่งมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต 
ขึ้นเป็นนิกายใหม่? บางคนถึงขั้นติเตียนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที ่๔ ว่า ทรงท�าสงัฆเภท คือท�าให้สงฆ์แตกกัน อนัเป็นอนันตริยกรรม คอืกรรม
อันชั่วช้าที่สุดในทางพระพุทธศาสนา บางคนมีความคิดที่จะพยายามรวมคณะสงฆ ์
มหานิกายและคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเข้าด้วยกัน

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (พระสงัฆราช 
พระองค์ที่ ๑๙) เคยชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเหล่านี้ในพระนิพนธ์ พุทธศาสนวงศ์ ว่า 
“...แต่ในความเป็นจริงน้ัน เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงตัง้คณะสงฆ์
ธรรมยุตขึ้น โดยยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็นผลให้มีการปรับปรุง
การปฏิบตัตินทางด้านพระธรรมวนัิยของคณะสงฆ์ทัว่ประเทศ ตลอดถงึปรับปรุงการ
ปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นผลท�าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสืบมาถึงปัจจุบัน...”
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และ “...การทีภิ่กษุสงฆ์แยกออกเป็นนิกายต่างๆ ไม่ใช่เป็นการแปลก มใีนทกุๆ  
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา และการที่แยกกันออกไปน้ี อาจกล่าวได้ตาม
ประวัติศาสตร์ว่าต้องมีเป็นธรรมดา ถึงพยายามรวมให้เป็นหนึง่สักเท่าไหร่ก็ไม่ส�าเร็จ 
อาจส�าเร็จได้ช่ัวคราว แต่ต่อมาไม่นานกก็ลบัแยกกนัออกไปอกี ในศาสนาอืน่ๆ กม็แียก 
เป็นลัทธินิกายต่างๆ เหมือนกัน การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามิใช่อยู่ที่การพยายาม
เพือ่รวมนิกายสงฆ์ แต่อยูท่ีก่ารพยายามให้พระสงฆ์ทกุนิกายตัง้อยูใ่นพระธรรมวนัิย 
ส่วนการรวมกันนั้น เมื่อดีเสมอกันหรือเสื่อมเสมอกัน ก็รวมกันเข้าได้เอง...”

วงศ์ธรรมยุตภาคอีสาน

เมื่อคณะธรรมยุตมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว ก็มีผู้เลื่อมใสและมา
บวชในคณะสงฆ์ธรรมยตุมากขึน้เร่ือยๆ มกีารขยายออกไปตัง้วดัธรรมยตุมากขึน้เป็น
ล�าดับ โดยส่วนใหญ่จะขยายในเขตพระนครก่อน ต่อมาเมือ่มพีระภกิษทุีเ่ดมิเป็นชาว
ต่างจังหวัดเข้ามาบวชในคณะธรรมยุตมากขึ้น จึงได้เผยแพร่ออกไปยังจังหวัดต่างๆ

การขยายคณะธรรมยุตออกไปต่างจังหวัด เร่ิมคร้ังแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อราว พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๓๙๕ เป็นผลให้ภาคอีสานมีวัดธรรมยุตมากกว่าภาคอื่นๆ 
มาจนทุกวันนี้

การสถาปนาคณะธรรมยุตในภาคอีสาน เร่ิมต้นหลังจากที่ท่านวชิรญาณเถระ 
ลาผนวช และขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่๔ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ได้ไม่นาน  
กมี็เจ้าเมอืงอบุลฯ ชือ่พระพรหมราชวงศ์ (กทุอง สวุรรณกฏู) ได้เดนิทางเข้ามาราชการ
ในพระนคร มคีวามศรัทธาในพระสงฆ์คณะธรรมยตุ จึงได้เข้าเฝ้ากราบทลูขอพระสงฆ์ 
คณะธรรมยุตไปเผยแพร่ที่จังหวัดอุบลฯ
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พระเจ้าอยูห่วัฯ รัชกาลที ่๔ โปรดเกล้าฯ ให้ไปนิมนต์ท่านพนัธโุล (ดี) พระเถระ 
จากเมอืงอบุลฯ ปรุาณสหธรรมกิ (พระภกิษรุ่วมกลุม่ธรรมยตุ) ของพระองค์ ออกไป 
ริเริ่มตั้งวัดธรรมยุตให้

ท่านพันธุโล (ดี) รับอาราธนา รวมทั้งพระหลานชายของท่านคือ ท่านเทวธัมมี  
(ม้าว) กับท่านคุณสัมปันโน (ก�่า) พระภิกษุจากเมืองสีทันดร แขวงจ�าปาศักด์ิ  
ฝ่ังประเทศลาว ได้ร่วมเดนิทางไปเมืองอบุลฯ ด้วย รวมเป็นพระเถระธรรมยตุชุดแรก  
๓ องค์

ท่านเจ้าเมือง พร้อมกรมการเมือง ได้สร้างวัดสุปัฏนาราม ข้ึนบริเวณท่าน�้า 
ริมฝ่ังแม่น�า้มลู ตะวนัตกของตวัเมืองอบุล ให้เป็นส�านักของท่านพนัธโุล (ด)ี และคณะ  
ดังนั้น วัดสุปัฏนาราม เมืองอุบลฯ จึงเป็นวัดธรรมยุตวัดแรก และเป็นการเริ่มต้น 
คณะธรรมยุตครั้งแรกในภาคอีสาน

เม่ือได้สร้างวดัตัง้หลกัมัน่คงแล้ว ท่านพนัธโุล ท่านเทวธมัม ีและท่านคณุสมัปันโน  
กไ็ด้ร่วมใจกนัอบรมสัง่สอนกลุบตุรได้พอควรแล้ว กน็�ามาเข้ารับการอุปสมบทในกรุงเทพฯ  
ระยะ ๓ ปีต่อคร้ัง ท�าให้มีพระสงฆ์ธรรมยุตจากภาคอีสานเข้ามาบวชเรียนในกรุงเทพฯ 
จ�านวนมากขึ้น และส่วนหนึ่งก็ได้เป็นก�าลังกลับออกไปเผยแผ่ในบ้านเกิดเมืองนอน
ของตนต่อไป

ต่อมาได้โปรดพระราชทานให้ท่านพันธุโล (ดี) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท�าการบวช
กุลบุตรได้เองที่เมืองอุบลฯ และก็ทรงให้ท่านคุณสัมปันโน (ก�่า) เป็นพระอุปัชฌาย์
ทางเมืองสทีนัดร แขวงจ�าปาศกัดิ ์ทางฝ่ังลาว ข้ึนอกีแห่งหน่ึง ธรรมยตุทัง้เมอืงอบุลฯ 
ทั้งเมืองสีทันดร ฝั่งลาว จึงค่อยขยายเจริญขึ้นโดยล�าดับกาล

นอกจากน้ี กม็พีระภกิษชุาวเขมร ชือ่ ท่านธมัมปาละ ได้น�าเอาวงศ์ธรรมยตุจาก 
วัดบวรนิเวศ ไปเผยแผ่ที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา ในเวลาไล่เลี่ยกัน
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ดงัน้ัน วงศ์ธรรมยตุเมืองอบุลฯ เมอืงสทีนัดร ฝ่ังลาว และกรุงพนมเปญ จึงออก 
จากวดับวรนิเวศไปประดษิฐานเผยแผ่ในระยะเวลาใกล้เคยีงกนั และเกีย่วข้องใกล้ชิด 
เสมือนเป็นวงศ์เดียวกัน

ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่า จากการประดิษฐานคณะพระธรรมยุต ท�าให้จังหวัด
อบุลฯ เกดิมีพระสงฆ์สายหลกัๆ อยู ่๓ กลุม่ด้วยกนั ในสมัยน้ันยงัไม่เกดิค�าว่า “ธรรมยตุ” 
กบั “มหานิกาย” ชาวบ้านจึงเรียกขานพระสงฆ์ตามลกัษณะการนุ่งห่มผ้าครองแยกเป็น 
“พระครองลาว” “พระครองไทย” และ “พระครองมอญ”

๑. “พระครองลาว” จะครองจีวรสีเข้มจนดูเป็นสีด�า เป็นพระกรรมฐานที่รับมา
จากฝั่งประเทศลาว กรรมฐานสายนี้เป็นกรรมฐานแบบฤาษี มุ่งหนักทางอิทธิวิธี และ
มโนมยทิธ ิเรียกว่าเป็นกรรมฐานไสยศาสตร์ครบเคร่ือง เร่ืองอ�านาจจิต เร่ืองฤทธิเ์ดช
ต้องยกให้พระกรรมฐานสายน้ี พธิกีรรมต่างๆ ทีถ่อืเคร่งครัดกม็มีากมาย “กรรมฐาน
แบบนี้ไปนิพพานได้เหมือนกัน แต่ไปได้เพียงนิพพานพรหม หรือพรหมโลก เพราะ 
หนักทางสมาบัติ ๘ เป็นสมถกรรมฐานแบบพิสดารตามอุปเท่ห์ของไสยศาสตร์ที ่
หลากหลายไปด้วยรหัสเคล็ดลับลึกซึ้งยอกย้อนซ่อนเงื่อน...”

ส�านักพระกรรมฐานสายฤทธิ์ในจังหวัดอุบลในสมัยนั้น ได้แก่ ส�านักของท่าน
ธรรมบาล (ผุย) วัดป่ามหาวนาราม เมืองอุบลฯ ท่านธรรมบาลเป็นพระอาจารย์ของ 
ส�าเร็จลุน และญาคูสีทัด สองพระเกจิชื่อดังฝั่งประเทศลาว

พระอาจารย์ของท่านส�าเร็จลุน ที่อยู่ทางฝั่งประเทศลาวได้แก่ ท่านพระครู- 
โพนสะเมก็ (ญาท่านขีห้อม) พระเถระผู้มาบรูณะพระธาตพุนมในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ กว่าๆ  
ส�าหรับท่านส�าเร็จลุนที่มีชื่อเสียงนั้น มรณภาพเมื่ออายุ ๑๐๘ ปี เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ 
ของท่านอยู่ที่วัดบ้านเวินไซ เมืองโพนทอง แขวงจ�าปาศักดิ์ ศิษย์ของส�าเร็จลุน 
ที่ข้ามมาพ�านักฝั่งไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง ได้แก่ หลวงปู่ค�าคะนิง  
จุลฺลมณี วัดถ�้าคูหาสวรรค์ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๕๒๗ 
มรณภาพอายุ ๙๑ ปี) กับ หลวงปู่พรหมมา เขมจารี ส�านักวิปัสสนาหินผานางคอย 
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ภูกระเจียว อ�าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลฯ (พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๔๕ อายุ ๑๐๕ ปี)  
และยังมีอีกหลายองค์ที่บ�าเพ็ญตนเป็นฤาษีเก็บตัวอยู่เงียบๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

เป็นที่น่าสังเกตว่า พระกรรมฐานสายฤทธิ์นี้จะหลีกเร้นบ�าเพ็ญเพียรตามป่าเขา  
ในที่สงบห่างไกลจากผู้คน เหมือนกับพระกรรมฐานสายของหลวงปู่ใหญ่เสาร์- 
หลวงปู่มั่น ต่างกันที่เป้าหมาย คือพระกรรมฐานสายฤทธิ์มุ่งฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิด
อทิธฤิทธิต่์างๆ เป็นระดับณานโลกย์ี แต่สายหลวงปูใ่หญ่เสาร์-หลวงปูม่ัน่ ท่านปล่อยวาง 
เร่ืองฤทธิ์ต่างๆ มุ่งการบรรลุธรรมเพื่อการหลุดพ้น บรรลุถึงพระนิพพาน พ้นการ
เวียนว่ายตายเกิด

๒. “พระครองไทย” ได้แก่ พระในพืน้ทีท่ีม่อียูเ่ดมิ ซึง่เรียกภายหลงัว่า “มหานิกาย”  
นุ่งห่มจีวรสเีหลอืงทองสดใสเหมือนกับพระในเมอืงหลวง ได้แบบอย่างไปจากพระนคร  
ซึง่พระอริยวงศาจารย์ (สุย้) มาอยูศ่กึษาเล่าเรียนทีว่ดัสระเกศ แล้วน�าออกไปเผยแพร่ 
ในระยะก่อนท่านพนฺธุโล (ดี) เล็กน้อย

พระสงฆ์สายน้ีได้มีการเร่งรัดพัฒนาการพระศาสนากนัขนานใหญ่ มพีระทีเ่ข้าไป
ศึกษาในกรุงเทพฯ ได้เปรียญธรรม ได้เป็นพระมหา เป็นพระครู เจ้าคุณ แล้วก็กลับ
มาพฒันาการพระศาสนาในท้องถิน่ของตนให้เจริญ จึงเป็นเสมือนคูแ่ข่งสายธรรมยตุ
อยู่ในที แม้พระผู้ใหญ่จะร่วมมือกันด้วยดี แต่พระผู้น้อยและสามเณรมีการกระทบ
กระทัง่กนั และก่ออธกิรณ์ระหว่างนิกายกนัเป็นบางคร้ัง เดอืดร้อนถงึพระผู้ใหญ่หรือ
ทางบ้านเมอืงต้องมาไกล่เกลีย่และตดัสนิ แต่กไ็ม่มเีร่ืองรุนแรงเกดิปัญหาใหญ่โตอะไร

เรื่องของเรื่องก็เนื่องจากความรู้สึกที่ว่า พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เป็นพระของเจ้า  
ในการเดนิทางมาจังหวดัอบุล มีการจัดขบวนแห่เอกิเกริก มเีกยีรตยิศระดับสงู เสมอืน 
เป็นพระเจ้าพระนาย บรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดก็กระตือรือร้นให้ความ 
อปุถมัภ์ และส่งลกูหลานมาบวชเรียนในส�านัก ซึง่ต่างกบั “วดัชาวบ้าน” ทัว่ไป ดงัน้ัน 
พระสงฆ์ธรรมยุตที่มาใหม่จึงถูก “เขม่น” จากพระในพื้นที่
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หลวงปู่เทสก์ เทสฺร�สี เคยเล่าให้ฟังว่า ในการบิณฑบาตประจ�าวัน ปกติพระ 
ในต่างจังหวัดแต่ละวดัจะเดินเรียงแถวกนัตามล�าดบัอาวโุส น�าโดยหลวงพ่อเจ้าอาวาส  
ตามด้วยพระลกูวดั และสามเณรอยูท้่ายแถว วนัหน่ึง พระสงฆ์คนละนิกายเดนิบณิฑบาต 
ในเส้นทางสายเดียวกัน เมื่อเกิดมาพบกัน พระผู้ใหญ่หัวแถวก็ทักทายกันตาม
ธรรมเนียมด ีแต่สามเณรท้ายแถวเกดิชกต่อยท�าร้ายกนั บาตรหล่น อาหารหกเร่ียราด
บนพื้นถนน พระผู้ใหญ่ต้องมาตกลงแบ่งสายบิณฑบาตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบ
กระทั่งกัน เป็นต้น

๓. “พระครองมอญ” ได้แก่ พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุซึง่ประดษิฐานขึน้ในภายหลงั 
ด้วยการอุปถัมภ์ของเจ้านาย นุ่งห่มจีวรสีแก่นขนุน และ “ห่มแหวก” ตามแบบของ
พระสงฆ์มอญ ตามที่กล่าวมาแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับพระธรรมยุติกนิกาย จะน�าไปกล่าวในตอนต่อไป

ที่เล่ามานี้ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเท่านั้น ผลดีของการมีพระสายธรรมยุต
มาตั้งในจังหวัดอุบล ท�าให้มีการแข่งขันกันพัฒนาของพระในแต่ละนิกาย ก่อให้เกิด
ผลดต่ีอการพระศาสนาในภมูภิาคน้ันๆ ถ้าหากไม่มีคูแ่ข่งหรือไม่มต่ีางนิกายให้เป็นข้อ
เปรียบเทยีบ ความกระตอืรือร้นในการพฒันากม็น้ีอย การทีม่สีงฆ์ต่างนิกายกนัผลดี
จึงมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอน

เสาหลักพระธรรมยุตภาคอีสาน

คณะสงฆ์ธรรมยตุได้สถาปนาในภาคอสีานคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๓๙๕ หลงัการ 
ขึน้ครองราชย์ของรัชกาลที ่๔ ได้ไม่นาน ในช่วงเวลาประมาณ ๑๐๐ ปี นับแต่การสถาปนา  
อาจแบ่งพฒันาการของคณะธรรมยตุอสีานได้เป็น ๔ ยคุ ตามล�าดบัของพระเถระผู้น�า 
หรือเสาหลักของคณะ ดังนี้ :-
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ยุคที่ ๑ : ยุคของท่านพันธุโล (ดี) วัดสุปัฏนาราม

เป็นปฐมเถระของคณะธรรมยุตภาคอีสาน และวัดสุปัฏนารามเป็นวัดธรรมยุต 
วดัแรก สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ด้วยพระอปุถมัภ์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

ท่านพันธุโล (ดี) เป็นชาวอุบลฯ ชอบเรียนหนังสือมาแต่เด็ก สนใจฝึกฝนการ
อ่านการเขยีนด้วยตวัท่านเอง เมือ่บวชพระแล้วได้เดนิทางเข้ากรุงเทพฯ ไปพ�านักทีว่ดั
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แล้วมีผู้น�าเข้าถวายตัวต่อท่านวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ ๔)  
ขณะประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้บวชแปลงเป็นธรรมยุตโดยเสด็จ แล้วก็อยู ่
เล่าเรียนที่ส�านักนี้ต่อมาจนสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

เม่ือพระพรหมราชวงศา (กทุอง สวุรรณกฏู) เจ้าเมอืงอบุลคนที ่๓ ได้เข้าเฝ้ากราบทลู 
ขอพระธรรมยตุไปเผยแพร่ทีเ่มอืงอบุล พระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที ่๔ ได้พระราชทานให้ 
ท่านพันธุโล (ดี) ไปริเริ่มสร้างวัดธรรมยุตที่เมืองอุบลตามค�าขอ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้เขียนถึงท่านพันธุโล (ดี) ว่า  
“...ท่านพันธโุล ผู้น้ีนับว่ามคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการประกอบกจิทกุอย่าง... ท่านผู้น้ี
นับว่าได้น�าเอาขนบธรรมเนียมทีด่อีอกมาเผยแพร่ให้แก่ปวงชนชาวอบุล ทีไ่ด้ก้าวหน้า
ในการเล่าเรียนพระปริยตัธิรรมและสมัมาปฏบิตั ิตลอดจนรู้หนังสอืไทย รู้จักภาษาไทย  
ศิลปหัตถกรรมบางประการดีกว่าหัวเมืองที่ใกล้เคียง ก็อาศัยท่านผู้นี้เป็นผู้หนึ่งน�ามา
เผยแพร่

เพราะฉะนั้น บรรดาลูกเจ้าบ้านหลานเจ้าเมือง ตลอดจนกรมการ และทวยข้า 
จึงได้มาเป็นศิษย์เล่าเรียนอยู่ในส�านักของท่านผู้นี้มาก”

ท่านพันธุโล (ดี) ได้ตั้งใจฝึกอบรมกุลบุตร เมื่อได้จ�านวนพอสมควรแล้วก็พา
เดินทางเข้าไปรับการอปุสมบทในกรุงเทพฯ โดยเฉลีย่ ๓ ปีต่อรุ่น ภายหลงัท่านได้รับ
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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ท�าการบวชกุลบุตรได้เองที่เมืองอุบล ท�าให้
พระสงฆ์ธรรมยุตมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

นอกจากน้ี ท่านยงัส่งพระสงฆ์เข้าไปศึกษาในกรุงเทพฯ อย่างต่อเน่ือง แล้วพระสงฆ์ 
เหล่านั้นได้กลับมาเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแพร่พระศาสนาได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในช่วงสดุท้าย ท่านพันธโุล (ด)ี ไปพกัจ�าพรรษาทีวั่ดสระแก้ว บริเวณแก่งสะพอื 
บนฝ่ังแม่น�า้มลู อ�าเภอพบิลูมังสาหาร และมรณภาพทีว่ดัแห่งน้ี เมือ่อายปุระมาณ ๗๐ ปี

ท่านปกครองคณะสงฆ์ธรรมยตุเมอืงอบุลอยูป่ระมาณ ๒๐ ปี สร้างความมัน่คงให้ 
คณะธรรมยุต และเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆ เกือบทั่วเมืองอุบลฯ

  ยุคที่ ๒ : ยุคของท่านเทวธัมมี (ม้าว) วัดศรีทอง

ท่านเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระหลานชายของท่านพันธุโล (ดี) เกิดที่เมืองอุบลฯ 
มศีกัด์ิเป็นลงุของท่านเจ้าคุณพระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (หลวงปูใ่หญ่ จันทร์ สริิจนฺโท)

ท่านเทวธมัม ี(ม้าว) บวชเป็นพระทีเ่มอืงอบุลฯ เมือ่อาย ุ๒๔ พรรษา ๓ ได้ตดิตาม 
ท่านพนัธโุล (ด)ี ไปศกึษาในกรุงเทพฯ ได้เข้าถวายตวัเป็นศษิย์สมเดจ็พระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว เมื่อคร้ังยังผนวชและครองวัดบวรนิเวศอยู่ ต่อมาได้บวชแปลงเป็นพระ 
ธรรมยตุ พระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที ่๔ ทรงเป็นพระอปัุชฌาย์ และสมเดจ็พระสงัฆราช  
(สา ปุสฺสเทโว) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เมื่อท่านพันธุโล (ดี) มาริเริ่มสถาปนาคณะธรรมยุตที่เมืองอุบล ท่านเทวธัมมี  
(ม้าว) ก็ร่วมเดินทางมาด้วย รับต�าแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามอยู่ ๒ ปี  
เมื่อสร้างวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม ในปัจจุบัน) วัดธรรมยุตวัดที่สองเสร็จ 
ท่านเทวธมัม ี(ม้าว) ก็ได้รับอาราธนาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และเมือ่ท่านพนัธโุล (ด)ี  
มรณภาพแล้ว ท่านเทวธัมมี (ม้าว) ก็ได้รับต�าแหน่งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็น
พระเถระผู้น�าคณะธรรมยุตภาคอีสานองค์ต่อมา
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สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้เขียนถึงท่านเทวธัมมี (ม้าว) ว่า  
“ท่านเทวธัมมี (ม้าว) ได้ศึกษาด้านปริยัติธรรม มีความรู้ด้านภาษาบาลีดี แต่ไม่ได้
เข้าสอบเป็นมหาเปรียญ เพราะท่านมุ่งเรียนเพื่อข้อสัมมาปฏิบัติ ไม่ต้องการเล่าเรียน
เพื่อลาภยศ

ปฏิปทาของท่านผู้น้ีที่ด�าเนินก็ด�าเนินตามรอยของท่านพันธุโลผู้เป็นอาจารย์  
ทุกอย่าง เว้นแต่ท่านผู้น้ีมีพระคุณมากกว่าพระเดช จึงมีผู้เคารพนับถือมาก...อน่ึง  
ท่านผู้น้ีนับว่าหนักในธรรมวินัย และขนบธรรมเนียม เป็นผู้ละเอียดลออมาก... 
การนวกรรมส่วนอืน่ เช่น การเพาะปลกูและการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยสนัทดั  
ไม่เหมอืนท่านพนัธโุล แต่การสร้างตูห้นังสอื สร้างพระพทุธรูป พอใจมาก พระประธาน 
ทีวั่ดศรีทอง เดีย๋วน้ีท่านกส็ร้างด้วยแก่นไม้มนัปลา (ไม้กนัเกรา) หน้าตกัขนาด ๔ คืบ
พระสุคต มุ่งให้เท่าองค์สมเด็จพระศาสดา และพอใจรวบรวมพระเก่าๆ ที่น�ามาจาก 
เวียงจันทร์บ้าง ที่อื่นบ้าง...”

ท่านเทวธัมมี (ม้าว) ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ของท่านเข้าไปเล่าเรียนในกรุงเทพฯ 
เมืองหลวงอย่างต่อเนื่อง ศิษย์ส�าคัญของท่านมี ๑. พระปลัดผา วัดเทพศิรินทราวาส 
๒. ท่านเจ้าคณุพระอริยกว ี(อ่อน ธมมฺรกขฺโิต พระอปัุชฌาย์ของหลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต)  
๓. ท่านเจ้าคุณพระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (หลวงปูใ่หญ่จันทร์ สริิจนฺโท) ๔. พระพรหมมนีุ  
(อ้วน ติสฺโส สมณศักดิ์สุดท้ายคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดบรมนิวาส) เป็นต้น

ท่านเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระผู้มักน้อย ทางด้านการปฏิบัติภาวนา ท่านยึดการ
ดูลมหายใจเป็นอารมณ์ ที่เรียกว่า อานาปานสติ เป็นหลัก ท่านบอกศิษย์อยู่เสมอว่า 
“ท่านจะดับขันธ์เมื่ออายุได้ ๗๒ ปี” และท่านก็มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เมื่ออายุ
ได้ ๗๒ ปี ตามที่ท่านบอกไว้จริงทุกประการ

ในสมัยของท่านเทวธัมมี (ม้าว) ได้ขยายวัดธรรมยุตเพิ่มเติมข้ึนอีก ๕ วัด  
ที่จังหวัดอุบลฯ ๒ วัด คือ วัดบ้านกลาง กับวัดบ้านผึ้ง และได้ขยายออกไปที่นคร
จ�าปาศกัดิ ์๑ วดั คือ วดัมหามาตยาราม ให้พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท)  
ไปเป็นเจ้าอาวาส และวัดสร่างโศก ที่เมืองยโสธร อีก ๑ วัด 
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ยุคที่ ๓ : ยุคของท่านพระอริยกวี 

และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พระเถระฝ่ายธรรมยุตในยุคที ่๓ มีอยู ่๒ องค์ คอื พระอริยกว ี(อ่อน ธมมฺรกขิฺโต) 
เจ้าคณะเมืองอุบลฯ กับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าคณะมณฑล
อีสาน

“ท่านทัง้สองน้ี กาลก�าเนิดน่าจะห่างกนัรอบหน่ึง การบวชและการเข้าไปเล่าเรียน
ในพระนครกรุงเทพ กต่็างคราวกนั แต่การออกมาประกอบกจิพระศาสนาทางภาคอสีาน  
ร่วมสมัยเดียวกัน เว้นแต่ต�าแหน่งหน้าที่ต่างกัน... พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต)  
มีต�าแหน่งเจ้าคณะเมือง และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑล

ท่านเจ้าคณุพระอริยกว ีมกี�าเนิดอยูใ่นเมอืงอบุลฯ บดิาของท่านเป็นกรมการเมอืง 
ต�าแหน่ง “พันนา” เม่ือมีอายุพอสมควรแล้วก็ได้เข้าบรรพชาอุปสมบทอยู่ด้วยท่าน
เทวธัมมี (ม้าว) ที่วัดศรีทอง ครั้นอายุได้ ๒๔ ท่านเทวธัมมีก็ได้ส่งเข้าไปเล่าเรียน 
ที่พระนคร กรุงเทพฯ สอบได้เปรียญ ๔ ประโยค ในเบื้องต้นได้เป็นพระครูฐานา 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ภายหลังได้ป็นพระครู
เจ้าอาวาสอยู่ที่ วัดเขมาภิรตาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓ ได้รับสมณศกัดิเ์ป็นพระราชาคณะต�าแหน่ง พระอริยกวี  
และปีต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกไปเป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองอุบลฯ  
เป็นคนแรก ส�านักที่วัดศรีทอง

ท่านได้จัดการวางระเบยีบการปกครอง คือจัดการให้เป็นหมวดหมูแ่ละท�าบญัชี 
พระสงฆ์ส่งกระทรวง และห้ามลทัธธิรรมเนียมประเพณบีางประการส่วนทีข่ดัต่อระเบยีบ 
ธรรมวินัย เป็นต้นว่า ห้ามไม่ให้พระเกีย่วข้องในการท�าบัง้ไฟ เสง็กลอง แข่งเรือ เลีย้งม้า  
เป็นอาทิ
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ส่วนการศึกษาปริยัติธรรม ท่านก็ได้ตั้งการสั่งสอน มีกุลบุตรเข้ามาเรียนเป็น
จ�านวนไม่น้อย ส่วนการนวกรรม ท่านก็ได้ขยายวดัให้กว้างขวางออกไป ปราบพืน้ภมูใิห้
เรียบราบ ท�าเขือ่นเป็นขอบเขตมัน่คง ส่วนการสมัมาปฏบิตั ิกอ็ตุสาหะขยนัหมัน่เพยีร  
น�าไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาด นับว่าด�าเนินตามรอยของพระอุปัชฌาย์ทุกประการ

ท่านผู้น้ีเป็นผู้มีนิสัยซื่อๆ กิจทุกอย่างที่กระท�าเป็นการตรงไปตรงมา ไม่มี
เล่ห์เหลี่ยม ถึงกระน้ันท่านก็โอบอุ้มการงานในหน้าที่ของท่านทุกแผนกให้ก้าวไปสู่
คุณเบื้องหน้าโดยควรแก่ภาวะตลอดกาล ปราศจากสิ่งเสียหายฯ”

พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) เป็นชาวเมืองอบุลฯ เกดิในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ 
ได้อุปสมบทอยู่ด้วยท่านเทวธัมมี (ม้าว) แห่งวัดศรีทอง แล้วศึกษาพระปริยัติธรรม 
ที่ส�านักเรียนในวัดนี้ 

อายุได้ ๒๔ ปี พระอุปัชฌาย์ได้ส่งให้เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ พ�านักอยู่กับ 
พระปลัดผา ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในระยะแรก แล้วย้ายไปอยู่วัดบุปผารามกับ 
พระศาสนโสภณ (อ่อน อหิงฺสโก) สมัยที่ยังเป็นเปรียญ

หลงัสอบได้เปรียญ ๓ ประโยค กก็ลบัเมอืงอบุลฯ ท�ากจิการช่วยพระอปัุชฌาย์ 
และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่ส�านักวัดศรีทอง

พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑลอสีาน  
เป็นคนแรก ได้ทุ่มเทการท�างานเพื่อจัดการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นระบบระเบียบที่ดี 
และสนับสนุนการตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม โดยใช้หลักสูตรของมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย และเปิดโรงเรียนวัดให้การศึกษาแก่ประชาชนในระดับประถมศึกษา 
จนเกอืบทกุอ�าเภอในภาคอสีาน ท่านด�ารงต�าแหน่งอยู ่๕ ปี เม่ืองานเป็นระบบระเบยีบ
ดีแล้ว ท่านก็ทูลลาออกจากต�าแหน่ง แล้วสนับสนุนให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส 
อ้วน) ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานองค์ต่อไป
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 ยุคที่ ๔ : ยุคของท่านสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน)

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) เป็นศิษย์ใกล้ชิดติดตามและเป็นผู้ช่วย
สนองงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) อย่างได้ผลดีมาต่อเนื่อง
หลายปี ท่านให้ความเคารพและศรัทธาพระอาจารย์ของท่านมาก

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) เป็นชาวอุบล เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๔๑๐ บดิาเป็นกรมการเมือง ชือ่ เมอืงกลาง มารดาช่ือ บดุส ีนามสกุล แสนทวีสขุ

เมื่ออายุ ๑๙ ปี ได้บวชเป็นสามเณรธรรมยุตที่วัดศรีทอง และบวชเป็นพระที่
วัดเดียวกันนี้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ โดยท่านเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระอุปัชฌาย์ และ
ท่านโชติปาโล (ทา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ในพรรษาที่ ๔ อายุ ๒๔ ปี ได้ติดตามพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เข้าไปศึกษา
ในกรุงเทพฯ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค จากส�านักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส 
(ภายหลงัสอบได้เปรยีญธรรม ๖ ประโยค จากส�านักเรียนวดับวรนิเวศ) แล้วเดนิทาง 
กลับอุบลมาช่วยงานพระอาจารย์ของท่านในต�าแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลอีสาน  
เป็นเวลา ๔ ปี

เมือ่ท่านเจ้าคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย์ได้ทลูลาออกจากต�าแหน่งเจ้าคณะมณฑล  
สมเด็จพระมหาวรีวงศ์ ตัง้แต่ยงัเป็นเปรียญ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าคณะมณฑล 
อีสาน สืบต่อมาเป็นเวลาหลายปี

เมือ่มกีารยบุ-รวมมณฑล และเปลีย่นเป็นมณฑลนครราชสมีา ท่านได้รับอาราธนา 
ให้มาพกัประจ�าทีว่ดัสทุธจินดา ในตวัเมืองนครราชสมีา และเป็นเจ้าอาวาสวดัน้ีองค์แรก 
การบริหารกิจการพระศาสนาและส่งเสริมการศึกษาของท่านมีขอบเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคอีสาน งานเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก
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นอกจากน้ี ท่านยังให้การสนับสนุนการเผยแพร่ธรรมปฏิบัติของคณะกองทัพ
ธรรม สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ไปสู่ประชาชนได้กว้างขวาง เกิดวัดป่าสายกรรมฐาน
นับเป็นร้อยๆ วัดทั่วภาคอีสาน รวมทั้งริเริ่มการอบรมด้านกรรมฐานให้แก่พระเณร 
และฆราวาสในกรุงเทพฯ ให้แพร่หลายอีกด้วย

เม่ือมีการยกเลกิมณฑลเทศาภิบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้รับอาราธนาให้มา
เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวดัพระศรีมหาธาต ุบางเขน และภายหลงัการมรณภาพของ
พระอบุาลคุีณปูมาจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านกไ็ด้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าอาวาส 
วัดบรมนิวาส องค์ต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสังฆนายกองค์แรกของ
ประเทศไทย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) มรณภาพที่วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ สริิอายไุด้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๙ ท่านได้รับสมญาว่า “นักปราชญ์ 
แห่งอีสาน” เช่นเดียวกับพระอาจารย์ของท่าน

มหาวนาสี : พระป่าสายอีสาน

ทั้ง ๔ ยุคของพระธรรมยุตอีสานในตอนที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นพระธรรมยุต 
ฝ่ายคามวาส ีคือเป็นฝ่ายพระบ้าน เน้นหนักไปทางการบริหารและการปกครอง การจัด 
ระเบียบสงฆ์ การจัดการศึกษา และการปฏิบัติเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย เป็นต้น

ถึงสมัยของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล กับ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต น่าจะจัดได้ว่าเป็น
ยคุที ่๕ เป็นยคุของพระธดุงคกรรมฐาน ออกบ�าเพญ็เพยีรตามทีส่งบสงัดและห่างไกล  
มุ่งแสวงหาสัจธรรมเพื่อความหลุดพ้น ขณะเดียวกันก็เผยแพร่ธรรมปฏิบัติให้แก่
ประชาชนด้วย มีผู้เลือ่มใสศรัทธามาก สถานทีท่ีพ่ระท่านพกัปักกลดกก็ลายเป็นทีท่�าบญุ  
ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วกพ็ฒันาเป็น “วดัป่า” ขึน้มาในภายหลงั นับเป็นร้อยๆ วดั กระจาย 
ไปทุกภูมิภาคของภาคอีสาน
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ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า การปฏิบัติธรรมในแบบของพระธุดงคกรรมฐาน 
ตามที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น พาด�าเนิน น้ีเรียกว่า “มหาวนาสี” ซึ่งต่างไปจาก 
คามวาสี และอรัญวาสี ตามที่เราคุ้นเคยกัน

พระสายป่ามหาวนาส ีน้ีเป็นแบบแผนการปฏบิตัวิปัิสสนาของพระธดุงค์ในภาค 
อีสาน ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบร�่าโบราณ อาจมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน่น
กไ็ด้ แล้วเราจะพดูเร่ืองน้ีตอนหลงั ขอเล่าเร่ืองของหลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ัน่ อย่างย่อๆ  
ก่อน

หลวงปูเ่สาร์ เป็นชาวอบุลฯ เกดิในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ท่านมจิีตใจโน้มเอยีงไปทาง
บวชเรียนมาตั้งแต่เด็ก อายุ ๑๒ ปี บิดามารดาน�าไปฝากเป็นศิษย์วัด อายุ ๑๕ ปี 
บรรพชาเป็นสามเณร อายคุรบ ๒๐ ปี กอ็ปุสมบทเป็นพระภกิษุ พกัอยูท่ีว่ดัใต้ ซึง่เป็น 
วัดสงักัดมหานิกายเร่ือยมาจนถงึพรรษา ๑๐ เล่าเรียนทางธรรมถงึขัน้แตกฉานจนได้ 
เป็น “ญาคู” คือเป็นครูสอนหมู่คณะสืบต่อมา

ท่านญาคูเสาร์ มคีวามคิดจะลาสกิขา วางแผนอยูห่ลายปี ได้สะสมวตัถขุ้าวของ
และเงินทองไว้มาก พร้อมทีจ่ะสกึออกไปประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าล่องเรือค้าขายตาม
ล�าน�้ามูล-แม่น�้าโขง เตรียมหาเรือไว้พร้อม รอเพียงฤกษ์สึกเท่านั้น

บังเอิญ...โยมแม่ท่านเสียชีวิต...เม่ือจัดงานศพเรียบร้อย กลับมาถึงกุฏิที่พัก  
เยน็วนัน้ัน ท่านน่ังครุ่นคดิถงึโยมแม่ สดุท้ายสรุปโยงมาถงึตวัท่านเอง... “การสกึออกไป 
ใช้ชีวิตฆราวาส เราจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาทรัพย์อย่างไม่รู้จบสิ้น เมื่อตายไปก็ไม่
สามารถน�าติดตัวไปได้ ดูตัวอย่างโยมแม่ของเราซิ ท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจน
แล้วไม่ใช่หรือ ท่านเหนื่อยทั้งชีวิต แล้วได้อะไรที่เป็นแก่นสารบ้าง?

...ถ้าเราจะสกึหาลาเพศออกไป แล้วมนัจะได้ประโยชน์และมคีวามหมายอย่างไรเล่า  
สู้อยู่ในเพศพรหมจรรย์อย่างนี้น่าจะดีกว่า...ฯลฯ...ตกลง เราไม่สึก ขอบวชเพื่อถวาย
พรหมจรรย์ตลอดชั่วชีวิต”
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รุ่งเช้า เมือ่ญาตมิิตรได้ข่าวว่าท่านตดัสนิใจไม่สกึแล้ว ต่างกม็าคอยรับสิง่ของบริจาค  
ใช้เวลาหลายวันกว่าจะแจกหมด เพราะท่านสะสมของไว้มากจริงๆ

หลวงปู่เสาร์มาครุ่นคิดถึงชีวิตการบวชของท่านที่ผ่านมา “...เราบวชเรียนมา 
ก็มากกว่าสิบปีแล้ว สามารถท่องจ�าพระวินัยได้หมด แต่เหตุไฉนจิตใจของเราจึง
ยังมืดมนอนธกาลอยู่อย่างน้ีหนอ ที่เราด�าเนินมาตั้งแต่ต้นเห็นจะไม่ถูกทางแน่นอน  
เราจ�าเป็นจะต้องหาทางเดินเส้นใหม่...”

ท่านพยายามมองหาผู้รู้เพื่อชี้แนะทางเดินที่ถูกต้อง ในสมัยน้ันได้ทราบข่าวว่า 
อาชญาท่านเทวธมัม ี(ม้าว) แห่งวดัศรีทอง เป็นพระผู้ปฏบิตัชิอบตรงต่อพระธรรมวนิยั  
ตรงต่อมรรคผลนิพพาน เม่ือพจิารณาดีแล้ว ท่านจึงละทิง้ทฏิฐคิวามเป็น “ญาค”ู ของท่าน 
มุ่งตรงไปวัดศรีทองเพื่อขอรับฟังธรรมทันที

อาชญาท่านได้เทศน์อบรมสัง่สอนให้ละเลกิการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องตามพระธรรมวนัิย  
และไม่ใช่หนทางทีพ่ระพทุธเจ้าพาด�าเนิน เป็นต้นว่า การเซ่นสรวงบชูา พาเขาแต่งเสยีคาย  
ผูกดวง ดูดวง หาฤกษ์ยาม วนัจมวนัฟ ูเวลาดี เวลาร้าย เคร่ืองรางของขลงั เสยีเคราะห์ 
คงกระพันชาตรี การกระท�าเหล่าน้ี นอกจากเป็นการกระท�าที่ห่างไกลจากมรรคผล 
นิพพานแล้ว ยังเป็นการมอมเมาประชาชนออกนอกรีตรอยพระศาสนาอย่างสิ้นเชิง  
ผู้ทีต้่องการเข้าถงึมรรคผลนิพพานจะต้องเลกิราสิง่ดงักล่าวน้ีโดยเด็ดขาด แล้วหนัเข้า
มาประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนัิยทีแ่ท้จริง ได้แก่ การเจริญศลี สมาธ ิและปัญญา 
ให้เตม็รอบบริบรูณ์ ซึง่เป็นของทีไ่ม่วปิริตแปรผัน อนัพระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวก 
ได้พาด�าเนินมาแล้วด้วยดี...

“พระ คือผู้ประเสริฐ ผู้สละเพศจากคฤหัสถ์แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ขวนขวายเพื่อ 
ลาภ ยศ สขุ สรรเสริญ เพราะอนัน้ันมนัคือเหลก็แดงของร้อนโดยแท้ น้ันมนัเร่ืองของ 
ฆราวาสญาติโยมเขาท�ากัน...”

ต่อจากน้ัน ท่านกช็วนหมู่พระไปฟังเทศน์ด้วย กลบัถงึวดัท่านน่ังสมาธ ิเดนิจงกรม  
อย่างเอาจริงเอาจัง ตอนแรกๆ ก็ถูกเพื่อนพระด้วยกัน แม้กระทั่งพระผู้ใหญ่บางท่าน 
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พูดเยาะเย้ยถากถางว่า “ถ้าญาคูเสาร์ไปสวรรค์นิพพานจริงๆ ก็ขอห้อยขอแขวนหาง 
ด้วยเด้อ” (พูดเปรียบเปรยว่า หากหมามันไปนิพพานได้ ก็ขอเกาะหางตามไปด้วย) 
แต่ท่านไม่เคยตอบโต้

ตอนหลงัท่านได้ชวนพระจากวดัใต้ไปฟังเทศน์และปฏบิตัสิมาธภิาวนากนัทัง้วดั  
ก็ถูกพระวัดอื่นพากันเป็นปรปักษ์ขัดขวาง ท่านและพระวัดใต้ได้พร้อมใจกันเข้า 
ญตัตกิรรมเป็นพระธรรมยตุหมดทัง้วดั เพือ่หลกีการกระทบกระทัง่เสยีดสจีากพระใน 
นิกายเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ วัดใต้จึงกลายเป็นวัดธรรมยุต

ต่อมามีพระสนใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านอยู่เร่ือยๆ เมื่อจ�านวนพระมากข้ึน 
ท่านก็จะปลกีไปภาวนาบริเวณป่าละเมาะด้านหน้าวดั เหน็เป็นทีส่งบสงัดเหมาะแก่การ
บ�าเพ็ญเพียร ก็มีพระตามออกไป ต่างปลูกกระต๊อบแยกกันอยู่ตามอัธยาศัย เมื่อมี 
จ�านวนมากขึน้กเ็กดิเป็นวดัขึน้มาอกีวดัหน่ึงชือ่ วดัเลยีบ และเป็นวดัสงักดัคณะธรรมยตุ 
ไปโดยปริยาย

ที่วัดเลียบนี้เอง มีเด็กหนุ่มชื่อ มั่น แก่นแก้ว มาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วย ภายหลัง 
บวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระม่ัน ภูริทตฺโต ซึ่งก็คือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  
พระอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา

ราวปี พ.ศ. ๒๔๔๐ หลวงปูม่ัน่ ซึง่เป็นพระบวชใหม่ได้ ๔ พรรษา ได้มาขอลาสกิขา  
หลวงปู่เสาร์ท่านก็ไม่ได้ทัดทาน แต่บอกว่า “...ในโอกาสที่ท่านจะสึกหาลาเพศน้ี  
ผมอยากขอร้องให้ท่านบ�าเพญ็เพยีรให้เตม็ทีส่กั ๗ วนั เพือ่เป็นการสร้างสมบารมีให้เกดิ 
เป็นอุปนิสัยติดตามตนไป ไม่ว่าจะไปท�าอะไรจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองสดใส...”

หลวงปู่มั่นตั้งใจบ�าเพ็ญภาวนาเต็มที่ เมื่อครบ ๗ วัน หลวงปู่เสาร์ก็เรียกพบ 
บอกว่า ถ้าต้องการสึกก็จะสึกให้ พร้อมกับปรารภว่า “สมณะ หรือนักบวชที่แท้จริง 
ต้องเป็นผู้ขวนขวายหาที่สงบเพื่อประกอบความเพียร ช�าระจิตใจของตนเพื่อให้ถึงที่
สดุแห่งทกุข์ ตอนน้ีผมจะออกธดุงค์แสวงวเิวกไปทางภหูล่นสกัระยะหน่ึง ต่อจากน้ัน 
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กจ็ะข้ามไปทางฝ่ังลาว และออกวเิวกไปเร่ือยๆ ไม่มทีีก่�าหนดหมาย สดุแต่ความพอใจ
และสมควรแก่สถานการณ์”

หลวงปู่มั่นรู้สึกตื่นเต้นที่ท่านตั้งใจบ�าเพ็ญเพียร ๗ วัน จิตใจสงบพอสมควร 
จึงอยากท�าต่อ ก็ขอติดตามออกธุดงค์ด้วย...การภาวนาที่ภูหล่น เขตอ�าเภอโขงเจียม 
(ปัจจุบนัอยูใ่นอ�าเภอศรีเมอืงใหม่) ในคราวน้ันเพยีงเวลาไม่นาน หลวงปูม่ัน่ ก ็“...จิตใจ 
ตั้งมั่นในสมาธิเกิดปีติ เย็นอกเย็นใจ...”

ภูหล่น จึงเป็นปฐมสมาธิสถานของหลวงปู่มั่น

หลวงปู่เสาร์ได้อบรมแนะน�าการปฏิบัติกรรมฐานจนแน่ชัดว่าหลวงปู่มั่นผู้เป็น
ศิษย์มีก�าลังสมาธิพอแก่การบ�าเพ็ญเพียรโดยล�าพังได้แล้ว ท่านจึงได้ปลีกวิเวกไป
แสวงหาที่ปฏิบัติแห่งใหม่ ปล่อยให้หลวงปู่มั่นอยู่บ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่น้ันเพียงล�าพัง 
องค์เดียว ประมาณ ๒ ปี หลวงปู่เสาร์จึงหวนกลับมารับ แล้วพระอาจารย์กับศิษย์
ก็ข้ามไปทางฝั่งลาว ธุดงค์ขึ้นเหนือไปตามล�าแม่น�้าโขง ต่อไป...

จากหนังสือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ใหญ่ จันทร์ สิริจนฺโท) รศ.ดร.ปฐม - รศ.ภัทรา  
นิคมานนท์, ตุลาคม ๒๕๕๘.
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มรดกธรรมค�าสอน

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

วัดบรมนิวาส ท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงศ์ธรรมยุต
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พระพุทธคุณ ๙ พระนาม

(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

 ปวงข้าประชุมสะมะณะสา-  วะกะสังฆะมณฑล
น้อมเศียรประณตพระทะสะพล  อะติเรกคุณานันต์.
 ทรงคุณอะดุลยะอะดิสัย  นะฤใครจะเทียมทัน
ล่วงครุฑมนุษย์อะมะระคัน-  ธะพะนาคะพรหมมาร.
 ทรงคุณะนามพระอะระหัง  เพราะพระภังค์กิเลสราน
ไกลหมู่มะลามะนะสะราญ  สุขะเสพย์นิรันดร.
 อนึ่งทรงพระนามะอะระหัง  เพราะพระหักพระรานรอน
สงสาระจักนิมะทะถอน  บ่มิเยื่อมิใยดี.
 อนึ่งทรงพระนามะอะระหัง  เพราะพระควรณะทานมี
อันเหล่าประชานิกะระชี  สละเพื่อกุศลดล.
 สัมมาสัมพุทธะคุณะนาม  พระประเสริฐประสิทธิ์ผล
รู้รอบและกอบทะศะนะยล  สะจะธรรมะบวร.
 แล้วทรงแสดงพระคุณะธรรม  พระจะพร�่าภิปรายสอน
แก่เหล่าสะราพะกะนิกร  พระจ�าแนกพระเจือจาน.
 คุณคือวิชาจะระณะธรร-  มะประจ�าพระสันดาน
แห่งองค์มุนีพิชิตะมาร  บมิเคลื่อนมิคลายจาง.
 วิชชาพระรู้อะดิตะภาค  แลอะนาคะตาปาง
รู้ปัจจุบันนะคะติทาง  สุขะทุกข์มิคลาดคลา.
 ทั้งรู้ประจักษ์จะระณะคุณ  บริบูรณ์พระปรีชา
รู้สรรพะกิจกะระณิยา  ธุระถ้วนจ�านวนมี.
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 องค์ใดประจวบวิมุตติผล  สละสรรพะราคี
ไป่กลับพระทัยนิยะมะปรีดิ์  อะสะธรรมพระน�าไกล.
 นัยหนึ่งพระองค์จะยุระยาต-  ระประพาศณะแดนใด
ส�่าชนประสาทน์กะมะละใส  นะฤผู้จะร้าวราน.
 องค์นั้นและทรงนิมิตะนาม  สุคะโตติโวหาร
เป็นที่เฉลิมทะศะนะการ  นะระชาติมะหาชน.
 องค์ใดและรู้สะกะละโล-  กะสว่างกระจ่างมน
เจนแจ้งประจักษ์บมิฉงน  พระฉลาดพระชาญเชาวน์
 องค์นั้นและทรงสะมะญะโล-  กะวิทูฤดูเบา
ควรน้อมศิโรตม์กะระณะเคา-  ระวะขอบสนองคุณ.
 องค์ใดประกอบกะรุณะจิตต์  มะนะคิดจะเจือจุน
ทรงทระมานบุรุษะหนุน  กิจะเพื่อประสพผล.
 เฉกเช่นบุรุษทะมะนะสิน-  ธะพะชาติ์ร�าพองตน
ให้สิ้นแลเสื่อมพะยะศะดล  ศุภะลักษณาภา-(ชี).
 องค์นั้นและชื่ออะนุตะโร  ปุริสาทะเมนทรา
เป็นสาระถีวะรุตะมา  คุณะเฟื่องกระเดื่องแดน.
 องค์ใดธะเป็นบรมครู  คณะหมู่ประสาแสน
ทั้งเทพอะมรนิกะระแมน  สะคะเบื้องบุรีรัมย์.
 สอนให้กระท�าอุชุกะจิตต์  สละผิดประพฤติธรรม
ชักชวนประกอบกุศะละกรรม  มะนะเกื้อณะการทาน.
 องค์นั้นและตามนิยะมะนาม-  กะระศาสดาจารย์
ทวยเทพและเหล่ามะนุสะบาน  มะนะชอบนิยมชม.
 พุทโธพระปลุกนิกะระเหล่า ชะนะเมาห์กิเลสงม
ให้ฟื้นและตื่นนิทะระจม  พระขะจัดและขัดเกลา.
 สร่างโศรกกะเษมหะทะยะสุข  นฤทุกข์นิราศเขลา
สิ้นเกลสและสิ้นกะมะละเฉา  มะนะพ้องวิมุติ์ผล.
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 องค์ใดพระแจกอะมะตะธรรม  บ่มิปิดมิแปมปน
สั่งสอนคะณามะนุสะชน  จิตตะท้อณะการพาล.
 ให้กอบณะธรรมสุจริต  สละกิจทุราจาร
ให้บรรลุถึงพระนะฤพาน  สุขะเสพย์ฤรู้ทราม.
 องค์นั้นและชื่อพระภะคะวา  ภะคุโคตร์อุโฆสน์นาม
ท่านแจกพระธรรมพิพิธะงาม  กิติก้องมิหมองมน.
 รวบรวมพระพุทธะคุณะนาม  สิริเก้าประการดล
ควรพุทธะศาสนะนิกะชน  มะนะนึกฤดูดาย
 เพื่อเป็นปะฏิส์สะระณะป้อง  ปะฏิพาหะโนบาย
กางกั้นภะยูปะทะวะหาย  นะฤทุกข์นิรันดร์เทอญ.
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 ธรรมที่มุนีสอน  อะนุศาสน์แถลงไข
แก่พุทธเวไนย์  จะตุบริษัทสรรพ์.
 ธรรมนั้นแลของจริง  บมิปรวนมิแปรผัน
เที่ยงแท้ มิเหหัน  ดุจะค�ากะลีชน.
 ตรัสดีก็เป็นดี  นะฤชั่วจะแปมปน
ตรัสชั่วก็ชั่วดล  กะละพจนะพาที.
 ธรรมนั้นและมีนาม-  กะระตามพระบาลี
สวากขาตะธรรมมี  นิติแบบละเบงมา.
 ธรรมใดอุบัติดล  ณะมะโนทะวารา
ธรรมนั้นและอันอา-  ตะมะแจ้งประจักษ์ใจ
 ตนเองและเห็นตน  นะฤคนจะยลใคร
ตนกอบประการใด  ประการนั้นและตนเห็น.
 เหตุนั้นพระสัทธรรม  ปะทะนี้พระนามเจน
สันทิฏฐิโกเป็น  อะนุศาสน์ประกาศสอน.
 ธรรมใดและใครท�า  ปะฏิบัติขะจัดรอน
ล้างเหล่ากิเลสมรณ์  ณะระติน์ทิวาใด.
 คืนวันฤดูปี  บมิเลือกณะกาลไร
ให้ผลประจักษ์ใจ  ดุจะตนประพฤติมา.
 ไป่อ้างฤดูเช่น  กะสิกรรมวะณิชชา
ย่อมเลือกณะเวลา  ผะละจึ่งจะเกิดมี

พระธรรมคุณ ๖ พระนาม

(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)
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 เหตุนั้นพระธรรม์คุณ  บะทะนี้พระนามตรี
อะกาลิโกศรี  ตะติยางคะนามไข.
 เรารู้และเราเห็น  คุณะธรรมประเภทใด
มากน้อยคะเณใน  หะทะเยศะตนตู.
 อาจอวดกะใครได้  นะฤอายและอดสู
เชิญทัศะนาดู  อะภิธรรมะบวร.
 ธรรมนั้นขนานนาม  เอหิปัสสิโกดร
คุณฟุ้งกระจายจร  ตลอดทั่วสุธาดล
 ธรรมใดพระนามปรา-  กะฎะก้องกุลาหล
อาจน้อมพระธรรมยล  พิศะเพ่งพินิจเห็น.
 น้อมสู่สะกลธ์อา-  ตะมะรู้มิล�าเค็ญ
ดีชั่วก้อชัดเจน  นะฤสิ่งจะกังขา.
 นั้นแลพระนามโอ-  ปะนะยีกะธรรมา
คุณธรรมมะเบญจา  นะระพึงก�าหนดจ�า.
 ธรรมที่ธิราเหล่า  ปะฏิบัติขะจัดบ�า-
ราบ เหล่าอะสัทธรรม  บัลลุสุขวิเศษผล.
 มากน้อยพินิจดู  ฉะเพาะรู้ณะตัวตน
เจนแจ้งกระจ่างมน  ประจักษ์แจ่มกระมลมาลย์.
 ธรรมนั้นและทรงนาม  ปัจจัตตันติโวหาร
ควรศาสะนิกบาน  มะนะนึกคะนึง เทอญ.
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 สงฆ์ใดประกอบกิจ  สุจริตณะไตรยางค์
ส�ารวมระวังทาง  มะนะทั้งวะจีกรรม.
 ทางกายก็เว้นกิจ  ทุจริตประพฤติธรรม
ล้างเหล่ากะลีด�า-  ริหะเพื่อประโยชน์คุณ
 สงฆ์นั้นและมีนาม  สุปะฏีปันโนดุลย์
ทรงธรรมะไพบุลย์  บุญะเขตต์วิเศษผล.
 สงฆ์ใดมะโนนึก  กิจะใดมิซ่อนกล
วาจาก็แม้นมน  นะฤเล่ห์กะโลบาย.
 แม้เมื่อกระท�าการ  กิจะใดณะทางกาย
ย่อมตรงกระมลหมาย  บมีสิ่งจะสาไถย.
 สงฆ์นั้นและมีนาม  อุชุสงฆ์กิเลสไกล
ทรงคุณะอ�าไพ   วะระเลิศประเสริฐสงฆ์.
 สงฆ์ใดประกอบชา-  คะริยานุโยคตรง
เพียรเพื่อจะรู้องค์  ติวิธางคะสิกขา.
 สิ่งใดวิมัติจิตต์  กิจะนั้นและปุจฉา
ไถ่ถามแถลงวา-   จะกะถ้อยณะเมธี.
 สงฆ์นั้นสะมัญญา  ญายะสงฆ์วิสุทธ์ศรี
เป็นน่านิยมปรี-   ดิฤดีผะดุงแด.
 สงฆ์ใดประพฤติชอบ  นิติกอบมิเชือนแช
เที่ยงธรรมไม่ผันแปร  ปะฏิบัติขะจัดเมาห์.
 บ�าราบแลปราบหมู่  อะสะธรรมะขัดเกลา
สิ้นเกลสสิ้นเขลา   หะฤทัยกะษัยมล.

พระสังฆคุณ

(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)
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 สงฆ์นั้นและนามสา-  มิจิสงฆ์วิมุติ์ดล
ควรทักษิณาผล  ชะนะแจกจ�าแนกทาน.
 รวมองค์วิสุทธ์สา-  วะกะสงฆ์ประมวลการ
สี่คู่และแปดอาร-   ยะชะนรรคคะเณคุณ.
 นี่แลสุคตสา-  วะกะหน่อพุทธางกุร
ชี้ศาสน์ประสาธน์บุญ  หิตะกอบประกาศธรรม.
 สั่งสอนนิกรสัตว์  ปะระมัตถะสุขอ�า-
นวย, พุทธะศาสน์น�า   นิติแบบระเบียบมา.
 เหตุนั้นและเหล่าสัง-  ฆะวิสุทธิสรรพา
เป็นอาหุไนยา  ปุชะนียะบุคคล.
 ควรเหล่านิกรพุทธ์   บริษัทสรรพ์ชน
บูชาสัมมานน  อภิวาทนะสักการ.
 อนึ่งสงฆ์ชิโนรส   วะระพรตศิลาจาร
ทรงคุณนิมิตขาน   ปาหุไนยะบุคคล.
 ผู้ควรปะฏีคัณ-   หะวิวิธะวัตถ์ชน
อันเขาประดิษฐ์ดล   ฉะเพาะแขกจ�าแนกบุญ.
 อนึ่งทักขิไณโย   คุณะสงฆ์พิสุทธ์สุนทร์
เป็นผู้ประกอบคุณ  ดุจะชี้สะแดงมา.
 ควรรับซึ่งทานทัก-   ขิณะ ชนอุทิสสา
เป็นบุญะเขตต์ปรา-   กะฏะแจ้งประจักษ์นาน.
 อนึ่งควรกระท�าอัญ-   ชะลิกิจประดิษฐาน
ยกหัตถ์นะมัสการ   ฉะเพาะผู้วิสุทธ์สงฆ์.
 เป็นบุญะเขตต์แท้   ผะละแผ่อ�านวยตรง
แก่โลกะชนพงษ์  พิระผู้ประพฤติตาม.
 หาบุญะเขตต์ยิ่ง   วะระสิ่งประเสริญงาม
เทียบเท่าพระสงฆ์ สาม   ระตะนัตย์ฤห่อนมี.
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 เหตุนั้นแหละชาวเรา   นะระเหล่าแสวงดี
ควรนึกมโนพี- ริยะทุกทิวาวัน.
 น้อมคุณพระไตรรัตน์   อะนุวัติประพฤติพลัน
น้อมสู่สะกลธ์ขัน-  ธะสะรีระกายตน.
 เนาด้วยพระคุณพุท-   ธะวิสุทธิโสภณ
ทั้งคุณพระธรรมดล   ประดิษฐ์ตั้งมิห่างแห.
 คุณสงฆะโสภาง-  คะวะรางค์สะถิตย์แด
ทั้งสามดิรัตน์แล  วะระล�้าคุณานนต์.
 ผู้ถึงพระไตรรัตน์  อะภิพัฒนะพูลผล
สิ้นโศกกะเษมมน  สุขะเสพย์สะถาพร ฯ 
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ธัมมรัตนกถา

แสดงพระจตุราริยสัจ

โดยปฏิจจสมุปปาทนัย

สํานวน
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)
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วันขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑๑ เป็นวันที่เตือนใจคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ตลอดท่านผู้เคารพนับถือในท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท  
จันทร์) และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสเถระ) คุณูปการของท่าน
ที่ได้มีแก่ตนทั้งในทางธรรมปฏิบัติและทางปกครอง, เม่ือวันเช่นน้ีเวียนมาถึงเข้า  
ต่างกร่็วมกนัเป็นสมานฉันท์ บ�าเพญ็กุศลอทุศิวบิากสมบตัถิวายท่านด้วยความกตญัญู
กตเวทติาธรรม ตามประเพณแีห่งสตับรุุษพทุธศาสนิกบณัฑิตทีไ่ด้มมีาแต่เบือ้งบรรพ์, 
ในการบ�าเพ็ญกุศลน้ี ได้รวมบ�าเพ็ญกุศลอุทิศวิบากสมบัติถวายอดีตเจ้าอาวาส 
วดับรมนิวาส พร้อมกนัน้ีด้วย, และได้ถอืเป็นงานประจ�าปี ทัง้น้ี กเ็พือ่สนองคุณปูการ
ของท่านบรูพาจารย์ ผู้บริหาร และท�านุบ�ารุงวดับรมนิวาสให้เจริญรุ่งเรืองสบืมาจนถงึ
ปัจจุบันนี้.

ในงานเช่นน้ี ได้เคยพมิพ์หนังสอืแจกเป็นอนุสสรณียะ และเป็นธรรมทานเสมอมา
ทกุศก, ในศกน้ีเลอืกเร่ืองธมัมรัตนกถา แสดงพระจตรุาริยสจั โดยปฏจิจสมปุบาทนัย  
พิมพ์แจกแก่บรรดาท่านผู้มาร่วมงานเช่นกับศกที่แล้วมา หนังสือเร่ืองน้ีเป็นส�านวน
ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) ซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว้แต่
คร้ังด�ารงสมณศักด์ิเป็นทีพ่ระราชกว ีและได้เคยพมิพ์มาบ้างแล้ว แต่กยั็งอยูใ่นความ
ต้องการของท่านผู้สนใจในธรรมอีกไม่น้อย จึงจัดให้พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเพื่อ
เป็นธรรมบรรณาการแด่ผู้ที่มาในงานนี้อีก

ค�าปรารภ
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ขออ�านาจแห่งกศุลจริยาทีท่กุท่านได้ร่วมกนับ�าเพญ็น้ี จงอ�านวยอฏิฐวบิลุมนุญผล 
แด่อดตีเจ้าอาวาส วดับรมนิวาส ทกุท่าน โดยควรแก่คตวิสิยัในสมัปรายภพทกุประการ,

อนึ่ง ขอกุศลจริยาเหล่านี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งเสริมให้ทุกท่านผู้มีส่วนในกุศล
จริยานี้ ได้ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.

พระธรรมดิลก
วัดบรมนิวาส

๖ ตุลาคม ๒๕๒๑
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สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺ€โิก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ 
เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ.

บดัน้ี จักวรรณนาพระธมัมรัตนกถาโดยวธิเีทศนานัย เป็นเคร่ืองบ�ารุงสตปัิญญา
แห่งพุทธบริษัท

ด้วยพวกเราทั้งหลายย่อมรู้อยู่ด้วยกันว่า ตนเป็นสัตว์ตกอยู่ในวิสัยของชรา 
พยาธิ มรณะ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ความทุกข์ที่จะพึงพรรณนานั้น
มากมายนัก จะน�ามากล่าวแต่ความทกุข์ซึง่เกดิข้ึนแต่ของจ�าเป็น ดงั อาหารปริเยสกิทกุข์  
ทกุข์เพราะแสวงหาอาหาร ด้วยว่าอาหารเป็นของส�าหรับบ�ารุงร่างกายของสตัว์ ถ้าไม่มี
อาหาร สัตว์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้

ส่วนมนุษย์ย่อมบริโภคข้าวปลาแกงกบัต่างๆ เป็นอาหาร ถ้าหาตรงๆ ไม่ได้ ต้องหา 
โดยทางอ้อม คอืต้องแสวงหาเงินทองข้าวของต่างๆ ไปซือ้หาแลกเปลีย่น จึงต้องเป็นทกุข์ 
เพราะแสวงหา

แม้ผ้าส�าหรับนุ่งห่มปกปิดร่างกาย ก็เป็นของจ�าเป็นจะต้องแสวงหาอีกส่วนหนึ่ง 
เหย้าเรือนเคหสถาน ฟกูเบาะเมาะหมอน กเ็ป็นของจ�าเป็นจะต้องแสวงหาอกีส่วนหน่ึง 
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์เนื้ออ่อน หนังบางทนแดดทนฝนไม่ไหว

เภสชั ยาส�าหรับบ�าบดัโรคาอาพาธ กเ็ป็นของจ�าเป็นจะต้องแสวงหาอกีส่วนหน่ึง 
เพราะมนุษย์จะต้องมีโรคส�าหรับตัวคนละอย่างสองอย่างอยู่เสมอ

ธัมมรัตนกถา
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การแสวงหาน้ัน โดยทางตรงบ้าง ทางอ้อมบ้าง ทางตรงคือต้องท�าเอง ทางอ้อมน้ัน 
คอืต้องหาทรัพย์ เคร่ืองแลกเปลีย่น การแสวงหาทรัพย์กต้็องทนล�าบากอาบเหง่ือต่างน�า้  
จึงชื่อว่า ปัจจยปริเยสิกทุกข์

ยงัทกุข์ทีเ่กดิขึน้แก่การเบยีดเบยีนซึง่กันและกนั คอืชัน้พระราชากเ็บยีดเบยีนกนั 
ในชั้นพระราชาด้วยกัน ชั้นมหาอ�ามาตย์เบียดเบียนกันในช้ันมหาอ�ามาตย์ด้วยกัน  
ชัน้พ่อค้าเศรษฐ ีตลอดถงึชาวไร่ชาวนา และคนรับจ้างท�าการ ถงึทาสกรรมกร เป็นทีส่ดุ 
ก็ย่อมเบียดเบียนกันตามชั้นตามภูมิของตนๆ ยังชั้นสูงเบียดเบียนชั้นต�่า ชั้นต�่า
เบยีดเบยีนชัน้สงู มข่ีมเหง ฉ้อโกง ฉกลกั แลจุดบ้านเผาเรือนแห่งกนัและกนั เป็นต้น

เบียดเบียนกันในชั้นโภคทรัพย์บ้าง เบียดเบียนกันถึงชั้นชีวิตบ้าง ใช่จะเป็นแต่
คนอืน่คนไกลโดยส่วนเดยีว ถงึกนัเอง ดงั พ่อแม่ ผัวเมยี พีน้่อง ลกูหลาน บางพวก 
ก็ยังต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ดูๆ น่าอิดหนาระอาใจเสียนี่เต็มที

ยังกองทุกข์อย่างส�าคัญ คือ ต้องป่วยไข้ เกิดโรคภัยต่างๆ นับอย่างไม่ถ้วน 
ในระหว่างเป็นเด็กก็เกิดโรคส�าหรับเด็ก มีตานทราง เป็นต้น เป็นผู้ใหญ่ก็เกิดโรค
ส�าหรับผู้ใหญ่ มีกระษัยกร่อน ริดสีดวง เป็นต้น เป็นคนแก่ก็เกิดโรคส�าหรับคนแก่ 
มีตามัว หูตึง ปวดฟัน เป็นต้น พรรณนาไม่มีที่สิ้นสุด

ยงักองทกุข์คือ ความแก่ อกีส่วนหน่ึง ธรรมดาของคนแก่ก�าลงัเร่ียวแรงน้อย จะลกุ 
จะน่ัง จะกิน จะนอน แสนล�าบาก เพราะท�ากจิกรรมงานใดๆ ไม่สะดวก แต่ความอยาก 
ความหิว มันไม่รู้จักแก่ แส่หาความสุขร�่าไป เพราะเหตุนั้น จึงนับว่าเป็นกองทุกข์ 
อันส�าคัญส่วนหนึ่ง

ยังกองทุกข์คือ ความตาย อีกเล่า ก็น่าเบื่อเหลือเกิน บางจ�าพวกตายเสียแต่ยัง
อยู่ในครรภ์ บางจ�าพวกตายเสียตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่ม บางจ�าพวกตายเสียในระหว่าง
มัชฌิมวัย บางจ�าพวกตายเสียในระหว่างปัจฉิมวัย บางจ�าพวกถูกปู่ย่าตาทวดซึ่งเป็น
ที่รักตาย บางจ�าพวกถูกพ่อแม่ซึ่งเป็นที่รักตาย บางจ�าพวกถูกผัวเมียซึ่งเป็นที่รักตาย 
บางจ�าพวกถูกลูกหลานซึ่งเป็นที่รักตาย บางจ�าพวกถูกพี่น้องพวกพ้องมิตรสหาย 
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ซึ่งเป็นที่รักตาย บางจ�าพวกถูกเจ้านายครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่พึ่งที่เคารพตาย จนถึง
ตัวเองตายเป็นที่สุด

ความตายอย่างที่พรรณนามาน้ี ล้วนเป็นเหตุให้เกิดโสกะ คือความแห้งใจ  
กรอบเกรียมใจ ปริเทวะ คือ ความบ่นพร้ีิพไิร คร�า่ครวญไปต่างๆ ทกุข์ คือความเหลอือด 
เหลือกลั้น โทมนัส คือความเศร้าเสียใจ อุปายาส คือความคับแค้นอัดอั้นตันใจ  
เป็นตัวทุกข์ประจ�าตัวอยู ่ด้วยกันทุกคน ยกเว้นแต่พระพุทธเจ้าและสาวกของ
พระพุทธเจ้า ผู้รู้เท่าเหตุ ผู้รู้เท่าผล พวกพาลชนแล้วจะได้พ้นจากกองทุกข์เหล่าน้ี
หามิได้

เพราะเหตุนั้น พวกเราที่นับว่าเป็นพุทธบริษัท จะต้องศึกษาให้ฉลาดในธรรม 
คําสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แจ่มแจ้งชัดเจน แต่พระธรรมนั้น
เป็นสภาพลกึซึง้ละเอยีดเหลอืเกนิ ไม่เป็นวสิยัทีค่นผู้มักง่ายจะพงึรู้ได้ ถ้าหากว่ารู้ได้จริง 
ก็อาจจักระงับดับทุกข์ดังที่พรรณนามานั้นได้จริง แต่เป็นของรู้ได้ด้วยยาก

ดังพระธรรมที่พุทธบริษัทสวดนมัสการพระธรรมคุณอยู่เสมอมี สฺวากฺขาโต  
ภควตา ธมฺโม เป็นต้นน้ัน พุทธบริษัทมักถือเอาเน้ือความแตกต่างแก่งแย่งกัน 
อยู่เสมอ

บางพวกเหน็ไปว่าพระธรรมคณุทีส่วดกนัอยูน้ี่ ท่านแสดงคณุแห่งพระโลกตุรธรรม 
ต่างหาก ที่ไหนพวกเราจะรู้จะเห็นได้ บางพวกก็เห็นไปว่า ท่านแสดงทั้งโลกิยธรรม
และโลกุตรธรรม บางพวกก็เห็นไปว่า บท สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม นั้น ท่านแสดง
ทั้งโลกิยธรรม โลกุตรธรรม ส่วน ๕ บทเบื้องปลาย แต่ สนฺทิฏฺ€โิก ไป ท่านแสดง
โลกุตรธรรมโดยส่วนเดียว เพราะความเห็นแตกต่างกันอย่างนี้ จึงต้องวิวาทกันกับ 
ผู้ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันกับด้วยตน

อีกประการหนึง่ พวกเราเคยได้ยินได้ฟังพระธรรมกถึกท่านแสดงพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ มาอยูเ่สมอมใิช่หรือ คร้ันเทศน์พระพทุธคณุ ท่านกน็�าเอา 
พระธรรมคณุมาแสดง ดงัทีท่่านแสดงบท “อรหงั” ว่า พระพทุธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกเิลส 
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เป็นผู้ควรแก่สกัการะของโลก เป็นผู้ควรแต่งตัง้พทุธบญัญตัทิัง้ปวง เป็นผู้ควรทีพ่วกเรา 
จะท�าตามโอวาทของพระองค์ เพราะพระองค์บริบรูณ์ด้วยศลี สมาธ ิปัญญา วชิชา วมิตุติ  
ดังนี้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิชชา วิมุตติ ก็เป็นองค์คุณแห่งพระธรรมอยู่แล้ว

คร้ันเทศน์พระธรรมคณุ ท่านกน็�าเอาพระพทุธคณุมาแสดงดงัทีท่่านแสดงบทว่า 
“สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงดีแล้ว ดังนี้ 
ค�าที่ว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมดแีลว้ กเ็ปน็อนัแสดงพระพทุธคณุอยูเ่อง

คร้ันแสดงพระสังฆคุณ ท่านก็น�าเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ มาแสดง  
ดงับทว่า สปุฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  
ก็เป็นอันแสดงพระพุทธคุณอยู่เอง ที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว คือ ดีกาย ดีวาจา ดีน�้าใจ 
ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือแสดงพระธรรมคุณนั่นเอง

ถ้าผู้ฟังยังเข้าใจว่า พระพุทธคุณต่างหาก พระธรรมคุณต่างหาก พระสังฆคุณ
ต่างหาก จากกันไปไกลกันอยู่ เมื่อเห็นเช่นน้ันก็ช่ือว่ายังไม่รู้จักคุณพระรัตนตรัย 
โดยประจักขสิทธิ ยังเป็นอนุมานสิทธิอยู่ จะนับว่าเป็นเขมสรณคมน์ยังไม่ได้ คือ 
จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแก่ตนยังไม่ได้

อาศัยเหตทุีก่ล่าวมาน้ี การทีแ่สดง พระธมัมรัตนกถา ต่อไปน้ี พงึเข้าใจว่าแสดง
ทั้ง ๓ รัตนะ ไปด้วยกัน มีเนื้อความตามพยัญชนะมคธพากย์ว่า สฺวากฺขาโต ภควตา  
ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว และพระธรรมนั้นเป็น สนฺทิฏฺ€โิก  
มีผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นด้วยตน อกาลิโก มีผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้พึงถึง ไม่ต้อง 
อ้างกาลอ้างเวลา เอหิปสฺสิโก มีผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงอวดเขาได้ว่า ท่านจงมาดูเถิด
ประเสริฐจริง โอปนยิโก มีผลที่ผู้ปฏิบัติจะพึงน้อมมาสู่ตนได้ คือเปรียบเทียบให้เห็น 
ที่ตนได้ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ มีผลอันผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้แจ้งแทงตลอด
จ�าเพาะที่ตน คือไม่ไปรู้ที่ตัวผู้อื่น มีเน้ือความโดยย่อเพียงเท่าน้ี มิได้แสดงว่าเป็น 
โลกิยธรรมหรือโลกุตรธรรม
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เราต้องเข้าใจว่าพระธรรมทัง้สิน้เป็นของกลาง ส่วนพระพทุธเจ้าน้ันเล่า เราทัง้หลาย 
กเ็ข้าใจกันด้วยว่า พระองค์เป็นผู้บรรลโุลกตุรธรรมแล้ว ถ้าอย่างน้ันพระธรรมทีพ่ระองค์ 
ตรัสดีแล้วก็คงเป็นอมตธรรม เป็นโลกุตรธรรมทั้งสิ้น

ทีจ่ะเป็นโลกยิธรรมอยูน้ั่น กเ็ป็นด้วยพวกเรายงัเป็นโลกยิสตัว์อยู ่ถ้าตวัของเรา 
ยงัเป็นโลกยิชนอยูเ่พียงใด พระธรรมทีพ่ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงดีอยูแ่ล้ว จะเป็น 
พระสตูร พระวนัิย พระปรมตัถ์ กต็าม จะเป็นพระปริยตัสิทัธรรม พระปฏบิตัสิทัธรรม  
พระปฏิเวธสัทธรรม ก็ตาม จะเป็นมรรคธรรม ก็ตาม ผลธรรม นิพพานธรรม ก็ตาม 
ก็คงเป็นโลกิยธรรมอยู่เพียงนั้น

ถึงแม้จะเป็นโลกิยธรรมอยู่เพียงชั้นใด ก็คงเป็นสวากขาตธรรมอยู่เพียงชั้นนั้น 
และเป็นสันทิฏฐิกธรรม เป็นอกาลิกธรรม เป็นเอหิปัสสิกธรรม เป็นโอปนยิกธรรม 
เป็นปัจจัตตงัเวทติพัพธรรม อยูเ่พยีงชัน้น้ัน คอืผู้ปฏบิตัติามพทุธโอวาทได้เพยีงชัน้ใด  
ก็อาจจักเห็นผลได้เพียงชั้นนั้น ตามชั้นตามภูมิของตน

อย่าว่าแต่ผู้ฟังโอวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามและได้เห็นผล
ด้วยตนเลย ถึงผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลย เป็นแต่เห็นโทษ 
ในการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สมบัติของผู้อื่น เป็นต้น งดเว้นเสียซึ่งทุจริต คือ 
ความประพฤตชิัว่ทัง้ปวง ตัง้ใจประพฤตดิด้ีวยกายวาจาใจ คอืท�าแต่กจิการงานทีห่าโทษ 
มไิด้ มีการรับจ้างหรือท�าไร่นาค้าขายโดยสจุรติ เป็นต้น ผู้น้ันกอ็าจจักเหน็ผลด้วยตน  
เป็นสันทิฏฐิโกได้เหมือนกัน และได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามสวากขาตธรรม
เหมือนกัน

เพราะพระธรรมคาํสัง่สอนของพระพุทธเจ้าเป็นของกลาง ผู้รู้ ปฏบิตัดีิ ตามโอวาท 
คําสอนของพระองค์ ก็ได้ดี ผู้ไม่รู้ แต่หากปฏิบัติถูกปฏิบัติดี ก็ได้ดีเหมือนกัน คือ
ความดีในโลกมทีีส่ิน้สดุเพยีงใด ความชัว่ในโลกมทีีส่ิน้สดุเพยีงใด กไ็ม่เหนือคาํสอน
ของพระพทุธเจ้า ความชัว่ในโลกมทีีส่ิน้สดุเพยีงใด กไ็ม่เหนือคําสอนของพระพทุธเจ้า
ไปได้ คืออยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
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ส่วนโลกตุรธรรมน้ัน จะขดีหมายไว้ภายนอกดงัต�าราทีช่ีไ้ว้ว่า มรรคธรรม ผลธรรม  
มีลักษณะอาการอย่างน้ันๆ ข้อปฏิบัติจะให้มรรคผลนิพพานคือประพฤติอย่างน้ันๆ 
ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ันจะเป็นโลกุตรธรรมก็หามิได้ ต่อเม่ือผู้ใดประพฤติปฏิบัติตาม
โอวาทค�าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกาย วาจา ใจ ยังสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ 
ปัญญาขนัธ์ ให้เตม็ทีแ่ล้ว เกดิญาณคอืความรู้ เกดิทสัสนะคอืความเหน็ในสกลกายน้ี 
ว่าเตม็ไปด้วยสมมุตสิจัจะ มผีม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เป็นต้น และเตม็ไปด้วยปรมัตถสจัจะ 
มี นาม รูป ธาตุ ขันธ์ อายตนะ เป็นต้น และเต็มไปด้วยอริยสัจ คือ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค ชักจิตขึน้สูว่ถิโีลกตุรธรรมได้เมือ่น้ันแล จึงจะรู้จะเหน็พระธรรมค�าสัง่สอน 
ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นโลกุตรธรรมทั้งสิ้น

ต่อไปนี้จะอธิบายในบทว่า ในสกลกายนี้เต็มไปด้วยอริยสัจ คือ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค เพือ่เป็นความด�าริตริตรองของผู้อ่านผู้ฟังไว้แผนกหน่ึง เพราะเป็นสจัจะ
ส�าคัญควรรู้ควรเห็น เป็นทางโลกุตรธรรมยิ่งกว่าสัจจะอื่นๆ

ในพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมรรคก่อน  
มรรคนั้นแยกเป็น ๒ คือ มรรคชั่วอย่างหนึ่ง มรรคเป็นกลางอย่างหนึ่ง

มรรคช่ัวแยกเป็น ๒ คือ กามสุขัลลิกานุโยคอย่างหน่ึง อัตตกิลมถานุโยค
อย่างหนึ่ง ชื่อว่า กุมัคคมิจฉาปฏิปทา ทางชั่วทางผิด ผิดนั้นคือผิดทางกลาง ผิดทาง 
โลกุตรธรรม เท่าน้ัน ถ้าจะย่นเอาแต่ใจความพอสมควรแก่ผู้เพ่งต่อโลกุตรธรรม 
จะพึงเข้าใจไว้ กามสุขัลลิกานุโยค นั้นได้แก่ ความติดกามอิฏฐามณ์ คือ สุขเวทนา 
อัตตกิลมถานุโยค นั้นได้แก่ ความติดกามอนิฏฐารมณ์ คือทุกขเวทนา

มรรคเป็นกลางนั้นมีทางเดียว แต่ประดับด้วยองค์ ๘ ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา 
ทางกลาง ตรงไปสู่โลกุตรธรรม ไม่แวะเวียนไปสู่ทางลามกทั้ง ๒ นั้นได้ จึงเป็น 
อริยมรรคา เป็นทางด�าเนินแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย แต่ไม่ใช่ทางเดินไปด้วยเท้า 
แม้แต่ใจก็ไม่ได้เดิน คือ สกลกายนี้เป็นมรรค มรรคคือสกลกายนี้ ต้องประดับด้วย
องคคณุทัง้ ๘ ประการ คือ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโป ความด�าริชอบ  
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สัมมาวาจา วิรัติเจตนาวาจาชอบ สัมมากัมมันโต วิรัติเจตนากรรมชอบ สัมมาอาชีโว 
ชีวิตโวทานธรรมชอบ สัมมาวายาโม เพียรชอบ สัมมาสติ ตั้งสติชอบ สัมมาสมาธิ 
ตั้งจิตไว้ให้เสมอชอบ

องคคุณทั้ง ๘ ประการนี้ เป็นพยานเครื่องหมายของมรรค คือ สกลกายนี้ต้อง
ประดับด้วยองคคุณทัง้ ๘ ประการน้ี แต่สกลกายน้ีถงึประดบัด้วยองคคณุทัง้ ๘ ประการ 
เช่นนั้นแล้ว ก็ต้องแบ่งเป็น ๒ คือ โลกิยมรรค อย่างหนึ่ง โลกุตรมรรค อย่างหนึ่ง 
จะเป็นโลกิยมรรคก็เป็นด้วยวิถีจิต จะเป็นโลกุตรมรรคก็เป็นด้วยวิถีจิต 

ถ้าจิตยังเพิกอุปธิกิเลสไม่ได้ คือยังไม่รู้เท่าสังขาร สมุทัยยังไม่ดับลงได้ มรรค
คือสกลกายที่ประดับด้วยองคคุณทั้ง ๘ น้ัน ก็เป็นแต่สุจริตธรรมในโลกเท่าน้ัน 
จึงชื่อว่า โลกิยมรรค

ถ้าจิตเพิกอุปธิกิเลสได้แล้ว คือรู้เท่าสังขารทั้งหลายแล้ว สมุทัยดับลงได้แล้ว 
มรรคคือสกลกายที่ประดับด้วยองคคุณทั้ง ๘ น้ัน ก็เป็นอริยมรรคเป็นอริยธรรม 
เป็นโลกุตรธรรมขึ้นทีเดียว จึงชื่อว่า โลกุตรมรรค

เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงมรรคอันประกอบด้วย
องคคุณ ๘ ประการ ทรงอ้างญาณจักษุปรีชา ความรู้แจ้งแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแล้ว
แก่พระองค์ ให้เหล่าเบญจวัคคีย์ได้สดับว่า อันนี้ทุกข์ คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ 
เป็นต้น อันนี้สมุทัย คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อันนี้นิโรธ คือ ความดับ 
ตัณหา อันนี้มรรค คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป เป็นต้น

ทุกข์ คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นต้น เป็นสัจจะของจริงอาการหนึ่ง สมุทัย 
คือ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา เป็นเหตแุห่งทกุข์ เป็นสจัจะของจริงอาการหน่ึง  
นิโรธ คือ ความที่แห่งตัณหานั้นดับลง เป็นความดับแห่งทุกข์ เป็นสัจจะของจริง 
อาการหน่ึง มรรค คอื สกลกายทีป่ระดบัด้วยองคคุณทัง้ ๘ ประการ เป็นปฏปิทาเพือ่
ความดับทุกข์ เป็นสัจจะของจริงอาการหนึ่ง อันนี้เป็นส่วนสัจจญาณในญาณทัสสนะ 
ของพระองค์
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ทกุข์น้ันเป็นปริญไญยธรรม เป็นของควรก�าหนดรู้ สมทุยัน้ันเป็นปหาตพัพธรรม  
เป็นของพงึละเสยี นิโรธน้ันเป็นสจัฉิกาตพัพธรรม เป็นของพงึท�าให้แจ้งให้ใส มรรคน้ัน 
เป็นภาเวตัพพธรรม เป็นของพึงท�าให้เกิดให้มี อันนี้เป็นส่วนกิจจญาณ

ในญาณทัสสนะของพระองค์ ทุกข์ซึ่งเป็นของควรก�าหนดรู้นั้น เราได้ก�าหนด 
รู้แล้ว สมทุยัซึง่เป็นของพงึละเสยีน้ัน เราได้ละเสยีแล้ว นิโรธซึง่เป็นของพงึท�าให้แจ้ง 
ให้ใสนั้น เราได้ท�าให้แจ้งให้ใสแล้ว มรรคซึ่งเป็นของพึงท�าให้เกิดให้มีนั้น เราได้ท�า 
ให้เกิดให้มีแล้ว อันนี้เป็นส่วนกตญาณ

ในญาณทสัสนะของพระองค์ ในสจัจะทัง้ ๔ เป็นปริวฏัฏ์เวยีนไปในสจัจะละสาม  
สัจจะละสามมีอาการ ๑๒ จึงมีนามว่าพระธรรมจักร มีใจความโดยย่อเพียงเท่าน้ี  
ส่วนเน้ือความพสิดารตามสตุตนัตนัย ย่อมขึน้ปากขึน้ใจช�านาญอยูด้่วยกนัโดยมากแล้ว

ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายโดยทางวิปัสสนานัยในสัจจะของจริงทั้ง ๔ คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค นั้น ให้เอาสกลกายนี้ตั้ง เป็นหลัก เป็นประธาน แล้วก�าหนดดู 
ทุกขสัจจะ คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ให้ตรงตามนัยในปฏิจจสมุปบาท ตั้งต้น
แต่อวิชชา สังขาร ตลอดถึง ชรา มรณะ ซึ่งเป็นปัจจุบันอันประจ�าอยู่ในสกลกายนี้  
ดังล�าต้น กิ่งก้าน เปลือกใบ ช่อ ผลแห่งรุกขชาติ มีมะม่วง ขนุน เป็นต้น อันมี
ประจ�าอยูใ่นเมลด็ หรอือยูใ่นล�าต้นทีย่งัอ่อน คอืเมลด็หรือล�าต้นทีย่งัอ่อนอยูน้ั่นย่อม
มีกิ่งก้าน เปลือก ใบ ช่อ ผล ประจ�าอยู่พร้อม เป็นธรรมดา

แม้สกลกายนี้ก็มีอวิชชา สังขาร ตลอดถึง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ประจ�าอยู่ 
ตั้งต้นแต่ปฐมปฏิสนธิวิญญาณมาทีเดียว เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น อวิชชา สังขาร 
ตลอดถึงชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ซึ่งเป็นปัจจุบัน มีประจ�าอยู่ในสกลกายนี้ทุกเมื่อ 
เป็นอาการแห่งทุกขอริยสัจจะที่ ๑ 

แล้วเอาสกลกายน้ีตัง้เป็นหลกัประธาน ตรวจดูสมทุยัทีว่่ากามตณัหา ภวตณัหา 
วภิวตณัหา น้ัน ให้เข้าใจ ตณัหาน้ันเป็นของดูยาก ต้องดหูน้าตาของสมุทยัให้ชดัเสยีก่อน  
เพราะเป็นของพอดเูข้าใจง่าย แต่มมีากประเภทนักไม่มทีีส่ิน้สดุ จะยกมาแสดงแต่พอ
เป็นทางตรึกตรองแห่งผู้ต้องการจะรู้เท่านั้น
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ตัวสมุทัยควรจะรู้ตามอาการของปฏิจจสมุปบาท คืออวิชชาความไม่รู้ เป็นตัว 
สมุทัยประเภทหนึ่ง สังขาร ธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งหลาย เป็นตัวสมุทัยประเภทหนึ่ง 
วิญญาณ ความรู้วิเศษ เป็นสมุทัยประเภทหน่ึง นามรูป เป็นสมุทัยประเภทหน่ึง 
อายตนะ ๖ คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เป็นสมุทัยประเภทหนึ่ง ผัสสะ
ความกระทบถูกต้อง เป็นสมุทัยประเภทหนึ่ง เวทนา ความรู้แจ้งอารมณ์ เป็นสมุทัย
ประเภทหนึ่ง ตัณหา ความปรารถนา เป็นสมุทัยประเภทหนึ่ง อุปาทาน ความยึดถือ
เป็นสมทุยัประเภทหน่ึง ภพ ความเป็นความม ีเป็นสมทุยัประเภทหน่ึง ชาต ิความเกดิ  
เป็นสมุทัยประเภทหนึ่ง ชรา มรณะ ความแก่ ความตาย เป็นสมุทัยประเภทหนึ่ง

อาการแห่งสมุทัยทั้ง ๑๒ ประเภทนั้น ถ้าความเห็นยังแตกต่างเป็นคนละอย่าง
คนละอนั เปน็อดตีบา้ง เปน็อนาคตบา้ง เปน็ปจัจบุันบา้ง เปน็อารมณ์แหง่กามตัณหา

อาการแห่งสมุทัยทั้ง ๑๒ ประเภทนั้น ถ้าความเห็นรวมอยู่ที่ตน มีอาการสักว่า
มีแต่รูป เป็นตัวรูปสัญญา เป็นอารมณ์แห่งภวตัณหา

อาการแห่งสมทุยัทัง้ ๑๒ ประเภทน้ัน ถ้าความเหน็รวมอยูท่ีต่น มอีาการละเอยีด
สักว่ามีแต่นาม เป็นตัวนามสัญญา เป็นอารมณ์แห่งวิภวตัณหา 

ในภวตัณหา วิภวตัณหา ๒ ประเภท ท่านมักแสดงว่าเป็นประเภทแห่งรูปฌาน 
และอรูปฌาน โดยมาก เพราะเป็นที่สังเกตง่าย แต่ความจริงมิได้จ�ากัดแต่เพียงฌาน
เท่าน้ันทีจ่ะรู้ว่าอาการ ๑๒ มอีวชิชา เป็นต้น ว่าเป็นสมทุยัน้ัน ต้องเหน็ด้วยวปัิสสนานัย  
คอื เหน็เป็นอดตี อนาคต ปัจจุบนั และมอีาการไปอาการมา ดงัเหน็ว่า อวชิชา สงัขาร 
วิญญาณ ภพ ชาติ เป็นอดีต นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน  
เป็นปัจจุบัน ชรา มรณะ เป็นอนาคต ดังนี้ ชื่อว่าเห็นเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน

ที่เห็นอาการทั้ง ๑๒ มี อวิชชา เป็นต้น มาเกิดขึ้นแล้ว มีอยู่แล้วในเรา อย่างนี้ 
ชือ่ว่าเหน็เป็นอาการมา ทีเ่หน็ไปว่าเราจักไปถงึอาการเหล่าน้ัน ดงัเหน็ว่าเราจักไปถงึแก่
ความตาย เป็นต้น อย่างนี้ชื่อว่าเห็นเป็นอาการไป
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ในอาการทั้ง ๑๒ นั้น ถ้าเห็นแตกต่างเป็นคนละอย่างคนละอัน สิ่งที่ชอบใจ 
ก็อยากได้ สิ่งที่ไม่ชอบใจก็อยากเสีย เป็นลักษณะแห่งกามตัณหา

อาการทั้ง ๑๒ น้ัน ถ้าเห็นเป็นแต่รูปแต่นาม รูปที่ชอบใจก็อยากได้ รูปที ่
ไม่ชอบใจกอ็ยากเสยี นามทีช่อบใจกอ็ยากได้ นามทีไ่ม่ชอบใจกอ็ยากเสยี ความปรารถนา 
แต่รูป เป็นรูปตณัหา ความปรารถนาแต่นาม เป็นนามตณัหา รูปตณัหาน้ันท่านให้ชือ่ว่า 
ภวตัณหา นามตัณหานั้นท่านให้ชื่อว่าวิภวตัณหา เพราะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของ
ไปได้มาได้ จึงเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนา

พึงเข้าใจลักษณะแห่งสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิดข้ึนพร้อม ด้วยประการฉะน้ี  
องค์ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเห็นเป็นส่วนอดีต อนาคต ปัจจุบัน และมีอาการไปอาการมา
อยู่นั้นแล เป็นลักษณะแห่งสมุทัยอริยสัจจะที่ ๒

ส่วนนิโรธน้ัน ท่านแสดงแต่ว่า ความดับตณัหา คอืดบัสมทุยัน่ันเอง ชือ่ว่านิโรธ  
ในนิโรธวารแห่งปฏิจจสมุปบาทก็แสดงอย่างน้ัน จึงได้ความว่าอวิชชาดับ สังขาร 
วิญญาณ นามรูป ตลอดถึงชรา มรณะ ก็ดับตามกันไปหมดดังนี้

แต่อาการดบัน้ัน ถ้าตามโลกนิยมอยู่ทกุวนัน้ีเป็น ๓ เง่ือน เง่ือนหน่ึง ดบัดงัประทปี 
ธูปเทียน และพืชพันธุ์ผลไม้ดับ คือ ดับไปสูญไปหายไป ไม่มีในที่นั้น เป็นลักษณะ
อันหนึ่ง อีกเงื่อนหนึ่ง ดับไปสูญไปหายไปแต่ยังอยู่ ดังเด็กชาย เด็กหญิง ดับไป 
สูญไปหายไป จากชายหนุ่มหญิงสาว แต่เด็กชายเด็กหญิงนั้นก็ยังอยู่ คือเป็นหนุ่ม 
เป็นสาวน่ันเอง หรือดังชายหนุ่มหญิงสาวดับไปสูญไปหายไปจากชายแก่หญิงแก่ 
อาการดับอย่างน้ีกม็มีาก ดงัอฐิปนูดบัไปจากฝาผนังและก�าแพง หรือดนิเหนียวดบัไป 
จากแผ่นอิฐ หินหรือหอยดับไปจากปูนขาว เป็นตัวอย่าง เป็นลักษณะอันหนึ่ง

อีกอย่างหน่ึง ดับของไม่มีอยู่แต่เดิม แต่ก็คงอยู่อย่างเดิม คือดับแต่สัญญา  
ดังก�าแพงแก้ว ตามสัญญาของพวกเราโดยมากซึ่งส�าคัญว่าแก้วน้ันจะเป็นสีเขียว  
ขาว ด�า แดง ประการใดก็ตาม คงจะมีสีเลื่อมๆ ใสๆ เมื่อได้ยินข่าวเขาเล่าให้ฟังว่า  
เขาก่อก�าแพงแก้วรอบโบสถ์รอบวิหาร ก็คงเข้าใจว่าเขาก่อก�าแพงด้วยแก้ว ครั้นไป 
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เหน็เข้าด้วยตา หาเป็นแก้วดังตนส�าคญัไม่ เป็นอฐิเป็นปนูธรรมดาน่ีเอง แต่ก�าแพงเตีย้ๆ  
ชนิดนั้น เขาสมมติกันว่า ก�าแพงแก้ว ความที่เข้าใจว่าเขาก่อก�าแพงด้วยแก้วก็ดับไป  
แต่ก�าแพงแก้วน้ันก็ยังอยู่ อาการดับแต่ไม่สูญไปหายไปไหน อย่างน้ีเป็นลักษณะ 
อันหน่ึง ซึง่ว่าตณัหาเป็นชาตสิมทุยัดบัไปโดยไม่เหลอื นิยมตามทีม่าว่า ทกุขนิโรธน้ัน 
ก็คือดับยังเหลืออยู่ ดังก�าแพงแก้วเช่นเดียวกัน อาการดับอย่างน่ีเป็นลักษณะแห่ง
ทุกขนิโรธ อริยสัจจะที่ ๓

ส่วน มรรค น้ัน ได้แก่ ปัญญาทีเ่หน็ อวชิชา สงัขาร นามรูป ตลอดถงึ ชรา มรณะ  
ซึง่เป็นปัจจุบนั มีพร้อมอยูท่ีส่กลกายน้ี ดังล�าต้น กิง่ก้าน เปลอืก ใบ ช่อ ผลของมะม่วง  
ขนุน อนัมพีร้อมอยูใ่นเมลด็ฉะน้ัน และเหน็อวชิชา สงัขาร วญิญาณ นามรูป ตลอดถงึ 
ชรา มรณะ ซึ่งเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน และมีอาการไปอาการมาเป็นตัวสมมติ 
สญัญาเป็นอดีตชาตสิมุทยัแท้ และเหน็อวชิชา สงัขาร วญิญาณ นามรูป ตลอดถึง ชรา  
มรณะ ดับลงโดยไม่เหลือ คือรู้เท่าสมมติ รู้เท่าสังขาร ด้วยก�าลังญาณทัสสนะ  
ตวัวปัิสสนาญาณ อวชิชากลบัตวัเป็นสมัมาทฏิฐไิป สงัขารกลบัตวัเป็นสมัมาสงักปัโปไป

เมื่อ อวิชชา สังขาร ตลอดถึง ชรา มรณะ ดับลงโดยไม่เหลือจากสกลกายแล้ว  
ทีนั้นสกลกายก็ดับด้วยองคคุณทั้ง ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น มีสัมมาสมาธิ
เป็นที่สุด สกลกายนั้นจึงได้นามว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นลักษณะแห่งมรรค
อริยสัจจะที่ ๔

แต่ในปฏิจจสมุปบาท ท่านแสดงแต่อริยสัจจะ ๒ ประเภท คือ สมุทัยวาร กับ
นิโรธวาร เท่าน้ัน เพราะทกุข์ ท่านหมายสภาพคอืสกลกายน้ีเอง ส่วนมรรค ท่านหมาย 
วิสุทธิมรรค คือตัววิปัสสนาญาณ

องค์ปฏจิจสมปุบาท ๑๒ กค็อื แสดงอาการของสกลกายน้ี ถงึแม้พระอริยมรรค
ทั้ง ๘ ก็แสดงอาการของสกลกายนี้ ถึงพระอริยสัจทั้ง ๔ ก็ไม่ใช่อื่น คือแสดงอาการ
ของสกลกายนี้เอง
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ผู้ทีเ่พ่งโทษของสกลกายน้ีแรงไป เหน็เป็นแต่อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เหน็เป็นแต่
อสภุะอสภุงัไปส่วนเดียว กช็ือ่ว่าเป็นผู้หนักในอาการของสญัญาเกนิไป เม่ืออนัตตสญัญา 
ปกปิดสกลกายเสียหมดแล้ว จะเห็นมรรคผลนิพพานในที่ไหน

มรรค ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านแสดงว่าเป็นภาเวตัพพธรรม เป็นธรรมพึง
ท�าให้เกิดให้มี ผลก็คือนิโรธธรรม เป็นธรรมพึงท�าให้แจ้งให้ใส ดังนี้

ความจริงพระผู้มพีระภาคเจ้าทรงแสดงว่า สพเฺพ สงฺขารา อนิจฺจา สพเฺพ สงฺขารา  
ทุกฺขา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ดังนี้ ที่แปลว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นั้น  
ก็ทรงแสดงสังขารธรรมแท้ทีเดียว

ก็ถ้าหากว่าโยคาวจรกลุบตุร มาเหน็สกลกายน้ีเป็นแต่สงัขารธรรมโดยส่วนเดียว 
ก็จะไปแสวงหาธรรมที่เป็นวิสังขารในที่ไหนเล่า?

แท้ทีจ่ริงทีท่่านแสดงว่า ให้ถอนอตัตสญัญาเสยี จึงจะเป็นอนัละสกักายทฏิฐไิด้  
ดังนี้

บางทีท่านจะให้ถอนสัญญา อุปาทาน ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าสังขารธรรมเป็นตัวตน
ดอกกระมัง?

ทีเ่หน็ธรรมซึง่เป็นวสิงัขารเป็นตวัตน จะตรงต่อพทุธภาษติว่า “อตตฺา ห ิอตตฺโน  
นาโถ” ก็อาจจักเป็นได้

แต่ความรู้ความเหน็ในธรรมของพระอาจารย์ทัง้หลายย่อมแตกต่างกนั บางพวก 
เห็น พระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา เป็นมรรค คือ เป็นภาเวตัพพธรรม จึงท�า 
ให้เกิดให้มีอยูเ่สมอ และสัง่สอนผู้ปฏบิตัติาม ท�าให้พระอนิจจัง พระทกุขัง พระอนัตตา 
ให้เกิดให้มีอยู่เสมอ

บางพวกเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นปหาตัพพธรรม เป็นธรรมพึงก�าหนดรู้
แล้วพึงละเสีย ให้เจริญมรรคภาวนาคือศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดให้มีขึ้น คือเห็นว่า  
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ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นภาเวตัพพธรรม ส่วนตนก็ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดให้มี 
อยู่เสมอ และสั่งสอนผู้ปฏิบัติตามให้ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดให้มีอยู่เสมอ

ในความเหน็ของพระอาจารย์ทัง้ ๒ จ�าพวกน้ัน จะหาความผิดในท่านจ�าพวกใด 
เป็นอันไม่ได้ แต่พวกเราจะต้องการของจริงต้องใช้ปัญญา เมื่อเห็นสมควรแก่ตน
ด้วยประการใด ก็จงปฏิบัติให้เต็มศรัทธาของตนด้วยประการนั้นเถิด อย่าให้เสียที
ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

เพราะปฏิจจสมุปบาท  พระประกาศควรเฉลียว
อวิชชาดับตัวเดียว  เกิดแก่ตายวายตามกัน
ไม่เชื่อพระจะเชื่อใคร  หรือชอบตายก็จนใจฉัน
เรือเราถูกน�้าไหล   ขวางเรือไว้ท�าไมกัน
ให้รีบถ่อให้รีบพาย   ตลาดจะวายสายบัวจะเน่า
กลอนเก่าของนักปราชญ์  อย่าประมาทรีบตรึกตรอง
ทางหนียังพอปอง  ใยจะล่องตายตามกันฯ.

แสดงพระจตรุาริยสจั โดยประเภทแห่งปฏิจจสมุปบาทนัย กส็มควรแก่กาลสมยั 
เท่านี้.
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รตนตฺตยํ นมสฺสิตฺวา สิริจนฺโทติ นามโก
โลกเภทํ ปวกฺขามิ ตํ สุณาถ สุเขสิโนติ.

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมสัการพระรัตนตรัย ซึง่ข้าพเจ้าถงึแล้วว่าเป็นทีพ่ึง่อนัศักด์ิสทิธิ์  
ด้วยสัจจภาษิตอันน้ี พึงเป็นปริตรปราการกางกั้นสรรพภยันตรายภายในภายนอก  
เพือ่ข้าพเจ้าได้แต่งโลกวนิิจฉัยสภุาษิตเร่ืองน้ีโดยสะดวก จะได้เป็นหติานุหติประโยชน์
แก่โยคาวจรเจ้าผู้เหน็ภยัในสงัสารวฏั คดิจะข้ามวฏัฏภัย พากนัสลดัตดัเสยีซึง่ห่วงใย
ในการบริโภค มุ่งประโยชน์อมตธรรม แต่หากเผอิญอกุศลกรรม คือตัวโมหะเป็น
โลกมืดมาหุ้มห่อปกปิด นี่หากว่ามีพระสัทธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้โลกนาถ เป็นประทีบส่องแสงให้สว่างอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างน้ันยังพากันหลงใหล
สญัญาวิปลาส น้อมเอาพทุธโอวาทเข้าสูข่่ายของโมหะ ซึง่เป็นกเิลสลามกธรรมแห่งตน 
ท�าให้ฉงนทั้งตนและผู้อื่น เพราะเป็นผู้ไม่ถึงพระคุณนาม คือ อรหตาทิคุณ เป็นต้น 
ตามเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

เมือ่ข้าพเจ้าประกอบความเพยีรโดยชอบ พระโลกวทิคูณุแจ่มใสเป็นเขมสรณาคมน์ 
ขึ้นแล้ว จักแสดงโลกวินิจฉัยแก่ผู้มีสัทธินทรีย์เพื่อจะให้ข้ามความสงสัยในโลกได ้
ด้วยตน ตัดความฉงนสนเท่ห์ในโลกทั้ง ๓ ได้ด้วย เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มเล่าเรียน 
ปณามคาถาคัมภีร์สนธิว่า “เสฏฺ€นฺติโลกมหิตํ อภิวนฺทิยคฺคํ พุทฺธญฺจ” ข้าพเจ้า 
ไหว้พระพุทธเจ้าผู้ล�้าเลิศประเสริฐสุด อันโลกทั้ง ๓ หากบูชาดังนี้ ให้เกิดความสงสัย 
ในโลก ๓ ต่อๆ มา

โลกวินิจฉัย

(เรียบเรียงตั้งแต่ยังเป็นพระญาณรักขิต 
ตรวจพิมพ์ใหม่เมื่อเป็นพระโพธิวงศาจารย์ พ.ศ. ๒๔๖๘)
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คร้ันศกึษาเล่าเรียนไปภาคอืน่ กไ็ด้พบ ตโิลก,ํ หรือ ตโิลกเชฏฺ€,ํ ตโิลกนาถ,ํ ต่างๆ  
ล้วนหมายความว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นใหญ่กว่าโลกทั้ง ๓ เป็นผู้ประเสริฐกว่า
โลกทั้ง ๓ เป็นที่พึ่งแก่โลกทั้ง ๓ ก็ยิ่งให้เกิดความสงสัยในโลกทั้ง ๓ นั้นหนักขึ้น

คร้ันตรวจดูแบบแผนตามทีม่าต่างๆ ท่านกแ็สดงประเภทโลกโดยนัยต่างๆ ทีท่่าน 
แสดงกามโลก รูปโลก อรูปโลก ได้ ๓ จริง

แต่ก็ยังติดขัดแก่ที่อื่น เพราะบางแห่งท่านแสดงประเภทโลกต่างๆ ดังที่ว่ามาว่า  
ยมโลก เปตโลก สัตตโลก มนุสสโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก สังขารโลก  
ธาตโุลก อากาสโลก ขนัธาทโิลก โลกตุระ ดังน้ี จึงเป็นเหตใุห้หมายโลก ๓ ลงเป็นหน่ึง 
ในที่ใดได้ด้วยยาก

ครั้นพระโลกวิทูคุณปรากฏแล้ว จึงวินิจฉัยโลก ๓ นั้นได้ โลก ๓ นั้นใช่อื่น 
ท่านหมาย กามโลก รูปโลก อรูปโลก นั้นเอง ที่จะวินิจฉัยได้ก็เพราะโลกคงแบ่งได้
เพียง ๓ ภูมิเท่านั้น ภูมิที่ ๔ เป็นโลกุตระ

ใน ๓ โลกน้ัน กามโลกเป็นโลกใหญ่ เป็นอนันตโลก ท่านจึงแบ่งประเภทโลกที่
อาศัยกามโลกออกเป็น ๖ โลก คือ ยมโลก ๑ เปตโลก ๑ สัตตโลก ๑ มนุสสโลก ๑  
เทวโลก ๑ มารโลก ๑  

จะอธบิายโลกทัง้ ๖ น้ีก่อน แต่โลกใดมีคุณมปีระโยชน์น้อย กจั็กอธบิายเลก็น้อย  
โลกใดมีประโยชน์มาก ก็จักอธิบายมากหน่อยตามความพอใจของตน 

ยมโลโก ยมโลก นั้นพึงเข้าใจว่า โลกใดเมื่อสัตว์กระท�าอกุศลกรรมอันลามก
ต่างๆ แล้ว ย่อมได้รับทุกขเวทนาในอบายสถานนั้นๆ มีนิยมก�าหนดระวางโทษตาม
สมควรแก่กรรมทีส่ตัว์ท�าไว้อย่างไร คอืท�าตามสมควรแก่ครุกรรม ลหกุรรม ทีส่ตัว์ท�าไว้  
ดังก�าหนดว่าสัตว์จ�าพวกน้ีท�าอกุศลกรรมอย่างน้ี ต้องรับโทษทนทุกขเวทนาอยู่ใน 
ชั้นนั้น มีก�าหนดโทษเท่านั้นปี เท่านั้นเดือน เท่านั้นวัน จึงจะพ้นจากโทษนั้นได้แล้ว 
กล็งโทษกนัไปจนถ้วนก�าหนด แล้วกใ็ห้สิน้บาปสิน้กรรมไป ในสถานใดเป็นทีก่�าหนด 
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ลงโทษแก่สัตว์ผู้กระท�าอกุศลกรรมอันเป็นบาปหยาบช้าอย่างนี้นั้นแหละ ท่านสมมติ
เรียกว่า ยมโลโก ยมโลก

เปตโลโก โลกเปรต น้ัน พงึเข้าใจว่า วสิยัของเปรตต้องทนทกุขเวทนา จะท�าการ 
งานเลี้ยงชีพของตนเองไม่ได้ มีแต่อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ ต้องทนทุกข์อดข้าวอดน�้า  
อดผ้านุ่งผ้าห่ม ถึงมีอยู่ก็บริโภคเองไม่ได้ มีแต่อดอยากล�าบาก เสวยทุกขเวทนาอยู่
เป็นนิตย์ ที่นั้นแหละท่านสมมติว่า เปตโลโก โลกเปรต

สตฺตโลโก โลกสัตว์ นั้น จะพรรณนาหาที่สิ้นสุดมิได้ ท่านจึงหมายความสั้นว่า  
นานัตตกายา นานัตตสญัญ ีสตัว์มกีายต่างๆ กนั มสีญัญาในปฏสินธวิญิญาณต่างๆ กนั  
แต่คงมอีกศุลกรรม คือ โลภะ โทสะ โมหะ อสิสา พยาบาท เป็นพืน้ทีข่องใจโดยมาก 
ที่นั้นแหละท่านสมมติว่า สตฺตโลโก โลกสัตว์

มนุสสฺโลโก โลกมนุษย์ น้ัน ตามมตขิองพระโบราณาจารย์ท่าน แบ่งเป็น ๔ ช้ัน 
มนุสฺสเปโต ชั้น ๑ มนุสฺสติรจฺฉาโน ชั้น ๑ มนุสฺสมนุสฺโส มนุษย์ซึ่งมีมนุษยธรรม
คือกุศลกรรมบถในตนชั้น ๑ มนุสฺสเทโว มนุษย์ซึ่งมีเทวธรรมคือ มีหิริ โอตตัปปะ 
ละอายบาป สะดุ้งหวาดเสียวต่อบาป สมาทานถือมั่นในธรรมอันขาว คือกุศลธรรม
อยู่ทุกเมื่อ ชั้น ๑ ที่นั้นแหละท่านสมมติว่า มนุสฺสโลโก โลกมนุษย์

เทวโลโก โลกเทวดา นั้น ท่านหมายความว่า สคฺโค แปลว่า สวรรค์ ได้แก่ 
ฉกามาพจรสวรรค์ ๖ ชั้น แต่พึงเข้าใจค�าว่า สวรรค์ ก็ยังไม่เป็นภาษาไทยแท้  
ถ้าจะให้ตรงภาษาไทย สคโฺค ต้องแปลว่า สถานทีเ่ลศิด้วยอารมณ์ อะไรชือ่ว่าอารมณ์
ในที่นี้ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรม ๖ อย่างนี้เรียกว่าอารมณ์ ในที่ใด 
มีอารมณ์ ๖ อย่างนี้เป็นของเลิศพร้อมบริบูรณ์ ที่นั้นแหละท่านสมมติว่า ฉกามาพจร

เพราะเหตน้ัุน เม่ือจะยกสวรรค์ขึน้สูบ่คุลาธษิฐาน ท่านจึงหมายช้ันของอารมณ์น้ัน 
ด้วยกายตน ชัน้จักษใุห้ชือ่ว่า ชัน้จาตมุมหาราชิกา คอื เลง็เอามหาภตูรูปทัง้ ๔ ซึง่เป็น 
วิสัยของจักษุ เล็งเอาแต่มหาภูตรูปส่วนที่เลิศนั้นว่า จาตุมมหาราชิกา ที่เลิศนั้น คือที่
โลกนิยมกันว่ารูปสะสวยงดงาม คือตัวของตนก็สะอาดสดสวยเพริศพริ้งเป็นที่จับใจ
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แก่มหาชนผู้ได้เห็นทั่วไป จะมีภรรยา สามี บุตร นัดดา บริชนผู้รับใช้สอยการงาน 
ถึงสัตว์พาหนะและสัตว์ของเลี้ยงก็ล้วนแต่สวยๆ งามๆ น่าดูน่าชม รูปร่างไม่เป็นที่
ขัดตาขัดใจของมหาชนทั่วไป

ถึงจะมีเครื่องบริโภคอุปโภค เป็นต้นว่า อาหาร หรือเหย้าเรือนเคหสถาน เตียง 
ตั่ง ฟูก เบาะ เมาะ หมอน เครื่องลาด เครื่องปู เครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า แก้ว
แหวน อาวธุศสัตรา พ่วงแพนาวา เรือกสวนไร่นา สารพดัทกุสิง่ ล้วนเป็นของเลศิ คอื  
เลิศด้วยราคาและเลิศด้วยน�้านวลศรีสัณฐาน คือ ดีกว่าเขา หรือที่เขานิยมว่าอย่างดี 
อย่างประเสริฐตามยุคตามสมัย มีในที่ใด ที่นั้นแหละให้ชื่อว่าชั้นจาตุม ผู้เป็นใหญ่
เป็นเจ้าของๆ เหล่านั้น ชื่อว่าผู้เสวยทิพยสมบัติชั้นจาตุมมหาราชิกาเทวโลก

ชั้นโสตะ ให้ชื่อว่า ชั้นตาวติงฺส หมายสัททารมณ์ ซึ่งเป็นวิสัยของโสต คือเสียง
ไพเราะ ฟังไม่ขัดหูขัดใจ ล้วนแต่เสียงเป็นที่เพลิดเพลินเจริญจิต ต้องหมายเอาแต่
เสียงที่ดี คือเสียงของตนเองก็ไพเราะอ่อนหวาน เป็นที่พอใจแก่มหาชนทั่วไป

ส่วนเสียงภายนอก เป็นต้นว่า เสียงสั่ง เสียงลา เสียงตอบ เสียงขาน เสียงพูด 
เสียงจา เสียงขับ เสียงกล่อม ล้วนเป็นที่ชื่นโสตชื่นใจ เสียงประโคมให้เพลิดเพลิน
ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นต้นว่า เสียงดีด เสียงสี เสียงตี เสียงเป่า เสียงขับ เสียงร้อง สารพัด
ศัพท์ส�าเนียงแต่ล้วนเป็นของโลกนิยมว่าเลิศทั้งสิ้น ในที่บริบูรณ์ด้วยเสียงที่โลกนิยม
ว่าเลิศ เหล่านั้นแหละท่านสมมติว่า ตาวติงฺส ท่านแปลว่า ๓๓ ชะรอยนักปราชญ์
โบราณจะหมายเพลงของดดีสตีเีป่าขบัร้องเหล่าน้ันแต่ละอย่างๆ ม ี๓๓ เพลง อย่างน้ัน 
กระมัง? หรือจะหมายความอย่างไรแน่ ยกไว้ให้เป็นวิสัยแก่ปัญญาของบัณฑิต  
ถ้าจะเชื่อตามพระคัมภีร์ว่าไว้โดยส่วนเดียว บางทีความเห็นความเข้าใจของเราจะผิด
จากความประสงค์ของท่านผู้แต่งก็อาจจักเป็นได้ เพราะเปลีย่นยคุเปลีย่นคราวสบืต่อ
กนัมาหลายชัว่บรุุษแล้ว สมมตแิละบญัญตักิย่็อมจะเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ พงึเข้าใจว่า 
ผู้ใดเป็นอสิระแก่เสยีงเหล่าน้ันได้ ผู้น้ันแหละช่ือว่าเป็นผู้เสวยทพิย์สมบตัช้ัินดาวดงึส์

ชั้นฆานะ ให้ชื่อว่า ชั้นยามา หมายคันธารมณ์ กลิ่นที่หอม คือ ตัวของตนก็
ประพรมด้วยเครื่องหอมอยู่เสมอ วัตถุภายนอกเป็นต้นว่า เครื่องอุปโภคบริโภค คือ
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ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่ที่นอน เครื่องใช้สอยสัมผัสต่างๆ ชั้นของจะบริโภคก็ล้วนแต่หอมๆ 
ทัว่ไป ในทีใ่ดมกีลิน่อนัโลกนิยมว่าเลศิ มอียูท่กุเมือ่ ทีน้ั่นแหละท่านสมมตว่ิาชัน้ยามา  
เพราะธรรมดาของกลิน่ย่อมตัง้อยูไ่ด้ครู่หน่ึงคราวหน่ึงเท่าน้ัน ท่านจึงให้ช่ือว่า ยามา ผู้ใด 
เป็นอิสระแก่กลิ่นเหล่านั้นได้ ผู้นั้นแหละชื่อว่าได้เสวยทิพยสมบัติชั้นยามา

ชั้นชิวหา ชั้นรสารมณ์ รสอร่อยดี คือตนของตนก็ฉลาดรู้จักรสอร่อยดี รสมี
เป็น ๒ ประเภท รสวิสังขารประเภทหนึ่ง ๑ รสสังขารประเภท ๑ รสวิสังขารนั้น
ได้แก่รสที่เป็นเอง ดังเผ็ดพริกเค็มเกลือ เปรี้ยวมะขามมะนาว หวานอ้อยหวานตาล 
เป็นต้น รสสังขารนั้นเกิดแต่การแต่งการปรุง ดังน�้าพริกและแกงต่างๆ ขนมต่างๆ 
เป็นต้น บรรดารสซึ่งเป็นวิสัยของชิวหาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่โลกนิยมว่าเป็นรส 
อันล�้าเลิศประเสริฐอร่อยดี มีบริบูรณ์ในที่ใด ที่นั้นแหละท่านสมมติว่าชั้นดุสิต ผู้ใด
เป็นอิสระแก่รสเหล่านั้นได้ ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าได้เสวยทิพยสมบัติชั้นดุสิต

ชั้นกาย หมายโผฏฐัพพารมณ์ เครื่องสัมผัสของกาย ได้แก่ร่างกายของตนและ
ของผู้อืน่ และวตัถาลงัการ ฟกู เบาะ หมอน เป็นต้น บรรดาสิง่ทีจ่ะพงึสมัผัสด้วยกาย 
ล้วนเป็นของน่ิมนวลควรยินดี ที่โลกเขานิยมว่าเป็นของเลิศ เมื่อต้องการสิ่งอันใด  
หาเอาได้ สั่งเอาได้ สร้างเอาได้ ตามความปรารถนาของตน ที่นั้นแหละท่านสมมติว่า 
ชัน้นิมมานรด ีคือ นฤมติรเอาได้ตามชอบใจ ผู้ใดมอีสิรภาพสร้างเคร่ืองสมัผัสได้ตาม 
ชอบใจของตนอย่างนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้เสวยทิพยสมบัติชั้นนิมมานรดี

ชั้นใจ หมายถึงชั้นธรรมารมณ์ เครื่องคู่ของใจ คือใจของตนก็เป็นใจบริสุทธิ์ 
พ้นจากโทษคอืใบ้บ้าโง่เขลา บริบรูณ์ด้วยสตปัิญญา รู้จักอารมณ์ให้เกดิความสขุ และ
อารมณ์ให้เกิดความทุกข์ ควรแก่ทิพยสมบัติ ที่เรยีกว่าธรรมารมณ์นัน้ก็ใช่อื่น ได้แก่
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ๕ อย่างนั้นเอง บรรดาอารมณ์สิ่งที่โลกนิยมว่า
เป็นของเลิศตามที่พรรณนามาแล้วใน ๕ ชั้นข้างต้นนั้น และมีบริบูรณ์ในที่ใด ที่นั่น 
ท่านสมมติว่าชั้นปรนมิมิตวสวัตดี ชั้นผู้อื่นนฤมิตให้ ผู้ใดมีบุญญาธิการเป็นอิสระแก่ 
อารมณ์ได้ครบทัง้ ๕ คือต้องการของ ๕ อย่างน้ัน ย่อมมีผู้น�ามาให้ตามความปรารถนา 
ผู้น้ันแหละชื่อว่าได้เสวยทิพยสมบัติชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ช้ันผู้อื่นนฤมิต ผู้ใดม ี
บญุญาธกิารอนัตนได้สร้างสมไว้มาก จึงให้ส�าเร็จกจิเป็นอสิระแก่อารมณ์ทัง้ ๕ อย่างน้ัน  
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คอืต้องการของ ๕ อย่างน้ัน ย่อมมผู้ีน้อมน�ามายกให้ปันให้ส�าเร็จตามความปรารถนา 
ผู้นั้นแหละชื่อว่าได้เสวยทิพยสมบัติชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

ถ้าจะให้ตรงกบัค�าว่า เทโว ต้องบริบรูณ์พร้อมทัง้ ๖ อารมณ์ แต่ล้วนทีโ่ลกนิยม 
ว่าเป็นอย่างเลิศ อย่างประเสริฐ อย่างดี อย่างสูง ทุกสิ่งทุกอย่าง จึงควรนับว่าเป็น
เทวดา

ความเป็นจริง อารมณ์ทั้ง ๖ นั้น ต้องมีทั่วกันแก่สัตว์ที่เกิดมาในโลก เป็นแต่
เพยีงชัน้สามัญต�า่ๆ โดยมาก ซึง่จะได้ชัน้ สคโฺค อารมณ์เลศิประเสริฐสงูสดุทกุอย่างน้ัน  
ไม่เป็นของได้ด้วยง่ายเลย ต้องอาศยับญุนิธทิีต่นสร้างสมไว้แต่หนหลงัแท้ ทพิยสมบตัิ
เหล่านั้นจึงจะบริบูรณ์ได้ตามความปรารถนา

ถ้าจะจัดโดยชัน้ อนฺิโท พระอนิทร์ จะมแีต่ทพิยสมบตัเิพยีงเท่าน้ันยงัไม่เพยีงพอ  
ต้องมี อินทวัตรอีก ๗ ประการ มาตาเปติภรํ เลี้ยงดูมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข ๑ 
กุเลเชฏฺ€าปจายินํ เคารพผู้เป็นใหญ่ในตระกูลของตน ๑ สณฺหํ สขิลสมฺภาสํ พอใจ
กล่าวแต่ค�าอ่อนหวานสละสลวย ๑ เปสุเณยฺยปฺปหายินํ ละเสียซึ่งวาจาไม่เป็นที่รัก ๑ 
มจฺเฉรวินเย ยุตตฺ ํประกอบในอนัก�าจัดเสยีซึง่ความตระหน่ี ๑ สจฺจํ กล่าวซึง่ค�าจริง ๑  
โกธาภิภํ ครอบง�าเสียซึ่งความโกรธ ๑ และต้องมีอัครชายา ๔ นางเป็นมเหสี คือ 
นางสุชาดา ๑ นางสุนันทา ๑ นางสุจิตตา ๑ นางสุธัมมา ๑ ถ้าขาดนางทั้ง ๔ นี้  
แต่นางใดนางหนึ่งแล้ว จะได้ชื่อว่า อินฺโท ยังไม่ได้ก่อน เพราะผู้แต่งความสุขให้ยัง 
ไม่พรักพร้อม นางทัง้ ๔ น้ันคอืใครเล่า นางสชุาดา น้ันคือกายานุปสสฺนา นางสนัุนทา 
คือ เวทนานุปสฺสนา นางสุจิตตานั้น คือ จิตฺตานุปสฺสนา นางสุธัมมานั้น คือธมฺมา-
นุปสฺสนา ผู้ที่มีอนุปัสสนาพร้อมทั้ง ๔ นี้อยู่เสมอ จึงควรแก่พระนามว่า อินฺโท แท้ 
ไม่ต้องมีผู้ตั้งให้ หากเป็นเอง ที่ว่าเป็นเองนั้น คือรู้สึกความสุขที่ตนได้เสวยอยู่ด้วย
ตนเอง เพราะนางทั้ง ๔ นั้นเป็นชาติกายสิทธิ์ ถ้าอยู่กับบุรุษควรสมมติว่า อัครชายา  
ถ้าอยูก่บัสตรีควรสมมตว่ิา อคัรสามกิา เพราะเป็นผู้แต่งความสขุเป็นทีเ่จริญใจได้ทัว่ไป 

บรรยายชั้นฉกามาวจรเทวโลก พอควรแก่เวลาเพียงเท่านี้
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  ส่วนมารโลกน้ัน ท่านหมายชัน้สญัญา ได้แก่ กามารมณ์ซึง่เป็นวสิยัของประสาท
ทั้ง ๕ ที่ตนเคยได้เห็น ได้ฟัง ได้สูดดม ได้ลิ้มรส ได้สัมผัสมาแล้ว ให้ความระลึก
ถึงสิ่งเหล่าน้ันอยู่เสมอ สิ่งใดที่ตนรักใคร่พอใจมากก็ให้เกิดความระลึกคิดถึงมาก  
สิ่งใดที่ตนเกลียดชังมากก็ให้เกิดโทสะพยาบาทมาก ผู้ที่ลุอ�านาจของสัญญาอดีต  
จึงได้รับทกุข์ถงึตายบ้าง แทบประดาตายบ้าง เพราะเหตน้ัุน ท่านจึงหมายสญัญาอดตี 
ว่าเป็นพญามาร ถ้าจะจัดมารให้เป็นชัน้ได้ ๕ ชัน้ คอื ขนัธมาร ชัน้ ๑ กเิลสมาร ชัน้ ๑  
เทวบุตตมาร ชั้น ๑ อภิสังขารมาร ชั้น ๑ มัจจุมาร ชั้น ๑ ต้องยกสัญญาขึ้นเป็นองค์ 
พญามาราธริาช ตวัเทวบตุตมาร เพราะสญัญาเป็นประธานแก่มารทัง้สิน้ กองรูปทัง้ ๕  
คือรูปที่จะพึงเห็นด้วยจักษุ รูปที่จะพึงได้ยินด้วยโสตะ รูปที่จะพึงรู้ด้วยฆานะ รูปที่
จะพึงรู้ด้วยชิวหา รูปที่จะพึงรู้ด้วยกาย รูป ๕ ประเภทนี้จัดเป็นขันธมาร ก็สัญญา
เป็นผู้หมาย

เวทนา ๕ คือ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา จัด เป็นกิเลสมาร ตัณหา 
อุปาทาน จะมีขึ้นได้ก็อาศัยเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัย เวทนาทั้ง ๕ นั้นเล่าก็มีสัญญา
เป็นผู้หมาย

สัญญา ความจ�าหมายทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดถึงอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ทั้งสิ้น  
กไ็ม่มีผู้ใดได้รู้ได้เหน็ เป็นแต่ได้ยินได้ฟังมาแล้วกจ็�าไว้เข้าใจตามเท่าน้ัน เพราะเหตน้ัุน  
สัญญาท่านจึงจัดเป็นเทวบุตตมาร

สงัขาร ความคิดอ่านปรุงจิต เป็นบญุญาภสิงัขาร อบญุญาภสิงัขาร อเนญชาภสิงัขาร  
แต่งความดีความชั่วให้แก่สัตว์ได้ ท่านจึงจัดเป็นอภิสังขาร ก็มีสัญญาเป็นผู้หมาย

วิญญาณ ความรู้สิ่งทั้งปวงว่า นี่เป็นรูป นี่เป็นนาม นี่เป็นของดี นี่เป็นของเลว 
น่ีเป็นสิง่น้ี น่ันเป็นสิง่น้ัน ความรู้เกดิและรู้ตายกเ็ป็นหน้าทีข่องวญิญาณ เพราะเหตน้ัุน 
ท่านจึงจัดวญิญาณให้เป็นมจัจุราช กม็สีญัญาผู้หมาย สิง่ใดปราศจากสญัญาไม่มีเลย

ความเป็นจริง เบญจขนัธ์ น้ี ต้องถอืเอาเน้ือความว่า ขนัธ์ ๕ คอื อวยัวะร่างกาย 
ของเรานี้เป็นของมีก้อนเดียว ทั้งก้อนนั้นแหละท่านเรียกว่าขันธ์ คือ ขันธ์มีอันเดียว
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เท่านั้น แต่มีอาการเป็น ๕ ได้ใจความว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่
ขันธ์ เป็นแต่อาการของขันธ์เท่านั้น เหมือนอย่างขันธ์ ๓ คือ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ 
ปัญญาขนัธ์ ก็อย่างเดียวกนั ถอืเอาเน้ือความว่า ศลี สมาธ ิปัญญา ไม่ใช่ขันธ์ เป็นแต่ 
เป็นอาการของขันธ์เท่านั้น ค�าว่าขันธ์ มีอันเดียว คือหมวดกองแห่งอวัยวะทั้งก้อน
นั่นเอง ท่านให้ชื่อว่าขันธ์

ในหนังสือเล่มน้ีไม่ต้องการจะอธิบายในเร่ืองขันธ์ให้มาก ประสงค์จะแสดง 
มารโลกเท่านั้น

ได้เน้ือความว่า โลกใดที่ยังหลงใหลงมเงอะเกี่ยวเกาะอยู่ด้วยสัญญาอดีต  
ดังโยคาวจรบางพวกทีเ่รียนพระวปัิสสนา เจริญพทุธคุณ เพ่ง อรห� หรือ พทุโฺธ เจริญ 
กายคตาสติ เพ่งกาย หรือเพ่งส่วนกาย มีลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นต้น หรือเจริญ 
พรหมวิหาร เพ่งเมตตากรุณาหัดออกทิศต่างๆ และอันเชิญพระปีติทั้ง ๕ ให้มาเกิด
ปรากฏในไตรทวาร เมือ่นิมิตทัง้หลาย ซึง่เป็นวสิยัแห่งสญัญามาบงัเกดิเป็นอคุคหนิมติ  
ปฏิภาคนิมิตได้แล้ว จะนฤมิตอย่างไรก็ได้ตามประสงค์ อยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ 
นฤมิตได้ อยากเห็นอสุภะในกายตนหรือกายผู้อื่นก็นฤมิตได้ เจริญพรหมวิหาร  
เมือ่จะออกทศิต้องเข้าทีก่่อน อาจารย์จึงสัง่ให้ออกทศิตะวนัออก ทศิตะวันตก ทศิเหนือ  
ทศิใต้ ให้พบวหิารใหญ่ ไหว้พระแล้วจึงกลบัลงไปทศิเบือ้งต�า่ถงึนาคพภิพ ไหว้พระบาท 
แล้วจึงกลบัขึน้ไปทศิเบือ้งบน ไหว้พระเกศแก้วจุฬามณ ีกระท�าประทกัษณิแล้วจึงกลบั 
โยคาวจรกน้็อมจิตไปตามค�าสัง่ของอาจารย์ กรู้็ตามเหน็ตามทกุสิง่ทกุอย่าง วหิารของ
พรหมกว้างใหญ่เท่าใดก็ได้เห็น อยากเห็นพระนิพพานก็อาจจักไปดูได้ อยากรู้อะไร 
อยากเห็นอะไร ก็ถามพระดู พระท่านก็บอกให้รู้ให้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

อาการแห่งวิปัสสนามีวิธีเป็นอันมาก ยกมาชี้แต่พอเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจว่า 
รูปนฤมิตทั้งหลายเหล่าน้ันตกอยู่ในหน้าที่ของรูปสัญญาทั้งสิ้น ผู้ที่หลงรักหลงใคร ่
หลงกราบ หลงไหว้ หลงนับถือในนิมิตสัญญาเหล่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในวิสัยของ
มารโลกถกูหลอกของพญามาราธริาชตรงทเีดยีว โลกทีเ่กีย่วเกาะหลงใหลอยูด้่วยนิมิต  
ตัวสัญญาอดีตอย่างที่พรรณนามานี้เป็นต้น นั้นแหละท่านสมมติว่าเป็นมารโลก

แสดงประเภทแห่งกามโลกยุติไว้แต่เพียงนี้
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  ในรูปโลก เรียกว่าพรหมโลก นับว่าเป็นโลกอันสะอาดปราศจากกามารมณ์ 
เมถุนวิรัติ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นวิหารธรรม เครื่องอยู่ของจิต จัดโดย 
ชั้นฌานประเภทได้ ๑๒ ชั้น คือ ปฐมฌานภูมิ ๕ ชั้น วิตก ชั้น ๑ วิจาร ชั้น ๑  
ปีติ ชั้น ๑ สุข ชั้น ๑ เอกัคคตา ชั้น ๑ ทุติยฌานภูมิ ๓ ชั้น ปีติ ชั้น ๑ สุข ชั้น ๑  
เอกคัคตา ชัน้ ๑ ตตยิฌานภูมิ ๒ ชัน้ สขุ ช้ัน ๑ เอกคัคตา ช้ัน ๑ จตตุถฌานภูม ิ๒ ชัน้  
เอกัคคตา ชั้น ๑ อุเบกขา ชั้น ๑ 

ยุติรูปโลกไว้เพียงนี้

     

ในอรูปโลกน้ัน ก็ชื่อว่าพรหมโลกเหมือนกัน แต่หมายนิมิตละเอียดกว่ากัน  
เป็นโลกหน่ายรูป โลกปราศจากกามารมณ์โดยแท้ จัดโดยช้ันฌานประเภทเป็น ๔ ช้ัน  
คอื อากาสานัญจายตนะ ชัน้ ๑ วญิญาณญัจายตนะ ช้ัน ๑ อากญิจัญญายตนะ ชัน้ ๑  
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ชั้น ๑

ผู้มีพรหมธรรมเหล่าน้ี ย่อมออกจากกามได้ด้วยอ�านาจฌานเหมอืนกนัทัง้ ๒ โลก  
เพราะหน่ายกาม จึงได้ติดรูป ๑๒ เพราะหน่ายรูป ๑๒ จึงได้ติดนาม ๔

แต่อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่าผู้สําเร็จพรหมธรรมเหล่านั้น ต้องมีความสุขสําราญ 
ยิ่งกว่าผู้ที่มีแต่เทวธรรมและเทวสมบัติ เพราะตัดกามออกเสียได้ ด้วยว่ากามฉันท์
เป็นรากเหง้าเค้ามลูแห่งสมทุยัต้นเหตขุองทกุข์ เกีย่วเกาะอยูด้่วยกามราคะ ถงึจะเสวย
ทิพยสมบัติอันสูงสุดสักเพียงใด ก็ไม่พ้นความร้อนใจใน ๓ การ คือ การปรารถนา
แสวงหา ๑ การบริหาร ๑ การวิโยค ๑ ไม่มากก็น้อยตามกําลังแห่งกุศลากุศลกรรม 
หากนิยมส่วนที่มีพรหมธรรม ถ้าฌานไม่เสื่อมย่อมมีความสุขสบายตลอดชาติ

เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์เห็นโทษแห่งกามคุณ จึงมีความพอใจในพรหมธรรม 
เจริญฌานด้วยกันเกือบทั่วโลก เพราะไม่รู้จักทางแห่งอุตรโลก เข้าใจว่าพรหมโลก
เป็นที่สุดแห่งความสุขโดยแท้

ยุติอรูปโลกไว้เพียงนี้
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ต่อน้ีจักแสดงอุตรโลก ด้วยอุตรโลกน้ันเป็นโลกอันสุขุมคัมภีร์ภาพเหลือเกิน  
มแีต่พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระปัจเจกฯ พระพทุธสาวก ๓ จ�าพวกเท่าน้ัน เป็นผู้ชีไ้ด้ 
บอกได้ นักปราชญ์นอกนั้นชี้ไม่ถูกเลย เพราะเหตุกามโลก รูปโลก อรูปโลก ถมทับ
ซบัซ้อนหลายชัน้หลายประเภทอย่างน้ี จึงท�าให้นักปราชญ์ทัง้หลายผู้แสวงหาอตุรโลก  
เกิดความพิศวงทุ่มเถียงซึ่งกันและกัน เชิดชูวาทะของตน ข่มข่ีวาทะของผู้อื่นจน 
แหลกเหลว ไม่รู้ว่าจะลงเนื้อเห็นตามท่านผู้ใด ออกจะลังเล

เขาพดูกนัว่า ศาสนาล่วงมาถงึเพยีงน้ีแล้ว จะหามรรคผลนิพพานมาแต่ไหน กอ็อก 
จะเชื่อ เพราะเหตุที่ไม่วางใจลงเป็นหนึ่งนั่นเอง โพธิปักขิยธรรมจึงไม่บริบูรณ์ขึ้นได้

ถงึแม้จะมผู้ีรู้จักอตุรโลกจริง และจะชีใ้ห้ผู้ไม่รู้จักเข้าใจกเ็ป็นการล�าบากแท้ เพราะ 
อุตรโลกเป็นชั้นสูง ผู้ฟังบางพวกแต่เพียงชั้นมนุสสธรรมก็ยังไม่บริบูรณ์

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีบรมโลกนาถได้ทรงตรัสไว้ว่า ผู้สดับธรรมเทศนา 
และจะได้ส�าเร็จมรรคผลนิพพาน มีแต่ชั้นมนุษย์ขึ้นไป ต�่ากว่ามนุษยชาติลงไปแล้ว
ต้องนับว่าเป็นอภัพพสัตว์ ไม่ควรแก่มรรคผลนิพพานดังนี้

ค�าทีว่่า มนุษยชาต ิหรือชาตมินุษย์ น้ี หมายความว่า ผู้มมีนุสสธรรมในตน ได้แก่ 
ผู้ประพฤติสุจริตด้วยไตรทวารอยู่ทุกเมื่อน้ันแหละ ได้นามว่า มนุสโส สัตว์ใจสูง
ด้วยคุณ

ผู้ต้องการมรรคผลนิพพาน ต้องท�าให้มนุสสธรรมเป็นตนเสียก่อน หรือท�าให้
เทวธรรม พรหมธรรม เป็นตนได้ก็ยิ่งเหมาะดี ควรแก่มรรคผลนิพพานแท้ เพราะว่า 
ผู้เป็นมนุษย์ เป็นเทวดา อนิทร์ พรหม ได้แล้ว แม้ปรารถนาอตุรโลก ได้รับธรรมเทศนา 
ค�าแนะน�าแต่นักปราชญ์ผู้รู้จักทางจริง ก็อาจเข้าใจได้โดยรวดเร็ว

ค�าว่า โลกตุระ หรือค�าว่า อตุรโลก กไ็ม่ต่างกนั โลกตุระ ท่านมกัแปลกนัว่าข้ามขึน้ 
จากโลก ถ้าจะถือเอาเนื้อความตามที่เข้าใจกันโดยมาก อุตระ ว่าเหนือ ว่าข้าม ว่าพ้น 
ว่าสูง ว่ายิ่ง โลกุตระ แปลว่า เหนือโลก ข้ามโลก พ้นโลก สูงกว่าโลก ยิ่งกว่าโลก
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อุตรโลก ถือเอาความอย่างเดียวว่าโลกหงาย เพราะว่าถ้าผู้บรรลุอุตรโลกแล้ว 
ย่อมสว่างไสว สิ้นวิจิกิจฉาในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ในอริยสัจ ในปฏิจจสมุปบาท

ส่วนกามโลก รูปโลก อรูปโลก ชื่อโลกคว�่า เพราะผู้ตกอยู่วิสัยของ ๓ โลกนั้น  
ย่อมก�าจัดวิจิกิจฉาออกจากใจไม่ได้ อะไรหนอๆ ยังกินใจอยู่เสมอๆ ถึงจะเล่าเรียน
รู้ฉลาดสักเพียงใดก็คงยังมี กถํกถี อยู่ร�่าไป เพราะตนตกอยู่ในวิสัยของโลกคว�่า

ฝ่ายอตุรโลกน้ัน จัดเป็นชัน้กไ็ด้ ๔ เรียกว่า โสตาปันโน ชัน้ ๑ สกทาคามี ชัน้ ๑  
อนาคามี ชัน้ ๑ ขณีาสโว ชัน้ ๑ ในสมัยน้ีปรากฏอยูแ่ต่นาม เพราะขาดจากผู้ชีผู้้บอก  
ผู้ตั้ง

ให้พึงเข้าใจว่า อุตรโลกนั้น ตามแบบแผนท่านก็ชี้ว่าเป็น อกาลิโก ไม่อ้างกาล 
เป็นธัมมฐิติ ธัมมนิยาม จะสูญไปเสียไหน แต่โลกอื่นเป็นโลกอันต�่าช้าเลวทรามก็ยัง 
ปรากฏตั้งอยู่ได้

ทางทีจ่ะชีอ้ตุรโลกให้ผู้มีญาณจักษุฟังเข้าใจโดยง่าย กม็อียูแ่ต่อคัคัปปสาทสตูร  
แสดงพระธรรมคณุว่า “ยาวตา ธมมฺา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา วริาโค เตส ํอคคฺมกขฺายต”ิ 
ความว่า บรรดาสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม มีประมาณเท่าไร บัณฑิตย่อมกล่าวว่า 
วิราคธรรมเป็นยอดของธรรมทั้งหลายเหล่านั้น

ยททิ ํอะไรน้ี คือว่า วริาคธรรม น้ันมลีกัษณะอาการอย่างไร ได้แก่ธรรมหมวดไหน  
แก้ว่า วิราคธรรมน้ันมีลักษณะสงบจากกามารมณ์ ต่างโดยประเภท ๕ ประการ  
มทนิมมทโน ก�าจัดเสียซึ่งความเมา ๑ ปิปาสวินโย น�าเสียซึ่งความกระหาย ๑  
อาลยสมุคฆาโฏ ถอนเสียซึ่งอาลัย ๑ วัฏฏูปัจเฉโท หักเสียซึ่งวัฏฏะ ๑ ตัณหักขโย 
สิ้นไปแห่งตัณหา ๑ 

ในลักษณะอันหนึ่งๆ ย่อมมีอาการต่างๆ จะอธิบายพอเป็นทางด�าริ

อาการแห่งเมา นั้น คือรวบรวมเอาอารมณ์ต่างๆ เข้ามาหมักไว้ที่ตน ดังความ
เข้าใจว่า ตนได้รูป ได้เสียง ได้กลิ่น ได้รส ได้เครื่องสัมผัส หรือได้อารมณ์ต่างๆ  
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มีมรรค ผล นิพพาน เป็นที่สุดมาไว้ในตน เพราะความเข้าใจว่าตนได้น้ันแหละ 
เป็นพยาน พึงเข้าใจว่ามีอาการมา จึงเป็น มทโน (เมา)

อาการแห่งกําจัดเมาเสีย นั้น ได้แก่ ความเข้าใจตามเป็นจริง ดังความเข้าใจว่า
อารมณ์อันใดก็คงเป็นอารมณ์อันนั้น ที่สุดถึงมรรคผลนิพพานเป็นอยู่อย่างไร ก็คง
เป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีอาการมาและไม่มีอาการไปอย่างนี้เป็นต้น ชื่อว่า มทนิมมทโน 
ก�าจัดเสียซึ่งความเมา

อาการแห่งกระหาย น้ัน ได้แก่ ความเข้าใจว่าสรรพสิง่ทัง้ปวงมรูีป เสยีง เป็นต้น 
ตลอดถึงทาน ศีล สวรรค์ นิพพาน เป็นที่สุด เป็นของไม่มีที่ตน เพราะความเข้าใจว่า
ไม่มน้ัีนเป็นเหต ุจึงต้องกระหายอยูเ่สมอ อย่างน้ีเป็นอาการแห่งปิปาสะ ความกระหาย 

อาการแห่งวินโย น�าเสียให้สาบสูญนั้น คือรู้จริงตามความเป็นจริง ว่าอารมณ์
ทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ที่ตนเสร็จแล้ว รู้สึกความอิ่มอยู่เสมอ จึงไม่ต้องเอาตนไปเป็น
อารมณ์นั้นๆ ความอิ่มอยู่ทุกเมื่อนั้นเองชื่อว่า ปิปาสวินโย น�าเสียซึ่งความกระหาย
ให้พินาศ

อาการแห่งอาลยั น้ัน ได้แก่ ความเข้าใจว่าอารมณ์ทัง้หลาย ม ีรูป เสยีง เป็นต้น 
จนถึงวิชชา วิมุตติ สิ่งที่ตนเคยรู้ เคยเห็น เคยพบ เคยปะ เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว 
เหล่านั้นว่าเป็นของควรแก่ตน ตนควรได้ ตนควรถึง ความที่มุ่งหวังวนเวียนอยู่ด้วย
สัญญาอดีตอย่างนี้ เป็นอาการแห่งอาลโย อาลัย

อาการแห่งสมุคฆาโฏ ถอนเสยีน้ัน คอืความเข้าใจตามเป็นจริงว่า อารมณ์สิง่ใด
ซึ่งเป็นส่วนอดีตก็ล่วงไปแล้ว ส่วนอนาคตก็ยังไม่มาถึง ส่วนปัจจุบันก็เป็นอยู่อย่างนี้ 
ขาดความเกี่ยวเกาะในเรื่องสัญญาอดีต จึงชื่อว่า อาลยสมุคฆาโฏ ถอนเสียซึ่งอาลัย

อาการแห่งวัฏฏะ หมุนเวียน นั้น ได้แก่ กรรม กิเลส วิบาก ความจริงเรื่อง
ของวัฏฏะพรรณนาไม่มีที่สิ้นสุด จะชี้แต่พอเป็นอุทาหรณ์เป็นทางเล็กน้อย ในส่วน
มโนกรรมมีลักษณะอย่างนี้ กรรมได้แก่เจตนา ความคิดอ่านต่อจิต กิเลสนั้นได้แก่ 
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ดชีัว่ เป็นผลของเจตนา วบิากน้ันได้แก่สขุทกุข์ เป็นผลของดชีัว่ กรรมเป็นผลของวบิาก  
วนกันไปอย่างนี้ 

ในส่วนวจีกรรมนั้น เปล่งวาจาออกไปเป็นกรรม ดีชั่วเป็นกิเลส ได้รับผลสุข
ทุกข์เป็นวิบาก เปล่งวาจาออกไปใหม่เป็นกรรม วนกันไปอย่างนี้ 

ส่วนกายกรรมนั้น คือท�ากิจการงานด้วยกายเป็นกรรม การงานดีชั่วเป็นกิเลส 
ได้รับผลสุขทุกข์เป็นวิบาก แล้วท�ากิจนั้นๆ ต่อไปอีกเป็นกรรม วนกันไปอย่างนี้ไม่มี
ที่สิ้นสุด

เมื่อรู้จักวัฏฏะแล้ว เพ่งดูอะไรมันหมุนกันไปทั่วโลก ดังอิริยาบถ ๔ เดิน ยืน 
น่ัง นอน กห็มนุกันไป เกิด แก่ เจ็บ ตาย กห็มนุกนัไป เช้า สาย เทีย่ง บ่าย เยน็ วนัคนื
ก็หมนุกันไป อาทติย์ จันทร์ ถงึเสาร์ แล้วอาทติย์อกี กห็มนุกนัไป เดือนอ้าย เดือนยี่  
ถึงเดือน ๑๒ แล้วเดือนอ้ายอีก ก็หมุนกันไป ปีชวด ปีฉลู ถึงปีกุน แล้วปีชวดอีก 
ก็หมุนกันไป ชี้แต่พอเป็นตัวอย่างเท่านี้ อาการแห่งวัฏฏะย่อมเป็นไปอยู่อย่างนี้ 

อาการแห่งอุปัจเฉทะ หักวัฏฏะ นั้น มีอย่างเดียว คือ ปัจจุบันเท่านั้น ถ้าเห็น
ปัจจุบนัธรรมเมือ่ไร เคร่ืองหมนุกห็ยดุสิน้ จะเหน็ปัจจุบนัได้กเ็พราะอดตี อนาคต ดบัไป 
ถ้ายังเห็นว่าอดีตส่งมาให้เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันส่งไปให้เป็นอนาคต อย่างน้ีชื่อว่า 
อดีตอนาคตทับปัจจุบัน เป็นเหตุให้วัฏฏะหมุนไม่มีที่สิ้นสุด ต่อเม่ือใดได้เห็นอดีต
อนาคตเป็นของปัจจุบนัเกิดแต่ปัจจุบนั เมือ่น้ันแหละเป็นวฏัฏูปัจเฉโท หกัเสยีซึง่วฏัฏะ

อาการแห่งตณัหา น้ัน ได้แก่ ความส่ายไป ดิน้รนไป ทะเยอทะยานไปในกามภพ  
รูปภพ อรูปภพ

อาการแห่งขยะ ความสิน้ไป น้ัน ได้แก่ความรู้จริงตามเป็นจริงว่า กามภพ รูปภพ 
อรูปภพ เป็นสภาวะมทีีต่น เพราะเหน็ว่ามทีีต่นจึงขาดความส่ายไปดิน้รนไป ทะเยอทะยานไป 
ในภพทั้ง ๓ จึงเป็นตัณหักขโย สิ้นไปแห่งตัณหา
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รวมใจความทัง้ ๕ บทน้ัน ดงัน้ี ความไม่เอาอารมณ์มาใส่ตน ช่ือว่า มทนิมมทโน 
ความอิม่ ไม่เอาตนไปใส่อารมณ์ ชือ่ว่า ปิปาสวนิโย เพราะความไม่เอามาและไม่เอาไป 
ทั้ง ๒ อย่างนั้นแหละ จึงชื่อว่าขาดความเกาะเกี่ยว เป็น อาลยสมุคฆาโฏ เพราะ 
ขาดความเกาะเกี่ยวซึ่งเป็นส่วนอดีต อนาคต นั้นแหละ จึงเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันธรรม
เป็นวัฏฏูปัจเฉโท เพราะปัจจุบันเป็นตน ตนเป็นปัจจุบันนั้นเอง จึงสิ้นความส่ายไป
ดิ้นรนไปทะเยอทะยานไปในอารมณ์ต่างๆ จึงเป็นตัณหักขโย

เพราะปัจจุบันเป็นตัววิชชา แต่ปัจจุบันของกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจรน้ัน  
ก็มีส่วนหนึ่งเป็นชาติกิเลส ปัจจุบันของโลกุตระจึงเป็นชาติวิชชาแท้ โลกใดมีปัจจุบัน
เป็นญาณทัสสนะ โลกนัน้แหละเป็นวิราคธัมโม โลกใดเป็นวิราคธัมโม โลกนัน้แหละ
เป็นนิโรธธัมโม โลกใดเป็นนิโรธธัมโม โลกนั้นแหละเป็นนิพพานธัมโม โลกใดเป็น
นิพพานธัมโม โลกนั้นแหละเป็นอมตธัมโม

พึงเข้าใจว่า วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ อมตํ เป็นชื่อแห่งอุตรโลกแท้

เม่ือจะรวมเน้ือความลงให้สัน้ได้ใจความว่า โลกน้ันมอีนัเดยีว หมายสงัขารโลก 
แตกต่างเป็นโลกมาก โดยลักษณะอาการเท่านั้น เปรียบดังภาชนะมีถาด โถ โอ จาน
เป็นต้น ถ้าบรรจุดอกไม้ธูปเทียน หรือแก้วแหวนเพชรพลอย ก็เรียกว่าถาดดอกไม้ 
ถาดธูป ถาดเทียน ถาดแก้ว ถาดแหวน ถาดเพชร ถาดพลอย เรียกตามอาการของ
วัตถุที่อาศัย ข้ออุปมานี้ฉันใด ค�าที่ว่าโลก เป็นข้ออุปไมยก็ฉันนั้น

เม่ือสาธุสัตบุรุษพุทธบริษัทผู้มีนามว่า โยคาวจร ผู้ไพบูลย์ด้วยปัญญินทรีย์  
ได้ประสบพบเห็นโลกวินิจฉัยน้ีแล้ว พึงตรวจดูลักษณะอาการแห่งความแตกต่าง 
ของโลกให้ชดัใจ เมือ่ได้ความชดัแล้วพงึตรวจดตูนว่า สมัยน้ีเรายงัตกอยูใ่นวสิยัของ
โลกใด ก็จะเข้าใจได้โดยไม่ต้องสงสัย 

เพียงชั้นกามโลก รูปโลก อรูปโลก นั้น ถึงแม้ผู้บวช ณ ภายนอกพุทธศาสนา
บางพวกบางเหล่าก็อาจแนะน�าปฏิบัติให้ลุให้ถึงได้
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ส่วนอุตรโลก มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวชี้ได้บอกได้แนะน�าให้
ปฏิบัติให้เห็นด้วยตนได้ ซึ่งพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้มาพบปะพระพุทธศาสนา  
ได้ศกึษาเล่าเรียน ได้สดบัตรับฟังจนเกดิความเลือ่มใสว่าเป็นของประเสริฐจริง จึงได้ 
ตั้งใจยึดถือว่าเป็นสรณะของตน แต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นโลกุตรสมบัติ น่ังเฝ้านอนเฝ้า
โลกุตรทรัพย์อยู่ แต่พากันกระหายหน้าเหี่ยวไปตามกัน น่าสมเพชเวทนานี้หนักหนา

เปรียบดงับรุุษปัญญาเขลานอนเฝ้าตุม่เงินตุม่ทองอยู ่แต่ไม่เข้าใจวธิจัีบจ่ายใช้เงิน 
ใช้ทอง สูท้นความล�าบาก อดเคร่ืองใช้สอย อดอาหาร สูน้อนแขม่วท้องหวิอาหาร หน้าเซยีว 
อยู่เปล่าๆ น่าสลดสังเวชใจนี้หนักหนา

ยุติอุตรโลกลงไว้เพียงเท่านี้ บรรยายโลกวินิจฉัยพอแก่เวลา เอวัง ก็มีแลฯ 

 

ต่อนี้ท่านสกวาที ปรวาที จักปุจฉาวิสัชนาโต้ตอบซึ่งกันและกันเล็กน้อย

ถามว่า ท่านแต่งโลกวินิจฉัยนี้เพื่อประโยชน์อะไร

ตอบว่า เราแต่งขึ้นไว้เพื่อประโยชน์จะให้ผู้ฟังรู้จักสังขารโลก

ถาม รู้จักสังขารโลกมีประโยชน์อะไร?

ตอบ ความรู้เป็นตัววิชชา รู้จักสิ่งใดย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนในสิ่งนั้นไม่มีที่
สิ้นสุด

ถาม ท่านแสดงว่าโลกอะไรก็มีที่ตน เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ สวรรค์ 
นิพพาน ก็มีที่ตน ถ้าอย่างนั้นพระคัมภีร์ต่างๆ ที่ท่านแสดงนรกสวรรค์ อินทร์พรหม 
ว่ามีพิภพเป็นตั้งอยู่ ชี้ต�าบลดังพระอินทร์อยู่ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นต้น ชื่อว่าเป็นอัน 
ท่านคดัค้านแล้วทัง้สิน้ นรก สวรรค์ ตามทีท่่านแสดงไว้เหล่าน้ันเป็นอันไม่ม ีคงมีอยูท่ี่ 
ตัวเราเท่านั้นอย่างนั้นหรือ?
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ตอบ จะถอืเอาเน้ือความว่า เราเป็นผู้คัดค้านคมัภีร์ฎีกาว่า ท่านแสดงผิดเป็นอนั 
ใช้ไม่ได้ อย่างน้ันไม่ชอบ เราไม่ได้ตเิตยีนว่าท่านแสดงผิด เป็นแต่เราเหน็ว่านรก สวรรค์ 
นิพพาน เป็นของมอียูท่ีต่น ถ้าหากว่ามตีนจริง ท่านแสดงไว้ในคมัภร์ีฎีกาอย่างไร กช่ื็อว่า 
เป็นอันมีตามที่ท่านแสดงไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวของตนแล้ว ก็ชื่อว่า 
เป็นอันไม่มี เราแสดงอย่างนี้ต่างหาก

ถาม ท่านเข้าใจว่าท่านดีกว่านักปราชญ์โบราณอย่างนั้นหรือ? 

ตอบ ท�าไมท่านจึงถามอย่างนั้น

ถาม เราเห็นว่าหนังสือเก่ามีมากนัก พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
พระอรหันต์เจ้าได้ยกขึ้นสู่สังคายนาจารึกลงใบลานไว้แล้ว โลกวินิจฉัยไตรภูมิท่าน 
ก็มีแล้ว จะนอนดูแต่หนังสือเก่าชั่วชีวิตหนึ่งก็ไม่จบ ท่านจะต้องแต่งอีกท�าไม?

ตอบ อ้อ ท่านสกวาท ีเข้าใจว่าเราแต่งหนังสอืน้ีมเีจตนาจะอวดดบิอวดด ียกตน 
ข่มท่าน หมิ่นประมาทโบราณาจารย์ ความเข้าใจของท่านอย่างนั้นผิดไป ความจริง 
นักปราชญ์โบราณท่านเฉียบแหลม รู้จักพุทธาธิบาย แสดงสิ่งใดก็ชี้ชัดเจนหวังจะให ้
เป็นประโยชน์แก่พวกเราหล่าพทุธบริษทัแท้ เรามีความเคารพนับถอืไหว้กราบอยูเ่สมอ 
วชิชาทีเ่ราแต่งน้ีกไ็ด้จากพระคัมภร์ีโบราณาจารย์ทัง้สิน้ วชิชาของเราเองไม่มอีะไรเลย

ถาม ถ้าอย่างนั้นจะต้องแต่งท�าไม?

ตอบ เราแต่งเพือ่จะระบายสมมตชิัน้คนเก่ากบัชัน้คนใหม่ให้ลงกนั จะได้เข้าใจง่าย 
เท่านั้น

ถาม สมมติคนเก่า สมมติคนใหม่ อย่างไร?

ตอบ เราเห็นว่าแต่พุทธกาลมาจนบัดน้ี หลายช่ัวบุรุษนัก ย่อมเปลี่ยนยุค  
เปลีย่นคราว เปลีย่นสมมต ิเปลีย่นบญัญตั ิเป็นล�าดบัมา ดังค�าโบราณเรียกว่าไว้ทกุข์
แก่ผู้ตาย ทุกวันนี้ก็เรียกว่าไว้ทุกข์เหมือนกันแต่หน้าตาผิดกัน ไว้ทุกข์โบราณนุ่งขาว 
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ห่มขาว ไว้ทกุข์ในสมัยน้ีนุ่งด�าห่มด�า เร่ืองเก่ากบัเร่ืองใหม่ชือ่ลงกนั แต่อาการไม่ลงกนั 
อย่างน้ี ท�าให้เราพศิวงในพระธรรมวนัิยค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาหลาย 
สบิปีแล้ว คร้ันเราตรองได้ความตามประสงค์ของโบราณาจารย์แล้ว จึงคดิแต่งระบาย 
สมมตใิห้ตรงกนัเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ศกึษาเล่าเรียนน้อยต่อไป แต่คงไม่ให้เสยีหลกัเดิม 
ดัง กามโลก รูปโลก อรูปโลก โลกุตระ มรรคผล นิพพาน ดัง กหาปณะ เครื่อง 
จับจ่ายใช้สอยแทนเงินแทนทอง ของพระราชาทรงพระราชบัญญัติต้องมีต�าลึง บาท 
สลึง เฟื้อง เป็นหลักเดิม ถึงจะใช้เบี้ยใช้เก๊ใช้อัฐใช้สตางค์ก็คงคิดแบ่งเข้าหาหลัก  
มีก�าหนดเท่านัน้เป็นต�าลึงเป็นบาทเป็นสลึงเป็นเฟื้องตามเดิม เป็นแต่เปลี่ยนแปลงให้
เหมาะให้ควรแก่ยุคแก่สมัยเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าเราแต่งหนังสอื กป็ระสงค์จะให้คนชัน้ใหม่ 
ใช้ได้ ดังอัฐดังโสฬสดังสตางค์ ฉะนั้น

ถาม หนังสือเก่าใช้ไม่ได้หรือ?

ตอบ ใช้ได้ กแ็ต่ไม่รู้จักใช้ดงัเคร่ืองประดบัใช้สอยของคนโบราณทีท่่านรวบรวม
มาไว้ในโรงมวิเซยีม กล้็วนแต่ของดีๆ  แห่งคนเก่า ถ้าคนทกุวนัน้ีเอามาประดบัตกแต่ง
ใช้สอยจะต้องได้ความหัวเราะเยาะเย้ยแต่มหาชนสมัยน้ีสักเพียงใด ผู้ฟังหนังสือ
โบราณก็ย่อมได้ความเข้าใจตามกิเลสของตนเท่านั้นโดยมาก

ถาม ท่านพดูอะไรกพ็อฟังได้ ชกัเปรียบเทยีบกเ็หมาะดี ขอถามอกีสกัหน่อยเถอะ  
โลกตุระ หรืออตุรโลก ตามทีท่่านแสดงมาน้ัน ท่านเข้าใจว่าท่านได้ท่านถงึจริงๆ หรือ? 

ตอบ ท่านสกวาทเีหน็จะเพ่งโทษด้วยอตุริมนุสสธรรม จึงแคะไค้คาดค้ันไต่ถาม
จริงจังอย่างนี้ ท่านอย่าสงสัยเลย โลกุตระหรืออุตรโลกนั้น เป็นธรรมไม่มีอาการมา 
ไม่มีอาการไป ถ้าเราได้ก็ชื่อว่ามีอาการมา ถ้าเราถึงก็ชื่อว่าอาการไป

ถาม ถ้าอย่างนั้น ท่านเข้าใจอุตรโลกอย่างไร?

ตอบ อ้อ เราเข้าใจตามเนื้อความแห่งพระอัฏฐังคิกมรรคต่างหาก เราจะได้จะ
ถึงอะไร
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ถาม ได้ฟังท่านตอบว่า ท่านรู้ท่านเข้าใจอตุรโลกตามเน้ือความพระอฏัฐงัคิกมรรค  
ไม่มอีาการได้ ไม่มอีาการถงึ เท่าน้ี ข้าพเจ้าเกดิความเลือ่มใสมากทเีดยีว ขอท่านแสดง 
พระอัฏฐังคิกมรรคตามวิธีที่ท่านเข้าใจอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วย

ตอบ เราเตม็ใจจะแสดงแต่ใจความ จะแสดงตามวภัิงค์ เราเหน็ว่าของท่านบริบรูณ์ 
อยูแ่ล้ว มเีน้ือความตามพระอฏัฐงัคกิมรรคว่า สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ๑ สมัมาสงักปัโป  
ความด�าริชอบ ๑ สมัมาวาจา เจตนาเป็นเหตกุล่าวชอบ ๑ สมัมากมัมนัโต เจตนากรรม 
เป็นเหตทุ�าการงานชอบ ๑ สมัมาอาชโีว เจตนาธรรมเป็นเหตเุลีย้งชีพชอบ ๑ สมัมาวายาโม  
ความเพยีรชอบ ๑ สมัมาสต ิตัง้สตชิอบ ๑ สมัมาสมาธ ิตัง้จิตเสมอชอบ ๑ องค์ทัง้ ๘ น้ี 
เป็นอวัยวะแห่งมรรค ต้องเล่าบ่นจ�าทรงไว้ให้ได้เพราะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแท้

ต่อนี้จะอธิบาย ถ้าจะแสดงตามทางที่ควรตรึกตรองได้ใจความอย่างนี้ มรรค 
แปลว่า ทาง ทางนั้นเป็นทางจริง แต่ไม่ต้องเดิน เพราะทางนั้นเป็นธรรม ธรรมนั้น 
มีอันเดียว จึงขาดอาการไปและอาการมา เป็นแต่ประเภทอาการของธรรมนั้นมีต่างๆ 
ดัง รูปธรรม นามธรรม รูป นาม เป็นอาการของธรรม

ดงั กศุลธรรม อกุศลธรรม อพัยากฤตธรรม, กศุล อกศุล อพัยากฤต เป็นอาการ 
ของธรรม. ดังปริยตัธิรรม ปฏิบตัธิรรม ปฏเิวธธรรม, ปริยตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ เป็นอาการ 
ของธรรม

ธรรมซึ่งได้นามว่ามรรค ในที่นี้หมายปฏิบัติธรรม คือธรรมที่มีข้อปฏิบัติชอบ 
เป็นอาการเคร่ืองแสดงให้รู้ด้วยว่าธรรมทีจ่ะได้นามว่ามรรคน้ัน ต้องแสดงลกัษณะ คือ
ศีล คือสมาธิ คือปัญญา เป็นอาการของตน จะรู้ว่าธรรมหมวดใดเป็นศีล ต้องรู้ด้วย
วจีสุจริต ๔ เป็นสัมมาวาจา กายสุจริต ๓ เป็นสัมมากัมมันโต การเลี้ยงชีพชอบ ๑  
เป็นสมัมาอาชโีว ท่านเรียกว่า อาชีวมัฏฐกศลี หรือเรียกว่า วิรัตไิตรเหต ุเป็นอาการเคร่ือง 
แสดงตนว่าเป็นศีล

จะรู้ว่าธรรมหมวดใดเป็นสมาธ ิต้องรู้ว่าสมัมปัปธาน คอืความเพยีรกล้าเป็นไป
ในกาย เป็นไปในจิต เป็นสัมมาวายาโม มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม เป็นอารมณ์
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ที่ตั้งของจิต คือพระสติปัฏฐาน เป็นสัมมาสติ มีใจเป็นที่สงบอยู่ของใจ คือตั้งมั่น 
ในอารมณ์ คือสติปัฏฐานนั้นเอง เป็นสัมมาสมาธิ เป็นอาการเครื่องแสดงตนว่าเป็น
สมาธิ

จะรู้ว่าธรรมหมวดใดเป็นปัญญา ต้องรู้ด้วยอาการเคร่ืองแสดงคอืญาณทสัสนะ  
เหน็ตนเป็นตวัทกุข์ เพราะสงัขารเป็นตน เหน็สงัขารเป็นตวัเหตใุห้ทกุข์เกดิขึน้ เพราะ
รู้ไม่เท่าสังขาร เห็นความดับของสังขาร คือความรู้เท่าของสังขาร เห็นปุญญาภิสังขาร
ว่าเป็นตัวเหตุที่จะให้สังขารทั้งสิ้นดับไป เป็นวิสังขาร เป็นสัมมาทิฏฐิ ความตริตรอง 
คือ ความคิดนึกอันสัมปยุตด้วยปุญญาภิสังขารอยู่เสมอ เป็นสัมมาสังกัปโป จะรู้จัก 
ปัญญาต้องรู้ด้วยอาการแห่งปัญญาอนัเป็นไปในตนอย่างน้ี เป็นอาการเคร่ืองแสดงตน 
ว่าเป็นปัญญา

พึงเข้าใจว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นอาการของตน มรรคนั้นแหละท่านที่มีศีล  
สมาธ ิปัญญา เป็นอาการของตน มรรคอนัน้ันแหละท่านเรียกอริยมรรค ท่านพงึตริตรอง 
ในอริยมรรคให้ได้ความชดัเจน แต่ท่านอย่าเพ่งออกไปตามหนังสอื ให้เพ่งดทูีก่าย วาจา 
ใจ ให้เป็นเอกายนมรรคขึน้ให้จงได้ ความรู้ไม่เท่าสงัขารเป็นตวัอวชิชา ความรู้เท่าสงัขาร 
เป็นตวัวิชชา ผู้รู้เท่าสงัขารย่อมเอาตวัรอด ผู้มีปัญญาเอาตวัรอด นักปราชญ์ท่านกล่าวว่า 
เป็นยอดชน ขอจบลงเพียงนี้.
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อุกาสะวันทาก้มขาบ  อย่าให้บาปคุณแก้วทั้งสาม
ขอคุณงามความดีทุกสิ่ง  คุณล�้ายิ่งบิดามารดา
คุณครูบาอาจารย์ทุกหมู่  มาเป็นคู่น�าข้าใส่ทาง
มาส่อยถางน�าทางไปก่อน  ผู้ข้าอ่อนความคิดความตรอง
อยากขอลองแต่งกลอนแต่งกาพย์ ให้สุภาพฟังเล่นหม่วนหู
บ่มีครูแต่งไปดื้อๆ  บ่ได้ซื้อความคิดของไผ
ทางรถไฟอุบลโคราช  ของปลาดแต่ก่อนบ่มี
มันเหลือดีอุบลกรุงเทพฯ  มันเป็นเขตทางยืดทางยาว
เดินตามคราวเถิงเดือนจึงฮอด  รถไปทอดบ่เถิงสองวัน
อัศจรรย์มันเร็วมันแล่น  ตั้งหากแหม่นค่าจ้างบ่แพง
ขึ้นรถแดงชั้นสามขนาด  สิบสองบาทกรุงเทพฯ อุบล
ฝูงคนเฮาหาเงินเตรียมไว้  ยามใกล้ๆ งานใหญ่กรุงศรี
บ่ต้องหนีขึ้นรถไปเบิ่ง  จักได้เพิ่งเงินบาทเงินแบงก์
รถบ่แพงไปดูให้ได้  พระบาทไท้ตนยอดกรุงศรี
พระเคยมีเงินหลวงบ่ขาด  อย่าประมาทมันหม่วนเหลือใจ
ทางรถไฟหลายสายมาจอด  มารวมฮอดกรุงเทพฯ ทุกสาย
ปริยายทางรถบอกไว้  ทางทิศใต้แหลมมะลายู
มันน่าดูทางยาวหลายแยก  ทางไปแตกใกล้เมืองนคร
รถมันจรสองวันถึงเขต  นามวิเศษประดังเบซา
คณนาชั้นสามขนาด  ยี่สิบเจ็ดบาทขี่ได้สุดทาง

กาพย์รถไฟหลวง

คัดจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเทพวรคุณ (ภทฺราวุโธ อ�่า)

๙ มีนาคม ๒๕๑๒
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บอกสายกลางทางไปเชียงใหม่  เป็นทางใหญ่ทางยืดทางยาว
นับตามคราวรถเดินคืนเศษ  ควรสังเกตค่ารถชั้นสาม
บ่ต้องถามเสียสิบเก้าบาท  เป็นขนาดแต่ต้นถึงปลาย
อีกหนึ่งสายปราจิณสุดเขต  ฝรั่งเศสสุดเขตต่อกัน
บ่เต็มวันพอเย็นก็ฮอด  รถมาจอดพอตาวันแดง
ค่าบ่แพงตีตั๋วหกบาท  เป็นขนาดแต่ต้นเถิงปลาย
จักขยายสายเมืองโคราช  ไปบ่ขาดเถิงเมืองอุบล
อนุสนธิ์บอกเป็นระยะ  จ�าไว้นะชื่อสถานี
จ�าให้ดีที่รวมกรุงเทพฯ  นามวิเศษชื่อหัวล�าโพง
โอดโถงสถานีใหญ่  สร้างขึ้นใหม่ทั้งกว้างทั้งยาว
ถือปูนขาวมุงบนแหม่นแก้ว  งามเลิศแล้วหน้าต่างประตู
เป็นน่าดูทุกหนทุกแห่ง  เขาช่างแต่งห้องที่ท�าการ
แต่งสถานห้องไว้รับแขก  ห้องแปลกๆ เขาขายกาแฟ
มีลับแลของขายเกลื่อนกลาด  ตั้งตลาดขายเข้าขายปลา
ขายทั้งยาแก้โรคต่างๆ  ขายทุกอย่างปุกหมึกปากกา
มีเหลือตาของกินของใช้  มีบ่ไฮ้ผ้าแผ่นแพรใบ
ผู้ใดไปจักเห็นสู่มื้อ  บ่ยากซื้อชมเล่นชื่นใจ
เป็นคนไทยคนจีนคนแขก  หน้าแปลกๆ นั่งซื้อนั่งขาย
เขาทั้งหลายแต่งตัวสะอาด  เขาฉลาดหาเงินหาทอง
มีเข้าของตามใจผู้ซื้อ  มืดอื้อตื้อคนเข้ามาโฮม
คนมาโฮมใกล้รถจักออก  มันบ่หยอกยาดเข้าตีตั๋ว
หน้าอยากหัวเงินแพงแท้ๆ  มันฟ่าวแก้ซิงให้ก่อนเขา
บอกส�าเนาไว้เพียงเท่านี้  เฮาจักชี้บอกเหตุรายทาง
ไว้เป็นกลางไปมาจักฮู้  คั้นขึ้นตู้รถหัวล�าโพง
ได้แปดโมงพอดียามเช้า  คนนั่งเฝ้าเขาตีระฆัง
พอได้ฟังคนขับเปิดโหวด  เสียงโทดๆ รถแล่นตามราง
มาตามทางที่สองเขาจอด  คือมาฮอดที่จอดสามเสน
ตามเสกลบูฮาณเผิ่นเว่า ตั้งแต่เค้าเผิ่นเอิ้นสามแสน
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บ่มีแผนมีแต่ค�าเว่า  ว่าพระเจ้าองค์ใหญ่องค์หลวง
อยู่ในกวงกลางวังแม่น�้า  ใหญ่หลื่นด้ามยกขึ้นบ่แกน
คนสามแสนลากขึ้นบ่ได้  เลยทิ้งไว้ในน�้าอย่างเดิม
จึงได้เติมชื่อคลองนี้ใหม่  เรียกชื่อไว้ว่าคลองสามแสน
บ่มีแผนสามเสนเกิดใหม่  เฮาบอกไว้กันแก้ผู้ถาม
บ่พอยามฮับคนฮีบออก  แล่นจอดๆ ผ่านทุ่งนาสวน
ถึงกระบวนที่สามบางซื่อ  ค�าว่าซื่อบอกว่าคลองตรง
คลองมันตรงไหลลงแม่น�้า เลยเรียกซ�้าบางซื่อบางตรง
รถประสงค์รับคนเลยจอด  รถมาทอดคนขึ้นคนลง
เฮาประสงค์ต�าบลบางซื่อ  บอกให้จื่อโฮงปูนซิเม็นต์
เขาไปเข็นดินขาวมาไว้  เขาหากใช้ท�าขึ้นเป็นปูน
เขาเพิ่มพูนประสงค์หลายอย่าง  เขาเป็นช่างประสมเป็นปูน
เขามีทุนหลายแสนหลายล้าน  เขาบ่ค้านจึงมั่งจึงมี
ลูกกุลีเขามีบ่น้อย  นับด้วยฮ่อยส่อยแบกส่อยขน
อนุสนธิ์บอกไว้พอฮู้  พวกรถตู้เขาแล่นต่อไป
เดินไวๆ เขาเถิงที่สี่  สถานีเขาเอิ้นบางเข็น
เป็นกรรมเวรในคลองน�้าตื้น  น�้าขึ้นน้อยเฮือเขาไปนา
การไปมาเข็นเฮือกันยาก  เขาออกปากเอิ้นว่าบางเข็น
เหตุเขาเข็นลากเฮือทุกข์ยาก  เหตุค�าปากมันหลากมันตาย
มันจึงกลายบางเขนภายสร้อย  เว้าแต่น้อยพอฮู้ชื่อบาง
รถเดินทางสืบไปภายหน้า  เถิงที่ ๕ หลัก ๔ เครื่องหมาย
รถบ่กลายส่งคนลงขึ้น  กล่าวถึงพื้นหลัก ๔ พอเห็น
เป็นเสกลพอให้ฮู้เหตุ  อุปเทศแต่ครั้งกรุงศรี
พระภูมีให้วัดเส้นเชือก  วัดเป็นเทือกแต่ข้างก�าแพง
อย่าระแวงก�าแพงกรุงเทพฯ  ไปจดเขตกรุงเก่าเมืองหลวง
สั่งกระทรวงปักหลัก ๑๐๐ เส้น  อย่าได้เว้นหลักฮ้อยเครื่องหมาย
เป็นอุบายเครื่องหมายให้ฮู้  เป็นกระทู้หลัก ๑ หลัก ๒
ไปจนผองให้เถิงกรุงเก่า  บอกแต่เค้าเส้น ๑ ซาววา



87

กาลนานมาหลักหายเสียเกลี้ยง  ยังบ่เสี่ยงหลัก ๔ หลัก ๖
ครั้นมาตกรถไฟฮู้เหตุ  จึงบอกเขตตั้งสถานี
ตามชื่อมีหลักหลัก ๖ หลัก ๔  บอกถ้วนถี่ให้สิ้นสงสัย
พวกรถไฟเดินรถไปหน้า  บ่ให้ช้าถึงเขตที่ ๖
อย่าวิตกดอนเมืองชื่อตั้ง  เขาไปยั้งคนขึ้นคนลง
เฮาประสงค์อยากให้ฮู้เหตุ  อุปเทศชื่อว่าดอนเมือง
แต่ขัดเคืองบ่มีคนฮู้  ตามกระทู้ที่นั้นชอบกล
เป็นมณฑลเนินทรายใหญ่กว้าง  ตามเขตข่วงโดยรอบสุดตา
เป็นทุ่งนาหาเนินบ่ได้  พระบาทไท้ตนยอดกรุงศรี
พระภูมีโรงงานไปตั้ง  ไปอยู่ฮั้งสร้างเครื่องเฮือบิน
เป็นอาจิณเฮือบินเกิดหั้น  เว่าสั้นๆ พอฮู้เหตุผล
รถฮับคนแล่นเลยไปหน้า  ไปบ่ช้าถึงเขตที่ ๗
บอกไว้เสร็จสถานที่ยก  ชื่อหลัก ๖ รถไฟเขาจอด
รถเขาทอดคนขึ้นคนลง  รถประสงค์แล่นไปภายหน้า
รถบ่ช้าถึงคลองรังสิต  เขาประดิษฐ์สร้างโรงที่ ๘
โรงเขาแฝดใหญ่กว้างติดกัน  เป็นส�าคัญชื่อคลองอันนี้
เฮาจักชี้คลองใหม่ ๘ วา  วัดไปมาบอกทางคลองกว้าง
ไผก็ท้วงอยากฮู้เหตุผล  ไผก็จนบอกกันบ่ได้
พระบาทไท้ตนยอดกรุงศรี  พระภูมีให้ขุดคลองใหม่
คลองมันใหญ่นานแล้วหลายปี  บุญพระมีได้พระองค์เจ้า
พระอยู่เกล้าทรงประทานพร  นามกรรังสิตลูกไท้
เลยยกให้เป็นเจ้าชื่อคลอง  เป็นท�านองสืบมาเดียวนี้
เฮาหากชี้พอแก้ผู้ถาม  เสียงโครมครามแล่นไปข้างหน้า
ไปบ่ช้าที่ ๙ พอดี  สถานีชื่อว่าเชียงราก
รถออกจากเชียงรากบ่นาน  เถิงสถานชื่อเชียงรากใหญ่
ชื่อบ่ใหม่เป็นที่ถ้วน ๑๐  เฮาได้หยิบเอามาบอกไว้
เหตุบ่ได้เรื่องเก่านิทาน  บ่ช�านาญค�าว่าเชียงราก
แต่ดูหลากเป็นชื่อหนองฮี  หนองน�้ามีสองหนองเป็นคู่
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หนองนั้นอยู่บ่ห่างไกลกัน  เป็นส�าคัญหนองน้อยหนองใหญ่
มันบ่ใส่มีนี้แห่งเดียว  ฮิมทางเทียวส่องแคลงท่า
เดินตรงหน้าไปสู่เมืองอินทร์  มีน�้ากินที่หนองน้อยใหญ่
เขาก็ใช่เชียงรากเหมือนกัน  เป็นส�าคัญสองหนองพี่น้อง
ชื่อก็พ้องเชียงรากอย่างเดียว  ให้เฉลียวค�าว่าเชียงราก
รถออกจากเถิงบางปะอิน  พระนรินทร์สร้างวังประพาส
มีปราสาทวังใหญ่วังงาม  มีอาฮามวัดหลวง ๒ แห่ง
พระหากแต่งสร้างไว้ท�าบุญ  เป็นมงคุณแก่เมืองแก่บ้าน
เฮากล่าวต้านบอกไว้ให้เสร็จ  ที่ ๑๑ สถานีใหญ่
รถแล่นใส่สืบต่อที่รอง  ที่ ๑๒ บ้านโพริมน�้า
รถแล่นซ�้าเถิงที่ ๑๓  อันมีนามเมืองหลวงกรุงเก่า
รถแล่นเข้าหยุดยั้งอยู่นาน  เป็นสถานคนลงขึ้นมาก
มีหลายภาคแขกเจ๊กมอญไทย  จักกล่าวไปพอให้ฮู้เหตุ
อุปเทศกรุงเก่าเมืองหลวง  เกิดขัดขวงแต่เสิกพม่า
อ้ายผีบ้าพม่าฉิบหาย  มันท�าลายเผาเมืองเผาบ้าน
พวกหน้าด้านเผาวัดอาราม  กรรมจึงตามเป็นข้าฝรั่ง
รับค�าสั่งฝรั่งเป็นนาย  เกิดฉิบหายเหตุมันใจบาป
มันมาหาบเอาเงินเอาทอง  เอาเข้าของเมืองไทยไปเสี่ยง
ขนไปเกลี้ยงเหลือไว้แต่ดิน  พระภูมินทร์เมืองไทยก็ม้วย
เป็นเหตุด้วยความโง่โมหา  ถ้าดั่งราชาของเฮาสู่มื้อ
อ้ายหัวดื้อพม่าฉิบหาย  น่าเสียดายของหลังของเก่า
เหลือแต่เท่าโบสถ์วัดวิหาร  กล่าวต�านานไว้เพียงเล็กน้อย
รถเคลื่อนคล้อยอยุธยา  เถิงสถานีถ้วน ๑๔
มันเป็นที่บ้านม้าแต่เดิม  เขาจึงเติมสถานีบ้านม้า
รถบ่ช้าแล่นต่อทางไป  บ่สู้ไกลแล่นไปภายหน้า
ที่ ๑๕ ชื่อมาบพระจันทร์  เป็นส�าคัญที่เวิงทุ่งกว้าง
เขาจึ่งท้วงเดือนแจ้งเบิ่งงาม  ครั้นถึงยามฤดูน�้ามาก
ดูหลากๆ เหลื่อมๆ พรายๆ  ดูไปหลายเป็นแสนมาบๆ
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จึงขนาบว่ามาบพระจันทร์  รถส�าคัญแล่นไปภายหน้า
มันบ่ช้าเถิงที่ ๑๖  อย่าวิตกจักบอกให้แล้ว
บ้านพระแก้วหยุดพักตามการ  ตามต�านานต้นมีพระแก้ว
พระผ่านแผ้วคนยอดกรุงศรี  พระภูมียกคนทั้งบ้าน
บ่ให้ค้านเป็นข้าบัวระบัด  จึ่งให้จัดเป็นข้าพระแก้ว
จัดไว้แล้วเป็นบ้านสืบมา  บอกศาลาว่าข้าพระแก้ว
จัดไว้แล้วหลายขวบมันกลาย  คนทั้งหลายเป็นไทยเหมิดเกลี้ยง
ข้าหายเสี่ยงเดียวนี้บ่มี  ประเวณีบ่มีข้าทาส
เหตุพระบาทตนยอดภูมินทร์  พระนรินทร์หาสุขแก่ไพร่
บ่ให้ใช้ข้าทาสเบียนกัน  บอกส�าคัญไว้เพียงเล็กน้อย
รถเคลื่อนค่อยเถิงที่ ๑๗  บอกเบ็ดเสร็จภาชีทางแตก
เป็นทางแยกวันออกวันตก  ทางวันตกยกเถิงเชียงใหม่
เป็นทางใหญ่ทางยืดทางยาว  ทางไปลาวทางตาวันออก
เฮาจึงบอกไปสุดอุบล  มีผู้คนขึ้นลงเหลือมาก
มันล�าบากแต่หาสตางค์  การเดินทางมีเงินบ่ยาก
บ่ล�าบากทันอกทันใจ  จักกล่าวไปสายทางโคราช
รถก๊าดๆ จากบ้านภาชี  บ้านภาชีแต่เดิมบ้านม้า
ชื่อบ้านม้ากรุงเก่าก็มี  บ้านภาชีพวกรถเขาตั้ง
เป็นที่ยั้งบ่ให้ถืกกัน  บอกส�าคัญไว้เพียงเล็กน้อย
รถนับฮ้อยเขาจอดเป็นแถว  เสียงแซวๆ เอิ้นกันขึ้นตู้
ผู้บ่ฮู้ขึ้นตู้ผิดทาง  ถามคนกลางเขาคอยชี้บอก
ไปบางกอกหรือลพบุรี  ทางยังมีแก่งคอยโคราช
อย่าให้พลาดทางแยกเป็นสาม  ให้ฮีบถามขึ้นรถให้แม่น
อย่าสู้แล่นค่อยขึ้นค่อยลง  เฮาประสงค์บอกไว้เพียงนี้
รถเฮาขี่ออกจากภาชี  สถานีเป็นที่ ๑๘
ที่ ๑๘ ชื่อบ้านหนองกวย  ค�าว่ากวยเป็นชื่อต้นไม้
ลาวขี้ไต้ลืมชื่อเมืองหลัง  ลาวขี้ถังจ�าไทยมาเว่า
ไทยผู้เถ่าเขาเรียกต้นกรวย  ลาวสวยๆ คอแลนเขาเรียก
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บ่ส�าเหนียกเอิ้นว่าหนองกวย  ค�าว่ากวยกระทอก็ว่า
หรือกระต่าตาห่างตาฮี  ถ้าเป็นทีว่ากวยก็ได้
หนองนี้ใช่เขาพักสานทอ  สานบ่หลอสานกวยสานต่า
เขาจึงว่าเอิ้นชื่อหนองกวย  รถเขารวยรับคนแล่นต่อ
รถแล่นต่อเถิงบ้านหนองแซง  บ้านหนองแซงเป็นที่ ๑๙
ถืกชื่อเค่าชื่อเก่าของลาว  เหตุพวกลาวแต่เดิมเขาใช้
เป็นต้นไม้ล�าน้อยชื่อตรง  เขาประสงค์ตัดมากรุยุ้ง
ล�าบ่ยุ่งสานได้ดังหวาย  ตัดหลายๆ มาขายก็ได้
คนชอบใช้ท�าเฝือกท�าฝา  พรรณนาบอกพอให้ฮู้
รถบ่อยู่เขาเปิดต่อไป  เดินไวๆ เถิงบ้านตลาด
บ้านตลาดเป็นที่คบซาว  พวกสาวๆ ขายของกันหยุ่ง
ขายทั้งกุ้งปลาค่อปลาเข็ง  พวกนักเลงก�าเงินหาซื้อ
เสียงอู้ๆ ขายพร้อมสู่อัน  เป็นส�าคัญจึ่งเอิ้นตลาด
รถก๊าดๆ ไปหน้าบ่อหนา  หนองสีดาซาวเอ็ดรถจอด
รถเขาทอดคนขึ้นคนลง เฮาประสงค์บอกให้ฮู้เหตุ
อุปเทศเอิ้นหนองสีดา  หนองแคมนามีต้นฝรั่ง
ต้นฝรั่งลาวว่าสีดา  พรรณนาบอกไว้พอฮู้
พวกรถตู้เขาแล่นเลยไป  หยุดรถไฟที่บ้านป๊อกแป๊ก
บ้านป๊อกแป๊กเป็นที่ ๒๒  ลาวทั้งผองหนองกวยมาที่
ต่อแต่นี้กระทั่งแก่งคอย  อยู่ตามดอยตามดงก็มาก
ไทยโคราชยังขั้นอยู่กลาง  ระยะทางเฮาจักชี้บอก
ไทยบ้านนอกเอาชื่อสังมา  เขาช่างหาเอิ้นบ้านป๊อกแป๊ก
ค�าป๊อกแป๊กเสียงน้อยเสียงเบา  ตามส�าเนาฝนตกป๊อกแป๊ก
ป๊อกแป๊กนั้นฝนถืกหลังคา  ของตกมาป๊อกแป๊กเล็กน้อย
เว่าจ้อยๆ เหมิดฮอมปัญหา  เหมิดปัญญาบอกจริงบ่ได้
พวกลาวใต้ลาวล่างตีนเขา  เพศของเขานุ่งซิ่นนุ่งผ้า
ยามเขาบ้าอยากเป็นสาวไทย  ใส่ก�าไลนุ่งผ้าสอดเตี่ยว
ยามไปเที่ยวอยากเป็นสาวลาว  ซ่อนซิ่นขาวนุ่งซิ่นตาแหล่
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ตั้งคือแข้อยู่น�้าอยู่บก  สกปรกใจเขาบ่เที่ยง
ใจคว�้าเบี่ยงเว้าชู้ไทยลาว  ยามเป็นสาวสวยงามพอใช้
มันขี้ไฮ้ยามเฒ่าคือผี  แม่นอีหลีบ่ใช่แข่งเว่า
คนเฒ่าๆ งามแย้มบ่มี  สาระบุรีเป็นตายดังนี้
ค�าเฮาชี้ลองเจ้าเบิ่งใจ  เป็นวิสัยหมอล�าเขาว่า
ข้อยฮักเจ้าดอกข้อยหยอก  เจ้าเหล่นลองใจเจ้าเบิ่ง
ข้อยเหยาะหยอกเย้า  ใจเจ้าอย่าเคือง
ตโตตั้งจาหน้าต่อไป  พวกรถไฟเขาเลยไปหน้า
ไปบ่ช้าเถิงบ้านปากเพรียว  บ้านปากเพรียวซาวสามที่จอด
รถมาทอดตั้งแม่นหน้าเมือง  เป็นตาเคืองหน้าเมืองแท้ๆ 
เมืองเก่าแก่สาระบุรี  สถานีเอาเพรียวมาตั้ง
ชื่อเขาตั้งชื่อห้วยชื่อคลอง  ผิดท�านองชื่อเมืองบ่เว่า
เมืองเป็นเค้าควรตั้งเครื่องหมาย  รถเลยกลายไปหาที่จอด
รถไปทอดที่บ้านหนองบัว  บ้านหนองบัวเป็นที่ ๒๔
บอกให้ถี่หนองใหญ่มีบัว  น่าอยากหัวพวกลาวขึ้นรถ
สั่นทดๆ ย่านแต่บ่ทัน  เป็นน่าขันพายถงหามหาบ
พายทั้งดาบทั้งห่อรุงรัง  เป็นตาซังแบกแคนไปพร้อม
แคนก้อมๆ พาหม่วนพาเมา  รถบ่เซาแล่นไปภายหน้า
ถ้วน ๒๕ ชื่อบ้านแก่งคอย  อยู่ใกล้ดอยสถานีใหญ่
เขาสร้างไว้เก็บสิ่งเก็บของ  เขาผีปองปลูกโรงปลูกร้าน
เหตุเป็นบ้านอยู่เขิ่งหว่างกลาง  คือทางกรุงกับทางโคราช
ที่สะอาดสร้างใหญ่สร้างโต  ที่ระโหหมู่บ้านก็มาก
บ่ล�าบากหาผักหาปลา  อยากไปหาหมูกวางก็ได้
เหตุอยู่ใกล้ตีนป่าตีนดง  เฮาประสงค์อยากบอกชื่อตั้ง
ฮู้ไว้บ้างค�าว่าแก่งคอย  เหตุใกล้ดอยอยู่ฮิมแม่น�้า
น�้าแม่นั้นเขาเอิ้นน�้าสัก  หินสลักเกียดกันน�้าไว้
หินเกิดใต้ตันน�้าทั่วไป  เป็นค�าไทยเขาเรียกว่าแก่ง
มันหากแบ่งผิดจากค�าลาว  พวกคนลาวเขาเรียกว่าแก้ง
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มันหากแย่งผิดเอกกับโท  เลยเลโลฟังกันบ่ได้
ค�าต่อท้ายคองถ้าว่าคอย  คนส�าออยเขาคิดหาเหตุ
อุปเทศจักเอิ้นแก่งคอย  มีชายพอยคอยสาวอยู่แก้ง
สาวหน้าแห้งอยู่ใต้ไปไกล  สาวเสียใจคอยผัวฮ่องไห้
เขาเล่าไว้ตั้งแต่ประถม  ลมวอยๆ แก่งคอยสาวไห้
เฮากล่าวไว้พอฮู้ค�าตั๋วะ  น่าอยากหัวค�าตั๋วะคนเก่า
เขาส่างเว่าสาวไห้คนเดียว  สาวปากเพรียวแก่งคอยทุกบ้าน
สาวหน้าด้านฮ่องไห้สู่คน  สังบ่ขนเอาค�ามาเว่า
พวกสูเจ้าฟังแล้วอย่าหลง  เฮาประสงค์แต่งค�าฟังเล่น
เฮาจักเว่นเว่ามากเสียการ  แต่งต�านานสืบไปโคราช
รถก๊าดๆ ออกจากแก่งคอย  เถิงตีนดอย ๒๖ รถจอด
ที่เขาทอดเขาเอิ้นทับกวาง  คนทั้งปวงเขาไปหาเนื้อ
เขามาเฮื่อนอนฮั่งนอนแฮม  ชื่อจึงแถมทับกวางต่อไว้
รถจึงได้มาตั้งเครื่องหมาย  เฮาจักบรรยายบอกไว้ถ้วนถี่
ประเทศนี้ภูมิพื้นดินดี  มีวารีน�้าซับไหลออก
มาจากซอกทางฮอมตีนเขา  เป็นที่เซาโรงงานมาตั้ง
เขามายั้งหัดปลูกหัดฝัง  เฮ็ดยายยังเป็นเวิงใหญ่กว้าง
สวนใหญ่กว้างเขาปลูกมีครู  หัดกันดูพรวนดินรดน�้า
ปลูกลื่นด้ามเหลือซื่อเหลือขาย  ปลูกหลวงหลายทั้งผักทั้งเข้า
เขาจึงเว่าเอิ้นว่ากสิกรรม  การเขาท�าหวังดีต่อไพร่
พระบาทไท่ทรงโปรดกรุณา  เพิ่มปัญญาหากินแก่ไพร่
พระจึ่งได้เบิกจ่ายเงินทอง  มาส�ารองเลี้ยงครูเลี้ยงศิษย์
ให้เป็นฮีดเป็นต้นเครื่องหมาย  เว้าไปหลายช้าการเดินหน้า
รถบ่ช้าแล่นขึ้นตีนเขา  ฮอดบ่อนเซาชื่อว่าหินลับ
หินลับนี้เป็นที่ ๒๗  เบ็ดเตล็ดบอกไว้ให้ฮู้
เป็นกระทู้หินลับมีดขวาน  อยากไต่สวนเข้าดงทางใต้
เข้าป่าไม้มีห้วยหินงาม  บ่ต้องถามแต่หินลับมีด
หินประณีตลับมีดขวานคม  มีอุดมคนเขาชอบใช่
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ในที่ใกล้วงนี้บ่มี  สถานียืมชื่อมาตั้ง
เหตุมายั้งในเขตต�าบล  สับประดนตั้งชื่อหินลับ
หินลับมีดตามนี้บ่มี  ใกล้สถานีมีแต่หินหยาบๆ 
บ่เป็นบาปตั้งชื่อเครื่องหมาย  ปริยายภายหลังจักฮู้
พอรถตู้เขาแล่นเลยไป  ระยะไกลถึงที่ ๒๘
ที่ ๒๘ เขาเอิ้นหมวกเหล็ก  บ่มีเหล็กบ่มีทั้งหมวก
ค�าว่าหมวกเขาใช้ง�าหัว  เขาส่างตั๋วะเอาเหล็กเฮ็ดหมวก
มันบ่สะดวกจักหนักกระบาล  ตามต�านานเขามีมาเก่า
เขาส่างเว่าว่าบ้านหมุกเหล็ก  บ้านหมุกเหล็กอยู่ในไปมาก
เขาจึ่งลากเอาชื่อมากลาง  ไว้ฮิมทางจึงกลายเป็นหมวก
หมุกและหมวกเฮาอู้บ่ถอง  เฮาผีปองกล่าวพอฮู้เหตุ
รถประเวศเดินหน้าต่อไป  เดินไวๆ เถิงที่ ๒๙
นามแต่เค่าปางโสกเครื่องหมาย  คนทั้งหลายเอิ้นว่าปางโศก
ค�าว่าโศกเป็นชื่อพฤกษา  เป็นหมู่หนาแต่ล้วนต้นโศก
เกิดตามโคกตามมาบห่อมเขา  เป็นท้องส�าเภาเขาไปตั้งบ้าน
คนบ่ค่านบ่โศกบ่เหงา  คนบ่เมาใฮสวนเขาสร้าง
มีลูกจ้างตัดหลัวตัดฟืน  ยามกลางคืนเขาไปนั่งห้าง
ให้ลูกจ้างท�าส้มไว้ขาย  คนทั้งหลายเดินทางมาฮอด
พวกรถจอดซื้อส้มเขากิน  เป็นอาจิณบอกพอฮู้ไว้
รถเขาใช้จักรแล่นตามทาง  เหมิดหว่างกลางลงเขาไปหน้า
รถบ่ช้าเถิงที่ ๓๐  เฮาจักหยิบชี้บอกคล่องๆ
ชื่อปากช่องปากป่าปากดง  เขาประสงค์อยากให้ฮู้เหตุ
ที่สุดเขตดงพระยาไฟ  พึงสนใจปากช่องแต่ก่อน
บ่แม่นบ่อนตั้งสถานี  นอกวิถีเข้าไปทางใต้
มันบ่ใกล้ไปอีกยังนาน  ปางปูฮาณทางคนทางต่าง
ในระหว่างจักเข้าในดง  เขาจ�านงเอิ้นว่าปากช่อง
ชื่อปากช่องเป็นชื่อต�าบล  อย่าสงนบ่แม่นชื่อใหม่
เปลี่ยนที่ใหม่แต่สถานี  เขายินดีเอาชื่อมาไว้
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ชื่อจึงได้ปากช่องตามเดิม  สุขกระเสริมอุดมที่นี้
เฮาจักชี้เป็นพื้นดินแดง  ปลูกฟักแตงปลูกมันปลูกเผือก
มันบ่เลือกปลูกอ้อยของกิน  ปลูกลงดินงามตายทุกอย่าง
ดีทุกอย่างทั้งไฮ่สวนนา  แต่ก่อนมาเขากลัวความไข้
คนจึงได้มีน้อยบ่หลาย  เหตุกลัวตายไข้ดงท้องป้าง
เมียเป็นฮ้างเป็นหม้ายก็หลาย  เหตุค้าขายทางดงตายมาก
ความล�าบากเดียวนี้บ่มี  ไข้แล่นหนีแต่รถมาฮอด
เหตุบุญยอดพระเจ้าอยู่หัว  ผีมันกลัวกลางดงอยู่ได้
บ่มีไข้เจ็บป่วยเป็นสุข  ยิ่งสนุกกว่าชาวนานอก
เฮาชี้บอกพอฮู่แยบคาย  ผู้เป็นนายพากันสมม้า
เลี้ยงไว้ท่าใช้ราชการ  กองทหารทั้งกองต�ารวจ
ท่านประกวดเลี้ยงม้าเลี้ยงงัว  วางกันนัวปากช่องจันทึก
ดูพิลึกเลี้ยงมากเลี้ยงมาย  เว้าไปหลายเสียทางเดินหน้า
รถบ่ช้าถึงเขต ๓๑  บอกไว้เสร็จชื่อบ้านจันทึก
ชื่อพิลึกแต่ก่อนเป็นเมือง  ชื่อของเมืองนครจันทึก
ค�าจันทึกเฮานึกบ่เห็น  มันเป็นเข็ญมักเจ็บมักไข้
คนจึงไฮ้บ่แผ่บ่พืน  เขาจึงคืนเป็นเมืองบ่ได้
เหตุมันใกล้ปากช่องดงหลวง  คนทั้งปวงไข้ตายกันมาก
แสนล�าบากเดียวนี้จึงหาย  ปริยายไว้เพียงเล็กน้อย
รถแล่นค่อยเถิงลาดบัวขาว  ลาดบัวขาวที่ ๓๒
จักบอกคลองหนองบัวอยู่ใต้  อยู่บ่ใกล้อยู่ห่างออกไป
พวกรถไฟเอาชื่อมาไว้  เหตุอยากให้ฮู้เขตต�าบล
พวกรถยนต์เขาแล่นไปหน้า  ไปบ่ช้าถึงเขต ๓๓
อันมีนามส�าโรงบ้านใหม่  รถแล่นใส่ทางหน้าต่อไป
บ่สู้ไกลที่ ๓๔  นามเขามีว่าหนองน�้าขุ่น
น�้าบ่ขุ่นสีน�้าใสขาว  แต่คนลาวคนไทยโคราช
นั่งตลาดขายสิ่งขายของ  หาเงินทองแต่งตัวดูอาจ
ขาวอาดหลาดสายสร้อยตุ้มหู  เป็นหน้าดูสาวไทยเหน็บเตี่ยว
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เฮ็ดหน้าเบี้ยวเบือนบึ้งเบิ่งชาย  เว้าไปหลายช้าทางเดินหน้า
รถบ่ช้าถึงสถานี  นามเขามีว่าบ้านสีคิ้ว
บ้านสีคิ้ว ๓๕ พอดี  บอกไว้ทีพวกลาวพายัพ
เขาช่างรับว่าเขาเป็นญวน  ดูกระบวนเขานุ่งซิ่นต่าง
ลายมันห่างบ่ล่องลายขวง  ลายทั้งปวงด�าแดงเท่านั้น
บ่ส่างขั่นเหลืองมุ่ยคือลาว  พวกคนลาวนุ่งสิ้นลายล่อง
ลายเป็นช่องลายล่องคามขา  เขาส่างหาลายสีมาขั้น
เว้าให้สั้นสีคิ้วบ้านงาม  เป็นสนามเลี้ยงงัวฝูงใหญ่
งัวฝูงใหญ่แม่นงัวเจ้าเมือง  บ่ขัดเคืองเจ้าเมืองโคราช
มันมาขาดเมื่อตั้งเทศา  แต่ก่อนมาเจ้าเมืองงัวมาก
บ่ทุกข์ยากเขาฮั่งเขามี  บอกเป็นทีการหลังฮู้ไว้
บัดนี้ได้มาตั้งอ�าเภอ  อย่าเผอเลออ�าเภอจันทึก
ชื่อพิลึกเมืองเก่าเครื่องหมาย  เขาเสียดายชื่อเมืองเก่าฮ้าง
เอาสร้างสีคิ้วอ�าเภอ  อย่าสู้เผลออ�าเภอจันทึก
มันพิลึกเฮานึกเฮาตรอง  เป็นท�านองจื่อจ�าเอาไว้
รถจึ่งได้เดินหน้าต่อไป  พวกรถไฟเดินไปบ่ช้า
เถิงภายหน้าที่ ๓๖  เขายกชื่อโคกสะอาด
โคกสะอาดแต่ก่อนบ่มี  สองสามปีเขามาตั้งบ้าน
เขาบ่ค้านเบิกโคกเป็นนา  คนไปมาอาศัยพักจอด
เขาจึ่งทอดเป็นสถานี  ตามวิถีรถแล่นไปหน้า
รถบ่ช้าเถิงบ้านสูงเนิน  นับบ่เกิน ๓๗ แท้
เฮาบอกแก้ค�าว่าสูงเนิน  บ้านสูงเกินเนินสูงบ้านใหญ่
ฝูงพวกไพร่ลาวจากเวียงจันทร์  เขาขยันสร้างเฮือนสร้างบ้าน
เขาบ่ค้านเวียกไฮ่นาสวน  พอสมควรบ่าวสาวสะอาด
คนฉลาดช่างเว้าช่างจา  คนไปมาชอบเซาบ้านนี้
แต่ก่อนกี้มีแต่คนลาว  ครั้นเถิงคราวรถไฟมาฮอด
มีตลอดทั้งเจ๊กทั้งไทย  เป็นก�าไรอ�าเภอมาตั้ง
มาอยู่ฮั่งการบ้านการเมือง  บ่ขัดเคืองเข้าของในหลาด
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ในตลาดมีพร้อมทุกอัน  บอกส�าคัญรถเดินไปหน้า
มันบ่ช้า ๓๘ พอดี  บอกไว้ทีกุดจิกชื่อตั้ง
อันชื่อตั้งนามว่ากุดจิก  มักหยุกหยิกไทยลาวต่างเว้า
กุดนั้นค�าเว้าถืกกัน  เป็นส�าคัญหมายวังมีน�้า
ครั้นมีน�้าวังกว้างขอบยาว  ไปตั้งคราวบ่มีแม่น�้า
น�้าเช่นนั้นเขาเอิ้นว่ากุด  ค�าว่ากุดลาวไทยว่าถูก
ยังบ่ถูกแต่ค�าว่าจิก  ค�าว่าจิกเป็นชื่อไม้น�้า
ไม้จิกน�้าใบอ่อนเป็นผัก  ลาวเขามักว่าผักกระโดน
ไทยตะโกนเอิ้นว่าจิกน�้า  บอกไว้ซ�้ากันแก้ผู้ถาม
รถแล่นตามมาเถิงโคกกรวด  พึงส�ารวจ ๓๙ สถานี
รถจรลีเถิงภูเขาลาด  ที่สะอาด ๔๐ ถ้วนพอดี
รถฮีบหนีเข้าเมืองโคราช  เถิงโคราชถ้วน ๔๑
บอกไว้เสร็จโรงยาวใหญ่กว้าง  สร้างใหญ่กว้างเป็นที่ท�างาน
เป็นสถานท่ามกลางหว่างเคิ่ง  เป็นทางเกิ่งกรุงเทพฯ อุบล
ทางอุบลไปตาวันออก  เฮาจักบอกทางไปอุดร 
รถเขาจรแยกกันโคราช  แต่กรุงเทพฯ สุดเขตอุดร
ทางโคจรเกิ่งกางโคราช  เมืองโคราชเป็นที่ส�าคัญ
รถโฮมกันคนหลายสู้มื้อ  มีของซื้อของแลกของขาย
คนทั้งหลายไปมาบ่ขาด  มีตลาดแต่ข้างวัดกลาง
ตามฮิมทางขายของทุกแห่ง  เขาช่างแต่งไว้ค่องไว้งาม
มีไปตามฮิมทางหลายเส้น เขาบ่เว้นทางใหญ่ในเวียง
มีฮ่านเฮียงเขาขายสุดยอด  มีตลอดเถิงหัวตะโมน
หัวตะโมนนอกเวียงไปรถ  เสียงทดๆ คนซื้อคนขาย
คนนั่งขายสาวๆ โดยมาก  ดูหลากๆ เขาเอ้ขายของ
เหมือนเขาปองล่อชายไปซื้อ  ชายหัวดื้ออยากเข้าไปแยง
ของแพงๆ ตุ้มหูสานสร้อย  ค่าบ่น้อยเขาคาดหลายสาย
เห็นผู้ชายท�าตาวอกแวก  คือนกแขกกินน�้าหมั่นเงย
คนบ่เคยหลงกลเลยซื้อ  เว้าซื่อๆ สาวเจ๊กแกมไทย
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เบิ่งแต่ไกลงามข�ายามแย้ม  งามแฉล้มงามแก้มงามคาง
งามอกอางสาวนางโคราช  เฮาบ่อาจชมได้เต็มใจ
ชมทางไปทางมาบ่ยาก  มีรถลากรถม้ารถยนต์
รับส่งคนไปมาจากรถ  เสียงทดๆ แย่งคนโดยสาร
บางประการเชิญไปพักห้อง  เหตุเขาจ้องหาเงินหาทอง
ดูเกินลองแก่ควรน่าเกลียด  เป็นน่าเคียดจักขึ้นรถไผ
อึดอัดเหลือทนล�าบาก  คือทุกข์ยากอดอยากกลัวตาย
ลูกผู้ชายขายกันกลางบ้าน  เฮ็ดหน้าด้านยาดแจกปันกัน
คือหัวมันหัวกลอยหัวเผือก  มันช่างเสือกท�าหน้าคือลิง
เป็นค�าจริงบอกไว้เล็กน้อย  เว้าจ้อยๆ เหตุรถพานอน
เขาบ่จรต่อไปภายหน้า  เฮาจึงกล้านอนเหล่นแต่งกลอน
น่าสะออนงามเมืองโคราช  งามตลาดงามวัดอาราม
งามสนามทหารปืนใหญ่  งามพวกไพร่เขาสร้างเขาแปง
นอกก�าแพงแต่สวนแต่บ้าน  เขาบ่ค่านสวนหมากสวนพลู
คลองปะลูแต่สวนตลอด  ตั้งแต่ยอดโคกกรวดมาเมือง
สองฟากเหมืองแต่สวนอ้อยต้อย  มีบ่น้อยเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมือง
บ่ห่อนเคืองไผไปต้องได้  เอาบอกไว้เขาห่างเขามี
เป็นเศรษฐีด้วยกันโดยมาก  คนทุกข์ยากเมืองนี้บ่หลาย
ปริยายไว้เพียงพอฮู้  พวกรถตู้ตื่นเช้าจักเดิน
บ่ให้เกิน ๗ โมงจักออก  เขาจึงบอกเตรียมเนื้อเตรียมตัว
เตรียมทั้งครัวของกินห่อเข้า  ขึ้นรถเช้าเดินหน้าต่อไป
ทางบ่ไกลบัดเดียวก็จอด  รถมาฮอดที่ถ้วน ๔๒
ไว้เป็นคลองสถานีจิระ  จ�าไว้นะอยู่เคิ่งกลางเมือง
หรือยังเคืองอยากฮู่จิระ  ค�าจิระเป็นชื่อลูกหลวง
ลูกในหลวงเอิ้นพระองค์เจ้า  นามแต่เค่าชื่อจิระปวัตวระเดช
นามวิเศษชื่อกรมหลวงนครไชยศรี  บุญเพิ่นมีเป็นแม่ทัพใหญ่
ตั้งต้นใหม่สร้างค่ายทหาร  ท่านเป็นประธานพามาสร้างค่าย
อยู่เลียบต้ายวงขอบหนองบัว  เพิ่นเป็นตัวผู้พามาก่อ
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เพิ่นจึงต่อถนนเข้าเมือง  สายเข้าเมืองชื่อถนนจิระ
รถมาละตั้งสถานี  ชื่อจึ่งมีสถานีจิระ
เอาจิระค�าต้นพระนาม  เป็นค�างามชื่อทางชื่อรถ
ให้ปรากฏชื่อนั้นบ่หาย  เป็นอุบายบอกพระนามภายสร้อย
เว่าแต่น้อยรถแล่นต่อไป  บ้านพะไลถ้วน ๔๓ 
บอกไว้ตามพะไลชื่อหว้าน  คนต่างบ้านเสียงเว้าต่างกัน
มันน่าขันหัวไพลไทยใต้  โคราชใซ่เอิ้นว่าพะไล
พวกอยู่ไกลฝูงลาวเมืองนอก  เขากลับกลอกเอิ้นว่าหว่านไพ
คนชาติไทยมณฑลพายัพ  เขาช่างนับเอิ้นหัวปู่เลย
เฮาหากเคยฟังไว้ทุกท่า  เฮาบอกว่ามันถืกของไผ
ไพลพะไลหว้านไพเสียงใกล้  มันบ่ใกล้แต่หัวปู่เลย
ผู้บ่เคยพั่งเขาบ่ได้  เฮาบอกไว้พอฮู่ทั่วกัน
เป็นส�าคัญรถเลยไปหน้า  ไปบ่ช้าถึงบ้านพระเนา
เป็นที่เซาถ้วน ๔๔  บอกไว้ถี่ค�าว่าพระเนา
ค�าว่าเนาเขมรว่าอยู่  บ้านพระอยู่ว่าบ้านพระเนา
ถ้าเป็นพระเนาเขมรเขาเฮียก  พึงส�าเหนียกเฮาเอิ้นบ้านตูม
บอกตามภูมิเป็นพระหรือพะ  จ�าไว้น่ะแปลได้ต่างกัน
รถเฮาผันต่อไปภายหน้า  รถบ่ช้า ๔๕ อย่าถาม
อันมีนามเขาเอิ้นท่าช้าง  เขาหากอ้างช้างข้ามล�ามูล
เหตุล�ามูลแต่เดิมแถบนี้  แต่ก่อนนี้เมืองบ้านบ่มี
ในคีรีเป็นดงป่าช้าง  พวกหมอช้างมาคล้องมาโพน
ตามหัวโนนแถบดงแถวนี้  ช้างหมู่นี้ข้ามไปข้ามมา
เหตุไปหาดงหลวงพุ่นพี่  ช้างหมู่นี้เป็นต้นตัวดี
ตามวาทีบูฮาณว่าไว้  คนชอบใช้ช้างต้นคนสุพรรณ
คนสุพรรณสวยงามจนส่า  ช้างในป่าหมู่นี้ฉันเดียว
เฮาหลงเทียวชมดงเดินช้า  เฮายังกล้าอยากชมทุกอัน
ของส�าคัญพวกขายเข้าห่อ  ยังมีต่อไก่ปิ้งติดกัน
ข้อส�าคัญหลายตัวเข้าปิ้ง  ย่างใส่หิ้งตัดคอตัดขา
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อกเขาหวาทับแบนข้างย่าง  เอาขึ้นค่างห่อเข้าเอิ้นขาย
บ่ใช่ขายแต่บ้านท่าช้าง  บ้านจักราชปลายมาศก็ขาย
น่าเสียดายเสียแนวไก่ต่อ  ขายบ่ห่อตัวสองสลึง
ใจดื้อดึงฆ่าไก่ซู้มื้อ  เขาช่างดื้อฆ่าซื้อฆ่าขาย
ไก่ฉิบหายไก่แพงคราวนี้  เฮาจักชี้เป็นบาปเป็นเวร
อย่าท�าเข็ญใส่ตัวภายหน้า  อย่าได้บ้าน�าเงินน�าทอง
อยากผิปองหาเงินก็ได้  แต่ให้ใช้ปลาแห้งปลาเค็ม
ไปเลือกเล็มเอาตามตลาด  อย่าให้ขาดปิ้งไว้ซื้อขาย
เป็นอุบายหาเงินไปหน้า  รถบ่ช้าถึงที่ ๔๖
อย่าวิตกชื่อห้วยจักราช  จักราชนี้เป็นชื่อเพียงแดง
ต้นแสบงไทยลาวเขาเรียก  จงส�าเหนียกต้นนี้เป็นแถว
เกิดเป็นแนวอยู่ฮิมแคมน�้า  เขาเลยซ�้าหมายห้วยชื่อมัน
เป็นส�าคัญห้วยจักราช  ไทยโคราชตั้งชื่อตั้งเสียง
ตามส�าเนียงสืบมาแต่เค้า  ให้หมู่เจ้าฟังแล้วจื่อเอา
รถของเฮาแล่นไปภายหน้า  รถบ่ช้าถึง ๔๗
บอกไว้เสร็จชื่อบ้านหินดาด  หินมันลาดเป็นแผ่นเป็นลาน
บ่มีถานจึงเรียกหินดาด  รถก๊าดๆ เดินหน้าต่อไป
บ่สู้ไกลที่ ๔๘  ชื่อมันแปลกว่าห้วยแถลง
รถแสวงส่งคนลงขึ้น  เสียงอึ้นๆ เดินหน้าต่อไป
บ่สู้ไกลหนองกระทิงชื่อเค้า  ที่ ๔๙ เอิ้นบ้านหนองกระทิง
บอกไว้จริงหนองกระทิงงัวเถื่อน  มีกลาดเกลื่อนลาวเอิ้นว่าเมย
ผู้บ่เคยจงจ�าเอาไว้  เฮาบอกให้กันแก้โลเล
ตามคะเณภาษาต่างชาติ  ผู้ฉลาดเว้าต่อภายหลัง
รถเขาหวังแล่นไปบ่ช้า  เถิงคราหน้า ๕๐ พอดี
สถานีชื่อล�าปลายมาศ  ล�าปลายมาศตกทางฮ่วมมูล
บ่ต้องคูณต้องหารบวกซ�้า  เป็นล�าน�้าล�าห้วยจื่อเอา
ตามส�าเนาเขมรประกาศ  ชื่อปลักมาศเป็นชื่อล�าคลอง
เฮาผิปองแปลค�าปะลัก  เขมรปะลักไทยทักเงินบาท
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เขมรว่ามาศไทยเรียกทองค�า  ควรจักจ�าเงินค�าชื่อห้วย 
แปลไว้ด้วยห้วยเงินห้วยค�า  ควรจ�าน�าภาษาต่างชาติ
อย่าประมาทฟังแล้วจื่อเอา  รถของเฮาแล่นต่อไปหน้า
ไปบ่ช้า ๕๑ พอดี  สถานีชื่อบ้านทะเมนไชย
ทะเมนไชยบ่ถืกชื่อแท้  เขมรแท้ชื่อทะเมนไตรย์
ทะเมนไตรเป็นชื่อต้นไม้  ลาวเขาใช้ว่าต้นลวงไชย
สีทะโนนไชยค�าไทยเขาว่า  บอกทุกท่าทั้งภาคเขมร
เป็นกรรมเวรเขมรตันหน้า  รถของข้าเดินเรื่อยต่อไป
เป็นทางไกล ๕๒ ถ้วน  มีชื่อล้วนเมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์เป็นเมืองมาก่อน  แต่เป็นบ่อนสิ้นเขตคนไทย
ต่อไปนี้เขมรมีมาก  ตั้งแต่ภาคปางก่อนปางหลัง
รถไฟยังบ่มีมาฮอด  แถบนี้ตลอดเป็นเขตเขมร
ตามบริเวณป่าไพรมีมาก  พวกลาวจากฝ่ายใต้ขึ้นมา
จับไฮ่นาฮั่วสวนสร้างบ้าน  ลาวบ่ค่านจับไฮ่จับนา
ตามมรรคาบ้านลาวตลอด  มาอยู่สอดแกมบ้านเขมร
บอกสะเกนไว้พอให้ฮู้  พวกรถตู้เขาแล่นเลยไป
ที่อาศัยถ้วน ๕๓  บ่ให้ถามชื่อบ้านตะโก
ค�าตะโกเป็นชื่อต้นไม้  ลาวเขาใช้เอิ้นหมากโกนา
รถบอคาแล่นต่อไปอีก  ถึงที่ผีก ๕๔ เป็นรอง
อันมีคลองเอิ้นห้วยหินลาด  รถก๊าดๆ เข้า ๕๕ สถานี 
อันมีนามว่าบ้านกะสัง  ค�ากระสังหมากสังลาวเรียก
พึงส�าเหนียกจ�าไว้ให้ดี  สถานีที่ ๕๖
อย่าวิตกเขาเอิ้นล�าชี  ใกล้ล�าชีมีดงป่าเผิ่ง
ไทยว่าผึ้งมีมากมีหลาย  เขาซื้อขายทุกปีบ่ขาด
อย่าประมาทค�าว่าล�าชี  บ่ใช่มีชีเดียวเท่านี้
ล�าชีนี้ชีน้อยบ่ยาว  ชีทางลาวใหญ่ยาวสุดเขต
พึงสังเกตอยู่เหนืออุบล  เป็นแม่ชลแยกมูลฝั่งซ้าย
บ่ขี้ฮ้าย ๒ ฟากแคมชี  คนเขามีหลายเมืองหลายบ้าน
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คนหลายล้านสร้างไฮ่ท�านา  พรรณนาถึงปลายสุดยอด
ไปตลอดภูเขียวภูเวียง  กล่าวไว้เพียงค�ากลอนบ่ขาด
รถแล่นปราดถึงเมืองสุรินทร์  เมืองสุรินทร์ถ้วน ๕๗
รถหยุดเสร็จคนขึ้นคนลง  เฮาประสงค์อยากให้ฮู้เหตุ
ในขงเขตของเมืองสุรินทร์  เป็นที่ดินแต่ดงแต่โคก
เมืองกลางโคกแม่น�้าบ่มี  ยังมีดีแต่บึงสระมาก
บ่ล�าบากใช้น�้าตามสระ  มีผักปลาหากินก็ได้
ใกล้ป่าไม้ใกล้เขตภูเขา  ดูส�าเนาเป็นเมืองเก่าฮ่าง
เห็นจักสร้างมากกว่าพันปี  ชาวบุรีเขมรเป็นพื้น
คนในพื้นในเหล่าในกอ  งามลออใหญ่สูงสะอาด
ยังปลาดแต่ไพร่ตามดง  ดูทรวดทรงหางามได้ยาก
เป็นกากซากก�่าๆ ด�าๆ  เขาว่าคนข�าชอบกันอย่างนั้น
เว้าเถิงชั้นการห่างการมี  เขาบ่ปีติหาเงินมาไว้
หาพอใช้พอกินพอทาน  พอส�าราญเลี้ยงเมียเลี้ยงลูก
ดูถูกเมืองป่าเมืองดง  รถประสงค์ต่อไปภายหน้า
ไปบ่ช้าถึงบ้านเมืองที  สถานีที่ ๕๘
เฮาจักแกดบอกไว้พอดี  บ้านเมืองทีเป็นบ้านเมืองเก่า
เหมิดความเว้าประวัติบ่มี  รถออกหนีต่อไปภายหน้า
เถิงบ่ช้า ๕๙ สถานี  บอกให้ดีชื่อบ้านกระโดนค้อ
กระโดนค้อบ่ถืกภาษา  ตามภาษาว่ากระโดนคว้า
กระโดนคว้ากระโดนโคกของลาว  เฮาสืบสาวแปลค�ามาไว้
รถจักรใช้เดินหน้าต่อไป  บ่สู้ไกลเถิงบ้านระแงง
อย่าคางแคงที่ ๖๐ ถ้วน  ระแงงล้วนเป็นชื่อเขมร
ตามสะเกนชื่อลาวไม้ติ้ว  ไทยไม้แต้วเขมรเอิ้นระแงง
บ้านระแงงอ�าเภอมาตั้ง  มาอยู่ฮั่งใกล้สถานี
นามเขามีสีขะระภูมิ์เมืองเก่า  เอาชื่อเค่ามาตั้งเครื่องหมาย
คนทั้งหลายเรียกอ�าเภอใหม่  อ�าเภอใหม่สีขะระภูมิ์
ตามภาคภูมิ์เขมรเป็นพื้น  เว้าตื้นๆ บ้านโคกดินทราย
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การค้าขายกันดารทุกสิ่ง  ยังแควนยิ่งแต่รถมาเถิง
รถเดินเลิงขนของมาให้  มันจึงได้ขายแลกสู่กัน
บอกส�าคัญไว้เพียงเล็กน้อย  รถแล่นค่อยเถิงที่ ๖๑
บอกไว้เสร็จชื่อบ้านกะลัน  ค�ากะลันเขมรเขาเรียก
จงส�าเหนียกไทยเรียกไม้เขลง  ลาวหมากเค็งจ�าค�าเฮาว่า
แปลเป็นท่าเรียกว่าบ้านเค็ง  บ้านหมากเค็งบอกไว้พอฮู้
พวกรถตู้ไปหน้าบ่หน  รถไปจนเถิงส�าโรงทาบ
พากันทราบที่ถ้วน ๖๒  เฮาจักปองบอกพอฮู่เหตุ
จงสังเกตค�าว่าส�าโรง  ต้นสัมโฮงค�าลาวเขาพูด
จงพิสูจน์ค�าทาบต่อไป  อย่าสงสัยต้นส�าโรงเตี้ย
เตี้ยกับเปลี้ยลาวเอิ้นอย่างเดียว  อย่าเฉลียวบอกไว้พอฮู้
พวกรถตู้เดินหน้าต่อไป  เถิงทับไชย ๖๓ ที่จอด
ห้วยรถทอดเขาเอิ้นทับทัน  ห้วยทับทันมันเป็นห้วยใหญ่
มีป่าไม้อ่าวกว้างเป็นนา  อยู่คับคาเขมรหมดเขต
จงสังเกตต่อนี้แดนลาว  เฮาจักสาวทับทันมาเว้า
ทัพของเจ้าอนุเวียงจันทน์  เกิดส�าคัญกบฏกรุงเทพฯ 
เขามาเสพตั้งค่ายเกณฑ์พล  อยู่ต�าบลใกล้ห้วยอันนี้
ห้วยอันนี้มีต้นทันหลาย  มันเกิดยายอยู่ใกล้ตลิ่ง
มันเป็นสิ่งเอิ้นห้วยหมากทัน  เป็นส�าคัญกองทัพมาตั้ง
กองทัพยั่งอยู่นี่หลายเดือน  เลื่อนสะเทือนทัพทันชื่อห้วย
บอกไว้ด้วยชื่อห้วยทัพทัน  ลาวหมากทันพุดทราไทยเรียก
ส�าเหนียกไว้พอแก้ผู้ถาม  ผิดก็ตามเฮามีความเว้า
รถแล่นเข้าที่จอดหนองแคน  บ้านหนองแคน ๖๔ ทอด
รถเขาจอดคนขึ้นคนลง  เฮาประสงค์ให้ฮู่หลายอย่าง
ค�าต่างๆ เขาเอิ้นว่าแคน  ค�าว่าแคนหมอล�าเขาชอบ
เขาต้องสอบหัดเป่าหลายเพลง  พวกนักเลงเป่าได้หลายวาด
มีดื่นดาดเขาเอิ้นว่าแคน  อีกมันแสนเดินทางทุกข์ยาก
แสนล�าบากเขาเอิ้นเหมื่อยแคน  อีกกกแคนเป็นชื่อต้นไม้
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มีบ่ไฮ่ไทยว่าตะเคียน  มีเสียนเลียนฮิมหนองต้นใหญ่
เขาจึงใส่ชื่อว่าหนองแคน  บอกเป็นแผนค�าแคนพอฮู้
พวกรถตู้เดินหน้าต่อไป  บ่สู้ไกลรถเถิงที่จอด
รถเขาทอดที่บ้านก�าแพง  บ้านก�าแพง ๖๕ ที่พัก
เป็นส�านักเมืองเก่าบูฮาน  เหมิดต�านานยังเหลือแต่ทราก
เหลือแต่กากเมืองเก่าก�าแพง  เขามาแปลงปลูกเฮือนสร้างบ้าน
จึ่งกล่าวต้านว่าบ้านก�าแพง  เหมิดทั้งแขวงของเก่าอยู่นี่
เฮาจักชี้ไปนี่บ่ไกล  มีน�้าใสสระโตใหญ่กว้าง
ในเขตขว่างใกล้ฝั่งฮิมสระ  มีขรุขระสถานเทวรูป
เป็นสถูปของคนบูฮาน  มีต�านานว่าสระสี่แจ่งมีแฮ้งสี่ตัว
ผู้หญิงมีผัวผู้ชายออกลูก  เขาส่างผูกเว้าต่อกันมา
เป็นปฤษณาบูฮานสืบต่อ  เผิ่นมาก่อสร้างบ้านสร้างเมือง
บ่ห่อนเคืองชื่อเมืองศีรษะเกษ  ถือเอาเลศเมืองเก่ามีสระ
ไปสถาตั้งเมืองขึ้นใหม่  จึงได้ใส่ชื่อว่าเมืองศีรษะเกษ
เป็นเมืองวิเศษเดียวนี้สืบมา  บ่มีต�าราบูฮานบอกไว้
เฮาซอกใส่หาเว้าสู่ฟัง  คนภายหลังจักได้ฮู้เหตุ
รถประเวศเดินหน้าต่อไป  รถเดินไวจอดโนนบ้านแต้
ตั้งแม่นแท้ ๖๖ สถานี  บอกไว้ทีค�าว่าบ้านแต้
มีไม้แต้เป็นป่าเป็นแถว  มีตามแนวที่เขาสร้างบ้าน
เขาจึงต้านเป็นชื่อเครื่องหมาย  คนทั้งหลายจึงเอิ้นบ้านแต้
ค�าไทยแท้มะค่าแต้เสาเฮือน  อย่าบิดเบือนเว้าไปทางใหม่
รถแล่นไต่สืบต่อตามราง  หยุดแยกทางบ้านเนียมที่จอด
ที่รถทอด ๖๗ พอดี  ชื่อมันมีบ้านเนียมเขาตั้ง
เฮาบ่พลั่งค�าเว้าว่าเนียม  ค�าว่าเนียมใบหอมเขาปลูก
บ่มีลูกเขาปลูกตามฮาง  ปลูกตามถางหอมเนียมหอมอ้ม
ผู้บ่าวก้มชมแก้มผู้สาว  เหตุผู้สาวเหน็บเนียมเหน็บอ้ม
สาวเกือบล้มบ่าวจูบเต็มแฮง  สาวหน้าแดงใจเต้นตึ๊กตั๊ก
ตั้งคือยักษ์มันอยากกินคน  เว้าบ่จนกล่าวพอฮู้เหตุ
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อุปเทศจักเอิ้นบ้านเนียม  พ่อเถ้าเนียมแกพามาตั้ง
มาอยู่ฮั่งทั้งลูกทั้งหลาน  ทั้งวงศ์วานเพื่อนฝูงเป็นหมู่
มาตั้งอยู่จึงเอิ้นบ้านเนียม  ชื่อจึงเทียมตาเนียมพ่อบ้าน
จักกล่าวต้านภายหน้าต่อไป  รถแล่นไวถึงเมืองสระเกษ
ศีรษะเกษ ๖๘ สถานี  อย่าฟ้าวตี๋จักบอกให้ฮู้
พวกเจ้าซู้ล�าเล่นใส่กัน  บอกส�าคัญเมืองเดิมเมืองเก่า
ตั้งแต่เค้าเขาตั้งบ้านดวน  พอสมควรยกมาตั้งนี่
ตั้งที่นี้ใกล้ห้วยส�าราญ  เป็นสถานมงคลหมายเหตุ
ศีรษะเกษเป็นชื่อสระหลวง  เจ้ากระทรวงจดหมายบอกเหตุ
ชื่อเมืองศีรษะเกษเป็นต้นสืบมา  นคราอายุบ่น้อย
มากกว่าฮ้อยเขาฮุ่งเขาเฮือง  พวกผ้าเหลืองพระสงฆ์นักปราชญ์
มีตลาดสินค้าสินขาย  มีเจ้านายขุนกวนพ่อบ้าน
คนบ่ค้านมีฮั้วมีสวน  พอสมควรต้นหมากต้นพร้าว
มีทั่วด้าวทั่วเขตทั่วแดน  บ่อขาดแคนบ่าวสาวหลายชาติ
ไทยโคราชไทยใต้ไทยเหนือ  มีล้นเหลือไทยลาวไทยส่วย
เจ้าอ่วยฮ่วยไทยส่วยไทยเยอ  เว้าปิเลอนุ่งซิ่นตาใหญ่
เฮามักไข่บอกไว้หลายทาง  พวกไทยกลางไทยเมืองโคราช
นั่งตลาดเห็นเหน็บเตียวมังมอ  ได้บ่พอทั้งขายทั้งซื้อ
เว้าสื่อๆ ขายถูกสู่อัน  เขาส�าคัญเงินค�าบ่น้อย
นับด้วยฮ่อยด้วยหมื่นด้วยแสน  บ่ขาดแคลนคนลาวได้เผิ่ง
ไผอยากเบิ่งลองเที่ยวไปดู  ตั้งหน้าดูสาวไทยแอวกิ่ว
นุ่งผ้าสิ้วใส่สร้อยตุ้มหู  หน้าเอ็นดูคือนกเป็ดน�้า
บ่หน้าข้ามหน้ายอกหน้าแยง  เว้าแผงๆ ไปไอ๋ไปเบิ้ง
ฮีบไปเบิ่งสาวเจ๊กสาวไทย  สาวไทยไกลสาวลาวสาวส่วย
งามอ้วยซ่วยสาวย่อปู่ไทย  งามสุดใจสาวไทยบ้านส่วย
งามอ่วยห่วยคือหมากส้มโฮง  นุ่งผ้าถงเขาเอิ้นว่าสิ้น
เฮ็ดลิ่นติ้นผูกตุ้มแขนยัน  ของส�าคัญกระจอนยอยใส่ต้าง
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เป็นแม่ฮ่างเพศยิ่งกว่าสาว  เพศของลาวเขางามพอใช้
ทัดดอกไม้หูซ้ายเป็นแหยม  ตาเขาแหลมเบิ่งชายเขิ่งหน่วย
คือคนป่วยตาเฟื้องตาสลึง  คนขี้หึงแม่นสาวเมืองนี้
เว้าจู้จี้ตั่วะเล่นบ่อาย  เฮาเสียดายแต่เมืองสระเกษ
น่าสังเวชเขาเอิ้นดูขัน  บ่ส�าคัญขุขันเมืองน้อย
เมืองอยู่ฮ้อยปลายเขตปลายแดน  เมืองอยู่แขนเขมรแกมส่วย
เมืองขี้ป่วยขี้ไข้ขี้เจ็บ  เอามาเหน็บทับถมเมืองใหญ่
เอามาใส่ทับชื่อเมืองดี  เมืองมั่งมีชื่อเมืองศรีษะเกษ
อุปติเหตุให้เอิ้นขุขัน  เป็นอัศจรรย์ชื่อเมืองแท้ๆ
เผิ่นยังแก้ตายได้ดังคน  อย่ากังวลเจ้านายเผิ่นแต่ง
บ่ขัดแข่งจึงถืกบูฮาน  ตามต�านายยักษ์วรรยุราช
ไหว้พระบาทตนยอดสินไชย์  (ว่าพระราชาเจ้าจ�าเสพสุนักขาก็ดี
ไผจักลอนขัดขืนต้องเสพโดยดอบเจ้า)  ค�าเฮาเว้าเฮาจ่มมากมาย
เหตุเสียดายเมืองศีรษะเกษ  ไว้เป็นเหตุแก่ลูกแก่หลาน
ให้เป็นการจบลงเพียงนี้  เฮาจักขี่รถแล่นต่อไป
บ่สู้ไกลหนองแวงที่จอด  รถมาทอด ๖๙ พอดี
บอกไว้ทีหนองแวงชื่อหญ้า  หนองตรงหน้ามีต้นหญ้าแวง
อย่าระแวงต้นปรือไทยเรียก  เพิงส�าเหนียกจ�าไว้สู่ตน
อนุสนธิ์รถไฟแล่นทอด  แล่นไปจอดบ้านท้อบ่นาน
เป็นสถานที่ ๗๐ ถ้วน  ชื่อล้วนๆ บ้านค้อค�าลาว
ค�าบ่ยาวการแปลบ่ยาก  รถจ้ากๆ เดินหน้าบ่นาน
เถิงสถาน ๗๑ เขาเว้า  ตามชื่อเก่าว่าบ้านค�าเมย
ค�านี้เคยที่เมยมาอยู่  บอกให้ฮู้ศัพท์ว่าค�าค�า
เป็นชื่อข�าน�้าค�าน�้าซับ  บ่ใช่ลับเอิ้นว่าค�าเมย
เฮาหากเคยงัวกะทิงบอกไว้  บ้านนี้ใหญ่จังหวัดขุขันธ์
พระจอมธรรม์อ�าเภอมาตั้ง  มาอยู่ฮั่งใกล้เขตรถไฟ
การจักไปจักมาก็ง่าย  การจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของ
การรับรองเจ้านายบ่ยาก  บ่ล�าบากจึงตั้งอ�าเภอ
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อย่าสู้เผลอกันทรารมย์อยู่นี้  แต่ก่อนกี้อยู่เขตขุขันธ์
ชื่อของมันเอามาไว้พี่  กันทรารมณ์ก่อนนี้เป็นเมืองน้อย
เมืองอยู่ห้อยสังขะขุขันธ์  มาไว้ฮั่นหมู่บ้านค�าเมย
ไผบ่เคยฮีบจ�าเอาไว้  เขาฮีบใช่จักรแล่นเลยไป
บ่สู้ไกลเถิงบ้านโนนผึ้ง  บ้านโนนผึ้งพอถ้วน ๗๒
เฮาจักปองเอาผึ้งมาเว้า  ลาวหมู่เจ้าเอิ้นเผิ่งทั้งเมือง
มันน่าเคืองบ้านลาวเอิ้นผึ้ง  เป็นผึ้งวิ้งฮวงโต้นหย่อนลง
เฮาประสงค์บอกไว้เล็กน้อย รถแล่นค่อยเถิงเขต ๗๓
แก้ค�าถามห้วยกระยูงจ�าไว้ ห้วยนี้ใช่มันใหญ่มันยาว
ไปหลายคราวป่ากระยูงมีมาก แปลบ่ยากเอิ้นห้วยกระยูง
ไม้ชิงชันแดงดงก็เรียก  จงส�าเหนียกความเว้าต่างกัน
บอกส�าคัญรถเดินไปหน้า  บ่ได้ช้าเถิงบ้านบุ่งหวาย
รถมากลายสถานีเขาตั้ง  รถมายั้ง ๗๔ พอดี
บอกไว้ทีบุ่งหวายบ้านเก่า  เฮาจักเหล่าค�าบุ่งค�าหวาย
บุ่งเขาหมายกุดวังปากกว้าง  ใกล้แม่น�้าปากทางบ่ไกล
ส่วนภายในใหญ่ยาวน�้ามาก  ต่างแต่ปากทางสั่นทางยาว
บุ่งหมากนาวบุ่งหวายปากสั้น  เว้าจั้นๆ ฮิมบุ่งมีหวาย
เขาจึงหมายบุ่งหวายเป็นชื่อ  พากันจื่อเอาไว้เนอหลาน
เป็นต�านานสืบไปภายหน้า  รถบ่ช้าออกแล่นตามราง
ไปเหมิดทาง ๗๕ สุดยอด  ที่เขาจอดอ�าเภอวารินทร์
อยู่ทักษิณอุบลเมืองใหญ่  อยู่ทิศใต้คนฟากฝั่งมูล
เขาจึงพูนถนนลงท่า  เป็นสง่ารถแล่นบ่นาน
เว้านิทานวารินทร์ให้ฮู้  เผิ่นไปกู้เมืองเก่ามาแปง
มันอยู่แขวงอุบลทางใต้  เอามาไว้อ�าเภอทักษิณ
ตามพื้นดินชื่อค�าน�้าแซบ  ค�าน�้าแซบน�้าซับกินหวาน
ตามวงศ์วานเอิ้นค�าน�้าแซบ  มันบ่แคบดงกว้างใหญ่หลวง
คนทั้งปวงถางดงสร้างบ้าน  ผู้บ่ค้านสร้างฮั้วสร้างสวน
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ผู้เป็นกวนสร้างโฮงเฮือนใหญ่  ผู้เป็นไพร่สร้างขึ้นพองาม
เป็นสนามรถไฟมาจอด  บอกตลอดเผิ่นตั้งอ�าเภอ
อย่าเผอเลอชื่อเมืองของเก่า  ฮู้ให้เท่าอ�าเภอวารินทร์
อยู่ทักษิณฟากมูลทางใต้  หมู่บ้านใกล้บ้านก่อบ้านจิก
บ้านตาติกบ้านเผิ่งบ้านกลาง  บ้านไม้ค้างบ้านค้อบ้านหวาง
บ้านบกกลางคูเมืองก็ใกล้  อยู่ทางใต้แม่นกองทหาร
เต็มสถานกุดละงุมปลายเขต  ที่วิเศษใกล้เขตรถไฟ
อยู่บ่ไกลเต็มดงป่าไม้  เฮาบอกไว้พอฮู้ต�าบล
บ้านสับสนผู้คนมีมาก  บ่ล�าบากทางค้าทางขาย
ทั้งหญิงชายซื่อขายเกลื่อนกลาด  มีตลาดสุดเขตสุดทาง
เป็นระวางซื่อกินบ่ยาก  บ่ล�าบากบ่าวๆ สาวๆ
ตามคลองลาวเว้ากันก็ง่าย  เว้าเบี่ยงบ่ายเสียแล้วสู่ขอ
เงินบ่พอขอเอาตัวตั้ง  ตัวไปฮั่งเป็นข้าเป็นเขย
เลยตามเลยเงินทองบ่เว้า  บอกเป็นเค้าการเกี้ยวสาวลาว
ใจผู้สาวมันชอบแต่ย่อง  ให้ฮีบจ้องยอย่องว่างาม
บ่ต้องถามบ่งามก็ชั่ง  ย่องต่างๆ งามวาทงามวง
งามสิ้นถงงามแพรเขาตุ้ม  งามอุ่มลุ่มคือสุ่มสักปลา
งามเหลือตาคือนกขี้ถี่ คือแมงบี้มันแอ่นกลางหาว
พวกสาวลาวชอบยออย่างนี้  ตะโตตั้งเดินกลอนไปใหม่
ลงรถใหญ่ขนถ่ายรถยนต์  พากันขนบันทุกอย่าช้า
รถเขาท่าจักเสียเวลา  ให้ฮีบมาขึ้นรถเสียก่อน
แล้วจึงผ่อนมาขนภายหลัง  เป็นตาซังแต่พวกรถจ้าง
ไผก็อ้างแต่รถตัวดี  ครั้นได้ที่รถแล่นมาฮอด
แล่นมาจอดฮิมน�้าแคมมูล  เจ้าประคุณรถมาเถิงค�่า
บ่อได้หล�่าดูบ้านดูเมือง  มั่วแค้นเคืองรถยนต์เฮือจ้าง
เฮาบ่อ้างอวดฮู้อวดเห็น  เป็นกรรมเวรขนของเดิ้กดื่น
ใจบ่ชื่นเถิงแล้วฮีบนอน  คอยฟังกลอนวันหลังเฮาตื่น
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ใจเฮาชื่นจักเที่ยวชมเมือง อย่าฮ้อนเคืองจักบอกให้ฮู่
เหมือนดังกู้เมืองขึ้นให้สูง  พวกตาลุงฟังเยอจักว่า
เลียบฮิมท่าของเมืองอุบล  ดูสับสนเฮือนชานเป็นหมู่
เฮือนไผอยู่แคมน�้าสบาย  ยามน�้าหลายขนของบ่ยาก
วัดก็มากฮิมน�้ามีสาม  เป็นวัดงามสุปัฏน์เหนือหมู่
ใต้เป็นคู่วัดหลวงวัดกลาง  ตัดเป็นทางถนนสายใหญ่
แต่บ้านใต้ตลอดบ้านเหนือ  ตัดเป็นเครือถนนใหญ่กว้าง
บ่ใซ่น้อยแปดเส้นทางหลวง  ตัดทางขวางทางซอยยิ่งมาก
มีตลาดสี่แยกตึกแถว  เสียงแซวๆ ยามเย็นยามเช้า
ซื้อกับข้าวกับแกล้มของกิน  น่ายินดีแต่ชาวตลาด
ไทยโคราชมากกว่าไทยลาว  พวกสาวๆ ขายของตามกาด
นั่งตลาดขายแทบทุกอัน  ของส�าคัญผ้าแพรเครื่องเทศ
ยิ่งวิเศษเครื่องใช้ของสอย  มีจนฟอยปัดเฮือนกวาดบ้าน
เขาตั้งร้านอยู่กลางถนน  คนสับสนซื้อขายบ่ขาด
พวกตลาดเขามั่งเขามี  เป็นเศรษฐีด้วยกันมีมาก
บ่ล�าบากการบ้านการเมือง  บ่ฮ้อนเคืองขุนนางมีมาก
ผู้พิพากษ์ตัดสินคดี  เจ้าภาษีพลทหารต�ารวจ
เขาเที่ยวตรวจเมืองบ้านอยู่เย็น  พวกชาวเถรสมภารเจ้าวัด
ฮีดก็คัดครองวัดครองสงฆ์  บวชจ�านงเอาบุญแท้ๆ
บวชแท้ๆ บวชสูตรบวชเฮียน  บวชขีดเขียนเฮียนธรรมพระเจ้า
เฮาจักเว่าบอกผู้มาไกล  บ่เคยไปจักหลงตลาด
จ�าเอาวาดให้ฮู้จักคน คางเป็นขนเขาเอิ้นว่าแขก
มันบ่แปลกแต่เจ๊กกับแกว  ดูบั้นเอวกางเกงมันสอด
ดูตลอดคนไทยคนลาว  เป็นกาวๆ นุ่งผ้าเหน็บเตี่ยว
คันไปเที่ยวให้เบิ่งผู้สาว  แม้นสาวลาวนุ่งซิ่นหัวก่าน
สาวต่างบ้านสาวเจ๊กผมยาว  นุ่งกางเกงเพศคือไก่โจ้น
สาวหัวโล้นผมสั้นสาวไทย  เขาเต็มใจนุ่งผ้าเหน็บเตี่ยว
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เขาเดินเที่ยวเพศค่องคือลิง  เพศผู้หญิงต่างกันอย่างนั้น
เว้าจั้นๆ จ�าไว้อย่าหลง  เฮาประสงค์แต่งกลอนอ่านเล่น
เฮาอดเว้นค�าเย่าบ่ไหว  ทางรถไฟเผิ่นมาฮอดแล้ว
มันบ่แค่วคงฮ่างคงมี  ให้ยินดีเฮ็ดสวนของปลูก
ของเป็นลูกเป็นเหง้าเป็นใบ  อุตส่าห์ไปหามาปลูกไว้
อย่าให้ไฮ้ขายได้ทุกอัน  เป็นส�าคัญพวกรถจักซื้อ
อย่าสู้ดื้อหาฮ่างหามี  เป็นเศรษฐีน�าเขาจักชาติ
อย่าประมาทเป็นชาติชายหญิง  เฮ็ดจริงๆ ฮ่างมีแท้ๆ
อย่าให้แพ้ไทยต่างภาษา  โยนิกาจบลงเพียงนี้ ฯ 
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อิทานิ โสรวาเร สนฺนิปติตาย ปริสาย สงฺฆคุณกถํ ภาสิสฺสามิ ตํ สุณาถ  
สมาคตาติฯ

ณ วนัน้ี เป็นวนัเสาร์ เป็นวนัทีบ่ริษทันักเรียนนัดประชมุกนัในพระวหิารเจดีย์หลวง 
ทีน้ี่ เป็นคร้ังที ่๔ ด้วยท่านทัง้หลายมผู้ีอ�านวยการเป็นประธาน พร้อมทัง้ครูและนักเรียน 
ทัง้ชายและหญงิได้มาสโมสรสนันิบาตเพือ่จะฟังธรรมเทศนาอนัเป็นพทุธโอวาท ศาสนา 
คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส�าหรับจะได้ปฏิบัติด�าเนินตาม

ถ้าพวกเราเป็นชาวสยาม เป็นพทุธมามกะมาแต่บรรพบรุษุ จ�าเป็นจะต้องศกึษา
ให้เข้าอกเข้าใจทางพระพุทธศาสนาไว้ส�าหรับตนทุกๆ คน คือพวกเราที่เป็นเด็กนี้แล 
จะต้องเป็นผู้ใหญ่รับมรดกพระพุทธศาสนาสืบไป ที่เป็นผู้ใหญ่บ�ารุงพระพุทธศาสนา
อยู่ทุกวันน้ีแต่ก่อนก็เป็นเด็กเหมือนสูเจ้าทั้งหลายน้ีเอง คร้ันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้ึน  
กแ็บ่งออกเป็น ๒ พวก พวกทีเ่ป็นนักบวชกรั็บมรดกทางนักบวชต่อกนัมา พวกทีเ่ป็น 
ชาวบ้านก็รับมรดกเป็นอุบาสกอุบาสิกาทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาต่อกันมา เบื้องหน้า
ต่อไปก็จะต้องพากันรับมรดกพุทธศาสนาสืบต่อกันไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

วนัน้ีก็จักแสดงพระสงัฆคุณอนัเป็นวตัถทุีค่วรเคารพ ซึง่เป็นประการที ่๓ ให้พากนั 
เข้าใจไว้ด้วย พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ๓ ประการน้ี ท่านให้ถอืเอาเป็นสรณะทีพ่ึง่ 
ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็จักไม่รู้ว่าจะพึ่งท่านอย่างไร

คุณแห่งพระสงฆ์ 

(เชียงใหม่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๔๗๑)
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ความจริงมนุษย์ทัว่โลก ถ้าเป็นชาตอินัเจริญแล้ว เขาต้องมีศาสนาไว้ส�าหรับเคารพ 
นับถือทุกชาติ ศาสนาน้ันแปลว่าค�าสอนของนักปราชญ์ ศาสนาที่เลื่องลือมีช่ือเสียง 
อนัโด่งดงัอยูใ่นโลกทกุวนัน้ีมี ๓ คอื พทุธศาสนา ๑ คริสตงัศาสนา ๑ อะหล่าศาสนา ๑  
คริสตงัศาสนา ยกพระเยซขูึน้เป็นพระศาสดา อะหล่าศาสนา ยกพระโมหะหมดัขึน้เป็น
พระศาสดา แต่พระศาสดาทัง้ ๒ น้ีมิได้ยกตนเป็นพระเจ้า เป็นแต่ผู้รับใช้ ผู้แทนพระเจ้า  
ให้มาสัง่สอนมนุษย์เท่าน้ัน คริสตงัศาสนา ชาวประเทศยโุรปโดยมากถอืเอาเป็นเจ้าของ 
อะหล่าศาสนา ชาวประเทศอาหรับโดยมากถือเอาเป็นเจ้าของ ส่วนพุทธศาสนาน้ัน 
พระบรมสุคตศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสยัมภู ตรัสรู้ธรรมอันเป็นประเสริฐ
ขึน้เอง เป็นพระเจ้าเอง ไม่ได้รับใช้ใคร ไม่มใีครเป็นใหญ่ในทางตรัสรู้ยิง่กว่าพระองค์ 
ส่วนพุทธศาสนานี้ ชาวประเทศเอเชียฝ่ายตะวันออกโดยมากถือเอาเป็นเจ้าของ 

ว่าโดยเหตผุล คริสตงัศาสนา อะหล่าศาสนา แสดงเพยีงสวรรค์ว่าเป็นยอดแห่ง 
ความสขุ ส่วนพทุธศาสนา แสดงว่าพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสขุ ผลทีส่ดุมวีเิศษ 
ต่างกันอย่างนี้

การทีย่กศาสนาต่างๆ มาแสดงให้ฟังดงัน้ี ประสงค์จะให้รู้ไว้ว่า ในโลกน้ีมศีาสนา 
ใหญ่อยู่ ๓ ศาสนาเท่านั้น พระศาสนาทั้ง ๓ นั้น ล้วนแต่ประกาศคุณงามความดีแก่ 
ผู้ประพฤตปิฏิบตัใิห้ได้รับความสขุทัง้ชาตน้ีิและชาตหิน้าเหมอืนกนั เป็นศาสนาทีดี่วเิศษ 
ด้วยกนัทัง้ ๓ แต่ทีจ่ะประกวดกนัให้รู้ว่าศาสนาไหนจะยิง่และหย่อนกว่ากันด้วยเล่ห์ลม 
คมใน ข้อนั้นเป็นวิสัยของนักปราชญ์ผู้เป็นจินตกวีจะพึงรู้พึงวินิจฉัย

แต่ให้พงึรู้พงึเข้าใจไว้ว่า ศาสนาในโลกเป็นของกลางด้วยกนัหมด คนชาตใิดจะถอื 
ศาสนาใดกไ็ด้ แต่ให้ชาตทิีรั่บปฏบิตัมีิอสิระ มีกรรมสทิธิ ์คอืเป็นเจ้าของแก่ศาสนาน้ัน 
ถ้าชาติไม่ได้รับความเป็นอิสระ ไม่ได้รับความเป็นกรรมสิทธิ์ คือว่าคนชาติที่เขาถือ 
มาก่อนเขาไม่ยอมให้กรรมสทิธิ ์เขามาสอนให้น้ันแหละ แต่เขาตามมาปกครอง เป็นอสิระ 
เขาตามมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ ศาสนาเช่นนั้นเราไม่ควรถือเพราะเสียเกียรติยศของชาติ
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บดัน้ี จักเล่าถึงความเฉลยีวฉลาดของบรรพบรุุษของพวกเราทีรั่บเอาพทุธศาสนา 
เข้ามาเป็นเจ้าของ คอืพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนชาตเิรา เป็นคนชาตอิริยกะ ตามพระพทุธประวตั ิ
ว่าอยู่ประเทศอนิเดยี เมือ่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว กท็รงประกาศพระศาสนา
อยูป่ระเทศอนิเดยี ไม่ได้เสดจ็มาสัง่สอนถึงประเทศสยามเรา จะเล่าให้ฟังตามศาสนา
ประวัต ิเม่ือพระพทุธเจ้าของเราเสดจ็นิพพานแล้ว ในระหว่าง ๒๐๐ ปีเศษ ในคร้ังน้ัน
เป็นรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งเมืองปาฏลีบุตร ได้พระโมคคัลลีบุตรเป็น 
พระมหาสงัฆนายก ยกตตยิสงัคายนาเสร็จแล้ว พระเถรเจ้าพจิารณาด้วยอนาคตงัสญาณ 
เหน็ว่าพระพทุธศาสนาจะไปรุ่งเรืองเจริญอยูใ่นปัจจันตประเทศ จึงได้แต่งตัง้ให้พระเถระ 
ผู้แตกฉานในพระธรรมวนัิย พร้อมด้วยพระอนัดับครบคณะอปุสมบทกรรม แยกกนั 
ออกไปประกาศพทุธศาสนาเป็นหลายสาย ในประเทศลงักาและประเทศสยามกค็ราว
เดียวกัน 

ในประเทศสยามเรา ปรากฏตามศาสนประวัติว่ามี ๒ สาย คือ โยนกประเทศ 
ซึ่งนิยมกันว่าเมืองเชียงแสน สาย ๑ สุวรรณภูมิประเทศ นิยมกันว่าเมืองท้าวอู่ทอง 
อยู่ระหว่างนครปฐมกับกาญจนบุรีต่อกัน สาย ๑

ถ้าหากเป็นความจริงตามศาสนประวัติ เราพึงเข้าใจว่าพระเถรเจ้าทั้งหลายที ่
น�าเอาพทุธศาสนามาประกาศน้ัน ไม่ใช่คนชาตสิยามเรา คงเป็นคนชาตอินิเดียน้ันเอง 
เป็นผู้น�ามา เหตุไฉนคนชาติสยามเรา มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขคร้ังกระโน้น  
จึงได้รับเอาพุทธศาสนาเข้าไว้ให้เป็นสมบัติของประเทศ ไม่พากันมีความรังเกียจ  
ข้อน้ีแหละพวกเราจะเห็นได้ว่าท่านที่เป็นบรรพบุรุษเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมนัก  
พึงเห็นดังนี้ พระสงฆ์ผู้น�าพระศาสนามาสู่ประเทศนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็น สุปฏิปนฺโน  
ผู้ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว คือปฏิบัติดีด้วยกาย วาจา ใจ  
ตรงกาย วาจา ใจ คือดีต่อไตรสิกขา ตรงต่อไตรสิกขา ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเพื่อจะ
รู้ของจริง สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติน่าไหว้น่ากราบ และเป็นผู้แสดงตนไม่เกี่ยวกับชาติ 
ขาดจากนามสกุล เป็นอริโย ผู้ไม่มีข้าศึก คือไม่ท�าตนให้เป็นข้าศึกแก่ตน 
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และการที่น�าพระพุทธศาสนามามอบให้นี้ ให้ผู้รับมีอิสระ มีกรรมสิทธิ์ คือเมื่อ
ตนตายแล้วกไ็ม่ต้องให้ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นคนในชาตขิองตนมารักษาอสิระรักษากรรมสทิธิ์ 
ส่วนพระพทุธโอวาทศาสนาทีน่�ามาน้ันกล้็วนแต่เป็นของดขีองจริง น�าผู้ปฏบิตัใิห้ได้รับ 
ความสุขความส�าราญเป็นผล

ผู้น�าพุทธศาสนามาสู่ชาติน้ัน เปรียบเหมือนน�าเอาแก้วสารพัดนึกมามอบให้  
คอืว่า เมือ่ท่านมาประกาศพระพทุธศาสนาให้บรรพบรุุษของพวกเราเกดิความเลือ่มใส 
รับปฏิบัติตามแล้ว ก็เร่งรีบสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาให้ยินดีใน ทาน ศีล ภาวนา ให้มี 
พระไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่งตามสมควรแก่อุปนิสัย ส่วนกุลบุตรผู้ยังหนุ่มยังน้อย 
ก็แนะน�าให้มีศรัทธาบวชเป็นสามเณรและเป็นภิกษุให้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมให้
แตกฉาน ช�านิช�านาญในธรรมวินัย ให้ฉลาดในการเทศนาสั่งสอนบริษัทให้เป็น 
ผู้แทนตนได้ทกุประการ คร้ันท่านทีเ่ป็นบรุาณาจารย์เหล่าน้ันถงึมรณภาพดับขันธ์แล้ว  
ลูกศิษย์ซึ่งเป็นชาวสยามก็รับมรดกเป็นอิสระรักษากรรมสิทธิ์ต่อมาจนกาลทุกวันน้ี  
คนชาวสยามจึงชือ่ว่า พทุธมามกะ ธรรมมามกะ สงัฆมามกะ แปลว่า ผู้ถอืว่าพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นของของตนและเป็นที่พึ่งของตน คือว่าตนเป็นเจ้าของ 
พระพุทธศาสนา

ข้อแสดงมาน้ี พึงเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของพวกเราเฉลียวฉลาดนัก ได้ทั้ง
พระพุทธศาสนาเป็นของรัฐ ได้ทั้งความเป็นอิสระกรรมสิทธิ์ด้วย ท่านจึงรับเอา
พระพุทธศาสนาไว้ส�าหรับชาติ คือว่าไม่ต้องนับถือบุคคลชาติที่น�าเอาพุทธศาสนามา
มอบให้ นับถือจ�าเพาะพระสงฆ์ที่ท่านน�าเอาพระพุทธศาสนามามอบให้เท่านั้น ถึงแม้
ชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าอริยกะ ก็ไม่ต้องนับถือเหมือนกัน นับถือแต่จ�าเพาะ
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาองค์เดียวเท่านั้น

การทีนั่บถืออย่างน้ี สมควรแท้ทีจ่ะเรียกร้องว่าถอืพระศาสนา ไม่ได้นับถอืบคุคล
ชาตินั้นทั่วไป การนับถือพระศาสนาเช่นนั้นจึงเป็นเกียรติยศส�าหรับชาติ การนับถือ
พระพทุธศาสนาได้เปรียบได้ก�าไรอย่างน้ี บรรพบรุุษของพวกเราจึงพากนันับถอื ทน้ีีเรา
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พงึทายใจของพวกบรรพบรุุษของเราดู ถ้าหากว่าพระสงฆ์ทีท่่านน�าเอาพระพทุธศาสนา
มาประกาศให้พวกเราปฏบิตัติามเหล่าน้ัน บอกว่าพวกชาวสยามเป็นคนโง่ จะบวชเป็น
ภิกษุปกครองศาสนาเองไม่ได้ ต้องให้ภิกษุชาติอันเดียวของพวกเขาผลัดเปลี่ยนกัน
มาปกครองเสมอไป คนชาตสิยามต้องรับเป็นลกูศิษย์คอยปฏบิตัภิกิษชุาวอนิเดียร�า่ไป
อย่างนี้ตลอดถึงลูกหลาน ถ้าพระภิกษุเหล่านั้นพูดอย่างนี้ บรรพบุรุษของพวกเราจะ
ยอมรับนับถือพระศาสนานั้นหรือไม่? ขอตอบเสียเองว่า ท่านจะไม่พากันนับถือเลย

เปรียบเหมอืนครูทีเ่ขาหวงวชิา เขาไม่ยอมสอนวชิาครูให้แก่เรา สอนให้เราเรียน
วชิาเพยีงชัน้ลกูศษิย์ร�า่ไหนร�า่ไปเท่าน้ัน คนเช่นน้ันเราไม่ควรเคารพนับถอื เราไม่ควร
เรียนเลย

การที่แสดงมาโดยยืดยาวนี้ประสงค์จะให้เห็นคุณแห่งพระสงฆ์ คือพระสงฆ์ที่
ท่านน�าเอาพระพทุธศาสนาของประเสริฐมาประกาศให้ชาตเิรานับถอื ชือ่ว่าบรุพาจารย์  
มีคุณแก่ชาตเิราอย่างยิง่ ควรพวกเราต้องระลกึถงึพระคณุของท่านอย่างยิง่ แม้พระสงฆ์  
ที่ท่านรับมรดกตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจ�าทรงพระธรรมวินัย และรับปฏิบัติกิจ
พระพุทธศาสนาตลอดกาล ก็เป็นที่ควรเคารพ ควรเลื่อมใส ถ้าขาดพระสงฆ์ผู้รับ
ปฏิบัติสืบกันมา พวกเราเกิด ณ ภายหลังก็จักไม่ได้ประสบพบเห็นพระพุทธศาสนา

เมื่อเราถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็พึงศึกษาให้รู้ว่าพระสงฆ์ท่านทรงคุณธรรม
ประการใด ท่านจึงได้นามว่า สุปฏิปนฺโน พึงเข้าใจว่าท่านทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คือ 
ไตรสกิขา ได้แก่ ศลี สมาธ ิปัญญา ท่านจึงเป็นผู้ปฏิบตัดิด้ีวยกาย วาจา ใจ ท่านเป็น 
ผู้ตรงต่อไตรสิกขา ท่านจึงได้นามว่า อุชุปฏิปนฺโน ผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ถ้ารู้คุณธรรม 
อันพระสงฆ์ทรงไว้เช่นนั้น ก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาสู่ตน คือให้มีขึ้นในตน คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา พระสงฆ์ท่านทรงไว้ครบทุกประการ เมื่อเรามีศีล สมาธิ ปัญญา 
เพียงชั้นใดก็เป็นอันถึงพระสงฆ์ด้วยคุณธรรมชั้นนั้นเป็นที่พึ่ง

ตกลงเรามีศีล ๕ อย่างเดียว เป็นอันถึงปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า เพราะ 
ศลี ๕ เป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า จึงชือ่ว่าเป็นพระปัญญาคุณของพระองค์ ถ้าเราทรง 
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คุณธรรมคือศีล ๕ ให้มีในตน ก็เป็นอันถึงพระธรรม เพราะศีล ๕ เป็นพระธรรม  
คอืเป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า ถ้าเรารักษาศลี ๕ ไว้ ทรงไว้ครบทกุประการ รวมความ 
ให้สั้น ถ้าเรารักศีล ๕ ได้ ก็เป็นอันถึงพระไตรสรณคมน์ เป็นพุทธมามกะ  
มีพระไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่ง ปิดอบายภูมิได้ มีสุคติเป็นที่ไป ณ เบื้องหน้า  
ด้วยประการเช่นนี้ ฯ
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คุณแห่งบิดามารดา

(เชียงใหม่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๔๗๑)

อิทานิ ธมฺมสฺวนทิวเส สนฺนิปติตาย ปริสาย มาตาปิตุคุณกถํ ภาสิสฺสามิ  
ตํ สุณาถ สมาคตาติฯ

ณ บัดนี้ เป็นวันที่จักฟังพระธรรมเทศนา ท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้มา 
ประชุมพร้อมกันแล้ว มีประสงค์จะฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นพุทธโอวาทศาสนา 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าการฟังธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าย่อมมีประโยชน์  
มีอานิสงส์เป็นอันมาก

อานิสงส์ที่จะพึงได้ในปัจจุบันทันด่วนเท่านั้น ๕ ประการ อสุตํ สุณาติ คือ 
จะได้ยินได้ฟังข้ออัตถธรรมที่ตนยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง ๑ สุตํ ปริโยทเปติ และจะยัง
ข้ออัตถธรรมที่ตนเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วให้ช�านิช�านาญแจ่มแจ้งยิ่งข้ึนไปกว่าเก่า ๑  
กงฺขํ วิตรติ จะตัดเสียซึ่งความสงสัยอันข้องอยู่ในใจของตน ๑ สกจิตฺติ ปสีทติ  
จะย้อมจิตของตนให้เลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเป็นต้น ๑ อตฺตโน จิตฺตํ อุชุ กโรติ  
จะกระท�าจิตของตนให้เป็นคนซึ่งตรงต่อคุณทาน คุณศีล เป็นต้น ๑

อานิสงส์ ๕ ประการนี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ตั้งใจฟังธรรมเทศนา เพราะเหตุนั้น 
การฟังธรรม ท่านจึงจัดว่าเป็นสวนานุตตริยะ เป็นการฟังอันสูงสุด ไม่มีการฟังใดๆ 
จะเสมอได้ ควรท่านทั้งหลายจะพากันตั้งอกตั้งใจฟังให้ส�าเร็จประโยชน์ของตนๆ

บดัน้ี จักได้แสดงคุณแห่งมารดาบดิา ซึง่เป็นวตัถอุนัควรเคารพเป็นประการที ่๔ 
ต่อไป
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มาตาปิตโร นาม ชื่อว่า มารดาบิดานี้ย่อมเป็นผู้สมควรอันบุตรและธิดาจะพึง
เคารพนอบน้อมนับถอืและสกัการบชูาอย่างยิง่ ค�าทีว่่า มารดาบดิา น้ัน ให้แปลกลบัหน้า 
เป็นหลงัว่า พ่อแม่ ค�าทีว่่าบตุรธดิาน้ัน กใ็ห้แปลกลบัหน้าเป็นหลงัว่า ลกูหญงิลกูชาย

บดัน้ี จักพดูเป็นภาษาไทยๆ ให้ฟังง่าย พ่อแม่น้ัน หมายผู้ก่อให้เกดิ เม่ือเราอาศัย
เกิดกับท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นแลชื่อว่าพ่อแม่ ธรรมดาพ่อแม่ย่อมรักลูก ย่อมเลี้ยงลูก  
ย่อมสั่งสอนลูก ย่อมบ�ารุงลูก ย่อมสงเคราะห์ให้ลูกมีวิชาเลี้ยงชีพ ย่อมหาทรัพย์ให้ 
แก่ลกู ย่อมปลกูฝังตัง้แต่งให้ลกูมผัีวมเีมยีตามธรรมดาประเพณีในสมัยทีค่วร ถงึคนอืน่ 
ไม่ใช่ผู้ที่เราอาศัยเกิด แต่ท�าคุณแก่เราดังที่กล่าวมานั้น ก็นับเข้าในฐานะอันเป็นพ่อ 
เป็นแม่เหมอืนกนั ข้อทีท่่านเกือ้กลูอดุหนุนทะนุบ�ารุงเลีย้งดเูรามาจนให้เราเจริญเตบิโต
ขึ้นมาได้ นั้นแหละชื่อว่าท่านท�าคุณไว้แก่เรา ธรรมดาของผู้เป็นลูก เมื่อเราได้รับการ 
อนุเคราะห์เช่นน้ัน กย่็อมรักพ่อรักแม่เป็นการตอบแทน พ่อแม่น้ันชือ่ว่า บพุการี ผู้ท�า 
คุณก่อน ส่วนลูกนั้นชื่อว่า ปฏิการ ผู้กระท�าคุณตอบแทน ณ ภายหลัง

การตอบแทนน้ัน กคื็อกระท�าความเคารพต่อท่านด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ดถูกูดูหมิน่ 
ท่านประสงค์สิง่ใดกก็ระท�าสิง่น้ันให้สมความประสงค์ น้ันแหละชือ่ว่าเคารพบชูา น้ันก็ 
คล้ายกันกับเคารพ ต่างกัน มีอามิส และปฏิบัติ

อามิส นั้นเมื่อท่านจ�านงวัตถุสิ่งใด เราหามาให้ตามปรารถนา ตลอดถึงให้ท่าน
ได้ท�าบญุให้ทานรักษาศีล จนถงึท่านตายแล้วเราประกอบการกศุลอทุศิไปให้เป็นทีส่ดุ  
กช็ือ่ว่าบชูาพ่อแม่ด้วยอามิส แต่การบชูาด้วยอามสิน้ันไม่เป็นสาธารณะ คอืไม่ทัว่ไปแก่
พ่อแม่บางประเภท เหมือนอย่างพ่อแม่ทีท่่านบริบรูณ์ด้วยโภคทรัพย์เหมอืนอย่างท่าน
เป็นเจ้าเป็นนาย เป็นเศรษฐคีฤหบดีผู้ม่ังคัง่ด้วยโภคสมบตั ิไม่สูจ้ะมคีวามประสงค์จะให้ 
ลูกแสวงหาข้าวของเงินทองมาให้นัก ไม่เหมือนคนสามัญ

แต่ ปฏบิตับิชูา น้ัน พ่อแม่มีความจ�านงทัว่กนั ค�าว่าที ่ปฏบิตั ิน้ัน หมายความว่า 
ประพฤตติามความประสงค์ของท่านชือ่ว่าปฏบิตั ิเหมอืนอย่างจ�าพวกทีท่่านมัง่มบีริบรูณ์ 
ก็มีความประสงค์ให้บุตรของตนมีวิชาศิลปศาสตร์ สามารถจะรับมรดกให้ตั้งมั่นสืบ
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วงศ์สกุลต่อไป ส่วนพวกคนสามญัทีพ่อตัง้บ้านเรือนอยูไ่ด้ กม็คีวามประสงค์จะให้ลกู
มวิีชาศิลปศาสตร์ สามารถเลีย้งตนให้เป็นสขุ บ�ารุงวงศ์สกลุของตนให้เจริญยิง่ขึน้ไป
เหมอืนกนั ข้อส�าคญั ความจ�านงของพ่อแม่อยากใหลู้กเปน็คนประพฤติตนเปน็คนดี 
ข้อนี้ดูเหมือนจะทั่วกันทั้งโลก

เมื่อเราผู้เป็นลูกรู้ความประสงค์ของพ่อแม่เช่นนั้น เมื่อยังเด็กยังเยาว์ พ่อแม่มี
ประสงค์จะให้เล่าเรียนวชิาศิลปศาสตร์อย่างไรกใ็ห้ตัง้ใจปฏิบตัติาม เมือ่เตบิโตข้ึนแล้ว  
พ่อแม่มปีระสงค์จะให้เราท�ามาหาเลีย้งชพีด้วยวธิใีดกใ็ห้ปฏบิตัติาม ให้ต้องตามความ
ประสงค์ของท่านด้วยวธิน้ัีน การประพฤตตินให้ถกูต้องตามประสงค์ของท่านน้ันแหละ 
ชื่อว่าปฏิบัติบูชาท่าน และให้น้อมคุณทั้งสิ้นของพ่อแม่มารวมอยู่ที่ตัวของเราเสมอไป 
คือให้เห็นว่าที่ตัวของเรามีความเจริญอยู่เดี๋ยวน้ีก็เพราะอุปการคุณที่พ่อแม่บ�ารุงมา 
แม้ร่างกายของเรานี้ก็เท่ากับแบ่งปันมาจากพ่อแม่ ส่วนตัวของเราก็มีแต่จิตวิญญาณ 
ที่ท่านเรียกว่าปฏิสนธิจิต กับกุศล อกุศล เป็นผู้อุปถัมภ์เท่านั้น

ส่วนร่างกายอันนี้ เมื่อตั้งปฏิสนธิขึ้นแล้ว ก็อาศัยเนื้อและเลือดของแม่มาบ�ารุง
ร่างกายของตนจนเป็นรูปเป็นร่างครบบริบูรณ์แล้วจึงคลอดออกมา จึงว่าเท่ากับแบ่ง
เอาร่างกายของพ่อแม่มาเป็นร่างกายของตน ถงึแม้คลอดออกมาแล้ว เม่ือยงัเป็นทารก 
ยังกินของแข็งไม่ได้ ก็ต้องดูดกินน�้านมของแม่มาบ�ารุงร่างกายของตน ถึงพ้นเขต 
ดื่มน�้านมแล้ว ในระหว่างยังหาเลี้ยงตนไม่ได้ จนถึงอายุ ๑๕ ปี ๑๖ ปี ก็ยังต้อง
อาศัยอาหารที่พ่อแม่หามาเลี้ยง คือเลี้ยงตนเองยังไม่ได้

ถ้าตรองเห็นตามนัยที่ว่ามาน้ี ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราน้ีเน่ืองมาจากพ่อแม่ 
หรือแบ่งมาจากพ่อแม่กว่็าได้ ถ้าเช่นน้ัน กค็วรเหน็ได้ว่าพ่อแม่มีในตวัของเราอยูท่กุเมือ่  
ถงึแม้ว่าท่านล่วงลบัดบัสญูไป แต่ส่วนของท่าน ส่วนทีแ่บ่งมาเป็นเราแล้ว ถ้าตวัของเรา 
ยังมีอยู่ตราบใด ก็ชื่อว่าพ่อแม่ยังมีอยู่ที่เราเสมอไปตราบนั้น ถ้ารู้อย่างนี้การเคารพ
พ่อแม่ก็ไม่ลําบาก คือให้ระวังรักษาตัวของเราเท่านั้น

การรักษาตวั คือ รักษาสจุริตธรรม ประพฤตดิด้ีวยกาย วาจา ใจ ให้เป็นสภุาพบรุุษ 
สภุาพสตรี ตัง้หน้าท�ามาหากนิให้ม่ังมศีรีสขุ ให้ได้นามว่า อภชิาตบตุร แปลว่า ลกูดีเกนิ 
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พ่อเกินแม่ คือม่ังมีทั้งลาภทั้งยศเกินพ่อเกินแม่ เป็นคนยินดีมีทานยิ่งกว่าพ่อแม่  
หรือสละกามสขุออกบวชบ�ารุงพระพุทธศาสนาได้ดกีว่าพ่อแม่ เป็นต้น ชือ่ว่าอภชิาตบตุร  
เป็นบุตรชั้นสูง

ถ้าประพฤติตนให้เป็นบุตรชั้นสูงไม่ได้ ก็ให้ได้เพียง อนุชาตบุตร แปลว่า  
ลกูเสมอพ่อแม่กย็งัด ีลกูทีไ่ด้นามว่าอนุชาตบตุรน้ัน คอืว่าพ่อแม่พามัง่มเีพยีงใด และมี 
ยศถาบรรดาศักดิเ์พยีงใด มทีานมีศีลเพยีงใด มีคุณงามความดเีพยีงใด กรั็กษาไว้ได้ 
เสมอพ่อแม่ ชื่อว่า อนุชาตบุตร หรือว่าพ่อแม่แสวงหาทรัพย์มรดกไว้ให้ มีทั้ง 
สงัหาริมทรัพย์เคลือ่นทีไ่ด้ ดงัเคร่ืองใช้สอย มีข้าวของเงินทอง เป็นต้น อสงัหาริมทรัพย์ 
เคลื่อนที่ไม่ได้ คือที่บ้าน ที่นา ที่สวน เป็นต้น ก็รักษาไว้ได้ ทรัพย์ที่เป็นสังหาริมะ 
เปรียบเหมอืนเลอืดและเน้ือของพ่อแม่ ทรัพย์ทีเ่ป็นอสงัหารมิะ เปรียบเหมอืนกระดูก
ของพ่อแม่ ถ้าลกูรักษาไว้ได้ทัง้ ๒ ประเภท เป็นอนุชาตบตุรอย่างด ีถ้ารักษาสงัหาริมะ 
ไว้ไม่ได้ คงรักษาไว้ได้แต่อสงัหาริมะ กย็งันับว่าเป็นอนุชาตบตุร อยูน้ั่นแหละ แต่เป็น 
อย่างต�่า

อีกจ�าพวก ๑ ชื่อว่า อวชาตบุตร แปลว่า ลูกอย่างต�่า อย่างเลว คือประพฤติตน
ให้เสมอพ่อแม่ไม่ได้ เป็นต้นว่าพ่อแม่มั่งมี ตัวเป็นคนจน พ่อแม่มียศถาบรรดาศักดิ์ 
ตัวหายศถาบรรดาศักด์ิไม่ได้ พ่อแม่ยินดีในทานในศีล ตัวหาทานศีลมิได้ ช่ือว่า
อวชาตบุตร หรือพ่อแม่หาทรัพย์มรดกไว้ให้ทั้งสังหาริมะและอสังหาริมะ ตัวรักษา
ไว้ไม่ได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ก็จับจ่ายใช้สอยเสียสิ้น ชื่อว่ากินเนื้อกินเลือดของพ่อ
แม่จนหมด ยังเหลือแต่กระดูกคืออสังหาริมทรัพย์ก็ยังดี ถ้าลงซื้อจ่ายขายกินส่วน
อสงัหาริมทรัพย์ของพ่อแม่เสยีสิน้ ชือ่ว่ากนิจนช้ันกระดูกพ่อแม่ ดงัน้ี เป็นลกูอย่างต�า่ 
อย่างเลวที่สุด ชื่อว่าอวชาตบุตร เป็นบุตรชั้นต�่า

ถ้าศึกษาตรวจตรองเห็นความชัดใจว่า พ่อแม่มีอยู่ที่ตนของเราเสมอ อย่า
ประพฤติตนให้เป็นอวชาตบุตร อย่าประพฤติตนให้เป็นคนพาล เบียดเบียนฆ่าฟัน
ท่านผู้อื่น อย่าโลภลักฉกชิงสมบัติข้าวของของท่านผู้อื่น อย่าลอบลักชู้และเมียท่าน
ผู้อื่น อย่าหลอกลวงให้ท่านผู้อื่นเสียทรัพย์สินเงินทอง อย่าเป็นนักเลงขี้เมา อย่ารับ 
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เป็นพยานโกง อย่าเป็นนักเลงเจ้าชู ้อย่าเป็นนักเลงเล่นการพนัน อย่าเป็นคดต้ีองข้ึนโรง 
ขึ้นศาล อย่าไปติดคุกติดตะราง

ให้คิดถึงพ่อแม่ที่อยู่กับตัว อย่าพาท่านไปท�าความชั่ว ไม่ใช่ชั่วแต่ตัวของเรา 
พลอยท�าให้พ่อแม่ได้รับความอัปยศเสียหายด้วย คือว่าเราถูกเขาด่า พ่อแม่ก็พลอย
ถูกด้วย เราถูกเขาต ีพ่อแม่กพ็ลอยถกูด้วย เราถกูตดิคุกตดิตะราง พ่อแม่กพ็ลอยตดิ
ด้วย เราถูกประหารชวีติ พ่อแม่กพ็ลอยถกูด้วย เพราะเหตวุ่าพ่อแม่มอียูท่ีต่วัเราเสมอ

ถ้าผู้ใดเว้นความชั่วทั้งปวงเสีย ประพฤติตนให้เป็นคนดีอยู่ทุกเมื่อ นั้นแหละ
ชื่อว่าเคารพพ่อแม่ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ และได้ชื่อว่าบูชาพ่อแม่ของตนด้วย
ปฏิบัติบูชาอยู่ทุกเมื่อ จงตั้งใจรักษาตนให้เป็นอภิชาตบุตรหรืออนชุาตบุตรอยู่ทุกเมื่อ 
ชือ่ว่าเปน็ผูต้ั้งอยูใ่นกตญัญกูตเวที รูจ้กัคณุของทา่น และกระท�าปฏบิัติการตอบแทน
คุณของท่าน ผู้ประพฤติได้เช่นน้ันจะมีแต่ความเจริญและความสุขทั้งชาติน้ีและ 
ชาติหน้า ดังแสดงมานี้.
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คุณแห่งครูอาจารย์

(เชียงใหม่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๔๗๒)

อิทานิ ธมสฺสวนทิวเส สนฺนิปติตาย ปริสาย อาจริยสฺสคุณํ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา 
ภาสิสฺสามิ ตํ สุณาถ สมาคตาติฯ

ณ บดัน้ีเป็นวนัอนับริษัทมาสนันิบาตเพือ่จะฟังพระธรรมเทศนาตามเคย จักแสดง 
อาจริยคุณสบืมาเป็นล�าดบัไป ท่านทัง้หลายทีไ่ด้มายงัสมาคม ณ ทีน้ี่ จงพากนัตัง้ใจฟัง 
ซึ่งอาจริยคุณตามนัยที่จักแสดงไปนั้นให้ส�าเร็จประโยชน์ของตนๆ เถิด 

ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาโดยความตัง้ใจ ย่อมท�าประโยชน์ของตนให้ส�าเร็จได้  
คือได้ความรู้ความฉลาดในข้ออัตถธรรมน้ันแหละ ชื่อว่าส�าเร็จประโยชน์ในการฟัง  
อย่าฟังเอาแต่บญุอย่างเดยีวเหมอืนยายเฒ่าตาแก่บางพวก ให้ตัง้ใจฟังจ�าเอาข้ออตัถธรรม 
ให้เป็นคนฉลาดขึ้นตามล�าดับ จึงจะนับว่าได้ประโยชน์ในการฟังพระธรรมเทศนา

บดัน้ี จักแสดงคณุแห่งอาจารย์ ซึง่เป็นส่วนทีค่วรเคารพไว้เป็นหลกัฐาน อาจริโย 
นาม ชื่อว่าอาจารย์เป็นของควรที่กุลบุตรจะพึงเข้าใจไว้ เพราะเป็นวัตถุที่ควรเคารพ
ประเภทหนึ่ง 

ด้วยว่าธรรมดาคนเราที่เกิดมาต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาศิลปศาสตร์ไว้ส�าหรับ 
ตัวทุกคน วิชานั้นส�าหรับรู้ด้วยใจ จ�าทรงไว้ด้วยใจ ดังบาทบทกฎหมายเป็นตัวอย่าง 
ศิลปศาสตร์นั้นหมายหัตถกรรมการงานที่ท�าด้วยมือของตนได้ ดังช่างวาดเขียนเป็น
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ตัวอย่าง เป็นวิชาด้วย เป็นศิลปะด้วย จึงรวมกันเรียกว่าวิชาศิลปศาสตร์ คือเป็น
เครื่องมือส�าหรับหาเลี้ยงชีพให้เป็นสุขสืบไป

ถ้าเกิดมาเป็นคนเหมือนเขา แต่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไร หาวิชาศิลปศาสตร์
ส�าหรับตวัไม่ได้ กเ็ป็นคนโลเลหาทีพ่ึง่ในตวัไม่ได้ ต้องได้รับการงานอนัหนักมลีากเขน็  
แบกหามเป็นต้น เป็นการหาเลี้ยงชีพด้วยความล�าบากเหน็ดเหน่ือยมาก ถ้ามีวิชา
ศิลปศาสตร์ อาจจักหาเลี้ยงชีพด้วยการงานอันเบาได้รับความสุขสบายมากกว่ากัน 
เพราะเหตุนั้นต้องเรียนวิชาศิลปศาสตร์ไว้ส�าหรับตัว

ผู้ทีส่อนวชิาศลิปศาสตร์ให้น้ันแหละช่ือว่า ครูบาอาจารย์ มมีากประเภท แจกออก 
ไปตามวิชา สอนหนังสือ สอนเลข สอนลูกคิด สอนหัตถกรรมต่างๆ สอนอัตถธรรม 
สุดแท้แต่เป็นผู้สอนวิชาประเภทใดให้ ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ตามประเภทวิชานั้นๆ 

ท�าไมพ่อแม่ก็เป็นผู้มีวิชาศิลปศาสตร์อยู่ด้วยกันทุกคนแล้วจึงไม่สั่งสอนวิชาให้
แก่ลกูของตนเสยีทเีดียว ข้อน้ีพงึเข้าใจว่า ผู้เป็นพ่อเป็นแม่หนักอยูใ่นการท�ามาหากนิ 
การท�ามาหากนิได้แก่วชิาบางอย่าง เหมือนอย่างท�านากต็ัง้หน้าท�าแต่นา ถ้าสอนลกูกไ็ด้
แต่สอนให้ท�านาเท่าน้ัน วชิาอืน่ๆ ทีจั่กพงึรู้ มหีนังสอืและเลข เป็นต้น ก็สอนให้ไม่ได้ 
เพราะเวลาไม่พอ เหตุนั้นจึงต้องยอมเสียเงินให้เป็นก�าลังแก่ครูเขาจะได้ตั้งหน้าสอน 
วิชาน้ันๆ ให้แก่ลูกศิษย์ได้เต็มความสามารถ ให้พึงเข้าใจความไว้อย่างน้ี ยิ่งสมัย 
บ้านเมืองก�าลังเจริญอย่างทุกวันนี้ คนหนึ่งๆ ต้องการรู้วิชาหลายๆ อย่างเพื่อจะได้
เลือกใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะ และให้รู้ว่าวิชาศิลปศาสตร์อันใดที่เราเล่าเรียนได้แล้ว
แต่ส�านักของท่านผู้ใด วชิาของท่านผู้น้ันกอ็ยูก่บัเรา เท่ากบัแบ่งภาคออกมาจากครูบา
อาจารย์ จึงชื่อว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราเสมอ ไปกับเราเสมอ เท่ากับว่าครูบาอาจารย์
ตามไปช่วยและตักเตือนเราอยู่ทุกเมื่อ พึงรู้ว่าคุณครูบาอาจารย์มีอยู่ที่ตัวเราด้วยเหตุ
อย่างนี้ 

การเคารพครูบาอาจารย์ ข้อส�าคัญก็คือให้ประพฤติตนให้เป็นคนดี ให้พึ่งวิชา
ศิลปะนั้นๆ เป็นอาชีพ ก็เป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวที คือรู้จักคุณและ
การกระท�าปฏิการะตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์ บคุคลผู้ตัง้ใจอยูใ่นกตญัญกูตเวที
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เช่นน้ัน ย่อมจักได้รับแต่ความสรรเสริญ และจะมีความสขุความส�าราญ ความเยน็ใจ 
เป็นผลอยู่ทุกเมื่อ

การเคารพ จึงแบ่งเป็น ๒ ประการ ประการหน่ึง ให้เคารพต่อตวัของครูบาอาจารย์  
คอืการแสดงตนเป็นคนอ่อนน้อม กราบไหว้ และบชูาท่านด้วยอามสิตามสมัยทีค่วรบชูา 
และรับปฏิบัติในสมัยที่ควรปฏิบัติ ให้เช้ือเชิญให้ไปมาหาสู่ในสมัยที่ควรไปมาหาสู่ 
ประพฤติตนอย่างนี้เป็นประการที่หนึ่ง ประการที่ ๒ นั้นคือให้รักษาตนให้เป็นคนด ี
ให้เป็นคนสมบูรณ์ด้วยลาภและยศ คือตั้งใจท�ามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตธรรมให้ต้อง 
ตามประสงค์ของท่าน ก็ได้ชื่อว่าแสดงตนเป็นคนตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทีเหมือนกัน 
เป็นประการที่ ๒ อย่าเป็นคนกระด้างกระเดื่องลบหลู่ครูบาอาจารย์เรา

เคยได้ยนิคนสนัดานหยาบเลวทรามพดูลบหลูค่รูบาอาจารย์ เขาพดูว่าจะเคารพ
ท�าไมกับครูผู้สอนวิชาให้อย่างทุกวันน้ี การสอนก็เป็นอาชีพของเขา คือว่าเขาสอน 
เอาเงินเดือนต่างหาก ส่วนเราเรียนวิชาจากเขาก็เท่ากับเอาเงินพ่อแม่ไปซื้อวิชากับเขา
เท่าน้ัน ได้ท�าการแลกเปลี่ยนซื้อหากันเสร็จแล้ว จะต้องเคารพย�าเกรงอะไรกันอีก  
เขาพูดอย่างนี้ คนผู้พูดอย่างนี้แหละชื่อว่าคนลบหลู่ครูบาอาจารย์ เป็นคนอกตัญญู 
เป็นบาปอันหนัก จะท�ามาหากินไม่ขึ้น ให้พากันรู้ไว้

ธรรมดาว่าสรรพวชิาในโลกท่านแสดงไว้ว่า เป็น มหคฺฆา มีค่ามากบ้าง อนคฆฺา 
มีค่าอันบุคคลไม่พึงนับได้บ้าง คือว่าวิชาทั้งปวงที่เราเรียนได้แล้วย่อมเป็นอาภรณ์
เคร่ืองประดับส�าหรับตวัเราตลอดวนัตาย เงินทีเ่ราได้จากพ่อแม่น�าไปให้แก่ครูน้ันเป็น
แต่เพยีงเคร่ืองบชูาเท่าน้ัน หาใช่ค่าจ้างไม่ ถ้าครูไม่ได้ค่าบ�ารุงเป็นเคร่ืองเลีย้งชีพ ครูจะ 
มานั่งสอนวิชาให้แก่ศิษย์ได้ด้วยเหตุอย่างไร

ถ้าเราเป็นคนลบหลู่ครูบาอาจารย์เช่นน้ัน วิชาที่ตนได้ไปน้ันจะเป็นอัปมงคล  
จะเป็นข้าศึกแก่ตน จะท�ามาหากินด้วยวิชานั้นไม่ขึ้น ธรรมดาบุคคลผู้มักลบหลู่คุณ 
ของท่านที่มีคุณแก่ตน มักเป็นคนขี้อวด มักยกตนข่มท่าน มักเห็นตนเป็นคนดีวิเศษ
ยิง่กว่าคนทัง้โลก แม้ใครจะตกัเตอืนแนะน�าอย่างไรกม็กัไม่ท�าตาม ชอบอวดฝีปากเสมอ
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ดงันิทานของโบราณท่านเล่าไว้สบืกนัมาว่าในอดีตกาล ยงัมเีต่าตวัหน่ึง อาศัยอยู ่
ในหนองกลางป่าไกลแม่น�้าล�าคลอง สมัยหนึ่งเกิดแล้งจัด ฝนขาดหลายเดือน น�้าใน 
หนองน้ันแห้ง เต่าตวัน้ันอดน�า้อดอาหารทนทกุขเวทนาแสนสาหสั วนัหน่ึงมหีงส์ ๒ ตวั 
บนิผ่านมาในทีน้ั่น เต่าจึงร้องอ้อนวอนขอความกรุณาให้หงส์ทัง้ ๒ ช่วยชวีติ น�าตนไปสู ่
ทีมี่น�า้ หงส์ทัง้ ๒ เกิดความสงสาร เหน็ว่าเป็นเพือ่นเกดิแก่เจ็บตายด้วยกนั และเหน็ว่า 
พอมอีบุายทีจั่กช่วยได้ จึงรับอาสาว่าเราจักช่วยได้ แต่เราจะสอนวชิาให้ท่านต้องท�าตาม

หงส์น้ันจึงไปหาเอาไม้มาท่อนหน่ึงพอเหมาะแล้วสอนว่า แน่ะ สหาย ท่านจงคาบ 
กลางท่อนไม้น้ี เราทั้ง ๒ จะคาบคนละข้างหามท่านไป แต่ท่านจงระมัดระวังตัว 
คาบให้มั่น แม้จักได้ยินเสียงอะไรก็อย่าเอาใจใส่ เต่ารับค�าแล้วคาบกลางท่อนไม้  
หงส์ทัง้ ๒ กค็าบคนละข้างหามเต่าตวัน้ันบนิไปบนอากาศ บนิผ่านพระนครต�าบลหน่ึง 
คนในพระนครน้ันแลเหน็หงส์หามเต่าเป็นของประหลาด ต่างกร้็องบอกกนัต่อๆ ไปว่า  
ดูหงส์หามเต่าๆ

เต่าเป็นสตัว์อกตญัญ ูเมือ่ได้ยินเขาร้องบอกกนัเช่นน้ันอดรนทนไม่ไหว อ้าปากขึน้ 
จะร้องตอบชาวเมืองว่า เราหามหงส์ต่างหาก หาใช่หงส์หามเราไม่ จะร้องบอกเขา
เท่าน้ันแหละ แต่พออ้าปากกพ็ลดัตกลงมาเหนือแผ่นดินด้วยก�าลงัทีส่งู กระดองแตก
ตายอยู่กับที่

ชกันิทานมาแสดงให้เหน็ว่า เต่าเป็นสตัว์อกตญัญ ูไม่รู้คุณของหงส์ เขาสอนวชิา 
ให้ว่าคาบกลางไม้ให้มัน่ ได้ยนิเสยีงอะไรกอ็ย่าเอาใจใส่ดงัน้ี คร้ันได้ยนิเสยีงชาวเมือง
เขาร้องเซง็แซ่ว่าหงส์หามเต่าเท่าน้ัน อดพดูอวดตวัไม่ได้ จึงถงึแก่ความตายเพราะปาก
ของตัวเอง การลบหลู่ท่านผู้มีคุณย่อมได้รับโทษดังแสดงมานี้

ผู้ที่ท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาด ท่านย่อมเคารพครูบาอาจารย์ยิ่งนัก เหมือนอย่าง 
พระสารีบุตรอัครสาวก ผู้เลิศด้วยปัญญาในพระพุทธศาสนา ท่านได้ฟังธรรมแสดง
อริยสจัโดยย่อแต่ส�านักพระอสัสชใินพวกเบญจวคัคย์ี ท่านได้บรรลพุระโสดาปัตตผิล  
ภายหลังท่านได้สดับพระธรรมเทศนาในส�านักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ส�าเร็จ 
พระอรหันต์สาวกบารมีภูมิ เป็นที่ ๒ รองพระผู้มีพระภาคเจ้า
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แต่ถึงอย่างน้ัน ถ้าท่านทราบว่าพระอัสสชิ อาจารย์เดิมของท่านอยู่ทิศไหน 
ท่านนอนผินศรีษะไปทศิน้ัน จนมีผู้ไปกราบทลูพระผู้มพีระภาคเจ้าว่า พระสารีบตุรนอน 
ไม่เป็นปรกต ิผินศรีษะไปสูท่ศิต่างๆ พระผู้มพีระภาคเจ้าจึงทรงประกาศคณุงามความดี 
ของพระสารีบุตรว่า พระสารีบุตรเป็นบัณฑิต ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทียิ่งนัก  
ท่านถือว่าพระอัสสชิเป็นบุพพาจารย์ของท่าน เมื่อท่านทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทิศใด 
เมื่อนอนก็ผินศีรษะไปทิศนั้นดังนี้

ความจริงครูบาอาจารย์กไ็ม่ต่างกบัพ่อแม่สกัปานใด พ่อแม่เป็นผู้อปุถมัภ์ กเ็ลีย้งด ู
และสอนจรรยาในเบื้องต้นให้รู้ภาษาโลกนิยม ท่านจึงขนานนามว่าบุพพาจารย์  
ส่วนครูบาอาจารย์ที่เราอาศัยเรียนวิชาศิลปศาสตร์น้ัน เป็นอาจารย์ภายหลัง แต่ว่า
เป็นธรรมดาของผู้เป็นครูบาอาจารย์ ย่อมเป็นผู้ตั้งใจสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเปี่ยม
ด้วยเมตตากรุณาหวังแก่ลูกศิษย์ สอนทั้งกิริยามารยาท สอนทั้งศิลปศาสตร์ เท่ากับ
ท่านให้ทรัพย์อันนับค่ามิได้แก่เรา ถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดีก็เท่ากับเราได้นายเรือ 
ผู้ฉลาด อาจจักนําเรือคืออัตภาพของเราให้พ้นจากที่อันกันดาร คือทุกข์โศก โรคภัย 
ยากจนข้นแค้น เสยีได้ ให้เราได้บรรลสุภาพทีต่นเกษมสําราญ ให้เราได้รับความเบกิบาน 
ด้วยลาภยศ

เพราะเหตน้ัุน ครูบาอาจารย์จึงนับว่าเป็นสถานทีค่วรเคารพของสานุศษิย์โดยแท้  
ท่านทัง้หลายผู้หวงัประโยชน์และความสขุ พงึตัง้ใจเคารพครูบาอาจารย์ของตนตามนัย 
ที่แสดงมาน้ี ก็จักได้รับความสุขความส�าราญตามอาการที่ตนปรารถนาดังพรรณนา
มาด้วยประการฉะนี้.



126

อิทานิ สนฺนิปติตาย ปริสาย กาจิ ธมฺมีกถา กถิยเต, ตํ สุณาถ สมาคตาติ ฯ

บดัน้ี จักแสดงธรรมกีถา เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์ในการฟังธรรมแก่ท่านทัง้หลาย 
อันมายังสันนิบาต ณ ที่นี้ ท่านทั้งหลายบรรดาที่ได้มาสมาคม ณ ที่นี้ พึงตั้งใจคอย
สดับธรรมมีกถาอันจักแสดงไป ณ บัดนี้ ท�าประโยชน์ของตนให้ส�าเร็จเถิด

ด้วยว่าการฟังธรรมเทศนา ถ้าฟังด้วยความตั้งใจ ย่อมท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จ 
ประโยชน์แห่งการฟังธรรมนั้น ก็คือความรู้ความฉลาดในข้ออรรถข้อธรรม ข้ออรรถ
ข้อธรรมน้ันก็คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ล้วนแต่
ประกาศทางแห่งความชั่วและทางแห่งความดี คือ ทางแห่งความทุกข์ และทางแห่ง
ความสุขใจ ให้ฟังเข้าใจแล้วจะได้หลีกทางแห่งความทุกข์ ด�าเนินปฏิบัติในทางแห่ง
ความสุข จักน�ามาแสดงพอได้ใจความ

ทางแห่งความทกุข์ น้ัน คอื เป็นคนเกยีจคร้าน เหน็แก่ความสขุมปีระมาณน้อย 
เหน็แก่การสัน้ มุง่แต่ความสขุจ�าเพาะวนั จะเรียนวชิาสิง่ไรกไ็ม่ส�าเร็จ เหน็เป็นการล�าบาก  
แม้จะกระท�าการงานสิ่งไรก็ไม่ส�าเร็จเห็นเป็นการเหลือก�าลังไป มักหาความสุขแต ่
ส่วนตวั ผู้อืน่จักฉิบหายวายร้ายได้รับความเดอืดร้อนสกัเพยีงไรไม่เข้าใจ ขอแต่ให้ข้า 
มัง่มบีริบรูณ์มีความสขุเป็นแล้วกนั ขาดเมตตากรุณาในเพือ่นดังน้ี จึงมีความสามารถ
อาจหาญลักขโมย ฉ้อโกง เอาข้าวของท่านผู้อื่นได้ และสามารถอาจหาญทุบตีฆ่าฟัน
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้

ผู้ประพฤติในทางชั่วช้าลามกเช่นน้ี จะต้องได้ประสบพบเห็นแต่ความยากจน 
ข้นแค้น หาความสขุส�าราญมิได้ ด้วยเหตไุม่รู้จักพระพทุธศาสนาว่ามคีณุอย่างไร ไม่ว่า 

คุณแห่งพระราชามหากษัตริย์
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คณุพ่อคณุแม่ว่าท่านเลีย้งเรามาท่านประสงค์อย่างไร ไม่รู้จักคุณครูบาอาจารย์ว่าท่าน
สัง่สอนเรามาท่านประสงค์อะไร ไม่รู้จักคณุของพระเจ้าแผ่นดนิซึง่ทรงจัดการปกครอง 
มีพระราชก�าหนดกฎหมาย ตั้งพระราชบัญญัติพิกัดโทษแก่ผู้ท�าผิด ให้มีนักการคอย
ตรวจตราอยู่ทุกหน้าที่ทุกต�าบล ท่านมีประสงค์อะไร

การที่ไม่รู้จักคุณของท่านผู้มีคุณนั้นเอง จึงท�าความเสียหายใส่ตัว คือเป็นคน
ฆ่าความสุขของตนเอง เป็นคนตัดทอนชีวิตของตนให้สั้นให้น้อยลง เท่ากับว่าเกิดมา
เป็นข้าศึกแก่ตัวเอง ผู้ประพฤติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติด�าเนินในทางแห่งความทุกข์

ส่วน ทางแห่งความสุข นั้น ทรงแสดงไว้เป็นแผนกหนึ่ง คือ ทางแห่งความสุข 
ในชาตน้ีิและชาตหิน้า ความสขุคอืพระนิพพาน จะน�ามาแสดงแต่ความสขุอนัผู้ปฏบิตัิ 
จะพงึได้ในชาตน้ีิ คอืสอนว่าให้มีความเพยีรความหมัน่ต่อกจิการงานทัง้ปวง เบือ้งต้น 
แต่เป็นนักเรียน กห็มัน่เล่าเรียนเขยีนอ่าน หมัน่พากเพยีรให้วชิาทีต่นเรียนน้ันส�าเร็จไป  
แม้จะกระท�าการงานใดๆ ก็ตั้งใจท�าจริงให้การงานนั้นส�าเร็จ แต่อย่าเห็นแก่ความสุข 
ส่วนตัว อย่าเห็นแต่ความได้ส่วนตัว ท�าสิ่งใดให้มีใจเผื่อแผ่ คือให้หวังความสุขแก่
คนอื่นด้วย คือว่าเม่ือตนส�าเร็จวิชาสิ่งใด พึงช่วยให้คนอื่นได้ส�าเร็จวิชาสิ่งน้ันด้วย  
เมื่อตนบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติสิ่งใด พึงช่วยแนะน�าให้ผู้อื่นบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ 
สิง่น้ันด้วย คอืให้เป็นคนประกอบด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม 
และสอนให้มศีลีมสีตัย์ สอนให้รู้จักคณุพระรัตนตรัย และสอนให้รู้จักคณุพ่อคณุแม่ 
คุณครูบาอาจารย์ ดังแสดงมาแล้วโดยล�าดับ ล้วนเป็นทางแห่งความสุข

การทีส่อนให้รู้ทางแห่งความทกุข์กห็วงัจะให้ผู้รู้หลกีเลีย่งเสยี การทีส่อนให้รู้ทาง 
แห่งความสุขก็หวังจะให้ผู้รู้ได้ปฏิบัติด�าเนินตาม จะได้รับผลแห่งความสุขต่อไป

วันนี้ จักแสดงคุณแห่งสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้เป็นเจ้าเป็นจอมแห่ง
ประเทศ คือว่าประเทศหน่ึงคืออาณาจักรหน่ึง ต้องมีผู้เป็นใหญ่ส�าเร็จการแผ่นดิน 
คนหน่ึงดังน้ีทัว่โลก แต่ผู้ส�าเร็จการแผ่นดนิน้ันมช่ืีอต่างกนัตามนิยมของประเทศน้ันๆ  
แต่ตามแบบแผนโบราณประวัต ิผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดนิต้องทรงพระนามว่าพระราชา
โดยมาก ยิง่ในสยามประเทศ มีพระราชาเป็นเจ้าเป็นจอมสบืเน่ืองกนัมาแต่ดึกด�าบรรพ์
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ยิ่งกว่าน้ีตามโลกประวัติ โบราณาจารย์เจ้าได้แสดงไว้ในคัมภีร์โลกวินิจฉัย 
ปรารภถึงปฐมกาล เมือ่คร้ังหมูม่นุษย์ยงัไม่มีเจ้ามนีาย ต่างคนต่างมอีสิรภาพเสมอกนั  
พวกบอลเชวิกเขาจ�านงอยู่ในสมัยนี้ ถือสุจริตธรรมเป็นเครื่องบ�ารุงสุขภาพ ข้อนี้โลก 
เคยประสบมาแล้ว

แต่คร้ันหมูม่นุษย์เจริญมากขึน้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กเ็จริญข้ึนตาม  
พวกสนัดานหยาบ หาความสขุส่วนตวั ตัง้หน้าเบยีดเบยีนพวกประพฤตสิจุริต จะท�านา 
ท�าสวน ปลูกสร้างสิ่งใดขึ้นไว้ พวกคนพาลก็มายื้อแย่งเบียดเบียนฉกลักเอาไปเป็น
ประโยชน์ส่วนเขาเสีย ถึงแก่ต้องรบราฆ่าฟันกันหาความสุขมิได้

ลงท้ายต้องเลือกตั้งผู้มีปัญญาสามารถให้เป็นพระราชามหาสมมุติราชมีอ�านาจ
เหนือประชาชนทั่วไป ให้มีหน้าที่แต่การปกครองเท่านั้น ไม่ต้องท�ามาหากินอย่างอื่น 
คอืราษฎรพร้อมใจกนัแบ่งส่วนสบิ ลดจากของทีต่นท�ามาหาได้ยกถวายให้เป็นราชพลี 
คือว่า ถ้าท�านาได้ข้าว ๑๐ สัด ยกถวายเป็นราชพลีเสีย ๑ สัด ถ้าได้ ๑๐ เกวียน 
ยกถวายให้เป็นราชพลีเสีย ๑ เกวียน หรือท�าการค้าขายมีก�าไร ๑๐ บาท ยกให้เป็น
ราชพลีเสีย ๑ บาท ดังนี้เป็นตัวอย่างทั่วไป 

ฝ่ายผู้เป็นพระราชา เมือ่ได้รบัส่วนราชพลเีป็นพระราชทรัพย์เพยีงพอแล้ว กจั็ดตัง้ 
ผู้ช่วยผู้แทน ตัง้มหาอ�ามาตย์ราชเสวก จัดเป็นหมวดเป็นกรม เป็นกระทรวงทบวงการ  
จัดให้มีเจ้าพนักงานรักษาการเป็นส่วนๆ แบ่งพระราชทรัพย์ที่ได้จากราชพลีเฉลี่ยแก่
เจ้าหน้าทีเ่ป็นเบีย้หวดัเงินเดอืนตามสมควร พอมีความสขุรักษาการตามหน้าทีไ่ด้เป็น
ระเบียบต่อมาดังนี้

คร้ันมนุษย์มีความเจริญมากขึ้นก็ขยายการปกครองให้มากขึ้น จนถึงแบ่ง 
พระราชอาณาเขตเป็นส่วนๆ มพีระราชาปกครองเป็นส่วนๆ ทัว่ไปในโลก อาศยัความ 
เจริญของหมู่มนุษย์มากขึ้น สรรพสิ่งทั้งปวงก็เจริญข้ึนทุกอย่าง คนพาลสันดาน 
หยาบคายคอยเบยีดเบยีนผู้อืน่ก็เจริญขึน้ตาม จึงต้องตัง้กฎหมาย ออกพระราชบญัญตัิ  
มีวิธีปรับปรุงลงโทษ และมีเครื่องพันธนาการ คือ โซ่ตรวน ขื่อคา คุกตะราง ส�าหรับ 
คุมขังนักโทษที่ท�าผิดต่อกฎหมาย ลงพระราชอาญาให้เข็ดหลาบ
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ภายหลงัเกดิกเิลสหยาบในระหว่างผู้เป็นใหญ่ เกดิแย่งชิงราชอาณาจักรแห่งกนั
และกัน จึงต้องมีการป้องกัน สร้างอาวุธยุทธภัณฑ์ทแกล้วทหารขึ้นไว้ส�าหรับป้องกัน
อิสรภาพในระหว่างราชอาณาจักรของตน เมื่อมีนักการมากขึ้นเท่าไร การเลี้ยงดูกัน 
ก็ใช้จ่ายพระราชทรัพย์มากขึ้น จึงต้องตั้งภาษีอากรและเรียกรัชชูปการแก่ราษฎร 
เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอแก่การใช้จ่ายบ�ารุงพระราชอาณาจักร ให้ชาวอาณาประชา
ราษฎรได้รับความร่มเย็นเป็นสุข เป็นพระราชอาณาจักรอันสมบูรณ์มั่นคงสืบเน่ือง
กันมาดังนี้

พงึเข้าใจว่า ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิต้องเป็นผู้มบีญุญาภนิิหารได้ทรงสร้างสมอบรม 
มาแล้วแต่อเนกชาติ ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเสวยสุขในวิมานช้ันสวรรค์  
ถ้าเทพเจ้าทัง้หลายเหน็ว่าท่านองค์ใดสมควรเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในประเทศใด กเ็ช้ือเชิญ 
ให้อวตารลงมาปฏิสนธิในประเทศน้ัน เพื่อจะได้ช่วยบ�ารุงความสุขแก่ประเทศน้ัน 
เพราะเหตุนั้น จึงเป็นผู้สามารถที่จักปกครองให้ประเทศนั้นอยู่เป็นสุข

ถ้าประเทศใด หมู่มนุษย์ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมโดยมาก ประเทศนั้นก็ได้จอมที่
ประกอบด้วยพระปรีชาญาณอนัปกครองด้วยเมตตากรุณา ถ้าประเทศใดมหีมูม่นุษย์
ประพฤตทิจุริตโดยมาก ประเทศน้ันกไ็ด้จอมทีป่ระกอบด้วยโทสะ พยาบาท ปกครอง
ด้วยอ�านาจศัสตราวุธให้เหมาะแก่ประเทศ

อย่างประเทศสยามของพวกเรานี้ เป็นประเทศนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง 
ผู้ที่ให้อวตารมาเป็นเจ้าเป็นจอมก็ต้องได้ผู้ประกอบด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุม และ
เป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นอัครศาสนูปถัมภก  
เป็นนายกบ�ารุงพระพทุธจักรและพระราชอาณาจักร ด้วยกศุโลบายให้บ้านเมอืงรุ่งเรือง 
เจริญด้วยความสุขทั่วพระราชอาณาจักรด้วยอ�านาจพระมหากรุณาธิคุณ ดังพวกเรา
ประจักษ์อยู่กับตากับใจทุกวันนี้

ธรรมดาต้นไม้ใหญ่มีใบอันดก มีกิ่งก้านสาขาอันกว้างใหญ่ มีร่มเงาอันเย็น  
ย่อมเป็นที่อาศัยระงับร้อนของสัตว์ทั้งหลายฉันใด พระเจ้าแผ่นดินก็มีกิ่งก้านสาขา
อันกว้างใหญ่ คือพระบรมเดชานุภาพ มีใบอันดกหนากล่าวคือ พระมหากรุณาธิคุณ  
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ย่อมเป็นทีเ่ข้าพึง่พาอาศัยของทวยราษฎรทัว่พระราชอาณาจักรให้ชุม่ชืน่อยูด้่วยความสขุ  
ปานประหนึ่งว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่อาศัยระงับร้อนของสัตว์ทั้งหลายฉันนั้น

เพราะเหตุนั้น จึงได้พระนามว่า พระเจ้าอยู่หัว คืออยู่เหนือหัว ไม่ใช่อยู่ที่หัว  
เปรียบเหมือนดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ คนในสากลโลกย่อมกล่าวว่าพระจันทร์
พระอาทติย์อยูเ่หนือหวัของเรา ดังน้ี ข้อน้ีฉันใด พระเจ้าแผ่นดินกเ็ป็นเช่นน้ัน คอืเป็น
ยอดเป็นจอมของประเทศ คนในประเทศผู้พึง่พระบรมโพธสิมภารย่อมมคีวามส�าคญั
ด้วยกันว่าพระราชาของเราท่านทรงพระมหากรุณาแก่เราดังน้ีทั่วกัน เพราะเหตุน้ัน  
จึงพากันขนานพระนามว่า พระเจ้าอยู่หัว

อีกพระนามหนึ่งพากันร้องเรียกว่า เจ้าชีวิต เพราะเป็นผู้ปกครองชีวิต คือว่า  
ชวีติของทวยราษฎรย่อมตกอยูใ่นความอารักขาของพระราชา คอืว่าผู้ใดประหารชวีติ
ของท่าน ผู้น้ันย่อมได้รับโทษแก้แค้นแทนผู้ถกูประหาร แม้ครอบครัวและทรัพย์สมบตั ิ
ทัง้สิน้ของทวยราษฎร กต็กอยูใ่นความอารักขาของพระราชาเหมอืนกนั คอืว่า ผู้ข่มเหง 
กรรมสิทธิ์ของท่าน ย่อมได้รับโทษแก้แค้นแทนผู้ถูกข่มเหงตามโทษานุโทษ เหตุนั้น
จึงพากันร้องเรียกว่าเจ้าชีวิตดังนี้

ให้ทวยราษฎรทัง้ปวงพงึเข้าใจว่า ตวัของเราเกดิมาส�าหรับเป็นราษฎร ไม่ใช่เกดิมา 
ส�าหรับเป็นเจ้า ผู้ทีท่่านมบีญุญาภนิิหารเกิดมาส�าหรับเป็น มอีาการแห่งวรรณะอนัต่างกนั 
กบัเรา เมือ่เข้าใจความดงัน้ีแล้ว ให้พากนัเคารพและบชูาด้วยความเตม็ใจ การเคารพ 
น้ันคอืให้มคีวามรักในพระเจ้าอยูห่วัของตนเป็นอย่างยิง่ ให้มคีวามเคารพและเลือ่มใส  
ในเมื่อท�าบุญสิ่งใดแล้วก็ให้อุทิศส่วนพระราชกุศลถวาย ขอให้ทรงพระเจริญยืนยง
คงทนอยู่ได้ตลอดเขตอายุขัย ได้เป็นร่มเย็นปกเกล้าฯ เหล่าประชาชนทั่วไป

ส่วนน้ีเป็นอาการแห่งการเคารพบชูาน้ันเกีย่วด้วยวตัถซุึง่เป็นส่วนราชพล ีคอืว่า  
เราท�ามาหาได้ จะเป็นค่าไร่ค่านา ค่าภาษอีากร รัชชูปการอย่างไรกต็ามซึง่เป็นส่วนราชพล ี
ทัง้สิน้ เป็นอาการแห่งการบชูา เพราะเหตน้ัุน เมือ่เราจะประกอบกจิการงานใดๆ ให้ระลกึ 
ถงึพระมหากรุณาธคิณุเป็นทีพ่ึง่ว่า ด้วยอ�านาจพระบรมเดชานุภาพ ขอให้พชืผลทีข้่าพเจ้า 
กระท�าขึน้น้ี พงึเป็นผลส�าเร็จสมประสงค์เพือ่จะได้เพิม่พนูราชพลใีห้เจริญขึน้
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ผู้ตัง้ใจพึง่พระบรมโพธสิมภารของพระเจ้าอยูห่วัของตน ตัง้หน้าท�ามาหากนิโดย
สจุริต ไม่ประพฤตผิิดต่อพระราชก�าหนดกฎหมายจนได้รับราชทณัฑ์เป็นคดเีกีย่วข้อง
ในโรงศาลให้เป็นเครื่องร�าคาญต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

การทีต่ัง้ตนให้เป็นคนดี ประพฤตสิจุริตธรรม เป็นคนอารีโอบอ้อม ชักน�าเพือ่นบ้าน 
ญาติมิตรให้สนิทเป็นสามัคคี ยินดีในการบุญการกุศล ตั้งใจเคารพต่อเจ้านายตน  
เป็นต้นว่า พระเจ้าอยูห่วัของตนพานับถอืพระพทุธศาสนา ทรงทะนุบ�ารุงพระพทุธศาสนา 
อย่างไร ส่วนตนกต็ัง้ใจทะนุบ�ารุงพระพทุธศาสนา มีให้ทาน รักษาศลี เป็นต้น ตามเสด็จ 
อย่างนั้น ผู้ประพฤติตนอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดี

ถ้าเป็นผู้เอาใจออกห่างจากพระเจ้าอยูห่วัของตน ไปคบคนต่างด้าวท้าวต่างแดน 
คือคนชาติอื่นภาษาอื่นศาสนาอื่น ผู้ประพฤติเช่นน้ัน ถึงจะประพฤติตนเป็นคนดี
อย่างไรก็ตาม จะนับเข้าในพวกพลเมืองดไีม่ได้ เพราะไม่ตรงกบัสภุาษติทีว่่า ให้รักตน  
รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์

ผู้ทีค่บคนต่างด้าวท้าวต่างแดนน้ัน ขาดถงึ ๓ หลกั คอื การรักชาตกิข็าด การรัก 
พระมหากษัตริย์ก็ขาด ยังเหลืออยู่แต่การรักษาตนเท่าน้ัน การรักษาตนในทาง
พระพุทธศาสนาก็ได้แสดงไวว้า่ อตตฺานญฺเจ ปยิํ ชญฺญา รกเฺขยยฺ น ํสุรกฺขติํ แปลว่า  
ถ้าผู้รู้ว่าตนเป็นที่รักของตนแท้ ก็พึงรักษาตนให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมตลอดกาล 
ทุกเมื่อเถิด ดังนี้ ไม่เห็นจ�าเป็นจะต้องวิ่งกระหืดกระหอบไปฝั่งซ้ายฝั่งขวา ตั้งหน้า 
รักษาตนให้เป็นพลเมืองดีเท่านั้นก็เป็นการสมควรดีอยู่แล้ว 

ท่านทั้งหลายพึงมนสิการให้ได้ความดังที่แสดงมานี้ แล้วประพฤติตนให้ตั้งอยู่
ในกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าอยู่หัวของตน ก็จักส�าเร็จผลคือความสุขความส�าราญ
ตลอดกาลทุกเมื่อ ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.
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ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

(เทศน์กัณฑ์นี้ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดเจดีย์หลวง 
แสดงแก่นักโทษในเรือนจ�านครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑)

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน   นาถํ ลภติ ทุลฺลภนฺติฯ

ณ วันน้ี เป็นวนัอาทติย์ เป็นวนัทีส่เูจ้าทัง้หลายเคยฟังพระธรรมเทศนาโดยล�าดบั  
การฟังพระธรรมเทศนามีประโยชน์อย่างไร ท่านผู้อ�านวยการจึงได้ชักชวนให้ท่าน 
ทัง้หลายฟังอยูบ่่อยๆ ข้อน้ีท่านทัง้หลายพงึเข้าใจว่า การฟังธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
มีประโยชน์ส�าหรับตัวของเรามากนัก

เหตทุีส่เูจ้าทัง้หลายได้มาตดิอยูใ่นเรือนจ�าทีน้ี่ กเ็พราะขาดความรู้ในทางพระศาสนา  
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ขาดกัลยาณมิตร คือไม่ได้คบหากับท่านที่เป็นนกัปราชญ์
แต่เดิมมา ความโง่นั่นแหละชักน�าให้ท�าความผิด

ผู้ท�าความผิด ท่านเรียกว่า คนพาล คอืคนปัญญาอ่อน รักษาตวัให้พ้นจากทกุข์ภัย 
ไม่ได้ ถ้าใครไปคบหาสมาคมด้วยกับคนเช่นนั้น ท่านเรียกชื่อว่าคนพาล ถ้าคบกับ
ด้วยคนพาลเช่นนั้นก็มีแต่จะหาโทษหาความผิดมาใส่ตัว จักน�าตัวไปตกทุกข์ได้ยาก 
ได้รับความล�าบากไม่มีที่สิ้นสุด

สูเจ้าทั้งหลายที่ได้มาติดในเรือนจ�าที่นี้ ด้วยกรรมอันเป็นบาป ๒ ประการ คือ 
กรรมเก่าประการหน่ึง กรรมใหม่ประการหน่ึง กรรมเก่า น้ันคอืกรรมทีเ่ราท�าไว้แต่ก่อน 
หรือแต่ชาตก่ิอนตามมาทนั เผอญิให้เขาใส่ความปรกัปร�าท�าโทษแก้ไม่หลดุ ต้องได้มา 
รับโทษ
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กรรมใหม่ นั้นคือตัวต้องท�าความผิดขึ้นเองด้วยเจตนา คือได้ทุบตีฆ่าฟันท่าน 
ผู้อืน่ หรือได้ฉ้อโกงแย่งชงิเอาฉกลกัข้าวของของท่านผู้อืน่ หรือสิง่ใดทีท่่านมพีกัิดภาษี 
ต้องห้าม ตัวรู้แล้วขืนท�าแล้วได้รับโทษ อย่างนี้ชื่อว่ากรรมใหม่

เม่ือเราได้มารับโทษด้วยกรรมเก่าหรือกรรมใหม่กต็าม อย่าเสยีใจ ให้เหน็ว่าเรา
เสวยผลของกรรมของเราเอง อย่าเหน็ไปว่าคนอืน่เขาหาโทษมาใส่ตวั ให้ตัง้หน้ารับผล 
ของกรรมน้ันไปกว่าจะสิน้จะหมด ให้เหน็ว่าคกุตะรางโซ่ตรวนเขาไม่ได้ไปใส่เรา ตวัของเรา 
หากมาหาเขาเอง มาเข้าโซ่เข้าตรวนเอง คุกตะรางเขาตัง้อยูท่ีน้ี่ โซ่ตรวนเขาอยูท่ีน้ี่ ไม่ได้ 
ไปหาใคร เราเข้ามาหาเขาเอง ถงึเจ้าพนักงานและผู้คุมเขากอ็ยูท่ีน้ี่ เรามาหาเขาเอง

ถ้าใครตกมาอยู่ที่นี้ เขาย่อมบังคับใช้สอยอย่างนี้ ถ้าเราพ้นออกไปจากที่นี้แล้ว 
เขาก็ไม่ตามไปบังคับบัญชา เขามีอ�านาจอยู่แต่ในที่น้ีเท่าน้ัน แม้เขาจะบังคับบัญชา 
ดดุ่าว่าร้ายประการใดกต็ามอย่าเสยีใจ ให้ถอืว่ากรรมของเราเอง ให้ตัง้ใจอดทนไปกว่า 
จะสิ้นกรรมสิ้นเวรของตน ให้คิดอย่างนี้

การที่สูเจ้าทั้งหลายมาติดอยู่ในเรือนจ�านี้ โดยมากเป็นผู้ไม่ได้คบหาสมาคมกับ
ด้วยนักปราชญ์ ไม่ได้สดับรับฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า ความจริงพวกเราทั้งหลาย
เป็นคนชาวสยาม คอืเป็นคนไทย เป็นพทุธบริษทั นับถอืพระพทุธศาสนาสบืๆ กนัมา 
แต่บรรพบุรุษกาลล่วงไปได้ ๒,๐๐๐ ปีเศษแล้ว ผู้ที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
เข้าวัดฟังธรรม จ�าศลีภาวนาอยูบ้่าง เขากไ็ด้รับความสขุ ถงึหากว่าเขารักษาได้เพยีงแต่ 
เป็นครั้งเป็นคราว เขาก็ยังมีความละอายต่อบาป

ให้คิดด ูคนทีอ่ยูใ่นจังหวดัเชยีงใหม่น้ี ตลอดทกุอ�าเภอ มคีนจ�านวนหลายแสน  
ผู้ทีต้่องมาตดิอยูใ่นเรือนจ�าน้ีเพยีง ๔๐๐-๕๐๐ คนเท่าน้ัน คดิเฉลีย่ดไูม่ถงึร้อยละ ๑ คน  
คิดดู โทษของเรือนจ�านี้ก็มากไม่น่าจะยินดีเลย คือว่าการกินการนอน การงานต่างๆ 
โดยทีส่ดุแต่จะไปถ่ายอจุจาระปัสสาวะ กต้็องถกูบงัคบัเสยีทกุอย่างทกุประการ จะเอา 
ความสุขมาแต่ไหน

ถ้าเราตัง้หน้าท�ามาหากนิ เป็นคนมีศลีมสีตัย์เป็นปกต ิอยูก่บับ้านกบัเรือน การกิน 
ก็เป็นสขุ หามากินตามชอบใจ นอนกมี็เสือ่สาดอาสนะมุ้งหมอน นอนอูก้นักบัเมยีสบาย 
จะท�าการงานอะไรก็เลือกท�าได้ตามชอบใจแสนที่จะมีความสุข
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การทีเ่รามาตดิอยูน้ี่ ตวัของเราก็แสนทีจั่กล�าบาก ถงึพ่อแม่พีน้่องลกูเมยีของเรา 
ก็ต้องได้รับความเดือดร้อนด้วยเหมือนกัน คือเดือดร้อนด้วยคิดถึงเราอย่างหน่ึง  
เดือดร้อนด้วยขาดผู้พาท�ามาหากินอีกอย่างหน่ึง ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ท�าความ 
เดอืดร้อนให้แก่ตวัเราคนเดียว ซ�า้ให้ความเดือดร้อนแล่นตลอดถงึพ่อแม่ลกูเมยีและ
วงศ์ญาติเป็นที่น่าสลดใจ

การทีพ่ากันท�าความผิดน้ีไม่ใช่เกดิจากข้ออืน่ เกดิจากข้อดถูกูดหูมิน่ของตวัเอง  
เห็นว่าตัวของตัวจะพึ่งตัวไม่ได้ จึงต้องตั้งหน้าแต่พึ่งคนอื่นเขาร�่าไหนร�่าไป คือว่า 
เหน็เขามข้ีาวของเงินทอง เรือกสวนไร่นา วัวควายช้างม้า พอไปแลเหน็ของเค้าเท่าน้ัน
ก็เกิดความอ่ิมใจเสยีแล้วว่าเราไม่ต้องคดิหา ไม่ต้องคดิท�า คอยท่าแต่ลกัขโมยฉ้อโกง
เอามาเลีย้งชวิีตกพ็อเท่าน้ัน น้ันแหละชือ่ว่าคิดพึง่แต่คนอืน่เขา เหน็ตวัของตวัไม่มรีาคา
ค่างวดอะไร จึงได้เป็นคนขีล้กัขโมยเป็นโจรขึน้ เพราะไม่ได้ฟังค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
ขาดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

บัดนี้ เราจักน�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังสักข้อหนึ่งอย่างตื้นๆ 
พอฟังเข้าใจได้ พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนพทุธบริษัทว่า อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ แปลว่า  
ตนของตนเป็นที่พึ่งแก่ตน โก หิ นาโถ ปโร สิยา ก็คนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งแก่ใครได้ 
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ ด้วยว่าตนของตนที่ตนฝึกฝนทรมานดีแล้ว 
ย่อมได้ที่พึ่งอันผู้อื่นได้ด้วยยากดังนี้

อธิบายว่า ตนต้องพึ่งตน จะพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้ คือว่าถ้าเราเป็นคนประพฤติ 
ไม่ดแีล้ว จะพึง่พ่อแม่พีน้่อง ลกูเมีย พึง่เจ้าหรือพึง่นายไม่ได้เลย ให้ดูตวัสเูจ้าทัง้หลาย 
เป็นตัวอย่าง เมื่อมาติดคุกได้ยากอย่างนี้ ใครเขาจะตามมาเป็นที่พึ่งแก่เราได้

ค�าที่ว่าตัวว่าตนนั้น ก็หมายเอาร่างกายจิตใจที่เราอาศัยอยู่นี้เอง คือว่ารวมทั้ง  
ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ อวัยวะ ศีรษะ มือ เท้า ทั้งก้อนนี้แหละชื่อว่าตัวตน  
อย่าไปกงัวลกบัด้วยอนัตตา เพราะอนัตตาเป็นทางวปัิสสนาญาณ ยกไว้แก่ท่านผู้เจริญ 
วิปัสสนา

ที่ว่า พึ่งตน ก็คือ ให้พึ่งตา พึ่งหู พึ่งจมูก พึ่งปาก พึ่งลิ้น พึ่งมือ พึ่งเท้า พึ่งใจ  
ของเราน้ีแหละ คือให้เห็นว่าตา หู เป็นต้น ซึ่งเป็นของมีอยู่ส�าหรับตัวของเราน้ี  
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ล้วนแต่เป็นสมบัติอันประเสริฐของเรา คือเป็นแก้วสารพัดนึกแต่ละอย่างๆ พึงคิดดู 
ให้เห็นจริง

เรามีตาไว้นึกอยากดูอะไรก็ดูได้ เรามีหูไว้นึกอยากฟังเสียงอะไรก็ได้ เรามีจมูก
ไว้ส�าหรับระบายลมหายใจเข้าออกได้ตามประสงค์ เรามีปากมีลิ้นไว้ส�าหรับพูดจา 
สั่งเสียการงานอะไรก็ได้ ส�าหรับเล่าเรียนวิชาศิลปศาสตร์อะไรก็ได้ ส�าหรับบริโภค
อาหารและรู้รสดีชั่วได้ทุกประการ เรามีมือทั้ง ๒ ไว้ส�าหรับใช้ท�ากิจการงานอะไรก็ได้ 
ทกุประการ เรามเีท้าทัง้ ๒ ไว้ส�าหรับใช้ไปทางใดกไ็ด้ตามความปรารถนา จะให้ช้าให้เร็ว 
ให้วิ่งให้เต้นอย่างไรก็ได้ เรามีใจไว้ส�าหรับคิด เราอาจจักคิดดีคิดชั่วได้ตามประสงค์ 

สมบัติในตัวของเราที่ยกขึ้นมาแสดงให้ฟังนี้ ล้วนแต่เป็นแก้วสารพัดนึกทั้งนั้น 
คือ เรานึกใช้สิ่งใด สิ่งนั้นย่อมท�าประโยชน์ตามหน้าที่ของตนให้ส�าเร็จได้ทุกประการ 
จึงชื่อว่าเรามีแก้วสารพัดนึกอยู่ในตัว

ผู้ที่เขารู้ว่าของดีมีในตัวอย่างน้ี เขาย่อมใช้ให้ท�าการงานให้เหมาะตามหน้าที่ 
เป็นต้นว่า ท�านาท�าสวน ท�าการค้าขาย และท�าราชการงานเมอืง จนส�าเร็จเป็นคนม่ังมี
ศรีสขุ เป็นเศรษฐมีหาเศรษฐ ีเป็นพ่อค้านายห้าง เป็นขนุนาง ล้วนแต่เขาใช้แก้วสารพดันึก 
ในตัวนี้เอง เพราะเขาเห็นว่าเป็นที่พึ่งได้ เขาใช้ถูกต้องตามทางอันชอบธรรม เขาก็ 
รุ่มรวยขึ้น เป็นที่พึ่งได้จริง เท่านั้นเอง

ส่วนคนทีต่าเสยีหเูสยีน้ัน คนอืน่เขาท�านาท�าสวนและค้าขายกนัอย่างไร เขาพากนั 
เข้าวดัฟังธรรม ให้ทาน รักษาศลี เจริญภาวนากนัอย่างไรก็ไม่เหน็ เพราะตาในมนัเสยี  
ทีว่่าหเูสยีน้ัน เขายกย่องคนประพฤตอิย่างไร เขาตเิตยีนคนประพฤตอิย่างไร คณุพ่อ 
คุณแม่ คุณครูบาอาจารย์ คุณพระเจ้าแผ่นดิน มีอยู่แก่ตัวอย่างไร คุณพระพุทธเจ้า 
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณทาน คุณศีล เป็นอย่างไร เขาพูดกันอยู่เต็มบ้าน
เต็มเมือง ตัวก็ไม่ได้ยินทั้งสิ้น เพราะหูในมันเสีย จะว่าหูหนวกก็ได้ เพราะเสียงที่ดี 
ไม่ได้ยิน จนไม่รู้จักว่าตา หู จมูก ลิ้น กาย มือ เท้า และใจของตนมีคุณมีประโยชน์
แก่ตนอย่างไร เพราะความโง่รู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้นเอง จึงใช้ของวิเศษเหล่านั้นในทาง 
ทีผิ่ด จนกลบัเป็นโทษเป็นข้าศกึศตัรูแก่ตน จนได้รับความล�าบากยากแค้นถงึเพยีงน้ี  
น่าเศร้าใจยิ่งนัก
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ถ้าเราเป็นคนฉลาด รู้จักผิด รู้จักถูก รู้จักดี รู้จักชั่วบ้าง ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ 
ถ้ารู้จักว่าคุณพ่อคณุแม่มอียูท่ีต่วัของเรา คอืเราเป็นลกูมีพ่อมแีม่ ร่างกายอนัน้ีพ่อแม่
บ�ารุงเลีย้งดมูา ร่างกายอนัน้ีเท่ากบัแบ่งภาคมาจากพ่อแม่ คณุพ่อแม่จึงเช่ือว่ามอียูก่บั
ตัวเราเสมอ เราตกทุกข์ได้ยากก็เท่ากับพ่อแม่ของตนได้เสื่อมเสียเกียรติยศไปด้วย

ถงึคณุแห่งครูบาอาจารย์กเ็หมอืนกนั ธรรมดาเกดิมาเป็นคนต้องมคีรูบาอาจารย์
ทกุคน เมือ่เราได้รับความรู้ความฉลาดในวชิาศิลปศาสตร์สิง่ใดกต็าม แต่ส�านักท่านผู้ใด 
ท่านผู้น้ันแหละชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ วิชาที่ท่านสอนให้น้ันย่อมอยู่กับตัวเราเสมอ  
ถ้าเราไปตกทกุข์ได้ยาก กเ็ท่ากบัพาครูบาอาจารย์ไปเสือ่มเสยีเกยีรตยิศไปด้วยเหมอืนกัน

แม้คุณแห่งพระเจ้าแผ่นดินก็มีอยู่แก่เราเสมอ คอืว่าพ่อแม่ของเรา ลกูเมยีของเรา  
ทรัพย์สมบตัขิองเราก็อยู่ในความอารักขาคอือยูใ่นความปกครองของพระเจ้าแผ่นดนิ 
ทกุประการ ถงึตวัของเราก็อยู่ในความปกครองของพระเจ้าแผ่นดนิเหมือนกนั พระเจ้า
แผ่นดินจึงทรงพระนามว่าเจ้าชีวิต ถ้าเราท�าความช่ัวเสียหายก็เป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
พระราชเกียรตยิศเหมอืนกนั ถ้าเราท�าความด ีตัง้หน้าท�ามาหากนิโดยชอบธรรมกเ็ป็น
พลเมืองดี ชื่อว่าได้เชิดชูพระราชเกียรติยศและได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวที
ฉลองพระเดชพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวของตน

การประพฤตใิห้ตนเป็นคนดอีย่างเดยีวเท่าน้ัน เป็นคนช่ือว่าได้สนองคณุพ่อแม่
ครูบาอาจารย์ ตลอดถงึพระเจ้าแผ่นดนิ ผู้ทีไ่ด้สนองคณุของท่านผู้มีคณุเช่นน้ัน จะได้
รับแต่ความสขุ และจะมแีต่ความเจริญตลอดชีวติ นับว่าไม่เสยีททีีไ่ด้เกดิมาเป็นมนุษย์

เบือ้งหน้าต่อแต่น้ีไป ให้พากนัตัง้ใจพึง่ตนของตน ตามพทุธโอวาททีว่่า อตตฺา หิ  
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน ถ้าตนไม่เป็นคนดีพึ่งใครไม่ได้ ส่วนความผิดที่ 
ตนท�ามาแล้วเพราะอาศัยความโง่ความเขลาก็แล้วไป ให้พากันตั้งอกตั้งใจรับผล 
ของกรรมนั้นไป อย่ามีความน้อยใจเสียใจ ธรรมดาเป็นปุถุชนย่อมมีผิดบ้างถูกบ้าง
อย่างนั้นเอง

เมื่อเราได้มาติดอยู่ในที่คอกที่ขังอย่างน้ี ก็ให้ค้นหาความสุขอยู่ในที่ความสุข 
อยูใ่นใจของเราเองแต่งไว้ ให้คดิเสยีว่าเราเสวยผลของกรรมทีเ่ราท�ามาเอง ส่วนระเบยีบ 
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การงานของเรือนจ�ามอียู่อย่างไร ก็ให้ตัง้ใจปฏิบตัติาม อย่าแสดงความกระด้างกระเดือ่ง 
อวดดิบอวดดี คิดต่อสู้ขัดขืนต่อเจ้าพนักงาน ให้เห็นว่าตนเป็นผู้หมดอ�านาจ สุดแต่
เจ้าหน้าทีท่่านจะบงัคับใช้สอยอย่างไรก็ตัง้หน้าท�าตาม อาจจักเป็นวชิาส�าหรับตวัของเรา
ต่อไปก็ได้ ท�าให้ถูกใจของเจ้าพนักงานที่ท่านท�าการตามหน้าที่ ให้ได้รับความเมตตา
กรุณาในส�านักของท่านผู้มีอ�านาจเหนือตน ข้อส�าคัญก็คือให้มีความเพียรความหมั่น
เท่านั้น ก็จักได้รับความสุขตามสมควรแก่ภูมิประเทศ

ความจริงคนที่เกิดมาในโลกก็เท่ากับติดคุกด้วยกันหมด เท่ากับมีโทษถึงตาย
ด้วยกันหมด เป็นแต่ว่าวงกว้างและวงแคบกว่ากนันิดหน่อยเท่าน้ัน ใครจักออกจากโลก 
ไปได้ ใครจักเป็นคนไม่ตาย ย่อมจักตายด้วยกันหมดทั่วโลก แต่ว่าคุกใหญ่วงกว้าง 
หน่อย ส่วนคุกน้อยที่พวกสูเจ้าพากันมาติดอยู่นี้วงแคบ แต่ก็ยังมีดีบางส่วน คือยังมี 
กําหนดเวลาที่จักหลุดพ้นออกไปได้

ให้พงึเข้าใจว่า กรรมกงส�าหรับเรือนจ�าน้ี หากเป็นอยูอ่ย่างน้ีก่อนแต่เรายงัไม่เข้ามา  
เขาก็ท�ากันอยูอ่ย่างน้ี เมือ่เราเข้ามาอยูเ่ขากท็�ากนัอยูอ่ย่างน้ี เบือ้งหน้าแต่เราออกไปแล้ว  
เขากจั็กท�ากนัอยู่อย่างน้ี ไม่มีทีส่ิน้สดุ ความสขุและความทกุข์อยู่ทีใ่จ ต้นแห่งความสขุ 
อยูทีค่วามพอ คอืท�าความพอในสิง่ทีไ่ด้ทีม่เีท่าน้ัน ต้นแห่งความทกุข์อยูท่ีค่วามไม่พอ 
คือท�าตนให้เป็นคนจนอยู่เสมอ บุญและบาปก็อยู่ที่ใจ ต้นแห่งบุญอยู่ที่ความไม่โลภ 
ไม่โกรธ ไม่หลง ต้นแห่งบาปอยู่ที่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัวของเราอยู่
ที่ไหน ความสุขและความทุกข์ก็อยู่ที่นั่น ตัวของเราอยู่ที่ไหน บุญและบาปก็อยู่ที่นั่น 
ให้เป็นคนมีความสุขไว้ดีกว่าคนที่มีความทุกข์ ให้เป็นคนมีบุญไว้ดีกว่าเป็นคนมีบาป

ท่านทัง้หลายเม่ือเข้าใจตามทีแ่สดงมาน้ี พงึตัง้ใจรับปฏิบตัติามกจั็กได้รบัผลอนังาม  
คอืความสขุความส�าราญทัง้ในปัจจุบนัและเบือ้งหน้า ดงัวสิชัชนามาด้วยประการฉะน้ี.
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ธรรมคุณกถา

(แสดงทางออกจากโลกโดยทางวิปัสสนา)

อิทานิ อฏฺ€มทีวิเส สนฺนิปตติาย พทุธฺปริสาย กาจิ ธมมีฺกถา กถยิเต สวฺากขฺาโต 
ภควตา ธมฺโมต ิอาทกิ ํธมมฺคณุกถ ํอนุสนฺธ ึฆเฏตวฺา ภาสสิสฺามีต ิอมิสสฺ ธมฺมปริยายสสฺ 
อตโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ.

ณ วันนี้ เป็นวันอัฏฐมีดิถีที่ ๘ ค�่า แห่งปักขคณนา พุทธบริษัทได้มาสันนิบาต
ประชมุกนัในธรรมสวนมณฑลน้ี เพ่ือประสงค์จะสมาทานอโุบสถศลีและเบญจเวรวรัิติ 
และสดับพระธรรมเทศนาอันเป็นพระโอวาทค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  
เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์ในส่วนปฏิบัติบูชาของตนๆ

การที่ได้มารักษาอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัติ ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเหล่านี้
ชือ่ว่าเป็นส่วนปฏิบตับิชูาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างสงูสดุ เมือ่พร้อมด้วย 
สันนิบาตเช่นนี้แล้ว เบื้องหน้าแต่นี้เป็นโอกาสที่สดับพระธรรมเทศนา

ด้วยการทีท่่านทัง้หลายได้ตัง้กตกิาอธษิฐานไว้ในใจของตนว่า ถงึวนัพระหน่ึงๆ 
จะพากนัสะสมคณุความดี มใีห้ทานและรักษาศลี ๕ ศลี ๘ เป็นต้น เม่ือได้ตัง้กตกิาไว้
อย่างไร ข้อน้ันกไ็ด้พากนัประพฤตปิฏบิตัสิ�าเร็จตลอดมาได้ จนบดัน้ีกจ็วนใกล้จะออก
พรรษาแล้ว การทีต่ัง้เจตนาไว้อย่างใดกไ็ด้ท�าให้ส�าเร็จตามน้ันอนัน้ีควรจะโสมนัสยนิดี

การทีไ่ด้พากันอบรมความดีต่างๆ มีให้ทาน รักษาศีล และสดับพระธรรมเทศนา
เป็นต้นน้ี นับว่าเป็นการได้ท�าความดีให้เกดิให้มขีึน้ในตน เป็นส่วนทีจ่ริงทีแ่ท้สามารถจะ
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ยดึเอาเป็นสรณะทีพ่ึง่ของตนได้ และได้ชือ่ว่าได้กระท�าหลกัฐานไว้แก่ตน ท�าตนให้เป็น 
คนมีหลักฐานในกาลต่อไป

ด้วยว่าโลก คือหมูส่ตัว์ ไม่คงทีเ่ป็นปกตอิยูเ่สมอได้ ทัง้โรคภยัไข้เจ็บกไ็ม่มนิีมติ
เครือ่งหมายว่าจะมมีาเมือ่ไร ถงึแม้เราอยูต่่อๆ ไป กไ็ม่รู้ว่าจะได้รับความสขุสกัเพยีงไร  
แล้วให้หวนคิดเพ่งดหูมูส่ตัว์ทัว่โลก ซึง่ได้รับความเดอืดร้อนล�าบากร�าคาญเกดิแต่เหต ุ
ภายใน ดังโรคภยัไข้เจ็บเป็นต้น เกดิแต่เหตภุายนอก ได้แก่การเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั  
มีทั่วไปในหมู่มนุษย์และสัตว์หาที่ว่างที่เว้นไม่มีเลย

เมือ่เพ่งดแูล้วกน่็าจะร�าคาญสกัปานใด จะอยูค่นเดียวกไ็ม่ได้ด้วยชวีติและความสขุ 
เนื่องอยู่ด้วยหมู่คณะ ต้องอยู่ด้วยกันมากๆ จึงจะมีความสุข ครั้นเมื่อมาอยู่มากหมู่
มากคณะหนักเข้ากเ็กดิความเดอืดร้อนขึน้ในระหว่างพวกของตวัน้ันเอง เพราะต่างคน 
ต่างแสวงหาความสขุ ทน้ีีก็เกิดข่มเหงแย่งชงิสถานทีแ่ละทรัพย์สมบตักินัข้ึน ผู้มอี�านาจมาก 
ก็ข่มเหงผู้มีอ�านาจน้อย ผู้มีอ�านาจน้อยสู้ทางนี้ไม่ได้ ก็หาอุบายทางอื่นแก้แค้นแก่ผู้มี
อ�านาจมาก ต่างฝ่ายต่างกถ็อืดีแก่กันและกนั จนถงึมพีระราชามหาอ�ามาตย์ช่วยป้องกัน 
คอยระงับความเดอืดร้อน ถงึปานน้ันกย็งัไม่สงบจริงจัง เป็นแต่เพยีงเบาบางลงเท่าน้ัน 
ซึง่ท�าให้ต่างหมูต่่างคณะทีเ่ข้ามาระคนปนกนัมากหมูม่ากคณะขึน้น้ัน ได้พึง่พาอาศยักนั 
น�าความสขุความส�าราญมาสูม่ากขึน้ แต่ส่วนความเดอืดร้อนร�าคาญกย็ิง่ทวมีากขึน้อกี
เหมือนเดมิ เพราะต่างฝ่ายกต่็างจะเอาเปรียบแก่กันในทางหาความสขุแก่พวกของตวั 
น้ันแล จนถึงแก่ก่อการวิวาทบาดหมาง ฆ่าฟันทุบตีกันในระหว่างหมู่ระหว่างคณะ
ตลอดขึ้นไปจนถึงประเทศต่อประเทศ

มองดูในระหว่างหมูม่นุษย์ด้วยกนักน่็าสงัเวชน่าเบือ่หน่ายเหลอืทน ต่างถอืชาต ิ
ถือตระกูล ถือพวกถือเหล่า ถือประเทศบ้านเมือง จนไม่รู้สึกว่าตนเป็นมนุษย์ชาติ
เดียวกันทั้งโลก มีสมบัติในตัวก็เท่ากัน แต่เหตุไฉนจึงต้องเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับ
ความเดือดร้อน แท้ทีจ่ริงความสขุทีม่นุษย์ทัว่โลกจะพงึได้กต้็องได้ด้วยสจุริต คอืความ 
ประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ ที่สัมปยุตด้วยเมตตากรุณาโดยแท้
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ครั้นแลไปดูสัตว์หมู่อื่นนอกจากมนุษย์พวกเรานี้ก็อีกแหละ สัตว์บางพวกต้อง 
กนิสตัว์ทีม่ชีวิีตเหมือนกบัตวัเป็นอาหาร สตัว์ใหญ่กนิสตัว์น้อย สตัว์น้อยกนิสตัว์ใหญ่  
สัตว์ที่กินต้นไม้ต้นหญ้าเป็นอาหารก็พลอยถูกสัตว์พวกที่กินเน้ือเป็นอาหารจับกิน 
เสียด้วย สัตว์จ�าพวกที่กินต้นไม้ใบหญ้าเป็นอาหารก็เบียดเบียนกันในหมู่ของตัว  
ด้วยการหาความสุขใส่ตัวในทางอาหารบ้าง ในทางกามสุขบ้าง

มองดูบรรดาสัตว์ในน�้าและบนบก โดยที่สุดแต่สัตว์ที่เหาะไปได้ในท้องอากาศ 
จะหาจ�าพวกใดที่พ้นไปจากความเบียดเบียนแก่กันและกันไม่มีเลย ข้อส�าคัญก็คือ
อาหารน้ีแหละเป็นต้นเหตกุ่อให้เกดิเบยีดเบยีนกนั รองลงมากก็ามสขุ ส่วนการแสวงหา 
อาหารน้ีในหมู่สัตว์ทั่วโลกไม่ร้ายแรงเหมือนหมู่มนุษย์ เพราะไม่สู้จะมีสัตว์จ�าพวก 
ที่สะสม เพียงแต่หาพออิ่มท้องวันหนึ่งๆ เท่านั้นโดยมาก

ส่วนหมู่มนุษย์น้ี อาหารอยู่ข้างจะยุ่งมาก ต้องสะสม ด้วยได้เท่าไรก็ไม่พอ  
หามาใส่ตุม่ใส่ไหใส่โอ่งใส่อ่างใส่หบีใส่กระป๋อง ย่างด้วยไฟผ่ึงด้วยแดดให้เป็นของแห้ง 
ไว้บ้าง ดูไปเถอะ นับอย่างอาหารของหมูม่นุษย์ไม่ถ้วน เป็นต้นว่าผลไม้ทัง้ปวง ใบไม้
ทัง้ปวง ต้นไม้รากเหง้าของต้นไม้และเถาวลัย์ทีไ่ม่เบือ่ไม่เมา เป็นอาหารของมนุษย์ได้
ทั้งสิ้น ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าสัตว์น�้า สัตว์บก สัตว์อยู่ถ�้าอยู่รู สัตว์เดินไปได้ใน
ท้องอากาศ ไม่เลือกว่าสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็ก เพื่อนกินตะพึดตะพือไปทีเดียว

ถ้าจะว่าไปโดยความจริง หมู่มนุษย์เรามีปัญญามาก ควรจะให้ความสขุแก่สตัว์ 
ทั่วโลกเป็นการสมควรแท้ แต่หาเป็นเช่นน้ันไม่ บรรดาหมู่สัตว์ในโลกได้รับความ
เบียดเบียนแต่หมู่มนุษย์มากมายเหลือส่วนที่พึงประมาณ ใช่จะเบียดเบียนแต่ในหมู่
สตัว์เพยีงเท่าน้ันก็หาไม่ ยงัเบยีดเบยีนในหมู่มนุษย์ด้วยกนักเ็หลอืล้น จนถงึพวกพ้อง 
พีน้่อง ตลอดลงไปจนถงึสามภีรรยา กเ็บยีดเบยีนข่มเหงกนั เมือ่เพ่งดูแล้วก็น่าสงัเวช
สลดใจเหลือเกิน

ส่วนทีกิ่นเน้ือเป็นอาหารน้ันจะมาโทษเอาหมูม่นุษย์ทกุวนัน้ีทเีดยีวกไ็ม่ได้ เพราะ
ของเป็นมาแล้วแต่บรรพบุรุษ มีเนื้อสัตว์เป็นอาหารสืบกันมาแก้ไม่ไหว แม้แต่ญาณ
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ของพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าไม่มีทางแก้ เมื่อทรงเห็นโทษแล้วจึงต้องเลิกจ�าเพาะตน
และพรรคพวกของตนเท่านั้น

การทรงแต่งตั้งสิกขาบทแห่งศีลทั้งปวง ยกปาณาติบาต ให้เว้นการฆ่าสัตว์เป็น
ประธาน เท่ากบัประกาศทางเมตตากรุณาแก่หมูส่ตัว์ทัว่โลก เม่ือพทุธบริษทัเพ่งดเูหน็
ความป่ันป่วนวุน่วายของหมูส่ตัว์ทัว่โลกเช่นน้ี กส็มควรจะเกดิความเบือ่หน่าย บ่ายหน้า 
หาทางหลีกเลี่ยงให้พ้นไปเสียจากโลกเป็นการชอบยิ่ง

ถ้าหากยงัยนิดอียูใ่นโลก กค็วรหาอบุายทีจ่ะแก้ไม่ให้เบยีดเบยีนข่มเหงกนั ต่างคน 
ต่างอยู่พอสบายๆ ตลอดชีวิต เป็นการชอบแท้ อุบายทางแก้นอกจากโอวาทของ
พระพุทธเจ้าแล้วเป็นอันไม่มี ที่ปกครองกันอยู่ได้โดยเรียบร้อยทุกวันน้ีก็เพราะ        
พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยแท้ คือในหมู่มนุษย์เราอยู่เป็นสุขด้วยกัน
ทุกวันนี้ก็ด้วยเมตตากรุณาแก่กันและกันเท่านั้น

ส่วนเมตตากรุณาน้ัน เป็นพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าแท้ ในหมูม่นุษย์เรา 
ถ้าต่างคนต่างอิจฉาพยาบาทโกรธเคืองแก่กันทั่วโลก โลกก็แตกเท่านั้น โดยที่สุดแต่
พวกเราทีอ่ยู่ในศาลาน้ี ต่างคนต่างเกลยีดกนัโกรธกนัทกุๆ คน ศาลากแ็ตกทนไม่ไหว
เท่านั้น ที่พวกเราพากันอยู่เป็นสุขนี้ก็ด้วยอ�านาจเมตตาปรานีกัน คือพากันประพฤติ
ตามค�าสอนของพระองค์เช่นน้ี ควรแล้วทีจ่ะต้องรู้จักคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

ผู้รู้จักคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้ว จะควรประพฤตตินอย่างไร คอืจะ
ต้องประพฤตอิย่างน้ี เมือ่จะประกอบการกศุลใดๆ ถ้ามโีอกาส ต้องท�าวตัรไหว้พระพทุธ  
พระธรรม พระสงฆ์ เสียก่อน มีโอกาสสวดมนต์ให้สวดมนต์เสียก่อนจึงสมาทานศีล 
หรือจะให้ทานก็ดี จะฟังพระธรรมเทศนาก็ดี จะเจริญสมถวิปัสสนาก็ดี ก็ให้ไหว้พระ
สวดมนต์เสยีก่อน เป็นการสมควร แต่ต้องให้เหมาะแก่โอกาสควรย่อหรือควรพสิดาร

พระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้น ทรงแนะน�าสั่งสอนให้บริจาคทานเป็นเบื้องต้น 
เพือ่อบรมดวงจิตให้สมัปยตุด้วยเมตตากรุณา จาคเจตนา หดับริจาควัตถภุายนอกก่อน  
คร้ันจาคเจตนาแก่ขึ้นจึงรักษาศีล บริจาควัตถุภายในคือกิเลส ซึ่งได้แก่ความโลภ  
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ความโกรธ ความหลง ส่วนหยาบทีอ่อกมาทางกายทางวาจา เพราะทานและศีลมเีมตตา
กรุณาและจาคเจตนาเหมือนกัน คร้ันทานศีลบริบูรณ์แล้ว ก็เป็นภาคพื้นแห่งสมาธิ
และปัญญาอยู่เอง ผู้ปฏบิตัไิด้เพยีงชัน้โลกยิะปฏิบตัติามนัยทีแ่สดงมาน้ี กพ้็นจากการ 
วุ่นวายข่มเหงเบียดเบียนกัน จะพาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตไม่ต้องมีความสงสัย

ถ้าเป็นผู้เบื่อโลกจริงจัง อยากจะออกให้พ้นโลก ถ้าเช่นนั้นในสองวันพระก่อน 
ได้แสดงทางออกจากโลกไว้สองทาง ทางหนึ่ง ให้ปฏิบัติตรงต่อพระอัฏฐังคิกมรรค 
บ�ารุงสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ ให้เป็นอธิสีล อธิจิต อธิปัญญา ให้องค์ของ
มรรคสามคัคีกนัในสกลกายน้ี กเ็ป็นทางออกจากโลกได้ วนัพระหลงัได้แสดงทางออก
จากโลกหรือออกจากทกุข์ด้วยทางวสิทุธมิรรค กค็อืต้องออกอาศัยไตรสกิขาเหมอืนกนั  
ทางทั้งสองนั้นถ้ารู้แล้วก็เป็นอันเดียวกัน

วาระน้ีจะแสดงทางออกอกีทางหน่ึง เป็นทางวปัิสสนา เพือ่จะให้กว้างขวางเหมาะ
แก่อุปนิสัยของพุทธบริษัท และเพื่อให้เป็นทางที่พุทธบริษัทจะเลือกด�าเนินตามให้
เหมาะแก่อปุนิสยัของตน เพราะพระธรรมทีแ่สดงต่อไปน้ีกเ็ป็นสวากขาตธรรม เป็นธรรม 
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วทั้งนั้น

ทางวิปัสสนาน้ัน ควรแก่ผู้มสีลีาจารวตัรบริบรูณ์แล้วจะพงึเจริญ เรียกว่า วปัิสสนา
กัมมัฏฐาน ท่านแสดงไว้โดยอเนกนัยคือมิใช่อย่างเดียว ในที่น้ีจะยกเอาใจความ 
ในธรรมนิยามสูตรมาแสดง พอเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์พอให้เห็นทางแห่งวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน

ใจความในธรรมนิยามสูตรนั้นว่า

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งสิ้นเป็นของไม่เที่ยง
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งสิ้นเป็นทุกข์
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งสิ้นเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวตน
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อถ นิพพฺนฺิทต ิทกุเฺข คร้ันเมือ่พจิารณาเหน็สงัขารธรรมเป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์  
เป็นอนัตตา เช่นน้ัน ก็เกดินิพพทิาญาณ ความหน่ายในทกุข์ เหน็ว่าความไม่เทีย่งกเ็ป็น 
ตวัทกุข์ ความทนยากกเ็ป็นตวัทกุข์ อนัตตา ไม่ใช่ตวัตนกเ็ป็นตวัทกุข์ (คือเหน็โทษของ 
สังขาร)

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา นิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเพราะ
เป็นตัวทุกข์ อันนี้เป็นวิสุทธิมรรค เป็นทางที่ให้ถึงความบริสุทธิ์

ในสตุตนัตนัย ตรัสเป็นการรับรองว่า อปุปฺาทา วา ภกิขฺเว ตถาคตานํ อนุปปฺาทา  
วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ€ิตตา ธมฺมนิยามตา ความว่า ดูก่อนภิกษุ 
ทัง้หลาย พระตถาคตเจ้าทัง้หลายจะบงัเกดิขึน้ในโลกหรือไม่บงัเกดิขึน้กต็าม ขึน้ชือ่ว่า 
สังขารธรรมทั้งหลายย่อมเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นธรรมธาตุ 
ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม คือตั้งอยู่เป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น เป็นแต่ 
เราตถาคตตรัสรู้ดแีล้ว น�ามาแนะน�าสัง่สอนกระท�าให้ตืน้ข้ึนเท่าน้ัน คงได้ใจความตาม 
นัยพระสูตรดังนี้

ต่อน้ี จักแสดงตามมตขิองตนโดยทางไต่สวนพระพทุธภาษิตเพือ่ให้สะกดิใจของ
พทุธบริษัทผู้เหน็ภยัแจ้งชดัในวฏัสงสารมุ่งหาทางทีจ่ะออกจากวฏัทกุข์ ทางวปัิสสนาน้ี
เป็นทางส�าคญัอย่างยิง่ แต่ต้องอาศัย ศลี สมาธ ิเป็นภาคพืน้มาแล้ว จึงจะเป็นทางให้ 
ส�าเร็จได้

วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้งเห็นจริง คือเห็นจริงตามสภาวะที่เป็นอยู่อย่างไรแห่ง
ธรรมนั้นๆ เหมือนอย่างในธรรมนิยามสูตร ที่ท่านแสดงว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ดังนี้

ทางไต่สวนควรสงสยัว่า ไฉนหนอ ท่านจึงแสดงว่าสงัขารทัง้สิน้เป็นของไม่เทีย่ง 
สังขารทั้งสิ้นเป็นทุกข์ ท�าไมไม่แสดงว่าสังขารทั้งสิ้นเป็นอนัตตา เหตุใดจึงแสดงว่า
ธรรมทั้งสิ้นเป็นอนัตตา สังขารทั้งสิ้นกับธรรมทั้งสิ้นน้ันจะมีอาการต่างกันอย่างไร 
สังขารก็ชื่อว่าธรรมเหมือนกัน คือ สังขตธรรม คงได้ความว่าสังขารมีนัยเดียว 
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ส่วนธรรมนั้นมีสองนัย คือ สังขตธรรม หนึ่ง อสังขตธรรม หนึ่ง ที่แสดงว่า  
“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” หมายทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม มีอาการต่างกันคือ 
สังขตธรรม มี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เต็มที่ ส่วนอสังขตธรรม อนิจจัง ทุกขัง ไม่มี 
มีแต่อนัตตาอย่างเดียว คือไม่ใช่ตัวตน เป็นธรรมต่างหาก

แสดงทางวิปัสสนาต้องแสดงในสกลกายนี้อย่างเดียว แสดงนอกออกไปไม่ได้  
ต้องตรวจดูหน้าตาของสังขตธรรมและอสังขตธรรมในสกลกายน้ีให้เห็นชัดว่า  
สังขตธรรมมีที่สุดเพียงไร ต้องตรวจดูหน้าตาของสังขารทั้งสิ้นเสียก่อน

สังขารในปฏิจจสมุปบาท สังขารในเบญจขันธ์ ท่านหมายเจตสิกสังขาร คือ 
ปญุญาภิสงัขาร อปญุญาภสิงัขาร อเนญชาภสิงัขาร เหมอืนกัน ถงึกายสงัขาร วจีสงัขาร  
มโนสังขาร ก็เกี่ยวด้วยเจตสิกสังขารเหมือนกัน จึงรวมสังขารทั้งสิ้นเป็นสองคือ  
อุปาทินนกสังขาร ๑ อนุปาทินนกสังขาร ๑ ชื่อว่าสังขารทั้งสิ้น

สงัขารทัง้สองน้ีมเีตม็โลกด้วยกนั จะชีแ้จงไม่มีทีส่ิน้สดุ ผู้ปฏบิตัจิะเหน็เอง จะชีพ้อ 
เป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นทางด�าริเท่านั้น

ในสกลกายน้ีเตม็ไปด้วยสงัขารทัง้สอง ท่านจึงตัง้ชือ่ว่าสงัขารร่างกาย แต่เท่าน้ัน
ก็ไม่พอใช้ จึงตั้งชื่อต่อออกไปให้ชื่อว่า สกลกายบ้าง นามรูปบ้าง ขันธ์บ้าง ธาตุบ้าง 
อายตนะบ้าง เป็นต้น เป็นตัวอย่าง แล้วแจกอาการของชื่อตั้งนั้นๆ

ดัง สกลกาย แจกอาการออกไปตามลักษณะของธาตุ ๔ ปฐวีธาตุ ๒๐ มี เกสา 
โลมา เป็นต้น อาโปธาต ุ๑๒ มี ปิตตฺ� เสมหฺ� เป็นต้น ถ้าแจกแต่สองธาตน้ีุเป็นอาการ ๓๒  
ถ้าแจกเตโชธาตุ ๖ มีสันตัปปัคคิ เป็นต้น และแจกวาโยธาตุ ๔ มีอุทธังคมาวาตา  
เป็นต้น ประสมเข้าเป็นอาการ ๔๒ ชื่อว่า สกลกาย รวมสกลกายให้ชื่อว่านามรูป  
ใจชื่อว่า นาม กายทั้งสิ้นชื่อว่า รูป กายกับใจประชุมกันเข้าเป็นหมวดเป็นก้อนชื่อว่า 
ขันธ์ แจกอาการของขันธ์เป็น ๕ รวมอาการของกายเข้าเป็นหนึ่งชื่อว่ารูป ส่วนใจ 
แจกอาการเป็น ๔ คือ เป็นเวทนา ๑ สัญญา ๑ สังขาร ๑ วิญญาณ ๑ ขันธ์อันเดียว 
นั่นแหละ แต่มีอาการ ๕ อย่าง จึงชื่อว่าขันธ์ ๕
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สกลกายอนัเดียวน้ีแหละท่านตัง้ช่ือว่า ธาต ุแจกอาการของธาตใุนทีน้ี่ออกเป็น ๖  
คอื ธาตดิุน ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ธาตอุากาศ ๕ อย่างน้ีเป็นรปูธาต ุวญิญาณอีก ๑  
นี้เป็นนาม จึงรวมกันเป็นธาตุ ๖

สกลกายอนัเดยีวน้ีแหละ ท่านตัง้ชือ่ว่า อายตนะ แจกอาการของอายตนะเป็น ๖  
ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่ส่วนรูปแจกเป็น ๕ ใจนี้ ส่วนนามคงเป็น ๑ จึงรวมเป็น
อายตนะ ๖

สกลกายอันเดียวนี้แหละ ท่านตั้งชื่อว่า ชาติ ความเกิด ๑ ชรา ความแก่ ๑ 
มรณะ ความตาย ๑

แจกอาการของ ชาติ เป็น ๒ คือ เป็น ปฏิจฉันนชาติ ความเกิดก�าบัง คือ 
แรกแต่ปฐมปฏสินธวิญิญาณมา กช็ือ่ว่า ชาต ิความเกดิเร่ือยไปจนถงึวนัตาย ผู้ไม่พจิารณา 
ไม่เห็น จึงชื่อว่าความเกิดก�าบัง ๑ อัปปฏิจฉันนชาติ ความเกิดเปิดเผยรู้ทั่วกัน คือ
คลอดออกจากครรภ์ของมารดา ๑

แจก ชรา ความแก่ เป็น ๒ คือ ปฏจิฉันนชรา ความแก่ปกปิดก�าบงั คอืความแก่ 
มีมาแต่วันแรกเกิดจนถึงวันตาย แก่ตามวันคืนเดือนปีไปจนถึงวันตายเป็นที่สุด  
อัปปฏิจฉันนชรา ความแก่เปิดเผย ได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในปัจฉิมวัย เกิดพิการในร่างกาย 
มีผมหงอกฟันหักเป็นต้น ๑

แจก มรณะ ความตาย เป็น ๒ คือ ปฏิจฉันนมรณะ ความตายปกปิดก�าบัง 
ได้แก่ความตายที่มีมาแต่แรกเกิด คือตายเร่ือยไปจนถึงวันตายอันเป็นที่สุด ๑  
อัปปฏิจฉันนมรณะ ความตายเปิดเผย ได้แก่สิ้นลมหายใจต้องเข้าโลงกัน ๑

ทีบ่รรยายมาพอเป็นสงัเขปน้ีเป็นเร่ืองของอปุาทนินกสงัขารทัง้สิน้ เป็นโลก จะตัง้ 
ชื่อว่าสังขารโลกก็ควร เพราะโลกประชุมกันตั้งขึ้น แต่พึงเข้าใจว่าอุปาทินนกสังขาร 
ทั้งสิ้น ต้องอาศัยอนุปาทินนกสังขารทั้งสิ้นเกิดขึ้น ส่วนอุปาทินนกสังขารทั้งสิ้น เป็น 
ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ตรงตามธรรมนิยามสูตรทั้งสิ้น
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ถ้าพจิารณาเหน็สงัขารทัง้สิน้เป็น อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา กจ็ะเกิดความเบือ่หน่าย 
ในสงัขารเหล่าน้ัน ส่วนตวัความไม่เทีย่ง ความทกุข์ ความเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวัตน น้ัน  
ก็ตัวสังขารอีกเหมือนกัน ต้องเบื่อ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อีกจึงจะชอบ

ตรงน้ีแหละ ผู้ปฏบิตัจินมมุกันมาก มาตดิกนัเพยีงสงัขารุเบกขาญาณ หาทางออก
ไม่ได้ ตกลงกันว่า เห็นนามรูปเบญจขันธ์ไม่ใช่ตัวแล้วก็หมดเรื่องกันเท่านั้น ตกลง 
ยกตนเป็นพระโสดา ฯ เพราะละสกักายทฏิฐไิด้ แต่นามรูปกไ็ม่ดบั เบญจขนัธ์กไ็ม่ดบั  
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ไม่ดับ เป็นพระโสดาฯ กันดื้อๆ อย่างนั้นเอง

ถ้าอย่างน้ีคล้ายกับเอาอนัตตาเป็นโลกุตรธรรม อนัตตาเป็นสังขาร จะเป็น
โลกตุรธรรมอย่างไรได้ ต้องพยายามตรวจตรองให้เหน็ความดบัแห่งอปุาทนินกสงัขาร 
ให้แจ่มแจ้ง อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา กอ็ยูใ่นพวกอปุาทนินกสงัขารเหมอืนกนั ตวัสญัญา 
อดีตทั้งนั้น ต้องเข้าใจว่าบรรดาอุปาทินนกสังขารเป็นชาติสัญญาอดีตทั้งนั้น เป็นตัว
สมทุยัอริยสจัทัง้สิน้ เม่ือตวัของเราเป็นสมทุยัอยู่ตราบใด ตวัของเรากเ็ป็นทกุข์ตราบน้ัน 
ต้องตรองแก้ให้สมุทัยดับ

ทางแก้กมี็แต่อริยมรรคทางเดยีว อริยมรรคเป็นข้าศึกแก่สมทุยั สมทุยัมีก�าลงัน้อย 
สู้อริยมรรคไม่ได้ อริยมรรคก็คือศีล สมาธิ ปัญญา สมุทัยละเอียดเข้าไปเพียงใด 
ต้องบ�ารุงอริยมรรคให้ละเอียดตามเข้าไปให้ควรแก่ประหารกันได้ อย่าวิตกกลัวว่า
สังขารจะดับไม่ได้ ทางดับสังขาร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยอเนกนัย

ดังในคาถาส�าหรับบังสุกุลกันอยู่นี้เป็นตัวอย่าง “อนิจฺจา วตสงฺขารา อุปฺปาทวย
ธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข” ความว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง  
มีความเกิดขึน้และดับเป็นธรรมดา เกดิขึน้แล้วกด็บัไปเท่าน้ัน จะเอาความสขุมาแต่ไหน 
ความสงบระงับดับไปแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุข ดังนี้

สังขารดับในที่นี้ ท่านไม่หมายคนตาย ท่านหมายคนเป็นๆ เรานี้แหละ สังขาร
เป็นตัวกิเลส เป็นสมุทัย เมื่ออริยมรรคปัญญาเกิดขึ้น สังขารก็ดับไปเท่านั้น เมื่อเห็น
สังขารดับเมื่อใด ก็เห็นนิโรธเมื่อนั้น เรื่องสังขารดับ จะยกตัวอย่างมาแสดงไว้ในที่นี้ 
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อกีนัยหน่ึง ดงัปฏิจจสมุปบาทในสมุทยัวารแสดงว่า อวชิชาเป็นปัจจัยแก่สงัขาร สงัขาร
เป็นปัจจัยแก่วิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป เป็นปัจจัยต่อๆ กันไปจนถึง
ชรา มรณะ

คงได้ความว่า อวิชชา ความไม่รู้ตัวจริงของตัวน้ีเองจึงเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่
สังขารทั้ง ๓ คอื ปุญญาภสิังขาร อปุญญาภสิังขาร อเนญชาภิสังขาร ปัจจยัไม่ใชเ่หตุ 
เป็นแต่เพียงอุดหนุนให้มีก�าลังเท่านั้น

ความจริงอาการทัง้ ๑๒ ประการ มสีงัขารเป็นต้น มมีรณะเป็นทีส่ดุ เป็นอาการ
ของอวิชชา เป็นตัวเหตุทั้งสิ้น คือเป็นตัวสัญญาอดีต เป็นชาติสมุทัยด้วยกันทั้งนั้น 
เป็นอุปาทินนกสังขารด้วยกันทั้งนั้น มีอวิชชาเป็นตัวเหตุด้วยเป็นปัจจัยด้วย สังขาร
เหล่านั้นจึงตั้งอยู่ได้

ครั้นถึงวาระที่ท่านแสดงนิโรธวารแสดงอย่างนี้ “อวิชฺชายเตฺว อเสสวิราคนิโรธา  
สงฺขารนิโรโธ” สงัขารดบัโดยไม่เหลอื เพราะความคลายความดบัโดยหาเศษมไิด้แห่ง
อวชิชาน้ันสิง่เดียว ดังน้ี คงได้เน้ือความว่า อวชิชาดับสิง่เดยีวเท่าน้ัน สงัขาร วญิญาณ 
นามรูป ตลอดไปถึงชรา มรณะ ดับตามกันไปหมด

ทีแ่สดงความดบัแห่งอวชิชา สงัขาร วญิญาณ นามรูป เป็นต้น ในปฏิจจสมปุบาทน้ี  
ไม่ได้หมายคนตาย หมายดบัทีค่นเป็นๆ เราน้ีเอง มพีระผู้มพีระภาคเจ้าเป็นตวัอย่าง สมยัที่ 
พระองค์จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทน้ี 
เป็นทางวิปัสสนา เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป ตลอดถึงชรา
มรณะดับหมด แต่พระองค์หาได้นิพพานไม่ ยังอยู่โปรดเวไนยสัตว์ถึง ๔๕ พรรษา 
จึงเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน

เมือ่สงัขารดบัหมดแล้ว ตนของพระองค์กย็งัเตม็ที ่แต่ส่วนทีเ่หลอือยู่น้ันจะเรียกว่า  
วิสังขารก็ได้ จะเรียกว่าอสังขตธรรมก็ได้ จะเรียกว่าสังขารธรรมก็ได้ จะเรียกว่า
โลกุตรธรรมกไ็ด้ ไม่เหน็เป็นปัญหาอะไรกบัช่ือทรามนามกร ข้อส�าคญัคือตวัอวชิชาดบั 
เกดิเป็นวชิชาขึน้เท่าน้ัน ส่วนธรรมทีเ่หลอือยูน้ี่เป็นธรรมพเิศษ ไม่มีอนิจจัง ไม่มทีกุขงั  
คงมีอยู่แต่อนัตตาเท่านั้น เพราะไม่ใช่ตัวตน เป็นธรรมต่างหาก



148

อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ดับไปตามอปุาทนินกสงัขาร ถ้าไตรลกัษณ์อย่างน้ีไม่ดบั  
ไม่รู้จักวิโมกข์ ๓ แสดงวิโมกข์ ๓ ไม่ได้ แสดงได้ก็ไม่ได้ความ ถ้าสังขารไม่ดับ 
แสดงกไ็ม่ได้ แสดงได้กไ็ม่ได้ความเหมอืนกนั ถ้ายงัแสดงว่าตวัของตวัยงัเป็น อนิจจัง  
ทกุขงั อนัตตา อยูต่ราบใด พงึรู้เถดิว่าตวัยงัจมอยูใ่นกองทกุข์ตราบน้ัน เพราะ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เป็นตัวทุกข์ เพราะเป็นสังขาร เมื่อสังขารดับหมดแล้ว ยังเหลืออยู่แต่ 
วิสังขาร เป็นนาถกรณธรรม คือท�าตนให้เป็นแก่นสาร เกิดศรัทธาความเชื่อตนขึ้น  
เป็นอจลศรัทธา ไม่งมงายหลงเชือ่แต่คนอืน่ คนเราโดยมากมกัเชือ่แต่ต�าราเชือ่ตามเขาว่า 
หาได้น้อมธรรมเข้ามาในตนให้เห็นจริงที่ตนเกิดความเช่ือข้ึนในตนไม่ จึงออกจาก
สมบัติไม่ได้ ติดสมมติตายอยู่นี้เอง

สมมติกับสังขารอันเดียวกัน จะแสดงความดับแห่งสังขารหรือดับแห่งสมมติ
ไว้เป็นตัวอย่าง ความจริงสังขารหรือสมมติเป็นของไม่มีอยู่แต่เดิม จึงเป็นของดับได้ 
เปรียบเหมือนไฟฟ้าทีต่ดิอยูใ่นศาลาหลงัน้ี เมือ่ดูไม่เป็น เปิดสวติช์ไฟกเ็กดิ ปิดสวติช์
ไฟกดั็บ กรู้็อยูแ่ต่เพยีงเกดิๆ ดับๆ เท่าน้ัน ถ้าดเูป็น สาวไปถงึวดัราชบรูณะ วดัเลยีบ 
อยูเ่ชงิสะพานพทุธ (หมายถงึโรงไฟฟ้าวดัเลยีบ) กจ็ะเหน็ความไม่เกดิไม่ดบักนัเท่าน้ัน

เม่ือรู้ไม่จริงกจั็กรูอ้ยูว่่าไฟฟ้า คอืเข้าใจว่าไฟมาแต่ฟ้า ถ้าสาวหาเหตตุามสายไป 
จนถงึวดัราชบรูณะ กจั็กเหน็ว่าไฟแกลบเราน้ีเอง หาใช่ไฟฟ้าไม่ ไฟฟ้าทีใ่จของเราน้ัน 
กดั็บ รู้จริงว่าเป็นไฟธรรมดาเราน้ีเอง เขาสมมตใิห้เป็นไฟฟ้าต่างหาก ความจริงไฟฟ้า
ไม่มีอยู่แต่เดิม ดับของไม่มีนั่นเอง แต่คงเรียกไฟฟ้าตามเขาอย่างเดิม เป็นผู้ไม่หลง
ติดสมมติ คือรู้เท่าสมมติ สมมติก็ดับเป็นวิมุตติขึ้นเท่านั้น

แม้นามรูป ธาต ุขนัธ์ อายตนะ กเ็หมอืนกนั ทีเ่ราเรียนเข้าไว้จ�าเข้าไว้ในข้ันแรก 
เป็นสมมต ิคร้ันมาค้นพบตวัจริงเข้า ก้อนน้ีไม่ใช่นามรูป ธาต ุขันธ์ อายตนะ เสยีแล้ว 
เป็นอยู่เพียงสมบัติเท่านั้น ความจริงเป็นสภาวธรรมต่างหาก เขาเคยเป็นอยู่อย่างใด 
กค็งเป็นอยูอ่ย่างน้ัน เม่ือรู้เหน็ความจริงอย่างน้ีสมมตกิดั็บ เมือ่สมมตดิบัไปแล้วกค็ง
เรียกนามรูป ธาตุ ขันธ์ อายตนะ อยู่อย่างเดิม
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ส่วนน้ีเป็นบญัญตั ิเป็นพุทธบญัญตัเิหมือนกนั แต่ไม่ได้ใช้ทัว่กนั ใช้จ�าเพาะแต่
พวกท่านที่บรรลุวิมุตติแล้ว และเป็นบัญญัติไม่มีอาชญา พุทธบัญญัติอีกแผนกหนึ่ง  
คือบัญญัติสิกขาบท ส่วนน้ีมีอาชญาระวางโทษหนักเบาตามควร เหมือนกันกับ 
พระราชบญัญตัขิองพระเจ้าแผ่นดนิ ผู้รู้ผู้ไม่รู้กต็าม ถ้าล่วงต้องได้รับโทษตามบญัญตัิ

ผู้ที่เพิกสมมติออกจากตนได้แล้ว เป็นผู้รู้คติข้างธรรมดา โสกะปริเทวะทุกข-
โทมนัสอุปายาส ตัวผลดับหมด เป็นผู้ไม่มีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาส เพราะ
เหตุภายนอก เพราะเหตุภายใน อันน้ีเป็นตัวอานิสงส์ แสดงทางออกจากโลกโดย 
ทางวิปัสสนานัยไว้เพียงเท่าน้ี แต่ให้พึงเข้าใจว่าไม่อื่นไปจากศีล สมาธิ ปัญญา  
ทางเดียวกันนั้นเอง ต่างแต่อาการเท่านั้น

วิปัสสนานัยที่แสดงนี้เป็นสวากขาตธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ดีแล้ว และเป็นสนฺทิฏฺ€โิก ผู้ปฏิบัติจะเห็นด้วยตน และเป็นอกาลิโก ผู้ปฏิบัติไม่ต้อง 
อ้างกาลเพราะตนมอียูท่กุเม่ือ และเป็นเอหปิสสฺโิก ผู้ปฏิบตัอิาจท้าทายอวดเขาได้เพราะ
เป็นของจริง และเป็นโอปนยิโก ผู้ปฏิบัติอาจน้อมมาสู่ตนได้เป็น ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ 
วิญฺญูหิ ผู้รู้คือผู้ปฏิบัติจะพึงรู้แจ้งจ�าเพาะที่ตน

ได้แสดงธรรมกถาโดยทางวปัิสสนานัยพอเป็นทางบ�ารุงสตปัิญญาของพทุธบริษัท  
เมื่อท่านทั้งหลายได้สดับแล้ว พึงโยนิโสมนสิการ แล้วอุตสาหะประพฤติปฏิบัติตาม 
ก็จักได้รับความงอกงามในพระพุทธศาสนาโดยนัยดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.
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อัฏฐังคิกมรรค ๘

บัดนี้ จักแสดงอัฏฐังคิกมรรค ต่อไป

เมื่อพระโยคาวจรกุลบุตรผู้เห็นภัยในสังสารสาครว่าเป็นทางโคจรเจือไปด้วย 
กองทกุข์ คอื เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ไม่เว้นวายทกุภพทกุชาต ิและเชือ่แน่ว่ากรรมเป็นของ
ของตน ด ีชัว่ สขุ ทกุข์ ทีต่นได้ตนถงึทัง้หลายแหล่ ล้วนส�าเร็จมาแต่ความท�าของตน 
ทั้งสิ้น กรรมสกตาญาณ นี้เป็นเบื้องต้นที่จักท�าให้ตนพ้นจากสังสารทุกข์

เมื่อได้เจริญสมถะและวิปัสสนาตามนัยที่ได้บรรยายมาแล้ว ประสงค์จะเดินให้ 
ตรงตามทางพระอฏัฐงัคกิมรรค ซึง่เป็นมรรคาเอกตรงต่อพระนฤพาน ไม่แวะเวยีนไป 
สูก่ามสขุลัลกิานุโยค และอตัตกลิมถานุโยค กพ็งึก�าหนดองค์มรรคทัง้ ๘ ไว้ ทัง้อเุทศ  
นิเทศและวรรณนา ตามแบบแผนทีท่่านก�าหนดไว้อย่างไร พงึตัง้ใจด�าเนินตามให้ตรง
พร้อมทางกาย วาจา ใจ อย่าเชื่อแต่เกจิอาจารย์โดยส่วนเดียว อย่าเชื่อแต่แบบแผน
โดยส่วนเดียว ต้องไต่สวนให้เห็นจริงด้วยปัญญาของตนจนรู้สึกว่าตนอ่านต�าราออก

ค�าที่ว่า อ่านออก นั้น หมายความว่าเข้าใจ คือ ท�าให้เกิดญาณจักษุขึ้นแล้ว  
ดังค�าว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หน้าตาเป็นอย่างนี้ แจ้งประจักษ์แก่ตนแล้ว  
ชื่อว่าอ่านออก ดัง ปฐมญาณ ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน หน้าตาเป็นอย่างนี้ 
แจ้งประจักษ์แก่ตนแล้ว ชื่อว่าอ่านต�าราออก

อัฏฐังคิกมรรค ๘

อัฏฐังคิกมรรค กับ ข้อแก้ปัญหา
ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
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ในอฏัฐงัคกิมรรคน้ี ต่างคนกห็ากจ�าได้ด้วยกนั แต่จะอ่านออกด้วยกนัทกุคน หรือ 
ยังจะลังเลอยู่ไม่แน่นอนแก่ใจเพราะเป็นทางส�าคัญ จะแสดงตามนัย มคฺควิภงฺคสูตร 
ตัดเอาแต่ใจความ โดยอุเทศและนิเทศ

ตามพทุธภาษิตในอเุทศมีความว่า สมฺมาทฏฺิ€ ิความเหน็ชอบ ๑ สมฺมาสงฺกปโฺป  
ความด�าริชอบ ๑ สมมฺาวาจา เจตนาวรัิตเิป็นเหตกุล่าวชอบ ๑ สมมฺากมมฺนฺโต เจตนา
กรรมเป็นเหตุท�าการงานด้วยกายชอบ ๑ สมฺมาอาชีโว เจตนากรรมเป็นเหตุเลี้ยง 
ชพีชอบ ๑ สมมฺาวายาโม เพยีรชอบ ๑ สมมฺาสต ิตัง้สตชิอบ ๑ สมมฺาสมาธ ิตัง้ใจมัน่ 
เสมอชอบ ๑ เป็นองค์ ๘ โดยสรุปอุเทศเท่านี้

เน้ือความตามนิเทศในองค์มรรคทั้ง ๘ น้ัน ในสมฺมาทิฏฺ€ิองค์ที่ ๑ คือ  
เห็นทุกข์ ๑ เห็นเหตุที่ตั้งขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ ๑ เห็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์ ๑  
เหน็ปฏิปทาความด�าเนินถงึความดับทกุข์ ๑ ญาณปรีชาหยัง่รู้ในสจัจของจริงทัง้ ๔ น้ี  
ชื่อว่า สมฺมาทิฏฺ€ิ

องค์ที่ ๒ ความด�าริชอบ นั้น ตามนัยนิเทศทรงหมายวิตก ๓ คือ ด�าริที่จะออก 
ให้พ้นจากกามารมณ์อนัสตัว์พงึปรารถนา ๑ ด�าริเพือ่ก�าจัดพยาบาท ๑ ด�าริเพือ่ก�าจัด
วิหิงสาการเบียดเบียนสัตว์ ๑ กุศลวิตกทั้ง ๓ นี้ ชื่อว่า สมฺมาสงฺกปฺโป

ในองค์ที่ ๓ กล่าววาจาชอบ ในนิเทศหมายเจตนาวิรัติ เว้นจากมิจฉาวาจา ๔ 
คือ เว้นกล่าวค�าเท็จ ๑ เว้นกล่าวค�าส่อเสียดซึ่งบดบังความรักของท่าน ๑ เว้นกล่าว
ค�าหยาบระคายโสตท่าน ๑ เว้นค�าโปรยประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ๑ เจตนาวิรัติ
ทั้ง ๔ นี้ ชื่อว่า สมฺมาวาจา

ในองค์ที ่๔ กายกรรมชอบ หมายเจตนากรรม เว้นมจฺิฉากมมฺนฺโต การงานทีผิ่ด  
๓ อย่างคือ เว้นการฆ่าสัตว์ ๑ เว้นการลักและฉ้อโกงเอาของท่าน ๑ ถ้าอย่างต�่าเว้น
การเสพอสทัธรรมทีผิ่ด ถ้าอย่างสงูเว้นการเสพอสทัธรรมทเีดยีว ๑ การเว้นกายทจุริต
ทั้ง ๓ นี้ ชื่อว่า สมฺมากมฺมนฺโต
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ในองค์ที ่๕ เลีย้งชพีชอบ หมายเว้นมจิฉาอาชวีะ คอืได้อาหารมาโดยทางโกงกาย 
โกงวาจาเสีย เลี้ยงชีพด้วยกายสุจริต วจีสุจริต ชื่อว่า สมฺมาอาชีโว

ในองค์ที่ ๖ เพียรชอบ หมายกิจ ๔ อย่าง เพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้ 
เกิดขึ้น ๑ มละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ๑ เพียรบ�ารุงกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้
เกิดขึ้น ๑ กุศลที่เกิดที่มีอยู่แล้วเพียรบ�ารุงให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น ๑ การเพียรมละบาป
บ�าเพ็ญบุญนี้ชื่อว่า สมฺมาวายาโม

ในองค์ที่ ๗ ตั้งสติชอบ หมายสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม คือ 
ท�าอนุปัสสนาทั้ง ๔ นั้นเป็นวิหารธรรม เครื่องอยู่แรมสันดานทุกอิริยาบถ การที่ท�า
สติสัมปชัญญะให้ถึงรอบนี้ ชื่อว่า สมฺมาสติ

ในองค์ที ่๘ สมฺมาสมาธ ิตัง้ใจมัน่เสมอชอบ ตามนัยนิเทศพทุธภาษิต ทรงแสดง 
มหรคตรูปาพจรญาณ โดยล�าดับ หมายอัปปนาจิตเป็นบาทของวิปัสสนา ช่ือว่า 
สมฺมาสมาธิ

ต่อน้ีเป็นค�าอธิบายตามนัยที่มาต่างๆ และโดยอัตโนมัติบ้าง เพื่อให้ผู้ฟังได้ 
ตรองตาม คอืชีท้างให้กระชัน้ส�าหรับผู้เหน็ภยัในวฏัฏสงสาร เมือ่ท่านผู้เป็นโยคาวจรบตุร  
คอืผู้ปฏิบตัเิพือ่จะตรัสรู้อริยสจั ๔ ต้องมญีาณจักษุหน่วงเอาพระนฤพานเป็นอารมณ์ 
เพิกอวิชชานุสัยออกจากใจ จัดเป็น สมฺมาทิฏฺ€ิ

เพราะสัมมาทิฏฐิญาณทัสสนะนั้นเองเป็นเหตุ คือมีนฤพานเป็นอารมณ์ ชี้ทาง
ตรงอยู่แล้ว จึงเพิกมิจฉาสังกัปปะ, มิจฉาวาจา, มิจฉากัมมันตะ, มิจฉาอาชีวะ,  
มจิฉาวายามะ, มจิฉาสต,ิ มจิฉาสมาธ ิออกเสยีได้ องค์มรรคทัง้ ๘ จึงเป็นสมัมามรรค 
คือเป็นอริยมรรค ที่ท่านแสดงว่ามัคคสมังคี คือมีในขณะตรัสรู้พร้อมกัน มีนฤพาน 
อย่างเดียวเป็นอารมณ์ ถ้าได้อย่างนี้จัดเป็นปฏิเวธาภิสมัยฝ่ายโลกุตตรอย่างเดียว

แต่ในมรรคทัง้ ๘ น้ี ท่านจัดเป็นโลกยิมรรคบ้าง โลกตุตรมรรคบ้าง แต่ต้องอาศยั
ซึง่กนัและกนั โลกยิมรรคเป็นเหต ุโลกตุตรมรรคเป็นผล โลกยิมรรค โลกตุตรมรรค  
ต่างกันอย่างนี้
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องค์มรรคทั้ง ๘ นั้นแลเป็นสัมมามรรคด้วยกันทั้งหมด แต่ยังแตกต่างกันด้วย 
อารมณ์ คือต่างองค์ต่างชอบ คุมกันไม่ติด อย่างนี้เป็นลักษณะแห่งโลกิยมรรค ส่วน 
โลกุตตรมรรค น้ัน มีนฤพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์ มีขึ้นพร้อมในขณะตรัสรู ้
อนัเดยีวกัน คอืคุมกนัเข้าได้ เป็นลกัษณะแห่งโลกตุตรมรรค เพราะเหตน้ัุน พระโยคาวจร 
ทั้งหลายผู้มุ่งหวังโลกุตตรมรรคจึงต้องการสัมมาสมาธิเป็นอย่างยิ่ง เพราะสมาธิเป็น
เครื่องคุมให้องค์มรรคทั้ง ๘ เป็นสามัคคีเข้าได้

ที่แสดงว่า โลกิยเป็นเหตุแห่งโลกุตตรนั้น พึงสังเกตตามนัยมรรคสังยุต ที่ท่าน
แสดงไว้ดังนี้ วิชชาความรู้เบื้องต้น ก็คือรู้ว่าหมู่สัตว์มีกรรมคือบุญและบาปเป็นของ
ของตน เป็นปัจจัยอดุหนุนให้กศุลทัง้ปวงบงัเกดิข้ึนพร้อมม ีหริิ เกลยีดหน่ายต่อบาป  
โอตตัปปะ มีความสะดุ้งหวาดเสียวต่อบาป ๒ กุศลนี้ตามคุมก�ากับอยู่ ไม่ห่างจาก
วิชชาเลย เมื่อพระโยคาวจรเจ้าด�าเนินไปในวิชชาแล้ว สัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นอุปการะที่จะ 
น�าออกจากวัฏฏทุกข์ก็ย่อมเจริญขึ้นเต็มที่ในตน เมื่อสัมมาทิฏฐิญาณมีขึ้นแล้ว  
สมัมาสงักปัปะเป็นที ่๒ อดุหนุนให้สมัมาทฏิฐมีิก�าลงักล้าขึน้ แลเป็นปัจจัยแก่องค์มรรค
ทั้ง ๖ ต่อๆ ไป องค์มรรคทั้ง ๘ นี้ ย่อมบังเกิดเพิ่มพูนอุดหนุนกุศลธรรมแต่เบื้องต�่า  
ตลอดถึงโลกุตตรภูมิเป็นที่สุด จึงชื่อว่าโลกิยมรรคเป็นปัจจัยแก่โลกุตตรมรรค  
ด้วยประการฉะนี้

การทีพ่ระผู้มพีระภาคเจ้าทรงแสดงสมัมาทฏิฐก่ิอนองค์มรรคทัง้ปวงน้ัน กเ็พราะ 
สมัมาทฏิฐเิป็นผู้มอีปุการะอดุหนุนให้องค์มรรคทัง้ ๘ มกี�าลงัขึน้ สมัมาทฏิฐเิป็นองค์วชิชา 
องค์มรรคทั้ง ๗ มีสัมมาสังกัปปะเป็นต้น เป็นแต่เพียงจรณะเท่านั้น ส่วนจรณะนั้น 
ถ้าไม่ได้ก�าลังแต่วิชชาเป็นเครื่องอุดหนุนก็ไม่มีก�าลัง ส่วนวิชชาเล่า ถ้าไม่ได้ก�าลังแต่ 
จรณะเป็นเครื่องอุดหนุนก็มีก�าลังน้อยเหมือนกัน

เพราะเหตน้ัุน พระโยคาวจรเจ้าผู้มุง่หวงัต่อพระนฤพาน ต้องบ�ารุงองค์มรรคทัง้ ๘  
ให้มีก�าลังเสมอกัน และให้เป็นสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะยัง 
โลกตุตรธรรมให้แจ้งประจักษ์ได้ วธิแีสดงอริยมรรคตามระเบยีบมคัคสงัยตุโยกย้าย 
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หลายประการ แสดงโดยวธิมีรีถเป็นเคร่ืองเปรียบ ประพนัธ์เป็นคาถาไว้ว่า  “ยสสฺ สทธฺา จ  
ปญฺญา จ ธมฺมา ยุคฺคา สทาธุรํ หิริ อีสา มโน โยตฺตํ สติ อารกฺขสารถิ”

แปลความว่า ศรัทธากบัปัญญา ๒ ประการน้ี เปรียบเหมอืนม้าเทยีมในแอก คอื
อารมณ์นั้นๆ อยู่เสมอแห่งรถใด มโน หมายวิปัสสนาญาณและมรรคญาณ เป็นลวด 
เป็นหวายส�าหรับคุมมิให้เคร่ืองรถกระจัดกระจายออกจากกันได้ เอาสติสัมปยุต 
ด้วยอริยมรรคนั้น ต้องประดับให้งดงามด้วยศีล เอาฌานอันสัมปยุตด้วยวิปัสสนา 
เป็นดังเพลา เอาความเพียรเป็นไปในกายเป็นไปในใจเป็นดังจักร เอาอุเบกขาใน 
มัชฌัตตารมณ์ เป็นเคร่ืองด�ารงให้เสมอ เอาอัปปิจฉตา ความมักน้อยเป็นหลังคา  
เอาสัมมาสังกัปโป และวิเวกทั้ง ๓ เป็นอาวุธ เอาขันตีติกขา ความอดทน เป็นเกราะ
สอดสวมส�าหรับป้องกนัอาวธุ รถคืออษัฏางคิกมรรค อนัประกอบพร้อมด้วยสมัภาระ
ดังนี้ ย่อมข้ามไปเพื่อความเกษมจากโยคะทั้ง ๔ ด�าเนินตรงโดยอริยมรรควิถีถึงที่
อันเกษม คืออนุปาทาปรินิพพาน มิได้หยุดหย่อน และหักพังลงในทางอันกันดารคือ 
สังสารภพ

เมือ่พระโยคาวจรเจ้าได้รถประเสริฐซึง่มนีามว่า พรหมรถ หรือธรรมรถ อย่างน้ีแล้ว  
ปราบปัจจามติร คอืกเิลส มชียัชนะแล้ว ย่อมน�าตนออกจากสงัสารสาครถงึสถานอนับวร 
กล่าวคือ อมตนฤพาน โดยส่วนเดียว

อันนี้แสดงตามนัยมติของท่านโบราณาจารย์ แต่ครั้นมาถึงสมัยปัจจุบัน รถไม่ 
เหมอืนเก่า รถแต่ก่อนมีแอกมงีอน รถทกุวนัน้ีมแีต่คนัชกั มีพวงมาลยัสรวมคอม้าแทน
แอก มีคันชกัแทนงอน คมุม้าให้เน่ืองอยูก่บัคนัชักและรถด้วยสายทาม เมือ่เป็นเช่นน้ี  
การที่จักถือเอาเนื้อความตามอุปมาของเก่าก็ออกล�าบาก ในทุกวันนี้ยิ่งเกิดมีรถยนต ์
ขึน้อกี นับถือกันว่าเป็นรถอย่างวเิศษ ควรจะน้อมเอารถยนต์มาเป็นเคร่ืองเปรียบเทยีบ 
ด้วยอริยมรรครถ แต่ควรเทียบเอาเพียงย่อๆ พอเป็นเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้น

คือให้เอาสกลกายของเราน้ีเปรียบเหมือนเรือนของรถ เอากุศลเจตสิกใน 
อริยมรรคมาประกอบเข้า คือเอาวิรัติไตรเหตุ คือ สัมมาวาจา, สัมมากัมมันโต,  
สมัมาอาชโีว มาเป็นหม้อน�า้และเคร่ืองไฟเครือ่งยนต์ทัง้สิน้ เอาสมัมาวายาโม ความเพยีร 
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เป็นไปในกายเป็นไปในใจ มาเป็นล้อหลังทั้ง ๒ เอาศรัทธากับปัญญา มาเป็นล้อหน้า 
เอาสมัมาสมาธ ิคอืสมาธอินัสมัปยตุด้วยสมถะ มาเป็นเพลาหน้า เอาสมาธอัินสมัปยตุ 
ด้วยวิปัสสนา มาเป็นเพลาหลัง เอาสัมมาสังกัปโป มาเป็นหลักพวงมาลัยส�าหรับขับ 
เอาสัมมาทิฏฐิ มาเป็นน็อตเป็นเกลียวส�าหรับยึดเหน่ียวให้เคร่ืองสัมภาระเหล่าน้ัน 
คุมแน่นเป็นอันเดียวกัน มิให้เคลื่อนไหว เอาสัมมาสติมาเป็นสารถีถือพวงมาลัย 
เมื่อคุมเครื่องพร้อมเช่นนั้นแล้ว เอาชาติ ชรา มรณะภัย มาหนุนให้เครื่องจักรเดิน 
ตรงตามทางอริยมรรควิถีไม่หยุดหย่อน ก็อาจจักถึงโลกอุดรอันเกษมจากโยคะ  
ตัวรถก็จักไม่หักพังลงในระหว่างทางอันกันดารคือสังสารสาคร ถึงที่อันบวรกล่าวคือ  
อนุปาทาปรินิพพาน เป็นเอกันตบรมสุข ดังนี้แลฯ
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ค�าตอบปัญหา

ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

๑. ค�าถาม : เกิดมาให้ยักษ์กิน ชีพชื่อสิ้นน่าสงสร
   จะได้ใครอภิบาล ให้พ้นพาลยักษ์ร้ายเอยฯ

 ค�าตอบ :  “อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา ชีวิตํ อุปรุชฺฌติ”
   มหายักษ์คือวันคืน มันกล�้ากลืนมนุษย์เสร็จ
   องค์สมเด็จพระพุทโธ เป็นแพทย์โตในโลกา
   มรรคผลเป็นตัวยา ใครรักษาพ้นยักษ์เอยฯ

๒.  ค�าถาม : ทุกคนรักมั่งมี เป็นเศรษฐีประเสริฐศักดิ์
   ท�าไฉนจะสมรัก เชิญช่วยชักชี้ทางเอยฯ

 ค�าตอบ : “สีเลน โภคสมฺปทา อุฏฺ€านสมฺปทา อาทิกา”
   ชอบสุขเป็นเศรษฐี อย่าหลีกหนีทางสุจริต
   อุตสาหกรรมอย่าให้ผิด จักสมคิดมั่งมีเอยฯ

๓.  ค�าถาม : เขามิใช่วงษา ไฉนมารักแม้นตน
   หน่อเนื้อสืบนุสนธิ์ แต่กลับชังนั้นอย่างไรฯ

 ค�าตอบ : “อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ”
   ผัวเมียใช่วงษา คนพาลารักกว่าตน
   ท�าบาปอันเป็นผล มาเลี้ยงเขานั้นชังตนฯ
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๔.  ค�าถาม : ที่อยู่ประเสริฐสุด เทพมนุษย์ซ้องสรรเสริญ
   นั้นคืออะไรเชิญ อภิปรายขยายความฯ

 ค�าตอบ : “โย ธมฺมจารี กาเยน วาจายอุทเจตสา อิเธวนํปสํสนฺติ”
   ที่อยู่คือสุจริต อย่าผิดประเสริฐสรรพ์
   เชิญอยู่ให้นิรันดร์ เทพมนุษย์เชยชมเอยฯ

๕.  ค�าถาม : “ฉทฺวาราธิปตี ราชา”
   พระราชาคือตัวตน ย่อมรับผลทุกคืนวัน
   มีคุณเป็นมหันต์ ชะนะกิเลสยอดราชาฯ
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ค�าแก้ปฤศณา

ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระสิริจนฺโท จันทร์)

จะแก้ปัญหา ๑๑ ข้อ ของนักปราชญ์เก่าท่านผูกไว้ ท่านคงหวังประโยชน์แก่
พวกเราผู้อยู่ภายหลัง แต่ธรรมดาตอบปัญหาคงไม่ตรงกันเพราะปัญหาเป็นของกลาง 
ใครตอบอย่างไรก็คงถูกของผู้ตอบ ผู้อ่านผู้ฟังควรจะถือเอาแต่ประโยชน์เท่านั้นฯ 

๑. กินเท่าไรไม่หายอยาก

ได้แก่ โลภะ ความละโมบ คือความอยากได้ อยากมี อยากสุข หาที่สิ้นสุด
มิได้ ถึงจะได้จะมีสกัเพยีงไร กไ็ม่มเีวลาเพยีงพอสมกบัค�าว่า “กินเท่าไรไม่หายอยาก”

๒. นอนมากไม่รู้จักตื่น

ได้แก่ โมหะ คือความหลง หลงรัก หลงชัง, หลงดี หลงชั่ว, หลงลาภ หลงยศ,  
หลงเขา หลงเรา มัวเมาไปด้วยความหลง ไม่มีเวลาสร่าง ไม่มีเวลาตื่น เหมือนกับ
คนนอนหลับ หาเวลากลับตัวจากโมหะไม่ได้

๓. รักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัว

เพราะโมหะน้ันเองเป็นเหตุให้รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัว คือ รักผัว รักเมีย รักลูก  
รักหลาน รักมิตรสหาย รักเจ้ารักนาย จนถึงยอมตัวของตัวลงสู่กรรมอันเป็นบาป 
เป็นต้นว่า ฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ กล่าวมสุาล่อลวงเอาทรัพย์สมบตัขิองผู้อืน่มาบ�ารุงน�า้ใจ
ของชนเหล่านั้น ผลของอกุศลที่ตนท�าลงนั้น ตนก็จักก้มหน้ารับไปแต่ผู้เดียว อาศัย
ความรักเขาเป็นเหตุ อาจจักท�ากรรมอันเป็นบาปใส่ตัวได้ทุกประการอย่างนี้
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๔. ของควรกลัวกลับกล้า

เพราะความรักผู้อืน่น้ันเป็นเหต ุกรรมอนัเป็นบาปเป็นของควรกลวั แต่กล้าท�าได้ 
ทุกประการ มนุษย์มีชาติเสมอกันก็อาจฆ่าได้ สัตว์ทุกจ�าพวกไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็ก  
ตวัมคีณุและหาคณุมไิด้ อาจฆ่าได้ทกุประเภท แม้ทรัพย์สมบตัขิองผู้อืน่อาจลกัขโมย
เอาได้ทุกประการ อาจกล่าวค�าเท็จ ฉ้อโกงเขาได้ อาจวินิจฉัยคดีกลับแพ้เป็นชนะ 
กลับชนะเป็นแพ้ได้ทุกประเภท ขึ้นชื่อว่ากรรมอันเป็นบาปแล้วซึ่งจะท�าไม่ได้นั้นไม่มี 
เพราะโมหะนั้นเองเป็นเหตุ

๕. ของสั้นสัญญาว่าของยาว

ได้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ เพียง ๖๐ ปี ๗๐ ปี เท่านั้น ต้องนับว่าสั้นนัก  
น้อยนัก ทั้งไม่มีนิมิตเคร่ืองหมายนายประกันว่าจะได้ถึงเพียงน้ันหรือไม่ แต่ความ
มุ่งหมายนั้นดูเหมือนจะอยู่ไปตั้งร้อยปีพันปี คือหมายความบากบั่นประกอบการงาน  
ทั้งอาการที่หึงหวงในสรรพพัสดุ ทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณมิได้ เป็นต้นว่า  
หวงลูก หวงเมีย หวงเขตบ้านแดนสงวน เขตไร่แดนนา อย่างประหนึ่งว่าเราจะอยู่
เป็นเจ้าเข้าเจ้าของไปตั้งหมื่นปี หารู้ไม่ว่าชีวิตเป็นของมีประมาณน้อย เป็นของสั้น

๖. ปอกมะพร้าวเอาปากกัด

ได้ความว่า ธรรมดาปอกมะพร้าวต้องใช้พร้าใช้ขวาน เพราะเป็นของแก่นของแข็ง  
ไพล่เอาปากไปกัด ผิดธรรมดาของโลก ตกลงก็คงไม่ได้กินกันเท่านั้น เปรียบเหมือน
มรรคผลนิพพาน ธรรมดาของท่านผู้จะส�าเร็จ ท่านต้องเอาศลี สมาธ ิปัญญา เป็นมรรค  
ประหารกิเลส เปรียบเหมอืนพร้า ขวาน ส�าหรับปอกเปลอืกมะพร้าว ส่วนตวัหาเอาศลี  
สมาธิ ปัญญา เป็นมรรคเครื่องประหารไม่ ไพล่ไปเอาโวหารเป็นเครื่องประหารกิเลส 
อวดฝีปากกันว่า ข้าจ�าได้มากข้าฉลาดกว่าเจ้า จะถือเอามรรคผลนิพพานด้วยปาก
เท่านั้น ตกลงก็คงจะอยู่เท่านั้นเองเพราะผิดธรรมดา
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๗. อุ้มลูกอ่อนกอดรัดไว้ไม่วาง

ร่างกายนี้เปรียบด้วยลูกอ่อน เพราะลูกอ่อนย่อมเป็นของอันมารดาและพี่เลี้ยง
จะต้องประคองถนอมเป็นอย่างเอื้อเฟื้อไม่มีความประมาท คอยพิทักษ์รักษาอยู่ทั้ง
กลางวันและกลางคนื คอยป้อนข้าวอาบน�า้ คอยระวงัซกัผ้าขีผ้้าเยีย่วอยูเ่สมอ ฉันใด
แม้อัตภาพร่างกายอันนี้ ผู้เป็นเจ้าของก็จะต้องระวังรักษาอย่างถนอม ถ้าหิวต้องหา
อาหารให้รับประทาน ร้อนอาบน�้า หนาวห่มผ้า จะไปทางใดก็ต้องระวัง เตรียมร่ม
กันแดดกันฝนแลรองเท้าไปด้วย ชั้นผู้ดีมีสมบัติจะไปทางใดต้องไปด้วยยานต่างๆ 
ถนอมร่างกายจนถึงไม่ต้องเดินจนเสียก�าลังขาเดินไปไหนไม่ได้ ยังไม่แก่ไม่เฒ่า 
สกัปานใด กลายเป็นคนเปลีย้คนง่อยไปกนั็บไม่ถ้วนชัน้ แต่จะท�าประโยชน์อย่างส�าคญั 
แก่ตน คอืหาทีพ่ึง่แก่ตน รักษาอโุบสถกไ็ม่ได้ กลวัหวิข้าว กลวัเป็นลม กลวัตาย คนพวก 
ถนอมร่างกายอย่างกอดรัดเช่นนี้ กับพวกที่ถือว่าร่างกายเกิดมาส�าหรับใช้เท้าส�าหรับ 
เดนิอโุบสถศีล ถ้ามนุษย์รักษาไม่ได้ พระพทุธเจ้าคงไม่ทรงอนุญาตพวกทีรั่กษามาก่อน 
ก็ไม่ได้ยินข่าวว่าผู้ใดตายเพราะอดข้าวในวันรักษาอุโบสถ คิดเห็นอย่างน้ีก็ตั้งหน้า 
ประพฤติไปโดยธรรมดาตามหน้าที่

อายุของบุคคล ๒ จ�าพวกนี้ ก็ไม่เห็นว่าจะได้เปรียบกันกี่มากน้อย เหตุนั้น 
อย่าหลงกอดรักเขานักเลย

๘. หลงทางไม่ได้ถาม

ได้ใจความว่า ธรรมดาคนหลงทาง ถ้าพบต้องถาม ถ้าไม่ถามก็คงไปที่ตน
ประสงค์ไม่ถูก อาจจักได้รับความล�าบาก มอีดข้าวอดน�า้ เป็นต้น อยูต่ามทีห่ลงน้ันเอง

เปรียบเหมือนบคุคลผู้ไม่รู้จักทางนรก ทางสวรรค์ ทางนิพพาน ทางสขุ ทางทกุข์  
แต่ท�าหัวดื้ออวดตัวไม่ถามท่านผู้รู้ ก็คงงุ่มง่ามทรามเซอะ อาจจักตรงไปสู่ทางนรก
ก็ได้ ที่จะเดาให้ถูกทางสวรรค์ทางนิพพานน้ันแสนยาก น่ากลัวจะเสียตลอดชาติ  
ถ้าหลงตลอดชาติก็น่าเสียดายอยู่ เพราะเพื่อนมนุษย์ผู้ฉลาดเขาตรงไปสู่สุคติได้  
ส่วนเรายังหลงงุ่มง่ามหันหน้าไปทางทุคติ น่าสลดใจอยู่
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๙. หนีจระเข้ใหญ่ไพล่ลงนํ้า

จระเข้ใหญ่เปรียบเหมือนความทุกข์ คนเกลียดทุกข์ กลัวทุกข์ คิดหนีทุกข์  
การหนีทุกไพล่ไปมีเรือน คือไปมีสามีภรรยากันขึ้น การครองเรือน คือมีสามีภรรยา 
น้ันเอง ท่านเปรียบด้วยน�า้ ตวัเรือนทีอ่ยูข่องจระเข้ ต่อน้ันไปกจ็ะมแีต่ทกุข์น้อยทกุข์ใหญ่  
คือจระเข้กัดร�่าไป จะเอาสุขสะอาดมาแต่ไหนก็เพราะไม่รู้จักทางสุขนั้นเองเป็นเหตุ

๑๐. ต้องจองจํากลับยินดี

เคร่ืองจองจ�านักโทษทกุวนัน้ี ทีเ่ป็นของส�าคญัแล้วไปด้วยเหลก็ คือ สายโซ่คอ ๑  
กุญแจมือ ๑ ตรวนใส่ขา ๑ ท่านแสดงในที่มาบางแห่งว่า “ตัณหาความรักลูก 
เหมือนโซ่เหล็กมาผูกคอ ตัณหาความรักผัวรักเมียเหมือนกุญแจเหล็กมามัดศอก 
ตัณหาความรักสมบัติข้าวของเหมือนดังตรวนเหล็กมาเป็นปลอกสวมตีน ตัณหา ๓ 
ประการน้ีเป็นเคร่ืองผูกสตัว์ให้เวยีนวนอยูใ่นวฏัฏสงสาร จะต้องอาศยัอริยมรรคญาณ  
จึงจะตัดให้ขาดได้” อาศัยนัยน้ีเห็นจะตรงกับปัญหาที่ว่า ต้องจองจ�ากลับยินดี  
เพราะบุคคลทั่วไปถ้ามีบุตร มีสามี มีภรรยา มีสมบัติข้าวของ ย่อมยินดีด้วยกัน 
โดยส่วนมาก

๑๑. สู้ไพรีไม่หาอาวุธ

ไพรี แปลว่า ข้าศึก ธรรมดาข้าศกึเขาต้องเตรียมอาวธุยทุธภัณฑ์พร้อม จึงเรียก
ว่าข้าศึก เราจะต่อยุทธสงครามกับด้วยข้าศึก เราก็จะต้องเตรียมอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้ 
ให้พร้อม จึงจะต่อสู้กันได้ หมายยุทธสงครามภายนอก

ในปัญหาน้ี ดูเหมือนท่านประสงค์ข้าศกึภายใน ข้าศกึภายในไม่มีมาก ม ี๓ นาย 
เท่านั้น คือ นายชรา ๑ นายพยาธิ ๑ นายมรณะ ๑ แต่เป็นชาติเหี้ยมโหดดุร้าย
มาก สงัหารผลาญชวีติของมนุษย์และสตัว์ทัว่โลกไม่ละเว้นไว้ให้หลงเหลอืเลย เราควร 
เตรียมอาวุธภายนอกไว้รับมือกับอ้าย ๒ นาย คือ นายชรา กับนายพยาธิ อ้าย 
นายชราน้ันให้เตรียมอาวุธคือ ยาอายุวัฒนะ สู้กับมัน อ้ายนายพยาธิน้ัน ต้องใช้
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สรรพยาต่างๆ เพราะเขามีอิทธิฤทธิ์แผลงฤทธิ์ได้ ๙๖ ประการ ถ้าเห็นจะสู้ด้วย 
อาวุธยาเหล่านั้นไม่ไหว ต้องเข้าใจว่าข้าศึกรวมก�าลังกันได้แล้ว คือ นายมรณะได้
นายชรา นายพยาธิ มาเป็นก�าลังเต็มที่แล้ว อาวุธข้างนอกสู้ไม่ไหวแล้ว ต้องเอาอาวุธ
ข้างในเข้าต่อสู้

อาวุธข้างในคือ ปัญญาวุธ คราวน้ีเราต้องเอาชัยชนะให้จงได้ ให้ตรวจกอง
เสบียงดู คือ ทานที่เราบริจาค ปัจจัยทั้ง ๔ เกื้อกูลแก่ท่านผู้มีศีลของเราพรักพร้อม
บริบูรณ์อยู่แล้วหรือยัง ก�าลังทรัพย์ของเราเป็นอย่างไร สทฺธาธนํ ทรัพย์คือศรัทธา
เชื่อต่อปัญญาเคร่ืองตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีในตนของเราอยู่แล้วหรือ  
สีลธนํ ทรัพย์คือศีล มีที่ตัวของเราอยู่หรือ สงฺฆปสาท ความเลื่อมใสในพระสงฆ์  
มีที่ตัวของเราอยู่หรือ อุชุภูตญฺจทสฺสนํ ความเห็นตรงในธรรมเช่นน้ัน เป็นตัว  
ปญฺญาธนํ เกิดขึ้นแก่เราแล้วหรือ

เม่ือตรวจอริยทรัพย์เหน็มพีร้อมทีต่นเช่นน้ี เราก็รู้ได้ว่า ก�าลงัทรัพย์ ก�าลงัพาหนะ 
ของเราพรักพร้อมอยู่แล้ว ก�าลังอาวุธคือปัญญาเป็นของส�าคัญ เราก็มีพร้อมอยู่แล้ว

เม่ือตรวจเหน็ก�าลงัเสบยีง ก�าลงัทรัพย์ ก�าลงัพาหนะ ก�าลงัปัญญา มีพรักพร้อม
เช่นน้ีแล้ว จะต้องกลวัอะไรแก่อ้ายข้าศึก ออกประจัญบานกบัเขาด ูชีห้น้ามนัทเีดียวว่า 
เฮ้ย อ้ายชรา อ้ายพยาธิ อ้ายมรณะ ข้ารู้จักหน้าตาเจ้าดีแล้ว เจ้าไปแผลงฤทธิ์แก่คน 
โฉดเขลาโน้นเถดิ อย่ามาอวดดแีก่เราเลย ตวัของเจ้าเป็นอ้ายสมมตุ ิอ้ายสงัขาร ไม่ใช่หรือ  
เจ้ารู้จักข้าไหม ถ้าไม่รู้ ข้าจักบอกให้ ตัวของข้าน้ีคือ เจ้าอมตะ คือชาติกายสิทธิ์ 
ไม่มีชรา ไม่มีพยาธิ ไม่มีมรณะ พวกเองตามข้าไม่ทันดอก เอาเปลือกเมืองไปเถอะ

น้ีแหละอาวุธภายในส�าหรับท�ายุทธสงครามต่อข้าศึก พวกนักปราชญ์ท่าน 
เตรียมพร้อมทุกคน เมื่อตัวของเราไม่หาอาวุธเช่นน้ันไว้ส�าหรับตัว ถึงคราวข้าศึก 
มาถึงเข้า จะมิเสียทีแก่ข้าศึกหรือ
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๑๒. ใครไม่หยุดไม่ถึงพระ

ค�าที่ว่า หยุด นี้ ไม่ได้หมายหยุดกายกรรม หยุดวจีกรรม หยุดมโนกรรม 
หมายหยุดคิด หยุดนึก หยุดการส่ายหาพระภายนอก เท่านั้น

ส่วนกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ฝ่ายทุจริต ชักสะพานเสียไม่ให้เดิน ให้อยู่
ด้วยกับสุจริตธรรมทุกเมื่อ ถึงแม้เราจะไปไหว้พระบาทพระฉาย หรือพระธาตุเจดีย์ 
เมืองย่างกุ้งหงษา ก็ได้ แต่ให้เข้าใจว่า ไม่ใช่ไปหาพระภายนอก ไปบ�ารุงพระภายใน 
น้ีเอง คอืไปบ�ารงุทสัสนานุตตริยะของตนน้ีเอง ถ้ารู้อย่างน้ี ถงึไปกช็ือ่ว่า หยดุย่อมอยู ่
กับพระทุกเมื่อ

การตอบปัญหานี้ ไม่ได้มุ่งจะแก้ให้ถูกตามความประสงค์ของผู้ถาม ตอบตาม 
ความเหน็ตามความชอบใจของผู้ตอบเท่าน้ัน และไม่ได้มุง่หวงัทีจ่ะตอบให้ผู้อ่านชอบใจ 
ทั่วกัน มุ่งหวังจะให้ผู้อ่านผู้ฟังบางพวกถือเอาประโยชน์ส่วนตัวเท่าน้ัน ถ้าเห็นเป็น 
ประโยชน์กถ็อืเอา ถ้าเหน็ไม่เป็นประโยชน์ ขออภัย ท�าใจของท่านให้เป็นกลางกแ็ล้วกนัฯ 
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ภาคผนวก

เรื่องพระแก้วมรกต

พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยน้ี เคยประดิษฐานอยู่ที ่
วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ นานถึง ๘๐ ปี ก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปที่ประเทศลาว  
จนท�าให้คนไทยและคนลาวจ�านวนไม่น้อยเข้าใจผิดคิดว่า “พระแก้วมรกตเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของลาว”

แน่นอน ทางฝั่งลาวเขาสอนกันว่า “กองทัพของสยามประเทศท�าการปล้นเอา
พระแก้วมรกตของลาวไปครอบครอง” และพี่ไทยเราเองที่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
กพ็ลอยเข้าใจอย่างน้ัน...ความจริงแล้วต้องบอกว่า “พระแก้วมรกต เป็นมรดกของไทย  
ลาวต่างหากที่ยักยอกเอาไปแล้วไม่ยอมส่งคืน ต้องส่งกองทัพไปทวงคืน”

ท่านทีเ่คยไปเทีย่วเวยีงจันทร์ จะต้องไปนมสัการหอพระแก้วอย่างแน่นอน ภายใน
หอพระ เราจะเห็นฐานพระพุทธรูปที่ไม่มีพระพุทธรูปอยู่ แต่มีป้ายเขียนบรรยายว่า  
“ทีฐ่านแห่งน้ีเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระแก้วมรกต...” และบอกเป็นนัยชวนให้เข้าใจว่า 
องค์พระ “ถูกกองทพัสยามปล้นเอาไป” นอกจากน้ี ทีป้่ายภายนอกหอพระได้เขียนถึง
ประวัติของหอพระแก้ว แล้วมีตอนหนึ่งบอกว่า “...แต่ปัจจุบันนี้ องค์พระแก้วมรกต 
ได้ถูกน�าไปประดิษฐานอยู่ต่างประเทศแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๗๙” เมื่อคนไทยอ่าน
ข้อความในป้ายน้ีแล้วชวนให้รู้สกึเหมอืนกบัว่าบรรพบรุุษไทยได้สร้างรอยบาปไว้ด้วย
การกระท�าเสมอืนกองโจรทีไ่ปปล้นองค์พระแก้วมรกตของลาวมาไว้ในเมอืงไทย คนที่
ไม่เคยศกึษาประวตัศิาสตร์ เม่ืออ่านแล้วกรู้็สกึเหน็ใจน้องลาวจนพดูไม่ออกเหมือนกนั
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ขอเล่าประวตัแิละความเป็นมาของ พระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร หรือ พระแก้ว 
มรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราอย่างย่อที่สุด ดังต่อไปนี้ 

พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อน (เนไฟรต์) สีเขียว
มรกต มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ ซม. สูง ๖๖ ซม. เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน 
ที่เรียกว่า แบบสิงห์สาม คือ มีสังฆาฏิพาดบนพระอังสะ (ไหล่) ซ้าย ย้อยลงมาถึง
ระดับพระนาภี (สะดอื)...(พระแบบสงิห์หน่ึง ชายสงัฆาฏิสัน้อยูเ่หนือราวนม พระแบบ
สิงห์สอง ห้อยยาวลงมาถึงใต้ราวนม) เป็นพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ

มกีารค้นพบพระแก้วมรกตคร้ังแรกเมือ่ พ.ศ. ๑๙๗๙ เมือ่พระเจดย์ีวดัป่าเยยีะ  
(ปัจจุบันคือ วัดพระแก้ว) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถูกฟ้าผ่าพังลง แล้วพบ 
พระพทุธรูปพอกไว้ด้วยปนูทรายลงรักปิดทอง ภายหลงัปนูได้กะเทาะออกจึงเหน็เป็น
พระแก้วมรกตงามสดใสทั้งองค์ ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏหลายอย่าง ประชาชน
ต่างหลั่งไหลมาสักการบูชาและขอพร

ต่อมา นักปราชญ์ชาวล้านนาได้แต่งหนังสือขึ้น ๒ เล่ม เป็นภาษาบาลี เล่าถึง 
ต�านานพระแก้วมรกต คือ หนังสอืรัตนพมิพวงศ์ แต่งโดยพระพรหมราชปัญญา ภกิษุ 
ชาวเชยีงราย เชือ้สายราชวงศ์ของพระเจ้ามงัราย ส่วนหนังสอืหรือพงศาวดารเล่มอืน่ๆ 
แต่งขึ้นมาภายหลัง

เมื่อกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต จึงกล่าวแยกกันออกเป็น 
๒ ตอน คือ 

ตอนที ่๑ เป็นต�านานตอนต้น ก่อนพบพระแก้วมรกตทีเ่ชยีงราย ใน พ.ศ. ๑๙๗๙ 

ตอนที่ ๒ เป็นประวัติภายหลังจากพบองค์พระแก้วมรกตแล้ว สืบมาจนถึงยุค
ปัจจุบัน
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ตอนที่ ๑ : ต�านานพระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตสร้างขึ้นหลังพุทธปรินิพพาน ๕๐๐ ปี คือพุทธศักราช ๕๐๐ 
พระอินทร์ กับพระวิษณุกรรมเทพบุตร ได้น�าแก้วโลกาทิพย์รัตนาหยกสีเขียวทึบ 
มาจ�าหลักเป็นพระพุทธรูปถวายแด่พระนาคเสนเถระ ในรัชสมัยของพระเจ้ามิลินท์ 
กษตัย์ผู้ครองกรงุปาฏลบีตุร ถวายพระนามพระพทุธรูปว่า พระพทุธรัตนพรรณมณ-ี
มรกต แล้วพระนาคเสนเถระได้อธษิฐานอญัเชิญพระบรมสารีริกธาต ุ๗ องค์ บรรจุลง 
ในองค์พระ คือ พระโมลี พระนลาฏ พระนาภี พระหัตถ์ซ้าย-ขวา เมื่ออัญเชิญ
พระพทุธรูปขึน้ประดษิฐานกเ็กดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวข้ึน พระนาคเสนได้พยากรณ์ว่า 
“พระแก้วองค์น้ีจะเสดจ็ไปโปรดสรรพสตัว์ในเบญจประเทศ คอื ลงักาทวปี กมัโพชะ  
ศรีอโยธยา โยนะวิสัย ปะมะหละวิสัย และสุวรรณภูมิ”

พทุธศักราช ๘๐๐ โดยประมาณ ในแผ่นดินพระเจ้าศริิกติตกุิมาร เกดิมหากลยีคุ 
ในเมอืงปาฏลบีตุร คือมจีลาจลในข้าศกึจากภายนอก มผู้ีอญัเชญิพระพทุธรัตนพรรณ- 
มณีมรกต ลงเรือส�าเภาลี้ภัยไปยังลังกาทวีป องค์พระแก้วได้ประดิษฐานอยู่ที่นั่นราว 
๒๐๐ ปี

พุทธศักราช ๑๐๐๐ โดยประมาณ มีกษัตริย์แห่งพุกามประเทศ คือ พระเจ้า
อนุรุทราชาธิราช (มังมหาอโนรธาช่อ-ภาษามอญ) เป็นกษัตริย์ที่ทรงอานุภาพมาก  
ได้ส่งทูตไปยังลังกาปวีปเพื่อขอคัดลอกพระไตรปิฎก และขอพระแก้วมรกตไป 
สักการบูชา ตอนขากลับ ขบวนเรือถูกพายุพัดเข้าไปทางอ่าวกัมพูชาแทน พระเจ้า
นารายณ์สุริยวงศ์ เจ้ากรุงอินทปัตถ์มหานคร แคว้นกัมพูชา ให้อ�ามาตย์คุมส�าเภา
กลับไปถวายคืนพระเจ้าอนุรุทแต่...ส่งกลับเพียงพระไตรปิฎก มิได้ส่งพระแก้วมรกต
ไปด้วย องค์พระแก้วจึงประดิษฐานอยู่ในกรุงอินทปัตถ์อยู่ระยะหนึ่ง (ไม่ได้ระบุว่า
นานเท่าไหร่)

ต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าเสน่ห์ราช เกิดพายุและฝนตกน�า้ท่วมใหญ่ พระเจ้า
เสน่ห์ราชก็สวรรคตด้วยมหาอุทกภัยน้ันด้วย...มีพระมหาเถระรูปหน่ึงได้อัญเชิญ 
พระแก้วมรกตขึ้นส�าเภาหนีไปยังที่ที่ปลอดภัย
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พระเจ้าอติตะราช (อาทิตยราช) เจ้าครองนครอโยธยา ทราบเรือ่ง จงึเสด็จโดย 
ขบวนพยหุยาตราไปอญัเชญิพระแก้วมรกตแล้วน�าไปประดษิฐานในพระมหาเวชยนัต- 
ปราสาท ในนครอโยธยา ต่อมาอีกหลายรัชกาล

ต่อมา เจ้าเมืองก�าแพงเพชร พระญาตขิองกษัตริย์อโยธยา ได้ทลูขอพระแก้วมรกต 
ขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองก�าแพงเพชรอีกหลายรัชสมัย...ประดิษฐานที่วัดพระแก้ว 
ชากังราว ในอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร ในปัจจุบัน

ต่อมา เจ้ามหาพรหม (พระอนุชาของพระเจ้ากอืนา กษัตริย์ล้านนา) เจ้าผู้ครอง
หัวเมืองฝ่ายเหนือ ๓ เมือง คือ เชียงราย เชียงแสน และเมืองฝาง ได้ลี้ภัยสงคราม
ไปอาศัยอยู่กับพระยาญานดิส เจ้าเมืองก�าแพงเพชร ภายหลังเมื่อกลับเมืองเชียงราย 
ก็ได้ทูลขอพระแก้วมรกตไปเชียงรายด้วย

เม่ือเจ้ามหาพรหมชราภาพลง ด้วยความเป็นห่วงองค์พระแก้ว จึงได้พอกปนูจนทบึ 
และลงรักปิดทองเสมอืนพระพทุธรูปทัว่ๆ ไป แล้วบรรจุไว้ในเจดย์ีวดัป่าเยยีะ ในเมือง
เชยีงราย โดยไม่มีใครรู้ จนกระทัง่เกดิฟ้าผ่าเจดีย์ตามทีป่รากฏในพงศาวดารล้านนา...

ตอนที่ ๒ : ประวัติพระแก้วมรกต

หลกัฐานประวตัศิาสตร์บนัทกึว่า พระแก้วมรกต ประดษิฐานอยูท่ีเ่ชยีงรายเป็น
เวลา ๔๕ ปี คือในปี พ.ศ. ๑๙๗๙ หลังจากฟ้าผ่าพระเจดีย์วัดป่าเยียะหักพังลงมา 
ได้พบองค์พระแล้วอญัเชญิไปประดิษฐานในพระวหิาร ต่อมาพบว่าปนูตรงพระนาสกิ
เกิดกะเทาะมองเห็นแก้วสีเขียวสดใสอยู่ภายใน ทางวัดจึงได้ลอกปูนออกและพบ 
พระแก้วมรกตเป็นแก้วสเีขยีวสดใสงามทัง้องค์ รวมทัง้เกดิเหตมุหศัจรรย์หลายประการ

ความทราบถึงกษัตริย์ล้านนาที่ครองเมืองเชียงใหม่ คือ พระเจ้าสามฝั่งแกน 
(พ.ศ. ๑๙๕๕-๑๙๘๕) ได้จัดขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่
เชยีงใหม่ แต่ช้างทีมี่พระแก้วมรกตอยู่บนหลงัไม่ยอมไปเชยีงใหม่ แต่มุง่หน้าไปล�าปาง 
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...พระเจ้าสามฝ่ังแกนจึงยอมให้อญัเชญิพระแก้วมรกตไปทีล่�าปางแทน และอญัเชญิไป 
ประดิษฐานที่วัดพระแก้วดอนเต้า ในเมืองล�าปาง อยู่นานถึง ๓๒ ปี

คร้ัน พ.ศ. ๒๐๑๑ พระเจ้าตโิลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๑๓) กษตัริย์เชยีงใหม่ 
ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากล�าปางไปเชียงใหม่ คร้ังแรกได้จัดสร้างวิหารให้เป็น 
ที่ประดิษฐาน แต่ถูกฟ้าผ่าหลายคร้ังสร้างไม่เสร็จ จึงได้อัญเชิญไปไว้ในซุ้มจระน�า  
มุขด้านหนึ่งของพระมหาเจดีย์ วัดเจดีย์หลวง ในเมืองเชียงใหม่ และประดิษฐานอยู่
ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลานานถึง ๘๐ ปี

ลถุงึปี พ.ศ. ๒๐๙๔ กษตัริย์เชยีงใหม่พระนามว่า พระเกษมเกล้า ได้ยกพระราชธดิา 
พระนามว่า พระนางยอดค�า ให้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าโพธิสาร กษัตริย์ล้านช้าง 
เมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงทอง (หลวงพระบางในปัจจุบัน) ... พระเจ้าโพธิสาร กับ
พระนางยอดค�า มพีระราชโอรสทรงพระนามว่า พระไชยเชษฐากมุาร เจ้าชายหนุ่มองค์น้ี 
จึงเป็น “หลานตา” ของพระเกษมเกล้า - กษัตริย์เชียงใหม่

เม่ือพระไชยเชษฐากมุารเจริญวัยได้ ๑๕ พรรษา พระเจ้าตาทางเชียงใหม่สวรรคต 
โดยไม่มีทายาทสืบราชสมบัติ ทางเชียงใหม่จึงได้ทูลเชิญพระกุมารพระองค์น้ีไป 
ครองราชย์เมืองเชียงใหม่ ทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐา

กาลต่อมา พระเจ้าโพธสิาร กษตัริย์ลาวสวรรคต พระเจ้าไชยเชษฐาจึงเดินทางไป
ถวายบงัคมพระบรมศพ ได้อญัเชญิพระพทุธรูปส�าคัญของเชยีงใหม่ไปด้วยหลายองค์ 
ได้แก่ พระแก้วมรกต พระพทุธสหิงิค์ พระเสตงัคมณี (พระแก้วขาว) พระพทุธบษุยรัตน์ฯ 
(พระแก้วขาวเพชรน�้าค้าง) เป็นต้น

เมือ่ไปถงึหลวงพระบาง เหล่าเสนาอ�ามาตย์ได้ทลูเชิญพระเจ้าไชยเชษฐา กษัตริย์
เชยีงใหม่ ขึน้เป็นกษัตริย์ล้านช้างครองเมอืงหลวงพระบางอกีด้วย...พระองค์เหน็ว่ายงั
ทรงพระเยาว์ ไม่สามารถปกครองทัง้สองแผ่นดนิได้ จึงสละราชสมบตัเิมอืงเชียงใหม่ 
เป็นกษัตริย์ล้านช้างเพียงอาณาจักรเดียว แล้วพระเจ้าไชยเชษฐาพระองค์น้ีก็ไม่ได้
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เสด็จกลับเชียงใหม่อีกเลย...และ พระพุทธรูปที่อัญเชิญไปก็ต้องอยู่ที่หลวงพระบาง 
เมืองหลวงของลาว ด้วยประการฉะนี้

ทางเชียงใหม่ได้ขอคืนพระพุทธรูปหลายครั้ง ได้เพียงพระพุทธสิหิงค์ กับพระ
เสตังคมณี (พระแก้วขาว) กลับคืน ส่วนพระแก้วมรกตก็ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน
ที่หลวงพระบาง เป็นเวลา ๑๒ ปี 

ในปี พ.ศ. ๒๑๒๑ เชยีงใหม่ตกเป็นเมืองขึน้ของพม่า ทางหลวงพระบางเกรงว่า
พม่าจะยกมาตหีลวงพระบาง จึงได้ย้ายเมืองหลวงลงมาทีเ่วยีงจันทร์...และได้อญัเชญิ
พระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่เวียงจันทร์ นานถึง ๒๑๕ ปี

ลดัประวตัศิาสตร์มาถงึสมัยกรุงศรีอยธุยาตอนปลาย เมอืงเวยีงจันทร์เป็นเมอืงขึน้ 
ของกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกหนักกับพม่าจนเสียกรุงในที่สุด ทาง
เวียงจันทร์จึงถือโอกาสแข็งเมือง และแยกตัวเป็นอิสระจากอยุธยา

คร้ันเม่ือพระเจ้าตากสนิมหาราชกอบกูเ้อกราชและตัง้ราชธานีใหม่แล้ว จึงโปรดฯ  
ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ (รัชกาลที ่๑) ไปตเีวยีงจันทร์กลบัคืนมาเป็นเมอืงขึน้ดังเดมิ  
แล้วได้อญัเชญิพระแก้วมรกต และพระบาง มาประดษิฐานยงัแผ่นดินไทยในปี พ.ศ. 
๒๓๒๑

พระแก้วมรกตได้ประดษิฐานทีว่ดัอรุณราชวราราม ในกรงุธนบรีุ เป็นเวลา ๓ ปี 
จนกระทัง่สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ย้ายมาสร้างเมืองหลวงใหม่ทางฝ่ังพระนคร 
จึงได้อญัเชญิพระแก้วมรกตมาประดิษฐานในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามใน
พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๒๔ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน



170

ท่านหลวงปู่ใหญ่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เดินทางไปรับ
ต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ปีนั้นท่านมีอายุ ๗๑ ปี  
อายุพรรษา ๕๑ ขณะน้ันในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย 
เกิดขึ้นก่อนแล้ว

หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ได้เขียนเล่าถึงความเป็นมา
ของคณะธรรมยุติกนิกายภาคเหนือ ดังนี้ :-

“ก่อนจะเล่าความเป็นมาของพระสงฆ์คณะธรรมยตุในภาคเหนือ จ�าเป็นต้องเร่ิม
จากประวัติของท่านเจ้าคุณพระนพีสีพิศาลคุณ (ค�าปิง) ก่อน เพราะท่านผู้นี้เกี่ยวกับ
การเริ่มตั้งพระสงฆ์คณะธรรมยุตในภาคเหนือนี้มาก...

ท่านเจ้าคุณพระนพีสีพิศาลคุณ (พระมหาค�าปิง) เกิดที่บ้านลวงเหนือ ต�าบล
ลวงเหนือ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ท่านมีเชื้อสายไทยลื้อ มาจากแคว้น
เชียงตุง ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉานของพม่า

ตอนเป็นเด็ก ด.ช.ค�าปิง มีรูปร่างลักษณะหน้าตาดี ศีรษะเหมือนช้าง แสดงว่า 
เป็นคนมีปัญญา ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วตดิตามพระปินตามาอยูว่ดัหวัข่วง ใกล้ประตู 
ช้างเผือกในเมืองเชียงใหม่

วันหน่ึง กรมพระสวสัด์ิวฒันวศิษิฏ์ (โยมอปัุฏฐากวดับรมนิวาสท่านหน่ึง) เสดจ็มา 
ประทับที่เชียงใหม่ ได้ทอดพระเนตรเห็นสามเณรค�าปิงก�าลังเดินบิณฑบาต รู้สึก 
พอพระทัยในรูปสมบัติและท่าทางกิริยาที่เรียบร้อยของสามเณร จึงตรัสชวนให้ลงไป 
กรุงเทพฯ พร้อมกบัพระปินตา แล้วน�าไปฝากกบัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร

เริ่มคณะธรรมยุตในภาคเหนือ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงพอพระทัย โปรดให้เป็นศิษย์และให้อยู่อย่าง
ใกล้ชิด

สามเณรค�าปิง อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร สอบเปรียญได้  
๓ ประโยค เป็นพระมหาค�าปิง แล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ รับสั่งให้กลับมาอยู่ 
เชยีงใหม่ พร้อมกบัพระปินตา โดยมาพกัทีว่ดัเจดย์ีหลวง ได้รับการอปุถมัภ์จากเจ้านาย 
เป็นอย่างดี

พระมหาค�าปิงกลับมาจ�าพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ อีกคร้ังหน่ึง  
ได้รับสมณศักดิ์ที่ พระครูนพีสีพิศาลคุณ แล้วกลับไปเชียงใหม่ ไปพักจ�าพรรษาที่
วัดเจดีย์หลวงดังเดิม

ในเชียงใหม่ขณะนั้น มีอุบาสกเชื้อสายพม่า ชื่อ อินต๊ะค่อ อยู่บ้านถ�้าเชียงดาว 
อ�าเภอเชยีงดาว เป็นคนมคีวามรู้เร่ืองธมัมะธมัโมกว้างขวาง โดยเฉพาะในปรมตัถธรรม

อินต๊ะค่อ มักจะไปถามปัญหาธรรมกับพระในวัดต่างๆ ไม่มีพระรูปใดที่จะ
สามารถตอบปัญหาธรรมให้เป็นที่พอใจได้ เขาจึงเป็นอุบาสกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็น
ที่รู้จักทั่วไป และเป็นผู้ที่เจ้านายนับถืออยู่ในขณะนั้น

ได้มีผู้แนะน�าอินต๊ะค่อไปถามปัญหาธรรมกับพระครูนพีสีพิศาลคุณ (พระมหา
ค�าปิง) ที่วัดเจดีย์หลวง

เม่ืออินต๊ะค่อได้ไปเหน็รูปสมบตัแิละคณุสมบตัขิองท่านพระครูนพสีฯี พร้อมทัง้
ได้รับค�าตอบปัญหาธรรมตรงตามความเข้าใจของตวัเองทีมี่อยู ่“เกดิปีตคิวามเลือ่มใส 
ถึงกับก้มลงกราบทีเ่ท้าพระครูนพสีฯี พร้อมทัง้เปล่งวาจาแสดงความดีใจ และประกาศตน 
เป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา”

อนิต๊ะค่อ ได้ชกัชวนบรรดาเจ้านาย และอบุาสก และอบุาสกิา ผู้สนใจทางศาสนา 
ไปฟังธรรมจากส�านักท่านพระครูนพีสีฯ เป็นประจ�า เมื่อต่างได้รับรสพระธรรม จึงมี 
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ผู้เลื่อมใสพอใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น จึงได้พร้อมใจกันขออาราธนาท่าน 
พระครูนพสีฯี ย้ายจากวดัเจดย์ีหลวง มาอยูว่ดัหอธรรม ขณะน้ันยงัรกร้างว่างเปล่าอยู่

เดิมทีเดียว วัดเจดีย์หลวง มีก�าแพงชั้นในล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน ภายในก�าแพง
ชั้นในมีเพียงพระวิหารหลวงและองค์พระเจดีย์เป็นเขตพุทธาวาส ส่วนพระสงฆ์อยู่
นอกก�าแพงชั้นใน ๔ มุม คงจะเรียกคณะมากกว่า คือ คณะพันเตา คณะหอธรรม 
คณะสุขมิ้น และคณะสบฝาง

คณะข้างต้นน้ีแต่เดิมเรียกว่า วัด ที่อยู่รอบนอกก�าแพงที่เป็นเขตพุทธาวาส 
เป็นกลุ่มวัด ๔ วัด แต่ละวัดมีเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าส�านักปกครองดูแลเป็นอิสระ

ต่อมาภายหลัง เมื่อท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้มาเป็นเจ้าอาวาส 
วดัเจดีย์หลวง จึงได้รวม ๓ วดั คอื วัดหอธรรม วดัสขุม้ิน และวดัสบฝาง เข้าด้วยกนั  
เป็นวัดเจดีย์หลวงวัดเดียว

ส่วนวัดพันเตา ไม่ประสงค์จะรวมด้วย ก็ยังเป็นวัดหนึ่งอีกต่างหาก มีก�าแพง
กั้นกลางกับวัดเจดีย์หลวง ท่านที่เคยไปนมัสการวัดเจดีย์หลวงคงจะทราบดี

ตั้งหลักคณะธรรมยุตที่วัดหอธรรม

ระหว่างที่ท่านพระครูนพีสีพิศาลคุณ (พระมหาค�าปิง) มาอยู่วัดหอธรรมน้ัน 
ท่านได้ชวนสามเณรหม่ืน จากวัดเชียงยืนมาอยู่ด้วย และได้ส่งไปเรียนบาลีที่วัด 
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

สามเณรหมื่น ได้อุปสมบทเป็นพระ และสอบเปรียญ ๓ ได้ แล้วกลับมาอยู่
วัดหอธรรม มาภายหลังเป็นที่รู้จักทั่วไปว่า “ท่านมหาหมื่น นักประวัติศาสตร์ของ
ล้านนาไทย”
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นอกจากท่านมหาหม่ืนแล้ว ท่านพระครูนพีสีฯ ยังได้ส่งพระไปเรียนบาลีที่ 
วัดบวรนิเวศวิหารหลายรูป ที่ได้เปรียญกลับมาก็มี พระมหาชุบ พระมหาบาง  
พระมหาแจ่ม พระมหาทอง ระหว่างที่พระครูนพีสีฯ มาตั้งหลักคณะธรรมยุตอยู่
ที่วัดหอธรรมน้ัน เกียรติคุณความดีของท่านก็ทราบไปถึงพ่อเจ้าอินทวโรรส และ 
แม่เจ้าทิพยเนตร มีความประสงค์อยากจะพบและสนทนาวิสาสะด้วย จึงได้อาราธนา
ท่านพระครูนพสีฯี ไปทีคุ้่มหลวง (อยูใ่นบริเวณโรงเรียนยพุราชวทิยาลยั ในปัจจุบนั)

พ่อเจ้าฯ และแม่เจ้าฯ เกิดศรัทธาเลื่อมใส มีความประสงค์อยากจะพบและ
สนทนาบ่อยๆ ต้องการให้มาอยู่ใกล้ จึงได้สร้างกุฏิถวายที่วัดเชียงมั่น แล้วอาราธนา
พระครูนพีสีฯ มาพักจ�าพรรษาที่นั่น พ่อเจ้าฯ และแม่เจ้าฯ ได้ให้การอุปถัมภ์บ�ารุง
และถวายการยกย่องนับถือมาก ถึงขนาดว่าใครนินทาว่าร้ายท่านพระครูฯ ก็จะถูก
ลงโทษเฆี่ยนตีเอาทีเดียว

เน่ืองจากท่านพระครูนพสีฯี มีบคุลกิลกัษณะสง่างามน่าเกรงขามอยูแ่ล้ว เมือ่ได้
รับการยกย่องเชดิชจูากพ่อเจ้าฯ อกี จึงเสริมสร้างบารมีท่านพระครูฯ ให้เหน็ประหน่ึง
ว่าเป็นผู้มีอ�านาจราชศักดิ์ แม้พ่อเจ้าฯ และแม่เจ้าฯ ก็พลอยเกรงขามไปด้วย ดังจะ
เห็นว่าท่านพระครูฯ สามารถชักชวนพ่อเจ้าฯ ให้มารักษาอุโบสถศีลได้ตลอดพรรษา

ด้วยความดีความชอบในการบ�าเพ็ญศาสนกิจมาโดยล�าดับ ท่านพระครูนพีสีฯ  
ได้รับหนังสือให้ลงไปกรุงเทพฯ และได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ
ในนามเดิมว่า พระนพีสีพิศาลคุณ แล้วท่านก็กลับมาพักจ�าพรรษาที่วัดเชียงมั่น  
ในเมืองเชียงใหม่ ตามเดิม

แน่นอน ความเคารพนับถอืทีพ่่อเจ้าอนิทวโรรส มต่ีอท่านเจ้าคณุพระนพสีพีศิาลคณุ  
ก็ต้องมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ครั้งหนึ่ง ท่านเจ้าคุณนพีสีฯ กลับไปเยี่ยมวัดศรีมุงเมือง ที่อ�าเภอดอยสะเก็ด 
ซึ่งเป็นวัดเดิมของท่าน พ่อเจ้าฯ ยังยอมมอบช้างที่นั่งของพ่อเจ้าฯ ให้นั่งไป
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ความเจริญคู่กับความเสื่อม

ตามหลักอนิจจัง “ความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กัน เหมือนสว่างกับมืด 
ชะตากรรมของบ้านเมืองและของบุคคลก็หนีหลักธรรมดานี้ไม่พ้น”

ในกรณีของท่านเจ้าคุณพระนพีสีพิศาลคุณ ที่เคยรุ่งโรจน์มากก็มาถึงจุดตกต�่า 
เมื่อชาวเมืองเชียงใหม่ได้สูญเสียพ่อเจ้าอินทวโรรส ผู้เป็นที่รักของประชาชนไป เมื่อ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๕๒ รวมทั้งอุบาสกอินต๊ะค่อ ผู้มีส่วนเสริมสร้างบารมีให้แก่
ท่านเจ้าคุณฯ ก็ถึงแก่กรรมแล้วเช่นกัน

ท่านเจ้าคุณพระนพีสีฯ ก็ขาดองค์อุปถัมภ์ และขาดผู้ให้การส่งเสริมที่เป็นหลัก 
อ�านาจวาสนาบารมีของท่านที่เคยรุ่งโรจน์โชติช่วงก็ริบหร่ีลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ 
ภารกิจในการเทศนาสั่งสอนที่วัดเชียงมั่นก็ลดน้อยเบาบางลงด้วย

ท่านเจ้าคุณพระนพีสีฯ ได้กลับมาอยู่วัดหอธรรมตามเดิม

หลังจากนั้นไม่นาน ท่านเจ้าคุณพระนพีสีฯ ก็จาริกไปสู่แคว้นเชียงตุง ไปเยี่ยม
เจ้าฟ้าเชยีงตงุ บดิาของเจ้าพรหมลอื จากน้ัน ท่านเจ้าคณุพระนพสีฯี กก็ลบัเชยีงใหม่
อีกครั้ง แต่กลับไปอยู่ที่วัดศรีมุงเมือง อ�าเภอดอยสะเก็ด วัดบ้านเดิมของท่าน

ทีส่�านักวัดหอธรรม ซึง่เป็นทีต่ัง้ของคณะธรรมยตุในเมอืงเชยีงใหม่น้ันได้อาศยั
พระสมห์ุป๋ัน (ภายหลงัได้รับแต่งตัง้เป็น พระครูพทุธโิศภณ) กบัท่านมหาหมืน่ ปกครอง 
ต่อมา

ทางด้านท่านเจ้าคุณพระนพสีพีศิาลคณุ อยูท่ีว่ดัศรีมุงเมอืง ดอยสะเกด็ ได้ไม่นาน 
ก็ลาสิกขา แล้วกลับไปอยู่เชียงตุงจนอวสานแห่งชีวิต

ทางด้านวัดเจดีย์หลวง วัดหอธรรม ที่เคยรุ่งเรืองด้วยอ�านาจบุญบารมีของท่าน
เจ้าคุณพระนพีสีพิศาลคุณ ก็เร่ิมซบเซา ศรัทธาลดถอยลง ต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณ 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้รับอาราธนาให้มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเจดีย์หลวง  
จึงได้กู้ศรัทธากลับคืน ได้พัฒนาวัดเจดีย์หลวงจนเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลาง 
ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในภาคเหนือมาจนทุกวันนี้
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กล่าวโดยจ�าเพาะคอื การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา 
อารามนั้นมีนามว่า วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนาสนะ
ต่างๆ กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ ศาลาที่ประชุม 
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน ถนนลาดยางกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน แผ่กศุลไปไม่มปีระมาณ ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธริาช และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�าในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้นกดี็ ทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน  
จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด, สาธุ สาธุ สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดิถีขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑






