พระประวัติตรัสเล่า

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร
จัดพิมพ์
ในการบ�าเพ็ญกุศลครบ ๑๓ รอบ นักษัตรแต่วันประสูติ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
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วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เปนวาระครบ ๑๓ รอบ
พระนักษัตร นับแต่วันประสูติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ)
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอม
มารดาแพ นับได้วา่ เปนมงคลสมัยอีกวาระหนึง่ ของคณะสงฆ์และวัดบวร
นิเวศวิหาร สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นนั้ ทรงครองวัดบวรนิเวศ
วิหารเปนพระองค์ที่ ๓ ทรงเปนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตพระองค์ที่ ๒
สือต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปรเมศวริยาลงกรณ์
และทรงเป น องค์ ส กลมหาสั ง ฆปริ ณ ายกพระองค์ ที่ ๑๐ แห่ ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเปนคุณประโยชน์แก่
มหาชนเปนอเนกประการทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร
นับแต่กาลที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นทรงครอง
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๕ เปนต้นมา พระองค์ได้
ทรงอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรด้วยพระองค์เอง ทรงริเริ่มวาง
แบบแผนในการศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อให้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ เ รี ย นรู ้ พ ระพุ ท ธศาสนาอย่ า งถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง ทั้ ง ในเรื่ อ ง
พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ์ อั น รวมเรี ย กว่ า พระรั ต นตรั ย
เพื่อจะได้น�าไปปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต ให้สมกับที่แสดงตนว่าเปน
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(ข)
พุทธมามกะ จากแบบแผนในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาที่พระองค์
ได้ทรงริเริม่ จัดขึน้ ในวัดบวรนิเวศวิหารเปนประเดิมดังกล่าวนีไ้ ด้เปนต้น
เค้าของการศึกษาที่เรียกว่า ”หลักสูตรนักธรรม„ ในเวลาต่อมา นอกจาก
แบบแผนในการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรดังกล่าวแล้ว พระองค์
ยังได้ทรงวางแบบทางวัตรปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยส�ารวมของภิกษุ
สามเณรในด้านต่างๆ ขึ้นไว้อีกเปนอันมาก ทรงจัดให้พระภิกษุสามเณร
ทั้งเก่าและใหม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง
เมื่ อ ทรงด� า รงต� า แหน่ ง เจ้ า คณะใหญ่ ค ณะธรรมยุ ต นั บ แต่
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๓๕ เป น ต้ น มา พระองค์ ไ ด้ ท รงพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุตขึ้นเปนอันดับแรก โดยทรง
พระด� า ริ จั ด ตั้ ง มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ส� า หรั บ เป น สถานศึ ก ษาพระ
ปริยัติธรรมแบบใหม่ ใช้วิธีการเรียนการสอนตลอดถึงการสอบและ
หลักสูตรที่พระองค์ทรงพระด�าริขึ้นใหม่ โดยพระบรมราชานุญาต
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พร้อมทั้ง
จัดตั้งโรงเรียนหนังสือไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นด้วย เพื่อเปน
สถานศึกษาของกุลบุตรควบคู่กันไปกับสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
ส�าหรับพระภิกษุสามเณร การจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นนั้นก็ด้วย
พระประสงค์ที่จะหาทางแก้ไขการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยการน�าเอาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอนพระธรรมวินัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้เร็ว
รู้ได้จริง และน�าไปปฏิบัติได้ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติศาสนกิจอัน
จะยังผลดีแก่การสั่งสอนและสืบทอดพระพุทธศาสนา
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(ค)
การจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น แม้จะเปนการด�าเนินการ
อยู ่ ใ นวงแคบๆ คื อ เฉพาะในหมู ่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรคณะธรรมยุ ต
เนือ่ งจากขณะนัน้ พระองค์ทรงเปนเพียงเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แต่
สิ่งที่พระองค์จัดตั้งขึ้นนั้นก็เปนเสมือนโครงการน�าร่อง เพื่อทดลอง
แก้ไขให้ได้รปู แบบทีเ่ หมาะสมส�าหรับทีจ่ ะขยายไปสูค่ ณะสงฆ์ในวงกว้าง
ต่อไป
เนื่องด้วยการเรียนการสอนในมหามกุฏราชวิทยาลัย สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าจึงได้ทรงตั้งโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อ
เปนที่จัดพิมพ์คัมภีร์และหนังสือทางพระพุทธศาสนาส�าหรับเปนคู่มือ
ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป
โรงพิมพ์ดังกล่าวได้เปนต้นแบบของโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาและได้ด�าเนินการสืบมาจนทุกวันนี้
ทรงด�าเนินการออกนิตยสารธรรมจักษุ เพื่อการเผยแผ่ค�าสอน
และข่าวสารทางพระพุทธศาสนารวมทั้งข่าวสารการด�าเนินกิจการของ
มหามกุฏราชวิทยาลัยให้ประชุมชนได้ทราบ นับเปนนิตยสารทางพระ
พุทธศาสนาฉบับแรกของไทยซึง่ ยังคงด�าเนินการต่อเนือ่ งสืบมาจนบัดนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
ทรงมีพระราชประสงค์จะขยายการศึกษาส�าหรับราษฎรให้แพร่หลาย
ไปสู่หัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร และได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเปนกรมหมื่น
วชิรญาณวโรรสให้ทรงรับภาระอ�านวยการจัดการศึกษาหัวเมือง เมื่อ
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(ฆ)
พุทธศักราช ๒๔๔๑ พระองค์ก็ได้ทรงด�าเนินงานจัดการศึกษาหัวเมือง
ด้ ว ยพระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ ท� า ให้ เ กิ ด มี โ รงเรี ย นส� า หรั บ กุ ล บุ ต รขึ้ น ใน
หั ว เมื อ งต่ า งๆ ในทุ ก มณฑลทั่ ว ประเทศสมตามพระราชประสงค์
นับเปนการวางพื้นฐานการศึกษาขั้นประถมศึกษาของไทยเปนครั้งแรก
พระองค์จึงทรงอยู่ในฐานะเปนผู้ให้ก�าเนิดการประถมศึกษาของชาติ
สืบเนือ่ งจากการทรงจัดการศึกษาหัวเมืองท�าให้พระองค์ทรงพบ
ความไม่เรียบร้อยของพระสงฆ์ทั้งในด้านการพระศาสนา การศึกษา
และการปกครอง เปนเหตุให้ทรงปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบร้อย อันจะเปนพื้นฐานของความเจริญมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์สืบไป จากพระด�าริดังกล่าวจึงท�า
ให้เกิดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รศ.๑๒๑ (พ.ศ.
๒๔๔๕) ขึ้น นับเปนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกของไทยอัน
เปนเหตุให้การปกครองคณะสงฆ์ของไทยมีแบบแผนและเปนไปด้วย
ความเรียบร้อยสม�่าเสมอทั่วสังฆมณฑลสืบมาจนทุกวันนี้
นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ดังกล่าว
แล้ว พระองค์ยังทรงปรับปรุงแก้ไขการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ ให้
เปนระเบียบเรียบร้อยขึ้น โดยการออกระเบียบ ประกาศ พระมหา
สมณาณัติ และพระมหาสมณวินิจฉัย เปนต้น
ทรงตัง้ องค์สามเณรรูธ้ รรมส�าหรับเปนเกณฑ์ให้สามเณรรูธ้ รรม
ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร รศ.๑๒๔
(พ.ศ. ๒๔๔๘) ต่อมาทรงพัฒนาองค์สามเณรรู้ธรรมให้เปนหลักสูตร
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(ง)
การศึกษาส�าหรับพระภิกษุสามเณรทั่วไปเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมมี
๓ ชั้ น คื อ นั ก ธรรมชั้ น ตรี นั ก ธรรมชั้ น โท และนั ก ธรรมชั้ น เอก
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรผู้ไม่รู้ภาษาบาลีได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้
อย่างทั่วถึง หลักสูตรนักธรรมนี้ได้ใช้เปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะสงฆ์ไทยเรียกว่า พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ควบคู่กับ
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีสืบมาจนทุกวันนี้
ทรงปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งมี
มาแต่โบราณให้ครบถ้วน บริบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทรงยกเลิกคัมภีร์ที่
ใช้เปนหลักสูตรบางคัมภีร์ เพราะมีข้อบกพร่องทางภาษาและเนื้อหา
แล้วใช้คัมภีร์อื่นที่มีความถูกต้องเหมาะสมแทน ทรงเพิ่มเนื้อหาของ
หลักสูตรในบางประโยค เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ยิ่งขึ้น ทรง
แก้ไขวิธีการสอบจากวิธีแปลปากเปนวิธีเขียน ท�าให้หลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีมีความเรียบร้อยสมสมัยดังที่ใช้เปนแบบสืบมา
จวบจนปจจุบัน
ครัน้ ทรงได้รบั ถวายมหาสมณุตมาภิเศก เปนองค์สกลมหาสังฆ
ปริณายก ปธานาธิบดีแห่งสงฆมณฑลทั่วพระราชอาณาจักรในรัชกาล
ที่ ๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงแก้ไขการปกครอง
คณะสงฆ์ครั้งส�าคัญ โดยได้ทรงแนะน�าเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
ซึง่ ท�าหน้าทีต่ า่ งพระเนตรพระกรรณดุจเปนสมเด็จพระสังฆราชปกครอง
คณะสงฆ์อยู่ในขณะนั้นว่า น่าจะถวายหน้าที่ทางการคณะสงฆ์แก่
พระองค์ให้เปนเด็ดขาด เพื่อการคณะสงฆ์จะได้เรียบร้อยขึ้น เปน
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(จ)
เหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายอ�านาจการ
ปกครองคณะสงฆ์แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น นับแต่
พุทธศักราช ๒๔๕๕ เปนต้นมา ท�าให้พระสงฆ์ได้ปกครองกันเองเปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
พระองค์นั้นทรงเปนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ทรงปกครอง
คณะสงฆ์โดยจริง ซึ่งได้เปนประเพณีปฏิบัติสืบมาในคณะสงฆ์ไทย
จวบจนปจจุบัน
ในฐานะองค์ พ ระประมุ ข แห่ ง คณะสงฆ์ สมเด็ จ พระมหา
สมณเจ้าพระองค์นั้นได้เสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์ในหัวเมืองต่าง ๆ
ในหลายมณฑลเท่าที่สภาพภูมิประเทศอ�านวยให้เสด็จไปได้เปนประจ�า
ทุกป เปนการเริ่มประเพณีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในคณะสงฆ์ เพื่อ
เปนทิฏฐานุคติแก่พระสังฆาธิการทั้งหลายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
คณะสงฆ์ กระทั่งพระสุขภาพอนามัยไม่อ�านวยให้เสด็จได้โดยสะดวก
ในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์นั้นบางครั้งต้องเสด็จโดยพระบาทจาก
ต�าบลสู่ต�าบล จากอ�าเภอสู่อ�าเภอ แต่ก็ไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความ
เหนื่อยยากโดยฐานที่ทรงเปนสุขุมาลชาติ ตรงกันข้ามกับประทาน
พระโอวาทตักเตือนเจ้าคณะทั้งหลายให้อดทนต่อความเหนื่อยยากใน
การปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้แบบอย่างและข่าวสารการณ์คณะสงฆ์แผ่หลายไปสู่
พระสงฆ์ได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องอันจะเปนประโยชน์ตอ่ การศึกษา
และการปกครองของคณะสงฆ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นนั้ ได้
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(ฉ)
ทรงให้ออกหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์เปนรายเดือนท�านองเดียวกับ
หนังสือราชกิจจานุเบกษาของทางราชการ ซึ่งยังคงใช้เปนแบบอย่างสืบ
มาจนทุกวันนี้
สิง่ สุดท้ายในพระด�าริทสี่ มเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นนั้ ทรง
มุ่งมั่นที่จะให้เกิดขึ้น อันจะเปนคุณแก่ศาสนาและชาติบ้านเมือง คือ
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงพระด�าริจะใช้บริเวณตลาดยอด
บางล�าภูเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว พระด�ารินี้ยังไม่ทันได้
ด�าเนินการในสมัยของพระองค์ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน แต่อีก ๒๔ ป
ต่ อ มา พระด� า ริ เ รื่ อ งการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนาของ
พระองค์ ก็ ไ ด้ เ ป น จริ ง ขึ้ น โดยสมเด็ จ พระสั ง ฆราชเจ้ า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ ผู้ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารสืบต่อจากพระองค์ ได้
ทรงประกาศตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๔๘๘ เรียกว่า ”สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย„ นับเปนมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย
การทั้งปวงที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวขิรญาณวโรรส ได้ทรงริเริ่ม พัฒนา และแก้ไขปรับปรุง ดังกล่าวมาข้างต้น
ได้ยังผลเปนคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระศาสนา และคณะสงฆ์
เปนอเนกอนันต์นับแต่ครั้งกระนั้นสืบมาจนบัดนี้
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ด้วยส�านึกในพระคุณูปการของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์นนั้ ในวาระทีค่ รบ ๑๓ รอบ พระนักษัตร
นับแต่วนั ประสูตทิ ี่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ วัดบวรนิเวศวิหาร
มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโฺ ต) เปนประธาน รวมทัง้
บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงได้พร้อมใจกันบ�าเพ็ญกุศลน้อมเกล้า
อุทศิ ถวายและจัดงานเทิดพระเกียรติ โดยการสร้างสิง่ อนุสรณ์เนือ่ งด้วย
พระองค์ และจัดพิมพ์พระประวัติ พระนิพนธ์เผยแพร่ เพือ่ เปนการเชิดชู
พระเกี ย รติ คุ ณ และพระเกี ย รติ ป ระวั ติ ใ ห้ ส ถิ ต พิ พั ฒ น์ แ ผ่ ไ พศาล
ตลอดไป

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
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ในงานบ�าเพ็ญกุศลครบ ๑๓ รอบ พระนักษัตรนับแต่วันประสูติ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ ๑๒ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดพิมพ์พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้นถวายเปนพระอนุสรณ์เทิด
พระเกียรติ ๔ เรื่อง คือ
๑. พระประวัติตรัสเล่า ซึ่งเคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้วหลายครั้ง
ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้พิมพ์ตามต้นฉบับ พิมพ์ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗
อักขรวิธไี ด้คงไว้ตามต้นฉบับเดิม เพือ่ ให้เห็นพระมหาสมณนิยม เว้นแต่
ชื่อบุคคล ได้ใช้ตามที่เปนจริง และในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มภาพบุคคล
และสถานทีท่ ปี่ รากฏในพระนิพนธ์ พร้อมทัง้ เรือ่ งของบุคคลและสถานที่
นั้นๆ ประกอบไว้ด้วย เพื่อช่วยให้เข้าใจเรื่องราวในพระประวัติได้ดีขึ้น
๒. เรื่องนิกาย เปนพระนิพนธ์ที่ไม่ค่อยแพร่หลาย จึงเห็นควร
พิมพ์ขึ้นไว้ เพื่อให้เห็นพระด�าริในเรื่องนี้ว่าทรงมีอย่างไร พิมพ์ตาม
ต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕
๓. อรรถศาสน์ ได้เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้วหลายครั้ง
๔. มนุษยวิทยา ได้เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้วหลายครั้งเช่นกัน
๓ เล่มหลังนี้ ได้รวมพิมพ์เปนเล่มเดียวกัน เรียกว่า พระมหา
สมณนิพนธ์
ขอพระเกียรติคณ
ุ จงสถิตแผ่ไพศาล ขอพระคุณปู การจงปรากฏ
แพร่หลาย ด�ารงเปนทิฏฐานุคติและเนติแบบอย่างแก่ปวงอนุชนตลอดไป
เทอญ.
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
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๑ คราวประสุต

๑

๒ คราวเปนพระทารก

๑๕

๓ คราวเปนพระกุมาร

๓๑

๔ คราวเปนพระดรุณ

๕๓

๕ คราวทรงพระเจริญ

๖๕

๖ สมัยทรงผนวชพระ

๙๑

๗ สมัยทรงรับสมณศักดิ์
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔
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พระบาทสมเดจพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
สมเดจพระเจ้าแผ่นดินสยามที่ ๔ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เปนพระบรม
ชนกนาถของเรา เจ้าจอมมารดาแพพระสนมเอกในรัชกาลที่ ๔ เปน
เจ้าจอมมารดาของเราฯ เราประสุตที่ต�าหนักหลังพระที่นั่งจักรพรรดิ
พิมานมุขหลัง ทีเ่ รียกว่าท้องพระโรงหลังถัดโรงลครออกไป ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๗ ค�่า ปวอก ยังเปนเอกศก
จุลศักราช ๑๒๒๑ ตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ที่ใช้ตาม
ธรรมเนียมในบัดนี้ ๒๔๐๓ เวลาบ่าย ๑ โมง ๓๖ ลิบดา ตามโหราศาสตร์สยาม พระอาทิตย์สถิตราศีเมษ องศา ๑ เปนวันเนาว หลังวัน
มหาสงกรานต์ น่าวันเถลิงศกทีข่ นึ้ จุลศักราชใหม่ฯ ได้ฟง ค�าผูใ้ หญ่เล่าว่า
พอเราประสุตแล้ว อากาศที่ก�าลังสว่าง มีเมฆตั้ง ฝนตกใหญ่ จนน�้าฝน
ขังนองชาลาต�าหนัก ทูนกระหม่อมของเรา ทรงถือเอานิมิตต์นั้น ว่าแม้น
กับคราวที่พระพุทธเจ้าเสดจประทับ ณ ควงไม้ราชายตนพฤกษ์ ฝนตก
พร�าสิ้น ๗ วัน มุจลินทนาคราชเอาขนดกายเวียนพระองค์ แลแผ่
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
รัชกาลที่ ๔

หมูพระมหามณเฑียรอันเปนที่ประสูติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
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พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๔
ทรงภาษาไทยและภาษาบาลี อักษรอริยกะพระราชทานนาม
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สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ (สา
ปุ สฺ ส เทโว) เป น ชาวตํ า บลบางไผ จั ง หวั ด
นนทบุรี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙
แรม ๘ คํ่า ประกา จุลศักราช ๑๑๗๕ ตรงกับ
พ.ศ. ๒๓๕๖ ในรัชกาลที่ ๒ ทรงบรรพชาเปน
สามเณรตัง้ แตยงั เยาว ณ วัดใหมบางขุนเทียน
ตอมาได้ถวายตัวเปนศิษยในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั ขณะยังทรงผนวชอยู
ณ วัดสมอราย (คือวัดราชาธิวาส) ทรงศึกษา
พระปริ ยั ติ ธ รรมในสํ า นั ก พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั และสอบได้เปรียญ ๙
ประโยค ตั้งแตยังทรงเปนสามเณร พระชนมายุ ๑๘ พรรษา เปนสามเณร ๙ ประโยค
รูปแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร
ทรงอุปสมบท ณ วัดสมอราย สันนิษฐานวาพระอุปชฌายคือ พระสุเมธาจารย
(เกิด) พระกรรมวาจาจารยคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๙ ได้ตามเสด็จมาอยูว ดั บวรนิเวศวิหารด้วย ตอมาได้เปนพระราชาคณะ
ที่ พระอมรโมลี แล้วทรงลาสิกขาออกไปเปนฆราวาสอยูระยะหนึ่ง ครั้นพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัวทรงลาผนวชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้กลับเข้าอุปสมบทอีกครัง้ หนึง่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงเปนพระอุปชฌาย และทรงได้
พระนามฉายาวา ปุสฺสเทโว
ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัวทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ ทรงพระกรุณาโปรดให้ไปเปนเจ้าอาวาส
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เปนรูปแรก และสุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนา
เป น สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช พระองค ที่ ๙ แห ง กรุ ง
รัตนโกสินทร สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ พระชนมายุ ๘๗ พรรษา
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พังพานเหนือพระเศียรเพื่อมิให้ฝนตกถูกพระองค์ ครั้นฝนหายแล้ว
จึงคลายขนดจ�าแลงกายเปนมาณพหนุ่มเข้ามายืนเฝาเฉพาะพระพักตร์
จึงพระราชทานนามเราว่า พระองค์เจ้า ”มนุษยนาคมานพ„ แต่เรา
ได้พบในภายหลัง เมื่ออ่านบาฬเข้าใจแล้ว ในบาฬมหาวรรคพระวินัย
เล่ ม ๑ ตอนทรมานอุ รุ เ วลกั ส สปชฎิ ล ค� า ว่ า ”มนุ สฺ ส นาโค„ หรื อ
”มนุษยนาค„ นั้น เปนค�าเรียกพระพุทธเจ้าคู่กับค�าว่า ”อหินาโค„ หรือ
”อหินาค„ เปนค�าเรียกพระยานาคที่เปนชาติงู เช่นนี้ ค�าว่า มนุษยนาค
ก็เหมือนค�าว่า บุรษุ รัตน หรือมหาบุรษุ ทีใ่ ช้เรียกท่านผูส้ งู สุดในหมูม่ นุษย์
คือพระพุทธเจ้า แลพระเจ้าแผ่นดินฯ เมื่อเรายังเยาว์ แต่จ�าความได้แล้ว
ได้ตามเสดจทูนกระหม่อมไปวัดราชประดิษฐเนืองๆ คราวหนึง่ ได้ยนิ ตรัส
ถามสมเดจพระสังฆราช (ปุสฺสเทว สา) ครั้งนั้นยังเปนพระศาสนโศภน
ว่า คนชื่อคนมีหรือไม่ สมเดจพระสังฆราชนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่ง แล้วถวาย
พระพรทูลว่า ไม่มี ทรงชี้เอาเราผู้นั่งอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ว่า นี่แนะคน
ชื่อคน แต่น้ันเราสังเกตว่า ทรงพระส�ารวล แลสมเดจพระสังฆราชก็
เหมือนกันฯ แปลชื่อมนุษยนาคมานพ ตามวิกัปปต้นว่า หนุ่มน้อยนาค
จ�าแลงเปนคน แต่ศพั ท์มคธ ทีแ่ ปลว่าคนหนุม่ นัน้ สอบสวนได้แน่ในบัดนี้
ว่า ”มาณโว„ คือมาณพ แต่ในพระราชหัตถเลขาพระราชทานนามนัน้ เปน
”มานพ„ ที่ตรงศัพท์มคธว่า ”มานโว„ แลแปลว่า ”คน„ หรือ ”เชื้อสาย
ของท่านมนุ„ ศัพท์สันสกฤตก็เปนเช่นเดียวกัน แต่ครั้งนั้นหนังสือแล
ภาษาอันเปนเครือ่ งสอบสวนยังหามีแพร่หลายเหมือนในกาลนีไ้ ม่ฯ แปล
ตามวิกัปปหลังว่า ”คนผู้เปนมนุษยนาค„ หรือ ”คนผู้เปนนาคในมนุษย„
ศัพท์ว่านาคในวิกัปปนี้ หมายความว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ฯ เราเปนพระเจ้า
ลูกเธอที่ ๔๗ ของทูนกระหม่อม แลเปนพระองค์เจ้าที่ ๔ ของเจ้าจอม
มารดาของเรา ผู้มีพระองค์เจ้า ๕ พระองค์
รุ่งขึ้นอิกปหนึ่ง คือพระพุทธศักราช ๒๔๐๔ เจ้าจอมมารดาของ
เราถึงแก่กรรม เราจึงจ�าเจ้าจอมมารดาของเราหาได้ไม่ฯ
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พระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ ๔ ที่ประสูติแตเจ้าจอมมารดาแพ (จากขวาไปซ้าย)
- พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้ายิ่งเยาวลักษณ
- พระเจ้าบรมวงศเธอ พระเจ้าเจ้าพักตรพิมลพรรณ
- พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้าเกษมสันตโสภาคย
(กรมหลวงพรหมวรานุรักษ)
- พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้ามนุษยนาคมานพ
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
- พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้าบัญจบเบญจมา
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พระราชโอรส พระราชธิดา
๔๓ พระองค์ในรัชกาลที่ ๔
ฉายเมื่อต้นรัชกาลที่ ๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
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พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค
พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ
พระองค์เจ้าอุณากรรมอนันตนรไชย
พระองค์ศุขสวัสดิ์
พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร
พระองค์เจ้าคัดณางคยุคล
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์
พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช
พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย
พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์
พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์
พระองค์เจ้าไชยานุชิต
พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระองค์เจ้านารีรัตนา
พระองค์เจ้าฟาภาณุรัษีสว่างวงศ์
พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์
พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ
พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต
พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์
พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี
พระองค์เจ้าวรวรรณากร
พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา
พระองค์เจ้ากาญจนากร
พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
พระองค์เสาวภาคย์พรรณ
พระองค์เจ้าประสานศรีใส
พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ
พระองค์เจ้าไชยันต์มงคล
พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
พระองค์เจ้าจิตรเจริญ
พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระองค์เจ้าประไพศรีสอาด
พระองค์เจ้านภาพรประภา
พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี
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เอวํนาโม อยํ โหตุ
มนุสฺสนาคมานโว
อิจฺเจว วิสฺสุโต โหตุ
อสฺมึ ราชกุเล วโร
สุขี อยํ โหตุ สทา อโรโค
มหานุภาโว นิรุปทฺทโว จ
อทฺโธ มหตฺถี ธนวา ยสสฺสี
โหตุํ ปติฏา สกาตกานํ
สทา สมตฺโถว อตนฺทิโต จ
ทีฆายุโก โหตุ จิรฺจ ชีวี
สมฺมา สกํ รกฺขตุ มาตรมฺยํ
สุทฺธํ สทา เกนป อปฺปสยฺหํ
วํสํ เปตุํ ปตุโน สกสฺส
สิทธิ อสุตุ.

คําแปลคาถา
กุมารนี้จงมีนามว่า ”มนุษยนาคมานพ„ ดังนี้เถิด ขอกุมาร
ผู้ปรากฏโดยนามอย่างนี้ จงเปนผู้ประเสริฐในราชตระกูลนี้ จงมีความ
มีสขุ ไม่มโี รค มีอานุภาพใหญ่ไร้อปุ ท วะ และเปนผูม้ งั่ คัง่ ได้ผลประโยชน์มาก
มีทรัพย์ มีอิสริยยศ ทุกเมื่อ อนึ่ง ขอกุมารนี้จงเปนผู้ไม่เกียจคร้าน
สามารถเปนที่พึ่งแห่งหมู่ญาติของตนได้ จงมีอายุยืนอยู่นาน รักษา
มารดาของตนไว้จงดี ให้ปราศจากราคีอย่าให้ใครข่มได้ เพื่อด�ารงวงศ
ตระกูลบิดาของตนไว้
ขอจงสัมฤทธิ์เทอญ
คาถาพระราชทานพระนามและคําแปลคาถา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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เริ่มแรกเราจ�าความได้ อายุเท่าไรบอกไม่ได้ เราอยู่ที่ต�าหนัก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอในรัชกาลที่ ๓ กรมหลวงวรเสฐสุดา ครั้งนั้นยัง
ไม่ได้ทรงกรม ทรงพระนามพระองค์เจ้าบุตรี เจ้าจอมมารดาของท่าน
กับของเราเปนญาติกนั เราเรียกท่านว่าเจ้าครอกปา ภายหลังเมือ่ ค�าว่าเจ้า
ครอกล่วงสมัยแล้ว เปลี่ยนเรียกว่าเสดจปา เรียกคุณยายท้าวสมศักดิ์
คือเจ้าจอมมารดาอิึ่ง เจ้าจอมมารดาของท่าน ว่าคุณยายแม่ ที่แปลว่า
แม่เฒ่า ที่เจ้านายในรัชกาลที่ ๕ ผู้เปนพระญาติข้างเจ้าจอมมารดา เรียก
อย่างนั้นตรงๆฯ เวลานั้นเราก�าลังเจ็บ แต่รู้ในภายหลังว่าเปนทรางขโมย
เจ็บมากน่ากลัวไม่รอด เมือ่ เราจ�าได้นนั้ ก�าลังฟน จ�าขุนทารกรักษา (นาค)
ผู้รักษาได้ แกเปนคนแก่ ดูเหมือนตกกระแล้ว แต่ผมยังด�า ไว้ผมเปย
น�้าใจดี พูดอ่อนหวาน เราเปนทารกแลก�าลังเจ็บ เข้าหาแลนั่งตักแกได้
ด้วยไม่กลัวแกจะให้กินยา แกคงมีอุบายปลอบให้กินยา แต่ได้ยินว่าเรา
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พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค
เจ้าบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา พระราชธิดาพระองคที่ ๕๑ ในพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว กับเจ้า
จอมมารดาอึ่ง (ท้าวสมศักดิ์) ทรงได้
รั บ สถาปนาเป น พระอั ย ยิ ก าเธอ
กรมหลวงวรเสรฐสุดา ในรัชกาลที่ ๕
สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ พระชนมายุ ๘๐ พรรษา

พระที่นั่งสุทไธศวรรย
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พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค
เจ้ า ยิ่ ง เยาวลั ก ษณ อรรคราชสุ ด า
พระราชธิดาพระองคที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
กับเจ้าจอมมารดาแพ (พระองคที่ ๑
ในเจ้าจอมมารดาแพ) สิ้นพระชนม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ พระชนมายุ ๓๖
พรรษา

กินยาง่าย บางทีเปนเพราะเจ้าครอกปาของเราฝกให้เจนมาก็ได้ ท่านทรง
เล่าให้ฟงว่า ท่านจ้างให้กินยาถ้วยละ ๑ บาท เงินที่รับจ้างได้นั้นกองไว้
ข้างตัว พอลืมก็กลับมาเปนค่าจ้างใหม่ เมื่อเขื่องขึ้นหน่อย ไม่ต้องมี
ใครจ้าง เปนแต่ได้รับค�ายอว่า เสวยยาง่าย ดีกว่าท่านพระองค์ชายใหญ่
คือกรมหลวงพรหมวรานุรกั ษ์ เท่านัน้ ก็พอฯ เหตุไฉนเราจึงไปอยูต่ า� หนัก
เสดจปากรมหลวงวรเสฐสุดานัน้ มีคา� เล่าว่า ในวันเผาศพเจ้าจอมมารดา
ของเราที่วัดราชาธิวาส พอกลับมาถึงต�าหนักของเรา ยังไม่ทันขึ้น เรา
ร้องไห้ดนิ้ รนไม่ยอมขึน้ ชีม้ อื ไปทางต�าหนักเสดจปากรมหลวงวรเสฐสุดา
ที่อยู่ไม่ไกลถนนสายเดียวกัน แต่ข้างละฟาก ครั้นเขาพาไปถึงนั่น
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พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค
เจ้าพักตรพิมลพรรณ พระราชธิดา
พระองคที่ ๑๓ ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัวกับเจ้าจอม
มารดาแพ (พระองคที่ ๒ ในเจ้าจอม
มารดาแพ) สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๙ พระชนมายุ ๕๒ พรรษา

สกุณวัน หรือเกงกรงนก ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งรัชกาลที่ ๔
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หยุดร้องไห้ ท่านรับเลี้ยงไว้ตั้งแต่วันนั้นฯ แต่อย่างไร เราจึงไม่ได้อยู่
ที่นั่นจนโต หารู้แน่ไม่ มีค�าเล่าว่า ท่านถูกรแวงว่า เลี้ยงเด็กผู้ชายไม่ขึ้น
กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ได้เคยเสดจไปอยู่ที่นั่น ก็ประชวรออดแอด
เราอยู่ที่นั่นก็เจ็บใหญ่ฯ

พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้าเกษมสันติโสภาคย กรมหลวง
พรหมวรานุรักษ พระราชโอรสพระองคที่ ๒๖ ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว กับเจ้าจอมมารดาแพ (พระองคที่ ๓ ในเจ้าจอม
มารดาแพ) สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ พระชนมายุ ๖๙ พรรษา
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พระนครคีรีบนเขามไหศวรรย จังหวัดเพชรบุรี ในรัชกาลที่ ๔

เมื่อเรามาอยู่ที่ต�าหนักของเรา ได้อยู่ในความดูแลของคุณยาย
ท้าวทรงกันดาน (ศรี) ยายตัวของเรา ในเวลาเจ้าจอมมารดาของเราถึงแก่กรรม
ยายเราต้องดูแลเจ้าหลาน ๔ พระองค์ ส่วนน้องหญิงบัญจบเบญจมานัน้
เสดจปากรมหลวงวรเสฐสุดา ทรงรับเอาไปเลี้ยงตั้งแต่วันประสุต อยู่ที่
ต�าหนักท่านตลอดมา จนเธอสิ้นพระชนม์จากท่านไป เมื่อพระชันสาของ
เธอได้ ๓๒ ป นึกดูถึงใจยาย เหนหลานก�าพร้าแม่แต่ยังเล็กๆ จักมี
ความสงสารสักเพียงไร แลจักรู้สึกว่าตกเปนภาระของท่านสักเพียงไร
เปนเดชะบุญของพวกเรา เรามียายดี มีสามารถในกิจการ รู้จักหา
ทรัพย์แลเก็บหอมรอมริบ สมบัติของพวกเราจึงปราศจากอันตราย แล
พวกเราก็ได้รบั ท�านุบา� รุงมาเปนอันดีฯ เปนธรรมดาของผูใ้ หญ่ยอ่ มเอนดู
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เด็กคนน้อยมากกว่า น้องหญิงของเราไม่ได้อยู่ด้วยยาย ถัดมาก็ถึงเรา
ยายจึงรักเรามากกว่าหลานอื่น เปนเช่นนี้ตลอดมาจนท่านถึงแก่กรรม
เมื่อเราเปนผู้ใหญ่ในสงฆ์แล้ว นอกจากธรรมดาเศกสรร ยังเปนโชคของ
เราอิก ที่ท่านผู้ใหญ่อื่นชอบเรามากเหมือนกันฯ
เมื่ อ ยั ง เล็ ก เราพอใจเล่ น เปนพระ ครองผ้ า บิ ณ ฑบาต ฉั น
อนุโมทนา เทศนา เพียงเท่านี้จะว่าเปนนิมิตต์ก็ไม่เชิง เพราะนี้เปนการ
เล่นสนุกของเจ้านายอืน่ ด้วย แต่เรามีตาลปตรแฉกส�าหรับพระราชาคณะ
พระนิกรมมุนี (เบญจวรรณ) เจ้าวัดพระยาท�า ผู้เปนญาตินับเปนชั้นตา
ท�าให้ ใบพัดเอาอไรท�าแลท�าอย่างไร บอกไม่ได้ เปนอย่างหักทองขวาง
ด้ามงาหรือกระดูก นี้จะถือว่าเปนนิมิตต์ก็เข้าทีฯ
นอกจากได้ความสังเกตจากผู้ใหญ่โดยธรรมดาของเด็ก เราได้
รับความศึกษาเปนครั้งแรกที่นกพนักงารซึ่งเราเรียกว่า คุณยายนก
อายุเท่าไรไม่แน่ แต่ยังเด็กมาก ยายของเราฝากให้เรียนหนังสือไทย
ไปเรียนเปนเวลา แล้วกลับมาต�าหนักฯ ขอบคุณๆ ครูนกของเรา แกเปน
ผู ้ มี ใ จดี มี อั ช ฌาสั ย เยื อ กเย็ น ไม่ ดุ น่ า รั ก น่ า นั บ ถื อ เปนผู ้ มี สั ต ย์
ไม่กลับค�าให้เสียความวางใจ แรกแกสอนให้อ่านแลจ�าตัว ก ข เพียง
ก ถึง ง แลว่าถ้าจ�าได้แล้ว วันนั้นจักให้หยุดแลให้เล่น เราเชื่อแก
อ่านครู่เดียวจ�าได้ แกให้หยุดจริงๆ แต่ในวันหลังๆ แกเหนว่าเรียนวัน
ละตอนคล่องแล้ว แกก็เพิ่มเปนสองตอนขึ้น แจกลูกวันละไม่ถึงแม่
หรือแม่หนึ่งขึ้นไปโดยล�าดับ เราเชื่อคุณครู เราสมัคท�าตามด้วยไม่พัก
เดือดร้อน เรียนแต่อ่าน ไม่ได้หัดเขียน ความรู้หนังสือที่เราได้จากแก
ครั้งนั้น ไม่เท่าไรนัก แต่เราได้คุณสมบัติส�าคัญจากแก คือรู้จักสมัคท�า
ตามค� า ของครู เปนเหตุ ไ ม่ ต ้ อ งถู ก เคี่ ย วเข็ น ถู ก ดุ ถู ก ตี เพราะการ
เล่าเรียนเลย เรียนในส�านักครูผู้ใด ครูผู้นั้นรัก ทุกคราวมา ครั้นเรา
เปนครูเขาขึ้นเอง เราก็ไม่ชอบดุ แม้ปกติของเรามีโทษะเปนเจ้าเรือนฯ
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พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้าบัญจบเบญจมา พระราชธิดา
พระองคที่ ๕๕ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัวกับเจ้าจอม
มารดาแพ (พระองคที่ ๕ ในเจ้าจอมมารดาแพ) สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ.
๒๔๓๕ พระชนมายุ ๓๑ พรรษา
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เมื่ออายุได้ ๗ หรือ ๘ ป ได้เริ่มเรียนหนังสือขอมกับพระยา
ปริยตั ธิ รรมธาดา (เปย ม) ครัง้ ยังเปนหลวงราชาภิรม ปลัดกรมราชบัณฑิต
ที่พระที่นั่งสุทไธศวรรย์ พร้อมด้วยเจ้าพี่หลายพระองค์ อันที่จริงเรียน
มคธภาษา แต่ต้องเรียนตั้งแต่อ่านหนังสือขอมที่เปนเครื่องใช้เขียน
แลจารต�าหรับเรียน เรียกอย่างหมิ่นเหม่แต่บุพพภาคว่า เรียนหนังสือ
ขอมฯ ใครชักน�าให้ไปเรียนหารูไ้ ม่ฯ ในเวลานีเ้ ราก็หลากใจว่า อายุเท่านัน้
เริม่ เรียนมคธภาษาแล้ว เราเปนเด็กทีส่ ดุ ในหมูเ่ จ้านายผูเ้ รียนอยูฯ่ ตัง้ แต่
หัดอ่านหนังสือขอม ตลอดถึงเรียนบทมาลาที่เรียกไวยากรณในบัดนี้
อาจารย์ลา� บากมาก ต้องเขียนต่อลงในสมุดด�าให้ศษิ ย์ทกุ พระองค์ ต่อขึน้
คัมภีร์ คืออรรถกถาธรรมบท จึงค่อยสดวก ไม่ต้องเขียนฯ อาจารย์ของ
เราแกมีใจดีเยือกเย็น แต่แกเปนข้าราชการฝายน่า แกไม่อาจตั้งตัว
เปนอาจารย์แกถ่อมตัว แกไหว้พวกเรา พูดอย่างอ่อนน้อม เราหาได้ความ
รักใคร่สนิทสนมฉันครูกบั ศิษย์ไม่ ออกจะเหนเปนครูชนั้ เลว แต่กย็ งั คม
คือยกมือไหว้แกฯ เราเรียนต่อมากับท่านอาจารย์นี้ จนถึงรัชกาลที่ ๕
แต่ ย ้ า ยสถานมาเรี ย นที่ เ ก ง กรงนกหรื อ สกุ ณ วั น เรี ย กชื่ อ อย่ า งนั้ น
เพราะเดิมมีกรงนกใหญ่ ท�าเขาแลปาไว้ในนั้น เลี้ยงนกแลสัตวจตุบท
เล็กๆ เราจ�าได้วา่ มีกระจง มีเกงอยูส่ ที่ ศิ ของกรงนก แต่ในเวลาทีม่ าเรียน
นั้น กรงนกรื้อเสียแล้ว ท�าเปนศาลาใหญ่ ชื่อเกงวรสภาภิรมย์ ที่สมเดจ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ ครัง้ ยังเปนเจ้าพระยาศรีสรุ ยิ วงศ์ ผูส้ า� เร็จ
ราชการแผ่ น ดิ น นั่ ง ว่ า ราชการ เก ง หลั ง ที่ เ ราเรี ย นหนั ง สื อ นั้ น ชื่ อ
ราชานุอาสน์ อยูน่ า่ พระทวารเทเวศรรักษาแห่งพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
มีทางเดิรคั่นในรวางเท่านั้น แต่เรียนอยู่ไม่นานก็เลิกฯ เราเรียนถึงแปล
อรรถกถาธรรมบทบั้นปลายผูกสอง พอเข้าใจความท้องเรื่องได้เมื่อ
อาจารย์สอนให้แปลแล้ว แต่ยังผสมเอาความเองไม่ได้ฯ ความรู้ที่ได้ใน
การเรียนนี้ คืออ่านหนังสือขอมออก รู้จักศัพท์มคธขึ้นบ้าง น�าให้เข้าใจ
ภาษาไทยกว้างออกไปฯ
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เราจ�าได้ว่าการเล่นตุกตา ก็ให้ความรู้ได้เหมือนกันฯ เล่นตุกตา
ตัวใหญ่ เรารักตุกตาเปนลูก เราได้ความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ของเราท่านรักเรา
อย่างไร นี้เปนกตัญู เราเอาอย่างผู้ใหญ่ท�าให้แก่ตุกตา หรือจักท�า
แก่คนภายน่า นี้เปนบุพพการี และยังรู้จักเย็บผ้า ผสมสีย้อมผ้าเครื่อง
แต่งตัวตุกตาแลอื่นๆ อิก เล่นตุกตาตัวเล็กๆ น�าให้เราสังเกตวิธีจัด
เย่าเรือนแลจัดการงารของผู้ใหญ่ เพื่อจ�าเอามาเล่นตุกตาฯ การเล่น
หุงข้าวต้มแกง ก็ให้ความรู้ในทางปรุงอาหาร แต่เสียดายว่าไม่สนใจ จึง
ไม่สันทัดฯ
แม้เราเปนผู้ก�าพร้าแม่ แต่เราได้อัสสาสะคือความอุ่นใจใน
ทูนกระหม่อมของเรา ท่านทรงกับพวกเราโดยฉันพ่อกับลูก ไม่ทรงท�า
พระยศพระอย่างโดยฐานเปนพระเจ้าแผ่นดิน ที่ห่างเหินจากพระเจ้า
ลูกเธอชัน้ พระองค์เจ้า หรือพูดตามค�าสามัญว่า ลูกเมียน้อยฯ เวลาเสวย
พวกเรานั่งล้อมอยู่ใกล้โตะเสวย คอยเลื่อนเครื่องไม่ทันใจ ทูลขอก�าลัง
เสวยก็มี เสดจไปข้างไหน ก็พรูตามเสดจ ถ้าเสดจโดยพระราชยาน
ก็ทรงรับขึ้นพระราชยาน ที่ยังเล็กโปรดให้นั่งบนพระเพลาบ้าง ซอก
พระปรัศว์บา้ ง ทีเ่ ขือ่ งโปรดให้นง่ั น่าพระเพลา เราจ�าได้วา่ เมือ่ ครัง้ โสกันต์
พี่พักตร์พิมลพรรณที่เมืองเพ็ชร์บุรี วันหนึ่งเราตามเสดจลงจากเขา
มไหศวรรย์ ไปรับกระบวรแห่ไม่ทนั แม่นมอุม้ ไปดักกลางทาง สอนให้เรา
ทูลขอให้ทรงรับ ท่านให้หยุดพระราชยานรับเราขึ้นด้วย ประทับที่ไหน
พวกเราก็นงั่ ล้อมเบือ้ งพระปฤษฎางค์ฯ เรามีความอิม่ ใจว่า แม้เรายังเล็ก
เราก็พอเปนประโยชน์แด่ทนู กระหม่อมของเราได้บา้ ง ท่านทรงใช้เราหยิบ
พระศรี (คือหมากเสวย) ก็มี พระสุพรรณศรี (คือบ้วนพระโอฐองค์น้อย)
ก็มี โปรดให้เชิญพระแสงบ้าง เชิญธารพระกรบ้าง บางคราวถูกเชิญ
พร้ อ มกั น ทั้ ง สองอย่ า ง หนั ก ก็ ห นั ก มื อ เล็ ก ก� า ไม่ ค ่ อ ยรอบ แต่ อิ่ ม
ว่าเปนผู้แขงแรง ทรงใช้การหนักได้ฯ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๕
ในการบรมราชาภิเษกครั้งแรก
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เมื่ อ กรมหลวงพรหมวรานุ รั ก ษ์ จ ะทรงผนวชเปนสามเณร
ทูนกระหม่อมทรงพระอนุญาตให้เรามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารด้วยเจ้าพี่
เราดี ใ จนี่ ก ระไร เมื่ อ ออกมาอยู ่ ไ ด้ พ บแลคุ ้ น เคยกั บ พวกผู ้ ช ายทั้ ง
พระเณรทั้งคฤหัสถ์ ได้เรียนรู้อัชฌาสัย มีทั้งดีทั้งเลว แลมีช่องที่ได้
ตามเสดจเจ้าพี่ไปข้างไหนๆ บ่อยๆ กว่าอยู่ในวัง ติดวัดเหมือนปลา
เคยอยู่ในน�้าตื้น ได้ออกมาน�้าลึก มีธุระที่จะต้องเข้าไปค้างคืนในวัง
ช่างไม่สมัคเสียจริงๆ อยู่ก็ไม่สนุก ฟงผู้หญิงพูดก็ไม่คมคาย เมื่ออยู่วัด
ได้เรียนปริยตั กิ บั พระปริยตั ธิ รรมธาดา (ชัง) ครัง้ ยังเปนหลวงศรีวรโวหาร
นายด้านกรมราชบัณฑิต ผู้บอกภิกษุสามเณรวัดนั้นอยู่บ้างฯ การอยู่วัด
มีประโยชน์ท�าให้ใจแลอาการเปนผู้ชายเรว แปลกกว่ามาอยู่ต่อเมื่อ
บวชเณรทีเดียว ที่มักจะมีอาการผู้หญิงติดมาไม่องอาจ แต่อิกทางหนึ่ง
ได้ยินค�าที่ยังไม่ควรจะได้ยินเร็วเกินไปฯ
ทูนกระหม่อมของเราเสดจประพาสหัวเมืองเนืองๆ พวกเราอยาก
ตามเสดจนีก่ ระไร ผูใ้ ดได้ไป เปนโชคของผูน้ นั้ แต่เรามักจะแคล้วคลาด
จ�าได้ว่าได้ไปพระประถมเจดีย์ กรุงเก่า เมืองเพ็ชร์บุรี เกาะจาน แขวง
เมืองประจวบคิรีขันธ์ (คือเมืองกุย) คราวมีสูญเท่านั้น แม้อย่างนั้น
สองคราวหลัง หาได้ไปในเรือพระทีน่ งั่ ไม่ คราวไปเพชรบุรี ไปเรือล�าเดียว
กับเสดจปากรมหลวงวรเสฐสุดา คราวไปเกาะจาน ไปเรือล�าเดียวกับ
กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ซึ่งยังเปนสามเณร แลตามเสดจสมเดจ
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เสดจพระอุปชฌายะของเราไปฯ
พอเสดจกลับจากเกาะจาน ทูนกระหม่อมทรงพระประชวรไข้ปา
ประมาณว่าเดือนเศษไม่ถึงครึ่ง วรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑
ขึ้น ๑๕ ค�่า ปมโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๓๐ ตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม
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สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนบุตร
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิส บุนนาค) กับทานผูห้ ญิงจันทร
ได้เปนผู้สําเร็จราชการแผนดินในต้นรัชกาลที่ ๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๑๖ ใน
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเปนสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ถึงพิราลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ อายุ ๗๔ ป
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พ.ศ. ๒๔๑๑ เวลา ๑ ยามเศษฯ เวลานั้นเรามีอายุได้ ๘ ขวบครึ่ง รู้จัก
เสร้าโศกเสียดายบ้างแล้ว แต่ยังรัวเต็มทีฯ สมเดจของพวกเรา คือ
พระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสวยราชสมบัตแิ ต่พระชันสา
ยังพระเยาว์เพียง ๑๖ ป สมเดจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ครั้งยัง
เปนเจ้าพระยาศรีสรุ ยิ วงศ์ เปนผูส้ า� เร็จราชการแผ่นดิน ต่อเมือ่ พระชันสา
ได้ ๒๑ ป ทรงอุปสมบทแล้ว จึงได้ทรงราชการเต็มที่ฯ เราได้เหนความ
เปลี่ยนแปลงแห่งความเปนไปของพวกเราเปนครั้งแรก คนผู้เคยนับถือ
แลฝากตัวก็จืดจางไป คนที่เราไม่เคยเกรง ก็ต้องเกรง ส่วนลาภก็น่าจะ
เปนตามกัน แต่เรายังเด็กไม่ได้รู้ไปถึง แต่ยังเปนโชคของพวกเรามาก
ทีพ่ ระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสดจเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ถ้าการณ์กลับกลายเปนอย่างอืน่ ไป จะซ�า้ ร้ายกว่านีเ่ สียอีก ครัง้ นัน้ เรายัง
เด็กนักไม่รู้คิด มารู้เมื่อโตขึ้นคิดถึงครั้งนั้นน่าใจหาย ครั้งนั้นพระบาท
สมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ก�าลังทรงพระประชวร พระอาการ
มากเหมือนกัน เราได้เหนเองเมื่อเวลาเขาเชิญเสดจขึ้นไปถวายน�้าสรง
พระบรมศพ บนพระที่ นั่ ง ภานุ ม าสจ� า รู ญ องค์ เ ดิ ม เรายั ง รู ้ ว ่ า ทรง
พระประชวรมากอยู่ ถ้าพลาดพลั้งลงในเวลานั้น การภายน่าจักเปน
อย่างไรไม่พักต้องหาโหรพยากรณ์ก็อาจรู้ฯ แต่ความเปลี่ยนแปลงแห่ง
ความเปนไปของพวกเราตามสมัยนี้ ไม่เปนเปล่าจากประโยชน์เสียทีเดียว
กลับให้ประโยชน์แก่เราในภายหลังอิก ท�าให้พวกเราสังเวชน์คิดถึงตัว
ไม่มีทางก�าเริบ หรือแม้เพียงทอดธุระจากการแสวงหาความรู้ ได้เปรียบ
เจ้านายในรัชกาลที่ ๓ ที่โดยมากกลับพระองค์ไม่ทัน เพราะเวลาล่วงไป
เสียมากแล้ว พวกเรายังมีช่องทางพอจะท�าตนให้เปนดุจภาชนะส�าหรับ
รองรับราชการที่พระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงวาง
ลงไปฯ สมัยที่พวกเรามาถึงเข้าบัดนั้น ชั่งเปนคราวที่พวกเจ้านายตกต�่า
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นี่กระไร แต่พวกเรายังเล็กนักก็ไม่รู้สึกลึกซึ้งกี่มากน้อย แต่พระบาท
สมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงพระเจริญกว่า คงจะทรงรูส้ กึ ฝง
ในพระราชหฤทัยเปนหนักหนา จึงทรงท�านุบา� รุงพวกเรามาตัง้ แต่ยงั เยาว์
ให้ ไ ด้ รั บ ศึ ก ษาแลฝ ก หั ด ในทางที่ ส มควรแก่ ส มั ย แลทรงชุ บ เลี้ ย ง
เมื่อเติบขึ้น ให้มีช่องได้รับราชการน่าที่ใหญ่ขึ้นโดยล�าดับ จนได้เปน
เสนาบดีเจ้ากระทรวงก็หลายพระองค์ มีพระเดชพระคุณอยู่แก่พวกเรา
เปนล้นพ้นฯ อาศัยเหตุสองประการ คือพวกเราท�าตนให้เปนดุจภาชนะ
ทีค่ วรรองรับราชการแลพระมหากรุณาแห่งพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชุบเลี้ยง พวกเราจึงกลับมีผู้นับถือย�าเกรงขึ้นอิกฯ
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ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ไม่มีพระเจ้าลูกเธอที่ทรงพระเจริญ ท่าน
ทรงใช้พวกเราทั้งชายหญิง แลทรงสนิทสนมเหมือนเดิม เพราะเหตุนี้
กระมัง เราจึงได้เลิกเรียนมคธภาษา แลไม่ได้อยูว่ ดั ต่อไปฯ ในพวกผูช้ าย
ท่านทรงใช้เรากับสมเดจเจ้าฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์เปนมาก เมื่อ
กรมพระเทววงศวโรปการ ทรงพระเจริญแลเสดจออกจากพระบรมมหาราชวังแล้ว เราสองคนได้ช่องตามเสดจหัวเมืองเนืองๆ มาราชการ
เปนน่าที่ประจ�าตัวเรา คือเชิญหีบพระมหาสังข์ตามเสดจในวันสมโภช
สามวันแลสมโภชเดือน พระเจ้าลูกเธอประสุตใหม่ที่ต�าหนักข้างใน เรา
ได้ท�าเปนครั้งที่สุด เมื่อสมโภชเดือนสมเดจเจ้าฟากรมขุน วรรคโลกลักษณวดีฯ เราในครัง้ นัน้ จะเรียกว่าเปนเด็กไม่ซนทีเดียวดูเหมือนเกินไป
แต่เราเคราะห์ดี ในคราวพี่น้องเกิดความออกช่องต่างๆ ผเอิญเราติด
ราชการที่ต้องอยู่ประจ�าพระองค์บ้าง ไปไม่ทันบ้าง ก�าลังถูกพี่น้องโกรธ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
เจ้าฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
(พระองคเจ้าจิตรเจริญ) พระราชโอรส
พระองคที่ ๖๒ ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู  หั ว กั บ พระสัมพันธวงศเธอ พระองคเจ้าพรรณราย
ทรงดํารงตําแหนงสําคัญในราชการ
อาทิ เสนาบดี ก ระทรวงโยธาธิ ก าร
เสนาบดีกระทรวงพระคลัง เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม เสนาบดีกระทรวงวัง
ผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองคในรัชกาล
ที่ ๗ สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
พระองคเจ้าเทวัญอุไทยวงศ กรม
พระยาเทวะวงศวโรปการ พระราช
โอรสพระองค ที่ ๔๒ ในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว กับ
สมเด็ จ พระป ย มาวดี ทรงดํ า รง
ตําแหนงสําคัญในราชการ อาทิ ราชเลขานุการ เสนาบดีกระทรวงการตาง
ประเทศพระองค แ รก สมุ ห มนตรี
มหาอํามาตยนายก สิ้นพระชนมเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๖๖ พระชนมายุ ๖๖ พรรษา
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ไม่เล่นด้วยบ้าง รอดตัวไปทุกที นี้เพิ่มคแนนแห่งความดีของเราขึ้นทุกที
กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ พื้นของเธอเปนผู้ไม่ซน แต่เคราะห์ร้ายมัก
พลอยถูกด้วยฯ อิกอย่างหนึ่ง เรารู้จักรวังตัว การอย่างใดยังไม่เหนมี
ผู้ท�า หรือผู้ท�ายังไม่เปนที่วางใจได้ว่าจะไม่เกิดความ เราไม่ท�าการอย่าง
นั้นฯ ครั้งแรกแต่งตัวใช้เสื้ออย่างฝรั่งขึ้นใหม่ พวกผู้ชาย เรากับสมเดจ
เจ้าฟากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งตัวก่อนฯ
ในคราวเสดจประพาสเมืองต่างประเทศทีเ่ ราไม่ได้ตามเสดจ ได้
กลับไปอยูต่ า� หนักเสดจปากรมหลวงวรเสฐสุดาเปนคราวๆ เรียนหนังสือ
ไทยหัดอ่านโคลงแลกลบทต่างๆ บ้าง เรียนเลขอย่างไทยบ้าง เรียน
ดูดาวบ้างฯ แปลกอยู่ เสดจปาของเราได้รบั ความฝกหัดในวิชาของผูช้ าย
เปนพื้น ศิลปะของผู้หญิงเช่น เย็บ ปก ถัก ร้อย ท�าอาหาร ที่สุดจน
เจี ย นหมากจี บ พลู เรายั ง ไม่ เ คยเหนท่ า นท� า เองเลย เขาว่ า ท่ า นท� า
ไม่เปนด้วย ถึงคราวสมโภชพระพุทธรูปประจ�าพระชนม์พรรษาปใหม่
ท่านทรงรับท�าตาข่ายดอกไม้สดแขวนบุษบกพระครั้งนั้น ๕ ที่ คนร้อย
ดอกไม้เต็มหอกลางต�าหนัก เราก็ได้เข้าหัดร้อย แต่จ�าไม่ได้ว่าท่านได้
ร้ อ ยด้ ว ย แลความนิ ย มของท่ า น ก็ ไ ม่ เ ปนไปในสิ่ ง ที่ ผู ้ ห ญิ ง ชอบมี
ดอกไม้เปนต้นฯ ทรงนิยมในทางทรงหนังสือธรรม ต�านาน แลเรื่องของ
จินตกวีฯ ท่านประพฤติพระองค์เปนหลักไม่หยุมหยิม ที่เราดูหมิ่นท่าน
ไม่ได้ แต่คนอื่นเขาว่าท่านดุ เราเหนท่านเปนเพียงเฉียบขาด แปลกอิก
อย่างหนึ่ง ไม่เคยเหนท่านทรงพระสรวลจนเอาไว้ไม่อยู่ หรือแสดงเสีย
พระหฤทัยจนวิการ เขาเล่าว่า เมื่อพระบาทสมเดจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมชนกนาถ ผู้ทรงพระเมตตาท่านมากสวรรคต ท่านมิได้ทรง
กันแสง เราได้เหนเมื่อครั้งคุณยายสมศักดิ์ถึงอสัญญกรรม ท่านไม่ได้
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เจ้าพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) เปนบุตรสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ดํารงตําแหนงสําคัญในราชการ อาทิ
ราชเลขานุการ ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก ราชทูตพิเศษออกไป
ประเทศยุโรป เอกอัครราชทูตไปยังสํานักตางๆ ในประเทศยุโรป เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ถึงอสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓

ทรงกันแสง แต่คุณยายสมศักดิ์แก่แล้ว อายุถึง ๗๕ ก็พอจะกลั้นอยู่
เมื่อน้องหญิงบัญจบเบญจมาสิ้นพระชนม์ เธอเปนผู้ที่ท่านเลี้ยงมาจน
สิน้ พระชนม์จากไป ท่านก็กลัน้ ได้ไม่ทรงกันแสง แต่พระอาการเศร้าโศก
ปรากฏ มี เ หนอะไรของน้ อ ง ไม่ ส บายพระหฤทั ย เปนต้ น ดู ท ่ า น
สมกับคุณยายสมศักดิ์เจ้าจอมมารดาของท่านจริงๆ เขาสรรเสริญ
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเดจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างๆ บางที
ท่านจะได้อย่างมาไม่มากก็น้อย ได้รับเลี้ยงดูแลฝกหัดในส�านักอาจารย์
เช่นนี้ เปนลาภเปนเกียรติ์ของเราฯ
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นายฟรานสิสชอช แปตเตอรสัน กับเจ้านายที่เปนศิษย
(จากซ้ายไปขวา) สมเด็จเจ้าฟาภาณุรังษีสวางวงศ
พระองคเจ้าดิศวรกุมาร พระองคเจ้ากฤษดาภินิหาร
พระองคเจ้าเทวัญอุไทยวงศ พระองคเจ้ากาพยกนกรัตน
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เริ่มที่ล้นเกล้าฯ จะทรงท�านุบ�ารุงพวกเราให้ได้ความรู้ ทรงตั้ง
โรงเรียนภาษาอังกฤษขึ้นที่ตึกแถวริมประตูพิมานชัยศรี ด้านขวามือ
หันน่าออก มีนายฟรานสิสชอช แปตเตอร์สัน เปนครูสอน อยู่ในความ
ดูแลของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ ครั้งยังเปนนายราชาณัตยานุหารว่าที่
เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ เช้าสอนเจ้านายพวกเรากับหม่อมเจ้าบ้าง บ่ายสอน
ข้าราชการที่เปนทหารมหาดเล็ก เราได้เข้าเรียนมาตั้งแต่เปดโรงเรียน
ครั้งนั้นเรามีอายุราว ๑๒ ปฯ ครูพูดไทยไม่ได้สอนอย่างฝรั่งเจี๊ยบ
หนังสือเรียนใช้แบบฝรัง่ ทีส่ ดุ จนแผนทีก่ ใ็ ช้แผนทีย่ โุ รปส�าหรับสอน เรา
รู้จักแผนที่ของเมืองฝรั่งก่อนของเมืองไทยเราเอง หัดพูดหัดอ่านแนะ
ให้เข้าใจความเอาเอง ไม่ได้หดั ให้แปล แต่พวกเราก็พยายามเข้าใจความ
ได้ถึงพงษาวดารอังกฤษ สิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้ คือไวยากรณ์ คิดเลขก็ใช้
มาตราอังกฤษ แต่เราท�าเลขไทยเปนมาแล้ว เราคงรูจ้ กั มาตราไทยมาก่อน
แต่ผอู้ นื่ ทีร่ จู้ กั มาตราอังกฤษก่อนมีบา้ งกระมังฯ แต่ความรูเ้ หล่านีม้ าช่วย
เราเมือ่ โตแล้ว ให้รจู้ กั เอามาใช้ในทางข้างไทยเรา ด้วยไม่พกั ต้องเรียนใหม่
เราได้รนู้ สิ ยั ของฝรัง่ จากหนังสือเรียน ดีกว่าเรียนแบบทีเ่ ขาจัดส�าหรับคน
ไทยในภายหลัง เปนการเหมาะแก่เราผู้ไม่มีช่องจะได้ไปเรียนที่เมือง
ฝรั่ง ถ้าเวลานั้นเปนโอกาศเหมือนในชั้นหลัง เราคงจะได้รับพระมหากรุณาโปรดให้ออกไปเรียนด้วยผู้หนึ่ง เปนลาภของกรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ พระองค์แรกผู้ได้สพโอกาศนี้ฯ นอกจากนี้เรายังได้รับค�าแนะน�า
ในการบ้านเมืองอิก ที่เกิดขึ้นเปนคราวๆ ทางเมืองฝรั่ง แลเปนเวลาเกิด
เหตุการณ์เนืองๆ เปนต้นว่าเยอรมันตีเมืองฝรั่งเศสได้ ราชาธิปไตยของ
ฝรั่งเศสล่ม กลายเปนประชาธิปไตย เรากระหยิ่มใจว่าเราได้ความรู้ดี
กว่านักเรียนชัน้ หลังทีเ่ รียนเฉพาะในเมืองไทยทีเ่ ราได้เคยพบฯ ครูของเรา
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แกเปนฝรั่ง แกตั้งตัวแกเปนครูเต็มที่ พวกเราต้องรู้จักฟงบังคับ ได้
คุณสมบัตเิ พิม่ ขึน้ อิกประการหนึง่ แต่เฉพาะเรา คุณครูนกท�าพืน้ มาดีแล้ว
ไม่พักล�าบาก เรากับกรมพระด�ารงราชานุภาพ เปนผู้ที่ครูชอบใจ เอาไว้
กินอาหารกลางวันด้วยกันแล้ว ให้เรียนเวลาบ่ายอิกด้วย ครูชักน�า
ให้รู้จักกับฝรั่งอื่นผู้เปนเพื่อนฯ ผลที่ได้จากเรียนภาษาอังกฤษนอกจาก
กล่าวแล้ว เขียนหนังสือแลแต่งหนังสือเปน ในการเรียนต้องหัดลายมือ
แลเขียนตามค�าบอก พวกเราก็ร่านเอามาใช้ในภาษาไทย เขียนจดหมาย
ถึงกันแลกันบ้าง แปลเรื่องฝรั่งบ้าง จดบันทึกเรื่องอย่างอื่นบ้าง เขยิบ
ขึ้นไปตามอายุจนถึงแต่งจดหมายเหตุราชการ ที่ได้รับพระราชทาน
พระราชด�ารัสแนะน�าในทางราชการ โดยล�าดับมาฯ
นิสัยของพวกเรา เหนใครเขาท�าอะไร พอใจจะท�าบ้าง นี้เปน
เหตุให้ได้ความรู้จิปาถะ แม้ไม่ได้เรียนเปนล�่าสัน ความรู้เช่นนี้ก็เปน
ประโยชน์ ไ ด้ เ หมื อ นกั น เมื่ อ โตขึ้ น ฯ สิ่ ง ที่ ขั น ในพระวิ นั ย กล่ า วถึ ง
เรื่องชนิดแห่งดอกไม้ร้อยที่ห้ามไม่ให้ภิกษุท�า พระอรรถกถาจารย์ไม่
เข้าใจเสียเลย แก้ถลากไถลไป เจ้าคุณอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส
ผู้รจนาบุพพสิกขาวัณณนาก็อิกแล ไม่เข้าใจเหมือนกัน เราพบก็เข้าใจ
เช่น ดอกไม้ร้อยชนิดที่เรียกว่า ”ปูริม�„ แปลตามพยัญชนะว่า ”ของที่ท�า
ให้เต็ม„ โดยความว่า ”ของที่ท�าให้เปนวง„ พระอรรถกถาจารย์ แก้ว่า
เอาตาข่ายวงธรรมาสน์ให้รอบ เปนอาบัติ วงไม่ทันรอบส่งให้ภิกษุอื่นท�า
ต่อได้ อันทีจ่ ริง ปูรมิ � นัน้ ได้แก่พวงมาลัยทีร่ อ้ ยสรวมดอกก็ตาม แทงก้าน
ก็ตาม แล้วเอาปลายเงือ่ นทัง้ สองผูกบัญจบเข้าเปนวงนัน้ เอง ทีห่ า้ มไม่ให้
ภิกษุท�าฯ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
พระองคเจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวดั นวิศษิ ฏ พระราชโอรสพระองคที่ ๗๕ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัวกับสมเด็จพระปยมาวดี ทรงดํารงตําแหนงสําคัญใน
ราชการ อาทิ เสนาบดี ก ระทรวง
ยุติธรรม ราชทูตพิเศษเสด็จยุโรป
อธิบดีศาลฎีกา สิน้ พระชนมเมือ่ พ.ศ.
๒๔๗๘ พระชนมายุ ๗๐ พรรษา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
พระองคเจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ พระราชโอรสพระองคที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั กับเจ้าจอมมารดา
ชุม ทรงดํารงตําแหนงสําคัญในราชการ
อาทิ อธิบดีกรมศึกษาธิการ ราชทูต
พิเศษเสด็จไปยุโรป เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย นายกหอสมุ ด สํ า หรั บ
พระนคร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร
นายกราชบัณฑิตยสภา สิ้นพระชนม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ พระชนมายุ ๘๑
พรรษา
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เมื่ออายุเราได้ ๑๓ ป ล้นเกล้าฯ โปรดให้ตั้งพิธีโสกันต์เรากับ
เจ้าน้องอิก ๔ พระองค์ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทฯ เราเปนต้น
กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ เปนที่ ๒ สมเดจพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
เปนที่ ๓ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา เปนที่ ๔ น้องหญิงนงครานอุดมดี
เปนสุดท้ายฯ ข้างต้นอายุ ๑๓ ที่สุด ๑๑ฯ ฟงสวด ๓ วัน โสกันต์วันศุกร
เดือนยี่ ขึ้น ๑๒ ค�่า ปวอกจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๕ ฯ เปนประเพณีที่ถือกันมาในพระวงศ์ของ
ทูนกระหม่อม ตามพระด�ารัสห้ามของสมเดจพระศรีสรุ เิ ยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาของเรา ว่าพระชันสายังไม่ถึง ๓๐ ห้ามไม่ให้ตัดจุกฯ นี้มาสม
เข้ากับธรรมเนียมในพระวินยั ว่า มีพรรษายังไม่ครบ ๑๐ (ทีน่ บั อายุวา่ ๓๐)
ห้ามมิให้เปนอุปชฌายะ แลธรรมเนียมข้างวัดอังกฤษว่า ผู้จะเปนบีชอบ
คือเจ้าคณะต้องมีอายุได้ ๓๐ แล้วฯ ตามธรรมเนียมนี้ คงถือว่าคนที่จัด
ว่าเปนผู้ใหญ่แท้ อายุถึง ๓๐ แล้วฯ ล้นเกล้าฯ พระชนม์ยังไม่ถึง ๓๐
จึงยังไม่ทรงตัดจุก เปนแต่พระราชทานน�้าพระมหาสังข์แล้วโปรดให้
เจ้านายผู้ใหญ่ที่เราจ�าได้ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ สมเดจเจ้าฟากรม
พระยาบ�าราบปรปกษ์ ทรงตัดฯ คราวเราโสกันต์ ฤกษ์เช้าย�่ารุ่งแล้ว
เสดจอาวผู้เคยทรงตัด เสดจมาไม่ทันสักพระองค์ โปรดให้กรมหมื่น
อนั น ตการฤทธิ์ พระเจ้ า บวรวงศ์ เ ธอครั้ ง นั้ น ที่ เ ปลี่ ย นมาเปน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอครั้งนี้ ชั้นที่ ๒ ทรงตัดพระองค์เดียว ท่านตัดเรา
กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ แลสมเดจพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนแล้ว
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ แลสมเดจกรมพระยาบ�าราบปรปกษ์ จึงเสดจ
มาทันตัดกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชาแลน้องหญิงนงครานอุดมดีฯ กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ ทรงตัดเจ็บมาก บางทีจะเปนเพราะกรรไกรดื้อ
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พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร
ป.๙) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส รูปที่ ๒
เปนศิษยหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว เมื่อยังทรง
ผนวชอยู เปนผู้รอบรู้ในพระไตรปฎก
และภาษาบาลี รวมทั้งภาษาอังกฤษ
ด้วย เคยเปนสมณทูตออกไปลังกา ๒
ครั้ง ในรัชการที่ ๓ ได้รจนาหนังสือไว้
หลายเรือ่ งทีส่ าํ คัญคือเรือ่ งสัตตบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา คูมื่อ
ศึกษาพระวินัย พระอมราภิรักขิต ถึง
มรณภาพ เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๑๔ ต้น
รัชกาลที่ ๕

แต่ความรู้สึกว่าไม่เทียมน่าพี่น้องผู้โสกันต์ไปแล้ว น�าให้โทษท่านว่าทรง
ตัดไม่เปน เราไม่เคยเหนท่านทรงตัดที่ในวัง เราก็ส�าคัญว่าท่านไม่เคย
แต่โดยทีแ่ ท้ทา่ นคงเคยในทีอ่ นื่ มามากแล้วฯ ครัง้ นัน้ มีแห่กระบวรน้อยทาง
ข้างใน มีรายการแจ้งในโคลงวิวิธมาลีโสกันต์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕
นั้นแล้ว แต่รายการที่กล่าวถึงในโคลงนั้น โสกันต์คราวปมแม ก่อนนี้
ปหนึ่งฯ แห่อย่างนี้จัดขึ้นคราวแรกเมื่อปมเมีย ครั้งโสกันต์เจ้าพี่กาพย์
กระนกรัตน แลกรมพระเทววงศ์วโรปการ ครั้งนี้เปนที่ ๓ เปรียบกับ
แห่โสกันต์ทางนอก ครั้งรัชกาลที่ ๔ แปลกกันมาก แต่หากจะโปรดให้มี
แห่เหมือนอย่างนัน้ ก็คงไม่ครึกครืน้ เหมือน เพราะผิดเวลา ใครเขาจะมา
เอาใจจอดอยู่ด้วย ทั้งท่านผู้ออกงาร ก็จะหานางสะแลข้าหลวงหญิงชาย
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ตามไม่ได้ง่าย แลการโสกันต์ยังจะมีติดกันไปทุกป อย่างไรก็ต้องกร่อย
จะให้ล�าบากแก่คนมากแลเปลืองเงินมากเพื่ออไร ล้นเกล้าฯ ทรงเลิก
แห่นอกเสียนั้นสมควรแท้ ได้รู้มาว่า ครั้งรัชกาลที่ ๓ พระเจ้าน้องเธอ
พระเจ้ า ลู ก เธอ โสกั น ต์ ใ นพิ ธี ต รุ ษ เปนพื้ น มี แ ห่ เ ฉพาะบางครั้ ง
พระเจ้าลูกเธอ ดูเหมือนไม่ได้แห่เลย เทียบกับครัง้ นัน้ ก็ยงั ได้ออกน่ากว่า
ต่อมาถึงคราวพระเจ้าลูกเธอโสกันต์ โปรดให้แห่ทางในโดยมาก เหน
พระราชนิยมชัดฯ เปนธรรมเนียมของเจ้านายผูช้ ายจะออกจากพระบรมมหาราชวังชั้นใน ต่อเมื่อทรงผนวชเปนสามเณร เราโสกันต์แล้ว จึงยัง
อยู่ในวังต่อมาฯ

พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่น
วิ วิ ธ วรรณปรี ช า พระราชโอรสพระองค ที่ ๕๑ในพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว กับเจ้าจอมมารดาโหมด สิ้นพระชนมเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๕ พระชนมายุ ๗๑ พรรษา
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สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี พระราช
ธิดาพระองคที่ ๕๐ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว และ
สมเด็ จ พระป ย มาวดี ศรี พั ช ริ น ทรมาตา เป น พระบรมราชเทวี
พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๕
สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ พระชนมายุ ๑๙ พรรษา
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พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้ากลาง กรมพระเทเวศรวชั รินทร
พระราชโอรสองคที่ ๔๔ ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ
เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙ พระชนมายุ
๗๓ พรรษา

พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พระราชโอรสองคที่ ๔๙ ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ
เจ้าจอมมารดาปรางใหญ ทรงดํารง
ตําแหนงสําคัญในราชการ อาทิ ทรง
กํากับกรมหมอหลวง ทรงกํากับราชการ
มหาดไทย วาพระคลังสินค้า และเปน
ทีป่ รึกษาราชการแผนดิน สิน้ พระชนม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ พระชนมายุ ๖๓
พรรษา
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อายุเราได้ ๑๔ ป ถึงกาลก�าหนดบรรพชา แต่ปนั้นเดือน ๗
ต่อกับเดือน ๘ เกิดโรคปวงชุกชุม ที่ห่างมานานตั้งแต่ปรกาเอกศก
จุลศักราช ๑๒๑๑ หรือ พ.ศ. ๒๓๙๒ มีพระราชด�ารัสสั่งให้เลื่อนไปบวช
ต่อเมื่อเดือนเก้าฯ ในเวลานั้น ยังว่าขานนาคเปนท�านอง ต้องหัดกันมา
แต่เนิน่ ล�าบากไม่ใช่นอ้ ย พระราชครูมหิธร (ชู) ครัง้ ยังเปนหลวงญาณภิรม
นายด้านกรมราชบัณฑิต มีน่าที่เปนผู้หัด แกเหนจะเปนนักร้องดีกระมัง
แต่เราทนแกไม่ไหว ว่าอย่างไรแกก็ติตบึงไปว่าไม่ถูกๆ จนไม่รู้จะ
ว่าอย่างไร เลยร้องไห้ฉุนแกขึ้นมาบ้าง ไม่ยอมหัดกับแกอิก นิสสัย
ของแกคงชอบยัว่ ให้ศษิ ย์เจ็บใจแลมีอตุ สาหะท�าให้ได้ ส่วนนิสสัยของเรา
ชอบปลอบชอบพูดเอาใจ ต่างกันเช่นนี้ อาจารย์เปยมของเรา เคยสอน
มคธภาษามาก่อน แกคงรู้ดี แกรับหัดส�าเร็จฯ มีการทรงผนวช สมโภชที่
พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัยวันหนึง่ ทรงผนวชทีว่ ดั พระศรีรตั นศาสดาราม
เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๑๔ ค�่า ปรกาเบญจศก จุลศักราช ๑๒๓๕
ตรงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๖ พร้อมด้วยกรมพระสมมตอมรพันธ์ุ
แลกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา สมเดจกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ครั้งยังเปนกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ุ เปนพระอุปชฌายะ หม่อมเจ้า
พระธรรมุณหิสธาดาเปนผู้ประทานสรณะแลศีลแก่เรา เปนคราวแรก
ที่เราได้เข้าในที่ประชุมสงฆ์ ทั้งขานนาคมีบทที่ยืนว่า คืออุกาสะด้วย
ประหม่าเปนอย่างใหญ่ จนถึงตัวสั่นเสียงสั่นฯ พวกเราผนวชเณรแปลก
จากธรรมเนียมสามัญ ครองผ้ามีสงั ฆาฏิแลขอนิสสัยด้วยฯ การทรงผนวช
พวกเรา ไม่มีแห่เหมือนครั้งแผ่นดินทูนกระหม่อม ขึ้นเสลี่ยงกั้นกลด
เท่านั้น พวกผู้หญิงไม่ค่อยรู้สึกเหมือนโสกันต์ฯ บวชแล้วมาอยู่วัด
บวรนิเวศวิหารทั้ง ๓ องค์ ล้นเกล้าฯ เสดจส่งด้วยหรือไม่ จ�าไม่ได้
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พระเจ้าราชวรวงศเธอ พระองคเจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ พระราชโอรสพระองคที่ ๓๒ ในสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาเสนานุรักษ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๒ กับ
เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ พระชนมายุ ๖๙
พรรษา
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พระตําหนักเพ็ชร
ตั้งตรงที่เคยเปนอาคารโรงพิมพ
ครั้งรัชกาลที่ ๔
ยังทรงผนวชอยู

พระพุทธรัตนสถานและเกงที่พัก ในพระบรมมหาราชวัง
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อาคารโรงพิมพที่สร้างเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ยังทรงผนวชและทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร
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ถ้าไม่ได้เสดจก็มีรถหลวงส่งฯ ที่วัดมีกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ แล
กรมขุนสิริธัชสังกาศ ทรงผนวชเปนสามเณรอยู่ รวมพวกเราเข้าด้วยใน
พรรษานั้น จึงมีพระองค์เจ้าสามเณร ๕ พระองค์ เกือบเท่าครั้งปมโรง
สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๓๐ พ.ศ. ๒๔๑๑ ที่มีถึง ๗ พระองค์ฯ เราอยู่
ต�าหนักเดียวกับกรมหลวงพรหมวรานุรกั ษ์ หลังทีเ่ รียกว่าโรงพิมพ์ ได้ชอื่
อย่างนั้น เพราะเมื่อครั้งทูนกระหม่อมยังทรงผนวชเปนที่ตีพิมพ์หนังสือ
อริยกะ ทูนกระหม่อมได้เคยประทับกลางวัน ครั้งรื้อท้องพระโรงสร้าง
ต�าหนักเดิมเดี๋ยวนี้ฯ เวลาหัวค�่า ขึ้นฟงสั่งสอนที่เสดจพระอุปชฌายะ
ท่านทรงสั่งสอนด้วยศีลแลวัตรของสามเณร ฟงเข้าใจได้ ครั้งนั้นยังมี
บิณฑบาตเวร คือจัดพระสงฆ์ในพระอารามหลวง ให้ผลัดกันเข้าไป
รับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังชั้นใน วันพฤหัสบดีเปนเวรของ
พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารแลวัดธรรมยุตอื่น ถึงก�าหนดเราเข้าไป
บิณฑบาต ใช้เสลี่ยงไปจากวัด ลงเดิรที่ในวัง พวกเณรธรรมยุตก็ใช้ห่ม
ดองคาดประคตอกสพายบาตรเหมิอื นเณรมหานิกาย แต่ในทีอ่ นื่ แม้เมือ่
เข้าไปหรือกลับออกมาแล้ว ก็ห่มคลุม เข้าทางประตูดุสิตศาสดา ที่เปน
ทางข้างในออกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระองค์เจ้าออกทางประตู
สนามราชกิจ ทีเ่ รียกว่าประตูยา�่ ค�า่ หม่อมเจ้าได้ยนิ ว่าออกประตูอนงคลีลา
หรืออไรที่ออกฉนวนต�าหนักน�้าท่าราชวรดิฐ พระสามัญออกประตู
ยาตราสัตรี ที่เรียกว่าประตูดินฯ ประโยชน์ที่ได้จากการบวชเณร หัด
ประพฤติตัวกวดขันกว่าก่อน เริ่มรู้จักเพื่อจะทรงตัวเอง แลรู้จักเพื่อจะ
อ่อนน้อมผู้อื่นตามภาวะของเขาฯ เราแม้ไม่ใช่เด็กซุกซนจัด แม้ได้รับ
ฝกหัดในทางมรรยาทมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่กวดขันเหมือนในเวลาบวช
หรือได้รบั ฝกไปทีละอย่างโดยไม่รตู้ วั มาบวชได้รบั สัง่ สอนประดังกันวัน
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ละหลายอย่าง ทั้งเปนมรรยาทที่แปลกออกไปก็มี จึงรู้สึกว่ากวดขันฯ
เราเปนเด็กที่ร่านอยู่ก็จริง ถึงอย่างนั้นยังต้องอาศัยผู้ใหญ่ท�าให้หลาย
ประการ ตัง้ แต่แต่งตัวเปนต้นไป มาบวชเปนเณรจะต้องท�าส�าหรับตัวเอง
เปนพืน้ ตัง้ แต่ครองผ้าเปนต้นไปฯ คฤหัสถ์ผใู้ หญ่ ทีม่ ใิ ช่เจ้าเขาอ่อนน้อม

พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมต
อมรพันธ พระราชโอรสพระองคที่ ๔๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห วั กับท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุน ) ทรงดํารงตําแหนง
สําคัญในราชการ อาทิ อธิบดีกรมพระคลังข้างที่ สมุหมนตรี เสนาบดีที่
ปรึกษา สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ พระชนมายุ ๕๕ พรรษา
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พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
เมื่อทรงผนวชเปนพระภิกษุ
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แก่พวกเรา ทีส่ ดุ อาจารย์เปย มของเรา แกก็ทา� อย่างนัน้ แต่พวกพระทีส่ ดุ
สามเณรด้วยกันผู้บวชก่อน ท่านไม่ลงเราอย่างนั้น ท่านลงพอเปนทีตาม
ความนิยมของบ้านเมืองเท่านั้น เราก็ต้องลงท่านบางประการฯ ส่วนการ
ศึกษาอื่นไม่ได้มีในเวลาบวชฯ เมื่อจวนออกพรรษา ล้นเกล้าฯ ทรง
อุปสมบทเปนพระภิกษุ แลเสดจประทับทีพ่ ระพุทธรัตนสถานมนทิราราม
เสดจพระอุปช ฌายะเสดจเข้าไปอยูเ่ ปนเพือ่ น พระเถรานุเถระอืน่ ผลัดกัน
เข้าไปอยูฯ่ พวกเรา ๕ องค์ ได้เข้าไปสมทบท�าวัตรสวดมนต์แลบิณฑบาต
แต่ไม่ได้อยู่รับใช้ คงเปนเพราะภิกษุใหม่มีสามเณรไว้อุปฐากไม่ควรฯ
บิณฑบาตห่มคลุม อุ้มบาตร เหมือนอย่างนอกวัง ในบริเวณพระที่นั่ง
ภานุ ม าสจ� า รู ญ องค์ เ ดิ ม ที่ พ ระสงฆ์ วั ด ราชประดิ ษ ฐเข้ า ไปรั บ ครั้ ง
ทูนกระหม่อมฯ ยังไม่ได้บวช ก็ร่านจะบวช จะได้ออกจากวัง ดูค่อยเปน
ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้น ครั้นบวชแล้ว จวนออกพรรษาก็อยากสึก จะได้เที่ยว
ไปไหนๆ เหมือนปลาต้องการออกไปหาน�้าลึก แต่ไม่รู้ว่าอันตรายมี
อย่างไร นอกจากนี้ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์จะทรงลาผนวชเมื่อ
คราวออกพรรษานัน้ ด้วย ชวนให้เราอยากสึกขึน้ อิกมาก เปนประเพณีของ
เจ้านายผู้ทรงผนวช จะหัดเทศน์มหาชาตก์ เพื่อถวายในฤดู แต่เราเข็ด
พระราชครูมหิธรมาแล้ว ครั้งหัดขานนาค จึงไม่ขอหัด แลไม่ได้ถวาย
รีบชิงสึกเสียก่อน เพื่อมิให้ออกช่องฯ เราบวชเปนสามเณรอยู่ ๗๘ วัน
สึกเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค�่า ปนั้น ตรงวันที่ ๒๓ ตุลาคม
ไม่มีพิธีหลวง จัดเอาเอง สึกแล้วไปอยู่วังกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
ตามล�าพัง ยายออกมาอยู่ที่นั่น อยู่เรือนเดียวกับยาย แต่คนละห้อง
ภายหลังจึงออกมาอยูท่ ปี่ น หย่าริมประตูวงั เมือ่ กรมหลวงพรหมวรานุรกั ษ์
เสดจขึ้นอยู่บนต�าหนักใหญ่แล้วฯ
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พอสึกจากเณร เจ้าพี่ใหญ่ประทานเงิน ๔๐๐ บาทแก่เรา เพื่อจะ
ได้ซื้อเครื่องแต่งตัว เครื่องใช้แลเครื่องแต่งเรือน เปนของไม่เคยรับ
อยูข่ า้ งตืน่ เต้นมากฯ ครัง้ ยังเด็กได้รบั พระราชทานเงินแจกตามคราวนัน้ ๆ
เช่นคราวจันทรคราธได้ ๔ บาท ผู้ใหญ่เก็บเสีย ปล่อยให้จ่ายซื้ออไรๆ
ได้ตามล�าพังแต่เงินสลึงที่ได้รับพระราชทานคราวท�าบุญพระบรมอัฐิ
คราวนี้ถึง ๔๐๐ บาท ยายก็ปล่อยไม่เก็บเอาไปเสีย จ่ายอไรต่างๆ
เพลิดเพลิน เรานึกว่าเราเปนหนุม่ ขึน้ ควรแท้จริงจะจ่ายเอง แต่โดยทีแ่ ท้
ในการจับจ่ายก็ยงั เปนเด็กอยูน่ นั่ เอง ไม่รจู้ กั ของจ�าเปนหรือไม่ เมือ่ จะซือ้
ไม่รู้จักราคาพอดี ไม่รู้จักสิ้นยัง เอาความอยากได้เปนเกณฑ์ เงิน ๔๐๐
บาทนี้เปนปจจัยยังเราให้สุรุ่ยสุร่ายต่อไปข้างหน้าอิกฯ

04. P.13-166.indd 53

4/6/16 10:59 PM

54 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò
ครัง้ ยังอยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง ล้นเกล้าฯ โปรดให้พวกเราหัด
ขี่ม้าบ้าง บางคราวออกมาอยู่นอก ใช้ม้าเปนพาหนะไปไหนๆ เปนต้นว่า
เข้าวัง ไม่ช้าเท่าไรเราก็ขี่ช�านาญ พอขึ้นหลังม้าเปนวิ่งหรือห้อ เที่ยว
เสียสนุก รู้สึกเปนอิศระด้วยตัวเอง เหมือนพระเปนนิสสัยมุตตกะ
ถนนบางรัก ถนนสีลม เปนแดนเที่ยวของเรา เพราะเปนทางไกลที่หาได้
ในครัง้ นัน้ จะได้หอ้ ม้า ทัง้ เปนทางไปห้างเพือ่ ซือ้ ของด้วยฯ ต่อมาเกิดใช้รถ
กันขึ้น เปนรถโถงสองล้อชนิดที่เรียกว่าดอกกาดบ้าง เปนรถประทุน
สองล้อก็มี สี่ล้อก็มี ผู้นั่งขับเอง ใช้รถมีสารถีขับเฉพาะเวลาออกงาร
เราก็พลอยใช้รถกับเขาด้วย ขับเองเหมือนกัน สนุกสู้ขี่ม้าไม่ได้ฯ เราตก
ม้าตั้ง ๙ ครั้งหรือ ๑๐ ครั้ง ไม่เคยมีบาดเจ็บหรือฟกช�้าสักคราวหนึ่ง
ม้าด�าทีเ่ ราขีม่ นั เชือ่ ง พอเราตกมันก็หยุดรอเราฯ พูดถึงม้าด�าตัวนี้ เราอด
สงสารมันไม่ได้ คนเลี้ยงดุร้าย คราวหนึ่งเอาบังเหียนฟาดมันถูกตา
ข้างหนึ่งเสียฯ เราตกรถครั้งเดียว มีบาดเจ็บเดิรไม่ได้หลายวัน เกือบพา
เสดจกรมพระเทววงศ์วโรปการผู้เสดจมาด้วยกันตกด้วยฯ เที่ยวนี้เรา
ใช้ม้าแซมเทียม ม้าตัวนี้ขนาดสูงลั่ง แต่พยศใช้ขี่ไม่ได้ จึงใช้เทียมรถ
ตั้งแต่มันพาเราตกรถแล้ว อย่างไรไม่รู้ พอหายเจ็บ ใช้มันอิก เหนมัน
กลายเปนสัตว์เชือ่ งไป ภายหลังใช้ขไี่ ด้ ใช้มนั มาจนถึงเวลาเราบวชพระฯ
ตั้งแต่เกิดธรรมเนียมเลี้ยงโตะอย่างฝรั่ง ธรรมเนียมดื่มมัชชะ
ก็พลอยเกิดตามขึ้นด้วย แต่ในครั้งนั้นใช้มัชชะเพียงชนิดเปนเมรัย ยัง
ไม่ถึงชนิดสุราฯ เราตื่นธรรมเนียมฝรั่ง ปรารถนาจะได้ชื่อในทางดื่ม
มัชชะทน พยายามหัดเท่าไรไม่ส�าเร็จ รสชาติก็ไม่อร่อย ดื่มเข้าไปมากก็
เมาไม่สบาย เพราะเหตุเช่นนีเ้ ราจึงรอดจากติดมัชชะมาได้ฯ คนติดมัชชะ
ไม่เปนอิศระกับตัว ไม่มีจะกิน เดือดร้อนไม่น้อย เมาแล้วปราศจากสติ
คุมใจ ท�าอะไรมักเกินพอดี ที่สุดหน้าตาแลกิริยาก็ผิดปกติ กินเล็กน้อย
หรือบางครั้ง ท่านไม่ว่าก็จริง แต่ถ้าเมาแล้วท�าเกินพอดี ท่านไม่อภัย
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เมื่อพระชนมายุราว ๑๕ พรรษา
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ถ้าติดจนอาการปรากฏ ท่านไม่เลี้ยง ศิษย์ของเราผู้แก่วัดสึกออกไป
ยังไม่เคยรู้รส จงประหยัดให้มาก เพราะยากที่จะก�าหนดความพอดีฯ
ธรรมเนียมปล่อยให้เล่นการพนันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ท�า
ให้เราเคยมากับการพนัน โตขึ้นก็ทวีตามส่วนแห่งทุนที่ใช้เล่น เราเคย
เล่นมากอยู่ก็ไพ่ต่างชนิด น่าประหลาดความเพลิน เล่นหามรุ่งหามค�่า
ก็ได้ ไม่เปนอันกินอันนอน ถ้าเพลินในกิจการหรือในกุศลกรรมเหมือน
เช่นนี้ก็จะดี อารมณ์ก็จอดอยู่ที่การเล่น อาจเรียกว่ามิจฉาสมาธิเกือบได้
กระมังฯ อไรเปนเหตุเพลินถึงอย่างนั้น? ความได้ความเสียนี้เองฯ เล่น
เสมอตัว คือไม่ได้ไม่เสียแทบกล่าวได้วา่ ไม่มเี ลย เล่นได้ ก็มงุ่ อยากให้ได้
มากขึ้นไป เล่นเสีย ยังน้อยต้องการแก้ตัวเอาก�าไร เสียมากเข้าเหนหา
ก�าไรไม่ได้แล้ว ต้องการพอเอาทุนคืน เช่นนี้แลจึงเพลินอยู่ได้ฯ เล่น
อย่างเราเสียทรัพย์ไม่ถงึ ฉิบหาย แต่เสียเวลาอันหาค่ามิได้ของคนหนุม่ ฯ
โปหรือหวยไม่เคยเล่น เพราะเปนการเล่นของคนชัน้ เลวฯ ศิษย์ของเราผู้
แก่วัด สึกออกไป ยังไม่เคยเล่น อย่าริเล่นเลย ตกหล่มการพนันแล้ว
ถอนตัวออกยาก เพราะเหตุความเพลินนั้นเอง เราเคยพบคนเล่นการ
พนัน ถึงฉิบหายย่อยยับ แม้อย่างนั้นยังเว้นไม่ได้ คนมีทรัพย์เล่นไม่ถึง
ฉิบหาย แต่เสียเวลาฯ ฝายเราได้โอกาศถอนตัวออกได้สดวกฯ เราตื่น
เอาอย่างฝรั่งหนักเข้า ฝรั่งครั้งนั้นที่เรารู้จัก เขาไม่ฝกใฝในการพนัน
เล่นจะไม่เหมือนฝรั่ง จึงจืดจางเลิกไปเอง ภายหลังเมื่อตั้งหลักได้แล้ว
จึงรู้ว่า การพนันก็เปนหล่มอบายมุขที่ฝรั่งตกเหมือนกัน ตกตายก็มี
กล่าวคือเล่นจนฉิบหายหมดตัวแล้ว เสียใจฆ่าตัวตาย ไพ่เปนอบายมุข
ซึ่งขึ้นชื่อของฝรั่งอย่างหนึ่งเหมือนกันฯ
เราไม่มีนิสสัยในทางคบตรี แม้ถูกชวน ก็ยังมีชาตาดี ผเอิญให้
คลาดแคล้ว รอดตัวจากอบายมุขอย่างนี้ฯ แต่เราได้เหนผู้อื่นมีโรค
ติดตัวมาเพราะเหตุนี้ ทอนชีวิตสังขารแลได้ความล�าบากฯ แม้แต่ตาม
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ประเพณีตรีถวายตัวเปนหม่อม แต่เรายังไม่มีความรักด�าฤษณาใน
สตรีเลย สุดแต่จะว่า เปนผู้กระดากผู้หญิง หรือเปนชนิดที่เขาเรียกว่า
พรหมมาเกิด หรือเปนผู้เกิดมาเพื่อจะบวชอย่างไรก็ได้ เราเหนอยู่เปน
ชายโสดสดวกสบายกว่ามีคู่ฯ ศิษย์ของเราผู้แก่วัดสึกออกไป ไม่เคยใน
ทางนี้ จงประหยัดให้มากจากหญิงเสเพล แม้จะหาคู่จงอย่าด่วนจงค่อย
เลือกให้ได้คนดี ถูกนักเลงเข้า อาจพาฉิบหาย ตั้งตัวไม่ติดฯ
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ครั้งนั้นยิงนกตกปลาเปนการเล่นที่นิยมของคนหนุ่ม เช่นเรา
ผูช้ อบเอาอย่างฝรัง่ แต่เราเปนผูฝ้ ก ไม่ขนึ้ หรือทีเ่ ขาเรียกว่าท�าบาปไม่ขนึ้ ฯ
เรายิงนกไม่ฉมังพอทีถ่ กู แล้วตายทันทีทกุ คราวไป บางคราวนกพิราบอัน
ถูกยิงตกลงมา แต่ยังหาตายไม่ เราเหนตามันปริบๆ ออกสงสาร ดังจะ
แปลความในใจของมันว่า ”ไม่ได้ท�าอไรให้สักหน่อยยิงเอาได้„ ตั้งแต่
นั้นมาต้องเลิก แต่เรายังชอบการยิงปนไม่หาย ต่อมาใช้หัดยิงเปาเล่นฯ
เราตกเบ็ดไม่เคยได้ปลาจนตัวเดียว จะว่าวัดหรือกระตุกไม่เปนยังไม่ได้
ปลายังไม่เคยมากินเหยื่อที่เบ็ดของเราเลยฯ
การอันท�าให้เรายับเยินมากกว่าอย่างอื่น คือความสุรุ่ยสุร่าย
ไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ มีเงิน ๔๐๐ บาท นั้นเปนมูลฯ เราไม่ได้เก็บเงิน
เองที่จะได้รู้สิ้นยัง แลยังไม่รู้จักหาเงินที่จะได้นึกเสียดาย ส�าคัญว่ายาย
มั่งมีจึงซื้อของไม่ประหยัดฯ จะตัดเสื้อตามร้านเจ็ก ก็เปนของที่เรียกว่า
ไม่ได้แก่ตัว ผ้าก็เปนของมีดื่นสรวมอายเขา ตัดที่ห้างฝรั่งเสียเงิน
มากกว่า จึงเปนการที่ปรารถนาก่อนโดยความเต็มใจฯ เครื่องใช้เครื่อง
แต่งเรือน ตามร้านแขก มีศรีสู้ของห้างไม่ได้ ทั้งไม่พอใจเข้าร้านแขก
เหนเสียศรี ทั้งเขาเรียกเงินสดด้วยฯ ซื้อของห้างไปเองก็ได้ เขาต้อนรับ
ขับสู้ เขาไว้น่าไม่ต้องซื้อเงินสด เปนแต่เขาจดบาญชีแลให้ลงชื่อไว้ก็พอ
ต่อเมื่อมากเข้า จึงส่งใบเสร็จมาเก็บเงินเปนคราวๆ ของที่ขายนั้นเปน
ของประณีตออกน่าได้ ที่มีของร้านแขกเหมือน ก็ยังมีศรีว่าเปนของห้าง
ด้วยการณะดังนี้ ห้างจึงได้เปนที่โคจรของเรา เหนอไรเข้าชั่งอยากได้ไป
ทัง้ นัน้ ซือ้ เชือ่ เหมือนได้เปล่า จะต่อราคาก็เหนเสียภูมฐิ์ าน ดูเปนคนปอน
ไปฯ ถึงคราวเขาตั้งใบเสร็จมาเก็บเงิน ใบเสร็จใบหนึ่ง มีจ�านวนเงินนับ
เปนร้อยๆ ยังเปนบุญที่ไม่ถึงเปนพันๆ นั่นแลจึงรู้สึกความสิ้นหรอคราว
หนึ่ง แต่ไม่อไรนัก ขอเงินยายมาใช้เสียก็แล้วกัน ถ้าห้างนั้นๆ ส่งใบเสร็จ
มาเก็บเงินระยะห่างๆ กันก็ไม่พอเปนอไร แต่ห้างเจ้ากรรม พอรายหนึ่ง
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สมเด็ จ พระราชป ตุ ล าบรม
พงศาภิมุข เจ้าฟาภาณุรังษีสวางวงศ
กรมพระยาภาณุ พั น ธุ ว งศ ว รเดช
พระราชโอรสองคที่ ๔๕ ในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว กับ
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ทรงดํารงตําแหนงสําคัญในราชการ
อาทิ เสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ
กระทรวงกลาโหม จเรทหารบก ทหาร
เรือ อภิรัฐมนตรี ทิวงคตเมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๑ พระชนมายุ ๖๙ พรรษา

เจ้าพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เปนบุตรของ
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาประยู ร
วงศ (ดิ ศ บุ น นาค) กั บ หม อ มพึ่ ง
ธิ ด าเจ้ า พระยาพลเทพ (บุ ญ นาก
บ้านแมลา) ดํารงตําแหนงสําคัญใน
ราชการ อาทิ เสนาบดีกรมทา นายงาน
สร้างพระนครคีรี เพชรบุรี เปนคณะ
ทูตไทยที่ไปประเทศอังกฤษครั้งแรก
ครัง้ รัชกาลที่ ๔ ถึงแกอสัญกรรม เมือ่
พ.ศ. ๒๔๕๖
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ได้เงินไปแล้วไม่กี่วัน รายที่สอง รายที่สาม ก็ยื่นใบเสร็จเข้ามาขอ
เก็บเงิน ยายรักเรามาก ขอคราวใดก็ได้คราวนั้น แม้แต่จะปริปากบ่น
ก็ ไ ม่ มี ฝ า ยเราก็ รั ก ยายมากเหมื อ นกั น เหนเช่ น นั้ น ยิ่ ง เกรงใจยาย
ไม่อยากให้ท่านนึกร�าคาญใจ จึงขอผัดเขาไว้พอได้ระยะจึงใช้ นี่แลเปน
ความเดือดร้อนของเรา แต่ไม่ถงึ เปนเหตุประหยัดซือ้ ของ ความล�าบากใจ

04. P.13-166.indd 60

4/6/16 10:59 PM

¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò 61

นั้นจึงยังไม่วาย คราวหนึ่ง ห้างหนึ่งทนผัดไม่ไหวถึงยื่นฟองศาลคดี
ต่างประเทศขอให้ใช้หนี้ แต่เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี บอกมา
ให้รู้ตัวแลขอให้ใช้เสีย เราได้ท�าตาม โจทก์เขาก็ถอนฟอง ครั้งนั้นอยู่ข้าง
ตกใจ กลัวเสียชื่อเพราะถูกขึ้นศาล เปนทีไม่มีเงินจะใช้หนี้ แต่อย่างนั้น
ยั ง ไม่ เ ข็ ด เปนแต่ โ กรธแลสาบห้ า งนั้ น ไม่ ซื้ อ ของเขาอิ ก ต่ อ ไปฯ

พระราชวังสราญรมย
ในรัชกาลที่ ๔
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เปนหนี้เขา ได้ความเดือดร้อนเช่นนี้ เรายังมีทรัพย์สมบัติของตนเอง
มีญาติสนิทผู้มีก�าลังทรัพย์อาจช่วยใช้หนี้ให้เรา หนี้ของเรา ไม่ใช่สินล้น
พ้นตัว เปนแต่เราไม่ปรารถนาจะรบกวนยายให้ได้รบั ความร�าคาญเพราะ
ถูกขอเงินบ่อยๆ เท่านั้น คนไร้ทรัพย์แลหาคนสนับสนุนมิได้ เปนหนี้เขา
ถูกเจ้าหนีท้ วง ไม่มใี ช้เขา จะเดือดร้อนสักปานไร ถูกเขาฟองต้องขึน้ ศาล
ถูกเร่งถูกเอาทรัพย์ขายทอดตลาด หรือถูกสั่งให้ล้มลลาย จะได้ความ
อับอายขายน่าเขาสักปานไร ความเปนหนี้เปนดุจหล่มอันลึก ตกลงแล้ว
ถอนตัวได้ยากนัก ขอพวกศิษย์ของเราจงรวังให้มากฯ
เรายังพอเอาตัวรอด ไม่ปุยี่ปุย�า ในเวลาล�าพอง เพราะไม่กล้า
ท�าการทีย่ งั ไม่มผี ชู้ นั้ เดียวกันท�า หรือมีผทู้ า� แต่ยงั ไว้ใจไม่ได้ เช่นเมือ่ ครัง้
ยังเปนเด็กฯ
สึ ก จากเณรแล้ ว เรายั ง ได้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษต่ อ มากั บ ครู
แปตเตอร์สัน แต่เรียนส่วนตัวณะที่ประทับของสมเดจเจ้าฟากรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช พร้อมกับพระองค์ทา่ นแลกรมพระเทววงศ์วโรปการ แต่ก�าลังล�าพอง ทนเรียนอยู่ไม่ได้ต้องเลิกฯ ก�าลังนี้เราได้เคย
หัดในการประโคมอยู่บ้าง แต่เปนผู้ไม่มีอุปนิสสัยในทางนี้ เรียนไม่เปน
ครั้งยังอยู่ในโรงเรียนฝรั่ง หัดดีดหีบเพลง ดีดสองมือไม่ได้ ดูบทเพลงที่
เรียกว่าโน้ตไม่เข้าใจ หัดตีรนาด แก้เชือกผูกไม้ตีเสีย ตีสองมือไม่ได้อิก
แต่จ�าเพลงบางอย่างได้ฯ
ในเวลานี้ เราไม่มีราชการประจ�าตัว ล้นเกล้าฯ ไม่ได้ทรงใช้
เหมือนเมือ่ เปนเด็ก แต่ได้เข้าเฝาเวลาค�า่ ประจ�าวัน แลในการพระราชพิธี
แลการพระราชกุศลนั้นๆ เสมอมาไม่ห่างฯ
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เปนความอภัพของเราผู้ไม่เคยได้เปนทหารสมแก่ชาติขัตติยะ
กับเขาบ้าง เมื่อครั้งยังเยาว พวกเจ้าพี่ของเราที่จ�าได้ สมเดจเจ้าฟากรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช กรมพระเทววงศ์วโรปการ ท่านเคยเปนนาย
ทหารเล็กๆ แรกจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังชั้นใน บางทีจะอนุโลม
มหาดเล็กไล่กาในรัชกาลที่ ๓ กระมัง ครั้นท่านทรงพระเจริญเสดจ
ออกนอกวังไปแล้ว ทหารชุดนั้นก็เลิกเสียด้วย จัดทหารมหาดเล็ก
หนุ่มๆ ขึ้นข้างน่า เรายังเปนเด็กอยู่ในปูนนี้ ก็ไม่มีท่าทางจะเข้า ได้เคย
เข้าแถวหัดเปนทหารสมัคอยู่พักหนึ่งที่วังสราญรมย์ ในคราวที่สมเดจ
เจ้าฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชเสดจประทับ ไม่ทันถึงไหน
ก็เลิกเสีย หากว่าเราได้เคยเปนทหารมาบ้าง จักรู้สึกมีน่ามีตาขึ้นกว่านี้ฯ
นึกถึงยายในเวลานัน้ เหนหลานก�าลังล�าพอง ยังไม่เปนหลักฐาน
คงวิตกสักปานไร แต่ไม่รจู้ ะห้ามปรามอย่างไรกระมัง หรือท่านปลงใจว่า
ความลเลิงของคนรุ่นหนุ่มคงเปนไปชั่วแล่น แล้วก็ลงรอยเองฯ
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แต่เปนบุญของเรากลับตัวได้เร็ว ตั้งแต่อายุได้ ๑๗ ปฯ ทางที่
กลับตัวได้ ก็เปนอย่างภาษิตว่า ”หนามยอก เอาหนามบ่ง„ นั้นเองฯ
เราเข้าเฝาในวังทุกวัน ได้รู้จักกับหมอปเตอร์เคาวันชาวสกอตช์ เปน
แพทย์หลวง เวลานั้นอายุแกพ้น ๒๕ แล้ว แต่ยังไม่ถึง ๓๐ แกเปนฝรั่ง
สันโดษ อย่างทีค่ นหนุม่ เรียกว่าฤษี ไม่รกั สนุกในทางเปนนักเลง เรานิยม
แกว่าเปนฝรั่ง เราก็ผูกความคุ้นเคยกับแก ได้เหนอัธยาศัยแลจรรยา
ของแก แลได้รับค�าตักเตือนของแกเข้าด้วย เกิดนิยมตาม เหนความ
ลเลิงที่หมอเคาวันไม่ชอบเปนพล่านไป น้อมใจมาเพื่อเอาอย่างหมอ
เคาวัน จึงหายลเลิงลงทุกที จนกลายเปนฤษีไปตามหมอเคาวัน ที่สุด
แกว่า ยังเด็กแลห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ แกเองไม่สูบเหมือนกัน เราก็สมัค
ท�าตาม แลไม่ได้สูบบุหรี่จนทุกวันนี้ เราก็เหนอานิสงส์ เราเปนผู้มีกาย
ไม่แขงแรง เปนผลแห่งความเจ็บใหญ่เมือ่ ยังเล็ก ถ้าสูบบุหรี่ แม้มอี ายุยนื
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มาถึงบัดนี้ ก็คงมีโรคภายในประจ�าตัว หมอเคาวันเปนทางกลับตัวของเรา
เช่นนี้ เมื่อภายหลังเราจึงนับถือแกฉันอาจารย์ ในครั้งนั้นแลต่อมา แกก็
ได้แนะเราในภาษาอังกฤษบ้าง ในวิชาแพทย์บ้างเหมือนกันฯ
ส่วนความสุรยุ่ สุรา่ ยนัน้ เราได้นมิ ติ ต์แลงดได้ตามล�าพังตนเองฯ
วันหนึ่ง เวลาบ่ายจวนเย็น ที่เคยขึ้นม้าหรือขึ้นรถเที่ยวเล่นหรือไป
ข้างไหน ผเอิญฝนตกไปไม่ได้ ที่คนหนุ่มรู้สึกเหงาสักเพียงไร เรานอน
เล่นอยู่บนเก้าอี้นอนในเรือน ตาส่ายแลดูนั่นดูนี่ สิ่งที่ตาเราจับอยู่ที่
คราวแรก คือโตะขนาดกลางตัง้ อยูข่ า้ งเก้าอีท้ เี่ รานอนเปนชนิดทีต่ งั้ กลาง
ห้องส�าหรับวางของต่างๆ โตะตัวนั้นเราเหนที่ห้าง ชั่งงามน่ารักจริงๆ ทั้ง
รูปพรรณทั้งฝมือ ในวันนั้น ไม้พื้นโตะที่เคยเหนเปนแผ่นเดียว ก็แลเหน
เปนไม้เพลาะ ปากไม้ห่างออกโร่ ลวดที่ราวกับคัดขึ้นจากเนื้อไม้นั้นเอง
ก็ปรากฏเปนไม้หรือเส้นหวายผ่าซีกติดเข้า ผิวที่แลเหนขัดเปนเงาโง้ง
ก็ปรากฏว่าเปนแต่ทาน�้ามันให้ขึ้นผิว คราวนี้นึกถึงราคาของโตะนั้นแรก
ซื้อกับราคาในวันนั้น อันจะพึงผิดกันมาก แต่หาได้นึกถึงประโยชน์ที่
ได้ใช้โตะนั้นมาโดยกาลด้วยไม่ เหนไกลกันมาก เหนซื้อมาเสียเปล่า
คราวนี้จับปรารภถึงของอื่นบันดามีในเรือนก็เหนเปนเช่นนั้น แต่นั้น
นึกถึงของที่ซื้อมาแล้ว ไม่ชอบใจ ให้คนอื่นเสีย ยิ่งเหนน่าเสียดายมาก
ตั้งแต่นั้นสงบความเหนอไรอยากได้เสียได้ ไม่ค่อยได้เที่ยวห้าง ไม่ค่อย
ได้ซื้ออไร ใบเสร็จของห้างที่ส่งมาเก็บเงินใบหลังที่สุด เรายังจ�าได้
มีราคาบาทเดียว ค่ากระดุมทองเหลืองชุบทองส�ารับหนึ่งที่ใช้ติดเสื้อ
เครื่องแต่งตัวอย่างแปลกๆ ที่เรียกว่าแฟนซีเดรส ในการขึ้นปใหม่ เขา
เหนเราเคยซื้ออไรบ่อยๆ เขาก็รอไว้ ต่อจวนขึ้นปใหม่ของเขาๆ จึงส่ง
ใบเสร็จมาเก็บเงิน หลายเดือนล่วงมาจนลืมแล้วฯ
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ตกมาถึงเวลานี้ ขี่ม้าที่เคยวิ่งหรือห้อ ก็เปนแต่เดิน รีบก็เพียง
วิ่งเหยาะ ขี่รถที่เคยแล่นปรื๋อ ก็เปนเพียงวิ่งอย่างปกติ สรวมเสื้อตัด
ร้านเจ็ก ก็ไม่เหนเปนเร่อร่า กลับเหนเปนเก รูจ้ กั เปลือง รูจ้ กั สังวร ไม่เห่อ
ของร้านแขกที่เขาไปซื้อมาให้ ก็ใช้ได้เหมือนของห้าง ศรีไม่ได้อยู่ที่ของ
อยูท่ รี่ าคาถูกฯ ในเวลานัน้ เรายังไม่รจู้ กั หาเงิน แต่รจู้ กั ประหยัดทรัพย์ลง
ได้แล้ว ลดรายจ่ายลงได้ ก็เหมือนค่อยหาเงินได้บา้ งฯ แม้หาเงินได้คล่อง
แต่ไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ ก็ไม่เปนการ ไม่พ้นขาดแคลน หาได้น้อย
แต่รู้จักประหยัด ยังพอจะเอาตัวรอดฯ
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หมอเคาวันกล่อมเกลาเรา
ให้เรียบเข้าได้อย่างนี้แล้ว ถ้ามีปจจัย
ชักน�า เราก็คงเข้าวัดโดยง่ายฯ ปจจัย
นั้นได้มีจริงด้วยฯ ตั้งแต่เราสึกจาก
เณรแล้ว ไม่ใช่เทศกาลเช่นเข้าพรรษา
หรือมีงาร เราหาได้ ไปเฝาเสดจพระอุปชฌายะไม่ ยิ่งก�าลังล�าพองยิ่งหัน
หลังให้วัดทีเดียว เหตุนั้นเราจึงห่าง
จากท่าน แม้ในเวลานั้นก็ยังไม่ได้คิด
จะเข้าวัดฯ คืนหนึง่ นอนหลับฝนว่าได้
ไปเฝาเสดจพระอุปชฌายะ ได้รับ
ปฏิสนั ถารของท่านอันจับใจ โดยปกติ
ท่านช่างตรัสอยู่ด้วย อาจจะทรงท�า
ปฏิสันถารเช่นนั้น ตื่นขึ้นปฏิสันถาร
ของท่านจับใจยังไม่หาย ปรารถนาจะ
ได้รับอย่างนั้นจริงๆ คิดจะไปเฝา แต่
ห่างมาเสียนาน เกรงจะเข้ารอยไม่ถกู
จะเก้อ เหนทางอยู่อย่างหนึ่ง จึงเอา
โคมนาฬกาใบหนึ่งตามด้วยน�้ามัน
มพร้าว มีเครื่องจักรอยู่ใต้ถ้วยแก้ว
น�้ามัน มีเข็มชี้โมงแลลิบดาขึ้นมาจาก
เครื่องจักรนั้น ถึงโปะครอบที่เขียน
เลขบอกโมงแลลิบดา เปนของส�าหรับ
ตัง้ ในห้องนอน พึง่ มีเข้ามา ตามความ
คิดเหนของเรา เปนของแปลก ไป
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ถวายเปนทีวา่ ได้พบของแปลก นึกถึง
ท่าน ได้รับปฏิสัน ถารของท่านอัน
จับใจเหมือนในฝน ตั้งแต่นั้น หาช่อง
ไปเฝาอิกค่อยง่ายเข้า ค่อยสนิทเข้า
โดยล�าดับ จนไม่ต้องหาช่อง ในที่สุด
ท่านทรงคุ้นเคย เปนคนโปรดของ
ท่าน ได้รับประทานพระทนต์ ตั้งแต่
ครั้งนั้นฯ ในเวลาไปเฝาได้รับพระด�ารัสในทางคดีโลกบ้าง ในทางคดี
ธรรมบ้าง โดยที่สุดแบบแผนในทาง
พระ ได้รับประทานสมุดเรื่องต่างๆ
ของท่านไปลอกไว้เปนฉบับเปนอัน
มากฯ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ

พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค เ จ้ า คั ค ณางคยุ ค ล กรมหลวง
พิชิตปรีชากร พระราชโอรสพระองค
ที่ ๒๐ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว กับเจ้าจอมมารดาพึ่ง
ทรงดํารงตําแหนงสําคัญในราชการ
อาทิ อธิ บ ดี ศ าลฎี ก าพระองค แ รก
ข้ า หลวงใหญ ป ระจํ า มณฑลอี ส าน
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ พระชนมายุ
๕๓ พรรษา
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การเข้าถึงเสดจพระอุปชฌายะ น�าให้สนใจในโคลง เรียนโหราศาสตร์ อ่านหนังสือธรรม ตามเสดจท่านฯ
โคลงเคยเล่นมาบ้างแล้ว ไม่ต้องหาครู เปนแต่หมั่นอ่านเรื่อง
ต่างๆ สนใจในพากย์ตา่ งๆ หัดแต่งเรื่องต่างๆ เท่านั้นฯ เรายังไม่เคยแต่ง
เรื่องยาวจนบวชเปนพระแล้ว จึงได้แต่งเรื่องทรงผนวชของล้นเกล้าฯ
แต่เสียดายว่าในตอนทรงผนวชที่เราไม่ได้เหนเอง แลบางอย่างไม่ได้รับ
พระกระแสรับสัง่ ของล้นเกล้าฯ แลของเสดจพระอุปช ฌายะ ยังไม่ถกู ก็มี
คิดจะแก้แต่ไม่มีโอกาศเสียแล้ว เหตุน�าให้แต่งหนัสือเรื่องนี้ เมื่อครั้งเรา
เข้ารับราชการแล้ว ล้นเกล้าฯ ทรงทราบว่าเราเปนคนโปรดของเสดจ
พระอุปชฌายะ จึงตรัสใช้ไปเฝาด้วยพระราชธุระเนืองๆ คราวหนึ่งตรัส
ใช้ให้เชิญพระราชหัตถเลขาค�าโคลงทรงอาราธนาเพื่อทรงแต่งเรื่องทรง
ผนวช ในพระราชหั ต ถเลขานั้ น ทู ล ว่ า ถ้ า เสดจพระอุ ป  ช ฌายะ มี
พระประสงค์จะทรงทราบการนั้นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง จงตรัสสั่งเราไป
กราบทูลถาม จะทรงเล่ามาถวาย เหตุนั้นเราจึงได้รับพระกระแสของ
ล้นเกล้าฯ ในเรื่องนี้มาก พระนิพนธ์ของเสดจพระอุปชฌายะย่อไป
ไม่พอพระราชประสงค์ เราปรารภถึงเรื่องนี้ ในคราวฟนจากไข้ ๓ เดือน
ยังท�าอไรอันเปนการเปนงารไม่ได้ จึงได้แต่งเรื่องนั้นฯ ในครั้งนั้น
แม้ไม่ได้แต่งเรื่องเปนชิ้นเปนอัน ก็ยังได้ออกหน้าในทางโคลงอยู่บ้าง
ครั้งทรงพระราชนิพนธ์โคลงนิทราชาคริชตอนอาบูหะซัน เมื่อก�าลัง
พิมพ์โปรดให้ส่งใบแก้น่าแท่นไปให้ท่านจินตกวี ๗ หรือ ๑๐ ท่านๆ
ละใบ ตรวจแก้แล้วส่งถวาย ทรงพระวินิจฉัยลงในใบแก้อิกใบหนึ่ง
แล้ ว ส่ ง ไปแก้ พิ ม พ์ พวกเราผู ้ เ ข้ า ในจ� า นวนนั้ น ยั ง มี อิ ก ที่ จ� า ได้
กรมพระเทววงศ์วโรปการแลกรมพระสมมตอมรพันธ์ุ ได้มีธุระเสมอ
กับท่านจินตกวีชั้นสูง เช่นเสดจปากรมหลวงวรเสฐสุดา กรมหลวง
พิชติ ปรีชากร พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย) ก็นา่ จะรูส้ กึ ว่ามีเกียรติยศอยู่
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เราได้ช่ือในทางตาไวจับค�าผิดลักษณะโคลงได้บ่อยๆ ผู้ตรวจเหล่านี้
มีรายชือ่ แจ้งในท้ายพระราชนิพนธ์นนั้ แล้วฯ เมือ่ บวชพระแล้ว ทรงขอแรง
แต่งโคลงพงศาวดารบ้าง โคลงยอพระเกียรติสมเดจเจ้าฟากรมพระยา
บ�าราบปรปกษ์บ้าง เปนบทๆ ใช้ในงารพระเมรุฯ นี้นับว่าได้ออกน่าใน
ทางโคลง ตั้งแต่เปนผู้ใหญ่แลมีการทางพระศาสนาแล้ว ไม่ได้สนใจอิก
ใฝใจไปในทางเรียงเรื่องร้อยแก้ว เพราะได้ใช้มากในธุระฯ ครั้งนั้น
เราแต่งฉันท์ไม่เปนเลย ข้อขัดข้องคือรูจ้ กั ศัพท์ไม่พอ มาแต่งเปนต่อเมือ่
รู้ภาษามคธ แลแต่งคาถาเปนแล้ว ไม่เคยเรียงเรื่องยาว ท่อนที่ออกน่า
คือค�าฉันท์แปลศราทธพรตคาถา ในพระราชกุศลสตมาหสมัย ทีพ่ ระศพ
สมเดจกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร แลค�าร้องถวายชัยมงคลของ
นักเรียนมหามงกุฏราชวิทยาลัยฯ กลอนแปดไม่เคยท�าเลย จะลองบ้าง
พ้นเวลามาแล้ว ให้นึกกระดากฯ เราไม่พอใจลึกซึ้ง ในการแต่งค�า
ประพันธ์ จึงไม่ตั้งใจหาดีในทางนี้ เปนแต่ส�าเนียก พอเปนกับเขาบ้าง
เท่านั้นฯ
เราเริ่มเรียนโหราศาสตร์กับขุนเทพยากรณ (ทัด) ตั้งต้นหัดท�า
ปฏิทินก่อน เข้าใจยากจริงๆ เพราะเราเอาโหราศาสตร์กับพยากรณศาสตร์รวมเข้าเปนอันเดียวกัน น�าให้เข้าใจว่าเรียนโหราศาสตร์ ก็เพื่อ
มีวิชารู้จักท�านายเหตุการณ์ต่างๆ จึงมุ่งไปเสียในทางนั้น แลเพราะวิธี
สอนบกพร่องด้วย ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจ คือกิจของโหราศาสตร์ว่าเปน
เช่นไร ปฏิทินคืออะไร ชื่อต่างๆ คือศักราช มาสเกณฑ์ อวมาน หรคุณ
แลอื่นๆ หมายเอาอไร เหตุไฉนจึงตั้งศักราชแล้วกระจายออกเปน
องค์ เ หล่ า นั้ น ราศี องศา ลิ บ ดา ก� า หนดหมายอไร ความเดิ ร ของ
พระอาทิ ต ย์ พระจั น ทร์ แลดาวพระเคราะห์ ที่ เ รี ย กว่ า มั ธ ยมก็ ดี
สมผุสก็ดี ต่างกันอย่างไร เปนอาทิ ในต�าราบอกว่า ถ้าจะท�าองค์ชื่อนั้น
ให้ตั้งเกณฑ์อย่างนั้น แล้วท�าเลขอย่างนั้นๆ เริ่มตั้งแต่ท�าวันธงชัย
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พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) เปนชาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เกิดเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๕ ในรัชกาลที่ ๓ ได้บรรพชาเปนสามเณร
อยูศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสระเกศ กรุงเทพฯ สอบได้เปรียญ ๗
ประโยค เมื่ออุปสมบทได้ ๑๐ พรรษา ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เปนพระราชาคณะสามัญที่ พระประสิทธิสุตคุณ แล้วลาสิกขาเข้ารับ
ราชการในกรมมหาดเล็กเวรศักดิ์ ในรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ ได้เปน
ที่ ขุ น ประสิ ท ธิ อั ก ษรศาสตร แล้ ว เป น ที่ ขุ น สารประเสริ ฐ หลวง
สารประเสริฐ สุดท้ายได้เปนที่ พระยาศรีสุนทรโวหาร ได้เปนผู้คิดแบบ
สอนหนังสือไทยขึ้นชุดหนึ่ง คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษร
ประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ พิศาลการันต ได้เปนอาจารย
ถวายพระอั ก ษรแด ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชและเจ้ า นายหลาย
พระองค ถึงแกอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ อายุ ๖๙ ป
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จากซ้ายไปขวา
๑. พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
๓. พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
๔. พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองคเจ้ามนุษยนาคมานพ
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
พระองคเจ้าละมอม กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร พระราชธิดาองคที่
๒๖ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห วั กับเจ้าจอมมารดาทรัพย ได้
ทรงทํานุบํารุงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว มาตั้งแตยัง
ทรงพระเยาว จึงทรงยกยองเสมอ
พระราชชนนี สวรรคตเมื่ อ พ.ศ.
๒๔๓๙ พระชนมายุ ๗๙ พรรษา

วันอธิบดี วันอุบาสน์ วันโลกวินาสที่ไม่ได้เกี่ยวกับโหราศาสตร์เลย
แต่เกี่ยวกับพยากรณศาสตร์ กว่าจะคล�าเข้าใจได้แต่ละอย่างชั่งยาก
เสียจริงๆ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าโหรจะอธิบายได้ทกุ คน โหรไม่รจู้ กั ดาวฤกษ์
หรือแม้ดาวพระเคราะห์ดว้ ย เปนมีแน่ ขุนเทพยากรณ (ทัด) ถึงแก่กรรม
ในรวางเรียน ได้ไปขอเรียนกับครูเปย ครั้งยังบวชแลเปนพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ที่วัดราชประดิษฐ ตั้งใจจะท�าปฏิทินให้จบป ท�าร่วมมา
ได้มากแล้ว ถึงสมผุสพระเคราะห์ เหนจะกว่าครึ่งแล้ว จับเล่นธรรมะ
จัดเข้า เหนเหลวไหลเลยเลิก เราจึงไม่รู้มาก พยากรณศาสตร์ยิ่งรู้น้อย
เปนแต่เสดจพระอุปชฌายะ ทรงแนะประทานบ้าง ไม่ได้เรียนจริงๆ
จังๆ แต่เรายังได้ใช้ความรู้โหราศาสตร์อยู่บ้าง ได้ช่วยช�าระปูมเก่าถวาย
เสดจพระอุปชฌายะฯ
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สมเด็จพระวันรัตน (ทับ พุทธฺ สิริ
ป.๙) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารรูป
แรก เปนชาวกรุงเทพฯ ได้บรรพชา
เปนสามเณรเลาเรียนพระปริยตั ธิ รรม
อยูที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหา
วิหาร ครั้นอุปสมบทแล้วไปเลาเรียน
พระปริยัติธรรมที่วัดสมอราย ตอมา
ได้ถวายตัวเปนศิษยเลาเรียนพระ
ปริยัติธรรมในสํานักพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ขณะทรง
ผนวชอยู ณ วัดมหาธาตุ เมือ่ เสด็จไป
ระทับ ณ วัดสมอราย ก็ได้ตามเสด็จ
ไปวัดสมอรายด้วย และสอบได้เปนเปรียญ ๙ ประโยค ตอมาได้รบั พระราชทาน
สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอริยมุนี
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงโปรดให้พระอริยมุนี เปนหัวหน้าสํานักอยู ณ วัดสมอรายนั้น ครั้นพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั ทรงสถาปนาวัดโสมนัสวิหารขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๙
จึงทรงอาราธนาพระอริยมุนี มาเปนเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ตอแตนั้น ก็ได้
เลือ่ นขึน้ เปนที่ พระพรหมมุนี พระพิมลธรรม และสมเด็จพระวันรัตน ตามลําดับ
มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ อายุ ๘๖ ป

เราเรียนธรรมด้วยอ่านหนังสือเปนพืน้ ได้ฟง เสดจพระอุปช ฌายะ
ตรัสด้วย คราวนัน้ สบเวลาทีส่ มเดจพระวันรัตน (พุทธฺ สิร)ิ วัดโสมนัสวิหาร
เริม่ เรียงหนังสือธรรมลงพิมพ์แจก หนังสือนัน้ ใช้สา� นวนดาดเปนค�าสอน
คนสามัญเข้าใจง่าย ช่วยเกื้อกูลความเรียนธรรมของเราให้กว้างขวาง
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ออกไป เมื่อสนใจอยู่ ความเบื่อย่อมไม่มี ธรรมที่เปนเพียงปฏิบัติกาย
วาจาใจเรียบร้อย อันตรงกันข้ามต่อความล�าพองที่เคยมาแล้ว ยังเหน
เปนลเอียดพอแล้ว ครั้นได้เรียนธรรมที่เปนปรมัตถ์ แจกเบญจขันธ์
ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ แลปฏิจจสมุปบาท ยิ่งตื่นใหญ่ แต่นิสสัยของเรา
เปนผูเ้ ชือ่ ไม่ลงทุกอย่างไป แลธรรมกถานัน้ ๆ มักมีขอ้ ความอันไม่นา่ เชือ่
ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ มากบ้างน้อยบ้าง นี้แลเปนเครื่องสดุดของเราให้ชงัก
แต่เมือ่ นิยมในธรรมมีแล้ว ทัง้ ได้ยนิ ท่านผูใ้ หญ่คา้ นบางเรือ่ งไว้กม็ ี ก็พอ
จะปลงใจเลือกเอาข้อทีเ่ รารับรองได้ แลสลัดข้อทีเ่ รารับรองไม่ได้ออกเสีย
เช่ น ค� า เปรี ย บว่ า ร่ อ นทองจากทราย เรื่ อ งที่ ถู ก อารมณ์ ข องเราคื อ
กาลามสูตร ทีส่ อนไม่ให้เชือ่ อย่างงมงาย ให้ใช้ความด�าริหข์ องตนเปนทีต่ งั้

พระวิหารและพระอุโบสถ วัดรังษีสุทธาวาส
ปจจุบันคือ คณะรังษีของวัดบวรนิเวศวิหาร
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ความรูค้ วามเข้าใจของเราในครัง้ นัน้ เปนอย่างนักธรรมใหม่ คือไม่เชือ่ หัว
ดายไป เลือกเชื่อบางอย่าง อย่างที่ไม่เชื่อ เข้าใจว่าผู้หนึ่งซึ่งหาความ
ลอายมิได้ แทรกเข้าไว้ พอใจจะพิศจู น์ให้ปรากฏว่าเปนเท็จ เต็มดีกเ็ พียง
ทอดไว้ ไม่ค�านึงถึงที่เรียกว่า ชั่งเถิด แต่ยังไม่เคยได้ความรู้ในเชิงอักษร
วิทยาว่าเปนปฤษณาธรรมก็มี เช่นเรื่องมารวิชัย เหมาเสียว่าไม่จริง
ไม่เคยนึกว่าเปนเรือ่ งแต่งเปรียบน�า้ พระหฤทัยของพระพุทธเจ้า คิดหวน
กลับหลังด้วยอ�านาจความอาลัย อันพระองค์หักเสียได้ด้วยเอาความ
มุ่งดีมาข่ม แต่เราไม่ใช่ชนิดคนอวดรู้ในทางนี้ ที่เขาตั้งชื่อว่า ”ท�าโมห์„ ฯ
พระประพันธวงศเธอ พระองคเจ้าฉายเฉิด กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย เปนพระราชโอรสในสมเด็จ
พระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค
เจ้าศิริวงศ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ
กับหมอมเชย ศิริวงศ ณ อยุธยา และ
เปนพระอนุชาในกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย พระบรมราชชนนี ใน
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงผนวชศึกษาพระปริยตั ธิ รรมอยูว ดั บวรนิเวศวิหาร และ
ทรงสอบได้เปนเปรียญเอก ๘ ประโยค
ในรัชกาลที่ ๔ ตอมาทรงลาผนวช ได้
รับราชการในกรมราชบัณฑิต และได้
บังคับการในกรมราชบัณฑิตมาเปน
เวลาช้านาน สิ้นพระชนม เมื่อ พ.ศ.
๒๔๓๗
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เราลงสันนิษฐานว่า จะรูธ้ รรมเปนหลักแลกว้างขวาง ต้องรูภ้ าษา
มคธ จะได้อ่านพระไตรปฎกได้เอง ไม่เช่นนั้น จะอ่านได้แต่เรื่องแปล
เรื่องแต่ง ที่มักเปนไปตามใจของผู้แปลผู้แต่ง ในเวลานั้นพระยาปริยัติธรรมธาดา (เปยม) อาจารย์เดิมของเรา ย้ายบ้านจากน่าวัดชนะสงคราม
ไปอยู่บางบ�าหรุคลองบางกอกน้อย เหลือจะเรียนกับแกได้ พระปริยัติธรรมธาดา (ชัง) อยู่บ้านน่าวัดรังษีสุทธาวาสไม่ไกล ทั้งได้เคยเปนครู
สอนมาบ้างแล้ว จึงขอให้แกมาสอนฯ ได้ยินเขาพูดกันว่า จะรู้ภาษามคธ
กว้างขวาง ต้องเรียนมูลคือกัจจายนปกรณ บทมาลาแคบไป ไม่พอจะ
ให้รู้กว้างขวาง เรียนทั้งทีปรารถนาจะรู้ดีที่สุดตามจะเปนได้ ทั้งบทมาลา
ก็ได้เคยเรียนมาแล้ว รู้ทางอยู่ จึงตกลงเปนเรียนมูลฯ ชั้นแรกมีสูตรคือ
หัวข้อส�าหรับท่องจ�าให้ได้ก่อน ผูกโตอยู่ เราเล่าพลาง เรียนแปลค�า
อธิบายใจความของสูตรนัน้ ทีเ่ ขาเรียกว่าพฤติในปกรณไปพลาง ครูของเรา
ดูเหมือนไม่ช�านาญในมูล แต่พอสอนให้แปลไปได้ แต่ไม่ถนัดแนะให้
เข้าใจความที่กล่าว ตกเปนน่าที่ของเราจะเข้าใจเอาเอง ลงปลายแกหา
หนังสือทีแ่ ปลส�าเร็จตลอดถึงค�าอธิบายในภาษาไทย ซึง่ เรียกว่านิสสัยมูล
มาให้อ่านเอาเองฯ การเรียนของเรา อาจารย์มูลเขาคงกล่าวว่าเรียน
อย่างลวก ไม่ลเอียดลออ เรากล่าวเอง เรียนแต่พอจับเค้าได้ แม้อย่างนัน้
กว่าจะจบถึง ๑๐ เดือน นี้เปนอย่างเรียนเรว เขาเรียนกันตั้งปสองปฯ
เราอาจสังเกตเหนว่า รเบียบที่จัดในมูลยังไม่ดีมีก้าวก่ายกล่าวความ
ยืดยาวฟน เฝอ เหลือความสามารถของผูแ้ รกเรียนจะทรงไว้อยูฯ่ ครัน้ ขึน้
คัมภีรค์ อื จับเรียนเรือ่ งนิทานในอรรถกถาธรรมบท เปนเรือ่ งดาดของเรา
ในเวลานีแ้ ล้ว แต่เราเลือกเอาหนังสือทีค่ รูถนัดว่าเปนดี จึงตกลงใจเรียน
อรรถกถาธรรมบทฯ ทั้งเรียนมูลมาแล้ว แลแปลพฤติของมูลได้เองแล้ว
เริม่ เรียนอรรถกถาธรรมบทยังงง กว่าจะเอาความรูใ้ นมูลมาใช้เปนเครือ่ ง
ก�าหนดได้ ก็เปลืองเวลาอยู่ฯ เรียนคราวนี้ รู้จักใช้ความสังเกต เอาความ
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พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สร้างในรัชกาลที่ ๔
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พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค
เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ พระราชโอรสองคที่ ๑๗ ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั
กับเจ้าจอมมารดากลิน่ ทรงดํารงตําแหนง
สําคัญในราชการ อาทิ ราชทูตประจํา
ณ กรุงลอนดอน และอเมริกา วา
ราชการที่กรมพระนครบาล ทรงเปน
สมุหมนตรี และเสนาบดีกระทรวง
มุ ร ธาธร สิ้ น พระชนม เ มื่ อ พ.ศ.
๒๔๖๘ พระชนมายุ ๗๑ พรรษา
พระยาศรี สุ น ทรโวหาร (ฟ ก
สาลักษณ) พระศิษยหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั เมือ่
ยังทรงผนวชประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เดิ ม บวชเป น สามเณรอยู  วั ด นางนอง
สอบพระปริยัติธรรมได้เปนเปรียญ ๔
ประโยค จึงได้มาถวายตัวเปนศิษยเลา
เรียนพระปริยัติธรรมในสํานักพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห วั ทีว่ ดั บวร
นิเวศวิหาร และสอบได้เปนเปรียญเอก
๙ ประโยค ตอมาได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ
ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ
ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ทรงลาผนวชเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัตแิ ล้วพระศรีวสิ ทุ ธิวงศ ได้ลาสิกขาเข้ารับราชการในกรมพระอาลักษณ สุดท้าย
ได้เปนเจ้ากรมพระอาลักษณ ในรัชกาลที่ ๔ ถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ ต้นรัชกาล
ที่ ๕
04. P.13-166.indd 80

4/6/16 10:59 PM

¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò 81

เข้าใจได้ อาจแปลเองได้บ้างตามล�าพังฯ เมื่อเรียนในทางนี้ เราเลือก
สร้างพระไตรปฎกขึ้น วานกรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ อธิบดีกรมราชบัณฑิตเปนธุระ หนังสือบาฬพระวินัยไม่ยากนัก อ่านเข้าใจความ
ได้ติดต่อกันเปนเรื่อง ชั่งสนุกจริงๆ ฯ
ตัง้ แต่เข้าวัดมา แลจับเรียนธรรมมา เราปลูกความพอใจในความ
เปนสมณะขึ้นโดยล�าดับ นึกว่าบวชก็ได้ แต่ยังไม่ได้น้อมใจไปส่วนเดียว
เคยเข็ดเมือ่ ครัง้ ยังรุน่ เรามักจืดจางเร็ว ทีส่ ดุ ห้องเรือนทีแ่ ต่งไว้อย่างหนึง่
ครั้นชินตาจืดไปต้องยักย้ายแต่งใหม่ มาถึงเวลานี้ จึงยังไม่ไว้ใจตัวเอง
เกรงจะไม่ตลอดไปได้ บวชอยู่นานแล้วสึก ไม่ได้การเสียเวลาในทาง
ฆราวาสฯ
เมื่ออายุได้ ๑๗ ป กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ทรงผนวชพระ
ในเวลานัน้ หม่อมเจ้าหญิงจรัสโฉม พระบุตรีใหญ่ของท่านยังอยูใ่ นครรภ์
ท่านทรงฝากเราให้เปนธุระ เธอคลอดในเวลาท่านยังทรงผนวช เราได้เอา
เปนธุระขวนขวายตลอดการ เปนผูร้ บั เธอเปนลูก ในเวลาทีเ่ ขาท�าพิธมี อบ
ให้มีผู้รับ เราพึ่งได้เหนเปนครั้งแรก ทั้งเปนครั้งแรกที่ท�าการเกี่ยวกับ
ผู้อื่นในน่าที่ของผู้ใหญ่ เราเอาธุระมาโดยเรียบร้อยจนถึงท่านลาผนวชฯ
อนึ่ง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ทรงรับราชการว่าช่างสนะ คือ
ช่างเย็บผู้ชายในเวลานั้น ก�าลังท่านยังทรงผนวชเตรียมการเฉลิมพระ
ที่นั่งวโรภาศพิมานที่พระราชวังบางปอิน ล้นเกล้าฯ รับสั่งให้เราดูการ
แทนกรมหลวงพรหมวรานุรกั ษ์ มีนา่ ทีใ่ นการเย็บเสีย้ วอันเปนของผูช้ าย
มีท�าธงต่างๆ มีธงช้างเปนต้น ส�าหรับใช้ตกแต่งในงาร ครั้งนั้นธงยังไม่มี
ที่ซ้ือ ต้องท�าเอาเองทั้งนั้น เรายังไม่เคยงาร ออกวิตกว่าจะไม่แล้วทัน
ราชการ แต่กท็ า� จนทัน รับสัง่ ว่าจ่ายสิน้ เท่าไรให้ตงั้ เบิก เราไม่รวู้ า่ ผ้าต่างๆ
ที่จัดซื้อมาใช้นั้นราคาอย่างไร ฉวยว่าซื้อแพงไป จะเปนที่รแวงผิดว่า
หาเศษ ไม่กล้าเบิก แต่ราชการ ำเร็จเปนที่พอใจแล้วฯ

04. P.13-166.indd 81

4/6/16 10:59 PM

82 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò
ต่อมาถึงงารฉัตรมงคล เราได้รับพระราชทานพานทอง คือ
พานหมากใหญ่มีเครื่องในพร้อม ๑ เต้าน�้า ๑ กระโถนเล็ก ๑ เปนเครื่อง
ยศ กับดวงตราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า พร้อมกับ
กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค�่า ปชวด
อัฐศก จุลศักราช ๑๒๓๘ ตรงกับที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๙
ที่ยังท�าตามจันทรคติกาลที่พระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิม แลได้รับ
พระราชทานหีบหมากทองค�าลงยาราชาวดี มีตราพระมหามงกุฎหมาย
พระยาศรีภรู ปิ รีชา (กมล สาลักษณ)
เปนบุตร พระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟก
สาลักษณ) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ ได้
ถวายตัวเปนมหาดเล็กวิเศษในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห วั มาแต
ยังเยาว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เข้าเรียนในโรงเรียนหลวง ในพระบรม
มหาราชวัง เมื่อสําเร็จการเลาเรียนแล้ว
ได้เข้ารับราชการในกรมราชเลขาธิการ
ได้เคยทําหน้าที่เปนเสมียนถวายงาน
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมือ่ กอนทีจ่ ะ
ทรงผนวช ในรัชการที่ ๕ ได้เปนพระยา
ศรีสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ
เชนเดียวกับบิดา ถึงรัชกาลที่ ๖ ได้เปน
ที่ พระยาศรีภรู ปิ รีชา สมุหพระอาลักษณ
เปนผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่เลขานุการ เปน
ผู้จดรายงานการประชุมได้อยางดีเยี่ยม
จนเปนที่ยกยอง ถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๐ อายุ ๕๖ ปเศษ.
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รัชกาลอยู่บนหลัง เมื่อคราวงารพระราชพิธีตรุษ วันอาทิตย์ เดือน ๔
แรม ๑๒ ค�่า ตรงวันที่ ๘ มีนาคม ปเดียวกันฯ การได้รับพระราชทาน
พานทองนี้ ไม่ดีใจเท่าไรนัก ถ้าทูนกระหม่อมยังทรงพระชนม์อยู่ ก็คง
ได้รับพระราชทานมาแต่ครั้งยังเปนเด็ก ตามอย่างพระเจ้าลูกยาเธออื่น
แลได้ยินเขาพูดว่า เราอยู่ในจ�านวนแห่งพระเจ้าลูกยาเธอ ผู้จะได้รับ
พระราชทานในคราวอันจะมาถึง ครั้นตกมาเปนพระเจ้าน้องยาเธอ
พานทองจึงเลื่อนออกไปตามภาวะตามอายุ ทั้งในเวลานั้น เราเข้าวัดอยู่
แล้วด้วย ความรู้สึกมีน่ามีตาก็พอทุเลา เปนแต่เหนว่าได้ดีกว่าไม่ได้
ไม่ได้ออกจะเสีย ดูเปนคนเหลวไหล หรือไม่ได้ราชการ ส่วนตราทุติยจุลจอมเกล้าเล่า เปนตราสกุลเหนจืด ครั้งนั้นเขานิยมตราความชอบ
มากกว่า เพราะในประกาศนียบัตรระบุความชอบลงไว้ด้วย คล้าย
ประกาศตั้งกรมอย่างเตี้ยๆ ส่วนตราสกุลในประกาศนียบัตรแสดงแต่
เพียงว่าทรงเหนสมควรจะได้รับ เรายังไม่มีราชการเปนหลักฐานสิ้นหวัง
พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน
สาลักษณ) เปนบุตรพระยาศรีภรู ปิ รีชา
(กมล สาลั ก ษณ ) เป น หลานของ
พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (ฟก สาลักษณ)
บิดาได้นาํ มาถวายตัวเปนศิษยในสํานัก
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ และได้
บรรพชาเปนสามเณรในสํานักสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ เคยเปนเลขานุการ
ในพระองค สุดท้ายได้เปนที่พระยา
ศรีสนุ ทรโวหาร เชน เดียวกับบิดาและ
ปูของตน.

04. P.13-166.indd 83

4/6/16 10:59 PM

84 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò
ตราความชอบ ในพวกเราที่ได้เปนอย่างสูง ก็กรมพระนเรศวรฤทธิ์
เพียงมัณฑนาภรณ์มงกุฎสยามชั้นที่ ๓ เท่านั้น แม้ตราสกุล ถ้าได้
รับพระราชทานในเวลาชอบแต่งตัวก็คงไม่จืดทีเดียว ได้รับพระราชทาน
แล้ว ไม่ได้เคยแต่งถ่ายรูปสักคราวหนึ่ง ต่อเมื่อเปนผู้ใหญ่ในฝายพระ
แล้ว จึงรู้ว่า เวลาที่ไม่อยากได้นั้นแลเปนเวลาสมควรแท้ที่จะได้รับ
พระราชทาน เราเองจักยกย่องใครๆ ก็เลือกผู้ที่เขาไม่อยาก แลจักไม่
ตื่นเต้นฯ
แม้เราเปนคนเข้าวัดแล้ว ก็ยังต้องออกน่าเปนคราวๆ เพราะ
เปนคนเคยคบฝรั่ง รู้จักวัตรของฝรั่ง เช่นมีเจ้าฝรั่งเข้ามาเปนครั้งแรก
ก็ได้ออกแขกได้รับเชิญในการเลี้ยงเวลาค�่าและในการสโมสร ล้นเกล้าฯ
ยังไม่ทรงทราบว่าเราเข้าวัดฯ
เมื่ออายุเราได้ ๑๘ ป ล้นเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการ
ประจ�าในกรมราชเลขา มีน่าที่เปนเจ้าพนักงารสารบบฎีกา หรือกล่าวอิก
โวหารหนึง่ เปนราชเลขานุการในทางอรรถคดีฯ ในครัง้ นัน้ ศาลทีพ่ จิ ารณา
อรรถคดียังแยกกันอยู่ตามกรมนั้นๆ (ยังไม่ได้จัดกระทรวง) ต่าง
ทูลเกล้าฯ ถวายสารบบประจ�าเดือน มารวมอยู่ในพระองค์สมเดจ
พระเจ้าแผ่นดิน แลความฎีกาในครั้งนั้น ศาลฎีกาเรียงพระราชวินิจฉัย
ในท้ายฎีกาทูลเกล้าฯถวาย ทรงลงพระบรมนามาภิไธยแล้ว จึงจะบังคับ
ได้ตามนัน้ ถ้าไม่โปรดตามทีเ่ รียงมา ก็ทรงแก้ใหม่ฯ มีพระราชประสงค์จะ
รวมราชการทางนีเ้ ปนแพนกหนึง่ มีเจ้าพนักงารรักษาการ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้เรารับราชการในน่าที่นี้ เราได้เข้ารับราชการตั้งแต่วันพฤหัสบดี เดือน
๘ อุตราษาฒ ขึ้น ๒ ค�่า ปฉลู นพศก จุลศักราช ๑๒๓๙ ตรงวันที่
๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๒๐ฯ ราชการที่เราท�านั้น เมื่อกรมนั้นๆ
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อันมีน่าที่พิจารณาอรรถคดี ทูลเกล้าฯ ถวายสารบบประจ�าเดือนแล้ว
พระราชทานแก่เราๆ รวมยอดถวายอิกใบหนึง่ เพือ่ ทรงทราบว่าในเดือน
หนึ่งๆ คดีทุกกรม เกิดใหม่เท่านั้นๆ ตัดสินเสร็จไปแล้วเท่านั้นๆ ยังคง
ค้างพิจารณาเท่านั้นๆฯ ดูเพียงสารบบ ก็พอรู้ได้ว่า การพิจารณาคดียัง
หละหลวมมาก กรมหนึ่งพิจารณาเดือนหนึ่งไม่ได้กี่เรื่อง กรมนครบาล
มีน่าที่พิจารณาความอาชญา เดือนหนึ่งแล้วเพียง ๒ เรื่องก็มี ที่สุดจน
รวมยอดคดีก็ไม่ถูกกับรายคดี จะฟงเอาว่ารายคดีเปนถูก จ�านวนเดือน
ต่อมาอาจยกรายเก่ามาผิดอิก บางทีตลุ าการเองจะรูไ้ ม่ได้ทเี ดียวว่า คดีมี
เท่าไรแน่ เปนความยากแก่เราผู้จะรวมยอด ถึงต้องต่อว่าต่อขานกัน
ไม่รู้จบ ผลที่ได้ก็เพียงให้จ�านวนในสารบบหลังกับน่าตรงกันเท่านั้นฯ
อิกอย่างหนึง่ เราเปนผูร้ บั ฎีกาทีเ่ รียงพระราชวินจิ ฉัยแล้ว จากกรมหลวง
พิชติ ปรีชากร อธิบดีศาลฎีกาไว้แล้ว อ่านถวายในเวลาทรงพระราชธุระใน
ทางนี้ โปรดตามนั้น ทรงลงพระนามาภิไธยข้างท้าย ไม่โปรดทรงแก้ใหม่
ตรัสบอกให้เราเขียนแล้ว ทรงลงพระนาม คัดส�าเนาไว้แล้ว ส่งต้นถวาย
กรมหลวงพิชติ ไปฯ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ อธิบดีกรมราชเลขาในครัง้ นัน้
ทรงจ่ายเสมียนประทานเรา ๒ คน คือพระยาศรีสนุ ทรโวหาร ครัง้ ยังเปน
นายกมล ๑ นายเจิมน้องเขา ๑ ยังเปนเสมียนฝกหัดทั้ง ๒ คน เขียน
หนังสือช้าทั้งตกมากด้วย ตกได้ตั้งบันทัด เราได้ความหนักใจมาก ต้อง
คิดหาอุบายว่าอย่างไรจะรักษาส�านวนไว้ได้ ควรใช้ตน้ สารบบเองก็ตอ้ งใช้ฯ
น่าประหลาดว่า ภายหลังพระยาศรีสนุ ทรโวหารมีความรูท้ างหนังสือเจริญ
ขึ้นโดยล�าดับ เขียนได้เร็ว ไม่ตก ฟงความที่พูดในที่ประชุมแล้วจ�าไว้
ได้แม่น จนได้เปนเลขานุการในเสนาบดีสภา ยังมีขอ้ น่าประหลาดอิก เขา
มีลกู ชายคนหนึง่ ชือ่ นายผัน เดีย๋ วนี้ (พ.ศ. ๒๔๕๘) เปนหลวงสารประเสริฐ
เมื่อยังเด็กเขียนหนังสือตกตั้งบันทัดเหมือนพ่อ เขาเอามาฝากเราบวช

04. P.13-166.indd 85

4/6/16 10:59 PM

86 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò
เปนสามเณร เมื่อเราเปนผู้ใหญ่ในฝายพระแล้วหัดใช้เขียนหนังสือไป
หายเขียนตก จนถึงได้เปนเลขานุการของเรา ในเวลานีไ้ ด้ชอื่ ว่าเปนจินตกวีฯ
อันคนมีนสิ สัยดี ได้รบั แนะน�าเข้าบ้าง อาจขยายออกได้ตามล�าพังของตน
พระยาศรีสนุ ทรโวหารเปนคนปูนเดียวกับเรา ดูเหมือนเขาได้ความรูค้ วาม
เข้าใจจากเราไม่เท่าไรนัก แต่เขานับถือเราเปนฉันอาจารย์ จนเอาลูกมา
ฝากอิกต่อหนึ่ง ส่วนหลวงสารประเสริฐเราจักถือว่าเปนเจ้าบุญนายคุณ
ของเขา แม้ตัวเขาเองก็ต้องยอมรับฯ เราได้เรียนทางอรรถคดี เมื่อครั้ง
เข้ารับราชการในทางนี้ รู้เพียงฟงค�าพยานแล้วสันนิษฐานเอาความจริง
แลตามยุติธรรมควรจะเปนอย่างไร ไม่เข้าใจถึงวางบท เพราะในครั้งนั้น
กรมต่างๆ พิจารณาแล้วส่งส�านวนให้ลูกขุนณะศาลหลวงชี้ขาด คือชี้ว่า
ใครผิดใครถูก แล้วจึงเปนน่าที่ของขุนหลวงพระไกรศรีราชสุภาบดีเปน
ผูป้ รับสัตย์คอื วางบทลงโทษผูผ้ ดิ หรือยกฟอง ครัน้ มาถึงฎีกา ทรงตัดสิน
เองไม่ได้อ้างบท ยืนตามค�าชี้ขาดแลปรับสัตย์ ก็เปนแล้วไป ทรงแก้ก็ไป
ตามยุติธรรมเปนเค้าเงื่อน แลการรู้กฎหมายก็ยังไม่เปนที่น่าปรารถนา
เพราะหนังสือกฎหมายเก่า ก็อ่านเข้าใจยาก แลมีพระราชบัญญัติ
แลประกาศออกซ�้าซ้อนกันมามากตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ กระจัดกระจาย
กันอยู่ยากที่จะรวบรวมไว้ได้ ทั้งอาการของผู้ทรงกฎหมายในครั้งนั้น
ไม่นา� ให้เกิดความเลือ่ มใส ชัน้ ใหม่มแี ต่กรมหลวงพิชติ ปรีชากรพระองค์
เดียว ไม่พอจะแก้ผู้อื่นเปนอันมากให้เปนผู้น่าเลื่อมใส ไปทั้งนั้น ถ้าเรา
สนใจก็คงรู้ดีขึ้นกว่านี้อิกฯ ต�าแหน่งที่เราท�านี้แล ครั้นเมื่อตั้งศาล
สถิตยุติธรรมยกคดีในกรมทั้งหลาย มารวมพิจารณาในใต้บัญชาของ
เจ้ากระทรวงเดียวกันแล้ว ก็ยังคงมีสืบมา เจ้าพนักงารในต�าแหน่งนี้
ได้ไปเปนกรรมการศาลฎีกาก็มี กรรมการศาลฎีกาได้เข้ามารับต�าแหน่ง
นี้ก็มี ในบัดนี้เปนอธิบดีกรมพระสมุหนิติศาสตร์ ในกระทรวงวังด้วยฯ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส (พระองคเจ้า
วาสุกรี) ทรงเปนพระราชโอรสพระองคที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก กับเจ้าจอมมารดาจุ้ย ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๓ ทรง
ผนวชประทับ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในรัชกาลที่ ๒ ทรง
สถาปนาเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงดํารงพระสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ ถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดให้เปนเจ้าคณะกลาง ถึง
รัชกาลที่ ๔ ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปน กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ ๗ แหง
กรุงรัตนโกสินทร สิน้ พระชนม เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๖ พระชนมายุ ๖๔ พรรษา

ครัง้ นัน้ เริม่ พระราชทานเงินเดือนแก่ผทู้ า� ราชการประจ�าวันแล้ว
ข้าราชการในกรมราชเลขาได้รบั พระราชทานทัว่ กัน กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
เปนอธิบดี กรมพระเทววงศ์วโรปการ กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ เข้ามา
ก่อนเรา เมื่อเราเข้าไป เปนที่ ๔ ไม่มีเจ้านายอื่นเข้าอิกจนเราออกมาบวช
นอกจากนี้ ข้าราชการในกรมพระอาลักษณ์ชั้นหลวงชั้นขุนแลเสมียน
เรารับราชการอยู่ ๒ ขวบปเต็ม หาได้รับพระราชทานเงินเดือนไม่
จะเปนเพราะไม่ได้ทรงนึกถึงหรืออย่างไรหาทราบไม่ เสดจอธิบดีของเรา
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ท่านก็หาได้ทรงขวนขวายไม่ เปนแต่ได้รับพระราชทานเงินปขึ้นกว่าเดิม
อิก ๕ ชั่ง เปนปละ ๓๕ ชั่ง ตามอย่างเจ้านายรับราชการ ท่านผู้ได้รับ
พระราชทานเงินเดือน ก็ได้รบั พระราชทานเงินปเพิม่ เหมือนกัน เราหาได้
กระสับกระส่ายเพราะเหตุนี้ไม่ เหตุว่าเคยท�าราชการมาด้วยความภักดี
ยังไม่เคยได้รับพระราชทานเงินเดือน ท�าไปด้วยน�้าใจเช่นนั้น มีราชการ
ไม่อยู่เปล่า แลทรงสนิทสนมด้วย เปนพอแล้ว ทั้งในเวลานั้นเราไม่ได้
จับจ่ายเลี้ยงตัวเอง ยายยังเปนธุระอยู่ ไม่รู้จักสิ้นยัง แลเหตุต้องการ
เงินใช้ กล่าวคือสุรยุ่ สุรา่ ยเราก็งดได้แล้ว เสียแต่มามีราชการในเวลาทีเ่ รา
เข้าอยู่วัดแล้วฯ
ตั้งแต่เข้ารับราชการแล้ว เราปลงใจว่าจักหาได้บวชเลยไปไม่
ถ้าท�าอย่างนั้น ดูเปนทิ้งราชการ เหนแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไป ในเวลา
นั้น เสียงพวกยามหนุ่มข้อนว่าพระสงฆ์ว่า บวชอยู่ไม่ได้ท�าประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่แผ่นดิน ขี้เกียจกินแล้วก็นอน รับบ�ารุงของ
แผ่นดินเสียเปล่า ฝายเราไม่เหนถึงอย่างนั้น เหนว่าพระสงฆ์ยังตั้งใจจะ
ท�าดีแต่เปนเฉพาะตัว เพราะไม่มีการอย่างอื่นเช่นตัวเรา เท่านั้นก็จะจัด
ว่าเปนดี จึงไม่อาจปฏิเสธค�าที่ว่าไม่ได้ท�าประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้แก่แผ่นดิน ยังไม่มีญาณพอจะเห็นกว้างขวางไปว่า พระสงฆ์ได้ท�า
ประโยชน์แก่แผ่นดินมากเหมือนกัน มีสั่งสอนคนให้ประพฤติดี เอาธุระ
ในการเล่าเรียนของเด็กบุตรหลานราษฎรเปนอาทิ ข้อส�าคัญคือเปนทาง
เชือ่ มให้สนิทในรวางรัฐบาลกับราษฎร ในครัง้ ก่อน พระสงฆ์ยงิ่ เปนก�าลัง
ของแผ่นดินมากกว่าเดี๋ยวนี้ ญาณเช่นนี้ยังไม่ผุด จึงกระดากเพื่อจะละ
ราชการไปบวชเสียฯ แต่ยังคงไปเฝาเสดจพระอุปชฌายะ แลเรียนภาษา
มคธอยู่ตามเดิมฯ แต่ชาตาของเราเปนคนบวชกระมัง วันหนึ่งผเอิญ
กรมพระเทววงศ์วโรปการทรงล้อเราว่า เปนผู้เข้าวัดต่อน่าพระที่นั่ง
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แต่ล้นเกล้าฯ หาได้ทรงพระส�ารวลตามไม่ ทรงถือเอาเปนการ ทรง
เกลี้ยกล่อมจะให้เราสมัคบวช เรากราบทูลตามความเหนเกรงจะเปนทิ้ง
ราชการ พระราชทานกระแสพระราชด�ารัสอธิบายว่า ถ้าเราบวชจักได้
ราชการเพียงไร ไม่เปนอันทิ้ง จนเราหายกระดากใจเพื่อจะบวช ตรัส
ปลอบอย่าให้เราห่วงถึงยาย เพราะท่านชราแล้วก็คงตายมื้อหนึ่ง ตรัส
ขอปฏิญญาของเราว่าจะบวช เราเกรงจะไปไม่ตลอด เพราะยังไม่ไว้ใจ
ของตัวอันเปลี่ยนเร็ว เมื่อครั้งรุ่นหนุ่ม จึงไม่กล้าถวายปฏิญญา เปน
แต่กราบทูลว่า ถ้าจะสึก จะสึกเมื่อพ้นพรรษาแรก พ้นจากนั้น เปนอัน
จะไม่สึก พระราชทานปฏิญญาไว้ว่า บวชได้ ๓ พรรษาแล้ว จักทรงตั้ง
เปนต่ า งกรม ทรงอ้ า งสมเดจกรมพระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส ครั้ ง เปน
กรมหมื่นนุชิตชิโนรสเปนตัวอย่าง ครั้งนั้นเจ้านายพวกเราได้เปนต่าง
กรมแล้ว เพียง ๔ พระองค์ เปนเจ้าพี่ชั้นใหญ่ทั้งนั้น แลเราจะมาเปนที่ ๕
เหลือที่จะเอื้อมคิดไปถึง จึงไม่ได้เอามาเปนอารมณ์เสียเลย จนวันมี
พระราชด�ารัสสั่งให้เตรียมรับกรม ดังจะกล่าวข้างน่าฯ
ตั้งแต่ทรงทราบว่าเราเปนผู้เข้าวัด ดูทรงพระกรุณามากขึ้น แล
มีราชการในทางวัดเพิ่มขึ้น เมื่อมีพระราชธุระถึงเสดจพระอุปชฌายะ
รับสัง่ ใช้เราเชิญพระกระแสรับสัง่ มากราบทูลบ้าง เชิญพระราชหัตถเลขา
มาถวายบ้าง เมื่อคราวจะฉลองวัดนิเวศนธรรมประวัติเกาะบางปอิน
ที่ทรงสร้างใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้เรามีน่าที่เปนผู้ดูการจารึกอักษรต่างๆ
ในแผ่นศิลาแลติดศิลาจารึกนั้นตามที่ เรียกช่างเขียนหนังสือขอมจาก
กรมราชบัณฑิต ช่างเขียนหนังสือไทยจากกรมพระอาลักษณ์ ช่างแกะ
จากกรมกษาปณสิทธิการแลกรมช่างสิบหมู่ มาตั้งกองท�าแล้วน�าขึ้นไป
ติดเร่งรัดท�าแล้วเสร็จทันงานฉลอง ทรงใช้สรอยเราในราชกิจนั้นๆ
สนิทสนมจนถึงเวลากราบถวายบังคมลาออกมาบวชฯ
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ธรรมเนียมเก่า ชายผู้เกิดต้นปไปหากลางป มีอายุนับโดยปได้
๒๑ อุปสมบทได้ ผู้เกิดพ้นกลางปไปแล้ว ให้อุปสมบทต่อเมื่ออายุได้
๒๒ โดยป ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ธรรมเนียมในราชการพออายุ ๒๑ ก็
อุปสมบทได้ ต่อมาพระมหาเถระในธรรมยุตติกนิกายเหนว่า คนเกิด
ต้นปอาจอุปสมบทได้ในปที่ ๒๐ ทีท่ อนเข้ารอบแล้ว ได้ ๑๙ ป มีเศษเดือน
พอจะประจบเข้ากับเดือนที่อยู่ในครรภ์เปน ๑ ป แลได้อุปสมบทแก่คน
มีอายุเพียงเท่านี้มาเปนบางครั้ง เฉพาะบุรุษพิเศษ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ก็ได้ทรงอุปสมบท เมื่อพระชนม์มายุเท่านี้ฯ เมื่อมีตัวอย่างมาแล้ว
เราจึงกราบทูลเสดจพระอุปชฌายะ ขอประทานพระมติในการบวช
ท่านทรงอ�านวยให้อุปสมบทในปที่ ๒๐ จึงน�าความนี้กราบทูลล้นเกล้าฯ
ทรงพระอนุ มั ติ เปนอั น ตกลงว่ า จั ก อุ ป สมบทในป ที่ ๒๐ นี้ ฯ เดิ ม
กรมพระเทววงศ์วโรปการ จักทรงผนวชในปนี้ แต่มีราชการต้องงดไป
คงบวชแต่เราผูเ้ ดียวฯ สมโภชทีพ่ ระทีน่ งั่ อัมรินทรวินจิ ฉัย วันหนึง่ ร่งุ ขึน้
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อุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร เดือน ๘ ขึ้น ๙ ค�่า
ปเถาะเอกศก จุลศักราช ๑๒๔๑ ตรงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๔๒๒ เสร็จอุปสมบทกรรมเวลาบ่าย ๑ โมง ๔๑ ลิบดา สมเดจ
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เปนพระอุปช ฌายะ พระจันทรโคจรคุณ
(จนฺทร�สี) วัดมกุฏกษัตริย์ เปนพระกรรมวาจาจารย์ สวดองค์เดียว
ตามแบบพระวินัย ธรรมเนียมที่ใช้กันมาสวดคู่ ท่านผู้อยู่ข้างขวาเรียก
กรรมวาจาจารย์ ท่านผูอ้ ยูข่ า้ งทร้าย เรียกอนุสาวนาจารย์ เรียกอย่างเขินๆ
เพราะอนุสาวนาเปนเอกเทศของกรรมวาจา จะหมายกรรมวาจาเปนญัตติ
ก็แยกกันสวดไม่ได้ อย่างไรจึงสวดคู่ เราเหนว่า คงเกิดขึ้นในหมู่ที่ไม่
เข้าใจบาฬ สวดเข้าคู่กัน เปนอันทานกันเอง รูปหนึ่งสวดผิด การสวด
ย่อมล่ม รู้ได้ง่าย เปนวิธีชอบกลอยู่ แต่ท่านผู้รู้มักรังเกียจว่าสวด
ไม่สดวก ว่าอักษรไม่ตระหนัก แต่บวชออกแขก ยังคงใช้กันมา เว้นแต่
ในคราวท�าทัฬหิกรรมคือบวชซ�้า สวดแต่รูปเดียว ครั้งล้นเกล้าฯ ทรง
อุปสมบท มีพระกรรมวาจาจารย์รปู เดียว ตัง้ แต่นนั้ มาพระเจ้าน้องยาเธอ
ทรงอุปสมบทมีพระกรรมวาจาจารย์รูปเดียวตามอย่าง แต่หม่อมเจ้า
คงสวดคู่ คราวนี้กลายเปนจัด ชั้นเอกสวดรูปเดียว ชั้นโทสวดคู่ แต่
ตามวัดก็ใช้สวดรูปเดียวตามขึ้นบ้าง นึกดูก็ขัน อย่างไรจึงกลายเปนยศ
คนสามัญที่สุดคนของหม่อมเจ้าเอง พอใจจะมีพระกรรมวาจาจารย์
รูปเดียว ก็มีได้ ส่วนหม่อมเจ้าเองมีไม่ได้ฯ เหตุไฉน เจ้าคุณจันทรโคจรคุณ ผู้เปนเพียงพระราชาคณะยก จึงเปนพระกรรมวาจาของเราฯ
มีเปนธรรมเนียมในราชการ พระอุปชฌายะ หลวงเลือก พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าตัวผูบ้ วชเลือก เราเลือ่ มใสอยูม่ ากในเจ้าคุณจันทรโคจรคุณ
เหนอาการของท่านเคร่งครัดแลเปนสมถะดี มีฉายาอันเย็น เช่นพระ
ราหุลครัง้ ยังเปนพระทารก กล่าวชมสมเดจพระบรมศาสดาฉนัน้ ท�าทาง
รู้จักกับท่านไว้ก่อนแล้ว ครั้นถึงเวลาบวช จึงเลือกท่านเปนพระกรรม-
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วาจาจารย์ ไม่ต้องการท่านผู้มียศสูงกว่า เราพอใจว่าได้ท่านเปนพระ
กรรมวาจาจารย์ ตั้งแต่บัดนั้นมาจนทุกวันนี้ฯ ในคราวที่เราบวชนั้น
เหนได้ว่าล้นเกล้าฯ ทรงกังวลอยู่ พอเที่ยงแล้วก็เสดจออก ไม่ต้อง
คอยนานฯ บวชแล้วมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนี้ ล้นเกล้าฯ หาได้เสดจ
มาส่งไม่ โปรดเกล้าฯ ให้สมเดจเจ้าฟากรมพระจักรพรรดิพงศ์เสดจมา
ส่งโดยรถหลวง เสดจพระอุปช ฌายะโปรดให้อยูค่ ณะกุฏิ์ ทีเ่ ปนคณะร้าง
ไม่มพี ระอยูใ่ นเวลานัน้ นีเ้ ปนเหตุให้เราเสียใจ เพราะได้เคยอยูท่ โี่ รงพิมพ์
ที่เคยประทับของทูนกระหม่อมมาแล้ว ทั้งอยู่ห่างจากท่านออกไปด้วย
เมื่อเปนเช่นนี้ จึงตั้งตนเปนคนห่างบ้าง แต่พระประสงค์ของท่านว่า
เราอยูท่ นี่ นั่ คณะกุฏจิ์ ะได้ไม่เปลีย่ ว แต่เราก็อยูส่ องคนกับตาจุย้ อายุ ๗๐
แล้ว ที่ยายจัดให้มาอยู่เพื่อนเท่านั้น แต่อยู่ก็สบาย เงียบเชียบ มีคน
หลายคนก็แต่เวลาในเพลที่เขาเชิญเครื่องมาส่งฯ
ถึงน่าเข้าพรรษา ล้นเกล้าฯ เสดจถวายพุ่มที่วัดนี้ เคยเสดจ
ทรงประเคนพุ่มพระเจ้าน้องยาเธอ ผู้ทรงผนวชใหม่ถึงต�าหนักเปนการ
ทรงเยือนด้วย เสดจกุฎีเราทรงประเคนพุ่ม เราเหนท่านทรงกราบด้วย
เคารพอย่างเปนพระ แปลกจากพระอาการที่ทรงแสดงแก่พระองค์อื่น
เพียงทรงประคองอัญชลี เรานึกสลดใจว่า โดยฐานเปนพระเจ้าแผ่นดิน
ท่านก็เปนเจ้าของเรา โดยฐานเนื่องในพระราชวงศ์เดียวกัน ท่านก็เปน
พระเชษฐะของเรา โดยฐานเปนผูแ้ นะราชการพระราชทาน ท่านก็เปนครู
ของเรา เหนท่านทรงกราบ แม้จะนึกว่าท่านทรงแสดงเคารพแก่ธงชัย
พระอรหัตต่างหาก ก็ยังวางใจไม่ลง ไม่ปรารถนาจะให้เสียความวาง
พระราชหฤทัยของท่าน ไม่ปรารถนาจะให้ทา่ นทอดพระเนตรเหนเราผูท้ ี่
ท่านทรงกราบแล้วถือเพศเปนคฤหัสถ์อิก ตรงค�าที่เขาพูดกันว่ากลัว
จัญไรกิน เราตกลงใจว่าจะไม่สึกในเวลานั้น แต่หาได้ทูลไม่ฯ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ
พระอุปชฌาย
พระจันทรโคจรคุณ (ยิม้ จนฺทรํส)ี
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามรูปแรก
เปนชาวกรุงเทพฯ เกิดเมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๒
เปนศิษยหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัวเมื่อยังทรง
ผนวชอยู เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูหัว ทรงสถาปนาวัดมกุฏกษัตริยาราม ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑
ทรงอาราธนาพระจันทรโคจรคุณ (ยิม้ )
ไปเปนเจ้าอาวาสรูปแรก เปนพระกรรมวาจาจารยของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้าฯ เมื่อคราวทรงผนวช พ.ศ.
๒๔๒๒ และเปนพระอุปชฌายของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมือ่ ทรงทํา
ทัฬหีกรรมในศกเดียวกัน ถึงมรณภาพ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ อายุ ๗๓ ป
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คราวนี้ เสดจพระอุปชฌายะ หาค่อยได้ทรงสั่งสอนเหมือนเมื่อ
ครั้งเปนสามเณรไม่ เปนเพราะท่านเลิกเปนพระอุปชฌายะเสีย ทรงรับ
เปนเฉพาะบางคน พระใหม่ของท่านจึงมีไม่กี่รูป ท่านทรงสอนพระอื่น
กลับทรงสอบถามเราด้วยซ�้าฯ ในพรรษาต้น อยู่ข้างได้ความสุข เพราะ
ความเปนไปลงรเบียบแลเงียบเชียบ เช้าบางวันไปบิณฑบาต เช้า ๒
โมงครึ่ง ลงนมัสการพระที่พระอุโบสถ กลับขึ้นมาแล้วจึงฉันเช้า แต่นั้น
ว่าง สุดแล้วแต่จะน้อมเวลาไป กลางวันพัก บ่ายดูหนังสือเรียน พอแดด
ร่มไปกวาดลานพระเจดีย์ กลับจวนค�่า หัวค�่าเรียนมคธภาษากับพระ
ปริยัติธรรมธาดา (ชัง) เหมือนอย่างเคยเรียนที่วัง ยังเรียนอรรถกถา
ธรรมบทอยู่นั่นเอง แต่ก�าลังเคร่ง เงินทองไม่เกี่ยวข้อง อาจารย์พลอย
ขาดผลที่เคยได้เปนรายเดือนด้วย ๒ ทุ่มครึ่ง ลงนมัสการพระสวดมนต์
ฟงสิกขาที่พระอุโบสถ เสดจพระอุปชฌายะมักประทับตรัสอยู่จนเวลา
ราว ๔ ทุ่มจึงเสดจขึ้น พระไม่อยู่รอ ต่างรูปต่างไป เว้นแต่ผู้ที่ท่านตรัส
อยู่ด้วย ฝายเราเคยมาในราชการ ทั้งท่านตรัสกับเราเองโดยมากด้วย
รออยู ่ ก ว่ า จะเสดจขึ้ น จึ ง ได้ ก ลั บ แต่ นั้ น เปนเวลาสาธยายแลเจริ ญ
สมณธรรม กว่าจะถึงเวลานอนราว ๒ ยามสวดมนต์ที่เปนพระสูตร
ต่างๆ บันดามีในสมุดพิมพ์แบบธรรมยุต ครั้งรัชกาลที่ ๔ เราเล่าจ�าได้
มาแต่ก่อนอุปสมบทแทบทั้งนั้น ไม่พักล�าบากด้วยการนี้ ต้องเล่าเติม
บางอย่างที่ไม่มีในนั้น เราเล่าที่วัดนี้ ปาติโมกข์ทั้งสอง แลองค์นิสสยมุตตกะเปนต้น ที่ส�าหรับเปนความรู้ ไม่ได้ใช้เปนสวดมนต์ฯ
ศึกษาธรรมแลวินัยหนักเข้า ออกจะเหนเสดจพระอุปชฌายะ
ทรงในทางโลกเกินไปเสียแล้ว นีเ้ ปนอาการของผูแ้ ลเหนแคบดิง่ ไปในทาง
เดียว ต่อเปนผู้ใหญ่ขึ้นเอง จึงเหนว่ารู้ทางโลกก็เปนส�าคัญอุดหนุน
รูท้ างธรรมให้มนั่ ให้กว้าง พระศาสดาของเราก็ได้ความรูท้ างโลกเปนก�าลัง
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ช่วย จึงประกาศพระพุทธศาสนาด้วยดี ในเวลานี้ คนเช่นนั้นเขาคงเหน
เราทรงในทางโลกเกินไปเหมือนกัน ครัง้ นัน้ ใคร่จะไปอยูใ่ นส�านักเจ้าคุณ
จันทรโคจรคุณ ที่วัดมกุฏกษัตริย์ซึ่งครั้งนั้นเรียกวัดพระนามบัญญัติ
เพื่อส�าเหนียกความปฏิบัติของท่าน พอออกพรรษาแล้ว พูดแก่ท่าน
ทูลขอพระอนุญาตของล้นเกล้าฯ ทูลลาเสดจพระอุปชฌายะ โปรดให้ไป
สมปรารถนา เปนคราวแรกที่เจ้านายพวกเราไปอยู่วัดอื่น นอกจาก
วัดบวรนิเวศวิหารนี้แลวัดราชประดิษฐ ได้ไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์เมื่อ
เดือนพฤศจิกายนปนั้นเองฯ แต่แรกท่านให้อยู่คณะด้านตวันออก ที่กุฎี
ตรงสระด้านเหนือที่เราสร้างเอง แต่บัดนี้ช�ารุดแลรื้อเสียแล้ว ภายหลัง
ขออนุญาตอยูใ่ นคณะของท่านทางคณะตวันตก ท่านให้อยูท่ หี่ อไตรหลัง
กุฎใี หญ่ของท่านฯ ท่านฝากเราให้เรียนมคธภาษาต่อเจ้าคุณพระพรหมมุนี
(กิตฺติสาร) ครั้งยังเปนบาเรียน เรียนมังคลัตถทีปนี พอค�่าอาจารย์มา
สอนที่กุฎีฯ
เราไปอยูว่ ดั นัน้ เปนครัง้ แรกทีเ่ ราได้พบว่า ความปฏิบตั วิ นิ ยั ของ
พวกพระธรรมยุตแผกกันโดยวิธี เช่นถือวิกัปอติเรกจีวร ภายใน ๑๐ วัน
เหมือนกัน แต่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร วิกัปหนเดียวแล้ว ฝายที่วัดมกุฏกษัตริย์ เมื่อถอนแล้ว ต้องวิกัปใหม่ทุก ๑๐ วัน เปนอย่างนี้ ได้ความว่า
ในครัง้ นัน้ คณะธรรมยุต มีหวั วัดเปนเจ้าส�านักอยูส่ อง วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ เ ปนเจ้ า คณะ ๑ วั ด โสมนั ส วิ ห าร ๑ สองส� า นั ก นี้ ปฏิ บั ติ วิ นั ย ก็ ดี
ธรรมเนียมก็ดี แผกกันไปบ้างโดยวิธี แม้อธั ยาศัยก็แผกกัน วัดอืน่ ทีอ่ อก
จากสองวัดนั้นหรือเนื่องด้วยสองวัดนั้น ย่อมท�าตามหัววัดของตน เหตุ
แผกกันของสองวัดนัน้ เราควรจะถามเจ้าคุณพระกรรมวาจาจารย์ของเรา
ได้ทีเดียว แต่พลาดมาเสียแล้ว หาได้ถามไม่ เข้าใจตามความสังเกตแล
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พบเหนว่า เมื่อครั้งทูนกระหม่อมยังทรงผนวช ครั้นเมื่อเสดจมาอยู่วัด
บวรนิเวศวิหารแล้วสมเดจพระวันรัตน (พุทธฺ สิร)ิ ครองคณะวัดราชาธิวาส
อยู่ข้างโน้น ทูนกระหม่อมทรงเปลี่ยนแปลง หรือตั้งแบบแผนอย่างใด
อย่างหนึง่ ขึน้ ข้างนี้ สมเดจพระวันรัตนอยูข่ า้ งโน้นบางทีจะไม่รู้ คงท�าตาม
แบบที่ใช้ ครั้งเสดจอยู่วัดราชาธิวาส ข้างเสดจพระอุปชฌายะเสดจย้าย
จากวัดมหาธาตุมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารกับทูนกระหม่อม ไม่ได้เคยเสดจ
อยู่วัดราชาธิวาส คงทรงตามแบบที่ใช้ในวัดนี้สืบมา การเปลี่ยนแปลง
อย่างใดอย่างหนึง่ ไม่เคยมีประกาศให้รทู้ วั่ กันหรือบังคับนัดหมายให้เปน
ตามกัน จนถึงเราเปนผูค้ รองคณะ พึง่ จะมีขนึ้ บ้างเมือ่ มีหนังสือแถลงการณ์
คณะสงฆ์ขึ้นแล้ว ครั้นทูนกระหม่อมทรงลาผนวชไปเสวยราชย์แล้ว เสดจ
พระอุปชฌายะเปนเจ้าคณะ แต่ท่านไม่ได้เปนบาเรียน แลท่านทรงถ่อม
พระองค์อยู่ด้วย ฝายสมเดจพระวันรัตน เปนผู้ใหญ่แก่พรรษากว่าท่าน
ต่อมาเปนสังฆเถระในคณะด้วย เปนบาเรียนเอก มีความรู้พระคัมภีร์
เชี่ยวชาญ ทั้งเอาใจใส่ในการปฏิบัติจริงๆ ด้วย แต่ไม่สันทัดในทางคดี
โลกเลย ข้างเสดจพระอุปชฌายะโปรดถือตามแบบเดิม ข้างสมเดจ
พระวันรัตนชอบเปลี่ยนแปลง มีอัธยาศัยเปนธรรมยุตแท้ สององค์นั้น
ไม่ได้หารือแลตกลงกันก่อน เมื่อฝายหนึ่งจะแก้ไขท�าเนียมเดิม ใครจะ
แก้ไขไปอย่างไรก็ได้ มุ่งในที่แคบคือเฉพาะวัดที่ปกครอง ไม่คิดว่าจะ
ท�าความเพี้ยนกันขึ้นในทางนิกายอันเดียวกัน เหตุอันหนุนให้แก้ไขนั้น
คือมุ่งจะท�าการที่เหนว่าถูก ไม่ถือความปรองดองเปนส�าคัญ ในเวลานั้น
วัดบวรนิเวศวิหารก�าลังโทรม มีพระหลักแหลมในวัดน้อยลง ถูกจ่ายออก
ไปครองวัดต่าง ก็หาเปนก�าลังของวัดเดิมไม่ กลับเปนเครื่องทอนก�าลัง
วัดเดิม พระอริยมุนี (เอม) ได้ออกไปวัดเทพศิรินทร์ เมื่อก่อนน่าเรา
อุปสมบทปหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมาจนตลอดเวลาของเสดจพระอุปชฌายะ
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ไม่มีพระออกวัดอิกเลย ในวัดเพียงเทศนาอ่านหนังสือได้เปนจังหวะ
ถูกต้อง สวดปาติโมกข์ได้ก็เปนดี ฝายวัดโสมนัสก�าลังเจริญ มีพระ
บาเรียนเปนนักเทศน์แลบอกปริยัติธรรมได้หลายรูป ทั้งเปนผู้มั่นคงใน
พระศาสนา จ่ายออกวัดต่างไป ย่อมเปนก�าลังของวัดเดิม ช่วยแผ่ลัทธิ
ให้กว้างขวาง สมเดจพระวันรัตนไม่มีอ�านาจในทางคณะเลย แต่มีก�าลัง
อาจแผ่ลัทธิกว้างขวางออกไป เพราะมีผู้นับถือนิยมตาม ความปฏิบัติ
เพี้ยนกันมีขึ้นด้วยประการอย่างนี้ฯ เจ้าคุณอาจารย์ของเรา ได้เคยเปน
พระปลัดของสมเดจพระวันรัตน อยูว่ ดั ราชาธิวาสแล้วย้ายมาอยูว่ ดั โสมนัส
วิหารพร้อมกับท่าน ต่อมาทูนกระหม่อมทรงตั้งเปนพระราชาคณะ
โปรดให้มาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังโปรดให้ไปอยู่ครองวัดมกุฏกษัตริย์ ท่านเคยพบความเพี้ยนกันมาแล้ว ท่านจึงเลือกใช้ตามความ
ชอบใจ ความปฏิบัติธรรมแลวินัย ตลอดจนอัธยาศัย เปนไปตามคติ
วัดโสมนัสวิหาร แบบธรรมเนียมเปนไปตามคติวัดบวรนิเวศวิหาร
ปนกันอยู่ฯ ความแผกผันนี้เปนเหตุพระต่างวัดไปมาไม่ถึงกัน พระต่าง
เมืองไปมาพักอยูต่ า่ งวัด กระดากเพือ่ เข้านมัสการพระด้วยกัน คราวหนึง่
เมื่อรับสมณศักดิ์แล้ว เราไปพักอยู่วัดสัตตนาถปริวัตรเมืองราชบุรี
เข้านมัสการพระกับพวกพระวัดนั้น ปรารถนาจะดูธรรมเนียม จึงให้
พระสมุทรมุนี (หน่า ย) เจ้า อาวาสน�า นมั สการพระแลชัก สวดมนต์
ธรรมเนียมแปลกมากเล่าไม่ถูก วัดนั้นออกจากวัดโสมนัสวิหาร บางที
ธรรมเนียมวัดโสมนัสวิหาร จักเปนเช่นนั้นกระมังฯ
นอกจากนี้ ยังได้พบความเปนไปของวัดทีข่ นึ้ วัดอืน่ ว่าเปนเช่นไร
พระผู้ใหญ่วัดตั้งแต่เจ้าอาวาสลงมา ต้องไปมาหาสู่วัดเจ้าคณะแล
วัดใหญ่ได้ความคุ้นเคยกับต่างวัด ได้คติของต่างวัด แต่เปนวัดไม่มี
เจ้านายเสดจอยู่ พระในพื้นวัดย่อมเซอะอยู่เองแต่ว่าง่าย หัวไม่สูงฯ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
เจ้าฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ พระราชโอรสพระองคที่
๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห วั กับสมเด็จพระเทพศิรนิ ทรา
บรมราชินี ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙
พระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห วั ทรงบัญชาการ
กรมพระคลังมหาสมบัติ สิน้ พระชนม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ พระชนมายุ ๔๔
พรรษา

คณะกุฏิ์ที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมื่อแรกทรงผนวช

04. P.13-166.indd 99

4/6/16 10:59 PM

100 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò
ตั้งแต่ครั้งทูนกระหม่อมยังทรงผนวช พวกพระธรรมยุตนับถือ
สีมาน�้าว่าบริสุทธ์ เปนที่สิ้นสงสัย ไม่วางใจในวิสุงคามสีมาอันไม่ได้มา
ในบาฬ เปนแต่พระอรรถกถาจารย์ แนะไว้ในอรรถกถาอนุโลมคามสีมา
ครั้งยังไม่มีวัดอยู่ตามล�าพัง จึงใช้สีมาน�้าเปนที่อุปสมบท ต่อมาพระรูป
ใดจะอยู่เปนหลักฐานในพระศาสนา ท่านผู้ใหญ่จึงพาพระรูปนั้นไป
อุปสมบทซ�า้ อิกในสีมาน�า้ เรียกว่าท�าทัฬหิกรรมฯ ส�านักวัดบวรนิเวศวิหาร
หยุดมานานแล้ว พระเถระในส�านักนี้ ไม่ได้ทา� ทัฬหิกรรมโดยมาก สมเดจ
พระสังฆราช (ปุสฺสเทว) อุปสมบทครั้งหลัง กว่า ๒๐ พรรษาแล้ว พึ่ง
ได้ท�าทัฬหิกรรม ครั้งจะสวดกรรมวาจาอุปสมบทเมื่อล้นเกล้าฯ ทรง
ผนวชพระ เสดจพระอุปช ฌายะตรัสเล่าว่า พระเถระทัง้ หลายผูเ้ ข้าในการ
ทรงผนวชล้วนเปนผู้ได้ท�าทัฬหิกรรมแล้ว ยังแต่ท่านองค์เดียว ทั้งจัก
เปนผู้ส�าคัญในการนั้น จึงต้องท�า คงจะไม่ทรงนึกถึงหม่อมเจ้าพระธรรมุณหิสธาดาผูไ้ ม่ได้ทา� อิกองค์หนึง่ ฯ ฝายส�านักวัดโสมนัสวิหารยังท�า
กันเรือ่ ยมา ไม่เฉพาะรูปจะยัง่ ยืนเปนหลักในพระศาสนา พระนวกะสามัญ
ก็ท�าเหมือนกันฯ คราวนี้เกิดปนกันขึ้นเองในหมู่พระ เปนพระน�้าก็มี
เปนพระบกก็มี คราวนี้พวกอุบาสิกาส�านักนั้น ก็พูดกระพือเชิดชูพระน�้า
หมิ่นพระบก จนเกิดความขึ้นคราวหนึ่ง ก่อนน่าเราบวช ล้นเกล้าฯ
ทรงออกรับในฝายพระบก ตั้งแต่นั้นมา เสียงว่าพระน�้าพระบกก็สงบมา
ถึงยังท�ากัน ก็ปดเงียบ ไม่ท�าจนเฝอเหมือนอย่างก่อนฯ ครั้งเราบวช
ความนับถือพระบวชในสีมาน�า้ ยังไม่วาย เราเหนว่าเราเปนผูจ้ กั ยัง่ ยืนใน
พระศาสนาต่ อ ไป พระเช่ น เราจั ก ต้ อ งเปนหลั ก ในพระศาสนาด้ ว ย
เหมือนกัน เมื่อพระในนิกายเดียวกัน มีวิธีปฏิบัติแผกกันตามส�านัก
เราควรเปนผู้เข้าได้ทุกฝาย อันจะให้เข้าได้ ต้องไม่เปนที่รังเกียจในการ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อแรกทรงผนวช
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อุปสมบทเปนมูล ทั้งเราก็อุปสมบทเรวไปกว่าปกติ เมื่อท�าทัฬหิกรรม
อุปสมบทซ�้าอิกในสีมาน�้า จักสามารถท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ดี เราจึง
เรียนความปรารภนี้แก่เจ้าคุณอาจารย์ ขอท่านเปนธุระจัดการให้ ท่าน
เหนด้วย แลรับจะเอาเปนธุระ สั่งให้เรามากราบทูลเชิญเสดจๆ พระ
อุปชฌายะ ท่านตรัสว่าจะเสดจก็เกรงจะเปนการอื้ออึง ตรัสสั่งให้เอา
พระนามไปสวด ทรงเทียบว่าไม่มอี ปุ ช ฌายะ ยังอุปสมบทขึน้ แต่เจ้าคุณ
อาจารย์ เจ้าคุณพรหมมุนกี บั เรา ปรึกษากันเหนร่วมกันว่า มีความข้อหนึง่
ในกัมมากัมมวินิจฉัยว่า ”กรรมอันจะพึงท�าในที่ต่อน่า ท�าเสียในที่ลับ
หลัง เปนวัตถุวบิ ตั ิ หาเปนกรรมทีไ่ ด้ทา� โดยธรรมไม่„ ถ้าอุปสัมปทากรรม
จะต้องท�าในที่ต่อน่าอุปชฌายะ เมื่ออุปชฌายะไม่อยู่ในที่ประชุมสงฆ์
เปนแต่เอาชื่อมาสวด ก็จักเปนกรรมวิบัติ ข้อที่ว่าไม่มีอุปชฌายะก็
อุปสมบทขึ้นนั้น อยู่ข้างหมิ่นเหม่จะฟงเอาเปนประมาณมิได้ จึงตกลง
กันว่า เราจักถือเจ้าคุณอาจารย์เปนอุปช ฌายะใหม่ ในเวลาท�าทัฬหิกรรม
เจ้าคุณพรหมมุนฟี น หักสวดจะเปนเหตุรงั เกียจ เจ้าคุณอาจารย์ทา่ นเลือก
เอาเจ้าคุณธรรมไตรโลก (านจาร) วัดเทพศิรินทร์ ครั้งยังเปนบาเรียน
อยู่วัดโสมนัสวิหาร เปนผู้สวดกรรมวาจา ท่านรับจัดการให้เสร็จ พาตัว
ไปท�าทัฬหิกรรมที่แพโบสถ์ อันจอดอยู่ที่แม่น�้า ตรงฝงวัดราชาธิวาส
ออกไป เมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ แรม ๗ ค�่า ปเถาะเอกศก จุลศักราช ๑๒๔๑
ตรงวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๒๒ แรกขอนิสสัยถืออุปชฌายะ
ใหม่ แล้วท�าวิธีอุปสมบททุกประการ สวดทั้งกรรมวาจามคธแลกรรมวาจารามัญ จบกรรมวาจาแรก เวลา ๕ ทุ่ม....ลิบดา เสร็จท�าทัฬหิกรรม
แล้ว เจ้าคุณท่านสั่งให้ถือนิสสัยอาจารย์ไปตามเดิม เราจึงเรียกเจ้าคุณ
อาจารย์ตลอดมาฯ
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ในเวลาจ�าพรรษาที่ ๒ เราขออนุญาตเจ้าคุณอาจารย์เข้าไปอยู่
อุปฐากท่านในกุฎเี ดียวกัน ด้วยปรารถนาจะได้คนุ้ เคยสนิทแลจะได้เหน
ความปฏิบัติของท่านในเวลาอยู่ตามล�าพังด้วยฯ ท่านไม่ได้เปนเจ้า
แลเปนเพียงพระราชาคณะสามัญ เราเปนเจ้าชั้นลูกหลวง ห่างกันมาก
แม้เปนศิษย์ ก็ยากที่จะเข้าสนิท จึงปรารถนาจะหาช่องผูกความคุ้นเคย
เข้ายากแต่ในชัน้ แรก พอเข้าสนิทได้แล้วเปนกันเองดี เรากลับเข้าได้สนิท
กว่าเสดจพระอุปชฌายะผู้เปนเจ้าด้วยกัน แลเปนชั้นเดียวกับอาวด้วย
ปกติของเสดจพระอุปช ฌายะ แม้เข้าสนิทได้แล้ว แต่ไม่ได้เฝานานวันเข้า
กลับห่างออกไปอิก ต้องคอยเข้าอยู่เสมอ ยากที่จะรักษาความสนิทให้
ยืนที่ แม้สัทธิวิหาริกผู้มิใช่เจ้า ที่ท่านเคยทรงใช้สรอยมาสนิทมีฐานันดร
พระราชาคณะขึ้น อาจห่างออกไปได้ ด้วยท่านทรงเลิกใช้เสีย พระนั้น
เลยเข้ารอยไม่ถูก ฝายเจ้าคุณอาจารย์ เข้าสนิทได้คราวหนึ่งแล้ว แม้อยู่
ห่างจากกัน คงสนิทอยู่ตามเดิม เมื่อเรากลับมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารแล
เปนต่างกรมมีสมณศักดิใ์ นพระแล้ว ท่านก็ยงั คุน้ เคยสนิทสนมด้วยตาม
เดิมฯ ตั้งแต่เรามาอยู่กับท่าน ยังเหนจรรยาของท่านน่าเลื่อมใสอยู่เสมอ
เมือ่ เข้าไปอยูใ่ กล้ชดิ เหนว่าเปนปกติของท่านอย่างนัน้ จริง ยิง่ เลือ่ มใสขึน้
ปกติของท่าน รักษาไตรทวารให้บริสุทธ์ปราศจากโทษ นี้เปนลักษณะ
สมณะแท้ คุณสมบัติของท่านที่ควรรบุ เราไปอยู่ในส�านักของท่าน ๒ ป
๒ เดือน อยู่อุปฐากเกือบปเต็ม ในรวางนี้ไม่ปรากฏว่าได้แสดงความ
โกรธแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เปนผู้มีใจเย็น ไม่เคยได้ยินค�าพูดของท่านอันเปน
สัมผัปปลาป การณ์ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่พูดถึงเสียเลย จึงไม่แสดงความ
เข้าใจเขวให้ปรากฏเลย ความถือเราถือเขาของท่านไม่ปรากฏเลย เปนผู้มี
สติมาก สมตามค�าสอนของท่านว่า จะท�าอไรหรือพูดอไร จงยั้งนึกก่อน
ข้อที่แปลกผู้ใหญ่อื่นโดยมากไม่ดูหมิ่นคนเกิดทีหลังว่าเด็กแลตื้น แม้
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ผูเ้ ปนเด็กพูดฟงโดยฐานะเปนผูม้ เี มตตาอารี หาใช่ผมู้ ใี จคับแคบตามวิสยั
ของพระผู้ตั้งตัวเปนผู้เคร่งไม่ เช่นเราเข้าไปขออยู่ด้วยในส�านัก ท่านมี
อัธยาศัยเผื่อแผ่ พอที่จะรับไว้แลอนุเคราะห์ให้ได้รับประโยชน์จริงๆฯ
อุบายด�าเนิรการของท่าน ปกครองบริษัทด้วยผูกใจให้รักแลนับถือ
แม้เราเปนเจ้านายก็ปกครองไว้อยู่ ตลอดถึงในน�้าใจ สอนคนด้วยท�า
ตัวอย่างให้เหนมากกว่าจะพูด เมือ่ พูดสัง่ สอนอย่างใด เหนว่าท่านปฏิบตั ิ
มาอย่างนั้นด้วย เมื่ออธิกรณเกิดขึ้น ควรจะนิคคหะ ก็รีบท�าแต่ชี้โทษ
ให้ผผู้ ดิ เหนเอง ท�าอย่างทีเ่ รียกว่าบัวไม่ชา�้ น�า้ ไม่ขนุ่ รักษาความสม�า่ เสมอ
ในบริษทั จะแจกของ แจกทัว่ กัน เช่นน่าเข้าพรรษา ท่านแจกเครือ่ งสักการ
เพื่อพระสามัญผู้ไม่ได้รับของใครเลย จะได้ใช้ท�าวัตร เรามีผู้ถวายแล้ว
ท่านก็แจกมาถึงด้วยเหมือนกัน ชอบผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่แสดงให้ปรากฏ
มีศิษย์เปนเจ้านายเฉพาะบางพระองค์ ที่มาอยู่ด้วยมีแต่เรา ไม่มีเฝอดุจ
เสดจพระอุปชฌายะ น่าจะตื่น อิกอย่างหนึ่งท่านเปนอันเตวาสิกของ
ทูนกระหม่อม ได้พระเจ้าลูกเธอของท่านเรียกตามโวหารสามัญว่าลูกครู
มาไว้เปนศิษย์นา่ จะยินดีเท่าไร แต่ทา่ นรวังจริงๆ เพือ่ จะไม่ให้ความพอใจ
รั่วไหลออกภายนอก แต่ก็ไม่ฟงอยู่ดี ท่านประพฤติแก่เราโดยฐานมี
เมตตาอารีเอื้อเฟอ รวังไม่ตีสนิทกับเราเกินพอดี ที่จะพึงเหนว่าประจบ
หรือเอาใจเรามากเกินไปฯ ข้อบกพร่องของท่านตามที่เรานึกเหน เปนผู้
พูดน้อยเกินไป ที่เรียกกันว่าพูดไม่เปน ทูนกระหม่อมทรงพระต�าหนิว่า
พระไม่พดู แต่อนั ทีจ่ ริงคุน้ กันแล้ว ท่านพูด พูดไม่ถนัดเฉพาะท่านผูท้ จี่ ะ
พึงเคารพหรือย�าเกรง แลคนแปลกหน้า อิกอย่างหนึ่ง เรานึกติท่านใน
ครัง้ นัน้ ว่า เก็บพัสดุบริกขารไว้มากเปนตระหนี่ เพราะเวลานัน้ เรายังไม่มี
ศิษย์บริวารจะพึงสงเคราะห์ นอกจากตาดีอปุ ฐากแทนตาจุย้ ผูต้ ายไปเสีย
แลยังมียายเปนผู้บ�ารุงอยู่ จึงเหนว่าพระไม่ควรมีอไรมากนัก ต่อเปน
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ผูใ้ หญ่ขนึ้ ด้วยตนเอง จึงรูว้ า่ พระผูใ้ หญ่ผคู้ รองวัดแลหาผูบ้ า� รุงมัง่ คัง่ เปน
หลักฐานมิได้ เช่นเจ้าคุณอาจารย์ จ�าต้องมีพัสดุปริกขารไว้ใช้การวัดแล
เจือจานแก่บริษัทผู้ขัดสน ยิ่งวัดมกุฏกษัตริย์ที่ตั้งใหม่ ไม่มีของใช้
บริบูรณเหมือนวัดบวรนิเวศวิหาร เสดจพระอุปชฌายะเคยตรัสต่อว่า
ทางเราว่า แต่ก่อนจะรับกฐินเคยขอยืมเครื่องบูชาที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ไปตัง้ อย่างไรเดีย๋ วนัน้ หายไป เจ้าคุณอาจารย์ทา่ นแก้วา่ พอมีขนึ้ บ้างแล้ว
จึงไม่ได้ไปทูลรบกวน แลการสงเคราะห์บริษัทเล่า ทางดีที่ควรท�า รูปใด
ต้องการสิ่งใดจึงให้ แต่เปนผู้ใหญ่ย่อมห่างจากผู้น้อย ภิกษุสามเณรมัก
กระดาก เพื่อจะเข้ามาขอของที่ต้องการ ได้แก่ตัวเราเองเมื่อภายหลัง
ข้อนี้เราขอขะมาท่านในที่นี้ฯ

พระอุโบสถและพระเจดียวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
พลับพลาที่เห็น ภายหลังย้ายไปปลูกเปนศาลาแดง ๒ หลัง หน้าพระอุโบสถ
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เวลาอยูอ่ ปุ ฐากเจ้าคุณอาจารย์ในพรรษานัน้ เราหยุดเรียนหนังสือ
แต่ได้ศึกษาวินัยกับท่านตลอดถึงสังฆกรรม แลหัดสวดกรรมวาจา
อุปสมบททั้งท�านองมคธ ทั้งท�านองรามัญ แม้ท่านไม่ได้เปนบาเรียน
แต่ได้เคยเรียนบาฬ อ่านเข้าใจ ได้ยินว่าพระราชาคณะยกในฝายธรรมยุตติกนิกาย ในครั้งนั้น รู้บาฬแทบทั้งนั้น เว้นเฉพาะบางรูป ฐานันดรว่า
พระราชาคณะยกนั้น น่าจะเพ่งเอาท่านผู้รู้บาฬ แต่ไม่ได้สอบได้ประโยค
เปนบาเรียน ทรงยกย่องเปนบาเรียนยกฯ เราเหนท่านแม่นย�าในทาง
วินัยมาก สังฆกรรมที่ไม่ชินอย่างอุปสมบท เมื่อถามขึ้นโดยไม่รู้ตัว ท่าน
อธิบายได้ แต่การปฏิบัติวินัยยังเปนไปตามอักษร แลมักเกรงจะเปนผิด
ถูกตามแบบที่นิยมไว้ว่า ”เปนผู้มีปกติ ลอายใจ มักร�าคาญ ใคร่ศึกษา„
พระพรหมมุนี (แฟง กิตตฺ สิ าโร)
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม รูปที่ ๒
เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ อุปสมบท ณ
วั ด โสมนั ส วิ ห าร สมเด็ จ พระวั น รั ต น
(ทั บ พุ ทฺ ธ สิ ริ ) เป น พระอุ ป  ช ฌาย
พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี) เปน
พระกรรมวาจาจารย เมื่อพระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม) ย้ายมาครองวัดมกุฏกษัตริยาราม ได้ตามมาอยูวัดมกุฏฯ
ด้วย สอบได้เปนเปรียญ ๗ ประโยค
ขณะเมื่ อ ยั ง เป น พระเปรี ย ญ ได้ เ ป น
อาจารยถวายการสอนภาษาบาลีแดสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าฯ เมือ่ เสด็จไปประทับ
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ระหวางพรรษา
๒-๓ แหงการทรงผนวช ถึงมรณภาพ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ อายุ ๖๔ ป
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แต่ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนี้ เหมือนอย่างพระผู้ตั้งตนว่าเคร่งฯ
ในการสวดกรรมวาจาอุปสมบท ท่านได้ชอื่ อยูใ่ นเวลานัน้ ทัง้ เปนทีน่ บั ถือ
ในทางปฏิบัติด้วย ครั้งสมเดจพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ท�าทัฬหิกรรม
ท่านก็สวด หัดผู้อื่น ไม่สันทัดในอันแนะ แต่ยันหลักมั่น ยังไม่ถูก
ไม่ผ่อนตามฯ ธรรมสนใจในบางประการเฉพาะที่ถูกอารมณ์ แลรู้จัก
อรรถรส ไม่พูดพร�่าเพรื่อ ถึงคราวจะเทศนา ใช้อ่านหนังสือ ท่านพอใจ
อย่างนั้น มากกว่าพุ้ยเทศน์ปากเปล่าเหลิงเจิ้ง ที่ในปกรณเรียกผู้เทศน์
อย่างนั้นว่า ธรรมกถึกย่านไทร สอนผู้บวช ใช้ปากเปล่า แต่มีแบบพอสม
แก่สมัยฟงได้ฯ ท่านไม่ได้เปนบาเรียนก็จริง ถึงอย่างนั้นท่านที่เปน
บาเรียนมีชื่อเสียงตลอดมาทุกยุคถึงเราเองในบัดนี้ นับถือท่านแทบ
ทั้งนั้น เราไม่เคยเสียใจว่ามีอาจารย์ วาสนาต�่าเลย ยังเปนที่พอใจของเรา
อยู่จนทุกวันนี้ฯ
เดิมนึกว่าจะอยู่อุปฐากเพียงพรรษาหนึ่ง ออกพรรษาแล้วจักลา
ออกเรียนหนังสือต่อไป แต่ยังเลื่อมใสอยู่ จึงท�าต่อมาอิกบัญจบเปน ๑๑
เดือน แต่เรียนหนังสือไปด้วย จนถึงเวลาเรียนปฐมสมันตปาสาทิกา
อรรถกถาพระวินัย อันเปนหลักสูตรแห่งประโยค ๗ ที่ต้องดูหนังสืออื่น
แก้อิกสองสามคัมภีร์ ต้องใช้เวลามาก แลประจวบคราวเสดจพระ
อุปช ฌายะประชวรไข้พษิ มีพระอาการมาก เราลาท่านกลับมาอยูพ่ ยาบาล
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กว่าจะหายประชวร เมื่อกลับไปจึงเลยออกจาก
น่าที่อุปฐากด้วยทีเดียว ตั้งหน้าเรียนหนังสือต่อไปฯ
เดิมเราตั้งใจเรียนพออ่านบาฬ อรรถกถาฎีกาเข้าใจความ อย่าง
เสดจพระอุปชฌายะแลเจ้าคุณอาจารย์เท่านั้น ไม่ปรารถนาเปนบาเรียน
ครั้นทราบจากเจ้าคุณพรหมมุนีว่า ล้นเกล้าฯ ตรัสถามถึงว่าจะแปลได้
หรือมิได้ แลเจ้าคุณพรหมมุนีถวายพระพรทูลรับเข้าไว้ด้วย เกรงว่าจะ
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ถูกจับแปล การแปลมีวิธีอย่างหนึ่ง นอกจากเอาความเข้าใจ เราไม่ได้
เตรียมตัวไว้ ถูกจับแปลเข้าจักอายเขา เปนเจ้า พอไปได้ ก็เชื่อว่าไม่ตก
ยกเสียแต่ไม่มีพื้นมาเลย เช่นพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ เมื่อครั้งบวชเปน
สามเณร แต่เขาคงว่าได้อย่างเจ้า พวกเจ้าผู้แปลหนังสือเปนบาเรียน
ได้รับความชม ได้ยินเพียงทูนกระหม่อมของเรา กับหม่อมเจ้าเนตรใน
พระองค์เจ้าเสือ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้น ๒ ผู้อยู่วัดบวรนิเวศวิหารนี้
นอกจากนี้ ถูกติก็มี เงียบอยู่ก็มี คราวนี้ต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าแปล
หนังสือด้วยฯ เมื่อตกลงใจอย่างนี้แล้วพลอยเหนอ�านาจประโยชน์ไป

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงฉายหน้าพระอุโบสถ
จะสังเกตเห็นหน้าพระอุโบสถยังไมมีศาลาแดง
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ด้วยว่า อาจารย์ผู้บอกหนังสือ ไม่ได้รับตอบแทนอันคุ้มกัน เมื่อเราแปล
ได้ประโยคเปนบาเรียน จักได้ชื่อได้น่า จักได้เหนผลแห่งการงารของ
ท่ า นฯ เรากล่ า วถึ ง พระองค์ เ จ้ า วั ช รี ว งศ์ แปลหนั ง สื อ ตกไว้ ใ นที่ นี้
หากท่านยังอยู่ท่านคงไม่โกรธ บางทีกลับจักเหนเปนชื่อเสียอิก มีผู้รู้กัน
ขึ้นว่า ท่านก็เปนนักเรียนบาฬเหมือนกัน ดีกว่าไม่ได้เปนทีเดียวฯ
เมื่อเราได้ ๒ พรรษาล่วงไปแล้ว จักเข้า ๓ พรรษา เจ้าคุณ
อาจารย์ให้สวดกรรมวาจาอุปสมบท ครั้งนั้นที่วัดไม่มีผู้สวด เจ้าคุณ
พรหมมุนีฟนหลุดไม่สวด พระจันโทปมคุณ (หตฺถีปาล) ครั้งยังเปน
พระปลัด ไม่รู้มคธภาษาแลไม่สันทัดว่าอักขระ สวดไม่ได้ ต้องนิมนต์
ผูส้ วดมาจากวัดอืน่ แลผูส้ วดกรรมวาจานัน้ ในพระบาฬไม่ได้ยกย่องเปน
ครูบาของผู้อุปสมบท ยกย่องเพียงอุปชฌายะแลอาจารย์ผู้ให้นิสสัย พึ่ง
ยกย่องในยุคอรรถกถา พระธรรมยุตจึงไม่ถอื เปนส�าคัญนัก ทูนกระหม่อม
แลเสดจพระอุปชฌายะ ท่านก็ได้สวดมาแต่พรรษายังน้อย เจ้าคุณ
ท่านให้เราสวดอนุวัตรตามอย่างนั้นฯ เราเองพอใจในทางหนึ่งว่า ได้เปด
คราวแรกต่อหน้าอาจารย์ของเราเอง แลได้ยกชื่ออาจารย์ของเราเองขึ้น
สวดเปนแรก ถือว่าเปนมงคลแก่กรณียะนี้อันจะพึงท�าต่อไปข้างน่า
แต่เสียดายว่าภิกษุรปู แรกทีเ่ ราสวดกรรมวาจาอุปสมบทให้นนั้ แม้เลือก
เอาคนบวชต่อแก่แล้ว ก็หายั่งยืนอยู่หรือตายในพรหมจรรย์ไม่ฯ
เราอยู่วัดมกุฏกษัตริย์ ได้รับเมตตาแลอุปการะของเจ้าคุณ
อาจารย์อันจับใจ ท่านได้ท�ากรณียะของอาจารย์แก่เรา ฝากเราให้เรียน
หนังสือในส�านักเจ้าคุณพรหมมุนี จัดการท�าทัฬหิกรรมอุปสมบทให้แก่เรา
ยังเราให้ได้รับฝกหัดในกิจพระศาสนาเปนอันดี ยกย่องให้ปรากฏใน
หมู่ศิษย์ ตลอดถึงเปนทางเข้ากับส�านักวัดโสมนัสได้ ให้ก�าลังเราใน
ภายน่ามาก เพราะข้อนี้ แสดงความวิสาสะฉันอาจารย์กับศิษย์ เปดช่อง
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ให้เราเข้าสนิท ไม่กระเจิ่น นับว่าได้เจริญในส�านักอาจารย์ เอาใจใส่
เอื้อเฟอในเราเปนอย่างยิ่ง สุขทุกข์ของเราเปนดุจสุขทุกข์ของท่าน แล
อยู่ข้างเกรงใจเรามาก แผนยาย เมื่อเรายังไม่ได้อุปสมบทฯ เรามีน่าที่
เปนผู้รับอาบัติของท่าน แลได้รับในหนที่สุดเมื่อจวนจะถึงมรณภาพ
เราถือว่าเปนเกียรติ์ของเราฯ
ฝายเจ้าคุณพรหมมุนีเล่า ได้ตั้งใจบอกปริยัติธรรมแก่เราโดย
เอื้อเฟอ ประโยคที่เราจะเรียนในวันๆ ท่านอ่านแลตริตรองมาก่อน
เปนผูม้ คี วามรูใ้ นทางแปลหนังสือแตกฉาน เราได้รบั ความแนะน�าในการ
แปลหนังสือเปนอย่างลเอียดลออ ได้ความรู้ดีกว่าก่อนเปนอันมาก ใน
ครั้งนั้น ท่านยังเปนบาเรียน ยังหาได้เข้าประชุมในการสอบความรู้ไม่
จึงไม่แน่ใจในวิธีแปลที่ใช้ในสนามหลวงนัก จึงต้องสนใจหาความเข้าใจ
ไว้หลายทาง ถ้ามีทางจะแปล กลับได้ความคิดแตกฉานขึ้นอิกฯ
ในพรรษาที่ ๓ นั้น พ.ศ. ๒๔๒๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน เรา
เข้าไปฉันที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการเฉลิมพระชนม์พรรษา พอ
สรงมุรธาภิเษกแล้ว ล้นเกล้าฯ เสดจมาตรัสแก่เสดจพระอุปชฌายะว่า
เมื่อก่อนน่าเราบวช ได้ทรงปฏิญญาไว้แก่เราว่า บวชได้ ๓ พรรษาแล้ว
จักทรงตั้งเปนต่างกรม บัดนี้เราบวชเข้าพรรษาที่ ๓ แล้ว ทั้งจะต้อง
ออกงารในการฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ขวบป ทรงกะไว้จะให้ถวาย
เทศนากระจาดใหญ่ กัณฑ์ทที่ รงพระราชอุทศิ ถวายทูนกระหม่อม ทรงขอ
ตั้งเราเปนพระราชาคณะแลเปนต่างกรมในปนั้น เสดจพระอุปชฌายะ
ทรงพระอนุมัติฯ จริงอยู่ ล้นเกล้าฯ ได้ตรัสไว้แก่เราอย่างนั้น แต่เราหา
ได้ถือเปนพระราชปฏิญญาไม่ แลยังไม่นึกถึงการเปนต่างกรมเลย
เพราะยังเห็นว่าเปนยศที่ยังอยู่สูงกว่าตัวลิบลับ ด้วยในครั้งนั้น พระเจ้า

04. P.13-166.indd 110

4/6/16 10:59 PM

¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò 111

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงฉายที่วัดมกุฏกษัตริยาราม
เมื่อพระชนมายุ ๒๗ พรรษา
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น้องยาเธอที่ทรงกรมไปก่อนแล้ว มีแต่ชั้นใหญ่ ๔ พระองค์ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม พึ่งทรงกรมเมื่อต้นศกนั้น ชั้นกลางมีแต่กรมพระ
เทววงศ์วโรปการพระองค์เดียว พึ่งเปนเมื่อต้นศกเหมือนกัน เราเปน
ชั้นรองลงมา ในชั้นเรายังไม่มีใครได้เปน ยกสมเดจพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟาเสีย ในทางสมณศักดิ์ เข้าใจว่าจะต้องรับยศเปนบาเรียนไปก่อน
เหมือนทูนกระหม่อม แล้วจึงขึ้นเปนพระราชาคณะในล�าดับ เราได้ยิน
ตรัสอย่างนั้น ตกตลึงหรืองงดุจฝน เพราะได้ตกลงใจแลเตรียมตัวมา
แล้วว่าจักเข้าแปลหนังสือ เรายังมุ่งอยู่ในทางนั้น จึงทูลถามขึ้น ตรัสว่า
แปลได้ด้วยยิ่งดี ทรงจัดว่า เดือนยี่แปลหนังสือ เดือน ๔ รับกรม โปรด
ให้รับที่วัดบวรนิเวศวิหารฯ เราบวชไม่ได้มุ่งยศศักดิ์ก็จริง เมื่อจะโปรด
ให้เปน หาได้คิดเบี่ยงบ่ายไม่ เราได้เคยปรารภว่าผู้ตั้งใจบวชจริงๆ ดู
ไม่น่าจะรับยศศักดิ์ แต่น่าประหลาดใจว่า พระผู้ไม่ได้อยู่ในยศศักดิ์
หรือยิ่งพูดว่าไม่ใยดีในยศศักดิ์ เรายังไม่แลเหนเปนหลักในพระศาสนา
พระอริยมุนี (เอม อายุวฑฺฒโน)
เปนชาวกรุงเทพมหานคร สัทธิวหิ าริก
ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ทรงสถาปนาวัดเทพศิรินทราวาสขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดให้ไปครองวัดเทพศิรินทราวาส
เปนรูปแรก ถึงมรณภาพเมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๖ อายุ ๕๐ ป
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พระสมุทรมุนี (หนาย เขมโก) เปนชาวราชบุรี เดิมอุปสมบท ณ
วัดมหาธาตุ ราชบุรี หลังจากอุปสมได้ ๓ พรรษา จึงมาญัตติเปนธรรมยุต
โดยสมเด็จพระวันรัตน (ทับ พุทธฺ สิร)ิ วัดโสมนัสวิหาร เปนพระอุปช ฌาย
ได้เปนผู้นําธรรมยุตมาตั้งสํานักขึ้นที่วัดตาล ราชบุรี เปนครั้งแรก เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว โปรดให้สร้างวัดสัตตนารถ
ปริวตั นขนึ้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๔ และโปรดให้อารธนาพระสงฆวดั โสมนัสวิหาร
มาอยูครอง พระครูศีลคุณธราจารย (นิล) ได้เปนเจ้าอาวาสรูปแรก ตอ
มาลาสิกขา จึงโปรดให้พระสมุทรมุนี (หนาย เขมโก) แตครั้งยังเปน
พระครูขนั ตยาคม จากวัดตาล มาเปนเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ถึงมรณภาพเมือ่
พ.ศ. ๒๔๓๖ อายุ ๖๐ ปเศษ

จนรูปเดียว จะหาเพียงปฏิบตั นิ า� ให้เกิดเลือ่ มใส เช่นเจ้าคุณอาจารย์ของเรา
ให้ได้ก่อนเถิด พระผู้ที่เราเลื่อมใสแลนับถือว่าเปนหลักในพระศาสนา
เปนเครื่องอุ่นใจได้ เปนผู้รับยศศักดิ์ทั้งนั้น สมเดจพระวันรัตน วัด
โสมนัสวิหาร ที่แลเหนว่าไม่มุ่งในทางโลกีย์แล้ว ยังยอมอยู่ในยศศักดิ์
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เหตุให้เปนอย่างนี้ น่าจะมี ภายหลังเปนผู้ใหญ่ขึ้นเองแล้วจึงรู้ว่า พระ
ที่เราเลื่อมใสแลนับถือว่าเปนหลักในพระศาสนานั้น ย่อมเอาภาระ
พระพุทธศาสนา เว้นจากความเหนแก่ตัวเกินส่วน อันจะท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนาที่สุดเพียงครองวัดหนึ่ง ไม่ได้ก�าลังแผ่นดินอุดหนุน
ท�าไปไม่สดวก ฝายแผ่นดินเล่า ย่อมคอยสอดส่องอยู่เสมอ มีพระดี
เปนที่เลื่อมใส แลนับถือของมหาชนปรากฏขึ้นณะที่ไหน ย่อมเอามา
ตั้งไว้ในยศศักดิ์ ให้ก�าลังท�าการพระศาสนา ลักษณะพระที่ดีจริง ย่อม
ไม่อยากร่านเปนนั่นเปนนี่ เมื่อถึงคราวจะต้องเปนเข้าจริง ไม่แสดงพยศ
แลเบี่ยงบ่าย พระผิดจากลักษณะนี้ เราก็ไม่เลื่อมใสแลไม่เหนเปนหลัก
ในพระศาสนา จึงหาพระประกอบด้วยลักษณะนั้น นอกยศศักดิ์ไม่ได้ฯ
ถ้าจักเปนพระราชาคณะแลเปนกรมในคราวหนึ่งแล้ว เปนในเวลานี้ก็ดี
ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ได้ท�านุบ�ารุงมา ทั้งฝายพระทั้งฝายคฤหัสถ์ยังอยู่พร้อม
หน้า ต่างจักได้ชื่นบาน ได้เหนอุปการของท่านจับเผล็ดผล นี้ก็เปนจริง
อย่างนั้น ตั้งแต่ปน่า ท่านก็จับล่วงลับไปตามกันฯ
ในปนนั้ เราได้รบั เกียรติยศ โปรดให้ถวายเทศนาทานมัยในการ
พระราชกุศลออกพรรษาประจ�าป ที่ประจวบกับพระราชกุศลในวัน
ประสุติของทูนกระหม่อม เปนเทศนาบันดาศักดิ์ พระราชาคณะผู้ใหญ่
เปนผู้ถวายฯ
ในเวลาที่เราก�าลังเรียนปริยัติธรรมอยู่นั้น คุณยายแม่บอกให้
พระไตรปฎส�ารับใหญ่จบหนึ่ง ซึ่งมีจ�านวนเท่าหนังสือหลวง ในหอ
พระมนเทียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันท่านสร้างไว้เมื่อครั้ง
รัชกาลที่ ๓ ครัง้ เปนเจ้าจอมมารดาตัวโปรด ได้อาศัยพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบาทสมเดจพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้กรมราชบัณฑิต
จัดสร้าง ท่านเปนผู้ออกทรัพย์ฯ หนังสือนี้สร้างเสร็จแล้ว ฝากไว้ที่หอ
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สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)

พระธรรมไตรโลกาจารย (เดช
านจาโร ป.๕) สัทธิวหิ าริกของสมเด็จ
พระวันรัตน (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัส
วิหาร เปนชาวพระประแดง สมุทรปราการ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ เมื่อ
เปนที่พระอริยมุนี พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดให้ไปครองวัดเทพศิรินทราวาส เปนรูปที่ ๒ สุดท้ายได้เปนที่
พระธรรมไตรโลกาจารย ถึงมรณภาพ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ อายุ ๔๘ ป
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ครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
ทรงฉายหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๓๔ พระชนมายุ ๓๒ พรรษา
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมื่อทรงพระอิสริยยศ เปนกรมหมื่น

มนเทียรธรรมจนตลอดรัชกาลที่ ๓ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ ย้ายเอาไปฝาก
ไว้ณะวัดกัลยาณมิตร ส�าหรับพระยืมไปเล่าเรียน ถวายขาดก็มีบ้างฯ
ได้ยินว่า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เทียบที่สมเดจพระพุฒาจารย์ (ปาน)
ผูท้ ที่ า่ นอุปการให้ได้อปุ สมบท ครัง้ ยังเปนพระพินติ พินยั อยูว่ ดั มหรรณพาราม แนะน�าท่านเพือ่ ยกให้เราเสีย จะได้เปนเครือ่ งมือแห่งการเล่าเรียน
แลหนังสือจะได้ไม่กระจัดกระจาย ท่านเหนชอบตามค�าพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ จึงบอกยกให้เรา แลให้ไปรับเอามาจากวัดกัลยาณมิตรฯ
นี้เปนโชคของเราในอันจะรู้ปริยัติธรรมกว้างขวาง พระผู้เรียนแม้แปล
ได้อ่านเข้าใจแล้ว ผู้มีหนังสือน้อย ย่อมติดขัดในการสอบค�าที่ชักเอามา
กล่าวจากคัมภีร์อื่น ถ้าไม่มีเลย เรียนแต่หนังสืออันเปนหลักสูตรเท่านั้น
แล้ว ถึงค�าทีอ่ า้ งมาจากคัมภีรอ์ นื่ รูไ้ ด้เท่าทีก่ ล่าวตามค�าบอก หรืออธิบาย
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ของอาจารย์ ค�านั้นเดิมใครกล่าวไม่รู้ด้วยตนเอง ต้องจ�าค�าอาจารย์บอก
เปรียบเหมือนแลเหนรูปถ่ายสถานที่เราไม่เคยไป เท่าที่เงาติด จะนึก
กว้างขวางออกไปอย่างไรไม่ถูกเลย ได้เคยพบที่มาเดิมแล้ว หรือค้นพบ
ทีหลัง อาจเข้าใจได้ชัดเจน เหมือนแลเหนรูปถ่ายแห่งสถานที่เราเคยไป
มาแล้ ว แลเหนปรุ โ ปร่ ง แลนึ ก ติ ด ต่ อ ได้ ต ลอดไป ด้ ว ยเหตุ นี้ แ ล
พระบาเรียนโดยมาก จึงมีความรู้ไม่กว้างขวาง ยิ่งเรียนกรอกม่อพอได้
ประโยคเปนบาเรียนเท่านั้นแล้ว ยิ่งรู้แคบเต็มประดา เจ้าคุณพรหมมุนี
แม้ได้ชอื่ ว่าแปลหนังสือดี ก็ยงั ขัดด้วยหนังสือเปนเครือ่ งมือส�าหรับสอบ
โดยมาก ได้พระไตรปฎกจบใหญ่มา ท่านพลอยยินดีด้วยเราฯ เราขอ
ขอบคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เทียบที่สมเดจพระพุฒาจารย์ (ปาน)
ไว้ในทีน่ ดี้ ว้ ยฯ ท่านผูน้ เี้ ปนพระมีอธั ยาศัยเย็น ไม่ถอื เราถือเขา ไม่มฤี ศยา
แต่ได้รับอบรมมาในอย่างเก่า จึงมีความรู้ความเข้าใจแคบ อย่างไรก็ยัง
เปนที่น่านับถืออยู่ เราได้เคยพบพระดีเช่นนี้มีอยู่ในมหานิกาย เราจึงไม่
ดูหมิน่ มหานิกายเสียทัง้ นัน้ เหมือนพระธรรมยุตโดยมากฯ พระไตรปฎก
ส�ารับนี้ ตรวจตามบัญชีของหอพระมนเทียรธรรมขาดบ้าง คงเปนเพราะ
กระจัดกระจายดุจพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปรารภฯ
ในการทีเ่ ราจะเข้าแปลหนังสือ สอบความรูป้ ริยตั ธิ รรมนัน้ จัดไว้
แต่ ต ้ น ว่ า จะให้ แ ปล ๕ ประโยคเท่ า ทู น กระหม่ อ ม ท่ า นทรงแปล
อรรถกถาธรรมบทประโยคเดียว นับเปน ๓ ประโยค เราเปนแต่เพียง
พระองค์เจ้าให้แปล ๒ ประโยค บั้นต้นประโยค ๑ บั้นปลายประโยค ๑
แล้วจึงแปลมังคลัตถทีปนีบั้นต้นเปนประโยคที่ ๔ สารัตถสังคหะเปน
ประโยคที่ ๕ แลโปรดให้ แ ปลเปนพิ เ ศษน่ า พระที่ นั่ ง เหมื อ นครั้ ง
ทูนกระหม่อมทรงแปลในรัชกาลที่ ๓ ฯ เราได้ยินว่า ทูนกระหม่อมทรง
แปลอรรถกถาธรรมบทวันหนึ่งแล้ว ทรงแปลมังคลัตถทีปนีอิกวันหนึ่ง
สมเดจพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) ครั้งยังเปนพระราชาคณะชื่อนั้น
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วัดมกุฏกษัตริยาราม

นีดนาทาเน้นจะให้ตกเสียจงได้ จนพระบาทสมเดจพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ขัดพระราชหฤทัย มีพระราชด�ารัสสั่งให้หยุดไว้เพียงเท่านั้น พึ่งได้ยินใน
คราวนี้เองว่าทูนกระหม่อมทรงแปลประโยคที่ ๕ ด้วยฯ เหตุไฉนสมเดจ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) จึงกล้าท�าอย่างนั้นต่อน่าพระที่นั่ง แลไม่
ปราณีแก่ทนู กระหม่อมฟาบ้างเลย แม้จะไม่ชว่ ย ก็พอให้ได้รบั ยุกติธรรม
ตรงไปตรงมาก็แล้วกัน ปญหานี้ไม่ใช่ที่จะแก้ ขอยกไว้ให้นักต�านานแก้
ในที่นี้ขอกล่าวยืนยันไว้เพียงว่า เปนจริงอย่างนั้นเท่านั้นฯ เริ่มแปล
หนัง สือเมื่อวันอาทิตย์เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค�่า ปมเสงตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓
ตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๒๔ เวลาเช้า ไปจับประโยค
ทีว่ ดั ราชประดิษฐ สมเดจพระสังฆราชเปนผูเ้ ปดฯ ธรรมเนียมเปดประโยค
เดิม พระราชาคณะบาเรียนผลัดเวรกันเปดวันละรูป เปดเกินจ�านวน
ผู้แปลไว้ ๑ ประโยค โดยปกติ แปลวันละ ๔ รูป ประโยคเปดวันละ
๕ กะแล้วว่าจะให้แปลอไร ปดหนังสือวางคว�่าไว้ไม่ให้เหนว่าผูกอไร
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ทรงฉายรวมกับ กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก พ.ศ. ๒๔๓๖
(แถวหน้าจากซ้าย)
พระราชกวี (ถม) พระศรีสุคตคัตยานุวัตร (ม.จ.พร้อม)
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส พระสถาพรพิริยพรต (ม.จ.ภุชงค)
พระเมธาธรรมรส (ออน)
(แถวที่ ๒)
พระครูปลัดอุทิจยานุศาสก (ท้วม) พระธรรมราชานุวัตร (ตาย)
พระพรหมมุนี (แฟง) พระครูวิจิตรธรรมภาณี (จันทร)
(แถวที่ ๓)
พระครูปลัดจุฬานุนายก (ชม) พระอมราภิรักขิต (แสง) หมอมราชวงศพระชื่น เปรียญ
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ให้ผู้แปลเข้าไปจับเอาทีละรูป จับได้ประโยคใด แปลประโยคนั้นฯ ตาม
น่าที่ท่านผู้เปดอาจเปดได้ตามใจ แต่จะเปดให้ง่ายเกินไปก็ไม่ได้อยู่เอง
คงถูกติเตียน หรือแม้ถูกอธิบดีค้าน เมื่อเปดประโยคที่งามหรือยาก
อาจารย์ของผู้แปลย่อมดักถูก ถึงตั้งเกณฑ์ลงเปนประโยคซ้อมได้ เมื่อ
ไม่มีทางจะเปดให้ลอดไป ตกลงเปนประโยคใดเคยออกมาแล้ว ท่านผู้
เปดก็เปดประโยคนัน้ ออกอิก แต่ประโยคชัน้ ต�า่ ก็มมี ากพอว่า ซ้อมเพียง
เท่าจ�านวนที่ออก ก็พอจะเปนผู้รู้หนังสือเพียงชั้นนั้นได้ นอกจากนี้
ได้ยินว่า ยังมีทางที่ท่านผู้เปดจะช่วยหรือจะแกล้งก็ได้ ถ้าจะช่วยก็เปด
ประโยคทีเ่ พลา แลท�าสัญญาให้เหนในเวลาวาง ถ้าจะแกล้งก็เปดประโยค
ที่ยุ่งหรือที่ยากฯ ครั้นมาถึงยุคเสดจพระอุปชฌายะทรงเปนอธิบดี
ทรงจัดประโยคทีจ่ ะออกให้แปลเขียนเปนฉลากเข้าซองผนึกไว้ครบจ�านวน
ที่จะออกได้ จัดลงในหีบตามชั้นให้ผู้จะแปลจับเอามอบให้เปนน่าที่ของ
สมเดจพระสังฆราช เปนผู้อ�านวยให้จับ พระราชาคณะบาเรียนผู้เคย
ออกประโยค กลายมาเปนผู้เปดหนังสือมอบให้ผู้แปลไป ธรรมเนียมนี้
ยังใช้มาจนถึงยุคเราเปนอธิบดีฯ ธรรมเนียมเดิมให้แปล ๓ ลาน ยุคเสดจ
พระอุปชฌายะลดลงเพียง ๒ ลานฯ ครั้งเราแปล สมเดจพระสังฆราช
เปดประโยคไว้ ๕ โดยธรรมเนียมเก่า วันแรกเราจับได้ธัมมปทัฏฐกถา
บั้นต้น ผูก ๒๐ ”อตฺตา หเวติ ฯเปฯ ยฺเจ วสฺสสตํ หุตนฺติ„ ที่ว่า
ด้วยช�านะตนดีกว่าช�านะคนอื่นฯ ประโยคนี้ค่อนข้างยาก แปลได้เปน
ชื่อเสียง แต่มียุ่งบางแห่ง เพราะท่านผู้รจนาเขียนพลั้งไว้แต่เดิม เราไม่
อยากถูก เกรงท่านผู้สอบจะไม่ได้สนใจไว้ อยากถูกประโยคที่ยาก
แต่ไม่ยุ่ง เมื่อถูกแล้วจ�าต้องแปลฯ รับหนังสือแล้ว เข้าไปพักดูอยู่ที่
ทิมดาบกรมวัง เวลาบ่ายเสดจออกแล้วจึงเข้าไปแปล ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ห้องเขียว ประชุมพระราชาคณะผู้ใหญ่ ๑๐ รูป
มีเสดจพระอุปชฌายะเปนประธาน ท่านผู้เกี่ยวข้องกับเรา เจ้านายใน
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พระจันโทปมคุณ (หตฺถีปาโล)

รัชกาลเดียวกัน ทั้งฝายน่าทั้งฝายใน แลข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้เปน
ข้าหลวงเดิมของทูนกระหม่อม สมเดจพระสังฆราชเปนผู้สอบที่เรียกว่า
ผู้ทัก คือทักพากย์หรือศัพท์ที่แปลผิด สมเดจพระวันรัต (พุทฺธสิริ)
ช่วยทักบ้าง ไปวุน่ อยูต่ รงค�าเกินนัน้ เอง เพราะท่านไม่ได้สนใจไว้ตามคาด
แต่วิสัยคนเข้าใจความ ก็อาจคาดได้ว่าท่านจะต้องการให้แปลอย่างไร
ผลอย่างสูงที่ได้เพราะการเรียนโดยวิธีอย่างนี้ คือหัดรู้จักคาดน�้าใจ
อาจารย์แลผูส้ อบฯ ธรรมเนียมเดิมก�าหนดเวลาให้แปลอย่างหลวม แปล
วันละ ๔ รูป เริ่มบ่าย ๒ โมงหรือเมื่อไรไม่แน่ พอค�่ามืดไม่แลเหน
หนังสือ จุดเทียนที่มีก�าหนดน�้าหนักขี้ผึ้งว่าเล่มละ ๑ บาทหรือเท่าไร
ผู้แปลผลัดกันแปล ติดออกแก้ เทียนดับ ยังแปลไม่จบประโยคเปนตก
รูปที่แปลจบไปก่อน เปนได้ ยุคเสดจพระอุปชฌายะเปนอธิบดี ใช้เวลา
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ตําหนักลาง เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ภายหลังใช้เปนที่ตั้ง
สํานักงานมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อแรกตั้ง ตอมาเปนสํานักงานคณะธรรมยุต

นาฬกาคราวก่อนน่าเราแปล ประโยคธัมมปทัฏฐกถาให้เวลา ๑ ชัว่ โมงครึง่
ประโยคตัง้ แต่ ๔ ขึน้ ไป ให้เวลา ๒ ชัว่ โมง ใช้ตอ่ มาจนถึงยุคเราเปนอธิบดี
เปนแต่ยน่ เวลาประโยคสูง ลงเสมอกันกับประโยคธัมมปทัฏฐกถา แลพึง่
เลิกใช้เวลาเมื่อไม่สู้ช้า เพราะแก้วิธีแปล ไม่ให้ออกแก้ ให้แปลไปจน
ตลอดประโยค ถูกผิดชั่ง ใช้ตัดสินกันเอา จะให้เปนได้หรือตกฯ ใน
คราวเราแปลไม่ได้กา� หนดเวลาให้แปล วันแรกแปลจบประโยคเวลาเท่าไร
หารู้ไม่ รู้อย่างนั้น จึงขอเจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร ครั้งยังเปนพระ

04. P.13-166.indd 123

4/6/16 10:59 PM

124 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò
วุฒิการบดี เจ้ากรมสังฆการีแลธรรมการ หรือผู้อื่นจ�าไม่ได้แน่ ให้ช่วย
สังเกตเวลาไว้ให้ด้วยฯ ครั้งก่อนน่าเราแปล ธัมมปทัฏฐกถา ต้องแปล
ให้ได้ ๓ ประโยคจึงเปนอันได้ ตกประโยคเหนือ แม้ประโยคล่างได้แล้ว
ก็พลอยตกไปตามกัน พึ่งยอมให้พักประโยคได้เมื่อจัดให้มีการสอบทุกป
แทน ๓ ปต่อหน ครั้งเราเปนแม่กองแล้ว ฝายเราก็เหนจะต้องแปลได้
ทั้ง ๒ ประโยค จึงเปนอันได้ฯ วันที่ ๒ จับได้ประโยค ธัมมปทัฏฐกถา
บั้นปลาย ผูก ๑๐ ”กายปฺปโกปนฺติ ฯเปฯ หราหิ นนฺติ„ ที่แก้ด้วยให้รวัง
ความก�าเริบแห่งไตรทวาร แปลจบประโยคเวลาล่วง ๒๙ นาฑีฯ ต่อนีพ้ กั
๓ วัน เพราะวันพระเหลื่อมแลน่าวันพระหรือเพราะเหตุอย่างอื่น หาได้
จดไว้ไม่ แปลต่อเปนวันที่ ๓ เมื่อวันศุกร เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค�่า จับได้
ประโยค มังคลัตถทีปนีบั้นต้น ผูก ๕ ”อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ ฯเปฯ
ทฏพฺ พ ตํ „ ที่ แ ก้ ด ้ ว ยบุ ค คลผู ้ เ ปนพหุ สุ ต รู ้ จั ก รั ก ษาตนให้ บ ริ สุ ท ธ์
เวลาล่ ว ง ๔๐ นาฑี ฯ วั น ที่ ๔ จั บ ได้ ป ระโยคสารั ต ถสั ง คหะผู ก ๙
”ทายกา ปน ฯเปฯ วินยฏีกายํ วุตฺตํ„ ที่แก้ด้วยทายก ๓ จ�าพวก เปน
เจ้าแห่งทานก็มี เปนสหายแห่งทานก็มี เปนทาสแห่งทานก็มี เวลาล่วง
๓๕ นาฑีฯ ประโยคที่จับได้ ๓ วันหลังง่ายเกินไป แปลได้ก็เหนไม่เปน
เกียรติ ไม่ต้องการเหมือนกัน ตกลงว่าจับได้ประโยคไม่เปนที่พอใจเลย
สักวันฯ ถ้าเราเปนผู้เปดประโยคให้ผู้อื่นเช่นเราแปล วันแรกเราจักเปด
ประโยคง่าย ฟงความรูผ้ แู้ ปลดูที ถ้ามีความรูอ้ อ่ น จักเปดเสมอนัน้ ต่อไป
ถ้ามีความรู้แขง จักเปดประโยคแขงขึ้นไป พอสมแก่ความรู้ เพื่อจะได้
เปนชือ่ เสียงของผูแ้ ปล แต่เราจับได้ประโยคตรงกันข้าม ท่านยังไม่ทราบ
ความรู้ของเรา จับได้ประโยคยาก ครั้นท่านทราบความรู้ของเราแล้ว
กลับจับได้ประโยคง่ายดายฯ แม้อย่างนั้นก็ยังได้รับสรรเสริญของพระ
ราชาคณะ ผู้สอบผู้ฟงว่าแปลหนังสือแขง แลนับถือความรู้เราต่อมา
เหตุอย่างไรท่านจึงชม คงเพราะท่านเหนรูจ้ กั วิธแี ปลแลขบวรแก้ไม่ถลาก
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
(พระองคเจ้าเทวัญอุไทย)

พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค
เจ้ า ทองกองก้ อ นใหญ กรมหลวง
ประจั ก ษ ศิ ล ปาคม พระราชโอรส
พระองคที่ ๒๕ ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว กับเจ้าจอม
มารดาสังวาลย ทรงบังคับการกรม
ทหารรักษาพระราชวัง ทรงเปนแมทพั
ปราบฮอ เปนข้าหลวงตางพระองค
สําเร็จราชการมณฑลอุดร เปนเสนาบดี
กระทรวงวัง เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือ สิ้นพระชนม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ พระชนมายุ ๖๙
พรรษา
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พระอุ บ าลี คุ ณู ป มาจารย (ปาน พุ ทฺ ธ มิ ตฺ โ ต ป.๗) เป น ชาว
สมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ ได้บรรพชาเปนสามเณรที่วัดปรก
แล้วจึงย้ายมาอยูวัดบางแคใหญ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบพิตรภิมุข
แล้ ว มาอยู  วั ด ราชบู ร ณะ ตามลํ า ดั บ เมื่ อ เป น ที่ พ ระพิ นิ จ วิ นั ย ทรง
พระกรุณาโปรดให้มาครองวัดมหรรณพาราม เมือ่ เปนทีพ่ ระธรรมเจดีย
ทรงพระกรุณาโปรดให้มาครองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แล้วโปรด
สถาปนาเปนที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ถึงมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗
อายุ ๕๖ ป
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ตําหนักจันทร เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ยังทรงพระชนมอยู

ตําหนักจันทร ในสภาพปจจุบัน
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ไถลดุจเราได้พบในภายหลังโดยมาก กระมัง แต่พื้นประโยคไม่น่าได้
ชมเลยฯ ในวันที่สุด ได้รับพระราชทานรางวัลส่วนตัว พระราชหัตถเลขา
ทรงปวารณาด้วย กัปปยภัญฑ์ราคา ๘๐๐ บาท ไตรแพรอย่างดี ๑ ส�ารับ
ย่ามเยียรบับ ๑ ใบ กับตรัสสัง่ เจ้าพระยามหินทรศักดิธา� รงให้รอื้ โรงพิมพ์
ที่ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารสร้ า งกุ ฎี ขึ้ น ใหม่ เปนที่ อ ยู ่ ข องเราส่ ว นเจ้ า คุ ณ
พรหมมุนี ไตรแพรสามัญ ๑ ส�ารับ ย่ามโหมดเทศ ๑ ใบ ทรงมอบเรามา
พระราชทาน ในกาลติดต่อมาทรงตั้งเปนพระราชาคณะโดยนามว่า
พระกิตติสารมุนี แต่จะว่าเพราะเราแปลหนังสือได้เปนบาเรียนก็ไม่เชิง

ทรงฉายรวมกับหมูพระเถรานุเถระ ไมทราบสถานที่
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เจ้ า พระยาวิ ชิ ต วงศ วุ ฒิ ไ กร
(ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน) เปนบุตรหมอม
เจ้ าจิน ดา ในกรมหมื่ น ไกรสรวิ ชิต
พระเจ้าบรมวงศเธอชัน่ ที่ ๑ รับราชการ
ในกรมธรรมการมาตั้งแตรัชกาลที่ ๔
ถึงรัชกาลที่ ๕ ได้เปนทีพ่ ระวุฒกิ ารบดี
จางวางกรมพระธรรมการ แล้วเลื่อน
เป น ที่ พ ระยาวุ ฒิ ก ารบดี ถึ ง พ.ศ.
๒๔๔๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาเปน เจ้าพระยาวิชติ วงศวฒ
ุ ไิ กร
เป น เสนาบดี ก ระทรวงธรรมการ
องคมนตรี กรรมการศาลฎีกา ถึง
อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ อายุ
๖๙ ป

เพราะทรงตั้งพร้อมกับรูปอื่น ผู้มีประโยคต�่ากว่าท่าน พระปริยัติธรรมธาดา (ชัง) ควรจะได้รับพระราชทานบ�าเหน็จด้วย แต่ไม่ทรงทราบว่าแก
ก็สอนด้วยกระมัง หรือจะเข้าพระราชหฤทัยว่าขาดตอนไปแล้ว เหมือน
พระยาปริยัติธรรมธาดา (เปยม) ก็เปนได้ฯ เราแปลหนังสือได้เปน
บาเรียนครัง้ นัน้ อาจารย์ผสู้ อนยังมีตวั อยู่ ได้อนุโมทนาทุกท่านฯ ครัง้ นัน้
ในประเทศเรา มีการสอบความรู้เฉพาะปริยัติธรรมอย่างเดียว แลมีมา
หลายชั่วอายุ ครัง้ กรุงเก่ายังตัง้ เปนพระนครหลวง บาเรียนได้มมี าแล้วฯ
ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มา เจ้านายแปลปริยัติธรรม ได้เปนบาเรียน
ก่อนน่าเรา ตามที่นับได้ ทูนกระหม่อมเปนที่ ๑ หม่อมเจ้าอีก ๘ องค์
ไม่ได้จ�าล�าดับไว้ เรียงตามคเน หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์ (รอง) ใน
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ซองและฉลากข้อสอบบาลีสนามหลวง
ลายพระหัตถสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
หน้าซองประทับตราประจําพระองค

ตัวอยางฉลากข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๕
ลายพระหัตถสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
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หมอมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย (ม.จ.ทัต) ทรงเปนโอรสใน
พระประพันธวงศเธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ (พระองคเจ้าแดง ในกรม
ราชวังหลัง) ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๕ ทรงผนวชเปนสามเณรประทับ ณ
วัดระฆังโฆสิตาราม กระทั่งทรงผนวชเปนพระภิกษุ ทรงแปลพระปริยัติ
ธรรมได้เปนเปรียญ ๗ ประโยค ทรงได้รบั พระราชทานสมณศักดิม์ าเปน
ลําดับ คือ เปนทีพ่ ระพุทธุปบาทปลนั ทน พระธรรมเจดีย พระพิมลธรรม
แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้มาครองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สุดท้ายทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญคณะกลางที่
สมเด็จพระพุฒาจารย ถึงชีพิตักษัยเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๓ พระชัณษา ๗๙ ป

04. P.13-166.indd 131

4/6/16 10:59 PM

132 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò

เจ้าพระยามหินทรศักดิธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) เปนข้าหลวงเดิมใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว มาตั้งแตยังทรงผนวชอยู
วัดบวรนิเวศวิหาร เมือ่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตโิ ปรดให้เปนทีเ่ จ้าหมืน่
สรรพเพชภักดี หัวหมื่นมหาดเล็ก แล้วเปนที่พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ
จางวางมหาดเล็ก ในรัชกาลที่ ๕ ได้เปนที่พระยาราชสุภาวดี สมุหพระสุรัสวดี ถึงพ.ศ. ๒๔๑๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเปนที่
เจ้าพระยามหินทรศักดิธํารง เปนต้นสกุล เพ็ญกุล ถึงอสัญกรรมเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๗
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หมอมเจ้าพระประภากรบวรวิสทุ ธิวงศ (ม.จ. ประภากร ปภากโร)
ทรงเปนพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟากรมพระยาบําราบ
ปรปกษ ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ ทรงผนวชเปนสามเณรประทับ ณ
วัดบวรนิเวศวิหาร กระทั่งทรงผนวชเปนพระภิกษุ โดยสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงเปนพระอุปชฌาย ทรง
แปลพระปริยัติธรรมได้เปนเปรียญ ๕ ประโยค ได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระประภากรบวรวิสุทธิวงศ
ตอมาทรงลาผนวช เข้ารับราชการในกรมราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห วั ทรงดํารงตําแหนงสําคัญในราชการ อาทิ เปน
ผู้ถวายพระอักษรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟามหาวชิรุณหิศ
และเจ้านายหลายพระองค เปนรองอธิบดีกรมศึกษาธิการ อธิบดีกรม
ราชบัณฑิต และองคมนตรี ถึงชีพิตักษัยเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๕ พระชัณษา
๔๗ ป
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พระวรวงศเธอ พระองคเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร (ม.จ.กระจาง
อรุโณ) ทรงเปนพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศเธอชั้น ๓ กรมหมื่น
ภูมินทรภักดี กับหมอมหรั่ง ประสูติเมื่อพ.ศ. ๒๓๘๕ ทรงผนวชเปน
สามเณรแล้วประทับ ณ วัดโสมนัสวิหาร ทรงแปลพระปริยตั ธิ รรมได้เปน
เปรียญ ๕ ประโยค ถึงพ.ศ. ๒๔๑๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เปน
หมอมเจ้าพระราชาคณะที่ หมอมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร แล้วโปรดให้
ไปครองวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห วั ทรงสถาปนาขึน้ ใหม พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงสถาปนาเปนพระวรวงศเธอ
พระองคเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร มีสมณศักดิเ์ สมอพระพรหมมุนี พ.ศ.
๒๔๓๖ ทรงพระกรุณาโปรดเลือ่ นสมณศักดิเ์ ปนเจ้าคณะรองคณะธรรมยุต
ในพระนามเดิม พ.ศ. ๒๔๔๓ ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระราชาคณะที่
สมเด็จพระพุฒาจารย ในพระนามเดิมสิ้นพระชนมเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๔
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา
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พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอชั้ น ๑ กรมหลวงพิ เ ศษศรี ส วั ส ดิ์ ๘ ประโยค
หม่อมเจ้าโศภน ในสมเดจพระประพันธวงศ์เธอ เจ้าฟากรมขุนอิศรานุรกั ษ์
๓ ประโยค หม่อมเจ้าสมเดจพระพุฒาจารย์ (ทัด) ในพระวงศ์เธอ
กรมหลวงเสนี บ ริ รั ก ษ์ ๗ ประโยค ๓ องค์ นี้ แปลในรั ช กาลที่ ๓
หม่อมเจ้าเนตร ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเสือ
๕ ประโยค หรือ ๗ ประโยค จ�าไม่ถนัด หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิสธาดา
(ศรีขเรศ) ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
๔ ประโยค กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ ในสมเดจพระเจ้าไปยกาเธอ
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ๘ ประโยค พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร ใน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ๕ ประโยค ๔ องค์นี้
แปลในรัชกาลที่ ๔ หม่อมเจ้าประภากร ในสมเดจพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ชั้น ๒ เจ้าฟากรมพระยาบ�าราบปรปกษ์ ๕ ประโยค องค์นี้ในรัชกาลที่ ๕
เราเปนที่ ๑๐ ในจ�านวนนีม้ ชี นั้ ลูกหลวงเพียงทูนกระหม่อมกับเราเท่านัน้
ท่านพระองค์อื่นหาได้ทรงแปลไม่ฯ
เสร็จการแปลหนังสือแล้ว กราบลาเจ้าคุณอาจารย์กลับมาวัด
บวรนิเวศวิหาร เพื่อเตรียมการรับกรม กลับมาในมกราคมนั้นเอง เวลา
ลากลับ เราปรารถนาจะเสดงความคิดถึงอุปการะของเจ้าคุณอาจารย์
ที่ท่านได้มีแก่เราอย่างไร แต่เห็นท่านจอยมากสักหน่อยจะเพิ่มความ
ก�าสรดเข้าอิก แลเราบางทีก็จะทนไม่ได้เหมือนกัน จึงมิได้ร�าพันถึงฯ
ในรวางเราแปลหนังสือ เจ้าคุณอาจารย์จับอาพาธเปนบุราณโรค เรานึก
หนักใจอยู่ แต่ยังไปไหนได้ แลยังมาส่งเราที่วัดบวรนิเวศวิหารได้ จึง
ไม่เปนโอกาศที่จะอยู่ต่อไปแลผัดการรับกรมไปข้างน่า ทั้งจะต้องรับ
ก่อนการฉลองพระนคร อันจะมีในพฤษภาคมด้วยฯ คราวนี้เสดจ
พระอุปชฌายะโปรดให้อยู่ที่พระปนหย่า พระต�าหนักที่บันธมของ
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พระชนมายุราว ๓๕ พรรษา
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ทู น กระหม่ อ ม เจ้ า นายที่ ไ ด้ อ ยู ่ พ ระป  น หย่ า นั้ น ชั้ น สมเดจเจ้ า ฟ า
พระองค์เจ้ามีมาก่อน แต่กรมหลวงพิชิตปรีชากรครั้งทรงผนวชเปน
สามเณรพระองค์เดียว ได้ยินว่า ทูนกระหม่อมทรงขอให้ได้เสดจอยู่
เมื่ อ ทรงผนวชพระก็ ห าได้ เ สดจอยู ่ ไ ม่ ฯ กุ ฎี ที่ ต รั ส สั่ ง ให้ เ จ้ า พระยา
มหินทรศักดิธ�ารงสร้างท่านแฉะเสีย เราก็ไม่เตือน อยู่พระปนหย่า
ก็ดีแล้ว ทั้งต่อมาเรายังเทียวไปวัดมกุฏกษัตริย์อยู่อิก ภายหลังมีธุระ
มากขึ้น จึงเข้าจองโรงพิมพ์เปนส�านักงารอิกหลังหนึ่ง เหมือนครั้ง
ทูนกระหม่อมฯ
สรูปประโยชน์ที่ได้รับเพราะไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์ ดังนี้
๑. ได้รคู้ วามเปนไปของคณะธรรมยุตกว้างขวางออกไปฯ
๒. ได้รับอุปถัมภ์ของเจ้าคุณอาจารย์เปนทางตั้งตัวเปน
หลักต่อไปข้างน่าฯ
๓. ได้ความรู้มคธภาษาดีขึ้นฯ
๔. ได้ช่องเพื่อจะเข้าสนิทกับส�านักวัดโสมนัสวิหารฯ
๕. บันเทาความตื่นเต้นในธรรมลงได้ หรือพูดอิกโวหาร
หนึ่งว่า ท�าตนให้เข้าทางที่ควรจะเปนได้ฯ
อนึ่ง ที่วัดมกุฏกษัตริย์ มีส�านักพูดธรรมะ พระจันโทปมคุณ
เปนเจ้าส�านัก ได้รู้นิสสัยของพวกนี้ ว่าเปนอย่างไรฯ
ถ้าเราจักไม่ได้ไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วไซร้ เราจักบกพร่อง
มากทีเดียว หากจะได้ขึ้นเปนหัวหน้าของคณะ ก็คงเปนหัวหน้าผู้ไม่
แขงแรง เปนวาสนาของเราอยู่ที่น้อมความเลื่อมใสไปในเจ้าคุณอาจารย์
แล้วแลไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์ฯ
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พระองค์เจ้าเช่นเรา แรกทรงกรม เปนกรมหมื่นก่อน เว้นบาง
พระองค์ ผู้รับเมื่อพระชนมายุมากแล้ว เปนกรมหลวงบ้าง เปนกรมขุน
บ้างทีเดียวฯ เจ้าฟาและพระองค์เจ้าแรกรับสมณศักดิเ์ ปนพระราชาคณะ
ทรงถือพัดยศเปนพิเศษ ทรงต�าแหน่งต่างๆ ตามคราวมาฯ ในรัชกาล
ที่ ๒ สมเดจพระมหาสมณะ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ดูเหมือนทรงรับ
สมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะครองวัดพระเชตุพน แทนสมเดจพระวันรัต
พระอาจารย์มาก่อนแล้ว จึงทรงกรมเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคต
ขัตติยวงศ์ ทรงถือพัดยศอย่างไรหาทราบไม่ ในรัชกาลที่ ๓ ทรงบัญชาการ
คณะกลาง ในรัชกาลที่ ๔ ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปนประธานแห่ง
สังฆมณฑลทั่วพระราชอาณาจักร ทรงถือพัดแฉกพื้นตาดเหลืองสลับ
ขาวฯ ทูนกระหม่อมไม่ได้ทรงกรม เปนแต่พระราชาคณะในรัชกาลที่ ๓
ทรงถือพัดแฉกพืน้ ตาด เราเหนเมือ่ เสดจพระอุปช ฌายะทรงถือ ต่อมาดู
เหมือนตาดเหลือง เดิมไม่ได้ครองวัด ภายหลังครองวัดบวรนิเวศวิหาร
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พัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เมื่อทรงดํารง
พระอิสริยยศเปนกรมหมื่น กรมหลวง กรมพระยา และเจ้าคณะใหญ
คณะธรรมยุต ตามลําดับ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
พระราชทานนํ้าพระพุทธมนตด้วยพระเต้าและ
พระมหาสังขทักษิณาวัตร ในพระราชพิธีสถาปนา
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
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พระชนมายุ
ราว ๔๐ พรรษา
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ตามเสดจพระอุปชฌายะทรงเล่า เดิมดูเหมือนไม่ได้เทียบชั้น ภายหลัง
ทรงขอพระราชทานตั้งฐานานุกรมชั้นนั้นบ้างชั้นนี้บ้าง เปนอันเทียบชั้น
เข้าได้ ตั้งแต่ชั้นธรรมขึ้นมา เมื่อครั้งลาผนวชเทียบชั้นเจ้าคณะรองฯ
พระองค์เจ้าอ�าไพในรัชกาลที่ ๒ ไม่ได้ทรงกรม เปนแต่พระราชาคณะ
ในรัชกาลที่ ๓ เสดจพระอุปชฌายะทรงเล่าว่า ทรงถือพัดงาใบอย่างพัด
ด้ามจิว้ เปนฝายพระสมถะครองวัดอรุณราชวรารามฯ เสดจพระอุปช ฌายะ
ครัง้ รัชกาลที่ ๓ ทรงเปนพระราชาคณะ ทรงถือพัดแฉกถมปด ไม่ได้ทรง
ครองวัด ครั้งรัชกาลที่ ๔ จึงได้ทรงกรม เปนกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ุ
ทรงถือพัดแฉกพื้นตาด ที่ทูนกระหม่อมทรงมาเดิม แลทรงถือพัด
แฉกงาเปนพิเศษ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร เปนเจ้าคณะธรรมยุตติ ก นิ ก าย เมื่ อ ครั้ ง เรารั บ กรมแลสมณศั ก ดิ์ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท รงรั บ มหา
สมณุตมาภิเษก เปนแต่เลื่อนกรมเปนกรมพระปวเรศวริยาลงกรณฯ
พระองค์เจ้าประถมวงศ์ ในกรมพระราชวังหลัง หาได้ทรงสมณศักดิไ์ ม่ฯ
หม่อมเจ้าแรกเปนพระราชาคณะ ถือพัดยศ สุดแต่จะได้รับพระราชทาน
แฉกถมปดบ้างก็มี แฉกพื้นแพรปกก็มี แฉกพื้นโหมดสลับตาดก็มี
แฉกพื้นตาดสีก็มี พัดงาใบพัดด้ามจิ้วก็มี ในเวลาเรารับสมณศักดิ์
หม่อมเจ้าพระราชาคณะ มีต�าแหน่งเพียงชั้นเจ้าอาวาส ยังไม่ได้เปน
เจ้าคณะฯ ท่านผูเ้ ปนพระราชาคณะก่อนเรา ๖ องค์ คือหม่อมเจ้าพระศีล
วราลังการ (สอน) ในสมเดจเจ้าฟากรมหลวงจักรเจษฎา ครองวัด
ชนะสงคราม ถึงชีพิตักษัยก่อนเราบวช ๑ หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์
(รอง) ในกรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ์ ครองวัดบพิตรพิมุข ถึงชีพิตักษัย
ก่อนเราบวช ๑ หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ (เล็ก) ในกรมหมื่น
นราเทเวศ วังหลัง ครองวัดอมรินทราราม ๑ หม่อมเจ้าพระสมเดจ
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ครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
ทรงฉายครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว ขณะดํารงพระราชอิสริยยศเปน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวชเปนพระภิกษุ และ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขณะดํารงพระอิสริยยศ
เปนสมเด็จเจ้าฟากรมขุนสงขลานครินทร ทรงผนวชเปนสามเณร พ.ศ. ๒๔๔๗

04. P.13-166.indd 144

4/6/16 10:59 PM

¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò 145

พระชนมายุ ราว ๔๐ พรรษา

ครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
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พระพุฒาจารย์ (ทัด) ในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ วังหลัง ครั้งนั้นยังเปน
หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปลนั ธน์ ครองวัดระฆังโฆษิตาราม ๑ หม่อมเจ้า
พระธรรมุณหิสธาดา (สีขเรศ) ในกรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ อยู่
วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร ครัง้ ยังเปนหม่อมเจ้า
สมญานั้น ในกรมหมื่นภูมินทรภักดี ครองวัดราชบพิธ ๑ฯ เราโปรดให้
เปนกรมหมื่ น มี ส มณศั ก ดิ์ เ ปนพระราชาคณะชั้ น เจ้ า คณะรองแห่ ง
คณะธรรมยุตติกนิกายฯ อนึ่ง ในคราวที่เราจะรับกรมแลสมณศักดิ์นั้น
จะทรงตั้งหม่อมเจ้าพระประภากร บาเรียน ๕ ประโยค ในสมเดจเจ้าฟา
กรมพระยาบ�าราบปรปกษ์ เปนพระราชาคณะด้วยฯ วันเวลารับกรมใน
ครั้งนั้น เปนธุระของเจ้างารจะก�าหนดถวาย ทรงอนุมัติแล้วเปนใช้ได้ฯ
ส่วนวันเวลาที่เราจะรับกรม เสดจพระอุปชฌายะน่าจะทรงก�าหนด
ประทาน แต่ตรัสสั่งให้เราไปทูลขอสมเดจเจ้าฟากรมพระยาบ�าราบปรปกษ์ ท่านทรงก�าหนดพ้องวันแต่เหลื่อมเวลากับฤกษ์จุดเทียนชัย
พระราชพิธีตรุษ ตกในวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๑๒ ค�่า ปมเสงตรีศก
จุลศักราช ๑๒๔๓ ตรงวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๒๔ เวลาเช้า
๔ โมง เศษเท่าไรจ�าไม่ได้ บางทีเสดจพระอุปชฌายะจะทรงต้องการ
วันนั้น แต่พ้องพระราชพิธีตรุษ ไม่อาจทรงก�าหนดลง จึงตรัสให้ไปทูล
ขอสมเดจเจ้าฟากรมพระยาบ�าราบปรปกษ์ ฝายท่านข้างโน้นจะก�าหนด
วันอื่นก็จะเสียภูมิ นักรู้ในทางพยากรณศาสตร์ จึงก�าหนดลงในวันนั้น
กระมัง เมื่อท่านทรงจัดมาในทางราชการเช่นนั้น ก็จ�าต้องรับในวันนั้น
แต่เราไม่พอใจเลย เราไม่ถือฤกษ์ชอบแต่ความสดวก ท�างารออกหน้า
ทั้งที มาพ้องกับพิธีหลวงเข้าเช่นนั้น จะนิมนต์พระก็ไม่ได้ตามปรารถนา
ผู้มีแก่ใจจะมาช่วยก็ไม่ถนัด ตกลงต้องจัดงารให้เข้ารูปนั้น วันสวดมนต์
จะนิมนต์พระราชาคณะผู้ใหญ่ ก็คงให้พระมาแทนทั้งนั้น พอเหมาะที่
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เมื่อทรงดํารงพระอิสริยยศ เปนกรมหลวง

04. P.13-166.indd 147

4/6/16 10:59 PM

148 ¾ÃÐ»ÃÐÇÑµÔµÃÑÊàÅ‹Ò

พระพุทธชินสีห ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงครองวัด
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การตกแตงภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ในพระราชพิธีถวายมหาสมณุตมาภิเษก
แดสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
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เสดจพระอุปชฌายะประทานผ้าไตร แลเครื่องบริกขาร ๑๐ ส�ารับ เพื่อ
ถวายพระสวดมนต์ ยายเตรียมไว้ให้เราแล้ว จึงจัดพระสวดมนต์ขึ้นอิก
ส�ารับหนึ่ง นิมนต์ตามชอบใจ เลือกเอาพระศิษย์หลวงเดิมของทูน
กระหม่อมที่เปนชั้นผู้น้อย รุ่งขึ้นเลี้ยงแต่เช้า ถวายบริกขารแล้วเปดให้
กลับไปนิมนต์พระราชาคณะผู้ใหญ่นั่งเฉพาะในเวลารับกรมอิก ๑๐ รูป
แล้วเลี้ยงเพลฯ ก่อนน่าวันรับกรม มีท�าบุญที่พระปนหย่าโดยฐานขึ้น
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ทรงฉายรวมกับพระเถรานุเถระ หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ต�าหนักวันหนึ่งฯ ในการรับกรม ตั้งพระแท่นมณฑลในพระอุโบสถน่า
ที่บูชาส�าหรับวัดออกมา หาได้ผูกพระแสงต่างๆ ที่เสาไม่ ประดิษฐาน
พระชัยวัฒน์ประจ�ารัชกาลที่ ๔ เชิญพระสุพรรณบัฏที่จารึกไว้ก่อนแล้ว
มาตั้งบนนั้นด้วย วันสวดมนต์ล้นเกล้าฯ เสดจมาช่วยเปนส่วนพระองค์
ด้วย วันสรงแลรับพระสุพรรณบัฏ พอจุดเทียนชัยข้างพระราชพิธี
ตรุ ษ แล้ ว โปรดให้ เ อารถหลวงรั บ พระราชาคณะผู ้ ใ หญ่ ม าส่ ง ที่ วั ด
ล่ ว งหน้ า แล้ ว เสดจพระราชด� า เนิ ร มาวั ด ทรงเครื่ อ งนมั ส การแล้ ว
ทรงประเคนไตรแพร ตามแบบควรจะเปนไตรพิเศษ เราก็เคยได้รับ
พระราชทาน เมื่อครั้งแปลหนังสือเปนบาเรียน แต่ครั้งนี้เปนไตรเกณฑ์
จ่าย ออกมาผลัดผ้าครองสบงแลอังสะ ขึน้ พระแท่นสรงแต่เราองค์เดียว
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ทรงฉาย ณ วัดสมุหประดิษฐ จังหวัดสระบุรี
เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๕๗

เราสรงก่อน มีประโคมแล้วล้นเกล้าฯ พระราชทานน�า้ พระพุทธมนต์ดว้ ย
พระเต้าแลพระมหาสังข์ทกั ษิณาวัตร ทรงรดเพียงทีไ่ หล่ ต่อนัน้ พระสงฆ์
พระบรมวงศ์แลเสนาบดีรดหรือถวายน�้าโดยล�าดับ ฝายพระ เสดจพระ
อุปช ฌายะ สมเดจพระวันรัตน สมเดจพระสังฆราช แลเจ้าคุณพรหมมุนี
แทนเจ้าคุณอาจารย์ผู้ก�าลังอาพาธ พระบรมวงศ์ กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล เสดจอาวแลเจ้าพี่ฝายน่าทุกพระองค์ บันดาที่เสดจมาใน
เวลานั้น เสนาบดีทุกท่านบันดามา สมเดจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์
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พระรูปฝพระหัตถ ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘

อยู่ที่เมืองราชบุรี หาได้มาไม่ แต่เมื่อบวชได้ไปถวายบริกขารที่วัดพระ
ศรีรตั นศาสดาราม เราสรงแล้วครองไตรใหม่มานัง่ บนอาสน์สงฆ์ในพระ
อุโบสถ หม่อมเจ้าประภากรก็เหมือนกัน ชุมนุมพระบรมวงศานุวงศ์ข้า
ทูนลอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) เจ้า
กรมพระอาลักษณ์อ่านประกาศด�าเนินกระแสพระบรมราชโองการทรง
สถาปนาเราเปนกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ท้าวความถึงเราได้รับราชการ
มาอย่างไร ทรงเหนความดีแลความสามารถของเราอย่างไร ถ้าอยู่ท�า
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ราชการ จะเปนเหตุไว้วางพระราชหฤทัยได้ ปรารภถึงพระราชปฏิญญา
ทีพ่ ระราชทานไว้แก่เรา ว่าบวชได้ ๓ พรรษา จะทรงตัง้ เปนต่างกรม บัดนี้
ก็ถึงก�าหนด แม้อายุยังน้อยอยู่ แต่ได้แปลหนังสือเปนบาเรียน ได้ทรง
เหนปรีชาสามารถประกอบกับความรู้ทางโลก ทรงหวังพระราชหฤทัยว่า
จะเปนหลักในพระพุทธศาสนาต่อไปข้างน่าได้ จึงทรงตัง้ เปนพระองค์เจ้า
ต่างกรมยกย่องขึ้นไว้ในบัดนี้ ครั้นอ่านประกาศจบแล้ว มีประโคม
ล้นเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏ สัญญาบัตรตั้งเจ้ากรมปลัด
กรมสมุหบาญชีใบ ๑ สัญญาบัตรตั้งฐานานุกรม ๘ รูป ๑ สัญญาบัตร
พระครูปลัด ๑ พัดแฉกพืน้ ตาดขาวสลับเหลือง มีตราพระมหามงกุฎเปน
ใจกลาง หมายรัชกาลเทียบหีบหมากเสวยลงยาราชาวดีเครือ่ งยศเจ้านาย
ยอดเปนพระเกีย้ วยอดพัดรองตราพระเกีย้ วยอดด้ามงา ส�าหรับพระราชา
คณะ ๑ บาตรถุงเข้มขาบฝาเชิงประดับมุก ๑ ย่ามหักทองขวาง ๑ ย่าม
เยียรบับ ๑ เครือ่ งยศถมปดส�ารับใหญ่ ๑ ส�ารับ พระราชทานสัญญาบัตร
ทรงตัง้ หม่อมเจ้าพระประภากร เปนหม่อมเจ้าพระราชาคณะ มีสมญาขึน้
ต้นอย่างนั้นแต่มีสร้อยว่า หม่อมเจ้าพระประภากรบวรวิสุทธิวงศ์ ได้รับ
พระราชทานพัดแฉกพืน้ ตาดสี มีตราครุฑประจ�ารัชกาลที่ ๒ เปนใจกลาง
แลเครือ่ งยศส�าหรับพระราชาคณะ ต่างกรมใหม่ผเู้ ปนคฤหัสถ์ ทูนเกล้าฯ
ถวายดอกไม้ธูปเทียนแลต้นไม้ทองเงินแด่ในหลวง แลกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล ถวายดอกไม้ธปู เทียนแด่เจ้านายผูเ้ จริญพระชนมายุกว่า
แต่ต่างกรมพระไม่ได้ถวายอย่างนั้น เรายักถวายเปนชิ้น ส�าหรับประดับ
ดอกไม้ตั้งกลางโตะ ที่ถวายล้นเกล้าฯ ทรงจบพระหัตถ์บูชาพระพุทธชินสีห เจ้านายถวายแต่ของแจก ครั้งนั้นยังแจกของมีราคามาก แจก
ตามชั้น พอเสร็จพิธีรับกรมก็พอเพล ล้นเกล้าฯ ทรงประเคนส�ารับ
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รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘

เจ้าภาพ แลเสดจประทับอยูต่ ลอดเวลาพระฉันแลอนุโมทนา ธรรมเนียม
รับกรมทีอ่ นื่ เลีย้ งพระเสียก่อน เปนแต่อนุโมทนาน่าพระทีน่ งั่ เสดจกลับ
แล้ว มีเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏแล้วเปนเสร็จการฯ ต่อมาอิก
วันหนึ่ง มีท�าบุญพระบรมอัฐิทุกรัชกาล ตามรับสั่งแนะน�าของเสดจ
พระอุปชฌายะ มีเลี้ยงพระ เทศนาแลสดับปกรณ์ฯ เราพอใจจะบ่น
ถึงฤกษ์รับกรมเพิ่มอิก นอกจากไม่สดวกดังกล่าวแล้ว ผเอิญเมื่อวัน
สวดมนต์ เจ้าคุณอาจารย์ผู้อาพาธเสาะแสะมานั้น อาพาธเปนธาตุเสีย
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ทรงฉาย ณ โรงเรียนนักธรรม คณะกรุงเกา
วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในคราวเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปดและฉลองโรงเรียนนี้
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๕๘ พระชนมายุ ๕๖ พรรษา
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ทรงฉาย ณ วัดสมุหประดิษฐ จังหวัดสระบุรี
เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๕๗

ท้องร่วง มาในงารไม่ได้ ไม่ได้รดน�้าในเวลาสรง แลไม่ได้อยู่ในเวลาตั้ง
ขาดท่านผู้ส�าคัญไปรูปหนึ่ง เมื่อวันรับกรม ยายผู้มาดูการโรงครัวอยู่น่า
วัด เจ็บเปนลม แต่เดชะบุญ เปนเมื่อรับเสร็จแลเสดจกลับแล้ว ถ้าเลือก
วันรุกเข้ามาจากนัน้ แม้ดไี ม่ถงึ วันนัน้ เจ้าคุณอาจารย์คงจักมาได้ อาจารย์
มาเข้าในพิธี เราถือว่าเปนมงคลกว่าท�าในวันฤกษ์งาม แต่ขาดท่านผู้
ส�าคัญไปอย่างนี้ ฝายยายนั้นเปนลมเพราะท�าธุระมากกระมัง เลื่อนวัน
เข้ามาจักคุ้มได้หรือไม่ หารู้ไม่ฯ
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พระชนมายุ ๕๗ พรรษา
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งเปนปสุดท้ายแหงพระชนมชีพ
พระชนมายุ ๖๒ พรรษา
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พระรูปสุดท้าย
พระชนมายุ ๖๒ พรรษา
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พระรูปหลอสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เราเปนกรม ในครั้งนั้น เปนที่ถูกใจของคนทุกเหล่า ในฝาย
พระวงศ์ตงั้ แต่ลน้ เกล้าฯ ลงมา ในฝายพระสงฆ์ตงั้ แต่เสดจพระอุปช ฌายะ
ลงมา แลพวกข้าราชการตลอดถึงคนสามัญ ต่างเรียกเรา ด้วยไม่ได้
นัดหมาย แต่มาร่วมกันเข้าว่า ”กรมหมื่น„ หาได้ออกชื่อไม่ เจ้าพี่เปน
กรมหมืน่ ก็มี แต่หาได้เรียกอย่างนีไ้ ม่ ภายหลังรูว้ า่ กรมหมืน่ นรินทรพิทกั ษ์
ครั้งรัชกาลที่ ๑ เขาก็เรียกกันว่ากรมหมื่น ในเวลาแรกตั้งแผ่นดินใหม่
ต่างกรมเปนกรมหมื่น มีแต่กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์องค์เดียว เขาจึง
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เรียกว่ากรมหมื่น ไม่ออกพระนามกระมังฯ ในฝายพระทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย
ผูเ้ ปนศิษย์หลวงเดิมของทูนกระหม่อม มีความนิยมยินดีในเราโดยมาก
สมปรารถนาทีไ่ ด้เราไว้สบื พระศาสนา เว้นบางรูปทีม่ คี วามเปนไปของเรา
ขัดกับของท่าน ในพวกท่านผูน้ ยิ มยินดีในเรานอกจากอุปช ฌายะอาจารย์
สมเดจพระวันรัตน (พุทฺธสิริ) เปนผู้เอาใจใส่ในเรา แลเอาเปนธุระแก่เรา
เปนอันมาก ตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เปนต่างกรมมาแล้ว เวลาเราอยูว่ ดั มกุฏกษัตริย์
มีการพระราชกุศลในวังทีไ่ ด้รบั นิมนต์เรามักเดิรเข้าไป ท่านไปเรือ เวลากลับ
ท่านเรียกเราลงเรือของท่านให้พายขึ้นน�้าเข้าคลองผดุงกรุงเกษม ไปส่ง
เราที่วัดมกุฏกษัตริย์ก่อน แล้วจึงเลยไปวัดโสมนัสวิหาร โดยปกติท่าน
เข้าคลองรอบพระนคร แลคลองเล็กตรงไปถึงวัดโสมนัสวิหารทีเดียว
เปนอย่างนี้เสมอมา ไปพบกันในกิจนิมนต์ ทั้งการหลวงทั้งการราษฎร์
เวลาอยู่ด้วยกัน ๒ รูป ท่านพร�่าสอนการพระศาสนาเนืองๆ พอมีพระอื่น
เข้าไปอยู่เปนที่ ๓ เปนเลิกเว้นไว้แต่พระนั้นเปนผู้ที่สนิทสนม เราเข้าใจ
ว่า ท่านเลิกเสียเช่นนัน้ เพือ่ ไว้นา่ เรา ถ้าท่านรูว้ า่ เราไม่ผาสุกเมือ่ ใด เปนหา
ยาส่งมาให้เมือ่ นัน้ คราวหนึง่ เราเปนผูใ้ หญ่ในคณะแล้ว ท่านอาพาธเปน
ปลายอัมพาตลิน้ แขงพูดไม่ชดั ถึงลงนอน เราไปเยีย่ มท่านแล้ว กลับออก
มาอยูท่ เี่ ฉลียงน่ากุฏิ พูดกับพระวัดนัน้ ผูช้ อบกัน ถึงความยอกขัดของเรา
เกิดขึ้นเพราะหมอนวดไม่เปน ชะรอยเสียงจะดัง ท่านได้ยินเข้า ทั้งเจ็บ
มากกว่าเราอย่างนั้น ขวนขวายสั่งพระให้เอาน�้าไพลกับการบูรมาทาให้
รู้สึกความเอื้อเฟอของท่านก็จริง แต่รู้สึกอายแก่ใจเหมือนกันว่าไป
เยีย่ มไข้ทา่ นกลับท�าให้ทา่ นกังวลถึงเรา ท่านถนอมเราเปนอย่างยิง่ คล้าย
เจ้าคุณอาจารย์ โดยที่สุด บางเวลาเราขุ่น รู้เข้า เลือกธรรมเขียนส่งมา
ปลอบ เราได้รับเมตตาแลอุปการของท่านอย่างนี้ ได้ถวายตัวเปนศิษย์
ถ้าเราจักได้อยูใ่ นส�านักของท่านสักพรรษาหนึง่ จักอาจเชือ่ ม ๒ ส�านักได้
ดีกว่านี้อีก
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พระเมรุสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. ๒๔๖๕
ณ ท้องสนามหลวง

.
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