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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา
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ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๒๗ ประกอบด้วย พระโอวาทในการเยี่ยมวัดและ

พุทธศาสนิกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑-๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ รายงาน

การเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑-๑๐ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๑๖ และ บนัทกึการเยีย่มวดัและพทุธศาสนกิชน ภาคพายพั ๒๒-๒๙ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๒๔ รวมเรยีกว่า “พระโอวาทและรายงาน ในการเยีย่มวดัและพุทธศาสนิกชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคพายัพ”

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ในฐานะกรรมการ 

มหาเถรสมาคมและรอง ประธานกรรมการคณะธรรยตุ ได้รับฉนัทานมุตัจิากกรรมการ

คณะธรรมยุตให้เดนิทางไปเยีย่มวดัและ พทุธศาสนกิชน ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

รวม ๙ จังหวัด เป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ ได้แก่ 

จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เสด็จไปเยี่ยมวัด โรงเรียน และสถานที่

ราชการ มากกว่า ๔๐ แห่ง แต่ละแห่งเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ประทานพระโอวาทบ้าง 

พระธรรมเทศนาบ้าง พระสัมโมทนียกถาบ้าง แก่พระภิกษุสามเณรและข้าราชการ 

พ่อค้า ประชาชน ท่ีต้อนรับ ตามควรแก่โอกาสและสถานที่นั้นๆ คณะผู้ติดตามซึ่ง

ประกอบด้วย พระครูประสิทธิพุทธมนต์ (สุรพงษ์ ฐานวโร สุดท้ายได้เป็นที่  

พระเทพวัชรธรรมาภรณ์) พระครูปรัยัติสารโสภณ (อภิพล อภิพโล ปัจจุบัน เป็นที่ 

พระธรรมบณัฑติ) พระครปูรยัิตยาภรณ์ (  สุชโน ภายหลงัลาสิกขา) พระมหาบญุช่วย 

สุชวโน (สุดท้ายเป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์ ฐานานุกรมในเจ้าพระคุณ 

สมเดจ็ฯ ภายหลงัลาสกิขา) พระสมบตั ิปวติโฺต (ปัจจบุนัเป็นที ่พระวธิรูธรรมาภรณ์) 

ได้บันทึกเสียงพระโอวาท พระธรรมเทศนา และพระสัมโมทนีกถา ที่เจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ ทรงแสดง ณ ที่ต่างๆ ไว้ และได้ช่วยกันถอดเทปเสียงดังกล่าว จัดพิมพ์ 



เป็นเอกสารโรเนียวแจกพระสังฆาธิการในคณะธรรมยุต ในศก ๒๕๑๖ นั้น นับเป็น 

การพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก และต่อมาในศกเดียวกัน ส�านักงานคณะธรรมยุต 

ได้จัดพิมพ์เป็นท่ีระลึกใน งานฉลองชนมายุครบ ๖๐ ทัศ ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  

ขณะทรงด�ารงสมณศักดิท่ี์ พระสาสนโสภณ เมือ่ ๓ ตลุาคม ๒๕๑๖ นบัเป็นการพมิพ์

ครั้งที่ ๒ และพิมพ์ในโอกาสอื่นอีหลายครั้ง ในการพิมพ์ครั้งนี้ใช้ ฉบับพิมพ์ เมื่อ ๓ 

ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นฉบับ

รายงานการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  

พระมหาบุญช่วย สุชวโน เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 

(ธรรมยุต) เป็นผู ้บันทึก และได้พิมพ์เป็นเอกสารโรเนียวแจกพระสังฆาธิการ 

คณะธรรมยุต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับโอวาทดังกล่าวข้างต้น  

และคณะธรรมยุตพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

เป็นครั้งที่ ๒ ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ใช้ฉบับที่พิมพ์เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เป็นต้นฉบับ

ส่วน บนัทึกการเยีย่มวดัและพุทธศาสนกิชน ภาคพายพั นัน้ เป็นบนัทกึโอวาท

และการเดนิทาง ในการเยีย่มวดัและพทุธศาสนกิชน ภาคพายัพ ของเจ้าพระคุณสมเดจ็

พระญาณสงัวร รวม ๙ จงัหวดั คอื จงัหวดันครสวรรค์ ตาก ล�าปาง ล�าพนู เชยีงใหม่ 

เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ ก�าแพงเพชร เป็นเวลา ๘ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงเป็นการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในภูมิภาค  

เป็นครั้งที่ ๒ ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชนครั้งนี้  

พระครูวิสุทธิเขมากร (ชุบ เขมงฺกโร ปัจจุบันเป็นที่ พระรัตนมงคลโมลี) เลขานุการ

เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยตุ) เป็นผูบั้นทกึโอวาทและการเดนิทาง เอกสารชดุนี้ 

คณะธรรมยุตได้พิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น



ครัง้แรก และพิมพ์เป็นท่ีระลึกในการพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์พระเทพญาณวิศษิฎ์ 

(อภิพล อภิพโล) เป็นที ่พระธรรมบณัฑติ และพระราชทานตัง้สมณศกัดิ ์พระมหาไฉน 

จิตฺตสุทฺโธ เป็นที่ พระศรีวิสุทธิกวี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งที่ ๒ 

การพิมพ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขถ้อยค�าที่ขาดตกบกพร่อง

ในการพิมพ์ครั้งก่อนๆ ให้ถูกต้องบริบูรณ์ยิ่งขึ้น

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



.





.



สำรบัญ

พระโอวำทในกำรเยี่ยมวัดและพุทธศำสนกิชน ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื

๑-๑๐ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๖

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง ไตรรงค์ ๓

พระโอวาท  เรื่อง กิจของพระภิกษุสามเณร ๘

พระโอวาท เรื่อง อันตรธาน ๕ ๑๒

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง ฆราวาสธรรมและสมณธรรม ๑๖

พระสัมโมทนียกถา  เรื่อง สุขของคฤหัสห์ ๒๓

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง วัดภายใน วัดภายนอก ๒๘

พระสัมโมทนียกถา  เรื่อง หลักของใจ ๓๒

ธรรมกถา เรื่อง สรณะและศีล ๓๖

ธรรมกถา เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ๔๓

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง เถระ ๒ ประเภท ๕๐

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง การปฏิบัติธรรม ๕๕

ธรรมกถา เรื่อง สันโดษ ๕๗

ธรรมกถา เรื่อง รั้วของชาติ ๖๕ 

พระโอวาท เรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต ๗๒

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง หลักบริหารพระศาสนา ๗๔

พระโอวาท เรื่อง สัจจธรรม ๘๐

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง สังคหธรรม ๘๖

ธรรมกถา เรื่อง อ�านาจ - เจริญ ๘๙

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง พุทธจักรและอาณาจักร ๙๘



พระสัมโมทนียกถา เรื่อง การคณะสงฆ์ ๑๐๐

พระโอวาท เรื่อง ความประสานกันของปัญญา ๑๐๖

ธรรมกถา เรื่อง เทวธรรม ๑๑๐

ธรรมกถา เรื่อง เสลบรรพต ๑๑๘

ธรรมกถา เรื่อง ความไม่เสื่อมแห่งพระสัทธรรม ๑๒๗

ธรรมกถา เรื่อง ธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตนเอง ๑๓๕  

พระโอวาท เรื่อง ธรรมทายก ๑๔๖

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง สาระของศาสนา ๑๔๙

พระสัมโมทนียกถา  เรื่อง ความสุข ๔ ประการ ๑๕๒

พระอนุโมทนากถา  เรื่อง พรสนอง ๑๕๖

ธรรมกถา  เรื่อง สาระจะด�ารงอยู่ ๑๕๗

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง จงรักษาความดี ๑๖๐

ธรรมกถา  เรื่อง พรหมวิหารธรรม ๑๖๑

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง ปสาสนธุระ ๑๗๔

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง การศึกษาของพระภิกษุสามเณร ๑๘๐

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง อานาปานสติ ๑๘๓

พระโอวาท เรื่อง แก่นชีวิต ๑๘๗

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง ชนะตน ๑๙๕

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง สุจิภา ๒๐๑

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง สมณธรรม ๒๐๖

พระสัมโมทนียกถา  เรื่อง ธรรมที่ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ ๒๑๒

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง ทุกข์ - สุข ๒๑๘

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง สมภาพ ๒๒๖



รำยงำนกำรเยี่ยมวัดและพุทธศำสนกิชน ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื

๑-๑๐ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๖

จังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๖

จังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๔

จังหวัดสุรินทร์  ๒๖๐

จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๗

จังหวัดยโสธร  ๓๒๑

จังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓๕

จังหวัดมหาสารคาม  ๓๗๘

จังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๘๓

จังหวัดขอนแก่น  ๓๙๔

บันทกึกำรเยี่ยมวัดและพุทธศำสนกิชน ภำคพำยัพ

๒๒-๒๙ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๔

ธรรมกถา เรื่อง อนุปุพพิกถา ๔๕๓

ค�าถวายรายงาน  เจ้าคณะจังหวัดตาก (ธ) ๔๕๙

ธรรมกถา เรื่อง จตุรารักขกรรมฐาน ๔๖๑

ค�าถวายรายงาน ของเจ้าคณะจังหวัดล�าปาง (ธ) ๔๖๗

ธรรมกถา เรื่อง ศาสนากับข้าราชการ ๔๗๐

ธรรมกถา เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ ๓ ๔๗๕

ธรรมกถา เรื่อง สติปัฏฐาน ๔๗๙

ค�ากล่าวรายงาน ของเจ้าคณะอ�าเภอจังหวัดเชียงใหม่ - ล�าพูน (ธ) ๔๘๔

ธรรมกถา เรื่อง กรรมฐาน ๔๘๗



ธรรมกถา เรื่อง ขวัญใจ ๔๙๒

ธรรมกถา เรื่อง มนุษยชาติกับศาสนา ๔๙๗

โอวาท เรื่อง เมตตา กตัญญู กตเวที ๕๐๕

ธรรมกถา เรื่อง การปฏิบัติธรรม ๕๐๘

ธรรมกถา เรื่อง ก�าลังใจ ๕๑๒

พระราชวินยาภรณ์กล่าวน�า ๕๑๗

ธรรมกถา เรื่อง การปฏิบัติกรรมฐาน ๕๑๘

ธรรมกถา เรื่อง อินทรีย์ ๕ ๕๒๔

ธรรมเทศนา เรื่อง ต�ารวจตระเวนใจ ๕๓๐

ค�ารายงาน ของพระราชวินยาภรณ์ วัดป่าดาราภิรมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  ๕๓๖

พระสัมโมทนียกถา ๕๔๒

ค�ารายงาน ของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ล�าพูน - แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)  ๕๔๔

ธรรมกถา เรื่อง การปฏิบัติอบรมทางจิต ๕๔๙

ธรรมกถา เรื่อง อัปมาทธรรม ๕๕๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเชียงรายกล่าวน�า ๕๕๘

ธรรมกถา เรื่อง ศาสนากับคนเรา ๕๕๙

ค�ากล่าวถวายรายงาน ของเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย - พะเยา (ธ) ๕๖๓

ธรรมกถา เรื่อง การสืบต่อพระศาสนา ๕๖๖

ค�ากล่าวรายงาน ของพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ๕๗๐

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง แผ่เมตตาจิต ๕๗๒

ธรรมกถา เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ ๓ ๕๗๔

ประวัติ “สามเหลี่ยมทองค�า″ โดยย่อ ๕๗๗

ค�ากล่าวรายงาน ของพระมหากวี คงฺคปญฺโญ   ๕๗๘



ธรรมกถา เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุสามเณร ๕๗๙

พระสัมโมทนียกถา เรื่อง ความงดงามของขนบธรรมเนียมประเพณี ๕๘๒

ธรรมกถา เรื่อง ศาสนากับคน ๕๘๕

ธรรมกถา เรื่อง รัตนธรรม - ป่าแก้ว ๕๙๒

ธรรมกถา เรื่อง ธรรมเป็นที่มายินดี ๕๙๘

ค�าถวายรายงาน ของเจ้าคณะอ�าเภอ จังหวัดก�าแพงเพชร - พิจิตร (ธ)  ๖๐๒

สถิติวัดในเขตปกครองคณะอ�าเภอจังหวัดก�าแพงเพชร - พิจิตร ธรรมยุต  ๖๐๖

ธรรมกถา เรื่อง การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ๖๐๘

พระโอวาท เรื่อง การปฏิบัติธรรม ๕ ประการ ๖๑๒

รายนามคณะผู้เดินทางในการเยี่ยมวัดและคณะสงฆ์ภาคพายัพ  ๖๑๖

ก�าหนดการปฏิบัติศาสนกิจภาคพายัพ  ๖๑๘



.



พระโอวาท 

ในการเยี่ยมวัดและพุทธศาสนกิชน 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

๑-๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖



.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ไตรรงค์

ท่านเจ้าคณะ ท่านเจ้าอาวาส คณะท่านข้าราชการ มท่ีานนายอ�าเภอเป็นประธาน 

ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา คณะนักเรียนทั้งหลาย

ขอแสดงความขอบใจและอนโุมทนา ในการท่ีท่านท้ังหลายทุกฝ่าย ได้จดัต้อนรบั

ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง ทางคณะได้จัดให้ออกมาเยี่ยมเยียนวัดและพทุธศาสนิกชน

ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เป็นการได้มาพบปะกันทุกฝ่าย เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคี

และกศุลเจตนา และเป็นโอกาสให้ได้มกีารบ�าเพญ็กุศล เพราะฉะนัน้ จงึได้ก�าหนดการมา 

และในการก�าหนดการมานี้ ก็ได้จัดร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายผู้ที่จะมาเย่ียมเยียน 

และฝ่ายผู้ที่จะต้อนรับ

ก่อนอ่ืน ก็จะขอให้ท่านท้ังหลายได้โปรดเข้าใจว่า การมาเยีย่มเยยีนทีท่างคณะ

ได้ก�าหนดจดัขึน้นี ้กเ็พยีงเป็นปรารภเหตุทีจ่ะให้มีการประชมุพบปะกนัขึน้ ในระหว่าง

วัดกับเมือง วัดกับบ้าน ในระหว่างภิกษุสามเณรสหธรรมิกในถ่ินต่าง ๆ ในระหว่าง

ประชาชนท้ังหลาย ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในโอกาสนี้ วัดกับเมือง กล่าวคือพระภิกษุ

สามเณรและข้าราชการฝ่ายปกครอง มีท่านนายอ�าเภอเป็นต้น ก็ได้มาพบปะกัน  

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ข้าราชการ และประชาชน ณ วดัวชริาลงกรณวราราม อ.ปากช่อง  

 จ.นครราชสมีา วนัที ่ ๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๑๖



4 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

วัดกับบ้าน ก็ในระหว่างพระภิกษุสามเณรกับประชาชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้มา

พบปะกัน ในระหว่างเมืองกับบ้าน ก็คือฝ่ายข้าราชการผู้ปกครองกับฝ่ายประชาชน 

ผู้อยู่ในปกครอง ได้มีโอกาสมาพบปะกัน และในการท่ีมาพบปะกันน้ีก็ไม่ใช่ว่าจะมา

พบปะกันเพื่อก่ออกุศลกรรมทั้งหลาย แต่ว่ามาพบปะกันเพื่อประกอบบุญกุศล ตั้งต้น

แต่ที่ท่านสาธุชนท้ังหลาย ได้มีโอกาสมาเลี้ยงพระเณรกว่าร้อยรูปและเมื่อได้เลี้ยง 

พระเณรเสร็จแล้ว ท่านสาธชุนทัง้หลายกไ็ด้มโีอกาสบรโิภคอาหารร่วมกนั เป็นการผกู

ความสามคัคีและผกูไมตรีจติ ก่อให้เกดิความรูจ้กักนัฉนัญาติมติรขึน้ในระหว่างบคุคล

ทุกฝ่าย ทั้งในโอกาสนี้ ทุก ๆ ฝ่ายก็ได้มีโอกาสมาฟังอภิสัมโมทนียกถา คือถ้อยค�าที่

จะน�าให้เกิดความยินดีในกุศลกิจทั้งหลาย

เพราะฉะนัน้ การท่ีก�าหนดมาเยีย่มเยยีนกนันี ้กเ็พือ่ให้บงัเกดิผลดัง่ทีก่ล่าวนี้ 

จงึขออนโุมทนาสาธกุารแก่ทุก ๆ ฝ่ายท่ีได้จดัต้อนรับ และได้มาร่วมประชมุโดยพร้อม

เพรียงกัน

เราทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาส ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะหรือลูกคณะ 

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือเป็นฝ่ายผู้ที่อยู่ในปกครอง ย่อมรวมกันอยู่ในกรอบใหญ่ 

อนัก�าหนดด้วยไตรรงค์องค์สาม คอืชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ เพราะฉะนัน้ ในโอกาส

นี ้จะได้กล่าวธรรมให้อิงอยู่กับหลักทั้งสามประการนี้ พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญา

และสัมมาปฏิบัติ เป็นการปฏิการแก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย ไปตามสมควร

หลักที่ ๑ คือหลักชาตินั้น ตามความหมายที่เข้าใจกัน ก็คือชาติไทยเรา  

อนัหมายถงึคนไทยทัง้หมด รวมทัง้ประเทศถิน่ทีอ่าศยัอยู ่รวมเข้าเป็นชาตไิทย ในทาง

พระพุทธศาสนา สมเด็จพระศาสดา มิได้ตรัสถึงชาติในความหมายนี้โดยตรง แต่ว่า

ตรัสในความหมายถึงหมู่ชน และก็ได้ตรัสสอนไว้ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความ

พร้อมเพรยีงกันของหมูใ่ห้เกิดสุข ในรัชกาลที ่๕ ได้โปรดอาราธนาสมเดจ็พระสงัฆราช  

(ปุสฺสเทว สา) ให้แต่งค�าแสดงความสามัคคีจารึกไว้ในตราแผ่นดินว่า “สพฺเพส�  

สงฆฺภูตาน� สามคคฺ ีวฑุฒฺสิาธกิา” ความพร้อมเพรยีงกนัของบุคคลผูอ้ยูร่วมกนัเป็นหมู่

ทั้งหมด ยังความเจริญให้ส�าเร็จ ดังนี้ เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายทุกคน ผู้อยู่รวมกัน

เป็นหมู ่จึงควรมคีวามสามคัคคีอืความพร้อมเพรยีงกนัอยู่ ความเป็นหมูก่ย่็อมด�ารงอยู่ 
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ไม่ว่าจะเป็นหมูเ่ลก็หรอืหมูใ่หญ่ ชาตินัน้เป็นหมูใ่หญ่ เมือ่ย่อยลงมากเ็ป็นหมูเ่ลก็ ตัง้แต่

ครอบครวัหนึง่ขึน้ไป แต่ว่าความสามัคคีน้ัน ซึง่เป็นเหตรุวมชาตริกัษาชาตใิห้ด�ารงอยูไ่ด้ 

จะมีขึ้นได้ด้วยประการใด จึงมาถึงหลักที่ ๒ คือ ศาสนา

ศาสนานั้น เมื่อว่าตามที่เข้าใจกัน ก็คือศาสนาท่ีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ  

อันได้แก่พระพุทธศาสนา แต่ว่าตามความหมายที่ต้องการนั้น ก็ต้องหมายถึงศาสนา 

อันเป็นเคร่ืองปกครองใจ ปกครองความประพฤติของแต่ละบุคคล แม้ว่าจะนับถือ

พระพทุธศาสนา แต่ว่าไม่ได้น�าหลักธรรมในพระพทุธศาสนา มาเป็นเครือ่งปกครองใจ 

ปกครองความประพฤติแล้วกห็าชือ่ว่า ได้เป็นผู้มศีาสนาโดยพฤตนิยั หรือโดยแท้จรงิไม่ 

จึงหมายถึงคุณธรรมต่าง ๆ ส�าหรับที่จะเป็นเครื่องปกครองจิตใจ เป็นเครื่องปกครอง

ความประพฤตดิงักล่าวน้ัน เพราะฉะน้ัน กล่าวเฉพาะเราท้ังหลายทีเ่ป็นพทุธศาสนกิชน 

คอืผู้นบัถอืพระพทุธศาสนา กพ็งึมีพระรตันตรยั คือ พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นหลักสรณะหรือที่พึ่งของจิตใจเป็นหลักแรก ต่อจากนั้นก็พึ่งหลักของศีล คือความ

ประพฤติอยู่ในกฎหมาย อยู่ในศีลของพระพุทธศาสนาตามสมควร และมีหลักธรรม

ประจ�าใจ เช่น มีเมตตากรุณา รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และกแ็ผ่ความสุขไปถึงคนอืน่

ด้วย ทีเ่รยีกว่ามีเมตตากรณุา เม่ือใครมีความทกุข์ กช่็วยเหลอืกนัตามสมควร ไม่เป็น

คนใจคับแคบโหดร้าย ใจด�าใจอ�ามหิต มีเมตตากรุณา มีทิฏฐิคือความเห็นเป็นไปตาม

หลักธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องของบุญบาป และในเร่ืองของสัจจธรรมที่สูงขึ้นไป 

เมื่อมีพระรัตนตรัย มีศีลมีธรรม มีหลักปกครองใจ ปกครองความประพฤติอยู่ตาม

สมควรดงันี ้กย่็อมจะท�าให้ทกุ ๆ ฝ่ายพากนัปฏบิตัชิอบ ว่าถึงภกิษุสามเณรกจ็ะประพฤติ

ตนอยูต่ามพระธรรมวนิยั มสีมณสญัญา ตัง้ใจปฏบิตัไิตรสกิขา เพือ่เป็นอปุนสิสยัปัจจยั 

หรอืว่าเพื่อท�าทุกข์ให้สิ้นสดุ เมือ่เป็นฆราวาส เปน็ฝ่ายปกครอง ก็มีเมตตากรุณาแก่ผู้

อยูใ่นปกครอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ยูใ่นปกครองให้เดอืดร้อน แต่ประพฤตเิกือ้กลู เป็นการ

บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข ฝ่ายผู้อยู่ในปกครองเล่า ก็ประพฤติตนโดยชอบ ประกอบอาชีวะ

ในทางทีช่อบ เสยีส่วยสาอากรทะนุบ�ารงุบ้านเมอืง ไม่ประพฤตตินในทางทีผ่ดิกฎหมาย

และปฏบิตัตินอยู่ในศีลธรรมของพระพทุธเจ้าตามภมิูตามชัน้ เมือ่เป็นดงันี ้ศาสนานีเ้อง 

กเ็ป็นหลกัผกูพนัสามคัครีกัษาความเป็นหมูใ่ห้ย่ังยนือยูไ่ด้ ตัง้แต่หมูเ่ลก็ คอืครอบครวั

หนึ่งขึ้นไป จนถึงเป็นประเทศชาติ
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คราวนีม้าถงึหลกัที ่๓ พระมหากษตัรย์ิ ตามทีเ่ข้าใจกนั พระมหากษัตรย์ินัน้ 

ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศชาติ และโดยเฉพาะชาติไทยเรา ก็ได้มีพระมหา

กษัตริย์เป็นพระประมุขสืบต่อมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้ พระมหากษัตริย์จึง

เป็นสถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่สถิตอยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจของประชาชน เพราะว่าได้รับ

สืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาล เม่ือกล่าวตามหลักธรรม ก็คือท่านผู้ทรงเป็นองค ์

พระประมขุสงูสดุของหมูช่นหมู่ใหญ่ทีส่ดุคอืชาติ อนัแสดงว่า คนท่ีรวมกนัอยู่เป็นหมู่นัน้ 

จะต้องมีประมุข ตั้งแต่หมู่เล็กจนถึงหมู่ใหญ่ ทั้งหมู่บรรพชิต ทั้งหมู่คฤหัสถ์ ในหมู่

บรรพชตินัน้ เมือ่ว่าตามพระวนิยั พระอปัุชฌายะ อาจารย์ย่อมเป็นผูป้กครองสทัธวิหิารกิ 

อนัเตวาสิก แต่เพยีงเท่านัน้ยงัไม่พอยงัต้องมกีฎหมายคณะสงฆ์ บญัญตัใิห้มผีูป้กครอง 

ตั้งแต่ส่วนเล็กขึ้นไปจนถึงส่วนใหญ่ กล่าวคือ ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะต่างชั้น 

จนถึงองค์สมเดจ็พระสงัฆราช ในฝ่ายคฤหสัถ์เล่า มารดาบดิาย่อมเป็นผูป้กครองบตุรธดิา 

เช่นเดยีวกับอุปชัฌายะอาจารย์ เป็นผูป้กครองสทัธิวิหาริก อันเตวาสกิ แต่เพียงเทา่นี้

ยังไม่พอ จึงต้องมีผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับต�่าขึ้นไปจนถึงสุด เช่นต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน 

ต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั จนถงึรฐับาล และองค์พระมหากษตัริย์ ซึง่เป็นองค์พระประมขุ

สงูสดุ ผูป้กครองทกุระดบัดงักล่าวนีเ้อง ย่อมมหีน้าทีป่กครองดแูลบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ

ให้บังเกิดขึ้นแก่หมู่ชน และเมื่ออาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว  

ผู้ปกครองนั้น ๆ ก็ย่อมจะปกครองด้วยดี ดังเช่นพระมหากษัตริย์ ทรงด�ารงอยู่ใน 

ทศพธิราชธรรม ตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา กท็รงปกครองอาณาประชาราษฎร์

ให้เกดิความผาสกุ แต่ว่ากมี็คนไม่ใช่น้อยเข้าใจว่า ธรรมส�าหรับปกครองนัน้ เฉพาะองค์

พระมหากษตัริย์เทา่นั้น อันที่จรงิเขา้ใจดังนี้ไม่ถกู ธรรมส�าหรับปกครองนัน้ ส�าหรบัผู้

ปกครองทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัสงูจนถงึระดบัต�า่ทีส่ดุ และโดยเฉพาะในสมยัประชาธปิไตยนี ้

หลกัธรรมส�าหรบัปกครอง กย็ิง่จ�าเป็นส�าหรบับคุคลในระดบัท่ีต�า่ลงมา และโดยเฉพาะ

ซึ่งจะเป็นผู้เข้าถึงประชาชนโดยใกล้ชิด เช่นระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน  

เมื่อมีหลักธรรมส�าหรับปกครองในตนอยู่ ก็ย่อมจะท�าให้การปกครองสัมฤทธิ์ผล คือ

ท�าให้ประชาชนมคีวามสขุมคีวามเจรญิ ทัง้นีก้ต้็องอาศยัพระพุทธศาสนา หลกัที ่๒ นัน่เอง 

เป็นหลักส�าคัญ



7พระโอวาทในการเย่ียมวัดฯ

เพราะฉะนั้น เม่ือได้มีความเข้าใจในหลักทั้ง ๓ ประการ ซึ่งอิงกันอยู่  

คือ หลักชาติ หลักศาสนา และหลักพระมหากษัตริย์ดังน้ี ก็ย่อมจะท�าให้เกิด 

ความสวัสดีในท่ีทุกสถาน และก็ควรจะเข้าใจว่า อันความสุขความทุกข์ ความเจริญ 

ความรอดพ้น เป็นต้น เป็นสิ่งที่เนื่องกันอาศัยกัน ส�าหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็น หมู่ใหญ่ 

ดงัเช่นชาตไิทยเรานี ้จะมีความสขุความเจรญิ ความรอดพ้นแต่เพยีงคนเดียวกลุม่เดยีว

หาได้ไม่ ความเจริญท่ีอาจเห็นอยู่ว่าท่ีบังเกิดแก่บุคคลบางกลุ่มนั้น ก็เพราะมองด้วย

สายตาอนัแคบและสัน้ ความเจรญิความสขุส่วนใหญ่นัน้ เป็นส่ิงทีเ่นือ่งกนั ดงัเช่นเม่ือ

ชาตริะส�า่ระสาย ศาสนากล่าวคือคณะสงฆ์ กไ็ม่อาจทีจ่ะด�ารงอยูไ่ด้โดยสวสัด ีหรอืว่า

เมื่อศาสนาคือคณะสงฆ์ระส�่าระสาย ชาติก็พลอยวุ่นวายไปด้วย เพราะฉะนั้นก็จ�าเป็น

ที่จะต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันและกันด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยทุก ๆ ฝ่ายยังอยู่ในหลัก

ธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า น�ามาประพฤตปิฏบิตัปิกครองใจ และปกครองความ

ประพฤติของตนตามภมูติามชัน้ เมือ่เป็นเช่นนี ้ความสวสัดจีงึบงัเกดิขึน้ ถ้อยค�าทีก่ล่าว

มานี้ ถือว่าเป็นสัมโมทนียกถาที่ขอกล่าวเป็นการปฏิบัติการท่านทั้งหลายทุกฝ่าย ที่ได้

มาร่วมกันต้อนรับครั้งนี้

และในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

รักษาท่านทั้งหลายทุกฝ่าย ท้ังบรรพชิตท้ังคฤหัสถ์ ให้ปราศจากทุกข์ภัยโรคโศกศัตรู 

อปัุทวนัตราย ให้เจรญิอาย ุวรรณะ สขุะ พละ ประกอบกนัเป็นสมรรถภาพ สามารถ

ปฏิบัติกรณียกิจตามหน้าที่ของตน และสามารถปฏิบัติธรรมเป็นเคร่ืองปกครองใจ  

เป็นเครือ่งปกครองความประพฤติตามสมควร เพือ่รกัษาชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

อันเป็นไตรรงค์ของชาติไทยนี้ ให้ทุก ๆ คนมีความสุขความเจริญ และสถาบันส�าคัญ

นี้ตั้งมั่นสถาพร ตลอดนิรันดร์กาลเทอญ.



พระโอวาท๑

เรื่อง กจิของพระภกิษุสามเณร

ท่านเจ้าคณะจังหวัด ท่านพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณรสหธรรมิก 

ทั้งหลาย

รูส้กึอนโุมทนาเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้ทราบกจิการพระศาสนา ในจงัหวดันครราชสมีา

และจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในด้านพระภิกษุสามเณร ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย แสดงให้เห็นถึง

ความมัน่คงของพระพทุธศาสนา อันเนือ่งอยูก่บัส�านกันี ้ใน ๒ จงัหวดันี ้ได้รบัก�าหนด

ให้มาเยือนในเขตส่วนนี้เป็นการคณะ โดยที่ได้ตกลงร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้มาและ

ผู้ต้อนรับ จึงได้เดินทางออกมา และทั้งการเดินออกมานี้ ก็เท่ากับมาในงานของคณะ 

ได้ตระเตรียมบุคคลและวัตถุซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือ ร่วมกันมาปฏิบัติศาสนกิจ  

และการปฏบัิตศิาสนกจินี ้จะส�าเรจ็ลลุ่วงไปกด้็วยความร่วมปฏบิตัขิองท่านเจ้าคณะและ

สหธรรมิกท้ังหลายในส่วนภูมิภาคน้ัน และเมื่อได้เห็นท่านทั้งหลายจาก ๒ อ�าเภอ  

ได้มาประชุมกัน อันแสดงถึงความอุตสาหะพยายามที่ต้องเดินทางมา บางท่านก็เป็น

ผู้สูงอายุ ก็ยังอุตสาห์เดินทางมาประชุมกันท�าให้บังเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในอัธยาศัย

ของท่านทัง้หลาย กจิการทีท่่านเจ้าคณะได้ปฏบิตัดิ�าเนนิไปอยู่ กไ็ม่มส่ิีงอนัใดท่ีจะทักท้วง

๑   แสดงแก่พระภิกษุสามเณร ณ วัดสุทธจินดา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  

 วนัที ่ ๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ว่ากล่าว เพราะกป็รากฏว่าท่านเจ้าคณะทัง้หลายในส่วนนี ้ต่างมคีวามเข้มแขง็ มคีวาม

หมัน่ขยนั มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตั ิศาสนกจิอยู ่และก็ยงัได้คดิส่งเสรมิเจ้า

คณะเจ้าอาวาส และผูท้ีส่มควรให้เกดิความรูค้วามสามารถ ในการปฏิบตัศิาสนกจิเพิม่

เตมิข้ึนอยู ่ดงัทีไ่ด้ม ีโรงเรยีนพระสงัฆาธกิารขึน้ทีว่ดันี ้เพือ่ส่งเสริมการคณะในปกครอง 

ท�าให้เกดิความเจรญิในส่วนนี ้มใิช่ว่าพึง่มาเริม่ขึน้ในสมยันีเ้ท่านัน้ ได้เริม่ข้ึนตัง้แต่สมยั

ท่านบูรพาจารย์ ซึ่งสืบมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงตั้ง 

คณะธรรมยตุข้ึน กป็รากฏว่าได้มีพระเถระ ในส่วนนีเ้ป็นศษิย์หลวงเดิมเป็นศษิย์ชัน้ต้น 

ได้น�าคณะธรรมยตุมาตัง้ขึน้ และกไ็ด้เป็นพระอปัุชฌายะสบืต่อกนัมา และกป็รากฏว่า

ได้มีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาประสพความส�าเร็จทั้งฝ่ายคันถะธุระ ทั้งฝ่าย

วิปัสสนาธุระ หรือทั้งฝ่ายคามวาสี ทั้งฝ่ายอรัญญวาสี ดังที่ปรากฏว่า พระมหาเถระ 

ผู้ท�าความเจริญให้เป็นอย่างมากน้ัน ยกท่านบูรพาจารย์ชั้นต้นทีเดียวไว้เสีย ก็มาถึง

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลี (สริจินโฺท) ท่านเจ้าประคณุสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (ตสิสฺมหาเถร) 

ทั้ง ๒ ท่านนี้ ก็ปรากฏว่าได้มาสร้างความเจริญขึ้นเป็นอันมาก วัดวาอารามในคณะ

เกิดขึ้นเป็นอันมาก สืบมาถึง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ องค์ปัจจุบันก็ได้

เข้มแข็ง จัดทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาในส่วนภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก

ในฝ่ายวิปัสสนาธุระล้วน ๆ ยกเว้นท่านบูรพาจารย์ชั้นต้นดังกล่าว ยกเฉพาะ

ที่อยู่ในรุ่น ท่านเจ้าคุณอุบาลี (สิริจนฺทมหาเถร) ก็มีท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์

มั่น เป็นต้น และก็มีสืบ ๆ มาจนถึงท่านอาจารย์กัมมัฏฐานทั้งหลาย อันเป็นที่เคารพ

นับถือของประชาชนเป็นอันมากในปัจจุบัน

เป็นอันว่า การประดิษฐานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในส่วนภูมิภาคส่วนนี้ ได้

ประสพความส�าเร็จกันมากบ้าง น้อยบ้างอยู่ด้วยกัน เรียกว่า ต่างต้องรับผิดชอบใน 

ความด�ารงอยู่ ในความเจริญของพระพุทธศาสนาร่วมกัน จึงหวังว่า เราทั้งหลายจะได้

ตัง้ใจปฏบัิตตินเองตามพระธรรมวินยั และเมือ่มหีน้าทีป่กครองผูอ้ืน่ ก็ตัง้ใจปกครองผูอ่ื้น 

ให้ปฏิบัติพระธรรมวินัย กับตั้งใจศึกษาให้มีความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อมีหน้าท่ีต้อง

อบรมสัง่สอนผูอ่ื้น ก็ตัง้ใจอบรมสัง่สอนผูอ่ื้นให้มคีวามรูใ้นพระธรรมวินยั และประพฤติ

ตนให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของประชาชนท้ังหลาย เม่ือมีโอกาสก็ชี้ทางสวรรค์ 

ทางนิพพานให้แก่เขา ตามหน้าที่ของสมณะ
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กิจที่ควรท�าดังกล่าวนี้ ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นเจ้าคณะ เจ้าอาวาส แต่เป็นกิจ

ทีค่วรท�าของพระภกิษสุามเณรทกุรปู พระภกิษุสามเณรทุกรปูย่อมเป็นผูมี้ส่วนสร้างสรรค์

ความเจริญให้แก่พระพทุธศาสนา หรอืท�าให้เกดิความเลือ่มใสด้วยกนัทัง้นัน้ เมือ่ยงัไม่

สามารถจะช่วยพระพุทธศาสนาได้โดยประการอื่น ก็ให้ช่วยกันด้วยการตั้งใจปฏิบัต ิ

พระธรรมวินัยให้ดีนี้แหละ เมื่อเป็นพระก็ให้เป็นพระที่ดี เมื่อเป็นเณรก็ให้เป็นเณรที่ดี 

มีความสังวรอยู่ในศีลเป็นต้น การปฏิบัติดังนี้ ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตัวให้เป็นที่ตั้งแห่ง

ศรัทธาปสาทะของประชาชน ผู้ที่เป็นพหูสูตรเรียนรู้มาก อาจจะเทศนาว่าการสั่งสอน

ได้ด ี แต่ว่าไม่ปฏบิตัอิยูใ่นพระธรรมวนิยั แม้จะสอนใครไม่เป็น คอืสอนมากหาได้ไม่  

ดังจะพึงเห็นได้จากศรัทธาของประชาชนที่มีในพระกรรมฐาน แม้ท่านจะไม่พูดอะไร

มากนักหรือบางทีไม่พูดเลย แต่คนก็เลื่อมใสกันมาก น�าอาหารไปถวายจนฉันไม่ไหว 

แต่ว่าพระที่เป็นปริยัติอย่างเดียว พูดเก่ง สอนเก่ง คนไม่ค่อยจะเลื่อมใส แม้จะเทศน์

สอนเขาจนเสียงแห้งหลาย ๆ ชั่วโมง ก็สู้พระกัมมัฏฐานที่พูดเพียงค�าสองค�าไม่ได้ 

ตัวอย่างนี้เห็นได้อยู่เสมอ และก็ได้ยินว่า ได้มีบางท่านได้มองเห็นความเจริญของ 

คณะธรรมยุตว่า เพราะมีพระกรรมฐานนี้แหละ เหมือนอย่างเป็นทัพหน้า หรือเป็น

แนวหน้า จึงจะพยายามที่จะตั้งพระกรรมฐานขึ้นบ้าง แต่ว่าการแข่งขันกันในทางดีนั้น

ไม่ใช่เป็นของที่น�าติ ควรจะยินดีว่า เพราะคณะธรรมยุตเราปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง  

เป็นเหตุให้พระอีกส่วนหนึ่งได้ปฏิบัติตาม

การเป็นดังนี้ ก็ควรอนุโมทนายินดี แต่ก็เป็นข้อท่ีเราท้ังหลายจะพึงส�านึกว่า 

เราจะต้องรักษาความดี ที่ท่านบูรพาจารย์ทั้งหลายได้สร้างไว้แล้วให้ด�ารงอยู่ ไม่ใช่ว่า

ไปพลอยจะโอ้อวดเขาในความดขีองท่าน แต่ ณ บดันี ้เรามาปล่อยความดีเสีย ดงันีก้็

เป็นการกระท�าทีผ่ดิ จะต้องช่วยกนัรกัษาความดท่ีีท่านบรูพาจารย์ท้ังหลายได้สร้างเอาไว้ 

และปฏิบัติสืบต่อกันมา ความดีที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นนั้น ก็ไม่พ้นจากธรรมที่เป็นรัตนะ

ทีม่รีะบถุงึในบทสวดท�าวัตร อันได้แก่ ปรยัิต ิปฏบิตั ิและปฏิเวธ นัน่เอง ส่วนปรยิตัน้ัิน 

กไ็ด้ทะนบุ�ารุงอยูก่นัตามสมควร กข็อให้เราทัง้หลายมาเน้นถงึการปฏบิตั ิคอืปฏบิตัใิน

พระวินัย ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา ปฏิบัติในพระวินัย ปฏิบัติใน

ศีลนั้นก็เป็นส่วนเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่ทั่ว ๆ ไป แต่ว่าก็อย่าว่าให้เป็นแต่เปลือก



11พระโอวาทในการเย่ียมวัดฯ

เท่าน้ัน เพราะถ้าขาดสมาธิ และปัญญา คืออย่างเดียวก็เป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ 

ฉะนั้น เมื่อกล่าวตรง ๆ แล้ว พระเราจึงทิ้งกรรมฐานไม่ได้

เพราะฉะนัน้ จงึขอชกัชวนให้เราทัง้หลายได้พากนัสนใจในกรรมฐาน อนัเป็น

ส่วนของสมาธิปัญญาอีกอันหนึ่ง และเม่ือเป็นดังนี้ เราทั้งหลายก็จะชื่อว่าได้ช่วยกัน

รักษาความดีที่ท่านบูรพาจารย์ทั้งหลายได้สร้างไว้ และได้ปฏิบัติสืบ ๆ ต่อกันมา

ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

รักษาทุก ๆ ท่านให้เจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมกันเป็นก�าลังสมรรถภาพใน

อันที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่ชอบทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระโอวาท๑

เรื่อง อันตรธาน ๕

ท่านประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วน

ภูมิภาค วัดสุทธจินดา และพระสังฆาธิการทั้งหลาย

 ไดฟังค�าเล่าเรื่องความเดิมและการจัดการอบรมต่างๆ จนถึงจัดตั้งโรงเรียน 

และจดัการให้มกีารอบรมพระสงัฆาธกิารส่วนภูมภิาคครัง้นี ้จากท่านประธานกรรมการ 

ก็รู้สึกซาบซึ้งในเรื่องและกิจการที่ท่านได้กรุณาแถลงนั้นเป็นอย่างยิ่ง และก็รู้สึกว่า ได้

มโีชคดทีีไ่ด้มาเย่ียม ได้เหน็ ได้ทราบการงานทีท่�า ได้พบท่านพระสังฆาธกิารทัง้หลาย 

จากหลายจังหวัด และก็รู้สึกว่า ท่านประธานคณะกรรมการและพระเถรานุเถระ 

ทั้งหลาย ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจสืบเนื่องจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ 

(ติสฺสมหาเถร) ค�าที่ท่านมอบหมายมานั้นนับว่า เป็นการมอบการงานที่เป็นมรดกอัน

ส�าคัญยิ่ง ซึ่งท่านใช้ปฏิบัติมาเวลาถึง ๖๐ปี และชีวิตเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจ�ากัด ท่านก็

ต้องล่วงไปตามธรรมดาของสังขาร

๑   แสดงแก่ พระนักเรยีนโรงเรยีนพระสงัฆาธกิารชัน้ต้น ณ วดัสทุธจนิดา อ�าเภอเมอืง นครราชสมีา 

 วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ท่านพระเถรานุเถระ มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ องค์ปัจจุบัน และ

ท่านประธานกรรมการนี้ เป็นต้น ก็เท่ากับเป็นบุตรรับมรดก จัดด�าเนินศาสนกิจ 

สืบต่อมา และการจัดตั้งโรงเรียนสังฆาธิการนี้ ก็เป็นการจัดเตรียมท่านทั้งหลาย 

ซึ่งจะเป็นผู ้บริหารการคณะ และการพระศาสนาสืบต่อไป เพราะว่าการคณะ  

การพระศาสนานั้น เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ยั่งยืนชั่วเราทั้งหลาย จะต้องรับช่วงกันปฏิบัต ิ

สืบต่อกันไปเป็นช่วง ๆ ต่อกันไปเป็นช่วง ๆ ความเจริญและความเสื่อมย่อมขึ้นอยู ่

แก่เราทั้งหลายซ่ึงเป็นพุทธสาวกในช่วงน้ัน ๆ นั่นเอง บุคคลอื่นภายนอกไม่อาจที ่

จะมาท�าความเจรญิความเสือ่มให้แก่คณะ แก่พระศาสนาโดยตรงได้ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสไว้ในอาคตสถานแห่งหนึ่งว่า “ผู้ที่จะท�าให้พระสัทธรรมเสื่อมหรือเจริญนั้น  

ก็คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นั้นเอง”

เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนพระสังฆาธิการ และได้รับการ

ต้อนรบัจากท่านทัง้หลายด้วยอธัยาศยัไมตรจิีตอนัดย่ิีง กข็อฝากข้อคิดตามท่ีพระพทุธเจ้า

ได้ตรัสไว้

ดงัทีม่เีล่าว่า ขณะเมือ่พระพทุธเจ้าได้ประทบัอยู่ ณ เรอืนมียอดในป่ามหาวัน 

ใกล้นครเวสาลี พระองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  มีอันตราย ๕ ประการเหล่า 

นั้นคือ

๑. ในอนาคตเบื้องหน้าโน้น จะมีภิกษุทั้งหลายที่มิได้ฝึกอบรมกาย มิได้ฝึก

อบรมในศลี ในจติ ในปัญญา พวกเขาเหล่านัน้กจ็ะรับให้บวช กลุบุตรขึน้เป็นภกิษ ุและ

ก็เป็นการแน่นอนว่า พวกเธอจะไม่สามารถและก็เป็นการแน่นอนว่า พวกภิกษุเหล่า

นั้น จะไม่สามารถที่จะ น�าอบรมบรรดาภิกษุใหม่ทั้งหลาย ในศีล ในสมาธิ ในปัญญา 

เพือ่ให้ปฏบิตัใิห้สมบรูณ์ และเมือ่เป็นเช่นนัน้ บรรดาภกิษใุหม่เหล่านัน้ กจ็ะกลายเป็น

ผูท้ีไ่ม่ได้รบัการฝึกอบรมทางกาย ไม่ได้รบัการฝึกอบรมในศลี ในสมาธิ ในปัญญา และ

เมื่อเป็นดังนั้น เมื่อภิกษุใหม่เหล่านั้นมีอายุ พรรษามากขึ้น รับกุลบุตรให้เข้ามาบวช

สบืช่วงต่อไปอีก กจ็ะปฏบิตัเิช่นนัน้อีก เมือ่เป็นดงันี ้ธรรมะทีผ่ดิ วนิยัทีผ่ดิ กจ็ะบงัเกดิ

ขึ้น คือวินัยที่ผิดก็จะเกิดธรรมที่ผิด ธรรมะที่ผิดก็จะเกิดจากวินัยที่ผิด จึงเป็นอันพา

กันปฏิบัตินอกสัตถุศาสน์ คือ พระธรรมวินัย นี้เป็นอันตรายข้อที่หนึ่ง
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๒. ในอนาคตเบือ้งหน้าโน้น จะมพีวกภกิษซุึง่มิได้ฝึกอบรมทางกาย มไิด้ฝึก

อบรมทางศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าวนั้น ภิกษุเหล่านั้น เมื่อให้การสนับสนุนแก่ภิกษุ

เหล่าอืน่ ก็จะให้การสนับสนนุไปในทางทีผ่ดิ ไม่สนบัสนนุให้ฝึกอบรมด้วยด ีให้สมบรูณ์

ในศลี สมาธ ิปัญญา แล้วกจ็ะพากันปฏบิตัดิงันี ้สบืช่วงกนัต่อไป เมือ่เป็นเช่นนีธ้รรมะ

ที่ผิด วินัยที่ผิด ก็จะบังเกิดขึ้น คือวินัยที่ผิดจะเกิดจากธรรมที่ผิด ธรรมที่ผิดจะเกิด

จากวนัิยทีผิ่ด กเ็ป็นอันพากนัปฏิบัตนิอกสตัถศุาสน์ คอื พระธรรมวนิยั น้ีเป็นอนัตราย

ข้อที่สอง

๓. ในอนาคตเบื้องหน้า จะมีภิกษุซึ่งมิได้อบรมฝึกปฏิบัติทางกาย มิได้ฝึก

อบรมในศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าว และเมื่อเป็นดังนี้ เมื่อพูดถึงธรรมะที่สูง หรือ 

เมื่อมีการถามการตอบ ในหัวข้อธรรมต่างๆ ภิกษุเหล่านั้น ก็จะไม่เป็นผู้รู้เข้าถึงธรรม 

เหล่านั้น คือไม่เข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะมีความมืดในธรรมะเหล่านั้น เม่ือพูดถึง 

ธรรมท่ีสงูเหล่านัน้ เมือ่ถามตอบถงึปัญหาเหล่านัน้ กจ็ะพูดไปในทางทีผ่ดิ ถามตอบไป

ในทางทีผ่ดิ นอกลู่นอกทาง วนัิยท่ีผดิจึงเกิดจากธรรมะทีผ่ดิ ธรรมทีผ่ดิจงึเกดิจากวินยั

ที่ผิด ก็พากันปฏิบัติ พากันพูดนอกสัตถุศาสน์ นี้เป็นอันตรายข้อที่สาม

๔. ในอนาคตเบื้องหน้า จะมีภิกษุซึ่งไม่ได้ฝึกปฏิบัติอบรมทางกาย มิได้ฝึก

ปฏิบัติอบรมในศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าว ส�าหรับภิกษุเหล่านั้น พระสูตรทั้งหลายที่

พระตถาคตเจ้าได้ตรัสแสดงแล้ว อันมีข้อธรรมที่ลุ่มลึก มีความหมายที่ลุ่มลึก เป็น 

โลกตุตรธรรม เกีย่วด้วยสญุญตา ภกิษเุหล่านัน้กจ็ะไม่ชอบฟังในเมือ่มกีารสาธยายขึน้ 

ภกิษเุหล่านัน้กจ็ะไม่สนใจ ไม่ใส่ใจถงึ เพือ่ทีจ่ะปฏบัิต ิเพือ่ทีจ่ะได้รบัความรูถ้งึขัน้ทีส่ดุ 

ทั้งพวกเธอก็จะไม่นับถือธรรมะท่ีลุ่มลึกเหล่านั้น ในฐานะเป็นธรรมะที่สมควรจะเล่า

เรียนให้รู ้ทีส่มควรทีจ่ะประทบัใจ แต่ว่าพากนัสนใจไปเรยีนหลกัสตูรภายนอกทัง้หลาย

บางทีก็เป็นเรื่องที่เขาแต่งร้อยกรองเป็นค�าประพันธ์ เป็นค�าร้อยกรองอันไพเราะต่างๆ 

ซึ่งบุคคลภายนอกพูดกัน พอใจกัน ภิกษุเหล่านั้น ก็พากันไปเรียน ไปฟัง ในเรื่อง

หลักสูตรภายนอกเหล่านั้น และก็จะพากันจดจ�าใส่ใจความรู้แห่งเรื่องเหล่านั้น นับถือ

เรือ่งเหล่านัน้ เป็นธรรมะท่ีจะพงึเรยีน ท่ีจะพงึฟัง ทีจ่ะพงึจดจ�าใส่ใจ และเมือ่เป็นดงันี้  

วินัยที่ผิดก็เกิดขึ้นจากธรรมะที่ผิด ธรรมะที่ผิดก็จะเกิดขึ้นจากวินัยที่ผิด พวกภิกษุทั้ง

หลาย ก็จะพากันเรียน พากันฟัง พากันปฏิบัตินอกสัตถุศาสน์ นี้เป็นอันตรายข้อที่สี่
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๕. ในอนาคตเบ้ืองหน้า จะมีพวกภิกษุซึ่งไม่ได้ฝึกอบรมปฏิบัติทางกาย  

มิได้ฝึกอบรมปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าว ภิกษุซึ่งไม่ได้อบรมเหล่านั้นเจริญ

อายุ พรรษา เป็นพระเถระขึ้น ก็จะกลายเป็นผู้มีความฟุ่มเฟือย อยู่ด้วยปัจจัยลาภทั้ง

หลาย มีความประพฤติย่อหย่อน พากันตกต�่าเส่ือมลงไปจากพระธรรมวินัย พากัน

เหินห่างจากวิเวก คือชีวิตที่สงบ ที่สงัด พวกเธอก็จะไม่พากันพากเพียรพยายามเพื่อ

จะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อที่จะเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ได้เข้าถึง เพื่อที่จะรู้ธรรม

ที่ยังไม่ได้รู ้ บรรดาผู ้ปฏิบัติตามก็พากันตกลงไปในทางแห่งความเห็น ที่เฉไป  

ผิดไปเหล่านั้น และจะพากันไม่พยายามเพื่อจะบรรลุธรรมที่ไม่ได้บรรลุดังกล่าว เมื่อ

เป็นดังนี้ วินัยท่ีผิดก็จะเกิดจากธรรมท่ีผิด ธรรมที่ผิดก็จะเกิดจากวินัยที่ผิด ก็จะพา

กันปฏิบัตินอกสัตถุศาสน์ นี้เป็นอันตรายข้อที่ห้า

พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ไว้ในครั้งพุทธกาลนั้น ให้บรรดาภิกษุทั้งหลาย ได้ส�านึก

รู้อันตรายที่จะบังเกิดขึ้น ในอนาคต ๕ ประการ ดังกล่าว บัดนี้ พระพุทธศาสนาก็ได้

เริ่มมาถึง ๒๕๐๐ ปีเศษแล้ว นับว่าเป็นอนาคตของครั้งพุทธกาลได้ เพราะฉะนั้น ก็

ให้เราทั้งหลายเหล่าสหธรรมิกได้พิจารณาอันตราย ๕ ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสไว้นั้นว่า ได้บังเกิดขึ้นในบัดนี้อย่างไร เพียงไร หรือไม่ และพระองค์ได้ตรัสสั่งเอา

ไว้ให้พากันส�านึกรู้ให้เป็นที่ ครั้นส�านึกรู้แล้วก็ให้พยามยามปฏิบัติก�าจัดอันตราย 

เหล่านั้น นีเ้ป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ซึ่งขอน�ามาเลา่ฝากทา่นพระสังฆาธิการทัง้

หลายในโอกาสที่ได้มาเยือนนี้

และในท่ีสดุนี ้กข็อให้อ�านาจของคณุพระศรรีตันตรัย และอ�านาจบญุกศุล ได้

อภิบาลรกัษาท่านคณะกรรมการจดัการโรงเรยีนพระสังฆาธกิารแห่งนี ้มีท่านประธาน

กรรมการเป็นต้น พร้อมท้ังพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ และพระภิกษุสามเณร 

สหธรรมกิ และท่านสาธุชนผูส้นบัสนนุ มศีรทัธาปสาทะทัง้มวล ให้บรรลถุงึความส�าเรจ็

และความเจรญิงอกงามเจรญิไพบูลย์ในพระธรรมตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสประกาศไว้

แล้ว ให้ช่วยกนัส�านกึรูแ้ละร่วมกนัก�าจดัอนัตรายแห่งพระพทุธศาสนา เพ่ือความด�ารง

มั่นแห่งพุทธศาสนา ตลอดนิรันดร เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ฆราวาสธรรมและสมณธรรม

ท่านเจ้าคณะจังหวัด ท่านเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรผู้สหธรรมิกทั้งหลาย 

ท่านนายอ�าเภอ ข้าราชการทุก ๆ ฝ่าย และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

อาตมาและคณะรูส้กึปีตโิมทนา ในการต้อนรับทีท่่านทัง้หลาย ทัง้ฝ่ายบรรพชติ

และคฤหัสถ์ได้จัดข้ึน ตลอดจนถึงได้น�าภัตตาหารมาถวายภิกษุสามเณรทั้งหลาย  

ในโอกาสนี้ด้วย

การต้อนรบัคร้ังน้ี เนือ่งในพระพทุธศาสนา อาตมาและคณะกด็ ีท่านทัง้หลาย

กด็ ี ก็ล้วนแต่ได้รับพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ น�าให้ได้มาพบปะกัน 

และได้ประพฤติเกื้อกูลแก่กันน้ี ก็ด้วยอ�านาจแห่งพระพุทธคุณเป็นต้น เพราะฉะนั้น  

ก่อนอ่ืน ก็ขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  

พระสังฆคุณ ให้ประดับอยู่ในจิตใจ

พระคุณทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นหลักของจิตใจ เมื่อเราทั้งหลายได้มีศรัทธาตั้ง

มั่นอยู่ในพระคุณดังกล่าว ได้ปัญญารู้ทั่วถึงอยู่ในพระคุณดังกล่าว ย่อมจะได้ประสบที่

พึง่อนัประเสรฐิของจติใจ ท�าให้ได้รบัความสขุความสงบ อนัเป็นความสขุอย่างยิง่ ไม่มี

๑   แสดงแก่พระภกิษสุามเณร ข้าราชการ และประชาชน ณ ส�านกัสงฆ์เขาพนมรุง้ อ.นางรอง  

 จ.บรีุรมัย์ วันที ่ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ความสุขอื่นที่เกิดจากวัตถุภายนอกจะเทียมเท่า ในโอกาสที่ได้รับการต้อนรับของท่าน

ทั้งหลายนี้ ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะตอบแทนแก่ท่านทั้งหลายได้เท่ากับธรรม ธรรมเท่านั้น

เป็นสิ่งที่จะตอบแทนแก่ท่านทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้น ก็จะได้กล่าวธรรมพอเป็น

สัมโมทนียกถา แต่ว่าบริษัทที่ประชุมกันอยู่ในท่ีนี้ ย่อมมีท้ังบรรพชิตท้ังคฤหัสถ์  

เพราะฉะนั้น จึงจะได้กล่าวสมณธรรมและฆราวาสธรรมไปตามสมควร 

ในเบื้องต้น จะได้กล่าวถึงฆราวาสธรรมก่อน

ฆราวาสนั้น คือความอยู่ครอบครองบ้านเรือน ถ้าจ�าเพาะบ้านจ�าเพาะเรือน 

เราก็เรียกว่าบ้านว่าเรือน เป็นแห่ง ๆ ไป ถ้ารวมกันเข้าหลายบ้านหลายเรือน  

เป็นหมู่บ้าน เราก็เรียกว่าหมู่บ้าน รวมกันเข้าอีกหลายหมู่บ้าน ก็เป็นต�าบล รวมกัน

เข้าหลายต�าบล ก็เป็นอ�าเภอ รวมกันเข้าหลายอ�าเภอ ก็เป็นจังหวัด รวมกันเข้าหลาย

จังหวัด ก็เป็นมณฑล หรือภาค หรือรวมกันเข้าเป็นประเทศ เพราะฉะนั้น จึงมีค�าว่า

บ้านว่าเมอืง เราเรียกกนัว่า บ้านเมอืง บ้านก็จ�าเพาะบ้าน หลายบ้านรวมกนัเข้ากเ็ป็นเมอืง

นีค้อืความหมายของค�าว่า “ฆราวาส” จ�าเพาะค�าว่า “เรอืน” ซึง่กค็ลมุถงึบ้าน 

ถึงเมืองดังกล่าว และทุก ๆ คนเราต่างก็ต้องอยู่ในบ้าน อยู่ในเมือง ไม่มีใครที่จะอยู่

นอกบ้านนอกเมืองออกไปได้ ไม่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ ก็ต้องอยู่ในบ้านโน้นเมืองโน้น  

แต่ว่าบัดน้ี เราทั้งหลายได้อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ โดยเฉพาะบ้านนี้ ก็คือหมู่นี้ ต�าบลนี้ 

อ�าเภอนี้ จังหวัดนี้ จนถึงประเทศนี้ ก็รวมกันเข้าเป็นประเทศไทยเรานี้ พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสสอนฆราวาสธรรม ธรรมส�าหรับอยู่ครอบครองบ้าน ครอบครองเมืองดังกล่าว 

ส�าหรับผู้ที่อยู่ครอบครองบ้าน ครอบครองเมืองทุกคน อันเรียกว่า ฆราวาสธรรม  

อันมีอยู่ ๔ ประการ คือ

๑. สจัจะ ความสตัย์ซ่ือต่อกัน ความสตัย์ซือ่ต่อกนันี ้เป็นข้อส�าคญัประการแรก 

ทุก ๆ คนจะต้องมีความสัตย์ซื่อต่อกัน ไม่ทรยศต่อกัน ไม่หลอกหลวงกัน กล่าวคือ 

มคีวามสตัย์ซ่ือต่อบุคคลในครอบครวั เช่น เป็นมารดาบดิา กม็คีวามสตัย์ซือ่ต่อบตุรธดิา 

บตุรธดิากม็คีวามสตัย์ซือ่ต่อมารดาบิดา คอืมคีวามตรงต่อกนั ขยายออกไป มติรสหาย

กม็คีวามสตัย์ซ่ือต่อมิตรสหาย เม่ือเป็นมิตรสหายร่วมบ้าน ร่วมต�าบลกนั ร่วมโรงเรยีน

กนัเป็นต้น กม็คีวามสตัย์ซือ่ต่อกนั และเมือ่มคีวามเกีย่วข้องกนัโดยสถานอ่ืน กมี็ความ
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สตัย์ซือ่ต่อกนั เป็นสามกีส็ตัย์ซือ่ต่อภรรยา ไม่นอกใจภรรยา ภรรยากมี็ความสัตย์ซือ่

ต่อสาม ีไม่นอกใจต่อสาม ีมคีวามตรงต่อกนั ปฏบิตัติรงต่อกนั ตลอดจนถึงฝ่ายปกครอง 

และฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง ฝ่ายปกครอง ก็มีความสัตย์ซื่อต่อผู้อยู่ในปกครอง มีความ

ตรงต่อผู้อยู่ในปกครอง ไม่หลอกลวงกัน ฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง ก็สัตย์ซื่อต่อผู้ปกครอง 

ไม่หลอกลวงผูป้กครอง ตลอดจนถงึส่วนใหญ่ พระมหากษัตริย์กท็รงมทีศพธิราชธรรม

ในพสกนกิรทัง้ปวง รัฐบาลกพ็งึมสีจัจะ คอืความสตัย์ซือ่ต่อราษฎร ฝ่ายราษฎร พสกนกิร 

กม็คีวามสตัย์ซือ่ต่อรฐับาล ต่อพระมหากษตัรย์ิ มคีวามจงรกัภกัดีต่อพระมหากษตัรย์ิ

เมือ่ทุกฝ่ายต่างมีสัจจะ คือความสตัย์ซือ่ต่อกัน ไม่ทรยศกนั ไม่หลอกลวงกนั

ดงันี ้กช็ือ่ว่าได้มฆีราวาสธรรม ธรรมส�าหรบัการอยู่ครองบ้านครองเรอืน ประการท่ีหนึง่

๒. ทมะ ความข่มใจ ความข่มใจนี ้ต้องม ีเพราะว่าใจของคนเราน้ี บางคราวกด็ี 

บางคราวก็ร้าย ถ้าจิตใจเป็นปกติไม่โกรธใคร ไม่หลงใหลในอะไร เป็นจิตใจที่มีเมตตา

กรณุา ก็เรยีกว่ามใีจด ีถ้าหากว่าตรงกนัข้าม จติใจนีเ้กดิมใีจโลภ เกดิอยากได้ของใคร

ขึ้นมา เกิดโกรธแค้นใครขึ้นมา เกิดหลงใหลในอะไรขึ้นมา ขาดเมตตากรุณา ก็เป็น

จิตใจที่ร้าย เม่ือเป็นจิตใจท่ีร้าย การท่ีจะรักษาสัจจะ คือ ความสัตย์ซื่อต่อกันนั้น  

ก็เป็นการที่ท�าได้ยาก เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีธรรม คือความข่มใจ เพราะใจของเรา

บางคราวก็ดี บางคราวก็เลว ดังกล่าวแล้ว และทุก ๆ คนก็จะต้องเคยมีใจดีใจร้ายดัง

กล่าวมากบ้างน้อยบ้าง และก็จะต้องมีความข่มใจของตัวดังกล่าวไว้ ถ้าหากว่า ข่มไว้

ไม่ได้ ก็จะต้องประกอบอาชญากรรมอะไร ออกมาน้อยบ้าง มากบ้าง ร้อนถงึเจ้าหน้าที่

ต�ารวจบ้านเมอืง ร้อนถงึศาล ร้อนถึงคุกตาราง ไม่เช่นนัน้กต้็องหลบหนไีป โทษเพราะ

ข่มใจไว้ไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ความข่มใจจงึเป็นสิง่ส�าคญั และใจทีร้่ายนัน้ กจ็ะต้องมเีหตุ

ต่าง ๆ ที่มาท�าให้ใจร้าย ที่จะมาท�าให้โลภอยากได้ ที่จะมาท�าให้โกรธ ที่จะมาท�าให้

หลง เหตุต่าง ๆ เหล่านี้เป็นวัตถุ เช่น เป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของที่ล่อใจให้อยากได้ก็มี 

เป็นบุคคล เช่น เขามาพูดยั่วให้โกรธก็มี หรือเขามาพูดให้หลงก็มี เพราะฉะนั้น ก็จะ

ต้องมีปัญญา มีสติ กล่าวคือ จะต้องมีความระลึกนึกเสียก่อน จะต้องท�าความรู้จักว่า

ดีหรือไม่ดี มีคุณหรือมีโทษ ไม่เช่นนั้นแล้ว วัตถุที่ล่อใจเหล่านั้น ก็จะล่อใจของเราไป

ในทางทีผ่ดิ บคุคลทีม่าล่อใจเหล่านัน้กจ็ะมาล่อใจไปในทางทีผ่ดิ เช่น เขามายัว่ให้โกรธ 

ก็จะท�าให้โกรธไป เขามาพูดชักชวนให้หลงใหล ก็จะหลงใหลเชื่อเขาไป ดังนี้เป็นต้น
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เพราะฉะนัน้ ให้ทุก ๆ คนมีสตนิกึเสยีก่อน มปัีญญาท�าความรูเ้ท่าทนัในวตัถุ 

และในบคุคลต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวแล้ว ทีจ่ะไม่ยอมให้สิง่เหล่านีม้ายัว่ใจได้ ไม่ยอมให้บคุคล

เหล่านี้มายั่วใจได้ ไม่ยอมให้บุคคลเหล่านี้มาชักน�าไปได้ คือไม่ยอมเชื่อต่อค�าชักชวน

ไปในทางที่ผิดทั้งหลาย เพราะว่า เมื่อมีความเชื่อเขาเสียแล้ว เขาก็เอาตัวไปได้  

เพราะว่าความเชื่อนี้แหละเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เมื่อเขาจับความเชื่อได้แล้ว เขาก็จะจับ

เอาตวัไปได้ด้วย เพราะฉะนัน้ จะเชือ่อะไรใครต้องระวงัอย่าให้เชือ่ด้วยความหลง ให้มีสติ 

ให้มปัีญญา รูจ้กัทีจ่ะพนิจิพจิารณาเลอืกสรรค์ให้เชือ่ในทางทีถู่กต้อง เม่ือเป็นดงันีแ้ล้ว 

ก็สามารถมีความข่มใจได้ ดังนี้ เป็นฆราวาสธรรมประการที่สอง

๓. ธิติ ความอดทน เราทั้งหลายจ�าจะต้องมีขันติ หรือธิติ มีความอดทน 

เพราะว่าจะต้องประกอบการงานอาชพีต่าง ๆ ต้องกร�าแดดกร�าฝนท�าการงาน และใน

บางคราวมีใครเขามาพูดไม่สู้จะถูกหูย่ัวให้โกรธ ก็จะต้องมีความอดทนต่อถ้อยค�านั้น

อกีด้วย ถ้าหากว่าขาดความอดทนเสยีแล้ว กจ็ะเป็นคนทีอ่่อนแอ ไม่สามารถประกอบ

การงานอะไรให้ส�าเรจ็ได้ เวลาเจบ็ป่วย เจ็บน้อยเหมอืนเจบ็มาก และใครพดูผิดหูอะไร

นิดก็ไม่ได้ จะต้องโกรธหุนหันพลันแล่นขึ้นมาทันที แทนที่จะไม่ต้องเป็นเรื่องก็จะต้อง

เป็นเรื่องข้ึน หรือควรที่จะเป็นเรื่องน้อย ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ความไม่สงบสุขนี้  

แม้ในครอบครัวเองก็จะต้องมี ถ้าขาดขันติ คือความอดทนดังกล่าว แม้ในระหว่าง 

ผัวเมียกัน ระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยกัน ก็จะต้องมีเวลาท่ีจะต้องพูดผิดหูกันบ้าง 

เพราะอารมณ์ที่ไม่สู้ดี หรือเพราะความคิดความเห็นขัดกันต่าง ๆ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว  

ถ้าหากว่าขาดความอดทนเสยีแล้ว ผวัเมยีกจ็ะต้องตีกัน วิวาทกนั พ่อ แม่ ลูก กจ็ะต้อง

วิวาทกัน หรือภายในครอบครัวเอง เพราะฉะนั้น ก็จะต้องมีความอดทน ตรากตร�า 

ประกอบการงาน กต้็องอดทนล�าบากในเวลาเจบ็ไข้ และจะต้องมีความอดทนทางจติใจ 

เพราะถูกการพูดที่กระทบกระทั่งไม่ถูกหู นี้เป็นฆราวาสธรรมประการที่สาม

๔. จาคะ คือการสละให้ปันแก่กัน การสละให้ปันแก่กันนี้ เป็นกิจที่จะต้องมี 

เป็นการเก้ือกูลอุดหนุนกัน เช่น พ่อแม่ก็จะต้องมีการให้ทะนุบ�ารุงบุตรธิดาของตน  

ฝ่ายบุตรธิดาเล่า เมื่อไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะให้พ่อแม่ ก็ต้องให้ก�าลังกาย เช่น ช่วยพ่อ

แม่ท�าการงาน แม้เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่าที่สามารถจะท�าได้ ในระหว่างเพื่อน มิตรสหาย 

กจ็ะต้องเกือ้กลูกนั ในระหว่างผูป้กครองและผูอ้ยูใ่นปกครอง ผูป้กครองกจ็ะต้องให้การ
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ปกครองด้วยดี มีเมตตากรุณาต่อผู้อยู่ในปกครอง ให้เข้าถึงประชาชน รู้สุขทุกข์ของ

ประชาชน และช่วยประชาชนบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข ท�าตนให้เหมือนอย่างพ่อแม่ พี่น้อง 

มติรสหาย หรอืเปรยีบเหมือนญาตขิองผูอ้ยูใ่นปกครองท้ังหลาย ฝ่ายผูอ้ยูใ่นปกครองเล่า 

ก็มีจาคะต่อผู้ปกครองด้วยการเสียส่วยสาอากร ทะนุบ�ารุงแผ่นดินตามพิกัด เมื่อต่าง

มีการให้ต่อกันและกันด้วยความเมตตากรุณาต่อกันอย่างนี้แล้ว ก็ชื่อว่าได้มีจาคะ  

คือการสละให้ปัน เป็นการเกื้อกูลแก่กัน นับเป็นฆราวาสธรรมประการที่สี่

รวมเป็นฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  สัจจะ มีความสัตย์ซื่อต่อกัน 

๒.  ทมะ ข่มใจต่อกัน 

๓.  ธิติ มีความอดทนต่อกัน และ 

๔.  จาคะ มีการสละให้ปันเป็นการเกื้อกูลต่อกัน 

เมื่อทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย ต่างมีฆราวาสธรรมอยู่อย่างนี้แล้ว ก็สามารถที่

จะอยู่ครอบครองบ้าน ครอบครองเมือง บ้านก็จะด�ารงความเป็นบ้าน มีความสงบ 

เรียบร้อย มีความสุขความเจริญ เมืองก็จะคงความเป็นเมือง มีความสงบเรียบร้อย  

มีความสุขความเจริญ

เพราะฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านท้ังหลายทุกฝ่าย ทุกบุคคล ได้ยึดมั่นปฏิบัติอยู่ใน

หลักฆราวาสธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เถิด จะมีความสงบสุข มีความเจริญ

ส�าหรับฝ่ายบรรพชิตน้ัน จะได้แสดงสมณธรรมต่อไปโดยสังเขป และสมณ

ธรรมน้ี ก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายฆราวาสด้วย เพราะว่า สมณธรรมนั้น ก็คือ  

ธรรมส�าหรับท�าให้เกิดความสงบ สงบอะไร ? ก็สงบกาย สงบวาจา สงบใจ 

สงบกาย สงบวาจา สงบใจนี้ สงบจากอะไร ?

ก็สงบจากราคะ ความติด ความยินดี หรือโลภะ ความโลภ ความอยากได้ 

สงบจากโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง สงบจากโมหะ ความหลง 

สงบด้วยอะไร ?
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ก็สงบด้วยการปฏิบัติในศีล ในสมาธิ และในปัญญา ตามค�าส่ังสอนของ

พระพทุธเจ้า เบ้ืองต้นจงึต้องปฏิบัตตินอยูใ่นศลี เมือ่เป็นภกิษสุามเณร กป็ฏบัิตตินอยู่

ในศีล กล่าวคือปฏิบัติพระวินัย ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับภิกษุสามเณร  

ฝ่ายฆราวาสน้ัน ก็มีศีลส�าหรับฆราวาสปฏิบัติตามควรแก่ความประสงค์ ขั้นต่อไป 

ก็ปฏิบัติในสมาธิ คือความท�าจิตตั้งมั่น ท�าจิตให้สงบจากนิวรณ์ คือกิเลสที่บังเกิดขึ้น 

คอยกั้นจิตไว้ไม่ให้กระท�าความดีทั้งหลายก็ได้แก่ ราคะ หรือ โลภะ โทสะ โมหะ  

ดงักล่าวแล้วนัน่แหละ ทีบ่งัเกดิขึน้กลดักลุม้ใจ ท�าจติใจให้ฟุ้งซ่าน ไม่สงบ เม่ือเป็นเช่นนี้ 

ก็ต้องท�าสมาธิ คือท�าจิตให้สงบ สงบจากกิเลสที่กลุ้มกลัด จิตใจเหล่านี้ พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสมถกรรมฐาน ส�าหรับที่จะท�าจิตใจให้สงบดังกล่าว และ 

พระอุปัชฌาย์ก็ได้สั่งสอนพระภิกษุสามเณรท้ังหลาย ตั้งแต่เป็นนาคมาขอบวชให ้

พิจารณาในมูลกัมมัฏฐาน คือ ก�าหนดพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็น 

ของปฏิกูลไม่สะอาด ท�าไมจึงมาพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ผม ขน เล็บ ฟัน 

หนังนี้ ทุก ๆ คนก็มีกันอยู่ ที่ต้องพิจารณานั้น ก็เพราะว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  

น่ีแหละเป็นที่ตั้งของกิเลสกองราคะ ความติด ความยินดี ความพัวพัน ทั้งฆราวาส  

ทั้งบรรพชิต เพราะว่าคนเรานั้นเมื่อชอบกัน หลงกัน ที่ว่าชอบกันหลงกันในคนนั้น 

คนน้ี จนถึงกับผิดลูกผิดเมียเขา ผิดสามีเขา หรือว่าประพฤติตนเสียหายไปในทาง 

ต่าง ๆ น้ัน กเ็พราะหลงใหลใน ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั นีแ่หละ เหน็ว่าเป็นของสวยงาม 

น่ารกัน่าชม ฝ่ายบรรพชติเล่า ถ้าหากว่าหลงอยูใ่น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั นีเ้สียแล้ว 

ผ้าเหลอืงกร้็อน อยู่ไม่ได้ หรอืว่าอยู่ได้ศีลกไ็ม่บรสิทุธิ ์ ฝ่ายฆราวาสนัน้ ถ้าหลงในผม  

ขน เลบ็ ฟัน หนงั นอกบ้านแล้ว ก็อยู่ในบ้านไม่ได้ จะต้องดันออกไปนอกบ้านจนได้ 

สร้างความไม่สงบให้บังเกิดขึ้นในครอบครัว

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้พจิารณาว่า มนัเป็นของปฏกิลู คอื

ว่าเป็นของสกปรก เป็นของไม่สะอาด ให้พจิารณากลบัไปกลบัมาว่า ผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนัง ปฏิกูล ไม่สะอาด หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม ปฏิกูล ไม่สะอาด กลับไปกลับมาจน

จิตสงบ เมื่อมีจิตสงบแล้ว ถ้าเป็นฆราวาสก็อยู่บ้านได้ ไม่ต้องเร่ร่อนไปข้างไหน  

ถ้าเป็นบรรพชิตก็อยู่วัดได้ ผ้าเหลืองไม่ร้อน เพราะฉะนั้น กรรมฐานข้อนี้จึงเป็นมูล

กรรมฐานท่ีทัง้พระทัง้ฆราวาสไม่ควรท้ิง นีคื้อการท�าสมาธปิระการหนึง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ทั้งพระทั้งฆราวาส
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อีกข้อหนึ่ง การปฏิบัติในปัญญา คือการท�าความรู้ เบื้องต้นก็ให้รู้จักบาปบุญ

คณุโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ ให้รู้จกับาป ให้รูจ้กับุญ นีเ้ป็นความรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญา

ทัว่ไปท่ีลกึซ้ึงไปกว่านัน้ กใ็ห้รูเ้ข้ามาว่า ชีวตินีเ้ป็นของท่ีไม่ยัง่ยนือะไร เกดิมากต้็องแก่ 

ต้องตาย เพราะฉะน้ันจะหลงใหลอะไรกันไปมากนกั ให้รบีเร่งปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบตาม

หน้าที่ของตน ใครมีหน้าที่อะไร ก็ปฏิบัติกันไปให้ดี อย่าโลภโมโทสันให้มากนัก  

ไม่ช้าก็จะตาย อะไรเอาไปไม่ได้ บุญ บาป เท่านั้นที่ติดตัวไป บุญ บาป เท่านั้นเป็น

มรดกที่ตกทอดแก่ตนเองทั้งในภพนี้ และทั้งในภพหน้า และพิจารณาให้เห็นซึ้งเข้ามา

ถงึนามรปู อนันีว่้าเป็นของไม่เทีย่ง ต้องเกดิดบั ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง ไม่ควรจะ

ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างจริงจัง และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็จะท�าให้ตัณหา  

ความดิน้รนทะยานอยากของใจ อปุาทาน ความยดึมัน่อะไรในใจเบาลงไป ท�าให้บงัเกดิ

ความปล่อยวาง และจะพบความสขุ เป็นความสขุทีป่ระณตี เป็นความสขุทีล่ะเอยีดยิง่

กว่าความสุขอ่ืน ๆ อันเกิดจากกาม และเกิดจากการได้กลิ่นอะไรที่ชอบใจในทาง 

อกุศลท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติทางปัญญานั้นจึงเป็นการปฏิบัติขั้นส�าคัญใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าพระพุทธเจ้า ก็เพราะทรงได้ปัญญาที่

ตรัสรู้และธรรมท่ีทรงส่ังสอน กย็กปัญญาขึน้เป็นส�าคญั เป็นข้อยอดของการปฏบิตัทิกุ ๆ 

ข้อไป เพราะฉะน้ัน แม้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าวนี้ จะมุ่งมาเป็นสมณธรรม 

ธรรมทีท่�าให้เกดิความสงบ และโดยเฉพาะส�าหรบับรรพชติ แต่แม้เช่นนัน้ ฝ่ายฆราวาส

เมื่อมุ่งความสงบใจ ก็ควรน�าไปปฏิบัติตามภูมิ ตามชั้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะได้

ประสบความสงบอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง

ธรรมทีก่ล่าวในวนันี ้เป็นฆราวาสธรรมหมวดหนึง่ เป็นสมณธรรมหมวดหนึง่ 

เป็นการปฏิการแก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย และในที่สุดน้ี ก็ขออ�านาจคุณ 

พระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลได้อภิบาลรักษาท่านทั้งหลาย ทั้งบรรพชิต  

และคฤหัสถ์ทุกฝ่าย ทุกท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก อุปัทวันตราย ให้เจริญ

อาย ุวรรณะ สขุะ พละ รวมกันเป็นก�าลังสมรรถภาพ ให้บ�าเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์

ท่าน ยิง่ ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ คน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง สุขของคฤหัสห์

ท่านสหธรรมมกิ มท่ีานเจ้าคณะเป็นต้น และท่านข้าราชการ มีท่านผูว่้าราชการ

จังหวัดเป็นต้น และประชาชนพุทธศาสนิกทั้งปวง

อาตมาได้รับก�าหนดให้มาเยีย่มวดั และพทุธศาสนกิประชาชนทัง้หลาย จงึได้

เดินทางมา และได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดนิคมพัฒนาราม ได้รับการต้อนรับจากท่านทั้ง

หลายทุกฝ่าย ก็ขออนุโมทนาขอบใจ และในโอกาสนี้ ก็ไม่มีส่ิงอื่นใดท่ีจะตอบแทน

อัธยาศัยไมตรีจิตของท่านทั้งหลายได้ นอกจากกล่าวธรรมพอเป็น สัมโมทนียกถา

ท่านทัง้หลายทีม่าประชมุกนัอยู ่ณ ทีน่ี ้ส่วนใหญ่กเ็ป็นประชาชนท่ีอยูใ่นนคิมนี้ 

ท่านทั้งหลายได้อาศัยการจัดของรัฐบาลต้ังนิคมขึ้น และให้ท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่

ประกอบการอาชีพเป็นการสร้างตน เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกว่า “นิคมสร้างตนเอง” 

เพราะจะต้องอาศยัตนเองต้ังใจประกอบการงาน รวบรวมเกบ็เกีย่วผล เพือ่ใช้จ่ายเลีย้ง

ตนและครอบครวั และเกบ็ไว้ส�าหรบัท่ีจะใช้ ทีจ่ะประกอบการงานต่อไป แต่กไ็ด้อาศยั

การจัดของรัฐบาลช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อความสุข  

ความเจริญ โดยเฉพาะก็ของท่านทั้งหลาย

๑   แสดงแก่พระภิกษสุามเณร ข้าราชการ และประชาชน ณ วัดนคิมพัฒนาราม อ.ปราสาท  

 จ.สริุนทร์  วันที ่ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ฉะนั้น โอกาสนี้ จะได้กล่าวถึง ความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประการ ตามท่ี

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ คือ:-

๑.  ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ 

๒.  ความสุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ 

๓.  ความสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษ

๔.  ความสุขเกิดจากความไม่มีหนี้สิน

ประการที่หนึ่ง ความสุขท่ีเกิดจากการมีทรัพย์นี้ เป็นข้อแรกที่ทุก ๆ คน 

จะต้องมีทรัพย์ และทรัพย์นั้น ทรัพย์โดยตรงก็หมายถึงทรัพย์ที่เราจะต้องบริโภค 

ใช้สอย เช่น อาหารท่ีจะต้องรบัประทานประจ�าวนั ผ้านุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั หยกูยาแก้ไข้  

เป็นทรัพย์ที่ทุก ๆ คนจะต้องกิน จะต้องใช้อยู่ทุกวัน และนอกจากนี้ ยังต้องมีทรัพย์

ส�าหรบัจบัจ่าย ได้แก่เงนิตรา คอื เงนิทีจ่ะใช้สอยจบัจ่าย และยังต้องมีทรพัย์เพือ่อย่างอืน่ 

เช่น เป็นเครือ่งประดบั หรอืเป็นเครือ่งทีจ่ะใช้สอยในทางบ�ารงุความสขุ ทีย่ิง่ขึน้ไปกว่า

ทรัพย์ที่จ�าเป็น

เพราะฉะนัน้ ประการแรกจงต้องมทีรพัย์ จงเป็นหน้าทีข่องท่านทัง้หลายทีจ่ะ

แสวงหาทรพัย์ให้เป็นผูมี้ทรพัย์ขึน้ การท่ีรฐับาลได้จดันคิม จดัท่ีดนิส�าหรบัให้อยูอ่าศยั

ประกอบอาชีพ และจดัช่วยอย่างอืน่อกี กเ็ป็นการทีจ่ะช่วยให้ประชาชนได้มทีีด่นิส�าหรบัอยู่ 

และส�าหรบัประกอบการงาน เพือ่ให้เกดิทรพัย์ขึน้ และท่านทัง้หลายก็จะต้องใช้ความเพยีร 

เรีย่วแรง สตปัิญญาในการท่ีจะประกอบการงาน จะเป็นการท�าไร่ท�านาหรอืงานอย่างไร

อย่างอ่ืนทีใ่ห้บงัเกดิทรพัย์โดยชอบ ท้ังนี ้กต้็องอาศยัความขยนัหมัน่เพยีรและสตปัิญญา

ที่จะประกอบการงานให้เกิดทรัพย์ขึ้น “ทรัพย์นี้อยู่ไม่ไกล ใครปัญญาไวหาได้บ่นาน” 

ค�าโบราณก็มีว่าไว้โดยท�านองนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของท่านท้ังหลายทุกคน  

ทีจ่ะมคีวามขยนัหมัน่เพยีรใช้สตปัิญญาและเร่ียวแรง ประกอบการงานเพือ่ให้เกดิทรพัย์ขึน้ 

และเมื่อท่านท้ังหลายได้มีทรัพย์ขึ้น เป็นทรัพย์ส�าหรับที่จะต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันก็ดี 

เป็นเงินทองส�าหรับจะจับจ่ายก็ดี เป็นของใช้ที่บ�ารุงความสุขที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามฐานะ  

เมือ่เป็นดังนีแ้ล้ว ท่านท้ังหลายกจ็ะมีความสขุประการแรก คอืความสขุอนัเกดิจากการ

มีทรัพย์
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ข้อที ่๒ ความสขุอนัเกดิจากการบรโิภคทรพัย์ กล่าวคอื เมือ่มทีรพัย์แล้วกจ็ะ

ต้องมีการบริโภคทรัพย์ อันหมายความว่าจะต้องกินต้องใช้ ดังเช่นที่เราทุกคนจะต้อง

กินข้าวกันทุกวัน จะต้องมีผ้านุ่งห่ม จะต้องมีที่อยู่อาศัย เมื่อเจ็บไข้ก็จะต้องมีหยูกยา

ส�าหรับรักษา และจะต้องมีเงินทองส�าหรับที่จะซื้อหาสิ่งที่ต้องการต่าง ๆ ตลอดจนถึง

มีเครื่องประดับกาย มีเครื่องใช้บ�ารุงความสุขสะดวกตามสมควรแก่ภาวะ เหล่าน้ี 

เรยีกว่าการใช้ทรพัย์ การบรโิภคทรัพย์ คือการกนิการใช้นัน่เอง การกนิการใช้ทรพัย์นี้

เป็นความสขุโดยตรง เพราะเป็นเครือ่งบ�ารงุความสขุกาย อนัน�าให้เกดิความสุขใจอกีด้วย 

เพราะเมือ่ร่างกายมคีวามสขุ มอีาหารกนิไม่อดอยาก มผ้ีานุง่ห่มส�าหรบัใช้และมสีิง่อืน่ ๆ 

ส�าหรับใช้เพียงพอ ก็ย่อมจะมีความสุข เมื่อกายมีความสุข ใจก็จะมีความสุขด้วย  

แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่หมายความว่ามีเท่าไร แล้วกินใช้หมด ถ้าเป็นดังนี้แล้วก็จะ

เป็นความล�าบาก จ�าเป็นที่จะต้องมีทรัพย์ส�าหรับเก็บเอาไว้ด้วย ความมีทรัพย์ส�าหรับ

เก็บเอาไว้นัน้ ก็อาจท่ีจะได้ใช้ในเวลาท่ีจ�าเป็นต่าง ๆ ตลอดถึงทีจ่ะใช้ในการทีจ่ะลงทนุ 

ต่อไป แปลว่าต้องมีเก็บเอาไว้ และจะต้องมีส�าหรับเก็บเอาไว้ส�าหรับกิน ส�าหรับใช้

ประจ�าวันอีกด้วย และเม่ือเป็นดังน้ีแล้ว ก็จะได้ความสุขข้อที่สอง คือความสุขที่ 

เกิดจากการบริโภคทรัพย์ คือการกิน การใช้ บ�ารุงชีวิตให้เป็นสุข

ข้อที่ ๓ ความสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษ การงานที่ไม่มีโทษนั้นมีความ

หมายว่าไม่มโีทษทางกฎหมายอย่างหนึง่ ไม่มีโทษทางศลีธรรมอกีอย่างหนึง่ ถ้าเป็นการ

อาชีพก็เป็นการอาชีพถูก ไม่ใช่เป็นการอาชีพที่ผิด การอาชีพที่ชอบนั้น ชอบตาม

กฎหมาย เช่นว่า ไม่ไปลกัขโมยเขามาเป็นต้น หรอืผดิกฎหมายอย่างอืน่และไม่ผดิทาง

ศีลธรรม คือมิใช่ไปเบียดเบียนใครต่อใคร การงานที่ไม่มีโทษเหล่านี้ เป็นการจ�าเป็นที่

ทุก ๆ คนได้ประกอบอยู่นี้ เป็นการงานอะไร ว่าถึงการอาชีพก็เป็นการอาชีพที่เป็นไป

โดยสจุรติ เกดิจากการใช้ก�าลงักาย ก�าลงัความคดิ และก�าลงัปัญญาของตนเอง อาศยั

เร่ียวแรงกายเรีย่วแรงปัญญาของตนเองประกอบกระท�าให้ได้มา ไม่ใช่เป็นมจิฉาอาชวีะ

เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด และนอกจากนี้ยังมีการงานอย่างอื่น เช่นว่า ถ้าเป็นการงาน  

งานที่เกี่ยวแก่การประพฤติ จะเป็นการเล่นการพนันกันก็ดี จะเป็นการโจรกรรมก็ดี  

เป็นฆาตกรรมก็ดี หรือการเบียดเบียนกันอย่างอื่นก็ดี เหล่านี้ก็เป็นการงานท่ีมีโทษ

แต่ละอย่าง รวมความว่า ความประพฤติทกุอย่างในทางทีผ่ดิศลี โดยเฉพาะ ผดิศลี ๕ 
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ของพระพุทธเจ้า ที่ท่านทั้งหลายได้มาสมาทานกันไปแล้วนั้น เรียกว่า เป็นการงานที่

มีโทษทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่มุ่งความสุข ก็พึงเว้นการงานที่มีโทษทั้งปวง ประกอบ

แต่การงานท่ีปราศจากโทษดังกล่าว และเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ความสุขขึ้นอีกข้อหนึ่ง  

คือความสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษ

และข้อที่สี่คือความสุขท่ีเกิดจากการไม่มีหนี้สิน ข้อนี้ก็เป็นประเภทส�าคัญ 

ความมีหนี้สินนั้น เป็นความทุกข์อย่างยิ่ง ทุก ๆ คนก็คงไม่อยากเป็นหนี้ใคร แต่ว่า

บางคนที่ต้องเป็นหนี้เขานั้น ถ้าพิจารณาดูแล้ว ก็อาจจะเห็นได้ว่า เกิดจากเหตุที ่

ไม่จ�าเป็นเสียเป็นส่วนมาก หรือว่าเกิดจากเหตุที่ได้ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมอย่างใด 

อย่างหน่ึง เพราะว่าความเป็นหนี้สินนั้น บางท่ีก็เกิดจากความประพฤติตนอยู่ในทาง

อบายมขุ คือทางแห่งความเสือ่มทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เป็นนกัเลงสุรา เป็นนกัเลงการพนนั 

เป็นนักเลงเท่ียว เหล่าน้ีเป็นต้น ซ่ึงจะต้องจ่ายทรัพย์ไปในทางที่ไร้ประโยชน์ เมื่อ

ประพฤติตนอยู่ในทางอบายมุขเหล่านี้แล้ว ก็มีแต่จะท�าให้ทรัพย์สินไปในทางอบายมุข 

เม่ือได้เงนิมา เอาไปเล่นการพนนัเสยี เอาไปกนิเหล้าเสยี เอาไปเทีย่วเตร่เสยี ดังน้ีแล้ว 

คร้ันทางบ้านจ�าเป็นจะต้องใช้ประจ�าวันจ�าเป็นท่ีจะต้องลงทุน ประกอบการงานก็เกิด

ขาดแคลนข้ึน เพราะฉะน้ัน ก็จะต้องวิ่งหาเงิน ในการว่ิงหาเงินมาใช้นั้น บางทีก็ไป

ประพฤติตน ประกอบการงานที่มีโทษ เช่น ไปลักขโมยเขา หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไป 

ยืมเงินเขามาใช้ เป็นการก่อหนี้ขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในทางอบายมุข 

ต่าง ๆ นัน้ ก็มีทางออกอยู่เพียง ๒ ทางเท่านั้น คือที่จะได้ทรัพย์มากินมาใช้ ด้วยการ

ประกอบการงานที่มีโทษ หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปกู้ยืมเงินเขามาก่อหนี้สินขึ้น

อีกอย่างหนึ่ง เกิดจากการที่เกียจคร้าน ไม่ประกอบการงานเพ่ือให้เป็นผู้มี

ทรพัย์ข้ึน อนัเป็นมลูแห่งความสขุข้อหนึง่ ทกุ ๆ คน ถ้าหากว่าไม่เกยีจคร้านประกอบ

การงานใช้เรี่ยวแรงกาย เรี่ยวแรงสติปัญญาของตนประกอบการงานตามสมควรแล้ว 

ก็จะไม่อับจน ในเมืองไทยเรานี้ มีที่ดินส�าหรับให้ประกอบการงาน แสวงหาทรัพย์อยู่

เป็นอนัมาก เมือ่ไม่เกยีจคร้าน ตัง้ใจประกอบการงานด้วยดแีล้ว กจ็ะไม่เป็นผูอ้บัจนทรพัย์

อีกอย่างหนึ่ง เพราะขาดการประหยัด คือการใช้จ่ายที่เกินไป เกินพอดี  

การใช้จ่ายทีเ่กนิไป หรือเกนิพอดี นีเ้ป็นข้อส�าคญั พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ทกุ ๆ คน 

เมื่อมีความเพียรแสวงหาทรพัยแ์ล้ว กใ็ห้รูจ้ักรกัษาทรัพยท์ีห่ามาได้ และเมือ่จะใชจ่้าย 
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ก็ตรัสสอนให้ใช้จ่ายให้สมควร คือไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ให้ส่วนที่ใช้ไป

น้ันน้อยกว่าส่วนท่ีได้มา ให้รายได้นั้นสูงกว่ารายจ่ายอยู่เสมอ ให้มีความประหยัด  

และมคีวามระมัดระวงัในการจ่ายทรพัย์อยู่ดงันีแ้ล้ว กจ็ะเป็นผูม้ทีรพัย์ อนัเป็นมลูแห่ง

ความสขุข้อทีห่น่ึง และเม่ือเป็นดงันีแ้ล้ว กไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปประกอบการงานทีม่โีทษ 

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปกู้ยืมเงินของใคร และแม้ว่าจะต้องกู้ยืมเขาเพื่อลงทุนด้วยความ

จ�าเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง ก็ควรอาศัยองค์การหรอืว่าบคุคลทีต่ัง้อยูใ่นความเมตตากรณุา

และให้เป็นความจ�าเป็นจริง ๆ และสิ่งนั้นจะอ�านวยประโยชน์แก่อาชีพของตนจริง ๆ  

แม้เช่นนี้แล้ว ก็ยังจะพอเป็นไปได้ แต่ว่าก็สู้ที่จะไม่ต้องเป็นหนี้สินใครดีกว่า เมื่อเป็น

ดังนี้แล้ว ก็จะได้ความสุขอันเกิดจากความไม่มีหนี้สิน

คฤหัสถ์เม่ือมีความสขุท้ัง ๔ ประการน้ี คอื มคีวามสุขจากการมีทรพัย์ข้อหนึง่ 

ความสุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ คือ กินใช้บ�ารุงชีวิตข้อหนึ่ง ความสุขเกิดจาก 

การงานทีไ่ม่มโีทษข้อหนึง่ ความสขุเกดิจากการทีไ่ม่เป็นหนีสิ้นใครอกีข้อหนึง่ดงันีแ้ล้ว

ก็จะเป็นผู้ได้รับความสุขในการด�าเนินชีวิตตามสมควร พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนวิธี

ปฏบัิติทีจ่ะให้ประสบความสขุเหล่านีไ้ว้ ด้วยตรสัสอนให้มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ประกอบ

อาชีพการงานเพื่อให้ได้ทรัพย์มา ให้รู้จักรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ ให้คบเพ่ือนท่ีดีงาม  

และให้ใช้จ่ายทรพัย์ตามสมควรคอืไม่ให้ฝืดเคอืงนกั ไม่ให้ฟุม่เฟือยนกั และให้เว้นจาก

อบายมุขต่าง ๆ นอกจากนี้ ก็ได้ตรัสสอนให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในศรัทธา  

ความเชื่อในคุณพระรัตนตรัย ความเชื่อในกรรมและผลของกรรม ตั้งอยู่ในศีล คือ 

ประพฤติงดเว้นจากความประพฤตทิีม่โีทษ ทีเ่ป็นกรรม เป็นเวรต่าง ๆ และให้มเีมตตา

กรณุาเผือ่แผ่เจือจานแก่กนัตามสมควร ข้อส�าคญันัน้ ให้มปัีญญารูจ้กับาปบญุคณุโทษ

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ อันเป็นแสงสว่างท่ีจะน�าตนไปสู่ความประพฤตทิีด่ท่ีีชอบต่าง ๆ 

เพราะฉะน้ัน กข็อให้ท่านทัง้หลายบรรดาผูท้ีนั่บถือพระพทุธศาสนาได้ตัง้ใจปฏบิตัติาม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้บรรลุถึงความสุข ดังที่กล่าวมานี้

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยัและอ�านาจบญุกศุล ได้อภบิาลรกัษา

ท่านทั้งปวงให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก อุปัทวันตราย ให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ 

พละ รวมกนัเป็นก�าลงัสมรรถภาพ ในอนัทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏบัิตชิอบเป็นประโยชน์แก่ตน 

และแก่ส่วนรวมยิ่ง ๆ ขึ้น ทุก ๆ คน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง วัดภายใน วัดภายนอก

ญาติโยมทั้งหลาย

อาตมาขอขอบใจทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาต้อนรับ และขอแสดงคารวะต่อท่าน 

เจ้าอาวาส ขอบใจพระภิกษุสามเณรวัดนี้ สิ่งอื่นที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้น ก็ไม่มีสิ่งที่ดี

ยิ่งไปกว่าการกล่าวธรรม พอเป็นสัมโมทนียกถา

ท่านทั้งหลาย มีวัดเป็น “อารามภายนอก” ส�าหรับเป็นนาบุญนาธรรมอยู ่

ส่วนหนึง่ กค็วรจะมวีดัภายใน ถอืว่าวดัในใจของตนเองอกีส่วนหนึง่ วดัในใจนีพ้ระพทุธเจ้า

ตรสัเรยีกว่า “ธรรมาราม” อารามคือธรรม เป็นอาราม คอืวดัในใจ เพราะว่าธรรมนัน้

เป็นสิ่งที่พึงรับตั้งไว้ในใจ ธรรมาราม คือวัดในใจนี้ ก็มีโบสถ์ มีวิหาร ส�าหรับเป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา มีตู้พระธรรม มีพระสงฆ์ เช่นเดียวกันกับวัดภายนอก  

แต่ว่าพระพทุธปฏมิา ตูพ้ระธรรม พระสงฆ์ ในวัดในใจนีก้คื็อ ศรทัธา ความเช่ือท่ีต้ังม่ัน

ในคุณพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่านทั้งหลายพึงตั้งศรัทธา 

ความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้มั่นคงอยู่ในจิตใจเถิด นี้แหละ

๑   แสดงแก่คณะอบุาสกอบุาสิกา ณ วดัป่าไตรวเิวก อ.เมอืง จ.สริุนทร์  

 วนัที ่ ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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เป็นพระพุทธปฏิมา ตู้พระธรรม เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในใจ ท่านทั้งหลายจะอยู่ในโลกนี้ 

หรือจะไปสู่โลกหน้าอีก วัดในใจนี้ก็จะไปด้วยทุกเมื่อทุกสถานที่ ศรัทธาถือความเชื่อที่

ต้ังมั่นในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นี้ ก็ขอให้เราท้ังหลายได้สร้างขึ้น  

เช่นเดียวกับวัดภายนอก ท่านทั้งหลายจะมีวัดภายนอก ท่านก็ต้องสร้างอย่างวัดนี้ก็

ต้องช่วยกันสร้าง กุฏิ วิหาร จะต้องนิมนต์พระมาอยู่ และก็จะต้องบ�ารุงด้วยจตุปัจจัย

ต่าง ๆ วัดที่ในใจท่านก็ต้องสร้างเหมือนกัน จะให้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ ์

มาตั้งอยู่ในใจ โดยที่ไม่ต้องสร้างท�าอะไรนั้น หาได้ไม่

การสร้างวัดในใจ สร้างโบสถ์ สร้างวิหารในใจนี้ ก็ด้วยการที่ให้หมั่นเจริญ 

พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ธรรมานุสติ ระลึกถึงคุณพระธรรม สังฆานุสติ 

ระลกึถงึคณุพระสงฆ์ ขอให้ท่านทัง้หลายได้ตัง้ใจสวดมนต์ประจ�าวนั สวดพระพทุธคณุ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณกันทุกวัน ในเวลาตื่นนอนเช้าขึ้น หรอืในเวลาค�่ากอ่นนอน 

และไม่ใช่สวดด้วยปากเท่านัน้ ให้ตัง้ใจระลกึถงึความหมายของค�าทีส่วดนัน้ด้วย จะเป็น

ความหมายแต่ละบทหรือเป็นความหมายสรุปก็ได้ เช่น ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่า 

ท่านพระองค์ใด ซึ่งเป็นผู้มีพระปัญญาคุณ คุณคือ ความรู้จริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือ

ความบรสุิทธิจ์รงิ พระกรณุาคณุ คณุคอืพระกรณุาจรงิ พระองค์น้ันแหละ คอืพระพุทธเจ้า 

พระคุณของพระองค์นีไ้ม่ใช่พระรูป พระกาย พระรูปพระกายน้ันได้ดบัขนัธปรนิพิพาน

ไปแล้ว แต่พระองค์ยังด�ารงอยู่ ท่านท้ังหลายระลึกถึงเมื่อใด พระคุณก็จะมาปรากฏ

เมือ่นัน้ และให้ตัง้ใจระลึกถงึคณุของพระธรรมว่า พระธรรมคอืค�าส่ังสอนของพระองค์

น้ัน เป็นของจรงิ ทรงสัง่สอน ให้ปฏบิติัดปีฏบัิตชิอบในศลีสมาธปัิญญา ศลีสมาธปัิญญา

กม็จีรงิ เพือ่ให้บงัเกดิผล คอืความหลดุพ้นจากกเิลส และกองทุกข์ เป็นมรรคผลนพิพาน 

มรรคผลนิพพานก็มีจริง พระธรรมนี้เมื่อได้ตั้งใจปฏิบัติตามโดยชอบแล้ว ก็จะรักษาผู้

ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว เมื่อตั้งใจรักษาศีล ศีลก็จะรักษาผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปใน

ทีช่ัว่ เมือ่ปฏบิตัใินสมาธปัิญญา สมาธปัิญญากจ็ะรกัษาเอาไว้ไม่ให้ตกไปในทีช่ั่ว แต่จะ

อุดหนุนให้ภูมิของจิตใจสูงขึ้นอยู่เสมอ ดังนี้คือธรรมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม 

และกร็ะลกึถงึคณุของพระสงฆ์ ว่าคอืศษิย์ของพระพทุธเจ้า ต้ังแต่ครัง้พทุธกาลเป็นต้นมา 

ทีไ่ด้ตัง้ใจฟังค�าสัง่สอนของพระองค์ ได้เป็น สุปฏปินโฺน ปฏบิตัดิ ีอชุปุฏปินโฺน ปฏบิตัติรง 
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ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็นธรรม สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆ์เป็นนาบุญ

เป็นนาธรรมของโลก ต้องการบุญก็ไปหาพระสงฆ์ ต้องการธรรมก็ไปหา พระสงฆ์  

ก็จะได้บุญ ก็จะได้ธรรม นี้เป็นสังฆานุสติ ระลึกคุณของพระสงฆ์

ให้ตั้งใจเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติอยู่เนือง ๆ ดังนี้แล้ว  

ก็ชื่อว่าได้สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ประดิษฐานพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไว้ใน

ใจของเราเอง เป็นวัดใจ อนันีส้�าคญัมาก เมือ่มวีดัภายนอกแล้ว กต้็องมวัีดในใจอกีด้วย

และนอกจากนี้ ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติสมาธิบ้าง กล่าวคือ ไม่ใช่แต่จะบริจาคทาน 

จะรกัษาศีลเท่าน้ัน คนโดยมากน้ันชอบท�าทาน แต่ไม่ชอบรักษาศลี เพราะว่าท�าทานนัน้ 

ให้แล้วก็แล้วไป แต่ว่าศีลน้ัน เป็นข้อก�าหนดว่า ต้องเว้นนั้นเว้นนี้ จึงไม่ค่อยชอบ  

แต่ว่าถ้ายนิดใีนทานอย่างเดยีว ไม่ปฏบิตัใินศลีไว้ กไ็ด้บญุแค่ทาน เท่านัน้ ต้องปฏบิตัิ

ในศลีด้วย ให้ได้บญุอันเกดิจากศลีด้วย และเมือ่ปฏบิตัติวัอยูใ่นศลีแล้ว กต้็องหดัท�าสมาธิ 

คือท�าจิตใจให้สงบตั้งมั่น วันหนึ่งหัดพึงท�าสมาธิสักครู่หนึ่ง ตื่นนอนขึ้นเช้า หรือก่อน

จะนอนก็ได้ ท�าความสงบใจ ก�าหนดลมหายใจเข้าออก คิดว่า “พุทโธ พุทโธ”  

เตอืนใจเข้ามาดงันี ้ดงัทีท่่านบรูพาจารย์สอนกนักไ็ด้ หรอืว่าท�าความรู้เข้ามาทีล่มหายใจ 

รวมใจให้สงบดังนี้ก็ได้ หัดท�าความสงบใจ ให้ใจมีความสงบดังนี้เป็นการท�าสมาธิ  

ก็เป็นอันว่า ได้สร้างพระธรรม คือสมาธิในใจอีก

และนอกจากนี้ ก็ให้หมั่นฟังเทศน์ เพื่อท่ีจะได้รู้จักพระธรรมค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า เป็นปัญญาในธรรมประการหนึง่ กบัตัง้ใจพจิารณาถงึความเกดิ ความดบั

ของสังขารทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสังขารภายใน คือชีวิตร่างกายของ

เราเอง หรือสงัขารภายนอก คอืชวีติร่างกายของคนอืน่ หรอืแม้ว่า บรรดาของปรงุแต่ง

ทั้งหมดในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน เป็นสิ่งเกิดดับ ไม่มีแก่นสาร เพราะฉะนั้น 

ให้หมั่นพิจารณา เพื่อที่จะได้เข้าถึงความจริง เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็เป็นอันเจริญปัญญา 

ท�าให้บังเกดิความไม่ประมาท เมือ่มคีวามไม่ประมาทแล้ว กจ็ะท�าให้ยินดีพอใจ ในการ

ประกอบกรณียะ คือ กิจที่ควรท�าทั้งหลาย และสั่งสมกองบุญกองกุศลส�าหรับเป็นที่

พึง่ของตน ทัง้ในปัจจบุนั ในภายหน้า ดงัน้ีกเ็ป็นการปฏบิตัทิางปัญญา เป็นการสร้างธรรม 
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คือปัญญาให้บังเกิดขึ้น และเราเอง ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญา ดังนี้  

กเ็ป็นการปฏิบัตตินให้เข้าพวกกบัพระสงฆ์ สาวกของพระพทุธเจ้า เพราะว่าต่างท�าตน

ให้เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติตรง เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าได้สร้างวัดขึ้นในใจ ทั้งส่วนพระพุทธเจ้า ทั้งส่วน 

พระธรรม ทั้งส่วนพระสงฆ์ ดังนี้แหละ จะเป็นสรณะ คือท่ีพึ่งของตนอย่างแท้จริง 

เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย เมื่อได้อุปถัมภ์บ�ารุงสร้างวัดภายนอกขึ้นแล้ว 

ก็ให้พากันสร้างวัดในใจของตนอีกส่วนหนึ่งด้วย

ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาลรักษา

ทุก ๆ ท่านให้มีความสุขความเจริญ ความสวัสดี ทั้งในทางโลก ในทางธรรม ทั่วกัน

ทุก ๆ คน เทอญ,



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง หลักของใจ

ท่านอุบาสกอุบาสิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาทั้งหลาย 

อาตมาและคณะ ได้รับก�าหนดให้เดินทางมาเยี่ยมวัด และพุทธศาสนิกชนใน

ถิ่นนี้ และก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยนี้ ก็ได้รับการต้อนรับ

จากอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลาย พร้อมทัง้คณะสงฆ์ และจากคณะอาจารย์ และนกัศกึษา

ทั้งปวง ก็ขออนุโมทนาขอบใจ

ส�าหรับอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายนั้น ก็เป็นผู้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอยู่แล้ว 

ได้เป็นผู้ใหญ่ บ�าเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนากันอยู่

ตามสมควรแล้ว ส่วนนกัศึกษาทัง้หลาย ยังอยูใ่นวยัศกึษา แม้ว่าจะได้เกดิมาในตระกลู

คือผู้นับถือพระพุทธศาสนา ได้นับถือพระพุทธศาสนาตามตระกูล แต่ว่าอาจจะยังไม ่

ใกล้ชดิ อาจจะยังไม่สนใจศึกษาให้รูพ้ระพทุธศาสนามากนกั เพราะฉะนัน้ กอ็ยากทีจ่ะ

แสดงปฏิการตอบแทนการต้อนรับของนักศึกษาท้ังหลายด้วยการกล่าวธรรมกถา  

มุ่งถึงนักศึกษาทั้งหลาย ตามสมควร

๑   แสดงแก่อบุาสกอุบาสกิา และนกัศกึษา วทิยาลัยเกษตรกรรมสริุนทร์ ณ วดัป่าโยธาประสทิธิ์  

 อ.เมือง จ.สริุนทร์ วนัท่ี ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ก่อนอ่ืน กข็อให้นกัศึกษาทัง้หลายได้ระลกึว่า พระพทุธศาสนานัน้ เป็นศาสนา

ประจ�าชาติไทยมาตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์ ในบัดนี ้พระพทุธศาสนาได้ตัง้มัน่ลงกวั็ดวาอาราม 

มภีกิษสุามเณร มพุีทธศาสนกิชนอยูท่ัว่ไป แต่ว่าสิง่เหล่านี ้อาจจะปรากฏเป็นเพยีงรปู

วัตถุเท่าที่ตามองเห็น หูฟังได้ยิน เมื่อไม่สนใจ ก็อาจที่จะ ไม่ซาบซึ้งถึงใจ ก็อาจที่จะ

ท�าให้ละเลยหรือทอดท้ิง เพราะฉะน้ัน กใ็ห้ระลึกว่า พระพทุธศาสนาจะต้องมธีรรมทีด่ี 

อันเป็นสัจจะ คือความจริงที่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้น บรรพบุรุษทั้งหลายของเรา  

จงึได้นบัถือสบืต่อกนัมา แม้แต่พระเณร ซ่ึงเป็นผูรั้กษาพระพทุธศาสนาในบดันี ้กไ็ม่ใช่

ว่าจะเป็นใครที่ไหน เดิมก็เป็นลูก ชาวบ้าน แก้เป็นฆราวาสนั้นเอง ก็คือเป็นเด็กไทย 

เป็นคนไทยนีแ้หละ แต่ว่าเพราะมพีระพทุธศาสนามาประดษิฐานอยูแ่ล้ว จงึได้ออกบวช

นานบ้าง ไม่นานบ้าง สบืต่อบ้าง หรือเพียงศกึษาบ้าง ซ่ึงพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธศาสนา ก็จะต้องมีธรรมท่ีดี อันจะอ�านวยประโยชน์ให้แก่ผู้นับถือปฏิบัติ  

นี่ประการหนึ่ง

ประการที่สอง ก็ควรที่จะระลึกว่า เราจ�าเป็นที่จะต้องมีศาสนาหรือไม่ ข้อนี้ 

เมื่อพิจารณาโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ว่าคนในโลกนี้ ส่วนใหญ่ต้องมีหลักของใจ และหลัก

ของใจน้ันกค็อืศาสนา ถ้าไม่นบัถอืศาสนา กจ็ะต้องมหีลกัของใจอย่างอืน่ เช่น ถือลทัธิ

การปกครองบางอย่าง เป็นหลักของใจด้วย แต่ถ้าไม่ใช่จ�าพวกนีแ้ล้ว กจ็ะต้องมหีลกัศาสนา 

ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ส�าหรบันบัถอื ได้พบกบัชาวต่างประเทศหลายคนท่ีเขาได้พจิารณา

และก็ไม่นับถือศาสนาของเขา แต่แม้เช่นนั้น ก็พยายามท่ีจะหาศาสนาอันมีเหตุผลท่ี

จะนบัถือ และส่วนใหญ่คอืหลายคนกไ็ด้มานบัถอืพระพทุธศาสนานัน้ มสีจัจะคอืความจรงิ 

ที่จะพึงพิจารณาให้เห็นได้ในปัจจุบันและในตนเอง

รวมความว่า ทุกคนส่วนใหญ่น้ัน ย่อมมศีาสนาเป็นหลกัของหวัใจ ไม่ศาสนาใด 

กศ็าสนาหน่ึง เพราะฉะน้ัน ทุกคนจงึควรมีศาสนา และคนไทยเรานัน้กค็วรมพีระพุทธ-

ศาสนาเป็นที่นับถือ และเมื่อมีพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือ ก็ควรที่จะสนใจให้มีความ

รู้ในพระพุทธศาสนาตามสมควร คือมีความรู้ในประวัติของพระพุทธเจ้า มีความรู้จัก

ค�าสั่งสอนของพระองค์ตามสมควร และก็รับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติ

ให้บงัเกิดประโยชน์แก่ตนขึน้ตามสมควร ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนทีเ่ราทกุคน 

ควรจะรบัมาปฏบิตักินัมอียูเ่ป็นอนัมาก ทรงสัง่สอนถึงประโยชน์ปัจจุบนั พร้อมทัง้ทาง
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ปฏิบัติ ให้บรรลถุงึประโยชน์ในปัจจบุนักม็ ี ทรงสัง่สอนถงึประโยชน์อย่างยิง่ พร้อมทั้ง

ทางปฏิบัติให้ถึงประโยชน์อย่างยิ่งก็มี ทรงส่ังสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ ทรงสั่งสอนให้รู้จักสัจจะคือความจริง แม้ที่ยิ่งขึ้นกว่านั้น ดังที่เรียกว่า 

“อริยสัจจ์” คือให้รู้จักทุกข์ ให้รู้เหตุเกิดทุกข์ ให้รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ และในการปฏิบัติกรณียกิจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียน 

หรือการงาน ก็ทรงสั่งสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร ปลูกฉันทะ คือความพอใจขึ้นใน

การเรยีน และในการงานท่ีจะท�า ให้มีจติใจเอาใจใส่ และให้มคีวามใคร่ครวญพิจารณา 

เพือ่ทีจ่ะให้การเรยีนและการงานนัน้เป็นไปด้วยด ีและให้เว้นจากอบายมขุคอืทางเสือ่ม

เสยีต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และในข้อทีเ่ป็นปัญหาอนัไม่อาจเหน็

ได้นัน้ กท็รงสัง่สอนให้ใช้ปัญญาพจิารณาเรยีกว่า เป็น “ตรรกะ” หรอืเหตุผลทางปัญญา 

ไม่ว่าจะเป็นนกัศกึษา หรอืไม่ว่าจะเป็นอบุาสกอบุาสิกา กค็วรทีจ่ะใช้ปัญญา ใช้เหตผุล 

ส�าหรบัพิจารณาในเรือ่งท้ังหลาย และได้มีพระสูตรหนึง่ แสดงถึงวิธใีช้ตรรกะ ใช้เหตผุล

ของพระพทุธเจ้า ในสิง่ทีเ่ป็นปัญหาอันเราไม่อาจทีจ่ะรูไ้ด้ เช่นว่าปัญหาว่า ชาติหน้ามี

ไหม ตายแล้วไปเกิดอีกไหม บุญบาปมีไหม หรือว่าเมื่อท�าอะไรไปแล้ว ก็ไม่มีเป็นบุญ

ไม่มีเป็นบาป และคนเรานี้บรรลุถึงสุขทุกข์ บรรลุถึงความบริสุทธิ์ หรือว่าความเศร้า

หมอง เป็นไปเองโดยไม่มีเหตุ หรือมีเหตุที่ท�าให้คนเราบรรลุถึงความเศร้าหมอง หรือ

ความบริสุทธิ์ ดังกล่าวเหล่านี้เป็นปัญหา และโดยเฉพาะปัญหาว่าชาตหิน้ามไีหม ตาย

แล้วเกิดอกีไหม ข้อนีก้เ็ป็นสิง่ท่ีคนเป็นอันมากไม่รู ้เมือ่เป็นเช่นนี ้เราจะควรถืออย่างไร 

จะควรถือว่ามชีาตหิน้ามบีญุมบีาป หรอืไม่ควรถือว่ามีชาตหิน้า ไม่มีบญุ ไม่มีบาป ใน

เรือ่งนีพ้ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ในพระสตูรหน่ึง ให้คนใช้ตรรก ใช้ความคดิ ใช้เหตผุล 

โดยพิจารณาเทียบเคียงว่า ถือข้างไหนจะท�าให้เราปฏิบัติไม่ผิด ไม่ต้องว่าถึงความรู้ 

เพราะว่าเราไม่รู ้พระองค์กต็รสัสอนให้ใช้ความคดิ ใช้เหตผุลเทยีบเคยีงว่า คนทีถ่อืว่า

ชาตหิน้าไม่ม ีบญุบาปไม่ม ีกจ็ะเป็นคนท่ีไม่ต้องกลวันรก ไม่ต้องกลัวชาตหิน้า ไม่ต้อง

กลัวบุญไม่ต้องกลัวบาป ก็จะท�าทุจริตต่าง ๆ ได้อย่างหน้าตาเฉย เพราะว่า ไม่ต้อง

กลัวชาติหน้า นึกถึงผลร้ายในชาติหน้า นึกถึงบุญ นึกถึงบาป จึงท�าให้ไม่กล้าที่จะ

ท�าบาป ไม่อยากท่ีจะท�าบาป แต่ว่าอยากท่ีจะท�าความดเีท่าน้ัน เพราะฉะนัน้ การถือว่า

มีชาติหน้า มีบุญบาป จึงเป็นการถือท่ีไม่ผิด เรียกว่าเป็นทางปฏิบตัทิีไ่ม่ผดิมากกว่า 

ถือว่าไม่มีชาติหน้า ไม่มีบุญไม่มีบาป และก็ทรงชี้ให้คิดต่อไปว่า ถ้าชาติหน้าไม่มี  
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บญุบาปไม่ม ีคนทีไ่ม่ต้องกลวัชาตหิน้า ไม่กลวับญุไม่กลวับาป กจ็ะไม่ประสบ ผลร้าย

ในชาติหน้า จะต้องรับบุญรับบาปของตนต่อไป

อีกประการหนึ่ง คนที่ถือว่า ชาติหน้าไม่มี บุญบาปไม่มีนั้น เมื่อชาติหน้ามี 

บญุบาปม ีกจ็ะต้องประสบผลร้ายทัง้สองสถาน คอืในปัจจบุนั กจ็ะถกูผูรู้ต้�าหน ิว่าเป็น

ผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิ และจะต้องประสบผลร้ายในภายหน้าอีกสถานหนึ่ง 

เพราะฉะนัน้ จงึต้องถอืว่า มีชาตหิน้า มีบุญมบีาปไว้ดกีว่า ซึง่จะท�าตนให้เป็นผูบ้รสิทุธิ์ 

ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

น้ีเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ใช้ความคิด ใช้ปัญญาทางตรรกะ 

เหตุผล โดยท่ีให้ถือเอาทางท่ีไม่ผิดไว้เป็นหลัก และหลักดังกล่าวนี้ เรียกว่า “หลัก 

อปัณณกะ” คือเป็นหลักท่ีไม่ผิด เพราะฉะนั้น จึงขอเสนอหลักความคิดอันนี้แก ่

นักศึกษาทั้งหลาย เพื่อท่ีจะได้น�าไปใช้ในการใช้ความคิดพิจารณาในส่ิงที่เป็นปัญหา 

ทั่ว ๆ ไป ในเมื่อเกิดเป็นปัญหาสองง่ามสองแง่ และก็จะได้ถือเอาแง่ที่ไม่ผิด ไว้เป็น

ประมาณและเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็จะเป็นความสวัสดีของตน หลักไม่ผิดนี้ก็เป็น 

หลกัปฏบิตัท่ัิวไป แม้แต่อุบาสกอุบาสกิา พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย เพราะว่าค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าน้ัน เป็นประโยชน์ปัจจุบัน หรือท่ีเป็นธรรมปัจจุบัน อันเป็นปัจจุบัน

ธรรม เราก็รู้ได้ด้วยตาด้วยหู ด้วยปัญญา อันอยู่ในขอบเขตจ�ากัดของตนเอง แต่เมื่อ

เป็นธรรมทีเ่นือ่งถงึชาตหิน้า ภพหน้า หรอืท่ีเป็นปรมตัถธรรมทีย่งัไม่บรรล ุกต้็องอาศยั

ศรัทธาในพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น หลักของผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้น จึงต้องมี 

ทัง้ศรัทธาความเชือ่ ปัญญาคอืความรู ้ประกอบกนัไปในส่ิงทียั่งรู้ไม่ได้ ก็เชือ่ค�าส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้าไปก่อน และก็ตั้งใจพิจารณาสอบสวน อบรม ปัญญาความรู้ของตน

ให้แก่กล้ายิ่งขึ้น จนถึงรู้ได้ด้วยตนเอง ก็เช่นเดียวกันกับนักเรียนนักศึกษาท้ังหลาย  

ซึ่งก็ต้องเชื่อฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ อบรมสั่งสอนไปก่อน แล้วอบรมปัญญา คือ

ความรู้ของตนให้แก่กล้าขึ้น จนรู้ได้ด้วยตนเองในที่สุด

ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

รักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค ให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ  

ให้เจริญในการปฏิบัติ ให้เจริญในทางศึกษา จนบรรลุถึงความส�าเร็จด้วยดี ทุก ๆ คน 

เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่อง สรณะและศลี

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขนฺติ

บัดนี้ อาตมภาพได้รับอาราธนาให้แสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ในโอกาสที่

อาตมภาพได้มาถึงจังหวัดน้ี และได้มาพบท่านผู้หลักผู้ใหญ่ และนักเรียนทั้งหลาย  

ซึ่งประสงค์จะฟังธรรม ก็รู้สึกอนุโมทนา เพราะว่า การฟังธรรมนั้น ส่วนใหญ่ก็เห็นว่า

เป็นเรื่องไม่สนุกชวนให้ง่วง แต่ว่าพระเณรตลอดจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ใคร่ที่จะแสดง

ธรรม โดยเฉพาะแก่นกัเรยีนทัง้หลาย เพราะเหน็ว่าธรรมเป็นส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ แม้ว่า

จะไม่ค่อยชอบฟัง แต่เม่ือได้ตัง้ใจฟังกย่็อมจะได้รบัประโยชน์จากธรรม เพราะจะท�าให้

เกิดสติปัญญา รู้จักผิดชอบชั่วดีมากยิ่งขึ้น และหน้าท่ีของพระ ก็มีหน้าท่ีท่ีจะแสดง

ธรรมสัง่สอนประชาชนอยูส่่วนหนึง่ด้วย เม่ือประชาชน โดยเฉพาะเดก็วยัรุน่ ไปประพฤติ

อะไรไม่ดีไม่งามเข้า ก็มิใช่โทษแต่พ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้น แต่เขาโทษพระด้วย ว่า 

๑   แสดงแก่นกัเรยีน และพทุธศาสนกิชน ณ โรงเรยีนสรุวทิยา อ.เมอืง จ.สรุนิทร์ 

 วนัที ่ ๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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พระมีอยู่เป็นอันมาก ท�าไมจึงไม่ช่วยกันสั่งสอนบ้าง แต่อันที่จริงนั้น พระก็หาโอกาส

จะอบรมอยูเ่สมอ เพราะว่าการทีจ่ะไปอบรมใครนัน้ จะต้องพร้อมกนัทัง้ ๒ ฝ่าย คอื 

ผูอ้บรม และผู้รับการอบรม เหมือนอย่างการตบมือ ก็ต้องใช้มือทั้ง ๒ ข้าง จะตบไป

ข้างเดียวนั้นก็ไม่เกิดเสียงอะไร

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีชาวยิวเยอรมันคนหนึ่ง เดินทางเข้ามาประเทศไทย  

เขาได้รบัทนุให้มาเทีย่วแสดงปาฐกถา ชกัชวนให้คนหาทางให้เกดิความสงบ ได้มาเยีย่ม

ทีว่ดั และได้แสดงความเหน็ว่า พระไทยไม่มีบทบาท สู้พระเวียดนามไม่ได้ พระเวียดนาม

เขาเดินขบวนต่อต้านอะไรต่าง ๆ แต่ว่าพระไทยไม่ท�าอะไร ปล่อยให้ข้าราชการผู้ใหญ่

ผูน้้อยคอรัปชัน่กนัท่ัวไปหมด พระไม่เข้าไปช่วยห้ามปราม ไม่เดนิขบวนคดัค้านกนับ้าง 

เขามาหาความอย่างนี้ จึงได้ชี้แจงไปว่า พระไทยเรานั้นไม่อาจที่จะไปท�าอย่างนั้นได้ 

เพราะขัดต่อสมณวสิยั และจารตีประเพณอัีนดงีามของคนไทย และโดยเฉพาะพระไทย

เรานั้น ไม่เล่นการเมือง ไม่เกี่ยวแก่การเมือง ดังจะพึงเห็นได้ว่า การที่จะมาอบรมใน

ที่น้ี ก็ไม่ใช่ว่าจะมาได้เอง จะต้องได้รับการอาราธนา แล้วจะต้องมีผู้อาราธนาศีล  

ขอศลี อาราธนาธรรม จงึแสดงธรรม จงึให้ศลี ไม่ใช่ว่าอยู ่ๆ แล้วกจ็ะต้องไปบงัคบัให้

ใครถือศีล จะไปบังคับให้ใครฟังธรรมได้ เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราปฏิบัติมาดังนี้ 

คอืพระไม่เข้าไปยุง่เกีย่วกบักจิการของชาวบ้านชาวเมอืง เมือ่เขาต้องการศลี ต้องการธรรม 

กม็าขอศลีขอธรรม พระกใ็ห้ และการท่ีจะไปตกัเตอืนว่ากล่าวใครนัน้ กจ็ะต้องดตูาม้า

ตาเรอืเหมอืนกนั ไม่ใช่ว่าถอืว่าเป็นพระแล้ว จะไปว่าเขาอย่างไรกไ็ด้ อย่างนัน้หาท�าได้ไม่ 

พระถ้าไปท�าเข้าอย่างนั้นแล้ว ดีไม่ดีพระก็แย่เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน การที่ได้มี 

โอกาสมาอบรมในที่นี้ โดยความเต็มใจของท่านท้ังหลาย จึงน่าอนุโมทนายินดี และ 

ก็ขอเชญิชวนให้ท่านท้ังหลาย ได้ระลึกย้อนหลังถึงความเป็นไปในท้องถิน่นี ้ซ่ึงแต่ก่อนนี้ 

กม็ากไปด้วยป่าด้วยดง ไม่มีถนนหนทางส�าหรบัทีจ่ะสญัจรไปมาได้สะดวกเหมอืนอย่าง

ทกุวนันี ้ความแห้งแล้งมีมาก น�า้ไม่พอท่ีจะบรโิภค ไม่พอทีจ่ะใช้สอย อย่างเมอืงบรุรีมัย์

ทีผ่่านมาเมือ่วนันี ้กไ็ด้มีประวตัเิล่าไว้ว่า เป็นทีท่ีม่คี�าพงัเพยว่า “ต�าน�า้ดืม่” เดก็ทกุวนั

นี้อาจจะไม่ได้ฟังค�านี้ก็ได้ คือหมายถึง มีความแห้งแล้ง น�้าไม่มีที่จะบริโภค ไม่มีที่จะ

ใช้สอย ต้องไปเที่ยวตักน�้าที่เป็นโคลนตมก้นบ่อ ก้นบึงมาใส่ลงในหลุมดิน แล้วก็ต�า  

ต�าแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตะกอนตกก้น แล้วก็น�าน�้ามาใช้มาดื่ม เรียกว่า “ต�าน�้าดื่ม”
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ในบดันี ้ความเจรญิต่าง ๆ ได้บังเกดิขึน้เป็นอนัมาก ภาวะแห้งแล้งกไ็ด้ถกูแก้ไข 

ทางสัญจรก็ได้ถูกสร้างขึ้น โรงเรียนทั้งหลายก็ได้ถูกสร้างขึ้น ความเจริญต่าง ๆ  

ได้บังเกิดขึ้นมาก อันนี้ก็เป็นความดีของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย ในฝ่ายรัฐบาล  

ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ประกอบด้วยข้าราชการทุกฝ่าย ด้วยความร่วม

มือของประชาชนเอง รุ่นที่เป็นพ่อแม่ พี่ป้าน้าอาของนักเรียนทั้งหลายนี่แหละ ได้ช่วย

กนัก่อสร้างขึน้ ท�าความเจรญิขึน้มาถงึรุน่นกัเรยีนทัง้หลายในบัดนี ้เกดิมากม็โีรงเรียนเข้า 

มีรถยนต์ข่ี มีถนนหนทางที่จะไปมาได้สะดวก เครื่องอุปโภค บริโภคก็มีใช้มีสอยไม่

ขัดข้อง เพราะฉะนั้น ก็ให้นักเรียนทั้งหลายได้นึกถึงอุปการคุณต่าง ๆ ที่ท่านผู้หลัก

ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายได้สร้างมาแก่บ้านแก่เมือง อันตกทอดมาถึงนักเรียนทั้งหลายในบัดนี้  

นี้แหละ เป็นความกตัญญูที่ทุก ๆ คนควรจะต้องมี และนักเรียนทั้งหลายในบัดนี้ก็อยู่

ในขั้นเตรียมตัวเล่าเรียนศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยา เพื่อที่จะได้ออก

ไปประกอบอาชีพการงาน ตั้งครอบครัวสืบบ้าน สืบเมืองต่อไป การกระท�าดังนี้ชื่อว่า 

เป็นความกตเวที คือเป็นการตอบแทนคุณของท่าน ตอบแทนคุณแก่บ้านแก่เมือง  

แก่บรรดาผูท้ีมี่พระคณุท้ังหลาย ซ่ึงได้สร้างบ้านสร้างเมอืงมา เพราะฉะนัน้ กใ็ห้นกัเรยีน

ทัง้หลายได้ต้ังอยู่ในความกตัญญูกตเวทีดงัน้ี และโดยเฉพาะในบัดนีก้ต็ัง้ใจเล่าเรยีนศกึษา 

ตั้งใจที่จะประพฤติตนไว้ในทางท่ีดี จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาตามความสามารถของ

ตน ๆ เพื่อที่จะประกอบอาชีพการงาน สร้างบ้านสร้างเมือง สืบชาติ ศาสนา ต่อไป

ในภายหน้า

หลกัธรรมท่ีจะให้ส�าหรบัเป็นหลกัปฏิบตัสิ�าหรบันกัเรยีนทัง้หลายในบดันี ้กไ็ม่

ประสงค์ทีจ่ะให้ธรรมอนัลุม่ลกึอย่างอืน่ ประสงค์ทีจ่ะให้ “สรณะ และ ศลี” ทีน่กัเรยีน

ทั้งหลายได้กล่าวถึง และได้สมาทานมาเมื่อกี้นี้แหละ ขอให้นักเรียนท้ังหลายได้มี 

ความรู้ความเข้าใจในความหมายที่ผู้ใหญ่ได้น�าปฏิบัติ

ในเบือ้งต้น ได้มีการกล่าวน�าบูชาพระรตันตรยัว่า “อรห ํสมมฺาสมฺพุทโฺธ ภควา 

พทุธฺ ํภควนฺต ํอภวิาเทม”ิ “อรห�” ค�านี ้เป็นค�ากล่าวนมสัการพระพทุธเจ้า ว่าพระพทุธเจ้า

น้ันเป็นพระอรหนัต์ ขอให้จ�าเนือ้ความไว้เพยีงอย่างเดยีวว่า “เป็นผูไ้กลกเิลส” “สมฺมา

สมฺพุทฺโธ” เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ “ภควา” ขอให้จ�าเนื้อความ ไว้ว่า “เป็นผู้จ�าแนก

แจกธรรมสัง่สอนประชมุชน” คือท่านพระองค์ใด เป็นผูไ้กลกเิลส เป็นผูต้รสัรูเ้องชอบ 
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เป็นผูจ้�าแนกแจกธรรม สัง่สอนประชมุชน กข็อนมัสการท่านพระองค์นัน้ ดังนี ้เป็นการ

นมสัการพทุธเจ้า ต่อจากนัน้กน็มสัการพระธรรมว่า “สวฺากขฺาโต ภควตา ธมโฺม ธมมฺ� 

นมสสฺาม”ิ พระธรรมท่ีพระผูมี้พระภาคเจ้ากล่าวไว้ดแีล้ว กล่าวไว้อย่างไร กด็งัทีน่กัเรยีน

ทัง้หลายได้เรยีนกนัมา ในภาคหน้าท่ีพลเมืองด ีและศลีธรรมท่ีนกัเรยีนเรยีนกนัมาน่ีแหละ 

เป็นค�ากล่าวของพระพทุธเจ้า ล้วนแต่เป็นค�ากล่าวทีดี่ทัง้นัน้ ก็ขอนมสัการพระธรรมนัน้

ต่อจากนั้น ก็ถึงพระสงฆ์ “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” หมู่แห่งสาวก 

คือผู้ฟัง อันหมายถึงศิษย์ของพระพุทธเจ้า “สุปฏิปนฺโน” ปฏิบัติดีแล้ว “สงฺฆํ นมามิ” 

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์

เพราะฉะนั้น ในการกล่าวนมัสการพระรัตนตรัย ก็ขอให้รู้เนื้อความย่อ ๆ 

อย่างน้ีแล้วกต็ัง้ใจนมสัการ เป็นการไหว้ เป็นการนมสัการ วัตถุทีค่วรไหวทีค่วรนมสัการ

อย่างสูงสุด ต่อจากนั้นก็เป็นการขอสรณะ และศีล ฉะนั้น จะอธิบายค�าว่า “สรณะ” 

โดยย่อ

สรณะนั้น แปลว่า ที่พึ่ง หมายถึงที่พึ่งทางใจ ส�าหรับป้องกันภัย ป้องกัน

อันตราย ทุก ๆ คนย่อมมีจิตใจที่มีภัย มีอันตราย ภัยอันตรายที่ส�าคัญนั้น ว่าถึงทาง

พระพทุธศาสนา กไ็ด้แก่ความชัว่นีแ่หละ ความไม่ด ีความชัว่ทัง้หลาย เป็นภยัอนัตราย

ที่ส�าคัญ เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนเมื่อมีจิตมีที่พึ่งที่ดี เวลาที่ใจอยากจะท�าไม่ดี และก็

นึกถึงที่พึ่งที่ดีอันนั้น ที่พึ่งที่ดีอันนั้นก็จะคอยห้ามไว้ได้ เหมือนอย่างว่า เมื่อใครอยาก

จะท�าอะไรทีไ่ม่ด ีนกึถงึพ่อแม่ นกึถงึครบูาอาจารย์ ว่าท่านสัง่สอน ไม่ให้ท�าความไม่ดี 

สั่งสอนให้ท�าความดี ดังน้ี แล้วที่พึ่งที่นึกดังนี่ คือพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นึกถึงในใจนี้  

ก็จะห้ามเราได้จากการกระท�าไม่ดีต่าง ๆ อย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งทางใจ เพราะฉะนั้น  

เมื่อมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่ทุก ๆ คนได้ตั้งใจนมัสการดังกล่าวแล้ว 

เป็นทีพ่ึง่ทางใจ เวลาทีใ่จอยากจะท�าอะไรทีไ่ม่ด ีกน็กึถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ท่ีบริสุทธิ์ ท่านห้ามไม่ให้ท�าความชั่วให้กระท�าความดี  

พระธรรมเป็นของที่ดีทั้งนั้น พระสงฆ์เล่าก็ปฏิบัติดี ดังนี้แล้ว สิ่งที่นึกถึงเหล่านี้ ก็จะ

ห้ามเราจากความชัว่เสยีหายได้ ฉะนัน้ สรณะ คอืทีพ่ึง่ทางใจนี ้จงึเป็นหลักส�าคญัมาก

และก็เป็นหลักอันแสดงว่า ผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ดังนี้ 
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ได้ชื่อว่า เป็นพุทธศาสนิก คือเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อเราได้ถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางใจจริง ๆ แล้ว นอกจากจะห้ามเราจากความชั่วร้าย

เสยีหายดงักล่าวแล้ว เวลากลวัผ ีกลวัอะไร กน็กึถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

กร็ะงับความกลัวได้ ท�าให้เกดิความกล้า และนอกจากนัน้ เมือ่มสีรณะ คอืทีพ่ึง่ทางใจ

ดงันี ้ประทับใจอยูจ่รงิ ๆ แล้วกเ็ท่ากบัว่ามีเครือ่งรางของขลงัประทบัอยูท่ีใ่จ ถึงแม้ว่าจะ 

ไม่ผูกคอ ไม่ผูกพระเหรียญอะไรที่คอ สรณะที่ประทับอยู่กับใจนี้ ก็จะเป็นเครื่องราง

ของขลังที่คุ้มครองป้องกันอันตรายได้

เพราะฉะนั้น ก็ให้นักเรียนทุก ๆ คน ได้ต้ังใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ ให้เป็นสรณะกนัจรงิ ๆ เถดิ ในเวลาทีจ่ะท�าอะไรไม่ด ีอยากจะท�ากใ็ห้นกึถงึท่าน 

ว่าท่านสอนไม่ให้ท�า ท่านเป็นผู้ดี ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนี้แล้ว พระในใจนี้แหละก็จะ

ห้ามนักเรียนทุก ๆ คนได้ จากการกระท�าความไม่ดี และจะส่งเสริมให้กระท�าความดี

โดยส่วนเดียว

ต่อจากนี ้ก็ให้ทกุ ๆ คนได้ต้ังใจสมาทานศีล คือรบัศีล ๕ ให้มีขึน้ในตนจรงิ คือ

ข้อ ๑ เว้นจากการฆ่า การท�าลายชีวิตของสัตว์อื่นผู้อื่น แต่มีจิตเมตตา 

ปรารถนา ความสุข แก่สัตว์อื่นคนอื่นทั่วไป

ข้อ ๒ ตัง้ใจเว้นจากการถือเอาสิง่ของทีเ่จ้าของเขาไม่ได้ให้ ถือเอาแต่สิง่ของที่

เจ้าของเขาให้ และในบัดนี้ นักเรียนทุก ๆ คนก็รับการให้จากมารดาบิดา จากบรรดา

ผู้ปกครองท้ังหลาย เม่ือรับมาแล้วก็ต้ังใจใช้อย่างประหยัด ใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์

เท่านั้น ต่อไปเมื่อเติบใหญ่ขึ้น ก็ตั้งใจประกอบอาชีพการงาน

ข้อ ๓ ตั้งใจงดเว้นจากความประพฤติผิดประเพณีในทางกามทั้งหลาย แต่มี

ความส�ารวมระวังในเรื่องที่เกี่ยวแก่เพศ ไม่ชิงสุกก่อนห่าม แต่ว่าตั้งใจปฏิบัติชอบ  

ตามระบอบของศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

ข้อ ๔ ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ เป็นการหลอกลวงกันและกัน ให้เกิดเสีย

ประโยชน์ พูดแต่วาจาจริงที่เป็นประโยชน์ อันจะเป็นเครื่องผูกความสามัคคีพร้อม

เพรียงกัน



41พระโอวาทในการเย่ียมวัดฯ

ข้อ ๕ เว้นจากดื่มน�้าเมา คือสุราเมรัย อันเป็นทางแห่งความประมาท แต่ว่า

ท�าสติความระลึกนึกคิดพิจารณาให้รอบคอบในกิจการทั้งหลาย

น้ีคอื ศลี ๕ พร้อมทัง้ธรรม ๕ ประการ ขอให้นกัเรยีนทัง้หลาย ทกุคนตัง้ใจ

รบัศีลเหล่าน้ีให้มีขึน้ในตน และกใ็ห้ท�าความเข้าใจในอานสิงส์ของศลี ดังทีพ่ระได้บอกว่า

สีเลน สุคตึ ยนฺติ ถึงสุคติ คือว่าการไปดี ก็ด้วยศีล 

สเีลน โภคสมปฺทา ความถงึพร้อมแห่งโภคทรัพย์สมบัต ิคอืร�า่รวยขึน้ กด้็วยศลี

สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ถึงความดับทุกข์ร้อนใจ ก็ด้วยศีล 

ตสฺมา สีลํ วิโสธเย เพราะฉะนั้น พึงช�าระศีลให้บริสุทธิ์ 

ในข้อน้ี ขอให้ทุก ๆ คน ได้พิจารณาดูว่า ศีลมีอานิสงส์ คือมีผลดีจริง ๆ  

แต่ว่าต้องนึกสักหน่อยหนึ่งว่า เราทุก ๆ คนนั้น ต้องการศีล ประชุมชนก็ต้องการศีล 

แม้ว่าเราจะไปประพฤติเบียดเบียนผู้อ่ืน ผิดศีลต่อผู้อ่ืน แต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมา 

ประพฤตผิดิศลีต่อตนเอง ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ทกุ ๆ คนอยากให้ใครมาฆ่าเรา มาท�าร้าย

เราไหม ทกุ ๆ คนอยากให้ใครมาลกัของของเราไหม ทกุ ๆ คนอยากให้ใครประพฤตผิิด

ลกูเมยีสามขีองตนไหม ทุก ๆ คนอยากให้ใครมาพดูเทจ็หลอกลวงเราไหม ทกุ ๆ คน

อยากเป็นคนบ้าเผลอสตไิหม กจ็ะตอบได้ว่า ไม่มใีครอยาก แต่ว่าอยากเป็นตรงกันข้าม 

คืออยากให้เขามามีเมตตาเกื้อกูลตน ดังนี้เป็นต้น

เพราะฉะนัน้ เม่ือเราไม่อยากให้ใครมาผดิศลี เช่น มาฆ่ามาท�าร้ายเรา ท�าไม

เราจึงจะไปท�าร้ายคนอื่น ไปผิดศีลต่อคนอื่น ซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรม พระพุทธเจ้าทรง

บัญญัติไว้นี้ จึงตั้งอยู่เป็นหลักแห่งความยุติธรรมนั่นเอง ไม่ใช่อื่นไกล และก็มีเหตุผล 

ทุก ๆ คนท่ีรวมกันอยู่น้ี ต่างมีศีลต่อกัน จึงรวมกันอยู่ได้โดยผาสุข คือไม่ฆ่ากัน  

ไม่ท�าร้ายกัน ไม่ลักของของกัน เป็นต้น และคนเราจะไปข้างไหน ก็ต้องการความ

ปลอดภยั ความปลอดภัยน้ันคืออะไร ก็คือว่า ไม่มผีูร้้ายมาคอยท�าร้าย ไม่มโีจรมาคอย

ลักขโมย นี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น การไปข้างไหนที่ปลอดภัยดังนี้ จึงมีความสวัสดี  

ความสวัสดีในการไปข้างไหนได้นี้แหละ เรียก “สุคติ” จะมีได้ก็ด้วยศีลเท่านั้น คือว่า

ไม่มีโจรผู้ร้ายมาคอยท�าร้าย มาคอยเบียดเบียนเป็นต้นและเศรษฐกิจของประเทศนั้น 

กจ็ะเกดิขึน้ด้วยการประกอบ การงานของคน เช่นว่า ชาวนากต็ัง้ใจท�านาให้เกดิข้าวขึน้ 
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ชาวสวนกต็ัง้ใจปลกูผลไม้ เพือ่ให้ได้ผลขึน้ ข้าวและผลไม้ต่าง ๆ นัน้ บังเกดิขึน้จากอะไร 

บงัเกดิขึน้จากการงานของคนท่ีท�าโดยชอบดงักล่าวนัน้แล คราวนีถ้้าจะไม่มีใครท�าการงาน 

คอยจ้องทีจ่ะขโมยเท่านัน้ พอเขาท�าข้าวขึน้มาแล้ว กข็โมยข้าว เขาท�าผลไม้ต่าง ๆ ข้ึนมา 

แล้วปลูกข้ึนมาแล้ว ก็คอยขโมยผลไม้เขาไปขายได้เงินได้ทองมาแล้ว ก็คอยปล้นเอา

เงินเอาทอง ถ้าทุก ๆ คนคอยจ้องที่จะท�าโจรกรรมกันดังน้ีแล้ว ก็จะไม่ได้ปลูกข้าว  

จะไม่มใีครท�าสวน จะไม่มใีครประกอบอาชพีการงานต่าง ๆ เม่ือเป็นดงันีแ้ล้ว โภคทรพัย์

ทีส่�าหรบัใช้สอย จะบังเกิดขึน้มาได้จากไหน ดงันีพ้งึเห็นได้ว่า การโจรกรรม การทจุรติ

ต่าง ๆ นั้น เป็นเครื่องท�าลายเศรษฐกิจ เป็นเครื่องท�าลายความมั่งมีของส่วนรวม  

หาใช่เป็นความดีไม่ แต่ว่าความมั่งมีของโภคผลต่าง ๆ นั้น บังเกิดขึ้นจากศีล การที่

เว้นจากการเบียดเบยีนทรพัย์กนัเป็นต้น ดงักล่าวแล้ว และตัง้ใจประกอบสมัมาอาชวีะ

เพราะฉะนั้น ท่านจึงว่า ความถึงพร้อมของโภคทรัพย์นั้น มีได้ด้วยศีล และ

นอกจากนี้ เมื่อมีศีลต่อกันอยู่ อาชญากรรมต่าง ๆ ก็สงบ ความหนักใจ ทุกข์ร้อนใจ

ก็ไม่บังเกิดขึ้น ท่านจึงว่า สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ถึงความดับทุกข์ได้ด้วยศีล

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาถึงความส�าคัญของสรณะ และศีล 

ดังกล่าวนี้และตั้งใจมีสรณะในใจของตน และตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีล และในธรรม

เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะบังเกิด สุคติ คือการไปดี มีความสวัสดี บังเกิดความมั่งมี

ด้วยโภคทรัพย์ และจะมีความดับทุกข์ มีความสงบสุขบังเกิดขึ้นทั่วไป

ในที่สุดน้ี ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล จงได้อภิบาล

รกัษาทกุ ๆ ท่านให้มีความสขุสวสัด ีให้เจรญิในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงประกาศไว้แล้ว 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่อง ศลี สมาธ ิ ปัญญา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

บัดนี้ อาตมภาพได้รับอาราธนาให้มาแสดงธรรมแก่ท่านข้าราชการ พ่อค้า 

ประชาชน ชาวพุทธบริษัททั้งหลาย ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลาย

คนเรานั้น มีร่างกายและจิตใจ และโดยมากก็พากันทะนุบ�ารุงให้อาหารแก่

ร่างกายตนอยู่วนัหนึง่เป็นเวลาหลายชัว่โมง เช่น ให้กนิ ให้ดืม่ ให้พกัผ่อน ตลอดจนถงึ

ต้องช�าระล้างร่างกายท�าความสะอาดต่าง ๆ แม้การประกอบอาชีพการงาน ก็เพื่อ

ทะนบุ�ารุงร่างกายกนัเป็นส่วนมาก จึงมกัจะพากนัลืมของส�าคัญอกีอย่างหนึง่คือ “จติใจ” 

ซึ่งถูกทอดทิ้งไว้มิได้รับบ�ารุงด้วยอาหารอันสมควร และโดยมากอีกเหมือนกัน เมื่อจะ

บ�ารุงจิตใจ ก็บ�ารุงด้วยอาหารที่เป็นพิษร้าย อันก่อให้เกิดโทษทุกข์ต่าง ๆ 

ฉะนั้น การที่มาฟังธรรมเท่ากับมารับธรรมเป็นอาหารบ�ารุงจิตใจ และเป็น

อาหารที่มีคุณ เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนา เพราะอาหารของจิตใจ  

อันเป็นอาหารที่ดี อาหารที่เป็นประโยชน์นั้นก็คือธรรม เมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว ธรรมก็

๑   แสดงแก่ข้าราชการ และพทุธศาสนกิชน ณ หอประชุม โรงเรยีนสุรวทิยา อ.เมอืง จ.สริุนทร์

 วนัที ่ ๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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จะแผ่ไปบ�ารุงเลี้ยงจิตใจ ท�าให้จิตใจมีก�าลังเรี่ยวแรง มีปัญญาที่จะระลึกได้ และที่จะรู้

ผดิชอบชัว่ดเีป็นต้น ตลอดจนถงึท�าให้จติใจได้รับความสุขอันเกดิจากความสงบ อันเป็น

อาหารที่จิตใจประสงค์ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง

อนัจติใจของทกุ ๆ คนนี ้พจิารณาดใูห้ดแีล้วกจ็ะเห็นได้ว่า ต้องการความสงบ

วนัหนึง่มใิช่น้อย ดังจะพงึเหน็ได้ว่า ในขณะทีต้่องการหลบัพกัผ่อน เป็นเวลาทีต้่องการ

ความสงบใจ ถ้าใจไม่สงบผูกพันอยู่กับเรื่องต่าง ๆ อันท�าให้เกิดความอยากได้บ้าง  

ความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง ความหลงใหลอาลัยบ้าง กลุ้มรุมใจอยู่แล้วก็หลับไม่ลง 

จนกว่าจะปล่อยวางกังวลต่าง ๆ ลงได้ ใจจึงสงบ ใจปล่อยเมื่อไร ก็หลับเมื่อนั้น  

กล่าวคือใจปล่อยอารมณ์เม่ือใดก็หลับลงได้เมื่อนั้น ยังยึดอารมณ์อยู่ ก็ยังหลับไม่ลง 

การปล่อยอารมณ์ลงได้นั่นแหละ เป็นความสงบซึ่งจิตใจต้องการ วันหนึ่ง ๆ เป็นเวลา

ไม่น้อย ความอยู่ด้วยเรื่องเอะอะรบกวนทั้งหลายนั้น คนเราทนได้นานบ้าง เร็วบ้าง 

และที่จะให้อยู่กับเรื่องเอะอะรบกวนทั้งหลายตลอดวัน ตลอดคืน แม้วันเดียวคืนเดียว 

กย่็อมอยูไ่ม่ได้ เม่ือความต้องการของคนต้องการความสงบดงันี ้พระพุทธเจ้าสอนธรรม 

ก็สอนให้ปฏบัิตเิพือ่ให้พบความสงบ อันเป็นความสงบอย่างยิง่ เป็นความสงบด้วยปัญญา 

คือความรู้นั่นเอง เป็นการสอนให้สอดคล้องต้องกับธรรมชาติที่ต้องการของคน

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้สนใจมาฟังธรรมบ้าง แม้เป็นครั้งคราว ย่อมจะได้ทราบ

วธิสี�าหรบัทีจ่ะท�าจติใจของตนเองให้พบกบัความสงบ อนัเป็นความสขุอย่างยิง่ เป็นการ

สร้างความสุขอย่างยิ่งให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองนั่นเอง ลองพิจารณาดูให้ดี ความสงบชั้น

แรกซึง่เกดิขึน้จากศลี คือความงดเว้นจากความประพฤตทิีเ่บยีดเบียนตนเอง และผูอ้ืน่

ให้เดือนร้อน ดงัทีบั่ญญตัไิว้ให้เว้นในศลีห้า ในเมือ่อดใจของตนเองได้ จะได้พบกบัความ

สงบชั้นหนึ่ง เป็นความสงบภัยสงบเวร นับว่าเป็นสาระแก่นสารของชีวิตข้ันหนึ่ง  

และเมือ่ได้หัดปฏบิตัฝึิกสมาธติัง้จติมัน่อยูใ่นอารมณ์อันเดยีวได้ วนัหนึง่แม้เพยีงเลก็น้อย 

ใจได้พบกับความสงบ ความวุ่นวาย ความปล่อย ความวาง บังเกิดเป็นความว่างใจขึ้น 

ก็เป็นความสงบอีกขั้นหนึ่ง ก็คือความสุข และยิ่งได้ อบรมปัญญา คือความรู้ที่เข้าถึง

สจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า ด้วยการพจิารณาความเกดิความ

ดับของสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนถึงชีวิตนี้เอง ทุก ๆ สิ่ง เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับทั้งสิ้น ไม่มี

อะไรที่เป็นของเที่ยง เป็นของตั้งอยู่คงอยู่ และที่จะเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นเราอย่าง
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แท้จริง ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องสิ้นไปเสื่อมไปทั้งนั้น ปลงลงไปคือสัจจะ ความจริงดังนี้ด้วย

ปัญญา คือความที่เข้าถึง จะท�าให้เกิดความปล่อยวางจากความยึดถือทั้งหลาย  

ใจที่กระวนกระวายก็จะสงบลงไป นี้เป็นความสุขขั้นหนึ่งอันเกิดความสงบเป็นความ

สงบด้วยปัญญา

ความสงบด้วยปัญญาน้ี ละเอียดกว่าความสงบด้วยสมาธ ิความสงบด้วยสมาธิ

ละเอียดกว่าความสงบด้วยศีล และความสงบนี้เองเป็นตัววิมุติ คือความหลุดพ้น  

เพราะว่าจะสงบได้ กต้็องมคีวามหลดุพ้นจากสิง่ทีม่มีาก่อกวนให้เกดิความไม่สงบ เช่นว่า 

ใจจะงดเว้นได้ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน เช่นว่าโกรธใครขึ้นมา 

อยากไปฆ่าเขาเสียอยากจะไปประหารเขาเสีย ก็อดใจตัวเองได้ ดังนี้เป็นศีล จิตก็พ้น

จากความคิดที่จะไปฆ่าเขาอันเป็นตัวกิเลส คือพ้นจากความโกรธนั่นเอง นี่แหละเป็น 

วิมุติคือความหลุดพ้น และเมื่อพ้นจากความโกรธ ก็ดับความโกรธเสียได้ ก็ดับอกุศล

ธรรมต่าง ๆ ได้ เมื่อดับอกุศลธรรมต่าง ๆ ได้ ก็ดับในภัยในเวรต่าง ๆ ได้

คราวนี ้ความสงบทีเ่กดิจากสมาธนิัน้ จติจะเกดิจากอารมณ์ทีม่าเกาะเกีย่วใจ 

ให้วุ่นวายท้ังหลาย จิตก็จะพ้นจากบรรดาความรู้สึกต่าง ๆ อันเป็นเครื่องกั้น เช่น  

ความรู้สึกในทางโลภ ทางโกรธ ทางหลง ท่ีมาท�าใจให้กลุ้มกลัดนั้น จิตก็จะพ้นได้  

ความสงบท่ีเกิดทางปัญญานั้น จิตก็พ้นจากความยึดถือเกี่ยวเกาะ และความดิ้น 

กระวนกระวายท้ังหลาย ดงันีเ้ป็นวมุิต ิคือความหลดุพ้น หากจะมผีูเ้ข้าใจว่า วมิตุ ิคอื

ความหลุดพ้น เป็นผลเกินเอื้อมของคนสามัญทั่วไป คนที่รับราชการ เป็นข้าราชการ 

หรือเป็นพ่อค้า ประชาชนจะปฏิบัติให้ถึงวิมุติ ความหลุดพ้นไม่ได้ ความเข้าใจดังนี้  

เป็นความเข้าใจไม่ถกูหมด จรงิอยู่จะปฏิบัติให้พบวมิตุคิอืความหลดุพ้นอนัเป็นขัน้สูงสุด

ไม่ได้ แต่ว่าปฏิบัติให้พบวิมุติอันเป็นขั้นสามัญได้ ก็คือ ความที่จิตใจพ้นได้ ดับได้  

สงบลงได้ด้วยการปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา แม้อย่างสามัญดังกล่าวแล้วนั้นแหละ 

เมือ่เป็นดังนี ้กจ็ะได้พบกบัความสขุ เป็นข้าราชการ กจ็ะได้พบกบัความสุขในราชการ 

เป็นพ่อค้า ก็ได้พบกับความสุขในกิจการท่ีท�า เป็นประชาชน ก็จะได้รับความสุขใน

ความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป เพราะว่ารู้จักจิตใจของตัวเอง ท�าใจของตัวเองให้พ้นจากเครื่อง

เศร้าหมองเหล่านี้ได้ เพราะว่าการอยู่ในหมู่ชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นหมู่ไหน ก็จ�าที่ต้องพบ

กับเหตุการณ์ทั้งหลายโดยรอบ เหตุการณ์เหล่านั้นมีเป็นอันมาก ที่เป็นเครื่องยังใจให้
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เกดิความโลภอยากได้บ้าง ให้เกดิความโกรธแค้น ขัดเคืองบ้าง ให้เกดิความหลงใหลบ้าง 

เมือ่เป็นเครือ่งยัว่ใจให้เกดิความโลภอยากได้ ถ้าหากว่าไม่มีธรรม คือศลี สมาธ ิปัญญา 

ดังกล่าวเป็นเกราะกันใจของตัวไว้ เครื่องย่ัวให้เกิดความโลภนั้นเอง ก็จะดึงใจให้โลภ 

แล้วก็ดึงความประพฤติให้ปฏิบัติไปตามความโลภ ท�าให้ต้องประพฤติทุจริตต่าง ๆ  

ส่วนสิง่ทีย่ั่วยวนใจให้เกดิความโกรธ กเ็ช่นเดยีวกนั กจ็ะดงึใจให้โกรธ และดงึกรรมให้

เกิดความประทุษร้าย เช่น ประทุษกรรมขึ้น เครื่องยั่วยวนใจให้เกิดความหลงเช่น

เดียวกัน ก็มีอยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่า เสียงสรรเสริญเยินยอ คนยิ่งเป็นใหญ่ก็ยิ่งมีผู้

สรรเสรญิเยนิยอมาก และท่ีเขามาเยนิยอด้วยความต้องการทีจ่ะให้ผูใ้หญ่รกัเขา พอใจเขา 

ดงันีก้ม็ ีและเมือ่หลงไปในค�าทีเ่ยนิยอเสยีแล้วกเ็กดิความลมืตวั นกึว่าดีและวเิศษกว่า

ไปตามที่เขาเยินยอนั้นก็เลยเสียไป หรือบางทีเขาไม่ได้มาเยินยอ เขามาแกล้งว่า  

เพือ่จะให้หลง โกรธ หรอืว่าหลงเข้าใจผดิในคนใดคนหนึง่ เช่นว่าเขาต้องการจะท�าลาย

คน ๆ หนึ่ง ก็มาพูดยุให้เห็นว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ มุ่งร้ายอย่างนั้นอย่างนี้  

ดังน้ีแล้ว ถ้าหลงเชือ่ไป กเ็กดิความเสยีเช่นเดียวกนั นีเ่ป็นเรือ่งความหลง เพราะฉะนัน้ 

ถ้าไม่มี เกราะคือศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องรักษาใจอยู่แล้ว เรื่องเหล่านี้ก็จะดึงใจ

ให้หลงไปได้ เมื่อหลงไปแล้ว ก็ท�าให้ปฏิบัติผิดต่าง ๆ ไป ตามอ�านาจของความหลง 

เรื่องต่าง ๆ ท่ีมีอยู่โดยรอบก็มีอยู่เป็นอันมาก อันเป็นเครื่องยั่วให้เกิดความโลภ  

โกรธ หลงดังกล่าวนี้

เพราะฉะนั้น บุคคลจึงจ�าท่ีจะต้องมีธรรม เป็นเกราะป้องกันใจของตนเอง  

ดงัทีย่กกล่าวในท่ีน้ี ก็คือศีล สมาธ ิปัญญา อนัเป็นหลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนา 

ถ้าหากว่าไม่มหีลกัธรรมเป็นท่ีประคบัประคองใจ รกัษาใจอยู่แล้ว กจ็ะต้องเป็นใจทีโ่ลภ

ไปเสียแล้ว โกรธไปเสียแล้ว หลงไปเสียแล้ว กรรมคือการงานที่ประกอบกระท�าออก

ไปด้วยอ�านาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ก็จะกลายเป็นทจุริต กลายเป็น

อกุศลต่าง ๆ ก่อความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเองด้วย ให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วย

เพราะฉะนั้น การที่มาสนใจฟังธรรม และปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ให้มี

ศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นในตัว ย่อมจะเป็นเครื่องรักษาตัวเองให้พ้นจากบรรดาอันตราย

ทั้งหลายดังกล่าวในโลก
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อันจิตใจที่มีเครื่องแวดล้อมเป็นอันตรายต่าง ๆ ดังกล่าวบรรดาที่มีอยู่ในโลก 

กเ็ช่นเดียวกบัร่างกาย อันร่างกายคนเรานี ้แวดล้อมอยูด้่วยเชือ้โรคต่าง ๆ เป็นอนัมาก 

แต่ว่าร่างกายคนเรามีสุขภาพอนามัย มีก�าลังต้านทานต่อเชื้อโรค เพราะฉะนั้น  

เชือ้โรคจึงเข้าไปท�าอนัตรายแก่ร่างกายก่อให้เกดิโรคข้ึนไม่ได้ ในเวลาใดทีร่่างกายอ่อนแอ 

เชือ้โรคต่าง ๆ ทีม่อียูโ่ดยรอบ กเ็ข้าไปท�าอนัตรายต่อร่างกาย ก่อให้เกดิโรคต่าง ๆ ได้ 

ในบางคราว เช่นในเวลาที่เกิดโรคอหิวาต์ก็ต้องมีการฉีดวัคซีน ส�าหรับที่จะท�าร่างกาย

ให้เกิดก�าลังต่อต้านต่อโรค ฉันใดก็ดี จิตใจที่มีธรรมเป็นก�าลังอุปการะ อุดหนุนอยู่ 

ย่อมเป็นจิตใจที่มีก�าลัง มีสุขภาพอนามัยที่จะต่อต้านเชื้อโรคต่าง ๆ คือ กิเลสต่าง ๆ 

ที่มีอยู่โดยรอบ ย่อมเข้ามาท�าอันตรายกับจิตใจไม่ได้ แต่เมื่อใดจิตใจอ่อนแอลงไป  

ธรรมก็เป็นก�าลังต้านทานอ่อนก�าลัง สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องยั่วเย้าทั้งหลายก็เข้าไปท�า

อันตรายแก่จิตใจ ท�าให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง

ฉะน้ัน จึงสมควรท่ีจะอบรมธรรมส�าหรับที่จะไปบ�ารุงใจ ให้เกิดสติปัญญา  

หรือให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องต่อต้านกับกระแสของโลก หรือกระแสของ

กเิลสทัง้หลายดังกล่าวแล้ว และโดยเฉพาะปัญญานัน้ นอกจากมีความหมายถึง ความรู้ 

เข้าถึงสัจจะดังกล่าวคือมองเห็นความเกิดดับ อันเป็นเครื่องระงับความยึดถือ ความ

ดิน้รน กระวนกระวายของใจดงักล่าวแล้ว ยงัมคีวามหมายถงึกจิความรูท้ัว่ถึง แม้ทีเ่ป็น

สามัญส�านึกทั่วไป และหมายถึงความรู้ทั่วถึง การเปรียบเทียบทั่ว ๆ ไปอีกด้วย อันนี้

แหละเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์เรา เพราะว่ามนุษย์เรานั้น ได้ชื่อว่า “มนุษย์”  

ที่แปลว่า “ผู้มีจิตใจสูง” ใจอันนี้แปลมาจากค�าว่า “มนะ” และค�าว่า “มนะ” เองนั้น 

อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าความรู้ เพราะฉะนั้น ใจก็คือความรู้ มีใจสูง ก็คือมีความรู้สูงซึ่ง

สตัว์เดรจัฉานไม่ม ีดังจะพึงเห็นได้ว่า ตัง้แต่โบราณกาลมา สตัว์เดรจัฉานเกดิมาในโลกนี้ 

ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงขึ้น มีความรู้เท่าท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมา ไม่มีความรู้ที่ยิ่งข้ึนไป

กว่านั้น อย่างสุนัข แมว กระบือ วัว แม้วานร ซึ่งมีร่างกายคล้ายมนุษย์มาก ตั้งแต่

โบราณกาลมาเป็นอยูอ่ย่างไร ในบดันีก้เ็ป็นอยูอ่ย่างนัน้ ไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่า “วฒันธรรม, 

อารยธรรม, ศาสนา, ศึกษา” อะไรท้ังน้ัน คงเป็นวานร คงเป็นสุนขั คงเป็นแมวเป็นต้น 

เหมือนอย่างเดิม แต่ว่ามนุษย์เราน้ันมีความเจริญขึ้นเป็นอันมาก ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ 

คือตั้งแต่เป็น คนป่ามา ก็มาเป็นคนเมือง มีสิ่งที่เรียกว่า “ธรรม” หรือ “อารยธรรม, 
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วฒันธรรม” มศีาสนา รูจ้กัรวมกนัอยูเ่ป็นหมูบ้่าง เป็นเมืองมีรฐับาลปกครอง มีกฎหมาย

และสร้างสรรค์ความเจริญต่าง ๆ ขึ้นอีกเป็นอันมาก นี้ด้วยอานุภาพเพียงสิ่งเดียว  

คือ ปัญญา เท่านั้น

เพราะฉะนัน้ เมือ่ทกุ ๆ คนได้มาค�านงึถงึสิง่นีว่้า เรามจีติประเสริฐคือปัญญา 

เมือ่เป็นเช่นน้ี กอ็ย่าเผลอปัญญา ให้รู้จกัใช้ปัญญาพจิารณา ตัง้ต้นแต่ว่า อะไรดีอะไรช่ัว 

นี้แหละเป็นพื้นฐานข้อแรก

คนเราเม่ือมีปัญญารู้จักเทียบเคียงว่า อะไรดอีะไรชัว่ เป็นพืน้ฐานข้ันแรก ดงันี้

แล้วจะเจรญิปัญญายิง่ข้ึนต่อไป เป็นต้นว่า เงนิหรอืทรัพย์แก้วแหวนเงนิทองกบัความดอีนั

เรียกว่า “สุจริต” หรือศีลธรรมสองอย่างนี้ อันไหนจะดี อันไหนจะไม่ดี อันที่จริงนั้น 

ทุก ๆ คนก็ต้องการ เช่นต้องการแก้วแหวนเงินทองด้วยกันท้ังนั้น ไม่ใช่ว่าไม่ต้อง  

เพราะจ�าเป็นต้องใช้ แต่คราวนี ้ในเม่ือต้องแลกกนั คอืจะต้องท�าความชัว่จงึจะได้เงนิมา 

ปัญญาเท่านัน้จะเป็นเครือ่งชีไ้ด้ว่าเงนิดกีว่า หรอืว่าการไม่ท�าความชัว่รกัษาความดไีว้ดกีว่า 

โดยทีส่ิง่ทีเ่รยีกว่าดนีัน้อยูท่ีไ่หน อยูท่ีว่ตัถอุนัเป็นเงนิ หรอืว่าอยูท่ีส่ิง่ทีไ่ม่ใช่วตัถอุนัเรยีก

ว่าความดี มปัีญญาเท่านัน้จะเป็นเครือ่งชี ้และปัญญาทีจ่ะเป็นเครือ่งชีอ้ย่างนี ้กจ็ะเป็น

ปัญญาทีม่คีวามสงบอยูบ้่างตามสมควร ถ้าจติใจไม่สงบ คอืว่าถูกความโลภครอบง�าเสียแล้ว 

ก็จะไม่ชี้ว่า ความดีนั้นดีกว่าทรัพย์ เพราะว่าผู้ท่ีชี้นั้นคือความโลภ เม่ือความโลภชี้ 

ความโลภที่ไหนจะไปชี้ว่าความดีดีกว่าทรัพย์ ความโลภก็จะบอกว่าทรัพย์ดีกว่า อันนี้

เป็นธรรมดา

เพราะฉะน้ัน ปัญญาที่จะชี้ได้ถูกต้อง จึงต้องเป็นปัญญาท่ีมีในขณะท่ีจิตใจมี

ความสงบ จงึจะบงัเกดิความเทีย่งธรรม เหมอืนดังผู้พิพากษาท่ีจะตดัสินคด ีโดยยุตธิรรม

นั้น ต้องมีจิตใจเท่ียงธรรม ถ้าหากว่าไปชอบข้างหนึ่ง ตัดสินไปด้วยความชอบ  

ความเที่ยงธรรม ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ จิตใจก็เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นข้อส�าคัญ ก็ขอฝาก

ให้ทกุคนคิดว่า ในความดหีรอืความชัว่นัน้ อะไรเป็นตวัความดกีนัแน่ อะไรเป็นตวัความ

ชัว่กนัแน่ คดิดใูห้ดว่ีาความด ีความชัว่น้ันอยูท่ี่ไหน เมือ่เห็นว่าอยู่ทีท่รพัย์กต้็องว่าทรพัย์

ดีกว่านั่นเอง
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คนเราน้ันมีใจสูง ก็คือมีปัญญาที่จะรู้จักวินิจฉัยได้โดยไม่ผิด ได้โดยถูกต้อง 

ได้โดยยตุธิรรม และเมือ่เห็นว่าความดีนัน่แหละเป็นสิง่ทีดี่กว่าทรพัย์ ความดอียูท่ีค่วามด ี

ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ ปัญญาที่จะตัดสินลงไปแน่นอนดังนี้ จะเป็นเครื่องรักษาบุคคลให้เว้น

จากความชั่วได้ ให้รักษาความดีไว้ได้ และเมื่อได้มีปัญญาในขั้นสามัญนี้ เป็นขั้นแรก

แล้ว ปัญญาในขั้นที่จะเข้าถึงสัจจะที่สูงขึ้นไปจึงจะบังเกิดขึ้น

เพราะฉะนัน้ กข็อให้พจิารณาในเร่ืองปัญญานีใ้ห้ด ีและเราทกุ ๆ คนทีว่่าเป็น 

มนุษย์กันอยู่นี้มีอารยธรรม มีวัฒนธรรม มีศาสนาต่าง ๆ ก็ด้วยอานุภาพของปัญญา 

ถ้าเผลอปัญญาไปเสียแล้ว ก็จะลดภาวะของคนลงไปสู่สภาพที่เสื่อมทราม และที่เป็น

อันตราย

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านได้เจริญด้วยธรรมตามสมควร เพื่อให้มีธรรมเป็นก�าลังใจ

ทีจ่ะรักษาใจของตนเองให้มีความสวสัด ีเพือ่ด�าเนนิกจิการทัง้หลายอยู่ในโลกโดยสวสัดี

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยั และอ�านาจบญุกศุล อภิบาลรกัษา

ทุก ๆ ท่านให้มีความสุขความเจริญทั่วกันเทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง เถระ ๒ ประเภท

ขอประทานโอกาสพระเถระ

กระผมได้รบัก�าหนดให้เดนิทางมาเยีย่มวดัและพทุธบรษิทัในภาคนี ้จงึได้เดนิ

ทางมา และได้รับการต้อนรับจากพระเถรานุเถระภิกษุสามเณรในที่นี้ มีพระเถระ  

เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน และพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ก็ขอแสดง 

ความขอบคุณในการจดัต้อนรบั ด้วยอธัยาศยัไมตรจิีตอันดย่ิีง และกม็คีวามปีติโสมนสั

ทีไ่ด้เหน็เพือ่นสหธรรมกิภกิษสุามเณรผู้เดินทางมาจากวดัต่าง ๆ มาประชมุกนัอยู่ในทีน่ี้ 

พร้อมทั้งพุทธบริษัทผู้ที่ติดตามทั้งหลาย

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดน้ี ตามที่ท่านเลขาเจ้าคณะจังหวัดได้อ่านให้ฟัง  

ก็เป็นที่ประทับใจว่า ได้มีวัด มีเจ้าคณะ เจ้าอาวาส มีพระภิกษุสามเณรตลอดจนถึง

ถาวรวัตถุ นับว่า เป็นหลักฐานมั่นคง ทั้งนี้ ก็ด้วยอาศัยบารมีของท่านบูรพาจารย์ใน

ภาคนี้ ตลอดจนมาถึงท่านปัจจุบันนาจารย์ มีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ซึ่งได้ด�ารง

มั่นเป็นหลักใจ เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือของพระภิกษุสามเณรและ ประชาชน

ทั่วไป

๑   แสดงแก่พระภกิษสุามเณร และพทุธศาสนกิชน ณ วดับรูพาราม จ.สรุนิทร์ 

 วนัที ่ ๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ในโอกาสน้ีก็ไม่มีสิง่อ่ืนใดท่ีอาจจะแสดงเป็นปฏกิารได้ยิง่ไปกว่าการกล่าวธรรม 

พอเป็นสมัโมทนียกถา เพราะว่าการกล่าวธรรมในท่ีนี ้ได้กล่าวในทีเ่ฉพาะหน้าพระเถระ 

ผู้ทรงการปฏิบัติถึง ๒ ท่าน คือท่านเจ้าคุณรัตนกรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัด และท่าน

เจ้าคุณราชสุทธาจารย์ และนอกจากน้ี ก็ยังมีท่านผู้ทรงการปฏิบัติรูปอื่นอีก เพราะ

ฉะนั้น จึงขอกล่าวในฐานะเป็นสัมโมทนียกถา เป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิง ส�าหรับเป็น

เครื่องระลึกถึงซึ่งกันและกันตามสมควร และก็จะขอกล่าวไปตามความรู้สึก

ภาระของเราทัง้หลาย เป็นภาระหนกัทางจติใจ ไม่ใช่ทางกายเท่านัน้ ไม่ใช่จิต 

ไม่ใช่ทางกายเท่าไหร่ ส่วนภาระของชาวบ้านนั้น เป็นภาระหนักมากกว่าทางจิต  

เพราะฉะนั้น ถ้าดูอย่างผิวเผินจะเห็นว่าพระภิกษุสามเณร ที่เข้ามาบวชเรียนใน 

พระพุทธศาสนา ถ้าจ�าพวกที่เล่าเรียนศึกษาเป็นฝ่ายคันถธุระ ก็ย่อมจะได้เห็นกิริยา

ทีท่�าการเรยีนต่าง ๆ เช่นว่าการท่องบ่น การอ่านหนงัสือ การไปโรงเรยีน แต่ว่าส�าหรบั

ท่านผู้ปฏิบัติในวิปัสสนาธุระ จะมองเห็นเหมือนอย่างว่า ท่านอยู่เฉย ๆ ไม่ท�าอะไร 

บางทีก็นั่งหลับตาอยู่เฉย ๆ บางทีก็หายเข้าไปในถ�้าในป่า คล้าย ๆ กับว่า เกียจคร้าน

เป็นอย่างยิง่ไม่ท�าอะไร แต่ความจริงนัน้ ท่านผูป้ฏบัิตใินวปัิสสนาธรุะ ต้องท�างานหนกั

อีกอย่างหนึ่ง คืองานที่ต่อสู้กิเลสทางใจ พากเพียรเผากิเลสทางใจ อันนี้แหละที่เรียก

ว่าการบ�าเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนา การบ�าเพ็ญตบะของฤๅษีโยคะนั้น มีการเผา

ภายนอก คอืก่อไฟเผา เรยีกว่าบชูาไฟ ส่วนการบ�าเพญ็ตบะในพระพทุธศาสนานัน้ กเ็ผา

เหมอืนกนั แต่ว่าเผากเิลสทางใจ ท่านผูป้ฏบิติัวิปัสสนาธรุะ ย่อมมีความพากเพยีรเผา

กิเลสทางใจอยู่ดังนี้ จึงไม่มีใครเห็น เพราะฉะนั้น เมื่อไม่เข้าใจจึงเห็นว่า เหมือนไม่ท�า

อะไร แต่ความจรงินัน้ต้องท�างานหนกัมาก เพราะว่ากเิลสนี ้ถ้าหากว่าไม่เพยีรเผามัน

เสียมันก็เผาใจเราให้เดือดร้อน ส�าหรับชาวบ้านนั้น ไม่ต้องเพียรเผากิเลสให้มากนัก 

เพราะว่ายังการปฏิบัติอ�านวยตามกิเลส คือว่าตามใจกิเลส ไม่ได้ฝ่าฝืนกิเลสสักเท่าไร 

เพยีงแต่เป็นว่า ควบคมุให้อยูใ่นหลักของศลีธรรมตามสมควร เช่น ว่าให้อยูใ่นหลกัของ

ศีล ๕ โลภอยากได้อะไรใคร ก็อย่าไปลักเขา ให้ตั้งหน้าท�ามาหากินท�าเอา อยากจะมี

ครอบครวัตัง้บ้านเรือนให้เป็นหลักฐาน ก็ปฏิบตัใิห้ถูกต้อง เข้าตามตรอกออกทางประตู 

และก็เลีย้งดูกัน นับถอืยกย่องกนั ไม่นอกใจกนั ดงัน้ีเป็นต้น แปลว่า ไม่ต้องเผากเิลส

มากนกั อ�านวยตามกิเลสได้ เพียงแต่ควบคุมให้อยู่ในกรอบของศีลเท่านั้นก็พอเป็นไป
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ได้ แต่ว่าเป็นพระน้ัน ต้องรักษาศีลเป็นอันมาก ต้องมีปาฏิโมกขสังวร ๒๒๗ ข้อ  

ต้องมอีนิทรยีสงัวร คือส�ารวมตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ ต้องมอีาชวีปารสุิทธ ิการเลีย้ง

ชีพให้บริสุทธิ์ และต้องมีปัจจยนิสสิตศีล ศีลที่อาศัยปัจจัย คือต้องพิจารณาปัจจัย ๔  

แล้วบริโภค ข้อปฏิบัติเหล่านี้ ล้วนเป็นข้อปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกิเลส กิเลสที่เคยปกครองใจ

อยูม่านาน เหมอืนอย่างเป็นเจ้าเข้าครอง ครัน้ถูกพระมาปฏิบตัฝ่ิาฝืน คล้าย ๆ กับว่า

เป็นกบฏต่อกิเลสเข้า กิเลสก็ต้องกริ้วก็ต้องโกรธ ต้องหาทางเอาพระลงให้ได้  

เพราะฉะนัน้ พระจงึต้องมีตบะ คอืเพยีรเผากิเลส ต้องต่อสู้กิเลสนัน่เอง ต่อสู้กิเลสทางใจ

ตบะที่ส�าคัญนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสช้ีเอาไว้คือตีติกขาขันติ ความทนคือ  

ความที่ทนทาน กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีขันติอดทน อดทนต่อราคะ โทสะ 

โมหะ จนจิตใจทนทาน ไม่หวัน่ไหวด้วยอ�านาจของกเิลสเหล่านี ้เมือ่จติใจมคีวามทนทาน

ได้มาก กิเลสกต้็องถอยไป ไม่อาจมารังควานได้ นีแ่หละเป็นตบะของพระ และแม้ชาวบ้าน 

เมือ่มตีบะดังนี ้กย่็อมสามารถทีจ่ะปฏบิตัธิรรมให้ยิง่ข้ึนไปได้ อนัการปฏบิตัใินขนัตนิัน้ 

ทแีรกกจ็ะต้องหดัอดทน ทีว่่าอดทนนัน้ กห็มายความว่า อาการทีก่�าเรบิทางจติใจยังมี 

คืออาการที่จิตใจก�าเริบขึ้นด้วยอ�านาจของราคะ โทสะ โมหะ ยังมี จึงต้องทนเอาไว้

เหมอืนอย่างว่า เม่ือตากแดด ความร้อนก็เข้ามาต้องกาย ต้องถกูความร้อน ความร้อนมี 

กต้็องทนร้อนไว้ จงึจะท�าการงานกร�าแดดได้ ฉนัใดกด็ ีในการปฏบิติัท�าขนัตนิัน้ ทแีรก

ก็ต้องหัดอดทนดังนี้ และเมื่อได้หัดอดทน ไปจนลงตัวแล้ว ความอดทนนี้จะกลายเป็น

ความทนทาน ที่เรียกว่า “ตีติกขาขันติ” จนถึงไม่หวั่นไหวไปด้วยอ�านาจของกิเลส  

ท่านทีป่ฏบิตัจินถงึไม่หวัน่ไหวด้วยอ�านาจ กเิลสดังนีแ้หละ จงึจะชือ่ว่าเป็น “พระเถระ” 

ผู้มั่นคงโดยธรรม

อันพระเถระนี้ มีอยู่ ๒ อย่าง เถระตามวินัย กับเถระตามธรรม เถระตาม

วินัยนั้นตั้งแต่พรรษา ๑๐ ขึ้นไป ท่านก็ทรงยกขึ้นให้เป็นเถระ นี้เป็นเถระทางวินัย  

ส่วนเถระทางธรรม จะต้องเป็นผูม้จีติใจไม่หวัน่ไหวไปด้วยอ�านาจของกเิลส จงึจะชือ่ว่า

เป็นผูม้ัน่คงอยูใ่นพระพุทธศาสนา และกพ็งึทราบว่า เมือ่ปฏบิตัหิดัอดทนไปโดยล�าดับ

ดังน้ี ย่อมได้รับผลของขันติ อันนับว่าเป็นตัวตบะ คือธรรมเป็นเครื่องแผดเผาตบะ 

อย่างยิ่ง คือนิพพาน
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นิพพานนัน้ เข้าใจกนัว่า เป็นธรรมสูงสุดในพระพทุธศาสนา บางทกีเ็ข้าใจกนัว่า 

เป็นธรรมสุดเอื้อม เมื่อเป็นดังนี้ ก็ท�าให้ไม่สนใจในนิพพานไม่มุ่งนิพพาน ความเข้าใจ

ดังนี้ เห็นว่าเป็นความเข้าใจผิด แม้นิพพานอันเป็นธรรมสูงสุด จะหมายถึงธรรมเป็น

ที่ดับกิเลสและกองทุกข์ท้ังส้ิน คือเป็นความดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหมด ไม่มีกิเลสและ

ทุกข์เหลืออยู่

ลกัษณะของนพิพานอนัเป็นธรรมสงูสุดดงักล่าวนี ้กเ็ป็นการกล่าวท่ีเห็นว่าไม่ผดิ 

นิพพานย่อมมีลักษณะดังน้ี เป็นธรรมท่ีสูงสุดในพระพุทธศาสนา และทุก ๆ คน  

ผูป้ฏบิติัพระพทุธศาสนา กค็วรจะมุง่นพิพาน โดยเฉพาะพระภกิษุสามเณร เมือ่เขามา

บวชเรียน ก็ควรเป็นผู้อธิษฐานใจมุ่งต่อนิพพาน และปฏิบัติให้บ่ายหน้าไปสู่นิพพาน 

แม้ว่า พระนิพพาน จะอยู่ไกลที่สุด แต่ปฏิบัติบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานแล้ว แม้เดิน

เข้าไปสูพ่ระนพิพานทีล่ะก้าว ๆ กย่็อมจะถงึพระนพิพานได้ในทีส่ดุ แต่ถ้าไม่ปฏบิตับ่ิาย

หน้าไปสู่พระนิพพาน แต่ปฏิบัติหันหลังให้พระนิพพาน ก็ยิ่งจะเดินห่างพระนิพพาน

ออกไป เพราะฉะนั้น หน้าที่ของทุก ๆ คน จึงควรปฏิบัติมุ่งพระนิพพาน ปฏิบัติให้

บ่ายหน้าไปสู่พระนพิพาน ไม่ใช่ปฏบิติัให้หนัหลังให้แก่พระนพิพาน ต้องมพีระนพิพาน

เป็นจุดส�าคัญ เป็นที่มุ่งหมาย แม้ในโบราณกาล คนไทยเราก็ได้มีความเข้าใจถูกต้อง

ต่อจุดหมายอันน้ี เม่ือให้ทานรักษาศีลอะไร จึงมักจะอธิษฐานใจ กันอยู่เสมอว่า  

“นิพฺพานปจฺจโย โหตุ” จงเป็นปัจจัยที่บรรลุพระนิพพาน ดังนี้ แม้ในค�าของขอบวชแต่

โบราณ ก็มีระบุ “นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย” เพื่อประโยชน์แก่การกระท�าให้แจ้งซึ่ง 

พระนิพพาน ดังนี้

เพราะฉะนั้น เมื่อเราต่างได้มีพระนิพพานเป็นจุดที่มุ่งหมายอยู่ แม้ว่า จะยัง

อยู่ห่างไกลเพียงไรก็ตาม การปฏิบัติ ย่อมจะปฏิบัติไปตามทางสู่พระนิพพานนั่นเอง 

กล่าวคอืผูป้ฏบิติัอยูใ่นศลี สมาธ ิปัญญา หรอืว่ามรรคมอีงค์ ๘ หรอืว่าในทีน่ี ้กป็ฏบัิติ

หัดท�าความอดทน อันเป็นตบะ ธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลส คือคอยเผากิเลสในใจ

ของตัวเองลงไป อย่าให้กิเลสมันเผาใจ เช่นว่า เมื่อโลภโกรธหลงบังเกิดขึ้น ครอบง�าใจ 

หรือ ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นครอบง�าใจ กิเลสเหล่านี้ก็จะเผาใจ จะน�าใจน�าบุคคล

ให้ปฏบิตัไิปตามอ�านาจของกเิลส เช่นว่า ให้ฆ่าเขาบ้าง ให้ลักของเขาบ้าง เป็นต้นดงันี้ 

ชื่อว่า “กิเลสเผาใจ” ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติเผากิเลส คือไม่ยอมต่อกิเลส ปฏิบัติที่



54 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

จะท�าลายกิเลสลงไป คือ โลภ โกรธ หลง สงบจับด้วยอ�านาจของศีล สมาธิ ปัญญา 

และเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้ว กิเลสก็สู้ไม่ได้ กิเลสก็ต้องสงบ กิเลสก็ต้องระงับ ก็เป็นอันว่า 

ชนะกิเลสเผากิเลสให้พินาศไปได้ การปฏิบัติดังนี้แหละ ทีละเล็กทีละน้อย เป็นการ

ปฏบิตัทีิอ่นโุลมต่อพระนพิพาน ให้เข้าใกล้พระนพิพานเข้าไป แต่ถ้าปฏบิตัติรงกนัข้าม 

ก็เป็นการปฏิบัติหันหลังให้พระนิพพาน

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลาย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้เพียง

ใดก็ตาม ก็ควรมีความส�านึกท่ีจะปฏิบัติให้บ่ายหน้าไปสู่พระนิพพาน ด้วยการปฏิบัติ

หัดอดทน เผากเิลสท่ีบงัเกดิขึน้ทุก ๆ คราวดงักล่าว ควรปฏบิตัหินัหลงัให้พระนพิพาน 

คอืปฏบัิตไิปตามอ�านาจของกเิลส เป็นทาสของกเิลส แม้ทลีะเลก็ ทลีะน้อย ดงันีแ้หละ 

ชือ่ว่าเราต่างมพีระนพิพานเป็นจดุทีมุ่ง่หมาย เป็นทีมุ่่งบรรลพุระนพิพาน จงึเป็นธรรม

ส�าคัญ ส�าคัญอย่างยิ่ง ที่ทุก ๆ คนจะต้องทราบ และจะต้องถือเป็นจุดที่มุ่งหมายแห่ง

สัมมาปฏิบัติของตนดังกล่าว

ในการปฏิบัติหัดอดทนเผากิเลสดังนี้ ก็ปฏิบัติไปในทางมรรคมีองค์ ๘ หรือ 

ศีล สมาธิ ปัญญานั้นเอง ชื่อมรรคมีองค์ ๘ ก็ดี ศีล สมาธิ ปัญญาก็ดี ท่าน 

พระอาจารย์ทั้งหลาย ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนกันมา ในทุกส�านักอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น 

ก็จะไม่กล่าวคือในเพียงแต่ปรารภเป็นแนวทางของสัมมาปฏิบัติ

เพราะฉะนัน้ ธรรมกถาทีไ่ด้ขออนญุาตพระเถระกล่าวพอเป็นสัมโมทนยีกถานี้ 

จึงหวังว่าจะเป็นเครื่องท�าให้เกิดความบันเทิง ยังให้เกิดความระลึกถึงซึ่งกันและกัน  

ในระหว่างเพื่อนสหธรรมิก และเพื่อนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ในท่ีสุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลทั้งหลาย  

จงอภิบาลรักษาท่านพระเถรานุเถระ พร้อมทั้งท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้บรรลุ

ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง การปฏบิัตธิรรม

พระเถรานุเถระทั้งหลาย

ได้มาเยี่ยมวัดนี้ จังหวัดน้ี และได้มาเย่ียมนมัสการท่านพระเถระเจ้าคณะ

จงัหวดั ได้รบัการต้อนรบัจากพระเถระพร้อมทัง้พระภกิษสุามเณรทกุท่านด้วยอัธยาศยั 

ไมตรีจิตอันดียิ่งก็ขอขอบพระคุณ

เราทั้งหลายต่างก็ได้เป็นพุทธสาวก เป็นพุทธบริษัทร่วมกัน จะเป็นบรรพชิต 

คือผู้บวชก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม ก็รวมอยู่ในพุทธบริษัท และได้รับปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัย อันเป็นตัวบทพระศาสนาร่วมกัน

พระพุทธศาสนานั้น คนไทยเราได้รับนับถือมาเป็นเวลาช้านาน บัดนี้ก็ตกมา

ถงึเราทัง้หลาย ซึง่เป็นผูร้บัพระพทุธศาสนา นอกจากรบัปฏบิตัแิล้ว ยงัรบัมารกัษาเอา

ไว้และสืบต่อไว้ด้วย ท่านเจ้าคณะจังหวัดและพระเถรานุเถระทั้งหลาย ก็ต้องรับภาระ

บริหารการพระศาสนา เพื่อความด�ารงคงอยู่ของหมู่สงฆ์ และเพื่อเกื้อกูลพุทธบริษัท 

ฝ่ายบริษัทเล่าก็ได้อุปถัมภ์ด้วยปัจจัยลาภต่าง ๆ ส�าหรับให้พระสงฆ์ได้ด�ารงอยู่ ได้มี

๑   แสดงแก่พระภกิษสุามเณร และพทุธศาสนกิชน ณ วดัมณวีนาราม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี
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สปัปายะในอันทีจ่ะได้ตัง้ใจปฏบัิติศาสนกจิ และเมือ่ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนัด้วยดดีงันีแ้ล้ว 

พระพุทธศาสนาก็ย่อมจะด�ารงอยู่ คณะสงฆ์ก็ย่อมจะด�ารงอยู่ พุทธบริษัทก็ย่อมจะ

ด�ารงอยู ่ประโยชน์สขุอนัเกดิจากพทุธศาสนากย่็อมจะด�ารงอยู่ และกจ็ะท�าให้ชาตไิทย

เราได้รับประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนา ดังนี้มาแต่โบราณกาล

เพราะฉะนั้น คนไทยเราส่วนใหญ่นับแต่องค์พระประมุข รัฐบาล และตลอด

มาจนถึงคนไทยทัง้หลาย ได้รับปฏบิติัพระพทุธศาสนาทัง้ปวงนี ้คณะสงฆ์ต้องเป็นหลกั

ในการเป็นผูน้�า ภาระจงึตกอยูแ่ก่เจ้าคณะตามล�าดับชัน้ พร้อมทัง้ภกิษุสามเณรทัง้ปวง 

ที่ต้องช่วยกันธ�ารงพระพุทธศาสนาเอาไว้

เพราะฉะน้ัน จงึเป็นทีอุ่่นใจว่าพุทธศาสนาของเรา พร้อมทัง้คณะสงฆ์ จะด�ารง

อยู่ได้ยั่งยืน

ในที่สุดนี้ ขออนุโมทนาสาธุการ และขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้

อภิบาลรักษาพระเถรานุเถระ ภิกษุ สามเณร ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ได้ประสบ

ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่อง สันโดษ

ท่านสาธุชนทั้งหลาย

อาตมภาพ ได้รับการก�าหนดให้มาเยี่ยมวัดและพุทธบริษัททั้งหลายในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนี้ และรู้สึกเป็นสุขใจที่ได้มีโอกาสมากล่าวธรรมในสมาคมนี้  

อันประกอบด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

โดยที่ที่ประชุมนี้ประกอบด้วยบุคคลหลายระดับ เพราะฉะนั้น การกล่าว

ธรรมกถาในท่ีนี ้จงึอาจจะบกพร่อง หรอืไม่เหมาะสมไปบ้าง ฉะนัน้ ถ้าจะมกีารบกพร่อง

หรือการไม่เหมาะสมแต่ประการใด ก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้อภัยให้ด้วย

จังหวัดอุบลราชธานีนี้ เป็นจังหวัดที่ปรากฏว่า มีความสงบ ประชาชนต่าง 

ยดึมัน่ในขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม มีศรทัธาตัง้มัน่ในพระศาสนา ใฝ่การศกึษา 

และได้มีคนดีเกิดขึ้นมาช่วยทะนุบ�ารุงให้มีความเจริญมาตั้งแต่ต้น ตลอดจนถึงได้ผู้

ปกครอง ทีอ่งค์พระมหากษัตรย์ิและรฐับาลส่งมาเป็นคนด ีมาท�าความเจรญิให้บงัเกดิข้ึน 

สืบมาหลายรัชกาลจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเมืองนี้ จะปรากฏตามประวัติว่า ได้ก่อตั้งขึ้น

ก่อนกรุงเทพฯ ไม่นานนัก โดยพระวอพระตาเป็นผู้น�าประชาชนอพยพเข้ามา ตั้งแต่

๑   แสดง แก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ ศาลาประชาคม จ.อบุลราชธานี
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นั้นมาจนถึงบัดนี้ ก็ปรากฏว่า ได้มีจ�านวนประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก บ้านเมืองเอง

กม็คีวามเจรญิตัง้มัน่เป็นหลกัฐาน และคนด ีผูมี้ชาตกิ�าเนดิในเมืองนี ้ท่ีมาช่วยสร้างสรรค์

ความเจริญขึน้โดยล�าดบัมา กม็หีลายท่าน กล่าวเฉพาะในฝ่ายพระ กเ็ช่น ท่านเจ้าคณุ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺทมหาเถร) และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  

(ตสิสฺมหาเถร) ผูล่้วงลับไปแล้ว ซึง่ได้มาช่วยทะนบุ�ารงุ โดยเฉพาะการศึกษา อดุหนนุ

ให้ประชาชนสนใจในการศึกษา ทั้งในทางโลกและทางธรรม เป็นพื้นฐานแห่งความ

เจริญทางการศึกษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน แต่ว่า ก็มีเหตุผลอีกหลายอย่างท่ีบังเกิดขึ้น

ตามกาลตามสมัย อันควรที่เราท้ังหลายจะรับรู้ และร่วมมือกันรับส่วนท่ีจะน�าความ

เจริญมาให้ ปัดออกไปซ่ึงส่วนทีจ่ะน�าความเสือ่มมาให้ เพราะว่าในปัจจบุนันี ้ได้มคีวาม

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นอันมาก และทุก ๆ บ้าน ทุก ๆ เมืองในประเทศไทยเรา  

ก็จ�าเป็นที่จะต้องติดต่อ สังคมสมาคมกับบุคคลต่างบ้านต่างเมือง จนถึงต่างประเทศ 

และขนบธรรมเนียม ความประพฤติต่าง ๆ ตลอดจนถึงความรู้ต่าง ๆ ก็จะต้องไหล

เข้ามาจากภายนอก

เพราะฉะนั้น เราจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีภูมิปัญญาส�าหรับที่จะเลือกสรรค์รับไว้ 

หรือปัดออกไปดังกล่าว และโดยเฉพาะก็จ�าเป็นจะต้องมีหลักใจของตนเอง เป็นที่ 

ยึดเหนี่ยว เพื่อว่าจะได้ไม่เปลี่ยนใจไปเป็นคนอื่นโดยง่าย

อันสิ่งที่ไหลบ่าเข้ามานั้น ก็มีอยู่ไม่น้อย เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านความรู้ 

ในด้านการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญเป็นต้น แต่ก็มีอยู่เป็นอันมากท่ีเป็นไปใน 

ทางเสือ่ม และสิง่ทีเ่ป็นไปในทางเสือ่มนี ้กม็กัจะเป็นสิง่ทีโ่น้มน้อมจติใจของตนให้หมนุ

ตามไปได้ง่าย และข้อส�าคญันัน้ ความคดิความเหน็ทีม่าจากข้างนอก นอกบ้าน นอกเมอืง 

หรอืนอกประเทศก็ตามก็มีอยู่ไม่น้อย เป็นความคดิความเหน็ ตลอดจนถงึความประพฤติ

ทีผ่ดิต่อหลกัพทุธศาสนา ผดิต่อขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีามของเราเอง ยกตวัอย่าง

เป็นต้นว่า ความคดิเหน็ทีถ่อืเสรทีางจติใจ ไม่ยอมอยูใ่นกรอบของศลีธรรมและประเพณี

ที่ถือกันมา โดยที่ถือว่าศีลธรรมและประเพณีท่ีถือกันมานั้นเป็นเคร่ืองท�าให้เป็นทาส 

ทาสของศีลธรรม ทาสของประเพณี ไม่เป็นเสรีแก่ตน หลักเหล่านี้เป็นของล้าสมัย  

ควรจะเลิกได้ คนเราควรจะปล่อยเสรีแก่จิตใจ เพ่ือให้บรรลุความสุขตามท่ีต้องการ  

ไม่ควรเพื่อจะจ�ากัดตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมของประเพณี
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เพราะฉะนั้น บรรดาผู้ที่ถือเสรีทางจิตใจเหล่านี้ ซึ่งประพฤติตนไปทางท่ีใจ

ปรารถนา ดังเช่นท่ีบุคคลบางกลุ่มท่ีเป็นวัยรุ่นชายหญิง ปล่อยตนไปอย่างชนิดที่ไทย

เราเรียกว่า “ชั่วช้า” แต่ว่าเขาถือว่าดี ผู้ที่ว่าชั่วช้านั้น เป็นคนครึไปเสียแล้ว เป็นคน

เก่าเสียแล้ว ไม่ลืมตาดูสมัยที่ด�าเนินไปอยู่ และนอกจากนี้ ความกตัญญูกตเวทีก็ไม่

จ�าเป็นที่จะต้องมี เพราะว่าเป็นธรรมเนียมโลกที่จะต้องสืบพันธุ์กันไป หญิงชายที่เป็น

สามีภรรยากันก็มีลูก และก็ต้องเลี้ยงลูก เมื่อลูกโตแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงถึง

พ่อแม่ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเลี้ยงพ่อแม่ เพราะว่าการสืบพันธุ์กันมานั้น ก็เป็นการที่ส่ง

ต่อกันลงไป สืบกันไปเท่านั้น ไม่จ�าเป็นที่จะต้องย้อนกลับข้ึน ดังที่เรา เรียกว่า  

ความกตัญญกูตเวท ีและการทีจ่ะไปสอนให้แผ่เมตตา ปรารถนาทีจ่ะให้บคุคลและสตัว์

ทั้งหลายเป็นสุข จะไปแผ่ท�าไม จะไปคิดให้เขาเป็นสุขท�าไม เขามาเก่ียวอะไรกับเรา 

เราจึงต้องแผ่ใจให้เขาเป็นสุข เรามีหน้าที่ที่จะต้องท�าตัวเราเองให้เป็นสุขต่างหาก  

เขาก็มีหน้าที่ที่จะท�าให้เขาเป็นสุข ต่างก็เป็นหน้าที่ของตนที่จะเอาธุระแก่ตนเอง

เพราะฉะน้ัน เม่ือไปสอนเรื่องเมตตา ก็ไม่เข้าใจ และก็ไม่รับ ดังนี้เป็นต้น 

และยังมอีืน่ ๆ อีกเป็นอันมาก ความคิดความเหน็ตลอดจนถึงความประพฤตดิงักล่าวนี้ 

เมื่อการสังคม สมาคม การติดต่อกันระหว่างต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศง่ายขึ้น 

สะดวกขึน้ ความถ่ายเทกนัทางความคดิ ความเหน็ดงักล่าวนี ้กม็าง่ายขึน้ แต่ธรรมดา

ว่าของที่ดีหรือส่วนที่ดีนั้น มักจะเป็นสิ่งที่รับยาก แต่ว่าท้ิงง่าย ส่วนส่ิงท่ีเรียกว่าเป็น

ความช่ัวต่าง ๆ เป็นความเสื่อมเสียต่าง ๆ นั้นมักจะรับง่าย และเม่ือรับเข้ามาแล้ว  

ก็มักจะทิ้งยาก ท้ังน้ีเพราะอะไร ก็เพราะว่าคนเราทั่วไปนั้น เป็นหมู่ที่มีสิ่งที่เรียกว่า 

“กิเลส” ตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นไทย เป็นฝรั่ง เป็นแขก เป็นจีน หรือว่าเป็นชาติไหน  

สิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลส เป็นต้นว่า ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ราคะ  

ความติดความยินดี โลภะ ความโลภอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้น ขัดเคือง โมหะ 

ความหลง เหล่าน้ีเป็นต้น มักจะมีตรงกัน ไทยกม็ตีณัหา มรีาคา โทสะ โมหะ ฝร่ังกม็ี 

แขกก็มี จีนก็มี กิเลสเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องโน้มน้อมใจของตนไปให้รับง่าย 

ในสิ่งที่เป็นของเสื่อม เป็นของชั่วทรามทั้งหลาย แต่ว่าให้รับยาก ในส่วนท่ีเป็นของดี

เป็นความดี แต่คราวนี้ความต่างกัน ของคนไทยเรากับของคนชาติอื่นอยู่ที่ว่า ไทยเรา

นัน้ได้รบันบัถือพระพทุธศาสนา ซ่ึงพระพุทธศาสนาได้สอนชีแ้จงให้คนไทยเรา ได้รูจ้กั
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สิ่งที่เรียกว่าเป็น “กิเลส” มาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ และก็ได้สอนว่า อันตัวตัณหา ราคะ 

โลภะ โทสะ โมหะ เหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจ เป็นกิเลส เพราะฉะนั้น  

อย่าไปตามกเิลส ถ้าไปตามกเิลสแล้ว พระพทุธเจ้าก็ตรัสเรยีกว่า “เป็นทาสของตณัหา 

ดังท่ีเรยีกว่า “ตณหฺาทาโส” เป็นทาสของตณัหา เพราะฉะนัน้ พระพทุธศาสนาจงึสอน

ให้ควบคุมตัณหา ให้เป็นนายของตัณหา อย่าให้ตัณหาเป็นนาย ตลอดจนถึงให้ก�าจัด

ตัณหาในที่สุด นี้เป็นหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา

หลกัอนันีเ้อง ทีต่่างจากหลกัความคิดความเห็น ท่ีเราเรยีกว่า นอกรตีนอกรอย 

ดงักล่าวมาข้างต้น เพราะว่าความคิดความเหน็นอกรตีนอกรอยนัน้ เขาไม่มสีอนให้ดงั

พระพทุธศาสนา แต่เขากลบัสอนหรอืกลบัรบัรองว่า ตัณหา หรอืว่า ราคะ โทสะ โมหะนัน้ 

มันเป็นอันเดียวกันกับจิตใจ เป็นตัวจิตใจ เพราะฉะนั้น เมื่อจิตใจมันอยาก อยากจะ

ท�าอะไรก็ต้องปฏิบัติไปตามจิตใจที่อยากนั้น จึงจะได้ความสุข เขาไม่สอนให้รู้จักแยก

ดังในพระพุทธศาสนา อันนี้แหละ เป็นความต่างกันในขั้นมูลฐาน ที่เราทั้งหลายผู้เป็น

พุทธศาสนิกชน ควรจะต้องทราบเอาไว้ว่า เขาไม่สอนให้แยก แต่เขาสอนว่าเป็นอัน

เดียวกนั ใจมันกต้็องอยากนัน้อยากนี ่เป็นธรรมชาตขิองใจ เพราะฉะนัน้ เมือ่ต้องการ

ความสุข ก็ต้องปล่อยไปตามความอยาก และผู้ที่ไม่ได้สอนให้รู้จักแยกดังนี้ ยังได้ถือ

ลัทธิที่ผิดต่อไปจนถึงว่า เมื่อใจอยากอย่างไร ก็ต้องสนองความอยาก เช่นว่าอยากจะ

ได้อะไร แม้จะขโมยเขา ก็ไปขโมยเอาให้ได้ ใจอยากจะท�าร้ายใคร จะฆ่าใคร กต้็องไป

ท�าร้ายเขา ไปฆ่าเขาให้ได้ ดังนีเ้ป็นต้น การสนองความอยากดงันี ้เป็นความสขุขัน้สดุยอด 

ดังจะเรียกว่านิพพานของเขา ความคิดเห็นดังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อพระพุทธศาสนา  

เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่า นั่นเป็นตัวกิเลส ซึ่งแยกออกจากจิตใจได้ และดับได้ 

ควบคุมได้ อันนี้แหละเป็นหลักส�าคัญ เป็นหลักส�าคัญในขั้นมูลฐานที่เราจะต้องรู้  

และในข้ันต่อไป ก็ควรจะเข้าใจต่อไปว่า พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้สอนให้คนทั้งหมด

ดับตัณหา เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้า ได้ทรงวางหลักธรรมไว้ ส�าหรับผู้ที่

มุง่ความบรสิทุธิอ์ย่างยิง่ เป็นความบรสิทุธิส้ิ์นเชงิ จะพงึปฏบัิตเิพือ่ดบัตณัหาให้ส้ินเชงิ 

ผูท้ีด่บัตณัหาได้สิน้เชงิดงันี ้เป็นพระอรหนัต์ ผูเ้สรจ็กจิในพระพทุธศาสนา แต่พระพทุธเจ้า

กไ็ด้ทรงสอนผ่อนลงมาส�าหรบัสามัญชน ให้เป็นผูป้ฏบิตัคิวบคมุตณัหาให้เป็นนายของ

ตัณหา โดยทรงวางหลักของศีลไว้เป็นขอบเขต และหลักของศีลนี้ ทุก ๆ คนก็ควรจะ
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ท�าความเข้าใจให้กว้าง อย่าให้แคบ ดังจะพึงเห็นได้ว่า ตัณหาคือความอยากของใจนั้น 

สามัญชนทุกคนต้องมี เมื่อมีความอยากได้ทรัพย์ เป็นตัณหาในทรัพย์ ก็ให้ประกอบ

สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบ แสวงหาเอา อย่าไปลักขโมยเขา เมื่อมีความอยากใน

ทางที่จะสืบตระกูลต่อไป ก็ให้ปฏิบัติโดยชอบ อย่าไปประพฤติผิดลูกเมียเขา ดังนี้

เป็นต้น คือว่าเมื่ออยาก ก็ต้องควบคุมความอยากให้ด�าเนินไปตามทางท่ีถูกต้อง  

และทางทีถู่กต้องนัน้ ทางบ้านเมอืงกว็างกฎหมายเอาไว้เป็นขอบเขต ทางศาสนากว็าง

ศีลเอาไว้เป็นขอบเขต เพราะฉะนั้น แม้จะอยากก็อยากไป แต่ปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขต

ของกฎหมายของศีล ดังนี้แล้ว ก็เป็นการปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดังนี้ ชื่อว่าปฏิบัติควบคุม

ตณัหา เป็นนายของตณัหา และกพ็งึทราบว่า สันดานของคนเรานัน้ต้องการผลส�าเรจ็ 

แต่ว่าไม่ต้องการท�าเหตุให้เหนื่อยยาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า อยากจะได้การถูกลอตเตอรี่

เป็นจ�านวนเท่านั้นเท่านี้ ตลอดจนถึงการลักขโมยกัน เพราะความปรารถนาผลส�าเร็จ 

ถ้าเป็นข้าวเขากใ็ส่ยุง้เอาไว้แล้ว ถ้าเป็นเงนิทองเขากร็วบรวมไว้แล้ว ตณัหาในผลส�าเรจ็น้ี 

จึงท�าให้คนขโมย เพราะว่ารวบรวมเอาที่เขาท�าไว้แล้ว เป็นกอบเป็นก�าแล้ว หรือแม้ว่า

นิสัยที่อยากถูกลอตเตอรี่ ขอโทษเถอะ อยากจะว่าอย่างเดียวกัน เป็นนิสัยขโมยอย่าง

หนึง่เหมอืนกนั เพราะฉะน้ัน กต้็องควบคุมตณัหาในผลส�าเรจ็อย่างนี ้อย่าไปตามใจมนั 

แต่ว่าส่งเสรมิตณัหานัน้ ให้ไปอยากในการประกอบเหต ุคอืท�าเหต ุทีจ่ะบังเกดิผลเช่นนัน้ 

น่ีแหละเป็นหลกัของพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ จงึมาถงึธรรมอีกข้อหนึง่ ซ่ึงกอ็ยาก

จะให้แก่ท่านท้ังหลายในทีน้ี่ คือ "ความสนัโดษนี ้มคีนเข้าใจผดิกนัมาก หาว่าเป็นธรรม

ที่ท�าให้ขาดความกระตือรือร้น จึงเป็นเครื่องฉุดร้ังความเจริญ จึงขอให้เข้าใจว่าความ

สันโดษน้ัน ท่านสอนให้ใช้กับผลที่ได้ คือไม่ความยินดีพอใจในผลท่ีได้ แต่ว่าในการ

ประกอบเหตุนั้น ทานสอนไม่ให้ใช้สันโดษ ท่านสอนให้ใช้วิริยะคือความพากเพียร

พยายาม คนเราขาดสันโดษ คือความพอใจในผลที่ได้ แต่มักจะไปสันโดษในเหตุ คือ

ไม่อยากท�าเหต ุแต่ว่าครัน้ถงึผลแล้วไม่สนัโดษในผลของตน จงึท�าให้เกดิการลกัขโมย

หรือเกิดการแสวงหาในทางท่ีผิด ขอให้ท่านท้ังหลายได้นึกตัวอย่างถึงบุคคลท้ังหลาย  

ที่นั่งอยู่ในท่ีประชุมนี้เอง ทุก ๆ คนย่อมมีผลที่ได้ต่างกันทั้งนั้น ว่าถึงข้าราชการ  

เงินเดือนที่ได้ต่างกัน ตั้งแต่ระดับสูงสุด จนถึงระดับต�่าสุด สมมติว่าเช่นเป็นภารโรง 

เป็นคนขับรถ หรือแม้ว่าเป็นคนกวาดถนนหนทาง เก็บขยะมูลฝอย นี่ก็รายได้ระดับ

หนึง่ มาจนถงึขัน้ท่านผูว่้าราชการจงัหวดั กม็ผีลทีไ่ด้อกีระดบัหนึง่ เมือ่เป็นเช่นนี ้หาก
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จะถามว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร อนัเกีย่วแก่ผลเท่านี ้กต็อบได้ว่าพระพุทธศาสนา

สอนให้สนัโดษในผล ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัได้เงนิเท่าไร ท่านกพ็อใจขัน้เงนิเดอืนของท่าน 

ลงมาจนถึงคนขับรถ ภารโรง คนกวาดถนน ได้ค่าจ้างได้เงินเดือน เดือนละเท่าไร  

วันละเท่าไร ก็ยินดีในผลที่ตนได้ นี่พระพุทธศาสนาสอนให้สันโดษอย่างนี้ แต่คราวนี้

สมมติว่า คนที่มีรายได้น้อย ไม่ยินดีในผลของตน ไปมองชะเง้อดูท่านที่มีรายได้มาก 

แล้วกคิ็ดอจิฉารษิยา หรอืว่าคดิอยากได้ จนถึงลักขโมยอย่างนี ้นีเ่ป็นการผดิพระพุทธ-

ศาสนา ขอให้ท่านท้ังหลายเข้าใจดังนี ้แต่ว่าในส่วนเหตนุัน้ พระพทุธศาสนาสอนไม่ให้

สันโดษ สอนให้มีวิริยะ คือความพากเพียร อย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านมีราย

ได้สงูสดุในอนัดบัจังหวดั แต่ว่าท่านก็ไม่สนัโดษในงานท่ีท่านปฏบิติั แต่มคีวามพากเพียร 

พยายามปฏิบัติปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น ไม่หยุดยั้ง ตลอดมาจนถึงคน

กวาดถนน คนขบัรถ ภารโรงเป็นต้น กต็ัง้ใจท�าการงานของตนให้ดขีึน้ กวาดให้เกลีย้งเข้า 

ขนขยะให้หมดเข้า ให้ใช้ความพากเพยีรพยายามปฏบิตังิานให้ดขีึน้ดงันี ้พระพทุธศาสนา

ไม่ได้สอนให้สันโดษ อย่างว่าวันน้ี กวาดสักนิดหนึ่ง แล้วก็ไปนอนเสีย หลับก่อน  

นายมาก็กวาดดงัน้ี หรอืแม้ว่าคิดว่าใกล้เกษยีณแล้ว ไม่ต้องท�าอะไรละ กน็ัง่ ๆ นอน ๆ 

ไปจนครบเกษียณ ไม่คิดพัฒนาอะไรให้เจริญข้ึน ดังนี้ ก็เป็นการปฏิบัติผิดพระพุทธ

ศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้มีวิริยะ คือความเพียรในการปฏิบัติเหตุ เพราะฉะนัน้ 

ขอให้เข้าใจว่า ในการปฏบิตัเิหตนุัน้ พระพทุธศาสนาให้ใช้วิริยะคือความเพยีร แต่ว่าเมื่อ

บรรลุถงึผลกใ็ห้ยนิดใีนผลทีต่นได้ และจะให้ได้ผลมากขึน้ กไ็ปปฏบัิตเิหตใุห้ดข้ึีน และ

ในการปฏิบัติเหตุให้ดีขึ้นนี้ ก็มีคนเข้าใจ การท�าดีผิดอีกมากเหมือนกัน อย่างที่บ่นว่า

ท�าดีแล้วกไ็ม่เหน็ได้ด ีอย่างสมมตว่ิาคนกวาดถนน คนเทขยะ กจ็ะคดิว่ากวาดให้เกลีย้ง

เท่าไร ไปจนตายก็จะร�่ารวยไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงสู้ไปขโมยไม่ได้ เหมาะ ๆ แล้วที

หนึ่งก็ได้มาก ดังนี้เป็นต้น ความคิดดังนี้ จ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจ ในหลักที่เป็น

มูลฐาน ๒ ประการ

ประการที่ ๑ ที่เรียกว่า ท�าดีนั้นคืออย่างไร

ประการที่ ๒ ที่เรียกว่า ดีนั้นคืออะไร

การท�าดน้ัีน จะต้องท�าความเข้าใจว่า ต้องการผลอะไร การกระท�าเพือ่ให้บรรลุ

ถึงผลอันนั้นโดยชอบ เรียกว่าเป็นการท�าดี อย่างเช่นว่า เม่ือต้องการผลเป็นต้นว่า 
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ความร�า่รวย ความร�า่รวยนัน้จะเกดิจากการกวาดถนนเท่านัน้หาได้ไม่ จะต้องประกอบ

เหตุแห่งความร�่ารวยใช้ก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ ก�าลังปัญญา อันเป็นทางที่จะให้ได้มา

ถงึผลนัน้ เหมอืนอย่างว่า ต้องการผลมะม่วง กต้็องปลกูต้นมะม่วง ต้องการขนนุกต้็อง

ปลูกต้นขนุน เพราะฉะนั้น ก็ต้องดูการกระท�าของตนนั้น จะให้เกิดผลดีได้เพียงไร  

ผลดีนั้นก็ต้องเป็นไปตามสมควรแก่การกระท�าอีกประการหนึ่ง ที่เรียกอะไรว่าเป็นสิ่ง

ที่ดีนั้น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณา กล่าวอย่างหนึ่ง ก็สุดแต่ความ

ต้องการ สุดแต่ประโยชน์ท่ีพงึได้ เช่นว่า ในเวลาหิวข้าว อาหารทีจ่ะบริโภคนีเ่ป็นของดี 

สมมติว่า เวลาต้องการจะบริโภคข้าว แต่ข้าวไม่มี มีแต่เงิน จะเป็นธนบัตร เป็นทอง 

หรือเป็นเงินตราจริง ๆ ก็ตาม กองเท่าภูเขาเลากา เงินเหล่านั้นมีประโยชน์ไหม  

เอามากินแทนข้าวได้ไหม ก็ตอบว่าไม่ได้ สู้ข้าวไม่ได้ เพราะว่าเราต้องการกินข้าว 

ประโยชน์ที่เขาต้องการนี่แหละเป็นความดี เป็นของดี สิ่งที่จะเป็นประโยชน์อ�านวยให้

เกิดความสุขตามที่ต้องการจริง ๆ เหล่าน้ีแหละเป็นของดี เพราะฉะนั้น เราก็ต้อง

พิจารณา คือว่าเราต้องการอะไร เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันไปยืดยาว แต่ก็รวบรัดเอาว่า 

ร่างกายและชีวิตอันนี้ ต้องการปัจจัยเครื่องอาศัย เป็นต้นว่า อาหารส�าหรับบริโภค  

ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้เป็นต้น นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ เราต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อน 

เงนิทองต่าง ๆ แก้วแหวนต่าง ๆ นัน้ เป็นเครือ่งประกอบ เพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ทีต้่องการ

เหล่านี้ คราวนี้จิตใจเราต้องการอะไร จิตใจของเรานั้น ถ้าว่าถือหลักของความคิดเห็น

ข้างนอก ทีเ่รยีกว่านอกรตีนอกรอย ดงักล่าวข้างต้น กต้็องการอ�านวยความปรารถนา

ของใจ ทีเ่ป็นมิจฉาทิฏฐดิงัท่ีกล่าวแล้ว แต่ทางพระพทุธศาสนานัน้เราสอนกนัมาตัง้แต่

ดกึด�าบรรพ์ว่าธรรมนีแ่หละเป็นความดีของจติใจ จิตใจต้องการธรรม จติใจท่ีไร้ธรรมแล้ว 

เป็นจิตใจที่ใช้ไม่ได้ ถึงจะมีอ�านาจมีเงินทองล้นหลามจะเป็นประโยชน์อะไร ใครจะกิน

เข้าไปได้ เงินทองเท่าภูเขาเลากาก็กินไม่ได้และยึดไว้ในใจก็ไม่ได้ เป็นเรื่องของตัณหา 

โลภะ มัจฉริยะ ซ่ึงเป็นตัวกิเลสเผาใจให้เดือดร้อนอยู่เสมอ แต่ว่าธรรมนี่แหละ  

เป็นความดขีองจติใจ ท่ีเราควรจะต้องสนใจศกึษาทีพ่ระพทุธศาสนาได้ให้ไว้ เป็นต้นว่า

ความมีเมตตากรุณาต่อกัน ความรู้จักมีสันโดษในผล มีวิริยะในเหตุ ดังกล่าวมาแล้ว 

ตลอดจนถึงการปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา ตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า เหล่านี้ 

เป็นการน�าธรรมมาสู่จิตใจทั้งนั้น กล่อมจิตใจให้ประณีตสงบขึ้นไปโดยล�าดับ ดังจะพึง

เห็นได้ว่า บรรพบุรุษสตรีของเราทั้งหลาย ซึ่งได้สร้างบ้านสร้างเมืองมา โดยเฉพาะใน
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เมืองอุบลฯ นี้ท่านก็สร้างด้วยธรรม คือความมีเมตตากรุณา พากเพียร พยายาม

ประกอบเหตุ ให้เกิดผลดีต่าง ๆ ท่านใช้ธรรมไม่ได้ใช้อธรรม จนถึงในปัจจุบันนี้  

ทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายที่อยู่ในปกครองย่อมใช้ธรรม คือความมีเมตตา กรุณาต่อกัน 

มคีวามสนัโดษในผล มคีวามเพยีรในเหต ุตลอดจนถงึมคุีณธรรมต่าง ๆ ทางพระพทุธ-

ศาสนา ความสุขความเจริญจึงเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้น จึงขอฝากว่า ธรรมนี่แหละ เป็นความดีทางจิตใจ ขอให้เรา 

ทั้งหลายได้สนใจได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด จะบังเกิดความสุข  

ความเจริญแก่ตนด้วย แก่ส่วนรวมด้วย

ธรรมกถาท่ีมาบรรยายในครัง้น้ี ได้พดูไปตามความส�านกึท่ีได้บงัเกดิขึน้ในขณะ

น้ีทีเ่ตรียมมานัน้เป็นอีกเรือ่งหนึง่ แต่ครัน้มาเหน็บรษิทันี ้กร็ูสึ้กว่ามคีวามสุขใจทีป่ระกอบ

ด้วยบุคคล ทั้งท่านข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ความคิดในแนวที่พูดนี้จึงผุดขึ้นมา 

จบัข้ึนมาพดู เพราะฉะนัน้ ถ้าจะมข้ีอใดอนัใดทีไ่ม่เหมาะสม กข็ออภยัแก่ท่านทัง้หลายด้วย

และในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั และอ�านาจบญุกศุล ได้อภิบาล

รักษาทุก ๆ ท่านให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ และ

เจริญในประโยชน์ที่เป็นเครื่องเกื้อกูลชีวิต ร่างกาย และเจริญในธรรม ซึ่งเป็นเครื่อง

เกื้อกูลจิตใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

ปญฺจิมานิ พลานิ กตมานิ ปญฺจ สทฺธาพลํ วิริยพลํ สติพลํ 

สมาธิพลํ ปญฺญาพลนฺติ

บัดนี้ อาตมภาพ ได้รับอาราธนาให้มาแสดงธรรมะแก่ชาวค่ายสรรพสิทธิ

ประสงค์ มท่ีานผูบ้ญัชาการมณฑลทหารท่ี ๖ เป็นประธาน และท่านผูว่้าราชการจงัหวดั 

ก็ได้มาร่วมในการอบรมนี้ด้วย

อาตมาภาพ ได้รับก�าหนดให้มาเย่ียมวัดและพุทธบริษัทท้ังหลายในภูมิภาค

ส่วนนี ้และได้มโีอกาสเดินทางมาถึงจังหวดันี ้รู้สึกมสีขุใจในการทีไ่ด้มาพบปะและกล่าว

ธรรมะแก่ท่านทัง้หลาย ผู้เป็นทหารของชาต ิการมากล่าวธรรมะนี ้กม็ไิด้มาเอง ได้มา

โดยการอาราธนาของท่านผู้บัญชาการมณฑลทหาร ก็ยิ่งมีความสุขใจ เพราะแสดงว่า 

บรรดาทหารหาญของชาติต้องการธรรมะ เมื่อทหารหาญของชาติต้องการธรรมะ  

ก็ท�าให้เป็นที่อุ่นใจว่า ทหารหาญของชาติจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของประเทศชาติ 

ป้องกันอันตรายที่จะบังเกิดขึ้นแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑   แสดงแก่ ทหารหาญของชาติ ณ ค่ายสรรพสทิธปิระสงค์ จ.อบุลราชธาน ี

 วนัที ่ ๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ทหารหาญของชาติน้ัน จ�าเป็นท่ีจะต้องมเีพือ่ปฏบิตัหิน้าทีดั่งกล่าว และก็ปรากฏ

ว่าประเทศไทยเราได้มทีหารหาญของชาตปิฏบิติัหน้าทีใ่นการป้องกนัรกัษา บ้านเมือง  

ให้มีความสวัสดีตั้งแต่โบราณกาลมา จนถึงในปัจจุบันนี้

ในภูมิภาคส่วนนี้ กว่าจะตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้ ก็ปรากฏว่าได้มีอุปสรรค 

อนัตรายนานาประการ และกไ็ด้อาศยัความเข้มแขง็ของหัวหน้า พร้อมท้ังทหารท้ังหลาย 

ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ บ�าบัดอันตรายต่าง ๆ รักษาบ้านรักษาเมืองสืบต่อมาจนถึงรุ่น

ปัจจุบันนี้ แม้ในการที่ตั้งเมืองอุบลฯ นี้ขึ้นก็เช่นเดียวกัน ก็ปรากฏในประวัติว่า ท่านผู้

เป็นหวัหน้าตัง้บ้านตัง้เมอืงคอื “พระวอพระตา” กไ็ด้ประสพอุปสรรคอนัตราย ต้องถกู

เบียดเบียน ให้ต้องอพยพหลบหนีจากบ้านเมืองเก่า และก็ได้ป้องกันตนเองเรื่อยมา  

จนถึงมาตั้งเมืองอุบลฯ นี้ขึ้น และเมื่อตั้งเป็นเมืองอุบลฯ นี้ขึ้นได้แล้ว ก็หาใช่ว่าจะ 

ราบรื่นเรื่อยไป ก็ยังมีอุปสรรคอันตราย ที่บรรดาชายฉกรรจ์ของชาติ ของบ้านเมือง 

ต้องร่วมกันป้องกันรักษา จึงได้รักษาบ้านรักษาเมือง รักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อมา

จนถงึปัจจุบันนี้ แม้บา้นเมืองอืน่ ๆ ในประเทศไทยเรานี้ ก็มีเหตกุารณ์ที่คล้ายคลึงกัน

นีอ้ยูเ่ป็นอนัมาก ตลอดเม่ือรวมกนัขึน้เป็นประเทศชาตแิล้ว กม็อุีปสรรคอนัตรายบงัเกดิ

ขึ้นเป็นคราว ๆ ซึ่งต้องอาศัยประมุขของประเทศชาติ คือองค์พระมหากษัตริย์ พร้อม

ทั้งรัฐบาล และทหารหาญของชาติ ทั้งหลาย ได้ร่วมกันป้องกันรักษาพระราชบัลลังก์ 

ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันเหล่านี้ จึงได้สถาพรพัฒนาสืบต่อมา

หลักส�าคัญประการที่สุดนั้น ก็คือร่วมกันรักษาอิสรภาพของชาติ ในสมัยใด

อิสรภาพของชาติต้องเป็นอันตราย ก็บังเกิดความระส�่าระสายแก่สถาบันทั้งหลาย  

เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ระส�่าระสาย สถาบันของชาติเอง สถาบันพระศาสนา 

ก็ระส�่าระสาย ดังที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยเรา และในขณะท่ีเกิดความ 

ระส�่าระสายขึ้นนั้น การปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เป็นไปได้โดยยากล�าบาก คณะสงฆ์ก็

ต้องระส�า่ระสาย ดงัท่ีปรากฏในสมัยเม่ือเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้หลงั การพระพทุธศาสนา 

เองกร็ะส�า่ระสาย และคณะสงฆ์เองกป็รากฏว่า บางพวกบางเหล่า กไ็ด้ตัง้เป็นหัวหน้าก๊ก 

เพื่อกู้ชาติ มุ่งผลในด้านกู้ชาติ ก็ท�าให้การปฏิบัติพระธรรมวินัย ต้องระส�่าระสาย  

การคณะสงฆ์กต้็องระส�า่ระสาย เพราะว่า เมือ่สถาบนัชาตต้ิองระส�า่ระสายแล้ว สถาบนั

พระศาสนาเองก็อยู่เป็นผาสุกไม่ได้ แต่เดชะบารมีที่หัวหน้าของชาติไทย จ�าเดิมแต ่
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องค์พระมหากษตัรย์ิผูเ้ป็นพระประมขุในครัง้นัน้ ๆ ได้มคีวามเข้มแขง็ กูช้าตบ้ิานเมอืง

ข้ึนมาได้ แล้วก็กู้พระศาสนา ช�าระสะสางพระธรรมวินัย ปรับปรุงคณะสงฆ์ให้กลับ

ด�ารงอยู่ในสถานะที่ถูกต้อง ค้นหาต�ารับต�าราพระไตรปิฎกเป็นต้นที่ถูกท�าลาย กลับ

จารึกข้ึนใหม่ อุดหนุนการศึกษาเล่าเรียน และการปฏิบัติให้คืนดีข้ึนในคณะสงฆ์  

การคณะสงฆ์ การพระพุทธศาสนาจึงได้คืนสู่ภาวะปกติ กลับเป็นสถาบันท่ีดีข้ึนโดย

ล�าดับ จนถงึคณะสงฆ์เองกม็คีวามผาสกุ ในการปฏบิตัพิระธรรมวินยั พทุธศาสนกิชน

พุทธบริษัททั้งหลาย ก็มีความผาสุกในการปฏิบัติศีลธรรมตามสมควรแก่ภาวะ ทั้งนี้ 

ก็ด้วยการที่มีรั้วของชาติอันเข้มแข็ง กล่าวคือทหารหาญของชาตินั้นเอง ที่คอย 

สะกัดกั้นอันตรายต่าง ๆ ไว้ และตราบใดที่ทหารหาญผู้เป็นรั้วของชาติยังต้องการ 

ธรรมะ มีธรรมะเป็นหลักอยู่แล้ว ตราบนั้นความผาสุกของประเทศชาติ ตลอดจนถึง

ของพระศาสนาที่อิงกันอยู่ ก็ย่อมด�าเนินไปได้ด้วยดี

คราวนี้ มองออกไปดูถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ท่ีต้องเสียอิสรภาพ  

ชาติต้องระส�่าระสาย ต้องอยู่ในปกครองของชาติอ่ืน และประชาชนบางหมู่ในชาติ  

ก็ได้ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า ท�าการกู้อิสรภาพของชาติ ดังเช่น พม่า ลังกา เป็นต้น  

พระพุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้น ก็ระส�่าระสาย เพราะว่า พระภิกษุสงฆ์ก็ได้  

เข้าร่วมหมู่ในการกู้ชาติ และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องทิ้งพระวินัยของพระ ไปปฏิบัติเล่น

การบ้านการเมือง แม้เมื่อประเทศชาติเหล่านั้นได้รับอิสรภาพแล้ว ดังเช่นในปัจจุบันนี้ 

พระเองกย็งัเล่นการเมอืง มพีรรค เป็นพรรคนัน้ พรรคนี ้และแสดงตนออกอย่างเปิดเผย 

สนบัสนนุพรรคการเมอืงต่าง ๆ เป็นผลทีเ่หลืออยู่จากความระส�า่ระสายแห่งประเทศชาติ 

ซึ่งประเทศไทยเราเมื่อเมืองแตกใหม่ ๆ ก็มีภาวะที่คล้ายคลึงกัน แต่อาศัยที่องค์ 

พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรัฐบาลเมื่อได้กู้อิสรภาพขึ้นมา และปรับปรุงบ้านเมืองให้สู่

สภาพปกติแล้ว ก็ได้รีบปรับปรุงพระศาสนา ประดิษฐานสถาบัน คณะสงฆ์ให้คืนคงสู่

พระธรรมวินัยตามสภาพเดิม การคณะสงฆ์ในประเทศไทยจึงเรียบร้อย พระไม่ยุ่ง 

เกี่ยวกับการเมือง ดังปฏิบัติศาสนกิจอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ทหารหาญของชาตทิัง้หลายในปัจจบุนันี ้ได้มองดูเหตกุารณ์

ในอดตี และมองออกไปดถูงึประเทศใกล้เคยีงทีร่ะส�า่ระสายอยู ่ และให้มคีวามส�านกึว่า 

หน้าทีข่องท่านท้ังหลายท่ีเป็นทหารหาญของชาตนิัน้ เป็นหน้าทีอ่นัส�าคญัยิง่ แต่ว่าท่าน
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ทัง้หลายกจ็ะต้องมธีรรมะ ทหารทีไ่ม่มธีรรมะนัน้ กน่็าจะเป็นเหมอืนอย่างหมูพ่ระภกิษุ

ทีไ่ม่มธีรรมวนิยั ซ่ึงพระพทุธเจ้าตรสัประณามพระภกิษทุีไ่ม่มพีระธรรมวนิยัว่า “เป็นโจร” 

เป็น “มหาโจร” แม้ทหารหาญของชาต ิถ้าปราศจากธรรมะเสียแล้วกน่็าจะอยูใ่นลกัษณะ

ทีค่ล้ายคลงึกนั เพราะว่าท่านทัง้หลายเป็นผูถ้อือาวธุ เป็นผูใ้ช้อาวธุ ถ้าขาดธรรมะเสยีแล้ว 

และไปใช้อาวุธเหล่านั้นเบียดเบียนประชาชน ก็จะก่อความเดือดร้อนยิ่งนัก

เพราะฉะน้ัน ธรรมะจงึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ทีท่่านทัง้หลายผูเ้ป็นทหารจะต้องค�านงึ 

และจะต้องรับมาปฏิบัติ รักษาความประพฤติไว้ตามสมควร

ธรรมะทีจ่ะน�ามาแสดงในวนันี ้จะน�ามาแสดงหมวดหนึง่ คอื ธรรมะท่ีเป็นก�าลัง 

เพราะว่าท่านทั้งหลายที่เป็นทหารหาญของชาตินั้น เท่ากับว่าเป็นก�าลังส�าคัญของ 

ประเทศชาต ิฉะนั้น ท่านจะต้องมีธรรมะที่เป็นก�าลัง และธรรมะที่เป็นก�าลังอันจะน�า

มาแสดงในที่นี้ คือ ธรรมะที่เป็นก�าลังใจ เพราะว่าใจอันนี้ส�าคัญนัก ถ้าใจปราศจาก

ก�าลังเสียแล้ว แม้ร่างกายจะมีก�าลังก็ใช้ไม่ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทหารไว้  

๕ จ�าพวก คือ

ทหารจ�าพวกที่หนึ่ง เมื่อออกสงคราม พอเห็นฝุ่นธุลีของข้าศึกที่ยกมาเท่านั้น

ก็ตกใจ เตลิดหนีไปเสียแล้ว

ทหารประเภทที่สอง เม่ือเห็นฝุ่นธุลีของข้าศึกท่ียกมา ก็ยังไม่ตกใจกลัว  

แต่ครั้นเห็นปลายธงของข้าศึกเท่านั้น ก็ตกใจกลัววิ่งหนีเตลิดไปเสียแล้ว

ทหารประเภทท่ีสาม เม่ือเห็นฝุ่นธุลีของข้าศึกที่ยกมา เห็นปลายธงของหมู่

ข้าศกึทีย่กมาก็ยงัไม่ตกใจกลัว แต่เม่ือได้ยินเสียงฝีเท้าทีเ่ดินศกึ ๆ มา หรอืได้ยนิเสียงป่ี

และกลองรบหรือได้ยินเสียงอาวุธต่าง ๆ ก็ตกใจกลัว วิ่งหนีไปเสียแล้ว

ทหารประเภททีสี่ ่เมือ่ได้เหน็ฝุน่ธลุขีองข้าศกึทีย่กมา ได้เห็นยอดธง ปลายธง

ของข้าศึก ได้ยินเสียงข้าศึก ก็ยังไม่ตกใจกลัว จนถึงเข้าตะลุมบอน แต่ว่าเมื่อเข้า

ตะลุมบอนแล้วก็เสียขวัญ ต้องเสียท่าข้าศึกในสนาม

ทหารจ�าพวกทีห้่า เป็นผูท้ีม่ขีวญัด ีมกี�าลงัใจ ไม่กลวัมาโดยตลอด กไ็ด้ประสบ

ชัยชนะในที่สุด
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสทหารไว้ ๕ จ�าพวกดังนี้ การที่เป็นดังนี้ ก็เพราะก�าลังใจ

นั้นเอง ถ้าหากว่ามีก�าลังใจดีแล้ว ก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มั่นคง แต่ว่าก�าลังใจที่พระพุทธเจ้า

ตรัสแสดงไว้นี ้เป็นก�าลังใจในคดธีรรม คอืเป็นก�าลงัใจในอันทีจ่ะประพฤต ิความดต่ีาง ๆ 

ได้แก่

๑. ก�าลังคือศรัทธา ความเชื่อ ความเชื่อในที่นี้จะขอแยกเป็น ๒ คือ 

 (๑) ความเชื่อฟัง 

 (๒) ความเชื่อใจ

ความเชือ่ฟังนัน้ กค็อื เชือ่ฟังค�าสัง่สอน หรอืเช่ือฟังค�าส่ังอนันีเ้ป็นประการแรก

ประการท่ีสองนั้น ความเชื่อใจ คือต้องมีความเชื่อมั่นในใจของตนเองว่าจะ 

ต้องปฏบิตัไิด้ จะต้องประพฤตไิด้ตามค�าสัง่สอน หรอืตามค�าส่ัง เม่ือทุกคนได้มคีวามเชือ่

ฟัง และมคีวามเช่ือใจดงักล่าวนี ้กช็ือ่ว่า มีก�าลังใจ นีเ้ป็นความเชือ่ข้อทีห่นึง่คอืศรัทธา

๒. ก�าลังคือวริยิะ ความเพยีร ความเพยีรนัน้ตามศพัท์แปลว่า “ความเป็นผูก้ล้า” 

คือความเป็นวีระ ซึ่งมีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ 

 กล้าที่จะละความชั่วอย่างหนึ่ง 

 กล้าที่จะท�าความดีอีกอย่างหนึ่ง 

เม่ือใครมคีวามกล้าดงักล่าวนี ้คอือันใดทีเ่ป็นความชัว่เสยีหายไม่ด ีกก็ล้าทีจ่ะ

ละได้ กล้าที่จะไม่ท�า อันใดเป็นความดีก็กล้าที่จะท�า ดังนี้แหละ คือความเป็นวีระของ

พระพทุธเจ้าท่ีเรยีกว่า มีความเพียร กคื็อมคีวามเป็นวีระดงันี ้นีเ้ป็นก�าลงัใจ ข้อทีส่อง 

ได้แก่ก�าลังคือความเพียร

๓. ก�าลังคือ สติ ได้แก่ความส�านึก และความนึกได้ ความส�านึกนั้นก็คือ 

ความส�านกึถงึผิดชอบชัว่ด ีนกึได้นัน้กคื็อ ไม่หลงลมื นกึข้ึนมาได้ถงึหน้าทีถ่งึข้อทีค่วร

ไม่ควร อันตนควรจะกระท�าต่าง ๆ และเม่ือนึกขึ้นมาได้แล้ว ก็จะท�าให้ไม่ท้ิงหน้าท่ี  

ให้ปฏิบัติหน้าท่ี และจะท�าให้มีความส�านึกอยู่ในหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  

นี้คือก�าลังใจคือสติ
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๔. ก�าลังคือสมาธิ ในที่นี้ก็หมายถึงความรวมใจ และความตั้งใจมั่น ซึ่งเป็น

ความจ�าเป็น เมือ่มคีวามรวมใจ ใจกไ็ม่ฟุง้ซ่าน เมือ่มคีวามตัง้ใจกก็ระท�าให้จติใจมัน่คง 

ไม่ระส�่าระสาย ความรวมใจและตั้งใจมั่นนี้ เป็นกิจจ�าเป็นในท่ีทุกสถาน ย่ิงในคราว

คับขัน เช่นในเวลาที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ส�าคัญ ก็จะต้องมีความรวมใจ และ 

ความต้ังใจมัน่ เม่ือมีความรวมใจ และมีความตัง้ใจมัน่แล้ว กจ็ะเป็นผูท้ีอ่าจหาญ เป็นผู้

ทีส่ามารถ ความหวั่นเกรงอะไรต่าง ๆ ก็จะหายไป นี้เป็นก�าลังใจ ข้อที่ ๔ คือสมาธิ

๕. ก�าลังใจข้อท่ี ๕ คือ ปัญญา ความรู้รอบคอบ ข้อนี้เป็นความจ�าเป็น  

อนัความรูร้อบคอบนัน้ เป็นสิง่ทีท่กุคนจ�าเป็นต้องเรยีนให้รู ้ต้องคดิพจิารณาให้รู้ จนถงึ

ต้องมีการทดลองปฏิบัติหรือทดลองเพื่อให้รู้ เพื่อให้เกิดความรู้รอบคอบ เมื่อเกิด 

ความรู้รอบคอบแล้ว การปฏิบัติท้ังหลายก็จะไม่ผิด ไม่เพลี่ยงพล�้า นี้เป็น ก�าลังใจ 

ข้อที่ ๕ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ รวมเป็นก�าลังใจ ๕ ประการ ที่ได้ให้ท่าน 

ทั้งหลายไว้ในวันนี้ คือ

๑. ก�าลังคือ ศรัทธา ความเชื่อ ได้แก่ความเชื่อฟัง และความเชื่อใจตนเอง 

๒. ก�าลังคือ วิริยะ ความเพียร ได้แก่ความเป็นผู้กล้า เพื่อจะละความชั่ว  

กล้าเพื่อจะท�าความดี

๓. ก�าลังใจคือ สติ อันได้แก่ความส�านัก และความนึกได้ 

๔. ก�าลังใจคือ สมาธิ อันได้แก่ความรวมใจ และความตั้งมั่น 

๕. ก�าลังใจคือ ปัญญา อันได้แก่ความรู้รอบคอบ 

นี้เป็นก�าลัง ๕ ประการ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ เพราะฉะนั้น ก็ขอ

ให้ท่านทั้งหลาย ได้ก�าหนด และน�าไปปฏิบัติให้เป็นธรรมะประจ�าใจและขอฝากความ

คิดไว้ว่า ทหารนั้นจ�าต้องมีธรรมะ จ�าต้องมีวินัย ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะ ไม่มีวินัย  

ก็จะเป็นเหมือนอย่างหมู่ภิกษุท่ีปราศจากธรรมวินัย อันพระพุทธเจ้าตรัสประณามว่า 

“เป็นโจร” เป็น “มหาโจร”
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เพราะฉะนั้น หมู่ภิกษุทั้งหลาย ก็ต้องระมัดระวังตนเอง ที่จะไม่เป็นเช่นนั้น 

และท่านทั้งหลาย ท้ังท่ีเป็นทหารหาญ ก็จะต้องระมัดระวัง ที่จะไม่เป็นเช่นนั้น  

ด้วยควรที่จะตั้งใจปฏิบัติตนให้มีธรรมะ ให้มีวินัย ตามสมควรแก่ภาวะของตน

ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

รักษาชาวค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๖ นี้เป็น 

ประธาน จงปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย เจริญอายุ วรรณะ  

สุขะ พละ รวมกันเป็นสมรรถภาพ อ�านาจให้ปฏิบัติกรณียกิจบรรลุผลลุล่วงส�าเร็จ  

สมประสงค์ ทุกประการ เทอญ.



พระโอวาท๑

เรื่อง อดตี ปัจจุบัน อนาคต

ท่านเจ้าอาวาส เจ้าคณะ สหธรรมิก ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และ

นักเรียนทั้งหลาย

ได้เข้ามาในวนันี ้ได้มานมสัการพระพทุธปฏมิา และรปูของพระเถระท้ัง ๓ ท่าน 

และได้มาพบบรรดาพระเถรานเุถระ ภกิษสุามเณร อบุาสกอบุาสกิา นกัเรยีนทัง้หลาย 

ก็ท�าให้นึกถึงความต่อกันของอดีต ปัจจุบัน อนาคต

รูปพระเถระ ๓ ท่านที่ประดิษฐานอยู่ ซึ่งท่านเป็นผู้สืบคณะสงฆ์ และเป็นผู้

สร้างวัดนี้ นับเป็นอดีต เพราะท่านได้ล่วงไปแล้ว มีรูปส�าหรับเป็นที่สักการะบูชา  

มาถึงพระเถรานุเถระ อุบาสกอุบาสิกาท่ีเป็นผู้ใหญ่ และบรรดาครู-อาจารย์ ท่ีนับว่า

เป็นปัจจบุนัเพราะว่าเป็นผูด้�าเนนิศาสนกิจ เป็นผูด้�าเนินกจิการตามหน้าทีอ่ยูใ่นปัจจบุนั

คราวน้ีจึงมาถึงเด็กนักเรียนทั้งหลาย ซึ่งก�าลังเตรียมตัวเพื่ออนาคต คือ 

ศกึษาเล่าเรยีนให้มคีวามรู ้ฝึกฝนให้มคีวามสามารถ เตบิใหญ่ขึน้ ก็จะได้รบัช่วงกจิการ 

ทั้งหลายสืบต่อไป

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร อบุาสก อุบาสกิา และนกัเรยีน ณ วดับรูพา จ.อุบลราชธานี

 วนัที ่ ๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ฉะน้ัน บรรดานักเรียนท้ังหลาย นีน่บัว่าเป็นอนาคต เป็นอนัว่าในทีน่ี ้ได้มอีดตี 

มีปัจจุบัน มีอนาคต ซ่ึงประสานกันอยู่ ปัจจุบันก็สืบมาจากอดีต อนาคต ก็จะสืบ 

จากปัจจุบัน

คราวนี้มาดูถึงปัจจุบันที่เราทั้งหลาย ได้มีวัดวาอารามเป็นที่อยู่อาศัย มีครูบา

อาจารย์สัง่สอน มโีรงเรียนส�าหรับเล่าเรียน มตี�ารบัต�าราส�าหรบัสัง่สอน ก็เป็นผลงานอดตี 

ทีท่่านแต่อดตีได้สร้างสมไว้ วัดท่านกส็ร้างไว้ แบบแผนต�ารบัต�าราต่าง ๆ ท่านกไ็ด้วางไว้ 

เพราะฉะนั้น จึงนับว่าท่านเป็นบุพพการี ผู้กระท�าอุปการะก่อน ที่เราท้ังหลายในรุ่น

ปัจจุบัน และพวกที่จะเป็นอนาคต นี่ก็ควรจะมีความกตัญญูกตเวที เคารพกราบไหว้ 

นบัถอืบูชา ให้เป็นสริิมงคลแก่ตน และทีจ่ะเป็นตัวอย่างส�าหรบัท่ีรุน่ปัจจบุนั ท้ังบรรพชติ 

และฆราวาสจะได้ปฏบิตัติามด้วยด ีและบ�าเพญ็ประโยชน์ตามหน้าท่ี และตามทีค่วรท�า 

เป็นพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ เจ้าวัด ครู อาจารย์ จัดการปกครอง จัดการศึกษา 

จัดการสาธารณูปการ และจัดการอื่น ๆ ด้วยดี ทะนุบ�ารุงสิ่งที่ควรทะนุบ�ารุงต่าง ๆ  

ให้เกิดความเจริญ ทางฝ่ายครบูาอาจารย์ท่ีเป็นฆราวาสเป็นต้น ตลอดถงึอบุาสกอบุาสิกา 

ก็เช่นเดียวกัน ที่นับว่าเป็นรุ่นปัจจุบันก็ปฏิบัติธรรมะด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี

คราวนี้ไปถึงรุ่นที่จะเป็นอนาคต คือเด็กทั้งหลาย ก็ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

ตัง้ใจปฏบิตัตินด้วยด ีอยู่ในศลีในธรรม รูจ้กัมคีวามเคารพต่อพระรตันตรยั ต่อบรูพาจารย์ 

ต่อมารดาบิดา ครูอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย และก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ต้ังใจ

ปฏิบัติตนด้วยดี ให้ประสบความเจริญส�าเร็จในการศึกษา เพื่อที่จะตั้งตนไว้ด้วยดีใน

อนาคต

เพราะฉะนั้น เมื่อเข้ามาในที่นี้และเมื่อได้สังเกตดูแล้ว ก็รู้สึกว่า อดีตท่านได้

ด�าเนนิมาแล้วด้วยด ีปัจจบุนักต็ัง้ใจกระท�าให้ด ีและกไ็ด้ท�าไปแล้วบ้าง ก�าลงัท�าอยู่บ้าง 

จะท�าต่อไปบ้าง ส่วนอนาคตกต้็องตัง้ใจเตรียมตวัให้ดี และเมือ่ดงันีแ้ล้ว กจ็ะมคีวามสุข

ความเจริญตลอดสาย ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน และจะสืบต่อไปจนถึงอนาคต

ในทีส่ดุนี ้กข็อให้อ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั และอ�านาจบญุกศุล อภบิาลรกัษา 

ทุก ๆ รุ่นให้มีความสุขความเจริญ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน เทอญ,



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง หลักบรหิารพระศาสนา

ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร สหธรรมิกทั้งหลาย 

ในโอกาสที่ได้รับก�าหนดจากทางคณะให้เดินทางมาเย่ียมวัดนี้ จังหวัดนี้  

ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาสทั้งหลายก็ได้จัดให้มีการประชุมพร้อมกันในอุโบสถวัดนี้  

และเราทั้งหลายก็ได้สวดท�าวัตร กล่าวสดุดีคุณพระรัตนตรัย และสวดมนต์

ก่อนอ่ืน ขอเผดยีงสงฆ์และสามเณรทัง้ปวง ได้ท�าความสงบใจถวายพระราชกุศล 

ทีเ่ราทัง้หลายได้มาประชุมสวดมนต์พร้อมกนันี ้แด่สมเดจ็บรมบพธิพระราชสมภารเจ้า 

พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา  

พร้อมทั้งคณะรัฐบาล ข้าราชการ ประชาชน ณ บัดนี้ก่อน

เราท้ังหลายได้เข้ามาบวชเรยีนอาศยัอยูใ่นร่มแห่งพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ 

พระสงัฆคุณ และได้รบัพระบรมราชปูถมัภ์ อปุถมัภ์ ตลอดจนถงึอปุการะ จากประชาชน

ทัง้หลาย จงึได้มีสปัปายะในการด�ารงชวีติ และมกี�าลงัในอนัทีจ่ะบรหิารการพระศาสนา

๑   แสดงแก่ พระสังฆาธกิาร และพระภกิษสุามเณร ณ พระอโุบสถ วดัสปัุฏนาราม อ.เมือง  

 จ.อบุลราชธานี  วนัที ่ ๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖



75พระโอวาทในการเย่ียมวัดฯ

ให้ด�าเนนิไปด้วยด ีเราทัง้หลายจงึต้องอาศยัทัง้ทางพทุธจกัร และทัง้ทางอาณาจกัรร่วมกนั

เพราะฉะนั้น หน้าท่ีของเราท้ังหลาย แม้ว่าโดยตรงจะเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในทาง

พทุธจกัรโดยเฉพาะ แต่เมือ่ต้องอาศยัทางฝ่ายอาณาจกัร กต้็องปฏบิตัใิห้เป็นประโยชน์

แก่อาณาจักรตามฐานะท่ีจะพงึเป็นไปได้ด้วย เป็นไปได้ด้วยกรณยีะทัง้ปวงทีท่่านเจ้าคณะ 

เจ้าอาวาส บรรดาที่พึงเป็นพระสังฆาธิการได้ปฏิบัติไป ก็ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน ์

ทั้งสองฝ่าย ดังที่กล่าวมานี้

การคณะในจงัหวดันี ้ตามท่ีได้ฟังค�าแถลงของท่านเจ้าคณะจงัหวัด ตลอดจนถึง

การจดัการศกึษาแห่งโรงเรยีนทีต่ัง้ข้ึนในวดันี ้ตามทีท่่านผูอ้�านวยการโรงเรยีนได้แถลง 

กน็บัว่าได้ด�าเนนิการมาเป็นปึกแผ่น จ�านวนวดัก็มมีาก จ�านวนพระภกิษ ุสามเณรกม็มีาก 

จ�านวนนักเรียนท่ีเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในวัดนี้ ทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์  

ก็มีมากพอสมควร นับว่าท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส บรรดาพระสังฆาธิการท้ังหลาย  

ได้พากเพียรขะมักเขม้นกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็ด้วยฉันทะ วิริยะของท่านเจ้าคณะ  

เจ้าอาวาสเองด้วย ทัง้ด้วยอาศยับารมขีองพระมหาเถระบรูพาจารย์ ซึง่ได้ก่อตัง้มาเป็น

อย่างดี โดยเฉพาะก็ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺทมหาเถร) และท่านเจ้า

พระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถร) มาถึงสมัยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ 

พระมหาวีรวงศ์ปัจจุบัน ท่านได้เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง สืบต่อมาจนถึงท่านเจ้าคณะ  

เจ้าอาวาส ผูป้ระจ�าอยูใ่นท้องถิน่ในวดัทัง้หลาย กไ็ด้มฉีนัทะ วริยิะ รบัสนองสบืต่อการงาน 

และเพิ่มเติมส่งเสริมให้บังเกิดความเจริญยิ่งขึ้น ทั้งท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาสในปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในวัยที่กระฉับกระเฉง มีก�าลังเรี่ยวแรงที่จะจัดจะท�าทั้งมีรุ่นต่อ ๆ ไป

ส�ารองขึ้นมา

ฉะนั้น การพระศาสนาในภูมิภาคนี้ จึงดูเป็นที่อบอุ่น ทั้งโดยปริมาณ ทั้งโดย

คุณภาพ และเพื่อท่ีจะได้กระชับหลักการปฏิบัติ จึงจะได้ขอน�าหลักการส�าคัญในการ

บรหิารพระศาสนา ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ซึง่ได้ทรงไว้ใน บทสวด 

“ยา เทวตา” ที่เราทั้งหลายได้สวดแล้วนั้น โดยเฉพาะในพระคาถาที่ว่า “าตุ จิร� สต� 

ธมฺโม, ธมฺมทฺธรา จ ปุคฺคลา, สงฺโฆ โหตุ สมคฺโคว, อตฺถาย จ หิตาย จ”  

ขอพระสัทธรรม จงด�ารงอยู่ อยู่นาน ขอพระสงฆ์จงพร้อมเพียงกัน เพื่อประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุข ดังนี้
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ตามพระราชนิพนธ์นี้ หลักการข้อที่หนึ่ง ก็คือบริหารพระศาสนา เพื่อความ

ด�ารงอยูแ่ห่งพระสทัธรรม พระศาสนา คอืพระธรรมวนิยั ในข้อนีก้ห็มายถึงแต่จดัการ

ศกึษา ให้พระภกิษุสามเณร ตลอดจนถึงคฤหสัถ์-ฆราวาส ได้ศกึษาเล่าเรยีน ให้มคีวามรู้

ในพระธรรมวินัย ในข้อนี้ก็อาจจะเห็นกันว่า เราก�าลังจัดอยู่แล้ว แต่ว่าในปัจจุบันนี้  

ได้มีการเล่าเรียน ศึกษาประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นอันมาก โรงเรียนต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น

ในวดับดันี ้กม็หีลายอย่างหลายประเภท สภาการศกึษาฯ ของมหาเถรสมาคมได้ก�าลงั

พิจารณา เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและก็ได้มีการเสนอเข้ามหาเถรสมาคม ๆ ก็ได้ตั้ง

อนุกรรมการส�าหรบัทีจ่ะพจิารณาเรือ่งนีขึ้น้อกีด้วย ทัง้นีก้ด้็วย ความเป็นห่วงพระปรยิตัิ

ศาสนาดังกล่าว และเวลานีก้ม็คีวามเหน็ทีแ่ตกแยกกนัอยู่เป็นสองฝ่าย คอืว่าฝ่ายหนึง่

ต้องการที่จะแก้การศึกษาของคณะสงฆ์ผ่อนลงไปหาโลก หนักลงไปทางโลกมาก  

อีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะดึงเอาไว้ ให้มาอยู่ตามระดับเก่า คือระดับศาสนศึกษาที่เป็น

อยู่ในบัดนี้ ฝ่ายพระภิกษุสามเณรเองเล่า ที่เป็นผู้มีอายุน้อย ส่วนมากก็ต้องการเรียน

ไปแต่ในทางคดีโลก และยังมีผู้เสนอความคิดเห็นบางกลุ่มอีกว่า หลักสูตรการศึกษา

นักธรรมบาลีท่ีเรียนกันอยู่น้ี ได้ตั้งมาต้ังหลายสิบปีแล้ว ในบัดนี้ควรจะเปลี่ยนเสียได้

บ้างคล้าย ๆ กบัว่า "ล้าสมยั" และกพ็ยายามทีจ่ะแก้ไข ตดัโน่น แก้นี ่จนให้เหลอืน้อย

ที่สุด อย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้น ภาวะในปัจจุบันนี้ จึงเป็นภาระที่ดึงกันอยู่ระหว่างโลก

กบัธรรม เราทัง้หลายซึง่เป็นผูม้หีน้าทีบ่รหิารพระศาสนา กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องรกัษาธรรม

ไว้เป็นหลัก และก็ต้องผ่อนลงไปทางโลก หมายความว่า ให้การศึกษาทางโลกตาม

สมควร เพราะว่าเป็นสมัยที่จะยืนยันไปทางเดียวไม่ได้

หลกัการบรหิารพระศาสนา กจ็ะต้องรกัษาพระสทัธรรมศาสนา ถือพระธรรม

วินัยไว้ให้จงได้ อันนี้เป็นหัวใจ ประการที่สอง หลักการบริหารพระศาสนานั้น ต้องให้

มีบุคคลผู้ทรงธรรม ทรงวินัย หลักการข้อท่ีหนึ่งนั้น สร้างโรงเรียน หลักการท่ีสอง 

สร้างคน สร้างคนที่เป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัย และค�าว่าทรงนี้ ก็หมายตั้งแต่ ทรงจ�า  

แต่ทรงจ�าเป็นตัวปริยัตินั้น ควรจะอยู่ในหลักข้อที่หนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้น ทรงในข้อนี้ 

จึงควรจะหมายถึงทรงไว้ด้วยการปฏิบัติ คือให้มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติวินัย ให้มี 

พระธรรมวนิยัขึน้ในตน สร้างคนให้ปฏบิตัพิระธรรมวนิยั อนันีเ้ป็นหลกัการประการทีส่อง 

ที่เราจะทิ้งไม่ได้ ต้องมีการสอดส่อง ขวนขวาย ให้พระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงพุทธ
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บรษัิทได้ปฏิบัตพิระธรรมวนิยั ท้ังส่วนศีล ทัง้ส่วนสมาธ ิและทัง้ส่วนปัญญา สังเกตดวู่า 

พระเถระทั้งหลายผู้เป็นบูรพาจารย์น้ัน ท่านมีจิตใจไม่เหินห่างจากพระธรรมวินัย  

มีจิตใจอยู่กับพระธรรมวินัยเสมอ ความประพฤติ ปฏิบัติของท่านก็เต็มไปด้วยความ

ส�ารวมระวงั เป็นทีน่่าเคารพนบัถอืบชูา ไม่เหลาะแหละง่อนแง่นคลอนแคลน จติใจอยู่

กบัพระธรรมวนิยั ใกล้พระธรรมวนัิยไม่เหนิห่าง ขอให้สังเกตพระเถระท่ีเป็นบรูพาจารย์

ทั้งหลาย ที่ด�ารงพระศาสนาโดยล�าดับมา จะต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่คนเหลาะแหละ 

หละหลวม แต่ว่ามั่นคง ซึ่งผู้บริหารพระศาสนาจะต้องถือเป็นหลักปฏิบัติ ท่ีจะต้อง 

สร้างคน ผู้ปฏิบัติพระธรรมดังกล่าวนั้นให้จงได้ และไม่ใช่แต่เฉพาะในวงของพระเณร

เท่าน้ัน จะต้องสร้างให้กว้างขวางออกไปถึงหมู่ฆราวาสด้วย ตามที่สามารถจะท�าได้  

ไม่ปล่อยปละละเลย

และก็ขอให้คิดว่า ในการสร้างคนผู้ปฏิบัตินี้ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิด ต้องอ่าน 

ต้องท�าเหมอืนกนั ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยแล้วจะเป็นข้ึนมาได้ เพราะว่าการทีจ่ะหนนุ

คนให้ข้ึนน้ัน กเ็หมือนอย่างเดนิขึน้สูท่ีส่งู กต้็องใช้เรีย่วแรงและกเ็หนือ่ยง่าย ถ้าหากว่า

ตวัเบา ๆ กยั็งจะขึน้ง่าย แต่ว่าถ้าตวัหนกัด้วยแล้วยิง่ขึน้ยาก เหมอืนอย่าง วนันัน้ทีข้ึ่น

ไปนมัสการ “พระโต”๑ ท่ีวัดของคุณพงษ์ ปุณณกันต์ สร้าง ก็นึกว่าไม่สูงเท่าไร  

แต่ว่าเมื่อเดินขึ้นไปแล้วกว่าจะถึงก็เหนื่อยมาก แต่อาศัยที่ตั้งใจก็ขึ้นไปจนได้ แต่ว่าถ้า

ตวัหนกัมภีาระอะไรรงุรังแล้ว คงขึน้ไปไม่ถงึ ฉันใดกด็ ีการท่ีจะขึน้ไปสู่พระธรรมวินยันัน้ 

แม้ตัวเบาแล้ว ก็ยังยากกว่าการเดินทาง ถ้ายิ่งตัวหนัก หนักด้วยกิเลสต่าง ๆ แล้วก็

ยิ่งยากขึ้นไปอีก จนถึงขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผู้มีหน้าที่บริหารพระศาสนา ก็จะต้อง

ฉลาดในการท่ีจะหนนุคนให้ปฏิบตัพิระธรรมวนิยั นีเ่ป็นหลกัการข้อทีส่อง ซึง่เป็นหลกั

ส�าคัญและเป็นหัวใจของการด�ารงอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนา 

หลักข้อที่สาม ผู้บริหารพระศาสนา ก็ต้องบริหารให้พระสงฆ์มีความสามัคคี 

พร้อมเพรยีงกัน โดยพระธรรมวนิัย หลกัของการพร้อมเพรยีงกนันัน้ กค็อื สาราณยี-

ธรรม ๖ ตั้งเมตตากายกรรมต่อกัน ตั้งเมตตาวจีกรรมต่อกัน ตั้งเมตตามโนกรรมต่อ

๑ พระพุทธสกลสีมามงคล วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา.
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กัน เฉลี่ยเผื่อแผ่ลาภให้แก่กัน มีสีลสามัญญตา มีทิฏฐิสามัญญตา แต่ละข้อนี่ส�าคัญ

ทั้งนั้น และโดยเฉพาะ ๒ ข้อท้าย สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา นี่ส�าคัญมาก 

ทีเ่ป็นสมานสงัวาส สงัฆสามคัคกีนัอยูไ่ด้ กเ็พราะมี สีลสามัญญตา และทิฏฐสิามัญญตา

เพราะฉะน้ัน เราท้ังหลายจึงต้องมีศูนย์ที่ติดต่อกัน ที่จะคอยปรับปรุงความ

ประพฤติ ปรับปรุงความคิดเห็นของกันและกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังใน 

คณะธรรมยตุ แม้ว่าจะมีพระราชบญัญตัปิกครองคณะสงฆ์อยูส่่วนหนึง่ คณะธรรมยตุ

กม็กีรรมการคณะธรรมยุตเป็นศนูย์กลาง และคณะกรรมการธรรมยตุนี ้กม็ไิด้แต่งตัง้

ขึน้ตามกฎหมาย ไม่มีอ�านาจอะไรตามกฎหมาย แต่ว่าโดยพฤตนิยัแล้ว เท่ากับมอี�านาจ

มากกว่าเจ้าคณะตามกฎหมาย เพราะอะไร ก็เพราะว่าเรานับถือกัน ถ้าหากว่าเรา 

ไม่นับถือแล้ว กรรมการธรรมยตุทีเ่ป็นจดุศนูย์กลางนี ้กไ็ม่มีความหมายอะไร จะโทษ

อะไรกนักไ็ม่ได้ แต่ว่าเพราะเรานบัถอืกนั และการทีอ่อกมาคราวนีก้อ็อกมา โดยคณะ

กรรมการธรรมยุตน่ีแหละ มีมติให้ออกมาเยี่ยม ซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ให้การต้อนรับ 

แสดงว่ามีความนับถือในจุดศูนย์กลาง ท่ีเป็นจุดรวมของเราท้ังหลาย และแม้ในจุดที่

ย่อยออกมาในท้องถิ่นต่าง ๆ เราก็ควรจะมีจุดกลางที่จะพบกัน หารือกัน ปรับปรุงกัน 

แก้ไขสิง่ทีบ่กพร่อง ส่งเสรมิสิง่ทีด่ ีเพือ่ให้มสีลีสามญัญตา และทิฎฐสิามญัญตาอยู่เสมอ

ดังนี้แล้ว สังฆสามัคคีก็จะบังเกิดขึ้นและจะด�ารงอยู่ หน้าที่ของการบริหารพระศาสนา 

ก็ต้องการสังฆสามัคคี นี้เป็นหลักประการที่สาม

เพราะฉะน้ัน จึงขอให้สังเกต ด้วยการอัญเชิญหลักการแห่งการบริหาร 

พระศาสนา ๓ ข้อ ตามพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้

อนึ่ง เราทั้งหลายก็ควรที่จะรักษาความสามัคคี ในคณะมหานิกายไว้ด้วยดี  

อย่าเป็นศตัรกูนั ขอให้ตัง้ใจเป็นมติรต่อกนั ร่วมมือกนั ช่วยกันในการบรหิารพระศาสนา

ส่วนกลาง ซ่ึงรบัผดิชอบร่วมกนั แม้ว่าจะมปีฏิกริยิาบางอย่างในทางทีไ่ม่ถูกต้อง กอ็ย่า

ใช้ปฏกิิรยิาตอบในทางทีไ่ม่ถกูต้อง ให้รกัษาความดคีวามถกูต้อง และความเป็นมติรไว้ 

อย่าคิดว่าเป็นศัตรูกันเป็นอันขาด ซึ่งเป็นการผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และก็

ต้องเข้าใจว่า คณะธรรมยุตน้ัน จะเป็นไปโดยส่วนเดยีวโดยมิต้องรบัความผดิชอบความ

ร่วมมือจากฝ่ายมหานิกายอีกส่วนหนึ่งย่อมไม่ได้ ในส่วนกลาง มหาเถรสมาคมก็ร่วม
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กันทั้ง ๒ ฝ่าย และต่างก็สนับสนุนกัน ฝ่ายมหานิกายก็รับรองธรรมยุต ธรรมยุตก็

รับรองมหานิกาย และตามที่ปรากฏมาแล้ว ในบางคราวในเวลาที่เหตุการณ์คับขัน  

ฝ่ายมหานิกายเองช่วยรักษาธรรมยุตไว้ก็มี ซึ่งถ้าเขาไม่ช่วยแล้ว ก็เป็นการล�าบาก 

เพราะฉะนั้น จึงขอให้รักษาความเป็นมิตรและชอบกัน เมื่อเป็นเช่นน้ี ก็จะบังเกิด 

ความเจรญิ ฝ่ายอาณาจกัรกไ็ม่ร้อนใจ ประชาชนกไ็ม่แตกแยก แต่รวมเป็นอนัหนึง่อนั

เดยีวกนั เพราะท้ังหมดน้ี กร่็วมอยูเ่ป็นสถาบนัของประเทศชาต ิซึง่มพีระมหากษตัริย์

เป็นองค์ประมุข ถ้าวงพระวุ่นวาย แล้วบ้านเมืองก็ไม่ผาสุก และในเวลานี้ เหตุการณ์

รอบบ้านตลอดจนถึงในบ้าน ก็มีไม่สงบอยู่หลายแห่ง ฝ่ายพระเราต้องพยายามรักษา

ความสงบที่สุด และช่วยให้ประชาชน ได้พบแสงสว่างของพระรัตนตรัย ของธรรม  

นี่แหละเป็นเครื่องแก้ไข ช่วยเหลือบ้านเมือง และเป็นการช่วยได้จริง ๆ

ก็ขอกล่าวฝากข้อคิดเห็น พอเป็นสัมโมทนียกถา แก่ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส 

พร้อมทัง้พระภกิษุสามเณร สหธรรมิกท้ังหลาย และก็ขอขอบใจท่ีได้มอีตุสาหะพยายาม 

เดินทางเข้ามาประชุมร่วมกันจากวัดต่าง ๆ และโดยเฉพาะท่านเจ้าคณะเจ้าอาวาส  

ก็มากันหลายอ�าเภอ แสดงถึงความมีเมตตา ไมตรีต่อคณะที่เดินทางมา 

เพราะฉะนัน้ จงึขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน และขอให้อ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั 

และอ�านาจบญุกุศล ได้อภิบาลรกัษาให้ทุก ๆ ท่านบรรลถึุงความเจริญงอกงาม ไพบลูย์

ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้น เทอญ.



พระโอวาท๑

เรื่อง สัจจธรรม

ท่านนายอ�าเภอ พร้อมท้ังข้าราชการ และผู้เป็นสมาชิกอาสาสมัครพลเรือน 

พร้อมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลาย มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหาร 

เป็นต้น และท่านเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าอาวาส พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย

อาตมาได้รับก�าหนดให้มาเยี่ยมวัดและพุทธบริษัท ในส่วนภูมิภาคนี้ และเมื่อ

เดินทางมาถึงอ�าเภอนี ้กไ็ด้รบัอาราธนาจากท่านผูว่้าราชการจงัหวดั พร้อมทัง้นายอ�าเภอ

เป็นต้น ให้มาเย่ียมและกล่าวธรรมกถาแก่บรรดาสมาชกิอาสาสมคัรพลเรอืนท้ังหลาย

อาตมาได้ฟังค�าแถลงของท่านนายอ�าเภอ ก็รู้สึกซาบซึ้งในความด�าริจัดให้มี

การฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครพลเรือนนี้ขึ้น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (พล.ต.ต. 

วิเชียร สีมันตร) เป็นผู้ริเริ่มขึ้น ซึ่งเป็นความด�าริที่เป็นประโยชน์ และบรรดาท่านผู้

เป็นสมาชิกอาสาสมัครพลเรือนทั้งหลายชาวจังหวัดนี้ แม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทาง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ แต่กห็มายความเพยีงว่า ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของกรงุเทพฯ 

เท่านั้น ไม่ใช่หมายความว่า ถิ่นนี้เป็นถิ่นที่ไร้ความเจริญ ตรงกันข้ามถิ่นนี้เป็นถิ่นที่มี

๑   แสดงแก่ ข้าราชการ และสมาชิกอาสาสมัครพลเรือน (อ.ส.พ.) ณ สนามหน้าโรงเรียน 

 ม่วงสามสบิ จ.อุบลราชธาน ี วนัที ่ ๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ความเจรญิด้วยจิตใจ และความประพฤต ิประชาชนกป็รากฏว่าเป็นผูม้อีธัยาศยัมัน่คง

อยูใ่นชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ประกอบศลีธรรมอนัดี ทัง้ยึดม่ันอยู่ในขนบธรรมเนยีม

อนัดงีาม เป็นผลแห่งบรรดาบรรพบรุษุท้ังหลาย บรรพสตรท้ัีงหลาย ได้เป็นผู้มีจิตใจที่

ยดึม่ันอยูใ่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังกล่าว และกไ็ด้อบรมสืบต่อกนัมา แม้ว่า

ความเจริญทางวตัถดุ้อยลงไปบ้าง แต่ความเจรญิทางจติใจของท่านทัง้หลาย หาได้ด้อย

ไปด้วยไม่ นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเจริญ

เพราะฉะน้ัน อาตมายงัรูส้กึเป็นสขุใจ ทีไ่ด้มโีอกาสมาพบกบับรรดาผูท้ีม่จิีตใจ

เจริญทั้งหลาย แต่ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันก็เป็นไปดังที่ปรากฏอยู่ ฉะนั้น ยิ่งมาได้เห็น

บคุคลสองฝ่าย คือฝ่ายปกครองและฝ่ายอยูใ่นปกครอง ได้มคีวามรกัใคร่กลมเกลยีวกนั 

ร่วมกันปฏิบัติกรณียะที่เป็นการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนี้ ก็ยิ่งรู้สึก

เป็นสขุใจ ค�าทีว่่า “ผูป้กครอง” และ “ผูอ้ยูใ่นปกครอง” นัน้ เป็นการใช้ค�าเก่าซึง่เข้าใจกนั 

แต่ในบดัน้ีมคี�าอืน่ทีใ่ช้เรยีกแทน เช่นว่า ฝ่ายผูป้กครอง กเ็รยีกว่า ผูท้ีร่บัใช้ประชาชน 

ประชาชนก็กลายเป็นผูท้ีเ่ป็นผูใ้ช้ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจงึเป็นผูท้ีร่บัใช้เพือ่ให้ความ

สะดวก บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าค�าที่เปลี่ยนใช้นี้ ไม่ใช่เป็นการ

เปลีย่นเพยีงถ้อยค�า แต่ได้เป็นไปจรงิตามพฤตนิยั คอืบรรดาข้าราชการทัง้หลาย ตัง้ใจ

รับใช้ประชาชน บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุแก่ประชาชนทัว่ไปแล้ว และประชาชนก็ตัง้ใจสนอง

กิจต่าง ๆ ของทางราชการ ช่วยอ�านวยให้กิจต่าง ๆ ของทางราชการส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี เม่ือเป็นดังน้ีแล้ว ความเรียบร้อย สงบสุขก็ย่อมจะบังเกิดข้ึนโดยทั่วไป  

โดยเฉพาะในจงัหวดันี ้กป็รากฏว่า ทกุฝ่ายได้พยายามปฏบิตัใิห้เข้าถงึกนั ให้เกิดความ

สามคัคกีลมเกลยีวกนั ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว และข้างท่านผูว่้าราชการจงัหวัด ซึง่เป็นใหญ่

เป็นประธานในการปกครอง หรอืในการรบัใช้ประชาชนกเ็ช่นเดยีวกัน ได้คิดอ่านแก้ไข

ปรับปรุง จัดทุกสิ่งที่จะน�าให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย และความเจริญต่าง ๆ ดังที่

ได้คิดจัดตั้งให้มีการอบรมสมาชิกอาสาสมัครพลเรือนนี้ขึ้น และบรรดาท่านท้ังหลาย

ก็ได้รับสนอง จึงได้มารับการอบรมในฐานะเป็นสมาชิกอาสาสมัครพลเรือน เพื่อให้

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการอบรมน้ีทุกประการ เพราะฉะนั้น แม้ข้อนี้ก็แสดงว่า 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ท่ีมีจิตใจเจริญ และได้มีความรู้สึกส�านึกรักอยู่ในชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะช่วยกันด�ารงรักษา



82 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

ฉะน้ัน ในโอกาสท่ีได้มาพบปะกันนี ้กจ็ะได้ขอฝากข้อคดิเป็นธรรมไว้ ๔ ข้อ คอื

๑.  ซื่อ 

๒.  สัตย์ 

๓.  สุจริต 

๔.  คิดรอบคอบ

๑.  ซือ่นัน้ กค็อื ซือ่ตรง เมือ่กล่าวโดยหน้าทีข่องคนไทย กค็อืมคีวามซือ่ตรง 

ได้แก่มีความจงรักภักดี ไม่มีจิตออกห่าง ไม่มีจิตคิดทรยศต่อชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์

๒.  สัตย์ ก็คือ สัตย์จริง อันได้แก่มีความจริงใจ ได้แก่มีใจจริง มีการท�าจริง

และพูดจริง เมื่อกล่าวในฐานะเป็นคนไทย ก็คือ สัตย์จริงต่อชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์

๓.  สุจริต ก็คือ ความประพฤติดี ได้แก่มีความประพฤติดี เป็นสุจริตกาย 

สจุริตวาจา สจุรติใจ เมือ่กล่าวในฐานะเป็นคนไทย กมี็ความสุจรติดงักล่าวต่อชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์

๔.  คดิรอบคอบ กค็อื มคีวามคดิเป็นการใช้ปัญญาโดยรอบคอบ เพ่ือให้บงัเกดิ

ความส�าเร็จโดยชอบ เพือ่เป็นการรกัษา เทดิทนู เมือ่กล่าวในฐานะทีเ่ป็นคนไทย กต่็อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นี้เอง

รวมกันเข้าก็คือ ซื่อ สัตย์ สุจริต คิดรอบคอบ อันที่จริงที่ใช้พูดกันก็มี  

เพยีง ๓ ค�า ว่า ซ่ือสัตย์ สุจรติ เชือ่ว่าบรรดาท่านทัง้หลายกเ็คยจะได้ฟังค�านีก้นัมาแล้ว 

แต่ในทีน้ี่เพิม่ขึน้อกีค�าหนึง่ว่า คดิรอบคอบ เพราะว่า ความส�าเรจ็แห่งความประสงค์ก็

คือ การรักษา เทิดทูน เมื่อกล่าวในฐานะเป็นคนไทย ก็รักษาเทิดทูนชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ การรักษาเทิดทูนดังกล่าวนี้ จะต้องมีการใช้ความคิดให้รอบคอบ 

เพราะว่า มีเหตุหลายอย่างที่จะท�าให้ความยึดมั่นของใจต้องแปรเปลี่ยนไป ดังจะเห็น

ได้ว่า คนไทยเรานั้น ทุกบ้านทุกเมือง ย่อมมีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อยู่ด้วยกันทั้งนั้นก็ว่าได้ แต่ว่าท�าไมจึงได้ปรากฏว่า มีบางพวกบางเหล่า ได้มีจิตใจ
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แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่เดิมมานั้น ก็กล่าวได้ว่า บรรดาพวกเขาเหล่านั้นก็มี

ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ด้วยกัน แต่ภายหลังท�าไมถึงท้ิงไปเสีย จึงอยากจะตอบว่า  

เพราะขาดความคิดรอบคอบ การที่ตอบดังนี้ ก็ไม่อยากจะโทษคนน้ันคนนี้ ฝ่ายนั้น

ฝ่ายนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ จึงได้ทิ้งไป ส�าหรับอาตมานั้น ไม่ประสงค์จะโทษใครทั้งหมด 

แต่อยากจะชีเ้ข้ามาทีภ่ายในตวัเองคอืว่า อย่าไปโทษคนอืน่เลย เพราะพระพทุธศาสนานัน้ 

ท่านสอนไม่ให้ไปโทษใครข้างนอกแม้ว่ามใีครมาท�าร้ายเรา ท่านสอนว่า อย่าไปโทษเขา 

แต่ให้คดิว่า เพราะเป็นกรรมของเรา หรอืว่าเพราะเราขาดความระมดัระวงั เพราะฉะนัน้ 

ให้โทษตัวเอง จึงจะเป็นการระงับเวรระงับภัย

เพราะฉะนั้น ในฐานะเป็นพระ จึงจะอธิบายตามหลักพระพุทธศาสนาว่า  

ให้มองเข้ามาว่า เพราะขาดความคิดรอบคอบ เพราะว่าบรรดาบุคคลหรือเหตุต่าง ๆ  

ทีจ่ะมาท�าให้เจ็บช�้าน�้าใจ หรือท�าให้เกิดความเสียหายนั้น ก็เป็นเพียงบุคคลหมู่หนึ่ง 

กลุม่หนึง่ และกเ็ป็นบางเรือ่งบางราว แล้วท�าไมจงึจะมาทิง้ทัง้ทีเ่ป็นสถาบนั มาทิง้สิง่ที่

เป็นส่วนรวม คือชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ อนัเป็นสมบตัส่ิวนรวมของคนไทยเรา 

เมื่อใคร อะไร อย่างไร ก็ว่ากันไปเฉพาะคน เฉพาะราย เฉพาะเรื่อง ท�าไมจึงจะมา 

ทิ้งสิ่งที่เป็นส่วนรวม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไปเสีย

เพราะฉะน้ัน ถ้าใช้ความคิดให้รอบคอบแล้ว ก็จะทิ้งไปไม่ได้ เพราะว่าถึง 

อย่างไรนัน้ส่วนรวมกย็งัดีอยู ่อนัคนเราน้ันรวมกนัอยู่เป็นประเทศชาต ิไม่รูว่้ากีส่บิล้านคน 

เพียงในจังหวัดเดียว เฉพาะในจังหวัดนี้ก็กว่าล้านคนขึ้นไปแล้ว ในอ�าเภอนี้ ก็ไม่รู้ว่ากี่

พันกี่หมื่นคน ในครอบครัวเดียวกันก็ตั้งหลายคน คราวนี้ก็มาดูในเฉพาะวงแคบ  

ในครอบครัวเดียวกันนั้นก็ยังมีทะเลาะกันบ้าง โกรธกันบ้าง เป็นต้น แต่ว่าท�าไมจึงไม่

ทิง้ครอบครวัไปเสยีเล่า กเ็พราะว่ามีความคดิรอบคอบ ในเมือ่หายอารมณ์เสยี หรอืว่า

เหตกุารณ์นัน้ผ่านไปแล้ว ความรกั ความผกูพนักนัมาเก่า ๆ กก็ลบัมาดงึใจให้กลบัมา

รวมกันเข้า เพราะฉะนัน้ จงึท้ิงครอบครัวกนัไปไม่ได้ ถงึจะทะเลาะกนับ้าง อะไรกันบ้าง 

กย็งัอยู ่แล้วกใ็ห้อภยักนั อนันีเ้ป็นสมบตัทิีค่นชาตไิทยเราได้รบัมาจากพระพทุธศาสนา 

คือ ความที่รู้จักมีความข่มจิตข่มใจของตัวเอง มีความอดทน และรู้จักที่จะให้อภัยใน

ความผิดพลาดของกันและกัน พร้อมทั้งระมัดระวังท่ีจะไม่ล่วงเกินกัน อันนี้เป็นหลัก

ธรรมของพระพทุธเจ้า ทีบ่รรพบรุษุของเราได้ยอมรับนบัถือปฏบิตัสืิบต่อกนัมา จนติด
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เป็นสนัดาน เป็นความผกูพนั เป็นความรกักนั กลมเกลยีวกนั เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่า

ใช้ความคิดให้รอบคอบตามสมควรแล้ว เราคนไทยด้วยกันนั้นท้ิงกันไปไม่ได้ จะต้อง

กอดคอกันอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน และจะรู้จักมีความข่มใจกัน อดทนต่อกัน และรู้จัก

ให้อภัยต่อกัน นี้รวมอยู่ในความคิดรอบคอบทั้งนั้น

อีกประการหนึ่ง ในการที่จะปฏิบัติตน รักษาความซื่อสัตย์สุจริต ดังกล่าวใน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้น ก็จะต้องใช้ความคิดรอบคอบ เพื่อให้บังเกิดผล

ส�าเร็จ คือความด�ารงอยู่ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในการด�ารงอยู่นั้น  

ก็จะต้องป้องกันรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ในการป้องกันรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ กันนั้น ก็จะ

ต้องพยายามใช้วธิท่ีีให้เกิดวธีิสญูเสยีน้อยทีสุด แต่ให้บงัเกดิคณุมาก หรือกล่าวโดยตรง

กคื็อว่า พยายามใช้พระเดชให้น้อยทีส่ดุ แต่ว่าใช้พระคณุให้มาก เพือ่เป็นเครือ่งผกูพัน

ยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ทางพระพุทธศาสนานั้นสอนมาในทางใช้พระคุณ ส่วน

ในทางใช้พระเดชนั้น ไม่ใช่กิจของพระก็จะไม่กล่าวถึง กล่าวถึง เฉพาะการใช้พระคุณ 

ซึง่เป็นหลกัพระพทุธศาสนา ต้องการท่ีจะให้หาวธิกีลบัใจ หาวธิทีีจ่ะโน้มน้าวใจของกัน

และกัน ความเห็นผิด เป็นต้นนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้แก่บุคคลบางคน แม้ตัวเราเองก็

ย่อมจะเคยมี แม้ความประพฤติผิดก็เช่นเดียวกัน ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แก่บุคคลบางคน

บางคราว เพราะฉะนัน้ กอ็ย่าเพิง่ตราเสยีว่า คนทีมี่ความเห็นผดิ หรือประพฤตผิดิไป

บ้างนั้นเป็นคนชั่วเสียหายกลับตัวไม่ได้ ต้องท�าลาย อย่าคิดอย่างนั้น ต้องพยายามใช้

วธิทีีจ่ะกลบัใจใช้วธีิทีจ่ะกล่อมใจทีจ่ะน�าเขามาสูท่างทีถ่กู เพราะถงึอย่างไรนัน้ เมือ่เป็น

คนไทยด้วยกนัแล้วกย่็อมมีความผกูพัน มคีวามรักอยูใ่นชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 

สืบกันมาเป็นพัน ๆ ปีมาแล้ว เพราะฉะนั้น สันดานอันนี้ยังมีอยู่ ไม่ใช่ว่าหายไปหมด

ไป แม้ว่าจะมคีวามหนัเหยีน เข้าใจผดิ ประพฤตผิดิไปกเ็ป็นบางคร้ัง บางคราวเท่านัน้ 

ต้องพยายามใช้พระคุณให้มากที่สุด ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพื่อให้บังเกิด

ประโยชน์มากที่สุด ดังนี้ และก็จะชื่อว่าเราท้ังหลายได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักท่ี

พระพุทธเจ้าสอน สมที่เป็นพุทธศาสนิกชน และก็นึกว่าจะสมจุดมุ่งหมายของการท่ี

ท่านทั้งหลายมารับการอบรม เป็นสมาชิกอาสาสมัครพลเรือนครั้งนี้
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เพราะฉะนัน้ ในโอกาสท่ีอาตมาได้มโีอกาสมาเยีย่มเยยีน โดยท่านผูว่้าราชการ

จังหวัด พร้อมทั้งนายอ�าเภอ เป็นต้น เป็นผู้จัดขึ้น และได้มีโอกาสมากล่าวธรรมกถา

แก่ท่านทัง้หลายในครัง้นี ้กห็วงัว่า ถ้อยค�าทีอ่าตมาได้กล่าวมานี ้กจ็ะเป็นเครือ่งสะกดิ

ให้ท่านทั้งหลายได้ความคิดน้อยหรือมาก แม้ว่าจะท�าให้ได้ความคิดอันจะน�าไปปฏิบัติ

ให้บงัเกดิเป็นประโยชน์ได้ แม้แต่น้อยหนึง่แล้ว อาตมาภาพกพ็อใจและเป็นสุขใจอย่างย่ิง 

ที่ได้มาเห็นท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้มีน�้าใจอันงาม และได้มากล่าวธรรมกถาในที่นี้ 

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล จงได้อภิบาลรักษาทุก ๆ 

ท่าน ทุก ๆ ฝ่าย ให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย ให้เจริญ  

ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมกันเป็นก�าลังสมรรถภาพ เป็นความร่วมกาย รวมใจ

เป็นเอกฉันท์สามัคคี เพื่อได้ด�ารงรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ให้เป็นสมบัติ

ของเราทั้งหลายเอง ได้อาศัยและสืบไปชั่วลูกหลาน ตลอดกาลนานเทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง สังคหธรรม

เจ้าคณะ เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้สหธรรมิก ทั้งหลาย 

สิ่งที่ประทับใจที่สุด อันพูดขึ้นในขณะท่ีได้เห็นท่านทั้งหลาย ก็คือค�าว่า  

“สหธรรมิก” อันแปลว่า ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ความประพฤติธรรมร่วมกันนี้เอง 

ท�าให้ทกุ ๆ คนท้ังบรรพชติ คือผูบ้วช ท้ังคฤหสัถ์ ได้มคีวามส�านกึในกนัและกนั เหมอืน

อย่างเป็นญาติกัน เป็นมิตรกัน เป็นสหายกัน และก็ได้ท�าการต้อนรับซึ่งกันและกัน 

แม้ว่าจะต่างมารดาบิดากัน ต่างบ้านต่างเมืองกัน ต่างวัย ต่างอายุกัน ต่างเพศกัน  

แต่ความประพฤติธรรมร่วมกันนี้เอง เป็นเครื่องผูกพันจิตใจของกันและกัน ให้มีความ

รักเคารพ นับถือในกันและกันดังกล่าวแล้ว นี้เป็นอานุภาพของความประพฤติร่วมกัน

ฉะนั้น ในโอกาสแห่งความประชุมพร้อมกันครั้งนี้ จึงขอถือโอกาสกล่าว 

สัมโมทนียกถา ด้วยยกสังคหวัตถุมากล่าวเป็นข้อเตือนใจ

พระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ได้ตรสัสอนให้พากนัปฏบิติัใน

ธรรมส�าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน คือ

๑   แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน ณ วัดส�าราญนิเวศน์ อ.อ�านาจเจริญ  

 จ.อบุลราชธานี วนัที ่ ๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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๑.  ทาน การให้ความช่วยเหลือ เจือจาน สงเคราะห์ อนุเคราะห์เพื่อเผื่อแผ่

ความสุขแก่กันและกัน

๒.  ปิยวาจา เจรจาถ้อยค�าอันเป็นที่รัก ด้วยมีจิตประกอบด้วยเมตตาใน 

กันและกัน

๓.  อัตถจรยิา ประพฤตสิิง่ท่ีเป็นประโยชน์แก่กันและกนั ไม่ก่อโทษกนัและกัน

๔.  สมานัตตตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ อันหมายความว่า ไม่ยกตนขึ้นดู

หมิ่นเหยียดหยามกันและกัน แต่ว่ายกย่องนับถือกัน

ธรรมะทั้ง ๔ ข้อนี้ แม้ท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาแล้ว แต่ก็อาจ

จะมองข้ามกันไปเสียบ้าง ไม่ได้นึกถึงบ้าง และเมื่อพากันเมินเฉย ไม่ประพฤติธรรม 

ทั้ง ๔ ประการนี้ ก็จะท�าการยึดเหนี่ยวน�้าใจกันและกันนั้นต้องลดลงไป

เพราะฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ก็ขอให้เราเหล่าสหธรรมิก ทุกฝ่าย ทุกท่าน  

ต่างได้ประพฤติในสังคหวัตถุต่อกันและกันดังกล่าว และเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติ

ธรรมร่วมกัน เป็นพื้นฐานอยู ่อันหนึ่งแล้ว ซ�้ามามีสังคหวัตถุต่อกันและกันอีก  

สถานหนึ่งดังกล่าวนี้ด้วย ก็ยิ่งเป็นเครื่องผูกพันไมตรีจิตมิตรภาพให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 

น้ีแหละเป็นอานุภาพแห่งธรรม อันเรียกว่าธรรมานุภาพ ซึ่งเม่ือเราท้ังหลายได้มี 

ความเคารพ และน้อมรบัมาปฏบัิตด้ิวยกนัอย่างจริงจงัแล้ว กจ็ะน�าให้เกดิผลอันไพศาล 

และเราทั้งหลาย ต่างก็เป็นภิกษุสามเณร มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น กล่าวคือ ต้องอาศัย 

ผูอ้ืน่ด�ารงชวิีต คืออาศัยคฤหสัถ์ญาตโิยมอบุาสกอบุาสกิา บรรดาผูท้ีม่ศีรัทธาอปุการะ

อุปถัมภ์ทั้งหลาย

เพราะฉะนั้น เมื่อได้มีสัปปายะ ประพฤติพระธรรมวินัย เล่าเรียนศึกษา  

มคีวามผาสกุในการด�ารงชวีติ ประพฤตพิรหมจรรย์ส่วนหนึง่แล้ว กพ็งึตัง้เมตตาจติแผ่

ออกไปถงึบรรดาอปุถมัภ์บคุคลทัง้หลาย จ�าเดมิแต่สมเดจ็พระบรมบพธิ พระราชสมภารเจ้า 

องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส-ธิดา 

พร้อมทัง้คณะรฐับาล ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน พุทธศาสนกิชน พุทธบรษิทัทัง้ปวง 

บรรดาผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ให้มีความสุข และตั้งใจประกอบศาสนกิจช่วยโดย
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สมณวสิยั เช่นอบรมสัง่สอนประชาชน ให้มคีวามรูค้วามประพฤตดิใีนพระพทุธศาสนา 

เมื่อเราทั้งหลายได้พากันปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ดังนี้แล้ว ก็ชื่อว่า 

ได้ตั้งอยู่ในทางแห่งสังฆคุณ คือ สุปฏิปัตติ ปฏิบัติดีเป็นต้น ท�าตนให้เป็นนาบุญ  

ให้เป็นนาธรรมะของโลก เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ

ในที่สุดนี้ ก็ขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล อภิบาล

รกัษาพระเถรานเุถระ ภกิษสุามเณร บรรดาสหธรรมิกท้ังหลายให้มีความสุขความเจรญิ 

และความงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่อง อ�านาจ-เจรญิ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารินฺติ

บดันี ้ท่านสาธชุนท้ังหลาย ในอ�าเภอนี ้ประกอบด้วยข้าราชการ มนีายอ�าเภอ 

เป็นต้น พร้อมทั้งประชาชน และครูอาจารย์ นักเรียนทั้งหลาย ได้มาประชุมกัน  

และได้อาราธนาให้อาตมภาพมากล่าวธรรมอบรม

การกล่าวธรรมอบรมน้ี ก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุ ซึ่งจะได้กล่าวชี้แจงธรรม

ตามโอกาส เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้รบัอาราธนาให้กล่าวธรรม จงึมีความเตม็ใจรบัท่ีจะกล่าว

ในโอกาสที่อาตมภาพกับคณะ ได้รับก�าหนดให้เดินทางมาเยี่ยมเยียนวัด  

และพุทธบรษัิทท้ังหลายในภูมิภาคส่วนน้ี และโดยเฉพาะ เม่ือได้เดินทางมาถึงจังหวัดนี้ 

อ�าเภอน้ี ก็ได้รับการต้อนรับจากบรรดาเจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร 

สหธรรมิก และบรรดาพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลาย ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง

๑   แสดงแก่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรยีน ณ ห้องประชมุโรงเรยีนอ�านาจเจรญิ  

 อ.อ�านาจเจริญ จ.อบุลราชธาน ี วันที ่ ๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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อาตมภาพ กข็ออนุโมทนาขอบใจแก่ท่านทกุ ๆ ท่าน และก็ขอแสดงความรู้สกึว่า 

เมื่อได้มาเห็นบุคคลและสถานที่เป็นต้นในภูมิภาคนี้ อันส่องถึงความที่ประชาชนมี

อัธยาศัยจิตใจน้อมไปในการบุญการกุศล มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา รักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ท่ีได้ปฏิบัติกันมา แปลว่าไม่ละท้ิง สมบัติอันเป็น

มรดกตกทอดกนัมาของเราท้ังหลาย กข็ออนโุมทนาสาธกุาร และโดยเฉพาะในอ�าเภอ

อ�านาจเจริญนี้ ก็ได้มีพุทธอุทยาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันดีงาม เป็น 

สญัลกัษณ์แห่งพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เมื่อใคร ๆ ได้ไป

สกัการะนมสัการ ย่อมยงัจติใจให้เกดิศรทัธาปสาทะ และเกดิความสุข น้อมไปในทาง

ที่ดี ทางท่ีชอบ เพราะฉะน้ัน จงึเป็นมงคล เป็นม่ิงขวัญ ของบ้านเมอืง และกส็มควรที่

ทกุ ๆ คนจะได้รับมงคลมิ่งขวัญนี้มาประทับไว้ในใจ ให้เป็นมงคลมิ่งขวัญประจ�าจิตใจ  

และประจ�าตน ก็ย่อมจะส่งผลให้บังเกิดความสวัสดีในทุกสถาน

ในโอกาสนี้ อาตมภาพจะกล่าวธรรมกถา เป็นการปฏิบัติการคือตอบแทน 

ต่อการต้อนรับ และฉลองกุศลเจตนาของท่านสาธุชนทั้งหลาย ครั้งนี้ จะได้ยกเอาชื่อ

ของอ�าเภอนี้แหละ มาเป็นอารัมภกถาต้อนรับ คืออ�าเภอ “อ�านาจเจริญ”

อันว่า “อ�านาจ” นั้น ย่อมเป็นค�าที่ทุก ๆ คนรู้จัก และพูดกันอยู่ ดังเช่น  

“มีอ�านาจน้อย, มีอ�านาจมาก” และก็มักจะใช้พูดคู่กันในกฎหมาย หรือในระเบียบว่า 

“อ�านาจหน้าที่” อ�านาจนั้น เป็นสิ่งมีพลัง หรือมีก�าลังอันยังให้บังเกิดให้ความส�าเร็จ 

อย่างใดอย่างหนึง่ ฉะนัน้ จงึมพีลงัทีจ่ะข่มขวัญท�าให้เกดิความกลวัเกรง หรือท�าให้เกดิ

ความย�าเกรง

อาจเป็นสิง่ทีพ่งึปารถนาประการหนึง่ และอ�านาจนีย่้อมมีอยู่ทัง้โดยธรรมชาติ 

และด้วยอ�านาจของปัญญา อ�านาจทีม่อียูโ่ดยธรรมชาตนิัน้ เช่น ก�าลงัเรีย่วแรง ทีมี่อยู่

โดยธรรมชาต ิดงัทีม่อียูใ่นหมูส่ตัว์เดรจัฉานทัง้หลาย สัตว์บางจ�าพวก มกี�าลังเร่ียวแรงมาก 

สามารถจะใช้ก�าลังเรีย่วแรงให้ส�าเร็จความประสงค์ ดงัเช่นว่า เสือ มกี�าลงัเร่ียวแรงมาก 

สามารถจับสัตว์กินเป็นอาหาร หรือแม้ที่จะสามารถจะจับคนกินได้ เพราะฉะนั้น  

เสือจึงเท่ากับเป็นเจ้าป่า และมีอ�านาจท่ีคนย�าเกรง สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดก็ย่อมม ี

อ�านาจมากหรอืน้อยตามธรรมชาต ิลดหลัน่กนัลงมา สตัว์ประเภทใดมอี�านาจมากกว่า 
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ก็ใช้อ�านาจคือใช้เรี่ยวแรงก�าลังนั้น เป็นอ�านาจจับสัตว์ที่มีก�าลังน้อยกว่ากินเป็นอาหาร  

ใช้ก�าลังเรี่ยวแรงของตนท�าลายกันเป็นชั้น ๆ ลงมาดังนี้

นีเ่ป็นธรรมชาตขิองสตัว์เดรจัฉาน เราจงึมคี�ากล่าวว่า “สตัว์ใหญ่กนิสตัว์เลก็” 

และก็กินกันลงมาเป็นอันดับดังนั้น ในกายมนุษย์เรานี้ก็มีก�าลังเรี่ยวแรงที่ได้มาโดย

ธรรมชาต ิเช่นเดยีวกบัสัตว์เดรจัฉาน แต่ว่าถ้าว่าถงึก�าลงัเรีย่วแรงทางกายแล้ว สูส้ตัว์

เดรัจฉานหลายชนิดไม่ได้ เช่นว่า สู้เสือไม่ได้ สู้หมีไม่ได้ สู้ช้างไม่ได้ ถ้าหากว่าจะเอา

คนไปต่อสูก้บัสตัว์เหล่านัน้ล�าพังมอืเปล่าแล้ว คนเราก็สูก้�าลงัเรีย่วแรงของสตัว์เดรจัฉาน

ดังกล่าวนั้นไม่ได้ แต่ว่าคนเรานั้นมีก�าลังเรี่ยวแรงที่เป็นอ�านาจยิ่งใหญ่อยู่อีกอย่างหนึ่ง

ที่สัตว์เดรัจฉานไม่มี นั่นก็คือ “ปัญญา” คนเรามีปัญญาที่มีก�าลังเรี่ยวแรงมากยิ่งกว่า

สตัว์เดรจัฉานมากนกั เพราะฉะนัน้คนเราจงึได้คดิเครือ่งมอื ส�าหรบัทีจ่ะใช้ในสิง่ทีก่�าลงั

เรี่ยวแรงของคนเองท�าไม่ได้ ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาจนถึงบัดนี้ เช่นในยุคสมัยหิน  

กใ็ช้หนิมาทบุมาต่อยเป็นเครือ่งมือ มาในสมยัรูจ้กัใช้เหลก็ กน็�าเหลก็มาใช้เป็นเคร่ืองมอื

ต่าง ๆ แทนร่างกายทีไ่ม่สามารถท�าได้ จนถึงมาคดิสร้างเป็นอาวุธ เช่น ปืนผาหน้าไม้ 

ส�าหรับที่จะประหัตประหารกัน จนถึงคิดสร้างเป็นปืนใหญ่ เป็นเครื่องบินท้ิงระเบิด  

เป็นลกูระเบดิต่างชนิด จนถงึเป็นเครือ่งท�าลายโลกได้ ดงัเช่นในปัจจบุนันี ้นีเ้ป็นอ�านาจ

ปัญญาของมนษุย์ทีส่ตัว์เดรจัฉานไม่ม ีเพราะฉะนัน้ มนษุย์เราจงึกลายเป็นยักษ์ ทีก่นิ

สตัว์เดรจัฉาน ท�าลายสตัว์เดรจัฉานอย่างมากมาย สามารถทีจ่ะใช้ปืนผาหน้าไม้เข้าไป

ท�าลายล้างโดยท่ีสัตว์เดรัจฉานไม่มีทางท่ีจะสู้ได้ ดังเช่นในบัดนี้ นี้ก็ด้วยอ�านาจแห่ง

เครื่องมือของมนุษย์น่ันแหละ มนุษย์แผ่ความเจริญไปถึงไหน ก็แผ่ความวินาศหลาย

อย่างไปถึงนั่นด้วย เช่นว่า ป่าก็ราบไป เสือ ช้าง กวาง ละมั่ง และสัตว์นานาชนิดก็

หมดไปสิ้นไป จนเป็นที่น่าวิตกว่า สัตว์หลายอย่างจะสูญพันธุ์ไปในเวลาอันไม่ช้านัก  

น้ีก็ด้วยอ�านาจของมนุษย์นี่เอง ท่ีใช้ปัญญาในการที่สร้างเครื่องมือส�าหรับที่จะท�าลาย

ล้างสิ่งต่าง ๆ และนอกจากนี้ ความเจริญอีกหลายอย่างเกิดเป็นความไม่สมดุลกันกับ

ธรรมชาติ

ดงัในวนักาชาดศกนีเ้อง สนันบิาตสภากาชาดกไ็ด้ตัง้หัวข้อส�าหรบัให้กาชาดที่

เป็นสมาชิกทั่วโลก ได้บรรยายให้แก่ประชาชนในประเทศนั้น ๆ ให้ตระหนักถึงความ

ไม่สมดลุกนัของสิง่ต่าง ๆ ท่ีมนษุย์ได้สร้างขึน้กบัธรรมชาต ิเมือ่เกดิความไม่สมดลุกนั 



92 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

ดงักล่าวนี ้แม้สถาบันมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกไ็ด้มกีารโต้เถียงกนั ดงัเช่น สถาบนั

มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ในอเมรกิาได้กล่าวว่า ถ้ามนษุย์เรายงัขนืปล่อยให้ความไม่สมดุล

ทางธรรมชาติได้เป็นไปอยู่ดังนี้แล้ว อีกในราว ๑๐๐ ปีเท่านั้น มนุษยชาติก็ถูกท�าลาย

ไปหมด เพราะว่าอากาศกจ็ะเป็นพษิ น�า้ทีบ่รโิภคกจ็ะเป็นพษิ แต่ว่าอกีสถาบนัหนึง่ใน

ประเทศอังกฤษ ได้กล่าวแย้งว่า จะไม่เป็นไปเช่นนั้น แต่เมื่อพิจารณาดูตามสถานะที่

เป็นอยูใ่นปัจจบุนันี ้ถ้าไม่มีการแก้ไขสถานะบางอย่างอนัเกดิจากอุตสาหกรรม โรงงาน 

หรือสิ่งอื่นอันเป็นการพิจารณาของมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดน�้าเสีย เกิดอากาศเสีย 

ขึ้นแล้ว อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นแน่

เพราะฉะนัน้ การทีก่ล่าวนีก้จ็ะพงึเหน็ได้ว่า มนษุย์เรานัน้มปัีญญาเป็นอ�านาจ

อันประเสริฐที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นได้เป็นอันมาก ดังท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  

แต่ในขณะเดียวกนัมนษุย์เรานัน้กส็ร้างสรรค์เครือ่งท�าลายด้วย ทัง้โดยตรงทัง้โดยอ้อม

โดยตรงก็เช่นอาวุธต่าง ๆ โดยอ้อมก็เช่นผลเสียต่าง ๆ ที่พลอยบังเกิดขึ้นจาก 

การพัฒนาในบางอย่าง หรือในหลายอย่างของมนุษยชาติเรา ทั้งนี้ก็เพราะว่า ปัญญา 

อันเป็นเรี่ยวแรงอย่างยิ่งของมนุษย์เรานั้น ได้มีอยู่ ๒ อย่างคือ ปัญญาที่บริสุทธิ์  

อย่างหนึ่ง ปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ อย่างหนึ่ง

ว่าถึงปัญญาท่ีไม่บริสุทธิ์น้ัน คือปัญญาที่ประกอบด้วยตัณหา ความดิ้นรน 

ทะยานอยาก คือความทะยานอยากที่จะให้ได้ เช่นว่า ให้ได้ทรัพย์มาก ๆ ให้ร�่ารวย

มาก ๆ ความดิ้นรนทะยานอยากท่ีจะเป็นนั่น เป็นนี่ ตั้งแต่ต�าแหน่งเล็ก ๆ ขึ้นไป  

อันเป็นความทะเยอทะยานของคน ความดิ้นรนทะยานอยากท่ีจะท�าลาย ก็คือว่า  

ในการที่จะอยากได้อยากเป็นนั้น บางทีก็จะมีส่ิงท่ีถูกขัดขวาง มีคนขัดขวาง เช่นว่า 

อยากจะเป็นต�าแหน่งใดต�าแหน่งหน่ึงท่ีสูงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ แต่ว่าต�าแหน่งนั้นเขามี

คนนั่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก็ต้องท�าลาย พยายามปัดขาคนที่นั่งอยู่แล้ว ปัดเก้าอี้ของ

คนทีน่ั่งอยูก่่อนแล้วให้ล้มลงไป เม่ือปัดไปได้แล้ว คนจงึเข้าสวมต�าแหน่งแทนได้ ฉะนัน้ 

ความดิน้รนทะยานอยากในการท�าลายนีก้เ็นือ่งมาจากความดิน้รนทะยานอยากทีจ่ะได้ 

ความดิ้นรนทะยานอยากที่จะเป็นดังกล่าวแล้ว ปัญญาที่ประกอบด้วยตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากดังกล่าวน้ี เป็นปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความ

สร้างสรรค์เครื่องท�าลายต่าง ๆ นั้นขึ้น หรือบางทีสิ่งที่ตัวสร้างขึ้นนั้นก็เพื่อความเจริญ
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เหมือนกัน แต่ว่ามีผลพลอยเสียที่บังเกิดขึ้น ผลพลอยเสียที่บังเกิดขึ้นนั้น บางทีก็ให้

บังเกิดผลที่มากกว่า นี่เป็นปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์

อกีอย่างหนึง่ ปัญญาบรสุิทธิท่ี์มนษุย์ใฝ่หา ดงัเช่น พระพทุธเจ้าซึง่เป็นพระบรม

ศาสดาของเราท้ังหลาย ก็ได้ทรงแสวงหาปัญญาที่บริสุทธ์ิ ซึ่งจะเป็นเครื่องพ้นตัณหา 

และพ้นความทุกข์ต่าง ๆ ก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่เป็นตัวความจริงด้วยปัญญา บริสุทธิ์  

อนัเราเรยีกว่า ความตรสัรู ้และกไ็ด้ทรงแสดงธรรมสัง่สอนเป็นพุทธศาสนาขึน้ เพราะ

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นผลแห่งปัญญาที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า และพระพุทธ

ศาสนาอันแสดงธรรม อันเป็นผลแห่งปัญญาที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี้เอง ซึ่งเป็น

เคร่ืองน�าผลให้บังเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น ในโลกนี้จึง

ได้มีอยู่ ๒ ฝ่าย คือฝ่ายที่เป็นปัญญาไม่บริสุทธิ์ กับฝ่ายที่เป็นปัญญาบริสุทธิ์

เพราะฉะนัน้ เราทัง้หลายทกุคนในบดันี ้ต่างได้มโีอกาสรับปัญญาทัง้ ๒ ฝ่าย 

คอืได้รบัความรูต่้าง ๆ ในฝ่ายโลกอันเจอืด้วยปัญญาท่ีไม่บรสิทุธิอ์ยูเ่ป็นอนัมาก กบัทัง้

ฝ่ายธรรมจากพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาทีบ่รสุิทธิ ์เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่มอง

ข้ามพระพุทธศาสนาไปเสยี มคีวามสนใจในพระพทุธศาสนาอยู ่และตัง้ใจทีจ่ะฟังธรรม 

ศึกษาธรรมส�าหรับที่จะน�าไปเป็นเครื่องประดับตน แม้บางคราวแล้วก็สามารถท่ีจะมี

สติปัญญาส�าหรับที่จะประพฤติตน ให้พบความสุขสวัสดีอยู่ในโลกได้ แล้วก็สามารถที่

เว้นการประกอบกรรมต่าง ๆ อันเป็นเครื่องที่ท�าลายล้างดังกล่าวมา ข้างต้นนั้น  

ตรงกันข้าม กจ็ะประกอบกรรม อนัเป็นเคร่ืองส่งเสรมิให้เกดิความสมดลุทางธรรมชาติ

กับสิ่งแวดล้อมท้ังหลาย อ�านวยให้มนุษยชาติเราอยู่เป็นสุขเกษม เพราะฉะนั้น  

ในโอกาสนี้จะได้น�าธรรมมาแสดงหมวดหนึ่ง

ข้อที่ ๑ เลี้ยงดูมารดา บิดา ข้อนี้ย่อมเป็นคุณสมบัติของคนไทยอยู่แล้ว  

คนไทยเราโดยมากน้ันมีความกตญัญูต่อบดิามารดา บ�ารงุเล้ียงดบูดิามารดา ไม่ทอดทิง้ 

แต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสันดานก็ได้ อันเราควรท่ีจะรู้จักและแก้ไข คือว่า  

ท�ามารดาบิดาเหมือนอย่างลูกหนี้อยู่เรื่อย ท่ีว่านี้ก็คือ ตั้งหน้ามุ่งแต่มรดกของบิดา

มารดาเท่านัน้ ถ้ามารดาบดิามลีกูหลายคน ถ้าหากว่าลกูคนไหนจะได้มรดกมากไปสกั

หน่อยหนึ่ง หรืออย่างไร ก็ต้องโกรธแล้ว บางทีก็โกรธบิดามารดาหาว่าล�าเอียง มุ่งที่

จะเรียกร้องเอามรดกจากบิดามารดา เอาสิ่งต่าง ๆ จากบิดามารดาอยู่เสมอ สถานะ
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เช่นนี้ มักจะเกิดแก่ครอบครัวท่ีมารดาบิดามีหลักฐาน ถ้ามารดาบิดา ไม่มีหลักฐาน

เท่าไรนัก ก็ไม่ค่อยเกิดปัญหา ทั้งนี้เพราะความรู้สึกว่า มารดาบิดาเหมือนอย่างเป็น

ลกูหน้ีอยูเ่สมอ ซึง่ใช้หนีใ้ห้แก่ลูกไม่หมด ลกูจะร้องเรียกเอาเรือ่ย ซึง่ข้อนีเ้ป็นสันดาน

ของมนุษย์ที่เราควรจะรู้จักจุดสันดานอันนี้ แล้วก็แก้ไขด้วยการเปลี่ยนท�าความรู้สึกว่า 

อันที่จริงนั้นมารดาบิดาท่านไม่ได้เป็นลูกหนี้ของเรา แต่ท่านเป็นเจ้าหนี้คือท่านได้มี 

บญุคณุแก่เรามาก เรามหีน้าทีจ่ะตอบแทนบญุคณุของท่านด้วยวัตถุ ด้วยความด ีเพือ่

จะให้ท่านมีความสุขใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ เปลี่ยนให้รู้สึกว่า ท่านเป็นเจ้าหนี้  

ท่านไม่ได้เป็นลูกหน้ี จุดอันนี้เป็นจุดส�าคัญ และเป็นจุดสันดานที่คนไทยเราควรจะรู้

แล้วก็แก้ไข และเมื่อแก้ไขให้มีความรู้สึกเช่นนี้ ก็เชื่อได้ ว่าแก้ไขถูกทาง และในข้อนี ้

ก็กินความถึงบรรดาเด็กทั้งหลาย ซึ่งมารดาบิดาเลี้ยงดูส่งเสีย

เพราะฉะน้ัน ต้องรูจ้กัใช้ทรัพย์ท่ีมารดาบดิาให้ เป็นค่าเล่าเรียน เป็นค่าอาหาร

ประจ�าวันเป็นต้น ไม่ไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉก ใช้แต่ในสิ่งที่จ�าเป็น และตั้งใจเล่าเรียนดี  

ตั้งใจประพฤติดี เพื่อให้มารดาบิดาเกิดความสุขใจ ความสุขใจของมารดาบิดานี้แหละ  

เป็นส�าคัญ เม่ือใครสามารถท�าให้มารดาบิดามีความสุขมากที่สุด ผู้นั้นก็ได้ช่ือว่า  

มีความกตัญญูกตเวทีและชื่อว่าได้บ�ารุงเล้ียงมารดาบิดา ซึ่งการบ�ารุงเลี้ยงดูนี้ ก็ต้อง

หมายความว่า เลี้ยงทั้งกาย เลี้ยงทั้งใจ เลี้ยงทั้งกายนั้น อาจจะไม่ยาก แต่ว่าการเลี้ยง

ใจน้ัน อนัท่ีจริงกไ็ม่ยาก เพราะว่ามารดาบิดานัน้ ไม่ได้มุง่กอบโกยเอาอะไรจากบตุรธดิา 

เนื่องแต่ว่าบุตรธิดาเป็นนักเรียนก็ตั้งใจเรียนให้ดี ต้ังใจประพฤติให้ดี ให้ได้รับผลดี 

ในการเรียนศึกษา เพียงเท่านี้ก็ท�าให้พ่อแม่มีความสุขใจแล้ว ไม่ต้องไปตอบแทน 

อะไรอย่างอื่น ปฏิบัติดังนี้แหละ ชื่อว่าเลี้ยงมารดาบิดา

ข้อท่ี ๒ ประพฤตอ่ิอนน้อมต่อผูเ้จรญิในตระกลู เช่นว่า น้องเคารพนบัถือต่อพี่ 

หลานกเ็คารพนบัถอืต่ออา ลงุ ป้า เป็นต้น ลกูกเ็คารพนบัถอืต่อมารดาบดิา ผู้ทีม่อีายุ

อ่อนกว่าก็เคารพนับถือผู้ท่ีมีอายุมากกว่าในตระกูลของตน แปลว่านับถือกันในฐานะ

เป็นญาตผิูใ้หญ่และผูน้้อยตามล�าดบั ไม่ดหูมิน่ดแูคลน ดงันี ้อนัทีจ่รงิกเ็ป็นคณุสมบตัิ

ของคนไทยเราข้อหนึง่ ซ่ึงมีความเคารพนับถือกนัดงันีแ้ล้ว แต่แม้เช่นนัน้กอ็าจจะละเลย

ไปบ้างในบางกรณี ในบางคราว เช่นว่าบางทีไปเล่าเรียนศึกษามีความรู้มาก ท�าการ

ท�างานได้ต�าแหน่งดีก็มักจะดูถูกดูหม่ินต่อญาติของตน แม้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่จนกว่า  
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ท่ีด้อยกว่า อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้หาได้เป็นการถกูต้องต่อหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาไม่ 

ต้องมีความเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่ เมื่อเป็นดังนี้ แล้วจึงมีความเจริญ

ข้อที่ ๓ กล่าวถ้อยค�าที่นิ่มนวล นี่เป็นสมบัติทางวาจา ซึ่งเป็นข้อส�าคัญ  

ต้องพดูด ี ๆ ต่อกนั แม้จะมใีจโกรธไม่ชอบอยู่บ้าง ก็อย่ากล่าวต�าหน ิ พยายามทีจ่ะ 

ยบัย้ังไว้ กล่าวถ้อยค�าท่ีน่ิมนวล ท่ีสุภาพต่อกัน คุณสมบัติข้อนี้ เป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่งขึ้น 

คนเรายิง่เป็นผูใ้หญ่ขึน้เท่าไร มีอ�านาจวาสนาสูงขึน้เท่าไร กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องรกัษาสมบตัิ

ทางวาจานีม้ากยิง่ขึน้ พดูให้นิม่นวลยิง่ขึน้ ให้สภุาพยิง่ขึน้ ไม่ใช่ว่าเมือ่มอี�านาจวาสนา  

มีต�าแหน่งสงู ก็พูดขู่ตะคอกใครต่อใคร บางทีก็เห็นว่าเป็นชาวนา ชาวสวนเดินงุ่ม ๆ 

ง่าม ๆ มาดังนี้ จะขู่อย่างไรจะตะคอกอย่างไรก็ได้ ดังนี้หาถูกต้องไม่ ยิ่งเป็นผู้ใหญ ่

ยิ่งเป็นผู้ปกครอง ก็ยิ่งต้องระมัดระวังทางวาจา ใช้วาจาที่นิ่มนวลที่สุภาพให้มากที่สุด 

และสมบติัอนันีก้ไ็ม่ใช่ว่าเป็นสมบัตขิองใคร เป็นสมบตัขิองตนเอง ซึง่ใคร ๆ เขาได้ฟัง

เขากร็กั เขากน็บัถอื ซ่ึงกเ็ป็นผลสะท้อนให้บังเกดิแก่ตนเองนัน่เอง มาใช่บงัเกดิข้ึนแก่

ใครอื่น เพราะฉะนั้น จึงเป็นสมบัติที่ส�าคัญอย่างยิ่งทางปากอีกประการหนึ่ง

ข้อที่ ๔ เว้นค�าส่อเสียด ยุยงให้แตกร้าว อันนี้ก็ส�าคัญ คือการที่จะพูดก็ต้อง

ระวงัอย่าไปพดูเป็นการยยุงให้เกดิความแตกร้าว บางคนชอบพดูยุยง คอืชอบเอาเรือ่ง

ของคนอื่นมาพูด และเรื่องที่เอามาพูดนั้นก็มักจะเป็นนินทา ดังที่เรียกว่าเป็น “นินทา

สโมสร” พอจับกลุ่มกันเข้าแล้ว ก็จะเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้ มานินทาว่าอย่างนั้น 

อย่างน้ี และบางทีถ้าไม่ชอบใคร ก็เอาเรื่องของคนน้ันมาพูดเป่าหูผู้ใหญ่ให้เกลียด  

บางทีก็เป็นเรื่องไม่จริง แต่ว่าปั้นขึ้น ดังนี้ เรียกว่า พูดส่อเสียด ซึ่งเป็นข้อที่ต้องเว้น  

เพราะว่าการพูดส่อเสียดนั้นเป็นการพูดท�าลายผู้อื่น เป็นข้อท่ีไม่ควรท�า ส่อถึงจิตใจ 

ของผู้พูดที่เป็นอกุศล เป็นบาป เป็นไปในทางท�าลาย ไม่เป็นไปในทางก่อ ในทาง 

ส่งเสริม จึงเป็นข้อที่ควรละเว้น

ข้อที ่๕ ประกอบในการให้เป็นเครือ่งก�าจดัความตระหนีข่องตนเอง คอืว่าการ

ให้นัน้ ก็หมายความว่า การให้วตัถขุองตนเองแก่ผูอ้ืน่ ทีเ่รยีกว่า ให้ทานบ้าง ท�าบญุบ้าง 

ให้เป็นการสงเคราะห์บ้าง การให้นัน้ไม่ได้หมายความเฉพาะวตัถเุท่านัน้ แม้การให้การ

ช่วยเหลอืทางกาย การให้การช่วยเหลอืทางวาจา ให้การช่วยเหลอืทางความคดิต่าง ๆ 

ก็เรียกว่าให้ แต่ว่าการให้ดังกล่าวนี้ อันที่จริงก็เป็นคุณสมบัติของคนไทยเราอยู่แล้ว  
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คนไทยเราน้ันมีนิสัยโอบอ้อมอารีเผื่อแผ่เจือจุน โดยปกติก็ให้กัน สงเคราะห์กันใน

ครอบครัว ท�าบุญแก่วัด แก่พระสงฆ์ สงเคราะห์คนอนาถา บริจาคให้เป็นสาธารณะ

ประโยชน์ และคนไทยเรานัน้กม็กัจะขีส้งสาร เมือ่พบใครตกทกุข์ได้ยาก กอ็ดช่วยเหลอื

ไม่ได้ อนัน้ีเป็นนสิยัอยูแ่ล้ว แต่ว่ามอียู่อนัหนึง่ในข้อนีท้ีเ่ราควรจะต้องแก้คอืว่า อธัยาศยั

ทีใ่ห้แบบสนิบน คือว่าการให้แบบสนิบนน้ี ไม่ใช่ก�าจดัความตระหน่ี แต่ว่าต้องการจะได้ 

เป็นการให้เพื่อจะได้ นับว่าเป็นความโลภ การให้แบบติดสินบนนี้ไม่ใช่หมายความว่า 

จะมแีต่เพยีงไปตดิสนิบนผูใ้หญ่ทีเ่ป็นบคุคลเท่านัน้ แต่ว่าคนเรายังชอบไปให้ตดิสินบน

แก่เจ้า แก่พระอีกด้วย เช่นว่าไปติดสินบนแก่เจ้า ไปบนเจ้าว่า ขอให้ส�าเร็จอย่างนั้น

อย่างนี ้ แล้วจะมาแก้บนอย่างน้ี หรือว่าบางทใีห้แก่พระ ใส่บาตรช้อนหนึง่กอ็ธิษฐานว่า 

ให้ส�าเรจ็ผลอย่างนัน้อย่างน้ีเสยีมากมาย ซ่ึงมรีาคามากกว่าข้าวช้อนหนึง่นัน้มากมายนกั 

ให้นิดหนึ่งแต่ว่าอยากจะได้มาก ดังนี้ เรียกว่าเป็นการให้แบบติดสินบน ซึ่งเราจะต้อง

พยายามแก้นิสัยอันนี้ว่า ให้นั้นขอให้เป็นการให้เพื่อก�าจัดตระหนี่ ขจัดความโลภในใจ

ของเราลง คือให้ด้วยความดี นี้แหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกทาง

ข้อที่ ๖ สัจจะ คือมีความสัตย์ซ่ือ อันหมายความว่า มีความภักดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ นี่ว่าถึงคนไทยเรา ไม่ละทิ้ง ไม่เหินห่าง ไม่จืดจาง ไม่ทรยศ 

มีความจริงต่อเพื่อนมิตรสหาย ไม่ทรยศต่อมิตร และรักษาค�าพูด เมื่อพูดไว้อย่างไร 

ก็รักษาค�าพูด ไม่เสียสัญญา รักษาสัจจะ และพูดแต่ความจริงที่มีประโยชน์ มีความ

จริงใจ จริงกาย จริงวาจา ไม่ทรยศคดโกง นี้เป็นข้อที่ ๖

ข้อท่ี ๗ ข่มความโกรธ เมื่อมีความโกรธบังเกิดขึ้นก็พยายามข่ม อันความ

โกรธนั้นใคร ๆ ก็มีทั้งนั้น เพราะว่าจะต้องพบเรื่องที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  

เมือ่เป็นเช่นนีก้ต้็องหดัข่มไว้ เพราะว่าเรือ่งโดยมากนัน้เกดิขึน้กเ็พราะข่มความโกรธไม่ได้ 

ถ้าข่มความโกรธไว้ได้แล้ว ก็สามารถจะระงับเรื่องไว้ได้หมด 

รวมเป็น ๗ ประการ ฉะนี้ และขอสรุปว่า 

ประการที่ ๑ เลี้ยงดูมารดาบิดา 

ประการที่ ๒ เคารพอ่อนน้อมต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูล 

ประการที่ ๓ กล่าวถ้อยค�าที่นิ่มนวล 
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ประการที่ ๔ เว้นถ้อยค�าที่ส่อเสียดยุยง 

ประการที่ ๕ ให้ในทางที่ก�าจัดความตระหนี่ 

ประการที่ ๖ มีสัจจะ คือมีความสัตย์ซื่อต่อกัน รักษาสัจจะ 

ประการที่ ๗ ข่มความโกรธ

ธรรมทั้ง ๗ ประการนี้แหละ เป็นคุณสมบัติท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้  

อันเกิดจากปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และคนเราได้ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสุข 

ความเจริญ เพราะฉะน้ัน ในโอกาสที่ได้มาเย่ียมเยียนภูมิภาคส่วนนี้ และได้รับการ

ต้อนรับของท่านท้ังหลายด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง ก็ขอตอบแทนแก่ท่านทั้งหลาย 

ด้วยธรรมกถาอันแสดงธรรมท้ัง ๗ ข้อน้ี และธรรมท้ัง ๗ ข้อนีเ้อง ท่านว่าเป็นคณุสมบตัิ

ของพระอินทร์ ในขณะที่ท่านเป็นมาณพชื่อว่า มฆะ ท่านได้บ�าเพ็ญ คุณสมบัติทั้ง ๗ 

ประการน้ี จึงส่งผลให้ไปบังเกิดเป็นพระอินทร์ในชั้นดาวดึงส์ แต่ว่าเรื่องพระอินทร์นี้  

ก็เป็นเรื่องนิทานอย่างหนึ่งมาทางศาสนา ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นประมาณ  

ข้อส�าคญันัน้ ธรรมทัง้ ๗ ประการนี ้เป็นหลกัปฏบิตัอินัดงีาม และพระอนิทร์เมือ่ท่าน

เป็นมานพนั้น ตามประวัติท่านเป็นนักพัฒนาบ้านเมือง สร้างถนนหนทางให้เกิด 

ความเจริญรุ่งเรือง แต่ท่านตั้งอยู่ในธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ จึงพัฒนาให้บ้านเมือง 

เกิดความเจริญ และความพัฒนานี้ ก็ไม่ท�าให้ขาดความสมดุลย์กันระหว่างธรรมชาติ

กบัสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมกบัธรรมชาตนิัน้ สมดลุกนั และเม่ือเป็นอย่างนี ้จงึบงัเกดิ

ความเจริญ

ฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านท้ังหลายซ่ึงต่างมีหน้าที่ปฏิบัติกันอยู่ตามหน้าที่ของตนใน

บดัน้ี ทัง้ข้าราชการ ครบูาอาจารย์ ประชาชน ตลอดถึงนกัเรยีนทัง้หลาย ต่างกมี็หน้า

ที่เพ่ือจะพัฒนาตนเอง และพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นส่วนรวม ก็ขอให้ค�านึงถึงว่า  

การพฒันานัน้เป็นการด ีน�ามาซึง่ความเจรญิรุง่เรอืง แต่ขอให้ธรรมชาตกิบัส่ิงแวดล้อม 

มีความสมดุลกัน เพื่อความสุขอันถาวร และการที่จะเป็นไปด้วยดังนี้ได้ ก็ต้องอาศัย

ความตั้งอยู่ในคุณสมบัติ คือธรรม ๗ ประการดังกล่าวแล้ว

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและอ�านาจบญุกศุล จงอภบิาลรกัษา

ท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย ให้เจริญ ด้วยอายุ 

วรรณะ สขุะ พละ และให้เจรญิในธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วตลอดไป เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง พุทธจักรและอาณาจักร

เจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าอาวาส และพระภกิษสุามเณรสหธรรมกิ 

ทั้งหลาย

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ ที่ได้จัดต้อนรับ เนื่องด้วย 

ได้รบัก�าหนดให้เดนิทางมาเยีย่มวดัและพุทธบรษิทัในกาลนี ้ เมือ่เดนิทางมาถึงจงัหวัดนี้ 

ก็ได้ระลึกถึงท่านเจ้าคณะจังหวัด ซ่ึงเป็นหลักเป็นประธานของจังหวัด จึงได้มาเยี่ยม

นมัสการ ก็มิได้หวังที่ให้ท่านจัดต้อนรับแต่ประการใด ๆ แต่ท่านก็ได้มีความกรุณา  

นัดพระภิกษุสามเณรให้มาพบกัน แล้วก็ขอร้องให้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุ

สามเณรทั้งหลายก่อน ก็ขอแสดงอนุโมทนาต่อคณะสงฆ์ และชาวจังหวัดยโสธรนี้  

ทีไ่ด้รบัสถาปนาข้ึนเป็นจงัหวดั และท่านเจ้าคณะจงัหวัด เจ้าอาวาสวัดน้ีท่านกไ็ด้กรณุา

เล่าถึงสมบัติอันมีค่าของวัด คือพระธาตุเจดีย์เก่า และคัมภีร์ใบลานทั้งหลาย ซึ่งจารึก

ด้วยอักษรขอมบ้าง อักษรไทยลาวบ้าง จ�านวนมากมาย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในหอไตร

กลางสระ และท่านก็ได้ปรับปรุงรักษาสืบต่อมาเป็นอันดี ก็ปรากฏว่า ไม่มีที่ไหนจะมี

๑   แสดงแก่ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน ณ  

 วดัมหาธาต ุ จ.ยโสธร วนัท่ี ๕ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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มากเท่าในภูมิภาคนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศรีของพระศาสนา และท่านเจ้า

คณะจังหวัด ก็ได้มองเห็นคุณค่า ก็ได้รักษาไว้เป็นอย่างดียิ่ง ก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ใหญ่

ที่ได้ทรงความรู้ความสามารถ ได้ปกครองวัด และพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย สืบต่อ

พระพุทธศาสนา

เราทั้งหลายต่างก็ได้เป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน มีธุระในอันที่จะรักษาบ�ารุง

พระพุทธศาสนาร่วมกัน รวมอยู่ในชาติไทย ประเทศไทย ซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกอันเดียวกัน เพราะฉะนั้น เราทั้งหลาย เหล่าบรรพชิต 

คือผู้บวช จึงควรมีความรักใคร่กัน นับถือกัน คิดถึงกัน ช่วยอุปการะกัน เพื่อส่งเสริม

รักษาพระพทุธศาสนา แหละบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนถงึ ประเทศชาติ

ตามความสามารถ เพื่อความด�ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งประเทศชาติ  

เพราะฉะน้ัน เม่ือวัดได้มีพระเถระ มีพระภิกษุสามเณรเป็นหลัก และเป็นนาบุญ  

เป็นนาธรรมของชาวบ้าน ชาวบ้านก็ได้มีโอกาสบ�าเพ็ญกุศล และได้รับธรรมส�าหรับที่

จะไปประพฤติปฏิบัติ และก็ช่วยอุดหนุนอุปการะพระภิกษุสามเณรให้มีก�าลังสามารถ 

ในอันที่จะเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย

เพราะฉะน้ัน เมื่อชาวบ้านต่างก็อาศัยกันอยู่ด้วย พุทธจักรและอาณาจักร  

ต่างก็ได้อิงอาศัยกันอยู่ด้วยดังนี้แล้ว ความสุขความเจริญก็จะบังเกิดข้ึนโดยทั่วไป  

สมตามความปรารถนาของทางคณะสงฆ์ ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นองค์ 

พระประมขุคณะสงฆ์ และสมพระราชปณธิานขององค์พระประมขุของประเทศชาตด้ิวย

ในจังหวัดนี้ก็หวังว่า ท่านเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถ

จะอ�านวยให้ความส�าเร็จและความเรียบร้อยในการบริหารการคณะสงฆ์ และความ

สามัคคีพร้อมเพรียงกันให้เป็นไปด้วยดี

เพราะฉะน้ัน ก็ขออ�านาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล  

ได้อภิบาลรักษาท่านเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอพร้อมท้ังพระภิกษุสามเณร  

สหธรรมิก อบุาสกอบุาสกิา พทุธบรษิทัทัง้หลาย ให้มคีวามเจริญในพระธรรมวนิยัเป็นหลัก 

เป็นนาบุญ เป็นนาธรรมของคณะพุทธบริษัทยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง การคณะสงฆ์

ท่านผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร 

สหธรรมิก อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย

ในโอกาสทีไ่ด้มาเยีย่มวดั และพทุธบรษิทัจงัหวดันี ้ได้รบัการต้อนรบัจากท่าน

เจ้าคณะจังหวดั และพทุธบรษิทั อุบาสกอุบาสิกา ทัง้หลาย ตัง้แต่เม่ือมาถึง อนัแสดง

ถึงอัธยาศัยไมตรีจิตอันดียิ่ง ก็ขอขอบใจ เมื่อได้ฟังค�าแถลงถึงวัด จ�านวนวัด จ�านวน

ส�านักสงฆ์ จ�านวนพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงสถานที่เล่าเรียนการศึกษา และส�านัก

กรรมฐาน ก็รู้สึกว่าได้มีจ�านวนอันเป็นปริมาณ และคุณภาพพอสมควร โดยเฉพาะ

จ�านวนพระภิกษุสามเณรก็ไม่น้อย แสดงถึงความเป็นปึกแผ่น

การพระศาสนาของเรานัน้ กต้็องอาศยัพระภกิษุบรษิทัเป็นหวัหน้า และอาศยั

พุทธบริษทัฝ่ายฆราวาสเป็นผูอุ้ปถมัภ์ ว่าถงึฝ่ายภกิษบุริษทันัน้ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงสรปุไว้ว่า มีกฎหมายท่ีจะต้องถือปฏบิติั ๓ ฉบบั คือ

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ณ อโุบสถ วดัศรีธรรมาราม อ.เมอืง จ.ยโสธ 

 วนัที ่ ๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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๑.  พระธรรมวินัย 

๒.  กฎหมายบ้านเมือง และ 

๓.  จารีตประเพณี

พระธรรมวนิยันัน้ เป็นกฎหมายฉบบัแรกของคณะสงฆ์ ซึง่พระพุทธเจ้าได้ทรง

บัญญัติไว้ ทั้งส่วนที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติ คือ จะต้องเว้นข้อท่ีทรงห้าม  

ต้องกระท�าตามข้อที่ทรงอนุญาต และยังได้ทรงบัญญัติถึงวิธีการปกครอง กล่าวถึง  

พระอปัุชฌาย์อาจารย์ ปกครองสัทธวหิารกิอันเตวาสิก และทรงบญัญตัใิห้พระสงฆ์เป็น

ใหญ่ในสงัฆกรรม บญัญตัคุิณสมบตัขิองพระภกิษทุีจ่ะเป็นพระอปัุชฌาย์อาจารย์ เป็นต้น 

เหล่านี้เป็นพระวินัยบัญญัติเกี่ยวแก่การปกครอง

แต่ว่าพระวินัยบัญญัติเกี่ยวแก่การปกครองนี้ เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์กระจายกัน

อยู่ในวัดทั้งหลายจ�านวนมาก ดังเช่นประเทศไทยเรานี้ เป็นต้น ก็จ�าเป็นที่จะต้องมี

กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติส�าหรับที่จะปกครองอีกฉบับหนึ่ง ดังที่ประเทศไทยเรานี้ 

ได้มมีาตัง้แต่สมัยโบราณ และในตอนท้ายนีก้ไ็ด้มพีระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครอง

คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งวางหลักการปกครองไว้อย่างรัดกุมมากกว่ากฎหมาย 

คณะสงฆ์ที่ออกมาแต่เก่าก่อน ต่อมาก็กฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ และมาถึง 

ฉบับปัจจุบัน กฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นกฎหมาย 

คณะสงฆ์ที่ภิกษุบริษัทจะต้องปฏิบัติอีกฉบับหนึ่ง

ฉบับที่สามคือจารีตประเพณี จารีตประเพณีในคณะธรรมยุต มองเห็นได้ชัด 

เพราะว่าในคณะธรรมยุตนัน้ ได้ถอืปกครองกนัเองมาต้ังแต่ตัง้คณะธรรมยตุขึน้ ในขัน้ต้น 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่ทรงผนวชอยู่ได้ทรงปกครองด้วยพระองค์เอง 

โดยพฤตนิยั เพราะว่าโดยนตินิยันัน้ กย็งัขึน้อยูใ่นคณะกลางท่ีมีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นเจ้าคณะ และต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ทรงเป็นหวัหน้าคณะธรรมยุต ในตอนแรก โดยนตินิยั

ก็ยังร่วมอยู่ในคณะกลาง แต่ว่าโดยพฤตินัยแล้ว ทรงปกครองด้วยพระองค์เอง แต่ใน

ครัง้แรกนัน้ คณะธรรมยตุมน้ีอยไม่กีว่ดั การปกครองกไ็ม่ยาก ต่อมาคณะธรรมยตุได้

แยกออกมาเป็นคณะใหญ่อีกคณะหนึ่ง ไม่ขึ้นอยู่ในการปกครองของคณะกลาง และก็
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มีเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตปกครองสืบกันต่อมา ถัดจากสมเด็จพระสมณเจ้า  

กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ กคื็อ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณ-

วโรรส และถัดมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เม่ือสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ ก็มาเปลี่ยนกฎหมายคณะสงฆ์ คือ  

เลกิกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๑ มาใช้กฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึง่กฎหมายฉบบันี ้มวีตัถปุระสงค์

เพือ่จะรวมนกิายสงฆ์ และมีบัญญตัท่ีิบังคับให้ทีจ่ะต้องรวมนิกายสงฆ์ แต่ว่ามบีทเฉพาะกาล

ว่า ให้ท�าสังคายนากันเสียก่อน

เพราะฉะนั้น เมื่อใช้กฎหมายนี้แล้ว กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่รับรองต�าแหน่งเจ้า

คณะใหญ่ธรรมยตุ พร้อมท้ังต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่อืน่ ๆ ทางฝ่ายมหานกิายด้วย แปลว่า 

เลกิต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ แต่มาใช้ต�าแหน่งใหม่ร่วมกนัตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับนัน้ 

แต่ถึงดังนั้น คณะธรรมยุตเองก็ยังนับถือเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตใน

ครั้งนั้น ก็คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระองค์ท่านได้ทรง

ปรารภถงึวดัธรรมยุตต่าง ๆ ท่ีมีมากข้ึน และเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีบ่งัเกดิขึน้ ทรงเหน็ว่า 

ล�าพังเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตองค์เดียว ไม่สามารถที่จะปกครองคณะธรรมยุตได้ทั่วถึง 

จึงได้ต้ังกรรมการคณะธรรมยุตข้ึน มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาการคณะใน

คณะธรรมยุต เพื่อที่จะเสนอเจ้าคณะใหญ่สั่งปฏิบัติ

เพราะฉะนัน้ จงึได้เกดิมคีณะกรรมการคณะธรรมยตุขึน้ กรรมการคณะธรรม

ยุตนี้ก็ไม่มีการรับรองตามกฎหมายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่เอง 

ก็ไม่ได้มีการรับรองตามกฎหมายฉบับนั้น แต่ว่าคณะธรรมยุตเรายอมรับ นับถือและ

เชือ่ฟัง เป็นจารตีประเพณทีีถ่อืปฏบิตัมิา และจารีตประเพณดีงันี ้นบัถือเชือ่ฟังกนัจรงิ ๆ 

เพราะในสมัยนั้น พระเถรานุเถระในคณะธรรมยุต ยอมปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ 

แต่ในส่วนที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นการเบียดเบียนท�าลาย แต่ว่าในส่วนที่ไม่เป็น

ประโยชน์ เป็นการเบยีดเบียนแล้ว กไ็ม่รบัปฏบัิต ิแปลว่า "ด้ือแพ่ง" จนถงึได้ท�าหนงัสอื

ยื่นต่อรัฐบาล ในสมัยที่หลวงธ�ารงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี กฎหมายฉบับน้ัน  

ก็ยังใช้กันเร่ือยมา จนถึงสมัยสมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร และสมเด็จ 

พระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะด�ารงต�าแหน่งเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

เป็นสังฆนายก และรัฐบาลมี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
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ท่านจอมพล สฤษดิ ์ได้เข้าไปสงัเกตการณ์ประชุมสังฆสภา ครัน้แล้วก็ได้มคีวามเหน็ว่า 

ต้องเลิกกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๙ จึงร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันขึ้น และก็ได้ประกาศใช้

กฎหมายปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้ก็น�าเอารูปของ 

พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ นั่นแหละมาใช้เป็นส่วนใหญ่ เช่น 

มหาเถรสมาคม จึงได้กลับมีเจ้าคณะใหญ่ขึ้น ในคณะธรรมยุตก็มีเจ้าคณะใหญ ่

คณะธรรมยตุ และในมหานิกายเองกม็เีจ้าคณะใหญ่ ออกไปหลายหน เพราะมจี�านวนมาก 

ในกรรมการมหาเถรสมาคมรุน่แรกทีส่ดุของกฎหมายนี ้สมเดจ็พระสังฆราช วัดสระเกศ

เวลานั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระสังฆราช แต่ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช เพราะมีพรรษาสูง  

ท่านกต็ัง้มหานิกาย ๓ องค์ ธรรมยตุ ๓ องค์ รวมเป็น ๖ องค์เท่านัน้ เป็นกรรมการ

มหาเถรสมาคม

สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่า บ้านใคร ๆ อยู่ บ้านใคร ๆ 

ปกครอง ครั้งนั้น ฝ่ายมหานิกาย คือสมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน เป็นสมเด็จ 

พระวันรัต และสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดอรุณราชวราราม และท่านเจ้าคุณพระมหา

โพธิวงศาจารย์ (ถึงแก่มรณภาพแล้ว) ทางฝ่ายธรรมยุตก็มี สมเด็จพระสังฆราช  

วดัมกฎุกษตัริยาราม ขณะน้ันเป็น สมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ และสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ 

วดัราชบพิธ กับกระผม

ตามท่ีได้เล่าให้ฟังน้ี ก็เพ่ือท่ีจะให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความสังวรไว้ว่า เรื่อง 

การปกครองคณะสงฆ์นั้น ส่วนที่ยอดอันเป็นส่วนจะชี้ตายช้ีเป็นนี้เป็นส่วนส�าคัญ  

และก็เพื่อจะให้เข้าใจว่า คณะธรรมยุตเองนั้น ด�ารงอยู่ได้ก็เพราะคุณภาพของตนเอง 

และกต้็องอาศัยพระเถระฝ่ายมหานกิายช่วยสนบัสนนุค�า้จนุอกีส่วนหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

การด�ารงอยู่ได้นี้ ก็อย่าเข้าใจว่าด�ารงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

เพราะฉะนัน้ หน้าทีข่องท่านท้ังหลาย กค็อื ปฏบิตัศิาสนกิจ ปกครองหมูค่ณะ 

มุ่งที่จะสร้างพระภิกษุสามเณรให้เป็นพระภิกษุสามเณรที่ดี มีความรู้ความสามารถ  

คิดสร้างคนดีขึ้นในคณะให้รับเนื่องกันไป มุ่งรักษาพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะว่า

ความเข้มแข็งของคณะธรรมยุตนั้น บังเกิดขึ้นจากความยึดมั่นในพระธรรมวินัย  

เป็นที่ต้ังแห่งศรัทธาปสาทะของประชาชน ตั้งแต่ชั้นสูงลงมา ไม่ใช่ว่าด�ารงอยู่ได้ด้วย

ความรู้ ความสามารถทางโลกต่าง ๆ
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ฉะนัน้ กข็อให้ด�าเนนิการจดัการศกึษาให้หนกัไปในทางพระธรรมวนิยั ในทาง

ที่จะรักษาพระธรรมวินัยให้ดีพอสมควร แต่การที่จะกีดกันในทางโลกนั้น บัดนี้เป็นสิ่ง

ที่ไม่ควร ก็ต้องสนับสนุนเพราะเป็นการให้แสงสว่าง แต่ว่าต้องรักษาในทางธรรม  

อันเป็นส่วนปริยัติศาสนานี้ ให้เข้มแข็งด้วยกับควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤต ิ

พระธรรมวินัย อย่าให้หละหลวม ช่วยกันประคับประคองทดแทนกันไว้ สร้างคนดี 

กันไว้ คือสร้าง “พระดี, เณรดี” และไม่ใช่ว่าสร้างเพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะทดแทนกันไป  

อกีประการหนึง่ ต้องพยายามรกัษาความสามคัค ีความพร้อมเพรยีงกันในระหว่างนกิาย 

อย่าให้เป็นศัตรูกัน แต่ให้เป็นมิตรกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกัน 

รักษาพระศาสนา เพราะคณะธรรมยุตนี้มีน้อย ส่วนมหานิกายมีมาก

เพราะฉะนั้น มหานิกายจึงมีขอบเขตท่ีจะปฏิบัติศาสนกิจได้กว้างขวาง  

ธรรมยตุเองก็ต้องเจยีมตัว ปฏิบัติรกัษาตัวให้พอเหมาะพอด ีและรกัษามติรภาพไมตรจีติ

กันไว้

เหตกุารณ์ในหวัเล้ียวหวัต่อของการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจบุนั กอ็ย่างทีเ่ล่า

มานี้แหละ ก็ยังไม่หมด ยังมีอยู่อีกหลายเรื่องหลายประการ แต่ก็ต้องการปฏิบัต ิ

ที่เหมาะสม เพื่อให้บังเกิดความสามัคคีและให้เป็นที่เคารพนับถือซึ่งกันและกัน อันนี ้

เป็นข้อส�าคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้

การปฏิบติัพระธรรมวนัิยของเราน้ัน หรอืว่าการปฏบิติับ�าเพญ็บญุให้ทาน รกัษา

ศีลเป็นต้น ของพุทธบริษัททั้งหลายก็ดี สิ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็ดือ “กรรมฐาน” หรือ ภาวนา

บุญกุศล กรรมฐานนี้ เป็นหลักของใจอย่างส�าคัญ ได้ฟังค�าแถลงเมื่อกี้นี้ และส�าหรับ

ในจังหวัดนี้ ก็มีวัดกรรมฐานกว่า ๑๐ แห่ง ก็นับว่ามาก ขอให้ช่วยกันรักษาส�านัก

กรรมฐานเอาไว้ และก็ปรับปรุงให้ดี ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และก็ไม่ควรจะทิ้งกรรมฐาน

ส�าหรบัตนเองด้วย เพราะว่าการปฏบิตัใินพระกรรมฐานนัน้ท�าให้จติใจได้พบกบัความสงบ 

และความสุข ไม่ร้อนรน

ในจังหวดัน้ี ส่วนภูมภิาคน้ีกป็รากฏว่า ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาสทัง้หลายส่วนมาก 

เข้มแข็งและร่วมมือกันประกอบศาสนกิจอย่างใกล้ชิด ท้ังผู้ใหญ่ท่านท่ีคอยสอดส่อง  
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ซึ่งในปัจจุบันก็มี ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ องค์ปัจจุบันนี้ เป็นต้น  

เพราะฉะนั้น ก็เป็นที่น่ายนิดีพอใจ และเมื่อได้มาเห็นท่านสหธรรมิกทั้งหลาย มคีวาม

พร้อมเพรียงกัน ให้รู้สึกมีความสุขใจและก็ขออนุโมทนา

ในที่สุดน้ี ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล จงได้อภิบาล

รักษาทุก ๆ ท่านให้มีความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาย่ิง ๆ  

ขึ้น ไปเทอญ.



พระโอวาท๑

เรื่อง ความประสานกันของปัญญา

ท่านเจาคณะ เจ้าอาวาส อบุาสกอบุาสกิา และนกัเรยีน พร้อมท้ังสาธุชนท้ังหลาย

ได้ฟังค�ารายงานถึงความเป็นไปของโรงเรียนศรีธรรมวิทยา รู้สึกมีความสุขใจ

และอนุโมทนาในการต้ังและด�าเนินการของโรงเรียน เบื้องต้นขออนุโมทนาและถวาย

กุศลแด่ทานเจ้าคุณพระเทพปัญญามุนี (ยโส เฉย) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์  

ซึง่ท่านมาด�าริจดัตัง้โรงเรียนนีข้ึ้น และท่านเจ้าอาวาสปัจจบุนักไ็ด้ด�าเนนิกจิการสบืต่อมา 

ได้รับเป็นเจ้าของอ�านวยการให้โรงเรียนได้ด�าเนินต่อมา จนมีนักเรียนชาย-หญิง  

และมีพระภิกษุสามเณรเข้าเรียน เพิ่มเติมความรู้มีจ�านวนไม่น้อย นับว่าได้ตั้งขึ้นเป็น

หลกัฐาน ทัง้ได้รบัการรบัรองวทิยฐานะเทียบเท่าโรงเรยีนรฐับาลจากกระทรวงศกึษาธกิาร

ตามที่อาตมภาพและคณะ ได้เดินทางมาเย่ียมวัดและพุทธบริษัทในภาคนี้  

เท่าท่ีได้ผ่านมากร็ูส้กึว่า ประชาชนในภาคนีต้ืน่ตวัในการศกึษากนัเป็นอนัมาก และวดั

ทั้งหลายก็ได้ขวนขวายช่วยจัดช่วยตั้งโรงเรียน เพื่อประโยชน์แก่กุลบุตรกุลธิดา  

ตลอดถึงจนพระภิกษุสามเณรมากวัด เรียกว่ามีทุกจังหวัด จังหวัดหนึ่งก็มากแห่งบ้าง 

๑   แสดงแก่ พุทธศาสนิกชน และนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ณ ศาลาการเปรียญ 

 วดัศรีธรรมาราม อ.เมอืง จ.ยโสธร วนัที ่ ๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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น้อยแห่งบ้าง เป็นประเภทโรงเรยีนราษฎร์ของวดับ้าง โรงเรยีนผูใ้หญ่บ้าง นีห้นกัไปใน

ทางคดีโลก และนอกจากนี้ ก็เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม สอนนักธรรมและบาลีอีกมาก 

ซึ่งเป็นไปในด้านพระศาสนา ก็แสดงว่า ได้มีการตื่นตัวในการศึกษากัน ทั้งในทางคดี

โลกและทัง้ในทางคดีธรรม ความต่ืนตวัในการศกึษานี ้เป็นของด ีเพราะได้ปัญญาเป็น

แสงสว่างของชีวิต

พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย ต่างก็ขวนขวายให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนให้ดี

ที่สุดตามความสามารถ และส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันว่า การให้การศึกษาวิชา

ความรู้นัน้ ดีกว่าการให้มรดกอย่างอ่ืน เพราะว่าเมือ่ลกูชายลกูหญงิได้มคีวามรู้ตดิตวัไป 

ก็สามารถที่จะปกครองและประกอบอาชีพการงาน แสวงหาทรัพย์สมบัติอื่น ๆ เอาได้ 

ก็แสดงว่า บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย บัดนี้ก็พากันเห็นประโยชน์ของการศึกษา 

และอดุหนนุส่งเสรมิให้ลูกหลานได้รบัการศกึษาให้ดทีีสุ่ด ข้อนี ้เป็นทางแห่งความเจรญิ 

แม้เช่นนั้น ก็ยังมีข้อที่ควรท�าอันเกี่ยวแก่การศึกษา โดยเฉพาะคือการอบรมให้รู้จัก

พระพทุธศาสนา ฝึกหดัให้มกีารปฏิบตัตินอยูใ่นศลีธรรมอนัด ีทางกระทรวงศกึษาธกิาร 

ก็มองเห็นความส�าคัญในข้อนี้ จึงให้บรรจุวิชาศีลธรรมเข้าไว้ เป็นหลักสูตรส�าหรับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนหนึ่ง แต่เม่ือถึงข้ันมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่มีบรรจุไว้  

ก็น่าจะเอาอย่างมาจากต่างประเทศ เพราะตามที่ทราบมานั้น ในต่างประเทศ ส�าหรับ

ชัน้มหาวทิยาลัย ไม่มีการบรรจวุชิาศีลธรรมของศาสนาใด ศาสนาหนึง่เข้าไว้เป็นหลกัสูตร 

เพราะเขาถือว่า เป็นเสรีภาพของทุก ๆ คนที่จะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ส่วนใน

ชั้นมัธยมศึกษา และประถมศึกษาน้ัน ไม่ทราบว่าเขามีจัดวิชาศีลธรรมไว้หรือไม่  

แต่ว่าของเรานั้นยังมีการจัดอยู่ แต่การจัดเอาไว้นั้น ก็ก�าหนดให้มีคะแนนสอบเพียง 

เลก็น้อย การสอนมักจะบกพร่อง เพราะฉะนัน้ วชิาศลีธรรมหรอืวิชาพระพทุธศาสนานัน้ 

จึงกล่าวได้ว่าเป็นวิชาที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานปี จนถึงบัดนี้ ปรากฏว่าความเสื่อม

ศีลธรรมได้บังเกิดขึ้นท่ัวไป คณะสงฆ์เองก็มีความส�านึกอยู่เช่นนี้ จึงได้พยายามที่จะ

เข้าช่วยสอนวิชาศีลธรรม ช่วยจัดสอนวิชาศีลธรรม

เพราะฉะนัน้ จงึได้มกีารจดัตัง้สอนโรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์กันขึน้บ้าง 

ได้มีพระวิทยากรช่วยสอนในโรงเรียนต่าง ๆ บ้าง และทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็

เริ่มเห็นความส�าคัญ ได้ด�าริ หรือว่ารับความด�าริ จากผู้อื่นในอันที่จะหาทางส่งเสริม
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วิชาศีลธรรม หรือวิชาพระพุทธศาสนาขึ้น และวัดทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้ตั้งโรงเรียน

ประเภทต่าง ๆ กนัขึน้มาก และปรากฏว่า ได้รับความนยิมจากบรรดาพ่อแม่ ผูป้กครอง

นักเรียนทั้งหลาย ดังเช่นในวัดนี้ ก็ได้มีเด็กนักเรียนชายหญิงอุดหนุนเข้ามาเรียนเป็น

จ�านวนมาก และนอกจากนี้ ก็ได้มีพระภิกษุสามเณร เข้ามาเล่าเรียนศึกษาเพิ่มเติม

ความรู้ วัดต่าง ๆ ก็ได้มีก�าหนดหลักเกณฑ์ให้พระภิกษุสามเณร เล่าเรียนนักธรรม 

คอื นกัธรรมและบาลี ควบคู่กนัไปด้วยบ้าง หรือต้องสอบนกัธรรม ต้องสอบบาลใีห้ได้

เท่านั้นเท่านี้ก่อน จึงจะเรียนในชั้นนั้นชั้นนี้ได้บ้าง อันเป็นระเบียบที่สับสนกันอยู่มาก 

ในบัดนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดตั้งอนุกรรมการขึ้น เพื่อท่ีจะได้ปรับปรุงโรงเรียนต่าง ๆ  

ที่ตั้งอยู่ในวัด ตลอดจนถึงการก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ลงเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน เผื่อว่าจะได้รักษาระดับความรู้ ปริยัติธรรม คือนักธรรมและบาลีของ 

พระภิกษุสามเณรทั้งหลาย ไม่ให้เสื่อมลงด้วย ในขณะเดียวกัน ก็ได้อนุญาตให้เรียน

วชิาเพิม่เตมิหลกัสตูรของชัน้ประถม ชัน้มธัยม ซึง่ไม่ขดักนักบัพระวินยัด้วย และส�าหรบั

เด็กชายหญิง โดยตรงนั้น เมื่อโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด เป็นผู้จัด เป็นเจ้าของ ดังนี้ ก็มี

โอกาสทีจ่ะอบรมสัง่สอนพระพทุธศาสนา ให้เดก็มคีวามรูใ้นพระพทุธศาสนา ให้ปฏิบตัิ

ศีลธรรมดียิ่งขึ้น เพราะว่า ความรู้ ทั้ง ๒ แขนง คือทั้งในทางโลก และในทางธรรมนี้ 

เป็นเร่ืองทีจ่�าเป็นท้ัง ๒ ด้าน ทางคณะสงฆ์และรฐับาล ได้ปล่อยให้ความรูทั้ง้ ๒ ด้าน

นี้แยกกันไปอยู่นานแล้ว คือ ทางโลกก็เรียนกันไปทางหนึ่ง ทางพระก็เรียนกันไปอีก

ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้น โลกกับธรรมหรือว่าอาณาจักรกับพุทธจักรจึงไม่พบกัน  

ไม่ประสานกัน ในด้านปัญญา ในด้านวิชา ต่างคนก็ต่างจ�้าเรือกันไป พายกันไป 

คนละทาง และเมื่อเป็นดังนี้ ก็ท�าให้เกิดความเหินห่างกัน แม้ว่าโรงเรียนส่วนมากจะ

ตัง้อยูใ่นวดั เช่นในบดันี ้แต่ว่าถ้าพระไม่ได้จดัไม่ได้ท�า ไม่ได้เข้าไปเกีย่วข้องกค็ล้าย ๆ 

กับว่า ตั้งอยู่ก็สักว่าตั้งอยู่เท่านั้น อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล ไม่ท�าให้เกิดความสัมพันธ์

กันในด้านปัญญา และเมื่อไม่เกิดความสัมพันธ์ในด้านปัญญาก็เกิดความเหินห่าง 

มาตั้งแต่เด็ก นี้เป็นอันตรายแก่ส่วนรวม คือแก่ชาติ แก่ศาสนาเอง

ฉะนั้น จึงเป็นความจ�าเป็นจะได้ให้ความรู้ทั้ง ๒ ด้านนี้ เดินขนานกันไป คือ 

ทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ โลกกับธรรม อาณาจักรกับพุทธจักร ก็มีอยู่

ใกล้กัน ขนานกัน พบกัน เป็นความประสานกันในทางปัญญา เมื่อเป็นความประสาน
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กันในทางปัญญาแล้ว ความเคารพนับถือ ความใกล้ชิดต่าง ๆ ความเข้าใจกันต่าง ๆ 

ก็จะเป็นและเกิดขึ้น ต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ด�าเนินไปสู่ความเจริญ

อนันี ้เป็นนโยบายหลกัแห่งการจดัการศกึษาของคณะสงฆ์ ทีจ่ะร่วมกับรัฐบาล 

ที่จะด�าเนินในโอกาสต่อไปนี้ และในบัดนี้ ก็ได้เริ่มกันมาบ้างแล้ว แต่การจัดการเช่นนี้ 

จะต้องอาศัยเวลาและจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถอีกมาก เพราะฉะนั้น  

ในบัดนี้ก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลาย ผู้มีส่วนจัดส่วนสอนในโรงเรียนนี้ อย่าได้ลืมการที่

จะสอนสอดแทรกวชิาพทุธศาสนา ให้เดก็ชาย-หญิงเหล่านี ้มีความรูจ้กั พระพทุธศาสนา 

รู้จักประพฤติธรรม และก็อย่าลืมท่ีจะได้กวดขันพระเณรที่มาเรียนวิชานี้ ให้ต้ังอยู่ใน

ความสังวร มีความประพฤติดี เป็นพระที่ดี เป็นเณรที่ดี และให้ศึกษาศาสนาศึกษา 

คือนักธรรมและบาลีควบคู่กันไปด้วย อย่าได้ปล่อยทิ้ง และส�าหรับพระเณรนั้น ก็จะ

ต้องถือว่า วิชาศาสนาศึกษานั้น วิชาพระพุทธศาสนา อันได้แก่ นักธรรมและบาล ี 

อันเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์น้ัน เป็นวิชาหลักของตน และเป็นหัวใจแห่งการศึกษา

ของตน ส่วนวิชาอื่น ๆ เป็นวิชาประกอบส�าหรับที่จะสร้างปัญญา เพื่อที่จะได้มีความ

ประสานใกล้ชิด ขนานกันไปในปัญญาในทางโลก หรือกับอาณาจักร เมื่อจัดดังนี้แล้ว

กคิ็ดว่าจักไม่เป็นอนัตราย และกจ็ะอ�านวยประโยชน์ ให้เกดิขึน้ได้ทกุฝ่าย ในโอกาสนี้ 

ทีไ่ด้มาเยีย่มโรงเรยีนนี ้กข็อฝากข้อคดิ และข้อแถลงให้ทราบถงึนโยบายของคณะสงฆ์ 

ตามที่กล่าวมานี้

และในที่สุดนี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

รักษาทกุ ๆ ท่าน ให้ถงึซึง่ความสขุ ความเจรญิงอกงามด้วยปัญญา และความประพฤตดีิ 

ทุก ๆ คน เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่องเทวธรรม

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

บดันี ้ท่านข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มท่ีานผูว่้าราชการจงัหวัดเป็นประธาน 

ได้มาประชุมกันในศาลาประชาคม และได้กล่าวขอศีล ครั้นรับศีล ๕ แล้วก็ได้กล่าว 

พรหมาอาราธนา เพื่อให้อาตมภาพกล่าวธรรมกถาแก่ที่ประชุมนี้

โดยทีอ่าตมภาพกับคณะ ได้รบัก�าหนดให้เดินทางมาเย่ียมวัดและพทุธศาสนกิชน

ทั้งหลายในภาคนี้ เม่ือได้เดินทางมาถึงจังหวัดน้ี อันเป็นจังหวัดที่ได้ตั้งขึ้นใหม่เมื่อ 

ไม่นานนัก ได้มีโอกาสพบปะกับท่านข้าราชการ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น  

และพุทธบริษัทชาย-หญิง ทั้งได้พบปะกับท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร 

สหธรรมิก ทั้งได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดี และเมื่อได้ออกบิณฑบาต

ตอนเช้าร่วมกบัพระภกิษทุัง้หลาย กไ็ด้มปีระชาชนผูม้ศีรทัธาปสาทะ ได้มาร่วมใส่บาตร

พระสงฆ์เป็นจ�านวนมาก อาตมภาพก็ถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ และอนุโมทนา

กุศลแก่พระเถระ ท่านข้าราชการ และพุทธบริษัท ประชาชนทุกท่าน

๑   แสดงแก่ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ณ หอประชมุ จ.ยโสธร  

 วนัที ่ ๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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จังหวดันีม้ชีือ่ทีไ่พเราะ และชือ่ของเมืองต่าง ๆ ในภาคนีเ้ป็นอนัมากกเ็ป็นชือ่

ที่ไพเราะ แสดงถึงท่านผู้ขนานนามมาแต่เก่า เป็นผู้ท่ีมีความซาบซึ้งในนิรุกติศาสตร์ 

ดังชื่อของจังหวัดนี้ว่า “ยโสธร” ก็เป็นค�าที่ใกล้เคียง หรือเป็นค�าเดียวกันกับพระนาม

ของพระราหลุมารดา คอืพระนาม "ยโสธรา" ก็คือ "ยโสธร" น่ันเอง ซ่ึงก็เป็นการเหมาะสม 

เพราะปรากฏว่า ประชาชนในจังหวัดนี้เป็นผู้มีอัธยาศัยดี จิตใจส่วนใหญ่ ตั้งม่ันใน 

คุณพระรัตนตรัย ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตามระบอบพระพุทธศาสนา 

บ�าเพญ็บุญในพระพทุธศาสนา รกัษาจารตีประเพณอีนัดีงาม ยังไม่ค่อยจะได้เปล่ียนแปลง

ไปตามของใหม่ทีห่ลัง่ไหลเข้ามาโดยมาก เป็นเหตใุห้เกดิความสงบเรียบร้อย ไม่สู้จะมี

คดีอาชญากรรมอันเกิดจากความประพฤติของคน ส่องถึงความที่มีจิตใจใฝ่ความสงบ  

สมกับเป็นพุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น นามจังหวัดนี้ อันเป็นค�าเดียวกับพระนามพระราหุลมารดา  

จึงเป็นค�าท่ีเป็นมงคล อันท่านทั้งหลายชาวจังหวัดนี้ จะพึงมีความภาคภูมิใจ และ 

ช่วยกันรักษาของดีความดีของเราท้ังหลายไว้ อบรมลูกหลานให้รู้จักความดี ของดี 

อันเป็นมรดกตกทอดมาของเราเอง ข้อนี้ก็ต้องอาศัยที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย 

จะต้องช่วยกันรักษาส่งเสริมความดีของเราที่ได้ประพฤติกันมา

ในการท่ีได้รับอาราธนาให้มาแสดงธรรมกถาแก่ที่ประชุมนี้ อาตมาก็รู้สึกมี

ความสขุใจ และพอใจรบัอาราธนา เพราะเป็นทางเดยีวทีพ่ระจะพงึปฏบิติัการตอบแทน

แก่ท่านสาธชุนทัง้หลายได้ ท่านสาธชุนทัง้หลายนัน้ ได้ช่วยกนัอปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนา 

สร้างวัดวาอาราม อุดหนุนให้บุตรหลานเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณร อุปการะ 

พระภิกษุสามเณรให้ได้รับสัปปายะต่าง ๆ ทางที่พระภิกษุสงฆ์จะพึงปฏิบัติตอบแทน

ท่านทั้งหลายน้ัน ก็คือด้วยการท่ีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตั้งใจปฏิบัติตาม 

พระธรรมวนิยั และเม่ือมีความรูค้วามสามารถกเ็ทศนาอบรม ส่ังสอนประชาชน เป็นการ

ให้ธรรม เป็นการตอบแทน นอกจากการให้ธรรม อันเป็นการตอบแทนแล้ว ก็หาสิ่ง

อื่นที่จะให้ไม่ได้

เพราะฉะนั้น การที่กล่าวมานี้ ก็จะพึงเห็นได้ว่า คนไทยเรานั้นได้รู้จักธรรม 

ตีค่าธรรมสูงย่ิงกว่าวัตถุคือเงินทองเป็นต้น ถ้าหากว่าคนไทยเราไม่ตีค่าของธรรมสูง  

ยิ่งกว่าวัตถุแล้วจะสละทรัพย์สินเป็นอันมากสร้างวัดวาอาราม บริจาคอุปถัมภ์บ�ารุง 
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พระภิกษุสามเณรท้ังหลายเพื่ออะไรกัน เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้บ�ารุงนั้น  

เป็นวัตถุที่ต้องจับจ่ายซื้อหา ดังเช่นเมื่อออกบิณฑบาตเมื่อเช้านี้ ท่านสาธุชนทั้งหลาย

ได้ใส่บาตร ข้าวท่ีท่านใส่ ของคาว ของหวานทีท่่านใส่ กล้็วนทีจ่ะต้องจดัหามา ถ้าเป็น

ชาวนาเอง ก็ต้องท�านาเอง กว่าจะได้ข้าวมากเ็หน่ือยยาก ถ้าไม่ได้เป็นชาวนาเอง กต้็อง

ซือ้หาจบัจ่าย แล้วก็ต้องมาหุงต้ม มาจัดตกแต่งให้เรียบร้อย กว่าจะเป็นอาหารมาใส่

บาตรได้ ก็ต้องลงทุนลงแรง แม้เพียงเท่านี้ ก็พึงจะเห็นได้ว่าแม้การใส่บาตร ครั้งหนึ่ง 

ก็เกิดจากน�้าพักน�้าแรงของท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นอันมาก และท่านผู้ก่อสร้างวัดวา

อารามและถาวรวตัถทุัง้หลาย กย็ิง่ต้องรวบรวมทุนทรพัย์มากย่ิงข้ึนไปกว่านัน้ บนยอด

เขาสูง ๆ ก็ยังขึ้นไปสร้างวัดได้ใหญ่โต บนพื้นดินก็ไปสร้างไว้ได้ เป็นโบสถ์เป็นวิหาร

เป็นกุฏิ กว่าจะได้เงินได้ทองมา ก็ต้องเหนื่อยยาก ต้องรวบรวมเข้ามา แต่ว่าก็สละได้

ด้วยก�าลังของศรัทธา เพื่อบูชาธรรมนั่นเอง บรรดาพระภิกษุสามเณรเล่า ก็ไม่ใช่ใคร

ที่ไหน ก็เป็นลูกชาวบ้าน หลานชาวบ้าน และพ่อแม่ญาติพี่น้องก็อุดหนุนให้บวชเรียน

กันคราวหนึ่ง ๆ ก็ต้องเสียเงินทองกันอีกเหมือนกัน ต้องเตรียมอัฎฐบริขาร ต้องเชิญ

แขกเหรื่อ บางที่ก็มีการจัดงานสมโภช มีท�าขวัญแห่แหนกันไปวัด เป็นการเอิกเกริก 

ต้องลงทุนลงแรง และเมื่อบุตรหลานบวช ก็มีความปีติ ยินดี ถือได้ว่าเป็นญาติใน

พระพุทธศาสนา ฝ่ายบุตรหลานที่บวชเล่าเรียน ก็ถือได้ว่าทดแทนคุณของบิดามารดา 

และถ้าบตุรหลานไปบวชได้นาน มารดาบิดาญาตพิีน้่องกอ็นโุมทนา จนถงึบวชไม่สึกกไ็ม่

ว่า เพราะว่าจะได้อยู่สบืต่อพระพุทธศาสนา เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ต่อไป และกเ็ลีย้งด ู

ส่งเสรมิ ไม่ใช่แค่ญาติโยมของพระเท่านั้น แม้บุคคลอื่น ๆ ก็อุปการะอุดหนุนส่งเสริม 

ด้วยความนับถือว่าเป็นภิกษุ ถือเหมือนอย่างว่าเป็นญาติ

เพราะฉะน้ัน ในธรรมเนียมชนบท จงึมคี�าเรยีกพระว่า “หลวงพ่อ” “หลวงตา” 

“หลวงพี่” เป็นต้น เท่ากับว่ายกให้เป็น “ญาติ” ถ้าเป็นผู้แก่หน่อย เป็นสมภารเจ้าวัด 

ก็เป็นหลวงพ่อ เท่ากับยกเป็นหลวงพ่อ รองลงมาก็เรียกเหมือนอย่างเป็นญาติชั้นนั้น 

ชัน้นี ้แสดงความนบัถอือย่างสนทิสนม ในภกิษสุามเณรเหล่านัน้ นีก่ไ็ม่ใช่เพราะอะไร 

นอกจากธรรม ถ้าหากว่าพระภิกษุสามเณรไม่ประพฤติธรรมแล้ว ญาติโยมทั้งหลายก็

ไม่นบัถอื ไม่อุปการะดังกล่าวแล้ว ด้วยอานภุาพของธรรมเท่านัน้ ญาตโิยมทัง้หลายจงึ

นับถือ และญาตโิยม ทัง้หลายสร้างวดัวาอารามเป็นต้นดงักล่าว กด้็วยอานภุาพของธรรม
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เพราะฉะนั้น จึงแสดงว่า คนไทยเรานั้นได้ตีค่าของธรรม ได้ประมูลธรรมว่า

มค่ีาสงูกว่าวตัถมุาตัง้แต่โบราณกาลจนถงึปัจจบุนั และฝ่ายพระภกิษสุงฆ์ ซึง่เมือ่ได้เข้า

มาบวชเรยีน เมือ่อยูไ่ปนาน กม็โีอกาสได้เล่าได้เรยีนพระปรยัิตธิรรม มีความรู ้รกัษา

พระพุทธศาสนา สืบต่อกันมา แล้วก็แสดงธรรมนี้เองโปรดญาติโยม เป็นธรรมทาน 

คือเป็นการให้ธรรมนีแ้หละ เป็นการตอบแทน ญาตโิยมทัง้หลายกร็บัธรรมไปประพฤติ

ปฏบิติั เป็นทานบ้าง เป็นศีลบ้าง เป็นภาวนาบ้าง ภาวนากค็อืการอบรมจติ และปัญญา

ค่อย ๆ กล่อมเกลาอัธยาศัยจติใจให้งดงามอ่อนโยน ให้ประณีตสืบต่อกนัมาชัว่ลกูหลาน

เพราะฉะนั้น จึงปรากฏการแสดงออกของมารยาททางกิริยา กาย วาจา  

อนัส่งถึงจิตใจของประชาชนทัง้หลายในภาคนี ้ส่วนมากกเ็รยีบร้อยงดงาม มคีวามเคารพ

ต่อพระสงฆ์มคีวามเคารพต่อผูใ้หญ่ เมือ่พระสงฆ์เดนิผ่านบรรดาเดก็ ๆ ยิง่ไกล ๆ ออกไป 

กจ็ะนัง่ลงแสดงความเคารพกนั เป็นอย่างนีโ้ดยมาก ส่องถงึการทีผู่ห้ลกัผูใ้หญ่ได้อบรม

สืบต่อกันมา ให้มีความเคารพพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ให้มีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ ดังนี้เป็นต้น นี่เป็นผลของการอบรมมาดี ตามหลัก

ธรรมในพระพุทธศาสนา แต่ก็น่าเป็นห่วงว่า ในบัดนี้ เมื่อส่ิงที่เรียกว่าความเจริญ 

ทั้งหลายตามแผนใหม่ ได้แผ่เข้ามาถึงแล้วความงดงาม ทั้งหลายดังกล่าวนี้ ก็เกรงว่า

จะค่อย ๆ หายไป ถ้าหากว่า เราทั้งหลายไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้ เหมือนอย่างถิ่นที ่

เรยีกว่า “เจริญ” ในกรุงเทพฯ ก็ตาม ในจังหวัดต่าง ๆ อันเป็นแหล่งท่ีเรียกกันว่า 

มีความเจริญกต็าม สิง่ต่าง ๆ ดงักล่าวนี ้จะเปล่ียนหน้ามอืเป็นหลังมอืไปหมด พระเณร

เองบางทีก็ขาดความส�ารวมระวัง ไม่ได้นึกว่าเป็นพระเป็นเณร แต่นึกว่าเป็นคน  

ฝ่ายชาวบ้านเองก็เมื่อเห็นพระเห็นเณรก็ไม่นึกว่าเป็นพระเป็นเณร นึกว่าเป็นคน และ

เป็นเช่นนี้แล้ว ก็เดินกระทบไหล่กันได้ ไม่ต้องมีความเคารพในกันและกัน เรียกว่า

ขนมจีนกับน�้ายาพอดีกัน เป็นไปดังนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากแล้ว และนอกจากนี้ ความ

ประพฤตเิสือ่มเสยีต่าง ๆ กม็มีากขึน้ บรรดาคนดคีนงามในชนบทนัน้ ดงัทีไ่ด้กล่าวมา

มกัจะเป็นคนซ่ือ เพราะว่าอยู่กนัมาในหมู่ของคนทีม่ธีรรมซือ่ตรงต่อกัน สงเคราะห์กัน 

ไม่หลอกลวงกนั คราวนีถ้้ามคีนฉลาดแกมโกงมาจากทีอ่ืน่ กเ็ข้ามาพดูหลอกล่อต่าง ๆ 

คนซื่อก็ต้องเชื่อ แล้วในที่สุดก็เสียหาย และเมื่อเสียหายเข้าหลาย ๆ ครั้งก็เกิดเป็น

ความโกรธแค้น ก็เลยต้อง ตอบแทนกันด้วยความโกง ด้วยความคด และด้วยความ

ร้ายต่าง ๆ อัธยาศัย สันดานที่เคยดี ก็ต้องเปลี่ยนเป็นร้ายไป ดังนี้ก็มีอยู่เป็นอันมาก
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อนันีก้เ็ป็นผลของสิง่ทีเ่รยีกว่าความเจรญิในปัจจบุนั ซึง่แผ่เข้ามาจากทีต่่าง ๆ 

ซึ่งเราทั้งหลายควรต้องระมัดระวัง

สิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือว่าอย่าทิ้งพระพุทธศาสนา อย่าทิ้งหลักธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนไว้ดีนัก แต่ว่าขอให้เราท้ังหลายได้ส�านึก  

และการสอนหลักธรรมพระพุทธศาสนานั้นเล่า ก็ไม่ใช่ว่าผิดจากธรรมชาติธรรมดา 

ไม่ใช่สอนส�าหรบัคนท่ีตายไปแล้ว คือไม่ใช่สอนไว้ส�าหรบัโลกหน้า ดงัท่ีมคีนกล่าวหาว่า 

พระพุทธศาสนานั้น เหมาะส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว แต่ว่าไม่เหมาะส�าหรับคนปัจจุบัน 

ที่กล่าวหาดังนี้ ก็เพราะไม่รู้จักพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่ได้มาพบท่านทั้งหลายทุกฝ่าย ทั้งผู ้ปกครอง  

หรือผู้รับใช้ประชาชน ก็ปรารถนาที่จะชี้แจงให้รู้จักหลักพระพุทธศาสนาบ้างเพียงบาง

ประการ ว่าหลกัพระพทุธศาสนานัน้ อบรมด ีและสอนดจีรงิ ๆ เป็นการสอนทีส่อดคล้อง

กบัธรรมชาตธิรรมดา ไม่ใช่การสอนทีขั่ดธรรมดา ยกตวัอย่าง ความรังเกยีจ และความกลวั 

คนเรานั้น ย่อมมีความรังเกียจ มีความกลัวกันอยู่เป็นธรรมดา จนถึงกับมีกล่าวว่า 

ความกลวันัน้เป็นสญัชาตญาณอย่างหนึง่ของคน แต่ว่าความรงัเกยีจและความกลวัของ

คนเรานั้น โดยปกติ รังเกียจข้างนอก รังเกียจภายนอก เช่นว่า รังเกียจสิ่งที่สกปรก

ทัง้หลาย รังเกยีจของโสโครกทัง้หลาย รงัเกยีจคนเป็นโรคทัง้หลาย ตลอดจนถงึรังเกยีจ

คนที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย ความกลัวก็เหมือนกันก็เป็นความกลัวออกไปภายนอก เช่น

ว่ากลัวสิ่งที่เป็นอันตรายในภายนอกทั้งหลาย ตลอดจนถึงกลัวคนร้ายที่จะมาท�าร้าย

เพราะฉะนั้น คนเราจึงต้องหาเคร่ืองป้องกันตัว เช่นว่าสร้างบ้าน ก็ต้องท�า

ประตูหน้าต่าง ต้องใส่กุญแจเวลาไม่อยู่ หรือเวลานอนก็ต้องลั่นกลอน กลัวคนร้ายจะ

มาขโมย บ้านกต้็องล้อมรัว้ให้เป็นขอบเขต และนอกจากนี ้ยงัมอีาวธุเป็นเครือ่งป้องกนั

ต่าง ๆ ไว้อีก ท้ังยังมีเครื่องรางของขลัง ส�าหรับป้องกันตัวตามศรัทธาของแต่ละคน 

เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดมาจากความรังเกียจและความกลัวของคน ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่เป็น

พื้นเป็นธรรมดา
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คราวนี ้พระพทุธศาสนาสอนอย่างไร เกีย่วกับความรงัเกยีจและความกลวัดงันี้ 

ใครจะรังเกียจและกลัวอันตรายภายนอกอย่างไร จะป้องกันอย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่อง 

ของแต่ละบุคคล พระพุทธเจ้าท่านไม่ว่า แต่ท่านว่าสอนให้รู้จักพัฒนาความรังเกียจ 

และความกลวัข้ึนไปอีกระดบัหนึง่ คอืให้รู้จกัรังเกยีจตวัเอง ให้รูจ้กักลวัตวัเองทีจ่ะเป็น 

คนชั่ว เพราะว่าคนเราโดยมาก นั้นมัวไปรังเกียจคนอ่ืน ไปมัวกลัวคนอื่นที่จะเป็น 

คนชั่วต่อตน ท่ีจะมาท�าร้ายตน แต่ว่าลืมไปที่จะมารังเกียจตนเอง จะมากลัวตนเอง 

ที่เป็นคนร้ายไปเบียดเบียนเขา น่ีมนุษย์เราขาดหลักส�าคัญอันนี้ ซึ่งพระพุทธศาสนา 

ก็สอนใส่เข้ามาตรงนี้เอง คือให้รู้จักปฏิบัติปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนาความรังเกียจ

ความกลัว ที่เรามีอยู่นั่นแหละ ให้มารังเกียจตัวเอง ให้มากลัวตัวเองท่ีจะเป็นคนชั่ว  

ไปท�าร้ายเขา น่ีแหละเป็นพระพทุธศาสนา ขอให้ท่านทัง้หลายเข้าใจอยูต่รงนี ้ ไม่ได้อยู่ 

ทีอ่ืน่ พระพทุธศาสนานัน้ จึงเป็นหลักพัฒนาจิตใจนี้เอง เป็นหลักพัฒนาคนให้เป็นคน 

ไม่ใช่อื่น และก็ขอให้ทราบกันว่า ความรังเกียจตนเอง ดังกล่าวนี้ ภาษาธรรมเรียกว่า 

“หิริ” ความกลัวตนเองท่ีจะเป็นคนช่ัว ดังกล่าวนี้ ภาษาธรรมเรียกว่า “โอตตัปปะ” 

พระพทุธเจ้าได้ทรงยกหริ ิโอตตปัปะ น้ีเอง ว่าเป็นธรรมโลกบาล คอืคุม้ครองโลก และ

ในข้อน้ี กข็อให้ท่านทัง้หลายเข้าใจว่า อนัการนบัถือผสีางเทวดานัน้ เป็นเรือ่งของคนที่

นับถือกันมา ตั้งแต่โบราณกาล แม้คนไทยเรา ก็นับถือผีสางเทวดา เป็นต้นว่านับถือ

ผบีรรพบุรษุ พระพทุธศาสนานัน้ ไม่แสดงเรือ่งผสีางเทวดาเป็นส�าคญั แต่ว่าเพราะคน

เรารู้จักผีสางเทวดา เช่นรู้จักพระอินทร์ รู้จักท้าวโลกบาล เพราะฉะนั้น จึงได้น�าชื่อ

ของเทวดามาเป็นธรรม ให้สถิตอยู่ในใจ คือ “หิริโอตตัปปะ” นี้เอง เป็นโลกบาล คือ

เป็นเทวดาที่รักษาใจ และเมื่อใครมีหิริโอตตัปปะ ก็เรียกว่ามีเทวดารักษาใจทั้ง ๔ ทิศ 

รับประกนัได้ว่าจะไม่ไปเป็นคนร้าย ท�าร้ายใครทกุทศิทกุทาง พระพทุธศาสนาย่อมเป็น

หลักพัฒนาจิตใจดังนี้ทุกข้อ ตั้งแต่ระดับต�่าจนถึงระดับสูง

จะยกตัวอย่างอีกประการหนึ่ง คนเรานั้น เมื่อว่าทางโลกทั่ว ๆ ไป เมื่อโลภ 

โกรธ หลง ขึน้มา กจ็ะต้องไปฆ่าเขาบ้าง ไปลกัของเขาบ้างเป็นต้น อาชญากรรมเหล่านี้ 

ล้วนเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงทั้งนั้น ถ้าคนเราไม่มีจิตมีความโลภ  

ความโกรธ ความหลงแล้ว จะไม่ประกอบอาชญากรรม เพราะว่า กเ็ขา มาท�าให้โกรธ 
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เช่นว่า เขามาท�าร้าย เขามาด่าว่า มันก็โกรธขึ้นมา เมื่อโกรธก็จะต้องไปท�าร้ายตอบ 

ปกติก็เป็นไปอยู่ดังนี้

คราวนี้พระพุทธศาสนาสอนอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านก็สอนโดยความว่า  

“การทีจ่ะไปฆ่าเขา ไปลักของเขานัน้ เป็นการท�ายาก มนัห่าง เพราะฉะนัน้ อย่าไปท�า

อย่างนั้น ให้มาฆ่าตัวความโลภ ความโกรธ ความหลงเสียเอง คือดับความโลภ  

ความโกรธ ความหลงในจิตใจนี่เอง และเมื่อดับความโลภ ความโกรธ ความหลงใน

จติใจของตวัเองลงได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปฆ่าใคร ไปลกัของใคร ไม่ต้องไปก่อเวร ก่อภยัอะไร” 

และก็ไม่ทรงตรัสสอนไว้อย่างนี้เท่านั้น ได้ประทานข้อปฏิบัติไว้เป็นเครื่องมือ เช่นว่า 

ความมีสติ สัมปชัญญะ รู้จักระลึกได้ มีความรู้ตัว มีสติคุมจิตใจ ตรัสสอนให้มีขันติ

ความอดทน รู้จักอดกลั้นใจ มีโสรัจจะ สงบเสงี่ยม ดังนี้เป็นต้น นี่ก็เป็นหลักพัฒนา

ท�าจิตใจให้งดงามน่ันเอง พร้อมท้ังพัฒนาความประพฤติให้ดีงามด้วยหลักของศีล  

ของสมาธิ ของปัญญา หรือหลักของทาน ศีล ภาวนา ก็ล้วนเป็นหลักส�าหรับพัฒนา

จติใจให้งดงามทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ เมือ่กล่าวโดยส่วนรวมแล้ว หลกัธรรมในพระพทุธ-

ศาสนาจึงเป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจ พัฒนาคนให้เป็นคน พัฒนาคนให้

เป็นเทวดา คอืให้เป็นคนทีด่ยีิง่ขึน้ และพฒันาคนให้เป็นพระอรยิะ คอืเป็นผูท้ีป่ระเสริฐ

ยิ่งขึ้นไปอีก

การพัฒนาน้ัน ว่าถึงการพัฒนาบ้านเมอืง กเ็ป็นหน้าท่ีของบรรดาท่านผูป้กครอง

และประชาชนท้ังหลาย จะต้องช่วยกนัพฒันากนัโดยไม่หยดุย้ัง ความเจริญจงึจะเกิดขึน้

ทางจิตใจ เมื่อไม่ทิ้งพระพุทธศาสนา อาศัยหลักพระพุทธศาสนา และพัฒนา

อยูเ่นอืง ๆ ดงันีแ้ล้ว กจ็ะเป็นผูมี้ความเจริญทางจิตใจ การพัฒนา ๒ อย่างนีส้�าคญัมาก 

ซึง่จะต้องปฏบิตัใิห้ควบคูกั่นไป พฒันาบ้านเมืองภายนอก เรยีกว่าเป็นการพฒันาทางกาย 

และการพัฒนาทางจิตใจ ซึ่งต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนา

ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนา ตั้งใจศึกษาให้มีความรู้ให้

เข้าถึงความหมายของพระพทุธศาสนา แล้วรบัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนามาพฒันา

จิตใจของตนเอง ตลอดจนถึงช่วยอบรมกุลบุตรกุลธิดาบุตรหลาน ให้รู้จักพัฒนาจิตใจ 
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ดงันีแ้ล้ว ความสขุความเจรญิ กจ็ะบงัเกดิขึน้ อนันีแ้หละเป็นตวั “ยศ” ยศในพระพทุธ-

ศาสนา อันหมายถึงความเป็นใหญ่ ที่อยู่เหนือความชั่วเสื่อมท้ังหลาย แต่เป็นตัว 

ความเจรญิ ความเจริญทางกาย และความเจริญทางใจ

ในโอกาสที่อาตมภาพ ได้มาพบปะท่านทั้งหลายทุกฝ่ายในวันนี้ มีความสุขใจ

ที่ได้กล่าวธรรมกถาเป็นการปฏิการต่อกัลยาณไมตรีจิตที่ต้อนรับของท่านทั้งหลาย

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยัและอ�านาจบญุกศุล ได้อภบิาลรกัษา

ทกุ ๆ ท่านให้ปราศจากทุกข์ ภยั โรค โศก ศตัร ูอุปัทวันตราย ให้เจรญิ อายุ วรรณะ 

สขุะ พละ อนัเป็นทางกาย และมีความเจรญิทางจิตใจตามหลกัธรรม ของพระพทุธเจ้า

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่อง เสลบรรพต

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

ตํ เว นปฺปหสติ มาโร วาโต เสลํว ปพฺพตนฺติ

บัดนี้ ท่านท้ังหลายประกอบด้วยข้าราชการ มีท่านนายอ�าเภอเป็นประธาน 

พร้อมประชาชน ได้มาประชุมกนัในศาลาการเปรียญวดัขวญัเมอืง บดันีเ้พือ่ท่ีจะได้สดบั

ฟังธรรมกถา โดยทีอ่าตมภาพพร้อมด้วยคณะ ได้รบัก�าหนดให้เดนิทางมาเยีย่มภมูภิาคนี้ 

และเมื่อได้เดินทางมาถึงอ�าเภอนี้ ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านนายอ�าเภอพร้อมทั้ง

ข้าราชการและนักเรียน และก็ได้น�ามาสู่วัดขวัญเมืองนี้ ก็ได้พบกับท่านทั้งหลายซึ่งได้

มาประชุมกันต้อนรับและเพื่อจะฟังธรรมด้วย

อาตมภาพมคีวามพอใจมคีวามสขุ ในโอกาสท่ีได้กล่าวธรรมกถาแก่ท่านท้ังหลาย 

เพราะไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้ท่านทั้งหลาย นอกจากการกล่าวธรรม อันเป็นค�าสั่งสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก่อนที่จะได้กล่าวธรรม ก็ต้องขอแสดงความรู้สึกซาบซึ้ง 

ในอธัยาศยัไมตรจีติของท่านทัง้หลาย ทีไ่ด้ให้การต้อนรบัในฐานะเป็นพระภกิษพุทุธสาวก

๑   แสดงแก่ พระภิกษสุามเณร ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ณ ศาลาการเปรยีญวดัขวญั 

 เมอืง อ.เสลภมิู จ.ร้อยเอด็ วนัท่ี ๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ในพระพทุธศาสนา และจงัหวดัน้ี อ�าเภอนี ้กป็รากฏว่า เป็นสถานทีอ่นัสงบ ประชาชน

ใฝ่ความสงบ ตั้งหน้าประกอบอาชีพการงานของตน ทั้งฝนฟ้าในรอบนี้ ก็ปรากฏว่า

อ�านวย ท�าให้การกสิกรรม เกษตรกรรม ได้รับผลเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความเป็น

อยู่ผาสุก เพราะฉะนั้น เมื่อมีความเป็นอยู่ผาสุก ก็ย่อมท�าให้จิตใจสบาย ฉะนั้น  

ในการที่จะกล่าวธรรมกถา ต่อไปนี้ จึงจะยกเอาช่ือ อ�าเภอนี้ขึ้นมาเป็นอารัมภกถา 

โดยที่ชื่อว่าอ�าเภอ “เสลภูมิ” เสละก็คือหิน หรือศิลา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม  

มีอุปมาด้วยภูเขาศิลาไว้หลายแห่ง เป็นต้นว่า ในท่ีแห่งหน่ึง ได้ตรัสถึงบุคคลผู้มี 

ความส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นต้นว่า เป็นผู ้ที่มารังควานไม่ได้  

เปรียบเหมอืนอย่างลมรงัควานภเูขาหนิล้วนไม่ได้ฉะนัน้ ภเูขาหนิล้วน กค็อื เสลบรรพต

นั่นเอง และค�าว่าเสละนี้ก็มาเป็นชื่ออ�าเภอนี้

เพราะฉะนัน้ กค็วรทีช่าวเสลภมูทิัง้หลาย จะได้ค�านงึถงึพระพุทธภาษติทีต่รสั

ยกเอาภูเขาหินล้วน ซึ่งไม่หวั่นไหวเพราะลมท่ีพัดมาจากทิศท้ังหลาย เทียบกับจิตใจ

ของบคุคลทีม่สีตสิ�ารวมระวงั และมปัีญญาความรูเ้ป็นต้น ท่านทัง้หลาย ผูท้ีม่าประชมุ

กันอยู่ในที่นี้ ย่อมมีหน้าที่ กรณียะ ที่จะจัดจะท�าต่าง ๆ กัน เป็นข้าราชการก็มี  

เป็นประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ กันก็มีเป็นอันมาก และต่างก็มีหน้าที่ของตนที่

จะต้องท�า เป็นต้นว่า ท่านผู้เป็นข้าราชการก็ต้องท�าหน้าที่ปกครอง หรือหน้าที่รับใช้

ประชาชน ตามทีไ่ด้รบัก�าหนดน้ัน ๆ ฝ่ายประชาชนกม็หีน้าทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศชาติ 

ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายส่วนหนึ่ง และต่างก็มีหน้าที่ประกอบอาชีพ การงานของ

ตนต่างกัน เช่น เป็นชาวนา เป็นพ่อค้า หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ เพราะฉะนั้น 

ในเบือ้งต้นทางพระพทุธศาสนากส็อนให้ทุก ๆ คนต่างตัง้ใจประกอบกรณยีะหน้าทีข่อง

ตนด้วยดี เช่น เป็นข้าราชการ กต็ัง้ใจประกอบกรณยีะหน้าทีร่าชการด้วยด ีช่วยบ�าบดั

ทกุข์บ�ารุงสขุให้แก่ประชาชน มีจติประกอบด้วยเมตตากรณุาเป็นทีต่ัง้ และเมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว 

กช็ือ่ว่าได้เป็นผู้เข้าถึงประชาชน เป็นอันหนึง่อันเดยีวกนักับประชาชน ฝ่ายประชาชนเล่า 

ก็ต้ังใจประกอบกรณียะหน้าที่ของตน มีอาชีพอย่างใดก็ตั้งใจประกอบอาชีพนั้นด้วยดี 

และรู้จักเก็บหอมรอมริบ มีการประหยัด รักษาทรัพย์สมบัติให้มีเป็นก้อนเป็นก�า  

ตัง้ตนขึน้ให้เป็นหลักฐานโดยล�าดบั และไม่ประพฤตตินไปในทางอบายมขุทางเส่ือมเสีย

ต่าง ๆ และก็เสียส่วยสาอากรตามพิกัดให้แก่รัฐบาล ไม่หลบเลี่ยง และนอกจากนี้ใน
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มนุษย์สังคมด้วยกัน ก็ให้ปฏิบัติ หน้าที่ของตนด้วยดี เช่น เมื่อเป็นมารดาบิดา ก็ให้

เป็นมารดาบดิาท่ีด ีบ�ารงุเลีย้งบตุรธดิาของตน ฝ่ายบตุรธิดากใ็ห้เป็นบตุรธดิาทีด่ ีตัง้ใจ

เล่าเรียนศึกษา และตั้งใจประพฤติดี ในฝ่ายที่เป็นครูบาอาจารย์เล่า ก็ตั้งใจประสาท

วิทยาสั่งสอนศิษย์ ฝ่ายบรรดานักเรียนทั้งหลายที่เป็นศิษย์ ก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา  

ให้เป็นผูม้คีวามเจรญิด้วยความรู ้และในครอบครวัระหว่างสามภีรรยาเล่า กใ็ห้มคีวาม

รักกัน นับถือกัน ไม่นอกใจกัน ประพฤติเกื้อกูลแก่กันด้วยดี ในระหว่างมิตรสหาย  

ก็ให้เป็นมิตรสหายที่ดีแก่กัน ดังนี้เป็นต้น

น่ีเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเป็นเบื้องต้น ในบุคคลทุก ๆ คน  

ทุก ๆ ฝ่าย ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดี ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีในปัจจุบัน คือ

ให้ร่างกายมีความสขุ และจติใจกย่็อมจะมีความสุข อยูด้่วยก้นเป็นสุขไม่มคีวามเดอืดร้อน 

นี้เป็นประการแรก

อีกประการหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนให้

มีธรรมส�าหรับที่จะอบรมจิตใจ เพราะว่าทุก ๆ คน ย่อมมีจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็น

ผูใ้หญ่ ไม่ว่าเป็นข้าราชการ หรอืประชาชน ย่อมมจิีตใจด้วยกันท้ังนัน้ และจติใจอนันีแ้หละ 

เป็นศนูย์กลาง เป็นท่ีตัง้ของกรรม คือการงานทีก่ระท�าของความสุข ความทกุข์ทัง้หลาย 

ตลอดจนถึงของนรกสวรรค์นิพพาน จิตใจย่อมเป็นศูนย์กลางของส่ิงเหล่านี้ทั้งหมด 

เพราะฉะน้ัน จิตใจจึงเป็นสิง่ทีท่กุ ๆ คนจะพงึอบรม ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ได้ตรสัสอนให้อบรมให้ถงึจติใจ เมือ่อบรมให้ถึงจติใจนัน่แหละ จงึจะชือ่ว่า เป็นการอบรม 

และในวัดนี้ก็นับว่าเป็น "วัดป่า" เป็นส�านักกรรมฐาน

เพราะฉะนัน้ ธรรมกถาทีจ่ะแสดงต่อไปนี ้จะได้เน้นหนกัไปในด้านอบรมจติใจ

เป็นส่วนส�าคัญ และการอบรมจิตใจนี ้กเ็ป็นข้อท่ีบคุคลทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ

หรือประชาชน ควรจะทราบ และก็ควรจะปฏิบัติ ฉะนั้น จะได้กล่าวต่อไปนี้

จิตใจนี้ ย่อมมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า อารมณ์ คือเรื่อง อันเป็นเรื่องที่ผ่านเข้าไป

ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ทางมนะ คือใจบ้าง  

เรยีกว่าอารมณ์ คอืเรือ่ง ๆ ทีผ่่านเข้าไปทางทวารมตีา ห ูเป็นต้นดงักล่าว และทกุ ๆ คน 

ตัง้แต่ตืน่นอนเช้าข้ึนจนถึงหลบัไปใหม่ กต้็องพบกับเรือ่งเหล่านีอ้ยู่เสมอ และเร่ืองเหล่าน้ี 
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บางอย่างก็เป็นท่ีตั้งแห่งราคะ คือความติด ความยินดี ท�าจิตใจให้มีความติด  

ความยินดี เช่นว่า เป็นรูปท่ีสวยสดงดงาม เป็นเสียงที่ดีอันชวนให้ยินดี ไม่เช่นนั้น 

ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้าย คือความโกรธแค้นขัดเคือง เช่น เป็นรูปที่ไม่ชอบ เช่น  

เห็นคนที่เป็นศัตรูกัน หรือว่าเป็นเสียงที่ไม่ชอบ เช่น เป็นเสียงด่าว่าต่าง ๆ เมื่อเป็น

เช่นนี ้กท็�าจิตใจให้เกดิความชัง ความไม่ชอบ หรอืไม่เช่นนัน้ กเ็ป็นเรือ่งทีใ่ห้เกดิความหลง 

ที่เรียกว่า “ความหลง” นั้น มีอาการหลายอย่าง อาการของจิตใจที่ง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม  

กเ็ป็นความหลงอย่างหนึง่ อาการของจติใจทีฟุ่ง้ซ่าน ร�าคาญ กเ็ป็นความหลงอย่างหนึง่ 

อาการของจิตใจที่เคลือบแคลงสงสัยโดยท่ีไม่รู้อะไร ก็เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่ง  

เหล่านี้นับเป็นความหลง อาการที่ง่วงนั้น จะเห็นได้ว่าในบางขณะที่จิตใจของเรานี้  

ในเม่ือรับเร่ืองท่ีสนุก ให้เกิดความยินดี ก็ไม่ง่วง หรือไม่เช่นนั้น ถ้าไปโกรธก็ไม่ง่วง

เหมอืนกนั แต่ถ้าเป็นเรือ่งทีไ่ม่มรีกัไม่มชีงั ไม่มชีอบไม่มโีกรธ เช่นว่า ฟังเทศน์อันเป็น

ทางสงบใจปราศจากชอบ ปราศจากชัง พอสงบมา ง่วงก็มาพร้อมกับความสงบ  

ความง่วงนีแ่หละ เป็นตวัความหลงอย่างหนึง่ทีต้่องระมดัระวงั ไม่ว่าจะในการฟังเทศน์ 

ในการเล่าเรียนต�ารา หรือในการท�าอะไรทั้งนั้น หรือไม่เช่นนั้น ก็ฟุ้งขึ้นมา เช่นว่า  

เร่ืองอะไรต่ออะไรที่เก็บเอาไว้ในใจ เมื่อวาน วานซืนนี้ ครั้นเวลาที่ใจสงบแล้ว  

เร่ืองเหล่านี้ก็ฟุ้งขึ้นมา ดังนี้เป็นความ “ฟุ้ง” หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นความลังเลสงสัย  

เคลือบแคลงใจ

เพราะฉะนั้น อารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนี่ จึงเป็นเครื่องท�าใจให้โลภ 

โกรธ หลง ดงักล่าว ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้คนเรานี ้มสีติ

คอยดเูรือ่ง ดอูารมณ์ในจติใจของตนเองอยูเ่สมอ ว่าเด๋ียวนี ้จติใจของเรานี ้รับเรือ่งอะไร 

เป็นอะไรให้รู้ไว้ เช่นว่าบัดน้ี จิตใจของเราก�าลังรับเรื่องที่น่ารัก อันจะท�าให้ใจชอบ  

เกดิเป็นราคะ หรอืเป็นโลภะนัน้ ถ้าจติใจรบัเร่ืองทีไ่ม่ดแีล้ว เขามานนิทาเรา เขามาด่าเรา 

ใจก็รับเข้ามา แล้วก็โกรธ เดี๋ยวน้ีใจของเราโกรธแล้ว หรือเมื่อจิตใจมีความหลงท่ีมี

ลักษณะต่าง ๆ ก็ให้ท�าความรู้ว่า จิตใจของเรามันหลงไปเสียแล้ว มันง่วงไปเสียแล้ว 

มันท้อแท้ เหลาะแหละ อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง หรือว่าฟุ้ง ไม่สงบ หรือว่า เคลือบแคลง

สงสัย ไม่ตั้งมั่นแน่นอน ให้รู้เรื่องในจิตใจและรู้อาการของจิตใจดังกล่าวนี้ตามเป็นจริง 

ดังนี้แล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้ใช้ธรรมแก้แต่ละอย่าง ก�าหนดว่า จิตใจไปรบั
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เร่ืองทีน่่ารัก และใจกเ็กดิชอบขึน้ดงันีแ้ล้ว กใ็ห้พจิารณาในทางตรงกนัข้ามว่า อันเรื่อง 

ที่ชอบนั้น ก็เพราะเห็นว่ามันดี แต่ความจริงนั้น จะว่าดีหรือไม่ดี ก็เป็นเรื่องของสิ่งนั้น 

แต่ว่ามันไม่ดีส�าหรับตัวของเรา ด้วยประการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อไปเกิดชอบใน

สิง่ทีไ่ม่ดขีึน้ดังนีแ้ล้ว กเ็ป็นส่ิงท่ีมีโทษ พิจารณาให้เหน็ว่า เป็นส่ิงท่ีไม่งาม เป็นส่ิงท่ีไม่ดี 

ครั้นเห็นว่าไม่งาม ไม่ดีเช่นนี้แล้ว อารมณ์นั้นก็จะสงบ ความชอบนั้นก็จะสงบลงไปได้ 

ดังนี้จะพึงเห็นได้ว่า ในระหว่างครอบครัวเอง ความคิดนอกใจกันและกัน ก็มักเกิดขึ้น

เพราะเหตวุ่า ไปชอบในบคุคลอืน่สิง่อืน่ แล้วก็ไม่มกีารหกัห้ามใจ จงึเกดิการนอกใจกนัขึน้ 

แต่ถ้าหากว่า คอยดใูจของตวัเองอยูเ่สมอ แล้วกน็กึว่าตนเองมคีรอบครวัแล้ว ควรยินดี

ด้วยครอบครวัของตนเพยีงเท่านีก้เ็ลีย้งดกูนัไม่ไหวแล้ว ท�าไมใจจงึจะรวนเรชอบคนนัน้

ชอบคนนี ้ซึง่เป็นสิง่ท่ีไม่งดงาม ให้เหน็ความไม่งามความไม่สมควร ความไม่เหมาะสม

ดังนี้แล้ว ความชอบนั้นก็จะสงบลงได้ หรือแม้ในสิ่งอื่นก็เช่นเดียวกัน หรือไปชอบใน

ทรัพย์ของเขา ในสมบัติของเขา เป็นตัวโลภะขึ้น ก็ให้คิดว่า นั้นเป็นของ ๆ เขา  

ไปชอบของเขาไม่ถูก ไม่ควร ก็เมื่อเราอยากจะได้ทรัพย์อย่างนั้น เราก็ท�าเอาเอง  

ท�าไมจึงจะชอบของเขาท่ีท�าไว้แล้ว เป็นการเอาเปรียบเขา แล้วเป็นดูถูกตัวเองว่าไม่

สามารถจะท�าได้ จึงคิดอยากจะไปได้ของเขาที่เขาท�าไว้แล้ว ดังนี้เป็นต้น พิจารณาไป

ให้เห็นโทษดังนี้แล้ว อารมณ์ที่ชอบและความชอบนั้นอันเป็นตัวโลภะก็จะสงบลงไปได้

เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรอืไม่ว่าจะเป็นประชาชน ถ้าคอยสกดั

กั้นจิตใจตนเองอยู่เสมอดังนี้แล้ว กิเลสของชอบ อันเป็นตัวราคะ หรือตัวโลภะ ซึ่งจะ

ชกัน�าไปในทางทีผ่ดิ กจ็ะสงบลงไปได้ จะไม่ต้องประพฤตใินทางทจุรติ ข้าราชการกไ็ม่

ต้องท�า “คอรปัชัน่” ฝ่ายชาวบ้านกไ็ม่ต้อง “ลกัขโมย” และจะไม่ ผดิลูกเมียกนั จะไม่

ประพฤตินอกใจครอบครัวของกันและกัน จะอยู่เป็นสุข ฝ่ายสมณะเล่า เมื่อมาปฏิบัติ

ในกรรมฐานทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้เฉพาะข้อนี ้กล่าวคอื ให้พจิารณากายอันนีว่้า 

อันที่จริงนั้น ก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นั่นเอง ไม่ใช่อื่นไกล ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย

ของชาย ร่างกายของหญงิ ร่างกายของเดก็ ร่างกายของผูใ้หญ่ ร่างกายของคน ร่างกาย

ของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน ตรงไหน ก็เป็นผมอันหนึ่ง ขนอันหนึ่ง เล็บอันหนึ่ง  

ฟันอนัหน่ึง หนงัอนัหนึง่เท่านัน้ ไม่มอีะไรทีย่ิง่ไปกว่านี ้และสิง่เหล่านี ้กเ็ป็นของปฏกิลู 
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เป็นของไม่สะอาด ความไม่สะอาดต่าง ๆ นี ้ออกจากข้างใน หรอืทีเ่ข้าไปจากข้างนอก 

ก็เข้ามาพอกพูน หรือออกมาพอกพูนอยู่ที่ผม ขน เล็บ ฟัน หนังนี้เท่านั้น

เพราะฉะนัน้ ทุก ๆ คนต้องมกีารช�าระร่างกายกนัต่าง ๆ และในขณะเดยีวกนั 

ก็ต้องตกแต่งขัดสี บางทีก็เพื่อจะล่อกันและกันให้เกิดความชอบข้ึน ดังนี้เป็นต้น  

พิจารณาให้เห็นสัจจะ ความจริง ดังนี้ว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ปฏิกูล ไม่สะอาด 

หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม ปฏิกูลไม่สะอาด กลับไปกลับมาอยู่ดังนี้ แล้วจิตใจก็จะมี 

ความสงบ พรหมจรรย์กจ็ะเรยีบร้อยไม่ร้อนผ้าเหลอืง จะอยูใ่นพรหมจรรย์สืบต่อไปได้ 

จะมีความสุขอยู่ในพรหมจรรย์

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้เป็นประการแรก เพราะเรื่องของ

ราคะหรือโลภะน้ี มีก�าลังแรงมาก ครอบง�าจิตใจของคนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพระ ไม่ว่า 

จะเป็นคฤหัสถ์ กองราคะ กองโลภะ อันนี้ เป็นตัวมารส�าคัญ ท�าให้คนเสียคนไปเป็น

อันมาก ไม่ว่าจะเป็นพระ ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส แต่ว่าเมื่อมาเคารพรับค�าสั่งสอนของ 

พระพทุธเจ้า และปฏิบติัตามทีพ่ระองค์ทรงสอนอยูด่งันีแ้ล้ว กจ็ะพ้นอนัตราย กเิลสกอง

โกรธก็เหมือนกัน เมื่ออารมณ์โกรธบังเกิดขึ้น ใจมันเกิดโกรธขึ้น ดังนี้แล้ว มันก็ต้อง

คิดที่จะไปท�าร้ายเขา อยากจะไปด่าเขาบ้าง ถ้าไม่ด่าเขาไปแล้ว ไม่เป็นความสุข  

ปากมันก็มุบมิบ ๆ ใจมันก็เร่งให้ไปท�าร้ายเขาจงได้ มักจะเป็นดังนี้ และเมื่อยับยั้งใจ

ไว้ไม่ได้แล้ว อาชญากรรมก็บังเกิดขึ้น

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัสอนให้มคีวามยบัยัง้ใจ ใช้ขนัตคิวามอดทน 

อดทนใจของตนเอง และก็หัดแผ่เมตตาจิต ปรารถนาความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเอง 

และให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น โดยคิดว่า ความโกรธนี้มันเผาใจให้ร้อนจริงหนอ มันเผาใจ

จริง ๆ มันเผาใจของเราเอง มันยังไม่ทันจะเผาใจคนอื่น มันเผาใจเราเองให้ร้อนก่อน 

ไม่เป็นสขุ มันเผาให้หน้าแดงก�า่ ตาแดง มันเผาให้ยกมอืยกไม้ ท�าท่าท�าทางทีจ่ะท�าร้ายเขา 

นีไ่ฟโทสะทัง้นัน้ และเมือ่ยัง้ไว้ไม่ได้แล้ว มนักก็ระโดดออกไปท�าร้ายเขา ก่ออาชญากรรมขึน้ 

ก่อความร้อนขึ้น คอยคิดคอยดูตัวความโกรธ มองให้เห็นโทษความโกรธดังนี้แล้ว  

กค็ดิว่า ดบัความโกรธเสยีแล้ว ชือ่ว่า “ท�าใจของเราให้เป็นสขุ” และเมือ่ดบัความโกรธ

ที่ใจเราเสียได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปท�าร้ายเขา ใครเขาก็เป็นสุข
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เพราะฉะนัน้ กข็อให้เราและเขาพากนัเป็นสขุเถดิ อย่าให้ต้องล�าบาก ให้เดอืด

ร้อนเพราะความโกรธของเราเลย หมั่นพิจารณา คิดอยู่ดังนี้บ่อย ๆ แล้ว แผ่เมตตา

จติไปถงึตนเองให้เป็นสุขด้วย ถงึคนอ่ืนให้เป็นสุขด้วยดงันีแ้ล้ว กจ็ะดบัความโกรธลงได้ 

เมตตาอนันีเ้องเป็น “เจโตวิมุต”ิ คือเป็นเหตใุห้หลุดพ้นจากความโกรธด้วยใจของตวัเอง 

ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัสอนไว้ และเมือ่กเิลสกองโมหะความหลง ยงัเกดิขึน้เล่า พระพทุธเจ้า

ก็ได้ตรัสสอนให้หัดคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แก้ความง่วง  

ความอ่อนแอ ความย่อท้อ เพราะพระพุทธเจ้านั้น ทรงมีความเพียรเข้มแข็งยิ่งนัก  

ก่อนแต่ตรสัรู ้กท็รงมพีากเพียรไม่หยดุหย่อน จนได้ตรสัรู ้ตรสัรูแ้ล้ว กไ็ด้ทรงพากเพยีร

สั่งสอนไปตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้าย จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงมีจิตใจเข้มแข็ง  

ไม่ย่อท้อ ประกอบกรณียะ คือกิจที่ควรกระท�าไปจนถึงที่สุด

เพราะฉะน้ัน ไฉนเราจึงจะมาย่อท้ออ่อนแอ เหยาะแหยะ ต้องเข้มแข็ง  

อย่าง่วงเหงาหาวนอน อย่าย่อท้อ เหยาะแหยะ อ่อนแอ ซึมเซา คอยสอนใจ บ�ารุงใจ

ให้มีความเข้มแขง็ ให้แช่มชืน่อยูด่งันีแ้ล้ว จติใจของเรากจ็ะกลบัอาจหาญ ชืน่บาน หายง่วง 

สามารถทีจ่ะประกอบกรณยีกจิต่อไปได้ นีเ่ป็นค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าอกีประการหนึง่ 

ซึ่งต้องแก้ความอ่อนแอ ความง่วงเหงาด้วยความเพียร ด้วยความระลึกถึงคุณของ

พระพุทธเจ้าเป็นต้น ที่จะบ�ารุงใจให้แช่มชื่นเบิกบาน อาจหาญ รื่นเริง และนอกจากนี้ 

เมือ่ความฟุง้ซ่านบงัเกดิข้ึน กต้็องหัดรวมใจ เช่น ท�าอานาปานสต ิสติก�าหนดลมหายใจ

เข้าออก ท�าความรูอ้ยูท่ีล่มหายใจเข้าออก หดัน่ังท�าความสงบกนับ้าง วนัหนึง่ก่อนนอน

หรือลุกขึ้นเวลาเช้า หรือเวลาอื่นก็ได้ เวลาละ ๕ นาที ๑๐ นาที หัดรวมใจให้สงบ 

ก�าหนดเข้ามาดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าจะคิดว่า “พุท” หายใจออกคิดว่า “โธ” 

ดงัน้ีกไ็ด้ ดังนีแ้ล้วกจ็ะท�าให้จติใจสงบ แล้วกพ็บความสุข และเม่ือจติใจมีความเคลอืบ

แคลงสงสัย ก็ต้องศึกษาให้มีความรู้ ในสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัยนั้น ๆ และท่านก็สอน

ให้เจริญธาตุกรรมฐาน พิจารณากายนี้ว่า แยกออกเป็นธาตุดิน น�้า ไฟ ลม สักว่าแต่

เป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา ปลงใจลงไปเป็นธาตุ ดังนี้ ก็จะแก้ความ

เคลือบแคลงสงสัยได้มาก

นีเ่ป็นทางปฏิบัตใินการอบรมใจของพระพทุธเจ้า ซึง่เราทัง้หลายผูเ้ป็นพทุธบรษิทั 

ไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นคฤหัสถ์ เป็นข้าราชการ เป็นประชาชน ถ้ารู้จักวิธีที่จะแก้ใจของ
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ตนเอง ด้วยมาปฏบิตัติามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าดงันีแ้ล้ว จะท�าให้จติใจได้พบความสงบ 

สงบจากราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะดังกล่าวแล้ว เป็นจิตใจที่งดงาม สามารถที่จะ

ปฏบิติักรณียะหน้าท่ีของตนได้ด ีและสามารถทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องสังคม ทีต่นเกีย่วข้อง

อยู่ด้วยดี นี้เป็นฝ่ายสมถกรรมฐาน ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานนั้นเล่า ก็ตรัสสอนให้ใช้

ปัญญาพจิารณานามรปูนี ้ให้เหน็อนจิจลกัษณะ ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง มคีวามเกดิดบัเป็น

ธรรมดา ให้เห็นทกุขลษัณะ ลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 

ให้เหน็อนตัตลกัขณะ ลกัษณะทีเ่ป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัตน ไม่ควรทีจ่ะยดึถอืเป็นจรงิเป็น

จังว่าเป็นเราเป็นของเรา ท�าจติใจให้เกดิความปล่อยวาง นีเ้ป็นการฝึกหัดอบรมปัญญา

ในสัจจะที่เป็นความจริง และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จะท�าให้ผ่อนคลายจากความดิ้นรน 

ทะยานอยาก และความยดึมัน่ ถือมัน่ เป็นการท�าความทกุข์ให้เบาบางลง จนถึงให้ส้ิน

สุดในที่สุด นี้เป็นทาง วิปัสสนากรรมฐาน

เพราะฉะนั้น กรรมฐานทั้ง ๒ นี้ คือสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน 

จงึเป็นหลกัปฏิบตัทิางจติใจเป็นส�าคัญในพระพทุธศาสนา ถ้าไม่ได้ให้รูจ้กักบักรรมฐาน

ทัง้ ๒ น้ี กห็าชือ่ว่าได้ศึกษาให้รูจ้กัพระพุทธศาสนาไม่ และถ้าไม่ได้ปฏบิตัใินกรรมฐาน

ทัง้ ๒ นีบ้้างแล้ว กห็าชือ่ว่าได้ปฏบิตัพิระพทุธศาสนาให้ถึงจติใจไม่ และหากว่าได้ปฏบิติั

ตามสมควรแล้วจะได้พบความสุขอยู่ในโลก สามารถที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ในโลก

ได้ด ีก็จะเป็นผูม้สีตปัิญญาเป็นเกราะป้องกนัอารมณ์และกเิลสต่าง ๆ ในโลก ถ้าหากว่า 

จิตใจไม่มกีรรมฐานเป็นหลกัทีจ่ะป้องกนัให้เพยีงพอแล้ว กเ็ป็นจติใจทีโ่งนเงนไม่ม่ันคง 

มารรังควานได้ เหมือนอย่างลมพัดมาต้องไม้ผุ ก็ย่อมจะหักโค่นไป คนโดยมากเป็น

ดังนี้ แต่ถ้าหากว่ามีจิตใจท่ีมีธรรม เป็นเกราะป้องกันอยู่เพียงพอ มีสติปัญญารักษา

จิตใจอยู่แล้ว แม้จะต้องลมคืออารมณ์และกิเลสทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหว พระพุทธเจ้าจึง

ตรัสไว้ว่า “ต� เว นปฺปสหติ มาโร วาโต เสล�ว ปพฺพต�” มารรังควานเขาไม่ได้  

เหมือนอย่างลมที่พัดรังควานภูเขาที่ชื่อเสล คือหินล้วนให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้น

เพราะฉะนัน้ ในโอกาสทีอ่าตมภาพได้มาถึงอ�าเภอเสลภมิูนี ้และได้รบัอาราธนา

ให้มากล่าวธรรมกถาแก่ท่านท้ังหลาย ท้ังให้มากล่าวในวัดป่า ซึ่งเป็นพระกรรมฐาน  

กใ็ห้นกึถงึพระสภุาษิตท่ีได้ยกขึน้ไว้นี ้อันมีค�าว่า “เสล” เพราะฉะนัน้ กข็อแสดงธรรม

อันเก่ียวด้วย “เสล” คือภูเขาหินล้วนแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็น 
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ชาวเสลภูมิ ผู้ที่ได้มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาม่ันคงอยู่ จะได้ระลึกถึง และ 

รบัไปปฏบัิต ิเพือ่ให้มจิีตใจท่ีมัน่คงเหมอืนอย่าง “เสล” คอืเขาหนิล้วน จะได้มคีวามสขุอยู่

ในโลก ไม่ต้องถูกกระทบกระเทือน เพราะลมคืออารมณ์และกิเลสทั้งหลายในโลก”

ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษา

ทกุ ๆ ท่านให้ปราศจากทกุข์ โรค โศก อุปัทวนัตราย ให้เจรญิอาย ุวรรณะ สขุะ พละ 

และเจริญธรรมปฏิบัติในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้เป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคง 

เหมือนอย่างภูเขาหินล้วนตามพระพุทธภาษิตนี้ ตามสมควรแก่ความปฏิบัติทุก ๆ  

ท่าน เทอญ.



ธรรมกถา๑

เรื่อง ความไม่เสื่อมแห่งพระสัทธรรม

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมจารี สุขํ เสติ

อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ.

บดันี ้ท่านทัง้หลายได้มาประชมุกนัในมหาวรีธรรมสภาศาลานี ้ในทีพ่ร้อมหน้า

แห่งพระพุทธปฏิมา อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธเจ้า และพระธรรม พร้อมทั้ง 

พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมาฟังธรรมกถา

ในโอกาสทีอ่าตมภาพพร้อมทัง้คณะ ได้เดนิทางมาเยีย่มถงึถิน่ ต�าบล หมูบ้่าน 

และวัดนี้ อาตมภาพพร้อมทั้งคณะ รู้สึกซาบซึ้งในวัด พระภิกษุสงฆ์และประชาชนใน

ถิน่นีเ้ป็นอย่างย่ิง ได้เหน็ภูมิประเทศอันสงบ วัดอนัเป็นวัดป่าทีวิ่เวก ได้พบท่านอาจารย์

ศรี มหาวีโร พร้อมท้ังพระภิกษุสามเณรในวัดนี้ ผู้ตั้งอยู่ในสีลาจารวัตรอันงดงาม  

ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ได้เห็นประชาชน

ชายหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้มีมรรยาทอันงดงาม มีคารวะต่อพระรัตนตรัยเป็น 

อย่างสูง

๑   แสดงแก่ พระภิกษสุามเณร และประชาชนณ วัดประชาคมวนาราม อ�าเภอเมอืง จังหวัด 

 ร้อยเอด็ วนัที ่ ๗ มถุินายน ๒๕๑๖
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และในบัดนี ้ท่านท้ังหลายผูอ้ยูใ่นต�าบลโพธิท์อง และในต�าบลใกล้เคยีงกไ็ด้มา

ประชุมพร้อมกัน ในที่นี้ เป็นข้าราชการ เช่นเป็นครู ตลอดจนถึงเป็นก�านัน ผู้ใหญ่

บ้านบ้าง เป็นประชาชนผู้มีอาชีพต่าง ๆ กันบ้าง เป็นเด็กนักเรียนชายหญิงผู้เล่าเรียน

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ บ้าง แต่ก็ต่างมาประชุมพร้อมกัน เพื่อสดับพระธรรม 

อันเป็นค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา อาตมภาพจึงรู้สึกซาบซึ้งและอนุโมทนา

ในกุศลเจตนาของท่านท้ังหลายเป็นอันมาก ท่านท้ังหลายก็ปรากฏว่าพากันมารับการ

อบรมจากท่านอาจารย์ศรี มหาวีโร เมื่อเช้านี้ ขณะที่พระก�าลังฉัน ประชาชนก็ได้ 

ท�าวัตร สวดมนต์หลายบท ตลอดจนถึงบทกายคตาสติ คือ สติที่ไปในกาย อาการ 

๓๑ ประการ ปรากฏว่า พากนัท�าวตัรและสวดได้หลายบท ข้อน้ีกย็ิง่เพิม่ความซาบซึง้

และอนุโมทนายิง่ขึน้ ผลทีป่รากฏแก่ท่านทัง้หลายกค็อื ความสงบสขุ ความทีม่มีรรยาท 

อาการทางกริยา กาย วาจาอันงดงาม ยึดมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น  

กข็อให้ท่านทัง้หลายช่วยกนัด�ารงรกัษาพระพทุธศาสนา ด้วยการทีพ่ากนัปฏบิตัพิระพทุธ-

ศาสนาและอบรมบตุรหลานของตนผูเ้ป็นเดก็ ๆ ให้มคีวามรู ้ศรทัธาตัง้มัน่ และปฏบิตัิ

พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

บัดนี้ ความเจริญแผนใหม่ต่าง ๆ ได้บังเกิดขึ้นเป็นอันมาก ความเจริญแผน

ใหม่เหล่านี ้ส่วนหนึง่กน็�าความเจรญิมาให้ เป็นต้นว่า เกีย่วแก่ความรู ้มีการตัง้โรงเรยีน 

สั่งสอนเด็กให้มีความรู้ในศิลปวิทยาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่โรงเรียนขั้นต้น โรงเรียนประถม

ศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และสูงขึ้นไป มีอนามัย เช่น ตั้งสถานีอนามัย ตั้งโรง

พยาบาลส�าหรบับ�าบดัโรคภยัไข้เจบ็ และนอกจากนี ้ยงัมกีารพฒันาเกีย่วแก่การอาชพี

ต่าง ๆ เพื่อให้การท�ามาหากินของประชาชนเป็นไปได้สะดวก และได้รับผลดี ความ

พฒันาต่าง ๆ เหล่านี ้ย่อมเป็นเครือ่งน�าความเจรญิมาสู่ท้องถิน่ เพราะฉะนัน้ กเ็ป็นการ

จ�าเป็น อย่างเช่น การตั้งโรงเรียน ก็เป็นการที่ส่งเสริมปัญญาอันเป็นแสงสว่าง ที่จะ

น�าทางของชวีติสบืต่อไปในภายหน้า การบ�ารงุทางปัญญาอนัเกีย่วแก่การศึกษานี ้เป็น

สิง่ทีจ่�าเป็น ฉะน้ัน ก็ขอให้บรรดาประชาชนทัง้หลายได้ช่วยกนับ�ารงุการศกึษาดงักล่าว

นี้ และอบรมลูกหลานให้เล่าเรียนศึกษา ให้ได้ปัญญาอันเป็นแสงสว่างดังกล่าว แต่ว่า

ในอกีส่วนหนึง่ ซ่ึงเป็นดวงปัญญาอันประเสรฐิ คอืเป็นดวงปัญญาอนับงัเกดิขึน้ในธรรม

ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นแสงสว่างที่น�าให้รู้จัก ผิดชอบ ชั่วดี 
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ประโยชน์ มใิช่ประโยชน์ ตลอดจนถงึให้รูจ้กัสัจจธรรม ธรรมเป็นตวัความจรงิ อนัเป็น

เครื่องบ�าบัดทุกข์ ก็เป็นปัญญาอันส�าคัญ ที่ท่านทั้งหลายจะพึงสนใจศึกษาให้มีความรู้ 

ในศาสนธรรมค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระบรมศาสดาด้วยตนเอง และอปุถมัภ์บตุรหลาน

ให้เล่าเรียน ให้รู้จักพระพุทธศาสนา ให้ได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง

ปัญญาทัง้สองส่วนนี ้คอืปัญญาเป็นส่วนทางโลก อนัได้แก่การศกึษาเล่าเรยีน

ในโรงเรียน ก็เป็นความจ�าเป็น ปัญญาในทางธรรมอันรู้ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

ก็เป็นความจ�าเป็น ปัญญาในทางโลกนั้น อาจจะใช้ได้ทั้งในทางดีและในทางชั่ว สุดแต่

ว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหล่านั้นจะพึงใช้

เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าบรรดาผู้ที่เล่าเรียนศึกษาในทางโลกมากนั้น หาใช่

เป็นคนดีเสมอไปไม่ คนที่เรียนรู้ศิลปวิทยามาก มีเป็นอันมากที่ใช้ความรู้นั้นในทาง 

ที่ผิด ในการเบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้มีความเดือดร้อน คนที่ไม่ค่อยมีความรู้อะไร 

เสยีอกี กลบัจะท�าความชัว่ได้น้อย แต่ถึงคนทีเ่รียนรูม้าก ถ้าเป็นคนชัว่ เป็นคนไม่ดแีล้ว 

ก็ยิ่งจะท�าความชั่วได้มาก เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องคอยอบรมตนเองและ 

บุตรหลาน ให้มีความรู้ทางคดีธรรมอีกด้วย เพราะว่าความรู้ในทางคดีธรรมนี้เป็น 

ความรู้อันบริสุทธิ์ เป็นความรู้ที่คอยเตือนใจเราเองอยู่เสมอว่า นั่นเป็นความชั่ว ไม่ดี 

อย่าท�า น่ีเป็นความดใีห้เร่งกระท�า และอะไรเป็นความด ีอะไรเป็นความชัว่ ปัญญาใน

ทางธรรมน้ีแหละ กช็ีบ้อกไว้โดยแจ่มแจ้งพสิดาร เพราะฉะนัน้ ปัญญาในทางคดธีรรม

จึงเป็นปัญญาท่ีบริสุทธิ์ ผู ้ท่ีมีปัญญาในทางคดีธรรม รู ้จักบาป บุญ คุณ โทษ  

คอยเตือนตัวเองให้ละความชั่ว กระท�าความดีอยู่เสมอ เมื่อความรู้ในทางคดีโลกดีก็

ย่อมสามารถทีจ่ะใช้ความรู้นัน้ประกอบกรณยีะ คอืกจิทีค่วรกระท�าให้เป็นประโยชน์ตน 

และเป็นประโยชน์ท่านยิ่งขึ้นไปอีก

อนับคุคลเรานัน้ ย่อมมคีวามโน้มน้อมลงไปในทางเสือ่มในทางต�า่ ได้ง่ายกว่า

ทีจ่ะข้ึนไปสูค่วามด ีอันเป็นทางสงู เพราะว่ามกีเิลสในใจ คอื ตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยาก และความโลภ โกรธ หลง นี่แหละ ที่คอยดึงใจของตนลงไปสู่ทางต�่าเสมอ  

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ในโรงเรยีนทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนประถมศกึษา ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียนมธัยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวทิยาลยั ไม่มสัีกโรงเรยีนเดยีวทีส่อนวชิาโจรกรรม 
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สอนวิชาฆาตกรรม สอนวิชาคดโกง ประพฤติชั่วร้ายเสียหายต่าง ๆ ไม่มีสักโรงเรียน

เดียวที่จะสอนวิชาเหล่านี้ แต่ว่าคนที่ประกอบความชั่วต่าง ๆ นั้น ไปได้ความรู้เหล่านี้

มาจากไหน ล้วนแต่ไปได้ความรูเ้หล่านีม้าจากนอกโรงเรียนทัง้นัน้ ประกอบทัง้สนัดาน

ชัว่ของตนเอง เพราะฉะนัน้ เรือ่งของความชัว่แล้วไม่ต้องสอนกนัในโรงเรยีน แต่ว่าคน

รู้ดีว่าจะท�าชั่วอย่างไร จะปกปิดความชั่วอย่างไรดังนี้เป็นต้น ฉะนั้น การที่จะโน้มน้อม

ไปในทางชั่วน้ัน ท�าได้ง่าย แต่การท่ีจะขึ้นไปสู่ความดีนั้นท�าได้ยากกว่า คนส่วนมาก

เป็นไปดังนี้

พระพทุธศาสนาซ่ึงให้ปัญญาอันบรสิทุธิ ์ จงึเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัคนทัง้หลาย 

ส�าหรับที่จะเป็นเครื่องห้าม เครื่องกันคนทั้งหลายไม่ให้ประพฤติความชั่ว คือ ที่จะไม่

ให้โน้มน้าวลงไปสูท่ี่ต�า่ แต่จะหนนุขึน้ไปสูค่วามด ีโดยล�าดบัจนถงึขึน้ไปสูค่วามสิน้ทกุข์

เพราะฉะนั้น จึงเป็นลาภของท่านทั้งหลายที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา ซึ่งรับ

มรดกสืบต่อกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ และได้มาพบท่านอาจารย์ศรี มหาวีโร ซึ่งเป็นผู้

ให้การอบรมพระพทุธศาสนา ตลอดจนถงึการปฏบิตัอิบรมจติใจเป็นอย่างด ีจนถงึท�าให้

ท่านทั้งหลายได้มีความโน้มน้อมขึ้นมาสู่ธรรม สามารถที่จะปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา 

มีบุญเขต คือ เขตของบุญอยู่ในที่ใกล้ชิด อันนี้ จึงเป็นลาภของท่านทั้งหลาย แต่ว่า 

ท่านทั้งหลายก็อย่าประมาท เพราะว่าบัดน้ี กระแสของความเจริญทางโลกก�าลังไหล

บ่าเข้ามามาก ตลอดจนถงึปัญญาทางโลกกไ็หลบ่าเข้ามามาก ปัญญาทางโลกในโรงเรยีน

นั้นไม่เป็นอะไร มีแต่สิ่งที่เป็นคุณ เช่น จะตั้งโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม จนถึง

ตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งได้มากเท่าใดก็ย่ิงดี สอนศิลปวิทยาอันเป็นแสงสว่างในทางโลก  

มากเท่าใดกย่ิ็งด ีแต่ว่าวชิานอกโรงเรยีนท่ีเข้ามานัน้ ให้ระมดัระวงั เช่น วชิาโจรกรรม 

วิชาฆาตกรรม วิชาคดโกงต่าง ๆ อันเข้ามากับความชั่ว อันจะเข้ามาชักจูง ชักน�า 

สั่งสอนให้กุลบุตร กุลธิดาผู้เยาว์วัย ตลอดจนผู้ใหญ่ที่ไร้ความคิดให้หันไปในทางที่ชั่ว 

สิง่เหล่านีจ้ะมีเข้ามามากขึน้ทกุวนั ตามความเจรญิของบ้านเมอืง จงึขอให้ท่านทัง้หลาย

อย่าได้ประมาท ให้มีความระมัดระวัง

และการทีท่่านท้ังหลายได้มีความยดึมัน่อยูใ่นพระรัตนตรยั ดังทีเ่ป็นอยูใ่นบดันี้ 

ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ถ่ายทอดอบรมในบรรดาลูกหลาน เด็กเล็ก ๆ เหล่านี้ ให้มีจิต
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ยึดมั่นอยู่ด้วยดี เม่ือเป็นเช่นนี้ ในกาลต่อไปภายหน้า แม้ความเจริญพร้อมทั้งความ

เสื่อมแผนใหม่จะเข้ามาสักเท่าไหร่ก็ตาม ความที่มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัย 

ย่อมจะเป็นเครื่องป้องกันเยาวชนไว้ได้ ไม่ให้ไหลไปในทางความชั่ว และสามารถที่จะ

รักษาจารีตประเพณี พร้อมทั้งความประพฤติดีอันงดงามดังท่ีท่านท้ังหลายได้มีอยู่นี ้

ให้ด�ารงสืบต่อไปได้

และในวนันี ้จะได้น�าธรรมส่วนหนึง่ อนัเป็นไปเพือ่ความเจรญิแห่งพระสทัธรรม

ศาสนามาแสดงแก่ท่านทัง้หลายโดยสงัเขป เพราะในถิน่นี ้มกีรรมการส่งเสริมพระพทุธ-

ศาสนาทีเ่จ้าประคณุสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ได้ด�ารจิดัตัง้ขึน้ อนัเป็นความคดิทีด่ ีซึง่ควร

รับนับถือและปฏิบัติ การส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้น ก็เป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน 

นัน่แหละ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงวางแนวปฏบิตัไิว้ว่า ปฏบิตัอิย่างไรพระสทัธรรมศาสนา

จึงจะเจริญไม่เสื่อม หลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั้นมีอยู่ ๕ ประการ คือ

๑. ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ

๒. ตั้งใจเรียนธรรมโดยเคารพ

๓. ตั้งใจทรงจ�าธรรมไว้โดยเคารพ

๔. ตั้งใจพิจารณาให้รู้เนื้อความของธรรมที่ทรงจ�าไว้นั้นโดยเคารพ และ

๕. ตั้งใจปฏิบัติธรรม กล่าวคือ เมื่อรู้ธรรม รู้อรรถ คือเนื้อความของธรรม

แล้ว ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมโดยเคารพ ดังนี้

ส�าหรับข้อ ๑ ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ ก็สังเกตดูว่า ท่านทั้งหลายในที่นี ้

เป็นอันมาก ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี กล่าวคือ ตั้งอยู่ใน 

ความสงบเงียบ โสตประสาทรวมใจฟัง เพื่อให้เสียงที่แสดงธรรมนี้ผ่านหูเข้าไปสู่ใจ 

โดยตลอด อนัหขูองเราน้ันเสยีงย่อมผ่านเข้าไปอยู่เสมอ แต่ว่าบางท ีไม่ผ่านเข้าไปถึงใจ 

ถ้าใจไม่ตั้ง คือว่าใจกวัดแกว่งไปในที่อื่น ถ้าใจไม่ตั้งแล้ว เสียงธรรมก็จะไม่ผ่านเข้าไป

ถึงใจ เมื่อเป็นดังน้ี ก็ไม่ชื่อว่าได้ฟังธรรม ต่อเมื่อเสียงของธรรมผ่านเข้าไปถึงใจด้วย 

เพราะว่าใจตั้งที่จะฟัง ใจได้ยิน ดังนี้แล้วจึงจะชื่อว่า ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ

๒. ตั้งใจเรียนธรรมโดยเคารพนั้น ก็คือเล่าเรียนแบบ เล่าเรียนศึกษาตาม

โอกาสอนัควร เหมอืนดงัทีพ่ระเรียนนกัธรรมตรี นกัธรรมโท หรอืฆราวาสเรยีนธรรม
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ศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท หรือแม้การเรียนพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ปฏิบัติดังนี้ 

ชื่อว่า ตั้งใจเรียนธรรมโดยเคารพ

๓. ตั้งใจทรงจ�าธรรมไว้โดยเคารพ อันเป็นข้อ ๓ ก็คือ ให้พยายามที่จะจ�า

ให้ได้ด้วย เพราะหากว่า ถ้าจ�าไม่ได้แล้ว ก็จะไม่มตีดิอยู่ จะหลดุไปหมด ท่านทัง้หลาย

สวดท�าวัตรและสวดมนต์ได้หลายบท ก็แสดงว่า มีความทรงจ�าธรรมกันอยู่แล้วตาม

สมควร เพราะฉะนัน้ อย่างน้อยกใ็ห้ช่วยกนัรักษาบทสวดทัง้หลายทีท่่านทัง้หลายจ�าไว้

แล้วนี้แหละ ให้มั่นคงต่อไปและก็หัดลูกหลานเพื่อที่จะให้จ�าได้ด้วย สวดได้ด้วย

๔. พจิารณาเน้ือความของธรรมทีจ่�าไว้ได้นัน้ให้เข้าใจ อนันีเ้ป็นประการส�าคญั

เพราะเมื่อเข้าใจธรรมแล้ว ก็สามารถน�าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

๕. เม่ือรู้ธรรม รู้เน้ือความของธรรมแล้ว ก็ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

ในข้อนี้มีความส�าคัญมาก ท่านทั้งหลายจะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ต้องปฏิบัติ

ให้สมควรแก่ธรรม ค�าว่าปฏบิตัธิรรมให้สมควรแก่ธรรมนัน้ กค็อื ปฏบิตัธิรรมข้อใดข้อ

หน่ึงให้เหมาะแก่ความประสงค์ท่ีต้องการในธรรมข้อนัน้ เป็นต้นว่า ท่านสอนให้ท�าทาน 

ก็จะต้องเข้าใจว่า

ประการที่ ๑ ในการท�าทานนั้น จะต้องมีทรัพย์ที่จะให้ เช่นว่าจะใส่บาตร  

ก็ต้องมข้ีาวทีจ่ะใส่บาตร หรือจะบรจิาคทานอย่างใดอย่างหนึง่ กต้็องมทีรพัย์ทีจ่ะบรจิาค 

มิฉะนั้นจะเอาทรัพย์ที่ไหนมาท�าทาน จะไปขโมยเขามาท�าทาน หรือจะไปหยิบยืมเขา

มาท�าทาน หรอืจะท�าอย่างไร ต้องทราบข้อนีด้้วย และต้องทราบว่า ในเรือ่งนี ้พระพทุธเจ้า

สอนเรือ่งน้ีไว้อย่างไร ในเรือ่งนี ้พระพทุธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปขโมยเขามาท�าทาน ไม่ได้

สอนให้ไปหยิบยืมเขามาท�าทาน แต่ว่า สอนว่า ให้ประกอบอาชีพแสวงหาทรัพย์ให้ได้

มาโดยชอบ คือ สอนให้ท�าก่อนคือ ให้ท�าทรัพย์ให้เกิดขึ้น เมื่อท�าทรัพย์ให้บังเกิดขึ้น 

แล้วจะท�าอะไร นี่เป็นปัญหาที่สอง จะให้ทานทั้งหมด หรือว่าจะเก็บเอาไว้ หรือว่าจะ

ท�าอย่างไร ในข้อนี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ใช้ทรพัย์ทีห่ามาได้นัน้ เลีย้งตนเองและ

ครอบครัวให้เป็นสุข นี้เป็นประการแรก และก็ให้มีการรักษาเอาไว้ส�าหรับที่จะเป็นต้น

ทุน หรือส�าหรับท่ีจะเป็นอันตรายท่ีจะแก้อันตรายอันอาจจะบังเกิดข้ึน พระพุทธเจ้า

ท่านสอนไว้อย่างนี ้และกใ็ห้แบ่งท�าทานตามสมควร บคุคลผูป้ฏบิตัติามค�าสัง่สอนของ
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พระพทุธเจ้าดงันีแ้ล้ว ย่อมได้ประโยชน์ คอืไม่เดอืดร้อนเพราะทาน และจะได้ความสุข

เพราะทาน และนอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้เป็นผู้เลือกให้ คือ ให้วัตถุที่

ควรจะให้ ให้แก่บุคคลที่ควรจะให้ การท�าทานดังนี้เรียกว่าเป็น สัปปุริสทาน คือทาน

ของสัตบุรุษ คือคนดี เป็นกุศลทาน ทานที่เป็นกุศล เพราะฉะนั้น การปฏิบัติท�าทาน

ของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องได้ดังนี้ คือ

๑. แสวงหาทรัพย์ให้ได้มาก่อน คือต้องท�าก่อน โดยประกอบอาชีพในทาง 

ที่ชอบ

๒. เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว ก็ใช้เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงตนเองให้เป็นสุข และก็มี

เกบ็เอาไว้ส�าหรับท่ีจะท�าทุน ส�าหรบัท่ีจะใช้บ�าบดัอนัตรายเป็นต้น อนัอาจจะบงัเกดิขึน้ 

และก็แบ่งออกท�าทาน เกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์ เก้ือกูลแก่คนยากจนขัดสน และ

สงเคราะห์มิตรสหายเป็นต้น ตามส่วนอันควรในเวลาอันควร ดังนี้ชื่อว่าเป็นการเลือก

ให้ ให้สิ่งที่สมควรให้ ให้ในเวลาที่ควรให้ ดังนี้แหละ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมใน

ข้อนี้ คือการท�าทาน ท�าให้เป็นกุศลทาน ท�าให้เป็นสัปปุริสทาน ทานของคนดี  

ดังนี้แล้ว จึงจะชื่อว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า 

จึงจ�าเป็นต้องรู้ความหมายของธรรม และเมื่อรู้ความหมายของธรรมแล้ว ก็สามารถ

ปฏิบัติให้ถูกต้องกับความประสงค์ได้

อีกประการหนึ่ง การท�าทานนั้น ต้องรู้ความประสงค์อีกประการหนึ่งว่า  

เพือ่ก�าจดั โลภะ มจัฉรยิะ คอืความโลภ ความตระหนี ่ในสนัดานของตน เมือ่ท�าทาน

ก็ให้ตั้งใจว่าเราจะให้ทานเพื่อก�าจัด โลภะ มัจฉริยะ คือความโลภ ความตระหนี ่

ในสันดานของตน

อนึง่ ในการทีจ่ะรกัษาศลี กเ็ช่นเดยีวกนั กใ็ห้ท�าความตัง้ใจว่า เรารกัษาศีลก็

เพือ่ทีจ่ะก�าจดัตวัโทสะ คอื ความประทษุร้ายตนเองและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน ในการทีจ่ะ

บ�าเพญ็ภาวนา คืออบรมจติ และปัญญา ก็เช่นเดยีวกนั ให้ตัง้ใจว่าเราจะบ�าเพญ็ภาวนา 

อบรมจิต เช่นท�ากรรมฐาน ท�าจิตใจให้เป็นสมาธิ อบรมปัญญา บ�าเพ็ญวิปัสสนา

กรรมฐาน ก็เพ่ือท่ีจะก�าจัดนิวรณ์ ก�าจัดโมหะ ความหลง อุปาทาน ความยึดถือ  

ในจติใจของตนเอง รวมความว่า มุง่ท่ีจะก�าจดักเิลส กองโลภะมจัฉริยะบ้าง กองโทสะ
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บ้าง กองโมหะบ้าง การบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ก็เพื่อที่จะก�าจัดกองกิเลสดังกล่าวนี้ 

คือ เพื่อที่จะช�าระฟอกล้างจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ อันความบริสุทธิ์นี้แหละเป็นตัวบุญ

ที่แท้ การท�าบุญก็คือ การท�าจิตให้บริสุทธิ์นี้เอง ท�าจิตให้บริสุทธิ์จากโลภะมัจฉริยะ

ด้วยทาน ให้บริสุทธิ์จากโทสะด้วยศีล ให้บริสุทธิ์จากโมหะด้วยภาวนา คือ การอบรม

จิตและปัญญา ความบริสุทธ์ินี้แหละ เป็นตัวบุญที่แท้ และความสุขที่เกิดจากความ

บรสิทุธินี์แ้หละเป็นตวับญุทีเ่ป็นส่วนผล เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจงึได้ตรสัสอนไว้ว่า 

“มา ภิกฺขเว ปุญฺญ ภายิตฺถ” ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย อย่ากลัวตัวบุญเลย 

“สุขสฺเสตํ อธิวจนํ” ค�าว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้ นี้เป็นข้อมุ่งหมายของการ

บ�าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น เมื่อท�าบุญให้ถูกต้องดังนี้แล้ว ชื่อว่า 

ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม เพราะฉะนั้น โบราณชนของเราทั้งหลาย เวลาท่านจะ

ท�าบญุท�ากศุลท้ังหลาย จงึได้พากนัอธษิฐานใจว่า “นพิพฺานปจจฺโย โหต”ุ จงเป็นปัจจยั

แห่งพระนิพพาน คือธรรมเป็นที่สิ้นกิเลส และกองทุกข์ดังนี้ เป็นการได้วางหลักแห่ง

การอธิษฐานใจไว้อย่างถูกต้อง

เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่ได้มาพบท่านสาธุชนทั้งหลาย ประทับใจในความ

พร้อมเพรียงกันของท่านทั้งหลาย ทั้งชายหญิง เด็กผู้ใหญ่ และได้รับการต้อนรับจาก

ท่านทัง้หลายตัง้แต่เมือ่วานนี ้มาจนถงึบดันี ้ได้มีความประทับใจในความงดงามท้ังหลาย

เป็นอนัมาก เป็นต้นว่า จากความพร้อมเพรียงกนั มกีรยิามรรยาทอนังดงาม และเมือ่

เช้าน้ี กไ็ด้มาใส่บาตรแก่พระภกิษสุงฆ์เป็นจ�านวนมาก แสดงถึงความมีศรทัธาปสาทะ 

บ�ารุงพระภิกษุสงฆ์ให้มีสัปปายะ ในอันที่จะประพฤติพรหมจรรย์ และบัดนี้ก็ได้มา

ประชุมฟังธรรมเป็นอันมาก อาตมภาพก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะปฏิบัติการแก่ท่านทั้งหลาย 

นอกจากที่จะได้กล่าวธรรมพอเป็นสัมโมทนียกถา และบัดนี้ ก็ถึงเวลาอันสมควร  

แม้ว่าอยากจะกล่าวธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกบ้าง ก็เห็นว่าสมควรจะยุติลงได้เพียงเท่านี้ 

ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและอ�านาจบญุกศุล ได้อภบิาลรักษาท่านสาธชุน

ทั้งหลาย ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งชาย ทั้งหญิง ให้เจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ให้

เจริญในธรรมท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วย่ิง ๆ ขึน้ไป ทกุ ๆ คนเทอญ.

ํ



ธรรมกถา๑

เรื่อง ธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และการปฏบิัตตินเอง

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารินฺติ 

ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม

ขออ�านวยพร เจริญพรแก่ท่านข้าราชการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้น 

พร้อมทั้งพ่อค้า ประชาชน ผู้มาประชุมกันในที่นี้ ในโอกาสที่อาตมภาพพร้อมทั้งคณะ

ได้รับก�าหนดให้เดินทางมาเยี่ยมวัดและพุทธบริษัทในภาคนี้ ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนี้ 

กไ็ด้รบัการต้อนรบัจากเจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภกิษุสามเณร พร้อมท้ังข้าราชการและ

ประชาชนทั้งหลาย และได้รับอาราธนาให้มากล่าวธรรมกถาในที่นี้ อาตมภาพมีความ

สขุใจรบัอาราธนา เพราะเหน็ว่าอาตมภาพไม่มส่ิีงอืน่ทีจ่ะตอบแทนกศุลเจตนาของท่าน

ทั้งหลาย นอกจากการกล่าวธรรมกถาเป็นการปฏิบัติการ

๑   แสดงแก่ ข้าราชการ และประชาชน ณ วดับงึพระลานชัย อ.เมอืง จ.ร้อยเอด็  

 วนัที ่ ๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ในเบื้องต้น อาตมภาพก็ขอแสดงความรู้สึกในการเดินทางมา และได้พบเห็น

สิ่งแวดล้อมทั้งหลายในส่วนภูมิภาคนี้ ว่าถึงพื้นแผ่นดิน ก็ปรากฏว่าเป็นพื้นแผ่นดิน  

ที่ก�าลังได้รับการพัฒนากันอยู่โดยท่ัวไป มีการสร้างเขื่อน มีการสร้างถนนหนทาง  

มีการสร้างที่ท�าการรัฐบาลขึ้นใหม่ มีการสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่ ปรับปรุงให้เรียบร้อย 

วัดวาอารามก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเกือบจะทุกแห่ง น้อยบ้าง มากบ้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ประชาชน ก็ได้พบเห็นบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งมีศรัทธาต้ังมั่นอยู ่ใน 

คุณพระรัตนตรัย พากันปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเป็นสามารถ และในด้านการศึกษาก็

ปรากฏว่า ได้มกีารตืน่ตวัในการศกึษาทัง้ฝ่ายบรรพชติ คอื ผูบ้วช อนัได้แก่ พระภกิษุ

สามเณร เดก็ชายเดก็หญงิทัง้หลาย และนอกจากนี ้กยั็งได้พบเห็นกริยิามรรยาทเป็นต้น

ของบรรดาประชาชนผูนั้บถอืพระพุทธศาสนา ท่ียงัมคีวามเคารพอย่างยิง่ในพระรัตนตรยั 

คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

เพราะฉะนั้น ว่าถึงพื้นแผ่นดินและการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดถึงประชาชน  

โดยทั่วไป จึงกล่าวได้ว่า ก�าลังเป็นไปในทางงดงามเจริญส่วนหนึ่ง และประชาชนส่วน

ใหญ่ก็ยังยึดมั่นอยู่ในศาสนาที่นับถือ อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามยังไม่

เปลี่ยนแปลง คือยังพากันรักษาสมบัติของไทยเราไว้ อันเนื่องมาจากศาสนา เป็นต้น 

อันเป็นของดีงาม และในขณะเดียวกันก็พัฒนาความเจริญต่าง ๆ อยู่อย่างไม่หยุดยั้ง 

ความเป็นไปต่าง ๆ ที่เป็นไปในด้านเจริญเหล่าน้ีก็อาศัยบุคคลสองฝ่ายร่วมกัน  

กล่าวคือฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้รับใช้ประชาชน และฝ่ายประชาชน  

ซึ่งเป็นผู้ตื่นตัวรับการพัฒนา และสนับสนุนนโยบายและกิจการของรัฐบาล นอกจาก

นี ้ยงัได้อาศยัทางคณะสงฆ์ได้ด�ารงเป็นหลกัใหญ่ของประชาชน แต่ทัง้หมดนีก้ป็ระมวล

กล่าวได้ว่ารวมอยู่ในหลักไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาตินั้น ความเป็นชาติไทย ก็ได้ด�ารงมาตลอดกาลช้านาน ในบางคราวก็มี

ความผาสกุสวสัด ีในบางคราวกไ็ม่ผาสกุไม่สวสัดี แต่ก็ได้อาศัยองค์พระมหากษตัริย์ รัฐบาล 

และประชาชนน้ีแหละช่วยกนัแก้ไข บ�ารงุรกัษาไว้ จงึได้ด�ารงสวสัดมีาจนถงึเราทัง้หลาย

ปัจจุบันนี้ ได้มีผืนแผ่นดินไทยเป็นที่อยู่อาศัย

ศาสนาเล่า พระพทุธศาสนา กไ็ด้เป็นศาสนาทีป่ระชาชนคนไทยเคารพนบัถอื

กันมาต้ังแต่ดึกด�าบรรพ์ ก่อนแต่พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามา คนไทยก็มีหลักนับถือ
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ตามลัทธิแต่ก่อนมีการนับถือเทวดาและสิ่งอื่น ๆ เป็นต้น แต่เมื่อพระพุทธศาสนาได้

แผ่เข้ามา คนไทยเราก็ได้รบันับถือพระรตันตรยั คอื พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะอนัสงูสดุ และได้เคารพนบัถือหลกัธรรมอนัสงูสดุในพระพทุธศาสนา เป็นต้น

ว่าหลักธรรม เป็นผู้นับถือในค�าสั่งสอนเรื่องบุญ เรื่องบาป และพากันเว้นบาปกระท�า

บุญกันไปตามความสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ปฏิบัติตนอยู่

ในค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา บังเกิดเป็นนิสัย อัธยาศัย อันงดงามของคนไทย  

รู้จักมีความกตัญญูกตเวที รู้จักมีความเมตตากรุณา เป็นต้น ตลอดจนถึงรู้จักมี 

ความรังเกียจละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป สืบต่อมาจนถึงบัดนี้ 

ในด้านพระมหากษัตริย์ คนไทยเราก็ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข  

สบืต่อมาต้ังแต่โบราณกาล ทรงเป็นหลกัทีย่ดึเหนีย่วของคนไทยทัง้หมด แม้ว่าระบอบ

การปกครองจะเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม แต่องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์พระประมุข

ก็ยังสถิตอยู่ เป็นหลักม่ันของคนไทย เป็นท่ีรวมจิตใจของคนไทย ทั้งองค์พระมหา

กษัตริย์เล่า ก็ได้ทรงต้ังอยู ่ในทศพิธราชธรรม แผ่พระมหากรุณาในประชาชน  

ทรงอปุการะอดุหนนุประชาชน ไม่เบยีดเบยีนประชาชน จงึยงัทรงเป็นทีย่ดึเหนีย่วเป็น

ที่พ่ึงทางจิตใจ ทรงเป็นที่รวมจิตใจของประชาชน ประกอบด้วยคณะรัฐบาล จัดการ

ปกครองด้วยดี คอยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข

เพราะฉะนั้น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเป็นหลักยึดมั่นของคนไทย 

สืบต่อมาจนถึงบัดนี้ เราทั้งหลายผู้ที่มานั่งอยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นพระ ไม่ว่าจะเป็น

คฤหสัถ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า ไม่ว่าจะเป็นประชาชน เมือ่เกดิมา

ก็ได้มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่แล้ว เพราะบุรพชนผู้เป็นบุพการีของเราทั้ง

หลายได้ด�ารงรักษาไว้ และเราทั้งหลายผู้ที่เกิดมานี้ ทุก ๆ คนที่นั่งอยู่นี้ ทีแรกก็เป็น

ลูกของพ่อแม่ เป็นเด็กชาวบ้านคนใดคนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กิจฺโฉ มนุสฺส-

ปฏลิาโภ” ความได้อัตภาพเป็นมนษุย์เป็นสิง่ทีไ่ด้มาโดยยาก กเ็พือ่เป็นเครือ่งเตอืนไว้ว่า 

ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ แม้ว่าจะเป็นลูกชาวบ้านคนใดคนหนึ่ง จะขัดสนหรือจะมั่งมี

อย่างไร จะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ช่ือว่าเป็นผู้เกิดมาได้โดยยากทั้งนั้น เพราะอะไร  

ก็เพราะท่านแสดงว่า ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นการได้มาด้วยอ�านาจกุศลมูล คือ 

ส่วนทีเ่ป็นมลูของกศุล อนัได้แก่ อโลภะ อโทสะ อโมหะ คือ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ 
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ความไม่หลง อันหมายถึงต้นความดี หรือว่าบุญต่าง ๆ เป็น “ชนกกรรม” กรรมที่น�า

ให้เกิดมาเป็นมนุษย์

เพราะฉะนัน้ เมือ่เกดิมาเป็นมนุษย์แล้ว คนเรายังมกีรรมอกีอย่างหนึง่ ทีเ่รียกว่า 

อุปถัมภกกรรม กรรมที่อุปถัมภ์บ�ารุงบ้าง “อุปปีฬกกรรม” กรรมที่เบียดเบียนบ้าง

เป็นต้น มาส่งให้วถิขีองแต่ละคนได้ด�าเนนิไปในทางต่าง ๆ กนั ดงัจะเห็นได้ว่า บรรดา

ผูท้ีม่านัง่อยูใ่นทีน่ี ้เกดิมาทแีรกกเ็ป็นลกูของพ่อแม่คนใดคนหนึง่ด้วยกนัทัง้นัน้ แต่ครัน้

มาถึงบัดนี้ บางหมู่ก็บวชเป็นพระ มีหน้าที่การงานต่าง ๆ อยู่ในที่ต่าง ๆ กัน บางหมู่

เป็นฆราวาส แม้ฆราวาสนัน้กย็งัต่าง ๆ กนั บางหมูก่เ็ป็นข้าราชการ บางหมูเ่ป็นพ่อค้า 

บางหมู่เป็นประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

ความที่ต่าง ๆ กันดังนี้ มาจนถึงบัดนี้ แต่ละคนก็มีอายุกว่า ๖๐ ขึ้นไปบ้าง 

ต�่ากว่า ๖๐ ลงมาบ้าง ยังเป็นเด็กบ้าง ลองนึกหวนดูวิถีชีวิตของตนเองตั้งแต่ต้นมา  

ว่าทุก ๆ คนสมมติว่าอายุใกล้ ๆ จะ ๖๐ ขณะเป็นเด็กนั้นเคยนึกหรือไม่ว่าโตขึ้นอายุ 

ถงึเกอืบจะ ๖๐ นี ้ตนจะเป็นอะไร จะไปถงึไหน กไ็ม่มใีครรู ้แต่กอ็าจมผีูท้ีไ่ด้ตัง้ใจเอา

ไว้บ้าง จะเรยีนวชิานัน้วชิานี ้บางทเีดก็เองกไ็ม่มคีวามรูส้กึทีจ่ะตัง้ใจของตนเอง แต่พ่อ

แม่กช่็วยตัง้ใจให้ว่าจะส่งให้ลกูเรยีนอย่างนัน้อย่างนี ้กพ็ยายามจะส่งตวัไปสู่ความเจรญิ

ให้ดีเท่าที่จะท�าได้ แต่ก็หารู้ไม่ว่า จุดมุ่งหมายปลายทางที่จะถึงของตนนั้นเป็นอย่างไร 

เหมอืนอย่างก�าลังท่ีมาหยดุอยู่ในบดันี ้แปลว่ามาถงึจดุนี ้จดุของชวิีต ขณะนี ้บดันีท้กุ ๆ 

คนกเ็ดนิทางของชวีติมาถงึจดุนีแ้ล้ว ก�าลงัเป็นอะไรกนัอยู่ในบดัน้ี กร็ูก้นัอยู่ด้วยกนัทกุ

คนแล้ว คราวนี้มาพิจารณาดูว่า อะไรเล่าที่เป็นเครื่องส่งให้คนเรา ด�าเนินมาสู่จุดนี้  

และจะด�าเนนิต่อไปอกีในภายหน้า พระพทุธเจ้าได้เป็นผูต้รสัรูแ้ละได้ทรงแสดงสัง่สอน

เอาไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ว่า บรรดาเราทั้งหลายแม้เป็นพุทธศาสนิกชนบางทีจะไม่

สนใจ หรอืว่าบางทีจะไม่เชือ่ค�าสัง่สอนของพระองค์ เพราะอะไร กเ็พราะว่ามอีกีหลาย

อย่างทีม่าคอยแนะน�าบคุคล มาคอยเตอืนบคุคล เหมอืนอย่างว่าเป็นหมอดู กม็หีมอดู

เป็นอันมากมาดูให้ว่าจะเป็นอย่างนั้น จะเป็นอย่างนี้ มาเตือนให้ท�าอย่างนั้น มาเตือน

ให้ท�าอย่างนี ้และบางทีกเ็ป็นมารข้างในน้ีเอง กล่าวคอืความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ที่มาคอยเตือนให้ท�าอย่างนั้น ให้ท�าอย่างน้ี แต่ว่าบางทีก็เป็นองค์ “พระพุทธ” คือ 

พระผู้รู้ในใจน้ีเองมาคอยเตือน แต่ว่าถ้าเป็น องค์พระพุทธ คือพระผู้รู้ในใจนี้เองมา 
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คอยเตือน ก็เตือนให้ท�าดีเสมอ แต่ถ้าเป็นมารในใจ ก็คอยเตือนให้ท�าความไม่ดี  

ให้ท�าความชั่วต่าง ๆ ดังนี้เป็นต้น แปลว่ามีส่ิงที่มาเตือน มาชักชวนอยู่เป็นอันมาก  

ทั้งภายนอก ทั้งภายในใจของตัวเอง ท�าให้ไม่มั่นใจในค�าสั่งสอนของพระพุทธ ไม่เชื่อ

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนัน้ ในทีน่ีก้ม็าพสิจูน์ว่า เราทกุ ๆ คนทีด่�าเนนิมาถึงยุคนี ้มายืนอยู่

ตรงน้ีแล้วนั้น ได้เป็นไปตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

เป็นสจัจะ คอืความจรงิเพยีงไร ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า คนเราทีเ่กดิมานัน้ด้วยอ�านาจของกศุล 

กุศลส่งมาให้เกดิ แต่ว่าในขณะเดยีวกนั กยั็งมกีรรมอกีอย่างทีอ่ปุถมัภ์บ้าง ท่ีตดัรอนบ้าง 

มาคอยอุปถัมภ์ และมาคอยตัดรอน เพราะว่าทุก ๆ คนนั้นมีกรรมในอดีตที่กระท�าไว้

แล้วเป็นอันมาก ในจิตใจเองเล่าก็มีฝ่ายที่เรียกว่า “อาสวะ” คือความชั่วที่เก็บไว้ในใจ

เป็นตัวกิเลสต่าง ๆ มีทั้งความดี อันเรียกว่าบารมีที่เก็บไว้ในใจ อันได้แก่ความดีที่เก็บ

ไว้ในใจต่าง ๆ จติใจของคนเรากม็ทีัง้สองอย่างเหมือนกนั กรรมกมี็สองอย่าง คือกรรมดี 

กรรมไม่ดี ที่ท�าซับซ้อนกันไว้เป็นอันมาก นี่เป็นเหตุผลอดีตอย่างหนึ่ง ท่ีมาส่งให้วิถี

ชีวิตของคนเราเป็นไปในปัจจุบัน แต่แม้เช่นนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่า 

คนเรานั้นแม้ว่าจะมีกรรมเก่าเป็นมาอย่างไรก็ตาม จะมีจิตใจเป็นมาอย่างไรก็ตาม  

ทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติปรับปรุงตนเองให้เป็นไปในทางดี เป็นไปในทางเจริญได้ใน

ปัจจุบัน และธรรมที่พระองค์ได้ทรงส่ังสอนไว้ส�าหรับปรับปรุงดังกล่าวนี้ เป็นธรรมที่

สอนให้ปฏบิตัเิกีย่วกบัเครือ่งแวดล้อมอย่างหนึง่ เป็นธรรมทีส่อนให้ปฏบิติัเกีย่วแก่การ

ปฏิบัติอย่างหนึ่ง

ธรรมที่สอนให้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือมงคลสามข้อ ในมงคลสูตรคือ 

อเสวนา จ พาลานํ การไม่ส้องเสพคบหาคนพาล คือคนชั่วต่าง ๆ 

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การคบหาบัณฑิต คือคนดีคนงามต่าง ๆ 

ปูชา จ ปูชนียานํ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

นี้เป็นการสอนเกี่ยวแก่การปฏิบัติตนเกี่ยวแก่เครื่องแวดล้อม เพราะว่าทุก ๆ 

คนน้ัน ย่อมมีเครือ่งแวดล้อมเป็นบุคคลบ้าง เป็นส่ิงอืน่ ๆ บ้าง แต่บรรดาเครือ่งแวดล้อม

เหล่านี้ บุคคลนั่นแหละเป็นส�าคัญ
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คนเราเกิดมาทีแรกก็มีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เป็นเครื่องแวดล้อม แล้วก็มีเพื่อน 

มิตรสหาย เป็นเครื่องแวดล้อม เป็นนักเรียนก็มีเพื่อนนักเรียนเป็นเครื่องแวดล้อม  

ต่อมาเม่ือท�างานมเีพือ่นท่ีร่วมการร่วมงานเป็นเครือ่งแวดล้อม และเม่ือท�าการงานมีหน้า

ทีต่�าแหน่งสงูกว่าเท่าไร กย่็อมมบีรวิารเป็นเครือ่งแวดล้อมมากขึน้เท่านัน้ บรรดาคนที่

แวดล้อมเหล่านี้เป็นพาล คือคนชั่วก็มี เป็นบัณฑิตคือเป็นคนดีก็มี และเป็นบุคคลท่ี

ควรบูชาก็มี เป็นบุคคลที่ไม่ควรบูชาก็มี เครื่องแวดล้อมย่อมมีอยู่เป็นอันมากดังนี้

เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนชั่ว  

ใครเป็นคนท่ีควรเคารพบูชา หรอืไม่ควรเคารพบชูา ถ้าหากว่าเลอืกไม่เป็น เลอืกไม่ถูก 

ไปเหน็คนชัว่เป็นคนด ีไปเหน็คนดีเป็นคนชัว่ ไปเคารพนบัถือบชูาคนท่ีไม่ควรนบัถือบชูา 

ถ้าเป็นดังนี้ก็เป็นเหตุให้ประสบความวิบัติ เพราะว่าคนชั่วนั้นเอง ก็จะชักน�าไปในทาง

ที่ผิดต่าง ๆ

เพราะฉะนัน้ สิง่ส�าคญัส�าหรบัคนเราในอนัทีจ่ะน�าตนไปสูค่วามสวสัดโีดยล�าดบันัน้ 

จึงต้องเลือกคบแต่คนดี ไม่คบคนช่ัว และเคารพนับถือคนที่ควรเคารพ นับถือบูชา 

เพราะว่าคนดีคนท่ีควรเคารพนบัถือบูชานี ้จะเป็นผูท้ีช่่วยให้ค�าแนะน�า ช่วยส่งเสรมิให้

เป็นไปในทางที่ถูกต้อง แต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่ว่า คนเรานั้น ย่อมมีความดีความชั่วอยู่ใน

ตัวเองอีกส่วนหนึ่ง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หรือว่ากล่าวตรง ๆ ว่า ในตัวคนเรานั้นมี

ความเป็นพาล มีความเป็นบัณฑิต มีความเป็นผู้ที่ควรเคารพบูชา หรือไม่ควรเคารพ

บูชาอยู่ในตัวเองอีกเช่นเดียวกัน ความเป็นพาล ความเป็นบัณฑิต ความที่ควรเคารพ

บูชาหรือไม่ในตัวเองนี้ เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง และคนเรานั้น บางท ี

ก็มักจะไม่ชอบให้เขามาดูตัวเอง แต่ชอบมองออกไปดูคนอื่น ไปหาว่าคนอื่นเขาเป็น 

อย่างนัน้ คนอื่นเขาเป็นอย่างนี้ แต่ว่าตัวเราเองจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่ชอบมองเข้ามาดู

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า อุชฺฌตฺติพลา พาลา คนพาลทั้งหลายนัน้มีการเพ่ง

โทษผู้อื่นเป็นก�าลัง นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา บัณฑิตทั้งหลายนั้นทีการแพ่งโทษตัวเอง  

มองเข้ามาดูตัวเองเป็นก�าลัง

เพราะฉะนั้น ยังมีหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งที่ส�าหรับจะปฏิบัติตนเอง ที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ๓ ประการคือ
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๑.  สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง 

๒.  กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลคือความดีให้พร้อม 

๓.  สจิตฺตปริโยทปนํ การช�าระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใส

หลกั ๓ ประการน้ีเป็นหลักส�าหรบัปฏบิตัติวัเอง กล่าวคอื ประการแรก บรรดา

ความชั่วความไม่ดีทั้งหลายก็ต้องเว้น อะไรเป็นความชั่วความไม่ดีนั้น ทุก ๆ คนย่อม

จะมีความรู้ ตั้งต้นตั้งแต่ฟังค�าสั่งสอนของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนถึงได้

เรยีนพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าได้ทรงชีเ้อาไว้ว่า อะไรเป็นความชัว่ อะไรเป็นความไม่ดี 

เพราะฉะนั้น เอาแต่ว่าละความชั่วที่ตัวรู้นี่แหละ คือรู้ว่าไม่ดีแล้วก็อย่าท�า พยายามที่

จะเว้นเสยีตามความสามารถ ดงันี ้ชือ่ว่าเป็นการปฏบิตัติามพระโอวาท ข้อ ๑ คือการ

ไม่ท�าความชั่วทั้งปวง

ข้อ ๒ การท�าความดีให้ถึงพร้อม อะไรเป็นความดี ทุกคนก็รู้อีกเหมือนกัน 

ตัง้ต้นแต่รู้จากพ่อแม่ ครอูาจารย์ ตลอดจนถึงรู้จากค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า นอกจากนี้

ยังมีความดี ตลอดถึงความชั่ว ทางหน้าท่ีการงานต่าง ๆ ของตน ทุก ๆ คน  

ต่างมหีน้าทีก่ารงานของตนกระท�า การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยด ีกเ็ป็นความด ีการไม่ปฏบัิติ

หน้าที่ด้วยดี ก็เป็นความชั่วความไม่ดี ส่วนที่เป็นความชั่วความไม่ดีก็ให้เว้น แต่ส่วนที่

เป็นความดีต่าง ๆ ก็ให้กระท�า ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระโอวาทข้อที่ ๒

ครั้นคราวนี้มาถึงข้อที่ ๓ ช�าระจิตของตนให้ผ่องใส ก็เพราะว่าอันการกระท�า

น้ันไม่ว่าความดหีรือความชัว่ กเ็นือ่งมาจากจตินีแ้หละเป็นส�าคญั ถ้าจติขุน่มวัเศร้าหมอง 

ก็เป็นเหตุให้กระท�าความช่ัว ถ้าว่าจิตผ่องใสและสะอาด ก็เป็นเหตุให้กระท�าความดี 

คราวนี ้อะไรมาท�าให้จติขุน่มวัเศร้าหมอง กตั็ณหาความด้ินรนทะยานอยาก หรือความโลภ 

ความโกรธ ความหลงนั่นแหละ อันเป็นอกุศลมูล คือเป็นมูลของอกุศลทั้งหลาย

เพราะฉะนั้น ก็ต้องปฏิบัติ คอยมีสติ คือระลึกได้ มีปัญญา คือความรู้ที่จะ

คอยรูใ้จของตนเอง ว่าเดีย๋วนีใ้จของเรามนัเกดิตณัหาขึน้แล้ว อยากจะได้สิง่นัน้สิง่นีบ้้าง 

ทีม่นัไม่สมควรจะได้ อยากจะเป็นนัน้เป็นนีบ้้าง ทีม่นัไม่ควรจะเป็น และอยากจะท�าลาย

เขาเสยีบ้าง เพราะว่ามาคอยขดัขวางต่าง ๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กเ็กดิตาม 

ก็รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ใจของตนมันโลภขึ้นแล้ว มันโกรธขึ้นแล้ว มันหลงขึ้นแล้ว  
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ไม่แจ่มใส ไม่บรสิทุธิส์ะอาด เมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว กต้็องปฏบิติัช�าระจติใจของตนจากตัณหา 

หรือจากความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้ ด้วยมายึดม่ันปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของ

พระพทุธเจ้า คือคอยงดเว้นใจของตวัเอง ท่ีจะไม่ยอมตามอ�านาจของกิเลส ความงดเว้น

ใจของตวัเองนีแ้หละ เป็นตวัศลี เป็นเครือ่งช�าระใจ ข้อหนึง่ได้เป็นส�าคญั และหลงัจาก

นั้นก็พยายามที่ท�าความสงบใจ

อนัความสงบใจน้ีบางทีท�าได้ยาก ดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้วน้ันว่า คนเรานัน้ท�ากรรม

ซับซ้อนกันอยู่ ดีบ้าง ชั่วบ้าง และธรรมดาสามัญชน บางคราวก็ลุอ�านาจของตัณหา 

ลุอ�านาจของโลภ โกรธ หลง ก็ต้องได้ท�ากรรมที่ไม่ดีไว้บ้าง หรือว่าดีบ้าง ดังนี้เป็นต้น 

บางทีกรรมที่ท�าไว้แล้วนั้น มาคอยหลอนเตือนใจให้เป็นทุกข์อยู่เสมอ ให้หวาดระแวง

อยู่เสมอ และบางทีก็ท�าให้เกิดความมุ่งร้ายต่าง ๆ ต่อบุคคล ที่คิดว่าเป็นศัตรู ท�าให้

เกิดความหวาดระแวงขึน้โดยรอบ หาความสขุใจทีแ่ท้จรงิ ไม่ได้ ถ้าเป็นดงันีแ้ล้ว กเ็ป็น

ความคิดทีผ่ดิ ต้องคดิเสยีว่า คนเรานัน้ย่อมมโีอกาสทีจ่ะท�าดบ้ีาง ชัว่บ้าง ในบางคราว

ที่ลุอ�านาจของความโลภ โกรธ หลง กล่าวคือ เพราะไปคบคนพาล บูชาคนที่ไม่ 

ควรบูชา ตลอดถึงเพราะความเป็นพาลในจิตใจของตัวเองที่ยังละไม่ได้ ก็ย่อมกระท�า

ความไม่ดีไปบ้าง ถ้าเป็นดังนี้แล้ว ต้องคิดว่า ส่ิงที่ท�าไปแล้วนั้น ก็เป็นอันท�าไปแล้ว  

ให้ตั้งใจที่จะไม่ท�าเช่นนั้นอีกต่อไป และตั้งใจท�าความดีต่าง ๆ ให้ยิ่งขึ้น ให้มากยิ่งกว่า

ความไม่ดทีีไ่ด้กระท�าไว้แล้ว ซึง่ทกุ ๆ คน กส็ามารถท�าได้ และระงบัความจองเวรจอง

ภัยแก่ใคร ๆ ทั้งหมด ท�าจิตใจให้ประกอบด้วยความสงบ แผ่เมตตาจิตออกไป  

และเมื่อดับใจได้ดังนี้แล้ว ก็ย่อมจะมีความสุข สามารถที่จะกระท�าความดีแก้ตัวไปใน

ทางที่ดีให้ยิ่งขึ้นไปได้ เมื่อท�าความดี ให้ยิ่งขึ้นไป ๆ แล้ว ความดีนั้นก็ย่อมปรากฏผล

เพราะฉะนัน้ ทกุ ๆ คน เมือ่ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนธรรมทีเ่กีย่ว

แก่สิ่งแวดล้อม คือ

๑.  ไม่คบหาคนพาล 

๒.  คบหาบัณฑิต 

๓.  บูชาบุคคลที่ควรบูชา 
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และปฏิบัติตามธรรมที่เกี่ยวแก่การปฏิบัติตนเอง คือ 

๑.  ไม่ท�าบาปทั้งปวง

๒.  ท�ากุศลคือความดีให้ถึงพร้อม 

๓.  ช�าระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว

ขอให้นึกว่า ทุก ๆ คนตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ได้มีภาวะอย่างนี้ จะเป็นพระ

ก็ตาม เป็นฆราวาสก็ตาม ขึ้นมาด�ารงอยู่ในต�าแหน่งจนถึงปัจจุบัน คือภาวะที่ด�ารงอยู่

ในปัจจุบัน อันเป็นส่วนที่ดี อันเป็นส่วนท่ีน่าปรารถนาท้ังหลาย ด้วยอานุภาพอะไร  

ขอให้คิดดู ไม่ใช่ด้วยอานุภาพของการท่ีคบคนดี ไม่คบคนพาล เคารพคนที่ควรบูชา

หรอกหรือ ไม่ใช่อานุภาพของการละความชั่ว การกระท�าความดี และการช�าระจิตใจ

ของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสดอกหรือ

บรรดาผลดีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งอันใด ที่ทุก ๆ คนได้รับอยู่นี้ในบัดนี้ 

เกิดจากอานุภาพของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้สองหมวดนี้ทั้งนั้น

ส่วนที่ตรงกันข้ามคือความวิบัติเสียหายต่าง ๆ นั้น ก็เกิดความไม่ปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสัง่สอนนี ้เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ถอืว่าเหตกุารณ์ในชีวติของเราทีด่�ารงมาจนถงึ

บดันี ้ใครมอีายเุท่าไร กใ็ห้ถอืเอาอายเุท่านีแ้หละเป็นเกณฑ์ แล้วกใ็ห้พจิารณาทดสอบ

ดูจากพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ยกมา

นี้เป็นสัจจะคือความจริงแท้ ๆ และบัดนี้ชีวิตของทุก ๆ คนในอดีต ก็ผ่านไปแล้ว  

แต่ว่ายงัมชีวีติในอนาคตตัง้แต่วนิาทหีน้า ตัง้แต่วันพรุง่นี ้เดอืนหน้า ปีหน้า เป็นต้นไปอกี 

ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไร

เพราะฉะนัน้ ชีวิตอดีตท่ีผ่านไปแล้วนีก้เ็ป็นสิง่ทีผ่่านไปแล้ว จะกลบัมาอกีไม่ได้ 

กรรมต่าง ๆ ที่ได้กระท�าไว้แล้ว จะกลับมาไม่กระท�าก็ไม่ได้ แต่ว่าทุก ๆ คน ยังเหลือ

โอกาสท่ีจะแก้ตัว คือปัจจุบันและอนาคตของเราทั้งหมดนั่นแหละ เป็นชั่วโมงหน้า  

วนัพรุ่งน้ี เดอืนหน้า ปีหน้า เป็นต้นไป ปัจจุบนัและอนาคตของเรานี ้เป็นเวลาทีท่กุ ๆ 

คนจะแก้ตัว
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เพราะฉะนัน้ จงึขอฝากหลกัธรรมทัง้ ๒ หมวดนีแ้หละแก่ท่านสาธชุนทัง้หลาย 

เพื่อท่ีจะน�าไปปฏิบัติ เพื่อให้อนาคตของตนที่ยังเหลืออยู่นี้เป็นอนาคตที่ดี ที่แจ่มใส  

ที่มีความสุข กล่าวคือธรรมเกี่ยวแก่เครื่องแวดล้อม ก็ได้แก่ 

๑.  ไม่คบหาคนพาล 

๒.  คบหาบัณฑิต

๓.  บูชาบุคคลที่ควรบูชา

ธรรมที่เกี่ยวแก่การปฏิบัติตนเอง คือว่า ละความชั่วทั้งหลาย ความชั่วอย่าง

ที่เคยท�าไว้แล้ว ก็อย่าท�าอีก ละเสียเถิด ความดีอะไรท่ียังไม่ท�าก็ให้ตั้งใจกระท�าเถิด 

และช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

นีแ้หละเป็นหลกัธรรมทีเ่ราควรถอืส�าหรบัความเจรญิต่อไปในอนาคต และใน

บัดนี้เราทั้งหลายก็ได้เกิดมาร่วมแผ่นดินไทยอันเดียวกัน ร่วมศาสนาอันเดียวกัน  

ร่วมพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน เหมือนอย่างเป็นพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

เกิดมาก็เหมือน ๆ กัน เป็นลูกของชาวบ้าน มีพ่อมีแม่ มีวิถีชีวิตอันเกี่ยวกับกรรม 

เป็นต้น ท�าให้เป็นต่าง ๆ กัน มาเป็นนั่น มาเป็นนี้ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง มีอ�านาจบ้าง 

ไม่มีอ�านาจบ้าง

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทุก ๆ คนอย่าประมาทในอ�านาจวาสนา และในเครื่อง

แวดล้อมทั้งหลาย ตลอดจนอย่าทดท้อใจในความบกพร่องต่าง ๆ ของตัวเอง แต่ให้

พยายามที่จะท�าความไม่ประมาท ตั้งใจปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้า และ

โดยฐานะทีท่กุ ๆ คน เหมอืนอย่างเป็นพีน้่องในครอบครัวใหญ่อนัเดยีวกนั ต้องยอมรบั

ผิดชอบร่วมกัน

เพราะฉะนั้น ควรที่จะมีความสังวรระวัง ที่จะไม่ปฏิบัติเบียดเบียนกันและกัน 

และพร้อมที่จะให้อภัย ไม่ตอบแทนกันในทางที่ชั่วร้าย ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย 

รักษาพระพุทธศาสนา ช่วยกันรักษาพระมหากษัตริย์ ระงับภัย ระงับเวร ทั้งภายใน 

และภายนอก เมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว กส็มกบัได้ชือ่ว่าพทุธศาสนกิชน ผูน้บัถือพระพุทธศาสนา
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เพราะฉะนัน้ ในโอกาสท่ีอาตมภาพได้มีโอกาสมาเยีย่ม และได้มากล่าวธรรมกถา

แก่ท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งท่านข้าราชการ และประชาชน ก็ขอกล่าวธรรมกถานี้เป็น

ปฏิการแก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย 

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั และอ�านาจบญุกศุล อภบิาลรกัษา

ให้ทุก ๆ ท่าน มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในพระธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ คน เทอญ.



พระโอวาท๑

เรื่อง ธรรมทายก

ท่านเจ้าอาวาส เจ้าคณะ ผูอ้�านวยการศูนย์อบรมโพธิพ์ฤกษ์และพทุธศาสนกิชน 

พร้อมทั้งครู นักเรียนทั้งหลาย

ได้ฟังค�าแถลงของผูอ้�านวยการอบรมโพธิพ์ฤกษ์ วัดโพธิรั์งสฤษฏิ ์ ได้ความรูว่้า 

ได้มกีารอบรมเยาวชนขึน้ในภาคฤดูร้อน อนัเป็นเวลาหยุดโรงเรยีน ตามค�าแนะน�าของ

เลขาธิการคณะธรรมยุต ก็ขออนุโมทนา และเช่ือว่าบรรดาพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 

ก็ได้อนุโมทนา จึงได้อนุญาตให้เด็กของตนเป็นอันมากมาเข้าบวช รับการอบรมและ

บรรดาผูท้ีม่คีวามรู ้ท้ังฝ่ายพระและคฤหสัถ์ก็ได้มาช่วยเป็นวทิยากร ให้การอบรมกช็ือ่

ว่าได้กระท�ากิจที่ควรกระท�า อันควรแก่กาลสมัยเป็นอย่างยิ่ง ปรากฏว่า การจัดให้มี

การบวชเณร และรบัการอบรมในภาคฤดรู้อน ได้มกีารจดักนัขึน้หลายจงัหวดั ในบดันี้ 

เมื่อจังหวัดนี้ได้จัดท�าขึ้นก็ชื่อว่า ได้ช่วยสงเคราะห์เยาวชนทั้งหลายในจังหวัดนี้ หน้าที่

ของพระภิกษุสามเณรนั้น ในการที่จะเป็นทายกแก่ชาวบ้าน ก็คือเป็นธรรมทายก คือ

ให้ธรรม เพราะฉะนัน้ กถ็งึเวลาแล้ว ท่ีพระภกิษสุงฆ์จะต้องเป็นธรรมทายก ผูใ้ห้ธรรม

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ประชาชน และนกัเรยีน ณ วดัโพธรัิงสฤษดิ ์ จ.ร้อยเอด็ 

   วนัที ่ ๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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กันให้ทั่วยิ่งขึ้น และดังที่คณะสงฆ์ได้จัดอยู่ในบัดนี้ ก็ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือการ

ให้การอบรมในวดัส่วนหนึง่ และการให้การอบรมถงึถิน่ทีอ่ยูข่องประชาชนอกีส่วนหนึง่

ประการแรกน้ัน ทางวัดท้ังหลายก็ได้จัดให้มีการแสดงธรรมในวัด ในวัน 

ธรรมสวนะอยูเ่ป็นประจ�าส่วนหนึง่ จดัตัง้โรงเรยีน เช่น จัดตัง้โรงเรยีนพระพทุธศาสนา

วันอาทิตย์ ตั้งส�านักอบรม ดังเช่นท่ีวัดน้ีตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนดังที่ท่านเจ้าคณะ 

ผู้อ�านวยการศูนย์ได้แถลงนั้น ทั้งได้ด�าริที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ เป็นการสร้าง

ความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปอีก เหล่านี้นับว่าเป็นการจัดขึ้นในวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจัดควรท�า 

อีกอย่างหนึ่ง การเที่ยวจาริกไปให้การอบรมในถิ่นฐานต�าบลนั้น ๆ ของประชาชน  

นี่ก็เป็นหน้าท่ีอีกอันหน่ึง ท่ีทางคณะสงฆ์ด�าริจัดอยู่ในขณะนี้ ที่เรียกว่า เป็นกิจการ 

พระธรรมทูตและอีกอย่างหนึ่ง ท่ีทางโรงเรียนและทางคณะสงฆ์ ควรจะร่วมมือกัน  

กค็อืการทีจ่ดัให้มพีระไปอบรมศลีธรรมแก่นกัเรยีนในโรงเรยีน ในโอกาสสมควร หรอื

ว่าการจดันกัเรยีนให้เข้ามารบัการอบรมในวดัในโอกาสอนัสมควร เพราะว่าการจดัอบรม 

ภาคฤดรู้อน โดยรบัเดก็เข้ามาบวชเรยีนนัน้ กม็จี�านวนอนัจ�ากดั ดงัทีท่่านผูอ้�านวยการ

ศนูย์ได้แถลงไว้ คราวหนึง่กม็ปีระมาณ ๑๐๐ กว่าคน แต่ว่านกัเรยีนทัง้หลายมจี�านวน

เป็นอันมาก เพราะฉะน้ัน ก็ควรท่ีจะคิดด�าริจัด เพื่อให้เด็กท้ังหลายที่ยังเหลืออยู่นั้น 

ได้รับการอบรมให้ถึงอีกด้วย ด้วยวิธีที่จะท�าได้ ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมในสถานที่นี้  

ได้เห็นเด็กทั้งหลายมารับกันอยู่เป็นอันมาก ก็มีความสุขใจ มีความสบายใจ ที่ได้มอง

เหน็เดก็ ซึง่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความเคารพในพระพทุธศาสนา ตามพืน้เพประเพณี

อนัดงีามของบ้านเมือง และตามการอบรมของพระภกิษสุงฆ์ ของครบูาอาจารย์ท้ังหลาย  

ทั้งเด็กนั้นก็อยู่ในวัยอันสดชื่น มีความสุขความสบายใจ

แต่ก็ไม่มีความสบายใจอีกอันหนึ่ง ในเมื่อมองต่อไปในข้างหน้า เด็กเหล่านี ้

จะได้รบัการศกึษาอย่างไร ? และประกอบการงานเปน็อย่างไร ? เพราะว่าประชาชน

ก็มากข้ึนทุกที เพราะฉะนั้น ในขณะนี้ ก็ขอฝากให้บรรดาท่านทั้งหลายตลอดจนถึง 

คณะสงฆ์ จะต้องช่วยกันด�าริเอาไว้ เพราะว่าในเวลาข้างหน้านั้น ๑๐ ปีหรือ ๖๐ ปี 

อันที่จริงก็คล้ายว่านาน แต่ก็ไม่นานนัก 
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เพราะฉะนัน้ บรรดาท่านทัง้หลายทัง้ฝ่ายคณะสงฆ์ ทัง้ฝ่ายฆราวาส ผูม้ภีาระ

หน้าที่ในการจัดการท�าการต่าง ๆ ในเวลานี้ ก็ขอให้ช่วยกันด�าริจัดด�าริท�าที่จะให้เด็ก

ทัง้หลายในบดันีไ้ด้มกีารเรยีนด ีมคีวามประพฤติดี มีอาชพีการงานดสืีบต่อไปในอนาคต 

เพื่อความสุขความเจริญ ซ่ึงจะมีทั้งในปัจจุบันและจะมีต่อไปข้างหน้า ในกาลต่อไป 

ข้างหน้านั้น ก็จะเป็นผลที่เราทั้งหลายจะต้องด�าริการจัดท�ากันตั้งแต่บัดนี้

โครงการศูนย์อบรมตามที่ผู้อ�านวยการได้แถลงนั้น ก็เป็นวิธีอันหนึ่งส�าหรับที่

จะช่วยให้บรรลุผลดังกล่าว แต่ว่าจะต้องมีวิธีอย่างอื่น ๆ ทุกวิธี ทั้งทางบ้านทั้งทางวัด 

ร่วมมอืกนัจดัร่วมมอืกนัท�าให้ครบถ้วน เมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว ความเจรญิ ความสุข สบาย

สมบูรณ์ภายหน้าที่เด็กเหล่านี้จะได้รับต่อไปก็จะบรรลุถึง

ในท่ีสุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลได้อภิบาล  

รักษาท่านทั้งปวงให้มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีความเจริญ  

ในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง สาระของศาสนา

เจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภกิษสุามเณร พร้อมทัง้ท่านพทุธศาสนกิชน อบุาสก

อุบาสิกาทั้งหลาย

อาตมภาพพร้อมทั้งคณะได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดนี้ ได้พบท่านเจ้าคณะ  

เจ้าอาวาส พระภกิษสุามเณร และท่านพทุธศาสนกิชน อบุาสกอุบาสิกา ได้มาต้อนรับ 

ก็ขออนุโมทนาขอบใจในอัธยาศัยไมตรีจิตของทุก ๆ ท่าน และได้ฟังค�าแถลงของ 

เจ้าคณะจังหวัด ถึงการแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดนี้ โดยเฉพาะในคณะธรรมยุต 

รวมกันเป็น ๒ อ�าเภอ แต่ละอ�าเภอก็แบ่งออกไปเป็นต�าบล พร้อมทั้งได้แจ้งจ�านวน

พระภิกษุสามเณรในพรรษาและนอกพรรษา ได้แจ้งการจัดแบ่งแผนพัฒนาออกเป็น 

ทิศ ๆ โดยก�าหนดให้ว่าวัดนั้นส�าหรับทิศนั้น และได้แถลงถึงการศึกษาที่แบ่งออกเป็น

นักธรรมบาลี และปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ก็รู้สึกว่าท่านเจ้าคณะพร้อมท้ัง 

พระเถระทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าคณะรองลงมา ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดท�าเพื่อบังเกิด 

ความเจริญทั้งในด้านการศึกษา ทั้งในด้านการปฏิบัติ ก็ขออนุโมทนาอีกส่วนหนึ่ง

๑   แสดงแก่ พระภิกษสุามเณร และพุทธศาสนกิชน ณ ศาลาการเปรียญวดัเหนอื จังหวดัร้อยเอด็

 วนัที ่ ๗ มถินุายน ๒๕๑๖
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ในการน้ี ก็ต้องอาศัยศรัทธาอุปถัมภ์จากท่านพุทธศาสนิกชน ทายกทายิกา 

ทัง้หลายในการจดัสร้างเสนาสนะ และอุปถมัภ์ด้วยการอืน่ ๆ ดงัเช่นทีส่�านกัศนูย์อบรม

โพธิพฤกษ์รังสฤษดิ์ ก็ได้มีการจัดสร้างเสนาสนะขึ้นได้หลายหลัง มีทายกทายิกา  

ผู้มีศรัทธาบริจาคเป็นเจ้าของจ�าเพาะหลัง ๆ ก็มีมาก และท่ีนั้นเองก็ก�าลังจะสร้าง

ถาวรวัตถุอย่างอ่ืนขึ้นอีก และในวัดเหนือนี้ก็ก�าลังสร้างโรงเรียน ซึ่งก็แสดงว่าท่าน

พุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้มองเห็นประโยชน์ จึงได้อุปถัมภ์บ�ารุง 

ด้วยการบริจาคสร้างเสนาสนะเป็นต้นดังกล่าวแล้ว และเมื่อทางคณะสงฆ์ท้ังทาง 

ท่านพุทธศาสนิกชนทายกทายิกาได้ร่วมมือกันอย่างที่เป็นอยู่ดังนี้แล้ว ก็หวังได้ว่า  

การศกึษาพระปริยัตธิรรมส�าหรบัพระภิกษุสามเณร และในการปฏบิตัธิรรมวินยั ก็จะ

เจริญพฒันายิง่ข้ึน

เพราะฉะน้ัน ในโอกาสท่ีอาตมภาพและคณะได้มาได้เห็นได้ฟังกิจการทาง 

พระศาสนาเท่าที่ด�าเนินอยู่ส่วนหนึ่งนี้ ก็รู้สึกโมทนาสาธุการแก่ทุก ๆ ท่าน ทุกฝ่าย 

ในที่นี้ก็ใคร่ที่จะได้ขอตั้งข้อสังเกต คือ

ประการท่ีหน่ึง หัวใจของพระพุทธศาสนานั้น ท่านว่ามีพระปริยัติธรรมเป็น

รากแก้ว เพราะฉะนั้น การบ�ารุงการศึกษาพระปริยัติธรรม จึงเป็นกรณียที่ควรท�า

ประการหนึ่ง และธรรมดาต้นไม้นั้น จะมีแต่รากแก้วนั้นก็หาได้ไม่ จ�าจะต้องมีล�าต้น 

และต้นไม้นั้นที่จะเป็นต้นไม้อันคงถาวร ก็จะต้องเป็นไม้แก่น เพราะฉะนั้น ต่อไป 

ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องบ�ารุงการปฏิบตั ิ ซ่ึงเปรยีบเหมอืนว่าเป็นแก่นของศาสนาเหมอืนอย่าง

แก่นของต้นไม้ ข้อนีพ้ระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงแสดงไว้แล้ว ถึงสาระคือ “แก่น” ของศาสนาไว้ 

๕ ประการคอื

๑. ศีลสาระ แก่นคือ ศีล

๒. สมาธิสาระ แก่นคือ สมาธิ

๓. ปัญญาสาระ แก่นคือปัญญา

๔. วิมุตติสาระ แก่นคือวิมุติความหลุดพ้น

๕. วิมุตติญาณทัศนสาระ แก่นคือความรู้ความเห็นในวิมุตติ ความหลุดพ้น

เพราะฉะนั้น หน้าที่ของท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส จึงอยู่ที่การบ�ารุงการศึกษา 

การบ�ารงุการปฏบิตัธิรรมอกีอย่างหนึง่ ให้เข้มแข็งด้วย เพือ่ให้ต้นไม้ คอืพระศาสนานี้
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เจริญด้วยแก่น คือศีลเป็นต้น ดังที่กล่าวแล้ว ต้นไม้เมื่อเป็นต้นไม้ที่มีแก่น เป็นแก่น

อันงอกงาม และมีรากแก้วคือปฏิบัติธรรมอันมั่นคง ก็ย่อมจะเป็นต้นไม้เจริญงอกงาม 

และต้นไม้ท่ีจะเจริญงอกงามน้ัน ก็จะแผ่กิ่งก้านใบ ร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนอุบาสก

อบุาสกิาท้ังหลายด้วย เหมอืนอย่างต้นไทรร้อยเอด็ทีท่่านเจ้าอาวาส ได้แจ้งให้ทราบว่า 

ได้มาจากญ่ีปุ่น เดิมก็เป็นไทรญี่ปุ่นว่าอย่างนั้น แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อว่าร้อยเอ็ด ก็แผ่ 

กิ่งก้านร่มเย็น เมื่อไปนั่งใต้ร่มต้นไทรนั้น ก�าลังร้อนมากก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นไม้คือพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีพระปริยัติธรรมเป็นรากแก้ว  

มีศีลเป็นต้นเป็นแก่นดังท่ีกล่าวแล้ว ต้นไม้คือศาสนาน้ีก็จะเป็นต้นไม้ที่แผ่ร่มเงายังให้

เกิดประโยชน์และความสุขแก่โลกรวมทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา พุทธ

บริษัททั้งปวง นี้อันหนึ่ง อีกอันหนึ่ง ได้ฟังค�าให้พรของพราหมณ์บายศรี ซึ่งกล่าว 

ในขณะที่ผูกด้ายในพิธีบายศรี ได้กล่าวมนต์ในขณะนั้น ก็คือพระพุทธมนต์นั่นเอง  

เอกํ นาม กึ สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺิติกา เทฺว นาม กึ นามญฺจ รูปญฺจ แล้วก็ว่า 

เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เป็นต้น อันเป็นอาการ ๓๑,๓๒ นี่เป็นธรรมทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น ในพิธีบายศรี พิธีที่กล่าวอวยพร มีค�าที่ให้บรรลุความสิ้นสงสาร บรรลุ

นิพพาน ตลอดจนถึงค�ากล่าวถึงในเวลาที่ผูกด้ายว่า เอกํ นาม กึ เป็นต้นที่กล่าวแล้ว

ล้วนเป็นธรรมดี ๆ ทั้งนั้น แสดงว่าภาคนี้ได้มีการศึกษาพระพุทธศาสนากันถึงขนาด 

และได้มีการเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา จนถึงข้ันนิพพานจนถึงขั้นท่ีเป็น  

“ปรมัตถธรรม” จึงได้น�ามาใช้ในพิธีต่าง ๆ ที่ถึงเป็นประเพณีอันงดงามของภาคนี้

เพราะฉะนัน้ กข็อให้บรรดาท่านภกิษสุามเณรและท่านพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย 

ได้ระลึกถึงความเฉลียวฉลาดของบรรดาบุรพการีชนของท่านทั้งหลาย ซึ่งได้ตั้ง

ขนบธรรมเนยีมอนัดงีาม บรรจุพระพทุธศาสนาส่วนปรมตัถธรรม ไว้ส�าหรับเป็นเครือ่ง

เตือนใจให้บุคคลทั้งหลายทุกรุ่นได้ระลึกถึง ข้อนี้เป็นความดีงาม เพราะฉะนั้น ขอให้

เราทัง้หลายได้สนใจและได้ส�านกึว่า นีแ่หละเป็นตวัสาระ คือ ตวัแก่นสารของพระพทุธ-

ศาสนา ที่จะต้องช่วยกันบ�ารุงรักษาเอาไว้ 

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยั และอ�านาจบญุกศุลได้อภบิาลรกัษา

ให้ทกุ ๆ ท่านเจรญิงอกงามไพบลูย์ด้วยจตรุพธิพรและเจรญิงอกงามไพบลูย์ในพระธรรม

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ความสุข ๔ ประการ

เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม รองเจ้าคณะจังหวัด พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณร 

อุบาสกอุบาสิกา และหมู่นักเรียนทั้งหลาย

ผมขอแสดงความขอบคุณ ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส และรองเจ้าคณะจังหวัด 

เป็นอย่างยิง่ท่ีได้มีกลัยาณจติต้อนรบั และจดัให้มพีธิบีายศรอีนัเป็นธรรมเนยีมต้อนรบั

อย่างดียิ่ง และอาตมภาพขอขอบใจท่านพุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิกาพร้อมทั้งครู

นักเรียนทั้งหลาย บรรดาที่ได้มาร่วมการต้อนรับ ตลอดจนถึงท่านผู้ได้กล่าวน�าใน 

พิธีบายศรีนี้

ในชัน้แรก ได้ฟังค�าแถลงของท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะจังหวัด ถึงความเป็น

มาของวดับรูพาภริามนี ้ตลอดจนถงึการจดัการศกึษา และการก่อสร้างต่าง ๆ อนัแสดงว่า 

ท่านได้มีอุตสาหะวิริยะภาพเป็นอันมาก ในการจัดการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ท�าส�าเร็จ

ไปแล้ว กห็ลายสิง่หลายอย่าง และได้เริม่กระท�าไว้ซึง่จะได้ด�าเนนิการต่อไป โดยเฉพาะ

ก็คือ โครงการสร้างพระยืนปางประทานพร เพื่อให้เป็นศรีเป็นมิ่งขวัญ ของจังหวัด

๑   แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ณ ศาลาการเปรียญ 

 วดับรูพาภริาม จ.ร้อยเอด็ วนัท่ี ๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ร้อยเอด็นี ้ในด้านการศกึษาท่านกไ็ด้จดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม มทีัง้นกัเรยีนแผนกธรรม 

และบาลี นักธรรมนั้นก็มีทั้งนักธรรมตรี-โท-เอก บาลีนั้นก็ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงชั้น

ประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๓-๔-๕ นับว่าได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม อันเป็น

หลักของพระศาสนา ให้ตั้งมั่นขึ้น และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดการวิชาศาสตร์โดยที่

ได้ท่านผู้ส�าเร็จปริญญามาจากมหาจุฬาลงกรณ์ มาช่วยวัด และช่วยสอน นับว่าได้

จัดการศกึษาในวชิาพเิศษนี ้ให้บงัเกดิขึน้อกีส่วนหนึง่ โดยเฉพาะ การจดัการศึกษาใน

ส่วนนักธรรมและบาลี อันเป็นหลักของพระศาสนา ให้มั่นคงขึ้น ดังที่ท่านแถลงนี้  

ก็ขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างอื่น เพราะว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น เป็นการ

ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจริง ๆ ส่วนวิชาอย่างอื่นนั้น เป็นวิชาท่ีประกอบเท่านั้น  

ทั้งท่านยังได้มีอัธยาศัยที่กว้างขวาง อันจะพึงเห็นได้จากการท่ีได้จัดการต้อนรับด้วย

อัธยาศัยไมตรีจิตอันดียิ่งในครั้งนี้

นี้ก็เป็นอานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายแม้จะไม่เคยรู้จักกันมา  

แต่ได้เกิดข้ึนในพื้นแผ่นดินไทยอันเดียวกัน ได้รับนับถือพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติ

พระพุทธศาสนาร่วมกัน อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 

อนัเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ แม้เราทัง้หลายจะมเิคยรู้จกักนั แต่เมือ่มาพบกนัเข้า ได้เกดิ

ความรู้สึกเหมือนอย่างเป็นญาติกัน เป็นมิตรกัน อยู่ในครอบครัวผืนแผ่นดินไทย  

อันเดียวกัน ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงจะขอกล่าวพระพุทธภาษิตที่แสดงถึงความสุข ๔ 

ประการ คือ

๑. สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท

 ความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ให้เกิดสุข 

๒.  สุขา สทฺธมฺมเทสนา

 การแสดงพระสัทธรรม ให้เกิดสุข 

๓. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

 ความพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ คือหมู่ ให้เกิดสุข 

๔.  สมคฺคานํ ตโป สุโข

 ความเพียรของบุคคลที่พร้อมเพรียงกันทั้งหลาย ให้เกิดสุข ดังนี้ 
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บดันี ้เราทัง้หลายต่างมส่ีวนได้รบัความสุขตามพระพทุธภาษตินี ้ทัง้บรรพชติ 

คือผู้บวชและท้ังคฤหัสถ์พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  

ได้บงัเกดิขึน้ในโลกแล้ว กล่าวคอื พระสมัมาสัมพทุธเจ้า พระบรมศาสดา ของเราทัง้หลาย 

พระองค์ได้ทรงอุบัติขึ้นในโลก เพราะฉะนั้น บัดนี้ เราทั้งหลายก็พากันได้รับความสุข

จากความบังเกิดขึ้นของพระองค์ ท้ังนี้ก็เพราะว่า พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรม  

ตั้งเป็นพระพุทธศาสนาขึ้น การแสดงพระธรรมของพระองค์ก็หมายความว่า ทรงตั้ง

พระพุทธศาสนาขึ้นนัน่เอง และพระพทุธศาสนากแ็ผ่มาถงึประเทศไทยเราซึง่เราได้รบั

นับถือ อ�านาจให้เกิดประโยชน์ และความสุขสืบจนถึงบัดนี้ จึงเข้าในข้อว่า การแสดง

พระสทัธรรมให้เกดิสขุ และเพราะพระพทุธศาสนา บงัเกดิขึน้จากการแสดงของพระองค์ 

จงึได้มพีระสงฆ์บงัเกดิข้ึน กล่าวคือ พทุธสาวกผู้ฟังธรรมของพระองค์ เป็นอรยิสงฆ์ด้วย 

เป็นสมมตุสิงฆ์ด้วย สบืเน่ืองมาจนถงึบัดน้ี พระสงฆ์กไ็ด้มีความสามคัคพีร้อมเพรยีงกนั 

ปฏิบัติพระธรรมวนิยัสบืต่อมาจนบัดนี ้และกไ็ด้ส่ังสอนพทุธศาสนกิชนทัง้หลายให้ปฏบิตัิ

ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย เพราะฉะนั้น ความพร้อมเพียงกันของพระสงฆ์  

คือหมู่แห่งพระสาวกของพระพุทธเจ้า ที่มีสืบมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้บังเกิด

ความสุขทีย่ัง่ยืนสบืมาจนบดันี ้ซึง่เราทัง้หลายจะไปทีไ่หนในเมอืงไทย กไ็ด้พบพระสงฆ์

ทั้งนั้น ทั้งได้พบพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติศีลธรรมอันดีด้วย โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้  

ก็ปรากฏว่า ประชาชนได้ใฝ่ความสงบ ยึดมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัย ปฏิบัติตนอยู่ใน

ศีลธรรมอันดีเป็นส่วนมาก จึงพากันไปรับความสุข ความพร้อมเพรียงของพระสงฆ์ 

ดังกล่าวมานี้ และท้ังน้ีก็เพราะว่า แต่ละคนต่างก็ได้บ�าเพ็ญตปะ คือความพากเพียร

พยายามโดยพร้อมเพรียงกัน อ�านวยให้เกิดประโยชน์น้ัน ๆ ดังเช่นที่ท่านเจ้าคณะ  

รองเจ้าคณะจังหวดั เจ้าอาวาสวดัน้ี กแ็ถลงถึงกจิการต่าง ๆ ทีท่่านได้กระท�าก็แสดงถึง 

การได้ใช้ตปะ คอืความเพยีร อนัเป็นสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทัว่ไป ด้านการก่อสร้าง

ทั่วไป ด้านการศึกษาเป็นต้น อ�านวยการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยดี ก็ฝ่าย

พทุธศาสนกิชนทกุคนเล่าต่างกไ็ด้มคีวามเพยีร ละความชัว่กระท�าความด ีตามค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น จึงเกิดมีความสุขกันขึ้นทั่ว ๆ ไป ตามบทที่ว่า ความเพียร

ของบุคคลทั้งหลายพร้อมเพรียงกันนี้ ให้เกิดความสุข ดังนี้
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เพราะฉะนั้น บัดน้ีเราท้ังหลาย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จึงได้รับความสุข 

ร่วมกันจากความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า จากการแสดงพระสัทธรรมของพระองค์ 

อนัปรากฏเป็นพระพทุธศาสนา และจากพระสงฆ์ทีพ่ร้อมเพรียงกนัปฏบิตัพิระธรรมวนิยั 

และจากตปะ คือความพากเพียรพยายามของแต่ละคน ในอันที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

เป็นประโยชน์แก่ตนด้วย เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

ในที่สุดนี้ จึงขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

รักษาท่านเจ้าคณุเจ้าอาวาส รองเจ้าคณะจงัหวดั พร้อมทัง้พระภกิษสุามเณรสหธรรมกิ 

พร้อมทั้งบรรดาพุทธบริษัทอุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู  

และนักเรียนทุกคน ทุกท่าน ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ให้เจริญใน 

ธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระอนุโมทนากถา๑

เรื่อง พรสนอง

ท่านสหธรรมิก และสาธุชนทั้งหลาย

ขอขอบใจในการจัดบายศรี ตลอดถึงการมอบไตรผ้าไหม และไทยธรรมอื่น  

มีหมอนเป็นต้น และการบายศรี ก็เป็นการอ�านวยพร และมีแฝงคติธรรม เป็นการ

เตือนใจให้ปฏิบัติชอบ จนถึงบรรลุถึงพระนิพพาน เพราะฉะนั้น ก็ขอให้บรรดาพร 

ทั้งหลายที่ท่านสหธรรมิก พร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลาย ตั้งใจประสาทให้ โดยที่มีผู้กล่าว

ค�าบายศรกีล่าวแทน ขอให้พรทัง้ปวงนี ้จงบังเกดิขึน้แก่ท่านสหธรรมกิ และท่านสาธชุน

ทั้งหลายทุกคน

อนึ่ง ก็ขอให้เราทั้งหลาย ได้ปฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อท�าที่สุดทุกข์ในที่สุด 

จงึขอขอบใจ และขออ�านวยพรตอบสนองแก่ทกุ ๆ ท่าน ประสบพรมอีาย ุวรรณะ สุขะ 

พละ เป็นต้น และประสบธรรม จนบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ในที่สุดด้วยกัน ทุก ๆ คน 

เทอญ.

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร และพทุธศาสนกิชน ณ วดับงึพระลานชยั อ.เมอืง จ.ร้อยเอด็ 

   วนัที ่ ๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖



ธรรมกถา๑

เรื่อง สาระจะด�ารงอยู่

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

มหาสาโร สฺสตีติ

บัดนี้ อาตมภาพพร้อมทั้งคณะได้เดินทางมายังวัดนี้ จังหวัดนี้ ได้รับการ 

ต้อนรับจากท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งข้าราชการ  

และประชาชน มีท่านผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน กข็อแสดงความขอบใจในไมตรจีติ 

ที่ต้อนรับ และก็ขอแสดงสัมโมทนียกถา เป็นปฏิการแก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย 

โดยที่จังหวัดน้ีชื่อว่า “จังหวัดมหาสารคาม” ก็ได้นึกถึงพระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า  

“สาโร สฺสติ” สาระจักด�ารงอยู่

“สาระ” กค็อืแก่นสาร เพราะฉะนัน้ กข็อให้ท่านท้ังหลายได้ระลกึถึงพระพทุธ-

ภาษติบทนี้ว่า “สาระ” คือแก่นสารจะด�ารงอยู่ เพราะว่าตรงกับชื่อของจังหวัด

“สาระ” คือแก่นสารนั้น โดยตรงก็หมายถึงแก่นของต้นไม้ ต้นไม้ท่ีมีแก่น  

ย่อมด�ารงอยู ่ยากทีจ่ะเป็นอนัตรายด้วยลมพดั เป็นต้น และแม้คนจะตัดเอามาท�าบ้าน

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ข้าราชการและประชาชน ณ วดัประชาบ�ารงุ อ.เมอืง

 จ.มหาสารคาม  วนัท่ี ๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ท�าเรอืน ไม้แก่นกย่็อมใช้ประโยชน์ได้นาน ฉันใดกด็ ีทกุ ๆ คนกค็วรแสวงหาส่ิงทีเ่ป็น

แก่นสารของชีวิตด้วยการด�าเนินชีวิตไปในทางที่ชอบ ประกอบกรณียะ คือ กิจที่ควร

กระท�าทัง้หลาย อันเป็นสาระแก่นสาร พร้อมทัง้แสวงหาธรรมทีเ่ป็นแก่นสารส�าหรบัที่

จะเป็นเครื่องท�านุบ�ารุงจิตใจของตนเอง

ในบัดน้ี ท่านท้ังหลายก็ประกอบด้วยบุคคล ทั้งฝ่ายผู้ปกครอง หรือผู้รับใช้

ประชาชน และทั้งฝ่ายประชาชน ทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ แม้จะมีหน้าที่ต่าง ๆ กัน แต่ก็ย่อม

อาศัยซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทุกฝ่ายได้พร้อมเพรียงกันแสวงหาสิ่งที่เป็น

แก่นสารของชวีติ สิง่อนัใดทีไ่ม่เป็นแก่นสาร กค็วรทีจ่ะเว้นเสยี ถอืเอาแต่สิง่ทีเ่ป็นแก่นสาร 

สิ่งท่ีเป็นแก่นสารนี้เอง จะเป็นเครื่องทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญพร้อมทั้ง

ทะนบุ�ารงุจติใจให้มีความเจรญิด้วยธรรมข้อหนึง่ ทีท่กุ ๆ คนควรจะถือปฏบิติัภายในใจ 

ก็คือความมีเมตตาต่อกัน ได้แก่ความที่ปรารถนาสุขให้แก่กันและกัน โดยท่ีคิดว่า  

ทกุคนปรารถนาความสขุให้แก่ตนเองฉนัใด กค็วรปรารถนาความสขุให้แก่บคุคลอืน่ฉนันัน้ 

เพราะทกุ ๆ คนต่างกร็กัสขุ เกลยีดทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้ ตนกร็กัสุขเกลยีดทกุข์ คนอืน่

กร็กัสขุเกลยีดทกุข์ ตนเองกป็รารถนาความสขุ และต้องการทีจ่ะให้คนอืน่ท�าความสุข

ให้แก่ตน แม้บุคคลอื่นก็คงมีความต้องการเช่นเดียวกัน

ฉะนัน้ เมือ่ปรารถนาสขุให้แก่ตน กค็วรท่ีจะปรารถนาความสุขแก่บคุคลอืน่ด้วย 

เม่ือท�าอะไรนึกถึงใจเขาใจเรา และเว้นการกระท�าท่ีเป็นการเบียดเบียนให้เกิดความ

เดือนร้อนกระท�าแต่สิ่งท่ีให้เกิดความสุข อ�านวยความสุขให้แก่กันและกัน ดังนี้แล้ว 

ความรูส้กึเป็นมิตร ความรูส้กึเป็นญาต ิ กจ็ะบงัเกดิขึน้ทัว่ไป แต่การทีจ่ะปฏิบัติอย่างน้ี 

ก็ต้องพยายามระงับความคิด อันประกอบด้ายความเกลียด โกรธ พยาบาททั้งหลาย 

เพราะความเกลียด โกรธ พยาบาทนัน้ย่อมเป็นเหตใุห้เกดิความคิดมุง่ร้ายต่อกนัและกนั 

ฉะนั้น เมื่อเกิดความไม่พอใจ ความขัดใจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้ว ก็ต้องพยายามที่

จะระงับใจของตัวเองไม่ให้ความโกรธ ความเกลียด ความพยาบาทนี้เผาใจของตัวเอง

ให้เดือดร้อน และเผาบุคคลอ่ืนให้เดอืดร้อนด้วย เพราะฉะนัน้ เมือ่ต่างทีจ่ะคดิถงึใจเขา

ใจเรา คิดสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่กันและกัน แผ่ความสุขให้แก่กันและกันและ
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พยายามระงับใจที่เกิดความผูกเกลียดโกรธ คิดแผ่ความเป็นมิตรความเป็นสหายให้

กว้างขวางออกไปแล้ว สิ่งท่ีเรียกว่าเมตตาก็บังเกิดขึ้น เมื่อเมตตาบังเกิดขึ้น ความมี

ไมตรต่ีอกนัก็บงัเกิดข้ึน กรรมท่ีกระท�าทางกาย กจ็ะเป็นกายกรรมประกอบด้วยเมตตา 

วาจาทีพ่ดูกจ็ะเป็นวจกีรรมประกอบไปด้วยเมตตา จติทีค่ดิกจ็ะเป็นมโนกรรมประกอบ

ไปด้วยเมตตา ท�าให้บังเกิดความสุขขึ้นทั่วไป เพราะฉะนั้น บุคคลทุกฝ่ายทั้งฝ่าย 

ผูป้กครองซึง่เป็นผูรั้บใช้ประชาชน ทัง้ประชาชนซึง่มีเมตตาต่อกนัดงันีแ้ล้ว ความรู้สึก

เป็นมติร ความรูส้กึเป็นญาต ิความรูส้กึเป็นสหายกจ็ะบงัเกดิขึน้ ทัง้ฝ่ายปกครองกจ็ะ

เข้าถงึประชาชน ท้ังฝ่ายประชาชนกจ็ะเข้าถงึผูป้กครอง เมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว ความผาสกุ 

สุขสวัสดีก็จะบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่อาตมภาพได้แวะมาเยี่ยมและได้รับ

การต้อนรบัจากท่านทัง้หลายในครัง้นี ้จงึขอกล่าวธรรมกถาบทนี ้เป็นปฏกิารตอบแทน

แก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย ก็ขอให้ท่านทั้งหลายชาวมหาสารคาม ได้ก�าหนดไว้

ค�าหนึ่งเป็นพระพุทธภาษิตว่า “สาโร สฺสติ” สาระจะด�ารงอยู่และขอให้แผ่เมตตา

ไมตรีจิตแก่กันและกันทั่วไป

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่าน 

ให้มีความสวัสดี ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ยิง่ ๆ ขึ้นไปทุกท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง จงรักษาความดี

ได้รบัก�าหนดให้มาเยีย่มวดัและพุทธศาสนกิชนในภาคนี ้ระลกึถึงท่านเจ้าคณะ

จังหวัด จึงแวะมาเยี่ยม และก็ได้รับการต้อนรับจากท่าน พร้อมทั้งคณะสงฆ์ และจาก

ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งข้าราชการในที่นี้ เป็นอย่างดียิ่ง

กข็อแสดงความขอบใจ และขออ�านายพร อาตมาได้กล่าวสมัโมทนยีกถาทีว่ดั

ประชาบ�ารุง ยกพระพุทธภาษิตไว้ข้อหนึ่งว่า “สาโร สฺสติ” สาระจักด�ารงอยู่ นึกว่า 

จังหวัดนี้ก็มีชื่อว่า “จังหวัดมหาสารคาม”

เพราะฉะน้ัน ขอฝากเป็นปฏิการซ่ึงพระพทุธภาษติบทนีไ้ว้ ส�าหรบัท่านทัง้หลาย 

เพื่อท่ีจะได้ช่วยกันทะนุบ�ารุงสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารต่าง ๆ อ�านวยให้เกิดความสุข  

ความเจริญแก่ “บ้านเมือง” และแก่ “พระศาสนา” 

ขอบใจ และอ�านวยพร

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ข้าราชการ และประชาชน ณ วดัอภสิทิธิ ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอด็

 วนัที ่ ๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖



ธรรมกถา๑

เรื่อง พรหมวหิารธรรม

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

เมตฺตญจ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณนฺติ

บัดนี้ ท่านทั้งหลาย ทั้งข้าราชการ มีนายอ�าเภอเป็นต้น พร้อมทั้งประชาชน 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ได้มาประชุมพร้อมกันในวัดนี้ ทางวัดมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะ 

พร้อมทัง้เจ้าอาวาส กไ็ด้จดัการต้อนรบั เพือ่ต้อนรบัอาตมภาพพร้อมท้ังคณะ ซึง่ได้รบั

ก�าหนดให้เดินทางมาเยี่ยมวัดและพุทธบริษัททั้งหลาย จึงขออนุโมทนาขอบใจท่าน

สาธุชนทั้งหลาย ซึ่งได้มีกัลยาณจิต ไมตรีจิต มาต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

อาตมภาพพร้อมทั้งคณะ ได้เดินทางออกมาเยี่ยมวัดและพุทธบริษัททั้งหลาย 

หลายต�าบล หลายอ�าเภอ และจังหวัด ก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าวัด เจ้าคณะ  

พระภิกษุสามเณรสหธรรมิก และท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกแห่ง โดยล�าดับมา 

และก็ได้กล่าวธรรมกถา เป็นการปฏิการตอบแทนแก่ท่านสาธุชนท้ังหลายในท่ีนั้น ๆ  

แม้ในทีน่ี ้กข็อกล่าวสมัโมทนยีกถา ถ้อยค�าทีจ่ะให้เกิดบนัเทิงช่ืนบานอนัประกอบด้วยธรรม 

๑   แสดงแก่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน ณ ศาลาการเปรียญวัดขวัญเมอืง  

 อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์ วนัที ่ ๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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เป็นปฏกิารแก่การต้อนรบัของท่านสาธชุนทัง้หลายเช่นเดยีวกนั แต่ก่อนทีจ่ะกล่าวธรรม

ข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะขอกล่าวตั้งความสังเกตจากการที่ได้เห็นได้ยินได้ผ่านมาโดยล�าดับ

ในภมูภิาคส่วนน้ี อาตมภาพเองได้มีโอกาสเดนิทางมาพกั ทีวั่ดประชานยิมในตวัจงัหวัด

ครั้งหน่ึงเมื่อหลายปีมาแล้ว ในครั้งนั้นถนนหนทางก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนอย่างบัดนี้ 

ยังเป็นทางลูกรังอยู่มากตอน และความพัฒนาหลายอย่างดังที่มีในบัดนี้ก็หาได้มีไม่  

ทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายอย่างก็ยังหาได้มีไม่ แต่เมื่อมาในครั้งนี้ได้พบถนนหนทางที่

ลาดยางเรียบร้อย และได้พบบ้านเมืองท่ีได้พัฒนาเจริญขึ้นหลายอย่างหลายประการ 

ตลอดทั้งมีเหตุการณ์ที่น่ายินดีบ้าง ไม่น่ายินดีบ้าง บังเกิดขึ้นในที่หลายแห่งบางอย่าง

บางประการ แต่ว่าพิจารณาดูในส่วนที่เป็นพื้นฐานและส่วนใหญ่แล้ว ก็กล่าวได้ว่ายังมี

พืน้ฐานทีด่ทีีส่งบมัน่คง และส่วนใหญ่กยั็งเป็นส่วนทีดี่ เป็นส่วนทีส่งบ เป็นส่วนทีม่ัน่คง 

ทั้งน้ีก็เพราะว่า อันพื้นฐานของประชาชนคนไทยเรานั้น ได้ยึดมั่นอยู่ในหลักไตรรงค์ 

คอืชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ต่อเนือ่งกนัลงมาเป็นเวลาช้านาน ว่าถึงชาตนิัน้กค็อื

ชาติไทย ก็ปรากฏว่าคนไทยเรานั้นมีลักษณะที่ส�าคัญตรงกัน ก็คือ “รักความเป็นไท 

เกลียดความเป็นทาส” เพราะฉะนั้น จึงพอใจที่จะรวมกันอยู่อย่างมีอิสระเสรีภาพ  

เป็นไทแก่ตัว ไม่ยอมที่จะเป็นทาสของผู้อื่น

เพราะฉะนัน้ จงึปรากฏตามประวตัว่ิา เม่ือต้องถูกเบยีดเบยีนจากชาตท่ีิใหญ่กว่า 

จึงได้ถอยร่นกนัลงมาจากถิน่ฐาน ตัง้เป็นบ้านตัง้เป็นเมอืง รกัษาความเป็นไทของตนเอง 

และในหมู่คนไทยนั้นก็มีหัวหน้าเป็นเจ้าผู้ปกครอง และเม่ือรวมกันเป็นประเทศชาติ  

ก็มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองสืบต่อกันมา และองค์พระมหากษัตริย์เอง ก็ได้ทรง

น�าคนไทยท้ังปวงป้องกันรักษาชาติ ชาติและพระมหากษัตริย์ก็ได้สืบต่อมาจนบัดนี้  

และเมือ่พระพทุธศาสนาได้แผ่เข้ามาถงึหมู่คนไทย คนไทยกร็บันบัถอืพระพทุธศาสนา 

เดมิเคยมศีรทัธาในผสีางเทวดาและความเชือ่ถืออย่างอืน่ กก็ลับมีศรทัธาในพระรตันตรัย 

คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นหลักที่เคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

และรบัฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า น�ามาประพฤตปิฏิบตัสิ�าหรบัตน เป็นต้นว่าหลกั

ของบพุการีและหลกัของกตญัญกูตเวท ีหลกัของความเป็นผูม้ขีนัตอิดทน โสรจัจะความ

สงบเสงี่ยม และเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ หลักของศีลธรรมต่าง ๆ คนไทยเราก็เอา

หลักทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติ ต้ังต้นต้ังแต่องค์พระมหากษัตริย์ 
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กท็รงรบัเอาราชธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ทศพธิราชธรรมมาทรงประพฤตปิฏบิตัิ

เป็นธรรมส�าคัญส�าหรับปกครองประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง สืบกันมาดังนี้เป็นต้น  

และเมือ่พระพทุธศาสนาได้มาตัง้มัน่ในประเทศไทยเรานี ้คนไทยเรานีเ้องกน็�าลกูหลาน

ออกบวชเป็นพระเป็นสามเณร สร้างวัดวาอารามให้อยู่ สร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์ 

สร้างวหิารเป็นแบบไทย อปุการะบ�ารงุด้วยส่ิงต่าง ๆ กาลล่วงมาจงึได้มวัีดในพระพทุธ-

ศาสนาอยู่ทุกหัวเมือง ทุกต�าบล และในหมู่บ้านโดยมาก เมื่อคนไทยเราอพยพไปตั้ง

บ้านที่ไหน ก็อดไม่ได้ที่จะสร้างวัดขึ้นส�าหรับบ�าเพ็ญบุญกุศล และบุตรหลานของคน

ไทยน้ีเอง กอ็อกบวชเป็นพระภกิษสุามเณรเล่าเรยีนศึกษาพระธรรมวนิยั ส่ังสอนบอก

กล่าวรักษาพระพุทธศาสนากันสืบต่อมา

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงได้เป็นศาสนาประจ�าชาติไทยเรา และธรรม

ในพระพุทธศาสนา ก็ได้เป็นธรรมท่ีฝังเข้าในสันดานของคนไทยเราสืบต่อมาจนบัดนี้ 

เพราะฉะน้ัน พืน้ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยในถ่ินไหน จงัหวัดไหน ย่อมมีพืน้ของ

ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริย์ ดังกล่าวมาน้ีเป็นหลกัม่ัน เป็นทีเ่คารพนบัถอืเป็นพืน้ 

เป็นสนัดานสบืต่อกนัมา นีน้บัว่าเป็นพืน้ของคนไทยดงักล่าวมานี ้ในบัดนีก้ยั็งม่ันคงดีอยู่ 

ว่าเป็นสนัดานกเ็ป็นได้ บางทีเจ้าตวัเองก็อาจจะไม่รูจ้กัอธบิายชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ 

แต่อย่างไร แม้เช่นนั้นสันดานที่มีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ยังมีอยู่ 

เมือ่มกีารแนะน�าชีแ้จงอบรม กย่็อมจะบังเกดิความซาบซึง้ในชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ 

ได้โดยง่าย นี้นับว่าเป็นพื้น ส่วนที่เป็นไปในปัจจุบันนี้ แม้จะได้มีเหตุการณ์หลายอย่าง

ที่เป็นไปในความไม่สงบบังเกิดขึ้น ในที่บางแห่ง บางหมู่ และบางคนก็ตาม ก็นับว่ายัง

เป็นส่วนน้อย นิสัยอันแท้จริงแล้ว ก็เห็นว่ามีความรักมั่นเป็นนิสัยอยู่ คือมีความรักใน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์น่ันเอง แต่ขาดปัจจัยที่จะชักน�าบางอย่างให้ถูกทาง  

หรอืว่าเพราะมเีหตบุางอย่างชกัจงูให้ผดิไป ดงัจะเล่านทิาน และเป็นเรือ่งจรงิ คอืเรือ่ง

ของพระองคลิุมาลเถระ พระองคุลมิาลเถระนัน้ เดมิท่านกเ็ป็นลกูของพราหมณ์ปุโรหติ

ของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง คือพระเจ้าปเสนทิโกศล พราหมณ์ผู้เป็นบิดานั้น  

เป็นผูรู้้ฤกษ์บน ฤกษ์ล่าง คือเป็นโหรประจ�าส�านกัด้วย ต่อมาพราหมณ์ได้ลกูชายคนหนึง่ 

และลูกชายคนน้ีเกิดในขณะที่จันทร์เสวยโจโรฤกษ์ บิดาจึงได้คิดจะน�าบุตรไปฆ่าเสีย 

แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงทราบ และก็ทรงถามว่าลูกของท่านนี้จะเป็นโจร  
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เป็นศัตรูของแผ่นดิน หรือเป็นโจรธรรมดา พราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็กราบทูลว่า เป็นโจร

ธรรมดา พระเจ้าแผ่นดินจึงตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นก็ให้เลี้ยงไว้ก่อน เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ 

ค่อยจัดการในภายหลัง ฝ่ายท่านพราหมณ์ก็เลี้ยงบุตรไว้ และบุตรนี้ก็ปรากฏว่า  

เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เล่าเรียนวิชาได้โดยรวดเร็ว บิดาจึงส่งให้ไปเรียนใน

ส�านักของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ฝ่ายบุตรของพราหมณ์คนนี้ก็เล่าเรียนได้ดีเป็นท่ี

โปรดปรานของอาจารย์ จนกระท่ังเกือบจะบรรลคุวามส�าเรจ็ ฝ่ายบรรดาเพือ่นทัง้หลาย

ก็มีความริษยา ยุแหย่อาจารย์ว่าศิษย์โปรดคนนี้คิดท�าลายอาจารย์ ครั้งแรกอาจารย์ก็

ไม่เชื่อ แต่เมื่อถูกศิษย์ทั้งหลายยุแหย่อยู่บ่อย ๆ ก็เลยเชื่อ เมื่อเชื่อก็คิดก�าจัดลูกศิษย์ 

แต่การทีจ่ะก�าจดันัน้ ถ้าจะก�าจดัโดยตรงกล็ะอายแก่ใจ คนเขากจ็ะตว่ิาอาจารย์ท�าลาย

ลกูศษิย์ จงึได้คิดก�าจัดโดยอุบาย โดยได้เรียกกมุารเข้าไปและบอกว่า บดันีตั้วของเธอ

เองก็ได้เล่าเรียนจะส�าเร็จอยู่แล้ว อาจารย์จะประสาทความส�าเร็จให้ แต่ว่าก่อนที่เธอ

จะส�าเรจ็นัน้ เธอจะต้องไปฆ่าคนให้ครบ ๑,๐๐๐ คน และตดัเอานิว้มอืมาให้ครบพนันิว้ 

เมื่อน�าเอานิ้วมือพันนิ้วมาแล้ว อาจารย์ก็จะประสาทวิทยาให้ ฝ่ายศิษย์ผู้นั้นต้องการ

ความส�าเร็จวิชา จึงได้ลาอาจารย์เข้าป่า และตั้งหน้าฆ่าคน ฆ่าแล้วก็ตัดเอานิ้วมาร้อย

เป็นพวงไว้เพือ่ทีจ่ะให้ครบพนันิว้ และกไ็ด้ชือ่ว่าเป็นองคลุมิาลโจร คอืเป็นโจรทีม่นีิว้มอื

มนุษย์นี้แหละเป็นพวงประดับคอของตนเอง องคุลิมาลโจรได้ฆ่ามนุษย์มาเป็นจ�านวน

มาก จนถึงมารดาขององคุลิมาลเองคิดว่าจะไปห้ามบุตรของตน จึงได้เดินทางไป  

ฝ่ายพระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งความส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขององคุลิมาล

โจรนี้ จึงได้รีบเสด็จไปก่อน เพราะทรงทราบว่า ถ้าปล่อยให้มารดาขององคุลิมาลโจร

ไปก่อนแล้ว องคุลิมาลโจรนี้ ก็จะต้องฆ่ามารดาแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะเป็นผู้

ที่ท�ามาตุฆาต เมื่อท�ามาตุฆาตเสียแล้ว ก็เป็นอันห้ามมรรคผล

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจงึได้เสด็จไปก่อน เมือ่เสดจ็ไปถึง องคลุมิาลโจรได้

มองเห็น ก็คิดว่าสมณะผู้นี้มาหาท่ีตาย ใคร ๆ เขาก็กลัวเราทั้งนั้น จึงได้วิ่งเข้าหา

พระพุทธเจ้าเพื่อท่ีจะประหารพระองค์ ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงพระด�าเนินออกหน้า 

องคลุมิาลโจรไปโดยปกตนิัน่แหละ แต่ว่าองคลุมิาลโจรตามไม่ทนั ด้วยอ�านาจแห่งพทุธา

นภุาพ ฝ่ายพระองค์ กไ็ด้ทรงพระด�าเนนิน�าหน้าองคลุมิาลโจรไปเช่นนัน้ องคลุมิาลโจร

เดนิตามไม่ทนัจนเหนือ่ย จงึร้องเรยีกให้พระพทุธเจ้าทรงหยดุ ฝ่ายพระพทุธองค์ตรสัว่า 
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เราหยุดแล้ว เราหยุดแล้ว องคุลิมาลโจรจึงร้องไปว่า สมณะผู้นี้ไม่หยุด ยังเดินอยู่  

พดูว่าหยดุ จงึเป็นการพดูไม่ตรง พระพทุธองค์จงึทรงอธบิายว่า พระองค์ทรงหยดุการ

ท�าร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืน แต่ว่าองคุลิมาลนั้นเองยังไม่หยุด ฝ่ายองคุลิมาลโจรได้ฟัง

พระพุทธด�ารัสท่ีสะกิดเข้าถึงใจอย่างจังเช่นนั้น พลันได้ความส�านึกทันที วางอาวุธ  

และลงกราบ แล้วกล่าวว่าจะหยุดเป็นโจรต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรง

ทราบว่าองคุลิมาลโจรเปลี่ยนใจได้จริง ๆ แล้ว จึงได้ทรงรับเข้ามาเป็นพุทธสาวกจนถึง

ท่านได้ออกบวชเป็นภกิษใุนพระพทุธศาสนา และได้ปฏบิตัธิรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

องค์หนึ่ง

ตามเรือ่งท่ีเล่ามานีก้แ็สดงว่า พืน้ขององคุลมิาลโจรนัน้เป็นพืน้ทีด่ ีได้อบรมมา

ดีแล้ว แต่ว่าอาศัยท่ีมีการเสวนาคือการเสพผิด ก็เพราะไปเชื่อฟังค�าของอาจารย์ที่

แนะน�าไปในทางที่ผิด และเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้เที่ยวฆ่ามนุษย์ ก็การที่เที่ยวฆ่ามนุษย์ 

น้ันกห็าใช่ว่าฆ่าด้วยใจทีโ่หดร้ายไม่ แต่ว่าฆ่าเพือ่ทีจ่ะให้ประสบความส�าเรจ็วิชานัน่เอง 

คือต้องการความส�าเร็จวิชานั่นเอง จึงได้เที่ยวฆ่า

สนัดานทีแ่ท้จริงขององคลุมิาลนัน้ เป็นสนัดานทีไ่ด้รบัการอบรมมาดแีล้วดงักล่าว 

แต่ว่ามาผดิไปได้เพราะการเสวนาผดิ คือการส้องเสพผดิ และเมือ่ได้มาพบพระพทุธเจ้า 

ได้ทรงเทศนาสัง่สอนถงึจติใจ ถงึได้กลบัใจได้ จนถงึได้ออกบวชเป็นภกิษ ุและได้ส�าเรจ็

เป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด

๑(ดังกล่าวแล้ว แม้ท่านองคุลิมาลจะฆ่ามนุษย์มาแล้วมากมาย แต่ท่านก็มิได้

ฆ่าด้วยใจที่โหดร้าย มิได้ฆ่าด้วยใจที่มีบาปเจตนา ด้วยความจริงแล้ว ใจของท่านมิได้

มีเจตนาที่จะท�าลายชีวิตผู้ใด ใจของท่านมีเจตนามุ่งแรงอยู่ที่จะให้ประสบความส�าเร็จ

วิชาตามค�าของอาจารย์เท่านั้น ใจของท่านจึงมิได้มีอุปาทานยึดมั่นอยู่กับการฆ่า  

เช่นผู้ฆ่าอื่น ๆ

๑ ข้อความในวงเล็บ ไม่มีเมื่อครั้งกล่าวสัมโมทนียกถา แต่เติมเข้าภายหลังเพื่อให้ความชัดยิ่งขึ้น
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อุปาทานนี้ส�าคัญยิ่งนัก เพราะความไม่มีอุปาทาน ไม่ยึดใด ๆ ปล่อยวาง 

ทัง้หมด ละทกุสิง่ทกุอย่าง ทัง้ดทีัง้ชัว่สิน้เชิงเท่านัน้ ทีจ่ะท�าให้บรรลผุลสงูสดุส�าเรจ็เป็น

พระอรหันต์ได้

เมื่อท่านองคุลิมาลมีใจมุ่งอยู่ท่ีจะให้ประสบความส�าเร็จวิชาเท่านั้น ไม่ติดใจ

นึกถึงการฆ่าท่ีได้กระท�าแล้ว ใจของท่านกป็ล่อยวางกรรมอนัควรเป็นบาปทีท่่านท�าแล้ว

ทั้งหมด การฆ่าของท่านแม้จะมากมาย จึงไม่มีผลแก่จิตใจของท่านเลย กล่าวได้ว่า 

ส�าหรับจิตใจของท่านองคุลิมาลนั้น ท่านฆ่าเหมือนไม่ได้ฆ่า

จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในข้อนี้ให้ถูกต้อง ว่าใจของท่านองคุลิมาลต้องเป็น

เช่นนัน้อย่างแท้จริง ไม่ใช่อ้างเอา มเีจตนาบรสิทุธิเ์พือ่วชิา ไม่มเีจตนาเพือ่จะฆ่าแอบแฝง

เลย และเม่ือฆ่าแล้วกต้็องไม่ได้ค�านึงถงึเลยจรงิ ๆ การฆ่ามนษุย์จ�านวนมากมายจงึไม่

แตะต้องจิตใจท่านเลย ท่านไม่มอีปุาทานความยดึมัน่ว่าท่านได้ท�าบาปกรรมเลย อย่างไร

ก็ตาม กล่าวได้ว่า กรณีเช่นนี้เกิดได้ยากที่สุด จนเมื่อแม้เกิดแล้ว เช่น กรณีท่านองคุลิ

มาล ก็ท�าให้เข้าใจกันให้ถูกต้องได้ยากยิ่งนัก

ภพชาตินั้นเกิดจากอุปาทาน ดังทรงมีพระพุทธาธิบายไว้ในปฏิจจสมุปบาท 

เมื่อท่านองคุลิมาลไม่มีอุปาทานในกรรมท่ีท่านท�าแล้ว คือการฆ่ามนุษย์จ�านวนมาก  

ภพชาติไม่ดีอันเป็นผลของกรรมไม่ดี จึงไม่เกิดแก่ท่าน

พระพทุธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า ธรรมทัง้ปวงมใีจเป็นประธาน ทกุส่ิงส�าเรจ็ด้วยใจ 

เมื่อท่านองคุลิมาลมีพื้นจิตใจที่ดี ได้อบรมมาดี ท่านจึงมีใจของท่านเป็นกัลยาณมิตร

ภายใน และเม่ือได้เสวนาคือส้องเสพกบับณัฑติ ผูเ้ป็นยอดของบณัฑติคอืพระพทุธเจ้า 

ท่านจึงมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรภายนอกอีกด้วย

ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายถึงความเป็นกัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นที่

ประจกัษ์ชดัอย่างยิง่อยูแ่ล้ว ว่าทรงเป็นยอดของกลัยาณมิตรอย่างแท้จรงิ พระพุทธด�ารสั

เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แม้มิใช่ทุกคนไปที่ได้สดับพระพุทธด�ารัสแล้ว  

สามารถถือเอาคุณประโยชน์ให้เกิดแก่ตนได้ แต่ท่านองคุลิมาลก็สามารถถือเอาคุณ

ประโยชน์จากพระพทุธด�ารสัได้อย่างเตม็ที ่ทัง้นีเ้ป็นเพราะท่านองคลุมิาลมีใจของท่าน 

เองเป็นกัลยาณมิตรอยู่ภายใน
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ดังกล่าวนี้ ได้ประกอบกันเป็นเหตุส�าคัญ อันท�าให้เกิดผลเป็นมงคลสูงสุด  

ให้ท่านได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นผู้ฆ่ามนุษย์แล้วมากมาย)

เร่ืองนีต้ามทีเ่ล่ามา กมี็คตทิีท่่านสาธชุนจะพงึสนใจอยู ่๒-๓ ข้อ ประการหนึง่ 

ก็คือว่าความริษยา

ความรษิยานี ้เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีและกไ็ม่ใช่ความรษิยาอย่างเดยีว แม้กเิลสอย่างอืน่ 

เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็เป็น

เหตุให้ประพฤติเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นให้ถึงความเดือดร้อนต่าง ๆ เพราะฉะนั้น 

ความเดอืดร้อนต่าง ๆ ท่ีบังเกดิขึน้ จึงเกดิข้ึนจากกเิลสทัง้นัน้ เกดิจากความริษยาบ้าง 

เกดิจากความโลภบ้าง เกดิจากความโกรธบ้าง เกดิจากความหลงบ้าง และความรษิยานัน้ 

เมือ่เกดิข้ึนกจ็ะต้องท�าให้เกดิการยแุหย่ เช่น พดูยแุหย่ ให้เกดิความเข้าใจผดิ เมือ่เป็น

ดงันี ้ผูท้ีร่บัฟัง ถ้าเป็นคนหเูบาเชือ่ง่าย กจ็ะเกดิความเชือ่ไปในทางทีผิ่ด แล้วกจ็ะท�าให้

เกิดความประทุษร้ายต่อคนดท่ีีไม่ควรประทุษร้ายได้ ดงัเช่นอาจารย์ขององคลุมิาลโจรนัน้ 

บรรดาลกูศษิย์ทีม่คีวามรษิยาในองคุลมิาลโจรพากนักล่าวยยุง จนอาจารย์เชือ่ กแ็สดง

ว่าอาจารย์นัน้หเูบา เมือ่มคีวามหเูบาเชือ่ไปเสียแล้ว กท็�าให้คิดท�าลายลูกศิษย์ของตัวเอง 

อันเป็นคนดี

เพราะฉะนัน้ ความเช่ือจงึเป็นส่ิงส�าคญัมาก เมือ่มคีวามเช่ือเสียแล้ว กจ็ะท�าให้

เกิดการปฏิบัติไปตามความเชื่อ เพราะฉะนั้น คนทั้งหลายผู้ที่รู้จุดนี้ จึงได้พยายาม

ชกัน�าให้เกดิความเช่ือต่าง ๆ เช่น การโฆษณาชวนเชือ่ต่าง ๆ กจ็ะเป็นการน้อมใจคน

ให้เกดิความนยิม ถ้าเป็นพ่อค้า ถ้ามกีารโฆษณาชวนเชือ่ กอ็าจจะขายสนิค้าได้มากใน

เมื่อคนนิยมเชื่อ ถึงแม้ประการอ่ืนเช่นกัน เมื่อโฆษณาชักจูงให้เกิดความเชื่อได้แล้ว  

ก็สามารถทีจ่ะน�าบุคคลผูน้ัน้ไปให้ปฏบัิตใินทางใดทางหนึง่ได้ กล่าวคอืเมือ่จบัความเชือ่

ได้แล้ว ก็จับตัวไปได้ทีเดียว เพราะว่าตัวจะไปตามความเชื่อของตนเอง เพราะฉะนั้น 

ทุก ๆ คนจึงควรระมัดระวังความเชื่อของตน อย่าไปมอบให้ใครง่าย ๆ ต้องพิจารณา

ให้รอบคอบทีส่ดุ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว จงึจะมคีวามสวัสดี นีเ้ป็นคตทิีไ่ด้จากเรือ่งทีก่ล่าว

มาแล้วประการหนึ่ง
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และประการทีส่�าคญันัน้ ก็คอืว่า เรือ่งขององคลุมิาลโจรนี ้แสดงว่าคนเราทีม่ี

พื้นดีอยู่ แม้จะหันเหไปผิดเพราะการเสวนาผิด เพราะความเชื่อผิด แต่เมื่อได้รับการ

ชกัน�าทีด่แีล้ว ก็จะกลับมาสูค่วามดไีด้เพราะมพีืน้ดอียู ่เพราะฉะนัน้ คนไทยเรานีก้เ็ห็น

ว่าต่างมีพื้นดีอยู่ดังกล่าวมาแล้ว แต่อาจจะหันเหผิดไปเพราะเสวนาผิด ความเชื่อผิด 

ดังกล่าว แม้เช่นน้ันเม่ือมีการปฏิบัติชักน�าให้ถูกชอบแล้ว ก็ยอมกลับมาได้ เพราะมี

พื้นดีเป็นพ้ืนเพอยู่ แต่ทั้งน้ีก็ต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดความสวัสดี ทั้งฝ่ายปกครอง  

ทั้งฝ่ายผู้ที่อยู่ในปกครอง หรือทั้งฝ่ายผู้รับใช้ประชาชน และทั้งฝ่ายประชาชนเอง  

โดยทั้งสองฝ่ายนี้ต่างก็นึกว่าได้อยู่ในครอบครัวอันเดียวกัน คือในผืนแผ่นดินไทยอัน

เดยีวกนั เป็นคนไทยด้วยกนั แม้ว่าจะมหีน้าทีก่ารงานต่าง ๆ กนั ก็ตามที แต่ว่ากเ็ป็น

คนไทยด้วยกันนั้นเอง เท่ากับว่าเป็นญาติกัน เป็นพี่น้องกัน เพราะฉะนั้น ก็ต้องไม่

ข่มเหงกัน ต้องมีเมตตากรุณาต่อกัน ต้องช่วยเหลือกัน ต้องเข้าถึงซึ่งกันและกัน ดังนี้

แล้วก็จะสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดข้ึนโดยทั่วไป ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยตามหลัก

พระพุทธศาสนา

หลักของพระพุทธศาสนาที่จะน�ามาแสดงในที่นี้ ก็คือว่า ขอชักชวนให้ท่าน

สาธชุนทกุคนหดัเจรญิพรหมวหิารธรรม คือหัดปฏบิตัอิบรมจติให้ประกอบด้วย เมตตา 

ให้ประกอบด้วยกรณุา ให้ประกอบด้วยมุทิตา ให้ประกอบด้วยอเุบกขา เพราะว่าจติใจ

นี้เองเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของกรรม คือการงานท่ีกระท�าออกไปท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ความดี ไม่ว่าจะเป็นความชั่ว ถ้าหากว่าจิตใจดีแล้ว กรรมที่กระท�าออกไป ก็ย่อมเป็น

กรรมที่ดีเก้ือกูลให้เกิดความสุขแก่ตนด้วย แก่บุคคลอื่นด้วย แต่ว่าถ้าจิตใจร้ายแล้ว 

กรรมท่ีกระท�าออกไป กจ็ะเป็นกรรมท่ีชัว่ร้าย เบยีดเบียนตนเองและผูอ้ืน่ให้ไม่เป็นสขุ

เพราะฉะนั้น จงควรปฏิบัติอบรมพรหมวิหารธรรมดังกล่าว ส�าหรับท่ีจะท�า

จิตใจของตนนี้ ให้เป็นจิตใจที่ดี

ข้อแรกเมตตา คือความตั้งจิตปรารถนาให้เป็นสุข แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลาย  

ทั้งโดยเจาะจงท้ังโดยไม่เจาะจง อันเมตตาคือความปรารถนาให้เป็นสุขนี้ อันท่ีจริงก็

เป็นพื้นของจิตใจอยู่อย่างหนึ่งแล้ว คือว่าทุก ๆ คนต่างปรารถนาความสุขให้เกิดแก่

ตนเองและให้เกิดแก่คนท่ีตนรกั เช่น ให้เกดิแก่สามภีรรยา ให้เกิดแก่บตุรธดิา และให้

เกิดแก่คนอื่น ๆ ที่ตนมีความรักทั้งหลาย
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เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้หัดแผ่ความสุขดังน้ีออกไปถึงคน

อื่นด้วย โดยหัดแผ่ไปในตนเองก่อน ให้ตนมีความสุข และแผ่ไปแก่คนที่ตนรัก เช่น 

ให้พ่อแม่มีสุข ขอให้ลูกหลานมีสุข ขอให้ญาติมิตรมีสุข ดังนี้เป็นต้น แล้วก็หัดแผ่ไป

แก่คนที่เป็นปานกลางกัน เช่น คนที่ไม่รักไม่เกลียด แต่เป็นคนกลาง ๆ ให้เขามีสุข 

ตลอดจนถึงหัดแผ่ไปในคนที่เป็นศัตรูกัน ในคนที่ไม่ชอบกัน ขอให้เขาเป็นสุขดังนี้  

การหัดแผ่จิตที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขดังนี้ เช่นโดยท่ีคิดว่า ขอให้มี

ความสุข อย่ามีภัยมีเวร รักษาตนให้มีสุขสวัสดีด้วยกันเถิดดังนี้ และเมื่อแผ่โดยตรง

ดงันีแ้ล้ว กห็ดัแผ่ไปในสตัว์ทัง้หลายไม่มปีระมาณโดยรอบดงันี ้เป็นหลักหัดแผ่เมตตาจติ 

เมือ่หัดแผ่เมตตาจติออกไปดงันีแ้ล้ว เมตตาจิตนีเ้องกเ็ป็นเครือ่งดบัโทสะความโกรธแค้น 

ประทุษร้ายพยาบาท ความมุ่งร้าย โทสะ พยาบาท จะดับไปด้วยอ�านาจของเมตตา 

ท�าให้จิตใจมีความสุข ความเย็น นี้ข้อหนึ่ง

ข้อที่สอง กรุณา ความคิดปรารถนาให้พ้นทุกข์ ความต้องการพ้นทุกข์ก็เป็น

ธรรมดาของจติใจคนประการหนึง่เหมอืนกนั แต่มกัจะเป็นไปในทางทีแ่คบ คอื เฉพาะ

ตนเองและเฉพาะพวกของตน ดังกล่าวแล้ว พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้แผ่จตินีอ้อก

ไปถึงคนอื่นด้วย คือขอให้ผู้อื่น ทั้งโดยเจาะจง ท้ังโดยไม่เจาะจง ตามท่ีกล่าวในข้อ

เมตตานั้น เม่ือมีความทุกข์ก็ให้พ้นจากความทุกข์เถิด การที่แผ่จิตออกไปดังนี้แล้ว  

จะเป็นเครือ่งดบัวหิงิสาคอืความเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ และเม่ือมีกรณุาคอื ความคดิทีช่่วยผู้

อืน่ให้พ้นทกุข์เป็นพืน้ของใจดงันีแ้ล้ว กจ็ะกระท�าให้ทนอยูไ่ม่ได้ในเมือ่ผูอ้ืน่มคีวามทกุข์ 

จะต้องคิดช่วยเหลือ กรุณานี้เองเป็นธรรมส�าคัญอย่างยิ่งของบรรดาผู้ที่มีคุณทั้งหลาย 

ดังเช่นพระพุทธเจ้า ท่านก็แสดงพระคุณยกพระมหากรุณาคุณ เป็นพระคุณข้อหนึ่ง 

เพราะพระกรุณาคุณนี้เป็นคุณที่ปรากฏ ดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้เสด็จจาริกไปแสดง

พระธรรมส่ังสอนโดยไม่ทรงค�านึงถึงความเหนื่อยยาก มุ่งที่จะโปรดเวไนยนิกรให้พ้น

จากความทกุข์ ให้ประสบสขุประโยชน์โดยทัว่หน้าตัง้แต่วนัทีไ่ด้ตรสัรูไ้ปจนถึงวนัสดุท้าย

แห่งพระชนม์ชีพ คือวันที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ก็ยังเสด็จไปทรงแสดง

พระธรรม จนประทับบรรทมเป็นครั้งสุดท้ายและเสด็จดับขันธปรินิพพานดังนี้ แสดง

ถงึพระกรณุาคณุของพระองค์ แม้พระมหากษัตรย์ิกท็รงมีพระกรณุาดงัท่ีกล่าวว่า ทรงมี

พระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ต่าง ๆ และพระราชปฏปิทาของพระองค์ท่ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
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ไปทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขประชาราษฎร์ ในทุกถ่ินฐานท่ีได้เกิดทุกข์ภัยขึ้น ก็ส่องถึง 

พระมหากรุณา คือทนอยู่ไม่ได้ในเมื่อประชาราษฎร์มีความทุกข์ ต้องเสด็จไปช่วย  

เพราะฉะนั้น ความกรุณานี้แหละจึงเป็นคุณธรรมส�าคัญของผู้ใหญ่ทั้งหลาย แม้พ่อแม่

ก็มีกรุณาต่อลูก ครูอาจารย์ก็มีความกรุณาต่อศิษย์ ผู้ปกครองหรือผู้รับใช้ประชาชน 

เมื่อมีกรุณาต่อประชาชน เมื่อเห็นประชาชนประสบความทุกข์ ก็ไปช่วยด้วยประการ

ต่าง ๆ ช่วยด้วยความสจุรติใจ ช่วยให้พ้นทกุข์ เปลือ้งทกุข์จรงิ ๆ เป็นความกรณุาดงันีแ้ล้ว 

กย่็อมจะผกูใจประชาชนให้เกดิความเคารพรกัได้เป็นอย่างดยีิง่ เพราะฉะนัน้ ความกรณุา

นีจ้งึเป็นธรรมอันส�าคัญท่ีควรอบรมให้มีขึน้ ถ้าขาดกรณุาเสียอย่างเดยีวแล้ว การปฏิบัติ

ทุกอย่างก็จะเป็นการปฏิบัติสักแต่ว่า และถ้าแถมมีจิตประกอบด้วยโลภ เจตนา หรือ

อกศุลเจตนาอย่างใดอย่างหนึง่แล้ว การปฏบิตันิัน้กย่ิ็งเป็นการเพิม่ทกุข์ เพิม่โทษให้แก่

คนอืน่ ๆ อกีด้วย เพราะฉะนัน้ การอบรมจติให้มกีรณุานี ้จึงเป็นสิง่จ�าเป็น โดยทีต้่อง

หัดนึกถึงใจเรา ว่าเราก็ต้องการพ้นทุกข์ ไม่ต้องการทุกข์ ใครมาช่วยก็ยินดีแม้ผู้อื่น 

ก็เช่นเดียวกัน เมื่อประสบทุกข์ก็ต้องการผู้ช่วยเหลือ เพราะฉะนั้น ก็ต้องช่วยกันตาม

สามารถ และโดยเฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีช่่วยแล้วกต้็องช่วยอย่างเตม็ที ช่วยด้วยความบรสุิทธิใ์จ 

ดังนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติทางกรุณา

อนัความวนิาศทัง้หลายทีบ่งัเกดิในโลกนี ้บังเกดิขึน้จากความรษิยาเป็นอนัมาก 

คนอ่ืนเขาท�าดีได้ดี เขาได้ความเจริญ ได้สมบัติ ได้ความสุข แต่แล้วก็ไปริษยาเขา  

ไม่อยากจะให้เขาได้ดี ได้ชอบ ได้ความสุข และก็พยายามตัดรอนต่าง ๆ ดังนี้แหละ 

เป็นเครือ่งท�าลายล้างความเจรญิของโลก เพราะฉะนัน้ ต้องพยายามทีจ่ะปฏบิตัใิจของ

ตนเอง อย่าให้ริษยา แต่ว่าพยายามอบรมมุทิตา คือความพลอยยินดีดังกล่าวนี้  

ให้บังเกิดขึ้น

อีกข้อหนึ่งคือ อุเบกขา ได้แก่ความที่ตั้งจิตเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย โดยที่

ได้พิจารณาหยั่งลงในกรรม ว่าทุก ๆ คนมีกรรม คือการงานที่กระท�าเป็นของของตน 

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ควรที่จะท�าจิตให้เป็นกลาง โดยพิจารณาถึงกรรมเป็นหลักเป็น

ประธานดังนี้ ส�าหรับใช้ในเวลาที่เห็นบุคคลอื่นประสบความทุกข์วิบัติ ไม่สามารถจะ

ช่วยได้แล้ว ก็ให้นึกว่าเป็น “กรรมของเขา” เหมือนอย่างว่าคนที่ต้องโทษหนักบ้าง  

เบาบ้างตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะกระท�าความคิด ก็เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยได้ 
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ถ้าไปช่วยแหกคุกให้เขาก็เป็นความผิด เพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาให้ลงไปในกรรม

ว่า “เป็นกรรมของเขา” เขากระท�าความไม่ดีไว้จึงต้องโทษ แม้เม่ือบุคคลได้ประสบ

ความดีความสุขเต็มที่แล้ว ไม่ควรจะต้องช่วยต่อไป ก็ให้วางอุเบกขา คือวางใจเป็น 

กลางได้ เหมือนอย่างพ่อแม่มีลูก ลูกตัง้ตวัเป็นหลักฐานได้ม่ันคงมคีวามสุข ความเจรญิ

เต็มที่แล้ว แม่พ่อก็วางใจเป็นอุเบกขาลงได้ ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกังวลที่จะช่วย  

แต่ว่าคนเรานั้นมักจะไม่มีอุเบกขา เช่นว่าในคนที่รัก เช่นพ่อแม่รักลูก ก็มักจะวาง

อเุบกขาในลกูไม่ลง แม้ลกูจะไม่ต้องการให้ช่วย ไม่ต้องการทีจ่ะให้เป็นกงัวลแล้ว แต่ก็

ต้องกังวลอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงท�าให้พ่อแม่วางไม่ลง เมื่อวางไม่ลงแล้วก็ไม่ได้

รบัความสงบสขุแห่งจติใจตามสมควร โดยทีไ่ม่จ�าเป็น หรอืไม่เช่นนัน้ ส�าหรบัในศตัรกูนั 

ในเวลาที่ศัตรูได้ทุกข์ ก็มักจะดีใจ ซ่ึงเป็นการซ�้าเติมศัตรู อันเป็นการผิดทางจิตใจ 

อย่างหนึ่ง ทางที่ถูกนั้น ควรจะท�าใจให้เป็นกลาง วางตนเป็นอุเบกขา ว่าจะเป็นมิตร

หรอืเป็นศตัรกูต็าม เมือ่ต้องประสบความทกุข์อย่างยิง่ ทีช่่วยไม่ได้ กเ็พราะกรรมของ

ตนทั้งนั้น ก็ให้วางใจลงไปในกรรม นี้เป็นอุเบกขา

อีกประการหน่ึง อุเบกขาใช้ได้ในการปฏิบัติกรณียกิจทั่วไป เป็นต้นว่าลูกไป

กระท�าความชัว่อย่างใดอย่างหนึง่ เขามาฟ้องพ่อแม่ พ่อแม่เข้ากบัลกู ว่าลกูไม่ผดิดงันี้

ก็หาถูกต้องไม่ พ่อแม่จะต้องสอบสวน ถ้าลูกผิดก็ต้องว่าผิด ถูกก็ต้องว่าถูก การที่ว่า

ผิดว่าถูกดังนี้ก็ต้องน�าใจออกจากความรัก ความยึดถือว่าเป็นลูกของเราต้องถูกเสมอ

เสียก่อน เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็พิจารณาถึงกรรมคือการกระท�าของลูก ถ้าท�าถูก ก็ว่าถูก 

ถ้าท�าผิดก็ว่าผิด การตัดสินที่จะเป็นไปได้ถูกต้องดังนี้ ก็ต้องอาศัยมีใจท่ีเป็นอุเบกขา 

คอืความทีแ่ยกใจออกมาจากความรกัหรอืความชงัใด ๆ มาตัง้เป็นกลาง แล้วมาพจิารณา

ทางกรรมคือการงานที่เขากระท�านั้นเองเป็นหลักเป็นประธาน ธรรมข้อนี้จึงเป็นหลัก

ของผู้ใหญ่ทุกคน ต้ังต้นแต่พ่อแม่ในครอบครัว จนถึงบรรดาผู้ปกครองท้ังหลาย  

ตลอดจนถงึผูพ้พิากษาตลุาการ เมือ่มเีรือ่งอะไรบังเกดิขึน้ ก็จะต้องน�าใจออกจากความ

รักหรือความชังคนนั้น ๆ เสียก่อน มาตั้งไว้ให้เป็นกลาง คือต้องไม่นึกว่าคนนี้เป็นลูก

ของเรา เป็นหลานของเรา เป็นพรรคพวกของเรา เป็นคนทีเ่รารกั คนนีเ้ป็นศตัรขูองเรา 

เป็นคนที่เราเกลียด ถ้าหากว่าไม่สามารถจะแยกออกมา ได้อย่างนี้ ยังติดอยู่ในความ

รักในความชัง ว่าเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้ ดังนี้แล้ว ก็ให้ความยุติธรรมไม่ได้ ต่อเมื่อได้
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น�าใจออกจากความรักความชังคนน้ันคนนี้ มาต้ังไว้เป็นกลาง แล้วมาตั้งพิจารณาถึง

กรรมคือการงานที่เขาท�านั่นแหละเป็นประมาณว่าผิดหรือถูก ดังนี้แล้วลูกตาจึงสว่าง 

และกจ็ะมองเหน็ว่าน่ีผดิน่ีถกู จึงจะสามารถ ตดัสินไปได้ตามความผิดความถกู นีแ้หละ

เป็นตวัอเุบกขา ซ่ึงเป็นตวัธรรมอีกข้อหนึง่ เป็นข้อที ่๔ และเป็นข้อส�าคญัซึง่ทกุ ๆ คน

ควรจะหดัปฏบัิต ิและโดยเฉพาะผูใ้หญ่ทกุคน ควรจะหดัปฏบิตัใิห้มจีติใจทีเ่ป็นอเุบกขา

ดังกล่าวมานี้ รวมเป็นธรรม ๔ ข้อ คือ

๑.  เมตตา ก็คือความปรารถนารักใคร่ ปรารถนาให้เป็นสุข 

๒.  กรณุา กค็อืความทนอยูไ่ม่ได้ คดิจะช่วยให้พ้นทุกข์เม่ือเขาประสบทุกข์ 

๓.  มุทิตา ความยนิดใีนความสุขความเจรญิ ในสมบติัของผูอ้ืน่ ไม่รษิยา 

๔.  อเุบกขา ความทีน่�าใจออกจากความรกัความชงัในบคุคลนัน้ ๆ มาตัง้ไว้ 

เป็นกลางแล้วก็พิจารณาถึงกรรมคือการงานที่กระท�า ว่าถูกหรือผิด ถือกรรมคือการ

งานเป็นประมาณในการที่จะวินิจฉัย ในการที่จะปฏิบัติกรณียกิจทั้งหลาย

ธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้เรยีกว่า “พรหมวหิารธรรม” ธรรมเป็นทีอ่ยูข่องพรหม 

คือผูใ้หญ่ พ่อแม่ กพ็งึมีธรรมท้ัง ๔ ประการนีแ้ผ่ไปในบตุรธดิา บรรดาผูใ้หญ่ท้ังหลาย

นอกจากพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นใคร ๆ ทั้งนั้น  

ก็พึงแผ่ธรรมท้ัง ๔ ประการน้ี ในบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลาย และแม้ว่าทุกคนไม่ว่าจะ

เป็นผู้มีอายุน้อยอายุมากก็พึงหัดแผ่พรหมวิหารธรรมท้ัง ๔ ประการนี้เช่นเดียวกัน 

เพราะว่าเมื่อหัดแผ่ออกไปแล้ว คนนั้นเองก็ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ ถึงเป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ 

ส่วนผู้ใหญ่เองหากขาดพรหมวิหารธรรมแล้ว ก็หาช่ือว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ เพราะฉะนั้น  

จึงสมควรที่จะฝึกหัดปฏิบัติอบรมธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ไว้ในจิตใจของตนเอง และใช้

ในการปฏบิตักิรณียะทัง้หลาย ใช้เมตตาแผ่ไปในสตัว์ทัง้หลายทกุเวลา ใช้กรุณาในเวลา

เมื่อเขาประสบความทุกข์ ก็ขวนขวายช่วยเหลือ ใช้มุทิตาในเวลาที่เขาได้ดีมีความสุข 

และใช้อุเบกขาในการปฏิบัติกรณียะทั้งหลาย เพื่อให้บังเกิดความเที่ยงธรรม

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เมื่อสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะ

เป็นฝ่ายไหน ย่อมเป็นไปเพือ่ความสขุความเจรญิ และจะเป็นเครือ่งแก้บคุคลและเรือ่ง

ราวทั้งหลายที่ไม่สงบเรียบร้อยในถิ่นนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง เป็นธรรมที่
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หลัง่คุณคือความดแีละความสขุต่าง ๆ จากจติใจของผูป้ฏิบตัทิกุคน ออกไปสู่คนอืน่ทัง้

ในที่ใกล้และในที่ไกล

เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่อาตมภาพได้มาเยี่ยมเยียนท่านทั้งหลาย และได้รับ

การต้อนรับจากท่านทั้งหลาย ด้วยกัลยาณไมตรีจิตอันดียิ่งครั้งนี้ จึงขอปฏิการท่านทั้ง

หลายด้วยสัมโมทนียกถาอันประกอบด้วยธรรมดังกล่าวมา ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้

พิจารณาปฏิบัติเพื่อบังเกิดผลดีทั้งแก่ตน และทั้งแก่ส่วนรวมเถิด

ในทีส่ดุนี ้กข็ออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยัและอ�านาจบญุกศุล ได้อภบิาลรกัษา

ทกุ ๆ ท่านให้มคีวามสขุความสวสัด ีให้เจรญิในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงประกาศไว้แล้ว 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ คน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ปสาสนธุระ

พระภิกษุสามเณร สหธรรมิกทั้งหลาย

ในโอกาสท่ีผมพร้อมคณะได้รบัก�าหนดให้เดนิทางมาเยีย่มวดั และพทุธศาสนิกชน

ทัง้หลาย เมือ่ได้มาถงึวดันี ้กไ็ด้รบัการต้อนรบัจากพระเถระ ท่านเจ้าคณะพร้อมทัง้เจ้า

คณะผู้รองลงมา เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรสหธรรมิกทั้งหลายทั้งปวง โดยที่

ท่านพระเถระได้นัดให้ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกัน และท่านทั้งหลายก็ได้มาเป็น

ส่วนมาก ปรากฏว่าได้มีจ�านวนพระภิกษุสามเณรในจังหวัดนี้เป็นอันมาก จากวัดทั้ง

ปวงในจังหวัดนี้ มาประชุมกันเป็นมหาสันนิบาต คือการประชุมใหญ่ ในวันนี้ จึงขอ

ขอบคุณท่านพระเถระ เจ้าคณะ ที่ท่านได้กรุณาจัดนัด และขอขอบใจท่านทั้งหลายที่

ได้อตุส่าห์มาพร้อมกนั แม้ผมและคณะจะมิได้มาแต่ว่าเม่ือท่านทัง้หลายได้ปรารภเหตุ

อันใดอันหนึ่ง มาประชุมพร้อมกันเช่นนี้ ก็ย่อมเป็นการดี เป็นโอกาสที่พระเถระ  

เจ้าคณะ เจ้าอาวาส จะพึงกล่าวสัมโมทนียกถาหรือกล่าวอบรม เพื่อให้ท่านทั้งหลาย

ได้ฟังได้รับทราบทั่วกัน และจะได้น�าไปประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดความเรียบร้อยเป็น

อนัเดยีวกนั ฉะนัน้ จงึถอืว่าความประชมุของท่านท้ังหลายนี ้แม้ว่าผมจะมาหรอืไม่ได้มา 

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ณ ศาลาการเปรยีญวดัขวญัเมือง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ 

   วนัที ่ ๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ก็ย่อมจะเป็นมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญประการหนึ่ง เมื่อได้มาเห็นท่านทั้งหลาย 

ทั้งพระภิกษุสามเณรเป็นอันมาก ผู้มาประชุมกันที่นี้อย่างเป็นปึกแผ่น ก็แสดงว่าการ

พระศาสนาการคณะในจงัหวดันีน้บัว่ามัน่คง จ�านวนของวดัและพระภกิษสุามเณรมมีาก 

และก็ได้ทราบว่า ท้ังน้ีก็เพราะความเข้มแข็งเอาใจใส่ในความปกครอง ในการจัดการ

และท�าให้มีความเจริญต่าง ๆ ของท่านพระเถระเจ้าคณะ ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นที่

เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณร และของอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย เพราะฉะนั้น  

จึงนับได้ว่าท่านทั้งหลาย มีลาภที่ได้ผู้น�าซ่ึงเป็นผู้มีความสามารถ เป็นวุฒิบุคคล  

เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือ ในท่ีนี้ก็ประสงค์จะกล่าวแสดงความคิดเห็นพอเป็น

สัมโมทนียกถาแก่ท่านทั้งหลายบางประการเท่านั้น

ธรุะในพระศาสนานัน้ ตามทีท่่านได้แสดงไว้ กค็อื “คันถธุระ” “วปัิสสนาธรุะ” 

กับอีกประการหนึ่ง ที่ท่านไม่ได้แสดงไว้โดยตรง คือ “ปสาสนธุระ” คันถธุระ ธุระคือ

การเรียนพระคัมภีร์ อันหมายถึงการเรียนพระปริยัติธรรม วิปัสสนาธุระ ธุระคือการ

ปฏิบัติในวิปัสสนา อันรวมทั้งการปฏิบัติในสมถะหรือสมาธิเข้าด้วย ปสาสนธุระนั้น  

คือการปกครอง ธุระคือการปกครองนี้ ก็เป็นธุระที่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วเช่น

เดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์ และต่อมาก็ทรงบัญญัติพระวินัย 

แบ่งการปกครองย่อยลงไป เช่น พระอปัุชฌาย์อาจารย์ปกครองสทัธวิหิารกิอันเตวาสกิ 

แต่ว่าก็ยังรวมอยู่ในการปกครองของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนรวม และพระพุทธเจ้าก็ได้

ทรงก�าหนดผู้ปกครองช่วยพระองค์เอง เช่น ทรงตั้งพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 

เป็นพระอัครสาวกเบ้ืองขวาเบ้ืองซ้าย ช่วยพระองค์ในการปกครองอันเป็นส่วนรวม  

และกท็รงถอืว่าการปกครองคณะสงฆ์นีเ้ป็นความจ�าเป็นจะทอดทิง้เสยีมไิด้ ดงัทีม่เีรือ่ง

เล่าไว้ในจาตุมสูตรมีความว่า

ครั้งหน่ึง ได้มีพวกพระใหม่พูดจากันเอ็ดอึง พระพุทธเจ้าได้ทรงสดับความ

เอ็ดอึงของพวกพระใหม่เหล่านั้น ก็ตรัสว่า เอ็ดอึงเหมือนอย่างตลาดขายปลา หรือ

พ่อค้าแม่ค้าปลาแย่งซื้อของกัน จึงได้ทรงประณามพระภิกษุเหล่านั้น และก็ได้ทรง

ปรารภถงึการประณามนัน้และกท็รงตรสัถามพระเถระรปูหนึง่ ดเูหมอืนจะเป็นพระสารบีตุร 

ว่าพระองค์ทรงประณามพระภิกษุเหล่านี้ ทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย ไม่ทรงปกครอง  

เธอจะว่าอย่างไร พระเถระกก็ราบทูลว่า ท่านกจ็ะขวนขวายน้อย ไม่ปกครองเหมอืนกนั 
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จึงได้ทรงถามพระเถระอกีรปูหนึง่ ดเูหมอืนจะเป็นพระโมคคัลลานะ ด้วยค�าถามอย่าง

เดยีวกัน ท่านพระโมคคลัลานะกก็ราบทูลว่า ถ้าพระพทุธเจ้าทรงมคีวามขวนขวายน้อย 

ไม่ทรงปกครอง องค์ท่านเองก็จะรับปกครองคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงประทาน

สาธกุาร ดงันี ้กเ็ป็นเรือ่งท่ีแสดงว่า พระพทุธเจ้าเองกไ็ด้ทรงถอืการปกครองคณะสงฆ์

น้ันว่า เป็นกิจการท่ีส�าคัญ แม้ว่าพระองค์เองจะทรงขวนขวายน้อย พระเถระที่ทรง

ก�าหนดตัง้เอาไว้รองลงมา กต้็องรับภาระในการปกครองคณะสงฆ์ การปกครองนีแ้หละ

เรียกว่า “ปสาสนธุระ” นับว่าเป็นกิจธุระที่จ�าเป็นประการหนึ่ง ซึ่งได้มีบัญญัติไว้ใน 

พระวินัย และได้มีธรรมเนียมที่ปฏิบัติพร้อมทั้งพระพุทธาธิบายดังที่เล่ามานี้ ซึ่งก็เป็น

มูลฐานให้เกิดการปกครองคณะสงฆ์ขึ้น 

ในประเทศไทยเรานี้ เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนปูถัมภก รฐับาลจงึได้ออกกฎหมาย

คณะสงฆ์ ก�าหนดการปกครองคณะสงฆ์ขึ้น ดังที่มีพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์  

พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึ้น ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ก�าหนดให้มีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็น

องค์พระประมุข มีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์ ออกกฎหมาย

เป็นต้นส�าหรบัปกครองคณะสงฆ์ นีเ่ป็นส่วนกลาง ในส่วนภมูภิาคกบ็ญัญตัใิห้มเีจ้าคณะภาค 

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาส และก็ได้มีกฎที่มหาเถร

สมาคมออกมาไว้ก�าหนดให้มเีจ้าคณะใหญ่ ส�าหรบัท่ีจะรบัสนองงานสมเด็จพระสังฆราช 

ตามที่มหาเถรสมาคมได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้ให้ เป็นระบอบการปกครองคณะสงฆ์

ในปัจจุบัน และตามท่ีได้ตกลงกันในส่วนภูมิภาคนั้น กฎที่ออกมาก็บัญญัติให้มีการ

ปกครองแยกกนั ตามสงักดันกิายตามทีป่รากฏอยู่ ท�าให้การปกครองคณะสงฆ์ด�าเนนิ

ไปด้วยความเรียบร้อย ยังผลให้บังเกิดความสงบสุขขึ้นทุกฝ่าย และทุกฝ่ายก็ปรากฏ

ว่าได้ช่วยกนับริหารการพระศาสนาอนัเป็นกจิการส่วนรวม เป็นต้นว่า ปกครองพระภกิษุ

สามเณรในสังกดั อุดหนุนการศึกษาเล่าเรียน บูรณะบ�ารงุเสนาสนะต่าง ๆ ตลอดจนถงึ

จดัการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร นอกจากนี ้ยงัได้ช่วยงานส่วนรวมคอืช่วยประชาชน

ในกจิการทีพ่ระสงฆ์สมควรจะช่วยได้อกีเป็นอนัมาก เมือ่พระสงฆ์มคีวามเรยีบร้อยสงบสขุ 

บ้านเมืองก็ไม่ต้องหนักใจเพราะเหตุแห่งพระสงฆ์ บ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขเพราะ

พระสงฆ์และชาวบ้านก็มีความสงบสุข ต่างบ�าเพ็ญบุญกุศล ปฏิบัติตามศีลธรรมโดย
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สะดวก เมื่อแผ่ความสงบไปทุกฝ่าย จึงไม่มีความขัดข้อง และไม่มีความเส่ือมอะไร

บังเกิดขึ้นได้ เพราะข้อที่ปฏิบัติกันอยู่นี้

คราวนี้ก็มาถึงความส�าคัญบางประการ คือ

ข้อ ๑ บรรดาผู้ที่อยู่ด้วยกันมากนั้น ก็จะต้องมีไม่ดีปนอยู่บ้าง ถ้าหากว่า

จ�านวนน้อย ผูท่ี้ประพฤตไิม่ดอัีนปนอยู่น้ันก็จะมน้ีอย ในเมือ่บรรดาเจ้าคณะ เจ้าวัดทัง้หลาย 

สอดส่องดูแลกันอย่างกวดขัน แต่ว่าถ้าจ�านวนมากขึ้น การสอดส่องดูแลกันย่อหย่อน

ลงไป กเ็ป็นเหตใุห้มีการประพฤตย่ิอหย่อน เพราะฉะนัน้ จงึขอให้ บรรดาท่านเจ้าคณะ 

เจ้าวัดทั้งหลาย ได้ช่วยกันสอดส่องปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรให้มีความประพฤติ

เรียบร้อย ตามพระธรรมวินัยและตามจารีตของคณะซึ่งก็เป็นไปเพื่อความเรียบร้อย

ตามพระธรรมวินัยนั่นเอง และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็จะเป็นการป้องกันความเสื่อมได้

ข้อ ๒ การจัดการเกี่ยวแก่การศึกษา บัดนี้ การศึกษาได้มีระบบการศึกษา

ทางโลกปนเข้ามามาก ดงัทีม่โีรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา มโีรงเรยีนราษฎร์ 

โรงเรียนผู้ใหญ่เป็นต้น ซึ่งพระภิกษุสามเณรก็ได้เข้าศึกษาเล่าเรียน ข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่

เป็นไปตามควรแก่กาลสมัย

ฉะนัน้ กข็อให้ท่านผูมี้หน้าท่ีจดั ได้กวดขนัให้พระภกิษสุามเณรเล่าเรียน ศกึษา

นักธรรมและบาลี อันเป็นตัวปริยัติธรรมโดยตรง ให้เป็นหลักส�าคัญ ส่วนการศึกษา

วชิาประกอบต่าง ๆ น้ัน ให้ถอืว่าเป็นวชิาประกอบ จะก�าหนดหลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ 

เพื่อความเหมาะสม ก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ว่าหลักก็คือว่า เพื่อรักษาปริยัติธรรม 

คือศาสนาให้ด�ารงอยู่ เพราะถ้าปริยัติศาสนาเสื่อมลงไปแล้ว รากแก้วของพระศาสนา

ก็จะผุ และเมื่อเป็นเช่นนี้ ต้นไม้คือพระศาสนา อันหมายถึงการปฏิบัติ และปฏิเวธ  

ก็จะด�ารงอยู่โดยยาก เพราะฉะนั้น ก็ขอให้พิจารณาสอดส่องเรื่องการศึกษานี้ให้มาก 

เพื่อรักษาพระปริยัติธรรมหรือปริยัติศาสนาเอาไว้ให้มั่นคง

ข้อ ๓ เกี่ยวแก่การปฏิบัติพระวินัย ในข้อนี้ ก็ขอให้เจ้าคณะ และเจ้าวัด  

ทั้งหลายสอดส่องพระภิกษุสามเณรให้รักษาพระธรรมวินัย แม้ในข้อที่เห็นว่าเล็กน้อย 

และโดยเฉพาะข้อทีล่่อแหลมกน่็าจะได้แก่ข้อท่ีเกีย่วแก่รปิูยะเป็นต้น ขอให้ช่วยกันสอดส่อง 
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ปกครองดูแลให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เช่นว่าเกี่ยวแก่การรับ ก็ต้องรับ

ปวารณามีใบปวารณา เก่ียวแก่การรักษาก็ต้องมีไวยาวัจกร เกี่ยวแก่การที่จะใช้จ่าย  

ก็ต้องเรียกร้องไวยาวจักร และใช้กปัปิยโวหาร คอืโวหารอนัสมควรแก่ความเป็นสมณะ 

เช่นทีใ่ช้ในพระวนิยั ในสกิขาบทที ่๑๑ แห่งจวีรวรรคว่า “อตโฺถ เม จวีเรนาติ ข้าพเจ้า

ต้องการด้วยจีวร” เพราะว่าเขาน�าเงินมาถวาย พระก็ไม่รับ เมื่อไม่รับ ผู้ที่น�าเงินมา

ถวายก็ถามว่า มีไวยาวัจกรไหม ? ก็ตอบเขาว่า นี่เป็นไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย  

โดยชี้เอาอารามิกอุบาสกคนใดคนหนึ่งว่า ภิกฺขูน� เวยฺยาวจฺจกโร นี่เป็นไวยาวัจกรของ

ภกิษุทัง้หลาย และเมือ่เขาได้มอบให้ไวยาวจักรแล้ว เวลาทีพ่ระต้องการ เช่น ต้องการจวีร 

กบ็อกเขาว่า “อตฺโถ เม จวีเรน ข้าพเจ้ามคีวามต้องการด้วยจวีร หรอืข้าพเจ้าต้องการจวีร” 

ดังนี้ นี้เป็นกัปปิยโวหาร 

เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะใช้ว่าให้ไปซือ้ส่ิงนัน้ให้ไปซือ้ส่ิงนีด้งันี ้เป็นการใช้ถ้อยค�า

ที่ไม่ถูกต้อง ท่ีถูกต้องบอกว่า “ต้องการน�้าตาล ต้องการส่ิงนั้น ต้องการส่ิงนี้” คือ  

แสดงความประสงค์ อนุวัติตามท่ีท่านใช้ในพระปาฏิโมกข์ ช่วยกันกวดขันการปฏิบัติ

พระวินัย แม้ในข้อเล็กน้อยดังนี้

อีกประการหนึ่ง ที่รู้สึกว่าพากันละเลยมากในบัดนี้ ก็คือว่าการใช้กระบอก

กรองหรือหม้อกรองน�้า เมื่อก่อนนี้ไปที่ไหนก็มักจะพบกระบอกกรองใช้กันอยู่เสมอ  

แต่ในสมยัทีม่นี�า้ประปาน้ีมกัจะละเลย ไม่ใช้กนัทัง้ในกรุงเทพทัง้ในหวัเมอืง เพราะเข้าใจว่า 

เป็นน�า้ไม่มตีวัสตัว์ แต่ความจริงแล้ว เมือ่เป็นน�า้ทีไ่ด้เก็บใส่ตุม่เอาค้างคนืไว้กอ็าจมีตวั

สัตว์ได้ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีกระบอกกรอง เมื่อจะใช้ตักขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูก่อน

ว่ามีตัวสัตว์ไหม ? ถ้าไม่มีตัวสัตว์ก็ใช้ได้ แต่ถ้ามีตัวสัตว์แล้วก็ต้องให้ตัวสัตว์ออกไป

เสียก่อน คือว่าเทกลับลงไปเสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วก็เกิดโทษ เพราะฉะนั้น ก็สู้มี

กระบอกกรองไม่ได้ เพราะว่ายากที่จะพิจารณา ยิ่งในห้องน�้าแล้ว มักจะเป็นห้องมืด

มองไม่เห็น เพราะฉะนั้น ก็มักจะเทกันโครม ๆ ลงไป มีตัวสัตว์ หรือไม่ก็ไม่ต้อง

พิจารณากันดังนี้ เพราะฉะนั้น สู้ใช้หม้อกรองไม่ได้ จึงอยากที่จะให้รื้อฟื้นธรรมเนียม

ใช้หม้อกรองส�าหรบัห้องน�า้ หรอืส�าหรบัตุม่ท่ีท้ิงค้างคืนเอาไว้ด้วย ดงันีเ้ป็นข้อปฏบิติัทาง

พระวินัย ข้อปฏิบัติทางพระวินัยแม้เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ ถ้าเราทั้งหลายร่วมมือกันรักษา

ไว้ด้วยดแีล้ว กย่็อมจะเป็นการรกัษาพระศาสนา บงัเกดิความงดงามขึน้ในพระศาสนา
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อกีประการหนึง่ ก็ขอให้เราทกุ ๆ ท่านได้เข้าใจว่าต่างมีส่วนในการท�าความเส่ือม

และท�าความเจริญมาสู่พระศาสนาด้วยกัน เพราะรวมอยู่ในหมู่เดียวกัน เหมือนอย่าง

ว่าเป็นผ้าผืนเดียวกัน อันผ้าผืนเดียวกันน้ัน ถ้าหากว่ามีขาดมีทะลุขึ้นแม้สักแห่งหนึง่

เพยีงนิดเดยีวแล้วกท็�าให้ผ้าผืนนัน้ราคาตก คนซือ้เมือ่เหน็ผ้าทะลแุม้นดิเดยีว กไ็ม่ต้องการ

ผ้าผืนนั้น แม้ว่าเนื้อผ้าอีกเป็นอันมาก จะเป็นเนื้อผ้าที่ดี ไม่ขาดไม่ทะลุ เพราะฉะนัน้ 

ใครก็ตามเมือ่ไปประพฤตเิสยีหาย น�ามาซ่ึงความติฉนินนิทา แม้เพยีงผูเ้ดยีว ก็ชื่อว่าได้

ท�าความเสื่อมให้บังเกิดขึ้นแก่หมู่คณะได้เหมือนกัน 

เพราะฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายได้มีความส�านึกว่า ต้องรับผิดชอบร่วมกันใน

การท�าความเจรญิและท�าความเสือ่มแก่คณะ ก็ต้องพยายามเว้นจากความประพฤตต่ิาง ๆ 

อันผิดจากพระธรรมวินัย ตั้งใจท่ีจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ช่วยกัน

รักษาไว้ แหละเม่ือเป็นดังน้ีแล้วก็ช่ือว่า ได้ร่วมกันช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา  

เราทัง้หลายได้มพีระพทุธศาสนานีเ้อง มบีญุคณุล้นเหลอืปกเกล้าปกกระหม่อมพวกเรา

ทกุ ๆ คน จะระบุจ�าเพาะพระพุทธเจ้าเท่าน้ันกไ็ด้ พระองค์ทรงเป็นองค์บพุพการีผูใ้หญ่

ยิง่ของเราทัง้หลาย เราทัง้หลายได้รบัศลีธรรม ได้เป็นภกิษ ุได้เป็นสามเณรข้ึน กเ็พราะ

พระพุทธเจ้า เราทั้งหลายได้มีวัดอยู่ ได้รับสัปปายะต่าง ๆ ก็เพราะพระพุทธเจ้า  

เราทัง้หลายได้รบัความเจรญิต่าง ๆ ดังท่ีทุก ๆ คนได้รบัอยูใ่นบดันี ้กเ็พราะพระพุทธเจ้า 

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ส�านึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน แล้วก็ต้องตั้งใจตอบ

สนองพระคุณของพระองค์ ด้วยการที่เป็นธรรมทายาท รับปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

ที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ ได้ทรงแสดงไว้ นี้เป็นข้อส�านึกที่ขอบอกกล่าวเป็น 

สัมโมทนียถา แก่ท่านสหธรรมิกภิกษุสามเณรทั้งหลาย 

เพราะฉะน้ัน ในโอกาสท่ีท่านท้ังหลาย ได้มาประชุมกันต้อนรับครั้งนี้ และ 

เราทั้งหลายก็ได้สวดมนต์ ท�าวัตร และสวดพระปริตรร่วมกัน เป็นอนุสรณ์ในอันที ่

เราท้ังหลายได้มาพบปะกนั และกข็อโอกาสกล่าวสัมโมทนยีกถานี ้เป็นปฏกิารแก่กุศล  

เจตนา กัลยาณจิตเจตนา ท่านสหธรรมิกภิกษุสามเณรทั้งหลาย ที่ให้การต้อนรับ

ในที่สุดนี้ ขออ�านาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล

พระภิกษุสามเณรทุก ๆ ท่าน ให้เจริญสวัสดีในพระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

ประกาศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง การศกึษาของพระภกิษุสามเณร

ขอประทานโอกาสพระเถระเจ้าคณะจังหวัด พระเถระและพระภิกษุสามเณร

ทั้งหลาย

ในโอกาสที่กระผมได้รับก�าหนดให้เดินทางมาเยี่ยมวัด และพุทธศาสนิกชน  

เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนี้ ก็ได้ตั้งใจตั้งแต่ทีแรกว่าจะมากราบนมัสการท่านพระเถระ 

ผู้เฒ่าเจ้าคณะจังหวัด เม่ือได้เดินทางมาครั้งก่อนประมาณ ๑๐ ปีท่ีแล้วมา ก็ได้มา

เย่ียมนมัสการท่านครั้งหนึ่งแล้ว และได้รับการต้อนรับจากท่านพระเถระผู้เฒ่า  

เจ้าคณะจังหวัด พร้อมทั้งท่านพระภิกษุสามเณรสหธรรมิกท้ังหลาย ก็ขอขอบคุณใน

กลัยาณจิตทีไ่ด้เอือ้เฟ้ือให้การต้อนรบั และผมกข็อแสดงความรูส้กึตามทีไ่ด้เดนิทางมา

เย่ียมหลายจังหวัด หลายวัดในครั้งนี้ว่า ได้พบได้เห็นความเจริญในด้านต่าง ๆ  

ของภูมิภาคนี้เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ถนนหนทางที่ได้สร้างขึ้นเป็นอย่างดีเชื่อมถึงกัน

ทุกจังหวัด และบ้านเมืองก็ได้พัฒนาข้ึนใหม่ ตลอดจนถึงการศึกษาก็ได้พัฒนาขึ้นไป 

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ณ วดัศรีนวล อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

 วนัที ่ ๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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พระภิกษุสามเณรในภาคนี้ ก็ปรากฏว่าได้ตื่นตัวในการศึกษาขึ้นมาก ได้มีโรงเรียนตั้ง

ข้ึนเป็นอันมากและหลายประเภท เป็นต้นว่า โรงเรียนนักธรรมบาลี โรงเรียนปริยัติ

ธรรมของคณะสงฆ์ โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนราษฎร์ของวัด 

โรงเรียนผู้ใหญ่ และก็ได้มีพระภิกษุสามเณร เข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นอันมาก

ทั่วไป และเมื่อได้ไต่ถามถึงก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอนุญาตให้เข้าเรียนใน

โรงเรียนผู้ใหญ่ และโรงเรียนต่าง ๆ ว่าได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ เช่น ต้องได้นักธรรมชั้นนั้น

ชัน้นี ้หรอืต้องได้บาลีชัน้นัน้ชัน้นีเ้ป็นต้น บางแห่งกไ็ม่ได้ก�าหนดไว้แน่นอน แต่กม็กีาร

สอนนกัธรรมบาลแีทรกกนัอยูกั่บวชิาทางโลก สรปุว่า การศกึษาของพระภกิษสุามเณร

ในภาคนี้มีหลายแบบต่าง ๆ กัน

ในเรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม ก็มีความห่วงใยในการศึกษา 

พระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เกรงว่าการศึกษาพระธรรมวินัย จะตกต�่า

เสื่อมโทรมลง เพราะว่าจิตใจของพระภิกษุในปัจจุบันนี้ โน้มน้าวในการศึกษาวิชาทาง

โลกมากขึน้ มหาเถรสมาคมจึงได้ด�ารหิาวธิป้ีองกนั เพือ่มใิห้การศกึษาพระธรรมวนิยัเส่ือม 

แต่ก็ส�านึกอยู่ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ กับการศึกษาทางโลกนั้นได้ถูกปล่อยให้ห่าง

เหนิกันมาเป็นเวลานาน อันท่ีจรงิปัญญาทางธรรมกบัปัญญาทางโลกนัน้ต้องควบคูก่นัไป 

การที่ได้มีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขึ้น 

ก็เพื่อที่จะประสานปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลกคู่กัน ก็จะเป็นประโยชน์มาก  

พระภิกษุสามเณรในปัจจุบันนี้ก็สนใจในการศึกษาวิชาทางโลกกันมาก และพระภิกษุ

สามเณรก็ควรศึกษาแสวงหาปัญญาทางโลกด้วย เพื่อจะได้พูดกับชาวโลกเขารู้เร่ือง  

แต่ว่าต้องการวิธีการด�าเนินการให้เหมาะสม และก็ต้องได้ละท้ิงการศึกษาพระธรรม

วินัยอันเป็นหลักของพระศาสนา เรื่องนี้มหาเถรสมาคมก็ได้ด�าริอยู่

ฉะนั้น จึงขอฝากคณะสงฆ์ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่พระเณรในที่นี้ไว้ด้วย  

นี้เป็นข้อสังเกตซึ่งได้มาเห็นในที่ต่าง ๆ เท่าที่ได้ผ่านมาแล้วในภูมิภาคนี้
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อนึ่ง ได้เห็นการท�างานพร้อมกันด้วยสามัคคีในที่ต่าง ๆ ก็รู้สึกดีใจ เพราะว่า

เป็นช่วยกันท�าความเจริญแก่การพระศาสนาและบ้านเมือง ซึ่งเป็นเรื่องสมควรท�าเป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นทางปลูกความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในประชาชน และเป็นการ

ช่วยให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและศีลธรรม ท�าให้บ้านเมืองมีศีลธรรมดีขึ้น

สุดท้ายนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจกุศลสัมมาปฏิบัติ  

จงอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีก�าลังกาย ก�าลังปัญญา ที่จะประกอบกระท�าประโยชน์แก่

พระศาสนาและบ้านเมอืง ให้ส�าเรจ็เป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและแก่ผูอ้ืน่ ตลอดจริกาล 

เทอญ.
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เรื่อง อานาปานสติ

ท่านรองคณะจังหวัด และท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส และพระเถรานุเถระ 

พระภิกษุสามเณร สหธรรมิกทั้งหลาย

ในโอกาสที่ได้รับก�าหนดให้มาเยี่ยมวัด และพุทธบริษัทท้ังหลายในภาคน้ี  

เมือ่ได้มาถึงวดันี ้กไ็ด้รับการต้อนรบัจากท่านเจ้าคณะ และพระภกิษสุามเณรทัง้หลาย 

พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาเป็นอย่างดี ก็ขอขอบคุณ ขอบใจ อนุโมทนา และเมื่อได้ฟัง

ท่านเจ้าคณะ อ่านแถลงถงึการปกครองคณะในจงัหวดัขอนแก่นนี ้แสดงว่ามจี�านวนวดั

กว่า ๑๓๐ วดั มจี�านวนภกิษ ุ๘๐๐ เศษ สามเณร ๙๐๐ เศษ จ�านวนนกัเรยีนประเภท

ต่าง ๆ และโรงเรียนต่าง ๆ ก็มีมาก ตลอดจนถึงจ�านวนของพระเปรียญ ก็มีมากพอ

สมควรทีเดียว

เพราะฉะนั้น ในจังหวัดนี้จึงมีวัดและจ�านวนพระเณรมากเป็นปึกแผ่น ท้ังนี้

ก็ได้อาศัยท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาสทั้งหลาย ได้ช่วยกันปกครองดูแลทะนุบ�ารุง และได้

อาศัยท่านผู้ใหญ่พร้อมทั้งท่านเจ้าคณะท่ีสูงขึ้นไป เป็นต้นว่า เจ้าพระคุณสมเด็จ 

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ณ วดัศรีจนัทร์ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

 วนัที ่ ๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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พระมหาวีรวงศ์ ท่านเจ้าคณะภาค ท่านรองเจ้าคณะภาคทั้งหลาย ได้ร่วมมือกันสอด

ส่องดูแล ท้ังได้ร่วมกันตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการ ส�าหรับที่จะอบรมพระสังฆาธิการ 

และผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งพระสังฆาธิการต่อไปให้มีความรู้ความสามารถ

เพราะฉะนั้น การคณะสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ จึงมีการประสาน

งานกนัให้ก้าวหน้าไปอย่างด ีกย็งัไม่มีสิง่อันใดท่ีจะเพิม่เติมอนัเกีย่วแก่หลกัการและวธิี

ต่าง ๆ ในการจัดปกครอง และจัดให้บังเกิดความเจริญต่าง ๆ เป็นแต่เพียงว่า ขอให้

ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาสได้ช่วยปกครองสอดส่องดูแลพระภกิษสุามเณรให้ปฏิบตัพิระวนิยั 

ตามจารีตที่คณะได้เข้มงวดกวดขันกันมา และอันท่ีจริง พระวินัยก็เป็นพระบัญญัติท่ี

พระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ พระสงฆ์สาวกแต่เดมิมา ท่านกป็ฏบิตัริกัษาพระวนิยักนั

มาโดยตลอด และก็มีเสื่อมลงไปเป็นคราว ๆ จนถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ได้ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้น ก็คือ ทรงฟื้นฟูการปฏิบัติพระธรรมวินัยให้ 

พระภิกษุสงฆ์ ได้ปฏิบัติพระวินัยให้ถูกต้อง บริบูรณ์นั่นเอง

เพราะฉะน้ัน ก็ขอให้เราท้ังหลายได้ช่วยกันปกครอง สอดส่องดูแลในเรื่อง  

การปฏิบัติพระวินัยนี้ ไม่ปล่อยให้หละหลวม อนึ่ง เกี่ยวกับการจัดการศึกษานั้น  

การศึกษาพระปริยัติธรรม คือพระธรรมวินัย และภาษาที่จารึกพระธรรมวินัย คือ 

ภาษาบาลี ย่อมเป็นการศึกษาหลัก เพราะปริยัติศาสนานี้เป็นรากแก้ว เพราะฉะนั้น

แม้จะจัดบ�ารุงการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ตาม แต่ว่า ขอให้ปกครองดูแลให ้

พระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย และสอบพระธรรมวินัยให้เป็นหลักเป็นฐาน  

เม่ือเป็นดังนี้แล้ว การจัดการศึกษาก็จะไม่บังเกิดโทษ จะบังเกิดประโยชน์ท�าให้ 

พระเณรได้ปัญญาทั้งสองฝ่าย ขนานกันไปตามสมควร ส่วนเรื่องอื่นนั้น ก็นึกว่าเมื่อ

พรุ่งนี้มีการประชุมกันอีก ก็จะได้ปรารภถึงการคณะสงฆ์บ้าง การปฏิบัติพระธรรม 

วนิยับ้าง ซึง่จะพึงเป็นประโยชน์ทัว่ ๆ ไปอกีครัง้หนึง่ และในโอกาสนี ้จะได้ขอชกัชวน

ท่านท้ังหลาย ทัง้พระภกิษสุามเณรและฆราวาส ให้นัง่สมาธกินัประมาณสัก ๒๐ นาที 

แต่ว่าในการท่ีจะน่ังสมาธิกนันี ้กข็อเสนอหลกัสตปัิฏฐานของพระพทุธเจ้าเป็นแนวปฏบิตัิ
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สติปัฏฐานนั้น ก็คือตั้งสติ ตั้งสติในอะไร ? ก็ตั้งสติพิจารณาในกาย เวทนา 

จติ ธรรม ให้กาย เวทนา จติ ธรรม ปรากฏขึน้แก่สต ิท�าสตใินกาย เวทนา จิต ธรรม 

ให้ปรากฏขึ้น การปฏิบัติในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าตรัสว่า “สตฺตานํ วิสุทธิยา”  

เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย “โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย” เพื่อก้าวล่วงความ

โศกและปริเทวะท้ังหลาย "ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย" เพื่อความดับไปแห่งทุกข์ 

และโทมนัสท้ังหลาย "ญายสฺส อธิคมาย" เพื่อบรรลุญายธรรม คือธรรมที่พึงบรรลุ  

“นพิพฺานสสฺ สจฉฺกิริยิาย” เพ่ือกระท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพาน ก็คอื ตัง้สตพิจิารณากาย 

เวทนา จติ ธรรม ในการตัง้สตพิจิารณากาย เวทนา จติ ธรรมนี ้กใ็ห้ม ี“อาตาป” คอื

ความเพียร “สมปฺชาน” ความรูอ้ยู่กบัตัวสต ิคอืความรูท้ีก่�าหนดกาย เวทนา จติ ธรรม 

และ “วิเนยฺยโลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ” คอยก�าจัดความยินดียินร้ายในโลกเสีย  

ครั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสหัวข้อของสติปัฏฐานแล้ว ก็ได้ทรงแสดงถึงวิธีปฏิบัติใน 

สติปัฏฐานนี้ ตั้งแต่ในข้อกายไปโดยล�าดับ ตั้งต้นแต่ในข้อกายนั้น ก็ทรงแสดงว่า ผู้ที่

ต้องการปฏิบัติในสติปัฏฐาน ไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ ไปสู่เรือนว่าง นั่งขัดบัลลังก์ คือว่า

นั่งสมาธิ ตั้งกายตรง ด�ารงสติจ�าเพาะหน้า หายใจเข้าก็ให้รู ้ หายใจออกก็ให้รู ้  

เมือ่หายใจเข้าหรอืออกยาว กใ็ห้รูว่้ายาว เมือ่หายใจเข้าหรอืออกสัน้ กใ็ห้รูว่้าสัน้ ศกึษา

คอืท�าความส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัรูก้ายทัง้หมด หายใจเข้า หายใจออก ศกึษาคอื

ส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักระงับเครื่องปรุงกาย หายใจเข้าหายใจออก ค�าว่ากาย 

ทั้งหมดนั้น ท่านอธิบายว่า ได้แก่รูปกายอันนี้กับนามกายอันนี้ รูปกายก็คือรูปอันนี้  

ที่น่ังอยู่น้ี ประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นามกายก็คืออาการของจิตใจต่าง ๆ  

ตลอดจนถึงสัญญา เวทนา ท่ีปรากฏอยู่นี้ รวมความรู ้เข้ามาให้รู ้กายทั้งหมดนี้  

ตลอดจนถงึให้รูล้มหายใจเข้าออก และในการทีท่�าความรูใ้นกายทัง้หมดนี ้กใ็ห้รูป้ล่อย 

รู้วางอยู่ เมื่อรู้ปล่อยรู้วางอยู่อย่างนี้ ครั้นจิตสงบ กายสงบ คือได้สมาธิขึ้น ลมหายใจ

ก็จะละเอียดขึ้นโดยล�าดับ และเมื่อลมหายใจละเอียดขึ้นโดยล�าดับแล้วครั้นละเอียด

ที่สุด อาการพองยุบของท้อง ซึ่งเป็นอาการของการหายใจ ก็จะไม่ปรากฏ เพราะว่า

เป็นของที่ละเอียดมาก ท�าให้บางคนคิดว่าไม่หายใจ แต่ความจริงนั้นเป็นการหายใจ



186 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

อย่างละเอยีด แต่กใ็ห้ตัง้สตกิ�าหนดอยูท่ี่ลมหายใจ เมือ่ลมหายใจไม่ปรากฏ กใ็ห้ตัง้สติ

ก�าหนดที่นิมิต คือ นิมิตของลมหายใจ และส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติในเบื้องต้น ก็ให้ตั้งสติ

ท�าความรู้ในลมหายใจอันปรากฏขึ้นที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน และ

หายใจเข้าคิดว่า “พุท” หายใจออกให้คิดว่า “โธ” บริกรรมว่าพุทโธ ๆ ๆ ประกอบไป

ด้วยเสมอดังนี้ หรือจะใช้วิธีนับ ดังที่ท่านสอนไว้ในวิสุทธิมรรคว่า หายใจเข้านับหนึ่ง 

หายใจออกนับหนึ่ง เรื่อยจนไปถึงสิบ แล้วกลับมาใหม่ ดังนี้ก็ได้ นี้คือ อานาปานสติ 

เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ก็ขอชวนให้ท่านท้ังหลาย ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์จงนั่งท�า 

ความสงบใจ สักประมาณ ๒๐ นาที และเมื่อครบแล้วก็จะได้สวดบทแผ่กุศล  

เป็นเครื่องหมายว่า เลิกการท�าสมาธิ



พระโอวาท๑

เรื่อง แก่นชวีติ

อาตมารู ้สึกเป็นสุขใจ ที่ได้มีโอกาสมาพบท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  

อันประกอบด้วยข้าราชการ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมท้ัง

พุทธศาสนิกชนทั้งปวง

ในโอกาสท่ี อาตมา กับคณะได้รับก�าหนดให้เดินทางมาเยี่ยมเยียนวัดและ 

พุทธบริษัท ในภูมิภาคน้ี และก็ได้เดินทางมาเย่ียมโดยล�าดับ ได้รับการต้อนรับจาก

คณะสงฆ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และได้มีโอกาสกล่าวธรรมกถา 

เป็นการปฎิการการต้อนรับโดยล�าดับมา แม้ในที่นี้ อาตมาก็จะขอกล่าวธรรมกถา 

เป็นการปฏกิาร การต้อนรบัแห่งท่านสาธชุนทัง้หลายเช่นเดยีวกนั เพราะนอกจากธรรมแล้ว 

ก็ไม่มีส่ิงอื่นใดที่จะปฏิการแก่การต้อนรับ ด้วยอัธยาศัยด้วยไมตรีอันดีย่ิงของท่าน 

ทั้งหลายได้

แต่ก่อนทีจ่ะได้กล่าวธรรมกถา กจ็ะได้ขอแสดงความรูส้กึทีเ่กดิจากการพบเหน็

ในส่วนภูมภิาคนีเ้สยีก่อน ตามทีไ่ด้ผ่านมากไ็ด้พบเหน็ความพฒันาของบ้านเมอืงในภาคนี้ 

๑   แสดงแก่ พระภกิษุสามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ วดัศรจีนัทร์ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น

 วนัที ่ ๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ได้เห็นการพัฒนาแห่งการศึกษา ได้มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในที่บางแห่ง แต่ว่า

ในขณะเดียวกัน ก็ได้เห็นความสุภาพอ่อนโยนของพุทธศาสนิกชนในที่ทุกแห่ง อันส่อ

ถึงความเป็นคนมีอัธฌาศัยจิตใจท่ีงดงาม อันได้รับการอบรมมาจากพระพุทธศาสนา 

และขนบธรรมเนยีมอนัดงีาม แม้ว่าบ้านเมอืงจะพฒันาการศกึษาจะพฒันา การตดิต่อ

กบัคนบ้านอืน่ เมอืงอืน่ ได้มมีากขึน้ และกไ็ด้มคีนบ้านอืน่เมอืงอืน่มาอยูก่นัมาก นานบ้าง 

ชัว่คราวบ้าง และแม้จะมีความเปลีย่นแปลงอนัเกีย่วแก่กริยิามารยาท และความประพฤติ

บางอย่างไปบ้าง แต่กมี็เป็นบางส่วน บางแห่ง แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว กย็งัยดึมัน่อยูใ่นศลี

ธรรมอันดี และในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี ยังรักษาสืบต่อกันมา จึงรู้สึกซาบซึ้ง

ในบ้านเมือง บุคคล ตลอดจนถึงจารีตประเพณีต่าง ๆ ของภูมิภาคนี้

ฉะนัน้ ประการแรกจงึขอแสดงความรูส้กึว่า ของดเีป็นอนัมากทีค่นไทยเราได้

มีอยู่ ได้ประพฤติกันอยู่ ได้ปฏิบัติกันอยู่ ได้ท�ากันอยู่ ก็ขอให้ช่วยกันรักษาไว้ อย่าให้

เสื่อมไปด้วยเหตุที่มีสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของใหม่แทรกกันเข้ามา อันจะน�ามาให้บังเกิด 

ความเสื่อม และเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนี้ ก็รู้สึกว่า จังหวัดนี้เองก็ได้รับการพัฒนา

ขึ้นเป็นอันมาก ได้มีมหาวิทยาลัยอันเป็นแหล่งการศึกษาที่ส�าคัญ และได้มีการขยาย

บ้านเมืองต่าง ๆ ในด้านศาสนาเอง จ�านวนวัด จ�านวนพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็มีมาก 

โรงเรียนต่าง ๆ ส�าหรับพระภิกษุสามเณร อันต้ังขึ้นในวัดนั้น ๆ ก็มีเป็นอันมาก  

แสดงว่าได้มีการพัฒนาไปในด้านการศึกษา แม้ในคณะสงฆ์ดีขึ้นด้วย

แต่ว่ามีอยู่อันหนึง่ท่ีนึกว่าเราท้ังหลาย ควรจะได้มคีวามส�านกึ และร่วมมอืกนั

ป้องกนัก็คือ สิง่ท่ีเสือ่มต่าง ๆ ท่ีเข้ามาด้วยกนักบัสิง่ทีว่่า ทีเ่ราเรยีกว่า เป็นความเจรญิ 

สิ่งเสื่อมต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งที่โน้มน้อมใจคนให้ลงไปหาได้ง่าย และเมื่อลงไปแล้ว ควรที่

จะอดุหนุนให้สงูขึน้มาสูค่วามดใีนระดบัเก่านัน้ กเ็ป็นการท�าได้ยาก อนัส่ิงเสือ่มต่าง ๆ 

ทีเ่ข้ามากบัส่ิงท่ีเรยีกว่า เป็นความเจรญินัน้ได้มอียูใ่นทีท่ัว่ ๆ ไป และในเร่ืองทัว่ ๆ ไป 

ดงัจะเห็นได้จากบ้านเมอืงทีเ่รยีกว่า เป็นบ้านเจรญิเมอืงเจรญิ ในทีเ่ช่นนัน้ จะได้พบเหน็

ความเจรญิของบ้านเมอืงทีเ่ป็นวตัถุเป็นอนัมาก จะมโีรงเรียน มวีทิยาลยั มมีหาวทิยาลยั

ที่ใหญ่โตมากแห่ง แต่ในขณะเดียวกัน สถานอบายมุขต่าง ๆ ก็มีเป็นอันมาก แม้สิ่งที่

ไม่ใช่เป็นอบายมขุโดยตรง แต่เป็นสิง่ท่ีท�าให้เสยีได้ ในเมือ่ได้ไปเทีย่วเตร่เกินพอด ีโรงหนงั 

โรงละคร ก็มีเป็นอันมาก ซึ่งเรียกร้องคนให้ไปเที่ยวเตร่กัน จะเห็นได้ว่า เต็มไปหมด 
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โรงหนัง โรงละคร ก็เต็มไปด้วยคน และสถานที่อื่น ๆ เป็นต้นว่า สนามม้า ซึ่งไม่รู้ว่า

จุคนสักเท่าไร การแข่งม้านัดหนึ่ง ๆ ก็มีคนล้นสนาม และนอกจากนี้ สถานที่เที่ยว

เตร่ต่าง ๆ ก็ดึงคนให้เสียไป อีกเป็นอันมาก

ส่วนสถานทีอั่นจะเป็นเครือ่งอบรมคนให้เป็นคนดนีัน้ เช่นว่า วดัวาอารามท้ังหลาย 

สถานท่ีอบรมทั้งหลายก็ปรากฏว่า ไม่มีคนสนใจท่ีจะเข้าไป และก็พากันไม่นึกถึง  

เมือ่เป็นเช่นนีค้วามประพฤตขิองคน จงึเดนิลงไปในทางเสือ่ม ตลอดจนถงึทรพัย์สมบตัิ

ทัง้หลายกเ็สยีไปในทางเสือ่มไปเป็นอนัมาก ขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดีงามทัง้หลาย 

กพ็ากันเลกิละ และรบัของใหม่เข้ามาอันน�าไปในทางเส่ือมเสียโดยมาก และนอกจากนี้ 

ยงัน�าให้เกิดความคิดเห็นแปรเปลี่ยนไปในทางที่ผิด ต่อความคิดเห็นของคนไทยเรา  

ซึ่งยึดหลักอยู่ในพระพุทธศาสนา และในความดีความงามทั้งหลาย

ความเสื่อมต่าง ๆ เหล่านี้ มักเข้ามากับความเจริญ ในที่ทุก ๆ แห่ง แม้ใน

ภูมภิาคชนบททัง้หลายกป็รากฏว่ามีเป็นอันมาก เดมิกเ็ป็นสถานทีอ่นัสงบสงดั ประชาชน

มจิีตใจยดึมัน่อยูใ่นศลีธรรมอนัด ีประพฤตตินอยู่ในกรอบมารยาทอนังดงาม แต่เม่ือมี

ความเจริญแผนใหม่ต่าง ๆ แทรกซึมเข้าไป ก็น�าให้บุคคลในถิ่น นั้น ๆ กลับนิยมไป

ตามความคิดและความประพฤติแผนใหม่นั้นท�าให้เสียไป ดังนี้ก็มีอยู่เป็นอันมาก  

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงต้องช่วยกันท่ีจะรู้จักรับ และท่ีจะไม่รับความเจริญและ

ความเสื่อม ท่ีเข้ามาจากทิศทางทั้งหลาย เพราะว่า อันความเจริญต่าง ๆ เหล่านั้น  

อันเกี่ยวด้วยการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวด้วยการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น อันเป็นเครื่องน�า

ความเจรญิมาให้บงัเกดิแก่ประชาชน และแก่บ้านเมอืง กเ็ป็นสิง่ทีเ่ราสมควรจะต้อนรบั 

เพือ่ทีจ่ะมาท�าให้บ้านเจรญิให้เมอืงเจรญิ และให้คนมคีวามเจรญิ แต่ว่าสิง่ทีจ่ะมาท�าให้

เกิดความเสื่อมแล้ว เราก็ต้องไม่รับ จะต้องผลักออกไป และจะต้องป้องกันลูกหลาน

ทั้งหลายไม่ให้รับสิ่งที่เป็นความเสื่อมเหล่านั้น รักษาของดี ความดีของคนไทยเราไว้

เมือ่มาถึงเมอืงนี ้กไ็ด้มาคดิถงึว่า การทีจ่ะแสดงธรรมเป็นการปฏกิารแก่ท่าน

ทัง้หลายนัน้ กน่็าจะถอืเอานาบญุมาเป็นข้อพจิารณาหาเหตผุล และสบืสาวเข้าหาข้อธรรม 

คือค�าว่า “ขอนแก่น” นี้เอง เราก็รู้จักกันจากค�าว่า "แก่นไม้" และต้นไม้ นั้นย่อม

ประกอบด้วยอวัยวะของต้นไม้เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ล�าต้น กิ่ง ใบ ราก และล�าต้น
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นั้นก็ยังมีเปลือก มีกระพี้ มีแก่น อยู่ข้างใน ส�าหรับต้นไม้ที่มีแก่น และสิ่งที่เรียกว่า 

แก่นไม้นั้น ก็คือแก่นของต้นไม้ ที่มีอยู่ภายในต้นไม้นั่นเอง เพราะฉะนั้น บุคคลท่ี

ต้องการแก่นไม้ จึงจะต้องค้นหาว่า แก่นไม้อยู่ที่ไหน และก็ต้องรู้จักแก่น คือสามารถ

ทีจ่ะขวนขวายให้พบแก่น และน�าแก่นไม้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เป็นต้นว่า ถ้าเหน็ว่ากิง่ 

เหน็ว่าใบ เหน็ว่าเปลือก เหน็ว่ากระพี ้เป็นต้น เป็นแก่น กต็ดัเอาสิง่เหล่านีไ้ป ถ้าเป็น

ดังนี้แล้ว ก็เป็นอันว่า ไม่ได้แก่น ได้แต่ใบ กิ่ง เปลือก กระพี้ แต่ว่าถ้ารู้จักค้นหาแก่น 

และก็ตัดเอาเปลือกออก เอากระพี้ออก และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ซึ่งจะพบแก่นที่อยู่ใน

ภายใน นี้ฉันใด บรรดาส่ิงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็เป็นฉันน้ัน สิ่งที่อยู่ภายนอก  

ที่เรามองเห็นด้วยตา ท่ีเราได้ยินด้วยหูเป็นต้นนั้น มักจะไม่ใช่แก่น ส่วนที่เป็นแก่น  

กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องเพกิ หรอืน�าเอาส่วนท่ีเป็นเปลอืกข้างนอกทีเ่ป็นกระพีข้องสิง่ทัง้หลาย 

จึงจ�าเป็นที่ต้องเพิกออกดังกล่าวจึงจะพบแก่นได้

เพราะฉะนัน้ เราทัง้หลายผูต้้องการแก่นของสิง่ทัง้หลาย จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ปัญญา 

คอืความรูจ้กัท่ีจะเลือกเอาสิง่ท่ีเป็นแก่น อันจะเป็นประโยชน์แก่ตน พระพทุธเจ้ากท็รง

แสดงค�าสัง่สอนกเ็พือ่ทีจ่ะให้บคุคลได้ถอืเอาในสิง่ทีเ่ป็นแก่นนีเ้อง แต่การทีจ่ะถอืเอาสิง่

ทีเ่ป็นแก่นนีไ้ด้ ก็จะต้องก�าจดัสิง่ท่ีก�าบงัเสยีก่อน เมือ่ก�าจดัส่ิงก�าบงัเสียได้ จงึจะพบแก่น 

แต่ว่าก่อนทีจ่ะก้าวไปถงึข้อทีเ่ป็นตวัธรรมนี ้จะได้พดูถงึแก่นทีเ่ป็นภายนอกอนัเป็นองค์

ประกอบส�าคัญของเราทั้งหลายเสียก่อน

เราทั้งหลายซ่ึงได้เกิดมาและมีอายุมาจนถึงปูนนี้นั้น ถ้าเรานึกย้อนหลังดูว่า 

เราได้ถือก�าเนดิมาในชาตภิมู ิจะเป็นบ้าน หรอืในต�าบลไหนกต็าม แต่ว่าอยู่ในชาตภิมิู

ทีเ่ป็นดินแดนไทยเป็นแผ่นดินไทย หรอืเป็นชาตไิทยนีเ้อง และเมือ่เกดิมาในดนิแดนไทย 

ในแผ่นดินไทยของเราน้ีก็ได้มีพระพุทธศาสนา และได้มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมขุปกครอง ซึง่หลกัทัง้ ๓ ประการ นีน้บัว่า เป็นแก่นอย่างหนึง่ “พระมหากษัตรย์ิ” 

ก็เป็นแก่นอย่างหนึ่งทั้ง ๓ นี้ เป็นสถาบัน เป็นสิ่งที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ ดังจะพึง

เห็นได้ว่า ตั้งแต่คนไทยเราได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่นี้ ไม่รู้ว่ากี่สิบช่ัวคนแล้ว แม้ว่า

บรรพบุรุษเบื้องต้นของเราท่านได้ล่วงลับไป และก็มีลูกหลานสืบต่อมาจนบัดนี้ แต่ว่า

ชาตไิทย พระพทุธศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย กย็งัด�ารงอยูส่บืต่อกนัมา เพราะ

ฉะนัน้ เราทัง้หลายนีก้ต้็องถอืว่าท้ัง ๓ สถาบนันีเ้ป็นแก่น เป็นแก่นส�าคญัทีส่ดุของคน
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ไทยเราทัง้หลาย ซึง่จะต้องส�านกึรัก และร่วมกนัรกัษาไว้ แต่ว่าทัง้นี ้กเ็พ่ือว่า เพ่ือเป็น

ประโยชน์และเป็นความสุขของบุคคลทั้งหลาย ทุก ๆ คนนี้เอง ซึ่งร่วมกันทั้งตนเอง 

คือตัวเราทั้งหลายทุก ๆ คนนี้ด้วย และตัวเราทั้งหลายทุก ๆ คนนี้ ก็จ�าเป็นที่ต้องมี

ปัญญารู้จักแก่น และรู้จักรักษาแก่นนี้ไว้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ที่ถาวรสืบไป

เมือ่ได้กล่าวถงึแก่นอนัส�าคญั อนัเป็นแก่นรวมทัง้หมดดงันีแ้ล้ว จึงจะมากล่าว

ถึงเครื่องก�าบัง คือเครื่องก�าบังตา ก�าบังใจ คือปัญญา ไม่ให้มองเห็นแก่นที่แท้จริงนั้น 

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ก็คือ ตัณหา ความดิ้นรน ทะยานอยาก  

ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ เพื่อจะได้ส่ิงท่ีต้องการอยากได้ต่าง ๆ เพื่อจะเป็น  

คือเพื่อจะเป็นน่ันเป็นน่ี ตามท่ีอยากให้เป็นต่าง ๆ เพื่อที่จะท�าลายสิ่งหรือภาวะ  

หรอืบคุคลอนัเป็นเคร่ืองขัดขวางต่าง ๆ อีกอย่างหนึง่กไ็ด้แก่ ตวัโลภะ ความโลภอยากได้ 

โทสะ ความโกรธ และขัดเคือง และโมหะ ความลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบทั้งหลาย  

สิ่งเหล่านี้เป็นกิเลส คือเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ที่ก�าบังคนเราไม่ให้มองเห็นแก่นอัน

แท้จริง เพราะฉะนั้น จะได้แสดงธรรมซึ่งเป็นล�าดับ ตั้งแต่เบื้องต้น ในทางที่เป็น

ประโยชน์ ในการด�ารงชีวิตและที่จะได้พบแก่นของชีวิตไปโดยล�าดับนั้นด้วย

กล่าวคอื ขัน้ต้นนัน้ คนเราย่อมมปัีญหาเกีย่วแก่ปากท้อง เรือ่งปากท้องนีเ้ป็น

เรื่องส�าคัญและเป็นเรื่องใหญ่ คือเรื่องกิน เรื่องกินนี้เป็นความจ�าเป็นของร่างกายที่จะ

ต้องกิน คือว่าร่างกายของคนเราน้ัน ต้องอาศัยอาหาร ต้องบริโภคอาหารกันทุกวัน 

อาหารที่บริโภคนี้ก็เช่น ข้าว กับ และสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องกินเข้าไปทางปากและเข้าไป

สู่ท้อง คราวนี้ในเวลาที่ร่างกายต้องการอาหาร เช่นว่าท้องพร่อง ก็ร้องเตือนตัว เช่น

เวลาหวิ เวลาว่าง บางทีท้องกร้็องจ๊อก ๆ แสดงว่า ท้องต้องการอาหาร ร่างกายต้องการ

อาหาร คนก็ต้องหาอาหารมาใส่ปาก เลี้ยงท้องเลี้ยงร่างกาย นี้เป็นการกินอันเกี่ยวแก่

ปากและท้อง ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัอันท�าให้คนเราจ�าจะต้องแสวงหามาเลีย้งปากเลีย้งท้อง 

เลี้ยงร่างกายของตน

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเห็นความส�าคัญของปากและท้อง 

เพราะฉะน้ัน จงึได้มคี�าสัง่สอนเป็นชัน้ต้นให้ทกุ ๆ คนทีม่คีวามขยนัหมัน่เพียร แสวงหา

ทรัพย์สมบัติมาส�าหรับเป็นเคร่ืองเลี้ยงปากท้อง ส�าหรับเป็นเครื่องทะนุบ�ารุงร่างกาย 
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ทรงสั่งสอนให้รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ทรงสั่งสอนให้คบเพื่อนที่ดีงาม ทรงสั่งสอน

ให้ใช้จ่ายพอสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้เป็นสุข 

เพ่ือรับแขก เพื่อเสียภาษีอากร เพื่อท�าบุญกุศล ดังนี้เป็นต้น เป็นค�าสอนขั้นต้นใน

พระพุทธศาสนา เพราะว่า เมื่อบุคคลมีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง และครอบครัว 

และส่วนที่เกี่ยวข้องให้อิ่มหน�าส�าราญ มีสัปปายะแล้วจึงจะสามารถปฏิบัติกรณียะ คือ

กจิทีค่วรท�าอย่างอ่ืนได้ ถ้าปากท้องพร่องแล้ว กห็มดสามารถ เฉพาะเรือ่งการเลีย้งปาก

ท้องน้ี เป็นกจิส�าคญัประการหนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ และกเ็ชือ่ว่าบรรดาผู้

ปกครองทัง้หลาย ตัง้แต่ระดบัแคบ จนถึงระดบักว้างขวาง คอืรัฐบาลซึง่เป็นผูป้กครอง

ประเทศชาติ ก็ย่อมเห็นความส�าคัญของปากท้องนี้ เพราะฉะนั้น จึงได้มีการปรับปรุง

การอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ทรัพย์มาที่

จะเลี้ยงตนและครอบครัวให้เป็นสุขได้ และเพื่อแก้ปัญหาปากท้องนี้ให้ตกแล้วโดยง่าย 

การทีจ่ะส่งเสรมิให้เกิดความเจรญิในด้านอ่ืน ๆ กย่็อมท�าได้ และทางพระพทุธศาสนานัน้ 

เรียกทรัพย์ว่าโภคะ แปลว่า ของกิน ก็คืออาหารที่จะบริโภค พร้อมทั้งปัจจัยอย่างอื่น

ส�าหรับท่ีจะทะนบุ�ารงุร่างกายนีเ้อง และกไ็ด้มคี�าเรยีกค�าว่าเศรษฐกจิทีเ่รยีกวา “โภคกจิ” 

ได้ยินว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบัญญัติเรียกโภคกิจก่อน  

และต่อมาจึงได้มาแก้เรียกเป็น เศรษฐกิจ ซึ่งก็มีความหมายไปในทางนี้ แต่ว่าคนเรา

น้ันมีกิเลส ดังกล่าวคือ ตัณหา หรือโลภะ โทสะ โมหะ มาก�าบังให้ไม่ได้เห็นแก่น  

หรือเห็นความจริง และก็ปฏิบัติให้พอเหมาะแก่ความต้องการ แต่ว่ายังใช้เรื่องการกิน

นี้ให้มากไปกว่าความต้องการของปากและท้อง กล่าวคือ แสวงหาแทนท่ีจะมาป้อน 

ปากท้อง แต่กลับมาป้อนตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก หรือว่าป้อนความโลภ  

ความโกรธ ความหลง อันเป็นตัวกิเลส ดังจะพึงเห็นได้ว่า เกี่ยวแก่ปากท้องแล้ว  

กินไม่เท่าไหร่ อย่างท้องนี้จุอาหารก็กินอิ่มหนึ่ง จะจุเกินอิ่มไม่ได้ ถ้าใครขืนบริโภค

อาหารให้เกินอิ่ม มากไปแล้ว ท้องแตกเป็นชูชกต้องตาย ฉะนั้น ท้องจึงเป็นอวัยวะมี

ปรมิาณเกนิไม่ได้มาก แต่หากว่า ถ้าแสวงหาป้อนตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก

ของใจแล้วกไ็ม่อิม่ และเมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว เมือ่คนเราลอุ�านาจแห่งตณัหา ลอุ�านาจแห่ง

ความโลภ ความโกรธ ความหลง จงึท�าให้แสวงส่ิงของส�าหรบัท่ีจะบรโิภคใช้สอยเหล่านี้ 

อันควรที่จะเฉลี่ยไปถึงคนอื่นเป็นอันมากรักษาไว้ มาเก็บไว้ ส�าหรับตนผู้เดียวเท่านั้น 
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และการแสวงหาน้ัน ถ้าแสวงหาโดยชอบกไ็ม่เป็นไร เพราะว่าการแสวงหาโดยชอบนัน้ 

ถึงอย่างไรก็แสวงหาได้ไม่มากนัก สมมติว่า คนที่ประกอบอาชีพโดยชอบย่อมได้ค่า

ตอบแทน จะเป็นเงนิเดอืนกด็ ีเป็นค่าจ้างรางวลักด็ ีกย่็อมมปีระมาณจ�ากัด ไม่สามารถ

แสวงหาอะไรมาได้มากนัก แปลว่า ไม่ท�าความเดือดร้อนให้แก่ใคร ๆ ได้สักเท่าไร  

แต่ถ้าเป็นการแสวงหาโดยไม่ชอบแล้ว อาจจะได้มาก และเมื่อได้มากแล้ว ตนเองอาจ

ได้ความสุข เพราะว่า ชื่อว่ามั่งมีทรัพย์สินเงินทอง มีส่ิงต่าง ๆ มาก แต่การได้นั้น

เป็นการได้มาโดยต้องแบ่งส่วนที่คนอื่นจะได้ ที่คนอื่นจะมีกินมาเป็นของตนแต่ผู้เดียว 

ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวม

เพราะฉะนัน้ การอาชพีทีผ่ดิ ตลอดจนถึงการทุจรติต่าง ๆ จะเป็นอาชญากรรม

ชนิดใดชนิดหนึง่กต็าม จงึล้วนเป็นเครือ่งตดัรอนปากท้องของคนอ่ืนทัง้นัน้ ไม่น้อยกม็าก 

เป็นเครื่องตัดรอนความสุขของคนอื่น เป็นเครื่องท�าลายความสุขของคนอื่น แต่ว่าคน

ที่มีตัณหา มีโลภ มีโกรธ มีหลง มากนั้นไม่คิดอย่างนี้ คิดแต่ว่า ได้มากเท่าไรยิ่งดี 

แม้แต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครสักเท่าไรก็มองไม่เห็น ดังนี้แหละจึงชื่อว่า กิเลส

เป็นเคร่ืองก�าบังไม่ให้มองเห็นแก่นว่า แก่นที่แท้จริงนั้นเป็นทรัพย์สินเงินทองก็เพื่อจับ

จ่ายให้ได้มาส�าหรับอาหารที่จะบริโภคเป็นต้น และอาหารที่จะบริโภคนั้นก็กินได้คราว

ละอิ่มเท่านั้น ไม่ใช่จะได้มากไปกว่านั้น มีข้าวสักกี่ร้อยเกวียนก็กินได้คราวละอิ่ม  

มีเสื้อผ้าสักกี่ร้อยชุดก็ใช้ได้คราวละหนึ่งชุด มีที่ดินจะมากมายสักเท่าไรก็ตาม แต่ก ็

นัง่นอนได้ขนาดโลงทีใ่ส่ศพเท่านัน้ เนือ้ทีข่องทีท่ีจ่ะใช้ส�าหรบัคนหนึง่ ๆ ไม่มากไปกว่านัน้ 

คราวนี้สิ่งเหล่านั้นมีไว้ ถ้ามีไว้ส�าหรับที่จะเป็นสมบัติ ส�าหรับใช้ให้ลูกหลานเพื่อเป็น

ความสขุต่าง ๆ ถ้ามอียูพ่อสมควรและได้มาโดยสจุริตกไ็ม่เป็นอะไร แต่กถ้็าได้มาโดย

ทุจริตแล้วก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น เพราะฉะนั้น ผู้ท่ีมีปัญญาคอย

ระงับตัณหา โลภ โกรธ หลง ในใจของตนเองได้แล้ว จะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ จะต้องอยู่

ในสจุรติ จะประกอบอาชพีท่ีสจุรติ และแสวงหาทรพัย์ต่าง ๆ ให้ได้มา มคีวามประหยดั

ในการใช้จ่าย เกบ็รกัษาไว้ ส�าหรบัความสขุในอนาคต ส�าหรบัทะนบุ�ารงุลกูหลานเป็นต้น 

และเมือ่เป็นดงันี ้ก็ช่ือว่า ได้รูถ้งึแก่นของความจ�าเป็น และมอียูต่ามความจ�าเป็น มใีช้

ตามความจ�าเป็น ไม่เกดิความเดอืดร้อน และย่อมจะมคีวามรูว่้า แก่นของชวิีตทีค่นเรา 

ต้องการย่ิงขึน้ไปอีกนัน้กคื็อ "ธรรม" อันได้แก่ความดทีัง้หลาย ความดทีัง้หลายอนัเกดิ
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จากทานคือการให้ การบริจาคเป็นการสงเคราะห์ให้เกิดความสุขโดยทั่ว ๆ ไปบ้าง  

ศีล ความตั้งใจงดเว้นจากความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจาต่าง ๆ บ้าง ภาวนาคือ

การอบรมจิตใจให้มีความสงบเพื่อให้จิตใจของตนเองพบความสุขท่ีเกิดจากความสงบ 

และอบรม ปัญญาคอืความรู ้ให้เข้าถงึสจัจะ คอืความจรงิต่าง ๆ เช่นว่า อะไรเป็นแก่น

ของความต้องการในปัจจบุนัทีร่่างกายต้องการ อะไรเป็นแก่นของจติใจ คอืความดีต่าง ๆ 

ดังน้ีเป็นต้น และกข็วนขวายประกอบคุณงามความดอีนัเกดิจากทาน การให้ การบรจิาค 

การสงเคราะห์ต่าง ๆ บ้าง เกดิจากศีล ความประพฤตไิม่เบยีดเบยีนใครให้เดอืดร้อนบ้าง 

ภาวนา รูจั้กอบรมจติใจของตนให้มคีวามสงบ ได้พบความสุขอนัเกดิจากความสงบบ้าง 

และปัญญา คือความรู้ท่ีเข้าถึงความจริงท่ีจะเปลื้องตนให้พ้นจากเครื่องก�าบังทั้งหลาย 

เมือ่เป็นดังนี ้กจ็ะพบแก่นทีเ่ป็นความจริง ทีลึ่กซึง้ขึน้ไปโดยล�าดบั และบุคคลทีส่ามารถ

จะพบแก่น ปฏิบัติให้ถึงแก่น และได้รับแก่นดังนี้แล้ว จะได้พบความสุข และความ

เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับ

ธรรมท่ีกล่าวมาน้ี เป็นธรรมท่ีอาตมภาพขอกล่าวเป็นปฏิการแก่การต้อนรับ

ของท่านสาธชุนทัง้หลาย และการกล่าวนีก้เ็ป็นการกล่าวโดยสุจรติใจ แปลว่า ธรรมพาไป 

เพราะฉะนัน้ ถ้าควรมิควรประการใดท่านทัง้หลายกโ็ปรดอภยัให้ด้วย และการกล่าวนี้

ก็ถือว่า เป็นการกล่าวเสนอข้อคิดเหน็ท่ีว่าเราทัง้หลาย ควรทีจ่ะพยายามค้นหาแก่นกนัว่า 

อะไรเป็นแก่นที่เราควรต้องการ และในการหาแก่นนั้น เราก็จะต้องละเครื่องก�าบังตา

ใจคือ ปัญญา เป็นต้นว่า ตัณหา โลภ โกรธ หลง และ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว เราก็จะพบ

แก่นที่เราต้องการโดยล�าดับ และท่านท้ังหลายเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ย่อมจะได้

พบสิง่ทีเ่ป็นแก่นนัน้ อาจจะในทางทีต่่าง ๆ กันได้ และในทางทีพ่บนัน้เป็นแก่นจรงิแล้ว

ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างความสุข ความเจริญให้แก่ท่านทั้งหลายเอง

เพราะฉะนั้น ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล 

จงได้อภบิาลรกัษาท่านสาธชุนทัง้หลาย ประกอบด้วยท่านข้าราชการมท่ีานผูว่้าราชการ

จังหวัดเป็นต้น พร้อมทั้งท่านพุทธศาสนิกชน ให้มีความสุขสวัสดี และถึงความเจริญ 

ได้พบแก่นที่เป็นประโยชน์อ�านายความสุขความเจริญให้แก่ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ชนะตน

ท่านผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าอาวาส พร้อมท้ังท่านเจ้าคณะ พระภิกษุสามเณร  

และอุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ได้ฟังค�าบอกเล่าเรือ่งวดัป่าชยัวนันีว่้า ได้มพีระภกิษสุามเณรรวมกนัหลายสบิ

รปูและได้ตัง้โรงเรยีนสอนนกัธรรมและบาล ีการก่อสร้างในวดันี ้กม็ถีาวรวตัถมุอีโุบสถ

เป็นต้น ที่สร้างขึ้นเป็นหลักฐานงดงาม แสดงถึงความสามารถของเจ้าอาวาสพร้อมทั้ง

ศรทัธาปสาทะของพุทธศาสนกิชนทัง้หลาย กข็ออโุมทนา เมือ่ได้เดนิทางมาเยีย่มเยยีน

วัดน้ี ได้รับการต้อนรับจากพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ด้วยกัลยาณจิต 

อาหารที่น�ามาเลี้ยงพระ ก็ล้วนจัดสรรมาอย่างประณีตและมากมาย เป็นท่ีพอเพียง 

เลี้ยงตลอดถึงคฤหัสถ์ ก็ขออนุโมทนา ขอบใจในการจัดการต้อนรับในครั้งนี้

วดักบับ้าน พทุธจกัรกบัอาณาจกัร ต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั วดัตัง้ขึน้ได้

อยู่ได้ ก็ด้วยอาศัยอุปถัมภ์ของบ้าน บ้านจะงามด้วยความประพฤติและจิตใจดีก็ต้อง

อาศัยวัด เมื่อได้เดินทางเยี่ยมมาโดยล�าดับ ก็ปรากฏว่า ในภูมิภาคส่วนนี้ วัดกับบ้านได้

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ วดัป่าชัยวนั อ.เมอืง จ.ขอนแก่น

 วนัที ่ ๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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อาศัยกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในวัดนี้ 

กป็รากฏว่า วดักบับ้านได้ช่วยเหลือกันเป็นอย่างด ีจ�านวนพระภกิษสุามเณรเป็นอนัมาก 

ที่อยู่ในวัดนี้ ถาวรวัตถุท่ีม่ันคงงดงาม ท่ีก่อสร้างขึ้นในวัดน้ี ก็แสดงถึงความอุปถัมภ์

ช่วยเหลอืจากบ้าน และบ้านเองกป็รากฏว่า มีศรทัธาตัง้มัน่ในคณุพระรตันตรยั พอใจ

ในการบริจาคทาน รกัษาศีล สดบัตรบัฟังพระธรรมเทศนา มปีระจกัษ์พยานดงัปรากฏ

อยู่ในขณะนี้ พระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ได้มาประชุม

กนัอยูเ่ตม็ศาลา กแ็สดงถงึความสามคัคร่ีวมมอื สนับสนนุซึง่กนัและกนั ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

ภาพที่ประจักษ์นี้ เป็นที่ประทับใจอย่างลึกซึ้ง ท�าให้เกิดอนุโมทนาสาธุการ

เพราะฉะนัน้ ในโอกาสนีก้จ็ะได้กล่าวธรรมกถาเป็นปฏกิารต่อการต้อนรบัของ

ท่านทั้งหลาย เพราะไม่มีสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถจะปฏิการท่านทั้งหลายได้ เว้นแต่ธรรม  

ข้ันแรกก็ขอกล่าวแก่พระภกิษสุามเณรทัง้หลาย ขอให้ต้ังใจปฏบิตัสิกิขาวนิยัให้เคร่งครดั 

และตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจในกรรมฐานอีกส่วนหนึ่งด้วย ให้สมกับที่ได้มาอยู่ในวัดป่า 

ซึง่เป็นวดักรรมฐาน เพราะว่า การบวชนัน้เมือ่บวชครองผ้ากาสายะตามพระวินยับญัญตัิ 

ก็เป็นการบวชกาย ถ้าจิตใจยังมิได้รับการอบรมให้มีความสงบด้วยสมณธรรม คือ 

ธรรมเป็นเครื่องท�าให้เป็นสมณะแล้ว การบวชก็ไม่ถึงใจ เพราะฉะนั้น ก็ขอให้บวชใจ

อกีส่วนหนึง่ด้วยการต้ังใจปฏิบติัสมณธรรม คอืกรรมฐานน่ีแหละ เพือ่ให้จติใจเป็นสมณะ 

คือผู้สงบและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม คือพระธรรมวินัย อันเป็นตัว 

พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงภาษาทีจ่ารกึพระพทุธศาสนา ตามหลกัสูตรนกัธรรมและ

บาลีของคณะสงฆ์ ให้ถือเป็นวิชาหลัก เพราะพระปริยัติศาสนา นับถือว่าเป็นแก้วเน่า

ผุถูกท�าลายไป ก็จะด�ารงอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น การศึกษาในปริยัติศาสนา คือ 

พระธรรมวนิยัจึงเป็นกรณยีกจิท่ีควรท�าของพระภกิษสุามเณรเป็นประการแรก นอกจากน้ี 

ก็สดุแต่ผูป้กครองจะจดั เมือ่ปฏบิตัดิงันีก้ช็ือ่ว่า ได้ท�าตนให้เป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธาปสาทะ

ของพทุธศาสนกิชน เม่ือพทุธศาสนกิชนมีศรทัธาปสาทะ กย่็อมจะมีความนบัถอืทะนบุ�ารงุ 

ฝ่ายพทุธศาสนกิชนอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลายกไ็ม่พงึพอใจอยูเ่พยีงการบรจิาคทานเท่าน้ัน 

แต่ให้ตัง้ใจรกัษาศีล ให้บ�าเพญ็ภาวนา คือการอบรมจติให้มีความสงบ และอบรมปัญญา 

คอืความรู ้ให้เข้าถงึสจัจธรรมตามความสามารถด้วย เพราะว่าการท�าบญุนัน้ ไม่ใช่ยตุิ

เพียงแค่ทานเท่านัน้ ยงัมศีลีอีกด้วย และกม็ใิช่ว่าจะยตุเิพยีงแต่ศลีเท่าน้ัน กย็งัมภีาวนา
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อกีด้วย การฟังพระธรรมเทศนาตามกาล เช่น การมาประชมุฟังเทศน์ในวนัพระ กช่ื็อ

ว่าเป็นการอบรมภาวนาอย่างหนึ่ง เพราะว่าในขณะที่ฟังเทศน์ หรือฟังธรรมกถา  

ดังเช่นที่ก�าลังแสดงอยู่นี้ ก็ต้องมีสมาธิในการฟัง คือรวมใจเพื่อที่จะฟังนี่แหละ  

เป็นสมาธิ และเม่ือรวมใจฟังก็ย่อมได้ปัญญาในธรรม คือรู้สัจจะอันเป็นตัวความจริง

ตามพระธรรมค�าสั่งสอน น้อยหรือมากนี้เป็นปัญญา และนอกจากน้ี ก็ควรหาเวลา 

นั่งกรรมฐาน ท�าจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ ก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใด 

อย่างหนึ่ง และท�าวิปัสสนากรรมฐาน คือพิจาณานามรูปให้เป็นไตรลักษณ์ ตามทาง

ปัญญา นับเป็นภาวนามัยบุญ บุญส�าเร็จด้วยภาวนา คือการอบรมจิตและปัญญา  

เมื่อพุทธศาสนิกสาธุชนทั้งหลาย ได้ท�าบุญท�าทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู ่

เนอืง ๆ กย่็อมจะประสบบญุ คือความท่ีมีจติบรสุิทธิส์ะอาดจากกเิลส เครือ่งเศร้าหมอง

ทั้งหลาย และได้รับความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์นั้น จิตใจที่เป็นบุญก็คือจิตที่ 

บริสุทธิ์ จิตใจท่ีมีความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ จะมีชีวิตอยู่ หรือจะส้ินชีวิตก็มี

ความสุข มีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ ในขณะที่สิ้นชีวิตก็มีความสุข ท่านแสดง

ว่า จิตที่บริสุทธิ์ย่อมมีสุคติ คือคติที่ดีเป็นที่หวัง

เพราะฉะนั้น ก็ควรท่ีจะขวนขวายบ�าเพ็ญบุญบ�าเพ็ญกุศล ทั้งส่วนทาน  

ทั้งส่วนศีล ท้ังส่วนภาวนาดังกล่าว และอันที่จริงการบ�าเพ็ญบุญนี้ ว่าถึงการท�าทาน  

ก็จะต้องตระเตรียมวัตถุส�าหรับที่จะให้ทาน เช่นการที่จะมาถวายอาหารบิณฑบาตแก่ 

พระสงฆ์ในเพลวันนี้ ก็ต้องตระเตรียมอาหาร ต้องจัด ต้องท�า ต้องน�ามา และเมื่อมี

การถวายทานจึงจะส�าเร็จเป็นทานขึ้น ส่วนศีลและภาวนานั้น ไม่ต้องมีการตระเตรียม

วตัถุอะไรมาก วัตถภุายนอก เป็นแต่การเตรียมกาย วาจา ใจ ของตนนีเ้อง เมือ่ปฏิบตัิ

ในศลี กม็คีวามงดเว้นจากความประพฤตทิีเ่ป็นเครือ่งก่อเวรทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

งดเว้นการกระท�าทีเ่ป็นเครือ่งก่อภยัก่อเวรดงักล่าว การรักษาศลี เม่ือพจิารณาด ูกย่ิ็ง

เป็นของง่ายกว่าการให้ทาน ไม่ต้องเตรียมวัตถุข้าวของเครื่องใช้ เครื่องสอย  

เตรยีมกายวาจาใจนีเ้อง พร้อมทัง้มวีริตัเิจตนา คอืความงดเว้นทางใจ ทีจ่ะไม่ท�าผดิศลี

ต่าง ๆ การเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นแต่เพียงการเตรียมใจ ท�าจิตใจให้สงบ 

อบรมปัญญาให้รู้ ดกูเ็ป็นเร่ืองของใจ ๆ ภายในท้ังนัน้ ดกูเ็ป็นการท�าไม่ยาก แต่ว่ากลบั

ปรากฏว่า การรักษาศีล ยากกว่าการท�าทาน การเจริญภาวนา ยากกว่าการรักษาศีล 
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และกป็รากฏว่าคนเป็นอนัมาก มักพอใจแต่ในการให้ทาน ศลีกร็กัษา คอืรบัศลีกนัตาม

ประเพณี แล้วก็ไม่นึกถึงศีลอะไรกันอีก ประพฤติอะไรกันไปตามชอบใจ รู้สึกในศีล

เหมือนอย่างเป็นโซ่หรือเป็นเชือกส�าหรับผูกมือผูกเท้า มัดมือมัดเท้าพันธนาการให้ท�า

อะไรไม่ได้ ยิ่งภาวนาก็ยิ่งไม่ชอบ เพราะว่าการมานั่ง สมาธิหรือนั่งกรรมฐานไม่สนุก 

ใจก็ไม่สงบ อบรมปัญญาให้รู้อะไร ก็ไม่เห็นจะรู้อะไรขึ้นมา ไม่เห็นอะไรขึ้นมา ก็เลย

ไม่พอใจที่จะท�า ที่จะเจริญภาวนา ไม่พอใจที่จะรักษาศีล มักจะเป็นดังนี้

ฉะนั้น การได้บุญได้กุศลจึงมักจะได้แค่ทาน หรือว่าได้ขึ้นไปถึงศีล ก็ไม่เต็ม

เมด็เต็มหน่วย กข็อให้ท่านพทุธศาสนกิชนทัง้หลายได้พากนัปฏิบตั ิเมือ่ให้ทาน รกัษา

ศีลเจริญภาวนากันต่อไปด้วย แต่ว่าในการที่จะปฏิบัติดังนี้ได้ ก็จะต้องเอาชนะมารใน

ใจของตัวเอง พระพุทธเจ้า พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ต้อง

ทรงเอาชนะมาร ทรงเป็นพระมารวชิยะ หรอืว่ามารวิชยั คอืผูช้นะมาร ดงัที ่พทุธศาสนกิชน

ทั้งหลายได้พากันสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือที่มักจะเรียกกัน ตามภาษา 

ชาวบ้านว่า “พระสะดุ้งมาร” อันที่จริงท่านไม่ได้สะดุ้ง และที่ได้สร้างเป็นพระพุทธรูป 

พระหัตถ์หนึ่งวางบนพระเพลา อีกพระหัตถ์หนึ่งพาดที่พระเพลาอีกข้างหนึ่ง และชี้นิ้ว

พระหตัถ์ลงไป ท่านแสดงว่า เมือ่พระยามารมาผจญ ในราตรีทีจ่ะได้ตรสัรูน้ัน้ พระองค์

ได้อธิษฐานพระหฤทัย ทรงชี้ปฐพีหรือแม่พระธรณีเป็นพยานแห่งทานบารมีท่ีทรงได้

บรจิาคมาเป็นอันมาก น�า้ทักษิโณทกท่ีทรงเทลงบนแผ่นดนิในขณะทีท่รงบรจิาคทานนัน้ 

เมื่อรวมกันเข้าแล้ว ก็มีจ�านวนยิ่งใหญ่ไพศาล ยิ่งกว่าน�้าในมหาสมุทร เพราะฉะนั้น 

พระบารมีธรรมทั้งปวงที่ได้ทรงบ�าเพ็ญ จึงได้มาประมวลกัน พลันก็ท�าให้พระยามาร 

พร้อมทั้งบริวารต้องพ่ายแพ้ พระองค์จึงได้ทรงปฏิบัติ พระหฤทัยอันมีบารมีธรรม 

ประมวลเข้าเป็นมรรคมีองค์ ๘ น�าไปสูค่วามตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธญิาณในราตรกีาล

วันนั้น จึงทรงได้พระนามว่า "พระมารวิชยะ" คือผู้ชนะมาร มารนั้นท่านแสดงไว้ว่ามี 

๕ ประการ คือ

๑.  ขันธมาร มารคอืขนัธ์ ๕ อนัได้แก่กอง รปู เวทนา สัญญา สังขาร  

  วิญญาณ ประมวลเป็นกายและใจอันหนึ่ง

๒.  กิเลสมาร มารคือกิเลส มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น
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๓.  อภิสังขารมาร มารคอือภสิงัขาร ได้แก่ความปรงุแต่ง คือธรรม เป็นกรรม 

  ดีก็มี เป็นกรรมชั่วก็มี เป็นกรรมที่เป็นกลาง ๆ ก็มี 

๔.  มัจจุมาร มารคือมัจจุ ความตาย 

๕. เทวปุตตมาร มารคือเทวบุตร ได้แก่เทวดาผู้มุ่งร้าย 

พระพทุธเจ้าได้ทรงเอาชนะมารท้ัง ๕ ประการนี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนให้บุคคลปฏิบัติในทางเอาชนะ และในทางปฏิบัติเอาชนะนั้น ก็ทรงตรัส

ไว้ว่า “ในการเอาชนะผู้อื่น เมื่อชนะก็ก่อเวร เมื่อแพ้ก็นอนเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นให้

ละทัง้แพ้ทัง้ชนะจงึจะมคีวามสงบระงบัเป็นสุข” และได้ตรสัสอนไว้ว่า “อตฺตา หเว ชิตํ 

เสยฺโย ชนะตนนั้นแล เป็นดี” เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ทุก ๆ คน

เอาชนะตน ตนก็คือตัวเราของทุก ๆ คนนี่เอง อันตัวเรานี้ ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว ก็จะ

เหน็ว่า ยังมีความไม่ดอียูเ่ป็นอันมาก ความดกีม็ ีในส่วนทีเ่ป็นความดีนัน้จะยกเอาไว้ก่อน 

จะกล่าวเฉพาะความไม่ดี เช่นว่า ความด้ือถอืรัน้ ความทีไ่ม่ยอมประพฤติให้เป็นไปในศลี 

ความที่ยังมีจิตใจกระสับกระส่ายไม่สงบ และความที่ยังมีอวิชชา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

อยู่อีกเป็นอันมาก พิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่า ตัวเราของทุก ๆ คนนี้ ยังมีสิ่งที่ไม่ดี

อยู่เป็นอันมากดังกล่าว และสิ่งไม่ดีที่สร้างความเป็นตัวเรานี้เอง ก็จะเป็นเครื่องน�าไป

สูท่คุต ิคอืคตทิีช่ัว่ทีผ่ดิ ทัง้ในปัจจุบนัและทัง้ในภายหน้า ใครอืน่ไม่อาจจะน�าตวัเราไปสวรรค์ 

หรอืนรก หรือนิพพานได้ ตวัเราเอง เป็นผูน้�าตัวเราไปสู่สวรรค์ สู่นรก และสู่นิพพานได้ 

แต่ว่าตวัเราท่ียงัประกอบด้วยความไม่ดอียู่เป็นอนัมาก เช่น ความดือ้ถือรัน้ดังกล่าวแล้ว 

ก็จะน�าตัวเราไปสู่คติที่ไม่ดีในปัจจุบันนี้ด้วย คติที่ไม่ดีในภายหน้าด้วย เป็นอันว่าจะไม่

น�าไปสู่สวรรค์ จะไม่น�าไปสู่นิพพาน เพราะฉะนั้น ก็ต้องพยายามปฏิบัติที่จะเอาชนะ

ตวัเราด้วย มสีตเิป็นตัวส�ารวมระวงัใจนีเ้อง และมปัีญญาทีเ่ป็นตวัความรู ้อบรมปฏบิตัิ

ปัญญาให้บังเกิด ขึ้นอยู่เสมอ เอาสติปัญญานี่แหละมาเป็นเครื่องคอยส�ารวมระวังตัว

เราเอง คอยข่มตวัเราเอง โดยตรงกค็อืส�ารวมระวังจติ และข่มจตินีเ้อง เมือ่ตัวเราหรอื

จติใจนี ้เกดิความดือ้ถอืรัน้ไปในทางทีผ่ดิ ปราศจากศรทัธา คือความเชือ่ท่ีตัง้ม่ันในกรรม 

ในผลของกรรม ในคุณของพระรัตนตรัย ก็ต้องมีสติเตือนใจ เตือนตวั มปัีญญา ข่มใจ

ข่มตวัเราเอง ว่าความดือ้ถอืรัน้ไปดงัน้ันไม่ถกู ให้เป็นคนว่าง่าย ยอมรบัฟังค�าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้า ให้มีศรัทธาความเชื่อในกรรม ในผลของกรรม และในความตรัสรู้ของ
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พระพุทธเจ้า เม่ือคิดจะประพฤติอะไรท่ีไม่ดี ก็ให้มีสติปัญญาคอยเตือนใจ ข่มใจว่า  

ท�าอย่างนัน้ไม่ดอีย่าท�าไม่ถกู ดงันีแ้ล้ว กใ็ห้เว้นเสยี และกอ็บรมสตปัิญญานีต้ามค�าสัง่

สอนของพระพทุธเจ้าให้ลึกซ้ึงย่ิงขึน้จนเป็นเคร่ืองเตอืนใจ ข่มใจให้ออกจากกเิลสทัง้หลาย 

ให้ออกจากอวชิชา ตณัหา อุปาทาน ไปโดยล�าดับตามสามารถ

การปฏบิตัดิงันี ้ชือ่ว่าเป็นการปฏบิตัเิพือ่ชนะตน ชนะจติใจ และการปฏบัิตทิี่

เอาชนะตนนี้แล เป็นการปฏิบัติชนะมารด้วย วัดนี้ก็เป็นวัดชัยวัน คือเป็นวัดป่า  

อันเป็นที่ชนะ ก็หมายถึงเป็นวัดที่ส�าหรับปฏิบัติสมณธรรมท่ีจะเอาชนะตน เอาชนะ

จติใจ เอาชนะมารดงักล่าวและเป็นทีว่เิวก คอืสงบสงดั ท�าให้เกดิกายวเิวก สงบ สงดักาย 

จิตตวิเวก สงบสงัดจิต อุปธิวิเวก สงบสงัดอุปธิ คือกิเลส

เพราะฉะนั้น เมื่อสาธุชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้เข้ามาสู่วัดนี้ ก็ควรจะ

ปรารภถึงความหมายของวดันี ้อนัชกัชวนให้ปฏบิตัสิมณธรรม เพือ่ประสบชยัชนะดงักล่าว 

และเมื่อทั้งพระภิกษุสามเณร และทั้งพุทธศาสนิกสาธุชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ในอนัทีจ่ะเอาชนะตัวเอง เอาชนะจติใจ เอาชนะมาร 

ให้เป็นมารวิชยะตามสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ได้ช่ือว่าได้ปฏิบัติตามส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ประสบความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ นับว่าเป็นการ 

บ�าเพ็ญบุญ ท้ังท่ีเป็นส่วนทาน ท้ังที่เป็นส่วนศีล และทั้งที่เป็นส่วนภาวนา ดังกล่าว 

มาข้างต้น

ในท่ีสดุนี ้ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั และอ�านาจบญุกุศล ได้อภบิาลรกัษา

พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งพุทธศาสนิกสาธุชนท้ังหลาย ให้ประสบความสุข  

ความเจริญ ประสบบุญ ประสบกุศล ปฏิบัติตนเพื่อประสบชัยชนะ ตามพระธรรม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทุกคน ทุกท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง สุจภิา

ท่านเจ้าคณะอ�าเภอน�า้พอง เจ้าอาวาส พระสงฆ์สามเณร พทุธศาสนกิสาธชุน 

ครูและนักเรียนทั้งหลาย

ขอขอบใจในการต้อนรับของท่านทั้งหลาย ทั้งพระสงฆ์สามเณร ทั้งคฤหัสถ์ 

ได้จัดต้อนรับในครั้งนี้ ได้ฟังค�าแถลงของท่านเจ้าคณะอ�าเภอน�้าพอง แสดงจ�านวนวัด 

จ�านวนพระสงฆ์สามเณร เด็กวัดแม่ชีและโรงเรียนส�าหรับศึกษา ก็รู้สึกว่าในอ�าเภอ

น�้าพองนี้ ได้มีคณะสงฆ์ตั้งเป็นหลักฐาน แม้พระสงฆ์คณะนี้จะมีจ�านวนน้อยกว่า  

แต่กย็งัมจี�านวนท่ีนบัว่าเป็นปึกแผ่น เสนาสนะถาวรวัตถกุม็เีป็นหลกัฐานมากพอสมควร 

โดยเฉพาะที่วัดนี้ก็มีพระพุทธบาท มณฑปพระพุทธบาท และก�าลังสร้างพระพุทธรูป

มีหน้าตักถึง ๙ วา และก็ได้ใช้ทุนทรัพย์ที่สร้างไม่น้อย ถึง ๗-๘ แสนแล้ว โรงเรียน

ส�าหรบัเล่าเรยีนของพระเณร กมี็ท้ังนักธรรมบาล ีมพีระเปรยีญทีช่่วยเหลอือยู่ถึง ๔ รปู 

ดูก็ได้จัดท�ากันเป็นงานเป็นการเป็นหลักเป็นฐาน ความส�าเร็จแห่งการก่อสร้าง  

ตลอดจนถึงการจัดการศึกษา รวมท้ังท่ีมีจ�านวนพระเณรมากดังนี้ ก็แสดงถึงศรัทธา 

๑   แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร คร ู นักเรยีน และพทุธศาสนกิชน ณ วัดพระบาทภพูานค�า  

 อ.น�า้พอง จ.ขอนแก่น วนัที ่ ๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ปสาทะพร้อมท้ังความอุปถมัภ์บ�ารุง ของพทุธศาสนกิสาธชุนฝ่ายฆราวาสอย่างเข้มแขง็

ด้วย เพราะว่าบรรดาพระเณรเองก็ไม่ใช่มาจากไหน มาจากลูกของชาวบ้าน บรรดา 

พ่อแม่มีศรัทธาปสาทะก็ให้ลูกออกบวช และบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งที่เป็น

ญาตแิละมใิช่ญาตถิอืว่าเป็นเหมอืนญาตเิป็นผูท้ีพ่งึทะนบุ�ารงุทัง้หมด และการก่อสร้าง

ถาวรวตัถทุีต้่องใช้เงนิทองมากนัน้เล่า ก็มาจากแรงศรทัธาของสาธชุนทัง้หลาย กแ็สดง

ถึงว่าท่านสาธุชนท้ังหลายได้มีหลักทรัพย์มากพอที่จะบริจาคในการก่อสร้างถาวรวัตถุ

ข้ึนในวัด และหลักทรัพย์นั้นก็เกิดจากน�้าพักน�้าแรง ประกอบอาชีพของท่านสาธุชน 

ทั้งหลายนั่นเอง ก็การอาชีพของท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้เป็นไปพอสมควร มีรายได้ที่

สามารถที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและบริจาคบ�าเพ็ญกุศลน้อยหรือมากตามก�าลัง

ทรัพย์ตามก�าลังศรัทธา นอกจากนี้ ก็ยังมีโรงเรียนประถมศึกษา มีโรงเรียนผู้ใหญ่  

มีนักเรียนไม่น้อย โดยเฉพาะท่ีมาประชุมกันอยู่ในท่ีนี้ก็หลายร้อย ทั้งนักเรียนผู้ใหญ่ 

และทั้งเรียนท่ีเรียนในประถมศึกษา ก็แสดงว่าประชาชนในที่นี้ตื่นตัวในการศึกษา  

เป็นผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุเกินวัยเด็กที่จะเข้าโรงเรียนประถมศึกษา ตามพระราช

บัญญัติแล้ว แต่ก็ยังสนใจใฝ่การศึกษามาเข้าโรงเรียนผู้ใหญ่ อันนี้ก็น่า อนุโมทนา 

ประกอบทั้งในอ�าเภอนี้ กมี็เขือ่นอบุลรตัน์ เป็นเขือ่นใหญ่เข่ือนหนึง่ท่ีอ�านวยประโยชน์ 

ให้แก่ประชาชนเป็นอันมาก

เพราะฉะนั้น ก็นับว่า เป็นลาภของท่านทั้งหลายที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในเนื้อที่

ของอ�าเภอนี้แสดงถึงความเจริญในการพัฒนา เพื่อความผาสุกของประชาชน ซึ่ง

ประชาชนพากันได้รับประโยชน์ทั้งในเขตนี้และในเขตอื่น

ในต�าบลนี ้กมี็วดัวาอารามมีพระภกิษสุามเณรมาก แสดงถงึความเจรญิทางการ

ศึกษาก็มีการตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นอันมาก แสดงว่าผู้ที่เกิดมาในรุ่นนี้ก�าลังพบกับการ

พฒันาต่าง ๆ ส�าหรบัการพฒันาโดยมากเกีย่วแก่ดนิ เกีย่วแก่น�า้ เกีย่วกบัไฟ เช่นการ

สร้างเขื่อน การท�าไฟฟ้า ก็นับว่าเป็นการพัฒนาทางกาย การศึกษาตลอดจนถึงการ

อบรมธรรมในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นการพัฒนาทางใจ

เพราะฉะนัน้ ในโอกาสทีไ่ด้มาพบกบัท่านทัง้หลายพร้อมทัง้ได้เห็นการพฒันา

ต่าง ๆ ที่มีอยู่จะกล่าวถึงหลักของการอบรมปัญญาตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 
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เพราะว่าเวลานี้ก�าลังตื่นตัวในการศึกษา อันเป็นทางของปัญญา ปัญญานั้นเป็น 

แสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างอื่นยิ่งกว่า เพราะส่องให้เห็นสัจจะคือความจริงต่าง ๆ แม้ที่

ลี้ลับอันไม่มีแสงอ่ืนใด แม้แต่แสงอาทิตย์จะส่องให้เห็นได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า  

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มี ดังนี้ แต่เราก็ควรท�า 

ความเข้าใจค�าว่าปัญญา ว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นหมายถึงเป็นความรู้ที่รอบคอบทั่วถึง  

เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะคือตัวความจริง ไม่ใช่หมายถึงความรู้เห็นความรู้ฟังเป็นต้น 

แม้ดงัท่ีเราเรยีกว่าการเรยีน แต่ว่าสิง่เหล่านีก้เ็ป็นส่ือน�าให้เกดิปัญญา ซึง่เป็นตวัความรู้

รอบคอบทั่วถึงน้ัน ดังจะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีเราเห็นด้วยตานั้น เช่นว่าเรามองขึ้นไปบนฟ้า 

เหน็ดวงอาทติย์ดวงจนัทร์ดวงดาว ดวงเล็กนิดเดยีว ดวงอาทติย์นบัว่าใหญ่กว่าดวงจนัทร์ 

ดวงดาวยิ่งเล็กกว่าอีก ดูริบหรี่ ๆ และเมื่อเรายืนอยู่ที่กลางถนนมองไปสุดลูกตา ก็จะ

มองเหน็สองข้างถนนนัน้รวมเข้ามา จนเป็นเส้นเดยีวกนั แต่ว่าถนนทีเ่รายนือยูน่ัน้กว้าง

แต่ว่าปลายนั้นถูกตารวมกันเป็นเส้นเดียว นี่ลูกตาของเราบอกอย่างนี้ และนอกจากนี้  

ลูกตาของเรายังบอกว่าดวงอาทิตย์นี้ เดินโคจรขึ้นที่ทิศตะวันออกแล้วก็ไปตกที่ทิศ 

ตะวนัตก โลกเรานี้อยู่เฉย ๆ และเป็นของแบน ตั้งแต่โบราณมา ก็เชื่อกันอย่างนี ้

ว่าดวงอาทติย์ขึน้ทางทศิตะวนัออกแล้วกไ็ปตกทางทศิตะวันตก เชือ่ว่าโลกแบน ว่าโลก

อยูเ่ฉย ๆ ลูกตาเราบอกอย่างนัน้ เห็นอย่างน้ัน แต่ว่าความจรงิเป็นอย่างไร ความจรงิ

น้ัน ตามที่นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาการได้ตรวจสอบกัน กลับแสดงว่าดวงอาทิตย์ 

นี้ใหญ่กว่าโลกของเรามากมายนัก และที่เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก  

ตกทางทศิตะวนัตกนัน้ ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ โลกต่างหากหมุนรอบดวงอาทิตย์ 

และโลกเรานีท่ี้ว่าแบนก็ไม่ใช่แบน แต่ว่าเป็นของกลมและกห็มนุอยูเ่สมอ หมุนรอบตวั

เองหมนุรอบดวงอาทิตย์ นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาการเขาว่าอย่างนี ้ดวงดาวท่ีรบิหรี ่ๆ 

อยู่นั้น ที่มีแสงสว่างในตัวเอง น่ันว่าเป็นดวงอาทิตย์ทุกดวง และก็ใหญ่โตทั้งน้ัน  

บางดวงใหญ่ย่ิงกว่าดวงอาทิตย์ นกัวทิยาศาสตร์นกัวทิยาการเขาว่าอย่างนี ้และถนนที่

เรามองเห็นว่าปลายถนนรวมกันเป็นสายเดียวนั้น ก็หารวมเป็นเส้นเดียวกันไม่  

ก็คงเป็นถนนที่กว้างเหมือนอย่างท่ีเรายืนอยู่นั่นแหละ แต่ว่าลูกตาของเราเองเป็น 

อย่างนั้น ท�าให้เห็นเป็นอย่างนั้น
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เพราะฉะนั้น ความจริงจึงเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่าเท่าที่ตามองเห็นนั้นเป็นอีก

อย่างหนึ่ง ฉะนั้น ความรู้เพียงที่ตามองเห็น เพียงที่หูได้ยินเป็นต้น ยังไม่ใช่เป็นสัจจะ 

คือความจริง ถ้าหากว่าคนเราจะรู้เพียงตาเห็นหูฟังเท่านั้น ก็ยังไม่พบความจริงดังท่ี

กล่าวมาแล้ว จะต้องมีปัญญาท่ีน�าเอาสิ่งที่รู ้ที่เห็นนี้แหละมาพิสูจน์มาพิจารณา  

ตรวจตราอีกขั้นหนึ่ง จึงจะพบความจริง และความจริงที่พบนั้น ก็เป็นสิ่งขัดแย้งกับสิ่ง

ที่ตามองเห็นสิ่งที่หูได้ยิน แต่ว่าก็เป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นตัวความรู้จริง ฉะนั้น ปัญญาที่

เป็นตัวความรู้จริงเป็นตัวความรู้รอบคอบนี้แหละ เป็นส่ิงที่เราต้องการจากการศึกษา 

ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม และการศึกษานั้น เมื่อกล่าวโดยปริยายคือทาง  

อันหนึ่งก็ได้แก่

สตุะการฟัง อนัหมายความว่าการทีใ่ช้หูฟัง อย่างท่ีฟังกนัอยู่ในบดันี ้การทีใ่ช้

ตาดูอย่างอ่านหนังสือ ตลอดจนการใช้จมูกสูดดม ใช้ลิ้นชิมให้รู้รส และใช้สัมผัส 

ทางกาย เหล่านีแ้หละเป็นสือ่ให้เกดิปัญญาและเป็นการศกึษาอย่างหนึง่ อย่างท่ีการตัง้

โรงเรียน เรียนกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี้ก็เป็นการใช้ตาใช้หูฟังบ้างอ่านบ้าง เพื่อน�าความรู้

เข้าไปสู่ตนเอง

อีกอันหนึ่ง จินตา คือความคิด ได้แก่การที่น�าเข้ามาคิดนึก คิดพิจารณา  

ถามเหตุและผล อาศัยสมอง อาศัยความคิดต้องมาย่อยอีกทีหนึ่ง คือน�าของสิ่งที่เห็น

ที่ดูนั่นแหละมาย่อยด้วยจินตา คือความคิด ความคิดนึกพิจารณาให้มีความเข้าใจ  

จินตาคือความคิดนี้ ก็เป็นทางศึกษาประการที่สอง

ประการ ๓ ภาวนา การท�าให้มีให้เป็นขึ้น คือว่าการท�าให้มีขึ้นท�าให้เป็นขึ้น  

ทางที่สามนี้ส�าคัญมาก การเรียนในทางโลกเม่ือเรียนเรื่องอะไร ก็ต้องท�าให้มีขึ้นได้ 

ท�าให้เป็นขึน้ได้ จะเหน็ได้ง่ายในการเรยีนวชิาชพี เช่นว่าเรยีนวิชาช่างไม้ กย่็อมท�าให้มี

ขึน้ได้ ท�าขึ้นได้ เช่นว่าต่อโต๊ะต่อตู้ ก็ท�าให้เป็นตู้โต๊ะขึ้นได้ สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นได้  

หัดท�าให้มีท�าให้เป็น การหัดท�าให้มีหัดท�าให้เป็นนี้ส�าคัญ แม้ในทางศีลธรรมก็เช่น 

เดียวกัน เมื่อเรียนแล้วว่าอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดี ก็ต้องละความชั่วให้ได้  

ละความชัว่ให้เป็น อะไรเป็นความดกีต้็องท�าความดใีห้เป็น ท�าความดใีห้มีขึน้ นีแ่หละ

เป็นภาวนา เป็นทางศึกษาประการที่สาม รวมทางศึกษา ๓ ประการคือ 
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๑.  สุตะ การฟังหรือการเรียน 

๒.  จินตา การคิดรู้จักใช้สมองรู้จักใช้ความคิด 

๓.  ภาวนา ท�าให้มี ท�าให้เป็น

น่ีแหละเป็นหลักของการศึกษา ซึ่งจะเป็นทางน�าปัญญาความรู้รอบคอบ  

ความรู้ที่เข้าถึงสัจจะ คือความจริงให้เกิดขึ้นโดยล�าดับ

เพราะฉะน้ัน ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อาศัยหลักปัญญาของพระพุทธเจ้า  

ดังกล่าวน้ี คอืสตุา จนิตา ภาวนา เรยีกสัน้ๆ  ว่า “ส ุจ ิภา” เป็นทางทีจ่ะสร้างปัญญา

ทีแ่ท้จรงิให้บงัเกดิขึน้แก่ตนและกข็อให้เข้าใจว่า ทุก ๆ คนต้องอาศัยหลักท้ัง ๓ ประการ

นีม้าแล้วทัง้นัน้ ตัง้แต่สมัยท่ียังไม่มีโรงเรยีนกต้็องใช้หลักทัง้ ๓ ประการนี ้ดงัเช่นบคุคล

ชั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือแม้คนเฒ่าคนแก่ที่มาประชุมอยู่ในที่นี้ ไม่เคยเข้าโรงร�่า

โรงเรยีน แต่กอ็าศยัหลกัทัง้ ๓ ประการนี ้“สุ” ก็คือฟัง เช่นว่าฟังพ่อแม่ ส่ังสอนอบรมมา 

“จิ” ก็คือคิด พอโตขึ้นมีความรู้ก็ใช้สมองคิดบ้าง “ภา” ก็คือท�าให้มีให้เป็น เช่นหัดหุง

ข้าวต้มแกงให้เป็นมาตัง้แต่เป็นเดก็ ๆ หดัช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน ท�าความสะอาดให้เป็น 

กวาดกใ็ห้รู้จกัว่าจะกวาดอย่างไร หงุข้าวก็หุงให้สกุ ข้าวไม่ไหม้อย่างไร แกงกแ็กงอย่างไร

จงึจะถกูต้อง หดัท�าให้เป็นมาโดยล�าดบัอย่างนี ้ จนถึงเมือ่ประกอบอาชพีการงาน ก็หัด

ท�านาให้เป็น ท�าสวนให้เป็น หัดการช่าง ก็หัดท�าโน้นท�านี่ให้เป็น ตลอดจนถึงหัดละ

ความชั่วให้เป็น หัดท�าความดีให้เป็น ดังนี้ และก็เป็นผู้ที่ได้ปัญญาคือความรอบรู้  

รูจ้กัโลก รู้จักธรรม รูจั้กรักษาชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ รูจ้กัเล้ียงลกู รูจ้กับ�ารงุลกู 

สืบต่อกันมาจนถึงเด็กทั้งหลายในบัดนี้ เกิดมาก็พบความพัฒนาทั้งหลาย

เพราะฉะนัน้ กข็อให้ทกุ ๆ คน ได้ยึดในหลักของการปฏบิติั เพ่ือให้เกดิปัญญา 

คอืความรูท้ีแ่ท้จรงิ ตามหลักของพระพุทธเจ้าดงันี ้กเ็ชือ่ว่าจะได้พากันได้รบัความเจรญิ

ในที่สุดนี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจกุศล ได้อภิบาลรักษา 

ทุก ๆ ท่าน ท้ังพระสงฆ์สามเณร ท้ังคฤหสัถ์ อบุาสกอบุาสกิา พทุธศาสนกิสาธชุน  

คร ู นกัเรียนทั้งหลาย ให้มีความสุขเจริญสวัสดี และถึงความเจริญงอกงามในปัญญา 

ตามหลักของพระพุทธเจ้า ทุกประการ เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง สมณธรรม

ท่านเจ้าคณะ ท่านเจ้าอาวาส พร้อมทัง้พระภกิษสุามเณรผูเ้ป็นนกัเรยีนทัง้หลาย

โดยที่ได้รับก�าหนดให้มาแสดงถ้อยค�าแก่ท่านทั้งหลาย ก็รู้สึกเป็นสุขใจที่ได้มี

โอกาสมาพบท่านท้ังหลายเป็นอันมาก เป็นทีป่ลาบปลืม้ยนิดว่ีา “สีแห่งผ้ากาสาวพสัตร์” 

ในภาคนีไ้ด้มอียู่ และรุง่เรอืงอยู่ท่ัวทุกจงัหวดั แต่ในจงัหวัดนี ้นบัว่า “มมีาก” คณะสงฆ์

ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็รุ่งเรืองด้วยสีแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ ทั้งพุทธศาสนิกชน ก็ได้มีศรัทธา

ปสาทะอุปถัมภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณรให้ด�ารงอยู่ได้ มีสัปปายะในอันท่ีจะประพฤติ

ธรรมวินัย และเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนา

โดยท่ีได้รับก�าหนดให้เดินทางมาเย่ียมวัด และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใน 

ภมูภิาคนีไ้ด้พบเห็นพระภกิษสุามเณร พทุธบรษิทั อบุาสกอบุาสิกา ประชาชน ซึง่เป็น

ผู้มีศรัทธาตั้งม่ันในคุณพระรัตนตรัย ต้ังอยู่ในศีลธรรม มีคารวะต่อพระสงฆ์องค์เจ้า 

เป็นที่น่าอนุโมทนาในท่ีท่ัวไป ต่างจากในภูมิภาคส่วนอื่น ก็ท�าให้เกิดประทับใจ และ

เมื่อได้เห็นท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นี้เป็นอันมาก ก็ยิ่งประทับใจ 

เพราะฉะน้ัน จะได้ถอืโอกาสนี ้กล่าวธรรมกถาตามทีน่กึว่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควร

๑   แสดงแก่ พระภิกษุสามเณร ณ หอประชุมโรงเรียนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 วนัที ่ ๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ประการแรก ก็ขอให้เราท้ังหลาย ซึ่งเป็นสหธรรมิก ประพฤติธรรมร่วมกัน 

ได้มีความส�านึกว่าเรามีความสุขสะดวกเป็นอย่างยิ่ง ในการบวชเรียนพระธรรมวินัย  

ได้รับความเคารพนบัถือจากทางเมอืง ทางบ้าน จากทางเมอืงนัน้ ก็คอืจากผูป้กครองเมอืง 

นบัตัง้แต่พระมหากษตัรย์ิ รฐับาล ข้าราชการ ทหาร พลเรอืน ต�ารวจทัง้ปวง จากทาง

บ้านน้ันก็คือ จากชาวบ้านทั้งหลาย ทั้งนี้ก็เพราะว่าบ้านเมืองของเรามีความสงบสุข  

มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุข ทรงด�าเนินอยู่ในธรรมจริยา เป็นท่ีรวม

จิตใจของประชาชนทั้งชาติ มีรัฐบาลที่เข้มแข็ง มีทหาร ต�ารวจ เป็นรั้วชั้นใน ชั้นนอก 

และมีประชาชนเคารพนับถือและบ�ารุงต่าง ๆ เราจึงบวชเรียนประพฤติปฏิบัติ 

พระพุทธศาสนาได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อน จึงขอให้ ทุก ๆ ท่านได้ระลึกถึงคุณ

ของพระมหากษัตริย์ ของรัฐบาล ของชาติ ของเมือง ของบ้านทั้งหลาย คราวนี้มอง

ออกไปดูในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหลาย ในบัดนี้ปรากฏว่าล้วนแต่ปราศจาก

ความสงบสุข บางทีฝ่ายผู้ปกครองก็เฉยเมยไม่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ก็ท�าให้ 

พระภกิษสุามเณรด�ารงอยู่ยาก อย่างเช่นบางประเทศ มกีารปันส่วนอาหารแก่ประชาชน

เป็นรายบุคคล คือให้จ�าเพาะเพียงที่พอพียงบริโภค อาหารประจ�าวัน คนในครอบครัว

มีกี่คนก็ปันส่วนให้เพียงแค่นั้น เมื่อเป็นดังนี้ ประชาชนก็ไม่มีอาหารเหลือท่ีจะน�าไป

ท�าบุญอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร เพราะตนเองก็ได้รับส่วนอย่างจ�ากัดพอที่จะบริโภค

กันภายในครอบครัวเท่านั้น ก็ท�าให้พระภิกษุสามเณรต้องอยู่ไม่ได้เป็นจ�านวนมาก  

จะอยู่ได้เพียงจ�านวนน้อยเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การปฏิบัติดังนี้ ก็เท่ากับเป็นการลด

จ�านวน หรือว่าตัดจ�านวนพระภิกษุสามเณรลงโดยอ้อมนั้นเอง หรือว่าการเกิดการ

จลาจลในภายประเทศ รบราฆ่าฟันกันเองบ้าง มีศัตรูภายนอกยกเข้ามาบ้าง ก็ท�าให้

เกิดความระส�่าระสาย พระภิกษุสามเณรก็ไม่เป็นอันที่จะได้ศึกษาปฏิบัติต่อพระพุทธ-

ศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ ทัง้หมด ซึง่ศาสนาทัง้หลายกด็�ารงอยูไ่ม่ได้ ส่วนประเทศไทย

เรานั้นไม่เป็นดังนี้ เราทั้งหลายจึงได้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันอย่างผาสุก  

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ส�านึกถึงเรื่องนี้ไว้เป็นประการแรก

ประการที ่๒ กข็อให้ส�านกึว่า การทีเ่ราทัง้หลายได้รับความเคารพนบัถอืบชูา 

ดังกล่าวในข้อที่ ๑ ก็ด้วยอ�านาจของผ้ากาสาวพัสตร์นี้ ถ้าหากว่าไม่มีผ้ากาสาวพัสตร์

นี้แล้ว ก็หาได้รับความเคารพนับถือดังนี้ไม่ แม้ว่าจะมีความรู้เป็นพหูสูตมากสักเท่าไร
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กต็าม ขาดผ้ากาสาวพัสตร์เสยีแล้ว ก็เป็นอันสิน้สดุความเคารพนบัถอืบูชาจากประชาชน 

ผ้ากาสาวพสัตร์ดงักล่าวนีไ้ม่ได้หมายถงึ เพยีงผ้าย้อมน�า้ฝาด หรอืว่า ผ้าเหลืองอย่างเดยีว 

แต่หมายถึงศลี คอืศลีาจารวตัรตามพระวนิยับญัญตัแิห่งพระภกิษสุามเณร เพราะฉะนัน้ 

จึงขอให้เราได้ตระหนักว่า เราได้รับความคุ้มครองจากผ้ากาสาวพัสตร์ จากศีลเท่านั้น

เพราะฉะน้ัน กข็อให้เราท้ังหลายได้มคีวามกตัญญตู่อผ้ากาสาวพสัตร์ กล่าวคือ

ประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมควร เป็นผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ด้วยประพฤติตนให้อยูใ่น

พระธรรมวนิยัตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญัตไิว้ ท�าตนให้เป็นผูม้ศีีลอนังดงาม ไม่ใช่ทศุลี 

หรอืมศีลีอนัเศร้าหมอง โดยหม่ันพิจารณาเนือง ๆ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ 

ให้บรรพชติพิจารณาเนอืง ๆ ว่า บดัน้ี เรามเีพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกริยิาใด ๆ 

ของสมณะ เราจะประพฤติปฏิบัติอาการกิริยานั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น เมื่อเป็นดังนี้  

เราทั้งหลายก็ได้ชื่อว่า ได้ปฏิบัติให้สมควรเป็นผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นการปฏิบัติ

ทดแทนคณุพระพทุธศาสนา ทดแทนคุณพระพทุธเจ้า ผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย

ประการที ่๓ เกีย่วกบัการศกึษาเล่าเรียนเป็นต้น กข็อให้บรรดาท่านทัง้หลาย

ทีเ่ป็นพวกนกัเรียน ได้ตัง้ใจเรยีนพระธรรมวินยั อนัเป็นตวัพระพทุธศาสนา และภาษา

ที่จารึกพระธรรมวินัย คือภาษาบาลี ตามหลักสูตรนักธรรมบาลีของคณะพระสงฆ์  

ให้ถอืว่าวชิาพระปรยิตัธิรรมนี ้เป็นวชิาหลักทีเ่ราทัง้หลายผูเ้ป็นพระเณรจ�าเป็นต้องเรยีน 

ส่วนวิชาอย่างอ่ืน ดังท่ีได้อนุญาตให้พระเรียน หรือที่พระเณรเรียนกันอยู่ในโรงเรียน

ทั้งหลาย ก็ให้ถือว่าเป็นวิชาประกอบ เม่ือเป็นดังนี้ ก็จะเป็นการปฏิบัติถูกต้อง  

เพราะว่า การที่ชาวบ้านชาวเมืองได้อุปถัมภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณรนั้น ย่อมมุ่งหมาย

ที่จะให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระพุทธศาสนาปฏิบัติพระธรรมวินัย ดังที่เรียกว่า

ประพฤติพรหมจรรรย์ ไม่ใช่มุ่งหมายที่จะสร้างวัดให้อยู่หรือท่ีจะบ�ารุงด้วยอาหารแก่ 

ผู้ที่บวชแล้ว ก็เรียนแต่วิชาทางโลก ทิ้งวิชาทางธรรม ดังนี้ หาเป็นสมควรไม่ ในบัดนี้ 

ก็ได้มีการส่งเสริมให้เรียนทั้งวิชาทางโลกด้วย ก็เพราะเห็นว่า เป็นการให้ปัญญา  

เพื่อให้มีปัญญาในทางคดีโลกขนานกันไปกับปัญญาในทางคดีธรรม โดยถือเอาปัญญา

ในทางคดีธรรมเป็นหลัก

เพราะฉะนัน้ พระเณรทัง้หลายท่ีเป็นนกัเรยีน เม่ือนกึถงึวตัถปุระสงค์ของการ

สร้างวัดให้อยู่ ของการทะนุบ�ารุงของผู้มีศรัทธาปสาทะทั้งหลาย ดังกล่าวมาก็อย่าทิ้ง
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ทางธรรม อนัเป็นตวัปริยตัทิางศาสนา แต่ให้ตัง้ใจเล่าเรยีนศกึษาวชิาทางธรรม อันเป็น

ปริยัติศาสนาด้วย และให้ถือว่าเป็นส�าคัญ ถ้าเป็นดังนี้แล้ว จึงจะไม่เป็นการแอบแฝง 

ไม่เป็นการท�าตวัเป็นกาฝากในพระพทุธศาสนา แต่ถ้าไม่มุง่ทีจ่ะเรยีนวิชาทางธรรมเลย

ตั้งหน้าแต่ทางโลกเท่านั้น ทางธรรมไม่เอา ดังนี้แล้ว ก็เท่ากับว่า เป็นการแอบแฝง 

เข้ามาหรือว่าท�าตัวเป็นกาฝากต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการที่น่าละอาย เป็นการ 

ไม่สมควร เม่ืออยากจะเรียนวิชาทางโลกแต่เพียงอย่างเดียว สึกไปเรียนเป็นเด็กเสีย 

ดีกว่า เพราะว่าเป็นคฤหัสถ์ก็อาจจะเรียนได้

ประการที่ ๔ ขอให้เราทั้งหลายได้ส�านึกว่า อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ  

เราต้องปฏิบัติประพฤติในอาการกิริยานั้น ๆ ดังที่อ้างมาในข้อ ๓ กล่าวคือ ทั้งพระ 

ทั้งสามเณรขอให้รักษาศีลวินัยของพระของเณร จะอ้างว่า ต้องเรียนทั้งเช้าทั้งเย็น  

มันก็ต้องหิวเมื่อหิวแล้วก็ต้องกินข้าวค�่ากันได้ ดังนี้ เป็นการผิดอย่างยิ่ง เมื่อเป็นพระ

เป็นเณร กต้็องปฏิบติัตามสกิขาวนัิยของพระเณร เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวกิาล 

เว้นจากการหยบิจบัการใช้รูปิยะเป็นต้น ตามทีบ่ญัญัตไิว้ในพระวินยั ดังนี ้จงึจะเป็นการ

ถูกต้อง ถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติปล่อยตัวลงไปเหมือนอย่างฆราวาสทั้งที่ยังครองผ้า

กาสาวพัสตรอยู่ ย่อมเป็นการปฏิบัติลวงโลก เป็นการปฏิบัติผิด พระพุทธเจ้าได้ตรัส

ประณามพระเณรที่ปฏิบัติลวงโลกไว้ว่าเป็นโจร เป็นมหาโจร เพราะว่าเท่ากับว่า  

ลักขโมยอาหารท่ีมีผู้ศรัทธาปสาทะเขาถวายเพราะว่า อาหารเป็นต้น ตลอดจนถึง

เสนาสนะที่เขาสร้างขึ้นนั้น เขาสร้าง เขาจัด ถวายแก่พระเณรที่ทรงศีล เขาไม่ได้มุ่งที่

จะให้แก่ผู้ที่ทุศีล

เพราะฉะนั้น เมื่อไม่ปฏิบัติรักษาพระวินัย ปฏิบัติย่อหย่อน ปฏิบัติผิด  

จึงเท่ากับเป็นโจรเป็นขโมย ลักเอาของท่ีเขาตั้งใจส�าหรับผู้มีศีลนั้นมาบริโภคใช้สอย 

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้เราทั้งหลายตักเตือนตนเอง ให้พากันประพฤติเคร่งครัดอยู่ใน

สิกขาวินัยของตน

ประการที่ ๕ ขอให้เราทั้งหลาย ได้พากันมีความตระหนักว่า นอกจากสิกขา

วินัยแล้ว ก็ขอให้เราทั้งหลาย ได้ปฏิบัติอบรมจิตและปัญญาในทางวิปัสสนากรรมฐาน 

และสมถกรรมฐานกนับ้าง แม้จะไม่มากกต็ามสมควร เพราะว่าการปฏบิตัใินกรรมฐาน
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น้ันเป็นสมณธรรมเป็นวิปัสสนาธุระ อันเป็นหลักจิตใจ เป็นหลักของสมณภาวะ  

ถ้าจิตใจไม่มีกรรมฐานแล้วจิตใจก็ยิ่งจะเหินห่างออกไปด้วย

เพราะฉะนั้น ก็ขอให้เราทั้งหลายได้สนใจปฏิบัติควบคุมจิตใจทางกรรมฐาน

ตามสมควร และในภมิูภาคนี ้กไ็ด้มีวัดป่า มอีาจารย์กรรมฐานอยูเ่ป็นอนัมาก กข็อให้

เราทั้งหลายอย่าได้ละเลยไปเสีย

ประการที่ ๖ ขอให้เราท้ังหลาย ได้ปฏิบัติทดแทนคุณแก่บ้านแก่เมืองตาม

สมควร หมายความว่า ช่วยบ้านช่วยเมอืงตามขอบเขต ตามสามารถ ตามทางทีเ่ราจะ

ท�าได้ ส�าหรับผู้ที่สามารถในการที่จะอบรมส่ังสอน ก็ให้การอบรมส่ังสอนประชาชน  

ในโอกาสอันควร เช่น เป็นเจ้าอาวาส ก็จัดให้มีการเทศนาอบรมแก่ประชาชน ตามที่

จัดท่ัวไป ก็ในวันพระ หรือในวันธัมมัสสวนะ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงก�าหนด  

ให้เป็นวันฟังธรรมของชาวบ้าน ก็พยายามที่จะจัดให้มีการขึ้นทั่ว ๆ ไป ไม่ทอดทิ้ง 

แม้จะมีคนฟังน้อยหรือมากก็ตาม ก็ไม่เป็นประมาณ ขอให้เราจัดก็แล้วกัน และชาว

บ้านนั้น เท่าที่สังเกตดู ทุก ๆ แห่งก็มีคนสนใจไม่มากก็น้อย และเมื่อสามารถที่จะ

อบรมทางจิตใจทางกรรมฐานด้วย ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ เพราะปรากฏว่าในบัดนี้ ได้มี 

ฆราวาสชาวบ้านสนใจปฏิบัติกรรมฐานกันมาก ในกรุงเทพฯ ก็มีมาก ในเมืองท่ัวไป 

ก็มีมาก

เพราะฉะนั้น พระเราก็ต้องตื่นตัวในการปฏิบัติทางกรรมฐานบ้าง และก็ช่วย

อบรมชาวบ้านบ้างเท่าท่ีสามารถจะท�าได้ และผู้ที่ไม่สามารถจะจัดท�าอย่างนี้ เช่นว่า 

เป็นพระภิกษุสามเณรลูกวัด เพียงแต่ว่าปฏิบัติตนให้ดี ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ

ของชาวบ้าน รักษาศรัทธาของคน ดังเช่น สะพายกล้องถ่ายรูปผู้หญิง หรือประพฤติ

ปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึง่ เป็นการท�าลายศรัทธาของประชาชนดงันี ้เป็นการไม่ถูกต้อง 

ขอให้ช่วยกันปฏิบัติในทางท่ีรักษาศรัทธาของประชาชนให้ด�ารงอยู่ เมื่อเป็นดังนี้  

เราทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าได้ช่วยกันรักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนา

อีกประการหนึ่ง ที่อยากจะขอกล่าวเป็นข้อที่สุด ก็คือว่า ความด�ารงอยู่แห่ง

พระพทุธศาสนานัน้ ย่อมเกีย่วแก่คณะสงฆ์เป็นประการส�าคญั ความเกิดขึน้แห่งคณะสงฆ์

นั้นก็คือความเกิดขึ้นของพระภิกษุสามเณรแต่ละองค์ผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบท
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เพราะฉะนั้น ก็ขอให้พระอุปัชฌายะทั้งหลาย ได้เข้มงวดในการอุปสมบท

กุลบุตร และเมื่ออุปสมบทแล้วอย่าท้ิง ขอให้อบรมส่ังสอนให้สัทธิวิหาริกของตนได้มี

ความรูพ้ระพทุธศาสนานีแ่หละ เป็นประการส�าคญัอกีประการหนึง่ และเป็นความด�ารง

อยูแ่ห่งคณะสงฆ์ด้วย เพราะคณะสงฆ์นัน้ ก็เกิดมาจากภกิษแุต่ละองค์นัน้เอง เมือ่ภกิษุ

แต่ละองค์ได้บวชเรยีนมาโดยถกูต้อง และได้รบัการอบรมจากอปัุชฌายะของตนด้วยดี 

ให้มีความรู้ความประพฤติดังนี้ เมื่อเธอเจริญขึ้นต่อไปจนเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ ก็จะ

เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ท่ีด ีเป็นการปฏิบัตใิห้เกดิคณะสงฆ์ทีด่ ีให้ด�ารงอยูสื่บต่อไปตลอด

กาลนาน

เพราะฉะนั้น ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง ที่เมื่อไม่พิจารณาก็อาจ

เหน็ว่าเป็นเร่ืองสามญั แต่ความจรงิเป็นข้อหลกั เพราะพระพทุธศาสนานัน้ย่อมมคีณะสงฆ์

เป็นหลัก เพราะฉะนั้น ก็ขอให้บรรดาเจ้าวัด เจ้าคณะทั้งหลาย ได้ตระหนักถึงข้อนี้

ตามทีก่ล่าวมานี ้เป็นการทีก่ล่าวตามความรูสึ้ก ในโอกาสท่ีมาพบท่านท้ังหลาย

ประชุมกันอยู่เป็นอันมาก ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย จึงขอกล่าวฝากความส�านึกอันนี้ไว้ เพื่อรับ

ไปพิจารณาต่อไป และก็ขอให้คณะสงฆ์ เจ้าคณะ เจ้าวัด พระภิกษุ สามเณร ทั้งเก่า

ทั้งใหม่ ได้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันตามพระวินัย อย่าได้แตกร้าวกัน ให้ตั้งใจ

เล่าเรียนศึกษาด้วยกัน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัยด้วยกัน ช่วยกันในภารกิจท่ี

เป็นส่วนตัว ในภารกิจที่เป็นของหมู่คณะของพระศาสนา มีจิตใจที่มีมิตรภาพไมตรีจิต

ต่อกัน กลมเกลียวกัน เม่ือเป็นดังน้ีแล้วก็จะบังเกิดความเรียบร้อยข้ึนในคณะสงฆ์ 

ตลอดจนถึงเป็นสิริมงคลสวัสดีแก่เมือง แก่บ้าน อันเป็นส่วนรวม และเราทั้งหลาย  

ทั้งฝ่ายพุทธจักร ทั้งฝ่ายอาณาจักร ทั้งฝ่ายวัด ทั้งฝ่ายบ้าน เมื่อต่างประพฤติชอบ 

ต่อกันอยู่ ยึดม่ันอยู่ในหลักแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นไตรรงค์ของ 

ชาติร่วมกันดังนี้แล้ว ศาสนาก็สวัสดี เม่ือศาสนาสวัสดี ชาติก็สวัสดี เมื่อเป็นดังนี้  

เราทั้งหลายก็จะมิต้องประสบเหตุการณ์ เหมือนอย่างที่ปรากฏอยู่ในประเทศบ้านใกล้

เรือนเคียงนี้

ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล 

รักษาทกุ ๆ ท่าน ให้มคีวามเจรญิงอกงามไพบลูย์ในพระพทุธศาสนายิง่ ๆ ขึน้ไป ทกุ ๆ รูป 

ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ธรรมที่ส่งเสรมิสัมมาทฏิฐิ

เจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภกิษสุามเณร อบุาสกอบุาสกิา และพทุธศาสนกิชน 

ทั้งหลาย

ขอขอบใจในการต้อนรับของท่านท้ังหลาย ในโอกาสทีไ่ด้รบัก�าหนดให้เดินทาง

มาเยีย่มวดัและพทุธบรษิทัในภมูภิาคนี ้ได้เคยมาทีว่ดันีค้รัง้หนึง่แล้ว เมือ่ ๑๐ ปี เศษ ๆ 

มาแล้ว ในการมาครั้งน้ี ได้ตรงมาโดยท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ก็ได้รับการ

ต้อนรับจากทางวัดและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่พอได้ทราบก็พากันมา และวัดนี้ก็

ยงัไม่มีอโุบสถ มีศาลาเป็นถาวรวตัถเุหมือนเช่นนี ้ทางรถยนต์นีก็้ยงัไม่ได้ตดั แต่ครัง้นัน้ 

กไ็ด้รับทราบจากท่านเจ้าอาวาสว่า มกี�าหนดทีจ่ะตดั ทีจ่ะท�าถนนหนทาง ต่อมากไ็ด้มี

การพัฒนาบ้านเมืองขึ้นเป็นอันมาก โดยเฉพาะในระยะ ๑๐ ปีมานี้ ได้มีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญเป็นอันมาก

วดันีเ้องกก็ลายเป็นวดัทีอ่ยู่ตดิถนน เป็นส�านกัเรยีนทีเ่ป็นหลกัฐาน มส่ิีงก่อสร้าง

เป็นถาวรวตัถุดงัในบัดนี ้กค็อือุโบสถและศาลาการเปรยีญ แสดงถึงความเปลีย่นไปใน

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร และพทุธศาสนิกชน ณ ศาลาการเปรยีญ วดัป่าสมุนามยั อ.บ้านไผ่  

 จ.ขอนแก่น วนัท่ี ๑๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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ทางความเจริญขึ้นเป็นอันมาก และได้ฟังค�าแถลงของท่านผู้รักษาการ เจ้าคณะต�าบล 

ก็แสดงจ�านวนวัดส�านักสงฆ์ พระภิกษุสามเณร นับว่ามีจ�านวนมากพอสมควร  

และโดยเฉพาะท่ีมาร่วมประชมุกนัอยู่ในท่ีนี ้ก็มอียูไ่ม่น้อย และได้มสี�านักเรยีนนกัธรรม

บาลีตั้งขึ้น มีพระเปรียญแม้เพียง ๑ รูปก็ได้ช่วยท�าการสอนบาลี ตั้งเป็นโรงเรียนบาลี

ขึ้นได้ เพราะฉะนั้น พระภิกษุสามเณรที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงได้เล่าเรียนศึกษานัก

ธรรมและบาลีกันส่วนหนึ่ง ประกอบทั้งมีวัดป่า เป็นส�านักกรรมฐานอยู่ก็หลายวัด  

ก็เป็นโอกาสที่ท่านผู้ที่ไม่ต้องการจะศึกษาพระปริยัติศาสนาอันเป็นทางคันถธุระ ก็จะ

ได้ปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระ

เพราะฉะนัน้ ตามทีไ่ด้ฟังค�าแถลงนัน้ จงึแสดงว่า เจ้าวัด เจ้าคณะในทีน่ีไ่ด้จดั

ทะนุบ�ารุงคณะสงฆ์ และบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วยดี ทั้งนี้ ก็หาได้ส�าเร็จโดย

ล�าพงัทางคณะสงฆ์ฝ่ายเดียวไม่ ก็ได้อาศัยท่านพทุธศาสนกิชนผูม้ศีรัทธาปสาทะท้ังหลาย 

ได้ร่วมมอือปุถมัภ์บ�ารงุวดัพระภกิษสุามเณร ฉะน้ัน พระภกิษสุามเณร จงึมกี�าลงัศกึษา

ปฏิบัติพระธรรมวินัยสืบไปได้ และวัดวาอารามก็ได้รับการบูรณะ ด้วยดี

การบรูณะวดัวาอาราม สร้างถาวรวตัถขุึน้เป็นหลกัฐานเช่นในวดันี ้แม้จะเป็น

เพียงวัตถุก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของต�าบล ของหมู่บ้าน ของถิ่นนี้เอง และก็

เป็นการรกัษาศิลปะการก่อสร้างของคนไทยเรา คนไทยเรากฝ็ากฝีมอื ฝากศลิปะต่าง ๆ 

ไว้ในวัดนี้แหละเป็นวิจิตรสวยงาม แต่ว่าได้มาสร้างสิ่งก่อสร้าง อันประกอบด้วยศิลปะ

อันวิจิตรงดงามฝากไว้ในวัดทั่วไป ส�าหรับเป็นท่ีดู เป็นท่ีชม เป็นท่ีฝากฝีมือ สืบไป

ตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น แม้จะเป็นเพียงวัตถุก็เป็นสิ่งมีประโยชน์ดังนี้ แต่ว่า

ประโยชน์ทีแ่ท้จรงินัน้ กเ็ป็นท่ีตัง้แห่งศรทัธาปสาทะ เพราะว่าส่ิงก่อสร้างเหล่านี ้กเ็กดิ

จากศรัทธาปสาทะของประชาชน เม่ือศรทัธาปสาทะมาก และการทีม่ศีรัธทาปสาทะนัน้ 

กเ็พราะว่า คนไทยเรากล่าวได้ว่าเป็นสมัมาทฏิฐิ คอืผูม้คีวามรบัผดิชอบ ตามค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้า ตามท่ีได้รบัอบรมกนัมาตลอดเวลาช้านาน พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

พระสัทธรรมสั่งสอนให้คนเรามีปัญญา รู้จักเชื่อในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่น เชื่อในบาปบุญ

คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ และให้มีปัญญารู้ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงดังเช่น

รูจ้กัคตธิรรมดาของชวีติ รูจ้กัอรยิสจัจ์ มีทุกขสจัจ์ สภาพจริงคอืทกุข์เป็นต้น จงึพากนั

ปฏบิตัตินอยูใ่นทางแห่งศีลธรรม และกไ็ด้พากันสร้างวดัวาอาราม อุปการะอดุหนนุให้
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บุตรหลานบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย 

เพื่ออบรมสั่งสอนประชาชนและสืบพระพุทธศาสนาต่อไป

เมือ่ได้เดนิทางมาสูภ่มูภิาคนี ้ได้เหน็ศรทัธาปสาทะของประชาชน ได้เห็นพระ 

ภิกษุสามเณร ผู้ศึกษาปฏิบัติกันอยู่เป็นอันมาก ทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ 

ประชาชนก็พากนัอุปถมัภ์ บ�ารงุ กแ็สดงว่า “สัมมาทฏิฐ”ิ คอืความเห็นชอบ ยงัแผ่ไปอยู่ 

ยังสถิตอยู่ ยังด�ารงอยู่ในประชาชนท่ัวไปเป็นส่วนมาก ก็เป็นที่น่าปีติ อนุโมทนาว่า 

หลักแห่งพระพุทธศาสนาของเรายังด�ารงมั่นอยู่

เพราะฉะนัน้ ในโอกาสทีไ่ด้เดนิทางมาเย่ียม และได้รับการต้อนรับจากพระภิกษุ

สามเณร พร้อมทั้งประชาชนท้ังหลาย จึงขอกล่าวธรรมกถาเป็นปฏิการการต้อนรับ

ท่านทัง้หลาย โดยขอเน้นกล่าวถงึสมัมาทิฏฐ ิคอืความเหน็ชอบนีแ้หละ ซึง่เราทัง้หลาย

ควรจะได้รักษาเอาไว้ ความเห็นชอบอันใดที่มีอยู่ในจิตใจของคนแล้ว ก็ให้รักษาความ

เห็นชอบอันนี้ไว้ ความเห็นชอบอันใด ที่ยังไม่มีก็อบรมให้มีข้ึน และอบรมลูกหลาน 

สทัธวิหิารกิอนัเตวาสกิให้มีความเหน็ชอบสบืต่อกนัไป เพราะว่าความเห็นชอบอันนีเ้ป็น

หลักส�าคัญ และก็มีอยู่หลายชั้น ความเห็นชอบที่เป็นชั้นสามัญทั่วไป เป็นภูมิชั้นของ

พุทธศาสนิกบริษัท ในชั้นสามัญน้ัน ก็คือความเห็นรับรองในกรรมและผลของกรรม 

คอืความเหน็รบัรองว่ากรรม คอืการงานทีบุ่คคล กระท�านัน้ มบีญุมีบาป มดีมีชีัว่ ไม่ใช่

ว่าไม่ม ีการกระท�าใด ๆ อนัเป็นไปเพ่ือความเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั เช่น ฆ่าเขาบ้าง 

ลกัของเขาบ้าง ประพฤตผิดิประเพณใีนทางกามบ้าง พดูเทจ็บ้าง กเ็ป็นบาปเป็นอกศุล 

การกระท�าใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูล เป็นการที่ไม่ฆ่าเขา ไม่ลักของเขาเป็นต้น แต่ว่า

มีจิตเมตตากรุณา ช่วยเหลือเก้ือกูล ท้ังประกอบอาชีวะ ท�ามาหากินในทางที่ชอบ  

มีความรักใคร่ในครอบครัวของตน พอใจในครอบครัวของตน ไม่ประพฤตินอกใจ  

พูดมีสัจจะ ดังนี้เป็นต้น ก็เป็นบุญเป็นกุศล

ฉะนัน้ กรรมใด ๆ ทีก่ระท�า จงึมบุีญมีบาป และบญุบาปนีเ้องเป็นตวัเหตุ คอื

เมื่อเป็นบาป ก็เป็นเหตุให้ประสบความทุกข์เดือดร้อน บาปท่ีจะให้ผลเป็นสุขหามีไม่ 

เมื่อเป็นบุญ จะเป็นเหตุให้ประสบความสุขความเจริญ บุญจะเป็นเหตุให้ประสบความ

ทุกข์ความเดือดร้อนหามีไม่ และก็มีความเชื่อรับรองว่า เพราะเหตุที่คนเรานั้นกระท�า
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กรรมซับซ้อนกันอยู่เป็นอันมาก ดีบ้างชั่วบ้าง เพราะฉะนั้น ผลต่าง ๆ ที่ได้รับ จึงดู

คล้ายกับว่า ท�าดีได้ชั่ว ท�าชั่วได้ดี แต่ความจริงนั้น ท�าดีต้องได้ดี ท�าชั่วต้องได้ชั่ว  

แต่ว่าผลชัว่ผลดทีีไ่ด้รบันัน้ เกดิจากกรรมท่ีคนเราท�าซบัซ้อนกนัอยู ่เมือ่เป็นผลชัว่แล้ว 

กเ็กดิจากกรรมชัว่นัน่เอง เมือ่เป็นผลด ีกเ็กดิจากกรรมดนีัน่เอง มีความเชือ่รบัรองให้

มัน่คง และกมี็ความเหน็รบัรองในคุณของมารดาบดิา ว่ามารดา บิดามคีณุจรงิ มีโลกนี้ 

มีโลกหน้า มีผลของกรรมดี มีผลของกรรมชั่วดังกล่าว ดังนี้ เป็นต้น เป็นสัมมาทิฏฐิ

ที่เป็นสามัญทั่วไป ที่ทุก ๆ คนควรจะต้องตรวจดูความเห็นของตนว่าเป็นฉันใด  

ถ้าหากว่ายังขาดตกบกพร่องอยู่ ก็เพิ่มเติมส่วนที่บกพร่องนั้นให้สมบูรณ์ขึ้น เช่นว่า 

เรือ่งของกรรมและผลของกรรมดงักล่าวน้ัน ยังง่อนแง่นคลอนแคลน ก็ท�าใจท�าความเชือ่

ของตนให้มั่นคงข้ึน ลงความเห็นรับรองลงไปว่า ต้องเป็นจริงดังนั้น กรรมดีให้ผลดี  

กรรมชั่วให้ผลชั่ว เหมือนอย่างว่าหว่านพืชเช่นใด ย่อมให้รับผลเช่นนั้น และมีความ

กตญัญูในท่านผูม้พีระคณุทัง้หลาย ตัง้ต้นแต่มารดาบดิา ไม่ลบหลูด่หูมิน่ ดังนี ้เป็นการ

ปฏบิติัท�าความเหน็ชอบให้บงัเกดิและให้สมบรูณ์ขึน้ และยิง่ขึน้ไปกว่านี ้ก็ตัง้ใจท�าความ

เห็นให้ถูกให้ตรงต่อสจัจะคอื ความจรงิ ตัง้ต้นแต่ความจรงิคอืสัจจะของชวิีตนี ้อนัเป็น

สิ่งที่จะต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ต้องพลัดพรากเป็นธรรมดา ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ 

ตรัสสอนให้เราทั้งหลาย พิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บ

เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา มีความพลดัพรากเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นไปได้ 

เช่น พิจารณาให้มีความเห็นถูกตรงต่อสัจจะ คือความจริงของชีวิต เพื่อว่าจะได้เป็น 

ผู้ไม่ประมาท ขวนขวายประกอบกรณียะ คือกิจที่ควรกระท�า เว้นอกรณียะ คือกิจที่

ไม่ควรกระท�าต่าง ๆ เสีย

คนเรานั้น เพราะไม่หมั่นคิดว่า ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพราก 

จึงได้มีความหลง ประกอบกองอกุศลทั้งหลาย แต่ถ้าหากว่าหมั่นคิดรับรองว่า จะต้อง

มแีก่ มเีจบ็ มีตาย มีพลัดพราก ย่อมจะท�าให้บงัเกดิความไม่ประมาท ไม่ประกอบบาป

อกุศล แต่จะท�าบุญกุศลให้บังเกิดขึ้น ย่ิงขึ้นไปกว่านี้ก็ท�าความเห็นให้ถูกให้ตรงต่อ 

อริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ว่า เกิด แก่ ตายนี้แหละ เป็นตัวทุกขสัจจะ  

สภาพท่ีจรงิคือทุกข์ เป็นทุกข์ท่ีทุก ๆ คนต้องประสบ หลกีหนีไม่ได้ ตัณหาในใจของคน 

คอืความดิน้รนทะยานอยากน่ีแหละ เป็นตวัสมทุยัสัจจะ สภาพทีจ่รงิคอืเหตใุห้เกิดทกุข์ 
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เมื่อดับตัณหาเสียหมด เป็นตัวนิโรธสัจจ์ คือ ความดับทุกข์ ศีล สมาธิ ปัญญา  

ขยายออกเป็นมรรคมีองค์ ๘ นี่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้หรือธรรมปฏิบัติทุกข้อ 

ทุกประการที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ โดยปริยายคือ ทางต่าง ๆ เป็นอันมาก นี่แหละ

เป็นมรรคสัจจ์ สภาพที่จริงคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ท�าความเห็นของตนให ้

ถูกต้อง ให้ตรงต่ออริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้านี้ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนี้แหละ เป็นการท�า

สมัมาทฏิฐิ ความเหน็ชอบเกดิขึน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมส�าหรบัเป็นข้อปฏบิตัิ 

เพื่ออนุเคราะห์สัมมาทิฏฐิ คือเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิให้ย่ิงขึ้นไป จนถึง 

สัมมาทิฏฐิ ในอริยสัจจ์ดังกล่าวนั้น เพราะว่า คนเราทุกคน ผู้เป็นพุทธศาสนิกชน  

กล่าวได้ว่า ต่างก็มีสมัมาทิฏฐิของตนอยู่ ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าน้อยหรือมาก 

ชัน้ต�า่ หรอืชัน้กลาง ถ้าเป็นชั้นสูงไปเสียแล้ว สูงจริง ๆ ก็ดีไป แต่ว่าถ้ายังเป็นชั้นต�่า 

ชั้นกลาง ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ พระองค์สั่งสอนให้ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริม

อุดหนุนสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรียกว่า ธรรมส�าหรับอนุเคราะห์สัมมาทิฏฐิ คือ

๑. ศีล ความตั้งใจงดเว้นจากความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจาต่าง ๆ  

ตามพระบญัญตัขิองพระพทุธเจ้า ดงัเช่นภกิษกุป็ฏบิตัอิยูใ่นศลีของพระภกิษ ุสามเณร

ก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของสามเณร เป็นฆราวาส เป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็ปฏิบัติอยู่ในศีล 

ส�าหรบัอบุาสกอบุาสกิา เช่น ศลี ๕ ศลี ๘ ศลีกรรมบถ ตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล ดังนี้คือศีล เป็นชั้นต้นที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติ จะข้ามศีลไปเสียหาได้ไม่ 

ถ้าหากว่าไม่มีศีล ก็เหมือนไม่มีภาคพื้นส�าหรับรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย กุศลธรรม

อื่น ๆ ก็หาบังเกิดขึ้นได้ไม่ ฉะนั้น ต้องปฏิบัติในศีลให้เป็นภาคพื้นก่อน

๒.  สุตะ คือการสดับฟัง หมั่นสดับฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีความรู้

ในสัจจะ ตามที่ทรงสั่งสอนโดยล�าดับ

๓. สากัจฉา การเจรจาสนทนา กใ็ห้หมัน่เจรจาสนทนากนั ปรารภธรรม คอื

ค�าสั่งสอน ปรารภธรรมที่ปฏิบัติกัน ไม่เจรจากันในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ หรือเจรจาในสิ่ง

ที่ก่อโทษต่าง ๆ หัดเจรจาธรรมดังกล่าวนั้น

๔. สมถะ คอืปฏบิตัทิ�าความสงบใจจากอารมณ์และกเิลสทัง้หลาย โดยปฏบิตัิ

ในสมถกรรมฐาน ท�าจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นสงบ
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๕. วิปัสสนา คือเมื่อได้รับความสงบจิต พอเป็นพื้นฐานทางปัญญา ก็อบรม

ทางปัญญาต่อไป คอืพจิารณานามรปูอนันี ้ให้เหน็สจัจะคอืความจรงิ อนัได้แก่ เป็นสิง่

ที่ต้องเกิดดับเป็นธรรมดา เป็นสิ่งท่ีไม่ด�ารงอยู่คงที่ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

ต้องถูกความเกิดดับบีบค้ันอยู่เสมอ จึงเป็นส่ิงที่ไม่ควรจะยึดถือว่า เป็นเราของเรา  

เป็นตัวตนของเรา พจิารณาทางปัญญาดังน้ี จนสัจจะคือความจริงของนามรูปปรากฏขึน้ 

ความปล่อยวางกจ็ะบังเกดิข้ึนเอง ขณะทีสั่จจะไม่ปรากฏแก่ปัญญาทีพ่จิารณา จะบังคบั

ให้ปล่อยวางเท่าไร ก็ปล่อยไม่ได้ ปล่อยวางไม่ลง ต้องยึดถืออยู่นั่นเอง

เพราะฉะนั้น หน้าที่ของผู้ปฏิบัติ จึงไม่ใช่ไปบังคับใจให้ปล่อยวาง หน้าที่ก็คือ 

ว่าอบรมปัญญา คอืความรูใ้ห้เข้าถงึสจัจะ คอืความจรงิเท่านัน้ เมือ่สจัจะ คอืความจรงิ

ปรากฏขึน้ ความปล่อยวางบังเกดิขึน้เอง ไม่ต้องไปบงัคบั ไม่ต้องไปปรารถนาให้บงัเกดิ

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมส�าหรับอนุเคราะห์สัมมาทิฏฐิไว้  

๕ ประการ ดังนีค้อื ศีล สตุะ การสดับตรับฟังธรรม สากจัฉา การเจรจาสนทนาธรรม 

สมถะ วิปัสสนา เมื่อปฏิบัติอยู่ในธรรมอันอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิ ดังนี้  

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบก็จะสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จนถึงมีความเห็นชอบในอริยสัจจ ์

โดยล�าดับ

เพราะฉะนัน้ ในโอกาสท่ีได้มาพบท่านทัง้หลาย ผูท้ีม่าต้อนรบัโดยพร้อมเพรียง 

กนัทัง้ภิกษบุรษิทั สามเณรบรษิทั อุบาสกอุบาสกิาบรษิทั และพทุธศาสนกิสาธุชนท้ังหลาย 

จงึขอกล่าวธรรมกถา อนัปรารภสมัมาทฏิฐ ิและธรรมอนัอนเุคราะห์สมัมาทฏิฐดัิงกล่าวนี้ 

เป็นปฏิการตอบแทนการต้อนรับด้วยกัลยาณจิตของท่านทั้งหลาย

ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั และอ�านาจบญุกศุลได้อภบิาลรกัษาท่านทัง้หลาย 

ให้มีความเจริญสวัสดี ทั้งทางกาย ทางใจ รวมกันเป็นพลวปัจจัยให้สามารถประกอบ

กรณยีะ คอืกจิทีค่วรท�า เป็นไปเพือ่ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ยิง่ ๆ ขึน้ไปทกุ ๆ ท่าน 

เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง ทุกข์-สุข

พระภิกษุสามเณร สหธรรมมิก และท่านพุทธศาสนิกสาธุชนทั้งหลาย 

ขอแสดงความขอบใจในการต้อนรับของท่านท้ังหลาย ในโอกาสท่ีได้เดินทาง

มาถึงวัดนี้ ได้ฟังท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส แถลงเรื่องการพระศาสนาในอ�าเภอนี้  

แม้เพียงฝ่ายหน่ึงแสดงว่าการพระศาสนาได้ด�าเนินไปด้วยดี มีวัด พระภิกษุสามเณร 

จ�านวนมากพอสมควร มีโรงเรยีนนกัธรรมบาลี โรงเรียนปรยัิติธรรม เป็นท่ีให้การศึกษา

พระพุทธศาสนาและวิทยาการความเป็นไปของพระศาสนา ก็ย่อมส่องถึงความเป็นไป

ของชาวบ้านชาวเมืองด้วย เพราะการพระศาสนาจะด�าเนินไปได้ก็ต้องอาศัยชาวบ้าน

ชาวเมืองอุปถัมภ์ ก็ปรากฏว่าวัดได้ตั้งไม่นานนัก เดิมก็ยังไม่ใช่เป็นวัด ทางวัดได้น้อม

ศรัทธาของผู้อุปถัมภ์ จึงได้จัดการอุปถัมภ์ถวายทะนุบ�ารุงให้เป็นวัดขึ้น เพราะว่าเมื่อ

บ้านเมอืงเจรญิขึน้ ผูค้นมากขึน้ ความต้องการวัดและพระสงฆ์ของประชาชนกเ็พิม่ขึน้ 

เช่นเกี่ยวกับโรงเรียนส�าหรับเด็ก เม่ือเด็กมีมากขึ้น ความต้องการโรงเรียนก็มากขึ้น 

เพราะวัดนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นโรงเรียนนั้นเอง และเป็นโรงเรียน

๑   แสดงแก่ พระภกิษุสามเณร และพทุธศาสนกิชน ณ วดัป่าชยัวารนิทร์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 วนัที ่ ๑๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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พเิศษ ทีย่ิง่ไปกว่าโรงเรียนส�าหรับเด็ก เพราะว่าเป็นโรงเรยีนส�าหรับบุคคลทกุรุน่ทุกวัย 

ก็คือเป็นที่เรียน เป็นที่ปฏิบัติศีลธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง ประชาชนต้องการที่

พึง่ทางใจ วดัพร้อมทัง้ภกิษสุงฆ์อยูใ่นฐานะเป็นทีพ่ึง่ทางใจของประชาชน เมือ่ประชาชน

ได้มีวัดเป็นที่บ�าเพ็ญบุญกุศล เป็นที่ฟังพระธรรมเทศนา เป็นที่บวชเรียนศึกษา  

ย่อมได้ความสุขความเย็นใจ ได้ศีลธรรม ได้บุญ เพราะฉะนั้น วัดนั้นเองจึงกล่าวได้ว่า

เป็นบุญเขต เขตบุญ ธรรมเขต เขตธรรม ของประชาชน

ฉะนั้น เมื่อประชาชนมีจ�านวนมากขึ้น ความต้องการวัดก็เกิดขึ้น ดังวัดนี้  

ก็ได้เกิดมีขึ้น และประชาชนก็ได้ทะนุบ�ารุง ชั่วเวลาไม่นานก็มีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นหลัก

ฐานพอสมควร เช่น มีศาลาการเปรียญนี้ และในวันนี้ ก็ได้มีประชาชนมาร่วมเลี้ยง

พระและฟังธรรมกถากัน แสดงถึงการมีจิตใจที่มีศรัทธาตั้งมั่น ในพระรัตนตรัย  

คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้มองเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมเทศนา 

หรือธรรมกถา จึงได้พากันมาฟังธรรม ซึ่งก็นับว่าเป็นการยากส�าหรับผู้ที่มีจิตใจ  

ไม่น้อมมาในธรรม แต่ว่าน้อมไปในทางโลก ผู้ที่มีจิตใจน้อมไปในทางโลกโดยมาก  

ย่อมไม่ต้องการธรรม ไม่เหน็ว่าธรรมมปีระโยชน์ การแสดงธรรมกเ็ป็นส่ิงท่ีน่าเบือ่หน่าย 

น่าอึดอัด น่าร�าคาญ ไม่พบความไพเราะในธรรม เมื่อไม่พบความไพเราะในธรรม  

จึงเบ่ือที่จะฟัง ไม่ได้รสชาติในธรรมท่ีฟัง ถ้าย่ิงเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติปฏิบัติชั่วร้าย

ต่าง ๆ ก็ย่ิงไม่ต้องการธรรม เพราะว่าธรรมที่แสดงนั้น ล้วนแต่ต�าหนิความชั่วร้าย 

ยกย่องคุณงามความดี สอนคนให้ละความช่ัว ให้กระท�าความดี ชี้ผลของความดี  

ความช่ัวว่า ความชั่วนั้นน�าไปสู่นรก ต้องตกนรกท้ังในปัจจุบันท้ังในอนาคต ส่วนผล

ของความดีนั้นน�าไปสู่สวรรค์ ให้ได้รับความสุขในปัจจุบัน และในอนาคตภายหน้า  

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าไปกระทบกระทั่งคนที่ประพฤติไม่ดี เพราะฉะนั้น เมื่อมา 

ฟังธรรม แทนที่จะได้รับความแช่มชื่นใจ กลับได้รับความโกรธขัดใจไป ดังนี้ ก็มีเป็น

อันมาก

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า กถาคือถ้อยค�าที่พูดยาก เรียกว่า  

ทุกถา หมายความว่า ถ้อยค�าที่พูดยาก ก็คือการแสดง เรื่องศรัทธา แก่คนท่ีเขา 

ไม่มีศรัทธา การแสดงเรื่อง ศีล แก่คนที่เขาไม่มีศีล การแสดงเรื่องสดับธรรม แก่คน

ทีเ่ขาไม่ต้องการสดบัธรรม การแสดงเรือ่งจาคะการสละบรจิาค แก่คนท่ีตระหนีเ่หนยีวแน่น 
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การแสดงเรื่องปัญญา แก่คนที่ไร้ปัญญา มีความเห็นผิดเป็นชอบ ดังนี้ เป็นทุกถา คือ 

ถ้อยค�าที่พูดยาก เพราะว่าบรรดาผู้ที่ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีลเป็นต้น เหล่านั้น เมื่อได้ฟัง

ถ้อยค�าสอนให้มีศรัทธา สอนให้มีศีล ก็ย่อมจะไม่ชอบใจ ย่อมจะโกรธขัดเคือง  

ไม่ถูกใจ

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการธรรมพากันมาฟังธรรม ก็ย่อมแสดงว่าเป็นบุคคลที่

ไม่ใช่ประเภทดังกล่าวแล้ว คือย่อมจะเป็นประเภทท่ีเป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีศีลตาม

สมควร เป็นผู้ต้องการสดับฟังธรรมตามสมควร เป็นผู้ที่มีจาคะ การสละบริจาค  

เป็นผูท้ีม่ปัีญญาตามสมควรจงึได้สนใจมาฟังธรรม ไม่หนธีรรม และบคุคลผูท้ีม่พีืน้ของ

ความดี มีศรัทธา และศีลเป็นต้นดังนี้ จะเห็นคุณของพระธรรม ดังที่เราทั้งหลายสวด

กันอยู่ว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า กล่าวดีแล้ว คือว่า 

กล่าวไพเราะในเบ้ืองต้น กล่าวไพเราะในท่ามกลาง กล่าวไพเราะในที่สุด ผู้ที่มีพื้น 

ความดมีศีรทัธาและศลีเป็นต้นอยู ่เมือ่ฟังธรรมจงึจะได้รบัรสของธรรม พบความไพเราะ 

ของธรรม ซึง่เป็นความไพเราะอนัมอียูโ่ดยตลอดตัง้แต่เบือ้งต้น ท่ามกลาง จนถึงทีสุ่ด

เพราะฉะนัน้ กข็อให้ท่านสาธชุนทัง้หลายได้ระลกึถึงพืน้และภมิูทางจติใจของ

ท่านทัง้หลายเอง ตรวจดวู่าเมือ่ได้มใีจน้อมมาในธรรม ได้เห็นคณุของธรรม ได้น้อมมา

ในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงแล้ว ดงักล่าว กแ็สดงว่าได้เป็นผูท้ีอ่บรม ปฏบิติัมา

ในศรทัธาและศีลเป็นต้นตามสมควร กข็อให้รกัษาพ้ืนฐานของตนนีไ้ว้ และต้ังใจอบรม

บ่มปฏิบัติ เพิ่มพูนความดีทางจิตใจให้มากยิ่งขึ้น

ในโอกาสท่ีได้เดินทางมาและได้รับการต้อนรับจากท่านทั้งหลายเป็นดังนี้  

คร้ังนีจ้งึจะได้กล่าวธรรมกถาเป็นปฏกิารแก่การต้อนรบัของท่านทัง้หลาย โดยจะยกเอา

ทุกข์ ๓ ประการ และสุข ๓ ประการ พร้อมทั้งปฏิปทาคือทางด�าเนินไปสู่ความทุกข์ 

และความสุขนั้นมาแสดง ความทุกข์ ๓ ประการ คือ 

๑.  ทุกข์เพราะความยากจน 

๒.  ทุกข์เพราะทุคติ คือคติที่ชั่ว

๓.  สังสารทุกข์  ทุกข์เพราะความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย 
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ส่วนความสุข ๓ ประการ ก็คือ

๑.  โภคสุข สุขเพราะมีทรัพย์ส�าหรับบริโภค 

๒.  สุคติสุข สุขเพราะคติที่ดี 

๓.  นิพพานสุข สุขคือเพราะนิพพาน

ทุกข์ ๓ ประการแรกนั้น

ข้อแรก ทุกข์เพราะความยากจน ทุกข์ข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ให้คฤหัสถ์ 

ฆราวาสทกุคน ผูค้รองเรือน ได้ส�านกึเป็นประการแรกว่า ความยากจนนัน้เป็นตวัทกุข์

หรอืเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ เพราะว่าความด�ารงชวิีตของตนเองและครอบครวั จ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องมีปัจจัยเป็นเคร่ืองอาศัยส�าหรับบริโภค จะต้องมีอาหารมีผ้านุ่งห่ม มีที่อยู่อาศัย 

หยกูยาแก้ไข้ และมีเครือ่งอ�านวยความสขุต่าง ๆ ตลอดจนถงึต้องมเีงนิทองส�าหรบัจบั

จ่ายใช้สอย ถ้าไม่มีปัจจยัเครือ่งอาศัยเหล่านีเ้พยีงพอแก่ความต้องการในการด�ารงชวีติ 

ก็เรียกว่าเป็นความยากจน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการ ดังท่ีปรากฏอยู่ว่า  

เมื่อความยากจนบังเกิดขึ้นแล้ว มีความทุกข์เดือดร้อนเพียงไร

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้ให้ทุก ๆ คนได้ค�านึงถึงความทุกข์ข้อนี้ 

และกต็รัสสอนให้รูว่้าความยากจนนี ้ย่อมเกดิขึน้จากความเกยีจคร้าน ไม่ประกอบการงาน 

จากการไม่รูจ้กัรกัษาทรพัย์ทีห่ามาได้ จากการคบเพือ่นทีเ่ลว อนัจะชกัน�าไปในทางชัว่ร้าย

ต่าง ๆ จากการใช้จ่ายทีส่รุุย่สรุ่าย หรอืว่าใช้จ่ายไปในทางอบายมุขต่าง ๆ ความประพฤติ

ดังนี้เป็นปฏิปทาคือทางปฏิบัติน�าไปสู่ความยากจนที่ให้บังเกิดทุกข์

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ต้องการความทุกข์เพราะความยากจน ก็พึงเว้นจากการ

ปฏบิตัดิงักล่าว แต่ว่าปฏบิตัไิปในทางทีจ่ะบังเกดิโภคทรพัย์ คือทรพัย์ส�าหรบัท่ีจะบรโิภค

ใช้สอยมีปัจจัย ๔ ดังกล่าวแล้วเป็นต้น และเมื่อมีโภคทรัพย์ขึ้น ก็ย่อมจะได้ความสุข

ที่ตรงกันข้าม อันเรียกว่าโภคสุข สุขที่เกิดจากความมีทรัพย์บริโภค ปฏิปทาคือความ

ปฏิบตัทิีจ่ะน�าไปให้ได้รบัความสขุดงักล่าว พระองค์ก็ได้ทรงชีแ้จงแสดงไว้ คอืทรงส่ังสอน

ให้มีความขยันหม่ันเพียร ประกอบอาชีพการงาน ทรงสอนให้รู้จักรักษาทรัพย์ที่หา 

มาได้ ทรงสอนให้คบเพื่อนที่ดีงาม อันจะชักน�าไปในทางเจริญ ทรงสั่งสอนให้ใช้จ่าย
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ตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ทั้งให้เว้นจาก

อบายมขุต่าง ๆ เมือ่บุคคลปฏบิตัติามทีท่รงสัง่สอน กย่็อมจะได้รบัผล คอืความมทีรพัย์

ส�าหรับบริโภคใช้สอย อันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง

ในเมอืงไทยเรานี ้ในทัว่ทุกแห่งกป็รากฏว่ามพีืน้ดนิส�าหรบัทีจ่ะประกอบอาชพี

ต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก ประชาชนก็ไม่แน่นขนัดมากนักเหมือนอย่างบางประเทศ  

และมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ส�าหรับที่จะประกอบอาชีพการงาน เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่

เป็นคนเกียจคร้านเป็นต้น แต่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรเป็นต้น ประกอบด้วยมีปัญญา 

รู้จักทางที่จะแสวงหาโดยชอบ ประกอบตนอยู่ในแนวพระพุทธโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้ 

นี้ก็จะไม่ขัดสนจะต้องได้ทรัพย์ส�าหรับบริโภค ส�าหรับเลี้ยงครอบครัวและตนเองให้มี

ความสุข ตลอดจนถึงที่จะประกอบการบุญการกุศล ทะนุบ�ารุงวัดวาอารามเป็นต้นได้

ตามสมควร

เพราะฉะนัน้ จึงไม่ควรมองข้ามความทกุข์และสขุชัน้นีไ้ปเสยี เพราะเป็นทกุข์

และสุขทีท่กุ ๆ คนต้องเผชิญอยูจ่ริงในปัจจุบนันี ้เพราะว่าชวิีตร่างกายนีต้้องบรโิภคอยู่

ทุกวันทุกเวลา ต้องหาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลา จนลงเมื่อใดอันหมายถึงขาดแคลน  

เม่ือใดก็เกิดความทุกข์เม่ือนั้น และเม่ือเกิดขาดแคลนขึ้นปากท้องร้องเรียกอยู่เสมอ  

ก็จ�าเป็นต้องหาทาง แม้ในทางที่ผิด เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ความยากจน เป็นเหตุ

ให้เกดิความประพฤตทิีเ่ป็นอาชญากรรมต่าง ๆ ต่อเนือ่งกนัไปอกีมากมาย เพราะฉะนัน้ 

จึงไม่ควรจะมองข้ามสุขทุกข์ขั้นนี้ไปเสีย แต่ต้องส�านึกและก็ต้องปฏิบัติตนเตรียมตน

อยูท่กุขณะ เพือ่ทีจ่ะไม่ต้องพบความจนอันเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ และเพือ่ทีจ่ะมคีวามสขุ

อันเกิดจากการที่จะมีทรัพย์ส�าหรับบริโภค โดยปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทดังกล่าว

ประการที ่๒ ทกุข์เพราะคต ิคอืคตทิีช่ัว่ นีเ้ป็นทกุข์อกีอนัหนึง่ทีซ้่อนอยูใ่นทกุ ๆ 

บุคคล คือความเป็นไปของจิตใจ ท้ังในปัจจุบันและท้ังในภายหน้า คือจิตใจที่ต้องถูก

บาปกรรมทุจริตกรรมของตนเองหลอกหลอนให้ต้องกลัวให้ต้องระแวง อันเป็นความ

ทกุข์เพราะความชัว่ เพราะทุจรติในชาตน้ีิ และในเวลาทีใ่กล้ตาย ท่านกแ็สดงว่าบาปกรรม

กย็งัจะได้ช่องได้โอกาสหลอกหลอนใจให้เศร้าหมองไม่บริสุทธิ ์ครัน้ตายไปแล้ว อกศุล

กรรมน�าไปสู่นิรยะคือนรก หรือก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้คือ ความทุกข์เพราะคติที่ชั่ว 
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เกิดจากปฏิปทา คือการปฏิบัติท่ีชั่วร้ายท้ังหลาย เช่นว่า ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง 

ประพฤตผิดิประเพณใีนทางกามบ้าง พดูเทจ็หลอกลวงเขาบ้าง ตลอดถงึดืม่น�า้เมาเป็น

ฐานะของความประมาทมัวเมาปราศจากสติ ดังนี้ เป็นต้น เมื่อประกอบอกุศลกรรม

เหล่านี้ให้จิตใจ ก็ปราศจากสุข จิตใจจะมีความหวาดระแวงหรือว่าเก็บความส�านึกใน

กรรมที่กระท�าไว้อย่างลึกซึ้ง และภูมิของจิตใจก็จะด�าเนินไปสู่ภูมิชั่วภูมิต�่า ท�าให้เป็น

คนบาปคนชัว่ทนัทท่ีีได้ประกอบกรรมทีช่ัว่ แต่ความทีเ่ป็นคนชัว่คนบาปนีป้รากฏอยูใ่น

จิตใจผูท้�าเอง บางทอีาจจะไม่รูส้กึว่าตวัท�าชัว่ แต่ว่าความเป็นคนชัว่ และบาปทีก่ระท�า

นั้นย่อมจารึกอยู่ย่อมติดอยู่ในจิตใจทันที และจะปรากฏเป็นผลท�าให้เดือดร้อนในเมื่อ

โอกาส เช่น ในเวลาทีก่รรมจะให้ผลหรอื ในเวลาทีใ่กล้จะตาย บรรดาบาปอกศุลทัง้หลาย 

กจ็ะโผล่ขึ้นมาท�าให้ใจเศร้าหมอง น�าไปสู่คติที่ชั่วในสัมปรายภพอีกด้วย

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัชีใ้ห้บคุคลรูจ้กัทกุข์อีกข้อหนึง่ คือ ทคุตทิกุข์ 

ทุกข์เพราะคติท่ีชั่ว อันเกิดจากบาปอกุศลดังกล่าว พร้อมทั้งทรงช้ีปฏิปทา คือ 

ความปฏบิตัอัินน�าไปสูท่คุตนิัน้ ก็คอืบาปอกศุลท่ีจะเป็นเครือ่งน�าบคุคลผูป้ระพฤตปิฏบิติั

ไปสู่ทุคติ

เพราะฉะนั้น จึงควรบ�าเพ็ญกุศลอันจะน�าไปสู่สุคติ พร้อมทั้งการอบรมจิตใจ 

ด้วยทรงสอนให้อบรมเมตตา ความมีมิตรภาพไมตรีจิต ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข  

ดบัโทสะพยาบาทเป็นต้น เมือ่บคุคลมาปฏบัิติในปฏปิทาท่ีทรงสอน กล่าวคือบรจิาคทาน 

รักษาศลี บ�าเพญ็ภาวนา อบรมเมตตาจติ อบรมศรทัธาความเชือ่ในกรรม ในผลของกรรม 

ตลอดจนถงึเรือ่งเช่ือในความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า เชือ่ในค�าสัง่สอนของพระพุทธองค์ 

ด�ารงตนอยู่ในศีล เว้นจากความประพฤติก่อภัยก่อเวร เป็นบาปเป็นอกุศลท้ังหลาย  

ท�าจาคะ คือการสละบริจาคเผื่อแผ่เจือจานตามสมควร อบรมปัญญา คือความรู้จัก

บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อปฏิบัติ

ในปฏิปทาดังนี้ ก็จะได้พบความสุขที่ตรงกันข้าม คือ ความสุขเพราะสุคติ คือคติที่ดี 

เพราะว่าจติใจทีด่ ีประกอบด้วย ศรทัธา ปัญญา เป็นต้น ความประพฤตทิีดี่ ประกอบ

ด้วย ทาน ศลี เป็นต้น ดงักล่าวน้ัน ย่อมเป็นบุญเป็นกศุล ท�าบคุคลผูป้ระพฤตใิห้เป็น

คนดี ความเป็นคนดี ย่อมปรากฏขึน้ทีจ่ติใจนัน้เอง และความดกีเ็กบ็อยูใ่นจติใจนัน่เอง 

ไม่ใช่เก็บในที่อื่น และย่อมจะส่งผลให้ผู้ท�าความดีมีความสุข คิดถึงความดี ก็มีความ
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สขุใจ ไม่เศร้าหมอง ในเวลาใกล้ตาย ความดกีจ็ะส่งผลจติใจผ่องใสน�าไปสูค่ตทิีดี่ทีช่อบ

ในสัมปรายภพ

เพราะฉะนัน้ จงึสมควรทีจ่ะส�านกึถึงทกุข์และสุขในขัน้นีอ้กีขัน้หนึง่ เพราะว่า

กเ็ป็นสขุเป็นทุกข์ท่ีมีอยู่ในปัจจบัุนนีเ้อง บญุบาปกม็อียูใ่นปัจจบุนันีเ่อง ทีก่รรมของตน 

เพราะว่าคนเรานี้ทุกคน ย่อมประกอบกรรมกันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าหากว่าส�านึกถึงค�าส่ัง

สอนของพระพทุธเจ้าข้อนี ้ว่าบาปนัน้เป็นปฏปิทาน�าไปสูท่กุข์ เพราะทคุต ิทคุตคิอืนรก

ในปัจจุบันและนรกในอนาคต ส่วนบุญเป็นปฏิปทาน�าไปสู่สุคติ คือสวรรค์ในปัจจุบัน

และสวรรค์ในอนาคต บดันี ้คนชัว่ตกอยูแ่ล้ว คนดกีข็ึน้สวรรค์อยู่แล้ว พจิารณาดใูห้ดี

ทีค่วามบริสทุธิห์รอืทีค่วามผ่องแผ้วของใจ กจ็ะมองเห็นได้ ดงันีแ้ล้ว กพ็งึเว้นจากบาป 

เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ เพราะทุคติ แต่บ�าเพ็ญสั่งสม บุญกุศลท้ังหลาย อันเป็น

ปฏิปทาน�าไปสู่ความสุขเพราะสุคติ

อนึ่ง คนเราทุก ๆ คน ยังมีทุกข์อีกอย่างหนึ่ง คือ สังสารทุกข์ ทุกข์เพราะ

ความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย ดังจะพึงเห็นได้ว่าชีวิตร่างกายของเราทุก ๆ คนนี้ 

เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมมีแก่ มีเจ็บ มีตาย มีพลัดพราก เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในปัจจุบัน

ที่มีอยู่แก่ชีวิตทุกชีวิตน้ีแหละ เป็นสังสารทุกข์ ทุกข์เพราะความท่องเที่ยว เวียนเกิด

เวียนตาย เพราะไม่ว่าจะเกิดในชาติเช่นไร จะเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์ หรือแม้ว่า

จะตกนรกไปเกิดในสัตว์เดรัจฉาน จะเกิดในชาติท่ีมีทุกข์มาก หรือจะเกิดในชาติท่ีมี 

สุขมาก เพราะบุญกุศลมากเท่าไรก็ตาม เมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย ทั้งนั้น ไม่มี

ความเกิดในที่ไหน ที่เกิดมาแล้วไม่ตาย

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงปรารภถึงความ

ทุกข์อันเป็นสัจจะคือความจริง ของชีวิตน้ีว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แม้พระองค์ 

จะทรงเกิดมาในสกุลกษัตริย์อันสูงศักดิ์ ม่ังมี มีบุคคลแวดล้อม มีปราสาทเป็นที่ 

ประทับอยู่ท้ังสามฤดู ๓ ปราสาท มีพระชายา มีพระโอรส มีสตรี บ�ารุงให้เกิด 

ความสุขทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งมีอนาคตอันแจ่มใส เพราะทรงเป็นรัชทายาท จะเป็น

พระเจ้าแผ่นดนิต่อไป ท้ังมีท�านายไว้ว่าจะเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิคอืเจ้าโลกผูป้ระกอบ

ด้วยรตันะของพระเจ้าจกัรพรรดท้ัิง ๗ ประการอกีด้วย แต่แม้เช่นนัน้ กท็รงปรารภว่า 

จะเป็นอะไรก็ต้องตายทั้งนั้น ไม่มีที่จะเกิดมาแล้วไม่ตาย
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เพราะฉะนั้น จึงทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้น จึงได้

ทรงค้นคว้าแสวงหาทางเพ่ือประสบโมกขธรรมจนได้ ทรงพบมชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัิ

เป็นหนทางสายกลางทั้ง ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น ทรงปฏิบัติ

ด�าเนินไปในทางนี้จนความปฏิบัติของพระองค์สมบูรณ์ ก็ทรงได้พระปัญญา ตรัสรู้ใน

จตรุารยิสจัจ์ เป็นวิชาความรูแ้จ่มแจ้งสว่างยิง่ขึน้ ก็ทรงหลดุพ้นจากกเิลสและกองทกุข์

ทัง้สิน้ เป็นวมิตุติ ความหลดุพ้น จงึทรงเป็นพทุธะ คอืผูต้รสัรู ้ และทรงแสดงธรรม 

สั่งสอน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการพ้นจากสังสารทุกข์ ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ นี่แหละ  

เพื่อที่จะพ้นสังสารทุกข์ กล่าวคือ ปฏิบัติเพื่อจะดับกิเลส ดับตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยากในจิตใจของตนเอง ไม่ใช่ปฏิบัติเพ่ือตัณหา แต่ปฏิบัติเพ่ือดับตัณหา  

คือเพื่อไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรทั้งนั้น จึงควรส�านึกถึงความสุข ความทุกข์  

ขั้นสูงสุดนี้อีกขั้นหนึ่ง เรียกว่า สังสารทุกข์ ทุกข์เพราะความเวียนเกิดเวียนตาย

เพราะฉะนัน้ การปฏบิตัใิด ๆ เป็นการอดุหนนุเพิม่เตมิตณัหา เป็นการอดุหนนุ

เพิ่มเติมราคะ โทสะ โมหะ นั่นเป็นการปฏิบัติเพื่อสังสารทุกข์ จึงควรปฏิบัติเพื่อ 

ดับตัณหา อีกขั้นหนึ่งก็ปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ดังกล่าวแล้ว นั่นแหละ  

แต่ว่าไม่ใช่มุ่งสวรรค์ ไม่ใช่มุ่งสุคติ แต่ว่ามุ่งดับตัณหา ดังที่พุทธบริษัท ได้ปฏิบัติใน

กรรมฐาน ปฏิบัติในสมถกรรมฐานสงบใจจากกิเลสและอารมณ์ท้ังหลาย ปฏิบัติใน

วปัิสสนา เหน็แจ้งในสจัจะของชวีติว่าเกดิมากต้็องตาย ทกุสิง่ต้องเกดิดบั ถกูความเกดิ

ดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอย่างแท้จริง ได้แต่ยึดถือกันอยู่ 

อย่างนานก็ชั่วชีวิตเท่านั้น ดังนี้แล้ว ก็ปลงใจลงไปจากความยึดถือ ท�าจิตใจออกจาก

กาม ออกจากความติด ออกจากความยึดทั้งหลายตามสามารถ ดังนี้แล้วจะได้พบ 

ความสุขอีกอย่างหนึ่ง เป็นความสุขที่เกิดจากการออกจิตใจ ปล่อยวาง จิตใจไม่ยึดถือ 

ปฏิบัติดังนี้ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติในปฏิปทา เพื่อให้บรรลุความสุขดังกล่าวนั้นได้

เพราะฉะนั้น ในที่สุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล

ได้อภิบาลรักษาท่านสาธุชนทั้งหลาย ให้ประสบความสุขความเจริญ ในบวรพระพุทธ-

ศาสนาด้วยกันทุก ๆ คน ทุก ๆ ท่าน เทอญ.



พระสัมโมทนยีกถา๑

เรื่อง สมภาพ

ท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรสหธรรมิก พร้อมด้วยข้าราชการ 

พ่อค้า ประชาชน ครู นักเรียนทั้งหลาย

ของแสดงความขอบใจในการท่ีท่านทัง้หลาย ทกุฝ่าย ได้มาท�าการต้อนรับและ

พร้อมกันฟังธรรมกถา ณ บัดนี้

อาตมาภาพและคณะ ได้รับก�าหนดให้เดินทางออกมาเยี่ยมเยียนวัดและ 

พุทธบริษัททั้งหลาย ในภูมิภาคส่วนนี้ จึงได้ออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนนี ้

ได้แวะเยี่ยมที่วัดวชิราลงกรณวราราม อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่ง

แรกแล้วกไ็ด้เดนิทางต่อมาโดยล�าดบั มาจนถึงจงัหวดัขอนแก่นนี ้และกไ็ด้แวะเย่ียมวัด

และพทุธบรษิทัในตัวจงัหวดัขอนแก่น และวันนีเ้ป็นสุดท้ายของการเดินทางได้เดินทาง

มาเยี่ยมวัดสระจันทร์นี้เป็นแห่งสุดท้ายปิดรายการ จากนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

๑   แสดงแก่ พระภกิษสุามเณร ข้าราชการ และพุทธศาสนกิชน ณ วดัสระจันทร์ จ.ขอนแก่น

 วนัที ่ ๑๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๖
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เพราะฉะนัน้ จงึรูส้กึมคีวามสขุใจอย่างยิง่ทีไ่ด้เหน็ท่านทัง้หลายทกุฝ่าย ได้มา

ประชมุพร้อมกัน ความท่ีมีสขุใจอย่างยิง่น้ี มใิช่เพราะเหตทุีเ่ห็นท่านทัง้หลายมาต้อนรับ

เป็นส่วนบคุคล แต่ว่าได้เหน็อานภุาพแห่งพระพทุธศาสนา ได้เหน็จติใจของท่านท้ังหลาย

ที่มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา และมาประชุมกันในที่นี้ ก็เพื่อพระพุทธศาสนา

นั้นเอง ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะล�าพังบุคคล ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้ว 

กห็าได้เรยีกความสนใจจากท่านทัง้หลายไม่ แต่เพราะพระพทุธศาสนาน้ันเอง และโดย

เฉพาะก็คือ คุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งปกเกล้า

ปกกระหม่อมของเราทั้งหลายอยู่ จึงท�าให้บังเกิดความรู้สึกนับถือฉันมิตร ฉันญาติ  

ในบรรดาผู้ที่ประพฤติธรรมด้วยกัน โดยเฉพาะก็คือธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

ตามทีอ่าตมาภาพได้เดินทางเยีย่มผ่านมาทุกแห่ง กป็รากฏว่าอานภุาพแห่งพระพทุธศาสนา 

ยังปกแผ่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข ท้ังกายทั้งใจแก่ประชาชนท้ังหลาย ส่วนในท่ีทุกแห่ง 

และวัดวาอาราม พระภิกษุสามเณรท้ังหลาย ต่างก็ได้ต่ืนตัวในการศึกษาขะมักเขม้น

ในการศึกษาเล่าเรียนในด้านต่าง ๆ การบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ก็ได้มีอยู่ในท่ี 

ทัว่ ๆ ไป การพัฒนาบ้านเมอืงกไ็ด้มอียูใ่นทีท่ัว่ ๆ ไป ทัง้นีก้จ็ะต้องกล่าวว่า ด้วยอ�านาจ

ของชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ อนัเป็นสถาบนัส�าคญัของไทยเรายงัสถติมัน่ แม้จะ

มีภัยอันตรายบางอย่างเกิดขึ้นในที่บางแห่ง แต่ก็ไม่บังเกิดความเสียหายทุกข์ยากขึ้นใน

ส่วนรวม ส่วนรวมนัน้กย็งัยดึมัน่ มคีวามจงรกัภกัดีอยูใ่นชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ 

และโดยเฉพาะธรรมในพระพทุธศาสนากย็งัแผ่ปกคลุมให้ความสุขแก่ประชาชนท้ังหลาย 

ทางจิตใจและทางร่างกายดังกล่าวมาแล้ว แม้ในอ�าเภอนี้ ว่าถึงพระสงฆ์ แม้เป็น 

คณะสงฆ์ฝ่ายหนึ่ง ก็ปรากฏตามค�าแถลงของเจ้าคณะ เจ้าอาวาสว่า ได้มีจ�านวนวัด  

มจี�านวนพระภกิษุสงฆ์สามเณร มีโรงเรยีนส�าหรบัศกึษาเล่าเรยีน ทัง้นกัธรรมและบาลี 

ทั้งปริยัติสามัญศึกษา และส่วนอื่น การบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดนี้ ท่านเจ้าอาวาสก็ได้

แถลงว่า ก�าลังก่อสร้างอุโบสถ ซ่ึงได้เงินไปแล้วก็ไม่น้อย จึงแสดงว่า วัดได้รับความ

อุปถัมภ์บ�ารุงจากบ้าน โดยเฉพาะ คือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอย่างดี ทั้งนี้จึง 

ส่องถึงศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนายังด�ารงอยู่มั่นคงในจิตใจของประชาชน

ฉะนั้น ในโอกาสที่อาตมภาพได้เดินทางมาแวะเยี่ยม และได้รับการต้อนรับ

จากท่านทั้งหลายทุกฝ่าย จึงขอแสดงอนุโมทนาสาธุการในท่านทั้งหลาย
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และในโอกาสนี ้กข็อกล่าวธรรมกถาเป็นการปฏบัิตแิก่การต้อนรับของท่านท้ังหลาย 

ธรรมกถาที่จะกล่าวนี้ จะขอเรียกว่า “สมภาพ” ค�าว่า สมภาพนี้จะว่าเป็นค�าใหม่ก็ได้ 

เป็นค�าที่เรามาใช้กันสมัยประชาธิปไตยควบคู่กับค�าอื่นคือ “ภราดรภาพ” “เสรีภาพ”  

แต่ในทีน่ี ้จะขอยกขึน้กล่าวเพยีงค�าเดยีว คอืค�าว่า สมภาพ และจะอธิบายความหมาย

ของค�านีใ้นทางพระพทุธศาสนา เพราะว่า ได้มคี�านีใ้ช้ในหลกัธรรมแห่งพระพุทธศาสนาด้วย 

เพื่อที่ท่านทั้งหลายจะเข้าค�าว่า สมภาพ ในพระพุทธศาสนานั้น มีความหมายอย่างไร 

ปฏบิตัอิย่างไร จงึจะช่ือว่ามี สมภาพ แต่ก่อนอืน่กค็วรจะทราบค�าแปลของค�านีก่้อนว่า 

สมภาพแปลว่า “ความเสมอกัน” ค�านีเ้มือ่น�ามาใช้ใหม่ ๆ ในขณะทีย่งัตืน่ประชาธปิไตย

กนัอยู ่แรก ๆ คนพากนัเข้าใจว่า ทกุ ๆ คนเกดิมากเ็สมอกนัหมด เช่น พ่อแม่กบัลกู

ก็เสมอกัน ศิษย์กับอาจารย์ก็เสมอกัน พระภิกษุสามเณรกับศิษย์วัดก็เสมอกัน  

และเม่ือมีความเข้าใจดังนี้ ก็เกิดมีความประพฤติในทางที่ไม่ยอมกัน เช่นมีพูดกันว่า 

ในครั้งนั้นได้มีบางวัด ลูกศิษย์วัดเกิดถือว่าเสมอกับอาจารย์ เคยต้องหุงข้าวปฏิบัติ

อาจารย์ และเท็จหรือจริงอย่างไรก็ไม่ทราบ แต่แม้ว่าไม่จริงก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่

แสดงว่า ความถอืว่า ทุก ๆ คนย่อมเสมอกันโดยอาการอย่างนี ้หาเป็นความถูกต้องไม่ 

เพราะว่าในหมู่บคุคลนัน้ มีบางอย่างหรอืหลายอย่างทีม่คีวามแตกต่างกนั หาเสมอกนั

เป็นต้นว่า บดิามารดากบับตุรธดิา ศษิย์กบัอาจารย์ พระภกิษสุามเณรกบัลกูศษิย์วัด 

ผู้ใหญ่กับผู้น้อย ตลอดจนถึงผู้มีหน้าที่การงานสูง และผู้ท่ีมีหน้าท่ีการงานต�่า ในวง

รฐับาลหรอืว่าในวงการแห่งใดแห่งหนึง่ก็ตาม ภาวะเช่นนีห้าได้เสมอกนัไม่ เพราะพ่อแม่

ก็จะต้องเป็นพ่อแม่ บุตรธิดาก็จะต้องเป็นบุตรธิดา พ่อแม่จะมาท�าตัวเป็นลูก ลูกก็จะ

มาท�าตัวเป็นพ่อแม่ไม่ได้ ศิษย์กับอาจารย์ก็เช่นเดียวกัน อาจารย์จะมาท�าตัวเป็นศิษย์ 

หรือว่าศิษย์จะมาท�าตัวเป็นอาจารย์ก็หาได้ไม่

ในอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็ไม่เสมอกัน เช่นว่า ศีรษะ ล�าตัว และท่อนเท้า 

ท่อนเท้าอยู่ข้างล่าง ล�าตัวอยู่ตรงกลาง ศีรษะอยู่ข้างบน ก็ยังเสมอกัน นิ้วมือของเรา 

๕ นิ้ว ก็ไม่เสมอกัน สิ่งที่ไม่เสมอกันดังกล่าวนี้ จะมาจับให้เสมอกันก็ไม่ได้ แม้กรรม

ที่บุคคลกระท�าก็ไม่เสมอกัน บางคนท�าดี บางคนท�าชั่ว แม้ความดีความชั่วที่บุคคลท�า

ก็ไม่เสมอกันอยู่นั่นแหละ บางคนท�าดีมาก บางคนท�าดีน้อย บางคนท�าชั่วมาก  

บางคนท�าชั่วน้อย ฉะนั้น ในเวลาที่จะพิจารณาความดีชอบ ก็ต้องพิจารณาตามความ
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มากหรอืน้อยตามความดคีวามชอบ ถ้าถอืว่าเสมอกนัแล้วกต้็องพจิารณาให้ดเีท่ากนัหมด 

หรือแม้ว่าในด้านกระท�าความชัว่กเ็หมือนกนั คนทีก่ระท�าความชัว่ประกอบอาชญากรรม

ต้องถูกจับขึ้นศาล ศาลก็ตัดสินลงโทษน้อยหรือมาก ตามความผิดน้อยหรือมาก  

ถ้าหากว่าเสมอกนัแล้ว กต้็องตดัสนิลงโทษเสมอกนัหมด การเรยีนทกุชัน้กเ็หมือนกนั 

ในเวลาสอบไล่ ครูอาจารย์ตรวจข้อสอบให้คะแนนน้อยหรือมาก ตามควรแก่ความรู้

ความสามารถในการสอบของนักเรียน ถ้าหากว่าเสมอกันแล้ว จะต้องให้คะแนนเท่า

กันหมด แต่ว่าการหาได้เป็นไปอย่างน้ันไม่ จึงแสดงว่ามีอยู่เป็นอันมากดังกล่าว ที่มี

ความแตกต่างกนั มีความเสมอภาคกนั หากว่าจะมาจดัในสิง่ทีไ่ม่ควรจะจดัให้เสมอกนั 

แต่ว่ามาจัดให้เสมอกนัดงันีแ้ล้ว ก็จะเป็นเหมอืนอย่างเรือ่งนทิานเรือ่ง เปรตจดัระเบยีบ

นิทานในเรื่องเปรตจัดระเบียบนี้ ได้ยินว่า ท่านเจ้าคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์  

(ติสฺสมหาเถร) เล่าไว้ว่า ในศาลาแห่งหนึ่ง ได้มีเปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่ เป็นเปรตเจ้า

ระเบยีบและศาลานัน้กเ็ป็นท่ีพกัอาศัยของคนเดนิทาง คนเดนิทางเมือ่มาถงึศาลานัน้ใน

เวลาใกล้พลบค�่าก็เข้านอนพักในศาลานั้น ในคืนที่มีคนมานอนพักกันอยู่มาก ๆ  

โดยนอนกันเป็นแถว เปรตก็มาดูด้านศีรษะของคน เห็นศีรษะของคนไม่สม�่าเสมอกัน 

เปรตกม็าดึงศรีษะของคนให้สม�า่เสมอกนั เป็นแนวเดยีวกนั แล้วเปรตก็กลบัไปดทูางเท้า 

กเ็หน็เท้าของคนไม่เสมอกนัอีก กก็ลบัมาดงึเท้าของคนให้เสมอกนั ครัน้ดงึเท้าของคน

ให้เสมอกนัแล้ว กก็ลบัมาดทูางศรีษะ เหน็ศรีษะของคนไม่เสมอกนั กก็ลบัมาดึงศรีษะ

ให้เสมอกนัอกี เปรตท�าอยูอ่ย่างนีก้ไ็ม่พบสมภาพคอืความเสมอกนั และเป็นอนัรบกวน

คนไม่เป็นอันต้องหลับต้องนอน ต้องดึงศีรษะขึ้นมาบ้าง ดึงเท้าลงไปนี้ ดังนี้ เรียกว่า 

เป็นสมภาพ คือความเสมอกันในทางที่ไม่ถูก

ส่วนสมภาพของพระพุทธเจ้านั้น ตามที่ทรงแสดงนั้น ก็คือ ความเสมอกัน

โดยที่คนเราเกิดมาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย สังขารทั้งหลายเป็นของที่ไม่เที่ยงต้อง

เกดิดบัเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป อยูค่งทีไ่ม่ได้ เป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัตน 

นี้เป็นสมภาพอันหนึ่ง

อีกอันหนึ่ง คือคนเราทุก ๆ คนต่างรักสุขเกลียดทุกข์ ต่างรักชีวิตของตน 

ตนเองกรั็กสขุเกลยีดทกุข์ รกัชวีติของตน คนอ่ืนกร็กัสขุเกลียดทกุข์ และรกัชวีติของเขา 
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เพราะฉะนัน้ ความรกัสขุเกลยีดทกุข์ ความรกัชวีติของแต่ละคนนี ้จงึเป็นสมภาพอย่างหนึง่ 

คอืความเสมอกนัอย่างหนึง่ และเพราะเหตุนี ้ทกุ ๆ คนจงึไม่ต้องการให้ใครมาท�าร้าย

ตนเอง ไม่ต้องการให้ใครมาฆ่ามาประหารตน มาลกัทรพัย์ของตน มาประพฤตผิดิลกู

ผิดเมียของตน ดังนี้เป็นต้น ทุก ๆ คนไม่ต้องการให้ใครมาท�าอันตรายเบียดเบียน 

แก่ตน ทกุ ๆ คนมคีวามต้องการอย่างนีต้รงกนั ทัง้หมดนีเ้ป็นสมภาพ คือความเสมอ

กันในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงธรรม ซึง่เป็นหลกัของความประพฤตอิยู่ 

กล่าวคอื ความประพฤตอิะไรทางกายกรรม คอืการงานทีก่ระท�าทางกายกไ็ด้ทรงสอน

ให้เว้นจากการฆ่าการประหารกันและกัน ให้เว้นจากการขโมยกันและกันและให้เว้น

จากการประพฤติผิดในกามกันและกัน และทรงสอนให้ตั้งเมตตาจิต คือ จิตมีเมตตา

ปรารถนาสขุ ปรารถนาเกือ้กลู ช่วยเหลอืกนัและกนั สอนให้ประกอบสมัมาอาชวีะ คอื

เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ สอนให้มีความยินดี พอใจอยู่ในครอบครัวของตน ไม่ประพฤติ

นอกใจกันและกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อตนเองรักชีวิต ไม่อยากให้ใครมาฆ่าตน ก็อย่า

ไปฆ่าเขา เพราะเขากร็กัชวีติเหมอืนกนั เมือ่ตนเองรกัทรพัย์สมบตัขิองเขาเช่นเดยีวกัน 

ตนเองรักครอบครวัของตน ไม่อยากให้ใครมาท�าลาย ตนกอ็ย่าไปท�าลายครอบครัวของเขา 

เพราะเขาก็รักครอบครัวของเขาเหมือนกัน ดังนี้แหละ พระพุทธเจ้าทรงอาศัยหลัก 

สมภาพดังนี้ จึงทรงแสดงธรรมเป็นข้อประพฤติทางกายไว้ดังนี้ ส่วนทางวาจานั้น 

พระองค์ก็สอนไม่ให้พูดเท็จหลอกลวง ตัดประโยชน์กันและกัน ทรงสอนไม่ให้พูด 

ส่อเสียดยุยงให้แตกร้าวเป็นการท�าลายกันและกัน ทรงสอนไม่ให้พูดค�าหยาบ เช่นว่า 

ด่าว่ากนัและกัน ให้เกดิความเจบ็ใจ ทรงสอนให้พูดมหีลกัฐาน อย่าพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล 

ทั้งนี้เพราะว่าทุก ๆ คนนั้นก็ต้องการความจริง จึงไม่ควรพูดเท็จ แต่ก็พูดจริง อันเป็น

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกัน และทกุ ๆ คนกไ็ม่ชอบให้ใครมายแุหย่ให้แตกร้าว แต่ว่าชอบ

ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และทุก ๆ คนก็ต้องการวาจาที่่อ่อนหวาน ไม่ต้องการ

ให้ใครมาด่าให้เจบ็ใจ เพราะฉะนัน้ กอ็ย่าไปด่าเขาให้เจบ็ใจ และทุก ๆ คน กไ็ม่ต้องการ

ให้ใครมาพูดพล่ามต่อตนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ ก็อย่าไปพูดส่ิงที่ไร้ประโยชน์ปราศจาก

หลกัฐานต่อใคร ๆ ทรงอาศัยหลกัสมภาพดงันี ้จงึทรงแสดงธรรมส�าหรบัเป็นข้อปฏบิตัิ

ทางวาจา คือการพูดที่ต่อกันไว้ ดังนี้ ซึ่งทางจิตก็เช่นเดียวกัน ทรงสอนไม่ให้ไปโลภ
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เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของใคร ๆ ทรงสอนไม่ให้ไปพยาบาทปองร้ายใคร ทรงสอนไม่ให้

เห็นความผิด แต่ว่าสอนให้มีความสันโดษยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเอง ทรงสอน 

ให้แผ่เมตตากรุณาคิดจะช่วยใคร ๆ ให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน ทรงสอนให้เห็น

ชอบตามท�านองคลองธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ทั้งนี้ก็ 

เพราะว่า ทกุ ๆ คนกต้็องการทีจ่ะไม่ให้ใครไปเพ่งเลง็ทรพัย์สมบัตขิองเขา ไม่ต้องการ

จะให้ใครไปปองร้ายเขา ไม่ต้องการท่ีไปชกัน�าให้เห็นผดิ เพราะฉะนัน้ จงึได้ทรงบญัญตัิ

ความประพฤติทางใจไว้ดังนี้ นี่แหละเป็นหลักสมภาพในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ท่านทัง้หลาย ได้พจิารณาตามหลกัพระพทุธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ 

อันเป็นหลักความประพฤติทางกาย อันเป็นหลักความประพฤติทางวาจา อันเป็นหลัก

ความประพฤติทางใจ ดังนี้แหละ คือกุศลกรรมบถ คือเป็นทางแห่งกรรม อันได้แก่

เป็นการกระท�าท่ีเป็นกุศลในทางพระพุทธศาสนา ผู้ที่ปฏบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี้  

ตรัสเรียกว่าเป็น “ธรรมจารี” คือผู้ประพฤติธรรม “สมจารี” ผู้ที่ประพฤติสม�่าเสมอ 

คือประพฤติมีสมภาพ

เพราะฉะนัน้ ความประพฤตธิรรมทีเ่รยีกว่า ธรรมจรรยา กค็อืความประพฤติ

เป็นสมจรรยา หรือสมภาพนัน่เอง กล่าวคอื ความประพฤตทิีต่รงกนัตามความต้องการ

ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น เพราะตนเองก็รักสุขเกลียดทุกข์ ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ ตนเอง

ก็รักชีวิต ผู้อ่ืนก็รักชีวิต ตนเองก็ต้องการให้คนมาท�าดีต่อตน ไม่ต้องการให้ใครมา 

ท�าร้ายตน คนอื่นก็ต้องการดังน้ัน แปลว่า ความต้องการของตนและความต้องการ 

ของคนอืน่เสมอกัน ก็ควรที่จะประพฤติให้เป็นยุติธรรม ดั่งนี้

เพราะฉะนัน้ หลกัศลีธรรมของพระพทุธเจ้าอนัเป็นหลกัธรรมจรรยานัน้ กค็อื

เป็นหลักสมภาพ ดังกล่าวนั่นเอง และหลักสมภาพของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปได้  

ไม่เหมือนอย่างสมภาพของเปรต สมภาพของเปรตนั้น เป็นสมภาพที่เป็นไปไม่ได้  

จัดเท่าไรก็ไม่เสมอกัน และเป็นไปเพื่อความยุ่งเหยิงสับสน อย่างจะท�าให้พ่อแม่กับลูก

เท่ากัน ครูกับศิษย์เท่ากัน บุคคลต่าง ๆ ที่ต่างกันตามกรรมหรือตามหน้าที่การงาน

เท่ากัน หรือจะท�าศีรษะ ล�าตัว ท่อนขา ของตนให้เสมอกัน ดังนี้จะเป็นไปได้อย่างไร 

คนก็จะไม่เป็นคน จะเดินหรือจะท�าอะไรก็ไม่ได้ แต่การที่คนเราท�าอะไรได้ก็เพราะว่า 



232 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

มีอวัยวะต้ังอยู่ สูงก็อยู่ในท่ีท่ีควรสูง ตรงกลางก็อยู่ในที่ตรงกลาง ส่วนต�่าก็อยู่ในที่ 

ที่ควรต�่า และเพื่อทุก ๆ ส่วนได้ผสมผสานกันดังนี้ โดยความสามัคคีพร้อมพรียงกัน 

ก็ได้ประโยชน์ เป็นคนท�าการงานอะไรให้ส�าเร็จได้

เพราะฉะนัน้ เม่ือทุกคนมาปฏบิตัติามสมภาพในพระพทุธศาสนา แม้ดงัอธบิาย

มานี้ ก็จะบังเกิดความสงบสุขบังเกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน สามารถปฏิบัติ

กรณียกิจให้บังเกิดความเจริญได้ทั้งในทางคดีโลก ในทางคดีธรรม

เราทั้งหลาย ตั้งแต่ชั้นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะว่าได้พากันรับปฏิบัติ

สมภาพในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรม จึงเป็นผู้รักษา ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสมบัติตกทอดกันมา ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่เรา 

ทั้งหลายแม้ในบัดนี้จนถึงทุก ๆ วันนี้

เพราะฉะน้ัน ขอให้ทุก ๆ ท่านได้พร้อมกันปฏิบัติตามหลักในธรรมของ 

พระพุทธศาสนาดังกล่าวมาดังนี้แหละ ก็จะบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป และ

ขอให้ช่วยกันอบรมบุตรหลาน ให้รู้จักหลักสมภาพอันแท้จริง ตามค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าด้วย ข้อนี้ ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน

ในที่สุดนี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาล 

รักษาทุก ๆ ท่านให้มีความเจริญสวัสดี ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระบวร 

พุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน เทอญ.



รายงาน

การเยี่ยมวัดและพุทธศาสนกิชน 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

๑-๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖



.
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วันที่ ๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเดจ็พระญาณสงัวร กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธาน

กรรมการคณะธรรมยุต เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ (ธรรมยุต)  

พร้อมด้วยพระอนจุร คือ ๑. พระเทพปัญญามนุ ีรองเจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ (ธรรมยตุ) 

วัดสัมพันธวงศ์ ๒. พระครูปริยัติสารโสภณ (อภิพล ป.ธ.๕) เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๔-๕-๖-๗ (ธรรมยตุ) ๓. พระมหาบุญช่วย สุชวโน เลขานุการเจ้าคณะกรงุเทพมหานคร-

สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ๔. พระสมบัติ ปวิตฺโต เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะธรรมยุต 

วดับวรนิเวศวหิาร ๕. นายเลศิชยั เลศิธีรกลุ ไวยาวจักร ๖. นายวนิยั แซ่แต้ ผูต้ดิตาม 

๗. นายสวง ผลแจ้ง พนักงานขับรถ ๘. นายคูณ วงศ์ใหญ่ พนักงานขับรถ  

๙. นายเลิศ หิมพานต์ ข้าราชการกรมการศาสนา พนักงานขับรถ ๑๐. นายสุธน 

สุนทรพิบูลย์ ช่างเครื่องยนต์จากวังสระปทุม ๑๑. นายมานิต ยั่งยืน ส�ารองพนักงาน

ขบัรถ ๑๒. จ.ส.ต.พชิยั พมิพ์ทอง ผูต้ดิตาม เดนิทางจากวัดบวรนเิวศวิหารโดยกระบวน

รถยนต์ ๓ คัน และรถต�ารวจทางหลวงซึ่งเป็นรถน�าและรถตามอีก ๓ คัน พระเทพ

ญาณวิศิษฏ์ (เติม) พระเทพวราภรณ์ (วิชมัย) พระโสภณคณาภรณ์ (แบน)  

พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญเรือน) พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร  

และอุบาสก อุบาสิกา ได้มารอส่งที่ถนนสุทธาวาส หน้าคณะรังษีวัดบวรนิเวศวิหาร
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จังหวัดนครราชสมีา

เวลา ๐๙.๓๐ น. ถงึจงัหวดัสระบรุ ีระยะทางจากกรงุเทพฯ ๑๐๗ กโิลเมตร 

เลีย้วเข้าถนนมิตรภาพเข้าเขตอ�าเภอแก่งคอย แล้วเข้าเขตอ�าเภอปากช่อง นครราชสีมา

เวลา ๑๐.๐๕ น. ถึงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ระยะทางจากสระบุรีถึงทาง

แยกเข้าวัด ๔๓ กิโลเมตร ทางแยกเข้าวัดราว ๓ กิโลเมตร มีพระภิกษุสามเณร  

รอต้อนรับอยู่ประมาณ ๖๐ รูป ฝ่ายคณะสงฆ์ประกอบด้วย พระศรีธรรมวงศาจารย์ 

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) วัดสุทธจินดา พระโพธิญาณมุนี เจ้าคณะ

จงัหวดัชยัภมู ิ(ธรรมยตุ) พระมหาวิจติร จติตฺทนโฺต เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครราชสมีา  

คณะนักเรียนโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาคซึ่งมาจากภาคต่าง ๆ ๑๘ ภาค 

จ�านวน ๔๐ รูป มาร่วมต้อนรับอยู่ด้วย พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดเทพพิทักษ์ฯ  

ฝ่ายคฤหสัถ์ประกอบด้วยนายไพศาล ก�าลงังาม ผูช่้วยป่าไม้อ�าเภอปากช่อง คณะกรรมการ

พทุธสมาคมจังหวดันครราชสมีา เจ้าคณะจงัหวัดนครราชสีมา น�าสมเดจ็ฯ เข้าสู่อุโบสถ 

บูชาพระรัตนตรัย สนทนาปราศรัยพอสมควรแล้วออกจากอุโบสถ แล้วน�าสมเด็จฯ  

ข้ึนเขาสเีสยีด นมสัการพระพทุธสกลสมีามงคล เป็นพระพทุธรปูใหญ่ปางประทานพร

ปูนปั้นสูง ๔๕ เมตร หน้าตัก ๒๗ เมตร (๑๓ วา ครึ่ง) ค่าก่อสร้าง ๒ ล้านบาท 

ทางข้ึนไปหาพระพทุธรูปนี ้สงู ๑๒๕ เมตร บนัไดขึน้รวมทัง้สิน้ ๖๔๐ ขัน้ ค่าก่อสร้าง 

๒ ล้านบาท พระพุทธรูปนี้ตระหง่านอยู่บนหน้าผา เด่นมองเห็นได้ไกล ฝีมือการปั้น

งามพอสมควร
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วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนี้ เป็นวัดสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ พลโทพงษ์ 

ปุณณกนัต์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เป็นผูบ้รจิาคทีด่นิและทนุทรพัย์ในการ

สร้าง บริเวณวดัตัง้อยูบ่นไหล่เขา ท�าเลด ีเป็นสง่ามองเหน็ได้แต่ไกล ปัจจุบนัมถีาวรวตัถุ 

คือ อุโบสถ ซ่ึงตัวอุโบสถสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ก�าลังตกแต่งบริเวณโดยรอบอยู่  

มีศาลา ๑ หลัง กุฏิขนาดย่อม ๕ หลัง พระเจดีย์ ๓ องค์ พระสุนทรธรรมภาณ๑ 

(สิงห์ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส แต่วันที่สมเด็จฯ ไปเยี่ยมวัดนั้นไม่อยู่วัด ได้ทราบว่ามา 

กรุงเทพฯ ในพรรษกาล มีพระภิกษุสามเณรอยู่จ�าพรรษา ราว ๑๗ รูป นอกพรรษ

กาล มพีระภกิษุสามเณรอยูป่ระจ�าราว ๗ รูป พระทีม่าอยูท่ีวั่ดนีม้กัเป็นพระกรรมฐาน  

ซึง่มาพักเพยีงชัว่คราวแล้วกจ็ารกิต่อไป ฉะนัน้ จ�านวนพระจงึไม่ค่อยแน่นอน สมเดจ็ฯ 

ได้มอบหนังสือแก่วัดนี้ ๑ ชุด รองเจ้าอาวาสเป็นผู้รับแทนเจ้าอาวาส

เวลา ๑๐.๕๕ น. เดินทางจากวัดเทพพิทักษ์ฯ ไปวัดวชิราลงกรณวราราม 

อ�าเภอปากช่อง

เวลา ๑๑.๑๕ น. ถึงวัดวชิราลงกรณวราราม มีการประดับธงทิวสองข้างทาง

จากทางเข้าวัดถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถ ครู นักเรียน และข้าราชการที่มาต้อนรับ  

เข้าแถวรอรับสองข้างทางเข้าสู่พระอุโบสถ พระภิกษุสามเณรประมาณ ๑๕๐ รูป  

ซึ่งมาจากวัดต่าง ๆ ๕ วัด คือ วัดบ้านใหม่ส�าโรง วัดเขาจันตรี วัดเขาไทร วัดเทพ-

พทิกัษ์ฯ และวดัวชริาลงกรณวราราม ประชมุรอรับอยูใ่นพระอุโบสถ มพีระราชสทุธาจารย์

เจ้าอาวาสวดัวชริาลงกรณวรารามเป็นประธาน เจ้าคณะจงัหวดันครราชสีมา น�าสมเดจ็ฯ 

เข้าสู่พระอุโบสถ บูชาพระรัตนตรัย พระราชวราลังการ (บุญธรรม) เลขาธิการคณะ

ธรรมยุต พระครูประสทิธพิทุธมนต์ (สุรพงษ์) และพระครพูทุธมนต์ปรชีา (บญุเรอืน) 

วดับวรนเิวศวหิาร ได้เดินทางมาก่อน เมื่อ ๑๗.๐๐ น. ได้มารอรับที่วัดวชิราลงกรณ- 

วรารามแล้วสมทบเข้ากับคณะฝ่ายคฤหัสถ์ที่มาต้อนรับ คือ นายพลอย ยิ่งสวัสดิ์  

นายอ�าเภอปากช่อง นายไพศาล ก�าลงังาม ป่าไม้อ�าเภอปากช่อง นายเซยีน ศรธีะโร 

ผูใ้หญ่บ้านวชริาลงกรณ์ คณะคร ูนกัเรยีนโรงเรยีนวชริาลงกรณ์ เป็นต้น พร้อมประชาชน

๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามเป็น  

 พระญาณสิทธาจารย์พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ



238 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

ราว ๓๐๐ คน เม่ือสนทนาปราศรัยพอสมควรแล้ว ขึ้นไปฉันภัตตาหารเพลบน 

ศาลาการเปรียญ มีอุบาสกอุบาสิกาน�าภัตตาหารมาถวายพระภิกษุสามเณรมากมาย 

ฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาแล้วเดินทางไปพักท่ีถ�้าราชสุทธาจารย์ ซึ่งเป็นท่ีพักประจ�าของ

พระราชสุทธาจารย์ อยู่ห่างจากวัดวชิราลงกรณวรารามไป ๑ กิโลเมตร อยู่ในเขา 

ลกูเลก็ ๆ ตวัถ�า้อยูล่กึลงไปจากพืน้ดนิเลก็น้อย แต่ก่อนไม่มีทางเข้า ต้องลงทางปล่อง

บนยอดเขาต่อมาเมื่อพระราชสุทธาจารย์ ได้มาต้ังส�านักอยู่ที่นี่แล้ว จึงได้เจาะทาง 

เข้าใหม่ทางด้านหน้าถ�้า ดังท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ภายในถ�้าเป็นสองช้ันกว้างขวาง 

พอสมควร อากาศเย็นและเงียบสงัด บรเิวณหน้าถ�า้มกีฏุเิลก็ ๆ สองหลงั ศาลา ๑ หลงั 

และโรงเกบ็พสัดสุิง่ของต่าง ๆ ๑ หลงั พักท่ีนี่พอสมควรแล้ว เดินทางไปดู ถ�้าอีก 

แห่งหน่ึง ชื่อ ถ�้าสุทธาวาส เป็นถ�้าที่อยู่ในความดูแลของพระราชสุทธาจารย์ เช่น

เดียวกัน แต่ไม่ได้ดูอะไรมากเพราะฝนตก ต้องรีบกลับวัดวชิราลงกรณวราราม เพื่อ

ให้ทันเวลาอบรม

เวลา ๑๓.๐๐ น. เศษ พระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอปากช่อง-สีคิ้ว  

ข้าราชการและประชาชนได้ประชมุพร้อมกันทีศ่าลาการเปรยีญวัดวชริาลงกรณวราราม 

ประมาณ ๔๐๐ คน เพือ่รอรับโอวาท เมือ่พร้อมแล้ว พระศรธีรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะ

จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวรายงานว่า เกล้ากระผมในนามพระภิกษุ สามเณร 

เขตอ�าเภอปากช่อง อ�าเภอสีคิ้ว ๕ วัด คือวัดใหม่ส�าโรง วัดเขาจันตรี วัดเทพพิทักษ์-

ปุณณาราม และวัดวชิราลงกรณวราราม มีจ�านวน ๑๐๕ รูป ได้ พร้อมใจกันน�า 

เครื่องสักการะถวายในคราวท่ีพระเดชพระคุณเมตตามาเยี่ยมและในโอกาสน้ี เกล้าฯ  

ทั้งหลายขอรับโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการคณะสืบไป

เมือ่รายงานจบแล้ว สมเดจ็ฯ ได้ประทานโอวาทแก่พระภกิษสุามเณร ข้าราชการ

และประชาชน ดังนี้

“ขอขอบใจในการต้อนรบัด้วยอัธยาศยัไมตรีของท่านทัง้หลาย การมาเยีย่มเยยีน

ครัง้นี ้ทางคณะได้ปรารภจัดขึน้ กเ็พือ่ให้วดักบับ้าน ข้าราชการกบัประชาชน ได้มีโอกาส

มาพบปะกัน ร่วมกันประกอบกุศลกรรมความดีเป็นการผูกสามัคคีไมตรี สนิทสนม 

คุน้เคยกนั ดงัเช่นทีไ่ด้มาร่วมท�าบญุเลีย้งพระกนัในวนันี ้เป็นต้น จงึจะถอืโอกาสกล่าว

สัมโมทนียกถาพอให้เกิดความยินดีในกุศลกิจทั้งปวง
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เราท้ังหลายน้ัน ไม่ว่าจะเป็นบรรพชติหรอืคฤหสัถ์ หรอือยูใ่นประเทศใด ช้ันใด 

กอ็ยูใ่นกรอบใหญ่คือหลักไตรรงค์ อันได้แก่ ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ อนัเดยีวกัน 

จึงขอกล่าวธรรมกถาอิงหลักท้ังสามประการนี้ พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและ 

สัมมาปฏิบัติแก่ท่านทั้งหลายดังนี้

หลักที่ ๑ คือ ชาตินั้น ทั่วไปก็หมายถึงชาติไทย เรื่องชาตินี้พระพุทธเจ้า 

ก็ตรัสสอนไว้เช่นกัน แต่ตรัสไว้ในความหมายของหมู่ชน ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี 

ความพร้อมเพรียงกันของหมู่ให้เกิดสุข คือเมื่อเราทั้งหลาย ซึ่งอยู่รวมหมู่เดียวกัน  

เป็นชาติเดียวกัน พร้อมเพรียงกัน ก็ย่อมก่อให้เกิดความเจริญเป็นสุขด�ารงหมู่ คือ 

ชาตไิว้ได้

หลักที่ ๒ คือ ศาสนานั้น ก็หมายถึงศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาของคนไทย

ส่วนใหญ่ ชาตจิะมคีวามสามคัครีวมกนัอยูไ่ด้กเ็พราะศาสนา เพราะศาสนาเป็นเครือ่ง

ปกครองใจของคนทัง้หลายให้ประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ มัน่อยูใ่นศลีธรรมและกฎหมาย

บ้านเมอืง มเีมตตาอารต่ีอกนัเอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืกนั ต่างฝ่ายต่างกช่็วยบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ

แก่กันและกัน ประกอบสัมมาชีพ ช่วยกันทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้เจริญ ตั้งตนอยู่ใน 

ศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนี้ศาสนาจึงเป็นเครื่องผูกพันให้ชาติมีสามัคคีรวมกันอยู่

ได้โดยสงบสุข

หลักท่ี ๓ คือ พระมหากษัตรย์ิ คือองค์พระประมขุของชาต ิส�าหรับประเทศไทย

เรานัน้ได้มพีระมหากษตัรย์ิ ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติสืบต่อกนัมาแต่โบราณกาล 

ทรงเป็นทีร่วมของจติใจประชาชน อันการปกครองนัน้จ�าเป็นต้องม ีประมขุ เช่นในทาง

คณะสงฆ์ก็ต้องมีประมุข คือหัวหน้าเป็นชั้น ๆ ตามล�าดับ จนกระทั่งถึงประมุขสูงสุด 

คอื สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทางฝ่ายบ้านเมอืงกต้็องมปีระมขุตาม

ล�าดับชั้นกระทั่งถึงชั้นสูงสุด คือ พระมหากษัตริย์ องค์พระประมุขของชาติ ซึ่งทรง

ปกครองโดยอาศัยหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา เป็นเหตใุห้ประชาชนเกดิความร่มเยน็

เป็นสุขท่ัวกัน แม้ผู้ปกครองระดับอ่ืน ๆ เม่ือได้ปกครองโดยอาศัยหลักธรรมส�าหรับ 

ผูป้กครองในพระพทุธศาสนาแล้ว กย่็อมจะสามารถก่อให้เกดิความผาสุกแก่ประชาชน

ได้เช่นเดียวกัน
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เมื่อเข้าใจว่าหลักทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่างต้องอิงอาศัย

กันดังนี้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความสวัสดีในที่ทุกสถาน เพราะความสุขทุกข์ของหมู่ใหญ่

เช่นชาตไิทยเป็นต้นนัน้ จะมเีพยีงกลุม่หนึง่ไม่ได้ จะต้องมีความเกีย่วเนือ่งกนั ถ้าชาติ

ระส�่าระสาย ศาสนากล่าวคือคณะสงฆ์ก็ไม่อาจด�ารงอยู่ได้โดยสวัสดี เม่ือศาสนา

ระส�า่ระสาย ชาตกิย่็อมจะวุน่วายไปด้วย ดงันัน้ทกุฝ่ายจึงจ�าต้องตัง้มัน่อยู่ในพระธรรม

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แล้วน�ามาปฏิบตัปิกครองใจตามสมควรแก่ภมูชิัน้ เพือ่เกดิ

ความสวัสดีแก่ทุกฝ่ายทุกคน

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่านทั้ง

หลายให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญอายุ วรรณะ

สุขะ พละ ประกอบกันเป็นสมรรถภาพ สามารถปฏิบัติกรณียกิจตามหน้าท่ีของตน

สามารถปฏบัิตธิรรมปกครองใจ เพือ่รักษาชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ให้ทกุ ๆ คน

มีความสุขความเจริญ ตลอดนิรันดรกาล เทอญ.”

เมื่อโอวาทจบแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มอบหนังสือและคัมภีร์ไทยชุด  

วชิรญาณวงศ์เทศนาแก่พระราชสุทธาจารย์ มอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่เจ้าคณะต�าบล 

เจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ ทีม่าต้อนรบั แจกหนงัสือแก่ข้าราชการและประชาชนทีม่าร่วมฟัง

โอวาท ณ ที่นี้ มอบหนังสือและเหรียญท่ีระลึกแก่นายอ�าเภอปากช่อง และคณะ

ข้าราชการที่มาให้การต้อนรับ แล้วเลิกประชุม

วัดวชิราลงกรณวราราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยนางทิพย์ นิยมเหตุ  

เป็นผู้บริจาคที่ดินและทุนทรัพย์สร้างถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา 

วชิราลงกรณ์ ซึ่งขณะนั้นทรงด�ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า

วชิราลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน�้าแดง ต�าบลปากช่อง อ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปในพระราชพิธีทรงวางศิลาฤกษ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๐๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ และได้รับ

พระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๖  

เป็น พระอารามหลวงชัน้ตรชีนดิวรวหิาร พระราชสทุธาจารย์ (โชต)ิ ได้รบัอาราธนาจาก
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วดัสทุธจินดามาเป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบัน มีเสนาสนะ คือ พระอุโบสถ ๑ หลัง วิหาร ๑ 

หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๑๐ หลัง หอระฆัง มีโรงเรียนเด็ก ๑ หลัง  

และมีพระต�าหนักซ่ึงผู้สร้างวัดนี้ได้สร้างขึ้นถวายให้เป็นพระพุทธบาทจ�าลอง และ

พระพุทธรูปปางปาริเลยยกะ การก่อสร้างมีการวางผังอย่างแน่นอน วัดนี้อยู่ห่างจาก

ตวัอ�าเภอปากช่องราว ๙ กโิลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดันครราชสมีาราว ๑๒๐ กโิลเมตร 

ในพรรษกาลมีพระภกิษุสามเณรราว ๕๐ รูป นอกพรรษามพีระภกิษุสามเณรอยูป่ระจ�า

ประมาณ ๓๐ รูป ปัจจุบันมีพระ ๑๐ รูป สามเณร ๒๐ รูป เป็นนักธรรม ๑๐ รูป 

เปรียญ ๒ รูป มีการจัดการศึกษาเล่าเรียนที่วัดของตนเอง มีพระที่สวดปาฏิโมกข ์

ได้ ๒ รูป ท่ีวัดน้ีมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วย โดยความร่วมมือ 

ของสภาการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั และมกีารเปิดการบวชอบรมสามเณรภาคฤดู

ร้อน ซึง่ได้กระท�ามาหลายปีแล้ว มเียาวชนมาสมัครบวชเป็นสามเณรรบัการฝึกอบรม

ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ รูป

เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางจากวัดวชิราลงกรณวราราม ไปวัดสุทธจินดา  

พระราชสทิธาจารย์ได้ร่วมเดินทางไปกบัคณะด้วย ระยะทางระหว่างสระบรุถีงึนครราชสมีา 

เป็นทีส่งูเตม็ไปด้วยขนุเขา ถนนมิตรภาพวิง่ไปตามไหล่เขาและสนัเขา สองข้างทางเตม็

ไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนน่าดู ท�าไร่กันเป็นส่วนมาก มีวัดรายไปตามสองข้างทาง 

เป็นระยะ ๆ แต่ส่วนมากเป็นวัดเล็ก ๆ และก�าลังก่อสร้าง

เวลา ๑๖.๑๑ น. ถึงวัดสุทธจินดา พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ป.ธ.๕)  

เจ้าอาวาสวดัสทุธจนิดา เจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธรรมยตุ) รอต้อนรับ แล้วน�าเข้าสู่

ศาลาซึ่งมีพระภิกษุสามเณรประชุมกันรอรับอยู่ประมาณ ๑๐๐ รูปเศษ พร้อมด้วย 

พ.ต.ท.เอนก จันทรกาญจนตานนท์ รองผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 

พ.ต.วโิรจน์ ทสยนัไชย อนศุาสนาจารย์ มทบ.๓ นายจรัญ ปัทมดิลก อปุนายกพุทธสมาคม

จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกพุทธสมาคมและอุบาสก อุบาสิกา

ประมาณ ๑๐๐ คน เข้าสูศ่าลาบชูาพระรตันตรยัแล้วสนทนากบัเจ้าคณะ และเจ้าอาวาส

วดัต่าง ๆ ทีม่าร่วมต้อนรับพอสมควรแก่เวลาแล้วไปพกัทีก่ฏุ ิ“เมนะรุจ”ิ คณะกรรมการ

พุทธสมาคมจงัหวดันครราชสมีาเข้าไปถวายสกัการะ และรองผูก้�ากบัต�ารวจภธูรจงัหวดั

นครราชสีมานมัสการและสนทนาด้วย รองผู้ก�ากับฯ ได้กราบเรียนว่า ได้พยายาม

ชักชวนประชาชนให้สนใจทางศาสนาและศีลธรรม เช่น ได้พยายามแนะน�าให้สถาน
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อบายมุขและสถานเริงรมย์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาหยุดกิจการ ๑ วัน ในวัน

ส�าคัญทางศาสนา ก็ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือท่ัวกัน ดูจะเป็นจังหวัดเดียวท่ีท�าได้ 

ในขณะนี้ สมเด็จฯ แจกเหรียญที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ลากลับไป

เวลา ๑๗.๑๕ น. พระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอเมืองจ�านวน ๙ วัด  

วัดสุทธจินดา วัดศาลาทอง วัดป่าสาลวัน วัดศาลาลอย วัดป่าจักราช วัดป่าคีรีวัลย์  

วัดป่าศรัทธาราม วัดป่าเวฬุวัน วัดป่าธรรมิการาม มาประชุมพร้อมกันท่ีศาลา  

วัดสุทธจินดา พระสังฆาธิการที่ร่วมประชุม คือ เจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธรรมยุต) 

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เจ้าคณะอ�าเภอเมืองและเจ้าคณะต�าบล 

อีกหลายรูป รวมทั้งพระเทพปัญญามุนี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธรรมยุต)  

และพระราชวราลังการ เลขาธิการคณะธรรมยุตด้วย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  

สมเด็จฯ น�าท�าวัตรค�่า จบแล้วสวดมนต์ต่อ พระเทพปัญญามุนี ขัดชุมนุมเทวดา  

และขัดต�านานธรรมจกัร เมือ่ท�าวตัรสวดมนต์จบแล้ว พระศรธีรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะ

จังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ได้รายงานการคณะในจังหวัดนครราชสีมาว่า :-

“เกล้าฯ พระศรธีรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะจงัหวดันครราชสมีา บรุรีมัย์ ขอถอื

โอกาส ณ บัดนี้ รายงานการคณะเพื่อทราบดังต่อไปนี้

๑. ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีจ�านวนวัด ๑๗ วัด ส�านักสงฆ์ ๕ แห่ง 

ส�านักกรรมฐาน ๓ แห่ง จ�านวนพระภิกษุ ๑๔๕ รูป จ�านวนสามเณร ๑๙๗ รูป 

จ�านวนเด็กวัด ๒๕ คน พระสังฆาธิการ ชั้นภาค ๑ รูป ชั้นจังหวัด ๑ รูป ชั้นอ�าเภอ 

๒ รูป ชั้นต�าบล ๒ รูป ชั้นเจ้าอาวาส ๑๒ รูป จ�านวนพระอุปัชฌาย์ ๖ รูป จ�านวน

โรงเรียน ประเภท นกัธรรมบาล ี๔ โรง ประเภทธรรม ๓ โรง จ�านวนพระเปรียญ ๙ รปู 

จ�านวนพระนกัธรรม ๕๐ รปู จ�านวนสมาคมพทุธสมาคม ๑ สมาคม ยวุพทุธกิสมาคม 

๑ สมาคม โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ ๒ แห่ง หน่วยนพก ๑ หน่วย  

จ�านวนศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงแล้ว ก. อุโบสถ ๑๐ หลัง 

ศาลาการเปรียญ ๘ หลัง โรงเรียนปริยัติธรรม ๑ หลัง เสนาสนะ ๑๑๕ หลัง

๒. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ มีจ�านวนวัด ๕ วัด ส�านักสงฆ์ ๓ แห่ง ส�านัก 

กรรมฐาน ๑ แห่ง จ�านวนพระภกิษ ุ๕๐ รปู สามเณร ๗๐ รปู จ�านวนศษิย์ ๒๐ คน 
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พระสังฆาธิการชั้นเจ้าอาวาส ๒ รูป จ�านวนโรงเรียนประเภทธรรม ๒ โรง จ�านวน 

พระนักธรรม ๙ รูป โรงเรียนสอนศาสนาหน่วยนพกะ ๒ หน่วย จ�านวนศาสนสถาน 

ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงแล้ว อุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๓ หลัง 

เสนาสนะ ๕๐ หลัง

๓.  รวมใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ มีจ�านวนวัด  

๒๒ วัด ส�านักสงฆ์ ๘ แห่ง ส�านักกรรมฐาน ๔ แห่ง จ�านวนพระภิกษุ ๑๙๕ รูป 

จ�านวนสามเณร ๒๖๗ รูป จ�านวนศิษย์วัด ๔๕ คน พระสังฆาธิการชั้นภาค ๑ รูป 

ชั้นจังหวัด ๑ รูป ชั้นอ�าเภอ ๒ รูป ชั้นต�าบล ๒ รูป ชั้นเจ้าอาวาส ๔ รูป จ�านวน 

พระอปัุชฌาย์ ๖ รปู จ�านวนโรงเรยีนประเภทธรรมบาล ี๔ โรง ประเภทนกัธรรม ๔ โรง 

จ�านวนพระเปรียญ ๙ รูป จ�านวนพระนักธรรม ๕๙ รูป จ�านวนสมาคมพุทธสมาคม 

๑ สมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ๑ สมาคม โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ ๒ แห่ง  

หน่วยนพกะ ๓ หน่วย จ�านวนศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะ ถาวร 

มัน่คงแล้ว ก. อุโบสถ ๑๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑๑ หลัง โรงเรียน ปริยัติธรรม  

๑ หลัง เสนาสนะ ๑๖๕ หลัง

พระภิกษุที่มาประชุมกัน ณ บัดนี้ อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง และอ�าเภอจักราช 

รวม ๑๐ วัด มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๒๕ รูป จ�านวนพระภิกษุดังกล่าวขอน้อมถวายเครื่อง

สกัการะ และขอรบัโอวาทเพ่ือปฏบัิตเิป็นสริมิงคลสืบสันตวิงศ์พระศาสนา ฉลองพระเดช

พระคุณต่อไป

เมือ่รายงานจบแล้ว สมเดจ็ฯ ได้ประทานโอวาทแก่พระภกิษสุามเณรทัง้หลาย 

มีใจความว่า

“รู้สึกอนุโมทนาเม่ือได้มาเห็นความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาในส่วนนี้ 

และรู้สึกซาบซ้ึงในอัธยาศัยไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้มาให้การต้อนรับ แม้บางท่าน

จะสูงอายุแล้วก็อุตสาหะเดินทางมาจากที่ไกล ๆ กิจการท่ีท่านเจ้าคณะท้ังหลาย 

ได้ปฏบิตัไิปแล้วกไ็ม่มสีิง่ใดจะทกัท้วงได้ ทัง้นีก้เ็พราะท่านทัง้หลายมคีวามเข้มแขง็ขยัน

หม่ันเพียร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจ ส่งเสริมเจ้าคณะระดับ 

ต่าง ๆ ให้มคีวามสามารถในการปฏบิตัศิาสนกิจ จนกระท่ังได้ตัง้โรงเรียนพระสงัฆาธกิาร
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ข้ึนที่วัดน้ี เพื่อส่งเสริมการปกครองคณะให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากที่ท่านบูรพาจารย์ 

ทั้งหลายได้สืบต่อกันมา ซึ่งสืบมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงตั้ง

คณะธรรมยุตขึ้น เช่น ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) สมเด็จ 

พระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส) เป็นต้น ท้ังฝ่ายคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ และได้มีการ 

ตระเตรยีมผูท้ีจ่ะส�ารองขึน้ไป โดยการตัง้โรงเรยีนพระสังฆาธกิารดงักล่าวแล้ว จงึเป็น

สิ่งน่าอนุโมทนา จึงขอให้เราทุกคนจงช่วยกันรับผิดชอบ ในความด�ารงอยู่ความเจริญ

ของพระศาสนา ตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัย ช่วยสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ท�าตนให้เป็น

ทีต่ัง้แห่งศรทัธาปสาทะ ชีท้างสวรรค์ ทางนพิพาน แก่คนท้ังหลายตามโอกาสตามหน้าท่ี

ของสมณะ

กิจต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ เป็นกิจพึงปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรทุกรูป  

เพราะพระภกิษสุามเณรทกุรปู เป็นผูม้ส่ีวนในการสร้างความเจรญิแก่พระศาสนาด้วย

กันทั้งน้ัน เม่ือไม่สามารถจะสร้างความเจริญอย่างอื่นแก่พระศาสนา ก็ขอให้ช่วยกัน 

ประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย ให้เป็นพระเณรท่ีดีเป็นท่ีตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ แต่ว่า

เพียงแค่เรียนแต่รู้อย่างเดียว ไม่ปฏิบัติพระธรรมวินัย ย่อมจะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา 

ปสาทะสู้ผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยไม่ได้ ดังจะเห็นว่า พระที่เก่งปริยัตินั้น มีผู้

เคารพนบัถอืสูพ้ระกรรมฐานไม่ได้ ฉะน้ัน เราจงึควรพยายามรักษาความดอีนับูรพาจารย์

ทั้งหลายได้ปฏิบัติมาอันนี้ไว้ และความดีที่ท่านสร้างสรรค์ไว้นั้น เมื่อสรุปลงแล้วกค็อื 

ปริยตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ นัน่เอง ส่วนปรยิตันิัน้เรากท็ะนบุ�ารงุกนัตามสมควรแล้ว จึงขอให้

เราช่วยกนัเน้นในเร่ืองปฏบิตัคิอื ปฏบิตัใินศลี สมาธ ิปัญญาให้มาก ศลีนัน้เรากป็ฏบิตัิ

อยู่แล้ว แต่ขออย่าให้เป็นเพียงเปลือก ส่วนสมาธิและปัญญานั้นถ้าขาดไปเสียแล้ว  

ศลีก็ไม่บรบูิรณ์ ฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่า กรรมฐานนัน้ เป็นส่ิงท่ีพระเราจะขาดเสียไม่ได ้ 

จึงขอชักชวนให้เราทั้งหลายสนใจเรื่องกรรมฐาน อันเป็นส่วนของสมาธิและปัญญาอีก

อนัหนึง่ เมือ่ท�าได้กไ็ด้ชือ่ว่าได้ช่วยกนัรกัษา ความดทีีท่่านบรูพาจารย์ทัง้หลายได้สร้าง

ไว้และปฏิบัติสืบ ๆ กันมา

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่าน 

ทั้งหลายให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมกันเป็นก�าลังสมรรถภาพในอันที่จะ 

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่ชอบทุก ๆ ท่าน เทอญ.”
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เมื่อโอวาทจบแล้ว พระราชวราลังการ เลขาธิการคณะธรรมยุต เรียกชื่อ  

พระสงัฆาธกิารเข้ามารบัของท่ีระลึกจากสมเดจ็ ฯ ทลีะรูป คอื ให้หนงัสอื ๒ ชดุใหญ่ 

และคัมภีร์ไทย ชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา แก่พระธรรมบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ 

(ธรรมยตุ) ในฐานะเจ้าอาวาสวดัสุทธจินดา ให้หนงัสือ ๑ ชดุแก่พระศรธีรรมวงศาจารย์ 

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และให้หนังสือชุดเล็กแก่เจ้าคณะอ�าเภอ 

และเจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาสทุกรูปที่มาร่วมประชุมในที่นั้น เสร็จแล้วเลิกประชุม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ไปวัดพระนารายณ์มหาราช เยี่ยมพระเทพสีมาภรณ์  

(พุ่ม ป.๗) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (มหานิกาย) เมื่อไปถึง พระเทพสีมาภรณ์ 

มารอต้อนรับที่บริเวณหน้าพระวิหาร แล้วน�าสมเด็จฯ พร้อมท้ังคณะสู่พระวิหาร  

พระภิกษุสามเณรวัดพระนารายณ์มหาราช พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกา ประชุมต้อนรับ

อยู่ในพระวหิาร พระภกิษุสามเณรประมาณ ๖๐ รปู อบุาสกอบุาสิกาประมาณ ๕๐ คน 

เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ บชูาพระรตันตรยั แล้วสนทนา พระธรรมบณัฑติ พระราชวราลงัการ 

พระศรีธรรมวงศาจารย์ พระครูประสิทธิพุทธมนต์ พระครูพุทธมนต์ปรีชา ร่วมไปใน

คณะด้วย ได้สนทนาถึงเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ได้ทราบว่าในวัดนี้มีการ

ตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ เปิดให้พระภิกษุสามเณรเรียนได้ มีพระเณรมาเรียนกันมาก 

ทัง้จากวัดน้ีเองและจากวดัต่าง ๆ การเล่าเรยีนทางปรยิตัธิรรมท้ังทางนกัธรรมและบาลกี็

มีเรียนด้วย แต่จ�านวนน้อยกว่าเรียนในโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ในวันนั้นก็มีพระเปรียญ 

๙ ประโยคของส�านกัวดัพระนารายณ์มหาราชมาร่วมต้อนรบัอยูด้่วย แต่ปัจจบุนัไปเป็น

เจ้าอาวาสอยูอี่กวดัหนึง่ ได้แลกเปลีย่นทศันะเกีย่วกบัการศกึษาซึง่กนัและกนั สมเดจ็ฯ 

ได้ปรารภว่า เกีย่วกบัการศกึษาของพระภกิษสุามเณรนัน้ ทางมหาเถรสมาคมกม็คีวาม

ห่วงใยอยู่ เพราะรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้พระเณรชอบเรียนในทางโลกกันมากกว่าทางธรรม  

โดยเฉพาะกค็อืโรงเรยีนศกึษาผูใ้หญ่ ทางมหาเถรสมาคมกก็�าลังพจิารณาแก้ไขเพือ่กนั

มิให้การศึกษา พระธรรมวินัยเสื่อมทรามลงไป เกรงว่าต่อไปในอนาคตพระเณรจะพา

กันทิ้งการเล่าเรียนพระธรรมวินัย อันเป็นหลักของพระศาสนาเสียหมด ท่านเจ้าคณะ

จังหวัดได้ต้อนรับและสนทนาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรี พอสมควรแก่เวลาแล้ว  

สมเด็จฯ มอบหนังสือ ๑ ชุด และคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แก่เจ้า

คณะจังหวัด แจกหนังสือแก่พระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาที่มาต้อนรับแล้ว

ลากลับ
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วัดพระนารายณ์มหาราชนี้ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่

ในต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา แต่ก่อนเรียกกันว่า วัดกลางบ้าง วัดกลาง

นครบ้าง ต่อมาภายหลังจึงได้เปล่ียนชือ่เป็น วดัพระนารายณ์มหาราช วดันีเ้ป็นวดัเก่า

วดัหน่ึง ตามประวตักิล่าวว่า สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชแห่งกรงุศรีอยุธยา ทรงเป็น

ผู้สร้างราว พ.ศ. ๒๑๙๙ พร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา ความจริงวัดนี้เป็น 

พระอารามหลวงมาต้ังแต่ดั้งเดิม เพราะเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง แต่คงร่วง

โรยมาเป็นเวลานาน จึงเพิ่งมาขอพระราชทานเป็นพระอารามหลวงใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ในรัชกาลที่ ๘ วัดนี้นอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่และคู่บ้าน คู่เมือง 

ยังมีศิลปวัตถุน่าชมหลายอย่าง และเป็นท่ีประดิษฐานเทวรูปโบราณส�าคัญ อันเป็น

สญัลกัษณ์แสดงพระนามของผูส้ร้างวดั คือ เทวรปูพระนารายณ์ ๔ กร ยืนสูง ๑๗ นิว้ 

จ�าหลกัด้วยหนิทราย ฝีมอืขอมโบราณ วดันีม้ถีาวรวตัถทุีส่�าคญั คอื พระอโุบสถตัง้อยู่

บนเกาะกลางน�้า มีสะพานทอดข้ามไปได้ พระวิหารตั้งอยู่บนเนินสูง เคยเป็นสถาน

ศึกษาของโรงเรียนสามัญมาก่อน เป็นสถานที่สอบธรรมในสมัยที่ยังมีนักเรียนน้อย  

เป็นที่ประชุมถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่โตทันสมัย 

ในพรรษกาล มีพระภิกษุสามเณรปีละมาก ๆ ทุกปี ในวันที่ไปเยี่ยมนั้นเป็นกลางคืน

จึงไม่มีโอกาสดูบริเวณวัด แต่ก็พอเห็นได้ว่าเป็นวัดกว้างใหญ่ มีเสนาสนะหนาแน่น

เมื่อถึงวัดสุทธจินดาแล้ว จ.ส.ต.อาศรม พิทักษ์ผล แห่งกองการทหารสื่อสาร 

กรมต�ารวจ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย

คืนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖ พักแรมที่วัดสุทธจินดา วัดนี้เป็นพระอาราม

หลวงชัน้ตร ีชนดิวรวหิาร ตัง้อยูร่มิถนนราชด�าเนนิด้านตะวนัตก ตรงกนัข้ามกบัศาลา

กลางจงัหวดันครราชสมีา เนือ้ทีว่ดัทัง้หมดราว ๒๔ ไร่เศษ ได้รบัพระราชทานวสุิงคามสีมา 

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รบัพระราชทานสถาปนาเป็นพระอารามหลวงช้ันตร ีเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๘ 

วัดน้ีตามต�านานกล่าวว่า เดิมเป็นวัดสองวัดติดกัน คือ วัดบรมจินดาอยู่ทางส่วนใต้ 

และวัดสมบูรณ์จิ๋วสีมารามอยู่ทางส่วนเหนือ ตกถึง พ.ศ. ๒๔๖๗ คณะราชการทหาร 

พลเรอืน และพ่อค้าประชาชน ซึง่มพีระยาเพ็ชรปาณ ี(ดัน่ รัตนประจติ) สมุหเทศาภบิาล

มณฑลนครราชสมีา เป็นประธาน ปรกึษากนัว่า เมอืงนครราชสมีาเป็นหวัเมอืงเอกใน

ภาคอสีาน การพระศาสนายังไม่เจรญิรุง่เรอืง เนือ่งจากเจ้าคณะมณฑลไม่ได้สถิตอยูท่ี่
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มณฑล ควรจะอาราธนาเจ้าคณะมณฑลให้มาสถติอยูป่ระจ�าเมือง จงึเหน็ว่าควรจะรวม

วดับรมจินดากบัวดัสมบรูณ์จิว๋สมีารามเข้าเป็นวัดเดยีวกนั จงึได้กราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ก็ทรงประทานอนุมัติให้จัด

ได้ตามประสงค์ และประทานนามวัดนี้ใหม่ว่า “วัดสุทธจินดา” เม่ือสถาปนาขึ้นเป็น 

วัดสุทธจินดาแล้ว ก็เร่ิมสร้างพระอุโบสถใหม่โดยถ่ายแบบไปจากวัดปรินายก 

กรุงเทพมหานคร และสร้างพระพทุธรปูเป็นพระประธานในพระอโุบสถ นามว่าพระพทุธ-

สหีนารท แล้วอาราธนาสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโฺส) ครัง้เป็นพระโพธวิงศาจารย์ 

เจ้าคณะมณฑล นครราชสีมา จากวัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานีมาเป็นเจ้าอาวาส  

นับเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ ต่อมาก็ได้มีเจ้าอาวาสมาเป็นล�าดับคือ พระโพธิวงศาจารย์ 

(สงัทอง นาควโร ป.ธ.๕) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที ่๒ พระอรยิเวท ี(เขียน ติสโีล ป.ธ.๙) 

เป็นเจ้าอาวาสองค์ที ่๓ พระราชสทุธาจารย์ (โชต ิคณุสมฺปนโฺน ป.ธ.๕)๑ เป็นเจ้าอาวาส

องค์ที่ ๔ (ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม) และพระธรรมบัณฑิต  

(ญาณ าณชาโล ป.ธ.๕) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ปัจจุบันวัดสุทธจินดาเป็น

ศูนย์กลางของการศึกษา และการปกครองของคณะธรรมยุตท่ีส�าคัญแห่งหน่ึงใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพรรษกาลมีพระภิกษุสามเณรราว ๗๐-๘๐ รูป ปัจจุบัน

มีพระ ๒๕ รูป เป็นสามเณร ๔๕ รูป เป็นนักธรรม ๕๕ รูป เป็นเปรียญ ๓ รูป  

มีพระที่สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้ ๖ รูป และยังเป็นท่ีตั้งสถาบันท่ีส�าคัญ ๆ  

อีกหลายอย่าง คือ (๑) โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาคของคณะธรรมยุต  

๑๘ ภาค (๒) พทุธสมาคมจงัหวดันครราชสมีา (๓) ยวุพทุธิกสมาคมจงัหวดันครราชสมีา 

(๔) พิพิธภัณฑ์สถานของกรมศิลปากร จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้เปิด

โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และจัดให้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  

ปีละประมาณ ๑๐๐ รูปด้วย มีเสนาสนะที่เป็นหลักคือ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ 

หอระฆัง โรงเรียนพระปริยัติธรรมและกุฏิ ๑๔ หลัง วัดสุทธจินดายังมีธรรมเนียม  

ที่น่าสนใจอีกอย่างหน่ึงคือ เวลา ๒๑.๓๐ น. ของทุกคืน จะมีการตีระฆัง ๓ ครา  

เป็นเครื่องหมายบอกว่า “บัดน้ีหมดเวลาที่จะเล่นจะคุยกันต่อไปแล้ว หากมีธุระที่จะ

ต้องท�าก็ให้รีบท�าได้ หากไม่มีธุระอะไรก็ให้พระภิกษุสามเณรทั้งหลายจ�าวัดได้แล้ว”

๑ ในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ รบัพระราชทานเลือ่นเป็น พระเทพสทุธาจารย์
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วันที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๕.๔๕ น. ได้อรุณแล้ว พระธรรมบัณฑิตน�าสมเด็จฯ ออกบิณฑบาต 

พร้อมด้วยพระอนุจร คือ พระราชวราลังการ พระสมบตั ิและพระภกิษสุามเณรท้องถิน่

เวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลาโรงฉัน มีอุบาสกอุบาสิกาน�าภัตตาหาร  

มาถวายพระภิกษุสามเณรมากมาย เมื่อพระภิกษุสามเณรพร้อมเพรียงกันแล้ว  

สมเด็จ ฯ น�าอนุโมทนา เสร็จแล้วฉัน ในระหว่างฉันฝนตกเล็กน้อย เป็นที่น่าสังเกต 

ว่าตลอดเวลาท่ีเดินทางครั้งน้ีฝนตกเป็นระยะ ๆ ตลอดทาง มากบ้างน้อยบ้าง  

สร้างความปีติยินดีให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

เวลา ๐๘.๐๐ น. เศษ ไปให้โอวาทแก่พระนักเรียนโรงเรียนพระสังฆาธิการ

ชั้นต้นของคณะธรรมยุต ๑๘ ภาค จ�านวน ๓๖ รูป ซึ่งมาจากจังหวัดต่าง ๆ ของทุก

ภาค ๓๔ จงัหวดั พระสงัฆาธกิารท่ีเข้ามารบัการศกึษาอบรม ณ โรงเรยีนพระสงัฆาธิ

การชั้นต้นนี้ เป็นระดับเจ้าอาวาส หลักสูตรในการศึกษาอบรม ๑ เดือน วิชา ต่าง ๆ 

ทีบ่รรยายแก่พระสงัฆาธิการคือ (๑) ภาคปฏบิตัใินพธิกีรรมและศาสนพธิ ี๒) สารบรรณ 

(๓) การบริหารคณะสงฆ์ใน (๔) องค์การและระเบียบบริหารคณะธรรมยุต  

(๕) ศาสนาเปรียบเทียบและพุทธศาสนา (๖) การพัฒนาวิชาการช่างและการวางผัง 

(๗) วนิยัปฏบัิต ิ(๘) การประชาสมัพันธ์ เมือ่พระนกัเรยีนเข้าประจ�าที ่ในห้องประชุม

เรียบร้อยแล้ว สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย น�าบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  

พระธรรมบณัฑติ ผู้อ�านวยการโรงเรยีนพระสงัฆาธกิาร ช้ันต้นของคณะธรรมยุต ๑๘ ภาค 

กล่าวรายงานว่า
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“เกล้าฯ ขอประทานกราบเรียน เจ้าพระคุณฯ ที่สักการะยิ่ง ณ โอกาสนี้  

ขอประทานสังเขปความเป็นมาของโรงเรียนพระสังฆาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  

เดือนมกราคม วันที่ ๒๕ ณ หอธรรมวิจารณ์ วัดบรมนิวาส ขณะนั้นเจ้าพระคุณ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ติสสมหาเถระ ก�าลังอาพาธหนัก นายแพทย์ลงความเห็น  

ว่าเป็นเรื่องแก้ยาก บัญชาให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ธมฺมธโร องค์ปัจจุบัน

กับเกล้าฯ เข้าไปในห้องธรรมวิจารณ์ ก็บัญชาอะไรต่ออะไรเกี่ยวแก่คณะ ค�าสุดท้าย

ซึ่งพระเดชพระคุณท่านฯ บัญชาออกมาว่า “ฉันได้ตั้งคณะและอบรมราษฎรมาเป็น

เวลา ๖๐ ปีก็ได้เท่าที่พวกเธอเห็น ต่อไปนี้ฉันหมดโอกาส ขอมอบสิ่งอันนี้ให้กับพวก

เธอท�าต่อไป “อันเป็นบัญชาของพ่อแม่ ไม่ใช่เพียงของบูรพาจารย์ จึงบรรจุไว้ในกล่อง

ดวงใจ รับภาระสนองพระเดชพระคุณต่อมา อันนี้เป็นมูลเหตุอันล�้าค่า ท�าให้ต้องเสีย

สละทกุสิง่ทกุอย่าง เพือ่การสบืมรดกของพ่อแม่ อนันีเ้ป็นค�า ทีเ่กล้าฯ น�าออกเปิดเผย

ในท่ามกลางของพระเถรานเุถระโรงเรยีนพระสงัฆาธกิารนี ้กส็บืเนือ่งมาจากค�าสัง่ของ

พ่อแม่ และค�ารับมรดกดังที่กราบเรียนมานั้น ในโอกาสนี้ ผลแห่งบัญชานั้น ก็ได้ผล

เป็นทีป่ระจกัษ์ต้ังแต่ปี ๒๕๑๒ เป็นต้นมา ในสองปีแรก คอืปี ๒๕๑๒-๒๕๑๓ เกล้าฯ  

ได้น�าพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ไปรับการอบรม ในพรรษาปีละ ๔ เดือน  

ที่วัดป่าสาลวัน การท่ีไปอยู่วัดป่าสาลวัน ก็ด้วยเป็นความปรารถนาที่จะให้บรรดา 

พระสงัฆาธกิารระดบันัน้ตระหนักในความส�าคญัของการปฏบิตัพิระธรรมวนิยั และกไ็ด้

ความสนบัสนนุของท่าน พ.อ.ป่ิน มทุกุนัต์ อยากจะให้ม ีการอบรมหนกัไปในทางจติใจ

อยูใ่นป่า เหตุการณ์ในสองปีกร็าบรืน่ ตอนหลงัมา คณะธรรมยตุภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เหน็ความล�าบากจงึมมีตย้ิายส�านกัอบรมพระสังฆาธกิาร มาท่ีวัดสุทธจนิดา ส่วนวัตถุนัน้ 

ทางสื่อสารทหารอากาศ โดยเฉพาะสถานีวิทยุภาคพิเศษ ๐๑ ได้ทราบการด�าเนิน

กจิการอนันี ้การอบรมอยู่ป่ากเ็กดิศรทัธาขึน้ อยากจะสนบัสนนุกจิการนีใ้ห้เป็นล�า่เป็น

สันเป็นปึกแผ่น จึงได้สร้างอาคารหลังนี้ ณ ที่นี่เป็นเวลา ๖ เดือน สิ้นทุนทรัพย์ 

๔๖๘,๙๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส�าหรับอุบาสกอุบาสิกา 

ทางจังหวัดนครราชสีมาได้มีศรัทธา สร้างอุปกรณ์ มีโต๊ะ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้เอกสาร  

เพื่อให้ความพร้อมเพรียงของสถานที่ มีตามสมควรแก่ฐานะ ประจวบเหมาะกับในปีนี้  

ทางคณะธรรมยุตส่วนกลางได้โปรดให้เจ้าคณะจังหวัดต่าง ๆ ท่านเจ้าคณะภาค  

ท่านเจ้าคณะจงัหวดัส่งบรรดาท่าน ผูม้คีณุวฒุพิอสมควร เข้ามาอบรมศกึษาตามตาราง
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สอนเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ นี่ก็ผ่านการศึกษาอบรมมาแล้วเป็นเวลา ๒ สัปดาห์  

ขณะนีก้เ็ป็นสปัดาห์ที ่๓ ซึง่เป็นวาระของพระวทิยากรจากสภาการศกึษามหามกฏุราช-

วทิยาลยั จะได้ปฏบิติังานในหน้าที ่ตามตารางสอนนัน้ ส่วนสปัดาห์สุดท้าย เป็นสัปดาห์

แห่งวนิยั ซึง่เป็นหน้าทีข่องเจ้าคณุพระราชสุทธาจารย์ และพระชนิวงศาจารย์ จะได้มา

ให้วชิาการและหนักไปในทางปฏิบัตต่ิาง ๆ นกัเรยีนทีม่าตามก�าหนดนัน้ จงัหวดัละรปู

ก็ประมาณ ๔๐ รูป แต่ปีนี้ขาดไปเสีย ๔ จังหวัด แล้วก็ยังกลับไปอีกสองจังหวัด  

จึงเหลอืนักเรียน ๓๕ รปู ทัง้ ๓๕ รปูนี ้รวมพกัท่ีวัดสุทธจนิดาแห่งเดยีว เพือ่สะดวก

ในการทีจ่ะสร้างสามคัคใีห้กนัและกนั เพราะโรงเรยีนนีมุ่้งประสงค์เป็นเป้าหมายอนัย่ิงใหญ่ 

เพื่อสร้างศาสนทายาท และผนึกก�าลังสามัคคีให้เข้าใจซึ่งกันและกันข้ึน เพ่ือรับใช ้

พระศาสนา ให้เกดิทศันะใหม่ พยายามให้พระสังฆาธกิารมองข้างหลงัว่า บรรพบรุษุ 

ของเราในระดบัสงู ท่านได้พากเพยีรพยายามสร้างแนวด ีไว้ให้เราอย่างไรบ้าง ศกึษาให้

เข้าใจแล้วก็มองถึงในอนาคตว่าอะไรเป็นอะไรทั้งในปัจจุบันด้วย เพื่อจะได้รับใช้ครูบา

อาจารย์ และพระศาสนาให้ตรงกบัปณธิาน หรือเขม็ของปฐมาจารย์ หรือบูรพาจารย์

ณ บดันี ้พระสงัฆาธกิารรุน่ที ่๑ ในนามของ ๑๘ ภาค ได้มาพร้อมแล้ว เกล้าฯ 

ในนามของพระสังฆาธิการแห่งนี้ จึงขอประทานโอกาส ได้โปรดเมตตานุเคราะห์ให้

โอวาทกบับรรดาพระสงัฆาธกิารท้ังหลาย เพือ่เป็นก�าลงัใจและเสรมิสร้างสิรมิงคลต่อไป

เมื่อจบรายงานของประธานกรรมการฯ แล้ว สมเด็จฯ ได้ประทานโอวาทแก่ 

พระนักเรียนโรงเรียนพระสังฆาธิการทั้งหลาย มีความส�าคัญว่า

“รู้สึกดีใจท่ีได้มารู้เห็นกิจการของโรงเรียนพระสังฆาธิการนี้ ซึ่งท่านประธาน

กรรมการและพระเถรานุเถระ ได้ด�าเนินการสืบเนื่องมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จ 

พระมหาวรีวงศ์ (ตสิโฺส) เป็นเวลานานถงึ ๖๐ ปี อันเป็นเสมอืนบตุรรบัมรดกสืบต่อมา

การคณะและการพระศาสนานั้น จะเส่ือมหรือเจริญ ขึ้นอยู่กับเราทั้งหลาย 

ผู้เป็นพุทธสาวก ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า “ผู้ที่จะท�าให้พระสัทธรรมเสื่อม 

หรอืเจรญิน้ัน ก็คอื ภิกษ ุ ภิกษณุ ี อบุาสก อบุาสกิา น่ันเอง” ฉะน้ัน โอกาสนีจ้งึขอ  

น�าเอาพระพุทธภาษิตเร่ืองอันตราย ๕ อย่าง อันจะพึงเกิดขึ้นในอนาคตมาฝากเป็น

ข้อคิดแก่ท่านทั้งหลาย ดังต่อไปนี้
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อนัตรายข้อท่ีหน่ึง ในอนาคต ภิกษทุีไ่ม่อบรมกาย ไม่อบรมในศลี สมาธ ิปัญญา 

จะรับบวชกุลบุตรแล้วก็ไม่สามารถแนะน�าอบรมกุลบุตรเหล่านั้นในศีล สมาธิ ปัญญา 

จะเป็นดงันีสื้บ ๆ กันไป ธรรมวนัิยท่ีผดิ ๆ กย่็อมจะเกดิข้ึน แล้วกจ็ะพากนัปฏบิตันิอก

สัตถุศาสน์ คือ พระธรรมวินัย

อนัตรายข้อทีส่อง ในอนาคต ภกิษทุีไ่ม่อบรมกาย ไม่อบรมในศีล สมาธ ิปัญญา 

จะส่งเสรมิภกิษอ่ืุนในทางผดิ ไม่ส่งเสรมิให้อบรมในศีล สมาธ ิปัญญา จะพากนัปฏบิตัิ

ดงันีสื้บ ๆ กนัไป ธรรมวนิยัทีผ่ดิย่อมจะเกดิขึน้ แล้วกจ็ะพากนัปฏบัิต ินอกสตัถศุาสน์ 

คือ พระธรรมวินัย

อันตรายข้อที่สาม ในอนาคต ภิกษุที่ไม่ได้อบรมกาย ไม่ได้อบรมในศีล  

สมาธ ิปัญญา กจ็ะไม่รูไ้ม่เข้าใจมดืมนในธรรมชัน้สูง เมือ่พดูถึงธรรมเหล่านัน้ ถูกถาม

หรอืตอบธรรมเหล่านัน้ กจ็ะพูดจะตอบไปผดิ ๆ นอกลู่นอกทาง ธรรมวินัยทีผ่ดิกย่็อม

จะเกิดขึ้น แล้วก็จะพากันพูดปฏิบัตินอกสัตถุศาสน์ คือ พระธรรมวินัย

อันตรายข้อที่สี่ ในอนาคต ภิกษุที่ไม่ได้อบรมกาย ไม่ได้อบรมในศีล  

สมาธิ ปัญญา จะไม่ชอบฟัง ไม่สนใจ ไม่นับถือธรรมท่ีลุ่มลึกท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

ในพระสูตรต่าง ๆ ว่าเป็นธรรมท่ีควรเล่าเรียน จะพากันไปเรียนหลักสูตรภายนอก  

ที่ชาวโลกชอบใจ ก็พากันจ�า นับถือ เล่าเรียน ใส่ใจเรื่องภายนอกเหล่านั้น ธรรมวินัย

ที่ผิดก็จะเกิดขึ้น แล้วก็จะพานักเรียนฟังปฏิบัตินอกสัตถุศาสน์ คือ พระธรรมวินัย

อันตรายข้อที่ห้า ในอนาคต ภิกษุที่ไม่ได้อบรมกาย ไม่ได้อบรมในศีล  

สมาธ ิปัญญา จะพากนัฟุม่เฟือยด้วยปัจจยัลาภ ย่อหย่อนจากพระธรรมวนิยั เหนิห่าง

จากวิเวก ไม่เพียรพยายาม เพื่อจะบรรลุธรรมที่ไม่ได้บรรลุ ผู้ประพฤติตาม ก็จะพา

กนัประพฤตเิฉไปผดิไปตามกัน ธรรมวนิยัทีผ่ดิ ๆ กย่็อมจะเกดิข้ึนแล้วกจ็ะพากนัปฏบิตัิ

นอกสัตถุศาสน์ คือ ธรรมวินัย

น้ีเป็นอันตรายท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แต่ครั้งพุทธกาล เพื่อให้เราได้ส�านึก 

เมื่อส�านึกได้แล้วก็ให้พยายามปฏิบัติก�าจัดอันตรายเหล่านี้
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สุดท้าย ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาลรักษา 

ท่านทั้งหลายให้บรรลุความส�าเร็จและความเจริญไพบูลย์งอกงามในพระธรรมวินัย  

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้แล้ว ร่วมกันส�านึกรู้และช่วยกันก�าจัดอันตรายแห่ง

พระพุทธศาสนา เพื่อความด�ารงมั่นของพระพุทธศาสนา ตลอดนิรันดร เทอญ”.

เมื่อโอวาทจบแล้ว สมเด็จฯ แจกหนังสือแก่พระนักเรียนโรงเรียนพระสังฆาธิ

การทุกรูป เสร็จแล้วพร้อมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าอาคารโรงเรียนพระสังฆาธิการ 

แล้วสมเด็จฯ ปลูกต้นแก้วเป็นอนุสรณ์ท่ีบริเวณหน้าอาคารโรงเรียนพระสังฆาธิการ 

ด้านทิศตะวันตก เสร็จแล้วเดินทางไปวัดศาลาลอย

พระราชวราลังการ พระครูประสิทธิพุทธมนต์ และพระครูพุทธมนต์ปรีชา  

ซึง่เดนิทางมาจากกรงุเทพฯ ในวนัเดยีวกนั ได้ลาสมเดจ็ฯ กลบักรุงเทพฯ โดยรถยนต์

เวลา ๐๙.๑๕ น. ออกจากวดัสทุธจนิดาไปวดัศาลาลอย ห่างจากวดัสทุธจนิดา 

ราว ๕ ก.ม. พระธรรมบัณฑิตตามไปส่ง เมื่อถึงวัดศาลาลอยแล้ว พระมหาวิจิตร  

จิตฺตทนฺโต เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรราว ๑๕ รูป  

และอุบาสกอุบาสิการาว ๒๐ คน รอต้อนรับอยู่หน้าอุโบสถ พระธรรมบัณฑิตได้น�า

เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ เดนิชมรอบ ๆ อโุบสถ ซึง่ก�าลงัสร้างตวัอาคารเสรจ็แล้ว ยงัเหลอื

แต่การตกแต่งภายใน อุโบสถหลังนี้ทรงแปลกกว่าที่อ่ืน ๆ หรือจะกล่าวว่าแปลก  

ที่สุดในประเทศไทยก็ได้ ทรงแบบบ้านไทยหลังคาแหลมสูงแต่หลุบลงมา ไม่ได้ 

มุงกระเบ้ือง แต่ใช้เทคอนกรีตแทน ก�าแพงภายนอกประดับด้วยแผ่นอิฐมีลวดลายดู  

คล้ายของเก่า ก�าแพงด้านหน้าและหลังซึ่งสูงขึ้นไปจนจดหลังคานั้น ด้านหน้าประดับ

ด้วยแผ่นอิฐมีลวดลายเป็นพระพุทธรูปปางเทโวโรหนะ (ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์)  

ด้านหลังเป็นปางมารวิชัย ดูงามตาดี รั้วรอบอุโบสถใช้รูปใบสีมาเรียงติดกันเป็นแถว

โดยรอบ พระประธานในอุโบสถก�าลงัสร้างเป็นพระยนื สงู ๙ เมตร หล่อด้วย คอนกรตี

ปางห้ามญาติ ลักษณะแบบพระขอม ใต้อุโบสถมีห้องอีกหนึ่งห้องส�าหรับเก็บของได้ 

บานประตเูป็นแผ่นทองแดง จ�าหลกัเป็นภาพนนูเรือ่งพระเวสสันดร ๑๓ กณัฑ์ ว่าเป็น

ช่างเดียวกันกับท่ีออกแบบให้วิทยาลัยจิตตภาวัน บางละมุง บานหน้าต่างก็เป็นแผ่น
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ทองแดงเช่นเดยีวกนั แต่ยงัท�าไม่เสร็จ ฐานของตวัอโุบสถลอยจากพืน้ดิน มเีสารองรบั

อยู่อีกชั้นหนึ่ง อุโบสถหลังนี้นับว่าเป็นศิลปะที่น่าดูอีกแห่งหนึ่ง เป็นแบบประยุกต์  

แต่หลังเลก็ ๆ วดัศาลาลอยนีเ้ป็นวดัเก่ามีมาแต่โบราณ และกล่าวได้ว่าเป็นวดัทีม่คีวาม

เกีย่วข้องกบัประวตัศิาสตร์ของชาตอีิกด้วย เพราะเป็น ทีท่�าการฌาปนกจิศพของวีรสตรี

ไทยคนหน่ึงคอื ท้าวสรุนารหีรอืคณุหญงิโม แห่งเมืองนครราชสีมา เม่ือเดนิดรูอบแล้ว 

สมเด็จฯ เข้าบูชาพระประธานในอุโบสถ แล้วลาพระภิกษุสามเณรเพื่อเดินทางต่อไป 

อุบาสกอุบาสิกาได้มารอรับของท่ีระลึกอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ สมเด็จฯ แจกเหรียญ 

พระไพรีพินาศทั่วกัน พระธรรมบัณฑิตส่งและลากลับวัดสุทธจินดา
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จังหวัดบุรรีัมย์

เวลา ๐๙.๔๐ น. ออกจากวัดศาลาลอย เดินทางต่อไปยังวัดเขาพนมรุ้ง  

ระยะทางจากนครราชสีมาถึงเขาพนมรุ้ง ๖๘ กม. พื้นที่สองข้างทางเป็นป่าไม้เล็ก ๆ 

มทีุง่นาบ้างเป็นบางตอน ประชาชนส่วนใหญ่คงจะท�าไร่ รายทางท่ีผ่านไปไม่ค่อยจะเห็นวัด 

นาน ๆ จึงจะเห็นป้ายบอกชื่อวัดสักแห่งหนึ่ง ถนนดีตลอด

เวลา ๑๐.๕๓ น. ถึงอ�าเภอนางรอง ซึง่เป็นเขตของจงัหวดับรุรีมัย์ เป็นอ�าเภอ

เล็ก ๆ มอีาคารบ้านเรอืนห่าง ๆ และไม่ใหญ่โต ออกจากอ�าเภอนางรองไปอกีไม่สูไ้กล 

กถึ็งทางแยกไปปราสาทเขาพนมรุง้ ทางแยกเข้าไปน้ันยงัเป็นถนนลูกรงั ระยะทาง ๑๒ ก.ม. 

ผ่านหมู่บ้านตาเป็ก เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควร เพราะรถวิ่งผ่านอยู่นานจึงจะพ้น 

เขตหมูบ้่าน ถงึเชงิเขาพนมรุง้มอ่ีางเกบ็น�า้เลก็ ๆ แห่งหนึง่ ช่ืออ่างเกบ็น�า้ปราสาททอง 

ทางขึน้ไปหาวดัเขาพนมรุง้ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขานัน้ ระยะทาง ๔ ก.ม. สงูและชนัพอสมควร

รถต้องค่อย ๆ วิ่งขึ้นไปช้า ๆ บางตอนก็ชันมาก ถ้ารถวิ่งไม่ดีจะถอยหลังกลับลงมา 

ใช้เวลาปีนเขาอยู่หลายนาทีจึงถึงวัด ก่อนจะถึงวัดต้องผ่านบริเวณของหน่วยรายงาน

เขาพนมรุ้งของทหารอากาศ

เวลา ๑๑.๒๕ น. ถงึวดัเขาพนมรุง้ มปีระชาชนมารอต้อนรบักนัมากมายเตม็

บรเิวณวดัไปหมด ได้ทราบว่ามาจากหลายต�าบลรอบ ๆ เขา บางคนกเ็ดนิทาง มาไกล

มากกว่า ๑๐ กม. มากันตั้งแต่ย�่ารุ่ง และเดินไต่เขาขึ้นมา เห็นจะเกือบ ๒,๐๐๐ คน 

ประชาชนในถิน่นีพ้ดูภาษาเขมร ส่วนมากพดูภาษาไทยกลางไม่ค่อยจะได้และเข้าใจว่า

จะฟังไม่ค่อยรู้เร่ืองด้วย นอกจากพวกวัยรุ่นเท่านั้นที่พูดได้ ลองพูดคุยดูหลายคน  
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แต่ไม่ยอมคยุด้วยคงจะอาย เวลามกีารประกาศข้อความอะไรต้องมล่ีามแปลเป็นภาษา

พืน้เมอืง เมือ่สมเด็จฯ ไปถงึและลงจากรถแล้ว โฆษกประกาศให้ทกุคนน่ังลงกราบสมเด็จฯ 

พร้อมกัน แล้วพระศรีธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์ ซึ่งเดิน

ทางล่วงหน้ามาก่อนแล้ว ได้รอต้อนรบัและน�าสมเดจ็ฯ ข้ึนสูศ่าลาซึง่พระภกิษุสามเณร

จากวัดต่าง ๆ ๕ วัด คือ วัดเขาพนมรุ้ง วัดป่าล�าดวนสวนใหญ่ วัดบ้านกระดึงทอง 

วดัสหมติรนฤมาน และวดัป่าอดุมธรรม มจี�านวนท้ังส้ินราว ๕๐ รปู พร้อมท้ังประชาชน

ได้ประชุมพร้อมกันอยู่บนศาลาเต็มศาลา จ�านวนหลายร้อยคน นายสุพจน์ ถึงฝั่ง  

นายอ�าเภอนางรอง ร.ต.อ.สภุา เฉลมิราษฎร์ รอง ผบช. กอง สภอ.นางรอง นายแทน 

พรีะพจิติร์ หัวหน้าหน่วยศิลปากรเขาพนมรุง้ ร.อ.สดุใจ จติสงบ รอง ผบ. สถานรีายงาน

เขาพนมรุ้ง พร้อมทั้งคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรานได้มาร่วมต้อนรับด้วย  

และมีก�าลังต�ารวจ และทหารอากาศที่ปฏิบัติการอยู่ในแถบนั้น มาให้การอารักขา  

เมื่อสมเด็จฯ ขึ้นสู่บนศาลาแล้ว พระโอภาสธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ ์

อ�าเภอเมอืงสุรนิทร์ ซึง่เป็นผูใ้ห้ความอปุถมัภ์วัดเขาพนมรุง้นี ้ถวายเทียนชนวนจดุเครือ่ง

บชูาพระรตันตรยั เสรจ็แล้วฉนัภตัตาหารเพล เพราะเวลาเลย ๑๑ นาฬิกาไปมากแล้ว  

ในระหว่างฉนั ฝนตกลงมาแต่ไม่มากนกั มปีระชาชนน�าอาหารมาถวายพระภกิษุสามเณร

มากมาย เมื่อคิดถึงหนทางถึง ๔ ก.ม. ซึ่งได้อุตส่าห์พากันเดินขึ้นมาด้วยแรงศรัทธา

แล้วกร็ูส้กึว่าพวกเขาคงล�าบากไม่น้อย ฉนัเสรจ็แล้วสมเดจ็ฯ น�าอนโุมทนาแล้วให้เวลา

แก่พวกข้าราชการและชาวบ้านท่ีมาต้อนรบัเลีย้งอาหารกนัเรียบร้อยแล้ว พระศรธีรรม-

วงศาจารย์ได้กล่าวรายงานมีความส�าคัญว่า :-

“พระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่ได้มาประชุมกัน ณ ท่ีนี้ ได้พร้อมใจกันถวาย 

เครื่องสักการะบูชาเพื่อรับโอวาท ถือเป็นทางปฏิบัติเป็นสิริมงคล และปฏิบัติศาสนกิจ 

สนองพระเดชพระคุณในพระพทุธศาสนาตามสามารถ ณ บดันี”้ จบแล้วนายอ�าเภอ นางรอง 

ได้กล่าวขอประทานโอกาสและสมเด็จฯ ได้ประทานโอวาทว่า :-

“รูส้กึปีตโิมทนาในการต้อนรบัของท่านทัง้หลาย ณ โอกาสนี ้การทีเ่ราทัง้หลาย

ได้มาพบปะกันนี้ก็ด้วยอ�านาจแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ฉะนั้น 

ก่อนอื่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  

ดงักล่าวแล้ว เพราะพระคณุทัง้ ๓ ประการนีเ้ป็นหลกัของใจ เมือ่เราทัง้หลายมศีรทัธา
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ตั้งมั่น มีปัญญารู้ทั่วถึงในพระคุณทั้ง ๓ นี้แล้ว ย่อมจะได้ประสบท่ีพึ่งอันประเสริฐ 

ของจิตใจ ได้รับความสุขสงบอย่างยิ่ง

ในโอกาสน้ี จึงจะขอน�าเอาธรรม ๒ หมวดมากล่าวเป็นปฏิการแก่การต้อนรบั

ของท่านทั้งหลาย คือ ฆราวาสธรรม และสมณธรรม ดังต่อไปนี้

ฆราวาสนั้นก็คือ ความอยู่ครองบ้านครองเรือน ซึ่งหลาย ๆ บ้านเรือนรวม  

กนัเข้ากก็ลายเป็นหมูบ้่าน หลายหมูบ้่านเป็นต�าบล หลายต�าบลเป็นอ�าเภอ เป็นจงัหวดั 

จนกระทั่งถึงเป็นประเทศ ทุกคนก็จ�าเป็นต้องอยู่ในบ้านในเมือง ฉะนั้น พระพุทธเจ้า

จึงทรงสั่งสอนหลักธรรมส�าหรับอยู่ครองเรือน ครองเมือง อันเรียกว่า ฆราวาสธรรม 

อันมีอยู่ ๔ ประการ คือ

๑. สัจจะ ความสัตย์ซ่ือต่อกัน ทุก ๆ คนต้องสัตย์ซื่อต่อกัน ไม่ทรยศกัน  

ไม่หลอกลวงกัน คือ บิดามารดามีความสัตย์ซื่อต่อบุตรธิดา บุตรธิดาก็มีความสัตย์ 

ซื่อต่อมารดาบิดา สามีภรรยามีความสัตย์ซื่อไม่หลอกลวงกัน ผู้ปกครองและผู้อยู่ใน

ปกครองมีความสัตย์ซื่อต่อกัน ไม่หลอกลวงกันเป็นต้น

๒. ทมะ ความข่มใจ ความข่มใจนี้จ�าเป็นต้องมี เพราะจิตใจของคนเรานั้น 

บางคราวก็ดี บางคราวก็ร้าย บางคราวก็เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ขาดเมตตากรุณา หากไม่ข่มไว้ก็อาจจะก่ออาชญากรรมต่าง ๆ มากบ้างน้อยบ้างได้

และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะรักษาสัจจะ บางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์มาย่ัวให้เกิดความ  

โลภ ความโกรธ ความหลง และเม่ือเป็นเช่นนีก้จ็ะต้องมปัีญญา มสีต ิระลกึ พจิารณา

ให้รู้ดีรู้ชอบทนัต่ออารมณ์เหล่านัน้ ไม่ยอมให้บคุคลบางจ�าพวกมาชักชวนไปในทางทีช่ัว่  

ไม่ยอมเชือ่ในทางทีผ่ดิ เพราะความเชือ่นีส้�าคัญ ถ้าเช่ือเขาเสยีแล้ว ก็เท่ากบัเขาเอาตวัไปได้ 

จะเชื่ออะไรจึงต้องให้มีสติมีปัญญารู้ระลึกพิจารณา ดังนี้ก็จะสามารถมีความข่มใจได้

๓. ธิติ ความอดทน ทุกคนจ�าต้องมีความอดทน เพราะทุกคนต้องประกอบ

การงานต่าง ๆ ต้องประสบกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่ชวนให้โกรธ ให้ทะเลาะวิวาทเป็นต้น 

หากไม่มีความอดทนครอบครัวก็จะไม่มีความสงบ สามีทะเลาะกับภรรยา เพราะพูด 

ผิดหูกันบ้าง อารมณ์ไม่ดีบ้าง คิดเห็นผิดกันบ้าง เป็นต้น ฉะนั้น ทุกคนจึงจ�าต้องมี 
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ความอดทนต่อการตรากตร�าท�าการงาน อดทนในเวลาเจ็บไข้ อดทนต่อความกระทบ

กระทั่งทางจิตใจ

๔. จาคะ ความสละให้ปันแก่กัน อันนีก้เ็ป็นกจิทีต้่องม ีเป็นการอดุหนนุกนั เช่น 

พ่อแม่อุดหนุนลูก มีการอุดหนุนกันระหว่างมิตรสหาย ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใน

ปกครอง ช่วยบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุแก่กนัตามหน้าที ่เม่ือต่างมีการให้แก่กนัและกนัด้วย

ความเมตตากรุณาต่อกันอย่างนี้แล้ว ก็เชื่อว่ามีจาคะ

เมื่อต่างก็มีฆราวาสธรรมอยู่ครองบ้านครองเมือง บ้านเมืองก็จะมีความสงบ

สุขเรียบร้อยมีความสุขความเจริญ

ส�าหรบัสมณะนัน้กจ็ะต้องมีสมณธรรม อนัเป็นธรรมทีท่�าให้เกดิความสงบกาย 

สงบวาจา สงบใจ จากราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ โดยการปฏบิตัใินศลี สมาธ ิปัญญา 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ ปฏิบัติพระวินัยส�าหรับภิกษุสามเณร ปฏิบัติศีล

ส�าหรับฆราวาส ต่อไปก็ปฏิบัติในสมาธิ ท�าจิตใจสงบจากนิวรณ์ ๕ ซึ่ง เป็นกิเลสคอย

เกดิข้ึนกัน้จติไม่ให้ท�าความดทีัง้หลาย พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้ปฏบิตัใินสมถกรรมฐาน 

ส�าหรับจะท�าจิตใจให้สงบ ส�าหรับพระภิกษุสามเณรนั้น พระอุปัชฌาย์ก็สอนตั้งแต่มา

ขอบวชว่าให้พิจารณาในมูลกรรมฐาน คือ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ว่าเป็นของไม่สะอาด 

เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่ตั้งของความติด ความยินดี ความพัวพัน ทั้งบรรพชิตทั้ง

คฤหัสถ์ จะชอบจะชังก็เพราะสิ่งเหล่านี้ จนถึงกับผิดลูกเมียกัน หรือผ้าเหลืองร้อนอยู่

ไม่ได้ กเ็พราะเหน็ว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นของสวยงาม ฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจงึสอนให้พจิารณา 

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี้ให้เห็นว่าเป็นของสกปรกไม่สวยงาม จนจิตใจสงบ  

มูลกรรมฐานนี้ จึงเป็นกรรมฐานที่ทั้งพระและฆราวาสไม่ควรทิ้ง ขั้นต่อไปก็ปฏิบัติ 

ในปัญญา คือการท�าความรู้ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ นี่เป็น

ปัญญาทัว่ไปทีลึ่กซ้ึงขึน้ไป ก็ให้รูเ้ข้ามาว่าชวีตินีไ้ม่ยัง่ยนื เกดิมาแล้วกต้็องแก่ เจบ็ ตาย 

ควรรีบปฏิบัติหน้าที่ของตน ๆ รีบท�าดี ไม่ควรโลภโมโทสันให้มากนัก เพราะเมื่อตาย

แล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ นอกจากบุญบาปเท่านั้นที่จะติดตัวไปได้ พิจารณานามรูปให้

เหน็ว่าเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนัตตา ตามเป็นจริง จนท�าให้ตณัหา อปุาทานเบาบางลงไป 

เกิดความปล่อยวาง และพบความสุขอันประณีต เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าความสุข
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ทีเ่กดิจากกามท้ังหลาย การปฏิบัติในปัญญานีเ้ป็นการปฏบิตัทิีส่�าคญัในพระพุทธศาสนา 

แม้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้า ก็เพราะทรงได้ปัญญาตรัสรู้ และธรรมที่ทรงสั่ง

สอน ก็ทรงยกปัญญาขึ้นเป็นส�าคัญ

ฉะน้ัน หลักศีล สมาธิ ปัญญา นี้จึงเป็นธรรมะที่ควรปฏิบัติตามภูมิชั้น  

ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อจะได้ประสบความสงบอันเป็นความสุขยิ่ง

ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยัและอ�านาจบุญกศุล อภบิาลรกัษาท่านท้ังหลาย 

ทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ ให้ปราศจากทกุข์ภยั โรค โศก ศตัร ูอปัุทวนัตราย เจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมกันเป็นก�าลังให้สามารถปฏิบัติประโยชน์ตน ประโยชน์

ท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่านเทอญ.”

เมือ่ประทานโอวาทจบแล้ว สมเดจ็ฯ มอบของท่ีระลกึแก่เจ้าอาวาสวัดเขาพนมรุง้ 

คือ หนังสือ ๑ ชุด และมอบหนังสือชุดเล็กแก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่มาต้อนรับโดย

ทั่วถึง และมอบของท่ีระลึกแก่นายอ�าเภอนางรอง พร้อมทั้งแจกเหรียญ แก่หัวหน้า

หน่วยราชการต่าง ๆ ที่มาต้อนรับและก�าลังต�ารวจทหารที่มาให้การอารักขาโดยทั่วถึง 

และมอบเหรยีญพระพทุธชนิสห์ี (เสมา) ให้แก่เจ้าอาวาสวดัเขาพนมรุง้ ไว้จ�านวนหนึง่

ส�าหรับแจกประชาชนทีม่าต้อนรบั เสรจ็แล้วหวัหน้าหน่วยศลิปากร เขาพนมรุ้งน�าสมเดจ็ฯ 

ขึ้นปราสาทพนมรุ้ง เจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าปราสาทที่นี้ เป็นปราสาทขอมที่ยังเหลืออยู่

สมบูรณ์กว่าท่ีอ่ืน ๆ ท้ังลวดลายจ�าหลักหินและเทวรูปต่าง ๆ ที่ประดับอยู่โดยรอบ

ปราสาท คงเน่ืองจากว่าปราสาทอยู่ในท่ีสูงเกินกว่าก�าลังที่จะมาลักขโมยหรือโยกย้าย

ไปน่ันเอง ขณะนีก้รมศลิปากรก�าลงัท�าการบรูณะ เพราะของเดมิพงัทลายลงมาทบัถม

กันอยู่บนลานและบริเวณรอบ ๆ เข้าใจว่าคงจะพังลงมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะรูป

จ�าหลักหินบางรูปก็ฝังอยู่ในดินลึก เจ้าหน้าท่ีได้ขุดค้น ขึ้นมาและน�าไปเก็บรกัษาไว้ท่ี

ทีท่�าการมากมาย แต่ส่วนมากช�ารดุ มีท่ีสมบรูณ์ดีน้อยชิน้ ส่วนก้อนหนิต่าง ๆ ที่พังลง

มาน้ัน เจ้าหน้าทีไ่ด้เกบ็ออกไปเรยีงไว้ตาม บรเิวณรอบ ๆ ปราสาทและบรเิวณช้ันล่าง

ของปราสาทมากมายหลายพันก้อน และพยายามเก็บขึ้นมาเรียงใหม่ให้เข้าที่เดิมแล้ว 

หล่อคอนกรตีเสรมิเหลก็เข้าช่วยให้แขง็แรงมัน่คงยิง่ขึน้ ขณะนีก้�าลงัท�าไปได้ไม่มากนกั 

มีโครงการในการบูรณะปราสาทนี้ ๕ ปี เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เมื่อบูรณะส�าเร็จแล้ว 
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ปราสาทนี้จะเป็นปราสาทขอมที่สมบูรณ์กว่าทุกแห่งเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทย รูปของ

ปราสาทเขาพนมรุง้กเ็หมอืน ๆ กบัปราสาทขอมทัว่ ๆ ไป คอืมปีราสาทและเทวสถาน

อยู ่ตรงกลาง มีก�าแพงซึ่งท�าแบบระเบียงคดล้อมรอบ ภาพสลักส่วนมากเป็น 

เรือ่งรามเกยีรต์ิ และวตัถบูุชาในลัทธพิราหมณ์ แต่ทีน่ีอ่ยูบ่นเขาจงึท�าท่วงทเีหมอืนเขา

พระวิหาร มีบันไดขึ้นเป็นชั้น ๆ มีราวบันไดหัวนาค และต่อลงมามีแนวเสาหิน  

ซึ่งเข้าใจว่าเป็นแนวบันไดขึ้นมาจากเบื้องล่างทอดลงไปทางลาดเขาด้านทิศตะวันออก 

แต่พังเกือบหมดแล้ว เหลอืเสาหนิตัง้อยูไ่ม่กีต้่น เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ พระอปัุชฌาย์เฉือ่ย 

วดัสระแก้ว นครราชสมีา ได้สร้างพระพทุธบาทจ�าลองไปประดษิฐานไว้ในปราสาทหนินี้ 

ในวนัสงกรานต์มีประชาชนขึน้ไปนมัสการปิดทองทกุปี แต่ปัจจบุนั พระโอภาสธรรมญาณ 

ได้เชญิมาไว้ทีศ่าลาเลก็เชงิเขาใกล้ทางขึน้ เพือ่สะดวกแก่ผูจ้ะนมสัการ และได้ทราบว่า

ห่างจากเขาพนมรุง้นีอ้อกไปอกีไม่ไกลนกั กม็ปีราสาทขอมอกีแห่งหนึง่เรยีกว่า ปราสาท

เมอืงต�า่ แต่ยงัไม่ได้ส�ารวจ ถ้าได้ส�ารวจเรยีบร้อยแล้วกจ็ะเป็นทีท่ี่น่าดอีูกแห่งหนึง่เช่นกนั

ส�านกัสงฆ์เขาพนมรุง้นี ้พระสมบรูณ์ เป็นเจ้าส�านกั มีพระ ๕ รปู ม ีถาวรวัตถุ 

คือศาลาใหญ่เรือนไม้ ๑ หลัง กุฏิ ๖ หลัง ๆ เล็ก ๆ แบบกรรมฐาน ได้ขึ้นมาตั้งเป็น

ส�านักสงฆ์อยู่ก่อนท่ีหน่วยศิลปากรท่ี ๖ จะขึ้นมาท�าการส�ารวจดูแลปราสาทดังกล่าว 

และเพราะเหตท่ีุมีส�านกัสงฆ์ตัง้ขึน้ใกล้ ๆ กบัปราสาทนีน้ัน่เอง จงึได้ช่วยรกัษาให้โบราณ

วัตถุต่าง ๆ ที่ปราสาทขอมแห่งนี้ยังคงรอดเหลืออยู่มากดังกล่าวแล้ว จนกระท่ัง 

กรมศิลปากรได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มารับช่วงการรักษาดูแลต่อมา แต่เมื่อกรมศิลปากร 

ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทขอมแห่งนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว บริเวณที่เป็นวัด 

ทั้งหมดก็ตกเป็นสมบัติของชาติ กรมศิลปากรได้ขอให้วัดย้ายออกไปจากบริเวณ 

ดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะย้ายไปตั้งอยู่ที่ตรงไหน เจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วย

หน่วยศิลปากรที่ ๖ ก�าลังพิจารณาด�าเนินการอยู่
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จังหวัดสุรนิทร์

เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกจากส�านักสงฆ์เขาพนมรุ้ง เดินทางต่อไปยังวัดนิคม

พัฒนาราม

เวลา ๑๔.๔๕ น. ถงึอ�าเภอประโคนชยั ระยะทางจากทางแยกเข้าเขาพนมรุง้ 

ถึงอ�าเภอประโคนชัย ๓๔ ก.ม. พอเข้าเขตอ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีขบวน

รถยนต์ของรองผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ (นายสธุ ีโอบอ้อม) ไปรอรับและตามขบวน

มาที่วัดนิคมพัฒนาราม

เวลา ๑๕.๑๖ น. ถงึวดันิคมพฒันาราม นายสงวน สารกิตานนท์ ผูว่้าราชการ

จังหวัดสุรินทร์ นายสันต์ มณีกาญจน์ นายอ�าเภอเมืองสุรินทร์ นายสุพจน์ ไชยเชษฐ์ 

นายอ�าเภอปราสาท เจ้าหน้าท่ีแผนกการศึกษา เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองปราสาท 

และคณะครนูกัเรยีนโรงเรยีนและประชาชน ได้พร้อมกนัรอรบัอยูท่ีว่ดันคิมพฒันาราม

ประมาณ ๒๐๐ คน มพีระภกิษสุามเณรมาจากวัดต่าง ๆ ๔ วัด คือ วัดนคิมพฒันาราม 

ส�านักสงฆ์ป่าไพศาล ส�านกัสงฆ์ป่าแก้ว ส�านกัสงฆ์ป่ากริยิาวเิวก รวมท้ังสิน้ ๑๕ รปู  

รอให้การต้อนรบั ท่ีวดันีมี้การวางก�าลงัต�ารวจและอาสาสมคัร รกัษาการโดยรอบบริเวณวดั 

มีก�าลังต�ารวจราว ๒๐ คน อาสาสมัคร ๘ คน เมื่อสมเด็จฯ ลงจากรถยนต์แล้ว  

ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ได้น�าข้ึนสูศ่าลาการเปรียญ พระมหาอนญุาต อนุาตธมโฺม 

ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวดันคิมพฒันาราม เจ้าคณะต�าบลกงัแอน ถวายเทยีนชนวนจดุเครือ่ง

บูชาพระรัตนตรัย สนทนาปราศรัยพอสมควรแล้ว พิธีกรอาราธนาสมเด็จฯ ขึ้นสู่
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ธรรมาสน์ อาราธนาศีล ให้ศีลเสร็จแล้วอาราธนาธรรม สมเด็จฯ ได้แสดงธรรมกถา

ดังนี้

“ท่านท้ังหลายท่ีมาประชุมกันอยู่ในทีน่ี ้ส่วนใหญ่กเ็ป็นผูท้ีอ่ยูใ่นนคิมสร้างตนเอง

แห่งนี ้ซึง่ทางรฐับาลได้จดัสรรให้ท่านทัง้หลายได้เข้ามาประกอบอาชพีเป็นการสร้างตนเอง 

โดยการอาศัยตนเองตั้งใจประกอบการงาน รวบรวมเก็บเกี่ยวผลไว้เลี้ยงครอบครัว  

เพื่อความสุขความเจริญของท่านทั้งหลาย

ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้จงึขอกล่าวถงึความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประการ เป็นปฏกิาร

แก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย ดังนี้

ประการที ่๑ ความสขุเกดิจากการมีทรพัย์ ทุกคนจ�าต้องมทีรพัย์ส�าหรบับรโิภค

ใช้สอย คือ อาหาร ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น และยังต้องมีทรัพย์

เพือ่การอืน่ ๆ อีก การทีร่ฐับาลได้จดัสรรทีด่นิให้ กเ็ป็นการช่วยให้ประชาชนมทีีป่ระกอบ

การอาชีพแสวงหาทรัพย์ ค�าโบราณก็ว่าไว้ว่า “ทรัพย์นี้อยู่ไม่ไกล ใครปัญญาไวหาได้

บ่อนาน” จงึเป็นหน้าท่ีของท่านท้ังหลายท่ีจะมคีวามขยนัหมัน่เพยีรใช้สตปัิญญาเร่ียวแรง

ท�างานเพื่อให้เกิดทรัพย์

ประการที่ ๒ ความสุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์แล้วก็จะต้องมี

การบริโภคใช้สอยบ�ารุงความสุขตามสมควรแก่ภาวะ แต่มิได้หมายความว่าได้เท่าไร 

กใ็ช้กนิหมด จ�าจะต้องเกบ็รกัษาไว้เพือ่เวลาทีจ่�าเป็น เพือ่เป็นทนุส�าหรบัให้เกดิดอกผล

ต่อไปข้างหน้าด้วย เม่ือเป็นดงันีก้จ็ะได้ความสขุอนัเกดิจากการบรโิภคทรพัย์บ�ารงุชวีติ

ให้เป็นสุข

ประการที่ ๓ ความสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษ คือ การที่ไม่ผิดกฎหมาย

บ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรม ประกอบการงานที่สุจริต โดยอาศัยเรี่ยวแรงกาย เรี่ยวแรง

ความคิด และเรี่ยวแรงปัญญาของตนเอง ละเว้นมิจฉาชีพต่าง ๆ เม่ือเป็นดังนี้  

ก็จะได้ความสุขอันเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษ

ประการที่ ๔ ความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้ เพราะการเป็นหนี้นั้นเป็น

ทุกข์อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็จะเห็นว่าการที่ต้องเป็นหนี้เขานั้น มักเกิดจากการ
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ประพฤติตนไม่สมควรอย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีก็เกิดจากการประกอบอบายมุขต่าง ๆ 

ใช้ทรัพย์ไปในเรื่องที่ไร้ประโยชน์ เป็นต้น จนเป็นเหตุให้ประกอบมิจฉาชีพบ้าง กู้หนี้

ยมืสนิเขามาใช้มากนิบ้าง อกีอย่างหนึง่กเ็กดิจากความเป็นผูเ้กยีจคร้าน ไม่ท�าการงาน 

ในเมอืงไทยเรานีมี้ท่ีท�ามาหากินมากมาย ถ้าท�างานแล้วย่อมจะไม่อดตาย อกีอย่างหนึง่

ก็เกิดจากการไม่ประหยัด ได้เท่าไรใช้หมด ใช้เกินฐานะของตน ฉะนั้น พระพุทธเจ้า

จึงทรงสัง่สอนให้ทกุคนรูจ้กัเพยีรแสวงหาทรพัย์ รู้จกัเกบ็ทรพัย์ทีห่ามาได้ รูจ้กัใช้ทรพัย์

ที่หามาได้ให้พอสมควรแก่ฐานะและความจ�าเป็น เมื่อรู้จักประหยัดและระมัดระวัง 

การใช้จ่ายดังนี้ ก็จะกลายเป็นผู้มีทรัพย์ ซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งได้

คฤหัสถ์ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมดังกล่าวมาเหล่านี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็นผู้ได้รับ 

ความสุขในการด�าเนินชีวิตตามสมควร นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้เป็นผู้ 

ตัง้อยูใ่นศลี ในศรทัธาเช่ือในพระรัตนตรยั ในกรรมและผลของกรรม งดเว้นสิง่ทีเ่ป็นโทษ 

เป็นกรรมเวรต่าง ๆ มีเมตตากรุณาต่อกัน มีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์

ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านท้ังหลาย ได้ตั้งใจปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

เพื่อจะได้บรรลุถึงความสุขดังกล่าวมาแล้ว

ในที่สุด จึงขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลอภิบาลรักษา 

ท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย เจริญด้วยอายุ  

วรรณะ สุขะ พละ มีก�าลังสามารถปฏิบัติชอบเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม  

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ คน เทอญ.”

เมือ่สมเด็จฯ โอวาทจบแล้ว มอบหนงัสอืทีร่ะลกึแก่เจ้าอาวาสวดันคิมพฒันาราม 

๑ ชดุใหญ่ และเจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ ทีม่าต้อนรบั แล้วมอบของทีร่ะลกึ แก่ผูว่้าราชการ

จงัหวดัสรุนิทร์ นายอ�าเภอเมือง นายอ�าเภอปราสาท และข้าราชการต�ารวจ อาสาสมคัร 

และคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมาต้อนรับโดยทั่วถึง แล้วลงนามในสมุดเยี่ยมของวัด

นคิมพฒันาราม เสรจ็แล้วประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่ผูว่้าราชการจงัหวดั ข้าราชการ

และประชาชนที่มาต้อนรับ เรียบร้อยแล้วเดินทางต่อไป
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วัดนิคมพัฒนารามนี้ อยู่ในต�าบลปรือ อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ใน

เขตนิคมสร้างตนเองปราสาท ซึ่งมีคนอยู่ราว ๑๒,๐๐๐ คน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

โดยนายพิสิษฐ์ วงศ์วัฒนาชัย เป็นผู้สร้าง เป็นวัดเดียวในนิคมนี้ เหตุให้สร้างวัดนี้ขึ้น 

คือ เมื่อกรมประชาสงเคราะห์ได้มาตั้งนิคมสร้างตนเอง จัดสรรท่ีดินให้ประชาชนท�า

มาหากินในที่นี้ขึ้นแล้ว ข้าราชการทั้งหลายและสมาชิกสภาจังหวัดเห็นว่า ควรจัดให้มี

วัดสักวัดหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่รวมจิตใจ และเป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวนิคมแห่งนี้  

จึงได้ตกลงกันให้สร้างวัดน้ีขึ้น ปัจจุบันมีเสนาสนะต่าง ๆ คือ ศาลาการเปรียญ  

หอฉนั โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอกลอง ระฆัง และกุฏิ ๔ หลัง พระมหาอนุญาต 

อนุาตธมฺโม ป.ธ.๖ เป็นเจ้าอาวาส ในพรรษกาลมีพระภิกษุ สามเณรประมาณ ๒๐ 

รูป ขณะที่ไปเยี่ยมวัดนี้ มีพระภิกษุ ๙ รูป สามเณร ๖ รูป เป็นนักธรรม ๑๐ รูป  

เป็นเปรียญ ๑ รูป คือเจ้าอาวาสเอง มีการจัดการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่วัด 

ของตนเอง มีพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ๑ รูป วัดนี้ห่างจากตัวอ�าเภอประมาณ ๗ กม.  

และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๒๕ กม.

เวลา ๑๖.๐๓ น. ออกจากวัดนิคมพัฒนาราม เดินทางต่อไปยังวัดไตรวิเวก 

(วัดป่าบ้านนาสาม) ระยะทางจากวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดป่าไตรวิเวกประมาณ 

๒๓ กม.

เวลา ๑๖.๒๕ น. ถงึวดัไตรวเิวก รองผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ ผูก้�ากบักอง

เมืองสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองสุรินทร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาม 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านราชวิถี และพุทธศาสนิกชน ได้มาประชุมต้อนรับ 

โดยเด็กนักเรียนยืนแถวตามทางเข้าวัด พระครูสถิตสารคุณ วัดบูรพาราม เจ้าคณะ

อ�าเภอเมือง พระมหาบุญเรียด พุทฺธว�โส เจ้าคณะต�าบล ในเมืองเขต ๑ พระภิกษุ

สามเณรยนืรบัอยูห่น้าศาลาการเปรยีญ เมือ่สมเดจ็ฯ ลงจากรถยนต์แล้ว พระอาจารย์

สาม อกิฺจโน เจ้าอาวาสวดัป่าไตรวเิวก ยนืรอรบัอยู่ท่ีหน้าศาลาการเปรยีญ น�าสมเดจ็ฯ 

ขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ บูชาพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรได้กล่าวต้อนรับและอาราธนา 

สมเด็จฯ ให้ประธานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรและ พุทธศาสนิกชนที่มาต้อนรับ 

สมเด็จฯ ได้ประทานโอวาทดังนี้:-
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“ท่านทัง้หลายมวีดัเป็น “อารามภายนอก” ส�าหรับเป็นนาบญุนาธรรมอยูส่่วน

หน่ึงก็ควรจะมี “วัดภายใน คือวัดภายในจิตใจตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย วัดแบบนี้

พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “ธรรมาราม” มีศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพุทธปฏิมาเป็นตู้พระธรรม และเป็นพระสงฆ์ วัดในใจนี้ 

จะตดิตามเราไปทุกสถานทุกเม่ือ และขอให้ท่านทัง้หลายมศีรทัธาตัง้ม่ันในพระรัตนตรัย 

จะได้มีพระพุทธปฏิมา ตู้พระธรรม และพระสงฆ์ อยู่ในใจทุกเมื่อ

การท่ีจะสร้างวดั สร้างโบสถ์ สร้างวหิารในใจนัน้ กส็ร้างได้โดยการหมัน่เจรญิ

พุทธานุสสต ิระลึกถงึคณุพระพทุธเจ้า ธรรมานสุสติ ระลกึถึงคณุพระธรรม สังฆานสุสติ 

ระลกึถงึคณุพระสงฆ์ ให้สวดมนต์ประจ�าทกุวัน ในเวลาตืน่นอน ตอนเช้า หรอืเวลาค�า่

ก่อนนอน ให้ตั้งใจสวดและตั้งใจระลึกถึงความหมายของค�าที่สวดนั้นด้วย ระลึกถึง

พระพทุธคณุว่า ทรงรูจ้รงิ ทรงบรสิทุธิจ์รงิ และทรงพระกรณุาจรงิ เมือ่ระลกึถงึเมือ่ใด 

พระคุณเหล่านี้ก็จะปรากฏเมื่อนั้น ระลึกถึงพระธรรมคุณว่า ค�าสอนของพระองค์นั้น

เป็นของจรงิ ทรงสอนให้ปฏิบัตดิชีอบจรงิ และให้ผลคอืความหลดุพ้นจากกเิลสและกอง

ทุกข์ทั้งหลายจริง คือตั้งใจรักษาศีล ศีลก็จะรักษาไว้ ไม่ให้ตกลงไปในที่ชั่ว ปฏิบัติใน

สมาธิและปัญญา สมาธิและปัญญาก็จะรักษาใจไม่ให้ตกลงในที่ชั่ว และจะอุดหนุนให้

ภูมิของจิตใจสูงขึ้นอยู่เสมอ ระลึกถึงพระสังฆคุณว่า พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติ

ชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม เป็นนาบุญ เป็นนาธรรมของโลกจริง

นอกจากการท�าบุญให้ทานแล้ว ควรจะปฏบิตัสิมาธด้ิวย คือ ควรหดัท�าสมาธิ 

ท�าใจให้สงบ ตัง้มัน่ อย่างน้อยวนัละช่ัวครู ่ตอนตืน่นอนเวลาเช้าหรือก่อนนอนกไ็ด้ ท�าความ

สงบใจ ก�าหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนึกว่า “พุทฺโธ” ๆ ๆ เตือนใจไว้ดังนี้  

ก็จะได้ชื่อว่าได้สร้างพระธรรม คือ สมาธิในใจอีกด้วย

นอกจากนีก้ค็วรหม่ันฟังเทศน์ เพือ่จะได้รูจั้กพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

เป็นปัญญาในธรรมประการหนึ่ง กับตั้งใจพิจารณาสังขารชีวิตร่างกายทั้งหลาย ไม่ว่า

จะเป็นสังขารภายใน คือร่างกายของเราเอง หรือสังขารภายนอก คือ ร่างกายของคน

อื่น ๆ ซึ่งไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไร เกิดดับไม่มีแก่นสาร เพื่อจะได้เข้าถึงความจริง  

แล้วจะท�าให้ไม่ประมาทในชีวิต รีบประกอบกรณียะ ส่ังสมบุญกุศลเพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
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ตนในภายหน้า เป็นการสร้างธรรมคอืปัญญาให้เกดิขึน้ เมือ่เป็นผูป้ฏบิตัอิยูใ่นศลี สมาธิ 

และปัญญา ดงันี ้ก็ช่ือว่าเป็นการปฏิบัติตนให้เข้าพวกกบัพระสงฆ์ สาวกของพระพทุธเจ้า 

เพราะว่าเป็นผู้ท�าตนให้เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติตรง เป็นต้น

เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ก็ชื่อว่าได้สร้างวัดขึ้นในใจ ทั้งส่วนพระพุทธเจ้า พระธรรม 

และพระสงฆ์ ซึ่งจะเป็นสรณะคือที่พึ่งของคนอย่างแท้จริง ฉะนั้น ท่านท้ังหลาย  

เมือ่ได้อปุถมัภ์บ�ารงุสร้างวดัภายนอกขึน้แล้ว กข็อให้พากนัสร้างวดัในใจข้ึนอกีส่วนหนึง่ด้วย

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลรักษาท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความ

เจริญ สวัสดีทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมทั่วกันทุก ๆ ท่านเทอญ.”

เมื่อโอวาทจบแล้ว สมเด็จฯ ได้มอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่ท่านเจ้าอาวาส  

วัดป่าไตรวิเวก ๑ ชุดใหญ่ แล้วแจกหนังสือแก่พระเณรที่มาต้อนรับ ประพรม 

น�า้พระพทุธมนต์แก่ญาตโิยมทีม่าประชมุร่วมต้อนรบัอยูบ่นศาลานัน้โดยทัว่กนั แล้วจงึ

ออกเดินทางต่อไปยังวัดป่าโยธาประสิทธิ์

วัดป่าไตรวิเวกนี้อยู่ในต�าบลนาบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัว 

จังหวัดประมาณ ๑๒ กม. สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยนางพูน นายไทย และ 

นายรามิศร ภัทรภาณี เป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง มีถาวรวัตถุที่ส�าคัญ คือ 

วหิาร ๑ หลงั กฏุ ิ๕ หลงั ศาลาการเปรยีญ ๑ หลงั หอระฆงั และก�าลงัสร้างอโุบสถ 

มีปูชนียวัตถุส�าคัญ คือ พระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ๑ องค์ เจ้าอาวาสองค์แรก

และองค์ปัจจุบัน คือ พระอาจารย์สาม อากิฺจโน ในพรรษกาล มีพระภิกษุสามเณร

ราว ๕ รปู ขณะทีม่าเยีย่มวดันี ้มพีระอยู ่๒ รปู เป็นวดักรรมฐาน จงึไม่มกีารจดัการ

ศึกษาเล่าเรียนแต่อย่างใด แต่อาจจะเป็นเพราะว่าวัดนี้เพิ่งตั้งใหม่ก็ได้ ในวันอุโบสถ 

ไปร่วมท�าอุโบสถที่วัดบูรพาราม ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดในตัวเมืองสุรินทร์ เสียดาย

ทีไ่ม่มเีวลาได้เดนิดบูรเิวณวดั จงึไม่รูว่้าเป็นป่าขนาดไหน เท่าทีเ่ห็นจากบรเิวณหน้าวัด 

ดเูหมอืนจะเป็นป่าไม้เล็ก ๆ แต่ก็ยังดนู่าร่มรืน่ดพีอสมควร และได้ทราบว่าพระอาจารย์

สามผูเ้ป็นเจ้าอาวาสวดันี ้เป็นทีเ่คารพนบัถือของพทุธศาสนกิชนทัง้หลายมากองค์หนึง่

ในแถบนี้ เพราะเป็นพระนักปฏิบัติธรรม
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เวลา ๑๖.๕๐ น. ออกจากวดัป่าไตรวเิวก เดนิทางต่อไปยงัวดัป่าโยธาประสทิธิ์ 

ห่างจากวัดป่าไตรวิเวกไปไม่ไกล อยู่ใกล้ตัวเมืองสุรินทร์เข้าไป และอยู่ในเขตวิทยาลัย

เกษตรกรรมสุรินทร์

เวลา ๑๗.๐๕ น. ถงึวดัป่าโยธาประสิทธิ ์นกัศึกษาของวิทยาลยัเกษตรกรรม

สุรินทร์ ทั้งหญิงชายราว ๔๐๐ คน พร้อมทั้งครูอาจารย์ได้ตั้งแถวรับเริ่มแต่ประตูเข้า

สู่วัด อาจารย์พัฒนา ผ่องใส ผู้ช่วยผู้อ�านวยการวิทยาลัยได้อาราธนา สมเด็จฯ ให้ลง

จากรถยนต์เดินผ่านแถวของนักศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา เมื่อเดินผ่านแถว

นกัศกึษาแล้ว อาจารย์ผูช่้วยผูอ้�านวยการวทิยาลัยฯ ได้น�าสมเดจ็ฯ ขึน้สูศ่าลาการเปรยีญ 

พระโอภาสธรรมญาณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร วัดป่าโยธาประสิทธิ์ 

และวัดกะทมวนารามประมาณ ๗๐ รูป ได้ประชุมต้อนรับอยู่บนศาลาการเปรียญ  

สมเดจ็ฯ ได้จดุเครือ่งบูชาพระรตันตรยัเสร็จแล้ว อาจารย์ผูช่้วย ผูอ้�านวยการวิทยาลยัฯ 

กล่าวต้อนรับและอาราธนาสมเด็จฯ ให้ประทานโอวาทแก่นักศึกษาชายหญิงซึ่งมายืน

รอรับโอวาทอยู่บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ พร้อมคณะครูอาจารย์ เพื่อจักได้เป็น 

อนสุสติและหลกัแห่งการประพฤติปฏบิติัตนในทางอนัดงีามต่อไป สมเดจ็ฯ ได้ประทาน

โอวาทดังนี้

“ส�าหรบัอบุาสกอบุาสกิาทัง้หลายนัน้ กเ็ป็นผูบ้�าเพญ็ทาน รกัษาศีล ฟังธรรม 

ชือ่ว่าเป็นผูใ้กล้ธรรมตามปกตอิยูแ่ล้ว ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้จะขอกล่าวธรรมมุ่ง นกัศึกษา

ซึง่ก�าลงัอยูใ่นวยัเรยีน และอาจจะยงัไม่ใกล้ชดิหรอืสนใจศกึษาพระพทุธศาสนามากนกั 

ตามสมควรแก่เวลา

ประการแรก ขอให้นกัศกึษาทัง้หลายได้ระลกึว่า พระพทุธศาสนานัน้ เป็นศาสนา

ประจ�าชาติไทยมาแต่โบราณกาล ในบดันีก้ไ็ด้ตัง้ม่ันลงแล้ว แต่ว่าอาจจะเห็นส่ิงเหล่านี้

เป็นเพยีงวตัถุ เท่าท่ีได้เหน็ได้ยิน อาจจะยงัไม่สนใจ ไม่ซาบซึง้ใจ กอ็าจ จะละทิง้เสียได้ 

ฉะนัน้ จงึขอให้นกัศกึษาได้ระลึกว่าพระพทุธศาสนานัน้ ต้องมีค�าส่ังสอนท่ีดีเป็นประโยชน์

จริงแน่ บรรพบุรุษของเราทั้งหลายจึงได้รับนับถือรักษากันสืบมา ๆ

ประการที่สอง เราจ�าเป็นต้องมีศาสนาหรือไม่ อันนี้เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็จะ

เหน็ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกต้องมหีลกัใจ และหลกัใจนัน้กค็อืศาสนา ถ้าไม่นบัถือศาสนา
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เป็นหลกัใจ ก็จะต้องนับถอืลัทธกิารปกครองอนัใดอนัหนึง่เป็นหลัก แม้ชาวต่างประเทศ

จ�านวนมาก ทีแ่สวงหาศาสนาทีม่เีหตผุลส�าหรบันบัถือ กยั็งหนัมานบัถือพระพทุธศาสนา 

เพราะเขาเห็นว่าเป็นศาสนาท่ีมีเหตุผลเป็นสัจจะพึงพิจารณาให้เห็นได้ในปัจจุบันและ 

ในตนเอง

รวมความว่าทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักของใจ ไม่ศาสนาใดก็ศาสนาหนึ่ง 

ฉะน้ัน เราเป็นไทยก็ควรนับถือพระพุทธศาสนา และเมื่อนับถือแล้วก็ควรที่จะสนใจ

ศึกษาให้รู ้จักพระพุทธศาสนาตามสมควร คือ รู้จักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า  

รูจ้กัพระธรรมค�าสัง่สอนของพระองค์ แล้วก็น�าเอามาปฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์ตามท่ีทรง

สั่งสอน

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ทรงสอนท้ังประโยชน์ในปัจจุบัน 

ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์อย่างย่ิง ทรงสอนให้รูจั้กสัจจะความจรงิ ดงัทีเ่รียกว่า 

อริยสัจจะ คือให้รู้จักทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติได้ ถึงความ 

ดบัทกุข์ ในการปฏิบัติกรณียะท่ัวไปก็ทรงสอนให้มีความเพียร มีความพอใจ มีความ

เอาใจใส่ และมีความพิจารณาไตร่ตรอง ให้เว้นอบายมุขทางเสื่อมต่าง ๆ

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนใช้เหตผุลทางปัญญาพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ดังที่

ทรงแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่ง ให้ใช้เหตุผลพิจารณาปัญหาที่เราไม่อาจจะรู้ได้ เช่น  

เรื่องชาติหน้า เรื่องตาย เกิด เรื่องบุญบาป สุขทุกข์ นรกสวรรค์ เป็นต้น ทรงสอนให้

ใช้ปัญญาเทียบเคียงว่าถือข้างไหนจะท�าให้เราปฏิบัติไม่ผิด ทรงสอนให้ใช้เหตุผล 

เทียบเคียงว่า ผู้ท่ีไม่เช่ือเร่ืองชาติหน้า ไม่เช่ือเร่ืองบุญบาปก็จะไม่กลัวเรื่องชาติหน้า  

ไม่กลัวบุญกลัวบาป ก็ย่อมจะท�าบาปทุจริตต่าง ๆ ได้อย่างหน้าตาเฉย ส่วนคนที่เชื่อ

ในเรื่องชาติหน้า นรกสวรรค์ บุญบาป ก็จะนึกถึงเรื่องชาติหน้ากลัวบาป กลัวผลร้าย

ต่าง ๆ ก็จะไม่กล้าที่จะท�าบาป อยากจะท�าแต่ความดี ฉะนั้น การเชื่อเรื่องชาติหน้ามี 

บุญบาปมี จึงเป็นทางปฏิบัติที่ไม่ผิดมากกว่าการไม่เชื่อ เพราะถ้าชาติหน้าไม่มี  

บุญบาปไม่มี ผู้ที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องรับผลอะไร แต่ถ้าชาติหน้าไม่มี บุญบาปไม่มี ผู้ที่ไม่

เชื่อแล้วท�าบาปต่าง ๆ นั้น ก็จะต้องรับผลร้ายต่าง ๆ อย่างแน่นอน
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อกีประการหนึง่ ผูท่ี้ไม่เช่ือเรือ่งชาตหิน้า เรือ่งบญุบาปนัน้ จะได้รบัผลเสยี ๒ 

อย่าง คอื ผูรู้ย่้อมตเิตยีนว่าเป็นคนผดิ เป็นคนมจิฉาทฏิฐใินปัจจบุนั และจะต้องรบัผล

ร้ายต่าง ๆ ในภายหน้าอีกด้วย ฉะนัน้ จงึควรเชือ่เรือ่งชาตหิน้าม ีบุญบาปมจีรงิไว้ก่อน

ดกีว่า ซึง่จะเป็นทางท�าให้ตนเป็นคนดแีละเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ทัง้ในปัจจบัุน และในภายหน้า

นีเ้ป็นหลกัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ใช้ความคิดทางปัญญาทางเหตผุล โดยถอื

เอาทางที่ไม่ผิดไว้เป็นหลัก เรียกว่า “หลักอปัณณกะ” คือหลักที่ไม่ผิด จึงขอฝาก

นักศึกษาทั้งหลายไว้เป็นหลักส�าหรับใช้ในการคิดพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ทั่วไป  

เพื่อความสวัสดีของตน

ส�าหรบัพทุธศาสนกิชนท่ัวไปนัน้ สิง่ทีเ่ป็นปัจจบุนักพ็อสามารถรูเ้หน็ได้ด้วยตา

ของตน ถ้าเป็นธรรมที่เนื่องถึงชาติหน้า ภายหน้า หรือเป็นปรมัตถธรรมที่ยังไม่บรรลุ 

ก็ต้องอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้า และกอปรกับปัญญาของตนประกอบกับพิจารณา 

ในสิ่งที่ยังไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อน แล้วจึงค่อยอบรมปัญญาของตนให้แก่กล้าขึ้น

จนถึงรูไ้ด้ด้วยตนเอง นกัศกึษากเ็ช่นกนั ต้องเชือ่ฟังบดิามารดา ครบูาอาจารย์ไปก่อน 

แล้วจึงค่อยอบรมปัญญาของตนให้แก่กล้าขึ้น จนรู้ได้ด้วยตนเองในที่สุด

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลอภิบาลรักษาทุกท่านให้

ปราศจากทกุข์ภยั โรค เจรญิอาย ุวรรณะ สขุะ พละ เจรญิในการปฏบิตัธิรรม ในการ

ศึกษา จนบรรลุถึงความส�าเร็จด้วยดีทุกท่านเทอญ.”

เมื่อโอวาทจบแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือที่ระลึก ๑ ชุดใหญ่ และคัมภีร์ไทย 

ชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แก่เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ แล้วแจกหนังสือ 

แก่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์ 

แล้วมอบหนังสือแก่นายพัฒนา ผ่องใส ส�าหรับห้องสมุดของวิทยาลัยเกษตรกรรม 

สุรินทร์ ๑ ชุด มอบเหรียญทรงผนวชแก่นายจรรยง จรัณยานนท์ อดีตรองอธิบดี  

กรมการศาสนา ซ่ึงเป็นชาวสุรนิทร์และมาต้อนรับด้วย และนายพฒันา ผ่องใส ผูช่้วย

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ พร้อมทั้งมอบเหรียญพระไพรีพินาศแก่คณะครู

อาจารย์วทิยาลัยด้วย เสรจ็แล้วสมเดจ็ฯ ประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่อบุาสก อบุาสิกา 
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นักศึกษา ครูอาจารย์ โดยทั่วถึง สนทนากับ นายจรรยง จรัณยานนท์ ถึงเรื่องภาษา

พดูของชาวพืน้เมอืงซึง่พดูภาษาเขมรกนัเป็นส่วนมาก นายจรรยง ได้อธบิายว่า ประชาชน

ในแถบน้ีพูดภาษาเขมรกันทั้งนั้น พวกในเมืองหรือข้าราชการก็เหมือนกัน เวลาอยู่ท่ี

ท�างานพูดภาษากลาง แต่เมื่อกลับถึงบ้านก็พูดภาษาเขมรกันภายในครอบครัว แม้แต่

ตัวเขาเองก็พูดภาษาเขมรเวลาอยู่ในบ้าน นายจรรยงยังให้ความรู้ต่อไปว่า ภาษาเขมร

ที่พูด ๆ กัน อยู่ในแถบนี้ไม่เหมือนกับภาษาเขมรที่พูดกันในประเทศเขมร เพราะต่าง

ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ และในประเทศเขมรเองนั้น  

เมืองที่พูดภาษาเขมรคงส�าเนียงเดิมไว้มากที่สุดก็คือ เมืองเสียมราฐ นอกจากนั้น 

มกัจะมสี�าเนยีงปน ๆ ไปทางญวน เมือ่สนทนาพอสมควรแล้ว กไ็ด้ลาพระภกิษุสามเณร

อุบาสกอุบาสิกา เดินทางต่อไปยังวัดบูรพาราม ในตอนกลับพวกนักศึกษาได้ตั้งแถว 

ส่งเหมือนตอนมา

วัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้อยู่ในเขตต�าบลนอกเมือง อ�าเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ 

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยคณะข้าราชการทหารและวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์ 

ได้ด�ารจิดัสร้างขึน้ด้วยปรารภเหตทุีว่่า เพือ่เป็นทีข้่าราชการทหารและวทิยาลยัเกษตรกรรมฯ 

พร้อมทั้งประชาชนในแถบนี้จักได้อาศัยเป็นท่ีบ�าเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจ 

ต่าง ๆ ปัจจบุนัมถีาวรวตัถทุีม่ัน่คงถาวรแล้ว คอื อโุบสถ ศาลาการเปรยีญ กฏุ ิ๑๐ หลงั  

ในพรรษกาลมีพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓๐ รูป ขณะท่ีไปเย่ียมมีพระ ๑๕ รูป 

สามเณร ๑๑ รูป เป็นพระเณรนักธรรม ๒๕ รูป ไม่มีพระเปรียญ มีการจัดการ 

เล่าเรียนที่วัดของตนเอง ทั้งนักธรรมและบาลี มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๑ รูป ตั้งแต่

เริ่มตั้งวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีเจ้าอาวาส ๓ องค์ คือ องค์ที่ ๑ พระราชสุทธาจารย์ 

(โชต ิป.ธ.๕) ซึง่ปัจจบุนัเป็นเจ้าอาวาสวดัวชริาลงกรณวราราม ทีป่ากช่อง นครราชสมีา 

องค์ที ่๒ พระใบฎกีาส�าราญ และองค์ปัจจบุนัคอื พระโอภาสธรรมญาณ (เปลีย่น ป.ธ.๓)

เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงวัดบูรพาราม รถยนต์วิ่งจากวัดป่าโยธาประสิทธิ์ใช้เวลา 

๑๐ นาที มีพระภิกษุสามเณร ข้าราชการ และประชาชนมาต้อนรับมาก ฝ่ายพระก็มี

พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ดุลย์) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) พระครูสถิตสารคุณ 

(เสถียร ป.ธ.๔) เจ้าคณะอ�าเภอเมือง วัดบูรพาราม พระครูวิมลศีลพรต (หนู  
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อสมฺมุฬฺโห) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอเมือง (ธ) พระสมศักดิ์ ปณฺฑิโต๑ เลขานุการ 

เจ้าคณะจงัหวดั พระโอภาสธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ ์พระมหาอนญุาต 

อนุาตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เจ้าคณะต�าบลกังแอน เขต ๑ พระมหา

บุญเรียด พุทฺธว�โส เจ้าคณะต�าบลในเมือง เขต ๑ พระปลัดใหญ่ ญาณวีโร เจ้าคณะ

ต�าบลในเมือง เขต ๒ พระปลัดน้อย อรินฺทโม เจ้าอาวาสวัดป่านิมิตรมงคล พร้อม 

ทั้งพระเณรราว ๖๐ รูป ฝ่ายบ้านเมืองมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอ�าเภอเมือง

สรุนิทร์ หวัหน้าศาลจงัหวดัสรุนิทร์ ผูก้�ากบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัสรุนิทร์ ศกึษาธิการ

จังหวัดสุรินทร์ เกษตรจงัหวดัสรุนิทร์ อยัการจงัหวัดสุรนิทร์ และข้าราชการประชาชนอีก

มาก เมือ่สมเดจ็ฯ ลงจากรถยนต์แล้ว พระรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) 

น�าเข้าสู่วิหาร บูชาพระพุทธรูปโบราณซ่ึงเชื่อถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ เรียกกันว่าหลวงพ่อ

พระชีว์ ออกจากวิหารแล้วไปยังกุฏิรับรอง ผู้ที่มาต้อนรับทั้งพระและคฤหัสถ์ตามไปที่

กุฏิรับรอง สนทนาปราศรัยพอสมควรแก่เวลาแล้วก็กราบลาไป สมเด็จฯ แจกเหรียญ

พระไพรีพินาศแก่ผู้ที่มาต้อนรับเป็นที่ระลึกโดยทั่วถึงกัน แล้วพักผ่อน หัวหน้าแผนก

ข่าวของสถานวีทิยแุห่งประเทศไทยจงัหวดัสรุนิทร์ ได้มาตดิต่อขออาราธนาสมเดจ็ฯ ไป

ออกรายการ “บ้านของเรา” ท่ีสถานี เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเดินทางมาเย่ียมวัด

และพุทธศาสนิกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืครัง้นี ้ และสมัภาษณ์เก่ียวกบัภาวการณ์

บางอย่างในคณะสงฆ์ สมเด็จฯ ไม่มีเวลาที่จะสนองความประสงค์ได้ จึงได้ให้บทความ

เรื่อง “วัดภายใน - วัดภายนอก” ส�าหรับอ่านออกกระจายเสียงแทนการสัมภาษณ์

เวลา ๑๙.๕๐ น. เดินทางไปวัดกลาง เพื่อเยี่ยมพระสิทธิการโกศล (เทพ) 

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ม) ถึงวัดกลางเวลา ๒๐.๐๐ น. อยู่ห่างจากวัดบูรพาราม 

ไม่ก่ีสิบเส้น พระภิกษุได้ประชุมต้อนรับอยู่ในอุโบสถ พระสิทธิการโกศล เจ้าอาวาส 

น�าสมเด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วพระภิกษุสามเณรทั้งหมด  

ทีป่ระชมุอยู่ในอุโบสถถวายสกัการะ และกล่าวค�าขอขมา (วนทฺาม ิภนเฺต) มพีระภกิษุ

สามเณรมาร่วมต้อนรับประมาณ ๘๐ รูป สมเด็จฯ ได้สนทนากับท่านเจ้าอาวาส  

๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิ  

 เป็น พระครูนันทปัญญาภรณ์ 
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ถึงเรื่องที่วัดถูกไฟไหม้ ท่านเจ้าอาวาสได้เล่าถวายว่า วันที่ไฟไหม้วัดนั้น ท่านเองไม่ได้

อยู่วัด เพราะไปอบรมพระสังฆาธิการอยู่ที่กรุงเทพฯ วัดนี้ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ ๓๐ 

มกราคม ๒๕๑๖ นี้เอง ไหม้เสนาสนะต่าง ๆ หมด คือ กุฏิหลังใหญ่ ๑๘ ห้อง  

ซึ่งพระภิกษุสามเณรพร้อมท้ังศิษย์วัดสามารถอยู่อาศัยได้ประมาณ ๑๕๐ คน และ

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมอีก ๑ หลัง รวมค่าเสียหายทัง้หมดราว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ 

ที่ยังเหลืออยู่คืออุโบสถ แต่ทางทิศเหนือก็ถูกไฟลวกเกรียมไปบ้างบางแห่ง เช่น  

บานหน้าต่างถูกเปลวไฟด�าเกรียมไปบ้าง นอกนั้นไม่มีอะไรเสียหาย นับว่ายังโชคด ี

ที่ยังเหลือส่วนที่เป็นหลักของวัดอยู่ ขณะท่ีก�าลังเร่งสร้างกุฏิเพื่อให้พระภิกษุสามเณร 

มีที่อยู่อาศัย เพราะวัดนี้ตามปกติแล้วมีพระภิกษุสามเณรอยู่เกือบ ๑๐๐ รูป ในเวลา

ที่ไปเยี่ยมนั้นก็มีพระ ๓๗ รูป สามเณร ๕๕ รูป จึงล�าบากในเรื่องท่ีอยู่อาศัย  

เกี่ยวกับการก่อสร้างเสนาสนะใหม่นั้น ได้ทราบว่าได้รับทุนช่วยเหลือจากทางกรมการ

ศาสนาแต่ไม่มากนัก ไม่เพียงพอแก่การก่อสร้าง ต้องอาศัยการช่วยเหลือจาก

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายในจังหวัดนี้บ้างที่อื่นบ้างตามศรัทธา จากนั้นได้สนทนากันถึง

เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ในภาคนี้ ก็ปรากฏว่ามีการเรียนกันหลายแบบ คือ  

ทั้งแบบนักธรรมและบาลีอย่างเดิม และการเรียนวิชาทางโลกแบบสมัยใหม่ ซึ่งก�าลัง

เป็นทีนิ่ยมของพระภกิษุสามเณรท่ัว ๆ ไปเกอืบทกุภาค ส่วนการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

นัน้ กม็กีารจดัตัง้ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาขึน้ มกีารส่งพระผูม้คีวามรูค้วามสามารถ

ออกบรรยายธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความประสงค์ และปรากฏว่าได้รับความ

สนใจและร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทราบว่าศูนย์ดังกล่าวนี้มีในจังหวัด

อื่น ๆ ในภาคนี้อีกด้วย และมีการด�าเนินการคล้าย ๆ กัน การด�าเนินการ ดังกล่าวนี้ 

กล่าวได้ว่าคณะสงฆ์ได้มีบทบาทร่วมในการศกึษาของทางบ้านเมอืงด้วย ซึง่เรือ่งนีก้�าลงั

เป็นปัญหาที่ทางคณะสงฆ์และทางบ้านเมือง ก�าลังให้ความสนใจอยู่เหมือนกัน เมื่อ

สนทนาพอสมควรแล้ว สมเด็จฯ ได้มอบหนังสือชุดใหญ่ ๑ ชุด และคัมภีร์ไทยชุด 

วชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แก่พระสิทธิการโกศล และแจก หนังสือแก่พระภิกษุ

สามเณรเสร็จแล้ว พระสิทธิการโกศลน�าสมเด็จฯ ไปยังศาลาชั่วคราว ซึ่งสร้างเป็น 

โรงไม้มุงสังกะสี ที่นี้มีอุบาสกอุบาสิกาประชุมรอต้อนรับอยู ่ประมาณ ๓๐ คน  

พระสิทธิการโกศลได้กล่าวแนะน�าบุคคลต่าง ๆ ให้สมเด็จฯ รู้จักพวกอุบาสกอุบาสิกา
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ได้สนทนาปราศรัยด้วยอธัยาศยัไมตร ีมอีบุาสกคนหน่ึงเป็นผู้น�าในการสนทนา และได้

ขอให้สมเดจ็ฯ ช่วยเหลอืท่านเจ้าคณะจงัหวัด (คอืพระสิทธกิารโกศล) ในการสร้างวัด

ใหม่ด้วย เพราะล�าพงัเจ้าคณะจงัหวัดเอง คงไม่สามารถหาเงนิทองมาสร้างใหม่ให้ส�าเรจ็

ได้เป็นแน่ เพราะต้องสร้างใหม่ทั้งวัด เพราะพระเณรก็มาก ไม่มีที่จะอยู่ อุบาสกคน

นั้นได้กล่าวว่า สงสารท่านเจ้าคณะจังหวัดเหลือเกิน ตั้งแต่ไฟไหม้วัดมานี้ท่านผอม 

ลงมาก แต่ก่อนนีท่้านอ้วนท้วนสมบรูณ์ คงจะเป็นเพราะความคิดมากนัน่เอง สมเดจ็ฯ 

ก็ได้ตอบไปว่า เกีย่วกบัเรือ่งนีท้างคณะสงฆ์ส่วนกลาง กไ็ด้สนใจและให้ความช่วยเหลอื

อยูแ่ล้วไม่ได้ทอดทิง้ แต่ว่าจะอาศยัพึง่แต่คณะสงฆ์ส่วนกลางแต่อย่างเดยีวกค็งจะไม่ได้

เหมือนกัน ก็เห็นจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากญาติโยมทั้งหลายในเมืองนี้ด้วย 

สนทนาปราศรยัพอสมควรแล้ว สมเดจ็ฯ ก็ได้ลาท่านเจ้าคณะจงัหวดัและอบุาสกอบุาสกิา

กลบัวดับรูพาราม ท้ังท่านเจ้าคณะจงัหวดัและญาตโิยมท้ังหลาย ได้ให้การต้อนรบัด้วย

อัธยาศัยไมตรี

วดักลางนี ้เป็นวดัเก่าแก่วดัหนึง่ในจงัหวดัสรุนิทร์ มมีาแต่โบราณ ไม่ทราบว่า

ใครเป็นผู้สร้าง อยู่ในใจกลางเมือง และเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้เอง จึงชื่อว่า วัดกลาง 

เป็นอารามราษฎร์ ในพรรษามีพระเณรประมาณ ๑๐๐ รปู ขณะทีไ่ปเยีย่ม มพีระเณร

ทั้งหมด ๙๒ รูป มีการจัดการเล่าเรียนนักธรรมและบาลีที่ส�านักของตนเอง และเป็น

ส�านักเรียนที่ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ เพราะมีพระเณรมาก และมีพระที่ส�าเร็จ

การศกึษาศาสนศาสตร์บัณฑิต จากสภาการศกึษามหามกฏุมาช่วยงานด้านการศกึษา

อยู่หนึ่งรูป มีพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ๓ รูป

เวลา ๒๐.๔๐ น. ออกจากวดักลาง กลับไปวัดบรูพาราม พักแรมท่ีวัดบรูพาราม ๆ 

นี้เป็นวัดมีมาเก่าแก่ สร้างเมื่อไรไม่ปรากฏ เดิมเป็นมหานิกายมาก่อน มาแปลงเป็น 

วดัธรรมยตุเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๖ ในยุคท่ีเจ้าพระคณุสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)  

เป็นสังฆนายก นับเป็นวัดธรรมยุตวัดแรกในจังหวัดนี้ เมื่อแปลงเป็นวัดธรรมยุตแล้ว

พระรัตนากรวิสุทธิ์(ดุลย์ อตุโล) ได้เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและเป็นต่อมาถึงปัจจุบัน 

วันนี้เคยเป็นที่ประนีประนอมความแพ่งของแขวงและศาล จังหวัดสุรินทร์ โดยคู่ความ

มาประกอบการด่ืมน�า้สาบานกนั ทีม่ณฑปหลวงพ่อพระชว์ีในวัดนีเ้ป็นประจ�า พระพทุธรูป 
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องค์นี้เป็นพระพุทธรูปดินปั้น เป็นของโบราณและถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ มีเสนาสนะที่ 

มั่นคงถาวร คือ อุโบสถ ซึ่งช�ารุดมากแล้ว ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๑๓ หลัง 

หอระฆัง ห่างจากทีว่่าการอ�าเภอเมอืงราว ๓๐๐ เมตร ในพรรษกาลมพีระภกิษุสามเณร

ราว ๘๐ รปู ขณะที่ไปเยี่ยมนั้น มีพระอยู่ ๑๙ รูป สามเณร ๓๕ รูป เป็นนักธรรม 

๓๐ รปู เป็นเปรยีญ ๒ รปู มกีารจดัการเล่าเรยีนทัง้นกัธรรมและบาลทีีวั่ดของตนเอง 

วัดนี้มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๒ รูป พระราชาคณะพระสังฆาธิการ ทั้งระดับเจ้าคณะ

จังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ และเจ้าคณะต�าบลซึ่งไปประจ�าอยู่ในท่ีต่าง ๆ ท้ังในจังหวัด 

นี้เอง และจังหวัดใกล้เคียง ได้ออกไปจากวัดนี้หลายรูป จึงกล่าวได้ว่าวัดนี้เป็นที่ผลิต 

พระนักปกครอง นกัการศึกษา ให้ไปท�าประโยชน์แก่พระศาสนามากแห่งหนึง่เหมอืนกนั

เวลา ๒๐.๕๕ น. พระเทพปัญญามุนี วัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งได้ร่วมคณะมาด้วย 

ตั้งแต่กรุงเทพฯ จนถึงจังหวัดสุรินทร์นี้ ได้ลากลับกรุงเทพฯ เพราะมีภารกิจที่จะต้อง

ปฏิบัติทางกรุงเทพฯ พระครูปริยัติสารโสภณ พระครูธรรมปเวที พระมหาบุญช่วย 

พระสมบติั และพระวดับรูพารามอกีหลายรปู ได้ไปส่งทีส่ถานรีถไฟ พระศรธีรรมวงศาจารย์ 

ได้ตามไปส่งภายหลังอีกรูปหนึ่ง รถไฟออกเวลา ๒๑.๓๐ น.
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วันที่ ๓ มถิุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๕.๐๐ น. เศษ สมเดจ็ฯ พร้อมด้วยพระราชสทุธาจารย์ พระศรธีรรม-

วงศาจารย์ พระอนุจร และพระภิกษุสามเณรท้องถิ่น ออกบิณฑบาต มีประชาชนใส่

บาตรกันตามปกติธรรมดา เพราะไม่ได้บอกกล่าวไว้ก่อน

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ สมเดจ็ฯ พร้อมด้วยพระอนจุรอืน่ ๆ ฉนัเช้า ณ ทีพ่กั 

มีพระราชสุทธาจารย์ และพระศรีธรรมวงศาจารย์ได้มาร่วมฉัน พระสมศักดิ์ ซึ่งเป็น

เลขานกุารเจ้าคณะจังหวดั ได้เล่าให้ฟังว่าพระภกิษุสามเณรในจงัหวัดนีค่้อนข้างจะขัดสน

เร่ืองอาหารบิณฑบาต แต่ไม่ได้แจ้งถึงสาเหตุว่าเนื่องมาจากอะไร เข้าใจเอาเองว่าคง

เนื่องมาจากเหตุที่มีพระภิกษุสามเณรมากก็ได้ ฉันเสร็จแล้วสมเด็จฯ น�าอนุโมทนา

ฉันเช้าเสร็จแล้ว ขบวนรถยนต์ของคณะรวม ๓ คัน ซึ่งขับโดยนายสวง  

เกิดผล ๑ นายเลิศ หิมพานต์ ๑ นายคูณ วงศ์ใหญ่ ๑ และผู้ร่วมคณะอีก ๓ คือ 

พระครธูรรมปเวที ๑ พระสมบัต ิปวติโฺต ๑ นายมานตั ยัง่ยนื ๑ ได้เดนิทางล่วงหน้า

ไปยงัจงัหวดัอบุลราชธานก่ีอนเพราะ สมเดจ็ฯ กบัคณะผูต้ดิตามอกีจ�านวนหนึง่จะเดนิ

ทางไปยงัจงัหวดัอุบลราชธานโีดยขบวนรถไฟ ขบวนรถยนต์ของคณะถงึจงัหวดัอบุลราชธานี 

เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๐๘.๑๐ น. เดินทางไปยังโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนชายประจ�า

จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การอบรมแก่สมาชิกยุวพุทธิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะครู

นักเรียนทั้งชายและหญิงราว ๘๐๐ คน ในหอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียน

นี้ห่างจากวัดบูรพารามไปราว ๓ ก.ม. เมื่อที่ประชุมพร้อมด้วย นายพัฒนา ผ่องใส  
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ผูช่้วยผูอ้�านวยการวทิยาลยัเกษตรกรรมสรุนิทร์ กล่าวขอโอกาสและขอประทานโอวาท

จากสมเดจ็ฯ แล้วอาราธนาศีล รบัศลีแล้ว อาราธนาธรรม สมเด็จฯ ได้แสดงธรรมแก่

นักเรียนทั้งหลายดังนี้

“นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี มีใจความส�าคัญว่า 

“รู้สึกดีใจที่ท่านทั้งหลาย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนมีประสงค์จะฟังธรรม 

การฟังธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสนุก แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใคร่จะแสดงธรรมแก่

เยาวชน เพราะเหน็ว่าธรรมนัน้เป็นสิง่มปีระโยชน์ ท�าให้เกดิปัญญา รูผ้ดิชอบชัว่ดมีาก

ยิ่งขึ้น และเป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องอบรมประชาชน แต่ว่าในการอบรมนั้น จะต้อง

พร้อมกันทั้งสองฝ่าย คือ ผู้อบรม และผู้รับอบรม อย่างตบมือต้องใช้มือทั้งสองข้าง 

จึงจะเกิดเสียงดัง

เคยมีชาวยิวเยอรมันคนหน่ึงพูดว่า พระไทยไม่มีบทบาทอะไร ไม่ท�าอะไร 

ปล่อยให้ข้าราชการคอรปัชัน่ ไม่มีการห้ามปราม ไม่เดนิขบวนคดัค้าน สูพ้ระเวยีดนาม

ไม่ได้ เร่ืองนี้พระไทยท�าอย่างนั้นไม่ได้ เพราะผิดต่อจารีตประเพณี ผิดสมณวิสัย  

และผดิจารีตประเพณอีนัดงีามของคนไทย อกีประการหนึง่พระไทยไม่เกีย่วกับการเมือง 

การอบรมศลีธรรมประชาชนกม็ใิช่ว่าอยู ่ๆ ก็จะไปจบัมาบงัคับให้ถือศีล ฟังธรรม แม้แต่

การอบรมในท่ีน้ี ก็มาด้วยได้รับอาราธนาของผู้ท่ีประสงค์จะฟังธรรม ถ้าจะให้พระไป

ยุ่งกับกิจการบ้านเมืองด้วยแล้ว ดีไม่ดีพระก็จะพลอยแย่ไปด้วย

 ดินแดนส่วนนี้ ในกาลก่อนได้ทราบว่าเป็นถ่ินกันดาร ถึงกับมีค�าพังเพยว่า 

“ต�าน�า้ด่ืม” แต่มาบดันี ้ภาวการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ันได้รบัการแก้ไข ได้เกดิมคีวามเจรญิ

ในด้านต่าง ๆ ขึน้เป็นอันมาก อันเป็นผลจากการกระท�าของบรรพบรุุษของเราทัง้หลาย 

ฉะน้ัน จงึขอให้นกัเรยีนทัง้หลายได้ระลกึถงึอปุการคณุของท่านทัง้หลายเหล่านัน้ ทีไ่ด้

สร้างบ้านเมอืงให้เจรญิตกทอดมาถงึเราทัง้หลาย เป็นการกตญัตู่อท่าน ซึง่คณุธรรม

ข้อนี้เป็นสิ่งท่ีควรมีในทุก ๆ คน ฉะน้ัน จึงขอให้นักเรียนทั้งหลาย ตั้งอยู่ในกตัญู

กตเวที และโดยเฉพาะในบัดน้ี ก็ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจประพฤติในทางที่ดี 

จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา เพื่อที่จะได้ประกอบสัมมาชีพ สร้างบ้านเมือง สืบชาติ 

ศาสนา ต่อไปภายหน้า
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หลกัธรรมท่ีจะให้ส�าหรบัเป็นหลักปฏบิตัสิ�าหรบันกัเรยีนทัง้หลาย ซึง่จะน�ามา

กล่าวในที่นี้ก็คือ สรณะ และ ศีล

ในเบื้องต้น เราก็ได้กล่าวค�านมัสการพระรัตนตรัยว่า อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ เป็นต้น เป็นการนมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการ  

พระธรรม และนมัสการพระสงฆ์ ในการกล่าวค�านมัสการดังกล่าวนี้ ก็ให้เราระลึกรู้ 

ถึงความหมายของค�าที่กล่าวไปพร้อมกันด้วย

ส�าหรบั สรณะ และ ศีล ท่ีเรากล่าวขอนัน้ กใ็ห้รูค้วามหมายโดยสงัเขป ดงันี้ 

สรณะนั้นคือที่พึ่ง หมายถึงที่พึ่งทางใจ ส�าหรับป้องกันภัยอันตราย และภัยอันตรายที่

ส�าคัญของทุก ๆ คนนั้น ก็คือ ความชั่วต่าง ๆ ในเวลาที่ใจอยากจะท�าความชั่ว ก็ให้

เราระลึกถึงที่พึ่ง คือ บิดามารดา ครูอาจารย์ ซึ่งท่านสั่งสอนไม่ให้ท�าความชั่วต่าง ๆ 

ระลกึถงึพระพทุธเจ้าว่าทรงเป็นผูบ้ริสทุธิจ์รงิ ทรงสอนมใิห้ท�าชัว่ ระลกึถงึพระธรรมว่า

เป็นของทีด่จีรงิ ระลกึถงึพระสงฆ์ว่าเป็นผูป้ฏบิตัดีิปฏบิติัชอบ ดงันี ้กจ็ะน�าเราจากการ

ท�าชัว่เสยีได้ ฉะน้ัน สรณะ คือท่ีพึง่ทางใจน้ีจงึเป็นสิง่ที ่ส�าคญัมาก อนึง่ เมือ่เราได้ถงึ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งทางใจจริง ๆ แล้ว นอกจากจะห้าม

เราจากการท�าความชั่วต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้เราหายกลัว เช่นเมื่อเกิดความกลัวผี 

ท�าให้เกิดความกล้าขึน้ และเม่ือเรามีสรณะทีพ่ึง่ทางใจนีป้ระทบัอยูก่บัจติใจแล้ว กเ็ท่ากบั

ว่าเรามเีครือ่งรางของขลงัประทบัอยูท่ีจ่ติใจ ถึงจะไม่มีพระเครือ่งอะไรแขวนคออยู่ สรณะ

ที่พึ่งทางใจอันนี้ก็จะช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายได้

ศลี คอืศลี ๕ กบัธรรม ๕ อนัได้แก่การเว้นจากการฆ่าการท�าลายชวิีตของผูอ้ืน่ 

สัตว์อื่น แต่ตั้งอยู่ในความเมตตาเอ็นดูอนุเคราะห์ การเว้นจากการลักขโมย๑ เว้นจาก

การประพฤติผิดประเพณีทางกาม แต่ตั้งอยู่ในสัมมาจาร (ประพฤติชอบในทางกาม) 

และสันโดษด้วยคู่ครองของตน เว้นจากการพูดเท็จ แต่ตั้งอยู่ในสัจจะและเว้นจากการ

๑ ตั้งตนอยู่ในสัมมาอาชีวะ 
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ดื่มสุราเมรัย แต่ตั้งอยู่ในอัปปมาท ศีลห้าและธรรมห้าประการนี้ ก็ขอให้นักเรียน 

ทัง้หลายตัง้ใจรบัให้มขีึน้ในตน และท�าความเข้าใจในอานสิงส์ของศลี ดงัทีท่่านกล่าวไว้

ว่าเป็นของมจีรงิ คอื ด้วยอ�านาจของศลี ย่อมถงึสคุติ ถึงความถงึพร้อมด้วยโภคทรพัย์ 

ถึงความดับทุกข์ร้อนใจ เพราะเมื่อทุก ๆ คนที่อยู่ร่วมกัน ต่างก็มีศีลต่อกันแล้ว ก็อยู่

ร่วมกนัโดยผาสกุ ไม่ฆ่ากนั ไม่ท�าร้ายกนั เป็นต้น เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะไปทางไหนกป็ลอดภยั 

ไม่มีโจรผู้ร้าย จึงมีความสวัสดี ซึ่งเรียกว่า สุคติ เศรษฐกิจของประเทศจะมีขึ้นได้ 

กด้็วยการประกอบการงานของประชาชนในสาขาอาชพีต่าง ๆ ซึง่ประกอบท�าโดยชอบ  

ถ้าทุกคนต่างไม่ท�างาน คอยแต่จะลักขโมยกันคดโกงกันแล้ว ทรัพย์สมบัติส�าหรับ 

จะใช้สอยจะเกิดมีขึ้นมาจากที่ไหน ก็จะมีแต่การท�าลายเศรษฐกิจ ท�าลายความมั่นคง 

ของชาต ิจึงเหน็ได้ว่าการอยูด่กีนิด ีความมัน่คงของชาตดิงักล่าวแล้ว จะเกดิมีขึน้กด้็วยศีล 

เพราะศลีท�าให้เว้นจากการเบียดเบียนกนั และดงึใจให้ประกอบสัมมาชพี และเมือ่ต่าง

ก็มีศีลอยู่ร่วมกันแล้ว อาชญากรรมต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น จึงเป็นการดับความทุกข์ร้อน

ใจต่าง ๆ เสียได้

ในทีส่ดุกข็ออ�านาจคณุพระศรรีตันตรัยและอ�านาจบญุกศุล อภบิาลรกัษาทุกท่าน

ให้มีความสุขสวัสดี เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ ท่าน เทอญ.”

เมื่อแสดงธรรมจบแล้ว คณะครูและนักเรียนทั้งหมดได้ยืนขึ้นพร้อมกัน  

นายพฒันา ผ่องใส ได้น�ากล่าวค�าแผ่เมตตา จบแล้วยืนสงบจติราว ๒ นาที แล้วสมเดจ็ฯ 

ประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่คณะครนูกัเรยีน โดยเดนิแถวผ่านไป ตามล�าดับ เป็นเสรจ็พธิี

เมือ่แสดงธรรมแก่สมาชกิยวุพทุธกิสมาคมเสรจ็แล้ว พกัผ่อนประมาณ ๑๕ นาที 

คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ ได้อาราธนาสมเด็จฯ ให้แสดงธรรมแก่

สมาชกิพทุธสมาคมและประชาชนทัว่ไปอกีครัง้หนึง่ มีประชาชนมาร่วมฟังธรรมประมาณ 

๒๐๐ คน นายพัฒนา ผ่องใส เป็นพิธีกรอีกตามเคย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว พิธีกร

ได้อาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรมสมเด็จฯ ได้แสดงธรรมดังนี้

“คนเรานั้นมีร่างกายและจิตใจ คนโดยมากทะนุบ�ารุงให้อาหารแต่ร่างกาย  

พากนัลืมของส�าคญัไปอย่างหนึง่ คอื จติใจ ซึง่ถูกทอดทิง้ไว้ไม่ได้รับการบ�ารงุด้วยอาหาร

อันสมควร และบางทีก็บ�ารุงด้วยอาหารอันเป็นพิษอันก่อให้เกิดโทษทุกข์ต่าง ๆ 
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การทีม่าฟังธรรมน้ัน เท่ากบัเป็นการมารบัธรรมเป็นอาหารบ�ารงุจติใจ ซ่ึงเป็น

อาหารที่มีประโยชน์ เพราะอาหารคือธรรมนั้น เมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว จะแผ่ไปบ�ารุง

เลี้ยงจิตใจให้มีเรี่ยวแรง มีปัญญาที่จะระลึกรู้ผิดชอบชั่วดีเป็นต้น ตลอดจนท�าให้จิตใจ

ได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบอันเป็นอาหารที่จิตใจต้องประสงค์อย่างยิ่ง

เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า จิตใจของคนเรานั้นต้องการความสงบ 

ในวันหนึ่ง ๆ นั้นมิใช่น้อย เช่นความสงบเพื่อจะหลับนอนพักผ่อน ความสงบใจจาก

เรื่องวุ่นวายต่าง ๆ อันกลุ้มรุมจิตใจ ถ้ายังมีความกังวลต่าง ๆ อยู่ก็นอนไม่หลับ  

ปล่อยกังวลได้เมื่อไรก็นอนหลับลงได้เมื่อนั้น ดังนี้เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าความปล่อยวาง

อารมณ์ต่าง ๆ นั่นแหละ เป็นความสงบที่จิตใจต้องการ เมื่อคนเราต้องการความสงบ

เช่นน้ี พระพทุธเจ้าจงึทรงสัง่สอนให้ปฏบิติั เพือ่ให้พบความสงบอนัเป็นความสงบอย่าง

ยิง่ คอืความสงบด้วยปัญญา คอืความรูน้ัน่เอง เป็นการสอนให้สอดคล้องกบัธรรมชาติ 

ที่ต้องการของคน ฉะนั้น ผู้ที่สนใจมาฟังธรรมแม้เป็นครั้งคราว ก็ย่อมจะได้รู้ถึงวิธี

ส�าหรบัท�าจติใจของตนให้พบกบัความสงบ อนัเป็นการสร้างความสขุอย่างยิง่ให้เกดิขึน้

แก่ตนเอง

ความสงบขั้นแรกนั้นเกิดขึ้นจากศีล คือการงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเอง 

และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน เป็นการสงบจากภัยเวร นบัว่าเป็นสาระแก่นสารของชวิีตชัน้หนึง่ 

ความสงบขั้นต่อไป เป็นความสงบที่เกิดจากสมาธิ คือ เมื่อได้ปฏิบัติสมาธิ  

ต้ังจิตมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้วันหนึ่งแม้เล็กน้อย ใจก็จะได้พบกับความสงบจาก

ความวุ่นวาย ความปล่อยวาง บังเกิดเป็นความว่างในใจขึ้น จึงเกิดเป็นความสงบคือ

ความสุขอีกชั้นหนึ่ง

และความสงบขั้นต่อไปคือเมื่อได้อบรมปัญญา คือความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็น

ตัวความจริงตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการพิจารณาความเกิดความดับ 

ของสิ่งทั้งหลายตลอดถึงชีวิตนี้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นของเท่ียงแท้ 

ถาวรและเป็นตัวตน เป็นเราอย่างแท้จริง ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมสิ้นไปทั้งนั้น ปลงลง

ไปในสจัจะด้วยปัญญา คือความเข้าถงึความจรงิ กจ็ะท�าให้เกดิความปล่อยวางจากความ

ยดึถือทัง้หลาย ใจทีก่ระวนกระวายกจ็ะสงบไปได้ นีเ่ป็นความสขุอกีชัน้หนึง่อนัเกดิจาก

ความสงบ เป็นความสงบด้วยปัญญา
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ความสงบด้วยปัญญา ละเอียดกว่าความสงบด้วยสมาธิ ความสงบด้วยสมาธิ 

ละเอียดกว่าความสงบด้วยศีล และตัวความสงบนี้แลเป็นตัว วิมุตติ คือความหลุดพ้น 

หลุดพ้นจากสิ่งท่ีมาท�าให้จิตใจไม่สงบ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น  

เมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็เป็นอันพ้นจากภัยเวรพ้นจากอกุศลธรรม ต่าง ๆ ได้

มีบางคนเข้าใจว่า วิมุตติ คือความหลุดพ้นนั้นเป็นผลเกินเอื้อมของสามัญชน

ทัว่ไป สามญัชนไม่อาจจะปฏบิตัใิห้ถงึความหลดุพ้นได้ อนันีไ้ม่ถกู เมือ่เราปฏบิตัใิห้ถงึ

ความหลุดพ้นชั้นสูงสุดไม่ได้ แต่ก็สามารถปฏิบัติให้ถึงความสุขหลุดพ้นช้ันสามัญได้ 

คือ ความที่จิตใจได้รับความสงบด้วยการปฏิบัติใน ศีล สมาธิ ปัญญา ดังกล่าวแล้ว 

เป็นเกราะป้องกันตัวเองให้พ้นจากความโลภ โกรธ หลง อันมายั่วยวนให้ประพฤติไป

ในทางทุจริตผิดชั่วต่าง ๆ เพราะถ้าไม่มีเกราะคือ ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องรักษา

ใจอยูแ่ล้ว กจ็ะถูกสิง่ยัว่ยวนต่าง ๆ เหล่านัน้ดงึใจไปให้ปฏบิตัผิดิต่าง ๆ ตามอ�านาจของมนั

เพราะฉะนัน้ บคุคลจงึต้องมธีรรม คอื ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นเกราะป้องกนั

ใจของตนเอง ประคบัประคองใจ รกัษาใจ มฉิะนัน้แล้ว กรรมคอืการงานต่าง ๆ ทีก่ระท�า

ลงไปด้วยอ�านาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะกลายเป็นอกุศลทุจริต  

ก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นทั่วไป

ฉะนัน้ การท่ีมาสนใจฟังธรรมและปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจ้า ให้มศีลี สมาธิ 

ปัญญา ขึ้นในตัวย่อมจะเป็นเคร่ืองรักษาตัวเองให้พ้นจากบรรดาอันตรายท้ังหลาย 

ดังกล่าวในโลก

ร่างกายของคนเรานั้น แวดล้อมไปด้วยเช้ือโรคต่าง ๆ เมื่อใดร่างอ่อนแอ  

เชื้อโรคต่าง ๆ ก็จะเข้าไปท�าอันตรายต่อร่างกาย บางคราวก็มีการฉีดยาท�าให้ร่างกาย

มคีวามต้านทานต่อโรคฉนัใด จติใจกฉั็นนัน้ แวดล้อมไปด้วยโรคคือกเิลสต่าง ๆ ถ้าจติใจ

อ่อนแอเมื่อใด กิเลสก็จะเข้าไปท�าอันตรายต่อจิตใจเม่ือน้ัน ต่อเม่ือจิตใจมีธรรมเป็น

อุปการอุดหนุนอยู่ จิตใจจึงจะมีก�าลังต้านทานเชื้อโรคคือกิเลสต่าง ๆ มิให้เข้าไปท�า

อันตรายจิตใจได้

ฉะนัน้ จงึสมควรท่ีอบรมธรรมส�าหรับทีจ่ะบ�ารงุใจให้เกดิสตปัิญญาหรอืให้เกดิ

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องต่อต้านกับกระแสของกิเลสทั้งหลาย และโดยเฉพาะ
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ปัญญาน้ัน นอกจากจะหมายถึงความรู ้เข้าถึงสัจจะ คอืมองเห็นความเกดิดบั อนัเป็น

เครื่องระงับความยึดถือ ความด้ินรนกระวนกระวายของใจดังกล่าวแล้วยังหมายถึง 

ความรู้ทัว่ถงึอันเป็นสามัญส�านกึท่ัวไป และหมายถึงความรูท่ั้วถงึการเปรยีบเทยีบทัว่ ๆ 

ไปอีกด้วย อันนี้แหละเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์

มนุษย์เรานั้น ได้ชื่อว่า “มนุษย์” ที่แปลว่า ผู้มีใจสูง คือมีความรู้สูง อันเป็น

สิ่งที่สัตว์ไม่มี สัตว์นั้นแต่โบราณกาลเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างน้ัน ไม่มีส่ิงท่ีเรียก 

กนัว่า วัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนา หรือการศึกษาอะไรทั้งนั้น แต่มนุษย์เรานั้น  

มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ มีวัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนา การศึกษา 

ทุกอย่าง รู้จักรวมกันเป็นบ้าน เป็นเมือง และความเจริญอื่น ๆ อีกมาก นี่ก็ด้วย

อานุภาพของสิง่เดยีว คอื ปัญญา ฉะนัน้ เมือ่รูว่้าเรามีสิง่ประเสรฐิคอืจติใจ หรอืปัญญา 

ก็อย่าเผลอปัญญา ให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักชั่วดี

เมือ่มปัีญญารูจั้กพจิารณาเทียบเคียงว่าอะไรชัว่ด ีปัญญากจ็ะเจรญิย่ิง ๆ ข้ึนไป 

และปัญญานีเ้องจะเป็นผูช้ี้ให้เหน็ว่าอะไรชัว่ อะไรดี แต่ปัญญาทีจ่ะเป็นเครือ่งชีไ้ด้อย่าง

ถูกต้องดังกล่าวแล้วก็จะต้องเป็นปัญญาที่มีความสงบอยู่บ้างตามสมควร ถ้าจิตใจไม่มี

ความสงบ คือถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบง�าอยู่ ความโลภ ความโกรธ และหลง 

เหล่านี้เอง ก็จะเป็นผู้ชี้ไปในทางที่ผิด ๆ แทนปัญญา เช่น เห็นว่าทรัพย์ดีกว่าความดี 

เป็นต้น

ฉะน้ัน ปัญญาท่ีจะช้ีได้ถูกต้อง จงึต้องเป็นปัญญาทีมี่ในขณะทีจ่ติใจมคีวามสงบ 

จงึจะบงัเกดิความเท่ียงธรรมเหมือนดงัผูพ้พิากษา ถ้าชอบหรือชงัข้างใดข้างหน่ึงเสียแล้ว 

ความเที่ยงธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

คนเรานั้นมีใจสูง ก็คือมีปัญญาที่จะรู้จักวินิจฉัยได้โดยไม่ผิด โดยถูกต้อง  

โดยยติุธรรม เมือ่เห็นว่าความดีเป็นสิง่ท่ีดกีว่าทรพัย์ ความดอียู่ท่ีความด ีไม่ได้อยู่ท่ีทรพัย์ 

ปัญญาที่จะตัดสินลงไปแน่นอนดังนี้ จะเป็นเครื่องรักษาบุคคลให้เว้นจากความชั่วได้  

ให้รักษาความดีไว้ได้ และเม่ือได้มีปัญญาชั้นสามัญนี้เป็นชั้นแรกแล้ว ปัญญาในชั้น 

ที่เข้าถึงสัจจะที่สูงขึ้นไปจึงจะบังเกิดขึ้น
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ขอให้พิจารณาเรื่องปัญญาให้ดี คนเราที่เป็นมนุษย์ มีอารยธรรม วัฒนธรรม 

ศาสนา เป็นต้น ก็ด้วยอานุภาพของปัญญา ถ้าเผลอปัญญาไปเสียแล้ว ก็จะลดภาวะ

ของคนลงไปสู่สภาพทรามและเป็นอันตราย

ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยธรรมตามสมควร เพื่อให้มีธรรมเป็นก�าลังที่จะรักษา

ใจของตนให้มสีวสัด ีเพือ่ด�าเนนิกจิการทัง้หลายอยู่ในโลกโดยสวัสด ีและให้มีความสุข

ความเจริญทั่วกัน"

เมือ่แสดงธรรมจบแล้ว สมเด็จฯ ประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่ผูท้ีม่าร่วมฟังธรรม

ทั้งหมด เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๐.๒๐ น. ออกจากโรงเรยีนสุรวิทยาคาร เดนิทางไปยงัวัดไตรรตันาราม 

เพื่อดูอุโบสถที่ก�าลังสร้างใหม่

เวลา ๑๐.๓๕ น. ถงึวดัไตรรตันาราม พระมหาบุญเรยีด พทุธฺว�โส เจ้าอาวาส

พร้อมด้วยพระภกิษุสามเณรราว ๑๕ รปู และอบุาสกอุบาสกิาราว ๔๐ คน ได้ให้การ

ต้อนรับ เจ้าอาวาสได้น�าสมเด็จฯ ขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ บูชาพระรัตนตรัย สนทนา

ปราศรัยพอสมควรแล้ว ได้น�าสมเด็จฯ ไปดูอุโบสถที่ก�าลังสร้าง เป็นแบบอุโบสถ 

วัดเบญจมบพิตรจัตุรมุข แต่ขยายให้กว้างและสูงขึ้น พื้นเป็นสองชั้น ข้างล่างท�าเป็นที่

เกบ็ของได้และก�าแพงก่ออฐิเป็นสองชัน้ ก�าลงัสร้างไปได้ประมาณ ๔๐% พระพทุธรปู

ทีจ่ะเชิญข้ึนเป็นประธานในอโุบสถหลงันี ้นายสญัญา ธรรมศกัดิ์๑ องคมนตร ีได้บรจิาค

สร้างไว้แล้ว ขณะนี้เชิญพักไว้ท่ีศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา 

ขนาดเขื่องพอสมควร

วัดไตรรัตนารามนี้ เป็นวัดสร้างใหม่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และเพิ่งได้

รับอนุญาตให้เป็นวดัเมือ่กลางปี พ.ศ. ๒๕๑๖ อยู่กลางทุ่ง ห่างตวัเมืองไปราว ๗-๘ กม. 

๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี  

 สืบต่อจากคณะรัฐบาลชุดจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งกราบบังคมทูลลาออก
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ยังไม่มีอะไรมากนัก เพิ่งจะมีศาลา ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมท�าบุญและไหว้พระ สวดมนต์ 

๑ หลงั และกฏุไิม้ ๘-๙ หลงั แต่อาจจะเจรญิได้เรว็ เพราะอยูใ่กล้เมอืง และใกล้ย่านชมุชน

เมื่อดูอุโบสถแล้ว สมเด็จฯ ได้ประพรมน�า้พระพุทธมนต์แก่อุบาสกอุบาสิกา 

ทีม่าต้อนรบัและแจกเหรยีญพระไพรพีนิาศโดยทัว่ถงึกนัแล้ว เดินทางกลบัวดับูรพาราม 

เวลา ๑๑.๐๒ น.

เวลา ๑๑.๑๕ น. ฉนัภตัตาหารเพลทีวั่ดบรูพาราม ณ ทีพ่กั มท่ีานผูว่้าราชการ

จังหวัด นายอ�าเภอเมือง และข้าราชการอื่น ๆ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา มาร่วม

ถวายภัตตาหารเพลแก่คณะประมาณ ๑๑๐ คน ฉันเสร็จแลว้ สมเด็จฯ น�าอนุโมทนา 

แล้วพวกข้าราชการและอุบาสกอุบาสกิาท่ีมาร่วมถวายภตัตาหารกเ็ลีย้งกนัเอง สมเดจ็ฯ 

ได้มอบพระกริ่ง ภ.ป.ร. ให้เป็นท่ีระลึกแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอเมือง 

และแจกเหรียญพระไพรีพินาศแก่ผู้ที่มาร่วมถวายภัตตาหารเพลโดยทั่วถึง

เวลา ๑๒.๐๐ น. เศษ สมเด็จฯ ลงท�าวัตรสวดมนต์ในอุโบสถพร้อมกับ  

พระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอเมือง ซึ่งมาร่วมประชุมเพื่อรับโอวาท เม่ือท�าวัตรจบ

แล้วสวดเจ็ดต�านานย่อ พระรัตนากรวิสุทธิ์น�าสวดมนต์จบแล้ว พระสมศักดิ์ ปณฺฑิโต 

เลขานกุารเจ้าคณะจงัหวัดสรุนิทร์ (ธรรมยตุ) อ่านรายงานการคณะสงฆ์ในจงัหวดัสรุนิทร์ 

ถวายสมเด็จฯ แทนท่านเจ้าคณะจังหวัดซึ่งชราภาพว่า:-

“ขอประทานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่เคารพอย่างสูง 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ มีจ�านวนวัดธรรมยุต ๑๕ วัด ส�านักสงฆ์ ๕ ส�านัก 

ส�านกักรรมฐาน ๔ ส�านกั มีพระภกิษุจ�านวน ๒๐๕ รูป สามเณร ๑๗๗ รปู ศษิย์วัด 

จ�านวน ๑๓๕ คน มีพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป ชั้นเจ้าคณะอ�าเภอ  

๑ รูป ชั้นเจ้าคณะต�าบล ๔ รูป ชั้นเจ้าอาวาส ๑๐ รูป มีพระอุปัชฌาย์ ๒ รูป

มีโรงเรียนประเภทนักธรรมบาลี ๒ โรงเรียน ประเภทนักธรรม ๕ โรงเรียน 

มีพระเปรียญ ๕ รูป พระนักธรรม ๙๕ รูป มีพุทธสมาคม ๑ แห่ง ยุวพุทธิกสมาคม 

๑ แห่ง หน่วยนพกะ ๑ หน่วย ไม่มีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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มีศาสนสถานท่ีสร้างส�าเร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว คือ อุโบสถ  

๓ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑๐ หลัง เสนาสนะ ๘๕ หลัง ไม่มีโรงเรียนปริยัติธรรม”

เมื่อเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่านรายงานเสร็จแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าว 

สัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุสามเณร มีใจความว่า :-

“ขอแสดงความขอบคุณในการจัดต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง และ 

มีความปีติโสมนัสที่ได้เห็นเพื่อนสหธรรมิก ภิกษุสามเณรผู้เดินทางมาจากวัดต่าง ๆ  

มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ พร้อมทั้งพุทธบริษัทผู้ติดตามทั้งหลาย

การคณะสงฆ์พร้อมทัง้ถาวรวตัถตุ่าง ๆ ในจงัหวดันี ้นบัว่าเป็นหลกัฐานมัน่คง 

ทัง้น้ีก็โดยอาศัยท่านบรูพาจารย์ และท่านปัจจบุนันาจารย์ มีท่านเจ้าคณะจงัหวัด เป็นต้น 

ด�ารงตนมั่นเป็นหลักใจ เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือของพระเณรและประชาชน

ทั่วไป ณ โอกาสน้ี จึงจะขอกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิง ส�าหรับ 

เป็นเครื่องระลึกถึงกันและกันตามสมควร และจะขอกล่าวไปตามความรู้สึก

ชาวบ้านน้ันเป็นผู้มีภาระหนักทางกาย ส�าหรับพระเรานั้นเป็นผู้มีภาระหนัก

ทางจิตใจ ยิ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระด้วยแล้ว ยิ่งหนักมากขึ้นอีก ถ้ามองอย่าง

ผิวเผิน ก็คล้าย ๆ กับว่าไม่ได้ท�าอะไร บางทีก็นั่งหลับตาอยู่เฉย ๆ แต่ความจริง  

ผูท้ีป่ฏบิติัวปัิสสนาธรุะต้องท�างานหนกัย่ิง คอื งานต่อสูก้เิลสทางใจ พากเพยีรเผากเิลส

ทางใจ อันนี้แหละที่เรียกว่าการบ�าเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนา เป็นการเผากิเลส 

ทางใจ ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น ดูคล้ายกับว่าไม่ได้ท�าอะไร แต่ความจริงแล้ว ต้องท�างาน

หนักมากเพราะกิเลสนี้ ถ้าเราไม่เผามัน มันจะเผาใจเราให้เดือดร้อน

ชาวบ้านนั้นไม่ต้องเพียรเผากิเลสอะไรมากนัก ยังปฏิบัติอ�านวยตามกิเลสได้ 

คือ ยังแสวงหาทรัพย์สมบัติได้ตามความอยาก มีครอบครัวลูกหลานได้ เป็นต้น  

เพียงแต่ว่าคอยควบคุมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเท่านั้นก็ใช้ได้ ส�าหรับพระนั้นต้อง

รักษาศีลเป็นจ�านวนมาก ต้องมีปาฏิโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อ ต้องมีอินทรียสังวร ต้องมี

อาชีวปาริสุทธิ เล้ียงชีพให้บริสุทธิ์ ต้องมีปัจจัยนิสสิตศีล ศีลที่อาศัยปัจจัยคือ  

ต้องพิจารณาปัจจัยส่ีแล้วบริโภค ข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนเป็นข้อปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกิเลส  
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เพราะฉะนัน้ พระจงึต้องมตีบะ คอืเพยีรเผากเิลส คอืต้องสูก้เิลสนัน่เอง เป็นการต่อสู้

ทางจิตใจ

ตบะส�าคัญท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นก็คือ ตีติกขาขันติ ความอดทนคือ  

ความทนทาน กล่าวคอืต้องปฏบัิตตินให้มีความทนทานต่อ ราคะ โทสะ โมหะ ไม่หวัน่

ไหวด้วยอ�านาจกิเลสเหล่านี้ เมื่อจิตใจอดทนได้มากเข้ากิเลสก็จะถอยไปเอง ไม่อาจ

รังควานได้ นี่แหละเป็นตบะของพระ ตบะนี้แม้คฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติได้ ในการ

ปฏบัิตขินัตนิัน้ ทแีรกกต้็องหดัอดทน คอือดทนต่ออาการทีจ่ติใจก�าเริบด้วยอ�านาจของ

ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อได้หัดอดทนไปจนลงตัวแล้ว ความอดทนนี้จะกลายเป็น 

ความทนทาน ท่ีเรียกว่าตีติกขาขันติ จนถึงไม่หว่ันไหวด้วยอ�านาจกิเลส ดังนี้แหละ  

จึงจะชื่อว่าเป็น “พระเถระ” ผู้มั่นคงโดยธรรม

พระเถระนัน้ม ี๒ อย่างคอื พระเถระตามวนิยั คอื ผูท้ีม่พีรรษาตัง้แต่ ๑๐ พรรษา

ขึ้นไป ๑ พระเถระตามธรรม คือ ผู้ที่จิตใจไม่หวั่นไหวไปด้วยอ�านาจของกิเลส จึงชื่อ

ว่าเป็นผูม้ัน่คงในพระพทุธศาสนา ๑ และผูท้ีป่ฏบิติัหัดอดทนไปโดยล�าดบัดังนี ้ย่อมได้

รับผลของขันติ อันนับว่าเป็นตัวตบะคือ นิพพาน 

มักเข้าใจกันผิดว่านิพพานนั้นเป็นธรรมสูงสุด สุดเอื้อม เลยไม่สนใจนิพพาน 

ไม่มุง่นพิพาน นพิพานนัน้เป็นธรรมท่ีพงึเป็นจดุหมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา ฉะนัน้ 

ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทุกคนควรมุ่งนิพพาน โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร เมื่อเข้า

มาบวชเรียนแล้ว ก็ควรอธิษฐานมุ่งนิพพานปฏิบัติบ่ายหน้าไปสู่นิพพาน แม้ว่าจะอยู่

ไกลที่สุด แต่เม่ือปฏิบัติบ่ายหน้าสู่นิพพานแล้ว ก็ย่อมจะถึงได้ในที่สุดเอง ฉะนั้น  

จงึเป็นหน้าทีข่องทกุท่านจะต้องมุง่ไปสูน่พิพาน บ่ายหน้าไปสูน่พิพาน ไม่ใช่ ปฏบัิตหินั

หลังให้แก่นิพพาน แต่ต้องมีนิพพานเป็นจุดส�าคัญเป็นที่หมาย แม้ในโบราณกาล  

คนไทยเรากไ็ด้มีความเข้าใจถกูต้องต่อจดุมุง่หมายนี ้เมือ่ให้ทานรกัษาศลีกม็กัอธษิฐาน

ใจอยู่เสมอว่า “นิพฺพานปจฺจโย โหตุ” จงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระนิพพาน ดังนี้ แม้ใน

ค�าขอบวชในโบราณกาล ก็มีค�าว่า “นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย” เพื่อประโยชน์แก่การ

ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
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การปฏิบัติไปตามทางสู่นิพพานนั้น ก็คือ การปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา 

หรือว่ามรรคมอีงค์ ๘ หรอืว่าการปฏบัิตหิดัท�าความอดทนอนัเป็นตบะ ธรรมเป็นเคร่ือง

เผากเิลส คอื ผูป้ฏบิตัต้ิองปฏบิตัแิผดเผากเิลส ไม่ยอมต่อกเิลส ท�าลายกเิลส คอืราคะ 

โทสะ โมหะ ให้สงบลงได้ ด้วยอ�านาจของศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้  

ก็เป็นอันว่าชนะกิเลส เผากิเลสให้พินาศลงไปได้ การปฏิบัติดังนี้แหละทีละน้อย ๆ 

เป็นการปฏิบัติที่อนุโลมต่อพระนิพพาน ใกล้พระนิพพานเข้าไป ถ้าตรงกันข้ามก็ 

เป็นการหันหลังให้พระนิพพาน

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จะเป็นผู้ปฏิบัติได้เพียงไร 

กต็าม ก็ควรเป็นผู้มีพระนพิพานเป็นจุดมุ่งหมาย เพราะพระนพิพานเป็นธรรมส�าคัญยิง่ 

ที่ทุก ๆ คนจะต้องทราบและจะต้องถือเป็นจุดมุ่งหมายแห่งสัมมาปฏิบัติ ของตน 

ดังกล่าวแล้ว

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่าน 

พระเถรานุเถระ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้บรรลุถึงความเจริญงอกงาม

ไพบูลย์ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ”

เมือ่จบโอวาทแล้ว สมเด็จฯ ได้มอบหนงัสือทีร่ะลกึชดุใหญ่ ๑ ชดุ และคมัภร์ี

ไทยชดุวชริญาณวงศ์เทศนา ๑ ชดุ แก่ท่านเจ้าคณะจงัหวัดสุรนิทร์ แล้วมอบหนงัสือที่

ระลึกแก่เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาส และแจกหนังสือ ค�าตักเตือนด้วย

หวังดีและเถโรวาท แก่พระภิกษุสามเณรที่มาประชุมโดยทั่วถึง สมเด็จฯ กราบลา 

พระรัตนากรวิสุทธ์ิ เจ้าคณะจังหวัด เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานี  

แล้วพระครูสถิตสารคุณ เจ้าคณะอ�าเภอ ถวายเครื่องสักการะในนามของพระภิกษุ

สามเณรทัง้ปวง เป็นเสรจ็พธิ ีสมเดจ็ฯ กลบัพกั ณ ทีพ่กัเพือ่เตรยีมการเดนิทางต่อไป

เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกจากวัดบูรพาราม ไปยังสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์  

ถึงสถานีรถไฟ เวลา ๑๕.๐๗ น. พระรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัสรุนิทร์ นายอ�าเภอเมือง พร้อมด้วยข้าราชการอืน่ ๆ และประชาชน พระภกิษุ

สามเณร ไปส่งท่ีสถานีรถไฟ คณะที่เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีโดยรถไฟ คือ  
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๑. เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ๒. พระราชสุทธาจารย์ ๓. พระครูปริยัติสารโสภณ  

๔. พระมหาบุญช่วย สุชวโน ๕. จ.ส.ต.อาศรม พิทักษ์ผล ๖. นายเลิศ เลิศธีระกุล  

๗. นาย วินัย แซ่แต้ ๘. ศิษย์ของพระราชสุทธาจารย์ และมีพระจากวัดบูรพาราม

ตามไปส่งถึงจังหวัดอุบลราชธานี อีก ๒ รูป คือ พระครูสถิตสารคุณ เจ้าคณะอ�าเภอ

เมือง กับพระมหาบุญเรียด พุทฺธว�โส เจ้าคณะต�าบลในเมือง เขต ๑

เวลา ๑๕.๓๐ น. รถไฟออกจากสถานีจังหวัดสุรินทร์ รถไฟที่เดินทางวันนี้ 

เป็นขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ - อุบลฯ คณะทั้งหมดนั่งในชั้น ๑ รู้สึกว่ารถไฟโคลงมาก 

และมฝีุน่ละอองมาก ระหว่างท่ีรถไฟก�าลังวิง่อยู่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ ได้เกิด อบุตัเิหตุ

ที่น่าสลดใจ คือขณะที่รถเร็วขบวนท่ีคณะเดินทางนั้นว่ิงเข้าสู่สถานีและหลีกกับรถไฟ

อีกขบวนหน่ึงท่ีหยุดอยู่ ได้ชนควายท่ีวิ่งตัดหน้า ๓ ตัว ปรากฏว่าตายทันที ๒ ตัว  

อกีตวัหน่ึงนัน้ยงัไม่ตายแต่ดอูาการแล้วน่าจะไม่รอด น่าสงสารทัง้สตัว์และทัง้เจ้าของสตัว์ 

ซึ่งเห็นสภาพแล้วดูเหมือนจะอยู่ในฐานะยากจนมากกว่าร�่ารวย
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จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๘.๐๖ น. ขบวนรถเร็วเข้าสู่สถานีวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนมารอรับที่ชานชาลาจ�านวนมาก  

ฝ่ายคณะสงฆ์กมี็พระเทพกว ีเจ้าอาวาสวดัสปัุฏนาราม รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) 

พระเทพมงคลเมธ ีเจ้าอาวาสวดัมณวีราราม เจ้าคณะจงัหวดัอบุลราชธานี (มหานกิาย) 

พระศาสนดลิก รองเจ้าอาวาสวดัสปัุฏนาราม เจ้าคณะจงัหวดัอุบลราชธาน ี(ธ) พระครู

ประจักษุอุบลคุณ เจ้าอาวาสวัดเลียบ เจ้าคณะอ�าเภอเมือง (ธ) พระครูชิโนวาทสาทร 

เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เจ้าคณะต�าบลในเมืองเขต ๑ พระครูวิจิตรธรรมภาณี  

เจ้าอาวาสวัดหนองบัว เจ้าคณะต�าบลในเมืองเขต ๒ พระครูอุบลเดชคณาจารย์  

เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นต้น ฝ่ายบ้านเมืองก็มี พล.ต.ต. วิเชียร สีมันตร  

ผูว่้าราชการจังหวดัอุบลราชธาน ีนายวฒุนินัท์ พงศ์อารยะ รองผูว่้าราชการจงัหวัดอบุลฯ 

พลตรจีมุพล ทองทาบ ผบ.มทบ. ๖ นายอ�านวย อุทเทศ ศึกษาธิการจังหวัดอบุลราชธานี 

นายปรีชา คชพลายกุต์ นายอ�าเภอเมอืงอบุลฯ นายถาวร แก้วคณู จ่าจงัหวัดอบุลราชธานี

นายช่วง ฤๅชา ผูช่้วยศึกษาธกิารจงัหวดั นายส�าราญ โนนทนวงศ์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรยีน

เทคนคิอบุลราชธาน ี นายพร สทุธวิริตัน์ หวัหน้าส่วนการศกึษาองค์การบรหิารจังหวดั 

พ.ต.ต.อดลุย์ วรรณสถติย์ เป็นต้น พร้อมทัง้ได้จดัขบวนรถมารับจากสถานวีารนิช�าราบ

เข้าสู่ตัวจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อสมเด็จฯ ลงจากรถไฟแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้น�า

ไปข้ึนรถที่เตรียมไว้ ขบวนรถยนต์ได้ว่ิงออกจากสถานีรถไฟโดยมีรถวิทยุต�ารวจว่ิงน�า 

และปิดท้าย มีรถยนต์วิ่งในขบวนราว ๒๐ คัน ถึงวัดสุปัฏนาราม เวลา ๑๘.๑๗ น. 

เข้าสู่พระอุโบสถ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย บูชารูปหล่อของท่านเจ้าคุณพระอุบาลี 
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คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) และรูปหล่อของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

(อ้วน ติสฺโส) ผู้เป็นบูรพาจารย์ที่มีชื่อเสียงของภาคอีสาน พระภิกษุสามเณรประชุม

กันต้อนรับอยู่ในพระอุโบสถ คณะข้าราชการผู้ใหญ่พร้อมทั้งข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  

ของจงัหวดั ได้เข้าไปร่วมสนทนาในพระอโุบสถด้วย เมือ่สนทนาปราศรยัพอสมควรแก่

เวลาแล้ว คณะข้าราชการกล็ากลับ พระเทพกว ีเจ้าอาวาสวดัสปัุฏนาราม น�าสมเดจ็ฯ 

ไปยังกุฏิที่รับรอง พระเทพมงคลเมธี ได้ติดตามไปที่พักด้วย ศึกษาธิการ ผู้พิพากษา 

ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด พ.ต.อ.วิเชียร รุ่งเรืองศรี ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัด

อบุลราชธาน ีและ พ.ต.ต.อดลุย์ วรรณสถติย์ ได้เข้าแนะน�าตวัต่อสมเดจ็ฯ โดยเฉพาะ 

พ.ต.ต.อดลุย์ วรรณสถติย์ ได้ตดิตามไปให้ความสะดวกตลอดเวลาตัง้แต่อบุลราชธานี

ถึงร้อยเอ็ด สนทนากันพอสมควรแก่เวลาแล้วสมเด็จฯ ขึ้นพัก

เวลา ๑๙.๐๕ น. ออกจากวัดสุปัฏนารามไปวัดมณีวนาราม เพื่อเยี่ยม 

พระเทพมงคลเมธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (มหานิกาย) ซึ่งตัวท่านเองก็ได้ร่วม

ขบวนจากวัดสุปัฏนารามมาด้วย ถึงวัดมณีวนาราม เวลา ๑๙.๑๐ น. มีพระภิกษุ

สามเณรประชุมรอต้อนรับอยู่บนศาลาการเปรียญ มาจากวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  

๑๔ วดั วดัละ ๑๐ รปู รวมทัง้พระภกิษสุามเณรวัดมณวีนารามด้วย กต็กราว ๒๐๐ รูป 

มพีระเถระร่วมให้การต้อนรบัด้วยคอื ๑. พระเทพมงคลเมธ ีเจ้าคณะจงัหวดัอบุลราชธานี 

๒. พระวิโรจน์รัตโนบล รองเจ้าคณะจังหวัด ๓. พระปริยัติโกศล รองเจ้าคณะจังหวัด 

รปูที ่๒-๔ พระครูกติตยิาภรณ์โกศล เลขานกุารเจ้าคณะจงัหวดั ๕. พระครอูาทรกิจโกศล 

เจ้าคณะอ�าเภอเมือง ๖. พระครูวิรุฬสุตการ เจ้าคณะอ�าเภอวารินช�าราบ ๗. พระครู

นวกรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ๘. พระครูปริยัตยานุวัตร เจ้าคณะต�าบล 

ในเมอืง ๙. พระครสูวุรรณนพคณุ เจ้าคณะอ�าเภอปทมุ ๑๐. พระครวูจิิตรพฒันโกศล 

เจ้าคณะต�าบลขามใหญ่ และเจ้าอาวาสในเขตเทศบาล ๑๔ วัด ฝ่ายคฤหัสถ์กม็อีบุาสก

อุบาสิกาประมาณ ๓๐ คน มีมหาสอนเปรียญ ๖ ประโยค ศิษย์เก่าวัดบวรฯ รวมอยู่

ด้วย ท่านเจ้าคณะจงัหวดัได้อาราธนาสมเดจ็ฯ ให้ประทานโอวาทแก่พระภกิษสุามเณร 

และอุบาสกอุบาสิกาที่มาต้อนรับ สมเด็จฯ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า:-

“พระเถรานเุถระทัง้หลาย ได้มาเยีย่มวดันี ้จังหวดันี ้และได้มาเยีย่มพระเถระ

ท่านเจ้าคณะจงัหวดั ได้รบัการต้อนรับจากพระเถระพร้อมท้ังพระภกิษสุามเณรทกุท่าน 

ด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดียิ่ง ก็ขอขอบพระคุณ
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เราทั้งหลายต่างก็ได้เป็นพุทธสาวก เป็นพุทธบริษัทร่วมกัน จะเป็นบรรพชิต 

คือผู้บวชก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม ก็รวมอยู่ในพุทธบริษัท และได้รับปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัย อันเป็นตัวบทพระศาสนาร่วมกัน

พระพทุธศาสนานัน้คนไทยเราได้รบันบัถอืมาเป็นเวลาช้านาน บดันีก้ต็กมาถงึ

เราทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้รับพระพุทธศาสนา นอกจากรับปฏิบัติแล้วยังรับมารักษาเอาไว้ 

และสบืต่อไว้ด้วย ท่านเจ้าคณะจงัหวดั พระเถรานเุถระท้ังหลาย กต้็องรบัภาระบรหิาร

การพระศาสนา เพือ่ความด�ารงอยูข่องหมูส่งฆ์ และเพือ่เกือ้กลูพทุธบรษิทั ฝ่ายคฤหสัถ์

พุทธบริษัทเล่าก็ได้อุปถัมภ์ด้วยปัจจัยลาภต่าง ๆ ส�าหรับให้พระสงฆ์ได้ด�ารงอยู่ได้  

มสีปัปายะในอนัทีจ่ะได้ตัง้ใจปฏบิตัศิาสนกจิ และเม่ือท้ังสองฝ่ายได้ร่วมกนัด้วยดดีงันีแ้ล้ว 

พระพุทธศาสนาก็ย่อมด�ารงอยู่ คณะสงฆ์ก็ย่อมด�ารงอยู่ พุทธบริษัทก็ย่อมด�ารงอยู่ 

ประโยชน์สุขอันเกิดจากพระพุทธศาสนาก็ย่อมด�ารงอยู่ และก็จะท�าให้ชาติไทยเรา 

ได้รับประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนา ดังนี้มาแต่โบราณกาล

เพราะฉะนั้น คนไทยเราส่วนใหญ่นับแต่องค์พระประมุข รัฐบาล และตลอด

มาจนถึงคนไทยทั้งหลายได้รับปฏิบัติศาสนา ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาท้ังปวงนี้  

คณะสงฆ์ต้องเป็นหลักในการเป็นผู้น�า ภาระจึงตกอยู่แก่เจ้าคณะตามล�าดับชั้น  

พร้อมทั้งภิกษุสามเณรทั้งปวง ที่ต้องช่วยกันธ�ารงพระพุทธศาสนาเอาไว้

เพราะฉะน้ัน จึงเป็นท่ีอุ่นใจว่าพระพุทธศาสนาของเราพร้อมทั้งคณะสงฆ์จะ

ด�ารงอยู่ได้ยั่งยืน

ในทีส่ดุนีข้ออนโุมทนาสาธกุาร และขอให้อ�านาจคณุพระศรรีตันตรัยได้อภบิาล 

รักษาพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา ได้ประสบความ

สุขความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุก ๆ ท่าน เทอญ”

เมื่อจบสัมโมทนียกถา พระเทพมงคลเมธี ถวายหนังสือสวดมนต์ฉบับ  

คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีแด่สมเด็จฯ ๑ เล่ม สมเด็จฯ ถวายหนังสือที่ระลึก  

ชุดใหญ่ ๑ ชุด และคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แก่พระเทพมงคลเมธี 

และแจกหนังสือแก่พระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดท่ีมาร่วมต้อนรับ  
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ได้เวลาพอสมควรแล้ว เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ กล็ากลบัวดัสปัุฏนาราม ถงึวดัสปัุฏนาราม  

เวลา ๑๙.๔๗ น.

คืนวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ พักแรมที่วัดสุปัฏนาราม วัดสุปัฏนาราม  

เป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนพรหมราช ในเขตเทศบาลเมือง

อบุลราชธาน ีอ�าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธาน ีมเีนือ้ทีป่ระมาณ ๒๑ ไร่เศษ 

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ โดยคณะกรรมการเมืองอุบลราชธานี ได้จัดสร้างข้ึนตาม 

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๔ และพระองค์

เองกไ็ด้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ช่วยในการสร้างวัดนีเ้ป็นจ�านวน ๑๐ 

ชัง่ด้วย เป็นวดัธรรมยุตวดัแรกในภาคอีสาน และถือเป็นวัดทีส่�าคญัในภาคอสีาน เพราะ

เป็นที่ให้ก�าเนิดการศึกษาทั้งการศึกษาภาษาไทย และการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

ในภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางของการบริหารคณะสงฆ์ในภาคอีสาน ทั้งในอดีตและ

ปัจจบุนั และเป็นทีป่ระกอบพิธถีอืน�า้พพิฒัน์สตัยาในอดตี นอกจากนีย้งัเป็นทีส่ถติของ

พระมหาเถระองค์ส�าคญั ๆ ของคณะสงฆ์อกีหลายองค์ด้วย เช่น พระอบุาลคีณุุปมาจารย์  

(สิริจนฺโท) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส) เป็นต้น ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ได้มีเจ้าอาวาสมาตามล�าดับดังนี้ :-

(๑) ท่านพนธฺโุล (ด)ี (๒) ท่านสงัฆรกัขติ (พนู) (๓) ท่านเพง็ (๔) ท่านเพชร 

(๕) ท่านสีโห (๖) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) (๗) สมเด็จ 

พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) (๘) พระครูประจักษ์อุบลคุณ (าณาสโย สุ้ย)  

(๙) พระธรรมบัณฑิต (าณชาโล ญาณ)๑ (๑๐) พระเทพกวี (เสนโก นัด)  

องค์ปัจจุบัน วัดธรรมยุตต่าง ๆ ในภาคอีสานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัดสุปัฏนาราม 

เกอืบทกุวดั ไม่ทางการบวช ก็ในทางการศึกษาเล่าเรียน ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร 

ในวัดนั้น ๆ ในปัจจุบันน้ี วัดสุปัฏนารามก็เป็นสถาบันการศึกษาทั้งทางบ้านเมือง 

๑ ปัจจบุนั เป็นเจ้าอาวาสวดัสทุธจนิดา จงัหวดันครราชสมีา และเป็นเจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑(ธรรมยตุ)
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และทางพระศาสนาอยู่ คือ เป็นส�านักเรียนนักธรรมและบาลีที่ใหญ่ มีพระที่เป็น 

นักธรรมและเปรยีญมากรปู และมีโรงเรยีนเดก็ซึง่สร้างมาแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ชือ่โรงเรยีน

อุบลวิชาคม แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสมเด็จ เป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดที ่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ มีปูชนียวัตถุ คอื พระบรมสารริีกธาตซุึง่สมเดจ็

พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโฺส) ได้เชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อคราวงานสมโภช ๑๐๐ ปี

ของวัดเมื่อ ๒๔๙๖ ปัจจุบัน ในพรรษกาลมีพระภิกษุสามเณรประมาณ ๖๐ รูป  

ขณะเมือ่มาเยีย่มนัน้มพีระ ๒๐ รปู สามเณร ๔๓ รูป เป็นพระเณรนักธรรม ๔๕ รูป 

เป็นเปรียญ ๙ รูป มีพระราชาคณะชั้นเทพ ๑ รูป ชั้นสามัญ ๑ รูป มีพระที ่

สวดปาฏิโมกข์ได้ ๔ รูป ที่วัดนี้มีธรรมเนียมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการตี  

“ระฆงันอน” ในเวลา ๒๒.๐๐ น. “เป็นสญัญาณเลกิท่องบ่นสาธยาย แล้วเข้าไหว้พระ

สวดมนต์ตามกุฏิของตน และจ�าวัดหรือจะต้องการท่องบ่นในเวลานี้ก็ต้องท�าเสียงให้

เบาทีส่ดุ เพราะเป็นเวลาจ�าวดั” ธรรมเนยีมนีเ้หมือนกบัวัดสทุธจนิดา จงัหวัดนครราชสีมา 

เข้าใจว่าวัดสุทธจินดาคงจะได้อย่างไปจากวัดนี้

ถาวรวัตถุวัดน้ีคือ พระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  

และมีพระพุทธรูปโบราณงาม ๆ อยู่หลายองค์ มีกุฏิ ๑๓ หลัง หอระฆังและโรงเรียน

เด็ก ๓ หลัง

ที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้ ทางจังหวัดได้เตรียมการต้อนรับสมเด็จฯ โดยผูว่้า

ราชการจงัหวดั จดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงานให้ปฏบิติักนัเป็นแผนก ๆ
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วันที่ ๔ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๕.๓๐ น. สมเด็จฯ พร้อมด้วยพระเทพกวี พระราชสุทธาจารย์  

พระศาสนดิลก พระอนจุร และพระภกิษสุามเณรท้องถ่ินออกบิณฑบาต มีพทุธศาสนิกชน

มาร่วมใส่บาตรกันมาก

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระครปูริยติัสารโสภณ พระครธูรรมปเวท ีและ พระมหา-

บญุช่วย ไปรบัพระราชวราลงัการ พระครปูระสทิธพิทุธมนต์ และ พระครปูรยิตัยาภรณ์ 

ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ รถด่วนกรุงเทพฯ-อุบล เข้าถึงสถานีวารินช�าราบ  

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทั้งสามท่านได้เดินทางมาเพื่อร่วมคณะและได้เดินทางร่วมคณะไป

จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด จึงกลับกรุงเทพฯ

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ ฉันภัตตาหารเช้า ณ ศาลา สมเด็จฯ ฉันร่วมกับ 

พระราชสุทธาจารย์ พระอนุจรและพระเจ้าถิ่นอีกประมาณ ๑๐ รูป จัดที่ฉันอีกที่หนึ่ง 

ญาติโยมได้น�าภัตตาหารมาถวายมาก อนามัยจังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแล พร้อมด้วย

คณะครูและนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และอุบาสกอุบาสิกา ฉันเสร็จแล้ว 

สมเด็จฯ น�าอนุโมทนา

เวลา ๐๘.๕๐ น. เดินทางจากวัดสุปัฏนาราม ไปยังหอประชุมสภาจังหวัด

อุบลราชธานี เพื่อโอวาทแก่ข้าราชการ ถึงหอประชุมสภาจังหวัด เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข้าราชการ พร้อมทั้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ประมาณ ๘๐๐ คน โดยมี ผู้ว่า

ราชการจังหวดัอุบลราชธานเีป็นประธาน ได้ประชมุพร้อมกนัในหอประชมุ เมือ่ทีป่ระชมุ
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พร้อมแล้ว ศึกษาธิการจังหวัดท�าหน้าที่พิธีกร อาราธนาศีลรับศีลแล้ว อาราธนาธรรม 

สมเด็จฯ ได้แสดงธรรม มีใจความว่า :-

“จงัหวดัอุบลราชธานนีี ้ปรากฏว่า เป็นจงัหวดัทีม่คีวามสงบ ประชาชนยดึมัน่

ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนา และได้เกิดมีคน  

ดีขึ้นมาช่วยทะนุบ�ารุงให้เจริญขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน แม้ว่าตามประวัติ เมืองนี้จะ 

ตั้งขึ้นก่อนกรุงเทพฯ ไม่นานนัก แต่ประชาชนก็มีจ�านวนมาก และบ้านเมืองก็ตั้งเป็น

หลักฐาน ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญได้เร็วทั้งทางบ้านเมืองและทางพระศาสนา

ปัจจุบันนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นทางเสื่อม  

และส่วนทีเ่ป็นทางเจรญิ เพราะต้องตดิต่อกนักบับ้านเมอืงต่าง ๆ มาก จงึมขีนบธรรมเนยีม 

ความประพฤติ ตลอดถึงความรู้ต่าง ๆ หล่ังไหลเข้ามา ฉะนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องมี

ภูมิปัญญาส�าหรับที่จะคัดเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีไว้ ปัดส่วนที่ไม่ดีออกไปเสีย และจ�าเป็น

ต้องมีหลักใจของตนเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยว เพื่อว่าจะได้ไม่เปลี่ยนใจไปโดยง่าย

สิ่งที่ไหลบ่าเข้ามานั้น บางอย่างก็มีประโยชน์ทางด้านความรู้ และการพัฒนา 

แต่กมี็หลายอย่างท่ีเป็นไปในทางเสือ่ม และทีส่�าคญัคอื ความคดิเหน็และความประพฤติ

หลายอย่างท่ีมาจากข้างนอกนั้น ผิดต่อหลักพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมของ 

เราเอง เช่น ความคดิเหน็ทีถ่อืเสรทีางจติใจ ท�าให้คนละเลยศลีธรรม ขนบธรรมเนยีม

อนัด ีเพราะถอืว่าศลีธรรมและขนบธรรมเนียมเป็นของล้าสมัย ไม่ให้เสรภีาพ เป็นต้น 

คนที่ถือเสรีทางจิตใจนั้น มักประพฤติส�าส่อน ไม่ถือเคารพในบิดา มารดา เป็นต้น  

โดยถือว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องมีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ พ่อแม่ก็เล้ียงลูกตามหน้าท่ี

เท่านั้น ไม่ต้องมีอะไรต่อกัน ไม่ต้องถือกตัญูกตเวที อย่างที่คนไทยเราถือปฏิบัติกัน 

เป็นผูม้ใีจคบัแคบ ไม่มเีมตตากรณุาต่อกัน เพราะถือว่า เรากมี็หน้าท่ีท�าตัวเราให้เป็นสุข  

เขาก็มีหน้าที่ท�าตัวเขาให้เป็นสุข ต่างก็มีหน้าที่ของตน ที่จะเอาธุระแก่ตนเอง ฉะนั้น 

จึงไม่ค�านึงถึงพ่อแม่ ไม่มีการเลี้ยงพ่อแม่ ไม่ค�านึงถึงคนอื่น ความคิดเห็นและ 

ความประพฤติดังกล่าวนี้ เมื่อการสมาคมติดต่อกับต่างประเทศสะดวกมากขึ้น  

การถ่ายเทกันก็มาง่ายขึ้น แต่เป็นธรรมดาว่าส่ิงท่ีดีนั้น เป็นส่ิงท่ีรับได้ยากแต่ท้ิงง่าย 

ส่วนสิง่ทีเ่ลวนัน้ เป็นสิง่ทีร่บัได้ง่าย และเมือ่รบัเข้ามาแล้วกมั็กจะท้ิงยาก ท้ังนีก้เ็พราะว่า
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ทกุคนยงัมกีเิลส คอื ราคะ โทสะ โมหะ เป็นเครือ่งคอยน้อมใจให้อยากรบัสิง่ทีเ่ลว ๆ อยู ่

และคอยขัดขวางมิให้ยอมรับสิ่งที่ดี แต่ว่าคนไทยทั้งหลายนั้นต่างจากชาติอื่น ก็คือ

นบัถอืพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา สอนมใิห้เป็นทาสของกิเลสตณัหาดงักล่าวแล้ว 

แต่สอนให้เป็นนายให้ควบคมุตลอด จนถงึก�าจัดให้ได้ในทีส่ดุ หลักอนันีจ้งึต่างจากหลกั

ของเขาทีม่ไิด้ถอืว่า กเิลสตณัหา หรอืความด้ินรนทะยานอยากดงักล่าวนีเ้ป็นของเลวทราม 

แต่เขาถอืว่า เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัจติใจ ฉะนัน้ เมือ่ใจอยากจะท�าอะไร กต้็องท�า

ตามใจ จึงจะได้รับความสุขของชีวิต และเขาจะพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือท�าตามใจ  

เพือ่ให้เกดิความสขุแก่ชวีติ แต่พระพทุธศาสนาสอนตรงกนัข้าม คือ สอนว่าความดิน้รน 

ทะยานอยากเหล่านั้น มิใช่เป็นตัวจิตใจ แต่เป็นตัวกิเลสที่แปลกปลอมเข้ามา คนเรา

สามารถแยกออกไปได้ สามารถควบคมุและก�าจดัให้ดบัส้ินไปได้ อนันีเ้ป็นหลกัส�าคัญ

ชั้นมูลฐานที่เราจะต้องรู้จักเข้าใจ

พระพุทธศาสนามิได้สอนให้ทุกคนดับตัณหาให้ได้หมด เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ 

แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางหลักธรรมไว้ ส�าหรับผู้มุ่งความบริสุทธิ์สิ้นเชิงจะพึงปฏิบัติ 

ดับตัณหาให้สิ้นเชิง ซึ่งเรียกว่า พระอรหันต์ แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนผ่อนลงมา 

ส�าหรับสามัญชนทั่วไป ให้ปฏิบัติควบคุมตัณหา เป็นนายของตัณหา โดยวางหลักศีล

ธรรมไว้เป็นขอบเขตสามัญชนน้ัน ยังจะต้องมตีณัหาอยู ่เพราะจ�าเป็นจะต้องท�าการงาน 

ประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวสืบวงศ์ตระกูลต่อไป จึงต้องอยากแสวงหาอยาก

ได้ทรัพย์สมบัติ พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ต�าหนิ แต่ขออย่าให้ลุแก่อ�านาจของตัณหา  

ให้ควบคุมความอยากนั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม และกฎหมายของบ้านเมืองให้

เป็นนายของตัณหา

สนัดานของคนเรานัน้ ต้องการผลส�าเรจ็ แต่ว่าไม่อยากกระท�าเหตุให้เหนือ่ยยาก 

เช่น อยากถูกลอตเตอรี่ จนกระทั่งถึงขโมยเขาเป็นต้น ตัณหาในผลส�าเร็จนี้เองเป็น

เหตุให้คนลักขโมยของของเขา แม้การอยากถูกลอตเตอรี่ก็กล่าวได้ว่าเป็นนิสัยขโมย

อย่างหน่ึงเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ต้องควบคุมตัณหาในผลส�าเร็จนี้อย่าไปตามใจ  

แต่ว่าส่งเสรมิตณัหานัน้ให้ไปอยากในการประกอบเหต ุซึง่จะท�าให้ได้ผลเช่นนัน้ในทาง

ทีช่อบน่ีแหละเป็นหลกัของพระพุทธศาสนา และเพือ่ให้สามารถควบคมุตณัหาอนันีไ้ด้

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนหลักธรรมอีกข้อหนึ่งคือ สันโดษ
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มีคนเป็นอันมากเข้าใจผิดกันว่า สันโดษ เป็นเหตุให้ขาดความกระตือรือร้น 

เป็นเครือ่งฉดุรัง้ความเจรญิ ฉะนัน้ จงึขอให้ท่านท้ังหลายเข้าใจให้ถูกต้องว่า สันโดษ นัน้ 

ท่านสอนให้ใช้ในผลที่ได้ คือให้มีความยินดีพอใจในผลท่ีได้มา แต่ว่าในการประกอบ

เหตุนั้น ท่านมิได้สอนให้ใช้สันโดษ ท่านสอนให้ใช้วิริยะความพากเพียรพยายาม  

คนเราส่วนมากขาดสนัโดษ คอืความพอใจในผลทีไ่ด้ แต่มักจะไปสันโดษ ในเหตคุอืไม่

อยากท�าเหตุ แต่ครั้นถึงผลแล้วไม่สันโดษในผลของตน จึงท�าให้เกิดการลักขโมยกัน 

หรือเกิดการแสวงหาในทางที่ผิด ๆ ดังจะยกตัวอย่างให้เห็น เช่น ท่านผู้ว่าราชการ

จงัหวดั กพ็อใจในเงนิเดอืนของท่าน แต่ว่าในการท�างานนัน้ ท่านกต้็องใช้วริยิะอตุสาหะ

เพื่อจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนมากแล้ว ไม่ต้องท�า

อะไร นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่เฉย ๆ จนกว่าจะเกษียณอายุไปเอง หรือว่าคนกวาดถนน  

ก็พอใจในเงินเดือนที่ตนได้รับ แต่ก็พากเพียร พยายามท�างานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อจะ

ได้รับพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือน ขึ้นไปอีก มิใช่ว่าเป็นคนกวาดถนนแต่

อยากได้เงินเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด พอถึงการท�างานกลับไม่เอาเรื่อง กวาดครึ่งวันไป

นอนครึ่งวัน หรือกวาดสองวัน นอนสามวัน แล้วก็อยากให้ได้เงินเดือนมาก ๆ อย่าง

นี้ไม่ถูก

เพราะฉะนั้น จึงขอให้เข้าใจว่า การปฏิบัติเหตุนั้น พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ 

วิริยะ คือ ความเพียร แต่ว่าเมื่อบรรลุถึงผล ก็ให้ยินดีในผลที่ตนได้ และจะให้ได้ผล

มากขึ้น ก็ให้ปฏิบัติเหตุให้ดีขึ้น

ในการประกอบเหตุให้ดีขึ้นนั้น ก็ต้องท�าความเข้าใจหลักที่เป็นมูลฐาน  

๒ ประการ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ “การท�าดี” และ “สิ่งที่ดี”

การท�าความดีนั้น ต้องเข้าใจว่า ต้องการผลอะไร การกระท�าเพื่อให้บรรลุถึง

ผลอนันัน้โดยชอบเรยีกว่าเป็น “การท�าด”ี เช่น เมือ่ต้องการความร�า่รวย กจ็ะประกอบ

อาชีพเพียงการกวาดถนนเท่านั้นไม่ได้ ต้องใช้ก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ ก�าลังปัญญา 

ประกอบเหตุแห่งความร�่ารวยด้วย จึงจะได้ผลเป็นความร�่ารวย

อกีประการหนึง่ สิง่ท่ีเรยีกว่า “ดี” นัน้ กเ็ป็นเร่ืองทีจ่ะต้องใช้ปัญญาพจิารณา 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็สุดแล้วแต่ความต้องการ สุดแต่ประโยชน์ที่พึงได้ เช่น ในเวลาหิว
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อาหาร อาหารนั่น อาหารที่จะบริโภคนั่นแหละเป็นของดีเป็นประโยชน์ท่ีเราต้องการ 

หรอืว่าส่ิงทีจ่ะอ�านวยประโยชนให้เกดิความสขุตามทีต้่องการจรงิ ๆ นัน่แหละเป็นของดี 

สรุปแล้วก็คือ ปัจจัยเครื่องอาศัยอันได้แก่อาหารส�าหรับบริโภค ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

ยารกัษาโรค นีแ่หละเป็นสิง่ท่ีร่างกายต้องการ ส่วนของอืน่ๆ เป็นเพียงเครือ่งประกอบ

เท่านั้น

แต่ส�าหรับจิตใจนั้น ความดีหรือสิ่งที่ต้องการ คือ ธรรมะ ฉะนั้น ธรรมะ  

จึงเป็นความดีของจิตใจ ดังที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ เป็นต้นว่า ความมีเมตตากรุณา

ต่อกนั รูจ้กัสันโดษในผล มีวริยิะอุตสาหะในเหตุ ตลอดจนถึงปฏบิตัใินทาน ศลี ภาวนา 

เหล่าน้ี เป็นการน�าธรรมเข้ามาสู่จิตใจ กล่อมเกลาจิตใจให้ประณีตขึ้น สงบขึ้นดังจะ

เหน็ได้ว่าบรรพบรุษุของเราทัง้หลายทีไ่ด้ช่วยกนัสร้างบ้านเมอืงมานัน้ กส็ร้างด้วยอาศยัธรรม 

คือ เมตตา กรุณา วิริยะ อุตสาหะ จนเกิดผลดีต่าง ๆ มิใช่อาศัยอธรรม แม้ปัจจุบัน

ทั้งผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง ก็ต้องใช้ธรรม คือ เมตตา กรุณา วิริยะ สันโดษ 

ตลอดจนคุณธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ความสุขความเจริญต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น 

จงึขอให้เราทัง้หลายได้สนใจศึกษาและปฏบิติัธรรม เพ่ือจกัได้บงัเกดิความสุขความเจรญิ

แก่ตนและส่วนรวม

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่านทั้ง

หลายให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และเจริญใน

ประโยชน์ที่เป็นเครื่องเกื้อกูลกาย เกื้อกูลใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.”

เมือ่แสดงธรรมจบแล้ว สมเดจ็ฯ มอบหนงัสือเป็นท่ีระลึกแก่ผูว่้าราชการจงัหวัด 

๑ ชดุ แล้วประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่ผูว่้าราชการจงัหวดั พร้อมทัง้ข้าราชการ ก�านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน และพ่อค้า ประชาชนทีม่าประชมุร่วมฟังธรรมโอวาทโดยทัว่ถงึ เสร็จแล้วกลบั

ไปฉันภัตตาหารเพล ณ วัดสุปัฏนาราม เวลา ๑๐.๔๙ น.

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล มีญาติโยมน�าภัตตาหารมาถวายมาก 

ตามเคย ฉันเสร็จแล้ว สมเด็จฯ น�าอนุโมทนา

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางจากวัดสุปัฏนาราม ไปยังค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

มณฑลทหารบกที ่๖ เพือ่ให้โอวาททหาร ถงึค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ เวลา ๑๓.๑๐ น. 
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พลตรีจุมพล ทองทาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๖ พร้อมทั้งนายทหารอื่น ๆ 

ให้การต้อนรับ แล้วน�าสมเด็จฯ พร้อมทั้งคณะเข้าสู่ธรรมศาลา ผู้ว่าราชการจังหวัด

พร้อมด้วยภริยาได้มาให้การต้อนรับท่ีนี่ด้วย ฝ่ายคณะสงฆ์ พระเทพกวี พระราช- 

สทุธาจารย์ พระศาสนดลิก พระปรยิติัโกศล ได้ร่วมคณะไปด้วย พร้อมทัง้ พระอนจุร

อีกหลายรูป มีนายทหารและพลทหารประชุมเพื่อฟังโอวาทประมาณ ๑,๒๐๐ คน  

เมื่อได้เวลาแล้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๖ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

พนัตร ีเยีย่ม แสนทวีสุข อนุศาสนาจารย์ประจ�าค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อาราธนาศีล 

รับศีลแล้ว อาราธนาธรรม สมเด็จฯ ได้แสดงธรรมกถา

“ทหารหาญของชาตนิัน้ จ�าเป็นต้องมเีพ่ือปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นรัว้ของชาต ิป้องกนั

อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้แก่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และกป็รากฏว่าชาตไิทยเรานัน้

ได้มทีหารหาญของชาตปิฏิบัตหิน้าท่ี ในการป้องกนัรกัษาชาตบ้ิานเมืองให้มคีวามสวัสดี

ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้

ภูมิภาคส่วนนี้ กว่าจะตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้ ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ 

มาเป็นอันมาก แต่ก็ได้อาศัยความเข้มแข็งของหัวหน้า พร้อมทั้งทหารหาญทั้งหลาย 

ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่บ�าบัดอันตรายต่าง ๆ รักษาบ้านเมืองสืบต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ 

แม้จังหวัดอุบลราชธานีนี้ พระวอพระตาผู้เป็นหัวหน้าในการสร้างเป็นเมืองขึ้นมานั้น  

ก็ต้องประสบอุปสรรคอันตรายต่าง ๆ จนถึงอพยพร่นถอยลงมากระทั่งถึงได้มาสร้าง

เมืองอบุลราชธานนีีข้ึน้ เม่ือสร้างเป็นเมืองขึน้แล้ว กย็งัมอีปุสรรคทีช่ายฉกรรจ์ชาตทิหาร

หาญทัง้หลายของชาตต้ิองร่วมกนัป้องกนัรกัษา จงึได้รกัษาบ้านเมอืงไว้ได้ รักษาพระพทุธ-

ศาสนาให้สบืต่อมาจนถงึบัดนี ้ประเทศไทยเรานีก้ป็ระสบอปุสรรคอนัตรายเป็นคราว ๆ 

ซึ่งต้องอาศัยประมุขของชาติ คือ พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรัฐบาล และทหารหาญ 

ของชาต ิร่วมกันป้องกนัรักษาชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ จงึได้สถาพรพัฒนาสืบมา

หลักประการส�าคัญท่ีสุดนั้น คือ การร่วมกันรักษาอิสรภาพของชาติ  

เมือ่อสิรภาพของชาตเิป็นอันตราย สถาบนัชาต ิสถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 

ก็ระส�่าระสาย ดังที่ปรากฏในสมัยเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลังสุด แต่เดชะบารมีที่ 

หัวหน้าของชาติไทยจ�าเดิมแต่องค์พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา มีความเข้มแข็งกู้ชาติ

บ้านเมอืงขึน้มาได้ จงึได้บ�ารงุสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ให้กลบัคนืสู่ภาวะ
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ปกติได้ ทั้งน้ีก็ด้วยการท่ีมีรั้วของชาติอันเข้มแข็ง กล่าวคือทหารหาญของชาตินั้นเอง 

คอยสกัดกั้นอันตรายต่าง ๆ ไว้ และตราบใดที่ทหารหาญของชาติยังต้องการธรรม  

มีธรรมเป็นหลักอยู่แล้ว ตราบนั้นความผาสุกของประเทศชาติ ตลอดจนถึงของ 

พระศาสนาที่อิงกันอยู่ก็ย่อมด�าเนินไปได้ด้วยดี

เมือ่มองไปยงัประเทศเพือ่นบ้านทีต้่องเสียอสิรภาพ เช่น พม่า ลงักา เป็นต้น 

ชาตริะส�า่ระสาย พระพทุธศาสนาในประเทศนัน้กพ็ลอยระส�า่ระสายไปด้วย พระสงฆ์

ก็พากันทิ้งพระธรรมวินัยไปช่วยกันกู้ชาติ แม้เมื่อประเทศชาติได้รับอิสรภาพแล้ว  

พระสงฆ์ก็ยังเล่นการเมืองกันอยู่ ซึ่งเป็นผลที่เหลืออยู่ของการท่ีชาติระส�่าระสาย 

ประเทศไทยเราเม่ือเมืองแตกใหม่ ๆ กมี็สภาพคล้าย ๆ กนั แต่เมือ่กูบ้้านเมอืงได้แล้ว 

พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งรัฐบาล ได้รีบปรับปรุงการพระศาสนาให้คืนสู่สภาพเดิม  

คณะสงฆ์ไทยจึงเรียบร้อย พระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ยังคงปฏิบัติศาสนกิจอยู่อย่าง

บริสุทธิ์บริบูรณ์

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ส�านึกว่า หน้าที่ของท่านทั้งหลายที่เป็น

ทหารหาญของชาตินั้น เป็นหน้าที่อันส�าคัญยิ่ง แต่ว่าท่านทั้งหลายก็จะต้องมีธรรม 

ทหารที่ไม่มีธรรม ก็จะเป็นเหมือนหมู่ภิกษุท่ีไม่มีพระธรรมวินัย ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส 

ประณามว่าเป็น “โจร” เป็น “มหาโจร” แม้ทหารหาญของชาต ิถ้าปราศจากธรรมเสยีแล้ว 

กจ็ะเป็นโจร เป็นมหาโจร เหมอืนกนั เพราะท่านทัง้หลายเป็นผูถื้ออาวุธ เป็นผู้ใช้อาวุธ 

ถ้าไปใช้อาวุธเหล่านั้นเบียดเบียนประชาชน ก็จะก่อความเดือดร้อน เป็นอย่างยิ่ง  

เพราะฉะนั้น ธรรมเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ท่านท้ังหลายผู้เป็นทหาร จะต้องค�านึงและ 

จะต้องรับมาปฏิบัติ รักษาความประพฤติไว้ในทางที่ถูกที่ควร

จึงขอน�าธรรมท่ีเป็นก�าลังมาแสดงแก่ท่านทั้งหลาย เพราะว่าท่านทั้งหลายที่

เป็นทหารหาญของชาต ิกเ็ท่ากบัว่าเป็นก�าลงัของชาต ิและธรรมทีเ่ป็นก�าลงัทีจ่ะน�ามา

แสดงนี้ ก็เป็นธรรมที่เป็นก�าลังใจ เพราะว่าก�าลังใจนี้ส�าคัญนัก ถ้าปราศจากก�าลังใจ 

เสยีแล้ว แม้ร่างกายจะมกี�าลงักใ็ช้ไม่ได้ ดังทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึทหาร ๕ จ�าพวกไว้ว่า

ทหารจ�าพวกท่ีหน่ึง เม่ือออกสงครามพอเห็นฝุ่นธุลีของข้าศึกที่ยกมาก็ตกใจ 

เตลิดหนีไปเสียแล้ว
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ทหารจ�าพวกที่สอง เมื่อเห็นฝุ่นธุลีของข้าศึกที่ยกมาก็ยังไม่ตกใจ แต่พอเห็น 

ปลายธงของข้าศึกเข้าเท่านั้น ก็ตกใจเตลิดหนีไปเสียแล้ว

ทหารจ�าพวกท่ีสาม เม่ือเห็นฝุ่นธุลีหรือเห็นปลายธงของข้าศึกที่ยกมาก็ยังไม่

ตกใจ แต่พอได้ยินเสยีงฝีเท้าท่ียกมา หรอืได้ยนิเสียงกลองรบหรอืได้ยนิเสียงอาวุธต่าง ๆ 

ก็ตกใจเตลิดหนีไปเสียแล้ว

ทหารจ�าพวกที่สี่ เมื่อเห็นฝุ่นธุลี เห็นปลายธง ได้ยินเสียงฝีเท้า ได้ยินเสียง

กลองรบได้ยินเสียงอาวุธของข้าศึกก็ยังไม่ตกใจกลัว จนถึงเข้าตะลุมบอน แต่เข้า

ตะลุมบอนแล้ว ก็เสียขวัญเสียท่าข้าศึกในสนามรบ

ทหารจ�าพวกท่ีห้า เป็นผูมี้ขวญัด ีมกี�าลงัใจ ไม่กลวัมาโดยตลอด กไ็ด้ประสบ

ชัยในการรบ ที่เป็นดังนี้ก็เพราะก�าลังใจนั่นเอง ถ้ามีก�าลังใจแล้ว ก็เป็นผู้ม่ันคง  

และก�าลังใจในทางคดีธรรมนั้น คือ ก�าลังใจอันที่จะประพฤติความดีต่าง ๆ คือ

๑.  ก�าลังคือศรัทธา ความเชื่อ ได้แก่ความเชื่อฟังในค�าสอนและค�าสั่ง และ 

  ความเชื่อใจตนเอง ว่าจะต้องปฏิบัติได้ท�าได้

๒.  ก�าลงัคือวิริยะ ความเพียร คือความเป็นผู้กล้า เพื่อจะละความชั่ว  

  กล้าเพื่อจะท�าความดี

๓.  ก�าลงัคอืสต ิ อนัได้แก่ความส�านกึ และความนกึได้ถงึหน้าทีข่องตน และ 

  ความผิดชอบชั่วดี

๔.  ก�าลังคือสมาธิ อันได้แก่ความรวมใจ และความตั้งใจมั่น ไม่หวั่นเกรง 

  อะไร ในที่ทุกสถาน

๕.  ก�าลงัคือปัญญา อันได้แก่ความรูร้อบคอบ คอืเรียนให้รอบรูจ้นปฏบิติัได้  

  ไม่ผิดพลาดเพลี่ยงพล�้า

เพราะฉะน้ัน จึงขอให้ท่านท้ังหลายได้ก�าหนด และน�าไปปฏิบัติให้เป็นธรรม

ประจ�าใจและขอฝากความคิดไว้ว่า ทหารนัน้จ�าต้องมธีรรม จ�าต้องมีวินยั ถ้าไม่มีธรรม 

ไม่มวีนิยั กจ็ะเป็นอย่างภกิษทุีป่ราศจากธรรมวินยั ซึง่พระพุทธเจ้าตรสั ประณามว่าเป็น 

“โจร” เป็น “มหาโจร”
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ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาชาวค่าย 

สรรพสทิธปิระสงค์ให้ปราศจาก ทกุข์ ภยั โรค โศก ศตัร ูอปัุทวนัตรายทัง้ปวง เจรญิอายุ 

วรรณะ สุขะ พละ รวมกันเป็นสมรรถภาพ อ�านวยให้ปฏิบัติกรณียกิจ บรรลุความ

ส�าเร็จสมประสงค์ทุกประการ เทอญ.”

เมือ่แสดงธรรมกถาจบแล้ว สมเด็จฯ ได้มอบพระกริง่ ภ.ป.ร. แก่พลตรี จมุพล 

ทองทาบ ผูบั้ญชาการ มทบ.๖ และผูว่้าราชการจงัหวดัอบุลฯ แล้วประพรมน�า้พระพทุธมนต์

แก่ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายทหารทั้งหลาย พร้อมทั้งพลทหารทุกคน

ที่มีประชุม ฟังโอวาท ณ ธรรมศาลานั้นโดยทั่วถึง เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๔.๑๕ น. เดินทางจากค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ไปยังวัดหนองป่าพง 

ซึ่งเป็นส�านักกรรมฐานที่มีชื่อแห่งหน่ึง พระอาจารย์ ชา สุภทฺโท๑ เป็นเจ้าส�านัก  

ระยะทางจากค่ายสรรพสิทธิประสงค์ไปถึงวัดหนองป่าพง ถนนไม่ดียังเป็นลูกรังอยู่  

และเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ฝุ่นมาก รถยนต์น�าทางของต�ารวจไปไม่ได้ ต้องใช้รถยนต์  

ทหารน�าทางแทน ผู้บัญชาการ มทบ.๖ เป็นผู้น�าทางด้วยตนเอง และผู้ว่าราชการ

จังหวดัได้จัดรถยนต์ส�าหรบัตรวจราชการของท่านเองให้เป็นรถนัง่ส�าหรบัสมเดจ็ฯ ด้วย 

แต่ผู้ว่าราชการไม่ได้ติดตามไป เพราะติดราชการ

เวลา ๑๔.๔๐ น. ถงึวดัหนองป่าพง พระอาจารย์ชา สุภทโฺท เจ้าอาวาส ไม่อยู่ 

รองเจ้าอาวาสได้ให้การต้อนรับแทน พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรประมาณ ๕๐ รูป 

ได้ประชุมกันอยู่ในศาลาหลังใหญ่ สมเด็จฯ เข้าสู่ศาลาแล้วบูชาพระรัตนตรัย สนทนา

พอสมควร ลงนามในสมุดเยี่ยมแล้วเดินชมบริเวณวัด โดยมีรองเจ้าอาวาสเป็นผู้น�า  

มีผู้ติดตามหลายคน รวมทั้งผู้บัญชาการ มทบ.๖ ด้วย

วดัหนองป่าพงนี ้เป็นวดัมหานกิาย สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยพระอาจารย์ 

ชา สภุทฺโท เป็นผู้มาด�าเนนิการสร้าง อยูห่่างจากอ�าเภอวารินช�าราบราว ๗ ก.ม. และ

๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักด์ิเป็น 

 พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระโพธิญาณเถร
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ห่างจากตัวจังหวัดราว ๑๐ กม. มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๘๖ ไร่ มีก�าแพงล้อมรอบ แบ่งออก

เป็น ๒ ตอน คือ ทางด้านหน้าเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร ทางด้านหลังกัน

ออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก เป็นที่อยู่อาศัยของชี วัดนี้ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าไว้

ได้ด ีแต่ก่อนเคยเป็นบ้านร้างมาก่อนจงึมต้ีนไม้ใหญ่ ๆ มาก ปัจจบัุนมีกฏุแิบบกรรมฐาน

หลังเล็ก ๆ ๖๐ หลัง ปลูกไว้ห่าง ๆ กัน มีทางเดิน ไปมาถึงกันแคบ ๆ แต่สะอาด

สะอ้าน แต่ละกุฏิมองไม่เห็นกัน และมีเฉพาะทางเดินเท่านั้น นอกนั้นเป็นป่า มีบาง

แห่งได้จดับรเิวณภายใต้ต้นไม้ให้เป็นท่ีเดนิเล่นบ้าง เดินจงกรมบ้าง มพีระภกิษุสามเณร

อยู่ประจ�า ๖๐ รูป มีถนนหรือทางเดินขนาดใหญ่กั้นระหว่างส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของ

พระกับที่อยู่อาศัยของชี ทางด้านท่ีอยู่อาศัยของชี ก็มีกุฏิเล็ก ๆ มากมายแต่อยู่ 

ใกล้ ๆ กนั และภายในบริเวณไม่ค่อยเป็นป่าเท่าใดนัก บริเวณโล่งเตียนกว่าทางส่วน 

ที่เป็นที่อยู่อาศยัของพระ มชีอียูป่ระจ�า ๖๐ คน วัดนี ้ นอกจากจะร่มรืน่เยือกเย็นดแีล้ว 

ยงัมสีตัว์ป่า เช่น ไก่ป่า นกต่าง ๆ และกวาง เป็นต้น อาศยัอยูต่ามบรเิวณกฏิุพระภกิษุ

สามเณร และกุฏิชีอย่างคุ้นเคยอีกด้วย ดูเป็นธรรมชาติดีมาก สมเด็จฯ ได้เดินดู 

จนรอบบริเวณวัดแล้วจึงอ�าลากลับ ได้มอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่วัดนี้ ๑ ชุดใหญ่ด้วย

เวลา ๑๕.๒๐ น. เดินทางจากวัดหนองป่าพง กลับเข้าไปในตัวเมืองอุบลฯ 

เพื่อเยี่ยมวัดบูรพา

เวลา ๑๕.๕๑ น. ถงึวดับรูพา พระครปูระจักษ์อุบลคณุ เจ้าคณะอ�าเภอเมือง 

(ธ) พระวนิยัธรแดง อมโร เจ้าอาวาสวดับรูพา พร้อมทัง้พระภกิษสุามเณรจากวดัเลยีบ

และวัดใต้ด้วยจ�านวน ๓๓ รูป ยืนรอต้อนรับ ณ บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ  

พร้อมท้ังคณะครแูละนักเรยีนโรงเรยีนสุรวทิยาอุบล และอบุาสกอบุาสิกาจ�านวน ๓๕๐ คน 

เจ้าคณะอ�าเภอเมืองน�าสมเด็จฯ ขึ้นสู่ศาลาการเปรียญบูชาพระรัตนตรัย เจ้าอาวาส 

วดับรูพาถวายเครือ่งสกัการะ คณะครนัูกเรียนโรงเรยีนสุรวิทยาอบุล ถวายพานดอกไม้

ธูปเทียนสักการะ แล้วเจ้าคณะอ�าเภอเมืองกล่าวต้อนรับและขอประทานโอวาทแก่ 

พระภกิษสุามเณร ครูนกัเรยีน อบุาสกอบุาสกิาทีม่าประชมุต้อนรบั ณ วดันี ้สมเดจ็ฯ 

ได้กล่าวโอวาท ดังนี้
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“ท่านเจ้าอาวาส เจ้าคณะ สหธรรมิก ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และ 

นกัเรยีนทัง้หลาย ได้เข้ามาในวดัน้ี ได้มานมสัการพระพทุธปฏมิา และรปูของพระเถระ

ทั้ง ๓ ท่าน และได้มาพบบรรดาพระเถรานุเถระ ภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 

นักเรียนทั้งหลาย ก็ท�าให้นึกถึงความต่อกันของอดีต ปัจจุบัน อนาคต

รูปพระเถระ ๓ ท่านท่ีประดิษฐานอยู่ ซึ่งท่านเป็นผู้สืบคณะสงฆ์ และเป็น 

ผู้สร้างวัดนี้นับเป็นอดีตเพราะท่านได้ล่วงไปแล้ว มีรูปส�าหรับเป็นที่สักการะบูชามาถึง  

พระเถรานเุถระ อบุาสกอบุาสกิาทีเ่ป็นผใูหญ่ และบรรดาครอูาจารย์ทีน่บัว่าเป็นปัจจบุนั 

เพราะว่าเป็นผู้ด�าเนินศาสนกิจเป็นผู้ด�าเนินกิจการตามหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน

คราวนีจ้งึมาถงึเดก็นกัเรยีนทัง้หลาย ซึง่ก�าลงัเตรยีมตวัเพือ่อนาคต คอืศกึษา

เล่าเรียนให้มีความรู้ ฝึกฝนให้มีความสามารถ เติบใหญ่ขึ้นก็จะได้รับช่วงกิจการ 

ทั้งหลายสืบต่อไป

ฉะนั้น บรรดานักเรียนท้ังหลายจึงนับว่าเป็นอนาคต เป็นอันว่าในที่นี้มีทั้ง 

อดีต ปัจจุบัน อนาคตซึ่งประสานกันอยู่ ปัจจุบันก็สืบมาจากอดีต อนาคตก็จะสืบมา

จากปัจจุบัน

คราวนี้มาดูถึงปัจจุบันท่ีเราท้ังหลายได้มีวัดวาอารามเป็นที่อยู่อาศัย มีครูบา

อาจารย์สัง่สอน มโีรงเรยีนส�าหรบัเล่าเรยีน มีต�ารับต�าราส�าหรบัส่ังสอน ก็เป็นผลงาน

ของอดีต ที่ท่านแต่อดีตได้สร้างสมไว้ วัดท่านก็สร้างไว้ แบบแผนต�ารับต�ารา ต่าง ๆ 

ท่านก็ได้วางไว้ เพราะฉะนั้น จึงนับว่าท่านเป็นบุพการี ผู้กระท�าอุปการะก่อน ที่เรา 

ทั้งหลายในรุ่นปัจจุบัน และพวกที่จะเป็นอนาคตนี่ก็ควรจะมีความกตัญูกตเวที  

เคารพกราบไว้ นับถือบูชาให้เป็นสิริมงคลแก่ตน และที่จะเป็นตัวอย่างส�าหรับที่รุ่น 

ปัจจบุนัทัง้บรรพชติและฆราวาสจะได้ปฏิบตัติามด้วยด ีและบ�าเพญ็ประโยชน์ตามหน้าที่

และตามทีค่วรท�า เป็นพระเถรานเุถระ เจ้าคณะ เจ้าวดั คร ูอาจารย์ จดัการปกครอง 

จัดการศึกษา จัดการสาธารณูปการ และจัดการอื่น ๆ ด้วยดี ทะนุบ�ารุง ส่ิงที่ควร

ทะนุบ�ารุงต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญทางฝ่ายครูบาอาจารย์ที่เป็นฆราวาส เป็นต้น  

ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกัน ที่นับว่าเป็นรุ่นปัจจุบัน ก็ปฏิบัติธรรมะด้วยดี

และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี
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คราวนีไ้ปถงึรุน่ทีเ่ป็นอนาคต คอื เดก็ทัง้หลายกใ็ห้ตัง้ใจศึกษาเล่าเรยีน ตัง้ใจ

ปฏิบัติตนด้วยดี อยู่ในศีลในธรรม รู้จักมีความเคารพต่อพระรัตนตรัย ต่อบูรพาจารย์ 

ต่อมารดา บิดา ครู อาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย และก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  

ตั้งใจปฏิบัติตนด้วยดี ให้ประสบความเจริญ ส�าเร็จในการศึกษา เพ่ือที่จะตั้งตนไว้ 

ด้วยดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

เพราะฉะนั้น เม่ือเข้ามาในท่ีนี้และเมื่อได้สังเกตดูแล้ว ก็รู้สึกว่าอดีตท่านได้

ด�าเนนิมาแล้วด้วยด ีปัจจบุนักต็ัง้ใจกระท�าให้ด ีและกไ็ด้ท�าไปแล้วบ้าง ก�าลงัท�าอยูบ้่าง 

จะท�าต่อไปบ้าง ส่วนอนาคตก็ต้องตั้งใจเตรียมตัวให้ดี และเม่ือดังนี้แล้ว ก็จะมี 

ความสขุความเจรญิตลอดสาย ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั และจะสืบต่อไปจนถึงอนาคต

ในที่สุดน้ีก็ขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศลอภิบาลรักษา 

ทุก ๆ ท่านให้มีความสุขความเจริญ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน เทอญ.”

เมื่อโอวาทจบแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่เจ้าอาวาสวัดบูรพา  

๑ ชุดใหญ่ พร้อมกับคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แจกหนังสือ  

แก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ท่ีมาต้อนรับ และพระเณรทุกรูป เสร็จแล้วเดินทางต่อไป  

วัดหนองบัว.

วัดบูรพา ตั้งอยู่ในเขตต�าบลปทุม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็น

วัดร้าง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์๑ ข้าหลวงต่างพระองค์ใน

รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ เมื่อเป็นวัดธรรมยุตแล้วมีเจ้าอาวาสมาตาม

ล�าดบัดงันี ้๑. พระอาจารย์สทีา ชยเสโน ๒. พระครวูสิทุธกิรรมโกศล ๓. พระอาจารย์สนธิ ์

๔. พระอาจารย์แก้ว ๕. พระอาจารย์พร ๖. พระอาจารย์ทอง ๗. พระมหาสามารถ 

๘. พระมหาบัวพัน ๙. พระอาจารย์เขียน ๑๐. พระครูปลัดสงัด ๑๑. พระครูวินัยธร

แดง อมโร องค์ปัจจบุนั ในพรรษกาล มพีระภกิษสุามเณรประมาณ ๓๕ รปู ขณะเม่ือไป 

เยี่ยมวัดนี้ มีพระ ๑๑ รูป สามเณร ๒๑ รูป เป็นพระเณรนักธรรม ๒๕ รูป มีพระ

๑ ข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จราชการมณฑลอีสาน แต่ประทับที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง  

 พ.ศ.๒๔๓๖ ถึง ๒๔๔๓ เป็นเวลา ๑๗ ปี.
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ที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ๒ รูป เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนนั้น ไปเรียนที่วัดสุปัฏนาราม 

ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว ๓ กม. ท้ังนักธรรมและบาลี ปัจจุบันมีถาวรวัตถุคืออุโบสถ  

ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และกุฏิ ๑๒ หลัง สังเกตดูบริเวณรอบ ๆ ศาลาเห็นมี

ต้นไม้มาก คงจะร่มเย็นดีพอสมควร

เวลา ๑๖.๒๐ น. ออกจากวดับูรพา เดินทางไปยังวดัหนองบัว ถึงเวลา ๑๖.๓๕ น. 

พระครูวจิิตรธรรมภาณ ี(สงิห์ สขุปญุโญ) เจ้าอาวาสพร้อมท้ังพระภกิษุสามเณร ๒๗ รูป 

อุบาสิกาชี ๒๓ คน และครูนักเรียนโรงเรียนสิทธิธรรม อุบาสกอุบาสิกาอีกประมาณ 

๗๐ คน ให้การต้อนรบัท่ีบรเิวณพระเจดย์ีองค์ใหญ่ นายฟอง สิทธธิรรม อดตีรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับด้วย เจ้าอาวาสน�าสมเด็จฯ เข้าสู่ภายใน 

พระเจดย์ี บูชาพระรัตนตรัย พระเจดีย์องค์นี้ ท�าอย่างพระเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศ

อินเดีย สูง ๕๖ เมตร ฐานกว้าง ๑๗ เมตร สี่เหลี่ยม ภายในโปร่ง ใช้เป็นที่ท�าวัตร

สวดมนต์เช้าค�่าของพระภิกษุสามเณร โดยรอบองค์เจดีย์ภายนอกประดับลวดลาย 

ปูนปั้น และสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ ๓ เมตร ท�าคูหาประดิษฐานรูปปั้นของ 

พระสาวกส�าคัญทั้งหลาย มีพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นต้น คูหาละหนึ่งองค์

โดยรอบเจดีย์ สมเด็จฯ ได้สนทนากับ พระครูวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาส และ 

นายฟอง สิทธิธรรม ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดนี้ พอสมควรแก่เวลาแล้ว  

สมเดจ็ฯ มอบหนงัสอื ๑ ชดุใหญ่ และคัมภีร์ไทย ชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด  

แก่พระครูวิจิตรธรรมภาณี แล้วลงนามในสมุดเยี่ยม นายฟอง สิทธิธรรม ได้ขอให ้

สมเด็จฯ เขียนค�าอ�านวยพรแก่โรงเรียนสิทธิธรรมศาสตร์ศิลป์ ซึ่งเขาเป็นเจ้าของด้วย 

เพราะถอืว่าในโอกาสทีส่มเดจ็ฯ มาเยีย่มวดัหนองบวันี ้กเ็ท่ากบัเป็นการมาเย่ียมโรงเรยีน

ของเขาด้วย เพราะตั้งอยู่ในสถานท่ีแห่งเดียวกัน ในที่ดินซึ่งเขาเป็นเจ้าของด้วยกัน  

สมเด็จฯ ก็เขียนให้ตามประสงค์ แล้วออกจากภายในพระเจดีย์ เดินดูบริเวณโดยรอบ

พระเจดีย์แล้วจึงลากลับ

วดัหนองบวั ตัง้อยู่ในเขตต�าบลแจระแม อ�าเภอเมือง อบุลราชธาน ีสร้างเมือ่ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการสร้าง ๑๐ นาย คอื นายทองพลู ยวุมติร 

หัวหน้า นายอัมพร พรหมรักษ์ นายเฮง ปัญญา นายค�า กิระกิจ นายอุบล ทวีศักดิ์ 

นายมั่น เดชคุ้ม นายอุ่น ไวยหงส์ นายทรัพย์ ชาญเฉลิม นายสมพร เทศธรรม และ

พระภิกษุพุทธา จันทรประไพ นายฟอง สิทธิธรรม เป็นผู้ถวายท่ีดิน และได้ท�าพิธี
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ถวายในขณะท่ีเขาถูกจองจ�าอยู่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการท้ังฝ่ายบรรพชิต

และฝ่ายคฤหัสถ์ได้ไปรับมอบที่ดินจากนายฟอง สิทธิธรรม ณ เรือนจ�า จังหวัด

อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ วัดนี้อยู่ห่างจากตัว

จงัหวดัอบุลราชธานปีระมาณ ๔ กม. ปัจจบุนัมถีาวรวตัถ ุคอื โรงอโุบสถชัว่คราว ๑ หลงั 

ศาลาการเปรยีญ ๑ หลงั กฏิุ หอระฆงั ได้มเีจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกนัมาตามล�าดบั

ดังนี้ :-

๑. พระปลดับัวเรียน โอภาส ี๒. พระอาจารย์ด ีฉนโฺน ๓. พระปลดั พรหมา 

านโิย ๔. พระครวูจิิตรธรรมภาณ ี(สิงห์ สุขปุณโฺณ) เจ้าอาวาสองค์ ปจัจุบัน ปูชนีย-

สถานส�าคัญของวัดนี้ คือพระเจดีย์ใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จ 

พระสงัฆราช (อุฏฺายมีหาเถร) วดัมกฎุกษตัรยิาราม ครัง้ทรงเป็นสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ 

ทรงประกอบพิธีบรรจุเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระเจดีย์องค์นี้ท�าแบบพระเจดีย์พุทธคยา 

ประเทศอินเดีย องค์ใหญ่อยู่กลาง องค์เล็กอยู่ ๔ มุม องค์กลางฐานกว้าง ๕ เมตร 

สูง ๑๗ เมตร มีก�าแพงล้อมรอบ วัดนี้ในพรรษกาล มีพระภิกษุสามเณร ๓๐ รูป  

ขณะที่ไปเยี่ยมนั้น มีพระ ๒๓ รูป สามเณร ๔ รูป

เวลา ๑๗.๑๕ น. ออกจากวัดหนองบัว เดินทางกลับวัดสุปัฏนาราม 

ถงึวดัสปัุฏนาราม เวลา ๑๗.๒๕ น. มีคณะกรรมการยุวพทุธิกสมาคมประมาณ 

๑๕ คน มารอถวายสกัการะอยูท่ีศ่าลารบัรอง สมเดจ็ฯ รับถวายสักการะแล้ว สนทนา

เกีย่วกบั กจิการของยุวพทุธกิสมาคมทัว่ ๆ ไป แล้วสมเดจ็ฯ มอบหนงัสอืส�าหรบัห้องสมดุ 

ยุวพุทธิกสมาคม ๑ ชุด และแจกหนังสือพร้อมทั้งเหรียญพระไพรีพินาศแก่คณะ

กรรมการทุกคนที่มาในที่นั่น แล้วก็ลากลับไป จากนั้น นายฟอง สิทธิธรรม ได้ตาม

มาเพ่ือกราบเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดหนองบัว แต่สมเด็จฯ ไม่มีเวลาพอ  

เพราะจะต้องรีบเตรียมตัวเพื่อลงท�าวัตรสวดมนต์ร่วมกับพระภิกษุสามเณรที่มาร่วม

ประชุมกันที่อุโบสถวัดสุปัฏนารามนี้ จึงให้ไปเรียนปรึกษากับพระราชวราลังการ 

เลขาธิการคณะธรรมยุต

เวลา ๑๘.๔๐ น. พระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จ�านวน 

ประมาณ ๓๐๐ รปู มาจากวดัต่าง ๆ รวม ๑๗ วัด มีรองเจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธาน 
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ประชุมพร้อมกันในอุโบสถวัดสุปัฏนาราม เมื่อได้เวลาแล้ว สมเด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ 

จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแล้วน�าท�าวัตรค�่าสวดเจ็ดต�านานจบแล้ว เจ้าคณะจังหวัด 

อุบลราชาธานี (ธรรมยุต) รายงานการคณะสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีว่า:-

๑.  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีจ�านวนวัด  ๒๘  วัด 

   ส�านักสงฆ์  ๒๐  แห่ง 

   ส�านักกรรมฐาน  ๑๒  แห่ง

๒.  จ�านวนพระภิกษุ   ๔๖๑ รูป

 จ�านวนสามเณร    ๔๕๙ รูป

 จ�านวนศิษย์วัด    ๔๕๒ คน

๓.  พระสังฆาธิการ  ชั้นจังหวัด  ๑ รูป

  ชั้นอ�าเภอ   ๔ รูป

  ชั้นต�าบล   ๗ รูป

  เจ้าอาวาส   ๒๐ รูป

๔.  พระอุปัชฌายะ   ๖ รูป

๕.  จ�านวนโรงเรียน  ประเภทโรงเรียนราษฎร์ของวัด  ๑ โรง

  ประเภทโรงเรียนผู้ใหญ่  ๑ โรง

  ประเภท -    โรง

  ประเภท -    โรง

๖.  พระเปรียญ   ๑๔  รูป

๗. พระนักธรรม   ๓๕๒  รูป

๘. สมาคม - พุทธสมาคม  -  สมาคม

  ยุวพุทธิกสมาคม  ๑  สมาคม

๙.  โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์  ๒  แห่ง

  หน่วยนพกะ   ๔  หน่วย 
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๑๐. ศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว

  ก. อุโบสถ   ๑๕  หลัง

  ข. ศาลาการเปรียญ  ๒๕  หลัง

  ค. โรงเรียนปริยัติธรรม  ๓  หลัง

  ง. เสนาสนะ   ๒๕๐  หลัง

๑๑. ปูชนียวัตถุ

  ก. พระมงคลม่ิงเมือง พุทธอทุยาน อ�าเภออ�านาจเจรญิ 

  ข. พระบรมเจดีย์ วัดหนองบัว อ�าเภอเมือง 

เมือ่จบรายงานแล้ว สมเดจ็ฯ ได้ให้โอวาทแก่เจ้าคณะเจ้าอาวาสและพระภกิษุ 

สามเณรทั้งหลาย ดังนี้

“เราท้ังหลายได้บวชเรียนอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  

พระสังฆคุณ และได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาล ตลอดถึง

ประชาชนทัง้หลาย การพระศาสนากับบ้านเมอืงจงึต่างอาศยักนัและกนั ฉะนัน้ จงึเป็น

หน้าที่ของเราทั้งหลายจะพึงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ทางพระศาสนาและแก่ทาง

บ้านเมือง

การคณะสงฆ์ในจังหวัดน้ี เจริญเป็นท่ีน่าอบอุ่น ทั้งทางการปกครองและ 

การศึกษา ท้ังนี้ก็โดยอาศัยฉันทะ วิริยะ ของท่านเจ้าคณะ และพระภิกษุสามเณร 

ทั้งหลาย ทัง้อาศัยบารมีของพระมหาเถระบรูพาจารย์ เช่น ท่านเจ้าคณุพระอบุาล ีคณุู

ปมาจารย์ (สิริจนฺโท) และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส) เป็นต้น  

และเพื่อจักกระชับหลักการปฏิบัติ จึงขอน�าหลักส�าคัญในการบริหารพระศาสนาของ 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทสวด “ยา เทวตา” 

มาฝากให้เป็นข้อสังเกตและข้อคิด ๓ ประการ ดังนี้

หลักการข้อที่ ๑ พระศาสนาจะด�ารงอยู่ม่ันคงได้ก็เพราะการศึกษา คือ  

การศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  
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ไม่ทิง้พระธรรมวินยัอันเป็นหลักส�าคัญของพระศาสนา พระภกิษสุามเณรบางพวกเหน็ว่า 

การศึกษาทางธรรม คือนักธรรมและบาลีตามที่ท่านจัดเป็นหลักสูตรไว้นั้นล้าสมัย  

ควรเปลี่ยนหรือควรเลิก แล้วหันไปเรียนทางโลกกันมาก แต่ทางที่ถูกนั้น เราทั้งหลาย

ซึง่เป็นผูบ้รหิารพระศาสนา กจ็�าเป็นจะต้องรักษาพระธรรมไว้เป็นหลัก และกต้็องผ่อน

ไปทางโลกบ้าง คือให้การศึกษาทางโลกตามสมควร เพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่จะยืนยัน

ไปในทางเดียวไม่ได้

หลกัการข้อที ่๒ ต้องรกัษาพระธรรมวนิยัไว้ให้จงด ีอนันีเ้ป็นหัวใจพระศาสนา 

คือ ต้องพยายามสร้างคนให้เป็นผู้ทรงพระธรรม ทรงพระวินัย ทรงไว้โดยการปฏิบัติ

พระธรรม ปฏบัิตพิระวนิยั ขวนขวายให้พระภกิษสุามเณรตลอดถงึพทุธบริษทัได้ปฏบิตัิ

พระธรรม ปฏบิติัพระวนิยั ทัง้ส่วนทีเ่ป็นศลี สมาธ ิปัญญา พระเถระทัง้หลายผูน้�าพระ

ศาสนาต่อ ๆ กนัมานัน้ เป็นผูไ้ม่เหนิห่างจากพระธรรมวนิยั ความประพฤตเิตม็ไปด้วย

ความระมดัระวงั เป็นท่ีน่าเคารพบชูา ไม่เหลาะแหละ หละหลวม ผูบ้รหิารพระศาสนา

จะต้องถอืเป็นหลกัปฏบิตั ิทีจ่ะต้องสร้างคนผูป้ฏบิตัธิรรมดงักล่าวให้จงได้ และการสร้าง

ผูบ้ริหารพระศาสนา จะต้องเป็นผู้ฉลาดท่ีจะหนนุคนให้ปฏบิตัพิระธรรมวินยั

หลักการข้อที่ ๓ ผู้บริหารพระศาสนาต้องบริหารคณะสงฆ์ให้มีความสามัคคี 

พร้อมเพรยีงกนัโดยพระธรรมวนิยั โดยถอืหลักสาราณยีธรรม ๖ โดยเฉพาะ ๒ ข้อท้าย 

คือศีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา ส�าคัญมาก ที่เป็นสมานสังวาส สังฆสามัคคีอยู่ได้

ก็เพราะ ๒ ข้อนี้

เกีย่วกบัความประพฤตริะหว่างนกิายนัน้ กข็อให้เราทัง้หลายท�าความเป็นมติร 

สามัคคี และนับถือไว้ เพราะเราต่างก็อาศัยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะอยู่โดย

เฉพาะฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว ไม่อาศัยกันและกันไม่ได้ เมื่อฝ่ายพระเราสามัคคีกันดี  

ก็เป็นการช่วยท�าให้บ้านเมืองสงบเป็นผาสุกไปด้วย ฉะนั้น ฝ่ายพระเราต้องพยายาม 

รักษาความสงบท่ีสดุและช่วยให้ประชาชนได้พบแสงสว่างของพระรตันตรยัของพระธรรม 

นี่แหละเป็นเครื่องแก้ไขช่วยเหลือบ้านเมือง และเป็นการช่วยได้จริง ๆ

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน และขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญ

กุศลอภิบาลรักษาทุกท่านให้เจริญไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.”
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จบโอวาทแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือ ๑ ชุดใหญ่ กับคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณ

วงศ์เทศนา ๑ ชดุ แก่พระเทพกว ีเจ้าอาวาสวดัสปัุฏนาราม และรองเจ้าคณะ ภาค ๙ 

แล้วมอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะ ต�าบล  

และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมประชุมรูปละ ๑ ชุด แล้วแจกหนังสือ ค�าตักเตือน

ด้วยหวังดีเถโรวาท แก่พระภิกษุสามเณรที่มาประชุมโดยทั่วถึงกันแล้ว เลิกประชุม

คืนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ พักแรมที่วัดสุปัฏนาราม
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วันที่ ๕ มถิุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๕.๓๐ น. สมเด็จฯ ออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระเทพกวี พระราช

สุทธาจารย์ พระราชวราลังการ พระศาสนดิลก และพระอนุจร พระภิกษุสามเณร  

ท้องถิ่นมีประชาชนมาคอยใส่บาตรกันมากมาย

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ ฉันภัตตาหารเช้า ณ ศาลาที่รับรอง ผู้ว่าราชการ  

จังหวดัอบุลฯ พร้อมด้วยภรยิา ผูบั้ญชาการ มทบ.๖ และข้าราชการผูใ้หญ่ ของจงัหวดั

นี้ทุกฝ่าย คณะครู นักเรียน และอุบาสกอุบาสิกาได้มาร่วมถวายภัตตาหารเช้า  

อย่างพร้อมเพรยีง ฉนัเสรจ็แล้ว สมเดจ็ฯ น�าอนโุมทนา แล้วแจกเหรียญพระไพรพีนิาศ

แก่ผู้ที่มาร่วมถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร ณ ที่นี้ โดยทั่วถึง แล้วเตรียมการ

เดินทางไปอ�าเภอม่วงสามสิบต่อไป

เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดสุปัฏนาราม ไปยังอ�าเภอม่วงสามสิบ 

เพือ่ให้การอบรมแก่อาสาสมัครพลเรอืน (อสพ.) พระเทพกว ีพระศาสนดลิก พระครู

ธรรมปเวท ีผูว่้าราชการจงัหวดั, ผูบ้ญัชาการ มทบ.๖, รองผูว่้าราชการ จงัหวดัอบุลฯ 

ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธร จังหวัดอุบลฯ, ฝขส.สขส.มทบ.๖, ศึกษาธิการจังหวัด ก็ร่วม

เดินทางไปด้วย มีรถยนต์ร่วมในขบวนประมาณ ๒๐ คัน ระยะทางจากอุบลราชธานี

ถึงอ�าเภอม่วงสามสิบ ๓๕ กม.

เวลา ๐๘.๒๐ น. ถึงอ�าเภอม่วงสามสบิ อาสาสมคัรพลเรอืนจ�านวน ๗๕๔ คน 

คณะข้าราชการมีนายอ�าเภอม่วงสามสิบเป็นต้น คณะครนูกัเรยีนโรงเรยีน ม่วงสามสบิ 
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(อ�านวยปัญญา) ประชาชน และคณะสงฆ์ ซึง่ประกอบด้วยรองเจ้าคณะอ�าเภอม่วงสามสิบ 

เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ พร้อมทัง้พระภกิษสุามเณรประมาณ ๓๐ รปู 

ได้ประชมุพร้อมกนัอยู่ในบรเิวณพธิ ีณ สนามหน้าโรงเรยีนม่วงสามสิบ ซึง่ได้กางเต้นท์ 

๓ หลัง ตั้งธรรมาสน์ตรงกลางสนาม หน้าที่ชุมนุมของอาสาสมัคร เมื่อสมเด็จฯ  

เข้าถึงบริเวณแล้ว นายชุมพล บุญรัตน์ นายอ�าเภอม่วงสามสิบ ให้การต้อนรับ  

น�าสมเด็จฯ เข้าสู่ปะร�าพิธี จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แล้วนายอ�าเภอม่วงสามสิบ

อาราธนาสมเดจ็ฯ ขึน้สูธ่รรมมาสน์ นายอ�าเภอม่วงสามสิบรายงานเกีย่วกบัอาสาสมคัร

พลเรือน ใจความว่า: -

“ขอประทานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรที่เคารพอย่างสูง  

ทีไ่ด้เมตตากรณุามาในเขตอ�าเภอม่วงสามสบิในวันนี ้เกล้ากระผมนายอ�าเภอม่วงสามสิบ 

ในฐานะเป็นผูแ้ทนของคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพีน้่องชาว อ�าเภอม่วงสามสิบ 

ขอประทานกราบขอบพระเดชพระคุณ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ กรุณามาโปรดพวก

เกล้ากระผม ซ่ึงเป็นชาวป่าชาวดอย และจะได้ประทานโอวาทแก่พวกเกล้ากระผมด้วย 

เปรยีบไปแล้วกเ็หมอืนพระมาลยัลงไปโปรดพวกสัตว์นรก ฉะนัน้ จงึเป็นพระเดชพระคุณ

อย่างสงูยิง่ ในโอกาสน้ี เกล้ากระผมขอประทานกราบเรยีนรายงานเกีย่วกบัอาสาสมคัร

พลเรือนโดยสงัเขปว่า การฝึกอาสาสมัคร พลเรอืนนี ้เป็นนโยบายของ พล.ต.ต.วเิชยีร 

ศรีมันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การฝึกอาสาสมัครพลเรือนก็เพื่ออบรมให้

ประชาชนมคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ และป้องกนัประเทศชาติเพือ่ช่วยรฐั 

ฉะนั้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครพลเรือนขึ้นทุกอ�าเภอและทุกกิ่งอ�าเภอ  

ในจังหวัดอุบลราชธานี นับว่าเป็นนโยบายอันดีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และการ

ฝึกอบรมอาสาสมคัรพลเรอืนนี ้กอ็บรมหนกัในทางศลีธรรม อาสาสมคัรพลเรอืนทีเ่ข้า

ฝึกอบรมที ่อ�าเภอม่วงสามสบินี ้(เป็นรุน่ท่ี ๒) มีจ�านวน ชาย ๖๕๔ คน หญงิ ๑๐๐ คน 

รวมทั้งหมดเป็น ๗๕๔ คน ฉะนั้น จึงเป็นมงคลฤกษ์ของพี่น้องชาวอ�าเภอม่วงสามสิบ 

ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เมตตามาโปรด พวกเกล้ากระผมซาบซึ้งในพระเดชพระคุณ

เป็นอย่างยิ่ง จึงขอประทานกราบเรียนอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทานโอวาท 

ข้อนึกคิดแก่พวกเกล้ากระผมต่อไป”

เมื่อรายงานจบแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าวโอวาท ดังนี้ 
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“ถิน่นีเ้ป็นถิน่ทีเ่จรญิด้วยจติใจและความประพฤต ิและประชาชนกม็อีธัยาศยั 

มั่นคงในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบศีลธรรมอันดี ทั้งยึดมั่นอยู่ใน

ขนบธรรมเนียมอันดี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษบรรพสตรีทั้งหลายที่สืบ ๆ 

ต่อกันมา แม้ว่าความเจริญทางวัตถุจะด้อยไปบ้าง แต่ความเจริญทางจิตใจไม่ด้อยลง

ไปเลย นับว่าเป็นผู้มีจิตใจเจริญ

รูสึ้กเป็นสขุใจท่ีได้เหน็ผูป้กครอง คือข้าราชการกบัผูอ้ยูใ่นปกครอง คอืประชาชน

ทั้งหลายร่วมมือกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ทุกฝ่ายได้พยายามปฏิบัติให้เข้า

ถึงกัน ช่วยกนัสร้างความเจรญิและความสงบสุขแก่บ้านเมือง แสดงให้เห็นว่าท่านทัง้หลาย

เป็นผู้มีจิตใจเจริญ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะช่วยกันด�ารง

รักษา ในโอกาสนี้ จึงขอฝากข้อคิดเป็นธรรมะไว้ ๔ ประการ คือ

๑. ซื่อ คือความซ่ือตรง จงรักภักดี ไม่เอาใจออกห่าง ไม่คิดทรยศต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.  สตัย์ คือมีความจรงิใจ พดูจรงิ ท�าจรงิ สัตย์จริงต่อชาต ิศาสนา พระมหา-

กษัตริย์

๓.  สุจริต คือประพฤติดี ทางกาย ทางวาจา ทางใจ มีความสุจริตต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

๔. คิดรอบคอบ คือ คิดโดยใช้ปัญญาอย่างรอบคอบ เพื่อให้บังเกิดความ 

ส�าเร็จโดยชอบ เพื่อเป็นการรักษา เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รวมกันเป็น ซื่อ สัตย์ สุจริต คิดรอบคอบ ในการที่จะรักษาและเทิดทูน  

ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิไว้นัน้ ต้องใช้ความคดิรอบคอบ บางคนทีจ่ติใจ แปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปนั้น ก็เพราะขาดความคิดรอบคอบ

การท่ีใครคนใดคนหนึ่งท�าผิดพลาดไป หรือท�าความเจ็บช�้าอะไรแก่ตนเอง  

แล้วจะมาคิดละทิ้งส่วนรวม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไปเสียนั้นไม่ถูก  

เมือ่ส่วนย่อยเสยีก็เสียเพียงส่วนย่อยไป ส่วนใหญ่ยงัดอียู่ ยงัมคีวามผกูพนักนัอยู ่เหมอืน

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน ยังคงร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย 
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กันอยู่ เมื่อผิดพลาดไปบ้าง ก็ต้องรู้จักให้อภัยแก่กัน รู้จักข่มใจและมีความอดทน  

เมื่อมีความรอบคอบอย่างนี้แล้ว เราคนไทยด้วยกันก็จะไม่ละทิ้งกันไป จะต้องกอดคอ

กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อไป

ในการที่จะรักษาและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ต้องมีการ

ป้องกันรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ในการป้องกันรักษานั้น ก็ต้องพยายามใช้วิธีให้เสียน้อย

ที่สุด ให้เกิดคุณมากที่สุด คือ ต้องใช้พระเดชให้น้อยที่สุด ใช้พระคุณให้มากที่สุด

เมื่อมีบางคนมีความคิดเห็นผิดไปบ้าง ก็ต้องพยายามใช้วิธีโน้มน้าวจิตใจของ

เขาให้กลบัมามีความเหน็ถูก เพราะเราเป็นคนไทยด้วยกนั ถึงอย่างไรกย็งัมคีวามผกูพนั

กันอยู่ มีความรักอยู่ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เหมือนกันมาเป็นพัน ๆ ปีแล้ว 

ฉะนัน้ จงึควรใช้พระคุณให้มากกว่าพระเดช เพ่ือให้เกิดความเสยีหายน้อยทีสุ่ด จงึขอ

ฝากค�ากล่าวนี้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจให้ได้ความคิดน�าไปท�าให้เกิด

ประโยชน์ซึ่งแม้จะเพียงเล็กน้อย อาตมาก็พอใจและเป็นสุขใจท่ีได้เห็นท่านท้ังหลาย 

เป็นผู้มีน�้าใจอันงาม

จึงขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลอภิบาลรักษาท่าน 

ทั้งหลาย ให้ปราศจากทุกข์ โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ 

สขุะ พละ รวมกนัเป็นก�าลงัสมรรถภาพ เป็นความร่วมกายร่วมใจเป็นเอกฉนัท์สามคัคี 

เพือ่ให้ด�ารงรกัษาชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ไว้เป็นสมบตัขิองเราทัง้หลาย และได้

อาศัยสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานตลอดกาลนาน เทอญ.”

เมือ่โอวาทจบแล้ว อาสาสมคัรทัง้หมดได้กราบสมเดจ็ฯ พร้อมกนัแล้ว สมเดจ็ฯ 

ได้ประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่ผูว่้าราชการฯ นายอ�าเภอ อาสาสมคัรทัง้หมดเดนิเรยีงแถว

เข้ารับน�้าพระพุทธมนต์ ตามด้วยประชาชน คณะครูนักเรียน ข้าราชการที่มาในที่นั้น 

คณะสงฆ์ที่มาต้อนรับน�าโดยท่านรองเจ้าคณะอ�าเภอม่วงสามสิบ สวดชัยมงคลคาถา

ตลอดเวลาที่ประพรมน�้าพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วสมเด็จฯ ลงจากธรรมาสน์ เข้าไปใน

ปะร�าพิธีมอบหนังสือที่ระลึก ท่านรองเจ้าคณะอ�าเภอม่วงสามสิบ แล้วมอบหนังสือที่

ระลึกและเหรียญทรงผนวชแก่นายอ�าเภอม่วงสามสิบ พร้อมทั้งมอบเหรียญ 

พระไพรีพินาศให้แจกแก่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้บังคับบัญชา อาสาสมัคร 

พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนม่วงสามสิบที่มาให้การต้อนรับ เป็นเสร็จพิธี
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ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ และภริยาได้ลากลับจังหวัดอุบลฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น. เดินทางออกจากโรงเรียนม่วงสามสิบไปยังพุทธอุทยาน

อ�าเภออ�านาจเจริญต่อไป ระยะทาง ๔๒ ก.ม. ผ่านตัวอ�าเภออ�านาจเจริญไปยัง 

พุทธอุทยาน ถึงพุทธอุทยาน เวลา ๑๐.๑๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

(นายวุฒินันท์ พงศอารยะ) นายอ�าเภออ�านาจเจริญ (ร.ต.ไมตรี ไนยกะกุล)  

พร้อมด้วยข้าราชการชายหญิงให้การต้อนรบั สมเดจ็ฯ ขึน้บชูาพระมงคลมิง่เมอืง เสรจ็แล้ว 

เดินชมบริเวณพุทธอุทยาน พระศาสนดิลก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็น 

ผู้ให้ค�าอธิบาย

พทุธอุทยานนี ้พระครทูศันประกาศ (บ ุจนทฺสริ)ิ เจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจรญิ 

(ธ) ได้มาปักกลดอาศัยเป็นที่บ�าเพ็ญกรรมฐานก่อน ต่อมาจึงด�าริจะสร้างวัดส�าหรับ

เป็นวดัวปัิสสนาธรุะ เพราะเป็นทีส่งบวเิวก แต่ยังไม่มีทุนจะสร้าง จึงได้เร่ิมสร้างพระพทุธ

รูปใหญ่ไว้ก่อนเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ว่าจะได้ก่อสร้างให้เป็นสังฆารามต่อไป เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ได้ค่อย ๆ ท�าเรื่อยมา แต่ยังไม่เสร็จ ต่อมาพันเอก ปิ่น มุทุกันต์ อดีตอธิบดีกรมการ

ศาสนา ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นก�าเนิดที่อ�าเภอนี้ ได้เห็นความส�าคัญและเห็นว่าท�าเลดีเหมาะที่

จะเป็นรมณยีสถาน จงึให้การสนบัสนนุและให้สร้างเป็นวนอทุยานส�าหรบัเป็นทีร่ืน่รมย์

ของประชาชนท่ัวไป ไม่ประสงค์จะให้เป็นวดั จงึได้สร้างเป็นพทุธอทุยานขึน้ และสร้าง

เสริมพระพุทธรูปใหญ่ท่ีท่านพระครูทัศนประกาศ ได้ริเริ่มไว้นั้นจนส�าเร็จเรียบร้อย  

และถวายพระนามว่า “พระมงคลมิ่งเมือง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐาน

ไว้กลางอุทยานแห่งนี้ รักษาอุทยานแห่งนี้ให้มีสภาพเป็นป่า ส�าหรับเป็นที่ท่องเที่ยว

หย่อนใจของประชาชน และให้อยู่ในความดูแลของพระครูทัศนประกาศ เจ้าอาวาสวัด

ส�าราญนเิวศน์ (เจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจริญ ธรรมยตุ) หลงัทีป่ระดิษฐานพระมงคลมิง่

เมือง มีสิ่งน่าสนใจซึ่งเป็นของโบราณอีกอย่างหนึ่ง คือ พระละฮาย ชาวบ้านแถบนั้น

นับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาก มีเทศกาลบูชาในเดือนเมษายนทุกปี ไม่ทราบ

ว่าสร้างในสมัยใด พระศาสนดิลกเล่าว่า แต่ก่อนชาวบ้านถือกันว่า เมื่อจะเข้าไปเที่ยว

หรอืหาสิง่ของต่าง ๆ ในป่าน้ี ต้องมาเซ่นสรวงบชูาเสียก่อน เป็นท�านองว่ามาขออนญุาต

และขอความคุ้มครองสวัสดีจึงจะเข้าไปเที่ยวป่าได้ มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีความปลอดภัย

และจะไม่ได้สิ่งท่ีตนต้องการแสวงหา พระพุทธรูปนี้เป็นศิลาแลง หน้าตาลบเลือนจน



315รายงานการเย่ียมวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มองเกือบไม่เหน็หน้าว่าเป็นอย่างไร ไม่ทราบว่ามาจากไหน แต่ดูลกัษณะคลา้ยจะเป็น

เทวรูปมากกว่าพระพุทธรูป ในพุทธอุทยานนี้มีศาลา ๑ หลัง และกุฏิพระท่ีอยู่ดูแล

รักษาอีก ๓-๔ หลัง มีเนื้อที่ ทั้งหมด ๑๔๙ ไร่ บริเวณสงบเงียบน่ารื่นรมย์ดี พักอยู่

ที่พุทธอุทยานประมาณ ๒๐ นาที

เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกจากพทุธอุทยานไปยังวัดส�าราญนเิวศน์ ถึงเวลา ๑๐.๓๕ น. 

พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ คณะครูนักเรียน และประชาชน ได้ตั้งแถวต้อนรับ 

ตั้งแต่ทางเข้าวัด สมเด็จฯ ต้องลงเดินทางจากประตูวัดผ่านแถวของผู้ต้อนรับเข้าไป 

ยังศาลาการเปรียญ มีคณะข้าราชการจังหวัดยโสธรมารอต้อนรับที่ วัดส�าราญนิเวศน์

นี้ด้วย คือ นายบ�าเพ็ญ ณ อุบล อัยการผู้ช่วยจังหวัดยโสธร นายละออง ศรีสุคนธ์ 

สหกรณ์จังหวัดยโสธร ผู้ที่มาต้อนรับที่วัดส�าราญนิเวศน์นี้ ฝ่ายคณะสงฆ์คือ พระครู

ทัศนประกาศ เจ้าอาวาสวัดส�าราญนิเวศน์ เจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจริญ (ธรรมยุต) 

พระครูวัฒนคุณพิทักษ์ (สาย าณวโร ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดอ�านาจเจริญ เจ้าคณะ

อ�าเภออ�านาจเจริญ (มหานิกาย) พระครูโพธิวัฒนบรรหาร (บุญหลาย กตปฺุโ) 

รองเจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจรญิ (มหานิกาย) รปูที ่๑ วัดสระเกษ พระครรูตันทปีคณุ 

(พรหมา าณจาร)ี รองเจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจรญิ (มหานิกาย) รปูท่ี ๒ วดัเทพนิมติรธารา 

พระมหาสนุนัท์ เจ้าคณะต�าบลบุ่ง (ธ) พระอาจารย์บุญมา เจ้าส�านักพุทธอุทยาน  

พระไกรศร เจ้าอาวาสวดัสว่างเนนิกงุ พระสมห์ุเขยีน เจ้าอาวาสวัดโนนส�าโรง พระชม 

มหพพโล เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอ พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งธรรมยุตและ 

มหานิกายประมาณ ๑๓๐ รูป ฝ่ายบ้านเมือง คือ ร.ต.ไมตรี ไนยกะกูล นายอ�าเภอ

อ�านาจเจริญ นายสุวรรณ เลื่อมมหาชัย ศึกษาธิการอ�าเภออ�านาจเจริญ นายนนท์  

มหาวนั ผูป้กครองนคิม อ�านาจเจริญ นายจันทร์ อินสุเทพ ส.จ.อุบลฯ พร้อมด้วย

ข้าราชการ ครนัูกเรยีน ประมาณ ๓๐๐ คน สมเดจ็ฯ ขึน้สู่ศาลาการเปรยีญ จดุเครือ่ง

บูชาพระรัตนตรัย พระศาสนดิลก เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี กราบเรียนแนะน�า

คณะสงฆ์อ�าเภอ อ�านาจเจริญซึ่งมาประชุมต้อนรับแด่สมเด็จฯ แล้วขอประทานโอวาท

จากสมเด็จฯ แก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนกิชนทัง้หลายทีม่าร่วมให้การต้อนรับ  

ณ วดันี ้สมเดจ็ฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้
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“เมือ่เหน็ท่านทัง้หลายแล้ว กท็�าให้นกึถงึค�าทีป่ระทบัใจทีส่ดุขึน้มาค�าหนึง่ คือ 

ค�าว่า สหธรรมิก ซึง่แปลว่า ผูป้ระพฤตธิรรมร่วมกนั ความประพฤตธิรรมร่วมกันนีเ่อง

ท�าให้ทุกคนทั้งคฤหัสถ์ได้มีความส�านึกในกันและกัน เหมือนอย่างเป็นญาติมิตรกัน  

เป็นสหายกัน และก็ได้ท�าการต้อนรับซึ่งกันและกัน ความประพฤติธรรมนี้เป็นเครื่อง

ผูกพันจิตใจ ให้มีความรักเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอกล่าวสังคหวัตถุธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้

ปฏิบัติส�าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ดังนี้

๑. ทาน การให้ความช่วยเหลือ เจือจาน สงเคราะห์ อนุเคราะห์ เผื่อแผ่ 

ความสุขแก่กันและกัน

๒. ปิยวาจา เจรจาถ้อยค�าอนัเป็นทีร่กั ด้วยมจีติประกอบด้วยเมตตาในกันและกัน

๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน 

๔. สมานัตตตา วางตนสม�่าเสมอต่อกันและกัน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดูถูก 

เหยียดหยาม แต่มีความเคารพยกย่องกันและกัน

เราทั้งหลาย เมื่อได้ประพฤติธรรมร่วมกันแล้ว และได้มาประพฤติสังคหวัตถุ

แก่กนัและกนัด้วย กจ็ะยิง่ท�าให้มีไมตรจีติมติรภาพกนัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ท�าให้เกดิผลอนั

ไพศาล

ขอให้เราท้ังหลายได้แผ่เมตตาจิตออกไปถึงผู้ที่ให้อุปการะอุปถัมภ์ทั้งหลาย 

จ�าเดมิแต่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า รฐับาล ประชาชนท้ังหลาย ให้มีความสุข 

ตั้งใจประกอบศาสนกิจโดยสมควรแก่สมณวิสัย อบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความ

ประพฤติดีในพระพุทธศาสนา ท�าประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนท่าน เมื่อท�าได้ดังนี้ ก็

ชื่อว่าตั้งอยู่ในทางแห่งสังฆคุณ คือ สุปฏิปันโน ปฏิบัติดีเป็นต้น เป็นนาบุญ นาธรรม 

และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ

ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรัยและอ�านาจบญุกศุล จงอภบิาลรกัษาพระเถรานเุถระ

เพือ่นสหธรรมิกท้ังหลายให้มีความสขุความเจริญ เจรญิไพบูลย์ในพระพทุธศาสนายิง่ ๆ 

ขึ้นไปเทอญ.”
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เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือ ๑ ชุดใหญ่ กับคัมภีร์ไทย 

ชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด เป็นท่ีระลึกแก่พระครูทัศนประกาศ เจ้าอาวาส 

วัดส�าราญนิเวศน์ เจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจริญ แล้วมอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก ่

พระครูวัฒนคุณพิทักษ์และพระสังฆาธิการอื่น ๆ พร้อมทั้งแจกหนังสือแก่พระภิกษุ

สามเณร ที่มาต้อนรับโดยทั่วถึง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล มีอุบาสกอุบาสิกาน�าอาหารมาถวาย 

พระภิกษุสามเณรมากท้ังคาวและหวาน เมื่อพระฉันเสร็จแล้ว พวกข้าราชการที่มา

ให้การต้อนรับในทีน่ัน้กร่็วมรบัประทานอาหารกบัชาวบ้านด้วย สมเดจ็ฯ น�าอนโุมทนา

เสรจ็แล้ว คณะอบุาสกอบุาสกิา พร้อมทัง้ข้าราชการท้ังหลายได้เตรยีมการบายศรสู่ีขวัญ

ที่บนศาลาการเปรียญนั้น เมื่อพร้อมแล้ว พ่อพราหมณ์ชื่อนายเคน คุณหาญ ได้เริ่ม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ ๒๐ นาที สู่ขวัญเสร็จแล้ว  

พ่อพราหมณ์ผูกสายสิญจน์ถวายสมเด็จฯ ที่ข้อมือ แล้วผู้ร่วมพิธีคนอื่น ๆ ก็ผูกถวาย

ตามล�าดับราว ๑๐ คน เป็นเสร็จพิธี สมเด็จฯ ไปพักชั่วคราวที่กุฏิรับรอง เพื่อเตรียม

ตัวเดินทางไปยังโรงเรียนอ�านาจเจริญ โอวาทข้าราชการ ครู นักเรียน ต่อไป 

เวลา ๑๓.๐๕ น. ออกจากวัดส�าราญนิเวศน์ ไปยังโรงเรียนอ�านาจเจริญ  

อยูไ่ม่ไกลจากวดัส�าราญนเิวศน์นกั นายอ�าเภออ�านาจเจรญิพร้อมด้วยคณะครนัูกเรยีน 

ซึ่งมาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลอ�าเภออ�านาจเจริญหลายโรงเรียนประมาณ 

๒๕๐ คน ได้ประชุมต้อนรับอยู่ในหอประชุมของโรงเรียนอ�านาจเจริญ เมื่อที่ประชุม 

พร้อมแล้ว พธิกีรน�านมสัการพระรตันตรยัแล้ว อาราธนาศีล รบัศีลแล้ว อาราธนาธรรม 

สมเด็จฯ ได้แสดงธรรมโอวาทดังนี้

“เมือ่ได้มาเหน็บคุคลและสถานทีต่่าง ๆ ในภมิูภาคนีแ้ล้ว กร็ูสึ้กได้ว่าประชาชน

ในภูมิภาคนี้ เป็นคนมีอัธยาศัยจิตใจน้อมไปในการบุญการกุศล มีศรัทธาต้ังมั่นใน

พระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนยีมอันดีงาม โดยเฉพาะทีอ่�าเภอนี ้จงึสมกบัเป็นที่

ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมืองอันงดงาม อันเป็นสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ของเราทั้งหลาย เพื่อยังผู้พบเห็นให้เกิดศรัทธาปสาทะ ให้เกิดสุขและน้อมใจไปใน 

ทางดี และน�าเอามงคลอันนี้มาเป็นมิ่งขวัญประจ�าจิตใจของตน



318 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

อ�าเภอนีช้ือ่ว่า “อ�านาจเจรญิ” ฉะนัน้ จงึขอน�าเอาค�านีม้ากล่าวเป็นธรรมกถา

ปฎิการแก่ท่านทั้งหลาย อ�านาจนั้นทุกคนย่อมรู้จักดี และใคร ๆ ก็อยากจะมีอ�านาจ 

อ�านาจนั้นมี ๒ อย่าง คือ อ�านาจที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ๑ อ�านาจที่มีด้วยปัญญา ๑ 

อ�านาจที่มีโดยธรรมชาตินั้นก็คือเรี่ยวแรงของสัตว์ดิรัจฉาน เรี่ยวแรงของมนุษย์ตาม

ธรรมชาติ อ�านาจแบบนี้สัตว์ดิรัจฉานมีเหนือกว่ามนุษย์มาก เช่น เสือ ช้าง เป็นต้น

อ�านาจที่มีด้วยปัญญานั้น คือ ปัญญาความคิดอ่านของมนุษย์นั่นเอง อ�านาจแบบนี้ 

มนุษย์มีเหนือสัตว์ดิรัจฉานมากมาย และก็เพราะปัญญานี่เองท�าให้มนุษย์สามารถ

เอาชนะสตัว์ดริจัฉานแม้ท่ีมีก�าลงัเรีย่วแรงเหนอืกว่าได้ และสร้างความเจริญต่าง ๆ ขึน้

แก่โลก แต่ว่ามีความเจริญหลายอย่างเกิดเป็นความไม่สมดุลกันกับธรรมชาติ

เกี่ยวกับความไม่สมดุลนี้ สันนิบาตสภากาชาดแห่งโลกก็ได้ให้ความสนใจ  

และวิงวอนให้มนุษย์ตระหนักถึงความไม่สมดุลกันของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นกับ

ธรรมชาต ิซึง่อาจจะเป็นอนัตรายแก่มนษุย์ชาตใินอนาคตได้ แม้ปัจจุบนันี ้กท็�าให้เกดิ

อากาศเสีย น�้าเสีย และสิ่งเสียหายอ่ืน ๆ อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ  

มนุษย์อยู่แล้ว

มนุษย์เรานั้นมีปัญญาเป็นอ�านาจอันประเสริฐที่จะสร้างสิ่งต่าง ๆ ข้ึนมาได้  

แต่ปัญญาของมนุษย์เรานั้นมี ๒ อย่าง คือ ปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ และปัญญาที่บริสุทธิ์ 

ปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์นั้น เป็นปัญญาที่ประกอบด้วยตัณหา ความทะยานอยาก เป็นไป

ในทางท�าลาย เป็นเหตุให้สร้างสรรเครื่องท�าลายต่าง ๆ ขึ้น ส่วนปัญญาที่บริสุทธิ์นั้น 

ก็ดังเช่นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเครื่องให้พ้นจากตัณหาและความ

ทุกข์ต่าง ๆ ได้ตรัสรู้พระธรรมแล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน ก่อตั้งพระพุทธ-

ศาสนาขึ้น ท�าให้เกิดแสงสว่างแก่โลก เราทั้งหลายน้ันต่างก็แวดล้อมอยู่ด้วยปัญญา  

ทั้ง ๒ อย่างนี้ ถ้าหากเราไม่ละเลยต่อพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าเสียแล้ว 

เรากจ็ะได้พบกบัปัญญาทีบ่รสิทุธิ ์ มสีตปัิญญาประพฤตตินให้มีความสขุสวสัดอียูใ่นโลกได้ 

และกจ็ะประกอบกรรม อันเป็นเครือ่งส่งเสรมิให้เกดิความสมดลุย์ทางธรรมชาติกบัสิง่

แวดล้อมทั้งหลาย อ�านวยให้มนุษย์ชาติเราอยู่เป็นสุขเกษม

ฉะนั้น จึงขอน�าเอาธรรมหมวดหนึ่งมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายในที่นี้รวม  

๗ ประการ (วัตรบทเจ็ด) คือ 
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๑.  เลี้ยงดูบิดามารดา

๒.  เคารพนอบน้อมต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูล

๓.  กล่าวถ้อยค�าที่นิ่มนวล 

๔. เว้นถ้อยค�าที่ส่อเสียดยุยง 

๕.  ให้ในทางที่ก�าจัดความตระหนี่

๖.  มีสัจจะ คือ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน รักษาสัจจะ 

๗.  ข่มความโกรธ

ธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ อันเกิด

จากพระปัญญาอันบริสุทธ์ิของพระองค์ ยังคนปฏิบัติให้เกิดสุข และเป็นธรรมของ

พระอินทร์ คือ ท�าผู ้ปฏิบัติน้ีให้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ แต่ข้อส�าคัญนั้นอยู ่ที่ว ่า  

ธรรมเหล่าน้ีเป็นหลักปฏิบัติอันดีงาม ผู้ต้ังอยู่ในธรรมเหล่านี้ย่อมจะพัฒนาบ้านเมือง

ให้เจริญ สร้างความสมดุลย์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น

จึงขอฝากข้อคิดแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งล้วนก็เป็นผู ้ที่มีหน้าที่จะต้องสร้าง 

ความเจริญแก่บ้านเมืองว่าการพัฒนานั้นเป็นการดี น�ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง แต่ขอ

ให้เป็นไปเพื่อความสุขอันถาวร โดยการอาศัยหลักธรรมทั้ง ๗ ประการดังกล่าวนี้

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่าน 

ทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย ให้เจริญด้วยอายุ  

วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในพระธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดไป เทอญ.” 

เมื่อโอวาทจบแล้ว สมเด็จฯ มอบของที่ระลึกแก่นายอ�าเภออ�านาจเจริญ  

และครูใหญ่โรงเรยีนอ�านาจเจรญิ พร้อมทัง้คณะครทูีม่าร่วมให้การต้อนรบัและฟังโอวาท

ในท่ีนัน้ด้วย แล้วประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่ผูท่ี้มาต้อนรบัในทีน้ั่นทกุคนเป็นเสรจ็พธิี

เวลา ๑๔.๐๕ น. ออกเดินทางจากโรงเรียนอ�านาจเจริญไปยังวัดถ�้าแสงเพชร

เวลา ๑๔.๔๕ น. ถงึวดัถ�า้แสงเพชร ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา มทีางขึน้พอรถยนต์

วิ่งขึ้นได้ แต่ล�าบากพอสมควร รถยนต์เล็กขึ้นไม่ได้ รถยนต์วิ่ง ๑๕ นาที นับว่าสูงพอ
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สมควร มีญาติโยมติดตามคณะของสมเด็จฯ ขึ้นไปเป็นจ�านวนมาก ขบวนรถยนต์ราว 

๑๕ คนั เมือ่สมเดจ็ฯ ขึน้ถงึบรเิวณวดัแล้ว พระอาจารย์ชา สุภทโฺท ซึง่เป็นผูร้เิริม่สร้าง

และเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ ได้ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี น�าสมเด็จฯ ขึ้นสู่ศาลา

การเปรยีญ มพีระภกิษสุามเณรประชมุรอต้อนรบัประมาณ ๑๐ รปู พร้อมทัง้อบุาสก

อุบาสิกาประมาณ ๑๕๐ คน สนทนาปราศัยพอสมควรแล้ว พระอาจารย์ชา ได้น�า 

สมเด็จฯ ชมบริเวณวัดถ�้าแสงเพชร

วัดนี้เพิ่งสร้างเมื่อราว ๑๐ ปีมานี้ โดยพระอาจารย์ชา สุภทฺโท เจ้าอาวาส  

วดัหนองป่าพง เป็นผูม้ารเิริม่และด�าเนนิการก่อสร้าง ปัจจบุนัมศีาลาขนาดใหญ่ ๑ หลงั 

กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๙ แสน ๙ หมื่นบาทเศษ ใต้ศาลา

ท�าเป็นถังที่เก็บน�้าใช้ และมีกุฏิรายรอบอยู่ตามไหล่เขา ๖-๗ หลัง มีพระประจ�าอยู่  

๕ รูป ส่วนมากมาจากวัดหนองป่าพงของพระอาจารย์ชา บริเวณวัด สวยงามดี  

เพราะเป็นสันเขา บางตอนราบเรียบเป็นหินดาดกว้างและยาว มีต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ  

น่าดู บางตอนเป็นโกรกเขา หน้าผาน่ากลัว พระอาจารย์ชา ได้น�าชมทั่วบริเวณ 

ซึ่งต้องเดินไปตามสันเขาซ่ึงเป็นป่าโปร่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒ กม. เพราะขา 

กลบัสมเดจ็ฯ เดนิลงมาตามไหล่เขา มีผูร่้วมคณะเดนิเป็นจ�านวนมาก รองผูว่้าราชการ

จังหวัดอุบลฯ ผู้บัญชาการ มทบ.๖ ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดอุบลฯ พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าท่ีแผนกต่าง ๆ และพระอนุจรอีกมาก พ.ต.ต.อดุลย์ วรรณสถิตย์ เป็น 

ผูน้�าทาง การเดินทางรู้สกึว่าไม่ค่อยเหนือ่ย แต่สดชืน่ด ีคงเป็นเพราะเดนิในป่าภายใต้

ต้นไม้อนัชุม่ชืน่ จงึท�าให้ได้อากาศด ีใช้เวลาในการเดินชมป่าเขาจนกระทัง่ลงถึงเชงิเขา

ประมาณ ๔๕ นาที
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จังหวัดยโสธร

เวลา ๑๖.๓๐ น. ออกเดินทางจากวัดถ�า้แสงเพชร ไปยังจงัหวัดยโสธร ระยะทาง

จากอ�าเภออ�านาจเจริญถึงยโสธร ๕๔ กม. สองข้างทางท่ีผ่านไปส่วนมากเป็นป่าไม้ 

เล็ก ๆ มีบางตอนเป็นนา รู้สึกจะแห้งแล้ง เพราะเห็นพื้นดินแดง ๆ บางตอน ก�าลัง

บุกเบิกหักล้างถางพงเพื่อท�าไร่ พื้นที่สูง ๆ ต�่า ๆ ตลอดทาง แต่ถนนลาดยางดีตลอด

เวลา ๑๗.๐๐ น. ถงึอ�าเภอป่าติว้ ขบวนรถยนต์ของผูว่้าราชการจงัหวัดยโสธร 

นายชยัทตั สนุทรพพิธิ ได้มารอรบัทีอ่�าเภอป่าติว้ แล้วร่วมขบวนไปจนถึงวัดศรธีรรมาราม 

อ�าเภอป่าติ้ว เป็นอ�าเภอเล็ก ๆ มองดูคล้ายอยู่กลางป่า มีอาคาร บ้านเรือนอยู่ห่าง ๆ

เวลา ๑๗.๓๐ น. ถงึวดัศรธีรรมาราม ระยะทางจากป่าติว้ถึงยโสธร ๒๕ กม. 

ทีว่ดัศรีธรรมาราม มพีระภิกษสุามเณร ข้าราชการ และพทุธศาสนกิชนรอต้อนรับอยู่มาก 

ฝ่ายคฤหสัถ์ยนืเรยีงแถวกนัตัง้แต่ทางเข้าวดัไปจนบรรจบกับแถวของพระภกิษสุามเณร 

ซึง่ยนืแถวอยูบ่รเิวณหน้าอุโบสถ สมเด็จฯ ลงจากรถยนต์ เดินผ่านแถวของพุทธศาสนิกชน

และผ่านแถวของพระภิกษุสามเณรเข้าสู่อุโบสถ พระครูอมรวิสุทธิ์ (พวง สุขินฺทฺริโย) 

เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม รักษาการเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต)๑ พร้อมด้วย

๑ ต่อมาได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าคณะจงัหวดั สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถร) เจ้าคณะใหญ่ 

 คณะธรรมยุต ได้มอบใบตราตัง้ให้เมือ่คราวประชมุเจ้าคณะจังหวดัธรรมยตุทัว่ราชอาณาจักร ณ  

 วดับวรนเิวศวหิาร กรุงเทพฯ ๑๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖
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พระเถรานเุถระของจงัหวดันี ้ได้ให้การต้อนรบัสมเดจ็ฯ เข้าสูอุ่โบสถแล้วจดุเครือ่งบชูา

พระรัตนตรัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและอุบาสกอุบาสิกา 

ทั้งหลาย ได้เข้าไปในอุโบสถ ร่วมสนทนาพอสมควรแก่เวลาแล้ว สมเด็จฯ ออกจาก

อุโบสถไปยังที่พักรับรอง

ที่วัดศรีธรรมารามนี้ คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองที่มาให้การต้อนรับ คือ  

ฝ่ายคณะสงฆ์ มีพระครูอมรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม รักษาการเจ้าคณะ

จังหวดัยโสธร พระครภูทัรคณุาธาร (บญุ โกสโล ป.ธ.๓) เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงเลงินกทา-

กุดชุม วัดพรหมวิหาร พระครูชโยบลบริบาล (ทองจันทร์ กาญจโน) เจ้าคณะอ�าเภอ

มหาชนะชยั-ค�าเขือ่นแก้ว-ป่าติว้-เขือ่งใน วดัหอก่อง พระปลดับวัเรียน เจ้าคณะต�าบลสวาท 

เขต ๒ พระครูสุนทรสีลพรต  (แพง มายาปฺโ) เจ้าคณะต�าบลกระจาย เขต ๒ 

วัดป่าศิลาเลข พระครูบวรคณานุศาสน์ เจ้าคณะต�าบลกระจาย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัด

ต่าง ๆ ๒๗ วดั และพระภกิษสุามเณรประมาณ ๑๒๐ รปู ฝ่ายบ้านเมืองคอื นายชยัทัต 

สุนทรพิพิธ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พ.ต.อ. เจิมศักดิ์ ชาวันดี ผู้ก�ากับการต�ารวจ

ยโสธร นายอไุร ทองสงค์ สรรพากรจงัหวดั นายสรุพล กาญจนวจิิตร นายกเทศมนตรี 

นายเคลือ่น วฒันเมธยีานนท์ ผูพ้พิากษาหัวหน้าศาล นายละออง ศรีสคุนธ์ สหกรณ์จงัหวดั 

ศึกษาธิการอ�าเภอเมือง พร้อมด้วยประชาชน ครู นักเรียน พ่อค้า คหบดี ประมาณ 

๘๐๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ศึกษาธิการจังหวัดอุบล ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธร

จังหวัดอุบล นายอ�าเภออ�านาจเจริญ ศึกษาธิการอ�านาจเจริญ และข้าราชการอื่น ๆ 

ตามมาส่งที่วัดศรีธรรมาราม ได้กราบลาสมเด็จฯ กลับอุบลราชธานี สมเด็จฯ ได้แจก

เหรียญเป็นที่ระลึกทั่วกัน

พระศาสนดิลก วัดสุปัฏนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) 

พระครูประจกัษ์อบุลคณุ วดัเลยีบ เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงอบุล พระครูอุบลเดช คณาจารย์ 

วัดศรีอุปลาราม ซ่ึงตามมาส่งจากอุบลราชธานีจนถึงวัดศรีอุปลาราม ได้กราบลา 

สมเด็จฯ กลับอุบลเช่นเดียวกัน

เวลา ๑๙.๒๕ น. เดินทางจากวัดศรีธรรมารามไปวัดมหาธาตุ เยี่ยมพระครู 

วิจิตรยโสธร (จงกล ป.ธ.๓) เจ้าคณะจังหวัดยโสธร (มหานิกาย) ถึงวัดมหาธาตุ 
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เวลา ๑๙.๓๐ น. คณะสงฆ์ที่มาให้การต้อนรับที่วัดมหาธาตุนี้ ประกอบด้วยพระครู

วิจิตรยโสธร๑ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระครูสาธรกิจโกศล  

(ทัศนัย ติสิริ) วัดอัมพวันยโสธร รองเจ้าคณะอ�าเภอเมือง รูปที่ ๑ พระสมุห์บุญหัน 

กตปฺุโ รองเจ้าคณะอ�าเภอเมือง รูปที่ ๒ พระสมุห์สอน ถาวโร เจ้าอาวาสวัด 

ทุ ่งสว่างชัยภูมิ พระสมุห์วิชิต เกสโร รองเจ้าอาวาสวัดใต้ศรีมงคล พร้อมด้วย 

พระ ๖๐ รปู และสามเณร ๒๐ รูป ประชุมพร้อมกันอยู่บนศาลาการเปรียญ ส่วน

ฝ่ายคฤหัสถ์ก็ประกอบด้วย นายบ�าเพ็ญ ณ อุบล นายกยุวพุทธิกสมาคมยโสธร  

นายละออง ศรสีคุนธ์ สหกรณ์จงัหวดั ร.ต.อ.สุดใจ สุขาภวัิฒน์ ผูบ้งัคับกองเมอืงยโสธร 

นายนาค จนัทรศิร ิ ส.จ.ยโสธร และข้าราชการอ่ืน ๆ อุบาสกอุบาสิกา ประมาณ  

๓๐ คน เจ้าคณะจงัหวดัน�าสมเดจ็ฯ ขึน้สูศ่าลาการเปรยีญ จุดเครือ่งบชูาพระรตันตรยั 

แล้วสนทนาปราศรัยกับท่านเจ้าคณะจังหวัด ถึงเรื่องการคณะและการศึกษาของ 

พระภิกษุสามเณรทั่ว ๆ ไป ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ต้อนรับและสนทนา ปราศรัยด้วย

อัธยาศัยไมตรีอันดี พอสมควรแก่เวลาแล้ว ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้อาราธนาสมเด็จฯ 

ให้ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่มาประชุมต้อนรับ ณ  

ศาลาการเปรยีญนี ้สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสั้น ๆ ดังนี้

“ขอขอบพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัด และคณะสงฆ์ที่ให้การต้อนรับเป็นอันดี 

ทีม่โีอกาสมาเยีย่มวดัน้ี และรูส้กึดใีจท่ีได้ทราบจากท่านเจ้าคณะจังหวัดว่าทีน่ีม่พีระธาตเุจดย์ี

เก่าแก่ และคัมภร์ีโบราณซึง่จารกึด้วยอกัษรขอมบ้าง ไทยลาวบ้าง จ�านวนมากมายกว่า

ที่อื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศรีของพระศาสนา ท่านก็ได้

เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี แสดงถึงความเป็นผู้ฉลาดและสามารถในการปกครองและ 

สืบต่อพระศาสนา

เราทั้งหลายต่างก็เป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน มีหน้าที่ในการบ�ารุงรักษา 

พระศาสนาร่วมกัน อยู่ร่วมกันในชาติไทยด้วยกัน จึงควรเคารพนับถือกัน คิดถึงกัน 

ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน 

และประเทศชาติ วัดกับบ้านต่างก็อาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อวัดมีพระเถระที่ดีเป็นหลัก 

๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ ์

 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณโสภณ



324 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

และเป็นนาบญุของชาวบ้าน ชาวบ้านกไ็ด้อาศยัเป็นทีบ่�าเพญ็กศุล ได้รบัธรรมเป็นหลกั

ส�าหรบัประพฤตปิฏิบัต ิและช่วยอุดหนุนพระภกิษุสามเณร ให้มกี�าลงัสามารถเล่าเรยีน

และปฏิบัติพระธรรมวินัย ต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ ความสุขความเจริญก็จะ

บังเกิดขึ้นทั่วไป

จึงหวังว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดซึ่งฉลาดสามารถ คงจะบริหารคณะสงฆ์จังหวัด

นี้ให้ส�าเร็จเรียบร้อยและสามัคคีพร้อมเพรียงด้วยดี

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่าน 

เจ้าคณะจังหวดัและสหธรรมิกทุกท่าน รวมทัง้พทุธบรษิทัทัง้หลายให้เจรญิในพระธรรม

วินัยของพระพุทธเจ้า เป็นหลัก เป็นนาบุญ เป็นนาธรรม ของพุทธบริษัททั้งหลาย 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.”

เมื่อกล่าวจบแล้ว ท่านเจ้าคณะจังหวัดถวายไตรแก่สมเด็จฯ มอบหนังสือ  

และคมัภร์ีไทยชดุวชริญาณวงศ์เทศนา ๑ ชดุ แก่ท่านเจ้าคณะจงัหวดั และแจกหนงัสอื

แก่พระภิกษสุามเณรและอบุาสกอบุาสกิาทีม่าต้อนรบั ณ ทีน่ัน้โดยทัว่ถึง แล้วลากลบั

วัดศรีธรรมาราม เวลา ๒๐.๐๐ น.

วัดมหาธาตุน้ีนับว่าเป็นวัดเก่าแก่คู ่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดยโสธรทีเดียว  

ตามประวัติกล่าวว่า เดิมชื่อวัดทุ่งสว่าง สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับสร้างเมืองยโสธร  

โดยท้าวหน้า ท้าวค�าสงิห์ ท้าวค�าผ ุพร้อมทัง้บตุรพีน้่องพลไพร่ ได้พร้อมใจกันสร้างขึน้ 

เพื่อให้เป็นวัดมิ่งบ้านขวัญเมือง ได้มีเจ้าอาวาสปกครองมาตามล�าดับตั้งแต่เริ่มสร้าง 

ดังนีคื้อ ๑. อาชญาธรรมเจ้าสงัฆราชาวชริปัญญา (พระครวูชริปัญญา) ๒. พระคร ูหูแกว่ง 

(เพราะกระดิกหูได้) ๓. พระครูหลักค�า๑ กุค�า ๔. พระครูทัศน์ ๕. พระครูจิตตวิโส-

๑ ค�าว่า “หลกัค�า” นีเ้ป็นค�าหมายต�าแหน่งซึง่เทยีบได้กบั “เจ้าคณะจงัหวดั” ในบดันี ้เพราะเมอืง 

 หนึง่มไีด้องค์เดียว บางทีกเ็รยีกกนัว่า “เจ้าหวัคหูลกัค�า” บ้าง “เจ้าหวัคูหลวง” บ้าง เป็นธรรมเนยีม

 ของชาวเวียงจันทน์ เครื่องยศเจ้าพระครูหลักค�า คือ เสลี่ยง ๑ สัปปะทน ๑ ชฏา ๑ (วอม)  

 ฆ้องไชย ๑ แพนไชย ๑ (บังสูน) สังข์ส�าหรับเป่า ๑ จองวองไชย ๑ เครื่องเหล่านี้ใช้ในเวลา 

 จะนั่งพระอุปัชฌายะท�าการอุปสมบทให้แก่กุลบุตรอนุวัตรตามขัตติยราชประเพณีโบราณ  

 ลทัธเิวยีงจนัทน์ (เวลานี้เครื่องยศสูญไปเกือบหมดแล้ว)
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ธนาจารย์ ต�าแหน่งเจ้าคณะเมอืง (พระครูหลักค�าพลิา) ๖. พระปลดัญาณ ๗. พระปลดัอิน 

๘. พระมหาเขียน ๙. พระครูวิจิตรยโสธร (จงกล ป.ธ.๓) องค์ปัจจุบัน ปูชนียวัตถุ

ส�าคัญของวดันีก้ค็อื พระมหาธาต ุฐานกว้าง ๙ วา สูงสุดยอด ๑๗ วาเศษ ทรวดทรง

แบบพรหม ๔ หน้า ตามต�านานกล่าวว่า เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา (ท้าวหน้า) 

เป็นผูส้ร้าง และสิง่ส�าคัญอีกอย่างหน่ึงกคื็อ พระพุทธปฏมิากรมนษุยรตัน์ (พระแก้วสีน�า้ค้าง) 

หน้าตักประมาณ ๒๗ ซม. เป็น พระพุทธรูปส�าคัญคู่บ้านคู่เมือง น่าเสียดายที่ไม่ได้ดู

สิ่งอันมีค่าเหล่านี้ เพราะไปเยี่ยมวัดนี้ในเวลากลางคืน ทั้งมีเวลาน้อยด้วย

เวลา ๒๐.๐๕ น. พระภกิษุสามเณรวัดต่าง ๆ รวม ๒๗ วัด ประชุมพร้อมกนั 

ในอโุบสถวดัศรีธรรมาราม เพือ่รอรบัโอวาทสมเด็จฯ เมือ่ท่ีประชมุพร้อมแล้ว สมเดจ็ฯ 

พร้อมด้วยพระเทพกว ีพระราชวราลังการ พระราชสุทธาจารย์ และ พระอนจุรในคณะ 

เข้าสู่อุโบสถ สมเด็จฯ น�าท�าวัตรค�่า แล้วสวดเจ็ดต�านานโดยให้พระเถระเจ้าถ่ินเป็น

ผู้น�าสวดมนต์จบแล้ว พระครูอมรวิสุทธิ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต) 

รายงานการคณะในจังหวัดยโสธรว่า :-

“ในจงัหวดัยโสธร มีจ�านวนวดั ๙ วดั ส�านกัสงฆ์ ๑๕ ส�านกั ส�านกักรรมฐาน 

๑๓ ส�านัก จ�านวนพระภิกษุ ๒๐๕ รูป สามเณร ๑๔๕ รูป ศิษย์วัด ๑๔๕ คน  

พระสงัฆาธกิารชัน้เจ้าคณะจงัหวดั ๑ รปู ชัน้เจ้าคณะอ�าเภอ ๒ รปู ชัน้เจ้าคณะต�าบล 

๒ รูป เจ้าอาวาส ๑๔ รูป พระอุปัชฌาย์ ๔ รูป จ�านวน โรงเรียนประเภทโรงเรียน

ปรยิตัธิรรม ๔ แห่ง โรงเรยีนราษฎร์ของวดั ๒ แห่ง โรงเรยีนปรยิตัธิรรมแผนกสามญัไม่มี 

พระเปรียญ ๒ รูป พระนักธรรม ๒๑๒ รูป พุทธสมาคมไม่มี ยุวพุทธิกสมาคม ๑ 

สมาคม โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไม่มี หน่วยนพกะไม่มี ศาสนสถาน

ทีเ่สร็จเรยีบร้อยมลีกัษณะมัน่คงถาวรแล้ว คอื อโุบสถ ๓ หลงั ศาลาการเปรยีญ ๒๐ 

หลัง วิหาร ๔ หลัง โรงเรียนปริยัติธรรมไม่มี เสนาสนะ ๖๖ หลัง”

เมือ่จบรายงานแล้ว สมเดจ็ฯ กล่าวสมัโมทนยีกถาแสดงความเป็นมาแห่งการ

ปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้

“การพระศาสนาของเราน้ัน ต้องอาศยัภิกษบุรษิทัเป็นหัวหน้า และพุทธบรษิทั

ฝ่ายฆราวาสเป็นผู้อุปถัมภ์ ส�าหรับฝ่ายภิกษุบริษัทนั้น ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ ฉบับ 

คือ พระธรรมวินัย ๑ กฎหมายบ้านเมือง ๑ จารีตประเพณี ๑
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พระธรรมวินัยนั้น เป็นกฎหมายฉบับแรกของคณะสงฆ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง

บัญญัติไว้ทั้งส่วนที่เป็นข้อห้ามและส่วนที่เป็นข้ออนุญาต รวมทั้งวิธีการปกครองด้วย

กฎหมายบ้านเมอืงนัน้ กเ็ช่นในประเทศไทยเรานี ้เนือ่งจากมพีระภกิษสุามเณร

มากข้ึน จึงจ�าต้องมีกฎหมายคณะสงฆ์ เพือ่ช่วยการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปเรยีบร้อย

ตามพระวนัิยอกีแรงหนึง่ ซึง่กไ็ด้มมีาแล้วแต่โบราณ ต่อมาจงึได้มีการตราเป็นกฎหมายข้ึน 

ดังที่มีมาแล้ว ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑  

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ และฉบบัทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนันีค้อื พระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

ส�าหรับจารีตประเพณีนั้น ก็เห็นได้ชัดในการปกครองคณะธรรมยุตนั้นเอง  

เริ่มแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ก็ได้ปกครองคณะธรรมยุต

มาด้วยพระองค์เองในสมัยท่ีพระองค์ยังทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ แม้ว่าโดยนิตินัย 

คณะธรรมยุตจะขึ้นอยู่กับคณะกลางก็ตาม ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ คณะธรรมยุตมีจ�านวนมากขึ้นจึงได้แยกออกมาเป็น

คณะใหญ่อีกคณะหนึ่ง มีเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตปกครอง

แต่ทัง้นีม้ไิด้หมายความว่า เมือ่แยกกนัปกครองตามนกิายแล้ว กต่็างด�ารงอยู่

โดยไม่อาศยักนั อนัทีจ่ริงแล้วท้ังสองฝ่ายด�ารงอยู่ได้กโ็ดยทีต่่างช่วยเหลอืสนบัสนนุกนั

และกัน

หน้าท่ีของเราทั้งหลายก็คือปฏิบัติศาสนกิจ ปกครองหมู่คณะ มุ่งที่จะสร้าง 

พระภิกษสุามเณร ให้เป็นพระเณรท่ีด ีมีความรูค้วามสามารถ มุง่รักษาพระวนิยัเป็นหลกั 

พระศาสนาจะตัง้มัน่เข้มแขง็ กเ็พราะความยดึมัน่ในพระธรรมวนิยั เป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธา

ปสาทะของปวงชน มิใช่ด�ารงอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถทางโลก 

การจัดการศึกษาก็จะต้องให้หนักทางพระธรรมวินัย ไม่มุ่งทางโลกจนเกินไป 

แต่ก็มิใช่ตัดขาดเสียเลย เพราะทางธรรมกับทางโลกอาศัยกันอยู่ สร้างพระดีเณรดีให้

สบืแทนกนัไว้ พยายามรกัษาความสามคัคีระหว่างนกิาย ไม่เป็นศัตรกัูน เป็นมิตรต่อกนั 

ช่วยเหลือกันในทางที่ชอบ
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การปฏิบัติอีกอย่างหน่ึงท่ีจะละท้ิงเสียไม่ได้ คือ การปฏิบัติกรรมฐาน อันนี้

เป็นหลักของใจอย่างส�าคัญ ขอให้ช่วยกันรักษาส�านักกรรมฐานเอาไว้ และปรับปรุง 

ให้ดีข้ึน และไม่ควรทิง้กรรมฐานส�าหรบัตนเอง เพราะการปฏบิตักิรรมฐาน ท�าให้จติใจ

พบกับความสงบสุขไม่ร้อนรน

และรู้สึกดีใจท่ีได้มาเห็นท่านเจ้าคณะทั้งหลาย พร้อมทั้งสหธรรมิกทั้งหลาย 

ปฏิบัติศาสนกิจเข้มแข็งและสามัคคีพร้อมเพรียงกันดี

ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยัและอ�านาจบุญกศุล อภบิาลรกัษาท่านท้ังหลาย 

ให้มีความสุข ความเจริญ งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.”

เมือ่กล่าวจบแล้ว สมเดจ็ฯ มอบหนังสือ ๑ ชดุ กบัคมัภีร์ไทยชดุวชริญาณวงศ์

เทศนา ๑ ชุด แก่พระครูอมรวิสุทธิ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต)  

และมอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาส โดยทั่วถึง 

พร้อมทั้งแจกหนังสือค�าตักเตือนด้วยหวังดี แก่พระภิกษุสามเณรที่มาร่วมประชุม 

ในที่น้ันทัว่กนั แล้วเลกิประชมุ

คืนวนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๑๖ พกัแรมท่ีวัดศรธีรรมาราม วัดนีเ้ป็นวัดร้างมาก่อน 

ชาวเมอืงเรยีกชือ่กันหลายชือ่ คือ วดัท่าช ีวดัท่าแขก วัดนอก วัดธรรมยตุ วัดศรธีรรม

หายโศก วัดอโสการาม วัดสร่างโศก พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองผู้สร้างวัด ตั้งชื่อ

ว่าวัดศรีธรรมหายโศก สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ซึ่งเคยเสด็จมาเยี่ยมวัดนี้ 

เมือ่คราวเสดจ็ตรวจราชการภาคอสีาน ผ่านมาถงึจงัหวดันี ้ได้ทรงต้ังชือ่ให้ว่า วัดอโสการาม 

และต่อมาสมด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งชื่อให้ว่า  

วดัสร่างโศก จนกระท่ังมาจนถงึยคุปัจจบัุนน้ี จงึมชีือ่ใหม่ว่า วัดศรธีรรมาราม เป็นวัดราษฎร์ 

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง บนฝั่งซ้ายของล�าพะชี (แม่น�้าชี) พระสุนทรราชวงศามหา

ขตัตยิะชาตปิระเทศราชชวาเวยีงด�ารงรกัษ์ศกัดิฤ์ๅไกรศรพีชิยัราชสงคราม (เจ้าเหมน็) 

เจ้าเมืองยโสธรและนครพนม ญาแม่นางค�า (ภรรยา) เป็นผู้สร้างขึ้นใหม่ วัดนี้เป็น 

วัดธรรมยุตวัดแรกในเมืองนี้ และยังได้แพร่หลายไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย

อกีด้วย เป็นทีต่ัง้โรงเรยีนภาษาไทยขึน้เป็นครัง้แรก สอนบาลีไวยากรณ์แบบมูลกจัจายน์ 

และสอนพระวนิยัตามบพุพสกิขา พระครญูาณวิสุทธคุิณ (เกตโุร เกต)ุ ซึง่เป็นพระเถระ
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ที่มาเริ่มก่อตั้งคณะธรรมยุตขึ้นที่เมืองนี้เป็นครั้งแรกนั้น เป็นสัทธิวิหาริกของสมเด็จ 

พระวนัรัต น (พทุธฺสริ ิทบั) วดัโสมมนสัวหิาร ได้รบัอาราธนามาจากวัดโสมนสัวิหาร

พร้อมทั้งพระอนุจรอีก ๗ รูป ให้มาครองวัดนี้เป็นปฐม วัดนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นแหล่ง

ก�าเนิดศิลปวิทยาของกุลบุตรท้ังหลายในเมืองนี้ ต้ังแต่เริ่มสร้างวัดมา ได้มีเจ้าอาวาส 

ปกครองสืบต่อกันมาดังนี้ (๑) พระครูญาณวิสุทธิ์ (เกตุโร เกตุ) (๒) พระครูจิตริโส 

ธนาจารย์ (โสภโณ ทองพูล จันทร์ชุลี) (๓) พระครูวิศาลศีลคุณ (วิสารโท โฮม)  

(๔) พระครูวิศาลศีลคุณ (สีหนาโท บุญสิงห์) (๕) พระมหานรินทร์ อภิชาโต  

(๖) พระครูอมรวิสุทธิ์ (สุขินฺทฺริโย พวง) องค์ปัจจุบัน วัดนี้มีปูชนียวัตถุส�าคัญ คือ 

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีโสธร ซ่ึงสร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๓ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

โดยพระเทพปัญญามุนี (ยโส เฉย) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นประธาน 

การก่อสร้าง พระพุทธบาทศิลาโบราณ พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระสุนทรราชวงศา  

เจ้าเมืองยโสธรเป็นผู้ปลูก ตั้งแต่สร้างเมืองยโสธร ในอุโบสถมีพระพุทธรูปงาม ๆ  

หลายองค์ โดยเฉพาะพระพุทธรูปหล่อแบบลาวซึ่งเก่าแก่มาก แต่ยังเรียบร้อยงดงาม 

ปัจจุบันมีเสนาสนะคือ อุโบสถ วิหาร พระพุทธบาท ๑ หลัง หอไตรเล็ก ๆ ของเก่า 

อยู่กลางสระน�้า ๑ หลัง ซึ่งช�ารุดมากแล้ว ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๑๔ หลัง 

หอระฆังและโรงเรียนเด็ก ๑ หลัง เป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด เจ้าอาวาสเป็นเจ้าของ 

สอนตั้งแต่ชั้น ป.๕ ถึง ม.ศ.๓ มีครูชายหญิงรวม ๑๘ คน และนักเรียนชายหญิง 

๓๔๕ คน ในพรรษกาลมีพระภิกษุสามเณรราว ๖๐ รูป ขณะที่ไปเยี่ยมวัดนี้นั้น  

มีพระอยู่ ๒๐ รูป สามเณร ๓๐ รูป เป็นพระเณรนักธรรมทั้งหมด ไม่มีพระเปรียญ 

มีพระที่สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้ ๒ รูป มีการจัดการเล่าเรียนท้ังนักธรรมและบาล ี

ที่ส�านักของตนเอง
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วันที่ ๖ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๕.๔๐ น.  สมเด็จฯ พร้อมด้วยพระเทพกวี พระราชสุทธาจารย์ 

พระครอูมรวสุิทธิ ์และพระเณรท้องถิน่ ออกบณิฑบาต มีประชาชนใส่บาตรกนัตามปกติ 

สภาพทัว่ ๆ ไปของจงัหวดัยโสธรนี ้ดยูงัไม่ค่อยคึกคักเท่าใดนกั บ้านเรอืน ถนนหนทาง

ยังไม่ค่อยเรียบร้อย ยังเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ไม่ได้ เห็นจะเป็นเพราะเพิ่งเป็นจังหวัด

ขึ้นใหม่ ๆ ทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพท่ีก�าลังต่ืนตัวเพื่อสร้างสรรค์ตนเอง จังหวัดน้ีเพิ่ง

ประกาศตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕ ศาลากลางจังหวัดก็ยังสร้าง 

ไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันต้องอาศัยท่ีว่าการอ�าเภอเมืองเป็นศาลากลางจังหวัด ชั่วคราว 

จนกว่าจะสร้างศาลากลางเรยีบร้อย อันท่ีจริงจังหวัดยโสธรนีเ้ป็นเมืองเก่าแก่ ก่อนเมอืง

อุบลราชธานีหลายร้อยปี แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ส่วนเมืองอุบลราชธานีนั้นเพิ่งตั้งขึ้น 

ในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์นี้เอง จึงปรากฏว่าที่จังหวัดยโสธร 

น้ีมีโบราณสถานโบราณวัตถุอยู่มาก เช่น เสมาหินที่ต�าบลตาดทองจ�านวนมากมาย 

ธาตกุ่องข้าวน้อย พระธาตยุโสธร พระพทุธรปูโบราณฝีมอืช่างเวียงจนัทน์ ทีวั่ดสิงห์ท่า 

และหอไตรเก่าแก่พร้อมด้วยหนังสือภาษาพื้นเมืองมากมาย ที่วัดมหาธาตุ เป็นต้น

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ ฉันภัตตาหารเช้า ณ กุฏิรับรอง มีผู้น�าอาหารมา 

ถวายมาก ทั้งคาวและหวาน ฉันเสร็จแล้วสมเด็จฯ น�าอนุโมทนา

เวลา ๐๘.๓๐ น. โอวาทคณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมวิทยา ณ ศาลา 

การเปรียญ วัดศรีธรรมาราม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมเด็จฯ เข้าสู่ท่ีประชุม  

นายสุทิน ใจจิต ครูใหญ่ได้รายงานกิจการของโรงเรียนศรีธรรมวิทยาว่า :-
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“โรงเรียนศรีธรรมวิทยา เป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

โดยพระเทพปัญญามุนี (ยโส เฉย) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 

แต่คร้ังยงัเป็นท่ีพระเนกขมัมุน ีกระทรวงศึกษาธกิารรับรองวิทยฐานะ เทยีบเท่าโรงเรยีน

รฐับาล เมือ่พ.ศ. ๒๕๐๔ นบัว่าเป็นโรงเรยีนราษฎร์ของวัดทีก่ระทรวงศกึษาธิการรบัรอง

วทิยฐานะเทยีบเท่าโรงเรยีนรฐับาลเพยีงโรงเรยีนเดยีวในจงัหวดัยโสธร และปัจจุบันมี

นกัเรยีนชาย ๑๘๓ คน นกัเรยีนหญงิ ๓๔ คน พระภกิษ ุ๙๙ รูป รวมท้ังส้ิน ๓๔๕ คน 

มีครูชาย ๑๗ คน ครูหญิง ๑ คน รวม ๑๘ คน เปิดท�าการสอนตั้งแต่ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พระครูอมรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม  

เป็นเจ้าของ นายลพ ศรีวะรมย์ เป็นผู้จัดการ นายสุทิน ใจจิต เป็นครูใหญ่

เมื่อรายงานจบแล้ว สมเด็จฯ ได้ประทานโอวาท ดังนี้ 

“รู้สึกเป็นสุขใจที่ได้พบว่าประชาชนและพระภิกษุสามเณรในภาคนี้พากัน 

ตื่นตัวในการศึกษา วัดต่าง ๆ ก็ได้ช่วยกันจัดต้ังโรงเรียนเพ่ือกุลบุตรและพระภิกษุ

สามเณร การท่ีได้มีการตื่นตัวในการศึกษา ทั้งในทางธรรมและทางโลกนั้นเป็น 

ของดี เพราะเป็นทางได้ปัญญาแสงสว่างของชีวิต และการให้การศึกษาวิชาความรู้นั้น

ดีกว่าการให้มรดกอย่างอื่นติดตัวไปได้ตลอดกาล

เกี่ยวกับการศึกษานี้มีข้อส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ควรค�านึง คือ การอบรมให้

กุลบุตรรู้จักฝึกหัดให้มีการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม แม้กระทรวงศึกษาธิการ

เองก็เห็นความส�าคญัในข้อนี ้จงึได้บรรจวุชิาศลีธรรมลงไว้ในหลกัสตูรส�าหรบัชัน้ประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย แต่ก็ไม่กระท�ากันอย่างจริงจังเท่าใดนัก จึงกล่าว

ได้ว่าวชิาศลีธรรมถกูทอดทิง้มานานปี จนถงึในบดันี ้ปรากฏว่าความเสือ่มแห่งศลีธรรม

ได้บังเกิดขึ้นทั่วไป คณะสงฆ์เองก็มีความส�านึกอยู่เช่นนี้ จึงได้พยายามเข้าช่วย 

สอนวิชาศีลธรรม ช่วยจัดการสอนวิชาศีลธรรม ดังเช่นมีการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ขึ้นเป็นต้น

วัดต่าง ๆ ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนประเภทต่าง ๆ ขึ้นมากมาย มีนักเรียน

ชายหญิงรวมทั้งพระภิกษุสามเณร ได้เข้าเรียนกันเป็นจ�านวนมาก เป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ว่ายังสับสนกันอยู่มาก เรื่องนี้คณะสงฆ์ก็เป็นห่วง 
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ถึงได้จัดตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อจะได้ปรับปรุงโรงเรียนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในวัด ตลอดถึง

การก�าหนดหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ลงเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เพือ่จะรกัษาระดบัความรู้

ด้านปริยตัธิรรมของพระภกิษุสามเณรไว้ไม่ให้เสือ่ม และอนญุาตให้พระภกิษ ุสามเณร

หาความรูเ้พิม่เติมได้โดยไม่ขดักบัพระธรรมวินยัด้วย ทัง้นีเ้พราะว่า ความรูท้างโลกกบั

ทางธรรมทั้งสองแขนงนี้ จ�าเป็นด้วยกันทั้งสองด้าน แต่ว่าคณะสงฆ์และ คณะรัฐบาล

ได้ปล่อยให้ความรู้ทั้งสองแขนงนี้แยกกันมาเป็นเวลานาน ทางพระก็เรียนไปทางหนึ่ง 

ทางโลกก็เรียนไปทางหน่ึง ไม่มีความสัมพันธ์กันทางปัญญา ท�าให้เกิดความเหินห่าง

กันมาตั้งแต่เป็นเด็ก อันนี้เป็นอันตรายแก่ส่วนรวม คือ แก่ชาติ และพระศาสนาเอง

จึงเป็นความจ�าเป็น ทีเ่ราจะต้องท�าให้ความรูท้ัง้ทางโลกและทางธรรมนีข้นาน

กันไปโลกกับธรรม พุทธจักรกับอาณาจักรจึงจะอยู่ใกล้กัน เป็นความประสานกันทาง

ปัญญา อันน้ีก็เป็นนโยบายหลักของคณะสงฆ์ ท่ีจะร่วมกับรัฐบาลด�าเนินการต่อไป  

และในบัดนี้ก็ได้เริ่มกันมาบ้างแล้ว

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านที่มีส่วนในการจัดการศึกษา ได้พยายามสอดแทรกวิชา

พุทธศาสนาให้แก่เด็กชายหญิง เพื่อจะได้รู ้จักพุทธศาสนา รู ้จักประพฤติธรรม  

และกวดขันพระภิกษุสามเณรท่ีมาเรียนในวิชานี้ ให้มีความสังวร มีความประพฤติดี 

เป็นพระเณรท่ีดี อย่าละทิ้งวิชานักธรรมบาลีอันเป็นหัวใจแห่งการศึกษาของตน  

ส่วนวิชาอื่นเป็นวิชาประกอบ ที่จะให้เกิดความประสานกันระหว่างปัญญาทางโลกกับ

ปัญญาทางธรรม ดังนี้ ก็จะเกิดประโยชน์ทุกฝ่าย จึงขอฝากข้อคิดนี้ไว้ด้วย

ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและอ�านาจบญุกศุล อภบิาลรกัษาทกุท่านให้ถึง

ซึ่งความสุขความเจริญงอกงามด้วยปัญญา และความประพฤติดีทุก ๆ คน เทอญ.

เมือ่โอวาทจบแล้ว สมเดจ็ฯ ประทานหนงัสือส�าหรบัห้องสมดุโรงเรยีนศรธีรรม

วทิยาลยั ๑ ชดุ และแจกเหรยีญแก่คณะครู แจกหนงัสอืค�าตกัเตอืนด้วยหวงัดแีก่พระ

ภิกษุสามเณรนักเรียน และอุบาสกอุบาสิกาท่ีมาร่วมประชุมฟังโอวาท แล้วสมเด็จฯ 

ประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่คณะครนัูกเรยีน อบุาสกอบุาสกิาโดยทัว่กนั แล้วเลกิประชมุ

เวลา ๙.๑๐ น. ออกจากวดัศรธีรรมาราม ไปยงัศาลาประชาคมจงัหวดัยโสธร 

คณะข้าราชการจงัหวดัยโสธร โดยมนีายชยัหัต สุนทรพิพธิ ผูว่้าราชการจงัหวัดยโสธร 
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เป็นประธาน และประกอบด้วยนายไพบลูย์ วัฒนพานชิ ปลดัจงัหวัดยโสธร นายเคลือ่น 

วัฒนาเมธียานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายสุนทร เมประเสริฐ อัยการจังหวัด  

นายบ�าเพญ็ ณ อุบล อัยการจงัหวดัผู้ช่วย นายเสนอ มลูศาสตร์ ผูช่้วยปลดัจงัหวัดเอก 

นายนพรตัน ์เวชชศาสตร์ นายอ�าเภอเมอืงยโสธร นายวิโรจน์ สนุทรวงศ ์ผู้ตรวจการ

ส่วนท้องถิน่ นายช่วง พลแก้ว ศึกษาธกิารอ�าเภอเมอืงยโสธร และข้าราชการอืน่ ๆ อกี 

รวม ๔๕๐ คน ได้ประชุมพร้อมกันที่ศาลาประชาคม เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไปถึง

ศาลาประชาคมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อนรับและน�าสมเด็จฯ เข้าสู่ที่ประชุม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเครื่องนมัสการพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรอาราธนาสมเด็จ ฯ ขึ้น

สูธ่รรมาสน์ อาราธนาศีล รบัศีลแล้ว อาราธนาธรรม สมเดจ็ฯ ได้แสดงธรรมกถา ดงันี้

“ได้มีโอกาสมาเย่ียมจังหวัดน้ีซ่ึงเป็นจังหวัดใหม่ ได้รับการต้อนรับจาก 

พระเถรานุเถระ ข้าราชการ พุทธบริษัท และประชาชนทั้งหลาย ด้วยอัธยาศัยไมตรี

อันดียิ่ง จึงขออนุโมทนาขอบคุณ

จังหวัดนี้มีชื่อไพเราะ คือ ยโสธร ซึ่งตรงกับพระนามของมารดาพระราหุลว่า 

ยโสธราซึ่งก็เหมาะสม เพราะปรากฏว่าประชาชนในจังหวัดนี้ มีจิตใจม่ันในคุณ 

พระรตันตรยั อยู่ในศีลธรรม บ�าเพ็ญบุญในพระพทุธศาสนา รกัษาจารตีประเพณ ีอนัดงีาม 

ไม่เปลีย่นแปลงไปตามของใหม่ท่ีหล่ังไหลเข้ามา ท�าให้บ้านเมอืงสงบ และเนือ่งจากนาม

เมอืงน้ีตรงกบัพระนามของมารดาพระราหลุ เป็นมงคลนาม จงึน่าภาคภมิูใจ และควร

ช่วยกนัรกัษาของด ีความด ีอบรมส่งเสริมให้ลกูหลานได้รูจ้กั รกัษามรดกอนัดนีีสื้บไป

อาตมารู้สึกเป็นสุขใจท่ีได้มากล่าวธรรมกถา เป็นปฏิการแก่ท่านทั้งหลายใน 

ที่น้ี เท่ากับเป็นการให้ธรรมแก่ท่านท้ังหลายเป็นการตอบแทนอุปการะ ซึ่งเป็นกิจที่ 

พระสงฆ์จะพึงกระท�า

คนไทยเรานัน้ได้รูจ้กัธรรม และตค่ีาของธรรมสูงยิง่กว่าวัตถุคอืเงนิทองเป็นต้น 

ดังจะเห็นได้จากการที่คนทั้งหลาย บริจาคสิ่งของใส่บาตรพระภิกษุสามเณรประจ�าวัน 

สละเงินทองสร้างวัดวาอาราม สนับสนุนให้กุลบุตรบวชเป็นพระภิกษุสามเณรใน 

พระพทุธศาสนา และถวายอปุการะแก่พระภกิษสุามเณร แม้จะไม่ใช่เป็นญาตโิยมของ

พระเณรนั้น หรือเป็นญาติของตนเป็นต้น มีความเคารพนับถือพระภิกษุสามเณร 
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เสมือนญาติสนิทตามล�าดับขั้นลงมาตั้งแต่หลวงพ่อ หลวงตา หลวงพี่ เป็นต้น ทั้งนี้ 

ก็ด้วยอานุภาพแห่งธรรมปฏิบัติของภิกษุสามเณรเหล่านั้น

ด้วยเหตนุีเ้อง จึงปรากฏว่า ประชาชนในภมูภิาคนีเ้รยีบร้อยงดงาม เคารพต่อ

พระสงฆ์ เคารพผู้ใหญ่ เห็นพระสงฆ์ผ่านไปก็นั่งลงไหว้ ส่อถึงว่าผู้ใหญ่ให้การอบรมดี 

นีเ่ป็นผลของการท่ีอบรมมาดตีามหลักธรรมในพระพทุธศาสนา แต่เมือ่อารยธรรมแผน

ใหม่ผ่านเข้ามา สิง่เหล่านีก็้หดหายไป จนบางทีเดนิกระทบไหล่กับพระกม็ ีและพระเอง

ก็ส�ารวมระวังน้อยไป อันนี้เป็นผลของสิ่งเจริญในปัจจุบัน ซึ่งผ่านเข้ามาจากที่ต่าง ๆ 

ซึ่งเราท้ังหลายควรระมัดระวัง สิ่งท่ีจะแก้อันนี้ได้ก็คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เพราะหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา เหมาะแก่คนทกุประเภท ทกุกาละเทศะ ในโอกาส

น้ีจึงใคร่ขอชีแ้จงให้ทกุท่าน ได้รูจ้กัพระพทุธศาสนาบางประการว่า สอนด ีอบรมดจีรงิ 

สอดคล้องกับธรรมชาติ ดังเช่น ความกลัว ความเกลียด ซึ่งทุกคนมีอยู่ แต่เป็นการ

กลัวเกลียดสิ่งภายนอกพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเอง  

สอนให้กลวัเกลียดภายในคอืทีต่นเอง กล่าวคอื กลวัเกลยีดตนเอง กล่าวคอื กลวัเกลยีด

ตนเองที่จะท�าความชั่วต่าง ๆ ซ่ึงท่านเรียกเป็นภาษาธรรมะว่า หิริ กับ โอตตัปปะ  

คือกลัวเกลียดต่อความชั่วและต่อการท่ีจะท�าความชั่ว และหลักธรรมอันนี้เองท่ีเป็น

เครื่องคุ้มครองโลกให้เป็นสุข มิใช่ผีสางเทวดาที่ไหน แม้ว่าจะมีบางคนนับถือบ้าง 

พระพทุธศาสนากไ็ม่ได้ถอืว่าเป็นสิง่ส�าคญั แต่ถอืว่าเมือ่มหีริโิอตตปัปะอยูใ่นจติใจแล้ว 

ก็ชื่อว่ามีเทวดารักษาจิตใจอยู่ทุกที่สถาน ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน ก็ปลอดภัยจากความ

ชั่วต่าง ๆ และไม่ประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ เลย

พระพุทธศาสนา ได้ให้หลักส�าหรับพัฒนาความประพฤติให้ดีงาม คือ  

สติสัมปชัญญะ และ ขันติ โสรัจจะ และหลักส�าหรับพัฒนาจิตใจให้งดงาม คือ ศีล 

สมาธ ิปัญญา หรอืทาน ศลี ภาวนา เป็นต้น กล่าวโดยสรปุ หลกัธรรมในพระพทุธศาสนา 

เป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจ พัฒนาคนให้เป็นคน พัฒนาคนให้เป็นเทวดา 

คอืให้เป็นคนทีด่ยีิง่ขึน้ และพฒันาคนให้เป็นพระอรยิะ คอื เป็นผูป้ระเสรฐิยิง่ขึน้ไปอกี

การพัฒนาทั้งสองคือ การพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและ 

ประชาชนทัง้หลาย กบัการพฒันาทางจติใจโดยอาศัยหลกัพระพทุธศาสนานัน้ เป็นส่ิง

ส�าคัญมาก จ�าเป็นต้องปฏิบัติให้ควบคู่กันไป จึงขอให้ท่านท้ังหลายอย่าได้ละท้ิง 
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พระพทุธศาสนา ตัง้ใจศึกษาธรรมในพระพทุธศาสนาให้รู้แล้วน�ามาพฒันาจติใจตนเอง 

ตลอดจนถึงอบรมลูกหลานให้รู้จักพัฒนาจิตใจ แล้วความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น 

อันนี้แหละเป็น “ยศ” ในพระพุทธศาสนา อันหมายถึงความเป็นใหญ่ เหนือความชั่ว

ต่าง ๆ เป็นตัวความเจริญทางกาย และทางใจ

ในทีสุ่ดนีก้ข็ออ�านาจคุณพระศรีรตันตรยั และอ�านาจบญุกศุลได้อภบิาลรกัษา 

ท่านทัง้หลายใหป้ราศจากทกุข์ ภยั โรค โศก ศตัร ูอุปัทวนัตราย เจรญิ อาย ุวรรณะ 

สุขะ พละ และมีความเจริญทางกายทางใจ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่ง ๆ  

ขึ้นไปทุกท่าน เทอญ.”

เมื่อจบธรรมกถาแล้ว สมเด็จฯ มอบของท่ีระลึกแก่ผู ้ว่าราชการจังหวัด  

และแจกหนังสือค�าตักเตือนด้วยหวังดี แก่ข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมประชุม

ฟังธรรมกถา ณ ศาลาประชาคมนี้โดยทั่วถึง แล้วประพรมน�้าพระพุทธมนต์แก่ทุกคน

ทั่วกัน แล้วเลิกประชุม ในระหว่างแสดงธรรมกถา ฝนตกลงมาพอสมควร ท�าให้เกิด

ความชุ่มเย็นทั่วไป

เวลา ๑๐.๓๕ น. ออกจากศาลาประชาคม กลับไปยังวัดศรีธรรมาราม  

ฉันภัตตาหารเพลที่วัดศรีธรรมาราม มีญาติโยมน�าภัตตาหารมาถวายพระจ�านวนมาก 

เช่นเดียวกับตอนเช้า

พระครูสุปัญญาภรณ์ (พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ) วัดบุรณศิริมาตยาราม กับพระครู 

บรรณวัตร (จ�าเนียร สมิทฺโธ) วัดพระศรีมหาธาตุ เลขานุการเจ้าพระคุณสมเด็จ  

พระมหาวีรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ไปจัดเตรียมการต้อนรับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อต้อนรับ  

และร่วมคณะเดนิทางไปขอนแก่น พร้อมด้วยนายสมบรูณ์ ไทยวชัรามาส ปลดัจงัหวดั

ร้อยเอด็ พ.ต.อ.สพุล พรหมนุรกัษ์ ผูก้�ากบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็ และข้าราชการ

อืน่อกีหลายท่านได้มาต้อนรบัเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทีว่ดัศรธีรรมาราม ยโสธร เพือ่เดนิ

ทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

ฉันภัตตาหารเพลแล้ว สมเด็จฯ แจกเหรียญที่ระลึกแก่ผู ้ที่มาร่วมถวาย 

ภัตตาหารเพลโดยทั่วถึง แล้วเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังวัดขวัญเมือง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
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จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดนิทางจากวดัศรธีรรมาราม ผูว่้าราชการจงัหวัดพร้อมด้วย

ข้าราชการแผนกต่าง ๆ ของจงัหวดัยโสธร และคณะสงฆ์น�าโดยท่านเจ้าคณะจงัหวัดยโสธร 

ได้รอส่งสมเดจ็ฯ โดยพร้อมเพรียงกันท่ีบรเิวณหน้ากฏุริบัรอง เมือ่ได้เวลาขบวนรถยนต์

ของสมเด็จฯ ออกจากวดัศรธีรรมาราม ปลดัจงัหวดัยโสธรตามไปส่งถงึเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

ระยะทางจากยโสธรถึงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓๕ กม. ภูมิประเทศข้างทางที่

ผ่านไปเป็นทุง่นา และยังไม่มีน�า้ท่ีจะท�านากนั พ้ืนดินแห้งขาว ก่อนทีจ่ะถงึอ�าเภอเสลภมูิ

ราว ๑๓ กม. ได้มกีารตัง้ปะร�าต้อนรบั เจ้าคณะอ�าเภอ เสลภมิูพร้อมด้วยคณะสงฆ์ราว 

๑๕ รปู และนายอ�าเภอเสลภมู ิพร้อมด้วยข้าราชการ ลกูเสืออกีราว ๑๐๐ คน ได้ตัง้

แถวรับสองข้างถนน ประชาชนในแถบนั้นได้ออกมานั่งต้อนรับอยู่ด้านรอบ ๆ บรเิวณ

ปะร�าพิธีซึ่งปลูกง่าย ๆ คลุมด้วยผ้าร่ม มีตั้งโต๊ะบูชา เมื่อรถยนต์ถึงหน้าปะร�าพิธี  

สมเด็จฯ ลงจากรถยนต์ พระครูวินัยรสสุนทร เจ้าคณะอ�าเภอเสลภูมิและนายอ�าเภอ

ให้การต้อนรบัและน�าสมเดจ็ฯ เข้าสูป่ะร�าพธิ ีจดุเครือ่งนมัสการพระรัตนตรยั คณะสงฆ์

ทีม่าต้อนรบัสวดชยัมงคลคาถาจบแล้ว นายอ�าเภอเสลภมิูได้ขอประทานโอกาส สมเดจ็ฯ 

ให้ประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่ข้าราชการ ลกูเสอื และประชาชนทีม่าต้อนรับในทีน่ัน้ 

ได้ทราบว่าเป็นการต้อนรบั ก่อนเข้าตัวเมืองเรยีบร้อยแล้ว กเ็ดนิทางต่อไปยงัวดัขวญัเมอืง 

ข้าราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ยืนเข้าแถวสองข้างทาง

เข้าจนถึงภายในวดัขวญัเมือง และพนมมือไหว้เมือ่รถยนต์ของสมเดจ็ฯ ผ่าน เป็นภาพ

ที่งดงามน่าดูมาก
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เวลา ๑๓.๔๕ น. ถึงวัดขวัญเมือง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้มา

ต้อนรับทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายคณะสงฆ์ ๑. พระครูสิริธรรมโสภิต  

(ศรีจันทร์ ปฺุรโถ)๑ ๒. พระครูวินัยรสสุนทร (รส ปฺาพโล) เจ้าคณะอ�าเภอ 

เสลภมู ิธวชับรุ ี- อาจสามารถ (ธ) ๓. พระมหาโอวาท สุปฺโ เจ้าคณะต�าบลกลาง 

เขต ๑ ๔. พระวินัยธรทองดี เจ้าคณะต�าบลกลาง (ธ) เขต ๒ ๕. พระบุญศรี  

เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง ๖. พระปลัดจันทา ขนฺติพโล เจ้าอาวาสวัดอินทร-

นิวาส พร้อมด้วยพระภกิษสุามเณรประมาณ ๖๐ รปู ฝ่ายบ้านเมอืงคอื นายจ�ารญู  

บญุโทแสง นายอ�าเภอเสลภูมิ นายเขียน อุตรชัย ปลัดอ�าเภอ นายอาจ สัตวนาโค 

ปลัดอ�าเภอ นายสุรพล สายทอง ปลัดอ�าเภอ นายแพทย์เรืองฤทธ์ิ เกษมทรัพย์  

อนามัยอ�าเภอ ร.ต.อ.สายันต์ แสงสายันต์ ผบ.กอง สภ.อ. เสลภูมิ ร.ท.วิชัย  

ประทุมรัตน์ สัสดีอ�าเภอ พร้อมด้วยข้าราชการก�านัน ผู้ใหญ่บ้านอีกราว ๑๕๐ คน 

รวมทั้งพุทธศาสนิกชนด้วยราว ๕๐๐ คน

เมือ่สมเดจ็ฯ ถงึบรเิวณหน้าศาลาการเปรียญแล้ว เจ้าคณะอ�าเภอและเจ้าอาวาส

วัดขวัญเมืองน�าสมเด็จฯ เข้าสู่ศาลาการเปรียญ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย สนทนา

ปราศรัยพอสมควรแก่เวลา แล้วเจ้าอาวาสได้น�าสมเด็จฯ ไปยังกุฏิรับรองเพื่อพักผ่อน

เวลา ๑๔.๓๐ น. โอวาทอบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ ศาลาการเปรยีญ

วัดขวัญเมือง มีพุทธศาสนิกชนประชุมกันอยู่บนศาลาการเปรียญ โดยมีนายอ�าเภอ

เสลภูมิเป็นหัวหน้า เพื่อรอรับโอวาทของสมเด็จฯ ประมาณ ๔๐๐ คน เมื่อที่ประชุม

พร้อมแล้ว สมเดจ็ฯ ขึน้สู่ศาลาทีป่ระชมุ จดุเครือ่งบชูาพระรัตนตรยั แล้วข้ึนสูธ่รรมาสน์ 

พิธีกรอาราธนาศีล รับศีลแล้ว อาราธนาธรรม สมเด็จฯ ได้ แสดงธรรมกถา ดังนี้

“รูส้กึเป็นสขุใจทีไ่ด้มากล่าวธรรมกถาเป็นปฏกิารแก่ท่านทัง้หลาย และขอแสดง

ความรู้สึกซาบซ้ึงในอัธยาศัยไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่มาให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ 

จึงขอกล่าวธรรมกถาโดยการยกเอาชือ่ของอ�าเภอนี ้คอืค�าว่า “เสลภมิู” มาเป็นอารมัภกถา 

๑ ในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๑๖ ได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิเ์ป็น  

 พระราชาคณะชัน้สามัญท่ี พระศลีวสิทุธาจารย์ เจ้าคณะจงัหวดัร้อยเอ็ด (ธรรมยตุ) วดับงึพระลานชยั
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ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้เคยทรงแสดงอุปมาด้วยเสละ คือ ภูเขาไว้หลายแห่งว่า ผู้ที่มีจิตใจ

ประกอบด้วยสติความส�ารวมระวัง และปัญญาความรอบรู้ เป็นต้น ย่อมไม่หวั่นไหว

เหมือนเขาหิน ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลม ฉะนั้น ดังนี้ เป็นต้น

ท่านท้ังหลายท่ีมาประชมุในท่ีนี ้กม็หีน้าทีก่ารงานต่าง ๆ กนั พระพทุธเจ้าได้

ตรัสสอนให้ทุก ๆ คน ทุกๆ ฝ่าย ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดี ทั้งนี้เพื่อให้มีความ

เป็นผู้อยู่ดีในปัจจุบัน คือให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข อยู่กันเป็นสุข ไม่มีความ 

เดอืดร้อน กล่าวคือ ข้าราชการกต้ั็งใจประกอบกรณยีะด้วยด ีช่วยบ�าบัดทกุข์ บ�ารงุสุข 

ให้แก่ประชาชน มจีติประกอบด้วยเมตตากรณุาเป็นทีต่ัง้ เข้าถงึประชาชน เป็นอนัหนึง่

อันเดียวกับประชาชน ฝ่ายประชาชนก็ตั้งใจประกอบอาชีพการงานของตนด้วยดี  

รู้จักเก็บหอมรอมริบ ประหยัดตั้งตนให้เป็นหลักฐาน ไม่ประพฤติตนในอบายมุข 

ต่าง ๆ ช่วยเสียส่วยสาอากรแก่รัฐ สังคมอันเป็นส่วนรวม ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน ๆ 

ด้วยดี คือ บิดามารดาก็บ�ารุงเลี้ยงดูบุตรธิดาของตน บุตรธิดาก็ตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน 

ประพฤติดี เป็นบุตรธิดาที่ดี ครูอาจารย์ก็ตั้งใจสั่งสอนวิทยาการแก่ศิษย์ ศิษย์ก็ตั้งใจ

เล่าเรียนศึกษาให้มีความรู้ สามีภรรยาก็มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ประพฤติเกื้อกูลกัน  

มิตรสหายก็เป็นมิตรสหายที่ดีต่อกัน เป็นต้น นี่เป็นค�าสอนเบื้องต้น

อกีประการหนึง่ พระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนให้ทกุคนอบรมจติใจ เพราะจติใจเป็น

ศูนย์กลางของกรรมคือการงานที่กระท�า ของความสุขความทุกข์ต่าง ๆ ตลอดจนถึง

นรก สวรรค์ นิพพาน จงึตรสัสอนให้อบรมให้ถงึจติใจ เมือ่อบรมให้ถงึจติใจ นัน่แหละ 

จึงจะชื่อว่าเป็นการ “อบรม” และในฐานะที่วัดนี้เป็นส�านักกรรมฐาน จึงขอแสดง

ธรรมกถาเน้นหนักในทางการอบรมจิตใจ

จิตใจนีย่้อมประสบกบัอารมณ์ต่าง ๆ อนัผ่านเข้าไปทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ 

เป็นที่ตั้งของราคะ หรือโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัส 

สอนให้มสีตคิอยดอูารมณ์ในจติใจของตนอยูเ่สมอว่า เดีย๋วนีใ้จของเราเกดิราคะ หรอืโลภะ 

หรอืโทสะ หรอืโมหะหรอืไม่ ใจของเราหลง ง่วง ท้อแท้ เหลาะแหละ อ่อนแอ ฟุง้ซ่าน 

เคลือบแคลงสงสัย ไปอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริง และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอน

ให้ใช้ธรรมแก้แต่ละอย่าง ๆ เช่น ใจคิดชอบในสิ่งไร ก็ให้พิจารณาตามความเป็นจริง



338 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

ว่าสิง่ท่ีชอบนัน้ ความจริงแล้วกไ็ม่มดีอีะไร เหน็ว่าดีไปเองต่างหาก เป็นต้น ให้พจิารณา

ในทางตรงกนัข้าม เพือ่ไม่เกดิความอยาก ความตดิ ความโกรธ ความหลง เม่ือพจิารณา

ตามความเป็นจรงิแล้ว กจ็ะไม่เกิดมีการผดิลกูผดิเมยีกนั ลกัขโมยกนั เป็นต้น ทกุคน

ก็จะอยู่เป็นสุข

ฝ่ายสมณะ เมื่อได้พิจารณากรรมฐาน ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้  

ให้พิจารณากาย ซึ่งอันที่จริงก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นั่นเอง ตามความเป็นจริง 

ให้เหน็เป็นของปฏกิลู จติใจก็จะมคีวามสงบ พรหมจรรย์กจ็ะเรยีบร้อย ไม่ร้อนผ้าเหลือง

จะอยูใ่นพรหมจรรย์สืบต่อไปได้ และจะมคีวามสขุอยูใ่นพรหมจรรย์ เพราะราคะนี ้เป็น

มารตัวส�าคัญ ท�าให้คนเสียคนไปเป็นอันมากทั้งพระและคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าจึงทรง

สัง่สอนไว้เป็นประการแรก ส่วนโทสะก็เหมอืนกนั เมือ่มันเกดิข้ึน กท็�าให้เกดิความเสีย

หายต่าง ๆ ได้ ถ้าควบคมุมันได้อาชญากรรมต่าง ๆ กจ็ะไม่เกดิขึน้ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จงึตรสัสอนให้มีขนัต ิหดัแผ่เมตตา เพือ่มิให้กเิลสเหล่านีเ้กดิขึน้ เพราะเมือ่มนัเกดิขึน้

แล้ว ก็จะเผาจิตใจให้เร่าร้อน แล้วก็ก่ออาชญากรรม ความเดือดร้อนต่าง ๆ การแผ่

เมตตาไปถึงทั้งตนเองและคนอื่นให้เป็นสุขอย่างนี้เองท่ีเรียกว่า “เจโตวิมุตติ” คือ  

เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความโกรธด้วยใจของตนเอง ส�าหรับโมหะนั้น ก็ให้ระลึกถึง

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แก้ความง่วงเหงา อ่อนแอ ย่อท้อ ให้หัด

รวมใจเช่น ท�าอานาปานสติ แก้ความฟุ้งซ่าน จึงควรหัดนั่งท�าความสงบกันบ้างก่อน

นอน หรือเวลาตื่นนอนตอนเช้า หรือเวลาอื่นก็ได้ คราวละ ๕ - ๑๐ นาที หัดรวมใจ

ให้สงบ ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าคิด ว่า “พุท” หายใจออกคิดว่า  

“โธ” ดังน้ีก็ได้ เมื่อใจสงบก็จะพบกับความสุข และท่านสอนให้เจริญธาตุกรรมฐาน 

พิจารณากายนี้แยกออกเป็นธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม ให้เห็นสักว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่บุคคล 

ตัวตน เรา เขา ปลงใจลงไปเป็นธาตุดังนี้ ก็จะแก้ความเคลือบแคลงสงสัยได้มาก

กรรมฐานนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เราทั้งหลายท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ควรศึกษา 

ปฏิบัติเพื่อจะท�าให้จิตใจสงบจากราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นจิตใจท่ีงดงาม 

สามารถปฏบัิติหน้าท่ีของตนได้ด้วยด ีสามารถปฏบิติัหน้าทีเ่กีย่วกบัสังคมทีต่นเกีย่วข้อง

อยู่ด้วยดี นี้เรียกว่าเป็น “สมถกรรมฐาน”
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ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน ตรัสสอนให้พิจารณานามรูปนี้ ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ท�าจิตใจให้เกิดความปล่อยวาง จิตใจก็คลายจากความดิ้นรน ทะยานอยาก  

ยึดมั่นถือมั่น ท�าให้ความทุกข์เบาบางลง จนถึงสิ้นสุดในที่สุด

กรรมฐานทั้งสองนี้ เป็นหลักปฏิบัติส�าคัญในพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้ศึกษา

หลักทั้งสองนี้แล้ว ก็ชื่อว่าไม่ได้ศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้ปฏิบัติหลักทั้ง

สองนีแ้ล้ว กช็ือ่ว่าไม่ได้ปฏบัิตใิห้เข้าถงึจติใจ ถ้าได้ปฏิบตัติามสมควรแล้วกไ็ด้พบความ

สุขอยู่ในโลก สามารถจะเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกด้วยดี มีปัญญา มีเกราะ

ป้องกันอารมณ์และกิเลสต่าง ๆ ในโลกได้เป็นอย่างดีมั่นคง เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ

ฉะนั้น จึงขอให้ชาวเสลภูมิทั้งหลาย จงท�าใจของตน ๆ ให้เป็นประดุจ  

เสละ คือเขาศิลาล้วน มีศรัทธาปสาทะมั่นในพระพุทธศาสนา ไม่กระเทือนหว่ันไหว

ด้วยอารมณ์และกิเลสต่าง ๆ

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล จงอภิบาลรักษาท่าน 

ทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู อุปัทวันตราย เจริญด้วย อายุ  

วรรณะ สุขะ พละ และเจริญธรรมปฏิบัติ ในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

มีจิตใจมั่นคงเหมือนภูเขาหินล้วน สมดังพระพุทธภาษิตที่ยกมานี้ทุก ๆ ท่าน เทอญ.”

เมือ่แสดงธรรมกถาเสรจ็แล้ว สมเด็จฯ มอบหนงัสือและคัมภร์ีไทยชดุวชริญาณวงศ์

เทศนา แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง และมอบของที่ระลึกแก่นายอ�าเภอเสลภูมิ  

แจกเหรยีญทีร่ะลกึแก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจท่ีมาให้การอารกัขา คณะครนูกัเรยีน ทีม่าจดัการ

ต้อนรับ และแจกหนังสือแก่พุทธศาสนิกชนที่มาประชุมฟังธรรมกถา ณ ที่นี้

วัดขวัญเมืองนี้อยู่ในเขตต�าบลกลาง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราช

สทิธาจารย์ (เรอืง ปภสสฺโร) อดตีเจ้าคณะจงัหวัดร้อยเอด็เป็นผูส้ร้าง ประสงค์ให้เป็น

ส�านกักรรมฐาน โดยได้พยายามรกัษาสภาพความเป็นป่าไว้ บรเิวณวดัจงึร่มรืน่ร่มเยน็

ไปด้วยต้นไม้นานาชนดิ เหมาะแก่การทีจ่ะปฏบิติักรรมฐาน ปัจจุบนัมเีสนาสนะต่าง ๆ 

คือ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๒๐ หลัง และก�าลังสร้างศาลาการเปรียญสองชั้น

ขนาดใหญ่ ๑ หลงั งานส่วนมากเสรจ็แล้ว ยังเหลอืแต่พืน้ข้างล่าง และตกแต่งบรเิวณ
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เท่าน้ัน วดันีไ้ด้มเีจ้าอาวาสปกครองสบืต่อกนัมาตัง้แต่เริม่สร้างวัด คอื (๑) พระอธกิารลา 

(๒) พระอธกิารปา (๓) พระอธกิารเพยีร (๔) พระอธกิารหนนั (๕) พระอธกิารบญุศรี 

องค์ปัจจุบัน ในพรรษากาลมีพระภิกษุสามเณรราว ๑๒ รูป ขณะเมื่อมาเยี่ยมมีพระ

อยู ่๓ รูป สามเณร ๑ รปู มีพระท่ีสวดปาฏโิมกข์ได้ ๑ รปู วดันีอ้ยูห่่างจากตัวจงัหวัด

ร้อยเอ็ดประมาณ ๓๔ กม.

เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกจากวดัขวญัเมืองไปยังวัดม่ิงเมือง ซึง่อยู่ห่างออกไปอกี

ประมาณ ๑ กม. พระราชสทุธาจารย์ เจ้าอาวาสวดัวชริาลงกรณวราราม ซึง่ได้ตดิตาม

คณะมาตัง้แต่จงัหวดัสรุนิทร์จนถงึจงัหวดัร้อยเอด็นี ้ได้ลาสมเดจ็ฯ กลบัจงัหวดันครราชสมีา 

พ.ต.ต.อดุลย์ วรรณสถิตย์ ซึ่งได้ติดตามช่วยอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ มาตั้งแต่ 

สมเด็จฯ อยู่ปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ดนี้ 

ได้กราบลาสมเด็จฯ กลับจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกัน คณะที่ติดตามมาส่งจาก

จังหวัดยโสธร ก็ลากลับด้วย

เวลา ๑๕.๓๕ น. ถึงวัดม่ิงเมือง ระหว่างการเดินทางฝนตกหนัก น�้านอง 

บริเวณวัด ไม่สะดวกแก่การต้อนรับ สมเด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ เจ้าคณะอ�าเภอเสลภูมิ 

พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรราว ๔๐ รูป ประชุมต้อนรับอยู่ในอุโบสถ สมเด็จฯ  

จดุเครือ่งบชูาพระรตันตรยัแล้ว สนทนากบัท่านเจ้าคณะอ�าเภอ แล้วกล่าวสัมโมทนยีกถา

เล็กน้อยสั้น ๆ แต่เนื่องจากฝนตกหนักเป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะสนทนาหรือโอวาท 

ใด ๆ เมื่อกล่าวสัมโมทนียกถาสั้น ๆ จบแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือและคัมภีร์ไทย 

ชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา แก่ท่านเจ้าคณะอ�าเภอ มอบหนงัสือเป็นท่ีระลกึแก่เจ้าคณะต�าบล 

ต่าง ๆ ที่มาต้อนรับ และแจกหนังสือแก่พระภิกษุสามเณร ณ ที่นั้นทั่วกัน แล้วออก

เดินทางต่อไปยังวัดประชาคมวนาราม ท่ีวัดมิ่งเมืองนี้ แม้ว่าฝนจะตกหนักแต่ผู้ที่มา

ให้การต้อนรบัทกุคน กไ็ด้ให้การต้อนรบัโดยไม่ค�านงึถงึสายฝน ท้ังพระเณรและคฤหสัถ์ 

โดยเฉพาะ ร.ต.อ.สายนัต์ แสงสายนัต์ ผก.กอง สภอ.เสลภมิู ได้ท�าหน้าทีกั่น้ร่มรบัส่ง

บุคคลในคณะเข้า-ออกอุโบสถและขึ้นรถยนต์ จนกระทั่งตนเองเปียกโชกไปด้วยน�้าฝน

วัดม่ิงเมืองตั้งอยู่ในเขตต�าบลกลาง อ�าเภอเสลภูมิ มาเป็นวัดธรรมยุตเมื่อ  

พ.ศ. ๒๔๘๐ ในสมยัสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ติสโฺส) วดับรมนวิาส พระครูพรหม
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จริยาภิรม วัดสัมพันธวงศ์ เป็นผู้อ�านวยการ วัดนี้อยู่ในตัวอ�าเภอเสลภูมิ ปัจจุบันมี

เสนาสนะต่าง ๆ คอื อโุบสถ ๑ หลงั ศาลาการเปรยีญ ๑ หลงั กฏุ ิ๘ หลงั ในพรรษา

กาลมพีระภกิษุสามเณรราว ๔๐ รูป ขณะเมือ่ไปเยีย่มมพีระ ๘ รปู สามเณร ๒๓ รูป 

และมพีระทีส่วดปาฏโิมกข์ได้ ๒ รปู มกีารจดัการศกึษา เล่าเรยีนทัง้นกัธรรมและบาลี

ที่ส�านักของตนเอง มีพระเณรนักธรรม ๑๘ รูป เปรียญ ๙ รูป ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้ว ๒ องค์ คือ พระราชสิทธาจารย์ (เรือง ปภสฺสโร)  

และพระครูวินัยรสสุนทร (รส ปฺาพโล) องค์ปัจจุบัน

ในระหว่างการเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม ฝนตกตลอดทาง ผ่านอ�าเภอ

ธวชับุรี เวลา ๑๖.๐๐ น. แวะเข้าเยีย่มวดับ้านหวายหลมึ เนือ่งจากฝนตกหนกั สมเด็จฯ 

จงึไม่ได้ลงจากรถยนต์ แต่ได้วิง่รถไปทางอุโบสถซึง่ก�าลงัก่อสร้างไปได้ราว ๗๐% แล้ว

เลีย้วกลบัมาทีบ่รเิวณหน้าศาลาการเปรยีญ มพีระเณรรอต้อนรับอยูท่ี ่ศาลาการเปรยีญ 

เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฎ์ (เติม โกสโล)  

วดับวรนเิวศวหิาร ได้ลงมาถวายคารวะสมเด็จฯ ท่ีรถยนต์ สมเดจ็ฯ ได้ปราศรยัเล็กน้อย 

เพราะเจ้าอาวาสยืนตากฝนอยู่ แล้วก็ลาเดินทางต่อไป วัดบ้านหวายหลึมนี้ ท่านเจ้า

คณุพระเทพญาณวศิษิฎ์ ได้ให้ความอปุถมัภ์อยู่ เพราะเป็นวดับ้านเกดิของท่าน อยูใ่กล้

ถนนใหญ่ ห่างจากอ�าเภอธวัชบุรีไปราว ๕ กม. อยู่กลางหมู่บ้านหวายหลึม พื้นที่สอง

ข้างทางทีผ่่านไประหว่างเสลภมิูถงึร้อยเอ็ด เป็นทุง่นากว้างใหญ่ แต่ยังไม่ได้ลงมอืท�านา

กนั เพราะยงัไม่มีน�า้ ระยะทางเสลภมิู-ร้อยเอด็ ๓๒ กม. ถงึร้อยเอด็เวลา ๑๖.๔๕ น.  

แล้วเลยผ่านไปยังวัดประชาคมวนาราม ตามถนนสายอ�าเภอวาปีปทุม ระยะทาง  

๑๙ กม. ถนนยังไม่ได้ลาดยาง เป็นลูกรังสีแดง ทางแยกเข้าวัดประชาคมวนาราม  

ระยะทาง ๙ กม. ยังไม่เรียบร้อย เป็นถนนที่เพิ่งบุกเบิกใหม่ แบบถมดินธรรมดา  

จึงเป็นหลุมเป็นบ่อมาก แต่รถยนต์ก็สามารถว่ิงได้สะดวกพอสมควร เม่ือขบวน 

ผ่านเข้าไประหว่างหมู่บ้านศรีสมเด็จ ก่อนจะถึงวัดประชาคมวนาราม เห็นประชาชน

ออกมานั่งพนมมือไหว้ตามสองข้างถนนเป็นแถว ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แปลกกว่าที่อื่น  

แต่เป็นภาพที่น่าดูและน่าประทับใจมาก

เวลา ๑๗.๒๐ น. ถงึวดัประชาคมวนาราม พอเข้าเขตวดั กม็พีทุธศาสนกิชน 

นั่งเข้าแถวสองข้างทางเข้าวัด ไปจนถึงศาลาการเปรียญหลังใหญ่ พนมมือไหว้ถวาย
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ความเคารพสมเดจ็ฯ และพระเณรในคณะจนหมดขบวน ได้ทราบว่าเป็นธรรมเนยีมของ

บ้านนี ้เมือ่มพีระภกิษุสามเณรผ่านมา จะต้องออกมานัง่ไหว้เป็นการถวายความเคารพ  

แม้กระทัง่ข้าราชการทีผ่่านมาในหมูบ้่านนี ้ชาวบ้านกจ็ะนัง่ไหว้เป็นการแสดงความเคารพ

เช่นเดียวกนั แสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูม้จีติใจอ่อนโยน และศรัทธาในพระพทุธศาสนา

อย่างแน่นแฟ้น เมื่อถึงบริเวณหน้าศาลาใหญ่ พระอาจารย์ศรี มหาวีโร เจ้าอาวาส 

วัดประชาคมวนาราม พระครูคุณสารพินิจ (เลื่อน ป.ธ. ๕) เจ้าคณะอ�าเภอเมือง 

พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจากวดัต่าง ๆ รวม ๔ วัด คอื วดัประชาคมวนาราม  

วดัขวัญเมอืง วดัศริิมหาวนั วดับ้านก่อ จ�านวน ๓๕ รปู ยนืรอต้อนรบัอยู ่พระอาจารย์ศรี

น�าสมเด็จฯ เข้าสู่ศาลา จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ในศาลานี้มีประชาชน มาประชุม

ต้อนรบัราว ๕๐๐ คน สมเดจ็ฯ ได้ปราศรยักบัพระอาจารย์ศร ีพอสมควรแก่เวลาแล้ว 

พระอาจารย์ศรีได้ถวายเครื่องบริขาร คือ บาตรขนาดใหญ่ และ กรดแก่สมเด็จฯ  

สมเด็จฯ ได้มอบหนังสือและคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนาแก่พระอาจารย์ศรี  

เสร็จแล้วพระอาจารย์ศรีได้อาราธนาสมเด็จฯ ให้กล่าวปราศรัย แก่ประชาชนชาวบ้าน

ศรสีมเดจ็ ซึง่ได้มาประชุมต้อนรบัพร้อมกันอยู ่ณ ศาลานี ้สมเดจ็ฯ ได้กล่าวสัมโมทนยีกถา

สั้น ๆ แสดงความขอบใจต่อทุกคนท่ีได้มาให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง  

และแสดงความชื่นชมยินดี ที่ได้มาเห็นภาพอันประทับใจของชาวบ้านศรีสมเด็จ  

อนัแสดงออกซึง่ความเป็นผูส้งบเสงีย่ม มจีติใจอ่อนน้อม ศรทัธาปสาทะมัน่ในพระพทุธ-

ศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนไว้ด้วยดี เช่น การแสดง

ความเคารพนบนอบต่อพระภิกษุสามเณร เป็นต้น เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว  

พระอาจารย์ศรีได้น�าสมเด็จฯ ไปยังกุฏิพักรับรอง ซึ่งอยู่กลางวัด ห่างจากศาลาใหญ่

ออกไป เงียบสงบและร่มรื่น

เวลา ๒๐.๐๐ น. คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดประชาคมวนาราม ได้อาราธนา

พระราชวราลงัการ เลขาธกิารคณะธรรมยตุ แสดงพระเทศนา ๑ กณัฑ์ ณ ศาลาใหญ่ 

เมื่อได้เวลาแล้ว คณะอุบาสกอุบาสิกาและชาวบ้านศรีสมเด็จ ได้ท�าวัดสวดมนต์  

เสร็จแล้วก็เริ่มการแสดงธรรม พระราชวราลังการได้แสดงพระธรรมเทศนา โดยยก

พระพุทธภาษิตว่า
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กุมฺภูปมํ กายมิทํ วิทิตฺวา 

นครูปมํ จิตฺตมิทํ ถเกตฺวา 

โยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธน 

ชิตญฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยา

แปลความว่า “บณัฑิต รูจ้กักายนี ้อันเปรียบด้วยหม้อ ก้ันจติอนัเปรยีบด้วยนคร 

พึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญา พึงรักษาความชนะท่ีชนะแล้ว และพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่” 

ดังนี้ ปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนมาฟังพระธรรมเทศนากันมาก เต็มศาลาใหญ่

คืนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖ พักแรมที่วัดประชาคมวนาราม พ.ต.อ.สุพล 

พรหมนุรักษ์ ผูก้�ากบัการต�ารวจภูธรจงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่เป็นศิษย์เก่าของส�านกัวดัราชาธริาช 

ได้เอาใจใส่ดแูลความเรยีบร้อยต่าง ๆ เป็นอย่างด ีพ.ต.อ.สพุล เอง กไ็ด้มาปฏบัิตดิแูล

อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยความเป็นกันเอง ตลอดเวลาที่สมเด็จฯ พักอยู่ปฏิบัต ิ

ศาสนกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดนี้

วดัประชาคมวนารามนี ้อยูใ่นต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ ห่างจากตวั

จงัหวัด ๑๙ กม. พระอาจารย์ศร ีมหาวโีร เป็นผูม้ารเิริม่และสร้างขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เดิมเป็นบ้านร้างมาก่อน และร้างมานาน ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ต่อมา พระอาจารย์ศรี  

ได้มาพกับ�าเพ็ญสมณธรรมอยูบ่รเิวณน้ี ชาวบ้านใกล้เคยีงจงึได้อาราธนาท่านให้อยู่ประจ�า 

และช่วยกันสร้างเป็นวัดข้ึน ชาวบ้านใกล้เคียงก็ได้พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ 

รอบ ๆ บริเวณนี้ด้วย จึงกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นอีกวาระหนึ่ง เรียกกันว่า บ้านกุงเก่า 

(กงุ เป็นชือ่ต้นไม้ชนดิหนึง่) และวดัท่ีตัง้ขึน้ใหม่นีก้ไ็ด้ชือ่ว่า วดับ้านกงุเก่า ต่อมาภาย

หลงัจงึได้เปลีย่นชือ่เป็นวัดประชาคมวนาราม และหมูบ้่านกงุเก่านีต่้อมากไ็ด้เปล่ียนชือ่

เป็นบ้านศรีสมเด็จ ซึ่งตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) 

วัดพระศรีมหาธาตุ ซ่ึงได้เมตตามาเย่ียมวัดนี้และหมู่บ้านนี้บ่อยครั้ง ส่วนค�าว่า ศรี  

น้ันกห็มายถงึพระอาจารย์ศร ีมหาวโีร ซึง่เป็นผูร้เิริม่ให้เกดิหมู่บ้านนีข้ึน้ และเป็นผูใ้ห้ 

ความอบอุน่และอบรมสัง่สอนชาวบ้านนี ้ให้มศีรทัธาปสาทะและมคีวามสขุมัน่คงอยูใ่น

ร่มเงาของพระพทุธศาสนา หมู่บ้านนีมี้ครอบครวัอาศยัอยู ่๘๑ ครอบครวั มปีระชาชน

ทั้งสิ้นราว ๖๐๐ คน วัดนี้มีต้นไม้มาก ทั้งไม้ใหญ่และไม้เล็ก และยังมีผลไม้ต่าง ๆ 
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เช่น มะพร้าว มะม่วง เป็นต้นอีกมากมาย น่ารื่นรมย์ เหมาะแก่การที่จะบ�าเพ็ญ 

สมณธรรม บริเวณภายในวัดก็รักษาความสะอาดเรียบร้อย มีน�้าและไฟฟ้าใช้บริบูรณ์ 

ปัจจุบันมีเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถเก่า ๑ หลัง กุฏิ ๓๐ หลัง โดยปลูกอยู่ 

ห่าง ๆ กัน กระจายไปทัว่บรเิวณวดั ศาลาการเปรยีญใหญ่ ๑ หลงั เป็นศาลา ๒ ชัน้  

กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร และก�าลังสร้างถงัน�า้ขนาดใหญ่ โดยหล่อด้วยคอนกรตี

กว้างและลกึมาก อยู่ใกล้ ๆ กับศาลาหลังใหญ่ มีสระน�้าขนาดใหญ่ ๑ สระ กว้างถึง 

๓๐ ไร่ ในพรรษากาลมีพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓๐ รูป ขณะที่ไปเย่ียมนั้น  

มีพระ ๓๐ รูป สามเณร ๒ รูป และมีพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ๓ รูป เนื่องจากวัดนี้

เป็นวัดกรรมฐาน จึงไม่มีการจัดการศึกษาเล่าเรียนแบบนักเรียนธรรมและบาลี

ส�าหรบัพระอาจารย์ศร ีมหาวีโร นัน้ กล่าวได้ว่า เป็นพระอาจารย์ทีม่ผีูเ้คารพ

นับถือมาก และได้ทราบว่า นอกจากวัดประชาคมวนารามนีแ้ล้ว ท่านยงัได้ไปตัง้ส�านกั

กรรมฐานเป็นสาขาไว้ในที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง คือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี้ ๔ แห่ง  

คือ วัดโนนสวรรค์ วัดบ้านก่อ วัดบ้านกุงเก่า วัดป่าขวัญเมือง ที่จังหวัดเลย ๒ ส�านัก 

คือ วัดถ�า้มโหฬาร วดัถ�า้กว้าง ท่ีจงัหวดันครพนม ๓ ส�านกั คอื วดับ้านขามเฒ่า  

วดับ้านหวัดง วัดบ้านนาโดน ที่จังหวัดอุดรธานี ๑ ส�านักคือ วัดหนองแสง และท่ี 

จังหวดัจันทบุรอีกีหนึง่ส�านกั ส�านกัต่าง ๆ เหล่านี ้กม็พีระทีอ่อกไปจากส�านกัของท่าน

อาจารย์ศรเีป็นผูป้กครองดแูล จงึกล่าวได้ว่าพระอาจารย์ศรี มหาวโีร เป็นผู้ทีม่ผีูเ้คารพ

นบัถอืมากทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ และพลงัแห่งความเคารพนบัถือดงักล่าวนี ้กส็ามารถ

จะเห็นได้จากการถาวรวัตถุที่วัดประชาคมวนารามนี้ เช่น ศาลาหลังใหญ่ดังกล่าวแล้ว 

และความประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ในอาณาบริเวณรอบวัดประชาคมฯ นี้ 

เป็นต้น
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วันที่ ๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จฯ ออกบิณฑบาต พร้อมด้วยพระอาจารย์ศรี  

พระอนุจรในคณะ และพระภิกษุสามเณรท้องถ่ินโดยพร้อมเพรียง มีการตีระฆังเป็น

สญัญาณในการออกบณิฑบาต ซึง่เป็นธรรมเนยีมของวัดนี ้โคจรคามกคื็อบ้านศรสีมเดจ็

ซึง่อยูห่น้าวดั และไม่ไกลจากวดันกั มีประชาชนชาวบ้านศรีสมเดจ็ออกมาเรียงแถวรอ

ใส่บาตรเป็นระเบยีบเรยีบร้อยประมาณ ๓๐๐ คน พระภกิษสุามเณร ได้เดนิเรยีงแถว

รบัอาหารบณิฑบาตตามล�าดบั มคีนคอยถ่ายอาหารจากบาตรทีเ่ตม็ตลอดทาง อาหาร

ที่ชาวบ้านน�ามาใส่บาตร ก็เป็นอาหารตามมีตามได้แบบพื้นบ้าน และมาใส่บาตรกัน

ด้วยศรัทธาจรงิ ๆ เพราะบางคนแม้จะมขีองเพยีงเลก็น้อย กอ็ตุส่าห์น�ามาแบ่งใส่บาตร

เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าพร้อมกันที่ศาลาใหญ่ ก่อนฉันสมเด็จฯ 

น�าอนุโมทนาเสร็จแล้วจึงฉัน ในระหว่างที่พระภิกษุสามเณรก�าลังฉันภัตตาหารเช้านั้น 

ชาวบ้านที่มาร่วมท�าบุญ ณ ศาลา ได้พร้อมกันท�าวัตรเช้าและสวดพระสูตรและ  

คาถาแปล สวดได้พร้อมเพรยีงกนัอย่างดยีิง่ และสวดได้โดยไม่ต้องดแูบบ ดูเหมอืนว่า

ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถสวดได้เกือบทุกคน ไม่มีแก่งแย่งกันระหว่างสวด 

แสดงให้เห็นถึงผู้มีศรัทธาปสาทะ มั่นคง หนักแน่นในพระพุทธศาสนา และแสดงให้

เห็นถึงความสามารถของพระอาจารย์ศรี ที่สามารถฝึกฝนอบรมชาวบ้านจ�านวนมาก

ให้มคีวามเคารพนบัถอืม่ันคงในพระรตันตรยั มศีลีธรรม รกัษาขนบธรรมเนยีมอนัดงีาม

ของตนไว้ และเอาใจใส่ในการท�าวัตรสวดมนต์ จนเกือบจะกล่าวได้ว่าแทบทุกคน  

จึงสามารถท�าวัตรสวดมนต์รวมกันจ�านวนมาก ๆ ได้โดยพร้อมเพรียงไพเราะ ได้เป็น 
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อย่างด ีและรูส้กึว่าทุกคนได้รบัการฝึกอบรมให้มรีะเบยีบวนิยั ท�าอะไรให้พร้อมเพรยีง

กันให้เป็นอาณัติสัญญาณ เป็นต้น นับว่าเป็นภาพที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นทุกคน

เมื่อพระภิกษุสามเณรฉันแล้ว บรรดาข้าราชการและชาวบ้านที่มาร่วมท�าบุญ 

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมกัน สมเด็จฯ กลับไปพักผ่อน ณ  

กฏุริบัรอง พ.ต.อ.สุพล พรหมนุรักษ์ ได้ตามสนทนาและได้กราบเรียนถึงความเป็นไป

ทัง้ทางด้านปกครองประชาชน และสภาวะการณ์ต่าง ๆ ในจงัหวดัร้อยเอด็ แด่ สมเดจ็ฯ 

ท�าให้ได้ทราบถงึภาวการณ์อันน่าหนกัใจบางประการ และความรูสึ้กนกึคดิของประชาชน

บางกลุ่มที่มีต่อราชการ อันเป็นหน้าท่ีทางบ้านเมืองจักได้พิจารณาแก้ไขให้ดีขึ้นโดย

ยุติธรรม

เวลา ๐๙.๔๐ น. ทางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดประชาคมวนาราม  

ได้อาราธนาสมเด็จฯ ประกอบพิธีเปิดป้าย “มหาวีรธรรมสภา” คือ ศาลาหลังใหญ่  

อันเป็นที่ประชุมฟังธรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นายศรีศักดิ์ ดีศรีแก้ว 

หวัหน้าหมวดการศกึษาอ�าเภอเมือง อ่านรายงานเกีย่วกบัการสร้าง “มหาวีรธรรมสภา” 

ถวายแด่สมเดจ็ฯ ความว่า ขอประทานกราบนมสัการเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร 

ทีค่ารวะอย่างสงู เกล้ากระผมพร้อมด้วยก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน คร ูนกัเรยีน และประชาชน  

ชาวต�าบลโพธ์ิทอง และต�าบลใกล้เคียง รู้สึกซาบซึ้งในเมตตาธรรมของเจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้โปรดเมตตา  

มาเยี่ยมเยียนพวกเกล้ากระผม และรูส้กึเป็นเกยีรต ิ เป็นอดุมมงคลอย่างยิง่ ในการที ่

เจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ จะได้โปรดเมตตาเปิดป้ายศาลา “มหาวีรธรรมสภา” นี้ ก่อนอื่น

เกล้าฯ ขอประทานกราบนมัสการถวายรายงานความเป็นมา ของวดัประชาคมวนาราม

และศาลาหลังนี้ พอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้

ที่ตั้งวัดนี้เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบ้านกุงเก่า ซึ่งถูกร้างมาแล้ว 

ประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ มีสภาพเป็นป่าทึบ ตั้งอยู่ในท้องที่ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พระอาจารย์ศรี มหาวีโร เจ้าอาวาส

รูปปัจจุบนั ได้เดนิธดุงค์มาจากจงัหวดันครพนม มาพกัวเิวกเจรญิสมณธรรมกรรมฐาน

อยู่ที่น้ี ประชาชนในละแวกนี้เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันอาราธนาท่านให้อยู่

โปรดต่อไป และจดัตัง้เป็นวดัโดยล�าดบั โดยให้ชือ่ว่า “วดัประชาคมวนาราม” ปัจจบุนั



347รายงานการเย่ียมวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มเีนือ้ทีท่ัง้หมด ๑๖๐ ไร่ ได้แบ่งออกเป็นเขตพทุธาวาส ๔๐ ไร่ เขตสังฆาวาส ๔๐ ไร่ 

เขตสระน�้า ๓๐ ไร่ เขตฌาปณสถาน ๑๐ ไร่ และเขตพฤกษชาติ ๔๐ ไร่ มีอุโบสถ 

๑ หลัง กุฏิ ๓๐ หลัง หอสวด ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง ศาลา สุสาน ๑ หลัง  

สระน�้า ๘ สระ และถังเก็บน�้าฝนขนาดใหญ่ ๓ ถัง เนื่องจากวัดนี้ มีประชาชน 

ศรัทธาเลื่อมใส และนิยมมาท�าบุญกันเป็นจ�านวนมาก และทางราชการก็ได้อาศัย 

สถานที่ประชุมสัมมนาในกิจการต่าง ๆ อยู ่เสมอ ประกอบทั้งพุทธศาสนิกชน  

ประกอบศาสนกิจก็มากมายแออัด จนกระทั่งศาลาโรงธรรมหลังที่สร้างไว้เดิม  

ไม่สามารถจะอ�านวยความสะดวกได้เท่าที่ควร คณะกรรมการซึ่งมีพระอาจารย์ศรี  

มหาวีโร เจ้าอาวาสเป็นประธานได้มองเห็นความจ�าเป็นด้านนี้ จึงได้พร้อมใจกันเป็น

เอกฉันท์สร้างศาลาหลังนี้ขึ้น ซึ่งมีขนาดยาว ๖๐ เมตร กว้าง ๒๔ เมตร คอนกรีต 

๒ ชั้น ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๑๒ มพีระเดชพระคณุ

เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ พระมหาวรีวงศ์ วดัพระศรมีหาธาตุ เป็นประธาน เริม่ลงมือก่อสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๑๓ การก่อสร้างไดด้�าเนินมาโดยล�าดับจนถงึปัจจบุนันี ้ สิน้ค่าก่อสร้างไปแล้ว

ประมาณ สามล้านบาทเศษ (ทุนในการก่อสร้างนี้ ได้จากประชาชนผู้มีศรัทธาบริจาค

รวมกนั และกรมการศาสนาสมทบอกี ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) 

การก่อสร้างคาดว่าส�าเร็จไปแล้วประมาณ ๙๕% เพ่ือเป็นสิริมงคลจึงได้พร้อมใจกัน

ขนานนามศาลาหลังนี้ว่า “มหาวีรธรรมสภา” ด้วยความเห็นชอบของพระเดชพระคุณ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

บัดน้ีได้เวลาอันเป็นศุภอุดมมงคลฤกษ์แล้ว จึงขอประทานกราบนมัสการเจ้า 

พระคณุสมเดจ็ฯ ได้โปรดเมตตาเปิดป้าย “มหาวีรธรรมสภา” เพือ่เป็นสิรสิวัสดพิพิฒัน 

มงคลสมบูรณ์พูลผลสืบไปชั่วกาลนานเทอญฯ

 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

รายงานจบแล้ว ได้เวลา ๙.๔๐ น. สมเดจ็ฯ ออกไปบรเิวณทีเ่ตรยีมไว้หน้าศาลา 

ดึงสายป่านเปิดป้ายชือ่ “มหาวรีธรรมสภา” พระสงฆ์ทีป่ระชมุอยูภ่ายในศาลา ทัง้หมด

สวดชัยมงคลคาถา เสร็จแล้วสมเด็จฯ ปลูกต้นไทร (ต้นกลาง) บริเวณหน้า 

มหาวีรธรรมสภา พระเทพกวี ปลูกอีกหนึ่งต้น พระราชวราลังการปลูกอีกหนึ่งต้น  

เป็นเสร็จพิธี
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หลังจากปลูกต้นไม้แล้ว สมเด็จฯ เข้าสู่ศาลา เตรียมการเพื่อประทานโอวาท 

ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน หัวหน้าหมวดการศึกษาอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด

เป็นพธิกีร อาราธนาเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ขึน้สูธ่รรมาสน์ แล้วอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 

สมเด็จฯ ได้แสดงธรรมกถาดังนี้

“รูส้กึซาบซึง้และโมทนาเป็นอย่างย่ิง ทีป่รากฏว่าท่านทัง้หลายได้รบัความสงบสขุ 

ความมมีารยาท อาการกาย วาจา งดงาม ยดึมัน่อยูใ่นพระพทุธศาสนา อนัเป็นผลมา

จากการฝึกอบรมของท่านอาจารย์ศร ีมหาวโีร กข็อให้ท่านทัง้หลายช่วยกนัด�ารงรกัษา

พระพทุธศาสนา ด้วยการปฏบิตัพิระพุทธศาสนา และอบรมลกูหลานของตนผูเ้ป็นเด็ก ๆ 

ให้มีความรู้ มีศรัทธาตั้งมั่นและปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

บัดนี้ เกิดมีความเจริญแผนใหม่ต่าง ๆ ขึ้นเป็นอันมาก บางส่วนก็น�าความ

เจริญมาให้ เช่น การจดัตัง้โรงเรยีนสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ และการพฒันาอาชพีต่าง ๆ 

เป็นต้น เป็นการส่งเสริมปัญญา อันเป็นแสงสว่างท่ีจะน�าทางของชีวิตสืบไปภายหน้า 

การบ�ารุงทางปัญญาอันเกี่ยวแก่การศึกษานี้เป็นส่ิงที่จ�าเป็น ฉะนั้น จึงขอให้ช่วยกัน

บ�ารงุการศกึษา และอบรมลกูหลานให้เล่าเรียนศกึษา ให้ได้ปัญญาอนัเป็นแสงสว่างดงั

กล่าว แต่ว่ายงัมอีกีส่วนหนึง่ทีเ่ป็นดวงปัญญาอันประเสรฐิ คอืเป็นดวงปัญญาอนับงัเกดิ

ข้ึนในธรรมะ ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นแสงสว่างทีน่�าให้เรารูจ้กัผดิชอบ ชัว่ดี 

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ ตลอดจนถงึให้รูจ้กัสจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ อนัเป็น

เครือ่งบ�าบดัทกุข์ เป็นปัญญาทีส่�าคญั ฉะนัน้ ทกุคนจึงควรศกึษาให้รูจ้กัพระพทุธศาสนา

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และอบรมลูกหลานให้รู้จักพระพุทธศาสนา ให้ได้ปัญญา

ในพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งด้วย

ปัญญาทั้ง ๒ ส่วนนี้ คือ ปัญญาทางโลก อันได้แก่การศึกษาเล่าเรียน ก็เป็น

สิ่งจ�าเป็น ปัญญาทางธรรมคือการรู้จักค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น

ผู้ที่เล่าเรียนทางโลกมีความรู้มากนั้น มิใช่เป็นคนดีเสมอไป ใช้ความรู้ไปใน

ทางที่ผิด เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็มีมาก เมื่อเป็นคนไม่ดีแล้ว ก็สามารถท�าความ

ชั่วได้มากกว่าคนที่มีความรู้น้อย ส่วนความรู้ทางธรรมนั้น เป็นความรู้อันบริสุทธิ์  

เป็นความรู้ทีค่อยเตอืนใจเราอยูเ่สมอว่า นัน้เป็นความชัว่ไม่ควรท�า นีเ่ป็นความดต้ีองรบีท�า 
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เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นความชั่ว อะไรเป็นความดี เพราะฉะนั้น ปัญญาทาง

ธรรมจึงเป็นปัญญาอันบริสุทธิ์ และเมื่อย่ิงมีความรู้ทางโลกดีด้วย ก็จะสามารถใช้ 

ความรูน้ั้นประกอบสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากย่ิงขึน้ ทกุคนจงึควรอบรม

ปัญญาทางธรรมด้วย

คนเรานัน้ ย่อมมีความโน้มน้อมไปในทางชัว่ได้ง่ายกว่าในทางด ีเพราะถกูกเิลส

ตัณหาคอยดึงใจไปสู่ทางต�่าเสมอ ดังจะเห็นได้ว่า คนเราท�าความช่ัวต่าง ๆ โดยที ่

ไม่ต้องรับการสั่งสอนจากใคร เพราะฉะน้ัน ปัญญาอันบริสุทธิ์ในพุทธธรรมจึงจ�าเป็น

ส�าหรับทุกคน เพื่อเป็นเครื่องห้ามเครื่องกั้นมิให้คนท�าความชั่ว แต่จะคอยหนุนขึ้นไป

สู่ความดีโดยล�าดับ

การทีท่่านทัง้หลายได้มาพบพระพุทธศาสนา อนัเป็นมรดกสบืมาแต่บรรพบรุษุ 

และได้มาพบท่านอาจารย์ศรี มหาวโีร ซ่ึงเป็นผูใ้ห้การอบรมพระพทุธศาสนา ตลอดจน

การปฏิบัติทางจิตใจ จนท�าให้ท่านทั้งหลายโน้มน้อมขึ้นมาสู่ธรรม สามารถที่จะปฏิบัติ

ในทาน ศลี ภาวนา และมบุีญเขตอยูใ่กล้ ๆ นับว่าเป็นลาภของท่านทัง้หลาย แต่กอ็ย่า

ประมาท เพราะปัจจุบันนี้ กระแสของความเจริญทั้งหลายก�าลังไหลบ่าเข้ามา ปัญญา

ทางโลกในโรงเรียนน้ันไม่เป็นอะไร เพราะมีแต่ส่ิงที่เป็นคุณ แต่วิชานอกโรงเรียนที่ 

เข้ามาน้ัน เช่น วิชาโจรกรรม อาชญากรรม คดโกง เป็นต้น อันจะเป็นสิ่งชักจูง 

เด็ก ๆ ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ไปในทางที่ชั่วนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาท ควรระมัดระวัง

และอบรมส่ังสอนบตุรหลานของท่าน ให้ยึดมัน่อยู่ในพระรตันตรยั จกัได้เป็นผูเ้จรญิใน

กาลภายหน้า เพราะว่าความที่มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยนั้น ย่อมจะเป็นเครื่อง

ป้องกนัเยาวชนไว้ไม่ให้หลงใหลไปในทางทีช่ัว่ และสามารถรักษาจารีตประเพณพีร้อมท้ัง

ความประพฤติอันดีงามให้ด�ารงอยู่สืบไป

บัดน้ี จักได้น�าหลักธรรมท่ีว่าด้วยวิธีปฏิบัติ อันจะยังพระสัทธรรมศาสนาให้

เจริญไม่เสื่อม ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ๕ ประการ มาแสดงดังต่อไปนี้ 

๑. ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ 

๒.  ตั้งใจเรียนธรรมโดยเคารพ

๓.  ตั้งใจทรงจ�าธรรมไว้โดยเคารพ
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๔.  ตั้งใจพิจารณาให้รู้เนื้อความของธรรมที่ทรงจ�าไว้นั้นโดยเคารพ

๕.  ตัง้ใจปฏบัิตธิรรม กล่าวคอื เมือ่รูธ้รรม รูอ้รรถคอืเนือ้ความของธรรมแล้ว 

ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมโดยเคารพ

การปฏบิตัธิรรมข้อหนึง่ข้อใดนัน้ ต้องให้เหมาะแก่ความประสงค์ทีต้่องการใน

ธรรมข้อน้ัน เช่น การท�าทาน มิใช่ว่าไปลกัขโมยเขาหรอืหยบิยมืเขามาท�าทาน แต่ต้อง

แสวงหาทรพัย์โดยสมัมาชพี ให้เกิดมทีรพัย์ขึน้เสียก่อน แล้วจึงให้ทาน และให้โดยการ

เลือกให้ คือ ให้สิ่งท่ีควรให้แก่บุคคลท่ีควรให้ดังนี้จึงจะเป็นกุศลทาน สัปปุริสทาน  

และชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

การท�าทานนัน้ ต้องรูค้วามประสงค์อกีประการหนึง่ว่า เพือ่ก�าจดัโลภะ มัจฉรยิะ

ในสันดานของตน เมื่อท�าทานก็ให้ตั้งใจว่า เราจะให้ทานเพื่อก�าจัดโลภะ มัจฉริยะ  

ในสันดานของตน

ในการที่จะรักษาศีล ก็เช่นเดียวกัน ให้ท�าความตั้งใจว่า เราจะรักษาศีลเพื่อ

ก�าจัดตัวโทสะ คือ ความประทุษร้ายตนเอง และประทุษร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อน

ในการทีจ่ะบ�าเพญ็ภาวนา อบรมจิต เช่น ท�ากรรมฐาน ท�าจติใจให้เป็นสมาธิ

อบรมปัญญา บ�าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ก็เพื่อก�าจัดนิวรณ์ ก�าจัดโมหะอุปาทาน

รวมความว่า มุ่งท่ีจะก�าจัดกิเลสกองโลภะ มัจฉริยะบ้าง กองโทสะบ้าง  

กองโมหะบ้าง นีแ่หละเป็นบญุตวัแท้ เพราะการท�าบญุกค็อืการท�าจติใจให้บริสทุธิน์ีเ้อง 

ความบรสิทุธิน้ี์แหละเป็นตวับญุแท้ ความสขุท่ีเกดิจากความบรสุิทธิน์ีแ้หละ เป็นตวับญุ

ที่เป็นส่วนผล เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย

อย่ากลัวต่อบุญเลย ค�าว่าบุญนี้ เป็นชื่อของความสุข” ดังนี้ นี่เป็นความมุ่งหมายของ

การบ�าเพ็ญบญุในพระพุทธศาสนา เมือ่ท�าบญุให้ถกูต้องดงันีแ้ล้ว กช็ือ่ว่าประพฤตธิรรม

สมควรแก่ธรรม

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาลรักษาสาธุชน  

ทั้งหลาย ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทรงประกาศไว้แล้ว ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ คน เทอญ.”
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เมื่อจบธรรมกถาแล้ว สมเด็จฯ ประทานของท่ีระลึก แก่ประธานกรรมการ 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจ�าหมู่บ้านศรีสมเด็จ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ  

อนามัยต�าบล และผู้ท่ีมาร่วมให้การต้อนรับอีกสองสามท่าน พอดีเวลาจวนเพล  

อุบาสกอุบาสิกาช่วยกันจัดภัตตาหารเพลถวายสมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม  

เมื่อได้เวลาสมเด็จฯ และพระอนุจรฉันภัตตาหารเพล ภิกษุสามเณรวัดนี้ฉันหนเดียว 

ฉะนัน้ จงึมเีฉพาะคณะของสมเดจ็ฯ เท่านัน้ทีฉ่นัเพล เมือ่ฉนัเพลเสรจ็แล้ว เตรยีมเพือ่

เดินทางต่อไปยังวัดบึงพระลานชัย ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางจากวัดประชาคมวนาราม พระภิกษุสามเณร 

วดัประชาคมวนาราม พร้อมทัง้พทุธศาสนกิชนแห่งหมูบ้่านศรสีมเดจ็ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ในการต้อนรับทุกคน ได้มาพร้อมกันที่บริเวณหน้าศาลามหาวีรธรรมสภา ชาวบ้านได้

ตัง้แถวส่งสองข้างทาง ต้ังแต่หน้าศาลาไปจนถึงประตวูดั เมือ่ได้เวลา สมเดจ็ฯ พร้อมด้วย

คณะได้มาขึ้นรถยนต์ที่หน้าศาลา ลาท่านอาจารย์ศรี มหาวีโร และพระภิกษุสามเณร

ที่มาส่ง เม่ือรถยนต์ของสมเด็จฯ เคล่ือนท่ี ประชาชนทุกคนที่นั่งตั้งแถวรับในที่นั้น 

พร้อมกันกราบสมเด็จฯ เป็นภาพที่ประทับใจมาก และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง 

ความเลือ่มใสม่ันคงในพระพทุธศาสนาของประชาชนในถิน่นัน้ ในระหว่างเดนิทางจาก

วัดประชาคมวนารามไปยังบึงพระลานชัย ฝนตกเล็กน้อย แต่ก็ท�าให้เกิดความชุ่มเย็น

พอสมควร

เวลา ๑๓.๐๗ น. ถึงวัดบึงพระลานชัย คณะข้าราชการน�าโดย นายสมบูรณ์ 

ไทยวัชรามาศ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่ายได้ให้การต้อนรับ  

เมือ่สมเด็จฯ ลงจากรถยนต์แล้ว พระครสูริธิรรมภติ (ศรจีนัทร์ ปฺุรโถ) เจ้าอาวาส

วดับงึพระลานชยั เจ้าคณะจงัหวดัร้อยเอด็ (ธรรมยุต) ได้ให้การต้อนรบั และน�าสมเดจ็ฯ 

เข้าสูอ่โุบสถ พระภกิษสุามเณรประชุมรอต้อนรบัอยูใ่นอโุบสถ สมเดจ็ฯ จดุเครือ่งบชูา

พระรัตนตรัย แล้วปราศรยักบัผูท้ีม่าต้อนรบัพอสมควรแก่เวลาแล้ว พระครสิูรธิรรมโสภติ 

น�าสมเด็จฯ ไปยังกุฏิรับรอง คณะสงฆ์ท่ีมาให้การต้อนรับที่วัดบึงพระลานชัยนี้ คือ 

พระครูสิริธรรมโสภิต เจ้าคณะจังหวัด พระครูคุณสารพินิจ (สุกวโร (เลื่อน) ป.ธ.๕) 

วัดเหนือ เจ้าคณะอ�าเภอเมือง พระครู วิมลธรรมานุวัตร (จิตเปโม สุดใจ)  

วดัวมิลนวิาส เจ้าคณะต�าบลในเมืองเขต ๒ พระครูวิจิตรคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
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ต�าบล พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรวัดบึงพระลานชัย วัดป่าศรีไพรวัน และวัดวิมล-

นิวาส ประมาณ ๗๐ รูป โดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดนั้น พรรษายังไม่ถึง ๒๐ แต่เป็น

ผู้ที่คล่องแคล่วทั้งการปฏิสันถาร การปกครองและการศึกษา เป็นผู้ที่มีความคิด 

ริเริ่มดี และได้ทราบว่าเป็นนักเทศน์ นักเผยแผ่ที่ส�าคัญรูปหนึ่งของจังหวัดนี้

เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมกถาอบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ 

ศาลาการเปรียญวัดบึงพระลานชัย คณะข้าราชการที่มารับการอบรมประกอบด้วย  

นายประมูล ศรัทธาทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ  

ปลัดจังหวัด นายสมพงษ์ โพธินาม นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเฉลิมชัย  

ประชุมกรรณ หัวหน้าศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ต.สุพล พรหมนุรักษ์  

ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น พร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชน อุบาสก

อบุาสกิา ราว ๒๐๐ คน เมือ่ทีป่ระชมุพร้อมแล้ว ก่อนทีจ่ะแสดงธรรมกถา พระเทพกว ี

รองเจ้าคณะภาค ๙ ได้อาราธนาสมเด็จฯ ให้มอบใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดบึงพระลาน

ชัย แก่พระครูสิริธรรมโสภิต ซึ่งยังรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ ณ โอกาสนี้ด้วย สมเด็จฯ 

มอบใบตราตั้ง พระสงฆ์ท่ีประชุมอยู่บนศาลาการเปรียญนั้น สวดชัยมงคลคาถา  

และคาถาอ�านวยพร เป็นเสร็จพิธี จากนั้น พิธีกรอาราธนา สมเด็จฯ ขึ้นสู่ธรรมาสน์ 

อาราธนาศีล รับศีลแล้ว อาราธนาธรรม สมเด็จฯ ได้ แสดงธรรมกถา ดังนี้

“เม่ือถึงภูมิภาคส่วนนี้ ก็ได้เห็นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก�าลังได้รับการพัฒนา  

ทั้งทางบ้านเมือง ทั้งทางศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ ความเจริญด้านต่าง ๆ ก็เป็นไปอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง โดยความร่วมมือของบุคคลทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็น 

ผู้ปกครอง และฝ่ายประชาชน รวมท้ังทางคณะสงฆ์ด้วย ซึ่งเมื่อรวมลงแล้วก็อยู่ใน 

หลักไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั่นเอง

ชาตินั้น ก็คือ ความเป็นชาติไทยที่ด�ารงมาตลอดกาลช้านาน และได้ช่วยกัน

ด�ารงรักษาไว้ จึงได้ด�ารงสวัสดีมาจนถึงบัดนี้

ศาสนานั้น ก็ได้แก่พระพุทธศาสนา ซึ่งคนไทยเรานับถือเป็นสรณะอันสูงสุด

มาตัง้แต่โบราณกาล และค�าสัง่สอนในพระพทุธศาสนากไ็ด้ท�าให้บงัเกดิเป็นนสิยั อธัยาศยั 
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อันงดงามของคนไทย รู้จักมีกตัญูกตเวที รู้จักมีเมตตากรุณา เป็นต้น สืบมาจนถึง

ทุกวันนี้

พระมหากษตัริย์นัน้เล่า คนไทยเรากไ็ด้มพีระมหากษตัรย์ิเป็นองค์พระประมขุ 

มาตัง้แต่โบราณกาล ทรงเป็นหลกัยดึเหนีย่ว เป็นทีร่วมจติใจของคนไทย และพระมหา

กษตัรย์ิกท็รงแผ่พระเมตตากรณุาไปยงัประชาชน ทรงปกครองด้วยตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรม 

เพราะฉะน้ัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเป็นหลักที่ยึดมั่นของคนไทยสืบมา

จนถึงบัดนี้

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า ความได้อตัภาพเป็นมนษุย์เป็นส่ิงท่ีได้มาโดยยาก 

เพื่อเป็นเครื่องเตือนว่า การที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นใครชั้นไหนก็ตาม ได้มา

โดยยากทั้งนั้น เพราะเป็นการได้มาด้วยอ�านาจกุศลมูล อันหมายถึงต้นของความดี 

ของบญุกศุลต่าง ๆ เมือ่เกดิมาแล้วกย็งัมกีรรมต่าง ๆ มาคอยส่งให้วิถีชวิีต ของแต่ละ

คนเป็นไปต่าง ๆ อีก และมีอายุสั้นบ้าง ยาวบ้าง

เมือ่มานกึดวู่าอะไรเล่า ทีเ่ป็นเครือ่งส่งให้เราด�าเนนิมาถึงจดุทีก่�าลงัเป็นอยู่ใน

บัดนี้ และที่จะเป็นด�าเนินต่อไปในภายหน้า ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 

สั่งสอนไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ว่าบางทีก็ไม่มีใครสนใจ ท้ังนี้ ก็เพราะมีหลายส่ิงมา

คอยแนะน�า มาคอยเตือนให้บุคคลท�าอย่างนั้นท�าอย่างนี้ บางอย่างก็เป็นมารภายใน 

คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาคอยเตอืนให้ท�าชัว่ บางอย่างก็เป็น “พระพทุธะ” 

คือผู้รู้ในใจของเราเอง มาคอยเตือนให้ท�าดี เพราะเหตุเหล่านี้เองที่ท�าให้เราไม่มั่นใจ 

ไม่เชือ่ค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า แต่ทกุคนทีเ่ป็นมาจนถงึบดันี ้กเ็ป็นไปตามค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้า จึงพิสูจน์ให้เห็นว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้ันเป็นสัจจะคือ 

ความจริง ดังเช่น ค�าสอนท่ีว่า ความเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาด้วยอ�านาจของบุญกุศล 

แต่ในขณะเดยีวกนั กม็กีรรมอย่างอืน่ ๆ มาอปุถมัภ์บ้าง มาตดัรอนบ้าง เพราะคนเรา

ท�ากรรมต่าง ๆ ไว้ในอดีตมาก และในจิตใจเราก็ยังมีอาสวะคือความชั่วที่เก็บไว้ในใจ 

และความดท่ีีเรยีกว่าบารมี เกบ็ไว้ในใจอีกด้วย คนเราจงึมทีัง้กรรมดกีรรมชัว่สลบัซบัซ้อน 

อันเป็นผลให้วิถีชีวิตของคนเราเป็นไปในปัจจุบัน แม้เช่นนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวาง

หลักไว้ว่า คนเรานั้นแม้จะมีกรรมเก่าเป็นมาอย่างไร มีจิตใจเป็นมาอย่างไรก็ตาม  
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ก็สามารถจะปรับปรุงตนเองให้เป็นไปในทางที่ดี ทางเจริญได้ในปัจจุบัน จึงได้ทรง 

สั่งสอนธรรมส�าหรับปฏิบัติไว้ทั้งสองอย่าง คือธรรมส�าหรับปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

และธรรมส�าหรับปฏิบัติตน

ธรรมส�าหรับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือมงคล ๓ ประการ ในมงคลสูตร คือ 

การไม่คบคนพาล ๑ การคบหาบณัฑติคอืคนด ี๑ การบชูาบคุคลทีค่วรบชูา ๑ คนเรา

ที่เกิดมาน้ัน ย่อมจะแวดล้อมไปด้วยบุคคลชนิดต่าง ๆ ท้ังคนพาลและทั้งบัณฑิต  

คนพาลก็จะคอยแนะน�าไปแต่ในทางชั่ว บัณฑิตย่อมจะแนะน�าไปแต่ในทางดี คนพาล

จึงเป็นผู้ที่ไม่ควรบูชา บัณฑิตย่อมเป็นผู้ที่ควรบูชา ฉะนั้น จึงต้องเลือกคบคนดีคือ

บัณฑิต อันที่จริงคนเรานั้นก็มีความเป็นคนพาล ความเป็นบัณฑิต และความเป็นผู้รู้

ควรเคารพบูชาอยู่ในตัวเช่นเดียวกัน แต่ว่าไม่ค่อยจะได้มองเข้ามาดูตนเอง ชอบมอง

แต่คนอื่น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า คนพาลทั้งหลายมีการโทษผู้อื่นเป็นก�าลัง  

ส่วนบัณฑิตมีการเพ่งโทษ คือมองเข้ามาดูตนเองเป็นก�าลัง

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงวางหลักธรรมไว้อีกหมวดหนึ่ง ส�าหรับที่จะ

ปฏิบัติตนเอง มี ๓ ประการ คือ การไม่ท�าบาปทั้งปวง ๑ การท�ากุศลคือความดีให้ 

ถึงพร้อม ๑ และการช�าระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใส ๑ กล่าวคือ ทุกคนย่อมรู้ดี 

ว่าอะไรเป็นความชัว่ ฉะนัน้ ก็จงพยายามทีจ่ะละเว้นความชัว่ต่าง ๆ เหล่านัน้เสียตาม

ความสามารถ ส่วนความดนีัน้ ทกุคนกย่็อมจะรูดี้เหมอืนกนัว่าอะไรเป็นความด ีฉะนัน้ 

ก็จงพยายามท�าแต่ความดี ตลอดถึงปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของตนด้วยดี ซึ่งก็นับว่าเป็น

ความดด้ีวย และการทีจ่ะท�าความดคีวามชัว่ต่าง ๆ นัน้ กเ็นือ่งมาจากจติของตนนีแ่หละ

เป็นส�าคัญ ถ้าใจขุ่นมัวก็เป็นเหตุให้ท�าความชั่ว ถ้าใจผ่องใสก็เป็นเหตุให้ท�าความดี  

และสิง่ทีม่าท�าให้จติใจขุน่มวันัน้กค็อื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ฉะนัน้ จงึต้อง

พยายามช�าระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากกิเลสเหล่านี้เสีย

เมือ่งดเว้นจติใจของตนเองจากกิเลสเหล่านีเ้สยีได้ก็จะเกดิเป็นศลีขึน้ และหลงั

จากนั้นก็ให้พยายามที่จะท�าความสงบใจต่อไป ให้ตั้งใจท�าความดีต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 

ระงบัความจองเวรจองภยัแก่ใคร ๆ หมด ท�าจติใจให้ประกอบด้วยความสงบ แผ่เมตตา

ออกไป เมื่อท�าใจได้ดังนี้ก็ย่อมจะมีความสุข
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จึงเห็นได้ว่าทุกคนท่ีเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ได้ด�ารงอยู่ด้วยอานุภาพของ 

พระธรรมของพระพทุธเจ้า คอื อานุภาพของการคบบณัฑติ ไม่คบคนพาล เคารพบชูา

ผู้ที่ควรเคารพบูชา ด้วยอานุภาพของการเว้นชั่ว ท�าดี และการช�าระจิตใจของตนให้

ผ่องใส ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าผลดีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งอันใดที่ทุก ๆ คนได้รับ

อยู่ในบัดน้ี เกิดจากอานุภาพของพระธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนไว้สองหมวดนี้

ทัง้นัน้ ส่วนผลทีต่รงกนัข้าม คอืความวบิตัเิสียหายต่าง ๆ นัน้กเ็กดิจากความท่ีไม่ปฏบิติั

ตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังกล่าวนี้ นี่แหละเป็นหลักธรรมที่เราควร

นับถือส�าหรับความเจริญในอนาคต

เราทั้งหลายได้เกิดมาร่วมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเดียวกัน จึงเป็น

เหมือนพี่น้องอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ก็ขอให้ทุกคนอย่าประมาทในอ�านาจวาสนา  

ในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า รับผิดชอบร่วมกัน  

ระวังไม่เบียดเบียนกัน ให้อภัยแก่กัน ไม่ตอบแทนกันในทางที่ชั่วร้าย ช่วยกันรักษา  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อเป็นได้ดังนี้ ก็จะสมกับที่ได้ชื่อว่าพุทธศาสนิกชน  

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา”

เมื่อจบการแสดงธรรมกถาแล้ว สมเด็จฯ ประทานหนังสือและคัมภีร์ไทยชุด

วชิรญาณวงศ์เทศนา แก่เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วมอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการ

จังหวดั ปลดัจงัหวดั นายกเทศมนตรี ท่ีปรกึษาผูว่้าราชการจงัหวดัฝ่ายทหาร และแจก

เหรียญพระไพรพีนิาศแก่ข้าราชการทีม่ารับโดยทัว่กนั เลกิประชมุแล้ว เจ้าคณะจงัหวดั

ร้อยเอ็ด น�าสมเด็จฯ ลงจากศาลาการเปรียญ มาปลูกต้นแก้วเป็นอนุสรณ์ที่บริเวณ 

ข้างศาลาการเปรยีญด้านทศิตะวนัตก ๑ ต้น มป้ีายปักไว้ด้วยว่าแก้ว สมเดจ็พระญาณสังวร 

วัดบวรนิเวศวิหาร ปลูกวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๑๔.๕๐ น. ออกจากวัดบึงพระลานชัยไปยังวัดโพธิ์รังสฤษฏิ์ ออกจาก

ตัวเมืองไปราว ๓ ก.ม. ทางทิศใต้ ถึงวัดโพธิ์รังสฤษฏิ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. มีคณะครู 

นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมือง เข้าแถวรับตั้งแต่ประตูเข้าวัดไปจนถึงศาลาที่รับรอง  

มพีระภกิษสุามเณรประชมุต้อนรบัอยูใ่นศาลาประมาณ ๘๐ รปู ส่วนมากเป็นสามเณร

เล็ก ๆ คณะสงฆ์ที่มาให้การต้อนรับประกอบด้วย พระครูศรีวิริยคุณ เจ้าคณะต�าบล 
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ในเมอืงเขต ๑ พระสมจติ เจ้าอาวาสวดับ้านโนนงาม พระสุด เจ้าอาวาสวัดโพธิร์งัสฤษฏิ์ 

พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณร วัดโพธิ์รังสฤษฏิ์ และวัดบ้านโนนงาม ส่วนฝ่ายบ้านเมือง

ก็ประกอบด้วยนายเพชร จันทราช เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเฉลิมชาย ประชุม

วรรณ หัวหน้าศึกษานิเทศฝ่ายสามัญ นายเด่น ติญรัตน์ ปลัดอ�าเภอโทเมืองร้อยเอ็ด 

นายผ่อง สกุลพานิชย์ ปลัดอ�าเภอโทเมืองร้อยเอ็ด นายสันติ กสิกรรมอ�าเภอเมือง  

นายบุญตา มั่งศรี ผู้ใหญ่บ้านโนนงาม นายบุญมา พิมพ์วิชัย ครูใหญ่โรงเรียน 

บ้านโนนเมือง

เมือ่สมเดจ็ฯ ถงึบรเิวณศาลาการเปรยีญ เจ้าคณะจงัหวดัร้อยเอด็ซึง่ตามขบวน

ไปด้วย ได้น�าสมเดจ็ฯ เข้าสูศ่าลาทีร่บัรอง ซึง่เป็นศาลาแบบท่ีสร้างชัว่คราว หลงัคามุงจาก 

ไม่มพีืน้ แต่ยกเป็นอาสน์สงฆ์ขึน้โดยรอบสามด้าน ตรงกลางว่าง เป็นทีส่�าหรบัตัง้เก้าอี้ 

และมีธรรมาสน์ไม้ตั้งอยู่ตรงกลางศาลาด้วย ไม่มีฝา แต่ใช้ไม้ไผ่ผูกเป็นรั้วกั้นแทนฝา

โดยรอบ เมื่อสมเด็จฯ เข้าสู่ศาลาแล้ว จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย เจ้าคณะจังหวัด

ร้อยเอ็ดซึ่งร่วมขบวนไปด้วย รายงานความเป็นไปของ ศูนย์โพธิ์พฤกษ์ว่า :-

“เกล้าฯ ขอประทานโอกาสกราบเรียนเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทีเ่คารพสักการะย่ิง 

เกล้าฯ ในนามผู้อ�านวยการศูนย์ฯ รู้สึกซาบซึ้งใจในเมตตากรุณาธิคุณของพระเดช

พระคณุเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ เป็นอย่างล้นพ้น ทีไ่ด้เมตตามาเยีย่มศนูย์โพธิพ์ฤกษ์จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ก่อนอื่นเกล้าฯ ขอประทานโอกาสถวายรายงานเกี่ยวกับศูนย์ฯ โดยสังเขป

ศูนย์โพธิ์พฤกษ์จังหวัดร้อยเอ็ดนี้ เป็นศูนย์อบรมระดับจังหวัด ได้จัดด�าเนิน

กิจการมาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี มูลเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้เกดิศนูย์โพธิพ์ฤกษ์จงัหวัดร้อยเอด็นัน้ 

สบืเน่ืองมาจากเกล้าฯ มโีอกาสได้เข้าไปรบัการอบรมเจ้าคณะอ�าเภอ และเข้าโรงเรยีน

พระสังฆาฏิการระดับเจ้าคณะอ�าเภอ ณ ส�านักงานคณะธรรมยุต และสภาการศึกษา

มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับฟังโอวาทพระมหาเถระพระเถรานุเถระ มีสิ่งหนึ่งที่ท่าน

เน้นหนัก คือ ต้องการความมั่นคงและก้าวหน้าของพระศาสนา และให้ประชาชนได้

มองเห็นผลงานของพระสงฆ์ไทยธรรมยุต โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระเดชพระคุณท่าน 

เจ้าคุณพระราชวราลังการ เลขาธิการคณะธรรมยุต ท่านฝากฝังเป็นพิเศษให้ช่วยกัน

จัดกิจกรรมที่อ�านวยประโยชน์สุข แก่ประชาชนและคณะสงฆ์ ที่ส�าคัญคือ กิจกรรมที่

เกี่ยวกับเยาวชนของชาติ
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เพือ่บชูาพระคุณของพระมหาเถระ และสนองความต้องการของพระเดชพระคณุ

ท่านเจ้าคณุเลขาธกิารคณะธรรมยตุ เกล้าฯ จงึน�าเร่ืองเข้าเสนอทีป่ระชมุสมยันัน้ เกล้าฯ 

ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอเมืองร้อยเอด็ (ธ) ท่ีประชมุมีความเห็นชอบและรบัหลกัการ 

ต่อมาจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน จัดตั้งรูปงานและวิธีด�าเนินงาน ฯลฯ ที่ประชุมได้

ตกลงแต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนินงานขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อให้มีหน้าที่บรหิารงานให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์สืบไป ศูนย์นี้ประกอบพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๔ 

โดยมีนายเมธี ส.ศรีสุภาพ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ 

จังหวดัร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระศลีคณุวสุิทธิ ์เจ้าคณะจงัหวดัร้อยเอด็ (ธ) 

เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คหบดี พ่อค้า ประชาชนชาว

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจ�านวนมาก

กิจกรรมของศูนย์โพธิ์พฤกษ์จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.  พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ประกอบพิธีบวชเยาวชนจ�านวน ๑๐๕ คน เพื่อให้การ 

 ศึกษาอบรมทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติ และภาคทัศนศึกษาเป็นเวลา  

 ๑ เดือน 

๒.  พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ประกอบพิธีบวชเยาวชนจ�านวน ๑๒๕ คน เพื่อให้การ 

 ศึกษาอบรมทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติ และภาคทัศนศึกษาเป็นเวลา  

 ๑ เดือน 

๓.  พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ประกอบพิธีบวชเยาวชนจ�านวน ๒๐๐ คน เพื่อ ให้การ 

 ศึกษาอบรม ทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติ และภาคทัศนศึกษาเป็นเวลา  

 ๑ เดือน 

ศูนย์โพธิ์พฤกษ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการ พ่อค้า 

ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงอย่างดียิ่ง ท่านที่จะลืมไปเสียไม่ได้คือ 

พระครูสุปัญญากรณ์ (พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕, ศน.บ.) วัดบุรณศิริมาตยาราม  

ท่านพระครูบรรณวัตร เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

ท่านพระครพูจิติรธรรมสาร วดัมชัฌนัตกิาราม กรงุเทพมหานคร ท่านทีก่ล่าวนามมา

นี้ได้เป็นก�าลังส�าคัญสนับสนุนทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์และด้านอื่น ๆ อีกเป็น
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จ�านวนมาก กจิกรรมของศนูย์ฯ จงึได้เจรญิก้าวหน้ามาโดยล�าดบั โครงการต่อไปศูนย์

โพธิ์พฤกษ์จังหวัดร้อยเอ็ด ก�าลังด�าเนินการขยายที่ดิน เพื่อสร้างวิทยาลัยพุทธศาสนา

ร้อยเอ็ด และพิพิธภัณฑ์ศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

บดันีไ้ด้เวลาอนัสมควรแล้ว เกล้าฯ ในนามผูอ้�านวยการศนูย์โพธิพ์ฤกษ์ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ขอประทานโอกาส ได้โปรดเมตตานุเคราะห์ให้โอวาทบรรดา ข้าราชการ 

กรรมการศูนย์โพธิ์พฤกษ์ กรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจ�าหมู่บ้าน (ก.ส.ศ.) 

และหน่วยสงเคราะห์พทุธมามกะผูเ้ยาว์ (นพ.ก.) ครู-อาจารย์ นกัเรยีน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน 

และสาธุชนทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสืบไป.” 

เมื่อจบรายงานแล้ว สมเด็จฯ ได้ประทานโอวาท ดังนี้ 

“ได้ฟังค�าแถลงของผูอ้�านวยการอบรมโพธิพ์ฤกษ์ วัดโพธิร์งัสฤษฎิ ์ได้ความรูว่้า 

ได้มีการอบรมเยาวชนขึ้นในภาคฤดูร้อน อันเป็นเวลาหยุดโรงเรียน ตามค�าแนะน�า 

ของเลขาธกิารคณะธรรมยุต ก็ขออนโุมทนา และเช่ือว่าบรรดาพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย 

ก็ได้อนุโมทนา จึงได้อนุญาตให้เด็กของตนเป็นอันมากมาเข้าบวช รับการอบรมและ

บรรดาผูท้ีมี่ความรู ้ท้ังฝ่ายพระและคฤหสัถ์ก็ได้มาช่วยเป็นวทิยากรให้การอบรม กช็ือ่

ว่าได้กระท�ากจิท่ีควรกระท�า อันควรแก่กาลสมยัเป็นอย่างยิง่ ปรากฏว่าการจดัให้มกีาร

บวชเณร และรับการอบรมในภาคฤดูร้อน ได้มีการจัดกันขึ้นหลายจังหวัด ในบัดนี ้

เมื่อจังหวัดนี้ได้จัดท�าขึ้นก็ชื่อว่า ได้ช่วยสงเคราะห์เยาวชนทั้งหลายในจังหวัดนี้ หน้าที่

ของพระภกิษสุามเณรนัน้ ในการท่ีจะเป็นทายกแก่ชาวบ้าน กค็อืเป็นธรรมทายก คือให้

ธรรม เพราะฉะนัน้ กถ็งึเวลาแล้วทีพ่ระภกิษสุงฆ์จะต้องเป็นธรรมทายก ผูใ้ห้ธรรมกนั

ให้ทั่วยิ่งขึ้น และดังที่คณะสงฆ์ได้จัดอยู่ในบัดนี้ ก็ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือการ

ให้การอบรมในวดัส่วนหนึง่ และการให้การอบรมถงึถิน่ทีอ่ยูข่องประชาชนอกีส่วนหนึง่

ประการแรกนัน้ ทางวดัทัง้หลายกไ็ด้จดัให้มกีารแสดงธรรมในวดั ในวนัธรรม

สวนะอยูเ่ป็นประจ�าส่วนหนึง่ จดัตัง้โรงเรียน เช่น จดัตัง้โรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ 

ตั้งส�านักอบรมดังเช่นที่วัดนี้ตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนดังที่ท่านเจ้าคณะผู้อ�านวยการ

ศนูย์ได้แถลงนัน้ ทัง้ได้ด�ารทิีจ่ะจดัตัง้ขึน้เป็นวิทยาลยัสงฆ์ เป็นการสร้างความเจรญิให้

ยิ่งข้ึนไปอีก เหล่าน้ีนับว่าเป็นการจัดข้ึนในวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจัดควรท�าอีกอย่างหนึ่ง 
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การเที่ยวจาริกไปให้การอบรมในถิ่นฐานต�าบลนั้น ๆ ของประชาชน นี่ก็เป็นหน้าที่อีก

อย่างหน่ึง ที่ทางคณะสงฆ์ด�าริจัดอยู่ในขณะนี้ ที่เรียกว่าเป็นกิจการพระธรรมทูต  

และอย่างหนึง่ทีท่างโรงเรยีนและทางคณะสงฆ์ควรจะร่วมมือกนักค็อืการทีจ่ดัให้มีพระ

ไปอบรมศลีธรรมแก่นกัเรยีนในโรงเรยีนในโอกาสอนัควร หรอืว่าการจดันกัเรยีนให้เข้า

มารับการอบรมในวัดในโอกาสอันควร เพราะว่าการจัดอบรมภาคฤดูร้อน โดยรับเด็ก

เข้ามาบวชเรียนนั้น ก็มีจ�านวนอันจ�ากัด ดังที่ท่านผู้อ�านวยการศูนย์ได้แถลงไว้  

คราวหนึ่งก็มีประมาณ ๑๐๐ กว่าคน แต่ว่า นักเรียนท้ังหลายมีจ�านวนเป็นอันมาก 

เพราะฉะนัน้ กค็วรทีจ่ะคดิด�ารจิดั เพือ่ให้เดก็ทัง้หลายท่ียงัเหลอือยูน่ัน้ได้รบัการอบรม

ได้ทัว่ถงึอกีด้วย ด้วยวธิท่ีีจะท�าได้ในโอกาสท่ีได้มาเยีย่มในสถานท่ีนี ้ได้เหน็เดก็ทัง้หลาย

มารับกันอยู่เป็นอันมาก ก็มี ความสุขใจ มีความสบายใจที่ได้มองเห็นเด็ก ซึ่งได้รับ

การฝึกอบรมให้มคีวามเคารพในพระพทุธศาสนา ตามพืน้เพประเพณอีนัดงีามของบ้าน

เมอืง และตามการอบรมของพระภิกษุสงฆ์ของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ทั้งเด็กนั้นก็อยู่

ในวัยอันสดชื่น มีความสุข ความสบายใจ

แต่ก็ไม่มีความสบายใจอีกอันหนึ่ง ในเมื่อมองต่อไปข้างหน้าว่า เด็กเหล่านี้  

จะได้รบัการศกึษาอย่างไร ? และประกอบการงานเปน็อย่างไร ? เพราะว่าประชาชน 

ก็มากขึ้นทุกที เพราะฉะน้ัน ในขณะน้ีก็ขอฝากให้บรรดาท่านทั้งหลายตลอดจนถึง 

คณะสงฆ์ จะต้องช่วยกันด�าริเอาไว้ เพราะว่าในเวลาข้างหน้านั้น ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี 

อันที่จริงก็คล้ายว่านาน แต่ก็ไม่นานนัก

เพราะฉะนัน้ บรรดาท่านทัง้หลายทัง้ฝ่ายคณะสงฆ์ ทัง้ฝ่ายฆราวาส ผูม้ภีาระ

หน้าที่ในการจัดในการท�าการต่าง ๆ ในเวลานี้ ก็ขอให้ช่วยกันด�าริจัดด�าริท�าที่จะ 

ให้เด็กทั้งหลายในบัดนี้ได้มีการเรียนดี มีความประพฤติดี มีอาชีพการงานดีสืบต่อไป

ในอนาคต เพ่ือความสขุความเจรญิ ซ่ึงจะมทีัง้ในปัจจุบนัและจะมต่ีอไปข้างหน้า ในกาล

ต่อไปข้างหน้านั้น ก็จะเป็นผลที่เราทั้งหลายจะต้องด�าริการจัดการท�ากันตั้งแต่บัดนี้

โครงการศูนย์อบรมตามที่ผู้อ�านวยการได้แถลงนั้น ก็เป็นวิธีอันหนึ่งส�าหรับที่

จะช่วยให้บรรลุผลดังกล่าว แต่ว่าจะต้องมีวิธีอย่างอื่น ๆ ทุกวิธี ทั้งทางบ้านทั้งทางวัด 

ร่วมมือกันจัดร่วมมือกันท�าให้ครบถ้วน เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ความเจริญ ความสุขสบาย

สมบูรณ์ภายหน้าที่เด็กเหล่านี้จะได้รับต่อไป ก็จะบรรลุถึง
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ในท่ีสุดนี้ ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศลได้อภิบาล  

รกัษาท่านทัง้ปวงให้มีความเจรญิด้วยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ และมคีวามเจรญิในธรรม

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุก ๆ ท่าน เทอญ.”

เมื่อโอวาทจบแล้ว ได้มอบหนังสือเป็นท่ีระลึกแก่เจ้าอาวาสวัดโพธิ์รังสฤษฏิ์ 

เจ้าคณะต�าบลในเมืองเขต ๑ และเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนงาม ประทานของที่ระลึกแก่

ครูใหญ่โรงเรยีนบ้านโนนเมอืง ผูใ้หญ่บ้าน พร้อมทัง้ผูช่้วยผูใ้หญ่อกี ๒ คน แจกหนงัสอื

แก่พระภิกษุสามเณร และแจกเหรียญไพรีพินาศ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโนนเมือง

ที่มาต้อนรับโดยทั่วถึง แล้วเลิกประชุม เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดน�าสมเด็จฯ ออกไปที่

บริเวณสนามข้างศาลา ปลูกต้นแก้วเป็นที่ระลึก ๑ ต้น เสร็จแล้วก็น�า สมเด็จฯ  

เดินดบูริเวณวดั

วัดนี้เป็นที่ตั้งศูนย์อบรมโพธิ์พฤกษ์ หน่วยนพกะ และคณะกรรมการส่งเสริม

พระพุทธศาสนา (ก.ส.ศ.) มีการบวชเยาวชนเป็นสามเณรเพ่ือรับการฝึกอบรมใน

ระหว่างหยุดเรยีนภาคฤดรู้อนปีละประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ รปูทกุปี และได้มโีครงการ

ที่จะจัดตั้งที่นี้เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูป 

“วิทยาลัยสงฆ์” ในโอกาสต่อไปอีกด้วย

วดัโพธิร์งัสฤษฏิส์ร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยพระโพธิญาณมุน ี(ค�า สุวรรณกฏู  

ป.ธ.๕) อดตีเจ้าคณะจังหวดัร้อยเอด็ (ธรรมยตุ) ภายหลงัได้ลาสกิขา อยูใ่นเขตต�าบล

เหนือเมือง อ�าเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองราว ๓ ก.ม. ไปทางทิศใต้ มีเสนาสนะที่เป็น

หลักฐานถาวรแล้ว คือกุฏิ ๑๘ หลัง เป็นกุฏิครึ่งปูนครึ่งไม้เป็นส่วนมาก และก�าลัง

ก่อสร้างอยูอ่กีกม็ ียงัไม่มโีบสถ์และศาลาการเปรยีญ ในพรรษากาลมพีระภกิษสุามเณร

ราว ๓๐ รูป ขณะเมื่อไปเยี่ยมนั้น มีพระภิกษุอยู่ ๓ รูป สามเณร ๒๕ รูป มีพระ 

ที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ๑ รูป แต่ว่าไปร่วมท�าอุโบสถและเรียนนักธรรมบาลีที่วัดเหนือ 

ในตัวเมือง ตั้งแต่สร้างวัดมา มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อ ๆ กันมา จ�านวน ๙ รปู  

คอื ๑. พระมหาอนิทร์ ธรีปฺโ ๒. พระวันด ี ชตุนิธฺโร ๓. พระพมิพ์ ถิราโณ  

๔. พระสดุใจ เปโม ๕. พระสอน สนุทโร ๖. พระสงัข์ ปภาโส ๗. พระประสทิธ์ิ จติตฺทโม 

๘. พระสมุห์สุนทร สุมงฺคโล ๙. พระสุด จนฺทวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
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เวลา ๑๕.๔๕ น. ออกจากวดัโพธิร์งัสฤษฏิไ์ปยงัวดัเหนอื ซึง่อยูใ่นเขตเทศบาล 

เป็นวัดเจ้าคณะอ�าเภอเมือง (ธ) ถึงวัดเหนือเวลา ๑๕.๕๕ น. มีพระภิกษุ-สามเณร

จากวัดต่าง ๆ จ�านวน ๕ วดั คอื วดัเหนอื วดัวมิลนิวาส วดัป่าศรีไพรวลัย์ วดับึงพระลานชัย 

และส�านักสงฆ์บ้านแจ้ง รวมประมาณ ๖๐ รูป ประชุมต้อนรับอยู่ ณ บริเวณศาลา

การเปรยีญ พร้อมทัง้อบุาสกอบุาสกิาวดัเหนอืประมาณ ๕๐ คน พระครคูณุสารพนิจิ 

(เลือ่น ป.ธ.๕. ศน.บ.) เจ้าคณะอ�าเภอเมอืง น�าสมเดจ็ฯ เข้าสูอ่โุบสถ บชูาพระรตันตรยั 

อุโบสถหลังนี้ได้ทราบว่าเป็นแบบเวียงจันทน์ หลังเล็ก ๆ จุพระได้ไม่เกิน ๖๐ องค์  

ไม่มีหน้าต่าง จึงดูมืด ๆ ทึบ ๆ หลังคามุงสังกะสี แต่เข้าใจว่าเป็นของเปลี่ยนใหม ่

ที่หลัง ที่ผนังภายนอกรอบ ๆ เหนือประตูหน้าต่างขึ้นไป มีเขียนภาพพระเวสสันดร 

ศิลปะอย่างเวียงจันทร์ ใช้สีเรียบ ๆ แต่ดูเหมือนจะมีเพียงสีเขียวครามเป็นพื้น และ 

ที่เหนือประตูมีเขียนหนังสือจีนไว้ด้วย แต่ไม่ทันได้ถามเขาว่ามีความหมายอย่างไร  

โบสถ์ที่สร้างตามความคิดของเวียงจันทน์นี้ นอกจากท่ีวัดนี้แล้ว ยังมีที่วัดอื่น ๆ  

อกีหลายวดั หลงัโบสถ์กม็พีระเจดย์ีเก่าขนาดย่อมองค์หนึง่ คงจะสร้างปนูเดยีวกบัโบสถ์ 

ช�ารุดมากปูนกะเทาะออกเกือบหมดองค์แล้ว และท�าท่าว่าจะพังลงมาในไม่ช้าถ้าไม่ได้

รับการบูรณะ ออกจากอุโบสถแล้ว พระครูคุณสารพินิจ น�าสมเด็จฯ ออกมาพัก 

ที่บริเวณใต้ต้นไทรหน้าโบสถ์ ซ่ึงเตรยีมไว้ มญีาตโิยมนัง่รอรบัอยูห่ลายคน ปราศรยั 

ตามสมควรแล้ว ขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ เพื่อประทานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรที่มา

ให้การต้อนรับ บูชาพระรัตนตรัยแล้ว พระเทพกวี รองเจ้าคณะภาค ๙ ขอประทาน

โอกาสให้สมเด็จฯ มอบใบตราตั้งเจ้าคณะอ�าเภอเมือง แก่พระครูคุณสารพินิจ ซึ่งแต่ง

ตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ท�าพธิมีอบ หลงัจากมอบใบตราตัง้เสรจ็แล้ว พระครูสริิธรรมโสภติ  

เจ้าคณะจงัหวดัร้อยเอด็ อ่านรายงานการคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายแด่สมเด็จฯ ว่า :-

"ในจงัหวดัร้อยเอด็ มวีดัจ�านวน ๑๒ วัด ส�านกัสงฆ์ ๑๐ ส�านกั ส�านกักรรมฐาน 

๒ ส�านัก จ�านวนพระภิกษุ ๒๐๐ รูป สามเณร ๓๕๐ รูป ศิษย์วัด ๒๕๐ คน  

พระสงัฆาธกิาร ช้ันเจ้าคณะจงัหวดั ๑ รปู เจ้าคณะอ�าเภอ ๒ รปู เจ้าคณะต�าบล ๔ รปู 

เจ้าอาวาส ๒๒ รปู พระอปัุชฌาย์ ๓ รปู จ�านวนโรงเรียน ประเภทปรยัิตธิรรมแผนก

ธรรมบาลี ๓ โรง ประเภทปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ๑ โรง พระเปรียญ ๕ รูป 

พระนักธรรม ๑๐๐ รูป ยุวพุทธิกสมาคม ๑ สมาคม โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา
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วันอาทิตย์ ๑ แห่ง หน่วยนพกะ ๒๒ หน่วย ศาสนสถานที่สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยมี

ลกัษณะมัน่คงถาวร คือ อุโบสถ ๕ หลงั ศาลา การเปรียญ ๒๐ หลงั เสนาสนะ ๒๐๐ หลงั

จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ออกเป็น ๒ อ�าเภอ 

คือ ๑. อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด มีวัดอยู่ในสังกัด ๑๒ วัด ๒. อ�าเภอเสลภูมิ ธวัชบุรี 

อาจสามารถรวมเป็นอ�าเภอเดยีวเรียกว่า อ�าเภอเสลภมิู (ธรรมยุต) มีวัดอยู่ใน สังกดั 

๑๑ วดั มเีจ้าคณะต�าบลในเมือง ๒ รปู คือ พระครศูรวีริยิคณุ เจ้าคณะต�าบลในเมอืง

เขต ๑ วัดป่าศรีไพรวัลย์ พระครูวิมลธรรมานุวัตร เจ้าคณะต�าบลในเมืองเขต ๒ วัด

วิมลนิวาส อ�าเภอเสลภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ต�าบล ดือ ต�าบลกลางเขต ๑ 

และต�าบลกลางเขต ๒ พระมหาโอวาท สุปฺโ วัดอินทรนิวาส เป็นเจ้าคณะต�าบล

กลางเขต ๑ พระวินัยธรทองดี กิตฺติาโณ วัดสุปัญญาราม เป็นเจ้าคณะต�าบลกลาง

เขต ๒ พระภกิษุสามเณรในจงัหวดัร้อยเอด็ในภาคนอกพรรษา รวมทัง้หมดประมาณ 

๓๐๐ รปู ในพรรษารวมทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ รูป ส�านักเรียนต่าง ๆ คือ ส�านัก

เรียนชั้นโทมี ๔ ส�านัก คือ ๑. ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย ต�าบลในเมือง อ�าเภอ

เมือง ๒. ส�านักเรียนวัดเหนือ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง ๓. ส�านักเรียนวัดมิ่งเมือง 

อ�าเภอเสลภูมิ ๔. ส�านักเรียนวัดสุปัญญาราม ต�าบลกลางเขต ๒ อ�าเภอเสลภูมิ

ในการปกครองคณะสงฆ์นั้น เกล้ากระผมได้แบ่งการปกครองคณะสงฆ์โดย

ยึดหลัก ๕ เป็นหลักบริหาร คือ ได้วางแผนการปกครองไว้เรียกว่า แผนพัฒนา ๔ 

ทิศ ย่านอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดนี้ เอาวัดบึงพระลานชัยกับวัดเหนือ เป็นศูนย์กลาง ทาง

ทิศใต้ เอาวัดประชาคมวนาราม เป็นศูนย์กลาง ทางทิศตะวันตก เอาวัดโพธิ์รังสฤษฏิ์  

เป็นศูนย์กลาง ทางทิศเหนือเอาวัดป่าศรีไพรวัลย์ เป็นศูนย์กลาง ทางทิศตะวันออก  

เอาวดัวมิลนิวาสเป็นศนูย์กลาง ในการปฏบิตังิาน ส�าหรบัวดับงึพระลานชยักบัวดัเหนอื

นั้น เป็นศูนย์รวมส�าหรับการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น มีการศึกษา ๓ แผนก คือ 

๑. แผนกธรรม ๒. แผนกบาล ีและ ๓. แผนกปริยติัธรรมสามญัศกึษา แผนกนักธรรม 

มีชั้นตรี โท เอก แผนกบาลี มีประโยค ๑- ๒- ๓- ๔ ตั้งแต่ประโยค ๕-๖  

เรียนด้วยตนเอง ส�าหรับปริยัติธรรมสามัญ ศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) 

มอียูแ่ห่งเดียว คอืทีว่ดัเหนอื อ�าเภอเมืองร้อยเอด็ โรงเรยีนนีช้ือ่ “เลือ่นสริธิรรมวทิยา” 

ปัจจุบนั อาศยัศาลาการเปรยีญ วดัเหนอืเป็นสถานศึกษา ส�าหรบัปีการศึกษา ๒๕๑๖ นี้ 
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เปิดการศกึษาระดบั ป.๕ และ ป.๖ ป.๕ ม ี๒ ห้องเรยีน ป.๖ มี ๒ ห้องเรยีน ส�าหรบั

อาคารเรียนถาวรนั้น เจ้าคณะอ�าเภอเมืององค์ปัจจุบัน ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างเป็น

อาคารคอนกรีต หลังคาทรงไทย ได้รับความอุปถัมภ์จากทายกทายิกาวัดเหนือและ 

ชาวร้อยเอ็ดทั้งปวง การก่อสร้างยังไม่เสร็จ”

จบรายงานแล้ว สมเด็จฯ ได้ประทานโอวาท ดังนี้

“อาตมภาพพร้อมทั้งคณะได้มีโอกาสมาเยี่ยมวันนี้ ได้พบท่านเจ้าคณะ  

เจ้าอาวาส พระภกิษสุามเณร และท่านพทุธศาสนกิชน อบุาสกอุบาสิกา ได้มาต้อนรับ 

ก็ขออนุโมทนาขอบใจ ในอัธยาศัยไมตรีจิตของทุก ๆ ท่าน และได้ฟังค�าแถลงของเจ้า

คณะจังหวัด ถึงการจัดแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดนี้ โดยเฉพาะในคณะธรรมยุต 

รวมกันเป็น ๒ อ�าเภอ แต่ละอ�าเภอก็แบ่งออกไปเป็นต�าบล พร้อมทั้งได้แจ้งจ�านวน

พระภิกษุสามเณรในพรรษาและนอกพรรษา ได้แจ้งการจัดแบ่งแผนพัฒนาออกเป็น 

ทิศ ๆ โดยก�าหนดให้ว่าวัดน้ันส�าหรับทิศนั้น และได้แถลงถึงการจัดการศึกษาท่ีแบ่ง

ออกเป็นนักธรรมบาล ีและปรยัิติธรรมแผนกสามญัศกึษา กร็ูส้กึว่าท่านเจ้าคณะพร้อม

ทั้งพระเถระท้ังหลาย ซ่ึงเป็นเจ้าคณะรองลงมา ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดท�าเพ่ือบังเกิด

ความเจริญทั้งในด้านการศึกษา ทั้งในด้านการปฏิบัติ ก็ขออนุโมทนาอีกส่วนหนึ่ง

ในการนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาอุปถัมภ์จากท่านพุทธศาสนิกชน ทายกทายิกา  

ทั้งหลายในการจัดสร้างเสนาสนะ และอุปถัมภ์ด้วยประการอื่น ๆ ดังเช่นที่ส�านักศูนย์

อบรมโพธิพ์ฤกษ์รงัสฤษฏิ ์กไ็ด้มีการจดัสร้างเสนาสนะขึน้ได้หลายหลงั มทีายกทายกิา

ผู้มีศรัทธาบริจาคเป็นเจ้าของจ�าเพาะหลัง ๆ ก็มีมาก และท่ีนั้นเองก็ก�าลังจะสร้าง

ถาวรวัตถุอย่างอ่ืนขึ้นอีก และในวัดเหนือนี้ก็ก�าลังสร้างโรงเรียน ซึ่งก็แสดงว่า  

ท่านพทุธศาสนกิชน อบุาสกอบุาสกิาท้ังหลาย ได้มองเห็นประโยชน์จงึได้อปุถัมภ์บ�ารงุ 

ด้วยการบริจาคสร้างเสนาสนะเป็นต้นดังกล่าวแล้ว และเมื่อทางคณะสงฆ์ทั้งทางท่าน 

พุทธศาสนิกชนทายกทายิกา ได้ร่วมมือกันอย่างที่เป็นอยู ่ดังนี้แล้ว ก็หวังได้ว่า  

การศึกษาพระปริยัติธรรมส�าหรับพระภิกษุสามเณร และในการปฏิบัติธรรมวินัย  

ก็จะเจริญพัฒนายิ่งขึ้น
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เพราะฉะนั้น ในโอกาสท่ีอาตมภาพและคณะ ได้มาเห็นได้ฟังกิจการทาง 

พระศาสนาเท่าที่ด�าเนินอยู่ส่วนหนึ่งนี้ ก็รู้สึกโมทนาสาธุการแก่ทุก ๆ ท่าน ทุกฝ่าย 

ในที่นี้ก็ใคร่ที่จะได้ขอตั้งข้อสังเกตคือ

ประการท่ีหน่ึง หัวใจของพระพุทธศาสนานั้น ท่านว่ามีพระปริยัติธรรมเป็น

รากแก้ว เพราะฉะนั้น การบ�ารุงการศึกษาพระปริยัติธรรม จึงเป็นกรณีที่ควรท�า 

ประการหนึง่ และธรรมดาต้นไม้น้ัน จะมีแต่รากแก้วนั้นก็หาได้ไม่ จ�าจะต้องมีล�าต้น 

และต้นไม้นั้นที่จะเป็นต้นไม้อันมั่นคงถาวร ก็จะต้องเป็นไม้แก่น เพราะฉะนั้น ต่อไป

กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องบ�ารงุการปฏิบตั ิซ่ึงเปรยีบเหมอืนว่าเป็นแก่นของศาสนา เหมือนอย่าง

แก่นของต้นไม้ ข้อนีพ้ระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงแสดงไว้แล้ว ถึงสาระคือ “แก่น” ของ ศาสนาไว้ 

๕ ประการ คือ

๑.  สีลสาระ แก่นคือ  ศีล

๒.  สมาธิสาระ แก่นคือ  สมาธิ

๓.  ปัญญาสาระ แก่นคือ  ปัญญา

๔.  วิมุตติสาระ แก่นคือ  วิมุติความหลุดพ้น

๕.  วิมุตติญาณทัสสนสาระ  แก่นคอื  ความรูค้วามเหน็ในวมิติุ ความหลดุพ้น

เพราะฉะนั้น หน้าที่ของท่านเจ้าคณะ เจ้าอาวาส จึงอยู่ที่การบ�ารุงการศึกษา 

การบ�ารุงการปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่งให้เข้มแข็งด้วย เพื่อให้ต้นไม้คือพระศาสนานี้ 

เจริญด้วยแก่น คือศีล เป็นต้น ดังที่กล่าวแล้ว ต้นไม้เมื่อเป็นต้นไม้ที่มีแก่น เป็นแก่น

อันงอกงาม และมีรากแก้วคือปฏิบัติธรรมอันมั่นคง ก็ย่อมจะเป็นต้นไม้เจริญงอกงาม 

และต้นไม้ท่ีจะเจริญงอกงามนั้น ก็จะแผ่กิ่งก้านร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชน อุบาสก

อุบาสิกาทั้งหลายด้วย เหมือนอย่างต้นไทรร้อยเอ็ดที่ท่านเจ้าอาวาสได้แจ้งให้ทราบว่า

ได้มาจากญ่ีปุ่น เดิมก็เป็นไทรญี่ปุ่นว่าอย่างนั้น แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อว่าร้อยเอ็ด ก็แผ่ 

กิ่งก้านร่มเย็น เมื่อไปนั่งใต้ร่มต้นไทรนั้น ก�าลังร้อนมาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นไม้คือพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีพระปริยัติธรรมเป็นรากแก้ว  

มศีลีเป็นต้น เป็นแก่นดงัทีก่ล่าวแล้ว ต้นไม้คอืศาสนานีก้จ็ะเป็นต้นไม้ทีแ่ผ่ร่มเงายังให้

เกดิประโยชน์ และความสขุแก่โลก รวมท้ังพระภกิษสุามเณรอบุาสกอบุาสกิา พทุธบริษทั
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ทั้งปวง ได้ฟังค�าให้พรของพราหมณ์บายศรี ซึ่งกล่าวในขณะที่ผูกด้ายในพิธีบายศรี  

ได้กล่าวมนต์ในขณะนั้น ก็คือพระพุทธมนต์นั่นเอง เอกํ นาม กึ สพฺเพ สตฺตา  

อาหารฏฺิติกา เทฺว นาม กึ นามญฺจ รูปญฺจ แล้วก็ว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ 

เป็นต้น อนัเป็นอาการ ๓๑, ๓๒ น่ีเป็นธรรมทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ในพธิบีายศร ีพธิทีี่

กล่าวอวยพร มีค�าที่ให้บรรลุความสิ้นสงสาร บรรลุนิพพาน ตลอดจนถึงค�ากล่าวถึง 

ในเวลาที่ผูกด้ายว่า เอก� นาม กึ เป็นต้น ที่กล่าวแล้วล้วนเป็นธรรมดี ๆ ทั้งนั้น  

แสดงถึงว่าในภาคน้ีได้มีการศึกษาพระพุทธศาสนากันถึงขนาด และได้มีการเข้าใจ 

ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา จนถึงขั้นนิพพานและชั้นธรรมที่เป็น “ปรมัตถธรรม”  

จึงได้น�ามาใช้ในพิธีต่าง ๆ ที่ถือเป็นประเพณีอันงดงามของภาคนี้

เพราะฉะน้ัน ก็ขอให้บรรดาท่านภิกษุสามเณร และท่านพุทธศาสนิกชน 

ทั้งหลาย ได้ระลึกถึงความเฉลียวฉลาดของบรรดาบุพการีชนท้ังหลาย ซึ่งได้ตั้ง

ขนบธรรมเนยีมอนัดงีาม บรรจุพระพทุธศาสนาส่วนปรมตัถธรรมไว้ ส�าหรับเป็นเครือ่ง

เตือนใจให้บุคคลทั้งหลาย ได้ระลึกถึงข้อนี้เป็นความดีความงาม เพราะฉะนั้น ขอให้

เราทัง้หลายได้สนใจและได้ส�านกึว่า นีแ่หละเป็นตวัสาระ คอืตวัแก่นสารของพระพทุธ-

ศาสนา ท่ีจะต้องช่วยกนับ�ารงุรกัษาเอาไว้ ในทีส่ดุนีก้ข็ออ�านาจของคุณพระศรีรัตนตรยั

และอ�านาจบญุกศุลได้อภบิาลรกัษาให้ทุก ๆ ท่าน เจรญิงอกงามไพบลูย์ด้วยจตรุพธิพร

และเจริญงอกงามไพบลูย์ในพระธรรมทีส่มัมาสัมพทุธเจ้าประกาศไว้แล้ว ยิง่ ๆ ข้ึนไป

ทุก ๆ ท่าน เทอญ.”

โอวาทจบแล้ว มอบหนังสือและคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด  

เป็นที่ระลึกแก่เจ้าอาวาสวัดเหนือ แล้วมอบหนังสือที่ระลึกแก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ  

ที่มาต้อนรับรูปละ ๑ ชุด พร้อมทั้งแจกหนังสือแก่พระภิกษุสามเณรที่มาประชุม ณ  

ที่นั้นทั่วกัน แล้วมอบของที่ระลึกแก่นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู ้ให้ความอุปถัมภ์  

ช่วยเหลอืกจิการต่าง ๆ ของคณะสงฆ์จังหวดันีม้ากผูห้นึง่ และแจกเหรยีญพระไพรพีนิาศ

แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือที่มาต้อนรับ แล้วเลิกประชุม

พระราชวราลังการ พระครูประสิทธิพุทธมนต์ และพระครูปริยัตยาภรณ์  

ซึ่งได้ร่วมคณะมาตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาสมเด็จฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ  

โดยผ่านไปทางจังหวัดขอนแก่น
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จากนั้น เจ้าอาวาสวัดเหนือได้อาราธนาให้สมเด็จฯ ปลูกต้นแก้ว เป็นที่ระลึก

ในการที่ได้มาเยี่ยมวัดนี้ ๑ ต้น ที่บริเวณข้างศาลาการเปรียญด้านทิศตะวันออก  

แล้วอาราธนาให้พระเทพกวีปลูก ๑ ต้น พ.ต.ต.สุพล พรหมนรุกัษ์ ผูก้�ากบัการต�ารวจภธูร

จงัหวดัร้อยเอด็ ปลูก ๑ ต้น ท่ีวดัเหนอืน้ี พวกญาตโิยมได้ถวายหมอนพืน้เมอืงแก่สมเดจ็ฯ 

จ�านวนหลายสิบใบ

วัดเหนือ ตั้งอยู่ในต�าบลในเมือง ในเขตเทศบาล เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ 

จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างราว พ.ศ. ๒๔๖๘-๙ ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและเป็นวัดแรก  

ที่สร้างข้ึนในเขตเทศบาลเมือง มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร มีถาวรวัตถุที่เป็น  

หลกัฐานคือ พระเจดย์ีเก่า ๑ องค์ อยูห่ลงัอุโบสถ ซึง่เป็นแบบโบราณ ๆ นัน้ทราบว่า 

นิยมท�าเล็ก เพียงพอส�าหรับพระสงฆ์ประชุมกันท�าสังฆกรรมได้ ๒๐ รูปพอดี ข้อนี้

เป็นเกรด็ส�าคัญของพระมหาเถระในยุคโน้น ว่าเป็นผูท้ีเ่คร่งครดัต่อพระธรรมวินยัจรงิ ๆ 

ในเวลามกีารบวช ฆราวาสทัง้ชายหญงิจะเข้าไปอยู่ร่วมภายในอโุบสถไม่ได้เป็นอนัขาด 

และโบสถ์เก่าทั้งหลายในแถบนี้ นิยมสร้างแบบเวียงจันทน์และโดยฝีมือช่างชาว 

เวียงจันทน์เป็นส่วนมาก มีศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๑ หลัง หอระฆังและ  

โรงเรียนเด็ก ๑ หลัง ตั้งแต่สร้างวัดมาแล้ว ก็มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมา 

หลายองค์ แต่เจ้าอาวาสในยุคแรก ๆ นั้น ไม่ค่อยจะมีใครทราบประวัติ เจ้าอาวาส 

องค์ที่ ๗ พระครูเอกุตรสตาธิคุณ องค์ที่ ๘ พระโพธิญาณมุนี องค์ที่ ๙ พระศีล- 

วิสุทธาจารย์ และองค์ปัจจุบัน พระครูคุณสารพินิจ (เลื่อน ป.ธ.๕) ส�าเร็จการศึกษา

ศาสนศาสตรบัณฑิต จากสภาการศึกษามหามกฏุราชวิทยาลยั อายพุรรษาราว ๒๐  

และปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอ�าเภอเมือง (ธ) ด้วย ในการเดินทางมาคราวนี้ ก็ได้ให ้

การต้อนรับคล่องแคล่วแข็งแรงมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งผ่านจังหวัดนี้ไป

วดันี ้ในพรรษากาลมีพระภกิษุสามเณรราว ๖๐ รปู นอกพรรษาราว ๕๐ รูป 

ในเวลาที่มาเยี่ยมนั้นมีพระ ๙ รูป สามเณร ๔๘ รูป เป็นพระเณรนักธรรม ๕ รูป 

เปรียญ ๑ รูป มีการจัดการเล่าเรียนที่ส�านักของตนเองท้ังบาลีและนักธรรม และมี 

โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาด้วย มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๑ รูป
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เวลา ๑๗.๐๕ น. ออกจากวัดเหนือ ไปยังวัดกลางมิ่งเมือง เพื่อเยี่ยม 

พระสุนทรธรรมประพุทธ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (มหานิกาย) ถึงวัดกลางมิ่งเมือง 

เวลา ๑๗. ๑๐ น. ระหว่างนี้ฝนตกมากพอสมควร พระสุนทรธรรมประพุทธ ได้มา 

ต้อนรับทีบ่นัไดศาลาการเปรยีญ น�าสมเดจ็ฯ ขึน้สู่ศาลา มพีระครวิูนยานธิานด�ารงรอง

เจ้าอาวาสวดักลางมิง่เมอืง พระครอูดุลธรรมนเิทศ เจ้าคณะต�าบลในเมือง พระปลดับญุมี 

รองเจ้าคณะอ�าเภอเมือง และพระภกิษสุามเณรวดักลางมิง่เมอืง ซึง่ส่วนมากเป็นสามเณร

ราว ๘๐ รปู ประชมุต้อนรบัอยูบ่นศาลาการเปรียญ สมเดจ็ฯ จดุเครือ่งบชูาพระรตันตรัย 

แล้วสนทนากบัท่านเจ้าคณะจงัหวดัถงึเรือ่งเกีย่วกบัการศึกษาและการคณะสงฆ์ท่ัว ๆ ไป 

ท่านเจ้าคณะจงัหวดักไ็ด้ให้การต้อนรบั ด้วยอธัยาศยัไมตรอัีนด ีพอสมควรแก่เวลาแล้ว 

สมเดจ็ฯ ถวายหนงัสอื ๑ ชดุ และ คัมภร์ีไทยชดุวชริญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แก่ท่าน

เจ้าคณะจังหวดัและแจกหนงัสอืแก่อบุาสกอบุาสกิาทีม่าต้อนรบัราว ๑๕ คน จงึลาท่าน

เจ้าคณะจังหวัดกลับเพื่อเดินทางไปยังวัดบูรพาภิรามต่อไป

วัดกลางมิ่งเมืองนี้ อยู่ในเขตต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง บริเวณวัดกว้างขวาง

พอสมควร แต่เน่ืองจากฝนตก จึงไม่ได้ดูบริเวณวัด เท่าที่เห็นมาเมื่อผ่านเข้าไปใน 

บริเวณวัด ก็คือศาลาการเปรียญหลังใหญ่ ๑ หลัง ซึ่งกว้างและยาวมากพอสมควร  

บนศาลามีธรรมาสน์ปิดทองร่องกระจกอย่างสวยงาม แต่เป็นของสร้างใหม่ ทางทิศ

ตะวันตกของศาลา มีอุโบสถเก่าหนึ่งหลัง เป็นอุโบสถแบบเวียงจันทน์แต่ใหญ่กว่าที ่

วัดเหนือ ที่ผนังด้านนอกของอุโบสถโดยรอบก็มีเขียนภาพเช่นเดียวกัน อยู่เหนือประตู

หน้าต่างขึ้นไป เข้าใจว่าคงเป็นเรื่องเวสสันดรเช่นเดียวกัน เพราะเป็นเรื่องที่นิยม 

เขียนกันทั่วไป แต่เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูใกล้ชิด ที่วัดนี้มีการจัดตั้งโรงเรียน 

ปริยัติธรรมแผนกสามัญด้วย

เวลา ๑๗.๒๕ น. ออกจากวัดกลางมิ่งเมือง ไปยังวัดบูรพาภิราม เพื่อเยี่ยม

พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดรูปท่ี ๑ ถึงวัดบูรพาภิราม เวลา ๑๗.๓๐ น.  

พระสิริวุฒิเมธี รอต้อนรับและน�าสมเด็จฯ เข้าสู่ศาลาการเปรียญ พระภิกษุสามเณร 

และอุบาสกอุบาสิกา ครู นักเรียน ได้ประชุมต้อนรับอยู่ สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชา 

พระรัตนตรัย พระภิกษุสามเณรวัดบูรพาภิราม กราบสักการะสมเด็จฯ พร้อมกัน  

แล้วพระสิริวุฒิเมธี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสแจ้งความเป็นไปของวัดว่า
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“วัดบูรพาภิราม แต่เดิมนั้นเรียกว่า “วัดหัวรอ” จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่สามารถ

ค้นหาหลักฐานที่แน่นอนได้ เสนาสนะที่ปรากฏในครั้งนั้น มีกุฏิไม้ ๑ หลัง และศาลา 

การเปรยีญ ๑ หลัง ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จงึได้ขยายวัดหวัรอให้กว้างขวางออกไป 

แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดบูรพาภิราม” โดยมีพระภิกษุหล้า ธนมุตฺโต เป็นเจ้าอาวาส

ในปัจจุบันวัดบูรพาภิรามมีเน้ือท่ีทั้งหมด ๙,๖๙๗ ตารางวา หรือ ๒๔ ไร่ 

ประกอบด้วยเสนาสนะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑.  พระอุโบสถ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖

๒.  ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง สร้างใหม่เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๓ ส้ินทุนทรัพย์  

 ในการสร้าง ๒๖๘,๗๗๔.๕๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อย 

 เจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 

๓.  กุฏิ ๘ หลัง สร้างขึ้นโดยก�าลังศรัทธาของสาธุชน ในวาระต่าง ๆ กัน  

 กล่าวคือ

 ๓.๑  กุฏิ ๒ ชั้น กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ๑๙ ห้อง สร้างเมื่อ  

  พ.ศ. ๒๕๑๐ สิ้นทุนทรัพย์ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น 

  บาทถ้วน)

 ๓.๒  กุฏิ วิทูร-สุบิน คนศิลป์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยทุนของ  

  นายวทูิร คนศิลป์ พร้อมด้วยภรรยา สิน้ทนุทรพัย์ ๗๐๕,๐๐๐ บาท  

  (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) และในปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุดวัด 

 ๓.๓  กฏิุสหไพบูลย์ สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๖ ด้วยทนุทรพัย์ของคุณวชิยั  

  เสรีรัตน์ และภรรยา สิ้นทุนทรัพย์ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสน 

  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  ๓.๔  กฏุเิรอืนไม้ ๒ ชัน้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเมือ่  

  พ.ศ. ๒๔๙๖ สิน้ทุนทรัพย์ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) 

 ๓.๕  กุฏิ ๔ หลัง สร้างในวาระที่ต่าง ๆ กัน 

๔. เมรุเผาศพ สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๐ ตามแบบของกรมโยธาเทศบาล  

 สิ้นทุนทรัพย์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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๕.  ศาลาบ�าเพญ็กศุลหรอืศาลาธรรมสงัเวช ยาว ๒๘ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร  

 สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ สิ้นทุนทรัพย์ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน 

 เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๖.  ปูชนียสถานต่าง ๆ เช่น พระพุทธไสยาสน์ ยาว ๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ  

 พ.ศ. ๒๔๙๗ สิ้นทุนทรัพย์ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๗.  โครงการก่อสร้างพระพุทธรูปประทับยืน ปางประทานพร สูง ๕๗.๕๐  

 เมตร เฉพาะองค์พระสงู ๑๐๑ ศอก เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของจงัหวัดร้อยเอด็  

 และได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ดังที่ปรากฏอยู่นั้น 

จ�านวนพระภกิษุสามเณร

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นี ้มพีระภกิษสุามเณร ๙๑ รปู กล่าวคอื พระภกิษ ุ๒๕ รปู 

สามเณร ๖๖ รูป และศิษย์วัด ๑๙ คน ในพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นมีเป็นพระราชา

คณะชัน้สามัญ ๑ รปู พระฐานานกุรม ๒ รปู พระมหาเปรยีญ ๑๑ รปู พระนกัธรรม 

๑๑ รูป สามเณรนักธรรม ๑๕ รูป 

ด้านการศกึษา

วดับรูพาภริามได้ตัง้เป็นส�านกัเรยีนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยมุง่เน้นหนกั

ถึงการเรียนวิชาภาษาบาลีและนักธรรม 

ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ นี ้การศึกษาฝ่ายวิชาภาษาบาล ีแยกออกเป็นชัน้ต่าง ๆ 

ดังนี้คือ

๑.  ชั้นบาลีไวยากรณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

 ๑.๑ ระดับต้น รับนักเรียนเข้าเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์ใหม่ มีจ�านวน  

  ๓๔ รูป
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 ๑.๒  ระดับสูง รับนักเรียนที่เคยเรียนบาลีไวยากรณ์ผ่านมาแล้ว และ 

  ก�าลงัเรยีนในชัน้บาลปีระโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ. ๓ มนีกัเรยีน  

  จ�านวน ๓๓ รูป 

๒. ชั้นบาลีประโยค ๑ - ๒ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ

 ๒.๑  ระดับต้น รับนักเรียนท่ีเรียนบาลีไวยากรณ์จบแล้ว และเข้าแปล 

  ธรรมบทใหม่มีจ�านวน ๒๐ รูป 

 ๒.๒ ระดับสูง รับนักเรียนท่ีเคยแปลธรรมบทและสอบในสนามหลวง 

  ไม่ผ่าน มีจ�านวน ๖ รูป 

๓.  ชั้นประโยค ป.ธ.๓ มีนักเรียนจ�านวน ๘ รูป 

๔.  ชั้นประโยค ป.ธ.๔ มีนักเรียนจ�านวน ๖ รูป 

๕.  ชั้นประโยค ป.ธ.๕ มีนักเรียนจ�านวน ๔ รูป

การศึกษาผ่านนักธรรม ได้แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น กล่าวคือ 

๑.  นักธรรมเอก มีนักเรียนจ�านวน ๑๓ รูป 

๒.  นักธรรมโท มีนักเรียนจ�านวน ๒๔ รูป 

๓.  นักธรรมตรี มีนักเรียนจ�านวน ๑๔ รูป

อีกอย่างหนึ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ นี้ ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ได้ส่งพระพทุธศาสตร์บัณฑติ ๑ รปู มาช่วยจดัด�าเนนิการศกึษาของส�านกัท้ังฝ่ายบาลี

และนักธรรม ทั้งได้จัดเพิ่มการศึกษาภาคพิเศษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษขึ้นอีก โดยได้

สอนวชิาภาษาองักฤษเบือ้งต้น มนีกัเรยีนทัง้หมด ๘๗ รปู แบ่งออกเป็นสองห้องเรยีน 

และมีโครงการที่จะสอนในระดับสูงขึ้นไปอีก”

แถลงจบแล้ว พระสริวิฒุเิมธ ีน�าพระภกิษสุามเณรราว ๗๐ รปู กล่าวค�าขมา

สมเด็จฯ แล้วถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะ สมเด็จฯ รับเครื่องสักการะแล้ว 

มอบหนังสือ ๑ ชุดกับคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด เป็นท่ีระลึกแก ่

พระสริวิฒุเิมธ ีแล้วอาราธนาสมเดจ็ฯ ขึน้สูธ่รรมาสน์ ซึง่เตรยีมไว้กลางศาลาการเปรยีญ 

เพือ่เริม่พธิบีายศรสีูข่วญั เมือ่พร้อมแล้ว หมอขวญักไ็ด้เริม่พธิสู่ีขวัญ จบค�าสู่ขวัญแล้ว
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หมอขวัญพร้อมด้วยอุบาสกและพระสิริวุฒิเมธี ผูกด้ายสายสิญจน์ ถวายสมเด็จฯ  

ที่ข้อมือซ้าย แล้วถวายหมอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ๑ ใบพร้อมด้วยหมอนเล็ก ๆ  

อีกจ�านวนมาก จากนั้นสมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้

“ขอแสดงความขอบคุณ ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส และรองเจ้าคณะจังหวัดเป็น

อย่างยิง่ทีไ่ด้มีกัลยาณจติต้อนรับ และจดัให้มพีธิบีายศรอีนัเป็นธรรมเนยีมต้อนรับอย่าง

ดยีิง่ และขอขอบใจท่านพทุธศาสนกิชน อุบาสก อบุาสิกา พร้อมทัง้คร ูนกัเรยีนทัง้หลาย 

บรรดาที่ได้มาร่วมการต้อนรับ ตลอดจนถึงท่านผู้ได้กล่าวน�าในพิธีบายศรีนี้

ในชัน้แรก ได้ฟังค�าแถลงของท่านเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะจังหวัด ถึงความเป็น

มาของวดับรูพาภริามนี ้ตลอดจนถงึการจดัการศึกษา และการก่อสร้างต่าง ๆ อนัแสดงว่า 

ท่านได้มีอุตสาหะวิริยภาพเป็นอย่างมาก ในการจัดการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ท�าส�าเร็จ

ไปแล้ว กห็ลายสิง่หลายอย่างและได้เริม่กระท�าไว้ซ่ึงจะได้ด�าเนนิการต่อไป โดยเฉพาะ

กคื็อโครงการสร้างพระยืนปางประทานพรเพือ่ให้เป็นศร ี เป็นมิง่ขวัญของจงัหวดัร้อยเอด็นี้ 

ในด้านการศึกษาท่านกไ็ด้จดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม มทีัง้นกัเรยีนแผนกธรรมและบาลี 

นักธรรมนั้นก็มีทั้งนักธรรมตรี-โท-เอก บาลีนั้นก็ ตั้งแต่เบ้ืองต้นจนถึงชั้นประโยค  

๑-๒ ประโยค ป.ธ. ๓-๔-๕ นับว่าได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม อันเป็นหลักของ

พระศาสนาให้ตั้งม่ันขึ้น และนอกจากน้ียังได้มีการจัดสอนวิชาพิเศษ โดยที่ได้ท่านผู้

ส�าเร็จปริญญามาจากมหาจุฬาลงกรณ์ มาช่วยจัดการสอน นับว่าได้จัดการศึกษาใน

วชิาพเิศษน้ี ให้บงัเกดิขึน้อีกส่วนหนึง่ โดยเฉพาะการจัดการศกึษาในส่วนนกัธรรมและ

บาล ีอนัเป็นหลกัของพระศาสนาให้มัน่คงข้ึน ดังทีท่่านแถลงนี ้กข็ออนโุมทนาสาธกุาร

เป็นอย่างยิง่ เพราะว่าการศกึษาพระปรยิตัธิรรมนัน้ เป็นการศกึษาหลกัพระพุทธศาสนา

จริง ๆ ส่วนวชิาอย่างอืน่นัน้ เป็นวชิาทีป่ระกอบเท่านัน้ ท้ังท่านยังได้มีอธัยาศัยท่ีกว้างขวาง 

อันจะพึงเห็นได้จากการที่ได้จัดการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดียิ่งในครั้งนี้

นี้ก็เป็นอานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายแม้จะไม่รู้จักกันมา แต่ได้

เกดิขึน้ในพืน้แผ่นดนิไทยอนัเดยีวกนั ได้รบันบัถือพระพทุธศาสนา ได้ปฏบิตัพิระพทุธศาสนา

ร่วมกนั อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภ์แห่งองค์เอกอคัรศาสนปูถมัภกอนัเดียวถนั เพราะฉะนัน้ 

แม้เราทัง้หลายจะมเิคยรูจ้กักนั แต่เมือ่มาพบกันเข้า ได้เกดิความรูสึ้กเหมอืนอย่างเป็น
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ญาตกัิน เป็นมติรกนั อยูใ่นครอบครวั คอืผนืแผ่นดนิไทยอนัเดยีวกนั ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ 

จึงจะขอกล่าวพระพุทธภาษิตที่แสดงถึงความสุข ๔ ประการ คือ

๑.  สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท  ความบงัเกดิขึน้แห่งพระพทุธเจ้าท้ังหลายให้เกดิสุข 

๒.  สุขา สทฺธมฺมเทสนา  การแสดงพระสัทธรรม ให้เกิดสุข 

๓.  สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี  ความพร้อมเพรยีงกนัของสงฆ์ คอืหมู่ ให้เกดิสุข 

๔.  สมคฺคานํ ตโป สุโข  ความเพียรของบุคคลท่ีพร้อมเพรียงกันท้ังหลาย 

  ให้เกิดสุข ดังนี้

บดันี ้เราทัง้หลายต่างมส่ีวนได้รบัความสุขตามพระพทุธสุภาษิตนี ้ท้ัง บรรพชติ 

คือผูบ้วช และทัง้คฤหสัถ์พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย เพราะว่าพระพทุธเจ้าทัง้หลาย กล่าวคอื 

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ได้ทรงอบุติัขึน้ในโลก เพราะฉะนัน้ 

บดันี ้เราทัง้หลายกพ็ากนัได้รบัความสขุจากความบงัเกดิข้ึนของพระองค์ ทัง้นีก็้เพราะ

ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรม ตั้งเป็นพระพุทธศาสนาขึ้น และพระพุทธศาสนาก็

แผ่มาถึงประเทศไทยเรา ซึ่งเราได้รับนับถือ อ�านวยให้เกิดประโยชน์ และความสุขสืบ

มาจนถึงบดันี ้ จงึเข้าในข้อว่าการแสดงพระสทัธรรมให้เกดิสุข และเพราะพระพทุธศาสนา

บังเกิดขึ้นจากการแสดงของพระองค์ จึงได้มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้น กล่าวคือ พุทธสาวก 

ผู้ฟังธรรมของพระองค์ เป็นอริยสงฆ์ด้วย เป็นสมมติสงฆ์ด้วยสืบเนื่องกันมาถึงบัดนี้ 

พระสงฆ์ก็ได้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ปฏิบัติธรรมวินัยสืบต่อมาจนบัดนี้  

และก็ได้สั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย  

เพราะฉะนัน้ ความพร้อมเพรยีงกนัของพระสงฆ์ คอืหมูแ่ห่งพระสาวกของพระพทุธเจ้า 

ที่มีมาสืบจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้บังเกิดความสุขที่ย่ังยืนมาจนบัดนี้ ในเมืองไทย

เราจะไปที่ไหน ก็ได้พบพระสงฆ์ ทั้งได้พบพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติศีลธรรมอันดีด้วย 

โดยเฉพาะในภูมภิาคนี ้กป็รากฏว่าประชาชนได้ให้ความสงบ ยึดมัน่อยู่ในคณุพระรตันตรยั 

ปฏบิตัตินอยูใ่นศีลธรรมอันดเีป็นส่วนมาก จงึได้รบัความสุขจากความพร้อมเพรยีงของ

พระสงฆ์ดงักล่าวดงัน้ี และท้ังน้ีก็เพราะว่าแต่ละคนต่างกไ็ด้บ�าเพ็ญตบะ คอื ความพากเพยีร

พยายามโดยพร้อมเพียงกัน อ�านวยให้เกิดประโยชน์นั้น ๆ ดังเช่นที่ท่านเจ้าคุณ  

รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดนี้ ก็ได้แถลงถึงกิจการต่าง ๆ ที่ท่านได้กระท�า  

ก็แสดงถึงการได้ใช้ตบะ คือความเพียร อันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ
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ด้านการก่อสร้าง ด้านการศกึษา เป็นต้น อ�านวยการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป

ด้วยดี ก็ฝ่ายพทุธศาสนกิชนทกุคนเล่า ต่างกไ็ด้มีความเพยีร ละความชัว่ กระท�าความดี 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น จึงเกิดมีความสุขกันขึ้นทั่ว ๆ ไป ตามบทที่ว่า

ความเพียรของบุคคลทั้งหลายที่พร้อมเพรียงกันนี้ให้เกิดความสุข ดังนี้

เพราะฉะนัน้ บัดนีเ้ราทัง้หลายทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ จงึได้รบัความสุขร่วมกนั

จากความบงัเกิดขึน้ของพระพุทธเจ้า จากการแสดงพระสทัธรรมของพระองค์ อนัปรากฏ

เป็นพระพทุธศาสนา และจากพระสงฆ์ท่ีพร้อมเพรยีงกนัปฏบิตัพิระธรรมวินยั และจากตบะ 

คือความพากเพยีรพยายามของแต่ละคน ในอนัทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏบิติัชอบ เป็นประโยชน์

แก่ตนด้วย เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

ในที่สุดนี้ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาลรักษา 

ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส รองเจ้าคณะจังหวัด พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรสหธรรมิก  

พร้อมทั้งบรรดาพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู  

และนักเรียนทุกคน ทุกท่าน ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ ให้เจริญใน 

พระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุก ๆ ท่าน เทอญ.”

เมือ่กล่าวจบแล้ว เจ้าอาวาสวดับรูพาภริาม ได้น�าสมเดจ็ฯ ออกจากศาลาการเปรียญ 

เดนิดูบรเิวณวดั ท่ีหน้าศาลาการเปรยีญหลังใหญ่นี ้ก�าลงัสร้างวิหารส�าหรบัประดษิฐาน

พระพุทธรูปยืนปางประทานพร สูง ๑๐๑ ศอก แต่เพ่ิงเทคาน และผูกเหล็กตั้งเสา  

ต่อจากศาลาการเปรยีญออกไปเลก็น้อยเป็นกฏุเิจ้าอาวาส อโุบสถอยู่กลางวัด หลงัเล็ก ๆ 

พระเทพกวบีอกว่าทรงแบบน้ีเป็นแบบเวยีงจันทน์ เรยีบ ๆ ไม่มลีวดลายอะไรทัง้ภายนอก

และภายใน พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ลากลบัวัดบงึพระลานชยั ออกจากวดับรูพาภริาม 

เวลา ๑๘.๔๕ น. รถยนต์วิ่ง ๕ นาที ก็ถึงวัดบึงพระลานชัย

เวลา ๑๙.๓๐ น. คณะข้าราชการซึง่น�าโดยท่านปลดัจงัหวดั และผูก้�ากบัการ 

ต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด อุบาสกอุบาสิกาวัดบึงพระลานชัย ได้ท�าพิธีบายศรีสู่ขวัญ

สมเดจ็ฯ ทีศ่าลาการเปรียญวดับงึพระลานชยั มอีบุาสกอุบาสกิาประชมุร่วมในพธิเีตม็ศาลา 

พระภกิษสุามเณรวดับงึพระลานชยั และวดัอืน่ ๆ ทีใ่กล้เคยีงได้มาร่วมพธิด้ีวย เมือ่ได้
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เวลาแล้ว สมเด็จฯ ขึ้นสู่ศาลา จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแล้ว น�าพระภิกษุสามเณร

ท�าวตัรค�า่ สวดเจ็ดต�านานย่อ เม่ือพระภกิษสุามเณรท�าวตัร สวดมนต์จบแล้วกเ็ริม่พธิี

สู่ขวัญ ผู้เป็นประธานในพิธีถวายไตรไหมแด่สมเด็จฯ สมเด็จฯ ออกไปครองไตรแล้ว 

กลับข้ึนสู่ศาลา ขึ้นสู่ธรรมาสน์ หมอขวัญชื่อนายชู เริ่มพิธี ด้วยการชุมนุมเทวดา  

แล้วพรรณนาเกียรตคุิณสูข่วญั อ�านวยพร จบแล้วผกูด้ายสายสิญจน์ทีข้่อมอื แล้วถวาย

ดอกไม้ธูปเทียน ถวายหมอนจ�านวนหลายลูก เป็นเสร็จพิธี จากนั้นสมเด็จฯ ได้กล่าว

อนุโมทนาอ�านวยพรแก่คณะผู้ท�าพิธีบายศรีสู่ขวัญถวาย ดังนี้

“ขอขอบใจในการจัดบายศรี ตลอดถึงการมอบไตรผ้าไหม และไทยธรรมอื่น

มีหมอน เป็นต้น และการบายศรี ก็เป็นการอ�านวยพร และมีแฝงคติธรรม เป็นการ

เตือนใจให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงบรรลุถึงพระนิพพาน เพราะฉะนั้น ก็ขอให้บรรดา

พรทั้งหลาย ที่ท่านสหธรรมิก พร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลาย ตั้งใจประสาทไห้ โดยที่มีผู้

กล่าวค�าบายศรีกล่าวแทน ขอให้พรทั้งปวงนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ท่านสหธรรมิกและท่าน

สาธชุนทัง้หลาย จนบรรลถึุงความสิน้ทกุข์ในทีสุ่ดด้วยกนัทกุ ๆ คน เทอญ.” เมือ่กล่าว

อนุโมทนาจบแล้ว สมเด็จฯ แจกหนังสือเรื่อง ขันติเมตตาและเหรียญพระไพรีพินาศ 

แก่ผู้มาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกัน  

เป็นเสร็จพิธี

คืนวนัที ่๗ มถินุายน ๒๕๑๖ พกัแรมทีวั่ดบึงพระลานชยั วัดนีเ้ป็นวัดราษฎร์ 

ตั้งอยู่ในเขตต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง ติดกับบึงพลาญชัย ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจของชาวเมืองนี้ อยู่กลางเมือง และเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดนี้แห่ง

หน่ึงด้วย วัดบึงพระลานชัย สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยหลวงสงกรานต์วิศิษฐ์  

เคยเป็นทีป่ระกอบพธิถืีอน�า้พพิฒัน์สตัยาของจังหวัดร้อยเอด็ ปัจจบุนัมีถาวรวัตถุท่ีม่ันคง

ถาวรคือ โรงอโุบสถขนาดไม่เขือ่งนกั ศาลาการเปรยีญแบบเก่าและค่อนข้างช�ารดุแล้ว 

๑ หลัง กุฏิ ๑๑ หลัง ซึ่งเป็นกุฏิที่เพิ่งสร้างใหม่ ๆ หลายหลัง หอระฆังบริเวณวัดดู

ไม่กว้างขวางนกั แต่กด็เูป็นระเบยีบเรยีบร้อยด ีตัง้แต่สร้างวดัมากม็เีจ้าอาวาสปกครอง

สืบ ๆ กันมาหลายรูป แต่ในยุคแรก ๆ ไม่ค่อยจะมีใครทราบประวัติ จนถึงรูปที่ ๗ 
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คือพระครูคุณสารพินิจ รูปที่ ๘ พระศีลคุณวิสุทธิ์ (แก้ว) รูปที่ ๙ พระครูสิริธรรม-

โสภิต (ศรีจันทร์) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ปัจจุบัน (ในพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น 

พระราชาคณะสามัญ ที่ พระศีลวิสุทธาจารย์) ในพรรษกาล มีพระภิกษุสามเณร

ประมาณ ๗๐ รูป นอกพรรษากาลราว ๖๐ รูป ขณะเมื่อไปเยี่ยมนั้นมีพระ ๗ รูป 

สามเณร ๕๓ รูป เป็นพระเณรนักธรรม ๕๕ รูป ไม่มีเป็นเปรียญเลย มีการจัดการ

เล่าเรียนนักธรรมและบาลีที่ส�านักของตนเอง มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๓ รูป
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วันที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จฯ พร้อมด้วยพระเทพกวี พระครูสิริธรรมโสภิต 

พระครูธรรมปเวที พระอนุจรอื่น ๆ และพระภิกษุสามเณรท้องถิ่นออกบิณฑบาต  

มีการนัดข้าราชการและประชาชนร่วมกันใส่บาตรอย่างพร้อมเพรียง จึงมีคนใส่บาตร

กันมาก

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ สมเด็จฯ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอื่น ๆ ฉัน 

พร้อมกนัทีศ่าลาอาหาร นอกจากอาหารท่ีบณิฑบาตแล้ว ยงัมญีาตโิยมน�ามาถวายทีว่ดั

อกีมาก ทัง้อาหารคาวและหวาน ฉนัเสรจ็แล้ว สมเดจ็ฯ น�าอนโุมทนา จบแล้วสมเดจ็ฯ 

แจกเหรียญพระไพรีพินาศเป็นท่ีระลึกแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธา น�าอาหาร 

มาถวายพระภิกษุสามเณรในวันนั้น โดยทั่วถึง

เวลา ๐๘.๒๐ น. ออกจากวดับึงพระลานชยั ไปยงัวัดสระทอง เพือ่สรงน�า้ศพ

พระมงคลญาณเถร (ผาย ป.ธ.๔) รองเจ้าคณะจงัหวัดร้อยเอด็ (มหานกิาย) รปูที ่๒ 

ถึงวัดสระทอง เวลา ๐๘.๒๕ น. ศพเพ่ิงเชิญมาจากกรุงเทพฯ ถึงวัดสระทองเม่ือ 

ราว ๓ ทุ่มเศษของคืนวันที่ ๗ และตั้งไว้ให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน 

สรงน�้าบนศาลา โดยวางไว้บนเตียงนอนธรรมดามีมุ้งกางไว้ด้วย เมื่อสมเด็จฯ ไป 

ถึงนั้น มีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ประชุมอยู่บนศาลาหนาตาพอสมควร 

พระสิริวุฒิเมธี วัดบูรพาภิราม รองเจ้าคณะจังหวัดรูปท่ี ๑ ก็มาให้การต้อนรับด้วย  

สมเด็จฯ สรงน�้าศพแล้ว ถวายไตรช่วย ๑ ไตร จากนั้น พระอนุจรอื่น ๆ สรงน�้าศพ 
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ทั่วทุกคนทั้งพระและคฤหัสถ์ สมเด็จฯ ปราศรัยกับพระเถระ ที่มาต้อนรับในที่นั้นพอ

สมควรแล้ว ก็ลาเพื่อเดินทางต่อไปยังวัดประชาบ�ารุง จังหวัดมหาสารคาม

เวลา ๐๘.๓๕ น. ออกจากวัดสระทอง เพื่อเดินทางไปยังวัดประชาบ�ารุง 

จังหวดัมหาสารคาม พระครสูริธิรรมโสภติ พระครคูณุสารพินจิ พระครสุูปัญญาภรณ์ 

พ.ต.ต.สุพล พรหมนุรักษ์ และข้าราชการอื่น ๆ อีกหลายท่าน ได้ตามไปส่งด้วย  

ระยะทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดถึงจังหวัดมหาสารคาม ๔๑ กม. สองข้างทางเป็นทุ่งนา

เป็นส่วนมาก มีป่าไม้เล็ก ๆ คั่นเป็นบางตอน ระยะนี้ฝนเริ่มตก มีน�้าขังทุ่งบ้างแล้ว  

บางแห่งจึงเริ่มลงมือไถเพื่อหว่านข้าวกล้าต่อไป (คณะที่มาส่งจากจังหวัดร้อยเอ็ด  

ได้ลากลับที่วัดประชาบ�ารุงนี้)
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จังหวัดมหาสารคาม

เวลา ๐๙.๔๐ น. ถึงวัดประชาบ�ารุง คณะสงฆ์และข้าราชการ ประชาชนได้

ประชมุรอต้อนรบัอยูท่ี่ศาลาการเปรยีญ ฝ่ายคณะสงฆ์ก็มพีระสุเมธธีรรมภาณ (เคน ป.ธ.๗) 

เจ้าคณะจงัหวดัมหาสารคาม (ธรรมยตุ) เจ้าอาวาสวัดประชาบ�ารงุ พระครธูรีพงศ์พิสุทธิ์ 

(เกต ุป.ธ.๔) วัดประชาบ�ารงุ เจ้าคณะอ�าเภอ จงัหวดัมหาสารคาม (ธรรมยตุ) พระมหาเคน 

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พระปลัดเลื่อน เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอ พระจากอ�าเภอ

โกสุม ๕ รูป สามเณร ๑๕ รูป พระวัดประชาบ�ารุง ๕ รูป สามเณร ๒๐ รูป ฝ่าย

บ้านเมืองประกอบด้วย นายสุจินต์ กิตยารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

พ.ต.ท.มานิต เกตุนุช ผู้ก�ากับการ ต�ารวจภูธร จังหวัดมหาสารคาม พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ 

ห่ามค�าใฝ่ ผู้บังคับกองต�ารวจ ภูธรอ�าเภอเมือง นายชื่นชัย วรามิตร หัวหน้าหน่วย

ศกึษานิเทศ และนอกจากนีก้มี็ นายอ�าเภอเมอืง ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล อดตีผูอ้�านวย

การวิทยาลัยครูมหาสารคาม (นายวิศาล ศิวารัตน์) นายกเทศมนตรีมหาสารคาม 

(นายอายุทธ์ ฝ่ายคุณวงศ์) อดีตนายอ�าเภออ�านาจเจริญ (นายเวช สุริโย) อดีต

ศกึษาธกิารอ�าเภอเมอืง มหาสารคาม (นายทองอนิทร์ ศรวีาปี) พร้อมด้วยคณะครู 

นักเรียนและประชาชนอีกมาก เต็มบริเวณศาลารับรอง เมื่อรถยนต์ของสมเด็จฯ  

เข้าจอดเทียบบริเวณศาลาแล้ว พระสเุมธธีรรมภาณ และผูว่้าราชการจงัหวัด ได้ลงมา

ให้การต้อนรับ และน�าสมเด็จฯ ขึ้นสู่ศาลา สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย 

แล้วปราศรัยกบัเจ้าคณะจงัหวดั และผูว่้าราชการจังหวดั พร้อมท้ังผู้ท่ีมาให้การต้อนรบั 

อื่น ๆ พอสมควรแล้ว พระสุเมธีธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดได้ถวายรายงานการ 

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม แด่สมเด็จฯ (ไม่ได้อ่านถวาย) มีความว่า :-
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“ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีจ�านวน ๘ วัด ส�านักสงฆ์ ๖ แห่ง ส�านัก

กรรมฐาน ๑ วดั จ�านวนพระภิกษุ ๒๖ รูป จ�านวนสามเณร ๘๓ รูป จ�านวนศษิย์วดั 

๓๐ คน พระสังฆาธิการชั้นจังหวัด ๑ รูป ชั้นอ�าเภอ ๑ รูป ช้ันต�าบล ๑ รูป  

เจ้าอาวาส ๗ รปู พระอปัุชฌายะ ๒ รปู จ�านวนโรงเรยีนประเภท ปรยัิตธิรรม ๒ โรง 

พระเปรยีญ ๓ รปู พระนกัธรรม ๑๒ รปู ศาสนสถานท่ีสร้าง เสรจ็เรยีบร้อยมลีกัษณะ

มัน่คงถาวรแล้ว ก. อโุบสถ ๑ หลงั ข. ศาลาการเปรยีญ ๗ หลงั ค. เสนาสนะ ๕๒ หลงั” 

ต่อจากนั้น พิธีกรได้อาราธนาสมเด็จฯ ขึ้นสู่ธรรมาสน์กล่าวขอโอกาสเพื่อขอประทาน

โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรและข้าราชการ ประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับ  

แล้วอาราธนาศีล รับศีลแล้ว อาราธนาธรรม สมเด็จฯ ได้แสดงธรรมกถา ดังนี้

“ขอแสดงความพอใจในไมตรีจิตที่ต้อนรับ และขอแสดงสัมโมทนียกถา เป็น

ปฏิการแก่การต้อนรับของท่านทั้งหลาย ด้วยการยกพระพุทธภาษิตบทหนึ่งซึ่งตรงกับ

ชื่อของจังหวัดนี้ คือ “สาโร สฺสติ” สาระจะด�ารงอยู่

สาระนั้น ก็คือแก่นสาร โดยตรงก็หมายถึงแก่นของต้นไม้ ต้นไม้ที่มีแก่นนั้น 

ย่อมด�ารงอยู่ ยากที่จะอันตรธานด้วยอันตรายมีลมเป็นต้น แม้ตัดมาท�าบ้านเรือน  

กย่็อมใช้ประโยชนได้นาน ฉนัใด บุคคลกค็วรแสวงหาแก่นสารของชวีติ โดยการด�าเนนิ

ชีวิตไปในทางท่ีชอบ ประกอบกรณียะอันเป็นสาระแก่นสาร พร้อมทั้งแสวงหาธรรม 

ที่เป็นแก่นสาร ส�าหรับเพื่อที่จะบ�ารุงจิตใจของตนเอง

ท่านท้ังหลาย ท้ังท่ีเป็นฝ่ายปกครองและฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง แม้จะมีหน้าที่

ต่าง ๆ กนั แต่ก็ต้องอาศัยกันและกัน ฉะนัน้ จงึขอให้ทกุฝ่ายพร้อมเพรยีงกนั แสวงหา

สิง่ทีเ่ป็นแก่นสารของชวีติ เว้นสิง่ทีค่วรเว้น ถอืเอาแต่สิง่ทีเ่ป็นแก่นสาร ซึง่จะเป็นเครือ่ง

บ�ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญและจะบ�ารุงจิตใจให้มีความเจริญด้วย

ธรรมข้อหนึง่ทีท่กุ ๆ คนควรถอืปฏบิตัใินใจคอื เมตตา ความปรารถนาสขุแก่

กันและกันโดยคิดว่า ทุกคนปรารถนาสุขแก่ตนเอง ฉะนั้น จึงควรปรารถนาสุขแก่คน

อื่นด้วย เพราะทุกคนรักสุข เกลียดทุกข์ ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็ รักสุข

เกลยีดทกุข์ฉนันัน้ เมือ่ท�าอะไรให้นึกถงึใจเขาใจเรา เว้นการกระท�าท่ีเป็นการเบียดเบยีน
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ให้เกิดเดือดร้อน ท�าแต่การท่ีก่อให้เกิดสุขแก่กันและกัน สร้างความรู้สึกเป็นมิตร  

ความรู้สึกเป็นญาติให้เกิดขึ้นท่ัวไป ด้วยการพยายามระงับความโกรธ เกลียดและ

พยาบาทเสีย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความมุ่งร้ายต่อกัน และเป็นส่ิงที่เผาใจ

ของตนเองให้เดือดร้อน และเผาบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วย เมื่อต่างก็ปรารถนาสุขแก่

กันและกัน แผ่ความสุขให้แก่กันและกัน พยายามระงับความโกรธ เกลียด พยาบาท 

คิดแผ่ความเป็นมิตรสหายให้กว้างขวางออกไป เมตตาก็จะบังเกิดขึ้น เม่ือมีเมตตา 

ก็จะมีไมตรีต่อกัน การกระท�าต่าง ๆ ก็จะเป็นเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม  

และเมตตามโนกรรม ให้บังเกิดความสุขทั่วไป เมื่อทั้งฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายผู้อยู่ใน

ปกครอง ต่างก็มีเมตตาต่อกัน เกิดความรู้สึกเป็นมิตรสหายเป็นญาติกันขึ้นแล้ว  

ทั้งสองฝ่ายก็จะเข้ากันได้ ความผาสุกสวัสดีก็บังเกิดขึ้น

ขอให้ชาวมหาสารคามท้ังหลาย ได้ระลึกถึงพระพุทธภาษิต “สาโร สฺสติ” 

สาระจะด�ารงอยู่และขอให้แผ่เมตตาไมตรีจิตแก่กันและกันทั่วไป

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่าน 

ให้มีความสวัสดี ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่าน เทอญ.”

เมื่อแสดงธรรมกถาจบแล้ว สมเด็จฯ ได้มอบหนังสือที่ระลึก ๑ ชุด และ 

คัมภีร์ไทยชดุวชริญาณวงศ์เทศนา ๑ ชดุ แก่เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) 

มอบของที่ระลึกแก่ผู ้ว่าราชการจังหวัด และแจกของที่ระลึกและเหรียญแก่คณะ 

ข้าราชการ คร ูนกัเรยีน และพระภกิษสุามเณร ทีม่าต้อนรบัแล้ว กล่าวอ�าลาเพือ่เดนิ

ทางไปเยี่ยมพระราชสีลโสภิต (พุทฺธสโร ทา ไชยโยชน์ ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัด

มหาสารคาม (มหานิกาย) วัดอภิสิทธิ์ ต่อไป

วดัประชาบ�ารงุ ทีม่าเยีย่มวนันี ้สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยนางพนู ไพบลูย์ 

พร้อมด้วยคณะทายกทายกิาชาวมหาสารคามได้ช่วยกนัสร้างขึน้ ไม่มโีอกาสได้ดบูริเวณวัด 

จงึไม่ทราบว่ามบีริเวณกว้างขวางมากน้อยเท่าไร แต่สงัเกตด ูจากบรเิวณรอบ ๆ ศาลา

ทีร่บัรอง เห็นมีต้นไม้หนาตาดูร่มร่ืนดี ปัจจุบนัมส่ิีงก่อสร้างเป็นหลกัฐานแล้ว คือ โรงอโุบสถ 

วิหาร ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๑๕ หลัง และหอระฆัง ๑ หลัง มีเจ้า
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อาวาสปกครองสบืต่อกนัมา ๔ รปู คอื (๑) พระอาจารย์คณู ธมมฺตฺุตโม (๒) พระสมห์ุกลม 

(๓) พระโพธญิาณมนุ ีและ (๔) พระสเุมธธีรรมภาณ (เคน ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสปัจจบัุน 

ในพรรษากาลมีพระภิกษุสามเณรราว ๔๐ รูป นอกพรรษามีราว ๓๐ รูป ขณะที่ไป

เยีย่มน้ัน มพีระ ๘ รปู สามเณร ๒๐ รปู เป็นพระเณรนกัธรรม ๒๕ รปู เป็นเปรยีญ 

๓ รูป มีการจัดการ เล่าเรียนนักธรรมและบาลีท่ีส�านักของตนเอง และมีพระท่ี 

สวดปาฏิโมกข์ได้ ๔ รูป นับว่าเป็นวดัทีม่กีารเล่าเรยีนปรยิตัธิรรมอยูใ่นเกณฑ์ดวีดัหน่ึง

เวลา ๐๙.๔๕ น. ออกจากวัดประชาบ�ารุง ไปยังวัดอภิสิทธิ์ เยี่ยมพระราช- 

ลลีโสภติ เจ้าคณะจงัหวดัมหาสารคาม (ม) วัดอภสิิทธิอ์ยู่ใกล้ ๆ กนักบัวัดประชาบ�ารงุ 

ใช้เวลาเดินทางเพียง ๓ นาที เม่ือถึงบริเวณอุโบสถ นายอายุทธ์ ฝ่ายคุณวงษ์  

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้น�าสมเด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ คณะสงฆ์  

ซึง่มท่ีานเจ้าคณะจงัหวดัเป็นประธาน พร้อมด้วยอบุาสกอบุาสิกา ซึง่น�าโดยนายอายทุธ์ 

ฝ่ายคุณวงษ์ นายกเทศมนตรี นายอุ่น ภวภูตานนท์ เทศมนตรี นายวิศาล สิวารัตน์ 

อปุนายกยวุพทุธิกสมาคมมหาสารคาม นายวัฒนา อตัถากร ประชาสัมพนัธ์ยวุพทุธกิ

สมาคมมหาสารคาม เป็นต้น ได้ประชุมต้อนรับอยู่ในอุโบสถ สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชา 

พระรัตนตรัยแล้ว คณะสงฆ์ที่ประชุมต้อนรับถวายสักการะ นายอายุทธ์ ฝ่ายคุณวงษ์ 

กล่าวต้อนรับในนามของคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา วัดอภิสิทธิ์ และขออาราธนา

สมเด็จฯ ประทานโอวาทเพื่อเป็นอนุสสติและเนตติแห่งความประพฤติปฏิบัติสืบไป  

สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสั้น ๆ ดังนี้

“ได้รับก�าหนดให้มาเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในภาคน้ี ระลึกถึงท่าน  

เจ้าคณะจังหวัด จึงแวะมาเยี่ยมและก็ได้รับการต้อนรับจากท่าน พร้อมท้ังคณะสงฆ์ 

และจากท่านนายกเทศมนตรี พร้อมท้ังข้าราชการในทีน่ีเ้ป็นอย่างดยีิง่ กข็อแสดงความ

ขอบใจ และขออ�านวยพร อาตมาได้กล่าวสมัโมทนยีกถาทีวั่ดประชาบ�ารุง ยกพระพทุธภาษติ

ไว้ข้อหนึ่งว่า “สาโร สฺสติ” สาระจักด�ารงอยู่ นึกว่า จังหวัดนี้ก็มีชื่อว่า “จังหวัด

มหาสารคาม” เพราะฉะน้ัน ขอฝากเป็นปฏิการซึ่งพระพุทธภาษิตนี้ไว้ส�าหรับท่าน 

ทั้งหลายเพื่อที่จะได้ช่วยกันทะนุบ�ารุงสิ่งท่ีเป็นสาระแก่นสารต่าง ๆ อ�านวยให้เกิด 

ความสขุ ความเจริญแก่บ้านเมือง และแก่พระศาสนา ขอขอบใจและอ�านวยพร” 
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เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ ได้ถวายหนังสือที่ระลึก ๑ ชุดใหญ่  

กับคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา ๑ ชุด แก่พระราชสีลโสภิต แล้วแจกหนังสือ 

กับเหรียญพระไพรพีนิาศแก่พระภกิษสุามเณรและพทุธศาสนกิชนท่ีมาต้อนรบัในโบสถ์

นั้นโดยทั่วถึง แล้วลาท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่วัดอภิสิทธิ์นี้ ไม่มีเวลาจะได้ดูบริเวณวัด เพราะมีเวลาจ�ากัด จึงเห็นเฉพาะ

บริเวณอุโบสถ โรงอุโบสถ นั้นเข้าใจว่าสร้างไม่นานนัก เพราะเห็นเป็นโรงอุโบสถแบบ

ใหม่หลังขนาดย่อม มียกพื้นเป็นฐานสูงพอประมาณ มีรั้วลูกกรงปูนปั้น โดยรอบ  

ส�าหรับท่านเจ้าคณะจงัหวัด (พระราชสีลโสภติ) นัน้อาย ุ๗๙ ปีแล้ว แต่ยงัแขง็แรงอยู่  

ท่านเล่าให้ฟังว่า เคยมาอยู่ศึกษาเล่าเรียนที่วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็นเวลา ๑๔ ปี 

สอบได้เปรียญ ๕ ประโยคท่ีวัดสระเกศ แล้วจึงกลับมาช่วยกิจพระศาสนาในจังหวัด

มหาสารคามนี ้ซ่ึงเป็นถิน่ก�าเนดิของท่าน ในโอกาสทีไ่ด้มาเยีย่มวดัอภสิิทธินี์ ้ท่านกไ็ด้

ให้การต้อนรบัด้วยอัธยาศยัไมตรอัีนดยีิง่ เมือ่ออกจากอโุบสถ แล้วได้มาพกัอยู่ทีบ่รเิวณ

ศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งเท่าที่สังเกตดู รู้สึกว่าช�ารุดมาก เพื่อรอเปลี่ยนรถยนต์ที่

จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ขลุกขลักเล็กน้อย เพราะรถยนต์ท่ีจัดไว้มาช้ากว่า

ก�าหนดนิดหน่อย พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ ห่ามค�าไผ่ ผู้บังคับกองต�ารวจภูธรอ�าเภอเมือง  

ซึ่งได้ทราบว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และได้คอยช่วยเหลือดูแลอยู่ จึงได้ 

จัดรถยนต์คันอื่นถวายให้เดินทางไปก่อน

เวลา ๑๐.๑๗ น. ออกเดนิทางจากวดัอภสิทิธิ ์ไปยงัวดัขวญัเมอืง อ�าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๒๗ กม. ในระหว่างการเดินทาง รถยนต์ที่จัดไว้ส�าหรับ

ถวายสมเดจ็ฯ นัง่เดินทาง ซึง่มาไม่ทนัเมือ่ตอนออกจากวัดอภสิทิธิ ์ได้ตามมาและหยุด

เปลี่ยนรถยนต์กันกลางทาง แล้วก็เดินทางต่อไปด้วยความเรียบร้อย
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จังหวัดกาฬสนิธุ์

เวลา ๑๐.๔๕ น. ถงึวดัขวญัเมอืง มพีระภิกษสุามเณรและข้าราชการ ประชาชน 

มาประชุมให้การต้อนรับกันมากเต็มบริเวณวัด คล้ายกับมีงานเทศกาลทีเดียว  

เมือ่รถยนต์ของสมเดจ็ฯ ถึงบรเิวณวดั ก็เหน็พระภกิษสุามเณรยนืต้อนรบั สองข้างทาง

ทีร่ถยนต์ของสมเดจ็ฯ ว่ิงผ่านตัง้แต่ประตวูดัตลอดไปจนถงึศาลาทีร่บัรอง ส่วนประชาชน

กน็ัง่บ้างยืนบ้างเตม็บรเิวณสองข้างทาง เหน็แล้วกน่็าปลืม้ปีติ ในอธัยาศยัไมตรทีีใ่ห้การ

ต้อนรบั คณะสงฆ์ทีม่าต้อนรบัประกอบด้วย พระราชธรรมานวุตัร (อ่อน จกฺกธมโฺม ป.ธ.๓) 

เจ้าอาวาสประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พระครูพินิจวินัยกรรม 

(ไกร อสิสฺโร) วดัประชานยิม เจ้าคณะอ�าเภอเมอืง (ธ) พระครวูจิติรสหสัคณุ (หา สภุโร) 

เจ้าอาวาสวดัสกักะวนั เจ้าคณะอ�าเภอสหสัขนัธ์ (ธ) พระครปูฏภิาณธรรมคณุ (แดง จาครโต) 

เจ้าอาวาสวดัขวัญเมอืง เลขานุการเจ้าคณะจังหวดั พระครูโสตถิธรรมธาดา (สวสัด์ิ โขตปิโฺ) 

เจ้าอาวาสวัดกลางสีมาราม เจ้าคณะอ�าเภอยางตลาด (ธ) พระครูโกวิทธรรมคุณ  

(กาศ โชติปาโล) เจ้าอาวาสวดัป่าอัมพวนั เจ้าคณะต�าบลอิตือ้ พระครูธรรมธรเกษ ีสนุทฺโร 

เจ้าคณะต�าบลอุ่มเม่า เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยโคกศรี พระครูวิจารณ์คณานุกิจ 

(เลงิ อสิสฺโร) เจ้าอาวาสวดัสว่างอารมณ์ เจ้าคณะต�าบลลุม่เม่า เขต ๒ พระครสัูนตวิรคณุ 

(อ่อน จนฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติวาสอินทาราม เจ้าคณะต�าบลหัวงัว พระครู

สังวรโสภิต (บุญเลิศ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดสว่างชัยศรี เจ้าคณะต�าบลเหนือ  

พร้อมด้วยพระภกิษสุามเณร ซึง่มาจากวดัต่าง ๆ ประมาณ ๓๕๐ รปู ฝ่ายข้าราชการ

และประชาชน กป็ระกอบด้วย นายพสิทุธิ ์ฟังเสนาะ นายอ�าเภอยางตลาด นายบันลอื 
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อุ่มทรพันธุ์ สมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สุพจน์ โกศลยุทธสาร ผบ.กอง  

สภ.อ.ยางตลาด นายสุ่น ภูมเหล่าแจ้ง หัวหน้าหมวดการศึกษาอ�าเภอยางตลาด  

นายประภา พงษ์ศวิาภยั และนายจง สขุช่วย ปลดัอ�าเภอตรี นายเธยีรชยั ธรีกลุ ครใูหญ่ 

พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นายเอกฉันท์ ศรีจันทร์  

พร้อมด้วยคณะครนัูกเรียนโรงเรยีนฝึกฝนอาชพีเคล่ือนที ่๙ หวัหน้าส่วนราชการต่าง ๆ 

ข้าราชการ ประชาชน คร ูนกัเรยีน ชาวยางตลาด ประมาณ ๑,๕๐๐ คน เมือ่สมเด็จฯ 

พร้อมด้วยคณะถงึวดัขวญัเมือง ท่านเจ้าคณะจังหวัดน�าสมเดจ็ฯ เข้าสู่อโุบสถ สมเดจ็ฯ 

จุดเครือ่ง สกัการะบชูาพระรตันตรยั เสรจ็แล้วเจ้าคณะจงัหวัดน�าสมเดจ็ฯ ไปยังศาลา

รับรอง ขณะนัน้เป็นเวลาใกล้เพล พวกญาตโิยมจงึได้ช่วยกนัจดัภตัตาหารเพล ซึง่ต่าง

กน็�ามาเพือ่ถวายสมเดจ็ฯ และคณะ พร้อมทัง้พระภกิษสุามเณรทัง้หมดทีม่าประชุมกนั 

ณ ที่นั้นด้วย เมื่อพร้อมกันแล้ว สมเด็จฯ และคณะได้ฉันที่ศาลารับรองพร้อมกัน  

กับท่านเจ้าคณะจังหวัด ส่วนพระภิกษุสามเณรนอกนี้ ก็แยกย้ายกันไปฉันตามที่  

ต่าง ๆ ที่จัดไว้เสร็จแล้ว สมเด็จฯ น�าอนุโมทนาแล้ว เจ้าอาวาสวัดขวัญเมืองได้นิมนต์

สมเด็จฯ ขึ้นพักผ่อนที่กุฏิรับรอง

เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเดจ็ฯ ลงสูศ่าลา (ปะร�า) ทีร่บัรอง เพือ่แสดงธรรมกถา 

แก่ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนท่ีมาให้การต้อนรับ และถวายภัตตาหารเพล  

ซึง่ประชมุพร้อมกนัอยูแ่ล้วตามใต้ร่มไม้ทัว่บริเวณใกล้ ๆ ทีร่บัรอง นายอ�าเภอยางตลาด 

ท�าหน้าที่เป็นพิธีกร เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วได้อาราธนาศีล รับศีลแล้ว สมเด็จฯ  

ได้แสดงธรรมกถา ดังนี้

“ขออนุโมทนาขอบใจท่านสาธุชนท้ังหลาย ซึ่งได้มีกัลยาณจิต ไมตรีจิต  

มาต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน 

จงัหวดันี ้ได้เคยมาคร้ังหนึง่เม่ือหลายปีมาแล้ว ปรากฏว่าสมยันัน้ ถนนหนทาง

ก็ยังไม่ดี ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่มี  

แต่มาครั้งนี้ ถนนหนทางเรียบร้อย บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าไปมากทุกทาง และแม้จะ

มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นท้ังท่ีน่ายินดีและไม่น่ายินดี แต่ภาวการณ์ส่วนใหญ่แล้ว  

กย็งัดีสงบมัน่คง ท้ังนี ้กเ็นือ่งจากพืน้ฐานของคนไทยเราทัง้หลายนัน้ ยึดมัน่อยู่ในหลกั
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ไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาช้านาน รักความเป็นไท เกลียดความ

เป็นทาส จึงได้พอใจที่จะรวมกันอยู่อย่างมีอิสระเสรีภาพ

คนไทยนั้น แม้จะถูกเบียดเบียนถอยร่นลงมา เมื่อร่วมกันตั้งเป็นชาติได้แล้ว 

ก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปกครอง ทรงน�าคนไทยให้ช่วยกันรักษาชาติสืบมา  

ต่อมาเมื่อได้รับพระพุทธศาสนา ก็กลับใจจากการนับถือส่ิงต่าง ๆ มาเคารพนับถือ 

พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นหลักเคารพสูงสุดใน

พระพทุธศาสนามัน่คง รบัเอาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏบิติัตน เช่น 

หลกับพุพการ ีกตญักูตเวท ีความอดทน และความเคารพนบนอบต่อผูใ้หญ่ เป็นต้น 

ปฏบิตัหิลกัศลีธรรมของพระพุทธศาสนา แม้พระมหากษตัรย์ิกท็รงรบัเอา หลกัราชธรรม 

คอื ทศพธิราชธรรมมาเป็นหลกัประพฤตปิฏบัิติส�าหรบัปกครอง ประชาชน พระพุทธศาสนา

จึงได้ตัง้มัน่ในประเทศไทยสบืมา ลกูหลานไทยกไ็ด้พากนัออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณร 

ช่วยกนัอุปถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนาจนปรากฏว่า ไม่ว่าจะไปทีไ่หนกไ็ด้พบวัดวาอาราม

และพระเณรในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงได้เป็นศาสนาประจ�าชาติของไทย 

พุทธธรรมได้ฝังลึกลงไปในนิสัยใจคอของคนไทยสืบมาจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน แม้จะมีเหตุการณ์บางอย่าง อันก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในที่บางแห่ง 

บางหมูก่ย็งันับว่าเป็นส่วนน้อย นสิยัอันแท้จรงิของคนไทย คอืความรกัในชาต ิศาสนา 

พระมหากษตัรย์ิกย็งัมัน่คงอยู ่แต่ขาดปัจจยับางอย่างทีจ่ะชกัน�าให้ถกูทาง เพราะมเีหตุ

บางอย่างชักจูงให้ผิดไป ดังจะยกเรื่องพระองคุลิมาลเถระเป็นตัวอย่าง

พระองคุลิมาล เป็นบตุรของพราหมณ์ปโุรหิต ซึง่เป็นโหรประจ�าราชส�านกัของ 

พระเจ้าปเสนทิโกศล เกิดในขณะที่พระจันทร์เสวยโจโรฤกษ์ บิดารู้ว่าต่อไปจะเป็นโจร

จะฆ่าเสยี แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงห้ามไว้ เมือ่เจรญิวยัขึน้ บดิากส่็งไปเรยีนวทิยาการ 

ณ ส�านักของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด เรียนได้เร็ว 

เป็นทีโ่ปรดปรานของอาจารย์ เป็นเหตุให้ศิษย์อืน่พากนัรษิยา หาเหตุให้อาจารย์ก�าจดัเสยี 

กระทั่งอาจารย์หลงเชื่อพวกศิษย์เหล่านั้น จึงได้หาอุบายก�าจัดองคุลิมาลโดยการให้ไป

ฆ่าคนให้ได้ครบ ๑,๐๐๐ คน แล้วตดันิว้มาให้ครบ ๑‚๐๐๐ นิว้ จงึจะประสาทวิทยาการ

ตามทีต้่องการ ให้องคลุมิาลรกัในวชิาและมุ่งความส�าเรจ็เป็นใหญ่ จงึเข้าป่าตัง้หน้าฆ่า
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มนุษย์เพื่อจะให้ได้ครบ ๑‚๐๐๐ คน กระทั่งสุดท้ายเกือบจะฆ่ามารดาของตนเอง 

พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ จึงได้เสด็จมาโปรดก่อน 

พอเห็นพระพุทธเจ้า องคุลิมาลก็วิ่งไล่ตามเพื่อจะฆ่าเสีย แต่ด้วยพระพุทธานุภาพ  

จึงไม่สามารถจะวิง่ไล่ให้ทนัได้ จนเหนือ่ยแล้วจงึร้องให้พระพทุธเจ้าทรงหยุด พระพทุธองค์

ตรัสว่าพระองค์หยุดแล้ว องคุลิมาลก็ร้องว่าหยุดแล้วท�าไมยังเดินอยู่ พระพุทธองค ์

จึงทรงอธิบายว่า พระองค์ทรงหยุดจากการฆ่า การเบียดเบียนผู้อื่น เมื่อได้ฟังดังนั้น  

องคลุมิาลกไ็ด้สต ิวางอาวธุ ลงกราบพระพทุธเจ้า เลกิเป็นโจรตัง้แต่บดันัน้ ทีส่ดุได้ขอ

บวชเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนา ปฏิบตัสิมณธรรมแล้วกไ็ด้บรรลเุป็นพระอรหนัต์

องค์หนึ่ง

เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า พระองคุลิมาลนั้น มีสันดานอันแท้จริงดี แต่เพราะ

เสวนาผดิ จงึได้กระท�าผดิคอืฆ่าคน เมือ่ได้พบพระพทุธเจ้าและทรงสัง่สอนกก็ลับใจได้ 

แล้วก็กระท�าดีจนถึงที่สุด คือบรรลุเป็นพระอรหันต์

ตามเรื่องที่เล่ามานี้ ก็มีคติที่พึงสนใจอยู่ ๒ ประการ คือ 

ประการแรก ความริษยา ซึ่งรวมทั้งกิเลสอย่างอื่น ๆ เช่น โลภ โกรธ หลง 

เป็นต้นด้วย เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีเป็นเหตใุห้ประพฤตเิบยีดเบียนตนเองและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน 

ความรษิยานัน้ก่อให้เกดิการยแุหย่ท�าให้ผูฟั้งทีห่เูบาเชือ่ง่าย เชือ่ในทางทีผ่ดิ ท�าให้เกดิ

การประทุษร้ายต่อคนดี หรือท�าลายคนดีได้ ดังเช่นเรื่องพระองคุลิมาล

ประการทีส่อง ความเชือ่ นบัว่าเป็นสิง่ส�าคญั เพราะเมือ่มคีวามเชือ่ กจ็ะท�าให้

ปฏิบัติไปตามความเชื่อ ฉะนั้น ผู้ที่รู้จุดส�าคัญนี้ จึงได้พยายามชักน�าให้เกิดความเชื่อ 

เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น เพราะเมื่อจูงให้เกิดความเชื่อได้แล้ว ก็สามารถให้

บุคคลนั้นปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งได้ กล่าวได้ว่า เมื่อจับความเชื่อได้ แล้วก็จับตัวไป

ได้ทีเดียว เพราะว่าตัวจะไปตามความเชื่อของตนเอง ฉะนั้น ทุกคนจึงควรระมัดระวัง

เรื่องความเชื่อ อย่าเชื่อง่าย ต้องคิดให้รอบคอบที่สุด ดังนี้ จึงจะมีความสวัสดี

คตท่ีิส�าคัญท่ีได้จากเรือ่งองคุลิมาลกค็อื คนทีม่พีืน้ดอียูแ่ล้ว แม้จะมกีารเสวนา

ผดิเชือ่ไปในทางผดิ แต่เม่ือได้รับการชกัน�าทีด่ ีกส็ามารถจะกลบัมาสูค่วามดีได้ ฉะนัน้ 
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คนไทยเราซึ่งมีพ้ืนดีอยู่แล้ว คือความรัก ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

แม้อาจจะหนัเหผิดไปบ้าง เพราะเสวนาผดิ หรอืเชือ่ผดิ แต่เมือ่ได้รบัการชกัจงูแนะน�า

ที่ดีที่ถูก ก็ย่อมจะกลับมาในทางที่ดีที่ถูกได้ เพราะพื้นเพดีอยู่ ฉะนั้น เราทั้งหลาย 

ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน เกิดอยู่ในแผ่นดินเดียวกัน คล้ายกับอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  

เป็นญาติกัน เป็นพี่น้องกัน จึงควรไม่เบียดเบียนกัน ควรมีเมตตาช่วยเหลือ  

และเข้าถึงซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักธรรมของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งจะขอน�ามาแสดง ณ ที่นี้ คือหลักพรหมวิหารธรรม ได้แก่ เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ส�าหรับปฏิบัติอบรมจิตใจ เพราะว่าจิตใจนี้เป็นพื้นฐานส�าคัญ 

เมื่อจิตใจดีแล้ว กรรมต่าง ๆ ที่ท�าออกไปก็เป็นกรรมดี ถ้าจิตใจร้าย กรรมที่ท�าออก

ไปก็เป็นกรรมชัว่ร้าย เพราะฉะนัน้ จงึควรอบรมพรหมวหิารธรรม เพือ่ท�าจติใจของตน

ให้เป็นจิตใจที่ดี

เมตตา คือตั้งจิตปรารถนาให้เป็นสุข แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลาย ทั้งเจาะจง และ

ไม่เจาะจง อนัทีจ่รงิกม็เีป็นพืน้ของจติใจของทกุคนอยู่แล้ว คอืทกุคนปรารถนาความสุข

ให้เกดิแก่ตนเองและแก่คนทีต่นรัก พระพทุธเจ้าจงึสอนให้แผ่ไปถงึคนอืน่ด้วย โดยหดัแผ่

แก่ตนเองก่อน แล้วแผ่ไปแก่คนที่ตนรัก แก่คนที่เป็นกลาง ๆ แล้ว จึงไปถึงแก่คนที่

เป็นศัตรูกัน แล้วก็แผ่ไปในสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่สุด โดยคิดว่า ขอให้มีความสุข อย่ามี 

ภัยเวร รักษาตนให้มีสุขสวัสดีเถิด ดังนี้ เมตตานี้จะเป็นเครื่องดับ โทสะ พยาบาท 

ท�าใจให้มีความสุข ความเย็น

กรณุา ความคิดปรารถนาให้พ้นทกุข์ อนันีก้ม็เีป็นพืน้ใจของทกุคนเหมอืนกนั 

แต่มกัเป็นไปในวงแคบ คือเฉพาะคนและพวกของตนเท่านัน้ พระพทุธเจ้าจงึทรงส่ังสอน

ให้แผ่ออกไปถึงสรรพสัตว์ด้วยกรุณานี้ เป็นเครื่องดับอหิงสา ความเบียดเบียนผู้อื่น 

เป็นคณุธรรมส�าคญัของผูม้คีณุทัง้หลาย เช่นพระพทุธเจ้า เป็นต้น ก็ทรงมีพระมหากรณุา 

แสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ ประสบสุขโดยทั่วหน้าต้ังแต่วันตรัสรู้ถึง 

วันสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ฉะนั้น กรุณาจึงเป็นคุณธรรมส�าคัญท่ีผู้ใหญ่ควรมีต่อ 

ผู้น้อย ผู้ปกครองควรมีต่อผู้อยู่ในปกครอง เมื่อขาดกรุณาเสียอย่างหนึ่งแล้ว การท�า

ทุกอย่างก็เป็นแต่เพียงสักว่าท�า แต่เมื่อมีกรุณาแล้ว ก็จะท�าให้ทนเห็นคนอื่นตกทุกข์ 

ได้ยากไม่ได้ ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือเท่าที่สามารถจะท�าได้
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มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดี ความพินาศทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนั้น 

เกิดจากความริษยาเป็นอันมาก คือ เมื่อเห็นคนอื่นท�าดีได้ดี มีสุข เจริญก้าวหน้า  

ก็ไปริษยาเขา และก็พยายามตัดรอนต่าง ๆ อันนี้แหละเป็นเครื่องท�าลายล้าง 

ความเจรญิของโลก ฉะนัน้ จงึต้องพยายามปฏบิตัอิบรมใจของตน อย่าให้รษิยา แต่ให้

มีมุทิตา

อุเบกขา ความที่ตั้งจิตเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย โดยพิจารณาเห็นว่า ทุกคน

มกีรรม ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ เมือ่เขาประสบทกุข์ ไม่สามารถจะช่วยเหลอืได้ กใ็ห้คดิ

ว่าเป็นกรรมของเขา เมื่อเขาได้ดีมีสุขไม่ต้องช่วยเขาอีก ให้วางใจเป็นอุเบกขาลงได ้ 

แม้ในศตัรเูมือ่เขาประสบทุกข์ ก็ไม่ควรคิดซ�า้เตมิ เพราะเป็นการผดิทางจติใจอย่างหนึง่ 

อเุบกขาควรใช้ได้ในการปฏิบตักิจิทัว่ไป เช่น ลูกท�าผดิ กไ็ม่ควรเข้าข้างลกู ต้องพจิารณา

ตดัสนิไปตามความจรงิ โดยน�าใจออกจากความรกัยดึถอืว่าเป็นลกูของเราต้องถกูเสมอ

เสยีก่อน พจิารณาถึงกรรม คือการทีล่กูกระท�าเป็นส�าคญั อเุบกขาจงึเป็นธรรมส�าหรบั

ผู้ใหญ่ เป็นหลักแห่งความเที่ยงธรรม ท�าให้สามารถมองเห็นว่า นี่ผิด นี่ถูก โดยแยก

ใจออกมาจากความรกั หรอืความชังในบุคคลใด ๆ มาตัง้เป็นกลาง พจิารณาทางกรรม

เป็นหลักเป็นประธาน

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ควรที่ทุกคนพึงหัดปฏิบัติ คือใช้เมตตาแผ่ไปในสัตว์ 

ทั้งหลายทุกเวลาใช้เมตตา เมื่อเขาประสบความทุกข์ใช้กรุณาขวนขวายช่วยเหลือ  

ใช้มุทิตาเมื่อเขาได้ดีมีสุข และใช้อุเบกขาในการปฏิบัติกรณีย์ท้ังหลาย เพ่ือให้บังเกิด

ความเที่ยงธรรม

ในที่สุด ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษา 

ท่านทัง้หลายให้มคีวามสขุ สวสัดี เจริญในธรรมของพระพทุธเจ้าย่ิง ๆ ขึน้ไป ทุก ๆ ท่าน 

เทอญ.” 

เมื่อจบธรรมกถาแล้ว สมเด็จฯ ได้มอบหนังสือและของที่ระลึกแก่นายอ�าเภอ

ยางตลาด ศึกษาธิการอ�าเภอ ผู้บังคับกองต�ารวจภูธรอ�าเภอยางตลาด และครูใหญ่ 

โรงเรียนต่าง ๆ ๕ โรงเรียน พร้อมทั้งข้าราชการ และคณะครูที่มาให้การต้อนรับและ

ฟังธรรมกถา เมื่อมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว คณะพุทธศาสนิกชนชาวอ�าเภอ 
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ยางตลาด ได้พร้อมใจกนัจดัพธิบีายศรสีูข่วญัถวายแด่สมเดจ็ฯ พธิกีารกเ็หมอืนที ่อ�าเภอ

อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี และที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่รู้สึกว่าที่อ�าเภอยางตลาด นี้สวด

ไพเราะและเข้าใจเนื้อความได้มากกว่าที่อื่น เพราะกล่าวช้า ๆ ชัดถ้อยชัดค�า ใช้เวลา

ในการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญประมาณ ๒๕ นาที เสร็จพิธีแล้ว สมเด็จฯ พักผ่อน

เพื่อเตรียมประทานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมาจากอ�าเภอ

ต่าง ๆ จ�านวนประมาณ ๓๕๐ รูป ต่อไป

เวลา ๑๔.๓๐ น. พระภิกษุสามเณรทัง้หมดประชมุพร้อมกนัท่ีศาลาการเปรียญ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมเด็จฯ ได้เข้าสู่ที่ประชุม ร่วมท�าวัตรสวดมนต์กับพระภิกษุ

สามเณร เมื่อท�าวัตรสวดมนต์จบแล้ว ท่านเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อ่านรายงาน 

การคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายแด่สมเด็จฯ ความว่า:-

“ในเขตจงัหวดักาฬสนิธุ ์มีจ�านวนวดั ๑๔ วัด ส�านกึสงฆ์ ๕๘ แห่ง ส�านกักรรมฐาน 

๑๔ วดั จ�านวนพระภกิษ ุ๒๔๖ รปู จ�านวนสามเณร ๕๖๕ รปู จ�านวน ศิษย์วัด ๘๖ คน 

พระสงัฆาธกิาร ช้ันจงัหวดั ๑ รูป ชัน้อ�าเภอ ๓ รปู ชัน้ต�าบล ๙ รปู เจ้าอาวาส ๖๐ รปู 

พระอปัุชฌาย์ ๗ รปู จ�านวนโรงเรียน ประเภท ปรยัิตธิรรม ๒๓ โรง พระเปรยีญ ๕ รูป 

พระนักธรรม ๑๖๓ รูป สมาคม พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ไม่มีโรงเรียนสอน

ศาสนาวันอาทิตย์ ๑ แห่ง หน่วยนพกะ ๔ หน่วย ศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อย

มีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว ก. อุโบสถ ๗ หลัง ข. ศาลาการเปรียญ ๖๗ หลัง  

ค. โรงเรยีนปรยัิตธิรรม ๓๑ หลัง ง. เสนาสนะ ๒๗๙ หลงั." จบรายงานแล้ว สมเด็จฯ 

ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้

“การที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันดังท่ีเป็นอยู่นี้นั้น ย่อมเป็นการดี 

เป็นโอกาสที่พระเถรานุเถระ เจ้าคณะ เจ้าอาวาสทั้งหลาย จะได้กล่าวสัมโมทนียกถา 

หรือกล่าวอบรม ซ่ึงจะได้น�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นหน่ึงอัน

เดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าเป็นมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญประการหนึ่ง และการที่มา

เหน็พระภกิษสุามเณรมาประชมุกนัจ�านวนมากในทีน่ี ้แสดงให้เหน็ว่า การพระศาสนา

ในจังหวดันีเ้จรญิม่ันคง อันเป็นผลแห่งความเข้มแขง็เอาใจใส่ในการปกครองของพระเถระ 

เจ้าคณะทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณร และ พุทธศาสนิกชน

ทั้งหลาย นับได้ว่าท่านทั้งหลายมีลาภที่ได้ผู้น�าที่สามารถ เป็นวุฒิบุคคล และเป็นที่ตั้ง
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แห่งความเคารพนับถือ ต่อไปนี้ จะขอกล่าวแสดงความคิดเห็นบางประการ พอเป็น

สัมโมทนียกถาแก่ท่านทั้งหลาย

ธุระในพระพุทธศาสนานั้น ท่านแสดงไว้เป็น ๒ ประการ คือ

๑.  คันถธุระ ธรุะคอืการเรยีนพระคัมภีร์ อันหมายถึงการเรียนพระปริยติัธรรม

๒.  วิปัสสนาธุระ  ธรุะคอืการปฏบิตัใินวปัิสสนา อนัรวมทัง้การปฏบิตัใินสมถะ

หรือสมาธิด้วย 

และอีกประการหนึ่งที่ท่านมิได้แสดงไว้โดยตรง คือ ปสาสนธุระ ธุระคือ  

การปกครอง ซ่ึงเป็นธรุะท่ีได้มีมาแล้วตัง้แต่ครัง้พทุธกาลเช่นเดยีวกนั พระพทุธเจ้าทรง

ปกครองสงฆ์ ต่อมากท็รงบัญญัตพิระวนัิย แบ่งการปกครองย่อยออกไป เช่น อุปัชฌาย์

ปกครองสทัธวิหิารกิ อันเตวาสกิ แต่กย็งัรวมอยูใ่นปกครองของพระพุทธเจ้า พระพทุธองค์

ทรงก�าหนดผู้ช่วยในการปกครองด้วยพระองค์เอง เช่น ทรงตั้งพระสารีบุตร พระมหา

โมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกขวาซ้าย ช่วยพระองค์ ในการปกครองอันเป็นส่วนรวม 

และทรงถอืว่าการปกครองคณะสงฆ์นีเ้ป็นความจ�าเป็นจะทอดทิง้เสียมไิด้ ดงัมเีรือ่งเล่า

ไว้ในจาตมุสตูรว่า พระพทุธองค์ทรงสดบัเสยีงเอด็องึของพวกภกิษ ุตรสัว่าเหมอืนพ่อค้า

แม่ค้าและคนซือ้ปลาแย่งซือ้ขายกนั และทรงประณามภกิษเุหล่านัน้ ทรงปรารภเหตนุี้

แล้ว ได้ตรัสกะเหล่าพระสาวกว่าถ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย ไม่ทรงปกครอง

สงฆ์ พวกท่านจะท�าอย่างไร พระมหาโมคคลัลานะ กราบทลูว่า ถ้าพระพทุธองค์จะเป็น

ผู้ขวนขวายน้อย ไม่ทรงปกครองสงฆ์ ท่านเองจะรับปกครองสงฆ์แทน พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงประทานสาธุการ แสดงให้เหน็ว่าพระพทุธเจ้าทรงถอืว่า การปกครองสงฆ์เป็นกจิส�าคญั 

เมื่อพระองค์ไม่ทรงปกครอง พระเถระที่รอง ๆ ลงมาก็จะต้องช่วยรับภาระแทนการ

ปกครอง นี้เองเรียกว่า ปสาสนธุระ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระวินัย จึงได้มีธรรมเนียม

ปฏบิตักินัสบืมาพร้อมท้ังมีพระพุทธาธบิายดงักล่าวแล้ว เป็นมลูฐานให้เกดิการปกครอง

คณะสงฆ์ขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พุทธมามกะ และเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติ

ปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เช่น พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้น 

ซึง่ใช้อยูใ่นปัจจบัุนนี ้ก�าหนดให้มีสมเดจ็พระสงัฆราช เป็นพระประมุข มีกรรมการมหา
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เถรสมาคม เป็นผู้บริหารคณะสงฆ์ ออกกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น เป็นส่วนกลาง

ส�าหรับส่วนภูมิภาค ก็บัญญัติให้มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ  

เจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาส และกฎมหาเถรสมาคมก�าหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ ส�าหรับ 

ที่จะสนองงานสมเด็จพระสังฆราช ตามที่มหาเถรสมาคมได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้ 

เป็นเหตุให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเรียบร้อย และ ช่วยกันบริหารกิจพระศาสนา

อันเป็นส่วนรวม ทั้งการปกครอง การศึกษา การสาธารณูปการ และการเผยแผ่  

ยังผลให้บังเกิดความสงบสุขทุกฝ่าย และได้ช่วยกิจของประชาชนบางอย่างที่พระสงฆ์

สมควรจะท�าได้อีกมาก เม่ือพระสงฆ์มีความเรียบร้อยสงบสุข บ้านเมืองก็ไม่หนักใจ 

ท�าให้บ้านเมืองและประชาชนมีความสุขไปด้วย เป็นโอกาสให้บ�าเพ็ญกุศล ปฏิบัติศีล

ธรรมโดยสะดวก

มีเรื่องส�าคัญอีกบางประการที่ควรกล่าวในที่นี้ คือ

๑. ผูท้ีอ่ยู่ด้วยกนัจ�านวนมากน้ัน ย่อมจะต้องมีคนไม่ดปีนอยูด้่วย ถ้าเจ้าคณะ

พากนัสอดส่องดแูล กวดขนั คนไม่ดกีจ็ะมน้ีอย ถ้าย่อหย่อนละเลย คนไม่ดกีจ็ะมมีาก 

ฉะนั้น จึงขอให้เจ้าคณะทั้งหลายได้ช่วยกันเอาใจใส่ในการปกครอง สอดส่องดูแล 

พระภกิษสุามเณรให้มคีวามประพฤตเิรยีบร้อยตามพระธรรมวนิยั และจารตีประเพณี

ของหมู่คณะ เพื่อความเรียบร้อย และป้องกันความเสื่อมเสีย

๒.  จดัการเล่าเรยีนศกึษาให้เหมาะสมแก่กาลสมยั กวดขนัให้พระภกิษ ุสามเณร

เรยีนนกัธรรมบาลีอันเป็นตัวปริยตัธิรรมโดยตรง ส่วนการเรยีนวิชาอืน่นัน้ ให้ถือว่าเป็น

เพียงวิชาประกอบ เพราะถ้าปริยัติศาสนาเส่ือมลงไป รากแก้วของพระศาสนาก็จะผุ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ต้นไม้คือพระศาสนา อันหมายถึงการปฏิบัติและปฏิเวธ ก็จะด�ารงอยู่ได้

โดยยาก จึงขอให้ช่วยกันสอดส่อง เพื่อรักษาปริยัติศาสนาไว้ให้มั่นคง 

๓.  เกี่ยวกับการปฏิบัติพระวินัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปิยะ ขอให้เจ้าคณะ  

เจ้าอาวาสทั้งหลาย ช่วยกันสอดส่องดูแล ให้พระเณรปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัย 

เช่น การรับกต้็องรบัใบปวารณา การเกบ็รักษา กต้็องมีไวยาวัจกร เม่ือต้องการจะใช้จ่าย 

ก็ต้องเรียกร้องจากไวยาวัจกร ใช้กัปปิยโวหาร ดังตัวอย่างในสิกขาบทที่ ๑๐ แพ่งจีวร

วรรคว่า “อตฺโถ เม จีวเรน” ข้าพเจ้าต้องการจีวร เป็นต้น เม่ือมีผู้น�าเงินมาถวาย  

ต้องให้ไวยาวจักรเป็นผูร้บัเกบ็ เมือ่ต้องการค่อยเรยีกร้องเอา เมือ่ต้องการ จะซือ้สิง่ของ 
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ก็ต้องบอกว่า “ต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้” เป็นการแสดงความประสงค์อนุวัติตามที่

ท่านใช้ในพระปาฏิโมกข์ สิ่งเหล่านี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

๔.  การใช้กระบอกกรองน�้า รู้สึกละเลยกันไปมาก เมือ่ก่อนไปที่ไหนก็จะพบ

กระบอกกรองน�้าเสมอ บัดนี้มักไม่มี ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง โดยเข้าใจกันว่า  

น�้าไม่มีตัวสัตว์ แต่ความจริงแล้ว น�้าที่เก็บไว้ค้างคืนอาจมีตัวสัตว์ได้ เม่ือจะใช้ต้อง

พิจารณาดูเสยีก่อนว่ามตีวัสตัว์หรอืไม่ ถ้ามกีเ็ทออกเสยี หรอืไม่ใช้ จงึสูม้กีระบอกกรอง

น�้าไม่ได้ ฉะนั้น จึงใคร่ขอให้ช่วยกันรื้อฟื้นธรรมเนียมใช้กระบอกกรองน�้า เพราะว่า 

ข้อปฏิบัติทางพระวินัยนั้นแม้จะเล็กน้อย ถ้าเราสามารถรักษาไว้ได้ ก็ย่อมจะเป็นการ

รักษาพระศาสนา และท�าให้บังเกิดความงดงามขึ้นในพระศาสนา

๕.  อกีประการหนึง่ ขอให้เราทัง้หลายเข้าใจว่า ต่างมีส่วนในการน�าความเส่ือม

หรือความเจรญิมาสูพ่ระศาสนาด้วยกนัทกุคน เพราะรวมอยูใ่นหมูเ่ดยีวกนั เหมอืนกบั

เป็นผ้าผืนเดียวกัน ถ้ามีรอยขาดทะลุ แม้เพียงนิดเดียว ก็ท�าให้ผ้าผืนนั้นราคาตก  

เมื่อผู้ที่ต้องการมาเห็นเข้าก็ไม่ประสงค์ แม้จะเป็นผ้าเนื้อดีและมีที่ไม่มีรอยขาดทะลุ 

อีกมาก เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ท�าเสียหาย ให้เกิดติฉินนินทา แม้เพียงผู้เดียว  

ก็ชื่อว่าท�าความเสื่อมเสียให้บังเกิดขึ้นแก่หมู่คณะ

เพราะฉะนัน้ จงึขอให้เราท้ังหลายได้ส�านกึว่า เป็นผูม้ส่ีวนรบัผดิชอบในความ

เสื่อมและความเจริญของหมู่คณะร่วมกัน พยายามเว้นการประพฤติผิด ตั้งใจปฏิบัติ

ชอบตามพระธรรมวินัย จึงจะชื่อว่าช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา เป็นการบูชา 

พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย และเป็นธรรมทายาท

ในท่ีสุด ก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษา  

ท่านทั้งหลายให้เจริญสวัสดี ในพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ดีแล้ว  

ยิง่ ๆ ขึน้ไป ทุกท่าน เทอญ.”

เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแก่ท่านเจ้าคณะ

จังหวดั ๑ ชดุใหญ่ แล้วมอบหนงัสอืและคมัภร์ีไทยชดุวชิรญาณวงศ์เทศนาอย่างละ ๑ ชุด 

แก่เจ้าอาวาสวัดขวัญเมือง แล้วแจกหนังสือที่ระลึกแก่เจ้าคณะต่าง ๆ เจ้าอาวาส  

และพระภิกษุสามเณรโดยทั่วถึง แล้วเลิกประชุม
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วัดขวัญเมืองน้ี ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ต�าบลยางตลาด อ�าเภอยางตลาด  

ห่างจากตวัอ�าเภอราว ๑๕ เส้น เคยเป็นทีส่ถิตของเจ้าคณะจังหวดั สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

โดยพระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์องค์

ปัจจุบันซึ่งเคยอยู่ที่วัดนี้มาก่อน แต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่วัดประชานิยมในตัวจังหวัด  

ร่วมกบัพทุธศาสนกิชนชาวยางตลาด ได้ช่วยกนัสร้างขึน้ มีเสนาสนะ และถาวรวัตถุที่

เป็นหลักฐานแล้ว คือ โรงอุโบสถขยาดย่อม ๑ หลัง ศาลา การเปรียญ ขนาดเขื่อง

พอสมควร ใต้ถุนสูง ๑ หลัง กุฏิ ๙ หลัง หอระฆัง บริเวณวัดก็ร่มเย็นดีพอสมควร 

มีต้นไม้หนาตา และจัดบริเวณ มีปลูกไม้ดอก ไม้ประดับพองามตา ได้มีเจ้าอาวาส

ปกครองมาตามล�าดับ คือ ๑. พระราชธรรมานวัุตร (อ่อน จกฺกธมโฺม) เจ้าคณะจงัหวัด

ปัจจุบัน ๒. พระครูศีลสารโสภิต ๓. พระครูปฏิภาณธรรมคุณ (แดง จาครโต)  

เมือ่ไปเยีย่มนัน้ มพีระอยูป่ระจ�า ๑๐ รปู สามเณร ๔๐ รปู เป็นนกัธรรมทกุรปู ไม่มี

พระเณรเปรยีญเลย มกีารจดัการเล่าเรยีนศกึษาในส�านกัของตนเอง ท้ังนกัธรรมและบาลี 

มีพระสวดปาฏิโมกข์ ได้ ๔ รูป

เวลา ๑๕.๕๐ น. ออกเดนิทางจากวดัขวญัเมอืง เพือ่ไปยงัวดัศรีจนัทร์ จังหวดั

ขอนแก่นต่อไป คณะสงฆ์ซ่ึงน�าโดยท่านเจ้าคณะจังหวัด และข้าราชการ ประชาชน  

ซึง่น�าโดยนายอ�าภอยางตลาด ได้พร้อมกนัรอส่งสมเดจ็ฯ เม่ือกล่าวอ�าลา โดยทัว่ถึงแล้ว 

สมเด็จฯ ขึ้นรถยนต์ซ่ึงทางอ�าเภอยางตลาดได้จัดถวาย แล้วขบวนก็เคลื่อนออกจาก 

วัดขวัญเมือง มีขลุกขลักเกี่ยวกับเส้นทางเดินนิดหน่อย เพราะเป็นวันมีพิธีแห่บ้องไฟ 

ของชาวจังหวดักาฬสนิธุป์ระจ�าปี แต่ไม่มโีอกาสได้ดพูธิขีองเขา เพราะต้องรบีเดนิทาง

ต่อไปให้ทันตามก�าหนดการ จากอ�าเภอยางตลาด ก็ผ่านอ�าเภอเชียงยืน ระยะทาง  

๓๐ กม. จากอ�าเภอเชียงยืน จึงถึงขอนแก่น ระยะทาง ๒๙ กม. พื้นที่สองข้างทาง 

ที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นทุ่งนา และเริ่มมีการไถหว่านกันบ้างแล้ว ระหว่างทางเห็นมี 

พระภิกษุสามเณรเดินกันเป็นแถว ๆ ไปตามถนน เข้าใจคงเป็นพระภิกษุสามเณรที่ 

เดินไป หรือกลับจากการเรียนหนังสือ เพราะสังเกตดูในภูมิภาค ส่วนนี้ ในปัจจุบัน 

มีการต่ืนตัวในการศึกษากันมากโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร และโรงเรียนประเภท

ต่าง ๆ ก็ได้เกิดขึ้นมากเช่นกัน
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จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๖.๔๕ น. ถึงวดัศรีจนัทร์ พระวินยัสุนทรเมธ ี(สุพจน์ อตุตฺโร ป.ธ.๓) 

รองเจ้าอาวาส วดัศรจีนัทร์ รองเจ้าคณะจงัหวดัขอนแก่น (ธรรมยตุ) พระครศูรธีรรมา

ลงัการ (ศร)ี วัดศรจีนัทร์ เจ้าคณะอ�าเภอเมอืง-หนองเรือ (ธ) พระครคูมัภร์ีปัญญาภรณ์ 

(ศร ีป.ธ.๓) วดัศรจีนัทร์ เลขานกุารเจ้าคณะจงัหวัด (ธ) พระครปูลดัปรชีา ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวดัศรีจนัทร์ พระมหาอ้วน ติสริ ิครใูหญ่โรงเรยีนจนัทรงัษวีทิยา (ในวดัศรจีนัทร์) 

พระครูศีลสารวิมล (ทองล้วน) วัดป่าวิเวกธรรม เจ้าคณะ ต�าบลพระสับ (ธ) พระครู

สวัุฒนคุณ (สวุฒัน์) วดัสว่างดอนยาง เจ้าคณะต�าบลศลิา (ธ) พระครพูลญาณพสุิทธิ์

(ส�ารอง) เจ้าคณะต�าบลบ้านทุ่ม (ธ) พระอธิการล้วน เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีวิสัย  

พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรราว ๘๐ รูป และคณะ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน  

ซึ่งน�าโดยนายพิไล บุญชูวิทย์ ผู้ช่วยศึกษาธิการขอนแก่น นายพิศิษฐ์ พรหมศิริพงศ์ 

ศึกษาธกิารอ�าเภอเมอืง นายสธุรรม จนัทนพมิพ์ ผู้ช่วยศกึษาธกิารอ�าเภอ นายป่ิน ร่มใจวงศ์ 

เทศมนตรีเทศบาลเมอืง ขอนแก่น นายประวัต ิวิรยิะวงศ์ อยัการจงัหวัด นางสาวกาญจนี 

สุวรรณบูล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น นายขันธ์ เทศประสิทธิ์ ผู้ช่วย

อนามยัจงัหวดัขอนแก่น นายแพทย์ประมขุ จนัทวิมล ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 

นายดวง อักษรเสือ พัฒนากรอ�าเภอเมือง เป็นต้น พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา  

วัดศรีจันทร์ ได้รอให้การต้อนรับอยู่ ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดศรีจันทร์ เมื่อสมเด็จฯ 

ถึงบริเวณหน้าอโุบสถและลงจากรถยนต์แล้ว พระวินยัสุนทรเมธี ได้น�าสมเดจ็ฯ เข้าสู่

อุโบสถ สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แล้วพระภิกษุสามเณร กราบถวาย 
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ความเคารพแด่สมเด็จฯ ปราศรัยกันพอสมควรแล้ว พระวินัยสุนทรเมธี น�าสมเด็จฯ 

ไปยงักฏุริบัรอง ซึง่อยูท่างด้านเหนอืของอโุบสถ มีอบุาสกอบุาสิกา ตดิตามไปสนทนา

ด้วยหลายคน กฏุริบัรองหลงันีเ้พิง่สร้างเสรจ็ และใช้รบัรองสมเดจ็ฯ ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก 

ทายกซึง่เป็นผูบ้รจิาคเงนิสร้างกฏิุหลังนี ้กไ็ด้มาร่วมสนทนาอยูด้่วย ขณะทีม่าเยีย่มวดั

นี้นั้น พระราชพิศาลสุธี (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ. ๕) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เจ้าคณะ

จงัหวดัขอนแก่น (ธรรมยตุ) ไม่อยู ่ได้ทราบว่าเข้ามารกัษาตาทีก่รงุเทพฯ เมือ่สนทนา

พอสมควรแก่เวลาแล้ว สมเด็จฯ ขึ้นพักผ่อน

เวลา ๑๗.๔๐ น. ไปวดัศรีนวล เยีย่มพระราชสารธรรมมนุ ื(กณัหา ปภสสฺโร) 

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (มหานิกาย) อยู่ไม่ไกลจากวัดศรีจันทร์นัก ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ ๕ นาที ถึงวัดศรีนวล เวลา ๑๗.๔๕ น. รถยนต์ของสมเด็จฯ  

จอดบรเิวณหน้าศาลาการเปรียญหลงัใหญ่ พระภกิษสุามเณรวดัศรนีวล มท่ีานเจ้าคณะ

จังหวดัเป็นประธาน ได้ประชมุต้อนรบัอยูบ่นศาลา รองเจ้าอาวาสลงมารบั และน�าสมเด็จฯ 

ขึน้สูศ่าลาการเปรยีญ ถวายเทยีนชนวนจดุเคร่ืองบชูาพระรตันตรยั ท่านเจ้าคณะจงัหวัด

ก็จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยด้วย แล้วท่านเจ้าคณะจังหวัดน�านมัสการพระรัตนตรัย 

เสร็จแล้ว สมเด็จฯ ถวายความเคารพท่านเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นพระเถระผู้เฒ่า 

อายุ ๘๐ เศษแล้ว ต่อจากนั้น พระภิกษุสามเณรทั้งหมดที่ประชุมอยู่ ณ ที่นั้น  

กล่าวค�าขอขมา (วนฺทามิ ภนฺเต) แด่สมเด็จฯ แล้วผู้เป็นหัวหน้าถวายพานดอกไม้ธูป

เทยีนเป็นการแสดงความคารวะตามประเพณนียิม ท่านเจ้าคณะจงัหวดัได้ให้การต้อนรบั

และสนทนาปราศรยัด้วยอธัยาศยัไมตรอีนัด ีได้ทราบว่าท่านเป็นนกัเทศน์ทีข่ึน้ชือ่ลอืชา

ของภาคนี้ และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป แม้จะมีอายุมากแล้ว แต่ก็ยัง

สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อสนทนาพอสมควรแล้ว ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้อาราธนาสมเด็จฯ 

ให้กล่าวปราศรัยแก่พระภิกษุ สามเณรและอุบาสกอุบาสิกา รวมทั้งอุบาสิกาชีด้วย  

ซึ่งมาร่วมต้อนรับอยู่ประมาณ ๒๐ คน สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสั้น ๆ ดังนี้

“ในโอกาสทีไ่ด้รบัก�าหนดให้เดนิทางมาเย่ียมวัด และพทุธศาสนกิชน เมือ่เดนิ

ทางมาถึงจังหวัดนี้ ก็ได้ตั้งใจตั้งแต่ทีแรกว่าจะมากราบนมัสการท่านพระเถระ ผู้เฒ่า

เจ้าคณะจังหวัด เมื่อได้เดินทางมาครั้งก่อนประมาณ ๑๐ ปีท่ีแล้วมา ก็ได้มาเย่ียม

นมสัการท่านครัง้หน่ึงแล้ว และได้รบัการต้อนรับจากท่านพระเถระผูเ้ฒ่า เจ้าคณะจงัหวดั 
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พร้อมทั้งท่านพระภิกษุสามเณรสหธรรมิกทั้งหลาย ก็ขอขอบคุณในกัลยาณจิตที่ได้

เอือ้เฟ้ือให้การต้อนรบั และขอแสดงความรูสึ้กตามทีไ่ด้เดนิทาง มาเย่ียมหลายจงัหวดั

หลายวัดในครั้งนี้ว่า ได้พบได้เห็นความเจริญในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคนี้เป็นอันมาก 

เป็นต้นว่า ถนนหนทางที่ได้สร้างขึ้นเป็นอย่างดีเช่ือมถึงกันทุกจังหวัด และบ้านเมือง

ก็ได้พัฒนาขึ้นใหม่ตลอดจนถึงการศึกษาก็ได้พัฒนาขึ้น พระภิกษุสามเณรในภาคนี้ก็

ปรากฏว่าได้ตืน่ตวัในการศึกษาขึน้มาก ได้มีโรงเรยีน ตัง้ขึน้เป็นอนัมาก และหลายประเภท 

เป็นต้นว่า โรงเรียนนักธรรมบาลี โรงเรียนปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ โรงเรียนปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนราษฎร์ของวัด โรงเรียนผู้ใหญ่ และก็ได้มีพระภิกษุ

สามเณรเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นอันมากทั่วไป และเมื่อได้ไต่ถามถึงก�าหนดกฎ

เกณฑ์ต่าง ๆ ในการอนุญาตให้เข้าเรียนในโรงเรียนผู้ใหญ่ และโรงเรียนต่าง ๆ ว่าได้

ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เช่น ต้องได้ นักธรรมชั้นนั้นชั้นนี้ หรือต้องได้บาลีชั้นนั้นชั้นนี้เป็นต้น 

บางแห่งก็ไม่ได้ก�าหนดไว้แน่นอน แต่กม็กีารสอนนกัธรรมบาลแีทรกกนัอยู่กบัวชิาทางโลก 

สรุปว่าการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในภาคนี้มีหลายแบบต่าง ๆ กัน

ในเรื่องนี้ ทางคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคม ก็มีความห่วงใยในการศึกษา  

พระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เกรงว่าการศึกษาพระธรรมวินัยจะตกต�่า 

เสือ่มโทรมลง เพราะว่าจติใจของพระภกิษุในปัจจบุนันี ้โน้มน้าวในการศกึษาวิชาทางโลก

กนัมากขึน้ มหาเถรสมาคมจงึได้ด�ารหิาวธิป้ีองกนั เพือ่มิให้การศึกษาพระธรรมวินยัเส่ือม 

แต่ก็ส�านึกอยู่ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์กับการศึกษาทางโลกนั้น ได้ถูกปล่อยให้ 

ห่างเหนิกันมาเป็นเวลานาน อันท่ีจรงิปัญญาทางธรรมกบัปัญญาทางโลกนัน้ ต้องควบคู่

กันไป การท่ีได้มีสภาการศึกษามหามกฏุราชวิทยาลยั และมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั

ขึน้กเ็พือ่ทีจ่ะประสานปัญญาทางธรรมกบัปัญญาทางโลกคู่กนั ซึง่จะเป็นประโยชน์มาก 

พระภิกษุสามเณรในปัจจุบันนี้ ก็สนใจในการศึกษาวิชาทางโลกกันมาก และพระภิกษุ

สามเณรก็ควรศึกษาแสวงหาปัญญาทางโลกด้วย เพื่อจะได้พูดกับชาวโลกเขารู้เร่ือง  

แต่ว่าต้องการวิธีการด�าเนินการให้เหมาะสม และก็ต้องไม่ละท้ิงการศึกษาพระธรรม

วินัยอันเป็นหลักของพระศาสนา เรื่องนี้มหาเถรสมาคม ก็ได้ด�าริอยู่

จึงขอฝากคณะสงฆ์ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่พระเณรในที่นี้ไว้ด้วย นี้เป็น 

ข้อสังเกตซึ่งได้มาเห็นในที่ต่าง ๆ เท่าที่ได้ผ่านมาแล้วในภูมิภาคนี้



397รายงานการเย่ียมวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนึ่ง ได้เห็นการท�างานพร้อมกันด้วยสามัคคีในที่ต่าง ๆ ก็รู้สึกดีใจ เพราะว่า

เป็นการช่วยกันท�าความเจริญแก่การพระศาสนาและบ้านเมือง ซึ่งเป็นเรื่องสมควรท�า

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทางปลูกความศรัทธาเลื่อมใส ให้เกิดขึ้นในประชาชน และ

เป็นการช่วยให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและศีลธรรม ท�าให้บ้านเมืองมีศีลธรรมดีขึ้น

สุดท้ายนี้ก็ขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจกุศลสัมมาปฏิบัติ  

จงอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีก�าลังกาย ก�าลังปัญญา ที่จะประกอบกระท�าประโยชน์แก่

พระศาสนาและบ้านเมอืง ให้ส�าเรจ็เป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและแก่ผูอ้ืน่ ตลอดจริกาล 

เทอญ.”

เมือ่กล่าวจบแล้ว สมเดจ็ฯ ได้ถวายหนังสือท่ีระลึกและคมัภีร์ไทยชดุวชิรญาณวงศ์

เทศนา ๑ ชดุ แก่ท่านเจ้าคณะจงัหวดั และแจกหนงัสือแก่พระภกิษ ุสามเณร อบุาสก

อุบาสิกาโดยทั่วถึงแล้วลากลับวัดศรีจันทร์

ทีว่ดัศรนีวลนีไ้ม่ได้ดอูะไรมาก เหน็เพยีงศาลาการเปรยีญทีร่บัรองและบรเิวณ

ใกล้ ๆ นั้นเท่านั้น ศาลาการเปรียญก็เป็นแบบเก่าหลังใหญ่ ยกพื้นไม่สูงนัก แต่กว้าง

พอสมควรทีเดียว และได้ทราบมีพระภิกษุสามเณรมาก โดยเฉพาะสามเณร ซึ่งส่วน

มากเรียนในโรงเรียนผู้ใหญ่ ที่ก�าลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในหลายจังหวัดของภาคนี้

เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จฯ ลงร่วมท�าวัตรสวดมนต์กับพระภิกษุสามเณร  

ซึง่มาจากวดัต่าง ๆ ในเขตอ�าเภอเมอืง อ�าเภอหนองเรอื อ�าเภอชมุแพ และอ�าเภอภเูวยีง 

ณ ศาลาวัดศรีจันทร์ สมเด็จฯ น�าท�าวัตรค�่า จบแล้วสวดเจ็ดต�านาน พระครูคัมภีร์

ปัญญาภรณ์เป็นผูข้ดัชมุนุมเทวดา สวดมนต์จบแล้ว พระวนัิยสนุทรเมธ ีได้อ่านรายงาน

การคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นถวายสมเด็จฯ มีใจความว่า:-

“ในเขตปกครองจงัหวดัขอนแก่น มวัีดคณะธรรมยุตท้ังหมดจ�านวน ๑๓๕ วัด 

แบ่งเป็นเขตปกครองต�าบล ๒๑ ต�าบล เป็นส�านกัสงฆ์ ๘๖ วดั วสุิงคามสมีา ๑๙ วดั 

พัทธสีมา ๓๐ วัด ส�านักกรรมฐาน ๔๕ วัด 

จ�านวนพระภกิษ ุ๘๖๗ รปู สามเณร ๙๙๕ รปู ศิษย์วัด ๔๖๐ คน ช ี๔๑ คน 

พระสังฆาธิการชั้นจังหวัด ๑ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูปชั้นเจ้าคณะอ�าเภอ ๖ รูป 



398 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

เจ้าคณะต�าบล ๑๘ รปู เจ้าอาวาสจ�านวน ๑๓๕ รปู พระอปัุชฌายะ ๑๐ รปู จ�านวน

โรงเรียนประเภทปรยัิตธิรรม แผนกนกัธรรม ๓๒ ส�านกั แผนกบาล ี๗ ส�านกั แผนก

สามัญศึกษา ๓ ส�านัก ประเภทการศึกษาผู้ใหญ่ ๒ โรง พระภิกษุเปรียญ ๑๖๐ รูป 

พระนวกะ ๗๓ รปู พระนักธรรม ๘๑๙ รปู สมาคม ๓ แห่ง พทุธสมาคม ๑ สมาคม 

ยุวพุทธิกสมาคม ๒ สมาคม โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ ๑ แห่ง หน่วยนพกะ 

๑๕ แห่ง ศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว 

ก. อุโบสถ ๓๐ หลัง ข. ศาลาการเปรียญ ๑๓๐ หลัง

ค. โรงเรียนปริยัติธรรม ๓ หลัง ง. เสนาสนะ ๓๙๐ หลัง 

จบรายงานแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้ 

ในจงัหวดันีป้รากฏว่ามจี�านวนวดั และพระภกิษุสามเณรมาก โรงเรยีนประเภท

ต่าง ๆ กมี็มาก รวมทัง้จ�านวนพระเปรยีญกม็มีากด้วย แสดงให้เหน็ว่าวดั และพระภกิษุ

สามเณรในจังหวดัน้ีเป็นปึกแผ่น ท้ังน้ีกโ็ดยทีท่่านพระเถระเจ้าคณะทัง้หลาย เป็นต้นว่า 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ได้ช่วยกันสอดส่อง

ดูแลด้วยดีตลอดมา ตลอดจนถึงได้ตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการขึ้น ส�าหรับอบรม 

พระสงัฆาธกิาร ซ่ึงจะเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งพระสังฆาธกิารต่อไป ให้มคีวามรูค้วามสามารถ 

จึงกล่าวได้ว่าหลักการและวิธีการแห่งการปกครองในภาคนี้ดีแล้ว เพียงแต่ขอให ้

เจ้าคณะทั้งหลายได้ช่วยกันสอดส่องดูแลให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติตามพระวินัย  

รักษาจารีตประเพณีของหมู่คณะ

พระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้นัน้ กม็เีสือ่มลงเป็นคราว ๆ จนถงึ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฟื้นฟูการปฏิบัติพระธรรมวินัยของ 

พระภิกษุสามเณรให้ถูกต้องบริบูรณ์ขึ้น จึงขอให้เราทั้งหลายช่วยกันปกครองสอดส่อง 

ดูแลการปฏิบัติพระวินัย อย่าให้หละหลวม

ส่วนการจัดการศึกษานั้น การศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระธรรมวินัยและ

ภาษาบาลย่ีอมเป็นการศกึษาหลกั เพราะปรยัิตศิาสนานี ้เป็นรากแก้วของพระศาสนา 

ฉะนัน้ แม้จะจดัการศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงขึน้ กค็วรพยายามกวดขนัให้พระเณรศึกษา
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และสอบพระธรรมวนิยั ให้เป็นหลกัฐานการจดัการศึกษาจึงจะไม่เกดิโทษ จะท�าให้ได้

รับประโยชน์ ได้ปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมขนานกันไปตามสมควร

ในโอกาสนี้ขอชักชวนให้พระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกานั่งสมาธิสัก 

๒๐ นาท ีแต่ก่อนจะนัง่กข็อเสนอหลักสติปัฏฐานอนัเป็นแนวแห่งการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

สติปัฏฐานน้ันคือต้ังสติ ต้ังสติพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม ให้กาย 

เวทนา จิต ธรรมปรากฏขึ้นแก่สติ ท�าสติในกาย เวทนา จิต ธรรม ให้ปรากฏข้ึน  

การปฏิบัติในสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อก้าวล่วงความโศก 

และปริเทวะทัง้หลาย เพือ่ความดบัแห่งทุกข์และโทมนสัทัง้หลาย เพือ่บรรลธุรรมทีพึ่งบรรลุ 

เพ่ือกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ในการตั้งสติพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรมนี้  

ก็ให้มีอาตาปะ คือความเพียร สัมปชานะ ความรู้อยู่กับตัว สติ ความรู้ที่ก�าหนดกาย 

เวทนา จิต ธรรม และคอยก�าจัดความยินดียินร้ายในโลกเสีย 

ในข้อกายนั้น ท่านแสดงว่า ผู้ที่ต้องการปฏิบัติในสติปัฏฐาน ไปสู่ป่า โคนไม้ 

เรอืนว่าง นัง่ขดับลัลงัก์หรอืนัง่สมาธ ิตัง้กายตรง ด�ารงสติเฉพาะหน้า หายใจเข้า - ออก

ก็ให้รู้ หายใจเข้า - ออก ยาวก็ให้รู้ หายใจเข้า - ออกสั้นก็ให้รู้ ศึกษา ก�าหนดว่า 

เราจักรู้กายท้ังหมดหายใจเข้า - ออก เราจักระงับเครื่องปรุงกายหายใจเข้า - ออก  

ค�าว่ากายทั้งหมดนั้น ก็ได้แก่รูปกายและนามกาย รูปกายก็คือกายที่นั่งอยู ่นี้ซึ่ง 

ประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นามกายก็คืออาการของจิตใจตลอดจนถึง สัญญา

เวทนา ทีป่รากฏอยูน้ี่ รวมความรูเ้ข้ามาในกายทัง้หมด ตลอดจนรู้ลมหายใจเข้า - ออก 

และในการท�าความรู้ในกายทั้งหมดนี้ ก็ให้รู้ปล่อยรู้วาง เมื่อรู้ปล่อยรู้วาง จิตสงบ  

กายสงบ ลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นโดยล�าดับ จนถึงละเอียดที่สุด แล้วอาการพองยุบ

ของท้องซึ่งเป็นอาการของการหายใจ ก็จะไม่ปรากฏ เมื่อลมหายใจไม่ปรากฏ ก็ให้ตั้ง

สติก�าหนดที่นิมิตของลมหายใจ ส�าหรับผู้เริ่มปฏิบัติก็ให้ก�าหนดรู้ลมหายใจอันปรากฏ

ที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน หายใจเข้าคิดว่า “พุท” หายใจออกคิดว่า 

“โธ” บริกรรมว่า “พุทโธ” ๆ ๆ ประกอบไปด้วยเสมอ ดังนี้ หรือจะใช้วิธีนับดังท่ี 

ท่านสอนไว้ในวิสุทธิมรรคว่า หายใจเข้านับ ๑ หายใจออก นับ ๑ เรื่อยไปจนถึง ๑๐ 

แล้วกลับมานับใหม่ ดังนี้ก็ได้ นี้เรียกว่า อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก”
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คืนวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ พักแรมที่วัดศรีจันทร์ วัดนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมนุม

ชนต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ ท่านญาคูหลักค�า (พิมพ์)  

เป็นผู้สร้าง ตั้งแต่สมัยที่เมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในบ้านโนนทัน ทางทิศตะวันออกของ  

บงึแก่นนครปัจจบุนั ในสมยัทีห่ลวงศรวีรวงศ์ (ท้าวอู๋) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๗ 

สมยัพระยาพศิาลสารเกษตร (พร พมิพพสิตูร) เป็นเจ้าเมือง พระครพูศิาลอริญญเขตร 

ได้ตัง้วดันี ้เป็นวัดธรรมยตุขึน้เป็นวัดแรกในจงัหวัดนี ้พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพนิจิ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ได้เสดจ็มาวางศิลาฤกษ์

อโุบสถหลงัทีป่รากฏอยูใ่นปัจจบุนันี ้และวดันีเ้คยเป็นทีป่ระกอบพธีิถือน�า้พพิฒัน์สัตยา

ของจงัหวัดนี ้โดยประกอบพิธทีี ่อุโบสถหลังปัจจุบนั ปชูนยีวัตถุท่ีส�าคญักค็อื พระพุทธบาท

จ�าลองซึง่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์ และพระพทุธรปูสมยัสโุขทยั ซึง่เป็นพระประธาน

ในอุโบสถตั้งแต่สร้างเป็นวัดมาแล้ว ก็ได้มีเจ้าอาวาสปกครองสืบ ๆ กันมาดังนี้  

(๑) พระญาคูหลักค�า (พมิพ์) (๒) พระญาคสูิว่ (๓) พระญาคอูนิทร์ (๔) พระญาคสูอน 

(๕) พระญาคูปาน (๖) พระญาคูโต้น (๗) พระครูพิศาลอรัญญเขตร (จันทร์ เขมิโย 

ป.ธ.๓) (๘) พระอริยคุณาธาร (อุ่น สุวณฺโณ ป.ธ.๖) (๙) พระราชพิศาลสุธี  

(อินทร์ ถิรเสรี ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ในพรรษกาลมีพระภิกษุสามเณรราว 

๑๒๐ รูป ขณะเมือ่มาเยีย่มนัน้ มพีระอยูป่ระจ�า ๓๑ รปู สามเณร ๗๙ รปู เป็นนกัธรรม 

๗๕ รูป เป็นเปรียญ ๒๐ รูป ซึ่งนับว่ามากกว่าทุกแห่งที่ผ่านมาแล้ว มีการจัดการ

ศึกษาเล่าเรียนท้ังนักธรรมบาลีท่ีส�านักของตนเอง และมีโรงเรียนราษฎร์ของวัดด้วย 

ชือ่โรงเรยีนจนัทรงัษวีทิยา มพีระเป็นครใูหญ่ มพีระทีส่วดปาฏโิมกข์ได้ ๗ รปู บริเวณ

วัดเท่าที่สังเกตดูรู้สึกกว้างขวางพอสมควร โรงอุโบสถอยู่กลางลานวัดด้านหน้าหลัง 

ขนาดย่อม เป็นแบบเก่า มียกพื้นเป็นฐานขึ้นไปสูงราวเมตรเศษ ส่วนหมู่กุฏิเรียง 

เป็นแถวอยู่ทางด้านทิศเหนือของโรงอุโบสถ โรงเรียนจันทรังษีวิทยา อยู่ทางด้าน 

ทิศตะวันออกของโรงอุโบสถและศาลาบ�าเพ็ญบุญ ซึ่งเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง กว้างยาว

พอสมควร อยูท่างด้านทศิตะวนัตกของโรงอโุบสถ มีกฏุท่ีิสร้างใหม่ ๆ และเป็นแบบทรง

ไทยประยกุต์หลายหลงั และมกีฏุริบัรองซึง่เพิง่สร้างเสรจ็ และใช้ในการรบัรองสมเดจ็ฯ 

เป็นครัง้แรกดงักล่าวแล้ว ขนาดกว้างใหญ่พอสมควร เป็นตกึ ๒ ชัน้ ทรงไทย ทรวดทรง
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งดงามดี เป็นที่น่าสังเกตว่าที่นี่มียุงชุมมากไม่แพ้ท่ีกรุงเทพฯ ทีเดียว อาจจะตั้งเป็น 

ข้อสังเกตได้ว่า ที่นี่มีประชาชนหนาแน่น มักจะมีแหล่งสลัม และเมื่อมีแหล่งสลัมแล้ว 

ก็มักจะมียุงชุมเป็นผลพลอยได้เช่นที่จังหวัดนี้ ก็กล่าวได้ว่ามีประชาชนหนาแน่นพอ

สมควร บ้านเมืองก็ก�าลังพัฒนา มีสถานท่ีท�าการ และอาคารต่าง ๆ สูงใหญ่มาก  

ถนนหนทางส่วนมากอยู่ในขั้นดี ในเวลากลางคืน บ้านเมืองก็สว่างไสวพอสมควร 

ทเีดียว สาเหตสุ�าคัญอีกประการหนึง่ท่ีท�าให้จงัหวัดนี ้เจรญิอย่างรวดเรว็และมปีระชาชน

มากข้ึนก็คือ เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นมหาวิทยาลัยประจ�าภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
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วันที่ ๙ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเดจ็ฯ ออกบณิฑบาตพร้อมด้วยพระอนจุรในคณะทกุรูป 

และพระภกิษุสามเณรท้องถิน่ พระภกิษุสามเณรเดนิเป็นแถว มปีระชาชนใส่บาตรกันมาก 

ต้องมีคนถือภาชนะคอยถ่ายตลอดทาง

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ ฉันเช้าพร้อมกัน ณ ศาลาบ�าเพ็ญบุญ มีอุบาสก 

อุบาสิกาน�าอาหารมาถวายเพิ่มเติมอีกมากทั้งคาวและหวาน เมื่อฉันเสร็จ สมเด็จฯ 

อนุโมทนาเสร็จแล้ว สมเด็จฯ จึงพักผ่อน

เวลา ๐๙.๐๐ น. กล่าวโอวาทแก่คณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งมีนายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แล้วพิธีกร 

อาราธนาศีล รับศีลแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าวโอวาทดังนี้

“เท่าทีไ่ด้ผ่านและพบเหน็มาในภูมภิาคนี ้บ้านเมอืงได้รับการพัฒนา สถานศกึษา

ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้น พุทธศาสนิกชนมีความสุภาพอ่อนโยน 

อันส่อถึงความเป็นผู้มีอัธยาศัยจิตใจงดงาม อันได้รับอบรมมาจากพระพุทธศาสนา 

และขนบธรรมเนียมอันดีงาม แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปมาก และมีการ

ติดต่อกับคนต่างบ้านต่างเมืองมากขึ้น กิริยามรรยาทบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้าง  

แต่ส่วนใหญ่แล้ว ก็ยงัยดึมัน่อยูใ่นศลีธรรม และขนบธรรมเนยีมอนัดงีามของบ้านเมอืง
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ไทยเรานั้นมีของดี ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาอยู่มาก ขอให้ช่วยกันรักษา

ไว้อย่าให้เสื่อมไป เพราะสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีแทรกเข้ามาในจังหวัดนี้กล่าวได้ว่า  

เจริญข้ึนเป็นอันมาก ทั้งการศึกษาและการพระศาสนา ฉะนั้น จึงมีส่ิงหนึ่งท่ีเรา  

ทัง้หลายควรได้มีความส�านกึ และช่วยกนัป้องกนั ก็คอื ความเส่ือมต่าง ๆ ทีเ่ข้ามากับ

ความเจรญิ เพราะสิง่ท่ีเสือ่มน้ันโน้มน้อมใจคนลงไปหาได้ง่าย และเมือ่ลงไปแล้ว กย็าก

ที่จะหนนุให้สงูข้ึนสูค่วามดีเหมือนเดิมได้ สิง่เส่ือมทีเ่ข้ามากบัส่ิงทีเ่รยีกว่าความเจริญนัน้ 

ก็ดังจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีมากขึ้น  

ในขณะเดียวกันสถานอบายมุขต่าง ๆ เช่นโรงหนัง โรงละคร สนามม้า เป็นต้น ก็มี

มากขึน้ ชวนใจให้คนไปเทีย่วเตร่หมกมุ่น พากนัใช้ทรพัย์สินไปในทางเส่ือมไร้ประโยชน์ 

ละเลยต่อขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดงีาม และท�าให้ความคดิเหน็เปลีย่นแปลงจากเดมิ

ซึง่ยดึมัน่อยูใ่นพระพุทธศาสนา และความดงีามทัง้หลาย ฉะนัน้ เราทัง้หลายต้องรูจั้ก

เลอืก คือรับแต่สิ่งที่เป็นความเจริญทางด้านการศึกษา และการพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น  

อนัจะเป็นผลดแีก่บ้านเมอืงและประชาชน ผลกัดนัส่ิงทีเ่ป็นความเส่ือมออกไป ป้องกนั

ลูกหลานมิให้รับสิ่งที่เสื่อม และให้รักษาสิ่งที่ดีงามของคนไทยเราไว้

ต่อไปนี้จะขอกล่าวธรรม แสดงเหตุผลตามชื่อของเมืองนี้ คือ “ขอนแก่น”  

มีความหมายว่า “แก่นไม้” นั่นเอง ต้นไม้นั้นย่อมประกอบด้วยราก ล�าต้น กิ่ง ใบ 

เปลือก กระพ้ี และแก่นอยู่ข้างใน ผู้ที่ต้องการแก่นไม้ ต้องค้นหาให้พบเสียก่อนว่า 

แก่นอยูต่รงไหน แล้วก็ตดัเอาก่ิง ใบ เปลือก กระพีอ้อกเสีย น�าเอาแก่นไปใช้ประโยชน์

ตามต้องการฉันใด สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ฉันนั้น ส่วนท่ีเราเห็นด้วยตา เป็นต้นนั้น  

มักไม่ใช่แก่น เราต้องเพิกเอาเปลือกเอากระพ้ีของสิ่งเหล่านี้ออกเสีย จึงจะพบแก่น 

ฉะนั้น เมื่อเราต้องการแก่น ก็จะต้องใช้ปัญญาเลือกเอาสิ่งที่เป็นแก่น อันจะเป็น 

ประโยชน์แก่ตน

แต่ก่อนทีจ่ะเข้าถงึข้อทีเ่ป็นธรรม กข็อกล่าวถึงส่ิงทีเ่ป็นแก่นภายนอกทีส่�าคญั

ของเราทั้งหลายก่อน นั่นคือ เราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นไทย เกิดมาในแผ่นดินไทย  

ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา และมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์พระประมุขมั่นคงยั่งยืน 

สืบมาช้านาน ฉะน้ัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงชื่อว่าเป็นแก่นที่ส�าคัญของ 

คนไทยเรา ซึ่งจะต้องส�านึกรักและร่วมกันรักษาไว้ เพื่อประโยชน์สุขของเราทั้งหลาย
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สิ่งที่มาเป็นเครื่องก�าบังตา ก�าบังใจของเราไม่ให้เห็นแก่นที่แท้จริงนั้นก็คือ 

ตณัหา ความทะยานอยาก อยากได้ อยากเป็นในส่ิงทีต้่องการ อยากท�าลายในส่ิงทีม่า

ขัดขวาง หรืออีกอย่างก็คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจ

ขั้นต้น คนเราจ�าต้องแสวงหาเพื่อปากเพื่อท้อง คือแสวงหาสิ่งที่จ�าเป็น 

แก่ร่างกายและความเป็นอยู่ เพราะคนเราต้องบริโภคอาหารทุกวัน พระพุทธเจ้าทรง

เห็นความส�าคัญในเร่ืองนี้ จึงทรงสอนให้ทุกคนมีความเพียรพยายามในการแสวงหา  

รูจ้กัเก็บรักษาสิ่งท่ีแสวงหามาได้ รู้จักใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควร เพื่อเล้ียงครอบครัว  

เสียภาษีอากร ท�าบุญกุศล เป็นต้น เป็นเบื้องต้น เพราะเมื่อทุกคนอยู่ดีกินดีแล้ว  

กจ็ะสามารถประกอบกรณยีะต่าง ๆ ได้ ฉะนัน้ ผูป้กครองจงึควรปรบัปรุงอาชพีต่าง ๆ 

ให้ประชาชนมีทางท�ามาหากนิ เพ่ือหาทรพัย์มาเลีย้งครอบครวัให้เป็นสุข เมือ่ท�าได้ดงันี้ 

การส่งเสริมความเจริญด้านต่าง ๆ ก็ย่อมจะท�าได้ แต่คนเรานั้นมีกิเลสคือ ตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง  

มาก�าบัง ไม่ให้เห็นแก่นหรือความจริง จึงปรากฏว่าแทนที่จะหามาเพื่อปากเพื่อท้อง  

กก็ลายเป็นหามาป้อนตณัหา จงึได้เท่าไรกไ็ม่รูจั้กพอ และเม่ือลแุก่อ�านาจโลภะ โทสะ 

โมหะเข้าแล้ว ก็จะแสวงหาสิ่งบริโภคใช้สอยเหล่านี้ อันควรจะเฉลี่ยไปถึงคนอื่นบ้าง 

มาเกบ็ไว้เสยีคนเดยีว และถ้าการแสวงหานัน้เป็นไปโดยไม่ชอบธรรมด้วยแล้ว กย่ิ็งจะ

ก่อความล�าบากเดอืดร้อนแก่ผูอ้ืน่ และความมัง่มทีรพัย์สนิเงนิทองดงักล่าวนัน้ กช็ือ่ว่า

เป็นการได้ โดยต้องแบ่งส่วนที่คนอื่นควรจะได้ ควรจะมีกินมีใช้ มาเป็นของตนแต ่

ผู้เดียว เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนร่วม

เพราะฉะนัน้ อาชพีอันไม่สจุริตต่าง ๆ จึงเป็นเคร่ืองตดัรอนปากท้องของคนอืน่ 

ท�าลายความสุขของคนอื่น แต่คนที่มีตัณหา มีความโลภ โกรธ หลง มักจะไม่คิด  

กลับเห็นว่าได้มากเท่าไรย่ิงดี คนอ่ืนจะล�าบากอย่างไรไม่ค�านึงถึง กิเลส ตัณหาเป็น

เครื่องก�าบังไม่ให้เห็นแก่นคือความจริงที่ว่า ทรัพย์สมบัตินั้น ก็มีเพื่อจับจ่ายหาอาหาร

ส�าหรบับรโิภค ซึง่กบ็รโิภคได้คราวละอ่ิม ทีด่นิแม้จะมากเท่าใด กน็ัง่นอนได้เพยีงขนาด

เท่าโลงศพเท่านั้น แต่คนเราจ�าต้องมีทรัพย์สมบัติเพื่อเก็บไว้ ส�าหรับใช้สอยในอนาคต 

เพื่อลูกเพื่อหลานของตน และเพื่อความสุขต่าง ๆ บ้าง ฉะนั้น ก็ควรมีพอสมควรและ

แสวงหาให้ได้มาโดยสจุริต ไม่แสวงหาโดยทจุริต ซึง่เป็นการก่อความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ืน่ 
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ฉะนั้น ผู้มีปัญญาย่อมคอยระงับความโลภ ความโกรธ ความหลง ประกอบสัมมาชีพ 

รู้จักเก็บรักษา รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ก็ชื่อว่ารู้ถึงแก่นของความจ�าเป็น มีตาม 

ความจ�าเป็น ใช้ตามความจ�าเป็น ก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนและย่อมจะมีความรู้ว่า

แก่นของชีวิตนั้นก็คือ ธรรม อันได้แก่ความดีท้ังหลาย ซึ่งเกิดจากทาน การให้ปัน

สงเคราะห์บ้าง เกิดจากศีล การตั้งใจงดเว้น ชั่วทางกาย วาจา บ้าง เกิดจากภาวนา

ความอบรมใจตนเองให้สงบ ให้ได้รับความสุขจากความสงบบ้าง อบรมปัญญาให้รู้ว่า

อะไรเป็นแก่นของความต้องการทางกาย อะไรเป็นแก่นของจิตใจ เป็นต้น ขวนขวาย

ประกอบความดีทางทาน ศีล ภาวนา และปัญญา เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะพบแก่น 

ที่เป็นความจริงลึกซึ้งขึ้นไปโดยล�าดับ และผู้ที่สามารถพบแก่น ปฏิบัติให้ถึงแก่น  

และได้รับแก่น ดังนี้ ก็จะได้พบความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับ

ในที่สุด ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษา 

ท่านทั้งหลายให้มีความสุขสวัสดี ถึงความเจริญ ได้พบแก่นที่เป็นประโยชน์อ�านวย 

ความสุขความเจริญแก่ท่านทั้งหลายทุกท่าน เทอญ”

เมื่อสมเด็จฯ กล่าวโอวาทจบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวสรุป และ

ขอบพระคุณแด่สมเด็จฯ ที่ได้เมตตามาเยือนจังหวัดนี้ และมากล่าวโอวาทแก่คณะ

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ โอกาสนี้ จบแล้วสมเด็จฯ มอบหนังสือและเหรียญ 

ที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และแจกหนังสือแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมฟังโอวาทโดย 

ทั่วกัน แล้วเลิกประชุม

เวลา ๑๐.๕๐ น. เดนิทางจากวัดศรจีนัทร์ไปยังวัดป่าชยัวัน ระยะทางประมาณ 

๓ กม. เมือ่รถยนต์ของสมเดจ็ฯ ถงึบรเิวณหน้าอโุบสถ พระครใูบฎกีา บญุเซง็ เจ้าส�านกั 

พร้อมด้วยพระภกิษุสามเณรประมาณ ๕๐ รปู และพทุธศาสนกิชน รอให้การต้อนรบั

อยูท่ีบ่ริเวณหน้าอุโบสถ น�าสมเดจ็ฯ เข้าสูอุ่โบสถ จุดเครือ่งบชูาพระรตันตรยั แล้วพระภกิษุ

สามเณรที่มาประชุมต้อนรับอยู่ในอุโบสถ ถวายความเคารพสมเด็จฯ ปราศรัยกัน 

พอสมควรแก่เวลาแล้ว เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน น�าสมเด็จฯ ไปยังศาลาการเปรียญ  

ซึ่งจัดเป็นท่ีถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร และเป็นที่แสดงธรรมกถาด้วย 

พอดไีด้เวลาเพล มญีาตโิยมน�าอาหารคาวหวานมาถวายพระภกิษสุามเณรจ�านวนมาก
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เช่นเคย รู้สึกว่าอาหารต่าง ๆ ที่พากันจัดหามานั้นได้พยายามจัดหาส่ิงของท่ีดีกว่า 

ปกตธิรรมดาทัง้นัน้ เมือ่พระภกิษสุามเณร ฉนัเสรจ็แล้ว พวกชาวบ้านผูท้ีม่าร่วมประชมุ

ต้อนรับ และเพื่อฟังธรรมกถาก็จัดเลี้ยงกันเอง เรียบร้อยแล้ว สมเด็จฯ น�าอนุโมทนา

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั้งหมดประชุมกันบน

ศาลาการเปรียญเพ่ือฟังธรรมกถา เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมเด็จฯ ได้ขึ้นสู่ศาลา

การเปรียญ พระครูใบฎีกาบุญเซ็ง สิริธมฺโม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส ได้อ่านรายงาน

ความเป็นไปของวัดป่าชัยวัน แด่สมเด็จฯ มีใจความว่า :-

๑.  วดัป่าชยัวนัเป็นวดัธรรมยตุ ซึง่ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓ มีเนือ้ท่ี ๗๐ ไร่  

และได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาถกูต้องตามพระราชบญัญตั ิทีป่ระกาศในราชกจิจา

นเุบกษาเล่มที ่๗๖ ตอนที ่๔๔ ลงวนัที ่๑๔ เมษายน ๒๕๐๒ แล้ว ทางวัดกไ็ด้ท�าการ

ก่อสร้างอโุบสถเม่ือวนัท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๑๐ โดยสร้างตามแบบ ก. ของกองหัตถศิลป์ 

กรมศิลปากร ขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ เมตร การก่อสร้างอุโบสถได้เสร็จ

เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ รวมเวลาท�าการก่อสร้าง ๒ ปี สิ้นเงินในการ

ก่อสร้าง ๖๓๐,๐๐๐ บาท และได้ท�าการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

๒.  จ�านวนภิกษุสามเณรท่ีอยูป่ระจ�าเวลานี ้ภกิษ ุ๒๔ รปู สามเณร ๓๐ รปู และ

มีศิษย์วัด ๒๐ คน แม่ชี ๑๘ คน

๓. วดัป่าชัยวนัเป็นวดัมีส�านักเรยีน สอนทัง้แผนกธรรมบาล ีธรรม ๒๓ บาล ี๒๕

๔. ศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก. อุโบสถ ๑ หลัง ข. ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ค. กุฏิ ๒๑ หลัง  

ง. เมรุ ๑ หลัง

เมื่อจบรายงานแล้ว สมเด็จฯ กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้

"วัดกับบ้าน พุทธจักรกับอาณาจักร ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน วัดตั้งขึ้นได้ 

อยู่ได้ก็เพราะอาศัยอุปถัมภ์ของบ้าน บ้านจะงามด้วยความประพฤติและจิตใจดีก็ต้อง

อาศัยวัด เท่าที่ผ่านมาในภูมิภาคนี้ ปรากฏว่าวัดกับบ้านกลมเกลียวสนับสนุนกันดี 



407รายงานการเย่ียมวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยเฉพาะที่วัดนี้มีการสร้างถาวรวัตถุท่ีม่ันคงงดงามขึ้นได้ ก็แสดงให้เห็นถึง

ความอปุถมัภ์ของชาวบ้าน ชาวบ้านเองกม็ัน่ในพระรตันตรยั ให้ทาน รกัษาศีล ฟังธรรม 

ดงัทีไ่ด้มาประชมุกนัอยู่เตม็ศาลาในบดันี ้เป็นภาพทีป่ระทบัใจและท�าให้เกดิอนโุมทนาสาธกุาร

ในการกล่าวธรรมต่อไปนี ้ข้อแรกจะขอกล่าวแก่พระภกิษสุามเณรก่อน ขอให้

เราทัง้หลายตัง้ใจปฏิบัตสิกิขาวนิยัให้เคร่งครดั และต้ังใจปฏบิตัอิบรมกรรมฐาน ให้สม

กับที่อยู่วัดป่า ซึ่งเป็นวัดกรรมฐาน การบวชแล้วก็ครองผ้ากาสาวพัสตร์นั้นเป็นเพียง

การบวชกาย ถ้าจิตใจยังไม่ได้รับการอบรมให้สงบด้วยสมณธรรมแล้ว การบวชก็ไม่

ถงึใจ ฉะนัน้ จึงขอให้บวชใจอกีส่วนหนึง่ ด้วยการตัง้ใจปฏิบตัสิมณธรรมคอื กรรมฐาน

นี่แหละ เพื่อให้ใจเป็นสมณะ คือผู้สงบ ตั้งใจเล่าเรียนปริยัติธรรมคือ พระธรรมวินัย

อันเป็นตัวพระพุทธศาสนา ตลอดจนภาษาบาลีที่จารึกพระธรรม ตามหลักสูตรของ

คณะสงฆ์ โดยถือเป็นวิชาหลัก เพราะปริยัติศาสนาเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา 

ถ้ารากแก้วผเุสยีแล้วกจ็ะด�ารงอยูไ่ม่ได้ ฉะน้ัน จงึขอให้ถือว่าการเล่าเรยีนพระธรรมวินยั 

เป็นกรณียกิจประการแรกของพระภิกษุสามเณร ท�าได้ดังนี้ ก็ชื่อว่าได้ท�าตนให้เป็นที่

ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชน เมื่อพุทธศาสนิกชน มีศรัทธาปสาทะก็จะ

เคารพนับถือทะนุบ�ารุง

ฝ่ายพุทธศาสนิกชนท้ังหลายก็ไม่พึงพอใจอยูเ่พยีงการให้ทาน ควรต้ังใจรักษาศลี 

บ�าเพ็ญภาวนา ท�าจติใจให้สงบ และอบรมปัญญา ให้รูถึ้งสัจจธรรมตามความสามารถด้วย 

การฟังธรรมเทศนาตามกาล ก็เป็นการบ�าเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่ง และเมื่อมีสมาธิตั้งใจ

ฟังก็เป็นสมาธิ และเมื่อรวมใจฟัง ก็ย่อมจะได้ปัญญาในธรรมนั้น คือรู้ความจริงตาม

ค�าสอนของพระพทุธเจ้ากเ็ป็นปัญญา นอกจากนีก้ค็วรหาเวลานัง่กรรมฐานท�าใจให้เป็น

สมาธิ ก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง และท�าวิปัสสนากรรมฐาน 

พิจารณานามรูปให้เป็นไตรลักษณ์ตามทางปัญญา นับเป็นภาวนามัยบุญ บุญส�าเร็จ

ด้วยภาวนาคือการอบรมจิตและปัญญา เมื่อได้ท�าทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนือง ๆ  

ก็ย่อมจะประสบบุญ คือความมีจิตบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง ได้รับ

ความสขุจากความบรสิทุธ์ิ จติท่ีเป็นบุญก็คือจติทีบ่รสิทุธิ ์เมือ่จติใจมสีขุจากความบริสทุธิ์  

จะอยูจ่ะตายกเ็ป็นสขุและย่อมมสุีคติ ฉะนัน้ จงึควรพยายามขวนขวายบ�าเพ็ญบญุกศุล 
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ทั้งส่วนทาน ศีล และภาวนา อันที่จริงการบ�าเพ็ญบุญนี้เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็จะเห็น

ว่าการให้ทานนั้น ต้องมีการตระเตรียมมาก ส่วนการรักษาศีลนั้นไม่ต้องมีการ 

ตระเตรียมวัตถุสิ่งของ เพียงแต่เตรียมกาย วาจา ใจ งดเว้นจากการท�าชั่ว ทางกาย 

วาจา ใจ เท่านั้น การเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่เตรียมใจ ท�าใจให้สงบ  

การอบรมปัญญาก็เป็นเรื่องของใจ ดูก็เป็นการท�าไม่ยาก แต่คนส่วนมากกลับเห็นว่า 

การรกัษาศลียากกว่าให้ทาน การเจรญิภาวนายากกว่ารักษาศีล จงึพอใจแต่การให้ทาน 

และรับศีลก็สักแต่ว่ารับตามประเพณี แล้วก็ไม่ได้นึกถึง รู้สึกว่าศีลเป็นเหมือนเชือก 

ส�าหรับมดัมือมัดเท้า ท�าให้ท�าอะไรไม่ได้ ย่ิงภาวนาด้วยแล้วยิ่งไม่ชอบ เพราะการ 

นั่งกรรมฐานไม่สนุก ใจก็ไม่สงบ การอบรมปัญญาให้รู้ ก็ไม่เห็นรู้เห็นอะไรข้ึนมา  

เลยไม่ท�า จึงขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพากันตั้งใจปฏิบัติ

ในการทีจ่ะปฏบิตัทิาน ศลี ภาวนา และปัญญา ดงักล่าวนีไ้ด้ จะต้องเอาชนะ

มารในจิตใจของตนเอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ ก็ด้วย

การทรงเอาชนะมาร ทรงเป็นพระมารวิชยะ หรอืพระมารวชิยั ดงัทีไ่ด้สร้างเป็นพระพทุธรปู

ปางมารวชิยั ซึง่ชาวบ้านเรยีกกนัว่า “พระสะดุง้มาร″ มารนัน้ ท่านแสดงไว้ ๕ ประการ คอื

๑.  ขนัธมาร มารคอืขนัธ์ ๕ อนัได้แก่ กองรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ประมวลเป็นกายและใจอันหนึ่ง

๒.  กิเลสมาร มารคือกิเลส มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น

๓.  อภสิงัขารมาร มารคอือภิสงัขาร ได้แก่ความปรงุแต่ง คอื กรรมเป็นกรรมดี 

ก็มี เป็นกรรมชั่วก็มี เป็นกรรมที่เป็นกลาง ๆ ก็มี 

๔.  มัจจุมาร มารคือมัจจุ ความตาย 

๕.  เทวปุตตมาร มารคือเทวบุตร ได้แก่เทวดาผู้มุ่งร้าย 

พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารเหล่านี้ ฉะน้ัน พระองค์จึงทรงสอนให้คนอื่น 

เอาชนะด้วยตรัสไว้ว่า "ในการเอาชนะผู้อื่น เมื่อชนะก็ก่อเวร เมื่อแพ้ก็นอนเป็นทุกข์ 

เพราะฉะนัน้ ให้ละทิง้ทัง้แพ้ทัง้ชนะ จงึจะมคีวามสงบระงบัเป็นสขุ” และตรสัสอนไว้ว่า 

“อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ตนนี้แล ชนะได้ดีกว่า” พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ทุกคน

เอาชนะตนเอง คือตัวเราของทุก ๆ คนนั่นเอง
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พิจารณาดูให้ดีแล้ว จะเห็นว่าตัวเรานั้นยังมีความไม่ดีอยู่อีกเป็นอันมาก เช่น 

ความดื้อรั้น ความไม่ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ความมีจิตใจกระสับกระส่าย และ 

ความที่ยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน มานะ ทิฏฐิ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้แหละจะเป็น  

เครื่องน�าไปสู่ทุคติ ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า ตัวเราเท่านั้นท่ีจะเป็นผู้น�าเราไปสู่ 

สวรรค์ นรก หรือพระนิพพาน คนอื่นท�าอะไรไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องพยายามปฏิบัติ

เอาชนะตนเอง มีสตสิ�ารวมระวงัใจ มีปัญญาทีเ่ป็นตวัความรูอ้บรมสตปัิญญาให้บงัเกดิ

ขึ้นอยู่เสมอ เอาสติปัญญาเป็นเครื่องระวังตัวเราเอง ข่มตัวเราเองโดยตรงก็คือส�ารวม

ระวังจิตและข่มจิต ไม่ให้ด้ือร้ันไปในทางที่ผิด ขาดศรัทธาความเชื่อในกรรมและผล 

ของกรรม คอยเตือนตัวเตือนใจให้เป็นคนว่าง่าย รับฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

มีศรัทธาในกรรม ผลของกรรมและความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เว้นชั่ว ประพฤติดี 

อบรมสติและปัญญาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนเป็นเครื่องเตือนใจข่มใจ ออกจากกิเลส อวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน โดยล�าดับตามสามารถ

การปฏิบัติดังน้ีเป็นการปฏิบัติเอาชนะตัว และการปฏิบัติเอาชนะตัวนี้แล 

เป็นการปฏบิตัเิอาชนะมารด้วย วดันีช้ือ่วดัป่าชยัวนั คอืวดัป่าอนัเป็นทีช่นะ กห็มายความ

ว่าเป็นวัดท่ีปฏิบัติสมณธรรมที่จะเอาชนะตนเอง เอาชนะจิตใจ และ เอาชนะมาร 

ดงักล่าว และเป็นท่ีวเิวก ท�าให้เกดิกายวเิวก จติตวเิวก อปุธิวเิวก เมือ่พทุธศาสนิกชน

ทั้งหลาย ได้พากันปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า ในอันที่จะเอาชนะตนเอง  

ชนะจิตใจ และชนะมาร ตามเสด็จพระพุทธเจ้า ก็ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามค�าส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ประสบความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ นับเป็นการ

บ�าเพ็ญทั้งทาน ศีล ภาวนาดังกล่าวแล้ว

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล อภิบาลรักษาพระภิกษุ 

สามเณรพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้ประสบความสุข ความเจริญ ประสบบุญกุศล  

ปฏิบัติตนเพื่อประสบชัยชนะ ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เทอญ”

เมือ่จบสมัโมทนียกถาแล้ว สมเดจ็ฯ มอบหนงัสอืและคมัภร์ีไทยชุดวชริญาณวงศ์

เทศนาแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน อย่างละ ๑ ชุด แล้วแจกหนังสือแก่ 

พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่ีมาประชุมฟังธรรมกถา บนศาลาการเปรียญ

โดยทั่วถึง แล้วเลิกประชุม
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วัดป่าชัยวันท่ีมาเยี่ยมวันน้ี เป็นวัดกรรมฐาน สภาพของวัดไม่ได้เป็นป่าแล้ว 

แต่ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยมากอยู่ พอให้ความร่มเย็นได้ บริเวณกว้างขวางและสะอาดดี 

อโุบสถอยูท่างด้านหน้าวดั เป็นอโุบสถขนาดกลาง ลกึเข้าไปข้างในจงึเป็นกฏิุ ส่วนมาก

เป็นเรือนไม้หลังเล็ก ๆ และอยู่ระยะห่าง ๆ กระจายทั่วบริเวณวัด ศาลาการเปรียญ 

อยู่กลางวัด เป็นแบบเก่า ขนาดปานกลาง มีฝารอบ วัดนี้ท�าเลก็ดี อยู่ไม่ไกลเมืองนัก 

ตดิกบัมหาวทิยาลัยขอนแก่น วดัน้ีสร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓ พระอาจารย์เกิง่ เป็นผูร้เิริม่

ในการสร้าง และได้มีเจ้าอาวาสปกครองสืบ ๆ กันมาตามล�าดับดังนี้

๑. พระอธกิารเกิง่ ๒. พระอธกิารเหลา ๓. พระอธกิารนลิ ๔. พระอธกิาร ค�าดี 

(ปัจจบัุนเป็นพระครญูาณทัสส)ี ๕. พระครสูงัฆวชิติ (สงิห์ โสรธมโฺม) ๖. พระสนุทร

ธรรมภาณ (สิงห์ สุนฺทโร ป.ธ.๖) ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม 

อ�าเภอปากช่อง นครราชสีมา และได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามใหม่ เป็นพระญาณ

สทิธาจารย์ ฝ่ายวปัิสสนา๑ ๗. พระราชพศิาลสธุ ี(อนิทร์ ถริเสว ีป.ธ.๕) วดัศรจีนัทร์  

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รักษาการในต�าแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบัน แต่พระครู

ใบฎีกาบุญเซ็ง สิริธมฺโม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสแทน ที่วัดนี้ไม่มีส�านักเรียน 

ของตนเอง ต้องไปเรียนท่ีวัดศรีจันทร์ในตัวจังหวัด ห่างไปราว ๓ กม. มีพระที ่

สวดปาติโมกข์ได้ ๒ รูป

เวลา ๑๓.๒๕ น. ออกเดินทางจากวัดป่าชัยวัน ไปยังวัดพระบาทภูพานค�า 

อ�าเภอน�้าพอง มีอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุสามเณรจากวัดศรีจันทร์ ร่วมคณะไป

ด้วยอกีมาก ขบวนรถยนต์มากกว่า ๒๐ คนั ขบวนรถยนต์วิง่ผ่านบรเิวณ มหาวทิยาลัย

ขอนแก่น ผ่านอาคารเรียน บ้านพักอาจารย์และสถานท่ีท�าการต่าง ๆ ไปเป็นระยะ 

บางแห่งก็เป็นแปลงทดลอง คอกปศุสัตว์ กว่าจะผ่านพ้นบริเวณมหาวิทยาลัยไปหา 

ถนนใหญ่ ก็ใช้เวลาหลายนาที เพราะบริเวณกว้างขวางมาก อาคารสถานท่ีต่าง ๆ  

ยงัมไีม่มาก ยังมีการก่อสร้างอยูอี่กหลายแห่ง เมือ่พ้นจากบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แล้วขบวนก็วิ่งไปตามถนนสายขอนแก่น-หนองคาย รู้สึกว่าภูมิภาคส่วนนี้เป็นที่ราบสูง

๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖
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และบางแห่งก็สูงมากเพราะรถยนต์ต้องวิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ตลอดเวลา พื้นที่สอง 

ข้างทางที่รถยนต์วิ่งผ่านไป ส่วนมากเป็นป่าโปร่ง มีไร่สวนของชาวบ้านสลับไปเป็น 

ระยะ ๆ เท่าที่พอจะสังเกตได้ ดูเหมือนจะเป็นไร่ฝ้าย และข้าวโพด ส่วนน�้านั้น 

น้อยมาก นาน ๆ จึงจะพบสักแปลงหน่ึง คงจะเนื่องจากเป็นที่สูงหาน�้ายากถึงท�าได้

ก็ได้ผลน้อย ตลอดระยะทางที่ผ่านไป รู้สึกว่าบ้านเรือนของประชาชนออกจะบางตา 

ก่อนถึงเข่ือนอุบลรัตน์ เป็นบริเวณนิคมสร้างตนเอง ซึ่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙  

บริเวณกว้างขวางมาก นิคมนี้แบ่งออกเป็น ๓๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ประมาณ ๑๐๐ 

ครอบครัว มีโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการ ๑ แห่ง ระยะทางจากขอนแก่นถงึทางแยก 

เข้าเขือ่น ๒๖ ก.ม. และจากทางแยกไปถงึเขือ่นระยะทาง ๒๕ ก.ม. ก่อนจะถึงเขื่อน  

๑ ก.ม. มีทางแยกเข้าวัดพระบาทภูพานค�า ระยะทาง ประมาณ ๔๐๐ เมตร

เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงวัดพระบาทภูพานค�า พระภิกษุสามเณรและนักเรียน 

โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ประชาชนราว ๕๐๐ คนยืนรับสองข้างทางไปสู่ศาลา สมเด็จฯ 

ลงจากรถยนต์แล้ว เดินผ่านพระภิกษุสามเณรและนักเรียนเข้าสู่ศาลาการเปรียญ  

พระครปัูญญาวรากร เจ้าอาวาสวดัพระบาทภพูานค�า เจ้าคณะอ�าเภอน�า้พอง (ธรรมยตุ) 

พระครูอนโุยคธรรมภาณ เจ้าอาวาสวดัเขาดนิ พระครพูศิาลสารคณุ เจ้าอาวาสวดัมหา

วันวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอน�้าพองได้ประชุมรอต้อนรับอยู่ใน

ศาลาการเปรียญ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแล้ว เจ้าคณะอ�าเภอน�้าพองถวายเครื่อง

สักการะ แล้วสนทนาปราศรัยกันพอหายเหนื่อย เจ้าคณะอ�าเภอน�้าพองอ่านรายงาน

การคณะสงฆ์ในอ�าเภอน�้าพอง มีใจความว่า:-

“ในเขตอ�าเภอน�้าพอง มีวัดธรรมยุตท้ังหมดจ�านวน ๑๑ วัด ๘ ต�าบล  

เป็นส�านักสงฆ์ ๗ วัด วิสุงคามสีมา ๓ วัด พัทธสีมา ๑ วัด ส�านักกรรมฐาน  

๕ วัด จ�านวนพระภิกษุ ๗๐ รูป สามเณร ๑๐๕ รูป ศิษย์วัด ๔๓ วัด ชี ๒๘ คน 

พระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะอ�าเภอ ๑ รูป เจ้าคณะต�าบล ๒ รูป เจ้าอาวาส ๑๑ รูป 

พระครสูญัญาบตัร ๓ รปู พระอปัุชฌายะ ๒ รปู จ�านวนโรงเรยีนประเภทปรยิตัธิรรม

แผนกนักธรรม ๓ ส�านกั พระภกิษเุปรยีญ ๔ รปู พระนวกะ ๔๐ รปู พระนกัธรรม  

๑๕๐ รปู ศาสนสถานที่สร้างเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว คือ
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ก. อุโบสถ ๑ หลัง ข. ศาลาการเปรียญ ๑๑ หลัง ค. โรงเรียนปริยัติธรรม 

๓ หลัง ง. เสนาสนะ ๗๕ หลัง

วัดพระบาทภูพานค�าเวลานี้ ก�าลังก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่บนยอดเขา หน้า

ตักกว้าง ๙ วา สูง ๑๘ วา สิ้นค่าก่อสร้างไปแล้ว ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาท)  

แต่ยังไม่เสร็จ ขณะนี้ก�าลังก่อสร้างอยู่”

รายงานจบแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้ 

“ในอ�าเภอน�้าพองน้ี ปรากฏว่าคณะสงฆ์ได้ตั้งเป็นหลักฐาน ทั้งจ�านวน 

พระภิกษุสามเณร เสนาสนะ ถาวรวัตถุต่าง ๆ และการศึกษาทั้งนักธรรมและบาลี 

แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนชาวอ�าเภอนี้ มีศรัทธาปสาทะมั่นคงและให้การอุปถัมภ์

บ�ารงุ พระพทุธศาสนาแขง็แรง ซึง่ส่อแสดงให้เหน็ว่าการอาชพีของประชาชนได้เป็นไป

สะดวก มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและเหลือส�าหรับบริจาคท�าบุญกุศลต่าง ๆ ได้ตาม

สมควรแก่อัตภาพ นอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียน

ศึกษาผู้ใหญ่ แสดงว่าประชาชนตื่นตัวในการศึกษาท้ังเด็กและผู้ใหญ่ และยังมีเขื่อน

อุบลรัตน์ซึ่งอ�านวยประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอันมากอีกด้วย

การพัฒนาทางวัตถุต่าง ๆ นั้น เป็นการพัฒนาทางกาย ส่วนการพัฒนาทาง 

การศึกษา และการอบรมธรรมในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการพัฒนาทางจิตใจ  

ในโอกาสน้ีจงึจะขอกล่าวถงึหลกัของการอบรมปัญญา ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า 

เพราะเวลานีก้�าลงัตื่นตัวในการศกึษา อันเปน็ทางของปัญญา ปัญญานัน้เปน็แสงสวา่ง

ทีไ่ม่มแีสงสว่างอ่ืนย่ิงกว่า เพราะส่องให้เหน็สัจจะคอืความจรงิต่าง ๆ แม้ทีล่กึลบัทีไ่ม่มี

แสงอ่ืนใดแม้แต่แสงอาทิตย์ส่องให้เหน็ได้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัว่า “นตถฺ ิปญญฺาสมา อาภา 

แสงสว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มี″ จึงควรท�าความเข้าใจเรื่องปัญญา

ปัญญาที่แท้จริงนั้นหมายถึงความรู้ที่รอบคอบทั่วถึง เป็นความรู้ที่เข้าถึงตัว 

สจัจะคอืความจรงิ ไม่ใช่หมายถงึความรูต้ามท่ีเห็นท่ีฟังเป็นต้น ดงัท่ีเราเรยีกว่าการเรยีน 

แต่สิง่เหลานีเ้ป็นสือ่ให้เกดิปัญญา ซึง่เป็นตวัความรูร้อบคอบทัว่ถึงนัน้ ส่ิงท่ีเราเห็นด้วยตา 

เช่น เหน็ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาวในท้องฟ้าเลก็นดิเดียว เหน็โลกแบน เหน็ดวงอาทติย์
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ขึ้นทางตะวันออก ตกทางตะวันตก หรือยืนที่ถนนมองดูเห็นสองข้างถนนเรียวเล็กไป

รวมเป็นจุดเดียวกันที่ส ่วนปลาย เป็นต้น ซึ่งความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่  

เพราะดวงอาทติย์นัน้โตกว่าโลกของเรามากมาย ดาวบางดวงกโ็ตกว่าโลกเราหลายเท่า  

ดวงอาทติย์กไ็ม่ได้ขึน้ตกอย่างทีเ่ราเหน็ แต่เป็นเพราะโลกเราหมนุรอบตวัเองและหมนุ

รอบดวงอาทิตย์ต่างหาก และถนนนัน้ความจรงิกไ็ม่ใช่ต้นใหญ่ปลายเลก็อย่างทีเ่ราเหน็ 

แต่ว่าเท่ากันทั้งสองส่วนเป็นต้น ฉะนั้น ความจริง จึงเป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่ตาเราเห็น 

กเ็ป็นอกีอย่างหนึง่ ความรู้ตามท่ีตาเหน็หไูด้ยิน จงึไม่ใช่เป็นสัจจะคอืความจริง จะต้อง

มปัีญญาน�าเอาสิง่ทีรู่เ้หน็นัน่แหละ มาพิจารณาตรวจตราอกีชัน้หนึง่ จงึจะพบความจรงิ

เป็นตวัปัญญาซ่ึงเป็นตวัความรู้จรงิ และปัญญาดังกล่าวนีแ้หละเป็นสิง่ทีเ่ราต้องการจาก

การศกึษา ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรอืทางธรรม และหลกัของการศกึษาซึง่จะเป็นทางน�า

ปัญญาความรู้รอบคอบ ความรู้ที่เข้าถึงสัจจะความจริง ให้เกิดขึ้นโดยล�าดับนั้นก็คือ

๑. สุตา การฟังหรือการเรียน

๒. จินตา การคิด รู้จักใช้สมอง รู้จักใช้ความคิดตามเหตุผล เอาสิ่งที่รู้เห็น

มาย่อยด้วยความคิดความพิจารณาให้เข้าใจ

๓. ภาวนา ท�าให้มี ท�าให้เป็น เป็นข้อส�าคัญ เมื่อเรียนแล้ว ต้องท�าให้  

เป็นให้มขีึน้ให้ได้ เช่น เรยีนวชิาชพีก็ต้องสร้างขึน้ท�าขึน้ให้ได้ เรยีน ศลีธรรม เมือ่เรียน

แล้วก็ต้องละชั่วได้และท�าดีได้ เป็นต้น 

หลักทั้งสามนี้เรียกสั้น ๆ ว่า “สุ. จิ. ภา.” เป็นทางที่จะสร้างปัญญาที่แท้จริง

ให้เกิดขึ้นแก่ตน อันที่จริง เราทั้งหลายก็ได้อาศัยหลัก ๓ ประการนี้มาตั้งแต่สมัยที่ยัง 

ไม่มีโรงเรียนแล้ว เช่น สุ. ก็ฟังพ่อแม่อบรมสั่งสอนมา จิ. ก็คือรู้จักใช้สมองคิด  

เมือ่โตขึน้ ภา. กค็อืการหดัท�าให้เป็น เช่นหดัหุงข้าวต้มแกงให้เป็นมาตัง้แต่เดก็ ๆ และ

ก็หัดให้รู้ให้ช�านาญขึ้นมาโดยล�าดับ จนถึงประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ ได้ ตลอดถึง

รู้จักโลก รู้จักธรรม ละชั่ว ท�าดีได้ รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบ�ารุง

เล้ียงตัวเองและครอบครัวเป็นต้น ฉะนั้น จึงขอให้ทุกคนได้ยึดหลักของการปฏิบัต ิ

ให้เกิดปัญญา คือความรู้ท่ีแท้จริง ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้ ก็จะได้รับ 

ความสุขความเจริญ
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ในที่สุดก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจบุญกุศล ได้อภิบาลรักษา

ทุก ๆ ท่านให้มีความสุขสวัสดี และถึงความเจริญงอกงามในปัญญา ตามหลักธรรม

ของพระพุทธเจ้าทุกประการ เทอญ.”

เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือที่ระลึกและคัมภีร์ไทยชุด 

วชริญาณวงศ์เทศนาแก่เจ้าคณะอ�าเภอน�า้พอง (ธรรมยตุ) และมอบหนงัสอืทีร่ะลกึชดุ

เลก็ แก่เจ้าคณะต�าบลเจ้าอาวาสต่าง ๆ แล้วมอบหนงัสือและเหรยีญท่ีระลกึแก่ศึกษาธิการ 

อ�าเภอน�้าพอง ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ แล้วแจกหนังสือท่ีระลึกแก่พระภิกษุ 

สามเณรท่ีมาต้อนรบัทัง้หมด แจกเหรยีญแก่คณะข้าราชการ ต�ารวจ และคร ูทีม่าร่วม

ให้การต้อนรับแล้วเลิกประชุม

พระครูปัญญาวรากรได้น�าสมเด็จฯ ขึ้นเขาภูพานระยะทางราว ๘๐๐ เมตร 

เพือ่นมสัการพระบาทและชมพระพุทธรปูใหญ่ ซึง่ก�าลงัก่อสร้างอยู่บนยอดเขา ส�าหรบั

ความเป็นมาของพระบาทน้ัน ได้เล่ากันมาว่ามีพรานป่าคนหนึ่ง เป็นผู้มาพบเป็น 

ครั้งแรก โดยสังเกตเห็นว่าสัตว์ที่ถูกยิงบาดเจ็บนั้น พอมาดื่มน�้าที่ขังอยู่ในแอ่งหิน 

ตรงน้ี แล้วกจ็ะหายเจบ็ วิง่หนไีปได้เสมอ จงึเกดิความสงสยั เมือ่ได้มาดทูีด่งักล่าวแล้ว

ก็ปรากฏว่าเป็นรอยเท้าขนาดเขื่องประทับจมลงไปในหินลึกพอประมาณ และมีน�้าขัง

อยู่ไม่รู้จักแห้ง น�้านั้นเมื่อดื่มเข้าไปแล้ว ก็ปรากฏว่าสามารถรักษาโรคภัยต่าง ๆ ได้ 

ภายหลังจึงมีคนมาน�าเอาไปดื่มรักษาโรคภัยกันมาก แต่ถ้าผู้ใดแสดงอาการไม่เคารพ 

หรือพูดจาไม่สมควรต่อสถานที่ดังกล่าวนี้ ก็มักจะมีอันเป็นไปต่าง ๆ จึงมีผู้เกรงกลัว

นับถือกันมาก ต่อมาภายหลังน�้าที่ขังอยู่ในรอยพระบาทนี้ ได้แห้งหายไปไม่ปรากฏ 

มีขึ้นอีก ต่อมาเมื่อสถานที่นี้ได้สร้างเป็นวัดขึ้น จึงได้มีการสร้างมณฑปครอบตรง 

รอยพระบาทนั้นไว้ และในมณฑปที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันน้ี ได้น�าเอาพระพุทธบาท

จ�าลอง ข้ึนประดิษฐานไว้ตรงกลางมณฑปบนชั้นบนรอยพระพุทธบาทเดิมอยู่ภายใต้ 

อาจลงไปดูได้ วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตต�าบลโคกสูง อ�าเภอน�้าพอง หลวงพ่อบุญ ได้มาริเริ่ม

สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ปัจจบุนัมเีสนาสนะและถาวรวัตถุต่าง ๆ คอื อโุบสถ 

๑ หลงั ศาลาการเปรยีญขนาดเขือ่ง ๒ หลงั อยูเ่ชงิเขา วหิาร ๑ หลงัอยู่บนไหล่เขา  

กฏุ ิ ๒๐ หลงั เรียงรายอยู่ทั่วไปตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไป จนถึงบนไหล่เขาและยอดเขา  

หอระฆัง ๑ หลัง ได้มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาคือ (๑) พระอธิการบุญ  
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(๒) พระอธิการโฮม (๓) พระอธกิารน้อย (๔) พระครปัูญญาวรากร (พุทธา ปฺาวโร) 

เจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนัเจ้าคณะอ�าเภอน�า้พอง (ธรรมยตุ) ในพรรษามพีระภกิษสุามเณร 

ประมาณ ๓๐ รูป นอกพรรษามีประมาณ ๒๐ รูป ขณะเม่ือไปเย่ียมนั้น มีพระ  

๘ รูป สามเณร ๑๓ รูป พระภิกษุสามเณรส่วนมากเป็นนักธรรม แต่ไม่มีท่ีเป็น  

เปรียญ การเล่าเรียนนักธรรมนั้นเรียนที่ส�านักของตนเอง ส่วนการเรียนบาลีไปเรียน

ที่วัดมหาวันวิหาร ต�าบลวังชัย อ�าเภอน�้าพอง ห่างไปราว ๓๐ กม. มีพระที่สวด 

ปาฏโิมกข์ได้ ๓ รปู บริเวณทัว่ ๆ ไปยังรกัษาให้คงสภาพเป็นป่าอยู ่กุฏก็ิอยู่ห่าง ๆ กนั 

ส�าหรับพระพุทธรูปใหญ่นั้นหน้าตักกว้าง ๙ วา สูง ๑๘ วา สร้างไปได้ประมาณ  

๗๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วยกฐานสูง องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฐานใต้ 

องค์พระท�าเป็นห้องโถงส�าหรับเป็นที่ไหว้พระสวดมนต์ได้ การก่อสร้างออกจะล�าบาก 

เพราะอยูบ่นยอดเขาสูง แต่ช่างกส็ามารถท�าได้อย่างน่าสรรเสรญิ ได้ทราบว่านางละมนู 

อุทยานานนท์ เป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนใหญ่ในการก่อสร้าง และพระราชวรคุณ 

(ส�ารอง คุณวุฑฺโฒ) วัดอโศการาม สมุทรปราการ เป็นผู้อ�านวยการสร้าง

เวลา ๑๖.๓๕ น. ออกเดินทางจากวัดพระบาทภพูานค�า กลบัไปยงัวัดศรีจนัทร์ 

ขากลับได้สังเกตเห็นว่า ก่อนถึงตัวจังหวัดไม่ไกลนัก มีวัดคาธอลิกขนาดใหญ่ ๑ วัด 

ติดกับถนนใหญ่ ถึงวัดศรีจันทร์ เวลา ๑๗.๒๐ น.

เวลา ๑๗.๔๕ น. กล่าวโอวาทแก่พระภกิษสุามเณรในเขตอ�าเภอเมอืง อ�าเภอ

ภูเวียง และอ�าเภอชุมแพ-สีชมพู ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีจันทร์ พระภิกษุสามเณร

ทีม่าร่วมประชมุ ประกอบด้วยพระเถรานเุถระเจ้าคณะต่าง ๆ คอื พระวินยัสุนทรเมธี 

รองเจ้าคณะจงัหวดัขอนแก่น (ธ) พระครศูรธีรรมาลงัการ เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงหนองเรือ 

(ธ) พระครพูนิติสทุธธิรรม (สดุ) วดัสวรรค์คงคา เจ้าคณะอ�าเภอภเูวียง (ธ) พระครู

เขมาภรณ์พสิทุธิ ์(หลี) วดัประสทิธไิพศาล เจ้าคณะอ�าเภอ ชมุแพ-สีชมพ ู(ธ) พระครู

สวุฒันคณุ (สุวฒัน์) วดัสว่างดอนยาง เจ้าคณะต�าบลศลิา พระครศูรีสารวมิล (ทองล้วน) 

วดัป่าวเิวกธรรม เจ้าคณะต�าบลพระสบั พระครสูาธติสมณวตัร (ทองสา) วดัศรสีะอาด 

เจ้าคณะต�าบลนาชมุแสง เจ้าอธกิาร ชวน วดัศรภีเูวยีง เจ้าคณะต�าบลบ้านเรอื พระครู

นบิญุธรรมวนิจิ วดัสว่างอารมณ์ เจ้าคณะต�าบลขวัเรียง พระครูกนัตศีลคุณ (ประเสรฐิ) 

วดัสว่างโนนงาม เจ้าคณะต�าบลสชีมพ ูพระอธกิารประพนัธ์ เจ้าอาวาสวดัป่ารัตนมงคล 
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ต�าบลศลิา พระอธกิารพรหม เจ้าอาวาสวดัโนนชยั ต�าบลศลิา พระอธกิารสบุนิ สปิุโน 

เจ้าอาวาสวดัสมศรบ้ีานพระคอื ต�าบลพระลับ พระอธิการบญุจนัทร์ เจ้าอาวาสวดัสนัต-ิ

การาม ภเูวยีง พระอธกิารประสทิธิ ์เจ้าอาวาสวดัศริสิมบตั ิพร้อมด้วยพระภกิษุสามเณร 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ รูป เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมเด็จฯ เข้าสู่ห้องประชุม จุดเครื่อง

บชูาพระรตันตรยั กล่าวน�านมสัการพระรตันตรยัแล้วพระครพูนิจิสุทธธิรรม เจ้าคณะ

อ�าเภอภเูวยีง (ธ) ได้ถวายรายงานการคณะสงฆ์ในอ�าเภอภเูวียงแด่สมเดจ็ฯ มคีวามว่า

“ในเขตอ�าเภอภูเวียง มีวัดคณะธรรมยุตทั้งหมดจ�านวน ๒๒ วัด ๔ ต�าบล 

เป็นส�านักสงฆ์ ๑๖ วดั วสิงุคามสมีา ๑ วดั พทัธสีมา ๕ วัด ส�านกักรรมฐาน ๑ วัด 

จ�านวนพระภกิษุ ๕๐ รปู สามเณร ๑๒๕ รปู ศษิย์วดั ๒๑ วดั ช ี๒ คน พระสงัฆาธิการ

ชัน้เจ้าคณะอ�าเภอ ๑ รปู เจ้าคณะต�าบล ๓ รปู เจ้าอาวาส ๖ รปู พระราชาคณะไม่มี 

พระครสูญัญาบตัร ๓ รูป พระอปัุชฌายะ ๑ รูป จ�านวนโรงเรยีนประเภทปริยตัธิรรม

แผนกนักธรรม ๔ ส�านกั แผนกบาลไีม่ม ีแผนกสามัญไม่มี ประเภทการศึกษาผูใ้หญ่

ไม่ม ีพระภกิษุเปรยีญ ๑ รปู พระนวกะ ๒๐ รปู พระนกัธรรมไม่มี พทุธสมาคมและ

ยวุพทุธกิสมาคมไม่ม ีโรงเรยีนสอนศาสนาวันอาทิตย์ไม่มี หน่วยนพกะไม่มี ศาสนสถาน

ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว

ก. อโุบสถ ๑ หลงั ข. ศาลาการเปรียญ ๒๒ หลัง ค. ร.ร.ปรยัิติธรรม ๑ หลัง 

ง. เสนาสนะ ๔๑ หลงั จบแล้ว พระครูเขมาภรณ์พสิทุธิ ์เจ้าคณะอ�าเภอชมุแพ-สชีมพ ู(ธ) 

ถวายรายงานการคณะสงฆ์ในอ�าเภอชุมแพ-สีชมพูแด่สมเด็จฯ มีความว่า

“ในเขตอ�าเภอชมุแพ-สชีมพู มีวดัคณะธรรมยตุทัง้หมดจ�านวน ๑๕ วัด ต�าบล 

๒ เป็นส�านกัสงฆ์ ๗ วดั วสิงุคามสีมา ๓ วดั พัทธสมีา ๓ วดั ส�านกักรรมฐาน ๒ วดั 

จ�านวนพระภิกษุ ๕๖ รูป สามเณร ๗๐ รูป ศิษย์ ๒๗ คน ชี ๕ คน พระสังฆาธิ

การชั้นเจ้าคณะอ�าเภอ ๑ รูป เจ้าคณะต�าบล ๒ รูป เจ้าอาวาส ๑๕ รูป พระราชา

คณะไม่มี พระครูสัญญาบัตร ๔ รูป พระอุปัชฌายะ ๒ รูป จ�านวนโรงเรียนประเภท

ปริยัติแผนกนักธรรม ๕ ส�านัก แผนกบาลีไม่มี แผนกสามัญศึกษาไม่มี ประเภท 

การศึกษาผู้ใหญ่ไม่มี พระภิกษุเปรียญไม่มี พระนวกะ ๒๗ รูป พระนักธรรม  

๑๑๓ รูป พุทธสมาคมและยุวพุทธิกสมาคมไม่มี โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ไม่มี  

หน่วยนพกะไม่มี ศาสนสถานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว” 
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ก. อโุบสถ ๓ หลงั ข. ศาลาการเปรยีญ ๑๔ หลงั ค. ร.ร.ปริยัตธิรรม ๓ หลัง 

ง. เสนาสนะ ๗๒ หลัง”

เมื่อจบรายงานของเจ้าคณะอ�าเภอทั้งสองท่านแล้ว สมเด็จฯ ก็ได้กล่าว 

สัมโมทนียกถาดังนี้

“ในจงัหวดันี ้คณะสงฆ์ทัง้ ๒ ฝ่ายมีพระภกิษสุามเณรมาก และเจรญิรุง่เรอืง 

ทั้งพุทธศาสนิกชน ก็มีศรัทธาปสาทะ อุปถัมภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณรให้มีสัปปายะ 

ในการปฏบิตัพิระธรรมวนิยั และศกึษาพระพุทธศาสนา มศีรทัธาตัง้มัน่ในพระรตันตรยั

และมคีารวะต่อพระสงฆ์ ต่างไปจากภมูภิาคส่วนอืน่ เป็นท่ีน่าอนโุมทนาท่ัวไป ในโอกาสนี้ 

จงึขอกล่าวสิ่งที่คิดว่าจะอ�านวยประโยชน์บางประการ แก่ท่านทั้งหลายตามสมควร

ประการแรก ขอให้เราท้ังหลายได้ส�านึกว่า เราได้มีความสะดวกในการบวช

เรียนพระธรรมวินยั ได้รบัความเคารพนบัถอืจากทางบ้านเมือง นบัตัง้แต่พระมหากษัตริย์

ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ก็เพราะบ้านเมืองเรามีความสุขสงบ มีพระมหากษัตริย์ที่

ทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม และมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง มีประชาชนเคารพนับถือและ

ให้บ�ารุงต่าง ๆ เราทั้งหลายจึงบวชเรียนได้อย่างสะดวก ฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายได้

ร�าลกึถงึคณุของท่านท้ังหลายดงักล่าวมาแล้ว เพราะเมือ่มองดูเพือ่นบ้านรอบ ๆ เรานัน้ 

จะเหน็ว่าบ้านเมืองของเขาไม่มีความสงบสขุ บางแห่งพระพทุธศาสนากไ็ม่ได้รบัอปุถัมภ์ 

พระภิกษุสามเณรต้องล�าบากทั่วไป เพราะว่าเมื่อประชาชนต้องเป็นอยู่อย่างกระเบียด

กระเสียรและล�าบากแล้ว เขาก็ไม่มีส่วนเหลือที่จะมาอุปถัมภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณร 

จึงเป็นการบั่นทอนพระพุทธศาสนา และพระภิกษุสามเณรทั่วไปโดยอ้อมนั่นเอง

ประการท่ีสอง ขอให้เราท้ังหลายได้ส�านกึว่า การทีเ่ราท้ังหลายได้รบัการเคารพ

นับถือบูชานี้ ก็ด้วยอ�านาจของผ้ากาสาวพัสตร์ ถ้าขาดผ้ากาสาวพัสตร์เสียแล้ว ถึงจะ

มีความรู้เป็นพหูสูตอย่างไร ก็ไม่ได้รับความเคารพนับถือบูชาจากประชาชน แต่ผ้า

กาสาวพัสตร์น้ี มิใช่หมายเพียงผ้าย้อมน�้าฝาด หรือผ้าเหลืองเท่านั้น แต่หมายถึง  

ศีลาจารวัตรตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร ฉะนั้น จึงขอให้เราทั้งหลายได้

ตระหนักว่า ได้รับความคุ้มครองจากผ้ากาสาวพัสตร์ จากศีล จึงควรกตัญูต่อผ้า

กาสาวพสัตร์ด้วย การเป็นผูป้ระพฤติตนให้สมควร เป็นผูค้รองผ้ากาสาวพสัตร์ ประพฤติ



418 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

ตนให้อยู่ในพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ให้มีศีลหมดจด งดงาม หมั่น

พิจารณาเนือง ๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่า บัดนี้ เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์

แล้ว อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ เราจะประพฤติปฏิบัติอาการกิริยานั้น ๆ ดังนี้

เป็นต้น เมือ่ปฏบิตัไิด้ดงันี ้กจ็ะชือ่ว่าเราทัง้หลาย ได้สนองคุณผ้ากาสาวพสัตร์ทดแทน

คุณพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย

ประการทีส่าม เกีย่วกบัการศกึษาเล่าเรยีน กข็อให้เราทัง้หลายได้ตัง้ใจศึกษา 

เล่าเรียนพระธรรมวินัย และภาษาที่จารึกพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์  

ให้ถือว่าการเรียนพระธรรมวินัยเป็นหลักส�าคัญ ส่วนวิชาอื่น ๆ ที่ทางคณะสงฆ ์

อนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเรียนได้นั้น เป็นเพียงวิชาประกอบ เพราะว่าการท่ี 

ชาวบ้าน ได้อปุถมัภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณรนัน้ กเ็พือ่ให้พระภกิษสุามเณร ได้เล่าเรียน

พระพุทธศาสนา ปฏิบัติพระธรรมวินัย ท่ีเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ มิใช่สร้างวัด 

ให้อยู่เพื่อเรียนวิชาทางโลกอย่างเดียว แล้วทิ้งการเรียนพระธรรมวินัยเสีย และการที่

อนุญาตให้เรียนวิชาทางโลกได้นั้น ก็เพื่อเกิดการประสานกัน ระหว่างปัญญาทางโลก

กับปัญญาทางธรรม โดยถือปัญญาทางธรรมเป็นหลัก ฉะนั้น จึงขอให้เราทั้งหลาย 

ได้ส�านกึว่า อย่าท้ิงการเล่าเรยีนปรยัิตธิรรม อนัเป็นตวัศาสนาเสยีทเีดยีว เพราะถ้ามุง่

วิชาทางโลก อย่างเดียว ไม่เอาวิชาทางธรรมเลยนั้น เป็นการแอบแฝงพระศาสนา  

เป็นกาฝากของพระศาสนา เป็นการน่าละอาย เป็นการไม่สมควร

ประการท่ีสี่ ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจรักษาพระวินัยของพระเณร เพราะเมื่อ 

เป็นพระภิกษุสามเณรแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามสิกขาวินัยของพระภิกษุสามเณร เช่น  

ไม่บรโิภคอาหารในเวลาวกิาล ปฏบัิตใิห้ถกูต้องในการใช้รปิูยะ เป็นต้น เพราะถ้าปฏบิตัิ  

ปล่อยตนลงไปเหมือนอย่างฆราวาส ท้ังท่ียังครองผ้ากาสาวพสัตร์อยูน่ัน้ เป็นการลวงโลก 

ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสประณามไว้ว่า เป็นโจร เป็นมหาโจร เพราะเท่ากับว่าลัก ขโมย

อาหารที่ผู ้มีศรัทธาปสาทะมุ่งถวายแก่ผู้ทรงศีลมาบริโภค และเป็นการแอบอาศัย  

อยู่ในเสนาสนะต่าง ๆ ที่เขาสร้างไว้ส�าหรับผู้ทรงศีล ฉะนั้น จึงขอให้เราทั้งหลาย 

เตือนตนเองให้ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในสิกขาวินัยของตน
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ประการที่ห้า ให้เราทั้งหลายได้ตระหนักว่า นอกจากสิกขาวินัยแล้ว เราควร

ปฏิบัติอบรมจิต อบรมปัญญาในทางกรรมฐานบ้างตามสมควรแก่โอกาส เพราะการ

ปฏิบัติกรรมฐานน้ันเป็นสมณธรรม เป็นหลักของจิตใจ เป็นหลักของสมณภาวะ  

ถ้าจิตใจไม่มีกรรมฐานแล้ว จิตใจก็ห่างเหินจากธรรม เมื่อจิตใจห่างเหินจากธรรม  

การปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ก็ยิ่งจะห่างเหินจากธรรมไปด้วย ฉะนั้น จึงขอให้เรา 

ทั้งหลายได้สนใจการปฏิบัติกรรมฐานตามสมควร อย่าได้ละเลยเสีย

ประการท่ีหก ขอให้เราท้ังหลายปฏบิตั ิทดแทนคณุแก่บ้านเมอืงตามขอบเขต 

ความสามารถเท่าท่ีจะท�าได้ เช่น อบรมสัง่สอนประชาชน จดัแสดงธรรมในวนัธรรมสวนะ 

และอบรมจติใจทางกรรมฐาน เป็นต้น เพราะเดีย๋วนี ้ปรากฏว่าชาวบ้าน ตืน่ตวัในทาง

อบรมกรรมฐานกนัมากท่ัวไป พระภกิษุสามเณรกค็วรพากนัตืน่ตวัเพือ่จะได้เป็นผูใ้ห้การ

อบรมแนะน�าแก่เขาได้บ้างตามควร และเมื่อไม่สามารถท�าดังกล่าวนี้ได้ ก็ให้ตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติให้ดี ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของชาวบ้าน รักษาศรัทธาของเขา

ให้ด�ารงตั้งมั่น เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ก็ชื่อว่าได้ช่วยกันรักษาและสืบต่อ พระพุทธศาสนา

อีกประการหนึ่ง ความด�ารงอยู่แห่งพระพุทธศาสนา ย่อมขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์

เป็นส�าคัญ และความเกิดขึ้นแห่งคณะสงฆ์นั้น ก็คือการเกิดขึ้นของพระภิกษุสามเณร 

แต่ละรูป ที่บรรพชาอุปสมบทเข้ามานั้นเอง จึงขอให้พระอุปัชฌาย์ทั้งหลายได้เข้มงวด

ในการให้การบรรพชาอุปสมบท และเม่ือบวชแล้วก็อย่าทอดท้ิง ต้องให้การอบรมส่ัง

สอน ให้เล่าเรียนพระธรรมวินัย ให้มีความรู้มีความประพฤติดี เมื่อเธอเหล่านั้นเจริญ

ยิง่ขึน้กจ็ะได้เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ทีด่ ีก่อให้เกดิคณะสงฆ์ท่ีดีต่อไป ข้อนีเ้ม่ือไม่พิจารณา

กจ็ะเห็นว่าเป็นเรือ่งสามัญ แต่ความจริงแล้วเป็นเรือ่งส�าคญั เพราะพระพทุธศาสนานัน้

มีคณะสงฆ์เป็นหลัก

จึงขอฝากข้อส�านึกเหล่านี้ เพื่อท่านทั้งหลายได้น�าไปพิจารณา และขอให้เรา

ทัง้หลายได้มสีามคัคพีร้อมเพรียงกนัตามพระธรรมวินยั ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน ปฏบิตัดิี

ชอบตามพระธรรมวินัย ช่วยกันในกิจท้ังที่เป็นส่วนตัวและส่วนหมู่คณะ มีมิตรภาพ 



420 พระโอวาท รายงาน ในการเย่ียมวัดและพุทธศาสนิกชน

ไมตรีจิตต่อกัน เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะเกิดความเรียบร้อยในคณะสงฆ์ เป็นสิริมงคลสวัสดี

แก่บ้านเมือง ท้ังฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร เมื่อต่างยึดมั่นอยู่ในชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นการช่วยกันสร้างความสวัสดีแก่ชาติ ศาสนา เมื่อชาติม ี

ความสวัสดี ศาสนาก็มีความสวัสดี เมื่อศาสนามีความสวัสดี ชาติก็มีความสวัสดี

ในทีส่ดุขออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยั และอ�านาจบญุกศุล อภบิาลรกัษาท่าน 

ทั้งหลายให้สวัสดี เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่าน เทอญ.”

เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือที่ระลึกแก่เจ้าคณะอ�าเภอ 

เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ รูปละ ๑ ชุด แล้วแจกหนังสือเล่มเล็กแก่  

พระภิกษุสามเณรที่มาประชุม ณ ที่นั้นทั่วกัน แล้วเลิกประชุม

คืนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๖ พักแรมที่วัดศรีจันทร์
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วันที่ ๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเดจ็ฯ พร้อมด้วยพระอนจุร และพระภกิษสุามเณรท้องถ่ิน 

ออกบณิฑบาต เม่ือพร้อมแล้วมีการตีระฆงัเป็นสัญญาณ พระภกิษสุามเณรเดนิกนัเป็น

แถวยาวเหยียด มีประชาชนใส่บาตรกันมากเช่นเคย และใส่ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า

เวลา ๐๗.๐๐ น. เศษ พระภิกษุสามเณรทั้งหมด ลงฉันพร้อมกันที่ศาลา  

มญีาติโยมน�าอาหารทัง้คาวหวาน มาถวายพระภกิษสุามเณรมาก เช่นเดยีวกบัเมือ่วาน 

ฉันเสร็จแล้ว สมเด็จฯ น�าอนุโมทนาแล้วพวกญาติโยม ที่มาร่วมถวายภัตตาหารเช้า 

แก่พระภิกษุสามเณร ก็รับประทานอาหารที่เหลือจากพระฉัน สมเด็จฯ ได้สนทนา

ปราศรัยกับญาติโยมพอสมควร แล้วแจกเหรียญพระไพรีพินาศเป็นที่ระลึกโดยทั่วกัน

เวลา ๐๘.๓๐ น. ออกเดนิทางจากวดัศรจีนัทร์ ไปยงัวัดป่าสุมนามยั อ�าเภอบ้านไผ่ 

คณะข้าราชการซ่ึงน�าโดยผู้ช่วยศกึษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น และผูอ้�านวยการประชาสมัพนัธ์

เขตขอนแก่น (นายก�าจัด กีพานิช) พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีจันทร์ พระวินัย

สนุทรเมธ ีรองเจ้าอาวาสวดัศรีจนัทร์ รองเจ้าคณะจงัหวดั พร้อมด้วยคณะสงฆ์วดัศรีจนัทร์

อกีหลายรปูและอบุาสกอบุาสกิาวดัศรจีนัทร์อกีหลายท่าน ได้ร่วมไปในขบวนด้วย ขบวน

รถยนต์จงึยาวเหยียดเหน็จะกว่า ๒๐ คนั ระยะทาง จากวัดศรีจนัทร์ถึงวัดป่าสุมนามยั 

๔๔ กม.

เวลา ๐๙.๑๐ น. ถึงวัดป่าสุมนามัย พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน 

ได้ยืนรอต้อนรับอยู่บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ คณะสงฆ์ที่มาต้อนรับประกอบด้วย 
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พระมุนีวรญาณเถร (เขียว มหานาโม) วัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 

(ธ) พระครูโอภาสสมณกจิ (โอภาส) วดัป่าธรรมวเิวก เจ้าคณะอ�าเภอชนบท-บ้านไผ่-

มัญจาคีรี (ธ) พระครูจิตตวิสุทธาจารย์ (ชม) วัดสุทธาราม เจ้าคณะต�าบลบ้านแท่น 

พระครูโกศลสมณกิจ (นิจ) เจ้าอาวาสวัดป่าสุมนามัย พระครูศีลสังวราภรณ์  

(ทองศรี ป.ธ. ๔) เจ้าอาวาสวดัศรสีมุงัคลาราม พระปลดับญุมา ปิงคฺโิย วดัศรบุีญเรือง 

เจ้าคณะต�าบลชนบท พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอบ้านไผ่ และอ�าเภอ

ชนบทประมาณ ๒๐๐ รูป และพุทธศาสนิกชนประมาณ ๓๐๐ คน เม่ือรถยนต์ 

ของสมเด็จฯ ถึงบริเวณหน้าศาลาการเปรียญ พระมุนีวรญาณเถร ให้การต้อนรับและ

น�าสมเด็จฯ เข้าสู่ศาลาการเปรียญ สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แล้วถวาย 

ความคารวะท่านรองเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นพระเถระผู้เฒ่าอายุ ๘๐ เศษ แล้ว  

พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ได้เข้ามาประชุมพร้อมบนศาลาการเปรียญ  

จนเตม็ศาลา เมือ่สนทนาปราศยัพอสมควรแก่เวลา พระบุญโฮม ติธมโฺม รองเจ้าอาวาส

วัดป่าสุมนามัย รักษาการเจ้าคณะต�าบลบ้านไผ่ (ธ) อ่านรายงานการคณะสงฆ์ต�าบล

บ้านไผ่ถวายแด่สมเด็จฯ ความว่า

“ในเขตต�าบลบ้านไผ่ มวีดัธรรมยตุท้ังหมด ๑๒ วัด เป็นส�านกัสงฆ์ ๑๐ ส�านกั 

วสิงุคามสมีา ๑ วัด พทัธสมีา ๑ วดั ในจ�านวน ๑๒ วัด เป็นส�านกักรรมฐาน ๑๐ วัด 

จ�านวนพระภิกษ ุ๔๓ รูป สามเณร ๘๗ รปู ศษิย์วัด ๒๖ คน ช ี๒๗ คน พระสงัฆาธิการ

ชัน้เจ้าคณะต�าบล ๑ รปู เจ้าอาวาส ๑๒ รูป พระครสัูญญาบัตร ๒ รปู พระอปัุชฌาย์

ไม่ม ีพระราชาคณะไม่มี จ�านวนโรงเรยีนประเภทปริยตัธิรรม แผนกนกัธรรม ๑ ส�านกั 

แผนกบาลี ๑ ส�านัก แผนกสามัญศึกษาไม่มี ประเภทศึกษาผู้ใหญ่ไม่มี พระภิกษุ

เปรียญ ๑ รูป พระนวกะ ๓๘ รูป พระนักธรรม ๓๕ รูป ศาสนสถานที่สร้าง 

เสร็จเรียบร้อย มีลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว ก. อุโบสถ ๑ หลัง ข. ศาลาการเปรียญ 

๑๐ หลงั ค. โรงเรยีนปรยิตัธิรรม ไม่ม ีง. เสนาสนะ ๖๓ หลงั วดัป่าสมุนามยัปัจจบุนั

มพีระภิกษ ุ๒๒ รูป สามเณร ๕๘ รปู ศษิย์ ๒๖ คน ช ี๒๗ คน เป็นส�านักเรียนชั้นโท 

เปิดสอนทั้งนักธรรมและบาลี ศาสนสถานท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยมีลักษณะม่ันคง คือ 

อุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๒๐ หลัง”

เมื่อจบรายงานแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้ 
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“ขอขอบใจในการต้อนรับของท่านท้ังหลาย วดันีไ้ด้เคยมาครัง้หนึง่เมือ่ ๑๐ ปีเศษ 

มาแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีโบสถ์ ศาลา ถนนเข้าวัดก็ยังไม่มี แต่มาในบัดนี้ ปรากฏ

ว่าเจริญข้ึนมากท้ังบ้านเมืองและวัดวาอาราม วัดนี้เองก็มีเสนาสนะต่าง ๆ ครบถ้วน  

มีการจัดการเล่าเรียนทั้งนักธรรมและบาลี พระเณรเรียนกันมาก และมีการเล่าเรียน

กนัทัง้ฝ่ายคนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ เจ้าอาวาส เจ้าคณะกไ็ด้ทะนบุ�ารงุ พระสงฆ์และ

วัดวาอารามด้วยดี

การบูรณะอารามและสร้างถาวรวตัถตุ่าง ๆ ขึน้เป็นหลกัฐานมัน่คงนัน้ แม้จะ

เป็นเพียงวัตถุ แต่ก็เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของต�าบล ของหมู่บ้านในถิ่นนี้ เป็นการรักษา

ศิลปะการก่อสร้างของคนไทยเราไว้ เพราะคนไทยเรานั้นก็ฝากฝีมือและศิลปะต่าง ๆ 

ไว้ในวดัน้ีแหละเป็นส่วนใหญ่ และเป็นประโยชน์คอืเป็นทีต้ั่งแห่งศรทัธาปสาทะ จนเป็น

เหตุให้ทุ่มเทก�าลังใจ ก�าลังทรัพย์ก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรประณีต และเหตุที่ให้เกิดมี

ศรัทธาปสาทะน้ัน ก็เน่ืองมาจากว่า คนไทยเรานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิตามค�าสั่งสอนของ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาช้านาน เพราะพระองค์ทรงสอนให้มคีวามเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ 

และมีปัญญารู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง เช่นคติธรรมดาของชีวิต เป็นต้น จึงได้พากัน

ปฏบิตัตินอยู่ในศีลธรรม สร้างวดัวาอารามต่าง ๆ อปุการะบตุรหลานให้บวชเรยีนและ

ปฏิบัติพระธรรมวินัย แล้วสั่งสอนประชาชนต่อไป และส่ิงเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ท่ัวไป 

ในภาคน้ี แสดงให้เหน็ว่าสมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบยังแผ่ไป ยังด�ารงอยูใ่นประชาชน

ทั่วไปเป็นส่วนมาก หลักแห่งพระพุทธศาสนาของเรายังตั้งมั่นอยู่ จึงน่าปีติอนุโมทนา 

ฉะนั้น สัมมาทิฏฐินี่แหละ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรรักษาเอาไว้ในจิตใจ และอบรม 

สั่งสอนบุตรหลาน สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ให้มีสืบต่อกันไป

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบนัน้มหีลายชัน้ ส�าหรบัชัน้สามญั อนัเป็นภมูชิัน้ของ

พุทธศาสนิกชนทั่วไปนั้น คือความเห็นรับรองในกรรมและผลของกรรม มีบุญมีบาป  

มีดีมีชั่ว การประพฤติผิดต่าง ๆ มีฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์เป็นต้น เป็นบาปอกุศล การมี

เมตตากรณุาต่อกัน ประกอบสมัมาอาชวีะเป็นต้น กเ็ป็นบญุกศุล เพราะบุญบาปนีเ้อง

เป็นเหตุให้ประสบสุขหรือทุกข์เดือดร้อน เชื่อในความที่ทุกคนมีกรรมเป็นของตน  

มีความเห็นรับรองในคุณของบิดามารดาว่ามีจริง เป็นต้น นี้เป็นเบื้องต้นที่ทุกคนควร

ท�าให้มีบริบูรณ์ 
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ที่สูงขึ้นไปก็คือ ต้ังใจท�าความเห็นให้ถูกให้ตรง ต่อสัจจะคือความจริง ดังท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บ

เป็นธรรมดา มีความพลัดพรากเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นไปได้ เป็นต้น เพื่อจะได้  

เป็นผู้ไม่ประมาท ขวนขวายประกอบกรณียะ เว้นอกรณียะต่าง ๆ เสีย คนเรานั้นถ้า

ไม่หมั่นคิดถึงว่าจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็มักจะมีความหลงท�าอกุศลต่าง ๆ  

ถ้าหมัน่คดิว่าจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วกจ็ะไม่ประมาท ไม่ท�าความชัว่ต่าง ๆ  

ท�าแต่บุญกุศล พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เกิด แก่ ตาย นี้แหละเป็น ทุกขสัจจ์  

ทีท่กุคนต้องประสบหลกีหนไีม่พ้น ตณัหาในใจของคน เป็นสมทุยัสัจจ์ เหตใุห้เกดิทกุข์  

เมือ่ดับตณัหาเสยีหมด กเ็ป็นนโิรธสจัจ์ คอืความดบัทกุข์ ศีล สมาธ ิปัญญา ซึง่ขยาย

ออกเป็นมรรค ๘ เป็นมัคคสัจจ์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เมื่อท�าความเห็นให้ 

ถูกต้องดังนี้ ชื่อว่าเป็นการท�าสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้น

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมอุดหนุนสัมมาทิฏฐิให้ 

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรียกว่าธรรมส�าหรับอนุเคราะห์สัมมาทิฏฐิ คือ

๑.  ศลี ความต้ังใจงดเว้นจากการประพฤติชัว่ทางกาย ทางวาจา คือ พระภกิษุ

สามเณรกป็ฏิบัติอยู่ในศีลของพระภกิษุสามเณร อบุาสกอบุาสกิากป็ฏบิติัอยูใ่นศลีของ

อุบาสกอุบาสิกา ศีลนี้เป็นภาคพื้นของคุณธรรมทั้งหลาย เมื่อผู้ปฏิบัติไม่มีศีลเสียแล้ว 

คุณธรรมอื่น ๆ ก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติศีลก่อน

๒.  สตุะ คือการสดับฟัง หม่ันสดับฟังค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ให้มคีวามรู้

ในสัจจะตามที่ทรงสั่งสอน

๓.  สากัจฉา การเจรจาสนทนา คือให้หมั่นสนทนาปรารภธรรมที่จะปฏิบัติ 

ไม่สนทนาในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ก่อโทษ

๔.  สมถะ คือปฏิบัติท�าความสงบใจจากอารมณ์ และกิเลสทั้งหลาย โดย

ปฏิบัติในสมถกรรมฐาน ท�าจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่น

๕.  วิปัสสนา คือ เมื่อได้รับความสงบจิตพอเป็นพื้นฐานทางปัญญา ก็อบรม

ทางปัญญาต่อไป คือพิจารณารูปนามอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ต้องมีเกิดดับ
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เป็นธรรมดา ไม่ควรยึดถอืว่าเป็นเรา ของเราเป็นต้น จนความจรงิปรากฏขึน้ เกดิความ

ปล่อยวาง คอืไม่ใช่บงัคบัใจให้ปล่อยวาง แต่อบรมปัญญาให้รูถึ้งสัจจะ เม่ือสัจจะปรากฏขึน้ 

ความปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นเอง 

ขออ�านาจคณุพระศรีรตันตรัย และอ�านาจบญุกศุล อภิบาลรกัษาท่านทัง้หลาย 

ให้มคีวามสวสัดท้ัีงทางกายและทางใจ รวมกนัเป็นพลวปัจจัยให้สามารถประกอบกรณียะ

เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่าน เทอญ.”

เมื่อกล่าวสัมโมทนียกถาจบแล้ว สมเด็จฯ ถวายหนังสือที่ระลึกชุดใหญ่แก่ 

ท่านรองเจ้าคณะจังหวัด ๑ ชุด ถวายหนังสือและคัมภีร์ไทยชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา 

แก่เจ้าอาวาสวัดป่าสมุนามัย และมอบหนังสือทีร่ะลกึชุดเล็ก แก่เจ้าคณะและเจ้าอาวาส

วัดต่าง ๆ ที่มาร่วมให้การต้อนรับ แล้วเดินทางต่อไปยังวัดป่าชัยวารินทร์ ซึ่งอยู่ห่าง

ออกไปอีก ๓ กม.

วัดป่าสุมนามัยนี้ ตั้งอยู่ในเขตต�าบลบ้านไผ่ ห่างจากตัวอ�าเภอราว ๑ กม. 

สร้างเมื่อราว ๒๐ ปี มาแล้ว โดยมีนายมัย เหล่าค�า เป็นผู้น�าในการก่อสร้าง เป็นวัด

ทีเ่ป็นส�านกักรรมฐาน ตัง้แต่สร้างเป็นวดัมาแล้ว มเีจ้าอาวาสปกครองสบืต่อกนัมา ๒ รปู 

คือ ๑. พระอธิการสีโห ๒. พระครูโกศลสมณกิจ (นิล) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  

มีเสนาสนะและถาวรวัตถุต่าง ๆ คือ อุโบสถ ซึ่งดูแลรักษาไว้สะอาดเรียบร้อยดี  

ศาลาการเปรียญ ๒ ชั้น ๑ หลัง ชื่อว่าศาลาโกสุมุมัย หอระฆัง และกุฏิ ๒๕ หลัง 

ในพรรษามีพระภิกษุสามเณรราว ๑๐๐ รูปเศษ นอกพรรษาราว ๖๐ รูป ขณะเมื่อ

ไปเยี่ยมนั้นมีพระ ๒๑ รูป สามเณร ๕๐ รูป เป็นพระเณรนักธรรม ๑๕ รูป ไม่ม ี

พระเณรเปรียญ มีการจัดการศึกษาเล่าเรียนที่ส�านักของตนเองทั้งนักธรรมและบาลี  

มพีระสวดปาฏโิมกข์ได้ ๑ รูป สงัเกตดบูรเิวณวัด เห็นกว้างขวางพอสมควรแต่ไม่เป็น

ป่าเหมือนแต่ก่อน มีต้นไม้ใหญ่ห่าง ๆ เขตวัดติดกับถนนใหญ่ สะดวกในการเดินทาง

ไปมา

เวลา ๑๐.๑๕ น. ออกเดินทางจากวัดป่าสุมนามัย ขบวนรถยนต์วิ่งผ่านย่าน

ชุมชนอันเป็นใจกลางของตัวอ�าเภอบ้านไผ่ ไปถึงวัดป่าชัยวารินทร์ เวลา ๑๐.๒๒ น. 

คณะสงฆ์ราว ๑๕๐ รูป ซึ่งน�าโดยพระครูวิโรจน์ผดุงศาสน์ (เปรื่อง) วัดป่าโคกสว่าง 
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เจ้าคณะต�าบลสวนหม่อน และพระอธิการแสวง อมโร เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวารินทร์  

พร้อมด้วยคณะข้าราชการและพทุธศาสนกิชน ประกอบด้วย นายโสม บญุมา ศกึษาธกิาร

อ�าเภอบ้านไผ่ นายคนงึ อินทรค�าแหง ผูช่้วยศกึษาธกิารอ�าเภอ นายลขิติ ททีา ประธาน

กรรมการวดัป่าชัยวารินทร์ นางสมหวัง อนิทรค�าแหง ฯลฯ ผู้อปุถัมภ์วดัป่าชยัวารนิทร์ 

นายสมพัน แสนจัน ก�านันต�าบลในเมือง เป็นต้น รวมทั้งสิ้นราว ๒๐๐ คน ได้รอ

ต้อนรับ ณ บริเวณหน้าศาลาการเปรียญ เมื่อสมเด็จฯ ถึงแล้ว เจ้าอาวาสได้น�า 

สมเดจ็ฯ ข้ึนชัน้บนของศาลาการเปรยีญ นมัสการพระรตันตรยั แล้วปราศรยักบัคณะ

สงฆ์และญาติโยมที่มาต้อนรับ พระเถรานุเถระ ที่ให้การต้อนรับที่วัดป่าสุมนามัย  

พระมุนวรญาณเถร รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ได้ตามมาร่วมให้การต้อนรับที่วัดป่า

ชัยวารินทร์นี้ด้วย เมื่อถึงวัดนี้เป็นเวลาใกล้เพล พวกญาติโยมจึงได้จัดภัตตาหารเพล 

ถวายเลย สมเด็จฯ พร้อมด้วยคณะ และพระภิกษุสามเณรที่มาประชุมต้อนรับ ณ  

วัดป่าชัยวารินทร์นี้ ได้ฉันภัตตาหารเพล พร้อมกันท่ีบนศาลาการเปรียญชั้นสอง  

เฉพาะสามเณรฉันท่ีชั้นล่าง เม่ือฉันเสร็จแล้ว สมเด็จฯ น�าอนุโมทนา หลังจากนั้น

ประชาชนที่มาร่วมในการต้อนรับก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

เวลา ๑๒.๓๕ น. พระภิกษุสามเณรท้ังหมดประชุมพร้อมกัน ณ ชั้นบน 

ของศาลาการเปรียญ เพื่อรับฟังสัมโมทนียกถาจากสมเด็จฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว 

พระครูโอภาสสมณกิจ เจ้าคณะอ�าเภอชนบท-บ้านไผ่-มัญจาคีรี (ธรรมยุต) ได้  

กล่าวรายงานการคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอชนบท-บ้านไผ่-มัญจาคีรี ความว่า;-

“ในเขตอ�าเภอชนบท-บ้านไผ่-มัญจาคีรี มีวัดคณะธรรมยุตทั้งหมดจ�านวน  

๓๘ วัด ๔ ต�าบล เป็นส�านักสงฆ์ ๓๑ วัด วิสุงคามสีมา ๓ วัด พัทธสีมา ๔ วัด 

ส�านกักรรมฐาน ๗ วดั จ�านวนพระภิกษุ ๑๓๕ รปู สามเณร ๒๑๕ รปู ศษิย์ ๘๐ คน  

ช ี๓๐ คน พระสงัฆาธกิารชัน้เจ้าคณะอ�าเภอ ๑ รปู เจ้าคณะต�าบล ๔ รปู เจ้าอาวาส 

๓๘ รูป พระราชาคณะ ๑ รูป พระครูสัญญาบัตร ๕ รูป พระอุปัชฌายะ ๒ รูป 

จ�านวนโรงเรียนประเภทปริยัติธรรม แผนกนักธรรม ๖ ส�านัก แผนกบาลี ๒ ส�านัก 

แผนกสามัญศึกษา ๑ ส�านัก ประเภทการศึกษาผู้ใหญ่ไม่มี พระภิกษุเปรียญ ๕ รูป 

พระนวกะ ๕๐ รูป พระนักธรรม ๑๐๐ รูป พุทธสมาคมไม่มี ยุวพุทธิกสมาคมไม่มี 

โรงเรยีนสอนศาสนาวนัอาทติย์ ๑ แห่ง หน่วยนพกะ ๑ แห่ง ศาสนสถานทีส่ร้างเสรจ็
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เรยีบร้อยมลีกัษณะมัน่คงถาวรแล้ว ก. อโุบสถ ๔ หลงั ข. ศาลาการเปรยีญ ๓๘ หลงั 

ค. โรงเรยีนปรยิตัธิรรมได้อาศยัศาลาการเปรียญแต่ละวดั เป็นทีท่�าการสอน ง. เสนาสนะ 

๒๒๘ หลัง”

เมื่อจบค�ากล่าวรายงานของเจ้าคณะอ�าเภอชนบทฯ แล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าว 

สัมโมทนียกถา ดังนี้

“การพระศาสนาในจังหวัดน้ีเป็นไปด้วยดี ทั้งทางการปกครองและการศึกษา 

ซึง่ย่อมเป็นการส่อแสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปของชาวบ้านด้วย เพราะการพระศาสนา

จะด�าเนินไปได้ ก็ด้วยอาศัยพวกชาวบ้านอุปถัมภ์บ�ารุง วัดนั้นก็คล้ายกับโรงเรียน คือ 

เมือ่เดก็มากขึน้ ความต้องการโรงเรยีนกม็ากขึน้ฉนัใด เมือ่ประชาชนมากขึน้กม็คีวาม

ต้องการวัดมากขึ้นฉันนั้น เพราะวัดนั้นเป็นโรงเรียนส�าหรับบุคคลทุกวัย เป็นที่เรียนที่

ปฏิบัติศีลธรรม เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน เป็นเขตบุญเขตธรรมของประชาชนคน

ส่วนมากนัน้ย่อมไม่ค่อยมจีติใจน้อมไปในธรรม แต่มกัน้อมไปในความโลภ เหน็การฟังธรรม

เป็นเร่ืองน่าเบือ่หน่าย อึดอัดร�าคาญ ไม่พบความไพเราะในธรรม ไม่ได้รสชาตใินธรรม 

ยิง่เป็นผูป้ระพฤตชิัว่ด้วยแล้ว ยิง่ไม่ต้องการธรรม เพราะธรรมนัน้ล้วนแต่ต�าหนคิวามชัว่

ยกย่องความด ีสอนให้ละช่ัว ให้ท�าความด ีชีผ้ลของความช่ัวว่าต้องไปนรก แตผ่ลของ

ความดีน้ันไปสวรรค์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ธรรมจึงเป็นเรื่องกระทบใจคนชั่วให้

เดอืดร้อน เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึ ตรสัทกุกถา คอืถ้อยค�าทีพ่ดูยาก ๕ อย่างไว้ 

คือ แสดงเรือ่งศรทัธาแก่ผูไ้ม่มีศรทัธา แสดงเรือ่งศลีแก่ผูท้ีไ่ม่มศีลี แสดงเรือ่งการสดบั

ธรรมแก่ผูท่ี้ไม่ต้องการสดบัธรรม แสดงเรือ่งจาคะแก่ผูท้ีต่ระหนีเ่หนยีวแน่น แสดงเรือ่ง

ปัญญาแก่คนทีไ่ร้ปัญญา เพราะว่าเม่ือไปพดูเรือ่งเหล่านีแ้ก่บคุคลดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่

เป็นที่ชอบใจ โกรธ ขัดเคือง ฉะนั้น ผู้ท่ีต้องการมาฟังธรรม จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้มี

ศรัทธา มีศีล ตามสมควร และผู้ที่มีพื้นแห่งความดี คือศรัทธา ศีล เป็นต้นนี้  

จะเห็นคุณของพระธรรมว่ากล่าวไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลาง และในที่สุด เมื่อฟัง

ธรรมย่อมได้รับรสของธรรม ซึ่งมีอยู่โดยตลอด

ในโอกาสนี้จึงขอยกเอาทุกข์ ๓ ประการ และสุข ๓ ประการ มากล่าวเป็น

ปฏกิารแก่ท่านท้ังหลายดงัต่อไปน้ี ทุกข์ ๓ ประการนัน้คือ ๑. ทกุข์เพราะความยากจน 

๒. ทุกข์เพราะทุคติ ๓. สังสารทุกข์ ทุกข์เพราะความท่องเที่ยว ส่วนสุข ๓ ประการ
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น้ันคือ ๑. โภคสุข สุขเพราะมีทรัพย์ส�าหรับบริโภค ๒. สุคติสุข สุขเพราะคติที่ดี  

๓. นิพพานสุข สุขคือพระนิพพาน

ทุกข์ข้อที่ ๑ ทุกข์เพราะความยากจน ข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ผู้ครองเรือน 

ได้ส�านึกเป็นประการแรก เพราะชีวิตการครองเรือนนั้น จ�าต้องมีปัจจัยเครื่องอาศัย 

ส�าหรับบริโภคอุปโภค มีเงินทองใช้สอยเพียงพอแก่ความต้องการ ความทุกข์เพราะ 

ความยากจนนี้ เกิดจากความเกียจคร้าน ไม่ประกอบการงานหาทรัพย์ คบเพื่อนเลว  

ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฉะนั้น ผู้ที่ไม่ต้องการให้มีความทุกข์ดังกล่าวแล้ว ก็ต้องเว้นการ

ประพฤตดิงักล่าวแล้ว ปฏบิตัใินทางทีจ่ะให้เกดิโภคทรพัย์ คือรูจ้กัขยันหม่ันเพยีรหาทรพัย์ 

รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้แล้ว คบเพื่อนที่ดี และรู้จักใช้จ่ายพอสมควรก็จะเป็น 

โภคสขุ สุขเพราะมีโภคทรัพย์ใช้สอย ในเมืองไทยเรานั้น มีที่ทางที่จะประกอบอาชีพ

หาโภคทรัพย์ได้ไม่ยาก ถ้าไม่มีความเกียจคร้านย่อมจะหาได้ ความจนนั้นเมื่อมีขึ้น 

เมือ่ใด กเ็กดิความทกุข์ขึน้เมือ่นัน้ และยงัเป็นเหตุให้เกดิความช่ัวต่าง ๆ มีอาชญากรรม

เป็นต้นได้ด้วย ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามไป ควรปฏิบัติตนมิให้เกิดความจน 

ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

ทกุข์ข้อที ่๒ ทกุข์เพราะทคุต ิคอืคตทิีช่ัว่ เป็นทุกข์ทีซ้่อนอยู่ในทุก ๆ คน คอื

ความเป็นไปของจติใจ ทัง้ในปัจจบุนัและภายหน้า จติใจทีถู่กบาปกรรมต่าง ๆ ของตน

หลอกหลอนให้กลวัหวาดระแวง เวลาใกล้ตายบาปกรรมกห็ลอกหลอนใจให้เศร้าหมอง 

พอตายไปแล้ว ก็น�าไปสูน่รกหรอืก�าเนดิดรัิจฉานเป็นต้น น้ีเป็นทกุข์ เพราะทคุตคืิอคติ

ทีช่ัว่ ซึง่เกิดจากการฆ่าเขา ลกัของ ๆ เขาเป็นต้น เม่ือท�ากรรมชัว่แล้วจติใจปราศจากสุข 

เก็บความส�านกึในกรรมชัว่ทีท่�านัน้ไว้อย่างลกึซึง้ แล้วภมูขิองจติใจกด็�าเนนิไปสูภ่มูทิีช่ัว่

ที่ต�่า ท�าคนบาปให้เป็นคนชั่วทันที และความเป็นคนชั่วคนบาปนี้ ปรากฏอยู่ในจิตใจ

ของผู้ท�าเอง แม้บางทีคนจะไม่ส�านึกรู้ตัวว่าท�าบาป แต่ความเป็นคนชั่วหรือบาปท่ีท�า

นั้นย่อมจารึกติดอยู่ในจิตใจทันที และจะปรากฏผล ท�าให้เดือดร้อนในเม่ือมีโอกาส 

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บ�าเพ็ญกุศลอันจะน�าไปสู่สุคติ พร้อมท้ังอบรม

จติใจให้มเีมตตาไมตรจีติ บรจิาคทาน รักษาศลี บ�าเพญ็ภาวนา มศีรทัธาในกรรมและ

ผลของกรรม ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตั้งต้นอยู่ในศีล เว้นจากบาปกรรมเวรภัย

ต่าง ๆ เฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ของตนแก่ผู้อื่น และอบรมปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะ
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พบความสุขที่ตรงกันข้าม คือความสุข เพราะสุคติ เพราะจิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธา 

ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ย่อมเป็นบุญ เป็นกุศล ท�าผู้ประพฤติให้เป็นคนดี 

ความเป็นคนดย่ีอมปรากฏอยูท่ีจ่ติใจนัน่เอง ความดย่ีอมเกบ็อยู่ทีจ่ติใจ และส่งผลให้ผู้

ท�าดีมสีขุใจ ไม่เศร้าหมอง เมือ่ตาย จติใจผ่องใส ย่อมน�าไปสูส่คุต ิคอืคติทีช่อบ ฉะนัน้ 

บคุคลจงึควรนกึถงึสขุทุกข์ขัน้น้ี เพราะเป็นสิง่ทีมี่อยูใ่นปัจจบุนั บญุบาปก็มอียูใ่นปัจจบุนั

ที่กรรมของตนนี่เอง นรกสวรรค์ก็มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะคนชั่วก็ตกนรกอยู่แล้ว  

คนดีก็ข้ึนสวรรค์อยู่แล้วในปัจจุบัน เพราะเม่ือพิจารณาดูท่ีความเศร้าหมองหรือความ

ผ่องแผ้วของจิตใจ ก็ย่อมจะมองเห็นได้

ทกุข์ข้อที ่๓ คอืสงัสารทกุข์ เพราะคนเรานัน้ยังเวียนว่ายตายเกดิ ยังเกดิ แก่ 

เจ็บ ตายอยู่ไม่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหน มีสุขมากสุขน้อย ทุกข์มากทุกข์น้อย ก็ต้อง

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันท้ังน้ัน พระพุทธเจ้าครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่  

ทรงปรารภถงึความทกุข์ดงักล่าวนี ้จงึได้ทรงสละฆราวาสสมบัต ิเพือ่แสวงหาโมกขธรรม 

ธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้น และที่สุดก็ได้ทรงพบมัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น ทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ นี้ จนได้ทรงตรัสรู้

ในอริยสัจจ์ ๔ พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง เป็นพระพุทธะผู้ตรัสรู้ แล้วก็ทรง 

สั่งสอนมรรคมีองค์ ๘ นี้ เพื่อให้ผู้ต้องการพ้นจากสังสารทุกข์ปฏิบัติ กล่าวคือปฏิบัติ

เพื่อดับกิเลสตัณหาในจิตใจของตนเอง นี้เป็นทุกข์และความสุขข้ันสูงสุดที่ควรนึกถึง 

ฉะน้ัน การปฏิบัติใด ๆ จึงควรเป็นไปเพื่อดับกิเลสตัณหา โดยการปฏิบัติในศีล  

สมาธิ ปัญญา เป็นต้น นั่นเอง ไม่มุ่งสวรรค์ ไม่มุ่งสุคติ แต่มุ่งดับกิเลสตัณหา  

สงบจิตใจจากกิเลสและอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยสมถกรรมฐาน ปฏิบัติให้เห็นสัจจะในชีวิต

ว่าต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ปลงใจจากความคิดความยึดถือ 

ทั้งปวงตามสามารถ ก็จะได้พบวิมุตติสุข

ในทีส่ดุ ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและอ�านาจบญุกศุล อภบิาลรกัษาท่าน

ทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญในพระบวรพุทธศาสนา ทุก ๆ ท่าน เทอญ.”

เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือที่ระลึกและคัมภีร์ไทยชุด 

วชิรญาณวงศ์เทศนา แก่เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวารินทร์ และมอบหนังสือที่ระลึกแก ่

เจ้าคณะและเจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ ทีม่าต้อนรับ รูปละ ๑ ชดุ แล้วแจกหนงัสอืแก่ พระภกิษุ
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สามเณร แจกเหรียญพระไพรีพินาศ แก่ผู้ที่มาร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ

สามเณรโดยทั่วถึง แล้วออกเดินทางต่อไปยังวัดสระจันทร์ อ�าเภอพล

วดัป่าชยัวารนิทร์นี ้ตัง้อยู่ในเขตต�าบลในเมอืง อ�าเภอบ้านไผ่ ห่างจากตวัอ�าเภอ

ประมาณ ๒ กม. และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ ๔๔ กม. เป็นวัดที่เพิ่ง

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ นี้เอง นายพิมพ์ จันทน์เทศ เป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้าง  

พระอธิการแสวง อมโร ได้เป็นเจ้าอาวาสปกครองมาต้ังแต่เริ่มสร้างกระทั่งปัจจุบัน  

มีถาวรวัตถุที่เป็นหลักฐานแล้ว คือ ศาลาการเปรียญ ๒ ชั้น ขนาดใหญ่ ๑ หลัง  

กุฏิ ๑๒ หลัง หอระฆัง ในพรรษามีพระภิกษุสามเณรราว ๑๕ รูป นอกพรรษามีราว 

๑๐ รูป เมื่อไปเย่ียมน้ัน มีพระ ๘ รูป สามเณร ๒ รูป เป็นนักธรรม ๕ รูป  

เป็นเปรียญ ๓ รูป ส่วนการเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้น ไปเรียนที่ส�านักวัดป่าสุมนามัย 

มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๓ รูป แต่ไปร่วมท�าสังฆกรรมที่วัดป่าสุมนามัย เพราะที่  

วัดนี้ยังไม่มีโรงอุโบสถ บริเวณวัดน้ัน ทางด้านหน้าโล่งเตียนไปมากแล้ว ส่วนทาง 

ด้านหลังยังคงสภาพเป็นป่าอยู่มากพอสมควร

เวลา ๑๓.๕๕ น. ออกจากวัดป่าชัยวารินทร์ ไปยังวัดสระจันทร์ อ�าเภอพล 

ระยะทาง ๓๐ กม. ภูมิประเทศสองข้างทางในช่วงนี้ พื้นดินเป็นดินทรายสีแดง ๆ  

ส่วนมากท�าไร่ เท่าที่สังเกตได้ ก็คือไร่ปอกับไร่มันส�าปะหลัง มีป่าโปร่งและทุ่งนา  

สลบัเป็นบางตอน แต่ห่าง ๆ ยงัไม่มนี�า้ทีจ่ะไถหว่านเลย ลักษณะของพ้ืนท่ีกสู็ง ๆ ต�า่ ๆ 

ตามข้างถนนเห็นมีผู้น�าเอาน�้าผึ้ง ซึ่งบรรจุขวดมาตั้งขายกันเป็นระยะ ๆ รายมาเกือบ

ตลอดทาง และแต่ละแห่งเหน็มวีางไว้นบัสบิ ๆ ขวด ได้ทราบว่า น�า้ผึง้เป็นสินค้าทีข่ึน้

หน้าขึ้นตาของประชาชนแถบนี้

เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงวัดสระจันทร์ ขบวนได้ผ่านตัวอ�าเภอพล แล้วจึงเลยไป

ถึงวัดสระจันทร์ มีพระภิกษุสามเณรและประชาชน ชาวอ�าเภอพลประชุมต้อนรับอยู่

เต็มบริเวณวัด มีการตั้งเต็นท์ส�าหรับเป็นที่พัก ของผู้ที่มาให้การต้อนรับหลายเต็นท์  

คณะสงฆ์ที่มาต้อนรับประกอบด้วย พระครูปฏิภาณธรรมรส (โสภา) วัดมิ่งเมืองพล 

เจ้าคณะอ�าเภอพล (ม) พระครูพุทธิพลคณารักษ์ (นิพนธ์ โชติปาโล) วัดสระจันทร์ 

เจ้าคณะอ�าเภอพล (ธ) พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตฺโต) 
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วดัจนัทรตันาราม เจ้าคณะต�าบลในเขต พระครูวสิณฑ์สมณกจิ (ท่อน จติตฺว�โส) 

วัดรัตนนิมิตร เจ้าคณะต�าบลเขตหนองสองห้อง พระอธิการถาวร ยโสธโร เจ้าอาวาส 

วัดศรีเมืองพล พระอธิการสา ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดสิริธรรมาราม พระอธิการ  

บุญจันทร์ คมฺภีราโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสุริยาเย็น พระอธิการบุญเรือง โฆสธมฺโม  

เจ้าอาวาสวัดรัตนมงคล พระอธิการสนั่น สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดเกาะสะอาด  

พระอธกิารพมิพา สริจินโฺท เจ้าอาวาสวดัมิชฌมิวาส พร้อมด้วยพระภกิษสุามเณรทัง้สอง 

นกิาย คอืพระ ๗๕ รปู เณร ๑๑๘ รปู ฝ่ายบ้านเมอืงประกอบด้วย ศกึษาธกิารอ�าเภอพล 

ผู้ช่วยศึกษาธิการอ�าเภอพล หัวหน้าหมวดการศึกษาเทศบาล ครูใหญ่โรงเรียนพล  

ผูบ้งัคบักองต�ารวจภธูรอ�าเภอพล เทศมนตรีอ�าเภอพล พร้อมด้วยคณะครใูนอ�าเภอพล

และประชาชนราว ๖๐๐ คน รถยนต์นัง่ของสมเดจ็ฯ เทียบ บริเวณหน้าศาลาการเปรยีญ 

เจ้าคณะอ�าเภอพลทั้งสองนิกาย ให้การต้อนรับและน�าสมเด็จฯ ขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ 

สมเด็จฯ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พระภิกษุ สามเณรที่มาประชุมต้อนรับอยู่

บนศาลาการเปรียญนี้ถวายความคารวะแด่สมเด็จฯ บนศาลานี้ นอกจากพระภิกษุ

สามเณรแล้ว กม็พีทุธศาสนกิชนชาวอ�าเภอพลประชมุกนัอยูเ่ตม็ศาลา สนทนาปราศรยั

กันพอสมควรแล้ว พระครูพุทธพลคณารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอพล (ธ) ได้อ่านรายงาน

การคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอพล-หนองสองห้อง ถวายแด่สมเด็จฯ ความว่า

“ในเขตอ�าเภอพล-หนองสองห้อง มวัีดธรรมยตุทัง้หมดจ�านวน ๑๕ วดั ๖ ต�าบล 

เป็นส�านกัสงฆ์ ๑๓ วดั วสิงุคามสีมา ๓ วดั พทัธสีมา ๒ วัด ส�านัก กรรมฐาน ๑ วัด 

จ�านวนพระภกิษ ุ๗๕ รปู สามเณร ๑๑๘ รูป ศิษย์วัด ๑๒๑ คน ช ี๗ คน พระสังฆา- 

ธิการชั้นเจ้าคณะอ�าเภอ ๑ รูป เจ้าคณะต�าบล ๒ รูป เจ้าอาวาส ๑๕ รูป พระครู

สญัญาบตัร ๓ รปู พระราชาคณะไม่มี พระอปัุชฌาย์ ๑ รปู จ�านวน โรงเรยีนประเภท

ปริยัติธรรมแผนกนักธรรม ๓ ส�านัก แผนกบาลี ๓ ส�านัก แผนก สามัญ ๑ ส�านัก 

ประเภทการศึกษาผู้ใหญ่ ๑ โรงเรียน โรงเรียนแต่ละประเภทยังไม่มีอาคารเป็นที่

เรียบร้อย ได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ซึ่งแต่ละส�านักก็พยายามสร้าง

อาคารเรียนถาวร ให้เสร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาปัจจุบัน ในเวลาต่อไป  

พระภิกษุเปรียญ ๓ รูป พระนักธรรม ๑๓๗ รุป พระนวกะ ๔๘ รูป พุทธสมาคม

หรอืยวุพทุธกิสมาคมไม่ม ีหน่วยนพกะ ๕ หน่วย ศาสนสถานทีส่ร้างเสร็จเรยีบร้อยมี
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ลักษณะมั่นคงถาวรแล้ว คือ อุโบสถ ๒ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑๕ หลัง เสนาสนะ 

๗๙ หลัง

วัดนี้ คณะกรรมการสงฆ์อ�าเภอพล คณะกรรมการวัด ก�าลังก่อสร้างอุโบสถ

ขึ้นใหม่ ๑ หลัง ตามแบบ ค. ของกรมศิลปากร อุโบสถหลังนี้ กว้าง ๗.๕๐ เมตร 

ยาว ๒๔ เมตร เริ่มท�าการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๘ ถึงปีนี้ (๒๕๑๖) 

สิน้ค่าก่อสร้างแปดแสนห้าหม่ืนบาทเศษ แต่การก่อสร้างยงัไม่เสรจ็เรยีบร้อยตามแบบแปลน 

คณะกรรมการจะท�าการก่อสร้างต่อไปจนกว่าจะเสร็จ”

เมื่อจบรายงานแล้ว สมเด็จฯ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ดังนี้

“รู้สึกมีความสขุใจเป็นอย่างยิง่ ทีเ่หน็ท่านทัง้หลายทุกฝ่ายมาประชมุพร้อมกนั 

มใิช่เพราะเหตมุาต้อนรบัเป็นส่วนบคุคล แต่ว่าเป็นเพราะอานภุาพของพระพทุธศาสนา 

ท�าให้ได้เห็นจิตใจของท่านทั้งหลาย ที่มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา และท่ีมา

ประชุมกันวนันี ้กเ็พือ่พระพทุธศาสนานัน่เอง มใิช่เพือ่บคุคลใดบคุคลหนึง่ เฉพาะล�าพัง

บุคคล ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้ว ก็หาได้เรียกร้องความสนใจจากท่านทั้งหลายไม่ 

แต่เพราะพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะก็คือคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ซึ่งปกเกล้าปกกระหม่อมของเราทั้งหลายอยู่ จึงท�าให้เกิดความรู้สึกนับถือฉันมิตร  

ฉันญาติ ในบรรดาผู้ประพฤติธรรมด้วยกัน เท่าท่ีได้ผ่านมาทุกแห่ง ก็ปรากฏว่า 

อานุภาพของพระพุทธศาสนา ยังแผ่ไปให้ความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งทางกายและทางใจ

แก่ประชาชนทั่วไป พระภิกษุสามเณร ตื่นตัวในการศึกษาเล่าเรียน วัดวาอารามและ

บ้านเมืองได้รับการพัฒนาทั่วไป ทั้งนี้ก็ด้วยอ�านาจของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อนัเป็นสถาบนัส�าคญัของไทยทีย่งัสถติตัง้มัน่ แม้จะเกดิมอีนัตราย หรอืความเสยีหาย

ทุกข์ยากในท่ีบางแห่ง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหา-

กษตัรย์ิ พทุธธรรมกย็งัแผ่ไปให้ความสขุแก่ประชาชนทัง้ทางกายและทางใจ ดงัจะเหน็

ได้จากความเจริญท้ังทางบุคคลและทางวตัถ ุในอ�าเภอพลนีเ้ป็นตวัอย่าง ซึง่ได้รบัอปุถมัภ์

บ�ารุงเป็นอย่างด ี ส่องแสดงถึงศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาของประชาชน จึงขอ

อนุโมทนาสาธุการ
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ในโอกาสนี้ ขอกล่าวธรรมกถาเรื่อง สมภาพในพระพุทธศาสนา เป็นปฏิการ

แก่การต้อนรับของท่านท้ังหลาย ค�าว่า “สมภาพ” นี้ เป็นค�าที่เราเอามาใช้กันใน 

สมัยประชาธิปไตย ควบคู่กับค�าอื่น คือ “ภราดรภาพ เสรีภาพ” ในที่นี้ จะขออธิบาย

ถึงความหมายของ “สมภาพ” ตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา ค�าว่า “สมภาพ” นัน้ 

แปลว่า “ความเสมอกัน” ค�านี้ เม่ือน�ามาใช้ใหม่ ๆ ในสมัยที่ตื่นประชาธิปไตยกัน  

พากันเข้าใจผิดว่าคนทุกคนต้องเสมอกันหมด เช่น พ่อแม่เสมอกับลูก อาจารย์เสมอ

กบัศษิย์เป็นต้น แต่ความจรงิหาถูกต้องไม่ เพราะว่าในหมูบ่คุคลนัน้ มบีางส่ิงบางอย่าง 

หรือหลายอย่างแตกต่างกัน คือ มีภาวะต่างกัน หน้าที่การงานต่างกัน เป็นต้น เช่น 

พ่อแม่ต่างจากลูก อาจารย์ต่างจากศิษย์ ผูใ้หญ่ต่างจากผูน้้อย เป็นต้น แม้อวัยวะต่าง ๆ 

ในร่างกายเรากต็ัง้อยูใ่นทีส่งูต�า่ต่าง ๆ กนั ไม่เสมอกนั กรรมทีบ่คุคลกระท�ากไ็ม่เสมอ

กันดีบ้างชั่วบ้าง ความดีความชั่วที่บุคคลท�านั้น ก็ไม่เสมอกัน คือ ดีมากบ้างน้อยบ้าง 

ชั่วมากบ้างน้อยบ้าง ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลก็ไม่เสมอกัน จึงเป็นเรื่องที่

ไม่ควรจัดให้เสมอกัน เพราะเป็นไปไม่ได้ ดังเรื่องเปรตที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหา- 

วีรวงศ์ (อ้วน ติสฺสมหาเถร) เล่าไว้ว่า เปรตมาพบคนหลายคนนอนอยู่ในศาลา  

ศีรษะไม่เสมอกัน จึงดึงศีรษะให้ขึ้นมาเสมอกัน แล้วไปดูทางเท้า ก็เห็นว่าเท้าไม่เสมอ

กันอีก จึงดึงเท้าลงมาให้เสมอกัน แล้วไปดูทางศีรษะก็เห็นไม่เสมอกันอีก จึงจัดไปจัด

มาอยูอ่ย่างนัน้ เปรตกไ็ม่สามารถจะพบสมภาพ คอืความเสมอกนัได้ เพราะตามความ

เป็นจริงแล้วจะเสมอกันไม่ได้

ส่วน “สมภาพ” ของพระพุทธเจ้าตามที่ทรงแสดงนั้น คือ คนเราเสมอกันใน 

ข้อที่เกิดมาแล้ว ต้องแก่ เจ็บ ตาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตานี้

ประการหนึ่ง

อีกประการหนึ่ง ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ รักชีวิตของตนเอง คนอื่นก็รักสุข 

เกลยีดทกุข์ รกัชวีติของตนเอง เพราะฉะนัน้ ความรกัสขุเกลยีดทกุข์ และรกัชวิีตของ

ตนเองของแต่ละบุคคลนี้ จึงเป็นสมภาพอันหนึ่ง เป็นสมภาพ คือความเสมอกันใน

พระพุทธศาสนา
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พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงหลักของความประพฤตไิว้ คอื กายกรรม การกระท�า

ทางกาย ก็ทรงสอนให้เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียน การลักขโมย การประพฤติผิด

ทางกาม แต่ให้มีเมตตาจติปรารถนาสขุแก่กนัและกนั ประกอบสัมมาอาชีวะ ยนิดีพอใจ

ในคู่ครองของตน เพราะทกุคนรกัชวีติรกัสขุเกลยีดทกุข์เหมอืนกนั ฉะนัน้ จงึไม่ควร

เบยีดเบยีนกนั ไม่ควรลกัขโมยทรพัย์สนิของกนัและกนั และไม่ควรไปท�าลายครอบครัว

ของกนัและกัน ส่วนทางวจีกรรม คอืการทางวาจาน้ัน ก็ทรงสอนไม่ให้พดูเท็จ หลอกลวง 

ส่อเสียดยุยงให้แตกร้าว พูดค�าหยาบด่าว่าให้เจ็บใจกัน และทรงสอนให้พูดค�าจริงม ี

หลกัฐาน ไม่เพ้อเจ้อเหลวไหล ไม่ยุแหย่ให้แตกร้าว พูดประสานสามัคคีกัน และทาง

มโนกรรม คอืการทางจติใจนัน้ กท็รงสอนไม่ให้เพ่งเลง็ทรพัย์สนิของคนอืน่ ไม่พยาบาท

ปองร้ายกัน ให้สันโดษยินดีอยู่ในทรัพย์สินของตนเองให้มีเมตตากรุณาต่อกัน ให้เห็น

ชอบตามคลองธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษนี้ เป็นหลักสมภาพในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ ขอให้ท่านทัง้หลายได้พจิารณาดหูลกัสมภาพ อนัเป็นหลกัความ

ประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นี้ ซึ่งก็ได้แก่ 

กุศลกรรมบถ คือทางแห่งกรรมเป็นกุศล ผู้ที่ประพฤติตามที่ทรงส่ังสอนนี้ เรียกว่า  

เป็นธรรมจารี คือผู้ประพฤติธรรม เป็นสมจารี ผู้ประพฤติสม�่าเสมอ คือประพฤติ  

มสีมภาพ เพราะฉะนัน้ ความประพฤติทีเ่รยีกว่าธรรมจรรยา กค็อืประพฤตเิป็นสมจรรยา 

หรอืสมภาพนัน่เอง กล่าวคอื ความประพฤตทิีต่รงกนัตามความต้องการทัง้ของตนเอง

และของผู้อื่น เพราะเรารักสุขเกลียดทุกข์ ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ เราไม่ต้องการให้

ผูอ้ืน่มาท�าร้ายเบียดเบยีน ผูอ่ื้นกไ็ม่ต้องการให้เราไปท�าร้ายเบยีดเบยีนเหมอืนกนั ฉะนัน้ 

หลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้า อันเป็นหลักธรรมจรรยานั้น ก็คือหลักสมภาพนั่นเอง 

และหลักสมภาพของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปได้ ไม่เหมือนหลักสมภาพของเปรต  

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ และเป็นไปเพื่อความยุ่งเหยิงสับสน

ทุกคนเมื่อมาปฏิบัติตามหลักสมภาพในทางพระพุทธศาสนา ดังอธิบายมานี้ 

กจ็ะบังเกดิความสงบสขุ บังเกดิความสามคัคพีร้อมเพรยีงกนั สามารถปฏบิตักิรณยีกจิ

ให้บงัเกดิความเจรญิได้ทัง้ทางโลกและทางธรรม เพราะว่าเราทัง้หลายตัง้แต่บรรพบรุษุ

มาปฏิบตัหิลกัสมภาพในพระพุทธศาสนา ตัง้อยูใ่นศลีธรรม จงึเป็นผูร้กัษา ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ให้ด�ารงสืบทอดกันมาจนถึงบัดนี้"
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เมื่อจบสัมโมทนียกถาแล้ว สมเด็จฯ มอบหนังสือที่ระลึกและคัมภีร์ไทย  

ชุดวชิรญาณวงศ์เทศนา แก่พระครูพุทธิพลคณารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอพล (ธ)  

แล้วมอบหนงัสอืทีร่ะลกึแก่พระครูปฏภิาณธรรมรส เจ้าคณะอ�าเภอพล (ม) และเจ้าคณะ 

เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่มาต้อนรับ แล้วแจกหนังสือแก่พระภิกษุสามเณร และอุบาสก 

อุบาสิกา ที่ประชุมฟังธรรมกถาอยู่บนศาลาการเปรียญ ได้เวลาพอสมควรแล้ว จึงได้

เดินทางจากวัดสระจันทร์ เพ่ือกลับกรุงเทพมหานคร พระเทพกวี วัดสุปัฏนาราม 

อุบลราชธานี รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) และพระครูธรรมปเวที วัดสุทัศนาราม 

อุบลราชธานี ซ่ึงได้ติดตามช่วยเหลือ และอ�านวยความสะดวกแก่คณะที่เดินทางมา 

คร้ังน้ี ต้ังแต่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนถึงจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ และขอนแก่น กระทั่งถึงอ�าเภอพล ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่สมเด็จฯ พร้อมทั้ง

คณะไปมาเยี่ยมครั้งน้ี ได้กราบลาสมเด็จฯ เพื่อเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี  

ที่วัดสระจันทร์นี้ ท่านทั้งสองดังกล่าวแล้ว มีส่วนท�าให้การเดินทางในช่วงดังกล่าว 

สะดวกเรียบร้อยเป็นอันมาก ท้ังต้องเหน็ดเหนื่อยในการนี้เป็นอันมาก เช่นเดียวกัน  

คณะทีม่าส่งจากวดัศรจีนัทร์ จงัหวดัขอนแก่น ซึง่น�าโดยพระวินยัสุนทรเมธี รองเจ้าคณะ

จังหวัดขอนแก่น (ธ) พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร วัดศรีจันทร์และวัดอื่น ๆ  

และอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีจันทร์อีกจ�านวนมาก ก็ได้กราบลาและรอส่งสมเด็จฯ ที่วัด

สระจันทร์นี้เช่นเดียวกัน

วัดสระจันทร์นี้ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ๓๐ กม. 

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ พระอุดมสารเขต (แสวง ภาษาฐิติ) เป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการ

สร้าง ได้มเีจ้าอาวาสปกครองมาแล้ว ๒ รปู คอื ๑. พระครอูนโคคธรรมภาร ๒. พระครู

พทุธพิลคณารกัษ์ (นพินธ์ โชตปิาโล) องค์ปัจจบุนั มถีาวรวตัถทุีเ่ป็นหลกัฐานแล้ว คอื 

อโุบสถซึง่ก�าลังก่อสร้าง แต่เกอืบจะเสรจ็แล้ว ศาลาการเปรียญ ๑ หลงั กฏุ ิ๑๖ หลงั 

และหอระฆัง ๑ หลัง ในพรรษามีพระภิกษุสามเณรราว ๔๐ รูปเศษ นอกพรรษา 

มีราว ๓๕ รูป ขณะเมื่อไปเยี่ยมนั้น มีพระ ๑๕ รูป สามเณร ๑๔ รูป เป็นนักธรรม 

๒๐ รูป เป็นเปรียญ ๑ รูป มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๒ รูป มีการจัดการศึกษา 

เล่าเรียนที่ส�านักของตนเองทั้งนักธรรมและบาลี
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เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดสระจันทร์ เพื่อกลับกรุงเทพมหานคร 

โดยผ่านทางจังหวัดนครราชสีมา คณะอ�าเภอพลได้จัดรถยนต์นั่งถวายสมเด็จฯ ถึงวัด

สทุธจนิดา นครราชสมีา พระครพุูทธพิลคณารกัษ์ เจ้าอาวาสวดัสระจนัทร์ ได้ตามมา

ส่งถึงวดัสทุธจนิดาด้วย ระยะทางจากอ�าเภอพลถงึนครราชสมีา ๑๑๔ กม. ภมูปิระเทศ

ในช่วงนี้เป็นทุ่งนาตลอด

เวลา ๑๗.๒๐ น. ถึงวัดสุทธจินดา นครราชสีมา หยุดพักท่ีวัดนี้ประมาณ  

๓๐ นาทีเพื่อให้รถยนต์ของคณะ ๓ คันไปเติมน�้ามัน แล้วจึงได้เดินทางต่อไป

เวลา ๑๗.๕๕ น. ออกเดินทางจากวัดสุทธจินดา รถยนต์วิ่งอย่างสบาย ๆ  

ไม่รีบร้อน ระยะทางจากนครราชสีมาถึงสระบุรี ๑๔๒ กม. เลยตัวจังหวัดสระบุรี  

มาเลก็น้อย หยุดพกัชัว่ครูเ่พือ่เตมิน�า้มันรถยนต์ ระยะทางจากสระบรีุถงึ กรงุเทพมหานคร 

๑๐๗ ก.ม.

เวลา ๒๑.๒๐ น. ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
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สรุปการเดนิทาง

๑. เวลาแห่งการเดนิทางรวมทัง้ส้ิน ๑๐ วนั คอื ต้ังแต่วนัที ่๑ ถงึวนัที ่๑๐ มถินุายน  

 ๒๕๑๖

๒.  จงัหวดัต่าง ๆ ทีผ่่านและเย่ียม รวม ๙ จงัหวัด คอื นครราชสมีา บุรรีมัย์ สรุนิทร์  

 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น (ผ่านจังหวัด 

 ศรีสะเกษทางรถไฟ) 

๓.  สถานทีต่่าง ๆ ทีไ่ปเยีย่ม คอื วดัทัง้สองนกิาย รวม ๔๐ วดั สถานทีร่าชการและ 

 โรงเรียน รวม ๖ แห่ง 

๔.  ระยะทางแห่งการเดินทางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๐๐ กิโลเมตร 

๕.  ผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการเดินทาง คือ

 ๑.  วังสระปทุม รถยนต์ ๑ คัน พร้อมทั้งพนักงานขับรถและช่างเครื่องยนต์ 

 ๒.  กรมการศาสนา รถยนต์ ๑ คัน พร้อมทั้งพนักงานขับรถ

 ๓.  หนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์ รถยนต์ ๑ คัน พร้อมทั้งคนขับ 

 ๔.  มหามกุฎราชวิทยาลัย ให้หนังสือต่าง ๆ ส�าหรับน�าไปมอบแก่วัดต่าง ๆ  

  จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

 ๕. ส�านักคณะธรรมยุต ให้หนังสือเล่มเล็กส�าหรับแจกแก่พระภิกษุสามเณร 

  และประชาชน จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม 

๖. วดับวรนเิวศวหิาร ให้คัมภีร์ไทย ชุดวชริญาณวงศ์เทศนา ส�าหรบัมอบแก่วัดต่าง ๆ  

 จ�านวน ๔๐ ชุด 

๗ นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดนั้น ๆ ช่วยเหลือในเรื่องพาหนะใน 

 การเดินทางอีกตลอดระยะแห่งการเดินทาง.
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ข้อสังเกต

๑. จังหวัดที่มีวัดมากเป็นท่ี ๑ คือ จังหวัดขอนแก่น คือ ๑๓๕ วัด จังหวัดที่มี  

 วัดน้อยที่สุด คือ จังหวัดมหาสารคาม คือ ๑๔ วัด 

๒. จังหวัดที่มีส�านักกรรมฐานมากที่สุด ลือ ขอนแก่น มี ๔๕ ส�านัก ที่มีส�านัก 

 กรรมฐานน้อยที่สุด คือ จังหวัดมหาสารคาม มี ๑ ส�านัก

๓. จังหวัดที่พระภิกษุสามเณรมากที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๑,๘๒๖ รูป  

 จงัหวดัท่ีมพีระภกิษสุามเณรน้อยทีส่ดุ คอื จงัหวดัมหาสารคาม จ�านวน ๑๐๙ รปู 

๔ จังหวัดท่ีมีพระเณรนักธรรมมากท่ีสุด คือ จังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๘๑๙ รูป  

 เป็นร้อยละ ๔๔ ของพระเณรทัง้หมด จังหวัดท่ีมน้ีอยท่ีสุด คือ จงัหวัดมหาสารคาม  

 จ�านวน ๑๒ รูป เป็นร้อยละ ๙ ของพระเณรทั้งหมด 

๕. จังหวดัทีม่พีระเปรยีญมากทีส่ดุ คอื จงัหวัดขอนแก่น จ�านวน ๑๖๐ รปู เป็นร้อยละ  

 ๙ ของพระเณรทั้งหมด จังหวัดที่มีน้อยที่สุด คือ จังหวัดยโสธร จ�านวน ๒ รูป  

 ในจ�านวนพระเณรทั้งหมด ๓๕๐ รูป 

๖. จังหวดัทีม่สี�านกัเรยีนทัง้นกัธรรมและบาลมีากทีสุ่ด คอื จงัหวัดขอนแก่น จ�านวน  

 ๓๐ ส�านักเรียน จังหวัดที่มีน้อยที่สุด คือ จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน ๒  

 ส�านักเรียน โดยเฉลี่ยทั้ง ๙ จังหวัดท่ีไปเย่ียมครั้งนี้ มีพระเณรท่ีเป็นนักธรรม  

 ร้อยละ ๓๓ พระเณรเปรียญร้อยละ ๒ มีโรงเรียนปริยัติธรรมรวมท้ังส้ิน ๓๘  

 โรงเรียน คิดโดยเฉลี่ยแล้ว ๑ โรงเรียนต้องรับพระเณรเรียนประมาณ ๑๕๐ รูป  

 (แต่บางจงัหวดัไม่มีโรงเรยีนเลย อาศัยศาลาเป็นทีเ่รียน คอืร้อยเอด็ มหาสารคาม  

 สรุนิทร์ และยโสธร) โรงเรยีนราษฎร์ของวัด มี ๓ แห่ง คือ จังหวัดยโสธร ๒ แห่ง  

 และอุบลราชธานี ๑ แห่งโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามี ๔ แห่ง คือ  

 ขอนแก่น ๓ แห่ง และ อุบลราชธานี ๑ แห่งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่มี ๓ แห่ง คือ  

 ขอนแก่น ๒ แห่ง อุบลราชธาน ี๑ แห่ง รวมทัง้ ๙ จงัหวดั มวีดัทัง้สิน้ ๑๕๖ วดั  

 ส�านกัสงฆ์ ๒๐๘ ส�านกั เป็น ๒๙% ของวัด ธรรมยตุท้ังหมด มพีระ ๒,๔๐๕ รปู  

 สามเณร ๓,๐๔๑ รูป เป็น ประมาณ ๑ ใน ๔ ของพระเณรธรรมยุตทั้งหมด 

 จ�านวนพระอุปัชฌาย์ ในจังหวัดต่าง ๆ คือเฉลี่ยกับจ�านวนวัดในจังหวัดนั้น ๆ ได ้

 ดังนี้



439รายงานการเย่ียมวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา-บุรีรัมย์ มี ๖ รูป เฉลี่ยได้ ๕ วัดต่อ ๑ รูป 

สุรินทร์ มี ๒ รูป เฉลี่ยได้ ๑๐วัดต่อ ๑ รูป

อุบลราชธานี มี ๖ รูป เฉลี่ยได้ ๘ วัดต่อ ๑ รูป

ยโสธร มี ๔ รูป เฉลี่ยได้ ๖ วัดต่อ ๑ รูป

ร้อยเอ็ด มี ๓ รูป เฉลี่ยได้ ๗ วัดต่อ ๑ รูป

มหาสารคาม มี ๒ รูป เฉลี่ยได้ ๗ วัดต่อ ๑ รูป

กาฬสินธุ์ มี ๗ รูป เฉลี่ยได้ ๑๐ วัดต่อ ๑ รูป

ขอนแก่น มี ๑๐รูป เฉลี่ยได้ ๑๓ วัดต่อ ๑ รูป

(ส�าหรับจังหวัดขอนแก่น บางต�าบลมีวัดถึง ๑๒ วัด เช่นต�าบลบ้านไผ่  
แต่ไม่มีพระอุปัชฌาย์) พระภิกษุสามเณรในภาคนี้ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น  
มเีรยีนในโรงเรยีนศกึษาผูใ้หญ่กนัมากต่าง ๆ ทีไ่ปเย่ียมในครัง้นี ้ได้แสดงให้เห็นถึงส่ิง
ทีจ่�าเป็นแต่ยงัไม่มี และควรจกัได้จดัการให้มขีึน้เพือ่ประโยชน์แก่การศกึษา การปกครอง  
และการสาธารณูปการ เรียงตามล�าดับความต้องการมากน้อย ดังนี้ 

๑.  ครูปริยัติธรรมแผนกบาลี 

๒.  ครูปริยัติธรรมแผนกนักธรรม 

๓.  โรงเรียนปริยัติธรรม 

๔.  ศาลาการเปรียญ 

๕.  กุฏิ โรงอุโบสถ 

๖.  เมรุ

๗.  หนงัสอืแบบเรยีนนกัธรรมและบาล ีรัว้หรอืก�าแพงโดยรอบวดั กฏุริบัรอง  
 ถนนติดต่อระหว่างวดักับถนนใหญ่ พระทีส่ามารถช่วยปฏบิติัหน้าทีต่่าง ๆ  
 ของวัด

๘.  อาคารห้องสมุด อาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด หอระฆัง 

๙.  อุปกรณ์การเรียน มีโต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น กับปิยกุฎี โรงเรียนเด็ก  
 หอประชมุ ซุ้มประตวูดั ศูนย์ศกึษาส�าหรบัพระภกิษสุามเณรและเยาวชน  

 วิหาร ให้มีคนบวชมากขึ้น หอพักพระสังฆาธิการ
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ผลของการเดนิทาง

ผลของการเดนิทางไปเยีย่มวดัและพทุธศาสนกิชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

คร้ังน้ีตามทรรศนะของเจ้าคณะต่าง ๆ ในจงัหวัดนัน้ ๆ พอประมวลได้โดยสังเขป ดังน้ี :-

ก.  ด้านคณะสงฆ์

 ๑.  พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น และพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสมา 

  พบกัน และท�าปฏิสันถารท้ังสองฝ่าย ท�าให้คณะสงฆ์มีความเข้าใจ 

  กันดีท้ังสองนิกาย มีความประสานสามัคคีท้ังในด้านการงานและ 

  ความคิดเห็น 

 ๒.  ให้ความอบอุ่น และวิสาสะในระหว่างกันและกัน 

 ๓.  ท�าให้พระภิกษุสามเณรรู้สึกความสัมพันธ์กันทางการคณะสงฆ์ 

 ๔.  ท�าให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจ ในการปฏิบัติพระธรรมวินัยร่วมกัน 

ข.  ด้านข้าราชการ

 ๑.  ท�าให้ข้าราชการรูส้กึซาบซึง้ในความส�าคญัของพระสงฆ์ และร่วมมอื 

  กับทางคณะสงฆ์เป็นอย่างดี 

 ๒.  ศาสนกิจที่ได้ปฏิบัติในคร้ังนี้ เป็นประโยชน์ ท้ังแก่พระศาสนาและ 

  บ้านเมือง

 ๓. เป็นโอกาสให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะสงฆ์ ได้สร้าง 

  ความสามัคคีกันดียิ่ง 

ค. ด้านประชาชน

 ๑.  ท�าให้ได้มีโอกาสพบเห็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรจ�านวนมาก และมี 

  โอกาสฟังโอวาท กระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรม 

 ๒.  ท�าให้รู้สึกว่าถิ่นของตนมีความส�าคัญ ควรภาคภูมิใจ และช่วยกัน 

  ปกปักรักษา เป็นผลดีแก่การปกครองทางบ้านเมือง และทะนุบ�ารุง 

  พระพุทธศาสนา
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 ๓.  ท�าให้ประชาชนท่ัวไปปลื้มปีติและมีศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย 

  มั่นคงยิ่งขึ้น

 ๔.  ท�าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ ชาติ ศาสนา  

  พระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น

 ๕. เป็นทีย่นิดีพอใจของประชาชน ผูป้รารถนาให้พระเถระออกไปเยีย่มเยยีน  

  เป็นครั้งคราวตามสมควรแก่โอกาส

ข้อเสนอแนะ

ตามทรรศนะของเจ้าคณะต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ ที่สมเด็จพระญาณสังวร 

พร้อมทั้งคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียน ดังกล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การที่พระเถระ

แห่งวงการคณะสงฆ์ ออกไปเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในหัวเมืองนั้น ย่อมเป็นท่ี

ปลาบปลื้มยินดีของประชาชนทุกฝ่าย และเป็นผลดีท้ังแก่การพระศาสนา และการ 

บ้านเมือง ท�าให้คณะสงฆ์ในหัวเมืองมีทรรศนะคติที่ดี ต่อวงการคณะสงฆ์ส่วนกลาง 

ท�าให้ประชาชนท่ัวไปตระหนักความส�าคัญของคณะสงฆ์ที่มีต่อบ้านเมือง เป็นการให้

ความอบอุ่นทั้งแก่คณะสงฆ์และประชาชนในที่นั้น ๆ

ฉะน้ัน การที่ก�าหนดให้พระเถระจากส่วนกลาง ออกไปเยี่ยมวัดและ 

พระพุทธศาสนิกชน ในหัวเมืองต่าง ๆ นั้น จึงเป็นปสาสโนบายอันดี ควรจักได้ด�าริ 

เพื่อด�าเนินการต่อไป.
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รายนามคณะ 
สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

วัดบวรนเิวศวหิาร 
ในการเดนิทางไปเยี่ยมวัดและพุทธศาสนกิชน 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  
วันที่ ๑-๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

บรรพชติ

๑. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน)  กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ ้าคณะ 

 กรงุเทพมหานครสมุทรปราการ (ธรรมยุต)  

 วัดบวรนิเวศวิหาร

๒. พระเทพปัญญามุณี (ถาวโร) รองเจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) 

 วัดสัมพันธวงศ์

๓. พระเทพกวี (เสนโก) รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)

 วัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี 

๔. พระราชสุทธาจารย์ (คุณสมฺปนฺโน)  วัดวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 

๕. พระราชวราลังการ (จิณฺณธมฺโม)  เลขาธกิารคณะธรรมยตุ วดับวรนเิวศวหิาร 

๖. พระครูประสิทธิพุทธมนต์ (านวโร)  วัดบวรนิเวศวิหาร 

๗. พระครูพุทธมนต์ปรีชา (ปฺุาคโม)  วัดบวรนิเวศวิหาร

๘. พระครูปริยัติสารโสภณ (อภิพโล)  เลขานกุารเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยตุ)  

 วัดบวรนิเวศวิหาร 

๙. พระครูธรรมปเวที (อเวรี) วัดสุทัศนาราม อุบลราชธานี

๑๐. พระครูปริยัตยาภรณ์ (สุชโน)  เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะธรรมยุต 

 วัดบุปผาราม
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๑๑. พระครูสุปัญญาภรณ์ (ถามวุฑฺโฒ)  วัดบุรณศิริมาตยาราม 

๑๒. พระครูบรรณวัตร (สมิทฺโธ) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) 

 วัดพระศรีมหาธาตุ

๑๓. พระมหาบุญช่วย สุชวโน เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร- 

 สมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศ 

 วิหาร 

๑๔. พระสมบัติ ปวิตฺโต เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะธรรมยุต 

 วัดบวรนิเวศวิหาร

คฤหัสถ์

๑. จ.ส.ต.พิชัย พิมพ์ทอง ผู้ติดตาม

๒. จ.ส.ต.อาศรม พิทักษ์ผล ผู้ติดตาม

๓. นายเลิศ หิมพานต์ พนักงานขับรถยนต์ กรมการศาสนา

๔. นายสวง ผลแจ้ง พนักงานขับรถยนต์ วังสระปทุม

๕. นายคูน วงศ์ใหญ่ คนขับรถยนต์ (นิตยสารศรีสัปดาห์)

๖. นายสุธน สุนทรพิบูลย์ ช่างเครื่องยนต์วังสระปทุม

๗. นายมานิต ยั่งยืน ส�ารองคนขับรถยนต์

๘. นายเลิศชัย เลิศธีระกุล ไวยาวัจกร

๙. นายวินัย แช่แต้ ผู้ติดตาม
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การปฏบิัตศิาสนกจิ 
ของ 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ (สุวฑฺฒโน) 
วัดบวรนเิวศวหิาร 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
วันที่ ๑-๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๘.๐๐ น.  ออกเดินทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อ�าเภอปากช่อง 

 จังหวัดนครราชสีมา ข้ึนนมัสการพระพุทธสกลสีมา 

 มงคล

เวลา ๑๑.๑๕ น.  พักฉันภัตตาหารเพล ณ วัดวชิราลงกรณวราราม  

 อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุสามเณรในเขต

 อ�าเภอปากช่อง-สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 ณ ศาลาการเปรียญ วัดวชิราลงกรณวราราม 

เวลา ๑๕.๐๐ น.  เดนิทางไปวดัสุทธจนิดา อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสีมา 

เวลา ๑๗.๑๕ น.  กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุสามเณรในเขต

 อ�าเภอเมือง ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา 

เวลา ๑๙.๐๐ น.  เย่ียมพระเทพสมีาภรณ์ เจ้าคณะจงัหวดันครราชสมีา 

 (ม) วัดนารายณ์มหาราช พักแรมที่วัดสุทธจินดา 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาต พร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษุ 

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดสุทธจินดา 
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เวลา ๐๘.๐๐ น.  เยีย่มโรงเรียน พระสงัฆาธกิารชัน้ต้นของคณะธรรมยตุ  

 ณ วัดสุทธจินดา 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เดินทางไปวัดศาลาลอย ชมโบสถ์ที่ก�าลังสร้าง 

เวลา ๐๙.๔๐ น.  เดินทางไปส�านักสงฆ์เขาพนมรุ้ง อ�าเภอนางรอง 

 จังหวัดบุรีรัมย์ พักฉันภัตตาหารเพล 

เวลา ๑๒.๓๐ น.  อบรมข้าราชการและประชาชน ณ ศาลาการเปรียญ 

 ส�านักสงฆ์เขาพนมรุ้ง 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  เดนิทางไปจงัหวดัสรุนิทร์ เวลา ๑๕.๑๖ น. แวะเยีย่ม

 วัดนิคมพัฒนาราม และอบรมประชาชน ณ ศาลา 

 การเปรียญวัดนิคมพัฒนาราม 

เวลา ๑๖.๓๐ น.  แวะเยี่ยมวัดป่าไตรวิเวก กล่าวสัมโมทนียกถาแก ่

 พระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนกิชน และแวะเย่ียม 

 วดัป่าโยธาประสทิธิ ์กล่าวธรรมกถาแก่อาจารย์นกัศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรสุรินทร์ และพุทธศาสนิกชน 

เวลา ๑๗.๕๐ น.  เดินทางไปวัดบูรพาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา ๑๙.๕๐ น.  เยีย่มพระสิทธิการโกศล เจ้าคณะจงัหวัดสุรนิทร์ (ม) 

 วัดกลาง พักแรมที่วัดบูรพาราม

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาต พร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษุ 

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบูรพาราม 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  อบรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชนที่โรงเรียน 

 สุรวิทยา

เวลา ๑๐.๒๐ น.  เยี่ยมวัดไตรรัตนาราม อ�าเภอเมือง

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดบูรพาราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.  กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุสามเณรในเขต

 อ�าเภอเมืองสุรินทร์ ณ อุโบสถวัดบูรพาราม 
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เวลา ๑๕.๐๐ น.  เดินทางไปสถานีรถไฟ จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา ๑๕.๓๐ น. เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีโดยขบวนรถเร็ว  

 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 

เวลา ๑๘.๐๖ น.  ถงึสถานรีถไฟอบุลราชธาน ีเดนิทางไปยงัวดัสปัุฏนาราม  

 อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา ๑๙.๑๐ น.  เยีย่มพระเทพมงคลเมธ ีเจ้าคณะจงัหวดัอบุลราชธานี  

 (มหานกิาย) วัดมณวีนาราม พักแรมทีวั่ดสุปัฏนาราม

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกบัพระอนจุร และพระภกิษสุามเณร 

 ท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดสุปัฏนาราม 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  อบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ หอประชุม

 จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดสุปัฏนาราม 

เวลา ๑๓.๑๐ น.  อบรมข้าราชการทหารทีค่่ายสรรพสิทธปิระสงค์  

 อุบลราชธานี 

เวลา ๑๔.๔๐ น.  เยี่ยมวัดหนองป่าพง 

เวลา ๑๕.๕๐ น.  เยี่ยมวัดบูรพาราม-วัดหนองบัว 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  กล่าวสัมโมทนียกถา แก่พระภิกษุสามเณร 

 ณ วัดสุปัฏนาราม พักแรมที่วัดสุปัฏนาราม

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษ ุ

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดสุปัฏนาราม 

เวลา ๐๘.๐๐ น.  เดินทางไปอ�าเภอม่วงสามสิบ 
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เวลา ๐๘.๒๐ น.  อบรมอาสาสมัครพลเรือน (อ.ส.พ.) ที่สนามหน้า 

 โรงเรยีนม่วงสามสิบ (อ�านวยปัญญา) อ�าเภอม่วงสามสิบ 

เวลา ๑๐.๑๐ น. ถึงพุทธอุทยาน นมัสการพระมงคลมิ่งเมือง 

เวลา ๑๐.๓๕ น.  กล่าวสมัโมทนยีกถาแก่พระภกิษสุามเณร และประชาชน  

 ณ วัดส�าราญนิเวศ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดส�าราญนิเวศ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  อบรมข้าราชการและนักเรียนที่หอประชุมโรงเรียน 

 อ�านาจเจริญ  

เวลา ๑๔.๐๕ น.  เดินทางไปเยี่ยมวัดถ�้าแสงเพชร 

เวลา ๑๖.๑๐ น. ออกเดินทางจากวัดถ�้าแสงเพชร ไปจังหวัดยโสธร 

เวลา ๑๗.๓๕ น.  ถึงวัดศรีธรรมาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

เวลา ๑๙.๓๐ น.  เย่ียมพระครวิูจติรยโสธร เจ้าคณะจงัหวัดยโสธร (ม) 

 วัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๑๕ น. โอวาทพระภกิษุสามเณร ณ อโุบสถวดัศรีธรรมาราม  

 พักแรมที่วัดศรีธรรมาราม

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษุ 

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดศรีธรรมาราม 

เวลา ๐๘.๐๐ น.  เดินทางไปอ�าเภอม่วงสามสิบ 

เวลา ๐๘.๒๐ น.  โอวาทพระภกิษุสามเณร นกัเรยีน และพทุธศาสนิกชน  

 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีธรรมาราม

เวลา ๐๙.๑๐ น. อบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ ศาลาประชาคม  

 จังหวัดยโสธร 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดศรีธรรมาราม

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดนิทางไปวัดขวัญเมือง อ�าเภอเสลภมิู จงัหวัดร้อยเอด็
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เวลา ๑๔.๓๐ น. อบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอ�าเภอเสลภมูิ  

 ณ ศาลาการเปรียญ วัดขวัญเมือง

เวลา ๑๕.๓๕ น. เย่ียมวดัมิง่เมอืง โอวาทพระภกิษสุามเณร ณ อโุบสถ ฯ

เวลา ๑๖.๓๐ น. เดนิทางไปวัดประชาคมวนาราม บ้านศรสีมเดจ็ ต�าบล 

 โพธิท์อง จงัหวดัร้อยเอด็ พกัแรมทีว่ดัประชาคมวนาราม

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษุ 

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดประชาคมวนาราม 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  อบรมคณะกรรมการส่งเสรมิพระศาสนาประจ�าหมูบ้่าน  

 นพกะ คร ูนกัเรยีน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน และประชาชน  

 ณ ศาลามหาวีระธรรมสภา ฯ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดประชาคมวนาราม

เวลา ๑๒.๓๐ น. เดินทางไปวัดบึงพระลานชัย

เวลา ๑๓.๓๐ น. อบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจงัหวดัร้อยเอด็  

 ณ วัดบึงพระลานชัย

เวลา ๑๔.๕๐ น. เดินทางไปศูนย์อบรมโพธิพฤกษ์ วัดโพธิรังสฤษฏิ์  

 บ้านโนนเมือง อบรมประชาชน ครู นักเรียน ณ  

 วัดโพธิรังสฤษฏิ์

เวลา ๑๕.๔๕ น. เดินทางไปวัดเหนือ โอวาทพระภิกษุสามเณรในเขต 

 อ�าเภอเมือง ณ ศาลาการเปรียญวัดเหนือ 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษุ 

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบึงพระลานชัย 

เวลา ๐๘.๒๐ น.  เยี่ยมสรงน�้าศพพระมงคลญาณเถร รองเจ้าคณะ  

 จังหวัดร้อยเอ็ด (ม) รูปที่ ๒ วัดสระทอง 
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เวลา ๐๘.๓๕ น.  เดินทางไปวัดประชาบ�ารุง จังหวัดมหาสารคาม 

เวลา ๐๙.๔๕ น.  เยี่ยมพระราชสีลโสภิต เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  

 (ม) วัดอภิสิทธิ์

เวลา ๑๐.๑๗ น.  เดินทางไปวัดขวัญเมือง อ�าเภอยางตลาด 

 จังหวัดกาฬสินธุ์ พักฉันภัตตาหารเพล 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  อบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู นักเรียน 

 ณ วัดขวัญเมือง

เวลา ๑๔.๓๐ น.  กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระภิกษุ สามเณร 

 ณ ศาลาการเปรียญวัดขวัญเมือง 

เวลา ๑๕.๕๐ น.  เดนิทางไปวดัศรจีันทร์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่

เวลา ๑๖.๔๕ น.  ถึงวัดศรีจันทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เวลา ๑๗.๔๕ น.  เยีย่มพระราชสารธรรมมุน ีเจ้าคณะจงัหวัดขอนแก่น 

 (ม) วัดศรีนวล พักแรมที่วัดศรีจันทร์

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกับพระอนุจร และพระภิกษ ุ

 สามเณรท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดศรีจันทร์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  อบรมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ ห้องประชุม 

 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 

เวลา ๑๐.๓๐ น.  เดินทางไปวัดป่าชัยวัน พักฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น.  กล่าวสมัโมทนยีกถาแก่พระภกิษสุามเณร และประชาชน  

 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าชัยวัน 

เวลา ๑๓.๒๕ น.  เดินทางเข้าชมบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา ๑๓.๕๐ น.  เดินทางไปวัดพระบาทภูพานค�า เขื่อนอุบลรัตน์ 

 อ�าเภอน�้าพอง
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เวลา ๑๔.๓๐ น.  กล่าวสมัโมทนยีกถาแก่พระภกิษสุามเณร คร ูนกัเรยีน  

 และประชาชน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระบาท 

 ภพูานค�า และขึน้ไปดกูารก่อสร้างพระพทุธรปูบนยอดเขา  

 นมัสการพระพุทธบาท ภูพานค�า

เวลา ๑๖.๓๕ น. ออกเดนิทางจากวดัพระบาทภพูานค�ากลบัวดัศรีจนัทร์ 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  กล ่าวสัมโมทนียกถาแก ่พระภิกษุสามเณร ณ  

 หอประชมุโรงเรียนวดัศรจีนัทร์ พกัแรมทีว่ดัศรจีนัทร์

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๖

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ออกบิณฑบาตพร้อมกบัพระอนจุร และพระภกิษสุามเณร 

 ท้องถิ่น 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดศรีจันทร์ 

เวลา ๐๘.๐๐ น.  เดนิทางไปวัดป่าสุมนามัย อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๙.๓๐ น.  กล่าวสมัโมทนยีกถาแก่พระภกิษสุามเณร และประชาชน  

 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสุมนามัย 

เวลา ๑๐.๑๕ น.  เดินทางไปวัดป่าชัยวารินทร์ อ�าเภอบ้านไผ่ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉนัภตัตาหารเพล ณ ศาลาการเปรยีญวัดป่าชยัวารนิทร์ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  กล่าวสมัโมทนยีกถาแก่พระภกิษสุามเณร และประชาชน  

 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าชัยวารินทร์

เวลา ๑๔.๑๕ น.  ออกเดินทางจากวัดป่าชัยวารินทร์ 

เวลา ๑๔.๔๕ น.  ถึงวัดสระจันทร์ อ�าเภอพล กล่าวสัมโมทนียกถา 

 แก่พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  

 และนักเรียน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์ 

เวลา ๑๖.๐๐ น.  ออกเดินทางจากวัดสระจันทร์ 

เวลา ๑๗.๔๐ น.  ถึงวัดสุทธจินดา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  ออกเดนิทางจากวัดสุทธจินดา กลบักรงุเทพมหานคร 

เวลา ๒๑.๒๐ น.  ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


