




สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส
กับศตวรรษแห่งการพัฒนา





	 ที่ประชุมสมัยสามัญ		ขององค์การยูเนสโก		ครั้งที่	๔๐		ณ	กรุงปารีส	

ประเทศฝร่ังเศส	 	 ได้มีมติรับรองสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิร-	

ญาณวโรรส	 	 ว่าเป็นบุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์ไทย	 	 ในด้านการศึกษา		

วัฒนธรรม		สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		ตามที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวง

ศึกษาธิการ		เสนอประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔		เนื่องในวาระครบ	๑๐๐	ปี	

นับแต่วันสิ้นพระชนม์	 ๒	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 	 และองค์การยูเนสโกได้

ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓-๒๕๖๔

	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จ	

พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้		ในโอกาสดงักล่าวนี	้	รัฐบาลร่วมกบัคณะสงฆ์		

จึงได้จัดงาน		“พระมหาสมณานุสรณ์		รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก		ร่วม

เฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ		๑๐๐		ปี		แห่งการสิ้นพระชนม์		สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		พุทธศักราช	๒๕๖๔”		ขึ้น

	 อนึง่		วันที	่๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๔		เป็นวาระครบ	๑๖๑	ปีแห่งการ

ประสตูขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้	วดับวรนเิวศวหิารจึงได้จดั

บ�าเพญ็กศุลถวาย	ในการนี	้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรุณาโปรด

รับการบ�าเพญ็กศุลนีไ้ว้ในพระบรมราชปูถมัภ์	และจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ		

โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของงานพระมหาสมณานุสรณ์ครั้งนี้ด้วย

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	พระองค์นั้น	 	ทรงมีบทบาทส�าคัญในการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านการศกึษา		วฒันธรรม		สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์		

อนัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการพัฒนาประเทศชาติ		ในช่วงเวลาทีป่ระเทศชาติ

จ�าต้องรีบเร่งพฒันาบ้านเมอืงให้เจริญก้าวหน้าทนัต่อความเปลีย่นแปลงของโลก

เมื่อกว่า	๑๐๐	ปีมาแล้ว		ผลงานอันเป็นพระด�าริสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ	ของ	

พระองค์ได้เป็นรากฐานส่วนหนึง่ของความเจริญก้าวหน้าของประชาราษฎรแห่ง

ค�ำน�ำ



สยามประเทศสืบมาจวบจนทุกวันนี้

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		ได้ทรงมบีทบาทส�าคญัอย่างไร		

และผลงานในด้านต่างๆ		ของพระองค์		ได้เป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้า

ของประชาราษฎรแห่งสยามประเทศอย่างไร		เราจะเห็นได้จากเร่ืองราวอนัเป็น

พระกรณียกิจด้านต่างๆ	 ของพระองค์ดังที่น�ามาเสนอท่านผู้อ่านในหนังสือนี้		

ซ่ึงเป็นเพียงบางส่วนบางประการของผลงานและพระกรณียกิจมากมายของ

พระองค์เท่านั้น

วัดบวรนิเวศวิหาร

กุมภาพันธ์	๒๕๖๔



สำรบัญ

พระประวัติตรัสเล่า

คราวประสูติ	 ๙

คราวเป็นพระทารก	 ๑๕

คราวเป็นพระกุมาร	 ๒๓

คราวเป็นพระดรุณ	 ๓๒

คราวทรงพระเจริญ	 ๓๙

สมัยทรงผนวชพระ	 ๕๗

สมัยทรงรับสมณศักดิ์	 ๘๐

ศตวรรษแห่งการพัฒนา

สิงคาลธรรม	:	การประยุกต์พุทธธรรมกับชีวิตและสังคม	 ๘๙

อุปาสกปฏิบัติ	:	แบบอย่างของการเป็นชาวพุทธที่ดี	 ๙๓

หลักสูตรสอนพระใหม่	:	การศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษาไทย	 ๙๗

ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย	:	วางรากฐานมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	 ๙๙

ตั้งโรงเรียนหนังสือไทย	:	การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน	 ๑๐๓

ออกนิตยสารธรรมจักษุ	:	นิตยสารพระพุทธศาสนาฉบับแรกของไทย	 ๑๐๗

การจัดการศึกษาหัวเมือง	:	ทรงวางรากฐานประถมศึกษาของไทย	 ๑๑๑

หนังสือสุทธิ	:	ก�าเนิดบัตรประจ�าตัวภิกษุสามเณร	 ๑๑๕

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.๑๒๑	:		 ๑๒๓

	 ทรงจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย	

ปลดเปลื้องคณะสงฆ์จากการปกครองของคฤหัสถ์	:	 ๑๒๗

	 ทรงปฏิวัติการคณะสงฆ์ครั้งใหญ่	



องค์ของสามเณรรู้ธรรม	:	ทรงตั้งเกณฑ์เพื่อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร		 ๑๓๑

	 ส�าหรับสามเณร	

ปรับปรุงพระปริยัติธรรม	:	สร้างมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม	 ๑๓๓

ดวงตราต�าแหน่งคณะสงฆ์	:	ก�าเนิดธรรมนูญดวงตราต�าแหน่ง	 ๑๔๑

	 คณะสงฆ์

จัดท�าเนียบสมณศักดิ์ใหม่	:	พระสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายบริหาร		 ๑๕๑

	 มีสมณศักดิ์เสมอกัน	

เสด็จตรวจการคณะสงฆ์	:	เสด็จเยี่ยมพระสงฆ์และราษฎร	 ๑๕๕

	 ทุกภูมิภาคของประเทศ	

ตั้งหลักสูตรนักธรรม	:	วางรากฐานการศึกษาพระพุทธศาสนา	 ๑๖๑

	 ในประเทศไทย	

จัดท�าเนียบพระอารามหลวง	:	วางระเบียบพระอารามหลวง	 ๑๖๙

	 เป็นครั้งแรก	

แบบภาษาไทยที่ใช้เขียนบาลี	แบบพินทุ	:	ทรงวิวัฒน์วิธีเขียนบาลี	 ๑๗๕

	 ในประเทศไทย	

ระเบียบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	:	รูปแบบของการเป็นชาวพุทธ	 ๑๗๙

พระมงคลวิเสสกถา	:	การประยุกต์พุทธธรรมกับการเมือง	 ๑๘๑

	 การปกครอง	

ภาษาและวรรณกรรม	:	พระอัจฉริยภาพด้านมนุษยศาสตร์	 ๑๘๕

สงฺฆปิตโร	สงฺฆปรินายโก	:	ทรงเป็นพระสังฆบิดรและผู้น�ารอบด้าน	 ๑๙๑



	 ในงานฉลองโรงเรียนมนุษยนาควิทยาทาน	 อันสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์

เฉลิมพระเกียรติยศ	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		

ณ	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุข	 และ	

จะทรงเปิดในวันท่ี	 ๒	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๖๗	 พระญาณวราภรณ์(๑)	 กับ	

พระเทพกวี(๒)	 วัดบวรนิเวศ	 ได้ปรารภจะพิมพ์พระราชหัตถเลขาแห่งพระบาท

สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๕	 ซ่ึงพระราชทานแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 แต่

ข้าพเจ้าได้ตรวจแล้วเห็นว่าพระราชหัตถเลขาที่ค้นได้	 เนื้อความไม่ค่อยติดต่อ

กัน	และไม่สู้เหมาะแก่งานนี้นัก

	 อนึ่ง	 ข้าพเจ้าเคยทราบมาแต่ก่อนว่า	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ทรง

พระนิพนธ์หนังสือไว้	๒	เรื่อง	และได้ทรงแสดงพระด�าริไว้ว่า	หนังสือ	๒	เรื่อง

นัน้	ควรจะพมิพ์แจกเป็นทีร่ะลกึถงึพระองค์	เมือ่ส้ินพระชนม์แล้วได้	เรือ่งหนึง่

คือต�านานวัดบวรนิเวศ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ได้โปรดฯ	ให้พิมพ์แจก

เมื่อถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 แล้ว	 ยังคงเหลืออยู่อีก

เรื่องหนึ่ง	คือเรื่องพระประวัติซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	ทรงพระนิพนธ์เล่า

เป็นเรื่องพระประวัติของพระองค์เอง	ตั้งแต่ยังเยาว์มาจนทรงผนวช	ตราบเท่า

ได้เป็นพระราชาคณะ	 เร่ืองนี้ยังหาได้พิมพ์ไม่	 ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า	 ไม่มีหนังสือ

เร่ืองอืน่จะสมควรพมิพ์แจกในงานฉลองอนสุาวรีย์	เฉลมิพระเกยีรตยิศสมเดจ็

พระมหาสมณเจ้าฯ	ยิง่กว่าเรือ่งพระประวตัติรสัเลา่	และหนงัสอืเรือ่งนัน้จะเอา

ไว้พิมพ์ในโอกาสอื่นต่อไปก็ไม่เหมาะยิ่งกว่าพิมพ์แจกในงานฉลองอนุสาวรีย์

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ในคร้ังนี	้ ได้แจ้งความที่คิดเห็นแก่ท่าน	 ก็เห็น

ชอบด้วย	ข้าพเจ้าจึงรับให้พนกังานในหอพระสมดุฯ	เป็นธุระจัดการพมิพ์ถวาย	

ค�ำน�ำเมื่อพิมพ์ครั้งที่ ๑

(๑)	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(๒)	พระเทพกวี	(ฉนฺโน	มณี	ป.๔)	ภายหลังลาสิกขา



ข้าพเจ้าได้เลือกพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ๔	 พระรูป	 ซ่ึงฉายต้ังแต	่

ยังทรงพระเยาว์	 และต่อมาจนทรงผนวช	 อันมีอยู่ในคลังรูปของหอพระสมุด

ส�าหรับพระนคร	 ให้พิมพ์ประกอบในหนังสือเร่ืองพระประวัติตรัสเล่านี้ด้วย		

เสียดายอยู่หน่อยที่พระรูปซ่ึงฉายเมื่อทรงพระเยาว์ที่สุดนั้นรูปเดิมเก่าแก่มัว	

มาก	โรงเรียนเพาะช่างผู้จ�าลองจะท�าให้ชัดเจนดีกว่าที่ปรากฏไม่ได้	จะทิ้งเสียก็

เสียดาย	จึงเอาเข้าไว้ด้วยกับรูปโรงเรียนอีกหนึ่งรูป

	 หนังสือเร่ืองพระประวัติตรัสเล่านี้	 ข้าพเจ้าได้ทราบว่า	 เหตุที่สมเด็จ	

พระมหาสมณเจ้าฯ	 จะทรงพระนิพนธ์นั้น	 ด้วยทรงปรารภว่าศิษยานุศิษย์ของ

พระองค์โดยมาก	ได้ทราบเร่ืองพระประวตั	ิต่อเมือ่พระองค์ทรงพระเกยีรตยิศ

สูงแล้ว	 แต่เร่ืองพระประวัติชั้นเดิมพระองค์ได้เคยทรงประสบทุกข์สุข	 และ

พยายามเลี้ยงพระองค์มาอย่างไร	หามีใครในเหล่าศิษยานุศิษย์จะทราบไม่	จึง

ทรงพระนิพนธ์เล่าเร่ืองพระประวัติของพระองค์	 ตั้งแต่ประสูติมาจนถึงได้รับ

พระสุพรรณบัฏเป็นกรมหมื่น	 และเป็นพระราชาคณะ	 ตั้งพระหฤทัยจะทรง	

แต่งเพยีงเท่านัน้เอง	หาได้ทรงแต่งคา้งอย่ไูม	่พเิคราะห์ดตูามโวหารทีท่รงเลา่นี้

กเ็ห็นสมจริงตามค�าทีก่ล่าว	ด้วยทรงยกเร่ืองพระประวตัขิองพระองค์เป็นนทิศัน-

อุทาหรณ์ประทานโอวาทแก่ศิษยานุศิษย์มีอยู่ในนั้นตลอดเร่ือง	 ข้าพเจ้าเชื่อว่า

บรรดาผู้ที่ได้รับสมุดเล่มนี้ไป	 จะเป็นศิษยานุศิษย์	 ของสมเด็จพระสมณเจ้าฯ	

กต็าม	หรือทีม่ไิด้เป็นศษิยานศุษิย์กต็าม	คงชอบใจอ่านมใิคร่จะเว้นตัว	และเชือ่

ว่าบรรดาผู้อ่านคงอนโุมทนาในการท่ีพระญาณวราภรณ์และพระเทพกวใีห้พมิพ์

เร่ืองพระประวตัติรัสเล่าของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส

ให้แพร่หลายและรักษาไว้มิให้สูญเสีย

																														สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่	๒๖	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๖๗
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พระประวัติตรัสเล่า*
ของ

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

๑. ครำวประสูติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ	 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามที่	๔	ในพระบรมราชจักรีวงศ์	เป็นพระบรมชนก-

นาถ	 เจ้าจอมมารดาแพ	 พระสนมเอกในรัชกาลที่	 ๔	 เป็นเจ้าจอมมารดาของ

เรา	 เราประสูติที่ต�าหนักหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน	มุขหลัง	 ที่เรียกว่าท้อง

พระโรงหลัง	 ถัดโรงละครออกไป	 ในพระบรมมหาราชวัง	 เมื่อวันพฤหัสบด	ี

เดือน	๕	แรม	๗	ค�่า	 ปีวอก	ยังเป็นเอกศก	จุลศักราช	๑๒๒๑	ตรงกับวันที่	

๑๒	 เมษายน	 พุทธศักราชท่ีใช้ตามธรรมเนียมในบัดนี้	 ๒๔๐๓	 เวลาบ่าย	 ๑	

โมง	๓๖	ลิบดา	ตามโหราศาสตร์สยาม	พระอาทิตย์สถิตราศีเมษ	องศา	๑	เป็น

วันเนาว์	 หลังวันมหาสงกรานต์	 หน้าวันเถลิงศกที่ขึ้นจุลศักราชใหม่	 ได้ฟังค�า	

ผู้ใหญ่เล่าว่า	 พอเราประสูติแล้ว	 อากาศที่ก�าลังสว่าง	 มีเมฆต้ัง	 ฝนตกใหญ	่

จนน�้าฝนขังนองชาลาต�าหนัก	 ทูนกระหม่อมของเรา	 ทรงถือเอานิมิตนั้น	 ว่า

แม้นกับคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ	ณ	 ควงไม้ราชายตนพฤกษ์	 ฝนตก

พร�าสิ้น	 ๗	 วัน	 มุจลินทนาคราชเอาขนดกายเวียนพระองค์	 และแผ่พังพาน

เหนือพระเศียรเพ่ือมิให้ฝนตกถูกพระองค์	 คร้ันฝนหายแล้วจึงคลายขนด	

จ�าแลงกายเป็นมาณพหนุ่มเข้ามายืนเฝ้าเฉพาะพระพักตร์	 จึงพระราชทานนาม

เราว่า	พระองค์เจ้า	 “มนุษยนาคมานพ”	แต่เราได้พบในภายหลังเมื่ออ่านบาลี

*	เริ่มทรงพระนิพนธ์	เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๕๘
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เข้าใจแล้ว	 ในบาลีมหาวรรคพระวินัยเล่ม	 ๑	 ตอนทรมานอุรุเวลกัสสปชฎิล		

ค�าว่า	 “มนุสฺสนาโค”	 หรือ	 “มนุษยนาค”	 นั้น	 เป็นค�าเรียกพระพุทธเจ้า	 คู่กับ	

ค�าว่า	 “อหินาโค”	 หรือ	 “อหินาค”	 เป็นค�าเรียกพระยานาคท่ีเป็นชาติงู	 เช่นนี	้	

ค�าว่า	 มนุษยนาค	 ก็เหมือนค�าว่า	 บุรุษรัตน	 หรือ	 มหาบุรุษ	 ที่ใช้เรียกท่านผู้	

สูงสุดในหมู่มนุษย์	 คือ	 พระพุทธเจ้าและพระเจ้าแผ่นดิน	 	 เมื่อเรายังเยาว์แต่	

จ�าความได้แล้ว	 ได้ตามเสด็จทูนกระหม่อมไปวัดราชประดิษฐ์เนืองๆ	 คราว

หนึ่งได้ยินตรัสถามสมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺสเทว	 สา)	 คร้ังนั้นยังเป็นพระ

ศาสนโศภนว่า	 คนชื่อคนมีหรือไม่	 สมเด็จพระสังฆราชนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่ง	 แล้ว

ถวายพระพรทูลว่าไม่มี	 ทรงชี้เอาเราผู้นั่งอยู่เบ้ืองพระปฤษฎางค์ว่า	 นี่แนะคน

ช่ือคน	 แต่นั้นเราสังเกตว่าทรงพระส�ารวล	 และสมเด็จพระสังฆราชก็เหมือน

กัน	 แปลชื่อมนุษยนาคมานพ	 ตามวิกัปป์ต้นว่า	 “หนุ่มน้อยนาคจ�าแลงเป็น

คน”	แต่ศัพท์มคธที่แปลว่า	คนหนุ่ม	นั้น	สอบสวนได้แน่ในบัดนี้ว่า	“มาณโว”	

คือ	มาณพ	แต่ในพระราชหัตถเลขาพระราชทานนามนั้นเป็น	 “มานพ”	ที่ตรง	

ศัพท์มคธว่า	 	 “มานโว”	 และแปลว่า	 “คน”	 หรือ	 “เชื้อสายของท่านมนุ”	 ศัพท	์

สันสกฤตก็เป็นเช่นเดียวกัน	 แต่คร้ังนั้นหนังสือและภาษาอันเป็นเคร่ือง

สอบสวนยังหามีแพร่หลายเหมือนในกาลนี้ไม่	 แปลตามวิกัปป์หลังว่า	 “คนผู้

เป็นมนุษยนาค”	 หรือ	 “คนผู้เป็นนาคในมนุษย์”	 ศัพท์ว่า	 นาค	 ในวิกัปป์นี้	

หมายความว่า	ผู้หลักผู้ใหญ่	เราเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่	๔๗	ของทูนกระหม่อม	

และเป็นพระองค์เจ้าท่ี	 ๔	 ของเจ้าจอมมารดาของเรา	 ผู้มีพระองค์เจ้า	 ๕	

พระองค์

รุ่งขึ้นอีกปีหนึ่ง	 	 คือพระพุทธศักราช	 ๒๔๐๔	 เจ้าจอมมารดาของเรา

ถึงแก่กรรม		เราจึงจ�าเจ้าจอมมารดาของเราหาได้ไม่



11

พระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
พระรำชทำนพระนำม

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
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คำถำพระรำชนิพนธ์อักษรอริยกะ
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เอวํนาโม อยํ โหตุ มนุสฺสนาคมานโว

อิจฺเจว วิสฺสุโต โหตุ อสฺมึ ราชกุเล วโร

สุขี อยํ โหตุ สทา อโรโค

มหานุภาโว นิรุปทฺทโว จ

อทฺโธ มหตฺถี ธนวา ยสสฺสี

โหตุํ ปติฏฺา สกาตกานํ

สทา สมตฺโถว อตนฺทิโต จ

ทีฆายุโก โหตุ จิรฺจ ชีวี

สมฺมา สกํ รกฺขตุ มาตรมฺยํ

สุทฺธํ สทา เกนปิ อปฺปสยฺหํ

วํสํ เปตํุ ปิตุโน สกสฺส

 สิทฺธิ อสฺตุ.

คำถำพระรำชทำนพระนำม

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
จำกพระรำชหัตถเลขำอักษรอริยกะ
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ค�ำแปลคำถำ

กุมารนี้จงมีนามว่า	 “มนุษยนาคมานพ”	 ดังนี้เถิด	 ขอกุมารผู้ปรากฏ

โดยนามอย่างนี้	 จงเป็นผู้ประเสริฐในราชตระกูลนี้	 จงมีความสุขไม่มีโรค	 มี

อานุภาพใหญ่ไร้อุปัทวะ	 และเป็นผู้มั่งคั่ง	 ได้ผลประโยชน์มาก	 มีทรัพย์	 มี

อิสริยยศ	 ทุกเมื่อ	 อนึ่ง	 ขอกุมารนี้จงเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน	 สามารถเป็นที่พึ่ง

แห่งหมู่ญาติของตนได้	 จงมีอายุยืนอยู่นาน	 รักษามารดาของตนไว้จงดี	 ให้

ปราศจากราคีอย่าให้ใครข่มได้เพื่อด�ารงวงศ์ตระกูลบิดาของตนไว้

ขอจงสัมฤทธิ์เทอญ
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๒. ครำวเป็นพระทำรก

เร่ิมแรกเราจ�าความได้	 อายุเท่าไรบอกไม่ได้	 เราอยู่ท่ีต�าหนักพระเจ้า

บรมวงศ์เธอในรัชกาลที่	 ๓	 กรมหลวงวรเสฐสุดา	 คร้ังนั้นยังไม่ได้ทรงกรม	

ทรงพระนามพระองค์เจ้าบุตรี	 เจ้าจอมมารดาของท่านกับของเราเป็นญาติกัน

เราเรียกท่านว่า	เจ้าครอกป้า	ภายหลังเมื่อค�าว่าเจ้าครอกล่วงสมัยแล้ว	เปลี่ยน

เรียกว่าเสด็จป้า	 เรียกคุณยายท้าวสมศักดิ์	 คือเจ้าจอมมารดาอึ่ง	 เจ้าจอม

มารดาของท่านว่า	คุณยายแม่	ที่แปลว่าแม่เฒ่า	ที่เจ้านายในรัชกาลที่	๕	ผู้เป็น

พระญาติข้างเจ้าจอมมารดาเรียกอย่างนั้นตรงๆ	 เวลานั้นเราก�าลังเจ็บ	 แต่รู้ใน

ภายหลังว่าเป็นทรางขโมย	 เจ็บมากน่ากลัวไม่รอด	 เมื่อเราจ�าได้นั้น	 ก�าลังฟื้น	

จ�าขุนทารกรักษา	(นาค)	ผู้รักษาได้	แกเป็นคนแก่	ดูเหมือนตกกระแล้ว	แต่ผม

ยังด�า	ไว้ผมเปีย	น�้าใจดี	พูดอ่อนหวาน	เราเป็นทารกและก�าลังเจ็บ	เข้าหาและ

นั่งตักแกได้	ด้วยไม่กลัวแกจะให้กินยา	แกคงมีอุบายปลอบให้กินยา	แต่ได้ยิน

ว่าเรากินยาง่าย	บางทีเป็นเพราะเจ้าครอกป้าของเราฝึกให้เจนมาก็ได้	ท่านทรง

เล่าให้ฟังว่า	ท่านจ้างให้กินยาถ้วยละ	๑	บาท	 เงินที่รับจ้างได้นั้นกองไว้ข้างตัว	

พอลืมก็กลับมาเป็นค่าจ้างใหม่	 เมื่อเขื่องขึ้นหน่อย	 ไม่ต้องมีใครจ้าง	 เป็นแต่

ได้รับค�ายอว่าเสวยยาง่าย	 ดีกว่าท่านพระองค์ชายใหญ่	 คือกรมหลวงพรหม-	

วรานุรักษ์	 เท่านั้นก็พอ	 เหตุไฉนเราจึงต้องไปอยู่ต�าหนักเสด็จป้ากรมหลวง	

วรเสฐสุดานั้น	 มีค�าเล่าว่า	 ในวันเผาศพเจ้าจอมมารดาของเราท่ีวัดราชาธิวาส	

พอกลับมาถึงต�าหนักของเรา	ยังไม่ทันขึ้น	เราร้องไห้ดิ้นรนไม่ยอมขึ้น	ชี้มือไป

ทางต�าหนักเสด็จป้ากรมหลวงวรเสฐสุดา	 ที่อยู่ไม่ไกล	 ถนนสายเดียวกัน	 แต่

ข้างละฟาก	 ครั้นเขาพาไปถึงนั่น	 หยุดร้องไห้	 ท่านรับเลี้ยงไว้ตั้งแต่วันนั้น	 แต่

อย่างไร	เราจึงไม่ได้อยู่ที่นั่นจนโต	หารู้แน่ไม่	มีค�าเล่าว่า	ท่านถูกระแวงว่าเลี้ยง

เด็กผู้ชายไม่ขึ้น	กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์	ได้เคยเสด็จไปอยู่ที่นั่น	ก็ประชวร

ออดแอด	เราอยู่ที่นั่นก็เจ็บใหญ่



16

เมื่อเรามาอยู่ที่ต�าหนักของเรา	ได้อยู่ในความดูแลของคุณยายท้าวทรง-

กันดาน	 (ศรี)	 ยายตัวของเรา	 ในเวลาเจ้าจอมมารดาของเราถึงแก่กรรม	 ยาย

เราต้องดูแลเจ้าหลาน	๔	พระองค์	ส่วนน้องหญิงบัญจบเบญจมานั้น	เสด็จป้า	

กรมหลวงวรเสฐสุดาทรงรับเอาไปเล้ียงต้ังแต่วันประสูติ	 อยู่ท่ีต�าหนักท่าน

ตลอดมา	 จนเธอสิ้นพระชนม์จากท่านไป	 เมื่อพระชันษาของเธอได้	 ๓๒	 ปี	

นึกดูถึงใจยาย	 เห็นหลานก�าพร้าแม่แต่ยังเล็กๆ	 จักมีความสงสารสักเพียงไร	

และจักรู้สึกว่าตกเป็นภาระของท่านสักเพียงไร	 เป็นเดชะบุญของพวกเรา	 เรา	

มียายดี	 มีสามารถในกิจการ	 รู้จักหาทรัพย์และเก็บหอมรอมริบ	 สมบัติของ

พวกเราจึงปราศจากอันตราย	 และพวกเราก็ได้รับท�านุบ�ารุงมาเป็นอันดี	 เป็น

ธรรมดาของผู้ใหญ่ย่อมเอ็นดูเด็กคนน้อยมากกว่า	 น้องหญิงของเราไม่ได้อยู่

ด้วยยาย	ถัดมาก็ถึงเรา	ยายจึงรักเรามากกว่าหลานอื่น	เป็นเช่นนี้ตลอดมาจน

ท่านถึงแก่กรรม	 เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในสงฆ์แล้ว	 นอกจากธรรมดาเสกสรร	 ยัง

เป็นโชคของเราอีก	ที่ท่านผู้ใหญ่อื่นชอบเรามากเหมือนกัน

เมื่อยังเล็กเราพอใจเล่นเป็นพระ	 ครองผ้า	 บิณฑบาต	 ฉัน	 อนุโมทนา	

เทศนา	 เพียงเท่านี้จะว่าเป็นนิมิตก็ไม่เชิง	 เพราะนี้เป็นการเล่นสนุกของเจ้า

นายอื่นด้วย	 	 แต่เรามีตาลปัตรแฉกส�าหรับพระราชาคณะ	 พระนิกรมมุนี	

(เบญจวรรณ)	เจ้าวัดพระยาท�า	ผู้เป็นญาตินับเป็นชั้นตา	ท�าให้	ใบพัดเอาอะไร

ท�าและท�าอย่างไร	 บอกไม่ได้	 เป็นอย่างหักทองขวาง	ด้ามงาหรือกระดูก	 นี้จะ

ถือว่าเป็นนิมิตก็เข้าที

นอกจากได้ความสังเกตจากผู้ใหญ่โดยธรรมดาของเด็ก	 เราได้รับ

ความศึกษาเป็นคร้ังแรกท่ีนกพนักงาน	 ซ่ึงเราเรียกว่า	 คุณยายนก	 อายุเท่าไร

ไม่แน่	 แต่ยังเด็กมาก	 ยายของเราฝากให้เรียนหนังสือไทย	 ไปเรียนเป็นเวลา	

แล้วกลับมาต�าหนัก	 ขอบคุณๆครูนกของเรา	 แกเป็นผู้มีใจดี	 มีอัชฌาสัย	

เยือกเย็น	ไม่ดุ	น่ารักน่านับถือ	เป็นผู้มีสัตย์	ไม่กลับค�าให้เสียความวางใจ	แรก

แกสอนให้อ่านและจ�าตัว	ก	ข	เพียง	ก	ถึง	ง	และว่าถ้าจ�าได้แล้ว	วันนั้นจักให้



พระเจ้าอัยยิกาเธอ	กรมหลวงวรเสฐสุดา	ผู้ทรงอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตลอดถึงสมัยทรงผนวช
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หยุดและให้เล่น	เราเชื่อแก	อ่านครู่เดียวจ�าได้	แกให้หยุดจริงๆ	แต่ในวันหลังๆ	

แกเห็นว่าเรียนวันละตอนคล่องแล้ว	 แกก็เพ่ิมเป็นสองตอนข้ึน	 แจกลูกวันละ

ไม่ถึงแม่หรือแม่หนึ่งขึ้นไปโดยล�าดับ	 เราเชื่อคุณครู	 เราสมัครท�าตามด้วยไม่

พักเดือดร้อน	 เรียนแต่อ่าน	 ไม่ได้หัดเขียน	 ความรู้หนังสือที่เราได้จากแกครั้ง

นั้น	 ไม่เท่าไรนัก	 แต่เราได้คุณสมบัติส�าคัญจากแก	 คือรู้จักสมัครท�าตามค�า

ของครู	เป็นเหตุไม่ต้องถูกเคี่ยวเข็ญถูกดุถูกตี	เพราะการเล่าเรียนเลย	เรียนใน

ส�านักครูผู้ใด	ครูผู้นั้นรัก	ทุกคราวมา	ครั้นเราเป็นครูเขาขึ้นเอง	เราก็ไม่ชอบดุ	

แม้ปกติของเรามีโทสะเป็นเจ้าเรือน

เมือ่อายไุด้	๗	หรือ	๘	ปี	ได้เร่ิมเรียนหนงัสอืขอมกบัพระยาปริยตัธิรรม-

ธาดา	 (เปี่ยม)	 คร้ังยังเป็นหลวงราชาภิรม	 ปลัดกรมราชบัณฑิต	 ที่พระที่นั่ง

สุทไธศวรรย์	 พร้อมด้วยเจ้าพี่หลายพระองค์	 อันท่ีจริงเรียนมคธภาษา	 แต	่

ต้องเรียนตั้งแต่อ่านหนังสือขอมท่ีเป็นเคร่ืองใช้เขียนและจารต�าหรับเรียน	

เรียกอย่างหมิ่นเหม่แต่บุพพภาคว่า	 เรียนหนังสือขอม	 ใครชักน�าให้ไปเรียน	

หารู้ไม่	 ในเวลานี้เราก็หลากใจว่า	 อายุเท่านั้นเร่ิมเรียนมคธภาษาแล้ว	 เราเป็น

เด็กท่ีสุดในหมู่เจ้านายผู้เรียนอย่	ู ตั้งแต่หัดอ่านหนังสือขอมตลอดถึงเรียนบท

มาลาที่เรียกไวยากรณ์ในบัดนี้	 อาจารย์ล�าบากมาก	ต้องเขียนต่อลงในสมุดด�า

ให้ศิษย์ทุกพระองค์	 ต่อขึ้นคัมภีร์	 คืออรรถกถาธรรมบท	 จึงค่อยสะดวก	 ไม่

ต้องเขียน	 อาจารย์ของเราแกมีใจดีเยือกเย็น	 แต่แกเป็นข้าราชการฝ่ายหน้า	

แกไม่อาจตั้งตัวเป็นอาจารย์	 แกถ่อมตัว	 แกไหว้พวกเรา	 พูดอย่างอ่อนน้อม	

เราหาได้ความรักใคร่สนิทสนมฉันครูกับศิษย์ไม่	 ออกจะเห็นเป็นครูชั้นเลว	

แต่ก็ยังคมคือยกมือไหว้แก	 เราเรียนต่อมากับท่านอาจารย์นี้จนถึงรัชกาลที	่

๕	 แต่ย้ายสถานมาเรียนท่ีเก๋งกรงนกหรือสกุณวัน	 เรียกชื่ออย่างนั้น	 เพราะ

เดิมมีกรงนกใหญ่	 ท�าเขาและป่าไว้ในนั้น	 เลี้ยงนกและสัตว์จตุบทเล็กๆ	 เรา

จ�าได้ว่ามีกระจง	 มีเก๋งอยู่สี่ทิศของกรงนก	 แต่ในเวลาที่มาเรียนนั้นกรงนกร้ือ	

เสียแล้ว	 ท�าเป็นศาลาใหญ่	 ชื่อเก๋งวรสภาภิรมย์	 ที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา-	
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ศรีสุริยวงศ์	 คร้ังยังเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์	 ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน	 นั่งว่า

ราชการ	 เก๋งหลงัท่ีเราเรียนหนงัสือนัน้	 ช่ือราชานอุาสน์	 อยู่หน้าพระทวารเทเวศร-

รักษาแห่งพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย	 มีทางเดินคั่นในระหว่างเท่านั้น	 แต่เรียน

อยู่ไม่นานก็เลิก	เราเรียนถึงแปลอรรถกถาธรรมบทบั้นปลายผูกสอง	พอเข้าใจ

ความท้องเร่ืองได้เมื่ออาจารย์สอนให้แปลแล้ว	 แต่ยังผสมเอาความเองไม่ได	้

ความรู้ที่ได้ในการเรียนนี้	 คืออ่านหนังสือขอมออก	 รู้จักศัพท์มคธข้ึนบ้าง	 น�า

ให้เข้าใจภาษาไทยกว้างออกไป

เราจ�าได้ว่า	การเล่นตุ๊กตา	ก็ให้ความรู้ได้เหมือนกัน	เล่นตุ๊กตาตัวใหญ่	

เรารักตุ๊กตาเป็นลูก	 เราได้ความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ของเราท่านรักเราอย่างไร	 นี้เป็น

กตัญญู	 เราเอาอย่างผู้ใหญ่ท�าให้แก่ตุ๊กตา	 หรือจักท�าแก่คนภายหน้า	 นี้เป็น	

บุพพการี	 และยังรู้จักเย็บผ้า	 ผสมสีย้อมผ้าเคร่ืองแต่งตัวตุ๊กตาและอื่นๆ	 อีก	

เล่นตุ๊กตาตัวเล็กๆ	 น�าให้เราสังเกตวิธีจัดเหย้าเรือนและจัดการงานของผู้ใหญ	่

เพื่อจ�าเอามาเล่นตุ๊กตา	 การเล่นหุงข้าวต้มแกง	 ก็ให้ความรู้ในทางปรุงอาหาร	

แต่เสียดายว่าไม่สนใจ	จึงไม่สันทัด

แม้เราเป็นผู้ก�าพร้าแม่	 แต่เราได้อัสสาสะคือความอุ่นใจในทูน

กระหม่อมของเรา	 ท่านทรงกับพวกเราโดยฉันพ่อกับลูก	 ไม่ทรงท�าพระยศ	

พระอย่างโดยฐานเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 ที่ห่างเหินจากพระเจ้าลูกยาเธอ	

ชั้นพระองค์เจ้า	 หรือพูดตามค�าสามัญว่า	 ลูกเมียน้อย	 เวลาเสวยพวกเรา	

นั่งล้อมอยู่ใกล้โต๊ะเสวย	 คอยเล่ือนเคร่ือง	 ไม่ทันใจ	 ทูลขอก�าลังเสวยก็ม	ี	

เสด็จไปข้างไหนก็พรูตามเสด็จ	 ถ้าเสด็จโดยพระราชยาน	 ก็ทรงรับขึ้น	

พระราชยาน	ที่ยังเล็กโปรดให้นั่งบนพระเพลาบ้าง	 ซอกพระปรัศว์บ้าง	ที่เขื่อง

โปรดให้นั่งหน้าพระเพลา	 เราจ�าได้ว่า	 เมื่อคร้ังโสกันต์	 พี่พักตร์พิมลพรรณ

ที่เมืองเพชรบุรี	 วันหนึ่งเราตามเสด็จลงจากเขามไหศวรรย์ไปรับกระบวน

แห่ไม่ทัน	 แม่นมอุ้มไปดักกลางทาง	 สอนให้เราทูลขอให้ทรงรับท่านให้หยุด	

พระราชยานรับเราขึน้ด้วย	ประทบัทีไ่หน	พวกเรากน็ัง่ล้อมเบือ้งพระปฤษฎางค์	
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ต้นฉบับพระประวัติตรัสเล่า
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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เรามีความอิ่มใจว่า	 แม้เรายังเล็ก	 เราก็พอเป็นประโยชน์แด่ทูนกระหม่อมของ

เราได้บ้าง	 ท่านทรงใช้เราหยิบพระศรี	 (คือหมากเสวย)	 ก็มี	 พระสุพรรณศรี		

(คือบ้วนพระโอฐองค์น้อย)	 ก็มี	 โปรดให้เชิญพระแสงบ้างเชิญธารพระกรบ้าง	

บางคราวถูกเชิญพร้อมกันทั้งสองอย่าง	หนักก็หนัก	มือเล็กก�าไม่ค่อยรอบ	แต่

อิ่มว่าเป็นผู้แข็งแรง	ทรงใช้การหนักได้

เมื่อกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์จะทรงผนวชเป็นสามเณร	 ทูนกระหม่อม	

ทรงพระอนุญาตให้เรามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารด้วยเจ้าพี่	 เราดีใจนี่กระไร	 เมื่อ

ออกมาอยู่	 ได้พบและคุ้นเคยกับพวกผู้ชายท้ังพระเณรทั้งคฤหัสถ	์ ได้เรียนร้	ู

อัชฌาสัย	 มีท้ังดีทั้งเลว	 และมีช่องท่ีได้ตามเสด็จเจ้าพี่ไปข้างไหนๆ	 บ่อยๆ		

กว่าอยู่ในวัง	 ติดวัดเหมือนปลาเคยอยู่ในน�้าต้ืน	 ได้ออกมาน�้าลึก	 มีธุระที่จะ

ต้องเข้าไปค้างคืนในวัง	 ช่างไม่สมัครเสียจริงๆ	 อยู่ก็ไม่สนุก	 ฟังผู้หญิงพูดก็

ไม่คมคาย	เมื่ออยู่วัดได้เรียนปริยัติกับพระปริยัติธรรมธาดา	(ชัง)	ครั้งยังเป็น	

หลวงศรีวรโวหาร	นายด้านกรมราชบัณฑิต	ผู้บอกภิกษุสามเณรวัดนั้นอยู่บ้าง	

การอยู่วัดมีประโยชน์ท�าให้ใจและอาการเป็นผู้ชายเร็ว	แปลกกว่ามาอยู่ต่อเมื่อ

บวชเณรทีเดียว	ที่มักจะมีอาการผู้หญิงติดมา	ไม่องอาจ	แต่อีกทางหนึ่งได้ยิน

ค�าที่ยังไม่ควรจะได้ยินเร็วเกินไป

ทูนกระหม่อมของเราเสด็จประพาสหัวเมืองเนืองๆ	 พวกเราอยาก

ตามเสด็จเสียนี่กระไร	 ผู้ใดได้ไป	 เป็นโชคของผู้นั้น	 แต่เรามักจะแคล้วคลาด	

จ�าได้ว่าได้ไปพระปฐมเจดีย์	 กรุงเก่า	 เมืองเพชรบุรี	 เกาะจาน	 แขวงเมือง

ประจวบคีรีขันธ์	 (คือเมืองกุย)	 คราวมีสูรย์เท่านั้น	 แม้อย่างนั้น	 สองคราว

หลัง	 หาได้ไปในเรือพระที่นั่งไม่	 คราวไปเพชรบุรี	 ไปเรือล�าเดียวกับเสด็จป้า	

กรมหลวงวรเสฐสุดา	 คราวไปเกาะจานไปเรือล�าเดียวกับกรมหลวงพรหม-	

วรานุรักษ์	 ซ่ึงยังเป็นสามเณร	 และตามเสด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ	์	

เสด็จพระอุปัชฌายะของเราไป
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พอเสดจ็กลบัจากเกาะจาน	ทนูกระหม่อมทรงพระประชวรไข้ป่า	ประมาณ	

ว่าเดือนเศษไม่ถึงคร่ึง	 สวรรคต	 เมื่อวันพฤหัสบดี	 เดือน	 ๑๑	 ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า		

ปีมะโรง	 สัมฤทธิศก	 จุลศักราช	 ๑๒๓๐	 ตรงกับวันท่ี	 ๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.	

๒๔๑๑	 เวลา	 ๑	 ยามเศษ	 เวลานั้น	 เรามีอายุได้	 ๘	 ขวบคร่ึง	 รู้จักเศร้าโศก

เสียดายบ้างแล้ว	 แต่ยังรัวเต็มที	 สมเด็จของพวกเรา	 คือพระบาทสมเด็จ	

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้เสวยราชสมบัติแต่พระชันษายังพระเยาว์เพียง	

๑๖	 ปี	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน	

ต่อเมื่อพระชันษาได้	 ๒๑	 ปี	 ทรงอุปสมบทแล้วจึงได้ทรงราชการเต็มที่	 เรา

ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งความเป็นไปของพวกเราเป็นคร้ังแรก	 คนผู้

เคยนับถือและฝากตัวก็จืดจางไป	 คนที่เราไม่เคยเกรง	 ก็ต้องเกรง	 ส่วนลาภ

กน่็าจะเป็นตามกนั	 แต่เรายงัเดก็	 ไม่ได้รู้ไปถงึ	 แต่ยงัเป็นโชคของพวกเรามาก

ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ		

ถ้าการณ์กลับกลายเป็นอย่างอื่นไป	 จะซ�้าร้ายกว่านี้เสียอีก	 คร้ังนั้นเรายังเด็ก

นัก	 ไม่รู้คิด	 มารู้เมื่อโตขึ้น	 คิดถึงคร้ังนั้นน่าใจหาย	 คร้ังนั้นพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ก็ก�าลังทรงพระประชวร	 พระอาการมากเหมือน

กัน	 เราได้เห็นเองเมื่อเวลาเขาเชิญเสด็จขึ้นไปถวายน�้าสรงพระบรมศพบน

พระที่นั่งภานุมาสจ�ารูญองค์เดิม	 เรายังรู้ว่าทรงพระประชวรมากอยู่	 ถ้าพลาด

พลั้งลงในเวลานั้น	 การณ์ภายหน้าจักเป็นอย่างไร	 ไม่พักต้องหาโหรพยากรณ์

ก็อาจรู้	 แต่ความเปลี่ยนแปลงแห่งความเป็นไปของพวกเราตามสมัยนี้	 ไม่

เป็นเปล่าจากประโยชน์เสียทีเดียว	 กลับให้ประโยชน์แก่เราในภายหลังอีก	

ท�าให้พวกเราสังเวช	 คิดถึงตัว	 ไม่มีทางก�าเริบ	 หรือแม้เพียงทอดธุระจากการ

แสวงหาความรู้	 ได้เปรียบเจ้านายในรัชกาลท่ี	 ๓	 ที่โดยมากกลับพระองค์

ไม่ทัน	 เพราะเวลาล่วงไปเสียมากแล้ว	 พวกเรายังมีช่องทางพอที่จะท�าตน	

ให้เป็นดุจภาชนะส�าหรับรองรับราชการ	 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	

เจ้าอยู่หัวจะทรงวางลงไป	 สมัยท่ีพวกเรามาถึงเข้าบัดนั้น	 ช่ังเป็นคราวที่พวก

เจ้านายตกต�่านี่กระไร	 แต่พวกเรายังเล็กนักก็ไม่รู้สึกลึกซ้ึงกี่มากน้อย	 แต่
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงพระเจริญกว่า	 คงจะทรง

รู้สึกฝังในพระราชหฤทัยเป็นหนักหนา	 จึงทรงท�านุบ�ารุงพวกเรามาตั้งแต่

ยังเยาว์	 ให้ได้รับศึกษาและฝึกหัดในทางที่สมควรแก่สมัย	 และทรงชุบ

เลี้ยงเมื่อเติบขึ้น	 ให้มีช่องได้รับราชการหน้าที่ใหญ่ข้ึนโดยล�าดับ	 จนได้เป็น

เสนาบดีเจ้ากระทรวงก็หลายพระองค์	 มีพระเดชพระคุณอยู่แก่พวกเราเป็น

ล้นพ้น	 อาศัยเหตุสองประการ	 คือ	 พวกเราท�าตนให้เป็นดุจภาชนะท่ีควร

รองรับราชการ	 และพระมหากรุณาแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	

เจ้าอยู่หัวทรงชุบเลี้ยง	พวกเราจึงกลับมีผู้นับถือย�าเกรงขึ้นอีก

๓. ครำวเป็นพระกุมำร

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม	 ไม่มีพระเจ้าลูกเธอท่ีทรงพระเจริญ	 ท่านทรง	

ใช้พวกเราทั้งชายทั้งหญิง	 และทรงสนิทสนมเหมือนเดิม	 เพราะเหตุนี้กระมัง		

เราจึงได้เลิกเรียนมคธภาษา	 และไม่ได้อยู่วัดต่อไป	 ในพวกผู้ชาย	 ท่านทรงใช้

เรากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์เป็นมาก	 เมื่อกรมพระเทววงศ์-	

วโรปการทรงพระเจริญและเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังแล้ว	 เราสอง

คนได้ช่องตามเสด็จหัวเมืองเนืองๆ	 มา	 ราชการเป็นหน้าท่ีประจ�าตัวเรา	 คือ

เชิญหีบพระมหาสังข์ตามเสด็จในวันสมโภชสามวันและสมโภชเดือนพระเจ้า

ลูกเธอประสูติใหม่ท่ีต�าหนักข้างใน	 เราได้ท�าเป็นคร้ังท่ีสุดเมื่อสมโภชเดือน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี	 เราในคร้ังนั้นจะเรียกว่าเป็นเด็ก	

ไม่ซนทีเดียวดูเหมือนเกินไป	 แต่เราเคราะห์ดี	 ในคราวพี่น้องเกิดความออก	

ช่องต่างๆ	 เผอิญเราติดราชการท่ีต้องอยู่ประจ�าพระองค์บ้าง	 ไปไม่ทันบ้าง	

ก�าลังถูกพี่น้องโกรธ	 ไม่เล่นด้วยบ้าง	 รอดตัวไปทุกที	 นี้เพิ่มคะแนนแห่ง	

ความดีของเราขึ้นทุกที	 กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ	 พื้นของเธอเป็นผู้ไม่ซน	 แต่
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เคราะห์ร้าย	 มักพลอยถูกด้วย	 อีกอย่างหนึ่ง	 เรารู้จักระวังตัว	 การอย่างใดยัง

ไม่เห็นมีผู้ท�า	 หรือผู้ท�ายังไม่เป็นที่วางใจได้ว่าจะไม่เกิดความ	 เราไม่ท�าการ

อย่างนั้น	 คร้ังแรกแต่งตัวใช้เสื้ออย่างฝร่ังขึ้นใหม่	 พวกผู้ชาย	 เรากับสมเด็จ	

เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์	ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งตัวก่อน

ในคราวเสด็จประพาสเมืองต่างประเทศที่เราไม่ได้ตามเสด็จ	ได้กลับไป

อยู่ต�าหนักเสด็จป้ากรมหลวงวรเสฐสุดาเป็นคราวๆ	 เรียนหนังสือไทยหัดอ่าน

โคลงและกลบทต่างๆ	 บ้าง	 เรียนเลขอย่างไทยบ้าง	 เรียนดูดาวบ้าง	 แปลกอยู่		

เสด็จป้าของเราได้รับความฝึกหัดในวิชาของผู้ชายเป็นพื้น	 ศิลปะของ	

ผู้หญิง	 เช่น	 เย็บ	 ปัก	 ถัก	 ร้อย	 ท�าอาหาร	 ที่สุดจนเจียนหมากจีบพล	ู	

เรายังไม่เคยเห็นท่านท�าเองเลย	 เขาว่าท่านท�าไม่เป็นด้วย	 ถึงคราวสมโภช

พระพุทธรูปประจ�าพระชนมพรรษาปีใหม่	 ท่านทรงรับท�าตาข่ายดอกไม้สด

แขวนบุษบกพระคร้ังนั้น	 ๕	 ที่	 คนร้อยดอกไม้เต็มหอกลางต�าหนัก	 เราก็ได้

เข้าหัดร้อย	 แต่จ�าไม่ได้ว่าท่านได้ร้อยด้วย	 และความนิยมของท่านก็ไม่เป็น

ไปในสิ่งที่ผู้หญิงชอบมีดอกไม้เป็นต้น	 ทรงนิยมในทางทรงหนังสือธรรม

ต�านาน	 และเร่ืองของจินตกวี	 ท่านประพฤติพระองค์เป็นหลัก	 ไม่หยุมหยิม

ที่เราดูหมิ่นท่านไม่ได้	 แต่คนอื่นเขาว่าท่านดุ	 เราเห็นท่านเป็นเพียงเฉียบ

ขาด	 แปลกอีกอย่างหนึ่ง	 ไม่เคยเห็นท่านทรงพระสรวงจนเอาไว้ไม่อยู่หรือ

แสดงเสียพระหฤทัยจนวิการ	 เขาเล่าว่า	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า	

เจ้าอยู่หัว	พระบรมชนกนาถ	ผู้ทรงพระเมตตาท่านมาก	สวรรคต	ท่านมิได้ทรง

กรรแสง	 เราได้เห็นเมื่อคร้ังคุณยายสมศักดิ์ถึงอสัญญกรรม	 ท่านไม่ได้ทรง

กรรแสง	แต่คุณยายสมศักดิ์แก่แล้วอายุถึง	๗๕	ก็พอจะกลั้นอยู่	เมื่อน้องหญิง

บัญจบเบญจมาสิ้นพระชนม์	 เธอเป็นผู้ที่ท่านเลี้ยงมาจนสิ้นพระชนม์จากไป	

ท่านก็กลั้นได้ไม่ทรงกรรแสง	 แต่พระอาการเศร้าโศกปรากฏ	 มีเห็นอะไรของ

น้อง	 ไม่สบายพระหฤทัยเป็นต้น	 ดูท่านสมกับคุณยายสมศักดิ์เจ้าจอมมารดา

ของท่านจริงๆ	 เขาสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวต่างๆ	 บางทีท่านจะได้อย่างมาไม่มากก็น้อย	 ได้รับเลี้ยงดูและฝึกหัด
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ในส�านักอาจารย์เช่นนี้		เป็นลาภเป็นเกียรติของเรา

เร่ิมที่ล้นเกล้าฯ	 จะทรงท�านุบ�ารุงพวกเราให้ได้ความรู้	 ทรงตั้งโรงเรียน

ภาษาอังกฤษขึ้นที่ตึกแถวริมประตูพิมานชัยศรี	 ด้านขวามือ	 หันหน้าออก	 มี

นายฟรานสิสชอช	 แปตเตอร์สันเป็นครูสอน	 อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยา

ภาสกรวงศ์	 คร้ังยังเป็นนายราชาณัตยานหุาร	 ว่าทีเ่จ้าหมืน่ศรีสรรักษ์	 เช้าสอน

เจ้านาย	 พวกเรากับหม่อมเจ้าบ้าง	 บ่ายสอนข้าราชการท่ีเป็นทหารมหาดเล็ก	

เราได้เข้าเรียนมาตั้งแต่เปิดโรงเรียน	 คร้ังนั้นเรามีอายุราว	 ๑๒	 ปี	 ครูพูด

ไทยไม่ได้	 สอนอย่างฝร่ังเจ๊ียบ	 หนังสือเรียนใช้แบบฝรั่ง	 ที่สุดจนแผนที่	 ก็

ใช้แผนที่ยุโรปส�าหรับสอน	 เรารู้จักแผนที่ของเมืองฝร่ังก่อนของเมืองไทย

เราเอง	 หัดพูดหัดอ่านแนะให้เข้าใจความเอาเอง	 ไม่ได้หัดให้แปล	 แต่พวก

เราก็พยายามเข้าใจความได้ถึงพงษาวดารอังกฤษ	 สิ่งท่ีเราเข้าใจไม่ได้	 คือ

ไวยากรณ์	 คิดเลขก็ใช้มาตราอังกฤษ	 แต่เราท�าเลขไทยเป็นมาแล้ว	 เรา

คงรู้จักมาตราไทยมาก่อน	 แต่ผู้อื่นที่รู้จักมาตราอังกฤษก่อนมีบ้างกระมัง	

แต่ความรู้เหล่านี้มาช่วยเราเมื่อโตแล้ว	 ให้รู้จักเอามาใช้ในทางข้างไทยเรา	

ด้วยไม่พักต้องเรียนใหม่	 เราได้รู้นิสัยของฝร่ังจากหนังสือเรียน	 ดีกว่าเรียน

แบบท่ีเขาจัดส�าหรับคนไทยในภายหลัง	 เป็นการเหมาะแก่เราผู้ไม่มีช่องทาง

จะไปเรียนที่เมืองฝรั่ง	 ถ้าเวลานั้นเป็นโอกาสเหมือนในชั้นหลัง	 เราคงจะได้รับ	

พระมหากรุณาโปรดให้ออกไปเรียนด้วยผู้หนึ่ง	 เป็นลาภของกรมหลวงสวัสดิ์-

วตันวศิษิฏ์	 พระองค์แรกผู้ได้สบโอกาสนี้	 นอกจากนี้เรายังได้รับค�าแนะน�าใน

การบ้านเมอืงอกี	ทีเ่กดิขึน้เป็นคราวๆ	ทางเมอืงฝร่ัง	และเป็นเวลาเกดิเหตกุารณ์	

เนืองๆ	 เป็นต้นว่าเยอรมันตีเมืองฝร่ังเศสได้	 ราชาธิปไตยของฝร่ังเศสล่ม	

กลายเป็นประชาธิปไตย	 เรากระหยิ่มใจว่าเราได้ความรู้ดีกว่านักเรียนชั้นหลัง

ที่เรียนเฉพาะในเมืองไทยที่เราได้เคยพบ	 ครูของเราแกเป็นฝร่ัง	 แกต้ังตัวแก

เป็นครูเต็มที่	 พวกเราต้องรู้จักฟังบังคับ	 ได้คุณสมบัติเพิ่มข้ึนอีกประการหนึ่ง		

แต่เฉพาะเรา	 คุณครูนกท�าพื้นมาดีแล้ว	 ไม่พักล�าบาก	 เรากับกรมพระด�ารง-

ราชานุภาพเป็นผู้ท่ีครูชอบใจ	 เอาไว้กินอาหารกลางวันด้วยกันแล้วให้เรียน



26

เวลาบ่ายอีกด้วย	 ครูชักน�าให้รู้จักกับฝร่ังอื่นผู้เป็นเพื่อน	 ผลที่ได้จากเรียน

ภาษาอังกฤษนอกจากกล่าวแล้ว	 เขียนหนังสือและแต่งหนังสือเป็น	 ในการ

เรียนต้องหัดลายมือและเขียนตามค�าบอก	 พวกเราก็ร่านเอามาใช้ในภาษาไทย	

เขียนจดหมายถึงกันและกันบ้าง	 แปลเร่ืองฝร่ังบ้าง	 จดบันทึกเร่ืองอย่างอื่น

บ้าง	เขยิบขึ้นไปตามอายุ	จนถึงแต่งจดหมายเหตุราชการ	ที่ได้รับพระราชทาน	

พระราชด�ารัสแนะน�าในทางราชการโดยล�าดับมา

นิสัยของพวกเรา	 เห็นใครเขาท�าอะไร	 พอใจจะท�าบ้าง	 นี้เป็นเหตุให้ได้	

ความรู้จิปาถะ	แม้ไม่ได้เรียนเป็นล�่าสัน	ความรู้เช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ได้เหมือน

กันเมื่อโตขึ้น	 สิ่งท่ีขัน	 ในพระวินัยกล่าวถึงเร่ืองชนิดแห่งดอกไม้ร้อยที่ห้าม	

ไม่ให้ภิกษุท�า	 พระอรรถกถาจารย์ไม่เข้าใจเสียเลย	 แก้ถลากไถลไป	 เจ้าคุณ	

อมราภิรักขิต	(เกิด)	วัดบรมนิวาส	ผู้รจนาบุพพสิกขาวัณณนาก็อีกแล	ไม่เข้าใจ

เหมือนกัน	 เราพบก็เข้าใจ	 เช่น	 ดอกไม้ร้อยชนิดท่ีเรียกว่า	 “ปูริม�”	 แปลตาม	

พยัญชนะว่า	 “ของที่ท�าให้เต็ม”	 โดยความว่า	 “ของที่ท�าให้เป็นวง”	 พระอรรถ-

กถาจารย์แก้ว่า	 เอาตาข่ายวงธรรมาสน์ให้รอบ	 เป็นอาบัติ	 วงไม่ทันรอบส่งให้

ภิกษุอื่นท�าต่อได้	 อันที่จริง	 ปูริม�	 นั้นได้แก่พวงมาลัยท่ีร้อยสวมดอกก็ตาม	

แทงก้านก็ตาม	แล้วเอาปลายเงื่อนทั้งสองผูกบรรจบเป็นวงนั้นเอง	ที่ห้ามไม่ให้

ภิกษุท�า

เมื่ออายุเราได้	 ๑๓	 ปี	 ล้นเกล้าฯ	 โปรดให้ตั้งพิธีโสกันต์เรากับเจ้าน้อง	

อีก	 ๔	 พระองค์	 ที่พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท	 เราเป็นต้น	 กรมพระสมมต-	

อมรพันธ์ุ	 เป็นที่	๒	สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์	 เป็นที่	๓	กรมหมื่น

วิวิธวรรณปรีชา	 เป็นที่	 ๔	 น้องหญิงนงคราญอุดมดี	 เป็นสุดท้าย	 ๔	 ข้างต้น	

อายุ	๑๓	ที่สุด	๑๑		ฟังสวด	๓	วัน	โสกันต์วันศุกร์	เดือนยี่	ขึ้น	๑๒	ค�่า	ปีวอก		

จัตวาศก	 จุลศักราช	 ๑๒๓๔	 ตรงวันที่	 ๑๐	 มกราคม	๒๔๑๕	 เป็นประเพณี

ที่ถือกันมาในพระวงศ์ของทูนกระหม่อม	 ตามพระด�ารัสห้ามของสมเด็จพระ

ศรีสุริเยนทราบรมราชินี	 พระอัยยิกาของเราว่า	 พระชันษายังไม่ถึง	 ๓๐	 ห้าม
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ไม่ให้ตัดจุก	 นี้มาสมเข้ากับธรรมเนียมในพระวินัยว่า	 มีพรรษายังไม่ครบ	 ๑๐	

(ที่นับอายุว่า	 ๓๐)	 ห้ามมิให้เป็นอุปัชฌายะ	 และธรรมเนียมข้างวัดอังกฤษ

ว่า	 ผู้จะเป็นบิชอบ	 คือเจ้าคณะ	 ต้องมีอายุ	 ๓๐	 แล้ว	 ตามธรรมเนียมนี้	 คง

ถือว่าคนที่จัดว่าเป็นผู้ใหญ่แท้	 อายุถึง	 ๓๐	 แล้ว	 ล้นเกล้าฯ	 พระชนม์ยังไม่

ถึง	 ๓๐	 จึงยังไม่ทรงตัดจุก	 เป็นแต่พระราชทานน�้าพระมหาสังข์แล้วโปรด

ให้เจ้านายผู้ใหญ่ที่เราจ�าได้	 กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์	 สมเด็จเจ้าฟ้ากรม

พระยาบ�าราบปรปักษ์	 ทรงตัด	 คราวเราโสกันต์	 ฤกษ์เช้าย�่ารุ่งแล้ว	 เสด็จอาว์	

ผู้เคยทรงตัด	 เสด็จมาไม่ทันสักพระองค์	 โปรดให้กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิ		

พระเจ้าบวรวงศ์เธอคร้ังนั้น	 ที่เปลี่ยนมาเป็นพระเจ้าราชวรวงศ์เธอคร้ังนี้	

ชั้นท่ี	 ๒	 ทรงตัดพระองค์เดียว	 ท่านตัดเรา	 กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ	 และ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แล้ว	 กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์	 และ

สมเด็จกรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 จึงเสด็จมาทันตัด	 กรมหมื่นวิวิธวรรณ-

ปรีชาและน้องหญิงนงคราญอุดมดี	 กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิ	 ทรงตัด	

เจ็บมาก	 บางทีจะเป็นเพราะกรรไกรดื้อ	 แต่ความรู้สึกว่าไม่เทียมหน้าพี่น้อง	

ผู้โสกันต์ไปแล้ว	 น�าให้โทษท่านว่าทรงตัดไม่เป็น	 เราไม่เคยเห็นท่านทรงตัด

ที่ในวัง	 เราก็ส�าคัญว่าท่านไม่เคย	 แต่โดยที่แท้	 ท่านคงเคยในท่ีอื่นมามาก

แล้ว	 คร้ังนั้นมีแห่กระบวนน้อยทางข้างใน	 มีรายการแจ้งในโคลงวิวิธมาลี-	

โสกันต์	 พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๕	 นั้นแล้ว	 แต่รายการท่ีกล่าวถึงในโคลง

นั้น	 โสกันต์คราวปีมะแม	 ก่อนนี้ปีหนึ่ง	 แห่อย่างนี้จัดข้ึนคราวแรกเมื่อปี

มะเมีย	 คร้ังโสกันต์เจ้าพ่ีกาพย์กระนกรัตน์และกรมพระเทววงศ์วโรปการ	

คร้ังนี้เป็นที่	 ๓	 เปรียบกับแห่โสกันต์ทางนอก	 คร้ังรัชกาลที่	 ๔	 แปลกกัน

มาก	 แต่หากจะโปรดให้มีแห่เหมือนอย่างนั้น	 ก็คงไม่ครึกคร้ืนเหมือน	 เพราะ

ผิดเวลา	 ใครเขาจะมาเอาใจจอดอยู่ด้วย	 ทั้งท่านผู้ออกงานก็จะหานางสะ

และข้าหลวงหญิงชายตามไม่ได้ง่าย	 และการโสกันต์ยังจะมีติดกันไปทุกป	ี

อย่างไรก็ต้องกร่อย	 จะท�าให้ล�าบากแก่คนมากและเปลืองเงินมากเพื่ออะไร	
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ล้นเกล้าฯ	 ทรงเลิกแห่นอกเสียนั้นสมควรแท้	 ได้รู้มาว่า	 คร้ังรัชกาลท่ี	 ๓		

พระเจ้าน้องเธอ	 พระเจ้าลูกเธอ	 โสกันต์ในพิธีตรุษเป็นพื้น	 มีแห่เฉพาะ	

บางคร้ัง	 พระเจ้าลูกเธอ	 ดูเหมือนไม่ได้แห่เลย	 เทียบกับคร้ังนั้นก็ยังได้ออก

หน้ากว่า	 ต่อมาถึงคราวพระเจ้าลูกเธอโสกันต์	 โปรดให้แห่ทางในโดยมาก	

เห็นพระราชนิยมชัด	 เป็นธรรมเนียมของเจ้านายผู้ชายจะออกจากพระบรม-

มหาราชวังชั้นใน	ต่อเมื่อทรงผนวชเป็นสามเณร	เราโสกันต์แล้ว	จึงยังอยู่ในวัง

ต่อมา

อายุเราได้	 ๑๔	 ปี	 ถึงการก�าหนดบรรพชา	 แต่ปีนั้นเดือน	 ๗	 ต่อกับ	

เดือน	 ๘	 เกิดโรคป่วงชุกชุม	 ที่ห่างมานานตั้งแต่ปีระกา	 เอกศก	 จุลศักราช	

๑๒๑๑	 หรือ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๒	 มีพระราชด�ารัสสั่งให้เลื่อนไปบวชต่อเมื่อเดือน

เก้า	 ในเวลานั้น	 ยังว่าขานนาคเป็นท�านอง	 ต้องหัดกันมาแต่เนิ่น	 ล�าบาก

ไม่ใช่น้อย	 พระราชครูมหิธร	 (ชู)	 คร้ังยังเป็นหลวงญาณภิรม	 นายด้านกรม	

ราชบัณฑิต	 มีหน้าที่เป็นผู้หัด	 แกเห็นจะเป็นนักร้องดีกระมัง	 แต่เราทนแก	

ไม่ไหว	 ว่าอย่างไรแกก็ติตะบึงไปว่าไม่ถูกๆ	 จนไม่รู้จะว่าอย่างไร	 เลยร้องไห	้

ฉุนแกขึ้นมาบ้าง	 ไม่ยอมหัดกับแกอีก	 นิสสัยของแกคงชอบยั่วให้ศิษย์เจ็บใจ	

และมีอุตสาหะท�าให้ได้	 ส่วนนิสสัยของเราชอบปลอบชอบพูดเอาใจ	 ต่างกัน

เช่นนี้	 อาจารย์เปี่ยมของเรา	 เคยสอนมคธภาษามาก่อน	 แกคงรู้ดี	 แกรับหัด

ส�าเร็จ	มีการทรงผนวช	สมโภชที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยวันหนึ่ง	ทรงผนวช

ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เมื่อวันพฤหัสบดี	 เดือน	 ๙	 ขึ้น	 ๑๔	 ค�่า	 ปีระกา

เบญจศก	จุลศักราช	๑๒๓๕	ตรงกับวันที่	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๑๖	พร้อม

ด้วยกรมพระสมมตอมรพันธ์ุ	 และกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา	 สมเด็จกรม

พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	 คร้ังยังเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ุ	 เป็นพระ

อุปัชฌายะ	 หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิสธาดาเป็นผู้ประทานสรณะและศีลแก่เรา	

เป็นคราวแรกที่เราได้เข้าในที่ประชุมสงฆ์	 ท้ังขานนาคมีบทท่ียืนว่า	 คืออุกาสะ

ด้วย	 ประหม่าเป็นอย่างใหญ่	 จนถึงตัวสั่นเสียงสั่น	 พวกเราผนวชเณรแปลก

จากธรรมเนียมสามัญ	 ครองผ้ามีสังฆาฏิและขอนิสสัยด้วย	 การทรงผนวช	



สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เมื่อพระชนมายุ	๕	พรรษา
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พวกเรา	 ไม่มีแห่เหมือนคร้ังแผ่นดินทูนกระหม่อม	 ขึ้นเสลี่ยงกั้นกลดเท่านั้น	

พวกผู้หญิงไม่ค่อยรู้สึกเหมือนโสกันต์	 บวชแล้วมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารทั้ง		

๓	 องค์	 ล้นเกล้าฯ	 เสด็จส่งด้วยหรือไม่	 จ�าไม่ได้	 ถ้าไม่ได้เสด็จก็มีรถหลวง

ส่ง	 ที่วัดมีกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์และกรมขุนสริิธัชสงักาศ	 ทรงผนวชเป็น	

สามเณรอยู่	 รวมพวกเราเข้าด้วย	 ในพรรษานั้นจึงมีพระองค์เจ้าสามเณร	 ๕	

พระองค์	 เกือบเท่าครั้งปีมะโรง	สัมฤทธิศก	จุลศักราช	๑๒๓๐	พ.ศ.	๒๔๑๑	

ที่มีถึง	 ๗	 พระองค์	 เราอยู่ต�าหนักเดียวกับกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์	 หลัง

ที่เรียกว่าโรงพิมพ์ได้ชื่ออย่างนั้น	 เพราะเมื่อคร้ังทูนกระหม่อมยังทรงผนวช	

เป็นที่ตีพิมพ์หนังสืออริยกะ	 ทูนกระหม่อมได้เคยประทับกลางวัน	 คร้ังร้ือ

ท้องพระโรงสร้างต�าหนักเดิมเดี๋ยวนี้	 เวลาหัวค�่าข้ึนฟังสั่งสอนที่เสด็จพระ

อุปัชฌายะ	ท่านทรงสั่งสอนด้วยศีลและวัตรของสามเณร	ฟังเข้าใจได้	ครั้งนั้น	

ยังมีบิณฑบาตเวรคือจัดพระสงฆ์ในพระอารามหลวง	 ให้ผลัดกันเข้าไปรับ

บิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังชั้นใน	 วันพฤหัสบดีเป็นเวรของพระสงฆ	์

วัดบวรนิเวศวิหารและวัดธรรมยุตอื่น	 ถึงก�าหนดเราเข้าไปบิณฑบาต	 ใช้

เสลี่ยงไปจากวัด	 ลงเดินที่ในวัง	 พวกเณรธรรมยุตก็ใช้ห่มดองคาดประคต	

อกสะพายบาตรเหมือนเณรมหานิกาย	 แต่ในที่อื่นแม้เมื่อเข้าไปหรือกลับ

ออกมาแล้ว	 ก็ห่มคลุม	 เข้าทางประตูดุสิตศาสดาที่เป็นทางข้างในออกวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม	 พระองค์เจ้าออกทางประตูสนามราชกิจที่เรียกว่า	

ประตูย�่าค�่า	 หม่อมเจ้าได้ยินว่าออกประตูอนงคลีลา	 หรืออะไรที่ออกฉนวน

ต�าหนักน�้าท่าราชวรดิษฐ์	 พระสามัญออกประตูยาตราสตรีท่ีเรียกว่าประตูดิน	

ประโยชน์ที่ได้จากการบวชเณร	 หัดประพฤติตัวกวดขันกว่าก่อน	 เริ่มรู้จักเพื่อ

จะทรงตัวเอง	และรู้จักเพื่อจะอ่อนน้อมผู้อื่นตามภาวะของเขา	เราแม้ไม่ใช่เด็ก

ซุกซนจัด	 แม้ได้รับฝึกหัดในทางมรรยาทมาบ้างแล้ว	 แต่ยังไม่กวดขันเหมือน

ในเวลาบวช	 หรือได้รับฝึกไปทลีะอย่างโดยไม่รู้ตวั	 มาบวชได้รับสัง่สอนประดงั

กนัวนัละหลายอย่าง	ทั้งเป็นมรรยาทที่แปลกออกไปก็มี	 จึงรู้สึกว่ากวดขัน	 เรา

เป็นเด็กที่ร่านอยู่ก็จริง	 ถึงอย่างนั้นยังต้องอาศัยผู้ใหญ่ท�าให้หลายประการ	
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ตั้งแต่แต่งตัวเป็นต้นไป	 มาบวชเณรจะต้องท�าส�าหรับตัวเองเป็นพื้น	 ตั้งแต่

ครองผ้าเป็นต้นไป	 คฤหัสถ์ผู้ใหญ่ท่ีมิใช่เจ้า	 เขาอ่อนน้อมแก่พวกเรา	 ที่สุด

อาจารย์เปี่ยมของเราแกก็ท�าอย่างนั้น	 แต่พวกพระที่สุดสามเณรด้วยกันผู้บวช

ก่อน	 ท่านไม่ลงเราอย่างนั้น	 ท่านลงพอเป็นทีตามความนิยมของบ้านเมือง

เท่านั้น	 เราก็ต้องลงท่านบางประการ	 ส่วนการศึกษาอื่นไม่ได้มีในเวลาบวช	

เมื่อจวนออกพรรษา	 ล้นเกล้าฯ	 ทรงอุปสมบทเป็นพระภกิษุ	 และเสดจ็ประทับ

ทีพ่ระพทุธรัตนสถานมนทิราราม	 เสดจ็พระอุปัชฌายะเสด็จเข้าไปอยู่เป็นเพื่อน	

พระเถรานุเถระอ่ืนผลัดกันเข้าไปอยู่	 พวกเรา	 ๕	 องค์ได้เข้าไปสมทบท�าวัตร	

สวดมนต์และบิณฑบาต	 แต่ไม่ได้อยู่รับใช้	 คงเป็นเพราะภิกษุใหม่มีสามเณร	

ไว้อุปัฏฐากไม่ควร	 บิณฑบาตห่มคลุม	 อุ้มบาตร	 เหมือนอย่างนอกวัง	 ใน

บริเวณพระที่นั่งภาณุมาสจ�ารูญองค์เดิมที่พระสงฆ์วัดราชประดิษฐ์เข้าไปรับ	

ครั้งทูนกระหม่อมฯ	 ยังไม่ได้บวช	 ก็ร่านจะบวช	 จะได้ออกจากวัง	 ดูค่อยเป็น	

ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้น	 คร้ันบวชแล้ว	 จวนออกพรรษาก็อยากสึก	 จะได้เท่ียวไป

ไหนๆ	 เหมือนปลาต้องการออกไปหาน�้าลึก	 แต่ไม่รู้ว่าอันตรายมีอย่างไร	

นอกจากนี้กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์จะทรงลาผนวชเมื่อคราวออกพรรษานั้น

ด้วย	 ชวนให้เราอยากสึกขึ้นอีกมาก	 เป็นประเพณีของเจ้านายผู้ทรงผนวช	 จะ

หัดเทศน์มหาชาติเพ่ือถวายในฤดู	 แต่เราเข็ดพระราชครูมหิธรมาแล้วคร้ังหัด

ขานนาค	จึงไม่ขอหัดและไม่ได้ถวาย	รีบชิงสึกเสียก่อน	เพื่อมิให้ออกช่อง	เรา

บวชเป็นสามเณรอยู่	๗๘	วัน	สึกเมื่อวันพฤหัสบดี	เดือน	๑๒	ขึ้น	๓	ค�่า	ปีนั้น	

ตรงกับวันที่	๒๓	ตุลาคม	ไม่มีพิธีหลวง	จัดเอาเอง	สึกแล้วไปอยู่วังกรมหลวง	

พรหมวรานุรักษ์ตามล�าพัง	 ยายออกมาอยู่ท่ีนั่น	 อยู่เรือนเดียวกับยาย	 แต่

คนละห้อง	 ภายหลังจึงออกมาอยู่ที่ปั้นหย่าริมประตูวัง	 เมื่อกรมหลวงพรหม-	

วรานุรักษ์เสด็จขึ้นอยู่บนต�าหนักใหญ่แล้ว
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๔. ครำวเป็นพระดรุณ

พอสึกจากเณร	 เจ้าพี่ใหญ่ประทานเงิน	๔๐๐	บาทแก่เรา	 เพื่อจะได้ซื้อ

เครื่องแต่งตัว	เครื่องใช้และเครื่องแต่งเรือน	เป็นของไม่เคยรับ	อยู่ข้างตื่นเต้น

มาก	 คร้ังยงัเดก็ได้รับพระราชทานเงินแจกตามคราวนัน้ๆ	 เช่นคราวจันทรคราธ	

ได้	 ๔	 บาท	 ผู้ใหญ่เก็บเสีย	 ปล่อยให้จ่ายซ้ืออะไรๆ	 ได้ตามล�าพังแต่เงินสลึง

ที่ได้รับพระราชทานในคราวท�าบุญพระบรมอัฏฐิ	 คราวนี้ถึง	 ๔๐๐	 บาท	 ยาย

ก็ปล่อย	 ไม่เก็บเอาเสีย	 จ่ายอะไรต่างๆ	 เพลิดเพลิน	 เรานึกว่าเราเป็นหนุ่ม	

ขึ้น	 ควรแท้จริงจะจ่ายเอง	 แต่โดยท่ีแท้	 ในการจับจ่ายก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเอง	

ไม่รู้จักของจ�าเป็นหรือไม่	 เมื่อจะซื้อ	 ไม่รู้จักราคาพอดี	 ไม่รู้จักสิ้น	 ยังเอา	

ความอยากได้เป็นเกณฑ์	 เงิน	๔๐๐	บาทนี้เป็นปัจจัยยังเราให้สุรุ่ยสุร่ายต่อไป

ข้างหน้าอีก

คร้ังยังอยู่ในพระบรมมหาราชวัง	 ล้นเกล้าฯ	 โปรดให้พวกเราหัดขี่ม้า

บ้างบางคราว	ออกมาอยู่นอก	ใช้ม้าเป็นพาหนะไปไหนๆ	เป็นต้นว่าเข้าวัง	ไม่ช้า	

เท่าไรเราก็ข่ีช�านาญ	 พอขึ้นหลังม้าเป็นวิ่งหรือห้อ	 เท่ียวเสียสนุก	 รู้สึกเป็น	

อิสระด้วยตัวเอง	 เหมือนพระเป็นนิสสัยมุตตกะ	 ถนนบางรัก	 ถนนสีลม	 เป็น

แดนเที่ยวของเรา	 เพราะเป็นทางไกลที่หาได้ในครั้งนั้นจะได้ห้อม้า	 ทั้งเป็นทาง

ไปห้างเพื่อซื้อของด้วย	ต่อมาเกิดใช้รถกันขึ้น	เป็นรถโถงสองล้อชนิดที่เรียกว่า	

ดอกก๊าดบ้าง	 เป็นรถประทุน	 สองล้อก็มี	 สี่ล้อก็มี	 ผู้นั่งขับเอง	 ใช้รถมีสารถี	

ขับเฉพาะเวลาออกงาน	 เราก็พลอยใช้รถกับเขาด้วย	 ขับเองเหมือนกัน	 สนุกสู้	

ขี่ม้าไม่ได้	 เราตกม้าต้ัง	 ๙	 คร้ัง	 หรือ	 ๑๐	 คร้ัง	 ไม่เคยมีบาดเจ็บหรือฟกช�้า	

สักคราวหนึ่ง	 ม้าด�าที่เราขี่มันเชื่อง	 พอเราตก	 มันก็หยุดรอเรา	 พูดถึงม้าด�า	

ตัวนี้	 เราอดสงสารมันไม่ได้	 คนเลี้ยงดุร้าย	 คราวหนึ่งเอาบังเหียนฟาดมัน	

ถูกตาข้างหนึ่งเสีย	 เราตกรถคร้ังเดียว	 มีบาดเจ็บเดินไม่ได้หลายวัน	 เกือบ

พาเสด็จกรมพระเทววงศ์วโรปการผู้เสด็จมาด้วยกันตกด้วย	 เท่ียวนี้เราใช้ม้า	
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แซมเทียม	ม้าตัวนี้	ขนาดสูงลั่ง	แต่พยศ	ใช้ขี่ไม่ได้	จึงใช้เทียมรถ	ตั้งแต่มันพา

เราตกรถแล้ว	 อย่างไรไม่รู้	 พอหายเจ็บ	 ใช้มันอีก	 เห็นมันกลายเป็นสัตว์เชื่อง

ไป	ภายหลังใช้ขี่ได้	ใช้มันมาจนถึงเวลาเราบวชพระ

ตั้งแต่เกิดธรรมเนียมเลี้ยงโต๊ะอย่างฝร่ัง	 ธรรมเนียมดื่มมัชชะก็พลอย

เกิดตามขึ้นด้วย	 แต่ในคร้ังนั้นใช้มัชชะเพียงชนิดเป็นเมรัย	 ยังไม่ถึงชนิด

สุรา	 เราตื่นธรรมเนียมฝร่ัง	 ปรารถนาจะได้ชื่อในทางดื่มมัชชะทน	 พยายาม

หัดเท่าไรไม่ส�าเร็จ	 รสชาติก็ไม่อร่อย	 ดื่มเข้าไปมากก็เมาไม่สบาย	 เพราะเหตุ

เช่นนี้เราจึงรอดจากติดมัชชะมาได้	 คนติดมัชชะไม่เป็นอิสระกับตัว	 ไม่มีจะ

กิน	 เดือดร้อนไม่น้อย	 เมาแล้วปราศจากสติคุมใจ	 ท�าอะไรมักเกินพอดี	 ที่สุด

หน้าตาและกิริยาก็ผิดปกติ	 กินเล็กน้อยหรือบางคร้ังท่านไม่ว่าก็จริง	 แต่ถ้า

เมาแล้วท�าเกินพอดี	 ท่านไม่อภัย	 ถ้าติดจนอาการปรากฏ	 ท่านไม่เลี้ยง	 ศิษย์

ของเราผู้แก่วัดสึกออกไป	 ยังไม่เคยรู้รส	 จงประหยัดให้มาก	 เพราะยากที่จะ

ก�าหนดความพอดี

ธรรมเนียมปล่อยให้เล่นการพนันในเทศกาลตรุษสงกรานต์	 ท�าให้เรา

เคยมากับการพนัน	 โตขึ้นก็ทวีตามส่วนแห่งทุนที่ใช้เล่น	 เราเคยเล่นมากอยู่

ก็ไพ่ต่างชนิด	 น่าประหลาดความเพลิน	 เล่นหามรุ่งหามค�่าก็ได้	 ไม่เป็นอันกิน

อันนอน	 ถ้าเพลินในกิจการหรือในกุศลกรรมเหมือนเช่นนี้ก็จะดี	 อารมณ์ก็	

จอดอยู่ที่การเล่น	 อาจเรียกว่ามิจฉาสมาธิเกือบได้กระมัง	 อะไรเป็นเหตุเพลิน

ถึงอย่างนั้น?	ความได้ความเสียนี่เอง	เล่นเสมอตัว	คือไม่ได้ไม่เสีย	แทบกล่าว

ได้ว่าไม่มีเลย	 เล่นได้	 ก็มุ่งอยากให้ได้มากขึ้นไป	 เล่นเสีย	 ยังน้อย	 ต้องการ

แก้ตัวเอาก�าไร	 เสียมากเข้า	 เห็นหาก�าไรไม่ได้แล้ว	ต้องการพอเอาทุนคืน	 เช่น

นี้แลจึงเพลินอยู่ได้	 เล่นอย่างเราเสียทรัพย์ไม่ถึงฉิบหาย	 แต่เสียเวลาอันหา

ค่ามิได้ของคนหนุ่ม	 โปหรือหวยไม่เคยเล่นเพราะเป็นการเล่นของคนชั้นเลว	

ศิษย์ของเราผู้แก่วัด	 สึกออกไป	 ยังไม่เคยเล่น	 อย่าริเล่นเลย	 ตกหล่มการ	

พนันแล้ว	 ถอนตัวออกยาก	 เพราะเหตุความเพลินนั้นเอง	 เราเคยพบคนเล่น	



สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	เมื่อพระชนมายุราว	๑๕	พรรษา

รอ	scan	ภาพ
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การพนันถึงฉิบหายย่อยยับ	 แม้อย่างนั้นยังเว้นไม่ได้	 คนมีทรัพย์เล่นไม่ถึง

ฉิบหาย	 แต่เสียเวลา	 ฝ่ายเราได้โอกาสถอนตัวออกได้สะดวก	 เราตื่นเอาอย่าง

ฝร่ังหนักเข้า	 ฝร่ังคร้ังนั้นที่เรารู้จัก	 เขาไม่ฝักใฝ่ในการพนัน	 เล่นจะไม่เหมือน

ฝร่ังจึงจืดจางเลิกไปเอง	 ภายหลังเมื่อตั้งหลักได้แล้วจึงรู้ว่า	 การพนันก็เป็น

หล่มอบายมุขที่ฝรั่งตกเหมือนกัน	ตกตายก็มี	กล่าวคือเล่นจนฉิบหายหมดตัว

แล้ว	เสียใจฆ่าตัวตาย	ไพ่เป็นอบายมุขซึ่งขึ้นชื่อของฝรั่งอย่างหนึ่งเหมือนกัน

เราไม่มีนิสัยในทางคบสตรี	 แม้ถูกชวน	 ก็ยังมีชาตาดี	 เผอิญให้คลาด

แคล้ว	 รอดตัวจากอบายมุขอย่างนี้	 แต่เราได้เห็นผู้อื่นมีโรคติดตัวมาเพราะ

เหตุนี้	 ทอนชีวิตสังขารและได้ความล�าบาก	 แม้ตามประเพณี	 สตรีถวายตัว	

เป็นหม่อม	 แต่เรายังไม่มีความรักด�ากฤษณาในสตรีเลย	 สุดแต่จะว่า	 เป็นผู้

กระดากผู้หญิง	หรือเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าพรหมมาเกิด	หรือเป็นผู้มาเกิดเพื่อ

จะบวช	อย่างไรก็ได้	เราเห็นอยู่เป็นชายโสดสะดวกสบายกว่ามีคู่	ศิษย์ของเรา

ผู้แก่วัดสึกออกไป	 ไม่เคยในทางนี้	 จงประหยัดให้มากจากหญิงเสเพล	 แม้จะ

หาคู่	จงอย่าด่วน	จงค่อยเลือกให้ได้คนดี	ถูกนักเลงเข้า	อาจพาฉิบหาย	ตั้งตัว

ไม่ติด

คร้ังนั้น	 ยิงนกตกปลาเป็นการเล่นท่ีนิยมของคนหนุ่มเช่นเราผู้ชอบ	

เอาอย่างฝร่ัง	 แต่เราเป็นผู้ฝึกไม่ขึ้น	 หรือท่ีเขาเรียกว่าท�าบาปไม่ขึ้น	 เรายิงนก	

ไม่ฉมังพอที่ถูกแล้วตายทันทีทุกคราวไป	บางคราวนกพิราบอันถูกยิงตกลงมา

แต่ยังหาตายไม่	เราเห็นตามันปริบๆ	ออกสงสาร	ดังจะแปลความในใจของมัน

ว่า	 “ไม่ได้ท�าอะไรให้สักหน่อย	 ยิงเอาได้”	 ตั้งแต่นั้นมาต้องเลิก	 แต่เรายังชอบ	

ยิงปืนไม่หาย	 ต่อมาใช้หัดยิงเป้าเล่น	 เราตกเบ็ดไม่เคยได้ปลาจนตัวเดียว	 จะ

ว่าวัดหรือกระตุกไม่เป็นยังไม่ได้	ปลายังไม่เคยมากินเหยื่อที่เบ็ดของเราเลย

การอันท�าให้เรายับเยินมากกว่าอย่างอื่น	 คือความสุรุ่ยสุร่าย	 ไม่รู้จัก

ประหยัดทรัพย์	 มีเงิน	 ๔๐๐	 บาทนั้นเป็นมูล	 เราไม่ได้เก็บเงินเองที่จะได้รู้	

สิ้นยัง	 และยังไม่รู้จักหาเงินท่ีจะได้นึกเสียดาย	 ส�าคัญว่ายายมั่งมี	 จึงซ้ือของ	

ไม่ประหยัด	 จะตัดเสื้อตามร้านเจ๊ก	 ก็เป็นของที่เรียกว่าไม่ได้แก่ตัว	 ผ้าก็เป็น
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ของมีดื่น	 สวมอายเขา	 ตัดท่ีห้างฝร่ังเสียเงินมากกว่า	 จึงเป็นการท่ีปรารถนา

ก่อนโดยความเต็มใจ	 เคร่ืองใช้เคร่ืองแต่งเรือนตามร้านแขก	 มีศรีสู้ของห้าง	

ไม่ได้	ทั้งไม่พอใจเข้าร้านแขก	เห็นเสียศรี	ทั้งเขาเรียกเงินสดด้วย	ซื้อของห้าง	

ไปเองก็ได้	 เขาต้อนรับขับสู้	 เขาไว้หน้า	 ไม่ต้องซ้ือเงินสด	 เป็นแต่เขาจดบัญชี

และให้ลงชื่อไว้ก็พอ	 ต่อเมื่อมากเข้า	 จึงส่งใบเสร็จมาเก็บเงินเป็นคราวๆ	 ของ

ที่ขายนั้นเป็นของประณีตออกหน้าได้	ที่มีของร้านแขกเหมือน	ก็ยังมีศรีว่าเป็น

ของห้าง	ด้วยการณ์ดังนี้	ห้างจึงได้เป็นที่โคจรของเรา	เห็นอะไรเข้า	ชั่งอยากได้

ไปทั้งนั้น	 ซ้ือเชื่อเหมือนได้เปล่า	 จะต่อราคาก็เห็นเสียภูมิฐาน	 ดูเป็นคนปอน

ไป	ถึงคราวเขาตั้งใบเสร็จมาเก็บเงิน	ใบเสร็จใบหนึ่ง	มีจ�านวนเงินนับร้อยๆ	ยัง

เป็นบุญที่ไม่ถึงเป็นพันๆ	นั่นแลจึงรู้สึกความสิ้นหรอคราวหนึ่ง	 แต่ไม่อะไรนัก	

ขอเงินยายมาใช้เสยีกแ็ล้วกนั	ถ้าห้างนัน้ๆ	ส่งใบเสร็จมาเกบ็เงินระยะห่างๆ	กนั

ก็ไม่พอเป็นอะไร	แต่ห้างเจ้ากรรม	พอรายหนึ่งได้เงินไปแล้วไม่กี่วัน	รายที่สอง	

รายที่สามก็ยื่นใบเสร็จเข้ามาขอเก็บเงิน	 ยายรักเรามาก	 ขอคราวใดก็ได้คราว

นั้น	 แม้แต่จะปริปากบ่นก็ไม่มี	 ฝ่ายเราก็รักยายมากเหมือนกัน	 เห็นเช่นนั้นยิ่ง

เกรงใจยาย	 ไม่อยากให้ท่านนึกร�าคาญใจ	 จึงขอผลัดเขาไว้	 พอได้ระยะจึงใช	้	

นี่แลเป็นความเดือดร้อนของเรา	 แต่ไม่ถึงเป็นเหตุประหยัดซ้ือของ	 ความ

ล�าบากใจนั้นจึงยังไม่วาย	 คราวหนึ่ง	 ห้างหนึง่ทนผลดัไม่ไหวถงึยืน่ฟ้องศาลคดี

ต่างประเทศขอให้ใช้หนี้	 แต่เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีบอกมาให้รู้ตัว

และขอให้ใช้เสีย	เราได้ท�าตาม	โจทก์เขาก็ถอนฟ้อง	ครั้งนั้นอยู่ข้างตกใจ	กลัว

เสียชื่อเพราะถูกขึ้นศาล	 เป็นท่ีไม่มีเงินจะใช้หนี้	 แต่อย่างนั้นยังไม่เข็ด	 เป็น

แต่โกรธและสาปห้างนัน้	 ไม่ซ้ือของเขาอกีต่อไป	 เป็นหนีเ้ขา	 ได้ความเดอืดร้อน	

เช่นนี้	 เรายังมีทรัพย์สมบัติของตนเอง	มญีาติสนทิผู้มกี�าลงัทรัพย์อาจช่วยใช้หนี้

ให้เรา	หนีข้องเราไม่ใช่สนิล้นพ้นตวั	เป็นแต่เราไม่ปรารถนาจะรบกวนยายให้ได้รับ

ความร�าคาญเพราะถกูขอเงินบ่อยๆ	เท่านัน้	คนไร้ทรัพย์และหาคนสนบัสนนุมไิด้

เป็นหนีเ้ขา	ถกูเจ้าหนีท้วง	ไม่มใีช้เขา	จะเดือดร้อนสักปานไร	ถูกเขาฟ้องต้องขึ้น

ศาล	 ถูกเร่งถูกเอาทรัพย์ขายทอดตลาด	 หรือถูกสั่งให้ล้มละลาย	 จะได้ความ

อับอายขายหน้าเขาสักปานไร	ความเป็นหนี้เป็นดุจหล่มอันลึก	ตกลงแล้วถอน



พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	เมื่อพระชนมายุราว	๑๕	พรรษา
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ตัวได้ยากนัก	ขอพวกศิษย์ของเราจงระวังให้มาก

เรายังพอเอาตัวรอด	ไม่ปุยี่ปุย�า	ในเวลาล�าพอง	เพราะไม่กล้าท�าการที่ยัง	

ไม่มีผู้ชั้นเดียวกันท�า	หรือมีผู้ท�าแต่ยังไว้ใจไม่ได้	เช่นเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก

สึกจากเณรแล้ว	 เรายังได้เรียนภาษาอังกฤษต่อมากับครูแปตเตอร์สัน	

แต่เรียนส่วนตัว	ณ	 ที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วร-

เดช	 พร้อมกับพระองค์ท่านและกรมพระเทววงศ์วโรปการ	 แต่ก�าลังล�าพอง	

ทนเรียนอยู่ไม่ได้	ต้องเลิก	ก�าลังนี้เราได้เคยหัดในการประโคมอยู่บ้าง	แต่เป็น

ผู้ไม่มีอุปนิสสัยในทางนี้	 เรียนไม่เป็น	 คร้ังยังอยู่ในโรงเรียนฝร่ัง	 หัดดีดหีบ

เพลง	 ดีดสองมือไม่ได้	 ดูบทเพลงท่ีเรียกกันว่าโน้ตไม่เข้าใจ	 หัดตีระนาด	 แก้

เชือกผูกไม้ตีเสีย	ตีสองมือไม่ได้อีก	แต่จ�าเพลงบางอย่างได้

ในเวลานี้	 เราไม่มีราชการประจ�าตัว	 ล้นเกล้าฯ	 ไม่ได้ทรงใช้เหมือน	

เมื่อเป็นเด็ก	 แต่ได้เข้าเฝ้าเวลาค�่าประจ�าวัน	 และในการพระราชพิธี	 และการ	

พระราชกุศลนั้นๆ	เสมอมาไม่ห่าง

เป็นความอภัพของเราผู้ไม่เคยได้เป็นทหารสมแก่ชาติขัตติยะกับเขา

บ้าง	 เมื่อครั้งยังเยาว์	พวกเจ้าพี่ของเราที่จ�าได้	สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุ-

พันธุวงศ์วรเดช	กรมพระเทววงศ์วโรปการ	ท่านเคยเป็นนายทหารเล็กๆ	 แรก

จัดข้ึนในพระบรมมหาราชวังชั้นใน	 บางทีจะอนุโลมมหาดเล็กไล่กาในรัชกาล

ที่	 ๓	 กระมัง	 คร้ันท่านทรงพระเจริญเสด็จออกนอกวังไปแล้ว	 ทหารชุดนั้น	

ก็เลิกเสียด้วย	จัดทหารมหาดเล็กหนุ่มๆ	ขึ้นข้างหน้า	เรายังเด็กอยู่	ในปูนนี้	ก็

ไม่มีท่าทางจะเข้า	 ได้เคยเข้าแถวหัดเป็นทหารสมัครอยู่พักหนึ่งที่วังสราญรมย์	

ในคราวที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชเสด็จประทับ	ไม่ทันถึง

ไหนก็เลิกเสีย	หากว่าเราได้เคยเป็นทหารมาบ้าง	จักรู้สึกมีหน้ามีตาขึ้นกว่านี้

นึกถึงยาย	 ในเวลานั้น	 เห็นหลานก�าลังล�าพอง	 ยังไม่เป็นหลักฐาน	 คง

วิตกสักปานไร	 แต่ไม่รู้จะห้ามปรามอย่างไรกระมัง	 หรือท่านปลงใจว่า	 ความ

ละเลิงของคนรุ่นหนุ่มคงเป็นไปชั่วแล่น		แล้วก็ลงรอยเอง



39

๕. ครำวทรงพระเจริญ

แต่เป็นบุญของเราที่เรากลับตัวได้เร็ว	 ตั้งแต่อายุได้	 ๑๗	 ปี	 ทางท่ี

กลับตัวได้ก็เป็นอย่างภาษิตว่า	 “หนามยอก	 เอาหนามบ่ง”	 นั่นเอง	 เราเข้าเฝ้า

ในวังทุกวัน	 ได้รู้จักกบัหมอปิเตอร์เคาวนั	 ชาวสกอตช์	 เป็นแพทย์หลวง	 เวลา

นั้นอายุแกพ้น	 ๒๕	 แล้ว	 แต่ยังไม่ถึง	 ๓๐	 แกเป็นฝร่ังสันโดษ	 อย่างที่คน

หนุ่มเรียกว่าฤษี	 ไม่รักสนุกในทางเป็นนักเลง	 เรานิยมแกว่าเป็นฝร่ัง	 เรา

ก็ผูกความคุ้นเคยกับแก	 ได้เห็นอัธยาศัยและจรรยาของแก	 และได้รับค�า	

ตักเตือนของแกเข้าด้วย	 เกิดนิยมตาม	 เห็นความละเลิงที่หมอเคาวันไม่ชอบ

เป็นพล่านไป	 น้อมใจมาเพ่ือเอาอย่างหมอเคาวัน	 จึงหายละเลิงลงทุกที	 จน

กลายเป็นฤษีไปตามหมอเคาวัน	 ที่สุดแกว่ายังเด็กและห้ามไม่ให้สูบบุหร่ี

แกเองไม่สูบเหมือนกัน	 เราก็สมัครท�าตาม	 และไม่ได้สูบบุหร่ีจนทุกวันนี	้

เราเห็นอานิสงส์	 เราเป็นผู้มีกายไม่แข็งแรง	 เป็นผลแห่งความเจ็บใหญ่เมื่อ

ยังเล็ก	 ถ้าสูบบุหร่ี	 แม้มีอายุยืนมาถึงบัดนี้	 ก็คงมีโรคภายในประจ�าตัว	 หมอ

เคาวันเป็นทางกลับตัวของเราเช่นนี้	 เมื่อภายหลังเราจึงนับถือแกฉันอาจารย์

ในคร้ังนั้นและต่อมา	 แกก็ได้แนะเราในภาษาอังกฤษบ้าง	 ในวิชาแพทย์บ้าง

เหมือนกัน

ส่วนความสุรุ่ยสุร่ายนั้น	 เราได้นิมิตต์และงดได้ตามล�าพังตนเอง		

วันหนึ่งเวลาบ่ายจวนเย็น	 ที่เคยขึ้นม้าหรือข้ึนรถเที่ยวเล่นหรือไปข้างไหน	

เผอิญฝนตกไปไม่ได้	 ที่คนหนุ่มรู้สึกเหงาสักเพียงไร	 เรานอนเล่นอยู่บนเก้าอี้

นอนในเรือน	 ตาส่ายแลดูนั่นดูนี่	 สิ่งที่ตาเราจับอยู่ที่คราวแรก	 คือโต๊ะขนาด

กลางตั้งอยู่ข้างเก้าอ้ีที่เรานอน	 เป็นชนิดท่ีต้ังกลางห้องส�าหรับวางของต่างๆ	

โต๊ะตัวนั้นเราเห็นท่ีห้าง	 ชั่งงามน่ารักจริงๆ	 ทั้งรูปพรรณทั้งฝีมือ	 ในวันนั้น		

ไม้พ้ืนโต๊ะที่เคยเห็นเป็นแผ่นเดียว	 ก็แลเห็นเป็นไม้เพลาะ	 ปากไม้ห่างออก
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โร่	 ลวดท่ีราวกับคัดขึ้นจากเนื้อไม้นั้นเอง	 ก็ปรากฏเป็นไม้หรือเส้นหวายผ่าซีก

ติดเข้า	 ผิวที่แลเห็นขัดเป็นเงาโง้ง	 ก็ปรากฏว่าเป็นแต่ทาน�้ามันให้ขึ้นผิว	 คราว

นี้นึกถึงราคาของโต๊ะนั้นแรกซ้ือกับราคาในวันนั้น	 อันจะพึงผิดกันมาก	 แต่

หาได้นึกถึงประโยชน์ที่ได้ใช้โต๊ะนั้นมาโดยกาลด้วยไม่	 เห็นไกลกันมาก	 เห็น

ซ้ือมาเสียเปล่า	 คราวนี้จับปรารภถึงของอื่นบรรดามีในเรือนก็เห็นเป็นเช่นนั้น	

แต่นั้นนึกถึงของที่ซ้ือมาแล้ว	 ไม่ชอบใจ	 ให้คนอื่นเสีย	 ยิ่งเห็นน่าเสียดายมาก

ตั้งแต่นั้นสงบความเห็นอะไรอยากได้เสียได้	ไม่ค่อยได้เที่ยวห้าง	ไม่ค่อยได้ซื้อ

อะไร	ใบเสร็จของห้างที่ส่งมาเก็บเงินใบหลังที่สุด	เรายังจ�าได้	มีราคาบาทเดียว	

ค่ากระดุมทองเหลืองชุบทองส�ารับหนึ่งท่ีใช้ติดเสื้อเคร่ืองแต่งตัวอย่างแปลกๆ

ที่เรียกว่าแฟนซีเดรสในการขึ้นปีใหม่	เขาเห็นเราเคยซื้ออะไรบ่อยๆ	เขาก็รอไว้

ต่อจวนขึ้นปีใหม่ของเขาๆ	 จึงส่งใบเสร็จมาเก็บเงิน	 หลายเดือนล่วงมาจนลืม

แล้ว

ตกมาถึงเวลานี้	 ขี่ม้าที่เคยวิ่งหรือห้อ	ก็เป็นแต่เดิน	รีบก็เพียงวิ่งเหยาะ	

ข่ีรถที่เคยเล่นปร๋ือ	 ก็เป็นเพียงวิ่งอย่างปกติ	 สวมเสื้อตัดร้านเจ๊ก	 ก็ไม่เห็น

เป็นเร่อร่า	กลับเห็นเป็นเก๋	 รู้จักเปลือง	 รู้จักสังวรไม่เห่อ	 ของร้านแขกที่เขาไป	

ซ้ือมาให้	 ก็ใช้ได้เหมือนของห้าง	 ศรีไม่ได้อยู่ที่ของ	 อยู่ท่ีราคาถูก	 ในเวลานั้น	

เรายังไม่รู้จักหาเงิน	 แต่รู้จักประหยัดทรัพย์ลงได้	 แล้วลดรายจ่ายลงได้	 ก็

เหมือนค่อยหาเงินได้บ้าง	 แม้หาเงินได้คล่อง	 แต่ไม่รู้จักประหยัดทรัพย์	 ก็ไม่

เป็นการ	ไม่พ้นขาดแคลน	หาได้น้อย	แต่รู้จักประหยัด	ยังพอจะเอาตัวรอด

หมอเคาวันกล่อมเกลาเราให้เรียบเข้าได้อย่างนี้แล้ว	 ถ้ามีปัจจัยชักน�า	

เราก็คงเข้าวัดโดยง่าย	ปัจจัยนั้นได้มีจริงด้วย	ตั้งแต่เราสึกจากเณรแล้ว	ไม่ใช่

เทศกาลเช่นเข้าพรรษาหรือมีงาน	 เราหาได้ไปเฝ้าเสด็จพระอุปัชฌายะไม่	 ยิ่ง

ก�าลังล�าพองยิ่งหันหลังให้วัดทีเดียว	 เหตุนั้นเราจึงห่างจากท่าน	 แม้ในเวลานั้น

ก็ยังไม่ได้คิดจะเข้าวัด	 คืนหนึ่งนอนหลับฝันว่าได้ไปเฝ้าเสด็จพระอุปัชฌายะ	

ได้รับปฏิสันถารของท่านอันจับใจ	 โดยปกติท่านช่างตรัสอยู่ด้วย	 อาจจะทรง
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ท�าปฏิสันถารเช่นนั้น	 ตื่นขึ้นปฏิสันถารของท่านจับใจยังไม่หาย	 ปรารถนาจะ

ได้รับอย่างนั้นจริงๆ	คิดจะไปเฝ้า	แต่ห่างมาเสียนาน	เกรงจะเข้ารอยไม่ถูก	จะ

เก้อ	 เห็นทางอยู่อย่างหนึ่งจึงเอาโคมนาฬิกาใบหนึ่งตามด้วยน�้ามันมะพร้าว	 มี

เครื่องจักรอยู่ใต้ถ้วยแก้วน�้ามัน	 มีเข็มชี้โมงและลิบดาขึ้นมาจากเครื่องจักรนั้น	

ถึงโป๊ะครอบ	 ที่เขียนเลขบอกโมงและลิบดา	 เป็นของส�าหรับต้ังในห้องนอน

พึ่งมีเข้ามา	 ตามความคิดเห็นของเรา	 เป็นของแปลก	 ไปถวายเป็นที่ว่าได้พบ

ของแปลก	 นึกถึงท่าน	 ได้รับปฏิสันถารของท่านอันจับใจเหมือนในฝัน	 ตั้งแต่

นั้น	หาช่องไปเฝ้าอีกค่อยง่ายเข้า	ค่อยสนิทเข้าโดยล�าดับ	จนไม่ต้องหาช่อง	ใน

ที่สุดท่านทรงคุ้นเคย	เป็นคนโปรดของท่าน	ได้รับประทานพระทนต์ตั้งแต่ครั้ง

นั้น	ในเวลาไปเฝ้าได้รับพระด�ารัสในทางคดีโลกบ้างในทางคดีธรรมบ้าง	โดยที่

สุดแบบแผนในทางพระ	ได้รับประทานสมุดเรื่องต่างๆ	ของท่านไปลอกไว้เป็น

ฉบับเป็นอันมาก

การเข้าถึงเสด็จพระอุปัชฌายะ	 น�าให้สนใจในโคลง	 เรียนโหราศาสตร	์

อ่านหนังสือธรรม	ตามเสด็จท่าน

โคลงเคยเล่นมาบ้างแล้ว	 ไม่ต้องหาครู	 เป็นแต่หมั่นอ่านเร่ืองต่างๆ	

สนใจในพากย์ต่างๆ	 หัดแต่งเร่ืองต่างๆ	 เท่านั้น	 เรายังไม่เคยแต่งเร่ืองยาว

จนบวชเป็นพระแล้ว	 จึงได้แต่งเร่ืองทรงผนวชของล้นเกล้าฯ	 แต่เสียดายว่า

ในตอนทรงผนวชท่ีเราไม่ได้เห็นเอง	 และบางอย่างไม่ได้รับพระกระแสรับสั่ง

ของล้นเกล้าฯ	 และของเสด็จพระอุปัชฌายะ	 ยังไม่ถูกก็มี	 คิดจะแก้	 แต่ไม่มี

โอกาสเสียแล้ว	 เหตุน�าให้แต่งหนังสือเร่ืองนี้	 เมื่อคร้ังเราเข้ารับราชการแล้ว	

ล้นเกล้าฯ	 ทรงทราบว่าเราเป็นคนโปรดของสมเด็จพระอุปัชฌายะ	 จึงตรัสใช้

ไปเฝ้าด้วยพระราชธุระเนืองๆ	 คราวหนึ่งตรัสใช้ให้เชิญพระราชหัตถเลขาค�า

โคลงทรงอาราธนาเพื่อทรงแต่งเร่ืองทรงผนวช	 ในพระราชหัตถเลขานั้นทูล

ว่า	 ถ้าเสด็จอุปัชฌายะมีพระประสงค์จะทรงทราบการนั้นๆ	 อย่างใดอย่าง

หนึ่ง	 จงตรัสสั่งเราไปกราบทูลถาม	 จะทรงเล่ามาถวาย	 เหตุนั้นเราจึงได้รับ
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พระกระแสของล้นเกล้าฯ	 ในเร่ืองนี้มาก	 พระนิพนธ์ของเสด็จพระอุปัชฌายะ

ย่อไปไม่พอพระราชประสงค์	เราปรารภถึงเรื่องนี้	ในคราวฟื้นจากไข้	๓	เดือน	

ยังท�าอะไรอันเป็นการเป็นงานไม่ได้	 จึงได้แต่งเร่ืองนั้น	 ในคร้ังนั้นแม้ไม่ได้

แต่งเร่ืองเป็นชิ้นเป็นอัน	 ก็ยังได้ออกหน้าในทางโคลงอยู่บ้าง	 คร้ังทรงพระ

ราชนิพนธ์โคลงนิทราชาคริชตอนอาบูหะซัน	 เมื่อก�าลังพิมพ์โปรดให้ส่งใบแก้

หน้าแท่นไปให้ท่านจินตกวี	 ๗	 หรือ	 ๑๐	 ท่านๆ	 ละใบ	 ตรวจแก้แล้วส่งถวาย	

ทรงพระวินิจฉัยลงในใบแก้อีกใบหนึ่งแล้วส่งไปแก้พิมพ์	 พวกเราผู้เข้าใน

จ�านวนนั้นยังมีอีก	 ที่จ�าได้	 กรมพระเทววงศ์วโรปการ	 และกรมพระสมมต-	

อมรพันธ์ุ	 ได้มีธุระเสมอกับท่านจินตกวีชั้นสูง	 เช่นเสด็จป้ากรมหลวงวรเสฐ-

สุดา	 กรมหลวงพิชิตปรีชากร	 พระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย)	 ก็น่าจะรู้สึกว่ามี

เกียรติยศอยู่	 เราได้ชื่อในทางตาไว	 จับค�าผิดลักษณะโคลงได้บ่อยๆ	 ผู้ตรวจ

เหล่านี้	 มีรายชื่อแจ้งในท้ายพระราชนิพนธ์นั้นแล้ว	 เมื่อบวชพระแล้วทรง

ขอแรงแต่งโคลงพงศาวดารบ้าง	 โคลงยอพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา

บ�าราบปรปักษ์บ้าง	 เป็นบทๆ	 ใช้ในงานพระเมรุ	 นี้นับว่าได้ออกหน้าในทาง

โคลง	 ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่และมีการทางพระศาสนาแล้ว	 ไม่ได้สนใจอีก	 ใฝ่ใจไป

ในทางเรียงเรื่องร้อยแก้วเพราะได้ใช้มากในธุระ	 คร้ังนั้นเราแต่งฉันท์ไม่เป็น

เลย	 ข้อขัดข้องคือรู้จักศัพท์ไม่พอ	 มาแต่งเป็นต่อเมื่อรู้ภาษามคธและแต่ง

คาถาเป็นแล้ว	 ไม่เคยเรียงเรื่องยาว	 ท่อนที่ออกหน้าคือค�าฉันท์แปลศราทธ-

พรตคาถา	 ในพระราชกุศลสตมาหสมัย	 ที่พระศพสมเด็จกรมพระยาสุดา-	

รัตนราชประยูร	 และค�าร้องถวายชัยมงคลของนักเรียนมหามกุฏราชวิทยาลัย	

กลอนแปดไม่เคยท�าเลย	 จะลองบ้าง	 พ้นเวลามาแล้ว	 ให้นึกกระดาก	 เราไม่

พอใจลึกซ้ึงในการแต่งค�าประพันธ์	 จึงไม่ต้ังใจหาดีในทางนี้	 เป็นแต่ส�าเหนียก	

พอเป็นกับเขาบ้างเท่านั้น

เราเร่ิมเรียนโหราศาสตร์กับขุนเทพยากรณ์	 (ทัด)	 ตั้งต้นหัดท�าปฏิทิน

ก่อน	 เข้าใจยากจริงๆ	 เพราะเราเอาโหราศาสตร์กับพยากรณศาสตร์รวมเข้า
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เป็นศาสตร์อันเดียวกัน	 น�าให้เข้าใจว่าเรียนโหราศาสตร์	 ก็เพื่อมีวิชารู้จัก

ท�านายเหตุการณ์ต่างๆ	 จึงมุ่งไปเสียในทางนั้น	 และเพราะวิธีสอนบกพร่อง

ด้วย	 ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจรสคือกิจของโหราศาสตร์ว่าเป็นเช่นไร	 ปฏิทินคือ

อะไร	 ชื่อต่างๆ	 คือศักราช	 มาสเกณฑ์	 อวมาน	 หรคุณ	 และอื่นๆ	 หมายเอา

อะไร	 เหตุไฉนจึงต้ังศักราชแล้วกระจายออกเป็นองค์เหล่านั้น	 ราศี	 องศา		

ลิบดา	ก�าหนดหมายอะไร	ความเดินของพระอาทิตย์	พระจันทร์	และดาวพระ

เคราะห์	ที่เรียกว่า	มัธยมก็ดี	สมผุสก็ดี	ต่างกันอย่างไร	เป็นอาทิ	ในต�าราบอก

ว่า	ถ้าจะท�าองค์ชื่อนั้น	 ให้ตั้งเกณฑ์อย่างนั้น	แล้วท�าเลขอย่างนั้นๆ	 เริ่มตั้งแต่

ท�าวันธงชัย	 วันอธิบดี	 วันอุบาสน์	 วันโลกาวินาส	ที่ไม่ได้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

เลย	 แต่เกี่ยวกับพยากรณศาสตร์	 กว่าจะคล�าเข้าใจได้แต่ละอย่างชั่งยากเสีย

จริงๆ	 ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าโหรจะอธิบายได้ทุกคน	 โหรไม่รู้จักดาวฤกษ์หรือแม้

ดาวพระเคราะห์ด้วย	 เป็นมีแน่	 ขุนเทพยากรณ์	 (ทัด)	 ถึงแก่กรรมในระหว่าง

เรียน	 ได้ไปขอเรียนกับครูเปียคร้ังยังบวชและเป็นพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ	

ที่วัดราชประดิษฐ์	 ตั้งใจจะท�าปฏิทินให้จบปี	 ท�าร่วมมาได้มากแล้ว	 ถึงสมผุส

พระเคราะห์	 เห็นจะกว่าคร่ึงแล้ว	 จับเล่นธรรมะจัดเข้า	 เห็นเหลวไหลเลยเลิก	

เราจึงไม่รู้มาก	พยากรณศาสตร์ยิ่งรู้น้อย	เป็นแต่เสด็จพระอุปัชฌายะทรงแนะ

ประทานบ้าง	 ไม่ได้เรียนจริงๆ	 จังๆ	 แต่เรายังได้ใช้ความรู้โหราศาสตร์อยู่บ้าง	

ได้ช่วยช�าระปูมเก่าถวายเสด็จพระอุปัชฌายะ

เราเรียนธรรมด้วยอ่านหนังสือเป็นพื้น	 ได้ฟังเสด็จพระอุปัชฌายะ

ตรัสด้วย	 คราวนั้นสบเวลาที่สมเด็จพระวันรัตน	 (พุทฺธสิริ)	 วัดโสมนัสวิหาร	

เร่ิมเรียงหนังสือธรรมลงพิมพ์แจก	 หนังสือนั้นใช้ส�านวนดาดเป็นค�าสอนคน

สามัญเข้าใจง่าย	 ช่วยเกื้อกูลความเรียนธรรมของเราให้กว้างขวางออกไป		

เมื่อสนใจอยู่	ความเบื่อย่อมไม่มี	ธรรมที่เป็นเพียงปฏิบัติกายวาจาใจเรียบร้อย	

อันตรงกันข้ามต่อความล�าพองท่ีเคยมาแล้ว	 ยังเห็นเป็นละเอียดพอแล้ว	

คร้ันได้เรียนธรรมท่ีเป็นปรมัตถ์	 แจกเบญจขันธ์	 ไตรลักษณ์	 อริยสัจจ์	 ๔	
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และปฏิจจสมุปบาท	 ยิ่งตื่นใหญ่	 แต่นิสัยของเราเป็นผู้เช่ือไม่ลงทุกอย่างไป		

และธรรมกถานั้นๆ	 มักมีข้อความอันไม่น่าเช่ือปกคลุมหุ้มห่ออยู่	 มากบ้าง

น้อยบ้าง	 นี้แลเป็นเคร่ืองสดุดของเราให้ชะงัก	 แต่เมื่อนิยมในธรรมมีแล้ว	 ทั้ง

ได้ยินท่านผู้ใหญ่ค้านบางเร่ืองไว้ก็มี	 ก็พอจะปลงใจเลือกเอาข้อที่เรารับรอง

ได้	 และสลัดข้อท่ีเรารับรองไม่ได้ออกเสีย	 เช่นค�าเปรียบว่า	 ร่อนทองจาก

ทราย	 เร่ืองที่ถูกอารมณ์ของเราคือกาลามสูตร	 ที่สอนไม่ให้เช่ืออย่างงมงาย	

ให้ใช้ความด�าริของตนเป็นที่ตั้ง	 ความรู้ความเข้าใจของเราในคร้ังนั้นเป็นอย่าง	

นักธรรมใหม่	คือไม่เชื่อหัวดายไป	 เลือกเชื่อบางอย่าง	อย่างที่ไม่เชื่อ	 เข้าใจว่า	

ผู้หนึ่งซึ่งหาความละอายมิได้	แทรกเข้าไว้	พอใจจะพิสูจน์ให้ปรากฏว่าเป็นเท็จ	

เต็มดีก็เพียงทอดไว้	 ไม่ค�านึงถึง	 ที่เรียกว่าช่ังเถิด	 แต่ยังไม่เคยได้ความรู้ใน	

เชิงอักษรวิทยาว่าเป็นปฤษณาธรรมก็มี	 เช่นเร่ืองมารวิชัย	 เหมาเสียว่าไม่จริง	

ไม่เคยนึกว่าเป็นเร่ืองแต่งเปรียบน�้าพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า	 คิดหวนกลับ

หลังด้วยอ�านาจความอาลัย	 อันพระองค์หักเสียได้ด้วยเอาความมุ่งดีมาข่ม		

แต่เราไม่ใช่ชนิดคนอวดรู้ในทางนี้	ที่เขาตั้งชื่อว่า	“ท�าโมห์”

เราลงสันนิษฐานว่า	 จะรู้ธรรมเป็นหลักและกว้างขวางต้องรู้ภาษามคธ

จะได้อ่านพระไตรปิฎกได้เอง	 ไม่เช่นนั้น	 จะอ่านได้แต่เร่ืองแปลเร่ืองแต่ง	 ที่

มักเป็นไปตามใจของผู้แปลผู้แต่ง	 ในเวลานั้น	 พระปริยัติธรรมธาดา	 (เปี่ยม)	

อาจารย์เดิมของเรา	 ย้ายบ้านจากหน้าวัดชนะสงครามไปอยู่บางบ�าหรุ	 คลอง

บางกอกน้อย	เหลือจะเรียนกับแกได้	พระปริยัติธรรมธาดา	(ชัง)	อยู่บ้านหน้า

วัดรังษีสุทธาวาส	 ไม่ไกล	 ทั้งได้เคยเป็นครูสอนมาบ้างแล้ว	 จึงขอให้แกมา

สอน	 ได้ยินเขาพูดกันว่าจะรู้ภาษามคธกว้างขวาง	 ต้องเรียนมูลคือกัจจายน-	

ปกรณ์	 บทมาลาแคบไป	 ไม่พอจะให้รู้กว้างขวาง	 เรียนท้ังทีปรารถนาจะรู้ดี

ที่สุดตามจะเป็นได้	 ทั้งบทมาลาก็ได้เคยเรียนมาแล้ว	 รู้ทางอยู่	 จึงตกลงเป็น

เรียนมูล	 ชั้นแรกมีสูตรคือหัวข้อส�าหรับท่องจ�าให้ได้ก่อน	 ผูกโตอยู่	 เราเล่า

พลาง	 เรียนแปลค�าอธิบายใจความของสูตรนั้นท่ีเขาเรียกว่าพฤติในปกรณ์
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ไปพลาง	 ครูของเราดูเหมือนไม่ช�านาญในมูล	 แต่พอสอนให้แปลไปได้	 แต่ไม่

ถนัดแนะให้เข้าใจความที่กล่าว	 ตกเป็นหน้าที่ของเราจะเข้าใจเอาเอง	 ลงปลาย

แกหาหนังสือที่แปลส�าเร็จตลอดถึงค�าอธิบายในภาษาไทย	 ซึ่งเรียกว่า	 นิสสัย-

มูลมาให้อ่านเอาเอง	 การเรียนของเรา	 อาจารย์มูลเขาคงกล่าวว่า	 เรียนอย่าง

ลวก	ไม่ละเอียดละออ	เรากล่าวเอง	เรียนแต่พอจับเค้าได้	แม้อย่างนั้นกว่าจะ

จบถึง	 ๑๐	 เดือน	 นี้เป็นอย่างเรียนเร็ว	 เขาเรียนกันตั้งปีสองปี	 เราอาจสังเกต	

เห็นว่า	 ระเบียบที่จัดในมูลยังไม่ดีมีก้าวก่าย	กล่าวความยืดยาวฟั่นเฝือ	 เหลือ	

ความสามารถของผู้แรกเรียนจะทรงไว้อยู่	 คร้ันขึ้นคัมภีร์คือจับเรียนเร่ือง

นิทานในอรรถกถาธรรมบท	 เป็นเร่ืองดาดของเราในเวลานี้แล้ว	 แต่เราเลือก	

เอาหนังสือที่ครูถนัดว่าเป็นดี	จึงตกลงเรียนอรรถกถาธรรมบท	ทั้งเรียนมูลมา

แล้ว	 และแปลพฤติของมูลได้เองแล้ว	 เร่ิมเรียนอรรถกถาธรรมบทยังงง	 กว่า	

จะเอาความรู้ในมูลมาใช้เป็นเครื่องก�าหนดได้	 ก็เปลืองเวลาอยู่	 เรียนคราวนี	้	

รู้จักใช้ความสังเกต	เอาความเข้าใจได้	อาจแปลเองได้บ้างตามล�าพัง	เมื่อเรียน

ในทางนี้	เราเลือกสร้างพระไตรปิฎกขึ้น	วานกรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์	อธิบดี

กรมราชบัณฑิตเป็นธุระ	 หนังสือบาลีพระวินัยไม่ยากนัก	 อ่านเข้าใจความได้

ติดต่อกันเป็นเรื่อง	ชั่งสนุกจริงๆ

ตั้งแต่เข้าวัดมา	และจับเรียนธรรมมา	 เราปลูกความพอใจในความเป็น

สมณะขึ้นโดยล�าดับ	 นึกว่าบวชก็ได้	 แต่ยังไม่ได้น้อมใจไปส่วนเดียว	 เคยเข็ด

เมื่อคร้ังยังรุ่น	 เรามักจืดจางเร็ว	 ที่สุดห้องเรือนท่ีแต่งไว้อย่างหนึ่ง	 คร้ันชินตา

จืดไป	ต้องยักย้ายแต่งใหม่	มาถึงเวลานี้	จึงยังไม่ไว้ใจตัวเอง	เกรงจะไม่ตลอด

ไปได้	บวชอยู่นานแล้วสึก	ไม่ได้การ	เสียเวลาในทางฆราวาส

เมื่ออายุเราได้	๑๗	ปี	กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ทรงผนวชพระ	ในเวลา

นั้น	 หม่อมเจ้าหญิงจรัสโฉม	 พระบุตรีใหญ่ของท่านยังอยู่ในครรภ์	 ท่านทรง	

ฝากเราให้เป็นธุระ	 เธอคลอดในเวลาท่านยังทรงผนวช	 เราได้เอาเป็นธุระ

ขวนขวายตลอดการ	 เป็นผู้รับเธอเป็นลูกในเวลาท่ีเขาท�าพิธีมอบให้มีผู้รับ		
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เราพึ่งได้เห็นเป็นคร้ังแรก	 ทั้งเป็นคร้ังแรกที่ท�าการเกี่ยวกับผู้อื่นในหน้าที่ของ	

ผู้ใหญ่		เราเอาธุระมาโดยเรียบร้อยจนถึงท่านลาผนวช

อนึ่ง	 กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ทรงรับราชการว่าช่างสนะ	 คือช่างเย็บ	

ผู้ชายในเวลานั้น	 ก�าลังท่านยังทรงผนวช	 เตรียมการเฉลิมพระที่นั่งวโรภาศ-	

พิมานท่ีพระราชวังบางปะอิน	 ล้นเกล้าฯ	 รับสั่งให้เราดูการแทนกรมหลวง

พรหมวรานุรักษ์	 มีหน้าที่ในการเย็บเสี้ยวอันเป็นของผู้ชาย	มีท�าธงต่างๆ	มีธง

ช้างเป็นต้น	 ส�าหรับใช้ตกแต่งในงาน	 ครั้งนั้นธงยังไม่มีที่ซื้อ	 ต้องท�าเองทั้งนั้น	

เรายังไม่เคยงาน	ออกวิตกว่าจะไม่แล้วทันราชการ	แต่ก็ท�าจนทัน	รับสั่งว่าจ่าย

สิ้นเท่าไรให้ตั้งเบิก	เราไม่รู้ว่าผ้าต่างๆ	ที่จัดซื้อมาใช้นั้นราคาอย่างไร	ฉวยว่าซื้อ

แพงไปจะเป็นท่ีระแวงผิดว่าหาเศษ	 ไม่กล้าเบิก	 แต่ราชการส�าเร็จเป็นที่พอใจ

แล้ว

ต่อมาถึงงานฉัตรมงคล	เราได้รับพระราชทานพานทอง	คือ	พานหมาก

ใหญ่มีเครื่องในพร้อม	๑	เต้าน�้า	๑	กระโถนเล็ก	๑	เป็นเครื่องยศ	กับดวงตรา	

เคร่ืองราชอิศริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า	 พร้อมกับกรมพระสมมตอมรพันธ์	ุ

เมื่อวันจันทร์	เดือน	๑๒	แรม	๑๒	ค�่า	ปีชวด	อัฐศก	จุลศักราช	๑๒๓๘	ตรง	

กับวันที่	 ๑๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๑๙	ที่ยังท�าตามจันทรคติกาล	ที่

พระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิม	 และได้รับพระราชทานหีบหมากทองค�าลงยา

ราชาวดี	 มีตราพระมหามงกุฎหมายรัชกาลอยู่บนหลัง	 เมื่อคราวงานพระราช-

พิธีตรุษวันอาทิตย์	เดือน	๔	แรม	๑๒	ค�่า	ตรงกับวันที่	๘	มีนาคม	ปีเดียวกัน	

การได้รับพระราชทานพานทองนี้ไม่ดีใจเท่าไรนัก	 ถ้าทูนกระหม่อมยังทรง

พระชนม์อยู่	 ก็คงได้รับพระราชทานมาแต่คร้ังยังเป็นเด็ก	 ตามอย่างพระเจ้า

ลูกยาเธออื่น	 และได้ยินเขาพูดว่า	 เราอยู่ในจ�านวนแห่งพระเจ้าลูกยาเธอ	

ผู้จะได้รับพระราชทานในคราวอันจะมาถึง	 คร้ันตกมาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ	

พานทองจึงเลื่อนออกไปตามภาวะตามอายุ	 ทั้งในเวลานั้น	 เราเข้าวัดอยู่แล้ว

ด้วย	 ความรู้สึกมีหน้ามีตาก็พอทุเลา	 เป็นแต่เห็นว่าได้ดีกว่าไม่ได้	 ไม่ได	้
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ออกจะเสีย	 ดูเป็นคนเหลวไหลหรือไม่ได้ราชการ	 ส่วนตราทุติยจุลจอมเกล้า

เล่า	 เป็นตราสกุลเห็นจืด	 คร้ังนั้นเขานิยมตราความชอบมากกว่า	 เพราะใน

ประกาศนียบัตรระบุความชอบลงไว้ด้วย	 คล้ายประกาศต้ังกรมอย่างเตี้ยๆ	

ส่วนตราสกุลในประกาศนียบัตรแสดงแต่เพียงว่าทรงเห็นสมควรจะได้รับ	 เรา

ยังไม่มีราชการเป็นหลักฐาน	 สิ้นหวังตราความชอบ	 ในพวกเราท่ีได้เป็นอย่าง

สูงก็กรมพระนเรศวรฤทธิ์	 เพียงมัณฑนาภรณ์	 มงกุฎสยามชั้นที่	 ๓	 เท่านั้น	

แม้ตราสกุล	 ถ้าได้รับพระราชทานในเวลาชอบแต่งตัว	 ก็คงไม่จืดทีเดียว	 ได้

รับพระราชทานแล้ว	 ไม่ได้เคยแต่งถ่ายรูปสักคราวหนึ่ง	 ต่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่ใน

ฝ่ายพระแล้วจึงรู้ว่า	 เวลาท่ีไม่อยากได้นั้นแล	 เป็นเวลาสมควรแท้ที่จะได้รับ

พระราชทาน	เราเองจะยกย่องใครๆ	ก็เลือกผู้ที่เขาไม่อยาก	และจักไม่ตื่นเต้น

แม้เราเป็นคนเข้าวัดแล้ว	 ก็ยังต้องออกหน้าเป็นคราวๆ	 เพราะเป็นคน

เคยคบฝร่ัง	 รู้จักวัตรของฝร่ัง	 เช่นมีเจ้าฝร่ังเข้ามาเป็นคร้ังแรก	 ก็ได้ออกแขก

ได้รับเชิญในการเลี้ยงเวลาค�่าและในการสโมสร	 ล้นเกล้าฯ	 ยังไม่ทรงทราบว่า

เราเข้าวัด

เมื่ออายุเราได้	 ๑๘	ปี	 ล้นเกล้าฯ	 โปรดเกล้าฯ	 ให้เข้ารับราชการประจ�า

ในกรมราชเลขา	 มหีน้าทีเ่ป็นเจ้าพนกังานสารบบฎกีา	 หรือกล่าวอกีโวหารหนึง่	

เป็นราชเลขานกุารในทางอรรถคดี	 ในคร้ังนั้นศาลท่ีพิจารณาอรรถคดียังแยก

กันอยู่ตามกรมนั้นๆ	 (ยังไม่ได้จัดกระทรวง)	 ต่างทูนเกล้าฯ	 ถวายสารบบ

ประจ�าเดือนมารวมอยู่ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน	 และความฎีกา

ในครั้งนั้น	 ศาลฎีกาเรียงพระราชวินิจฉัยในท้ายฎีกาทูนเกล้าฯ	 ถวาย	 ทรงลง

พระบรมพระนามาภิไธยแล้วจึงจะบังคับได้ตามนั้น	 ถ้าไม่โปรดตามที่เรียง

มา	 ก็ทรงแก้ใหม่	 มีพระราชประสงค์จะรวมราชการทางนี้เป็นแผนกหนึ่ง	 มี

เจ้าพนักงานรักษาการ	 จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้เรารับราชการในหน้าที่นี้	 เราได้เข้า

รับราชการ	ตั้งแต่วันพฤหัสบดี	 เดือน	๘	อุตราษาฒ	ขึ้น	๒	ค�่า	ปีฉลู	นพศก	

จุลศักราช	๑๒๓๙	ตรงกับวันที่	๑๒	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๒๐	ราชการ



สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	เมื่อพระชนมายุราว	๑๕	พรรษา



สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	เมื่อพระชนมายุราว	๑๕	พรรษา
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ที่เราท�านั้น	 เมื่อกรมนั้นๆ	 อันมีหน้าที่พิจารณาอรรถคดี	 ทูนเกล้าฯ	 ถวาย

สารบบประจ�าเดือนแล้ว	 พระราชทานแก่เราๆ	 รวมยอดถวายอีกใบหนึ่ง

เพื่อทรงทราบว่าในเดือนหนึ่งๆ	 คดีทุกกรมเกิดใหม่เท่านั้นๆ	 ตัดสินเสร็จไป

แล้วเท่านั้นๆ	 ยังคงค้างพิจารณาเท่านั้นๆ	 ดูเพียงสารบบ	 ก็พอรู้ได้ว่า	 การ

พิจารณาคดียังหละหลวมมาก	 กรมหนึ่งพิจารณาเดือนหนึ่งไม่ได้กี่เร่ือง	

กรมนครบาลมีหน้าท่ีพิจารณาความอาชญา	 เดือนหนึ่งแล้วเพียง	 ๒	 เร่ือง	

ก็มี	ที่สุดจนรวมยอดคดีก็ไม่ถูกกับรายคดี	จะฟังเอาว่ารายคดีเป็นถูก	จ�านวน	

เดือนต่อมาอาจยกรายเก่ามาผิดอีก	 บางทีตุลาการเองจะรู้ไม่ได้ทีเดียวว่า		

คดีมีเท่าไรแน่	 เป็นความยากแก่เราผู้จะรวมยอด	 ถึงต้องต่อว่าต่อขานกัน

ไม่รู้จบ	 ผลท่ีได้ก็เพียงให้จ�านวนในสารบบหลังกับหน้าตรงกันเท่านั้น	 อีก

อย่างหนึ่งเราเป็นผู้รับฎีกาที่เรียงพระราชวินิจฉัยแล้ว	 จากกรมหลวงพิชิต-	

ปรีชากร	 อธิบดีศาลฎีกาไว้แล้ว	 อ่านถวายในเวลาทรงพระราชธุระในทางนี	้	

โปรดตามนั้น	ทรงลงพระนามาภิไธยข้างท้าย	 ไม่โปรด	ทรงแก้ใหม่	ตรัสบอก	

ให้เราเขียนแล้ว	ทรงลงพระนาม	คัดส�าเนาไว้แล้ว	ส่งต้นถวายกรมหลวงพิชิตไป	

กรมพระนเรศวรฤทธิ์	 อธิบดีกรมราชเลขาในครั้งนั้น	 ทรงจ่ายเสมียนประทาน

เรา	๒	คน	คือพระยาศรีสุนทรโวหาร	ครั้งยังเป็นนายกมล	๑	นายเจิมน้องเขา	

๑	 ยังเป็นเสมียนฝึกหัดทั้ง	 ๒	 คน	 เขียนหนังสือช้าทั้งตกมากด้วย	 ตกได้ตั้ง

บรรทัด	 เราได้ความหนักใจมาก	 ต้องคิดหาอุบายว่าอย่างไรจะรักษาส�านวนไว้

ได้	 ควรใช้ต้นสารบบเองก็ต้องใช้	 น่าประหลาดว่า	 ภายหลังพระยาศรีสุนทร-

โวหารมีความรู้ทางหนังสือเจริญขึ้นโดยล�าดับ	 เขียนได้เร็วไม่ตก	 ฟังความท่ี

พูดในที่ประชุมแล้วจ�าไว้ได้แม่น	 จนได้เป็นเลขานุการในเสนาบดีสภา	 ยังมีข้อ

น่าประหลาดอีก	 เขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายผัน	 เดี๋ยวนี้	 (พ.ศ.	๒๔๕๘)	 เป็น

หลวงสารประเสริฐ	 เมื่อยังเด็กเขียนหนังสือตกตั้งบรรทัดเหมือนพ่อ	 เขาเอา

มาฝากเราบวชเป็นสามเณร	 เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายพระแล้ว	 หัดใช้เขียน

หนังสือไป	หายเขียนตก	จนถึงได้เป็นเลขานุการของเรา	ในเวลานี้ได้ชื่อว่าเป็น



53

จินตกวี	 อันคนมีนิสสัยดี	 ได้รับแนะน�าเข้าบ้าง	 อาจขยายออกได้ตามล�าพัง

ของตน	 พระยาศรีสุนทรโวหาร	 เป็นคนปูนเดียวกับเรา	 ดูเหมือนเขาได้ความ

รู้ความเข้าใจจากเราไม่เท่าไรนัก	 แต่เขานับถือเราเป็นฉันอาจารย์	 จนเอาลูก

มาฝากอีกต่อเนื่อง	 ส่วนหลวงสารประเสริฐ	 เราจักถือว่าเป็นเจ้าบุญนายคุณ	

ของเขา	แม้ตวัเขากต้็องยอมรับ	เราได้เรียนทางอรรถคด	ี เมือ่คร้ังเข้ารับราชการ

ในทางนี้	 รู้เพียงฟังค�าพยานแล้วสันนิษฐานเอาความจริง	 และตามยุติธรรม

ควรจะเป็นอย่างไร	 ไม่เข้าใจถึงวางบท	 เพราะในคร้ังนั้นกรมต่างๆ	 พิจารณา

แล้วส่งส�านวนให้ลูกขุน	ณ	ศาลหลวงชี้ขาด	คือชี้ว่าใครผิดใครถูก	แล้วจึงเป็น

หน้าที่ของขุนหลวงพระไกรศรีราชสุภาบดี	เป็นผู้ปรับสัตย์	คือวางบทลงโทษผู้

ผิดหรือยกฟ้อง	ครั้นมาถึงฎีกา	ทรงตัดสินเอง	 ไม่ได้อ้างบท	ยืนตามค�าชี้ขาด

และปรับสัตย์ก็เป็นแล้วไป	 ทรงแก้	 ก็ไปตามยุติธรรมเป็นเค้าเง่ือน	 และการ

รู้กฎหมายก็ยังไม่เป็นที่น่าปรารถนา	 เพราะหนังสือกฎหมายเก่า	 ก็อ่านเข้าใจ

ยาก	และมีพระราชบัญญัติและประกาศออกซับซ้อนกันมามาก	ตั้งแต่รัชกาลที่	

๔	กระจัดกระจายกันอยู่	ยากที่จะรวบรวมไว้ได้	ทั้งอาการของผู้ทรงกฎหมาย

ในคร้ังนั้น	 ไม่น�าให้เกิดความเลื่อมใส	 ชั้นใหม่มีแต่กรมหลวงพิชิตปรีชากร

พระองค์เดียว	ไม่พอจะแก้ผู้อื่นเป็นอันมากให้เป็นผู้น่าเลื่อมใสไปทั้งนั้น	ถ้าเรา

สนใจ	ก็คงรู้ดีขึ้นกว่านี้อีก	ต�าแหน่งที่เราท�านี้แล	ครั้นเมื่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม

ยกคดีในกรมทั้งหลายมารวมพิจารณาในใต้บัญชาของเจ้ากระทรวงเดียวกัน

แล้ว	 ก็ยังคงมีสืบมา	 เจ้าพนักงานในต�าแหน่งนี้	 ได้ไปเป็นกรรมการศาลฎีกา

ก็มี	 กรรมการศาลฎีกาได้เข้ามารับต�าแหน่งนี้ก็มีในบัดนี้	 เป็นอธิบดีกรมพระ	

สมุหนิติศาสตร์	ในกระทรวงวังด้วย

คร้ังนั้น	 เร่ิมพระราชทานเงินเดือนแก่ผู้ท�าราชการประจ�าวันแล้ว	

ข้าราชการในกรมราชเลขาได้พระราชทานทั่วกัน	 กรมพระนเรศวรฤทธ์ิเป็น	

อธิบดี	 กรมพระเทววงศ์วโรปการ	 กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ	 เข้ามาก่อนเรา		

เมื่อเราเข้าไป	 เป็นท่ี	 ๔	 ไม่มีเจ้านายอื่นอีกจนเราออกมาบวช	 นอกจากนี้	
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ข้าราชการในกรมพระอาลักษณ์ชั้นหลวงชั้นขุนและเสมียน	 เรารับราชการ	

อยู่	 ๒	 ขวบปีเต็ม	 หาได้รับพระราชทานเงินเดือนไม่	 จะเป็นเพราะไม่ได้ทรง

นึกถึงหรืออย่างไรหาทราบไม่	 เสด็จอธิบดีของเราท่านก็หาได้ทรงขวนขวาย

ไม่	 เป็นแต่ได้รับพระราชทานเงินปีขึ้นกว่าเดิม	 ๕	 ชั่ง	 เป็นปีละ	 ๓๕	 ชั่ง	 ตาม	

อย่างเจ้านายรับราชการ	ท่านผู้ได้รับพระราชทานเงินเดือนก็ได้รับพระราชทาน

เงินปีเพิ่มเหมือนกัน	 เราหาได้กระสับกระส่ายเพราะเหตุนี้ไม่	 เหตวุ่าเคยท�า

ราชการมาด้วยความภกัด	ี ยงัไม่เคยได้รับพระราชทานเงินเดอืน	ท�าไปด้วยน�้าใจ

เช่นนั้น	 มีราชการไม่อยู่เปล่า	 และทรงสนิทสนมด้วย	 เป็นพอแล้ว	 ทั้งในเวลา

นั้นเราไม่ได้จับจ่ายเล้ียงตัวเอง	 ยายยังเป็นธุระอยู่	 ไม่รู้จักสิ้นยัง	 และเหตุ

ต้องการเงินใช้กล่าวคือสุรุ่ยสุร่ายเราก็งดได้แล้ว	 เสียแต่มามีราชการในเวลาที่

เราเข้าวัดอยู่แล้ว

ตั้งแต่เข้ารับราชการแล้ว	 เราปลงใจว่าจักหาได้บวชเลยไปไม่	 	 ถ้าท�า

อย่างนั้นดูเป็นท้ิงราชการ	 เห็นแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไป	 ในเวลานั้น	 เสียง

พวกสยามหนุ่มข้อนว่าพระสงฆ์ว่า	 บวชอยู่ไม่ได้ท�าประโยชน์อย่างใดอย่าง

หนึ่งให้แก่แผ่นดิน	ขี้เกียจ	กินแล้วก็นอน	รับบ�ารุงของแผ่นดินเสียเปล่า	ฝ่าย

เราไม่เห็นถึงอย่างนั้น	เห็นว่าพระสงฆ์ยังตั้งใจจะท�าดี	แต่เป็นเฉพาะตัว	เพราะ

ไม่มีการอย่างอื่นเช่นตัวเรา	 เท่านั้นก็จะจัดว่าเป็นดี	 จึงไม่อาจปฏิเสธค�าที่ว่าไม่

ได้ท�าประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่แผ่นดิน	ยังไม่มีญาณพอที่จะเห็นกว้าง

ขวางไปว่า	 พระสงฆ์ได้ท�าประโยชน์แก่แผ่นดินมากเหมือนกัน	 มีสั่งสอนคน

ให้ประพฤติดี	 เอาธุระในการเล่าเรียนของเด็กบุตรหลานราษฎรเป็นอาทิ	 ข้อ

ส�าคัญคือเป็นทางเชื่อมให้สนิทในระหว่างรัฐบาลกับราษฎร	 ในคร้ังก่อน	 พระ

สงฆ์ยิ่งเป็นก�าลังของแผ่นดินมากกว่าเดี๋ยวนี้	ญาณเช่นนี้ยังไม่ผุด	จึงกระดาก

เพื่อจะละราชการไปบวชเสีย	 แต่ยังคงไปเฝ้าเสด็จอุปัชฌายะและเรียนภาษา

มคธอยู่ตามเดิม	 แต่ชาตาของเราเป็นคนบวชกระมัง	 วันหนึ่งเผอิญกรมพระ

เทววงศ์วโรปการทรงล้อเราว่า	 เป็นผู้เข้าวัดต่อหน้าพระที่นั่ง	 แต่ล้นเกล้าฯ	 หา
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ได้ทรงพระส�ารวลตามไม่	 ทรงถือเอาเป็นการ	 ทรงเกลี้ยกล่อมจะให้เราสมัคร

บวช	 เรากราบทูลตามความเห็นเกรงจะเป็นทิ้งราชการ	 พระราชทานกระแส

พระราชด�ารัสอธิบายว่า	 ถ้าเราบวชจักได้ราชการเพียงไร	 ไม่เป็นอันทิ้ง	 จนเรา

หายกระดากใจเพ่ือจะบวช	 ตรัสปลอบอย่าให้เราห่วงถงึยาย	 เพราะท่านชราแล้ว

กค็งตายมือ้หนึง่	ตรัสขอปฏญิญาของเราว่าจะบวช	เราเกรงจะไปไม่ตลอด	เพราะ

ยังไม่ไว้ใจของตัวเองอันเปลี่ยนเร็วเมื่อคร้ังรุ่นหนุ่ม	 จึงไม่กล้าถวายปฏิญญา	

เป็นแต่กราบทูลว่า	 ถ้าจะสึก	จะสึกเมื่อพ้นพรรษาแรก	พ้นจากนั้น	 เป็นอันจะ

ไม่สึก	 พระราชทานปฏิญญาไว้ว่าบวชได้	 ๓	 พรรษาแล้ว	 จักทรงตั้งเป็นต่าง	

กรม	 ทรงอ้างสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 ครั้งเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส

เป็นตัวอย่าง	 ครั้งนั้นเจ้านายพวกเราได้เป็นต่างกรมแล้ว	 เพียง	 ๔	 พระองค	์

เป็นเจ้าพี่ชั้นใหญ่ทั้งนั้น	 และเราจะมาเป็นที่	 ๕	 เหลือที่จะเอื้อมคิดไปถึง	 จึง	

ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เสียเลย	 จนวันมีพระราชด�ารัสสั่งให้เตรียมรับกรม		

ดังจะกล่าวข้างหน้า

ตั้งแต่ทรงทราบว่าเราเป็นผู้เข้าวัด	 ดูทรงพระกรุณามากข้ึน	 และมี

ราชการในทางวัดเพิ่มขึ้น	 เมื่อมีพระราชธุระถึงเสด็จพระอุปัชฌายะ	 รับสั่ง

ใช้เราเชิญพระกระแสรับส่ังมากราบทูลบ้าง	 เชิญพระราชหัตถเลขามาถวาย

บ้าง	 เมื่อคราวจะฉลองวัดนิเวศน์ธรรมประวัติเกาะบางปะอินที่ทรงสร้างใหม	่

โปรดเกล้าฯ	 ให้เรามีหน้าที่เป็นผู้ดูการจารึกอักษรต่างๆ	 ในแผ่นศิลาและติด

ศิลาจารึกนั้นตามที่	 เรียกช่างเขียนหนังสือขอมจากกรมราชบัณฑิต	 ช่างเขียน

หนังสือไทยจากกรมพระอาลักษณ์	 ช่างแกะจากกรมกษาปณสิทธิการและ	

กรมช่างสิบหมู่	 มาตั้งกองท�าแล้วน�าขึ้นไปติด	 เร่งรัดท�าแล้วเสร็จทันงานฉลอง	

ทรงใช้สรอยเราในราชกิจนั้นๆ	 สนิทสนม	 จนถึงเวลากราบถวายบังคมลาออก

มาบวช



สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
พระอุปัชฌาย์
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๖. สมัยทรงผนวชพระ

ธรรมเนียมเก่า	 ชายผู้เกิดต้นปีไปหากลางปี	 มีอายุนับโดยปีได้	 ๒๑	 ปี		

อุปสมบทได้	 ผู้เกิดพ้นกลางปีไปแล้ว	 ให้อุปสมบทต่อเมื่ออายุ	 ๒๒	 โดยปี		

ตั้งแต่รัชกาลท่ี	 ๔	 ธรรมเนียมในราชการพออายุ	 ๒๑	 ก็อุปสมบทได้	 ต่อมา

พระมหาเถระในธรรมยุตติกนิกายเห็นว่า	 คนเกิดต้นปีอาจอุปสมบทได้ในปี

ที	่๒๐	ทีท่อนเข้ารอบแล้ว	ได้	๑๙	ปี	มีเศษเดือน	พอจะประจบเข้ากับเดือนที่

อยู่ในครรภ์เป็น	 ๑	 ปี	 และได้อุปสมบทแก่คนมีอายุเพียงเท่านี้มาเป็นบางคร้ัง	

เฉพาะบุรุษพิเศษ	 กรมพระนเรศวรฤทธ์ิก็ได้ทรงอุปสมบท	 เมื่อพระชนมายุ	

เท่านี้	 เมื่อมีตัวอย่างมาแล้ว	 เราจึงกราบทูลเสด็จพระอุปัชฌายะ	 ขอประทาน	

พระมติในการบวช	 ท่านทรงอ�านวยให้อุปสมบทในปีท่ี	 ๒๐	 จึงน�าความนี้

กราบทูล	ล้นเกล้าฯ	ทรงพระอนุมัติ	เป็นอันตกลงว่าจักอุปสมบทในปีที่	๒๐	นี้	

เดิมกรมพระเทววงศ์วโรปการจักทรงผนวชในปีนี้	 แต่มีราชการต้องงดไป	 คง

บวชแต่เราผู้เดียว	 สมโภชที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยวันหนึ่ง	 รุ่งขึ้นอุปสมบท

ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เมื่อวันศุกร์	 เดือน	๘	ขึ้น	๙	ค�่า	ปีเถาะ	 เอกศก	

จุลศักราช	 ๑๒๔๑	 ตรงกับวันท่ี	 ๒๗	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๒๒	 เสร็จ	

อุปสมบทกรรมเวลาบ่าย	 ๑	 โมง	 ๔๑	 ลิบดา	 สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยา-	

ลงกรณ์	 เป็นพระอุปัชฌายะ	 พระจันทรโคจรคุณ	 (จนฺทร�สี)	 วัดมกุฏกษัตริย	์

เป็นพระกรรมวาจาจารย์	 สวดองค์เดียว	 ตามแบบพระวินัย	 ธรรมเนียมท่ีใช้

กันมาสวดคู่	 ท่านผู้อยู่ข้างขวาเรียกกรรมวาจาจารย์	 ท่านผู้อยู่ข้างซ้าย	 เรียก

อนุสาวนาจารย์	 เรียกอย่างเขินๆ	 เพราะอนุสาวนาเป็นเอกเทศของกรรมวาจา	

จะหมายกรรมวาจาเป็นญัตติ	 ก็แยกกันสวดไม่ได้	 อย่างไรจึงสวดคู่	 เราเห็น

ว่า	 คงเกิดขึ้นในหมู่ท่ีไม่เข้าใจบาลีสวดเข้าคู่กัน	 เป็นอันทานกันเอง	 รูปหนึ่ง

สวดผิด	 การสวดย่อมล่ม	 รู้ได้ง่าย	 เป็นวิธีชอบกลอยู่	 แต่ท่านผู้รู้มักรังเกียจ

ว่าสวดไม่สะดวก	 ว่าอักษรไม่ตระหนัก	 แต่บวชออกแขกยังคงใช้กันมา	 เว้น
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แต่ในคราวท�าทัฬหิกรรมคือบวชซ�้า	 สวดแต่รูปเดียว	 คร้ังล้นเกล้าฯ	 ทรง

อุปสมบท	 มีพระกรรมวาจาจารย์รูปเดียว	 ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าน้องยาเธอทรง

อปุสมบท	มพีระกรรมวาจาจารย์รูปเดยีวตามอย่าง	แต่หม่อมเจ้าคงสวดคู่	คราว

นีก้ลายเป็นจัด	 ชัน้เอกสวดรูปเดยีว	 ชัน้โทสวดคู่	 แต่ตามวดักใ็ช้สวดรูปเดยีว

ตามขึน้บ้าง	 นึกดูก็ขัน	 อย่างไรจึงกลายเป็นยศ	 คนสามัญที่สุดคนของหม่อม

เจ้าเอง	 พอใจจะมีพระกรรมวาจาจารย์รูปเดียวก็มีได้	 ส่วนหม่อมเจ้าเองม	ี

ไม่ได้	 เหตุไฉน	 เจ้าคุณจันทรโคจรคุณ	 ผู้เป็นเพียงพระราชาคณะยก	 จึงเป็น	

พระกรรมวาจาของเรา	 มีเป็นธรรมเนียมในราชการ	 พระอุปัชฌายะ	 หลวง

เลือก	 พระกรรมวาจาจารย์	 เจ้าตัวผู้บวชเลือก	 เราเลื่อมใสอยู่มากในเจ้า

คุณจันทรโคจรคุณ	 เห็นอาการของท่านเคร่งครัดและเป็นสมถะดี	 มีฉายา

อันเย็น	 เช่นพระราหุล	 คร้ังยังเป็นพระทารกกล่าวชมสมเด็จพระศาสดา

ฉะนั้น	 ท�าทางรู้จักกับท่านไว้ก่อนแล้ว	 คร้ันถึงเวลาบวช	 จึงเลือกท่านเป็น

พระกรรมวาจาจารย์	 ไม่ต้องการท่านผู้มียศสูงกว่า	 เราพอใจว่าได้ท่านเป็น

พระกรรมวาจาจารย์	 ตั้งแต่บัดนั้นมาจนทุกวันนี้	 ในคราวที่เราบวชนั้นเห็นได้

ว่าล้นเกล้าฯ	 ทรงกังวลอยู่	 พอเที่ยงแล้วก็เสด็จออก	 ไม่ต้องคอยนาน	 บวช

แล้วมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนี้	 ล้นเกล้าฯ	 หาได้เสด็จส่งไม่	 โปรดเกล้าฯ	 ให้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์เสด็จมาส่งโดยรถหลวง	 เสด็จพระ

อุปัชฌายะโปรดให้อยู่คณะกุฏิ์	 ที่เป็นคณะร้าง	 ไม่มีพระอยู่ในเวลานั้น	

นี้เป็นเหตุให้เราเสียใจ	 เพราะได้เคยอยู่ท่ีโรงพิมพ์ที่เคยประทับของทูน-

กระหม่อมมาแล้ว	ทั้งอยู่ห่างจากท่านออกไปด้วย	เมื่อเป็นเช่นนี้	จึงตั้งตนเป็น

คนห่างบ้าง	 แต่พระประสงค์ของท่านว่า	 เราอยู่ที่นั่น	 คณะกุฏิ์จะได้ไม่เปลี่ยว	

แต่เราก็อยู่สองคนกับตาจุ้ยอายุ	๗๐	แล้ว	ที่ยายจัดให้มาอยู่เป็นเพื่อนเท่านั้น	

แต่อยู่ก็สบาย	เงียบเชียบ	มีคนหลายคนก็แต่เวลาในเพลที่เขาเชิญเครื่องมาส่ง

ถึงหน้าเข้าพรรษา	 ล้นเกล้าฯ	 เสด็จถวายพุ่มที่วัดนี้	 เคยเสด็จทรง	

ประเคนพุ่มพระเจ้าน้องยาเธอ	 ผู้ทรงผนวชใหม่ถึงต�าหนัก	 เป็นการทรงเยือน

ด้วย	 เสด็จกุฎีเรา	 ทรงประเคนพุ่ม	 เราเห็นท่านทรงกราบด้วยเคารพอย่าง
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เป็นพระ	 แปลกจากพระอาการท่ีทรงแสดงแก่พระองค์อื่นเพียงทรงประคอง

อัญชลี	 เรานึกสลดใจว่า	 โดยฐานเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 ท่านก็เป็นเจ้าของเรา	

โดยฐานเนื่องในพระราชวงศ์เดียวกัน	 ท่านก็เป็นพระเชษฐาของเรา	 โดยฐาน

เป็นผู้แนะราชการพระราชทาน	 ท่านก็เป็นครูของเรา	 เห็นท่านทรงกราบ	 แม้

จะนึกว่าท่านทรงแสดงเคารพแก่ธงชัยพระอรหัตต์ต่างหาก	 ก็ยังวางใจไม่ลง	

ไม่ปรารถนาจะให้เสียความวางพระราชหฤทัยของท่าน	 ไม่ปรารถนาจะให้ท่าน	

ทอดพระเนตรเราผู้ที่ท่านทรงกราบแล้วถือเพศเป็นคฤหัสถ์อีก	 ตรงค�าที่เขา

พูดกันว่ากลัวจัญไรกิน	เราตกลงใจว่าจะไม่สึกในเวลานั้น	แต่หาได้ทูลไม่

คราวนี้	 เสด็จพระอุปัชฌายะ	 หาค่อยได้ทรงสั่งสอนเหมือนเมื่อคร้ัง	

เป็นสามเณรไม	่ เป็นเพราะท่านเลิกเป็นพระอุปัชฌายะเสีย	 ทรงรับเป็นเฉพาะ

บางคน	พระใหม่ของท่านจึงมีไม่กี่รูป	ท่านทรงสอนพระอื่น	กลับทรงสอบถาม

เราด้วยซ�้า	 ในพรรษาต้น	 อยู่ข้างได้ความสุข	 เพราะความเป็นไปลงระเบียบ

และเงียบเชียบ	 เช้าบางวันไปบิณฑบาต	 เช้า	 ๒	 โมงคร่ึง	 ลงนมัสการพระท่ี	

พระอุโบสถ	 กลับขึ้นมาแล้วจึงฉันเช้า	 แต่นั้นว่าง	 สุดแล้วแต่จะน้อมเวลาไป	

กลางวันพัก	 บ่ายดูหนังสือเรียน	 พอแดดร่มไปกวาดลานพระเจดย์ี	 กลบัจวน

ค�า่	 หวัค�า่เรียนมคธภาษากบัพระปริยตัธิรรมธาดา	 (ชัง)	 เหมือนอย่างเคยเรียน

ที่วัง	ยังเรียนอรรถกถาธรรมบทอยู่นั่นเอง	แต่ก�าลังเคร่ง	เงินทองไม่เกี่ยวข้อง	

อาจารย์พลอยขาดผลท่ีเคยได้เป็นรายเดือนด้วย	 	 ๒	 ทุ่มคร่ึงลงนมัสการ	

พระสวดมนต์ฟังสิกขาที่พระอุโบสถ	 เสด็จพระอุปัชฌายะมักประทับตรัสอยู่

จนเวลาราว	๔	ทุ่มจึงเสด็จขึ้น	พระไม่อยู่รอ	ต่างรูปต่างไป	เว้นแต่ผู้ที่ท่านตรัส

อยู่ด้วย	 ฝ่ายเราเคยมาในราชการ	 ทั้งท่านตรัสกับเราเองโดยมากด้วย	 รออย่	ู

กว่าจะเสด็จขึ้นจึงได้กลับ	 แต่นั้นเป็นเวลาสาธยายและเจริญสมณธรรม	

กว่าจะถึงเวลานอนราว	 ๒	 ยาม	 สวดมนต์ที่เป็นพระสูตรต่างๆ	 บรรดามีใน	

สมุดพิมพ์แบบธรรมยุตครั้งรัชกาลที่	๔		เราเล่าจ�าได้มาแต่ก่อนอุปสมบทแทบ	

ทั้งนั้น	 ไม่พักล�าบากด้วยการนี้	 ต้องเล่าเติมบางอย่างที่ไม่มีในนั้น	 เราเล่าที	่
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วัดนี้	 ปาติโมกข์ทั้งสอง	 และองค์นิสสยมุตตกะเป็นต้น	 ที่ส�าหรับเป็นความร้	ู	

ไม่ได้ใช้เป็นสวดมนต์

ศึกษาธรรมและวินัยหนักเข้า	 ออกจะเห็นเสด็จพระอุปัชฌายะทรงใน	

ทางโลกเกินไปเสียแล้ว	 นี้เป็นอาการของผู้แลเห็นแคบดิ่งไปในทางเดียว	 ต่อ

เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเอง	 จึงเห็นว่ารู้ทางโลกก็เป็นส�าคัญ	 อุดหนุนรู้ทางธรรมให้มั่น

ให้กว้าง	 พระศาสดาของเราก็ได้ความรู้ทางโลกเป็นก�าลังช่วย	 จึงประกาศ

พระพุทธศาสนาด้วยดี	 ในเวลานี้คนเช่นนั้นเขาคงเห็นเราทรงในทางโลกเกิน

ไปเหมือนกัน	ครั้งนั้น	ใคร่จะไปอยู่ในส�านักเจ้าคุณจันทรโคจรคุณ	ที่วัดมกุฏ-

กษัตริย์ซ่ึงคร้ังนั้นเรียกวัดพระนามบัญญัติ	 เพื่อส�าเหนียกความปฏิบัติของ

ท่าน	พอออกพรรษาแล้ว	พูดแก่ท่าน	ทูลขอพระอนุญาตของล้นเกล้าฯ	ทูลลา	

เสด็จพระอุปัชฌายะ	 โปรดให้ไปสมปรารถนา	 เป็นคราวแรกที่เจ้านายพวกเรา	

ไปอยู่วัดอื่น	 นอกจากวัดบวรนิเวศวิหารนี้และวัดราชประดิษฐ์	 ได้ไปอยู่ที่

วัดมกุฏกษัตริย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีนั้นเอง	 แต่แรกท่านให้อยู่คณะด้าน	

ตะวันออกท่ีกุฎีตรงสระด้านเหนือที่เราสร้างเอง	 แต่บัดนี้ช�ารุดและร้ือเสียแล้ว	

ภายหลังขออนุญาตอยู่ในคณะของท่านทางคณะตะวันตก	 ท่านให้อยู่ท่ีหอไตร

หลังกุฎีใหญ่ของท่าน	 ท่านฝากเราให้เรียนมคธภาษาต่อเจ้าคุณพระพรหมมุนี	

(กิตฺติสาระ)	 คร้ังยังเป็นบาเรียน	 เรียนมังคลัตถทีปน	ี พอค�่าอาจารย์มาสอนที่

กุฎี

เราไปอยู่วัดนั้น	 เป็นคร้ังแรกท่ีเราได้พบว่า	 ความปฏิบัติวินัยของพวก	

พระธรรมยุตแผกกันโดยวิธีเช่นถือวิกัปอติเรกจีวรภายใน	 ๑๐	 วันเหมือนกัน

แต่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร	วิกัปหนเดียวแล้ว	ฝ่ายที่วัดมกุฏกษัตริย์	เมื่อถอนแล้ว

ต้องวิกัปใหม่ทุก	 ๑๐	 วัน	 เป็นอย่างนี้	 ได้ความว่า	 ในคร้ังนั้น	 คณะธรรมยุต	

มีหัววัดเป็นเจ้าส�านักอยู่สอง	 วัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นเจ้าคณะ	 ๑	 วัดโสมนัส

วิหาร	 ๑	 	 สองส�านักนี้	 ปฏิบัติวินัยก็ดี	 ธรรมเนียมก็ดี	 แผกกันไปบ้างโดยวิธี	

แม้อัธยาศัยก็แผกกัน	 วัดอื่นท่ีออกจากสองวัดนั้นหรือเนื่องด้วยสองวัดนั้น	
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ย่อมท�าตามหัววัดของตน	 เหตุแผกกันของสองวัดนั้น	 เราควรจะถามเจ้าคุณ	

พระกรรมวาจาจารย์ของเราได้ทีเดียว	 แต่พลาดมาเสียแล้ว	 หาได้ถามไม่

เข้าใจตามความสังเกตและพบเห็นว่า	 เมื่อคร้ังทูนกระหม่อมยังทรงผนวช	

คร้ันเมื่อเสด็จมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว	 สมเด็จพระวันรัตน	 (พุทฺธสิริ)		

ครองคณะวัดราชาธิวาสอยู่ข้างโน้น	 ทูนกระหม่อมทรงเปลี่ยนแปลง	 หรือตั้ง

แบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นข้างนี้	 สมเด็จพระวันรัตนอยู่ข้างโน้นบางที

จะไม่รู้	 คงท�าตามแบบทีใ่ช้คร้ังเสดจ็อยู่วดัราชาธิวาส	 ข้างเสดจ็พระอปัุชฌายะ		

เสดจ็ย้ายจากวัดมหาธาตุมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารกับทูนกระหม่อม	 ไม่ได้เคย

เสด็จอยู่วัดราชาธิวาส	 คงทรงตามแบบที่ใช้ในวัดนี้สืบมา	 การเปลี่ยนแปลง

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ไม่เคยมีประกาศให้รู้ทั่วกันหรือบังคับนัดหมายให้เป็น

ตามกัน	 จนถึงเราเป็นผู้ครองคณะ	 พึ่งจะมีขึ้นบ้างเมื่อมีหนังสือแถลงการณ์

คณะสงฆ์ขึ้นแล้ว	 คร้ันทูนกระหม่อมทรงลาผนวชไปเสวยราชย์แล้ว	 เสด็จ

พระอุปัชฌายะเป็นเจ้าคณะ	 แต่ท่านไม่ได้เป็นบาเรียนและท่านทรงถ่อมพระ

องค์อยู่ด้วย	 ฝ่ายสมเด็จพระวันรัตนเป็นผู้ใหญ่แก่พรรษากว่าท่าน	 ต่อมาเป็น

สังฆเถระในคณะด้วย	 เป็นบาเรียนเอก	มีความรู้คัมภีร์เชี่ยวชาญ	ทั้งเอาใจใส	่

ในการปฏิบัติจริงๆ	 ด้วย	 แต่ไม่สันทัดในทางคดีโลกเลย	 ข้างเสด็จพระ

อุปัชฌายะโปรดถือตามแบบเดิม	 ข้างสมเด็จพระวันรัตนชอบเปลี่ยนแปลง	

มีอัธยาศัยเป็นธรรมยุตแท้	 สององค์นั้นไม่ได้หารือและตกลงกันก่อน	 เมื่อ

ฝ่ายหนึ่งจะแก้ไขธรรมเนียมเดิม	 ใครจะแก้ไขไปอย่างไรก็ได้	 มุ่งในที่แคบคือ

เฉพาะวัดที่ปกครอง	 ไม่คิดว่าจะท�าความเพี้ยนกันขึ้นในทางนิกายอันเดียวกัน

เหตุอันหนุนให้แก้ไขนั้น	 คือมุ่งจะท�าการที่เห็นว่าถูก	 ไม่ถือความปรองดอง	

เป็นส�าคัญ	 ในเวลานั้น	 วัดบวรนิเวศวิหารก�าลังโทรม	 มีพระหลักแหลมในวัด

น้อยลง	 ถูกจ่ายออกไปครองวัดต่าง	 ก็หาเป็นก�าลังของวัดเดิมไม่	 กลับเป็น	

เครื่องทอนก�าลังวัดเดิม	พระอริยมุนี	(เอม)	ได้ออกไปวัดเทพศิรินทร์	เมื่อก่อน

หน้าเราอุปสมบทปีหนึ่ง	 ตั้งแต่นั้นมาจนตลอดเวลาของสมเด็จพระอุปัชฌายะ	

ไม่มีพระออกวัดอีกเลย	 ในวัดเพียงเทศนาอ่านหนังสือได้เป็นจังหวะถูกต้อง	
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สวดปาติโมกข์ได้	 ก็เป็นดี	 ฝ่ายวัดโสมนัสก�าลังเจริญ	 มีพระบาเรียนเป็น	
นักเทศน์	และบอกปริยัติธรรมได้หลายรูป	ทั้งเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนา	จ่าย
ออกวัดต่างไป	 ย่อมเป็นก�าลังของวัดเดิม	 ช่วยแผ่ลัทธิให้กว้างขวาง	 สมเด็จ
พระวันรัตนไม่มีอ�านาจในทางคณะเลย	 แต่มีก�าลังอาจแผ่ลัทธิกว้างขวางออก
ไปเพราะมีผู้นับถือนิยมตาม	 ความปฏิบัติเพี้ยนกันมีขึ้นด้วยประการอย่างนี	้	
เจ้าคุณอาจารย์ของเราได้เคยเป็นพระปลัดของสมเด็จพระวันรัตน	 อยู่วัด	
ราชาธิวาสแล้วย้ายมาอยู่วัดโสมนัสวิหารพร้อมกับท่าน	 ต่อมาทูนกระหม่อม
ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะ	 โปรดให้มาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร	 ภายหลังโปรดให้
ไปอยู่ครองวัดมกุฏกษัตริย์	 ท่านเคยพบความเพี้ยนกันมาแล้ว	 ท่านจึงเลือก
ใช้ตามความชอบใจ	 ความปฏิบัติธรรมและวินัย	 ตลอดจนอัธยาศัย	 เป็นไป
ตามคติวัดโสมนัสวิหาร	 แบบธรรมเนียมเป็นไปตามคติวัดบวรนิเวศวิหาร	
ปนกันอยู่	 ความแผกผันนี้เป็นเหตุพระต่างวัดไปมาไม่ถึงกัน	 พระต่างเมือง
ไปมาพักอยู่ต่างวัด	 กระดากเพื่อเข้านมัสการพระด้วยกัน	 คราวหนึ่งเมื่อได	้
รับสมณศักดิ์แล้ว	 เราไปพักอยู่วัดสัตตนาถปริวัตร	 เมืองราชบุรี	 เข้านมัสการ	
พระกับพวกพระวัดนั้น	 ปรารถนาจะดูธรรมเนียมจึงให้พระสมุทรมุนี	 (หน่าย)		
เจ้าอาวาสน�านมัสการพระและชักสวดมนต์	 ธรรมเนียมแปลกมากเล่าไม่ถูก	
วัดนั้นออกจากวัดโสมนัสวิหาร	 บางทีธรรมเนียมวัดโสมนัสวิหาร	 จักเป็นเช่น
นั้นกระมัง

นอกจากนี้	 ยังได้พบความเป็นไปของวัดท่ีขึ้นวัดอื่นว่าเป็นเช่นไร	 พระ	
ผู้ใหญ่วัดต้ังแต่เจ้าอาวาสลงมา	 ต้องไปมาหาสู่วัดเจ้าคณะและวัดใหญ่	 ได้
ความคุ้นเคยกับต่างวัด	 ได้คติของต่างวัด	 แต่เป็นวัดไม่มีเจ้านายเสด็จอย่	ู	
พระในพื้นวัดย่อมเซอะอยู่เอง	แต่ว่าง่าย	หัวไม่สูง

ตั้งแต่คร้ังทูนกระหม่อมยังทรงผนวช	 พวกพระธรรมยุตนับถือสีมาน�้า	
ว่าบริสุทธิ์	เป็นที่สิ้นสงสัย	ไม่วางใจในวิสุงคามสีมาอันไม่ได้มาในบาลี	เป็นแต่	
พระอรรถกถาจารย์แนะไว้ในอรรถกถา	 อนุโลมตามสีมา	 คร้ังยังไม่มีวัดอยู่
ตามล�าพัง	 จึงใช้สีมาน�้าเป็นท่ีอุปสมบท	 ต่อมาพระรูปใดจะอยู่เป็นหลักฐาน	



ครั้งด�ารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ	พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
พระชนมายุราว	๒๑	พรรษา
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ในพระศาสนา	 ท่านผู้ใหญ่จึงพาพระรูปนั้น	 ไปอุปสมบทซ�้าอีกในสีมาน�้า		

เรียกว่าท�าทัฬหิกรรม	 ส�านักวัดบวรนิเวศวิหารหยุดมานานแล้ว	 พระเถระ

ในส�านักนี้	 ไม่ได้ท�าทัฬหิกรรมโดยมาก	 สมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺสเทวะ)	

อุปสมบทคร้ังหลัง	 กว่า	 ๒๐	 พรรษาแล้ว	 พึ่งได้ท�าทัฬหิกรรม	 คร้ังจะสวด	

กรรมวาจาอุปสมบทเมื่อล้นเกล้าฯ	 ทรงผนวชพระ	 เสด็จพระอุปัชฌายะตรัส

เล่าว่า	 พระเถระท้ังหลายผู้เข้าในการทรงผนวชล้วนเป็นผู้ได้ท�าทัฬหิกรรม

แล้ว	 ยังแต่ท่านองค์เดียว	 ทั้งจักเป็นผู้ส�าคัญในการนั้น	 จึงต้องท�า	 คงจะไม่

ทรงนึกถึงหม่อมเจ้าพระธรรมุณหิสธาดาผู้ไม่ได้ท�าอีกองค์หนึ่ง	 ฝ่ายส�านักวัด

โสมนัสวิหารยังท�ากันเร่ือยมา	 ไม่เฉพาะรูปจะยั่งยืนเป็นหลักในพระศาสนา	

พระนวกะสามัญก็ท�าเหมือนกัน	 คราวนี้เกิดปันกันขึ้นเองในหมู่พระ	 เป็น

พระน�้าก็มี	 เป็นพระบกก็มี	 คราวนี้พวกอุบาสิกาส�านักนั้น	 ก็พูดกระพือ	 เชิดชู	

พระน�้า	 หมิ่นพระบก	 จนเกิดความขึ้นคราวหนึ่งก่อนหน้าเราบวช	 ล้นเกล้าฯ		

ทรงออกรับในฝ่ายพระบก	 ตั้งแต่นั้นมาเสียงว่าพระน�้าพระบกก็สงบมา	 ถึง

ยงัท�ากนั	 กปิ็ดเงียบ	 ไม่ท�าจนเฝือเหมอืนอย่างก่อน	 คร้ังเราบวช	 ความนบัถอื

พระบวชในสีมาน�้ายังไม่วาย	 เราเห็นว่า	 เราเป็นผู้จักยั่งยืนในพระศาสนา

ต่อไป	 พระเช่นเราจักต้องเป็นหลักในพระศาสนาด้วยเหมือนกัน	 เมื่อพระ

ในนิกายเดียวกันมีวิธีปฏิบัติแผกกันตามส�านัก	 เราควรเป็นผู้เข้าได้ทุกฝ่าย		

อันจะให้เข้าได้	 ต้องไม่เป็นที่ รังเกียจในการอุปสมบทเป็นมูล	 ทั้งเราก็

อุปสมบทเร็วไปกว่าปกติ	 เมื่อท�าทัฬหิกรรมอุปสมบทซ�้าอีกในสีมาน�้า	 จัก

สามารถท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ดี	 เราจึงเรียนความปรารภนี้แก่เจ้าคุณ

อาจารย์	 ขอท่านเป็นธุระจัดการให้	 ท่านเห็นด้วย	 และรับจะเอาเป็นธุระ	

สั่งให้เรามากราบทูลเชิญเสด็จๆ	 พระอุปัชฌายะ	 ท่านตรัสว่าจะเสด็จก็

เกรงจะเป็นการอื้ออึง	 ตรัสสั่งให้เอาพระนามไปสวด	 ทรงเทียบว่าไม่มี

อุปัชฌายะ	 ยังอุปสมบทขึ้น	 แต่เจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณพรหมมุนีกับเรา	

ปรึกษากันเห็นร่วมกันว่า	 มีความข้อหนึ่ง	 ในกัมมากัมมวินิจฉัยว่า	 “กรรม

อันจะพึงท�าในที่ต่อหน้า	 ท�าเสียในที่ลับหลัง	 เป็นวัตถุวิบัติ	 หาเป็นกรรมที่
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ได้ท�าโดยธรรมไม่”	 ถ้าอุปสัมปทากรรม	 จะต้องท�าในที่ต่อหน้าอุปัชฌายะ	

เมื่ออุปัชฌายะไม่อยู่ในที่ประชุมสงฆ์	เป็นแต่เอาชื่อมาสวด	ก็จักเป็นกรรมวิบัติ	

ข้อที่ว่าไม่มีอุปัชฌายะก็อุปสมบทขึ้นนั้น	 อยู่ข้างหมิ่นเหม่	 จะฟังเอาเป็น

ประมาณมิได้	 จึงตกลงกันว่า	 เราจักถือเจ้าคุณอาจารย์เป็นอุปัชฌายะใหม่	 ใน

เวลาท�าทัฬหิกรรม	 เจ้าคุณพรหมมุนีฟันหัก	 สวดจะเป็นเหตุรังเกียจ	 เจ้าคุณ

อาจารย์ท่านเลือกเอาเจ้าคุณธรรมไตรโลก	(ฐานจาระ)	วัดเทพศิรินทร์	ครั้งยัง

เป็นบาเรียนอยู่วัดโสมนัสวิหาร	 เป็นผู้สวดกรรมวาจา	 ท่านรับจัดการให้เสร็จ	

พาตวัไปท�าทฬัหิกรรมทีแ่พโบสถ์	 อนัจอดอยู่ทีแ่ม่น�า้	 ตรงฝ่ังวดัราชาธิวาสออก

ไป	เมื่อวันเสาร์	เดือนยี่	แรม	๗	ค�่า	ปีเถาะ	เอกศก	จุลศักราช	๑๒๔๑	ตรงกับ

วันที่	๓	มกราคม	พุทธศักราช	๒๔๒๒*	แรกขอนิสสัยถืออุปัชฌายะใหม่แล้ว

ท�าวิธีอุปสมบททุกประการ	 สวดทั้งกรรมวาจามคธและกรรมวาจารามัญ	 จบ

กรรมวาจาแรกเวลา	๕	ทุ่ม.........ลิบดา	เสร็จท�าทัฬหิกรรมแล้ว	เจ้าคุณท่านสั่ง

ให้ถือนิสสัยอาจารย์ไปตามเดิม	เราจึงเรียกเจ้าคุณอาจารย์ตลอดมา

ในเวลาจ�าพรรษาที่	 ๒	 เราขออนุญาตเจ้าคุณอาจารย์เข้าไปอยู่อุปัฏฐาก

ท่านในกุฎีเดียวกัน	ด้วยปรารถนาจะได้คุ้นเคยสนิทและจะได้เห็นความปฏิบัติ

ของท่านในเวลาอยู่ตามล�าพังด้วย	 ท่านไม่ได้เป็นเจ้าและเป็นเพียงพระราชา-

คณะสามัญ	 เราเป็นเจ้าชั้นลูกหลวง	 ห่างกันมาก	 แม้เป็นศิษย์	 ก็ยากที่จะเข้า	

สนิท	 จึงปรารถนาจะหาช่องผูกความคุ้นเคย	 เข้ายากแต่ในชั้นแรก	 พอเข้า

สนิทได้แล้วเป็นกันเองดี	 เรากลับเข้าได้สนิทกว่าพระอุปัชฌายะผู้เป็นเจ้า

ด้วยกัน	 และเป็นชั้นเดียวกับอาว์ด้วย	 ปกติของเสด็จพระอุปัชฌายะ	 แม้เข้า

สนิทได้แล้ว	 แต่ไม่ได้เฝ้านานวันเข้า	 กลับห่างออกไปอีก	 ต้องคอยเข้าอยู่

เสมอ	 ยากท่ีจะรักษาความสนิทให้ยืนท่ี	 แม้สัทธิวิหาริกผู้มิใช่เจ้า	 ที่ท่านเคย

ทรงใช้สอยมาสนิท	 มีฐานันดรเป็นพระราชาคณะข้ึน	 อาจห่างออกไปได้	 ด้วย

ท่านทรงเลิกใช้เสีย	 พระนั้นเลยเข้ารอยไม่ถูก	 ฝ่ายเจ้าคุณอาจารย์	 เข้าสนิท

ได้คราวหนึ่งแล้ว	 แม้อยู่ห่างจากกัน	 คงสนิทอยู่ตามเดิม	 เมื่อเรากลับมาอยู่

*	ตามระบบปฏิทินปัจจุบัน	เป็น	พ.ศ.	๒๔๒๓
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วัดบวรนิเวศวิหาร	 และเป็นต่างกรมมีสมณศักดิ์ในพระแล้ว	 ท่านก็ยังคุ้น

เคยสนิทสนมด้วยตามเดิม	 ตั้งแต่เรามาอยู่กับท่าน	 ยังเห็นจรรยาของท่าน

น่าเลื่อมใสอยู่เสมอ	 เมื่อเข้าไปอยู่ใกล้ชิด	 เห็นเป็นปกติของท่านอย่างนั้นจริง	

ยิ่งเลื่อมใสขึ้น	 ปกติของท่าน	 รักษาไตรทวารให้บริสุทธ์ิปราศจากโทษ	 นี้เป็น

ลักษณะสมณะแท้	 คุณสมบัติของท่านท่ีควรระบุ	 เราไปอยู่ในส�านักของท่าน	

๒	 ปี	 ๒	 เดือน	 อยู่อุปัฏฐากเกือบปีเต็ม	 ในระหว่างนี้ไม่ปรากฏว่าได้แสดง

ความโกรธแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง	 เป็นผู้มีใจเย็น	 ไม่เคยได้ยินค�าพูดของท่านอัน

เป็นสัมผัปปลาป	 การณ์ท่ีไม่รู้	 ไม่เข้าใจ	 ไม่พูดถึงเสียเลย	 จึงไม่แสดงความ

เข้าใจเขวให้ปรากฏเลย	 ความถือเราถือเขาของท่านไม่ปรากฏเลย	 เป็นผู้มีสติ

มาก	 สมตามค�าสอนของท่านว่า	 จะท�าอะไรหรือพูดอะไร	 จงยั้งนึกก่อน	 ข้อ

ที่แปลกผู้ใหญ่อื่นโดยมาก	 ไม่ดูหมิ่นคนเกิดทีหลังว่าเด็กและตื้น	 แม้ผู้เป็น

เด็กพูด	 ฟังโดยฐานะเป็นผู้มีเมตตาอารี	 หาใช่ผู้มีใจคับแคบตามวิสัยของ

พระผู้ตั้งตัวเป็นผู้เคร่งไม่	 เช่นเราเข้าไปขออยู่ด้วยในส�านัก	 ท่านมีอัธยาศัย

เผื่อแผ่พอที่จะรับไว้	 และอนุเคราะห์ให้ได้รับประโยชน์จริงๆ	 อุบายด�าเนิน-	

การของท่าน	 ปกครองบริษัทด้วยผูกใจให้รักและนับถือ	 แม้เราเป็นเจ้านาย

ก็ปกครองไว้อยู่ตลอดถึงในน�้าใจ	 สอนคนด้วยท�าตัวอย่างให้เห็นมากกว่าจะ

พูด	 เมื่อพูดสั่งสอนอย่างใด	 เห็นว่าท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วย	 เมื่ออธิกรณ์

เกิดขึ้น	 ควรจะนิคคหะ	 ก็รีบท�า	 แต่ชี้โทษให้ผู้ผิดเห็นเอง	 ท�าอย่างที่เรียกว่า

บัวไม่ช�้าน�้าไม่ขุ่น	รักษาความสม�่าเสมอในบริษัท	จะแจกของ	แจกทั่วกัน	 เช่น

หน้าเข้าพรรษา	 ท่านแจกเคร่ืองสักการ	 เพื่อพระสามัญผู้ไม่ได้รับของใคร

เลย	จะได้ใช้ท�าวัตร	 เรามีผู้ถวายแล้ว	ท่านก็แจกมาถึงด้วยเหมือนกัน	 ชอบผู้

ใดผู้หนึ่ง	 ไม่แสดงให้ปรากฏ	 มีศิษย์เป็นเจ้านายเฉพาะบางพระองค์	 ที่มาอยู่

ด้วยมีแต่เรา	 ไม่มีเฝือดุจเสด็จพระอุปัชฌายะ	 น่าจะต่ืน	 อีกอย่างหนึ่ง	 ท่าน

เป็นอันเตวาสิกของทูนกระหม่อม	 ได้พระเจ้าลูกเธอของท่านเรียกตามโวหาร

สามัญว่า	ลูกครู	มาไว้เป็นศิษย์	 น่าจะยินดีเท่าไร	 แต่ท่านระวังจริงๆ	 เพื่อจะ	

ไม่ให้ความพอใจรั่วไหลออกภายนอก	 แต่ก็ไม่ฟังอยู่ดี	 ท่านประพฤติแก่เรา
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โดยฐานเมตตาอารีเอื้อเฟื้อ	 ระวังไม่ตีสนิทกับเราเกินพอดี	 ที่จะพึงเห็นว่า

ประจบหรือเอาใจเรามากเกินไป	 ข้อบกพร่องของท่านตามท่ีเรานึกเห็น	 เป็น	

ผู้พูดน้อยเกินไป	 ที่เรียกกันว่าพูดไม่เป็น	 ทูนกระหม่อมทรงพระต�าหนิว่า	

พระไม่พูด	 แต่อันท่ีจริง	 คุ้นกนัแล้ว	 ท่านพดู	 พดูไม่ถนดัเฉพาะท่านผู้ท่ีจะพงึ	

เคารพหรือย�าเกรงและคนแปลกหน้า	 อีกอย่างหนึ่ง	 เรานึกติท่านในคร้ังนั้น

ว่า	 เก็บพัสดุบริขารไว้มาก	 เป็นตระหนี่	 เพราะเวลานั้นเรายังไม่มีศิษย์บริวาร

จะพึงสงเคราะห์	 นอกจากตาดีอุปัฏฐากแทนตาจุ้ยผู้ตายไปเสีย	 และยังมี

ยายเป็นผู้บ�ารุงอยู่	 จึงเห็นว่าพระไม่ควรมีอะไรมากนัก	 ต่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้น

ด้วยตนเอง	 จึงรู้ว่าพระผู้ใหญ่ผู้ครองวัดและหาผู้บ�ารุงมั่งคั่งเป็นหลักฐาน	

มิได้	 เช่นเจ้าคุณอาจารย์	 จ�าต้องมีพัสดุบริขารไว้ใช้การวัดและเจือจานแก่

บริษัทผู้ขัดสน	 ยิ่งวัดมกุฏกษัตริย์ท่ีต้ังใหม่	 ไม่มีของใช้บริบูรณ์เหมือนวัด

บวรนิเวศวิหาร	 เสด็จพระอุปัชฌายะเคยตรัสต่อว่าทางเราว่า	 แต่ก่อนจะรับ

กฐิน	 เคยขอยืมเคร่ืองบูชาท่ีวัดบวรนิเวศวิหารไปตั้ง	 อย่างไรเดี๋ยวนั้นหายไป	

เจ้าคุณอาจารย์ท่านแก้ว่า	 พอมีขึ้นบ้างแล้ว	 จึงไม่ได้ไปทูลรบกวน	 และการ

สงเคราะห์บริษัทเล่า	 ทางดีที่ควรท�า	 รูปใดต้องการสิ่งใดจึงให้	 แต่เป็นผู้ใหญ่

ย่อมห่างจากผู้น้อย	 ภิกษุสามเณรมักกระดากเพื่อจะเข้ามาขอของท่ีต้องการ	

ได้แก่ตัวเราเองเมื่อภายหลัง	ข้อนี้เราขอขมาท่านในที่นี้

เวลาอยู่อุปัฏฐากเจ้าคุณอาจารย์ในพรรษานั้น	 เราหยุดเรียนหนังสือ		

แต่ได้ศึกษาวินัยกับท่านตลอดถึงสังฆกรรม	 และหัดสวดกรรมวาจาอปุสมบท	

ทั้งท�านองมคธ	 ทั้งท�านองรามัญ	 แม้ท่านไม่ได้เป็นบาเรียน	 แต่ได้เคยเรียน	

บาลี	 อ่านเข้าใจ	 ได้ยินว่า	 พระราชาคณะยกในฝ่ายธรรมยุตติกนิกาย	 ใน	

คร้ังนั้น	 รู้บาลีแทบทั้งนั้น	 เว้นเฉพาะบางรูป	 ฐานันดรว่าพระราชาคณะยกนั้น	

น่าจะเพ่งเอาท่านผู้รู้บาลี	 แต่ไม่ได้สอบได้ประโยคเป็นบาเรียน	 ทรงยกย่อง

เป็นบาเรียนยก	 เราเห็นท่านแม่นย�าในทางวินัยมาก	 สังฆกรรมท่ีไม่ชินอย่าง

อุปสมบท	เมื่อถามขึ้นโดยไม่รู้ตัว	ท่านอธิบายได้	แต่การปฏิบัติวินัย	ยังเป็นไป

ตามตัวอักษร	 และมักเกรงจะเป็นผิด	 ถูกตามแบบท่ีนิยมไว้ว่า	 “เป็นผู้มีปกติ	



พระจันทรโคจรคุณ	(ยิ้ม	จนฺทร�สี)	วัดมกุฏกษัตริยาราม	พระกรรมวาจาจารย์
ในคราวทรงผนวชเป็นพระภิกษุ	และเป็นพระอุปัชฌาย์ในคราวทรงท�าทัฬหิกรรม
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ละอายใจ	 มักร�าคาญ	 ใคร่ศึกษา”	 แต่ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนี้	 เหมือน

อย่างพระผู้ตั้งตนว่าเคร่ง	 ในการสวดกรรมวาจาอุปสมบท	 ท่านได้ชื่ออยู่ใน

เวลานั้น	 ทั้งเป็นที่นับถือในทางปฏิบัติด้วย	 คร้ังสมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺส-

เทวะ)	ท�าทัฬหิกรรม	ท่านก็สวด	หัดผู้อื่น	ไม่สันทัดในอันแนะ	แต่ยนัหลกัมัน่	

ยงัไม่ถกู	 ไม่ผ่อนตาม	 ธรรมสนใจในบางประการเฉพาะท่ีถกูอารมณ์	 และรู้จัก

อรรถรส	 ไม่พดูพร�า่เพร่ือ	ถงึคราวจะเทศนา	 ใช้อ่านหนงัสอื	 ท่านพอใจอย่างนัน้	

มากกว่าพุ้ยเทศน์ปากเปล่าเหลิงเจ้ิง	 ที่ในปกรณ์เรียกผู้เทศน์อย่างนั้นว่า		

ธรรมกถึกย่านไทร	 สอนผู้บวช	 ใช้ปากเปล่า	 แต่มีแบบพอสมแก่สมัย	 ฟังได้	

ท่านไม่ได้เป็นบาเรียนก็จริง	 ถึงอย่างนั้นท่านที่เป็นบาเรียนมีชื่อเสียงตลอดมา

ทุกยุค	 ถึงเราเองในบัดนี้	 นับถือท่านแทบทั้งนั้น	 เราไม่เคยเสียใจว่ามีอาจารย์

วาสนาต�่าเลย	ยังเป็นที่พอใจของเราอยู่จนทุกวันนี้

เดิมนึกว่าจะอยู่อุปัฏฐากเพียงพรรษาเดียว	 ออกพรรษาแล้วจักลาออก

เรียนหนังสือต่อไป	แต่ยังเลื่อมใสอยู่	จึงท�าต่อมาอีกบรรจบเป็น	๑๑	เดือน	แต่

เรียนหนังสือไปด้วย	จนถึงเวลาเรียนปฐมสมันตปาสาทิกา	อรรถกถาพระวินัย	

อันเป็นหลักสูตรแห่งประโยค	๗	ที่ต้องดูหนังสืออื่นแก้อีกสองสามคัมภีร์	ต้อง

ใช้เวลามาก	และประจวบคราวเสด็จพระอุปัชฌายะประชวรไข้พิษมีพระอาการ

มาก	 เราลาท่านกลับมาอยู่พยาบาล	 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร	 กว่าจะหายประชวร	

เมื่อกลับไปจึงเลยออกจากหน้าท่ีอุปฐากด้วยทีเดียว	 ตั้งหน้าเรียนหนังสือ	

ต่อไป

เดิมเราตั้งใจเรียนอ่านบาลีอรรถกถาฎีกาเข้าใจความอย่างเสด็จพระ

อุปัชฌายะ	 และเจ้าคุณอาจารย์เท่านั้น	 ไม่ปรารถนาเป็นบาเรียน	 คร้ันทราบ

จากเจ้าคุณพรหมมุนีว่า	 ล้นเกล้าฯ	 ตรัสถามถึงว่าจะแปลได้หรือมิได้	 และ	

เจ้าคุณพรหมมุนีถวายพระพรทูลรับเข้าไว้ด้วย	 เกรงว่าจะถูกจับแปล	 การ

แปลมีวิธีอย่างหนึ่ง	 นอกจากเอาความเข้าใจ	 เราไม่ได้เตรียมตัวไว้	 ถูกจับ	

แปลเข้า	จักอายเขา	เป็นเจ้า	พอไปได้	ก็เชื่อว่าไม่ตก	ยกเสียแต่ไม่มีพื้นมาเลย	
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เช่นพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์	 เมื่อคร้ังบวชเป็นสามเณร	 แต่เขาคงว่า	 ได้อย่างเจ้า	

พวกเจ้าผู้แปลหนังสือเป็นบาเรียน	 ได้รับความชม	 ได้ยินเพียงทูนกระหม่อม

ของเรา	 กับหม่อมเจ้าเนตรในพระองค์เจ้าเสือ	 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้น	 ๒	

ผู้อยู่วัดบวรนิเวศวิหารนี้	นอกจากนี้	ถูกติก็มี	 เงียบอยู่ก็มี	คราวนี้ต้องเตรียม

เพื่อเข้าแปลหนังสือด้วย	 เมื่อตกลงใจอย่างนี้แล้ว	 พลอยเห็นอ�านาจประโยชน์

ไปด้วยว่า	 อาจารย์บอกหนังสือ	 ไม่ได้รับตอบแทนอันคุ้มกัน	 เมื่อเราแปลได้

ประโยคเป็นบาเรียน	 จักได้ชื่อได้หน้า	 จักได้เห็นผลแห่งการงานของท่าน	 เรา

กล่าวถึงพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์	 แปลหนังสือตกไว้ในที่นี้	 หากท่านยังอยู่	 ท่าน	

คงไม่โกรธ	บางทีกลับจักเห็นเป็นชื่อเสียอีก	มีผู้รู้กันขึ้นว่า	ท่านก็เป็นนักเรียน

บาลีเหมือนกัน	ดีกว่าไม่ได้เป็นทีเดียว

เมื่อเราได้	๒	พรรษาล่วงไปแล้ว	จักเข้า	๓	พรรษา	 เจ้าคุณอาจารย์ให	้

สวดกรรมวาจาอุปสมบท	 คร้ังนั้นที่วัดไม่มีผู้สวด	 เจ้าคุณพรหมมุนีฟันหลุด

ไม่สวด	 พระจันโทปมคุณ	 (หัตถิปาละ)	 คร้ังยังเป็นพระปลัด	 ไม่รู้มคธภาษา

และไม่สันทัดว่าอักขระ	สวดไม่ได้	 ต้องนิมนต์ผู้สวดมาจากวัดอื่น	 และผู้สวด

กรรมวาจานั้นในพระบาลีไม่ได้ยกย่องเป็นครูบาของผู้อุปสมบท	 ยกย่องเพียง

อุปัชฌายะและอาจารย์ผู้ให้นิสสัย	พึ่งยกย่องในยุคอรรถกถา	พระธรรมยุตจึง

ไม่ถือเป็นส�าคัญนัก	 ทูนกระหม่อมและเสด็จพระอุปัชฌายะ	 ท่านก็ได้สวดมา

แต่พรรษายังน้อย	 เจ้าคุณท่านให้เราสวดอนุวัตรตามอย่างนั้น	 เราเองพอใจใน

ทางหนึ่งว่า	 ได้เปิดคราวแรกต่อหน้าอาจารย์ของเราเอง	 และได้ยกช่ืออาจารย์

ของเราเองขึ้นสวดเป็นแรก	 ถือว่าเป็นมงคลแก่กรณียะนี้อันจะพึงท�าต่อไปข้าง

หน้า	 แต่เสียดายว่าภิกษุรูปแรกท่ีเราสวดกรรมวาจาอุปสมบทให้นั้น	 แม้เลือก

เอาคนบวชต่อแก่แล้ว	ก็หายั่งยืนอยู่หรือตายในพรหมจรรย์ไม่

เราอยู่วัดมกุฏกษัตริย์	 ได้รับเมตตาและอุปการะของเจ้าคุณอาจารย	์

อันจับใจ	 ท่านได้ท�ากรณียะของอาจารย์แก่เรา	 ฝากเราให้เรียนหนังสือใน	

ส�านักเจ้าคุณพรหมมุนี	จัดการท�าทัฬหิกรรมอุปสมบทให้แก่เรา	ยังเราให้ได้รับ
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ฝึกหัดในกิจพระศาสนาเป็นอันดี	 ยกย่องให้ปรากฏในหมู่ศิษย์	 ตลอดถึงเป็น

ทางเข้ากับส�านักวัดโสมนัสได้	 ให้ก�าลังเราในภายหน้ามาก	 เพราะข้อนี้	 แสดง

ความวิสสาสะฉันอาจารย์กับศิษย์	 เปิดช่องให้เราเข้าสนิท	 ไม่กระเจ่ิน	 นับว่า

ได้เจริญในส�านักอาจารย์	 เอาใจใส่เอื้อเฟื้อในเราเป็นอย่างยิ่ง	 สุขทุกข์ของเรา

เป็นดุจสุขทุกข์ของท่าน	 และอยู่ข้างเกรงใจเรามาก	 แทนยายเมื่อเรายังไม่ได้

อุปสมบท	เรามีหน้าที่เป็นผู้รับอาบัติของท่าน	และได้รับในหนที่สุดเมื่อจวนจะ

ถึงมรณภาพ	เราถือว่าเป็นเกียรติของเรา

ฝ่ายเจ้าคุณพรหมมุนีเล่า	 ได้ตั้งใจบอกปริยัติธรรมแก่เราโดยเอื้อเฟื้อ	

ประโยคที่เราจะเรียนในวันๆ	 ท่านอ่านและตริตรองมาก่อน	 เป็นผู้มีความรู้ใน

ทางแปลหนังสือแตกฉาน	 เราได้รับความแนะน�าในการแปลหนังสือเป็นอย่าง

ละเอียดละออ	 ได้ความรู้ดีขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมาก	 ในคร้ังนั้น	 ท่านยังเป็น	

บาเรียน	 ยังหาได้เข้าประชุมในการสอบความรู้ไม่	 จึงไม่แน่ใจในวิธีแปลที่ใช	้

ในสนามหลวงนัก	 จึงต้องสนใจหาความเข้าใจไว้หลายทาง	 ถ้ามีทางจะแปล	

กลับได้ความคิดแตกฉานขึ้นอีก

ในพรรษาที่	๓	นั้น	พ.ศ.	๒๔๒๔	เมื่อวันที่	๒๑	กันยายน	เราเข้าไปฉัน	

ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการเฉลิมพระชนม์พรรษา	 พอสรงมุรธาภิเษก

แล้ว	 ล้นเกล้าฯ	 เสด็จมาตรัสแก่เสด็จพระอุปัชฌายะว่า	 เมื่อก่อนหน้าเราบวช	

ได้ทรงปฏิญญาไว้แก่เราว่า	 บวชได้	 ๓	 พรรษาแล้ว	 จักทรงตั้งเป็นต่างกรม		

บัดนี้เราบวชเข้าพรรษาท่ี	 ๓	 แล้ว	 ทั้งจะต้องออกงานในการฉลองพระนคร

ครบ	 ๑๐๐	 ขวบปี	 ทรงกะไว้จะให้ถวายเทศนากระจาดใหญ่	 กัณฑ์ท่ีทรง	

พระราชอุทิศถวายทูนกระหม่อม	 ทรงขอต้ังเราเป็นพระราชาคณะและเป็นต่าง

กรมในปีนั้น	 เสด็จพระอุปัชฌายะทรงพระอนุมัติ	 จริงอยู่	 ล้นเกล้าฯ	 ได้ตรัส

ไว้แก่เราอย่างนั้น	 แต่เราหาได้ถือเป็นพระราชปฏิญญาไม่	 และยังไม่นึกถึง

การเป็นต่างกรมเลย	 เพราะยังเห็นว่าเป็นยศท่ียังอยู่สูงกว่าตัวลิบลับ	 ด้วยใน	

คร้ังนั้น	 พระเจ้าน้องยาเธอที่ทรงกรมไปก่อนแล้ว	 มีแต่ชั้นใหญ่	 ๔	 พระองค	์
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กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม	 พึ่งทรงกรมเมื่อต้นศกนั้น	 ชั้นกลางมีแต่กรม-	

พระเทววงศ์วโรปการพระองค์เดียว	 พึ่งเป็นเมื่อต้นศกเหมือนกัน	 เราเป็น	

ชั้นรองลงมา	 ในชั้นเรายังไม่มีใครได้เป็น	 ยกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า	

เสีย	 ในทางสมณศักดิ์	 เข้าใจว่าจะต้องรับยศเป็นเปรียญไปก่อนเหมือนทูน-

กระหม่อม	 แล้วจึงขึ้นเป็นพระราชาคณะในล�าดับ	 เราได้ยินตรัสอย่างนั้น	

ตกตลึงหรืองงดุจฝัน	 เพราะได้ตกลงใจและเตรียมตัวมาแล้วว่าจักเข้าแปล

หนังสือ	 เรายังมุ่งอยู่ทางนั้น	จึงทูลถามขึ้น	ตรัสว่าแปลได้ด้วยยิ่งดี	ทรงจัดว่า	

เดือนยี่แปลหนังสือ	เดือน	๔	รับกรม	โปรดให้รับที่วัดบวรนิเวศวิหาร	เราบวช

ไม่ได้มุ่งยศศักดิ์ก็จริง	 เมื่อจะโปรดให้เป็น	 หาได้คิดเบ่ียงบ่ายไม่	 เราได้เคย

ปรารภว่าผู้ตั้งใจบวชจริงๆ	 ดูไม่น่าจะรับยศศักดิ์	 แต่น่าประหลาดใจว่า	 พระ

ผู้ไม่ได้อยู่ในยศศักดิ์	 หรือยิ่งพูดว่าไม่ใยดีในยศศักดิ์	 เรายังไม่แลเห็นเป็น

หลักในพระศาสนาจนรูปเดียว	 จะหาเพียงปฏิบัติน�าให้เกิดเลื่อมใสเช่นเจ้า-

คุณอาจารย์ของเราให้ได้ก่อนเถิด	 พระผู้ที่เราเลื่อมใสและนับถือว่าเป็นหลัก

ในพระศาสนาเป็นเครื่องอุ่นใจได้	 เป็นผู้รับยศศักดิ์ทั้งนั้น	 สมเด็จพระวันรัตน		

วัดโสมนัสวิหาร	ที่แลเห็นว่าไม่มุ่งในทางโลกีย์แล้ว	ยังยอมอยู่ในยศศักดิ์	เหตุ

ให้เป็นอย่างนี้น่าจะมี	 ภายหลังเป็นผู้ใหญ่ข้ึนเองแล้วจึงรู้ว่า	 พระท่ีเราเลื่อมใส

และนับถือว่าเป็นหลักในพระศาสนานั้น	 ย่อมเอาภาระธุระพระพุทธศาสนา	

เว้นจากความเห็นแก่ตัวเกินส่วน	 อันจะท�านุบ�ารุงพระศาสนา	 ที่สุดเพียงครอง

วัดหนึ่ง	 ไม่ได้ก�าลังแผ่นดินอุดหนุน	 ท�าไปไม่สะดวก	 ฝ่ายแผ่นดินเล่า	 ย่อม

คอยสอดส่องอยู่เสมอ	มีพระดีเป็นที่เลื่อมใสและนับถือของมหาชนปรากฏขึ้น	

ณ	ที่ไหน	ย่อมเอามาตั้งไว้ในยศศักดิ์	ให้ก�าลังท�าการพระศาสนา	ลักษณะพระ

ที่ดีจริงย่อมไม่อยากร่านเป็นนั่นเป็นนี่	เมื่อถึงคราวจะต้องเป็นเข้าจริง	ไม่แสดง

พยศและเบี่ยงบ่าย	 พระผิดจากลักษณะนี้	 เราก็ไม่เลื่อมใส	 และไม่เห็นเป็น

หลักในพระศาสนา	 จึงหาพระประกอบด้วยลักษณะนั้นนอกยศศักดิ์ไม่ได้	 ถ้า

จักเป็นพระราชาคณะและเป็นกรมในคราวหนึ่งแล้ว	 เป็นในเวลานี้ก็ดี	 ผู้หลัก	

ผู้ใหญ่ผู้ได้ท�านุบ�ารุงมา	ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ยังอยู่พร้อมหน้า	ต่างจักได้
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ชื่นบาน	 ได้เห็นอุปการของท่านจับเผล็ดผล	นี้ก็เป็นจริงอย่างนั้น	ตั้งแต่ปีหน้า	

ท่านก็จับล่วงลับไปตามกัน

ในปีนั้น	 เราได้รับเกียรติยศ	 โปรดให้ถวายเทศนาทานมัยในการ	

พระราชกุศลออกพรรษาประจ�าปี	 ที่ประจวบกับพระราชกุศลในวันประสูต	ิ

ของทูนกระหม่อม	เป็นเทศนาบรรดาศักดิ์	พระราชาคณะผู้ใหญ่เป็นผู้ถวาย

ในเวลาที่เราก�าลังเรียนปริยัติธรรมอยู่นั้น	 คุณยายแม่บอกให้พระ

ไตรปิฎกส�ารับใหญ่จบหนึ่ง	 ซ่ึงมีจ�านวนเท่าหนังสือหลวงในหอพระมนเทียร-

ธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 อันท่านสร้างไว้เมื่อคร้ังรัชกาลที่	 ๓	 คร้ัง

เป็นเจ้าจอมมารดาตัวโปรด	 ได้อาศัยพระบรมราชูปถัมภ์	 ในพระบาทสมเด็จ	

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้กรมราชบัณฑิตจัดสร้าง	 ท่านเป็น	

ผู้ออกทรัพย์	 หนังสือนี้สร้างเสร็จแล้ว	 ฝากไว้ท่ีหอมนเทียรธรรมจนตลอด

รัชกาลที่	๓			ครั้นถึงรัชกาลที่	๔	ย้ายเอาไปฝากไว้	ณ	วัดกัลยาณมิตร	ส�าหรับ

พระยืมไปเล่าเรียน	 ถวายขาดก็มีบ้าง	 ได้ยินว่า	 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เทียบ

ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (ปาน)	 ผู้ท่ีท่านอุปการให้ได้อุปสมบท	 คร้ังยังเป็น

พระพินิตพินัย	 อยู่วัดมหรรณพาราม	 แนะน�าท่านเพื่อยกให้เราเสีย	 จะได้เป็น

เครื่องมือแห่งการเล่าเรียน	 และหนังสือจะได้ไม่กระจัดกระจาย	 ท่านเห็นชอบ

ตามค�าพระอุบาลีคุณูปมาจารย์	 จึงบอกยกให้เรา	 และให้ไปรับเอามาจากวัด

กัลยาณมิตร	 นี้เป็นโชคของเราในอันจะรู้ปริยัติธรรมกว้างขวาง	 พระผู้เรียน

แม้แปลได้อ่านเข้าใจแล้ว	 ผู้มีหนังสือน้อย	 ย่อมติดขัดในการสอบค�าที่ชักเอา

มากล่าวจากคัมภีร์อื่น	 ถ้าไม่มีเลย	 เรียนแต่หนังสืออันเป็นหลักสูตรเท่านั้น

แล้ว	 ถึงค�าที่อ้างมาจากคัมภีร์อื่น	 รู้ได้เท่าท่ีกล่าวตามค�าบอก	 หรืออธิบาย

ของอาจารย์	 ค�านัน้เดมิใครกล่าวไม่รู้ด้วยตนเอง	 ต้องจ�าค�าอาจารย์บอก	 เปรียบ

เหมอืนแลเห็นรูปถ่ายสถานที่เราไม่เคยไป	 เท่าท่ีเงาติด	 จะนึกกว้างขวางออก

ไปอย่างไรไม่ถูกเลย	 ได้เคยพบที่มาเดิมแล้วหรือค้นพบทีหลังอาจเข้าใจได้

ชัดเจน	 เหมือนแลเห็นรูปถ่ายแห่งสถานที่เราเคยไปมาแล้ว	 แลเห็นปรุโปร่ง
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และนึกติดต่อได้ตลอดไป	 ด้วยเหตุนี้แล	 พระบาเรียนโดยมาก	 จึงมีความรู้	

ไม่กว้างขวาง	 ยิ่งเรียนกรอกหม้อพอได้ประโยคเป็นบาเรียนเท่านั้นแล้ว	 ยิ่ง

รู้แคบเต็มประดา	 เจ้าคุณพรหมมุนี	 แม้ได้ชื่อว่าแปลหนังสือดี	 ก็ยังขัดด้วย

หนังสือเป็นเคร่ืองมือส�าหรับสอบโดยมาก	 ได้พระไตรปิฎกจบใหญ่มา	 ท่าน

พลอยยินดีด้วยเรา	 เราขอขอบคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์	 (ปาน)	 ไว้ในที่นี้

ด้วย	 ท่านผู้นี้เป็นพระมีอัธยาศัยเย็น	 ไม่ถือเราถือเขา	 ไม่มีฤษยา	 แต่ได้รับ

อบรมมาในอย่างเก่า	 จึงมีความรู้ความเข้าใจแคบ	 อย่างไรก็ยังเป็นที่น่านับถือ

อยู่	 เราได้เคยพบพระดีเช่นนี้มีอยู่ในมหานิกาย	 เราจึงไม่ดหูมิน่มหานกิายเสยี

ทัง้นัน้	 เหมอืนพระธรรมยตุโดยมาก	 พระไตรปิฎกส�ารับนีต้รวจตามบัญชีของ

หอพระมนเทียรธรรมขาดบ้าง	 คงเป็นเพราะกระจัดกระจายดุจพระอุบาลีคุณู-

ปมาจาย์ปรารภ

ในการที่เราจะเข้าแปลหนังสือ	สอบความรู้ปริยัติธรรมนั้น	จัดไว้แต่ต้น

ว่า	 จะให้แปล	 ๕	 ประโยคเท่าทูนกระหม่อม	 ท่านทรงแปลอรรถกถาธรรมบท

ประโยคเดียว	 นับเป็น	 ๓	 ประโยค	 เราเป็นแต่เพียงพระองค์เจ้าให้แปล	 ๒	

ประโยค	 บั้นต้นประโยค	 ๑	 บั้นปลายประโยค	 ๑	 แล้วจึงแปลมังคลัตถทีปนี

บั้นต้นเป็นประโยคที่	๔	สารัตถสังคหะเป็นประโยคที่	๕	และโปรดให้แปลเป็น

พิเศษหน้าพระที่นั่ง	เหมือนครั้งทูนกระหม่อมทรงแปลในรัชกาลที่	๓	เราได้ยิน

ว่า	 ทูนกระหม่อมทรงแปลอรรถกถาธรรมบทวันหนึ่งแล้ว	 ทรงแปลมังคลัตถ-

ทีปนีอีกวันหนึ่ง	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ฉิม)	 ครั้งยังเป็นพระราชาคณะ

ชือ่นัน้	 นดีนาทาเน้นจะให้ตกเสยีจงได้	 จนพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั

ขัดพระราชหฤทัย	 มีพระราชด�ารัสสั่งให้หยุดไว้เพียงเท่านั้น	 พึ่งได้ยินในคราว

นี้เองว่า	ทูนกระหม่อมทรงแปลประโยคที่	๕	ด้วย	เหตุไฉน	สมเด็จพระพุทธ-

โฆษาจารย์	 (ฉิม)	 จึงกล้าท�าอย่างนั้นต่อหน้าพระที่นั่ง	 และไม่ปรานีแก่ทูน-

กระหม่อมฟ้าบ้างเลย	 แม้จะไม่ช่วย	 ก็พอให้ได้รับยุกติธรรม	 ตรงไปตรงมา	

ก็แล้วกัน	 ปัญหานี้	 ไม่ใช่ท่ีจะแก้	 ขอยกไว้ให้นักต�านานแก้	 ในที่นี้ขอกล่าว

ยืนยันไว้เพียงว่า	 เป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้น	 เร่ิมแปลหนังสือเมื่อวันอาทิตย	์
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เดือนยี่	 ขึ้น	 ๕	 ค�่า	 ปีมะเส็ง	 ตรีศก	 จุลศักราช	 ๑๒๔๓	 ตรงกับวันที่	 ๒๕		

ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๒๔	 เวลาเช้าไปจับประโยคที่วัดราชประดิษฐ์	

สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้เปิด	 ธรรมเนียมเปิดประโยคเดิม	 พระราชาคณะ	

บาเรียนผลัดเวรกันเปิดวันละรูป	 เปิดเกินจ�านวนผู้แปลไว้	 ๑	 ประโยค	 โดย	

ปกติ	 แปลวันละ	๔	 รูป	 ประโยคเปิดวันละ	 ๕	 กะแล้วว่าจะให้แปลอะไร	 ปิด

หนังสือวางคว�่าไว้ไม่ให้เห็นว่าผูกอะไร	 ให้ผู้แปลเข้าไปจับเอาทีละรูป	 จับได้

ประโยคใด	 แปลประโยคนั้น	 ตามหน้าท่ีท่านผู้เปิดอาจเปิดได้ตามใจ	 แต่จะ

เปิดให้ง่ายเกินไปก็ไม่ได้อยู่เอง	 คงถูกติเตียน	 หรือแม้ถูกอธิบดีค้าน	 เมื่อ

เปิดประโยคท่ีงามหรือยาก	 อาจารย์ของผู้แปลย่อมดักถูก	 ถึงต้ังเกณฑ์

ลงเป็นประโยคซ้อมได้	 เมื่อไม่มีทางจะเปิดให้ลอดไป	 ตกลงเป็นประโยค

ใดเคยออกมาแล้ว	 ท่านผู้เปิดก็เปิดประโยคนั้นออกอีก	 แต่ประโยคช้ันต�่า

ก็มีมากพอว่า	 ซ้อมเพียงเท่าจ�านวนที่ออก	 ก็พอจะเป็นผู้ร ู้หนังสือเพียง

ชั้นนั้นได้	 นอกจากนี้	 ได้ยินว่ายังมีทางท่ีท่านผู้เปิดจะช่วยหรือจะแกล้ง

ก็ได้	 ถ้าจะช่วยก็เปิดประโยคที่เพลา	 และท�าสัญญาให้เห็นในเวลาวาง	 ถ้า

จะแกล้ง	 ก็เปิดประโยคท่ียุ่งหรือที่ยาก	 คร้ันมาถึงยุคเสด็จพระอุปัชฌายะ

ทรงเป็นอธิบดี	 ทรงจัดประโยคท่ีจะออกให้แปลเขียนเป็นฉลากเข้าซอง

ผนึกไว้ครบจ�านวนท่ีจะออก	 ได้จัดลงในหีบตามชั้น	 ให้ผู้จะแปลจับเอา	

มอบให้เป็นหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้อ�านวยให้จับ	 พระราชาคณะ

บาเรียนผู้เคยออกประโยค	 กลายมาเป็นผู้เปิดหนังสือมอบให้ผู้แปลไป	

ธรรมเนียมนี้ยังใช้มาจนถึงยุคเราเป็นอธิบดี	 ธรรมเนียมเดิมให้แปล	 ๓	 ลาน		

ยุคเสด็จพระอุปัชฌายะลดลงเพียง	๒	ลาน	ครั้งเราแปล	สมเด็จพระสังฆราช

เปิดประโยคไว้	 ๕	 โดยธรรมเนียมเก่า	 วันแรกเราจับได้ธัมมปทัฏฐกถา	

บั้นต้น	 ผูก	 ๒๐	 “อตฺตา หเวติ ฯ เป ฯ ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตนฺติ”	 ที่ว่าด้วย

ช�านะตนดีกว่าช�านะคนอื่น	 ประโยคนี้ค่อนข้างยาก	 แปลได้เป็นช่ือเสียง		

แต่มียุ่งบางแห่งเพราะท่านผู้รจนาเขียนพลั้งไว้แต่เดิม	 เราไม่อยากถูก	 เกรง

ท่านผู้สอบจะไม่ได้สนใจไว้	 อยากถูกประโยคท่ียาก	 แต่ไม่ยุ่ง	 เมื่อถูกแล้ว



76

จ�าต้องแปล	 รับหนังสือแล้วเข้าไปพักดูอยู่ท่ีทิมดาบกรมวัง	 เวลาบ่ายเสด็จ
ออกแล้ว	 จึงเข้าไปแปลท่ีพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร	 ห้องเขียว	 ประชุม
พระราชาคณะผู้ใหญ่	 ๑๐	 รูป	 มีเสด็จพระอุปัชฌายะเป็นประธาน	 ท่านผู้
เกี่ยวข้องกับเรา	 เจ้านายในรัชกาลเดียวกัน	 ทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน	 และข้าทูล
ละอองธุลีพระบาท	 ผู้เป็นข้าหลวงเดิมของทูนกระหม่อม	 สมเด็จพระสังฆ-
ราชเป็นผู้สอบที่เรียกว่าผู้ทัก	 คือทักพากย์หรือศัพท์ที่แปลผิด	 สมเด็จพระ
วันรัตน	 (พุทฺธสิริ)	 ช่วยทักบ้าง	 ไปวุ่นอยู่ตรงค�าเกินนั้นเอง	 เพราะท่านไม่ได้
สนใจไว้ตามคาด	 แต่วิสัยคนเข้าใจความ	 ก็อาจคาดได้ว่าท่านจะต้องการให้
แปลอย่างไร	 ผลอย่างสูงที่ได้เพราะการเรียนโดยวิธีอย่างนี้	 คือหัดรู้จักคาด	
น�า้ใจอาจารย์และผู้สอบ	 ธรรมเนยีมเดมิก�าหนดเวลาให้แปลอย่างหลวม	 แปล
วันละ	 ๔	 รูป	 เร่ิมบ่าย	 ๒	 โมงหรือเมื่อไรไม่แน่	 พอค�่ามืดไม่แลเห็นหนังสือ		
จุดเทียนที่มีก�าหนดน�้าหนักขี้ผึ้งว่าเล่มละ	 ๑	 บาทหรือเท่าไร	 ผู้แปลผลัดกัน
แปล	ติดออกแก้	เทียนดับ	ยังแปลไม่จบประโยค	เป็นตก	รูปที่แปลจบไปก่อน	
เป็นได้	 ยุคเสด็จพระอุปัชฌายะเป็นอธิบดี	 ใช้เวลานาฬิกา	 คราวก่อนหน้าเรา
แปล	ประโยคธัมมปทัฏฐกถาให้เวลา	๑	ชั่วโมงครึ่ง	ประโยคตั้งแต่	๔	ขึ้นไป	
ให้เวลา	๒		ชั่วโมง		ใช้ต่อมาจนถึงยุคเราเป็นอธิบดี	เป็นแต่ย่นเวลาประโยคสูง	
ลงเสมอกันกับประโยคธัมมปทัฏฐกถา	 และพึ่งเลิกใช้เวลาเมื่อไม่สู้ช้า	 เพราะ
แก้วิธีแปล	 ไม่ให้ออกแก้	 ให้แปลไปจนตลอดประโยค	 ถูกผิดชั่ง	 ใช้ตัดสิน
กันเอา	จะให้เป็นได้หรือตก	ในคราวเราแปล	ไม่ได้ก�าหนดเวลาให้แปล	วันแรก
แปลจบประโยคเวลาเท่าไร	หารู้ไม่	รู้อย่างนั้น	จึงขอเจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร	
คร้ังยังเป็นพระวุฒิการบดี	 เจ้ากรมสังฆการีและธรรมการ	 หรือผู้อื่นจ�าไม่ได้
แน่	 ให้ช่วยสังเกตเวลาไว้ให้ด้วย	 คร้ังก่อนหน้าเราแปล	 ธัมมปทัฏฐกถาต้อง
แปลให้ได้	๓	ประโยคจึงเป็นอันได้	 ตกประโยคเหนือ	 แม้ประโยคล่างได้แล้ว	
ก็พลอยตกไปตามกัน	พึ่งยอมให้พักประโยคได้เมื่อจัดให้มีการสอบทุกปี	แทน	
๓	ปีต่อหน	ครั้งเราเป็นแม่กองแล้ว	ฝ่ายเราก็เห็นจะต้องแปลได้ทั้ง	๒	ประโยค	
จึงเป็นอันได้	วันที่	๒	จับได้ประโยคธัมมปทัฏฐกถาบั้นปลาย	ผูก	๑๐	“กายปฺ-  

ปโกปนฺติ ฯเปฯ หราหิ นนฺติ” ที่แก้ด้วยให้ระวังความก�าเริบแห่งไตรทวาร	



77

แปลจบประโยคเวลาล่วง	๒๙	นาที	ต่อนี้พัก	๓	วัน	เพราะวันพระเหลื่อมและ
หน้าวันพระ	 หรือเพราะเหตุอย่างอื่น	 หาได้จดไว้ไม่	 แปลต่อเป็นวันที่	 ๓	 เมื่อ	
วันศุกร์	 เดือนยี่	ขึ้น	๑๐	ค�่า	จับได้ประโยคมังคลัตถทีปนีบั้นต้น	ผูก	๕	“อิติ 

พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ ฯเปฯ ทฏฺพฺพตํ”	 ที่แก้ด้วยบุคคลผู้เป็นพหุสุต	 รู้จัก
รักษาตนให้บริสุทธิ์	 เวลาล่วง	๔๐	นาที	วันที่	๔	จับได้ประโยคสารัตถสังคหะ	
ผูก	๙	“ทายกา ปน ฯเปฯ วินยฏีกายํ วุตฺตํ”	ที่แก้ด้วยทายก	๓	จ�าพวก	เป็น
เจ้าแห่งทานก็มี	 เป็นสหายแห่งทานก็มี	 เป็นทาสแห่งทานก็มี	 เวลาล่วง	 ๓๕	
นาที	 ประโยคที่จับได้	 ๓	 วันหลังง่ายเกินไป	 แปลได้ก็เห็นไม่เป็นเกียรติ	 ไม่
ต้องการเหมือนกัน	ตกลงว่าจับได้ประโยคไม่เป็นที่พอใจเลยสักวัน	ถ้าเราเป็น
ผู้เปิดประโยคให้ผู้อื่นเช่นเราแปล	 วันแรกเราจักเปิดประโยคง่าย	 ฟังความรู้	
ผู้แปลดูที	 ถ้ามีความรู้อ่อน	 จักเปิดเสมอนั้นต่อไป	 ถ้ามีความรู้แข็ง	 จักเปิด
ประโยคแข็งขึ้นไป	 พอสมแก่ความรู้	 เพื่อจะได้เป็นชื่อเสียงของผู้แปล	 แต่
เราจับได้ประโยคตรงกันข้าม	 ท่านยังไม่ทราบความรู้ของเรา	 จับได้ประโยค
ยาก	 ครั้นท่านทราบความรู้ของเราแล้ว	 จับได้ประโยคง่ายดาย	 แม้อย่างนั้น
ก็ยังได้รับสรรเสริญของพระราชาคณะผู้สอบผู้ฟังว่าแปลหนังสือแข็ง	 และ
นับถือความรู้เราต่อมา	 เหตุอย่างไรท่านจึงชม	 คงเพราะท่านเห็นรู้จักวิธีแปล
และขบวนแก้	 ไม่ถลากไถลดุจเราได้พบในภายหลังโดยมากกระมัง	 แต่พื้น
ประโยคไม่น่าได้ชมเลย	 ในวันที่สุด	 ได้รับพระราชทานรางวัลส่วนตัว	 พระ
ราชหัตถเลขาทรงปวารณาด้วยกัปปิยภัณฑ์ราคา	 ๘๐๐	 บาท	 ไตรแพรอย่างดี		
๑	 ส�ารับ	 ย่ามเยียรบับ	 ๑	 ใบ	 กับตรัสสั่งเจ้าพระยามหินทรศักดิธ�ารงให้รื้อ	
โรงพิมพ์ที่วัดบวรนิเวศวิหารสร้างกุฎีขึ้นใหม่	 เป็นท่ีอยู่ของเรา	 ส่วนเจ้าคุณ	
พรหมมุนี	 ไตรแพรสามัญ	 ๑	 ส�ารับย่ามโหมดเทศ	 ๑	 ใบ	 ทรงมอบเรา
มาพระราชทาน	 ในกาลติดต่อมาทรงต้ังเป็นพระราชาคณะ	 โดยนามว่า	
พระกิตติสารมุนี	 แต่จะว่าเพราะเราแปลหนังสือได้เป็นบาเรียนก็ไม่เชิง		
เพราะทรงต้ังพร้อมกับรูปอื่น	 ผู้มีประโยคต�่ากว่าท่าน	 พระปริยัติธรรม-
ธาดา	 (ชัง)	 ควรจะได้รับพระราชทานบ�าเหน็จด้วย	 แต่ไม่ทรงทราบว่าแก
ก็สอนด้วยกระมัง	 หรือจะเข้าพระราชหฤทัยว่าขาดตอนไปแล้ว	 เหมือน
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พระยาปริยัติธรรมธาดา	 (เปี่ยม)	 ก็เป็นได้	 เราแปลหนังสือได้เป็นบาเรียน	

คร้ังนั้น	 อาจารย์ผู้สอนยังมีตัวอยู่	 ได้อนุโมทนาทุกท่าน	 คร้ังนั้น	 ในประเทศ

เรา	 มีการสอบความรู้เฉพาะปริยัติธรรมอย่างเดียว	 และมีมาหลายช่ัวอาย	ุ	

คร้ังกรุงเก่ายังต้ังเป็นพระนครหลวง	 บาเรียนได้มีมาแล้ว	 ตั้งแต่ตั้งกรุง

รัตนโกสินทร์มา	 เจ้านายแปลปริยัติธรรม	 ได้เป็นบาเรียนก่อนหน้าเรา	 ตาม	

ที่นับได้	 ทูนกระหม่อมเป็นที่	 ๑	 หม่อมเจ้าอีก	 ๘	 องค์	 ไม่ได้จ�าล�าดับไว	้	

เรียงตามคะเน	 หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์	 (รอง)	 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

ชั้น	 ๑	 กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ์	 ๘	 ประโยค	 หม่อมเจ้าโศภน	 ในสมเด็จ	

พระประพันธวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์	๓	ประโยค	หม่อมเจ้าสมเด็จ

พระพุฒาจารย์	 (ทัด)	 ในพระวงศ์เธอ	 กรมหลวงเสนีบริรักษ์	 ๗	 ประโยค		

๓	 องค์นี้	 แปลในรัชกาลที่	 ๓	 หม่อมเจ้าเนตร	 ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ		

ชั้น	๒	พระองค์เจ้าเสือ	 ๕	ประโยค	หรือ	๗	ประโยค	 จ�าไม่ถนัด	หม่อมเจ้า	

พระธรรมุณหิสธาดา	 (สีขเรศ)	 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 ช้ัน	 ๒	 กรมหลวง	

มหิศวรินทรามเรศร์	 ๔	 ประโยค	 กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์	 ในสมเด็จ	

พระเจ้าไปยกาเธอ	กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์	๘	ประโยค	พระองค์เจ้าพระอรุณ-

นิภาคุณากร	ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	ชั้น	๓	กรมหมื่นภูมินทรภักดี	๕	ประโยค	

๔	 องค์นี้	 แปลในรัชกาลท่ี	 ๔	 หม่อมเจ้าพระประภากร	 ในสมเด็จพระเจ้า	

บรมวงศ์เธอ	 ชั้น	 ๒	 เจ้าฟ้ากรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 ๕	 ประโยค	 องค์นี้ใน

รัชกาลที่	๕	เราเป็นที่	๑๐	ในจ�านวนนี้	มีชั้นลูกหลวงเพียงทูนกระหม่อมกับเรา

เท่านั้น	ท่านพระองค์อื่นหาได้ทรงแปลไม่

เสร็จการแปลหนังสือแล้ว	 กราบลาเจ้าคุณอาจารย์กลับมาวัดบวร-

นิเวศวิหาร	 เพื่อเตรียมการรับกรม	 กลับมาในมกราคมนั้นเอง	 เวลาลากลับ	

เราปรารถนาจะแสดงความคิดถึงอุปการะของเจ้าคุณอาจารย์ที่ท่านได้มีแก่

เราอย่างไร	 แต่เห็นท่านจ๋อยมาก	 สักหน่อยจะเพิ่มความก�าสรดเข้าอีก	 และ

เราบางทีก็จะทนไม่ได้เหมือนกัน	 จึงมิได้ร�าพันถึง	 ในระหว่างเราแปลหนังสือ		

เจ้าคุณอาจารย์จับอาพาธเป็นบุราณโรค	 เรานึกหนักใจอยู่	 แต่ยังไปไหนได้		
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และยังมาส่งเราที่วัดบวรนิเวศวิหารได้	 จึงไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ต่อไปและ
ผัดการรับกรมไปข้างหน้า	 ทั้งจะต้องรับก่อนการฉลองพระนคร	 อันจะมีใน
พฤษภาคมด้วย	 คราวนี้เสด็จพระอุปัชฌายะโปรดให้อยู่ที่พระปั้นหย่า	 พระ
ต�าหนักที่บรรทมของทูนกระหม่อม	เจ้านายที่ได้อยู่พระปั้นหย่านั้น	ชั้นสมเด็จ
เจ้าฟ้าพระองค์เจ้า	 มีมาก่อนแต่กรมหลวงพิชิตปรีชากร	 คร้ังทรงผนวชเป็น
สามเณรพระองค์เดียว	 ได้ยินว่า	 ทูนกระหม่อมทรงขอให้ได้เสด็จอยู่	 เมือ่ทรง
ผนวชพระกห็าได้เสดจ็อยู่ไม่	 กฎุทีีต่รัสสัง่ให้เจ้าพระยามหนิทรศกัดธิ�ารงสร้าง	
ท่านแฉะเสีย	 เราก็ไม่เตือน	อยู่พระปั้นหย่าก็ดีแล้ว	ทั้งต่อมาเรายังเทียวไปวัด	
มกุฏกษัตริย์อยู่อีก	 ภายหลังมีธุระมากขึ้น	 จึงเข้าจองโรงพิมพ์เป็นส�านักงาน	
อีกหลังหนึ่ง	เหมือนครั้งทูนกระหม่อม

สรุปประโยชน์ที่ได้รับเพราะไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์	ดังนี้

๑.	 ได้รู้ความเป็นไปของคณะธรรมยุตกว้างขวางออกไป

๒.	ได้รับอปุถมัภ์ของเจ้าคณุอาจารย์เป็นทางต้ังตวัเป็นหลกัต่อไปข้างหน้า

๓.	ได้ความรู้มคธภาษาดีขึ้น

๔.	ได้ช่องเพื่อจะเข้าสนิทกับส�านักวัดโสมนัสวิหาร

๕.	บรรเทาความตื่นเต้นในธรรมลงได้	หรือพูดอีกโวหารหนึ่งว่า	ท�าตน
ให้เข้าทางที่ควรจะเป็นได้

อนึ่ง	 ที่วัดมกุฏกษัตริย์	 มีส�านักพูดธรรมะ	 พระจันโทปมคุณเป็น	
เจ้าส�านัก	ได้รู้นิสัยของพวกนี้	ว่าเป็นอย่างไร

ถ้าเราจักไม่ได้ไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วไซร้	 เราจักบกพร่องมากที
เดียว	 หากจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของคณะ	

๑
ก็คงเป็นหัวหน้าผู้ไม่แข็งแรง	 เป็น

วาสนาของเราอยู่	 ที่น้อมความเลื่อมใสไปในเจ้าคุณอาจารย์แล้วและไปอยู่วัด
มกุฏกษัตริย์๑

๑.	-	๑.	 พระประวัติ	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ฉบับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	 พิมพ์	
พ.ศ.	๒๕๑๔	ว่า
“ก็คงเป็นหัวหน้าผู้ไม่แข็งแรง	 	แต่อย่างนี้	 ยังมีเถระบางรูป	ท�าท่าทางจะเป็นสมเด็จพระวันรัตน	และท�าเราเป็นเสด็จ
พระอุปัชฌายะ	 แต่ผิดกันทั้งสองข้าง	 เป็นวาสนาของเราอยู่	 ที่จืดเสด็จพระอุปัชฌายะและน้อมความเลื่อมใสไปใน	
เจ้าคุณอาจารย์แล้วและไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์”
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๗. สมัยทรงรับสมณศักดิ์

พระองค์เจ้าเช่นเรา	แรกทรงกรม	 เป็นกรมหมื่นก่อน	 เว้นบางพระองค์	

ผู้รับเมื่อพระชนมายุมากแล้ว	 เป็นกรมหลวงบ้าง	 เป็นกรมขุนบ้างทีเดียว		

เจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าแรกรับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ	 ทรงถือพัดยศ

เป็นพิเศษ	 ทรงต�าแหน่งต่างๆ	 ตามคราวมา	 ในรัชกาลที่	 ๒	 สมเด็จพระ-

มหาสมณะ	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 ดูเหมือนทรงรับสมณศักดิ์	 เป็นพระ	

ราชาคณะครองวัดพระเชตุพน	 แทนสมเด็จพระวันรัตนพระอาจารย์มาก่อน

แล้ว	 จึงทรงกรมเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส	 ศรีสุคตขัตติยวงศ์	 ทรงถือพัดยศ

อย่างไรหาทราบไม่	 ในรัชกาลท่ี	 ๓	 ทรงบัญชาการคณะกลาง	 ในรัชกาลท่ี	 ๔	

ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเป็นประธานแห่งสังฆมณฑลทั่วพระราชอาณาจักร	

ทรงถือพัดแฉกพื้นตาดเหลืองสลับขาว	 ทูนกระหม่อมไม่ได้ทรงกรม	 เป็นแต่

พระราชาคณะในรัชกาลที่	 ๓	 ทรงถือพัดแฉกพื้นตาด	 เราเห็นเมื่อเสด็จพระ

อุปัชฌายะทรงถือต่อมา	 ดูเหมือนตาดเหลือง	 เดิมไม่ได้ครองวัด	 ภายหลัง	

ครองวัดบวรนิเวศวิหาร	 ตามเสด็จพระอุปัชฌายะทรงเล่า	 เดิมดูเหมือนไม่ได้	

เทียบชั้น	 ภายหลังทรงขอพระราชทานตั้งฐานานุกรมชั้นนั้นบ้างชั้นนี้บ้าง	 เป็น

อันเทียบชั้นเข้าได้	 ตั้งแต่ชั้นธรรมขึ้นมา	 เมื่อคร้ังลาผนวช	 เทียบชั้นเจ้าคณะ

รอง	 พระองค์เจ้าอ�าไพ	 ในรัชกาลที่	 ๒	 ไม่ได้ทรงกรม	 เป็นแต่พระราชาคณะ

ในรัชกาลที่	 ๓	 เสด็จพระอุปัชฌายะทรงเล่าว่า	 ทรงถือพัดงาใบอย่างพัด

ด้ามจ้ิว	 เป็นฝ่ายพระสมถะ	 ครองวัดอรุณราชวราราม	 เสด็จพระอุปัชฌายะ		

คร้ังรัชกาลท่ี	 ๓	 ทรงเป็นพระราชาคณะ	 ทรงถือพัดแฉกถมปัด	 ไม่ได้ทรง

ครองวัด	ครั้งรัชกาลที่	๔	จึงได้ทรงกรม	เป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ุ	ทรง

ถือพัดแฉกพื้นตาด	 ที่ทูนกระหม่อมทรงมาเดิม	 และทรงถือพัดแฉกงาเป็น

พิเศษ	 ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นเจ้าคณะธรรมยุตติกนิกาย	 เมื่อคร้ัง

เรารับกรมและสมณศักดิ์	 ยังไม่ได้รับมหาสมณุตมาภิเษก	 เป็นแต่เลื่อนกรม
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เป็นกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์	 พระองค์เจ้าประถมวงศ์	 ในกรมพระราชวัง

หลัง	 หาได้ทรงสมณศักดิ์ไม่	 หม่อมเจ้าแรกเป็นพระราชาคณะ	 ถือพัดยศ	

สุดแต่จะได้รับพระราชทาน	 แฉกถมปัดบ้างก็มี	 แฉกพื้นแพรปักก็มี	 แฉก

พื้นโหมดสลับตาดก็มี	 แฉกพ้ืนตาดสีก็มี	 พัดงาใบพัดด้ามจิ้วก็มี	 ในเวลา

เรารับสมณศักดิ์	 หม่อมเจ้าพระราชาคณะ	 มีต�าแหน่งเพียงชั้นเจ้าอาวาส	 ยัง

ไม่ได้เป็นเจ้าคณะ	 ท่านผู้เป็นพระราชาคณะก่อนเรา	 ๖	 องค์	 คือ	 หม่อมเจ้า

พระศีลวราลังการ	 (สอน)	 ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา	 ครองวัด

ชนะสงคราม	ถึงชีพิตักษัยก่อนเราบวช	๑	หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์	(รอง)

ในกรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ์	ครองวัดบพิตรพิมุข	ถึงชีพิตักษัยก่อนเราบวช	๑	

หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์	 (เล็ก)	 ในกรมหมื่นนราเทเวศ	 วังหลัง	 ครอง	

วัดอมรินทราราม	 ๑	 หม่อมเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (ทัด)	 ในกรมหลวง	

เสนีบริรักษ์	 วังหลัง	 คร้ังนั้นยังเป็นหม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันธน์	 ครอง

วัดระฆังโฆสิตาราม	๑	หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิสธาดา	 (สีขเรศ)	 ในกรมหลวง	

มหิศวรินทรามเรศร์	 อยู่วัดบวรนิเวศวิหาร	 ๑	 พระองค์เจ้าพระอรุณนิภา-

คุณากร	 คร้ังยังเป็นหม่อมเจ้า	 สมญานั้น	 ในกรมหมื่นภูมินทรภักดี	 ครอง

วัดราชบพิธ	 ๑	 เราโปรดให้เป็นกรมหมื่น	 มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น

เจ้าคณะรองแห่งคณะธรรมยุตติกนิกาย	 อนึ่ง	 ในคราวที่เราจะรับกรมและ

สมณศักดิ์นั้น	 จะทรงตั้งหม่อมเจ้าพระประภากร	 บาเรียน	 ๕	 ประโยค	 ใน

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 เป็นพระราชาคณะด้วย	 วันเวลารับ

กรมในคร้ังนั้น	 เป็นธุระของเจ้างานจะก�าหนดถวาย	 ทรงอนุมัติแล้วเป็นใช้ได้	

ส่วนวันเวลาที่เราจะรับกรม	 เสด็จพระอุปัชฌายะน่าจะทรงก�าหนดประทาน	

แต่ตรัสสั่งให้เราไปทูลขอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 ท่านทรง

ก�าหนดพ้องวัน	 แต่เหลื่อมเวลากับฤกษ์จุดเทียนชัยพระราชพิธีตรุษ	 ตกใน	

วันพฤหัสบดี	 เดือน	 ๔	 แรม	 ๑๒	 ค�่า	 ปีมะเส็ง	 ตรีศก	 จุลศักราช	 ๑๒๔๓	

ตรงกับวันท่ี	 ๑๓	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๒๔	 เวลาเช้า	 ๔	 โมง	 เศษเท่าไร

จ�าไม่ได้	 บางทีเสด็จพระอุปัชฌายะจะทรงต้องการวันนั้น	 แต่พ้องพระราช-	
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พิธีตรุษ	 ไม่อาจทรงก�าหนดลง	 จึงตรัสให้ไปทูลขอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา

บ�าราบปรปักษ์	 ฝ่ายท่านข้างโน้นจะก�าหนดวันอื่นก็จะเสียภูมินักรู้ในทาง

พยากรณศาสตร์	 จึงก�าหนดลงในวันนั้นกระมัง	 เมื่อท่านทรงจัดมาในทาง

ราชการเช่นนั้น	 ก็จ�าต้องรับในวันนั้น	 แต่เราไม่พอใจเลย	 เราไม่ถือฤกษ์	

ชอบแต่ความสะดวก	 ท�างานออกหน้าทั้งที	 มาพ้องกับพิธีหลวงเข้าเช่นนั้น	

จะนิมนต์พระ	 ก็ไม่ได้ตามปรารถนา	 ผู้มีแก่ใจจะมาช่วยก็ไม่ถนัด	 ตกลงต้อง

จัดงานให้เข้ารูปนั้น	 วันสวดมนต์จะนิมนต์พระราชาคณะผู้ใหญ่	 ก็คงให้พระ

มาแทนทั้งนั้น	 พอเหมาะที่เสด็จพระอุปัชฌายะประทานผ้าไตร	 และเคร่ือง

บริขาร	๑๐	ส�ารับ	เพื่อถวายพระสวดมนต์	ยายเตรียมไว้ให้เราแล้ว	จึงจัดพระ

สวดมนต์ขึ้นอีกส�ารับหนึ่ง	นิมนต์ตามชอบใจ	เลือกเอาพระศิษย์หลวงเดิมของ

ทูนกระหม่อมที่เป็นชั้นผู้น้อย	รุ่งขึ้นเลี้ยงแต่เช้า	ถวายบริขารแล้ว	เปิดให้กลับ

ไป	นิมนต์พระราชาคณะผู้ใหญ่นั่งเฉพาะในเวลารับกรมอีก	๑๐	รูป	แล้วเลี้ยง

เพล	ก่อนหน้าวันรับกรม	มีท�าบุญที่พระปั้นหย่าโดยฐานขึ้นต�าหนัก	วันหนึ่ง	ใน

การรับกรม	 ตั้งพระแท่นมณฑลในพรอุโบสถหน้าท่ีบูชาส�าหรับวัดออกมา	 หา	

ได้ผูกพระแสงต่างๆ	ที่เสาไม่	ประดิษฐานพระชัยวัฒน์ประจ�ารัชกาลที่	๔	เชิญ	

พระสุพรรณบัฏที่จารึกไว้ก่อนแล้วมาตั้งบนนั้นด้วย	 วันสวดมนต์	 ล้นเกล้าฯ	

เสด็จมาช่วยเป็นส่วนพระองค์ด้วย	วันสรงและรับพระสุพรรณบัฏ	พอจุดเทียน

ชัยข้างพระราชพิธีตรุษแล้ว	 โปรดให้เอารถหลวงรับพระราชาคณะผู้ใหญ่มา

ส่งท่ีวัดล่วงหน้าแล้ว	 เสด็จพระราชด�าเนินมาวัด	 ทรงเคร่ืองนมัสการแล้วทรง

ประเคนผ้าไตรแพร	ตามแบบควรจะเป็นไตรพิเศษ	เรากเ็คยได้รบัพระราชทาน	

เมือ่คร้ังแปลหนงัสอืเป็นบาเรียน	 แต่คร้ังนีเ้ป็นไตรเกณฑ์จ่าย	 ออกมาผลัดผ้า	

ครองสบงและอังสะ	ขึ้นพระแท่นสรงแต่เราองค์เดียว	 เราสรงก่อน	มีประโคม	

แล้วล้นเกล้าฯ	 พระราชทานน�้าพระพุทธมนต์	 ด้วยพระเต้าและพระมหาสังข์

ทักษิณาวัตน์	 ทรงรดเพียงที่ไหล่	 ต่อนั้นพระสงฆ์พระบรมวงศ์และเสนาบดี

รดหรือถวายน�้าโดยล�าดับ	 ฝ่ายพระ	 เสด็จอุปัชฌายะ	 สมเด็จพระวันรัตน		

สมเด็จพระสังฆราช	 และเจ้าคุณพรหมมุนีแทนเจ้าคุณอาจารย์ผู้ก�าลังอาพาธ	



สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	ครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น	กรมหมื่น
ทรงฉายเมื่อพระชนมายุ	๒๗	พรรษา
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พระบรมวงศ์	 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 เสด็จอาว์	 และเจ้าพี่ฝ่ายหน้า	

ทุกพระองค์	 บรรดาที่เสด็จมาในเวลานั้น	 เสนาบดีทุกท่านบรรดามา	 สมเด็จ	

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 อยู่ที่เมืองราชบุรี	 หาได้มาไม่	 แต่เมื่อบวช

ได้ไปถวายบริขารท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เราสรงแล้วครองไตรใหม่มา

นั่งบนอาสน์สงฆ์ในพระอุโบสถ	 หม่อมเจ้าพระประภากรก็เหมือนกัน	 ชุมนุม

พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาท	 โปรดเกล้าฯ	 ให้พระยาศรี-	

สุนทรโวหาร	 (น้อย)	 เจ้ากรมพระอาลักษณ์อ่านประกาศด�าเนินกระแสพระ-	

บรมราชโองการทรงสถาปนาเราเป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส	 ท้าวความ	

ถึงเราได้รับราชการมาอย่างไร	 ทรงเห็นความดีและความสามารถของเรา	

อย่างไร	 ถ้าอยู่ท�าราชการ	 จะเป็นเหตุไว้วางพระราชหฤทัยได้	 ปรารภถึง	

พระราชปฏิญญาที่พระราชทานไว้แก่เรา	 ว่าบวชได้	 ๓	 พรรษา	 จะทรงตั้งเป็น

ต่างกรม	 บัดนี้ก็ถึงก�าหนด	 แม้อายุยังน้อยอยู่	 แต่ได้แปลหนังสือเป็นบาเรียน	

ได้ทรงเห็นปรีชาสามารถประกอบกับความรู้ทางโลก	 ทรงหวังพระราชหฤทัย

ว่าจะเป็นหลักในพระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าได	้ จึงทรงต้ังเป็นพระองค์เจ้า

ต่างกรมยกย่องไว้ในบัดนี้	 คร้ันอ่านประกาศจบแล้ว	 มีประโคม	 ล้นเกล้าฯ	

พระราชทานพระสุพรรณบัฏ	 สัญญาบัตรตั้งเจ้ากรมปลัดกรมสมุหบัญชีใบ	 ๑		

สัญญาบัตรตั้งฐานานุกรม	๘	 รูป	 ๑	 สัญญาบัตรพระครูปลัด	 ๑	พัดแฉกพื้น

ตาดขาวสลับเหลือง	 มีตราพระมหามงกุฎเป็นใจกลางหมายรัชกาล	 เทียบ

หีบหมากเสวยลงยาราชาวดีเคร่ืองยศเจ้านาย	 ยอดเป็นพระเกี้ยวยอด	 พัด

รองตราพระเกี้ยวยอดด้ามงา	 ส�าหรับพระราชาคณะ	 ๑	 บาตรถุงเข้มขาบ

ฝาเชิงประดับมุก	 ๑	 ย่ามหักทองขวาง	 ๑	 ย่ามเยียรบับ	 ๑	 เคร่ืองยศถมปัด	

ส�ารับใหญ่	 ๑	 ส�ารับ	 พระราชทานสัญญาบัตรทรงตั้งหม่อมเจ้าพระประภากร	

เป็นหม่อมเจ้าพระราชาคณะ	มีสมญาขึ้นต้นอย่างนั้น	แต่มีสร้อยว่า	หม่อมเจ้า	

พระประภากรบวรวิสุทธิวงศ์	 ได้รับพระราชทานพัดแฉกพื้นตาดสี	 มีตราครุฑ

ประจ�ารัชกาลที่	 ๒	 เป็นใจกลาง	 และเคร่ืองยศส�าหรับพระราชาคณะ	 ต่าง-

กรมใหม่ผู้เป็นคฤหัสถ์ทูนเกล้าฯ	 ถวายดอกไม้ธูปเทียนและต้นไม้ทองเงินแด่
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ในหลวง	 และกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่เจ้า

นายผู้เจริญพระชนมายุกว่า	 แต่ต่างกรมพระไม่ได้ถวายอย่างนั้น	 เรายักถวาย

เป็นชิ้น	ส�าหรับประดับดอกไม้ตั้งกลางโต๊ะ	ที่ถวายล้นเกล้าฯ	ทรงจบพระหัตถ์

บูชาพระพุทธชินสีห์	 เจ้านายถวายแต่ของแจก	 คร้ังนั้นยังแจกของมีราคามาก	

แจกตามชั้น	พอเสร็จพิธีรับกรมก็พอเพล	ล้นเกล้าฯ	ทรงประเคนส�ารับเจ้าภาพ	

และเสด็จประทับอยู่ตลอดเวลาพระฉันและอนุโมทนา	 ธรรมเนียมรับกรม	

ที่อื่น	 เลี้ยงพระเสียก่อน	 เป็นแต่อนุโมทนาหน้าพระที่นั่ง	 เสด็จกลับแล้ว	 ม	ี

เวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏแล้ว	 เป็นเสร็จการ	 ต่อมาอีกวันหนึ่ง	 มี

ท�าบุญพระบรมอัฐิทุกรัชกาล	 ตามรับสั่งแนะน�าของเสด็จพระอุปัชฌายะ	 มี

เลี้ยงพระ	 เทศนา	 และสดับปกรณ์	 เราพอใจจะบ่นถึงฤกษ์รับกรมเพิ่มอีก	

นอกจากไม่สะดวกดังกล่าวแล้ว	 เผอิญเมื่อวันสวดมนต์	 เจ้าคุณอาจารย์ผู้

อาพาธเสาะแสะมานั้น	อาพาธเป็นธาตุเสียท้องร่วง	มาในงานไม่ได้	ไม่ได้รดน�้า

ในเวลาสรง	 และไม่ได้อยู่ในเวลาตั้ง	 ขาดท่านผู้ส�าคัญไปรูปหนึ่ง	 เมื่อวันรับ

กรม	 ยายผู้มาดูการโรงครัวอยู่หน้าวัด	 เจ็บเป็นลม	 แต่เดชะบุญเป็นเมื่อรับ

เสร็จและเสด็จกลับแล้ว	ถ้าเลือกวันรุกเข้ามาจากนั้น	แม้ดีไม่ถึงวันนั้น	เจ้าคุณ

อาจารย์คงจักมาได้	 ได้อาจารย์มาเข้าในพิธี	 เราถือว่าเป็นมงคลกว่าท�าในวัน

ฤกษ์งาม	 แต่ขาดท่านผู้ส�าคัญไปอย่างนี้	 ฝ่ายยายนั้นเป็นลมเพราะท�าธุระมาก

กระมัง	เลื่อนวันเข้ามาจักคุ้มได้หรือไม่	หารู้ไม่

เราเป็นกรมในคร้ังนั้น	 เป็นท่ีถูกใจของคนทุกเหล่า	 ในฝ่ายพระวงศ์

ตั้งแต่ล้นเกล้าฯ	 ลงมา	 ในฝ่ายพระสงฆ์ต้ังแต่เสด็จพระอุปัชฌายะลงมา	 และ

พวกข้าราชการตลอดถึงคนสามัญ	ต่างเรียกเราด้วยไม่ได้นัดหมาย	แต่มาร่วม

กันเข้าว่า	 “กรมหมื่น”	 หาได้ออกชื่อไม่	 เจ้าพี่เป็นกรมหมื่นก็มี	 แต่หาได้เรียก

อย่างนี้ไม่	 ภายหลังรู้ว่า	 กรมหมืน่นรนิทรพทิกัษ์	ครัง้รชักาลที	่ ๑	 เขากเ็รยีกว่า	

กรมหมืน่	 ในเวลาแรกตัง้แผ่นดนิใหม่	 ต่างกรมเป็นกรมหมื่น	 มีแต่กรมหมื่น	

นรินทรพิทักษ์องค์เดียว	 เขาจึงเรียกว่ากรมหมื่น	 ไม่ออกพระนามกระมัง	 ใน
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ฝ่ายพระ	 ทั้งผู้ใหญ่	 ผู้น้อย	 ผู้เป็นศิษย์หลวงเดิมของทูนกระหม่อม	 มีีความ

นิยมยินดีในเราโดยมาก	 สมปรารถนาที่ได้เราไว้สืบพระศาสนา	 เว้นบางรูป	 ที่

มีความเป็นไปของเราขัดกับของท่าน	 ในพวกท่านผู้นิยมยินดีในเรา	 นอกจาก

อุปัชฌายะอาจารย์	 สมเด็จพระวันรัตน	 (พุทฺธสิริ)	 เป็นผู้เอาใจใส่ในเรา	 และ	

เอาเป็นธุระแก่เราเป็นอันมาก	 ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นต่างกรมมาแล้ว	 เวลาเราอย่	ู

วัดมกุฏกษัตริย์	 มีการพระราชกุศลในวังที่ได้รับนิมนต์	 เรามักเดินเข้าไป		

ท่านไปเรือ	 เวลากลับ	 ท่านเรียกเราลงเรือของท่าน	 ให้พายขึ้นน�้าเข้าคลอง

ผดุงกรุงเกษมไปส่งเราที่วัดมกุฏกษัตริย์ก่อน	 แล้วจึงเลยไปวัดโสมนัสวิหาร		

โดยปกติท่านเข้าคลองรอบพระนคร	 และคลองเล็กตรงไปถึงวัดโสมนัสวิหาร

ทีเดียว	เป็นอย่างนี้เสมอมา	ไปพบกันในกิจนิมนต์	ทั้งการหลวงทั้งการราษฎร์	

เวลาอยู่ด้วยกัน	๒	รูป	ท่านพร�่าสอนการพระศาสนาเนืองๆ	พอมีพระอื่นเข้าไป

อยู่เป็นที่	 ๓	 เป็นเลิก	 เว้นไว้แต่พระนั้นเป็นผู้สนิทสนม	 เราเข้าใจว่า	 ท่านเลิก

เสียเช่นนั้น	เพื่อไว้หน้าเรา	ถ้าท่านรู้ว่าเราไม่ผาสุกเมื่อใด	เป็นหายาส่งมาให้เมื่อ

นั้น	คราวหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่ในคณะแล้ว	ท่านอาพาธเป็นปลายอัมพาตลิ้นแข็ง

พูดไม่ชัดถึงลงนอน	เราไปเยี่ยมท่านแล้ว	กลับออกมาอยู่ที่เฉลียงหน้ากุฏิ	พูด

กับพระวัดนั้นผู้ชอบกัน	ถึงความยอกขัดของเราเกิดขึ้นเพราะหมอนวดไม่เป็น	

ชะรอยเสียงจะดัง	ท่านได้ยินเข้า	ทั้งเจ็บมากกว่าเราอย่างนั้น	ขวนขวายสั่งพระ

ให้เอาน�้าไพลกับการบูรมาทาให้	 รู้สึกความเอื้อเฟื้อของท่านก็จริง	 แต่รู้สึกอาย

แก่ใจเหมือนกันว่า	 ไปเยี่ยมไข้ท่าน	 กลับท�าให้ท่านกังวลถึงเรา	 ท่านถนอมเรา

เป็นอย่างยิ่ง	คล้ายเจ้าคุณอาจารย์	โดยที่สุด	บางเวลาเราขุ่น	รู้เข้า	เลือกธรรม

เขียนส่งมาปลอบ	 เราได้รับเมตตาและอุปการของท่านอย่างนี้	 ได้ถวายตัวเป็น

ศิษย์	 ถ้าเราจักได้อยู่ในส�านักของท่านสักพรรษาหนึ่ง	 จักอาจเชื่อม	 ๒	 ส�านัก	

ได้ดีกว่านี้อีก



สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

กับศตวรรษแห่งกำรพัฒนำ
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สิงคำลธรรม :
กำรประยุกต์พุทธธรรมกับชีวิตและสังคม

		 พระธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนานัน้		เอือ้ประโยชน์แก่ชวีติและสงัคม

ในทุกด้าน		เพียงแต่ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องรู้จักเลือกค�าสอนในด้านนั้นๆ	มาศึกษา

ปฏบิตัใิห้เหมาะสม		พระพทุธองค์กไ็ด้ทรงวางหลกัในเร่ืองประโยชน์ทีจ่ะพงึได้

รับจากพระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจน		ที่เรียกว่าประโยชน์	๓	คือ

	 ประโยชน์ปัจจุบัน		ได้แก่ประโยชน์ทางวัตถุ

	 ประโยชน์ภายภาคหน้า	 	 หรือประโยชน์สืบๆ	 ไป	 	 ได้แก่ประโยชน์เชิง

คุณธรรม		หรือประโยชน์ทางจิตใจ

	 ประโยชน์สูงสุด		คือ	ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง		ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด		

หรือประโยชน์สูงสุด		ที่จะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนา

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		ทรงเป็นบุคคลแรกที่ทรงค�านึง

ถึงเร่ืองนี้	 	 จึงได้ทรงพยายามที่จะจัดสรรค�าสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็น

ระดับ		เพื่อความสะดวกในการศึกษาและน�าไปปฏิบัติ	ทั้งนี้เพื่อให้ชาวพุทธได้

รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

	 ตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระด�าริในเร่ืองนี้ก็คือ	 	 ทรงเป็นบุคคลแรกท่ีี

พยายามจัดค�าสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็นหมวดหมู่	 	 เพื่อสะดวกในการ

ศึกษาและการน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคนแต่ละระดับ	นั่นคือ		การเลือก
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พระสตูรมาจัดเป็นหมวด		หรือจัดเป็นประเภททีเ่รียกว่าปริจเฉท		แล้วแปลเป็น

ภาษาไทย		พมิพ์เผยแพร่ให้คนทัว่ไปได้ศกึษา		โดยทรงจัดเป็น	๖	ปริจเฉท		คอื

	 พระสตูรในปริจเฉทท่ี	๑		เป็นพระพทุธภาษิตทีต่รัสแก่คนผู้ยงัไม่เลือ่มใส

	 ปริจเฉทที่	๒		แสดงอนุศาสน์	(คือ	ค�าสอน)		ที่เป็นธรรมส�าหรับคฤหัสถ์	

(คือ	ชาวบ้านทั่วไป)

	 ปริจเฉทที่	๓		แสดงธรรมที่ตรัสสอนภิกษุ

	 ปริจเฉทที่ี	๔		แสดงธรรมที่เป็นส่วนพระปรมัตถ์	(คือ	ธรรมชั้นสูงสุด)

	 ปริจเฉทที่	๕		แสดงธรรมที่เป็นสาธารณะ	(คือ	ทั่วไปแก่คนทุกประเภท)

	 ปริจเฉทที	่๖		ค�าสอนท่ีเป็นสาวกภาษิต	(คอื	ค�าสอนของพระสาวกบางรูป)

	 พระสตูรดงักล่าวเหล่านีไ้ด้ทรงเลือกและแปลลงพมิพ์เผยแพร่ในนติยสาร

ธรรมจักษุ	 	 ของมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ	 เป็นคร้ังแรก	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๓๗		

เป็นต้นมา

	 แม้พระนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่ทรงนิพนธ์ขึ้นมากมายนั้น		ก็เพื่อให้

ความสะดวกแก่การศึกษาและควรน�าไปปฏิบัติของคนแต่ละระดับนั่นเอง

	 ประกอบกบัเมือ่	พ.ศ.	๒๔๒๙		พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว			

ได้มีพระราชหัตถเลขาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 ความตอน	

หนึี่งว่า

	 “ได้ฟังเทศน์ที่พระครูสังฆปาโมกข์ (เมืองจันทบุรี) มาเทศน์  มีเนื้อความ 

 เป็นนิทานมาก ข้อปฏิบัติมีแต่เล็กน้อย ไม่เป็นที่เลื่อมใส เห็นว่าการ 

 ศาสนาในหัวเมืองอยู่ข้างจะเหลวไหลเสื่อมทรามมาก เพราะไม่มีหนังสือ 

 แสดงข้อปฏิบัติที่จริงแท้ส�าหรับเล่าเรียน  มีแต่หนังสือเหลวๆ ไหลๆ  ฤา 

 หนงัสอืที่ีลกึเกนิไป  ผูอ่้านเข้าใจบ้าง  ไม่เข้าใจบ้าง  จึงเห็นว่า  ถ้าแต่งหนงัสอื 

 เทศน์ทีเ่ข้าใจง่ายๆ เหมอืนหนงัสอืสมเดจ็พระวนัรัตนแต่งให้เป็นค�าไทยๆ  
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 อย่าให้ติดศัพท์มาก ฤาติดศัพท์ต้องแปลทุกค�า ตีพิมพ์ส่งออกไปให้ 

 พระสงฆ์ตามหัวเมืองเทศนาสั่งสอนสัปรุษ เห็นว่าการศาสนาที่จริงแท ้

 จะแพร่หลายเป็นประโยชน์มาก”

	 จากพระราชปรารภดังกล่าว		ครั้น	พ.ศ.	๒๔๓๒		สมเด็จพระมหาสมณ-

เจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นจึงได้ทรงด�าเนินการให้มีการแต่งเทศน์แสดงค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาส�าหรับประชาชนท่ัวไป	 	 จะพึงรู้จะพึงเรียนและสามารถน�าไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง	 	 เป็นค�าสอนที่เกี่ยวกับชีวิตและสังคมของชาวโลก

ทั่วๆ	ไป		ซึ่งแต่ก่อนมาไม่ค่อยมีการสั่งสอนกัน

	 เทศน์ชุดแรกที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นได้ทรงเรียบเรียง

ขึ้น	 	 พร้อมทั้งทรงโปรดให้พระเถระอืื่นๆ	 	 ช่วยกันเรียบเรียง	 	 ทรงเรียกว่า		

สิงคาลธรรม	 	 เป็นเทศน์ที่แสดงค�าสอนส�าหรับชาวบ้านทั่วไปพึงศึกษาเรียนรู้

และพงึปฏบิติั		เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของชวีติและสงัคม		ตามทีพ่ระพทุธองค์

ทรงแสดงไว้ในสิงคาลสูตร	เป็นตัวอย่าง		และต่อมา		ก็ได้เกิดมีหนังสือเทศน์

ท�านองนีเ้กดิขึน้แพร่หลาย		เป็นแนวทางให้พระสงฆ์ได้สัง่สอนพระพทุธศาสนา

ให้พอเหมาะแก่ความรู้ความต้องการของชาวบ้านทั่วไป		ตลอดถึงเป็นแนวทาง

ให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ช่วยกันแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์กับ

ชีวิตและสังคมตามสภาพเป็นจริง		อย่างแพร่หลายสืบมา

	 ในส่วนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 เราก็จะพบได้ว่า		

ทรงสัง่สอนพระพทุธศาสนาโดยทรงประยกุต์ให้พอเหมาะแก่กลุม่คนแต่ละสาขา

อาชีพ	 ดังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในพระโอวาทและพระธรรมเทศนาต่างๆ		

ที่ทรงประทานในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ทุกภูมิภาคของประเทศ

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นจึงทรงเป็นผู้น�าในการสั่งสอน

พระพุทธศาสนาให้พอเหมาะแก่ชีวิตและสังคม	 	 ดังท่ีได้ถือเป็นแนวในการ

ปฏิบัติกันสืบมาในหมู่พระสงฆ์ไทย
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อุปำสกปฏิบัติ :
แบบอย่ำงของกำรเป็นชำวพุทธที่ดี

		 คนไทยเมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ	 	 หรือว่านับถือพระพุทธ-

ศาสนา		แต่จะมีสักกี่คนที่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาดี		หรือแม้รู้ว่า		การเป็นชาว

พุทธหรือการนับถือพระพุทธศาสนานั้น		ควรท�าอย่างไร		หรือควรท�าอะไร

	 ผู้ท่ีจะแนะน�าหรืออธิบายให้คนท่ัวไปรู้เร่ืองหรือเข้าใจเร่ืองดงักล่าวนี	้	ก็

หาได้ยาก		ที่ซ�้าร้ายก็คือ		บางทีบางท่านก็แนะน�ากันไปในทางที่ผิดๆ	โดยไม่รู้

เท่า		หรือด้วยความเข้าใจผิด

	 เมือ่เป็นเช่นนี	้	ชาวพุทธกไ็ด้ชือ่ว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการนบัถอื

พระพุทธศาสนา	 	 มิหน�าซ�้าอาจจะท�าให้มองเห็นโทษของการนับถือพระพุทธ-

ศาสนากไ็ด้		ซ่ึงนบัว่าเป็นความเสยีหายส�าหรับชาวพุทธ		และเป็นความเสยีหาย	

แก่พระพุทธศาสนา

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	ได้ทรงพระอธิบายไว้ว่า	“ผู้จะ

ปฏบิติัค�าสอนในศาสนา...		ท�าไม่เหมาะสมแก่ฐานะของตน		บกพร่องเกนิไปหรือ

ตงึเกนิไป		ย่อมไม่ได้ผลดแีห่งการปฏบิตั	ิ	ต้องรู้จักฐานะของตนก่อนว่า			ตนเป็น	

คนมีหน้าท่ีหรือการงานอย่างไร	 	 แล้วจึงเลือกข้อปฏิบัติในศาสนาท่ีเหมาะแก่

ฐานะของตน	 	 รู้จักผ่อนปรนเอามาใช้ให้เหมาะแก่ฐานะของตน	 ย่อมได้ผลดี

แห่งการปฏิบัติ”
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	 เพื่อให้ชาวพุทธรู้จักฐานะและหน้าที่ของตนเองดังกล่าวแล้ว	 	 สมเด็จ	

พระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นจึงทรงพระวิริยะอุตสาหะในอันที่จะสร้าง

มาตรฐานแห่งความรู้และการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ชาวพุทธในฐานะต่างๆ		ทั้ง

ในทางโลกและทางธรรม		โดยการทรงรจนาต�ารับต�าราด้านต่างๆ		ให้เป็นคู่มือ

ส�าหรับการศึกษาและการปฏิบัติของชาวพุทธในฐานะนั้นๆ

	 ในกรณีของอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกัน		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้นก็ได้นิพนธ์		ระเบียบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะขึ้น		เพื่อให้ชาว

พุทธรู้จักวิธีประกาศตนเป็นพุทธอย่างถูกต้อง

	 เมื่อประกาศตนเป็นชาวพุทธ	 หรือว่าประกาศตนเป็นผู้นับถือพระ	

พุทธศาสนาแล้ว	 	 ก็ควรท่ีจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักค�าสอนของพระ	

พุทธศาสนา	 	 หรือว่าปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้เกิดผลดีแก่ตนเองตามสมควร	

แก่ฐานะ	 	 ฉะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นจึงทรงนิพนธ์เร่ือง			

อุปาสกปฏิบัติ		ขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๓		เพื่อเป็นแบบปฏิบัติในการปฏิบัติตนใน

ฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา		คือ	ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ดี

	 ในพระนพินธ์เรือ่งนี	้	ทรงอธิบายให้รู้ถงึหลกัปฏบัิติตนของผูเ้ป็นอบุาสก

อุบาสิกาว่ามีอย่างไรบ้าง		ดังนี้

	 ๑.	ความหมายของอุบาสกอุบาสิกา

	 ๒.	วิธีถึงสรณะ		คือ	การนับถือพระรัตนตรัย

	 ๓.	ข้อปฏิบัติของผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกา

	 ๔.	การด�าเนินชีวิตของอุบาสกอุบาสิกา

	 ๕.	ข้อห้ามส�าหรับอุบาสกอุบาสิกา

	 ๖.	ข้อควรพิจารณาส�าหรับอุบาสกอุบาสิกา

	 ๗.	ผลดีที่จะพึงได้จากการเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี
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	 พระนิพนธ์ดังกล่าวนี้		จึงถือได้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้นทรงเป็นผู้ให้รูปแบบของการเป็นชาวพุทธที่ดี	 	 ตามหลักค�าสอนของพระ	

พุทธศาสนาและนับได้ว่าเป็นมาตรฐานของการเป็นชาวพุทธ	 	 ที่จะท�าให้ได้รับ

ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา	 	 พร้อมท้ังสร้างประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมได้

อย่างเหมาะสมด้วย
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หลักสูตรสอนพระใหม่ :
กำรศึกษำพระพุทธศำสนำในภำษำไทย

		 พ.ศ.	๒๔๓๕		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้		ทรงครองวดับวร-

นเิวศวหิารสบืต่อจากสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์		

พระกรณียกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะพระอุปัชฌาย์	 	 ก็คือ	 ทรงตั้งหลักสูตร	

เล่าเรียนพระธรรมวินัย	 	 ส�าหรับสอนภิกษุสามเณรบวชใหม่	 	 โดยทรงพระ

ปรารภว่า

	 “แต่ก่อนมา  ภิกษุบวชได้กี่พรรษาก็ตาม  ไม่สนใจแล้ว  ไม่รู้ธรรมวินัย 

 เลย  นอกจากที่เคยปฏิบัติ  จึงจัดสอนภิกษุสามเณรบวชใหม่ให้เรียน 

 ธรรมวินัยในภาษาไทย  เป็นการส่วนตัวในหน้าที่แห่งอุปัชฌายาจารย์ 

 ก่อน  ต่อมาปลูกความนิยมออกไปถึงภิกษุสามเณรเก่าด้วย  จนถึงจัด 

 เป็นการเรียนเป็นขั้นวัดขึ้นได้  แลมีวัดธรรมยุตอื่นท�าตามแพร่หลาย 

 ออกไป”

	 นี้คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระพุทธศาสนาแนวใหม่		ซึ่งต่อมา		ทรง

พัฒนาเป็นหลักสูตรนักธรรม	 	 ส�าหรับเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ	์	

เป็นการศกึษาพระพทุธศาสนาในภาษาไทย		ซ่ึงไม่เคยมใีครจัดท�ามาก่อน		ควบคู	่

กบัการศกึษาพระพทุธศาสนาในภาษาบาลทีีเ่รียกว่า		หลกัสตูรพระปรยิติัธรรม		

ของคณะสงฆ์ไทยที่มีมาแต่โบราณ
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	 หลักสูตรสอนพระนวกะ	 (พระใหม่)	 ที่ทรงจัดขึ้นนั้นประกอบด้วยการ

เรียนธรรมะ		พุทธประวัติ		พระวินัย		และเรียงความแก้กระทู้ธรรม		ซึ่งเป็น

เค้าโครงของหลักสูตรนักธรรมในเวลาต่อมา

	 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหลักสูตรสอนภิกษุสามเณรดังกล่าวขึ้น			

ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	 	 ได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

สมแก่การเป็นพุทธมามกะ		ผู้นับถือพระพุทธศาสนา		สามารถน�าค�าสอนของ

พระพทุธศาสนาไปปฏบิตัใินชวีติ		ไม่ว่าจะคงอยูใ่นภกิขภุาวะ		หรือออกไปเป็น	

ชาวโลกได้ตามสมควร

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 	 จึงเป็นผู้ด�าริ

แนวทางการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก
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ตั้งมหำมกุฏรำชวิทยำลัย :
วำงรำกฐำนมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ

		 	 พ.ศ.	๒๔๓๖	 	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	 	 ได้ทรงด�ารง

ต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ		ในปีแรกทีท่รงด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่

คณะธรรมยตุนัน้เอง		กไ็ด้ทรงต้ังสถานศกึษาส�าหรับภกิษุสามเณรคณะธรรมยตุ	

ขึ้น	 	 โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว			

เรียกว่า	 	 มหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 เรียกสั้นๆ	 ว่า	 	 วิทยาลัย	 	 เป็นการเฉลิม	

พระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		ในฐานะที่พระองค์ทรง

เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส�าคัญพระองค์หนึ่งของไทย

	 มหามกฏุราชวทิยาลยั		เปิดเมือ่วนัที	่๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๓๖		ซ่ึงตรงกบั

วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		เป็นสถานศึกษา

พระปริยัติธรรมแบบใหม่		ตามหลักสูตรที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์

นั้นทรงตั้งขึ้นใหม่	 	 เรียกว่า	 	หลักสูตรพระปริยัติธรรมมหามกุฏราชวิทยาลัย		

โดยมีวัตถุประสงค์		๓		ประการ		คือ

	 ๑.		เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

	 ๒.	 	 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิทยาซึ่งเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่ง

กุลบุตร

	 ๓.		เพื่อเป็นสถานที่จัดการสั่งสอนพระพุทธศาสนา
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		 หลกัสตูรพระปริยติัธรรมท่ีทรงตัง้ขึน้ใหม่นี	้	ทรงพระด�าริขึน้ใหม่ท้ังวธีิการ

เรียน		การสอน		การสอบ		และวิชาที่เรียนก็มิได้เรียนเฉพาะภาษาบาลีเท่านั้น		

แต่เรียนภาษาต่างประเทศ		และวชิาการสมยัใหม่บางวชิาด้วย		ดงัทีท่รงอธิบาย

ไว้ว่า

	 “ความประสงค์ท่ีจัดการฝึกสอนตามแบบใหม่นั้น  ก็เพื่อจะลองหาทาง 

 แก้ไขการเรียนพระปริยติัธรรมให้ดขีึน้  คอื  ให้ผูเ้รียนรู้ได้เร็ว  ไม่เปลือง 

 เวลา  ไม่พักล�าบาก  รู้ได้ดี”

	 หลกัสตูรพระปริยตัธิรรมของมหามกฏุราชวทิยาลยั		แบ่งเป็น	๓	ช้ัน		คอื		

เปรียญตรี		เปรียญโท		เปรียญเอก

	 การเรียนการสอน	 	จัดเป็น	๓	 ระดับ	 	คือ	 	นักเรียนตรี	 	นักเรียนโท		

นักเรียนเอก		แล้วจึงเลื่อนขึ้นเป็น		เปรียญตรี		เปรียญโท		เปรียญเอก

	 การสอบ		สอบด้วยวิธีเขียน		และสอบทุกปี		ปีละ	๒	ครั้ง

	 ผูส้อบได้		ได้รบัพระราชทานแต่งตัง้เป็นเปรียญเช่นเดยีวกบัผูส้อบได้ตาม

หลักสูตรพระปริยัติธรรมแบบเดิมเช่นกัน

	 มหามกฏุราชวทิยาลยัทีท่รงตัง้ขึน้นีไ้ด้ด�าเนนิการอยูเ่พยีง	๘	ปี		กจ็�าต้อง

เลิกไป	 	 เพราะทรงมีพระภารกิจอื่นมากจนไม่ทรงมีเวลาบริหารมหามกุฏราช-	

วิทยาลัยฯ	ให้ด�าเนินไปได้

		 เป้าประสงค์ส�าคัญของพระองค์ในการจัดการศึกษาในมหามกุฏราช-

วิทยาลัย	 	 ก็คือ	 	 การวางรากฐานเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา			

ดังที่พระพรหมมุนี		(ผิน		สุวโจ)		ผู้ซึ่งเคยเป็นฐานานุกรมในสมเด็จพระมหา-

สมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		และเป็นประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏ-	

ราชวิทยาลัยรูปแรก		ได้เล่าว่า
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	 “ผู้ที่อยู่ทันพระองค์ท่านในสมัยที่ยังทรงพระชนม์อยู่  และได้ฟังพระ 

 ปรารภนี้แล้ว  ย่อมระลึกได้ดีว่า  ทรงกะจะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่บริเวณ 

 ตลาดยอดบางล�าภู  และจ้างชาวต่างประเทศมาร่วมเป็นอาจารย์ด้วย   

 เนื่องจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้น  ทรงมีพระภารกิจใน 

 การบริหารคณะสงฆ์และรจนาแบบเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอันมาก   

 จึงไม่ได้ทันด�าเนินงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นได้ในสมัย 

 ของพระองค์”

		 กล่าวได้ว่า		สมเด็จพระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		ทรง

เป็นผู้ด�าริเร่ืองการตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาข้ึนเป็นพระองค์แรกใน

ประเทศไทย
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ตั้งโรงเรียนหนังสือไทย :
กำรพัฒนำกำรศึกษำของเยำวชน

		 	 พ.ศ.	๒๔๓๖		พร้อมๆ	กบัการจดัตัง้มหามกฏุราชวทิยาลยั		สถานศกึษา

พระปริยตัธิรรมส�าหรับภกิษุสามเณรดงักล่าวมาแล้ว		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นัน้		ได้ทรงจัดตัง้โรงเรยีนหนงัสอืไทย		ของมหามกฏุราชวทิยาลยัส�าหรับ	

เป็นสถานที่ศึกษาของเด็กวัดและเด็กบ้านด้วย

	 โรงเรียนหนังสือไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัยดังกล่าวนี	้ เปิดข้ึนพร้อม

กัน		๕		แห่ง		โดยมีโรงเรียนหนังสือไทยวัดบวรนิเวศวิหาร		เป็นสาขาที่	๑		คือ

	 ๑.		โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

	 ๒.		โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

	 ๓.		โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส

	 ๔.		โรงเรียนวัดพิชัยญาติการาม

	 ๕.		โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ		พระนครศรีอยุธยา

	 ทุกโรงเรียนด�าเนินการโดยพระสงฆ์		จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร

ทีท่รงพระด�ารติัง้ขึน้ใหม	่	ทัง้นีก้ด็ว้ยพระด�ารทิีจ่ะพฒันาการศกึษาของกลุบตุร

ให้เจริญก้าวหน้า		เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นทางช่วยรัฐบาล

	 เมื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของมหามกุฏราช-

วิทยาลัยจ�าต้องเลิกไป		 เมื่อด�าเนินการมาได้	๘	ปี	 	 โรงเรียนหนังสือไทยของ
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มหามกุฏราชวิทยาลัยก็ต้องพลอยเลิกไปด้วย		

	 ส�าหรับโรงเรียนหนังสือไทยวัดบวรนิเวศวิหารยังคงด�าเนินการต่อมา		

และทรงพยายามท่ีจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์	 	 (คือโรงเรียนราษฎร์)		

ประเภทอยูป่ระจ�า		เมือ่		พ.ศ.	๒๔๕๘		ได้ทรงร่างโครงการท่ีจะพฒันาโรงเรียน

หนงัสอืไทยวัดบวรนเิวศให้เป็นโรงเรียนเชลยศกัดิป์ระเภทอยูป่ระจ�า		โดยพระ

ด�าริว่า		“เพื่อเป็นแบบอย่าง		เป็นการช่วยรัฐบาล”		ได้ทรงก�าหนด

	 ใช้เสนาสนะบางส่วนของวดับวรนเิวศวหิารเป็นหอนอนของนกัเรียนทีท่รง

เรียกว่า		นิสิต		

	 ใช้อโุบสถเก่าวดัรังษีสทุธาวาสเป็น		ธรรมสภา		คอืทีป่ระชมุสวดมนต์และ

ฟังค�าสอน		รวมทัง้เป็นทีแ่สดงปาฐกถาทางวชิาการส�าหรบัประชาชนทัว่ไปด้วย		

	 ใช้พระวิหารเก่า		เป็นที่ไว้พระพุทธรูป		

	 ใช้การเปรียญ		เป็นหอสมุด		

	 ใช้ตึกอรพินทุ์		เป็นสโมสรนักเรียนและสโมสรลูกเสือ		

	 ใช้ศาลาฤษี		๒		ข้างพระอุโบสถเป็นห้องวทิยาศาสตร์		ส�าหรับการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์		

	 ใช้ตึกแถวหน้าวัดเป็นโรงฝึกงาน		(machanics)		

	 จะสร้างตึกเรียนขึ้น	๓	หลังด้านหลังวัด		และ

	 สร้างตึกเป็นโรงพละศึกษา		

	 พร้อมทั้งจัดพื้นที่ในบริเวณวัดให้เป็นสวนหย่อม		ส�าหรับเป็นที่พักผ่อน

	 ในส่วนหลักสูตร		ทรงพระด�าริจัดหลักสูตรเป็น	๒	สาย		คือ		สายที่จะ

ไปเรียนต่อยันตรศึกษา		เวชศึกษา		หรือเทคนิคส์		(ซึ่งน่าจะตรงกับที่เราเรียก

กันในปัจจุบันว่า		สายวิทย์)		กับสายที่จะไปเรียนต่อด้านเนติศึกษา		คุรุศึกษา		

รัฐประศาสนศึกษา		หรือวิชาอื่นๆ		ที่ไม่ใช่สายเทคนิคส์		(ซึ่งน่าจะตรงกับที่เรา

เรียกกันในปัจจุบันว่า		สายศิลป์)
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	 และทรงก�าหนดให้นกัเรียนเรียนภาษาต่างประเทศ	๔	ภาษา		คอื		องักฤษ		

ฝร่ังเศส		เยอรมนั		ละติน		ภาษาใดภาษาหนึง่		ส่วนผูจ้ะไปเรียนเวชศกึษา		(คอื	

วิชาแพทย์)		ให้เรียนภาษาละตินด้วย

	 จบหลักสตูรถอืว่าจบมธัยมศกึษาบริบูรณ์		และเป็นการเตรียมคนเพือ่ไป

เรียนต่อขั้นอุดมศึกษาในสายดังกล่าวแล้ว

	 ทรงเน้นการฝึกอบรมด้านศลีธรรมคณุธรรม		และจัดการเรียนในลักษณะ

การเล่นผสมการเรียน		ฝึกหดัให้รู้จกัแสดงความรู้ความสามารถ		โดยการโต้วาที		

เล่นกีฬาประเภทต่างๆ		รู้จักตั้งทีมงานบริหารจัดกิจกรรมต่างๆ	กันเองภายใต้

การควบคุมของครูอาจารย์		 เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบตนเอง		มี

เคร่ืองแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแต่งตัว	 	 เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จัก

รักษาชื่อเสียงของส�านักหรือสถาบัน

	 แต่สุดท้ายทรงอธิบายว่า	 	 “ไม่ส�าเร็จ	 	 เพราะไม่อาจให้เงินเดือนครูตาม

อัตราของกรมศึกษาธิการ”	 	 (ขณะนั้นยังไม่เรียกว่า	 กระทรวง)	 	 จึงโอนให้

กระทรวงศึกษาธิการรับไปด�าเนินการตามหลักสูตรของกระทรวง	 	 กลายเป็น

โรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศวิหารสืบมาจนถึงทุกวันนี้
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ออกนิตยสำรธรรมจักษุ :
นิตยสำรพระพุทธศำสนำฉบับแรกของไทย

		 	 พ.ศ.	 ๒๔๓๗	 	 อันเป็นปีที่	 ๒	 แห่งการจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย		

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 ได้ทรงด�าเนินการออกนิตยสาร		

ธรรมจักษุ		โดยออกฉบับแรกเมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๓๗	เป็นนิตยสาร

รายเดือน	นับเป็นนิตยสารทางพระพุทธศาสนาฉบับแรกของไทย

	 การออกนิตยสารธรรมจักษุ			นับเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ข้อที่		๓			

ของการจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย	ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น

ทรงวางไว้	คือ	เพื่อเป็นสถานที่จัดการสั่งสอนพระพุทธศาสนา		เพราะเรื่องราว

ที่ท�าลงพิมพ์ในธรรมจักษุนั้น		ประกอบด้วยเรื่องที่เป็นหลักๆ	คือ

	 	 -	พระไตรปิฎกแปล	หรือพระสูตรแปล

	 	 -	อธิบายความในพระสูตรต่างๆ

	 	 -	พระธรรมเทศนาต่างๆ

	 	 -	เรื่องพระพุทธศาสนาที่ผู้รู้ทั้งหลายเรียบเรียงขึ้นในแง่มุมต่างๆ

	 	 -	ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก

	 	 -	ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 	 -	ข่าวสารเกี่ยวกับมหามกุฏราชวิทยาลัย
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	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้ทรงถอืว่าการออกนติยสารกเ็ป็น

ช่องทางอันหนึ่งที่เผยแผ่ค�าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปในหมู่

ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้	 	 การออกนิตยสารธรรมจักษุยังเป็นสนามให้ภิกษุสามเณรผู้

ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหามกุฏราชวิทยาลัย		ได้แสดงความรู้ความสามารถจาก

การศกึษาเล่าเรียนของตนให้เป็นท่ีปรากฏแก่สาธารณชนด้วย		โดยทรงโปรดให้

นักเรียนของมหามกุฏราชวิทยาลัย		ช่วยกันแปลพระสูตรบ้าง		เรียบเรียงเรื่อง

ราวทางพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ	บ้าง		ลงพิมพ์ในธรรมจักษุ

	 โดยเฉพาะการแปลพระไตรปิฎกหรือแปลพระสูตรต่างๆ		ออกเป็นภาษา

ไทยให้คนทั้งหลายได้อ่านนั้นนับว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส�าคัญ		

เพราะในครั้งกระนั้น		โอกาสที่คนทั้งหลายจะได้อ่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนา	

จากพระไตรปิฎกโดยตรงนั้นมีน้อยมาก	 	 เพราะยังขาดหนังสือหรือต�ารา	

ประเภทนี้

	 นอกจากนี	้	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ยงัได้ทรงเลอืกพระสตูร

ต่างๆ	มาจัดเป็นประเภทๆ		เพือ่การศกึษาเรียนรู้พระพทุธศาสนา		เช่น		พระสตูร	

เกี่ยวกับการสอนผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส		พระสูตรเกี่ยวกับการสอนผู้ที่เลื่อมใสแล้ว		

พระสตูรเกีย่วกบัการสอนภกิษุสามเณร		พระสตูรเกีย่วกบัการสอนคฤหัสถชน

ทั่วไป		เป็นต้น		แล้วโปรดให้นักเรียนในมหามกุฏราชวิทยาลัยช่วยกันแปลลง

พมิพ์เผยแพร่ในธรรมจักษุ		นติยสารธรรมจักษุจึงเป็นทีน่ยิมของผูอ่้านทัว่ไปนบั

แต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมา			ดงัปรากฏในพระราชหตัถเลขาพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉบับหนึ่งที่ทรงกล่าวถึงธรรมจักษุว่า	 	 “ถ้ามีหนังสือ

อ่านส�าหรับโรงเรียนจะเป็นคุณประโยชน์มาก		หนังสือเช่นนี้เสมออธิบายธรรม

จักษุก็ยังสูงอยู่”
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	 นิตยสารธรรมจักษุในยุคของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น			

ได้ออกต่อเนื่องมาเป็นเวลา	 ๑๘	 ปี	 	 จนถึงช่วงปลายพระชนมายุของสมเด็จ	

พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		จึงหยุดไประยะหนึ่ง		เนื่องจากสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		ทรงมีพระภารกิจทางการคณะสงฆ์ล้นเหลือจน

ไม่มีเวลาทรงดูแลการออกนิตยสารธรรมจักษุ

	 แต่อกี	๒๑	ปีต่อมา	ในสมยัสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า		กรมหลวงวชริญาณ-

วงศ์ทรงเป็นองค์นายกกรรมการมหามกฏุราชวทิยาลยัฯ		กไ็ด้ทรงฟ้ืนฟกูารออก

นิตยสารธรรมจักษุขึ้นอีกครั้ง		เมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖		และยังคง

ด�าเนินการออกเป็นประจ�าทุกเดือนสืบมาจนทุกวันนี้		

	 ธรรมจักษุจึงเป็นนิตยสารรายเดือนที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่ยังมีชีวิตอยู่

จนถึงปัจจุบัน
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กำรจัดกำรศึกษำหัวเมือง :
ทรงวำงรำกฐำนประถมศึกษำของไทย

	 พ.ศ.	๒๔๔๑		พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั		ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้มีการจัดการศึกษาในหัวเมืองท่ัวพระราชอาณาจักร	 	 เพื่อให้

ราษฎรได้มีการศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง	 	 ทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่า	 	 การศึกษา

เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาบ้านเมือง

	 อนัทีจ่ริงทรงพระราชด�าริและทรงมพีระราชกระแสเร่ืองการจัดการศกึษา

แก่ราษฎรทัว่พระราชอาณาจักรมากว่า		๓		ปีแล้ว		ดงัความในพระราชหัตถเลขา

ถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี	 	 (ม.ร.ว.เปีย	 	 มาลากุล)	 	 เมื่อยังเป็นที่		

พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์		ตอนหนึ่งว่า

	 “กระทรวงได้รับค�าสั่งอันเราได้สั่งแต่แรกคิดต้องการขึ้น ๓ ปีล่วงมาแล้ว   

 ยังไม่ได้คิดอันใดเลยแต่สักอย่างเดียว”

	 คร้ัน		ร.ศ.๑๑๗		(พ.ศ.	๒๔๔๑)		จึงทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาสมเดจ็

พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส		เมือ่คร้ังทรงด�ารงพระอสิริยยศ

เป็น		กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส		ให้เป็นผู้อ�านวยการจัดการศึกษาในหัวเมือง

ทั่วพระราชอาณาจักร		ดังมีพระบรมราชาธิบายว่า
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	 “ได้จัดการกับพระ  เอากรมหมื่นวชิรญาณ  เป็นประธาน  จัดวัดเป็น 

 โรงเรียนทั่วพระราชอาณาเขต  ยกแต่เมืองมะลายู  หวังใจว่าจะเป็นการ 

 ส�าเร็จได้  โดยอาศัยประเพณีโบราณและความนิยมของไทย  โรงเรียน 

 คงจะเกิดขึ้นได้ปีละหลายๆ ร้อยโดยไม่สู้จะต้องเสียอะไรมาก”

	 ครั้นวันที่	 ๑๑	พฤศจิกายน	 ร.ศ.๑๑๗	 (พ.ศ.	๒๔๔๑)	 	 จึงมีพระบรม-

ราชโองการประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง

	 การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ทรงเลือกอาราธนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		เป็นประธานจัดการศึกษาในหัวเมือง

นั้น	 	 นับว่าเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นเร่ืองส�าคัญ	 	 ประการแรกแสดงว่า	 	 ทรงมี

ความเช่ือมั่นในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์

นั้นว่า	 	 จะทรงสามารถจัดการเร่ืองนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้	 	 ทั้งนี้เพราะได้ทรง

ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้นประสบ

ความส�าเร็จในการจัดการศกึษาในมหามกฏุราชวทิยาลยัมาแล้ว		เพราะพระองค์

ได้เคยเสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัยคร้ังหนึ่ง	 	 เมื่อได้

ทอดพระเนตรกจิการทัง้ปวงแล้วได้มพีระราชหตัถเลขาถงึนายกกรรมการมหา-	

มกุฏราชวิทยาลัยว่า

	 “ข้าพเจ้าได้ไปเห็นการที่จัดตั้งขึ้นแล้วในมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ัวถึงทุก 

 แห่ง มีความชื่นชมยินดียิ่งนัก”

	 ในส่วนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นเอง	 	 ก็คงจะกังวล

พระหฤทยัในเร่ืองนีไ้ม่น้อย		เพราะพระองค์ไม่มหีน่วยงานหรือองค์กรใดๆ	เป็น

ฐานรองรับพระภารกจิอนัยิง่ใหญ่ดงักล่าวนีเ้ลย		ทรงเป็นเพยีงสมเดจ็พระราชา-

คณะเจ้าคณะใหญ่พระองค์หนึ่งเท่านั้น		ถึงกับทรงมีลายพระหัตถ์ทูลพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		ความตอนหนึ่งว่า
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	 “อาตมภาพกับพระผู้เป็นศิษย์และสหาย  ยังมีความเต็มใจจะรับฉลอง 

 พระเดชพระคุณในการนี้โดยเต็มก�าลัง  แต่การนี้ใหญ่มาก  ยังไม่เคย 

 ท�าถึงเพียงนี้เลย  ขอพระบารมีอุดหนุนโดยทางตรงบ้าง  โดยทางอ้อม 

 บ้าง  เพื่อให้การนี้ส�าเร็จตลอดไป  ให้สมพระบรมราชประสงค์”

	 เมือ่ได้รับกระแสพระบรมราชโองการดงักล่าวแล้ว		สมเดจ็พระมหาสมณ-

เจ้าฯ	พระองค์นั้น		ก็ได้ทรงร่าง		“แบบจัดการศึกษาหัวเมือง”		ถวายพระบาท

สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั		ซ่ึงเป็นท่ีพอพระราชหฤทยั		จากนัน้		สมเดจ็

พระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นก็ทรงเลือกพระเถรานุเถระ	 ทั้งธรรมยุตและ

มหานิกาย	 ๑๔	 รูป	 	 เพื่อทรงแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลต่างๆ	 ทั่ว

พระราชอาณาจักร

	 ครั้นวันที่		๒๔		มกราคม		ร.ศ.๑๑๗		(พ.ศ.	๒๔๔๑)		(ยุคนั้นนับเดือน

เมษายนเป็นต้นปี	 	 มกราคมจึงเป็นปลายปี)	 	 หลังจากมีพระบรมราชโองการ

ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมืองได้	 ๒	 เดือน	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้น		ก็ทรงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจที่ได้รับมอบหมายทันที		โดยทรงน�า

พระเถรานเุถระผูอ้�านวยการศกึษามณฑลต่างๆ	เข้าเฝ้าถวายพระพรลาพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		เพื่อออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของตนใน

มณฑลนั้นๆ	ทันที

	 ในการจัดการศึกษาในหัวเมืองนั้น		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์

นั้นก็ทรงใช้มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นกองบัญชาการจัดการศึกษาหัวเมือง		ใช้

มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถานฝึกหัดครูส�าหรับออกไปสอนในโรงเรียนต่างๆ		

น�าเอาหลกัสตูรและวธีิการต่างๆ		ทีท่รงพระด�าริข้ึนในมหามกฏุราชวทิยาลยันัน้

เองไปใช้เป็นแบบในการด�าเนนิการ		ตลอดถงึเอาพระเถรานเุถระทีเ่ป็นกรรมการ

ของมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งหมดไปเป็นผู้อ�านวยการศึกษามณฑลต่างๆ	 จน

เป็นเหตุให้การจัดการศึกษาของมหามกุฏราชวิทยาลัยเองต้องปิดตัวลง
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	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 ทรงจัดการศึกษาในหัวเมือง

เป็นเวลา	 ๕	 ปี	 	 ท�าให้เกิดโรงเรียนประถมขึ้นตามวัดต่างๆ	 ทั่วราชอาณาจักร		

โดยใช้วัดเป็นโรงเรียน		ใช้ภิกษุสามเณรเป็นครู	 	ทางรัฐบาลแทบจะไม่ได้เสีย

งบประมาณแผ่นดินเลย		เพราะวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้นเอง			

ทางรัฐบาลเพียงแต่จัดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนแจกบ้างเท่านั้น

	 ปรากฏว่า	 	 ในปีแรกของการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร		

รัฐบาลเสียค่าใช้จ่าย	๓,๕๖๐	บาท		๑๖	อัฐ		ผู้อ�านวยการศึกษาสามารถจัดตั้ง

โรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ	ได้	๒๑๔	แห่ง

	 ในปีที่	๒		รัฐบาลเสียค่าใช้จ่าย	๓๓,๓๓๓	บาท		๔๘	อัฐ		ผู้อ�านวยการ

ศึกษาสามารถจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ	ได้อีก	๑๓๕	แห่ง

	 ผู้อ�านวยการศกึษาได้รับค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายทัง้ปี		รูปละ	๑,๒๐๐	บาท

	 หลังจากทรงจัดการศึกษาในหัวเมืองเป็นเวลา	 ๕	 ปี	 	 สมเด็จพระมหา-	

สมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นก็ทรงมอบการศึกษาในหัวเมืองให้กระทรวงธรรมการ

รับไปด�าเนินการต่อไป		เมื่อวันที่		๒๑		กรกฎาคม		ร.ศ.๑๒๑		(พ.ศ.	๒๔๔๕)	

	 ดร.สุกิจ	 	 นิมมานเหมินทร์	 	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กล่าวว่า		

	 “สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงเข้ามาช่วยการศึกษาตามหัวเมืองต่างๆ  

 ให้ขึ้นถึงระดับมัธยม  หากเป็นคนอื่นแล้วคงจะท�าไปไม่ส�าเร็จ  ที่ท�าได้ 

 ง่ายก็เพราะมีวัดวาอารามอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรเป็นก�าลังส�าคัญ  เรื่อง 

 วัดช่วยการศึกษานี้  บุคคลส่วนมากมักจะมองข้ามไปเสีย  เพราะเห็นว่า 

 เร่ืองของพระก็ของพระ  เร่ืองของวัดก็ของวัด  ไม่ได้คิดว่าวัดกับการ 

 ศึกษาเป็นของคู่กันมาแต่สมัยโบราณ”

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		จึงทรงเป็นผู้วาง

รากฐานการประถมศึกษาของไทย	
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หนังสือสุทธิ :
ก�ำเนิดบัตรประจ�ำตัวภิกษุสำมเณร

	 ค�าว่า		หนงัสอืสทุธิ		ปรากฏคร้ังแรกใน		“ข้อความท่ีได้ยกขึน้ปรึกษา		และ	

ตกลงกันในที่ประชุมผู้อ�านวยการศึกษาหัวเมือง”	 	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ทรงพระกรุณาโปรดให้มีการจัดการศึกษาในหัวเมือง	

ทั่วพระราชอาณาจักร	 	 โดยทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์

นั้น		เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น		กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส		ทรงเป็น

ประธานจัดการศึกษาหัวเมือง		เมื่อ	ร.ศ.๑๑๗	(พ.ศ.	๒๔๔๑)

	 หนังสือสุทธิ		คือ		หนังสือหรือเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ของภิกษุ		ว่า

เป็นภิกษุผู้บริสุทธิ์		มีสังวาสเสมอกับภิกษุทั้งหลาย		(มีสังวาส		หมายถึง		มี

คณุธรรมท่ีเป็นเคร่ืองอยูร่่วมกบัภกิษุทัง้หลายได้เป็นปกต)ิ		หนงัสอืสทุธิจึงเป็น

เรื่องหนึ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	พระองค์นั้นทรงพระด�าริขึ้น	 	 เพื่อเป็น	

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการศึกษาท่ีจะพึงปฏิบัติในคร้ัง

กระนั้น

	 แต่ดูเหมือนว่า		หนังสือสุทธิดังกล่าวนี้ยังไม่มีรูปแบบที่ลงตัว		ถึง		พ.ศ.		

๒๔๕๘		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น		จึงได้ทรงออกระเบียบเนื่อง

ด้วยหนังสือสุทธิ		 เพื่อให้เป็นระเบียบเดียวกัน		พร้อมทั้งทรงก�าหนดรูปแบบ

ของหนังสือสุทธิเป็นตัวอย่างด้วย		ดังนี้
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	 ๑.	 หนังสือสุทธินั้น	 	 ได้แก่หนังสืออันเจ้าอาวาสออกให้ภิกษุสามเณรผู้

ลาออกจากวัด		เพื่อไปอยู่ที่อื่นหรือเดินทาง		เรียกว่า		หนังสือสุทธินั้น		เพราะ

แสดงความบริสุทธิ์ของเธอ

	 ๒.	 การออกหนังสือสุทธิ		มี	๒	อย่าง		ออกเจาะจงถึงผู้รับ	๑		ออกเป็น	

กลาง	๑

	 ๓.	 เมื่อออกให้ภิกษุสามเณรผู้จะไปอยู่วัดอื่น	 	 ควรออกเจาะจงถึงผู้รับ		

คอื		มหีนงัสอืฝากถงึเจ้าอาวาสแห่งวดัทีภ่กิษุสามเณรรูปนัน้จะไปอยู	่	ทีไ่ม่กล้า

ฝาก		ควรงดค�าฝากเสีย		เป็นแต่แจ้งความปรารถนาของผู้รับไป		เมื่อออกให้

ภกิษุสามเณรผูป้รารถนาจะเดนิทางไปอ่ืนชัว่คราวแล้วกลบัมาวดัเดมิ		ควรออก

เป็นกลาง		โดยฐานเป็นหนังสือเดินทาง		เพื่อจะได้แสดงแก่ทางวัด

	 ๔.	 ในหนังสือสุทธิทั้งสองชนิดนั้น		ส�าหรับภิกษุ		ควรระบุว่า		เป็นผู้มี

สังวาสเสมอด้วยสงฆ์ในวัดที่จะไปจาก	 	 กล่าวคือ	 	 ได้ร่วมอุโบสถ	 	ปวารณา		

สังฆกรรม		อยู่ด้วยกัน		นอกจากนี้บอกชื่อภิกษุ		ชื่อวัดที่ไปจาก		ชื่อวัดที่จะไป

อยู่		หรือต�าบลที่จะไป		ธุระเป็นเหตุไป		ยิ่งบอกให้รู้ว่า		อุปสมบทที่ไหน		ใคร

เป็นอุปัชฌายะ		ใครเป็นกรรมวาจาจารย์		ยิ่งดี		ส�าหรับสามเณร		ไม่มีข้อว่า

ด้วยสังวาส		เป็นแต่บอกให้รู้ว่าเป็นสามเณรโดยปกติก็พอ

	 ๕.	 ภิกษุสามเณรที่เจ้าอาวาสให้ออกเสียจากวัด		โดยฐานท�าผิด		แต่ไม่

ถึงห้ามสังวาส		ควรออกหนังสือชี้แจงเหตุ		เจาะจงถึงเจ้าอาวาสแห่งวัดที่ภิกษุ

สามเณรรูปนัน้จะไปอยู	่	หรือออกให้เป็นกลาง		สดุแต่จะอยูไ่ด้ในวดัใดวดัหนึง่		

ถ้าความผิดนั้นถึงห้ามสังวาส		ไม่ควรออกหนังสือให้เลย

	 ๖.	 หนังสือสุทธิออกเจาะจงถึงผู้รับ	 	 ตั้งแต่ผู้ถือไปได้เข้าอยู่ในวัดใหม่

แล้ว		สิ้นอายุใช้ไม่ได้อีก		ถ้าจะออกจากวัดนั้นต่อไปอีก		ต้องถือหนังสือสุทธิ

ของวัดนั้นไป
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	 ๗.	 หนงัสือสทุธิออกเป็นกลางนัน้		ใช้ได้ช่ัวคราว		เดนิทางไปถงึต�าบลอนั

ระบุไว้ในหนังสือนั้นและกลับมา		ถ้ายังไม่กลับมา		ล่วงพรรษาคือฤดูฝนแล้ว		

สิ้นอายุใช้ไม่ได้อีก		ต้องถือหนังสือสุทธิของวัดที่อยู่จ�าพรรษานั้นไป

	 ๘.	 เจ้าอาวาสไม่ควรรับภิกษุสามเณรผู้ถือหนังสือสุทธิมาไว้ง่ายๆ		ควร

เลือกรับเฉพาะผู้มีคนรู้จักและชักโยงเข้ามา		หรือรู้จักกับเจ้าอาวาสแห่งวัดเดิม

ผู้ฝาก		แต่จะยอมให้ภกิษุสามเณรผู้ถอืหนงัสอืสทุธิเดนิทางมา		พกัอยูช่ัว่คราว		

มีก�าหนดวันไป		ได้อยู่

	 ๙.	 คร้ันเลอืกรับได้แล้ว		ควรยดึหนงัสอืสทุธินัน้ไว้		ไม่ควรปล่อยให้เอา

ไว้เป็นเคร่ืองพสิจูน์ต่อไป		ในเมือ่ต้องออกจากวดันัน้เพราะความเสยี		เมือ่ภกิษุ

สามเณรรูปนั้นลาออกจากวัดด้วยไม่มีความเสีย		พึงออกหนังสือสุทธิให้ใหม่

	 ๑๐.		เจ้าอาวาสพึงประพฤติเป็นธรรมในการออกหนังสือสุทธิ		ผู้ไปควร

จะได้		พึงให้		ไม่ควรจะได้		ไม่พึงให้		พึงรักษาหนังสือสุทธิให้เป็นที่เชื่อฟังได้

	 ๑๑.	 ถ้าเจ้าอาวาสไม่ให้หนังสือสุทธิแก่ผู้ควรให้	 	 เจ้าคณะได้รับค�าร้อง		

ไต่สวนได้ความจริง		พงึออกหนงัสอือนญุาตให้ผูน้ัน้อยูใ่นวดัทีป่รารถนาจะอยู่

	 ๑๒.	 ข้างท้ายนี้		มีตัวอย่างหนังสือสุทธิทั้ง	๒	ชนิดไว้ให้ดูด้วย
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วัด................แขวง.............เมือง.............

วันที่..............เดือน................พ.ศ..........

	 ข้าพเจ้า		พระอธิการ................ขอแจ้งความแก่ท่านอธิการ................

				วัด....................แขวง........................เมือง.............ทราบว่า...................มีชื่อ

					ฉายาว่า...................อุปสมบทที่วัดนี้								ท่านพระครู..........เป็นอุปัชฌายะ

				ข้าพเจ้าเป็นพระกรรมวาจาจารย์								อุปสมบทแล้วอยู่วัดนี้										บัดนี้มี

				พรรษา..................อายุ..............ปรารถนาจะไปอยู่วัด............................เพื่อ

				อยู่ใกล้ญาติโยม					เมื่ออยู่วัดนี้					มีสังวาสเสมอด้วยสงฆ์					ไม่เป็นผู้อัน 

 

				จะพึงรังเกียจ								ขอท่านโปรดรับพระ.....................รูปนี้ไว้						ข้าพเจ้าขอ		

				ฝากท่านด้วย

	 	 	 	 	 	 สุดแล้วแต่ท่าน

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)			พระอธิการ................

	 	 	 	 	 	 เจ้าวัด........................

ตัวอย่างหนังสือสุทธิออกเจาะจง

แบบที่ ๑

สําหรับออกให้แก่พระอุปสมบทในวัดนั้น
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ตัวอย่างหนังสือสุทธิออกเจาะจง

แบบที่ ๒

สําหรับออกให้แก่พระวัดนั้นผู้มาจากวัดอื่น

	 	 	 	 	 วัด...................แขวง............เมือง...................

	 	 	 	 	 วนัที.่...........เดอืน.................พ.ศ.....................

	 เกล้าผม								พระอธิการ..............................ขอกราบเรียนแก่ท่านพระครู......................

ทราบว่า		พระ..........................มีฉายาว่า....................................มาจากวัด..............................

แขวง............................เมือง..........................อยู่มาในวัดนี้ได้.......................พรรษา						บัดนี้

มีพรรษา.....................อายุ......................ปรารถนาจะไปอยู่วัด..................................เพื่อเรียน

ธรรมวินัย												เมื่อมาอยู่วัดนี้										มีสังวาสเสมอด้วยสงฆ์												ไม่เป็นผู้อันจะพึง

รังเกียจ								ขอใต้เท้าโปรดรับพระ.........................................รูปนี้ไว้								เกล้าผมขอฝาก

ใต้เท้าไว้ด้วย	

	 	 	 	 	 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)					พระอธิการ.........................

	 	 	 	 	 	 			เจ้าวัด................................	
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ตัวอย่างหนังสือสุทธิออกเป็นกลาง

แบบที่ ๑

สําหรับออกให้แก่พระในวัดผู้ลาไปชั่วคราว

	 ข้าพเจ้าพระอธิการ...................ขอแจ้งความให้ทราบว่าพระ................

มีชื่อฉายาว่า.........................วัด......................แขวง.................เมือง....................

มีพรรษา..........................อายุ................ขอลาไปเมือง....................เพื่อเยี่ยมโยม

เมื่อมาอยู่วัดนี้									มีสังวาสเสมอด้วยสงฆ์							ไม่เป็นผู้อันจะพึงรังเกียจ			ถ้า

เธอเข้าไปขอพัก					ณ	วัดใด						ขอเจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น							โปรดอนุญาตให้

พัก					อนุเคราะห์ด้วยตามควร

	 	 	 หนังสือนี้ฟังได้ไม่เกินวันเข้าพรรษา

	 	 แจ้งความ			ณ			วันที่.................เดือน................พ.ศ.	๒๔๕๘

	 	 	 (ลงชื่อ)			พระอธิการ..............................

	 	 	 เจ้าวัด.........................แขวง.................เมือง............
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ตัวอย่างหนังสือสุทธิออกเป็นกลาง

แบบที่ ๒

สําหรับออกต่อให้แก่ภิกษุผู้อยู่จําพรรษาในวัด

	 ข้าพเจ้าพระอธิการ............................ขอแจ้งให้ทราบว่าพระ....................

มีชื่อฉายาว่า..........................มาจากวัด.................แขวง................เมือง..................

มาอยู่จำาพรรษา		พ.ศ.......................ที่วัด................แขวง................เมือง................

บัดนี้มีพรรษา.................อายุ....................ขอลากลับไปวัดเดิม							เมื่อมาอยู่วัดนี้

มีสังวาสเสมอด้วยสงฆ์												ไม่เป็นผู้อันจะพึงรังเกียจ										ถ้าเธอเข้าไปพัก						

ณ	วัดใดวัดหนึ่ง							ควรให้พักได้

	 แจ้งความ			ณ		วันที่.............เดือน..............................พ.ศ......................

	 	 (ลงชื่อ)						พระอธิการ...................................

	 เจ้าวัด......................................แขวง...............................เมือง..................
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	 นับเป็นคร้ังแรกท่ีภิกษุสามเณรมีเอกสาร	 	 เสมือนบัตรประจ�าตัวเป็น	

หลักฐาน

	 หนังสือสุทธิดังกล่าวนี้ก็ได้รับการพัฒนามาเป็นล�าดับตามแนวพระด�าริ

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 กระทั่งปรากฏเป็นเล่มหนังสือ

สุทธิดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 	 จึงทรงเป็นผู้ให้

ก�าเนิดหนังสือสุทธิ		หรือบัตรประจ�าตัวของภิกษุสามเณรเป็นครั้งแรก
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พระรำชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ :

ทรงจัดระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์ไทย

	 สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาในหัวเมืองเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๑		สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นทรงพบความเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์ท้ังด้าน	

ความรู้และความประพฤตปิฏบิตั	ิ	ดงัความในลายพระหัตถ์ทูลพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		ฉบับหนึ่งว่า

	 “การศึกษาในกิจพระศาสนาของพระภิกษุสามเณรในหัวเมืองเหล่านั้น   

 ยังไม่เป็นหลักฐานท่ีจะสืบอายุพระศาสนา  การเอาภาระธุระสั่งสอน 

 ประชุมชนอยู่ข้างจะเหนื่อย  เป็นแต่ท�ากันไปตามธรรมเนียม  เมื่อได้จัด 

 ให้พระสงฆ์ในหัวเมืองได้รับความฝึกหัด  หรือได้เห็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้ว   

 ความปฏิบัติและความปกครองคงจะดีขึ้นทั่วกัน”

	 ในปีแรกของการจัดการศึกษาในหัวเมืองนั้น		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้น	 	 จึงได้ทูลพระด�าริเกี่ยวกับแนวทางท่ีจะปรับปรุงการปกครอง	

คณะสงฆ์ไทยให้ดีขึ้นแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า

	 “แต่อย่างไรก็ดี  เห็นว่าการศึกษาจะเจริญไปไม่ได้ก่อน  กว่าจะจัดการ 

 ปกครองให้เรียบร้อยก่อน  ข้อส�าคัญในการปกครองก็มีอยู่อย่างเดียว   

 คือ  ขาดผู้ออกความคิดและค�าสั่ง”
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					 จากแนวพระด�าริดังกล่าว		ในปีต่อมา		(ร.ศ.๑๑๘)		พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		จึงทรงพระกรุณาโปรดให้พระเถระผู้อ�านวยการศึกษา		

มีหน้าที่ในการจัดการคณะ	 	 (คือ	 	 การปกครองคณะสงฆ์)	 	 ด้วย	 	 ดังความ

ปรากฏในลายพระหัตถ์ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ฉบบัหนึง่ว่า

	 “บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้อ�านวยการศึกษาจัดการคณะด้วยแล้ว   

 หวังว่าตั้งแต่ปีหน้า  การพระศาสนาจะเจริญขึ้น”

			 ด้วยพระด�าริดังกล่าวแล้ว		ครั้น		พ.ศ.	๒๔๔๕	(ร.ศ.๑๒๑)		สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	 	 จึงทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ	 	 ขณะเมื่อทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นด�ารง

ราชานภุาพ		ได้ด�าเนนิการร่างพระราชบัญญติัคณะสงฆ์ข้ึนและทูลถวายพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวินิจฉัยเพื่อประกาศใช้ต่อไป

	 ทรงพระกรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวนี้ขึ้น		เมื่อ

วันท่ี	 ๑๖	 มิถุนายน	 ร.ศ.๑๒๑	 	 เรียกว่า	 	 พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง	

คณะสงฆ์		ร.ศ.๑๒๑		นับเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกของไทย

	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 	 จัดการปกครองคณะสงฆ์ลดหลั่นกันลงไปตาม

ล�าดับ		คือ		มหาเถรสมาคม		เจ้าคณะใหญ่		เจ้าคณะมณฑล		เจ้าคณะเมือง		

เจ้าคณะแขวง		เจ้าอาวาส

	 เมือ่ตัง้พระราชบญัญติัคณะสงฆ์นีว่้างสมเดจ็พระมหาสมณะ		หรือสมเดจ็

พระสังฆราช		มีแต่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่	๔	รูป		และพระราชา

คณะเจ้าคณะรอง	๔	รูป		รวมเป็นมหาเถรสมาคม		“เป็นที่ทรงปรึกษาในการ

พระศาสนา		และการปกครองบ�ารุงสงฆ์มณฑลท่ัวไป”		ขององค์พระมหากษัตริย์		

โดยมสีมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้		ขณะทรงด�ารงพระอสิริยยศเป็น		

กรมหมืน่วชริญาณวโรรส		ซ่ึงทรงสมณศกัดิส์งูสดุเป็นประธานมหาเถรสมาคม		
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ทรงปฏิบัติหน้าที่เสมือนสมเด็จพระสังฆราช

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 	 ได้ทรงอธิบายให้เห็นแนวทาง

การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์	รศ.๑๒๑		

ว่า

	 “ภิกษุสงฆ์  แม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายส�าหรับตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว  ก็ยัง 

 ต้องอยู่ในใต้อ�านาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งตราไว้ 

 เฉพาะหรือเพื่อคนทั่วไป  แลยังควรอนุวัตรจารีตของบ้านเมืองอันไม่ขัด 

 ต่อกฎหมายสองประเภทนั้นอีก  สรูปความ  ภิกษุสงฆ์มีกฎอันจะพึงฟัง 

 อยู่สามประเภท  คือ  กฎหมายแผ่นดิน ๑  พระวินัย ๑  จารีต ๑”

			 เนื่องจากการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้		

เป็นการปกครองแนวใหม่	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นในฐานะ

ประธานมหาเถรสมาคม	 	 หรือประธานของสังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร	 	 จึง

ต้องพระด�าริระเบียบปฏิบัติในด้านต่างๆ	 ขึ้นใหม่	 เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ภิกษุ

สามเณรปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักร

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		จึงทรงได้รับการ

ยกย่องว่า	 	 เป็นผู้ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		

และได้เป็นแบบแผนในการปกครองคณะสงฆ์สืบมาจนถึงทุกวันนี้
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	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นทรงได้รับถวาย	

มหาสมณุตมาภิเษกเลื่อนพระอิสริยยศเป็น	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรม-

พระยาวชริญาณวโรรส		ทรงด�ารงพระสมณศกัดิเ์ป็นองค์สกลมหาสงัฆปริณายก	

หรือทีเ่รียกกนัทัว่ไปว่า		สมเดจ็พระสงัฆราชนัน่เอง		เมือ่วนัท่ี	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	

๒๔๕๓	ในรัชกาลที่	๖

	 ในปีแรกของการด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นเอง		คือวันที่	๒๘	

มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๕๓		(ร.ศ.๑๓๐)		(ขณะนั้น		ยังนับเดือนเมษายน		เป็นต้นปี)		

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นได้ทรงมีลายพระหัตถ์แนะน�าเสนาบดี

กระทรวงธรรมการเกี่ยวกับคณะสงฆ์ว่า

	 “แต่ก่อน คณะสงฆ์แยกกันครองหรือบางสมัยมีสังฆราช  ก็เจริญอายุ 

 พรรษา  มีอยู่ก็เป็นแต่เพียงกิตติมศักดิ์  กระทรวงธรรมการจ�าต้องท�า 

 หน้าที่สังฆราชฯ  ผลเป็นอย่างไรบ้างฯ  ไม่อาจว่าพระให้เรียบร้อยได้   

 เพราะไม่ได้เป็นพระด้วยกนั  ไม่มคีวามรู้ในฝ่ายพระทัว่ถงึ  ไม่รู้อธัยาศยั 

 ของพระแจ้งชดัฯ  เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึไมส่ามารถเพือ่จะระงบัความเสยีหาย 

 อนัเกดิขึน้แล้ว  และเพือ่จะบ�ารุงให้ดขีึน้  ได้แต่ท�าๆ ไปเช่นนัน้  อย่างเดยีว 

 กับไล่หนังสือพวกรามัญ  ผลท่ีมีก็คือความเสื่อมทรามของคณะสงฆ์ 

ปลดเปลื้องคณะสงฆ์จำกกำรปกครอง
ของคฤหัสถ์ :

ทรงปฏิวัติกำรคณะสงฆ์ครั้งใหญ่
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 อนัค่อยเป็นไปโดยล�าดบัฯ  ในเวลานี ้ ได้ฉนัเป็นสงัฆราชขึน้  น่าทีก่ระทรวง 

 ธรรมการจะปลดเปลื้องการพระสงฆ์ที่ตนไม่ถนัดถวายฉันเสียให้เป็น 

 เด็ดขาด  จะเบาแรงเข้า  แลการจะดีขึ้น”

		 ตามความในลายพระหัตถ์นี้แสดงให้เห็นว่า	 	 การปกครองคณะสงฆ์แต่

ก่อนมานั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคฤหัสถ์	 คือ	 องค์พระมหากษัตริย	์	

โดยมเีจ้านายผู้ใหญ่		หรือเสนาบดกีระทรวงธรรมการเป็นผูท้�าการต่างพระเนตร

พระกรรณ			สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยจริง		ทรงอยู่

ในฐานเป็นกิตติมศักดิ์หรือเป็นองค์พระประมุขของคณะสงฆ์เท่านั้น

	 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชิรญาณวงศ์		ตรัสเล่าไว้ว่า	

	 “ในสมัยสมเด็จกรมพระยาบ�าราบปรปักษ์  ทรงก�ากับกรมพระธรรมการ   

 มีเสด็จออกพระ (คือ เสด็จออกว่าราชการคณะสงฆ์ให้พระเข้าเฝ้า) ก่อน   

 ๑ ยาม  เป็นเวลาก�าหนดเสดจ็ออกพระ  ประทบันัง่บนเตยีง  พระหมอบ 

 เฝ้าท่ีพื้น เวลา ๑ ยาม ก�าหนดเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

 เจ้าอยู่หัว  จึงเสด็จออกพระก่อน ๑ ยาม”

	 พระด�ารัสเล่าดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นสภาพการณ์ของคณะสงฆ์ท่ีอยู่	

ภายใต้การปกครองของคฤหัสถ์ได้เป็นอย่างดี

	 แม้เมื่อมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์	 ร.ศ.๑๒๑	 (พ.ศ.	

๒๔๔๕)		ในรัชกาลที่	๕	ขึ้นแล้ว	คณะสงฆ์ก็ยังคงอยู่ในปกครองของคฤหัสถ์		

ดังจะเห็นได้ว่า		ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวนี้		มหาเถรสมาคมซึ่ง

เป็นองค์กรสูงสุดทางคณะสงฆ์	 ก็เป็นเพียงท่ี	 “ทรงปรึกษาในการพระศาสนา	

และการปกครองบ�ารุงสังฆมณฑลทั่วไป”	ของพระมหากษัตริย์เท่านั้น

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นทรงเห็นว่า	 คณะสงฆ์ตกอยู่ใน
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สภาพดังกล่าวนี้	 นอกจากจะไม่เป็นความถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว	

ยังก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่คณะสงฆ์ด้วย		ฉะนั้น	เมื่อทรงด�ารงต�าแหน่ง

องค์พระประมขุของคณะสงฆ์แล้ว	จึงได้ทรงด�าเนนิการเปลีย่นแปลงแก้ไขความ

เป็นไปของคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามแนวของพระธรรมวินัยทันที		อันเป็นเรื่องที่

ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย

	 หลังจากสมเด็จพระสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นได้ทรงเสนอแนะแนวพระ

ด�าริเร่ืองการปกครองคณะสงฆ์แก่เสนาบดีกระทรวงธรรมการดังกล่าวแล้ว	 ก็

ปรากฏว่า		อีก	๖	เดือนต่อมา	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็		“ได้

ทรงมอบการทั้งปวงซึง่เป็นกิจธรุะพระศาสนา	ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		ผู้เป็นมหาสังฆปริณายก		เพื่อทรงเป็นพระ

ธุระปกครอง....ชื่อว่าได้มีพระสังฆราชซ่ึงเป็นผู้ทรงปกครองกิจพระศาสนาอยู่

ในบัดนี้โดยจริงแล้ว”

	 นับแต่นั้นมา	 	 คณะสงฆ์ไทยก็หลุดพ้นจากการปกครองของคฤหัสถ์			

มาปกครองกันเองตามหลักพระธรรมวินัย			สมเด็จพระสังฆราชก็ได้ปกครอง

คณะสงฆ์โดยจริงเป็นคร้ังแรก	 	 และได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันสืบมาจน	

ทุกวันนี้

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส		จึงทรงเป็นสมเดจ็

พระสังฆราชของไทยพระองค์แรกที่ทรงปฏิวัติการคณะสงฆ์ของไทย	 	และได้

ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยจริงในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย
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องค์ของสำมเณรรู้ธรรม :
ทรงตั้งเกณฑ์เพื่อยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร

ส�ำหรับสำมเณร

	 ร.ศ.๑๒๔		(พ.ศ.	๒๔๔๘)		ทรงพระกรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติ

เกณฑ์ทหารข้ึน	 	 ตามพระราชบัญญัตินี้ภิกษุทั่วไปได้รับการยกเว้น	 	 ส่วน

สามเณรได้รับการยกเว้นเฉพาะสามเณรท่ีรู้ธรรม	 	 ทางราชการจึงขอให้ทาง	

คณะสงฆ์ก�าหนดองค์ของสามเณรรู้ธรรม	 	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการได้รับการ

ยกเว้นเกณฑ์ทหาร

	 ถงึ	พ.ศ.	๒๔๕๔	(ร.ศ.๑๓๐)		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้		จึง

ได้ทรงน�าเร่ืองนีเ้ข้าหารือในทีป่ระชมุมหาเถรสมาคม		พร้อมทัง้ได้ทรงเสนอแนว

พระด�าริเกี่ยวกับองค์ของสามเณรรู้ธรรมต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณา		

ในที่สุด		มหาเถรสมาคมได้มีมติตามแนวพระด�าริ	ดังนี้

	 ๑.	 ก�าหนดองค์ของสามเณรรู้ธรรม	 ให้ก�าหนดตามสมควรแก่ความรู้ที่

ต้องการในมณฑลนั้นๆ		มุ่งเอาประโยชน์พระศาสนาเป็นที่ตั้ง

	 ๒.	องค์ของสามเณรรู้ธรรมในกรุงเทพฯ	นัน้		รู้มคธภาษา		กรรมการสอบ

เห็นว่าใช้ได้		รู้ธรรมของสามเณร

	 ๓.	สามเณรที่ไม่มีประโยชน์แก่พระศาสนา		คือว่า		แม้สึกเข้ารับราชการ

ก็ไมเ่ป็นเหตเุสือ่มการขา้งวดั		เช่น		ขาดคนเลา่เรยีน		จะหาคนมคีวามรูไ้ดน้อ้ย		

เมื่อต้องเรียก		ให้สึกเข้ารับราชการ

	 เกณฑ์ดังกล่าวนี้		เมื่อก�าหนดเป็นหลักสูตรก็คือ
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	 ๑.		ภาษามคธ		มีความรู้เพียงท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท

	 ๒.		ธรรมของสามเณร		คือ		รู้ธรรมวิภาคในนวโกวาท

	 ๓.		แต่งความแก้กระทู้ธรรม

	 แนวหลักสูตรองค์ของสามเณรรู้ธรรมดังกล่าวนี้	 สมเด็จพระมหาสมณ-

เจ้าฯ	พระองค์นั้นทรงประยุกต์มาจากหลักสูตรสอนพระใหม่	 	ที่ทรงจัดขึ้นใน

วัดบวรนิเวศวิหารนั่นเอง	 	และหลักสูตรนี้	 	ต่อมาก็ได้ทรงพัฒนาขึ้นเป็นองค์

นักธรรม		และสุดท้ายได้ทรงตั้งเป็น		หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

	 เกณฑ์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		ได้ทรงพระด�าริขึ้นดัง

กล่าวนี้		กระทรวงกลาโหมยอมรับ		จึงเป็นอันใช้ได้		และได้เป็นเกณฑ์ส�าหรับ

สามเณรได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสืบมาจนทุกวันนี้
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ปรับปรุงพระปริยัติธรรม :
สร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม

	 กล่าวได้ว่า	 	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	 	ทรงเกี่ยวข้องกับ

การศกึษามาตลอดพระชนม์ชพี		โดยทรงด�าเนนิการเร่ืองการศกึษามาเป็นล�าดบั		

ตามอ�านาจหน้าที่ที่พระองค์ทรงมี		ณ	เวลานั้นๆ		กล่าวคือ

	 เมื่อทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 	 ก็ทรงเร่ิมจัดหลักสูตรสอน	

พระนวกะ	 (พระใหม่)	 ซึ่งเป็นพระด�าริริเริ่มการศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษา

ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก		

	 เมื่อทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต		ก็ทรงริเริ่มจัดการศึกษาพระปริยัติ-

ธรรมแบบใหม่แก่ภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุต		โดยทรงจัดตั้งมหามกุฏราช-

วิทยาลยัข้ึน		เรียกว่า		หลกัสตูรพระปริยตัธิรรมแบบมหามกฏุราชวิทยาลยั		อนั

เป็นการวางรากฐานของการศกึษาพระพุทธศาสนาแนวใหม่		ทีไ่ด้พฒันามาเป็น

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในเวลาต่อมา

	 เมื่อทรงเป็นประธานมหาเถรสมาคม	 	 ตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองคณะสงฆ์		ร.ศ.๑๒๑		(พ.ศ.	๒๔๔๕)		ก็ทรงเป็นผู้ก�าหนดองค์ของ

สามเณรรู้ธรรม	 	 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารส�าหรับ

สามเณร		ตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร		ร.ศ.๑๒๔		เรียกว่า		หลักสูตร

องค์ของสามเณรรู้ธรรม
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	 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	มพีระราชด�าริจัดการศกึษา

ให้แพร่หลายทัว่ไปในหัวเมอืงตลอดพระราชอาณาจกัร		เมือ่	ร.ศ.	๑๑๗		(พ.ศ.	

๒๔๔๑)	 	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ก็ทรงอาราธนาสมเด็จ	

พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ให้ทรงเป็นประธานในการจัดการศกึษาในหวัเมอืง

ตลอดพระราชอาณาจักร		ซึ่งพระองค์ได้ทรงด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียนประถม

ข้ึนตามวัดต่างๆ	ทัว่พระราชอาณาจักรได้เป็นผลส�าเรจ็สมพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 เมื่อทรงได้รับถวายมหาสมณุตมาภิเษก		คือ		พระราชทานสถาปนาเป็น

สมเด็จพระสังฆราช	 	 องค์ประมุขแห่งสังฆมณฑลท่ัวพระราชอาราจักร	 	 เมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๕๔	 	 ในรัชกาลที่	 ๖	 	พระภารกิจประการแรกที่ทรงด�าเนินการก็คือ		

การปรับปรุงหลกัสตูรพระปริยติัธรรม		คอื		การศกึษาพระพทุธศาสนาในภาษา

บาลขีองคณะสงฆ์ทีม่มีาแต่โบราณของไทย		โดยทรงเร่ิมปรับปรุงมาเป็นขัน้ตอน		

กล่าวคือ

	 เริ่มจากการทรงปรับปรุงวิธีการสอบ		จากวิธีสอบโดยการแปลปากเปล่า		

มาลองใช้การสอบโดยวิธีเขียน		ทรงทดลองให้สอบประโยค	๑		ด้วยวิธีเขียน		

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 เป็นครั้งแรก	 	 และได้ทดลองสอบประโยคสูงขึ้น	 	 จนถึง

ทดลองสอบประโยค	๕		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๘		ทรงเห็นว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีทั้งใน

ด้านภาษาบาลีและภาษาไทย	ถึง	พ.ศ.	๒๔๕๘	 	จึงทรงประกาศเลิกแปลบาลี

ด้วยปากใช้เขยีนแทน		ในการสอบทกุประโยค		เร่ิมแต่	พ.ศ.	๒๔๕๙		เป็นต้นไป

	 เมื่อได้มีการจัดตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี	 	 ชั้นโท	 	 ชั้นเอก	 	 ขึ้นแล้ว		

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้นก็ทรงจัดหลักสูตรพระปริยัติธรรมฝ่าย

บาลีใหม่		โดยโยงหลักสูตรนักธรรมกับหลักสูตรบาลีเข้าหากัน		ดังนี้

	 พ.ศ.	๒๔๕๖		ก�าหนดให้ผูส้อบเปรียญ	๓	ประโยค		ต้องสอบได้นกัธรรม

ชั้นตรีด้วย		ผู้สอบได้		เรียกว่า		เปรียญธรรมชั้นตรี
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	 พ.ศ.	๒๔๖๐		ก�าหนดให้ผู้สอบเปรียญ	๔	-	๕	-	๖	ประโยค		ต้องสอบ

ได้นักธรรมชั้นโทด้วย		ผู้สอบได้		เรียกว่า		เปรียญธรรมชั้นโท

	 ส่วนนักธรรมชั้นเอกนั้น	 	 ตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 	 หลังจากสมเด็จ	

พระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้ว	 	 แต่คณะสงฆ์ก็ได้ก�าหนด	

ตามแนวพระด�าริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 คือ	 	 ผู้สอบ

เปรียญ	๗	 -	๘	 -	๙	ประโยค	 	ต้องสอบนักธรรมชั้นเอกได้ด้วย	 	ผู้สอบได้		

เรียกว่า		เปรียญธรรมชั้นเอก

	 ภกิษุสามเณรผูส้อบพระปริยตัธิรรมได้		ตัง้แต่	๓	ประโยค	ถงึ	๙	ประโยค	

นัน้		แต่เดมิมาเรียกว่า		เปรียญ		เช่น		เปรียญ	๓	ประโยค		เปรียญ	๔	ประโยค		

เรียกย่อว่า		ป.๓		ป.๔		เป็นต้น		มาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์

นั้น	 	 ซ่ึงได้โยงการศึกษานักธรรมกับการศึกษาภาษาบาลีเข้าหากันดังกล่าวมา

แล้ว		ซึ่งเริ่มแต่		พ.ศ.	๒๔๕๖		เป็นต้นมา		ผู้สอบได้เปรียญชั้นต่างๆ	จึงเรียก

ว่า		เปรียญธรรม		เช่น		เปรียญธรรม	๓	ประโยค		เปรียญธรรม	๔	ประโยค

เป็นต้น		เรียกย่อว่า		ป.ธ.๓		ป.ธ.๔		เป็นต้น

	 นอกจากทรงจดัการศกึษานกัธรรมและการศกึษาบาลโียงเข้ากนัและทรง

ปรับปรุงวิธีการสอบแล้ว	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นยังได้ทรง

พยายามปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาของหลกัสตูรพระปริยตัธิรรม		หรือหลกัสตูรการ

ศึกษาภาษาบาลีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 	 โดยได้ทรงทดลองเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป		เพื่อให้พระเปรียญมีความรู้สมภูมิแก่ประโยคนั้นๆ		ซึ่งสรุป

ได้ดังนี้

	 เปรียญ	๑	 -	๒	 -	๓	ประโยค	 	 เรียนไวยากรณ์	 	 สัมพันธ์	 	 และแปล

ธัมมปทัฏฐคาถาเป็นไทย

	 เปรียญ	๔	ประโยค		เดิมแปลมังคลัตถทีปนีบั้นต้นเป็นไทย		แก้ไขเป็น		

แปลมังคลัตถทีปนีทั้งบั้นต้นบั้นปลายเป็นไทย



136

	 เปรียญ	๕	ประโยค		เดิมแปลสารัตถสังคหะเป็นไทย		แก้ไขเป็น		แปล

บาลีมุตตกวินัยวินิจฉัยเป็นไทย

	 เปรียญ	๖	ประโยค		เดมิแปลมงัคลตัถทีปนบ้ัีนปลายเป็นไทย		แก้ไขเป็น		

แปลธัมมปทัฏฐกถาภาษาไทยเป็นมคธ

	 เปรียญ	๗	ประโยค		เดิมแปลปฐมสมันตปาสาทิกาเป็นไทย		เพิ่มแปล	

มังคลัตถทีปนีภาษาไทยเป็นมคธ

	 เปรียญ	๘	ประโยค		เดิมแปลวิสุทธิมัคค์เป็นไทย		เพิ่มแปลบาลีมุตตก-

วินัยวินิจฉัยภาษาไทยเป็นมคธ

	 เปรียญ		๙		ประโยค		เดิมแปลอภิธัมมัตถสังคหะเป็นไทย		เพิ่มแปล	

วิสุทธิมัคค์ภาษาไทยเป็นมคธ

	 ดูเหมือนการปรับปรุงหลักสูตรพระปริยัติธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณ-

เจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 	 ได้ทรงด�าเนินการมาแล้วนั้น	 	 ยังไม่เป็นที่ยุติตามพระ

ประสงค์		ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน		แต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงด�าริแก้ไขไว้นั้น		ได้

เป็นปทัฏฐานให้คณะสงฆ์ถือเป็นแนวในการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ลงตัวใน

เวลาต่อมา

	 นอกจากทรงพยายามปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรและวธีิการสอบพระปริยตั-ิ

ธรรมดังกล่าวมาแล้ว	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 ยังได้ทรง

พยายามหาทางให้ผู้เรียนบาลีสามารถเรียนรู้บาลีได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น	 	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	 	ต�าราบาลีไวยากรณ์	 	 ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนบาลี			

ซึ่งแต่ก่อนมา		ต้องใช้เวลาเรียนกันแรมปีหรือหลายๆ	ปี		จึงจะมีความรู้ความ

เข้าใจ	สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นได้ทรงรจนาต�าราบาลีไวยากรณ์

ขึ้น	 	 เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาไม่นาน	 	 ช่วยให้นักเรียน

สามารถเรียนบาลีได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการเรียนน้อยลง	 	 ดังที่ใช้เป็นต�ารา

เรียนกันสืบมาจนทุกวันนี้
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	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้จึงได้ชือ่ว่า		เป็นผูส้ร้างมาตรฐาน

แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม	 	 รวมท้ังทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

ของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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ลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงร่าง ใบคู่มือบาลีประโยค ๑-๒
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ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรเปรียญธรรมชั้นนวกะ
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ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรเปรียญบาลี ๒
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ดวงตรำต�ำแหน่งคณะสงฆ์ :
ก�ำเนิดธรรมนูญดวงตรำต�ำแหน่งคณะสงฆ์

	 เมื่อตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์	 ร.ศ.๑๒๑	 	 อัน

เป็นระเบียบปกครองคณะสงฆ์แบบใหม่ขึ้นแล้ว	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้นต้องทรงพระด�าริระเบียบวิธีการต่างๆ	 อันเนื่องด้วยการปกครอง

คณะสงฆ์ขึ้นใหม่ในทุกด้าน	 	 เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน	 	ทั้งนี้	 	 เพื่อ

ให้การปกครองคณะสงฆ์ด�าเนินไปด้วยดี	 	 องค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งใน

การปกครองคณะสงฆ์		ก็คือ		ดวงตราต�าแหน่งต่างๆ	ทางคณะสงฆ์		นับแต่

ดวงตราต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชลงมา

	 ก่อนที่จะก�าหนดดวงตราต�าแหน่งทางคณะสงฆ์นั้น	 	 ต้องจัดคณะใน

ทางการปกครองให้เข้ารูปก่อน	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นั้น	 	 จึง

ทรงจัดคณะทางการปกครองเป็น		๔		คณะดังเดิม		แต่แบ่งเขตเสียใหม่		ดังนี้

	 คณะกลาง		รวมมณฑลกรุงเทพฯ		มณฑลกรุงเก่า		มณฑลปราจีนบุรี		

มณฑลนครไชยศรี		มณฑลจันทบุรี		รวม	๕

	 คณะเหนือ		รวมมณฑลนครสวรรค์		มณฑลพิษณุโลก		มณฑลพายัพ		

มณฑลเพชรบูรณ์		มณฑลนครราชสีมา		มณฑลอุดร		มณฑลอีสาน		รวม	๗

	 คณะใต	้ 	รวมมณฑลราชบุรี	 	มณฑลชุมพร		มณฑลนครศรีธรรมราช		

มณฑลปัตตานี		มณฑลภูเก็ต		รวม	๕

	 คณะธรรมยุต		รวมวัดธรรมยุตทั้งปวง
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	 รปูตราของเดมินัน้		ยงัไม่เข้าระเบยีบเดยีวกนั		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้น		จึงทรงพระด�าริขึ้นมาใหม่		เมื่อ		พ.ศ.	๒๔๕๔		ให้เข้าระเบียบกัน		

และแสดงปริศนาธรรมด้วยดังนี้

	 ๑.		รูปตราส�าหรับสงัฆราช		เป็นจักรมกี�าใหญ่	๔	ซ่ี		ในระหว่างนัน้มกี�าเล็ก		

ช่องละ	๒	ซี่		เข้ากันเป็น	๑๒	ซี่		ที่ดุมมีอักษร	ธ	ตัวขอม		ข้างบนมีอุณาโลมอยู่

ในบษุบก		ตัง้บนบัลลงัก์ปลายเรียวอย่างรถ		รูปเหมอืนพระทีน่ัง่บษุบก		มฉีตัร	

๕	ชั้น		๑	คู่		ตาลปัตรแฉก	๑	คู่		อยู่ข้าง		พื้นตราใช้กนกเปลว		หมายความว่า		

พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรประถมเทศนา	 	ด้วยก�าลังพระปัญญา		

มีอักษรที่ขอบว่า	 	สกลคณาธิเบศร		มหาสังฆปริณายก		ตรานี้	 	 ในเวลาว่าง

สังฆราช		เถรสมาคมเป็นผู้ถือ		ใช้ประทับในกิจนั้นๆ		ในอ�านาจสังฆราช		ตรา

ปลัดสังฆราช		เป็นจักรมีอุณาโลมข้างบนรูปเดียวกัน		แต่อยู่ในเรือนแก้ว		ที่

เป็นพระราชาคณะ	 	มีตาลปัตรแฉกอยู่ข้าง	๑	คู่	 	ที่เป็นพระครู	 	มีตาลปัตร	

พุดตาล	 ๑	 คู่อยู่ข้างๆ	 	 มีอักษรที่ขอบว่าพระราชาคณะปลัดหรือพระครูปลัด		

มหาสังฆปริณายก		ตรานี้ว่างสังฆราช		ปลัดที่ประชุมเถรสมาคมเป็นผู้ถือ

	 ๒.	 รูปตราส�าหรับคณะกลาง	 	 เป็นอุณาโลมมีรัศมี	 ๖	 แฉก	 	 พื้นใช	้

กนกเปลว		หมายความว่า		พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ	ณ	พุทธาธิวาส		ทรงแผ่

พระญาณทอดพระเนตรสัตว์โลก		ด้วยพระมหากรุณาทุกค�่าเช้า		ตราเจ้าคณะ

ใหญ่		อุณาโลมและรัศมีอยู่ในบุษบก		มีตาลปัตรแฉกคู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบ

ว่า		มัชฌิมคณิศร		มหาสังฆนายก		ตราเจ้าคณะรอง		อุณาโลมและรัศมีอยู่

ในคฤห		มีตาลปัตรแฉก	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบเขียนว่า		มัชฌิมคณิศร		

สงัฆนายก		ตราพระครูปลดัใหญ่		อณุาโลมและรัศมอียูใ่นเรือนแก้ว		มตีาลปัตร

พุดตาลคู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบว่า		พระครูปลัดใหญ่คณะกลาง		ของพระครู

ปลดัเจ้าคณะรอง		ไม่ต้องมตีรา		เจ้าคณะมณฑล		เจ้าคณะเมอืง		เจ้าคณะแขวง		

อณุาโลมและรัศมอียูใ่นเรือนแก้ว		ของเจ้าคณะมณฑล		มตีาลปัตรแฉกพระครู	

๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบว่า		เจ้าคณะมณฑลกรุงเก่า		(เป็นตัวอย่าง)		ของ
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เจ้าคณะเมือง		มีตาลปัตรพุดตาลหัวเมือง	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบเขียนว่า		

เจ้าคณะเมืองลพบุรี		(เป็นตัวอย่าง)		ของเจ้าคณะแขวง		ไม่มีอะไรอยู่ข้าง		มี

อักษรที่ขอบว่า		เจ้าคณะแขวงนครน้อย		เมืองกรุงเก่า		(เป็นตัวอย่าง)		ตราเจ้า

อธิการหมวดก็ดี		เจ้าอาวาสก็ดี		มีแต่อุณาโลมและรัศมีในช่องสินเธากับกนก

เปลวล้อมรอบ		มีอักษรที่ขอบว่า		เจ้าอธิการหมวด		(ลงชื่อหมวด)		แขวงนคร

น้อย		เมืองกรุงเก่า		หรือเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม		เมืองกรุงเก่า		ส่วน

เจ้าคณะแขวงกรุงเทพฯ	 นั้น	 	 เทียบชั้นเจ้าคณะเมือง	 	 ตรามีเรือนแก้วและมี

ตาลปัตรพุดตาล	๑	คู่อยู่ข้าง

	 ๓.	 รูปตราส�าหรับคณะเหนือ	 	 เป็นรูปรถโบราณ	 	 ของเจ้าคณะใหญ่มี

บุษบกตั้ง		อุณาโลมอยู่ในบุษบก	มีตาลปัตรแฉก	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบ

ว่า	อุตรคณิศร	มหาสังฆนายก	ของเจ้าคณะรอง		มีคฤหตั้ง		มีอุณาโลมในนั้น		

มีตาลปัตรแฉก	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบว่า		อุตรคณิศร		สังฆนายก		ของ

เจ้าคณะมณฑล		ของพระครูปลดัใหญ่เจ้าคณะเมอืง		เจ้าคณะแขวงมเีรือนแก้ว

ตั้ง		อุณาโลมอยู่ในนั้น		มีตาลปัตรอยู่ข้างบ้าง		ไม่มีบ้าง		มีอักษรที่ขอบเทียบ

อย่างคณะกลาง		พืน้ตราทกุชนดิเป็นลายก้านขด		ของเจ้าอธิการหมวดและเจ้า

อาวาสนั้น		มีแต่อุณาโลมอยู่ในช่องสินเธา		ข้างนอกมีลายก้านขดล้อม		รูปตรา

ส�าหรับคณะเหนือเช่นนี้	 	 แปลว่าฝ่ายเหนือของประเทศนี้	 	 หนบกและป่าแดง		

จึงใช้รูปรถและเป็นปฤษณาธรรม		รูปรถนั้นได้แก่พระอริยมรรค		ลายก้านขด

คือกิ่งไม้ไขว่กันนั้น		ได้แก่ตัณหาอันเป็นเครื่องรึงรัด		ซึ่งจะพึงก�าจัดด้วยพระ

อริยมรรค

	 ๔.	รูปตราส�าหรับคณะใต้		เป็นรูปเรืออยู่ในน�้า		แต่ไม่มีฝีพาย		ของเจ้า

คณะใหญ่เป็นรูปเรือชยั		อณุาโลมอยูใ่นบษุบก		มตีาลปัตรแฉก	๑	คูอ่ยูข้่าง		มี

อักษรที่ขอบเขียนว่า		ทักษิณคณิศร		มหาสังฆนายก		ของเจ้าคณะรองเป็นเรือ

คฤห		(ดูรูปเขียนที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)		มีอุณาโลมในนั้น		มีตาลปัตร

แฉก	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบว่า		ทักษิณคณิศร		สังฆนายก		ของเจ้าคณะ
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มณฑล		ของพระครูปลัดใหญ่		ของเจ้าคณะเมือง		ของเจ้าคณะแขวง		เป็น

เรือขมวดยา		มีเรือนแก้วตั้ง		มีตาลปัตรอยู่ข้างบ้าง		ไม่มีบ้าง		มีอักษรที่ขอบ

เทียบแบบคณะกลาง		พื้นตราทุกชนิดใช้กนกเมฆ		ของเจ้าอธิการหมวดและ

ของเจ้าอาวาส		อณุาโลมอยูใ่นช่องสนิเธา		ด้านนอกเป็นกนกเมฆข้างบน		ทะเล

ข้างล่าง		มีอักษรที่ขอบตามชนิดของตรา		รูปตราส�าหรับคณะใต้เช่นนี้		แปลว่า		

ฝ่ายใต้ของประเทศนี้		เป็นทะเลจึงใช้รูปเรือ		เมฆนั้นส�าหรับกับทะเล		รวมเข้า

เป็นน�้ากับฟ้า		และเป็นปฤษณาธรรม		เรือนั้นได้แก่สติปัฏฐาน		ซึ่งเป็นเครื่อง

ข้ามสงสารสาคร	 	 เมฆนั้นหมายเอากิเลสซ่ึงก�าจัดได้ด้วยโพธิปักขิยธรรมมี	

สติปัฏฐานเป็นต้นนั้น

	 ๕.	ตราส�าหรับคณะธรรมยุต	 	 เป็นรูปดอกบัวบานตั้งกลีบ	 	มีอุณาโลม

อยู่กลาง	 	หมายความว่า	 	พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้	 	 เบิกบานด้วยพระปรีชาคุณ

เต็มที่		พื้นหลังเป็นดอกบัวตูม		ใหญ่บ้าง		กลางบ้าง		เล็กบ้าง		ทั้งก้านไขว่กัน		

หมายความว่า	 	 หมู่สัตว์ผู้มีอุปนิสัยต่างๆ	กันท่ีพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วย

พระญาณว่าจะควรสั่งสอนอย่างไร		ของเจ้าคณะใหญ่	 	อุณาโลมและดอกบัว

บานอยู่ในบุษบก		มีตาลปัตรแฉก	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบเขียนว่า		ธรรม-	

ยตุกิคณศิร		มหาสงัฆนายก		ของเจ้าคณะรอง		อณุาโลมและบวับานอยูใ่นคฤห		

มีตาลปัตรแฉก	๑	คู่อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบว่า		ธรรมยุติกคณิศร		สังฆนายก		

ของพระครูปลัดใหญ่	 	 อุณาโลมและบัวบานอยู่ในคฤห	 	มีตาลปัตรพุดตาลคู่		

๑	อยู่ข้าง		มีอักษรที่ขอบว่า		พระครูปลัดใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย		ของเจ้า

คณะผู้ว่าวัดตลอดทั้งมณฑลก็ดี		เพียงเมือง	๑	ก็ดี		อุณาโลมและดอกบัวบาน

อยู่ในเรือนแก้ว		มีตาลปัตรอยู่ข้างหรือไม่มี		เทียบเจ้าคณะเมืองและเจ้าคณะ

แขวง		มอีกัษรท่ีขอบว่า		เจ้าคณะธรรมยตุกินกิาย		ประจ�ามณฑล		(ลงชือ่)		และ

เจ้าคณะธรรมยุตินิกายประจ�าเมือง		(ลงชื่อ)		ตราของเจ้าอาวาสเป็นอุณาโลม

อยู่บนดอกบัวบานตั้งกลีบ		ในช่องสินเธา		ข้างนอกมีดอกบัวตูมสามขนาดทั้ง

ก้านไขว่กันล้อมรอบ
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	 อักษรขอบตรานั้น		ใช้อักษรไทยย่อ		อักษรขอมเก้งก้างไม่งาม		หน้าตรา

ของสังฆราช		เขื่องกว่าของเจ้าคณะใหญ่		ของเจ้าคณะใหญ่ขนาดเท่าตราใหญ่

ของเสนาบดี	 	 ของเจ้าคณะรองเท่าตราน้อยของเสนาบดี	 	 ของปลัดสังฆราช

ที่เป็นพระราชาคณะว่าการคณะก็ดี	 	 ของเจ้าคณะมณฑลก็ดี	 	 ขนาดเท่าของ

เทศาภิบาล	 	 ของปลัดเจ้าคณะใหญ่ก็ดี	 	 ของเจ้าคณะเมืองก็ดี	 	 เท่าของผู้ว่า

ราชการเมือง	 	นอกจากนี้จะลดขนาดลงมาโดยล�าดับ	 	 หรือจะคงขนาดตั้งแต่

ชั้นไร		ตามแต่จะจัดได้

	 ส่วนตราส�าหรับตัว		เช่นตราบอกชื่อพระราชาคณะ		ฉันเห็นควรเลิกเสีย		

เพราะเมื่อก่อนไม่ใช้บันทึกชื่อ		จึงต้องการตราเช่นนั้น		ท่านผู้ใดอยากจะมี		ก็

จงมีตราส่วนตัว		ซึ่งไม่เกี่ยวในพระธรรมนูญ		

	 แต่เดมิมาใช้ตราบอกชือ่พระราชาคณะ		เพราะแต่ก่อนไม่นยิมลงนามหรือ

เซนต์ชือ่	ใช้ประทับตราแทน		ให้เลกิใช้		หากจะมกีใ็ห้ถอืว่าเป็นตราส่วนตวั		ไม่

อยู่ในพระธรรมนูญ

	 จากรูปแบบดวงตราต�าแหน่งทางพระสงฆ์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นัน้ทรงพระด�าริขึน้ใหม่นัน้		จะเห็นได้ว่า		ดวงตราต�าแหน่งของพระสงฆ์	

ในคณะเดยีวกนั		จะมรูีปลกัษณ์แบบเดยีวกนัทุกระดบั		ตัง้แต่ดวงตราเจ้าคณะ

ใหญ่จนถึงดวงตราเจ้าอาวาสในคณะนั้น		เป็นระบบเดียวกัน

	 ดวงตราต�าแหน่งพระสงฆ์ท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ได้ทรง

พระด�าริขึ้น		ได้ใช้เป็นแบบสืบมาในคณะสงฆ์จวบจนปัจจุบัน



146

บัญชีดวงตราตําแหน่งพระสงฆ์(๓๑)

บอกพวก  บอกชั้น  และลักษณะ

สังฆราช
ตราธรรมจักรยอดเป็นอุณาโลมอยู่ในบุษบกบัลลังก์

ช่องไฟเป็นกนกเปลว

มีฉัตร ๕ ชั้น ๑ คู่  ตาลปัตรแฉก ๑ คู่

สกลคณาธิเบศรมหาสังฆปริณายก

ขนาด ๘ เซ็นติเมตร

ปลัด
ตราธรรมจักรอยู่ในเรือนแก้ว

มีตาลปัตรแฉก ๑ คู่

พระราชาคณะปลัดมหาสังฆปริณายก

(ถ้าเป็นพระครู  เปลี่ยนตาลปัตร  เปลี่ยนยศ)

ขนาด ๖๑ 
๒ เซ็นติเมตร
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คณะกลาง

(๑) เจ้าคณะ

ตราอุณาโลมฉัพพรรณรังษี

อยู่ในบุษบก

ช่องไฟเป็นกนกเปลว

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

มัชฌิมคณิศร	มหาสังฆนายก

ขนาด	๗	เซ็นติเมตร

(๒) เจ้าคณะรอง

ตราอุณาโลมฉัพพรรณรังษ	ี

อยู่ในคฤห

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

มัชฌิมคณิศร	สังฆนายก

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

(๓) ปลัด

ตราอุณาโลมฉัพพรรณรังษี

อยู่ในเรือนแก้ว

มีตาลปัตรพุดตาลคู่	๑

พระครูปลัดใหญ่คณะกลาง

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

คณะเหนือ

เจ้าคณะ

ตราอุณาโลมอยู่ใน

รถบุษบก

ช่องไฟเป็นลายก้านขด

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

อุตรคณิศร	มหาสังฆนายก

ขนาด	๗	เซ็นติเมตร

เจ้าคณะรอง

ตราอุณาโลมอยู่ใน	

รถคฤห

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

อุตรคณิศร	สังฆนายก

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

ปลัด

ตราอุณาโลมอยู่ใน

รถเรือนแก้ว

มีตาลปัตรพุดตาลคู่	๑

พระครูปลัดใหญ่คณะเหนือ

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร
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คณะใต้

เจ้าคณะ

ตราอุณาโลมอยู่ในเรือบุษบก

ช่องไฟเป็นกระหนกเมฆ

และลูกคลื่น

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

ทักษิณคณิศร	มหาสังฆนายก

ขนาด	๗	เซ็นติเมตร

เจ้าคณะรอง

ตราอุณาโลม	

อยู่ในเรือคฤห

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

ทักษิณคณิศร	สังฆนายก

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

ปลัด

ตราอุณาโลมอยู่ในเรือขมวดยา

มีเรือนแก้ว

มีตาลปัตรพุดตาลคู่	๑

พระครูปลัดใหญ่คณะใต้

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะ

ตราอุณาโลมในดอกบัวบาน

อยู่ในบุษบก

ช่องไฟเป็นก้านขดบัวตูม

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

ธรรมยุติกคณิศร	มหาสังฆนายก

ขนาด	๗	เซ็นติเมตร

เจ้าคณะรอง

ตราอุณาโลมในดอกบัวบาน

อยู่ในคฤห

มีตาลปัตรแฉกคู่	๑

ธรรมยุติกคณิศร	สังฆนายก

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

ปลัด

ตราอุณาโลมในดอกบัวบาน

อยู่ในเรือนแก้ว

มีตาลปัตรพุดตาลคู่	๑

พระครูปลัดใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร
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คณะกลาง

(๔) เจ้าคณะมณฑล

ตราอุณาโลมฉัพพรรณรังษี

อยู่ในเรือนแก้ว

ตาลปัตรแฉกพระครูคู่	๑

เจ้าคณะมณฑล-

ขนาด	๖๑	๒	เซ็นติเมตร

(๕) เจ้าคณะเมือง

ตราอุณาโลมฉัพพรรณรังษ	ี

อยู่ในเรือนแก้ว

ตาลปัตรพุดตาลหัวเมืองคู่	๑

เจ้าคณะเมือง-

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

(๖) เจ้าคณะแขวง

ตราอุณาโลมฉัพพรรณรังษี

อยู่ในเรือนแก้ว

เจ้าคณะแขวง-

ขนาด	๕	เซ็นติเมตร

คณะเหนือ

เจ้าคณะมณฑล

ตราอุณาโลมอยู่ใน

รถเรือนแก้ว

มีตาลปัตรแฉกพระครูคู่	๑

เจ้าคณะมณฑล-

ขนาด	๖๑	๒	เซ็นติเมตร

เจ้าคณะเมือง

ตราอุณาโลมอยู่ใน

รถเรือนแก้ว

ตาลปัตรพุดตาลหัวเมืองคู่	๑

เจ้าคณะเมือง-

ขนาด	๖	เซ็นติเมตร

เจ้าคณะแขวง

ตราอุณาโลมอยู่ใน

รถเรือนแก้ว

เจ้าคณะแขวง-

ขนาด	๕	เซ็นติเมตร
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	 สมณศกัดิ	์	หรือสมณฐานนัดร		คอื	ยศพระทีพ่ระมหากษัตริย์พระราชทาน

แต่งตัง้พระสงฆ์		ผูท้�าคณุประโยชน์แก่พระศาสนา		หรือประเทศชาติบ้านเมอืง		

เป็นของคู่มากับคณะสงฆ์ของไทยแต่โบราณ

	 แต่เดิมมา	 	พระภิกษุผู้จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก็คือ	 	ผู้มีหน้าที่		

หรือต�าแหน่งทางการปกครอง		เช่น		เป็นเจ้าคณะใหญ่		เจ้าคณะเมอืง		เป็นต้น		

ฉะนั้น	 	 สมณศักดิ์จึงผูกอยู่กับต�าแหน่งหรือหน้าที่	 	 เช่น	 	 เป็นสมเด็จพระ	

ราชาคณะ	 	 ก็เป็นเจ้าคณะใหญ่	 	 หรือต้องเป็นเจ้าคณะใหญ่	 	 จึงจะได้เป็น	

สมเด็จพระราชาคณะ		เป็นต้น		ตามเกณฑ์นี้		ผู้ไม่มีต�าแหน่งทางการปกครอง		

จึงไม่มีสมณศักดิ์

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		ทรงมพีระมตใินเร่ืองสมณศกัดิ์

ว่า	 	 เป็นส่วนหนึ่งของการอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนา	 	 ที่พระมหากษัตริย์

พระราชทานถวายแก่คณะสงฆ์	 	 ฉะนั้น	 	 จึงควรใช้สมณศักดิ์ให้เป็นคุณ

ประโยชน์แก่คณะสงฆ์		ดังที่ทรงมีพระอธิบายไว้ในพระประวัติตรัสเล่าว่า

	 “น่าประหลาดใจว่า  พระผู้ไม่ได้อยู่ในยศศักดิ์  หรือยิ่งพูดว่า  ไม่ใยดีใน 

 ยศศักดิ์  เรายังไม่แลเห็นเป็นหลักฐานในพระศาสนาจนรูปเดียว  จะหา 

 เพียงปฏิบัติน�าให้เกิดเลื่อมใสเช่นเจ้าคุณอาจารย์ของเราให้ได้ก่อนเถิด   

จัดท�ำเนียบสมณศักดิ์ใหม่ :
พระสงฆ์ทั้งฝ่ำยปริยัติและฝ่ำยบริหำร 

มีสมณศักดิ์เสมอกัน
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 พระผู้ท่ีเราเลื่อมใสและนับถือว่าเป็นหลักในพระศาสนาเป็นเคร่ืองอุ่นใจ 

 ได้  เป็นผู้รับยศศักดิ์ทั้งนั้น  สมเด็จพระวันรัตน  วัดโสมนัสวิหาร  ที่แล 

 เห็นว่าไม่มุ่งในทางโลกีย์แล้ว  ยังยอมอยู่ในยศศักดิ์  เหตุให้เป็นอย่างนี้   

 น่าจะมี  ภายหลังเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเองแล้วจึงรู้ว่า  พระที่เราเลื่อมใสและ 

 นับถือว่าเป็นหลักในพระศาสนานั้น  ย่อมเอาภาระธุระพระพุทธศาสนา   

 เว้นจากการเห็นแก่ตัวเกินส่วน  อันจะท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา  ที่สุด 

 เพียงครองวัดหนึ่ง  ไม่ได้ก�าลังแผ่นดินอุดหนุน  ท�าไปไม่สะดวก  ฝ่าย 

 แผ่นดินเล่า  ย่อมคอยสอดส่องอยู่เสมอ  มีพระดีเป็นที่เลื่อมใสและ 

 นับถือของมหาชนปรากฏขึ้น  ณ ที่ไหน  ย่อมเอามาตั้งไว้ในยศศักดิ์  ให้ 

 ก�าลังท�าการพระศาสนา  ลักษณะพระที่ดีจริง  ย่อมไม่อยากร่านเป็นนั่น 

 เป็นนี ่ เมือ่ถงึคราวจะต้องเป็นเข้าจริง  ไม่แสดงพยศและเบีย่งบ่าย  พระ 

 ผิดจากลักษณะนี้  เราก็ไม่เลื่อมใส  และไม่เห็นเป็นหลักในพระศาสนา   

 จึงหาพระประกอบด้วยลักษณะนั้นนอกยศศักดิ์ไม่ได้”

	 จากพระอธิบายดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ว่า	 	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้นทรงเห็นว่า	 	 สมณศักดิ์คือก�าลังของแผ่นดิน	 	 ที่ช่วยอุดหนุนการ

ท�างานเพื่อท�านุบ�ารุงพระศาสนา		พระดีย่อมไม่ดิ้นรนเพื่อสมณศักดิ์		แต่ก็ไม่

รังเกียจสมณศักดิ์เมื่อถึงคราว

	 ฉะนัน้		ในปี	พ.ศ.	๒๔๕๕		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		ทรง

จัดท�าเนียบสมณศักดิ์ใหม่	 	 เพ่ือให้เอื้อต่อการท�างานเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธ-

ศาสนาทุกฝ่าย	ดังนี้

	 ๑.	 ทรงแบ่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์เป็น	๒	ฝ่าย		คือ		ฝ่ายบริหาร		และ

ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายปริยัติ

	 ฝ่ายบรหิาร		ท�าหน้าทีป่กครองดแูลคณะสงฆ์		ได้แก่เจ้าคณะระดบัต่างๆ

	 ฝ่ายวิชาการ		หรอืฝ่ายปรยิตั	ิ	ท�าหน้าท่ีในทางศกึษาเล่าเรียนของคณะสงฆ์	
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ได้แก่		อาจารย์ผู้สอนคัมภีร์		ผู้รจนาคัมภีร์		ผู้สอนธรรมหรือพระธรรมกถึก	

ผู้สอนวิปัสสนา

	 ๒.	แยกยศหรือฐานันดร		กับหน้าที่หรือต�าแหน่ง		ออกจากกัน

	 ยศหรือฐานันดร		สมควรแก่พระผู้ใหญ่		

	 หน้าที่หรือต�าแหน่ง		สมควรแก่พระผู้มีความสามารถ

	 ๓.	ยศหรือฐานนัดร		หมายถงึสมณศกัดิ	์	เช่น		สมณศกัดิท่ี์	สมเดจ็พระ

ราชาคณะ		ที่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง		เป็นต้น

	 หน้าที่หรือต�าแหน่ง		หมายถึงต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่		ต�าแหน่งเจ้าคณะ

เมือง		เป็นต้น

	 ๔.	 ผูท้�าหน้าทีท่างคณะสงฆ์ทัง้	๒	ฝ่าย		คอื		ทัง้ฝ่ายบริหาร		ทัง้ฝ่ายปริยตัิ		

ควรได้รับสมณศักดิ์เสมอกันหรือทั่วถึงกัน

	 สมณศักดิ์ฝ่ายบริหาร	 	 ได้สมเด็จพระสังฆราช	 	 สมเด็จพระราชาคณะ		

พระราชาคณะชั้นต่างๆ		พระครูชั้นต่างๆ

	 สมณศักดิ์ฝ่ายปริยัติ		ได้แก่		คณาจารย์เอก		คณาจารย์โท		คณาจารย์

ตรี		อาจารย์ใหญ่		อาจารย์รอง

	 ๕.	 สมณศักดิ์กับต�าแหน่งเทียบกันได้ดังนี้

	 	 	 คณาจารย์เอก	 เทียบ	 เจ้าคณะมณฑล

	 	 	 คณาจารย์โท	 ”	 เจ้าคณะเมือง

	 	 	 คณาจารย์ตรี	 ”	 เจ้าคณะแขวง

	 	 	 อาจารย์ใหญ่	 ”	 เทียบเจ้าอาวาส

	 	 	 อาจารย์รอง	 ”	 รองเจ้าอาวาส

	 นอกจากพระด�าริจัดท�าเนียบสมณศักดิ์ดังกล่าวแล้ว	 	 สมเด็จพระมหา-

สมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้ยงัได้ทรงพระด�ารจัิดเร่ืองต่างๆ	อนัเนือ่งด้วยสมณศกัดิ์
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ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน		คือ

	 ๑.	 ทรงพระด�าริออกแบบพัดยศสมณศักดิ์ชั้นต่างๆ

	 ๒.	ทรงพระด�าริออกแบบพดัยศเปรียญชัน้ต่างๆ		รวมท้ังพดัยศนกัธรรม

	 ๓.	ทรงพระด�าริจัดระเบียบอัตรานิตยภัตสมณศักดิ์	 	 นิตยภัตต�าแหน่ง

ทางคณะสงฆ์		ตลอดถึงนิตยภัตเปรียญชั้นต่างๆ	ไว้อย่างครบถ้วน

	 จึงเห็นได้ว่า		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		ทรงเอาพระทัย

ใส่ในการพัฒนาการคณะสงฆ์ในทุกส่วนอย่างละเอียดถี่ถ้วน



155

	 หลังจากทรงด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชได้เพียง	๒	ขวบปี	 (พ.ศ.	

๒๔๕๕)		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้		กท็รงสร้างปรากฏการณ์ใหม่

ในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย	 	 นั่นคือ	 	 การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในทุก

ภมูภิาคของประเทศ		ซ่ึงเป็นพระภารกจิท่ีไม่เคยมสีมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์

ใดเคยปฏิบัติมาก่อน

	 แนวพระด�าริในการปฏิบัติพระภารกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	

พระองค์นั้น	 คือ	 การด�าเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา	 	 ดังท่ีปรากฏใน	

พระโอวาทที่ประทานแก่พระสงฆ์ในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ครั้งหนึ่งว่า

	 “พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ยังพระชนม์ของพระองค์ให้เป็นไป   

 เพือ่ประโยชน์สขุของชนเป็นอันมาก  เราทัง้หลายกค็วรตามเสดจ็  มชีวีติ 

 อยูเ่พยีงใด  กค็วรให้เป็นผลประโยชน์แก่คนท้ังหลาย  อย่างนีช้วีติจักไม่ 

 เป็นเสียเปล่า  ได้ในค�าบาลีว่า  อโมฆํ  ตสฺส  ชีวิต ํ เราทั้งหลายก็จักได้ 

 ชื่อว่า  ผู้ประพฤติสมควรแก่พระศาสดา”

	 จะเห็นได้ว่า	 	 พระกรณียกิจในด้านต่างๆ	 ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้นทรงปฏิบัตินั้น	 	 ล้วนเป็นพระด�าริริเร่ิมขึ้นในเร่ืองนั้นๆ	 แทบจะ	

ทกุเร่ือง		ทัง้นี	้	กเ็พือ่เป็นตวัอย่างและแบบแผนให้ผูป้ฏบิตังิานในด้านนัน้ๆ	ได้

เสด็จตรวจกำรคณะสงฆ์ :
เสด็จเยี่ยมพระสงฆ์และรำษฎรทุกภูมิภำค 

ของประเทศ
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น�าไปใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ภาระหน้าที่ของตน		ซึ่งนัยดังกล่าวนี้		เราจะ

เหน็ได้จากพระโอวาทและพระด�ารัสทีป่ระทานในโอกาสต่างๆ		ตลอดการเสดจ็

ตรวจการคณะสงฆ์

	 อีกนัยหนึ่ง		การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์นั้น		แสดงถึงความมุ่งมั่นของ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้น	 	 ในอันที่จะทรงปรับปรุงแก้ไขการ	

คณะสงฆ์ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อยในทกุด้าน		ฉะนัน้		พระองค์จงึจ�าต้องเข้าไป

สัมผัสรับรู้สภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปของคณะสงฆ์ในทุกด้านอย่าง

ถ่องแท้ด้วยพระองค์เอง	 	 จึงเป็นเหตุให้พระองค์ต้องเสด็จไปทอดพระเนตร

ความเป็นไปของคณะสงฆ์ในทุกภูมิภาคอย่างละเอียดถี่ถ้วน	 	 ดังจะเห็นได้ว่า		

การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ของพระองค์นั้น	 	 ทรงตรวจจริงๆ	 	 คือเสด็จไป

ทอดพระเนตรทุกแง่มุม		ในทุกที่ที่เสด็จไป		คือ

	 ๑.	 ตรวจดูความเป็นไปโดยรวมของภิกษุสามเณรในที่นั้นๆ

	 ๒.	ตรวจดูความเป็นอยู่ของภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆ

	 ๓.	ตรวจดูความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสามเณรในที่นั้นๆ

	 ๔.	 ตรวจดคูวามรู้ความสามารถทางพระพทุธศาสนาของภกิษุสามเณรใน

ที่นั้นๆ

	 ๕.	 ตรวจดูความสัมพันธ์และการท�าประโยชน์แก่ประชาชนของภิกษุ

สามเณรในที่นั้นๆ

	 ๖.	 ตรวจดูวิธีบริหารปกครองของเจ้าคณะต่างๆ	ในที่นั้นๆ

	 ๗.	ตรวจดูความเป็นไปของชาวบ้านและบ้านเมืองในที่นั้นๆ	 ว่าเอื้อต่อ

ความเป็นไปของคณะสงฆ์และการพระศาสนาอย่างไรบ้าง

	 เมื่อทรงพบว่า		เรื่องใดเป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์		ก็

ทรงอนุโมทนาและส่งเสริม
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	 เมื่อทรงเห็นว่า		สิ่งใดเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง		ก่อให้เกิดโทษเสียหาย		

ก็ทรงแนะน�าชี้ช่องทางปรับปรุงแก้ไข

	 เมื่อทรงพบว่า		วัดวาอารามหรือพุทธสถานใด		เสื่อมโทรมเสียหาย		ก็

ทรงบริจาคช่วยบูรณะ		หรือทรงแนะน�าแนวทางในการบูรณะ

	 เมื่อทรงพบภิกษุสามเณรป่วยไข้	 	 ก็ทรงประทานการรักษาพยาบาลตาม

ความเหมาะสม

	 เมื่อทรงพบเจ้าคณะหรือผู้ท�าหน้าที่ทางคณะสงฆ์รูปใด	 	 กระท�าผิดหรือ

ท�าหน้าที่ไม่เหมาะสม		ก็ทรงปรับเปลี่ยนถอดถอน		ให้รูปอื่นที่เหมาะสมมาท�า

แทนหรือช่วยท�า		ยกคนเดิมขึ้นเป็นกิตติมศักดิ์

	 เมือ่ทรงพบว่าเจ้าคณะหรือผูท้�าหน้าท่ีคนใด		ท�าดที�าคณุประโยชน์แก่คณะ

สงฆ์และบ้านเมือง		ก็ทรงอนุโมทนายกย่อง		และประทานรางวัลเป็นก�าลังใจ

	 ในส่วนพระองค์เองพร้อมทั้งคณะก็ทรงปฏิบัติพระกิจวัตรเป็นปกต	ิ

สม�า่เสมอ		คอืเสดจ็บณิฑบาต		ท�าวตัรเช้าค�า่		ท�าอโุบสถเมือ่ถงึวนัอโุบสถ		เพือ่

เป็นเยี่ยงอย่างให้พระสงฆ์ในถิ่นนั้นๆ	ได้ดูเป็นแบบอย่าง		รวมทั้งทรงประทาน

พระโอวาทบ้าง		พระธรรมเทศนาบ้าง		แก่ภิกษุสามเณรที่เสด็จไปเยี่ยมทุกที่

	 ในส่วนประชาชนนั้น	 	 ก็เสด็จเยี่ยมเยียนตามโอกาสและทรงประทาน	

พระโอวาทตามควรแก่สถานภาพในทุกที่ที่เสด็จเยี่ยมเช่นกัน

	 ข้อน่าสังเกตก็คือ	 	 การเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ของสมเด็จพระมหา-	

สมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		เสดจ็พระด�าเนนิด้วยพระบาทจากท่ีหนึง่ไปสูอ่กีทีห่นึง่

ทั้งนั้น		จึงนับว่าเป็นพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง

	 ข้อส�าคัญก็คือ	 	 ในเวลานั้น	 	พระสุขภาพพลามัยของพระองค์ก็ไม่ค่อย

สมบูรณ์อยู่แล้ว	 	 เพราะฉะนั้น	 	 บางวันในระหว่างเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ก็
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ทรงประชวร		ต้องประทับพักเป็นช่วงๆ		แม้กระนั้น		ก็มิได้ทรงอ้างเป็นเหตุให้

ต้องหยุดการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นเร่ิมเสด็จตรวจการคณะสงฆ	์

คร้ังแรกเมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๕		และเสดจ็ต่อเนือ่งทกุปีถงึ	พ.ศ.	๒๔๖๐		บางปีเสดจ็

ครั้งเดียว		บางปีเสด็จ	๒	ครั้ง		ดังนี้

	 คร้ังท่ี	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลปักษ์ใต	้	

๗	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๓๗	วัด		รวมเวลา	๓๓	วัน

	 คร้ังที่	 ๒	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลฝ่ายเหนือ		

๑๑	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๑๑๐	วัด		รวมเวลา	๔๓	วัน

	 ครั้งที่	 ๓	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลฝ่ายเหนือ			

๖	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๙๙	วัด		รวมเวลา	๓๗	วัน

	 ครั้งที่	 ๔	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลกรุงเก่า		

๔	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๘๗	วัด		รวมเวลา	๒๒	วัน

	 คร้ังท่ี	 ๕	 พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลราชบุรี			

๕		จังหวัด		เยี่ยมวัด	๑๑๒	วัด		รวมเวลา	๕๐	วัน

	 คร้ังที่	 ๖	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลปราจีนบุรี			

๙	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๙๔	วัด		รวมเวลา	๓๘	วัน

	 คร้ังท่ี	 ๗	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 	 เสดจ็ตรวจการคณะสงฆ์ในจังหวดัสพุรรณบุรีุ		

และอื่นๆ		๕	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๕๖	วัด		รวมเวลา	๑๗	วัน

	 คร้ังท่ี	 ๘	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลพิษณุโลก		

๕	จังหวัด		เยี่ยมวัด	๔๘	วัด		รวมเวลา	๒๙	วัน

	 มณฑลฝ่ายตะวนัออกเฉยีงเหนอื		ไม่ได้เสดจ็ไป		เพราะการเดนิทางสมยั

นั้นไม่อ�านวย
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	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		เสด็จตรวจการ

คณะสงฆ์ในเวลา		๖		ปี		รวม		๘		ครั้ง		ใน		๔๘		จังหวัด		ทรงเยี่ยมวัดต่างๆ		

รวม		๖๕๓		วัด		รวมเวลาในการเสด็จตรวจการคณะสงฆ์		๓๒๓		วัน		หรือ		

๑๐		เดือนครึ่ง

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชิรญาณวโรรส		ทรงเป็นสมเด็จ

พระสังฆราชพระองค์แรกที่เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร
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	 การศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวไทยแต่โบราณมานั้น	 	มีเฉพาะในหมู่

ภิกษุสามเณรท่ีเรียกว่า	 	 พระปริยัติธรรม	 	 หรือการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม		

และการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมถือว่าเป็นการเล่าเรียนพระพุทธศาสนาใน	

ภาษาบาลี	 	 ฉะนั้น	 	 จึงเป็นการเล่าเรียนท่ีจ�ากัดอยู่เฉพาะในหมู่ภิกษุสามเณร

ที่เรียนภาษาบาลีเท่านั้น	 	 ส่วนผู้ท่ีไม่ได้เรียนภาษาบาลีก็แทบจะไม่ได้เรียนรู้

พระพทุธศาสนาเลย		ส�าหรับคฤหสัถ์หรือชาวบ้านทัว่ไปนัน้		กไ็ม่ต้องพดูถงึคอื

ไม่ได้เล่าเรียนพระพทุธศาสนาเลย		มแีต่ฟังตามค�าบอกเล่าของพระสงฆ์เท่านัน้		

ด้วยเหตุนี้	 	 คนไทยแม้นับถือพระพุทธศาสนาก็มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา

น้อย		หรือแทบจะไม่รู้อะไรเลย

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นทรงค�าถึงถึงภาวการณ์ของ

พระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้	 	 จึงทรงพระด�าริในอันที่จะพัฒนาการศึกษาพระ	

พุทธศาสนาในประเทศไทยให้ดีขึ้น	 	 ทั้งฝ่ายภิกษุสามเณรและฝ่ายชาวบ้าน

ทั่วไป	 	 ซ่ึงได้ทรงด�าเนินการมาเป็นขั้นตอนตามฐานะหน้าที่ที่จะพึงอ�านวยให้

พระองค์ทรงท�าได้

	 ฉะนั้น	 เมื่อทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 เมื่อ	 พ.ศ.	

๒๔๓๕	 เร่ืองแรกท่ีพระองค์ทรงพระด�าริจัดท�าข้ึนก็คือ	 หลักสูตรสอนพระ

นวกะหรือพระใหม่ในวัดบวรนิเวศวิหาร		ในฐานะพระอุปัชฌาย์		อาจารย์สอน

ตั้งหลักสูตรนักธรรม :
วำงรำกฐำนกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ 

ในประเทศไทย



162

ศิษย์	 	ทรงเรียกว่า	 	 เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาในภาษาไทย	 	ซึ่งเป็นการ

เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลี	 	 เร่ืองที่พระองค์ทรงก�าหนดเป็นหลักสูตร

ให้พระใหม่ได้เรียนก็คือ		ธรรมะ		พุทธประวัติ		และพระวินัย		รวมทั้งให้รู้จัก

แต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมด้วย		ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี		ผู้เรียนก็สนใจ		ผู้เข้า

มาบวชในพระพทุธศาสนามคีวามรู้ความเข้าใจพระพทุธศาสนาดข้ึีน		และได้รับ

ประโยชน์		คอืรู้และน�าเอาค�าสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนนิชวีติได้

ตามสมควร

	 เมื่อทรงเห็นผลดีของการสอนพระพุทธศาสนาในแนวนี้	 	 จึงทรงขยาย	

การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ไปถึงภิกษุสามเณรท่ัวไปด้วย	 	 ซ่ึงเร่ิมขึ้น	

ในวัดบวรนิเวศวิหารก่อนเป็นอันดับแรก	 	 แล้วต่อมาจึงได้แพร่หลายไปยังวัด

อื่นๆ	ด้วย

	 ต่อมาเมื่อทางราชการมีพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารขึ้น	 	 เมื่อ	 พ.ศ.	

๒๔๔๘		(ร.ศ.๑๒๔)		พระภิกษุและสามเณรรู้ธรรมได้รับการยกเว้นการเกณฑ์

ทหาร		ทางราชการจึงขอให้ทางคณะสงฆ์ก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับสามเณรรู้ธรรม		

เพื่อได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		

ในฐานะประธานมหาเถรสมาคมในขณะนัน้		จึงได้ทรงใช้แนวทางของหลกัสตูร

สอนพระนวกะที่ทรงก�าหนดขึ้นใช้ในวัดบวรนิเวศวิหารดังกล่าวนั้นเอง	 	 มา

ก�าหนดเป็นองค์ของสามเณรรู้ธรรม	 	 ส�าหรับสามเณรท่ีควรได้รับการยกเว้น

การเกณฑ์ทหาร		ซึ่งทางราชการก็ยอมรับและได้ใช้สืบมาจนทุกวันนี้

	 ต่อมาก็ทรงพัฒนาองค์ของสามเณรรู้ธรรมขึ้นเป็น	 	องค์นักธรรม		 เมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๕๔

	 หลังจากทรงได้รับมหาสมณุตมาภิเษก	 	 คือ	 พระราชทานสถาปนาเป็น

สมเด็จพระสังฆราช		เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๕๔		(ร.ศ.๑๓๐)		ทรง
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ด�ารงอยูใ่นฐานะองค์พระประมขุแห่งสงัฆมลฑลท่ัวพระราชอาณาจักรแล้ว		กไ็ด้

ทรงปรับปรุงองค์นกัธรรมอกีคร้ังหนึง่เป็น		“นกัธรรมช้ันตรี”		เมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๖		

หลักสูตรนักธรรมจึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้

	 เมื่อทรงต้ังหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีขึ้นแล้ว	 	 ก็ทรงก�าหนดให้เป็น	

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์		หรือภิกษุสามเณรทั่วไป	เริ่มแต่	

พ.ศ.	๒๔๕๗		เป็นต้นมา		นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในคณะสงฆ์ไทย

	 หลักสูตรนักธรรมตรีนั้นประกอบด้วยเนื้อหา	๔	เรื่อง		คือ

	 ๑.		ธรรมวิภาค

	 ๒.		ต�านาน		คือ		พุทธประวัติ

	 ๓.		วินัยบัญญัติ

	 ๔.		เรียงความแก้กระทู้ธรรม

	 จะสังเกตได้ว่า		หลักในการก�าหนดหลักสูตรนักธรรม		ก็คือ		การเรียนรู้

เรื่องพระรัตนตรัย		อันเป็นหลักหรือเป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนานั่นเอง

	 การศึกษาพุทธประวัติ		ก็คือ		การศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้า		หรือ		ศึกษา

พระพุทธคุณ		อันเป็นรัตนะที่	๑

	 การศกึษาธรรมวภิาค		กค็อื		การศกึษาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า		

หรือ		ศึกษาพระธรรมคุณ		อันเป็นรัตนะที่	๒

	 การศึกษาพระวินัยบัญญัติ		ก็คือ		การศึกษาเรื่องพระสงฆ์		หรือ		ศึกษา

พระสังฆคุณ		อันเป็นรัตนะที่	๓

	 เร่ืองของพระรัตนตรัย	 	 เป็นเร่ืองท่ีผู้นับถือพระพุทธศาสนา	 	 ทั้งที่เป็น

บรรพชิตและคฤหัสถ์		ควรศึกษาเรียนรู้		การไม่รู้เรื่องเหล่านี้ก็เท่ากับไม่รู้เรื่อง

พระพุทธศาสนา		การนับถือพระพุทธศาสนาก็คงไม่ได้รับประโยชน์อันใด
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	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นทรงวางแนวในการพัฒนา

หลักสูตรนักธรรมไว้เป็น	 ๓	 ระดับ	 	 คือ	 	 นักธรรมชั้นตรี	 	 นักธรรมชั้นโท			

และนกัธรรมชัน้เอก		โดยอาศยัหลกัการแบ่งภกิษุในพระพทุธศาสนา		๓		ระดบั		

คือ

	 ผู้บวชยังไม่ถึง	๕	พรรษา		เรียกว่า		นวกะ		คือ	ผู้บวชใหม่

	 ผู้บวชเกินกว่า	๕	พรรษา		แต่ไม่เกิน	๑๐	พรรษา		เรียกว่า		มัชฌิมะ		คือ		

ผู้ปานกลาง

	 ผู้บวชเกิน	๑๐	พรรษาขึ้นไป		เรียกว่า		เถระ		คือ		ผู้ใหญ่

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้ทรงด�าริว่า		ผูม้าบวชในพระพทุธ-

ศาสนาควรจะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย		หรือพระพุทธศาสนาให้ลุ่มลึก

ขึ้นไปตามล�าดับ		คือ		

	 พระนวกะ		ผู้บวชยังไม่ถึง	๕	พรรษา		อย่างน้อยควรได้ศึกษาในระดับ

นักธรรมชั้นตรี		เพื่อมีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยพอรักษาตัวได้

	 พระผู้มัชฌิมะ		คือ		ผู้ปานกลาง		บวชเกิน	๕	พรรษา		แต่ไม่เกิน	๑๐		

พรรษา	 	 ควรได้มีความรู้พระธรรมวินัยอย่างน้อยระดับนักธรรมช้ันโท	 	 เพื่อ

ช่วยเหลือแนะน�าผู้อื่นทางพระธรรมวินัยได้ตามสมควร

	 พระผู้เถระ		คือ		ผู้ใหญ่		บวชเกิน	๑๐	พรรษาขึ้นไป		ควรมีความรู้ความ

เข้าใจพระธรรมวินัยระดับนักธรรมชั้นเอก		เพื่อสามารถเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์

สั่งสอนผู้อื่นได้		และเป็นหลักในสังฆกรรมทั้งปวงได้

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		ไม่เพยีงแต่ทรงก�าหนดหลกัสตูร

นักธรรมไว้เป็น	 ๓	 ชั้นเท่านั้น	 	 แต่ได้ทรงพระนิพนธ์ต�าราเรียนส�าหรับใช้เป็น

หลักสูตรในนักธรรมชั้นต่างๆ	อย่างครบถ้วนด้วย
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	 หลักสูตรนักธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นทรงตั้งขึ้น	

ได้เปิดการเรียนการสอนและสอบมาเป็นล�าดับดังนี้

	 	 นักธรรมชั้นตรี		 ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๖		เปิดสอบครั้งแรก			 	

	 	 	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๖

	 	 นักธรรมชั้นโท	 ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๙		เปิดสอบครั้งแรก		

	 	 	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๐

	 	 นักธรรมชั้นเอก	 ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๔		เปิดสอบครั้งแรก		

	 	 	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๕

	 ถงึสมยัพระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหลวงชนิวรสริิวัฒน์	สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า		

ได้ทรงขยายการศึกษานักธรรมไปถึงคฤหัสถ์ด้วย		เรียกว่า		ธรรมศึกษา		มีทั้ง		

๓	 ชั้นเหมือนนักธรรม	 	 เพ่ือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาอย่างทั่วถึง	 	 ธรรมศึกษาได้เปิดให้คฤหัสถ์ศึกษาและสอบมาเป็นล�าดับ

ดังนี้

	 	 ธรรมศึกษาตรี	 เปิดสอบครั้งแรก	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๒

	 	 ธรรมศึกษาโท			 เปิดสอบครั้งแรก	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๓

	 	 ธรรมศึกษาเอก	 เปิดสอบครั้งแรก	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๘

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	พระองค์นัน้ได้เป็นผูว้างแบบแผนในการศกึษา

พระพุทธศาสนาในภาษาไทย	 	 ส�าหรับพุทธบริษัทชาวไทยขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๓๕		และพฒันาแพร่หลายสบืมาจวบจนทกุวนันี	้	ในชือ่ว่า		“นกัธรรม”		

เป็นเวลากว่า	๑๒๘	ปีแล้ว
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ตัวอย่างใบคู่มือนักธรรมประโยค ๑ สามัญและวิสามัญ
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ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นนวกะ
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จัดท�ำเนียบพระอำรำมหลวง :
วำงระเบียบพระอำรำมหลวงเป็นครั้งแรก

	 พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณมาทรงถือเป็นพระราชกิจในอันท่ีจะ

ทรงอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาในทุกด้าน	 	 เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่นมา

โดยตลอด	 	 จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์ใน

ประเทศไทย		แม้ในกฎหมายรัฐธรรมนญูของไทยกม็รีะบุไว้ว่า		พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก

	 ลักษณะการเป็นพุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น	 	 อาจ

สรุปให้เห็นเป็นประเด็นส�าคัญ		คือ

	 ๑.	 เทิดทูนบูชา		คือ		ทรงแสดงออกซึ่งความเคารพสูงสุดต่อพระพุทธ-

ศาสนาในทุกด้าน		จนถึงที่สุดเสด็จออกทรงผนวชในพระพุทธศาสนาชั่วระยะ

เวลาหนึ่ง		เป็นพระราชประเพณีสืบมา

	 ๒	 ปกป้องรักษา		ดงัจะเหน็ได้ว่าแม้ในการพระราชสงคราม		กท็รงอ้างถงึ

พระพุทธศาสนาเป็นอันดับแรกว่า		“ตั้งพระทัยจะรักษาพระพุทธศาสนา		และ

สมณพราหมณาจารย์		อาณาประชาราษฎร		มไิด้คดิเหนือ่ยยากล�าบากพระองค์”

	 ๓.	ปกครองดแูล		ด้วยพระภารกจิในฐานะผูป้กครองดแูล		ท�าให้พระมหา-

กษัตริย์กลายเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ไทยมาแต่โบราณ		จนถึงสิ้นสมัยรัชกาล	
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ที่	๕		แห่งกรุงรัตนโกสินทร์		คณะสงฆ์จึงได้ปกครองกันเองเป็นครั้งแรก		ใน

ยุคที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้น	 	 	 ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช		

ในสมัยรัชกาลที่	๖		แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

	 ๔.	 อปุถมัภ์บ�ารุง		คอื		พระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์ในด้านต่างๆ		เช่น		

พระราชทานปัจจัย	๔		ซึ่งกลายมาเป็นนิตยภัตพระสงฆ์ในเวลาต่อมา		ถวาย

เสนาสนะซ่ึงกลายมาเป็นพระอารามหลวง		ถวายสมณศกัดิซ่ึ์งกลายมาเป็นองค์

ประกอบส�าคัญในการปกครองคณะสงฆ์		เป็นต้น

	 ๕.	 ส่งเสริมพัฒนา	 	คือ	 	ส่งเสริมภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาให้มี

ความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้และความปฏิบัติ	 	 ด้วยการจัดการศึกษา

ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เรียกว่า		การพระปริยัติธรรม		และมีการสอบความรู	้

ที่เรียกว่า	 	สอบสนามหลวง	 	 (คือ	 	สอบในสนามของพระมหากษัตริย์)	 	ขึ้น

เป็นต้น

	 การสร้างวัดถวายสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	 	 เป็นลักษณะหนึ่งของการ

อุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทย	 	 เป็นเหตุให้เกิดมีวัด

ขึ้น	๒	อย่าง		คือ		วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างถวาย		เรียกว่า		วัดหลวง		

หรือ	 	 พระอารามหลวง	 	 วัดที่ชาวพุทธท่ัวไปสร้างถวาย	 	 เรียกว่าวัดราษฎร	์	

วัดทั้ง	 ๒	 อย่างดังกล่าวก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป	 	 แต่มิได้มีการจัดระเบียบ

ลงเป็นแบบแผนที่ชัดเจน	 	 คงเป็นเช่นนั้นมาแต่โบราณ	 	 จนกระทั่งถึงยุค	

กรุงรัตนโกสินทร์

	 กระทัง่	พ.ศ.	๒๔๕๘		ในรชักาลที	่๖		แห่งกรงุรตันโกสนิทร์		สมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชริญาณวโรรส		ซ่ึงด�ารงอยูใ่นฐานะองค์พระประมขุ

แห่งสังฆมณฑล		จึงได้ทรงจัดระเบียบท�าเนียบพระอารามหลวง		เป็นการวาง

ระเบียบเกี่ยวกับพระอารามหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก		เพื่อความสะดวกชัดเจนใน

การปฏิบัติภารกิจต่างๆ		เกี่ยวกับพระอารามหลวง
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	 การจัดระเบียบพระอารามหลวงที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์

นั้นทรงจัดขึ้น		สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 ๑.	 พระอารามหลวง	 	หมายถึง	 	 วัดที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน	 	สมเด็จ

พระราชินี		สมเด็จพระยุพราช		ทรงสร้าง		ทรงปฏิสังขรณ์		และวัดที่บุคคลอื่น

สร้างหรือปฏิสังขรณ์ถวาย		และทรงรับไว้ในความบ�ารุงของแผ่นดิน	

	 ๒.	พระอารามหลวง		มี	๔	ชั้น		คือ		ชั้นเอก		ชั้นโท		ชั้นตรี		และชั้น

สามัญ

	 	 ๒.๑		พระอารามหลวงชั้นเอก		ในกรุงเทพฯ	คือ

	 	 	 -		วัดที่มีเจดีย์สถานส�าคัญ

	 	 	 -		วัดที่บรรจุพระบรมอัฐิ

	 	 	 -		วัดที่มีเกียรติสูง

	 	 	 -		มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ขึ้นไป

	 	 ในหัวเมือง		คือ	

	 	 	 -		วัดที่มีเจดีย์สถานส�าคัญ

	 	 	 -		วัดที่มีเกียรติ

	 	 	 -		เจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะสามัญขึ้นไป

	 	 ๒.๒		พระอารามหลวงชั้นโท		ในกรุงเทพฯ		คือ

	 	 	 -		วัดมีเกียรติ

	 	 	 -		เจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะสามัญขึ้นไป

	 	 ในหัวเมือง		คือ

	 	 	 -		วัดมีเกียรติ

	 	 	 -		เจ้าอาวาสเป็นพระครูชั้นสูงขึ้นไป

	 	 ๒.๓		พระอารามหลวงชั้นตรี		ในกรุงเทพฯ		คือ

	 	 	 -		วัดมีเกียรติ		หรือวัดสามัญ

	 	 	 -		เจ้าอาวาสเป็นพระครูชั้นสูงขึ้นไป
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	 	 ในหัวเมือง		คือ	

	 	 	 -		วัดมีเกียรติ		วัดประจ�าเมือง		หรือวัดสามัญ

	 	 	 -		เจ้าอาวาสเป็นพระครูชั้นต�่าขึ้นไป

	 ๓.	พระอารามหลวง	 	มีค�าแสดงชนิด	 	หรือขนาดของพระอารามหลวง		

เป็น	๔	อย่าง

	 	 ๓.๑	พระอารามทีส่มเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิ		สมเดจ็พระราชนิ	ี	สมเดจ็

พระยพุราช		ทรงสร้าง		ทรงปฏสิงัขรณ์เป็นส่วนพระองค์		เรียกว่า		ราชวรวหิาร

	 	 ๓.๒	พระอารามหลวงที่ทรงปฏิสังขรณ์พระราชทานแก่ผู้อื่น	 	 หรือ

บุคคลอื่นสร้างถวาย		เรียกว่า		วรวิหาร

	 	 ๓.๓	ที่เป็นพระอารามใหญ่โต	 	 เรียกว่า	 	 ราชวรมหาวิหาร	 	 หรือ	

วรมหาวิหาร

	 	 ๓.๔	ที่ไม่เข้าเกณฑ์นี้		เป็นแต่		พระอารามหลวงเฉยๆ

	 ๔.	 พระอารามหลวงชัน้เดยีวกนั		ทัง้ชนดิ		ราชวรมหาวิหาร		ราชวรวหิาร		

วรมหาวหิาร		วรวหิาร		ถอืว่า		มยีศเสมอกนัในชัน้นัน้ๆ		(ค�าว่า		มหา		ทีเ่ตมิเข้า

มานั้น		เป็นเพียงค�าแสดงขนาดของวัดเท่านั้น		ไม่ใช่ค�าแสดงระดับชั้นของวัด)

	 ๕.		ค�าว่า		ราชวรมหาวิหาร		ราชวรวิหาร		วรมหาวิหาร		วรวิหาร		ที่ต่อ

ท้ายชื่อพระอารามหลวงนั้น	 	 ไม่ใช่สร้อยชื่อของวัด	 	 เป็นเพียงค�าแสดงชนิด	

และขนาดของวัด	 	 จึงห้ามไม่ให้ใช้เขียนต่อท้ายช่ือวัด	 	 แต่เป็นค�าท่ีใช้เฉพาะ

ในสัญญาบัตรที่พระราชทานเท่านั้น	 	 กล่าวสั้นๆ	 ก็คือ	 	 เป็นค�าที่ใช้เฉพาะใน

เอกสารของหลวงเท่านั้น

	 ๖.	 พระอารามหลวง		อยู่ในเกณฑ์ได้รับพระราชทานเทียนพรรษา		คือ

พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ		และพระอารามหลวงในหวัเมอืง		ทีม่เีจดย์ีสถาน

ส�าคัญ		และวัดที่ได้รับพระราชทานเป็นพิเศษ
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	 ๗.	พระอารามหลวงที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับพระราชทานกฐินหลวง		คือ

	 	 ๗.๑		พระอารามหลวงทั้งปวง		ในกรุงเทพมหานคร

	 	 ๗.๒		พระอารามหลวง		ชนิด		ราชวรวิหาร		วรวิหาร		ในหัวเมือง

	 	 ๗.๓		วัดที่ได้รับพระราชทานเป็นพิเศษ

	 ๘.	พระอารามหลวงทัง้ปวง		มเีกยีรตใิช้ค�าว่า		พระ		น�าหน้าอาราม		วหิาร		

อุโบสถ		ว่า		พระอาราม		พระวิหาร		พระอุโบสถ

	 ท�าเนียบพระอารามจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก		ตามพระด�าริของสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชริญาณวโรรส		และใช้เป็นแบบสบืมาจวบจนปัจจุบัน
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	 แม้คนไทยจะมีภาษาและอักษรไทยมาแต่โบราณ	 	แต่เมื่อจะเขียนภาษา

บาลีหรือเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา		คนไทยกลับ

นยิมเขยีนด้วยอกัษรขอมมาแต่โบราณเช่นกนั		เป็นเหตใุห้อักษรขอมกลายเป็น

อักษรศักดิ์สิทธิ์		ดังทีี่คนไทยใช้กันสืบมาจนปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		เมื่อครั้งทรงผนวชอยู่		ได้ทรง

พระราชด�าริประดษิฐ์อกัษรอริยกะขึน้เพือ่ใช้เขยีนบาลแีทนอกัษรขอม		นบัเป็น

บคุคลแรกทีส่ร้างรูปอกัษรให้แก่ภาษาบาล	ี	เพราะภาษาบาลเีป็นภาษาทีไ่ม่มรูีป

อักษร		มีแต่เสียง		อักษรอริยกะที่ทรงพระราชด�าริประดิษฐ์ขึ้นนั้น		มีลักษณะ

คล้ายอักษรโรมัน	 	 และมีวิธีการเขียนแบบอักษรโรมัน	 	คือสระอยู่ในบรรทัด

เดียวกับพยัญชนะ		มีทั้งแบบตัวพิมพ์และตัวเขียน		ตัวอย่างเช่น

	

	 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ.

	 อักษรอริยกะนี้		พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		ได้ทรงใช้พิมพ์

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา		เช่น		ปาติโมกข์		คาถาธรรมบท		ท�าวัตรเช้าค�่า		

บาลีไวยากรณ์		เป็นต้น		และใช้แพร่หลายอยู่ในหมู่พระสงฆ์คณะธรรมยุตใน

แบบภำษำไทยท่ีใช้เขียนบำลี แบบพินทุ :
ทรงวิวัฒน์วิธีเขียนบำลีในประเทศไทย
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คร้ังนัน้		แต่เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงลาผนวช		เสดจ็ขึน้

เถลิงถวัลยราชสมบัติ		เป็นรัชกาลที่	๔		แล้ว		การใช้อักษรอริยกะก็พลอยเลิก

ไปในที่สุด		กลับมาใช้อักษรขอมตามเดิม

	 แม้เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิล้ว		พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	

ยังได้ทรงพระราชด�าริแบบอักษรไทยส�าหรับใช้เขียนบาลีขึ้นอีก		เรียกว่า		แบบ

การยุต		คือ

			 พยัญชนะตัวสะกดใส่เครื่องหมาย		์		บนอักษร		ตัดวิสรรชนี	(ะ)	ออก		

	 เสียงนิคคหิต	(	�	)	ไม่ใช้		ง		สะกด		

	 พยัญชนะกล�้า		ใส่เครื่องหมาย		๎		บนอักษร		

	 เช่น		สรณํ  ธัม์โม  ตัส๎มึ

	 การเขียนบาลีแบบการยุตนี้	 	 ได้ใช้พิมพ์และเขียนบาลีมาแต่คร้ังรัชกาล	

	 ที่	๔		สืบมาจนถึงต้นรัชกาลที่	๕

	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ทรงพระกรุณาโปรดให้

จัดพมิพ์พระไตรปิฎก		เป็นเล่มหนงัสอืขึน้เป็นคร้ังแรกในโลกเมือ่	พ.ศ.	๒๔๓๖		

เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษก		ก็ได้ใช้การเขียนบาลีแบบการยุตนี้ในการพิมพ์

พระไตรปิฎกครั้งนั้น		โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย		คือ

	 ตัดเครื่องหมายจุดด�าๆ		ใต้พยัญชนะ		คฺ		ชฺ		ฑฺ		ทฺ		พฺ		ออก

	 นอกนั้นคงเดิมตามแบบการยุต		ดังตัวอย่างดังนี้

	 นโม  ตัส์ส  ภควโต  อรหโต  สัม์มาสัม์พุท์ธัสส

	 การเขียนบาลีแบบนี้	 ได้ใช้ในการพิมพ์และเขียนคัมภีร์ทางพระพุทธ-

ศาสนามาจนถึงต้นรัชกาลที่	๖	

	 ครั้น	พ.ศ.	๒๔๖๒	จะมีการพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี		สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นจึงทรงพระด�าริปรับปรุงแก้ไขวิธีใช้ภาษาไทยเขียน

บาลีใหม่		เพื่อให้สะดวกเรียบร้อยยิ่งขึ้น		เรียกว่า		แบบพินทุ		คือ
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	 -	เลิกใชเ้ครื่องหมาย		์	บนพยญัชนะที่เป็นตัวสะกด		ใช้เครือ่งหมาย		คือ		

จุดด�าๆ		(	•	)		ใต้พยัญชนะตัวสะกดแทน

	 -	เลิกใช้ไม้ผัด	(		ั		)

	 -	เลิกใช้เครื่องหมาย			๎		บทพยัญชนะกล�้า

ดังตัวอย่างดังนี้

	 นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

	 วิธีเขียนบาลีด้วยอักษรไทย	 	 แบบพินทุ	 	 ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้นได้ทรงพัฒนาขึ้นนี้เอง		ที่ได้ใช้กันเป็นที่ยุติสืบมาจนทุกวันนี้.

	 เป็นเวลาเกือบ	๑๐๐	ปี		กว่าคนไทยจะได้มีวิธีเขียนบาลีด้วยอักษรไทย		

ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์นั้นได้ทรงพระด�าริวางเป็นแบบไว้ท่ี

เรียกว่า			แบบพินทุ		
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ระเบียบกำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ :
รูปแบบของกำรเป็นชำวพุทธ

	 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ		หรือประกาศตนว่านบัถอืพระพทุธศาสนา

นัน้		เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัทิีม่มีาแต่คร้ังพทุธกาล		กล่าวคอืผู้ท่ีได้ฟังธรรมของ

พระพุทธเจ้าแล้ว		เกิดความศรัทธาเลื่อมใส		ก็จะประกาศตนเป็นอุบาสก		ถึง

พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต

	 แต่ในเมอืงไทยเรานัน้		คนไทยแต่ละคนกถ็อืว่าตนเองเป็นชาวพทุธต้ังแต่

เกิดจึงไม่มีการประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธ		แม้จะมีบางท่านบางคนท�าบ้าง		แต่

ก็ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่วางเป็นแบบไว้

	 ความนิยมท่ีชาวไทยท�ากันมาแต่โบราณอย่างหนึ่ง	 ก็คือ	 การบวชเณร		

เมื่อลูกหลานเติบโตพอสมควร	 	ก็มักจะให้บวชเณร		 เพื่อเป็นการศึกษาเรียน

รู้พระพุทธศาสนารวมถึงวิชาความรู้อื่นๆ	ที่ตนสนใจด้วย		การบวชเณรอาจจะ

บวชอยู่ช่วงระยะหนึ่งแล้วสึกออกมา		หรืออาจจะบวชอยู่ตลอดจนถึงบวชเป็น

พระเลยก็ได้

	 ความนิยมดังนี้		ได้มีตลอดไปถึงเจ้านายด้วย		เมื่อทรงโสกันต์	(คือโกน

จุก)	แล้ว		ก็จะทรงผนวชเป็นสามเณรชั่วระยะเวลาหนึ่ง		แล้วจึงทรงลาผนวช

ออกมาท�าหน้าที่การงานต่อไป

	 มาถึงสมัยรัชกาลที่	 ๕	 	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 	 ทรงพระกรุณาโปรดให้

พระราชโอรสและเจ้านายบางพระองค์เสดจ็ออกไปทรงศกึษาในยโุรป		ไปตัง้แต่
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ยังทรงพระเยาว์	 	 จึงไม่มีโอกาสทรงผนวชเป็นสามเณร	 	พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเจ้าเกล้าอยูห่วั		จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้มกีารปฏญิาณพระองค์

เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา		ก่อนเสด็จออกไปยุโรป		โดยใช้ค�าแสดงตนเป็น

อุบาสกตามแบบที่ปรากฏอยู่ในพระบาลี

	 ถึง	พ.ศ.	๒๔๖๒		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		จึงได้ทรง

นิพนธ์ระเบียบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะขึ้น		เพื่อใช้เป็นแบบทั่วไป		เพราะ

ยังไม่เคยมีวิธีปฏิบัติเป็นแบบมาก่อน

	 ระเบียบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้นทรงนิพนธ์ขึ้นนั้น		ประกอบด้วยสาระส�าคัญ		คือ

	 ๑.	 ค�าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

	 ๒.	ค�าสมาทานเบญจศีล

	 ๓.	พุทธประวัติ

	 ๔.	 หัวข้อแห่งพระพุทธศาสนา		ส�าหรับพุทธมามกะควรศึกษา

	 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	 	 ก็คือการประกาศตนให้เป็นที่ปรากฏว่า		

เป็นชาวพุทธ	 	 หรือเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา	 	 เท่ากับเป็นรูปแบบของการ

เป็นชาวพุทธที่ดี	 	 ระเบียบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่	 	 สมเด็จพระมหา-	

สมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นทรงวางเป็นแบบแผนไว้นั้น		ได้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ

กันทั่วไปสืบมาจนทุกวันนี้
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พระมงคลวิเสสกถำ :
กำรประยุกต์พุทธธรรมกับกำรเมืองกำรปกครอง

	 เป็นพระราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณอย่างหนึง่		ก็

คอื		การสดบัพระธรรมเทศนาประจ�าวนั		พระมหากษัตริย์จะเสดจ็ออกทรงสดบั

พระธรรมเทศนาทกุวัน		ตามแต่จะทรงก�าหนดว่าเป็นเวลาใด		จึงเป็นหน้าทีข่อง

พระเถรานุเถระทั้งหลายจะต้องท�าหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนา		การทรงสดับ

พระธรรมเทศนาจึงเป็นราชกิจอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทย		ราชกิจนี้ได้

ด�าเนินมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

	 ต่อมา		เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกิจมากจนไม่มีโอกาสที่จะทรง

สดบัพระธรรมเทศนาทกุวนั		ราชประเพณนีีก้ค่็อยเปล่ียนแปลงไป		กระทัง่เกดิ

ประเพณถีวายพระธรรมเทศนาเฉพาะวนัเฉลมิพระชนมพรรษา		ทีเ่รียกว่า		พระ

มงคลวิเสสกถา	 	 ซ่ึงตามปกติก็เป็นหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ถวาย		

หรือสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดให้อาราธนาพระเถระรูปใดเป็นผู้ถวาย

	 การถวายเทศนาพระมงคลวิเสสกถานี้	 	 เร่ิมมีขึ้นในรัชกาลที่	 ๔	 	 ดังท่ี

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นทรงอธิบายไว้ว่า

	 “มงคลวเิสสกถานี	้	เป็นเทศนาพเิศษอย่างหนึง่		ซ่ึงพรรณาพระราชจรรยา	

	 ของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน		เพื่ิอประโยชน์จะได้ทรงพระปัจจเวกขณ์ถึง	

	 แล้ว	 	 เกิดพระปีติปราโมทช์แล้ว	 	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชธรรมนั้นยิ่งๆ			
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	 เป็นการอุปถัมภ์พระราชจรรยาให้ถาวรไพบูล...อันพระเจ้าแผ่นดินย่อม	

	 เป็นที่สูงสุดในมนุษยนิกาย		ยากที่จะมีใครกล้าถวายโอวาทได้จังๆ		ถึง	

	 อย่างนัน้		ผูห้วังประโยชน์ในพระองค์		จึงหาช่องทีจ่ะถวายด้วยอย่างหนึง่	

	 อย่างใด	 	 อันการกล่าวพระราชจรรยานั้น	 	 เป็นอุบายถวายโอวาทอย่าง	

	 ละเมียด	 	 จึงเป็นแบบที่โบราณบัณฑิตได้ใช้มาประการหนึ่ง	 	 เมื่อว่าถึง	

	 การพระศาสนา	 	 ก็เป็นหน้าท่ีของพระธรรมกถึกจะถือเอาโอกาสนั้นๆ			

	 ชักน�าประชุมชนตั้งแต่พระมหากษัตริย์เจ้าเป็นต้นไปให้ตั้งอยู่ในกุศล-	

	 สมาทาน		การเทศนามงคลวิเสสกถา		ก็เกิดขึ้นอนุโลมตามธรรมเนียมนี้			

	 ดังได้ทราบมา		สมเด็จพระสังฆราช	(สา)		วัดราชประดิษฐ์ฯ		แต่ครั้งยัง	

	 เป็น		พระศาสนโสภน		ได้ถวายมาแต่ครั้งรัชกาลที่	๔		ในรัชกาลที่	๕			

	 ก็ได้ถวายมาจนตลอดเวลาของท่าน	 	 เมื่อท่านสิ้นพระชนม์แล้ว	 	 ทรง	

	 อาราธนาให้ข้าพเจ้าถวายต่อมา		เริ่มต้นเมื่อศก	๑๑๙		จนถึงศก	๑๒๙”

	 การถวายเทศนาพระมงคลวิเสสกถา		แต่เดิมมานั้น		ยังไม่มีรูปธรรมที่

ชัดเจน		สุดแต่ผู้ถวายจะเลือกธรรมบทใดมาแสดงถวาย

	 คร้ันสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้ทรงรับหน้าทีด่งักล่าวนีต้ัง้แต่		

พ.ศ.	๒๔๔๓		เป็นต้นมา		จึงได้ทรงวางแบบในการถวายพระมงคลวิเสสกถา		

ว่าควรประกอบด้วยเนื้อหา		๒		ส่วน		คือ

	 ๑.	 ส่วนอัตตสมบัติ	 	 ได้แก่พระราชจรรยา	 	 อันประกอบด้วยพระคุณ

ธรรมประการต่างๆ

	 ๒.	ส่วนปรหิตปฏิบัติ	 	 ได้แก่พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ	 	 ทั้งฝ่าย	

ราชอาณาจักร	 	 และฝ่ายพุทธจักร	 	 เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์		

ตลอดถงึสมณชพีราหมณ์		รวมเรียกว่า		รัฏฐาภปิาลโนบาย	คอื	วธีิการปกครอง

แผ่นดิน
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	 ฉะนั้น		ในภาพรวม		พระมงคลวิเสสกถา		จึงเป็นการพรรณนาถึงการ

ประยุกต์พุทธธรรมกับการเมืองการปกครองขององค์พระมหากษัตริย์	 	ผู้เป็น

องค์พระประมุขของแผ่นดินนั่นเอง

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้วางแบบแผน

ในการถวายเทศนาพระมงคลวิเสสกถา	 	 และได้ถือเป็นแบบปฏิบัติกันสืบมา	

จวบจนปัจจุบัน
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ภำษำและวรรณกรรม :
พระอัจฉริยภำพด้ำนมนุษยศำสตร์

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 	 ทรงได้รับ

ยกย่องว่าเป็นผู้ทรงประสาธน์ความเจริญแห่งวิชาการทางพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย		โดยพระองค์ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ในด้านต่างๆ	ไว้เป็นอันมาก		เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถในอันที่จะ

สั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางและอ�านวยประโยชน์สุขแก่

ประชมุชนได้อย่างถกูต้องเหมาะสม		พระองค์ได้ทรงพยายามหาวธีิทีจ่ะพฒันา

และแก้ไขการศกึษาและการส่ังสอนพระพุทธศาสนาให้ได้ผลดด้ีวยวธีิการต่างๆ		

มาเป็นล�าดับ		ด้วยพระด�าริดังกล่าวนี้เอง		ยังผลให้พระองค์ทรงสร้างผลงาน

ทางภาษาและวรรณกรรมไว้เป็นจ�านวนมาก		เพือ่อ�านวยประโยชน์แก่การศกึษา

และการสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นทรงให้ความส�าคัญแก่การเรียน

ภาษาเป็นอย่างมาก		ดงัทีท่รงอธบิายไว้ว่า		ผูท้ีไ่ด้เรียนภาษาต่างๆ		มากกเ็สมอืน

มีตามีหูมากขึ้น	 	มีทางให้ได้อ่านได้ฟังความต่างๆ	 ได้อย่างกว้างขวาง	 	ก่อให้

เกดิความคดิ		ได้เหน็แบบอย่างต่างๆ	มาก		เป็นทางให้ได้อาศยัเทยีบเคยีงและ

เลอืกสรรเอาสิง่ทีด่มีาใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้		และได้ทรงแนะน�าการเรียนภาษา

ไว้ว่า
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	 “การเรียนภาษานั้น  นักปราชญ์ท่านนิยมเป็น ๓ อย่าง  คือเรียนภาษา 

 ของตัว ๑  เรียนภาษาโบราณ ๑  เรียนภาษาต่างประเทศที่ใช้พูดอยู่ใน 

 ปัจจุบันนี้ ๑  ในภาษา ๓ อย่างนั้น  ภาษาของตนจ�าเป็นจะต้องเรียนให้ 

 รู้ดก่ีอน  เพราะต้องใช้อยูเ่ป็นพ้ืน  และถ้าไม่รู้ด ี เรียนภาษาอืน่กรู้็ได้โดย 

 ยาก  ถึงรู้แล้วจะแปลออกเป็นภาษาของตน  หรือแปลภาษาของตน 

 เป็นภาษาอื่นก็ไม่ได้ดี  การเรียนภาษาโบราณนั้น  เป็นเหตุให้รู้เรื่องและ 

 ขนบธรรมเนยีม  อธัยาศยั  ความคดิอ่าน  ความเชือ่ถอื  วทิยาความรู้   

 เป็นต้น  ของคนโบราณในกาลไกลทีเ่ราเกดิไม่ทัน  ชือ่ว่าเป็นอนัได้ความรู้ 

 เหตุการณ์อันล่วงไปแล้ว  การเรียนภาษาต่างประเทศที่ใช้พูดกันอยู่ใน 

 ปัจจุบันนี้นั้น  เป็นเหตุจะให้รู้เร่ืองขนบธรรมเนียมเป็นต้นของคนต่าง- 

 ประเทศ  เป็นเครื่องบ�ารุงความคิดของเรา  และเป็นเหตุให้การสมาคม 

 กับเขาเพ่ือธุรกิจนั้นๆ ส�าเร็จไปได้โดยสะดวก...  ภาษาโบราณและ 

 ภาษาต่างประเทศนัน้  ยิง่รู้ได้มากเพยีงไร  กย็ิง่ดเีพยีงนัน้... ภาษาโบราณ 

 อันใดเป็นแดนเกิดแห่งภาษาของตัวเองควรเรียนภาษานั้น  ภาษาต่าง- 

 ประเทศอันใดที่ใช้ได้ในที่นั้นๆ มาก  และแสดงวิทยาความรู้มาก  คน 

 ภาษาใดเกี่ยวข้องกันมาก  ควรเรียนภาษานั้น”

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 	 ในส่วนพระองค์เองจึงทรงศึกษาภาษาต่างๆ	 จน

ทรงรอบรู้หลายภาษา		คือ		ภาษาบาลี		ภาษาสันสกฤต		ภาษาอังกฤษ		ภาษา

ฝรั่งเศส		นอกจากจะทรงศึกษาด้วยพระองค์เองแล้ว	 	ยังทรงส่งเสริมให้พระ

ภิกษุสามเณรให้ศึกษาภาษาต่างๆ		ตามความสามารถของตนๆ	อีกด้วย

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		นบัว่าทรงเป็นปราชญ์ทางภาษา

บาลีที่ส�าคัญพระองค์หนึ่งของไทย		ด้วยพระปรีชาทางบาลี		จึงท�าให้พระองค์

สามารถปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น		

โดยทรงให้เลกิใช้คมัภร์ีบางคมัภร์ีเป็นหลกัสตูร		เพราะมคีวามไม่เรียบร้อยทาง
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ไวยากรณ์และทางเนื้อหา		ทรงหาทางแก้ไขการเรียนภาษาบาลีให้ง่ายขึ้น		โดย

ทรงแต่ง		ตําราบาลีไวยากรณ์		ขึ้น		๖		เล่ม		ส�าหรับให้ผู้เรียนและผู้สอนภาษา

บาลีใช้เป็นคูม่อืในการเรียนการสอนได้ง่ายและสะดวกขึน้		ต�าราบาลไีวยากรณ์

ดงักล่าวนีไ้ด้อ�านวยประโยชน์แก่การศกึษาบาลใีนประเทศไทย		เฉพาะอย่างยิง่	

ในการศึกษาของพระภิกษุสามเณร	 	 และได้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของ	

พระสงฆ์สืบมาจนทุกวันนี้

	 ในด้านผลงานพระนพินธ์ภาษาบาล	ี	สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์

นั้น	 	ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้จ�านวนมาก		 เช่น		ราชปฺปเวทนํ  มหาสมณปฺปเวทนํ  

กถาปฏฺปนํ  อกฺขรวิธานํ	 	 ซ่ึงปรากฏอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาและปกรณ์วิเสส

ทั้งหลาย	 	 ส�าหรับบทพระนิพนธ์ภาษาบาลีท่ีเป็นที่รู้จักกันท่ัวไป	 	 เพราะเป็น	

บทสวดที่นิยมสวดในการสวดพระปริตร		เจ็ดต�านาน		สิบสองต�านาน		ก็คือ		

บท		นมการสิทฺธิคาถา		ที่ขึ้นต้นด้วยค�าว่า		โย  จกฺขุมา  ฯลฯ

	 นอกจากพระนิพนธ์ภาษาบาลีแล้ว		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์

นั้นยังทรงได้พัฒนาวิธีการเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรไทย	 	 ดังที่ใช้กันอยู่ใน

ประเทศไทยปัจจุบัน		เรียกว่า		แบบพินทุ		คือใช้จุดบอดเป็นเครื่องหมายใต้

พยัญชนะที่ไม่มีสระอาศัย	 	 หรือพยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกด	 	 ดังที่ใช้เขียนและ

พิมพ์ภาษาบาลีอยู่ในปัจจุบัน		แบบอักษรไทยส�าหรับเขียนภาษาบาลีที่เรียกว่า		

แบบพนิท	ุ	นี	้	ได้ใช้ในการพมิพ์คมัภร์ีอรรถกถา		เมือ่	พ.ศ.	๒๔๖๒		ในรัชกาล	

ที่	๖		เป็นครั้งแรก		และได้ใช้สืบมาจนทุกวันนี้

	 ในด้านภาษาสันสกฤต		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		ก็ทรง

พระปรีชาอย่างลึกซึ้ง		ดังจะเห็นได้จากงานพระนิพนธ์ที่ทรงแปลพระสูตรฝ่าย

มหายานจากต้นฉบบัภาษาสนัสกฤต		เช่น		วชัรัจเฉทกิาสตูร		เป็นต้น		นอกจาก

นี้	 	ยังทรงใช้ความรู้ภาษาสันสกฤตช่วยในการท�าความเข้าใจและอธิบายภาษา
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บาลีให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น		ดังจะเห็นได้ในพระนิพนธ์เรื่อง		“วิธีใช้อักษรใน

ภาษามคธเทียบกับภาษาสํสฺกฺฤต”		เป็นต้น

	 ภาษาบาลีและสันสกฤตนั้น	 	 พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นภาษาโบราณ	 ๒		

ภาษาที่คนไทยควรศึกษา	 	 เพราะภาษาไทยของเราออกมาจาก	 ๒	 ภาษานั้น	

เป็นอันมาก

	 ส�าหรับภาษาองักฤษนัน้		สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้		กท็รง

พระปรีชาสามารถเป็นอย่างดแีละเป็นภาษาต่างประเทศทีพ่ระองค์ทรงสนบัสนนุ

ให้พระภิกษุสามเณรศึกษา		โดยได้ทรงจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนในมหา-

มกฏุราชวิทยาลยัในคร้ังกระนัน้		นอกจากจะจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนแล้ว		

พระองค์เองยงัได้ทรงแต่งต�าราเรียนภาษาองักฤษเพือ่เป็นคูม่อืในการเรียนของ

นกัเรียนในมหามกฏุราชวิทยาลยัด้วยเรียกว่า		“แว่นอังกฤษ”		ซ่ึงทรงเร่ิมนพินธ์

ขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๙		(ร.ศ.๑๑๕)		แล้วโปรดให้พิมพ์แจกนักเรียนเป็นตอนๆ		

เพื่อประกอบการเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษที่โปรดให้ตั้งขึ้นในมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๒	(ร.ศ.๑๑๘)		พระนิพนธ์เรื่อง		“แว่นอังกฤษ”			

จึงเป็นต�าราเรียนภาษาอังกฤษเล่มแรกๆ	 	ที่แต่งโดยคนไทยเมื่อ	 ๑๐๐	กว่าปี

มาแล้ว

	 ส่วนผลงานพระนิพนธ์ในภาษาไทยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		

พระองค์นั้น		มีเป็นจ�านวนมากทั้งในทางคดีธรรมและคดีโลก		โดยเฉพาะใน

ทางคดีธรรมนั้นทรงเอาพระทัยใส่เป็นพิเศษ		เพราะทรงถือว่า		หนังสือแสดง

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนานัน้		มคีวามส�าคญัท้ังต่อการศกึษาและการสัง่สอน

พระพทุธศาสนา		ดงัทีท่รงอธิบายไว้ในวตัถปุระสงค์ข้อหนึง่ของการตัง้มหามกฏุ-	

ราชวิทยาลัยความว่า

	 “การที่ประชุมชนจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนมีอยู่ ๓ ทาง  คือ   

 ด้วยการฟังพระธรรมเทศนา  ด้วยการสนทนาธรรม  และด้วยการอ่าน 

 หนังสือแสดงค�าสอนทางพระพุทธศาสนา
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 พระธรรมเทศนาทีจ่ดัขึน้ตามวดั  กไ็ด้ฟังเฉพาะผูเ้ข้าวดั  ส่วนพระธรรม- 

 เทศนาตามงานต่างๆ ก็มักเป็นเร่ืองซ�้าๆ ตามความนิยมท่ีเกี่ยวกับงาน 

 นัน้ๆ  ไม่ค่อยได้ฟังเร่ืองทีแ่ปลกออกไป  หรือบางทีกเ็ป็นเร่ืองนทิานหรือ 

 ชาดกเสยีเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงทรงเห็นว่าไม่ให้ความรู้อะไรทีเ่ป็นสาระในทาง 

 พระศาสนา

 การสนทนาธรรม  ทรงเห็นว่าเป็นวิธีเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ดีวิธีหนึ่ง   

 เพราะเป็นโอกาสได้ซักถามในข้อที่ผู้สนทนาสงสัยไม่เข้าใจ  แต่มักหา 

 ผู้น�าการสนทนาที่มีความรอบรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ยาก

 การอ่านหนงัสอื  ทรงเห็นว่าเป็นทางท่ีจะให้ได้ความรู้ความเข้าใจพระพทุธ- 

 ศาสนาดกีว่าวธีิอืน่  เพราะมเีวลาให้ไตร่ตรองจนเข้าใจได้ชดัเจน  แม้อ่าน 

 แล้วลืมเสีย  ก็สามารถมาอ่านทบทวนใหม่ได้”

	 ด้วยพระด�าริดังกล่าวแล้ว		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		จึง

ได้ทรงทุ่มเทเวลาแห่งพระชนมชีพรจนาต�าราและหนังสือทางพระพุทธศาสนา

ในรูปแบบต่างๆ		ไว้เป็นจ�านวนมาก

	 งานพระนิพนธ์ในภาษาไทยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 	 พระองค์

นั้น		หากกล่าวโดยจ�านวนเรื่องก็มีเกือบ	๔๐๐	เรื่อง		หากแบ่งเป็นประเภทตาม

ลักษณะงานพระนิพนธ์ก็มีดังนี้

	 -	ต�าราบาลีไวยากรณ์		 ๖	 เล่ม

	 -	ต�าราหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก		 ๑๒	 เล่ม

	 -	พระธรรมเทศนา		 ๗๕	 กัณฑ์

	 -	พระโอวาทและธรรมกถา		 ๒๒	 เรื่อง

	 -	ธรรมคดีเบ็ดเตล็ด		 ๔๑	 เรื่อง

	 -	การศึกษา		 ๓๖	 เรื่อง

	 -	ประวัติศาสตร์-โบราณคดี		 ๒๒	 เรื่อง
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	 -	อักษรศาสตร์		 ๑๑	 เรื่อง

	 -	การคณะสงฆ์		 ๗๑	 เรื่อง

	 -	เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์		 ๗	 เรื่อง

	 -	ภาษาบาลี		 ๑๓	 เรื่อง

	 -	ทรงแปลพระสูตร		 ๔๗	 สูตร

	 -	ทรงวรรณนาพระสูตร	(อธิบาย)		 ๒๑	 สูตร

	 -	ทรงช�าระคัมภีร์บาลี		 ๑๓	 คัมภีร์

					 ลกัษณะส�าคญัของพระนพินธ์ดงักล่าวเหล่านี	้	กค็อื		ได้ทรงวางแบบแผน

เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาในด้านต่างๆ		ไว้อย่างละเอยีดถีถ้่วนเพือ่ประโยชน์แก่

การศึกษาและการปฏิบัติของอนุชนคนรุ่นหลัง

	 นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 	 ยังมีพระนิพนธ์อีกประเภทหนึ่ง	 	 คือ		

ลายพระหัตถ์	(จดหมาย)	จ�านวนนับพันฉบับ		ที่แสดงให้เห็นถึงพระด�าริริเริ่ม

และการพฒันาแก้ไขเพือ่ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมอืง		ซ่ึงสมเดจ็พระมหา-

สมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นได้ทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์สร้างสรรค์ขึ้นและได้ใช้เป็น

แบบอย่างในด้านต่างๆ		สืบมาจนทุกวันนี้
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สงฺฆปิตโร สงฺฆปรินำยโก :
ทรงเป็นพระสังฆบิดรและผู้น�ำรอบด้ำน

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า		กรมพระยาวชริญาณวโรรส		ทรงเร่ิมมบีทบาท

ทางคณะสงฆ	์ 	 มาต้ังแต่ก่อนท่ีจะทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร	 	 และได้ทรงมี

บทบาทมากขึ้นเป็นล�าดับตามอ�านาจหน้าที่จนตลอดพระชนมายุของพระองค์

	 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้ทรงแบ่งภารกจิของพระสงฆ์เป็น		

๓	ด้านคือ

	 การศึกษา

	 การพระศาสนา

	 การคณะ

	 ด้านการศึกษา		หมายถึงการท�าหน้าที่ทางการศึกษา		ทั้งการศึกษาของ

คณะสงฆ์และการศึกษาของราษฎรทั่วไป

	 ด้านการพระศาสนา	 	 หมายถึงการท�าหน้าที่ด้านการเผยแผ่	 	 และการ	

สัง่สอนพระพทุธศาสนา		ทัง้การสัง่สอนภกิษุสามเณร		และการสัง่สอนประชาชน

ทั่วไป		รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ

	 ด้านการคณะ	 	 หมายถึงการท�าหน้าท่ีทางการปกครองภิกษุสามเณรให้

เรียบร้อย		รวมทั้งการท�าหน้าที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ด้านต่างๆ
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	 ในการปฏบัิตพิระกรณยีะต่างๆ	ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์

นั้น	 	 ก็ทรงด�าเนินการอยู่ในกรอบของภารกิจ	 ๓	 ด้านดังกล่าวนี้	 	 และพระ	

กรณียะแต่ละด้านล้วนต้องทรงพระด�าริริเร่ิมขึ้นมาใหม่เกือบจะทั้งนั้น	 	 แต่

กระนั้น		ก็จะสังเกตได้ว่า		พระด�าริในการทรงงานด้านต่างๆ		ของสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นด�าเนินไปใน	๓	ลักษณะ		คือ

	 ๑.	 ทรงปฏิรูป	 	 คือ	 	 บางเร่ืองที่ของเดิมมีอยู่แล้ว	 	 แต่ยังไม่ถูกต้อง	

เหมาะสม		ก็ทรงปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ๒.	ทรงปฏวิติั		คอื		บางเร่ืองทีข่องเดมิมอียูแ่ล้ว		แต่ยงัไม่ถกูต้องเรียบร้อย		

ก็ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง		เช่น		เลิกวิธีเก่า		ทรงพระด�าริวิธีใหม่ขึ้น

มาแทน

	 ๓.	ทรงพระด�าริขึ้นใหม่		คือ		บางเรื่องที่ไม่มีใครเคยคิดเคยท�ามาก่อน		

แต่ทรงเห็นว่า	 	 เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ก็ทรงพระด�าริริเริ่มขึ้น	 	 เพื่อเป็นแบบ

อย่างสืบไป

	 ตลอดพระชนมชีพของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้น		ได้ทรง

ทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่พระพุทธศาสนาและ

คณะสงฆ์		ตลอดถึงชาติบ้านเมืองเพียงไรนั้น		หากจะบรรยายก็คงยืดยาว		วิธี

ที่น่าจะกระจ่างชัดในตัวเองก็คือ	 	 น�าพระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติเป็นรายปีมา

แสดงให้เห็นไปตามล�าดับอย่างย่อๆ		ดังนี้

พ.ศ.	๒๔๓๒

	 -	รจนาหนังสือเรื่อง		สิงคาลธรรม

พ.ศ.	๒๔๓๓

	 -	รจนาหนังสือเรื่อง		อุปาสกปฏิบัติ

พ.ศ.	๒๔๓๔

	 -	ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดการปกครองคณะสงฆ์		(ในแหลมมะลายู)

	 -	รจนาหนังสือ		พุทธานุพุทธประวัติ
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พ.ศ.	๒๔๓๕

	 -	ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร

	 -	ตั้งหลักสูตรสอนพระใหม่วัดบวรนิเวศวิหาร

	 -	รจนาหนังสือ		นวโกวาท

พ.ศ.	๒๔๓๖

	 -	ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย

	 -	ตั้งโรงเรียนหนังสือไทย		ของมหามกุฏราชวิทยาลัย

	 -	รจนาต�าราบาลีไวยากรณ์	๖	เล่ม

พ.ศ.	๒๔๓๗

	 -	ออกนิตสาร		ธรรมจักษุ		นิตยสารพระพุทธศาสนาฉบับแรกของไทย

พ.ศ.	๒๔๓๙

	 -	รจนาต�าราเรียนภาษาอังกฤษ		“แว่นอังกฤษ”

พ.ศ.	๒๔๔๐

	 -	ตั้งโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ.	๒๔๔๑

	 -	อ�านวยการจัดการศึกษาหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักร		เป็นเวลา	๕	ปี

พ.ศ.	๒๔๔๒

	 -	รจนาหนังสือ		อุปาสกปฏิบัติ

พ.ศ.	๒๔๔๕

	 -	 ทรงด�าเนนิการตัง้พระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์		ร.ศ.๑๒๑			

	 	 (พ.ศ.	๒๔๔๕)

	 -	 รจนาหนงัสอืพระพทุธศาสนาส�าหรับเยาวชน		“เบญจศลี		เบญจธรรม”

พ.ศ.	๒๔๔๗

	 -	 ตัง้ธรรมเนยีมนมสัการพระปฐมเจดย์ีประจ�าปี		วนัแรม	๑๒	เดอืน	๑๒
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พ.ศ.	๒๔๔๘

	 -	 ตั้งหลักสูตรองค์ของสามเณรรู้ธรรม		ส�าหรับสามเณรที่ควรได้รับการ	

	 	 ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

	 -	 พระมติเรื่อง		การศึกษาของกุลบุตร

พ.ศ.	๒๔๕๓

	 -	 รับถวายมหาสมณุตมาภิเษก

พ.ศ.	๒๔๕๔

	 -	 เริ่มปรับปรุงหลักสูตรพระปริยัติธรรม		ทดลองสอบประโยค	๑		ด้วย	

	 	 วิธีเขียน

	 -	 จัดการปกครองคณะกลาง

	 -	 ออกแบบตราต�าแหน่งคณะสงฆ์

พ.ศ.	๒๔๕๕

	 -	 แนะน�าเรื่องการศึกษาและการพระศาสนาแก่เจ้าคณะมณฑล

	 -	 จัดท�าเนียบสมณศักดิ์ใหม่

	 -	 รจนาหนังสือ		หัวใจสมถกัมมัฏฐาน

	 -	 เพิ่มหลักสูตรเปรียญ	๓	ประโยค		(เพิ่มความรู้องค์นักธรรม)

	 -	 รจนาหนังสือ		พุทธประวัติ

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์		ครั้งที่	๑		ในมณฑลปักษ์ใต้	๗	จังหวัด

พ.ศ.	๒๔๕๖

	 -	 ตั้งหลักสูตร		นักธรรมชั้นตรี

	 -	 จัดหลักสูตรเปรียญธรรม		(คือ		โยงนักธรรมเข้ากับเปรียญ)

	 -	 รจนาหนังสือ		วินัยมุข	เล่ม	๑		(ส�าหรับนักธรรมชั้นตรี)

	 -	 จัดระเบียบเจ้าคณะมณฑล

	 -	 ออกหนังสือ		แถลงการคณะสงฆ์

	 -	 จัดระเบียบพัดยศสมณศักดิ์
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	 -	 วางระเบียบอัตรานิตยภัตรส�าหรับพระสงฆ์

	 -	 จัดระเบียบอธิกรณ์ชั้นฎีกา

	 -	 วางระเบียบท�าบัญชีถวายพระราชกุศลในพระกฐินหลวง

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์		ครั้งที่	๒		ในมณฑลฝ่ายเหนือ	๑๑	จังหวัด

	 -	 ธรรมเนียมตั้งพระอุปัชฌาย์

	 -	 วิธีค�านวณวิสาขบูชา		มาฆบูชา		และเข้าพรรษา

	 -	 การใช้เวลาตามสุริยคติและระเบียบที่จะใช้

	 -	 แบบบอกศักราชประจ�าวัน

	 -	 แบบบอกศักราชเทศน์ในวันธรรมสวนะ

	 -	 แบบถวายอติเรก

	 -	 วิธีค�านวนอธิกทิน*

พ.ศ.	๒๔๕๗

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ครั้งที่	๓		ในมณฑลฝ่ายเหนือ	๖	จังหวัด

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ครั้งที่	๔		ในมณฑลกรุงเก่า	๔	จังหวัด

	 -	 วินิจฉัยวิธีปฏิบัติต่อพระเจดีย์และพระพุทธรูปช�ารุด

พ.ศ.	๒๔๕๘

	 -	 จัดการศึกษาของส�านักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

	 -	 วางระเบียบการเรียนและหลักสูตรของส�านักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

	 -	 โครงการจัดโรงเรียนหนังสือไทยวัดบวรนิเวศวิหาร		เป็นโรงเรียน

	 	 เชลยศักดิ์	ประเภทประจ�า

	 -	 เลิกแปลบาลีด้วยปาก		ใช้เขียนแทน

	 -	 จัดระเบียบพระอารามหลวง

	 -	 แก้วิธีขอพระราชทานเขตพัทธสีมา

	 -	 จัดคณะมณฑลขึ้นคณะปักษ์

	 -	 ออกระเบียบหนังสือสุทธิ

*	ปัจจุบันใช้ค�าว่า	อธิกสุรทิน
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	 -	 ระเบียบแสดงความเคารพของภิกษุ

	 -	 แก้ไขวิธีบรรพชาอุปสมบทคณะธรรมยุต

	 -	 ค�าบอกอนุศาสน์คณะธรรมยุต	

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์	ครั้งที่	๕		ในมณฑลราชบุรี	๕		จังหวัด

พ.ศ.	๒๔๕๙

	 -	 ตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท

	 -	 เปลี่ยนชื่อ		คณะเมือง		เป็น		จังหวัด

	 -	 วิธีไต่สวนความผิดของลูกคณะลูกวัด

	 -	 ก�าหนดเขตพระอุปัชฌาย์

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์		ครั้งที่	๖		ในมณฑลปราจีนบุรี	๙		จังหวัด

	 -	 เสด็จตรวจการคณะสงฆ์		ครั้งที่	๗		ในจังหวัดสุพรรณบุรี		และอื่นๆ		

	 	 ๕	จังหวัด

พ.ศ.	๒๔๖๐

	 -	จัดระเบียบชั้นเปรียญ

	 -	ออกแบบพัดนักธรรม

	 -	รจนาหนังสือ		ธรรมวิภาค		ปริเฉจที่		๒		(ส�าหรับนักธรรมชั้นโท)

	 -	เปลี่ยนชื่อคณะแขวงเป็นอ�าเภอ

	 -	เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ครั้งที่	๘		ในมณฑลพิษณุโลก	๕	จังหวัด

พ.ศ.	๒๔๖๑

	 -	 ห้ามมิให้อุปสมบทคนไม่มีใบอนุญาตในราชการ

พ.ศ.	๒๔๖๒

	 -	รจนาหนังสือ		อนุพุทธประวัติ

	 -	ระเบียบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
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ระเบียบปฏิบัติเบ็ดเตล็ด

	 -	 หน้าที่และอ�านาจแห่งรองเจ้าอาวาส

	 -	 ระเบียบจัดกรรมการคณะจังหวัด

	 -	 แบบใบตราตั้งเจ้าคณะต่างๆ

	 -	 ระเบียบการถวายอดิเรก

	 -	 ตัวอย่างเรื่องรายงานตรวจการคณะสงฆ์มณฑล

	 -	 พิธีสวดภาณวารและพุทธาภิเษก

	 -	 ระเบียบการสมาคมกับต่างนิกาย

	 -	 การนับวันเดือนปีในการอุปสมบท

	 -	 จ�านวนพระสงฆ์ในสังฆกรรม

	 -	 ธรรมเนียมในการปกครองคณะสงฆ์

	 -	 ธรรมเนียมบวชนาคหลวง

	 -		ธรรมเนียมปฏิสังขรณ์วัดหลวง

	 -		ธรรมเนียมการบวชเณร

	 -		ธรรมเนียมรับเสด็จ

	 -		ธรรมเนียมการบวช

	 -		ธรรมเนียมกรวดน�้า

	 -		แบบค�าสอนนาค

	 -		แบบถวายเทศนาพระมงคลวิเสสกถา

	 วธีิบริหารงานของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นัน้อกีทางหนึง่นอก

เหนือไปจากพระกรณียกิจดังกล่าวมานี้	 	ก็คือ	 	ทรงสั่งการด้วยลายพระหัตถ์		

ที่เรียกว่า		พระมหาสมณศาสน์		ถึงบุคคลต่างๆ	ในหน้าที่การงานต่างๆ		ดังที่

ทรงบันทึกไว้ว่า
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	 โดยเฉลีย่เท่ากบัทรงมลีายพระหตัถ์		หรือเขยีนจดหมายวนัละ		๒		ฉบับ		

เพราะฉะนั้น	 	 ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 พระองค์นั้นจึงมี

จ�านวนมากมายมหาศาล		และน่าศึกษายิ่ง

	 กล่าวได้ว่า		สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ		พระองค์นั้นทรงด�าเนินพระองค์

อยู่ในภาวะท่ีพระบรมศาสดาเรียกว่า	 	 สงฺฆปิตโร สงฺฆปรินายโก	 	 ผู้เป็น	

สังฆบิดร		เป็นสังฆปริณายก		คือ		ผู้น�ารอบด้านของคณะสงฆ์อย่างแท้จริง





ISBN		 :	978-616-577-912-8

ที่ปรึกษา	 :	สมเด็จพระวันรัต	(จุนท์	พฺรหฺมคุตฺโต)

	 	 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

บรรณาธิการ	 :	พระราชญาณปรีชา	(สมจิตต์	อภิจิตฺโต)

	 	 พระราชมุนี	(ฉลอง	ชลิตกิจฺโจ)

	 	 พระมหา	ดร.ธวัชชัย	ปญฺญาชโย	ป.ธ.๙

	 	 พระมหาวโรตม์	ธมฺมวโร

	 	 รองศาสตราจารย์สุเชาวน์	พลอยชุม

จัดพิมพ์โดย	 :	วัดบวรนิเวศวิหาร

จํานวนพิมพ์	 :	๓,๐๐๐	เล่ม

ปีที่พิมพ์	 :	พ.ศ.	๒๕๖๔

พิมพ์ที่	 :	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โรงพิมพ์สุรวัฒน์
	 	 เลขที่	๘๓/๓๕-๓๙	ซอยข้างวัดตรีทศเทพ	ถนนประชาธิปไตย
	 	 แขวงบ้านพานถม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐
	 	 โทร.	๐๒-๒๘๑-๘๙๐๗,	๐๒-๒๘๒-๓๒๗๑		โทรสาร	๐๒-๒๘๑-๔๗๐๐
	 	 นายวัฒนา	สุรมังกรวงศ์	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 E-mail:	surawat_2007@hotmail.com	,	Line	ID:	surawat2528

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
กับศตวรรษแห่งกำรพัฒนำ


