อปฺป วต ชีวิตํ อิทํ โอรํ วสฺสสตาป มิยฺยติ
โย เจป อติจฺจ ชีวติ อถโข โส ชรสาป มิยฺยติ ฯ
ชีวิตนี้นอยหนอ มนุษยยอมตายภายในรอยป
แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป
มนุษยผูนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล.
ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส (๒๙/๑๔๑/๑๘๑)

๑๙๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ, รศ.ดร.,น.ธ.เอก,ป.ธ.๓)
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตยที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑

สารบัญ
หมายรับสั่ง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กำหนดการ
พุทฺธิสารโสภณเถราภิถุติคาถา
คำไวอาลัย
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต)
พระธรรมวิสุทธาจารย
พระเทพวัชรเมธี
พระราชวัชราภรณ
พระราชธีรสารมุนี
พระปริยัติสารเมธี
คณะสงฆและอุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม
สำนักนารีพรต
นายโกศล สุนทรพฤกษ
ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ศาสตราจารย ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน
รองศาสตราจารย ดร. สันชัย อินทพิชัย
คุณยายบุษบา ศิรมลพิวัฒน
Dr. Harish Sharma
The Buddhist Association Chandigarh
คำปรารภ
ประวัติวัดมัชฌันติการาม
ประวัติพระพุทธิสารโสภณ
พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระพุทธิสารโสภณ
๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๔
๗
๘
๑๐
๑๒
๑๒
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๕
๓๗
๔๗
๕๙

ผลงานของพระพุทธิสารโสภณ
พระพุทธิสารโสภณกับโครงการสรางสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง
วัดมัชฌันติการาม
พระพุทธิสารโสภณกับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
พระพุทธิสารโสภณกับภารกิจในตางประเทศ
พระพุทธิสารโสภณกับการแสดงพระธรรมเทศนา
พระธรรมเทศนา ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน
๑. พระธรรมเทศนาสัตตมวาร ๗ วัน
โดยพระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส
๒. พระธรรมเทศนาปญญาสมวาร ๕๐ วัน
โดยพระพรหมวชิรากร วัดราชผาติการาม
๓. พระธรรมเทศนาสตมวาร ๑๐๐ วัน
โดยพระธรรมวชิรมุนี วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ภาพพวงหรีด
รายนามเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระพุทธิสารโสภณ
รายนามเจาภาพสรางเมรุชั่วคราวและดอกไมประดับ
ในการบำเพ็ญกุศลศพ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ)
คณะกรรมการจัดงาน
ประมวลภาพอดีตแหงความทรงจำพระพุทธิสารโสภณ
คณะผูจัดทำหนังสือ

๖๖
๖๖
๙๐
๙๖
๑๐๘
๑๓๐
๑๔๐
๑๕๗
๑๖๖
๑๗๓
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๙
๑๙๖

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๓

๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๕

๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช กตปุ ฺ โ ) อายุ ๗๑ พรรษา ๕๐ อดี ต เจ า อาวาส
วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไดถึงแกมรณภาพดวยโรค
มะเร็งทอน้ำดี ระยะแพรกระจาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน เมื่อวันจันทรที่ ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๑๗.๐๙ น.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ไดทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพพรอมดวยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ หีบทองทึบประกอบศพ
และในวาระสุดทายทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ )
ณ เมรุชวั่ คราววัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตยที่
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนหาที่สุด
มิได หากพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) หยั่งทราบดวยญาณวิถีทางใดทางหนึ่ง ก็จะพึง
มีจิตยินดีเปนอยางยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งใน
ครั้งนี้
คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม ขอพระราชทานวโรกาสถวายพระพรดวยความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันลนพนอยางหาที่สุดมิ ได และจักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณนี้ ไวเปน
สรรพสิริมงคล ตลอดกาลนาน
ขอถวายพระพร
คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๗

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ณ เมรุชั่วคราววัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. - เชิญหีบศพจากศาลาฯ แลวเชิญตั้งบนจิตกาธาน ณ เมรุชั่วคราว
วัดมัชฌันติการาม
เวลา ๑๗.๐๐ น. - กองทุนเพื่อพระสังฆาธิการกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต)
บำเพ็ญกุศล
- พระสงฆวัดมัชฌันติการาม ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต
(พระสงฆวัดมัชฌันติการาม)
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ (พระมหาบุญไทย ปฺุมโน)
- พระสงฆสวดพระอภิธรรม (พระสงฆวัดมัชฌันติการาม)
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ (พระราชปริยตั วิ มิ ล (สายัณห ปฺาวชิโร))
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๕.๐๐ น. - พระสงฆสมณศักดิ์ ๗๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. - พระสงฆสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจารณาผาไตรบังสุกุล
- พระราชทานเพลิงศพ
๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระสงฆสมณศักดิ์ ๓ รูป บังสุกุลอัฐิ รับภัตตาหารสามหาบ
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนตฉลองอัฐิ
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
จึงกราบเรียน เรียน ทานพระเถรานุเถระ พระภิกษุ-สามเณร คณะศิษ ยานุศิษ ย
พุทธศาสนิกชนที่เคารพคุนเคยในพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดทราบโดยทั่วกัน

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๙

พุทฺธิสารโสภณเถราภิถุติคาถา

ปฐยาวัตร

เถโร สุปฏิปนฺโนติ
ราชทินฺเนน นาเมน
มหาเตโช มหุสฺสาโห
เอโส มชฺฌนฺติการาเม

วสันตดิลก

เถโร อุปายกุสโลธยติปฺปธาโน
เตโชติ สฺวหยวโรกตปฺุนาโม
อาจารสีลปริโยทปนปฺปธาโน
สฺวากฺขาตธมฺมวินเย อติสปฺปติสฺโส
สนฺตุฏิตาสุภรตาทิคุณปฺปยุตฺโต
สิสฺเสสุ พฺรหฺมสทิโส กรุณาวิหารี
ปุตฺเต ปตาริว ยตี อนุสาสมาโน
สพฺพตฺถสงฺคหมกาสิ ทยาลุ เตสํ

อินทรวิเชียร

เสฏโ สโต เสขิยสํวุโต โส
อุสฺสาหวา สาสนกิจฺจการี
สิปฺป วิหาเร นวกมฺมายี
สิกฺขาอุปตฺถมฺภกโรนิพทฺธํ
สพฺเพสมตฺถาย หิตานุกมฺป
เตสํ สทา อาสิ ปโย มนาโป
เมตฺตาทิยุตฺตํ สุกตาธิการํ
สกฺกจฺจมคฺคํ ตมนุสฺสรามาติ ฯ

๑๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

โย พุทฺธิสารโสภโณ
วิสฺสุโต พุทฺธสาวโก
กตปฺุโ สุสํวุโต
เชฏโหุ ยติสสฺ โร

มหาเดชชื่อกอง
พระพุทธิสารโสภณ
ปริญญาเอกงามผล
คณบดีงานได

เมืองสกล
ราชให
สำเร็จ
แกนแกว มมร ฯ

บริหารแจมฟา
วัดมัชฌันติการาม
พลังจิตสูงยาม
สำนักเรียนสลาง

งดงาม
ซอมสราง
พักผอน
กึกกองบาลี ฯ

บุญบารมีกุศลเดช
อาจาระศีลสถิระใน
ทุกวันขยันมุกิจวัตร
ออกบิณฑบาตอรุณจร

ระยะเนตรจรัสไกล
สุจริตสถาพร
ปฏิบัติธุดงคดอน
บุญะเกื้อมหาชน

ทำวัตรติรัตนสุมนะนอม
สงเคราะหเสนาะสมณผล
รักศิษยสนิทสรณะพุทธ
สองทางสวางประดุจเทียน

สุระพรอมวจีดล
พละศิษยพลังเพียร
ปยบุตรผจงเรียน
ยติเกาเปรียญธรรม ฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดุลย คนแรง
ประพันธในนามคณะศิษยานุศษิ ย

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๑

สังเวคธรรมานุสรณ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม พระเถระผูมี
เมตตาธรรมและเปนพระผูเ สียสละตน ผูบ ำเพ็ญปรหิตประโยชนตอ พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
นอกจากจะทำงานในฐานะเจาอาวาสวัดมัชฌันติการามแลว ยังทำหนาที่เปนกรรมการฝาย
อำนวยการ สำนักเลขานุการสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกดวย
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดเขาฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศรุนที่
๓/๒๕๔๐ ซึ่งในรุนนั้นฝกอบรมที่วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร เมื่อสำเร็จการฝกอบรมแลว
ทานเจาคุณฯ ก็ไดชวยงานสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ดวยดีมา
โดยตลอด และในชวงที่ทานเจาคุณฯ เปนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ฝายกิจการตางประเทศ นั้น ก็ ไดปฏิบัติหนาที่ ในตำแหนงกรรมการและเลขานุการสำนัก
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกสวนหนึ่งดวย โดยทานเจาคุณไดเขารวม
การประชุมคณะสงฆธรรมยุตและคณะพระธรรมทูตในประเทศตาง ๆ ทั้ง ๔ ทวีป เชน
การประชุมพระธรรมทูตไปตางประเทศในทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา
และในสหภาพยุโรป เปนตน ซึง่ หากไมตดิ ภารกิจอืน่ ทานจะเดินทางไปรวมประชุมแทบทุกครัง้
ในการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
ก็ไดเปนกรรมการทั้งภาควิชาการ และภาคศึกษาดูงานในประเทศอินเดีย-เนปาล และจะรวม
เดินทางไปในการฝกอบรมดวย
การจากไปของพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) นับไดวาเปนการสูญเสียบุคลากร
ที่สำคัญสำหรับสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) แตเปนเพียงการจากไป
ทางกายตามธรรมดาของสรรพสิ่ง สวนชื่อนามและโคตรยังคงจะปรากฏอยูดังพุทธภาษิตใน
นชีรติสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วา “รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ” รูปของสัตว
ทั้งหลายยอมทรุดโทรม นามและโคตรยอมไมทรุดโทรม
๑๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช กตปุ ฺ โ ) จะอยู ใ นความทรงจำของคณะกรรมการ
เจาหนาที่ และคณะพระธรรมทูตในประเทศและภาคพื้นตาง ๆ ทั้ง ๔ ทวีปตลอดไป ในนาม
ของสำนั ก ฝ ก อบรมพระธรรมทู ตไปต า งประเทศ (ธรรมยุ ต ) ขอให พ ระพุ ท ธิ ส ารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) จงไปสูสุคติในสัมปรายภพดวยเทอญ
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต)
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๓

พุทธสารโสภณอนุสรณ
วิถีชีวิต

ปริชิณฺณมิทํ รูป
ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห

โรคนิทฺธํปภงฺคุณํ
มาณนฺตํ หิ ชีวิตํ ฯ

รูปนี้ แกหงอมแลว เปนรังของโรค เปอยพัง กายของตนเปนของเนา เพราะชีวิต
มีความตายเปนที่สุด
ธรรมคาถาขางตนนี้ เปนเครื่องเตือนสติคนผูยังมีชีวิตอยูใหครองตนอยูดวยความไม
ประมาท เราทั้งหลายแมรูทั้งรูวาเมื่อเกิดมาแลวก็ตองตายเปนของธรรมดาของชีวิต ยิ่งใน
โลกธรรมยุคโควิดนี้ยิ่งตองระมัดระวังตนและสังคม ใชหลักธรรมของพระพุทธเจาใหมาก
จะทำใหชีวิตมีปกติสุขและอยูรอดปลอดภัยตามวิถีชีวิตที่กรรมไดกำหนดไว
พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช กตปุ ฺ โ ) อดี ต เจ า อาวาสวั ด มั ช ฌั น ติ ก าราม อดี ต
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการ
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) และอีกหลายตำแหนงหนาที่งาน
ทั้งทางโลกและทางคณะสงฆ ไดมรณภาพตามวิถีชีวิตที่พระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไว
เมื่อครั้งยังมีชีวิตไดทำงานรวมกับทานอยางนอย ๓ งาน คือ การจัดการศึกษา
พระปริ ยั ติ ธ รรมในนามของสำนั ก เรี ย นวั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร งานบริ ห ารการศึ ก ษาในนาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศในนาม
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ไดมีความคุนเคยทั้งในสายงานและ
ทั้งสวนตน จึงไดเห็นปฏิปทาในพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนที่นาทำงานรวมกัน
อี ก รู ป หนึ่ ง ยิ่ งได เ ห็ น งานการบำเพ็ ญ กุ ศ ลอุ ทิ ศ ถวายหลั ง จากท า นได ม รณภาพแล ว ยิ่ ง ย้ ำ
ความรูสึกที่ทานไดปฏิบัติศาสนกิจมาตลอด

๑๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

“บารมีธรรม” ที่ทานไดสะสมมาจากงานที่ ไดปฏิบัติมาตลอดชีวิต เปนรูปธรรมให
เพื่ อ นร ว มงาน ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ทั้ ง หลายได ชื่ น ชม นำไปศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต อ เติ ม เพิ่ ม พู น ให เ กิ ด
ประโยชนยิ่งขึน้ ไป เปนการสงเสริมบุญกุศลถวายทานสูสุคติสมปรายภพ เทอญ
พระธรรมวิสุทธาจารย
เจาคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต)
วัดบวรนิเวศวิหาร

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๕

ธรรมปรารภ

เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ), รศ.ดร.

การบริ ห ารหน ว ยงานหรื อ หมู ค ณะใด ๆ โดยเฉพาะที่ เ ป น หน ว ยงานขนาดใหญ
มีผูรวมงานจำนวนมากยอมจำเปนจะตองมีผูนำผูเปนหลักที่มีความสามารถในอันที่จะนำพา
หนวยงานหรือหมูคณะไปสูความเจริญความสำเร็จประโยชนตามความมุงหมายของหนวยงาน
หรือหมูคณะนั้น ๆ
นับเปนวาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่บูรพาจารยและทานผูบริหาร
แตกอนมาลวนแตเปนผูนำที่สามารถ ไดอุปการะโดยทุมเทสรรพกำลังเพื่อสรรคสรางพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาสืบ ๆ กันมา
หนึ่งในบรรดานั้นก็คือทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ),รศ.ดร. ผูได
รับธุระพระพุทธศาสนาในหลายตำแหนงดวยน้ำใจอันงาม โดยเฉพาะไดเคยดำรงตำแหนง
คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร และรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การต า งประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มาตามลำดับ การมรณกรรมของทานเจาคุณจึงเปนสิ่งนาสลดใจ และ
นาเสียดายเปนอยางยิ่งสำหรับชาวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผูอยูขางหลังเหตุเพราะ
เชื่อแนวาหากชีวิตของทานเจาคุณดำรงอยูตอไปตราบใด ก็คงจะไดมีโอกาสสนับสนุนงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย อยู ต ราบนั้ น อย า งไรก็ ดี เกี ย รติ คุ ณ ความดี ง ามและ
ประโยชนที่ทานเจาคุณไดสรางบำเพ็ญไวแลว ยอมมั่นคงอยูตลอดไปดังพระบาลีภาษิตที่วา
“รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ”
รางกายของสัตวยอยยับได แตชื่อและสกุลไมยอยยับ
(ส .ส. ๑๕/๕๙)

๑๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ขอเดชะกุศลสัมมาปฏิบัติที่ทานเจาคุณ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ), รศ.ดร.
ไดบำเพ็ญมาแลว จงเปนพลวปจจัยดลบันดาลใหทานเจาคุณไดประสบสุขตามควรแกคติวิสัย
ในสัมปรายภพนั้นเทอญ

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๗

กตปฺุญานุสรณ

“รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ”
แปลความวา “รูปคือรางกายยอมยอยยับแตกสลายไป สวนชื่อเสียงเกียรติคุณนั้น
หายอยยับไปดวยไม”
ท า นเจ า คุ ณ พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช กตปุ ฺ โ ) นั บ เป น ครุ ฏ ฐานี ย บุ ค คลและ
ปูชนียบุคคล เปนพระเถระผู ใหญที่ควรเคารพนับถือกราบไหวบูชา เปนที่พึ่งของพระภิกษุ
สามเณรในวัดมัชฌันติการาม ซึ่งสวนหนึ่งกำลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียน ทานเจาคุณไดเล็งเห็น
ความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเปนพื้นฐานเบื้องตนสำหรับการเปนศาสนทายาท
ดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ใหมั่นคงถาวรมีอายุยืนยาวตอไปในกาลภายหนา จึงไดรับเยาวชน
เขามาบรรพชาเปนสามเณร โดยอยูในความอุปถัมภ สนับสนุนใหไดรับการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม ในส ว นด า นการศึ ก ษาท า นเจ า คุ ณ นั้ น เป น แบบอย า งที่ ดี ใ ห ศิ ษ ย ยึ ด ถื อ เป น
แนวทาง โดยสามารถสอบได เ ป น พระมหาเปรี ย ญและจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ตางประเทศ ได ใชความรูที่ศึกษามานั้นกลับมาทำหนาที่เปนอาจารยสอนและผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปนระยะเวลานานจนเกษียณตามระบบของราชการ ทำให
ศิษ ยดำเนินรอยตามมีพระภิกษุ สามเณรในความอุปถัมภตั้งใจศึกษาทั้งทางธรรมและทาง
สามัญศึกษาจำนวนมากสนองงานคณะสงฆสืบตอ ๆ กัน ดานการปกครองทานเจาคุณ ฯ ได
รับตำแหนงเปนเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม พัฒนาวัดสรางศาสนสถาน ศาสนวัตถุมากมาย
จัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อปลูกสวนปาสรางสถานปฏิบัติธรรม นอกจากนั้นทานเจาคุณ ฯ ไดริเริ่ม
สรางวัดในตางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย เปนตน ทานเจาคุณไดบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนอีกมากมายและตอเนื่อง สมดังศาสนสุภาษิตวา “อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป โกชฺา
มรณํ สุเว น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจนุ า” ควรรีบทำความเพียรเสียในวันนี้ ใครเลย
จะรูวาความตายจะมีมาในวันพรุงนี้ เพราะไมมีใครเลยที่จะผัดเพี้ยนตอพญามัจจุราชผูมีเสนา
ใหญ ได” ทานเจาคุณ ฯ จากโลกนี้ ไปเพียงรางกาย สวนชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติคุณ
๑๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

คุณธรรมทั้งหลายของทานเจาคุณจะยังสถิตอยู ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถตลอดกาลนาน
ขออำนาจแหงกุศลผลบุญทั้งหลายและการประพฤติดี ปฏิบัติชอบที่ทานเจาคุณได
บำเพ็ ญ มาตลอดในเพศบรรพชิ ต จงเป น พลวป จ จั ย อำนวยอิ ฏ ฐวิ บ ากสุ ข สมบั ติ ใ นสุ ค ติ
สัมปรายภพตลอดไป เทอญ
พระราชวัชราภรณ
เจาคณะภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต)
เจาอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๙

พุทธิสารโสภณอนุสรณ
พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
เปนพระเถระที่มีเมตตา ผูที่ ไดพบเห็นตางก็เย็นตา เย็นใจ เรียกไดวา ไดเห็นเปนบุญตา
ไดสนทนาเปนบุญใจ ในฐานะเจาคณะเขตดุสิต ไดพบกับทานเจาคุณ ฯ หลายครั้ง แมวาทาน
จะมีอายุพรรษามากกวา แตก็มีความนอบนอมถอมตนเปนอยางยิ่ง
ในดานการศึกษาพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนพระที่มี
ความมุ ม านะอุตสาหะในการศึกษา เรียนมาตั้งแตชั้นปริยัติสามัญ จากโรงเรียนวชิรมกุฏ
วัดมกุฏกษัตริยาราม จากนั้นก็เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จนจบปริญญาตรี
จากคณะศาสนาและปรัชญา และยังมีความพยายามศึกษาจนสำเร็จระดับดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในขณะที่ศึกษาอยูนั้นก็ยัง
ไดริเริ่มในการสรางวัดอโศกพุทธิวิหาร ในรัฐปญจาบ ซึ่งเปนวัดไทยวัดแรกในรัฐนั้น
เมือ่ สำเร็จการศึกษาแลว ยังไดใชวชิ าความรูในการเปนอาจารยบรรยายทีม่ หาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และสงเสริมสนับสนุนสำนักศาสนศึกษา
วัดมัชฌันติการาม ในแตละปมีพระภิกษุสามเณรสอบไดทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี
จำนวนพอสมควร นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนใหเปดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ในโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม มีนักเรียนเขาเรียนธรรมศึกษาจำนวนมาก
ในดานการบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะนั้น เมื่อพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดมัชฌันติการามในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็ได
ทำการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ เ สนาสนะวั ด มั ช ฌั น ติ ก าราม เช น การซ อ มแซมอุ โ บสถ บู ร ณะ
ศาลาการเปรียญ ดำเนินการบูรณะเจดีย สรางวิหารหลวงปูออนหรือพระครูวิจิตรธรรมสาร
และสรางกุฏิขึ้นอีกหลายหลัง
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ผลงานทีเ่ ดนชัดอีกอยางหนึง่ คือริเริม่ ดำเนินการในการสรางสวนปาและศาลาปฏิบตั ธิ รรม
ในวัดมัชฌันติการาม ไดขยายพื้นที่ของวัดออกไปอีกหลายไร
การจากไปของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนความอาลัย
อยางยิ่ง
พระราชธีรสารมุนี
เจาคณะเขตดุสติ ผูช ว ยเจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
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พุทธิสารโสภณอนุสรณ
พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
เปนพระเถระที่มีภูมิรูภูมิธรรม เปนพระเถระที่เปยมดวยเมตตาธรรม ชาวบานมักนิยมเรียก
ติดปากวา “หลวงพอยิ้ม” คือจะไปไหนมาไหนก็จะไปดวยยิ้ม ไปดวยเมตตา ผูที่ไดพบเห็น
ตางก็มีความสุข
แมจะมีการศึกษาเปนถึงปริญญาเอก แตพระเดชพระคุณ ฯ ก็ยังไปศึกษาการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน จากพระเดชพระคุณ สมเด็จพระวชิรญาณวโรดม (วิริยังค สิรินฺธโร)
วัดธรรมมงคล จนสำเร็จไดใบประกาศนียบัตร ครูสมาธิ “Basic Meditation Teacher
Diphoma” จากสถาบันพลังจิตตานุภาพคุรุสาสมาธิรุนที่ ๒ เมื่อสำเร็จแลวก็ไดเปนผูนำในการ
ฝกอบรม สอนธรรมะ สอนกรรมฐานแกพุทธศาสนิกชนวัดมัชฌันติการามมาโดยตลอด
พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดพัฒนาวัดมัชฌันติการาม
ใหเจริญกาวหนา เปนวัดที่นาอยู เปนวัดที่รมรื่น ที่สำคัญอีกอยางหนึ่งคือมีเจตนาแนวแนใน
การที่จะสรางสวนปากลางกรุง เพื่อใหเปนที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและอุบาสก
อุบาสิกา เปนเสมือนวัดปาในเขตบางซื่อ โดยการขยายพื้นที่ของวัดออกไปทางทิศตะวันออก
ของวัด ไดมีผูเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณ ฯ ถวายพื้นที่ที่เคยเปนสวนผลไม เพื่อจะได
สรางเปนสวนปาในวัดมัชฌันติการาม
ในการสรางสวนปา ทีส่ ำคัญอยางหนึง่ คือจะตองมีศาลาปฏิบตั ธิ รรม พระเดชพระคุณ ฯ
จึ ง ได เ ริ่ ม ดำเนิ น การในการสร า งศาลาปฏิ บั ติ ธ รรม โดยได รั บ การสนั บ สนุ น ทางด า น
การออกแบบ การกอสราง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แมจะยัง
ไมแลวเสร็จสมบูรณ แตก็ไดใชเปนที่บำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณ ฯ ในวาระสุดทายของชีวิต
แมจะมีคำสอนในพระพุทธศาสนาเตือนไววา ความตายเปนเรื่องธรรมดา ทั้งเด็ก
ทัง้ ผูใ หญ เปนพาลโงหรือฉลาดก็ตอ งตายเหมือนกัน ดังพุทธภาษิตทีแ่ สดงไวในมหาปรินพิ พาน
สูตร ทีฆนิกาย มหาวรรคความวา
๒๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ทหราป จ เยวุฑฺฒาเย
อฑฺฒา เจว ทฬทฺทา จ

พาลา เย จ ปณฺฑิตา
สพฺเพ มจฺจุปรายนา ฯ

คนเหลาใด ทั้งเด็กทั้งผูใหญ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมีทั้งขัดสน ลวนมีความตายเปน
เบื้องหนา ฯ
การจากไปของพระเดชพระคุณ ฯ จึงเปนเหมือนการสูญญาติผูใหญที่เคารพนับถือ
ผูหนึ่ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหพระเดชพระคุณ ฯ ไปสูสัมปรายภพ
เบื้องหนาดวยเทอญ
พระปริยัติสารเมธี
เจาคณะแขวงวชิรพยาบาล
ผูชวยเจาอาวาสวัดราชผาติการาม
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พุทธิสารโสภณอนุสรณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม เปนพระเถระทีม่ ี
ภูมิรู มีการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก เรียกไดวาเขาใจโลก เขาใจธรรมไปในขณะเดียวกัน
ในดานการศึกษาทางธรรม พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เรียนจบนักธรรมชั้นเอก
และเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทำหนาที่เปนครูสอนพระปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา
วั ด มั ช ฌั น ติ ก ารามมาโดยตลอด ไดสรางศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาเปนจำนวนมาก
นอกจากนัน้ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ยังไดสงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณร
ในวัดมัชฌันติการามไดศึกษาทั้งแผนกนักธรรม แผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญ มีพระภิกษุ
ที่สอบไดเปนเปรียญธรรมหลายรูป และยังมีพระภิกษุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอีก
หลายรูป วัดมัชฌันติการามในอดีตจึงไดรับการยกยองจากพระเถรานุเถระวาเปนแหลงแหง
การเรียนรู แมในสมัยที่พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาสก็เปนสำนัก
ศาสนศึกษาที่มีพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษามิไดขาด
การศึกษาทางโลกนั้นพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางดานการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐ
อิ น เดี ย ซึ่ ง ในยุ ค สมั ย นั้ น มี พ ระสงฆ ไ ทยไปศึ ก ษาไม ม าก ส ว นมากจะนิ ย มไปศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยบานารัส ฮินดู เมืองพาราณสี แตพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยปญจาบในยุคแรก ซึ่งตอมาก็มีพระนักศึกษาไทย นักศึกษาไทยและ
นักเรียนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงนี้จำนวนมาก
ในดานการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ก็ไดเขาทำงาน
เปนอาจารยที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจนกระทั่งไดรับแตงตั้ง
เป น คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร และเป น รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การต า งประเทศ และ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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งานในดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน ศาสนวัตถุภายในวัดมัชฌันติการาม ก็ได
ดำเนินการมาโดยตลอด ทำงานจนถึงวินาทีสุดทายของชีวิต ผลงานที่กำลังดำเนินการแตยัง
ไมแลวเสร็จคือการสรางสวนปาและศาลาปฏิบัติธรรม เปนสวนปากลางกรุง และศาลา
ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนจะไดมาศึกษาและปฏิบัติธรรมในเทศกาลสำคัญในพระพุทธ
ศาสนา จึงนับไดวาพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนพระเถระที่ได
บำเพ็ญประโยชนทั้งอัตตประโยชนคือประโยชนตนและปรหิตประโยชนคือประโยชนเพื่อผูอื่น
ในนามของคณะสงฆวัดมัชฌันติการาม ขอถวายความอาลัยแดพระเดชพระคุณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ขออำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลพิภพ จงรวมกันเปนตบะเปนเดชะ
เปนพลวะปจจัย อำนวยวิบากสมบัติขอพระเดชพระคุณ ฯ จงไดเสวยอิฏฐวิบูลยมนูญผลใน
สัมปรายภพ เทอญ
คณะสงฆและอุบาสกอุบาสิกา
วัดมัชฌันติการาม
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พระพุทธิสารโสภณในความทรงจำ
สำนักนารีพรต วัดมัชฌันติการาม เกิดขึ้นจากมีผูบริจาคที่ดินเพื่อสรางสำนักแมชีขึ้น
ประมาณปพุทธศักราช ๒๔๘๖ สมัยนั้นพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เปน
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม เปนประธานหาปจจัยในการสรางเสนาสนะสำนัก
แมชี ตอมาไดเรียกชื่อวา “สำนักนารีพรต” ไดมีผูมีจิตศรัทธาสรางศาลาการเปรียญ กุฏิที่พัก
สำหรับแมชีขึ้นหลายหลัง
ยุคสมัยตอมามีแมชเี ขามาพักพาอาศัยมาโดยตลอด ยุคแรกมีแมชเี งิน เจริญทรัพยเปน
หัวหนาแมชี ระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๒๓ จากนั้นแมชีลูกจันทร อิ่มประมูล ไดรับแตงตั้ง
เปนหัวหนาสำนักนารีพรต ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑ แมชีทิพยวรรณ สีมวง เปน
หัวหนาแมชใี นยุคตอมา และแมชสี รุ างค แสวงศิลปะชัย ไดรบั แตงตัง้ ใหเปนหัวหนาสำนักนารีพรต
ในยุคที่พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาส
แมชีไดรูจักกับพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญโญ) เมื่อตอนที่ไดมา
บวชเปนแมชีเพื่อนเรียนนักธรรมหองเดียวกัน ทานเปนสามเณรที่พูดนอย ยิ้มเกง จึงเปนมิตร
กับทุกคน เมื่อเรียนจบนักธรรมชั้นเอกแลวก็แทบจะไมไดพบกันเลย
จนกระทั่งปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ ทานไดพาโยมแมอุปถัมภของทานคือแมชีลูกจันทร
อิ่มประมูล อายุ ๙๐ ป ไปฝากใหชวยดูแล ซึ่งตอนนั้นไดไปปฏิบัติธรรมที่วัดปาอุดมสมพร
จังหวัดสกลนคร
ตนป พ.ศ. ๒๕๔๖ โยมแมของทานเสียชีวิต ทานจึงชวนใหกลับวัดมัชฌันติการาม
เพื่อชวยกันพัฒนาสำนักแมชีนารีพรตเรื่อยมา
ขอใหดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) จงสถิต
อยู ณ สุคติภูมิ เขาสูความสงบที่ยั่งยืนดวยเทอญ
ดวยความเคารพ
แมชีสุรางค แสวงศิลปะชัย
สำนักนารีพรต วัดมัชฌันติการาม
๒๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ขอถวายความอาลัย
พระพุทธิสารโสภณ, (เดช กตปฺุโ)., รศ.ดร.น.ธ.เอก ป.ธ. ๓ ศน.บ. M.A.,Ph.D.)
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร พระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ไดถึงแกมรณภาพดวยอาการสงบเมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๔ ยังความโศกเศรา เสียใจ อาลัยอาวรณใหเกิดแกคณะสงฆตลอดจนถึง
คณะศิษยานุศษิ ย ผูที่มีความเคารพนับถือและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เปนที่นาเสียใจอยาง
ยิ่งตอการมรณภาพของพระเดชพระคุณ ฯ และเปนที่นาเสียดายพระเถระผูใหญที่ควรเคารพ
นับถือกราบไหวบูชา ถือวาเปนการสูญเสียบุคลากรทางศาสนาอีกครั้ง แตเมื่อมาพิจารณาถึง
หลักสัจธรรมที่วา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา” สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เมื่อมีการเกิดขึ้น ก็มีการ
ตั้งอยูในชั่วระยะหนึ่ง และแตกสลายไปในที่สุด แมวาเราจะรูวาความตายเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของมนุษยที่เกิดมาในโลกนี้ แตเพราะทานเปนที่เคารพศรัทธาและไดทำคุณูปการให
กับพระพุทธศาสนาตลอดจนบุคคลทั่วไปไว ไดจากไปอยางไมมีวันกลับยอมเปนธรรมดาที่จะ
เสียดาย อาลัย นอมรำลึกนึกถึงพระเดชพระคุณ ฯ การจากไปของพระเดชพระคุณ ฯ เปนการ
จากไปเฉพาะรางกายเทานั้น แตผลงาน คุณงามความดีที่พระเดชพระคุ ณ ฯ ไดสะสมมา
ปรากฏเปนที่ประจักษชัดเจนแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ดังนั้น พระเดชพระคุณ ฯ ไดละสังขารก็เพียงรางกาย สวนความดีและคุณธรรมที่
พระเดชพระคุ ณ ฯ ได บ ำเพ็ ญ ไว มิ ไ ด สู ญ สลายไปกั บ สั ง ขาร ยั ง คงสถิ ต อยู ใ นใจของ
พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถตลอดไป ขอแสดงความไวอาลัยดวยความเคารพ
อยางสูง
นายโกศล สุนทรพฤกษ
ผูอำนวยการเขตบางซื่อ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๒๗

ขอถวายความอาลัย
ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร.น.ธ.เอก ป.ธ.๓,Ph.D.
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ไดละสังขารถึงแกมรณภาพดวยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๖๔ อายุ ๗๑ ป พรรษา ๕๐ ทานเจาคุณเปนพระผูมีศรัทธามั่นคงยิ่งใน
คุณพระรัตนตรัย เปนพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เปนผูมีศีลจารวัตรอันงดงาม เครงครัดปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย มีปฏิปทานาเสื่อมใส มีวิถีชีวิตความเปนอยูสมถะเรียบงาย เปยมดวย
พรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุธรรม เปนทั้งนักปกครอง นักบริหาร นักการศึกษาและ
นักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน มีผลงานปรากฏเปนที่ประจักษแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทานเจาคุณ
ไดละสังขารก็เพียงรางกาย สวนความดีและคุณธรรมที่ทานเจาคุณไดบำเพ็ญไวมิไดสูญสลาย
ไปกับสังขาร ยังคงสถิตอยูในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและพุทธบริษัท
ขออานุภาพแหงพระไตรสรณคมณ และบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทานเจาคุณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร. ไดบำเพ็ญมาแลว ตลอดจนที่คณะสงฆ
ศิษยานุศิษย ญาติมิตร ทานที่เคารพนับถือ ไดอุทิศถวายใหจงมารวมเปนตบะ เปนพลวปจจัย
หนุนนำตามสงใหดวงวิญญาณของทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร.
ไปสูสุคติสัมปรายภพ สมตามเจตนาปรารภจงทุกประการ

ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

๒๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ขอถวายความอาลัย
การถึ ง แก ม รณภาพของท า นเจ า คุ ณ พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช กตปุ ฺ โ )
รศ.,ดร.น.ธ.เอก ป.ธ.๓,Ph.D. อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม นับเปนการสูญเสียพระ
นักวิชาการ นักบริหารและนักปกครองที่เปนกำลังสำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศของคณะสงฆไทยอีกรูปหนึ่ง อยางไรก็ตาม การถึงแกมรณภาพของ
ทานเจาคุณเปนเพียงการสิ้นไปของรูปกายภายนอกเทานั้น แตคุณงามความดีและปฏิปทา
อันดีงาม ตลอดจนคำสอนของทานแกศิษยานุศิษยยังคงดำรงอยู อีกทั้งการมรณภาพของทาน
ถือเปนสื่อการอบรมสั่งสอนแกศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใหพึงระลึกอยูเสมอวา
ไมควรประมาทในชีวิต รางกายของคนเรานั้นมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีเกิดขึ้น ตั้งอยูและ
ดับไปเปนธรรมดา ดังนั้น เราทานทั้งหลายควรเรงสรางความดี ละเวนความชั่ว ทำจิตใจให
ผองใส
ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลผลบุญคุณงามความดีที่ทานเจาคุณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร. ไดบำเพ็ญมาดวยดีตลอดชีวิต รวมทั้งผลแหง
ทักษิณานุปทานของทานทั้งหลายซึ่งนอมบำเพ็ญถวายมาตั้งแตตน จงสำเร็จผลดังเจตนารมณ
ทุกประการ เทอญ ฯ

ศาสตราจารย ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๒๙

ขอถวายความอาลัย
การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องปกติธรรมดาของทุกชีวิต เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ
ตามหลักของพระไตรลักษณ ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร.
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการามก็อยูในหลักธรรมแหงความจริงนี้เชนกัน การละสังขารของ
ทานเจาคุณนำมาซึ่งความเสียดายอาลัยรักสูคณะสงฆ ศิษยานุศิษย ญาติมิตรที่มีความเคารพ
นับถือในทานเจาคุณทุกคน เมือ่ ครัง้ ทานยังมีชวี ติ อยูน นั้ ทานไดสรางคุณปู การตอพระพุทธศาสนา
และคณะสงฆไทยอยางมาก ไดเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในและตางประเทศ รับภาระสำคัญ
ในการบริหาร จัดการ ดูแลบำรุงรักษาพัฒนาอารามและศาสนสมบัติในกำกับใหเจริญวัฒนา
กาวหนา มีระเบียบ มั่นคง มีศักยภาพที่เอื้ออำนวยคุณประโยชนตอประชาชน ชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่อง อยางเหมาะสมและดีงามยิ่ง ทำใหวัดเปนศูนยกลางในการรวมน้ำใจของ
พุทธศาสนิกชนและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ปกครองดูแลใหบรรพชิตและ
คฤหัสถที่มีอยูปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดวยดี เปนธุระและใหความสำคัญในการศึกษาอบรม
และสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนใหความสะดวก
ตามสมควรในการบำเพ็ญกุศลตาง ๆ บริหารจัดการวัดใหเอื้อหรือเกื้อกูลตอการประพฤติและ
การปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักสัปปายะในพระพุทธศาสนา และการมีสวนรวมจากทุกฝายดังที่
ปรากฏความสำเร็จเปนที่ประจักษในโครงการสรางสวนปากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม
ใหเปน “รมณียสถาน”
ด ว ยอานุ ภ าพแห ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย คุ ณ ธรรมความดี แ ละทั ก ษิ ณ านุ ป ทานที่
พุทธบริษัท ศิษยานุศิษย ผูเคารพนับถือตั้งจิตอุทิศถวาย จงสำเร็จเปนปตตานุโมทนามัยแด
ทานเจาคุณสมดังมโนปณิธานในที่สุดเทอญ
รองศาสตราจารย ดร. สันชัย อินทพิชัย
ที่ปรึกษาอธิการบดีดานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๓๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ขอกราบนมัสการดวยความเคารพและอาลัยยิ่ง
หลวงพอทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) หรือที่คณะเราเรียกขาน
ทานวา “หลวงพอวัดนอย” ในความรูส กึ จากทีไ่ ดพบปะกับทานมาเปนเวลาพอสมควร คณะเรา
เห็นพองตองกันวาทานคือพระสงฆสาวกที่แทจริงองคหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เพราะวานอกจากจะเปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยางยิ่งแลว ทานยังเปนครูบาอาจารยสงฆ
ระดับสูงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนพระนักพัฒนา สรางความเจริญรุงเรือง
มั่นคงใหแกวัดมัชฌันติการาม ตลอดจนชุมชนใกลเคียง และอื่น ๆ อีกเกินบรรยาย ถึงแม
คณะเราอาจจะไมไดสนิทสนมกับทานมากมายนัก ก็ยังมีความรูสึกตลอดมาวาทั้ง ๆ ที่ไมใช
ญาติแตทานเปนยิ่งกวาญาติ โดยทานใหความรักความเมตตาอบอุนแกคณะเราอยางสูง เชน
เดียวกับที่ทานไดมอบใหทุก ๆ คนเสมอหนากัน คุณความดีของทานคณะเราขอนอมรับไว
และจะประทั บ ตราตรึ ง อยู ใ นความทรงจำรำลึ ก ของพวกเราทุ ก คนตลอดไปอย า งไม มี วั น
ลืมเลือนได
คงไมมสี งิ่ ใดทีค่ ณะเราจะตอบแทนพระคุณ นอกจากจะพยายามประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ
ดำเนินรอยตามแนวทางของหลวงพอ เพื่อถวายเปนเครื่องสักการะพระคุณ และเพื่อเปน
เครื่องบูชาอันสูงสุดตลอดไป
หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่คณะเราผิดพลาดบกพรอง หรือประมาทพลาดพลั้ง จะเปน
ดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประการใด ๆ ก็ดี จะดวยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม
คณะเราขอกราบนมัสการขออโหสิกรรมมา ณ โอกาสนี้ดวยความรักและเคารพยิ่ง
คณะของคุณยายบุษบา ศิรมลพิวัฒน และบุตรหลาน
นายอมร ไชยยงค (ทนายความ)
รศ.ฉวีวรรณ คูหาภินันทน
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๓๑

Griefby Dr. Harish Sharma..
Advisor Ph.D Degree

Dr. Dech Sala sad demise at such an early stage was really shocking.
He was not only a very intelligent and deligent learner of the Punjab university at
the Master’s and doctoral stages of education but was also endowed with the
qualities of a very good human being which endeared him to all students and
teachers of Punjab university alike.
His zest for social reform was clearly visible in him which had its impact
on all his class fellows and friends. He maintained his relations with his teachers
and quite a good number of other university students even after leaving the
university after the completion of doctoral degree through regular yearly visits from
Thailand.
From his university of work in Thailand he maintained regular link between
not only two great universities but also two countries of world India and Thailand.
I feel deeply sad at his demise at such an early stage and pray for for peace and
divine abode to departed soul.

Dr Harish Sharma
advisor
Punjab university
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A Tribute to Most Venerable Dr. Dech Sala

The Dhamma journey began, during his admission at the Panjab University,
Chandigarh from where he completed his Ph.D. It was in this very period, the Bhante
initiated the foundation of the Ashoka Buddha Vihara at Khuda Ali Sher Chandigarh.
Venerable Dr. Dech Sala Bhante, an Eminent Scholar from Thailand and the then
head of Thai Students’ Association was favoured by several virtues. He enjoyed a
personal relationship with all the residents of Chandigarh, India especially Barua
community Venerable Dr. Dech Sala Monk was a kind of pioneer and followed very
disciplined life and observed monastic rules. His inner loving-kindness for the
devotees, monks and visiting guests know no bounds.
His dedication to Dhamma activities, simple living, exceptional zeal for
undertaking adventurous Dhamma plans and programmes and above all his spiritual
power to win over other’s heart, have little equal in the present society. The
foundation of the Ashoka Buddha Vihar is just one of the instances of his multifarious
contributions. He was scientific in his approach and devoted his whole life in
promoting the teaching of The Buddha through practice of meditation. His interaction
with the Buddhist Scholars, Monks and religious leaders left a lifelong impact on
anyone who came into contact with him. His earnest vision was to set-up a ‘Centre
for Buddhist Studies’ at Ashoka Buddha Vihara, equal to best in Northern India and
to establish Meditation Centre to preach the art of divine love and compassion
through Vipassana. The Buddhist Association Chandigarh, under the overall guidance
of Venerable Dech Sala, provided an enviable ambience at the Ashoka Buddha Vihara
for a person of any nationality and religion to explore the mind and develop positive
qualities through study and practice the meditation based on the teachings of the
Buddha.

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๓๓

The “Parinirvana” of Venerable Bhante Dech Sala has created an emptiness
and hole in our life and heartfelt grief for us all at Ashoka Buddha Vihara. We know
that hole must be filled with living but early in our grief experience it seems an
overwhelming task to figure out how to move forward in this Dhamma path without
our beloved Bhante JI. All the Dhamma Members of the Buddhist Association
Chandigarh, Ashoka Buddha Vihara, all the members of the Barua Buddhist
Community and residents of the Chandigarh, India
The Buddhist Association Chandigarh
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คำปรารภ
วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่ชาวบานมักจะ
เรียกกันวา “วัดนอยวงศสวาง” เปนวัดเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ในอดีตอยู ในสวนผลไมของชาวบาน เป นวัดปาที่ ไ มคอยมีพระภิก ษุอยูจำพรรษามากนัก
จนกระทั่งหลวงปูออน าณเตโช ภายหลังไดรับแตงตั้งสมณศักดิ์เปนพระครูวิจิตรธรรมสาร
ไดมาเปนเจาอาวาสและไดพัฒนาวัดจนมีศาสนวัตถุ อุโบสถ วิหาร ศาลา เพื่อใชเปนที่
ประกอบศาสนกิจและเปนสถานที่สำหรับทำบุญของพุทธศาสนิกชน จากนั้นก็มีพระเถระเขามา
เปนเจาอาวาสอีกหลายรูป
จนกระทั่งในยุคที่พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เขามาดำรงตำแหนงเจาอาวาส
ก็ไดพัฒนาวัดอยางตอเนื่อง ไดซื้อที่ดินขยายวัดออกไปทางทิศตะวันออกของวัด จากนั้นก็มี
การสรางสวนปาเพื่อใชเปนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และสรางศาลาปฏิบัติธรรม
แมจะยังไมแลวเสร็จ คณะสงฆและพุทธศาสนิกชนวัดมัชฌันติการามก็ไดตั้งชื่อศาลาแหงนี้วา
“ศาลาปฏิ บั ติ ธ รรมบู ร พาจารย พุ ท ธิ ส ารโสภณ” เพื่ อ เป น อนุ ส รณ แ ด พ ระเดชพระคุ ณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสที่ ไดละสังขารมรณภาพเมื่อวันที่ ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และศาลาแหงนี้ก็ ได ใชครั้งแรกดวยใชเปนที่ตั้งสรีระสังขารของ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ตั้งศพบำเพ็ญกุศลมาตั้งแตวันนั้นและมีกำหนดพิธี
พระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่คือบริเวณดานหนาศาลา
ปฏิบัติธรรม โดยใชเมรุชั่วคราว
ในการจั ด ทำหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ในงานพระราชทานเพลิ ง ศพพระพุ ท ธิ ส ารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) นั้น คณะสงฆพรอมดวยอุบาสกอุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม ไดมีมติใหทำ
หนังสืออนุสรณพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดวยเวลาที่จำกัด ในการหาขอมูลนั้นจึงตองอาศัย
ความทรงจำจากพระเถรานุเถระ ตลอดจนศิษยเกาทีเ่ คยเขามาอยูจ ำพรรษาทีว่ ดั มัชฌันติการาม
สอบถามขอมูลเพื่อเชื่อมตอจากอดีตมาถึงปจจุบัน เรียกวา “ไมลืมของเกา ไมเมาของใหม”
นำเรื่องราวมารอยเรียง จนกลายเปนหนังสือเลมนี้
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ในดานขอมูลตาง ๆ ตองขอขอบพระคุณเจาของขอมูล และขอบคุณกองบรรณาธิการ
ทุกทานที่ ไดเสียสละเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งภาพและเอกสาร และขอบพระคุณ
คณะที่ปรึกษาที่ ไดตรวจสอบแก ไข ปรับแก ใหคำแนะนำ พรอมทั้งใหคำปรึกษาเพื่อให ได
ขอมูลที่ถูกตองสมบูรณมากที่สุด ดวยความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ จนทำใหหนังสือ
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) สำเร็จลุลวงไปดวยดี
คณะผูจัดทำขอขอบคุณผู ใหขอมูลทุกทาน หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชน
ไมมากก็นอย หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย
คณะผูจัดทำ
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ประวัติวัดมัชฌันติการาม
วัดมัชฌันติการามสมัยกอนมีชื่อเปนทางการวา “วัดนอยบางเขน แขวงกรุงเทพฯ”
สมัยกอนอยูในเขตบางเขน ชาวบานนิยมเรียกสั้น ๆ วา “วัดนอย” เปนวัดราษฎร หนาวัดติด
กับคลองบางเขนใหมโดยมีซอยวงศสวาง ๑๑ เปนเขตแยกวัดกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
ซึ่งอยูคนละฝงซอย เลขที่วัด ๑๐๒ วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศสวาง แขวงวงศสวาง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เจาจอมมารดาเที่ยง ผู ได ใหการอุปถัมภ ในการสรางวัดนอยบางเขน เริ่มตนนั้นไม
ทราบแน ชั ด ว า สร า งในสมั ย ใด มี ผู สั น นิ ษ ฐานว า สร า งในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนปลาย
เจาจอมมารดาเที่ยง เจาจอมมารดาในรัชกาลที่ ๔ ทรงเขามาอุปถัมภในปพุทธศักราช ๒๔๑๗
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา
“วัดมัชฌันติการาม” เพื่อเปนอนุสรณแด เจาจอมมารดาเที่ยง ผูทรงอุปถัมภตอการสรางวัด
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วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เปนวัดเกาสรางมาเมื่อใดไมมีประวัติปรากฏชัดเจนจึง
ยากที่จะทราบประวัติความเปนมาที่ถูกตอง จากการเลาสูกันมาของคนในทองถิ่น ประกอบกับ
หลักฐานที่พอจะรวบรวมไดในปจจุบันคือ วัดนี้เริ่มสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เปน
วัดปาที่ลอมไปดวยสวนทุเรียน สวนกลวย สวนหมาก สวนสม ในสมัยนั้นยังไมมีชื่ออยางเปน
ทางการ แตเปนสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ของพระธุดงคที่ผานไปมา มีพระสงฆอยู
จำพรรษาบาง ไมมีบาง

จนมาถึงพุทธศักราช ๒๔๑๗ เจาจอมมารดาเที่ยง เจาจอมมารดาในรัชกาลที่ ๔ เปน
องคอุปถัมภในการกอสรางศาสนวัตถุตาง ๆ เพื่อจะใหเปนวัดที่ถูกตองตามพระธรรมวินัยและ
กฎหมายบานเมือง การสรางวัดไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตสมัยนี้
จากป พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๑๗ พระครู ธ รรมสารวิ จิ ต ร (หลวงปู อ อ น ญาณเตโช)
เจาอาวาสรูปแรก ไดกอสรางศาสนวัตถุ และสรางอุโบสถจนสำเร็จ และไดดำเนินการเพื่อ
ขอผูกพั ทธสีมา ดังขอความที่ปรากฏตามเอกสารจากกระทรวงธรรมการ ที่ ๒๗๑/๘๑๓๒
ลงวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) มีใจความวา ขาพระพุทธเจาพระยา
วุฒิการบดี ขอประทานกราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ทราบฝาพระบาท
ดวยพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีรับสั่งแก
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ขาพระพุทธเจาวา เจาจอมมารดาเที่ยงมี ใจศรั ทธาไดกอสรางอุโบสถขึ้นไวที่วัดนอยบางเขน
กรุงเทพฯ โดยกวาง ๘ วา ยาว ๑๓ วา ยังไม ไดผูกพั ทธสีมา เจาจอมมารดาเที่ยงขอรับ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตที่ ผู ก พั ท ธสี ม าที่ อุ โ บสถรายนี้ นั้ น ถ า มี โ อกาสอั น ควร
ขอฝาพระบาทไดโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท จะควร
ประการใดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ลงชื่อพระยา
วุฒิการบดี
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อุโบสถไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีบันทึกตามราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๑๒๒ (พุทธศักราช ๒๔๔๖) เลมที่ ๒๐ หนา ๑๓๓ ความวา “พระราชทาน
วิสุงคามสีมาสามัญ พระราชทานพระบรมราชานุญาต วันที่ ๒๙ เมษายน รัตนโกสินทรศก
๑๒๒ ลำดับที่ ๕ วัดนอย แขวงกรุงเทพฯ ยาว ๑๓ วา กวาง ๘ วา เจาจอมมารดาเที่ยง
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเอกสารในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
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ในการผูกพั ทธสีมาอุโบสถวัดมัชฌันติการาม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ทรงรับเปนพระธุระในการผูกพัทธสีมา และวัดมัชฌันติการามก็มีพระสงฆอยู
จำพรรษาตลอดมา สวนเจาอาวาสก็มาจากหลายวัด บางรูปมาอยูไมนาน จนกระทั่งพระครู
วิจิตรธรรมสาร (วิสุธรรม) เจาอาวาสรูปที่ ๗ เปนเจาอาวาสจากปพุทธศักราช ๒๔๘๗ จนถึง
ปพุทธศักราช ๒๕๔๐ วัดมัชฌันติการาม จึงไดมีการพัฒนาทั้งดานพระปริยัติธรรม และสง
พระภิกษุสามเณรไปเรียนแผนกปริยตั สิ ามัญในโรงเรียนตาง ๆ เชน วัดสัมพันธวงศ วัดมกุฏกษัตริยาราม
และเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

โบสถเกา
สวนการอุปถัมภวัดนั้น เมื่อสิ้นบุญเจาจอมมารดาเที่ยงแลว ก็มีเจาจอมมารดาแสร
พระบรมวงศเธอพระองคเจา อภันตรีปชาและจางวางตุมเปนผูใหการอุปถัมภสืบตอ ๆ กันมา
ตามลำดับจนมาถึงประชาชนทั่วไปใหการอุปถัมภดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน เนื่องจากสมัย
กอนการคมนาคมเหมือนในปจจุบันเมื่อเจานายจะเสด็จไปทางน้ำ เจาจอมมารดาเที่ยงก็เชน
เดียวกัน รวมทั้งเจานายองคอื่น ๆ เมื่อเสด็จมาวัดมัชฌันติการามก็เสด็จมาทางเรือ โดยอาศัย
คลองบางเขนใหม ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของวัด จึงเปนที่มาของการสรางอุโบสถหันหนาไป
ทางทิศตะวันตก
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การตั้งชื่อวัดนั้นก็เนื่องมาจาก เจาจอมมารดาเที่ยงเปนผูอุปถัมภ ในรัชกาลที่ ๕ จึง
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “มัชฌันติการาม” ตามชื่อของผูอุปถัมภในการสรางวัด คือ
“มัชฌันติก” และอารามซึง่ แปลตามตัววา “เทีย่ ง” และ “วัด” เมือ่ รวมกันจึงแปลไดวา “วัดของ
เจาจอมมารดาเที่ยง” คนสวนมากชอบเรียกวา วัดนอย เพราะงายตอการออกเสียงกวาคำวา
วัดมัชฌันติการาม สันนิษฐานวาการเรียกวัดนอยนี้ เพราะเปนวัดของเจาจอมมารดาในรัชกาล
ที่ ๔ ซึ่งใหการอุปถัมภ ชาวบานทั่วไปถือวา เปนนางสนม เพื่อใหเขาใจงายคูกับวัดหลวง
ซึ่งเปนวัดของภรรยาหลวงใหการอุปถัมภเชนเดียวกัน (อยูในซอยถัดไป ปจจุบันวัดหลวงไมมี
ศาสนสถานอยูแ ลวเหลือแตทดี่ นิ ของวัด ซึง่ สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
เปนผูดูแลอยู) เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวกในสมัยกอน จึงมีพระอยูจำพรรษาไมกี่รูปตอง
ไปนิมนตพระจากวัดอื่นมาอยูจำพรรษา เชน วัดราชาธิวาส วัดปทุมวนาราม วัดราชบพิธ และ
วัดบวรนิเวศวิหาร จนตอมามีการตัดถนนวงศสวาง ผานดานหลังวัด ทางวัดพรอมดวยอุบาสก
อุบาสิกา มีลุงแมน-ปาทองใบ ใบสน และราษฎรผูมีจิตศรั ทธา ชวยกันบริจาคที่ดินตัดถนน
๔๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

เขาวัดในสมัย พระครูวิจิตรธรรมสาร (อดีตเจาอาวาสรูปที่ ๗) วันที่ตั้งวัด พ.ศ. ๒๔๑๗ วันที่
รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๕๐ เปนวัดราษฏร สังกัดคณะสงฆธรรมยุต

หลังจากนั้นทางวัดไดขออนุญาตเปดโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและ
บาลีขึ้น โดยเปนสาขาของวัดบวรนิเวศวิหาร จึงเปนเหตุใหมีพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษา
เล า เรี ย นเป น จำนวนมาก ในแต ล ะป มี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรสอบได ทั้ ง นั ก ธรรมและบาลี เ ป น
จำนวนมาก จนไดรับการยกยองจากพระเถรานุเถระชั้นผู ใหญตลอดมา ตอมาไดตั้งเปน
สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม โดยมีรายนามครูใหญสำนักศาสนศึกษา (เทาที่พอจะ
สืบประวัติได) ดังนี้
๑. พระมหาสงัด สีดาหาว ป.ธ. ๕
๒. พระมหาอิสระ ภูผาแนบ ป.ธ. ๓
๓. พระมหาวุฒิกร กาฺจโน ป.ธ. ๓
๔. พระมหาทองใบ สิริจนฺโท ป.ธ. ๔
๕. พระมหาสัญชัย สิริชโย ป.ธ. ๔
๖. พระมหาบุญยอด สุเมโธ ป.ธ. ๓
๗. พระมหาบุญไทย ปฺุมโน ป.ธ. ๗
๘. พระมหาบุญยอด สุเมโธ ป.ธ. ๓ - ปจจุบัน
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๔๓

การดำเนินจัดการเรียนการสอนของสำนักศาสนศึกษา ฯ นั้น มี ๒ แผนกคือ แผนก
นั ก ธรรมและแผนกบาลี มี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรเข า สอบธรรมสนามหลวง และสอบบาลี
สนามหลวง และสอบไดทุกป ศิษยเกาวัดมัชฌันติการามจำนวนหนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว
ไดยายกลับไปยังสำนักเดิม ไดรับการแตงตั้งเปนเจาคณะพระสังฆาธิการจำนวนหลายรูป
ปจจุบันที่ยังดำรงตำแหนงเจาคณะจังหวัด คือพระราชปริยัติวิมล (สายัณห ปฺญาวชิ โร)
วัดมิ่งเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จตฺตภโย)
วั ด ป า สุ ท ธาวาส เจ า คณะจั ง หวั ด สกลนคร พระครู สิ ริ วิ นั ย วั ฒ น (ทองใบ สิ ริ จ นฺ โ ท)
วัดหลวงสุมังคลาราม เจาคณะอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต) เจาอาวาสวัดศาลาลอย นครราชสีมา อดีต
เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันเปนที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัด
นอกจากนัน้ สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ยังไดสรางบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
เปนนักวิชาการ เชน ศาสตราจารย ดร.ประยงค แสนบุราณ เปนตน
สมัยกอนวัดมัชฌันติการาม โดยความเมตตาของพระครูวิจิตรธรรมสาร (วิสุธรรม)
อดีตเจาอาวาส ไดใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรที่เดินทางเขามาศึกษา
พระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรม แผนกบาลี และสภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ศิษยเกาทานหนึ่งเลาใหฟงวา สมัยนั้นที่พักก็อยูตามศาลา อยูใต
ตนไมก็มี เพราะมีจำนวนพระภิกษุสามเณรถึงรอยกวารูป แตกุฏิมีจำกัด หลวงพอเจาอาวาส
ทานมีเมตตาใครมาขอพักพาอาศัยเพื่อเรียนหนังสือ ทานรับไวหมด แตใหหาที่อยูกันเอง
ในยุคของพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาสก็ ไดสานตองานของ
อดีตเจาอาวาส โดยได ใหที่พักแกพระภิกษุสามเณรที่เขามาศึกษาเลาเรียน ยังสนับสนุนให
ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป ก็ยัง
ชวยสนับสนุนหาทุนการศึกษาสงไปศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ จนมีพระภิกษุ
เรียนจบระดับปริญญาเอกจำนวนหลายรูป
นับไดวาสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ในอดีตไดสรางบุคลากรที่สำคัญตอ
พระพุทธศาสนา และประเทศชาติ แมในปจจุบันก็มีพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษาพระปริยัติ
อยางตอเนื่อง มีผูสอบไดเปรียญธรรมเกือบทุกป
๔๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ปจจุบันวัดมัชฌันติการาม มีที่ดินวัดโฉนดเลขที่ ๗๕๔๖๕ เดิมมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๙ ไร
๒ งาน ๗๐ ตารางวา ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมีคุณแมอำพันธ (นอย) - คุณพิไลลักษณ
นาคเจริญ และคุณสมพงษ ทองทั่ว ถวายที่ดินเพิ่มอีก ๑ งาน ๑๙ ตารางวา รวมทั้งที่ดินที่วัด
มีโครงการจะซื้อตอออกไปอีกเพื่อทำสวนปฏิบัติธรรม ปจจุบันวัดมีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๔ ไร
จำแนกเปนดังนี้
๑. ยกใหสรางโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ๔ ไร ๔ ตารางวา
๒. สรางสำนักนารีพรตวัดมัชฌันติการาม ๒ ไร ๒ งาน
๓. นอกนั้นเปนเนื้อที่เขตพุทธาวาส สังฆาวาส ฌาปนสถาน และสวนปาปฏิบัติธรรม
วัดมัชฌันติการามมีอาณาเขต ดังนี้
- ทิศเหนือติดกับรั้วสวนของคุณโยมกลิ้ง-ชิต เนียมประเสริฐ
- ทิศตะวันออกติดกับกำแพงบานแสงระวี
- ทิศตะวันตกจรดริมคลองบางเขนใหม
- ทิศใตติดกับกำแพงซอยโภคามหาศาลและโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
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ทำเนียบเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
วัดมัชฌันติการามมีเจาอาวาสปกครองมาแลว ๙ รูป ดังนี้
๑. พระครูธรรมสารวิจิตร (หลวงปูออน ญาณเตโช) พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๗
๒. พระอาจารยกลอม พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๐
๓. พระอาจารยสำราญ พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔
๔. หลวงตาอินทร พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๘
๕. พระครูชม (มาจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร) พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕
๖. พระอาจารยคำภา พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๖
๗. พระครูวจิ ติ รธรรมสาร (วิสธุ รรม จนฺทสาโร น.ธ.โท,ป.ธ. ๔) พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๔๐
๘. พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ น.ธ. เอก,ป.ธ. ๓,ศน.บ. M.A.,Ph.D)
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๔
๙. พระราชธีรสารมุนี (เที่ยง ปภาคโม) ป.ธ. ๓, น.ธ. เอก
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รักษาการแทนเจาอาวาส ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ - ปจจุบัน
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ประวัติพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๔๗

ชาติกำเนิด

นามเดิม เดช นามสกุล ศาลา เกิดวันอังคารที่ ๒๕
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ปขาล
ที่บานสมดี ตำบลเปา อำเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี บิดาชื่อ นายทอก ศาลา มารดาชื่อ นางใบ ศาลา
มีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๖ คน คือ
๑. แมชีสมัย เกงคำใบ
(เสียชีวิตแลว)
๒. นางมุด แสนสุภา
บิดา นายทอก ศาลา
๓. นางนารถ ศาลา
๔. นางตอง ศาลา
(เสียชีวิตแลว)
๕. พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) (ศาลา) (เสียชีวิตแลว)
๖. นายโสม ศาลา
(เสียชีวิตแลว)

ชีวิตฆราวาส

เด็ ก ชายเดช ศาลา เกิ ด ที่ บ า นสมดี ตำบลเป า อำเภอตระการพื ช ผล จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พอทานอายุได ๔ ขวบ พอและแม ไดพาทาน พรอมพี่นอง อพยพมาอยูที่
บานหนองบัวสิม อำเภอคำตระกลา จังหวัดสกลนคร ตอมาแมไดเสียชีวิต พอเลยจะพากลับ
อุบลราชธานี แตไดแวะพักที่อำเภอพังโคน แตลูก ๆ ไมอยากกลับอุบลราชธานี เลยพากันตั้ง
หลักปกฐานที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ตอมา เด็กชายเดช ศาลา ไดเขารับการศึกษาที่โรงเรียนจำปาสามัคคีวิทยา (ปจจุบัน
ชื่อ โรงเรียนพังโคนจำปาสามัคคีวิทยา) จนจบประถมศึกษาปที่ ๔ ในป พ.ศ. ๒๕๐๕
และไดออกมาทำนา ทำไร เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ชวยบิดามารดา ซึ่งในชวงเชา ๆ ของ
ทุกวันจะมีพระมารับบิณฑบาตที่หนาบานเปนประจำ จนอายุ ๑๓ ป อยูมาวันหนึ่ง พี่สาวคือ
นางมุด จึงมีความคิดวา จะใหนองชายไปบวชอยูกับหลวงปูคำ ที่วัดศรีจำปาชนบท จึงไดลอง
ถามหลวงปูวา จะฝากใหนองชายไปบวชเรียนดวยไดไหม ทานก็รับปาก (ได) จึงไดพาเด็กชาย
เดช ไปบวชเปนสามเณร ซึ่งในชวงแรก ๆ ทานใหเปนผาขาวกอน แลวจึงบวชเปนสามเณร
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สมณเพศ

- การบรรพชา
เมื่ออายุ ๑๓ ป เด็กชายเดช ศาลา ไดบรรพชาเปนสามเณร ที่วัดสุทธิมงคล ตำบล
พรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พระพิศาลศาสนกิจ เปนพระอุปชฌาย
วันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖

ตอมามีหลวงปูเกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ทานมาเห็นสามเณรเดช ศาลา ดูแลวนาเอ็นดู (คือเปนตาฮักแท) เลยขอให
ไปอยูท วี่ ดั ดวย ซึง่ ตอนนัน้ ทานกำลังกอสรางโบสถ อยูไปสักพักใหญ สามเณรเดช ศาลา ก็เกิด
อยากศึกษาตอ อยากไปเรียนที่กรุงเทพฯ อยากไปอยูกับหลวงพอกวาง (พระมหาวุฒิกรณ
กาฺ จโน) แต ห ลวงปู เ กิ่ ง ท า นบอกว า ยั ง เป น สามเณรอยู พอไปแล ว จะไม มี ข า วฉั น นะ
คนกรุงเทพฯ (เขาสิบใสบาตรสามเณรเดอ) เขาจะไมใสบาตรสามเณรนะ
- การอุปสมบท
อายุ ๒๑ ป เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ ทานไดรับการบรรพชา
อุปสมบทเปนพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูพุฒิวราคม วัดคามวาสี อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เปนพระอุปชฌาย พระครูวิจิตรธรรมสาร วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เปนพระกรรมวาจาจารย พระครูวิทิตคุณาภรณ (เกิ่ง วิทิโต) วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปนพระอนุสาวนาจารย

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๔๙

๕๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๕๑

การศึกษาทางโลก

พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนจำปาสามัคคีวิทยา อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ ๗
โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๑ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
คณะศาสนาและปรัชญา (ศน.บ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ปจจุบนั
คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (M.A.) คณะศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D) คณะศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

การศึกษาทางธรรม

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบไลไดนกั ธรรมชัน้ เอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบไลได ป.ธ. ๓ สำนักเรียนคณะจังหวัดรอยเอ็ด วัดมิง่ เมือง จังหวัดรอยเอ็ด

๕๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

- การทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนอาจารยประจำ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนรองอธิการบดี ฝายกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนรองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๕๓

- การฝกอบรม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผานหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูต ไปตางประเทศ รุนที่ ๓ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผานหลักสูตรการอบรมผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสงฆ รุนที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง พระอุปชฌาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบประกาศนียบัตร ครูสมาธิ “Basic Meditation Teacher Diphoma” จาก
สถาบันพลังจิตตานุภาพ คุรุสาสมาธิ รุนที่สอง

- งานการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนผูชวยเจาอาวาส วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนเจาอาวาส วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง พระอุปชฌาย

๕๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

- งานดานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนครูพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๔ เปนเจาสำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔ เป น ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- งานการศึกษาและเผยแพร
พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนเจาสำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนพระธรรมทูตไปตางประเทศ รุนที่ ๓ สายประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป น คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนรองอธิการบดี ฝายกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดรับตำแหนงทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารยพิเศษ สาขาการบริหาร
การศึกษา” จากมหาวิทยาลัย BOBHISASTRA UNIVERSETY FL. USA (BOU)
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดรับหมายรับสั่งที่ ๗๘๒๖
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ผาพระกฐิน ให นายภูวิช ปญญาสิทธิ์
เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ
ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
จากสำนักพระราชวัง

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๕๕

ดานเผยแผ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาสนักพัฒนา กลาวคือ หลังจาก
ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสแลวไดพัฒนาวัดมัชฌันติการามในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน
เสนาสนะตาง ๆ ทั้งกำแพงรอบวัด กำแพงรอบอุโบสถ เตาเผาศพไรมลพิษ กุฏิรับรอง
พระภิ ก ษุ ส ามเณร เป น ประธานในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ถวายวั ด เพื่ อ ทำสวนปฏิ บั ติ ธ รรม
จัดระเบียบการศึกษาของสำนักเรียนใหม จัดระเบียบการปกครองวัดใหม สงเสริมพระภิกษุ
สามเณรใหไดรับการศึกษาสูงขึ้น ทั้งทางโลกและทางธรรม จัดใหมีการเผยแผธรรมทางสถานี
วิทยุในนามของวัดเปนประจำทุกวัน (ปจจุบันไมมีการจัดเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุแลว)
จัดใหมีหองปฏิบัติธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย จัดใหมีการฟงธรรมพระกรรมฐานทุก ๆ วันที่
๒๕ ของเดือน
- งานดานสาธารณูปการ
งานสาธารณูปการในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนประธานจัดหาทุนซื้อที่ดินขยายวัดมัชฌันติการาม เพื่อสรางเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ ไร ๗๓ ตารางวา
งานกอสรางถาวรวัตถุภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนประธานในโครงการสรางสวนปาปฏิบัติธรรมและศาลาปฏิบัติบูรพานุสรณ
ธรรมบูรพาจารยพระพุทธิสารโสภณ
งานสาธารณูปการในตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๘ จัดซือ้ ทีด่ นิ และควบคุมการกอสรางวัดอโศกพุทธวิหาร เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนประธานการกอสรางกุฏิสงฆวัดไทยในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนประธานหาทุนจัดซื้อที่ดินขยายวัดในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนประธานจัดสรางวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น พระครู คู ส วด ฐานานุ ก รม ของพระธรรมป ญ ญาจารย
พระราชาคณะ เจาคณะรอง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ที่พระครูธรรมศาสนโฆษิต
๕๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับแตงตั้งเปนพระครูปลัด ฐานานุกรมของพระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได รั บ พระราชทานแต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ เ ป น พระครู สั ญ ญาบั ต รเที ย บผู ช ว ย
เจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ พระครูธีรสารปริยัติคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได รั บ พระราชทานแต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ เ ป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระพุทธิสารโสภณ

รายชื่อพระที่ตั้งฐานานุกรม ในพระพุทธิสารโสภณ

๑. พระสมุหแวงชัย ฉายา ธมฺมกาโม นามสกุล หลาลี
พรรษา ๑๙ อายุ ๔๘ วิทยฐานะ จบนักธรรมเอก ปริญญาเอก (ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๒. พระปลัดเที่ยง ฉายา อนุภาโส นามสกุล นามสงา
พรรษา ๒๘ อายุ ๗๙ วิทยฐานะ
จบนักธรรมโท ม.ศ.๒
๓. พระใบฎีกายอด ฉายา อลีโน
นามสกุล ฑิฆะพันธ พรรษา ๑๕ อายุ ๓๔
วิทยฐานะ จบนักธรรมตรี ประถมศึกษา ๖

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๕๗

รางวัลที่ไดรับ

พ.ศ. ๒๕๖๓ รางวัลพระราชทาน
เสาเสมาธรรมจักร ผูทำคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖๓

- มรณภาพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) มรณภาพดวยโรคมะเร็งทอทางเดินน้ำดี ระยะ
แพรกระจาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ ๖
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๙ น.

๕๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ
วัดมัชฌันติการาม

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๕๙

๖๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๖๑

๖๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๖๓

ประมวลผลงาน
และศาสนกิจ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

๖๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๖๔

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค สิรินฺธโร) อดีตเจาอาวาสวัดธรรมมงคล
และพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๖๕

ผลงานของพระพุทธิสารโสภณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
กับโครงการสรางสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม
สวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ซอยวงศสวาง ๑๑ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร เปนรมณียสถาน ในดำริของพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตบุโฺ , รศ. ดร.)
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่สำหรับเผยแผหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเปนศูนยกลางการเรียน การสอน และการปฏิบัติพัฒนา
สมาธิของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย และเพื่อเปนสถานที่ประกอบอริยทรัพย คือทรัพยอัน
ประเสริฐ อันไดแก ทาน ศีล และภาวนา ตลอดจนเปนสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพิ่มพูนสติปญญา พัฒนาสันติสุขใหเกิดขึ้นแกประชาชน

๖๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

สื บ เนื่ อ งด ว ยมี ผู มี จิ ต ศรั ท ธานำโดยนางสาวพิ ไ ลลั ก ษณ นาคเจริ ญ และนายศิ ริ นางอารีย กองสิทธิผล ถวายที่ดินจำนวนหนึ่ง และคณะศรัทธาญาติโยมโดยรอบและใกลเคียง
พื้นที่วัด พรอมดวยพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจนสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา
ไดจดั กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ ผาปาสามัคคี กฐินสามัคคี รวมกันบริจาคทุนทรัพยจดั ซือ้
ทีด่ นิ ถวายวัดมัชฌันติการามเพิม่ รวมไดประมาณ ๗ ไร เพือ่ สรางสวนปาปฏิบตั ธิ รรมกลางกรุง
ตามที่ทานเจาคุณดำริ ไว เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ และเพื่อให โครงการนี้บรรลุ
วัตถุประสงคโดยเร็ว ตลอดจนสรางความรูสึกรวมเปนเจาของวัดรวมกันกับชุมชน วัดจึงไดให
ความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาวัด โดยความรวมมือภายใต
“บวร” ระหว า งบ า น วั ด และโรงเรี ย น ได แ ก ชุ ม ชนโดยรอบและใกล เ คี ย งพื้ น ที่
วั ด มั ช ฌั น ติ ก ารามและมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ ซึ่ ง มี ค วาม
เชี่ยวชาญดานสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางยิ่งใหชวยออกแบบและควบคุม
การกอสรางโครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนำ
โดย ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศ. ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรวมจัดสรางสวนปาปฏิบัติธรรมขึ้นชุดหนึ่ง ทำหนาที่ ใหคำปรึกษา
และแนะนำการออกแบบอาคารปฏิบัติธรรม ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมกับพระภิกษุสงฆ
ของวัดมัชฌันติการาม นำโดยพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตบฺุโ, รศ. ดร.) อดีตเจาอาวาส
วัดมัชฌันติการาม พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผูชวยเจาอาวาส และคณะกรรมการของ
วัดมัชฌันติการาม เปนที่ปรึกษา
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ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดมัชฌันติการามไดทำสัญญาจางเหมากอสรางอาคารศาลา
ปฏิบัติธรรม กับ บริษัท ซี วี เอส จำกัด โดยนายวรศักดิ์ ชวยประสิทธิ์ เปนกรรมการผูจัดการ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดสรางสวนปาปฏิบัติธรรมใหเปนสถานที่สาธารณประโยชนและจรรโลง
พระพุ ท ธศาสนาให มั่ ง คงถาวรสื บ ไป คณะกรรมการของวั ด มั ช ฌั น ติ ก ารามจึ ง ขอความ
อนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือชวยควบคุม ใหคำปรึกษา
และเปนคณะกรรมการตรวจรับผลงานการกอสรางรวมกับคณะกรรมการของวัดมัชฌันติการาม
ในการนี้ ศ. ดร. สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
จึงแตงตั้งคณะกรรมการออกแบบและควบคุมการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นชุดหนึ่งมี
รศ. ดร. สันชัย อินทพิชยั รองอธิการบดีฝา ยพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย (ตำแหนงในขณะนัน้ )
ปจจุบันดำรงตำแหนง ที่ปรึกษาอธิการบดีดานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ
เปนประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบดวย ผศ. ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดี
ฝายพัฒนาสิ่งแวดลอมและกายภาพ ผศ. สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ คณาจารยจากภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ชวยดำเนินการดานงานสถาปตยกรรม คณาจารยจากภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและคณาจารยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนวิศวกรของมหาวิทยาลัยชวยควบคุม กำกับ ดูแลการกอสรางงานดานโยธา งานระบบ
ไฟฟาและงานระบบสุขาภิบาล ฯลฯ ใหเปนไปตามแผนงาน ตลอดจนปรับภูมิทัศนโดยรอบ
ภายในโครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุงใหสวยงามและเรียบรอยสมตามกุศลเจตนาของ
ทุกฝายและเปนรมณียสถาน ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงแสดงไวใน
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท (๒๕/๑๗/๒๔) ความวา
“คาเม วา ยทิ วารฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ.”
พระอรหันตทั้งหลายยอมอยูในที่ใดคือบานหรือปา ที่ลุมหรือที่ดอน
ที่นั้นเปนภาคพื้นอันบุคคลพึงรื่นรมย
สำหรับการออกแบบสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุงไดจัดทำ “ผังบริเวณ” โดยกำหนด
พื้นที่ใชสอยใหเอื้อสำหรับการทำกิจกรรมในวัด ผสมผสานเรื่องประโยชนใชสอยและความงาม
เขาดวยกัน ภายใตบริบทของสภาพที่ตั้ง ผู ใชและกิจกรรมเพื่อทำใหเกิดสภาวะนาสบาย
๖๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

น า อยู น า ใช ง าน วางแผนการใช ง านพื้ น ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประหยั ด ปลอดภั ย
เกิดประโยชนสูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถวนเพื่อรองรับ
การใชงานของคนทุกเพศทุกวัย มีบรรยากาศทีส่ ง เสริมและสนับสนุนกิจกรรม และสามารถบริหาร
จัดการกายภาพของวัดในเขตสวนปาปฏิบตั ธิ รรมใหสามารถใชสอยพืน้ ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนระบบ มีทศิ ทางทัง้ การกอสรางอาคารศาลาปฏิบตั ธิ รรม กุฎพิ ระกรรมฐาน การวางระบบ
สาธารณูปโภค และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนใหอยูในตำแหนงและมีรูปแบบที่เหมาะสม
นำไปสูการจัดทำแผนการพัฒนาตามผังแมบทโดยแบงเปนชวงเวลา (phasing) เพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการ จัดเตรียมพืน้ ที่ บุคลากร และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การดูแลรักษาและซอมบำรุง รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดใหมีความเหมาะสมกับ
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สถาปตยกรรม ภูมิปญญาและวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทย
นอกจากนี้ ยังมี “งานออกแบบภูมิทัศน” เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติเดิม พยายาม
รบกวนหรื อ เปลี่ ย นแปลงให น อ ยที่ สุ ด และตอบสนองต อ การเข า ไปใช ส อยพื้ น ที่ ข อง
พุทธศาสนิกชน จึงไดออกแบบ วางแผน จัดการ สรางสรรคการปรับใชหรือพัฒนาพื้นที่
ภายนอกอาคาร เพื่อสนองตอประโยชนใชสอย มีความงาม กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิม
รักษาสิง่ แวดลอมและทรัพยากร องคประกอบสำคัญของงานภูมทิ ศั น คือ พืชพันธุ ทัง้ ไมยนื ตน
(Tree) ไมพุม (Shrub) ไมคลุมดิน (Groundcover) ไมน้ำ (Aquatic plants) ไมเลื้อย (Vines
or climbers) ซึ่งมีการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล ผลัดใบ อาจมีความแตกตางในแตละ
ฤดูกาล พืชตองการการดูแลรักษา จึงทำใหงานภูมทิ ศั นเปนงานที่ไมหยุดนิง่ มีการเปลีย่ นแปลง
ไปตามกาลเวลา และยังตองทำความเขาใจปจจัยที่มีผลตอพืชพันธุไมวาจะเปนสภาพอากาศ
ดิน น้ำ แสงแดด ธาตุอาหาร อุณหภูมิและระบบนิเวศน ฯลฯ ทั้งนี้ เริ่มงานปรับภูมิทัศนอยาง
เปนทางการ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในภาพรวมของการออกแบบโครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม
ไดคำนึงถึงการสงเสริมความเปน “ศูนยรวมทางจิตวิญญาณ” ของชุมชนและสังคม สราง
ความรูสึกรวมเปนเจาของวัดรวมกันกับชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่เขมแข็ง
ตอบสนองการเขามาใชประโยชนพื้นที่วัด และการรวมกันดูแลรักษาและพัฒนาวัดตอไป
ตลอดจนพัฒนากายภาพของวัดใหสง เสริมความเปน “พืน้ ทีร่ มณียสถาน” มีความสงบ สัปปายะ
เพื่อเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาทางจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม รวมทั้งบุญกริยา ทาน
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ศีล ภาวนา และไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา และประการสำคัญตองคำนึงถึง “การนำปจจัย
มาใชทถี่ อื หลักการความสมถะ สมประโยชน” คือ “ประโยชนสงู ประหยัดสุด” ไดแก ประโยชน
สูงสุด คือตองตอบสนองการใชงานและดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดโดยสะดวกมีประสิทธิภาพ
เปนสัดสวน และประหยัด คือใชทรัพยากรที่มีอยูแลว หรือหามาไดเพื่อนำมาใชรวมกับ
การออกแบบใหมปี ระสิทธิผลสูงสุด กลมกลืนกับประวัตศิ าสตร สุนทรียภาพของวัด วิถชี วี ติ ชุมชน
และนำหลักสัปปายะมาใชในการออกแบบเพื่อสงเสริมบทบาทหลัก คือ การเผยแผธรรมะ

โครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ประกอบดวยพื้นที่สำคัญ
สามสวนคือสวนพุทธาวาส สวนสังฆาวาส และสวนเขตธรณีสงฆและสาธารณสงเคราะห
๑. พืน้ ทีส่ ว นพุทธาวาส : ไดแก เปนพืน้ ทีส่ ำหรับใชประกอบพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
เปนเสมือนสัญลักษณหรือสถานที่ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา คำวา “พุทธาวาส”
มีความหมายวาเปนสถานที่ประทับของพระพุทธเจา ในเขตพุทธาวาสมักประกอบดวยศาสน
วัตถุสำคัญสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองคและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก
พระพุทธเมตตา เปนพระประธาน ประจำสวนปาปฏิบตั ธิ รรมกลางกรุง มีขนาดหนาตัก
๖๐ นิ้ว บูรณะโดย ดร. สุพร สุวัฒโนดม และครอบครัว พระพุทธเมตตาเปนพระพุทธรูปปาง
มารวิ ชั ย ผิ น พระพั ก ตร ไ ปทางทิ ศ ตะวั น ออก พระหั ต ถ ข วาแตะธรณี หรื อ ปางชนะมาร
คนอินเดียเรียกวา ปางภูมิสัมผัส หรือปางภูมิผัสสะ แปลวา ทรงชี้ใหแผนดินเปนพยานแหง
การทำความดีในอดีต เพราะตอนทีพ่ ระยามารพรอมเสนามารมาผจญไลพระพุทธองคใหลกุ หนีไป
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เสียจากพุทธบัลลังกที่ประทับ ทรงชี้ ใหพระแม
ธรณีมาเปนพยานในการทำความดี ในอดีตของ
พระองค โ ดยพระแม ธ รณี ไ ด บี บ น้ ำ ในมวยผมที่
พระพุทธองค ไดทรงฝากไวตอนกรวดน้ำทำบุญ
ทุกครัง้ กระทัง่ ในทีส่ ดุ ทำใหพระยามารตองพายแพ
ตอพระพุทธบารมีและพระพุทธเมตตา
สำหรั บ พระพุ ท ธเมตตาพระองค นี้ มี
พุทธศาสนิกชนนอมนำมาถวายเพื่อนอมระลึกถึง
พระพุทธเจา และเพื่อใหผูอื่นพบเห็นแลวมีจิต
เปนกุศล มีพระพักตรที่เปยมดวยความเมตตา
เสมื อ นหนึ่ ง เป น ตั ว เเทนแห ง การระลึ ก ถึ ง
พระเมตตาคุณของพระพุทธองคที่เมื่อทรงตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไดเมตตาโปรด
สั่งสอนเวไนยสัตวทั้งเทวดาและมนุษ ยทั้งหลายให ไดรูตามคำสั่งสอนของพระองค และ
เพือ่ จักไดเจริญจิตภาวนา สวดมนตปฏิบตั บิ ชู าองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนการบูชา
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา มีขนาดเทาองคจริง ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธเมตตาซึ่งถือวา
เปนพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความงดงามอยางยิ่งประดิษฐานอยู ในพระมหาเจดียพุทธคยา
ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ณ หองบูชาชัน้ ลางของ
พระมหาเจดียพุทธคยา ทางประตูดานทิศตะวันออก พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมเดินทางไป
กราบสักการะกันมากคูกันกับตนพระศรีมหาโพธิ์ คนไทยโดยเฉพาะผูที่เคยเดินทางไปแสวง
บุญที่สาธารณรัฐอินเดียยอมรูจักดี เพื่ออำนวยความสะดวกแกพุทธศาสนิกชนที่จะสักการะ
พระพุทธเมตตา วัดมัชฌันติการามไดจัดเตรียมคำกลาวบูชาพระพุทธเมตตาไวให ดังนี้
วันทามิ อิมัง พุทธะเมตตาปะฏิมัง อิมัสมิง ปูชาระเห สักการะภูเต มัชณันติการาเม
สุปะติฏฐิตังฯ
อิมินา ปะนะ วันทะมาเนนะ มา เม ทะลิททิยังอะหุ พะหุชะนานังปโย โหมิ มะนาโป
สาธุ โนภันเต อิเมหิ สักกาเรหิ อภิปูชะยามิ.ฯ
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คำแปล
ข า พเจ า ขอกราบไหว พระพุ ท ธเมตตาปฏิ ม านี้ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานตั้ ง มั่ น ดี แ ล ว ใน
วัดมัชฌันติการามนี้อันเปนสถานที่ ควรแกเครื่องบูชาสักการะ
ดวยการกราบไหวนี้ ขอความเปนผูขัดสนอยาไดมีแกขาพเจาเลย ขอใหขาพเจาเปน
ที่รักเปนที่พอใจของคนทั่วไป ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่อง
สักการะเหลานี้
ตนพระศรีมหาโพธิ์ อยูด า นหลังพระพุทธเมตตา ตนโพธิเ์ ปรียบไดกบั พุทธอุเทสิกเจดีย
อยางหนึ่ง เปนพันธุไมที่เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกเสมอมานับแตสมัยพุทธกาล เปน
๑ ใน ๗ สิ่งที่มีมาพรอมกับพระพุทธองค ที่เรียกวา “สหชาติ” กำเนิดมาเพื่อรองรับการเสด็จ
มาประทับใตรม เงาและตรัสรู ถือวาเพือ่ เปนโพธิรกุ ขะประจำพระองค การไดไหวกราบแตละครัง้
จึงเสมือนหนึ่งวาไดกราบลงเฉพาะเบื้องหนาแหงองคพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
แทจริง ตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ สวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เปนตนไม
อันเปนมงคลที่สำคัญอยางยิ่งนี้นำหนอมาจากสถานที่ตรัสรู ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย
โดยหลวงพอสนอง กตปฺุโ อดีตเจาอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี และใหนายบุญชวย
อวยพร มามอบใหวดั มัชฌันติการาม ซึง่ ไดรบั ความเมตตาปลูกโดยเจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต
(จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) ผูปฏิบัติหนาที่เจาคณะใหญธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคมและ
เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
พระสีวลี มีรูปลักษณเปนพระภิกษุ มือขวาถือไมเทา มือซายแบกกรด สะพายบาตร
ยาม เครื่องอัฐบริขาร สรางโดยพระมงคลกิตติวงศ (ทองพูน อุตตโม, ดร.) เจาอาวาส
วัดสระจันทราวาส อำเภอพล จังหวัดขอนแกน รวมกับพุทธบริษัทโดยรอบวัดมัชฌันติการาม
พระสีวลีเปนพระอรหันตที่ ไดรับยกยองจากพระพุทธองค ใหเปนเอตทัคคะ ผูเลิศในทางผูมี
ลาภมาก เนื่องเพราะพระสิวลี เปน ๑ ใน ๘๐ พระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจา เชื่อกันวา
หากผูใดไดบูชาพระสีวลีแลว จะไดรับโชคลาภเงินทอง ไหลมาเทมาอยางรวดเร็ว มีเรื่องกลาว
กันวาสมัยพุทธกาล มีหญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลพอคานามวา “สุภาวดี” มีความเลื่อมใส
ศรั ทธาในพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ที่สำคัญนางมีความนับถือพระสีวลีเปนอยางยิ่ง เมื่อมี
โอกาสฟงเทศนพระสีวลีก็ใหศีลใหพร “จงเจริญรุงเรืองดวยทรัพยสินเงินทองจากการคาขาย
เงินทองไหลมาเทมา สมความมุงมาดปรารถนาดวยเถิด” หลังจากทีน่ างไดรับพรแลวไมวานาง
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และผูเปนบิดาจะไปคาขายในที่ ใดก็ขายดิบขายดีเปนเทน้ำเททา มีกำไรเขามาไมขาดสาย
“นางสุภาวดี” จึงกลายเปนที่รูจักในชื่อที่เรียกกันอีกอยางหนึ่งวา “นางกวัก” การจะขอลาภ
จากพระสิวลีแบบไดผลเร็วนั้น มีเคล็ดลำคัญ คือ ตองเปนผูที่ทำทานมาก สละซึ่งประโยชน
สวนตนชวยเหลือผูอื่น การสวดนั้นตองครบ ๕ จบในการสวดตอหนึ่งครั้ง “นโม ๓ จบ สีวลี
มหาเถรัง วันฺทามิหังฺ (๓ จบ) มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ”

ศาลาปฏิ บั ติ ธ รรมบู ร พาจารย พุ ท ธิ ส ารโสภณ เป น อาคารคอนกรี ต ขนาด ๒ ชั้ น
ที่หนาบันดานหนาของอาคารศาลาปฏิบัติธรรมฯ ประดับดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒,๕๖๒ เซ็นติเมตร (ครบ
๖๐ ป มจพ. พ.ศ. ๒๕๖๒) ทำมาจากไฟเบอรกลาส ดานหลังใสโครงเหล็กเพื่อยึดติดผนัง
อาคารศาลาปฏิบัติธรรม ฯ มีมูลคากอสรางประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท (สี่สิบสอง
ลานบาทถวน) ใชเวลากอสรางประมาณ ๓ ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ออกแบบตามหลักวิชาการทางสถาปตยกรรม โดยคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ และ
ควบคุมการกอสรางตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม รวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนวิศวกรของมหาวิทยาลัยชวยควบคุม กำกับ ดูแลการกอสรางงานดานโยธา งานระบบ
ไฟฟาและงานระบบสุขาภิบาล ฯลฯ กอสรางโดยบริษัท ซี วี เอส จำกัด โดยนายวรศักดิ์ ชวยประสิทธิ์
เปนกรรมการผูจัดการ และไดรับเมตตาอยางสูงยิ่งจากเจาประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม
(หลวงพ อ วิ ริ ยั ง ค สิ ริ นฺ ธโร) ประธานผู ก อ ตั้ ง สถาบั น พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพ อดี ต เจ า อาวาส
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วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร อดีตประธานกรรมการคณะสงฆธรรมยุตในประเทศ
แคนาดา และรักษาการเจาอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมาราม รวมพิจารณาและใหคำแนะนำเรื่อง
การออกแบบอาคารปฏิบัติธรรมใหเหมาะสมกับการเรียนรูธรรมะที่สรางปญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนาและประโยชน ใชสอยใหสมวัตถุประสงคสูงสุด ตลอดจนใหมีความสวยงาม
ตามลักษณะงานสถาปตยกรรมประจำชาติไทย ซึ่งเปนเอกลักษณ เปนภูมิปญญาของชนชาติ
ไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งคณาจารยผูออกแบบไดนอมนำไปปรับปรุงแบบอาคารศาลาปฏิบัติธรรม
บูรพาจารยพระพุทธิสารโสภณใหมีรูปแบบงดงามเชนในปจจุบันตามที่ฝายบรรพชิต คฤหัสถ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีสมานฉันทใหสรางขึน้ และเมือ่ วันที่
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ เจาประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพอวิริยังค สิรินธฺ โร) มีเมตตา
ใหฤกษและมอบทุนประเดิมเปนปฐมของคากอสรางศาลาปฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) และบริษัท ศรีธนาเพอรเฟคท จำกัด โดยนางศรีประไพ พจนธนาดิถี และ
ครอบครัวรวมบริจาคทุนทรัพยสมทบ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) พรอม
กับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาประคุณไดเจิมแผนศิลาฤกษ เพื่อเปนสิริมงคล
แหงการกอสรางอาคารเมื่อวันเสารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. และในโอกาส
นี้ยังไดมีเมตตามอบปจจัยบริจาครวมสมทบคากอสรางเพิ่มอีก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และมีพุทธบริษัทอีกจำนวนมาก
ทยอยบริจาคทุนทรัพยมากนอยตามกำลังศรั ทธา ตลอดจนรวมจัดกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาในโอกาสตาง ๆ อาทิ ผาปาสามัคคี กฐินสามัคคี นำปจจัยบริจาครวมสมทบทุนเปน
คากอสรางอยางตอเนื่อง

“โรงครัวศาลากตปุญญานุสรณ” “Katapunnanusarana Kitchen Pavilion”
นับตั้งแตวางศิลาฤกษกอสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ
คณะกรรมการไดเริ่มวัดพื้นที่สำหรับกอสรางเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ยายตนไมใหญ
เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เริม่ เจาะเสาเข็มเมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ฯ
ประกอบดวยอาคารสวนปฏิบัติธรรมมีพื้นที่ ใชสอย ๑,๙๘๐ ตารางเมตร และอาคารสวน
หองน้ำและหองครัว ซึ่งคณะศิษยานุศิษยวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ไดบริจาคเงิน
จำนวนหนึง่ เพือ่ สนับสนุนการสรางหองครัว ทัง้ นี้ เพือ่ นอมระลึกถึงพระเดชพระคุณพระพุทธิสาร
โสภณ (เดช กตปุโฺ ) และใหชอื่ วา “โรงครัวศาลากตปุญญานุสรณ” “Katapunnanusarana
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Kitchen Pavilion” มีพื้นที่ใชสอย ๒๐๐ ตารางเมตร ควบคุมการกอสรางโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตลอดระยะเวลาของการกอสรางงานทุกดานดำเนินไปโดยความราบรื่น เรียบรอยและ
ทันตามแผนงานที่กำหนด ทุกฝายตางมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน รวมดวยชวยกันวางแผนและ
แกไขปญหาตาง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการกอสรางอาคาร ไดแก จากการออกแบบ เจาของงาน
ผูรับเหมาและผูควบคุมงานไวตั้งแตตนกอนเริ่มโครงการกอสรางอาคารอันเปนอัตลักษณแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาอยางตอเนื่อง ดวยเปนเพราะคณะกรรมการควบคุมการ
กอสราง คณะกรรมการตรวจรับงานกอสราง ตลอดจน ผูรับเหมากอสรางตางก็ผานงาน
กอสราง การควบคุมงานกอสรางขนาดใหญมาเปนจำนวนมาก มีประสบการณเกี่ยวกับปญหา
ที่พบในงานกอสรางอาคารและแนวทางแก ไขไวแลว และประการสำคัญมีการรายงานความ
ก า วหน า ของการก อ สร า ง การได รั บ เงิ น บริ จ าคหรื อ ใช ง บประมาณผ า นสื่ อ โซเชี ย ลอย า ง
สม่ำเสมอ โดยในระหวางการกอสรางพระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผูชวยเจาอาวาส
วัดมัชฌันติการาม ผูแทนคณะกรรมการของวัดมัชฌันติการาม จะไดบันทึกภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหวของการกอสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรมฯ ทุกระบบ ทุกวัน และรายงานความ
กาวหนาผานชองทาง Facebook ของวัดมัชฌันติการาม และ Facebook สวนตัว เปนระยะ ๆ
ซึ่งเทากับพุทธบริษั ทซึ่งเปนเจาของปจจัยบริจาคไดชวยทำหนาที่เสมือนเปนกรรมการดวย
ชวยควบคุม ตรวจสอบการกอสราง รับทราบรายงานความกาวของการกอสรางอยางรวดเร็ว
และการใช ง บประมาณที่ โ ปร ง ใสและตรวจสอบได ต ลอดเวลา ซึ่ ง เป น ผลดี อ ย า งยิ่ ง ต อ
การกอสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรมฯ และการจัดหางบประมาณ ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
การสรางสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง ที่เนนการมีสวนรวมระหวางวัดและชุมชนที่ชวยกัน
พัฒนาวัด ทำใหพุทธบริษั ทเกิดศรั ทธาประสาทะมีความประสงคแสดงกุศลเจตนาบริจาค
ปจจัยสมทบทุนกอสรางดวยความยินดีอยางตอเนื่อง

พระนิรันตราย ๖๐ ป พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาปนามาครบ
๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงกตัญุตานอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและอุทิศ
ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหามงกุฎพระจอมเกลา
เจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระบรม
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ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานนาม
และตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพือ่ เปนพระบรม
ราชานุสรณระลึกถึงรัชกาลที่ ๔ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และเปนพุทธบูชาโดย ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ใหสรางพระนิรันตราย ๖๐ ป พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประดิษฐานเปนพระประธาน ณ ชั้นบนของอาคารศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม โดยใช
เงินรายไดเหลือจายจากโครงการสิง่ มงคลสักการะพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนคาใชจา ย
จำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหกแสนบาทถวน) เนื่องจากพระนิรันตรายเปน
พระพุทธรูปสำคัญอันเกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เพราะนอกจากจะแสดงปางสมาธิ ป ระจำวั น พฤหั ส บดี ซึ่ ง เป น วั น พระบรมราชสมภพแล ว
พระนามก็มคี วามหมายเปนมงคลวาปราศจากอันตราย และไดเชิญประดิษฐานในการพระราชพิธี
สำคัญเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเชิญประดิษฐานบนพระแทนมณฑลในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงรัชกาลปจุบัน

พระนิรันตราย ๖๐ ป พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนพระพุทธรูปศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร ขนาดหนาตักกวาง ๖๐ นิ้ว หลอจากวัสดุทองเหลือง ปดทับดวยทองคำ
ประทับนั่งวัชราสนะ แสดงธยานะมุทราโดยพระหัตถขวาชอนบนพระหัตถขายเหนือพระเพลา
มีพระพักตรคอนขางกลม พระนลาฎคอนขางแคบ พระขนงเปนรูปปกกา มีอุณาโลมหลอดวย
ทองคำขนาดน้ำหนัก ๗ บาท อยูระหวางพระขนง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโดง
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พระโอษฐเรียว พระกรรณคลายมนุษยสามัญ พระเศียรประดับดวยขมวดพระเกศาขนาดเล็ก
ปราศจากเกตุ ม าลา โดยปรากฏรั ส มี รู ป เปลวไฟเหนื อ พระเศี ย ร องค พ ระพุ ท ธรู ป ครอง
อุตราสงคจีบเปนริ้วเหมือนผาตามธรรมชาติหมเฉียงเปดพระอังสาขวา เหนือพระอังสาซายมี
สังฆาฏิขนาดใหญพาดทับยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายตัดเปนเสนตรง อันตรวาสกมีลักษณะ
คลายริ้วผาตามธรรมชาติเชนเดียวกับอุตราสงค ซึ่งเปนการครองผาอยางธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปประทับนั่งบนป ทมาสนอันประกอบดวยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย อยางละ
๑๙ ดอก (๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ วันสถาปนามหาวิทยาลัย) เหนือฐานแขงสิงห ตรงกลาง
ระหว า งฐานเขี ย งแปดเหลี่ ย ม เป น ผ า ทิ พ ย ส ลั ก ตราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ขนาด ๒๔.๕๐ เซ็นติเมตร อยูเหนือรูปศีรษะโคอันแสดงเปน
ที่ ห มายพระโคตรซึ่ ง เป น โคตมะ อั น เป น แบบที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว
ทรงพระราชดำริใหสรางขึน้ มีซมุ เรือนแกว ทำเปนพุม พระศรีมหาโพธิ์ ประกอบยอดซุม ประดับ
ลายพระมหามงกุฎตั้งติดอยูกับฐาน และจารึกบท “อิติปโส ภควา” ๙ วรรค เปนอักษรขอม
จำหลักลงในวงกลีบบัวเบือ้ งหนา ๙ เบือ้ งหลัง ๙ พระคุณนามแสดงพระพุทธคุณประดับตามซุม

สำหรับการหลอพระนิรันตรายนี้ ศ. ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรางพระนิรันตราย โดยมี
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พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ รศ.ดร.) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม เปนประธาน
กรรมการฝายสงฆ รศ. ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
(ตำแหนงในขณะนั้น) เปนประธานกรรมการฝายฆราวาส โดยมีกรรมการรวมดำเนินการที่มา
จากผูแทนของวัด และจากผูแทนของคณาจารยภาควิชาครุศาสตร โยธาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบรวมดวย โดยมอบหมายใหบริษั ท
โรงหลอพระบุญชูปฏิมาพร จำกัด เปนผูรับจางหลอพระพุทธรูปจำลอง และจัดการประกอบ
พิธีเททองหลอพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไดรับความ เมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) พระราชาคณะเจาคณะรองฝาย
ธรรมยุตกิ นิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม ทีป่ รึกษาเจาคณะภาค ๑๖ และ ภาค ๑๗-๑๘ และ
เจาอาวาสวัดราชผาติการาม ประธานฝายสงฆ ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย
และ ศ. ดร. สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี ประธานฝายฆราวาส ใชเวลาสรางจำนวน ๑๘๐ วัน
ในพิธเี ททองหลอพระนิรนั ตรายองคจำลองนี้ คณะสงฆ อุบาสกอุบาสิกา ไดพรอมใจ กันถวาย
ทองรูปพรรณเพื่อรวมหลออุณาโลมซึ่งอยูระหวางพระขนงของพระพุทธรูปเปนทองคำซึ่งใน
ครั้งนี้ไดทองคำบริสุทธิ์ น้ำหนัก ๓๐ บาท แบงหลอเปนอุณาโลม ๗ บาท ที่เหลือจะไดนำไป
สรางผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุไวบนพระเศียรของพระพุทธรูปเปน
ลำดับไป สำหรับอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปจัดวาเปนพุทธบูชา เปนพุทธานุสสติ
เปนเสมือนเครื่องเตือนใจใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดีงาม จะบังเกิดเปนกุศลจิตแกทุกคนที่ได
พบเห็น เปนเนื้อนาบุญอยางอเนกทุกชาติของผูสราง
๒. พื้นที่สวนสังฆาวาส ไดแก อาคารสถานที่สัมพันธเฉพาะกับกิจกรรมและวัตร
ปฏิบัติที่เปนวิถีแหงการดำเนินชีวิตของเพศสมณะ ไดแก กุฏิ สำหรับเปนอาคารที่พักอาศัย
รับรองใหแกพระภิกษุที่มาจากจตุรทิศ ประกอบดวย อาคารเรือนไทย ขนาด ๒ ชั้น ไดแก กุฎิ
ปรัชญา ทองคำ สรางเสร็จเมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ และมีอาคารคอนกรีต ขนาด ๒ ชั้น
จำนวน ๓ หลัง และอาคาร ขนาด ๑ ชั้น ๔ หลัง สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมี
พุทธบริษั ทมีกุศลเจตนารวมถวายปจจัยบริจาคสรางกุฏิถวายแดพระสงฆ เพื่ออุทิศสวนกุศล
และผลบุญแกบุพการีหรือผูมีพระคุณซึ่งจารึกชื่อไวที่กุฏิ ไดแก กุฏิ ดร.วิชญา รุนสุวรรณ
กุฏิศรีสุมาลย กุฏิเสงี่ยม จารุวิลาศกุล กุฏิพงษสุวรรณ/ธัญญพืช กุฏิคุณภนิดา (ทองหลอ)
กิจสุกาย กุฏิ “อู” (นางกอสุมาลย-นายชุนหลง-นายอธิษฐ อู) และกุฏิสมชาย-ประพันธ-ชุมสมพงษ เอี่ยมประสิทธิ์
๗๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

(๑) ผูใดใหที่พักอาศัย ผูนั้นเชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง
การสรางวัดวาอารามนั้น หรือสวนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆที่มาจากถิ่นฐาน
ตาง ๆ ใหเปนที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเปนประโยชนตอผูทรงศีล
ทรงคุณธรรมนั้น มีอานิสงส คือ ผลดีตอบตอผูถวายอยางยิ่งใหญไพบูลย พระพุทธองคได
ทรงแสดงไวในกินททสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (๑๕/๑๓๘/๔๒) ดังนี้
อนฺนโท พลโท โหติ
วตฺถโท โหติ วณฺณโท
ยานโท สุขโท โหติ
ทีปโท โหติ จกฺขุโท
โส จ สพฺพทโท โหติ
โย ททาติ อุปสฺสยํ
อมตนฺทโท จ โสโหติ
โย ธมฺมมนุสาสตีติ ฯ
บุคคลใหอาหารชื่อวาใหกำลัง ใหผาชื่อวาใหวรรณะ ใหยานพาหนะชื่อวาใหความสุข
ใหประทีปโคมไฟชื่อวาใหจักษุและผูที่ใหที่พักพาอาศัยชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง สวนผูที่พร่ำสอน
ธรรมชื่อวาใหอมฤตธรรม ฯ
ผูใดใหที่พักอาศัย ผูนั้นเชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้น การสรางสวนปาปฎิบัติธรรม
ในวัดมัชฌันติการาม จึงไดชื่อวาเปนการใหทุกสิ่งทุกอยาง นอกจากนั้นในตอนเชาทุกวันจะมี
การถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสามเณรที่ไดมาพักพาอาศัยที่กุฏิภายในบริเวณสวนปาทุกวัน
ตอนเย็นจะมีการไหวพระ ทำวัตรสวดมนตเจริญสมาธิปฏิบตั เิ ปนประจำ สวนปาวัดมัชฌันติการาม
จึงเปนสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมกลางกรุงเปนอยางยิ่ง
(๒) ผูท สี่ รางอาราม คือคนมีบญ
ุ พระพุทธองคไดแสดงถึงบุคคลทีส่ รางอาราม (สวนไม
ดอกไมผล) ปลูกตนไม สรางสะพาน และใหที่พักอาศัยชื่อวาเปนคนมีบุญ ยอมเจริญและไป
สวรรคดังที่แสดงไวในวนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (๑๕/๑๔๖/๔๔) ความวา
อารามโรปา วนโรปา
ปปฺจ อุทปานฺจ
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ
ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนา

เย ชนา เสตุการกา
เย ททนฺติ อุปสฺสยํ
สทา ปฺุญํ ปวฑฺฒติ
เต ชนา สคฺคคามิโนติ ฯ

ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม (ใชรมเงา) สรางสะพาน และ
ชนเหลาใดใหโรงน้ำเปนทานและบอน้ำ ทั้งบานที่พักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาล
ทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๗๙

(๓) ในวิหารทานกถา พระพุทธองคทรงยืนยันใหเห็นชัดเจนวา การถวายวิหาร (วัด)
ที่อยูอาศัยแกภิกษุสงฆ เปนสมุฏฐานกอใหเกิดประโยชนสุข ทั้งผูรับและผูถวาย ซึ่งทรงแสดง
อานิ ส งส ไ ว ว า เป น ยอดของสั ง ฆทาน เป น ป จ จั ย ให ป ระสบความเกษมศานต จนบรรลุ ถึ ง
พระนิพพานเปนที่สุด โดยตรัสไววา “เสนาสนะที่อยูอาศัย ยอมบรรเทาความหนาว ความรอน
ปองกัน เนื้อราย ปองกันงู และยุงได ปองกันฝนก็ได แมลมแดดกลาที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทา
ได” การถวายกุฎีวิหารที่อยูอาศัยแกพระสงฆเพื่อเรนอยูของผูตองการความสงบ เพื่อความ
สุข เพื่อฌานการเพง เพื่อวิปสสนา การเห็นแจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอัน
เลิศเพราะเหตุนั้น ผูมีปญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชนของตน พึงสรางกุฎีวิหาร ที่อยูอาศัย
อันรืน่ รมยถวายแดพระสงฆ ผูเ ปนพหูสตู เถิด อนึง่ ถวายขาว น้ำ ผาและเสนาสนะแกพระสงฆ
ทั้งหลายเหลานั้น ดวยน้ำใจอันเลื่อมใสในทานผูปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และทางใจ ทานยอม
แสดงธรรม อันเปนเครื่องบรรเทาความทุกขทั้งมวล แกบุคคลผูเมื่อรูธรรมแลวเปนผูไมมีกิเลส
ปรินพิ พานในโลกนี้ ดังขอความทีแ่ สดงไวเสนาสนขันธกะ จุลวรรค พระวินยั ปฎก (๗/๒๐๓/๗๐)
ความวา “วิหารยอมปองกันหนาว รอน และเนื้อราย นอกจากนั้นยังปองกันงูและยุง ฝนใน
สิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังปองกันลมและแดดอันกลาที่เกิดขึ้นได การถวายวิหารแกสงฆ
เพื่อหลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณาและเพื่อเห็นแจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ
วา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผูฉลาด เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอัน
รื่นรมยใหภิกษุทั้งหลายผูพหูสูต อยูในวิหารนี้เถิด อนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายขาว น้ำ ผา และ
เสนาสนะ อันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวกเธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอ ยอมแสดงธรรม
อันเปนเครือ่ งบรรเทาสรรพทุกขแกเขา เขารูท วั่ ถึงแลว จะเปนผูไมมอี าสวะ ปรินพิ พานในโลกนี้
๘๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

(๔) ในพุ ท ธวรรคที่ ๑ ขุ ท ทกนิ ก าย อปทาน ภาค ๑ แสดงถึ ง อดี ต ชาติ ข อง
พระอรหันตสาวกชั้นผูใหญ วาไดบำเพ็ญทานสรางวัด และสวนประกอบของวัด ดวยศรั ทธา
เสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลวในชาติปจจุบันทานเหลานั้นก็ไดรับอานิสงสผล
บุญกุศลคลายคลึงกัน วาโดยสรุปก็คือ ไมรูจักทุคติ ได โลกิยสมบัติอันนาพึงพอใจจนถึงชั้น
สูงสุดและไดบรรลุคุณวิเศษตาง ๆ อาทิ วิโมกข ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล
สิ้นอาสวะกิเลสเปนที่สุด ตัวอยางทานผู ไดอานิสงสดังกลาว คือพระมหากัสสปเถระ ไดดี
เพราะสรางพุทธเจดียถวายพระพุทธเจา พระอุบาลีเถระ ไดดีเพราะสรางสังฆาราม (วัด)
ถวายพระพุทธเจา พระอุปสีวเถระ ไดดีเพราะสรางอาศรม (ที่อยูอาศัย) ถวายพระพุทธเจา
พระอายาตทายกเถระ ไดดีเพราะสรางบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจา
๓. พื้นที่สวนเขตธรณีสงฆและสาธารณสงเคราะห ไดแก เขตพื้นที่กำหนดใหพื้นที่
บางสวนที่เหลือจากการจัดแบงเขตสำคัญ คือ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ใหเปนเขต
พืน้ ทีส่ ำหรับเอือ้ ประโยชนใชสอยในเชิงสาธารณประโยชนในลักษณะตาง ๆ ของวัด ประกอบดวย

(๑) สถานที่จอดรถ เปนลานคอนกรีตสำหรับจอดรถยนต ขนาด ๒ ไร สามารถ
จอดรถยนต จำนวน ๘๐ คัน สรางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใหแก
พุทธบริษั ทที่นำรถยนตมาติดตอและทำกิจกรรมตาง ๆ ภายในวัดมัชฌันติการามซึ่งวัดจะได
สามารถจัดการพื้นที่สวนอื่น ๆ ภายในวัดใหเปนระบบระเบียบเรียบรอย และบริหารพื้นที่ลาน
จอดรถใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดเวลาผูใชบริการลานจอดรถไมตองเสียเวลาหาสถานที่
จอดรถ ตลอดจนชวยเพิ่มภาพลักษณที่ดีใหแกวัด
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๘๑

(๒) พื้นที่สีเขียวที่เชื่อมตอระหวางพื้นที่สวนพุทธวาส สังฆาวาส เขตธรณีสงฆและ
สาธารณสงเคราะห พระบรมศาสดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของตนไมที่มีตอ มนุษยมาแต
ครั้งพุทธกาล พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ชวยอนุรักษตนไมและสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออม สรางความสงบสุข รมเย็นทางจิต กอใหเกิดความอุดมสมบูรณของมวลพฤษชาติ
นานาพรรณและสรรพสั ต ว พื้ น ที่ สี เ ขี ย วนี้ จึ ง เป น พื้ น ที่ ข องต นไม ซึ่ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง
ความเมตตากรุณาอยางไมมีขอบเขตจำกัด เปนพื้นที่เปดโลงเพื่อสรางความรมรื่นใหแกวัด
ใหพุทธบริษัทเขามาเรียนรู พักผอน สรางสรรคขึ้น ปรับใชหรือพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองตอ
ประโยชนใชสอย มีความงาม กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิม เหมาะสมกับคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ภายในพื้นที่สีเขียวของสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม
ประกอบดวย
พุทธพฤกษ เปนพรรณไมที่มีความเปนสิริมงคล มีความสำคัญและเปนที่เคารพ
สั ก การะเกี่ ย วข อ งกั บ พุ ท ธประวั ติ ข ององค ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ประสู ติ ตรั ส รู
ปรินพิ พาน และเหตุการณสำคัญตาง ๆ ไดแก ตนโพธิ์ ตนสาละอินเดีย ตนมุจจลินทร ตนหวา
ตนสะเดาอินเดีย ตนมะมวง ตนมะขามปอม ตนกากทิง ตนราชยตนะ ตนไผ หญาแพรก
เปนตน ตนไมเหลานี้ ใหรมเงาและมีความสวยงามเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีพรรณไมมงคล
พรรณไมดอกหลากหลายที่เลือกสรรมาปลูก มีกลิ่นหอมทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งแตกลิ่น
หอมนุม ๆ ไปจนถึงกลิ่นหอมแรง ๆ ซึ่งจะชวยดูดซับอากาศและเสียงโดยรอบ ตกแตงให
สวยงามตามลักษณะของพื้นที่ ใหความสงบรมเย็น รมรื่น อาทิ ไทรเกาหลี วาสนา กลวย
โกสน แสงจันทร ประดู โมก เฟองฟา ดอกแกว เข็มบางกอก พลับพลึง พุทธรักษา ทับทิม
กันเกรา ลำดวน สายน้ำผึ้ง มณฑา พุดเศรษฐี มหาพรมราชินี เดหลี ใบกลวย กระทิง
กระดังงาไทย เปลวสุริยัน ปป บุนนาค ราชาวดี ชมนาด จันทนกะพอ ปริศนา นางแยม
พวงวิวาห แมกโนเลียคำขาว กรรณิการ จำป จำปา ชงโค มะลิ พุดน้ำบุศย มหาหงส
ผกากรอง แพรเซี่ยงไฮ บานบุรี บานเชาสีนวล พยับหมอก เอื้องหมายนาดอกแดง เทียนหยด
สนไซเปรส ไทรเกาหลี ขอย ชาฮกเกี้ยน คริสตินา อโศกอินเดีย ทองอุไร ทรงบาดาล
เหลืองปรีดียาธร รวงผึ้ง เล็บครุฑลังกา ฯลฯ

๘๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

สระบั ว พรรณไม เ ชิ ง
อุ ป มา ประกอบด ว ยบั ว ปทุ ม ชาติ
หรือบัวหลวงสีชมพู ดอกบัวมีความ
สำคัญตอพระพุทธศาสนามากโดย
เฉพาะในเชิงสัญลักษณ อันปรากฏ
ทัง้ ลักษณะตัวแทนของพระโพธิสตั ว
หรือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
หรือความบริสุทธิ์และปญญา ใน
บางครั้ ง ก็ ท ำหน า ที่ เ สมื อ นสิ่ ง ที่
ปกปองอันตรายอีกดวย ปรากฏในพุทธประวัติตั้งแตกอนการประสูติของเจาชายสิทธัตถะ
พระนางสิริมหามายาผูเปนมารดาทรงมีพระสุบินนิมิตวา พระนางไดเขาไปอยูในปาหิมพานต
แลวพบชางเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากเขาเขามาหาพระนางชูงวงอันจับปทุมชาติสีขาวมีกลิ่น
หอม เมื่อประสูติมายังเสด็จดำเนินไป ๗ กาว แตละกาวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ นอกจาก
นั้นดอกบัวโดยเฉพาะบัวหลวงยังปรากฏในคำสอนและเหตุการณอีกมากมายหลังพระพุทธเจา
ตรัสรู คำสอนหนึ่งที่สำคัญคือทรงเปรียบบุคคลเปนดอกบัว ๔ เหลานั้น เนื่องดวยพระธรรมที่
ทรงตรั ส รู ม านั้ น ยากต อ บุ ค คลจะรู เข า ใจและปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งลึ ก ซึ้ ง เท า กั น สระบั ว นี้ อ ยู
เบื้องหนาพระพักตรของพระพุทธเมตตา บัวหลวงจะบานในชวงเชา สวยงามและมีกลิ่นหอม
ถือเปนพุทธบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ลานอนุสรณสถานเจาจอมมารดาเที่ยง เปนสถานที่ที่สรางขึ้นเปนอนุสรณระลึกถึง
คุณงามความดีของเจาจอมมารดาเที่ยง ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปน
ผูส รางวัดมัชฌันติการามขึน้ ทีต่ ำบลบางซือ่ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจ า อยู หั ว พระราชทานนามวั ด มั ช ฌั น ติ ก ารามชื่ อ วั ด มาจากคำว า มั ช ฌั น ติ ก และอาราม
มีความหมายวา “วัดของเจาจอมมารดาเที่ยง” เจาจอมมารดาเที่ยง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔
เปนธิดาคนโตของพระยาอัพภันตริกามาตย (ดิศ โรจนดิศ) และขรัวยายคลาย พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดปรานและไววางพระราชหฤทัยยกยองเปน
พระสนมผู ใ หญ โปรดเกล า ฯ ให บั ญ ชาการห อ งพระเครื่ อ งต น เจ า จอมมารดาเที่ ย ง
ใหพระประสูติการพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
จำนวน ๑๐ พระองค และถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๕๖ สิริอายุได ๘๒ ป
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๘๓

๑ เดื อ น ๖ วั น และเพื่ อ เป น การแสดงกตั ญ ุ ต าน อ มรำลึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของผู ส ร า งวั ด
คณะกรรมการของวัดมัชฌันติการามรวมดวยพุทธบริษั ทในราชสกุลแหงเจาจอมมารดาเที่ยง
มีดำริสรางอนุสรณสถานของทานไว ณ สวนปากลางกรุง วัดมัชฌันติกราม

พื้นที่เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทางเดินเทา ภายในสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง มีทาง
เดินจงกรมอยูทามกลางตนไมกวางประมาณ ๑ เมตร ยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ และ
มีที่นั่งทำสมาธิ ในที่รมเย็นสงบเงียบปราศจากเสียงรบกวน มีทางเดินปรับพื้นใหเสมอตลอด
แนวและมีความปลอดภัย เพื่อพุทธบริษั ทจะไดเดินสะดวกโดยไมมีความกังวลในขณะที่กำลัง
เดินจงกรม หรือจะเดินอยู ในสถานที่ ใดก็ตาม การเดินจงกรมมีประโยชนหลายอยาง อาทิ
ทำใหเรามีความอดทนมากขึ้นในการที่จะทำอะไรตาง ๆ ในชีวิต ทำใหเดินไดไกลแลวไมเหนื่อย
งาย ทำใหสุขภาพดี โรคภัยไมเบียดเบียน ชวยใหอาหารยอยงาย รวมถึงสมาธิที่เกิดจาก
การเดินจงกรมจะตั้งอยูไดนาน และถาไปนั่งสมาธิจิตจะสงบเร็วขึ้น สำหรับทางเดินเนื่องจาก
ทางเดินในสวนเปนองคประกอบหนึ่งในสวนที่มีความสำคัญ เพราะเปนสิ่งที่เชื่อมพื้นที่ใชงาน
ในสวนตาง ๆ เขาดวยกัน สวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง จึงไดออกแบบและเลือกวัสดุให
เหมาะสมกับรูปแบบของสวน เพื่อใหภาพรวมสวยงามและนาใชงานมากยิ่งขึ้น
ภายในพื้นที่เดินจงกรม นั่งสมาธิหนาศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ
จะมี เ สาเสมาธรรมจั ก ร ซึ่ ง ป น สั ญ ลั ก ษณ ก ารประกาศพระพุ ท ธศาสนาเป น ครั้ ง แรกของ
๘๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธเจา โดยทรงเทศนาโปรดพระปญจวัคคีย ๕ ทาน คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ
พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ดวยพระธรรมเทศนา ชื่อวา “ธัมมจักกัปปวัตนะ”
ซึ่งเปนกำเนิดของวงลอธรรมะอันจะหมุนเคลื่อนตัวไปรอบแลวรอบเลา เพื่อจะใหเขาถึงประชา
หมูสัตวทั่ว ๆ ไป ดุจวงลอของราชรถที่พระราชาประทับขับเคลื่อนไป สวนกวางหมอบเปน
สัญลักษณของสถานที่ เปนที่แสดงธรรมของพระพุทธเจา ในราวปาเปนที่อยูอาศัยของบรรดา
สรรพสัตว เขตปลดปลอยโดยสวัสดิภาพ มีชื่อเรียกวา “ปาอิสิปตนมฤคทายวัน” และ
เสาอโศกหรือเสาแหงพระเจาอโศก แปลวา “เสาแหงธรรม” เปนเสาสัญลักษณแหงพระพุทธ
ศาสนาในผืนแผนดินแหงชมพูทวีปเมื่อครั้งอดีตกาล สรางขึ้นโดยพระราชโองการของพระเจา
อโศก ผู ซึ่ ง มี ค วามเลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาอย า งลึ ก ซึ้ ง โดยจะสร า งเสาศิ ล าป ก ตั้ งไว
ณ ตำแหนงของสถานที่ที่เปนสังเวชนียสถาน และสถานที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจา
สันนิษฐานวาการสรางเสาอโศกไมเพียงแตเปนการระบุถึงที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธ
ศาสนาเทานั้น แตยังเปนเสมือนการประกาศถึงพระพุทธศาสนาที่ไดขยายขอบเขตแวนแควน
ไปทั่วทุกแหงหนในรัชสมัยของพระองค เปนเครื่องหมายแทนพุทธบูชา และเตือนขุนนาง
ทัง้ ปวงใหปกครองราษฎรโดยธรรม หัวเสามักประดับประติมากรรมรูปสัตวตา ง ๆ แตในสวนปา
ปฏิบัติธรรมแหงนี้ใชรูปประดับสิงหโต ๑ ตัว การที่เสาอโศกใชสิงหโตนั้นสันนิฐานความหมาย
ไดหลายทาง อาทิ เปนการสื่อถึงวงวารเกาของพระพุทธเจา คือ ศากยวงศเปนราชวงศสิงหโต
และสันนิษฐานเพิ่มเติมวาสิงหโตเปนสัญลักษณของผูนำที่กลาหาญ แสดงถึงพระราชอำนาจ
ของกษัตริยที่แผไปทั่วทุกหนทุกแหงในแผนดิน
เรียบเรียงโดย นางสาวเบญจมาศ จงรักษ
ผูอำนวยการกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๘๕
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พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๘๙

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

กับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
กรุงเทพมหานคร

ศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย เป น ศู น ย ที่ ค ณะสงฆ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาเป น
การจัดการศึกษาสงเคราะหนอกระบบโรงเรียน ใหการศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุมเปาหมาย
สวนใหญเปนเด็กและเยาวชนที่กำลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
จุ ด มุ ง หมายให เ ด็ ก และเยาวชนรู จั ก ใช เ วลาว า งในวั น หยุ ด เรี ย นเข า มาศึ ก ษาหาความรู
ความเขาใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แลวนอมนำไปประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ ประจำวัน
สามารถดำรงตนอยู ในสังคมไดอยางสันติสุข ซึ่งนับไดวาเปนแหลงสนับสนุนการพัฒนาคน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เนนคนเปนศูนยกลาง
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร มี
นโยบายดานการศึกษาอยางเดนชัด
ตองการใหเยาวชนและคนทุกวัยมี
ความรู คูคุณธรรม ดังนั้น ฝาย
การศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ
ซึ่ ง มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ดั ง กล า วจึ ง สนั บ สนุ น ให โ รงเรี ย น
วัดมัชฌันติการาม ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่เขตบางซื่อที่ยังไมมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
จัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได ใชเวลาวางในวันหยุดเรียนไดศึกษาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแกวัย
๒. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง วัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ
๙๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๓. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูและเขาใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณคาของพระพุทธ
ศาสนา ในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ และเขารวมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
พรอมกับครอบครัวและปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักพุทธศาสนพิธี
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ในสมัยนัน้ ดำรง
สมณศักดิ์ที่ “พระครูธีรสารปริยัติคุณ” มีดำริ ในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู
หลั ก ธรรมคำสอนทางพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ นำไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจำวั น และ
เกิดประโยชนทั้งตนเองและผูอื่น ใหมีความรูคูคณ
ุ ธรรม จึงรวมกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
ในการรั บ นโยบายนำร อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย ใ นโรงเรี ย นตั้ ง แต
ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปนตนมา โดยการจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นนั้น
เรียกชื่อวา “ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม” ซึ่งเปน
เครือขายสำคัญของกรมการศาสนา เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตาง ๆ นับเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหควบคูไปกับการพัฒนาความรูดาน
การศึกษาไดอยางสมดุล มีเปาหมายที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยที่พระพุทธศาสนาเปนรากฐานแหงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวติ ใหสำเร็จประโยชนสุขสมบูรณ และการแกปญหาดานสังคมที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอชีวิตของคนในสังคมไทย คือ
๑. นำเด็ก เยาวชน และประชาชนเขาวัด
ตามประเพณี เปนการเสริมสรางพัฒนาจิตใจ
ของชาวพุ ท ธให รู จั ก เข า วั ด เรี ย นรู ห ลั ก ธรรม
สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ใหเหมาะสม
๒. เปนแหลงเรียนรูศีลธรรมของชุมชน
ที่จะไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใช
ในชีวิตประจำวัน
๓. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ ไดตระหนักถึงการทำหนาที่ของพุทธศาสนิกชน การเขาวัดเรียนรูหลักธรรม รวม
กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เป น แหล ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน ท อ งถิ่ น
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๙๑

เปนหนาที่ของชาวพุทธและไดมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาบังคับตามหลักสูตรธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก ของสำนักงานแมกองธรรมสนามหลวง และวิชาเลือก ตามความเหมาะสม
ซึ่งมีการจัดหาครูผูสอนทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกโดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่
เกีย่ วของ โดยในการบริหารจัดการศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
ไดรับการสนับสนุนจากวัดมัชฌันติการามในดานตางๆ ดังนี้
๑. ด า นการบริ ห ารจั ด การ ศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย โ รงเรี ย น
วัดมัชฌันติการาม เนนการบริหารแบบมีสวนรวมตามหลักบวร คือ บาน วัด และโรงเรียน
ซึ่งรวมกันเปนคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคีระหวาง ชุมชน
บาน วัด โรงเรียนอยางบูรณาการ ตามนโยบายชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บาน วัด โรงเรียน)
อันจะพัฒนาบุคคลในสังคมใหเขมแข็งและมีคุณภาพโดยผานทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย
๒. ดานครู/ผูสอน วัดมัชฌันติการามสงพระธรรมวิทยากรเขาไปสอนหลักสูตร
ธรรมศึกษาใหกบั นักเรียนในศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยอยางตอเนือ่ ง โดยในแตละป
มีพระธรรมวิทยากรที่ไดรับคัดเลือกสงเขาไป
สอนในศู น ย อ ย า งเพี ย งพอ ส ง ผลให ก าร
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางเรียบรอย
และมีจำนวนผูเขาเรียนและสอบผานธรรม
ศึกษาชั้นตรี โท เอก เปนจำนวนมาก และ
ไดเปนตัวแทนสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
เขารับโลประทานจากสมเด็จพระสังฆราช
ในฝายธรรมศึกษาดีเดน ประจำป ๒๕๖๓
๓. ดานสถานที่ วัดมัชฌันติการาม โดยพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
เมตตานุเคราะหใหมีการใชอาคารสถานที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรมและ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยตามความเหมาะสม เชน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมเขาคายคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เปนตน และยังอนุญาตใหศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเขามาศึกษาเรียนรูในวัดโดยถือเปนแหลงการเรียนรูที่มีความ
สำคัญ และสรางสัมพันธระหวาง บาน วัดและโรงเรียน ตามนโยบายการขับเคลื่อนศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยตามหลัก บวร ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
๙๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๔. ด า นงบประมาณ
วั ด มั ช ฌั น ติ ก า ร า ม ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการจั ด การเรี ย น
การสอน และวัสดุ อุปกรณทางการ
ศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง โดยจั ด ตั้ ง
กองทุนธรรมศึกษา เพื่อเปนกองทุน
อุดหนุนคาใชจายตาง ๆ ที่จำเปนใน
การบริ ห ารจั ด การศู น ย ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย และในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ซึง่ เปนวันอายุวฒ
ั นมงคล พระพุทธิสาร
โสภณ (เดช กตปุ ฺ โ ) อดี ต เจ า อาวาสวั ด มั ช ฌั น ติ ก าราม และเป น วั น ศาสนศึ ก ษา
วัดมัชฌันติการาม ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี
โท เอก เปนประจำทุกป
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียน
วัดมัชฌันติการาม มีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งดานการบริหารจัดการและความรวมมือ
ระหวาง บาน วัด และโรงเรียน ทำใหมีจำนวนผูสนใจเขาเรียนและเขาสอบจำนวนมาก และมี
สถิติผลการสอบผานแตละปเปนที่นาพึงพอใจ
ปการศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก
รวม
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สถิติการสอบผานธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๖๓
สนามสอบวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยภายใตการสนับสนุนของพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) ยังคงดำเนินการรวมกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการามเรื่อยมา มีนักเรียน
เขาเรียนธรรมศึกษาและเขาสอบทุกป แมจะอยูในชวงวิกฤตการณโควิด ก็ยังมีพระภิกษุจาก
วัดมัชฌันติการามไปสอนธรรมศึกษาอยางตอเนื่อง นับไดวาเพราะดำริของพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) โดยแท ที่ ได ใหการสนับสนุนและมีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่สอบ
ธรรมศึกษาไดในทุกป

๙๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๙๕

พระพุทธิสารโสภณ

กับศาสนกิจในตางประเทศ

๑. บทบาทหนาที่ในฐานะพระธรรมทูตในตางประเทศ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เขาฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
(ธรรมยุต) จากสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) เมื่อปพุทธศักราช
๒๕๔๐ เปนพระธรรมทูตไปตางประเทศ รุน ที่ ๓ ในยุคนัน้ มีการฝกอบรมทีว่ ดั พระยายัง แขวง
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเพื่อนรวมรุนที่เขาฝกอบรมที่ ไดเดินทางไป
ตางประเทศและปจจุบันเปนผูบริหารคณะพระธรรมทูตในประเทศนั้น ๆ และเปนเจาอาวาส
วั ดไทยในต า งประเทศ เช น พระครู ป ระกาศธรรมนิ เ ทศ (วงศ สิ น ลาภิ โ ก) เจ า อาวาส
วัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการ
บริ ห ารคณะสงฆ ธ รรมยุ ต ในประเทศอิ น โดนี เ ชี ย พระมหาวิ รั ต น เขมจารี เจ า อาวาส
วัดบังกาธรรมาราม เมืองปงกัล ปนังบังกา ประเทศอินโดนีเซีย พระครุอาทรธรรมานุสิฐ
(บุ ญ เลิ ศ คุ ตฺ ต ธมฺ โ ม) เจ า อาวาสวั ด กุ ส าวดี พุ ท ธวิ ห าร เมื อ งกุ สิ นารา รั ฐ อุ ต ตรประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย พระครูธรรมธร สมหมาย อชิ โต เจาอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พระพัฒนา พุทฺธธมฺโม เจาอาวาสวัดเขมรังษี ประเทศ
ออสเตรเลีย เปนตน

๙๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) จึงมีเพื่อนสหธรรมิก เพื่อนรวมรุนในการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ในทวีปตาง ๆ มากมาย นอกจากนัน้ พระเดชพระคุณ ฯ
ยังไดเปนกรรมการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศในรุนตอมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ภาคศึกษาดูงานอินเดีย เนปาล ก็จะรวมเดินทางไปเปนวิทยากรในการฝกอบรม พระธรรมทูต
ในประเทศอินเดียตางใหความเคารพและใหการตอนรับพระธรรมทูตไปตางประเทศทุกรุน
ใหที่พักอาศัย ใหคำแนะนำ บอกเลาประสบการณ ในการทำงานในตางประเทศ ปญหา
อุปสรรค และแนวทางในการอยูรวมกับคนตางชาติตางศาสนา
นอกจากนั้นพระเดชพระคุณ ฯ ยังเปนผูบริหารในสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกดวยโดยทำหนาที่เปนกรรมการฝายอำนวยการ สำนักเลขานุการ
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) จนถึงวาระสุดทายของชีวิต
ในการประชุมพระธรรมทูต
ทุกครั้ง พระเดชพระคุณ ฯ จะเขา
รวมประชุมมาโดยตลอด และเมื่อ
คณะสงฆ ใ นต า งประเทศจั ด การ
ประชุม พระเดชพระคุณ ฯ ก็จะ
เดิ น ทางไปในฐานะพระธรรมทู ต
กรรมการสำนักฝกอบรม เปนตน
พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช
กตปุ ฺ โ ) เป น รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ฝ า ยกิ จ การต า งประเทศ ก็ ได
ปฏิบัติหนาที่ ในตำแหนงกรรมการ
และเลขานุ ก ารสำนั ก ฝ ก อบรม
พระธรรมทู ตไปต า งประเทศ (ธรรมยุ ต ) อี ก ส ว นหนึ่ ง ด ว ย โดยท า นเจ า คุ ณ ได เ ข า ร ว ม
การประชุมคณะสงฆธรรมยุตและคณะพระธรรมทูตในประเทศตาง ๆ ทัง้ ๔ ทวีป เชน การประชุม
พระธรรมทู ตไปต า งประเทศในทวี ป ออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและ
ในสหภาพยุโรปเปนตน ซึ่งหากไมติดภารกิจอื่น ทานจะเดินทางไปรวมประชุมแทบทุกครั้ง
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๙๗

การไปเยื อ นวั ด ไทยใน
ตางประเทศมีอีกหลายแหง เชนที่
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ซีแอ็ตเติล
วัดพุทธางกูร วอชิงตัน วัดอลาสกา
ญาณวราราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
วั ด ญาณวั ฒ นาราม เมื อ งรู แ บร
ประเทศฝรั่ ง เศส วั ด ดอลลาน า
วั ด สั น ติ นิ ว าส ประเทศสวี เ ดน
วัดพุทธธรรมฟนแลนด ประเทศฟนแลนด วัดพุทธเมตตา วัดวิปสสนาคราหะ ประเทศ
อินโดนีเซีย เปนตน

๒. สรางวัดอโศกพุทธวิหาร เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนพระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม ใคร ๆ
ก็ตามที่ไดพบเห็น ไดสนทนาดวย ตางพูดเปนเสียงเดียวกันถึงศีลาจารวัตรอันงดงามดังกลาว
เปนพระเถระที่มักนอย สันโดษ มีอัธยาศัยไมตรี มีเมตตาเปนหลักประจำใจ มีความขยันเปน
พื้นฐานในการดำเนินชีวิตพรหมจรรย จะเห็นไดจากการศึกษาเลาเรียนของพระคุณทาน
ทั้งทางโลกและทางธรรม ไดสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร
จากมหาวิทยาลัยปญจาบ ซึ่งถือวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เปน
มหาวิทยาลัยที่บรรดาคนอินเดียเอง ตองการเขาไปศึกษาเปนจำนวนมาก แตนอยคนนักที่จะ
สามารถสอบแขงขันเขาไปศึกษาในคณะตาง ๆ ได พระคุณทานศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงนี้
จบทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริ ญ ญาเอก จากมหาวิ ท ยาลั ย
ปญจาบ เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ในชวงที่ริเริ่มในการกอสราง
ไดรับการสนับสนุนจากพระนักศึกษา
๙๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ไทยในอินเดีย ซึ่งประกอบดวยพุทธศาสนิกชนทั้งฝายบรรพชิตและฝายฆราวาส โดยฝาย
บรรพชิตประกอบดวย พระมหาสายรุง อินทฺ าวุโธ (พระศรีวนิ ยาภรณ) พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม
พระมหาวุฒิพงษ วุฑฺฒิเมธี พระมหานันทกรณ ปยภาณี พระมหาสิริ สิรินธโร และพระมหา
ประภากร นนฺทกโร สวนฝายฆราวาสประกอบดวย ฯพณฯ กฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต
กรุงนิวเดลี เปนประธานฝายฆราวาส และคุณพลเดช วรฉัตร อัครราชทูต เปนรองประธาน ฯ
พรอมดวยพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนหนึ่งไดนำผาปาสามัคคี ไปทอด ณ วัดอโศกพุทธวิหาร
เมืองจันดิการ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ไดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕๑,๖๔๐ รูป (หนึ่งแสนหาหมื่น
หนึ่งพันหกรอยสี่สิบรูปถวน) วัดอโศกพุทธวิหารจึงไดกอสรางวิหารหลวงพอโตขึ้น
ในรัฐปญจาบนี้ มีพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียใหความเคารพนับถือตอพระคุณทานเปน
จำนวนมาก จึงมักอาราธนา นิมนตพระคุณทานไดเมตตาเดินทางไปรวมมือกับพระนักศึกษา/
นั ก ศึ ก ษาไทยและชาวพุ ท ธเมื อ ง
จันดิการ รัฐปญจาบ จัดหาที่ ในการ
สรางวัดขึ้น เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวพุทธทั้งมวล ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีอายุการ
กอตั้งเมืองมาเพียง ๕๐ กวาป ถูก
จั ด เป น เมื อ งที่ น า อยู เ ป น ระดั บ สอง
ของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดย
แบงเมืองออกเปนเขต ๆ อาศัย เปนตน ทั้งหมดมี ๔๙ เขต ปจจุบันเปนเมืองหลวงของรัฐ คือ
รัฐปญจาบ (PunJab State) ราคาที่ดินในเมืองนี้ จึงคอนขางแพง แตดวยความตั้งใจของ
ชาวพุทธทุกฝาย โดยการนำของพระเดชพระคุณ จึงไดสรางวัดพุทธวัดแรกในเมืองจันดิการ
ชื่อวัดอโศกพุทธวิหาร ตำบลกูหดาอะลิเซอร
เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย มีเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร
แมเมื่อพระเดชพระคุณ ฯ สำเร็จการ
ศึกษา เดินทางกลับประเทศไทยแลว ก็ยังนำ
กฐิ น ผ า ป า หาทุ น สนั บ สนุ น การก อ สร า ง
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๙๙

เสนาสนะแทบทุกป และยังสนับสนุนใหพระนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ปญจาบ ไดพักพาอาศัยในขณะที่เปนนักศึกษาที่เมืองนี้ มิ ใชแตพระนักศึกษาเทานั้น ยังมี
นักเรียนนักศึกษาไทยตั้งแตระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาที่
รัฐปญจาบ ไดใชวัดอโศกพุทธวิหารเปนที่พบปะ ประชุม และทำวัตรสวดมนตรวมกับชาวพุทธ
ไทยในเทศกาลที่ ส ำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาอี ก ด ว ย นั ก ศึ ก ษาบางท า นก็ ม าพั ก อาศั ย ที่
วัดอโศก แหงนี้จนกระทั่งเรียนจบการศึกษา
วั ด อโศกพุ ท ธวิ ห าร เมื อ งจั น ดิ ก าร
รั ฐ ป ญ จาบ จึ ง เป น แหล ง สร า งบุ ค ลากรผู มี
ความรู จ ำนวนมาก เรี ย นจบปริ ญ ญาเอก
หลายทาน เมื่อกลับมายังประเทศไทยก็ ได
ทำคุณประโยชนตอประเทศชาติและศาสนา
สืบตอไป
พระเดชพระคุณฯ เคยปรารภใหฟง
เสมอวา การสรางวัดไทยในประเทศอินเดีย
ซึ่งปจจุบันนับถือศาสนาฮินดูและอิสลามนั้น ไม ใชเรื่องงาย ทั้งการติดตอประสานงานกับ
เจ า หน า ที่ ใ นศาสนาอื่ น บางคนไม ต อ งการให มี วั ดในพระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น แต เ มื อ ง
จันดิการ รัฐปญจาบ มีชาวพุทธทั้งเกาคือตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจาโดยตรง
และมีชาวพุทธใหมทเี่ ปลีย่ นศาสนาหันมานับถือพระพุทธศาสนาตาม ดร. เอ็มเบ็ดการ จำนวนหนึง่
ใหการสนับสนุน จึงสามารถสรางวัดได
วัดอโศกพุทธวิหาร จึงเปนศูนยกลาง
ของนักศึกษาไทย ชาวพุทธอินเดียในเมือง
จันดิการ และใกลเคียง เมื่อถึงวันสำคัญทาง
พระพุ ท ธศาสนา จะมี ช าวพุ ท ธจำนวนหนึ่ ง
มาบำเพ็ญศาสนกิจรวมกัน ทั้งพระภิกษุ และ
ฆราวาส ดังนั้น วัดแหงนี้จึงมีความสำคัญ
ทางดานศูนยรวมจิตใจ และในสวนของการประกอบพิธีกรรม ทำศาสนกิจของพระสงฆและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวอินเดีย
๑๐๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ดร.บี.อาร เอ็มเบ็ดการ กับขบวนการชาวพุทธใหมในอินเดีย ซึ่งเปนการฟนฟูพระพุทธ
ศาสนาในยุคใหมมีขอมูลเพิ่มเติมคือ “มีชาวพุทธดั้งเดิมทั่วประเทศอินเดียที่บรรพบุรุษเคย
นับถือพระพุทธศาสนามากอน ไดรวมตัว
กั น เพื่ อ ปฏิ ญ าณว า คื อ ชาวพุ ท ธที่ แ ท จ ริ ง
โดยตั้ ง เป น สกุ ล ชื่ อ “บาร รั ว ” ดั ง นั้ น
นามสกุลบารรวั คือชาวพุทธดัง้ เดิม ไมทราบ
จำนวนทีแ่ นนอนวามีจำนวนเทาใด แตเทาที่
ผูเขียนเคยไดพบกันกับคนในสกุลนี้ที่เมือง
จันดิการ รัฐปญจาบ ซึ่งสกุลบารรัวรวมกับ
ดร.พระอาจารยเดช กตปฺุโ ปจจุบันคือพระพุทธิสารโสภณ เจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
กรุงเทพ ฯ ไดรวมกันสรางวัดขึ้นที่กุดารอาริเช ขางบริเวณเชิงเขา ตั้งชื่อวาวัดอโศกพุทธวิหาร
โดยบริหารในรูปของคณะกรรมการ ผูบริหารสวนมากมีนามสกุลบารรัวแทบทั้งนั้น ทั้ง ๆ ที่
บางคนไมรูจักกันมากอนแตถือเอาตามนามสกุลและยอมรับวาเปนพุทธศาสนิกชน
ปจจุบันวัดแหงนี้เปนศูนยรวมของ
พุทธศาสนิกชน ทุกวันอาทิตยจะมารวม
ชุ ม นุ ม กั น มี ก ารบรรยายธรรมะกลาง
บริ เ วณสนามหญ า จากพระภิ ก ษุ ห รื อ
ฆราวาสผู มี ค วามรู ท างพระพุ ท ธศาสนา
ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ และรวมรับประทานอาหารคลาย ๆ กับสังคมชาวพุทธในประเทศไทย
แตที่แตกตางกันคือทุกคนจะมากันทั้งครอบครัว มาตั้งแตเชาพูดคุยอยางเปนกันเอง และ
ทยอยกันกลับเมือ่ เวลาเย็น ดังนัน้ บริเวณวัดทีม่ เี นือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร จึงเต็มไปดวยพุทธศาสนิกชน
ทุกเพศทุกวัย เด็ก ๆ วิ่งเลน หรือบางครั้งก็เลนกีฬาตามแตจะมีอุปกรณเทาที่จะหาได
กลาวถึงวิถีแหงศรั ทธาและการปฏิบัติของชาวพุทธ ชาวพุทธเมืองจันดิการ จะมา
ชุมนุมกันทุกวันอาทิตย มากบางนอยบางตามแตโอกาส ชาวพุทธที่เมืองนี้จะนิมนตพระภิกษุ
ฺ มโน,ดร.)
ไปในงานตาง ๆ เชน งานขึน้ บานใหม งานศพ ครัง้ หนึง่ ผูเ ขียน (พระมหาบุญไทย ปุ
เคยไปงานนิมนตครบรอบวันเสียชีวิตของอดีตนายกสมาคมชาวพุทธคนกอน จึงมี โอกาสได
สัมผัสกับพิธที ำบุญในครัง้ นีด้ ว ย เมือ่ ถึงเวลาเจาภาพจะนำรถมารับไปถึงบาน พิธกี รนำไหวพระ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๐๑

รั บ ศี ล และถวายอาหาร เมื่ อ พระฉั น เสร็ จ จึ ง มี พิ ธี ส วดมนต ซึ่ ง วั น นั้ น เริ่ ม ต น ด ว ยนโม…
กรณียเมตตสูตร, พาหุงและชยันโต สัพพีและจบดวยภวตุ สัพพมังคลัง….ฯ ซึ่งใชเวลาไมนาน
ก็เสร็จพิธี ทานมหาชัยณรงคเลาใหฟงวาพิธีกรรมขึ้นอยูกับเรา ดังนั้น วันนั้นจึงออกกลิ่นไอ
ของสังคมไทยไปโดยปริยาย และมีการถวายปจจัยมากเปนพิเศษรูปละ ๕๐๐ รูป
ในสวนของ ดร. บี. อาร เอ็มเบ็ดการ ที่เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ แมจะเปนเมืองที่
ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาซิกซ แตสมาคม ดร. เอ็มเบ็ดการ ก็ไดสรางวัดขึ้น โดยใชชื่อ
วาเอ็มเบ็ดการวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ
๔ ไร แวดลอมไปดวยวัดฮินดู วัดซิกซ
วัดอิสลาม ชวงนั้นมีสามเณรแกรูปหนึ่ง
เฝาดูแลรักษาวิหารแหงนี้ ความจริงคือ
สามเณรอายุมากแลวประมาณ ๖๐ ป
แต แ ขนขาพิ ก ารบางส ว น จึ ง บรรพชา
เปนสามเณร วันหนึ่งสมาคมชาวพุทธ
เอ็ ม เบ็ ด การ ไ ด จั ด งานและได นิ ม นต
พระสงฆ ไปรวมพิธี ทานมหาชัยณรงค
ติดภารกิจ ผูเขียนจึงเปนพระภิกษุรูปเดียวที่ไดเขารวมงานในครั้งนี้ เมื่อไปถึงบริเวณงานที่จัด
ขึ้นในหองโถงใหญ มีชาวพุทธเขารวมงานประมาณ ๑๐๐ คน มีโตะหมูบูชา มีพระพุทธรูป
และรูปของ ดร. เอ็มเบ็ดการ พิธีกรรมเริ่มตนดวยการสมาทานศีล ถวายอาหาร
หลังเสร็จจากการฉันอาหาร ก็จะมีการอภิปราย สนทนาธรรมภายในหองโถงนั่นเอง
พวกเขาจะสนทนากั น เอง คุ ย กั น เอง
โดยผูเขียนเปนคนนั่งฟงแตฟงไมรูเรื่อง
มี โ ยมคนหนึ่ ง พยายามสอบถามถึ ง
พระพุ ท ธศาสนาในเมื อ งไทย และ
คำถามที่ ส ำคั ญ อย า งหนึ่ ง คื อ หลั ก
คำสอน ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ของพระพุ ท ธ
ศาสนาคืออะไร ผูเ ขียนตอบวา “นิพพาน”

๑๐๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

เมื่อเขาถามวามีวิธีที่งายที่สุดที่จะไปถึงนิพพานไหม และจะทำอยางไรจึงจะเหมาะสม
ผูเขียนจึงหาทางออกโดยบอกวาสิ่งที่พระพุทธเจาสอนนั้น มีอยูในหนังสือ “พระพุทธเจาและ
ธรรมะของพระองคที่ ดร. เอ็มเบ็ดการ เขียนไว ในวันที่เปนวันที่ระลึกถึง ดร. เอ็มเบ็ดการ
จึงสมควรที่จะนำหนังสือของทานมาอานสูกันฟง เราจะไดประโยชนสองประการ คือ ไดศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจา และไดระลึก ดร. เอ็มเบ็ดการ ไปพรอม ๆ กัน
เมื่ อ ศึ ก ษาจากตำราภายหลั ง จึ ง ได
ขอมูลเพิ่มเติมวาชาวพุทธในอินเดียมีถึงสอง
กลุมคือ (๑) กลุมที่เปนชาวพุทธดั้งเดิม ไดแก
ตระกูลบารรัว เปนกลุมชาวพุทธที่มีการรวม
ตัวกันแนนแฟนที่สุด และเขาใจธรรมปฏิบัติ
และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาดีที่สุด แตมี
จำนวนไมมากนักเมือ่ เทียบกับจำนวนประชากร
ของอินเดีย สกุลบารรัวสวนหนึ่งมีภูมิลำเนา
อยูท ปี่ ระเทศบังคลาเทศ (๒) ชาวพุทธทีเ่ ปลีย่ น
ศาสนาใหมตาม ดร. บี อาร เอ็มเบ็ดการ
สวนมากมักมาจากวรรณะศูทรและจัณฑาล
จึงไมคอยมีอิทธิพลมากนัก มาโนช ชายหนุม
คนหนึ่งที่ผูเขียนพบปะสนทนาดวยที่เมืองเดลี บอกกับผูเขียนวา “พอแมผมเปนชาวพุทธที่
เปลี่ยนศาสนาพรอมกับ ดร. เอ็มเบ็ดการ ยายมาจากเมืองนาคปูร แตทานก็ยังกราบไหว
หนุมาน, พระศิวะและเจาแมทุรคาอยู ตัวผมเองก็ไมรูวาพระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติอยางไร
คำสอนที่พอแมผมสอน คือ การมีเมตตากรุณา ผมเห็นพระภิกษุจากศรีลังกา, พมา,
ทิเบต, จีน, เวียดนาม และประเทศไทย แตทำไมจึงปฏิบัติแตกตางกันมาก และผมเองก็
ไมคอยจะเขาใจวาหลักคำสอนจริง ๆ คืออะไร ปจจุบันผมกำลังศึกษาศาสนาคริสต ซึ่งผมได
ประโยชนมากเพราะไดเรียนภาษาอังกฤษฟรี ผมกำลังจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตแต
ไมกลาบอกพอแม กลุมพวกผมเปนคนหนุมมีประมาณ ๔๐ คน เวลาเรียนตองแอบเรียน
เพราะกลัวพอแมร”ู
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เมื่อผูเขียนอธิบายจุดมุงหมายที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานใหฟง มาโนช
กลับตอบวา “ผมยังอยากกลับมาเกิดอีก ถาเปนไปไดอยากเกิดในวรรณะพราหมณ จะไดมี
โอกาสเรียนหนังสือสูง ๆ ปจจุบันพวกผมเหมือนคนชั้นต่ำในสังคม” มาโนชและเพื่อน ๆ
มีบานพักอยูชานเมืองเดลี ริมฝงแมน้ำยุมนา เปนที่พักยานคนจน ผูเขียนเคยแวะไปเยี่ยม
พอแมของมาโนช
เมื่อเห็นวาผูเขียนเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พวกเขาตอนรับอยางดี จัดหาน้ำชา
ภาษาฮินดีเรียกวาไจ (เปนชาผสมนม) ออกมาตอนรับและแสดงความเคารพดวยความ
นอบนอมและอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง และพยายามถามถึงหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โดยมี
มาโนชเปนลาม ผูเขียนจึงอธิบายทาน ศีล ภาวนาใหฟง เมื่ออธิบายจบพวกเขารำพึงเบา ๆ วา
“ศีลและภาวนาพอปฏิบัติได แตทานคงทำไดยากเพราะพวกฉันก็ไมคอยจะมีกินเหมือนกัน”
(๓) ชาวพุทธใหมที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศอื่น เชน ศรีลังกา ทิเบต ไทย
เปนตน สวนมากจะอุปสมบทตามพุทธศาสนาแบบศรีลังกาและพมา สวนที่อุปสมบทตามแบบ
ไทยมีนอยมาก
พระภิ ก ษุ ช าวอิ น เดี ย ท า น
หนึ่ ง มาจากรั ฐ อั ส สั ม ชื่ อ ชโยติ
อภโยภิ ก ขุ ป จ จุ บั น กำลั ง ศึ ก ษา
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเดลี บอก
ผูเ ขียนวา “ผมเปนคนไทย บรรพบุรษุ
ผมเปนคนไทย ผมจึงเปนคนอินเดีย
เชือ้ ชาติไทย อุปสมบทตามนิกายแบบ
ไทย ซึ่งถอดแบบมาจากวัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ การปฏิบัติ
ทุกอยางยึดถือตามปฏิปทาของพระไทยทั้งหมด ดังนั้น ที่รัฐอัสสัมจึงมีพระภิกษุจากนิกาย
มหานิกายของไทย ปจจุบันมีอยูประมาณ ๒๐๐ รูป
พระพุทธศาสนาแบบไทยคงเจริญในอินเดียยาก เพราะหลักวินัยเครงครัดเกินไป
ไมเหมาะกับสังคมอินเดีย ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ เมือ่ บวชนาน ๆ จนกลายเปนพระเถระมักจะถูกฮินดู
ซื้อตัวโดยใหรับราชการในตำแหนงที่สำคัญ ๆ ดังนั้น พระเถระสวนมากในอัสสัมจึงลาสิกขาไป
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รับราชการเปนสวนมาก แมแตผมเองก็ไดรับการทาบทามใหทำงานในตำแหนงที่สำคัญเหมือน
กัน แตผมยังเรียนไมจบและยังรักพระพุทธศาสนา คิดวาจะอยูตอไปเรื่อย ๆ ปจจุบันผมก็เปน
เลขานุการของสมาคมหนุมสาวชาวพุทธในอัสสัมอยู เรียนจบเมื่อไรคอยคิดอีกที”
ผูเขียนก็ ไมแน ใจเหมือนกันวาทานจะอยู ในศาสนาตอไดอีกนานเทาใด การบวชแลว
ลาสิกขาไดของพระไทย อาจจะเหมาะกับสังคมไทย แต ไมเหมาะกับสังคมอินเดีย เพราะ
ชาวอินเดียถือวาผูที่บวชแลวไมควรลาสิกขา เหมือนพระพมาและพระศรีลังกา สวนประเด็นที่
ทานอภโยบอกวาบรรพบุรุษ ของทานเปนคนไทยนั้นนาคิด เพราะถาหากทานพูดภาษาไทย
ทุกคนตองคิดวาทานเปนคนไทยอยางไมตองสงสัย แมแตผูเขียนเองคนอินเดียยังคิดวาเปน
คนอัสสัมหรือนาคแลนด
การกลับมาของพระพุทธศาสนา
ตั้ ง แต ป พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๓๔ โดยการ
ฟนฟูของอนาคาริกธรรมปาละ และการ
ตื่นตัวของชาวพุทธใหม โดยการนำของ
ดร. บี.อาร เอ็มเบ็ดการ ในปพุทธศักราช
๒๕๐๐ ยังไมอาจจะเชื่อไดวาพระพุทธ
ศาสนาตั้งมั่นในสังคมอินเดียอยางถาวร
แล ว เพราะการกลั บ มาครั้ ง นี้ เ ป น การ
กลับมาที่มีความแตกตางทางความเชื่อ
พระภิกษุที่เขามาในอินเดียมีการปฏิบัติที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงเชน พระทิเบต,
พระจีน, พระเวียตนาม, เกาหลี เปนตน ซึง่ เปนนิกายฝายมหายาน และพระศรีลงั กา, พระไทย,
พระพมา ซึ่งเปนนิกายฝายเถรวาท ตางก็มีเอกลักษณเฉพาะตัว สวนพระอินเดียยังไมแนใจวา
นิกายฝายไหนที่เหมาะกับอินเดีย เพราะชาวอินเดียเองบวชทั้งฝายมหายานและเถรวาท
ดังนั้น ในพระพุทธศาสนาในอินเดียปจจุบันจึงเต็มไปดวยความเหมือนที่แตกตาง คือเปน
พระพุทธศาสนาเหมือนกันแตมีหลายนิกายนั่นเอง
คนหนุม สาวและคนวัยกลางคน ชวยกันทำงานในบริเวณวัด เชน ปรับพืน้ ที่ กอกำแพง
ทำความสะอาดบริเวณวัดและบริเวณใกลเคียง ฯลฯ สวนคนสูงอายุก็นั่งสนทนาธรรมกันเปน
กลุม ๆ พระภิกษุนั่งในวิหารสนทนาธรรมกับผูที่มีความสงสัย
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ในช ว งที่ ผู เ ขี ย นแวะไปเยี่ ย ม
วัดอโศกพุทธวิหารนัน้ มีพระสงฆอยู ๒ รูป
เป น พระไทยคื อ พระมหาชั ย ณรงค
ศรี มั น ตระ กำลั ง ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกที่
มหาวิ ท ยาลั ย ป ญ จาบ จั น ดิ ก าร และ
พระภิกษุชาวอินเดียแตอุปสมบทที่พมา
รูปหนึง่ อยูป ระจำ ดังนัน้ การสนทนาสวน
มากจึงเปนภาษาฮินดี เพราะสื่อกันได
งาย แทนที่จะสนทนาเปนภาษาอังกฤษ ทานอาจารยชัยณรงคเลาใหฟงวา “การบริหาร
ทัง้ หมดอยูท คี่ ณะกรรมการ พระสงฆมหี นาทีเ่ พียงแตอยูเ ฝา ไมมสี ทิ ธิ์ในการบริหารแตอยางใด
วัดนี้เปนวัดของอินเดีย ไมใชวัดไทย เพียงแตอาศัยรูปแบบมาจากวัดไทย ดังนั้น เราจะอยู
หรือไม ไมใชสาระสำคัญ คณะกรรมการเขามีสิทธิ์พิจารณาจะใหพระอยูหรือไปก็ได ผมอยูนี้
มา ๓ ปแลว เห็นคณะกรรมการนิมนตพระภิกษุชาวอินเดียออกจากวัดมาหลายรูป สวน
พระไทยเขาจะใหเกียรติเปนพิเศษ ที่สำคัญคือเราไม ไดอาศัยเงินและอาหารจากเขา ผิดกับ
ภิกษุพระชาวอินเดียทางคณะกรรมการตองถวายนิตยภัตเปนรายเดือนทั้งคาอาหาร และ
เครื่องใชสอยอื่น ๆ
ประเทศอินเดียเคยเปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามากอน การสรางวัดจึงเปน
เหมือนการนำเอาพระพุทธศาสนากลับคืนสูมาตุภูมิ ปจจุบันวัดอโศกพุทธวิหาร รัฐปญจาบ
ก็ยงั คงอยูภ ายใตการบริหารงานของคณะกรรมการวัด มีพระภิกษุทงั้ ไทย เมียนมา บังคลาเทศ
เปนตน อยูจำพรรษาทุกป

๓. สนับสนุนในการสรางวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดเดินทางไปรามประชุมกับคณะสงฆ ไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง ไดรวมฉลองอุโบสถที่วัดธรรมปทีป วอชิงตัน ดีซี และ
ได ใหการสนับสนุนในการสรางวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะศรั ทธา
ศิษยานุศษิ ยจากวัดเชตวันก็ไดบริจาคทรัพยเปนเจาภาพ สราง “โรงครัวศาลากตปุญญานุสรณ”
“Katapunnanusarana Kitchen Pavilion” ทีส่ รางศาลาปฏิบตั ธิ รรม วัดมัชฌันติการามอีกดวย
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พระเดชพระคุณ ฯ ยังเคย
พูดไววา ในปนปลายของชีวิต หาก
มีโอกาสก็จะเดินทางไปจำพรรษาที่
วัดไทยในตางประเทศ หรือสราง
วัดไทยใหเกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนมีความตองการ
พระสงฆ ผู น ำในการปฏิบัติธรรม
แตเมื่อพระเดชพระคุณอาพาธก็ยัง
มีศิษ ยานุศิษ ยจากตางประเทศมา
เยี่ยมโดยตลอด แม ในวันที่พระเดชพระคุณมรณภาพ ก็ยังมีเจาอาวาส พระสังฆาธิการ
เพื่ อ นพระธรรมทู ต ตลอดจนศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย จ ากต า งประเทศมาเป น เจ า ภาพในการสวด
พระอภิธรรมโดยตลอด

จึงนับไดวาในฐานะพระธรรมทูตไปตางประเทศ พระเดชพระคุณไดปฏิบัติหนาที่ ได
เปนอยางดี ไดสรางวัดในตางประเทศ เผยแผพระพุทธศาสนาใหกับคนตางชาติ ตางศาสนา
ใหมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี
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พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
กับงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
การแสดงพระธรรมเทศนา

๑. พระธรรมเทศนาเรื่องการปฏิบัติธรรม
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ภาวนํ ภาเวตฺวาติ.
ณ วโรกาสตอจากนี้ ไป จักไดแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรั ทธาทานสาธุชน
พุทธบริษัททั้งหลายที่ไดมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม นอมนำพระไตรรัตนเปนที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด
ตามสมควรแกเวลาสืบตอไป อาตมภาพไดยกพุทธภาษิตขึน้ เปนอุเทศเบือ้ งตนนัน้ วา “ทานํเทติ
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สีลํรกฺขติ ภาวนํภาเวตฺวา” นั้นความหมาย คือ ทาน ศีล ภาวนา นั่นเอง ทานํ เทติ คือ
การทำบุญใหทานโดยวิธตี า ง ๆ สีลํ รกฺขติ คือ การรักษาศีลตามฐานะของตน ภาวนํ ภาเวตฺวา
คือ การฝกหัดทำสมาธิภาวนา เมื่อรวมกันแลวเรียกบุญทั้ง ๓ วิธีการนี้วา “บุญกิริยาวัตถุ
๓ ประการ” ทั้ง ๓ ประการนี้ ตามหลักทานแสดงไววาอานิสงสของการทำทาน คือ บันดาล
ใหมีโภคทรัพยสมบัติ ทานนี้เปรียบเหมือนเสบียงสำหรับการเดินทาง ตองเตรียมใหเพียงพอ
การทำความเพียรเพื่อที่จะใหสำเร็จมรรคผลนิพพานนั้น เปรียบเหมือนการเดินทางไกล
ซึ่งพระนิพพานเปนระยะทางที่ไกลมาก เราทานทั้งหลายตองมีหนาที่เดินทาง จึงมีความจำเปน
จะตองสะสมเสบียงใหเพียงพอ การที่เราทำทานก็เปรียบไดเชนนี้ อานิสงสของการรักษาศีล
คือ สามารถที่จะทำใหบุคคลมีรางกายที่สมบูรณ ไมเปนคนพิการ ทำใหเปนคนที่มีพละกำลัง
แข็งแรงพอที่จะใชในการที่เราตองเดินทางไกลไปสูพระนิพพาน อานิสงสของการภาวนา คือ
ทำใหเกิดปญญา ความรู ความฉลาด เปรียบเหมือนบุคคลที่มีสายตาที่ดี สามารถมองเห็น
ทางที่จะตองเดินทางไปสูพระนิพพาน บุคคลที่มีทานอยางเดียว ไมมีการรักษาศีลแลว เปรียบ
เหมือนบุคคลที่มีขาวของสมบัติหรือมีเสบียงมากมาย แตวารางกายไมสมบูรณ มี โรคภัย
ไขเจ็บเบียดเบียน ไมมีกำลังวังชา ก็ไมสามารถที่จะเดินทางไกล ๆ ได หรือไมสามารถที่จะไปสู
พระนิพพานไดนั่นเอง บุคคลที่มีทาน ศีล แตขาดการภาวนานั้น เปรียบเหมือนบุคคลที่มี
เสบียงพรอมแลว มีรางกายที่สมบูรณ มีกำลังวังชาที่ดี แตบุคคลนั้นเปนบุคคลผูบอด ดวย
ขาดปญญา เขาผูนั้นก็ ไมสามารถที่จะเดินทางไปสูพระนิพพานไดเชนกัน สำหรับบุคคลที่มี
ทาน ศีล ภาวนา พรอมทั้ง ๓ อยาง เปรียบเหมือนบุคคลที่มีเสบียงที่พรอมสมบูรณ มีรางกาย
ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสายตาที่ดี กลาวคือมีปญญาดีพอที่จะรูแจงเห็นจริงตามสัจธรรมได
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บุคคลนี้ก็จะสามารถที่จะเดินทางไกลไปสูพระนิพพานได บุญกิริยาวัตถุ ๓ จึงเปนสิ่งที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันดังที่พูดมานี้ บุคคลที่มีศีล ๕ และมีทาน ก็อาจที่จะไปสวรรค ได
บุคคล ๓ จำพวกคือ ๑. อันธจักษุ คือ คนที่มืดบอด ๒. เอกจักษุ คือ คนที่มีตาเดียว
๓. ทวิจกั ษุ คือ คนทีม่ สี องตา อันธจักษุ หมายถึง คนทีย่ ากไร ไมมปี ญ
 ญาในการประกอบอาชีพ
เปนคนทุกขคนยากคนจน เรียกวาเปนบุคคลที่มีผลทานนอย ผลศีลนอย การทำสมาธิภาวนา
ก็ไมสนใจ เอกจักษุ คือ คนตาเดียว หมายความวา คนฉลาดแตในทางโลก ฉลาดแตทำมาหา
เลี้ยงชีพ เปนบุคคลที่มีฐานะดีแตไมสนใจในศีลธรรม เปนผูที่มีคุณธรรมต่ำหรือขาดคุณธรรม
ถึงแมจะมีทรัพยสมบัติมากหรือเกิดในตระกูลที่สูง ก็จัดเปนคนต่ำตอยอยูนั่นเอง ยังเปนคนที่
ตองทนทุกขตอ สิง่ ตาง ๆ แมจะมีสมบัตมิ ากมายก็ตาม เราไมควรถือเปนตัวอยาง ทวิจกั ษุ คือ
คนสองตา หมายถึง คนที่มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกก็บริบูรณดวยขาวของ
เงินทอง บริบูรณดวยทุกสิ่งทุกอยาง และก็ยังมีทานมีศีลที่บริสุทธิ์ สนใจในสมาธิภาวนา
ปฏิบัติธรรม ถึงขั้นไดเกิดฌานสมาบัติขั้นใดขั้นหนึ่ง อยางนี้เราเรียกวาเปนคนสองตา เราควร
ถือเปนตัวอยาง บุคคลทั้งสามจำพวกที่กลาวมานี้ มีอยูในโลก หาไดอยูในโลก เราตองเลือก
ถือเอาไปปฏิบัติสำหรับตนเอง เรื่องทานนี้ก็บำเพ็ญกันมามากพอสมควร ยังขาดบกพรองก็แต
เรื่ อ งของศี ล และการภาวนาสมาธิ เรื่ อ งศี ล กั บ สมาธิ ถ า เราจะนั บ เป น อั น เดี ย วกั น ก็ ไ ด
หมายความวารักษาศีลและทำสมาธิภาวนาควบคูกันไปก็ได

ศีล หมายถึง การสำรวมกาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย ใจเปนเจาของ สั่งใหพูดแตในสิ่ง
ที่ ดี ทำแต ใ นสิ่ ง ที่ ดี คิ ด แต ใ นสิ่ ง ที่ ดี ผู ที่ ต ระหนั กในการภาวนา บากบั่ น ในการภาวนา
เพื่อหาความสงบ จะตองระมัดระวังในเรื่องของศีลเปนอยางมาก เพราะถาเรามีศีลที่ไมบริสุทธิ์
แลว ความสงบของจิตใจก็จะเกิดไดยาก ทานจึงวาศีลกับสมาธิเปนเรื่องเดียวกันก็ได สมาธิ
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ภาวนา คือ การทำจิตใจใหตั้งมั่นในอารมณอันเดียว เรามีลมหายใจอยูแลว ใหกำหนดรู
ลมหายใจเขาออก ใหรูอยูวาหายใจเขา หายใจออก การที่เราทำงานตาง ๆ แลวไมเรียบรอย
ก็เพราะขาดสติขาดเจตนา ถาเรามีการทำสมาธิดวยแลว การทำงานของเราจะไมบกพรอง
ไมมีการผิดพลาด การปฏิบัติแบบนี้เปนการที่ทำไดงาย แตไดผลมหาศาล แตเราทานไมคอย
จะรูถึงคุณคาของการภาวนา จึงไมคอยจะยอมปฏิบัติกัน สมาธิที่อบรมดีแลวใหผลใหญ
มีอานิสงสใหญ สมจริงทีท่ า นกลาวไวเหลือเกิน ผูท ยี่ งั ไมเคยมีโอกาสปฏิบตั ิใหเกิดผลของสมาธิ
ก็ ใหหาโอกาสนั้นเสีย เปนสิ่งที่ทำใหเกิดคุณแกจิตใจเปนที่สุด มีคำกลาวไววา “เมื่อเรา
ไมรักษาศีลก็ไดชื่อวาไมรักษาจิตใจ ไมทำสมาธิภาวนาก็ไดชื่อวาไมรักษาจิตใจ” ดังนี้ เทศนา
ปริโยสาเน ในกาลเปนทีส่ ดุ ลงรอบแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขออางอิงคุณพระศรีรตั นตรัย
คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ จงชวยปกปองคุมครอง ญาติโยมที่มารักษา
ศีล ปฏิบัติธรรม ในชวงเขาพรรษาที่วัดมัชฌันติการามแหงนี้ ทุกทาน จงแคลวคลาดปลอดภัย
ไดรับอานิสงสตามที่ ไดปฏิบัติ ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัติ ทานคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบดวยธรรมแลว
ขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จตามในทานปรารถนาจงทุกประการ เทศนาโวหารในเรื่องของ ทาน ศีล
ภาวนา ดังที่ไดพรรณนามาก็เห็นสมควรแกเวลา ขอสมมติยุติลงคงไวเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี้ ฯ
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๒. พระธรรมเทศนาเรื่องความอดทน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขนฺติ หิตสุขาวหาติ.
ณ บัดนี้จักไดแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาสัตถุธรรมคำสั่งสอน แหงองคสมเด็จ
พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเครื่องฉลองศรั ทธา ปสาทะแกญาติโยมพุทธศาสนิกชน
ทุกทานทีม่ งุ มัน่ หมัน่ มาสรางบุญบารมีในวันธรรมสวนะนี้ พอสมควรแกเวลาสืบตอไป มีภาษิต
ทานกลาวไววา หญาแมเปนพืชตนเล็ก ๆ แตเพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพรพนั ธุไปได
ทั่วโลกฉันใด คนเราแมกำลังทรัพย กำลังความรู ความสามารถจะยังนอยแตถามีความอดทน
แลว ยอมสามารถฝกฝนตนเอง ใหประสบความสุขความสำเร็จในชีวติ ไดฉันนั้น
ความอดทน มาจากคำวา ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไวได ไมวาจะถูก
กระทบกระทั่งดวยสิ่งอันเปนที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนา มีความมั่นคงหนักแนนเหมือน
แผนดินซึ่งไมหวั่นไหว ความอดทนเปนคุณธรรมพื้นฐานสำหรับตอตานความทอถอย หดหู
กอใหเกิดความขยัน จนชนะอุปสรรคตาง ๆ ทำงานไดประสบความสำเร็จตามเปาหมายทั้ง
ทางโลกและทางธรรม ขันติยังเปนคุณธรรมพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ ในโลก
งานทุกชิ้นในโลกไมวาจะเปนงานเล็กงานใหญ ที่สำเร็จขึ้นมาได นอกจากจะอาศัยปญญาเปน
ตัวนำแลว ลวนตองอาศัยคุณธรรมขอหนึ่งเปนพื้นฐานจึงสำเร็จได คุณธรรมขอนั้นคือ ขันติ
ถาขาดขันติเสียแลว จะไมมีงานชิ้นใดสำเร็จไดเลย เพราะขันติเปนคุณธรรมสำหรับทั้งตอตาน
ความทอถอย หดหู ขับเคลื่อนเรงเราใหเกิดความขยัน และทำใหเห็นอุปสรรคตาง ๆ เปน
เครื่องทาทายความสามารถ ดังนัน้ อาจกลาวไดวา ความสำเร็จของงานทุกชิน้ ทัง้ ทางโลกและ
ทางธรรม คืออนุสาวรียของขันติทั้งสิ้น โดยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสวา ยกเวน
ปญญาแลว เรา สรรเสริญวาขันติเปนคุณธรรมอยางยิ่ง ลักษณะความอดทนที่ถูกตอง ๔
ประการ คือ
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๑. ความอดกลั้น คือเมื่อถูกคนพาลดา ก็ทำราวกับวาไมไดยิน ทำหูเหมือนหูกระทะ
เมื่อเห็นอาการยั่วยุก็ทำราวกับวาไม ไดเห็น ทำตาเหมือนตาไม ไผ ไมสนใจใยดี ไมปลอยใจ
ใหเศราหมองไปดวย ใสใจสนใจแตในเรื่องที่จะทำความเจริญใหแกตนเอง เชน เจริญศีลสมาธิ
ปญญาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๒. เปนผูไมดุราย คือสามารถขมความโกรธไวได ไมโกรธ ไมทำรายทำอันตรายดวย
อำนาจแหงความโกรธนั้น ผูที่ โกรธงายแสดงวายังขาดความอดทน มีคำตรัสของทาวสักกะ
เปนขอเตือนใจอยูวา ผูใดโกรธตอบผูที่โกรธกอนแลว ผูนั้นกลับเปนคนเลวกวาผูที่โกรธกอน
ผูที่ไมโกรธตอบุคคลผูกำลังโกรธอยู ยอมชื่อวา เปนผูชนะสงครามอันชนะไดยากยิ่ง
๓. ไมปลูกน้ำตาใหแกใคร ๆ คือ ไมกอทุกขใหแกผูอื่น ไมทำใหผูอื่นเดือดรอน หรือ
เจ็บแคนใจจนน้ำตาไหล ดวยอำนาจความเกรี้ยวกราดของเรา
๔. มีใจเบิกบานแจมใสอยูเ ปนนิตย คือ มีปต อิ มิ่ เอิบใจเสมอ ๆ ไมพยาบาท ไมโทษฟา
โทษฝน โทษเทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใคร ๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนทำการงานทุกอยาง
ดวยใจเบิกบาน ลักษณะความอดทนนั้น โบราณทานสอนลูกหลานไวยอ ๆ วา ปดหูซายขวา
ปดตาสองขาง ปดปากเสียบาง นอนนั่งสบาย ลักษณะที่สำคัญยิ่งของขันติ คือ ตลอดเวลาที่
อดทนอยูนั้น จะตองมีใจผองใส ไมเศราหมอง ความอดทนแบงตามเหตุที่มากระทบไดเปน
๔ ประเภท คือ
(๑) อดทนตอความลำบากตรากตรำ เปนการอดทนตอภาพธรรมชาติ ดินฟา
อากาศ ความหนาว ความรอน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็อดทนทำงานเรื่อยไป ไมใชเอาแตโทษ
เทวดาฟาดิน หรืออางเหตุเหลานี้แลวไมทำงาน
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(๒) อดทนตอทุกขเวทนา เปนการอดทนตอการเจ็บไขไดปวย ความไมสบายกาย
ของเราเอง ความปวด ความเมื่อย ผูที่ขาดความอดทนประเภทนี้ เวลาเจ็บปวยจะรอง
ครวญคราง พร่ำเพอรำพัน หงุดหงิดฉุนเฉียวงาย ผูรักษาพยาบาลทำอะไรไมทันใจหรือ
ไมถูกใจ ก็ โกรธงาย พวกนี้จึงตองปวยเปน ๒ เทา คือ นอกจากจะปวยกายที่เปนอยูแลว
ยังตองปวยใจแถมเขาไปดวย ทำตัวเปนที่เบื่อหนายแกชนทั้งหลาย
(๓) อดทนตอความเจ็บใจ เปนการอดทนตอความโกรธ ความไมพอใจ ความ
ขัดใจ อันเกิดจากคำพูดที่ไมชอบใจ กิริยามารยาทที่ไมงาม การบีบคั้นทั้งจากผูบังคับบัญชา
และลูกนอง ความอยุติธรรมตาง ๆ ในสังคม ระบบงานตาง ๆ ที่ไมคลองตัว ฯลฯ
คนทั้งหลายในโลกแตกตางกันมากโดยอัธยาศัยใจคอ โอกาสที่จะไดอยางใจเรานั้น
อยาพึงคิด เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเขาหมูคนหรือมีคนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหเตรียมขันติ ไว
ตอตานความเจ็บใจ
(๔) อดทนตออำนาจกิเลส เปนการอดทนตออารมณอันนาใครนาเพลิดเพลินใจ
อดทนตอสิ่งที่เราอยากทำแต ไมควรทำ เชน อดทนไมเที่ยวเตร ไมเลนการพนัน ไมเสพ
สิง่ เสพติด ไมรบั สินบนไมคอรรปั ชัน่ ไมผดิ ลูกเมียเขา ไมเหอยศ ไมบา อำนาจ ไมขี้โอ ไมขอี้ วด
เปนตน การอดทนขอนี้ทำไดยากที่สุด โบราณเปรียบไววาเขาดาแลวไมโกรธ วายากแลว เขา
ชมแลวไมยิ้ม ยากยิ่งกวาในเรื่องของความอดทนนั้น มีอานิสงส ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ทำใหกุศลธรรมทุกชนิดเจริญขึน้ ได
ทำใหเปนคนมีเสนห เปนที่รักของคนทั้งหลาย
ทำใหตัดรากเหงาแหงความชั่วทั้งหลายได
ทำใหอยูเย็นเปนสุขทุกอิริยาบถ
ชื่อวาไดเครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ
ทำใหศีลและสมาธิตั้งมั่น
ทำใหไดพรหมวิหารโดยงาย
ทำใหบรรลุมรรคผลนิพพานโดยงาย ฯลฯ

บุคคลอดทนตอคำของผูสูงกวาได เพราะความกลัว อดทนถอยคำของผูเสมอกันได
เพราะเหตุแหงความแขงดี สวนผูใดในโลกนี้ อดทนตอคำของคนเลวกวาได สัตบุรษุ ทั้งหลาย
กลาววา ความอดทนนั้นสูงสุด ดังนั้น จึงสรุปไดวาความอดทนนั้นยอมนำมาซึ่งประโยชนสุข
และความสำเร็จในหนาที่การงานตามที่หวังตั้งใจและเปนคุณธรรมที่สรางเสนห คือ ธรรมอัน
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ทำใหงามนั่นเอง ผูมีคุณธรรมขอนี้ยอมองอาจ สงางาม และเปนที่รักของทุกคนเทศนา
ปริ โ ยสาเน ในกาลเป น ที่ สุ ด ลงแห ง พระธรรมเทศนา ขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย
จงปกปองคุมครองภัยใหญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกทาน จงประสบแตความสุขความเจริญ
รุงเรือง ปรารถนาสิ่งที่ชอบประกอบดวยธรรมแลวขอจงสำเร็จตามปรารถนาจงทุกประการ
เทศนาโวหารพอสมสมัยไดเวลา ขอยุติลงไวเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ

๓. พระธรรมเทศนา เรื่องสติปฏฐาน ๔

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อานาปานสฺสติ ยสฺส อปริปุณฺณา อภาวิตาติ.
บัดนี้ จักแสดงธรรมะเปนเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตนก็ขอใหทุก ๆ
ทานตั้งใจนอบนอมนมัสการ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตั้งใจถึง
พระองคพรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ตั้งใจสำรวมกาย วาจา ใจ ใหเปนศีล
ทำสมาธิในการฟง เพื่อใหไดปญญาในธรรม กรรมฐานที่เราทั้งหลายไดถือเปนหลักปฏิบัติใน
ทีน่ ี้ ก็คอื สติปฏ ฐานทัง้ ๔ อันไดแก กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน ตัง้ สติพจิ ารณาตามดูตามรูเ ห็นกาย
เวทนานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน ตั้ ง สติ พิ จ ารณาตามดู ต ามรู ต ามเห็ น เวทนา จิ ต ตานุ ป ส สนา
สติปฏฐาน ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรูตามเห็นจิต ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ตั้งสติพิจารณา
ตามดูตามรูตามเห็นธรรม สติปฏฐานจึงมี ๔ ขอ ดังกลาว ซึ่งเหมาะแกบุคคล ที่เมื่อรวม
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เขาแลว ก็มีจริต ๔ ประการ คำวาจริตในที่นี้ตามศัพทแปลวาความเที่ยวไปของใจ หรือความ
เทีย่ วไปของจิต คือ จิตมีความนอมไปในทางใด ก็เทีย่ วไปในทางนัน้ ความนอมไปของจิตนีเ้ ปน
ลักษณะของจิตอยางหนึง่ ทีเ่ มือ่ จิตเสพคุน คือ คิดไปบอย ๆ ในทางใด ก็จะทำใหบงั เกิดความ
นอมไปในทางนั้น และความนอมไปของจิตดังกลาวนี้ หรือความทองเที่ยวไปของจิตดังกลาวนี้
เปนสิง่ ทีฝ่ ง ลึกอยูในจิตใจ อันเรียกวาเปน อัธยาศัย นิสสัย สันดาน ก็มี อัธยาศัยนัน้ ก็คอื ภาวะ
ที่อาศัยติดอยู ในจิตใจ นิสสัยก็หมายถึงที่อาศัยของจิตใจ สันดานนั้นก็หมายถึงความสืบตอ
หรือความตอเนื่องอันฝงอยู ในจิตใจ ซึ่งเริ่มมาจากการที่จิต ใจเสพคุน คือคิดถึงอยูบอย ๆ
มาเปนเบื้องตน ตั้งในอดีต เมื่อไรก็ไมรู คืออาจจะติดชาติภพมา หรือวาที่จิตคิดอยูบอย ๆ
นึกถึงอยูบอย ๆ ที่จิตติดอยูยึดอยู

แม ใ นป จุ บั น นี้ เ อง ก็ ก อ ให เ กิ ด นิ ส สั ย อั ธ ยาศั ย สั น ดานดั ง กล า วนี้ ไ ด และลั ก ษณะ
ดังกลาวนี้เมื่อติดอยูชนิดที่อยูตัวในจิตใจ ก็เรียกวาเปนวาสนาที่แปลวาอยูตัว อยูตัวในจิตใจ
อันทีจ่ ริงนัน้ คำวาวาสนาเปนคำกลาง ๆ ทำดีอยูบ อ ย ๆ ก็อยูต วั ในความดี เปนวาสนาในทางดีได
ทำชัว่ อยูบ อ ย ๆ ก็อยูต วั เปนวาสนาในทางชัว่ ได วาสนานัน้ จึงเปนคำกลาง ๆ แตเรามักจะใชกนั
หมายถึงสวนดี ความอยูตัวในทางดีเรียกวาวาสนา คูกันกับคำวาบารมี ก็เปนความอยูตัวใน
ทางดี สั่งสมขึ้นในทางดีเชนเดียวกัน สวนในทางชั่วนั้น เมื่อทำชั่วบอย ๆ ก็เกิดความติดอยูใน
ความชั่ว หรืออยู ๆ ตัวในทางชั่ว ก็เรียกวาอาสวะ หรืออนุสัย อาสวะก็คือสิ่งที่นอนเนื่องอยูใน
จิตสันดาน อาสวะก็คือสิ่งที่ดองจิตสันดาน อันเรียกวาเปนกิเลสอยางละเอียด ตรงกับความดี
ซึ่งอยูตัวเปนบารมี ซึ่งเปนความดีอยางละเอียด และที่เราเรียกกันวาวาสนาก็ได เชน คนที่มี
วาสนาดี ก็ไดดีโดยงาย แตอันที่จริงนั้นคำวาวาสนาก็เปนคำกลาง ๆ เหมือนกัน แตมกั ใชใน
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ทางดีดังกลาว จริตคือความเที่ยวไปของจิตใจ พรอมทั้งอาการของจิตใจ ก็เปนไปตามนิสสัย
อัธยาศัยสันดานดังทีก่ ลาวมา ซึง่ ทานไดแสดงไว ๔ อยาง วาทุกคนเรานีม้ ตี ณ
ั หาจริต คือ มีจริต
ของจิตใจ ประกอบดวยตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอยางเบา จำพวกหนึ่ง คนตัณหาจริต
อยางมาก จำพวกหนึ่ง คนทิฏฐิจริต คือ มีจิตใจเที่ยวไปดวยอำนาจของทิฏฐิ คือ ความเห็น
อันมักจะเปนไปทางปญญา ที่ผิดบางถูกบาง แตวามักจะใชหมายถึงในทางที่ผิดเปนสวนมาก
อยางเบา จำพวกที่ ๔ คนที่เปนทิฏฐิจริตอยางมาก หรืออยางแรง

สำหรับสติปฏฐานขอกายนั้น เหมาะสำหรับคนที่เปนตัณหาจริตอยางเบา สติปฏฐาน
ขอเวทนานั้น เหมาะแกคนที่เปนตัณหาจริตอยางแรง หรืออยางมาก สติปฏฐานขอจิตนั้น
เหมาะสำหรับคนที่เปนทิฏฐิจริตอยางเบา สติปฏฐานขอธรรมะนั้น เหมาะสำหรับคนที่เปนทิฏฐิ
จริตอยางแรง เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาจึงแสดงสติปฏ ฐานไว ๔ ขอ และสำหรับในขอกายนัน้
ก็เริ่มตนแตตรัสสอน ใหมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก หายใจเขายาวก็รูวาเราหายใจ
เขายาว หายใจออกยาวก็รวู า เราหายใจออกยาว หายใจเขาสัน้ ก็รวู า เราหายใจเขาสัน้ หายใจออก
สั้นก็รูวา เราหายใจออกสั้น ศึกษาวาเราจักรูทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเขา ศึกษาวาเราจักรูทั่วถึง
กายทั้งหมดหายใจออก ศึกษาวาเราจักสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกาย คือ ลมหายใจ
เขาออก หายใจเขา ศึกษาวาเราจักสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกาย คือลมหายใจเขาออก
หายใจออก สำหรับในขอแรกนั้นหายใจเขายาวก็รูวาเราหายใจเขายาว หายใจออกยาวก็รูวาเรา
หายใจออกยาว ยาวหรือสั้นนั้นก็หมายถึงการหายใจที่เปนไปตามปรกติ หรือลมหายใจที่เปน
ไปตามที่ตั้งใจทำใหยาวหรือสั้น หรือเปนไปตามการปฏิบัติ ที่ไดสติตั้งขึ้นละเอียดเขาไปโดย
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ลำดับ เมื่อกายใจสงบ ลมหายใจก็สงบไปโดยลำดับ และสอนใหกำหนดจุดสำหรับลมหายใจ
เขาออกไว ลมหายใจเขาก็ ๓ จุด จุดแรกก็คือปลายจมูก หรือริมฝปากเบื้องบน จุดสองก็คือ
อุระ จุดสามคือนาภีที่พองขึ้น หายใจออกนั้นก็ ๓ จุดเชนเดียวกัน แตนับจากนาภีที่ยุบลงเปน
จุดที่หนึ่ง อุระเปนจุดที่สอง ปลายจมูกหรือริมฝปากเบื้องบนเปนจุดที่สาม กำหนดจิตตาม
ลมหายใจเขาไป และออกมา ตาม ๓ จุดนี้ จนเมือ่ จิตรวมเขามาอยูต วั ดีขนึ้ แลว ก็เวนเสีย ๒ จุด
เอาไวแตจุดเดียว คือที่ริมฝปากเบื้องบน หรือปลายจมูก กำหนดจิตอยูที่จุดนั้น หายใจเขาไป
กระทบปลายจมูกหรือริมฝปากเบื้องบนก็รู หายใจออกออกมากระทบก็รู และก็จะรูสึกวา
หายใจเขานั้นลมเย็นเปนปรกติ หายใจออกนั้นลมออกจะอบอุนขึ้น

อีกวิธีหนึ่งที่พระอาจารยกรรมฐานทานสอนกันในปจจุบัน ทานสอนใหกำหนดพุทโธ
หายใจเขาพุท หายใจออกโธ หรือจะธรรมโมสังโฆดวยก็ ได หายใจเขาธรรม หายใจออกโม
หายใจเขาสัง หายใจออกโฆ หรือเพียงแตพุทโธเทานั้น หายใจเขาพุท หายใจออกโธ และเมื่อ
จิตสงบดีแลว ก็จะหยุดไปเอง จิตแนวแนอยูกับอารมณ เปนเหตุปจจัย ใหเกิดความสงบ เปน
เหตุปจจัย ใหเกิดความสุข เปนเหตุปจจัย ใหเกิดสัมมาสมาธิ เปนเหตุปจจัย ใหเกิดสมาธิหรือ
ฌานระดับประณีต เพราะฉะนั้น การปฏิบัติของแตละทาน แตละบุคคล จึงอยูที่ความพอใจ
และผลที่ได เมื่อไดผลคือรวมจิตไดดีดวยวิธีใด ก็ใชวิธีนั้น และเมื่อปฏิบัติดังนี้ ก็จะเกิดฉันทะ
คือความพอใจ เมื่อไดฉันทะคือความพอใจขึ้นมา ลมหายใจเขาออกก็จะละเอียดขึ้น ดวย
อำนาจของฉันทะ เมื่อปฏิบัติตอไปก็จะไดปราโมทยคือความบันเทิงใจขึ้นมา ลมหายใจเขาออก
ดวยอำนาจของปราโมทย ก็จะละเอียดยิ่งขึ้น จนถึงละเอียดมาก จนถึงจิตออกจากลมหายใจ
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เขาออก อุเบกขาคือความวางเฉย เพงดูอยูอยางสงบ วางลมหายใจเขาออก เฉยคือสงบดวย
ความเพงดูอยู และลมหายใจเขาออกที่หยาบก็จะไมปรากฏ จะปรากฏนิมิต คือเครื่องกำหนด
จิต คือแมลมจะสงบ แตวาลมนั้นเองก็ยังเปนเครื่องกำหนดของจิตใจ จิตใจยังกำหนดอยูที่
นิมิตของลมหายใจ ดังนี้ เปนการปฏิบัติในอานาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเขาออกโดยยอ
ที่ ไดนำมาแสดงแกญาติ โยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ ไดพิจารณา เพื่อใหเกิดเปน
แนวทางในการปฏิ บั ติ สืบตอไป เทศนาปริ โยสาเน ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงพระธรรม
ขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย จงอำนวยอวยชั ย ความสุ ข สวั ส ดี แ ก ญ าติ โ ยมสาธุ ช น
พุทธบริษั ทที่มาปฏิบัติธรรม ที่วัดมัชฌันติการาม ทุกทาน จงประสบแตความสุขความเจริญ
ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการ เทศนาโวหารพอสมสมัยได
เวลา ขอยุติลงคงไวเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ

๔. พระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะสาสะนันติ
ณ บัดนี้อาตมภาพรับหนาที่วิสัชนาในโอวาทปาฏิ โมกขคาถา เพื่อเปนเครื่องประดับ
สติปญญาบารมี และสรางเสริมกุศลบุญราศีของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่พรอมใจกัน
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มาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมัชฌันติการามแหงนี้ ยอนกลาวถึงเมื่อครั้งองค
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว หลังจากเสวยวิมุตติสุขอยู ๔๙ วัน พระองคทานก็เสด็จไป
ยั ง ป า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น แขวงเมื อ งพาราณสี เพื่ อ แสดงธรรมโปรดป ญ จวั ค คี ย ทั้ ง ๕
เมื่อปญจวัคคียมีดวงตาเห็นธรรมแลว บวชเปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ใหแยกยายกันไป เพื่อประกาศศาสนาในที่ตาง ๆ พระองคทานก็เสด็จ
ไปยังแควนมคธของพระเจาพิมพิสาร เพื่อที่จะโปรดองคพระราชา ซึ่งไดมีปฏิญาณสัญญาตอ
กันเอาไววา เมื่อพระองคทานตรัสรูแลวจะกลับมาโปรด และสามารถสงเคราะห ใหพระเจา
พิมพิสาร พรอมดวยบริวารอีก ๑๑๐,๐๐๐ คน เขาถึงความเปนพระโสดาบัน สวนอีก
๑๐,๐๐๐ คนเข า ถึ ง พระรั ต นตรั ย ทำให พ ระพุ ท ธศาสนาเจริ ญ รุ ง เรื อ งขึ้ น เป น อย า งมาก
เมือ่ พระพุทธศาสนาเจริญรุง เรืองขึน้ มีพระภิกษุสงฆมาบวชในบวรพุทธศาสนาเปนจำนวนมากขึน้
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเล็งเห็นวาระพิเศษ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ซึ่งเปนวัน
ที่พระจันทรเสวยมาฆฤกษ พระภิกษุสงฆจำนวน ๑,๒๕๐ รูป เดินทางมาประชุมรวมกันโดยไม
ไดนัดหมาย ณ เวฬุวัน ซึ่งเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆเหลานั้นลวนแต
เปนพระอรหันตขีณาสพ เปนบุคคลที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทานการบวชให
โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสิ้น เมื่อวาระสำคัญมาประจวบกันดังนี้ องคสมเด็จพระชินสีห
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงเห็นวาสมควรที่จะแสดงโอวาทปาติโมกขตามพุทธประเพณี
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คำวา “พุทธประเพณี” ก็คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคนั้น
เมื่อตรัสรูและเสด็จสั่งสอนประชาชนไประยะหนึ่ง จนกระทั่งมีพระภิกษุสงฆบวชเขามาใน
บวรพุทธศาสนา เปนจำนวนมากพอแลว องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแตละพระองค ก็จะ
ทรงประกาศโอวาทปาติโมกข ซึ่งจะวาไปแลวก็คือหลักการในพระพุทธศาสนา เพื่อใหพระภิกษุ
สงฆทั้งหลายนั้น เมื่อถึงเวลาออกไปสั่งสอนประชาชน จะไดกลาวคำสอนไปในแนวเดียวกัน
ทั้งหมด โอวาทปาติโมกขซึ่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศในวันนั้น ประกอบ
ดวยเนื้อหาเปนพระบาลีวา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลเปนใจความวา ขันติ คือความอดทน
นั้นเปนตบะอยางยิ่งของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ลวนแลวแตกลาวถึงพระนิพพาน วาเปนที่สุดแหงธรรมของ
พระองคทานทั้งสิ้น น หิ ปพฺพชิ โต ปรูปฆาตี บุคคลที่ยังฆาผูอื่นอยู ไมถือวาเปนบรรพชิต
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต บุคคลที่ยังเบียดเบียนผูอื่นอยู ไม ไดชื่อวาเปนสมณะ เนื้อหาที่
กลาวมานี้ก็คือหลักการในพระพุทธศาสนา วาการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเปาหมาย
สูงสุดก็คือพระนิพพาน บุคคลที่จะไปสูพระนิพพานได ตองประกอบดวยความอดทนและ
พากเพียรเปนอยางยิง่ การทีเ่ รายังเบียดเบียน เขนฆาและทำรายผูอ นื่ อยู ไมชอื่ วาเปนนักบวช นี่
คืออุดมการณ ของพระพุทธศาสนา เปาหมายสูงสุดที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ประกาศต อ พระสงฆ ทั้ ง หลาย หลั ง จากนั้ น แล ว พระองค ท า นก็ ไ ด ป ระกาศหลั ก การของ
พระพุทธศาสนาวา สพฺพปาปสฺส อกรณํ ใหเวนจากการกระทำความชั่ว คือบาปทั้งปวง
กุสลสฺสูปสมฺปทา ใหทำความดีใหถึงพรอม สจิตฺตปริโยทปนํ ใหทุกคนชำระจิตใจของตนให
ผองใสจากกิเลส นี่คือหลักการของพระพุทธศาสนา ที่ทุกคนจะไดยึดถือนำไปปฏิบัติ
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การที่เราจะละเวนความชั่วทั้งปวงนั้น ก็คือการที่ทุกคนตั้งมั่นอยู ในศีล สมาธิ และ
ปญญา เวนจากความชั่วในกายทุจริต ก็คือเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
ดื่มสุราเมรัย เปนตน เวนจากการกระทำชั่วโดยวจีทุจริต ก็คือการพูดโกหก พูดสอเสียด
พูดคำหยาบ พูดวาจาไรประโยชน เวนจากการกระทำความชั่วโดยมโนทุจริต ก็คือไมคิด
เบียดเบียนคนอื่น ไมคิดฆาฟนคนอื่น ไมคิดอาฆาตพยาบาทและมีความเห็นเปนสัมมาทิฎฐิ
นี่คือการละเวนจากความชั่วทั้งปวง คือเวนจากความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจนั่นเอง
สวนการกระทำความดี ใหถึงพรอมก็เปนสิ่งที่ตรงกันขาม ก็คือตองกระทำความดีดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจเชนกัน ก็คอื กายของเราไมฆา สัตว ไมลกั ทรัพย ไมประพฤติผดิ ในกาม ไมดมื่
สุราเมรัย วาจาของเราไมโกหก ไมสอ เสียด ไมพูดคำหยาบ ไมพูดสิ่งที่ไรประโยชน ใจของเรา
ไมคิดอาฆาตพยาบาทผูอื่น ไมคิดโลภอยากไดของเขาจนเกินพอดี และมีความเห็นเปน
สัมมาทิฏฐิ สิ่งทั้งหลายเหลานี้ก็คือการประกอบ ดวยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริตนั่นเอง
ในสวนของการชำระจิตใจของตนใหผองใสจากกิเลสนั้น จะวาไปแลวก็เปนเปาหมายของการที่
เราเขามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพียงแตวาญาติโยมทั้งหลายสามารถชำระจิตใจให
ผองใสไดในระดับใดเทานั้น การที่เราจะชำระจิตใจใหผองใสจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งประกอบไป
ดวยโลภะ ความโลภอยากไดเกินพอดี โทสะความโกรธแคนอาฆาตพยาบาทผูอื่น ราคะความ
ผูกพันอยูดวยรูปสวย เสียงเพราะ รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ และโมหะความลุมหลงมัวเมา
คิดอยูวาเราจะไมตาย เปนตน
การที่เราจะละเวนจากโลภะได ก็คือการที่เราประกอบกองบุญการกุศล นั่นคือการให
ทานในวาระตาง ๆ นั่นเอง อยางเชนวาวันนี้ ญาติโยมทั้งหลายเดินทางมายังวัดทาขนุนแหงนี้
ทานทั้งหลายก็ไดนำเอาขาวปลาอาหาร ตลอดจนเครื่องสังฆทานมา เพื่อถวายใหแกพระภิกษุ
สามเณรในพระพุทธศาสนา สิ่งทั้งหลายเหลานี้ กวาญาติโยมจะหามาได ก็ตองสละเงินทองที่
ตนเองหามาดวยความเหนือ่ ยยาก ไปซือ้ ไปหา ไปปรุงขึน้ มา แลวก็นำมาถวายตอพระภิกษุสงฆ
ในพระพุ ท ธศาสนา สิ่ ง ที่ เ ราหามาโดยยาก เรายั ง สละออกได ก็ แ ปลว า เราสามารถตั ด
ความโลภในใจไปไดสวนหนึ่ง ถาหากวาเราทำบอย ๆ ทำเปนประจำ ทำจนเคยชิน การที่จะตัด
ความโลภด ว ยทานสำหรั บ เราก็ เ ป น เรื่ อ งง า ย ถ า หากว า ท า นที่ ไ ม ส ามารถที่ จ ะกระทำได
เพราะวาไมเคยชินกับการกระทำทั้งหลายเหลานี้ ญาติโยมก็จะเห็นวา เขาทั้งหลายเหลานั้น
แมแตจะใสบาตรก็คิดแลวคิดอีก จะสละปจจัยไทยธรรมสักเล็กนอย เพื่อประกอบกองบุญ
การกุศลใด ๆ ตาม ที่เราเคยไปเรี่ยไร ไปบอกบุญ ก็คิดแลวคิดอีกวาจะทำหรือไมทำ เพราะวา
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จิตใจประกอบไปดวยมัจฉริยะ คือความตระหนี่ถี่เหนียว สละออกไดยากก็แปลวาทานทั้งหลาย
ที่กระทำสิ่งเหลานี้ไดโดยงาย เพราะวาเราทำจนเคยชิน คำวาเคยชินในทางพระพุทธศาสนา
นั้น ก็คืออารมณใจของเราทรงตัวอยูในการใหทานจนเปนปกติ ก็แปลวาความโลภจะอยูในใจ
ของเราไดนอยมาก เราก็ไดกระทำการตัดความโลภตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
สั่งสอนเอาไว การที่เราจะตัดราคะคือความผูกพันอยู ในรูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม
รสอรอย และสัมผัสระหวางเพศนั้น
พระพุทธเจาทานทรงสอนเอาไววา ราคะนั้น
เราจะตัดดวยกองกรรมฐานหลายกองดวยกัน ไดแก
กายคตานุสติ การที่เราระลึกถึงความเปนจริงของ
รางกายนี้ วาไม ไดสวยงามอยางแทจริง เปนเพียง
ผิวหนังหลอกตาอยูชั้นหนึ่งเทานั้น แค ใตหนังของ
เราลงไปก็ประกอบไปดวยเลือด ประกอบไปดวย
น้ ำ เหลื อ ง ประกอบไปด ว ยไขมั น มี เ ส น เอ็ น มี
กระดูก ถาหากวายกมาเปนสวน ๆ เราเห็นก็เกิด
ความรังเกียจมาก แมกระทั่งเลือดของเราเองที่ออก
มาจากรางกาย เราก็ตองรีบเช็ดรีบลาง เพราะวาเรา
รั ง เกี ย จ ดั ง นั้ นไม ตั ว เราหรื อ ว า ตั ว ของคนอื่ น ก็
ประกอบไปดวยอวัยวะภายใน ภายนอก ใหญนอย
ทั้งปวง มีสภาพนาเกลียดเปนปกติ แตเอาหนังชั้นหนึ่งมาหอมาหุมลงไป เราก็ไปหลงติดอยูแค
เปลือกดานนอก แลวเขาใจวาสวยงาม เปนตน เรื่องทั้งหลายเหลานี้ ตองใชปญญาเขามาชวย
จึงจะสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ลำดับตอไป ทานใหใชอสุภกรรมฐาน คือการพิจารณา
ซากศพที่ตายไปแลว วันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง เจ็ดวันบาง หรือวาซากศพทั้งหลาย
ที่ โดนหั่น โดนสับ โดนฟน เปนชิ้น เปนทอน หรือวาซากศพที่กำลังมีหมูหนอน มีสัตว
ทั้งหลายกัดกินอยู เปนตน เราก็จะเห็นวาสภาพรางกายนี้ เต็มไปดวยความโสโครก เนาเหม็น
เปนปกติ ในเมื่อเราเห็นความเปนจริง ก็จะเกิดความเบื่อหนาย ทั้งในรางกายนี้และรางกาย
คนอื่น จิตก็จะถอนออกมา จากความยินดี ในกามราคะโดยปริยาย สำหรับคนรุนใหมที่ ไมมี
ปาชาผีดบิ เหมือนสมัยเกา ๆ นัน้ ทานทั้งหลายก็สามารถเห็นสิ่งเหลานี้ได ก็คือตามทองตลาด
ที่มีเขียงขายหมู ขายเนื้ออยู สิ่งที่เขาสับ เขาฟน หั่นเปนชิ้นเปนทอนนั้น ลักษณะก็เหมือน
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เชนเดียวกับรางกายของเรานี้เอง เพียงแตวานั่นเปนรางกายของสัตวเดรัจฉาน ที่ประกอบ
ไปดวยเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง มีอวัยวะภายใน ภายนอกทีน่ า เกลียด เราก็มานึกเปรียบเทียบ
กับสภาพรางกายของเราวา ความจริงก็เปนเชนนั้น รางกายของคนอื่นที่เรารักใครยินดีก็เปน
เชนนั้น สิ่งทั้งหลายเหลานี้ เปนเพียงสภาพหลอกตาอยูเบื้องนอก ทำใหเราทั้งหลายไปหลงยึด
ติดอยู และทายที่สุดก็ไปยึดวาตัวกูของกู คนทุกอยางรอบขางก็ตองเปนของกูไปดวย การที่
เรายึดติดเชนนี้ สภาพจิตของเราก็มัวหมอง ไมแจมใส แตถาหากวาเราพิจารณาบอย ๆ
สามารถที่จะละ จะวางได เราทั้งหลายก็จะชำระจิตใจของตน ใหผองใสจากราคะ ซึ่งเปน
อกุศลมูลใหญตวั นีล้ งไดอกี สวนหนึง่
ในดานของโทสะนั้น ทานบอกวาให
เจริ ญ เมตตาเป น ปกติ ก็ คื อ มี ค วามเห็ น ว า
สรรพสัตวทั้งหลายก็ดี ตลอดจนกระทั่งคนเรา
ทั้งหลายก็ดี ลวนแลวแตเปนเพื่อนรวมทุกข
เกิด แก เจ็บตาย ดวยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ ไมมี
ใครที่ อ ยากจะทำในสิ่ ง ที่ ไ ม ดี แต ก ารที่ เ ขา
กระทำสิ่งที่ ไมดีตาง ๆ ดวยกาย ดวยวาจา
ดวยใจ แลวทำใหเราไมพอใจ ไมชอบใจ เกิด
ความโกรธเขาขึ้นมานั้น เขาไมไดมีเจตนาที่จะ
กระทำอยางนั้นเลย ที่เขากระทำสิ่งเหลานั้น ก็
เพราะเขาเห็นวาสิ่งเหลานั้นดีเขาถึงไดกระทำ
เพราะวาปญญาของเขานอยจึงเห็นผิดเปนชอบ
กระทำในสิ่ ง ที่ ไ ม ดี โดยคิ ด ว า ดี ถ า หากเราเห็ น ว า เป น ธรรมดาของบุ ค คลที่ มี จิ ตใจต่ ำ
เขาทั้งหลายเหลานั้นยอมกระทำในสิ่งที่ไมดีเปนปกติ เห็นคำวา “ธรรมดา” ได เราก็จะรูสึกวา
โอหนอ... เปนปกติของเขาเหลานั้นที่จะกระทำ เขาไมรูวาการกระทำนั้น สรางความเดือดรอน
ใหแกตนเองและคนอื่นมากแคไหน เราจะไปโกรธไปเกลียดเขา หรือไมโกรธไมเกลียดเขา เขา
เองก็สรางทุกขสรางโทษใหกับตนเองมากพอแลว แลวเราจะไปโกรธไปเกลียดเขา เพื่อเพิ่ม
ทุกขเพิ่มโทษใหกับตัวเขา ตลอดจนกระทั่งทำใหกำลังใจของเราเสียไปทำไม? ถาเรารูจักใช
ปญญาพิจารณาตรงนี้เพิ่มเติมขึ้น โทสะของเราก็จะคอย ๆ ลดนอยถอยลงจากจิตใจของเรา
ก็ทำใหเราทั้งหลายสามารถชำระจิตใจผองใสจากโทสะไดอีกสวนหนึ่ง ในสวนของโมหะที่เปน
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รากเหงาของอกุศลใหญอยู ในใจของเรานั้น ถาเราสามารถชำระในเรื่องของโลภะ โทสะ
ใหเบาบางลงได โมหะก็จะหมดกำลังไปเองโดยปริยาย ก็แปลวาเราไดกระทำตามทีอ่ งคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดสั่งสอนเอาไว ในเรื่องของการปฏิบัติชำระจิตใจของตนใหผองใสจาก
กิเลส สิง่ ทัง้ หลายเหลานีเ้ ปนสวนหนึง่ ของโอวาทปาติโมกข ทีอ่ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสเอาไว และพระองคทานก็ยังไดย้ำในตอนทายวา เอตํพุทฺธานสาสนํ ก็คือองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ลวนแลวแตสั่งสอนอยางนี้ ก็คือสอนใหทุกคนละจาก
ความชั่ว กระทำแตความดี ชำระจิตใจของตนใหผองใสจากกิเลส เพื่อที่เราจะไดเขาถึงความ
สุขทั้งในปจจุบัน ในอนาคต และความสุขสูงสุดทีจ่ ะพึงมีได

ความสุขในปจจุบนั ของเราก็คอื เราเปนบุคคลทีม่ ีโลภะ โทสะ โมหะเบาบางลง ไมวาจะ
อยู ที่ ใ ดเราก็ เ ป น ผู ที่ มี ค วามสุ ข มี ค วามเยื อ กเย็ น ใจ บุ ค คลรอบข า งที่ อ าศั ย อยู ใ กล เ รา
ก็พลอยไดรับความสุขความเยือกเย็นไปดวย นี่คือประโยชนสุขในปจจุบัน สวนประโยชนสุขใน
อนาคตก็คือ หากวาเราหมดอายุขัยตายลงไป สิ่งทั้งหลายที่เรากระทำมานั้น ก็สงผลใหเราไป
เปนเทวดา เปนนางฟา หรือเปนพรหมได เพราะวาใจของเราเกาะความดีเปนปกติ เมื่อถึง
เวลาก็ยอมกาวเขาไปสูสุคติตามที่เราหวังได สวนประโยชนสุขสูงสุดนั้น สำหรับคนที่ประกอบ
ไปดวยศีล สมาธิ และปญญาเปนอยางมาก คือสามารถรักษาศีลทุกสิกขาบทใหบริสุทธิ์
บริบูรณ ไมลวงศีลดวยตนเอง ไมยุยงสงเสริมใหผูอื่นกระทำ และไมยินดีเมื่อเห็นผูอื่นละเมิด
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ศีล เปนตน เปนผูที่สามารถสรางเสริมสมาธิของตนเอง ใหทรงฌานระดับใดระดับหนึ่งได
มีฌานที่ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ เปนตน และเปนผูที่มีปญญาเห็นวา สภาพรางกายนี้หาความดีไมได
โลกเรานี้หาความดี ไม ได หมดอยากที่จะเกิดมาทนกับความทุกขยากลำบากเชนนี้ตอไปอีก
เขาทั้ ง หลายเหล า นั้ น ก็ จ ะก า วล ว งเข า สู ก ระแสพระนิ พ พาน ได รั บ ประโยชน สู ง สุ ด ตามที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศอุดมการณ ไว ในวันมาฆบูชานั่นเอง ญาติ โยม
ทั้งหลายที่มาทำบุญวัดมัชฌันติการามเนื่องในวันมาฆบูชานี้ นอกจากทานทั้งหลายจะไดถวาย
ทานแลว ทานทั้งหลายยังไดกระทำในสิ่งที่เปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา คือ การที่ทางวัด
นั้นไดจัดใหมีงานบุญประจำปปดทองหลวงปูออน ญาณเตโช หลวงพอโสธร หลวงพอวัดไรขิง
ที่หนาพระอุโบสถ เพื่อใหพวกเราไดทำการปดทองถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
สวนหนึง่ และภายในคืนนีย้ งั มีการเวียนเทียนและตามประทีปเพือ่ ถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา
สังฆบูชาอีก เมื่อทานทั้งหลายไดสรางบุญใหญทั้งหลายเหลานี้ ก็คือการประกอบดวยทาน
ดวยศีล ดวยภาวนานั่นเอง ทานทั้งหลายก็จะสามารถกาวเขาไปถึงความเจริญ ในสิ่งที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา เราเปนผูละเวนจากความชั่วทั้งปวง เปนผูที่กระทำ
ความดีใหถึงพรอมทั้งกาย วาจา และใจ และทายที่สุดก็คือเราชำระจิตใจใหผองใสจากกิเลส
ก็คือการชำระความโลภดวยการใหทาน ชำระความโกรธดวยการรักษาศีลและเจริญเมตตา
ชำระความหลงดวยการใชปญญา มีสติรูเทาทันสภาพความเปนจริงในรางกายนี้ ไม ไปยึด
ไม ไ ปถื อ อี ก ท า นทั้ ง หลายก็ จ ะได ชื่ อ ว า เป น ผู ที่ ไ ด ดื่ ม กิ น ในรสพระธรรม ซึ่ ง องค ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสรูมาเมื่อ ๒,๖๐๐ กวาปมาแลวนั่นเอง เทสนาวสาเน ทายสุด
แหงพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตัง้ สัตยาธิษฐาน อาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย อันประกอบ
ดวย พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ เปนประธาน มีบารมีของหลวงปูออน ญาณเตโช
อดีตเจาอาวาสรูปแรกของวัดมัชฌันติการามแหงนี้เปนที่สุด ขอได โปรดดลบันดาลใหเกิด
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูลผลแกญาติโยมพุทธศาสนิกชน ณ สมาคมนี้จงทุก
ประการ อาตมภาพรับทานวิสัชนาในโอวาทปาติโมกขกถา ก็สมควรแกเวลา จึงขอสมมติยุติ
พระธรรมเทศนาลง คงไวแตเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ
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๕. พระธรรมเทศนา เรื่องการบำเพ็ญทักษิณานุปทาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา ปุพฺเพ กตมนุสรนฺติ
บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา อนุโมทนากุศลราศีที่คณะทานเจาภาพในฐานะภรรยา
และบุตรธิดาของ คุณโยมทองสุข จวงจำเริญ ผูลวงลับ ไดมีจิตเปนกุศลเพื่อจะสนองคุณอุทิศ
บุญสงใหทาน จึงไดจัดงานบำเพ็ญกุศลศพขึ้นโดยจัดใหมีการสวดพระอภิธรรม เปนจำนวน
๕ คืน ทั้งนี้ดวยแรงแหงความกตัญูเปนเหตุบันดาลใจหวังจะใหทานไดรับความสุขในสถานที่
เกิดนั้น ๆ แมจะตระหนักดีวา เมื่อทานยังมีชีวิตอยูไดสรางแตสิ่งซึ่งเปนกุศลคุณงามความดีไว
มากทั้งประโยชนสวนตน สวนรวม จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเพื่อประดับ
เกียรติ จากเจาฟาเจาแผนดิน ถือเปนสิ่งที่นาภาคภูมิ ใจ ปลาบปลื้มใจของครอบครัว เปน
อยางยิ่ง ซึ่งภรรยาและบุตรธิดาของทานผูวายชนมนั้นตางเชื่อแนวาทานจักตองสถิตอยู ใน
สรวงสวรรคอยางแนแท แตดวยแรงกตัญูดังกลาวแลวพรอมทั้งความดีของทาน ไดชวยเปน
พลังใหทานเจาภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลศพเปนเวลาถึง ๕ คืนดวยกันถือไดวาเปนการเทิดทูน
บูชาพระคุณ และเปนการอนุกูลทานใหประสบความสุขยิ่งขึ้นนับวาทานเจาภาพไดปฏิบัติตน
สอดคลองตองกับพระพุทธภาษิต ที่ไดยกขึ้นตั้งไว ณ เบื้องตนวา เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา
ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ แปลวา เมื่อนึกถึงทานผูที่ลวงลับไปแลว ก็ควรจะบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให
ทาน งานบำเพ็ญกุศลครั้งนี้จัดขึ้นดวยจุดประสงคหลัก ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อเทิดทูนคุณงามความดีของทาน
๒. เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีในฐานะลูกหลานที่ดี
๓. เพื่ออุทิศกุศลสงไปเสริมความความสุขใหแกทานอีกสวนหนึ่ง
การกระทำของบุตรธิดาในครั้งนี้ถือเปนการประกาศเกียรติคุณของตนเองอีกสวนหนึ่ง
ไว ไดทำหนาที่ของตนเองอยางสมบูรณแบบและเปนการทำตระกูลนี้ ใหมีชื่อเสียงสูงสงยิ่งขึ้น
สมกับคำประพันธที่วา มีภรรยาดี ลูกดี เปนศรีสงาหนาญาติวงศพงศาก็ผองใส ถึงเพื่อน
ญาติมิตรสหายที่ใกลไกล ก็พอใจสรรเสริญเจริญพร
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บัณฑิตทานวาตระกูลไหนที่พอแมมีลูกดี พอแมนั้นก็นับวาเปนผูมีบุญ ลูกคนไหนได
พอแมดีลูกคนนั้นก็นับวาเปนคนมีวาสนา ทั้งหมดก็ลวนอาศัย ปุพเพกตปุญญตา คือบุญเกาที่
ไดสรางในชาติปางกอนเปนสำคัญ และพรอมกับความดีที่ ไดบำเพ็ญในชาติปจจุบันเขาชวย
สนับสนุนดวย ทานสาธุชนทั้งหลาย เปนสัจธรรมความจริงที่วา ทุกคนที่เกิดมาแลว สุดทาย
ปลายทางของชีวติ ก็คอื ความตายไมมีใครจะอยูค ำ้ ฟา โลกนีจ้ งึ เปรียบเสมือนบานเชา ธรรมดา
บานเชา เมื่อผูเชาหมดสัญญาแลวก็ตองยายไปหาที่อื่นอยูตอไปใหม สิ่งของทั้งหลายที่ประจำ
บานเชาตองอยูที่เดิมผูเชาจะถือกรรมสิทธิ์นำไปหาไดไม นอกจากของตัวเทานั้น วันใดคนเรา
เมื่อจากโลกนี้ ไปแลว ก็เหมือนจากบานเชา บรรดาทรัพยสินทุกชนิดก็ตองทิ้งไว ในโลกนี้ ใน
ลักษณะจำยอม สวนสมบัติสวนตัวอันไดแกกรรม คือ ความดีและความชั่วที่ตัวทำไวก็จะตาม
ติดไปสูภพหนาได สมกับที่ทานวา สยํ กตานิ ปุญญานิ ตํมิตฺตํ สมฺปรายิกํ แปลวา บุญที่ทำไว
ดวยตนเองจะเปนมิตรติดตามไปในภายภพหนา
ดังนั้นจึงเห็นไดวา กรรมเปนเรื่องสำคัญมากสำคัญยิ่งกวาสมบัติภายนอกมากนัก
เหตุนี้จึงไมควรประมาทในชีวิต ควรรีบบำเพ็ญกิจคือบุญกุศล เตรียมตัวเตรียมใจไวเสียแต
เนิ่น ๆ การเตรียมตัวนั้นโบราณบัณฑิตทานวางหลักไว ๔ ประการ คือ ๑. รักษาหนาที่อยาง
เครงครัด ๒. ตัดความอาลัย ๓. ไรความกังวล ๔. สนใจธรรมะ
อธิบายยอ ๆ วา ขอที่ ๑ รักษาหนาที่อยางเครงครัดนั้นหมายความวา ทุกคนมีหนาที่
ดวยกันทั้งนั้น เชนเปนพอ แม ทหาร ตำรวจ นักบวช เปนราษฎร ใครมีหนาที่อยางไร
ก็พยายามทำหนาที่นั้นใหเรียบรอยทุกประการ ขอที่ ๒ ตัดความอาลัย หมายถึงเมื่อเขาสูวัย
ชราแลวตองหมั่นสรางบุญกุศล พยายามละความอาลัยอาวรณ ในทรัพยสมบัติ ตลอดจน
บุตรธิดา ขอที่ ๓ ไรความกังวล คืออยาไปกังวลกับรางกายเกินไป เชนเรื่องความแก ความ
เจ็บไขไดปวย จนเปนเหตุใหเกิดความเสียใจกินไมไดนอนไมหลับ ผลสุดทายจะทำใหแกเกินวัย
หรือที่เจ็บนอยก็จะเจ็บมาก เพราะเสียกำลังใจ ขอที่ ๔ สนใจธรรมะ เพราะธรรมะเปนยาใจ
เปนแสงสวางที่จะสองวิถีชีวิตใหเจริญกาวหนาตอไปได พรอมทั้งเปนยานพาหนะที่สามารถจะ
นำพาไปสูสวรรค นิพพานไดอีกดวย
ผูที่ ไดเตรียมตัวโดยตั้งอยู ในหลัก ๔ ประการนี้แลว ก็หวังวาอนาคตของผูนั้นจะ
สมบูรณดวยความสุขตลอดไป
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อนึ่งในการบำเพ็ญกุศล
พระราชทานเพลิ ง ศพของ
คุ ณ โยมทองสุ ข จวงจำเริ ญ
ผูลวงลับ ไปนั้น ในขณะนี้ทาน
ไดสอนสาธุชนไววา ดวงตากลม
เคยคมวาวตองมาขุนขาวเปน
ฟางฝ า ฟ น เคยเรี ย บเหมื อ น
ระเบี ย บมุ ก ดาต อ งกลายกลั บ
มาเหลือแตเหงือกแดง ๆ อีก
เสนผมที่เคยดำขลับตองกลาย
กลับมาแลดูขาวเปนแปง ผิวเคยตึงประหนึ่งผิวแตงตองมาเหี่ยวแหงไมจำเริญนัยนตา
สรุปใจความตามที่คณะทานเจาภาพไดรวมจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
คุณโยมทองสุข จวงจำเริญ ดวยแรงแหงความรักและความกตัญูกตเวทีนี้ ดวยความ
ปรารถนาดีที่จะใหทานไดรับความสุขยิ่งขึ้นไปอีกตามวิสัย ดวยบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ก็จะเปน
พลังบันดาลใหทานไดรับสุขสมประสงค อนึ่งเนื่องจากทุกคนที่เกิดมา จำตองจากโลกนี้ไปใน
ที่สุด ฉะนั้นจึงตองเตรียมตัวหาที่พึ่งตอไปในภายหนาดวยการสรางบุญกุศลคุณงามความดีไว
ใหปรากฏดังพุทธพจนแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทีว่ า สุโข ปุญ
ฺ สฺส อุจจฺ โย บุญนำ
สุขมาให อันเปนไปเพื่อจะไดเตรียมตัว เตรียมใจไวไมประมาทในสัจธรรม เชนนี้แลวก็มีหวังวา
อนาคตของผูนั้นจะตองแจมใส หากวาสนาบารมีแกกลาก็จะประสบสุขชั้นยอด คือ มรรค
ผล นิพพาน
ขออำนาจกุศลบุญราศีที่คณะทานเจาภาพซึ่งมีภรรยาและบุตรธิดาพรอมทั้งปยะมิตร
ไดรวมกันบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ จงเปนผลดลบันดาลให คุณโยมทองสุข
จวงจำเริญ ประสบสุขในสรวงสวรรค สมดังความประสงคจงทุกประการ และขอใหทาน
เจ า ภาพทุ ก ท า นพร อ มทั้ ง สาธุ ช นทั้ ง หลายในสมาคมนี้ จงเจริ ญ ศรี ส วั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคล
สมบูรณพูนผล ในสิ่งที่ตนปรารถนาจงทุกประการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนา ตาม
สมควรแกเวลา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ
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พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารครบ ๗ วัน
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
วันศุกรที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พระพรหมมุนี
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานในพิธี
พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร
องคแสดงธรรม
รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทักษิณานุปทาน
๑. พระธรรมธัชมุนี
๒. พระธรรมวิสุทธาจารย
๓. พระเทพเจติยาจารย
๔. พระเทพปญญามุนี
๕. พระธรรมวชิรญาณ
๖. พระเทพญาณวิศษิ ฐ
๗. พระเทพดิลก
๘. พระเทพวิสุทธิญาณ
๙. พระราชวราจารย
๑๐. พระราชสารสุธี

วัดปทุมวนาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดโสมนัสวิหาร
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดปทุมวนาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดบวรมงคล
วัดตรีทศเทพ

๑๓๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ ๗ วัน

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๓๑

๑๓๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระธรรมเทศนาสัตตมวาร ครบ ๗ วัน
พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
โดย พระธรรมกิตติเมธี ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร
ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย

ขอโอกาส กอนที่จะแสดงพระธรรมเทศนา ขอนำสังเวคะกถาที่แตงขึ้นมาเฉพาะ ถวาย
ทานเจาคุณ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเบื้องตน
กตปฺุโวรตฺเถโร
สุภโต สีลสมฺปนฺโน
อจิรํวตยํ กาโย
อมตํ ขิปฺป เม วาโส

พหุมฺปปฺุมากโร
วรสมฺปายิกํ กโต
อาคโตว ปจฺจาคโต
ปาปุณาตุ ขยํ วรํ ฯ

พระเถระนามวา กตปฺุโญ
มีศีลวัตรงดงามพริ้งเพลิดแพรว
โอกายนี้มีธรรมไมเที่ยงหนอ
ขอเจาคุณจงไดพลันพานพบ

ไดสรางบุญอักโขไวกอนแลว
กลับไปแลวสูสัมปรายภพ
มาแลวก็กลับไปดวยสงบ
สุขสงบอมตะโดยพลันเทอญ ฯ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๓๓

นโม ตสฺสภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
มาวมฺเญถ ปฺุญสฺส
อุทพินฺทุ นิปาเตน
อาปูรติ ธีโร ปฺุญสฺส

น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทกุมฺโภป ปูรติ
โถกํ โถกํป อาจินนฺติ ฯ

บัดนี้ จักไดรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกตปฺุญกถาวาดวยเรื่องบุคคลผูได
สั่งสมบุญไวแลว เพื่อเปนเครื่องฉลองศรัทธาอนุโมทนาบุญ ที่คณะสงฆวัดมัชฌันติการามหรือ
วัดนอย วงศสวาง พรอมจิตพรอมใจกันจัดงานถวายทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ )
ซึ่งในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน สัตตมวารครั้งนี้ ก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี
เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เปนประธาน พรอมดวย
คณะญาติโยม ซึง่ มีคณ
ุ โยมทิพวรรณ เจนประวิทย ผูอ ำนวยการเขตบางซือ่ แลวก็ยงั มี คุณโยม
สพรั่งพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ และเจาของภัตตาคารวิเศษไกยาง
นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผูอ ำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม พรอมดวยคณะทุกทาน ไดมา
พรอมจิตพรอมใจกัน เพื่อสรางบุญกุศล เปนบุญเสริมอุทิศถวายทานเจาคุณพระพุทธิสาร
โสภณ (เดช กตปฺุโ) พรอมกันนั้นก็มีญาติมิตรศิษยานุศษิ ย มาพรอมเพรียงกัน จัดบำเพ็ญ
กุศลทักษิณานุประทาน อุทศิ ถวายทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ ) เปรียญธรรม
๓ ประโยค นักธรรมชัน้ เอก Degree of Doctor Philosophy in Education หรือ PHD Education
คาดวาคงจะเปนจากมหาวิทยาลัยปญจาบ เพราะทานไปอยูที่นั่น ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ในวาระทีท่ า นไดถงึ มรณภาพมาครบสัตตมวารคือ ๗ วัน ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) ทานเกิดในสกุลที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางหนักแนน จึงไดบวชอุทิศ
ตนมาตั้งแตเปนสามเณร อยูครองเพศบรรพชิตมาจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ทำหนาที่
การงาน งานคณะสงฆ ไดครองตำแหนงเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ทำใหวัดนี้ ไดรับการ
พัฒนางดงามขึ้น ดานการศึกษาก็ ไดดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และในบั้นปลายของการทำงาน ยังไดดำรงตำแหนงรองอธิการบดี
ฝายกิจการตางประเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เทาที่ทราบงานจิตอาสาสำคัญ
ทานเปนรองประธานกรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย มุงมั่นตั้งใจทำงาน
๑๓๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ดวยความทุมเทเสียสละอยางนายกยองสรรเสริญ นอกจากที่วามาแตที่สำคัญ ๆ แลวนั้น ยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากที่ทานไดสรางสรรค ไว เชน ทานชักชวนญาติ โยมไปสรางวัดไทยที่
รัฐปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย จัดหาทุนไปพัฒนาวัดในถิ่นฐานบานเกิดในจังหวัด
สกลนคร และยังไดลงมือสรางศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ไว โดยชักชวนโยมผูมีจิตศรัทธาสราง
ขึ้นอยางสวยงาม และทานก็ไดใชในโอกาสนี้พอดี ถึงแมจะยังไมเสร็จสมบูรณ แตผูเทศนก็
เชื่อมั่นและคาดหวังวา เจาอาวาสรูปตอไป อาจจะเปนทานผูรักษาการเจาอาวาสทานเจาคุณ
ราชธีรสารมุนี ถาจะเปนเจาอาวาสตอไปก็ตองพรอมที่นำพาญาติโยมสาธุชนผูมีจิตศรั ทธาวา
จะไมทอดทิ้งหายไป รวมกันสรางสรรคงานชิ้นนี้ใหสำเร็จลงไดเปนแนแท
ทานเจาคุณ ฯ นั้นดานวัตรปฏิปทาในกรอบแหงพระพุทธศาสนา ทานวางตนอยาง
นารักหนักแนน นาเคารพนับถือของศิษ ยานุศิษ ย และพระภิกษุสามเณร ทั้งภายในวัดและ
ภายนอกวัด ไดมีความประพฤติ
สงบเรี ย บร อ ย พู ด จาน อ ยแต มี
สาระมีคณ
ุ คา โปรยยิม้ ให ทักทาย
ใครที่ ไหนก็ ยิ้ ม มาก อ น เป น
ลักษณะของพระสงฆ ไทย เปยม
ไปดวยเมตตา มีอาจาระและโคจร
เรียกวา “อาจารโคจรสฺมปนฺโน”
คำว า “อาจาระ” คื อ ความ
ประพฤติเรียบรอยดีงาม คำวา “โคจร” คือการไปในที่ควรไปและไมไปในที่อโคจรหรือที่ที่ไม
ควรไป จึงสมบูรณดวยอาจาระและโคจร มีสีลสัมปนโน ทานสมบูรณดวยศีลเรียบรอยทุกเมื่อ
ผูเทศนไดรูจักทานและคบหาสมาคมมาตลอดเปนเวลามากกวา ๒๐ ป มีความรักความนับถือ
เปรียบเสมือนพี่เหมือนนอง ในฐานะที่ทานมีอายุมากกวา เปนพระเถระรุนพี่ ทานก็ไมไดถือตัว
และแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ใจนั้นก็มีความยินดีในความสำเร็จในหลาย ๆ ดาน
ของทาน
ทั้ง ๆ ที่รูอยูวาความพลัดพรากกันนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา ดังที่พระเถระทั้ง ๑๐ รูป
ไดสวดใหฟงแลววา “สิ่งนี้เปนเรื่องธรรมดา “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเวตถาคตานํ วา อนุปฺปาทา
วาตถาคตานํ” เปนตน พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้น หรือไมอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนี้ก็เปนเชนนั้น ธาตุ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๓๕

นีค้ อื อะไร ธาตุนคี้ อื ความไมเทีย่ ง สังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง ธาตุคอื สังขารทัง้ ปวง มีความทุกข และ
สังขารทัง้ ปวง ธรรมทัง้ ปวงนัน้ เปนอนัตตา ไมมอี ะไรเปนตัวตนเปนแกนสาร “วเสอวตฺตนาเยว”
ไมเปนไปในอำนาจของใคร “อตฺตวิปกฺขภาวโต” มันขัดแยงตออัตตา เปนไปอยางนี้กับมนุษย
ตั้งแตตนกัลปจนถึงปจจุบัน เพราะฉะนั้นเราก็มาเพื่อพิจารณาความเปนธรรมดาวาสังขาร
รางกายนั้น เหมือนกันทุกทานทุกคน แตอยางไรก็ตาม ไมนึกเหมือนกันวา ทานดวนจากไปเร็ว
นักเชนนี้ นาจะอยูได ๑๐ ป ๒๐ ปกอน อันนั้นเราคิดเอาเอง สังขารของทานก็เปนไปตาม
สังขารของทาน บุญของทานก็เปนไปตามบุญของทาน นี่คือความไมเที่ยงแทไมแนนอน ขณะ
อาพาธอยูก็ไดไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณครั้งหนึ่ง แตก็ไดเยี่ยมเพียงครั้งเดียวเทานั้น
เพราะหลังจากนั้น ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็เขามารุกประเทศไทย มาอยางรุนแรงและรุนแรงยิ่ง
ขึ้นจนถึงปจจุบัน แมคิดถึงอยู แตก็ ไมกลาที่เสี่ยงไปเยี่ยม เพราะการเสี่ยงไปก็ ไมรูวาจะได
เยี่ยมหรือเปลา คุณหมอจะไว ใจใหเยี่ยมหรือเปลา เพราะฉะนั้นจึงคิดไววาไมควรรบกวน
ผูปฏิบัติหนาที่เลยดีกวา ทานก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยแมในวาระใกลสุดทายแหงชีวิต ไดขาว
วาอาการไมคอยนาไววางใจ ก็สุดวิสัยที่จะไปเยี่ยมได ซึ่งพระสงฆและญาติโยมทั้งหลายก็คง
ตกอยูในสถานะเชนเดียวกัน หลายทานหลายคนอุบาสกอุบาสิกาที่อยูแถวนี้ ก็ไปทำบุญอยูที่
วัดราชาธิวาสเหมือนกัน ทานก็รายงานอยูเรื่อย จึงเปนอันวาวันนี้เรามารำลึกนึกถึงคุณงาม
ความดีของทาน อาตมาไดมีหนาที่แสดงธรรม สวนโยมก็ฟงธรรม อาตมาก็ฉลองศรัทธาของ
ญาติโยมเจาภาพกันไป
ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) ทานไดนามฉายาที่
พระอุปชาฌายาจารย ได ม อบมาว า
“กตปฺุโ” แปลวา เปนภิกษุผูมีบุญ
อันตนไดสั่งสมไวแลว และก็มีชื่อเดิม
ว า “เดช” ท า นมี เ ดชแห ง บุ ญ คื อ
“เตชปุญโญ” เดชแหงบุญ ตั้งแตอดีต
หลายรอยกัลปพันชาติจนมาถึงปจจุบัน ทานก็สั่งสมบุญมาตามสมควรแก โอกาส ทั้งในการ
บูรณปฏิสงั ขรณวดั ทัง้ ในการสงเคราะห อนุเคราะหพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา เยาวชน
หญิงชายผูเปนนักเรียน แลวก็ยังไดกลับไปชวยสงเคราะหอนุเคราะหวัดในชุมชนถิ่นฐาน
บานเกิด ที่จังหวัดสกลนครอยูเปนประจำ จึงนำมาดวยความเลื่อมใสและศรัทธาดวยดี ดวย
๑๓๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ปฏิปทาทีแ่ สดงมาโดยสังเขปนัน้ ภาษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไดสั่งสมบุญ เพราะการทำดี
ทุกอยางเปนการทำบุญ ผูใดสั่งสมบุญไวมาก ยอมจะอยูอยางมีความสุขในปจจุบนั เมือ่ ผูน นั้
ละโลกนี้ไป ก็จะมีแตความสุขสดใสในสัมปรายภพ ในโลกหนา
องคพระสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนำวาทานสาธุชนทั้งหลาย อยาไดหมิ่นบุญ
เลย บุญที่เราทำไว แมจะเพียงเล็กนอย บุญนั้นก็จะตามตัวเราไป เพราะฉะนั้นใคร ๆ ไมควร
ดูหมิ่นบุญวานอย บุญนั้นจะติดตามเราไปแนนอน “สุวณฺณตา สุสรตา สุสณฺฐานํ สุรูปตา”
ผูที่ทำบุญไว มีบุญญานิธิไวมากนั้น เสียงก็ไพเราะ ผิวพรรณก็งดงาม ทรวดทรงก็ดี สมสัด
สมสวน รูปก็งามใครเห็นก็ติดตาตองใจ ก็เรียกวาบุญใหทั้งนั้น มีบุญนิธิไวเปนดี ละโลกนี้ไป
แลว บุญก็ตามไปชวย เปน “อนุคามิ โก” ติดตามตนไปได พระพุทธองคนั้นทรงอุปมาวา
เหมือนหมอน้ำที่วางอยูกลางหาว เมื่อฝนตกลงมามาก ๆ เขา หมอน้ำนั้นก็จะเต็มไปดวยน้ำ
ทีต่ กลงมาจากฟากฟาไดทลี่ ะหยดนัน้ ฉันใด ผูส งั่ สมบุญยอมเต็มไดดว ยบุญฉันนัน้ ยังมีพระบาลี
ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค สนับสนุนอีกขอหนึ่งวา สหาโย อตฺถชาตสฺสโหติ มิตฺตํปุนปฺปุนํ
สยํ กตานิ ปฺฺุานิ ตํมิตฺตํ สมฺปรายิกํ ฯ
แปลได ว า สหายเป น
มิตรของคนผูม ธี รุ ะเกิดขึน้ เนือง ๆ
บุญที่ตนทำเองเปนมิตรติดตาม
ไปถึงภพหนา อธิบายวา คนเรา
นั้ น เกิ ด มาอยู ค นเดี ย วไม ไ ด
ยามเจ็บไข ไดปวย ไมลูกหลาน
เหลน โหลน มิตรสหาย ก็ตอง
มาชวย ในยามจำเปนใด ๆ ก็ตาม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ จ ำเป น จะต อ งมี เ พื่ อ นสหาย ไว ป รึ ก ษาหารื อ ไว ช ว ยเหลื อ ยามแก ย ามชรา
ก็จะมีลูก มีหลาน มีเพื่อน มาชวยประคับประคอง เพื่อแกปญหานั้น ๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี
การไดมิตรไว ก็ทำใหมีชีวิตอบอุนกาย อบอุนใจได ลองนั่งนึกภาพดูเถิดทานทั้งหลาย ถาใน
โลกใบนี้มีแตเราอยูคนเดียว เราจะมีความสุขไดอยางไร ตองอางวางวาเหวสักปานใด ขอนี้
ทรงอุปมาใหเห็นวา เมื่อเราอยูในสัมปรายภพ เราจะไปโดดเดี่ยวไมมีเพื่อนแตเราจะมีบุญเปน
เพื่อนได ครั้งเราไปสู โลกหนา เราชักชวนใครไปไม ได ทั้งไมมี ใครอยากจะไปกับเราดวย
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๓๗

เพราะวาการไปกับเราดวย ก็หมายถึงวาเขาจะตองเสียชีวิตไปเชนกัน แตบุญที่เราสั่งสมไวแลว
นั่นเอง จักเปนเพื่อนที่แสนดีของเราในสัมปรายภพนั้น และเพื่อนนั้นก็ยังเปนที่พึ่งของเราได
ดังพระบาลีที่วา “ปฺุานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏา โหนฺติ ปาณินํ” แปลวา “บุญทั้งหลาย เปน
ที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย ในโลกเบื้องหนา” เพราะฉะนั้น ทานผูใดไดทำบุญไวมาก ทานผูนั้นจะ
อยู ในโลกนี้ก็สบาย ละไปโลกหนาก็จะสบาย ยอมมีที่พึ่ง มีเพื่อน มีสหาย มีบุญเปนที่พึ่ง
ที่นับถือ ไดแนนอน
ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ฉายาทานก็แปลไดวา ผูมีบุญอันตน
ไดกระทำไวแลว เปนบุญบารมีของทาน เหตุการณตลอดชีวิตที่ผานมา จะเห็นไดวา ทานเปน
ผูมีบุญจริง ๆ ทานมีบุญที่ไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ไดมีโอกาสบำเพ็ญบุญกิริยา เพิ่ม
กุศลบารมีสืบตอบุญที่มีอยูมากอนแลว ถาไมไดบวชก็ไมรูเหมือนกันวาชีวิตของทานจะมาถึงนี้
หรือเปลา ทานเจริญอายุมาไดถึง ๗๑ ป หรือเปลา ขณะที่ทานไดเปนพระหนุม ๆ ก็มีเพื่อนใน
รุนเดียวกันหลายรูปที่เคยรูจักแตทานเหลานั้นก็หลีกทางใหหลีกไปหมด เชน ที่ ไดเคยรูจัก
มักคุน ทานพระมหาสายัณห ปฺวชิโร หรือปจจุบันคือ พระราชปริยัติวิมล เจาคณะจังหวัด
รอยเอ็ด ทานพระมหาทองใบ สิริจนฺโท ปจจุบันทราบขาววา ไดไปเปนพระครูสัญญาบัตร ใน
ทิ น นามว า พระครู สิ ริ วิ นั ย วั ฒ น ได เ ป น เจ า คณะอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ทานพระอาจารยสุพิศ อคฺคทสฺสี ปจจุบันก็ทราบขาววา ไปเปนโหราจารยเปนอาจารยใหญอยู
ทีอ่ เมริกา และทานพระมหาวุฒกิ รณ กาญจโน ทานนีห้ มดบุญไปกอนใคร ทานมรณภาพไปแลว
แตทานอาวุโสกวาทานเจาคุณ นี่ทานหลีกทางไปหมดแลว หลีกทางไปโลกอื่นบาง หลีกทางใน
โลกนี้ แตหลีกไปอยูว ดั อืน่ บาง ก็ไดความวา ดวยบุญญาธิการของทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ) นี้ ทุกทานทุกคนก็หลีกทางใหพรอมกันทั้งหมดเลย จะดวยเจตนาจงใจหรือ
ไมก็ตาม เมื่อกุศลกรรมที่บุญจัดสรรทานเจาคุณก็ไดครองตำแหนงเจาอาวาสวัดนี้ และยังได
เปนพระราชาคณะรูปแรกของวัดนี้อีกดวย นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย เมื่อผูมีบุญมากกวามา
อยูทานผูอื่นก็มีทางจะตองหลีกทางใหไป ไมใชทานเหลานั้นไมมีบุญ แตบุญของทานเหลานั้น
ก็เปนไปใหทานไปเปนอีกทางหนึ่ง ไปเจริญในอีกที่หนึ่ง คูอัครสาวกของพระพุทธเจา คือ
พระมหาโมคคัลลานะ เถระและพระสารีบุตรเถระ ทานไดเปนคูอัครสาวกเพราะทานไดสั่งสม
บุญมาตัง้ แตสมัยพระกัสสปะพระพุทธเจาโนน ทานมุง จะเปนคูอ คั รสาวก ทานเห็นพระอัครสาวก
ในพระกัสสปะพระพุทธเจารูสึกมีความสงา ตั้งจิตอธิษฐานทำบุญในทุกภพทุกชาติขอใหไดเปน
คูอัครสาวกของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ในที่สุดทานก็ไดเปน ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้น มีพระเถระ
๑๓๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

อีกเปนจำนวนมากนับพัน แตพระเถระทั้ง ๒ ทานก็ไดรับเลือกจากพระบรมศาสดาใหเปนคู
อัครสาวก การที่เราทั้งหลายทั้งฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถมาพรอมกายพรอมใจกันบำเพ็ญ
บุญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายใหทานเจาคุณ เพื่อเปนบุญเสริมถวาย ใหทานไดเปยม
ดวยบุญ เปนบุญญาธิการ เปนบุญบารมี ใหทานไดมีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา ตามกำลังบุญ
ของทาน และบุญที่เราสนับสนุนใหนั้น สวนทานสาธุชนทั้งหลายไดชื่อวาเปนผูมารวมบุญ
นี้เปนบุญสรางของญาติโยม คือการสรางบุญเราไดบญ
ุ เราทำบุญเราไดบญ
ุ มีบญ
ุ แลวเราก็อทุ ศิ
ใหทา นไป เพราะฉะนั้น เวลากรวดน้ำญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ไมตองไปคิดถึงทานผูอื่น
นะ ขอตั้งจิตอธิษฐานที่ขาพเจาไดกระทำบำเพ็ญแลวในอดีตก็ตาม ถึงวันนี้ก็ตาม ขอบุญนั้นจง
พลันถึงซึ่ง “พระพุทธิสารโสภณ” เทอญ ขอใหทานไดรับทราบ และขออนุโมทนาดวยเทอญ
อย า งนั้ น บุ ญ ก็ จ ะถึ ง ไม ใ ช โ ยมจะสั พ เพ สั ต ตา มาโน น มานี้ หรื อ บางท า นบางที อิ มิ นา
ปฺุญกมฺเมน อุปชฺฌาย คุณุตฺตรา ไมตองไปใหอุปชฌาย ใหพระพุทธิสารโสภณนี่ แลวก็จะ
ไดบญ
ุ กันเต็ม ๆ ทานก็จะไดบญ
ุ เต็ม ๆ เพราะฉะนัน้ ขอใหทกุ ทาน ทำใหบญ
ุ ของเราเจริญงอกงาม
คือ การทำบุญนั้น แบงบุญใหผูอื่นนั้น บุญของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ไมเหมือนใหขาว ใหน้ำนะ
ที่ใหแลวก็หมดไป สวนการใหสวนบุญนี้ ยิ่งใหก็ยิ่งได บุญยิ่งเพิ่ม ทั้งผูใหและผูรับ ตางก็ได
บุญเพิ่มเชนกัน เพิ่มบุญไดเทาไหร ก็ ใหมีความสุขกาย สุขใจเพิ่มมากเทานั้น ที่สำคัญนั้น
บุญยอมใหความสุขในโลกเบื้องหนาที่เรียกวา สัมปรายภพเปนแนแท
ในที่ สุ ด แห ง พระธรรมเทศนา
วาดวยเรื่อง กตปฺุญกถา วาดวยการ
บำเพ็ ญ บุ ญ สั ต ตมวาร อุ ทิ ศ ให แ ด
พระพุ ท ธิ ส ารโสภณ (เดช กตปุ ฺ โ )
ในวั น นี้ ก็ เ ห็ น ว า พอสมควรแก เ วลา
ขออำนาจบุ ญ กุ ศ ลทั ก ษิ ณาที่ เ ราทำกั น
แลวในกาลครั้งนี้ จงเปนเดชะ เปนตบะ
เป น พลวะป จ จั ย อำนวยผลให ท า น
พระพุทธิสารโสภณ มีสุคติสมบัติในสวรรค ในสัมปรายภพ ตามสมควรแกบารมี และบุญนั้น
จงสำเร็จเปนปฏิพรยอนกลับแดทานเจาภาพ พระสงฆทุกรูป ในที่สุดนี้ พระสงฆ ๔ รูป จะได
สวดพระธรรมคาถา เพื่อเพิ่มอัปปมาทธรรม ใหเปนทำนองสรภัญญะ โดยลำดับไป พระธรรม
เทศนาพอสมควรแกเวลา เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๓๙

พิธีบำเพ็ญกุศลปญญาสมวารครบ ๕๐ วัน
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร
วันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พระพรหมวิสุทธาจารย วัดเครือวัลยวรวิหาร ประธานในพิธี
พระหรหมวชิรากร
วัดราชผาติการาม องคแสดงธรรม
รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทักษิณานุปทาน
๑. พระเทพวรคุณ
๒. พระเทพวราลังการ
๓. พระเทพวรสิทธาจารย
๔. พระเทพโมลี
๕. พระราชวรจารย
๖. พระราชวินยาภรณ
๗. พระปริยัติสารเมธี
๘. พระมงคลธรรมวิธาน
๙. พระศรีวินยาภรณ
๑๐. พระราชกิตติวิมล

วัดบรมนิวาส
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดเสมียนนารี
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดบวรมงคล
วัดบูรณศิริมาตยาราม
วัดราชผาติการาม
วัดทองเนียม
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดโสมนัสวิหาร

๑๔๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทักษิณานุปทาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระปริยัติสารเมธี
พระมหาฉัตชัย สุฉตฺตชโย
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
พระครูโกศลปริยัติวงศ
พระมหาบุญนา าณวีโร
พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต
พระครูสังฆกิจจานุรักษ
พระครูสมุห บุญชวย ิตสุโภ
พระครูใบฎีกา บุญชวย อาภาธโร

วัดราชผาติการาม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดกำแพง
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดนครอินทร
วัดราชผาติการาม
วัดปากน้ำ
วัดฝาง

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๔๑

ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน

๑๔๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๔๓

พระธรรมเทศนาปญญาสมวารครบ ๕๐ วัน
พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

โดย พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ)
กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๖ และภาค ๑๗ - ๑๘

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

พฺรหฺมาติ มาตาปตโรติ
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บั ด นี้ จั ก รั บ ประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพรหมกถาพรรณนาคุ ณ ธรรมของ
พระพรหมเปนธรรมิกถาอบรมสติปญญาสงเสริมสัมมาปฏิบัติของพุทธศาสนิกบริษั ททั้งหลาย
พอสมควรแกเวลา
เนื่องดวยวันนี้คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม และพระเถรานุเถระจากอาวาสตาง ๆ ที่มี
ความคุนเคยนับถือในทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) ซึ่งมีพระเดชพระคุณ
พระพรหมวิสุทธาจารย เจาอาวาสวัดเครือวัลยวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม เปน
ประธาน พรอมดวยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดมาพรอมเพรียงกัน ระลึกถึงอุปการคุณที่
ทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ไดถึงกาล
แกมรณภาพครบ ๕๐ วัน เปนปญญาสมวารในวันนี้ ก็ดวยระลึกถึงอุปการคุณที่ทานไดมี
ตอทานทั้งหลายซึ่งไดรู ไดเห็นไดทราบและไดมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน หรือเรียกวา
สายสัมพันธทางพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสไวกับพระเจาพิมพิสาร
พระเจาแผนดินมคธราชวา อทาสิ เม อกาสิ เม าติมิตฺตา สขา จ เมเปตานํ ทกฺขิณํทชฺชา
ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ ซึ่งแปลไดวาบุคคลเมื่อนึกถึงอุปการกิจที่ทานไดกระทำไว ในกาลกอนวา
ทานผูนี้ ได ใหสิ่งอันนี้แกเรา ทานผูนี้ ไดกระทำกิจอันนี้แกเรา ทานผูนี้เปนญาติ เปนมิตร
เปนสหายของเราดังนี้แลวจึงบำเพ็ญทักษิณานุปทาน คือ ตามเพิ่มบุญกุศลดวยความเคารพ
ดวยความรัก ดวยความนับถือแดทานผูลวงลับไปแลว ดังนี้
พุ ท ธภาษิ ต ที่ ได ต รั ส เพื่ อ เป น
เครื่องรับรองความเคารพ ความรัก ความ
นับถือที่มีตอบุคคลผูที่ควรเคารพ เรียกวา
สายสัมพันธ คนทั้งหลายที่อุบัติมาในโลก
นี้นั้น จะอยูคนเดียวไมไดและเกิดมาเองก็
ไม ได ตองอาศัยบุญกุศลที่กระทำไวแลว
ในปางกอนสนับสนุน สงเสริม เรียกวา
“ปุพเพกตปุญตา” สั่งสมดวยทัศนนิสัย อัธยาศัย สันดาน วาสนาผานบุญคือความสะอาด
และผานกุศลคือเปนผูฉลาด สงเสริมใหผูนั้นไดสงผลสะทอนยอนใหมาเกิดภพในมนุษ ย ใน
ความเปนมนุษยในโลกนี้ ซึ่งทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) ก็มีความเกี่ยวของ
กันตามหลักพระพุทธภาษิตนี้ คือ
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ประการที่ ๑ ไดให เปนผูใหอะไรกับเราทั้งหลายซึ่งเกี่ยวของกัน
ประการที่ ๒ ไดกระทำกิจตาง ๆ ที่เปนบุญเปนกุศล และความเปนผูฉลาดในการที่จะ
ประคองจิตของตนใหดำเนินไปในสิ่งที่มีประโยชน
ประการที่ ๓ ก็เปนญาติโดยสายโลหิตหรือเปนญาติธรรม
ประการที่ ๔ วาดวยความเปนมิตร
ประการที่ ๕ วาดวยความเปนเพื่อน
ทั้ง ๕ ประการนี้เกี่ยวของกันไมสายใดสายหนึ่งหรือทั้ง ๕ สายรวมกัน จึงรวมความวา
เหตุกับผลนั้นจะตองรับกันอยู ๆ ถาไมเคยทำบุญรวมกัน ไมเคยเกี่ยวของกันในฐานะตาง ๆ
ทั้ง ๕ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งเราก็จะไมเกิดมารวมกัน ถาจะพูดในเชิงนโยบายหรือพูดยอน
ไปลึก เรียกวาบุพเพสันนิวาสในชาติปางกอน คนทั้งหลายที่อุบัติมาสูโลกนี้นั้นไมเกี่ยวของกัน
ไมมี ตามหลักพระพุทธศาสนาทีพ่ ระพุทธเจาเคยตรัสและรับสัง่ ไวในสังยุตตนิกาย นิทานวรรควา
คนทั้งหลายที่เกิดมาสูโลกนี้นั้น ไมเคยเปนพอ ไมเคยเปนแม ไมเคยเปนเพื่อน ไมเคยเปนสามี
ไมเคยเปนภรรยา ไมเคยเปนลูก ไมเคยเปนญาติในสายใดสายหนึ่งนัน้ ไมมี
เพราะฉะนัน้ ทานจึงแสดงตอไป
อีกวา คนเราเกิด เกิดแลวตาย ตาย
แลวเกิด เรียกวาสังสารวัฏ กระดูกคน
หนึ่งกองเทาภูเขาจะภูเขาไหนก็ ไดที่
เรารูเราเห็น เอาแตวาเนินสั้น ๆ เนิน
เล็ก ๆ เทานั้นก็สุดที่จะคณานับแลววา
กี่ภพกี่ชาติ แตถาภูเขาทั้งลูกเกิดมา
ทั้ ง ชาติ ก็ ก ระดู ก แค ก ระป อ งนม
รวมกันรวมกันแลวเราจะพนไหมที่จะไมเกี่ยวของกันในฐานะใดฐานะหนึ่ง เมื่อทราบดังนี้เราก็
จะไดทำความรูสึกและผูกใจวาคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้นั้นเปนญาติกันทั้งนั้น เคยเปน
ญาติมาเรียกวาบุพเพสันนิวาส เคยอยูรวมกันมาในกาลกอนดวยทัศนนิสัย อัธยาศัย สันดาน
วาสนา และวาสนานี้แหละคือบุพเพสันนิวาส เพราะฉะนั้นจึงไมนาสงสัยเลยวาทำไมถึงรักกัน
สงเคราะห กั น เคารพกั น นั บ ถื อ กั น “ป ย กรณา คุ รุ ก รณา รั ก กั น เคารพกั น สงฺ ค หาย
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สงเคราะหกัน อวิวาทาย ไมวิวาทบาดหมางกัน สามคฺคิยา เอกีภาวาย สํวตฺตติ” รวมกันเปน
หนึ่งไดโดยไมตองฝนใจ” แตถาผูใดเกิดมาแลวยังสรางศัตรูแสดงวามีจิตใจหนักแนน มีจิตใจ
ที่ไมเอื้อตอบุพเพสันนิวาส เอาสิ่งที่เกี่ยวของกันมาเปนศัตรูกันนั้น จะโงหรือฉลาดก็คิดเอาเอง
ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงรับรองภพชาติวา คนเราที่ ไมเกี่ยวของกันนั้นไมมี โดยที่สุดแมเอา
เข็มเลมหนึ่งปกลงไปตรงไหนก็ไดแลวถามวาตรงนี้เราเคยตายหรือไม เราเคยตายแลวทั้งนั้น
ไมมีที่ที่จะไมใชของเรา ถาเราทั้งหลายเชื่ออยางนี้ เราก็จะไมทะเลาะวิวาทกันเรื่องแยงที่กันกิน
แยงที่ทำกิน ไมตองมาตัดสินเรื่องโฉนดที่ดิน ไมตองรบราฆาฟนกันเรื่องแผนดินของใคร
นีแ้ หละพระพุทธศาสนาทานไดสอนดังนี้ เราคิดไดอยางนีแ้ ลวก็ไมนา จะมีปญ
 หาในการอยูด ว ยกัน
ไมนาจะมีศัตรู
ด ว ยเหตุ นี้ ท า นจึ ง สอนว า ให
แผ เ มตตา “สั พ เพ สั ต ตา” สั ต ว
ทั้งหลายทั้งปวงเปนเพื่อนทุกขเกิดแก
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเปนสุขเถิด
อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย สุดทาย
เอาคำหลาย ๆ คำมารวมกัน เปนญาติ
เปนมิตรเปนเพื่อนรวมกันแลวถาเปน
เชนนี้แลวเราจะไปมีเรื่องมีราวกันทำไม
เราจะไปทะเลาะเบาะแวง จะมาแกงแยงกันทำไม จะมาใสรายกันทำไม เมื่อแมน้ำสายเดียวกัน
ก็เรียกวาอยูในศาลาเดียวกัน อากาศก็อาศัยอันเดียวกัน ดินน้ำลมไฟก็อันเดียวกัน เมื่อเปน
เชนนี้การมาทำบุญวันนี้จึงเปนการประกาศญาติธรรมใหปรากฏเปนญาติ เปนมิตร เปนเพื่อน
ถานำคำสามคำนี้มาถามวาเราจะไดฐานะไหนก็ทั้งหมดนั้นแหละ ทั้งญาติทั้งมิตรทั้งเพื่อนรวม
กันแลว ก็เปนเพื่อนน้ำมิตรบาง เปนเพื่อนคูทุกขคูยากบาง เปนมิตรในเรือนบาง แตถาจะมา
พิจารณาวาเพื่อนกับมิตร บางทีเคาก็วากันคนละขางคนละฝายเพื่อนก็อยางหนึ่งมิตรก็อยาง
หนึ่ง ทานจึงใหคติวา
คำวาเพื่อนเตือนใหรูถึงคูคิด
ยอมรูไดในยุคที่ทุกขรอน
นั้นคือเพื่อนเตือนใหรูวาเทียมมิตร

จะเปนมิตรแทเทียมเยี่ยมหรือหยอน
ถาเพื่อนถอนตัวหางอยางวางใจ
ไมควรคิดคบเขาเอาใจใส
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เปนเพื่อนแทแตมีสุขทุกขหนีไป
อันเพื่อนแทมีทุกขไมทิ้งทอด
ถึงตัวไปใจมาเปนอาจิณ
แมนอยูหางตางตำบลคนละชาติ
ไมทิ้งทอดกอดคอพะนอกัน

ยอมหาไดงายนักเพื่อนรักกิน
ยอมจะกอดคอกันไมผันผิน
สมควรยินดีมากหายากครัน
ไมสามารถลุกรับยามคับขัน
ก็ควรมั่นใจเหมือนวาเพื่อนตาย ฯ

ทานใหชอื่ คำกลอนนีว้ า เพือ่ นกินหางาย เพือ่ นตายหายาก แตทกุ วันนีก้ ลับกัน เพือ่ นตาย
หางาย เพื่อนกินหายาก หาใครสักคนใหมากินอาหารในโตะเดียวกันใหมีรสชาติ ไมเถียงกัน
ไมทะเลาะกัน ไมขัดแยงกัน มีไหม แตเพื่อนตายไปที่ไหนไปเครื่องบินลำเดียวกัน ไปรถคัน
เดียวกันอะไรกัน โครมเดียวไปแลวหางาย ถาเราคิดไดอยางนี้เนี่ย ควรที่จะตั้งจุดไวตรงไหน
ก็ตั้งจุดไวที่ตัวเรานี้แหละ
อานใจตัวเองออก
ใชใจตัวเองเปน

บอกใจตัวเองได
เห็นใจตัวเองชัด

ถ า ไม รู จั ก ตั ว เองแล ว อย า งอื่ น
นั้นมันไมมีความหมายหรอก เพราะเรา
มีทุกอยางถึงมีทุกอยางมี แตเราไมมีก็
คือไมมี สำคัญอยูที่ตัวเรานี่แหละ และ
ตั ว เราอย า งอื่ น ก็ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ใจ
เราเปนเจาของใจของตัวเองแลว เราก็
สามารถที่จะไดประโยชนจากการที่มาถือภพถือชาตินี้เพี่อสรางบารมี ถาใครถามวาเกิดมา
ทำไมก็เกิดมาเพื่อสรางบุญสรางกุศล บุญทำใหสะอาด กุศลทำใหฉลาด บุญกับกุศลนี้ผูใดได
กระทำไวดีแลวก็เปนบารมี ถาทำแตบุญไมมีกุศลก็ไดแตบุญเฉย ๆ ไมมีบารมี มีแตกุศลเฉย ๆ
ไมทำบุญคือไมสะอาด ก็เปนผูฉลาดในการที่จะทำรายตัวเองดวยการนำบานนำเมืองนำสิ่งที่
ชอบใจมาโกงมากินโดยเกินฐานะที่เราจะพึงรับ ชีวิตเราเปรียบเหมือนกับการรับประทาน
อาหาร ก็จะไมมปี ญ
 หาอะไร ทานพออิม่ แลวก็ทำอะไรไปตามธรรมชาติ “เดินทีละกาว กินขาวที
ละคำ จำทีละอยาง” แคนี้ก็พอแลว ปญหาชีวิตก็จะไมมี
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เพราะฉะนั้นในวันนี้ถาจะเขาประเด็นที่วา
มาแลวจะไดอะไร ก็ ไดอยางที่เห็นนี้แหละ มานั่ง
เรียบรอย ประนมมือกันเรียบรอย นั่งก็เรียบรอย
เปนผูที่วางาย ไมมีใครฝนเลย สวมหนากากทุกคน
เวนไวแตพระเทศน เพราะถาสวมหนากากดวย
เทศนดวย รูสึกวาจะไมคอยคลอง คิดวาจะพูด
อะไรก็ยากแลว และถากลั่นกรองดวยอีกก็ลำบาก
เลยไดขออนุญาตทานผูเปนประธานไว พระเดชพระคุณพระพรหมวิสุทธาจารย วาขออนุญาต
ไมสวมหนากาก ซึ่งเราก็สวมกันมาทั้งปทั้งหลายชาติมาแลว มาชาตินี้ยังตองสวมหนากาก
เขาหากันอยางถาวรอีก มันเปนเรื่องของกรรม แตถึงอยางไรก็ดีนารักมากเลยชาวโลกเปนผูที่
วางายไมดื้อเลย เขาสั่งใหทำอยางไรก็ทำอยางนั้นแหละ อันนี้ก็เปนความดีงามวาพวกเราไมดื้อ
เขาใหทำอยางไรเพื่อความสวัสดิภาพของตนเองก็ทำอยางนั้น เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ไดมา
รวมทำบุญทำกุศลกับพระเดชพระคุณใหเกียรติหนอย พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระพุทธิสาร
โสภณ (เดช กตบุโฺ ) เอาแคชื่อเทานั้นแหละกลับไป “พระก็แปลวาประเสริฐ พุทธิแปลวา
ปญญา เดชก็แปลวารอน” แตถาแปลวาเดชรอนนาจะไมมีโยมมามากอยางนี้หรอก ชื่อเดช
จริงแตทานไมรอนหรอก เรียบรอย งดงาม กิริยาทาทางอะไรก็เรียกวา ชื่อ “เดช” แตอาการ
กิริยาไมมีเลย จึงใชคำวา ตบะเดชแปลวาเปนผูมีความเพียรแผดเผากิเลสที่เรารอน เพราะ
อาการที่นำความเพียรมาเปนเครื่องแผดเผากิเลส คือ โลภ โกรธ หลง กิริยาอาการทางกาย
ทางวาจา ทางใจเนี่ยใหเยือกเย็น จึงเรียกวาตบะเดช ถาประพฤติในศีลก็ศีลเดช ถามีปญญาก็
ปญญาเดช เพราะทานมีคุณก็คุณเดช คุณคืออะไรกตปฺุโ ผูมีบุญอันไดกระทำไวแลวใน
ปางกอน อันนี้ปจจุบันทานก็สมบูรณดวยความรู ศึกษาภายนอกก็เปนถึง ดร. แลวก็เปนถึงรอง
ศาสตราจารย
ในพระพุ ท ธศาสนาท า นก็ เ ป น พระพรหม
ของลูกศิษ ยทุกคนที่ ไดบวชให เรียกวาประพฤติ
พรหมจรรย ลูกศิษยลูกหาที่ทานบวชใหก็มีเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา สมชื่อทุกคำที่ ไดพระราช
ทานมาและฉายาที่ อุ ป ช ฌาย ตั้ ง ให แค นี้ ท า น
ทั้งหลายมาก็จะไดรับประโยชนแลว วาเรามาครั้งนี้
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ไมเสียเวลาเปลาไดมาฝกกาย ฝกวาจา ฝกใจ เปนศีลเรียบรอยปกติ สมาธิก็มีความตั้งมั่นเปน
กุศล ทำบุญแลวไมเปนสมาธิก็ไดแตบุญไมเปนกุศล คำวา “กุศล” แปลวาเปนผูฉลาด ฉลาด
ในอะไร มีพระพุทธภาษิต เทศนานัยแสดงวา สจิตฺตปริยายกุสลา ภวิสฺสามาติ เอวญหิภิกฺขโว
สิกฺขิตพฺพํ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไปศึกษาสำเนียกอยางนี้วา เราทั้งหลายจะเปน
ผูฉลาดในกระบวนแหงจิตของตน คือรักษาจิตของตน รักษาอยางไรที่พูดแลว
๑. อานใจตัวเองออกวาใจขณะนี้เปนอยางไร
๒. บอกตัวเองไดวานี้เราจะทำอยางไรใหรักษากาย ใจใหเปนปกติ เปนศีล บอกใจ
ตัวเองได
๓. ใชใจตัวเองเปน กาย วาจา ใจ ก็ใชใหเปน ถาใชไมเปนเคาก็จะไมเชื่อฟง เพราะ
บางครัง้ ใจก็ดื้อ แตถาใจดีแลวก็รักษาวาจาดี เมื่อวาจาดี กายก็ตองทำใหดีไมตองรักษาอะไร
มากหรอก รักษากาย รักษาใจอยางเดียว พอรักษาใจได วาจาก็ดี วาจาดี กายก็ดี มันเปนเชน
นี้คำวา “กตปุโฺ ” เปนผูม คี วามดีงาม อันไดกระทำไวแลวก็ได เพราะฉะนัน้ ในวันนีจ้ งึ ไดนำ
คุณสมบัติ ของผูป ระพฤติพรหมจรรย หรือของทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ )
มารวมลงวา พฺรหฺมาติ มาตาปตโรติ มารดาบิดา เปนพระพรหมของบุตร โดยเฉพาะทานมี
ลูกศิษ ยที่เปนอุปชฌายทานเปนอุปชฌาย ให แลวก็เปนอุปชฌายองคเดียวที่อาตมภาพกับ
คณะสงฆคณะธรรมยุตไดอบรมใหทานเปนอุปชฌาย ซึ่งพระเดชพระคุณนี้ก็เปนพระอาจารย
ของทานที่ไดอบรม แตอาตมภาพก็แถมไปหนอยหนึ่งวา กอนจะบวชใครนะใหมีการครอบครู
ซะหนอยนะ คือใหพระที่เปนอุปชฌายที่เคารพนับถือมานั่งแลวก็ดูการกระทำการบวช ที่พูด
อยางนี้ไดฟงทั้งคณะที่ไปอบรม แตไดองคเดียว ไดทานเจาคุณองคเดียวนิมนตอาตมามาเปน
พยานในการบวชเปนอุปชฌาย เรียกตามประสาวาครอบครู เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดใจจนถึง
วันนี้มาพูดก็แหมดีใจ วาไดลูกศิษยเปน ดร. เปนถึงรองศาสตราจารย อาตมาไมมีโอกาสที่ได
ไปศึกษาเลาเรียนไดเปนบัณฑิต เปน ดร. หรือเปนมหาบัณฑิตทั้งหลาย ก็เลยภูมิใจ เมื่อเปน
เชนนี้พระทั้งหลายที่ทานบวชให ก็ถือวาไดพระพรหมผูประพฤติพรหมจรรยอยางดี เปนพอ
เปนผู ใหกำเนิดในทางธรรม เพราะการบวชในพระพุทธศาสนาไมเจ็บเหมือนกับการเกิดเอง
โยมที่คลอดลูกบางทีก็เจ็บปวดมาก อะไรที่จะเจ็บปวดมากเทากับที่คลอดลูกไมมีอีกแลว
เพราะฉะนั้นพอแมถือเปนพระพรหมของลูก ทนเจ็บแลวก็เจ็บอยางราเริงดวยนะ ไมไดมีบน
สักคำ
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เพราะฉะนัน้ ทานจึงเปนพระพรหม
ของลูกศิษ ย มีพระเปนพระพรหมของ
ลู ก ศิ ษ ย อ ย า งไรนั้ น เป น เรื่ อ งของ
พระธรรมวิ นั ย ท า นอยู ด ว ยเพราะ
ครูบาอาจารย นั้นเปนพอ เหมือนกับ
อุ ป ช ฌาย ก อ นที่ จ ะมาเป น อุ ป ช ฌาย
ตองถือสัจจะ ๓ ขอนะ เรียกวาตองถือ
ระเบี ย บ ถื อ สั ญ ญา ๓ ข อ คื อ
“โอปายิก”ํ การมาเปนลูกศิษยตอ งทำอะไรทีส่ มควรนะ อะไรที่ไมสมควรอยาไปทำ เดีย๋ วชาวบาน
เขาจะวิจารณเอา แลวยิ่งทุกวันนี้ไมตองพูดเองหรอก ใชนิ้วแทนนี้เจ็บแสบ จะถอดถอนใครจะ
ทำรายใคร ไมตองพูดใชนิ้ว ฉะนั้น “โอปายิก”ํ ตองทำในสิ่งที่สมควร “ปะฎิรูป” ตองปรับตัว
ปรับใจนะ เคยเปนฆราวาสมานานพอมาเปนพระเขาแลว จะเดินจะเหิน จะนั่ง จะนอน จะกิน
จะดื่ม จะพูด จะคิด ตองมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ ประการที่สาม “ปาสาทิเกน สมฺปาเทหิ”
จะตองทำตัวใหเปนที่ศรั ทธาเลื่อมใสของประชาชน ของพุทธศาสนิกชน อะไรที่ผิดหูผิดตา
เดี๋ยวก็เกิดเรื่อง เพราะฉะนั้นไมตองผิดมากหรอก อะไรที่เปนที่ชาวโลกเขาติเตียนแลวก็อยู
ไมไดตองสึก อยูในศาสนานี้ไมได ใครที่ทำไมดีในศาสนานี้จะอยูไดไมนาน นี้ก็คือขอสัญญาที่
จะตองมาเปนนิสิตหรือมาอยูรวมกัน เมื่อเปนเชนนั้นก็จะไดอยูรวมกันศึกษาพระธรรมวินัย แต
ขอกลาวไวในที่นี้ที่คนโบราณเขาบอก พระกับโยมนั้นอยูกันคนละโลก โลกของพระอยูดวยการ
สะดวกสบายสนุกถูกใจนอย แตถารูปใดยังติดสะดวก สบาย สนุก ถูกใจอยูเขาเรียกเปนทาส
ของกามคุณ แลวความสะดวก สบาย สนุก ถูกใจทุกวันนี้ไมตองไปพึ่งรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส ตามหลักหรอก รูปที่สวย เสียงที่ไพเราะ กลิ่นที่ชอบใจ รสที่พอใจ สัมผัสที่ออนนุม
ติดใจ ใจของเราก็ไปยึดถือในสิ่งนั้น
ทุกวันนี้มีโทรศัพทมือถือเครื่องเดียวนั้นแหละไดกามคุณครบ ทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งกลิ่น
ทั้งรส ทั้งสัมผัสครบ ครูบาอาจารย ทานจึงบอกวาโทรศัพททุกวันนี้คือสงครามโลกครั้งที่สาม
ยึดอำนาจไดหมดเบ็ดเสร็จตั้งแตยังพูดไมได ขูพอขูแมได อันนี้ตองถือวาคุณก็มาก โทษก็มาก
เพราะฉะนั้นมีคำหนึ่งที่ทานกลาวไววา ใชอะไรที่ลืมสติจนเมาโทษมากกวาคุณ เหมือนความรัก
ถารักพอประมาณพอเหมาะพอเจาะเปนกำลังใจกันได แตถารักจนเมารักจนหลงแลวก็จะมี
โทษมากกวาคุณ สุนทรภูทานกลาวไว
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ไมเมาเหลาแลวแตเรายังเมารัก
เมาเหลาเชาสายก็หายไป

สุดจะหักหามจิตคิดไฉน
แตเมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน

ทุกวันนี้มีญาติโยมเขาแตงมาลอเลียน อาตมาก็จำมาขายบอย ๆ ในที่ประชุมเพราะ
เปนหวงวาสงครามโลกครั้งนี้จะแกยากไมรูอีกกี่ชาติจึงจะแกได ก็มีกลอนนี้มาเปนเครื่องเตือน
วา
ไมเมาเหลาแตแลวยังเมาเน็ต
เมายูทูปเชาสายก็หายไป

เมาเมสเซจเฟสบุคทุกสมัย
เมาแชรไลนนี้ประจำทุกค่ำคืน ฯ

นี้แหละคือ ประเด็นและปญหาที่จะรักษาสมรรถภาพของจิตไว ไม ไดก็เพราะอยางนี้
แหละ ขอนั่งยันบนนี้เลยวาใครที่มี โทรศัพทมือถือติดอยู ไมบรรลุธรรมแนนอน เพราะนี้คือ
ยอดของกามคุณ ตองปลอย ตองวาง ตองละ ตองทิง้ เสียถึงจะได นีก้ เ็ ปนการใหสติ เพราะฉะนัน้
เมื่อมาถึงตรงนี้แลวก็ขอยอนกลับไปวา เราเกิดมานี้ใครเปนผูใหเกิดก็ไมตองตอบก็ได พอแม
นั่นแหละ พอก็เรียกวา “ชนก” แมก็เรียกวา “ชนนี” พอแมใหเกิดมา การเกิดแลวก็ไดบุตรได
ธิดาเนี่ย เปนเกียรติยศของชีวิตของเรา เพราะวาถาไมไดลูก ความเปนพอเปนแมไมได ไดแค
สามีภรรยา ไดแคผัวเมียวางั้น เพราะลูกนี้แหละถึงทำใหเราเปนพอเปนแม พอเปนพอแมได
เกียรติยศอะไรละ พฺรหฺมาติ มาตาปตโรติ มารดาบิดาเปนพระพรหมของบุตร
เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้เราจึงยกยองบุตรวาเปนผู ใหเราไดเขาถึงพระพรหม จึงเรียก
บุตรวาลูกบังเกิดเกลา และความรักนัน้ ไมมีความรักใดในโลกนี้ที่จะบริสุทธิ์สะอาดเทากับรักลูก
เมื่อเรารักลูกอยางไรเรายอนกลับไป พอแมก็รักเราอยางนั้น นี้เปนปริญญาชีวิต ที่ใหเรารูจัก
ความรักที่แทจริงของพอแมวารักเราอยางไร เมื่อเรารักลูกอยางไร พอแมก็รักเราอยางนั้น
ถึงยกยองใหลูกเปนผูบังเกิดเกลาใหตำแหนงพระพรหมกับเรา ดังนั้นจึงขอทบทวนวา คำวา
พอ แมลูกแปลวาอะไร คำวา “พอ” นอกจากแปลวา “ชนก” ผูใหเกิดแลว ยังเรียกวา บิดา
“ปตา” แปลวาผูใหความคุมครอง “ปุตฺตํปาเรตีติ ปตา” ผูใดใหความคุมครองซึ่งบุตร ผูนั้น
ไดชื่อวา ปตา
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คำวา “แม” มีบทวิเคราะหวา “ถนฺยํ ปาเยตีติ มาตา” แปลวาหญิงใดใหดื่มน้ำนมคือ
เลือดในอกของตน หญิงนัน้ ชือ่ วาแม เมือ่ แมใหลกู หรือบุตรธิดาดืม่ บุตรก็แปลวาผูย งั หัวใจของ
พอแม ใหหวั่นไหว อันนี้ก็พูดไป
ตามแบบจะเท็จจริงก็อยูที่ผูมีลูก
นั้นแหละ พอไดยินคำวา “พอ
แม” โลกนีห้ ยุดเลยนะ ใจหวัน่ ไหว
เลย สองคำนี้ จะจริงไมจริงเนี่ย
อาตมาก็ รั บ รองไม ไ ด แต มี อ ยู
ครั้งหนึ่งโยมเขานำเด็กมายกให
เพราะว า เลี้ ย งยากก็ เ อาด า ย
ผูกขอมือ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ใหถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บอกเขา เขาก็พอรูเรื่อง
พอเดินไดเตาะแตะ ผูกแลวก็รดน้ำมนต ให ก็เลี้ยงงายขึ้นเขาวาอยางนั้น มาวันหนึ่งเดินไป
หนาวัด เดิน ๆ ไป เอะ เสียงอะไร เด็กมันเดิน ๆ ตามนะ ลมไปบาง ลุกขึน้ บาง แลวมันก็พดู วา
ปอ หลวงปอ หลวงปอ พูดก็ยงั ไมชัดเลย เสียงอะไร หันไปดู เอาเด็กนี้เขายกใหเราเปนลูกนี่
พอรูวาเด็กคนนี้เขายกใหเปนลูกนี้ เสียวแปลบในหัวใจเลย คำวาพอนี้มันสะเทือนถึงหัวใจ
อยางนี้นะ นี้ขนาดไมจริงนะเนี่ย เขามายกใหชั่วคราว มันสะเทือนอยางนี้ ถาเปนพอแมจริง
แลวจะเปนอยางไร เพราะฉะนัน้ ความเปนลูกถึงใหเกียรติยศแกพอ แม งัน้ เราก็ตอ งเลีย้ งเขาใหดี
เลีย้ งลูกใหดเี ลีย้ งอยางไร ก็นอกจากใหนำ้ นมซึง่ เปนยาวิเศษทีส่ ดุ แลว ใหดมื่ น้ำนมในอกของตน
ชื่อวาแม และถาไมมีก็หาแมที่ใหน้ำนมลูกได เรียกวาแมนม ธิดา ธีตา ปตุ ผูใหน้ำนมก็ได
บุตรก็แปลวาผูยังใหหวั่นไหว
เพราะฉะนัน้ ขอนีถ้ า เราเขาใจในภาวะเรามีความเปนอยางนี้ เพราะวาเราไดรบั ฐานะเปน
พระพรหมแลวคุณสมบัติของพระพรหมคืออะไร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เราจะมี
ใหใครก็ได แตจะใหลูกของลูกดีกวาใครทั้งหมด เมตตาลูก กรุณาลูก มุทิตาลูก อุเบกขาลูก
คำวาอุเบกขานี้ตองใชตอนที่เขามีครอบครัวแลว วางใจเปนกลางอยาไปยุงอะไรเขามาก ตอนนี้
เรามอบใหเขาไปแลว เขาจะไดไปตั้งตัวใหม ความผูกพันมันก็ตัดยากนะ ตัดบัวก็ยังเหลือใย
วางั้น ตัดลูกนี้ตัดไมขาดหรอก งั้นใครที่ตัดลูกขาดไดนั้นก็แปลวา เกงมากเลย ใจเพชร
แตอยางไรก็ดีความรักอันนี้นะ จะคลายจางเบาไปบางตอเมื่อลูกเรามีหลาน พอมีหลานแลว
ความรักที่มีตอลูกก็จะถายเทไปที่หลาน ใครตีลูกก็ยังพอทนได ใครตีหลานแหมทนไม ได
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๕๓

นึกถึงคำพูดที่วาแขนงแรงกวาหนอ เมื่อเปนเชนนี้ ทุกวันนี้ปญหาของสังคมก็นี้แหละเยาวชน
ของเราทั้งหลาย ซึ่งผูที่เปนพอแมนี้แหละเปนที่หนักอกที่สุด เพราะเราก็ ไมสามารถที่จะไป
บังคับเขาได จึงตองใหเขาไดมีทัศนวิสัย อัธยาศัย สันดาน วาสนา ใหหาประสบการณเอาเอง
เพราะเหตุที่เยาวชนทั้งหลายติดในความสะดวก สบาย สนุกและถูกใจโทรศัพท
นี้แหละ นั่งกับพอแม นั่งกับพี่นองไมสนใจแลว นั่งกดแตโทรศัพท ไมตองมองหนาใครแลว
เห็นไหม เขาแยงความรักไปจากเรา และพูดงาย ๆ เลยสังคมในปจจุบันนี้ ที่มันหาหลักเกณฑ
ไม ได แมแตสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็จะคืนหมดแลว แมแตสิ่งที่นาเคารพ
นับถือก็ไมเอาแลว สัญลักษณตาง ๆ ที่พระราชามหากษัตริยตงั้ ไวจะหยุดจะไมเอาแลว ที่พูด
อยางนี้ก็ไมรูวาจะไดบุญไหมนี่ เทศนงานศพควรจะใหไดสังเวชแตก็ควรจะสังเวชนะ ฟงแลว
นาควรจะสังเวชเปนไปไดเชียวหรือ ทำไมโลกเรามันถึงเปลี่ยนไปอยางนี้ ก็สะดวก สบาย สนุก
ถูกใจนี้แหละ การทำดี ทำชั่ว มันเปนเรื่อง
ของกรรม ดังนั้นในวันนี้อยากจะถอดหัวใจ
ของพอแมวา เมื่อไดบุตรแลว ตองการบุตร
อยางไรนั้น ถาจะเปนพอแมที่ดี ตองเริ่มตน
มาตั้งแตสามีภรรยา
ภรรยาดีมีหาทานวาไว
สองสงเคราะหเพื่อนผัวตัวไปมา
สี่รักษาทรัพยไวไมใหขาด
สมบัติหาถามีสตรีใด

หนึ่งเขาใจจัดการงานเคหา
สามเสนหาสามีไมนอกใจ
หาหมั่นกวาดบานเรือนไมเชือนไถล
ยอมนับไดวาเลิศประเสริฐเอย ฯ

นี้แมศรีเรือน จะเปนใหญ ในเรือน แตนอกบานนอกเรือนใหสามีเปนใหญ แต ใน
บานนี้แมเปนใหญ สามีก็ตองมีคุณสมบัติหา
สามีดีมีหาทานวาไว
สองอยาดูถูกภรรยาใหจาบัลย
สี่มอบความเปนใหญใหเสร็จสรรพ
สมบัติหามีจบครบไมวาง

๑๕๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

หนึ่งเขาใจยกยองประคองขวัญ
สามผูกพันไมนอกใจจนวายปราณ
หาหาเครื่องประดับสำหรับราง
เปนเยี่ยงอยางสามีดีนักแล ฯ

ถาสามีดี ภรรยาดี แลวลูกจะไปไหนละ ลูกก็ตองดี อันวาลูกดี สามีดีแลว ผูที่จะ
มาอยูรวมกันเนี่ย ตองมีสัญญากัน อยูดวยกันจะเปนสามีภรรยาที่ดีใหถือธรรมะไวสี่ขอ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.

ตองมีความสัตยซื่อ
ตองถือตัว
ตองกลัวผิด
จิตสะอาด

ถาถือสี่ขอนี้ไดแลวลูกบังเกิดเกลา
มาอยางชนิดที่เรียกวาบุญเขาสงมาใหเรา
มาจากที่ สู ง ทั้ ง นั้ น แหละ ไม ไ ด ม าต่ ำ ๆ
หรอก ถามาต่ำ ๆ นี่บางคนก็ใหนิมิตนะ
บางคนแพทองอยากจะกินเลือด ของสด
ของคาว บางคนก็อยากจะกินงวนดิน บางคน
ก็ อ ยากกิ น ผลไม แ สดงว า ฤๅษี ม าเกิ ด
เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้คิดวาทานทั้งหลาย
ฟงแลวก็คงจะเขาใจในฐานะที่เราจะพึงเปน สุดทายพอแมตองการลูกอยางไร ตองการใหลูก
เปนคนดี คนดีของพอแมนั้นคืออะไร ในวัตตบท ๗ ประการ เปนคุณสมบัติของพระพรหมที่
มอบไววา ใหคนที่ปฏิบัติแลวจะไดเปนจอมเทวดา จะไดเปนพระอินทร
หนึ่ง ผูใดเลี้ยงพอแมไมเพิกเฉย หนาที่ของบุตรนะ สอง ออนนอมตอผูใหญไมละเลย
สาม เอื้อนโอษฐเอยคำสุภาพไมหยาบคาย
สี่ คำสอพลอสอเสียดนั้นเลิกละ
หา กำจัดมัจฉริยะใหขาดหาย
หก วาจาสัตยแนนับไมกลับกลาย
เจ็ด ความระคายเคืองโกรธนั้นระงับ
ผูนั้นแหละเทพชาวดาวดึงส
เปนเทวินทรปนพิภพเคารพรัก

เปนที่พึ่งใจแนบเปนแบบฉบับ
เรียกวา “สัตบุรุษ” สุดดีเอย ฯ

นี้คือความหวังของพอแม สุดทายลูกเปนสัตบุรุษ เปนคนดี พอไดคนดีแลวบวชเปน
พระก็ไมมีปญหากับใคร สังคมก็ไมตองเปนปญหามานั่งวิจารณพระกันอยู เพราะฉะนั้นเทศน
วันนี้จึงขอสรุปวา รูจักหนาที่ของเรา โยมก็มีหนาที่ของโยมเปนศาสนูปถัมภ พระก็เปน
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๕๕

ศาสนทายาท อยากาวกายหนาทีก่ นั ศาสนูปถัมภกบ็ ำรุงพระพุทธศาสนาใหเจริญ ศาสนทายาท
ก็รักษาสมบัติของพระธรรมวินัยไว ถาทำไดอยางนี้ เราก็ถือวาเปนผูปฏิบัติหนาที่ของเราอยาง
สมบูรณ เมื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางนี้ เราก็ถือวาทำหนาที่ของความเปนพุทธศาสนิกสาธุชนได
ครบถวน
เพราะฉะนัน้ ในวาระทีท่ า นทัง้ หลายไดมาบำเพ็ญบุญกุศล รวบรวมสิง่ ทีเ่ ราไดทำมาดวย
กาย วาจา ใจ นอมสิ่งเหลานี้มาใหปรากฏ ความกตัญูกตเวทีเหมือนกับลูกที่มีความกตัญู
กตเวทีตอพอแม แลวก็ประคองตนไว ใหอยู ในฐานะที่รูจักหนาที่ ไมละเลยหนาที่มีอยางไรก็
ปฏิ บั ติ ไ ป ก็ จ ะเป นไปเพื่ อ พุ ท ธิ สิ ริ ส วั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคล สมบู ร ณ พู น ผลในสิ่ ง พึ ง ปรารถนา
ทุกประการ เพราะฉะนั้นในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญกุศลที่ทานทั้งหลายไดมารวม
กันวันนี้ จงเปนที่เบิกบานใจของทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) หรือทาน ดร.
หรือรองศาสตราจารย ไดทราบดวยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแลว จงอนุโมทนาในบุญกุศลแหง
ทานทั้งหลาย และขอบุญกุศลสวนนี้จงสำเร็จแกทานทั้งหลายทุกคนทุกทาน ตอไปนี้พระสงฆ
จะไดสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมแกสมาคมนี้ดวยสรภัญญวิธีก็มีดวย
ประการบัดนี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ ฯ

๑๕๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ ๑๐๐ วัน
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พระพรหมวชิรมงคล วัดราชาธิวาสวิหาร
ประธานในพิธี
พระธรรมวชิรมุนี
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร องคแสดงธรรม
รายนามพระสงฆสวดพุทธมนตและทักษิณานุปทาน
๑. พระธรรมกิตติเมธี
๒. พระธรรมวิสุทธาจารย
๓. พระธรรมศากยวงศวิสุทธิ์
๔. พระเทพดิลก
๕. พระเทพเมธาภรณ
๖. พระราชพิศาลมุนี
๗. พระราชวัชราภรณ
๘. พระราชปญญาสุธี
๙. พระราชดิลก
๑๐. พระปริยตั ิสารเมธี

วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดปทุมวนาราม
วัดสิริกาญจนาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดชูจิตธรรมาราม
วัดสรอยทอง
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดราชผาติการาม

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๕๗

ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ ๑๐๐ วัน

๑๕๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๕๙

พระธรรมเทศนาสตมวารครบ ๑๐๐ วัน
พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
โดย พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
เจาคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวยํ
อาตาป นิปฺปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ
ณ วโรกาสกาลบัดนี้ จักไดแสดงพระธรรมเทศนา ในชฏิยกถา พรรณนาถึงหลักธรรม
คำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจา ถึงสภาวะอันรกชัฏเพื่อเปนเครื่องประดับ
สติปญญาเพิ่มพูนกุศลบุญราศรี ในสวนทักขิณานุปทานกิจ ซึ่งคณะสงฆวัดมัชฌันติการาม
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พรอมทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรั ทธาสาธุชนผูมีความเคารพในพระเดชพระคุณ ทานเจาคุณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เพื่อเปนการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน แสดงออกซึ่ง
ความกตัญูกตเวทีตอพระเดชพระคุณ ในวาระนี้เปนวาระสตมวาร ครบรอบ ๑๐๐ วัน ซึ่งมี
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมงคล เจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เปนตน เปนประธาน
พรอมทั้งพระเดชพระคุณพระราชธีรสารมุนี รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ในฝาย
ของบานเมืองมีทานผูอำนวยการเขตบางซื่อ เปนตน เปนประธาน ซึ่งก็มีพระมหาเถรานุเถระ
เจาคณะ พระสังฆาธิการ ไดมารวมในการบำเพ็ญกุศลในคราวครั้งนี้ เปนการแสดงออกซึ่ง
ความเปนผูมีน้ำใจในคราวที่พระเดชพระคุณ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ทานได
ถึงแกมรณภาพ ก็ไดมาบำเพ็ญกุศลถวายทานโดยตลอด เปนการแสดงออกซึ่งความเปนผูมี
น้ำใจ และมีความเชื่อมั่นวา การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระเดชพระคุณนั้น ถือวา
เปนการปฏิบัติตามหลักธรรมคือ “ปุญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏา โหนฺติ ปาณินํ” ซึ่งแปลวา
บุญกุศลเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหนา
แมพระเดชพระคุณจะเปนพระ
ในพระพุ ท ธศาสนา เป น พระสุ ป ฏิ บั ติ
แต บ รรดาเจ า คณะพระสั ง ฆาธิ ก าร
ตลอดถึ ง ญาติ โ ยมพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ทั้ ง หลายก็ ได มี น้ ำ ใจบำเพ็ ญ กุ ศ ล
ทักษิณานุปทาน อันเปนการแสดงออก
ซึ่ ง ความเป น บั ณ ฑิ ต ในทางพระพุ ท ธ
ศาสนา พระเดชพระคุ ณ นั้ น ได ถึ ง
แกมรณภาพ การบำเพ็ญกุศลไดมีมาโดยตลอด ดวยความเคารพ ดวยความอาลัย ดวยความ
รูสึกเสียดาย เพราะวาพระเดชพระคุณนั้นเปนพระมหาเถระที่ ไดบำเพ็ญคุณประโยชนตอ
ประเทศชาติ บ า นเมื อ ง ต อ พระพุ ท ธศาสนา ต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ม าโดยตลอด
ซึ่งคุณงามความดีของพระเดชพระคุณนั้นมีมากมายสุดที่จะพรรณาได แตเมื่อกลาวโดยยอมี
๒ ประการใหญ ๆ คือพระคุณที่เปนอัตตสมบัติ ดังที่เราทานทั้งหลายไดทราบกันวา พระเดช
พระคุณเปนพระที่ ไดถือกำเนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดเกิดมาเปน
มนุ ษ ย พ บพระพุ ท ธศาสนา มี ค รู บ าอาจารย ส ง เสริ ม ให เ ข า มาศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย ของ
พระพุทธเจา สำเร็จการศึกษาเปนเปรียญธรรม ๓ ประโยค เรียกวาเปนพระมหา แลวก็ยัง
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ไดมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือ มมร. ไดสำเร็จ
การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีเปนตน แลวก็ขยายการศึกษาออกไปจนถึงระดับปริญญาเอก
ที่ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อกลับมาก็ไดสนองงานของคณะสงฆ เปนพระสังฆาธิการเปน
ครูบาอาจารยสอนหนังสือ เปนผูบริหารในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเดิมนั้นตั้ง
อยู ที่ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร นี้ เ รี ย กว า เป น อั ต ตสมบั ติ เป น สมบั ติ ที่ พ ระเดชพระคุ ณ ผู ถึ ง
แกมรณภาพ ไดบำเพ็ญมา
ในอัตตสมบัตินี้ก็ยังมีปรหิตสมบัติคือไดบำเพ็ญความดีตอประเทศชาติบานเมือง
พระศาสนามาโดยตลอด จากการที่พระเดชพระคุณไดดำรงตำแหนงในทางคณะสงฆและ
ในสถาบันการศึกษา เปนตำแหนงตาง ๆ ซึง่ ก็ถอื วาเปนตำแหนงชัน้ สูง เปนการบำเพ็ญประโยชน
เพื่อบุคคลอื่น เพื่อพระศาสนา เพื่อสถาบันพระมหากษัตริยเปนประการสำคัญ
การที่พระเดชพระคุณไดมีคุณสมบัติอยางนี้ คือไดบำเพ็ญประโยชนตนและประโยชน
ของผูอื่นตลอดชีวิตของความเปนพระในพระพุทธศาสนา ก็ดวยความที่วา พระเดชพระคุณ
นั้นพยายามในการที่จะพัฒนาคุณธรรมที่อยูในตัวเอง คือพัฒนาตัวเองใหมีศีล สมาธิ ปญญา
ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา ในฐานะพระสงฆก็มีศีล ๒๒๗ การมี
ศีลของพระนั้น ก็ทำใหสิ่งที่เรียกวากิเลสหรือวาสิ่งที่เปนความรกชัฏคอย ๆ ทุเลาเบาบางลงไป
ตามพุทธภาษิตที่ไดยกขึ้นเปนนิกเขปบทในเบื้องตนวา “สีเล ปติฏาย นโรสปฺโ” ดังนี้
ซึ่งแปลความวา นรชนผูตั้งมั่นอยูในศีล เปนผูมีปญญา อบรมสมาธิและเจริญปญญาอยู เปน
ผูมีความเพียร เปนผูมีปญญาเปนเครื่องรักษาไวซึ่งตน นรชนเชนนี้เปนผูเห็นภัยในวัฏสงสาร
จะสามารถสะสางสิ่งที่เปนความรกชัฏได
ขออรรถาธิบายโดยสังเขป “ศีล” นั้นแปลวาปรกติ แปลวาเย็น “ศีล” นั้นเปนอาภรณ
ประดับและประดับวาจา โดยธรรมชาติของมนุษย คนที่ยังมียังกิเลสอยูนั้นก็จะมีอยูทั้งหมด
๓ ชั้นใหญ ๆ อยู ๓ ชั้นดวยกันชั้นที่ ๑ เรียกวา วีติกมกิเลส ชั้นที่ ๒ เรียกวา ปริยุฏฐานกิเลส
ชั้นที่ ๓ เรียกวา อนุสัยกิเลส
กิเลสชั้นที่ ๑ วีติกมกิเลส เปนกิเลสที่ออกมาทางกายและวาจา เชน กายไปฆาสัตว
วาจาพูดปด เปนตน วีตกิ มกิเลส สามารถทีจ่ ะทำใหทเุ ลาเบาบางลงไป เปนผูบ ริสทุ ธิ์ไดดว ยการ
สมาทานศีล เปนอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีล ๕ ศีล ๘ บาง เปนพระภิกษุก็มีศลี ๒๒๗ เมื่อมีศีลก็
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จะทำใหวีติกมกิเลสไมกำเริบออกมา
ทางกายและวาจา ผูที่สามารถนำศีล
มาเปนขอปฏิบัติ ได เรียกวาจะทำให
บุคคลอื่นไมเห็นความชั่วที่ออกมาทาง
กายและวาจา เป น ความบริ สุ ท ธิ์ ใ น
เบื้องตน
กิเลสของมนุษยชนั้ ที่ ๒ เรียกวา
ปริยุฏฐานกิเลส เปนกิเลสที่ทำใหจิตใจเศราหมอง ก็คือ โลภะ โทสะ โมหะ วาโดยองคธรรม
คือนิวรณ ๕ ประการ
ประการที่ ๑ กามฉันทะ คือความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ อันนาใครนาพอใจ
ประการที่ ๒ พยาบาท คือใจที่มีความโกรธ มีโทสะมกิจเปนมูล
ประการที่ ๓ ถีนมิทธะ คือความงวงเหงาหาวนอน
ประการที่ ๔ อุทธัจจะกุกกุจจะ สภาวะจิตที่ฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ
ประการที่ ๕ วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจ
นิวรณทั้ง ๕ ประการนี้ อยูในจิตใจของทุกคน เปนสภาวะที่กางกั้นจิตของมนุษยไมให
บรรลุถึงคุณงามความดี ได ธรรมะที่จะทำใหนิวรณ ๕ ประการ ทุเลาเบาบางลงไปนั้น คือ
การเจริญพระกรรมฐาน เชน คนที่มีกามฉันทะพอใจในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ควรจะ
เจริญกรรมฐานประเภทอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติ พิจารณารางกาย มีเกศา โลมา ผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน จิตใจก็จะสงบระงับจากนิวรณ ๕ ประการ เปนจิตที่ควรแกการงาน
ทั้งทางโลกและทางธรรม
กิเลสชั้นที่ ๓ เรียกวาอนุสัยกิเลส หมายถึงกิเลสที่นอนอยู ในขันธสันดานของสัตว
ทั้งหลาย หรือวากิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดานในจิตใจของมนุษยทั้งหลาย ที่จะสามารถกำจัด
กิเลสเหลานี้ได ก็ดวยการที่วาตองเจริญภาวนาหรือปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทำใหจิตใจสงบ
ระงับจากอนุสัยกิเลส จิตใจก็จะเปนจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เปนการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุดในทาง
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พระพุทธศาสนา ภิกษุหรือวานรชนประเภทใดจะสามารถสางกิเลส สางความรกชัฏเหลานี้ได
นรชนประเภทที่เรียกวาภิกษุเทานั้นจึงจะสามารถสะสางสิ่งที่เปนความรกชัฏได
คำวา “ภิกษุ” ในความหมายของวิสุทธิมรรคนั้น มิไดหมายถึงความเปนพระเทานั้น
แตยังหมายถึงความเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร อาตาป เปนผูมี
ความเพียร นิปโก เปนผูมีปญญาเปนเครื่องรักษาไวซึ่งตน เมื่อตั้งมั่นอยูในศีล สมาธิ ปญญา
แลว ก็จะสามารถสางสิ่งที่เปนความรกชัฏอันไดแกกิเลสที่เกิดขึ้นในมนุษ ยทั้งในสวนที่เปน
วีติกมกิเลส ปริยุฏฐานกิเลสและอนุสัยกิเลส ซึ่งเปนกิเลสอยางละเอียดออน
พระเดชพระคุ ณ พระเถระผู ถึ ง แก
มรณภาพ ท า นเจ า คุ ณ เดช ท า นเป น พระที่
ศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมและศึ ก ษาทั้ ง คดี โ ลก
สำเร็จการศึกษาสมัยใหม เทาที่ ไดสัมผัสกับ
ชีวิตของทาน ทานเปนพระที่สนใจในการปฏิบัติ
กรรมฐานดวย จะดวยที่วาทานเกิดในภาคอีสาน
เป น พระสองจั ง หวั ด ทั้ ง อุ บ ลราชธานี แ ละ
สกลนครดวย ทานไดสัมผัสกับพระสุปฏิบัติ เปนลูกศิษยสายพระอาจารยมั่น เปนตน
ทำใหทานไดเขาใจในการพัฒนาตน ทำใหหางไกลจากกิเลส ทั้งกิเลสอยางตน กิเลส
อยางกลาง และกิเลสอยางละเอียด เราจะเห็นไดจากการบริหารวัดของทาน ทานสงเสริมให
พระไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี สนองงานคณะสงฆได
เปนอยางดียิ่ง และในขณะเดียวกันก็ไดนำพาพระสงฆในวัด นำพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ที่มาบำเพ็ญกองการกุศลในวัดไดเจริญพระกรรมฐานทั้งสมถและวิปสสนากรรมฐาน อาคาร
หลังนี้ พระเดชพระคุณ ทานเจาคุณเดช ก็มีความประสงคจะใหเปนที่ปฏิบัติธรรมของบรรดา
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผูมาบำเพ็ญกองการกุศลดวย
ดวยเหตุนี้พระเดชพระคุณทานเจาคุณเดช จึงถือไดวาเปนพระมหาเถระที่เปนตัวอยาง
ที่ศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาพระกรรมฐาน นอมนำพระกรรมฐานที่ตนเองไดประพฤติ
ปฏิบัติมาเผยแผใหพระสงฆญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาทำบุญที่วัดไดปฏิบัติเต็มกำลังความ
สามารถของพระเดชพระคุณ จึงนับไดวาเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญประโยชนตอประเทศ
ชาติบานเมืองพระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยมาตลอดชีวิตของทาน ในชวงที่ทานได
๑๖๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ถึงแกมรณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ไดถวาย
น้ำหลวงสรงศพ ก็นับไดวาเปนพระมหากรุณาธิคุณที่พระเดชพระคุณทานเจาคุณเดชไดรับ
ในวาระสุดทายแหงชีวิตดวย
อิ มิ น า กตปุ ญ เญน ด ว ย
อำนาจกุศลทักษิณานุปทาน ที่บรรดา
เจาคณะพระสังฆาธิการ ตลอดจนถึง
บรรดาศรั ท ธาสาธุ ช นทั้ ง หลายที่ ไ ด
บำเพ็ญอุทิศถวายทานในวันนี้ ซึ่งมี
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมงคล
เจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เปนตน
เป น ประธาน ท า นเจ า คุ ณ พระราช
ธีรสารมุนี รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม และผูอำนวยการเขตบางซื่อ เปนตน
ขอจงรวมกั น เป น ตบะเป น เดชะเป น พลวะป จ จั ย อำนวยวิ บ ากสมบั ติ แ ด พ ระเดชพระคุ ณ
ขอพระเดชพระคุณจงไดเสวยอิฏฐวิบูลยมนูญผลในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปรารภของ
คณะเจาภาพ จงทุกประการ การแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแกเวลา เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี้ ฯ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๖๕

พวงมาลา

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

๑๖๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๖๗

๑๖๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๖๙

๑๗๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๗๑

๑๗๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

รายนามเจาภาพสวดพระอภิธรรม
ในการบำเพ็ญกุศลศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ระหวางวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๗๓

วัน/เดือน/ป
๙ ก.ย. ๖๔
๑๐ ก.ย. ๖๔
๑๑ ก.ย. ๖๔
๑๒ ก.ย. ๖๔
๑๓ ก.ย. ๖๔
๑๔ ก.ย. ๖๔

๑๕ ก.ย. ๖๔
๑๖ ก.ย. ๖๔

๑๗ ก.ย. ๖๔
๑๘ ก.ย. ๖๔
๑๙ ก.ย. ๖๔
๒๐ ก.ย. ๖๔
๒๑ ก.ย. ๖๔
๒๒ ก.ย. ๖๔
๒๓ ก.ย. ๖๔

รายนามเจาภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และวัดปารอยปหลวงพอวิริยังค ราชบุรี
บริษัท ศิริมิตร จำกัด
เครือญาติ คุณแมทองมวน แสงอราม ณ อุบล และลูกหลาน
วัดสิริจันทราวาสและญาติโยม จากรัฐมิเนสโซตา
นักเรียนไทยในจันดิการ Chandigarh India ยุคป ๒๐๐๐
๑.สำนักงานเขตบางซื่อ ๒.สภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ ๓.วิเศษไกยาง
๑.หมูบานจงสุข ๒.ศักดิ์ชัย-นิภา ศรีสันติธรรมและครอบครัว
๓.นางสิตา ธนธรกอบสุข ๔.เดอะลอฟท
๕.คุณเจษฎาวุธ พุมศรีอินทร ๖.อุบาสกอุบาสิกาวัดนอย
ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๑๙ วงศสวาง
คุณบุญโรจน เสรีวัฒนวุฒิ และครอบครัว
๑.Global Doctor Bangkok by Dr.Sumait, Dr.Nilarat,
Natasha Premmanisakul, Family and staff
๒.น.พ.ศรุต อำนวยผล - ผศ.อณัญญา อำนวยผล
๓.คุณอัครา วีระศิลป ๔.คุณเฉลียว นะนา
๕.ดร.เกลาสรวง สุพงษธร และนางสาวทิพยสลาลี สุพงษธร
ครอบครัวเนียมประเสริฐ และครอบครัวพงศทรรพ,
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยปญจาบ และมหาวิทยาลัยกุรุเกษตร อินเดีย
คุณนุชนาฎ อวยพร และคุณศิริยุพา มาสุปรีดิ์
พค.สมุหค ำปุน ฐิตปุโฺ ญ เจาอาวาสวัดญาณวัฒนาราม เมืองรูแบซ
ประเทศฝรัง่ เศส รวมกับคณะสงฆธรรมยุตในสหภาพยุโรป
ครอบครัวครุสาตะ, ครอบครัวสังขนิ่ม, ครอบครัวเกษมุติ
และคุณพอบุญมี ขวัญศิริ
สำนักนารีพรต (แมช)ี
คณะสงฆเขตบางซื่อ (พระมหาสมัคร มหาวีโร), สำนักงานเขตบางซื่อ
ครอบครัวพรหมเดช
ปจจัยโอนเขาบัญชี

๑๗๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

จำนวนเงิน
บาท
๑๙๘,๐๖๘
๒๓๙,๓๐๙
๑๖๐,๐๖๒
๗๙,๗๑๐
๘๑,๔๑๐
๑๘๒,๔๕๓

๙๐,๙๙๐
๔๒,๓๑๐

๕๔,๙๙๐
๖๒,๙๓๐
๕๒,๘๑๓
๓๒,๙๗๐
๕๑,๗๘๐
๓๓,๖๘๐
๗,๘๐๐
๔๓,๕๐๐

๒๔ ก.ย. ๖๔ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุนที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย (มมร),
พระมงคลธรรมวิธาน วัดทองเนียม, ครอบครัวเพ็ญประพัฒน
๒๕ ก.ย.๖๔ ๑.คณะสงฆ อุบาสกอุบาสิกา วัดปาภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร
๒.นายวรพล จิระฐิตภา พรอมครอบครัว
๓.คุณพรมนาถ - คุณจุฑามาศ คุณรพีพัฒน ราชิวงศ
พรอมครอบครัวราชิวงศ ๔.นายธนวัฒน - นายพงศพัฒน ทุงจันทร
พรอมครอบครัว ๕.นายนนทกร สรางโศรก พรอมครอบครัว
๖.พ.ท.ญ.สุวิมล พูลผล พรอมครอบครัว
๒๖ ก.ย.๖๔ ๑.ชุมชนวัดหลวง ๒.รานเสรีนนท พรอมบุตรธิดาและลูกหลาน
๒๗ ก.ย.๖๔ ๑.ยายมุด แสนสุภา พรอมครอบครัว
๒.ยายนารถ ศาลา พรอมครอบครัว
๓.คุณบุญลอม - คุณไสว มุงงาม พรอมครอบครัว
๒๘ ก.ย.๖๔ คุณสมพงษ - รัชตา กิตติสุวรรณ และครอบครัว
๒๙ ก.ย.๖๔ คณะสงฆ อุบาสก อุบาสิกา วัดเขมาภิรตาราม
๓๐ ก.ย.๖๔ ๑.นายเชิดชัย มธุรส ผูพิพากษาอาวุโส
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี และครอบครัว
๒.นางทองใบ พรรณวัลย ๓.ครอบครัวเทพประทุม
๔.ครอบครัววุฒิพงศ ๕.ครอบครัวควรนิยม ๖.ครอบครัวตั้งใจ
๗.ครอบครัวศรีไทยลวน
รวมปจจัย (เดือนกันยายน)
เดือนตุลาคม
รายนามเจาภาพ
๒๕๖๔
๑ ต.ค.๖๔ ๑.ชุมชนหลังเทคโนฯ
๒.พระอาจารยมานะ วิริยารัมโภ วัดปาสุญญตาราม บันดานูน
ออสเตรเลีย
๒ ต.ค.๖๔ ๑.คุณเสงี่ยม จารุวิลาศกุล ๒.ดร.จารุพงศ จีนาพันธ (อดีต สว.)
และครอบครัว
๒.พระครูวิธานภาวนา วัดฮองกงธัมมาราม เขตบริหารพิเศษฮองกง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

๖๔,๘๙๓
๓๘,๓๘๐

๘๘,๖๓๐
๒๘,๑๑๐

๔๖,๑๐๕
๓๖,๖๐๐
๓๐,๕๐๐

๑,๗๔๗,๙๙๓
จำนวนเงิน
บาท
๓๒,๘๖๐

๗๗,๘๐๐

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๗๕

๓ ต.ค.๖๔
๔ ต.ค.๖๔
๕ ต.ค.๖๔

๖ ต.ค.๖๔
๗ ต.ค.๖๔

๘ ต.ค.๖๔
๙ ต.ค.๖๔

๑๐ ต.ค.๖๔
๑๑ ต.ค.๖๔
๑๒ ต.ค.๖๔

๑๓ ต.ค.๖๔

คุณวิเชียร-คุณกรรณิกา และคุณเจตสง ทันตศุภารักษ
คณะสงฆ อุบาสกอุบาสิกา วัดพระธาตุกูจาน จ.ยโสธร
บริษัท วี เอ็น ที อินเตอรพริ้นท จำกัด
โดยคุณตรีเพชร ศิริวัฒนอักษร และครอบครัว
“คณะสงฆสวนปาปฏิบัติธรรม” พระมหาบุญไทย ปฺุญมโน
คุณแมจันทรเพ็ง ดวงวงศ
พระมหาบุญยอด สุเมโธ พอสมควร แมใบ ตนกันยา
คุณอนุกูล รุนสุวรรณ และครอบครัว
“บริษัท ศรีธนาเพอรเฟคท จำกัด โดย คุณศรีประไพ พจนธนาดิถี
และคุณชุติมา สมจิตร
๑.สำนักนารีพรต (แมช)ี
๒.คุณเกรียงไกร -คุณแสงระวี พิมเสน และครอบครัว
๓.คุณจิญาภา วัฏฏวนิชยกุล (อุม)
ครอบครัวพัวพันธ และครอบครัวดามุกโต
๑.พระครูคุณสารโสภณ ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริหารคณะสงฆ
ธรรมยุติในยุโรป และเจาอาวาสวัดพุทธบารมี นครฮัมบูรก
พรอมศิษยานุศษิ ยวัดพุทธบารมีนครฮัมบูรก
๒.พระครูประกาศพุทธพากย จ.ชลบุรี ๓. พระครูศริ ธิ รรมวิเทศ สหรัฐฯ
๔.อาจารยสมพงษ พวงเวียง จ.มหาสารคาม ๕.อาจารยถวิล แสนโคตร
ครอบครัวชาญกิจ ครอบครัวสมบุญ และคณะ
คุณเอกวุฒิ บุตรโคษา คุณยายลำจวน ราชภักดี คุณยายวิเชียร มิง่ ขวัญ
คุณยายสุมาลี กอมะณี พรอมคณะลูกหลาน คุณภัณฑิสา อังศุธร
๑.พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺ โร ๒.พระอานนท โพธินนฺโท
๓.คณะพระนวกะ ป ๒๕๖๔
๔.พ.ต.ท.กรุงเพชร อินทรเสน และครอบครัว
๕.นายมานพ สมสวัสดิ์ และครอบครัว
บานจงสุข

๑๗๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๒๙,๙๐๐
๓๘,๓๕๐
๘๖,๙๒๐

๓๓,๖๔๐
๓๓,๔๙๐

๒๕,๖๐๐
๒๘,๓๑๙

๔๘,๘๒๐
๔๔,๒๒๐
๒๖,๕๒๐

๓๙,๑๐๐

๑๔ ต.ค.๖๔

๑๕ ต.ค.๖๔
๑๖ ต.ค.๖๔
๑๗ ต.ค.๖๔
๑๘ ต.ค.๖๔
๑๙ ต.ค.๖๔

๒๐ ต.ค.๖๔
๒๑ ต.ค.๖๔
๒๒ ต.ค.๖๔
๒๓ ต.ค.๖๔
๒๔ ต.ค.๖๔
๒๕ ต.ค.๖๔
๒๖ ต.ค.๖๔
๒๗ ต.ค.๖๔
๒๘ ต.ค.๖๔

๑.นักศึกษา/คณาจารย สาขาวิชาพุทธศาสนา
และปรัชญา ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.พระครูสาสนกิจวิเทศ (พระมหาบุญเนตร ขนฺติพโล)
เจาอาวาสวัดอลาสกาญาณวราราม เมืองแองโคเรจ รัฐอลาสกา สหรัฐฯ
วัดปาสุวัฑฒนาราม อ.บานบึง จ.ชลบุรี
คุณอาสุทา สิทธิศิริ ทพ.ชาญชัย-คุณวราภรณ ทนตประเสริฐเวช
และคุณกชมล สุวรรณฉายา
คณะสงฆวัดราชาธิวาส
ดร.อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และผูกอตั้ง บมจ.เอเจแอดวานซเทคโนโลยี
๑.คุณเสงี่ยม จารุวิลาศกุล ๒.คุณภณิดา ไทรเมือง
๓.คุณมลิวัลย แกวมุกดา ๔.คุณเจิม นิลพงษ ๕.คุณอร
๖.คณะศิษยานุศษิ ย
๑.คุณอำนวย คุมเสร็จ ๒.คุณอมเรศ มหาสารินันทน
๓.คุณศิริวรรณ กายเพ็ชร ๔.คุณธนิดา กุลวัฒนะเดชา
๑.เจมิตร ๒.ปาลิต ๓.ปามะลิ ๔.พี่นุช ๕.พี่พรทิพย ๖.พี่นงค
๗.คุณสุกัญญา ๘.คุณพลอยนภัส ๙.ครูตุม ๑๐.พี่ปุย
๑.คณะศิษยเกาจันดิการ เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ ประเทศอินเดีย
๒.คุณวิรัสนา บุญญาสัย
๑.คุณกุลธิรัตน เดชอุฬาร และกัลยาณมิตร
๒.คุณเชิดชัย มาลัย และครอบครัว ๓.นายธัญญวรงค กัลปปญญก
๑.คุณแมอำไพ - คุณพัชรา ศรีภัทร - คุณฉวีวรรณ ชัยจันทร
๒.นางประไพ คงเขียว ๓.คุณชยุตรานันท แจมจันทร
นาวาอากาศเอก สุรพันธุ มีศิริ และครอบครัว
๑.คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม ๒.คณะกรรมการออกแบบและ
ควบคุมการกอสรางศาลาปฎิบัติธรรม โครงการสรางสวนปากลางกรุง
๑.คุณชุติมา สมจิตร ๒.คุณเนติ-คุณวัชราภรณ ปอมปกษา
ดร.สุพร สุวัฒโนดม และครอบครัว

๕๐,๙๑๙

๓๓,๑๒๐
๒๘,๑๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๑๑,๕๐๐
๑๘,๒๙๐

๑๔,๙๐๐
๒๘,๒๒๐
๓๔,๕๓๐
๕๓,๘๔๐
๒๙,๔๙๐
๕๔,๔๗๐
๘๙,๔๗๐
๒๑,๕๐๐
๓๒,๓๙๐

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๗๗

๒๙ ต.ค.๖๔
๓๐ ต.ค.๖๔
๓๑ ต.ค.๖๔
พฤศจิกายน
๒๕๖๔
๑ พ.ย.๖๔
๔ พ.ย.๖๔

๕ พ.ย.๖๔
๖ พ.ย.๖๔

๑๗ พ.ย.๖๔
๑๙ พ.ย.๖๔
๒๑ พ.ย.๖๔
๒๒ พ.ย.๖๔
๒๓ พ.ย.๖๔
๒๔ พ.ย.๖๔
๒๕ พ.ย.๖๔
๒๗ พ.ย.๖๔

คณะสงฆ วัดราชผาติการาม
ชมรมศิษยเกาวัดมัชฌันติการาม
คุณสมมิตร วัฏฏวนิชยกุล และครอบครัว
รวมปจจัย (เดือนตุลาคม)
รายนามเจาภาพ

๒๑,๓๖๐
๔๔,๒๔๐
๔๓,๒๕๐
๑,๒๘๕,๑๒๘
จำนวนเงิน
บาท
๗๑๐
๒๔,๙๖๐

ปจจัยโอนเขาบัญชี
๑. พล.ต.ต. ณรงคชัย-คุณนายมยุรี วงษสามี
๒. คุณนิรันดร-คุณพจนา วิศิษยสิน และครอบครัว
๓. คุณจำรูญ โรมา และครอบครัว
ปจจัยโอนเขาบัญชี
๔,๐๐๐
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
๒๑,๒๐๐
นำโดย รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีดานพัฒนากิจการ
มหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ ประธานกรรมการดำเนินงานออกแบบ
และควบคุมการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติหนาที่แทน
ศ. ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
ปจจัยโอนเขาบัญชี
๒,๐๐๐
๑. พล.ต.ต. ณรงคชัย-คุณนายมยุรี วงษสามี และครอบครัว
๕๔,๗๖๗.๐๐
๒. คุณโอฬาร ทิพพานุรัตน และครอบครัว
บานบุญโต คุณพอบุญชู - คุณแมสุภาภรณ สุวรรณสิงห
๒๐,๒๐๐.๐๐
และครอบครัว
ปจจัยโอนเขาบัญชี
๘๐๐
ปจจัยโอนเขาบัญชี
๕,๐๐๐
ปจจัยโอนเขาบัญชี
๓,๐๐๐
๑.คุณพิไลลักษณ นาคเจริญ ๒.บานจงสุข
๕๗,๓๙๙
ดร.วิทวัส ทิพยสุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๔๘,๘๔๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

๑๗๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๒๘ พ.ย.๖๔
๒๙ พ.ย.๖๔
ธันวาคม
๒๕๖๔
๔ ธ.ค.๖๔
๘ ธ.ค.๖๔
๑๒ ธ.ค.๖๔
๑๔ ธ.ค.๖๔
๑๕ ธ.ค.๖๔
๑๖ ธ.ค.๖๔

๑๗ ธ.ค.๖๔
๑๙ ธ.ค.๖๔
๒๑ ธ.ค.๖๔
๒๗ ธ.ค.๖๔
๓๐ ธ.ค.๖๔

มกราคม
๒๕๖๕
๒ ม.ค. ๖๕

ปจจัยโอนเขาบัญชี
ปจจัยโอนเขาบัญชี
รวมปจจัย (เดือนพฤศจิกายน)
รายนามเจาภาพ
ครอบครัว ณ อุบล ครอบครัวพรใจหาญ ครอบครัวสภานนท
ปจจัยโอนเขาบัญชี
ครอบครัวชื่นสกุล
ปจจัยโอนเขาบัญชี
คณะสงฆจังหวัดนนทบุรี (ธรรมยุต)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณพิไลลักษณ นาคเจริญ,
คุณนพคุณ วองพยาบาล และครอบครัว, คณะอุบาสก-อุบาสิกา
วัดมัชฌันติการาม
ปจจัยโอนเขาบัญชี
๑. พระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซีย
๒. พล.ต.ต. ณรงคชัย-คุณนายมยุรี วงษสามี
ปจจัยโอนเขาบัญชี
คณะสงฆวัดเลียบราษฎรบำรุง
คุณยายบุษบา ศิรมลพิวัฒน พรอมดวยบุตรหลาน
ทานอมร ไขยยงค
ร.ศ.ฉวีวรรณ คูตาภินันทน
รวมปจจัย (เดือนธันวาคม)
รายนามเจาภาพ

๒๐๐
๒,๓๐๐
๒๔๕,๓๗๖
จำนวนเงิน
บาท
๔๔,๒๕๓
๓๐,๐๐๐
๒๕,๗๐๐
๑๒,๓๕๐
๔๙,๒๐๙
๔๖,๗๐๐

๑๓๐,๐๐๐
๔๐,๖๓๐
๓๗,๘๔๐
๑๗,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

๔๕๔,๑๘๒
จำนวนเงิน
บาท
๒๓,๖๗๐
๓,๗๕๖,๓๔๙

พล.ต.ต.ณรงคชัย - คุณนายมยุรี วงษสามี และครอบครัว
รวมปจจัยทั้งหมด (๙ กันยายน ๒๕๖๔-๒ มกราคม ๒๕๖๕)
(สามลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันสามรอยสี่สิบเกาบาทถวน)
ฝายเลขานุการและฝายเหรัญญิก วัดมัชฌันติการาม
รวบรวม
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๗๙

รายนามเจาภาพสรางเมรุชั่วคราวและดอกไมประดับ
ในการบำเพ็ญกุศลศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รายนามเจาภาพ
คุณอุดมศักดิ์ พริ้งอุทุมพร คุณสุดารัตน คะเณย
คุณสมมิตร วัฏฏวณิชยกุล
คุณศรีศักดิ์ สนิทวงศ และครอบครัว
คุณเสงี่ยม จารุวิลสกุล และครอบครัว
คุณพรพิมล คงอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พระกสิณ สุทธิจิตฺโต
คุณฉวัฒนศิริวัฒน
รอยโทศักดิ์ทวี แสงอราม
สำนักนารีพรต(แมช)ี วัดมัชฌันติการาม
รวม (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน)

๑๘๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

จำนวนเงิน
บาท
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐

คำสั่ง วัดมัชฌันติการาม
ที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, Ph.D.)

เพือ่ ใหการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ  น.ธ.เอก,
ป.ธ.๓,Ph.D.) อดี ต เจ า อาวาสวั ด มั ช ฌั น ติ ก าราม เป นไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ถู ก ต อ ง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
อาศั ย อำนาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบั ญ ญั ติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,Ph.D.) ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระพรหมวชิรากร
พระธรรมวิสุทธาจารย
พระธรรมกิตติเมธี, ดร.
พระธรรมศากยวงศวิสุทธิ,์ ดร.
พระราชวัชราภรณ
พระธรรมวชิรญาณ
พระเทพวิสุทธิญาณ

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจาคณะภาค ๑๐ (ธ)
ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
เจาคณะภาค ๖-๗ (ธ)
เจาคณะภาค ๑-๒-๓ (ธ)
เจาคณะกรุงเทพมหานคร (ธ)
วัดราชาธิวาสวิหาร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๘๑

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

พระเทพวัชรเมธี, ผศ. ดร.
พระราชธีรสารมุนี
พระปริยัติสารเมธี
พระมหาสมัคร มหาวีโร
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

๑๓. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

อธิการบดี มมร.
เจาคณะเขตดุสิต (ธ)
เจาคณะแขวงวชิรพยาบาล
เจาคณะเขตบางซื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

๑๔. สำนักงานเขตบางซื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่: ใหคำปรึกษาแนะนำชวยเหลือ สนับสนุนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ให
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค ถูกตองตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ และ
กฎหมายบานเมือง

คณะกรรมการดำเนินการฝายบรรพชิต
๑. พระราชธีรสารมุนี
รก.เจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ประธาน
๒. พระครูอุชชัยพุทธปริตร
ผช.เจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รองประธาน
๓. พระมหาบุญไทย ปฺุมโน, ดร. ผช.เจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รองประธาน
๔. พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร. ผช.เจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
กรรมการ
๕. พระครูปลัดญาณวรวัฒน
เลขานุการเจาคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการ
๖. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ เลขานุการเจาคณะเขตดุสิต
กรรมการ
๗. พระครูสังฆกิจจานุรักษ
เลขานุการเจาคณะแขวงวชิรพยาบาล กรรมการ
๘. พระปลัดเที่ยง อนุภาโส
กรรมการ
๙. พระประสาร านวุฑฺโฒ
กรรมการ
๑๐. พระสนม ฺิตธมฺโม
กรรมการ
๑๑. พระชาลี ปริชาโน
กรรมการ และเลขานุการ
๑๒. พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺ โร
กรรมการ และผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ : กำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวตั ถุประสงค ถูกตองตามพระธรรมวินยั พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ และกฎหมายบานเมือง
๑๘๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

คณะกรรมการดำเนินการฝายคฤหัสถ
๑. นายโกศล สุนทรพฤกษ
ผอ.เขตบางซื่อ
ประธาน
๒. รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี มจพ.
รองประธาน
๓. พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ประชาชื่น
รองประธาน
๔. นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
รองประธาน
๕. นางสาวอรอนงค นอยเสวก ผช.ผูอำนวยการเขตบางซื่อ
กรรมการ
๖. นางกฤติมา นิ่มนอย
ผช.ผูอำนวยการเขตบางซื่อ
กรรมการ
๗. นางสาวอารยา รุงเรืองรัตน ผอ.ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๙ วงศสวาง กรรมการ
๘. นางสมมิตร วัฏฏวนิชยกุล
ประธานชุมชนวัดหลวง
กรรมการ
๙. ร.ต.ต.จุมพล หลมทอง
ประธานชุมชนสมบุญดี
กรรมการ
๑๐. นางทรรศนันท วงษสุวรรณ
ประธานชุมชนหลัง มจพ.
กรรมการ
๑๑. นางสาวตัสสมาพร บัวแกว
ประธานชุมชนหลังวัดนอย
กรรมการ
๑๒. นายอุดมศักดิ์ พริ้งอุทุมพร
หมูบานจงสุข
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุดารัตน คะเณย
หมูบานจงสุข
กรรมการ
๑๔. นายชรินทร พงศทรรพ
ไวยาวัจกร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ : อุปถัมภ ชวยเหลือ อำนวยความสะดวกใหการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคถูกตองตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ และกฎหมายบานเมือง

คณะกรรมการฝายเหรัญญิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระมหาปฏิพล ปฏิพโล
นางสาวพัชรา ศรีภัทร
นางสาวฐิตาภรณ อองนุช
นายเจษฎาวุธ พุมศรีอินทร
นางศิวพร ชั้นพรภักดี
นางสาววิไลพร สิริแสงไพรวัลย
นายภานุวัฒน นามเดช

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๘๓

๘. นายฤทธิไกร ศรีภูธร
๙. นายอรรถพล นารี
๑๐. นายสมโภชน คารมปราชญ

ไวยาวัจกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ : จัดทำบัญชีรายรับรายจาย อำนวยความสะดวกแกผูมารวมทำบุญบำเพ็ญ
กุศล และออกใบอนุโมทนาบัตรแกผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญบำเพ็ญกุศล

คณะกรรมการฝายวิชาการและจัดทำหนังสือที่ระลึก
๑. พระมหาบุญไทย ปฺุมโน, ดร.
๒. พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.
๓. พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺ โร
๔. พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม
๕. พระมหาปฏิพล ปฏิพโล
๖. นางสาวเบญจมาศ จงรักษ
๗. คุณธนู - คุณมณฑา ธรรมาชีวะ (โรงพิมพธรรมสาร)
๘. คณะครูโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
๙. นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐ
๑๐. นางสาวพัชรินทร พูลเฉลียว
๑๑. นางสาวพัชรี โคตรภา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : รวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ  น.ธ.เอก,
ป.ธ.๓,Ph.D.) รวบรวมเรียบเรียงประวัติ จัดทำหนังสือและของที่ระลึก คัดเลือกหนังสือที่
เหมาะสม ดำเนินการขออนุญาต เพื่อจัดพิมพเปนหนังสือที่ระลึก จัดการมอบของที่ระลึก
ถวายและมอบแดทานผูรวมงาน

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
๑. พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.
ประธาน
๒. คณาจารยและเจาหนาทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รองประธาน
๓. สำนักงานเขตบางซือ่
รองประธาน
๑๘๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๔. นายชรินทร พงศทรรพ
๕. อาจารยถวิล แสนโคตร
๖. อาจารยชัยรัตน วาดเขียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : ชี้แจงแนะนำ อำนวยความสะดวกแกผูมารวมงาน ประชาสัมพันธใหขอมูล
เกี่ยวกับงาน และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการฝายสถานที่และเครื่องเสียง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระชาลี ปริชาโน
พระเสฏฐนันท ภทฺราวุโธ
สำนักงานเขตบางซื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พระภิกษุวัดมัชฌันติการามทุกรูป
สามเณรวัดมัชฌันติการามทุกรูป
นายวรศักดิ์ ชวยประสิทธิ์
นายไพศาล รัตนะวงศกุล

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : จัดเตรียมสถานที่ตอนรับพระเถระ และแขกผูมารวมงาน จัดเตรียมและ
กำกับดูแลเครื่องขยายเสียงและอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหดำเนินงานไปดวยดี

คณะกรรมการฝายปฎิคมและไทยธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕.
๖.
๗.

พระสมุหแวงชัย ธมฺมกาโม, ดร.
พระโอรส ปวโร
สำนักงานเขตบางซื่อ
พระสมพงษ วิริโย
พระวิสุทธิ์พร ถาวโร
พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ
พระสุรพล สุรพโล
พระไพโรจน วิโรจโน

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๘๕

๘. พระสุรัชน สุธีโร
๙. พระกสิณ สุทฺธิจิตฺโต
๑๐. พระสิงหา ธมฺมธโร
๑๑. พระวรชาติ สุนฺทรธมฺโม
๑๒. สามเณรวัดมัชฌันติการามทุกรูป
๑๓. นายศรีศักดิ์ สนิทวงศ
๑๔. คณะครูโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : ถวายการตอนรับปฏิสันถารพระเถระและแขกที่มารวมงาน แนะนำสถานที่
และอำนวยความสะดวกในงาน จัดน้ำปานะถวายพระเถระ และเครื่องดื่มไวบริการแกแขกที่มา
รวมงาน

คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.
พระครูปลัด เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม
พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเขตบางซื่อ
นายภานุวัฒน นามเดช
นายวุธธิชัย นิยมทอง
นายวรโชติ เคนจันทึก

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : ประสานงานกับสำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพิธีการ จัดกระบวนการขั้นตอนเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ
และดำเนินการขั้นตอนใหเปนไปดวยความเรียบรอย

คณะกรรมการฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย
๑. พระอานนท โพธินนฺโท
๒. พระมหาณัชพันธ คุณวโร
๑๘๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ประธาน
รองประธาน

๓. สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
๔. เจาหนาที่เทศกิจ เขตบางซื่อ
๕. เจาหนาที่ อพปร.บางซื่อ
๖. เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๙ วงศสวาง
๗. อสส.ชุมชนหลัง มจพ.
๘. อสส.ชุมชนหลังวัดมัชฌันติการาม
๙. อสส.ชุมชนซอยวัดหลวง
๑๐. อสส.ชุมชนวัดเลียบราษฎรบำรุง
๑๑. อสส.ชุมชนสมบุญดี

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : จัดการจราจรภายในงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย อำนวยความสะดวก
แกพระเถระและแขกผูมารวมงาน จัดสถานที่จอดรถและจัดจุดตรวจคัดกรอง โรคโควิด ๑๙
ดูแลความปลอดภัยใหแกแขกผูมารวมงาน

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พระปริยัติสารเมธี
พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.
ชุมชนหลังวัดมัชฌันติการาม
ชมรมศิษยเกาวัดมัชฌันติการาม
ชุมชนซอยวัดหลวง
ชุมชนวัดเลียบราษฎรบำรุง
ชุมชนสมบุญดี

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มี ห น า ที่ : จั ด เตรี ย มภั ต ตาหารถวายพระเถระ ภิ ก ษุ ส งฆ สามเณร และอาหาร
เครื่องดื่มแกแขกที่มารวมงาน
ใหผมู รี ายนามตามคำสัง่ แตงตัง้ นี้ รวมกันจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปฺุโ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,Ph.D.) ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อให
สำเร็จลุลวงไปดวยดีทุกประการ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๘๗

คณะกรรมการฝายเลขานุการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พระชาลี ปริชาโน
พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน
พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺ โร
พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม
สามเณรวัดมัชฌันติการามทุกรูป
นายมานพ สมสวัสดิ์
นายบุญลอม มุงงาม
นายสิริวัฒน ครุสาตะ
นายภานุวัฒน นามเดช

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ : จัดทำกำหนดการ จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการจัดงานทุกดาน รับขึ้นฎีกา
ตรวจสอบฎีกา และมอบถวายเครื่องไทยธรรมแกพระเถระ จัดทำหนังสือนิมนตพระภิกษุ
สามเณร ออกหนังสือเชิญ ประสานงานกับฝายอืน่ ๆ เพือ่ ความเรียบรอย และดำเนินการอืน่ ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พระราชธีรสารมุน)ี
รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม
๑๘๘ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ประมวลภาพอดีต
แหงความทรงจำ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๘๙

๑๙๐ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๙๑

๑๙๒ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๙๓

๑๙๔ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๙๕

คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา :

พระธรรมวิสุทธาจารย
พระปริยติสารเมธี
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ

พระราชธีรสารมุนี
พระครูอุชชัยพุทธปริตร
พระมหาสมัคร มหาวีโร

บรรณาธิการ : พระมหาบุญไทย ปฺุมโน,ดร.
กองบรรณาธิการ:
พระมหาบุญยอด สุเมโธ,ดร.
พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฒโน
พระมหาสมเกียรติ าณสุทฺโธ
พระเสฏฐนันท ภทฺทราวุโธ
พระอานนท อานนฺโท
นางสาวเบญจมาศ จงรักษ
นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐ
คณะครูโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
คุณธนู - คุณมณฑา ธรรมาชีวะ (โรงพิมพธรรมสาร)

พระสมุหแวงชัย ธมฺมกาโม,ดร.
พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม
พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺ โร
พระชาลี ปริชาโน
พระมหาปฏิพล ปฏิพโล
นางสาวพัชรี โคตรภา
นางสาวพัชรินทร พูลเฉลียว

พิมพครั้งที่ ๑
๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๐๐๐ เลม
พิมพที่
บริษัท ธรรมสาร จำกัด
๗๗/๒ หมู ๑ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทร ๐๒-๔๕๙-๔๕๓๔
โทรสาร ๐๒-๔๕๙-๔๕๓๓
E-mail : Dhammasarn@yahoo.com

๑๙๖ [ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ฯ
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด.
มหาปรินิพพานสูตร ฑีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐/๑๔๓/๑๘๐)
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) [ ๑๙๙

