


๑๙๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 อปฺป วต ชีวิตํ อิทํ     โอรํ วสฺสสตาป มิยฺยต ิ

 โย เจป อติจฺจ ชีวติ   อถโข โส ชรสาป มิยฺยต ิฯ 
 

ชีวิตนี้นอยหนอ มนุษยยอมตายภายในรอยป 
แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป 

มนุษยผูนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล. 
ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส (๒๙/๑๔๑/๑๘๑) 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑

 อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ, รศ.ดร.,น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) 

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
วันอาทิตยที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

สารบัญ 
 

 

หมายรับสั่ง ๔ 

สำนึกในพระมหากรณุาธิคุณ ๗  

กำหนดการ ๘ 

พุทฺธิสารโสภณเถราภิถุติคาถา ๑๐ 

คำไวอาลัย ๑๒ 

สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต)                ๑๒ 

พระธรรมวิสุทธาจารย ๑๔ 

พระเทพวัชรเมธี ๑๖ 

พระราชวัชราภรณ ๑๘ 

พระราชธีรสารมุน ี ๒๐ 

พระปริยัติสารเมธี ๒๒ 

คณะสงฆและอุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ๒๔ 

สำนักนารีพรต ๒๖ 

นายโกศล สุนทรพฤกษ ๒๗ 

ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ ๒๘ 

ศาสตราจารย ดร. สุชาติ  เซ่ียงฉิน ๒๙ 

รองศาสตราจารย ดร. สันชัย  อินทพิชัย ๓๐ 

คุณยายบุษบา ศิรมลพิวัฒน ๓๑ 

Dr. Harish Sharma ๓๒ 

The Buddhist Association Chandigarh ๓๓ 

คำปรารภ ๓๕ 

ประวัติวัดมัชฌันติการาม  ๓๗ 

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ ๔๗ 

พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระพุทธิสารโสภณ ๕๙ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๓

ผลงานของพระพุทธิสารโสภณ ๖๖ 

 พระพุทธิสารโสภณกับโครงการสรางสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง ๖๖ 

 วัดมัชฌันติการาม  

 พระพุทธิสารโสภณกับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ๙๐ 

 พระพุทธิสารโสภณกับภารกิจในตางประเทศ ๙๖ 

 พระพุทธิสารโสภณกับการแสดงพระธรรมเทศนา ๑๐๘  

 

พระธรรมเทศนา ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน 
 ๑. พระธรรมเทศนาสัตตมวาร ๗ วัน  ๑๓๐ 

  โดยพระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส  
 ๒.  พระธรรมเทศนาปญญาสมวาร ๕๐ วัน  ๑๔๐ 

  โดยพระพรหมวชิรากร วัดราชผาติการาม   

 ๓. พระธรรมเทศนาสตมวาร ๑๐๐ วัน  ๑๕๗ 

  โดยพระธรรมวชิรมุนี วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร  
ภาพพวงหรีด ๑๖๖  

รายนามเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระพุทธิสารโสภณ  ๑๗๓  

รายนามเจาภาพสรางเมรุชั่วคราวและดอกไมประดับ ๑๘๐ 

ในการบำเพ็ญกุศลศพ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ)  

คณะกรรมการจัดงาน ๑๘๑ 

ประมวลภาพอดีตแหงความทรงจำพระพุทธิสารโสภณ ๑๘๙ 

คณะผูจัดทำหนังสือ ๑๙๖  



๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๕



๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๗

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อายุ ๗๑ พรรษา ๕๐ อดีตเจาอาวาส  
วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ไดถึงแกมรณภาพดวยโรค
มะเร็งทอน้ำด ีระยะแพรกระจาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน เมื่อวันจันทรที่ ๖ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๑๗.๐๙ น.  
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ไดทรงพระกรุณาโปรด  
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพพรอมดวยเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ หีบทองทึบประกอบศพ 

และในวาระสุดทายทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานเพลงิศพ พระพทุธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ)  

ณ เมรชุัว่คราววัดมัชฌันตกิาราม แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร ในวนัอาทิตยที ่
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเปนพระมหากรณุาธิคุณอยางลนพนหาที่สุด
มิได หากพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) หยั่งทราบดวยญาณวิถีทางใดทางหนึ่ง ก็จะพึง
มีจิตยินดีเปนอยางยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีไดรับพระราชทานเกียรติอันสูงย่ิงใน
ครั้งนี ้
 

 คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม ขอพระราชทานวโรกาสถวายพระพรดวยความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันลนพนอยางหาที่สุดมิได และจักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณนี้ไวเปน
สรรพสิริมงคล ตลอดกาลนาน 
 

 

ขอถวายพระพร 
คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม 



๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
ณ เมรุชั่วคราววัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

  

 

วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. - เชิญหีบศพจากศาลาฯ แลวเชิญตั้งบนจิตกาธาน ณ เมรุช่ัวคราว 
  วัดมัชฌันติการาม 
เวลา ๑๗.๐๐ น. -  กองทุนเพ่ือพระสังฆาธิการกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต)  

  บำเพ็ญกุศล 
 - พระสงฆวัดมัชฌันติการาม ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต  
  (พระสงฆวัดมัชฌันติการาม) 
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ (พระมหาบุญไทย ปฺุมโน) 
 -  พระสงฆสวดพระอภิธรรม (พระสงฆวัดมัชฌันติการาม) 
 

วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. -  แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กณัฑ (พระราชปรยัิตวิมิล (สายัณห ปฺาวชโิร)) 
เวลา ๑๐.๓๐ น. -  พระสงฆสมณศักดิ ์๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต 
เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ-สามเณร 
เวลา ๑๕.๐๐ น. -  พระสงฆสมณศักดิ ์๗๐ รูป รับทักษิณานุปทาน  
เวลา ๑๗.๐๐ น. -  พระสงฆสมณศักดิ ์๑๐ รูป พิจารณาผาไตรบังสุกุล  
 -  พระราชทานเพลิงศพ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๙

วันที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๗.๐๐ น. -  พระสงฆสมณศักดิ ์๓ รูป บังสุกุลอัฐิ รับภัตตาหารสามหาบ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. -  พระสงฆสมณศักดิ ์๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนตฉลองอัฐิ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร 
 

 จึงกราบเรียน เรียน ทานพระเถรานุเถระ พระภิกษุ-สามเณร คณะศิษยานุศิษย 
พุทธศาสนิกชนที่เคารพคุนเคยในพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดทราบโดยทั่วกัน 



๑๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พุทฺธิสารโสภณเถราภิถุติคาถา 
 

 

 

 ปฐยาวัตร เถโร สุปฏิปนฺโนติ โย พุทฺธิสารโสภโณ 

  ราชทินฺเนน นาเมน วิสฺสุโต พุทฺธสาวโก 
  มหาเตโช มหุสฺสาโห กตปฺุโ สุสํวุโต 

  เอโส มชฺฌนฺติการาเม เชฏโหุ ยติสฺสโร 
 

 วสันตดิลก  เถโร อุปายกุสโลธยติปฺปธาโน 
  เตโชติ สฺวหยวโรกตปฺุนาโม 
  อาจารสีลปริโยทปนปฺปธาโน 
  สฺวากฺขาตธมฺมวินเย อติสปฺปติสฺโส 
  สนฺตุฏิตาสุภรตาทิคุณปฺปยุตฺโต 

  สิสฺเสสุ พฺรหฺมสทิโส กรณุาวิหารี 
  ปุตฺเต ปตาริว ยตี  อนุสาสมาโน 
  สพฺพตฺถสงฺคหมกาส ิทยาลุ เตสํ 
 

 อินทรวิเชียร  เสฏโ สโต เสขิยสํวุโต โส 
  อุสฺสาหวา สาสนกิจฺจการี 
  สิปฺป วิหาเร นวกมฺมายี 
  สิกฺขาอุปตฺถมฺภกโรนิพทฺธ ํ
  สพฺเพสมตฺถาย หิตานุกมฺป 
  เตสํ  สทา อาสิ ปโย  มนาโป 
  เมตฺตาทิยุตฺตํ สุกตาธิการ ํ
  สกฺกจฺจมคฺค ํตมนุสฺสรามาติ ฯ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๑

  มหาเดชชื่อกอง         เมืองสกล 
  พระพุทธิสารโสภณ    ราชให 
  ปริญญาเอกงามผล     สำเร็จ 
  คณบดีงานได            แกนแกว มมร ฯ 
 

   บริหารแจมฟา งดงาม 
  วัดมัชฌันติการาม        ซอมสราง 
  พลังจิตสูงยาม พักผอน 
  สำนักเรียนสลาง         กึกกองบาล ีฯ 
 

   บุญบารมีกุศลเดช ระยะเนตรจรัสไกล 
  อาจาระศีลสถิระใน สุจริตสถาพร 
  ทุกวันขยันมุกิจวัตร ปฏิบัติธุดงคดอน 
  ออกบิณฑบาตอรุณจร บุญะเกื้อมหาชน 
 

  ทำวัตรติรัตนสุมนะนอม สุระพรอมวจีดล 
  สงเคราะหเสนาะสมณผล พละศษิยพลังเพียร 
  รักศษิยสนิทสรณะพุทธ ปยบุตรผจงเรียน 
  สองทางสวางประดุจเทียน ยติเกาเปรียญธรรม ฯ 
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดุลย คนแรง 
ประพันธในนามคณะศิษยานุศษิย 



๑๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

สังเวคธรรมานุสรณ 
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 

 

 

 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม พระเถระผูม ี
เมตตาธรรมและเปนพระผูเสียสละตน ผูบำเพ็ญปรหติประโยชนตอพระพทุธศาสนาและประเทศชาต ิ
นอกจากจะทำงานในฐานะเจาอาวาสวัดมัชฌันติการามแลว ยังทำหนาท่ีเปนกรรมการฝาย
อำนวยการ สำนักเลขานุการสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกดวย 
 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดเขาฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศรุนที ่
๓/๒๕๔๐ ซ่ึงในรุนนั้นฝกอบรมที่วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร เม่ือสำเร็จการฝกอบรมแลว 
ทานเจาคุณฯ ก็ไดชวยงานสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ดวยดีมา 
โดยตลอด และในชวงที่ทานเจาคุณฯ เปนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ฝายกิจการตางประเทศ นั้น ก็ไดปฏิบัติหนาที่ ในตำแหนงกรรมการและเลขานุการสำนัก 
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกสวนหนึ่งดวย โดยทานเจาคุณไดเขารวม
การประชุมคณะสงฆธรรมยุตและคณะพระธรรมทูตในประเทศตาง ๆ ทั้ง ๔ ทวีป เชน  
การประชุมพระธรรมทูตไปตางประเทศในทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา
และในสหภาพยโุรป เปนตน ซึง่หากไมตดิภารกิจอ่ืน ทานจะเดนิทางไปรวมประชุมแทบทกุคร้ัง 
 

 ในการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 

ก็ไดเปนกรรมการท้ังภาควิชาการ และภาคศึกษาดูงานในประเทศอินเดีย-เนปาล และจะรวม
เดินทางไปในการฝกอบรมดวย 
 

 การจากไปของพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) นับไดวาเปนการสูญเสียบุคลากร
ที่สำคัญสำหรับสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) แตเปนเพียงการจากไป
ทางกายตามธรรมดาของสรรพส่ิง สวนช่ือนามและโคตรยังคงจะปรากฏอยูดังพุทธภาษิตใน 
นชีรติสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วา “รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ” รูปของสัตว
ทั้งหลายยอมทรุดโทรม นามและโคตรยอมไมทรุดโทรม 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๓

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) จะอยูในความทรงจำของคณะกรรมการ
เจาหนาที่ และคณะพระธรรมทูตในประเทศและภาคพื้นตาง ๆ ทั้ง ๔ ทวีปตลอดไป ในนาม
ของสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ขอใหพระพุทธิสารโสภณ   

(เดช กตปฺุโ) จงไปสูสุคติในสัมปรายภพดวยเทอญ 

 

 

สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) 

วัดพระศรีมหาธาต ุบางเขน กรุงเทพมหานคร 



๑๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พุทธสารโสภณอนุสรณ 
วิถีชีวิต 

 
 

 

 ปริชิณฺณมิทํ รูป โรคนิทฺธํปภงฺคุณ ํ

 ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห มาณนฺตํ ห ิชีวิตํ ฯ 
 

 รูปนี้ แกหงอมแลว เปนรังของโรค เปอยพัง กายของตนเปนของเนา เพราะชีวิต  

มีความตายเปนท่ีสุด 
 

 ธรรมคาถาขางตนนี้ เปนเครื่องเตือนสติคนผูยังมีชีวิตอยูใหครองตนอยูดวยความไม
ประมาท เราทั้งหลายแมรูท้ังรูวาเม่ือเกิดมาแลวก็ตองตายเปนของธรรมดาของชีวิต ยิ่งใน
โลกธรรมยุคโควิดนี้ย่ิงตองระมัดระวังตนและสังคม ใชหลักธรรมของพระพุทธเจาใหมาก  
จะทำใหชีวิตมีปกติสุขและอยูรอดปลอดภัยตามวิถีชีวิตที่กรรมไดกำหนดไว 
 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม อดีต 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการ 
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) และอีกหลายตำแหนงหนาที่งาน 
ท้ังทางโลกและทางคณะสงฆ ไดมรณภาพตามวิถีชีวิตท่ีพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไว 
 

 เมื่อคร้ังยังมีชีวิตไดทำงานรวมกับทานอยางนอย ๓ งาน คือ การจัดการศึกษา 
พระปริยัติธรรมในนามของสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร งานบริหารการศึกษาในนาม 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศในนาม
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ไดมีความคุนเคยท้ังในสายงานและ 
ท้ังสวนตน จึงไดเห็นปฏิปทาในพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนท่ีนาทำงานรวมกัน
อีกรูปหนึ่ง ย่ิงไดเห็นงานการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลังจากทานไดมรณภาพแลวย่ิงย้ำ 
ความรูสึกที่ทานไดปฏิบัติศาสนกิจมาตลอด  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๕

 “บารมีธรรม” ที่ทานไดสะสมมาจากงานที่ไดปฏิบัติมาตลอดชีวิต เปนรูปธรรมให
เพ่ือนรวมงาน ศิษยานุศิษยท้ังหลายไดชื่นชม นำไปศึกษาปฏิบัติตอเติมเพ่ิมพูนใหเกิด
ประโยชนย่ิงขึน้ไป เปนการสงเสริมบุญกุศลถวายทานสูสุคติสมปรายภพ เทอญ 

 

 

พระธรรมวิสุทธาจารย 
เจาคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) 

วัดบวรนิเวศวิหาร 



๑๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ธรรมปรารภ 
เน่ืองในโอกาสพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ), รศ.ดร. 
 
 
 

 การบริหารหนวยงานหรือหมูคณะใด ๆ โดยเฉพาะที่เปนหนวยงานขนาดใหญ  
มีผูรวมงานจำนวนมากยอมจำเปนจะตองมีผูนำผูเปนหลักที่มีความสามารถในอันท่ีจะนำพา
หนวยงานหรือหมูคณะไปสูความเจริญความสำเร็จประโยชนตามความมุงหมายของหนวยงาน
หรือหมูคณะนั้น ๆ 
 

 นับเปนวาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีบูรพาจารยและทานผูบริหาร
แตกอนมาลวนแตเปนผูนำที่สามารถ ไดอุปการะโดยทุมเทสรรพกำลังเพ่ือสรรคสรางพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาสืบ ๆ กันมา 
 

 หนึ่งในบรรดานั้นก็คือทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ),รศ.ดร. ผูได
รับธุระพระพุทธศาสนาในหลายตำแหนงดวยน้ำใจอันงาม โดยเฉพาะไดเคยดำรงตำแหนง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร และรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย มาตามลำดับ การมรณกรรมของทานเจาคุณจึงเปนส่ิงนาสลดใจ และ
นาเสียดายเปนอยางยิ่งสำหรับชาวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผูอยูขางหลังเหตุเพราะ
เชื่อแนวาหากชีวิตของทานเจาคุณดำรงอยูตอไปตราบใด ก็คงจะไดมีโอกาสสนับสนุนงานของ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูตราบนั้น อยางไรก็ด ี เกียรติคุณความดีงามและ
ประโยชนท่ีทานเจาคุณไดสรางบำเพ็ญไวแลว ยอมมั่นคงอยูตลอดไปดังพระบาลีภาษิตท่ีวา 
 

“รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ” 
รางกายของสัตวยอยยับได แตชื่อและสกุลไมยอยยับ 

(ส .ส. ๑๕/๕๙) 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๗

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

 

 

 

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



๑๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

กตปฺุญานุสรณ 
 
 

 
“รูป  ชีรติ  มจฺจานํ  นามโคตฺตํ  น  ชีรติ” 

 

 แปลความวา “รูปคือรางกายยอมยอยยับแตกสลายไป สวนชื่อเสียงเกียรติคุณนั้น 
หายอยยับไปดวยไม” 
 

 ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) นับเปนครุฏฐานียบุคคลและ 
ปูชนียบุคคล เปนพระเถระผูใหญที่ควรเคารพนับถือกราบไหวบูชา เปนท่ีพึ่งของพระภิกษุ 

สามเณรในวัดมัชฌันติการาม ซ่ึงสวนหนึ่งกำลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียน ทานเจาคุณไดเล็งเห็น
ความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเปนพ้ืนฐานเบื้องตนสำหรับการเปนศาสนทายาท
ดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ใหมั่นคงถาวรมีอายุยืนยาวตอไปในกาลภายหนา จึงไดรับเยาวชน
เขามาบรรพชาเปนสามเณร โดยอยูในความอุปถัมภ สนับสนุนใหไดรับการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม ในสวนดานการศึกษาทานเจาคุณน้ันเปนแบบอยางที่ดีใหศิษยยึดถือเปน
แนวทาง โดยสามารถสอบไดเปนพระมหาเปรียญและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตางประเทศ ไดใชความรูที่ศึกษามานั้นกลับมาทำหนาท่ีเปนอาจารยสอนและผูบริหารของ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปนระยะเวลานานจนเกษียณตามระบบของราชการ ทำให
ศิษยดำเนินรอยตามมีพระภิกษุ สามเณรในความอุปถัมภตั้งใจศึกษาท้ังทางธรรมและทาง
สามัญศึกษาจำนวนมากสนองงานคณะสงฆสืบตอ ๆ กัน ดานการปกครองทานเจาคุณ ฯ ได
รับตำแหนงเปนเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม พัฒนาวัดสรางศาสนสถาน ศาสนวัตถุมากมาย 
จัดหาที่ดินเพ่ิมเติมเพื่อปลูกสวนปาสรางสถานปฏิบัติธรรม นอกจากนั้นทานเจาคุณ ฯ ไดริเริ่ม
สรางวัดในตางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย เปนตน ทานเจาคุณไดบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนอีกมากมายและตอเน่ือง สมดังศาสนสุภาษิตวา “อชฺเชว  กิจฺจมาตปฺป  โกชฺา  
มรณ ํสุเว น หิ โน สงคฺรนเฺตน มหาเสเนน มจจฺุนา” ควรรบีทำความเพยีรเสยีในวันนี ้ใครเลย 
จะรูวาความตายจะมีมาในวันพรุงน้ี เพราะไมมีใครเลยที่จะผัดเพี้ยนตอพญามัจจุราชผูมีเสนา
ใหญได” ทานเจาคุณ ฯ จากโลกนี้ไปเพียงรางกาย สวนช่ือเสียง เกียรติยศ เกียรติคุณ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙

คุณธรรมท้ังหลายของทานเจาคุณจะยังสถิตอยูในจิตใจของพุทธศาสนิกชนท้ังบรรพชิตและ
คฤหัสถตลอดกาลนาน  
 

 ขออำนาจแหงกุศลผลบุญท้ังหลายและการประพฤติด ี ปฏิบัติชอบที่ทานเจาคุณได
บำเพ็ญมาตลอดในเพศบรรพชิต จงเปนพลวปจจัยอำนวยอิฏฐวิบากสุขสมบัติในสุคติ
สัมปรายภพตลอดไป เทอญ 

 

พระราชวัชราภรณ 
เจาคณะภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) 

เจาอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง 



๒๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พุทธิสารโสภณอนุสรณ 
 
 
 

 พระเดชพระคณุพระพทุธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ) อดตีเจาอาวาสวัดมชัฌันตกิาราม 
เปนพระเถระที่มีเมตตา ผูท่ีไดพบเห็นตางก็เย็นตา เย็นใจ เรียกไดวา ไดเห็นเปนบุญตา  
ไดสนทนาเปนบุญใจ ในฐานะเจาคณะเขตดุสิต ไดพบกับทานเจาคุณ ฯ หลายครั้ง แมวาทาน
จะมีอายุพรรษามากกวา แตก็มีความนอบนอมถอมตนเปนอยางยิ่ง  
 

 ในดานการศึกษาพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนพระท่ีมี
ความมุมานะอุตสาหะในการศึกษา เรียนมาตั้งแตช้ันปริยัติสามัญ จากโรงเรียนวชิรมกุฏ  
วัดมกฏุกษัตรยิาราม จากนั้นก็เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั จนจบปริญญาตร ี
จากคณะศาสนาและปรัชญา และยังมีความพยายามศึกษาจนสำเร็จระดับดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในขณะท่ีศึกษาอยูนั้นก็ยัง
ไดริเริ่มในการสรางวัดอโศกพุทธิวิหาร ในรัฐปญจาบ ซ่ึงเปนวัดไทยวัดแรกในรัฐนั้น  
 

 เมือ่สำเรจ็การศกึษาแลว ยงัไดใชวิชาความรูในการเปนอาจารยบรรยายทีม่หาวทิยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และสงเสริมสนับสนุนสำนักศาสนศึกษา
วัดมัชฌันติการาม ในแตละปมีพระภิกษุสามเณรสอบไดทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี
จำนวนพอสมควร นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนใหเปดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ในโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม มีนักเรียนเขาเรียนธรรมศึกษาจำนวนมาก 
 

 ในดานการบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะน้ัน เมื่อพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ  

(เดช กตปฺุโ) ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสวัดมัชฌันติการามในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็ได
ทำการบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะวัดมัชฌันติการาม เชนการซอมแซมอุโบสถ บูรณะ 
ศาลาการเปรียญ ดำเนินการบูรณะเจดีย สรางวิหารหลวงปูออนหรือพระครูวิจิตรธรรมสาร 
และสรางกุฏิข้ึนอีกหลายหลัง  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๒๑

 ผลงานทีเ่ดนชดัอกีอยางหนึง่คอืริเริม่ดำเนนิการในการสรางสวนปาและศาลาปฏบิตัธิรรม 
ในวัดมัชฌันติการาม ไดขยายพื้นท่ีของวัดออกไปอีกหลายไร  
 

 การจากไปของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนความอาลัย
อยางยิ่ง 
 

 

พระราชธรีสารมุนี 
เจาคณะเขตดสุติ ผูชวยเจาอาวาสวดัพระศรมีหาธาตุ 

รกัษาการเจาอาวาสวดัมชัฌันตกิาราม 



๒๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พุทธิสารโสภณอนุสรณ 
 
 
 

 พระเดชพระคณุพระพทุธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ) อดตีเจาอาวาสวัดมัชฌันตกิาราม 
เปนพระเถระท่ีมีภูมิรูภูมิธรรม เปนพระเถระที่เปยมดวยเมตตาธรรม ชาวบานมักนิยมเรียก
ติดปากวา “หลวงพอย้ิม” คือจะไปไหนมาไหนก็จะไปดวยยิ้ม ไปดวยเมตตา ผูท่ีไดพบเห็น
ตางก็มีความสุข  
 

 แมจะมีการศึกษาเปนถึงปริญญาเอก แตพระเดชพระคุณ ฯ ก็ยังไปศึกษาการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน จากพระเดชพระคุณ สมเด็จพระวชิรญาณวโรดม (วิริยังค สิรินฺธโร)  
วัดธรรมมงคล จนสำเร็จไดใบประกาศนียบัตร ครูสมาธิ “Basic Meditation Teacher 

Diphoma” จากสถาบันพลังจิตตานุภาพคุรุสาสมาธิรุนท่ี ๒ เมื่อสำเร็จแลวก็ไดเปนผูนำในการ
ฝกอบรม สอนธรรมะ สอนกรรมฐานแกพุทธศาสนิกชนวัดมัชฌันติการามมาโดยตลอด 
 

 พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดพัฒนาวัดมัชฌันติการาม 
ใหเจริญกาวหนา เปนวัดที่นาอยู เปนวัดที่รมร่ืน ที่สำคัญอีกอยางหนึ่งคือมีเจตนาแนวแนใน
การท่ีจะสรางสวนปากลางกรุง เพ่ือใหเปนท่ีปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและอุบาสก
อุบาสิกา เปนเสมือนวัดปาในเขตบางซ่ือ โดยการขยายพื้นที่ของวัดออกไปทางทิศตะวันออก
ของวัด ไดมีผูเล่ือมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณ ฯ ถวายพื้นท่ีที่เคยเปนสวนผลไม เพื่อจะได
สรางเปนสวนปาในวัดมัชฌันติการาม  
 

 ในการสรางสวนปา ทีส่ำคัญอยางหน่ึงคอืจะตองมีศาลาปฏิบตัธิรรม พระเดชพระคณุ ฯ 
จึงไดเ ร่ิมดำเนินการในการสรางศาลาปฏิบัติธรรม โดยไดรับการสนับสนุนทางดาน 
การออกแบบ การกอสราง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แมจะยัง
ไมแลวเสร็จสมบูรณ แตก็ไดใชเปนท่ีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณ ฯ ในวาระสุดทายของชีวิต 
 

 แมจะมีคำสอนในพระพุทธศาสนาเตือนไววา ความตายเปนเรื่องธรรมดา ทั้งเด็ก 
ทัง้ผูใหญ เปนพาลโงหรอืฉลาดก็ตองตายเหมอืนกัน ดงัพทุธภาษิตทีแ่สดงไวในมหาปรนิพิพาน
สตูร ทีฆนิกาย มหาวรรคความวา  
 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๒๓

 ทหราป จ เยวุฑฺฒาเย  พาลา เย จ ปณฺฑิตา 
 อฑฺฒา เจว ทฬทฺทา จ       สพฺเพ มจฺจุปรายนา ฯ 
 

 คนเหลาใด ทั้งเด็กท้ังผูใหญ ท้ังพาลทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมีท้ังขัดสน ลวนมีความตายเปน
เบื้องหนา ฯ 
 

 การจากไปของพระเดชพระคุณ ฯ จึงเปนเหมือนการสูญญาติผูใหญท่ีเคารพนับถือ  
ผูหน่ึง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหพระเดชพระคุณ ฯ ไปสูสัมปรายภพ
เบื้องหนาดวยเทอญ 

 

 

พระปริยัติสารเมธี 
เจาคณะแขวงวชิรพยาบาล 

ผูชวยเจาอาวาสวัดราชผาติการาม 



๒๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พุทธิสารโสภณอนุสรณ 
 
 
 

 พระพทุธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ) อดตีเจาอาวาสวดัมัชฌันติการาม เปนพระเถระทีม่ ี
ภูมิรู มีการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก เรียกไดวาเขาใจโลก เขาใจธรรมไปในขณะเดียวกัน 
ในดานการศึกษาทางธรรม พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เรียนจบนักธรรมชั้นเอก 
และเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทำหนาท่ีเปนครูสอนพระปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา 
วัดมัชฌันติการามมาโดยตลอด ไดสรางศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาเปนจำนวนมาก 
นอกจากน้ันพระพุทธสิารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ยังไดสงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณร
ในวัดมัชฌันติการามไดศึกษาทั้งแผนกนักธรรม แผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญ มีพระภิกษุ
ที่สอบไดเปนเปรียญธรรมหลายรูป และยังมีพระภิกษุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอีก
หลายรูป วัดมัชฌันติการามในอดีตจึงไดรับการยกยองจากพระเถรานุเถระวาเปนแหลงแหง
การเรียนรู แมในสมัยท่ีพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาสก็เปนสำนัก 
ศาสนศึกษาที่มีพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษามิไดขาด 
 

 การศึกษาทางโลกนั้นพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ทางดานการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย ซ่ึงในยุคสมัยนั้นมีพระสงฆไทยไปศึกษาไมมาก สวนมากจะนิยมไปศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยบานารัส ฮินดู เมืองพาราณสี แตพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยปญจาบในยุคแรก ซ่ึงตอมาก็มีพระนักศึกษาไทย นักศึกษาไทยและ
นักเรียนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงน้ีจำนวนมาก 
 

 ในดานการทำงาน เม่ือสำเร็จการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ก็ไดเขาทำงาน
เปนอาจารยที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจนกระทั่งไดรับแตงตั้ง
เปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร และเปนรองอธิการบดี ฝายกิจการตางประเทศ และ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๒๕

 งานในดานการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน ศาสนวัตถุภายในวัดมัชฌันติการาม ก็ได
ดำเนินการมาโดยตลอด ทำงานจนถึงวินาทีสุดทายของชีวิต ผลงานท่ีกำลังดำเนินการแตยัง
ไมแลวเสร็จคือการสรางสวนปาและศาลาปฏิบัติธรรม เปนสวนปากลางกรุง และศาลา
ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนจะไดมาศึกษาและปฏิบัติธรรมในเทศกาลสำคัญในพระพุทธ
ศาสนา จึงนับไดวาพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)  เปนพระเถระที่ได
บำเพ็ญประโยชนท้ังอัตตประโยชนคือประโยชนตนและปรหิตประโยชนคือประโยชนเพื่อผูอื่น 
 

 ในนามของคณะสงฆวัดมัชฌันติการาม ขอถวายความอาลัยแดพระเดชพระคุณ  

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ขออำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและบุญบารมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายท้ังปวงในสากลพิภพ จงรวมกันเปนตบะเปนเดชะ
เปนพลวะปจจัย อำนวยวิบากสมบัติขอพระเดชพระคุณ ฯ จงไดเสวยอิฏฐวิบูลยมนูญผลใน
สัมปรายภพ เทอญ 

 

 

คณะสงฆและอุบาสกอุบาสิกา 
วัดมัชฌันติการาม 



๒๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณในความทรงจำ 
 
 
 

 สำนักนารีพรต วัดมัชฌันติการาม เกิดข้ึนจากมีผูบริจาคที่ดินเพ่ือสรางสำนักแมชีขึ้น
ประมาณปพุทธศักราช ๒๔๘๖ สมัยนั้นพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เปน 
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม เปนประธานหาปจจัยในการสรางเสนาสนะสำนัก
แมช ีตอมาไดเรียกชื่อวา “สำนักนารีพรต” ไดมีผูมีจิตศรัทธาสรางศาลาการเปรียญ กุฏิที่พัก
สำหรับแมชีขึ้นหลายหลัง 
 ยคุสมยัตอมามีแมชีเขามาพักพาอาศัยมาโดยตลอด ยคุแรกมีแมชีเงิน เจริญทรพัยเปน 
หัวหนาแมชี ระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๒๓ จากนั้นแมชีลูกจันทร อ่ิมประมูล ไดรับแตงตั้ง
เปนหัวหนาสำนักนารีพรต ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑ แมชีทิพยวรรณ สีมวง เปน
หัวหนาแมชใีนยุคตอมา และแมชสีรุางค แสวงศิลปะชยั ไดรบัแตงตัง้ใหเปนหวัหนาสำนกันารพีรต 
ในยุคท่ีพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาส 
 แมชีไดรูจักกับพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญโญ) เมื่อตอนท่ีไดมา
บวชเปนแมชีเพื่อนเรียนนักธรรมหองเดียวกัน ทานเปนสามเณรท่ีพูดนอย ย้ิมเกง จึงเปนมิตร
กับทุกคน เม่ือเรียนจบนักธรรมชั้นเอกแลวก็แทบจะไมไดพบกันเลย  
 จนกระทั่งปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ ทานไดพาโยมแมอุปถัมภของทานคือแมชีลูกจันทร  
อิ่มประมูล อายุ ๙๐ ป ไปฝากใหชวยดูแล ซ่ึงตอนนั้นไดไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดปาอุดมสมพร 
จังหวัดสกลนคร 
 ตนป พ.ศ. ๒๕๔๖ โยมแมของทานเสียชีวิต ทานจึงชวนใหกลับวัดมัชฌันติการาม 
เพื่อชวยกันพัฒนาสำนักแมชีนารีพรตเรื่อยมา 
 ขอใหดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) จงสถิต
อยู ณ สุคติภูม ิเขาสูความสงบที่ยั่งยืนดวยเทอญ 

 

ดวยความเคารพ 

แมชีสุรางค  แสวงศิลปะชัย 
สำนักนารีพรต วัดมัชฌันติการาม 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๒๗

ขอถวายความอาลัย 
 
 
 

 พระพุทธิสารโสภณ, (เดช กตปฺุโ)., รศ.ดร.น.ธ.เอก ป.ธ. ๓ ศน.บ. M.A.,Ph.D.) 

อดีตเจาอาวาสวัดมชัฌันตกิาราม แขวงวงศสวาง เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร พระพทุธสิารโสภณ 

(เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ไดถึงแกมรณภาพดวยอาการสงบเมื่อวันท่ี 
๖ กันยายน ๒๕๖๔ ยังความโศกเศรา เสียใจ อาลัยอาวรณใหเกิดแกคณะสงฆตลอดจนถึง 
คณะศิษยานศุษิย ผูที่มีความเคารพนับถือและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เปนที่นาเสียใจอยาง
ยิ่งตอการมรณภาพของพระเดชพระคณุ ฯ และเปนท่ีนาเสียดายพระเถระผูใหญที่ควรเคารพ
นับถือกราบไหวบูชา ถือวาเปนการสูญเสียบุคลากรทางศาสนาอีกคร้ัง แตเม่ือมาพิจารณาถึง
หลักสัจธรรมที่วา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา” สังขารทั้งหลายไมเท่ียง เม่ือมีการเกิดข้ึน ก็มีการ
ตั้งอยูในชั่วระยะหนึ่ง และแตกสลายไปในท่ีสุด แมวาเราจะรูวาความตายเปนเร่ืองปกติ
ธรรมดาของมนุษยที่เกิดมาในโลกนี้ แตเพราะทานเปนท่ีเคารพศรัทธาและไดทำคุณูปการให
กับพระพุทธศาสนาตลอดจนบุคคลทั่วไปไว ไดจากไปอยางไมมีวันกลับยอมเปนธรรมดาท่ีจะ
เสียดาย อาลัย นอมรำลึกนึกถึงพระเดชพระคณุ ฯ การจากไปของพระเดชพระคณุ ฯ เปนการ
จากไปเฉพาะรางกายเทาน้ัน แตผลงาน คุณงามความดีที่พระเดชพระคุณ ฯ ไดสะสมมา  
ปรากฏเปนที่ประจักษชัดเจนแกพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
 

 ดังน้ัน พระเดชพระคุณ ฯ ไดละสังขารก็เพียงรางกาย สวนความดีและคุณธรรมท่ี
พระเดชพระคุณ ฯ ไดบำเพ็ญไวมิได สูญสลายไปกับสังขาร ยังคงสถิตอยูในใจของ
พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถตลอดไป ขอแสดงความไวอาลัยดวยความเคารพ 

อยางสูง 
 

 

นายโกศล สุนทรพฤกษ 
ผูอำนวยการเขตบางซื่อ 

 



๒๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ขอถวายความอาลัย 
 
 
 

 ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร.น.ธ.เอก ป.ธ.๓,Ph.D.  

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ไดละสังขารถึงแกมรณภาพดวยอาการอันสงบ เม่ือวันท่ี ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔ อายุ ๗๑ ป พรรษา ๕๐ ทานเจาคุณเปนพระผูมีศรัทธาม่ันคงย่ิงใน 
คุณพระรัตนตรัย เปนพระปฏิบัติด ีปฏิบัติชอบ เปนผูมีศีลจารวัตรอันงดงาม เครงครัดปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย มีปฏิปทานาเส่ือมใส มีวิถีชีวิตความเปนอยูสมถะเรียบงาย เปยมดวย
พรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุธรรม เปนทั้งนักปกครอง นักบริหาร นักการศึกษาและ 
นักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน มีผลงานปรากฏเปนที่ประจักษแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทานเจาคุณ 

ไดละสังขารก็เพียงรางกาย สวนความดีและคุณธรรมท่ีทานเจาคุณไดบำเพ็ญไวมิไดสูญสลาย
ไปกับสังขาร ยังคงสถิตอยูในจิตใจของพุทธศาสนิกชนท้ังบรรพชิตและพุทธบริษัท 
 

 ขออานุภาพแหงพระไตรสรณคมณ และบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทานเจาคุณ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร. ไดบำเพ็ญมาแลว ตลอดจนท่ีคณะสงฆ  
ศิษยานุศิษย ญาติมิตร ทานท่ีเคารพนับถือ ไดอุทิศถวายใหจงมารวมเปนตบะ เปนพลวปจจัย
หนุนนำตามสงใหดวงวิญญาณของทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร. 
ไปสูสุคติสัมปรายภพ สมตามเจตนาปรารภจงทุกประการ 
 

 

 

ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๒๙

ขอถวายความอาลัย 
 
 
 

 การถึงแกมรณภาพของทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ ( เดช กตปฺุโ)  

รศ.,ดร.น.ธ.เอก ป.ธ.๓,Ph.D. อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม นับเปนการสูญเสียพระ 
นักวิชาการ นักบริหารและนักปกครองที่เปนกำลังสำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศของคณะสงฆไทยอีกรูปหนึ่ง อยางไรก็ตาม การถึงแกมรณภาพของ
ทานเจาคุณเปนเพียงการส้ินไปของรูปกายภายนอกเทาน้ัน แตคุณงามความดีและปฏิปทา 
อันดีงาม ตลอดจนคำสอนของทานแกศิษยานุศิษยยังคงดำรงอยู อีกทั้งการมรณภาพของทาน 
ถือเปนสื่อการอบรมส่ังสอนแกศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใหพึงระลึกอยูเสมอวา  
ไมควรประมาทในชีวิต รางกายของคนเรานั้นมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีเกิดขึ้น ตั้งอยูและ
ดับไปเปนธรรมดา ดังนั้น เราทานท้ังหลายควรเรงสรางความดี ละเวนความชั่ว ทำจิตใจให
ผองใส 
 

 ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลผลบุญคุณงามความดีที่ทานเจาคุณ
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร. ไดบำเพ็ญมาดวยดีตลอดชีวิต รวมทั้งผลแหง
ทักษิณานุปทานของทานท้ังหลายซึ่งนอมบำเพ็ญถวายมาตั้งแตตน จงสำเร็จผลดังเจตนารมณ
ทุกประการ เทอญ ฯ  
 

 

  

ศาสตราจารย ดร. สุชาติ  เซ่ียงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 



๓๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ขอถวายความอาลัย 
 
 
 

 การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องปกติธรรมดาของทุกชีวิต เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ
ตามหลักของพระไตรลักษณ ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) รศ.,ดร.  
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการามก็อยูในหลักธรรมแหงความจริงน้ีเชนกัน การละสังขารของ
ทานเจาคุณนำมาซึ่งความเสียดายอาลัยรักสูคณะสงฆ ศิษยานุศิษย ญาติมิตรที่มีความเคารพ
นับถอืในทานเจาคุณทกุคน เม่ือคร้ังทานยังมีชวีติอยูน้ัน ทานไดสรางคณุปูการตอพระพทุธศาสนา 
และคณะสงฆไทยอยางมาก ไดเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในและตางประเทศ รับภาระสำคัญ
ในการบริหาร จัดการ ดูแลบำรุงรักษาพัฒนาอารามและศาสนสมบัติในกำกับใหเจริญวัฒนา
กาวหนา มีระเบียบ มั่นคง มีศักยภาพท่ีเอื้ออำนวยคุณประโยชนตอประชาชน ชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่อง อยางเหมาะสมและดีงามย่ิง ทำใหวัดเปนศูนยกลางในการรวมน้ำใจของ
พุทธศาสนิกชนและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ปกครองดูแลใหบรรพชิตและ
คฤหัสถท่ีมีอยูปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดวยดี เปนธุระและใหความสำคัญในการศึกษาอบรม
และส่ังสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนใหความสะดวก
ตามสมควรในการบำเพ็ญกุศลตาง ๆ บริหารจัดการวัดใหเอื้อหรือเกื้อกูลตอการประพฤติและ
การปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักสัปปายะในพระพุทธศาสนา และการมีสวนรวมจากทุกฝายดังที่
ปรากฏความสำเร็จเปนที่ประจักษในโครงการสรางสวนปากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม  
ใหเปน “รมณียสถาน” 
 

 ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย คุณธรรมความดีและทักษิณานุปทานท่ี 
พุทธบริษัท ศิษยานุศิษย ผูเคารพนับถือตั้งจิตอุทิศถวาย จงสำเร็จเปนปตตานุโมทนามัยแด
ทานเจาคุณสมดังมโนปณิธานในท่ีสุดเทอญ 

 

  

รองศาสตราจารย ดร. สันชัย  อินทพิชัย 
ที่ปรึกษาอธกิารบดีดานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสด ุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๓๑

ขอกราบนมัสการดวยความเคารพและอาลัยยิ่ง 
 
 
 

 หลวงพอทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) หรือท่ีคณะเราเรียกขาน
ทานวา “หลวงพอวัดนอย” ในความรูสึกจากท่ีไดพบปะกบัทานมาเปนเวลาพอสมควร คณะเรา 
เห็นพองตองกันวาทานคือพระสงฆสาวกที่แทจริงองคหน่ึงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   
เพราะวานอกจากจะเปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยางยิ่งแลว ทานยังเปนครูบาอาจารยสงฆ
ระดับสูงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนพระนักพัฒนา สรางความเจริญรุงเรือง
มั่นคงใหแกวัดมัชฌันติการาม ตลอดจนชุมชนใกลเคียง และอื่น ๆ อีกเกินบรรยาย ถึงแม
คณะเราอาจจะไมไดสนิทสนมกับทานมากมายนัก ก็ยังมีความรูสึกตลอดมาวาท้ัง ๆ ที่ไมใช
ญาติแตทานเปนย่ิงกวาญาติ โดยทานใหความรักความเมตตาอบอุนแกคณะเราอยางสูง เชน
เดียวกับที่ทานไดมอบใหทุก ๆ คนเสมอหนากัน คุณความดีของทานคณะเราขอนอมรับไว 
และจะประทับตราตรึงอยูในความทรงจำรำลึกของพวกเราทุกคนตลอดไปอยางไมมีวัน
ลืมเลือนได 
  

 คงไมมสีิง่ใดทีค่ณะเราจะตอบแทนพระคุณ นอกจากจะพยายามประพฤตดิปีฏบิตัชิอบ  
ดำเนินรอยตามแนวทางของหลวงพอ เพ่ือถวายเปนเคร่ืองสักการะพระคุณ และเพ่ือเปน
เครื่องบูชาอันสูงสุดตลอดไป 
 

 หากมีสิ่งหน่ึงประการใดที่คณะเราผิดพลาดบกพรอง หรือประมาทพลาดพลั้ง จะเปน
ดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประการใด ๆ ก็ด ีจะดวยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม   
คณะเราขอกราบนมัสการขออโหสิกรรมมา ณ โอกาสนี้ดวยความรักและเคารพยิ่ง 
 

 

คณะของคุณยายบุษบา ศิรมลพิวัฒน และบุตรหลาน                                
นายอมร ไชยยงค (ทนายความ)                                          

รศ.ฉวีวรรณ คูหาภินันทน 



๓๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

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 

 

 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๓๓

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.  



๓๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 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 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือที่ชาวบานมักจะ
เรียกกันวา “วัดนอยวงศสวาง” เปนวัดเกาแกท่ีมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  
ในอดีตอยูในสวนผลไมของชาวบาน เปนวัดปาท่ีไมคอยมีพระภิกษุอยูจำพรรษามากนัก 
จนกระท่ังหลวงปูออน าณเตโช ภายหลังไดรับแตงตั้งสมณศักด์ิเปนพระครูวิจิตรธรรมสาร 
ไดมาเปนเจาอาวาสและไดพัฒนาวัดจนมีศาสนวัตถุ อุโบสถ วิหาร ศาลา เพื่อใชเปนที่
ประกอบศาสนกิจและเปนสถานท่ีสำหรับทำบุญของพุทธศาสนิกชน จากนั้นก็มีพระเถระเขามา
เปนเจาอาวาสอีกหลายรูป 
 

 จนกระทั่งในยุคท่ีพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เขามาดำรงตำแหนงเจาอาวาส 
ก็ไดพัฒนาวัดอยางตอเนื่อง ไดซ้ือที่ดินขยายวัดออกไปทางทิศตะวันออกของวัด จากน้ันก็มี
การสรางสวนปาเพ่ือใชเปนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และสรางศาลาปฏิบัติธรรม  
แมจะยังไมแลวเสร็จ คณะสงฆและพุทธศาสนิกชนวัดมัชฌันติการามก็ไดต้ังชื่อศาลาแหงน้ีวา 
“ศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ” เพ่ือเปนอนุสรณแดพระเดชพระคุณ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสที่ไดละสังขารมรณภาพเมื่อวันที่ ๖ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และศาลาแหงน้ีก็ไดใชคร้ังแรกดวยใชเปนท่ีต้ังสรีระสังขารของ 
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ตั้งศพบำเพ็ญกุศลมาต้ังแตวันน้ันและมีกำหนดพิธี 
พระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานท่ีคือบริเวณดานหนาศาลา
ปฏิบัติธรรม โดยใชเมรุชั่วคราว  
 

 ในการจัดทำหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธิสารโสภณ  

(เดช กตปฺุโ) นั้น คณะสงฆพรอมดวยอุบาสกอุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม ไดมีมติใหทำ
หนังสืออนุสรณพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดวยเวลาที่จำกัด ในการหาขอมูลน้ันจึงตองอาศัย
ความทรงจำจากพระเถรานเุถระ ตลอดจนศิษยเกาทีเ่คยเขามาอยูจำพรรษาท่ีวดัมัชฌันตกิาราม 
สอบถามขอมูลเพ่ือเชื่อมตอจากอดีตมาถึงปจจุบัน เรียกวา “ไมลืมของเกา ไมเมาของใหม” 
นำเรื่องราวมารอยเรียง จนกลายเปนหนังสือเลมนี ้



๓๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 ในดานขอมูลตาง ๆ ตองขอขอบพระคุณเจาของขอมูล และขอบคุณกองบรรณาธิการ
ทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังภาพและเอกสาร และขอบพระคุณ  

คณะที่ปรึกษาที่ไดตรวจสอบแกไข ปรับแก ใหคำแนะนำ พรอมท้ังใหคำปรึกษาเพื่อใหได
ขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณมากที่สุด ดวยความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ จนทำใหหนังสือ
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)  สำเร็จลุลวงไปดวยด ี
 

 คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทาน หวังวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชน  
ไมมากก็นอย หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

คณะผูจัดทำ 
 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๓๗

ประวัติวัดมัชฌันติการาม 
 

 

 

 วัดมัชฌันติการามสมัยกอนมีช่ือเปนทางการวา “วัดนอยบางเขน แขวงกรุงเทพฯ” 
สมัยกอนอยูในเขตบางเขน ชาวบานนิยมเรียกสั้น ๆ วา “วัดนอย” เปนวัดราษฎร หนาวัดติด
กับคลองบางเขนใหมโดยมีซอยวงศสวาง ๑๑ เปนเขตแยกวัดกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  
ซ่ึงอยูคนละฝงซอย เลขที่วัด ๑๐๒ วัดมัชฌันติการาม ถนนวงศสวาง  แขวงวงศสวาง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 

 เจาจอมมารดาเท่ียง ผูไดใหการอุปถัมภในการสรางวัดนอยบางเขน เร่ิมตนนั้นไม
ทราบแนชัดวาสรางในสมัยใด มีผู สันนิษฐานวาสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
เจาจอมมารดาเที่ยง เจาจอมมารดาในรัชกาลที ่๔ ทรงเขามาอุปถัมภในปพุทธศักราช ๒๔๑๗ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา 
“วัดมัชฌันติการาม” เพื่อเปนอนุสรณแด เจาจอมมารดาเที่ยง ผูทรงอุปถัมภตอการสรางวัด 



๓๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เปนวัดเกาสรางมาเมื่อใดไมมีประวัติปรากฏชัดเจนจึง
ยากที่จะทราบประวัติความเปนมาที่ถูกตอง จากการเลาสูกันมาของคนในทองถิ่น ประกอบกับ
หลักฐานท่ีพอจะรวบรวมไดในปจจุบันคือ วัดนี้เร่ิมสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เปน
วัดปาที่ลอมไปดวยสวนทุเรียน สวนกลวย สวนหมาก สวนสม ในสมัยนั้นยังไมมีช่ืออยางเปน
ทางการ แตเปนสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ของพระธุดงคท่ีผานไปมา มีพระสงฆอยู
จำพรรษาบาง ไมมีบาง 

 จนมาถึงพุทธศักราช ๒๔๑๗ เจาจอมมารดาเที่ยง เจาจอมมารดาในรัชกาลที ่๔ เปน
องคอุปถัมภในการกอสรางศาสนวัตถุตาง ๆ เพื่อจะใหเปนวัดท่ีถูกตองตามพระธรรมวินัยและ
กฎหมายบานเมือง การสรางวดัไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตสมัยนี ้
 

 จากปพุทธศักราช ๒๔๑๗ พระครูธรรมสารวิจิตร (หลวงปูออน ญาณเตโช) 
เจาอาวาสรูปแรก ไดกอสรางศาสนวัตถุ และสรางอุโบสถจนสำเร็จ และไดดำเนินการเพื่อ 
ขอผูกพัทธสีมา ดังขอความท่ีปรากฏตามเอกสารจากกระทรวงธรรมการ ที่ ๒๗๑/๘๑๓๒  

ลงวันที ่๑๓ เดือนกุมภาพันธ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) มีใจความวา ขาพระพุทธเจาพระยา
วุฒิการบด ีขอประทานกราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ทราบฝาพระบาท 
ดวยพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีรับสั่งแก



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๓๙

ขาพระพุทธเจาวา เจาจอมมารดาเท่ียงมีใจศรัทธาไดกอสรางอุโบสถข้ึนไวท่ีวัดนอยบางเขน
กรุงเทพฯ โดยกวาง ๘ วา ยาว ๑๓ วา ยังไมไดผูกพัทธสีมา เจาจอมมารดาเที่ยงขอรับ  
พระราชทานพระบรมราชานุญาตท่ีผูกพัทธสีมาท่ีอุโบสถรายนี้ น้ัน ถามีโอกาสอันควร   
ขอฝาพระบาทไดโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท จะควร
ประการใดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ลงชื่อพระยา
วุฒิการบด ี



๔๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 อุโบสถไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีบันทึกตามราชกิจจานุเบกษาลงวันที ่ 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 เจาจอมมารดาเท่ียง   
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเอกสารในราชกิจจานุเบกษา ดังน้ี 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๔๑

 ในการผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดมัชฌันติการาม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา  
วชิรญาณวโรรส ทรงรับเปนพระธุระในการผูกพัทธสีมา และวัดมัชฌันติการามก็มีพระสงฆอยู
จำพรรษาตลอดมา สวนเจาอาวาสก็มาจากหลายวัด บางรูปมาอยูไมนาน จนกระทั่งพระครู
วิจิตรธรรมสาร (วิสุธรรม) เจาอาวาสรูปท่ี ๗ เปนเจาอาวาสจากปพุทธศักราช ๒๔๘๗ จนถึง  
ปพุทธศักราช ๒๕๔๐ วัดมัชฌันติการาม จึงไดมีการพัฒนาท้ังดานพระปริยัติธรรม และสง
พระภกิษุสามเณรไปเรยีนแผนกปรยัิตสิามญัในโรงเรียนตาง ๆ เชน วัดสมัพนัธวงศ วัดมกฏุกษตัรยิาราม 
และเขาศึกษาระดับปริญญาตรีที่สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนเิวศวิหาร 

โบสถเกา 

  สวนการอุปถัมภวัดนั้น เมื่อสิ้นบุญเจาจอมมารดาเที่ยงแลว ก็มีเจาจอมมารดาแสร 
พระบรมวงศเธอพระองคเจา อภันตรีปชาและจางวางตุมเปนผูใหการอุปถัมภสืบตอ ๆ กันมา
ตามลำดับจนมาถึงประชาชนทั่วไปใหการอุปถัมภดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน เนื่องจากสมัย
กอนการคมนาคมเหมือนในปจจุบันเม่ือเจานายจะเสด็จไปทางน้ำ เจาจอมมารดาเท่ียงก็เชน
เดียวกัน รวมทั้งเจานายองคอื่น ๆ เม่ือเสด็จมาวัดมัชฌันติการามก็เสด็จมาทางเรือ โดยอาศัย
คลองบางเขนใหม ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกของวัด จึงเปนท่ีมาของการสรางอุโบสถหันหนาไป
ทางทิศตะวันตก 



๔๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 การตั้งชื่อวัดนั้นก็เนื่องมาจาก เจาจอมมารดาเที่ยงเปนผูอุปถัมภ ในรัชกาลท่ี ๕ จึง
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “มัชฌันติการาม” ตามชื่อของผูอุปถัมภในการสรางวัด คือ 
“มชัฌันติก” และอารามซ่ึงแปลตามตวัวา “เท่ียง” และ “วัด” เม่ือรวมกนัจึงแปลไดวา “วัดของ 
เจาจอมมารดาเท่ียง” คนสวนมากชอบเรียกวา วัดนอย เพราะงายตอการออกเสียงกวาคำวา 
วัดมัชฌันติการาม สันนิษฐานวาการเรียกวัดนอยนี ้เพราะเปนวัดของเจาจอมมารดาในรัชกาล
ท่ี ๔ ซ่ึงใหการอุปถัมภ ชาวบานท่ัวไปถือวา เปนนางสนม เพ่ือใหเขาใจงายคูกับวัดหลวง   
ซ่ึงเปนวัดของภรรยาหลวงใหการอุปถัมภเชนเดียวกัน (อยูในซอยถัดไป ปจจุบันวัดหลวงไมม ี
ศาสนสถานอยูแลวเหลอืแตทีด่นิของวัด ซ่ึงสำนกังานศาสนสมบัต ิสำนักงานพุทธศาสนาแหงชาต ิ
เปนผูดูแลอยู) เน่ืองจากการคมนาคมไมสะดวกในสมัยกอน จึงมีพระอยูจำพรรษาไมกี่รูปตอง
ไปนิมนตพระจากวัดอื่นมาอยูจำพรรษา เชน วัดราชาธิวาส วัดปทุมวนาราม วัดราชบพิธ และ
วัดบวรนิเวศวิหาร จนตอมามีการตัดถนนวงศสวาง ผานดานหลังวัด ทางวัดพรอมดวยอุบาสก
อุบาสิกา มีลุงแมน-ปาทองใบ ใบสน และราษฎรผูมีจิตศรัทธา ชวยกันบริจาคที่ดินตัดถนน



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๔๓

เขาวัดในสมัย พระครูวิจิตรธรรมสาร (อดีตเจาอาวาสรูปที่ ๗) วันท่ีตั้งวัด พ.ศ. ๒๔๑๗ วันท่ี
รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๕๐ เปนวัดราษฏร สังกัดคณะสงฆธรรมยุต 

 หลังจากน้ันทางวัดไดขออนุญาตเปดโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและ
บาลีข้ึน โดยเปนสาขาของวัดบวรนิเวศวิหาร จึงเปนเหตุใหมีพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษา
เลาเรียนเปนจำนวนมาก ในแตละปมีพระภิกษุสามเณรสอบไดทั้งนักธรรมและบาลีเปน  
จำนวนมาก จนไดรับการยกยองจากพระเถรานุเถระชั้นผูใหญตลอดมา ตอมาไดต้ังเปน  
สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม โดยมีรายนามครูใหญสำนักศาสนศึกษา (เทาที่พอจะ  
สืบประวัติได) ดังน้ี 
 ๑. พระมหาสงัด สีดาหาว ป.ธ. ๕ 

 ๒. พระมหาอิสระ  ภูผาแนบ  ป.ธ. ๓ 

 ๓. พระมหาวุฒิกร  กาจฺโน 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 



๔๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 การดำเนินจัดการเรียนการสอนของสำนักศาสนศึกษา ฯ น้ัน ม ี๒ แผนกคือ แผนก
นักธรรมและแผนกบาลี มีพระภิกษุสามเณรเขาสอบธรรมสนามหลวง  และสอบบาลี
สนามหลวง และสอบไดทุกป ศิษยเกาวัดมัชฌันติการามจำนวนหน่ึงเม่ือสำเร็จการศึกษาแลว
ไดยายกลับไปยังสำนักเดิม ไดรับการแตงต้ังเปนเจาคณะพระสังฆาธิการจำนวนหลายรูป 
ปจจุบันท่ียังดำรงตำแหนงเจาคณะจังหวัด คือพระราชปริยัติวิมล (สายัณห ปฺญาวชิโร)    
วัดมิ่งเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จตฺตภโย) 
วัดปาสุทธาวาส เจาคณะจังหวัดสกลนคร พระครูสิริวินัยวัฒน (ทองใบ สิริจนฺโท)   

วัดหลวงสุมังคลาราม เจาคณะอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต) เจาอาวาสวัดศาลาลอย นครราชสีมา อดีต
เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันเปนท่ีปรึกษาเจาคณะจังหวัด  
 

 นอกจากนัน้สำนักศาสนศกึษาวดัมชัฌนัตกิาราม ยงัไดสรางบคุลากรทีม่คีวามสามารถ 
เปนนักวิชาการ เชน ศาสตราจารย ดร.ประยงค แสนบุราณ เปนตน 
  

 สมัยกอนวัดมัชฌันติการาม โดยความเมตตาของพระครูวิจิตรธรรมสาร (วิสุธรรม) 
อดีตเจาอาวาส ไดใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรที่เดินทางเขามาศึกษา
พระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรม แผนกบาลี และสภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร  ศษิยเกาทานหนึ่งเลาใหฟงวา สมัยนั้นท่ีพักก็อยูตามศาลา อยูใต
ตนไมก็ม ี เพราะมีจำนวนพระภิกษุสามเณรถึงรอยกวารูป แตกุฏิมีจำกัด หลวงพอเจาอาวาส
ทานมีเมตตาใครมาขอพักพาอาศัยเพื่อเรียนหนังสือ ทานรับไวหมด แตใหหาที่อยูกันเอง  
 

 ในยุคของพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาสก็ไดสานตองานของ
อดีตเจาอาวาส โดยไดใหท่ีพักแกพระภิกษุสามเณรท่ีเขามาศึกษาเลาเรียน ยังสนับสนุนให
ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป ก็ยัง
ชวยสนับสนุนหาทุนการศึกษาสงไปศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ จนมีพระภิกษุ
เรียนจบระดับปริญญาเอกจำนวนหลายรูป 
 

 นับไดวาสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ในอดีตไดสรางบุคลากรท่ีสำคัญตอ
พระพุทธศาสนา และประเทศชาติ แมในปจจุบันก็มีพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษาพระปริยัติ
อยางตอเน่ือง มีผูสอบไดเปรียญธรรมเกือบทุกป  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๔๕

 ปจจุบันวัดมัชฌันติการาม มีที่ดินวัดโฉนดเลขท่ี ๗๕๔๖๕ เดิมมีเน้ือที่ท้ังหมด ๑๙ ไร 
๒ งาน ๗๐ ตารางวา ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมีคุณแมอำพันธ (นอย) - คุณพิไลลักษณ 
นาคเจริญ และคุณสมพงษ ทองท่ัว ถวายที่ดินเพิ่มอีก ๑ งาน ๑๙ ตารางวา รวมทั้งท่ีดินที่วัด
มีโครงการจะซื้อตอออกไปอีกเพื่อทำสวนปฏิบัติธรรม ปจจุบันวัดมีเน้ือที่โดยประมาณ ๒๔ ไร 
จำแนกเปนดังนี ้
 

 ๑. ยกใหสรางโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ๔ ไร ๔ ตารางวา 
 ๒. สรางสำนักนารีพรตวัดมัชฌันติการาม ๒ ไร ๒ งาน 
 ๓. นอกน้ันเปนเน้ือที่เขตพุทธาวาส สังฆาวาส ฌาปนสถาน และสวนปาปฏิบัติธรรม 
 

วัดมัชฌันติการามมีอาณาเขต ดังนี ้
 - ทิศเหนือติดกับรั้วสวนของคุณโยมกลิ้ง-ชิต เนียมประเสริฐ 
 - ทิศตะวันออกติดกับกำแพงบานแสงระว ี
 - ทิศตะวันตกจรดริมคลองบางเขนใหม 
 - ทิศใตติดกับกำแพงซอยโภคามหาศาลและโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 



๔๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ทำเนียบเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
วัดมัชฌันติการามมีเจาอาวาสปกครองมาแลว ๙ รูป ดังนี ้
 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. พระครชูม (มาจากวดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร) พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕ 

 ๖. พระอาจารยคำภา พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๖ 

 ๗. พระครวิูจติรธรรมสาร (วสิธุรรม 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. พระราชธีรสารมุน ี(เท่ียง ปภาคโม) ป.ธ. ๓, น.ธ. เอก  
  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  
  รักษาการแทนเจาอาวาส  ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ - ปจจุบัน 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๔๗

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 

 



๔๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ชาติกำเนิด 
 นามเดิม เดช นามสกุล ศาลา เกิดวันอังคารที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๓  ปขาล 
 ที่บานสมดี ตำบลเปา อำเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธาน ีบิดาชื่อ นายทอก ศาลา มารดาชื่อ นางใบ ศาลา 
 

 มีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันท้ังหมด ๖ คน คือ   
 ๑.  แมชีสมัย  เกงคำใบ (เสียชีวิตแลว) 
 ๒.  นางมุด  แสนสุภา 
 ๓.  นางนารถ  ศาลา 
 ๔.  นางตอง  ศาลา  (เสียชีวิตแลว) 
 ๕.  พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) (ศาลา)  (เสียชีวิตแลว) 
 ๖.  นายโสม  ศาลา   (เสียชีวิตแลว) 
 

ชีวิตฆราวาส 
 เด็กชายเดช ศาลา เกิดท่ี บานสมดี ตำบลเปา อำเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี พอทานอายุได ๔ ขวบ พอและแมไดพาทาน พรอมพี่นอง อพยพมาอยูท่ี   
บานหนองบัวสิม อำเภอคำตระกลา จังหวัดสกลนคร ตอมาแมไดเสียชีวิต พอเลยจะพากลับ
อุบลราชธาน ีแตไดแวะพักท่ีอำเภอพังโคน แตลูก ๆ ไมอยากกลับอุบลราชธาน ี เลยพากันต้ัง
หลักปกฐานที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
 ตอมา เด็กชายเดช ศาลา ไดเขารับการศึกษาที่โรงเรียนจำปาสามัคคีวิทยา (ปจจุบัน
ชื่อ โรงเรียนพังโคนจำปาสามัคคีวิทยา) จนจบประถมศึกษาปที ่๔ ในป พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 และไดออกมาทำนา ทำไร เล้ียงวัว เล้ียงควาย ชวยบิดามารดา ซ่ึงในชวงเชา ๆ ของ
ทุกวันจะมีพระมารับบิณฑบาตที่หนาบานเปนประจำ จนอายุ ๑๓ ป อยูมาวันหนึ่ง พี่สาวคือ
นางมุด จึงมีความคิดวา จะใหนองชายไปบวชอยูกับหลวงปูคำ ที่วัดศรีจำปาชนบท จึงไดลอง
ถามหลวงปูวา จะฝากใหนองชายไปบวชเรียนดวยไดไหม ทานก็รับปาก (ได) จึงไดพาเด็กชาย
เดช ไปบวชเปนสามเณร ซ่ึงในชวงแรก ๆ ทานใหเปนผาขาวกอน แลวจึงบวชเปนสามเณร   

บิดา นายทอก ศาลา 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๔๙

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

 ตอมามีหลวงปูเก่ิง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสวางแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ทานมาเห็นสามเณรเดช ศาลา ดูแลวนาเอน็ด ู(คอืเปนตาฮกัแท) เลยขอให
ไปอยูท่ีวัดดวย ซ่ึงตอนน้ันทานกำลังกอสรางโบสถ อยูไปสักพักใหญ สามเณรเดช ศาลา ก็เกิด
อยากศึกษาตอ อยากไปเรียนที่กรุงเทพฯ อยากไปอยูกับหลวงพอกวาง (พระมหาวุฒิกรณ   
กาฺจโน) แตหลวงปูเกิ่ง ทานบอกวา ยังเปนสามเณรอยู พอไปแลวจะไมมีขาวฉันนะ   
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 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
เปนพระกรรมวาจาจารย พระครูวิทิตคุณาภรณ (เกิ่ง วิทิโต) วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปนพระอนุสาวนาจารย 



๕๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๕๑



๕๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

การศึกษาทางโลก 
พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จช้ันประถมศึกษาปที ่๔  

  โรงเรียนจำปาสามัคคีวิทยา อำเภอพังโคน  
  จังหวัดสกลนคร 
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จช้ันประถมศึกษาปที ่๗  

   โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม  
   กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ สำเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม  
   กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๖  สำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตร ีศาสนศาตรบณัฑิต สาขาวชิาศาสนาและปรชัญา 
   คณะศาสนาและปรชัญา (ศน.บ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวทิยาลยั ปจจุบนั  
   คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๐  สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท (M.A.) คณะศึกษาศาสตร จากมหาวทิยาลัย  
   ปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
พ.ศ. ๒๕๓๗  สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (Ph.D) คณะศึกษาศาสตร จากมหาวทิยาลัย  
   ปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

การศึกษาทางธรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๒  สอบไลไดนกัธรรมชัน้เอก สำนกัเรียนวดับวรนเิวศวหิาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๑  สอบไลได ป.ธ. ๓ สำนักเรียนคณะจังหวดัรอยเอ็ด วดัม่ิงเมอืง จงัหวดัรอยเอ็ด 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๕๓

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



๕๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

- การฝกอบรม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผานหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูต ไปตางประเทศ รุนที ่๓ (ธรรมยุต) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผานหลักสูตรการอบรมผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสงฆ รุนท่ี ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง พระอุปชฌาย   

พ.ศ. ๒๕๕๘  ใบประกาศนียบัตร ครูสมาธ ิ “Basic Meditation Teacher Diphoma” จาก  
   สถาบันพลังจิตตานุภาพ คุรุสาสมาธิ รุนท่ีสอง 

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



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๕๕

- งานดานการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๑๔   เปนครูพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม  
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๔  เปนเจาสำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๔  เปนผู ใหการสนับสนุนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   
    โรงเรยีนวัดมัชฌันติการาม 
 

- งานการศึกษาและเผยแพร 
พ.ศ. ๒๕๑๔  เปนครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม 
พ.ศ. ๒๕๔๐  เปนเจาสำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม 
พ.ศ. ๒๕๔๕  เปนพระธรรมทูตไปตางประเทศ รุนท่ี ๓ สายประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  
พ.ศ. ๒๕๔๘  เปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
   วัดบวรนิเวศวิหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๑  เปนรองอธิการบด ีฝายกจิการตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
   วัดบวรนิเวศวิหาร  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดรับตำแหนงทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารยพิเศษ สาขาการบริหาร  
   การศึกษา” จากมหาวิทยาลัย BOBHISASTRA UNIVERSETY FL. USA (BOU)   

   รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ไดรับหมายรับสั่งที ่๗๘๒๖  

   “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน  
   ผาพระกฐิน ให นายภูวิช ปญญาสิทธ์ิ  
   เพื่อเชิญไปทอดถวายยังท่ีชุมนุมสงฆ  
   ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง  
   เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  
   จากสำนักพระราชวัง 



๕๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ดานเผยแผ  
 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเจาอาวาสนักพัฒนา กลาวคือ หลังจาก  
ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสแลวไดพัฒนาวัดมัชฌันติการามในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน
เสนาสนะตาง ๆ ทั้งกำแพงรอบวัด กำแพงรอบอุโบสถ เตาเผาศพไรมลพิษ กุฏิรับรอง  
พระภิกษุสามเณร เปนประธานในการจัดซ้ือท่ีดินถวายวัดเ พ่ือทำสวนปฏิบัติธรรม   
จัดระเบียบการศึกษาของสำนักเรียนใหม จัดระเบียบการปกครองวัดใหม สงเสริมพระภิกษุ
สามเณรใหไดรับการศึกษาสูงขึ้น ทั้งทางโลกและทางธรรม จัดใหมีการเผยแผธรรมทางสถานี
วิทยุในนามของวัดเปนประจำทุกวัน (ปจจุบันไมมีการจัดเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุแลว)   
จัดใหมีหองปฏิบัติธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย จัดใหมีการฟงธรรมพระกรรมฐานทุก ๆ วันท่ี 
๒๕ ของเดือน 
 

- งานดานสาธารณูปการ 
งานสาธารณูปการในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  เปนประธานจัดหาทุนซ้ือที่ดินขยายวัดมัชฌันติการาม เพ่ือสรางเปนสถานที่  
 ปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ ไร ๗๓ ตารางวา  
งานกอสรางถาวรวัตถุภายในวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เปนประธานในโครงการสรางสวนปาปฏิบัติธรรมและศาลาปฏิบัติบูรพานุสรณ  
 ธรรมบูรพาจารยพระพุทธิสารโสภณ 
 

งานสาธารณูปการในตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๒๘  จดัซือ้ทีด่นิและควบคมุการกอสรางวัดอโศกพทุธวิหาร เมืองจนัดิการ รฐัปญจาบ   
 ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  
พ.ศ. ๒๕๓๔   เปนประธานการกอสรางกุฏิสงฆวัดไทยในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
พ.ศ. ๒๕๔๐   เปนประธานหาทุนจัดซ้ือที่ดินขยายวัดในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
พ.ศ. ๒๕๖๐   เปนประธานจัดสรางวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

สมณศักดิ ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับแตงตั้งเปนพระครูคูสวด ฐานานุกรม ของพระธรรมปญญาจารย   
 พระราชาคณะ เจาคณะรอง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร   
 กรุงเทพมหานคร ที่พระครูธรรมศาสนโฆษิต 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๕๗

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับแตงตั้งเปนพระครูปลัด ฐานานุกรมของพระธรรมวรเมธ ีวัดราชบพิธสถิต  

 มหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ี พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดรับพระราชทานแตงต้ังสมณศักด์ิเปน พระครูสัญญาบัตรเทียบผูชวย  
 เจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ท่ี พระครูธีรสารปริยัติคุณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับพระราชทานแตงตั้ งสมณศักด์ิเปน พระราชาคณะ มีนามวา   
 พระพุทธิสารโสภณ 

รายชื่อพระท่ีตั้งฐานานุกรม ในพระพุทธิสารโสภณ 

๑.  พระสมุหแวงชัย  ฉายา ธมฺมกาโม นามสกุล หลาลี  
 พรรษา ๑๙ อายุ ๔๘ วิทยฐานะ จบนักธรรมเอก ปริญญาเอก (ศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต)   

 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 จบนักธรรมตร ีประถมศึกษา ๖ 



๕๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

- มรณภาพ  

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) มรณภาพดวยโรคมะเร็งทอทางเดินน้ำด ี ระยะ
แพรกระจาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันจันทรที่ ๖   

กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๙ น. 

รางวัลท่ีไดรับ 
  พ.ศ. ๒๕๖๓ รางวัลพระราชทาน 
เสาเสมาธรรมจักร ผูทำคุณประโยชนตอ 
พระพุทธศาสนา ประจำปพุทธศักราช ๒๕๖๓  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๕๙

พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ 

วัดมัชฌันติการาม 



๖๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ๖๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๑พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๑



๖๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ๖๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๓พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๓



๖๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๔

ประมวลผลงาน 
และศาสนกิจ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๕

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



๖๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ผลงานของพระพุทธิสารโสภณ 
 

 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 

กับโครงการสรางสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม 
 

 

 สวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ซอยวงศสวาง ๑๑ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร เปนรมณยีสถาน ในดำรขิองพระพุทธสิารโสภณ (เดช กตบุโฺ, รศ. ดร.) 
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสถานที่สำหรับเผยแผหลักธรรม  
คำสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียน การสอน และการปฏิบัติพัฒนา
สมาธิของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย และเพ่ือเปนสถานท่ีประกอบอริยทรัพย คือทรัพยอัน
ประเสรฐิ อันไดแก ทาน ศลี และภาวนา ตลอดจนเปนสถานทีจ่ดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพิ่มพูนสติปญญา พัฒนาสันติสุขใหเกิดขึ้นแกประชาชน 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๗

 สืบเนื่องดวยมีผูมีจิตศรัทธานำโดยนางสาวพิไลลักษณ นาคเจริญและนายศิริ-  
นางอารีย กองสิทธิผล ถวายที่ดินจำนวนหนึ่ง และคณะศรัทธาญาติโยมโดยรอบและใกลเคียง
พื้นที่วัด พรอมดวยพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจนสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา   
ไดจดักจิกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ ผาปาสามคัค ีกฐินสามัคค ีรวมกันบรจิาคทุนทรพัยจดัซ้ือ 
ทีด่นิถวายวดัมัชฌนัตกิารามเพิม่ รวมไดประมาณ ๗ ไร เพือ่สรางสวนปาปฏบิตัธิรรมกลางกรุง 
ตามท่ีทานเจาคุณดำริไว เน่ืองจากเปนโครงการขนาดใหญ และเพื่อใหโครงการน้ีบรรลุ
วัตถุประสงคโดยเร็ว ตลอดจนสรางความรูสึกรวมเปนเจาของวัดรวมกันกับชุมชน วัดจึงไดให
ความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาวัด โดยความรวมมือภายใต 
“บวร” ระหวางบาน วัด และโรงเ รียน ไดแก ชุมชนโดยรอบและใกล เ คียงพ้ืนท่ี   
วัดมัชฌันติการามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางย่ิงใหชวยออกแบบและควบคุม
การกอสรางโครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนำ
โดย ศ. ดร. ธีรวุฒ ิบณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
ศ. ดร. สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรวมจัดสรางสวนปาปฏิบัติธรรมขึ้นชุดหนึ่ง ทำหนาที่ใหคำปรึกษา 
และแนะนำการออกแบบอาคารปฏิบัติธรรม ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมกับพระภิกษุสงฆ
ของวัดมัชฌันติการาม นำโดยพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตบฺุโ, รศ. ดร.) อดีตเจาอาวาส
วัดมัชฌันติการาม พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผูชวยเจาอาวาส  และคณะกรรมการของ  
วัดมัชฌันติการาม เปนที่ปรึกษา  



๖๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดมัชฌันติการามไดทำสัญญาจางเหมากอสรางอาคารศาลา
ปฏิบัติธรรม กับ บริษัท ซี วี เอส จำกัด โดยนายวรศักดิ ์ชวยประสิทธ์ิ เปนกรรมการผูจัดการ 
ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดสรางสวนปาปฏิบัติธรรมใหเปนสถานท่ีสาธารณประโยชนและจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหมั่งคงถาวรสืบไป คณะกรรมการของวัดมัชฌันติการามจึงขอความ
อนุเคราะหมายงัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือชวยควบคุม ใหคำปรกึษา 
และเปนคณะกรรมการตรวจรับผลงานการกอสรางรวมกบัคณะกรรมการของวัดมชัฌันตกิาราม 
ในการนี ้ศ. ดร. สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
จึงแตงต้ังคณะกรรมการออกแบบและควบคุมการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นชุดหนึ่งมี   
รศ. ดร. สันชยั อนิทพิชยั รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลยั (ตำแหนงในขณะนัน้) 
ปจจุบันดำรงตำแหนง ที่ปรึกษาอธิการบดีดานพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ
เปนประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบดวย ผศ. ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดี
ฝายพัฒนาส่ิงแวดลอมและกายภาพ ผศ. สุรสิทธ์ิ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ คณาจารยจากภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ชวยดำเนินการดานงานสถาปตยกรรม คณาจารยจากภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและคณาจารยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนวิศวกรของมหาวทิยาลยัชวยควบคุม กำกบั ดแูลการกอสรางงานดานโยธา งานระบบ 
ไฟฟาและงานระบบสุขาภิบาล ฯลฯ ใหเปนไปตามแผนงาน ตลอดจนปรับภูมิทัศนโดยรอบ
ภายในโครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุงใหสวยงามและเรียบรอยสมตามกุศลเจตนาของ
ทุกฝายและเปนรมณียสถาน ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงแสดงไวใน  
ขทุทกนกิาย คาถาธรรมบท (๒๕/๑๗/๒๔) ความวา 
 

 “คาเม วา ยท ิวารฺเญ นินฺเน วา ยท ิวา ถเล 
 ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยก.ํ” 
 พระอรหันตทั้งหลายยอมอยูในที่ใดคือบานหรือปา ท่ีลุมหรือที่ดอน  
 ท่ีนั้นเปนภาคพื้นอันบุคคลพึงรื่นรมย  
 

 สำหรับการออกแบบสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุงไดจัดทำ “ผังบริเวณ” โดยกำหนด
พื้นท่ีใชสอยใหเอื้อสำหรับการทำกิจกรรมในวัด ผสมผสานเร่ืองประโยชนใชสอยและความงาม
เขาดวยกัน ภายใตบริบทของสภาพที่ตั้ง ผูใชและกิจกรรมเพ่ือทำใหเกิดสภาวะนาสบาย   



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๖๙

นาอยู นาใชงาน วางแผนการใชงานพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย   
เกิดประโยชนสูงสุดท้ังในปจจุบันและอนาคต มีส่ิงอำนวยความสะดวกครบถวนเพื่อรองรับ 
การใชงานของคนทุกเพศทุกวยั มบีรรยากาศทีส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม และสามารถบรหิาร 
จดัการกายภาพของวัดในเขตสวนปาปฏิบตัธิรรมใหสามารถใชสอยพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนระบบ มทีศิทางทัง้การกอสรางอาคารศาลาปฏบิตัธิรรม กฎุพิระกรรมฐาน การวางระบบ 
สาธารณูปโภค และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนใหอยูในตำแหนงและมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 
นำไปสูการจัดทำแผนการพัฒนาตามผังแมบทโดยแบงเปนชวงเวลา (phasing) เพ่ือประโยชน
ในการบริหารจดัการ จดัเตรยีมพืน้ที ่บคุลากร และงบประมาณอยางมปีระสิทธภิาพ ตลอดจน 
การดูแลรักษาและซอมบำรุง รวมทั้งการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดใหมีความเหมาะสมกับ
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สถาปตยกรรม ภูมิปญญาและวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทย 
 

 นอกจากน้ี ยังมี “งานออกแบบภูมิทัศน” เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติเดิม พยายาม
รบกวนหรือเปล่ียนแปลงใหนอยที่ สุด และตอบสนองตอการเขาไปใชสอยพื้นที่ของ
พุทธศาสนิกชน จึงไดออกแบบ วางแผน จัดการ สรางสรรคการปรับใชหรือพัฒนาพื้นท่ี
ภายนอกอาคาร เพื่อสนองตอประโยชนใชสอย มีความงาม กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิม 
รกัษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร องคประกอบสำคญัของงานภมูทิศัน คอื พชืพันธุ ทัง้ไมยนืตน 
(Tree) ไมพุม (Shrub) ไมคลุมดิน (Groundcover) ไมน้ำ (Aquatic plants) ไมเล้ือย (Vines 
or climbers) ซ่ึงมีการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล ผลัดใบ อาจมีความแตกตางในแตละ
ฤดูกาล พชืตองการการดูแลรักษา จึงทำใหงานภูมทัิศนเปนงานที่ไมหยุดน่ิง มกีารเปลีย่นแปลง 
ไปตามกาลเวลา และยังตองทำความเขาใจปจจัยที่มีผลตอพืชพันธุไมวาจะเปนสภาพอากาศ 
ดิน น้ำ แสงแดด ธาตุอาหาร อุณหภูมิและระบบนิเวศน ฯลฯ ทั้งน้ี เริ่มงานปรับภูมิทัศนอยาง
เปนทางการ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

 ในภาพรวมของการออกแบบโครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม
ไดคำนึงถึงการสงเสริมความเปน “ศูนยรวมทางจิตวิญญาณ” ของชุมชนและสังคม สราง
ความรูสึกรวมเปนเจาของวัดรวมกันกับชุมชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีเขมแข็ง 
ตอบสนองการเขามาใชประโยชนพื้นที่วัด และการรวมกันดูแลรักษาและพัฒนาวัดตอไป  
ตลอดจนพฒันากายภาพของวดัใหสงเสรมิความเปน “พืน้ทีร่มณยีสถาน” มคีวามสงบ สัปปายะ 
เพื่อเอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาทางจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม รวมทั้งบุญกริยา ทาน 



๗๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ศีล ภาวนา และไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา และประการสำคัญตองคำนึงถึง “การนำปจจัย
มาใชทีถ่อืหลกัการความสมถะ สมประโยชน” คอื “ประโยชนสงู ประหยดัสดุ” ไดแก ประโยชน 
สูงสุด คือตองตอบสนองการใชงานและดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดโดยสะดวกมีประสิทธิภาพ 

เปนสัดสวน และประหยัด คือใชทรัพยากรที่มีอยูแลว หรือหามาไดเพื่อนำมาใชรวมกับ   
การออกแบบใหมปีระสทิธิผลสงูสุด กลมกลนืกับประวติัศาสตร สนุทรียภาพของวดั วิถชีวิีตชมุชน 
และนำหลักสัปปายะมาใชในการออกแบบเพื่อสงเสริมบทบาทหลัก คือ การเผยแผธรรมะ 
 

 โครงการสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม ประกอบดวยพ้ืนที่สำคัญ
สามสวนคือสวนพุทธาวาส สวนสังฆาวาส และสวนเขตธรณีสงฆและสาธารณสงเคราะห  
 

 ๑. พืน้ท่ีสวนพุทธาวาส : ไดแก เปนพ้ืนท่ีสำหรบัใชประกอบพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา 
เปนเสมือนสัญลักษณหรือสถานที่ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา คำวา “พุทธาวาส”   
มีความหมายวาเปนสถานที่ประทับของพระพุทธเจา ในเขตพุทธาวาสมักประกอบดวยศาสน
วัตถุสำคัญส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองคและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก 
 

 พระพทุธเมตตา เปนพระประธาน ประจำสวนปาปฏิบติัธรรมกลางกรุง มขีนาดหนาตกั 
๖๐ น้ิว บูรณะโดย ดร. สุพร สุวัฒโนดม และครอบครัว พระพุทธเมตตาเปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก พระหัตถขวาแตะธรณี หรือปางชนะมาร   
คนอินเดียเรียกวา ปางภูมิสัมผัส หรือปางภูมิผัสสะ แปลวา ทรงชี้ใหแผนดินเปนพยานแหง
การทำความดีในอดีต เพราะตอนทีพ่ระยามารพรอมเสนามารมาผจญไลพระพทุธองคใหลุกหนีไป 
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เสียจากพุทธบัลลังกที่ประทับ ทรงช้ีใหพระแม
ธรณีมาเปนพยานในการทำความดีในอดีตของ
พระองคโดยพระแมธรณีไดบีบน้ำในมวยผมที่
พระพุทธองคไดทรงฝากไวตอนกรวดน้ำทำบุญ
ทกุคร้ัง กระทัง่ในทีส่ดุทำใหพระยามารตองพายแพ 
ตอพระพุทธบารมีและพระพุทธเมตตา 
 

 สำหรับพระพุทธเมตตาพระองคนี้ มี
พุทธศาสนิกชนนอมนำมาถวายเพ่ือนอมระลึกถึง
พระพุทธเจา และเพื่อใหผูอื่นพบเห็นแลวมีจิต
เปนกุศล มีพระพักตรที่เปยมดวยความเมตตา 
เส มือนห น่ึง เปนตั ว เ เทนแห งการระ ลึก ถึ ง  
พระเมตตาคุณของพระพุทธองคที่เม่ือทรงตรัสรู  
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไดเมตตาโปรด
ส่ังสอนเวไนยสัตวท้ังเทวดาและมนุษยท้ังหลายใหไดรูตามคำส่ังสอนของพระองค และ   
เพ่ือจกัไดเจรญิจติภาวนา สวดมนตปฏบิติับชูาองคสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา อนัเปนการบูชา 
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา มีขนาดเทาองคจริง ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธเมตตาซ่ึงถือวา
เปนพระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธ์ิ มีความงดงามอยางยิ่งประดิษฐานอยูในพระมหาเจดียพุทธคยา 
ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร สาธารณรฐัอนิเดีย ณ หองบูชาชัน้ลางของ
พระมหาเจดียพุทธคยา ทางประตูดานทิศตะวันออก พุทธศาสนิกชนท่ัวโลกนิยมเดินทางไป
กราบสักการะกันมากคูกันกับตนพระศรีมหาโพธิ์ คนไทยโดยเฉพาะผูที่เคยเดินทางไปแสวง
บุญท่ีสาธารณรัฐอินเดียยอมรูจักดี เพ่ืออำนวยความสะดวกแกพุทธศาสนิกชนที่จะสักการะ
พระพุทธเมตตา วัดมัชฌันติการามไดจัดเตรียมคำกลาวบูชาพระพุทธเมตตาไวให ดังนี ้ 
 

 วันทามิ อิมัง พุทธะเมตตาปะฏิมัง อิมัสมิง ปูชาระเห สักการะภูเต มัชณันติการาเม 
สุปะติฏฐิตังฯ 
 อิมินา ปะนะ วันทะมาเนนะ มา เม ทะลิททิยังอะหุ พะหุชะนานังปโย โหม ิมะนาโป 
สาธ ุโนภันเต อิเมหิ สักกาเรห ิอภิปูชะยามิ.ฯ 
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คำแปล 
 ขาพเจาขอกราบไหว พระพุทธเมตตาปฏิมาน้ี ซ่ึงประดิษฐานต้ังมั่นดีแลวใน  
วัดมัชฌันติการามนี้อันเปนสถานท่ี ควรแกเครื่องบูชาสักการะ 
 

 ดวยการกราบไหวน้ี ขอความเปนผูขัดสนอยาไดมีแกขาพเจาเลย ขอใหขาพเจาเปน
ที่รักเปนท่ีพอใจของคนทั่วไป ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาขอบูชาโดยย่ิง ดวยเคร่ือง
สักการะเหลานี ้
 

 ตนพระศรมีหาโพธ์ิ อยูดานหลังพระพทุธเมตตา ตนโพธิเ์ปรยีบไดกบัพทุธอเุทสกิเจดยี 
อยางหน่ึง เปนพันธุไมที่เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกเสมอมานับแตสมัยพุทธกาล เปน 
๑ ใน ๗ สิ่งที่มีมาพรอมกับพระพุทธองค ที่เรียกวา “สหชาติ” กำเนิดมาเพื่อรองรับการเสด็จ
มาประทบัใตรมเงาและตรสัรู ถอืวาเพ่ือเปนโพธริกุขะประจำพระองค การไดไหวกราบแตละครัง้ 
จึงเสมือนหนึ่งวาไดกราบลงเฉพาะเบื้องหนาแหงองคพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
แทจริง  ตนพระศรีมหาโพธิ ์ณ สวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เปนตนไม
อันเปนมงคลที่สำคัญอยางย่ิงนี้นำหนอมาจากสถานที่ตรัสรู ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย 
โดยหลวงพอสนอง กตปฺุโ อดีตเจาอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุร ีและใหนายบุญชวย 
อวยพร มามอบใหวดัมัชฌันติการาม ซึง่ไดรบัความเมตตาปลกูโดยเจาประคณุ สมเด็จพระวนัรัต 
(จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) ผูปฏิบัติหนาท่ีเจาคณะใหญธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคมและ
เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

 พระสีวลี มีรูปลักษณเปนพระภิกษุ มือขวาถือไมเทา มือซายแบกกรด สะพายบาตร
ยาม เครื่องอัฐบริขาร สรางโดยพระมงคลกิตติวงศ (ทองพูน อุตตโม, ดร.) เจาอาวาส  
วัดสระจันทราวาส อำเภอพล จังหวัดขอนแกน รวมกับพุทธบริษัทโดยรอบวัดมัชฌันติการาม 
พระสีวลีเปนพระอรหันตท่ีไดรับยกยองจากพระพุทธองคใหเปนเอตทัคคะ ผูเลิศในทางผูมี
ลาภมาก เนื่องเพราะพระสิวลี เปน ๑ ใน ๘๐ พระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจา เชื่อกันวา
หากผูใดไดบูชาพระสีวลีแลว จะไดรับโชคลาภเงินทอง ไหลมาเทมาอยางรวดเร็ว มีเรื่องกลาว
กันวาสมัยพุทธกาล มีหญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลพอคานามวา “สุภาวด”ี มีความเล่ือมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ที่สำคัญนางมีความนับถือพระสีวลีเปนอยางยิ่ง เม่ือมี
โอกาสฟงเทศนพระสีวลีก็ใหศีลใหพร “จงเจริญรุงเรืองดวยทรัพยสินเงินทองจากการคาขาย 
เงินทองไหลมาเทมา สมความมุงมาดปรารถนาดวยเถิด” หลังจากทีน่างไดรับพรแลวไมวานาง
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และผูเปนบิดาจะไปคาขายในที่ใดก็ขายดิบขายดีเปนเทน้ำเททา มีกำไรเขามาไมขาดสาย 
“นางสุภาวดี” จึงกลายเปนที่รูจักในชื่อท่ีเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา “นางกวัก” การจะขอลาภ
จากพระสิวลีแบบไดผลเร็วน้ัน มีเคล็ดลำคัญ คือ ตองเปนผูที่ทำทานมาก สละซ่ึงประโยชน
สวนตนชวยเหลือผูอื่น การสวดนั้นตองครบ ๕ จบในการสวดตอหนึ่งครั้ง “นโม ๓ จบ สีวลี 
มหาเถรัง วันฺทามิหัง ฺ(๓ จบ) มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ” 

 ศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ เปนอาคารคอนกรีตขนาด ๒ ชั้น   
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
ออกแบบตามหลักวิชาการทางสถาปตยกรรม โดยคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ และ
ควบคุมการกอสรางตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม รวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒ ิ ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
ตลอดจนวิศวกรของมหาวิทยาลัยชวยควบคมุ กำกับ ดแูลการกอสรางงานดานโยธา งานระบบ
ไฟฟาและงานระบบสขุาภิบาล ฯลฯ กอสรางโดยบรษิัท ซ ีวี เอส จำกัด โดยนายวรศกัด์ิ ชวยประสทิธิ ์
เปนกรรมการผูจัดการ และไดรับเมตตาอยางสูงยิ่งจากเจาประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม 
(หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร) ประธานผูกอตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ อดีตเจาอาวาส  
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วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร อดีตประธานกรรมการคณะสงฆธรรมยุตในประเทศ
แคนาดา และรักษาการเจาอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมาราม รวมพิจารณาและใหคำแนะนำเรื่อง
การออกแบบอาคารปฏิบัติธรรมใหเหมาะสมกับการเรียนรูธรรมะท่ีสรางปญญาตามหลัก
พระพุทธศาสนาและประโยชนใชสอยใหสมวัตถุประสงคสูงสุด ตลอดจนใหมีความสวยงาม
ตามลักษณะงานสถาปตยกรรมประจำชาติไทย ซ่ึงเปนเอกลักษณ เปนภูมิปญญาของชนชาติ
ไทยเพิ่มข้ึน ซ่ึงคณาจารยผูออกแบบไดนอมนำไปปรับปรุงแบบอาคารศาลาปฏิบัติธรรม
บูรพาจารยพระพุทธิสารโสภณใหมีรูปแบบงดงามเชนในปจจุบันตามที่ฝายบรรพชิต คฤหัสถ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีสมานฉนัทใหสรางข้ึน และเม่ือวนัที ่
๒๕ มถินุายน ๒๕๖๑ เจาประคณุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร) มีเมตตา
ใหฤกษและมอบทนุประเดิมเปนปฐมของคากอสรางศาลาปฏบิตัธิรรม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งลานบาทถวน) และบริษัท ศรีธนาเพอรเฟคท จำกัด โดยนางศรีประไพ พจนธนาดิถี และ
ครอบครัวรวมบรจิาคทุนทรัพยสมทบ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) พรอม
กับเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจาประคุณไดเจิมแผนศิลาฤกษ เพื่อเปนสิริมงคล  
แหงการกอสรางอาคารเมื่อวันเสารที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. และในโอกาส
น้ียังไดมีเมตตามอบปจจัยบริจาครวมสมทบคากอสรางเพ่ิมอีก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
รวมเปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และมีพุทธบริษัทอีกจำนวนมาก
ทยอยบริจาคทุนทรัพยมากนอยตามกำลังศรัทธา ตลอดจนรวมจัดกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาในโอกาสตาง ๆ อาทิ ผาปาสามัคคี กฐินสามัคคี นำปจจัยบริจาครวมสมทบทุนเปน  
คากอสรางอยางตอเน่ือง 
 

“โรงครัวศาลากตปุญญานุสรณ” “Katapunnanusarana Kitchen Pavilion” 
 

 นับตั้งแตวางศิลาฤกษกอสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ 

คณะกรรมการไดเริ่มวัดพ้ืนที่สำหรับกอสรางเมื่อวันที ่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ยายตนไมใหญ
เมือ่วันที ่๔ มนีาคม ๒๕๖๒ เร่ิมเจาะเสาเขม็เมือ่วันที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๖๒ ศาลาปฏบิตัธิรรม ฯ 
ประกอบดวยอาคารสวนปฏิบัติธรรมมีพื้นที่ใชสอย ๑,๙๘๐ ตารางเมตร และอาคารสวน
หองน้ำและหองครัว ซ่ึงคณะศิษยานุศิษยวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ไดบริจาคเงิน
จำนวนหน่ึงเพ่ือสนับสนนุการสรางหองครวั ท้ังนี ้เพ่ือนอมระลกึถงึพระเดชพระคณุพระพทุธสิาร           
โสภณ (เดช กตปุโฺ) และใหชือ่วา “โรงครัวศาลากตปุญญานสุรณ” “Katapunnanusarana 
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Kitchen Pavilion” มีพื้นที่ใชสอย ๒๐๐ ตารางเมตร ควบคุมการกอสรางโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 

 ตลอดระยะเวลาของการกอสรางงานทุกดานดำเนินไปโดยความราบรื่น เรียบรอยและ
ทันตามแผนงานท่ีกำหนด ทุกฝายตางมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน รวมดวยชวยกันวางแผนและ
แกไขปญหาตาง ๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการกอสรางอาคาร ไดแก จากการออกแบบ เจาของงาน 
ผูรับเหมาและผูควบคุมงานไวตั้งแตตนกอนเร่ิมโครงการกอสรางอาคารอันเปนอัตลักษณแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาอยางตอเนื่อง ดวยเปนเพราะคณะกรรมการควบคุมการ
กอสราง คณะกรรมการตรวจรับงานกอสราง ตลอดจน ผูรับเหมากอสรางตางก็ผานงาน
กอสราง การควบคุมงานกอสรางขนาดใหญมาเปนจำนวนมาก มีประสบการณเกี่ยวกับปญหา
ที่พบในงานกอสรางอาคารและแนวทางแกไขไวแลว และประการสำคัญมีการรายงานความ
กาวหนาของการกอสราง การไดรับเงินบริจาคหรือใชงบประมาณผานส่ือโซเชียลอยาง
สม่ำเสมอ โดยในระหวางการกอสรางพระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผูชวยเจาอาวาส  
วัดมัชฌันติการาม ผูแทนคณะกรรมการของวัดมัชฌันติการาม จะไดบันทึกภาพน่ิงและภาพ
เคลื่อนไหวของการกอสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรมฯ ทุกระบบ ทุกวัน และรายงานความ
กาวหนาผานชองทาง Facebook ของวัดมัชฌันติการาม และ Facebook สวนตัว เปนระยะ ๆ 
ซึ่งเทากับพุทธบริษัทซึ่งเปนเจาของปจจัยบริจาคไดชวยทำหนาท่ีเสมือนเปนกรรมการดวย 
ชวยควบคุม ตรวจสอบการกอสราง รับทราบรายงานความกาวของการกอสรางอยางรวดเร็ว 
และการใชงบประมาณที่ โปรงใสและตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่งเปนผลดีอยางย่ิงตอ  
การกอสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรมฯ และการจัดหางบประมาณ ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ
การสรางสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง ท่ีเนนการมีสวนรวมระหวางวัดและชุมชนที่ชวยกัน
พัฒนาวัด ทำใหพุทธบริษัทเกิดศรัทธาประสาทะมีความประสงคแสดงกุศลเจตนาบริจาค
ปจจัยสมทบทุนกอสรางดวยความยินดีอยางตอเน่ือง 
 

พระนิรันตราย ๖๐ ป พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

 ในวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาปนามาครบ 
๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงกตัญุตานอมสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณและอุทิศ
ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหามงกุฎพระจอมเกลา 
เจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระบรม
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ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่๙ ซ่ึงพระราชทานนาม
และตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพือ่เปนพระบรม
ราชานุสรณระลึกถึงรัชกาลท่ี ๔ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
และเปนพุทธบูชาโดย ศ. ดร. ธีรวุฒ ิบุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติใหสรางพระนิรันตราย ๖๐ ป พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ประดิษฐานเปนพระประธาน ณ ชั้นบนของอาคารศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม โดยใช
เงินรายไดเหลือจายจากโครงการส่ิงมงคลสกัการะพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนคาใชจาย
จำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหกแสนบาทถวน) เนื่องจากพระนิรันตรายเปน
พระพุทธรูปสำคัญอันเกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
เพราะนอกจากจะแสดงปางสมาธิประจำวันพฤหัสบดีซ่ึงเปนวันพระบรมราชสมภพแลว   
พระนามกม็คีวามหมายเปนมงคลวาปราศจากอนัตราย และไดเชิญประดษิฐานในการพระราชพธีิ 
สำคัญเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเชิญประดิษฐานบนพระแทนมณฑลในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงรัชกาลปจุบัน  

 พระนิรันตราย ๖๐ ป พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนพระพุทธรูปศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร ขนาดหนาตักกวาง ๖๐ นิ้ว หลอจากวัสดุทองเหลือง ปดทับดวยทองคำ 
ประทับน่ังวัชราสนะ แสดงธยานะมุทราโดยพระหัตถขวาชอนบนพระหัตถขายเหนือพระเพลา 
มีพระพักตรคอนขางกลม พระนลาฎคอนขางแคบ พระขนงเปนรูปปกกา มีอุณาโลมหลอดวย
ทองคำขนาดน้ำหนัก ๗ บาท อยูระหวางพระขนง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโดง   
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พระโอษฐเรียว พระกรรณคลายมนุษยสามัญ พระเศียรประดับดวยขมวดพระเกศาขนาดเล็ก 
ปราศจากเกตุมาลา โดยปรากฏรัสมีรูปเปลวไฟเหนือพระเศียร องคพระพุทธรูปครอง
อุตราสงคจีบเปนร้ิวเหมือนผาตามธรรมชาติหมเฉียงเปดพระอังสาขวา เหนือพระอังสาซายมี
สังฆาฏิขนาดใหญพาดทับยาวลงมาจรดพระนาภ ีปลายตัดเปนเสนตรง อันตรวาสกมีลักษณะ
คลายร้ิวผาตามธรรมชาติเชนเดียวกับอุตราสงค ซ่ึงเปนการครองผาอยางธรรมยุติกนิกาย 
พระพุทธรูปประทับนั่งบนปทมาสนอันประกอบดวยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย อยางละ 
๑๙ ดอก (๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ วันสถาปนามหาวิทยาลัย) เหนือฐานแขงสิงห ตรงกลาง
ระหวางฐานเขียงแปดเหล่ียม เปนผาทิพยสลักตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ขนาด ๒๔.๕๐ เซ็นติเมตร อยูเหนือรูปศีรษะโคอันแสดงเปน
ที่หมายพระโคตรซ่ึงเปนโคตมะ อันเปนแบบท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   
ทรงพระราชดำริใหสรางข้ึน มซุีมเรอืนแกว ทำเปนพุมพระศรีมหาโพธิ ์ประกอบยอดซุมประดบั 
ลายพระมหามงกุฎตั้งติดอยูกับฐาน และจารึกบท “อิติปโส ภควา” ๙ วรรค เปนอักษรขอม
จำหลักลงในวงกลีบบัวเบือ้งหนา ๙ เบ้ืองหลัง ๙ พระคณุนามแสดงพระพทุธคณุประดบัตามซุม  

 สำหรับการหลอพระนิรันตรายนี้ ศ. ดร. สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรางพระนิรันตราย โดยมี



๗๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ รศ.ดร.) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม เปนประธาน
กรรมการฝายสงฆ รศ. ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย   
(ตำแหนงในขณะนั้น) เปนประธานกรรมการฝายฆราวาส โดยมีกรรมการรวมดำเนินการที่มา
จากผูแทนของวัด และจากผูแทนของคณาจารยภาควิชาครุศาสตรโยธาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบรวมดวย โดยมอบหมายใหบริษัท   
โรงหลอพระบุญชูปฏิมาพร จำกัด เปนผูรับจางหลอพระพุทธรูปจำลอง และจัดการประกอบ
พิธีเททองหลอพระพุทธรูป เม่ือวันที ่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไดรับความ เมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) พระราชาคณะเจาคณะรองฝาย  
ธรรมยตุกินิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม ทีป่รกึษาเจาคณะภาค ๑๖ และ ภาค ๑๗-๑๘ และ 
เจาอาวาสวดัราชผาตกิาราม ประธานฝายสงฆ ศ. ดร. ธีรวฒิุ บณุยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลยั 
และ ศ. ดร. สชุาต ิ เซ่ียงฉิน อธกิารบดี ประธานฝายฆราวาส ใชเวลาสรางจำนวน ๑๘๐ วนั   
ในพธิเีททองหลอพระนิรนัตรายองคจำลองน้ี คณะสงฆ อบุาสกอุบาสิกา ไดพรอมใจ กันถวาย
ทองรูปพรรณเพื่อรวมหลออุณาโลมซ่ึงอยูระหวางพระขนงของพระพุทธรูปเปนทองคำซึ่งใน
ครั้งนี้ไดทองคำบริสุทธ์ิ น้ำหนัก ๓๐ บาท แบงหลอเปนอุณาโลม ๗ บาท ที่เหลือจะไดนำไป
สรางผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือบรรจุไวบนพระเศียรของพระพุทธรูปเปน
ลำดับไป สำหรับอานิสงสของการสรางพระพุทธรูปจัดวาเปนพุทธบูชา เปนพุทธานุสสติ  
เปนเสมือนเครื่องเตือนใจใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรมอันดีงาม จะบังเกิดเปนกุศลจิตแกทุกคนท่ีได
พบเห็น เปนเน้ือนาบุญอยางอเนกทุกชาติของผูสราง  
 

 ๒. พื้นท่ีสวนสังฆาวาส ไดแก อาคารสถานท่ีสัมพันธเฉพาะกับกิจกรรมและวัตร
ปฏิบัติที่เปนวิถีแหงการดำเนินชีวิตของเพศสมณะ ไดแก กุฏ ิ สำหรับเปนอาคารท่ีพักอาศัย
รับรองใหแกพระภิกษุท่ีมาจากจตุรทิศ 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 ซึ่งม ี 
พุทธบริษัทมีกุศลเจตนารวมถวายปจจัยบริจาคสรางกุฏิถวายแดพระสงฆ เพ่ืออุทิศสวนกุศล
และผลบุญแกบุพการีหรือผูมีพระคุณซ่ึงจารึกชื่อไวท่ีกุฏิไดแก กุฏ ิ ดร.วิชญา รุนสุวรรณ   

กุฏิศรีสุมาลย กุฏิเสง่ียม จารุวิลาศกุล กุฏิพงษสุวรรณ/ธัญญพืช กุฏิคุณภนิดา (ทองหลอ)   
กิจสุกาย กุฏ ิ“อู” (นางกอสุมาลย-นายชุนหลง-นายอธิษฐ อู) และกุฏิสมชาย-ประพันธ-ชุม-
สมพงษ เอ่ียมประสิทธ์ิ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๗๙

 (๑) ผูใดใหที่พักอาศัย ผูน้ันเช่ือวาใหทุกสิ่งทุกอยาง 
 การสรางวัดวาอารามนั้น หรือสวนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆท่ีมาจากถิ่นฐาน
ตาง ๆ ใหเปนท่ีพำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมท่ีประกอบกุศลกิจ อันเปนประโยชนตอผูทรงศีล   
ทรงคุณธรรมนั้น มีอานิสงส คือ ผลดีตอบตอผูถวายอยางย่ิงใหญไพบูลย พระพุทธองคได
ทรงแสดงไวในกินททสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (๑๕/๑๓๘/๔๒) ดังนี ้
  อนฺนโท พลโท โหต ิ         วตฺถโท โหต ิวณฺณโท 
  ยานโท สุขโท โหต ิ         ทีปโท โหต ิจกฺขุโท 
  โส จ สพฺพทโท โหต ิ        โย ททาติ อุปสฺสยํ 
  อมตนฺทโท จ โสโหต ิ       โย ธมฺมมนุสาสตีติ ฯ 
 บุคคลใหอาหารชื่อวาใหกำลัง ใหผาชื่อวาใหวรรณะ ใหยานพาหนะชื่อวาใหความสุข 
ใหประทีปโคมไฟชื่อวาใหจักษุและผูที่ใหที่พักพาอาศัยชื่อวาใหทุกส่ิงทุกอยาง สวนผูท่ีพร่ำสอน
ธรรมชื่อวาใหอมฤตธรรม ฯ 
 

 ผูใดใหที่พักอาศัย ผูนั้นเช่ือวาใหทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้น การสรางสวนปาปฎิบัติธรรม
ในวัดมัชฌันติการาม จึงไดชื่อวาเปนการใหทุกส่ิงทุกอยาง นอกจากนั้นในตอนเชาทุกวันจะมี
การถวายภัตตาหารแกพระภิกษุสามเณรที่ไดมาพักพาอาศัยท่ีกุฏิภายในบริเวณสวนปาทุกวัน 
ตอนเย็นจะมกีารไหวพระ ทำวตัรสวดมนตเจริญสมาธปิฏิบติัเปนประจำ สวนปาวดัมัชฌันติการาม 
จึงเปนสถานท่ีที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมกลางกรุงเปนอยางยิ่ง 
 

 (๒)  ผูทีส่รางอาราม คอืคนมบีญุ พระพทุธองคไดแสดงถงึบคุคลทีส่รางอาราม (สวนไม
ดอกไมผล) ปลูกตนไม สรางสะพาน และใหที่พักอาศัยชื่อวาเปนคนมีบุญ ยอมเจริญและไป
สวรรคดังที่แสดงไวในวนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (๑๕/๑๔๖/๔๔) ความวา 
 

   อารามโรปา วนโรปา     เย ชนา เสตุการกา 
   ปปฺจ อุทปานฺจ  เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
   เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ       สทา ปฺุญ ํปวฑฺฒติ 

   ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนา     เต ชนา สคฺคคามิโนติ ฯ 
 

 ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม (ใชรมเงา) สรางสะพาน และ
ชนเหลาใดใหโรงน้ำเปนทานและบอน้ำ ทั้งบานท่ีพักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาล
ทุกเมื่อท้ังกลางวันและกลางคืน ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ 
 



๘๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 (๓) ในวิหารทานกถา พระพุทธองคทรงยืนยันใหเห็นชัดเจนวา การถวายวิหาร (วัด) 
ท่ีอยูอาศัยแกภิกษุสงฆ เปนสมุฏฐานกอใหเกิดประโยชนสุข ท้ังผูรับและผูถวาย ซ่ึงทรงแสดง
อานิสงสไววาเปนยอดของสังฆทาน เปนปจจัยใหประสบความเกษมศานต จนบรรลุถึง  
พระนิพพานเปนที่สุด โดยตรัสไววา “เสนาสนะที่อยูอาศัย ยอมบรรเทาความหนาว ความรอน 
ปองกัน เน้ือราย ปองกันง ู และยุงได ปองกันฝนก็ได แมลมแดดกลาที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทา
ได” การถวายกุฎีวิหารที่อยูอาศัยแกพระสงฆเพ่ือเรนอยูของผูตองการความสงบ เพ่ือความ
สุข เพ่ือฌานการเพง เพ่ือวิปสสนา การเห็นแจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอัน
เลิศเพราะเหตุน้ัน ผูมีปญญาเม่ือเล็งเห็นประโยชนของตน พึงสรางกุฎีวิหาร ที่อยูอาศัย  
อันรืน่รมยถวายแดพระสงฆ ผูเปนพหูสูตเถดิ อน่ึง ถวายขาว นำ้ ผาและเสนาสนะแกพระสงฆ 
ท้ังหลายเหลานั้น ดวยน้ำใจอันเล่ือมใสในทานผูปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และทางใจ ทานยอม
แสดงธรรม อันเปนเครื่องบรรเทาความทุกขท้ังมวล แกบุคคลผูเมื่อรูธรรมแลวเปนผูไมมีกิเลส
ปรินิพพานในโลกน้ี ดงัขอความทีแ่สดงไวเสนาสนขนัธกะ จุลวรรค พระวนิยัปฎก (๗/๒๐๓/๗๐) 

ความวา “วิหารยอมปองกันหนาว รอน และเนื้อราย นอกจากนั้นยังปองกันงูและยุง ฝนใน  
สิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังปองกันลมและแดดอันกลาที่เกิดขึ้นได การถวายวิหารแกสงฆ 
เพ่ือหลีกเรนอยู เพ่ือความสุข เพ่ือเพงพิจารณาและเพ่ือเห็นแจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ  

วา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผูฉลาด เม่ือเล็งเห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอัน
รื่นรมยใหภิกษุท้ังหลายผูพหูสูต อยูในวิหารนี้เถิด อน่ึงพึงมีใจเล่ือมใสถวายขาว น้ำ ผา และ
เสนาสนะ อันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวกเธอผูซ่ือตรง เพราะพวกเธอ ยอมแสดงธรรม
อนัเปนเครือ่งบรรเทาสรรพทุกขแกเขา เขารูท่ัวถงึแลว จะเปนผูไมมอีาสวะ ปรนิิพพานในโลกนี้ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๘๑

 (๔) ในพุทธวรรคท่ี ๑ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ แสดงถึงอดีตชาติของ  
พระอรหันตสาวกช้ันผูใหญ วาไดบำเพ็ญทานสรางวัด และสวนประกอบของวัด ดวยศรัทธา
เสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลวในชาติปจจุบันทานเหลาน้ันก็ไดรับอานิสงสผล
บุญกุศลคลายคลึงกัน วาโดยสรุปก็คือ ไมรูจักทุคติ ไดโลกิยสมบัติอันนาพึงพอใจจนถึงช้ัน
สูงสุดและไดบรรลุคุณวิเศษตาง ๆ อาทิ วิโมกข ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล   
สิ้นอาสวะกิเลสเปนท่ีสุด ตัวอยางทานผูไดอานิสงสดังกลาว คือพระมหากัสสปเถระ ไดดี
เพราะสรางพุทธเจดียถวายพระพุทธเจา พระอุบาลีเถระ ไดดีเพราะสรางสังฆาราม (วัด) 

ถวายพระพุทธเจา พระอุปสีวเถระ ไดดีเพราะสรางอาศรม (ที่อยูอาศัย) ถวายพระพุทธเจา
พระอายาตทายกเถระ ไดดีเพราะสรางบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจา 
 

 ๓. พื้นที่สวนเขตธรณีสงฆและสาธารณสงเคราะห ไดแก เขตพื้นที่กำหนดใหพื้นที่  
บางสวนที่เหลือจากการจัดแบงเขตสำคัญ คือ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ใหเปนเขต
พืน้ทีส่ำหรบัเอือ้ประโยชนใชสอยในเชงิสาธารณประโยชนในลักษณะตาง ๆ ของวดั ประกอบดวย 

  (๑) สถานท่ีจอดรถ เปนลานคอนกรีตสำหรับจอดรถยนต ขนาด ๒ ไร สามารถ
จอดรถยนต จำนวน ๘๐ คัน สรางข้ึนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใหแก
พุทธบริษัทที่นำรถยนตมาติดตอและทำกิจกรรมตาง ๆ ภายในวัดมัชฌันติการามซ่ึงวัดจะได
สามารถจัดการพื้นท่ีสวนอื่น ๆ ภายในวดัใหเปนระบบระเบียบเรียบรอย และบริหารพื้นท่ีลาน
จอดรถใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดเวลาผูใชบริการลานจอดรถไมตองเสียเวลาหาสถานที่
จอดรถ ตลอดจนชวยเพิ่มภาพลักษณที่ดีใหแกวัด 



๘๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

  (๒) พื้นที่สีเขียวที่เช่ือมตอระหวางพื้นท่ีสวนพุทธวาส สังฆาวาส เขตธรณีสงฆและ
สาธารณสงเคราะห พระบรมศาสดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของตนไมท่ีมีตอมนุษยมาแต
ครั้งพุทธกาล พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ชวยอนุรักษตนไมและส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออม สรางความสงบสุข รมเย็นทางจิต กอใหเกิดความอุดมสมบูรณของมวลพฤษชาติ
นานาพรรณและสรรพสัตว พื้นท่ีสีเขียวนี้จึงเปนพ้ืนท่ีของตนไม ซ่ึงเปนสัญลักษณของ  
ความเมตตากรุณาอยางไมมีขอบเขตจำกัด เปนพ้ืนที่เปดโลงเพื่อสรางความรมรื่นใหแกวัด   
ใหพุทธบริษัทเขามาเรียนรู พักผอน สรางสรรคขึ้น ปรับใชหรือพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองตอ
ประโยชนใชสอย มีความงาม กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิม เหมาะสมกับคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ภายในพื้นที่สีเขียวของสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง วัดมัชฌันติการาม 
ประกอบดวย  
 

  พุทธพฤกษ เปนพรรณไมที่มีความเปนสิริมงคล มีความสำคัญและเปนท่ีเคารพ
สักการะเกี่ยวของกับพุทธประวัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู 
ปรนิพิพาน และเหตกุารณสำคญัตาง ๆ ไดแก ตนโพธ์ิ ตนสาละอนิเดยี ตนมุจจลินทร ตนหวา 
ตนสะเดาอินเดีย ตนมะมวง ตนมะขามปอม ตนกากทิง ตนราชยตนะ ตนไผ หญาแพรก 
เปนตน ตนไมเหลานี้ใหรมเงาและมีความสวยงามเฉพาะตัว นอกจากน้ียังมีพรรณไมมงคล 
พรรณไมดอกหลากหลายที่เลือกสรรมาปลูก มีกลิ่นหอมท้ังกลางวันและกลางคืน ตั้งแตกล่ิน
หอมนุม ๆ ไปจนถึงกลิ่นหอมแรง ๆ ซ่ึงจะชวยดูดซับอากาศและเสียงโดยรอบ ตกแตงให
สวยงามตามลักษณะของพื้นท่ี ใหความสงบรมเย็น รมร่ืน อาทิ ไทรเกาหลี วาสนา กลวย 
โกสน แสงจันทร ประดู โมก เฟองฟา ดอกแกว เข็มบางกอก พลับพลึง พุทธรักษา ทับทิม 
กันเกรา ลำดวน สายน้ำผ้ึง มณฑา พุดเศรษฐี มหาพรมราชิน ี เดหลีใบกลวย กระทิง 
กระดังงาไทย เปลวสุริยัน ปป บุนนาค ราชาวดี ชมนาด จันทนกะพอ ปริศนา นางแยม   
พวงวิวาห แมกโนเลียคำขาว กรรณิการ จำป จำปา ชงโค มะลิ พุดน้ำบุศย มหาหงส 
ผกากรอง แพรเซี่ยงไฮ บานบุร ีบานเชาสีนวล พยับหมอก เอ้ืองหมายนาดอกแดง เทียนหยด 
สนไซเปรส ไทรเกาหลี ขอย ชาฮกเก้ียน คริสตินา อโศกอินเดีย ทองอุไร ทรงบาดาล   
เหลืองปรีดียาธร รวงผึ้ง เล็บครุฑลังกา ฯลฯ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๘๓

  สระบัว พรรณไมเชิง
อุปมา ประกอบดวยบัวปทุมชาติ 

หรือบัวหลวงสีชมพู ดอกบัวมีความ
สำคัญตอพระพุทธศาสนามากโดย
เฉพาะในเชิงสัญลักษณ อันปรากฏ
ท้ังลักษณะตวัแทนของพระโพธิสตัว
หรือองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา 
หรือความบริสุทธิ์และปญญา ใน
บางคร้ังก็ทำหนาที่ เสมือนส่ิงที่
ปกปองอันตรายอีกดวย ปรากฏในพุทธประวัติตั้งแตกอนการประสูติของเจาชายสิทธัตถะ 
พระนางสิริมหามายาผูเปนมารดาทรงมีพระสุบินนิมิตวา พระนางไดเขาไปอยูในปาหิมพานต 
แลวพบชางเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากเขาเขามาหาพระนางชูงวงอันจับปทุมชาติสีขาวมีกลิ่น
หอม เมื่อประสูติมายังเสด็จดำเนินไป ๗ กาว แตละกาวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ นอกจาก
น้ันดอกบัวโดยเฉพาะบัวหลวงยังปรากฏในคำสอนและเหตุการณอีกมากมายหลังพระพุทธเจา
ตรัสรู คำสอนหนึ่งที่สำคัญคือทรงเปรียบบุคคลเปนดอกบัว ๔ เหลานั้น เน่ืองดวยพระธรรมที่
ทรงตรัสรูมาน้ันยากตอบุคคลจะรู เขาใจและปฏิบัติไดอยางลึกซ้ึงเทากัน สระบัวนี้อยู
เบ้ืองหนาพระพักตรของพระพุทธเมตตา บัวหลวงจะบานในชวงเชา สวยงามและมีกลิ่นหอม
ถือเปนพุทธบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 

  ลานอนุสรณสถานเจาจอมมารดาเท่ียง เปนสถานที่ท่ีสรางข้ึนเปนอนุสรณระลึกถึง
คุณงามความดีของเจาจอมมารดาเที่ยง ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปน  
ผูสรางวัดมัชฌันตกิารามข้ึนท่ีตำบลบางซือ่ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา 
เจาอยูหัว พระราชทานนามวัดมัชฌันติการามช่ือวัดมาจากคำวา มัชฌันติกและอาราม   
มีความหมายวา “วัดของเจาจอมมารดาเที่ยง” เจาจอมมารดาเที่ยง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ 

เปนธิดาคนโตของพระยาอัพภันตริกามาตย (ดิศ โรจนดิศ) และขรัวยายคลาย พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดปรานและไววางพระราชหฤทัยยกยองเปน
พระสนมผู ใหญ โปรดเกลา ฯ ใหบัญชาการหองพระเครื่องตน เจาจอมมารดาเที่ยง  
ใหพระประสูติการพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
จำนวน ๑๐ พระองค และถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๕๖ สิริอายุได ๘๒ ป 



๘๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๑ เดือน ๖ วัน และเพื่อเปนการแสดงกตัญุตานอมรำลึกถึงพระคุณของผูสรางวัด   
คณะกรรมการของวัดมัชฌันติการามรวมดวยพุทธบริษัทในราชสกุลแหงเจาจอมมารดาเที่ยง 
มีดำริสรางอนุสรณสถานของทานไว ณ สวนปากลางกรุง วัดมัชฌันติกราม  

  พื้นท่ีเดินจงกรม นั่งสมาธ ิทางเดินเทา ภายในสวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง มีทาง
เดินจงกรมอยูทามกลางตนไมกวางประมาณ ๑ เมตร ยาวตามความเหมาะสมของพื้นท่ี และ
มีท่ีนั่งทำสมาธิในท่ีรมเย็นสงบเงียบปราศจากเสียงรบกวน มีทางเดินปรับพ้ืนใหเสมอตลอด
แนวและมีความปลอดภัย เพ่ือพุทธบริษัทจะไดเดินสะดวกโดยไมมีความกังวลในขณะที่กำลัง
เดินจงกรม หรือจะเดินอยูในสถานที่ใดก็ตาม การเดินจงกรมมีประโยชนหลายอยาง อาทิ 
ทำใหเรามีความอดทนมากขึ้นในการท่ีจะทำอะไรตาง ๆ ในชีวิต ทำใหเดนิไดไกลแลวไมเหนื่อย
งาย ทำใหสุขภาพดี โรคภัยไมเบียดเบียน ชวยใหอาหารยอยงาย รวมถึงสมาธิท่ีเกิดจาก  
การเดินจงกรมจะตั้งอยูไดนาน และถาไปน่ังสมาธิจิตจะสงบเร็วขึ้น สำหรับทางเดินเนื่องจาก
ทางเดินในสวนเปนองคประกอบหนึ่งในสวนท่ีมีความสำคัญ เพราะเปนสิ่งที่เช่ือมพ้ืนท่ีใชงาน
ในสวนตาง ๆ เขาดวยกัน สวนปาปฏิบัติธรรมกลางกรุง จึงไดออกแบบและเลือกวัสดุให
เหมาะสมกับรูปแบบของสวน เพ่ือใหภาพรวมสวยงามและนาใชงานมากยิ่งขึ้น 
 

  ภายในพื้นที่เดินจงกรม น่ังสมาธิหนาศาลาปฏิบัติธรรมบูรพาจารยพุทธิสารโสภณ 

จะมีเสาเสมาธรรมจักร ซ่ึงปนสัญลักษณการประกาศพระพุทธศาสนาเปนคร้ังแรกของ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๘๕

พระพุทธเจา โดยทรงเทศนาโปรดพระปญจวัคคีย ๕ ทาน คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ 
พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ดวยพระธรรมเทศนา ช่ือวา “ธัมมจักกัปปวัตนะ” 
ซ่ึงเปนกำเนิดของวงลอธรรมะอันจะหมุนเคล่ือนตัวไปรอบแลวรอบเลา เพ่ือจะใหเขาถึงประชา  
หมูสัตวท่ัว ๆ ไป ดุจวงลอของราชรถที่พระราชาประทับขับเคลื่อนไป สวนกวางหมอบเปน
สัญลักษณของสถานท่ี เปนท่ีแสดงธรรมของพระพุทธเจา ในราวปาเปนที่อยูอาศัยของบรรดา
สรรพสัตว เขตปลดปลอยโดยสวัสดิภาพ มีชื่อเรียกวา “ปาอิสิปตนมฤคทายวัน” และ   
เสาอโศกหรือเสาแหงพระเจาอโศก แปลวา “เสาแหงธรรม” เปนเสาสัญลักษณแหงพระพุทธ
ศาสนาในผืนแผนดินแหงชมพูทวีปเม่ือคร้ังอดีตกาล สรางข้ึนโดยพระราชโองการของพระเจา
อโศก ผูซึ่งมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยางลึกซ้ึง โดยจะสรางเสาศิลาปกตั้งไว   
ณ ตำแหนงของสถานที่ที่เปนสังเวชนียสถาน และสถานท่ีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับพระพุทธเจา  
สันนิษฐานวาการสรางเสาอโศกไมเพียงแตเปนการระบุถึงท่ีต้ังของสถานที่สำคัญทางพระพุทธ
ศาสนาเทาน้ัน แตยังเปนเสมือนการประกาศถึงพระพุทธศาสนาท่ีไดขยายขอบเขตแวนแควน
ไปทั่วทุกแหงหนในรัชสมัยของพระองค เปนเคร่ืองหมายแทนพุทธบูชา และเตือนขุนนาง
ทัง้ปวงใหปกครองราษฎรโดยธรรม หวัเสามกัประดบัประตมิากรรมรูปสตัวตาง ๆ แตในสวนปา 
ปฏิบัติธรรมแหงน้ีใชรูปประดับสิงหโต ๑ ตัว การที่เสาอโศกใชสิงหโตนั้นสันนิฐานความหมาย
ไดหลายทาง อาทิ เปนการสื่อถึงวงวารเกาของพระพุทธเจา คือ ศากยวงศเปนราชวงศสิงหโต 

และสันนิษฐานเพ่ิมเติมวาสิงหโตเปนสัญลักษณของผูนำที่กลาหาญ แสดงถึงพระราชอำนาจ
ของกษัตริยท่ีแผไปทั่วทุกหนทุกแหงในแผนดิน 
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวเบญจมาศ  จงรักษ   
ผูอำนวยการกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



๘๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
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๘๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
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๙๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 
กับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 

กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนยท่ีคณะสงฆไดจัดต้ังข้ึนมาเปน 
การจัดการศึกษาสงเคราะหนอกระบบโรงเรียน ใหการศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุมเปาหมาย 
สวนใหญเปนเด็กและเยาวชนที่กำลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
จุดมุงหมายใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางในวันหยุดเรียนเขามาศึกษาหาความรู  
ความเขาใจตามหลกัคำสอนทางพระพทุธศาสนา แลวนอมนำไปประพฤตปิฏบิตัิในชีวติประจำวนั  
สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางสันติสุข ซ่ึงนับไดวาเปนแหลงสนับสนุนการพัฒนาคน  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเนนคนเปนศูนยกลาง 
 

 ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร มี 
นโยบายดานการศกึษาอยางเดนชดั  
ตองการใหเยาวชนและคนทุกวัยมี
ความรู คูคุณธรรม ดังน้ัน ฝาย
การศึกษา สำนักงานเขตบางซ่ือ 
ซ่ึง มีหนา ท่ีปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกลาวจึงสนับสนุนใหโรงเรียน
วัดมัชฌันติการาม ซึ่งตั้งอยูในพื้นท่ีเขตบางซ่ือท่ียังไมมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
จัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
 

 ๑. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางในวันหยุดเรียนไดศึกษาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแกวัย 
 ๒. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง วัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาต ิ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๙๑

 ๓. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูและเขาใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณคาของพระพุทธ
ศาสนา ในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ และเขารวมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
พรอมกับครอบครัวและปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักพุทธศาสนพิธ ี
 พระพทุธสิารโสภณ (เดช กตปุโฺ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันตกิาราม ในสมัยน้ันดำรง 
สมณศักด์ิท่ี “พระครูธีรสารปริยัติคุณ” มีดำริในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู  
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันและ  
เกิดประโยชนทั้งตนเองและผูอื่น ใหมีความรูคูคณุธรรม จึงรวมกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
ในการรับนโยบายนำรอง จัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในโรงเรียนตั้งแต  
ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปนตนมา โดยการจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยข้ึนนั้น 
เรียกช่ือวา “ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม” ซ่ึงเปน
เครือขายสำคัญของกรมการศาสนา เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ตาง ๆ นับเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหควบคูไปกับการพัฒนาความรูดาน
การศึกษาไดอยางสมดุล มีเปาหมายท่ีสำคัญของพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยท่ีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานแหงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตใหสำเร็จประโยชนสุขสมบูรณ และการแกปญหาดานสังคมที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอชีวิตของคนในสังคมไทย คือ 
 

 ๑.  นำเด็ก เยาวชน และประชาชนเขาวัด
ตามประเพณี เปนการเสริมสรางพัฒนาจิตใจ
ของชาวพุทธใหรูจักเขาวัด เรียนรูหลักธรรม 
สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ใหเหมาะสม 
 

 ๒.  เปนแหลงเรียนรูศีลธรรมของชุมชน 
ที่จะไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใช
ในชีวิตประจำวัน 
 

 ๓.  ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ ไดตระหนักถึงการทำหนาที่ของพุทธศาสนิกชน การเขาวัดเรียนรูหลักธรรม รวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแหลงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่น   
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เปนหนาที่ของชาวพุทธและไดมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาบังคับตามหลักสูตรธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก ของสำนักงานแมกองธรรมสนามหลวง และวิชาเลือก ตามความเหมาะสม   
ซึ่งมีการจัดหาครูผูสอนท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกโดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่
เกีย่วของ โดยในการบริหารจดัการศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยโรงเรยีนวดัมัชฌนัตกิาราม 
ไดรับการสนับสนุนจากวัดมัชฌันติการามในดานตางๆ ดังน้ี 
 

  ๑. ดานการบริหารจัดการ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียน  
วัดมัชฌันติการาม เนนการบริหารแบบมีสวนรวมตามหลักบวร คือ บาน วัด และโรงเรียน   
ซึ่งรวมกันเปนคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคีระหวาง ชุมชน 
บาน วัด โรงเรียนอยางบูรณาการ ตามนโยบายชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บาน วัด โรงเรียน) 
อันจะพัฒนาบุคคลในสังคมใหเขมแข็งและมีคุณภาพโดยผานทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย 
  ๒. ดานครู/ผูสอน วัดมัชฌันติการามสงพระธรรมวิทยากรเขาไปสอนหลักสูตร
ธรรมศกึษาใหกบันกัเรียนในศูนยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยอยางตอเน่ือง โดยในแตละป 
มีพระธรรมวิทยากรท่ีไดรับคัดเลือกสงเขาไป
สอนในศูนยอยางเพียงพอ สงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางเรียบรอย
และมีจำนวนผูเขาเรียนและสอบผานธรรม
ศึกษาชั้นตรี โท เอก เปนจำนวนมาก และ
ไดเปนตัวแทนสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 
เขารับโลประทานจากสมเด็จพระสังฆราช 
ในฝายธรรมศึกษาดีเดน ประจำป ๒๕๖๓ 
 

  ๓.  ดานสถานที่ วัดมัชฌันติการาม โดยพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 

เมตตานุเคราะหใหมีการใชอาคารสถานท่ี สำหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรมและ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยตามความเหมาะสม เชน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมเขาคายคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เปนตน และยังอนุญาตใหศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเขามาศึกษาเรียนรูในวัดโดยถือเปนแหลงการเรียนรูที่มีความ
สำคัญ และสรางสัมพันธระหวาง บาน วัดและโรงเรียน ตามนโยบายการขับเคล่ือนศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยตามหลัก บวร ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 
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  ๔.  ด านงบประมาณ   

วั ด มั ช ฌั น ติ ก า ร า ม ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการจัดการเรียน  
การสอน และวัสด ุ อุปกรณทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง โดยจัดตั้ ง
กองทุนธรรมศึกษา เพ่ือเปนกองทุน
อุดหนุนคาใชจายตาง ๆ ที่จำเปนใน
ก า รบริ ห า ร จั ด ก า รศู น ย ศึ กษ า
พระพทุธศาสนาวันอาทติย และในวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ซ่ึงเปนวันอายุวฒันมงคล พระพทุธิสาร 
โสภณ (เดช กตปฺุโ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม และเปนวันศาสนศึกษา   
วัดมัชฌันติการาม ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับผูเรียนท่ีสอบผานหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี  
โท เอก เปนประจำทุกป  
 

 ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยโรงเรียน  
วัดมัชฌันติการาม มีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งดานการบริหารจัดการและความรวมมือ
ระหวาง บาน วัด และโรงเรียน ทำใหมีจำนวนผูสนใจเขาเรียนและเขาสอบจำนวนมาก และมี
สถิติผลการสอบผานแตละปเปนท่ีนาพึงพอใจ 
    ปการศึกษา     ธรรมศึกษาชั้นตร ี  ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก รวม 
 ๒๕๕๓ ๕๑ - - ๕๑ 

 ๒๕๕๔ ๓๕ ๒๘ ๑ ๖๔ 

 ๒๕๕๕ ๘๑ ๒๑ ๒๒ ๑๒๔ 

 ๒๕๕๖ ๔๕ ๓๗ ๖ ๘๘ 

 ๒๕๕๗ ๓๕ ๒๘ ๓๑ ๙๔ 

 ๒๕๕๘ ๖๘ ๑๐ ๕ ๘๓ 

 ๒๕๕๙ ๕๓ ๔๕ ๗ ๑๐๕ 

 ๒๕๖๐ ๖๓ ๕ ๒๘ ๙๖ 

 ๒๕๖๑ ๕๙ ๒๒ ๒ ๘๓ 

 ๒๕๖๒ ๒๙ ๑๓ ๒ ๔๔ 

 ๒๕๖๓ ๑๗ ๑๓ ๔ ๓๔ 



๙๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 สถิติการสอบผานธรรมศึกษา ช้ันตรี โท เอก ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๖๓ 

สนามสอบวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร 

 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยภายใตการสนับสนุนของพระพุทธิสารโสภณ   

(เดช กตปฺุโ) ยังคงดำเนินการรวมกับโรงเรียนวัดมัชฌันติการามเร่ือยมา มีนักเรียน  
เขาเรียนธรรมศึกษาและเขาสอบทุกป แมจะอยูในชวงวิกฤตการณโควิด ก็ยังมีพระภิกษุจาก  
วัดมัชฌันติการามไปสอนธรรมศึกษาอยางตอเน่ือง นับไดวาเพราะดำริของพระพุทธิสารโสภณ   

(เดช กตปฺุโ) โดยแท ที่ไดใหการสนับสนุนและมีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีสอบ
ธรรมศึกษาไดในทุกป  
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พระพุทธิสารโสภณ 
กับศาสนกิจในตางประเทศ 

 
 

 

๑. บทบาทหนาที่ในฐานะพระธรรมทูตในตางประเทศ 
 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เขาฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ  
(ธรรมยุต) จากสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) เม่ือปพุทธศักราช 
๒๕๔๐ เปนพระธรรมทตูไปตางประเทศ รุนที ่๓ ในยคุน้ันมีการฝกอบรมทีว่ดัพระยายัง แขวง
ถนนเพชรบุร ี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเพ่ือนรวมรุนที่เขาฝกอบรมท่ีไดเดินทางไป 
ตางประเทศและปจจุบันเปนผูบริหารคณะพระธรรมทูตในประเทศนั้น ๆ และเปนเจาอาวาส 
วัดไทยในตางประเทศ เชน พระครูประกาศธรรมนิเทศ (วงศสิน ลาภิโก) เจาอาวาส 
วัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการ
บริหารคณะสงฆธรรมยุตในประเทศอินโดนีเชีย พระมหาวิรัตน เขมจารี เจาอาวาส 
วัดบังกาธรรมาราม เมืองปงกัล ปนังบังกา ประเทศอินโดนีเซีย พระครุอาทรธรรมานุสิฐ  
(บุญเลิศ คุตฺตธมฺโม) เจาอาวาสวัดกุสาวดีพุทธวิหาร เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ 
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต เจาอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ  

รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พระพัฒนา พุทฺธธมฺโม เจาอาวาสวัดเขมรังษี ประเทศ
ออสเตรเลีย เปนตน 
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 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) จึงมีเพ่ือนสหธรรมิก เพ่ือนรวมรุนในการ  
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ในทวีปตาง ๆ มากมาย นอกจากน้ัน พระเดชพระคุณ ฯ 
ยังไดเปนกรรมการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศในรุนตอมาโดยตลอด โดยเฉพาะ  
ภาคศึกษาดูงานอินเดีย เนปาล ก็จะรวมเดินทางไปเปนวิทยากรในการฝกอบรม พระธรรมทูต
ในประเทศอินเดียตางใหความเคารพและใหการตอนรับพระธรรมทูตไปตางประเทศทุกรุน   
ใหท่ีพักอาศัย ใหคำแนะนำ บอกเลาประสบการณในการทำงานในตางประเทศ ปญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการอยูรวมกับคนตางชาติตางศาสนา 
 

 นอกจากนั้นพระเดชพระคุณ ฯ ยังเปนผูบริหารในสำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไป  
ตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกดวยโดยทำหนาที่เปนกรรมการฝายอำนวยการ สำนักเลขานุการ
สำนักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) จนถึงวาระสุดทายของชีวิต 
  

 ในการประชุมพระธรรมทูต
ทุกครั้ง พระเดชพระคุณ ฯ จะเขา
รวมประชุมมาโดยตลอด และเม่ือ
คณะสงฆ ในตางประเทศจัดการ
ประชุม พระเดชพระคุณ ฯ ก็จะ
เดินทางไปในฐานะพระธรรมทูต 

กรรมการสำนักฝกอบรม เปนตน 
  

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช 
กตปฺุโ) เปนรองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ฝ ายกิ จการต างประ เทศ ก็ ได
ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงกรรมการ
และเลขานุการสำนักฝกอบรม
พระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) อีกสวนหน่ึงดวย โดยทานเจาคุณไดเขารวม  
การประชมุคณะสงฆธรรมยตุและคณะพระธรรมทตูในประเทศตาง ๆ ทัง้ ๔ ทวีป เชน การประชมุ 
พระธรรมทูตไปตางประเทศในทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกาและ  
ในสหภาพยุโรปเปนตน ซึ่งหากไมติดภารกิจอื่น ทานจะเดินทางไปรวมประชุมแทบทุกครั้ง 
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 กา รไป เ ยื อน วั ดไทย ใน  
ตางประเทศมีอีกหลายแหง เชนที่
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ซีแอต็เตลิ 
วัดพุทธางกูร วอชิงตัน วัดอลาสกา 
ญาณวราราม ประเทศสหรฐัอเมริกา 
วัดญาณวัฒนาราม เมืองรูแบร 
ประเทศฝร่ังเศส วัดดอลลานา   
วัดสันตินิวาส ประเทศสวี เดน   
วัดพุทธธรรมฟนแลนด ประเทศฟนแลนด วัดพุทธเมตตา วัดวิปสสนาคราหะ ประเทศ
อินโดนีเซีย เปนตน 
 

๒. สรางวัดอโศกพุทธวิหาร  เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนพระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม ใคร ๆ 
ก็ตามท่ีไดพบเห็น ไดสนทนาดวย ตางพูดเปนเสียงเดียวกันถึงศีลาจารวัตรอันงดงามดังกลาว 
เปนพระเถระที่มักนอย สันโดษ มีอัธยาศัยไมตรี มีเมตตาเปนหลักประจำใจ มีความขยันเปน
พื้นฐานในการดำเนินชีวิตพรหมจรรย จะเห็นไดจากการศึกษาเลาเรียนของพระคุณทาน  
ท้ังทางโลกและทางธรรม ไดสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยปญจาบ ซ่ึงถือวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เปน
มหาวิทยาลัยที่บรรดาคนอินเดียเอง ตองการเขาไปศึกษาเปนจำนวนมาก แตนอยคนนักที่จะ
สามารถสอบแขงขันเขาไปศึกษาในคณะตาง ๆ ได พระคุณทานศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ 
จบทั้ ง ใ น ร ะ ดับป ริญญา โทและ
ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย
ปญจาบ เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ 
ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงของ
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
  

 ในชวงที่ริเริ่มในการกอสราง
ไดรับการสนับสนุนจากพระนักศึกษา
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ไทยในอินเดีย ซ่ึงประกอบดวยพุทธศาสนิกชนท้ังฝายบรรพชิตและฝายฆราวาส โดยฝาย
บรรพชิตประกอบดวย พระมหาสายรุง อนิทฺาวุโธ (พระศรวีนิยาภรณ) พระมหาคณุาวฒิุ เขมเปโม 
พระมหาวุฒิพงษ วุฑฺฒิเมธี พระมหานันทกรณ ปยภาณ ีพระมหาสิร ิ สิรินธโร และพระมหา
ประภากร นนฺทกโร สวนฝายฆราวาสประกอบดวย ฯพณฯ กฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต 

กรุงนิวเดล ีเปนประธานฝายฆราวาส และคุณพลเดช วรฉัตร อัครราชทูต เปนรองประธาน ฯ 
พรอมดวยพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนหน่ึงไดนำผาปาสามัคคีไปทอด ณ วัดอโศกพุทธวิหาร 
เมืองจันดิการ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ไดเงินรวมทั้งส้ิน ๑๕๑,๖๔๐ รูป (หนึ่งแสนหาหมื่น
หนึ่งพันหกรอยสี่สิบรูปถวน) วัดอโศกพุทธวิหารจงึไดกอสรางวิหารหลวงพอโตขึ้น 
  

 ในรัฐปญจาบน้ี มีพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียใหความเคารพนับถือตอพระคุณทานเปน
จำนวนมาก จึงมักอาราธนา นิมนตพระคุณทานไดเมตตาเดินทางไปรวมมือกับพระนักศึกษา/
นักศึกษาไทยและชาวพุทธเมือง  
จันดิการ รัฐปญจาบ จัดหาท่ีในการ
สรางวัดขึ้น เพ่ือเปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวพุทธทั้งมวล ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซ่ึงมีอายุการ
กอตั้งเมืองมาเพียง ๕๐ กวาป ถูก
จัดเปนเมืองที่นาอยูเปนระดับสอง
ของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดย
แบงเมืองออกเปนเขต ๆ อาศัย เปนตน ทั้งหมดม ี๔๙ เขต ปจจุบันเปนเมืองหลวงของรัฐ คือ 
รัฐปญจาบ (PunJab State) ราคาท่ีดินในเมืองน้ี จึงคอนขางแพง แตดวยความตั้งใจของ  
ชาวพุทธทุกฝาย โดยการนำของพระเดชพระคุณ จึงไดสรางวัดพุทธวัดแรกในเมืองจันดิการ 
ชื่อวัดอโศกพุทธวิหาร ตำบลกูหดาอะลิเซอร 
เมืองจันดิการ รฐัปญจาบ ประเทศสาธารณรฐั
อนิเดีย มีเน้ือท่ีประมาณ ๑ ไร 
 

 แมเม่ือพระเดชพระคุณ ฯ สำเร็จการ
ศึกษา เดินทางกลับประเทศไทยแลว ก็ยังนำ
กฐิน ผาปา หาทุนสนับสนุนการกอสราง  
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เสนาสนะแทบทุกป และยังสนับสนุนใหพระนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ปญจาบ ไดพักพาอาศัยในขณะท่ีเปนนักศึกษาที่เมืองนี ้ มิใชแตพระนักศึกษาเทาน้ัน ยังมี
นักเรียนนักศึกษาไทยตั้งแตระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาที่  
รัฐปญจาบ ไดใชวัดอโศกพุทธวิหารเปนท่ีพบปะ ประชุม และทำวัตรสวดมนตรวมกับชาวพุทธ
ไทยในเทศกาลท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกดวย นักศึกษาบางทานก็มาพักอาศัยท่ี  
วัดอโศก แหงน้ีจนกระทั่งเรียนจบการศึกษา  
 

 วัดอโศกพุทธวิหาร เมืองจันดิการ   
รัฐปญจาบ จึงเปนแหลงสรางบุคลากรผูมี
ความรูจำนวนมาก เรียนจบปริญญาเอก
หลายทาน เม่ือกลับมายังประเทศไทยก็ได
ทำคุณประโยชนตอประเทศชาติและศาสนา
สืบตอไป 
 

 พระเดชพระคุณฯ เคยปรารภใหฟง
เสมอวา การสรางวัดไทยในประเทศอินเดีย 
ซ่ึงปจจุบันนับถือศาสนาฮินดูและอิสลามนั้น ไมใชเร่ืองงาย ท้ังการติดตอประสานงานกับ
เจาหนาท่ีในศาสนาอ่ืน บางคนไมตองการใหมีวัดในพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน แตเมือง  
จันดิการ รัฐปญจาบ มีชาวพุทธท้ังเกาคือตระกูลท่ีสืบเช้ือสายมาจากพระพุทธเจาโดยตรง 
และมชีาวพุทธใหมทีเ่ปล่ียนศาสนาหนัมานับถอืพระพทุธศาสนาตาม ดร. เอ็มเบ็ดการ จำนวนหนึง่ 
ใหการสนับสนุน จึงสามารถสรางวดัได  
  

 วัดอโศกพุทธวิหาร จึงเปนศูนยกลาง
ของนักศึกษาไทย ชาวพุทธอินเดียในเมือง  
จันดิการ และใกลเคียง เม่ือถึงวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา จะมีชาวพุทธจำนวนหนึ่ง   
มาบำเพ็ญศาสนกิจรวมกัน ทั้งพระภิกษุ และ
ฆราวาส ดังนั้น วัดแหงนี้จึงมีความสำคัญ 

ทางดานศูนยรวมจิตใจ และในสวนของการประกอบพิธีกรรม ทำศาสนกิจของพระสงฆและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวอินเดีย 
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 ดร.บ.ีอาร เอ็มเบ็ดการ กับขบวนการชาวพุทธใหมในอินเดีย ซ่ึงเปนการฟนฟูพระพุทธ
ศาสนาในยุคใหมมีขอมูลเพิ่มเติมคือ “มีชาวพุทธดั้งเดิมท่ัวประเทศอินเดียท่ีบรรพบุรุษเคย
นับถือพระพุทธศาสนามากอน ไดรวมตัว
กันเพื่อปฏิญาณวาคือชาวพุทธท่ีแทจริง
โดยตั้ ง เปนสกุลชื่อ “บารรัว” ดัง น้ัน
นามสกลุบารรวั คอืชาวพุทธดัง้เดมิ ไมทราบ 
จำนวนท่ีแนนอนวามีจำนวนเทาใด แตเทาที ่
ผูเขียนเคยไดพบกันกับคนในสกุลน้ีที่เมือง
จันดิการ รัฐปญจาบ ซึ่งสกุลบารรัวรวมกับ 
ดร.พระอาจารยเดช กตปฺุโ ปจจุบันคือพระพุทธิสารโสภณ เจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
กรุงเทพ ฯ ไดรวมกันสรางวัดขึ้นท่ีกุดารอาริเช ขางบริเวณเชิงเขา ต้ังชื่อวาวัดอโศกพุทธวิหาร 
โดยบริหารในรูปของคณะกรรมการ ผูบริหารสวนมากมีนามสกุลบารรัวแทบท้ังนั้น ทั้ง ๆ ที่  
บางคนไมรูจักกันมากอนแตถือเอาตามนามสกุลและยอมรับวาเปนพุทธศาสนิกชน  
  

 ปจจุบันวัดแหงนี้เปนศูนยรวมของ
พุทธศาสนิกชน ทุกวันอาทิตยจะมารวม
ชุมนุมกัน มีการบรรยายธรรมะกลาง
บริ เวณสนามหญาจากพระภิกษุหรือ
ฆราวาสผูมีความรูทางพระพุทธศาสนา 
ถวายภตัตาหารแดพระสงฆ และรวมรบัประทานอาหารคลาย ๆ กบัสงัคมชาวพทุธในประเทศไทย 
แตที่แตกตางกันคือทุกคนจะมากันท้ังครอบครัว มาตั้งแตเชาพูดคุยอยางเปนกันเอง และ
ทยอยกันกลับเมือ่เวลาเย็น ดงัน้ัน บรเิวณวดัทีม่เีนือ้ท่ีประมาณ ๕ ไร จงึเตม็ไปดวยพทุธศาสนกิชน 
ทุกเพศทุกวัย เด็ก ๆ วิ่งเลน หรือบางครั้งก็เลนกีฬาตามแตจะมีอุปกรณเทาที่จะหาได 
 

 กลาวถึงวิถีแหงศรัทธาและการปฏิบัติของชาวพุทธ ชาวพุทธเมืองจันดิการ จะมา
ชุมนุมกันทุกวันอาทิตย มากบางนอยบางตามแตโอกาส ชาวพุทธท่ีเมืองน้ีจะนิมนตพระภิกษุ
ไปในงานตาง ๆ เชน งานข้ึนบานใหม งานศพ คร้ังหนึง่ผูเขียน (พระมหาบญุไทย ปฺุมโน,ดร.) 
เคยไปงานนิมนตครบรอบวันเสียชีวิตของอดีตนายกสมาคมชาวพุทธคนกอน จึงมีโอกาสได
สัมผัสกับพธีิทำบุญในครัง้นีด้วย เม่ือถึงเวลาเจาภาพจะนำรถมารบัไปถงึบาน พธีิกรนำไหวพระ 
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รับศีล และถวายอาหาร เม่ือพระฉันเสร็จจึงมีพิธีสวดมนต ซึ่งวันน้ันเร่ิมตนดวยนโม…  

กรณยีเมตตสตูร, พาหงุและชยนัโต สัพพีและจบดวยภวต ุ สัพพมังคลัง….ฯ ซ่ึงใชเวลาไมนาน
ก็เสร็จพิธี ทานมหาชัยณรงคเลาใหฟงวาพิธีกรรมข้ึนอยูกับเรา ดังน้ัน วันนั้นจึงออกกลิ่นไอ
ของสังคมไทยไปโดยปริยาย และมีการถวายปจจัยมากเปนพิเศษรูปละ ๕๐๐ รูป  
  

 ในสวนของ ดร. บี. อาร เอ็มเบ็ดการ ท่ีเมืองจันดิการ รัฐปญจาบ แมจะเปนเมืองที่
ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาซิกซ แตสมาคม ดร. เอ็มเบ็ดการ ก็ไดสรางวัดขึ้น โดยใชชื่อ
วาเอ็มเบ็ดการวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ   

๔ ไร แวดลอมไปดวยวัดฮินดู วัดซิกซ 
วัดอิสลาม ชวงนั้นมีสามเณรแกรูปหนึ่ง
เฝาดูแลรักษาวิหารแหงนี้ ความจริงคือ
สามเณรอายุมากแลวประมาณ ๖๐ ป 
แตแขนขาพิการบางสวน จึงบรรพชา
เปนสามเณร วันหนึ่งสมาคมชาวพุทธ
เอ็มเบ็ดการ ไดจัดงานและไดนิมนต
พระสงฆไปรวมพิธี ทานมหาชัยณรงค
ติดภารกิจ ผูเขียนจึงเปนพระภิกษุรูปเดียวที่ไดเขารวมงานในครั้งนี ้ เมื่อไปถึงบริเวณงานท่ีจัด
ขึ้นในหองโถงใหญ มีชาวพุทธเขารวมงานประมาณ ๑๐๐ คน มีโตะหมูบูชา มีพระพุทธรูป
และรูปของ ดร. เอ็มเบ็ดการ พิธีกรรมเริ่มตนดวยการสมาทานศีล ถวายอาหาร                  
 หลังเสร็จจากการฉันอาหาร ก็จะมีการอภิปราย สนทนาธรรมภายในหองโถงน่ันเอง 
พวกเขาจะสนทนากันเอง คุยกันเอง 
โดยผูเขียนเปนคนน่ังฟงแตฟงไมรูเรื่อง 
มี โยมคนหนึ่ งพยายามสอบถามถึง
พระพุทธศาสนาในเมืองไทย และ
คำถามท่ีสำคัญอยางหน่ึง คือ หลัก  
คำสอน ท่ีสำคัญที่สุดของพระพุทธ
ศาสนาคอือะไร ผูเขยีนตอบวา “นิพพาน” 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๐๓

 เม่ือเขาถามวามีวิธีที่งายท่ีสุดที่จะไปถึงนิพพานไหม และจะทำอยางไรจึงจะเหมาะสม 
ผูเขียนจึงหาทางออกโดยบอกวาสิ่งที่พระพุทธเจาสอนน้ัน มีอยูในหนังสือ “พระพุทธเจาและ
ธรรมะของพระองคท่ี ดร. เอ็มเบ็ดการ เขียนไว ในวันท่ีเปนวันที่ระลึกถึง ดร. เอ็มเบ็ดการ   
จึงสมควรที่จะนำหนังสือของทานมาอานสูกันฟง เราจะไดประโยชนสองประการ คือ ไดศึกษา
ธรรมะของพระพุทธเจา และไดระลึก ดร. เอ็มเบ็ดการ ไปพรอม ๆ กัน 
 

 เม่ือศึกษาจากตำราภายหลังจึงได
ขอมูลเพ่ิมเติมวาชาวพุทธในอินเดียมีถึงสอง
กลุมคือ (๑) กลุมที่เปนชาวพุทธดั้งเดิม ไดแก
ตระกูลบารรัว เปนกลุมชาวพุทธที่มีการรวม
ตัวกันแนนแฟนท่ีสุด และเขาใจธรรมปฏิบัติ
และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาดีที่สุด แตมี
จำนวนไมมากนักเม่ือเทยีบกบัจำนวนประชากร 
ของอินเดีย สกุลบารรัวสวนหน่ึงมีภูมิลำเนา
อยูทีป่ระเทศบงัคลาเทศ  (๒) ชาวพุทธทีเ่ปลีย่น 
ศาสนาใหมตาม ดร. บ ี อาร เอ็มเบ็ดการ 
สวนมากมักมาจากวรรณะศูทรและจัณฑาล 
จึงไมคอยมีอิทธิพลมากนัก มาโนช ชายหนุม
คนหน่ึงที่ผูเขียนพบปะสนทนาดวยท่ีเมืองเดลี บอกกับผูเขียนวา “พอแมผมเปนชาวพุทธท่ี
เปลี่ยนศาสนาพรอมกับ ดร. เอ็มเบ็ดการ ยายมาจากเมืองนาคปูร แตทานก็ยังกราบไหว   
หนุมาน, พระศิวะและเจาแมทุรคาอยู ตัวผมเองก็ไมรูวาพระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติอยางไร             
  

 คำสอนท่ีพอแมผมสอน คือ การมีเมตตากรณุา ผมเห็นพระภิกษุจากศรีลังกา, พมา,
ทิเบต, จีน, เวียดนาม และประเทศไทย แตทำไมจึงปฏิบัติแตกตางกันมาก และผมเองก็
ไมคอยจะเขาใจวาหลักคำสอนจริง ๆ คืออะไร ปจจุบันผมกำลังศึกษาศาสนาคริสต ซ่ึงผมได
ประโยชนมากเพราะไดเรียนภาษาอังกฤษฟรี ผมกำลังจะเปล่ียนไปนับถือศาสนาคริสตแต   
ไมกลาบอกพอแม กลุมพวกผมเปนคนหนุมมีประมาณ ๔๐ คน เวลาเรียนตองแอบเรียน
เพราะกลัวพอแมรู”                   



๑๐๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 เมื่อผูเขียนอธิบายจุดมุงหมายที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานใหฟง มาโนช  
กลับตอบวา “ผมยังอยากกลับมาเกิดอีก ถาเปนไปไดอยากเกิดในวรรณะพราหมณ จะไดมี
โอกาสเรียนหนังสือสูง ๆ ปจจุบันพวกผมเหมือนคนชั้นต่ำในสังคม” มาโนชและเพ่ือน ๆ   
มีบานพักอยูชานเมืองเดล ี ริมฝงแมน้ำยุมนา เปนที่พักยานคนจน ผูเขียนเคยแวะไปเยี่ยม  
พอแมของมาโนช                   
 

 เม่ือเห็นวาผูเขียนเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พวกเขาตอนรับอยางดี จัดหาน้ำชา 
ภาษาฮินดีเรียกวาไจ (เปนชาผสมนม) ออกมาตอนรับและแสดงความเคารพดวยความ
นอบนอมและอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง และพยายามถามถึงหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โดยมี
มาโนชเปนลาม ผูเขียนจึงอธิบายทาน ศีล ภาวนาใหฟง เมื่ออธิบายจบพวกเขารำพึงเบา ๆ วา 
“ศีลและภาวนาพอปฏิบัติได แตทานคงทำไดยากเพราะพวกฉันก็ไมคอยจะมีกินเหมือนกัน”   
(๓) ชาวพุทธใหมท่ีหันมานับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศอ่ืน เชน ศรีลังกา ทิเบต ไทย 
เปนตน สวนมากจะอุปสมบทตามพุทธศาสนาแบบศรีลังกาและพมา สวนที่อุปสมบทตามแบบ
ไทยมีนอยมาก  
  

 พระภิกษุชาวอินเดียทาน
หน่ึงมาจากรัฐอัสสัม ชื่อ ชโยติ   

อภโยภิกขุ ปจจุบันกำลังศึกษา
ปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยเดลี บอก  
ผูเขียนวา “ผมเปนคนไทย บรรพบรุษุ 
ผมเปนคนไทย ผมจึงเปนคนอินเดีย
เช้ือชาติไทย อปุสมบทตามนิกายแบบ 
ไทย ซ่ึงถอดแบบมาจากวัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ การปฏิบัติ 
ทุกอยางยึดถือตามปฏิปทาของพระไทยทั้งหมด ดังนั้น ที่รัฐอัสสัมจึงมีพระภิกษุจากนิกาย
มหานิกายของไทย ปจจุบันมีอยูประมาณ ๒๐๐ รูป              
 

 พระพุทธศาสนาแบบไทยคงเจริญในอินเดียยาก เพราะหลักวินัยเครงครัดเกินไป   
ไมเหมาะกับสงัคมอนิเดีย ท่ีสำคัญทีส่ดุ คอื เม่ือบวชนาน ๆ จนกลายเปนพระเถระมกัจะถกูฮินดู 
ซ้ือตัวโดยใหรับราชการในตำแหนงที่สำคัญ ๆ ดังน้ัน พระเถระสวนมากในอัสสัมจึงลาสิกขาไป  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๐๕

รับราชการเปนสวนมาก แมแตผมเองก็ไดรับการทาบทามใหทำงานในตำแหนงท่ีสำคัญเหมือน
กัน แตผมยังเรียนไมจบและยังรักพระพุทธศาสนา คิดวาจะอยูตอไปเรื่อย ๆ ปจจุบันผมก็เปน
เลขานุการของสมาคมหนุมสาวชาวพุทธในอัสสัมอยู เรียนจบเมื่อไรคอยคิดอีกท”ี  
 

 ผูเขียนก็ไมแนใจเหมือนกันวาทานจะอยูในศาสนาตอไดอีกนานเทาใด การบวชแลว
ลาสิกขาไดของพระไทย อาจจะเหมาะกับสังคมไทย แตไมเหมาะกับสังคมอินเดีย เพราะ  
ชาวอินเดียถือวาผูท่ีบวชแลวไมควรลาสิกขา เหมือนพระพมาและพระศรีลังกา สวนประเด็นท่ี
ทานอภโยบอกวาบรรพบุรุษของทานเปนคนไทยน้ันนาคิด เพราะถาหากทานพูดภาษาไทย   
ทุกคนตองคิดวาทานเปนคนไทยอยางไมตองสงสัย แมแตผูเขียนเองคนอินเดียยังคิดวาเปน
คนอัสสัมหรือนาคแลนด  
  

 การกลับมาของพระพุทธศาสนา
ต้ังแตปพุทธศักราช ๒๔๓๔ โดยการ
ฟนฟูของอนาคาริกธรรมปาละ และการ
ต่ืนตัวของชาวพุทธใหมโดยการนำของ 
ดร. บ.ีอาร เอ็มเบ็ดการ ในปพุทธศักราช 
๒๕๐๐ ยังไมอาจจะเชื่อไดวาพระพุทธ
ศาสนาต้ังม่ันในสังคมอินเดียอยางถาวร
แลว เพราะการกลับมาคร้ังน้ีเปนการ
กลับมาที่มีความแตกตางทางความเชื่อ           
 พระภิกษุท่ีเขามาในอินเดียมีการปฏิบัติท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิงเชน พระทิเบต,   

พระจนี, พระเวียตนาม, เกาหลี เปนตน ซ่ึงเปนนกิายฝายมหายาน และพระศรลีงักา, พระไทย, 
พระพมา ซ่ึงเปนนิกายฝายเถรวาท ตางก็มีเอกลักษณเฉพาะตัว สวนพระอินเดียยงัไมแนใจวา
นิกายฝายไหนที่เหมาะกับอินเดีย เพราะชาวอินเดียเองบวชท้ังฝายมหายานและเถรวาท 
ดังนั้น ในพระพุทธศาสนาในอินเดียปจจุบันจึงเต็มไปดวยความเหมือนท่ีแตกตาง คือเปน
พระพุทธศาสนาเหมือนกันแตมีหลายนิกายนั่นเอง 
 

 คนหนุมสาวและคนวยักลางคน ชวยกันทำงานในบรเิวณวดั เชน ปรบัพืน้ที ่กอกำแพง 
ทำความสะอาดบริเวณวัดและบริเวณใกลเคียง ฯลฯ สวนคนสูงอายุก็นั่งสนทนาธรรมกันเปน  
กลุม ๆ พระภิกษุนั่งในวิหารสนทนาธรรมกับผูที่มีความสงสัย  



๑๐๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 ในชวงที่ผู เขียนแวะไปเยี่ยม  
วัดอโศกพทุธวหิารนัน้มีพระสงฆอยู ๒ รปู 
เปนพระไทยคือพระมหาชัยณรงค   
ศรีมันตระ กำลังศึกษาปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยปญจาบ จันดิการ และ  
พระภิกษุชาวอินเดียแตอุปสมบทท่ีพมา
รปูหนึง่อยูประจำ ดงันัน้ การสนทนาสวน 
มากจึงเปนภาษาฮินดี เพราะสื่อกันได
งาย แทนที่จะสนทนาเปนภาษาอังกฤษ ทานอาจารยชัยณรงคเลาใหฟงวา “การบริหาร
ทัง้หมดอยูท่ีคณะกรรมการ พระสงฆมหีนาทีเ่พียงแตอยูเฝา ไมมสิีทธ์ิในการบริหารแตอยางใด 
วัดน้ีเปนวัดของอินเดีย ไมใชวัดไทย เพียงแตอาศัยรูปแบบมาจากวัดไทย ดังนั้น เราจะอยู
หรือไม ไมใชสาระสำคัญ คณะกรรมการเขามีสิทธิ์พิจารณาจะใหพระอยูหรือไปก็ได ผมอยูน้ี
มา ๓ ปแลว เห็นคณะกรรมการนิมนตพระภิกษุชาวอินเดียออกจากวัดมาหลายรูป สวน  
พระไทยเขาจะใหเกียรติเปนพิเศษ ที่สำคัญคือเราไมไดอาศัยเงินและอาหารจากเขา ผิดกับ
ภิกษุพระชาวอินเดียทางคณะกรรมการตองถวายนิตยภัตเปนรายเดือนทั้งคาอาหาร และ
เครื่องใชสอยอื่น ๆ  
 

 ประเทศอินเดียเคยเปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามากอน การสรางวัดจึงเปน
เหมือนการนำเอาพระพุทธศาสนากลับคืนสูมาตุภูม ิ ปจจุบันวัดอโศกพุทธวิหาร รัฐปญจาบ  
กย็งัคงอยูภายใตการบรหิารงานของคณะกรรมการวัด มพีระภกิษุท้ังไทย เมียนมา บงัคลาเทศ 
เปนตน อยูจำพรรษาทุกป 
 

๓. สนับสนุนในการสรางวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ไดเดินทางไปรามประชุมกับคณะสงฆไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง ไดรวมฉลองอุโบสถที่วัดธรรมปทีป วอชิงตัน ดีซ ี และ  
ไดใหการสนับสนุนในการสรางวัดเชตวัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะศรัทธา  
ศษิยานศุษิยจากวัดเชตวนัก็ไดบรจิาคทรพัยเปนเจาภาพ สราง “โรงครัวศาลากตปญุญานสุรณ”   
“Katapunnanusarana Kitchen Pavilion” ทีส่รางศาลาปฏบิตัธิรรม วดัมัชฌนัตกิารามอีกดวย 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๐๗

 พระเดชพระคุณ ฯ ยังเคย
พดูไววา ในปนปลายของชีวิต หาก
มีโอกาสก็จะเดินทางไปจำพรรษาท่ี
วัดไทยในตางประเทศ หรือสราง
วัดไทยใหเกิดข้ึนในประเทศตาง ๆ 
ซึ่งพุทธศาสนิกชนมีความตองการ
พระสงฆผูนำในการปฏิบัติธรรม   
แตเม่ือพระเดชพระคุณอาพาธก็ยัง
มีศิษยานุศิษยจากตางประเทศมา
เยี่ยมโดยตลอด แมในวันท่ีพระเดชพระคุณมรณภาพ ก็ยังมีเจาอาวาส พระสังฆาธิการ   
เพื่อนพระธรรมทูต ตลอดจนศิษยานุศิษยจากตางประเทศมาเปนเจาภาพในการสวด  
พระอภธิรรมโดยตลอด 

 จึงนับไดวาในฐานะพระธรรมทูตไปตางประเทศ พระเดชพระคุณไดปฏิบัติหนาท่ีได  
เปนอยางดี ไดสรางวัดในตางประเทศ เผยแผพระพุทธศาสนาใหกับคนตางชาติ ตางศาสนา
ใหมีจิตศรัทธาเล่ือมใสในบวรพระพุทธศาสนาไดเปนอยางด ี
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พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 
กับงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การแสดงพระธรรมเทศนา 

๑. พระธรรมเทศนาเร่ืองการปฏิบัติธรรม 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

  

ภาวน ํภาเวตฺวาติ. 
 

 ณ วโรกาสตอจากนี้ไป  จักไดแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาทานสาธุชน 
พุทธบริษัทท้ังหลายที่ไดมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม นอมนำพระไตรรัตนเปนท่ีพึ่งท่ีระลึกสูงสุด
ตามสมควรแกเวลาสืบตอไป  อาตมภาพไดยกพุทธภาษิตขึน้เปนอุเทศเบ้ืองตนนัน้วา “ทานํเทต ิ
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สีลํรกฺขติ ภาวนํภาเวตฺวา” น้ันความหมาย คือ ทาน ศีล ภาวนา นั่นเอง ทานํ  เทติ คือ   
การทำบญุใหทานโดยวิธีตาง ๆ สลํี รกขฺต ิคอื การรักษาศีลตามฐานะของตน ภาวน ํภาเวตวฺา 
คือ การฝกหัดทำสมาธิภาวนา เม่ือรวมกันแลวเรียกบุญท้ัง ๓ วิธีการน้ีวา “บุญกิริยาวัตถุ   
๓ ประการ”  ทั้ง ๓ ประการนี ้ตามหลักทานแสดงไววาอานิสงสของการทำทาน คือ บันดาล
ใหมีโภคทรัพยสมบัติ ทานนี้เปรียบเหมือนเสบียงสำหรับการเดินทาง ตองเตรียมใหเพียงพอ 
การทำความเพียรเพ่ือที่จะใหสำเร็จมรรคผลนิพพานน้ัน เปรียบเหมือนการเดินทางไกล   
ซึ่งพระนิพพานเปนระยะทางที่ไกลมาก เราทานท้ังหลายตองมีหนาที่เดินทาง จึงมีความจำเปน
จะตองสะสมเสบียงใหเพียงพอ การที่เราทำทานก็เปรียบไดเชนนี ้ อานิสงสของการรักษาศีล 
คือ สามารถท่ีจะทำใหบุคคลมีรางกายท่ีสมบูรณ ไมเปนคนพิการ ทำใหเปนคนท่ีมีพละกำลัง
แข็งแรงพอที่จะใชในการท่ีเราตองเดินทางไกลไปสูพระนิพพาน อานิสงสของการภาวนา คือ 
ทำใหเกิดปญญา ความรู ความฉลาด เปรียบเหมือนบุคคลที่มีสายตาที่ดี สามารถมองเห็น
ทางท่ีจะตองเดินทางไปสูพระนิพพาน บุคคลที่มีทานอยางเดียว ไมมีการรักษาศีลแลว เปรียบ
เหมือนบุคคลท่ีมีขาวของสมบัติหรือมีเสบียงมากมาย แตวารางกายไมสมบูรณ มีโรคภัย  
ไขเจ็บเบยีดเบียน ไมมีกำลังวังชา ก็ไมสามารถที่จะเดินทางไกล ๆ ได หรือไมสามารถที่จะไปสู
พระนิพพานไดนั่นเอง บุคคลท่ีมีทาน ศีล แตขาดการภาวนาน้ัน เปรียบเหมือนบุคคลท่ีมี
เสบียงพรอมแลว มีรางกายที่สมบูรณ มีกำลังวังชาท่ีด ี แตบุคคลนั้นเปนบุคคลผูบอด ดวย
ขาดปญญา เขาผูน้ันก็ไมสามารถท่ีจะเดินทางไปสูพระนิพพานไดเชนกัน สำหรับบุคคลท่ีม ี
ทาน ศีล ภาวนา พรอมท้ัง ๓ อยาง เปรียบเหมือนบุคคลที่มีเสบียงที่พรอมสมบูรณ มีรางกาย
ที่มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีสายตาที่ด ีกลาวคือมีปญญาดีพอที่จะรูแจงเห็นจริงตามสัจธรรมได    
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 บุคคลนี้ก็จะสามารถที่จะเดินทางไกลไปสูพระนิพพานได บุญกิริยาวัตถุ ๓ จึงเปนสิ่งท่ี
เก่ียวเนื่องซ่ึงกันและกันดังท่ีพูดมาน้ี บุคคลท่ีมีศีล ๕ และมีทาน ก็อาจที่จะไปสวรรคได 
บุคคล ๓ จำพวกคือ ๑. อันธจักษุ คือ คนที่มืดบอด ๒. เอกจักษุ คือ คนที่มีตาเดียว   
๓. ทวิจักษุ คอื คนทีม่สีองตา อนัธจกัษุ หมายถงึ คนทีย่ากไร ไมมปีญญาในการประกอบอาชพี 

เปนคนทุกขคนยากคนจน เรียกวาเปนบุคคลที่มีผลทานนอย ผลศีลนอย การทำสมาธิภาวนา
ก็ไมสนใจ เอกจักษ ุคือ คนตาเดียว หมายความวา คนฉลาดแตในทางโลก ฉลาดแตทำมาหา
เลี้ยงชีพ เปนบุคคลท่ีมีฐานะดีแตไมสนใจในศีลธรรม เปนผูท่ีมีคุณธรรมต่ำหรือขาดคุณธรรม 
ถึงแมจะมีทรัพยสมบัติมากหรือเกิดในตระกูลท่ีสูง ก็จัดเปนคนต่ำตอยอยูนั่นเอง ยังเปนคนท่ี
ตองทนทุกขตอส่ิงตาง ๆ แมจะมีสมบติัมากมายกต็าม เราไมควรถือเปนตวัอยาง ทวิจกัษุ คอื 
คนสองตา หมายถึง คนที่มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกก็บริบูรณดวยขาวของ  
เงินทอง บริบูรณดวยทุกส่ิงทุกอยาง และก็ยังมีทานมีศีลท่ีบริสุทธ์ิ สนใจในสมาธิภาวนา
ปฏิบัติธรรม ถึงขั้นไดเกิดฌานสมาบัติข้ันใดขั้นหนึ่ง อยางนี้เราเรียกวาเปนคนสองตา เราควร
ถือเปนตัวอยาง บุคคลท้ังสามจำพวกท่ีกลาวมาน้ี มีอยูในโลก หาไดอยูในโลก เราตองเลือก
ถือเอาไปปฏิบัติสำหรับตนเอง เรื่องทานน้ีก็บำเพ็ญกันมามากพอสมควร ยังขาดบกพรองก็แต
เร่ืองของศีลและการภาวนาสมาธิ เร่ืองศีลกับสมาธิ ถาเราจะนับเปนอันเดียวกันก็ได 
หมายความวารักษาศีลและทำสมาธิภาวนาควบคูกันไปก็ได  

 ศีล หมายถึง การสำรวมกาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย ใจเปนเจาของ สั่งใหพูดแตในส่ิง
ท่ีด ี ทำแตในสิ่งท่ีด ี คิดแตในสิ่งที่ดี ผูที่ตระหนักในการภาวนา บากบ่ันในการภาวนา   
เพื่อหาความสงบ จะตองระมัดระวังในเรื่องของศีลเปนอยางมาก เพราะถาเรามีศีลที่ไมบริสุทธ์ิ
แลว ความสงบของจิตใจก็จะเกิดไดยาก ทานจึงวาศีลกับสมาธิเปนเร่ืองเดียวกันก็ได สมาธิ
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ภาวนา คือ การทำจิตใจใหตั้งม่ันในอารมณอันเดียว เรามีลมหายใจอยูแลว ใหกำหนดรู  
ลมหายใจเขาออก ใหรูอยูวาหายใจเขา หายใจออก การที่เราทำงานตาง ๆ แลวไมเรียบรอย   
ก็เพราะขาดสติขาดเจตนา ถาเรามีการทำสมาธิดวยแลว การทำงานของเราจะไมบกพรอง   
ไมมีการผดิพลาด การปฏิบัติแบบนี้เปนการที่ทำไดงาย แตไดผลมหาศาล แตเราทานไมคอย
จะรูถึงคุณคาของการภาวนา จึงไมคอยจะยอมปฏิบัติกัน สมาธิท่ีอบรมดีแลวใหผลใหญ   
มอีานิสงสใหญ สมจรงิทีท่านกลาวไวเหลอืเกิน ผูท่ียังไมเคยมีโอกาสปฏิบติัใหเกิดผลของสมาธ ิ
ก็ใหหาโอกาสนั้นเสีย เปนสิ่งที่ทำใหเกิดคุณแกจิตใจเปนที่สุด มีคำกลาวไววา “เมื่อเรา  
ไมรักษาศีลก็ไดชื่อวาไมรักษาจิตใจ ไมทำสมาธิภาวนาก็ไดชื่อวาไมรักษาจิตใจ” ดังนี้ เทศนา
ปริโยสาเน ในกาลเปนทีสุ่ดลงรอบแหงพระธรรมเทศนาน้ี อาตมภาพขออางองิคุณพระศรีรตันตรัย 
คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ จงชวยปกปองคุมครอง ญาติโยมที่มารักษา
ศีล ปฏิบัติธรรม ในชวงเขาพรรษาที่วัดมัชฌันติการามแหงนี ้ทุกทาน จงแคลวคลาดปลอดภัย 
ไดรับอานิสงสตามท่ีไดปฏิบัติ ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ อายุ  
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัต ิทานคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบดวยธรรมแลว  
ขอส่ิงน้ันจงพลันสำเร็จตามในทานปรารถนาจงทุกประการ เทศนาโวหารในเรื่องของ ทาน ศีล 
ภาวนา ดังที่ไดพรรณนามาก็เห็นสมควรแกเวลา ขอสมมติยุติลงคงไวเพียงเทานี ้เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี ้ฯ 
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๒. พระธรรมเทศนาเร่ืองความอดทน 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 

ขนฺติ หิตสุขาวหาติ. 
 

 ณ บัดน้ีจักไดแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาสัตถุธรรมคำสั่งสอน แหงองคสมเด็จ
พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจา เพ่ือเปนเคร่ืองฉลองศรัทธา ปสาทะแกญาติโยมพุทธศาสนิกชน
ทกุทานทีมุ่งม่ัน หม่ันมาสรางบุญบารมีในวันธรรมสวนะนี ้พอสมควรแกเวลาสบืตอไป มภีาษติ 
ทานกลาวไววา หญาแมเปนพชืตนเลก็ ๆ แตเพราะมคีวามทนทรหด จงึสามารถแพรพนัธุไปได 
ท่ัวโลกฉันใด คนเราแมกำลังทรัพย กำลังความรู ความสามารถจะยังนอยแตถามีความอดทน
แลว ยอมสามารถฝกฝนตนเอง ใหประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตไดฉันน้ัน    
 

 ความอดทน มาจากคำวา ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไวได ไมวาจะถูก
กระทบกระทั่งดวยสิ่งอันเปนท่ีพึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนา มีความมั่นคงหนักแนนเหมือน
แผนดินซึ่งไมหว่ันไหว ความอดทนเปนคุณธรรมพ้ืนฐานสำหรับตอตานความทอถอย หดหู   
กอใหเกิดความขยัน จนชนะอุปสรรคตาง ๆ ทำงานไดประสบความสำเร็จตามเปาหมายท้ัง
ทางโลกและทางธรรม ขันติยังเปนคุณธรรมพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ ในโลก 
งานทุกช้ินในโลกไมวาจะเปนงานเล็กงานใหญ ท่ีสำเร็จขึ้นมาได นอกจากจะอาศัยปญญาเปน
ตัวนำแลว ลวนตองอาศัยคุณธรรมขอหนึ่งเปนพื้นฐานจึงสำเร็จได คุณธรรมขอนั้นคือ ขันติ        
ถาขาดขันติเสียแลว จะไมมีงานชิ้นใดสำเร็จไดเลย เพราะขันติเปนคุณธรรมสำหรับท้ังตอตาน
ความทอถอย หดหู ขับเคล่ือนเรงเราใหเกิดความขยัน และทำใหเห็นอุปสรรคตาง ๆ เปน
เครื่องทาทายความสามารถ ดงัน้ัน อาจกลาวไดวา ความสำเรจ็ของงานทกุชิน้ ทัง้ทางโลกและ
ทางธรรม คืออนุสาวรียของขันติทั้งสิ้น โดยเหตุนี ้ พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสวา ยกเวน
ปญญาแลว เรา สรรเสริญวาขันติเปนคุณธรรมอยางยิ่ง ลักษณะความอดทนที่ถูกตอง ๔ 

ประการ คือ 
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 ๑. ความอดกลั้น คือเม่ือถูกคนพาลดา ก็ทำราวกับวาไมไดยิน ทำหูเหมือนหูกระทะ 
เม่ือเห็นอาการย่ัวยุก็ทำราวกับวาไมไดเห็น ทำตาเหมือนตาไมไผ ไมสนใจใยดี ไมปลอยใจ  
ใหเศราหมองไปดวย ใสใจสนใจแตในเร่ืองที่จะทำความเจริญใหแกตนเอง เชน เจริญศีลสมาธิ 
ปญญาใหย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 ๒.  เปนผูไมดุราย คือสามารถขมความโกรธไวได ไมโกรธ ไมทำรายทำอันตรายดวย
อำนาจแหงความโกรธนั้น ผูที่โกรธงายแสดงวายังขาดความอดทน มีคำตรัสของทาวสักกะ
เปนขอเตือนใจอยูวา ผูใดโกรธตอบผูที่โกรธกอนแลว ผูน้ันกลับเปนคนเลวกวาผูที่โกรธกอน  
ผูที่ไมโกรธตอบุคคลผูกำลังโกรธอยู  ยอมชื่อวา เปนผูชนะสงครามอันชนะไดยากยิ่ง 
 

 ๓.  ไมปลูกน้ำตาใหแกใคร ๆ คือ ไมกอทุกขใหแกผูอื่น ไมทำใหผูอื่นเดือดรอน หรือ
เจ็บแคนใจจนน้ำตาไหล ดวยอำนาจความเกรี้ยวกราดของเรา 
 

 ๔.  มีใจเบิกบานแจมใสอยูเปนนติย คอื มปีตอิิม่เอบิใจเสมอ ๆ ไมพยาบาท ไมโทษฟา 
โทษฝน โทษเทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใคร ๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนทำการงานทุกอยาง
ดวยใจเบิกบาน ลักษณะความอดทนนั้น โบราณทานสอนลูกหลานไวยอ ๆ วา ปดหูซายขวา   
ปดตาสองขาง ปดปากเสียบาง นอนน่ังสบาย ลักษณะที่สำคัญยิ่งของขันติ คือ ตลอดเวลาที่
อดทนอยูนั้น จะตองมีใจผองใส ไมเศราหมอง ความอดทนแบงตามเหตุที่มากระทบไดเปน   
๔ ประเภท คือ 
  (๑)  อดทนตอความลำบากตรากตรำ เปนการอดทนตอภาพธรรมชาติ ดินฟา
อากาศ ความหนาว ความรอน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็อดทนทำงานเร่ือยไป ไมใชเอาแตโทษ
เทวดาฟาดิน หรืออางเหตุเหลานี้แลวไมทำงาน 
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  (๒) อดทนตอทุกขเวทนา เปนการอดทนตอการเจ็บไขไดปวย ความไมสบายกาย
ของเราเอง ความปวด ความเมื่อย ผูท่ีขาดความอดทนประเภทน้ี เวลาเจ็บปวยจะรอง
ครวญคราง พร่ำเพอรำพัน หงุดหงิดฉุนเฉียวงาย ผูรักษาพยาบาลทำอะไรไมทันใจหรือ  
ไมถูกใจ ก็โกรธงาย พวกน้ีจึงตองปวยเปน ๒ เทา คือ นอกจากจะปวยกายท่ีเปนอยูแลว   
ยังตองปวยใจแถมเขาไปดวย ทำตัวเปนท่ีเบื่อหนายแกชนท้ังหลาย 
  (๓) อดทนตอความเจ็บใจ เปนการอดทนตอความโกรธ ความไมพอใจ ความ
ขัดใจ อันเกิดจากคำพูดท่ีไมชอบใจ กิริยามารยาทท่ีไมงาม การบีบค้ันทั้งจากผูบังคับบัญชา
และลูกนอง ความอยุติธรรมตาง ๆ ในสังคม ระบบงานตาง ๆ ที่ไมคลองตัว ฯลฯ 
 คนท้ังหลายในโลกแตกตางกันมากโดยอัธยาศัยใจคอ โอกาสท่ีจะไดอยางใจเรานั้น
อยาพึงคิด เพราะฉะนั้นเม่ือเร่ิมเขาหมูคนหรือมีคนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหเตรียมขันติไว
ตอตานความเจ็บใจ 
  (๔) อดทนตออำนาจกิเลส เปนการอดทนตออารมณอันนาใครนาเพลิดเพลินใจ 
อดทนตอส่ิงที่เราอยากทำแตไมควรทำ เชน อดทนไมเท่ียวเตร ไมเลนการพนัน ไมเสพ  

สิง่เสพตดิ ไมรบัสินบนไมคอรรปัชัน่ ไมผิดลูกเมยีเขา ไมเหอยศ ไมบาอำนาจ ไมข้ีโอ ไมขีอ้วด 
เปนตน การอดทนขอนี้ทำไดยากที่สุด โบราณเปรียบไววาเขาดาแลวไมโกรธ วายากแลว เขา
ชมแลวไมย้ิม ยากยิ่งกวาในเรื่องของความอดทนน้ัน มีอานิสงส ดังน้ี 
 

   ๑.  ทำใหกุศลธรรมทุกชนิดเจริญขึน้ได 
   ๒.  ทำใหเปนคนมีเสนห เปนท่ีรักของคนท้ังหลาย 
   ๓.  ทำใหตัดรากเหงาแหงความชั่วทั้งหลายได 
   ๔.  ทำใหอยูเย็นเปนสุขทุกอิริยาบถ 
   ๕.  ชื่อวาไดเครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ 
   ๖.  ทำใหศีลและสมาธิตั้งมั่น 
   ๗.  ทำใหไดพรหมวิหารโดยงาย 
   ๘.  ทำใหบรรลุมรรคผลนิพพานโดยงาย ฯลฯ 
 

         บุคคลอดทนตอคำของผูสูงกวาได เพราะความกลัว อดทนถอยคำของผูเสมอกันได 
เพราะเหตุแหงความแขงด ีสวนผูใดในโลกนี ้อดทนตอคำของคนเลวกวาได สัตบุรษุทั้งหลาย
กลาววา ความอดทนน้ันสูงสุด ดังนั้น จึงสรุปไดวาความอดทนน้ันยอมนำมาซึ่งประโยชนสุข 
และความสำเร็จในหนาท่ีการงานตามที่หวังตั้งใจและเปนคุณธรรมที่สรางเสนห คือ ธรรมอัน
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ทำใหงามน่ันเอง ผูมีคุณธรรมขอนี้ยอมองอาจ สงางาม และเปนท่ีรักของทุกคนเทศนา  
ปริโยสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงพระธรรมเทศนา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย   
จงปกปองคุมครองภัยใหญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกทาน จงประสบแตความสุขความเจริญ
รุงเรือง ปรารถนาสิ่งท่ีชอบประกอบดวยธรรมแลวขอจงสำเร็จตามปรารถนาจงทุกประการ 
เทศนาโวหารพอสมสมัยไดเวลา ขอยุติลงไวเพียงเทานี ้เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้ฯ 
 

๓. พระธรรมเทศนา เร่ืองสติปฏฐาน ๔ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 

อานาปานสฺสติ ยสฺส อปริปุณฺณา อภาวิตาติ. 
 

 บัดนี ้จักแสดงธรรมะเปนเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบ้ืองตนก็ขอใหทุก ๆ  
ทานตั้งใจนอบนอมนมัสการ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคน้ัน ตั้งใจถึง
พระองคพรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ต้ังใจสำรวมกาย วาจา ใจ ใหเปนศีล   
ทำสมาธิในการฟง เพ่ือใหไดปญญาในธรรม กรรมฐานที่เราทั้งหลายไดถือเปนหลักปฏิบัติใน  
ทีน้ี่ กค็อืสติปฏฐานทัง้ ๔ อนัไดแก กายานปุสสนาสติปฏฐาน ตัง้สติพจิารณาตามดตูามรูเห็นกาย 
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรูตามเห็นเวทนา จิตตานุปสสนา
สติปฏฐาน ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรูตามเห็นจิต ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ตั้งสติพิจารณา
ตามดูตามรูตามเห็นธรรม สติปฏฐานจึงมี ๔ ขอ ดังกลาว ซ่ึงเหมาะแกบุคคล ที่เมื่อรวม  
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เขาแลว ก็มีจริต ๔ ประการ คำวาจริตในท่ีนี้ตามศัพทแปลวาความเที่ยวไปของใจ หรือความ
เทีย่วไปของจติ คอื จติมคีวามนอมไปในทางใด กเ็ทีย่วไปในทางนัน้ ความนอมไปของจิตนีเ้ปน 
ลกัษณะของจติอยางหนึง่ ท่ีเมือ่จติเสพคุน คอื คดิไปบอย ๆ ในทางใด กจ็ะทำใหบงัเกดิความ 
นอมไปในทางนั้น และความนอมไปของจิตดังกลาวนี ้หรือความทองเท่ียวไปของจิตดังกลาวนี ้
เปนสิง่ท่ีฝงลึกอยูในจติใจ อนัเรียกวาเปน อธัยาศยั นิสสยั สันดาน กม็ ีอธัยาศัยนัน้ กค็อืภาวะ 
ท่ีอาศัยติดอยูในจิตใจ นิสสัยก็หมายถึงท่ีอาศัยของจิตใจ สันดานนั้นก็หมายถึงความสืบตอ 
หรือความตอเนื่องอันฝงอยูในจิตใจ ซ่ึงเร่ิมมาจากการท่ีจิต ใจเสพคุน คือคิดถึงอยูบอย ๆ   
มาเปนเบื้องตน ต้ังในอดีต เม่ือไรก็ไมรู คืออาจจะติดชาติภพมา หรือวาท่ีจิตคิดอยูบอย ๆ 
นึกถึงอยูบอย ๆ ที่จิตติดอยูยึดอยู  

 แมในปจุบันนี้เอง ก็กอใหเกิดนิสสัยอัธยาศัยสันดานดังกลาวนี้ ได และลักษณะ  
ดังกลาวนี้เมื่อติดอยูชนิดที่อยูตัวในจิตใจ ก็เรียกวาเปนวาสนาที่แปลวาอยูตัว อยูตัวในจิตใจ 
อนัทีจ่ริงนัน้ คำวาวาสนาเปนคำกลาง ๆ ทำดีอยูบอย ๆ กอ็ยูตวัในความด ีเปนวาสนาในทางดีได 
ทำช่ัวอยูบอย ๆ กอ็ยูตัวเปนวาสนาในทางชัว่ได วาสนานัน้จงึเปนคำกลาง ๆ แตเรามกัจะใชกนั 
หมายถึงสวนดี ความอยูตัวในทางดีเรียกวาวาสนา คูกันกับคำวาบารมี ก็เปนความอยูตัวใน
ทางด ี ส่ังสมขึ้นในทางดีเชนเดียวกัน สวนในทางชั่วนั้น เมื่อทำช่ัวบอย ๆ ก็เกิดความติดอยูใน
ความชั่ว หรืออยู ๆ ตัวในทางชั่ว ก็เรียกวาอาสวะ หรืออนุสัย อาสวะก็คือสิ่งที่นอนเน่ืองอยูใน
จิตสันดาน อาสวะก็คือส่ิงที่ดองจิตสันดาน อันเรียกวาเปนกิเลสอยางละเอียด ตรงกับความดี
ซ่ึงอยูตัวเปนบารมี ซ่ึงเปนความดีอยางละเอียด และท่ีเราเรียกกันวาวาสนาก็ได เชน คนท่ีมี
วาสนาดี ก็ไดดีโดยงาย แตอันท่ีจริงนั้นคำวาวาสนาก็เปนคำกลาง ๆ เหมือนกัน แตมกัใชใน
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ทางดีดังกลาว จริตคือความเที่ยวไปของจิตใจ พรอมทั้งอาการของจิตใจ ก็เปนไปตามนิสสัย 
อธัยาศยัสนัดานดังทีก่ลาวมา ซ่ึงทานไดแสดงไว ๔ อยาง วาทุกคนเราน้ีมตีณัหาจริต คอื มจีริต 
ของจิตใจ ประกอบดวยตัณหาความด้ินรนทะยานอยากอยางเบา จำพวกหนึ่ง คนตัณหาจริต
อยางมาก จำพวกหนึ่ง คนทิฏฐิจริต คือ มีจิตใจเที่ยวไปดวยอำนาจของทิฏฐ ิคือ ความเห็น 
อันมักจะเปนไปทางปญญา ที่ผิดบางถูกบาง แตวามักจะใชหมายถึงในทางที่ผิดเปนสวนมาก 
อยางเบา จำพวกที ่๔ คนที่เปนทิฏฐิจริตอยางมาก หรืออยางแรง  

 สำหรับสติปฏฐานขอกายนั้น เหมาะสำหรับคนท่ีเปนตัณหาจริตอยางเบา สติปฏฐาน 
ขอเวทนาน้ัน เหมาะแกคนที่เปนตัณหาจริตอยางแรง หรืออยางมาก สติปฏฐานขอจิตน้ัน 
เหมาะสำหรับคนที่เปนทิฏฐิจริตอยางเบา สติปฏฐานขอธรรมะนั้น เหมาะสำหรับคนท่ีเปนทิฏฐิ
จริตอยางแรง เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาจงึแสดงสตปิฏฐานไว ๔ ขอ และสำหรับในขอกายน้ัน 
ก็เริ่มตนแตตรัสสอน ใหมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก หายใจเขายาวก็รูวาเราหายใจ   
เขายาว หายใจออกยาวก็รูวาเราหายใจออกยาว หายใจเขาส้ันก็รูวาเราหายใจเขาสัน้ หายใจออก 
ส้ันก็รูวาเราหายใจออกสั้น ศึกษาวาเราจักรูท่ัวถึงกายทั้งหมดหายใจเขา ศึกษาวาเราจักรูทั่วถึง
กายท้ังหมดหายใจออก ศึกษาวาเราจักสงบระงับกายสังขารเคร่ืองปรุงกาย คือ ลมหายใจ  
เขาออก หายใจเขา ศึกษาวาเราจักสงบระงับกายสังขารเคร่ืองปรุงกาย คือลมหายใจเขาออก 
หายใจออก สำหรับในขอแรกนั้นหายใจเขายาวก็รูวาเราหายใจเขายาว หายใจออกยาวก็รูวาเรา
หายใจออกยาว ยาวหรือส้ันน้ันก็หมายถึงการหายใจที่เปนไปตามปรกต ิ หรือลมหายใจท่ีเปน
ไปตามที่ตั้งใจทำใหยาวหรือสั้น หรือเปนไปตามการปฏิบัติ ที่ไดสติตั้งขึ้นละเอียดเขาไปโดย
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ลำดับ เม่ือกายใจสงบ ลมหายใจก็สงบไปโดยลำดับ และสอนใหกำหนดจุดสำหรับลมหายใจ
เขาออกไว ลมหายใจเขาก ็๓ จุด จุดแรกก็คือปลายจมูก หรือริมฝปากเบื้องบน จุดสองก็คือ
อุระ จุดสามคือนาภีที่พองขึ้น หายใจออกนั้นก็ ๓ จุดเชนเดียวกัน แตนับจากนาภีท่ียุบลงเปน
จุดที่หนึ่ง อุระเปนจุดที่สอง ปลายจมูกหรือริมฝปากเบ้ืองบนเปนจุดที่สาม กำหนดจิตตาม  
ลมหายใจเขาไป และออกมา ตาม ๓ จดุน้ี จนเมือ่จติรวมเขามาอยูตวัดีข้ึนแลว กเ็วนเสยี ๒ จดุ 
เอาไวแตจุดเดียว คือท่ีริมฝปากเบื้องบน หรือปลายจมูก กำหนดจิตอยูที่จุดนั้น หายใจเขาไป
กระทบปลายจมูกหรือริมฝปากเบ้ืองบนก็รู หายใจออกออกมากระทบก็รู และก็จะรูสึกวา
หายใจเขานั้นลมเย็นเปนปรกต ิหายใจออกนั้นลมออกจะอบอุนขึ้น  

 อีกวิธีหน่ึงท่ีพระอาจารยกรรมฐานทานสอนกันในปจจุบัน ทานสอนใหกำหนดพุทโธ 
หายใจเขาพุท หายใจออกโธ หรือจะธรรมโมสังโฆดวยก็ได หายใจเขาธรรม หายใจออกโม 
หายใจเขาสัง หายใจออกโฆ หรือเพียงแตพุทโธเทานั้น หายใจเขาพุท หายใจออกโธ และเมื่อ
จิตสงบดีแลว ก็จะหยุดไปเอง จิตแนวแนอยูกับอารมณ เปนเหตุปจจัย ใหเกิดความสงบ เปน
เหตุปจจัย ใหเกิดความสุข เปนเหตุปจจัย ใหเกิดสัมมาสมาธ ิเปนเหตุปจจัย ใหเกิดสมาธิหรือ
ฌานระดับประณีต เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติของแตละทาน แตละบุคคล จึงอยูที่ความพอใจ 
และผลที่ได เมื่อไดผลคือรวมจติไดดีดวยวิธีใด ก็ใชวิธีนั้น และเมื่อปฏิบัติดังนี ้ก็จะเกิดฉันทะ
คือความพอใจ เม่ือไดฉันทะคือความพอใจข้ึนมา ลมหายใจเขาออกก็จะละเอียดข้ึน ดวย
อำนาจของฉันทะ เม่ือปฏิบัติตอไปก็จะไดปราโมทยคือความบันเทิงใจขึ้นมา ลมหายใจเขาออก
ดวยอำนาจของปราโมทย ก็จะละเอียดย่ิงขึ้น จนถึงละเอียดมาก จนถึงจิตออกจากลมหายใจ
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เขาออก อุเบกขาคือความวางเฉย เพงดูอยูอยางสงบ วางลมหายใจเขาออก เฉยคือสงบดวย
ความเพงดูอยู และลมหายใจเขาออกที่หยาบก็จะไมปรากฏ จะปรากฏนิมิต คือเครื่องกำหนด
จิต คือแมลมจะสงบ แตวาลมน้ันเองก็ยังเปนเคร่ืองกำหนดของจิตใจ จิตใจยังกำหนดอยูที่
นิมิตของลมหายใจ ดังน้ี เปนการปฏิบัติในอานาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเขาออกโดยยอ
ท่ีไดนำมาแสดงแกญาติโยมท้ังหลายท่ีมาปฏิบัติธรรมในวันนี้ไดพิจารณา เพื่อใหเกิดเปน
แนวทางในการปฏิบัติสืบตอไป เทศนาปริโยสาเน ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงพระธรรม  
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยชัยความสุขสวัสดีแกญาติ โยมสาธุชน   
พุทธบริษัทที่มาปฏิบัติธรรม ที่วัดมัชฌันติการาม ทุกทาน จงประสบแตความสุขความเจริญ
ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการ เทศนาโวหารพอสมสมัยได
เวลา ขอยุติลงคงไวเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้ฯ 
 

๔. พระธรรมเทศนาเน่ืองในวันมาฆบูชา 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 

สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง   กุสะลัสสูปะสัมปะทา  
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง   เอตัง พุทธานะสาสะนันติ 

 

 ณ บัดน้ีอาตมภาพรับหนาที่วิสัชนาในโอวาทปาฏิโมกขคาถา เพื่อเปนเคร่ืองประดับ
สติปญญาบารมี และสรางเสริมกุศลบุญราศีของญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย ที่พรอมใจกัน
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มาบำเพ็ญกุศลเน่ืองในวันมาฆบูชา ณ วัดมัชฌันติการามแหงนี้ ยอนกลาวถึงเม่ือคร้ังองค
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว หลังจากเสวยวิมุตติสุขอยู ๔๙ วัน พระองคทานก็เสด็จไป
ยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เพ่ือแสดงธรรมโปรดปญจวัคคียท้ัง ๕   

เม่ือปญจวัคคียมีดวงตาเห็นธรรมแลว บวชเปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา องคสมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ใหแยกยายกนัไป เพื่อประกาศศาสนาในที่ตาง ๆ พระองคทานก็เสด็จ
ไปยังแควนมคธของพระเจาพิมพิสาร เพ่ือท่ีจะโปรดองคพระราชา ซ่ึงไดมีปฏิญาณสัญญาตอ
กันเอาไววา เมื่อพระองคทานตรัสรูแลวจะกลับมาโปรด และสามารถสงเคราะหใหพระเจา
พิมพิสาร พรอมดวยบริวารอีก ๑๑๐,๐๐๐ คน เขาถึงความเปนพระโสดาบัน สวนอีก   
๑๐,๐๐๐ คนเขาถึงพระรัตนตรัย ทำใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองขึ้นเปนอยางมาก   
เม่ือพระพทุธศาสนาเจรญิรุงเรอืงขึน้ มพีระภกิษุสงฆมาบวชในบวรพทุธศาสนาเปนจำนวนมากขึน้ 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเล็งเห็นวาระพิเศษ ในวันข้ึน ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ซึ่งเปนวัน
ท่ีพระจันทรเสวยมาฆฤกษ พระภิกษุสงฆจำนวน ๑,๒๕๐ รูป เดินทางมาประชุมรวมกันโดยไม
ไดนัดหมาย ณ เวฬุวัน ซึ่งเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆเหลานั้นลวนแต
เปนพระอรหันตขีณาสพ เปนบุคคลที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทานการบวชให 
โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาท้ังส้ิน เม่ือวาระสำคัญมาประจวบกันดังน้ี องคสมเด็จพระชินสีห
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงเห็นวาสมควรที่จะแสดงโอวาทปาติโมกขตามพุทธประเพณ ี 
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 คำวา “พุทธประเพณี” ก็คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคนั้น   
เม่ือตรัสรูและเสด็จสั่งสอนประชาชนไประยะหน่ึง จนกระท่ังมีพระภิกษุสงฆบวชเขามาใน  
บวรพทุธศาสนา เปนจำนวนมากพอแลว องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแตละพระองค ก็จะ
ทรงประกาศโอวาทปาติโมกข ซึ่งจะวาไปแลวก็คือหลักการในพระพุทธศาสนา เพื่อใหพระภิกษุ
สงฆท้ังหลายนั้น เม่ือถึงเวลาออกไปสั่งสอนประชาชน จะไดกลาวคำสอนไปในแนวเดียวกัน
ท้ังหมด โอวาทปาติโมกขซึ่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศในวันน้ัน ประกอบ 
ดวยเนื้อหาเปนพระบาลีวา ขนฺตี ปรม ํตโป ตีติกฺขา แปลเปนใจความวา ขันติ คือความอดทน
น้ันเปนตบะอยางยิ่งของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา องคสมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ลวนแลวแตกลาวถึงพระนิพพาน วาเปนท่ีสุดแหงธรรมของ
พระองคทานท้ังสิ้น น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี บุคคลที่ยังฆาผูอื่นอยูไมถือวาเปนบรรพชิต   

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต บุคคลท่ียังเบียดเบียนผูอื่นอยูไมไดชื่อวาเปนสมณะ เน้ือหาที่
กลาวมาน้ีก็คือหลักการในพระพุทธศาสนา วาการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาน้ันเปาหมาย
สูงสุดก็คือพระนิพพาน บุคคลท่ีจะไปสูพระนิพพานได ตองประกอบดวยความอดทนและ
พากเพียรเปนอยางย่ิง การท่ีเรายงัเบยีดเบยีน เขนฆาและทำรายผูอ่ืนอยู ไมชือ่วาเปนนกับวช นี่
คืออุดมการณ ของพระพุทธศาสนา เปาหมายสูงสุดที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ประกาศตอพระสงฆทั้งหลาย หลังจากนั้นแลวพระองคทานก็ไดประกาศหลักการของ
พระพุทธศาสนาวา สพฺพปาปสฺส อกรณํ ใหเวนจากการกระทำความช่ัว คือบาปทั้งปวง   
กุสลสฺสูปสมฺปทา ใหทำความดีใหถึงพรอม สจิตฺตปริโยทปนํ ใหทุกคนชำระจิตใจของตนให
ผองใสจากกิเลส นี่คือหลักการของพระพุทธศาสนา ที่ทุกคนจะไดยึดถือนำไปปฏิบัต ิ 
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 การที่เราจะละเวนความชั่วท้ังปวงนั้น ก็คือการที่ทุกคนตั้งม่ันอยูในศีล สมาธิ และ
ปญญา เวนจากความชั่วในกายทุจริต ก็คือเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม 
ดื่มสุราเมรัย เปนตน เวนจากการกระทำชั่วโดยวจีทุจริต ก็คือการพูดโกหก พูดสอเสียด   
พูดคำหยาบ พูดวาจาไรประโยชน  เวนจากการกระทำความชั่วโดยมโนทุจริต ก็คือไมคิด
เบียดเบียนคนอื่น ไมคิดฆาฟนคนอื่น ไมคิดอาฆาตพยาบาทและมีความเห็นเปนสัมมาทิฎฐิ   
นี่คือการละเวนจากความชั่วท้ังปวง คือเวนจากความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจน่ันเอง 
สวนการกระทำความดีใหถึงพรอมก็เปนส่ิงที่ตรงกันขาม ก็คือตองกระทำความดีดวยกาย 
ดวยวาจา ดวยใจเชนกัน ก็คอืกายของเราไมฆาสัตว ไมลักทรพัย ไมประพฤติผิดในกาม ไมดืม่
สรุาเมรยั วาจาของเราไมโกหก ไมสอเสียด ไมพูดคำหยาบ ไมพูดสิ่งที่ไรประโยชน ใจของเรา
ไมคิดอาฆาตพยาบาทผูอื่น ไมคิดโลภอยากไดของเขาจนเกินพอดี และมีความเห็นเปน  
สัมมาทิฏฐิ ส่ิงทั้งหลายเหลานี้ก็คือการประกอบ ดวยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริตน่ันเอง 
ในสวนของการชำระจิตใจของตนใหผองใสจากกิเลสน้ัน จะวาไปแลวก็เปนเปาหมายของการที่
เราเขามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพียงแตวาญาติโยมทั้งหลายสามารถชำระจิตใจให
ผองใสไดในระดับใดเทานั้น การท่ีเราจะชำระจิตใจใหผองใสจากกิเลสทั้งปวง ซ่ึงประกอบไป
ดวยโลภะ ความโลภอยากไดเกินพอดี โทสะความโกรธแคนอาฆาตพยาบาทผูอื่น ราคะความ
ผูกพันอยูดวยรูปสวย เสียงเพราะ รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ และโมหะความลุมหลงมัวเมา 
คิดอยูวาเราจะไมตาย เปนตน  
 

 การที่เราจะละเวนจากโลภะได ก็คือการท่ีเราประกอบกองบุญการกุศล น่ันคือการให
ทานในวาระตาง ๆ นั่นเอง อยางเชนวาวันน้ี ญาติโยมทั้งหลายเดินทางมายังวัดทาขนุนแหงน้ี 
ทานท้ังหลายก็ไดนำเอาขาวปลาอาหาร ตลอดจนเครื่องสังฆทานมา เพ่ือถวายใหแกพระภิกษุ
สามเณรในพระพุทธศาสนา สิ่งท้ังหลายเหลานี ้กวาญาติโยมจะหามาได ก็ตองสละเงินทองท่ี
ตนเองหามาดวยความเหนือ่ยยาก ไปซือ้ ไปหา ไปปรุงข้ึนมา แลวกน็ำมาถวายตอพระภิกษุสงฆ 
ในพระพุทธศาสนา ส่ิงที่เราหามาโดยยาก เรายังสละออกได ก็แปลวาเราสามารถตัด  
ความโลภในใจไปไดสวนหนึ่ง ถาหากวาเราทำบอย ๆ ทำเปนประจำ ทำจนเคยชิน การที่จะตัด
ความโลภดวยทานสำหรับเราก็เปนเรื่องงาย ถาหากวาทานที่ ไมสามารถที่จะกระทำได 
เพราะวาไมเคยชินกับการกระทำท้ังหลายเหลาน้ี ญาติโยมก็จะเห็นวา เขาท้ังหลายเหลานั้น 
แมแตจะใสบาตรก็คิดแลวคิดอีก จะสละปจจัยไทยธรรมสักเล็กนอย เพ่ือประกอบกองบุญ  

การกุศลใด ๆ ตาม ที่เราเคยไปเรี่ยไร ไปบอกบุญ ก็คิดแลวคิดอีกวาจะทำหรือไมทำ เพราะวา
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จิตใจประกอบไปดวยมัจฉริยะ คือความตระหนี่ถี่เหนียว สละออกไดยากก็แปลวาทานท้ังหลาย
ที่กระทำสิ่งเหลานี้ไดโดยงาย เพราะวาเราทำจนเคยชิน คำวาเคยชินในทางพระพุทธศาสนา
น้ัน ก็คืออารมณใจของเราทรงตัวอยูในการใหทานจนเปนปกต ิ ก็แปลวาความโลภจะอยูในใจ
ของเราไดนอยมาก เราก็ไดกระทำการตัดความโลภตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ส่ังสอนเอาไว การท่ีเราจะตัดราคะคือความผูกพันอยูในรูปสวย เสียงไพเราะ กล่ินหอม   
รสอรอย และสัมผัสระหวางเพศนั้น  
 

 พระพุทธเจาทานทรงสอนเอาไววา ราคะนั้น
เราจะตัดดวยกองกรรมฐานหลายกองดวยกัน ไดแก 
กายคตานุสติ การท่ีเราระลึกถึงความเปนจริงของ
รางกายนี้ วาไมไดสวยงามอยางแทจริง เปนเพียง
ผิวหนังหลอกตาอยูช้ันหนึ่งเทาน้ัน แคใตหนังของ
เราลงไปก็ประกอบไปดวยเลือด ประกอบไปดวย
น้ำเหลือง ประกอบไปดวยไขมัน มีเสนเอ็น มี
กระดูก ถาหากวายกมาเปนสวน ๆ เราเห็นก็เกิด
ความรังเกียจมาก แมกระท่ังเลือดของเราเองท่ีออก
มาจากรางกาย เราก็ตองรีบเช็ดรีบลาง เพราะวาเรา
รังเกียจ ดังน้ันไมตัวเราหรือวาตัวของคนอื่น ก็
ประกอบไปดวยอวัยวะภายใน ภายนอก ใหญนอย
ทั้งปวง มีสภาพนาเกลียดเปนปกต ิแตเอาหนังชั้นหน่ึงมาหอมาหุมลงไป เราก็ไปหลงติดอยูแค
เปลือกดานนอก แลวเขาใจวาสวยงาม เปนตน เรื่องท้ังหลายเหลานี ้ตองใชปญญาเขามาชวย 
จึงจะสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ลำดับตอไป ทานใหใชอสุภกรรมฐาน คือการพิจารณา
ซากศพที่ตายไปแลว วันหน่ึงบาง สองวันบาง สามวันบาง เจ็ดวันบาง หรือวาซากศพทั้งหลาย
ที่โดนห่ัน โดนสับ โดนฟน เปนช้ิน เปนทอน หรือวาซากศพท่ีกำลังมีหมูหนอน มีสัตว
ทั้งหลายกัดกินอยู เปนตน เราก็จะเห็นวาสภาพรางกายนี ้เต็มไปดวยความโสโครก เนาเหม็น
เปนปกติ ในเมื่อเราเห็นความเปนจริง ก็จะเกิดความเบ่ือหนาย ทั้งในรางกายนี้และรางกาย  
คนอื่น จิตก็จะถอนออกมา จากความยินดีในกามราคะโดยปริยาย สำหรับคนรุนใหมที่ไมมี
ปาชาผีดบิเหมอืนสมยัเกา ๆ นัน้ ทานทั้งหลายก็สามารถเห็นส่ิงเหลานี้ได ก็คือตามทองตลาด
ท่ีมีเขียงขายหมู ขายเน้ืออยู สิ่งที่เขาสับ เขาฟน หั่นเปนชิ้นเปนทอนน้ัน ลักษณะก็เหมือน  
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เชนเดียวกับรางกายของเราน้ีเอง เพียงแตวานั่นเปนรางกายของสัตวเดรัจฉาน ที่ประกอบ  
ไปดวยเลอืด นำ้เหลอืง น้ำหนอง มอีวัยวะภายใน ภายนอกท่ีนาเกลียด เรากม็านึกเปรยีบเทยีบ 
กับสภาพรางกายของเราวา ความจริงก็เปนเชนนั้น รางกายของคนอื่นท่ีเรารักใครยินดีก็เปน
เชนนั้น ส่ิงทั้งหลายเหลานี ้เปนเพียงสภาพหลอกตาอยูเบื้องนอก ทำใหเราทั้งหลายไปหลงยึด
ติดอยู และทายที่สุดก็ไปยึดวาตัวกูของกู คนทุกอยางรอบขางก็ตองเปนของกูไปดวย การท่ี
เรายึดติดเชนนี้ สภาพจิตของเราก็มัวหมอง ไมแจมใส แตถาหากวาเราพิจารณาบอย ๆ 
สามารถที่จะละ จะวางได เราทั้งหลายก็จะชำระจิตใจของตน ใหผองใสจากราคะ ซ่ึงเปน
อกุศลมลูใหญตวันีล้งไดอกีสวนหนึง่  
 

 ในดานของโทสะนั้น ทานบอกวาให
เจริญเมตตาเปนปกติ ก็คือมีความเห็นวา 
สรรพสัตวท้ังหลายก็ด ีตลอดจนกระทั่งคนเรา
ทั้งหลายก็ด ี ลวนแลวแตเปนเพ่ือนรวมทุกข 
เกิด แก เจ็บตาย ดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน ไมมี
ใครที่อยากจะทำในสิ่งที่ ไมด ี แตการที่เขา
กระทำส่ิงท่ีไมดีตาง ๆ ดวยกาย ดวยวาจา 
ดวยใจ แลวทำใหเราไมพอใจ ไมชอบใจ เกิด
ความโกรธเขาข้ึนมาน้ัน เขาไมไดมีเจตนาที่จะ
กระทำอยางนั้นเลย ที่เขากระทำสิ่งเหลานั้น ก็
เพราะเขาเห็นวาสิ่งเหลาน้ันดีเขาถึงไดกระทำ 
เพราะวาปญญาของเขานอยจงึเห็นผิดเปนชอบ 
กระทำในส่ิงท่ีไมด ี โดยคิดวาดี ถาหากเราเห็นวา เปนธรรมดาของบุคคลท่ีมีจิตใจต่ำ   
เขาท้ังหลายเหลานั้นยอมกระทำในสิ่งท่ีไมดีเปนปกต ิเห็นคำวา “ธรรมดา” ได เราก็จะรูสึกวา 
โอหนอ... เปนปกติของเขาเหลาน้ันที่จะกระทำ เขาไมรูวาการกระทำนั้น สรางความเดือดรอน
ใหแกตนเองและคนอื่นมากแคไหน เราจะไปโกรธไปเกลียดเขา หรือไมโกรธไมเกลียดเขา เขา
เองก็สรางทุกขสรางโทษใหกับตนเองมากพอแลว แลวเราจะไปโกรธไปเกลียดเขา เพ่ือเพิ่ม
ทุกขเพิ่มโทษใหกับตัวเขา ตลอดจนกระทั่งทำใหกำลังใจของเราเสียไปทำไม? ถาเรารูจักใช
ปญญาพิจารณาตรงน้ีเพ่ิมเติมขึ้น โทสะของเราก็จะคอย ๆ ลดนอยถอยลงจากจิตใจของเรา   
ก็ทำใหเราทั้งหลายสามารถชำระจิตใจผองใสจากโทสะไดอีกสวนหนึ่ง ในสวนของโมหะท่ีเปน
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รากเหงาของอกุศลใหญอยูในใจของเราน้ัน ถาเราสามารถชำระในเร่ืองของโลภะ โทสะ   
ใหเบาบางลงได โมหะก็จะหมดกำลงัไปเองโดยปริยาย กแ็ปลวาเราไดกระทำตามทีอ่งคสมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดส่ังสอนเอาไว ในเร่ืองของการปฏิบัติชำระจิตใจของตนใหผองใสจาก
กเิลส สิง่ทัง้หลายเหลาน้ีเปนสวนหนึง่ของโอวาทปาติโมกข ท่ีองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา 
ไดตรัสเอาไว และพระองคทานก็ยังไดย้ำในตอนทายวา เอตํพุทฺธานสาสนํ ก็คือองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ลวนแลวแตส่ังสอนอยางน้ี ก็คือสอนใหทุกคนละจาก  
ความชั่ว กระทำแตความดี ชำระจิตใจของตนใหผองใสจากกิเลส เพ่ือท่ีเราจะไดเขาถึงความ
สุขทั้งในปจจุบัน ในอนาคต และความสุขสงูสดุทีจ่ะพึงมีได  

 ความสขุในปจจบุนัของเรากค็อื เราเปนบุคคลทีม่ีโลภะ โทสะ โมหะเบาบางลง ไมวาจะ
อยู ท่ี ใดเราก็เปนผูที่มีความสุข มีความเยือกเย็นใจ บุคคลรอบขางที่อาศัยอยู ใกลเรา   
ก็พลอยไดรับความสุขความเยือกเย็นไปดวย นี่คือประโยชนสุขในปจจุบัน สวนประโยชนสุขใน
อนาคตก็คือ หากวาเราหมดอายุขัยตายลงไป สิ่งท้ังหลายที่เรากระทำมานั้น ก็สงผลใหเราไป
เปนเทวดา เปนนางฟา หรือเปนพรหมได เพราะวาใจของเราเกาะความดีเปนปกติ เมื่อถึง
เวลาก็ยอมกาวเขาไปสูสุคติตามที่เราหวงัได สวนประโยชนสุขสูงสุดน้ัน สำหรับคนท่ีประกอบ
ไปดวยศีล สมาธิ และปญญาเปนอยางมาก คือสามารถรักษาศีลทุกสิกขาบทใหบริสุทธ์ิ
บริบูรณ ไมลวงศีลดวยตนเอง ไมยุยงสงเสริมใหผูอื่นกระทำ และไมยินดีเมื่อเห็นผูอื่นละเมิด
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ศีล เปนตน เปนผูท่ีสามารถสรางเสริมสมาธิของตนเอง ใหทรงฌานระดับใดระดับหน่ึงได   
มีฌานที ่๑ - ๒ - ๓ - ๔ เปนตน และเปนผูที่มีปญญาเห็นวา สภาพรางกายนี้หาความดีไมได 
โลกเรานี้หาความดีไมได หมดอยากที่จะเกิดมาทนกับความทุกขยากลำบากเชนนี้ตอไปอีก   
เขาทั้งหลายเหลานั้นก็จะกาวลวงเขาสูกระแสพระนิพพาน ไดรับประโยชนสูงสุดตามท่ี  
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศอุดมการณไวในวันมาฆบูชาน่ันเอง ญาติโยม
ท้ังหลายท่ีมาทำบุญวัดมัชฌันติการามเน่ืองในวันมาฆบูชานี้ นอกจากทานทั้งหลายจะไดถวาย
ทานแลว ทานท้ังหลายยงัไดกระทำในสิ่งที่เปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา คือ การที่ทางวัด
นั้นไดจัดใหมีงานบุญประจำปปดทองหลวงปูออน ญาณเตโช หลวงพอโสธร หลวงพอวัดไรขิง
ท่ีหนาพระอุโบสถ เพื่อใหพวกเราไดทำการปดทองถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  
สวนหนึง่ และภายในคนืนีย้งัมีการเวียนเทยีนและตามประทีปเพือ่ถวายเปนพุทธบชูา ธรรมบชูา 
สังฆบูชาอีก เม่ือทานทั้งหลายไดสรางบุญใหญท้ังหลายเหลาน้ี ก็คือการประกอบดวยทาน 
ดวยศีล ดวยภาวนานั่นเอง ทานทั้งหลายก็จะสามารถกาวเขาไปถึงความเจริญ ในสิ่งท่ีองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา เราเปนผูละเวนจากความชั่วท้ังปวง เปนผูท่ีกระทำ
ความดีใหถึงพรอมทั้งกาย วาจา และใจ และทายที่สุดก็คือเราชำระจิตใจใหผองใสจากกิเลส   
ก็คือการชำระความโลภดวยการใหทาน ชำระความโกรธดวยการรักษาศีลและเจริญเมตตา 
ชำระความหลงดวยการใชปญญา มีสติรูเทาทันสภาพความเปนจริงในรางกายน้ี ไมไปยึด   
ไม ไปถืออีก ทานทั้งหลายก็จะไดชื่อวาเปนผูที่ ไดดื่มกินในรสพระธรรม ซ่ึงองคสมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสรูมาเมื่อ ๒,๖๐๐ กวาปมาแลวนั่นเอง เทสนาวสาเน ทายสุด
แหงพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตัง้สัตยาธษิฐาน อาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั อนัประกอบ 
ดวย พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ เปนประธาน มีบารมีของหลวงปูออน ญาณเตโช   
อดีตเจาอาวาสรูปแรกของวัดมัชฌันติการามแหงนี้เปนท่ีสุด ขอไดโปรดดลบันดาลใหเกิด
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูลผลแกญาติโยมพุทธศาสนิกชน ณ สมาคมนี้จงทุก
ประการ อาตมภาพรับทานวิสัชนาในโอวาทปาติโมกขกถา ก็สมควรแกเวลา จึงขอสมมติยุติ
พระธรรมเทศนาลง คงไวแตเพียงเทานี ้เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้ฯ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๒๗

๕. พระธรรมเทศนา เร่ืองการบำเพ็ญทักษิณานุปทาน 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 

เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา ปุพฺเพ กตมนุสรนฺติ 
   

 บัดนี ้จักแสดงพระธรรมเทศนา อนุโมทนากุศลราศีที่คณะทานเจาภาพในฐานะภรรยา
และบุตรธิดาของ คุณโยมทองสุข จวงจำเริญ ผูลวงลับ ไดมีจิตเปนกุศลเพื่อจะสนองคุณอุทิศ
บุญสงใหทาน  จึงไดจัดงานบำเพ็ญกุศลศพข้ึนโดยจัดใหมีการสวดพระอภิธรรม เปนจำนวน 
๕ คืน ทั้งน้ีดวยแรงแหงความกตัญูเปนเหตุบันดาลใจหวังจะใหทานไดรับความสุขในสถานท่ี
เกิดนั้น ๆ แมจะตระหนักดีวา เมื่อทานยังมีชีวิตอยูไดสรางแตส่ิงซึ่งเปนกุศลคุณงามความดีไว
มากทั้งประโยชนสวนตน สวนรวม จนไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเพื่อประดับ
เกียรติ จากเจาฟาเจาแผนดิน ถือเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ปลาบปลื้มใจของครอบครัว เปน  
อยางย่ิง ซ่ึงภรรยาและบุตรธิดาของทานผูวายชนมน้ันตางเชื่อแนวาทานจักตองสถิตอยูใน
สรวงสวรรคอยางแนแท แตดวยแรงกตัญูดังกลาวแลวพรอมท้ังความดีของทาน ไดชวยเปน
พลังใหทานเจาภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลศพเปนเวลาถึง ๕ คืนดวยกันถือไดวาเปนการเทิดทูน
บูชาพระคุณ และเปนการอนุกูลทานใหประสบความสุขย่ิงขึ้นนับวาทานเจาภาพไดปฏิบัติตน
สอดคลองตองกับพระพุทธภาษิต ที่ไดยกข้ึนตั้งไว ณ เบ้ืองตนวา เปตานํ  ทกฺขิณํ  ทชฺชา   
ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ แปลวา เม่ือนึกถึงทานผูที่ลวงลับไปแลว ก็ควรจะบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให
ทาน งานบำเพ็ญกุศลครั้งน้ีจัดขึ้นดวยจุดประสงคหลัก ๓ ประการ คือ 
 ๑.  เพื่อเทิดทูนคุณงามความดีของทาน 
 ๒.  เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีในฐานะลูกหลานที่ด ี
 ๓.  เพื่ออุทิศกุศลสงไปเสริมความความสุขใหแกทานอีกสวนหนึ่ง 
 

 การกระทำของบุตรธิดาในครั้งน้ีถือเปนการประกาศเกียรติคุณของตนเองอีกสวนหนึ่ง
ไวไดทำหนาที่ของตนเองอยางสมบูรณแบบและเปนการทำตระกูลนี้ใหมีชื่อเสียงสูงสงยิ่งขึ้น  
สมกับคำประพันธที่วา มีภรรยาดี ลูกดี เปนศรีสงาหนาญาติวงศพงศาก็ผองใส ถึงเพ่ือน
ญาติมิตรสหายที่ใกลไกล ก็พอใจสรรเสริญเจริญพร 



๑๒๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 บัณฑิตทานวาตระกูลไหนท่ีพอแมมีลูกดี พอแมนั้นก็นับวาเปนผูมีบุญ ลูกคนไหนได
พอแมดีลูกคนน้ันก็นับวาเปนคนมีวาสนา ท้ังหมดก็ลวนอาศัย ปุพเพกตปุญญตา คือบุญเกาที่
ไดสรางในชาติปางกอนเปนสำคัญ และพรอมกับความดีที่ไดบำเพ็ญในชาติปจจุบันเขาชวย
สนับสนุนดวย ทานสาธุชนทั้งหลาย เปนสัจธรรมความจริงที่วา ทุกคนที่เกิดมาแลว สุดทาย
ปลายทางของชีวิตก็คอืความตายไมมีใครจะอยูคำ้ฟา โลกน้ีจึงเปรยีบเสมอืนบานเชา  ธรรมดา 
บานเชา เมื่อผูเชาหมดสัญญาแลวก็ตองยายไปหาท่ีอื่นอยูตอไปใหม ส่ิงของทั้งหลายท่ีประจำ
บานเชาตองอยูท่ีเดิมผูเชาจะถือกรรมสิทธ์ินำไปหาไดไม นอกจากของตัวเทานั้น วันใดคนเรา
เมื่อจากโลกน้ีไปแลว ก็เหมือนจากบานเชา บรรดาทรัพยสินทุกชนิดก็ตองท้ิงไวในโลกนี้ใน
ลักษณะจำยอม สวนสมบัติสวนตัวอันไดแกกรรม คือ ความดีและความชั่วที่ตัวทำไวก็จะตาม
ติดไปสูภพหนาได สมกับที่ทานวา สยํ กตานิ ปุญญาน ิตํมิตฺตํ สมฺปรายิก ํแปลวา บุญท่ีทำไว
ดวยตนเองจะเปนมิตรติดตามไปในภายภพหนา 
 

 ดังน้ันจึงเห็นไดวา กรรมเปนเร่ืองสำคัญมากสำคัญย่ิงกวาสมบัติภายนอกมากนัก  
เหตุน้ีจึงไมควรประมาทในชีวิต ควรรีบบำเพ็ญกิจคือบุญกุศล เตรียมตัวเตรียมใจไวเสียแต
เนิ่น ๆ การเตรียมตัวนั้นโบราณบัณฑิตทานวางหลกัไว ๔ ประการ คือ ๑. รักษาหนาที่อยาง
เครงครัด  ๒. ตัดความอาลัย ๓. ไรความกังวล  ๔. สนใจธรรมะ 
 

 อธิบายยอ ๆ วา ขอท่ี ๑ รักษาหนาที่อยางเครงครัดนั้นหมายความวา ทุกคนมีหนาท่ี
ดวยกันท้ังนั้น เชนเปนพอ แม ทหาร ตำรวจ นักบวช เปนราษฎร ใครมีหนาที่อยางไร   
ก็พยายามทำหนาที่นั้นใหเรียบรอยทุกประการ ขอท่ี  ๒ ตัดความอาลัย หมายถึงเมื่อเขาสูวัย
ชราแลวตองหม่ันสรางบุญกุศล พยายามละความอาลัยอาวรณในทรัพยสมบัติ ตลอดจน  
บุตรธิดา ขอที่ ๓ ไรความกังวล คืออยาไปกังวลกับรางกายเกินไป เชนเรื่องความแก ความ
เจ็บไขไดปวย จนเปนเหตุใหเกิดความเสียใจกนิไมไดนอนไมหลับ ผลสุดทายจะทำใหแกเกินวัย  
หรือท่ีเจ็บนอยก็จะเจ็บมาก เพราะเสียกำลังใจ ขอท่ี ๔ สนใจธรรมะ เพราะธรรมะเปนยาใจ  
เปนแสงสวางท่ีจะสองวิถีชีวิตใหเจริญกาวหนาตอไปได พรอมทั้งเปนยานพาหนะท่ีสามารถจะ
นำพาไปสูสวรรค  นิพพานไดอีกดวย 
 

 ผูท่ีไดเตรียมตัวโดยตั้งอยูในหลัก ๔ ประการนี้แลว ก็หวังวาอนาคตของผูนั้นจะ
สมบูรณดวยความสุขตลอดไป 
 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๒๙

 อนึ่งในการบำเพ็ญกุศล
พระราชทาน เพลิ งศพของ  
คุณโยมทองสุข จวงจำเริญ   

ผูลวงลับ ไปน้ัน ในขณะนี้ทาน
ไดสอนสาธชุนไววา ดวงตากลม 
เคยคมวาวตองมาขุนขาวเปน
ฟางฝา ฟนเคยเรียบเหมือน
ระเบียบมุกดาตองกลายกลับ
มาเหลือแตเหงือกแดง ๆ อีก
เสนผมที่เคยดำขลับตองกลาย
กลับมาแลดูขาวเปนแปง ผิวเคยตึงประหนึ่งผิวแตงตองมาเหี่ยวแหงไมจำเริญนัยนตา 
 

 สรุปใจความตามที่คณะทานเจาภาพไดรวมจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ 

คุณโยมทองสุข จวงจำเริญ ดวยแรงแหงความรักและความกตัญูกตเวทีนี้ ดวยความ
ปรารถนาดีที่จะใหทานไดรับความสุขยิ่งข้ึนไปอีกตามวิสัย ดวยบุญกุศลที่บำเพ็ญน้ีก็จะเปน
พลังบันดาลใหทานไดรับสุขสมประสงค อน่ึงเนื่องจากทุกคนที่เกิดมา จำตองจากโลกนี้ไปใน
ที่สุด ฉะนั้นจึงตองเตรียมตัวหาที่พึ่งตอไปในภายหนาดวยการสรางบุญกุศลคุณงามความดีไว
ใหปรากฏดงัพุทธพจนแหงองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาทีว่า สุโข ปุญฺสสฺ อจุจฺโย บญุนำ 
สุขมาให อันเปนไปเพื่อจะไดเตรียมตัว เตรียมใจไวไมประมาทในสัจธรรม เชนน้ีแลวก็มีหวังวา
อนาคตของผูนั้นจะตองแจมใส  หากวาสนาบารมีแกกลาก็จะประสบสุขช้ันยอด คือ มรรค  
ผล  นิพพาน 
 

 ขออำนาจกุศลบุญราศีท่ีคณะทานเจาภาพซ่ึงมีภรรยาและบุตรธิดาพรอมทั้งปยะมิตร
ไดรวมกันบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพคร้ังน้ี จงเปนผลดลบันดาลให คุณโยมทองสุข   
จวงจำเริญ ประสบสุขในสรวงสวรรค สมดังความประสงคจงทุกประการ และขอใหทาน
เจาภาพทุกทานพรอมทั้งสาธุชนทั้งหลายในสมาคมนี ้จงเจริญศรีสวัสด์ิพิพัฒนมงคล   
สมบูรณพูนผล ในส่ิงที่ตนปรารถนาจงทุกประการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนา ตาม
สมควรแกเวลา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้ฯ 



๑๓๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารครบ ๗ วัน 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)  
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 
วันศุกรที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

 

 
 

 

 พระพรหมมุนี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานในพิธี 
 พระธรรมกิตติเมธ ี วัดราชาธิวาสวิหาร องคแสดงธรรม 
 

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทักษิณานุปทาน 
 

๑.  พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม  

๒. พระธรรมวิสุทธาจารย วัดบวรนิเวศวิหาร  

๓.  พระเทพเจติยาจารย วัดโสมนัสวิหาร 
๔.  พระเทพปญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม  

๕.  พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร  

๖.  พระเทพญาณวิศษิฐ วัดปทุมวนาราม  

๗.  พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม  

๘.  พระเทพวิสุทธิญาณ วัดราชาธิวาสวิหาร  

๙.  พระราชวราจารย วัดบวรมงคล  
๑๐. พระราชสารสุธ ี วัดตรีทศเทพ  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๓๑

ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ ๗ วัน 



๑๓๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๓๓

พระธรรมเทศนาสัตตมวาร ครบ ๗ วัน 

พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 
โดย พระธรรมกิตติเมธ ีผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร  

ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 

 ขอโอกาส กอนท่ีจะแสดงพระธรรมเทศนา ขอนำสังเวคะกถาที่แตงข้ึนมาเฉพาะ ถวาย
ทานเจาคุณ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เปนเบื้องตน  
 

  กตปฺุโวรตฺเถโร พหุมฺปปฺุมากโร 
  สุภโต สีลสมฺปนฺโน  วรสมฺปายิก ํกโต 

  อจิรํวตยํ กาโย  อาคโตว ปจฺจาคโต 

  อมตํ ขิปฺป เม วาโส  ปาปณุาตุ ขยํ วร ํฯ 
 

  พระเถระนามวา กตปฺุโญ ไดสรางบุญอักโขไวกอนแลว  
  มีศีลวัตรงดงามพริ้งเพลิดแพรว กลับไปแลวสูสัมปรายภพ    

  โอกายนี้มีธรรมไมเท่ียงหนอ  มาแลวก็กลับไปดวยสงบ  
  ขอเจาคุณจงไดพลันพานพบ  สุขสงบอมตะโดยพลันเทอญ ฯ 
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  นโม ตสฺสภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
 

  มาวมฺเญถ ปฺุญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
  อุทพินฺทุ นิปาเตน  อุทกุมฺโภป ปูรต ิ

  อาปูรติ ธีโร ปฺุญสฺส โถก ํโถกํป อาจินนฺติ ฯ 
  

 บัดน้ี จักไดรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกตปฺุญกถาวาดวยเร่ืองบุคคลผูได
สั่งสมบุญไวแลว เพื่อเปนเคร่ืองฉลองศรัทธาอนุโมทนาบุญ ที่คณะสงฆวัดมัชฌันติการามหรือ
วัดนอย วงศสวาง พรอมจิตพรอมใจกันจดังานถวายทานเจาคุณพระพทุธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ) 

ซ่ึงในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน สัตตมวารคร้ังนี้ ก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี 
เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เปนประธาน พรอมดวย
คณะญาติโยม ซึง่มีคณุโยมทิพวรรณ เจนประวทิย ผูอำนวยการเขตบางซือ่ แลวกย็งัม ีคณุโยม 
สพร่ังพร จุลละสุขุม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซ่ือ และเจาของภัตตาคารวิเศษไกยาง 
นางสาวจำเนยีร นนทมิตร ผูอำนวยการโรงเรยีนวัดมัชฌันตกิาราม พรอมดวยคณะทกุทาน ไดมา 
พรอมจิตพรอมใจกัน เพ่ือสรางบุญกุศล เปนบุญเสริมอุทิศถวายทานเจาคุณพระพุทธิสาร
โสภณ (เดช กตปฺุโ) พรอมกันน้ันก็มีญาติมิตรศิษยานุศษิย มาพรอมเพรียงกัน จัดบำเพ็ญ
กศุลทกัษิณานปุระทาน อทิุศถวายทานเจาคุณพระพทุธสิารโสภณ (เดช กตปุโฺ) เปรยีญธรรม 
๓ ประโยค นกัธรรมชัน้เอก Degree of Doctor Philosophy in Education หรือ PHD Education 
คาดวาคงจะเปนจากมหาวิทยาลัยปญจาบ เพราะทานไปอยูท่ีนั่น ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  
 

 ในวาระท่ีทานไดถงึมรณภาพมาครบสตัตมวารคอื ๗ วัน ทานเจาคุณพระพทุธิสารโสภณ 

(เดช กตปฺุโ) ทานเกิดในสกุลที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางหนักแนน จึงไดบวชอุทิศ
ตนมาตั้งแตเปนสามเณร อยูครองเพศบรรพชิตมาจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ทำหนาที ่ 
การงาน งานคณะสงฆ ไดครองตำแหนงเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ทำใหวัดนี้ไดรับการ
พัฒนางดงามข้ึน ดานการศึกษาก็ไดดำรงตำแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และในบั้นปลายของการทำงาน ยังไดดำรงตำแหนงรองอธิการบดี   
ฝายกิจการตางประเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เทาที่ทราบงานจิตอาสาสำคัญ
ทานเปนรองประธานกรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย มุงมั่นตั้งใจทำงาน
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ดวยความทุมเทเสียสละอยางนายกยองสรรเสริญ นอกจากที่วามาแตท่ีสำคัญ ๆ แลวนั้น ยังมี
กิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากท่ีทานไดสรางสรรคไว เชน ทานชักชวนญาติโยมไปสรางวัดไทยที่  
รัฐปญจาบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย จัดหาทุนไปพัฒนาวัดในถ่ินฐานบานเกิดในจังหวัด
สกลนคร และยังไดลงมือสรางศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ไว โดยชักชวนโยมผูมีจิตศรัทธาสราง
ข้ึนอยางสวยงาม และทานก็ไดใชในโอกาสน้ีพอดี ถึงแมจะยังไมเสร็จสมบูรณ แตผูเทศนก็
เช่ือม่ันและคาดหวังวา เจาอาวาสรูปตอไป อาจจะเปนทานผูรักษาการเจาอาวาสทานเจาคุณ
ราชธีรสารมุนี ถาจะเปนเจาอาวาสตอไปก็ตองพรอมที่นำพาญาติโยมสาธุชนผูมีจิตศรัทธาวา
จะไมทอดท้ิงหายไป รวมกันสรางสรรคงานชิ้นน้ีใหสำเร็จลงไดเปนแนแท  
 

 ทานเจาคุณ ฯ นั้นดานวัตรปฏิปทาในกรอบแหงพระพุทธศาสนา ทานวางตนอยาง  
นารักหนักแนน นาเคารพนับถือของศิษยานุศิษย และพระภิกษุสามเณร ทั้งภายในวัดและ
ภายนอกวัด ไดมีความประพฤติ
สงบเรียบรอย พูดจานอยแตมี
สาระมคีณุคา โปรยยิม้ให ทกัทาย 
ใคร ท่ี ไหน ก็ ย้ิมมาก อน เปน
ลักษณะของพระสงฆไทย เปยม
ไปดวยเมตตา มอีาจาระและโคจร 
เรียกวา “อาจารโคจรสฺมปนฺโน” 

คำวา “อาจาระ” คือ ความ
ประพฤติเรียบรอยดีงาม คำวา “โคจร” คือการไปในที่ควรไปและไมไปในที่อโคจรหรือท่ีที่ไม
ควรไป จึงสมบูรณดวยอาจาระและโคจร มีสีลสัมปนโน ทานสมบูรณดวยศีลเรียบรอยทุกเมื่อ 
ผูเทศนไดรูจักทานและคบหาสมาคมมาตลอดเปนเวลามากกวา ๒๐ ป มีความรักความนับถือ 
เปรียบเสมือนพี่เหมือนนอง ในฐานะที่ทานมีอายุมากกวา เปนพระเถระรุนพี ่ทานก็ไมไดถือตัว
และแสดงความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ใจน้ันก็มีความยินดีในความสำเร็จในหลาย ๆ ดาน
ของทาน  
 

 ท้ัง ๆ ที่รูอยูวาความพลัดพรากกันนั้นเปนเร่ืองปกติธรรมดา ดังที่พระเถระทั้ง ๑๐ รูป 
ไดสวดใหฟงแลววา “สิ่งน้ีเปนเร่ืองธรรมดา “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเวตถาคตานํ วา อนุปฺปาทา
วาตถาคตานํ” เปนตน พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึน หรือไมอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุน้ีก็เปนเชนน้ัน ธาตุ
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นีค้อือะไร ธาตนุีค้อืความไมเท่ียง สังขารทัง้ปวงไมเทีย่ง ธาตุคอืสงัขารทัง้ปวง มคีวามทกุข และ 
สังขารทัง้ปวง ธรรมท้ังปวงน้ันเปนอนัตตา ไมมอีะไรเปนตวัตนเปนแกนสาร “วเสอวตตฺนาเยว”   
ไมเปนไปในอำนาจของใคร “อตฺตวิปกฺขภาวโต” มันขัดแยงตออัตตา เปนไปอยางนี้กับมนษุย
ต้ังแตตนกัลปจนถึงปจจุบัน เพราะฉะนั้นเราก็มาเพื่อพิจารณาความเปนธรรมดาวาสังขาร
รางกายนั้น เหมือนกันทุกทานทุกคน แตอยางไรก็ตาม ไมนึกเหมือนกันวา ทานดวนจากไปเร็ว
นักเชนนี้ นาจะอยูได ๑๐ ป ๒๐ ปกอน อันนั้นเราคิดเอาเอง สังขารของทานก็เปนไปตาม
สังขารของทาน บุญของทานก็เปนไปตามบุญของทาน นี่คือความไมเท่ียงแทไมแนนอน ขณะ
อาพาธอยูก็ไดไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณครั้งหน่ึง แตก็ไดเยี่ยมเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
เพราะหลังจากนั้น ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็เขามารุกประเทศไทย มาอยางรุนแรงและรุนแรงยิ่ง
ข้ึนจนถึงปจจุบัน แมคิดถึงอยู แตก็ไมกลาที่เสี่ยงไปเยี่ยม เพราะการเสี่ยงไปก็ไมรูวาจะได
เย่ียมหรือเปลา คุณหมอจะไวใจใหเย่ียมหรือเปลา เพราะฉะนั้นจึงคิดไววาไมควรรบกวน  
ผูปฏิบัติหนาที่เลยดีกวา ทานก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยแมในวาระใกลสุดทายแหงชีวิต ไดขาว
วาอาการไมคอยนาไววางใจ ก็สุดวิสัยที่จะไปเยี่ยมได ซ่ึงพระสงฆและญาติโยมท้ังหลายก็คง
ตกอยูในสถานะเชนเดียวกัน หลายทานหลายคนอุบาสกอุบาสิกาท่ีอยูแถวน้ี ก็ไปทำบุญอยูที่
วัดราชาธิวาสเหมือนกัน ทานก็รายงานอยูเร่ือย จึงเปนอันวาวันนี้เรามารำลึกนึกถึงคุณงาม
ความดีของทาน อาตมาไดมีหนาที่แสดงธรรม สวนโยมก็ฟงธรรม อาตมาก็ฉลองศรัทธาของ
ญาติโยมเจาภาพกนัไป  
 

 ทานเจาคณุพระพุทธิสารโสภณ 

(เดช กตปฺุโ) ทานไดนามฉายาที่
พระอุปชาฌายาจารย ไดมอบมาวา 
“กตปฺุโ” แปลวา เปนภิกษุผูมีบุญ
อันตนไดสั่งสมไวแลว และก็มีช่ือเดิม
วา “เดช” ทานมีเดชแหงบุญ คือ 
“เตชปุญโญ” เดชแหงบุญ ต้ังแตอดีต
หลายรอยกัลปพันชาติจนมาถึงปจจุบัน ทานก็สั่งสมบุญมาตามสมควรแกโอกาส ทั้งในการ
บรูณปฏสัิงขรณวดั ทัง้ในการสงเคราะห อนุเคราะหพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา เยาวชน
หญิงชายผูเปนนักเรียน แลวก็ยังไดกลับไปชวยสงเคราะหอนุเคราะหวัดในชุมชนถ่ินฐาน
บานเกิด ที่จังหวัดสกลนครอยูเปนประจำ จึงนำมาดวยความเลื่อมใสและศรัทธาดวยด ี ดวย
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ปฏปิทาทีแ่สดงมาโดยสงัเขปนัน้ ภาษาพระพทุธศาสนา เรียกวา ไดสั่งสมบุญ เพราะการทำดี
ทุกอยางเปนการทำบุญ ผูใดส่ังสมบุญไวมาก ยอมจะอยูอยางมคีวามสุขในปจจบุนั เม่ือผูนัน้
ละโลกน้ีไป กจ็ะมีแตความสุขสดใสในสมัปรายภพ ในโลกหนา  
 

 องคพระสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนำวาทานสาธุชนท้ังหลาย อยาไดหมิ่นบุญ
เลย บุญท่ีเราทำไว แมจะเพียงเล็กนอย บุญนั้นก็จะตามตัวเราไป เพราะฉะนั้นใคร ๆ  ไมควร
ดูหม่ินบุญวานอย บุญน้ันจะติดตามเราไปแนนอน “สุวณฺณตา สุสรตา สุสณฺฐานํ สุรูปตา”   
ผูที่ทำบุญไว มีบุญญานิธิไวมากน้ัน เสียงก็ไพเราะ ผิวพรรณก็งดงาม ทรวดทรงก็ด ี สมสัด
สมสวน รูปก็งามใครเห็นก็ติดตาตองใจ ก็เรียกวาบุญใหท้ังน้ัน มีบุญนิธิไวเปนดี ละโลกน้ีไป
แลว บุญก็ตามไปชวย เปน “อนุคามิโก” ติดตามตนไปได พระพุทธองคน้ันทรงอุปมาวา 
เหมือนหมอน้ำที่วางอยูกลางหาว เม่ือฝนตกลงมามาก ๆ เขา หมอน้ำนั้นก็จะเต็มไปดวยน้ำ   
ท่ีตกลงมาจากฟากฟาไดท่ีละหยดนัน้ฉนัใด ผูสัง่สมบญุยอมเต็มไดดวยบุญฉันนัน้ ยังมพีระบาล ี
ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค สนับสนุนอีกขอหนึ่งวา สหาโย อตฺถชาตสฺสโหติ มิตฺตํปุนปฺปุนํ 
สยํ กตานิ ปฺฺุาน ิตํมิตฺตํ สมฺปรายิกํ ฯ 
 

 แปลไดวา สหายเปน
มติรของคนผูมธุีระเกดิข้ึนเนือง ๆ 
บุญที่ตนทำเองเปนมิตรติดตาม
ไปถึงภพหนา อธิบายวา คนเรา
นั้น เกิดมาอยูคนเดียวไม ได 
ยามเจ็บไขไดปวย ไมลูกหลาน 
เหลน โหลน มิตรสหาย ก็ตอง
มาชวย ในยามจำเปนใด ๆ กต็าม 
ที่เกิดขึ้น ก็จำเปนจะตองมีเพ่ือนสหาย ไวปรึกษาหารือ ไวชวยเหลือ ยามแกยามชรา   
ก็จะมีลูก มีหลาน มีเพ่ือน มาชวยประคับประคอง เพ่ือแกปญหาน้ัน ๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี 
การไดมิตรไว ก็ทำใหมีชีวิตอบอุนกาย อบอุนใจได ลองนั่งนึกภาพดูเถิดทานทั้งหลาย ถาใน
โลกใบน้ีมีแตเราอยูคนเดียว เราจะมีความสุขไดอยางไร ตองอางวางวาเหวสักปานใด ขอนี้
ทรงอปุมาใหเห็นวา เมื่อเราอยูในสัมปรายภพ เราจะไปโดดเดี่ยวไมมีเพื่อนแตเราจะมีบุญเปน
เพ่ือนได ครั้งเราไปสูโลกหนา เราชักชวนใครไปไมได ทั้งไมมีใครอยากจะไปกับเราดวย 



๑๓๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

เพราะวาการไปกับเราดวย ก็หมายถึงวาเขาจะตองเสียชีวิตไปเชนกัน แตบุญที่เราสั่งสมไวแลว
นั่นเอง จักเปนเพื่อนท่ีแสนดีของเราในสัมปรายภพนั้น และเพ่ือนน้ันก็ยังเปนท่ีพึ่งของเราได 
ดังพระบาลีที่วา “ปฺุาน ิปรโลกสฺมึ ปติฏา โหนฺติ ปาณินํ” แปลวา “บุญท้ังหลาย เปน
ท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลาย ในโลกเบื้องหนา” เพราะฉะนั้น ทานผูใดไดทำบุญไวมาก ทานผูนั้นจะ
อยูในโลกนี้ก็สบาย ละไปโลกหนาก็จะสบาย ยอมมีท่ีพึ่ง มีเพ่ือน มีสหาย มีบุญเปนท่ีพึ่ง   
ที่นับถือ ไดแนนอน  
 

 ทานเจาคุณพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ฉายาทานก็แปลไดวา ผูมีบุญอันตน
ไดกระทำไวแลว เปนบุญบารมีของทาน เหตุการณตลอดชีวิตท่ีผานมา จะเห็นไดวา ทานเปน  
ผูมีบุญจริง ๆ ทานมีบุญท่ีไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ไดมีโอกาสบำเพ็ญบุญกิริยา เพิ่ม
กุศลบารมีสืบตอบุญท่ีมีอยูมากอนแลว ถาไมไดบวชก็ไมรูเหมือนกันวาชีวิตของทานจะมาถึงน้ี
หรือเปลา ทานเจริญอายุมาไดถึง ๗๑ ป หรือเปลา ขณะที่ทานไดเปนพระหนุม ๆ ก็มีเพื่อนใน
รุนเดียวกันหลายรูปที่เคยรูจักแตทานเหลานั้นก็หลีกทางใหหลีกไปหมด เชน ที่ไดเคยรูจัก
มักคุน ทานพระมหาสายัณห ปฺวชิโร หรือปจจุบันคือ พระราชปริยัติวิมล เจาคณะจังหวัด
รอยเอ็ด ทานพระมหาทองใบ สิริจนฺโท ปจจุบันทราบขาววา ไดไปเปนพระครูสัญญาบัตร ใน
ทินนามวา พระครูสิริ วิ นัยวัฒน  ได เปนเจาคณะอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   

ทานพระอาจารยสุพิศ อคฺคทสฺสี ปจจุบันก็ทราบขาววา ไปเปนโหราจารยเปนอาจารยใหญอยู
ทีอ่เมรกิา และทานพระมหาวฒุกิรณ กาญจโน ทานน้ีหมดบญุไปกอนใคร ทานมรณภาพไปแลว 
แตทานอาวุโสกวาทานเจาคุณ นี่ทานหลีกทางไปหมดแลว หลีกทางไปโลกอื่นบาง หลีกทางใน
โลกน้ี แตหลีกไปอยูวดัอืน่บาง ก็ไดความวา ดวยบุญญาธกิารของทานเจาคุณพระพทุธสิารโสภณ 

(เดช กตปฺุโ) นี้ ทุกทานทุกคนก็หลีกทางใหพรอมกันท้ังหมดเลย จะดวยเจตนาจงใจหรือ
ไมก็ตาม เม่ือกุศลกรรมที่บุญจัดสรรทานเจาคุณก็ไดครองตำแหนงเจาอาวาสวัดนี้ และยังได
เปนพระราชาคณะรูปแรกของวัดนี้อีกดวย นี่แหละทานสาธุชนท้ังหลาย เมื่อผูมีบุญมากกวามา
อยูทานผูอื่นก็มีทางจะตองหลีกทางใหไป ไมใชทานเหลานั้นไมมีบุญ แตบุญของทานเหลานั้น  
ก็เปนไปใหทานไปเปนอีกทางหน่ึง ไปเจริญในอีกที่หน่ึง คูอัครสาวกของพระพุทธเจา คือ   
พระมหาโมคคัลลานะ เถระและพระสารีบุตรเถระ ทานไดเปนคูอัครสาวกเพราะทานไดส่ังสม
บญุมาตัง้แตสมัยพระกสัสปะพระพทุธเจาโนน ทานมุงจะเปนคูอคัรสาวก ทานเหน็พระอคัรสาวก 
ในพระกัสสปะพระพุทธเจารูสึกมีความสงา ตั้งจิตอธิษฐานทำบุญในทุกภพทุกชาติขอใหไดเปน
คูอัครสาวกของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ในท่ีสุดทานก็ไดเปน ท้ัง ๆ ที่ขณะน้ัน มีพระเถระ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๓๙

อีกเปนจำนวนมากนับพัน แตพระเถระทั้ง ๒ ทานก็ไดรับเลือกจากพระบรมศาสดาใหเปนคู
อัครสาวก การที่เราทั้งหลายทั้งฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถมาพรอมกายพรอมใจกันบำเพ็ญ
บุญกุศลทักษณิานุประทาน อุทิศถวายใหทานเจาคุณ เพ่ือเปนบุญเสริมถวาย ใหทานไดเปยม
ดวยบุญ เปนบุญญาธิการ เปนบุญบารม ีใหทานไดมีสุคติเปนท่ีไปในเบื้องหนา ตามกำลังบุญ
ของทาน และบุญท่ีเราสนับสนุนใหนั้น สวนทานสาธุชนท้ังหลายไดช่ือวาเปนผูมารวมบุญ   

นี้เปนบุญสรางของญาติโยม คอืการสรางบุญเราไดบญุ เราทำบุญเราไดบญุ มบีญุแลวเรากอุ็ทิศ
ใหทานไป เพราะฉะนั้น เวลากรวดน้ำญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันน้ีไมตองไปคิดถึงทานผูอ่ืน
นะ ขอต้ังจิตอธิษฐานที่ขาพเจาไดกระทำบำเพ็ญแลวในอดีตก็ตาม ถึงวันน้ีก็ตาม ขอบุญนั้นจง
พลันถึงซ่ึง “พระพุทธิสารโสภณ” เทอญ ขอใหทานไดรับทราบ และขออนุโมทนาดวยเทอญ 

อยางน้ันบุญก็จะถึง ไมใชโยมจะสัพเพ สัตตา มาโนนมานี้ หรือบางทานบางที อิมินา   
ปฺุญกมฺเมน อุปชฺฌาย คุณุตฺตรา ไมตองไปใหอุปชฌาย ใหพระพุทธิสารโสภณนี่ แลวก็จะ  
ไดบญุกันเต็ม ๆ ทานก็จะไดบญุเต็ม ๆ เพราะฉะนัน้ขอใหทกุทาน ทำใหบญุของเราเจริญงอกงาม 
คือ การทำบุญนั้น แบงบุญใหผูอื่นนั้น บุญของเราก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึน ไมเหมือนใหขาว ใหน้ำนะ   
ที่ใหแลวก็หมดไป สวนการใหสวนบุญนี้ ยิ่งใหก็ย่ิงได บุญย่ิงเพ่ิม ทั้งผูใหและผูรับ ตางก็ได
บุญเพ่ิมเชนกัน เพ่ิมบุญไดเทาไหร ก็ใหมีความสุขกาย สุขใจเพิ่มมากเทานั้น ท่ีสำคัญนั้น   
บุญยอมใหความสุขในโลกเบื้องหนาท่ีเรียกวา สัมปรายภพเปนแนแท  
 

 ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนา   
วาดวยเร่ือง กตปฺุญกถา วาดวยการ
บำ เพ็ญ บุญสัตตมวาร อุ ทิ ศ ให แด   
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   

ในวันน้ี ก็ เห็นวาพอสมควรแก เวลา   
ขออำนาจบุญกุศลทักษิณาที่เราทำกัน
แลวในกาลครั้งนี้ จงเปนเดชะ เปนตบะ 
เปนพลวะปจจัย อำนวยผลใหทาน  
พระพุทธิสารโสภณ มีสุคติสมบัติในสวรรค ในสัมปรายภพ ตามสมควรแกบารม ีและบุญนั้น
จงสำเร็จเปนปฏิพรยอนกลับแดทานเจาภาพ พระสงฆทุกรูป ในที่สุดนี ้พระสงฆ ๔ รูป จะได
สวดพระธรรมคาถา เพื่อเพิ่มอัปปมาทธรรม ใหเปนทำนองสรภัญญะ โดยลำดับไป พระธรรม
เทศนาพอสมควรแกเวลา เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้



๑๔๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พิธีบำเพ็ญกุศลปญญาสมวารครบ ๕๐ วัน 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)  
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 

ณ ศาลาปฏบิตัธิรรม วดัมชัฌนัตกิาราม แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรงุเทพมหานคร 
วันศุกรที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

 

 

 

 

 พระพรหมวิสุทธาจารย   วัดเครือวัลยวรวิหาร   ประธานในพิธ ี
 พระหรหมวชิรากร  วัดราชผาติการาม   องคแสดงธรรม 
 

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทักษิณานุปทาน 
 

๑. พระเทพวรคุณ    วัดบรมนิวาส 
๒. พระเทพวราลังการ   วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
๓. พระเทพวรสิทธาจารย   วัดเสมียนนาร ี
๔. พระเทพโมล ี  วัดเทพศิรินทราวาส 
๕. พระราชวรจารย วัดบวรมงคล 
๖. พระราชวินยาภรณ  วัดบูรณศิริมาตยาราม 
๗. พระปริยัติสารเมธี วัดราชผาติการาม 
๘. พระมงคลธรรมวิธาน  วัดทองเนียม 
๙. พระศรีวินยาภรณ  วัดอาวุธวิกสิตาราม 
๑๐. พระราชกิตติวิมล  วัดโสมนัสวิหาร 
 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๔๑

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทักษณิานุปทาน 
 

๑. พระปริยัติสารเมธี วัดราชผาติการาม 
๒. พระมหาฉัตชัย สุฉตฺตชโย วัดบวรนิเวศวิหาร 
๓. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
๔. พระครูโกศลปริยัติวงศ วัดกำแพง 
๕. พระมหาบุญนา  าณวีโร วัดอาวุธวิกสิตาราม 
๖. พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต วัดนครอินทร 
๗. พระครูสังฆกิจจานุรักษ วัดราชผาติการาม 
๘. พระครูสมุห บุญชวย ิตสุโภ  วัดปากน้ำ 
๙. พระครูใบฎีกา บุญชวย อาภาธโร วัดฝาง 



๑๔๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๔๓



๑๔๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

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 

 

พฺรหฺมาต ิมาตาปตโรต ิ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๔๕

 บัดนี้ จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพรหมกถาพรรณนาคุณธรรมของ  
พระพรหมเปนธรรมิกถาอบรมสติปญญาสงเสริมสัมมาปฏิบัติของพุทธศาสนิกบริษัททั้งหลาย
พอสมควรแกเวลา  
 

 เน่ืองดวยวันนี้คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม และพระเถรานุเถระจากอาวาสตาง ๆ ที่มี
ความคุนเคยนับถือในทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) ซึ่งมีพระเดชพระคุณ  

พระพรหมวิสุทธาจารย เจาอาวาสวัดเครือวัลยวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม เปน
ประธาน พรอมดวยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดมาพรอมเพรียงกัน ระลึกถึงอุปการคุณที่  
ทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ไดถึงกาล  
แกมรณภาพครบ ๕๐ วัน เปนปญญาสมวารในวันนี้ ก็ดวยระลึกถึงอุปการคุณท่ีทานไดม ี 
ตอทานทั้งหลายซึ่งไดรูไดเห็นไดทราบและไดมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกัน หรือเรียกวา  
สายสัมพันธทางพระพุทธศาสนา ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสไวกับพระเจาพิมพิสาร 
พระเจาแผนดินมคธราชวา อทาสิ เม อกาสิ เม าติมิตฺตา สขา จ เมเปตานํ ทกฺขิณํทชฺชา   
ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ ซ่ึงแปลไดวาบุคคลเมื่อนึกถึงอุปการกิจที่ทานไดกระทำไวในกาลกอนวา 
ทานผูน้ีไดใหสิ่งอันน้ีแกเรา ทานผูน้ีไดกระทำกิจอันน้ีแกเรา ทานผูนี้เปนญาติ เปนมิตร   
เปนสหายของเราดังนี้แลวจึงบำเพ็ญทักษิณานุปทาน คือ ตามเพิ่มบุญกุศลดวยความเคารพ 

ดวยความรัก ดวยความนับถือแดทานผูลวงลับไปแลว ดังน้ี 
  

 พุทธภา ษิต ท่ี ไดต รัส เ พ่ือ เป น
เครื่องรับรองความเคารพ ความรัก ความ
นับถือท่ีมีตอบุคคลผูที่ควรเคารพ เรียกวา
สายสัมพันธ คนทั้งหลายท่ีอุบัติมาในโลก
นี้นั้น จะอยูคนเดียวไมไดและเกิดมาเองก็
ไมได ตองอาศัยบุญกุศลที่กระทำไวแลว
ในปางกอนสนับสนุน สงเสริม เรียกวา 
“ปุพเพกตปุญตา” สั่งสมดวยทัศนนิสัย อัธยาศัย สันดาน วาสนาผานบุญคือความสะอาด
และผานกุศลคือเปนผูฉลาด สงเสริมใหผูนั้นไดสงผลสะทอนยอนใหมาเกิดภพในมนุษยใน
ความเปนมนุษยในโลกนี ้ ซ่ึงทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโญ) ก็มีความเก่ียวของ
กันตามหลักพระพุทธภาษิตน้ี คือ  



๑๔๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 ประการที ่๑ ไดให เปนผูใหอะไรกับเราทั้งหลายซึ่งเกี่ยวของกัน   

 ประการที ่๒ ไดกระทำกิจตาง ๆ ที่เปนบุญเปนกุศล และความเปนผูฉลาดในการที่จะ
ประคองจิตของตนใหดำเนินไปในสิ่งท่ีมีประโยชน   

 ประการที ่๓ ก็เปนญาติโดยสายโลหิตหรือเปนญาติธรรม   

 ประการที ่๔ วาดวยความเปนมิตร   

 ประการที ่๕ วาดวยความเปนเพื่อน   

 ทั้ง ๕ ประการนี้เกี่ยวของกนัไมสายใดสายหนึ่งหรือทั้ง ๕ สายรวมกัน จึงรวมความวา
เหตุกับผลนั้นจะตองรับกันอยู ๆ ถาไมเคยทำบุญรวมกัน ไมเคยเกี่ยวของกันในฐานะตาง ๆ 
ท้ัง ๕ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งเราก็จะไมเกิดมารวมกัน ถาจะพูดในเชิงนโยบายหรือพูดยอน
ไปลึก เรียกวาบุพเพสันนิวาสในชาติปางกอน คนท้ังหลายท่ีอุบัติมาสูโลกน้ีน้ันไมเก่ียวของกัน
ไมม ีตามหลักพระพทุธศาสนาทีพ่ระพทุธเจาเคยตรัสและรับสัง่ไวในสังยตุตนกิาย นิทานวรรควา 
คนทั้งหลายที่เกิดมาสูโลกนี้นั้น ไมเคยเปนพอ ไมเคยเปนแม ไมเคยเปนเพื่อน ไมเคยเปนสาม ี
ไมเคยเปนภรรยา ไมเคยเปนลูก ไมเคยเปนญาติในสายใดสายหนึ่งน้ันไมม ี 
  

 เพราะฉะนัน้ทานจงึแสดงตอไป 
อีกวา คนเราเกิด เกิดแลวตาย ตาย
แลวเกิด เรียกวาสังสารวัฏ กระดูกคน
หนึ่งกองเทาภูเขาจะภูเขาไหนก็ไดที่
เรารูเราเห็น เอาแตวาเนินส้ัน ๆ เนิน
เล็ก ๆ เทานั้นก็สุดที่จะคณานับแลววา
กี่ภพกี่ชาติ แตถาภูเขาทั้งลูกเกิดมา
ท้ั ง ช าติ ก็ ก ร ะดู ก แค ก ร ะป อ งนม   
รวมกันรวมกันแลวเราจะพนไหมท่ีจะไมเก่ียวของกันในฐานะใดฐานะหน่ึง เม่ือทราบดังนี้เราก็
จะไดทำความรูสึกและผูกใจวาคนท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลกนี้นั้นเปนญาติกันทั้งนั้น เคยเปน
ญาติมาเรียกวาบุพเพสันนิวาส เคยอยูรวมกันมาในกาลกอนดวยทัศนนิสัย อัธยาศัย สันดาน 
วาสนา และวาสนานี้แหละคือบุพเพสันนิวาส เพราะฉะนั้นจึงไมนาสงสัยเลยวาทำไมถึงรักกัน 
สงเคราะหกัน เคารพกัน นับถือกัน “ปยกรณา คุรุกรณา รักกัน เคารพกัน สงฺคหาย  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๔๗

สงเคราะหกัน อวิวาทาย ไมวิวาทบาดหมางกัน สามคฺคิยา เอกีภาวาย สํวตฺตติ” รวมกันเปน
หนึ่งไดโดยไมตองฝนใจ” แตถาผูใดเกิดมาแลวยังสรางศัตรูแสดงวามีจิตใจหนักแนน มีจิตใจ
ท่ีไมเอ้ือตอบุพเพสันนิวาส เอาส่ิงที่เกี่ยวของกันมาเปนศัตรูกันน้ัน จะโงหรือฉลาดก็คิดเอาเอง 
ดังน้ันพระพุทธศาสนาจึงรับรองภพชาติวา คนเราท่ีไมเก่ียวของกันน้ันไมม ี โดยที่สุดแมเอา
เข็มเลมหนึ่งปกลงไปตรงไหนก็ไดแลวถามวาตรงน้ีเราเคยตายหรือไม เราเคยตายแลวทั้งนั้น 
ไมมีที่ท่ีจะไมใชของเรา ถาเราทั้งหลายเชื่ออยางนี้ เราก็จะไมทะเลาะวิวาทกันเร่ืองแยงที่กันกิน 
แยงท่ีทำกิน ไมตองมาตัดสินเร่ืองโฉนดที่ดิน ไมตองรบราฆาฟนกันเร่ืองแผนดินของใคร   
น้ีแหละพระพทุธศาสนาทานไดสอนดังนี ้ เราคดิไดอยางน้ีแลวก็ไมนาจะมีปญหาในการอยูดวยกนั 
ไมนาจะมีศัตร ู 
  

 ดวยเหตุนี้ทานจึงสอนวาให
แผ เมตตา “ สัพเพ สัตตา” สัตว
ท้ังหลายท้ังปวงเปนเพ่ือนทุกขเกิดแก
ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเปนสุขเถิด
อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย สุดทาย
เอาคำหลาย ๆ คำมารวมกัน เปนญาต ิ
เปนมิตรเปนเพื่อนรวมกันแลวถาเปน
เชนนี้แลวเราจะไปมีเรื่องมีราวกันทำไม 
เราจะไปทะเลาะเบาะแวง จะมาแกงแยงกันทำไม จะมาใสรายกันทำไม เม่ือแมน้ำสายเดียวกัน 
ก็เรียกวาอยูในศาลาเดียวกัน อากาศก็อาศัยอันเดียวกัน ดินน้ำลมไฟก็อันเดียวกัน เม่ือเปน
เชนนี้การมาทำบุญวันนี้จึงเปนการประกาศญาติธรรมใหปรากฏเปนญาติ เปนมิตร เปนเพื่อน 
ถานำคำสามคำนี้มาถามวาเราจะไดฐานะไหนก็ทั้งหมดน้ันแหละ ท้ังญาติทั้งมิตรทั้งเพ่ือนรวม
กันแลว ก็เปนเพ่ือนน้ำมิตรบาง เปนเพ่ือนคูทุกขคูยากบาง เปนมิตรในเรือนบาง แตถาจะมา
พิจารณาวาเพื่อนกับมิตร บางทีเคาก็วากันคนละขางคนละฝายเพื่อนก็อยางหนึ่งมิตรก็อยาง
หนึ่ง ทานจึงใหคติวา  
 

 คำวาเพื่อนเตือนใหรูถึงคูคิด  จะเปนมิตรแทเทียมเยี่ยมหรือหยอน 
 ยอมรูไดในยุคท่ีทุกขรอน  ถาเพื่อนถอนตัวหางอยางวางใจ  
 น้ันคือเพื่อนเตือนใหรูวาเทียมมิตร ไมควรคิดคบเขาเอาใจใส  



๑๔๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 เปนเพ่ือนแทแตมีสุขทุกขหนีไป  ยอมหาไดงายนักเพื่อนรักกิน  
 อันเพ่ือนแทมีทุกขไมทิ้งทอด  ยอมจะกอดคอกนัไมผันผิน  
 ถึงตัวไปใจมาเปนอาจิณ   สมควรยินดีมากหายากครัน  
 แมนอยูหางตางตำบลคนละชาติ  ไมสามารถลุกรับยามคับขัน  
 ไมท้ิงทอดกอดคอพะนอกัน  ก็ควรมั่นใจเหมือนวาเพื่อนตาย ฯ 
 

 ทานใหชือ่คำกลอนนีว้า เพ่ือนกินหางาย เพ่ือนตายหายาก แตทกุวันนีก้ลับกัน เพ่ือนตาย 
หางาย เพ่ือนกินหายาก หาใครสักคนใหมากินอาหารในโตะเดียวกันใหมีรสชาต ิ ไมเถียงกัน 
ไมทะเลาะกัน ไมขัดแยงกัน มีไหม แตเพื่อนตายไปที่ไหนไปเครื่องบินลำเดียวกัน ไปรถคัน
เดียวกันอะไรกัน โครมเดียวไปแลวหางาย ถาเราคิดไดอยางนี้เน่ีย ควรที่จะต้ังจุดไวตรงไหน   
ก็ตั้งจุดไวที่ตัวเรานี้แหละ  
 

 อานใจตัวเองออก    บอกใจตัวเองได  
 ใชใจตัวเองเปน    เห็นใจตัวเองชัด 
  

 ถาไมรูจักตัวเองแลวอยางอ่ืน
น้ันมันไมมีความหมายหรอก เพราะเรา
มีทุกอยางถึงมีทุกอยางมี แตเราไมมีก็
คือไมม ี สำคัญอยูที่ตัวเราน่ีแหละ และ
ตัวเราอยางอ่ืนก็สำคัญท่ีสุดก็คือใจ   
เราเปนเจาของใจของตัวเองแลว เราก็
สามารถท่ีจะไดประโยชนจากการท่ีมาถือภพถือชาตินี้เพี่อสรางบารม ี ถาใครถามวาเกิดมา
ทำไมก็เกดิมาเพื่อสรางบญุสรางกุศล บญุทำใหสะอาด กศุลทำใหฉลาด บุญกับกุศลนี้ผูใดได
กระทำไวดีแลวก็เปนบารม ีถาทำแตบุญไมมีกุศลก็ไดแตบุญเฉย ๆ ไมมีบารม ีมีแตกุศลเฉย ๆ 
ไมทำบุญคือไมสะอาด ก็เปนผูฉลาดในการท่ีจะทำรายตัวเองดวยการนำบานนำเมืองนำสิ่งที่
ชอบใจมาโกงมากินโดยเกินฐานะท่ีเราจะพึงรับ ชีวิตเราเปรียบเหมือนกับการรับประทาน
อาหาร กจ็ะไมมปีญหาอะไร ทานพออิม่ แลวกท็ำอะไรไปตามธรรมชาต ิ“เดินทีละกาว กนิขาวที 
ละคำ จำทีละอยาง” แคน้ีก็พอแลว ปญหาชีวิตก็จะไมม ี 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๔๙

 เพราะฉะน้ันในวันนี้ถาจะเขาประเด็นท่ีวา
มาแลวจะไดอะไร ก็ไดอยางที่เห็นนี้แหละ มานั่ง
เรียบรอย ประนมมือกันเรียบรอย น่ังก็เรียบรอย
เปนผูที่วางาย ไมมีใครฝนเลย สวมหนากากทุกคน 
เวนไวแตพระเทศน เพราะถาสวมหนากากดวย
เทศนดวย รูสึกวาจะไมคอยคลอง คิดวาจะพูด
อะไรก็ยากแลว และถากล่ันกรองดวยอีกก็ลำบาก 
เลยไดขออนุญาตทานผูเปนประธานไว พระเดชพระคุณพระพรหมวิสุทธาจารย วาขออนุญาต
ไมสวมหนากาก ซึ่งเราก็สวมกันมาท้ังปท้ังหลายชาติมาแลว มาชาติน้ียังตองสวมหนากาก
เขาหากันอยางถาวรอีก มันเปนเรื่องของกรรม แตถึงอยางไรก็ดีนารักมากเลยชาวโลกเปนผูท่ี
วางายไมดื้อเลย เขาส่ังใหทำอยางไรก็ทำอยางนั้นแหละ อันน้ีก็เปนความดีงามวาพวกเราไมดื้อ 
เขาใหทำอยางไรเพ่ือความสวัสดิภาพของตนเองก็ทำอยางน้ัน เพราะฉะนั้นสำหรับวันน้ีก็ไดมา
รวมทำบญุทำกุศลกบัพระเดชพระคุณใหเกียรตหินอย พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระพุทธสิาร 
โสภณ (เดช กตบุโฺ) เอาแคชื่อเทาน้ันแหละกลับไป “พระก็แปลวาประเสริฐ พุทธิแปลวา
ปญญา เดชก็แปลวารอน” แตถาแปลวาเดชรอนนาจะไมมีโยมมามากอยางนี้หรอก ชื่อเดช
จริงแตทานไมรอนหรอก เรียบรอย งดงาม กิริยาทาทางอะไรก็เรียกวา ช่ือ “เดช” แตอาการ
กิริยาไมมีเลย จึงใชคำวา ตบะเดชแปลวาเปนผูมีความเพียรแผดเผากิเลสที่เรารอน เพราะ
อาการที่นำความเพียรมาเปนเคร่ืองแผดเผากิเลส คือ โลภ โกรธ หลง กิริยาอาการทางกาย 
ทางวาจา ทางใจเนี่ยใหเยือกเย็น จึงเรียกวาตบะเดช ถาประพฤติในศีลก็ศีลเดช ถามีปญญาก็
ปญญาเดช เพราะทานมีคุณก็คุณเดช คุณคืออะไรกตปฺุโ ผูมีบุญอันไดกระทำไวแลวใน
ปางกอน อันนี้ปจจุบันทานก็สมบูรณดวยความรู ศึกษาภายนอกก็เปนถึง ดร. แลวก็เปนถึงรอง
ศาสตราจารย 
  

 ในพระพุทธศาสนาทานก็เปนพระพรหม
ของลูกศิษยทุกคนท่ีไดบวชให เรียกวาประพฤติ
พรหมจรรย ลูกศิษยลูกหาท่ีทานบวชใหก็มีเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา สมชื่อทุกคำที่ไดพระราช
ทานมาและฉายาท่ีอุปชฌายตั้ งให แคนี้ทาน
ทั้งหลายมาก็จะไดรับประโยชนแลว วาเรามาคร้ังนี้



๑๕๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ไมเสียเวลาเปลาไดมาฝกกาย ฝกวาจา ฝกใจ เปนศีลเรียบรอยปกต ิสมาธิก็มีความตั้งมั่นเปน
กุศล ทำบุญแลวไมเปนสมาธิก็ไดแตบุญไมเปนกุศล คำวา “กุศล” แปลวาเปนผูฉลาด ฉลาด
ในอะไร มีพระพุทธภาษิต เทศนานัยแสดงวา สจิตฺตปริยายกุสลา ภวิสฺสามาติ เอวญหิภิกฺขโว 
สิกฺขิตพฺพ ํ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไปศึกษาสำเนียกอยางนี้วา เราท้ังหลายจะเปน  
ผูฉลาดในกระบวนแหงจิตของตน คือรักษาจิตของตน รักษาอยางไรที่พูดแลว  
 

 ๑.  อานใจตัวเองออกวาใจขณะนี้เปนอยางไร  
 

 ๒.  บอกตัวเองไดวานี้เราจะทำอยางไรใหรักษากาย ใจใหเปนปกติ เปนศีล บอกใจ  
ตัวเองได  
 

 ๓. ใชใจตัวเองเปน กาย วาจา ใจ ก็ใชใหเปน ถาใชไมเปนเคาก็จะไมเชื่อฟง เพราะ  
บางคร้ัง ใจก็ดื้อ แตถาใจดีแลวก็รักษาวาจาด ี เมื่อวาจาดี กายก็ตองทำใหดีไมตองรักษาอะไร
มากหรอก รักษากาย รักษาใจอยางเดียว พอรักษาใจได วาจาก็ดี วาจาดี กายก็ด ีมันเปนเชน
นี้คำวา “กตปุโฺ” เปนผูมคีวามดงีาม อนัไดกระทำไวแลวก็ได เพราะฉะนัน้ในวนันีจ้งึไดนำ
คณุสมบตั ิของผูประพฤตพิรหมจรรย หรอืของทานเจาคุณพระพทุธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ) 

มารวมลงวา พฺรหฺมาติ มาตาปตโรติ มารดาบิดา เปนพระพรหมของบุตร โดยเฉพาะทานมี
ลูกศิษยท่ีเปนอุปชฌายทานเปนอุปชฌายให แลวก็เปนอุปชฌายองคเดียวที่อาตมภาพกับ
คณะสงฆคณะธรรมยุตไดอบรมใหทานเปนอุปชฌาย ซ่ึงพระเดชพระคุณนี้ก็เปนพระอาจารย
ของทานที่ไดอบรม แตอาตมภาพก็แถมไปหนอยหนึ่งวา กอนจะบวชใครนะใหมีการครอบคร ู 
ซะหนอยนะ คือใหพระท่ีเปนอุปชฌายท่ีเคารพนับถือมานั่งแลวก็ดูการกระทำการบวช ท่ีพูด
อยางนี้ไดฟงทั้งคณะที่ไปอบรม แตไดองคเดียว ไดทานเจาคุณองคเดียวนิมนตอาตมามาเปน
พยานในการบวชเปนอุปชฌาย เรียกตามประสาวาครอบครู เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดใจจนถึง  
วันน้ีมาพูดก็แหมดีใจ วาไดลูกศษิยเปน ดร. เปนถึงรองศาสตราจารย อาตมาไมมีโอกาสที่ได
ไปศึกษาเลาเรียนไดเปนบัณฑิต เปน ดร. หรือเปนมหาบัณฑิตท้ังหลาย ก็เลยภูมิใจ เมื่อเปน
เชนนี้พระท้ังหลายท่ีทานบวชให ก็ถือวาไดพระพรหมผูประพฤติพรหมจรรยอยางดี เปนพอ 
เปนผูใหกำเนิดในทางธรรม เพราะการบวชในพระพุทธศาสนาไมเจ็บเหมือนกับการเกิดเอง 
โยมที่คลอดลูกบางทีก็เจ็บปวดมาก อะไรที่จะเจ็บปวดมากเทากับท่ีคลอดลูกไมมีอีกแลว 
เพราะฉะน้ันพอแมถือเปนพระพรหมของลูก ทนเจ็บแลวก็เจ็บอยางราเริงดวยนะ ไมไดมีบน
สักคำ  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๕๑

 เพราะฉะนัน้ทานจงึเปนพระพรหม 
ของลูกศิษย มีพระเปนพระพรหมของ
ลู ก ศิษ ย อย า ง ไรนั้ น เป น เ ร่ื อ งของ  
พระธรรมวินัย ทานอยูดวยเพราะ  
ครูบาอาจารย นั้นเปนพอ เหมือนกับ
อุปชฌาย กอนที่จะมาเปนอุปชฌาย
ตองถือสัจจะ ๓ ขอนะ เรยีกวาตองถือ
ระเบียบ ถือสัญญา ๓ ขอ คือ   
“โอปายกิ”ํ การมาเปนลูกศิษยตองทำอะไรทีส่มควรนะ อะไรที่ไมสมควรอยาไปทำ เด๋ียวชาวบาน 
เขาจะวิจารณเอา แลวยิ่งทุกวันน้ีไมตองพูดเองหรอก ใชนิ้วแทนน้ีเจ็บแสบ จะถอดถอนใครจะ
ทำรายใคร ไมตองพดูใชน้ิว ฉะนั้น “โอปายิก”ํ ตองทำในสิ่งท่ีสมควร “ปะฎิรูป” ตองปรับตัว
ปรับใจนะ เคยเปนฆราวาสมานานพอมาเปนพระเขาแลว จะเดินจะเหิน จะน่ัง จะนอน จะกิน 
จะดื่ม จะพูด จะคิด ตองมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ ประการที่สาม “ปาสาทิเกน สมฺปาเทหิ” 
จะตองทำตัวใหเปนท่ีศรัทธาเล่ือมใสของประชาชน ของพุทธศาสนิกชน อะไรท่ีผิดหูผิดตา
เดี๋ยวก็เกิดเร่ือง เพราะฉะน้ันไมตองผิดมากหรอก อะไรท่ีเปนท่ีชาวโลกเขาติเตียนแลวก็อยู  
ไมไดตองสึก อยูในศาสนาน้ีไมได ใครที่ทำไมดีในศาสนาน้ีจะอยูไดไมนาน นี้ก็คือขอสัญญาที่
จะตองมาเปนนิสิตหรือมาอยูรวมกัน เมื่อเปนเชนน้ันก็จะไดอยูรวมกันศึกษาพระธรรมวินัย แต
ขอกลาวไวในที่น้ีที่คนโบราณเขาบอก พระกบัโยมนั้นอยูกันคนละโลก โลกของพระอยูดวยการ
สะดวกสบายสนุกถกูใจนอย แตถารูปใดยังติดสะดวก สบาย สนุก ถูกใจอยูเขาเรียกเปนทาส
ของกามคุณ แลวความสะดวก สบาย สนุก ถูกใจทุกวันนี้ไมตองไปพ่ึงรูป รส กล่ิน เสียง 
สัมผัส ตามหลักหรอก รูปท่ีสวย เสียงท่ีไพเราะ กล่ินที่ชอบใจ รสที่พอใจ สัมผัสที่ออนนุม 
ติดใจ ใจของเราก็ไปยึดถือในสิ่งน้ัน  
 

 ทุกวันน้ีมีโทรศัพทมือถือเครื่องเดียวนั้นแหละไดกามคุณครบ ท้ังรูป ทั้งเสียง ท้ังกลิ่น 
ทั้งรส ทั้งสัมผัสครบ ครูบาอาจารย ทานจึงบอกวาโทรศัพททุกวันน้ีคือสงครามโลกครั้งท่ีสาม
ยึดอำนาจไดหมดเบ็ดเสร็จต้ังแตยังพดูไมได ขูพอขูแมได อันน้ีตองถือวาคุณก็มาก โทษก็มาก 
เพราะฉะนั้นมีคำหนึ่งที่ทานกลาวไววา ใชอะไรที่ลืมสติจนเมาโทษมากกวาคุณ เหมือนความรัก 
ถารักพอประมาณพอเหมาะพอเจาะเปนกำลังใจกันได แตถารักจนเมารักจนหลงแลวก็จะมี
โทษมากกวาคุณ สุนทรภูทานกลาวไว  



๑๕๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

  ไมเมาเหลาแลวแตเรายังเมารัก  สุดจะหักหามจิตคิดไฉน 
  เมาเหลาเชาสายก็หายไป   แตเมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน  
 

 ทุกวันนี้มีญาติโยมเขาแตงมาลอเลียน อาตมาก็จำมาขายบอย ๆ ในที่ประชุมเพราะ
เปนหวงวาสงครามโลกครั้งนี้จะแกยากไมรูอีกก่ีชาติจึงจะแกได ก็มีกลอนนี้มาเปนเครื่องเตือน
วา  
 

  ไมเมาเหลาแตแลวยังเมาเน็ต เมาเมสเซจเฟสบุคทุกสมัย 
  เมายูทูปเชาสายก็หายไป  เมาแชรไลนนี้ประจำทุกค่ำคืน ฯ 
 

 น้ีแหละคือ ประเด็นและปญหาท่ีจะรักษาสมรรถภาพของจิตไวไมไดก็เพราะอยางน้ี
แหละ ขอนั่งยันบนนี้เลยวาใครที่มีโทรศัพทมือถือติดอยูไมบรรลุธรรมแนนอน เพราะน้ีคือ 
ยอดของกามคุณ ตองปลอย ตองวาง ตองละ ตองท้ิงเสยีถงึจะได น้ีกเ็ปนการใหสต ิเพราะฉะนัน้ 
เมื่อมาถึงตรงน้ีแลวก็ขอยอนกลับไปวา เราเกิดมานี้ใครเปนผูใหเกิดก็ไมตองตอบก็ได พอแม
นั่นแหละ พอก็เรียกวา “ชนก” แมก็เรียกวา “ชนนี” พอแมใหเกิดมา การเกิดแลวก็ไดบุตรได
ธิดาเนี่ย เปนเกียรติยศของชีวิตของเรา เพราะวาถาไมไดลูก ความเปนพอเปนแมไมได ไดแค
สามีภรรยา ไดแคผัวเมียวาง้ัน เพราะลูกน้ีแหละถึงทำใหเราเปนพอเปนแม พอเปนพอแมได
เกียรติยศอะไรละ พฺรหฺมาต ิมาตาปตโรต ิมารดาบิดาเปนพระพรหมของบุตร  
 

 เพราะฉะน้ันดวยเหตุนี้เราจึงยกยองบุตรวาเปนผูใหเราไดเขาถึงพระพรหม จึงเรียก
บุตรวาลูกบังเกิดเกลา และความรักนัน้ไมมีความรักใดในโลกนี้ท่ีจะบริสุทธ์ิสะอาดเทากับรักลูก 
เมื่อเรารักลูกอยางไรเรายอนกลับไป พอแมก็รักเราอยางนั้น น้ีเปนปริญญาชีวิต ที่ใหเรารูจัก
ความรักที่แทจริงของพอแมวารักเราอยางไร เม่ือเรารักลูกอยางไร พอแมก็รักเราอยางนั้น   
ถึงยกยองใหลูกเปนผูบังเกิดเกลาใหตำแหนงพระพรหมกับเรา ดังนั้นจึงขอทบทวนวา คำวา 
พอ แมลูกแปลวาอะไร คำวา “พอ” นอกจากแปลวา “ชนก” ผูใหเกิดแลว ยังเรียกวา บิดา 
“ปตา” แปลวาผูใหความคุมครอง “ปุตฺตํปาเรตีติ ปตา” ผูใดใหความคุมครองซ่ึงบุตร ผูนั้น
ไดช่ือวา ปตา  
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 คำวา “แม” มีบทวิเคราะหวา “ถนฺยํ ปาเยตีติ มาตา” แปลวาหญิงใดใหดื่มน้ำนมคือ
เลือดในอกของตน หญิงนัน้ชือ่วาแม เม่ือแมใหลกูหรอืบุตรธดิาดืม่ บตุรกแ็ปลวาผูยงัหวัใจของ 
พอแมใหหว่ันไหว อันนี้ก็พูดไป
ตามแบบจะเท็จจริงก็อยูท่ีผูมีลูก
นั้นแหละ พอไดยินคำวา “พอ 
แม” โลกนีห้ยดุเลยนะ ใจหวัน่ไหว 
เลย สองคำนี้ จะจริงไมจริงเนี่ย
อาตมาก็รับรองไมได แตมีอยู
คร้ังหน่ึงโยมเขานำเด็กมายกให
เพราะวา เลี้ ยงยากก็ เอาดาย  
ผูกขอมือ พุทธัง ธัมมัง สงัฆัง ใหถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บอกเขา เขาก็พอรูเรื่อง   
พอเดินไดเตาะแตะ ผูกแลวก็รดน้ำมนตให ก็เล้ียงงายขึ้นเขาวาอยางน้ัน มาวันหนึ่งเดินไป
หนาวดั เดนิ ๆ ไป เอะ เสยีงอะไร เด็กมนัเดนิ ๆ ตามนะ ลมไปบาง ลุกขึน้บาง แลวมันกพ็ดูวา 
ปอ หลวงปอ หลวงปอ พูดก็ยังไมชัดเลย เสียงอะไร หันไปด ู เอาเด็กนี้เขายกใหเราเปนลูกนี ่
พอรูวาเด็กคนนี้เขายกใหเปนลูกน้ี เสียวแปลบในหัวใจเลย คำวาพอนี้มันสะเทือนถึงหัวใจ
อยางน้ีนะ น้ีขนาดไมจริงนะเนี่ย เขามายกใหชั่วคราว มันสะเทือนอยางน้ี ถาเปนพอแมจริง
แลวจะเปนอยางไร เพราะฉะนัน้ความเปนลกูถึงใหเกียรตยิศแกพอแม งัน้เรากต็องเล้ียงเขาใหด ี
เลีย้งลูกใหดเีล้ียงอยางไร กน็อกจากใหนำ้นมซึง่เปนยาวเิศษท่ีสุดแลว ใหดืม่น้ำนมในอกของตน 
ช่ือวาแม และถาไมมีก็หาแมท่ีใหน้ำนมลูกได เรียกวาแมนม ธิดา ธีตา ปตุ ผูใหน้ำนมก็ได 
บุตรก็แปลวาผูยังใหหวั่นไหว  
 

 เพราะฉะนัน้ขอนีถ้าเราเขาใจในภาวะเรามคีวามเปนอยางนี้ เพราะวาเราไดรบัฐานะเปน 
พระพรหมแลวคุณสมบัติของพระพรหมคืออะไร คือ เมตตา กรณุา มุทิตา อุเบกขา เราจะมี
ใหใครก็ได แตจะใหลูกของลูกดีกวาใครทั้งหมด เมตตาลูก กรุณาลูก มุทิตาลูก อุเบกขาลูก   
คำวาอุเบกขาน้ีตองใชตอนท่ีเขามีครอบครัวแลว วางใจเปนกลางอยาไปยุงอะไรเขามาก ตอนน้ี
เรามอบใหเขาไปแลว เขาจะไดไปตั้งตัวใหม ความผูกพันมันก็ตัดยากนะ ตัดบัวก็ยังเหลือใย  
วางั้น ตัดลูกน้ีตัดไมขาดหรอก งั้นใครที่ตัดลูกขาดไดนั้นก็แปลวา เกงมากเลย ใจเพชร   
แตอยางไรก็ดีความรักอันนี้นะ จะคลายจางเบาไปบางตอเม่ือลูกเรามีหลาน พอมีหลานแลว
ความรักที่มีตอลูกก็จะถายเทไปที่หลาน ใครตีลูกก็ยังพอทนได ใครตีหลานแหมทนไมได 



๑๕๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

นึกถึงคำพูดที่วาแขนงแรงกวาหนอ เม่ือเปนเชนนี้ ทุกวันน้ีปญหาของสังคมก็นี้แหละเยาวชน
ของเราทั้งหลาย ซ่ึงผูท่ีเปนพอแมนี้แหละเปนที่หนักอกท่ีสุด เพราะเราก็ไมสามารถที่จะไป
บังคับเขาได จึงตองใหเขาไดมีทัศนวิสัย อัธยาศัย สันดาน วาสนา ใหหาประสบการณเอาเอง  
 

 เพราะเหตุที่เยาวชนทั้งหลายติดในความสะดวก สบาย สนุกและถูกใจโทรศัพท  
นี้แหละ นั่งกับพอแม นั่งกับพ่ีนองไมสนใจแลว นั่งกดแตโทรศัพท ไมตองมองหนาใครแลว
เห็นไหม เขาแยงความรักไปจากเรา และพูดงาย ๆ เลยสังคมในปจจุบันน้ี ที่มันหาหลักเกณฑ
ไมได แมแตสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็จะคืนหมดแลว แมแตสิ่งท่ีนาเคารพ
นับถือก็ไมเอาแลว สัญลักษณตาง ๆ ท่ีพระราชามหากษัตริยตัง้ไวจะหยุดจะไมเอาแลว ที่พูด
อยางน้ีก็ไมรูวาจะไดบุญไหมน่ี เทศนงานศพควรจะใหไดสังเวชแตก็ควรจะสังเวชนะ ฟงแลว
นาควรจะสังเวชเปนไปไดเชียวหรือ ทำไมโลกเรามันถึงเปล่ียนไปอยางนี ้ก็สะดวก สบาย สนุก 
ถูกใจนี้แหละ การทำดี ทำช่ัว มันเปนเร่ือง
ของกรรม ดังน้ันในวันน้ีอยากจะถอดหัวใจ
ของพอแมวา เม่ือไดบุตรแลว ตองการบุตร
อยางไรนั้น ถาจะเปนพอแมที่ด ี ตองเริ่มตน
มาตั้งแตสามีภรรยา  
  

  ภรรยาดีมีหาทานวาไว    หนึ่งเขาใจจัดการงานเคหา  
  สองสงเคราะหเพื่อนผัวตัวไปมา  สามเสนหาสามีไมนอกใจ  
  สี่รักษาทรัพยไวไมใหขาด   หาหมั่นกวาดบานเรือนไมเชือนไถล 
  สมบัติหาถามีสตรีใด   ยอมนับไดวาเลิศประเสริฐเอย ฯ 
 

  นี้แมศรีเรือน จะเปนใหญในเรือน แตนอกบานนอกเรือนใหสามีเปนใหญ แตใน
บานนี้แมเปนใหญ สามีก็ตองมีคุณสมบัติหา  
  

  สามีดีมีหาทานวาไว    หนึ่งเขาใจยกยองประคองขวัญ 

  สองอยาดูถูกภรรยาใหจาบัลย  สามผูกพนัไมนอกใจจนวายปราณ  

  ส่ีมอบความเปนใหญใหเสร็จสรรพ หาหาเครื่องประดับสำหรับราง   
  สมบัติหามีจบครบไมวาง   เปนเย่ียงอยางสามีดีนักแล ฯ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๕๕

  ถาสามีด ีภรรยาด ีแลวลูกจะไปไหนละ ลูกก็ตองด ี อันวาลูกด ีสามีดีแลว ผูที่จะ
มาอยูรวมกันเน่ีย ตองมีสัญญากัน อยูดวยกันจะเปนสามีภรรยาที่ดีใหถือธรรมะไวสี่ขอ คือ 
 

  ๑.  ตองมีความสัตยซ่ือ  
  ๒.  ตองถือตัว  
  ๓.  ตองกลัวผิด  
  ๔.  จิตสะอาด  
  

 ถาถือสี่ขอนี้ไดแลวลูกบังเกิดเกลา
มาอยางชนิดท่ีเรียกวาบุญเขาสงมาใหเรา 
มาจากท่ีสูงท้ังน้ันแหละ ไมไดมาต่ำ ๆ 
หรอก ถามาต่ำ ๆ น่ีบางคนก็ใหนิมิตนะ 
บางคนแพทองอยากจะกินเลือด ของสด 
ของคาว บางคนกอ็ยากจะกนิงวนดิน บางคน 
ก็อยากกินผลไมแสดงวาฤๅษีมาเกิด 
เพราะฉะน้ันสิ่งเหลานี้คิดวาทานท้ังหลาย
ฟงแลวก็คงจะเขาใจในฐานะท่ีเราจะพึงเปน สุดทายพอแมตองการลูกอยางไร ตองการใหลูก
เปนคนด ีคนดีของพอแมนั้นคืออะไร ในวัตตบท ๗ ประการ  เปนคุณสมบัติของพระพรหมที่
มอบไววา ใหคนท่ีปฏิบัติแลวจะไดเปนจอมเทวดา จะไดเปนพระอินทร  
 

 หนึ่ง ผูใดเล้ียงพอแมไมเพิกเฉย หนาที่ของบุตรนะ  สอง ออนนอมตอผูใหญไมละเลย  
 สาม เอ้ือนโอษฐเอยคำสุภาพไมหยาบคาย ส่ี คำสอพลอสอเสียดนั้นเลิกละ  
 หา กำจัดมัจฉริยะใหขาดหาย  หก วาจาสัตยแนนับไมกลับกลาย  
 เจ็ด ความระคายเคืองโกรธนั้นระงับ     
 

   ผูนั้นแหละเทพชาวดาวดึงส   เปนท่ีพึ่งใจแนบเปนแบบฉบับ     
   เปนเทวินทรปนพิภพเคารพรัก   เรียกวา “สัตบุรุษ” สุดดีเอย ฯ 
  

 น้ีคือความหวังของพอแม สุดทายลูกเปนสัตบุรุษ เปนคนดี พอไดคนดีแลวบวชเปน
พระก็ไมมีปญหากับใคร สังคมก็ไมตองเปนปญหามานั่งวิจารณพระกันอยู เพราะฉะนั้นเทศน
วันนี้จึงขอสรุปวา รูจักหนาที่ของเรา โยมก็มีหนาท่ีของโยมเปนศาสนูปถัมภ พระก็เปน  



๑๕๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

ศาสนทายาท อยากาวกายหนาท่ีกนั ศาสนูปถมัภกบ็ำรงุพระพทุธศาสนาใหเจริญ ศาสนทายาท 
ก็รักษาสมบัติของพระธรรมวินัยไว ถาทำไดอยางนี ้ เราก็ถือวาเปนผูปฏิบัติหนาที่ของเราอยาง
สมบูรณ เมื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางนี ้  เราก็ถือวาทำหนาที่ของความเปนพุทธศาสนิกสาธุชนได
ครบถวน  
 

 เพราะฉะนัน้ในวาระทีท่านทัง้หลายไดมาบำเพญ็บุญกศุล รวบรวมสิง่ทีเ่ราไดทำมาดวย 
กาย วาจา ใจ นอมส่ิงเหลานี้มาใหปรากฏ ความกตัญูกตเวทีเหมือนกับลูกที่มีความกตัญู
กตเวทีตอพอแม แลวก็ประคองตนไวใหอยูในฐานะที่รูจักหนาท่ีไมละเลยหนาที่มีอยางไรก็
ปฏิบัติไป ก็จะเปนไปเพ่ือพุทธิสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลในส่ิงพึงปรารถนา  
ทุกประการ เพราะฉะนั้นในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี ้ขอบุญกุศลที่ทานทั้งหลายไดมารวม
กันวันน้ี จงเปนที่เบิกบานใจของทานเจาคุณพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) หรือทาน ดร. 
หรือรองศาสตราจารย ไดทราบดวยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแลว จงอนุโมทนาในบุญกุศลแหง
ทานทั้งหลาย และขอบุญกุศลสวนนี้จงสำเร็จแกทานทั้งหลายทุกคนทุกทาน ตอไปน้ีพระสงฆ
จะไดสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมแกสมาคมนี้ดวยสรภัญญวิธีก็มีดวย
ประการบัดน้ี เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้ฯ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๕๗

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ ๑๐๐ วัน 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   
อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 

ณ ศาลาปฏบิตัธิรรม วดัมัชฌนัตกิาราม แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรงุเทพมหานคร 
วันศุกรที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

 

 

 

พระพรหมวชิรมงคล วัดราชาธิวาสวิหาร ประธานในพิธ ี
พระธรรมวชิรมุน ี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร  องคแสดงธรรม 
 

รายนามพระสงฆสวดพุทธมนตและทักษณิานุปทาน 
 

๑.  พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร  
๒.  พระธรรมวิสุทธาจารย วัดบวรนิเวศวิหาร  
๓.  พระธรรมศากยวงศวิสุทธ์ิ วัดบวรนิเวศวิหาร  
๔.  พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม  

๕.  พระเทพเมธาภรณ วัดสิริกาญจนาราม 
๖.  พระราชพิศาลมุน ี วัดมกุฏกษัตริยาราม  

๗.  พระราชวัชราภรณ วัดชูจิตธรรมาราม  
๘.  พระราชปญญาสุธ ี วัดสรอยทอง  

๙.  พระราชดิลก วัดอาวุธวิกสิตาราม  

๑๐. พระปริยตัิสารเมธ ี วัดราชผาติการาม 
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ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ ๑๐๐ วัน 
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๑๖๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระธรรมเทศนาสตมวารครบ ๑๐๐ วัน 

พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 
โดย พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต  ญาณสํวโร)  
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิราชวรมหาวิหาร  

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 ภิกฺข ุ  โส อิม ํวิชฏเย ชฏนฺติ 

 

 ณ วโรกาสกาลบัดนี ้จักไดแสดงพระธรรมเทศนา ในชฏิยกถา พรรณนาถึงหลักธรรม
คำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจา ถึงสภาวะอันรกชัฏเพื่อเปนเครื่องประดับ
สติปญญาเพ่ิมพูนกุศลบุญราศรี ในสวนทักขิณานุปทานกิจ ซ่ึงคณะสงฆวัดมัชฌันติการาม 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๖๑

พรอมท้ังอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนผูมีความเคารพในพระเดชพระคุณ ทานเจาคุณ  

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) เพื่อเปนการบำเพ็ญกุศลทักษณิานุปทาน แสดงออกซึ่ง
ความกตัญูกตเวทีตอพระเดชพระคุณ ในวาระนี้เปนวาระสตมวาร ครบรอบ ๑๐๐ วัน ซึ่งมี
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมงคล เจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เปนตน เปนประธาน 
พรอมท้ังพระเดชพระคุณพระราชธีรสารมุนี รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม ในฝาย
ของบานเมืองมีทานผูอำนวยการเขตบางซื่อ เปนตน เปนประธาน ซึ่งก็มีพระมหาเถรานุเถระ 
เจาคณะ พระสังฆาธิการ ไดมารวมในการบำเพ็ญกุศลในคราวคร้ังนี้ เปนการแสดงออกซึ่ง
ความเปนผูมีน้ำใจในคราวที่พระเดชพระคุณ พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) ทานได
ถึงแกมรณภาพ ก็ไดมาบำเพ็ญกุศลถวายทานโดยตลอด เปนการแสดงออกซึ่งความเปนผูมี
น้ำใจ และมีความเช่ือม่ันวา การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระเดชพระคุณนั้น ถือวา
เปนการปฏิบัติตามหลักธรรมคือ “ปุญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏา โหนฺติ ปาณินํ” ซ่ึงแปลวา 
บุญกุศลเปนท่ีพึ่งของสัตวทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหนา  
 

 แมพระเดชพระคุณจะเปนพระ
ในพระพุทธศาสนา เปนพระสุปฏิบัติ 

แตบรรดาเจาคณะพระสังฆาธิการ
ตลอดถึงญาติ โยมพุทธศาสนิกชน
ท้ั งหลายก็ ไ ด มี น้ ำ ใจบำ เพ็ญ กุศล
ทักษิณานุปทาน อันเปนการแสดงออก
ซ่ึงความเปนบัณฑิตในทางพระพุทธ
ศาสนา พระเดชพระคุณนั้นไดถึ ง  
แกมรณภาพ การบำเพ็ญกุศลไดมีมาโดยตลอด ดวยความเคารพ ดวยความอาลัย ดวยความ
รูสึกเสียดาย เพราะวาพระเดชพระคุณนั้นเปนพระมหาเถระที่ไดบำเพ็ญคุณประโยชนตอ
ประเทศชาติบานเมือง ตอพระพุทธศาสนา ตอสถาบันพระมหากษัตริยมาโดยตลอด   
ซ่ึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณนั้นมีมากมายสุดท่ีจะพรรณาได แตเมื่อกลาวโดยยอมี   
๒ ประการใหญ ๆ คือพระคุณท่ีเปนอัตตสมบัติ ดังที่เราทานทั้งหลายไดทราบกันวา พระเดช 
พระคุณเปนพระท่ีไดถือกำเนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดเกิดมาเปน
มนุษยพบพระพุทธศาสนา มีครูบาอาจารย สงเสริมใหเขามาศึกษาพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจา สำเร็จการศึกษาเปนเปรียญธรรม ๓ ประโยค เรียกวาเปนพระมหา แลวก็ยัง  
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ไดมีอุตสาหะวิริยะในการศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือ มมร. ไดสำเร็จ
การศึกษาต้ังแตปริญญาตรีเปนตน แลวก็ขยายการศึกษาออกไปจนถึงระดับปริญญาเอก   
ที่ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อกลับมาก็ไดสนองงานของคณะสงฆ เปนพระสังฆาธิการเปน  
ครูบาอาจารยสอนหนังสือ เปนผูบริหารในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงเดิมน้ันต้ัง
อยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร นี้ เ รียกวาเปนอัตตสมบัติ เปนสมบัติที่พระเดชพระคุณผูถึง  
แกมรณภาพ ไดบำเพ็ญมา  
 

 ในอัตตสมบัติน้ีก็ยังมีปรหิตสมบัติคือไดบำเพ็ญความดีตอประเทศชาติบานเมือง   
พระศาสนามาโดยตลอด จากการที่พระเดชพระคุณไดดำรงตำแหนงในทางคณะสงฆและ  
ในสถาบันการศึกษา เปนตำแหนงตาง ๆ ซ่ึงกถ็อืวาเปนตำแหนงชัน้สงู เปนการบำเพ็ญประโยชน 
เพื่อบุคคลอื่น เพ่ือพระศาสนา เพื่อสถาบันพระมหากษัตริยเปนประการสำคัญ 
 

 การท่ีพระเดชพระคุณไดมีคุณสมบัติอยางน้ี คือไดบำเพ็ญประโยชนตนและประโยชน
ของผูอื่นตลอดชีวิตของความเปนพระในพระพุทธศาสนา ก็ดวยความท่ีวา พระเดชพระคุณ
นั้นพยายามในการที่จะพัฒนาคุณธรรมที่อยูในตัวเอง คือพัฒนาตัวเองใหมีศีล สมาธิ ปญญา
ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อพัฒนาศีล สมาธ ิปญญา ในฐานะพระสงฆก็มีศีล ๒๒๗ การมี
ศีลของพระนั้น ก็ทำใหส่ิงที่เรียกวากิเลสหรือวาสิ่งท่ีเปนความรกชัฏคอย ๆ ทุเลาเบาบางลงไป 
ตามพุทธภาษิตท่ีไดยกข้ึนเปนนิกเขปบทในเบ้ืองตนวา “สีเล ปติฏาย นโรสปฺโ” ดังนี้   
ซึ่งแปลความวา นรชนผูตั้งมั่นอยูในศีล เปนผูมีปญญา อบรมสมาธิและเจริญปญญาอยู เปน
ผูมีความเพียร เปนผูมีปญญาเปนเคร่ืองรักษาไวซ่ึงตน นรชนเชนนี้เปนผูเห็นภัยในวัฏสงสาร 
จะสามารถสะสางสิ่งท่ีเปนความรกชฏัได  
 

 ขออรรถาธิบายโดยสังเขป “ศีล” นั้นแปลวาปรกต ิแปลวาเย็น “ศีล” น้ันเปนอาภรณ
ประดับและประดับวาจา โดยธรรมชาติของมนุษย คนที่ยังมียังกิเลสอยูนั้นก็จะมีอยูทั้งหมด   
๓ ชั้นใหญ ๆ อยู ๓ ชั้นดวยกันชั้นท่ี ๑ เรียกวา วีติกมกิเลส ช้ันที่ ๒ เรียกวา ปริยุฏฐานกิเลส 
ชั้นท่ี ๓ เรียกวา อนุสัยกิเลส  
 

 กิเลสช้ันท่ี ๑ วีติกมกิเลส เปนกิเลสที่ออกมาทางกายและวาจา เชน กายไปฆาสัตว   
วาจาพูดปด เปนตน วีตกิมกเิลส สามารถท่ีจะทำใหทเุลาเบาบางลงไป เปนผูบรสุิทธิ์ไดดวยการ
สมาทานศลี เปนอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีล ๕ ศีล ๘ บาง เปนพระภิกษุก็มีศลี ๒๒๗ เมื่อมีศีลก็
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จะทำใหวีติกมกิเลสไมกำเริบออกมา
ทางกายและวาจา ผูที่สามารถนำศีล
มาเปนขอปฏิบัติได เรียกวาจะทำให
บุคคลอื่นไมเห็นความช่ัวท่ีออกมาทาง
กายและวาจา เปนความบริสุทธิ์ ใน
เบื้องตน  
  

 กเิลสของมนษุยชัน้ที ่๒ เรยีกวา 
ปริยุฏฐานกิเลส เปนกิเลสที่ทำใหจิตใจเศราหมอง ก็คือ โลภะ โทสะ โมหะ วาโดยองคธรรม
คือนิวรณ ๕ ประการ  
 

 ประการท่ี ๑ กามฉันทะ คือความพอใจในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ อันนาใครนาพอใจ  
 

 ประการที ่๒ พยาบาท คือใจท่ีมีความโกรธ มีโทสะมกิจเปนมูล 
 

 ประการที ่๓ ถีนมิทธะ คือความงวงเหงาหาวนอน 
 

 ประการที่ ๔ อุทธัจจะกุกกุจจะ สภาวะจิตที่ฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ 
 

 ประการที ่๕ วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจ 
 

 นิวรณท้ัง ๕ ประการนี ้อยูในจิตใจของทุกคน เปนสภาวะที่กางกั้นจิตของมนุษยไมให
บรรลุถึงคุณงามความดีได ธรรมะที่จะทำใหนิวรณ ๕ ประการ ทุเลาเบาบางลงไปนั้น คือ  
การเจริญพระกรรมฐาน เชน คนท่ีมีกามฉันทะพอใจในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส ควรจะ
เจริญกรรมฐานประเภทอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสต ิพิจารณารางกาย มีเกศา โลมา ผม 
ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน จิตใจก็จะสงบระงับจากนิวรณ ๕ ประการ เปนจิตท่ีควรแกการงาน
ท้ังทางโลกและทางธรรม 
 

 กิเลสช้ันท่ี ๓ เรียกวาอนุสัยกิเลส หมายถึงกิเลสท่ีนอนอยูในขันธสันดานของสัตว
ทั้งหลาย หรือวากิเลสท่ีนอนเน่ืองอยูในสันดานในจิตใจของมนุษยท้ังหลาย ที่จะสามารถกำจัด
กิเลสเหลาน้ีได  ก็ดวยการที่วาตองเจริญภาวนาหรือปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทำใหจิตใจสงบ
ระงับจากอนุสัยกิเลส จิตใจก็จะเปนจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ ์เปนการพัฒนาจติใจขั้นสูงสุดในทาง
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พระพุทธศาสนา ภิกษุหรือวานรชนประเภทใดจะสามารถสางกิเลส สางความรกชัฏเหลานี้ได 
นรชนประเภทท่ีเรียกวาภิกษุเทานั้นจึงจะสามารถสะสางสิ่งท่ีเปนความรกชฏัได  
 

 คำวา “ภิกษุ” ในความหมายของวิสุทธิมรรคน้ัน มิไดหมายถึงความเปนพระเทาน้ัน 
แตยังหมายถึงความเปนภิกษุ ภิกษุณ ีอุบาสก อุบาสิกา ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร อาตาป เปนผูมี
ความเพียร นิปโก เปนผูมีปญญาเปนเคร่ืองรักษาไวซึ่งตน  เมื่อต้ังมั่นอยูในศีล สมาธิ ปญญา
แลว ก็จะสามารถสางส่ิงท่ีเปนความรกชัฏอันไดแกกิเลสที่เกิดขึ้นในมนุษยทั้งในสวนท่ีเปน  
วีติกมกิเลส ปริยุฏฐานกิเลสและอนุสัยกิเลส ซึ่งเปนกิเลสอยางละเอียดออน    

 พระเดชพระคุณ พระเถระผูถึงแก
มรณภาพ ทานเจาคุณเดช ทานเปนพระที่
ศึกษาพระปริยัติธรรมและศึกษาทั้งคดี โลก 
สำเร็จการศึกษาสมัยใหม เทาท่ีไดสัมผัสกับ
ชีวิตของทาน ทานเปนพระที่สนใจในการปฏิบัติ
กรรมฐานดวย จะดวยที่วาทานเกิดในภาคอีสาน 
เปนพระสองจั งห วัด ท้ัง อุบลราชธานีและ
สกลนครดวย ทานไดสัมผัสกับพระสุปฏิบัติ เปนลูกศษิยสายพระอาจารยมั่น เปนตน   

 ทำใหทานไดเขาใจในการพัฒนาตน ทำใหหางไกลจากกิเลส ทั้งกิเลสอยางตน กิเลส
อยางกลาง และกิเลสอยางละเอียด เราจะเห็นไดจากการบริหารวัดของทาน ทานสงเสริมให
พระไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาล ี สนองงานคณะสงฆได
เปนอยางดีย่ิง และในขณะเดียวกันก็ไดนำพาพระสงฆในวัด นำพาญาติโยมสาธุชนท้ังหลาย
ที่มาบำเพ็ญกองการกุศลในวัดไดเจริญพระกรรมฐานท้ังสมถและวิปสสนากรรมฐาน อาคาร
หลังนี ้พระเดชพระคุณ ทานเจาคุณเดช ก็มีความประสงคจะใหเปนท่ีปฏิบัติธรรมของบรรดา
ญาติโยมสาธุชนท้ังหลาย ผูมาบำเพ็ญกองการกุศลดวย   

 ดวยเหตุน้ีพระเดชพระคุณทานเจาคุณเดช จึงถือไดวาเปนพระมหาเถระที่เปนตัวอยาง
ท่ีศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาพระกรรมฐาน นอมนำพระกรรมฐานท่ีตนเองไดประพฤติ
ปฏิบัติมาเผยแผใหพระสงฆญาติโยมสาธุชนท้ังหลายที่มาทำบุญที่วัดไดปฏิบัติเต็มกำลังความ
สามารถของพระเดชพระคุณ จึงนับไดวาเปนพระมหาเถระท่ีไดบำเพ็ญประโยชนตอประเทศ 
ชาติบานเมืองพระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยมาตลอดชีวิตของทาน ในชวงที่ทานได
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ถึงแกมรณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ไดถวาย  
น้ำหลวงสรงศพ ก็นับไดวาเปนพระมหากรุณาธิคุณที่พระเดชพระคุณทานเจาคุณเดชไดรับ  
ในวาระสุดทายแหงชีวิตดวย 
 

 อิมินา กตปุญเญน ดวย
อำนาจกุศลทักษิณานุปทาน ท่ีบรรดา
เจาคณะพระสังฆาธิการ ตลอดจนถึง
บรรดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ ได
บำเพ็ญอุทิศถวายทานในวันนี้ ซึ่งมี
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมงคล 
เจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เปนตน   
เปนประธาน ทานเจาคุณพระราช  
ธีรสารมุนี รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม และผูอำนวยการเขตบางซ่ือ เปนตน   
ขอจงรวมกันเปนตบะเปนเดชะเปนพลวะปจจัย อำนวยวิบากสมบัติแดพระเดชพระคุณ  

ขอพระเดชพระคุณจงไดเสวยอิฏฐวิบูลยมนูญผลในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปรารภของ  
คณะเจาภาพ จงทุกประการ การแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแกเวลา เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี ้ฯ 



๑๖๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พวงมาลา  

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๖๗



๑๖๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๖๙



๑๗๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๗๑



๑๗๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๗๓

รายนามเจาภาพสวดพระอภิธรรม  
ในการบำเพ็ญกุศลศพ  

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)  

อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
ระหวางวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ 



๑๗๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

  วัน/เดือน/ป                        รายนามเจาภาพ                                 จำนวนเงิน 
                                                                             บาท 
 ๙ ก.ย. ๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ๑๙๘,๐๖๘ 

  และวัดปารอยปหลวงพอวิริยังค ราชบุร ี  

 ๑๐ ก.ย. ๖๔ บริษัท ศิริมิตร จำกัด ๒๓๙,๓๐๙ 

 ๑๑ ก.ย. ๖๔ เครือญาติ คุณแมทองมวน แสงอราม ณ อุบล และลูกหลาน ๑๖๐,๐๖๒ 

 ๑๒ ก.ย. ๖๔ วัดสิริจันทราวาสและญาติโยม จากรัฐมิเนสโซตา  ๗๙,๗๑๐ 

  นักเรียนไทยในจันดิการ Chandigarh India ยุคป ๒๐๐๐  

 ๑๓ ก.ย. ๖๔ ๑.สำนักงานเขตบางซื่อ ๒.สภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ ๓.วิเศษไกยาง ๘๑,๔๑๐ 

 ๑๔ ก.ย. ๖๔ ๑.หมูบานจงสุข ๒.ศักดิ์ชัย-นิภา ศรีสันติธรรมและครอบครัว  ๑๘๒,๔๕๓ 

  ๓.นางสิตา ธนธรกอบสุข ๔.เดอะลอฟท  
  ๕.คุณเจษฎาวุธ พุมศรีอินทร  ๖.อุบาสกอุบาสิกาวัดนอย  

 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๑๙ วงศสวาง  ๙๐,๙๙๐ 

  คุณบุญโรจน เสรีวัฒนวุฒิ และครอบครัว  

 ๑๖ ก.ย. ๖๔ ๑.Global Doctor Bangkok by Dr.Sumait, Dr.Nilarat,  ๔๒,๓๑๐ 

  Natasha Premmanisakul, Family and staff  

  ๒.น.พ.ศรุต อำนวยผล - ผศ.อณัญญา อำนวยผล  
  ๓.คุณอัครา วีระศิลป ๔.คุณเฉลียว นะนา  
  ๕.ดร.เกลาสรวง สุพงษธร และนางสาวทิพยสลาล ีสุพงษธร  

 ๑๗ ก.ย. ๖๔ ครอบครัวเนียมประเสริฐ และครอบครัวพงศทรรพ,  ๕๔,๙๙๐ 

  ศิษยเกา มหาวิทยาลัยปญจาบ และมหาวทิยาลัยกุรุเกษตร อินเดีย  

 ๑๘ ก.ย. ๖๔ คุณนุชนาฎ อวยพร และคุณศิริยุพา มาสุปรีดิ ์ ๖๒,๙๓๐ 

 ๑๙ ก.ย. ๖๔ พค.สมุหคำปุน ฐิตปุโฺญ เจาอาวาสวัดญาณวัฒนาราม เมอืงรแูบซ  ๕๒,๘๑๓ 

  ประเทศฝรัง่เศส รวมกับคณะสงฆธรรมยุตในสหภาพยุโรป  

 ๒๐ ก.ย. ๖๔ ครอบครัวครุสาตะ, ครอบครัวสังขนิ่ม, ครอบครัวเกษมุต ิ ๓๒,๙๗๐ 

  และคุณพอบุญมี ขวัญศิร ิ  

 ๒๑ ก.ย. ๖๔ สำนักนารีพรต (แมช)ี ๕๑,๗๘๐ 

 ๒๒ ก.ย. ๖๔ คณะสงฆเขตบางซื่อ (พระมหาสมัคร มหาวีโร), สำนักงานเขตบางซื่อ ๓๓,๖๘๐ 

 ๒๓ ก.ย. ๖๔ ครอบครัวพรหมเดช  ๗,๘๐๐ 

  ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๔๓,๕๐๐ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๗๕

 ๒๔ ก.ย. ๖๔ ศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต รุนที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย (มมร),  ๖๔,๘๙๓ 

  พระมงคลธรรมวิธาน วัดทองเนียม, ครอบครัวเพ็ญประพัฒน  

 ๒๕ ก.ย.๖๔ ๑.คณะสงฆ อุบาสกอุบาสิกา วัดปาภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร  ๓๘,๓๘๐ 

  ๒.นายวรพล จิระฐิตภา พรอมครอบครัว  
  ๓.คุณพรมนาถ - คุณจฑุามาศ 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   ๘๘,๖๓๐ 

 ๒๗ ก.ย.๖๔ ๑.ยายมุด แสนสุภา พรอมครอบครัว  ๒๘,๑๑๐ 

  ๒.ยายนารถ ศาลา พรอมครอบครัว  
  ๓.คุณบุญลอม - คุณไสว มุงงาม พรอมครอบครัว    

 ๒๘ ก.ย.๖๔ คุณสมพงษ - รัชตา  กิตติสุวรรณ และครอบครัว   ๔๖,๑๐๕ 

 ๒๙ ก.ย.๖๔ คณะสงฆ อุบาสก อุบาสิกา วัดเขมาภิรตาราม ๓๖,๖๐๐ 

 ๓๐ ก.ย.๖๔ ๑.นายเชิดชัย มธุรส ผูพิพากษาอาวุโส  ๓๐,๕๐๐ 

  ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธาน ีและครอบครัว  
  ๒.นางทองใบ พรรณวัลย ๓.ครอบครัวเทพประทุม  
  ๔.ครอบครัววุฒิพงศ ๕.ครอบครัวควรนิยม ๖.ครอบครัวตั้งใจ  
  ๗.ครอบครัวศรีไทยลวน  

  รวมปจจัย (เดือนกันยายน) ๑,๗๔๗,๙๙๓ 

 เดือนตุลาคม                           รายนามเจาภาพ                               จำนวนเงิน 
 ๒๕๖๔                                                                            บาท 
 ๑ ต.ค.๖๔ ๑.ชุมชนหลังเทคโนฯ   ๓๒,๘๖๐ 

  ๒.พระอาจารยมานะ วิริยารัมโภ วัดปาสุญญตาราม บันดานูน  
  ออสเตรเลีย  

 ๒ ต.ค.๖๔ ๑.คุณเสงี่ยม จารุวิลาศกุล ๒.ดร.จารุพงศ จีนาพันธ (อดีต สว.)  ๗๗,๘๐๐ 

  และครอบครัว  
  ๒.พระครูวิธานภาวนา วัดฮองกงธัมมาราม เขตบริหารพิเศษฮองกง  
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  



๑๗๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 ๓ ต.ค.๖๔ คุณวิเชียร-คุณกรรณิกา และคุณเจตสง ทันตศุภารักษ  ๒๙,๙๐๐  

  คณะสงฆ อุบาสกอุบาสิกา วัดพระธาตุกูจาน จ.ยโสธร  

 ๔ ต.ค.๖๔ บริษัท วี เอ็น ที อินเตอรพริ้นท จำกัด  ๓๘,๓๕๐ 

  โดยคุณตรีเพชร ศิริวัฒนอักษร และครอบครัว  

 ๕ ต.ค.๖๔ “คณะสงฆสวนปาปฏิบัติธรรม” พระมหาบุญไทย ปฺุญมโน  ๘๖,๙๒๐ 

  คุณแมจันทรเพ็ง ดวงวงศ 
  พระมหาบุญยอด สุเมโธ พอสมควร แมใบ ตนกันยา  
  คุณอนุกูล รุนสุวรรณ และครอบครัว  

 ๖ ต.ค.๖๔ “บริษัท ศรีธนาเพอรเฟคท จำกัด โดย คุณศรีประไพ พจนธนาดิถี  ๓๓,๖๔๐ 

  และคุณชุติมา สมจิตร    

 ๗ ต.ค.๖๔ ๑.สำนักนารีพรต (แมช)ี ๓๓,๔๙๐ 

  ๒.คุณเกรียงไกร -คุณแสงระว ีพิมเสน และครอบครัว  
  ๓.คุณจิญาภา วัฏฏวนิชยกุล (อุม)     

 ๘ ต.ค.๖๔ ครอบครัวพัวพันธ และครอบครัวดามกุโต  ๒๕,๖๐๐ 

 ๙ ต.ค.๖๔ ๑.พระครูคุณสารโสภณ ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริหารคณะสงฆ ๒๘,๓๑๙ 

  ธรรมยุติในยุโรป และเจาอาวาสวัดพุทธบารมี นครฮัมบูรก  
  พรอมศิษยานุศิษยวัดพุทธบารมีนครฮัมบูรก  
  ๒.พระครปูระกาศพทุธพากย จ.ชลบุร ี๓. พระครูศิรธิรรมวเิทศ สหรัฐฯ  
  ๔.อาจารยสมพงษ พวงเวียง จ.มหาสารคาม ๕.อาจารยถวิล แสนโคตร  

 ๑๐ ต.ค.๖๔ ครอบครัวชาญกิจ ครอบครัวสมบุญ และคณะ ๔๘,๘๒๐ 

 ๑๑ ต.ค.๖๔ คณุเอกวุฒ ิบุตรโคษา คุณยายลำจวน ราชภักดี คณุยายวิเชยีร มิง่ขวัญ  ๔๔,๒๒๐ 

  คุณยายสุมาล ีกอมะณ ีพรอมคณะลูกหลาน คุณภัณฑิสา อังศุธร  

 ๑๒ ต.ค.๖๔ ๑.พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺโร   ๒.พระอานนท โพธินนฺโท    ๒๖,๕๒๐ 

  ๓.คณะพระนวกะ ป ๒๕๖๔  

  ๔.พ.ต.ท.กรุงเพชร อินทรเสน และครอบครัว   
  ๕.นายมานพ สมสวัสดิ ์และครอบครัว      

 ๑๓ ต.ค.๖๔ บานจงสุข ๓๙,๑๐๐ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๗๗

 ๑๔ ต.ค.๖๔ ๑.นักศึกษา/คณาจารย สาขาวิชาพุทธศาสนา  ๕๐,๙๑๙ 

  และปรัชญา ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  ๒.พระครูสาสนกิจวิเทศ (พระมหาบุญเนตร ขนฺติพโล)  
  เจาอาวาสวัดอลาสกาญาณวราราม เมืองแองโคเรจ รฐัอลาสกา สหรัฐฯ  

 ๑๕ ต.ค.๖๔ วัดปาสุวัฑฒนาราม อ.บานบึง จ.ชลบุร ี ๓๓,๑๒๐ 

 ๑๖ ต.ค.๖๔ คุณอาสุทา  สิทธิศิร ิ ทพ.ชาญชัย-คุณวราภรณ  ทนตประเสริฐเวช  ๒๘,๑๐๐ 

  และคุณกชมล  สุวรรณฉายา  

 ๑๗ ต.ค.๖๔ คณะสงฆวัดราชาธิวาส ๓๐,๐๐๐ 

 ๑๘ ต.ค.๖๔ ดร.อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร ี ๑๑๑,๕๐๐ 

  และผูกอตั้ง บมจ.เอเจแอดวานซเทคโนโลยี   

 ๑๙ ต.ค.๖๔ ๑.คุณเสงี่ยม จารุวิลาศกุล ๒.คุณภณิดา ไทรเมือง  ๑๘,๒๙๐ 

  ๓.คุณมลิวัลย แกวมุกดา ๔.คุณเจิม นิลพงษ ๕.คุณอร  
  ๖.คณะศิษยานุศษิย  

 ๒๐ ต.ค.๖๔ ๑.คุณอำนวย คุมเสร็จ ๒.คุณอมเรศ มหาสารินันทน  ๑๔,๙๐๐ 

  ๓.คุณศิริวรรณ กายเพ็ชร ๔.คุณธนิดา กุลวัฒนะเดชา  

 ๒๑ ต.ค.๖๔ ๑.เจมิตร ๒.ปาลิต ๓.ปามะล ิ๔.พี่นุช ๕.พี่พรทิพย ๖.พี่นงค  ๒๘,๒๒๐ 

  ๗.คุณสุกัญญา ๘.คุณพลอยนภัส ๙.ครูตุม ๑๐.พี่ปุย  

 ๒๒ ต.ค.๖๔ ๑.คณะศษิยเกาจันดิการ เมืองจันดิการ รัฐปญจาบ ประเทศอินเดีย ๓๔,๕๓๐ 

  ๒.คุณวิรัสนา บุญญาสัย  

 ๒๓ ต.ค.๖๔ ๑.คุณกุลธิรัตน เดชอุฬาร และกัลยาณมิตร   ๕๓,๘๔๐ 

  ๒.คุณเชิดชัย มาลัย และครอบครัว ๓.นายธัญญวรงค กัลปปญญก  

 ๒๔ ต.ค.๖๔ ๑.คุณแมอำไพ - คุณพัชรา ศรีภัทร - คุณฉวีวรรณ ชัยจันทร   ๒๙,๔๙๐ 

  ๒.นางประไพ คงเขียว ๓.คุณชยุตรานันท แจมจันทร  

 ๒๕ ต.ค.๖๔ นาวาอากาศเอก สุรพันธุ  มีศิร ิ และครอบครัว ๕๔,๔๗๐ 

 ๒๖ ต.ค.๖๔ ๑.คณะสงฆวัดมัชฌันติการาม ๒.คณะกรรมการออกแบบและ ๘๙,๔๗๐ 

  ควบคุมการกอสรางศาลาปฎิบัติธรรม โครงการสรางสวนปากลางกรุง  

 ๒๗ ต.ค.๖๔ ๑.คุณชุติมา สมจิตร ๒.คุณเนติ-คุณวัชราภรณ ปอมปกษา ๒๑,๕๐๐ 

 ๒๘ ต.ค.๖๔ ดร.สุพร สุวัฒโนดม และครอบครัว ๓๒,๓๙๐ 



๑๗๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

 ๒๙ ต.ค.๖๔ คณะสงฆ วัดราชผาติการาม ๒๑,๓๖๐ 

 ๓๐ ต.ค.๖๔ ชมรมศษิยเกาวัดมัชฌันติการาม ๔๔,๒๔๐ 

 ๓๑ ต.ค.๖๔ คุณสมมิตร วัฏฏวนิชยกุล และครอบครัว ๔๓,๒๕๐ 

  รวมปจจัย (เดือนตุลาคม) ๑,๒๘๕,๑๒๘ 

 พฤศจิกายน                           รายนามเจาภาพ                               จำนวนเงิน 
 ๒๕๖๔                                                                            บาท 
 ๑ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๗๑๐ 

 ๔ พ.ย.๖๔ ๑. พล.ต.ต. ณรงคชัย-คุณนายมยุร ีวงษสาม ี ๒๔,๙๖๐ 

  ๒. คุณนิรันดร-คุณพจนา วิศิษยสิน และครอบครัว 
  ๓. คุณจำรูญ โรมา และครอบครัว  

 ๕ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๔,๐๐๐ 

 ๖ พ.ย.๖๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)  ๒๑,๒๐๐ 

  นำโดย รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีดานพัฒนากิจการ 
  มหาวทิยาลัยและระบบงานพัสด ุประธานกรรมการดำเนนิงานออกแบบ  
  และควบคุมการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติหนาที่แทน 
  ศ. ดร. สุชาต ิเซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)  

 ๑๗ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๒,๐๐๐ 

 ๑๙ พ.ย.๖๔ ๑. พล.ต.ต. ณรงคชัย-คุณนายมยุร ีวงษสาม ีและครอบครัว ๕๔,๗๖๗.๐๐ 

  ๒. คุณโอฬาร ทิพพานุรัตน และครอบครัว  

 ๒๑ พ.ย.๖๔ บานบุญโต คุณพอบุญช ู- คุณแมสุภาภรณ  สุวรรณสิงห ๒๐,๒๐๐.๐๐ 

  และครอบครัว  

 ๒๒ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๘๐๐ 

 ๒๓ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๕,๐๐๐ 

 ๒๔ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๓,๐๐๐ 

 ๒๕ พ.ย.๖๔ ๑.คุณพิไลลักษณ นาคเจริญ ๒.บานจงสุข ๕๗,๓๙๙ 

 ๒๗ พ.ย.๖๔ ดร.วิทวัส ทิพยสุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ๔๘,๘๔๐ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๗๙

 ๒๘ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๒๐๐ 

 ๒๙ พ.ย.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๒,๓๐๐ 

  รวมปจจัย (เดือนพฤศจิกายน) ๒๔๕,๓๗๖ 

 ธันวาคม                          รายนามเจาภาพ                                จำนวนเงิน 
 ๒๕๖๔                                                                            บาท 
 ๔ ธ.ค.๖๔ ครอบครัว ณ อุบล ครอบครัวพรใจหาญ ครอบครัวสภานนท ๔๔,๒๕๓ 

 ๘ ธ.ค.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๓๐,๐๐๐ 

 ๑๒ ธ.ค.๖๔ ครอบครัวชื่นสกุล ๒๕,๗๐๐ 

 ๑๔ ธ.ค.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๑๒,๓๕๐ 

 ๑๕ ธ.ค.๖๔ คณะสงฆจังหวัดนนทบุร ี(ธรรมยุต) ๔๙,๒๐๙ 

 ๑๖ ธ.ค.๖๔ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณพิไลลักษณ นาคเจริญ,  ๔๖,๗๐๐ 

  คุณนพคุณ วองพยาบาล และครอบครัว, คณะอุบาสก-อุบาสิกา  
  วัดมัชฌันติการาม  

 ๑๗ ธ.ค.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๑๓๐,๐๐๐ 

 ๑๙ ธ.ค.๖๔ ๑. พระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซีย ๔๐,๖๓๐ 

  ๒. พล.ต.ต. ณรงคชัย-คุณนายมยุร ีวงษสาม ี  

 ๒๑ ธ.ค.๖๔ ปจจัยโอนเขาบัญช ี ๓๗,๘๔๐ 

 ๒๗ ธ.ค.๖๔ คณะสงฆวัดเลียบราษฎรบำรุง ๑๗,๐๐๐ 

 ๓๐ ธ.ค.๖๔ คุณยายบุษบา ศิรมลพิวัฒน พรอมดวยบุตรหลาน ๒๐,๕๐๐ 

  ทานอมร ไขยยงค 
  ร.ศ.ฉวีวรรณ คูตาภินันทน  

  รวมปจจัย (เดือนธันวาคม) ๔๕๔,๑๘๒ 

 มกราคม                           รายนามเจาภาพ                               จำนวนเงิน 
 ๒๕๖๕                                                                            บาท 
 ๒ ม.ค. ๖๕ พล.ต.ต.ณรงคชัย - คุณนายมยุร ีวงษสาม ีและครอบครัว ๒๓,๖๗๐ 

  รวมปจจัยทั้งหมด (๙ กันยายน ๒๕๖๔-๒ มกราคม ๒๕๖๕) ๓,๗๕๖,๓๔๙ 

  (สามลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันสามรอยส่ีสิบเกาบาทถวน)  

ฝายเลขานุการและฝายเหรัญญิก วัดมัชฌันติการาม 
รวบรวม 



๑๘๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

รายนามเจาภาพสรางเมรุช่ัวคราวและดอกไมประดับ 
ในการบำเพ็ญกุศลศพ 

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

     ท่ี                            รายนามเจาภาพ                                จำนวนเงิน 
                                                                                          บาท 
 ๑. คุณอุดมศักด์ิ พริ้งอุทุมพร คุณสุดารัตน คะเณย ๑๐๐,๐๐๐  

 ๒. คุณสมมิตร  วัฏฏวณิชยกุล ๑๐๐,๐๐๐ 

 ๓. คุณศรีศักดิ ์สนิทวงศ และครอบครัว ๕๐,๐๐๐ 

 ๔. คุณเสงี่ยม จารุวิลสกุล และครอบครัว     ๕๐,๐๐๐ 

 ๕. คุณพรพิมล คงอุดม ๓๐,๐๐๐ 

 ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ๒๐,๐๐๐ 

 ๗. พระกสิณ สุทธิจิตฺโต ๒๐,๐๐๐ 

 ๘. คุณฉวัฒนศิริวัฒน ๒๐,๐๐๐ 

 ๙. รอยโทศักดิ์ทวี  แสงอราม ๒๐,๐๐๐ 

 ๑๐. สำนักนารีพรต(แมช)ี วัดมัชฌันติการาม ๑๐,๐๐๐ 

  รวม (ส่ีแสนสองหมื่นบาทถวน) ๔๒๐,๐๐๐ 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๘๑

คำสั่ง วัดมัชฌันติการาม 
ท่ี  ๑/๒๕๖๔ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, Ph.D.) 

  

 

 

 เพือ่ใหการจัดงานพระราชทานเพลงิศพ พระพทุธสิารโสภณ (เดช กตปุโฺ น.ธ.เอก, 
ป.ธ.๓,Ph.D.) อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค 
 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ 

พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,Ph.D.) ดังนี ้
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 

๑. พระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธาน 
๒. พระธรรมวิสุทธาจารย เจาคณะภาค ๑๐ (ธ) รองประธาน 
๓.  พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) รองประธาน 
๔.  พระธรรมศากยวงศวิสุทธ์ิ, ดร. เจาคณะภาค ๖-๗ (ธ) กรรมการ 
๕. พระราชวัชราภรณ เจาคณะภาค ๑-๒-๓ (ธ) กรรมการ 
๖.  พระธรรมวชิรญาณ เจาคณะกรุงเทพมหานคร (ธ) กรรมการ 
๗.  พระเทพวิสุทธิญาณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรรมการ 



๑๘๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๘.  พระเทพวัชรเมธี, ผศ. ดร. อธิการบด ีมมร. กรรมการ 
๙.  พระราชธีรสารมุน ี เจาคณะเขตดุสิต (ธ) กรรมการ  
๑๐.  พระปริยัติสารเมธี เจาคณะแขวงวชิรพยาบาล กรรมการ  
๑๑.  พระมหาสมัคร มหาวีโร        เจาคณะเขตบางซื่อ กรรมการ 
๑๒.  ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี กรรมการ 
  พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
๑๓. ศ.ดร.สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี กรรมการ 
  พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
๑๔. สำนักงานเขตบางซ่ือ  กรรมการ 
 

 มีหนาท่ี:  ใหคำปรึกษาแนะนำชวยเหลือ สนับสนุนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ให
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค ถูกตองตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ และ
กฎหมายบานเมือง 
 

คณะกรรมการดำเนินการฝายบรรพชิต 
 

๑.  พระราชธีรสารมุน ี 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.  พระปลัดเท่ียง อนุภาโส  กรรมการ 
๙.  พระประสาร านวุฑฺโฒ  กรรมการ 
๑๐. พระสนม ิฺตธมฺโม  กรรมการ 
๑๑. พระชาล ีปริชาโน                              กรรมการ และเลขานุการ 
๑๒. พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินธฺโร                    กรรมการ และผูชวยเลขานุการ 
  

 มีหนาที่ : กำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลวุตัถปุระสงค ถกูตองตามพระธรรมวนิยั พระราชบญัญัตคิณะสงฆ และกฎหมายบานเมือง 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๘๓

คณะกรรมการดำเนินการฝายคฤหัสถ 
  

๑. นายโกศล  สุนทรพฤกษ ผอ.เขตบางซ่ือ ประธาน 
๒.  รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบด ีมจพ. รองประธาน 
๓.  พ.ต.อ.ประสพโชค เอ่ียมพินิจ ผกก.สน.ประชาชื่น รองประธาน 
๔. นางสาวจำเนียร  นนทมิตร ผอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  รองประธาน 
๕. นางสาวอรอนงค นอยเสวก ผช.ผูอำนวยการเขตบางซื่อ กรรมการ 
๖.  นางกฤติมา น่ิมนอย ผช.ผูอำนวยการเขตบางซื่อ กรรมการ 
๗.  นางสาวอารยา รุงเรืองรัตน   ผอ.ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๙ วงศสวาง กรรมการ 
๘.  นางสมมิตร วัฏฏวนิชยกุล ประธานชุมชนวัดหลวง กรรมการ 
๙.  ร.ต.ต.จุมพล หลมทอง ประธานชุมชนสมบุญด ี กรรมการ 
๑๐. นางทรรศนันท วงษสุวรรณ ประธานชุมชนหลัง มจพ. กรรมการ 
๑๑. นางสาวตัสสมาพร บัวแกว ประธานชุมชนหลังวัดนอย กรรมการ 
๑๒. นายอุดมศักดิ ์พริ้งอุทุมพร หมูบานจงสุข กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน คะเณย หมูบานจงสุข กรรมการ 
๑๔. นายชรินทร พงศทรรพ ไวยาวัจกร                    กรรมการและเลขานุการ  
 

 มีหนาที่ : อุปถัมภ ชวยเหลือ อำนวยความสะดวกใหการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคถูกตองตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติ  
คณะสงฆ และกฎหมายบานเมือง 
 

คณะกรรมการฝายเหรัญญิก 
  

๑. พระมหาปฏิพล ปฏิพโล  ประธาน 
๒. นางสาวพัชรา ศรีภัทร  รองประธาน  

๓.  นางสาวฐิตาภรณ อองนุช  กรรมการ 
๔.  นายเจษฎาวุธ พุมศรีอินทร   กรรมการ  
๕. นางศิวพร ชั้นพรภักด ี  กรรมการ 
๖. นางสาววิไลพร สิริแสงไพรวัลย   กรรมการ 
๗.  นายภานุวัฒน นามเดช  กรรมการ 



๑๘๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๘.  นายฤทธิไกร ศรีภูธร  กรรมการ 
๙. นายอรรถพล นารี  กรรมการ 
๑๐. นายสมโภชน คารมปราชญ  ไวยาวัจกร                    กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี : จัดทำบัญชีรายรับรายจาย อำนวยความสะดวกแกผูมารวมทำบุญบำเพ็ญ
กุศล  และออกใบอนุโมทนาบัตรแกผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญบำเพ็ญกุศล 
 

คณะกรรมการฝายวิชาการและจัดทำหนังสือท่ีระลึก 
   

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

 มีหนาที ่: รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วของกับพระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุโฺ น.ธ.เอก, 
ป.ธ.๓,Ph.D.) รวบรวมเรียบเรียงประวัติ จัดทำหนังสือและของท่ีระลึก คัดเลือกหนังสือที่
เหมาะสม ดำเนินการขออนุญาต เพ่ือจัดพิมพเปนหนังสือที่ระลึก จัดการมอบของที่ระลึก
ถวายและมอบแดทานผูรวมงาน 
 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
   

๑. พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.  ประธาน 
๒.  คณาจารยและเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ รองประธาน  

๓.  สำนักงานเขตบางซ่ือ  รองประธาน 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๘๕

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

 มีหนาที่ : ชี้แจงแนะนำ อำนวยความสะดวกแกผูมารวมงาน ประชาสัมพันธใหขอมูล
เก่ียวกับงาน และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายสถานที่และเคร่ืองเสียง 
   

๑.  พระชาล ีปริชาโน  ประธาน 
๒. พระเสฏฐนันท ภทฺราวุโธ  รองประธาน 
๓.  สำนักงานเขตบางซ่ือ  รองประธาน  

๔.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รองประธาน 
๕. พระภิกษุวัดมัชฌันติการามทุกรูป  กรรมการ 
๖.  สามเณรวัดมัชฌันติการามทุกรูป  กรรมการ 
๗.  นายวรศักดิ ์ชวยประสิทธ์ิ  กรรมการ 
๘.  นายไพศาล รัตนะวงศกุล  กรรมการ 
   

 มีหนาท่ี : จัดเตรียมสถานท่ีตอนรับพระเถระ และแขกผูมารวมงาน จัดเตรียมและ
กำกับดูแลเครื่องขยายเสียงและอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหดำเนินงานไปดวยด ี
 

คณะกรรมการฝายปฎิคมและไทยธรรม 
   

๑.  พระสมุหแวงชัย ธมฺมกาโม, ดร.  ประธาน 
๒. พระโอรส ปวโร  รองประธาน  

๓.  สำนักงานเขตบางซ่ือ  รองประธาน 
๔. พระสมพงษ วิริโย  กรรมการ 
๕.  พระวิสุทธ์ิพร ถาวโร  กรรมการ 
๕. พระมหาสมเกียรต ิญาณสุทฺโธ  กรรมการ 
๖.  พระสุรพล สุรพโล  กรรมการ 
๗.  พระไพโรจน วิโรจโน  กรรมการ  



๑๘๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

๘.  พระสุรัชน สุธีโร  กรรมการ 
๙.  พระกสิณ สุทฺธิจิตฺโต  กรรมการ 
๑๐. พระสิงหา ธมฺมธโร  กรรมการ 
๑๑. พระวรชาต ิสุนฺทรธมฺโม  กรรมการ 
๑๒. สามเณรวัดมัชฌันติการามทุกรูป  กรรมการ 
๑๓. นายศรีศักดิ ์สนิทวงศ  กรรมการ  
๑๔. คณะครูโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรรมการ 
   

 มีหนาท่ี : ถวายการตอนรับปฏิสันถารพระเถระและแขกท่ีมารวมงาน แนะนำสถานที่
และอำนวยความสะดวกในงาน จัดน้ำปานะถวายพระเถระ และเครื่องดื่มไวบริการแกแขกที่มา
รวมงาน 
 

คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร 
   

๑. พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.  ประธาน 
๒.  พระครูปลัด เกษมศักดิ ์สิริธมฺโม  รองประธาน 
๓.  พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน  รองประธาน  

๔.  กระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการ 
๕.  สำนักงานเขตบางซ่ือ  กรรมการ 
๖.  นายภานุวัฒน นามเดช  กรรมการ 
๗.  นายวุธธิชัย นิยมทอง  กรรมการ 
๘.  นายวรโชต ิเคนจันทึก  กรรมการ 
   

 มีหนาที่ : ประสานงานกับสำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิหรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพิธีการ จัดกระบวนการขั้นตอนเพ่ือขอพระราชทานเพลิงศพ 

และดำเนินการขั้นตอนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
   

๑.  พระอานนท โพธินนฺโท  ประธาน 
๒. พระมหาณัชพันธ คุณวโร  รองประธาน  



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๘๗

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

 มีหนาที่ : จัดการจราจรภายในงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย อำนวยความสะดวก
แกพระเถระและแขกผูมารวมงาน จัดสถานท่ีจอดรถและจัดจุดตรวจคัดกรอง โรคโควิด ๑๙
ดูแลความปลอดภัยใหแกแขกผูมารวมงาน 
 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องด่ืม 
   

๑.  พระปริยัติสารเมธี   ประธาน 
๒.  พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.  รองประธาน 
๓.  ชุมชนหลังวัดมัชฌันติการาม  กรรมการ 
๔.  ชมรมศษิยเกาวัดมัชฌันติการาม  กรรมการ 
๕.  ชุมชนซอยวัดหลวง  กรรมการ 
๖.  ชุมชนวัดเลียบราษฎรบำรุง  กรรมการ 
๗.  ชุมชนสมบุญด ี  กรรมการ 
 

 มีหนาที่ : จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระเถระ ภิกษุสงฆ สามเณร และอาหาร  
เครื่องดื่มแกแขกที่มารวมงาน 
 

 ใหผูมรีายนามตามคำสัง่แตงตัง้น้ี รวมกนัจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระพทุธิสารโสภณ 

(เดช กตปฺุโ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓,Ph.D.) ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพ่ือให
สำเร็จลุลวงไปดวยดีทุกประการ 



๑๘๘  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

คณะกรรมการฝายเลขานุการ 
 

๑.  พระชาล ีปริชาโน  ประธาน 
๒.  พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน  รองประธาน  

๓.  พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินฺธโร รองประธาน 
๔. พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม  กรรมการ 
๕. สามเณรวัดมัชฌันติการามทุกรูป  กรรมการ 
๖.  นายมานพ สมสวัสดิ ์  กรรมการ  
๗.  นายบุญลอม มุงงาม  กรรมการ 
๘.  นายสิริวัฒน ครุสาตะ  กรรมการ 
๙.  นายภานุวัฒน นามเดช  กรรมการ 
   

 มีหนาที่ : จัดทำกำหนดการ จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการจัดงานทุกดาน รับข้ึนฎีกา 
ตรวจสอบฎีกา และมอบถวายเคร่ืองไทยธรรมแกพระเถระ จัดทำหนังสือนิมนตพระภิกษุ
สามเณร ออกหนังสือเชิญ ประสานงานกบัฝายอืน่ ๆ เพ่ือความเรียบรอย และดำเนนิการอืน่ ๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 

สั่ง ณ วันท่ี ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

(พระราชธีรสารมุน)ี 
รักษาการเจาอาวาสวัดมัชฌันติการาม 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๘๙

ประมวลภาพอดีต 

แหงความทรงจำ 
พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ) 



๑๙๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ๑๙๐  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๑พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๑



๑๙๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ๑๙๒  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๓พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๓



๑๙๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ๑๙๔  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๕พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๕



๑๙๖  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

คณะผูจัดทำ 
 

ที่ปรึกษา :  พระธรรมวิสุทธาจารย พระราชธีรสารมุน ี   

 พระปริยติสารเมธี พระครูอุชชัยพุทธปริตร 
 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ พระมหาสมัคร มหาวีโร 
 

บรรณาธิการ : พระมหาบุญไทย  ปฺุมโน,ดร.  
   

กองบรรณาธิการ: 
พระมหาบุญยอด สุเมโธ,ดร.  พระสมุหแวงชัย  ธมฺมกาโม,ดร. 
พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฒโน   พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม   

พระมหาสมเกียรต ิาณสุทฺโธ  พระครูสังฆรักษ ครชานนท สิรินฺธโร  
พระเสฏฐนันท ภทฺทราวุโธ  พระชาล ีปริชาโน 
พระอานนท อานนฺโท   พระมหาปฏิพล ปฏิพโล 
นางสาวเบญจมาศ จงรักษ  นางสาวพัชร ีโคตรภา 
นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐ  นางสาวพัชรินทร พูลเฉลียว 
คณะครูโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 
คุณธนู - คุณมณฑา ธรรมาชีวะ (โรงพิมพธรรมสาร)     

 

พิมพครั้งที ่๑ 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๕    จำนวน ๒,๐๐๐ เลม 
 

พมิพท่ี  
บริษัท ธรรมสาร จำกัด  
๗๗/๒ หมู ๑ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี๑๑๑๓๐ 

โทร ๐๒-๔๕๙-๔๕๓๔  

โทรสาร ๐๒-๔๕๙-๔๕๓๓ 

E-mail : Dhammasarn@yahoo.com 



พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปฺุโ)   ๑๙๙

วยธมฺมา  สงฺขารา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ ฯ 
  

สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา 
พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด. 

มหาปรินิพพานสูตร ฑีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐/๑๔๓/๑๘๐) 




