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เมื่อคุณยาเจิม จรรยารักษ ถึงแกกรรมนั้น ทานมีอายุถึง ๑๐๑ ป สมเด็จพระ
มหาธีราจารย ทานเจาคณะใหญหนกลาง วัดชนะสงคราม กลาวถึงคุณยาเจิมวา “...
คนที่จะมีอายุไดถึง ๑๐๐ ปนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา เปนผูมีเมตตากรุณา
มาในชาติกอ นภพกอน และใหทานชีวิตแกสัตวทั้งหลาย ไมมมี อื เปอนดวยโลหิตคิด
พยาบาท ไมคิดที่จะทําลายผูอื่นสัตวอื่น มีน้ําใจเปนบุญเปนกุศล คุณยาเจิมมีอายุยืน
ถึง ๑๐๑ ป เปนเพราะกุศลของทานที่ทําไว...”
ในภพหนาชาติหนา ทานก็คงจะมีอายุยืนเปนรอยปดวยบุญกุศลที่ทานบําเพ็ญ
ไวในชาตินี้
คุณยาเจิม จรรยารักษ ไดรับพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ พรอมไตร
พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ทั้งยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลัยและผาไตร
และไดรับพระกรุณาจากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ประทานพวงมาลาวางหนาหีบศพ
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อนุสรณพจน
แด คุณแมเจิม จรรยารักษ
อายุ ๑๐๐ ป ๖ เดือน
แมทานไดบอกวา “...จะอยูครบ ๑๐๐ ปแลวจะขอลา...” ซึ่งการจากไปอยางไม
มีวันกลับของแม เมื่อวันจันทรที่ ๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เวลา ๒๑.๐๐ น.
และถึงแกกรรมอยางสงบ สติสัมปชัญญะครบบริบูรณ ยังความเศราโศกเสียใจอยาง
ที่สุดจะพรรณนา
แม คือ ผูใหสิ่งที่ดีที่สุดแกลูก แมวาจะตองลําบากขนาดไหน เพียงใด แมไมเคย
บน แมมีแตจะคอยตักเตือนทุกครั้งเมื่อลูกทําผิด
แมใชความเมตตา กรุณา และความโอบออมอารี เปนเครื่องมือในการสั่งสอน
ลูกอยางไดผลดีที่สุด
พระคุณแมมากลนคณานับ ลูกขอกราบเทาขอบพระคุณแมจากเบื้องลึกของ
หัวใจ สําหรับทุก ๆ สิง่ ที่แมมอบให ลูกระลึกอยูเสมอวา แมคือ “แมพระ...ผูร ักลูกเปน
ที่สุด”
การจากไปของแม คือ การสูญเสียครั้งใหญที่สุดในชีวิตของลูก
ตลอดชีวิตของแมทั้ง ๓ วัย คือ วัยตน วัยกลาง และวัยปลาย แมมศี รัทธาความ
เชื่อถือ มีปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จัดเปน “อุบาสิกาผูนั่งใกล เขาถึง
พระรัตนตรัย” ไดอุปถัมภขวนขวายใหลูกไดบรรพชาอุปสมบท อีกทั้งแมยังมีใจศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทําบุญดวยการถวายทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ตาม
โอกาสที่ถึงทําไดประพฤติไดเสมอมา
จากประวัติของแมเจิม จรรยารักษ ประกอบดวยจริยาอันงดงาม ซึ่งมีไวเปน
ตนทุน กับทั้งบุญกุศลที่ลูกและผูที่มีความเคารพนับถือไดรั่วมกันกระทําบําเพ็ญอุทิศ

คุณแมเจิม จรรยารักษ (โยมมารดาพระราชสุทธิญาณมงคล)

2

เฉพาะจักเปนบุญนําใหเกิดผลดี มีกมลปราโมทยแดคุณแมเจิม จรรยารักษ ใน
สัมปรายภพสมตามเจตนาปรารถนาทุกประการ
จากใจลูก
พระราชสุทธิญาณมงคล
(จรัญ ฐิตธมฺโม)

ประวัติโดยยอ
คุณยาเจิม จรรยารักษ
คุณยาเจิม เปนบุตรคุณตาเหล็ง – คุณยายอิ่ม สุขประเสริฐ แตงงานกับคุณปูแพ
จรรยารักษ มีบุตรธิดา ๑๐ คน ไดแก
๑. นางจรัส จรรยารักษ (ถึงแกกรรม)
๒. ด.ช. จํารูญ จรรยารักษ (ถึงแกกรรม)
๓. นายจําลอง จรรยารักษ (ถึงแกกรรม)
๔. นายจําเริญ จรรยารักษ (ถึงแกกรรม)
๕. พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
๖. นายฉลวย จรรยารักษ (ถึงแกกรรม)
๗. นางเฉลียว บัวสรวง อายุ ๖๘ ป
๘. นางเฉลิม ตั้งสมพงษ อายุ ๖๓ ป
๙. นางแฉลม พิมพสุวรรณ อายุ ๖๒ ป
๑๐. นางสุชาติ ชั้นเฟองฟู อายุ ๕๘ ป
รวมบุตรธิดา ที่ยังมีชีวิตอยู ๕ คน
คุณยาเจิม จรรยารักษ นามสกุลเดิม สุขประเสริฐ มีอาชีพคาขาย ภูมิลําเนา
เดิมอยูที่บานเกาะ-บางประทุน ปจจุบันคือ ตําบลมวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบุรี
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คุณปูแพ จรรยารักษ ภูมิลําเนาเดิมอยูที่บานโพธิ์ศรี อ.ทาวุง จ.ลพบุรี มีอาชีพ
เดิมคือคาขาว นําขาวสงกรุงเทพฯ และอาชีพดนตรีไทย คุณปูแพ จรรยารักษ
อุปสมบทเปนพระภิกษุ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ และไดมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีอายุ
ได ๖๓ ป ณ วัดพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
คุณยาเจิม จรรยารักษ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ บานเหนือตลาดปากบาง ต.
พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ดวยโรคชรา รวมอายุได ๑๐๑ ป และไดรับ
พระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ
พระเดชพระคุณหลวงพอ ไดจัดงานบําเพ็ญกุศลศพ และงานพิธีพระราชทาน
เพลิงศพเปนกรณีพิเศษ ใหกับคุณยาเจิม จรรยารักษ อยางสมเกียรติ โดยไดจัดงาน
บําเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ ๖, ๗, ๙, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ไดจัดคณะสงฆสวดมาติกา
บังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ เมื่อวันอาทิตย ๑๑
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔
นอกจากนั้นไดจัดทําบุญครบ ๕๐ วัน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม และทําบุญครบ
๑๐๐ วัน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
เจาคณะใหญหนเหนือวัดปากน้ํา
แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง เทวธรรม
ในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศแด คุณแมเจิม จรรยารักษ
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๔
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโต
เทวธมฺมาติ วุจฺจเรฯ
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ณ บัดนี้อาตมภาพจักไดแสดงพระธรรมเทศนาโดยอนุรูป แกกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
เนื่องในงานบําเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศกัลปนาผล สงผลใหแดทานผูลวงลับ คือ คุณแมเจิม จรรยา
รักษ ในวันนี้ การบําเพ็ญกุศลนั้น ไดมีโดยลําดับมาตั้งแตวันที่คุณแมไดถึงมรณกรรม สําหรับ
วันนี้ มีทานทานบดีมากดวยกัน เห็นจะตองขอโอกาสทูลถวายแดเจาประคุณสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพระองคไดทราบขาวการมรณกรรมของ
คุณแมเจิม จรรยารักษ และไดโปรดประทาน เรือ่ งกองการบําเพ็ญกุศลในวันนี้ โดยมอบหมาย
ใหหมอมราชวงศรัชนี เกษมสันต พรอมดวยคณะศิษยวัดบวรฯ ใหนํามาบําเพ็ญกองการกุศลใน
พระนามของพระองค
ทานทั้งหลายไดมาพรอมกันในการบําเพ็ญกองการกุศลทุก ๆ คืน และคืนนี้กเ็ ปนคืน
สุดทาย ซึง่ ในวันพรุงนี้ คุณแมเจิม จรรยารักษ ก็จะไดรับพระราชทานเพลิง ในวันนีก้ ็เปนวัน
สําคัญอีกวันหนึ่งซึ่งคณะสงฆ และญาติโยม ศรัทธาสาธุชนเปนจํานวนมาก พรอมกันทั้งฝายวัด
และฝายบาน ทางฝายวัดก็คือ พระสงฆ สามเณร ณ ทีน่ ี้มีทานเจาคุณพระบรมราชานุวัตร แหง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจาคณะภาค ๓ เปนประธาน ในฝายญาติโยมประชาชน ทาน
ทั้งหลายก็มหี มอมราชวังศรัชนี เกษมสันต เปนประธาน เพราะเปนผูแ ทนพระองคสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทานทั้งหลาย เห็นความพรอมทั้งฝายคณะสงฆและญาติโยม ประชาชน เนื่องในงาน
บําเพ็ญกองการกุศลนี้ทมี่ าพรอมเชนนี้เพราะอะไร เพราะความดีของคน ๒ คน คือ คนเปนหนึ่ง
คนตายหนึ่ง คนทั้งสองนี้เปนผูมีคณ
ุ งามความดี เปนทีเ่ คารพนอบนบบูชาทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ

คนเปนก็หมายถึง ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เจาอาวาสวัด
อัมพวัน เจาคณะจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งทานทั้งหลายเรียกวา หลวงพอจรัญ ทานเปน
มหาเถระผูทรงคุณงามความดี เปนที่เคารพนอบนบบูชาของเราทานทั้งหลาย ทั้งสงฆ
และญาติโยมทั่วไป เรียกวาคนเปน
สวนคนตายก็คือ คุณแมเจิม จรรยารักษ เปนคนดีอีกคนหนึ่ง คุณแมเจิม
จรรยารักษ เจริญอยูในโลกนี้หนึ่งรอยกับหนึ่งป ซึ่งไมใชนอย ใครตองการอะไรขอ
แมเจิมก็แลวกัน ทานทั้งหลาย แมเจิมเปนคนดี เปนที่เคารพนับถือบูชาของเราทาน
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ทั้งหลายทุกทาน แมเจิมเปนโยมมารดาทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล หรือ
หลวงพอจรัญ บางทานอาจจะไมเคยเห็นแมเจิม บางทานอาจไมรูจัก บางทานอาจไม
รู ไมเห็นวาแมเจิมมีปฏิปทา มีคณ
ุ งามความดีอยางไร ดูพระลูกชายของแมเจิมก็แลว
กัน ทานทั้งหลายเคารพนอบนบบูชาหลวงพอจรัญ ก็เพราะหลวงพอจรัญทําความดี
ดวยประการทั้งปวง ชื่อเสียงปรากฏไปทั่วสารทิศ ทั้งในประเทศและนานาประเทศ
ชาวตางประเทศที่เขามาสูประเทศไทยก็ยังเขามาสูวัดอัมพวันนี้ หลวงพอจรัญเปนผูมี
ปกติยิ้มแยมแจมใส เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูล ใจเย็น เปนพระที่เปยมไปดวย
กตัญูกตเวทิตาธรรม อาตมากับหลวงพอจรัญนั้นชอบพอกันมานาน อาตมาชอบ
ทาน แตทา นจะชอบอาตมาหรือเปลาไมรู คงตองชอบ เพราะอาตมาชอบทานทาน
ตองชอบอาตมา อาตมาเคยเปนเจาคณะภาค ๓ อยู ๒ สมัย ๘ ป ปกครองจังหวัด
ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัย หลวงพอจรัญอยูที่วัดอัมพวัน อาตมาเคยไปเคยมา เคย
ฉัน เคยนอนที่นี่ อาตมาจะพูดวาเปนเพื่อนกัน หลวงพอจรัญคงไมวา เพราะอายุรุน
ราวคราวเดียวกัน พรรษาก็รุนราวคราวเดียวกัน เคยกินเคยนอนดวยกัน อาตมาเคย
มาตรวจภาคบาง มางานบาง ก็อยูดวยกัน อีกองคหนึ่งก็คือพระครูสังฆราชาวาสที่ไป
มาอยูดวยกัน
ทานทั้งหลาย ถาใครไมเคยเห็นแมเจิม ก็ดูพระลูกชายของทาน คือหลวง
พอจรัญนี้ อาตมาพูดไดวาแมเจิมนั้นมีจิตใจแจมใส เยือกเย็น สุขุมคัมภีรภาพ โดย
ที่สุดวา ผูใดใครผูหนึ่งจะมาดา มาวา มาพูดเสียดสี เสียดแทง ดวยประการใดก็ตาม
แมเจิมยิ้มรับ แทนที่จะหนาบึ้ง ขึงตึง ขุนเคือง ขุนแคน แมเจิมเปนอยางนี้ ทาน
ทั้งหลายที่รูจักแมเจิม ก็เห็นอยูรูอยู ไมเคยมีใครเห็นแมเจิมโกรธ เรียกวาแมเจิมเปน
คนมีจิตใจสูงสง ที่แมเจิมเปนคนที่มีจิตใจสูงสงนี้ ก็เพราะแมเจิมประพฤติมั่นปฏิบัติ
มั่นอยูดวยเทวธรรม แมเจิมมีคุณธรรม เพราะมีเทวธรรมอยูในน้ําจิตน้ําใจของแมเจิม
จึงมีจิตใจเหมือนเทวดา เทวธรรมก็คือ ธรรมของเทพ หรือธรรมของเทวดา อาตมาจึง
จะนําคุณธรรมที่แมเจิมปฏิบัติอยูม าแสดงแกทานทั้งหลาย ณ ที่นี้ พอสมควรแกเวลา
อาตมาไดยกเทวธรรมเปนบทอุเทศไววา
คุณแมเจิม จรรยารักษ (โยมมารดาพระราชสุทธิญาณมงคล)
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หิริโอตฺตปฺสมฺปนฺนา
สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก
เทวธมฺมาติ วุจฺจเรฯ
แปลเปนภาษาไทยวา ผูถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ ผูต ั้งมั่นอยูในสุกกธรรม ผู
เปนสันตบุคคล ผูเปนสัปปุริสชนในโลก เราเรียกผูเปนเชนนั้นวา ผูท รงเทวธรรม ดังนี้
พระบาลีพุทธภาษิตนี้ องคสมเด็จพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจาโปรดประทานแสดงเทวธ
รรมวา เทวธรรมนั้นคือ ธรรมของเทพ หรือของเทวดา ดังที่วาแลว เทพมี ๓ ชั้น
๑. สมมติเทพ
๒. อุปปตติเทพ
๓. วิสุทธิเทพ
สมมติเทพ หมายถึง พระราชา พระราชินี ราชกุมารา ราชกุมารี เปนตน พระองค
ทั้งหลาย โลกสมมติเปนเทพ เรียกวา สมมติเทพ
อุปปติเทพ หมายถึง ทานผูไปอุบัติเปนเทวดา โดยกําเนิด
วิสุทธิเทพ หมายถึง ทานผูมคี วามบริสทุ ธิ์ผุดผอง คือ ทานอรหันตขีณาสพ
ทั้งหลาย
พระราชามหากษัตริยถือวาเปนเทพ เปนเทวดา หรือ ไปเกิดเปนเทพโดยตรง ก็
ถือวาเปนเทพ เปนเทวดา หรือพระอรหันตขีณาสพเจาทั้งหลาย ผูมีความบริสุทธิ์จาก
กิเลสาสวะดวยประการนั้น ๆ ก็ชื่อวาเปนเทพเปนเทวดา และพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคโปรดประทานวา ทานทั้งหลาย ทุกคนก็สามารถที่จะเปนเทพไดดวยประการ
นั้น ๆ โดยนัยนี้ทานทรงแสดงธรรมใหผูประพฤติปฏิบัติไดชื่อวา เปนเทพ หรือวาทรง
ธรรมของเทพ ไวถึงคุณธรรม ๔ ประการ คือ
หิริโอตตัปปะธรรม
สุกกธรรม
สันติธรรม
สัปปุริสธรรม
คุณแมเจิม จรรยารักษ (โยมมารดาพระราชสุทธิญาณมงคล)
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สี่ประการนี้เปนคุณธรรมที่ทําใหผปู ระพฤติปฏิบัติเปนเทพ ทานทั้งหลายมา
ศึกษาในคุณธรรมนี้สักเล็กนอย
หิริโอตตัปปะ
หิริ ความละอาย โอตตัปปะ ความเกรงกลัว หิริเปนชื่อของเจตนาที่ละอาย
ตอความประพฤติชั่ว โอตตัปปะเปนชื่อของเจตนาที่เกรงกลัวตอผลของการกระทําชั่ว
คุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกยองวาเปนธรรมคุมครองโลก
โลกคือหมูสัตว มนุษย บุคคลเราเมื่อมีคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ จะอยูเย็นเปนสุข ไม
ทุกขเดือนรอย สบายอกสบายใจ การโกงกินจะไมมี โลกก็จะไมเดือดรอนเหมือนทุก
วันนี้ เมื่อมีหิริก็มีความละอายตอความชั่ว คือไมฆาสัตวตัดชีวิต ลักขโมย ปลนสะดม
หรือโกงกินตาง ๆ ซื่อสัตยสุจริต ไมทําใหนสิง่ ที่ชั่วเพราะละอาย ทานเปรียบไวเหมือน
หญิงสาวที่แตงตัวสวย ๆ เมื่อเห็นสิ่งสกปรกเลอะเทอะเปรอะเปอนก็จะหลีกเลี่ยงไม
เขาใกล กลัวจะมาเปรอะเปอนตัว เปรอะเปอนเครื่องประดับ ผาผอนทอนสไบ หญิง
สาวที่แตงตัวแลวก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกโสโครกนั้น ทานเปรียบวาเปนคนที่มีหิริ
โอตตัปปะ ความเกรงกลัว หมายความวา ความเกรงกลัวตอผลของความ
ชั่ว ไมวา จะเปนความชั่วหรือความดีก็ตาม ที่เรากระทําแลวยอมจะเปนของเรา
โดยตรงแนนอน กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ยํ กมฺมํ
กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิฯ
รวมความวา กรรมที่เราทําไวดีกต็ าม ชั่วก็ตาม ยอมเปนของผูนั้น เปนของ
ผูกระทํานั้นทุกคน โอตตัปปะนั้นทานเปรียบเหมือนบุคคลกลัวตออสรพิษ คนที่กลัวตอ
อสรพิษ งูถึงแมตัวเล็กเราก็ไมกลาเขาใกล เพราะกลัวมันกัดเรา เมื่อกัดเราก็เปน
อันตรายตอชีวิต คนที่มีโอตตัปปะก็เหมือนกับคนที่กลัวงู ไมเขาใกลงูฉะนั้น ก็ยอมเปน
เหตุใหมีคุณธรรมขอตอไป คือ สุกกธรรม
สุกกธรรม หมายถึง ธรรมที่ทําใหผองแผว ถาพูดโดยตรงก็คือศีลนั่นเอง ศีลก็
คือไมทําชั่วดวยประการทั้งปวง รักษากายดี วาจาดี เรียกวาเปนผูมีศีล เรื่องศีลนั้น
คุณแมเจิม จรรยารักษ (โยมมารดาพระราชสุทธิญาณมงคล)
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ทานทั้งหลายรูจักกันดีอยูแลว เพราะรับศีลรักษาศีลกันอยูเปนประจํา ศีล ๕ ก็มี ศีล ๘
ก็มี ศีล ๒๒๗ ก็มี ตามสวน
วิธีรักษาศีลนั้น คือ รักษากายใหดี ที่วา รักษากายใหดีไมใชเพียงแตอาบน้ํา
ชําระรางกาย ประดับตกแตงน้ําอบน้ําหอม หรือมีผาผอนทอนสไบที่สวยงาม ไมใช
เพียงแคนั้น ที่วารักษากายใหดีหมายความวา ไมทําชัว่ ทางกาย ไมทําความผิด ไมทํา
ทุจริตที่เกิดจากทางกาย ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย ปลน หรือประพฤติผิดในสิ่ง
หวงแหนแหงกันและกันทุกอยาง อะไรก็ตามที่เปนความชั่ว เปนความไมดี เปนความ
เสียหาย ที่จะเกิดจากทางกายของเราแลวเราจะไมกระทํา ก็จะเกิดเปนศีล ทางวาจาก็
เหมือนกัน รักษาคําพูดใหดี พูดแตคําไพเราะเสนาะโสต คําที่ออ นหวาน คําที่สมัคร
สมานสามัคคี คําที่ดี ๆ เวนจากคําหยาบ คําสอเสียด คําเพอเจอ ไมพูดจาปราศรัยใน
คําไมดี
ทานทั้งหลาย การรักษาศีลนั้น รักษากันเพียงแตกาย วาจา ๒ อยางนี้ ถารักษา
๒ อยางนี้ดีแลว ไดแลว จะรักษาศีลทั้งหมดดีทุกอยาง แตวาบางคนก็รักษาไมไหว ดัง
มีตัวอยางในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีคนคนหนึ่งเปนพระสงฆสามเณรก็
นึกวาบวชเปนพระเปนเณรนี่ไมตองทําอะไร ไมตองลําบากตรากตรํา ประชาชนเขาทํา
ไรไถนา ทําสวน รับราชการ กินเบี้ยหวัดเงินเดือน พระนี่ไมตองทําอะไร อยูสบาย ไม
ตองทําอะไรเลยก็มีกินมีใช นึกอยางนี้ เราบวชดีกวา บวชแลวสบายดี นึกวาเปนพระ
แลวสบาย บวชเพื่อความสบาย พอเขามาบวชแลว อาจารยสอนโนนสอนนี่ แลวตอง
รักษาศีล ๒๒๗ ขอ ทําโนนก็ไมได ทํานี่ก็ไมได อาหารก็รับประทานจํากัดเวลา อยาก
รับประทานของรอน ๆ โยมใหของเย็น ๆ ก็ตองรับประทานของเย็น อยากรับประทาน
ของเย็น โยมก็ใหของรอน ๆ ก็ตองรับประทานของรอน การบวชเปนเพระไมสบายเสีย
แลว ก็ไปหาพระอาจารยบอก “ไมไหวแลว ตองรักษาศีล ๒๒๗ ขอ ผมรักษาไมไหว
หรอก ผมขอลาสึก” อาจารยก็พาไปหาอุปชฌาย คือ พระสารีบุตร พระสารีบุตรบอก
วา ๒๒๗ ขอมากนัก รักษา ๔ ขอไดไหม คนนั้นบอกคอยนอยหนอย ๔ ขอ จึงรับปาก
“ไดขอรับ” พระสารีบุตรก็บอกใหรักษา
คุณแมเจิม จรรยารักษ (โยมมารดาพระราชสุทธิญาณมงคล)
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๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล
๒. อินทรียสังวรศีล
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล
๔. ปจจัยสันนิสิตศีล
ความจริงสี่ขอนี่มันมากกวา ๒๒๗ แตวายนลงแลวเหลือ ๔ ขอ คนนั้นรับมา
สองสามวันก็ไมไหว ๔ ขอนั้นมากไปอีกแลว ก็ไปบอกพระสารีบุตร พระสารีบุตรก็เลย
พาไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสวา “เธอรักษาศีลไมไหว ก็รักษาอยางเดียวได
ไหม คือ รักษาใจใหดี” รักษาใจใหดีหมด โยมทุกคนที่นั่งอยูนี่รักษาใจใหดี อยาทําใจ
ใหประทุษราย เชนคิดวา “เทศนามานานแลว เมื่อไรจะจบซักที เมื่อยจะตายไป”
รักษาใจไวอยาคิดประทุษราย เมื่อยก็เฉย ๆ เอาไว อาตมาก็เมื่อยเหมือนกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจาใหพระรูปนั้นรักษาใจอยางเดียว พระรูปนั้นตกลง วางาย
ดี ตอมาก็ไดบรรลุอรหัตตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ไมตองสึก กลับเปนพระอรหันต นี่
แหละโยมทุกคน เรื่องศีลนั้นโยมรูอยูแลว ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ขอพูดแตเพียงวา
รักษาศีลไมยาก เพียงแคนี้เรียกวาตั้งอยูในสุขธรรม คือรักษาศีลนั่นเอง
สันติธรรม นั้นคือ ความสงบ ความสงบเปนที่ประสงคของทุกคน สงบกาย
สงบวาจา สงบใจ ทั้งสามอยางนี้ สงบใจเปนเลิศ คือ เปนความสงบภายใน พระ
สัมมาสัมพุทธเจามีปุจฉาวิสัชนาดวยพระองคเอง ถึงความสงบวา
กถํ ทสฺสี กถํ สีโล อุปสนฺโตติ วุจฺจเร ฯ
ผูปฏิบัติมีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร ทานจึงเรียกวา เปนคนสงบ แลว
พระองคทรงตอบวา
ยสฺส โลเก สกํ นตฺถิ
อสตา จ น โสจติ
ธมฺเมสุ จ น คจฺฉติ
ส เว สนฺโต วุจฺจตีติ ฯ
ผูไมยึดถือวาเปนของเราในโลก ๑
คุณแมเจิม จรรยารักษ (โยมมารดาพระราชสุทธิญาณมงคล)
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ผูไมเศราโศกเพราะสัตวสังขารเสื่อมไป ๑
ผูไมถืออคติในธรรมทั้งหลาย ๑
ผูเชนนั้นเราตถาคตเรียกวาเปนคนสงบดังนี้
ความสงบตามพระบาลีที่วานี้ ตองประกอบดวยคุณธรรมตอไปนี้ คือ
ประการแรก ไมใหยึดมั่นถือมั่นวาเปนของเราในโลกนี้ หมายความวาทุก
สิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้ อยาไปยึดมั่นถือมั่นวาโนนก็องเรานี่ก็ของเรา อยาไปยึดถือ
วาเปนของเรา ทําไมพระองคไมใหยึดถือ เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา
และเราก็จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ถาหากวาบุคคลผูใดใครผู
หนึ่งไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแลว ถาหากถึงคราวพลัดพรากจะทําใหเศราโศกเสียใจ
ดวยประการนั้น ๆ ดังที่ปรากฏอยู เมื่อไมยึดมั่นแลวก็สบายอกสบายใจได
ประการที่สอง ไมเศราโศกเพราะสัตวสังขารเสื่อมไป สัตวก็หมายความวา
บุคคล ตัวตน เราเขาทั้งหลายนั้น สังขารคือสิ่งตาง ๆ ที่เราปรุงแตงขึ้น หรือที่วา
ธรรมดาปรุงขึ้นหรือตามที่บุคคลปรุงแตงขึ้นก็ตาม ที่เปนสัตว เปนสังขาร มีอันเสื่อม
สิ้นเปนธรรมดาก็อยาเศราโศกเสียใจ
อีกอยางหนึ่ง ไมใหถอื อคติ จะเปนฉันทา โทสา โมหา ภยา ความรัก ความโกรธ
ความหลง และความกลัวก็ตาม ไมถืออคติในธรรมทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธรับสั่ง
วาเปนคนสงบในโลก ดั่งนี้
สัปปุริสธรรม หมายความวา เปนธรรมของสัปบุรุษ เปนธรรมของคนดี
อาตมาจะชี้เพียงหัวขอวา พระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไว ๗ ประการฃ
ธัมมัญญตุตา
ความเปนผูร ูจักเหตุ
อัตถัญุตา
ความเปนผูร ูจักผล
อัตตัญุตา
ความเปนผูร ูจักตน
มัตตัญุตา
ความเปนผูร ูจักประมาณ
กาลัญุตา
ความเปนผูร ูจักกาลเวลา
ปริสัญุตา
ความเปนผูร ูจักชุมชน
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บุคคลัญุตา
ความเปนผูร ูจักบุคคล
ทั้ง ๗ ประการนี้ เรียกวา สัปปุริสธรรม เปนธรรมของสัปบุรุษ
อันวาคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ หิริโอตตัปปธรรม สุกกธรรม สันติธรรม และสัป
ปุริสธรรม ชื่อวาเทวธรรม ผูที่ประพฤติ ผูที่ปฏิบัติอยูในคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ผูนั้น
ไดชื่อวาเปนผูทรงคุณธรรม เปนผูทรงเทวธรรม ทานทั้งหลายไดรูอยูแลววา คุณแมเจิม
นั้นเปนผูมีหิริโอตตัปปธรรม เปนผูมีสุกกธรรม คือรักษาศีลเปนประจํา จะพูดวาตั้งแต
เปนเด็กก็วาได เมื่อเปนเด็กเล็กก็ไปทําบุญกับคุณพอ คุณแม คุณตา คุณยาย
จนกระทั่งแตงงานมีครอบครัว ถึงแกเฒาชราก็เห็นอยูแลววา คุณแมเจิมรักษาศีลอยู
เปนประจํา และคุณแมเจิมเปนผูมีสันติธรรม คือ เปนคนสงบ มีจิตใจอันสงบ เยือก
เย็นแจมใส ตามที่ไดแสดงมานี้ และคุณแมเจิมเปนผูมีสัปปุริสธรรม ดวยคุณธรรม ๗
ประการของคนดีนั้น คุณแมเจิม จึงชื่อวาเปนผูทรงเทวธรรม เปนผูปฏิบัติในเทวธรรม
หรือชื่อวาเปนเทพผูหนึ่งก็ได
ทานทั้งหลายซึ่งไดพรอมจิตพรอมใจกันมาในงานกองการบําเพ็ญกุศลนี้ ขอ
ทานทั้งหลายจงกําหนดในคุณธรรมที่คุณแมเจิมไดประพฤติปฏิบัติแลว ทานทั้งหลาย
ไดประพฤติปฏิบัติตาม คุณแมเจิมเปนผูมีหริ ิโอตตัปปธรรม ทานทั้งหลายก็ประพฤติ
ปฏิบัติ สรางหิริโอตตัปปธรรมใหเกิดขึ้น คุณแมเจิมมีสุกกธรรม ทานทั้งหลายก็ตอง
ตั้งใจปฏิบตั ิอยูในสุกกธรรม คุณแมเจิมมีสันติธรรม ทานทั้งหลายก็ปฏิบตั ิอยูในสันติ
ธรรม คุณแมเจิมมีสัปปริสธรรม ทานทั้งหลายก็ปฏิบตั ิอยูในสัปปุริสธรรม เมื่อทาน
ทั้งหลายไดปฏิบัติตามในคุณธรรมที่คุณแมเจิมไดปฏิบตั ิแลว ก็จะไดชื่อวาบูชาคุณแม
เจิมดวยปฏิบัติบูชา การบูชาดวยการปฏิบัติ การปฏิบตั ิตามในคุณธรรมที่คุณแมเจิม
ไดปฏิบัติแลว หรือไดระลึกคุณธรรมครั้งใดคราวใด ก็ชื่อวาไมลืมคุณแมเจิมครั้งนั้น
และแลวทานทั้งหลายก็จะมีความสุข มีความสงบ มีความเจริญ มีความรมเย็นสืบ
ตอไป
อิมินา กตปฺุเญน ขออํานาจบุญกุศลผลบุญ ซึ่งคณะทานเจาภาพ มีทา นเจา
ประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปน
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ประธานในกองการบําเพ็ญกุศลในคืนนี้ และทานทั้งหลายอีกเปนจํานวนมาก ขอทุก
ทานจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกัลปนาผลสวนนี้ สงใหแกคุณแมเจิม จรรยารักษ เมื่อคุณ
แมเจิมไดทราบดวยญาณวิถีอันใดแลวอนุโมทนา ก็จะไดรับสวนบุญสวนกุศล ก็ได
เจริญดวยทิพยสมบัติในสัมปรายภพ หรือคุณแมเจิมไมไดทราบก็ขอใหเทพยดาเจาจง
นําไปปาวประกาศ
เมื่อไดทราบและอนุโมทนาก็จะไดเจริญดวยทิพยสมบัติใน
สัมปรายภพ สมเจตนาปรารภของคณะทานเจาภาพทุกประการ
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