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ในนามแหงคณะสงฆ ซึ่งประกอบดวยทานเจาคณะภาค เจาคณะทองถิ่น
เจาอาวาส และพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย ผมขออนุโมทนาสาธุการ ในการที่ทาน
ผูสราง คือคุณบุญถิ่น อัตถากร ม.ร.ว.พรรณเรือง อัตถากร พรอมทั้งธิดา คุณกิ่งแกว
อัตถากร และญาติมิตรผูรวมการกุศลทั้งปวง ไดสรางกุฏิรับรองนี้ขึ้น มีลักษณะและ
วัตถุประสงคตามที่ทานเจาอาวาสไดแถลงแลว และตามที่ทานเจาอาวาสทานแถลง
นั้น ทานก็ไดเลาประวัติของวัดนี้ วามีมาตั้งแตสมัยที่พบในจารึกเปนภาษาจีน ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่ชาวจีนไดสรางวัตถุสําคัญ คือโบสถ พรอมทั้งมีสิ่งตาง ๆ กับจารึกเปน
ภาษาจีน
นั่นแสดงวาทานเจาอาวาสในครั้งนั้น คือ ทานพระครูญาณสังวร ซึง่ ทีแรก
เขาใจกันวาตําแหนงราชทินนาม

“ญาณสังวร” นี้ ไดบังเกิดขึ้นในสมัยกรุงเทพฯ

โดย สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ที่เรียกวันวา พระสังฆราชไกเถื่อน เปนองค
แรก ณ. บัดนี้ไดมาทราบวา ราชทินนามนี้ไดมีมาตั้งแตสมัยที่พบในจารึกที่วัดนี้ ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาแลว และก็ปรากฏวา ทานเจาอาวาสในสมัยนั้น ก็เปนผูที่

ปฏิบัติในฝายวิปสสนาธุระ และในสมัยปจจุบันนี้ ทานเจาอาวาสก็เปนผูที่
ปฏิบัติในวิปสสนาธุระ และอบรมสั่งสอนในวิปสสนาธุระ ที่ทานเรียกวาเปน
การพัฒนาจิต จึงนับวาเปนประวัติการณที่ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน อยางนา
อัศจรรย
อัน วิปสสนาธุระ นั้น เปนที่ทราบกันแลววา คูกันกับคันถธุระ อันหมายถึง
ธุรกิจการเรียนคัมภีร อันเปนฝาย ปริยัติธรรม และ วิปสสนาธุระ นั้นก็หมายถึง
การปฏิบัติ อันเรียกวา ปฏิบตั ิธรรม พระพุทธศาสนานั้นอาจจะแยกออกไดวา เปน
ศาสนาคือปริยัติ ศาสนาคือปฏิบัติ และศาสนาคือปฏิเวธ คือความรูแจงแทง
ตลอด เปรียบไดเหมือนอยางตนไมใหญ ซึ่งประกอบดวยราก ลําตน กิ่ง ใบ และผล
อันรากของตนไมนั้นก็ไดแกปริยัติ ลําตนของตนไมก็ไดแกปฏิบัติ ผลของตนไมนนั้ ก็
ไดแกปฏิเวธ
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ประเทศไทยเรานี้ไดมีพระพุทธศาสนา ที่เปรียบเหมือนอยางเปนตนไมใหญ
อันบริบรู ณดวยราก ลําตน และผล ที่ประชาชนชาวไทยไดบํารุงรักษา และไดบริโภค
ตลอดมาชานาน และการรักษาตนไมคือศาสนาดังกลาวนี้ เราทั้งหลายซึ่งเปนชาวไทย
ก็จะตองชวยกันรักษาทั้งที่เปนสวนรากคือปริยตั ิ
ทัง้ ที่เปนสวนลําตนคือปฏิบัติ
เพื่อที่จะไดบริโภคผลของตนไม อันเปนปฏิเวธนี้ตลอดไป เพื่อความสุขความเจริญ
การปฏิเวธ คือผลของการปฏิบัตินี้ เปนความหมายตรงเพราะการปฏิบัตินั้น
เมื่อปฏิบตั ิยอมไดรับผลของการปฏิบัติทันที จะรักษาศีล จะทําทาน จะบําเพ็ญภาวนา
ทั้งฝายสมถะ และฝายวิปสสนา ก็ไดรับผลทันทีที่ปฏิบัติ นอยหรือมากก็สุดแตการ
ปฏิบัติ และผลของการปฏิบัตินี้ ก็เปนการยกจิตใจ ยกตนเองใหสูงขึ้น ใหพนจากโลก
ที่เปนฝายชั่ว ขึ้นสูโลกที่เปนฝายดีโดยลําดับ จนถึงพนโลกสุดโลก อันเรียกวา
โลกุตระคืออยูเหนือโลก อันเรียกวามรรค ผล นิพพาน ผลของการปฏิบัตทิ ี่ไดมาตั้งแต
เริ่มตน จึงยังเปนโลกียะเกี่ยวกับโลก จนถึงเปนโลกุตระ พนโลกนี้ จะเรียกรวมยอด
เปนปฏิเวธ คือความรูแจงแทงตลอด อันเปนผลของการปฏิบัติ
คนเราที่เปนสามัญชน มักจะไมเขาใจคําวา โลกุตระอยูเหนือโลก คือ มรรค
ผล นิพพาน หรือวาไมสามารถที่จะปฏิบัติใหถึงได และอันที่จริงนั้น ทุกคนจะปฏิบตั ิ
ใหถึงทีเดียวนั้น ก็ยอมเปนไปยากหรือไมได จะตองบรรลุเปนขั้น ๆ ขึน้ ไป เปรียบ
เหมือนการขึ้นบันได จากชั้นพื้นดินไปสูชั้นที่สงู ขึ้น ๆ ของอาคารบานเรือนก็เปรียบ
เหมือนอยางการขึ้นภูเขา ก็ตองเดินขึ้นไปตั้งแตพื้นดิน เชิงเขา ขึ้นไปโดยลําดับ และ
เมื่อเดินขึ้นไปทีละกาวแลว ก็ไมเปนการยาก เมื่อสูงมากก็จะตองหยุดพัก
แตคนที่มปี ญ
 ญาเฉียบแหลม สามารถจะรูไดเร็วพลัน อันเรียกวา อุคฆฏิตัญู
นั้น อาจจะขึน้ ไดโดยรวดเร็วทันที เปรียบไดดังขึ้นลิฟทจะขึ้นสูงสักกี่ชั้น ขึ้นแปบเดียว
ก็ถึง อันที่จริงการขึ้นแปบเดียวนั้นก็มิใชหมายความวาจะเปนการขึ้นขามขั้น ตองขึ้น
ไปโดยลําดับขั้นเหมือนกัน แตวา ขึ้นไปไดเร็วมาก สําหรับบุคคลประเภทที่เปน
อุคฆฏิตญ
ั ู ที่รูเร็ว
แตที่รูชาลงไปกวานั้น คือมีสติปญ
 ญาไมสามารถจะรูไดโดยฉับพลันอยางนั้น รู
ชาเขา ๆ ขึ้นชาเขา ๆ เหมือนอยางกับคอย ๆ เดินขึ้นไป ขึ้นบันได หรือขึ้นภูเขาดังที่
กลาว และในขณะที่ขึ้นภูเขานั้นเมื่อยังไมถึงยอด ก็ยังไมพนจากภูเขา
การปฏิบัติมาตั้งแตในเบือ้ งตน ยกตนใหสูงขึ้นโดยลําดับดังกลาวนี้ เรียกวา
โลกียะ คือยังเกี่ยวอยูกับโลก เหมือนอยางขึ้นภูเขาที่ขึ้นไปแลวยังไมพนภูเขา และ
เมื่อขึ้นไปสูงขึ้นไป ๆ ก็เปรียบเหมือนอยางวา ยกตนขึ้นสูจิตจากฝายชัว่ ฝายต่ํา ให
สัมโมทนียกถาของสมเด็จพระญาณสังวร

๒

สูงขึ้นไป ๆ ยกตนใหพนจากอบายโลกขึ้นสูมนุสสโลก จากมนุสสโลกขึ้นสูเทวโลก
พรหมโลก และสูงขึ้นไปโดยลําดับ และที่กลาวนี้หมายถึงเปนโลกของจิตใจ ซึ่งมีอยูใน
จิตใจของมนุษยคนเรานี่เอง
จิตใจที่ยังเปนอบายโลก คือจิตใจที่ต่ําทราม ประกอบดวยกิเลสหนาแนน
ปราศจากหิริโอตตัปปะ สามารถจะทําความชัว่ ไดทุกอยางดังนี้ที่จิตใจที่เปนอบายโลก
ดังที่เรียกวามนุสสเนรยิโก มนุสสเปโต มนุษยนรก มนุษยเปรต แตเมือ่ มาปฏิบตั ิใน
พระพุทธศาสนาที่ศรัทธา มีศีล สุตะ จาคะ ปญญา ขึ้นโดยลําดับแลว ก็จะยกตนใหพน
จากอบายโลกนี้ เรียกวาพัฒนาจิตขึน้ เปนมนุสสโลกสูมนุสสโลก มีจิตใจเปนมนุษย
คือเปนผูมีใจสูง มีหิริ มีโอตตัปปะ มีศรัทธา มีศีลเปนตน และเมื่อจิตใจบริสุทธิ์
ยิ่งขึ้นไปอีก จิตใจนีจ้ ะยกขึ้นไปสูเทวโลก สูงขึ้นไปอีกก็เปนมนุสพรหมโลก มีจิตใจ
เปนพรหม คือมีจิตใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ประกอบดวยพรหมวิหารธรรม มีเมตตา
กรุณาเปนตน อยางบริสุทธิ์ผุดผอง ก็แปลวาเหมือนอยางขึ้นเขา กับขึ้นลิฟท ขึ้น
จนถึงเขาเกือบจะถึงยอด ครั้นเมื่อถึงยอดแลว เหยียบอยูบนยอดเขา ก็เรียกวา

พนจากภูเขา ถึงยอดเขาแลว ยอดเขาอันเปนสวนสูงสุดที่บรรลุถึง นี่แหละ
เรียกวาโลกุตระอยูเหนือโลก พนโลก พนจากความเปนพรหม เปนเทพ เปน
มนุษย เปนอบายทั้งหมด
เพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตที่ตรัสตอบแกผูที่มาทูลถามในครั้งหนึ่งวา ทรงเปน
มนุษยหรือ พระองคตอบวาไมใช เปนเทพหรือ เปนพรหมหรือ ก็ตรัสวาไมใช
พระองคไมไดเปนมนุษย ไมไดเปนเทพ ไมไดเปนพรหม แตพระองคเปนพุทธ เปน
สยัมภู ผูตรัสรูเองโดยชอบ พนจากภาวะเปนโลกตาง ๆ กายมนุษยถึงจุดสูงสุด
ดังกลาวนี้แหละ เรียกวาโลกุตระอยูเหนือโลก เหมือนอยางบรรลุถึงยอดเขา ก็คืออยู
เหนือภูเขาอยูบนยอดภูเขาแลว ก็พนจากภูเขา
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงเปนผูนําในการพัฒนาจิตตัง้ แตเบื้องตนเบื้อง
ต่ํา จนถึงบรรลุถึงสุดการพัฒนา คือพัฒนาไดอยางสูงสุด สุดพัฒนาเสร็จพัฒนา
การศึกษาเลาเรียนปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น ไดทําใหผูปฏิบัติสามารถกาวขึ้น
ไปสูเบื้องสูงโดยลําดับดังนี้ ตามพระพุทธเจาที่ไดตรัสสอนไว และการพัฒนาใหสูงขึ้น
ไปโดยลําดับดังกลาวนั้น ก็ไมใชหมายความวาไมรูจักสิ้นสุด มีเวลาที่สิ้นสุดได คือ
เมื่อพัฒนาขึ้นไปถึงที่สุดแลวถึงยอดแลว ไมมีขนั้ ที่จะตองไตขึ้นไปอีก นี่แหละเรียกวา
เปนการสุดพัฒนา ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสเรียกวา จบกิจทีจ่ ะพึงกระทํา ดวยความเปน
อยางนี้ คือเพื่อที่จะพัฒนาจิตของตนเองใหไปใหถึงที่สุด จบการศึกษา จบการพัฒนา
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ของตนนั่นเอง
จิตของทานเองแลวเชนเดียวกันทั้งหมด
การศึกษาปฏิบตั ิ
พระพุทธศาสนา เพื่อเปนการพัฒนาจิตนั้น จึงมีเวลาที่สิ้นสุดได จบได ดัง
พระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
คําสั่งสอนของพระองคตรัสสั่งสอนไว ก็ทรงสั่งสอนไวครบถวนพรอมทัง้ อรรถะ
เนื้อความ พยัญชนะ คือถอยคําบริสุทธิ์ คือถูกตองไมมีผิดพลาดแมแตนอย บริบรู ณ
คือ ครบถวน ไมมีบกพรองแมแตนอ ย ไมมีผิดแมแตนอย ไมมีบกพรองแมแตนอย อัน
นี้แหละเรียกวาบริสุทธิ์ บริบูรณ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุด
เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินนั้ ทุกคนก็ตองปฏิบตั ิตงั้ แตขั้นตนขึน้ ไปเหมือนอยาง
ขึ้นเขาหรือขึ้นบันไดดังกลาวนั้น ก็ตอ งขึ้นตั้งแตขั้นที่หนึ่งขึ้นไป กาวขึ้นไปตั้งแตกาว
แรกขึ้นไป และเมื่อกาวขึน้ ไปเรื่อย ๆ แลวการบรรลุถึงขั้นสูง ไมเปนการยากเพราะวา
ขึ้นไปโดยลําดับ ยากนั้นอยูที่วา สมมติวายังไมไดขึ้นสักขั้นเดียว แหงนหนาขึ้นดูถึง
ขั้นสูงสุด เห็นสูงมาก็ไมไหวเสียแลว ไมมีการพยายามที่จะเริ่มขึ้นตั้งแตขั้นแรก ยาก
ตรงที่แหงนหนาขึ้นดู แลวก็นึกวาจะใหถึง จะลอยไปใหถึงยอดทันที ยากอยูตรงนี้
ที่วายาก แตถาไดศึกษาใหรูจักพระพุทธศาสนา และปฏิบตั ไิ ปโดยลําดับแลว การขึ้น
ถึงขั้นสูงนั้นจึงไมยาก ในเมื่อขึ้นไปโดยลําดับ
และก็วาถึงการยึดการปลอยนั้นก็เหมือนกัน ก็สอนใหปลอยหมด คือปลอยวาง
ทั้งหมดสิ้น ตั้งแตทีแรกยังไมไดจะใหยึดทั้งหมดก็ไมได เหมือนอยางการขึ้นบันได
เมื่อเราหยุด หยุดอยูบนบันไดขั้นที่หนึ่ง เราก็ตองยึดบันไดขั้นที่หนึ่งสําหรับเหยียบ
และวาเราจะขึ้นบันไดขั้นที่สองไดนั้น เราจะตองปลอยบันไดขั้นที่หนึ่ง ยกเทาจาก
บันไดขั้นที่หนึ่ง มาเหยียบบันไดขั้นที่สองแปลวา ตองมีการปลอยขั้นที่หนึ่งแลวมายึด
ขั้นที่สอง สําหรับยืน สําหรับเหยียบเพื่อจะขึ้นตอไป จึงตองมีการปลอยและมีการยึด
กันเปนขั้น ๆ ไปอยางนี้ เมื่อยังมีขั้นที่จะตองขึ้นตอไปแลว ก็จะตองมีการปลอยและ
การยึดดังกลาวแลวไปทีละขั้น ๆ จะสอนกันใหปลอยวางกันทีเดียวหมด ไมเอาละ
อะไรทุกอยางนี้ไมได
กิเลสตัณหาในใจของคนเรานั้น ความชั่วในจิตใจของคนเรานั้น เครื่องเศรา
หมองในจิตใจของคนเรานั้น ไมใชวาจะหมดไปโดยคิดวาจะปลอยจะวาง จะเอาไป
โยนทิ้ง ไปทุบทิ้ง ไปทําลายทิ้ง เหมือนอยางสิ่งของไมได เพราะเปนภาวะในจิตใจ
ไมใชวตั ถุ การจะปลอยการจะวางตองอาศัยศีล สมาธิ ปญญา หรือสติปญญา และก็
ตองรูจกั ที่จะปลอย รูจักที่จะยึดไปโดยลําดับ กลาวงาย ๆ อีกอยางหนึ่งก็คือวา จะตอง
ยึด จะตองรูจ ักปลอยวางความชัว่ ยึดความดีเอาไว และก็จะตองปลอยวางคือยึดและ
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ปลอยไปตามขึ้นตามลําดับ แมความดีก็เหมือนกัน จะยึดเอาไวอีกก็เปนความไมดี
ความดีที่เปนขั้นต่ํา ๆ นั้น จะตองปลอยความดีที่เปนขั้นต่ํา กาวขึ้นสูความดีที่เปนขั้น
สูงขึ้นไปอีกดังนี้ เปนชั้นของการปฏิบัติที่เปนไปโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนไว
เมื่อเปนดังนี้แลว การปฏิบัติพุทธศาสนาก็ถูกตองและเปนประโยชน และ
จะตองอาศัยใหมีทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญาประกอบกันไป หรือมรรคทีอ่ งคแปด
ประกอบกันไป จะทิ้งขอใดขอหนึ่งไมได ตองปฏิบัติและอาศัยซึ่งกันและกันขึ้นไป จึง
จะบรรลุถึงผลขึ้นไปโดยลําดับ
การปฏิบัติดงั นี้ยอมมีปญ
 ญาเปนขอปฏิบัติขึ้นยอด
เพราะฉะนั้น ไตรสิกขา ก็มีศีล สมาธิ ปญญา และธุระก็ยกเอาวิปสสนาธุระ อันเปน
ยอดขึ้นมา และก็ไมใชหมายความวา จะทําแตวิปสสนากันอยางเดียว ตองปฏิบตั ิใน
ทางดานสมถะ ปฏิบตั ิในศีลดวยใหครบไตรสิกขา คือใหครบมรรคมีองคแปด และยก
เอาปญญาทีเ่ ปนยอดเรียกวาวิปสสนาธุระ
เหมือนอยางมรรคมีองคแปดยกเอา
สัมมาทิฎฐิขนึ้ เปนหัวหนา เปนขอที่หนึ่ง และเปนขอตอ ๆ กันไป
เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบตั ิใหเขาทางถูกทางแลว
ยอมจะไดรับผลของ
พระพุทธศาสนา จะมีความสํานึกรูข ึ้นในใจตนเองวา อโห พุทโธ อโห ธัมโม อโห
สังโฆ โอหนอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมจี ริง
ดังนี้ เมื่อปฏิบัติใหเขาทางดังนี้แลว ก็จะเปนไปเพื่อความเจริญ ทั้งศรัทธา ทั้งปญญา
พรอมทั้งธรรมะขอนี้ เปนการพัฒนาจิตใจ ในพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจาได
ทรงสั่งสอนเอาไว
เพราะฉะนั้นในสํานึกของทานพระครูเจาอาวาส วัดอัมพวันนี้ ทานไดพลีชีวิต
รางกายและความสุขทุกอยาง เพื่อวิปสสนาธุระดังกลาว ซึ่งทานปฏิบตั ิตนเองทาน
ดวย
และทานสั่งสอนผูอื่นดวย
ใหปฏิบัติเพือ่ ใหมีจิตใจเขาถึงธรรมะใน
พระพุทธศาสนา ดูดดื่มธรรมะในพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อปฏิบัตไิ ดเขาทางดังนี้
แลว ก็จะไดธรรมรส เมือ่ ไดดูดดื่มพระพุทธศาสนา อันเรียกวา ธรรมปตแิ ลว ก็ยอมได
ธรรมรส รสของพระธรรม ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไววา มหาสมุทรทั้งสิ้นนัน้ มีความเค็ม
เปนรสฉันใด ธรรมะของพระองคที่พระองคทรงสัง่ สอนทั้งหมด ก็มีวิมุติ คือความหลุด
พนเปนรสฉันนั้น
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติทุกคน แมแตเปนเบื้องตน เบื้องต่ํา ในขอใดขอหนึ่ง เมื่อ
ไดดื่มธรรมะของพระพุทธเจาแมแตเพียงเล็กนอยแลว ก็ยอมจะตองไดธรรมรส คือใจ
หลุดพนจากเครื่องเศราหมอง ความชั่ว และความทุกข มีความปลอดโปรงใจ สบายใจ
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เกษมใจ อิม่ เอิบใจในธรรมมากนอยตามควรแกการปฏิบัตทิ ุกครั้งไป ธรรมปติดูดดื่ม
ธรรมกับธรรมรส รสของพระธรรม จึงควบคูกนั ไปอยางนี้ อันจะมีไดจากวิปสสนาธุระ
ดังที่ทานพระครูเจาอาวาส ทานสั่งสอนในที่นี้
บัดนี้จึงเปนที่จูงใจบุคคลเปนอันมาก
ใหเขามารับการอบรมและมาชวย
ถวายสัปปายะตาง ๆ ใหบริบูรณ เปนสัปปายะทั้งสี่ อาหารสัปปายะ เสนาสนะหรือ
วิหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ ธรรมสัปปายะ ดังทานที่มีศรัทธาสรางกุฏินี้ ก็เปนการ
สรางใหมีเสนาสนะหรือมีวิหารสัปปายะ เปนที่รับรองพระเถระทั้งหลาย เพื่อใหมีสัป
ปายะอันสมบูรณ อันเปนอุปถัมภปจจัย สามารถใหผูที่มาเปนพระวิทยากร เปน
อาจารยสั่งสอน และมาศึกษาปฏิบัติธรรม มีสปั ปายะดังกลาว สามารถที่จะปฏิบตั ิ
สามารถที่จะอบรมสั่งสอน ใหสําเร็จผลไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาอํานวยพร ใหทานเจาภาพที่สรางกุฏินี้ ซึ่งมีการ
ถวายมีการเปดในวันนี้ และขออนุโมทนาแดทานพระครูเจาอาวาส พรอมทั้งทานพระ
เถรานุเถระทั้งหลาย และทุก ๆ ทานที่ไดชวยกันอุปการะ ใหการศึกษาเลาเรียน
ปฏิบัติธรรมในวัดนี้ เปนไปดวยดีอยางที่ปรากฏ
จึงขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัย อํานาจบุญกุศล ไดอภิบาลรักษาทุก ๆ ทาน
ใหเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมปฏิบัติ ใหไดประสบธรรมปติ และ
ธรรมรส ทัว่ กันเทอญ
***************
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