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คฤหัสถชนผูมีความเลือ่ มใสในพระรัตนตรัย เพราะไดฟงธรรมเทศนา แตที่
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา หรือเพราะไดฟงแตพุทธสาวกและพุทธศาสนิก
บัณฑิตอื่นๆ แลวซึ่งพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะที่พึ่ง
ที่ระลึก ชายชื่อวา อุบาสก หญิงชื่อวา อุบาสิกา แปลวา ผูเขานั่งใกลซึ่งพระ
รัตนตรัยดวยใจของตน
ในอรรถกถา แสดงอาการถึงสรณะ ๔ อยางคือ ความมอบใหซึ่งตน ๑
ความเปนผูม ีรัตนตรัยนั้นเปนที่ไปเบื้องหนา ๑ เขาไปถึงซึ่งความเปนศิษย ๑ ความ
นอบนอม ๑ ความสละซึ่งตนตอพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจา เปนตน ดวยคําอยางนี้
วา ขาพเจามอบใหซึ่งตนแกพระพุทธเจา แกพระธรรม แกพระสงฆ ตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป ซึ่งวาความมอบใหซึ่งตน ความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้นเปนที่ไปในเบือ้ งหนา
ดวยคําอยางนี้วา ทานทั้งหลายทรงไววา ขาพเจามีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
เปนที่ไปเบือ้ งหนาตั้งแตวันนี้เปนตนไป ชือ่ วาความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้นเปนที่ไป
ในเบื้องหนา เขาไปถึงซึ่งความเปนศิษยดวยคําอยางนี้วา ทานทัง้ หลายจงทรงไวซึ่ง
ขาพเจาวาเปนอันเตวาสิกของพระพุทธเจา ของพระธรรม ของพระสงฆ ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ชื่อวาเขาไปถึงซึ่งความเปนศิษย ความกระทําซึ่งความตกต่ําเปนอยางยิ่ง
ในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจา เปนตน ฟงคําอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงทรงไวซึ่ง
ขาพเจาวาทําอยูซึ่งการกราบไหว การลุกรับอัชลีกรรมและสามีจิกรรมแกวัตถุทั้งสาม
มีพระพุทธเจา เปนตน ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ชื่อวาความนอบนอม สรณะที่บุคคล
กระทํา ๔ อยาง อยางใดอยางหนึ่งคือเอาแลวชื่อวาถาเอาแลวดี
วิธีถึงสรณะที่กลาวมานี้ก็เปนสักวาเครื่องแสดงความเลื่อมใสใหผูอื่นรู
อาการแหงผูที่เลื่อมใสแลวเทานั้น เพราะวาถาใจเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งใน
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๑

ความปฏิบตั ิออกจากทุกขจริงแลว แมถึงวาจะไมกลาววาจาประกาศตนใหผอู ื่นทราบ
ก็คงเปนอันถึงสรณะอยูนั่นเอง ความถึงสรณะนี้ มิใชจะสําเร็จตัวสักวาวาจา ยอม
สําเร็จดวยใจเหตุนี้บุคคลที่ไมมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไมปฏิบัติตามพระ
โอวาทคําสัง่ สอนของพระพุทธเจา จะเปนอุบาสกอุบาสิกาไมไดเลย ความถึงสรณะนี้
จะแตกจะทําลายก็เพราะนับถือสิ่งอื่นวาประเสริฐกวาพระรัตนตรัยและจะสมบูรณก็
ดวยเห็นวาพระรัตนตรัยประเสริฐกวาสิ่งอื่น เหตุนั้นในอรรถกถาจึงกลาววา พระ
ญาติของพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมพระองคดวยคิดวาเปนญาติของตนก็ดี ผูใด
ผูหนึ่งไหวพระองคเพราะความกลัววาพระองคมีอานุภาพใหญเปนที่บูชาของพระเจา
แผนดิน เมื่อตนไมไหวก็จะพึงนําความฉิบหายใหก็ได ผูใดผูหนึ่งระลึกถึงศิลปศาสตร
อันตนเคยเรียนแลวในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อครั้งพระองคยังเปนพระ
โพธิสัตวหรือไดฟงคําสั่งสอนในกาลเมื่อพระองคไดตรัสรูแลว เปนตน วาในบัณฑิตผู
อยูครองเรือนแบงโภคะใหเปน ๔ สวน บริโภค ๑ สวน ประกอบการงาน ๒ สวน เก็บ
สวนที่ ๔ ไวเพื่อจะไดมีไวใชในเวลาอันตราย และไหวพระองคดวยคิดวาเปนอาจารย
ก็ดี ไมเปนอันถึงสรณะ ผูใดไหวพระองคดวยคิดวาพระองคเปนผูควรซึ่งทักษิณาอัน
เลิศในโลก ผูนั้นแลฯ ชื่อวาเปนอันถึงสรณะ
เมื่ออุบาสกอุบาสิกา มีสรณะอันถือเอาแลวอยางนี้ วาญาติของตนแมบวช
ในติตติยะปริพาชก ดวยคิดวาเปนญาติของตนสรณคมนก็ไมแตก ไมตองกลาวถึงผู
ไหวญาติที่ไมไดบวช ถึงไหวพระเจาแผนดินดวยความกลัวก็เหมือนอยางนั้น สรณ
คมนไมแตก เพราะวาพระเจาแผนดินนั้นเปนผูอันชาวแวนแควนบูชาแลว เมื่อใครไม
ไหวก็พึงทําความพินาศให ถึงไหวติตติยะผูใหศึกษาศิลปศาสตร อันใดอันหนึ่งดวย
คิดวาเปนอาจารยของตนอยางนั้นสรณคมนไมแตก
อาศัยความในอรรถกถา กลาวอยางนี้หามความเห็นของคนบางพวกที่ถือ
วาไหวพระเจาแผนดินและญาติที่เปนคฤหัสถไมได
ถาไหวดังนั้นสรณคมนแตก
ความเห็นของคนจําพวกนั้นอนุมานดูจะเห็นวาเปนเพราะไดเห็นภิกษุสามเณรไมไหว
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๒

คฤหัสถตามพุทธบัญญัติหาม ก็ถือมั่นไปอยางนั้น การไหวพระเจาแผนดินผูปกครอง
ประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขสําราญปราศจากอันตรายไมมีโทษแกคฤหัสถ ผูถึงสรณะ
ขอนี้มีปรากฏในอรรถกถาวา ฉตฺตปาณิอุปาสก ผูเปนพระอนาคามี เมือ่ มายังที่เฝา
ไดถวายบังคม พระเจาปสเสนทิโกศลดังนี้ ตอเมื่อใดไหวดวยความนับถือ ประเสริฐ
กวาพระรัตนตรัยสรณคมนจึงเปนอันแตก ผูที่ไหวรูปเคารพในศาสนาอื่นมีไมกางเขน
เปนตน ดวยนับถือวาเปนที่ระลึกที่พึ่งของตน สรณคมนแตกแท
ชายหญิงผูปฏิญาณตนวาเปน อุบาสกอุบาสิกา ตั้งอยูในสรณะแลว ตอง
สังวรในศีล ๕ ประการเปนนิจเสมอไปไมมีวนั เวน ศีล ๕ ประการนั้นคือ เวนจากการ
ฆาสัตว ๑ เวนจากการลักทรัพย ๑ เวนจากประพฤติผิดในกาม ๑ เวนจากกลาวเท็จ
๑ เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราเมรัย ๑ ความเวนจากเวร ๕ ประการนี้เรียกวานิจศีล
เพราะเปนศีลอุบาสกอุบาสิกา จะพึงรักษาเปนนิจไมมีเวลาวาง ยังมีศีลอีก ๘
ประการคือ เวนจากฆาสัตว ๑ เวนจากลักทรัพย ๑ เวนจากการไมพรหมจรรย ๑
เวนจากกลาวเท็จ ๑ เวนจากดื่มสุราเมรัย ๑ เวนจากกินอาหารในเวลาวิกาล ๑ คือ
ตั้งแตอาทิตยเที่ยงแลวไปจนถึงอรุณขึ้นมาใหม ๑ เวนจากฟอนรําขับรองและเครื่อง
ประโคมดวยตนเอง และดูการเลนเชนนั้น และตกแตงประดับกายดวยดอกไมของ
หอม เครื่องยอมทากายใหมีผิวงามและเครื่องประดับ ๑ เวนจากนั่งนอนบนเตียงตั่งมี
เทาสูงกวาประมาณ และเบาะฟูกภายในมีนุมสําลีและเครื่องวิจิตรดวยเครื่องทองเงิน
๑ เรียกวา อุโบสถศีล เปนศีลวิเศษอันอุบาสกอุบาสิกา จะพึงเขาอยูในการเปนครั้ง
คราว คือ วันที่ ๑๔ ค่าํ หรือ ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา เพื่อประโยชนแกการสงัดกายและ
จิตเปนครั้งคราว
อนึ่ง กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการที่เรียกวา อาคาริยะวินัย ขอปฏิบัติเครื่อง
ฝกกายวาจาใจของคฤหัสถ ก็เปนขอปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาดวย กุศลกรรมบถ
นั้นจัดตามทวารเปน ๓ คือ กายกรรม ๑ วจีกรรม ๑ มโนกรรม ๑ กายกรรม ๓
อยางคือ เวนจากฆาสัตว ๑ เวนจากลักทรัพย ๑ เวนจากประพฤติผิดในกาม ๑
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๓

วจีกรรม ๔ อยางคือ เวนจากกลาวคําเท็จ กลาวแตคาํ แทจริง ๑ เวนจากกลาวคํา
สอเสียดยุยงผูอื่นใหแตกราวกัน กลาวแตคําที่ชักนําผูอื่นใหพรอมเพรียงดวยกัน ๑
เวนจากกลาวคําหยาบ กลาวแตคําไพเราะ ๑ เวนจากกลาวคําเพอเจอ กลาวแตคํา
ไพเราะ ๑ มโนกรรม ๓ อยางคือ ไมเพงคิดอยากไดของผูอื่น ดวยจิตโลภจะเอาเปลา
ไมคิดที่จะแลกเปลี่ยนซื้อหาใหม ๑ ไมพยาบาทคิดผูกเวร แชงสัตวที่ตนเคืองแคนให
ฉิบหายลมตาย มีจติ เมตตากรุณา คิดจะใหหมูสัตว ที่เปนเพื่อนเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันใหพนจากทุกขมีสุขถวนหนา ๑ มีความเห็นชอบถูกตามครรลองครองธรรมที่
แทจริง เปนตนวา เห็นวาทานที่บุคคลบริจาคแลว ศีลที่บุคคลรักษาดีแลว ภาวนาที่
บุคคลหมั่นอบรมดีแลว มีผลอานิสงสและเห็นวาความปฏิบัตบิ ํารุงบิดามารดาเปน
ความดีความชอบ ๑ ขอปฏิบัติ ๑๐ ประการนี้ ชื่อวากุศลกรรมบถ เพราะเปนทางที่
จะใหผูปฏิบัติดําเนินถึงสุขในปจจุบันและภายหนา
สาธุชนผูรักษาอุโบสถ มากําหนดบรรจุเวลาใหเต็มพรอมดวยนานาวิธีกุศล
คือฟงเทศนาบาง สนทนาธรรมสากัจฉาบาง สวดมนตบาง ภาวนาบาง ตามแนวที่
ไดแนะนํามา เชื่อวาทําวันคืนของตนใหมีคามากมาย สมกับที่หลีกเลนเฟนหาสันติ
สุขในทางธรรม และสมกับที่ตองลงทุนสละละเคหสถาน ยอมเสียเวลาการงานทาง
โลก ไมขาดทุนเสียเวลาเปลา
อุโบสถ ๓ อยาง
ผูรักษาอุโบสถนั้น ถึงแมอุโบสถมีองค ๘ เทากัน ตางคนก็ตางตั้งวิรัต
เจตนาสมาทานเหมือนกัน แตอาจไดรับผลยิ่งหยอนกวากันดวย สามารถแหงอาการ
รักษาปฏิบัติยิ่งหยอนตางกันดวยเหตุนั้น ทานจึงจัดอุโบสถไว ๓ ประเภทคือ นิคัณฐ
อุโบสถ ๑ โคปาลอุโบสถ ๑ อริยอุโบสถ ๑ ดังจะอธิบายตอไปนี้
๑.นิคัณฐอุโบสถ นี้หมายถึง อุโบสถของคนภายนอกพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มีลัทธินิยม ตั้งวิรัตเจตนาโดยมีเขตจํากัด คืองดเวนไมประพฤติลวงสิกขาบทเฉพาะ
ในบุคคลบางพวก บางหมู บางทิศ บางทาง เชนสมาทานศีลแลว ไมฆาสัตว ไมลัก
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๔

ทรัพย เปนตน ของคนหมูโนนและทิศโนน แตของคนหมูนี้อยูทิศนี้ไมงดเวน หรืองด
เวนเฉพาะที่เปนญาติมิตรและคนรักใครชอบใจ นอกนั้นไมงดเวน การงดเวนเชนนี้ก็
มีคุณอยู เพราะนับวายังดีกวาผูไมงดเวนเสียเลย แตเปนไปในทางที่แคบ เปนความ
ปฏิบัติที่เห็นแตตัวและพวกของตัว จึงนับวามีคุณนอยกวา อุโบสถอีกสองอยาง
๒. โคปาลอุโบสถ นี้เปนอุโบสถในพระพุทธศาสนา คืออุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการนั้นเอง แตอาการของผูรักษาปฏิบัติเหมือนอาการของ
คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงโคเพราะเห็นแกคาจาง ถึงจะเลี้ยงโคเปนอยางดี จนมีความชอบ
ก็มีสิทธิเพียงไดคาจางเปนสวนรางวัลเพิ่มเติม แตไมมีโอกาสไดมีสิทธิเปนเจาของ
แหงโคนม ไมมีสวนไดดื่มรสแหงนมโค ฉันใด อันผูรักษาอุโบสถนี้ก็เหมือนกัน เมื่อ
สมาทานอุโบสถแลวไมใฝใจในการบุญกุศล มีการฟงธรรมเทศนา เปนตนดังกลาว
แลว ที่ทําไดเปนอยางดีก็เพียงตนระวังรักษาองคอุโบสถไวไมใหขาด มุงแตใหไดรับ
ความนิยมสรรเสริญเปนเบื้องหนา ยังวันคืนใหลวงไปดวยการพูดดิรัจฉานกถา คือ
พูดถึงเรื่องบานเรือน สวน ไร นา บางก็นินทาลูก บางก็สรรเสริญหลาน พูดถึงการซื้อ
ขายแพง เปนตน ในที่สุดก็ไมมีโอกาสไดดื่มรสของศีลธรรม ไดประโยชนเพียงเก็บ
กาย วาจา ไมใหประพฤติทุจริตชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่ง กับรับความยกยองสรรเสริญวา
เปนคนเขาวัดจําศีลเทานั้น แตก็ยังจัดวาดีกวานิคัณฐอุโบสถ เพราะไมจํากัดเขตและ
บุคคล เปนทางใหเกิดผลกวางฉะนี้
๓. อริยอุโบสถ นี้จัดเปนอุโบสถชั้นเยี่ยม ชั้นประเสริฐ คือผูปฏิบัติตั้งอก
ตั้งใจรักษาดวยดี นอกจากคอยระวังกาย วาจา ไมใหประพฤติลวงองคศีลนั้นๆ แลว
ก็อุตสาหพยายามฟงธรรมเทศนาบํารุงสติปญญาเสริมศรัทธาปะสาทะ
พูดธรรม
สากัจฉาถายความรูเกา รับเอาความรูใหม สวดมนตบาํ รุงจิตใจใหผองใส และเจริญ
วิปสสนาภาวนาดังที่กลาวแลวและจะกลาวตอไป ทัง้ ตั้งใจละปลิโพธิกังวลในเรื่อง
และการงาน อันเปนขาศึกแกอุโบสถใหเด็ดขาด แมอุปสรรคเกิดขึ้น ก็ไมยอมสละละ
องคอุโบสถและทอดทิ้ง การกุศลที่ตนบําเพ็ญอยูในวันอุโบสถนั้น พึงเห็นตัวอยางดัง
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พระนางวิสาขามหาอุบาสิกาครั้งพุทธกาล ซึ่งปรากฏวา ในวันที่พระนางวิสาขาไป
รักษาอุโบสถและฟงธรรมอยูที่วัด เกิดมีพวกโจรลอบขุดอุโมงเขาไปภายในคฤหาสน
ของทาน เพื่อปลนทรัพย นางทาสีสาวใชไดเห็นเหตุการณนั้นแลว รีบไปรองเรียนให
พระนางวิสาขาทราบ พระนางวิสาขาแทนที่จะสะดุงเสียใจ กลับขับไลนางสาวใชนั้น
ใหกลับไปเสียถึง ๓ ครั้ง พรอมสั่งวา เมื่อมันตองการอะไร ก็จงขนเอาไปใหพอใจเถิด
และเธออยากลับมารบกวนฉันอีก ฉันจะฟงธรรมรักษาศีล ในทีส่ ุดปรากฏวาพวกโจร
เหลานั้น เพราะไดยินคําพระนางวิสาขากลาวกับสาวใช ก็เลยกลับใจดวยมีความ
เลื่อมใสในน้ําใจอันเด็ดเดี่ยวนั้น เลยไมเอาอะไรแมเพียงสิ่งเดียว ชวนกันกลับหมด
นี้นับวาเปนตัวอยางในอริยอุโบสถนี้
สาธุชนผูรักษาอุโบสถ พึงอุตสาหพยายามปฏิบัติรักษาอุโบสถของตนให
ละเอียดปราณีตขึ้นโดยลําดับ แมชั้นตนหากจะทําไดเพียงเปนโคปาลอุโบสถก็นับวา
ยังดีกวาไมรักษา ตอไปก็คอยอุตสาหพยายามใหดําเนินเขาชั้นอริยอุโบสถ ก็จักได
ดื่มรสอันเยือกเย็น อยูเปนสุขตลอดกาลนาน
อานิสงสแหงการรักษาอุโบสถ
อันผูรักษาอุโบสถศีลนั้น ยอมไดอานิสงสทั้งชาตินี้ชาติหนาโดยอนุรูปแก
ความปฏิบตั ิของตน ดังพระพุทธพจนที่ตรัสไวในตอนทายแหงอุโบสถสูตรวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบดวยองค ๘ ที่อริยสาวกเขาอาศัยอยูแลว เปนคุณมีผล
ใหญและอานิสงสใหญมีความรุงเรืองแผไพศาลมากดังนี้ จะยกคุณประโยชนแหงการ
รักษาอุโบสถมาชี้ใหเห็นพอเปนเครื่องบํารุงศรัทธาปสาทะดังตอไปนี้
๑.ตามธรรมดาคนเรา วันปกติยอมใชกายวาจาใจใหสาละวนหมกมุนอยูใน
การงานทางบานานาประการ การงานบางอยางก็สะดวกบางอยางก็ติดขัด ที่ติดขัดก็
เปนตนตอกอใหกายวาจาใจเศราหมอง เพราะตองการใหสิ่งนั้นสําเร็จผลดังประสงค
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เมื่อนานวัน นานเดือน นานป กาย วาจา ใจ ก็หมนหมองเปนมลทินขึ้นโดยลําดับ
จนถึงกับไมสามารถชําระลางใหสะอาดไดก็มี เมื่อสาธุชนถือโอกาสเขารักษาอุโบสถ
ศีล ก็นับวาเปนอุบายชําระมลทินนั้น เพราะไดปลดเปลื้องการงานทางบานออกจาก
กาย วาจา ใจ เปนการปลอยวางภาระของกาย วาจา ใจ ใหไดพักผอนเสียครั้งหนึ่ง
๒. การพักการงานทางบานแลวไปหาอุบายคบคุมกาย วาจา ใจ ใหอยูใน
กรอบศีลธรรมนับวาเปนอุบายใหคฤหัสถชนมีโอกาสไดชําระกาย วาจา ใจ ของตนเสีย
ครั้งหนึ่ง คือ ๖ วัน ๗ วันไดชําระกันครั้งหนึ่ง ถึงจะไมสะอาดจนผองก็เปนทางไมให
หมนหมองทวีขึ้นมาก การรักษาอุโบสถนั้น โดยความมุงหมายก็เพื่อเปนอุบายชําระ
กาย วาจา ใจ ดังกลาวมานี้อีกประการหนึ่ง
๓. วันปกติที่ไมรักษาอุโบสถ กาย วาจา ใจ ตองเปนทาสกรรมกรของตน
และคนอื่นสัตวอื่นอีกมากมาย บางครั้งตองเปนทาสของลูกๆ หลานๆ บางทีตองเปน
ทาสของวัวควายและเปดไก ตองยอมตนลงใหคนและสัตวเหลานี้ใชเกือบจะไมมีเวลา
แสนที่จะเหนื่อย แสนที่จะลําบาก แมจะไดคาจางคือทรัพยและความยินดีเปนคาแรง
ก็เพียงนิดหนอยและใหคุณชั่วเวลาเพียงชาติเดียว สวนวันรักษาอุโบสถนับวาเปน
โอกาสใหกับบุคคลพนจากความเปนทาสเชนนั้น แลวเขามอบกาย วาจา ใจ เปนทาส
ของพระรัตนตรัย ซึ่งนับวาเปนทาสที่มีเกียรติ และไดรับคาแรงงานอันมีเกียรติดวย
กลาวคือไดความบริสทุ ธิ์ผุดผองของกาย วาจา ใจ และความเยือกเย็นเปนสุขทั้งภพนี้
และภพหนาเปนคาแรงาน
๔. การเขารักษาอุโบสถนับวาเปนการเขาถือบวชของคฤหัสถเพราะเปน
อุบายเวนจากบาป และอบรมกาย วาจา ใจ ใหสุขเกิดรสหวาน ซึ่งเปนผลที่ตองการ
ทั้งทางคดีโลก คดีธรรม จริงอยางนั้น น้าํ ใจอัธยาศัย อันทําอบรมบมใหสุขแลว
ยอมเกิดรสหวาน คือนารัก นาเคารพ นาคบคาสมาคมดวยความสนิทสนม กาย
วาจา และใจ อันศีลอบรมบมใหสุขแลวยอมเกิดรสหวาน กลาวคือกิริยาทางกาย
หวาน ตานาดูนาชม คําพูดทางวาจาก็หวานหู ฟงไมรูเบื่อ
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๕. ตามที่กลาวมาแลว ๔ ประการนี้เปนอานิสงส จะพึงเห็นไดดวยตนเอง
ในชาตินี้ สวนอานิสงสในชาติหนานั้น แมถึงจะยังไมมีผูรับรองยืนยันเพราะทุกๆ คน
ยังไมตาย หรือเคยตายมาแลวก็เปนการเหลือวิสัย ที่จะจดจํานํามาเปนพยานได แต
ก็พอมีแนวทางที่จะคาดคะเนหรือสันนิษฐานลงดวยเหตุผลวา กาย วาจา ใจ ที่
บริสุทธิ์สะอาดดวยอํานาจศีลธรรมที่ไดปฏิบตั ิไวในชาตินี้นั้นและฯ จะเปนพืชพันธุ
เปนเครื่องรับประกันใหเกิดผลคูควรกันในชาติหนา สมดวยพระคาถาพุทธภาษิตวา
โยธมฺมจารี กาเยน วาจาย อุทเจตสา อิเทวนํ ปสงฺสนฺติ เปจฺจ
สคฺเค ปโมทติ
ผูใดประพฤติเปนธรรมดวยกาย วาจา และใจ ในชาตินี้ เขายอมไดรับการ
สรรเสริญ ครั้นละโลกนี้ไปเขายอมบันเทิงเบิกบานในโลกสวรรคดังนี้.
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