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บ ท คั ด ย่ อ

เอกสารสมัยกรุงธนบุรีเร่ือง  “พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัด
ปิศาจ”  ต้นฉบับเป็นเอกสารประเภทสมุดไทย  เนื้อหาภายในประกอบด้วย  1. 
พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  2. ต้นร่างเรื่องตั้งเจ้าพระยา
นครศรธีรรมราช 3. พระราชาธบิายเรือ่งลกัขณะบญุ สองเรือ่งหลงัเขยีนขึน้ใน พ.ศ. 
2319 ลักษณะเป็นเอกสารต้นร่างเนื่องจากใช้ตัวอักษรหวัดแกมบรรจง ส่วนพระ
ราชโองการประกาศเทพารกัษ์ให้กำาจดัปิศาจ ใช้รปูแบบอกัษรบรรจงของอาลกัษณ์
ในการบนัทกึ และไม่มกีารระบศุกัราช สนันษิฐานว่าเขยีนขึน้ใน พ.ศ. 2312 ซึง่เป็น
ปีท่ีเกดิวกิฤตขาดแคลนข้าวและหนรูะบาดทัว่กรงุธนบรุ ี เอกสารดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถงึพระราโชบายทางด้านศาสนาของสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ ีในการประกาศ
พระราชอำานาจและพระบารมีที่ทรงมีเหนือกว่าเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  โดย 
ทรงอ้างความเป็นเทพเจ้าสงูสดุในศาสนาพราหมณ์ คอืพระนารายณ์และพระอศิวร 
รวมทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าในการบังคับบัญชาให้เทพารักษ์ประจำากรุงธนบุรี
ช่วยกันกำาจัดปิศาจและช่วยปกป้องราษฎร  ส่วนพระราชาธิบายเรื่องลักขณะบุญ 
สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการศึกษาพระกรรมฐาน  จน
สามารถเรียบเรียงออกมาเป็นพระราชนิพนธ์ที่ใช้สั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ให้ปฏิบัติ
ตาม  จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการทำากรรมฐานท่ีปรากฏในพระราชาธิบาย  
มคีวามใกล้เคยีงกบัคมัภีร์พระวสุิทธมิรรค จงึสันนษิฐานว่าสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุี
อาจศึกษาพระกรรมฐานจากคัมภีร์ดังกล่าว  สอดคล้องกับหลักฐานทางพระราช
พงศาวดารที่ระบุว่าในสมัยกรุงธนบุรีมีการเชิญพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปสืบหาคัมภีร์
พระวิสุทธิมรรคจากแหล่งต่างๆ มาไว้เป็นแบบฉบับที่กรุงธนบุรี

ค�าส�าคัญ: เอกสารสมัยกรุงธนบุรี, สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, พุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี
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A b s t r a c t

The original Thai manuscript of a Thonburi document entitled 
“The Royal Command to City Spirits for Expelling Evils” is composed 
of 1. the royal command itself written in longhand without mentioning 
the year  it was published. 2.  the royal appointment of Chao Phraya 
Nakhon Sri Thammarat 3.  the king’s description of merit, which was 
written  in  1776  in  semi-scribal handwriting.  The first one, which has 
been assumed to have been written in 1769 or in the year of the rice 
deficiency crisis caused by an unprecedented rat plague, manifests King 
Taksin’s strategies on religious matters. The king declared that he had 
supreme power over any sacred spirits in the city by claiming that he 
himself had been reincarnated from Lord Shiva and Lord Vishnu, together 
with being a  living Buddha  to command  the city  spirits of Thonburi 
and to expel the evil spirits and to protect his people. In addition, King 
Taksin’s description of merit expresses his profound comprehension of 
karmathana meditation which he taught monks through this book. The 
study also reveals the relationship between the king’s description and a 
Pali text named “Visuddhi Marga”, which can be linked with the known 
history of an event where King Taksin sent numerous venerable monks 
to collect several versions of Visuddhi Marga to be kept in Thonburi.

Keywords: Thonburi Document, King Taksin, Buddhism in Thonburi period



120 120   

บทน�า
รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ถือว่าเป็นช่วงที่มีการฟื้นฟู

พระพุทธศาสนาภายหลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310  สมเด็จ
พระเจ้ากรงุธนบรุทีรงพยายามฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาให้กลบัมาคงเดมิอกีคร้ัง  
เช่น  การสืบหาพระเถระผู้ทรงความรู้กลับมาจำาพรรษาในกรุงธนบุรี  การ
เชิญพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชมายังกรุงธนบุรี  เพื่อเป็นต้นแบบใน
การสถาปนาพระไตรปิฎกฉบับใหม่  การชำาระพระสงฆ์ฝ่ายเหนือในชุมนุม
เจ้าพระฝางโดยวิธกีารดำานำา้พสิจูน์ และให้บวชพระสงฆ์ใหม่ทัง้หมด เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัทรงแสดงความเป็นประมุขแห่งพระสงฆ์ ทีท่รงพระราชอำานาจ
ในการปกครอง โดยการออกพระราชกำาหนดว่าด้วยศลีสกิขาบท (ดใูน ตรงใจ 
หตุางกรู, บรรณาธิการ 2561: 54-62) ตลอดจนแสดงพระบารมส่ีวนพระองค์
ในการบำาเพญ็พระกรรมฐาน การแสดงความเป็นโสดาบนัเหนอืคณะสงฆ์ ซ่ึง
ถอืว่าเป็นวธิกีารท่ีแตกต่างจากพระมหากษตัรย์ิสมยักรุงศรอียธุยาในรชักาล
ก่อนหน้า

เอกสารฉบับหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระราโชบายทางพระพุทธ
ศาสนาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคือเอกสารเรื่อง  “พระราชโองการ
ประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ”  ต้นฉบับเป็นสมุดไทย  เก็บรักษา
อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ  เน้ือหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเรื่อง  1. พระ

เอกสารสมัยกรุงธนบุรีเรื่อง “พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ” 
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ราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  2. ต้นร่างเรื่องตั้งเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช และ 3. พระราชาธบิายเรือ่งลักขณะบญุ ทัง้ 3 เรือ่งนีม้กีาร
ตพีมิพ์เผยแพร่แล้วในอดตี กล่าวคอื เร่ืองพระราชโองการประกาศเทพารกัษ์
ให้กำาจดัปิศาจ มกีารคดัลอกอ้างอิงเนือ้ความทัง้หมดมาไว้ในเรือ่งผีสางเทวดา 
ของพระยาอนมุานราชธน (2532: 58) และหนงัสือเร่ืองการเมอืงไทยในสมยั
พระเจ้ากรุงธนบรุขีอง นิธ ิเอยีวศรวีงศ์ (2550: 234-235) ส่วนต้นร่างเรือ่งตัง้
เจ้านครเป็นพระยาประเทศราช ยงัไม่มกีารตพีมิพ์เผยแพร่ เน่ืองจากเอกสาร
ฉบับเต็มคือกฎตั้งเจ้านครศรีธรรมราชได้มีการเผยแพร่แล้วในหนังสือชุด
ประชมุพงศาวดาร (ดใูน กรมศลิปากร 2545: 97-134) และพระราชาธบิาย
เรือ่งลกัขณะบญุ พิมพ์อยูใ่นหนังสอืเร่ืองสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช และ
บทบาทชาวจีนในสยาม ของ เสทื้อน ศุภโสภณ (2527: 73) 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาเป็นเพียงการนำาข้อความมาอ้างอิง 
ยังไม่มีการจัดทำาคำาอธิบายเน้ือหา  และศึกษาลักษณะเอกสารต้นฉบับ
โดยตรง  ผู้เขียนจึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับเอกสารชุดนี้ในด้านลักษณะ
เอกสาร  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอักษรและอักขรวิธีในเอกสาร  รวม
ทั้งสารัตถะในเอกสารโดยมุ่งเน้นเนื้อหาในส่วนพระราชโองการ  และพระ
ราชาธิบายเป็นหลัก  เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เชื่อมโยงกับ
การเมืองสมัยกรุงธนบุรีอย่างเห็นได้ชัด
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ลักษณะของเอกสาร
“พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ”  ปัจจุบันเก็บ

รกัษาอยู ่ณ กลุ่มหนงัสอืตวัเขียนและจารกึ สำานักหอสมดุแห่งชาติ ทะเบยีน
เลขที่ 16 หมวดจดหมายเหตุธนบุรี ตามประวัติระบุว่าเป็นเอกสารที่ได้มา
จากกรมเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  ต้นฉบบั
มีลักษณะเป็นสมุดไทยดำา เส้นรงค์ (เส้นดินสอ, หรดาล) เนื้อหาที่บันทึกไว้
ในสมุดไทยมีจำานวน 3 เรื่อง ได้แก่

1.  พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ เขียนด้วยเส้น
หรดาล อักษรบรรจง มีจำานวน 8 หน้า หน้าละ 3-4 บรรทัด เนื้อหากล่าว
ถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระบรมราชโองการให้พระเส้ือเมืองพระทรง
เมืองและเทวดาในแผ่นดินช่วยกันป้องกันปิศาจไม่ให้มารบกวนประชาชน 
ถ้าหากมิทำาตามพระราชโองการจะทรงขับไล่ออกจากขัณฑเสมา  

2.  ต้นร่างเร่ืองตั้งเจ้านครเป็นพระยาประเทศราช  บันทึกด้วย 
เส้นดินสอขาว  อักษรหวัดแกมบรรจง  มีจำานวน  3  หน้า  เนื้อหากล่าวถึง
การแต่งตั้งเจ้านครคนเก่า (เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) คือหลวงนาย
สิทธิ  ครั้งกรุงเก่า  ซึ่งตั้งตนเป็นเจ้าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2)  ขึ้นเป็น
เจ้าพระยานครศรีธรรมราชแทนเจ้านราสริุวงษ์ซ่ึงสิน้พระชนม์ใน พ.ศ. 2319 

3.  พระราชาธบิายเร่ืองลกัขณะบญุ  บนัทึกด้วยเส้นดินสอขาว อกัษร
หวัดแกมบรรจง มีจำานวน 5 หน้า หน้าละ 2-7 บรรทัด  เนื้อหามีลักษณะ
เป็นพระราชาธิบายในสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุทีีว่่าด้วยลักษณะของศีล บญุ 
และการรักษาศีล ในตอนท้ายทรงอธิบายเรื่องอานาปานสติ พร้อมกับวันที่
ที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 3 ขึ้น 4 คำ่า จุลศักราช 1138 ปี
วอกอัฐศก ตรงกับ พ.ศ. 2319



   123 123

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอักษร 
และอักขรวิธีในเอกสาร

1.  พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  ซึ่งบันทึกใน
หน้าต้นของสมุดไทย มีรูปแบบลายมือแบบบรรจง (ภาพที ่1) มลัีกษณะการ
เขียนที่เขียนเป็นระเบียบ สัดส่วนอักษรมีขนาดเท่าๆ  กัน  ในการเขียนเส้น
อกัษรมหีวั แยกพยญัชนะ สระออกจากกนัชดัเจน เป็นลายมอืของอาลักษณ์
สมัยกรุงธนบุรี  ซึ่งในเอกสารไม่ระบุชื่อผู้คัดลอกพระราชโองการ  อย่างไร
ก็ตาม  สมัยกรุงธนบุรีปรากฏชื่ออาลักษณ์ประจำาราชสำานักอยู่ในสมุดไทย
เรื่องรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรี 3 คน ได้แก่ นายเชด นายสัง และนายบุญ
จัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (กรมศิลปากร 2561: 10-16) 

สมุดไทยเล่ม 1 นายเชดอาลักษณ์เป็นผู้ชุบเส้นทอง 
สมุดไทยเล่ม 2 เลขที่ 530 นายสังอาลักษณ์เป็นผู้ชุบเส้นทอง
สมุดไทยเล่ม 3 เลขที่ 531 ไม่ปรากฏชื่ออาลักษณ์
สมุดไทยเล่ม 4 และเล่มท่ี 5 เลขที ่532 และ 533 นายบญุจันอาลกัษณ์

เป็นผู้ชุบเส้นทอง (สมุดไทยบทละครรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1 เก็บ
รักษา ณ  หอสมุดประจำารัฐแห่งกรุงเบอร์ลิน  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
ส่วนเล่ม 2-5 เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร)

หากนำารูปแบบตัวอักษรในพระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้
กำาจดัปิศาจมาเปรียบเทียบจะพบว่ามีลกัษณะการเขยีนใกล้เคยีงกบัลายมอื
ของอาลักษณ์บุญจันท่ีปรากฏในรามเกียรต์ิฉบับกรุงธนบุรีมากที่สุด  ดัง
เหตุผลต่อไปนี้

1.1 อักษรในลายมืออาลักษณ์เชดและอาลักษณ์สัง มีขนาดที่สูงและ
ผอมกว่าลายมืออาลักษณ์บุญจันและลายมือในพระราชโองการ เช่น อักษร 
ช ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ช
"" ""

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ฎ

ฏ

"

"

"

"

"

"

"

"

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ป+า

ฟ+า

ฝ+า

""

""

""

""

""

""
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1.2 อักษร ฎ และ ฏ  ในพระราชโองการ มีลักษณะการลากเส้นส่วน
หางตวัดมาโดยไม่มีการขมวด  สอดคล้องกับลายมือของอาลักษณ์บุญจัน 
ที่ไม่มีการขมวดเส้นส่วนหาง  ซึ่งมีความแตกต่างจากลายมือของอาลักษณ์
คนอื่นๆ ที่นิยมขมวดปลายเส้นอักษรอย่างชัดเจน 

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ช
"" ""

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ฎ

ฏ

"

"

"

"

"

"

"

"

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ป+า

ฟ+า

ฝ+า

""

""

""

""

""

""

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ช
"" ""

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ฎ

ฏ

"

"

"

"

"

"

"

"

อักษร อาลักษณ์เชด อาลักษณ์สัง อาลักษณ์บุญจัน ลายมือในพระราชโองการ

ป+า

ฟ+า

ฝ+า

""

""

""

""

""

""

1.3 พยัญชนะที่มีหาง เช่น ป ฟ ฝ  เมื่อประสมกับสระ -า พยัญชนะ
จะเขียนต่อเนื่องกับสระ แต่หางอักษรจะเปลี่ยนมาเขียนเป็นรูป   รูป
หางอักษรดังกล่าวในลายมือของอาลักษณ์เชดและอาลักษณ์สัง  มีการ
ขมวดเส้นที่ชัดเจนก่อนที่จะลากเส้นออกไป  ส่วนลายมืออาลักษณ์บุญจัน
ไม่นิยมขมวดเส้นที่จุดเร่ิมต้น    คล้ายคลึงกับการเขียนในพระราชโองการ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.4 การเขียนรูปสระ แ-  ในลายมืออาลักษณ์บุญจันมีการใช้รูปสระ 
แ- ที่เขียนเชื่อมในบางคำา เช่น !    !     !     !   

!     !     !    !   

 (ชายแครง) !    !     !     !   

!     !     !    !   

 (แกว่ง) 
ลักษณะการเขียนเช่นน้ีคล้ายคลึงกับท่ีปรากฏในพระราชโองการ  ในคำาว่า    
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!    !     !     !   

!     !     !    !   

(แก่) !    !     !     !   

!     !     !    !   

 (แล) 

2.  ลายมอืท่ีปรากฏในต้นร่างเร่ืองต้ังเจ้านครเป็นพระยาประเทศราช 
และพระราชาธบิายเรือ่งลกัขณะบญุ ไม่ระบชุือ่อาลักษณ์ผู้เขยีน เป็นลายมอื
หวัดแกมบรรจง  (ภาพท่ี  2)  มีลักษณะการเขียนอย่างลายมือหวัด  เช่น  มี
การตวัดหางอักษร หรือเขียนตัวอักษรเชื่อมต่อกัน ฯลฯ แต่ยังคงความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่างลายมือบรรจงไว้ 

3.  อักขรวิธีแบบลายมือหวัดแกมบรรจง  นิยมการเขียนพยัญชนะ 
2 ตัวเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “อักษรสังโยค” หรือ “อักษร
ควบอักษร”  คำาที่พบในเอกสารฉบับที่นำามาศึกษาได้แก่ 

!    !     !     !   

!     !     !    !   (พระ)  !    !     !     !   

!     !     !    !   (ป ัญญา)
!    !     !     !   

!     !     !    !   
(ฎีกา)  ส ่วนในลายมือแบบบรรจงในพระบรม

ราชโองการพบว่ามีการใช้อักขรวิธีแบบอักษรสังโยคในคำาว่า 

!    !     !     !   

!     !     !    !    (พระ) 
เพียงคำาเดียว 

พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้ก�าจัดปิศาจ 
พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  ถือเป็นพระ

ราชโองการที่มีความแปลกและโดดเด่น  เนื่องจากเป็นพระราชโองการที่
มิได้ประกาศใช้กับประชาชนทั่วไป  หากแต่ประกาศใช้กับเทวดาและส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอำานาจเหนือธรรมชาติ  ประเด็นที่จะนำามาศึกษาวิเคราะห ์
ได้แก่  ช่วงระยะเวลาและสาเหตุที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงประกาศ
พระราชโองการ  และสถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีที่ปรากฏในพระราชโองการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ช่วงระยะเวลาและสาเหตุที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี
ทรงประกาศพระราชโองการ  

จากลกัษณะการบนัทกึของเอกสารต้นฉบบัทีไ่ด้กล่าวไปก่อนหน้านัน้ 
จะสงัเกตได้ว่าเนือ้หาในส่วนหน้าปลาย คอื พระราชาธบิายเรือ่งลักขณะบุญ 
เป็นเพียงเรื่องเดียวที่มีศักราชลงท้ายคือ จุลศักราช 1138 ปีวอกอัฐศก ตรง
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กบั พ.ศ. 2319 และเร่ืองของการแต่งตัง้เจ้านครคนเก่าให้กลับไปครองเมอืง
นครศรธีรรมราชแม้ไม่มีศกัราชระบ ุแต่เม่ือตรวจสอบกบัพระราชพงศาวดาร
แล้ว พบว่าเหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้เมือ่ พ.ศ. 2319 ส่วนพระราชโองการประกาศ
เทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจไม่มีการระบุศักราชไว้แต่อย่างใด 

อย่างไรกต็าม เนือ้หาทัง้ 3 เรือ่งในสมดุไทยมลีกัษณะการบนัทกึทีแ่ตก
ต่างกนั กล่าวคอืพระราชโองการประกาศให้เทพารักษ์ให้กำาจดัปิศาจบันทกึ
อยูใ่นหน้าต้น บนัทึกด้วยลายมอืบรรจงแบบอาลกัษณ์ ส่วนอกี 2 เรือ่ง บนัทกึ
อยูใ่นหน้าปลาย บนัทกึด้วยลายมอืหวดัแกมบรรจง จงึมลัีกษณะเป็นต้นร่าง 
และน่าจะบนัทกึขึน้ในภายหลงั ดงัน้ันปีท่ีสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุปีระกาศ
พระราชโองการจึงควรพิจารณาใหม่อีกครั้ง

เนือ้หาของพระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจดัปิศาจ กล่าวถงึ
ความวุน่วายว่าเกดิจากภูตผปิีศาจท่ีมาทำาร้ายประชาชนจนล้มตาย ซึง่เทวดา
อารกัษ์ไม่ยอมช่วยดแูล ดงัความว่า “...ผโีป่งผป่ีาปิศาจราชทตูท�าร้ายอบุตัแิก่
ไพร่ฟ้าประชากรข้าทลูละอองฯ ผูไ้ปมากจิราชการถงึแก่ชวีติเป็นอนัมาก ฝ่าย
พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ภูมเทวดา อารักษเทวดา พฤกษเทวดา อากาศ
เทวดา ก็ละเมินเสียไม่ก�าจัดปิศาจราชทูตอาสัจอาธรรมออกไปนอกขอบ
ขนัธเสมา...” สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุจีงึมพีระราชโองการให้พระเสือ้เมอืง
พระทรงเมือง  ช่วยกันกำาจัด “ปิศาจราชทูตอาสัจอาธรรม”  ออกไปให้พ้น 
ขอบขัณฑเสมา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกรุงธนบุรีครั้งนั้นจึงน่าเป็น
เหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายในพระราชอาณาจกัร เมือ่พจิารณาจาก
พระราชพงศาวดารฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจิม) พบว่าในช่วง พ.ศ. 2311-2312 
กรงุธนบรุเีกดิทพุภิกขภยัขาดแคลนเสบยีงอาหาร อนัเนือ่งมาจากภยัสงคราม
คราวเสยีกรงุศรอียธุยาคร้ังท่ี 2 รวมท้ังการเพาะปลกูข้าวประสบปัญหาอย่าง
หนกั ดงัทีพ่ระราชพงศาวดารระบวุ่า “...จลุศกัราช 1130 ปีชวดสมัฤทธศิก ทอด
พระเนตรเหน็อัฎฐกิเรวฬะคนทัง้ปวงอนัถงึพบิตัชีิพ ตายด้วยทพุภิกขะ โจระ  
โรคะ สมุกองอยูด่จุหนึง่ว่าภเูขา แลเหน็ประชาชนซึง่ล�าบากอดอยากอาหาร
มรีปูร่างดจุหนึง่เปรตปีศาจพึงเกลยีด...” (กรมศลิปากร 2542: 486) และใน



   127 127

ปีเดียวกันนี้ผลผลิตข้าวยังไม่พอเพียงแก่ราษฎร  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
จึงให้บรรดาขุนนางทำานาปรังเพื่อเพิ่มผลผลิต  ต่อมาใน  พ.ศ. 2312  เกิด
วิกฤตครั้งใหญ่ของกรุงธนบุรีคือเหตุการณ์หนูระบาดทำาลายข้าว  ดังที่พระ
ราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่า “...ครั้น ณ เดือน 5 หนูคะนองกินข้าวในยุ้งฉาง
และลักทรัพย์สิ่งของทั้งปวงเสีย จึงมีรับสั่งให้ข้าทูลละอองฯ และราษฎรดัก
หนมูาส่งแก่กรมพระนครบาล หนูสงบหายไป...” (กรมศิลปากร 2542: 490) 
ความรุนแรงของหนูที่ระบาดในครั้งนั้นน่าจะมีเป็นจำานวนมาก และลุกลาม
เข้าไปถงึในพระราชวงั ดงัทีก่รมหลวงนรนิทรเทวทีรงบนัทกึถงึหนทูีเ่ข้าไปกดั
พระวสิตูรในพระราชวงักรงุธนบรุไีว้ว่า “...วบัิติหนกัูดพระวสูิตร รบัส่ังให้ชติ
ภบูาล ชาญภูเบศร์ ฝรัง่คนโปรดท่ังคู ่ให้เข้ามาไล่จบัหนใูต้ทีเ่สวยในทีด้่วย...” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560: 84) ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2560: 84) ทรงพระราชวิจารณ์ถึงเหตุการณ์นี้
ไว้ว่าถือเป็นเรื่องอุบาทว์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรุงธนบุรี

นอกจากหลักฐานฝ่ายไทยที่บันทึกไว้แล้ว หลักฐานต่างประเทศ เช่น 
ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม  และประวัติศาสตร์ไทยสมัย 
กรุงศรีอยุธยา ของ ฟรองซัวส์ อองรี ตุรแปง (2560: 223) บันทึกเหตุการณ์
ในครั้งนั้นไว้ว่า 

พ.ศ. 2312 พระองค์ได้ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ต่อประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ ความแห้งแล้งก่อให้เกิด
ความอดอยากขาดแคลนอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติ
อย่างหนึ่งที่เกิดในภาวะสงคราม การงานหยุดชะงักลงชั่วคราวและ
พวกชาวนาก็สามารถท�านาได้เพียงเล็กน้อย

หนูตัวท�าลายได้รุมสวาปามข้าวอย่างตะกรุมตะกรามในทันที
ที่รวงข้าวสุก เมล็ดข้าวที่ถูกกัดกินได้ร่วงลงดิน พวกมันไม่สามารถ
จะแสวงหา “พืชกินหัว” ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของเห็ดโคนหรือ 
หาหัวมันที่มีขนาดพอให้คนคนหนึ่งกินได้พออิ่ม แมลงฝูงใหญ่พากัน
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มารมุตอมซากศพจนท�าให้อากาศมืดคร้ึมและท�าให้คนทีย่งัมชีวีติอยู่
ต้องท�าสงครามต่อสู้กับแมลงเหล่านี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงสันนิษฐานว่าพระราชโองการประกาศ
เทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  น่าจะประกาศราว  พ.ศ. 2312  เพื่อประกาศให้
เทวดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจำากรงุธนบรุช่ีวยกนัปราบปรามความวบัิตใินครัง้
นี้ นอกจากนี้ในทางคติความเชื่อของไทยถือว่าหนูเป็นสัตว์ไม่ดี  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่หากหนรูะบาดเข้ามารกุลำา้ทำาความเสยีหายโดยไม่กลัวมนษุย์ ถอืว่า
เป็น “อุบาทว์” อย่างหนึ่งแก่บ้านเมือง ดังที่ตำาราอาธิไท้โพธิบาทระบุไว้ว่า 
“หนึ่งหนูมิได้กลัวเกรง แล่นเลี้ยวคน้เครง แลร้องจจิกรอมตน”  (ประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน  2554:  788)  ซึ่งถือเป็นอุบาทว์พระเพลิงตามความ
เชื่อ  ดังความว่า  “อุบาทว์เท่านี้พระเพลิง  ผู้เรืองฤทธิเริง  อำานาจสำาแดงให้
เหน เกิดแก่ผู้ใดอย่าเอย็น ใจสอยความเขญ จะถึงอย่าได้เบกษา” (ประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน 2554: 788) พระราชโองการฉบับนี้จึงน่าจะเขียนขึ้น
เพื่อใช้ในการประกาศพระราชพิธีอย่างใดอย่างหน่ึงที่จัดทำาขึ้นเพื่อขับไล่
ความวิบัติอันเกิดจากหนูซ่ึงเทียบได้กับผีหรือสิ่งช่ัวร้าย  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผล
ทางจิตใจแก่ประชาชนนั่นเอง

2. สถานะพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี
ที่ปรากฏในพระราชโองการ 

ข้อความตอนต้นของพระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัด
ปิศาจ  มีการระบุว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระนารายณ์แบ่งภาค 
ลงมา ดังนี้ “...๏ ด้วยพระนารายณ์แบ่งภาคจากเกษียรสมุทร มีภุชงค์เปน 
อาสน์ มีสมาธิเป็นอาทิ มีจัตุปารศีลเป็นองค์ ทรงธาตุทั้งสี่เป็นอาวุธ มีศีล
ห้าเป็นปริโยสาน คือองค์พระอิศวรประสิทธิประสาทการแผ่นดิน เทพยเจ้า
ประชุมเชิญลงมาอุบัติอุปัทวอาสัจอาธรรม...” 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานะของพระมหากษัตริย์ที่เปรียบ
เสมือนเทวราชาในฐานะพระนารายณ์ท่ีอวตารลงมาปราบยุคเข็ญ  และยัง
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สะท้อนความเป็น  “พุทธราชา”  ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่างเด่น
ชัด  นับแต่การระบุว่าทรงเพียบพร้อมไปด้วยสมาธิ  และทรงมีคุณสมบัติ 
ที่ประกอบไปด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่

1.   “...จัตุปารศีลเป็นองค์...”  จัตุปารศีล  หมายถึง  ปาริสุทธศีล  4 
คือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล  จัดอยู่ในศีลประเภทจารีตศีล  ซ่ึง
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำาหรับพระภิกษุสงฆ์ มี 4 ประการคือ 1. ปาฏิ
โมกขสังวรศีล คือ ความสำารวมในพระปาฏิโมกข์  เว้นจากข้อห้าม ทำาตาม
ข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย  2. อินทรียสังวรศีล คือ
ความสำารวมอนิทรีย์ ระวงัไม่ให้บาปอกศุลธรรมครอบงำาเมือ่รบัรูอ้ารมณ์ด้วย
อินทรีย์ทั้ง 6  3. อาชีวปาริสุทธิศีล คือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิต
โดยทางที่ชอบ  และ 4. ปัจจัยสันนิสิตศีล คือศีลที่เกี่ยวกับการรับและการ
บริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) 2551: 240)

2.   “...ทรงธาตุทั้งสี่เป็นอาวุธ...” ธาตุทั้งสี่ คือ ธาตุ 4 ได้แก่ 1. ปฐวี
ธาตุ (ธาตุดิน) 2. อาโปธาตุ (ธาตุนำ้า) 3. เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และ 4. วาโย
ธาตุ  (ธาตุลม)  ในทางพระพุทธศาสนาสัมพันธ์กับกรรมฐานที่พิจารณาธาตุ
เป็นอารมณ์ เรยีกว่า จตธุาตวุตัถาน เป็นการพจิารณาร่างกายว่าโดยแท้จรงิ
แล้วประกอบไปด้วย ดิน นำ้า ไฟ ลม ประชุมกันอยู่ มิใช่ตัวตนของเราที่แท้
จริง  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2551: 153)

3.   “...ศีลห้าเป็นปริโยสาน...” หมายถึง เบญจศีล 5 ข้อ ได้แก่ เว้น
จากทำาลายชวีติ เว้นจากถือเอาของท่ีเขามิได้ให้ เว้นจากประพฤติผิดในกาม
เว้นจากพูดเท็จ และเว้นจากของมึนเมา 

การอ้างหลักธรรมปาริสุทธศีล  4  และศีล  5  ย่อมแสดงว่าพระองค์
ประกอบไปด้วยศลี ท้ังศลีท่ีเป็นข้อปฏิบตัขิองพระภกิษสุงฆ์และศลี 5 ทีเ่ป็น
ศีลพื้นฐานสำาหรับฆราวาส และยังตรงตามหลักทศพิธราชธรรมในข้อ 2 คือ 
“สลีำ” ตลอดจนสะท้อนให้เหน็ถึงการยอพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบุรี
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อย่างสงูสดุอกีด้วย เน่ืองจากคมัภีร์วสุิทธิมรรคกล่าวถึงอานสิงส์ของศลีไว้ว่า 
เกียรติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมฟุ้งขจรไป  และศีล 
ยังเป็นบันไดไปสู่สวรรค์หรือนิพพาน  อีกทั้งยังกล่าวว่าศีลงามกว่าเครื่อง 
ประดับใดๆ  ทั้งปวง  ดังข้อความที่ว่า  “...พระราชาทั้งหลายผู้ทรงประดับ
แล้วด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณ ีไม่งามเหมอืนนักพรตทัง้หลายผูป้ระดบัด้วย
เครื่องประดับคือศีล...” (พระพุทธโฆสเถระ 2546: 13-15)

ข้อความต่อมาในพระราชโองการระบวุ่าสมเด็จพระเจ้ากรงุธนบรุทีรง
เปรียบเสมือนพระอิศวรที่มา “...ประสิทธิประสาทการแผ่นดิน...” ซึ่ง “...
เทพยเจ้าประชุมเชิญลงมาอุบัติอุปัทวอาสัจอาธรรม...”  และในตอนท้าย
กล่าวว่าหากเทวดาอารักษ์ไม่ตั้งใจทำาหน้าท่ีในการดูแลบ้านเมือง  สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีจะทรงใช้พระเวทมนตร์แห่งพระอิศวรสังหารเสีย  ดัง
ความที่ว่า  “...ประการหน่ึงจะฆ่าเสียด้วยพระเวทพระมนตร์ของพระสยม 
ภวูญาณ ให้ถงึแก่ชวิีตตามโองการพระอศิวรเป็นเจ้า...” การอ้างสถานะพระ
มหากษัตริย์ในฐานะเทพเจ้าสูงสุดคือพระอิศวร  ซ่ึงมีหน้าที่ปราบปรามยุค
เข็ญของโลก  จึงสอดคล้องกับพระราชภารกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ในการปราบปรามข้าศึกและฟื้นฟูราชอาณาจักร ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง
คือ  การระบุสถานะของพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งพระนารายณ์  พระอิศวร 
และพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏในพระราชโองการ เป็นคติที่สืบเนื่องมาจากครั้ง
กรงุศรอียธุยาทีถ่อืว่าพระมหากษตัริย์เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์รวมทัง้
พระพทุธเจ้า ดงัเช่นในเรือ่งยวนพ่ายโคลงดัน้ทีย่อพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรม
ไตรโลกนาถว่าทรงเป็นเทพเจ้า 11 พระองค์ทีอ่วตารลงมาปราบยคุเขญ็และ
มีสถานภาพเป็นดั่งพระสรรเพชญ์คือพระพุทธเจ้า (ลิลิตยวนพ่าย 2517: 2) 
สถานะของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุ ีจงึเหนอืกว่าเทพารักษ์หรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ประจำาเมือง  การแสดงออกในพระราชโองการจึงไม่มีการอ้อนวอนขอพร 
แต่อย่างใด หากใช้ความเป็นเทพเจ้าสงูสดุบงัคบับัญชาเทพารกัษ์ทัง้ปวง ซึง่
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550: 232-235) วิเคราะห์ไว้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ทรงแสดง  “อาณาบารมีส่วนพระองค์”  ในการปราบปรามเหล่าเทพารักษ ์
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เพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนและแสดงพระราชอำานาจกับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอีก
ทางหนึ่ง

การยอพระเกียรติในลักษณะดังกล่าว  ยังปรากฏให้เห็นในวรรณคดี
สมัยธนบุรีอีก 2 เรื่อง คือ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ของ นาย
สวน  มหาดเล็ก  ที่กล่าวสรรเสริญไว้ว่าทรงประกอบด้วยพระฤทธิ์  พระสต ิ
และมีสมาธิ  อีกท้ังเป็นพระนารายณ์ท่ีแบ่งภาคเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าที่
บำาเพ็ญโพธิญาณ ดังนี้

 ๏ บุญพระภูวนารถเกล้า  จักรวาล

ทรงฤทธิ์เดโชญาณ   เชี่ยวพ้น

พระสติวิทยาญาณ   ขยันยอด ชนแฮ

ทรงสมาธิล้น    แหล่งหล้าฤๅเสมอ ฯ

 ๏ เสมอองค์หริรักษ์เรื้อง  รงค์รุท

ลล่วงพาหนะครุฑ   สู่หล้า

ฤๅจรจากเกษียรสมุทร   มาทวีป นี้แฮ

เนื้อหน่อพุทธพงศ์กล้า   ก่อสร้างโพธิญาณ ฯ

(กรมศิลปากร 2539: 277)

ส่วนวรรณคดอีกีเรือ่งหนึง่คอื นริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจนี หรอื
นริาศกวางตุง้ ยงัได้นำาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในความเปรียบเป็น
เครื่องทรงพระมหากษัตริย์ เพื่อสื่อสารว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็น
กษัตริย์ผู้ประพฤติธรรม ดังคำาประพันธ์ที่ว่า

เอาพระไตรลักษณ์ทรงเป็นมงกุฎ ก็งามสุดยอดฟ้าสุธาสวรรค์

เอาพระศีลสุจริตในกิจธรรม์  เป็นสุวรรณเนาวรัตน์สังวาล

เอาพระวิมุติธรรม์เป็นคันฉัตร  เอาพระสัจเป็นระไบไพศาล

ล้วนเครื่องศีลวัตรอันชัชวาล  พระอุเบกขาญาณเป็นธารกร

เอาพระไวปัญญาเป็นอาวุธ  ตัดวิมุติสงสัยแล้วสั่งสอน

สว่างแจ้งกว่าแสงทินกร  สถาวรทั่วโลกแลงาม

(กรมศิลปากร 2539: 382)
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ต้นร่างเรื่องตั้งเจ้านครเป็นพระยาประเทศราช
ต้นร่างเร่ืองตั้งเจ้านครเป็นพระยาประเทศราช  มีเนื้อความกล่าวถึง

การแต่งตั้งเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ขึ้นเป็นเจ้าประเทศราช เดิมเจ้านคร 
ผู้นี้เป็นหลวงนายสิทธิ ปลัดเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยา
เสียแก่ข้าศึกจึงตั้งตัวเป็นเจ้า  ต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกกองทัพ
ไปปราบชุมนุมเจ้านครเมื่อ  พ.ศ. 2312  ได้นำาตัวเจ้านครมารับราชการ
ที่กรุงธนบุรี  และตั้งให้พระเจ้าหลานเธอ  เจ้านราสุริยวงศ์  ครองเมือง
นครศรีธรรมราช จนกระทั่งเมื่อเจ้านราสุริวงษ์สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี  จึงโปรดเกล้าฯ  ให้เจ้านคร  (หนู)  เป็นพระเจ้านครศรีธรรมราช 
เมื่อ พ.ศ. 2519  (กรมศิลปากร 2542: 492-493, 521)  โดยมีฐานะเป็นเจ้า
ประเทศราชของกรงุธนบรีุ ดงัปรากฏหลกัฐานในต้นร่างฉบบันี ้และเนือ่งจาก
ต้นร่างเรือ่งตัง้เจ้านครมีข้อความไม่มากนัก อกีท้ังเน้ือความพระราชโองการ
แต่งตัง้ฉบบัเตม็ได้มกีารตพิีมพ์เผยแพร่แล้วในหนงัสอืชดุประชมุพงศาวดาร 
ผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้

1.  ในต้นฉบับมีการเว้นที่สำาหรับพระนามที่จะคิดขึ้นในภายหลัง 
ดังข้อความที่ว่า  “...พระนามช่ือ เป็นพระยาประเทศราชรับราชการผ่าน 
แผ่นดนิเมืองนครศรีธรรมราชเหมอืนอย่างกรงุก�าพชูาธบิดี...” แสดงให้เหน็
ชัดว่าเอกสารเป็นต้นร่าง  สำาหรับพระนามเต็มปรากฏในสำาเนากฎเร่ืองต้ัง
พระเจ้านครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรีคือ “พระเจ้าขัตติยราชนิคมสมมุติ
มไหสวรรย์ เจ้านครศรีธรรมราช” (กรมศิลปากร 2545: 111)

2.  สาเหตุสำาคัญที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
พระเจ้านครศรีธรรมราช ในต้นร่างระบุไว้ว่า

เมื่อพิจารณาดูพระนครศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึกแล้ว ฝ่าย
กรมการพลเมืองๆ นคร หาที่พึ่งไม่ ยกปลัดเมืองขึ้นผ่านแผ่นดิน
เป็นเจ้าพิภพ ก็ได้พึ่งพาอาศัยสัประยุทธ์ชิงชัย ชนะแขกข้าศึก ถ้า
หาไม่ขัณฑเสมาจะส�่าทรามเป็นไป ความชอบมีอยู่กับแผ่นดิน ฝ่าย
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ศักดิ์กฤษฎานุภาพคงขัตติยะราชผู้หนึ่ง บัดนี้ธิดาก็ได้ราชโอรส ฝ่าย
พระยานครก็ได้ไปตามเสด็จฯ ช่วยท�าการยุทธชิงชัยเขมรพม่าข้าศึก

(พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  
จ.ศ. 1138 เลขที่ 16)

จากข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่า  เจ้านครศรีธรรมราช  (หนู)  เคย
รวบรวมหัวเมืองภาคใต้ร่วมกันต่อสู้กับแขกมลายู ในช่วงหลังเสียกรุงครั้งที่ 
2 ถือว่ามีความชอบต่อแผ่นดินที่ช่วยรักษาหัวเมืองทางภาคใต้เอาไว้ ตลอด
จนเจ้านคร  (หนู)  ได้ตามเสด็จไปในการศึกสงครามอีกหลายครั้ง  ประเด็น
หนึ่งที่น่าสนใจในต้นร่างคือ ธิดาของเจ้านคร (หนู) ได้มีพระราชโอรสจึงนับ
เป็นความดคีวามชอบอย่างหน่ึง ซึง่ธดิาของเจ้านคร (หน)ู คอื กรมบรจิาภกัดี
ศรีสุดารักษ์  (เจ้าจอมมารดาฉิม)  พระสนมเอกในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี
ส่วนพระโอรสที่กล่าวถึงคือ สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์ (ภายหลังถูกลดพระ
ยศเป็น พระพงศ์นรินทร์)  ขณะนั้นมีพระชันษาได้ขวบเศษ พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชวจิารณ์ไว้ว่าสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ ี
มีพระราชประสงค์ให้เจ้าฟ้าทัศพงศ์ ผู้เป็นพระราชโอรสของพระองค์ และ
เป็นหลานตาของเจ้านคร  (หนู)  ได้ครองเมืองนครศรีธรรมราชในภายหน้า 
จึงทรงตั้งเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองประเทศราช  (กรมศิลปากร 
2545: 83) 

อย่างไรก็ตาม  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  ได้ลดบรรดาศักด์ิพระเจ้านครศรีธรรมราชลงเหลือเพียงยศ
เจ้าพระยานคร และต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำาแหน่ง ให้เข้ามารับ
ราชการในกรงุเทพฯ เมือ่ พ.ศ. 2327 และตัง้เจ้าพดั ซึง่เป็นบตุรเขยเจ้านคร
เป็นเจ้าพระยานครศรธีรรมราช ปกครองเมอืงสืบต่อมา (เจ้าพระยาทพิากร
วงศ์ 2526: 55)

พระราชาธิบายเรื่องลักขณะบุญ 
พระราชาธิบายเร่ืองลักขณะบุญ  เป็นพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้า
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กรุงธนบุรีที่ทรงเรียบเรียงเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 3 ขึ้น 4 คำ่า จุลศักราช 1138 
ปีวอกอัฐศก (พ.ศ. 2319) เนื้อหากล่าวถึงหลักธรรมและวิธีเจริญกรรมฐาน 
แสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยทางกรรมฐานของพระองค์  ซึ่งพระ
ราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวว่า หลังจากงาน
พระศพสมเด็จกรมพระเทพามาตย์ พระราชชนนี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
เสด็จพระราชดำาเนนิไปบำาเพญ็พระกรรมฐาน ณ พระอโุบสถวดับางยีเ่รือ (วดั
อมรินทราราม) เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 8 คำ่า จุลศักราช 1138 (กรม
ศิลปากร  2542:  521)  ดังนั้นเรื่องลักขณะบุญจึงเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรง
แต่งขึ้นหลังจากเสด็จไปบำาเพ็ญพระกรรมฐานแล้วเป็นระยะเวลา 2 เดือน

หลกัธรรมในพระราชาธบิายเรือ่งลกัขณะบญุเป็นข้อหลกัธรรมทีเ่น้น
ไปในด้านศีล และวิธีเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานสำาหรับพระภิกษุ สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงกล่าวถึงลกัษณะของบญุว่าเริม่จากการตระหนกัถงึภยั
ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวมทัง้มคีวามรูส้กึเกลยีด อาย หน่าย และกลัว
ต่อบาป แต่ต้องรู้จักกำาจัดโลภะ  โทสะ  โมหะ ราคะ  เพื่อรักษาสิกขาบทไว้
มัน่คง แล้วทรงอธิบายถึงลกัษณะของการรกัษาศลี 3 ประเภท และลักษณะ
บุญมีองค์ 3 ประการ ดังความว่า 

อันลักขณะจะรักษาศีลมีองค์ 3 จ�าพวก จ�าพวกหนึ่งเป็น
บุญ สองจ�าพวกเป็นบาปๆ รักษาศีลจ�าพวกหนึ่ง ดั่งโครู้กินแต่หญ้า 
หาปานาติปาตมิได้เป็นอาทิ  มีมุทุเป็นที่สุด  จ�าพวกหนึ่งมิได้ดัดใจ 
ให้เป็นบุญ  มีอาบัติอันน้อยอันใหญ่เป็นต้น มีจัตุปาราชิกเป็นที่สุด 
สองจ�าพวกนี้ตายไปสู่อบายภูมิ 

ซึ่งลักขณะเป็นบุญมีองค์ 3 ประการ ประการหนึ่งได้บุญไป
ในอดีต ในอนาคต ในปัจจุบัน ประการหนึ่งได้แต่บุญแต่อนาคต แต่
ปัจจบุนั ประการหน่ึงได้บญุแต่อนาคต อนัซึง่ได้บญุแต่อนาคตนัน้ ตน
รกัษาศลีมไิด้เอ้ือเฟ้ือปัจจบุนัขัดสน ตายไปได้แต่อนาคต ซึง่ตนรกัษา
สกิขาบทเป็นกลางหาไว้ยศอย่างให้โลกท้ังปวงไม่ แต่โลกวสิยัศรทัธา
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ท�าบุญด้วย ได้สมบัติในปัจจุบัน ตายไปได้กุศลในอนาคต แลซึ่งตน
รักษาศีลไว้ยศอย่างเป็นอันดี โลกทั้งปวงศรัทธาได้สมบัติในปัจจุบัน 
ตายไปได้อนาคต ซึ่งอย่างตนท�าไว้นั้นก็ตามส่งไปในอดีตภายหลัง 

(พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  
จ.ศ. 1138 เลขที่ 16)

ลกัษณะการรกัษาศลี 3 ประการในพระราชนิพนธ์ ตรงกบัหลกัอโุบสถ 
3 ในพระสูตรอุโปสถสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต ซึ่งเป็น
พระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสสอนแก่นางวสิาขา อโุบสถ 3 ประกอบไปด้วย 1. 
โคปาลกอุโบสถ คือการรักษาศีลด้วยความโลภ ที่คิดแต่จะหาของกินต่างๆ 
ในแต่ละวัน  เหมือนกับคนเลี้ยงโคที่คิดหาแหล่งอาหารให้โคในแต่ละวัน  2. 
นิคัณฐอุโบสถ คือการรักษาศีลแบบพวกนิครนถ์  เช่น ตั้งใจว่าจะไม่ทำาร้าย
สัตว์ที่อยู่ในระยะไกลในแต่ละทิศเป็นระยะร้อยโยชน์  แต่ฆ่าสัตว์ที่อยู่ใกล ้
หรือการรักษาศีลโดยฉีกเสื้อผ้าออกทุกชิ้น  ประกาศตัดขาดจากญาติพี่น้อง
ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องต่อกัน  ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ถือศีลยังรู้จักญาติ
พี่น้องอยู่ การถือศีลแบบนี้ถือว่าเป็นมุสาวาท 3. อริยอุโบสถ คือการรักษา
ศลีให้จติใจผ่องแผ้วด้วยความพยายาม เป็นการรกัษาศลีของพระอรยิสาวก 
ศีลทั้ง 3 นี้ พระพุทธองค์ตรัสว่าศีลแบบโคปาลกอุโบสถและนิคัณฐอุโบสถ
มีอานิสงส์ไม่มาก  และไม่รุ่งเรือง  (สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ผู้
รวบรวม 2549: 316-318) ตรงกับเนื้อความในพระราชนิพนธ์ระบุว่ามีการ
รักษาศีลสองจำาพวกท่ีเป็นบาป  คือพวกท่ีเหมือนโคกินหญ้า  และพวกที่ไม่
น้อมนำาจิตใจ (ดัดใจ) ให้เป็นบุญ

ส่วนลักษณะบุญ 3 ประการ สันนิษฐานว่าตรงกับหลักธรรมในข้อศีล 
3 ระดบัในคมัภร์ีวสิทุธมิรรค ได้แก่ หนีศลี มชัฌิมศีล และปณตีศีล (พระพุทธ
โฆสเถระ ม.ป.ป.: 57-58) เนื่องจากเนื้อหาในพระราชนิพนธ์กล่าวถึงผลบุญ
อันเกิดจากการรักษาศีล 3 รูปแบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.    “...อันซึ่งได้บุญแต่อนาคตนั้น ตนรักษาศีลมิได้เอื้อเฟื้อปัจจุบัน
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ขดัสน ตายไปได้แต่อนาคต...” น่าจะตรงกบั หนีศลี ซ่ึงเป็นศลีทีบ่คุคลรกัษา
ด้วยความเพียรและปัญญาอนัตำา่ช้า เพราะปรารถนาให้มยีศ หมายว่าจะยก
เป็นข้ออ้างข่มผู้อื่นว่าตนมีศีล  ศีลระดับน้ีมีประโยชน์เพียงทำาให้ได้สมบัติ 
ในภพนี้เท่านั้น 

2.   “...รักษาสิกขาบทเป็นกลางหาไว้ยศอย่างให้โลกทั้งปวงไม่ แต่
โลกวิสัยศรัทธาท�าบุญด้วย ได้สมบัติในปัจจุบัน ตายไปได้กุศลในอนาคต...” 
ตรงกบั มัชฌมิศลี คอืศลีระดบักลาง เป็นศลีท่ีบคุคลรกัษาเพือ่จะให้เป็นบญุ 
ศลีระดบักลางมอีานสิงส์นำาให้ผูรั้กษาศลีเป็นสาวก และพระปัจเจกพทุธเจ้า  

3.   “...แลซึ่งตนรักษาศีลไว้ยศอย่างเป็นอันดี โลกทั้งปวงศรัทธาได้
สมบัติในปัจจุบัน ตายไปได้อนาคต ซึ่งอย่างตนท�าไว้นั้นก็ตามส่งไปในอดีต
ภายหลงั...” ตรงกบั ปณตีศลี เป็นศลีในขัน้สงู เพราะมจีดุหมายสูงสุดในการ
ละบาป  ประโยชน์ของศีลข้ันสูงคือสามารถยังสัตว์โลกให้พ้นจากสังสารวัฏ
ได้ถือเป็นประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาในส่วนต่อมา  ทรงกล่าวถึงองค์  4  ประการของการรักษา
สิกขาบท คือ รักษาศีล จำาศีล ครองศีล และสำารวมศีล ถ้าหากผู้ใดปรารถนา
จะรักษาสิกขาบท เพื่อจะให้ได้บุญและฤทธิ์ให้เรียนพระกรรมฐาน 40 ซึ่งมี
อานาปานสติเป็นหลักใหญ่ที่สุด  ดังเนื้อความที่ว่า “...ถ้าบุทคลผู้ใดรักษา
สิกขาบทได้เป็นแท้ อุสส่าห์ส�ารวมเพื่อจะให้บุญยิ่ง กอปรไปด้วยฤทธิ์ ก็ให้
พึงเรียนพระกรรมฐาน 40 มีพระอานาปากรรมฐานเป็นพญา ให้ดูเอาพิธี 
ซึ่งมีอยู่ในหอหลวงนั้นเถิด...”  คำาว่า กรรมฐาน หมายถึง ที่ตั้งแห่งการงาน 
ในที่นี้หมายถึงการงานทางจิต กรรมฐาน 40 ที่ทรงอ้างไว้ในพระราชนิพนธ์ 
คือการเจริญกรรมฐาน 40 วิธี ซึ่งขึ้นอยู่ตามจริตอัธยาศัยผู้เจริญกรรมฐาน 
แต่กรรมฐานท่ีมอีานสิงส์มากซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้คอื “อานาปาน
สติ” เป็นการตั้งสติกำาหนดลมหายใจ คือให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจ (วศิน อินท
สระ 2557: 132)  สอดคล้องกับเนื้อความในพระราชนิพนธ์ที่ระบุว่า “พระ
อานาปากรรมฐานเป็นพญา” เนือ่งจากพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและปฏิบติั
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อยู่เสมอ เป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์มาปฏิบัติ ต่างจากกรรมฐาน
ประเภทกสิณ  (วัตถุอันจูงใจให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน  เช่น  ดิน  นำ้า  ไฟ)  หรืออสุภะ 
(การพิจารณาซากศพ)  ท่ีต้องจัดหาอุปกรณ์  อีกทั้งการเจริญอานาปานสติ
ยังเป็นพื้นฐานที่ทำาให้ได้ฌานในขั้นสูงสุดระดับที่  5  คือปัญจมฌานอีกด้วย 
(ทองสุข ทองกระจ่าง ม.ป.ป.: 69)

สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบรุ ีทรงกล่าวถึงการเจริญอานาปานสติทีจ่ะส่ง
ผลต่อความละเอียดของลมหายใจในแต่ละขั้นไว้ว่า

ประการซึง่ภาคภูมพิระกรรมฐานนัน้ เป็นอปัปมาโณหารูท้ีจ่ะ
ประมาณไม่ เกลือกเจ้ากูกุลบุตรส�ารวจเป็นอันดี เกิดน�้าจิตกลางพัด
อสัสาสะ ปัสสาสะ เดนิเป็นสขุมุ อตสิขุมุ อนจิจลาสุขมุ ฝ่ายเจ้ากผูู้นัน้
ไม่รูก้จ็ะฆ่าอสัสาสะ ปัสสาสะนัน้เสยี กจ็ะเสียทไีป ให้ประคองไว้ตาม
อัสสาสะ ปัสสาสะ  นั้นขึ้นไปเถิด เป็นภาคภูมิพระกรรมฐานอยู่แล้ว 
อันลักขณะวาโยสุขุมเดินเข้า เดินออก แรงตรง แต่เท่าว่าพาหาซ้าย
ขวาเศียรคางกายมิได้ไหว อันซึ่งลมอติสุขุมเดิน แน่นิ่งน้อยดีขึ้นกว่า
นัน้แล ซึง่ลมอนจิลาสขุมุเดนิ แน่แน่วละเอยีดสดุตาโลกทัง้ปวงๆ เรยีก
ว่านสิสวาต แลซึง่วาโยดัง่นีม้แีก่โยคาวจรเจ้าพระองค์ใด พระองค์นัน้
มีบุญให้ไต่ตามอัสสาสะ ปัสสาสะ ขึ้นไป ก็จะพบอุคหะ พบปฏิภาค 
ปฐมฌาน ตราบเท่าปัญจมฌานเป็นที่สุด

(พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ  
จ.ศ. 1138 เลขที่ 16)

การกำาหนดรู้ลมหายใจที่กล่าวถึงในพระราชนิพนธ์  ตามหลักอานา
ปานสติระบุว่าเมื่อใจและกายยังไม่สงบ  ลมหายใจจะหยาบ  แต่หากเมื่อ
สงบลงแล้วลมหายใจจะเริ่มละเอียดขึ้น  โดยมีอยู่  3 ระดับ คือ ขั้นแรกคือ 
สุขุม  คือลมหายใจที่ละเอียดที่เกิดจากการระลึกถึงลมหายใจเข้าออก  ขั้น
ต่อมาคือ อติสุขุม คือลมหายใจที่เกิดจากการเพียรภาวนาต่อจากขั้นแรก มี
ความละเอียดกว่าลมหายใจในระดับสุขุม และขั้นสุดท้ายคือ อนิจจลาสุขุม 
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(หรอื อนจิจาตสิขุมุ) เป็นลมหายใจท่ีละเอยีดสดุ ถ้าหากเจรญิภาวนามากขึน้ 
ลมหายใจจะมีความละเอียดราวกับไม่มีลมหายใจเรียกว่า “นิสสวาต” และ
เมื่อเพียรภาวนาต่อจะพบนิมิต  คือ  เครื่องหมายสำาหรับให้จิตกำาหนดใน
การเจริญกรรมฐาน  ในขั้นอุคคหนิมิต  (นิมิตที่เกิดขึ้นทางตา)  และปฏิภาค
นิมิต  (นิมิตที่เกิดขึ้นทางใจ)  ซึ่งเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตแล้วก็จะส่งผลดีต่อ
การทำาสมาธิซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการบำาเพ็ญภาวนาจนกระทั่งได้ฌาน
ต่อไป  เนื้อความในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในตอนนี้ 
มีความคล้ายคลึงกับเนื้อหาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคในตอนที่ว่าด้วยการเจริญ
อานาปานสติ ดังนี้

เมือ่พระโยคาพจรมีสตปัิญญาระลกึพจิารณาซึง่ลมหายใจออก
เข้ายาวก็ดี ระบายออกเข้าสั้นก็ดี โดยอาการฉะนี้ สุขุโม ลมนั้นก็จะ
เป็นลมสุขุมละเอียด เมื่อลมเป็นลมสุขุมละเอียดแล้ว ก็จะบังเกิด
ความปรารถนารักใคร่ในการอันเพียรภาวนาต่อไป สุขุมตร� ลมนั้น
ละเอียดเข้ากว่าแต่ก่อน ชื่อว่า อติสุขุม แต่นั้นก็พึงเพียรพิจารณาลม
อติสุขุมจ�าเริญพระกรรมฐานสืบไป ปาโมชฺช� อุปฺปชฺชติ อันว่าตรุณ
ปีติก็บังเกิดอ่อนๆ ด้วยภาวนาจิต เม่ือพระโยคาพจรจ�าเริญภาวนา
จิต แลได้ปราโมทย์ปีติอ่อนๆ ดังนี้ แล้วลมนั้นก็จะยิ่งละเอียดกว่า
เก่า ลมอันปรากฏในขณะนั้น ก็ได้ชื่อว่าอนิจจาติสุขุมบังเกิดแก่พระ
โยคาพจร ครั้นเพียรพิจารณาต่อไปด้วยอาการดังนั้น อันว่าอุคคห
นิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด

(พระพุทธโฆสเถระ ม.ป.ป.: 411)

ด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่าแหล่งข้อมูลในการศึกษาพระกรรมฐาน
ของสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุมีท่ีีมาจากคมัภีร์พระวสิทุธมิรรค ซึง่เป็นคมัภร์ี
ที่แพร่หลายมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ดังเห็นได้จากในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ปรากฏชื่อคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคว่าเป็น  1  ในราย
ชื่อคัมภีร์ที่พระราชทานไปยังลังกา  (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 
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2553:  188)  และในสมัยธนบุรีปรากฏหลักฐานว่ามีการนิมนต์พระเทพกวี
ไปเมืองกมัพชูา และพระพรหมมนุไีปนครศรธีรรมราช (กรมศิลปากร 2539: 
524) เพือ่เชญิคมัภร์ีพระวสิทุธิมรรคมาตรวจสอบชำาระใหม่ทีก่รุงธนบรุ ีจาก
ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมิได้ทรงศึกษาพระ 
กรรมฐานในเชิงปฏิบัติเพียงอย่างเดียว หากแต่ทรงศึกษาค้นคว้าและเรียบ
เรียงขั้นตอนปฏิบัติมาพระราชทานสอนพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตาม และในตอน
ท้ายของพระราชนิพนธ์น้ีกล่าวว่าหากพระภิกษุที่ยังศึกษาไม่เข้าใจในราย
ละเอียด ให้ไปอ่านตำารากรรมฐานอกีฉบบัหนึง่ในหอหลวง* พระราชาธบิาย
ฉบับนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงศึกษาค้นคว้าพระ 
กรรมฐานอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน  จนสามารถเรียบเรียงออกมาเป็นพระ
ราชนิพนธ์ใช้สำาหรับสั่งสอนพระสงฆ์ได้  ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุสำาคัญมาจาก
ความพยายามในการปกครองและควบคมุสถาบนัสงฆ์ทีวุ่่นวายหลังจากเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี  2  และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือในช่วงปลายรัชกาล 
ฐานอำานาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีความเส่ือมลงอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากบรรดาขุนนางคนสนิทที่พระองค์ส่งไปปกครองตามหัวเมืองเหนือ
ถึงแก่กรรม และหลังจากศึกอะแซหวุ่นกี้ พ.ศ. 2318 มีการกวาดต้อนผู้คน
ลงมาจากหัวเมืองเหนือ  ทำาให้เป็นการเพิ่มกำาลังคนให้แก่ขุนนางส่วนกลาง 
ดังเช่น  เจ้าพระยาจักรี  (ทองด้วง)  แทนกลุ่มขุนนางคนสนิทของพระองค ์ 
ดังนั้นการสนพระราชหฤทัยในเรื่องกรรมฐานจึงเป็นการเสริมอำานาจบารมี
ส่วนพระองค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา จนเป็นเหตุให้หลัก
ฐานยคุหลงักล่าวหาพระองค์ว่ามีพระสตวิปิลาสในทางทีฝั่กใฝ่กรรมฐานมาก
จนเกนิไป ซึง่ถอืว่าผดิจากแบบแผนความประพฤติของพระมหากษัตริย์สมยั
อยุธยา (นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2550: 378-381) 

* สันนิษฐานว่าตำาราในหอหลวงท่ีอ้างถึงคือสมุดข่อยตำาราพระกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี ที่เก็บรักษาไว้ ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวิหาร (วัดเงิน) ซึ่ง ไพโรจน์ โพธิไทร ได้ถ่ายถอด
คำาอ่านเฉพาะอักษรไทย ภาษาไทย ไว้ในศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม 2528) (ดูใน 
ไพโรจน์ โพธิไทร 2555: 303-326)



140 140   

บทสรุป
เอกสารสมัยธนบุรีเรื่องพระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัด

ปิศาจ  สะท้อนให้เห็นถึงพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในด้าน
ศาสนาที่มีความเด่นชัดมากที่สุด (ยกเว้นต้นร่างเรื่องตั้งเจ้านครเป็นพระยา
ประเทศราช ซึง่เป็นเรือ่งการจดัการปกครองหัวเมอืงประเทศราช) นบัต้ังแต่
การประกาศสถานะของพระองค์ในพระราชโองการที่ระบุว่าทรงเป็นพระ
นารายณ์ พระอิศวร และพระพุทธเจ้า ที่มีอำานาจในการบังคับสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ  ดังเช่น  พระเสื้อเมือง  พระทรงเมือง  และเทพยดาต่างๆ  ตลอด
จนทรงปฏิบัติกรรมฐาน และทรงเรียบเรียงหลักการปฏิบัติออกมาเป็นพระ
ราชาธิบายเรื่องลักขณะบุญเพื่อสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์  อาจกล่าวได้ว่าพระ
ราชาธิบายเร่ืองนี ้คอืหลกัฐานชิน้หน่ึงท่ีแสดงให้เหน็ถึงความพยายามในการ
สร้างภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในช่วงปลายรัชกาล โดยทรง
เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและจริงจัง  ต่างจากกษัตริย์
สมัยกรุงศรีอยุธยา  และแสดงให้เห็นถึงการสร้างบุญบารมีเฉพาะพระองค์
ที่เหนือกว่าฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรอย่างแท้จริง    

ภาคผนวก ค�าปริวรรตและค�าอ่าน
หน้าต้น: พระราชโองการให้เทพารักษ์ก�าจัดปิศาจ

หน้า/บรรทัด ค�าปริวรรต

1/1 ๏ ด้วยพระนารายณแบ่งภาคยจากกระเศิยรสมุท มีพุช

1/2 ชงคเปนอาศน มีสมาธเปนอาทิ มีจัตุปารศีลเปนองค ทรง

1/3 ธาตุท้งงสี่เปนอาวุทธ มีศีลห้าเปนปริโยสาน คือองคพระ

2/1 อิศวรปรสิทธิปรสารทการแผ่นดิน เทพยเจ้าประชุม

2/2 เชิญลงมาอุบัดอุปัทวอาสัจอาธรรม บัดนีแจ้งลงมาว่า

2/3 ผีโป่งผีป่าปิศาจราชทูตทำาร้ายอุบัตแก่ไพร่ฟ้าประชากร

3/1 ข้าทูลอองฯ ผู้ไปมากิจราชการถึงแก่ชีวิตรเปนอันมาก

3/2 ฝ่ายพระเสิ้อเมิองพระทรงเมิอง ภูมเทวดา อารักษเท

3/3 วดา พฤกษเทวดา อากาศเทวดา ก็ละเมินเสียไม่กำา
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หน้า/บรรทัด ค�าปริวรรต

4/1 จัดปิศาจราชทูตอาสัจอาธรรมออกไปนอกขอบขันธเสมา

4/2 ครั้นจให้ลงโทษยังหมีได้มีกฎหมายขึ้นไปให้ยกไว้ แต่

4/3 นี้สืบไปเมิ่อหน้าให้พระเสิ้อเมิองพระทรงเมิอง ภูมเทวดา

5/1 อารักษเทวดา พฤกษเทวดา อากาศเทวดา อุบัดปิศาจอา

5/2 สัจอาธรรมออกไปนอกขอบขันธเสมา อย่าให้จุลาจล

5/3 ข้าทูลอองฯ ไพร่ฟ้าประชากรแต่สักอัน ถ้าแลพระเสิ้อ

6/1 เมิองพระทรงเมิอง ภูมเทวดา อารักษเทวดา พฤกษเทวะ

6/2 ดา อากาศเทวดา หมีเปนใจช่วยการแผ่นดิน คบผี

6/3 พาลทำาร้ายแก่ข้าทูลอองฯ สมณพราหมณาไพร่ฟ้าประชากร

7/1 ใส้ กจให้ลงโทษขับเสิยจากราชนิเวศ ออกไปอยู่นอก

7/2 ขอบขันธเสมา ปรการหนึ่งจฆ่าเสิยด้วยพระเวทพระมนตร

7/3 ของพระสยมภูวญาณ ให้ถึงแก่ชีวิตรตามโองการพระ

8/1 อิศวรเปนเจ้า แลให้พระเสิ้อเมิองพระทรงเมิอง พระภูมิ

8/2 อารักษเทวดา พฤกษเทวดา อากาศเทวดา จงเปนใจอะ

8/3 ภิบาลรักษาข้าทูลอองฯ ผู้รั้งกรมการสมณพราหมณอะนาปร

8/4 ชาราษฎร จึ่งจได้อยู่ราชถานบ้านเมิองเปนศุขตามรับสัง ๛

ค�าอ่าน
(1/1) ๏ ด้วยพระนารายณ์แบ่งภาคจากเกษยีรสมทุร มภี ุ(1/2) ชงค์เปน 

อาสน์ มีสมาธิเป็นอาทิ มีจัตุปารศีล* เป็นองค์ ทรง  (1/3)  ธาตุทั้งสี*่*  เป็น
อาวุธ มีศีลห้าเป็นปริโยสาน คือองค์พระ (2/1) อิศวรประสิทธิประสาทการ
แผ่นดิน  เทพยเจ้าประชุม  (2/2)  เชิญลงมาอุบัติอุปัทวอาสัจอาธรรม บัดนี้
แจ้งลงมาว่า  (2/3) ผีโป่งผีป่าปิศาจราชทูตทำาร้ายอุบัติแก่ไพร่ฟ้าประชากร 
(3/1)  ข้าทูลละอองฯ  ผู้ไปมากิจราชการถึงแก่ชีวิตเป็นอันมาก  (3/2)  ฝ่าย

* ปาริสุทธิศีล 4 คือ ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล มี 4 ประการ คือ  ปาฏิโมกขสังวรศีล (ความ
สำารวมในพระปาฏิโมกข์) อินทรียสังวรศีล (ความสำารวมอินทรีย์) อาชีวปาริสุทธิศีล (ความบริสุทธิ์
แห่งอาชีวะ) และปัจจัยสันนิสิตศีล (ศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย 4)
** ธาตุ 4 คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุนำ้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และวาโยธาตุ (ธาตุลม)
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พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ภูมิเทวดา อารักษเท (3/3) วดา พฤกษเทวดา 
อากาศเทวดา กล็ะเมินเสยีไม่กำา (4/1) จดัปิศาจราชทูตอาสจัอาธรรมออกไป
นอกขอบขณัฑเสมา (4/2) คร้ันจะให้ลงโทษยงัมิได้มีกฎหมายข้ึนไปให้ยกไว้  
แต่ (4/3) นีส้บืไปเมือ่หน้าให้พระเสือ้เมอืงพระทรงเมอืง ภมูเิทวดา (5/1) อา
รกัษเทวดา พฤกษเทวดา อากาศเทวดา อบุตัปิิศาจอา (5/2) สัจอาธรรมออก
ไปนอกขอบขณัฑเสมา อย่าให้จลุาจล (5/3) ข้าทูลละอองฯ ไพร่ฟ้าประชากร
แต่สักอัน ถ้าแลพระเสื้อ (6/1) เมืองพระทรงเมือง ภูมิเทวดา อารักษเทวดา 
พฤกษเทว (6/2) ดา อากาศเทวดา มเิป็นใจช่วยการแผ่นดิน คบผี (6/3) พาล
ทำาร้ายแก่ข้าทลูละอองฯ สมณพราหมณาไพร่ฟ้าประชากร (7/1) ไซร้ กจ็ะให้
ลงโทษขับเสียจากราชนิเวศ ออกไปอยู่นอก (7/2) ขอบขัณฑเสมา ประการ
หนึ่งจะฆ่าเสียด้วยพระเวทพระมนตร์ (7/3) ของพระสยมภูวญาณ ให้ถึงแก่
ชีวิตตามโองการพระ (8/1) อิศวรเป็นเจ้า แลให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง 
พระภูมิ (8/2) อารักษเทวดา พฤกษเทวดา อากาศเทวดา จงเป็นใจอ (8/3) 
ภิบาลรักษาข้าทูลละอองฯ ผู้รั้งกรมการสมณพราหมณ์อาณาประ (8/4) ชา
ราษฎร จึ่งจะได้อยู่ราชฐานบ้านเมืองเป็นสุขตามรับสั่ง ๛

หน้าปลาย: 1. ต้นร่างเรื่องตั้งเจ้านครเป็นพระยาประเทศราช
หน้า/บรรทัด ค�าปริวรรต

1/1 ๏ ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนิอเก้ลาฯ สั่งว่า ถ้าพระนครศรีอยุธยาหา

1/2 เสิยแก่ข้าศิกไม่ ฝ่ายเมืองนคอรศรีธรรมราช อุบัติจะเลี้ยงมิได้ เมิอพิจรนา

1/3 ดูพระนครศรีอยุธยาเสิยแก่พม่าข้าศึกแล้ว ฝายกรมการพลเมิองๆ นคอร

1/4 หาที่พึ่งไม่ ยกบหลัดเมืองขึ้นผ่านแผ่นดินเปนเจ้าพิภพ กได้พึ่งภาอาไศร

1/5 สัปรยุศชิงไชย ชนะแขกข้าศึก ถ้าหาไม่ขันทเสมาจะสำ่าสามเปนไป ความ

2/1 ชอบมีอยู่กับแผ่นดิน ฝ่ายศักดิ์กฤษดานุภาพคงขัติยราชผู้หนึ่ง บัดนี้ทิดากได้

2/2 ราชโอรศ ฝ่ายพญานคอรก็ได้ไปตามเสด็จฯ ช่วยทำาการยุศชิงไชยเขมนพม่าข้า-

2/3 ศึก ครั้นจเอาไว้ไหบังคับพลช่วยการแผ่นดินพระนครศรีอยุทธยา เป็นฝาเป็นตัว
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หน้า/บรรทัด ค�าปริวรรต

2/4 อยู่เสรจสิ้น ประการหนึ่ง กมีทาสกรมการแต่ ๒๐ ๓๐ หาต้องการที่อยู่ไม่ ฝ่ายเจ้านรา

2/5 สูริวงษสู่สวรรณคาไลย ควรให้ไปบำารุงโยธาข้าทหาร ทำาการยุศสัประยุศชิงไชย

2/6 ล้างพม่าข้าศึก ประการหนึ่ง ควรให้สืบสาวซ่องสุมสิบสองกำานัล บำารุงฝ่าย

3/1 หน้าฝ่ายในย ให้สับด้วยอับภิรุมราทยานราชาโภคจงเป็นเกริยดิยศทรง

3/2 พระนามชื่อ เป็นพระยาปรเทศราชรับราชการผ่านแผ่นดินเมิองนคอร

3/3 ศรีธรรมราชเหมือนอย่างกรุงกำาพูชาธิบดี ๛

ค�าอ่าน
(1/1)  ๏  ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้าฯ  สั่งว่า  ถ้าพระนคร 

ศรีอยุธยาหา (1/2) เสียแก่ข้าศึกไม่ ฝ่ายเมืองนครศรีธรรมราช อุบัติจะเลี้ยง
มไิด้ เมือ่พจิารณา (1/3) ดพูระนครศรอียธุยาเสียแก่พม่าข้าศึกแล้ว ฝ่ายกรม
การพลเมืองๆ  นคร  (1/4)  หาท่ีพ่ึงไม่  ยกปลัดเมือง* ขึ้นผ่านแผ่นดินเป็น 
เจ้าพิภพ ก็ได้พึ่งพาอาศัย (1/5) สัประยุทธ์ชิงชัย ชนะแขกข้าศึก ถ้าหาไม่
ขัณฑเสมาจะสำ่าทรามเป็นไป  ความ  (2/1)  ชอบมีอยู่กับแผ่นดิน  ฝ่ายศักดิ์
กฤษฎานุภาพคงขัตติยะราชผู้หนึ่ง  บัดนี้ธิดา**  ก็ได้  (2/2)  ราชโอรส  ฝ่าย
พระยานครก็ได้ไปตามเสด็จฯ ช่วยทำาการยุทธชิงชัยเขมรพม่าข้า (2/3) ศึก 
ครั้นจะเอาไว้ให้บังคับพลช่วยการแผ่นดินพระนครศรีอยุธยา  เป็นฝาเป็น
ตัว (2/4) อยู่เสร็จสิ้น ประการหนึ่ง ก็มีทาสกรมการแต่ 20-30 หาต้องการ 
ทีอ่ยูไ่ม่ ฝ่ายเจ้านรา (2/5) สริุวงษ์สูส่วรรคาลยั ควรให้ไปบำารงุโยธาข้าทหาร 
ทำาการยุทธ์สัประยุทธ์ชิงชัย (2/6) ล้างพม่าข้าศึก ประการหนึ่ง ควรให้สืบ

* คือหลวงนายสิทธิครั้งกรุงเก่า  นามเดิมหนู  เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกจึงตั้งตัวเป็นเจ้า
นครศรีธรรมราช ต่อมา พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จไปปราบชุมนุมเจ้านครจึงโปรด
เกล้าฯ ให้นำาตัวมารับราชการที่กรุงธนบุรี และตั้งเจ้านราสุริวงษ์ครองเมืองแทน
** ธิดาเจา้นครมนีามวา่ ฉมิ เมือ่ครัง้บดิาเปน็เจ้านครเรียกวา่ทูลกระหมอ่มฟ้าหญงิใหญ ่ตอ่มาถวาย
ตัวรับราชการเป็นพระสนมเอกของพระเจ้ากรุงธนบุรี  สถาปนาเป็นกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์  มี
พระโอรส-ธิดา  4  พระองค์  คือ  สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์  (ภายหลังถูกลดพระยศเป็น พระพงศ์
นรินทร์) สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศไภย (ภายหลังถูกลดพระยศเป็น พระอินทรอภัย) สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
นเรนทรราชกมุาร (ภายหลงัถกูลดพระยศเปน็ พระนเรนทรราชา) และสมเดจ็เจา้ฟ้าหญิงปัญจปาป ี 
(ภายหลังถูกลดพระยศ และได้เป็นชายาในเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ต้นราชสกุลอิศรางกูร) 
(ธำารงศักดิ์ อายุวัฒนะ 2544: 404)
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สาวซ่องสุมสิบสองกำานัล บำารุงฝ่าย (3/1) หน้าฝ่ายใน ให้สรรพด้วยอภิรุม
ราชยานราชาโภคจงเป็นเกียรติยศทรง  (3/2)  พระนามชื่อ_____*  เป็น
พระยาประเทศราชรับราชการผ่านแผ่นดินเมืองนคร  (3/3)  ศรีธรรมราช
เหมือนอย่างกรุงกัมพูชาธิบดี ๛

หน้าปลาย: 2. พระราชาธิบายเรื่องลักขณะบุญ
หน้า/บรรทัด ค�าปริวรรต

4/1 ๏ ขอพิษฎารลักขณซึงจเปนบุญนั้น ต่อบุทคลผู้ใดเหนไภยในอดิตอนาคตปัจจุบัน เกลิยด อาย 
หนาย กลา บาป นำาจิต

4/2 บุทคลผู้นั้นเปนบุญเข้าภาคภูมสิกขาบท ถึงเท่าดั่งนั้นกดี ถ้าไม่บำาบัดโลพ โทษ ราค โมห ให้
เปนปลาย ที่ไหน

4/3 สิกขาบทจคุง ถึงจะบำาบัด โลพ โทษ โมห ราคะ เปนปลายอยู่แล้วกดี เมื่อแลไม่สำารวมกหน้า
ที่จฉิบหายเปนแท้

4/4 อันลักขณจบำาเพงสิกขาบท มีสำารวมเปนต้น อันซึงนำาจิตจเปนบุญขึ้นนั้นมี เกลิยด อาย หนา
ย กลัว บาป เปนเค้า

4/5 ซึ่งสิกขาบทจบริบูรรนั้นพึงปราศจาก โลพ โทษ โมห ราค เปนปลาย อันลักขณจรักษาศิลมีอง
คะ ๓ จำาพวก จำา

4/6 พวกหนึงเปนบุญ สองจำาพวกเปนบาปๆ รักษาศิลจำาพวกหนึ่ง ดั่งโครู้กินแต่ญ่าหาปานาติ

4/7 บาดมิได้เปนอาทิ มีมุทุเปนที่สุด จำาพวกหนึ่งมิได้ดัดใจให้เปนบุญ มีอาบัดอันน้อยอันไหญ

5/1 เปนต้น มีจัตุปาราชิกเปนที่สุด สองจำาพวกนี้ตายไปสู่อบายภูม ซึงลักขณเปนบุญมีองค ๓ ปร
การ

5/2 ปรการหนึ่งได้บุญไปใน อดีต อนาคต ปัจจุบัน ปรการหนึงได้บุญแต่ อนาคต ปัจจุบัน ปรการ
หนึงได้บุญแต่อนาคต อันซึง

5/3 ได้บุญแต่อนาคตนั้น ตนรักษาศีลมิได้เอิ้อเฟิ้อ ปัจจุบันขัดสน ตายไปได้แต่อนาคต ซึงตนรักษา

5/4 สิกขาบทเปนกลางหาไว้ยศหย่างให้โลกคทั้งปวงไม่ แต่โลกควิไสยสัทธาทำาบุญด้วยได้สมบัด
ดิใน

5/5 ปัจจุบัน ตายไปได้กุศลไนอนาคต แลซึ่งตนรักษาศีลไว้ยศหย่างเปนอันดี โลกคะทังปวงสัทธา
ได้

5/6 สมบัดดิไนปัจจุบัน ตายไปไดไนอนาคต ซึ่งหย่างตนทำาไว้นั้นกตามส่งไปไนอดิจภายหลัง อัน

5/7 ซึ่งจบำาเพงสิกขาบท มีองค ๔ ปรการ คือ รักษา จำา ครอง สำารวม ศีล แลซึ่งสำารวมศีลนั้น มี
ลักขณสำา

* ในสำาเนากฎเรื่องต้ังพระเจ้านครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรี  ระบุพระนามเต็มคือ  พระเจ้าขัตติย
ราชนิคมสมมุติมไหสวรรย์ เจ้านครศรีธรรมราช (กรมศิลปากร 2545: 111)
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หน้า/บรรทัด ค�าปริวรรต

6/1 รวม ๕ ๖ พึงพิจรณาศีลของอาตมาไว้ในหัศไทยวัดถุ อันซึ่งครองศีลนั้นมีสุภาวปรดับปรดา
ไจให้

6/2 พิจิตรคเจษฎา ถ้ามิกิจจไปไหเอาหย่างนาคราชลิลาศลิลา อันลักขณจำาศีลนั้นให้รู้ทุกอัก

6/3 ษร รฦเมิอไดใหได้เมือนั้นอย่าลืม ปรการซึ่งรักษาศีลนั้น ห้ามปรามอันไดบ้าง จงอุษาหอย่าให้

6/4 ขาดตกหาย ถ้าบุทคลผู้ไดรักษาสิกขาบทได้เปนแท้ อุษาหสำารวมเพิ่อจให้บุญยิ่งกอบไปด้วย

6/5 ฤทธ กให้พึงเรียนพระกำามฐาน ๔๐ มีพระอนาปากำามฐานเปนพญา ให้ดูเอาพิทธิซึงมีอยู่ไน

6/6 หอหลวงนั้นเถิด ปรการซึงภาคภูมพระกำามฐานนั้น เปนอับปรมาโนหารู้ทีจปรมาณไม เกลิอก

6/7 เจ้ากูกลบุตรสำารวมเปนอันดี เกิดนำ้าจิตรกลางพัด อัสสาส ปัสสาส เดิรเปนสุกขุม อติสุกขุม 
อนิจจ

7/1 สาสุกขุม ฝายเจ้ากูผู้นั้นไม่รู้กจฆ่า อัสสาส ปัสสาส นั้นเสิย กจเสิยทีไป ไห้ประคองไว้ไต่ตาม 
อัสสาส ปัสสาส

7/2 นันขิ้นไปเถิด เปนภาคภูมพระกำามฐานอยูแล้ว อันลักขณวาโยสุกขุมเดิร เข้า ออก แรงตรง

7/3 แต่เท่าว่าพาหาซ้ายขวาเศิยรคางกายมิได้ไหว อันซึงลมอติสุกขุมเดิรแน่นิ่งน้อยดีขึ้นกว่านั้น

7/4 แลซึงลมอนิจลาสุกขุมเดิร แน่แน่วลเอิยดสุดตาโลกคท้งงปวงๆ เริยกว่านิดสวาด แลซึ่ง

7/5 วาโยดั่งนี้มีแก่โยคาวจรเจ้าพระองคใด พระองคนั้นมีบุญให้ไต่ตามอัสสาส ปัสสาส ขึ้นไป กจะ

7/6 ภบ อุคหะ ปรติภาค ปถมฌาน ตราบเท่าปันจมะฌานเปนที่สุด ถ้าขัดสนให้ดูอรรถกถาพิทธี

8/1 ฎีกาซึ่งมีอยูในหอหลวงเสรจสิ้นแล้ว สมเขปไว้โดยปันญา ถ้าเหนดีต้องไจจงเริยนเอา ถ้าไม่
ชอบ

8/2 ไจพิงลเสิย ปรโยชนให้เปนทาน ณ วัน ๑ + ๔ ๓ คำ่า จุลศักราช ๑๑๓๘ ปีวอกอัษฐศ"ก ๛

ค�าอ่าน
(4/1) ๏ ข้อพิสดาร ลักขณะซึ่งจะเป็นบุญนั้น ต่อบุทคลผู้ใดเห็นภัย

ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน เกลียดบาป อายบาป หน่ายบาป กลัวบาป นำาจิต 
(4/2) บุทคลผู้นั้นเป็นบุญเข้าภาคภูมิสิกขาบท ถึงเท่าดังนั้นก็ดี ถ้าไม่บำาบัด
โลภะ โทษะ โมหะ ราคะ ให้เป็นปลาย ที่ไหน (4/3) สิกขาบทจะคุง ถึงจะ
บำาบัดโลภะ โทษะ โมหะ ราคะ เป็นปลายอยู่แล้วก็ดี เมื่อแลไม่สำารวมก็น่าที่
จะฉิบหายเป็นแท้ (4/4) อันลักขณะจะบำาเพ็งสิกขาบทมีสำารวมเป็นต้น อัน
ซึ่งนำ้าจติจะเป็นบุญขึ้นนัน้ มีเกลยีดบาป อายบาป หน่ายบาป กลวับาป เป็น
เค้า (4/5) ซึ่งสิกขาบทจะบริบูรณ์นั้น พึงปราศจากโลภะ โทษะ โมหะ ราคะ 
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เป็นปลาย อันลักขณะจะรักษาศีลมีองค์ 3 จำาพวก* จำา (4/6) พวกหนึ่งเป็น
บุญ สองจำาพวกเป็นบาปๆ รักษาศีลจำาพวกหนึ่ง ดั่งโครู้กินแต่หญ้าหาปานา
ติ (4/7) ปาตมิได้เป็นอาทิ มีมุท*ุ* เป็นที่สุด จำาพวกหนึ่งมิได้ดัดใจให้เป็นบุญ 
มีอาบัติอันน้อยอันใหญ่ (5/1) เป็นต้น มีจัตุปาราชิกเป็นที่สุด สองจำาพวกนี้
ตายไปสู่อบายภูมิ  ซึ่งลักขณะเป็นบุญมีองค์  3 ประการ***  (5/2) ประการ
หนึง่ได้บญุไปในอดตี ในอนาคต ในปัจจบุนั ประการหนึง่ได้บญุแต่อนาคต แต่
ปัจจบุนั ประการหนึง่ได้บญุแต่อนาคต อนัซึง่ (5/3) ได้บญุแต่อนาคตนัน้ ตน
รักษาศีลมิได้เอื้อเฟื้อ ปัจจุบันขัดสน ตายไปได้แต่อนาคต ซึ่งตนรักษา (5/4) 
สิกขาบทเป็นกลางหาไว้ยศอย่างให้โลกทั้งปวงไม่ แต่โลกวิสัยศรัทธาทำาบุญ
ด้วยได้สมบัติใน (5/5) ปัจจุบัน ตายไปได้กุศลในอนาคต แลซึ่งตนรักษาศีล
ไว้ยศอย่างเป็นอันดี โลกทั้งปวงศรัทธาได้ (5/6) สมบัติในปัจจุบัน ตายไปได้
ในอนาคต ซึ่งอย่างตนทำาไว้นั้นก็ตามส่งไปในอดีตภายหลัง อัน (5/7) ซึ่งจะ
บำาเพ็งสิกขาบท มีองค์ 4 ประการ คือ รักษาศีล จำาศีล ครองศีล สำารวมศีล 
แลซึ่งสำารวมศีลนั้น มีลักขณะสำา (6/1) รวม 5 สำารวม 6 พึงพิจารณาศีลของ
อาตมาไว้ในหทยัวัตถ ุอนัซึง่ครองศลีน้ัน มสีภุาวะประดับประดาใจให้ (6/2) 
พิจิตรเจษฎา ถ้ามีกิจจะไปให้เอาอย่างนาคราชลีลาศลีลา อันลักขณะจำาศีล
นั้นให้รู้ทุกอัก (6/3) ษร ระลึกเมื่อใดให้ได้เมื่อนั้นอย่าลืม ประการซึ่งรักษา
ศีลนั้น ห้ามปรามอันใดบ้าง จงอุสส่าห์อย่าให้ (6/4) ขาดตกหาย ถ้าบุทคล
ผู้ใดรักษาสิกขาบทได้เป็นแท้ อุสส่าห์สำารวมเพื่อจะให้บุญยิ่ง กอปรไปด้วย 
(6/5)  ฤทธิ์  ก็ให้พึงเรียนพระกรรมฐาน  40  มีพระอานาปากรรมฐานเป็น
พญา ให้ดูเอาพิธีซึ่งมีอยู่ใน (6/6) หอหลวงนั้นเถิด ประการซึ่งภาคภูมิพระ 
กรรมฐานนัน้ เป็นอัปปมาโณหารูท่ี้จะประมาณไม่ เกลอืก (6/7) เจ้ากกูลุบตุร

* ตรงกับหลักอุโบสถ  3  ได้แก่  1.  โคปาลกอุโบสถ  คือ  การรักษาศีลด้วยความโลภแบบพวกเลี้ยง
โค  2.  นิคัณฐอุโบสถ  คือ  การรักษาศีลแบบพวกนิครนถ์  และ  3.  อริยอุโบสถ  การรักษาศีลแบบ
พระอริยบุคคล
** มุทุ คือ กรุณา มีใจเมตตา
*** สันนิษฐานว่าตรงกับ ศีล 3 ระดับในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  ได้แก่ หีนศีล  (ศีลอย่างตำ่า) มัชฌิมศีล 
(ศีลอย่างกลาง) และปณีตศีล (ศีลอย่างสูง)
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สำารวจเป็นอันดี  เกิดนำ้าจิตกลางพัดอัสสาสะ*  ปัสสาสะ**  เดินเป็น
สุขุม  อติสุขุม  อนิจจ  (7/1)  ลาสุขุม***  ฝ่ายเจ้ากูผู้นั้นไม่รู้ก็จะฆ่าอัสสาสะ 
ปัสสาสะนั้นเสีย ก็จะเสียทีไป ให้ประคองไว้ไต่ตามอัสสาสะ ปัสสาสะ (7/2) 
นัน้ขึน้ไปเถดิ เป็นภาคภูมิพระกรรมฐานอยูแ่ล้ว อนัลกัขณะวาโยสขุมุเดนิเข้า 
เดินออก แรงตรง (7/3) แต่เท่าว่าพาหาซ้ายขวาเศียรคางกายมิได้ไหว อัน
ซึง่ลมอตสิขุมุเดนิแน่นิง่น้อยดขีึน้กว่านัน้ (7/4) แลซึง่ลมอนจิลาสุขมุเดิน แน่
แน่วละเอียดสดุตาโลกท้ังปวงๆ เรียกว่านิสสวาต แลซึง่ (7/5) วาโยด่ังนีม้แีก่ 
โยคาวจรเจ้าพระองค์ใด พระองค์น้ันมีบญุให้ไต่ตามอสัสาสะ ปัสสาสะ ขึน้ไป  
ก็จะ (7/6) พบอุคหะ**** พบปฏิภาค***** ปฐมฌาน ตราบเท่าปัญจมฌาน
เป็นที่สุด ถ้าขัดสนให้ดูอรรถกถาพิธี (8/1) ฎีกาซึ่งมีอยู่ในหอหลวงเสร็จสิ้น
แล้ว สัมเขปไว้โดยปัญญา ถ้าเห็นดีต้องใจจงเรียนเอา ถ้าไม่ชอบ (8/2) ใจ
พึงละเสีย ประโยชน์ให้เป็นทาน ณ วันอาทิตย์ เดือน 3 ขึ้น 4 คำ่า จุลศักราช 
1138 ปีวอกอัฐศก ๛

* อัสสาสะ คือ ลมหายใจเข้า
** ปัสสาสะ คือ ลมหายใจออก
*** สุขุม อติสุขุม และอนิจลาสุขุม คือระดับลมหายใจ 3 ระดับ
**** อคุหะ คือ อคุคหนมิติ หมายถงึ นมิติทีใ่จเรยีน หรือนมิติทีต่ดิตาตดิใจ ไดแ้ก ่สิง่ทีเ่พ่งหรือนึกเอง
นั้น ที่แม่นในใจจนหลับตามองเห็น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2551: 557)
***** ปฏภิาค คือ ปฏิภาคนมิิต หมายถงึ นมิิตเสมือน หรอืนมิติเทยีบเคยีง ไดแ้ก่ อุคคหนมิตินัน้เจนใจ
จนกลายเป็นภาพที่เกิดจากสัญญา  เป็นของบริสุทธิ์  จะนึกขยาย  หรือย่อส่วนก็ได้ตามปรารถนา  
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2551: 196)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างลายมือบรรจงในเรื่องพระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ
(ที่มา: พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ จ.ศ. 1138 เลขที่ 16)

ภาพที่ 2 ตัวอย่างลายมือแบบอักษรหวัดแกมบรรจงที่ปรากฏในต้นร่างเรื่องตั้งเจ้านครเป็นพระยา
ประเทศราช
(ที่มา: พระราชโองการประกาศเทพารักษ์ให้กำาจัดปิศาจ จ.ศ. 1138 เลขที่ 16)
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