บันทึกเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ องค์ พระธาตุเชิงชุม ( ๑๐ )
ดร.เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวสกลนคร
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เหตุการณ์บ้านเมืองสกลนครในปั จจุบนั เห็นจะไม่มีเรื่ องราวใดเป็ นที่สนใจมาก
ไปกว่าเรื่ องการบูรณะเรื อนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม จากกรณีประสบเหตุวาตภัยเมื่อ
คืนวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นหลายท่าน ตลอด
ผู้ที่สนใจ ต่างทุ่มเทสรรพกาลังในทุกๆด้ านเพื่อค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับองค์พระ
ธาตุนบั แต่โบราณกาลจนถึงปั จจุบนั เพื่อไขปริศนาเรื่ องราวต่างๆให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง
มากที่สดุ
www.kkppn.com เป็ นสื่อสารสังคมออนไลน์ ซึ่งบอกกล่าวไว้ ก่อนเข้ าสู่หน้ า
หลักแล้ วว่า จะนาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในแง่มุ มต่างๆซึ่งส่วนมากจะยังไม่
ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน ทั ้งนีเ้ พื่อนามาเผยแพร่ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมทัว่ ไปใน
ยุคปั จจุบนั
เพื่ อ ความทัน สมัย กับ เหตุ ก ารณ์ แ ละความสนใจของสัง คม ผู้ เขี ย นจึ ง ได้
ทาการค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์พระธาตุเชิงชุมในส่วนที่สงั คมยังไม่
ค่อยได้ รับทราบแพร่หลาย กระทัง่ สอบค้ นพบหนังสืออนุสรณ์งานนมัสการพระธาตุเชิง
ชุม ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยหนัง สื อ ฉบับ ดัง กล่า วจะมี บัน ทึก และบทความทาง
วิชาการที่ทรงคุณค่าอยู่มาก บังเอิญผู้เขียนได้ พบบทความเรื่ อง พระธาตุเชิงชุม โดย
ดร. บุณย์ เจริญไชย ( น. ๑ - ๓ ) อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเคย
รับราชการประจาในตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และโปรตุเกส ( ประวัติ, www.kkppn.com ) โดยท่านเป็ นเลือดเนื ้อเชื ้อไข
โดยตรงของชาวอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๓
แม้ จะเป็ นบทความสั ้นๆ แต่เนือ้ หาบางส่วนก็ยังคงเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับองค์
พระธาตุเชิงชุม โดยเฉพาะความเห็นของท่านที่กล่าวว่า พระธาตุเชิงชุมเป็ นอุทเทสิก
เจดีย์มใิ ช่ธาตุเจดีย์ การที่เรี ยกพระธาตุเชิงชุมว่าพระธาตุ จึงอาจทาให้ มีผ้ เู ข้ าใจผิดไป
ได้ ผู้เ ขี ย นเห็ น ว่ า บทความดัง กล่ า วทรงคุณ ค่ า ยิ่ ง จุ ด ประกายความคิ ด ของนั ก
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองสกลนคร ตลอดทั ้งผู้ที่สนใจ ได้ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์
เชื่อมโยงความคิด ไขปริ ศนา ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ผู้เขียนจึงขอนามาลงเผยแพร่
เพื่อความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และมิให้ ประวัติศาสตร์ การบูรณะองค์
พระธาตุขาดหายไป ทั ้งนี โ้ ดยผู้เขียนมิได้ ตดั ทอน หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อความและการ
สะกดอักขระ พยัญชนะ ที่มีมาแต่ดั ้งเดิมอย่างใดทั ้งสิ ้น.

พระธาตุเชิงชุม
บุณย์ เจริญไชย
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
_____________
พระธาตุเ ชิ งชุม เป็ นพระเจดี ย์ ที่ เ ป็ นปูช นี ย สถานและโบราณวัต ถุข องเมือ ง
สกลนครมาแต่โบราณกาล ตามตานานกล่าวว่าเป็ นพระเจดีย์ที่ก่อสวมรอยพระบาท
ของพระพุทธเจ้ าไว้ สี่พระองค์ คือ พระกกุสนั ธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และพระ
โคตมะ และผู้ที่สร้ างพระเจดีย์นี ้ได้ แก่พระเจ้ าสุวรรณภิงคาระ ผู้ทรงครองเมืองหนอง
หารหลวงในสมัยนั ้น
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อันวัตถุที่เป็ นเจดีย์ หรื อ สิ่งอันเป็ นที่ ตั ้งแห่งการเคารพบูชานั ้น เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้น
เมือ่ พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปริ นิพพานไปแล้ ว เพราะในสมัยพุทธกาลพวกที่นบั ถือ
พระพุทธศาสนา นับถือแต่องค์พระพุทธเจ้ า พระธรรมคาสัง่ สอนของพระองค์ และ
พระสงฆ์พุทธสาวกทั ้งหลาย ว่าเป็ นหลักพระศาสนา หรื อที่รวมกันเรี ยกว่า พระไตร
สรณคมน์ จะมีวัต ถุอื่ น เป็ นเจดี ย์ ก็ ห าไม่ ต่ อ มาเมื่อ พระพุท ธองค์ เ สด็ จ ดับขัน ธปริ
นิพพานไปแล้ ว จึงได้ เกิดเจดีย์ขึ ้น ซึง่ มีอยู่สี่อย่างคือ ธาตุเจดีย์อย่างหนึ่ง บริ โภคเจดีย์
อย่ า งหนึ่ ง ธรรมเจดี ย์ อ ย่ า งหนึ่ ง และอุท เทสิ ก เจดี ย์ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ธาตุเ จดี ย์ นัน้
หมายถึงพระสถูปหรื อเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ บริ โภคเจดีย์หมายถึงสังเวช
นียสถาน อันเนื่องด้ วยพระพุทธองค์ มีสถานที่ซึ่งพระองค์ประสูติ ตรัสรู้ ประทานปฐม
เทศนา และเข้ าสูพ่ ระนิพพาน เป็ นต้ น ธรรมเจดีย์ คือ พระธรรมที่เขียนไว้ เป็ นตัวอักษร
คัมภีร์พระไตรปิ ฎกก็ถือว่าเป็ นธรรมเจดีย์ด้วย เหตุที่ถือเอาพระธรรมเป็ นเจดีย์ ก็เพราะ
พระพุทธองค์ได้ ทรงแสดงแก่พุทธสาวกทั ้งหลายก่อนที่จะเสด็จเข้ าสู่พระนิพพานว่า
เมื่อพระองค์เสด็จสู่พระนิพพานแล้ ว พระธรรมจะแทนพระองค์ต่อไป ส่วนอุทเทสิก
เจดีย์ เป็ นของที่สร้ างขึ ้นโดยมีเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้ า คือ ถ้ าไม่เป็ นธาตุเจดีย์ หรื อ
บริโภคเจดีย์หรื อธรรมเจดีย์แล้ ว ก็นบั ว่าเป็ นอุทเทสิกเจดีย์ทั ้งสิ ้น
พระสถูปซึง่ เราเรี ยกกันว่าเจดีย์นั ้น เดิมสร้ างสาหรับบรรจุพระบรมธาตุดงั กล่าว
แล้ ว แต่ต่อมาก็นิยมสร้ างพระสถูปบรรจุอฐั ิ ธาตุของพระสงฆ์เถระขึ ้นด้ วย ภายหลังได้
มีการสร้ างพระสถูปเป็ นอุทเทสิกเจดีย์ขึ ้นอีกอย่างหนึ่ง
รอยพระพุทธบาทนั ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น ย่อมถือว่าเป็ นอุท
เทสิกเจดีย์ชนิดหนึ่ง และเป็ นที่เคารพนับถือกันมาก แม้ พระพุทธรู ปก็ถือว่าเป็ นอุทเท

๕
สิก เจดีย์ เ หมือนกัน เพราะเป็ นสิ่งที่ ส ร้ างขึน้ โดยมีเ จตนาอุทิ ศต่ อ พระพุท ธเจ้ าเป็ น
สาคัญ
สาหรับพระธาตุเชิงชุม ปรากฏว่าเป็ นพระเจดีย์ที่ก่อสวมรอยพระพุทธบาทไว้ จึง
เป็ นอุทเทสิกเจดีย์ มิใช่ธาตุเจดีย์ การที่เรี ยกว่าพระธาตุเชิงชุม อาจให้ เหมือนๆกับพระ
ธาตุที่อื่น เช่น พระธาตุพนม พระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย พระธาตุดอยสุเทพก็ได้ พระธาตุหรื อ
ธาตุเจดีย์คารวะเป็ นพระสถูปหรื อเจดีย์ที่มีพระบรมธาตุบรรจุไว้ การที่เรี ยกพระธาตุ
เชิงชุมว่าพระธาตุ จึงอาจทาให้ มีผ้ เู ข้ าใจผิดไปได้
ผู้เขียนเป็ นคนเกิดในจังหวัดสกลนคร ได้ เห็นพระธาตุเชิงชุมมาตัง้ แต่เล็กแต่
น้ อย และได้ เคารพนับถือตลอดมา ทุกโอกาสที่ไปเยี่ยมบ้ านเกิด ก็ได้ ไปสักการบูชา
มิ ไ ด้ ขาด โดยถื อ ว่ า เป็ นที่ ตั ง้ แห่ ง การเคารพบู ช า แทนพระไตรสรณคมน์ คื อ
พระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์พุทธสาวก ขึ ้นชื่อว่าเป็ นพุทธเจดีย์ ไม่ว่าจะเป็ น
ธาตุเจดีย์ บริ โภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ หรื อ อุทเทสิกเจดีย์ ย่อมควรแก่การเคารพชูชา
ทั ้งสิ ้น โดยเฉพาะถ้ าเป็ นปูชนียวัตถุอยู่ในจังหวัดใด ก็ย่อมเป็ นที่เคารพบูชาของคนใน
จังหวัดนั ้นเป็ นพิเศษ
ผู้เขียนใคร่จะกล่าวว่า การเคารพบูชาพุทธเจดีย์นั ้น มิใช่จะถือเอาการกราบไหว้
เป็ นสิ่งสาคัญ ที่สาคัญคือใจจะต้ องน้ อมระลึกไปถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ
พระสังฆคุณอันประเสริฐ แล้ วบาเพ็ญแต่ความดี ละเว้ นความชัว่ ทาใจให้ สะอาดผ่อง
ใส ถึงพร้ อมด้ วยศีล สมาธิ และปั ญญา จึงจะได้ รับผลคือความสุข ความเจริ ญอัน
แท้ จริ ง การกราบไว้ เฉยๆ โดยไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธ
องค์ด้วย ผู้กราบไหว้ ย่อมจะไม่ได้ รับผลตามที่ปรารถนา แม้ พระพุทธองค์ขณะที่ทรง
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ประชวรอยู่ ใกล้ จ ะเสด็ จ ดับ ขัน ธปริ นิ พ พาน ก็ ยัง ได้ ท รงมี พุท ธฎี ก าให้ พ ระภิ ก ษุ
ทั ้งหลายมุง่ หมายดับทุกข์ ดับกิเลส อันเป็ นประโยชน์แก่ตนเถิด อย่าได้ เป็ นกังวลด้ วย
การบูชาสรี ระของพระองค์เลย
ในโอกาสที่ มี ง านเทศกาลนมัส การพระธาตุ เ ชิ ง ชุม กัน ในปี นี ้ ขอให้ พี่ น้ อง
ทั ้งหลายที่พากันมาสักการบูชา จงสักการบูชาด้ วยความรู้ สึกนึกคิดดังกล่าวแล้ วจัก
ได้ รับความสุขความเจริ ญอย่างสมบูรณ์ และขอให้ ช่วยกันบูรณะปฏิสงั ขรณ์ ให้ พระ
ธาตุเชิงชุมเป็ นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครสืบต่อไปชัว่ กาลนาน.
________________________
ขอได้ รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก www.kkppn.com
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