บันทึกเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ องค์ พระธาตุเชิงชุม ( ๑๑ )
ดร.เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวสกลนคร

เหตุการณ์บ้านเมืองสกลนครในปั จจุบนั เห็นจะไม่มีเรื่ องราวใดเป็ นที่สนใจมาก
ไปกว่าเรื่ องการบูรณะเรื อนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม จากกรณีประสบเหตุวาตภัยเมื่อ
คืนวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นหลายท่าน ตลอด

๒
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 พบบทเพลงระบาเปิ ดงานนมัสการพระ
ธาตุเชิงชุม และประกอบการแสดงของนักเรี ยน ซึง่ มีความไพเราะและน่าชมเป็ นอย่าง
มาก ประพันธ์ โดยขุนประสงค์ จรรยา ( ประสงค์ ประสงค์ จรรยา ) ( น.๔ ) อดีต ผู้
พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดสกลนคร ( ดารงตาแหน่งช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕ ๒๔๙๖ ) กาลเวลาเลื่อนคล้ อยต่อมานายประชา ประสงค์จรรยา บุตรชายของท่านก็
ได้ เ คยมาด ารงต าแหน่ งผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด สกลนคร ( พ.ศ. ๒๕๒๘ ๒๕๓๑ ) และได้ เคยเข้ านมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวิมลเมธี ( วันดี ศิริวณฺโณ )
อดี ต เจ้ าอาวาสวัด พระธาตุเ ชิ ง ชุม วรวิห าร และเจ้ า คณะจังหวัด สกลนคร โอกาส
ดังกล่าวพระเดชพระคุณได้ กล่าวว่า “ อาตมารู้จกั กับท่านขุนประสงค์ จรรยา บิดาของ
ท่านหัวหน้ าศาลเป็ นอย่างดี นะ ” แม้ จะเป็ นบทเพลง แต่เนือ้ หาบางส่วนก็ยงั คงเป็ น
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เรื่ องราวเกี่ยวกับองค์ พระธาตุเชิงชุม ผู้เขียนเห็นว่าบทเพลงดังกล่าวทรงคุณค่า จุด
ประกายความคิดของนักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองสกลนคร ตลอดทั ้งผู้ที่สนใจ ได้
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงความคิด ไขปริศนา ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ผู้เขียน
จึ ง ขอน ามาลงเผยแพร่ เ พื่ อ ความเชื่ อ มโยงของประวัติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และมิ ใ ห้
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารบู ร ณะองค์ พ ระธาตุ ข าดหายไป ทั ง้ นี โ้ ดยมิ ไ ด้ ตัด ทอน หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อความและการสะกดอักขระ พยัญชนะ ที่มีมาแต่ดั ้งเดิมอย่างใดทั ้งสิ ้น.

ระบาเปิ ดงานนมัสการ

พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๐๔
เสี่ยงเทียน
เช้ าวันนี ้ฤกษ์ ดีดิถีเลิศ

เป็ นวันเปิ ดนมัสการเริ่มงานใหญ่

ให้ โอกาสทวยราษฎร์ ทั ้งเทศไทย

มากราบไหว้ พระธาตุพระศาสดา

เชิญชวนผู้สนั ทัดจัดตกแต่ง

ประกวดแข่งรางวัลนั ้นมีค่า
เสริมศรัทธาศรี สวัสดิ์รัตนตรัย

มหรสพออกร้ านตระการตา
ขออานาจพระธาตุเชิงชุมนี ้

จงเป็ นที่พงึ่ พาและอาศัย

ช่วยคุ้มครองป้องกันสรรพภัย

ทั ้งกายใจเกษมสุขทัว่ ทุกคน

ตลอดการงานวัดนักขัตฤกษ์

ต่างบานเบิกแสนสนุกทุกแห่งหน

ถ้ วนทุกสิง่ ยิ่งเป็ นมงคล

ได้ กศุ ลชาติหน้ าผาสุก เอย ฯ
( บทประพันธ์ ของ ขุนประสงค์จรรยา )

๔
หมายเหตุ ให้ นกั เรี ยนหญิงขยายแถวแยกกันอยู่เป็ นหมูต่ ารางห่างๆ ร้ อง
เพลงหมู่ หรื อร้ องเพลงเข้ าเครื่ องขยายเสียง และแสดงระบาต่อ
หน้ าประชาชนผู้มาในงาน ในวันเริ่ มงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม
ตอนเช้ า เพื่อจะได้ เป็ นสิริมงคลแก่งาน และครึ กครื น้ ยิ่งขึ ้น ครัน้
แล้ วจึงให้ ศกึ ษาธิการจังหวัดอ่านรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด
กล่าวตอบ จบลงด้ วยการร้ องอวยชัยว่า ไชโย ไชโย ไชโย
ประกอบด้ วยแตรวงทาเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย
________________________
ขอได้ รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก www.kkppn.com
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