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ข่าวสาร
กัลยาณธรรม



ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้จัดท�าวารสาร “กัลยาณธรรม”
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 ไอ้ทิดเอ๋ยเอ็งก็โศกข้าก็เศร้า
หัวอกเราชาวไทยยามสิ้นสูญ
ทั่วประเทศทุกข์เทวษอาดูร
เมื่อพระทูลกระหม่อมแก้วลาลับไกล

 ทีวีฉายภาพพระองค์ทรงงาน
ในถิ่นทุรกันดารยากไร้
ภาพขึ้นเขาลงห้วยบุกพงไพร
น�้าตาข้าก็ไหลทุกครั้งครา

 เกือบ ๖๐ ปีไม่เคยออกนอกประเทศ
ราชนิเวศน์คือนาไร่ภูเขาป่า
ทรงร่วมทุกข์ปลอบปลุกและเยียวยา
ด้วยศาสตร์พระราชาปรีชาชาญ

ไอ้ทิดเอ๋ย...
รักพ่อ ตามรอยพ่อ
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 ข้าเคยเห็นพระเสโทที่รินหลั่ง
หลายครั้งตามเสด็จฯ พระองค์ท่าน
ไม่เหมือนพระราชาในนิทาน
เป็นราชากร�างานกร้านแดดลม
 กร�าแดดกร�าฝนกร�าลมหนาว
บนหนทางเหยียดยาวล้วนหลุมหล่ม
ไม่เคยพักไม่เคยล้าไม่ปรารมภ์
คิดเพียงคลี่คลายปมทุกข์ปวงประชา

 ไอ้ทิดเอ๋ย ๗๐ ปีที่ครองราชย์
ทุกรอยบาททรงก้าวย่างอย่างมีค่า
ทุกวันเฉลิมทรงเล่าเรื่องที่ท�ามา
ทรงชี้ศาสตร์พระราชาที่ทรงคิด

 “ทฤษฎีใหม่” สอนนาไร่ให้ปรับเปลี่ยน
“ความพอเพียง” คือแสงเทียนส่องเศรษฐกิจ
เช็ดน�้าตาหยุดร้องไห้เถอะไอ้ทิด 
ถ้ารักพ่อ จงตั้งจิต..ตามรอยพระองค์

น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ หำที่สุดมิได้
ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกชมรมกัลยาณธรรม
(ประพันธ์ถวำย โดย ว.แหวนลงยำ)
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พุ ท ธ พ จ น์

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ  
การให้ธรรมะเป็นทาน 
ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

เผยแผ่พระธรรมค�าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกชมรม
กัลยาณธรรมและสาธุชน
เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มจิตอาสา
แนวหลังทางธรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑.

๒.

๓.

๔.

วั ต ถ ุป ร ะ ส ง ค์

• ส�ำนักงำน คลินิกอัจฉรำทันตแพทย์
  ๑๐๐ ถนนประโคนชยั ต.ปากน�า้ อ.เมอืง     
  จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
  www.kanlayanatam.com
  facebook : kanlayanatam

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗
ฉบับกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
จ�านวน ๘,๐๐๐ เล่ม

อุฏฺานวโต สติมโต     
สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน     

อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ 

ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ 

มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วทำา

 ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท
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เ ปิ ด เ ล่ ม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา 
๕๒ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ 
สวรรคต การสญูเสยีครัง้นีท้ัง้แผ่นดนิแผ่นฟ้าร�า่ไห้ ลกูหลานไทยโศกสลด 
รนัทดสดุจะบรรยาย วนิาทนีัน้คอืวนิาทแีห่งประวตัศิาสตร์ของทกุชวีติ เรา 
ทุกคนเป็นก�าพร้าพร้อมกันทั้งประเทศ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็เถลงิถวลัย- 
ราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นพระมหา 
กษตัรย์ิไทยแห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ รชักาลที ่๙ ทรงครองสริริาชสมบตัิ 
ด้วยทศพิธราชธรรมตลอด ๗๐ ปี  เป็น ๗๐ ปีที่ทรงทุ ่มเทก�าลัง 
พระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกความเจริญของปวงอาณา 
ประชาราษฎร์ ตามพระราชด�ารสัอนัเป็นสจัจะในพระปฐมบรมราชโองการ 
ว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”

ข ่า ว ส า ร ก ัล ย า ณ ธ ร ร ม ฉ บ ับ พ ิเ ศ ษ  
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จากน�้าตาแห่งความวิปโยคโศกรันทดแปรเปลี่ยนเป็นน�้าตาแห่ง 
ความเทิดทูนศรัทธาและภาคภูมิใจ ในชีวิตเรานี้ที่จ�าเป็นต้องอยู่ในหน้า 
ประวัติศาสตร์อันไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น เราควรยิ้มทั้งน�้าตาได้นะ 
ควรภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อหลวง ภูมิใจที่เกิดมาภายใต้ร่มพระบรม- 
โพธิสมภาร ร่มพระบารมีอันแสนพิเศษศักดิ์สิทธิ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
บอกไม่ถกูเลยนะ กบัความรูส้กึแตกต่างอ้างว้างในใจ ในวนัทีเ่ราตืน่ขึน้มา 
แล้วไม่มีพระองค์อีกต่อไป แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ 
ปวงพสกนิกรชาวไทยยังสัมผัสได้ถึงความรักแท้รักที่บริสุทธิ์ที่พ่อหลวง 
รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้ไว้ทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทย พระองค์ 
ยังทรงประทับอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขในทุกอณูของบรรยากาศบน 
ฟากฟ้าแดนไทย ทกุเมด็ดนิเมด็ทราย ทกุผนืน�า้น้อยใหญ่ บนผนืแผ่นดนิ
ราชอาณาจักรไทยที่พระองค์รัก ยังทรงเป็นมิ่งขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ของ 
ปวงพสกนิกร ให้ลูกหลานไทยได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี มีชีวิตที่ผาสุก 
สืบต่อไป

ข่าวสารกัลยาณธรรมฉบับพิเศษ ขอร่วมเป็นหนึ่งสายใยของพลัง 
คุณงามความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรง 
ธรรม ในหลวงรชักาลที ่๙ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งคณุงามความดี 
ที่ไม่เคยยอมจ�านนหรืออ่อนแอให้กับอุปสรรคปัญหาใดๆ เป็นหน้าที่ของ 
ลกูไทยทกุคนทีจ่ะได้ตอบแทนพระมหากรณุาธคิณุอนัยิง่ใหญ่ ส่งพลงับญุ 
กศุลไป ให้ไกลถงึฟากฟ้า ขอพระองค์ท่านทรงทราบ ทรงปลืม้ปีตพิระราช 
หฤทยัว่าลกูทกุคนไม่ละเลยทีจ่ะสบืทอดพระราชปณธิาน สบืสานบญุกศุล 
และความดีงาม ให้เบ่งบาน เจริญเติบโตทั่วผืนแผ่นดินไทย สิ่งที่พ่อ 
สอนไว้ไม่สูญสิ้นไปในวันที่เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่จะคงอยู่และรุ่งเรือง 
งดงามคู่แผ่นดินไทย

ในวนัทีพ่ระองค์จะได้หยดุท�างานหนกั จะได้ทรงพกัผ่อนพระวรกาย 
เสยีท ีภาพพระเสโททีห่ลัง่รนิอาบพระพกัตร์ยงัแจ่มชดัในหวัใจลกู ลกูขอ



7ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สญัญา จะไม่ท้อแท้ทีจ่ะท�าความด ีและพฒันาชวีติให้ดงีามตามแบบอย่าง 
แห่งมนุษย์ผู้เลิศ ที่พระองค์ พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นแบบอย่างมา 
โดยตลอด

ข่าวสารกัลยาณธรรมฉบับนี้หนาเป็นพิเศษ เพราะตั้งใจรวบรวม 
เรือ่งราวของพ่อหลวงรชักาลที ่๙ ไว้ให้พวกเราเกบ็เป็นทีร่ะลกึ เป็นประวตัิ 
ศาสตร์แห่งชวีติ น้อมถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระองค์ท่าน ทัง้ได้คดัสรร 
เรื่องราวดีๆ มาแบ่งปัน ได้รับเกียรติจากหลายท่านร่วมถ่ายทอดความ 
ทรงจ�าอันงดงามถึงพ่อหลวงในดวงใจ และแง่มุมธรรมอันทรงคุณค่าจาก 
ครูบาอาจารย์ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต รวมทั้งกิจกรรมที่ชมรมฯ 
ได้ร่วมจัดปฏิบัติธรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งได้ผลิดอกออกผล
งดงามชวนชื่นใจ

ในหน้านี้คงแนะน�าได้ไม่หมด ท่านคงต้องพลิกไปอ่านเอง เพราะมี
แต่สิ่งดีงามมอบให้ทุกท่าน ขออนุโมทนาทุกท่านส�าหรับสิ่งดีงามตาม 
เหตุปัจจัยที่เราลูกหลานไทยจะช่วยกันสืบต่อพระราชปณิธาน ตอบแทน 
ความรักและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่ง 
ทรงฝากประจักษ์พยานหลักฐานแห่งความสุขความเจริญไว้ให้ลูกหลาน 
ไทยมากมายหลายมติิ เกนิกล่าวบรรยายได้หมด หวงัว่าคงได้พบกนันะคะ 
ในงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระองค์ท่านเหมอืนเดมิ จะจดัเป็นครัง้ที ่๓๔ ในวนัอาทติย์ที ่๒๓ เมษายน 
ศกนี้ค่ะ

ด้วยรักและปรารถนาดี
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ส า ร บั ญ

ปีใหม่ ท�าเป็นพร จะได้พรแห่งธรรม
พระราชาผู้ทรงธรรม
สานต่อที่พ่อท�า ปณิธานของคนไทย 
  เขียนภาพพ่อด้วยปณิธานของพระองค์
๑๐ สิ่ง ที่ฉันได้เรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่ ๙
พระองค์เสด็จสวรรคตจากพวกเราพสกนิกรไปแล้ว
ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้าแล้ว
  ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้
มรดกของพระมหากษัตริย์ไทย 
  ความชอบธรรมทางการเมืองที่โดดเด่น
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺตมหาเถระ) แนะวิธีรักในหลวง
ว่ายไปแม้ไม่เห็นฝั่ง
เห็นทุกข์จะเห็นธรรม
คติธรรม
โลกแซ่ซ้องพระบารมี
สูญเสีย...ไม่สูญสิ้น
อย่าเป็นเพียงกระแส
SCG. สร้างห้องน�้าเพื่อประชาชน ถวายพ่อหลวง ร.๙
ความสุขที่ไม่รู้จบ...จากพ่อ
เป้าหมายในการปฏิบัติธรรม

๑๐
๑๓

๒๑
๓๑
๕๑

๕๕

๖๓
๖๙
๗๔
๘๑
๘๕
๘๗
๙๔
๙๘
๑๐๐
๑๐๘
๑๑๕



9ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เส้นทางลัดสู่นิพพาน มีจริงหรือ ? ตอนที่ ๕
ฐานที่ตั้งของสติ
โยมพ่อ
นักวาดรูปธรรม
อย่าทุกข์ฟรี
เพื่อนผู้ให้ความสุข
ปัจจุบัน
ทางแห่งความสวัสดี
ก�าลังใจ ให้พลังชีวิต
สุคติ...เถอะ
ที่พึ่งทางจิตวิญญาณ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์คือต้นแบบ
เรียนรู้ ยอมรับ และก้าวข้าม
จะขอรับใช้พระศาสนา ตราบลมหายใจสุดท้าย
ชีวิตเปลี่ยน ด้วยจิตอาสา
รักพ่อ ไม่เคยพอเพียง
ก�าหนดการจัดงานแสดงธรรม ครั้งที่ ๓๔
ค�าแนะน�าผู้เข้าฟังธรรม

๑๑๘
๑๒๘
๑๓๐
๑๓๕
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๒
๑๔๔
๑๕๒
๑๕๖
๑๖๑
๑๖๗
๑๗๔
๑๗๘
๑๘๒
๑๘๖
๑๙๗
๑๙๘
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เมื่อปีใหม่มาถึง คนทั้งหลายก็สวัสดีปีใหม่ แล้วก็หันไปอวยชัยให้พร 
แก่กนั ด้วยวาจาไพเราะอ่อนหวาน บางคนบรรจงจดัสรรถ้อยค�าเรยีบเรยีง
เป็นโคลงฉันท์กาพย์กลอน ส่งความสุขไปให้แก่กัน

ค�าอวยพรเป็นปิยวาจา พาให้ผูฟั้งยนิดพีอใจสดชืน่ผ่องใสมคีวามสขุ 
ยิง่ถ้ากล่าวออกมาจากใจจรงิทีต่ัง้ใจปรารถนาดขีองผูก้ล่าว ผูฟั้งทัง้ทราบซึง้ 
ไมตรีพจน์ และซาบซึ้งเมตตาธรรมแล้ว ก็ยิ่งจับจิตตรึงใจ ได้ปรีดา 
ปราโมทย์ มีความสุขที่ลึกซึ้งและยืนยาว

ท�าเป็นพร จะได้พรแห่งธรรม
ปีใหม่
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พรแห่งวาจา ให้ผลหนึง่ชัน้ เมือ่พรนัน้มาจากใจ กใ็ห้ผลลกึและแรง 
เป็นสองชั้น แต่พรนั้นจะครบสามชั้น อ�านวยผลลึกซึ้งและยั่งยืนแท้จริง 
ก็เมื่อส�าแดงออกเป็นการกระท�าด้วย

ผู้ที่ขวนขวายในการบุญการกุศล ช่วยเหลือกิจการงานวัด งาน 
พระศาสนา ได้บ�าเพ็ญประโยชน์แก่พุทธบริษัท และแก่ประชาชน ก็คือ 
ได้ท�าความดอียูเ่ป็นประจ�า ผูท้ีท่�าความด ีอยูก่บัความดอีย่างนีแ้ล้ว เมือ่ 
ตั้งใจพูดเอ่ยวาจาให้พรออกมา ก็จะเป็นพรที่แท้ เป็นพรที่มีพลัง มี 
ความหมายสมจริง

แต่ไม่ใช่แค่นั้น การกระท�าของผู้นั้นเป็นพรอยู่ในตัว ซึ่งให้ผล 
อ�านวยพรทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา พาให้เกิดความเจริญ 
งอกงามของชีวิต และความสุขที่ประณีตลึกซึ้งและยั่งยืน

ผู้ที่ท�าความดี เจริญบุญ เจริญธรรมอย่างนี้ เมื่อปีใหม่มาถึง ก็พบ 
กบัปีใหม่ด้วยใจทีม่พีรแห่งความดงีาม มกี�าลงัเข้มแขง็ และสดชืน่ผ่องใส 
แล้วการขึ้นปีใหม่ ก็หมายถึงการที่จะก้าวขึ้นไปในบุญ ในธรรม ใน 
ความสุขยิ่งๆ ขึ้น สืบต่อเรื่อยไป

ขออนุโมทนาบรรดาโยมญาติมิตร ผู้มีน�้าใจ ที่ได้มาช่วยกิจกรรม 
ท�างาน ท�าการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่วัด แก่พระพุทธศาสนา แก่ประชาชน 
ดังได้แสดงออกปรากฏแล้วที่วัดญาณเวศกวัน จนผ่านวันที่ ๕ ธันวาคม 
มาตลอดจนสิ้นปี ๒๕๕๙ จะก้าวขึ้นสู ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่รออยู่ต่อหน้า 
ขอให้ทุกท่านทุกคน ซึ่งล้วนมีบุญมีธรรมเป็นทุนอยู่ข้างใน จงก้าวเข้าสู่ 
ปีใหม่นั้น ด้วยจิตใจที่สดชื่นร่าเริงเบิกบานผ่องใสเปี่ยมปราโมทย์ และ 
ปลาบปลื้มอิ่มใจด้วยปีติ พร้อมด้วยพลังที่จะก้าวไปในบุญ ในธรรม 
ในความเจรญิปัญญา และในความสขุทีม่ัน่คงยัง่ยนื ตลอดปีใหม่ ๒๕๖๐ 
ที่มาถึงต่อหน้านี้ และตลอดไป 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺตมหาเถระ)
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เคย 
ตรสัถงึพระราชจรยิวตัรทางพทุธศาสนาของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนา 
อย่างสมบรูณ์มาตัง้แต่พระชนมพรรษายงัน้อย ทรงศกึษาพระพทุธศาสนา 
และปฏิบัติอย่างจริงจัง

เมือ่ได้พบปะกบัพระมหาเถระผูใ้หญ่ กม็พีระราชปจุฉาและทรงสดบั 
ข้อธรรมนั้นๆ อยู่เนืองๆ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ 
ในโอกาสต่างๆ และบ�ารุงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นจ�านวนมาก 
มิได้ขาด พระจริยวัตรงดงาม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชา- 
ราษฎร์ กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมอย่าง 
แท้จริง

วิภาพร มาพฤกษา เรียบเรียง

พระราชา
ผู้ทรงธรรม
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เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนการ 
ทรงงานของพระองค์ โดยมีธรรมะน�าทาง แล้วธรรมข้อใดเล่าที่พระองค์ 
ทรงยึดถือเป็นหลัก ยามทรงต้องตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยกล่าวถึง 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในแง่มุมของธรรมะในการบรรยายเรื่อง ๓๕ ปี 
ของการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทว่า

“บางคนเรียนธรรมะมา นั่งอธิบาย ๒ นาทียังไม่จบเลย พระเจ้า- 
อยู่หัวทรงอธิบายให้เอง เคยกราบบังคมทูลถาม อะไรคือธรรมะ เพราะ 
ไม่งัน้เราไปเอาแบบฝรัง่มาเป็นหลกั ฝรัง่บอก good governance เรา 
นั่งแปลยาวเหยียด ธรรมาภิบาล ในหลวงทรงใช้ค�าสั้นๆ ‘ธรรมะ’ ”

“พระเจ้าอยู่หัวทรงแปลค่อนข้างจะแปลกนะ ธรรมะนี่ แปลยังไง... 
พวกเธอทั้งหลายนั้น ชอบพูดแต่เรื่องความดี ดีบางอย่างไม่ถูกต้อง และ 
ความถูกต้องบางอย่างไม่ดี เพราะฉะนั้น ฉันถึงใช้ค�าว่าธรรมะ เพราะ 
มันเหนือความดีความถูกต้อง และเวลาจะใช้ปฏิบัติธรรมะ คือต้องดีและ 
ถูกต้อง ยกตัวอย่าง...ถ้าหากจะท�าดีแล้ว ต้องให้ดีและถูกต้อง” ดร.สุเมธ 
กล่าวว่า พระองค์ทรงใช้ค�าว่าธรรมะ ๕๐ ปีก่อนที่องค์การสหประชาชาติ 
คิดค้นค�าว่า good governance แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีใครฟัง 
พระราชด�ารัสของพระองค์อย่างจริงจัง หรือฟังแล้วต่างก็พากันลืม ไม่คิด 
จะปฏิบัติตาม แม้ว่าจะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นผ่านการกลั่นกรอง 
และศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี

เวลาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทยัในเรือ่งใด จะทรงศกึษาเรือ่งนัน้ 
อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแน่นพอส�าหรับการต่อยอดองค์ความรู้ 
ต่อไปในอนาคต เรื่องของธรรมะก็เช่นกัน

ค�าถามยอดฮิตที่ข้าราชบริพารและผู้ที่ท�างานใกล้ชิดกับพระองค์ 
มักได้ยินคือ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติธรรมหรือไม่ และถ้าปฏิบัติ 
ทรงหาเวลาจากที่ไหน เพราะพระราชกรณียกิจมากมายขนาดนั้น
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พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือ “สอง 
ธรรมราชา” ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า ตนเองหันมาศึกษาและ 
ปฏิบัติธรรมเพราะได้เห็นแบบอย่างจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติ 
ธรรมอย่างต่อเนื่อง

“ไม่ใช่แต่จะเฉพาะผม เวลาเสด็จฯ มา และพวกเราได้มีโอกาส 
เข้าเฝ้าฯ เมือ่ทรงทราบว่าพวกเราท�าสมาธกินั กท็รงพระกรณุาพระราชทาน 
หนังสือบ้าง เทปบ้าง ที่ทรงได้มา... แล้วเมื่อมีโอกาสก็จะรับสั่งถามว่า 
พวกเราปฏิบัติกันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว เราก็กราบบังคมทูล ผมถึงได้ 
ทราบว่าพระองค์ปฏิบัติไปได้ไกลจริงๆ”

พล.ต.อ. วสิษฐยังเสริมด้วยว่า สาเหตุที่องค์เหนือหัวรัชกาลที่ ๙ 
ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจโดยไม่ทรงเหนื่อยหรือเบื่อ เพราะพระองค์ 
ทรงใช้อิทธิบาท ๔ นอกจากนี้ยังรับสั่งถามข้าราชบริพารอยู ่ เสมอ 
ถึงความก้าวหน้าในเรื่องนี้

หลักฐานอีกข้อของความเป็นผู้มีธรรมขั้นสูงคือทรงมีคารวธรรม 
ที่เห็นได้ในยามที่พระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ ดังปรากฏ 
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ในความตอนหนึ่งจากปาฐกถาเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” โดยศาสตราจารย์ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังนี้

“พระเจ้าอยูห่วัทรงปฏบิตัต่ิอพระภกิษสุงฆ์ด้วยความคารวะนอบน้อม 
ยิ่งกว่าคนธรรมดาเสียอีก เช่น เวลาบ�าเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ 
พระองค์ก็ประทับพับเพียบต่อหน้าพระ เมื่อทรงเข้าไปทักสมณะผู้ใหญ่ 
พระองค์กท็รงคกุพระชงฆ์ลงไปกบัพืน้เพือ่ตรสักบัพระ ครัง้หนึง่มพีระภกิษุ 
ชราทีพ่ระองค์อาราธนามาเดนิไม่ไหว พระเจ้าอยูห่วัทรงเข้าไปประคองแขน 
และไปส่งจนถึงรถ ทรงท�าเองแท้ๆ ไม่ได้ใช้มหาดเล็กเลย”

หลวงพ่อฤๅษีลิงด�าเล่าถึงการปฏิบัติธรรมะของพระองค์ ทรงเคย 
ปรารภกับท่านไว้ว่า

“ดเูหมอืนว่าพระองค์ทรงเป็นบคุคลทีไ่ม่มเีวลาว่าง เมือ่ใดทีท่รงว่าง 
เล็กน้อยก็จะสดับเทปบ้าง วินิจฉัยธรรมะบ้าง และในบางขณะที่พระองค์ 
จะทรงพระด�าเนินไปรอบๆ พระราชฐาน จะทรงสะพายเทปไปด้วย ถ้า 
ทรงพระด�าเนิน ๑ ชั่วโมง ก็สดับ ๒ หน้าเทป ๒ ชั่วโมง ๔ หน้าเทป 
อย่างนี้รู ้สึกว่าพอดี จริยาวัตรส่วนนี้ ขอบรรดาลูกรักควรจะฝึกฝนใจ 
ให้มาก พยายามปฏบิตัติามพระองค์ให้มาก เวลาบชูาพระ พระองค์กท็รง 
สมาธิ ท�าสมาธิและวิปัสสนาญาณในระยะนั้น เวลาที่เข้าพระที่ก็สดับ 
เทป เป็นอันว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เวลาที่ว่างอยู่เสียเปล่าไปในด้านของ 
ความด.ี..และตอนทีห่ลวงพ่อไปเข้าเฝ้าฯ นัน้ พระองค์ตรสัว่า การท�าสมาธิ 
เวลานี้ ไม่มุ่งหวังจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ปล่อยไปตามสบาย จะถึงไหน 
ก็ใช้ได้ เป็นที่พอใจ”

ในสายตาของพระอริยเจ้าผู ้ทรงภูมิธรรมขั้นสูงเป็นที่ประจักษ์ 
หลายรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นบุคคลที่ 
ควรค่าแก่การเคารพยกย่อง ไม่เพยีงเพราะสถานะพระประมขุของชาต ิแต่ 
เพราะคุณความดีงามที่ทรงได้กระท�าตลอดการครองราชย์ของพระองค์

เมื่อมองจากน�้าพระราชหฤทัยและจ�านวนพระราชกรณียกิจของ 
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พระองค์แล้ว การที่เหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายต่างออกมาให้ค�ายืนยันว่า 
พระองค์มีพระราชปรารถนาในพุทธภูมิและมากด้วยพระบารมี ไม่ใช่เรื่อง 
เหลือเชื่อเกินจริงแต่อย่างใด

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “วันหนึ่งข้างหน้า 
ในหลวงจะได้ตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก...ในหลวง 
เป็นพระโพธิสัตว์ ทรงปรารถนาพุทธภูมิ”

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ เคยก�าชับลูกศิษย์และผู้ที่มากราบนมัสการ 
ว่า “นี้รูปพระเจ้าแผ่นดิน เก็บดีๆ เอาไว้ในห้องพระ ไว้กราบไว้บูชา 
พระพุทธเจ้านะนั้น”

หลวงพ่อฤๅษลีงิด�า หนึง่ในพระอรยิเจ้าผูท้ีม่โีอกาสสนทนาธรรมกบั 
องค์เหนอืหวัรชักาลที ่๙ ได้กล่าวถงึพระราชปณธิานทางธรรมของพระองค์ 
ไว้อย่างละเอียดว่า

“พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก ฉันเองยังสู ้ท่านไม่ได้  เรื่อง 
ปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค์มีพระราชปรารถนามานาน แต่เวลานี้บารมี 
เป็น “ปรมัตถบารมี” เหลืออีก ๕ ชาติ และที่พระองค์ทรงปฏิบัติมา 
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มันเลยแล้ว ไม่ใช่ไม่ส�าเร็จ พุทธภูมินี่ต้องบ�าเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งพระองค์เป็น “วิริยาธิกะ” ต้องบ�าเพ็ญถึง ๑๖ อสงไขยกับอีก 
แสนกปั นีเ่กนิ ๑๖ อสงไขยแล้ว ‘แสนกปั’ อาจยงัไม่ครบ จงึต้องเกดิอกี 
๕ ชาติ”

ดร. สุเมธกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักพ่อแห่งแผ่นดินของตน 
อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าความดีของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์ถึงเพียงนี้ 
นัน่เป็นเพราะว่าพวกเราไม่เคยคดิจะเข้ามาเรยีนรูห้รอืเข้าใจหวัจติหวัใจ 
ของพระองค์จริงๆ

“คนไทยใจดี เอาเงินมาทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็นั่งดู 
พระองค์ทรงงาน คนไทยชอบมานั่งเฝ้าฯ รอรับเสด็จแต่เช้า มาแค่ขอให้ 
เห็นพระองค์ก็ชื่นใจจนน�า้ตาไหล แต่ไม่เคยมองสิ่งที่พระองค์ท�า คนไทย 
ชอบมาขอให้ได้ยินพระสุรเสียง แต่ไม่เคยเอาไปคิด มาแค่เห็น มาแค่ 
ได้ยนิ เท่านี ้น�า้ตาไหล ปลาบปลืม้ แต่ไม่เคยท�าตาม” เลขาธกิารฯ กล่าว 
ทิ้งท้าย ในการบรรยายครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้

ในกาลหนึ่ง ก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จะเสด็จฯ กลับ ได้ 
ตรสัถามหลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน ว่ามอีะไรบอกหรอืไม่ หลวงตา 
มหาบัว จึงกราบบังคมทูลว่า

“การเป็นพุทธภูมิ สร้างบารมีเพื่อความเป็นพุทธะ พอจบพุทธภูมิ 
ได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธกิจ ๕ คือ ตอนเช้า 
บิณฑบาต ตอนบ่ายสอนคหบดีมนุษย์ทั่วไป ตกเย็นสอนนักบวช สมณะ 
ชีพราหมณ์ ตอนกลางคืนแก้ปัญหาเทวดา พอมาตอนเช้ามืดเล็งญาณ 
ดสูตัว์โลก สตัว์โลกตวัไหนมกีเิลสเบาบางพอทีจ่ะบรรลธุรรมได้ พระองค์ 
กจ็ะเลง็ญาณด ูรบีไปโปรดก่อน พระพทุธเจ้าสร้างบารมปีรารถนาพทุธภมูิ 
จนได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงมีพระพุทธกิจ ๕ 
อย่างนี้ แต่...ไม่รู ้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของประเทศไทยปรารถนาอะไร 
ท�างานกันจนไม่มีเวลาจะพักผ่อน...เอาล่ะๆ อาตมาจะให้พร”
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เมื่อพระองค์กราบองค์หลวงตาเสร็จ ทรงถวายค�าถามดังต่อไปนี้ 
(พระเจ้าอยู่หัวเรียกหลวงตาว่า “หลวงปู่”)

พระเจ้าอยู่หัว : หลวงปู่.. สาวกภูมิกับพุทธภูมิ ต่างกันอย่างไร
หลวงตา : พุทธภูมิ ก็เหมือนดั่งเรานั่งรถไฟไปเชียงใหม่ หรือนั่ง 

รถไฟไปอดุรฯ นัน่แหละพทุธภมู ิแต่ถ้าเรานัง่จกัรยานมาหรอืนัง่มอเตอร์- 
ไซค์ ขีม่อเตอร์ไซค์ไปนัน่แหละ... สาวกภมู ิเพราะฉะนัน้ การเป็นพทุธภมูิ 
กค็อืการน�าคนไปได้เยอะๆ ส่วนสาวกภมูนิัน้น�าไปได้น้อยๆ ไม่ได้มากนกั 
อย่างเก่งก ็๑ คน หรอื ๓ - ๔ คน กว่็ากนัไป นัน่คอืสาวกภมู ิเข้าใจไหม 
ล่ะพ่อหลวง

พระเจ้าอยู ่หัว  :  เข้าใจแล้วหลวงปู ่ แล้วนิพพานเป็นอย่างไร 
นะหลวงปู่

หลวงตา : อ้อ พ่อหลวงเหมือนพ่อหลวงมาวัดป่าบ้านตาดนี่แหละ 
รูไ้หมว่าวดัป่าบ้านตาดอยูต่รงไหน อยูบ่นกฏุนิีเ่หรอ วดัป่าบ้านตาดอยูไ่หน 
ล่ะ แต่พอพระมหากษตัรย์ิมาถงึนีแ่ล้ว บรเิวณนีท้ัง้หมดคอืวดัป่าบ้านตาด 
นี้แหละ แต่จะชี้ลงไปว่าที่กุฏิอาตมาก็ไม่ใช่ ที่กุฏิพระก็ไม่ใช่ ที่ศาลา 
ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดในก�าแพงวัดนี้นี่แหละ คือ 
วัดป่าบ้านตาด นี่แหละพระนิพพานก็มีความหมายแบบเดียวกัน
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พระเจ้าอยู่หัว : ขอบารมีหลวงตาช่วยต่ออายุให้แม่หลวง (คือใน 
ตอนนั้นสมเด็จย่าทรงประชวรอยู่)

หลวงตา : (ตอบปฏิเสธ) พ่อหลวงนั่นแหละจัดการเองได้ ขอเอง 
ได้ พ่อหลวงสามารถจัดการได้เอง ให้พระเจ้าอยู่หัวขอเอง จัดการเอง 
อาตมาต่อให้ไม่ได้หรอก

(คัดจากหนังสือ “ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์”)

พระราชปุจฉา กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พระราชปุจฉา : ค�าว่า “ภาวนา” และ “บริกรรม” ต่างกันอย่างไร 
ขอรบั คอืเคยฟังพระเถระผูใ้หญ่บอกว่า การภาวนานี ้ไม่ว่าอยูท่ีไ่หน แม้ 
ไม่อยูใ่นสมาธ ิแม้ท�าอะไร กส็ามารถท�าได้ อยูไ่ด้ตลอดเวลา ใช่ไหมขอรบั

หลวงพ่อพุธ : ใช่แล้ว ค�าว่า “ภาวนา” และ “บริกรรม” มีต่างกัน 
ภาวนา หมายถึง การอบรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้น เป็นสมบัติของ 
ผู้อบรม เช่น อบรมใจให้มีความเลื่อมใสในการบ�าเพ็ญภาวนา ก็ได้ชื่อว่า 
ภาวนา แต่บริกรรมนั้น หมายถึง จิตของผู้ปฏิบัตินึกอยู่ในค�าใดค�าหนึ่ง 
โดยเฉพาะ เช่น พุทโธ เป็นต้น ซ�้าๆ อยู่ในค�าเดียว เรียกว่า “บริกรรม” 
บริกรรมก็คือส่วนของการภาวนานั่นเอง

หลวงพ่อพุธ : เมื่อตะกี้มหาบพิตรได้ถามอะไรอาตมาอีก
พระราชปุจฉา : ภาวนาท�าได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่หรือไม่
หลวงพ่อพุธ : การภาวนานี้ท�าได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ไม่เลือก 

กาล ไม่เลือกเวลา เช่นอย่าง ภาวนาในชั้นบริกรรมภาวนา เช่น ภาวนา 
พุทโธ-พุทโธ-พุทโธ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�า พูด คิด ตลอด 
ทุกอิริยาบถ บริกรรมภาวนาพุทโธ-พุทโธ ได้ ทีนี้ ถ้าหากว่าไม่นึก 
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บริกรรมภาวนาพุทโธ การก�าหนดรู้ทุกอิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 
กิน ดื่ม ท�า พูด คิด รู้อยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นการภาวนา จุดมุ่งหมาย 
ของการภาวนา หรอืบรกิรรมภาวนา กอ็ยูท่ีค่วามต้องการมสีตสิมัปชญัญะ

มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีแล้ว จิตก็มีสมรรถภาพในการคุ้มครอง 
ตัวเอง ให้ยืนยันอยู่ในความเป็นอิสรภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอิสรภาพ 
โดยเด็ดขาดทุกอย่างก็ตาม ตราบใดที่จิตยังตกอยู่ในอ�านาจของอารมณ์ 
กิเลสและสิ่งแวดล้อม จิตก็รู ้ตัวว่ายังหย่อนสมรรถภาพ อยู่ในอ�านาจ 
ของสิ่งแวดล้อม จิตก็ย่อมรู้ การบริกรรมภาวนา บางท่านเมื่อจิตไม่ตรง 
กับนิสัย บริกรรมภาวนาเป็นปีๆ จิตไม่สงบ ก็มีอุบายที่จะปฏิบัติได้ คือ 
ต้องก�าหนดรูด้คูวามคดิของตนเองตลอดเวลา ว่าเราคดิอะไรกด็ ีสิง่ทีค่ดิ 
มันหายไปก็รู้ อันใหม่เกิดขึ้นมาก็รู้ ก�าหนดรู้ตามไปเรื่อยๆ เมื่อจิตมีสติ 
ก�าหนดตามรู้ความคิด ก�าหนดทันความคิดของจิตเมื่อใด เมื่อนั้นจิตจะ 
สงบเป็นสมาธิได้
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พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ดูลย์  อตุโล
ณ วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

พระราชปจุฉา : หลวงปู ่การละกเิลสนัน้ ควรละกเิลสอะไรก่อน 
หลวงปุ่ดูลย์ : กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต ให้เพ่งมองดูที่จิต 

อันไหนเกิดก่อน ให้ละอันนั้นก่อน (จากหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้)

พระราชปจุฉา ระหว่างองค์มหาราชา (ในหลวงรชักาลที ่๙)
กบั องค์สงัฆราชาแห่งสยามประเทศ (สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ)

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกให้ท่าน 
เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ซึง่ด�ารงสมณศกัดิพ์ระโศภณคณาภรณ์ 
ในขณะนั้นเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในระหว่างทรง 
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ผนวช ท�าให้บางคราวมผีูพ้ดูถงึพระองค์ในท�านองว่า ทรงเป็นพระอาจารย์ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงทราบก็ทรงแนะว่า ไม่สมควร 
พูดเอ่ยอ้างในลักษณะเช่นนั้น เพราะว่า...

“ไม่ควรใช้ค�านี้ ไม่ถูกต้อง...ที่นี่ (สรรพนามแทนพระองค์) ไม่ได้ 
เป็นพระอาจารย์ ที่นี่เป็นคนไทยคนหนึ่ง พระสงฆ์องค์หนึ่ง พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์ ทุกคนมีหน้าที่สนองงานถวาย ที่นี่ก็ 
มีหน้าที่สนองงานถวายงานตามหน้าที่พระ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของ 
ประเทศ เป็นหน้าที่ของเราทุกคน...”

“...พวกเราเกดิมา เราเป็นหนีแ้ผ่นดนิ หน้าทีข่องเราทีท่�าอยูไ่ม่ใช่ 
เพือ่สิง่นัน้สิง่นี ้แต่สิง่ทีต้่องท�าในฐานะทีเ่ราได้รบัประโยชน์จากแผ่นดนินี้ 
ไม่ใช่เพื่อจะรับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทน แต่ต้องใช้หนี้แผ่นดิน”

พระราชปุจฉา : การปฏิบัติตนให้เหมาะเป็นการยาก ต้องท�า 
สองอย่างพร้อมๆ กัน อย่างหนึ่งต้องให้มีภาคภูมิ อีกอย่างต้องให้สุภาพ 
มิให้เป็นหยิ่ง หรือที่เรียกกันว่า “เบ่ง” และในสมัยประชาธิปไตยก็ต้อง 
ให้เหมาะสม เข้ากันได้กับประชาชน



25ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สมเด็จญาณฯ : ตามที่ฟัง...ได้ยินแต่เสียงชื่นชมในพระบารมี
พระราชปุจฉา : ต้องคอยสังเกตเป็นบทเรียนและแก้ไขเรื่อยมา 

เมื่อคราวเสด็จภาคอีสาน วันหนึ่งเหนื่อยมาก...หน้าบึ้ง กลับที่พักแล้วก็ 
นึกขึ้นได้ว่า ราษฎรได้มีโอกาสเห็นเราเพียงครั้งเดียว ให้เขาเห็นหน้าบึ้ง 
ไม่ด ีต่อจากนัน้ ถงึจะเหนือ่ยมากกต้็องพยายามไม่ท�าหน้าบึง้ ต้องท�าหน้า 
ชื่นบาน

พระราชปจุฉา : เมือ่คราวเสดจ็ทางภาคใต้ วนัหนึง่ไม่สบาย แต่ถ้า 
งด...ไม่ไป...กจ็ะเสยีหาย...ต้องไป ครัน้ไปแล้วกลบัมากส็บายด ี.. จะเป็น 
เพราะก�าลังใจใช่ไหม ?

สมเด็จญาณฯ : (ทูลรับ แล้วทูลว่า) ฝึกบ่อยๆ ก�าลังใจจะมาก 
ยิ่งขึ้น

พระราชปุจฉา : ท�าสมาธิอย่างไร ?
สมเดจ็ญาณฯ : คอืท�าใจให้ตัง้มัน่ แน่วแน่อยูใ่นอารมณ์เดยีว จะ 

ท�าอะไรทกุๆ อย่าง ต้องมใีจเป็นสมาธ ิในทางปฏบิตัจิงึต้องใช้สมาธทิัง้นัน้ 
แต่มักมีคนเข้าใจว่าท�าสมาธิต้องนั่งหลับตา

สมเด็จญาณฯ : นั่งท�าพิธี...รู้สึกว่า เวลาปฏิบัติราชกิจต้องส�ารวม 
พระราชหฤทัย เช่น คราวพระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อย เพียงหยิบ 
ให้ ถ้าไม่ส�ารวมใจก็ผิด ส�ารวมใจอยู่ก็ท�าไม่ผิด

พระราชปุจฉา : ท�าสมาธิ...มองเห็นภาพต่างๆ เป็นจริงหรือ ?
สมเดจ็ญาณฯ : โดยมากไม่จรงิ ภาพทีเ่หน็มกัเป็นนมิติ คอื ภาพ 

ที่เกิดจากสัญญา หรือที่เรียกว่า “ภาพอุปาทาน” คือ ได้เคยคิดเคยเห็น 
มาแล้วกเ็กบ็ไว้ในใจ ครัน้ท�าสมาธ ิใจแน่วแน่ สิง่ทีเ่กบ็ไว้ในใจนัน้กป็รากฏ 
ขึ้นมา เหมือนอย่างที่เห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นเทวดา ถามว่า เทวดา 
รูปร่างอย่างไร ตามค�าตอบก็คล้ายกับเทวดาที่ผนังโบสถ์ แต่ที่เป็นจริงก็มี

พระราชปุจฉา : เหมือนอย่างดูของหาย มองเห็น มีพระดูได้ ?
สมเด็จญาณฯ : ถ้ามองเห็น ถูกต้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ต้องรับว่า 
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เป็นจริง เพราะมีข้อพิสูจน์
พระราชปจุฉา : พระเครือ่งคุม้กนัได้จรงิไหม ? คุม้กนัได้เพราะใจ 

เชื่อมั่นว่ามีพระเครื่องอยู่กับตัวหรืออย่างไร ?
สมเด็จญาณฯ : เป็นเครื่องท�าให้ใจเชื่อมั่น
พระราชปุจฉา : ถ้าใจเชื่อมั่นก็ไม่จ�าเป็นหรือ ?
สมเดจ็ญาณฯ : ไม่จ�าเป็น แต่กม็เีชือ่กนัว่า พระเครือ่งให้อยูค่งจรงิ 

คอื ผูท้ีม่อียูจ่ะเชือ่หรอืไม่เชือ่กต็าม หรอืมไิด้ค�านงึถงึ แต่พระเครือ่งกค็ง 
คุ้มกันผู้ที่ไม่เชื่อก็มี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระปรมาภิไธยอันมีความหมายถึง “พลังแผ่นดิน”

วนัเวลาทีผ่่านมา เป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่า “พลงัแผ่นดนิ” นี ้ยิง่ใหญ่ 
สงูค่าต่อพสกนกิรชาวไทยเพยีงไร ปรากฏการณ์ของความเป็น “ศนูย์รวม
จติใจ” สามารถซมึซบัได้ทกุสมัผสัของกายและใจ หลายคนทุม่เทพลงัใจ
ในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน และอีกหลายคนยังยืนหยัดทุ่มเทพลังในความ
ดีงาม ที่กระท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่าอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อน้อม
ถวายความจงรกัภกัด ีและสบืสานพระราชปณธิาน ของพระมหากษตัรย์ิ
ทรงธรรม ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่ง ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่
พระองค์ได้พระราชทานน�้าพระราชหฤทัยแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอด 
พระชนมชีพที่ผ่านมา

พลังแผ่นดินนี้จะได้จารึกไว้ในดวงใจของพสกนิกรทุกคนและใน 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกตราบนานเท่านาน
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ป ณิ ธ า น ข อ ง ค น ไ ท ย
เ ขี ย น ภ า พ พ่ อ 

ด ้ว ย ป ณิ ธ า น ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์

www.สานต่อที่พ่อท�า.com

สานต่อที่พ่อท�า
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

พระองค์ท่านรบัสัง่อย่างนีค้รบัว่า ขอ
ขอบใจนะ ที่มาช่วยฉันท�างาน แต่ฉันขอ 
บอกซะก่อนนะมาช่วยฉันท�างาน ฉันไม่มี
อะไรจะให้ นอกจากความสขุทีจ่ะมร่ีวมกนั
ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น

หลายคนก็บอกว่าความสุขก็ต้อง
บ�ารงุบ�าเรอ ไปสนกุสนานอะไรต่ออะไรต่างๆ 
แต่ความสุขที่พระราชทานมานั้นกลับเป็นความสุขที่จะท�างานให้กับคนอื่น

พระองค์ท่านชี้แนะแล้ว ท�าตัวอย่างให้เห็นแล้ว เหลือแต่ว่า เราจะ 
ท�าตามพระองค์ท่านหรือไม่ เท่านั้นเอง

หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

เวลาท ่านเสด็จไปแล ้วเห็น 
ชาวเขาปลูกฝิ่น ชาวเขาท�าลายต้นน�้า
ล�าธารแต่ว่ายากจนมากเลย เพราะ
ฉะนัน้ทางทีด่กีค็อืว่าเอาพชืเมอืงหนาว 
ไปให้ชาวเขาปลกูแทนฝ่ิน ท่านรบัสัง่ 
ว่าช่วยชาวเขาให้ช่วยตวัเอง ไม่ใช่เอา
ของไปเที่ยวแจกเขา
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อานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี

ถ้าจะดถูงึพระราชจรยิวตัรของพระองค์ 
ท่านตลอดมา จะเห็นได้ว่าท่านท�าอะไรเพื่อ 
ผู้อื่นตลอด ไม่ท�ามาเพื่อความสุขของตัวเอง 
ท่านถือว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน 
แต่ท ่านก็ยอมรับว ่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด 

แตกต่างกัน แล้วถ้าต่างคนต่างให้ความเคารพกัน สามารถหาทางออก 
ร่วมกัน คิดร่วมกัน รู้รักสามัคคีร่วมกัน มันจะเป็นค�าตอบปัญหาต่างๆ 
ของสังคมไทย

พระไพศาล วิสาโล

พระองค์ท่าน ไม่เพียงแต่ 
ส่งเสริมอุปถัมภ์พระศาสนา แต่ว่า
ได้ทรงบ�าเพ็ญด้วยพระองค์เอง

อาตมาคิดว่าเราควรจะสาน
ต่อปณิธานของพระองค์ คือการ
น้อมน�าธรรมะมาใช้ในการด�าเนิน
ชีวิต
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ที่ฉันได้เรียนรู้จาก
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

สิ่ง

ท่ามกลางความวิโยคของแผ่นดิน สิ่งหนึ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจให้พวกเรา 
ยังคงยืนหยัดอยู่ได้คือ หลักค�าสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แม้บางเรื่อง 
จะมไิด้มพีระราชด�ารสั หากแต่พระราชจรยิวตัรของพระองค์ท่านนัน้ชดัเจน 
ตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยทุกผู้ทุกนาม สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้นั้นมี
มากมายเกินกว่าจะบรรจุลงในหน้ากระดาษได้หมด จึงขอร้อยเรียงเพียง 
บางส่วนมาไว้ในบทความนี้ เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหา 
ที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท�าความดี  ไม่จ�าเป็นต้องมีคนเห็น
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ๑๒๙ วนั ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนกัเพือ่พสกนกิร 
จนสื่อทั่วโลกยกย่องว่าทรงเป็น “กษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” 
ถึงกระนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่พวกเรารับรู้นั้นก็มีเพียงแค่ 
เศษเสีย้วของทัง้หมดจากการเสนอข่าว บทความ สารคด ีและค�าบอกเล่าของ 
ข้าราชบริพารและประชาชนที่มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จและถวายงานใกล้ชิด 
เท่านั้น พระองค์ไม่เคยตรัสแม้เพียงสักครั้งว่าทรงงานหนักเพียงใดบ้าง

๑
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ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ 
ตอนหนึ่ง ความว่า

“...การท�างานด้วยน�้าใจรักต้องหวังผลนั้นเป็นส�าคัญ แม้จะไม่มี 
ใครรูใ้ครเหน็กไ็ม่น่าวติก เพราะผลส�าเรจ็นัน้จะเป็นประจกัษ์พยานทีม่ัน่คง 
ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระนั้น 
เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทอง 
หลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง 
ข้างหน้า ไม่มใีครปิดทองหลงัพระเลย พระจะเป็นพระทีง่ามบรบิรูณ์ไม่ได้”

เฉกเช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์เรื่อง นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ 
ที่มีตัวละครเอกคือ “นายอินทร์” หรือ  INTREPID นามรหัสของเซอร์ 
วิลเลี่ยม สตีเวนสัน หัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษสมัย 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ผู ้มีบทบาทส�าคัญในการต่อต้านแผนร้ายของ 
ฮิตเล่อร์ ซึ่งหวังแผ่อ�านาจครอบครองโลก ท่านเป็นผู้จัดตั้งหน่วยงานลับ 
ขึ้น เพื่อหาความลับทางทหารของฝ่ายเยอรมัน รายงานแก่เซอร์วินสตัน 
เชอร์ชลิล์ นายกรฐัมนตรอีงักฤษ และประธานาธบิดรีสุเวลต์ แห่งสหรฐัฯ 
จนประสบชัยชนะ
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จงคิดก่อนพูด
มี ส.ค.ส. พระราชทานที่ทรงสอนถึงการพูดไว้อยู่หลายครั้ง 
พูดมาก คนฟังยาก
พูดเร็ว ฟังไม่ทัน
พูดดี ฟังสบาย
คิด ก่อน พูด
พูด แล้ว ท�า
ท�า หลัง คิด
คิด ก่อน ท�า
ท�า แล้ว พูด
พูด หลัง คิด
(ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐)

๒
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รักเดียวใจเดียว
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพบหม่อม 

ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังที่ 
ทราบว่าพระองค์ตามเสดจ็สมเดจ็พระราชบดิาไปยงัประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อว่างจากการศึกษาวิชากฎหมายและการปกครองที่ 
มหาวทิยาลยัโลซาน โปรดทีจ่ะขบัรถยนต์พระทีน่ัง่ไปยงัทีต่่างๆ ข้อส�าคญั 
คอืโปรดทีจ่ะขบัด้วยพระองค์เอง เนือ่งจากไม่ต้องการพธิรีตีอง เส้นทางที่ 
เสด็จฯ เป็นประจ�าคือกรุงปารีส

วนัหนึง่เมือ่ปี ๒๔๘๙ ได้เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรรถยนต์พระทีน่ัง่ 
แทนคนัเดมิทีใ่ช้งานมานาน ในครัง้นัน้โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้านกัขตัร- 
มงคล กิติยากร ที่เพิ่งย้ายมาด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจ�า 
กรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และวันนี้เองที่ได้ทรงพบกับ 
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร 
ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย ด้วยความที่รถยนต์พระที่นั่งซึ่งใช้งานมานาน 
เกิดเสียและน�้ามันหมด ท�าให้เสด็จฯ ถึงช้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรัสว่า ทรง 
จ�าได้เป็นอย่างดีถึงสีหน้าของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ที่ทั้งหิวและรอนาน 
ยิ่งเมื่อเสด็จฯ ถึง ราชเลขาได้เชิญแต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะเสวย แล้วให้เด็กไป 
รับประทานอาหารจีนอีกที่ ท�าให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เคืองอยู่นิดๆ เมื่อ 
ตรัสถึงเรื่องนี้ทั้งสองพระองค์จะทรงพระสรวล พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงล้อสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม 
ราชินีนาถ ว่า “เดินตุปัดตุเป๋ หน้างอ คอยถอนสายบัว” 

“Hate at first sight.” คือประโยคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์บีบีซี กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในสารคดีเรื่องขวัญของชาติ ความว่า “เนื่อง 
เพราะพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รบัสัง่ว่าจะเสดจ็ฯ ถงึเวลาบ่าย ๔ โมง 

๓



35ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แต่จรงิแล้วเสดจ็ฯ มาถงึ ๑ ทุม่ ช้ากว่านดัหมายตัง้ ๓ ชัว่โมง ทรงท�าให้ 
ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยู่จนแล้วจนเล่า จึงเป็นการเกลียดเมื่อ 
แรกพบมากกว่า”

หลังจากนั้นได้มีเหตุให้เสด็จฯ มาช้าอีกครั้ง โดยครั้งนี้เนื่องจาก 
ทรงประสบอุบัติเหตุรถยนต์พระที่นั่งชนกับรถบรรทุกที่นอกเมืองโลซาน 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงบาดเจบ็สาหสั ได้ 
รบัการน�าส่งโรงพยาบาล ต�ารวจได้โทรศพัท์ไปกราบบงัคมทลูพระราชชนนี

พยานรักส�าคัญของสองพระองค์ท่านหนึ่งคือ ท่านผู้หญิงเกนหลง 
สนทิวงศ์ ณ อยธุยา (นางสนองพระโอษฐ์ และภรยิาของพลโท นายแพทย์ 
หม่อมหลวงจนิดา สนทิวงศ์ น้องชายหม่อมหลวงบวั กติยิากร พระชนน)ี 
เล่าถงึเหตกุารณ์ครัง้นัน้ว่า “สิง่แรกเมือ่รูส้กึพระองค์คอืทรงหยบิรปูหม่อม 
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ราชวงศ์สิริกิติ์ออกจากพระกระเป๋าส่งถวายสมเด็จพระราชชนนี พร้อมกับ 
รบัสัง่ว่า ‘แม่ เรยีกสริมิาท’ี ท่านผูห้ญงิเกนหลงกล่าวว่า รปูหม่อมราชวงศ์ 
สริกิติิร์ปูนัน้เป็นรปูแรกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงถ่ายตอนบคุคล 
เข้าเฝ้าฯ ณ สถานทูต หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่เป็นคนสุดท้าย เห็นหน้า 
ไม่ชัด จึงทรงรับสั่งว่า  ‘ยู ้ฮู คนข้างหลังโผล่หน้ามาหน่อยสิ’ ทรงตัด 
เฉพาะหน้าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ไว้ในพระกระเป๋า” 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๙๓ ณ วงัสระปทมุ ได้ทรงลงพระปรมาภไิธยและพระนามในทะเบยีน 
สมรสตามกฎหมายดังเช่นประชาชนทั่วไป เมื่อพระราชพิธีราชาภิเษก- 
สมรสเสร็จสิ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดังานพระราชทานเลีย้งเป็นการภายในระหว่าง 
พระญาตสินทิและข้าราชบรพิารใกล้ชดิไม่เกนิ ๒๐ คน นบัเป็นพระราช- 
พิธีราชาภิเษกที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุด ภายในงานมีการฉายหนังเรื่อง 
The Return of Frankenstein ให้แขกในงานชม ท่านผูห้ญงิเกนหลง 
ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกของงานด้วยกล่าวว่า “อาจจะเป็นพิธีแบบใหม่ ทรง 
ค้นพบวิธีที่จะหาทางข่มขวัญเจ้าสาวให้หันเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
และยึดพระองค์เป็นที่พึ่งในวันราชาภิเษกสมรสเพราะกลัวผีก็เป็นได้”

เรื่องราวความรักชวนอมยิ้มของทั้งสองพระองค์นั้นอาจเป็นเรื่องที่ 
หลายคนไมเ่คยได้ยนิมาก่อน แต่ภาพทีป่ระชาชนชาวไทยได้เห็นจนชนิตา 
คือภาพความเอื้ออาทรที่ทรงมีต่อกัน ทรงอยู่เคียงข้างกันและกัน เป็น 
คู่ทุกข์คู่ยากของกันและกันแม้ยามทรงงานในถิ่นทุรกันดาร สิ่งส�าคัญที่ 
คนในสมยัปัจจบุนัควรน�ามาเป็นแบบอย่างคอื ทรงมคีวามรกัเดยีวใจเดยีว 
มอบให้แก่ผู้หญิงเพียงคนเดียว ตราบถึงวันสวรรคต
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อารมณ์ขันอันชาญฉลาดคือเสน่ห์จับใจคน
“The King Never Smiles” คือค�ากล่าวที่ชาวต่างชาติ 

กล่าวถงึพระองค์ แต่เราคนไทยเชื่อว่าคนเหล่านั้นไม่รู้จริง เพราะภาพใน 
ความทรงจ�าทีค่นไทยเหน็จนชนิตาและประทบัอยูใ่นหวัใจคอื ภาพทีพ่ระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับกับพื้นขณะออกเยี่ยม 
ราษฎร แม้ยามพระเสโทหลั่งจากพระนลาฏถึงปลายพระนาสิกก็ยังแย้ม 
พระสรวลแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ภาพที่ทรงโน้มพระวรกายรับ 
ดอกบัวจากหญิงชราท่านหนึ่งยังตราตรึง ทั้งนี้เรายังได้ยินถึงพระราช 
อารมณ์ขันของพระองค์ และความช่างหยอกเย้าที่เล่าผ่านข้าราชบริพาร 
จนท�าให้ยิ้มตามอยู่เนืองๆ

๔
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ยกตัวอย่างเช่น ความประหม่าในการใช้ราชาศัพท์ของผู้ที่เข้าเฝ้าฯ 
แม้เรื่องนี้คนไทยเราจะได้ร�่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา แต่ก็เป็นแค่ 
ภาคทฤษฎ ีเมือ่ถงึคราวต้องน�ามาใช้จรงิ ความตืน่เต้นและประหม่ากท็�าให้ 
สิ่งที่เคยได้ร�่าเรียนเลือนหายไป ไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน หรือกราบบังคมทูลทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาทในพระราชานุกิจต่างๆ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ส�านักเลขาธิการ 
เคยเล่าว่า ด้วยพระบุญญาธิการและพระบารมีในพระองค์นั้นมีมากล้น 
จนบางคนถึงกับไม่อาจระงับอาการประหม่า ครั้งหนึ่งข้าราชการระดับสูง 
ผู้หนึ่งกราบบังคมทูลรายงานว่า

“ขอเดชะ ฝ่าละอองธลุพีระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพทุธ- 
เจ้า ‘พลตรี ภูมิพลอดุลยเดช’ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบ
บังคมทูลรายงาน...” ค�ากราบบังคมทูลนั้น ท�าให้พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แย้มพระสรวลและไม่ทรงถือสา ด้วยการ 
ตรัสว่า “เออ ดี เราชื่อเดียวกัน...” บรรดาผู้เข้าเฝ้าฯ ต้องซ่อนหัวเราะ 
ข�าขันกันทั้งศาลาดุสิดาลัย

ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก นักข่าวหนุ่มคนหนึ่ง 
ได้ทลูถามว่า “ท�าไมพระองค์จงึทรงเคร่งขรมึนกั ไม่ทรงยิม้เลย” เมือ่ได้ยนิ 
เช่นนั้นก็ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลางรับสั่งว่า 
“นั่นไง...ยิ้มของฉัน” (She is my smile.)

ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ คราวใดที่เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไป 
ประทับ ณ วังไกลกังวล จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท้องที่ห่างไกล 
ทรุกนัดาร อาท ิย่านหวัหนิ หนองพลบั และแก่งกระจานด้วยพระองค์เอง 
โดยราษฎรไม่รู ้ตัวล่วงหน้า วันหนึ่งทรงขับรถยนต์พระที่นั่งผ่านไปถึง 
ยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านหมู่บ้านห้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน มีราษฎรก�าลัง



39ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ช่วยกันตกแต่งประดับซุ้มรับเสด็จกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง และ 
ไม่ทราบว่าเป็นรถยนต์พระที่นั่งจึงไม่ยอมให้รถผ่าน บอกว่าต้องให้ 
ในหลวงเสด็จฯ ก่อน พรุ่งนี้ถึงจะลอดผ่านซุ้มได้ พระองค์จึงทรงขับรถ 
พระที่นั่งเบี่ยงออกข้างทาง ไม่ลอดซุ้มดังกล่าว วันรุ ่งขึ้น เมื่อทรงขับ 
รถยนต์พระทีน่ัง่เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทีห่มูบ้่านนีอ้ย่างเป็นทางการพร้อม 
คณะข้าราชบรพิารผูต้ดิตาม ได้ทรงทกัทายชายทีเ่ฝ้าอยูห่น้าซุม้เมือ่วนัวาน 
ว่า “วันนี้ฉันเป็นในหลวง คงผ่านซุ้มนี้ได้แล้วนะ”

อีกครั้งหนึ่งที่ภาคอีสาน ได้เสด็จฯ ไปบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง 
คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายต่างแปลกใจในการกราบบังคมทูลที่คล่องแคล่ว 
และใช้ราชาศัพท์ได้ดีอย่างน่าฉงนของราษฎรผู้นั้น เมื่อในหลวงมีพระราช 
ปฏิสันถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมีค�ากราบบังคมทูลว่า “ข้า- 
พระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาท�านาท�าสวน 
พระพุทธเจ้าข้า...” เมื่อทอดพระเนตรเห็นนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือน 
ตรัสถามว่าเป็นนกอะไรและมีกี่ตัว นายลิเกเก่าได้กราบบังคมทูลว่า “มี 
ทัง้หมดสามตวั พระมเหสมีนับนิหนไีป ทิง้พระโอรสไว้สองตวั ตวัทีย่งัเลก็ 
ตรสัอ้อแอ้อยูเ่ลย ทิง้ให้พระบดิาเลีย้งดแูต่ผูเ้ดยีว” ดร.สเุมธ ดนัตเิวชกลุ 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด และ 
ได้ตามเสด็จครั้งนั้นเล่าว่า  เป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะ 
ไม่ยกเว้นแม้แต่ในหลวง

เมื่อครั้งมีพระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากพระราชทานแง่คิดแล้ว พระราช 
อารมณ์ขันของพระองค์ได้ท�าให้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของคณะบุคคล 
ที่เข้าเฝ้าฯ โดยทั่วกัน ความว่า

“...ไปเข้าโรงพยาบาลเข้าๆ ออกๆ หนังสือพิมพ์ก็ลงว่า วันนี้ตอน 
เข้าแต่งสีชมพู ออกมาแต่งสีฟ้า เขาเหมือนต�าหนิติเตียนว่าท�าไมเปลี่ยน 
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ก็เข้าๆ ออกๆ ก็ต้องเปลี่ยนบ้าง ถ้าเข้าๆ ออกๆ แล้วแต่งเครื่องแบบมัน 
ก็น่าเบื่อ ก็อย่างท่านนายกฯ (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์) แต่งเครื่องแบบ 
ท่านก็บอกน่าเบื่อ  ‘โอ๊ย น่าเบื่อ เบื่อหน้าแล้ว’ ถ้าเบื่อหน้าก็ไล่ออกสิ 
ไล่เขา แต่ท่านนายกฯ ไม่ได้ยิน เดี๋ยวหาว่าท่านนายกฯ เดี๋ยวนี้แก่แล้ว 
เขาว่าแก่ ที่จริงหนุ่ม หนุ่มนิดเดียว ของเราหนุ่มแบบพรุ่งนี้อายุจะ ๘๐”

“ใครจะว่าแก่ก็ไม่ว่า ต�าหนิว่าแก่ ก็ไม่ว่า เพราะว่าแก่จริงๆ แต่คน 
ที่อายุ ๖๐ ไม่แก่ แต่ว่าท่านนายกฯ ก็น่าเบื่อ น่าเบื่อเพราะว่าเจอทีไรก็ 
แต่งเครื่องแบบขาว แล้วก็ความจริงควรจะแต่งสีอื่นบ้าง ของเราวันนี้ 
ไม่มีขาว สีขาว สีเหลือง แล้วเน็คไทเป็นสีเหลือง มีสีชมพูด้วย ก็ 
หมายความว่าเรากแ็ก่แล้ว แต่ไม่อยากแต่งตวัให้น่าเบือ่ วนันีก้เ็ตรยีมเสือ้ 
คล้ายๆ ท่านองคมนตรี  เสื้อเชิ้ตขาวและก็เสื้อไม่ใช่ท่านองคมนตรี 
ประธาน เสื้อสีน�้าเงินแก่ เราก็แต่งสีเทา ที่จริงแต่งอย่างนี้ก็ไม่น่าเบื่อ แต่ 
ยังมีเน็คไทสีเหลืองให้เก๋หน่อย ยังดีไม่ได้ใส่สีชมพู”

“แต่วนันัน้ใส่สชีมพ ูโห กต็ืน่เต้นเวลาใส่สชีมพ ูแล้วกใ็ส่สเีขยีว ใส่ 
สอีะไรกไ็ด้ สแีดงกย็งัได้ สแีดงนีเ่ป็นกาลกณิขีองเรา (ทรงพระราชสมภพ 
วนัจนัทร์ ตามความเชือ่ทางโหราศาสตร์ สกีาลกณิคีอืสแีดง) คนทีว่่าเป็น 
กาลกิณีของเรา ไม่น่าจะใช้นี่ยังไง ตั้งแต่แม่ ท่านเกิดวันอาทิตย์ก็สีแดง 
(สีของคนที่เกิดวันอาทิตย์คือสีแดง) พี่สาวก็เกิดวันอาทิตย์ พี่ชายก็เกิด 
วันอาทิตย์ ก็หมายความว่าเป็นสีแดง คนที่รับใช้ก็เกิดวันอาทิตย์ทุกคน 
เลย ยังดีทองแดง (สุนัขทรงเลี้ยง) นี่ดี ไม่ได้เกิดวันอาทิตย์ เขาเกิด 
วันเสาร์ เป็นสีม่วง ทองแดงสีม่วง เราก็ไม่เดือดร้อน แต่สีม่วงก็ดี วัน 
ก่อนนีใ้ส่สม่ีวง กเ็ลยใส่ได้ทกุอย่าง ไม่เหมอืนท่านนายกฯ ใส่เครือ่งแบบ 
ขาวทุกวัน ทุกครั้ง มันน่าเบื่อก็จริง น่าเบื่อแต่ว่าท่านเรียบร้อย แล้วก็ 
แต่งขาว ท่านท�างานได้ดี ถ้าท�างานได้ดี ก็ไม่น่าเบื่อ...”
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ไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
และความบกพร่องของร่างกายไม่ใช่อุปสรรค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลอง 

พระเนตรตั้งแต่พระชันษาไม่ถึง ๑๐ ปี เนื่องจากปัญหาทางสายตา โดย 
ผู ้ที่สังเกตเห็นคือครูประจ�าชั้นที่มองเห็นว่าเวลาจะทรงจดอะไรจาก 
กระดานด�า พระองค์จะลกุขึน้บ่อยๆ เมือ่พระชนมพรรษาได้ ๒๐ พรรษา 
ได้เสียพระเนตรด้านขวาไปเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงต้องใส่ 
พระเนตรเทียมข้างหนึ่งมาตลอด

แต่ปัจจัยเหล่านี้มิใช่ปัญหา ในทางกลับกัน พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพปรากฏหลายด้าน 
ในด้านดนตร ีพระองค์ทรงเครือ่งดนตรไีด้หลายชนดิ เช่น เปียโน กตีาร์ 

๕
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แซกโซโฟน ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง ๔๘ เพลง โปรดการ 
ถ่ายภาพและทรงสนพระราชหฤทยัการถ่ายภาพยนตร์ถงึขัน้ว่าครัง้หนึง่ทรง 
เคยน�าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉายน�าเงินรายได้สร้างอาคารสภา- 
กาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้ยังทรงกีฬาหลายชนิด 
ทั้งแบดมินตัน สกี และเรือใบ

“การแล่นเรอืใบสอนให้คนคดิท�าเอง เพราะเมือ่เราลงไปแล่นเรอืแล้ว 
เรือไม่วิ่ง จะไม่มีใครมาสอน เราต้องคิดเองท�าเองว่าลมมาจากไหน 
ลมแรงขนาดนี ้เราสูไ้หวไหม ถ้าไหวเรากส็ู ้ถ้าไม่ไหวแล้วเรายงัสู ้เรอืกจ็ะ 
คว�า่ ถ้าลมเบาเราต้องท�าอย่างไรเรอืจงึจะวิง่ แล้วถ้าไม่มลีมต้องท�าอย่างไร 
เราก็ต้องนั่งรอสักครู่ให้ลมมา”

ในด้านงานเขียน ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง นายอินทร์ 
ผู้ปิดทองหลังพระ และ ติโต ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของ 
โลกที่ได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�า้ 
หมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือที่เรารู้จักกันในนาม ‘กังหันชัยพัฒนา’
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ความสามัคคีคืออาวุธที่ส�าคัญที่สุด
เมื่อกล่าวถึงพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่งที่ทรงเน้นย�า้คือ ความสามัคคี 
ของคนในชาติ ดังพระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่อง 
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๔ มีความตอนหนึ่งว่า

“ดงันีข้้าพเจ้าจงึขอชกัชวนพีน้่องชาวไทยทัง้หลายให้ระลกึถงึพระคณุ 
ของบรรพบรุษุ ซึง่ได้กอบกูร้กัษาบ้านเกดิเมอืงนอนของเรามานัน้ให้จงหนกั 
แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ 
ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจ�าใจอยู่เนืองนิตย์ จึงขอให้ 
ชาวไทยทั้งหลายจงบ�าเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละ 
ส่วนตวั ความเหนด็เหนือ่ยล�าบากยากแค้นเป็นพลบีชูาบรรพบรุษุ ผูซ้ึง่ได้ 
ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้...”

ความประหยัดและพอเพียงเป็นเรื่องของทุกคน
อาจกล่าวได้ว่าความประหยัดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงได้ต้นแบบมาจากสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม- 
ราชชนนี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์เคยกราบทูลพระราชชนนีว่า
อยากได้รถจกัรยานเพราะเพือ่นคนอืน่ๆ มกีนั สมเดจ็ย่าทรงตอบว่า “ลกู 
อยากได้จักรยาน ลูกก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญ 
ได้มากค่อยเอาไปซือ้จกัรยาน” กท็รงท�าตามหรอือย่างทีท่ราบกนัว่าในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ โปรดการถ่ายภาพ กล้องฉายพระรูปกล้องแรกของพระองค์ 
คือกล้อง Coconet Midget ทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ 
ตอนพระชนมายุเพียง ๘ พรรษา

๗

๖
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พระอุปนิสัยประหยัดและพอเพียงนี้ติดพระวรกายมาตลอด ห้อง 
ทรงงานของพระองค์ในพระต�าหนกัจติรลดารโหฐานนัน้เป็นห้องเลก็ๆ ใกล้ 
ห้องบรรทม ขนาดเพียง ๓ x ๔ เมตร ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์ และ 
โปรดการประทับทรงงานกับพื้น ฉลองพระองค์ที่ใส่ตัดที่ร้าน “ยูไลย- 
เทเลอร์” ของนายยไูลย หลยุลาภประเสรฐิ ทีถ่วายงานตดัฉลองพระองค์ 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ เมื่อนายยูไลยเสียชีวิต ลูกชายคือนายสมภพ หลุย- 
ลาภประเสรฐิ เป็นผูถ้วายงานต่อจนถงึปัจจบุนั ขณะทีฉ่ลองพระบาทตดัที่ 
ร้านรองเท้าท�ามือขนาดเล็ก ไม่ไกลจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 
ชือ่ “ก.เปรมศลิป์” นายศรไกร แน่นศรนีลิ ช่างตดัฉลองพระบาท เคยน�า 
ฉลองพระบาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงส่งซ่อมที่ร้านมาแสดงและเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ทรงส่งฉลองพระบาท 
คู่เดิมส่งมาซ่อมครั้งแล้วครั้งเล่า ทรงสวมจนไม่สามารถซ่อมได้อีก รอย 
พระบาทบนพื้นฉลองพระบาทบ่งบอกว่าทรงใช้งานมานาน 

เมือ่เสดจ็ฯ ออกตรวจงานภายนอก ทรงรบัสัง่กบัข้าราชบรพิารเสมอ 
ว่า การนั่งรถคนละคันเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ทรงให้นั่งรถร่วมกัน เรียกว่า 
“นั่งรถหารสอง” ไม่โปรดให้มีขบวนรถติดตามมาก และไม่โปรดสวม 
เครื่องประดับใดๆ นอกจากนาฬิกาข้อมือเท่านั้น ในปีหนึ่งๆ ทรงเบิก 
ดินสอใช้เพียง ๑๒ แท่ง และทรงใช้จนสั้นกุด หลอดยาสีพระทนต์ที่ 
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ถูกบีบจนแบน กลายเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวถึงความประหยัดให้ประชาชน 
ได้น้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ส�าคัญที่สุดคือ พระราชทาน 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการ 
ใช้ชวีติให้มคีวามสขุ โดยหวัใจส�าคญัคอื พอเพยีง พอประมาณ มเีหตผุล 
และพึ่งตนเองได้

จงให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
“คุณธรรมข้อหนึ่ง ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย 

ก็คือ “การให้” การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม 
เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส�าคัญ 
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วย 
สามัคคีธรรม”

(พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕)

ผูห้นึง่ทีม่องเหน็ค่าของค�ากล่าวนีก้ค็อื ดร. สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขา- 
ธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ท�างานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมากกว่า ๓๐ ปี 
และน้อมน�าพระราชด�ารัสนี้มาใช้

“...มีแรงก็ท�าไป ปีนี้ผมก็อายุ ๗๘ ปีแล้ว ยังท�างานตอบแทน 
แผ่นดินเหมือนดั่งวันแรกที่รับสั่งไว้ พระองค์ท่านจะพระราชทานค่า 
ตอบแทน แต่ผมไม่รบั เงนิเดอืนเงนิดาวไม่ต้อง มบี�านาญกนิ มแีรงอยูก่็ 
ท�าไป วนัไหนหมดแรงกห็ยดุเอง ธรรมชาตบิอก ท�าไปเรือ่ยๆ ค�าว่าท�าไป 
เรือ่ยๆ กเ็ป็นประโยคทีไ่ด้รบัพระราชทาน มวีนัหนึง่ท่านทรงถามว่า รูไ้หม 
ว่าฉันนับถือลัทธิอะไร ฉันปฏิบัติลัทธิอะไรรู้ไหม  ‘ลัทธิท�าเรื่อยๆ’ ไม่มี 
วันหยุด ท�าแบบสังฆทานคือไม่ต้องเลือกพระ บางคนท�าแต่พรรคพวก 

๘
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ญาติพี่น้อง คนอื่นไม่เอา ไม่ต้องเลือก ท�าเหมือนการท�าสังฆทาน เราจะ 
ไปเลือกพระก็ไม่ได้ จนเคยชิน แล้วไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์ เราคิดว่าเรา 
เสียสละ ไม่ได้รับ แต่จริงๆ เราได้รับอย่างเต็มเปี่ยมเลย ไปไหนก็มีแต่ 
เพื่อน เป็นความสุขจากการช่วยคนให้หลุดจากปัญหาแต่ละเรื่อง พอไป 
เยี่ยมอีกที แม้เราจะเป็นตัวแทนของพระองค์ท่าน แต่ความสุขที่เขาสื่อ 
ผ่านตัวเรา ท�าให้ยังมีแรงท�างาน”

ความตาย คือสัจธรรมที่เที่ยงแท้
มพีทุธภาษติเกีย่วกบัความตายอยูห่ลายข้อ แต่ในยคุทีว่ตัถนุยิม 

ครองโลกเช่นนี้ อาจท�าให้มนุษย์หลงลืมไปว่า ความตายนั้นเกิดขึ้นได้กับ 
ทุกชีวิต

ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี 
พระราชด�ารัสถึงการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า

“สมเดจ็ย่าเคยรบัสัง่ ‘แม่แก่แล้ว จะตายเมือ่ไหร่กไ็ด้ แล้วตายแล้ว 
ห้ามร้องไห้ ไม่ให้ร้องไห้ เพราะเป็นของธรรมดา คนเรากต้็องตาย’ ตอนหลงั 
ที่เห็นท่านทรุดลงๆ ก็รู ้สึกว่าท่านอาจจะอยู่ไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้อยากให้ 
ท่านสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อการสิ้นก็เป็นของธรรมดา เราก็อาลัยเป็นของ 
ธรรมดาเหมือนกัน”

“เมือ่ท่านสิน้แล้วกไ็ด้เหน็ความรกั ความนบัถอืทีค่นทัง้ชาตมิต่ีอท่าน 
ก็ปลื้มใจว่ามีแม่ที่คนรัก ถือว่าท่านเป็นสมเด็จย่า ซึ่งก็แปลกดีเหมือนกัน 
ถ้าใครต่อใครเรียกท่านว่าสมเด็จย่า คนที่เรียกท่านว่าสมเด็จย่าก็เป็น 
หลานๆ ของเรา เพราะฉะนัน้เรากเ็ป็นญาตกินัทัง้หมด แต่อย่างไรกต็าม 
ทุกคนก็มีความอาลัย ท�าให้ประชาชนทั้งชาติได้มีโอกาสแสดงออก เป็น 
ประโยชน์ เพราะว่าชาวต่างประเทศ ทุกชาติ ทุกภาษา เมื่อมาเห็นว่า 

๙
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เมืองไทยมีเหตุการณ์เช่นนี้ แบบนี้ และการแสดงออกถึงบุคคลที่ควร 
คารวะ แม้จะไม่ชอบเมืองไทย เขาก็ต้องชอบ”

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท�าให้เราได้เรียนรู้และตระหนักว่า คนเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือชนชั้น 
วรรณะใด ล้วนมีความตายเป็นสรณะ เป็นสิ่งจริงแท้และเกิดแก่ทุกผู้ 
ทุกคนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง แม้พระองค์จะอยู่ในฐานะกษัตริย์ก็ไม่อาจ 
หลกีพ้นความจรงิข้อนี ้แม้ครัง้หนึง่เคยรบัสัง่ว่า “ฉนัจะอยูถ่งึ ๑๒๐ ปี จะ 
อยู่จนฉลองพระราชพิธีครองสิริราชสมบัติครบ ๑๐๐ ปี” (พระราชด�ารัส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อท่านผู้หญิงบุตรี 
วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ระหว่างถวายพระพรชัยมงคล และขอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลว่า ขอให้พระองค์ 
ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษาเกินกว่า ๑๐๐ พรรษา)

สิ่งที่เราในฐานะประชาชนที่อาศัยอยู ่ใต้พระบรมโพธิสมภารพึง 
เรยีนรูค้อื จงใช้ชวีติอย่างระมดัระวงัในทกุขณะ และเมือ่มชีวีติ จงใช้ชวีติ 
อย่างมคีณุค่า ให้เกดิประโยชน์แก่ชาตบ้ิานเมอืง ดงัเช่นทีพ่ระองค์ทรง 
ปฏิบัติตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์
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ความดีคือสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป
ความศรัทธาที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะพระประมุขของชาติมีมากมาย 
ล้นพ้น ทั้งนี้สิ่งส�าคัญที่ท�าให้คนไทยรักและเทิดทูนพระองค์จนสามารถ 
กล่าวออกมาว่า “หากตายแทนได้กย็อม” นัน้ เชือ่ว่ามาจากคณุงามความดี 
ทีท่รงปฏบิตัไิว้ ในฐานะบตุรทรงดแูลบพุการอีย่างด ีในฐานะพระราชบดิา
ก็ทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เป็นคนดี

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถมพีระราชด�ารสัพระราชทาน 
แก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า “พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนลูกๆ ทุกคน โดยจะทรงสอนข้าพเจ้าก่อน 
แล้วก็สอนลูกว่า เมื่อคนเขายกย่องนับถือให้เป็นประมุขเท่าไร เราต้อง
รู้สึกว่าต้องท�างานให้หนักกว่าทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ มีความ 
เสยีสละ ข้อส�าคญัคอืเป็นคนด ียิง่เกดิมาในต�าแหน่งลกูของประมขุแล้ว 
ก็ต้องยิ่งเสียสละมากขึ้น”

ในฐานะกษัตริย์ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงยึดหลัก 
ทศพิธราชธรรมครบทุกข้อ ทั้งทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความ 
อ่อนโยน ความเพยีร ความไม่โกรธ ความไม่เบยีดเบยีน ความอดทนและ 
ความเที่ยงธรรม

ภาพทีเ่หน็ตัง้แต่ทรงด�ารงต�าแหน่งพระประมขุของปวงชนชาวไทยคอื 
ภาพทีเ่สดจ็ฯ เยีย่มเยยีนราษฎรทัว่ทกุหนแห่ง จนมคี�ากล่าวว่า “ไม่มพีืน้ที่ 
แห่งใดเลยในประเทศไทยที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชด�าเนินไปถึง” 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ล้วนเกิดจาก 
พระองค์ได้ทรงรับรู้ และมองเห็นถึงความล�าบากของประชาชน อาทิ

•  โครงการหลวง ตั้งขึ้นเพื่อลดการตัดไม้ท�าลายป่า แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและแก้ปัญหาความยากจน ให้ชาวเขาได้อยู่ดีกินดี

๑๐
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•  โรงเรียน ตชด. ตั้งขึ้นเพื่อให้ลูกหลานชาวเขาได้มีที่เรียนหนังสือ 
โดยให้ต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นครูผู้สอน

• หน่วยทนัตกรรมเคลือ่นที ่ตัง้ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรผูย้ากไร้และ 
อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้เข้าถึงการรักษาด้านทันตกรรม

• มูลนิธิพระดาบส ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ไม่มีอาชีพและไม่มีทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนต่อเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ

•  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ตั้งขึ้นเพื่อลูกหลานผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ 
ไม่อาจเข้าเรียนตามปกติได้

แม้มีพระชนมพรรษามากขึ้นและทรงประชวร แต่ยังทรงงาน 
“ตามหน้าที่” ดังข้อความบางส่วนในพระราชนิพนธ์บันทึกประจ�าวัน “เมื่อ 
ข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์”

“วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ วันนี้ถึงวันที่เราจะต้อง 
จากไปแล้ว พอถงึเวลากล็งจากพระทีน่ัง่พร้อมกบัแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ 
พระทีน่ัง่ชัน้ล่างนัน้แล้วกไ็ปยงัวดัพระแก้ว เพือ่นมสัการลาพระแก้วมรกต 
และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้ว 
ก็ไปขึ้นรถยนต์
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พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถงึ ๒๐๐ เมตร มผีูห้ญงิคนหนึง่เข้ามาหยดุ 
รถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ 
ในนั้น บางทีอาจจะเป็นลูกระเบิด เมื่อมาเปิดดูภายหลัง ปรากฏว่าเป็น 
ท๊อฟฟ่ีทีอ่ร่อยมาก ตามถนนผูค้นช่างมากมายเสยีจรงิๆ ทีถ่นนราชด�าเนนิ- 
กลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเรา 
จะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง”

“รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่น 
เร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า 
‘ในหลวง อย่าทิ้งประชาชนนะ’

“อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว 
ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”

ประมาณ ๒๐ ปีหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดชทรงได้พบกับชายที่ร้องตะโกน ตอนนั้นชายคนดังกล่าว 
เป็นพลทหาร ตอนหลังได้กลับไปท�านาอยู่ต่างจังหวัด เขาได้กราบบังคม 
ทูลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ทรงทิ้งราษฎร และทูลว่าที่ตะโกน 
ไปนั้นเพราะรู้สึกว้าเหว่และใจหายที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯ ไปจาก 
เมืองไทย กลัวจะไม่เสด็จฯ กลับมาอีก

มีรับสั่งถามว่า “เราน่ะรึที่ร้อง”
ชายผู้นั้นตอบว่า “ใช่ครับ ตอนนั้นเห็นหน้าท่านเศร้ามาก กลัวจะ 

ไม่กลับมา จึงร้องไปเหมือนคนบ้า”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีรับสั่งว่า 

“นั่นแหละท�าให้เรานึกถึงหน้าที่ จึงต้องกลับมา”

ที่มา : นิตยสารแพรว สุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มีวันหนึ่งท่านทรงถามว่า รู้ไหมว่าฉันนับถือลัทธิอะไร 
ฉันปฏิบัติลัทธิอะไรรู้ไหม  ‘ลัทธิท�าเรื่อยๆ’  ไม่มีวันหยุด 
ท�าแบบสังฆทานคือไม่ต้องเลือกพระ
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มนตรี จตุรภัทร

ส�านักพระราชวัง ประกาศ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตที่ 
โรงพยาบาลศริริาช วนัที ่๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เมือ่เวลา ๑๕ นาฬิกา 
๕๒ นาที”

ทันทีที่ข่าวนี้จบลง นาทีแห่งความโศกสลดก็เริ่มผุดขึ้น หัวใจไทย 
ทุกดวงพลันแตกสลายในทันใด พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินร�่าไห้ 
ขอน้อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึก 
ในใจไทยทั่วกาล

พระองค์เสด็จสวรรคต
จากพวกเราพสกนิกรไปแล้ว

ภาพ : matichon online
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กราบพระบาททั่วหล้าน�้าตาริน
ทั่วแผ่นดินเคยชุ่มลึกพฤกษ์สดใส
ต่อแต่นี้ต้องโศกเศร้าร้าวฤทัย
พระทรงชัยสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญ

ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
พระด�ารัสสอนสั่งดั่งครูใหญ่
ทรงทดลองผิดถูกบอกลูกไทย
ท�าตามไท้เทิดพระองค์วงค์จักรี

๗๐ ปีที่ผ่านมาองค์ราชัน
สร้างสุขสันต์ทั่วไทยสดใสยิ่ง
เศรษฐ์พอเพียงพ่อให้ไว้ดีจริง
King of Kings แซ่ซ้องก้องโลกา



53ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ซึม เศร้า ร้าวระทมตรอมตรมอยู่
แม้หดหู่ต้องสู้ไปด้วยใจมั่น
ท�าความดีตามองค์พระทรงธรรม์
ให้สวรรค์รับรู้ถึงภูมี ๏

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี จตุรภัทร
ประพันธ์ถวายในนามชมรมกัลยาณธรรม
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประทับใจจารึกไว้ในอดีต
ทรงประณีตให้สิ่งดีมีคุณค่า
พระปกเกล้าชาวไทยทั่วพารา
ภายภาคหน้าหาใครแม้นแทนพระองค์
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ความรู้สึกในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช ที่ชาวไทยได้ยินได้ฟังมาตลอดรัชสมัย ๗๐ ปีแห่งการครอง 
ราชย์ ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้กับราษฎรจวบจนกระทั่ง 
วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชน 
ของพระองค์เลย

“ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิ้ง’ ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ ‘ละทิ้ง’ อย่างไรได้” 
เป็นข้อความในพระราชนพินธ์ “เมือ่ข้าพเจ้าจากสยามมาสูส่วติเซอร์แลนด์” 
ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชนิพนธ์ใน 
รูปแบบบันทึกประจ�าวัน ตั้งแต่เสด็จจากประเทศไทยเพื่อไปทรงศึกษาต่อ 
ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ถ้าประชาชน
ไม่  “ทิ้ง”  ข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าจะ  “ละทิ้ง”

อย่างไรได้

ภา
พ 

: ก
ิตต

ิ พ
ลศ

ักด
ิ์ชว
า
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ก่อนเสด็จออกเดินทาง ๓ วัน จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ทรงพรรณนาความรู้สึกของพระองค์ยามจากเมืองไทยด้วยความรักและ 
ห่วงใยพสกนิกร และยังได้ทรงบรรยายถึงการเดินทาง โดยจบลงด้วย 
หน้าที่ที่จะต้องทรงกระท�าเพื่อบ้านเมืองต่อไป

ขอน้อมน�าความบางตอนในพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ที่ทรง 
เล่าถึงความรู้สึกของพระองค์ยามที่ต้องจากราษฎรไป มาถ่ายทอดไว้ 
ณ ที่นี้ ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนี้

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อีกสามวันเท่านั้น เราก็จะต้องจากไปแล้ว ฉะนั้นจึงตั้งใจจะไป 

นมสัการพระพทุธชนิสห์ีทีว่ดับวรนเิวศน์วหิาร รวมทัง้สมเดจ็พระสงัฆราช 
ด้วย

เมือ่ไปถงึวดับวรนเิวศน์วหิารตอนบ่ายวนันี ้มปีระชาชนผูรู้ว่้าข้าพเจ้า 
จะมา มายืนรออยู่บ้าง แต่ไม่สู้มากนัก เข้าไปในพระอุโบสถ จุดเทียน 
นมัสการ ฯลฯ แล้วได้มีโอกาสทูลปฏิสันถารกับสมเด็จพระสังฆราช 
ทรงน�าพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงให้มารู้จัก โดยปรกติได้เคยเห็นหน้าท่าน 
เหล่านีม้าจนชนิแล้ว ทรงน�าขึน้ไปนมสัการพระสถปู บนนัน้มพีระพทุธรปู 
ส�าคัญองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ ชื่อพระไพรีพินาศ พระองค์นี้เคยทรง 
เล่าประวัติให้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วหลายวัน หลังจากนั้นก็นมัสการลา

ตอนนี้มีราษฎรชุมนุมกันหนาตาขึ้น ต่างก็ยัดเยียดเบียดเสียดกัน 
จนรูส้กึเกรงไปว่า รถทีน่ัง่มาจะทบัเอาใครเข้าบ้าง ช่างเคราะห์ดแีท้ๆ ทีไ่ม่มี 
อันตรายอันใดเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่มานั้นเลย ในหมู่ประชาชนที่มารอ 
รับกันอยู่วันนี้ จ�าได้ว่า มีบางคนเคยเห็นที่พระมหาปราสาทเป็นประจ�า 
มไิด้ขาด ไม่รูว่้าหาเวลามาจากไหน จงึไปทีพ่ระมหาปราสาทได้เสมอเกอืบ 
ทกุวนัองัคาร พฤหสับด ีและวนัอาทติย์ พวกนีก้ม็าทีว่ดันีด้้วยเหมอืนกนั
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วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
เก็บของลงหีบและเตรียมตัว...

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
เราจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้แล้ว ! อะไรๆ ก็จัดเสร็จหมด หมาย 

ก�าหนดการก็มีอยู่พร้อม... บ่ายวันนี้เราไปถวายบังคมลาพระบรมอัฐิของ 
พระบรมราชบพุการขีองเรา ทัง้สมเดจ็พระมหากษตัรย์ิและสมเดจ็พระบรม- 
ราชินีในรัชกาลก่อนๆ แล้วก็ไปถวายบังคมลาพระบรมศพ เราต้องทูลลา 
ให้เสรจ็ในวนันี ้และไม่ใช่พรุง่นีต้ามทีไ่ด้กะไว้แต่เดมิ เพือ่จะรบีไม่ให้ชกัช้า 
เพราะพรุ่งนี้จะได้มีเวลาแล่นรถช้าๆ ให้ราษฎรเห็นหน้ากันโดยทั่วถึง
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เมื่อออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณมายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ผู้คนอะไรช่างมากมายเช่นนั้น เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาถามว่า จะ 
อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาหรือไม่ในขณะที่ไปถวายบังคมพระบรมศพ 
ตอบเขาว่า “ให้เข้ามาซิ” เพราะเหตุว่า วันอาทิตย์เป็นวันส�าหรับประชาชน 
เป็นวันของเขา จะไปห้ามเสียกระไรได้

และยิง่กว่านัน้ยงัเป็นวนัสดุท้ายก่อนทีเ่ราจะจากบ้านเมอืงไปด้วย 
ข้าพเจ้ากอ็ยากจะแลเหน็ราษฎร เพราะกว่าจะได้กลบัมาเหน็เช่นนีก้ค็ง 
อกีนานมาก.....วนันีพ้วกทหารรกัษาการณ์กนัอย่างเตม็ที ่เพือ่กนัทางไว้ให้ 
รถแล่นได้สะดวก ไม่เหมือนอย่างเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ที่มากันคน 
ช้าเกินไป...

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว..... พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่ง 

พร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้น แล้วก็ไปยังวัด 
พระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกต และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านาย 
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ฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์
พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง ๒๐๐ เมตร มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุด 

รถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ 
ในนั้น บางทีอาจจะเป็นลูกระเบิด ! เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็น 
ทอฟฟี่ที่อร่อยมาก

ตามถนนผูค้นช่างมากมายเสยีจรงิๆ ทีถ่นนราชด�าเนนิกลาง ราษฎร 
เข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้ง 
ทับขาใครเข้าบ้าง

รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่น 
เร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ 
ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน”

อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้าแล้ว 
ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็ว และเลยไปไกลเสียแล้ว

เมื่อมาถึงดอนเมือง เห็นนิสิตมหาวิทยาลัยผู้จงใจมาเพื่อส่งเราให้ 
ถึงที่  ได้รับของที่ระลึกเป็นรูปเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ๑๑.๔๕ 
นาฬิกาแล้ว มีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยส�าหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่สโมสร 
นายทหาร ต่อจากนัน้กไ็ปขึน้เครือ่งบนิ เดนิฝ่าฝงูคนซึง่เฝ้าดเูราอยูจ่นวาระ 
สุดท้าย

เมือ่ขึน้มาอยูบ่นเครือ่งบนิแล้วกย็งัมองเหน็เหล่าราษฎร ได้ยนิเสยีง 
ไชโยโห่ร้องอวยชัยให้พร แต่เมื่อคนประจ�าเครื่องบินเริ่มเดินเครื่องทีละ 
เครือ่งๆ เสยีงเครือ่งยนต์ดงัสนัน่หวัน่ไหว กลบเสยีงโห่ร้องก้องกงัวานของ 
ประชาชนที่ดังอยู่หมด พอถึง ๑๒ นาฬิกา เราก็ออกเดินทาง มาบินวน 
อยูเ่หนอืพระนครสามรอบ ยงัมองเหน็ประชาชนแหงนดเูครือ่งบนิทัว่ถนน 
ทุกสายในพระนคร

บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกมุ่งตรงไปยังเกาะลังกา (ซีลอน) เสียง 
เครื่องบินสนั่นหนวกหู หากผู้ใดอยากจะพูดก็จะต้องตะโกนออกมาให้ 
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สดุเสยีง ดงันัน้จงึไม่มใีครพดูเลย ทางทีด่ทีีส่ดุทีพ่งึท�าคอืหลบัตาเสยีแล้ว 
นิ่งคิด...

แปลกดีเหมือนกันที่ใจหวนไปคิดว่า เพียงชั่วโมงเดียวที่ผ่านมา 
เมื่อตะกี้นี้เอง เรายังห้อมล้อมไปด้วยประชาชนชาวไทย แต่เดี๋ยวนี้เล่า 
เราก�าลังเหาะอยู ่เหนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล แม้จะมีเสียง 
เครือ่งยนต์กด็เูป็นเหมอืนเงยีบและนิง่อยูก่บัที ่เพราะเสยีงทกุๆ เสยีงจาก 
สิ่งมีชีวิตได้จางหายไปหมดแล้ว และก�าลังชินกับเสียงครางกระหึ่มของ 
เครื่องยนต์นั้น

หวนกลับไปนึกดูเมื่อ ๙ เดือนที่แล้วมา เราก�าลังบินไปในทิศทาง 
ตรงกันข้าม เพื่อจะเยี่ยมเยียนประเทศหนึ่ง เยี่ยมอาณาประชาชนที่เรา 
ต้องพลดัพรากจากมาถงึ ๗ ปีเตม็ๆ โดยทีเ่ราเกอืบไม่รูเ้รือ่งและข่าวคราว 
ของบ้านเมืองและประชาชนของเราเลยแม้แต่น้อย...

เดี๋ยวนี้เราก�าลังบินจากประเทศนั้น จากประชาชนพลเมืองเหล่านั้น 
ไปแล้ว การจากครั้งนี้มิได้เพียงแต่จากมาอย่างเดียวเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ 
จากเรื่องที่ล่วงแล้วมาด้วย...

สจ๊วตเข้ามาขัดจังหวะเสีย ท�าให้ความคิดที่ก�าลังเพลิดเพลินจาง 
ไปเสียจากสมอง เขาน�าอาหารกลางวันที่มีรสกลมกล่อมเข้ามาให้ การ 
เดินทางในระยะต่อมา ช่างเปล่าเปลี่ยวเสียจริงๆ......”

ในหนังสือสมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ จัดท�าขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู ่หัว  เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่ผู ้เข ้าเฝ้าฯ ในวโรกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ มีความบางตอน 
กล่าวถึงผู้ที่ร้องตะโกนขอว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนว่า

“...เป็นทีน่่าประหลาดว่า ต่อมาอกีประมาณ ๒๐ ปี พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพบชายที่ร้องตะโกนทูลพระองค์ไม่ให้ทิ้งประชาชนนั้น 



61ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เป็นพลทหาร และในปัจจุบันเขาออกไปท�านาอยู่ในต่างจังหวัด เขากราบ 
บังคมทูลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ทรงทิ้งราษฎร

เขาทูลว่าตอนที่เขาร้องไปนั้น เขารู ้สึกว้าเหว่และใจหาย ที่เห็น 
พระเจ้าแผ่นดนิจะเสดจ็ไปจากเมอืงไทย กลวัจะไม่เสดจ็กลบัมาอกี เพราะ 
คงจะทรงเขด็เมอืงไทย เหน็เป็นเมอืงทีน่่ากลวั น่าสยดสยอง เขาดใีจมาก 
ที่ได้เฝ้าฯ อีก กราบบังคมทูลถามว่า

“ท่านคงจ�าผมไม่ได้ ผมเป็นคนร้องไม่ให้ท่านทิ้งประชาชน”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถามว่า “เราน่ะรึที่ร้อง ?”
“ใช่ครับ ตอนนั้นเห็นหน้าท่านเศร้ามาก กลัวจะไม่กลับมา จึงร้อง 

ไปเหมือนคนบ้า”
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงตอบ “นัน่แหละ ท�าให้เรานกึถงึ 

หน้าที่ จึงต้องกลับมา...”
ภายหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วไม่นาน พระองค์ทรงเคย 

มีพระราชหัตถเลขาถึงพระสหายเมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในยุโรป ความ 
ตอนหนึ่งว่า

“...เมือ่ข้าพเจ้าเป็นนกัเรยีนอยูใ่นยโุรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนกัว่า 
ประเทศของข้าพเจ้าคอือะไรและเกีย่วข้องกบัข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบ 
ตราบจนกระทัง่ข้าพเจ้าได้เรยีนรูท้ีจ่ะรกัประชาชนของข้าพเจ้าเมือ่ได้ตดิต่อ 
กับเขาเหล่านั้น ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้าส�านึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้า 
ไม่เป็นโรคคดิถงึบ้านทีจ่รงิจงัอะไรนกั แต่ข้าพเจ้าได้เรยีนรูโ้ดยการท�างาน 
ที่นี่ว่า

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของ
ข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง...”

ที่มา : บทความจาก “ธรรมลีลา” ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
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มรดกของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงถวายความอาลัยให้กับการสวรรคตของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ผูเ้ป็นทีร่กัของชาวไทย 
หลังจากทรงครองราชย์มานาน ๗๐ ปี ซึ่งตลอดช่วงเวลานั้นประเทศไทย 
ได้ยกระดับจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยากจน กลายเป็นประเทศ 
ที่รุ่งโรจน์ มีรายได้ระดับกลาง - สูง ถือเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุด 
ของพระองค์

แม้มีการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 
แต่ก็ช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ในภูมิภาคที่แสนอลหม่านแห่งนี้

นี่คือเหตุผลว่า ท�าไมความชอบธรรมจึงเป็นรากฐานส�าคัญที่สุด 
ต่อการเมืองทุกรูปแบบ เพราะเป็นค�าตอบต่อค�าถามที่ว่า “สิทธิ์อะไรที่ 

สถาพร ส�านักข่าวทีนิวส์ เรียบเรียง

วอชิงตันโพสต์

ความชอบธรรมทางการเมืองที่โดดเด่น
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รัฐใช้ปกครองผู้คน” และ “ท�าไมประชาชนถึงยินยอมเชื่อฟังท�าตาม” 
หากผู้คนคิดว่าระบบการปกครองนั้น มีความถูกต้องชอบธรรม ประเทศ 
ชาติก็ดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้น แม้จะเป็นรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพหรือ 
ไม่ได้รับความนิยม แต่หากผู้คนจ�านวนมากปฏิเสธสิทธิ์ในการปกครอง 
ของรัฐบาลนั้น ความวุ่นวายและสงครามกลางเมืองก็อาจจะตามมา

ทางเลือกในการ “ปกครองโดยประชาชน” โลกสมัยใหม่ได้ก่อให้ 
เกดิสาธารณชนทีม่กีารศกึษาและชอบตัง้ค�าถามว่า เป็นไปได้ไหมทีพ่วกเขา 
จะจัดตั้งกลุ่มของตนเองขึ้นมาเพื่อแสดงสิทธิ์ต่อผลประโยชน์ของพวกเขา 
คนเหล่านี้มักจะถามรบเร้าอยู่เรื่อยๆ ว่า ท�าไมบรรดาผู้ที่ท�าการปกครอง 
ถึงได้อยู่ในอ�านาจ

ค�าตอบหนึ่งก็คือ “ประชาธิปไตยสมัยใหม่” อันเป็นกฎที่ถูกต้อง 
ชอบธรรมส�าหรับ “การปกครองโดยประชาชน” เรายินยอมพร้อมใจที่จะ 
เชือ่ฟังรฐับาลเพราะเราเป็นผูเ้ลอืกมาเองโดยการเลอืกตัง้ทีเ่สรแีละยตุธิรรม

ผู้มีอ�านาจในหลายรัฐบาลทั่วโลกต่างก็ต้องรับมือกับความท้าทายนี้ 
มีจ�านวนมากที่แสร้งท�าเป็นประชาธิปไตย โดยใช้การเลือกตั้งที่ฉ้อฉลเพื่อ 
ให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในอ�านาจต่อไป ขณะที่ผู้ปกครองอื่นๆ ก็มี 
บางรายที่ใช้อดีตมาเป็นข้ออ้างเรียกร้อง (อย่างเช่นบอกว่าปกครองตาม 
ประเพณีในอดีต) บางรายก็อ้างอนาคต (ด้วยการสร้างภาพในอุดมคติ 
ขึ้นมาจูงใจ มักใช้กันในกลุ่มคอมมิวนิสต์หรือพวกสังคมนิยม) บางทีก็มี 
อ้างถึงความเป็นนิรันดร (อ้างว่าเป็นการปกครองในนามของพระเจ้า) แต่ 
มีผู้น�าแค่ไม่กี่รายที่จะสร้างแรงดลใจให้ผู้คนจากบุคลิกลักษณะที่เต็ม 
ไปด้วยคุณงามความดี

อย่างไรก็ตามทุกทางออกล้วนมีข้อจ�ากัด การอ้างถึงอดีตนั้นจับใจ 
ผู้คนน้อยลงเมื่อโลกเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ คอมมิวนิสต์ได้พิสูจน์ให้เห็น 
แล้วว่าการจะท�าตัวเป็นพระเจ้านั้นล้มเหลว ตอนนี้การเอาพระเจ้าเข้ามา 
เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ปกครองมีให้เห็นแค่เพียงในโลกของอิสลาม 
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ส่วนการอ้างถึงคุณสมบัติความสามารถพิเศษที่ดึงดูดใจก็ถือว่าหาได้ยาก 
ทั้งยังจับใจได้เป็นรายบุคคล ไม่ใช่ทั้งระบบ

ทางออกทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัของไทย ประเทศไทยพบทางแก้ปัญหา 
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว นั่นคือ สถาบันกษัตริย์ที่ได้รับการเคารพนับถือ 
โดยมีการผสมผสานความชอบธรรมหลายอย่าง

- ทั้งประเพณีดั้งเดิม
- ความเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์
- คุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดใจ
ขณะเดียวกันก็ยังเอื้อต่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเศรษฐกิจ 

รวมถึงประชาธิปไตยเป็นครั้งคราว
ความชอบธรรมหลายอย่างที่มีความแตกต่างกันนี้ ได้รวมกันจน 

ก่อให้เกิดบทบาทของผู้ที่มีอ�านาจมากมายมหาศาลในเชิงคุณธรรมที่สูงล�้า 
ขึ้นไปยิ่งกว่าอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ

แม้จุดเริ่มต้นจะไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี ในตอนที่พระองค์ขึ้นครอง 
ราชย์อย่างมิได้คาดหมายขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ช่วงที่สถานการณ์ที่ไทย 
อยู่ในภาวะโศกเศร้าในปี ค.ศ.1946 นอกจากนี้ หลังการสละราชสมบัติ 
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ ๗) ก็ไม่มี 
พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในไทยนานนับทศวรรษ อันเป็นผลพวงจาก 

ด้วยการที่ทรงท�างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ในพื้นที่ส่วนใหญ่อันแร้นแค้นทุรกันดาร 
กับวิถีชีวิตส่วนพระองค์
แบบพอเพียงและน่ายึดเป็นแบบอย่าง 
ท�าให้พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ 
ค่อยๆ  ได้รับความเคารพนับถือมากขึ้นเรื่อยๆ  
จ�านวนผู้จงรักภักดีที่เพิ่มมากขึ้น
ได้กลายเป็นฐานอ�านาจของพระองค์
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สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งกองทัพไทยที่ทรงอ�านาจในขณะนั้น ต้องการ 
เพียงจะใช้สถาบันเพื่อหาความชอบธรรมในการปกครองของตนเอง

แต่ด้วยการที่ทรงท�างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่ส่วนใหญ่ 
อันแร้นแค้นทุรกันดาร กับวิถีชีวิตส่วนพระองค์แบบพอเพียงและน่ายึด 
เป็นแบบอย่าง ท�าให้พระมหากษตัรย์ิพระองค์นี ้ค่อยๆ ได้รบัความเคารพ 
นับถือมากขึ้นเรื่อยๆ จ�านวนผู้จงรักภักดีที่เพิ่มมากขึ้น ได้กลายเป็นฐาน 
อ�านาจของพระองค์

ความชอบธรรมของพระองค์นั้นมีมากล้น ทั้งพระราชด�ารัสหรือ 
พระราชกรณียกิจ อาทิ

- ต�าหนิการคอร์รัปชั่น
- อุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการต่อว่ากองทัพและชนชั้นน�าทางธุรกิจที่ 

โลภโมโทสันไปโดยปริยาย
พระองค์ยังทรงมีพระราชด�ารัสถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” หลังวิกฤติ 

เศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 เพื่อหาทางสายกลางในการตอบสนองต่อความ 
ต้องการพืน้ฐานด้วยการรกัษาสมดลุในการพฒันาเพือ่รบัมอืกระแสโลกา- 
ภิวัตน์
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อ�านาจในการปกครองแบบเงียบๆ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือในสถาน- 
การณ์คับขันร้ายแรง พลังอ�านาจในเชิงคุณธรรมนี้ยังเหนือล�้ายิ่งกว่า 
บรรดาคนมีปืน ตัวอย่างที่น่าทึ่งมากที่สุด ก็คือการที่พระองค์ยื่นมือเข้า 
แทรกแซงในวกิฤตเิหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ เมือ่ปี ค.ศ.1992 ท่ามกลาง 
การเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงตามท้องถนนในกรุงเทพฯ

พระองค์ได้ทรงเรยีกตวั พล.อ. สจุนิดา คราประยรู นายกรฐัมนตรี 
ในขณะนั้น กับแกนน�าฝ่ายต่อต้านฯ พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ให้เข้าเฝ้า 
พร้อมท�าการตักเตือนทั้งคู่ ท�าให้วิกฤติคลี่คลาย ตามมาด้วยการลาออก 
ของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร

ไม่มีประเทศอื่นใดที่เคยได้เห็นการผสมผสานระหว่างความสง่างาม 
และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพแบบนี้ในสถาบันสูงสุดของพวกเขา ที่ยัง 
มีความแตกต่างกันของคุณสมบัติทั้งสองอย่าง

ส�าหรบัในประเทศแถบยโุรปตะวนัตกทีม่ ี“ไบซเิคลิ โมนาร์ช” (เป็น 
ค�าเปรยีบเปรยถงึเชือ้พระวงศ์ทีม่วีถิชีวีติเรยีบง่าย ป่ันจกัรยานให้คนทัว่ไป 
พบเห็นได้ - ผู้แปล) ผู้ที่เป็นเสมือนหัวโขน แม้ผู้คนให้การยอมรับนับถือ 
แต่กไ็ม่มอี�านาจ ส่วนผูท้ีม่อี�านาจมกัจะมอีทิธพิลในทางลบั พวกเขาเหล่านี้ 
ล้วนเป็นอดีตผู้น�าที่รื่นเริงกับชีวิตหลังยุติบทบาททางการเมือง อย่างเช่น 
ในสิงคโปร์

ขณะที่กษัตริย์ไทยกลับสามารถสร้างบทบาทที่ทรงอ�านาจได้ด้วย 
พลงัแห่งการท�าตวัเป็นแบบอย่างแทนการออกค�าสัง่ ส�าหรบันกัรฐัศาสตร์ 

มีผู้น�าแค่ไม่กี่รายที่จะสร้างแรงดลใจให้ผู้คน
จากบุคลิกลักษณะที่เต็มไปด้วยคุณงามความดี
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การจ�าแนกการเมืองไทยว่าเป็นแบบไหนนั้นถือเป็นเรื่องรู้กันมานานแล้ว 
ว่า “ยากมาก” เพราะ...

- บทบาทที่มีความเฉพาะตัวของพระมหากษัตริย์
- วิถีชีวิตส่วนพระองค์
- การเป็นที่รักและความเคารพที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทย
และบทบาทของพระองค์ได้กลายเป็นสิ่งที่ประหลาดในความเข้าใจ 

ทางการเมอืงแบบตะวนัตก ทีม่กัจะเน้นในเรือ่งผลประโยชน์ ส่วนสถาบนั 
ต่างๆ ก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องคุณงามความดี ประเพณีและความเชื่อในเรื่อง 
สมมุติเทพ ว่าจะมีอ�านาจอย่างแท้จริงในทางการเมือง

สิ่งที่ดูจะขัดแย้งอยู่บ้างก็คือ ในช่วงการครองราชย์ที่ยาวนานของ 
พระองค์ กลับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสูงที่สุดในโลก แต่นั่น 
ก็ช่วยในการรักษาเสถียรภาพของประเทศ

ท�าให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการถูกปกครองโดยกองทัพที่โหดร้าย 
อย่างในพม่า ความขัดแย้งและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแถบอินโดจีน รวม 
ถึงการนองเลือดหลายต่อหลายครั้งในอินโดนีเซีย ความชอบธรรมของ 
สถาบันกษัตริย์ไทยที่มีรูปแบบเฉพาะตัวนั้น ได้ช่วยน�าพาประเทศผ่าน 
อันตรายในช่วงสงครามเย็น เป็นถนนที่พาไปสู่ยุคใหม่ โดยที่เจอกับการ 
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าชาติเพื่อนบ้านส่วนใหญ่

ค�าถามส�าคญัในตอนนีก้ค็อื ประเทศไทยจะประคบัประคองและปรบั 
ใช้ระบบรัฐบาลแบบนี้อย่างไร หลังการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ 
ผู้เป็นที่เคารพบูชา

ขอขอบคณุ ข้อมลูจากวอชงิตนัโพสต์ โดยดร.ไนเจล กูด๊-เดวส์ี อาจารย์ประจ�ากลุม่สาขา
วิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลประกอบ จากผู้จัดการออนไลน์
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ปยุตฺตมหาเถระ)

 แนะวิธี
รักในหลวง

สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ปยตุตฺมหาเถระ) เสนอแนะการปฏบิตัติวั 
เพื่อให้รู้ว่ารักในหลวง ในหนังสือที่พิมพ์เป็นธรรมทานบุญกิริยา บรม- 
ราชูทิศ ชื่อเรื่องว่า ท�าอย่างไร จะพูดได้เต็มปาก ว่าเรารักในหลวง ซึ่ง 
วัดญาณเวศกวัน จัดพิมพ์เป็นธรรมทานจ�านวนมากกว่า ๑ แสนเล่ม
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พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณ- 
เวศกวัน อนุญาตให้คอลัมน์ “สว่าง ณ กลางใจ” พิมพ์บางส่วน (เพราะ 
พื้นที่จ�ากัด) เผยแพร่ได้

หนังสือหนา ๑๖ หน้า นอกจากกล่าวความเป็นมาของหนังสือใน 
ค�าน�าแล้ว ตอนแรกๆ ของหนังสือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เล่าว่า 
หลายสิบปีมาแล้วประชาชนชาวไทยเฉลิมฉลองวันที่ ๕ ธันวาคม ด้วย 
ความเบิกบาน เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา แต่เมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนชาวไทยมีแต่ความโศกเศร้า เพราะพระบาท 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ เสดจ็สวรรคต แสดงถงึความจงรกัภกัดี 
ของประชาชนชาวไทยที่มีต่อในหลวง แม้จะเสด็จลับแรมไป ก็ยังเหมือน 
สถิตในดวงใจของพสกนิกร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวันพระราชสมภพในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ได้ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลทกัษณิานปุทานอทุศิถวาย น�าให้ปวงประชานกิร 
น้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ เตอืนใจตนให้บ�าเพญ็คณุความด ีสบืสาน 
พระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้เสด็จ 
สู ่สวรรคาลัย แต่เหมือนยังประทับในฟากฟ้าบรรยากาศที่ปกแผ่ทั่ว 
ผนืแผ่นดนิไทย ด้วยพระราชกรณยีกจิทีท่รงบ�าเพญ็ไว้แผ่ขยายทัว่แผ่นดนิ 
ไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระราชกรณยีกจิทีท่รงบ�าเพญ็ยงัอยูใ่นใจชาวไทยทกุคน เมือ่เสดจ็ 
สวรรคตจากไป จึงพากันเศร้าโศกอาลัย แต่ความโศกเศร้าผ่อนเบาลง 
ไปบ้าง  เมื่อได้ยินการเฉลิมพระเกียรติที่มาจากทุกสารทิศทั้งในและ 
นอกประเทศ แต่ในการปฏบิตัต่ิอพระคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น คนไทยควรก้าวต่อให้ถึงขั้นของปัญญาและ 
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การกระท�าในขั้นของปัญญานั้น
สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ ได้ยกพระราชนพินธ์ เรือ่ง “พระมหา- 

ชนก” ว่าด้วยการบ�าเพ็ญพระวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้ 
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยบอกว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ น�าให้เห็นชัด 
ว่า พระองค์ทรงถือเป็นส�าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีความ 
พากเพียร พยายามมุ่งหน้าท�าการให้ส�าเร็จ ไม่ยอมระย่อ ท้อถอย

พระมหาชนกนัน้ตรสัแสดงคตธิรรมไว้ว่า “การงานใดไม่ท�าให้จบสิน้ 
ไปด้วยความพากเพยีร กไ็ร้ผล เป็นคนกค็วรพยายามเรือ่ยไป ไม่ยอม 
ท้อแท้”

คนไทย เมือ่รกัในหลวง กค็วรพฒันาตนให้มคีณุสมบตั ิเช่น ความ 
เพียรพยายามนี้ ให้สมดังที่ได้ทรงหวัง ได้ทรงสั่งสอนไว้ ประชาชน 
ชาวไทยได้ยินพูดกันทั่วไปว่า “เรารักในหลวง”

หลักแสดงความรักในหลวง
เมื่อรักในหลวง ก็คือจะพยายามท�าให้สมพระราชหฤทัย โดยนัย 

ที่ได้บรรยายมา ประชาชนจะแสดงตนชัดว่ารักพระองค์  โดยมีการ 
แสดงออก ๔ ประการ ที่ได้กล่าวมาตามล�าดับ กล่าวคือ

๑. กตญัญ ูส�านกึรู ้เข้าใจ มองเหน็ ซาบซึง้ในพระคณุนานปัการที่ 
ได้ทรงบ�าเพ็ญ อันสมดังพระราชปณิธานว่าจะทรงครองแผ่นดินโดย 
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

๒. อัตถัญญู มีปัญญารู้คุณค่า ความหมาย เหตุผล ตระหนัก 
ในความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งที่เป็นพระราชปณิธานอันเป็น 
ข้อหลักใหญ่ และพระราชประสงค์จ�าเพาะของโครงการพระราชด�าริ หรือ 
กิจการงานที่เกี่ยวข้องมาถึงตน

๓. ปฏิบัติบูชา เมื่อรักพระองค์ จะยกย่องเทิดทูน ก็ท�าอย่างที่ 
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พระองค์สอนว่า ให้บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ โดยร่วมมือ ร่วมแรง 
ท�ากิจหน้าที่ของตน เพื่อให้ส�าเร็จบรรลุผลที่มุ่งหมาย จนได้ถวายความ 
ส�าเร็จนั้นเป็นเครื่องบูชาพระคุณ

๔. ภาวนาปธาน สุดท้าย เพื่อให้ท�าได้ ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะ 
ต้องไม่อยูอ่ย่างเรือ่ยเป่ือยเฉือ่ยชา แต่พยายามพฒันาตนเองให้มคีณุสมบตัิ
ดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญา ความสามารถ 
ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาอย่างดี

เมื่อท�าดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดีที่แสดงกันต่างๆ มากมาย 
จึงจะเป็นของจริงจังมีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายหรือสูญเปล่า

ดังได้กล่าวย�้าบ่อยครั้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งหลาย เช่น ที่ตั้งเป็น 
โครงการพระราชด�าริต่างๆ มากมาย ก็เพื่อความมุ่งหมายที่มั่นแน่วเป็น
หนึ่งเดียว คือ เพื่อแก้ไขปัญหาบ�าบัดทุกข์ ท�าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน

ให้มีมุทิตาต่อสิ่งแวดล้อม
เมือ่ได้ทรงเพยีรพยายามแก้ไขปัญหา และทรงน�าพาชาวถิน่ชาวบ้าน 

ทัว่ไป ในการทีจ่ะรูจ้กัพึง่พาช่วยตวัเองแล้ว ครัน้เสดจ็ฯ เยอืนท้องถิน่ใดๆ 
ทอดพระเนตรเห็นประชาชนเป็นอยู่ดีขึ้น พระองค์ก็ย่อมทรงชื่นชมยินดี 
เรียกทางธรรมว่าทรงมีมุทิตา

ถ้าประชาชนคนไทยชาวถิ่นชาวบ้านจะเจริญรอยพระยุคลบาท โดย 
ปฏิบัติมุทิตาธรรมข้อนี้ เป็นข้อเริ่มแรก ก็จะได้ชื่อว่ากระท�าปฏิบัติบูชา 
และจะพาให้ท้องถิ่นดินแดนประเทศไทยนี้ เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์

การเจริญมุทิตาอย่างแช่มชื่นเบาใจ ท�าง่ายๆ เป็นอย่างไร ชาวถิ่น 
ชาวบ้านนั้น เมื่อใดขึ้นเขา หรือเข้าป่า มองไปเห็นต้นไม้มีล�าต้นสมบูรณ์ 
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แข็งแรง ใบเขียวสด ดอกสะพรั่ง มีผลดก แผ่กิ่งก้านขยายกว้างขวาง 
ร่มรื่น ได้เห็นแล้วก็มีใจยินดี ชื่นชม ตั้งใจหวังดีขอให้ต้นไม้นี้สมบูรณ์ 
แข็งแรงอยู่ต่อไป และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป แล้วนึกคิดต่อไป อยากให้
มีต้นไม้ที่งอกงามสมบูรณ์อย่างนั้นมากมายทั่วแถบทั่วถิ่น เมื่อยังไม่มี 
กค็ดิว่าจะปลกู เพิม่ขึน้ขยายออกไปๆ แล้วชวนกนัปลกู ช่วยกนับ�ารงุรกัษา 
ส่วนการที่จะกินจะใช้ ก็ท�าไปตามที่สมควรแก่เหตุผล โดยพยายามไม่ให้ 
เป็นการรุกรานเบียดเบียนพืชพันธุ์ของธรรมชาติ

การที่จะได้มุทิตานั้น ก็หมายถึงว่า เมื่อได้ช่วยกันท�าให้พืชพันธุ์ 
งอกงาม แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น ทุกคนก็จะได้ชื่นชมยินดีกับชุมชน 
และท้องถิ่นของตนๆ นั่นเอง ที่เจริญงอกงามขึ้นมา มีความผาสุก

ด้วยการปฏิบัติเพื่อเจริญมุทิตาดังกล่าวมาฉะนี้ ก็จะบันดาลให้ผืน 
แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ อ�านวยพืชพันธุ์ธัญญาหารให้อย่างเพียงพอ 
ท�าให้ได้อยู่ได้กินกันอย่างพอเพียง

ชาวถิน่ชาวบ้านเจรญิมทุติาธรรม โดยสามารถชืน่ชมยนิดต่ีอท้องถิน่ 
ที่อุดมและชุมชนที่อยู่กันดีของตนเองได้อย่างนี้ ก็จะเป็นการถวายปฏิบัติ 
บูชาที่จะน�าพาแผ่นดินไทยให้เจริญพิไล สุขสมบูรณ์ สนองพระจ�านง 
แห่งพระราชหฤทัย

เมื่อปฏิบัติดังนี้ จึงควรแก่การนับถือว่าได้บ�าเพ็ญบุญอุทิศถวาย 
เป็นพระราชกุศลอย่างเยี่ยมยอดเลิศอุดม สมแก่การที่จะได้ชื่อว่ารัก 
ในหลวง ด้วยการช่วยกันสนองพระราชปณิธาน ดังได้บรรยายมา

ที่มา : คอลัมน์ธรรมะ - จิตใจ โดย สมาน สุดโต 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
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ว่ายไป
แ ม้ ไ ม่ เ ห็ น ฝั่ ง

หมอนไม้

พสกนิกรของพระองค์ ...ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เราต่างมีประสบการณ์ที่ 
ใกล้ชดิในหลวงกนัทกุคน ไม่ทางใดกท็างหนึง่ การใกล้ชดินัน้ ส�าหรบัฉนั 
ความหมายน่าจะเป็นการได้น�าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมาปฏิบัติในชีวิต 
ตนเองมากกว่าสิ่งอื่นใด

ภาพ : อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๔
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ส�าหรับฉัน ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประทับใจไม่รู้ลืมก็คือ การได้เข้าเฝ้า 
พระองค์ท่าน เมือ่ครัง้ทีพ่ระองค์ทรงเตรยีมเปิดตวับทพระราชนพินธ์ “พระ 
มหาชนก” เมื่อยี่สิบปีก่อน ในครั้งนั้นพระองค์ให้ศิลปินที่วาดภาพทุกคน 
เข้าเฝ้าพร้อมกับสื่อมวลชนทุกส�านัก ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร เพื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของพระราชนิพนธ์เล่มนี้

ฉันได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ให้ไป 
ท�าข่าวด้วยใจที่ปีติ เพื่อที่น�ากลับมาเขียนลงในนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ 
ที่ฉันเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ด้วย ทั้งสองฉบับอยู่ในเครือเดียวกัน คือ เนชั่น 
ส�านกัข่าวทีท่�าให้ฉนัได้มโีอกาสท�าข่าวสร้างสรรค์มาโดยตลอดยีส่บิกว่าปีที่ 
ผ่านมา

การได้มีโอกาสไปฟังเบื้องหลังเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เล่มนี้จาก 
พระโอษฐ์ของในหลวง คอืของขวญัในชวีติส�าหรบัการเป็นผูส้ือ่ข่าวของฉนั 
ก็ว่าได้

เป็นครั้งแรกที่จะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดในพระราชวัง 
สวนจิตรลดา พระราชวังของพระราชาที่มีแต่การทดลองเรื่องการเกษตร 
การแปรรปูพชืผกัผลไม้เพือ่ถนอมอาหาร พลงังานทดแทน ธนาคารเมลด็ 
พันธุ์ข้าว พืชผัก และต้นไม้ใหญ่นานาเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ พระองค์ 
ทรงเกบ็ไว้ให้พสกนกิรชาวไทยได้ศกึษา วจิยั และเพาะปลกู ในยามทีโ่ลก 
ขาดแคลน

ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส�าคัญในการเกื้อกูลชาวโลก 
ต่อไปในอนาคต

ฉันได้มีโอกาสเข้าไปท�าข่าวโครงการในพระราชวังก่อนหน้านั้น 
หลายปีมาแล้ว ยงัจ�าได้ว่า เจ้าหน้าทีโ่ครงการพาไปดกูระบวนการผลติขีผ้ึง้ 
เทียนไขในพระราชพิธี ท�าให้ฉันทราบว่า แม้แต่เทียนไขที่ใช้แล้วใน 
พระราชพิธีต่างๆ ที่เหลือ พระองค์ทรงให้น�ากลับมาหลอมแล้วหล่อเป็น 
เทียนเล่มใหม่ ไม่มีอะไรสูญเปล่าเลย พระองค์ทรงมีรายละเอียดเล็กๆ 
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น้อยๆ ให้เราได้เรยีนรูใ้นทกุเรือ่ง แม้แต่เรือ่งการประหยดั อดออม ทีเ่ป็น 
หนทางหนึ่งในการสร้างชาติ และเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรง 
สรรเสริญ

ฉันรอคอยอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่ให้รอสื่อส�านักอื่นๆ มาสมทบ เมื่อ 
ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากทุกส�านักไปถึง พร้อมทั้งจิตรกรและศิลปินด้วย 
เราทกุคนจงึได้ไปรอเข้าเฝ้าพระองค์ท่านด้วยใจจดจ่อ เจ้าหน้าทีใ่นพระราชวงั 
แจกขนมและน�้าผลไม้ให้รับประทานเป็นของว่างระหว่างการรอคอย เรา 
นั่งกันอย่างเงียบเชียบ

และแล้วเวลานั้นก็มาถึง พระองค์ทรงปรากฏพระวรกายในชุดสูท 
ทรงกล่าวเล็กน้อยด้วยพระอารมณ์ขัน เกี่ยวกับที่ทรงออกมาช้า เท่าที่ 
ฉันบันทึกไว้ในรายงานข่าวหน้าจุดประกาย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตอนหนึ่งว่า ที่เสด็จลงมาช้า ก็มี 
เหตุผล เพราะการแก้หนังสือนี้ยังไม่เสร็จ ยังมีแก้ทั้งภาพศิลปิน ซึ่งคง 
กลุ้มใจ แต่งานก็ต้องเพียรต่อไป มีการแก้ภาษาไทย ซึ่งบางตัวเขียนผิด 
และภาษาอังกฤษที่บางตัวที่ผิดไวยากรณ์ ถกเถียงกัน

“สมเดจ็พระเทพรตันฯ กท็รงช่วยท�าถงึสองวนั สองคนื กบัเพือ่นๆ 
ซึง่เพือ่นๆ ได้แบ่งออกเป็นสองพวก คอืพวกทีด่ดูาวหาง และดพูระมหา- 
ชนก สมเด็จพระเทพรัตนฯ ขึ้นมาตาปรือ เพราะดูทั้งดาวหาง และดูทั้ง 
พระมหาชนก ซึ่งความเพียรก็ต้องมี แม้ตาปรือ ก็ต้องเพียรต่อไป”

จากนัน้พระองค์ทรงอธบิาย หวัใจของบทพระราชนพินธ์เล่มนี ้ซึง่ 
กค็อื ความเพยีร นัน่เอง พระองค์ตรสัว่า ความเพยีรต้องม ีส�าคญัทีส่ดุ 
คนเราท�าอะไรต้องมีความเพียร แม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ต้องว่ายน�้า และมี 
ค�าตอบอยู่ว่า มีประโยชน์อย่างไร

“เพราะถ้าหากพระมหาชนกไม่เพียรว่ายน�้าเป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน 
ก็จะไม่ได้พบเทวดา คนอื่นที่ไม่มีความเพียรที่จะว่ายน�้า ก็จะเป็นอาหาร 
ของปลาและเต่า เพราะฉะนั้น ความเพียร แม้จะไม่ทราบว่าจะถึงฝั่งเมื่อ 
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ไหร่ กต้็องเพยีรว่ายน�า้ต่อไป ศนูย์กลางของหนงัสอืเล่มนี ้คอืความเพยีร 
โดยไม่ค�านึงถึงว่า จะได้ประโยชน์อะไร หรือได้ผลอะไร”

จากนัน้ ทรงเดนิชมภาพประกอบแต่ละภาพอย่างใกล้ชดิและแนะน�า 
ศิลปินวาดภาพให้เพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขภาพเพื่อให้สมบูรณ์ตาม 
ท้องเรื่องอย่างละเอียด ด้วยบทพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ทรงใช้เวลากว่า 
๒ ปีตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนั้น  เมื่อประมาณปลายเดือนเมษายน 
๒๕๓๙ พระองค์ทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงตรวจปรู๊ฟด้วย 
พระองค์เอง แก้ไขค�าผิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เสร็จสมบูรณ์ 
อย่างละเอียดเพื่อมิให้มรดกอันล�้าค่าของแผ่นดินเล่มนี้มีต�าหนิแม้เพียง 
นิดเดียว ด้วยหนังสือเล่มนี้ พระองค์ตรัสว่าเป็นหนังสือที่รักยิ่งของ 
พระองค์

ปรีชา เถาทอง หนึ่งในจิตรกรที่วาดภาพประกอบพระราชนิพนธ์ 
ในช่วงสุดท้ายของบทพระราชนิพนธ์ ที่ฉายภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมด 
ทีพ่ระองค์ทรงเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ใหม่เล่าให้ฟังว่า ตามท้องเรือ่ง 
เดมิในทศชาตชิาดก พระมหาชนกทรงเหน็ผูค้นแย่งทึง้ต้นมะม่วงทีอ่อกผล 

หัวใจของบทพระราชนิพนธ์เล่มนี้ 
คือ ความเพียร 
พระองค์ตรัสว่า 

ความเพียรต้องมี ส�าคัญที่สุด
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ดก ส่วนต้นมะม่วงทีไ่ม่มผีล กไ็ม่มใีครสนใจ พระมหาชนกจงึทรงตดัสนิ 
พระราชหฤทยัออกผนวช แต่ในหลวงทรงออกผนวชไม่ได้ เพราะพระองค์ 
มีปณิธานที่จะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ที่ยังล�าบากก่อน

“ผู้คนมีทั้งบวกและลบ พระองค์ทรงอยากสอนคนที่เป็นลบให้เป็น 
บวกให้ได้ สอนคนรุน่ใหม่ให้มคีณุภาพ โดยมจีดุเด่น คอืเรือ่งความเพยีร 
บ้านเมืองจะก้าวหน้า ต้องมีความสมดุลระหว่างอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง 
สร้างสรรค์ พระองค์ทรงย�้าว่าถ้าไม่สร้างดุลยภาพตรงนี้ขึ้นมาก็แย่ คือ 
สร้างสรรค์อย่างเดยีวกเ็ข้าป่าไปเลย อนรุกัษ์อย่างเดยีวกต็กขอบเหมอืนกนั

“เรามฐีานความเป็นไทยกต้็องมคีวามเป็นสากลเข้ามาด้วย พระองค์ 
ท่านทรงอยากให้ประเทศนี้ มีการเติบโตอย่างมีโครงสร้าง มีคุณภาพ 
มีคุณธรรมและมีความเพียร”

ผ่านไปยี่สิบปีแล้ว พระมหาชนก จัดพิมพ์หลายต่อหลายครั้ง 
ทั้งเล่มใหญ่ เล่มเล็ก และฉบับการ์ตูน เพื่อให้เด็กๆ อ่านได้เข้าใจง่าย 
อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์เป็นแอนนิเมชั่นแล้วด้วย เรียกว่า พระองค์ทรง 
จัดท�าสื่อไว้ให้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อให้คนรุ่นหลังย่อยง่าย และ 
น�ามาใช้ได้จรงิในชวีติ เวลาเกดิอปุสรรคใดๆ กจ็กัไม่ย่อท้อ เพราะมคีวาม 
เพียรเป็นที่ตั้ง

พระมหาชนก จึงไม่ใช่หนังสือที่อ่านเที่ยวเดียวจบแล้วจบเลย หาก 
มีนัยส�าคัญมากมายที่จะท�าให้เรามีพลังความพากเพียรต่อการด�าเนินชีวิต 
อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ยิ่งเราศึกษางานของในหลวงรชักาลที ่๙ อย่างละเอยีด
และฝึกฝนทีต่วัเราโดยไม่บ่นว่ากล่าวสิง่แวดล้อมต่างๆ นานา 
เราจะมีก�าลังใจเพิ่มขึ้น ดังหัวใจของ “พระมหาชนก” 
ที่ในหลวงของเราปรารถนาให้พสกนกิรของพระองค์



79ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เมือ่อ่านแล้วอ่านอีก ทกุครัง้ทีฉ่นัเหน็ภาพ นางมณเีมฆขลาเหาะอยู่ 
บนฟ้า และมีพระมหาชนกทรงว่ายอยู่ในน�้า ฉันมักตั้งค�าถามว่า ท�าไม 
พระมหาชนกจงึทรงมคีวามเพยีรในการว่ายน�า้อย่างไม่เหน็ฝ่ังอยูเ่ช่นนัน้ 
แล้วตัวเราเล่า...

เราจะได้ค�าตอบด้วยตัวเราเองในขณะนั้น ส�าหรับปัญหาใดๆ ที่ 
ว่ายาก หากนึกถึงภาพนี้ เราจะมีก�าลังใจ ยิ่งเราศึกษางานของในหลวง 
รชักาลที ่๙ อย่างละเอยีดและฝึกฝนทีต่วัเราโดยไม่บ่นว่ากล่าวสิง่แวดล้อม 
ต่างๆ นานา เราจะมีก�าลังใจเพิ่มขึ้น ดังหัวใจของ “พระมหาชนก” ที่ 
ในหลวงของเราปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์ และใครก็ตามบนโลก 
ที่่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็คือ ...ขอจงมีความเพียรอันบริสุทธิ์ ปัญญาที่ 
เฉยีบแหลม และก�าลงักายทีส่มบรูณ์ เป็นกล้าพนัธุข์องแผ่นดนิ และของ 
มนุษยชาติ ในอันที่จะช่วยกันสร้างความเข้าใจและสันติธรรมให้เกิดขึ้น 
โดยทั่วกัน

เวลาไม่เคยรอคอยใครเลยจรงิๆ ฉนัเกบ็รายงานข่าว “พระมหาชนก 
มรดกทางปัญญาล�า้ค่าแห่งแผ่นดนิ...รชักาลที ่๙” ใส่กรอบไว้จนหนงัสอื- 
พิมพ์กลายเป็นสีเหลือง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มอบหมายงานให้ฉัน 
ไปงานนี้ ออกบวชหลังจากปีนั้นผ่านพ้น จนบัดนี้สิบกว่าพรรษาแล้ว 

“พระมหาชนก” ท�าให้ฉนัเรยีนรูว่้า เราต่างก�าลงัเดนิทางตามรอย 
พระองค์อยูเ่สมอ ไม่ว่าเราจะอยูใ่นบทบาทใดของสงัคม เราจะไม่ย่อท้อ 
ต่ออุปสรรคใดๆ เราจักว่ายไป แม้ไม่เห็นฝั่ง

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จากพสกนิกรของพระองค์คนหนึ่ง...
“หมอนไม้” 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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เห็นทุกข์
จะ

เห็นธรรม

เรื่องธรรมดานะ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
ท่านอายุมากแล้ว มีชีวิตอยู่ อายุเยอะๆ ไม่สบายนะ ร่างกายช่วยตัวเอง 
ไม่ได้ มีแต่เรื่องเจ็บตัวตลอด ไม่ใช่ชีวิตเป็นของวิเศษวิโสหรอก

ในส่วนตัวท่าน ท่านสบายของท่านอยู่แล้ว เพราะความดีท่านท�ามา 
เยอะแล้ว ที่ว้าวุ ่นใจคือพวกเราเอง เราไม่มั่นใจในความดีของเราเอง 
เราหวงัจะพึง่ท่าน ไปๆ มาๆ รกัตวัเองเยอะ บางทพ่ีอแม่เราไม่สบายมากๆ 
โดนหมอท�าอย่างโน้นอย่างนี้ เรายังอยากปล่อยเลย

เวลาอะไรก็เหมาะสมทุกอย่างนะ ตอนนี้บ้านเมืองก�าลังร่มเย็นอยู่ 
สงบอยู่ คนที่จงรักภักดีก�าลังมีอ�านาจอยู่ ถ้าได้พวกคิดร้าย เกิดภาวะ 
อย่างนี้ ฉวยโอกาสท�าอะไรได้เยอะแยะเลย บ้านเมืองเสียหายมากกว่านี้

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

คัดจากบางตอนของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปรำโมทย์ ปำโมชฺโช 
วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (๕๙๑๐๑๕.mp3) 
(ตรวจทานโดยอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนาและทีมงาน)
ขอขอบคุณ www.dhamma.com
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ชาวพุทธเรามองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผล ท่านก็แสดงธรรมะให้ 
เราดู ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เห็นไหม เราไม่อยากคิดถึงด้วยซ�า้ไปว่าท่าน 
จะสิ้น ท่านก็สิ้นจนได้  เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เวลาที่จะมาเศร้าโศกนาน 
เศร้าโศกพอสมควร ท�าความดไีป บอกว่ารกัพ่อ รกัพ่อ ท�าอย่างพ่อให้ได้ 
กแ็ล้วกนั ตัง้อกตัง้ใจปฏบิตัเิข้า อย่างน้อยกล็ดคนเลวคนหนึง่ในสงัคม 
ลดลงสักคนนะ บ้านเมืองก็ดีขึ้น พ่อรู้พ่อก็ชื่นใจ

ไม่ต้องไปมองว่าอดตีท่านเป็นใคร เป็นโพธสิตัว์องค์ไหนมา อนาคต 
จะเป็นอะไร ดูปัจจุบันซิ ในโลกนี้มีคนสักกี่คน ที่คนรักเท่านี้ ฉะนั้น 
ชาวพุทธเรามองอะไรก็เป็นปัจจุบันหน่อยนะ อย่าหลอกตัวเอง เพ้อๆ ไป 
เรื่อยๆ

ถึงวาระท่านก็ต้องสิ้น นั่นคือความจริง เรามั่นใจไหมว่าท่านดี เรา 
มัน่ใจ ไม่ต้องห่วงท่าน เรากต้็องท�าตวัไม่ให้ท่านห่วงด้วย พฒันาตวัเองไป 
อย่าเห็นแก่ตัว ที่บ้านเมืองวุ่นวายทุกวันนี้นะ ย่อลงมาแล้วก็แค่ความ 
เห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละ

ประเทศไทยพัฒนาประเทศมาพร้อมกับญี่ปุ่น เริ่มพัฒนาประเทศ 
สมัยรัชกาลที่ ๕ สมัยเมจิของญี่ปุ่น เขาไปถึงไหนแล้ว เราก็ยังอยู่อย่างนี้ 
ใครกช่็วยเราไม่ได้หรอก เพราะเราชัว่ของเราเอง คนโกงเตม็บ้านเตม็เมอืง 
อย่างน้อยเราลดคนชัว่ลงสกัคนหนึง่ ท�าอะไรทีด่ีๆ  ไม่เหน็แก่ตวั ส่วนรวม 
มันค่อยๆ เขยิบขึ้น ทีละหน่อยๆ ก็ยังดี

ต่อไปนีรู้ส้กึตวับ่อยๆ ไม่ปล่อยให้ความเศร้าโศกครอบง�าใจ อย่าว่า 
แต่ความเศร้าโศกเลย ความดีใจเรายังไม่ให้ครอบง�าใจเลย เรื่องอะไรจะ 
ปล่อยให้ความเศร้าโศกครอบง�าใจ ต้องรักษาใจเอาไว้ ไม่รักษาใจนะ 
เสียใจไปดวงเดียว เสียหมดเลย ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย รักษาใจเอาไว้ 
ไม่ต้องห่วงท่าน ท่านดีของท่าน สมบูรณ์ของท่านอยู่แล้วล่ะ ห่วงก็ห่วง 
ตัวเอง ว่าเราจะรักษาความดีเอาไว้ได้ไหม 
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ใครร้องไห้บ้าง ยกมือซิ ร้องเองหรือว่าร้องเพราะคนอื่นร้อง ร้องก็ 
ไม่ว่าหรอกนะ แต่ร้องพอสมควร มีสติ ท�ากุศลให้มากๆ ถวายส่วนบุญ 
ส่วนกุศลไป นี่คือสิ่งที่เราท�าให้ท่านได้นะ ถัดจากนั้นก็ท�าเพื่อตัวเราเอง 
เพื่อสังคมที่เราจะต้องอยู่กันต่อไป

ความเห็นแก่ตัวมันน่าเกลียด ค่อยๆ ดูตัวเองให้ออก อะไรที่เห็น 
แก่ตัว ค่อยๆ ลด ค่อยๆ ละไป ครูบาอาจารย์สอนแทบตาย ถ้ายังดื้อ 
เหมือนเดิม ไม่ได้อะไรขึ้นมา อย่างแย่งกันเข้าศาลา แย่งกันจอดรถ 
แย่งกันกิน แย่งกันท�าอะไรอย่างนี้ ลดได้ก็ลดไปนะ พยายามลดละเข้า 
มันน่าเกลียด กิเลสไม่ไว้หน้าใคร

ในทางร่างกาย เราก็มีความแก่รออยู่ มีความเจ็บไข้รออยู่ มีความ 
ตายรออยู่  เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลย ทั้งทางกายและทางใจ 
ทางร่างกายมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย รออยู่ ทางจิตใจมีการ 
พลดัพรากจากสิง่ทีร่กั การประสบสิง่ทีไ่ม่รกั ความไม่สมปรารถนาทัง้หลาย 
รอเราอยู่ เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่าง

หัดภาวนาไปเรื่อยๆ แล้วมันจะเห็นทุกข์ ดูความจริงของกาย ดู 
ความจริงของใจให้มาก แล้วมันจะเห็นทุกข์ เห็นทุกข์แล้วเราจะรู้เลย 
อยู่ไม่ได้แล้ว จะต้องไปให้พ้น บางท่านก็ความกรุณาสูง พ้นเฉพาะตัวก็ 
ไม่ได้ อย่างพระโพธสิตัว์ อยากพาคนอืน่ให้พ้นไปด้วย ถ้าเราเป็นแค่สาวก 

ชาวพุทธเรามองทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผล 
ท่านก็แสดงธรรมะให้เราดู  ไม่เที่ยง  เป็นอนัตตา  เห็นไหม 
เราไม่อยากคิดถึงด้วยซ�้าไปว่าท่านจะสิ้น ท่านก็สิ้นจนได้ 
เพราะฉะนั้น  ไม่ใช่เวลาที่จะมาเศร้าโศกนาน  เศร้าโศกพอสมควร 
ท�าความดีไป บอกว่ารักพ่อรักพ่อ ท�าอย่างพ่อให้ได้ก็แล้วกัน
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กแ็ค่เอาตวัรอด ช่วยคนอืน่ได้นดิหน่อยเท่าทีช่่วยได้ ใจมนัจะเป็นแบบนัน้ 
แต่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้า ท่านเมตตากรุณาสูง ท่านอยากช่วยสัตว์ให้มาก 
ที่สุดเลย

ถ้าพวกเราอยู่มานาน แก่อย่างหลวงพ่อนะ จะเห็นเรื่องความตายนี่ 
เรื่องปกติ มีท่านหนึ่งตายไปแล้วหลวงพ่อหวั่นไหวมากที่สุดเลย คือ 
หลวงปู่ดูลย์ ได้ยินว่าท่านมรณภาพ ใจเนี่ยสะเทือนรุนแรง หวั่นไหว 
มีความรู้สึกว่าเป็นลูกก�าพร้าแล้ว ต่อไปนี้ไม่มีพ่อแม่มาดูแลเราแล้ว เรา 
ต้องพึ่งตัวเอง หวั่นไหวมาก ตอนพ่อแท้ๆ ตายนะ ไม่หวั่นไหว หลวงปู่ 
ดลูย์มรณภาพนะ หวัน่ไหวมาก เพราะครบูาอาจารย์ทีส่อนธรรมะเรา เป็น 
พ่อเป็นแม่ในวัฏฏะของเรา พอรู้สึกขาดท่าน มันว้าเหว่ 

แต่ว้าเหว่แล้วกลบัรูส้กึแปลกไปอกี (คอื) ตอนท่านมชีวีติอยูน่ะ เรา 
ภาวนา บางวันยังขี้เกียจ แต่ขี้เกียจก็ท�านะ บางวันยังอ้อยส้อยอ้อยอิ่ง 
ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เล่น มีเหมือนกันเถลไถลเหมือนกัน แต่ไม่นาน 
ตัง้แต่ได้ยนิว่าท่านสิน้นี ่ไม่กล้าเลย ถ้าจะเถลไถลนดิหนึง่นะ เหมอืนท่าน 
ตาเขียวใส่อยู่เลย

นี่ พอครูบาอาจารย์สิ้นไป เหมือนท่านเฝ้าเราทั้งวันเลย ไม่กล้า 
เถลไถล เลยขยันภาวนา

เราประมาทไม่ได้เลย ทั้งทางกายและทางใจ 
ทางร่างกายมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย รออยู่ 
ทางจติใจมกีารพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั การประสบสิง่ทีไ่ม่รกั 
ความไม่สมปรารถนาทั้งหลายรอเราอยู่ 
เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่าง
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ผู้ใดท�าใจให้ถึง
ความเป็นกลางได้
ผู้นั้นจะพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
(พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฐ์)

ไปอยู่ท�าไมกับความโกรธ
ไปอยู่ท�าไมกับความทุกข์
ไม่โกรธก็มี ไม่ทุกข์ก็มี

ควายมันตกหล่ม 
มันยังรู้จักถอนตัวออกมา
แต่คนเมื่อไปตกอารมณ์
ท�าไมไม่รู้จักถอนตัว

หลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ
(พระครูบรรพตสุวรรณกิจ)

ค ติ ธ ร ร ม 
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โลกแซ่ซ้อง
พระบารมี

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ตามเวลาในสหรัฐฯ หรือ ๒๑.๐๐ น. ตามเวลาในไทย ที่ประชุมสมัชชา 
สหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีการประชุมเพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ผู้แทนประเทศ 
ต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ซึ่งการจัดประชุมเช่นนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ นาย 
ปีเตอร์ ธอมป์สัน ตัวแทนจากประเทศฟิจิ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ 
กล่าวสดดุเีป็นคนแรก มใีจความว่า พระองค์ทรงครองราชย์นานถงึ ๗๐ ปี 
ทรงได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ว่าทรงมี 
ความวิริยอุตสาหะในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศและประชาชน 
มาโดยตลอด

พระองค์ทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัมากมาย หนึง่ในนัน้ คอื 
รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จากโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) เพราะทรงเป็นผู้น�าในการดูแลดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติจึงก�าหนดให้วันที่ ๕ 
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ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เป็น “วันดินโลก” 
(World Soil Day) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ 
ประชุมยืนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เป็นเวลา ๑ นาที

นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวเป็นคนต่อมา 
โดยกล่าวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความมีมนุษยธรรม ทรงเป็นพลังในการรักษา 
เสถยีรภาพทีส่ามารถน�าประเทศผ่านพ้นวกิฤตทางการเมอืงมาได้หลายครัง้ 
ทรงทุ่มเทประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
ประชาชน ทรงน�าประเทศไทยและคนไทยทัง้ชาตไิปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

นายบนัได้กล่าวย�า้ว่าการทีโ่ครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตทิลูเกล้าฯ 
ถวายรางวัลความส�าเร็จอันสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์นั้น 
เป็นรางวลัส�าคญัทีไ่ม่เคยมพีระมหากษตัรย์ิพระองค์ใดเคยได้รบัทลูเกล้าฯ 
ถวายมาก่อน จากนั้นตัวแทนภูมิภาคต่างๆ ได้ขึ้นกล่าว ต่างยกย่อง 
พระปรีชาสามารถในการพัฒนาและเชิดชูหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระองค์ว่าเป็นดัง่ของขวญัทีพ่ระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยจะได้น้อมน�า 
ไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

ในวันนั้น เชื่อว่าช่วงเวลาที่กินใจคนไทยที่สุดคือช่วงของ นาง 
ซาเมธา พาวเวลล์ เอกอคัรราชทตูผูแ้ทนถาวรสหรฐัฯ ประจ�าสหประชา- 
ชาติ จึงขอบันทึกความค�ากล่าวของเธอไว้ตรงนี้ ดังนี้...

“ในนามของประเทศสหรัฐฯ ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง 
และอย่างจรงิใจต่อสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ พระราชนดัดา 
และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะทรงเป็นมิตรกับสหรัฐฯ ตลอด 
พระชนมชีพของพระองค์แล้ว ยังทรงมีความผูกพันส่วนพระองค์กับ 
ชาติของเราด้วย
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อีกทั้งสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนีของ 
พระองค์ ทรงพบกันที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ที่ซึ่งทั้งสอง 
พระองค์เคยทรงศึกษาวิชาทางการแพทย์ พระราชบิดาเคยทรงศึกษาที่ 
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด และพระราชชนนีทรงศึกษาที่วิทยาลัยซิมมอนส์ 
แม้พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชจะทรงพ�านกัอยูท่ีน่ัน่ 
เฉพาะในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์ แต่เรายังรู้สึกได้ว่าพระองค์ยังทรงสถิต 
ณ ที่นั้น

ทีด่ฉินัพดูถงึเรือ่งนีไ้ด้ เพราะก่อนทีจ่ะได้รบัเกยีรตใิห้เข้าร่วมงานกบั 
คณะรัฐบาลของนายโอบาม่า ดิฉันเคยสอนอยู่ที่สถาบัน Kennedy 
School of Government ทีม่หาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด และเส้นทางทีด่ฉินั 
ต้องเดินผ่านจัตุรัสคิงภูมิพล (King Bhumibol Square) ที่ตั้งอยู่ 
ติดกับเคเนดี้สคูล จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติต่อการ 
พระราชสมภพของพระองค์ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เมื่อใดที่เดินผ่านจัตุรัส 
คิงภูมิพล แล้วดิฉันจะได้เห็นคนไทยเดินทางไปที่นั่นเพื่อถวายความ 
เคารพแด่พระองค์ บางคนก็เข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆ แผ่นจารึกพระนามของ
พระองค์

ในเมืองเคมบริดจ์มีสถานที่อีกหลายแห่งที่เป็นแบบนี้ เช่น ในเมือง 
บริงแฮม ที่ตั้งของโรงพยาบาลหญิง สถานที่ซึ่งพระราชชนนีเคยทรงงาน 
อยู่ แทบจะไม่มีวันใดเลยที่จะไม่เห็นคนไทยน�าของขวัญ ดอกไม้ หรือ 
ข้อความที่เขียนบนแผ่นกระดาษเล็กๆ ไปถวาย เพราะการเสียสละของ 
พระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยอยากแสดงออกเช่นนั้น

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตทิลูเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความส�าเร็จอันสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์นั้น 
เป็นรางวัลส�าคัญที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
เคยได้รับทูลเกล้าฯ ถวายมาก่อน
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เกือบยี่สิบปีที่แล้วมีนักข่าวคนหนึ่งทูลถามพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ทรงต้องการให้ผู้คนจดจ�าพระองค์ว่า 
อย่างไร พระองค์มีพระราชด�ารัสตอบว่า

“หากพวกเขาต้องการเขียนสิ่งที่ดีเกี่ยวกับข้าพเจ้า พวกเขาควร 
เขียนว่า ข้าพเจ้าท�าในสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้อย่างไร”

ในสายพระเนตรของพระองค์นั้น การได้ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
หมายถึงการหาหนทางแก้ปัญหาซึ่งประชาชนทั่วไปเผชิญอยู่ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสและบรรดาคนชายขอบ และหนทางเดียว 
ที่จะท�าให้รู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาชนเผชิญ 
อยู ่คอืการเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัพืน้ทีท่ีป่ระชาชนอาศยัอยู ่โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่ยากจนในชนบท ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงด�าเนิน 
โครงการพัฒนาหลายพันโครงการ

แต่ไม่ใช่แค่การเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัสถานทีเ่หล่านีเ้ท่านัน้ หาก 
ยังทรงพบปะกับพสกนิกรในท้องถิ่น ทั้งชาวประมง ชาวสวนยาง ชาวนา 
หรือนักเรียนชั้นประถม เมื่อพระองค์ทรงพบปะกับข้าราชการ ก็ทรงเลือก 
ที่จะพบกับผู้ที่ท�างานในระดับรากหญ้า นักพัฒนาการเกษตร ครู และ 
ต�ารวจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นมากกว่า 
ผูท้ีค่อยสงัเกตการณ์ เพราะการท�าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ หมายถงึการช่วย 
แก้ปัญหาทีค่นไทยเผชญิอยู ่และทรงส่งเสรมิให้เขาท�าเช่นเดยีวกบัพระองค์

พระองค์สนพระราชหฤทยัในทางจลนศาสตร์ ทรงมุง่มัน่ สร้างสรรค์ 
สนพระราชหฤทัยในทางวิทยาศาสตร์ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ 
ได้ทรงจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าเกือบสี่สิบรายการ 
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ ที่ทรงทดลองและพัฒนาด้วย 
พระองค์เอง และส่วนใหญ่เพื่อใช้แก้ปัญหาที่พสกนิกรผู้ยากไร้เผชิญอยู่ 
นี่เป็นสิ่งที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง
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แนวพระราชด�ารใินเรือ่งโครงการ “แก้มลงิ” ทีท่รงคดิเพือ่แก้ปัญหา 
อทุกภยัทีไ่ทยเผชญิอยู ่พระองค์ทรงจ�าได้ว่าเมือ่ครัง้ทรงพระเยาว์ ทรงเคย 
เห็นลิงเคี้ยวกล้วยแล้วเก็บไว้ที่สองกระพุ้งแก้มเพื่อเอาไว้กินในภายหลัง

การก่อสร้างอ่างกักเก็บน�้าขนาดเล็กซึ่งใช้หลักการเดียวกัน เพื่อ 
เก็บกักน�้าส่วนเกินในช่วงที่ฝนตกหนัก เอาไว้ใช้ท�าการเกษตรในภายหลัง 
ระบบกักเก็บน�้าตามโครงการแก้มลิงยังคงใช้กันอยู่ทั่วประเทศไทย

การคิดค้นหลายสิ่งหลายอย่างของพระองค์เป็นไปในท�านองนี้ 
คอืการผสานการอนรุกัษ์คูไ่ปกบัการพฒันามนษุย์ พระองค์ทรงก้าวไกล 
ไปหลายทศวรรษในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดล้อมทีย่ัง่ยนื ซึง่ส�าคญั 
ต่อสุขภาพในระยะยาวของชุมชน

หากพวกเขา
ต้องการเขียนสิ่งที่ดี
เกี่ยวกับข้าพเจ้า 
พวกเขาควรเขียนว่า 
ข้าพเจ้าท�าในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไร
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มิถุนายน ปี ค.ศ. 1960 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชเสด็จพระราชด�าเนินไปยังสหรัฐฯ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ 
ของประธานาธิบดีดไวท์ ไอเซน ฮาวร์ และทรงถูกขอให้มีพระราชด�ารัส 
ต่อสภาคองเกรสของสหรฐัฯ ขณะนัน้ทรงเจรญิพระชนมพรรษาเพยีง ๓๒ 
พรรษา วันนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตรัสว่า 
ที่ทรงรับค�ากราบบังคมทูลเชิญนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการได้มาเห็น 
สถานทีเ่กดิของพระองค์ ทีเ่มอืงเคมบรดิจ์ ซึง่ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืน 
ในครั้งนั้นด้วย

อย่างไรก็ดี ได้ตรัสด้วยว่าเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนเพื่อ 
ตอกย�้ามิตรภาพอันพิเศษ และค่านิยมที่ไทยและสหรัฐฯ มีร่วมกัน ตรัส 
อีกว่ามิตรภาพที่รัฐบาลหนึ่งมีต่ออีกรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ แต่มิตรภาพ 
ที่คนคนหนึ่งมีต่ออีกคนนั้น เป็นเครื่องประกันถึงสันติสุขและความ
เจริญก้าวหน้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�ารัส 
ต่ออีกว่า สิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชาวไทย คือค�ามั่น 
สัญญาที่มีต่อครอบครัว สมาชิกครอบครัวมักได้รับการคาดหวังว่าจะให้ 

ในสายพระเนตรของพระองค์นั้น การได้ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
หมายถึงการหาหนทางแก้ปัญหา ซึ่งประชาชนทั่วไปเผชิญอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสและบรรดาคนชายขอบ 
และหนทางเดียวที่จะท�าให้รู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน ์
และเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ คือการเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปยังพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่  โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนในชนบท 
ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์  ได้ทรงด�าเนินโครงการพัฒนา
หลายพันโครงการ
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ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามจ�าเป็น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนั้น 
เป็นความดีในตัวเองอยู่แล้ว ผู้ให้ไม่ได้หวังว่าจะได้ยินค�ากล่าวเยินยอ 
ชื่นชมและไม่ได้หวังว่าจะได้รับสิ่งใดตอบแทน แต่ผู้รับก็ยังรู ้สึกยินดี 
พระองค์ก็เช่นกัน เมื่อถึงคราวของพระองค์จะทรงท�าตามพันธะนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตรัสเกี่ยวกับ 
ความผูกพันและความมีน�้าใจในหมู่ครอบครัวไทย แต่เมื่อคิดกลับไป จะ 
เห็นว่า พระราชด�ารัสของพระองค์สามารถน�าไปปรับใช้กับการด�าเนินชีวิต 
ของพระองค์เอง ชีวิตที่ทรงแสวงหาหนทางช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน ชีวิตแห่ง 
การให้ และช่วยเหลอืทกุวนั ไม่ใช่เพราะต้องการค�าเยนิยอ ไม่ได้ต้องการ 
สิ่งตอบแทน แต่นั่นคือสิ่งที่คนคนหนึ่งจะท�าเพื่อครอบครัว และพระองค์ 
ถือว่า พสกนิกรชาวไทยทุกคนคือครอบครัวของพระองค์

คนไทยโชคดีที่มีพระองค์อยู่ในครอบครัว และเป็นความโชคดีของ
พวกเราที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และด�าเนินตามแนวทางที่พระมหากษัตริย์ 
ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทรงเลือกที่จะด�าเนินชีวิตของพระองค์”

วันนี้ ทั้งโลกประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และร่วมกัน 
แสดงความอาลัยไปกับคนไทยด้วย

“ การให้ความช่วยเหลือนั้น 
เป็นความดีในตัวเองอยู่แล้ว

ผู้ให้ไม่ได้หวังว่าจะได้ยินค�ากล่าวเยินยอ 
ชื่นชมและไม่ได้หวังว่าจะได้รับสิ่งใดตอบแทน 

แต่ผู้รับก็ยังรู้สึกยินดี 
พระองค์ก็เช่นกัน

เมื่อถึงคราวของพระองค์จะทรงท�าตามพันธะนี้ ”



สูญเสีย...ไม่สูญสิ้น

พสกนกิรชาวไทยได้สญูเสยีพระมหากษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
พระองค์เป็นพระมหากษตัรย์ิทีเ่ป่ียมล้นพระเมตตา ต่อคนทกุเพศ ทกุวยั 
ทุกศาสนา ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ต่างเรียกพระองค์ว่า “พ่อ”

พระองค์เป็นพ่อของแผ่นดิน เป็นพ่อที่รักเรา เป็นพ่อที่ทรงห่วงใย 
เรา เป็นพ่อที่เหนื่อยยากล�าบากเพื่อพวกเรา พ่อผู้ท�าให้พวกเรามีความสุข 

ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง



สงบเย็น พ่อที่ต่อสู้กับความอดอยากยากจน เพื่อให้พวกเรามีอยู่ มีกิน 
พ่อทีท่�าให้เราได้รูจ้กัค�าว่า เศรษฐกจิพอเพยีง พ่อทีป่วงชนชาวไทย และ 
ต่างชาติให้ความเคารพยกย่อง ยอมรับในอัจฉริยภาพ และพระปรีชา 
สามารถของพระองค์

พวกเราต่างทราบว่า พระองค์มโีครงการพระราชด�ารมิากมายอนัเป็น 
ประโยชน์เกื้อกูลต่อพี่น้องปวงชนชาวไทย และต่อมวลมนุษยชาติ คนๆ 
เดียวท�าไมจึงมีความรู้ความสามารถ ที่ท�าประโยชน์ได้มากมายมหาศาล 
ถึงขนาดนี้ มากมายจนยากที่จะอธิบายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมากมาย 
จนยากที่จะบรรยายได้หมดสิ้น

การสญูเสยีพระองค์ไป ย่อมมใิช่การสญูสิน้ เราจะไม่สญูสิน้ในการ 
กระท�าความดี เราจะไม่สูญสิ้นในการรู้รักสามัคคี เราจะไม่สูญสิ้นความ 
กตญัญกูตเวท ีเราจะไม่สญูสิน้ความจงรกัภกัด ีเราจะไม่สญูสิน้น�้าใจไมตรี 
ในการท�าประโยชน์ให้แก่กันและกัน

ลูกทุกคนที่บอกว่า “รักพ่อ คิดถึงพ่อ” มีพ่อสถิตอยู่ในดวงใจ 
นบัเป็นสิง่ทีด่ ีแต่จะดยีิง่ขึน้ไปกว่านัน้ ถ้าลกูทกุคนลกุขึน้มาท�าความด ีท�า 
ประโยชน์ต่อผู้อื่น สืบสานงานที่พ่อท�า ท�าตามค�าที่พ่อสอนอย่างยั่งยืน 
และต่อเนื่อง พระองค์คงหายเหนื่อย และชื่นใจที่เห็นลูกหลานไทยรักกัน 
เข้าใจกัน อภัยให้แก่กัน และหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ 
ท�าความดี เพียงแค่นี้ก็น่าจะเรียกได้ว่า มีพ่อสถิตในดวงใจที่แท้จริง

เรามาร่วมกนัรกัพ่อ โดยท�าความดตีามทีพ่่อสอน ท�าความดแีละท�า 
ประโยชน์เหมือนพ่อท�า ท�าตามก�าลังความสามารถของเราที่มี ท�าเท่าที่เรา 
พอจะกระท�าได้ แม้เราจะท�าอะไรได้ไม่มากมายนัก แต่อย่างน้อยก็ขอให้ 
เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เป็น 
พุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนา เป็นผู้เทิดทูนเคารพบูชาในพระมหา- 
กษัตริย์ ที่ได้ทรงกู้ชาติสร้างเมือง ปกป้องรักษาชาติให้พวกเราได้อยู่เย็น 
เป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้
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เราจงมาร่วมกันท�าค�าว่า “รักพ่อ” ให้เกิดเป็นรูปธรรมกันเถิด อย่า 
ให้พระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่เพียงพระองค์เดียว อย่าให้ค�าว่ารักพ่อ 
อยูแ่ค่ในใจ แต่จงท�าให้ค�าว่า “รกัพ่อ” สะท้อนออกมาเป็นรปูธรรม ทีท่�าให้ 
คนรุ่นหลัง หรือคนรุ่นต่อๆ ไปสามารถสัมผัสจับต้องได้ ค�าสอนของพ่อ 
นั้นเป็นสากล เช่นเดียวกับค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสากล สากลที่ 
ทุกคนสามารถน�าไปประพฤติปฏิบัติตามได้ และให้ผลได้จริง จงอย่าให้ 
ค�าสอนของพ่อต้องเลือนลับดับหายไปในยุคของเราเลย

เราสูญเสียน�้าตาเมื่อพ่อจากไป แต่เราก็ปลื้มปีติใจในทุกๆ ครั้งที่ 
คิดถึงคุณงามความดีของพ่อ ความดีที่พระองค์ทรงท�าให้แก่พวกเรามา 
ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ เรามาร่วมกันท�าดีเพื่อพ่อ เพื่อสานต่อ 
คุณธรรม ท�าดีแบบปิดทองหลังพระ ท�าดีเพื่อเสียสละ ท�าดีเพื่อความดี 
มิใช่ท�าดีเพื่อจะได้ดี ท�าดีเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ มิใช่ท�าดีเพื่อหวังจะ 
เอาผลประโยชน์ ท�าดเีพราะเหน็ว่าสิง่นัน้ดทีีค่วรท�า มใิช่ท�าดเีพือ่ให้ใครมา 
ชื่นชมสรรเสริญว่าเราเป็นคนดี ท�าดีโดยไม่จ�าเป็นต้องมีใครเห็น ใครจะ 
เห็นหรือไม่เห็นนั้นไม่ใช่สิ่งส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญ นั่นคือ เราท�าดีตามที่ 
พ่อสอน ท�าดีเพื่อบูชาพ่อ เท่านั้นพอ

เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ ที่เห็นพี่น้องชาวไทยต่างออกมาแสดงความจงรัก 
ภักดี ออกมาเสียสละท�าความดีเพื่อพ่อ เราหวังว่าปรากฏการณ์แบบนี้ 
น่าจะมีสืบเนื่องต่อไปอย่างยั่งยืนและยาวนาน เราคงหวังให้ทุกคนคิด 
เช่นเราไม่ได้ แต่เราขอเป็นส่วนหนึง่เลก็ๆ ในความต้้งใจจรงิทีจ่ะท�าความดี 

ถ้าลูกทุกคนลุกขึ้นมาท�าความดี 
ท�าประโยชน์ต่อผู้อื่น สืบสานงานที่พ่อท�า 
ท�าตามค�าที่พ่อสอนอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
พระองค์คงหายเหนื่อย
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เช่น เราจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวัน เราจะตั้งใจรักษาศีล ๕ ตลอดชีวิต 
เราจะตั้งใจปฏิบัติธรรม อย่างน้อย ๑๐ นาทีตลอดชีวิต และจะกระท�า 
ความดีนี้ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีที่หอมหวนทวนลม เป็นความดี 
ที่ท�าให้ทุกคนคิดถึง และอาลัยหา  เป็นความดีที่ไม่สูญสิ้น แม้จะมี 
การสูญเสียไปตามเหตุตามปัจจัย และตามกาลเวลา

ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม
ของชมรมกัลยาณธรรม

๑. รบัสมคัรเพือ่นผูม้จีติอำสำ ร่วมช่วยเป็นพลงัในกำรเตรยีมงำนแสดงธรรม 
  ในวนัเสาร์ที ่๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจสมคัร โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ 
  หรือ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔ (งานแสดงธรรม วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐)
๒. ในงานแสดงธรรมของชมรมฯ ทุกครั้ง จะมีหน่วยกำรพยำบำลจำกโรง 
  พยำบำลสมทุรปรำกำร มาออกตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพในกรณี 
  เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน
๓. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ำภำพโรงทำนอำหำรมื้อเช้ำและมื้อกลำงวัน เพื่อให้ 
  บรกิารอาหารเพยีงพอแก่ผูฟั้งธรรมและธรรมบรกิรประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
  ท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมเป็นแนวหลังทางธรรมและร่วมเป็นเจ้าภาพ 
  อาหาร หรือสนับสนุนปัจจัยในการจัดโรงทาน กรุณาติดต่อ โทร. 
  ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
๔. รับสมัครเพื่อนร่วมอุดมกำรณ์แนวหลังทำงธรรม ร่วมใจสละแรงกาย 
  แรงใจ เพื่อรับใช้พระศาสนาและพัฒนาสังคม สนใจงานจิตอาสาของ 
  ชมรมกัลยาณธรรม โปรดติดต่อ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือ 
  ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔  หรือ www.kanlayanatam.com หรือ Facebook : 
  Kanlayanatam
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อย่าเป็นเพียงกระแส
เป็นครัง้ทีส่องในชวีติทีผ่มร้องไห้ในทีส่าธารณะ ไม่อยากจะเชือ่เลยครบั 
ว่าพระองค์ท่านจะเสดจ็จากไปในช่วงชวีติของเรา เพราะเคยได้ยนิเรือ่งราว 
มาว่าพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าจะอยู ่กับพสกนิกรของพระองค์ไปจนถึง 
พระชนมายุ ๑๒๐ พรรษา ไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆ

ผมก็เหมือนกับทุกๆ คนที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ 
ในวนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ คงไม่ต้องบรรยายว่ารูส้กึอย่างไร เหมอืนที่ 
นักข่าวมักจะสัมภาษณ์ทุกคนว่ารู้สึกอย่างไร เฮ้อ ถามท�าไมครับ ! แต่ 
ด้วยการที่ได้เข้ามาช่วยงานชมรมกัลยาณธรรม ได้ใกล้ธรรมะและครูบา- 
อาจารย์ กพ็อจะตัง้สตไิด้บ้างว่าเป็นธรรมดาของชวีติทีต้่องพบสจัธรรมแห่ง 
ความพลัดพราก แต่ก็อดที่จะรู้สึกเสียใจไม่ได้ ในเวลา ๓ วันที่ได้นั่งดู 
รายการทีวีที่ได้น�าเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในแต่ละ 
ช่วงเวลาต่างๆ แห่งการครองราชย์ของพระองค์ ได้รับรู้เรื่องราวหลาย 
เรื่องราวที่ไม่เคยได้รู ้มาก่อนจากโลกโซเชียล ท�าให้ความรู ้สึกเสียใจ 
กลับกลายเป็นความภูมิใจ ภูมิใจที่ผมได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของ 

ลูกพ่อหลวง
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แปลกดีนะครับ เราหลายๆ คนบอกว่ารักพ่อ แต่จะมีสักกี่คนที่จะ 

รกัพ่อได้ตลอดเวลา สม�่าเสมอ ความรูส้กึรกัพ่อตอนทีพ่่อยงัอยู ่ท�าไมถงึ 
ไม่เท่ากับตอนที่พ่อจากไป น้อยคนที่จะรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่พ่อสอน 
รักในธรรมะของพ่ออย่างจริงจังและจริงใจ จะต้องรอให้เกิดสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์สูญเสียอะไรเสียก่อนอย่างนั้นหรือ อย่างที่พระอาจารย์ 
เอกชยั สริญิาโณ ได้กล่าวไว้ในงานแสดงธรรมทีโ่รงพยาบาลสมทุรปราการ 
คราวก่อนนี้ว ่า  “คนไทยเรามักจะแสดงออกและท�าอะไรดีๆ ตาม 
สถานการณ์ เหตุการณ์ เทศกาล และสถานที่ พอถึงวัน เวลา สถานที่ 
เปลี่ยน เราก็จะกลับมาเป็นคนเก่าเหมือนเดิม” ท่านได้เตือนสติไว้น่าฟัง 
ว่า “ในเมื่อเราเริ่มมีจิตที่คิดดี พูดดี ท�าดีแล้ว ก็ควรถือโอกาสตั้งใจ 
ตัง้มัน่ พยายามรกัษาเอาไว้ตลอดไป อย่าได้หลงตามกระแส แค่เพยีงแต่ 
ท�าความดตีามสถานการณ์ เหตกุารณ์ และเทศกาล เพยีงแค่นัน้” สาธ.ุ...

ส่วนตวัผมเองทีผ่่านมากท็�าได้ดบ้ีาง ไม่ดบ้ีาง แต่กม็คีวามพยายาม 
อยู่ ก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลาว่างไปเป็นจิตอาสาบริการประชาชน ท�าไปได้แล้ว 
๓-๔ งานด้วยกัน สนุกดี มีความสุขดีครับ ท�าให้ได้รู้เลยครับว่า สิ่งที่
พระองค์ท่านท�าให้ประชาชนชาวไทยนัน้ ยิง่ใหญ่จนไม่สามารถจะบรรยาย 
เป็นค�าพูด หรือแม้แต่จะจินตนาการไปถึงได้ครบถ้วน ก็กะอีแค่งานจิต
อาสาที่ได้ท�าไป มันเล็กกะจิ๊ดริดมาก ยังท�าให้รับรู้ถึงความสุขใจที่เกิดขึ้น 
กับตัวเอง ได้เห็นรอยยิ้มและน�้าใจจากประชาชนที่เราให้บริการพวกเขา 
แค่นี้ก็จบข่าวแล้วครับ ไม่ต้องบรรยายอะไรอีก

ตั้งใจ ตั้งมั่น ท�าสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองและกับผู้อื่นด้วยกันนะครับ 
อย่าท�าไปเพียงแค่ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง 
ของชีวิตเลยนะครับ ความสูญเสียครั้งนี้ควรยิ่งใหญ่พอที่จะท�าให้ 
เราทุกคนเปลี่ยนวิถีความคิดและพลีกายถวายหัวใจ เป็นพระราชกุศล 
ตอบแทนความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านได้
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SCG. 
สร้างห้องน�้าเพือ่ประชาชน
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พ่อหลวง ร.๙

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผมได้ข่าวว่า SCG. เราจะร่วมมือกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานคร ท�าความดีถวายพ่อ ด้วย 
ภารกจิสดุท้าทายมากๆ คอื “การสร้างห้องน�า้เพือ่ประชาชนทีท้่องสนาม- 
หลวง” และต้องไปท�าการยกประกอบตอนกลางคืนประมาณสี่ทุ่มไปแล้ว 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ท�ากันต่อตลอดคืนจนสว่าง มีก�าหนดส่งมอบห้องน�้า 
ในวนัที ่๒๙ ตลุาคม นัน่คอืมเีวลาเตรยีมตวัน้อยมากๆ ประมาณ ๔ วนั 
เท่านั้น

ณรงฤทธิ์ อุปถัมภ์
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ทั้งนี้การผลิตสุขาเพื่อประชาชนระบบน็อกดาวน์ดังกล่าว เป็นการรวมตัวกัน 
ของสินค้านวัตกรรมของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ ๑๓ บริษัท โดยได้ดัดแปลงจาก 
โครงสร้างระบบโมดูลาร์ของ SCG Heim ประกอบเข้ากับระบบหลังคา 
ผนงั สมาร์ทบอร์ด และวสัดกุ่อสร้างต่างๆ ของเอสซจี ีรวมทัง้กระเบือ้งเซรามคิ 
สุขภัณฑ์และระบบห้องน�้าของ COTTO และผนังกั้นห้องน�้าส�าเร็จรูป Willy 
รวมทัง้ใช้เหลก็ของ SYS ท�าบนัไดสขุาและทางลาดส�าหรบัผูพ้กิาร โดยเอสซจีี 
พยายามให้มีการผลิตและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลให้เสร็จสมบูรณ์ 
จากภายในโรงงานให้มากที่สุด เพื่อย่นระยะเวลาการประกอบและติดตั้ง 
จากนัน้จงึขนส่งโดยรถบรรทกุมายงัท้องสนามหลวง ก่อนท�าการประกอบตดิตัง้
ให้แล้วเสรจ็ด้วยทมีงาน ๑๕๐ คน ทีร่่วมมอืกนัผลติ ประกอบ และตดิตัง้สขุา



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม102

เมื่อภารกิจเริ่ม คณะผู้บริหาร SCG. ก็มีการฟอร์มทีมงานช�านาญ 
เฉพาะด้าน เรยีกว่าคดัตวัเก่งๆ มาเลย เพือ่ทีจ่ะมาช่วยให้ภารกจินีส้�าเรจ็ 
ให้ได้ ทุกฝ่ายประชุมหารือ ระดมสมองกันทันที

ฝ่ายออกแบบห้องน�้าก็คิดกันว่าควรออกแบบยังไงให้เหมาะกับคน 
ใช้งานทุกๆ กลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ชาย หญิง คนชรา และผู้พิการที่นั่ง 
รถเขน็ ฝ่ายส�ารวจพืน้ทีก่ต้็องเร่งส�ารวจด่วน เพือ่น�าข้อมลูมาประกอบการ 
ตัดสินใจของทีมออกแบบ ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต้องเร่งสั่งของ อะไรที่ 
ต้องใช้ ให้ระดมสั่งมาที่โรงงาน SCG Heim ก่อนทันที ทีมโรงงาน 
SCG Heim ที่ เป ็นฐานการประกอบห้องน�้าหลักที่ต ้องท�าตลอด 
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๒๔ ชั่วโมง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทีมงานกัน มีระบบความปลอดภัย 
ทีด่เียีย่ม ใครจะเข้าไปท�างานอะไรกต็ามทีโ่รงงานแห่งนี ้ต้องผ่านขัน้ตอน 
อบรมด้านความปลอดภัยก่อนเสมอ 

นอกจากนี้ทีมล�าเลียงห้องน�้าจากโรงงาน SCG Heim ที่สระบุรี 
มาสนามหลวงกต้็องเคลยีร์เส้นทาง วางแผนอย่างด ีภายใต้การประสานงาน 
จากหน่วยงานสนับสนุนตรงกลางและความร่วมมือที่ดีเยี่ยมจากผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกท่าน 

ขณะนี้สุขาเพื่อประชาชนเพิ่มให้บริการเป็น ๕ จุดแล้วนะครับ 
ขอเชิญชวนทุกท่านแวะไปใช้บริการได้เลยครับ ยิ่งใช้มากพวกเรายิ่งดีใจครับ 
พวกเราทุกคนภูมิใจที่เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวงครับ
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อกีทมีทีต้่องเตรยีมงานให้ดคีอื ทมีประกอบตดิตัง้ ทัง้ทมียกประกอบ 
ห้องน�้าที่จะท�าส�าเร็จมาจากโรงงาน SCG Heim เป็นห้องๆ แล้วมายก 
วางประกอบเป็นห้องน�้าที่หน้างานโดยใช้เครน หลังจากนั้น ยกถังน�้าดี 
และถังบ�าบัดขนาดใหญ่มากอย่างละถัง งานต่อท่อ งานท�าโครงหลังคา 
และมงุหลงัคา งานตกแต่งเกบ็รายละเอยีดต่างๆ ให้สมบรูณ์ จงึมทีมีท�างาน 
เยอะมากๆ ทีน่่าปลืม้ใจคอืทกุคนทกุฝ่ายมาด้วยใจสดุๆ มาท�าความดเีพือ่ 
พ่อหลวง ไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรอืพนัธมติรคูธ่รุกจิของ SCG. ทกุท่าน 
ทกุคน เตม็ใจ ท�าทกุอย่างทีท่�าได้ ไม่เกีย่งงานเลย อะไรกไ็ด้ ขอให้ได้ท�า 
และให้ได้เป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็นีเ้ถอะ ผูห้ญงิกช่็วยงานเบาๆ เช่น 
ทาสี ดูแลเสบียงอาหาร สนับสนุนทีมงานหนุ่มๆ ที่ออกแรงกันเต็มที่
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เหนื่อยมั๊ย? - เหนื่อย ง่วงมั๊ย? - ง่วง แต่ปลื้มใจสุดๆ ความรู้สึก 
เต็มตื้นในจิตใจ หล่อเลี้ยงให้งานส�าเร็จมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆ มี 
แต่รอยยิ้ม ยิ่งงานเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งสุขใจ

ผมเองก็ไม่พลาดที่จะขอมีส่วนในงานนี้ด้วยคน เพื่อช่วยให้ค�า 
ปรึกษาแก้ไขปัญหาระหว่างท�างานติดตั้ง ให้ก�าลังใจทีมงาน และ เตือน 
เรือ่งความปลอดภยัต่างๆ เพราะอยากให้งานนีส้�าเรจ็และทกุคนปลอดภยั 
มีความสุข อยู่กับน้องๆ ทั้งคืน เริ่มประมาณสี่ทุ่มของวันที่ ๒๗ ทะลุเข้า 
สูเ่ช้าวนัที ่๒๘ เกอืบเก้าโมงเช้า จงึขอตวัน้องๆ กลบับางซือ่ไปประชมุงาน 
ต่อ น้องๆ ก็เก็บรายละเอียดงานที่เหลือ โดยมีพี่ๆ ท่านอื่นผลัดกันดูแล 
ให้ก�าลังใจกัน จนงานเสร็จเรียบร้อยทุกประการ 
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พวกเรา ๑๓ บริษัทฯ ๑๕๐ ชีวิต ต่างร่วมใจกันท�าสุดชีวิต และ 
ชื่นใจ ดีใจมาก เมื่อทราบว่า ห้องน�้านี้ได้ช่วยให้ทุกๆ ท่านได้รับความ 
สะดวกมากขึ้น พ่อแก่แม่เฒ่า ตลอดจนลูกเด็กเล็กแดง คนพิการ 
ทุกๆ ท่าน ต่างชื่นชมและอวยพรให้พนักงาน SCG ที่เป็นจิตอาสาไป 
อ�านวยความสะดวกในการใช้บริการห้องน�้าทุกวัน มีทีมซ่อมบ�ารุงฉุกเฉิน 
พร้อมแก้ไขถ้าพบปัญหาการใช้งานด้วยครับ... ขอเชิญชวนทุกท่านแวะ 
ไปใช้บริการได้เลยครับ ยิ่งใช้มากพวกเรายิ่งดีใจครับ พวกเราทุกคน
ภมูใิจทีเ่กดิมาใต้ร่มพระบารมขีองพ่อหลวงครบั (รปูทีล่งแสดงความรูส้กึ 
เป็นเพียงบางส่วนจาก ๑๕๐ ชีวิตครับ)

(ขอขอบคุณพี่พิษณุ พลอยศรี PM พี่กฤช โชคสกุลพันธ์ PJ 
และพี่น้องผองเพื่อนทุกท่าน ที่ร่วมมือกันจนงานส�าเร็จลุล่วงด้วยดีครับ)

ภูมิพันธ์ สาโรจน์วนิช
ผจก.นครหลวง ๒ : ดูแลการติดตั้งงานหลังคา
และโครงหลังคาห้องน�้าฯ

ผมตั้งใจท�างานนี้เพื่อถวายในหลวง ตั้งแต่
ทราบว่าได้ท�างานนี้ก็รู้สึกดีใจมาก เราวางแผนการ
ท�างานและเตรียมความพร้อมทีมงานเป็นอย่างดี 
พอถึงวันท�างานจริง เราต้องท�างานกันตลอด แบบ

ข้ามคืนข้ามวัน แต่นั่นก็เป็นเรื่องเล็ก เพราะทุกคนต่างทุ่มเทเป็นอย่างมาก ใช้
สตปัิญญาและความสามารถของตนอย่างเตม็ที ่งานไหนตดิกท็�างานอืน่รอ พบ
ปัญหากช่็วยกนัแก้ไข จนงานของเราส�าเรจ็ ระหว่างท�างานกม็ผีูค้นมาด ูชืน่ชม 
และให้ก�าลังใจเป็นจ�านวนมาก ผมภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างห้องน�้ากับทีมงาน 
SCG ทุกคน มีความสุขใจที่เห็นผู้คนมากมายมาใช้ห้องน�้าที่เราช่วยกันท�า 
ขึ้นมานี้ สุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคน สุขนี้...เพื่อประชาชนครับ
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ภราดร เกรียงศักดิ์พงศ์
ผจก.ฝึกอบรม : ร่วมดูแลงานเตรียม Unit 
ห้องน�้าฯ ที่โรงงาน

ดีใจและภูมิใจที่ได้โอกาสแสดงความจงรัก
ภักดี เราทุกคนตั้งใจท�าเพื่อประชาชนของพระองค์ 
ถึงแม้ทุกคนจะมีงานเยอะกันแค่ไหน เหนื่อยเท่าไร 
เราก็สู้ การติดตั้งห้องน�้าจนเสร็จในเวลาอันน้อยนิด

ไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ด้วยการร่วมมอืร่วมใจกนัของทกุคนมากกว่า ๑๕ หน่วยงาน 
และด้วยเป้าหมายเดียวกันจึงท�าให้งานส�าเร็จได้เป็นอย่างดี ท�าให้ประชาชน 
ไม่ว่าจะเป็นเดก็ คนชรา ผูพ้กิาร กส็ามารถใช้ห้องน�้าทีถ่กูสขุอนามยัได้เช่นกนั

ภูวดล มโนมัยพันธุ์
วิศวกร : ดูแลงานยกประกอบ Unit ห้องน�้า 
หน้าสนาม

รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมา
เป็นส่วนหนึ่ง ในการท�าให้ประชาชนของพระองค์มี 
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้ใช้ห้องน�้า
ที่พวกเราชาว SCG ร่วมกันท�า การท�างานถือว่าใช้

เวลาตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น ๓ วัน ตั้งแต่วางแผนติดตั้ง ประกอบ
ห้องน�้าที่โรงงาน SCG HEIM และติดตั้งห้องน�้าที่สนามหลวง ถึงแม้ว่าจะ 
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน แต่ทุกคนก็เต็มใจท�า แม้เจอปัญหาบ้าง แต่ทุกคน 
ก็พร้อมช่วยกันแก้ไขและหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อท�าให้งานส�าเร็จ เป็นห้องน�้า 
ที่ถูกสุขอนามัยมอบให้กับประชาชนทุกคนครับ
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เมือ่ครัง้พ่อผมยงัมชีวีติอยู ่เราสนทิกนัมาก พ่อเป็นแรงบนัดาลใจของผม 
มาตลอด โดยที่ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน

พ่อมีทั้งความรัก ความเมตตา ความขยัน ความอดทน ความ 
ซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน พ่อสุภาพ สุขุม ละเอียด รอบคอบ

พ่อเป็นได้ทุกอย่างที่ลูกๆ ต้องการ โดยที่พ่อไม่เคยเรียกร้องอะไร 
จากลูกๆ เลย

วันที่พ่อจากไป พ่อท�าให้ผมพบความจริงว่า ผมรู ้จักพ่อเพียง 
น้อยนิดเท่านั้น

อรุณชัย นิติสุพรรัตน์

ความสุขที่ไม่รู้จบ...จากพ่อ
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ปกติพ่อเป็นคนดูแลสุขภาพดีมาก อาหาร อารมณ์ อากาศ ออก 
ก�าลังกาย ทั้ง ๔ อ. พ่อมีครบสมบูรณ์ พ่อไม่เคยป่วยหนักจนถึงขั้น 
ต้องเข้าโรงพยาบาลเลย แต่ความเจบ็ ความป่วย ความตาย คอืความจรงิ 
ที่ไม่มีใครได้รับการยกเว้น เมื่อพ่ออายุใกล้ร้อย พ่อเริ่มป่วย เราเริ่ม 
เรียนรู ้จากการป่วยแต่ละครั้งของพ่อ แม้พ่อจะได้รับการดูแลรักษา 
เอาใจใส่เป็นอย่างด ีแม้พ่อจะหายป่วย แต่พ่อกไ็ม่สามารถกลบัไปแขง็แรง 
ได้เหมือนเดิม มันคือการนับถอยหลัง ที่เราต้องค่อยๆ เรียนรู้ที่จะ 
ต้อนรับมันอย่างพอเหมาะพอดี

ผมเริม่หนัมาสนใจใฝ่ในธรรม เพราะต้องการหาหลกัทีพ่ึง่ทางใจให้ 
กับพ่อ ผมตื่นเต้นกับการเรียนรู้ ผมได้น�าธรรมะมาใช้ในการดูแลพ่อ 
เราได้ฝึกซ้อมที่จะเผชิญกับความตายอย่างฉิวเฉียดด้วยกันหลายครั้ง 
ทุกครั้งที่ผ่านมาได้ พ่อมีพลัง มีความหวัง สามารถหาความสุขได้จาก 
สิง่เลก็ๆ น้อยๆ รอบตวั ในยามทีร่่างกายมข้ีอจ�ากดัเพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั 
อย่างน่าทึ่ง

วนัหนึง่พ่อบอกกบัผมว่า “ถ้าดแูลพ่อดีๆ  พ่อจะอยูต่่อไปได้อกีนาน” 
ขณะทีพ่ดูนั้นพ่ออาย ุ๑๐๓ ป ีพอ่ท�าให้ผมเกดิความกงัวลใจ เกรงว่าพ่อ 
จะปฎิเสธความตายเมื่อวันนั้นมาถึง

ประมาณ ๖ เดือนสุดท้ายของพ่อ ระบบทางเดินอาหารของพ่อ 
ไม่ท�างาน เราปฏิเสธการให้อาหารทางสายยางตามค�าแนะน�าของแพทย์ 
พ่อฝึกทานอาหารผูป่้วยด้วยตวัเองจนคุน้ชนิ บางครัง้ร่างกายไม่รบั พ่อจะ 
อาเจียน เมื่อพ่อทราบว่าหลานสาวแอบร้องไห้สงสารอากง พ่อก็จะปลอบ 
และให้ความมั่นใจกับหลาน ว่าอากงไม่เป็นไร

คืนหนึ่งผมสบตาส่งยิ้มให้กับพ่อก่อนพาพ่อเอนหลังลงนอน พ่อ 
ส่งยิ้มกลับมาให้ผมด้วยแววตาสดใสเหมือนเด็กน้อย แต่แล้วกลางดึก 
ของคนืนัน้พ่อมอีาการสัน่ กระตกุ อ๊อกซเิจนต�่า ความดนัตก ผมปรบัพ่อ 
เอนขึ้นสูงเพื่อให้ปอดท�างานดีขึ้น บีบนวด กระตุ้นให้เลือดลมเดินดีขึ้น 
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แต่ไม่ส�าเร็จ พ่อหันมาบอกผมว่า “ไปโรงพยาบาลดีกว่า”
ไม่มีใครรู้ว่าครั้งนี้พ่อจะไม่ได้กลับบ้านเหมือนครั้งก่อนๆ ดูเหมือน 

ว่าระบบการท�างานของอวัยวะภายในจะไม่สามารถท�างานต่อไปได้ พ่อ 
ทานไม่ได้ ท้องเริ่มบวม ถ่ายไม่ได้ พ่อหน้าซีดขาว ความดันตกทุกครั้ง 
เมื่อขยับตัวขึ้นนั่ง

คืนสุดท้ายหลังพ่อได้เลือดเติมเข้าไปหนึ่งถุง พ่อกลับมามีพลัง 
พดูคยุกบัลกูๆ ได้ราวกบัว่าพ่อฟ้ืนตวัขึน้ได้แล้ว ลกูๆ มโีอกาสชวนพ่อคยุ 
พาพ่อระลกึถงึบญุกศุล ความภาคภมูใิจของพ่อ โดยไม่มใีครล่วงรูเ้ลยว่า 
นั่นคือ บทสรุปสุดท้ายของชีวิตพ่อ

ก่อนรุ่งสางพ่อพลิกตัว แสดงสีหน้าอาการอึดอัดแน่นท้อง แล้ว 
สัญญาณชีพก็ค่อยๆ อ่อนลง พ่อนิ่งสงบ ไม่ฝืน ไม่ต้าน ไม่ปฏิเสธ 
พ่อจากไปอย่างสงบพร้อมกับพุทโธและสัมผัสที่อ่อนโยน

ทันทีที่พ่อจากไป เหตุการณ์ที่เราอยู่ดูแลกันในช่วงท้ายๆ ค่อยๆ 
ปรากฏขึ้นใหม่ ให้ผมได้ทบทวนเป็นล�าดับ

ผมพบว่า ผมไม่ได้รู้จักพ่ออย่างที่ผมเคยเข้าใจ พ่อเหนือชั้นกว่า 
ที่ผมจะคาดคิดได้ พระอาจารย์ครรชิตบอกผมว่า “ถ้าเครื่องวัดของเรา 
ยังไม่ดีพอ เราจะไม่สามารถวัดหรือตัดสินคนที่สูงกว่าเราได้”

พ่อเป็นนักสู้ที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ พ่อรู้ว่าพ่อ 
เกดิมาเพือ่อะไร พ่อมคี�าตอบชดัเจนให้ทกุสิง่ทีพ่่อท�า พ่อท�าอย่างสดุความ 
สามารถ และเมื่อพ่อได้ท�าจนสุดความสามารถของพ่อแล้ว พ่อก็พร้อม 
ที่จะศิโรราบกับความจริงตรงหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว

พ่อรู้ทุกอย่างที่ผมรู้ แต่พ่อไม่เคยพูด พ่อปล่อยให้ผมออกไปเรียน 
รูธ้รรมะ การเยยีวยาจติใจผูป่้วยวถิพีทุธ ผมตืน่เต้นกบัสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้ผม
น�ามาใช้ น�ามาเล่าให้พ่อฟัง บางครัง้พ่อร�าคาญ พ่อกแ็ค่บอกว่า “พอแล้ว..
พอแล้ว..” พ่อไม่ต่อว่า ไม่ตอบโต้ ไม่ตดัสนิผม พ่อปล่อยให้ผมพร�่าสอน 
พ่อ ว่าพ่อควรวางใจอย่างไรเมื่อวันส�าคัญนั้นมาถึง
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แล้วพ่อก็ตายให้ผมดู ให้ผมรู้ว่าความตายที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
การตายของพ่อท�าให้ผมเหมอืนได้เกดิใหม่ ท�าให้ผมเหน็ในสิง่ทีไ่ม่เคยเหน็ 
มาก่อน ความตายของพ่องดงามยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมจะถ่ายทอดออกมา 
ได้หมดใจ

พ่อสอนผมโดยที่พ่อไม่ได้ใช้ค�าพูดซักค�า แต่พ่อท�าให้ดู อยู่ให้เห็น 
และตายอย่างสมศักดิ์ศรี ให้ผมสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

หลังการจากไปของพ่อ ผมรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องดี เป็นเรื่อง 
งดงาม ความตายคือเพื่อนแท้ที่ซื่อสัตย์ ที่คอยอยู่เคียงข้างผมเสมอ 
ผมอยากเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดกับความตายมากกว่านี้

ความตายท�าให้ผมรู้ว่าผมควรจะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร
ความตายท�าให้ผมรู้ว่ารักแท้คืออะไร
ความตายท�าให้ผมตื่น
ความตายท�าให้ความทุกข์กลับกลายเป็นความสุข
ความตายท�าให้ผมเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆ รอบตัว
ความตายท�าให้ผมตวัเลก็ลง ยอมรบัตวัเอง และเข้าใจผูอ้ืน่มากขึน้
“เรามักมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้ว จนกว่าเราจะเสีย 

มันไป”
ผมเคยคิดว่าพ่อเป็นคนดีมาก แต่เมื่อพ่อจากไป ผมไม่รู ้จะใช้ 

ค�าค�าไหนให้เหมาะสมกับความรู้สึกของผมที่มีต่อพ่อ เรื่องราวของพ่อ 
หวนทวนกลับมาปรากฏขึ้นในใจผมอยู่เสมอ ผมประหลาดใจมาก ที่ผม 
ได้เรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ จากเรือ่งราวเก่าๆ ของพ่อมากขึน้อย่างน่าอศัจรรย์ใจ

ถ้าเครื่องวัดของเรายังไม่ดีพอ 
เราจะไม่สามารถวัดหรือตัดสินคนที่สูงกว่าเราได้
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ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต อยู่ๆ ผมก็ระลึกถึงค�าของพ่อขึ้นมา เราเคย 
คุยกันว่า “ท�าไมพ่อถึงอพยพมาอยู่เมืองไทย”

พ่อเล่าให้ผมฟังว่า ที่เมืองจีน ความเป็นอยู่ในสมัยนั้น อดอยาก 
แร้นแค้น แห้งแล้ง หนาวเหน็บ ดินไม่ดี ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น พ่อต้องทิ้ง 
แผ่นดินเกิด ยอมเสี่ยงชีวิต อพยพมาตั้งหลักปักฐานใหม่ที่เมืองไทย

พ่อบอกว่า “เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มาก โยนเมล็ดพันธุ์อะไรลงดิน 
ก็งอกงามขึ้นมาได้ง่ายๆ” เมื่อก่อนผมคิดได้แค่ว่า คงเป็นเพราะประเทศ 
ไทยมภีมูอิากาศ ภมูปิระเทศทีด่กีว่าประเทศจนี แต่ในวนันี ้วนัทีก่ารเหน็ 
ของผมเปลี่ยนไป ผมกลับรู้สึกว่าพ่อต้องการมาบอกให้ผมรู้ว่า พ่อรู้สึก 
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมากเพียงใด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเมตตา 
ให้โอกาสเมล็ดพันธุ์ที่ระหกระเหินข้ามน�้าข้ามทะเลมาจากแดนไกลอย่าง 
พ่อ ได้หยั่งรากเติบโตเจริญรุ่งเรือง แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มไม้ใหญ่ให้กับ 
ลูกหลานทุกคนได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ภายใต้ร่มพระบารมีของท่าน

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”
เมตตาธรรมอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน คือพลังอันยิ่งใหญ่

ทีส่่งผลให้ดนิแดนแห่งนีอ้ดุมสมบรูณ์ ทกุสรรพชวีติสามารถอยูร่่วมกนัได้ 

เรามักมองไม่เห็นคุณค่า
ของสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
จนกว่าเราจะเสียมันไป
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อย่างผาสกุ แม้ในยามบ้านเมอืงเกดิความขดัแย้งรนุแรง ท่านสามารถท�าให้ 
ทุกฝ่ายยอมลดทิฐิมานะ หันหน้าเข้าหากัน น�าพาให้บ้านเมืองกลับสู ่ 
ความเป็นปกติสุขได้อย่างรวดเร็วราวปาฏิหาริย์

โครงการต่างๆ ในพระราชด�ารทิีพ่ระองค์ทรงรเิริม่สร้างขึน้มามากมาย 
เพื่อประชาชน ได้ถูกกล่าวถึงไม่รู้จบ หลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต 
สะท้อนให้เหน็ถงึพระทยัทีท่รงเตม็เป่ียมไปด้วยพระเมตตาอย่างหาทีเ่ปรยีบ 
มไิด้

พระอาจารย์ประสงค์ ปรปิณุโณ เคยถามพ่อว่า “อากง...ท�าอย่างไร 
จงึจะมคีวามสขุ”

พ่อตอบพระอาจารย์ว่า “ความสขุเกดิจากการท�าให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุ”
พ่อหลวงสอนให้เรารู ้จักพอเพียง เมื่อพอแล้ว เราจึงมีความสุข 

เหลือพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่น
ผมรู้สึกเป็นบุญอย่างล้นเหลือที่ได้เกิดมามีพ่อผู้ให้ก�าเนิดและพ่อ 

ของแผ่นดิน ที่สอนให้ผมพบกับความสุขจากการรู้จักพอ และพร้อมที่ 
จะให้อย่างไม่มีเงื่อนไข แม้พ่อจะจากไปแล้ว แต่พลังของพ่อยังอยู่เป็น 
ขวัญของแผ่นดินสืบต่อไป พลังของพ่อจะน�าพาทุกชีวิตให้ก้าวเดินต่อไป 
ตามท�านองคลองธรรมที่พ่อสร้างร่องรอยทิ้งไว้ให้

ที่ครูบาอาจารย์กล่าวไว้เสมอว่า “พ่อคือพระอรหันต์ในบ้าน” เป็น 
เช่นนี้เอง พ่อถ่ายทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในชีวิตของพ่อ ให้เรา 
ด้วยความรัก ความเมตตา จนสิ่งที่ท่านสอนโดยท�าให้ดูอย่างเสมอต้น 
เสมอปลาย ซึมซาบเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว

วันนี้วันที่พ่อจากไปแล้ว ผมพบว่าพ่อได้ส่งต่อความสุขให้กับผม 
เพื่อให้ผมส่งความสุขต่อๆ ไปให้กับทุกคน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ปีใหม่นี้ผมจึงตั้งใจว่า จะขอท�าหน้าที่ส่งต่อความสุขของพ่อให้กับ 
ทุกคนที่ผมได้มีโอกาสพบเจออย่างสุดความสามารถครับ
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เป้าหมาย
ในการ

ปฏิบัติธรรม

ผูป้ฏบิตัอิย่าแค่มาปฏบิตัธิรรมพอให้ใจสบายหายทกุข์ กลายเป็นนกัหลบหลกี 
ปัญหาไปซะนี ่อย่างนีไ้ม่ได้ ปฏบิตัธิรรมต้องให้ใจเข้มแขง็ ให้เกิดปัญญา 
ตั้งท่าทีของจิตใจให้ถูก แล้วจะได้กลับไปอย่างกระปรี้กระเปร่า เข้มแข็ง 
ปัญญาสดใส คราวนีแ้หละสูเ้ตม็ที ่คราวนีจ้ะท�าอะไรท�าได้ผลยิง่ขึน้ เพราะ 
ฉะนัน้หากปฏบิตัไิม่ถกู เดีย๋วสมาธจิะกลายเป็น ขออภยั กลายเป็นสมาธิ 
กล่อมไป สมาธนิีท่้านไว้เพือ่จะให้เป็นฐานของปัญญา ถ้าใครไม่เอาสมาธิ 
เป็นบาทฐานของปัญญาแสดงว่าสมาธินั้นอุดตัน ถึงทางตันแล้ว ฉะนั้น 
ธรรมะทุกอย่างนี้เป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการส่งต่อไปสู่จุดหมาย 
ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายแล้วอย่าหยุด แล้วอย่าให้ขาดรอย องค์ประกอบ 
ทุกอย่างจะขาดรอยไม่ได้ 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺตมหาเถระ)
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ธรรมะทุกอย่างนี้ เป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการ 
ส่งต่อไปสู่จุดหมาย ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายแล้ว อย่าหยุด 
แล้วอย่าให้ขาดรอย องค์ประกอบทุกอย่างจะขาดรอยไม่ได้

จะปฏบิตัธิรรมข้อไหนต้องถามทนัทว่ีา ธรรมะข้อนีจ้ะส่งต่อสูธ่รรมะ 
ข้อไหน แล้วมนัเป็นส่วนเอือ้แก่จดุหมายใหญ่ได้อย่างไร จดุหมายใหญ่ของ 
พระพุทธศาสนาคืออะไร แล้วอันนี้มันเป็นส่วนร่วม เป็นส่วนเอื้อ เป็น 
ตัวปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเข้าถึงจุดหมายนั้นอย่างไร ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่า 
ยงัสอบตกอยู ่ต้องก้าวหน้าต่อไป อนันีต้้องเดนิหน้าไปเรือ่ย พทุธศาสนานัน้ 
จุดหมายของชีวิตของบุคคลคือนิพพาน แล้วนิพพานแล้วยังไง นิพพาน 
แล้วเขาจะท�าการเพื่อโลก เพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะท�าเพื่อตนเอง 

นิพพานคืออะไร ตอบได้หลายแง่ นิพพานในแง่หนึ่ง คือผู ้ที่ 
หมดกิจที่ต้องท�าเพื่อตนเอง ไม่มีอะไรที่ต้องท�าเพื่อตัวเองแม้แต่ความสุข 
หมายความว่าความสุขมันเต็มอยู่แล้ว คนธรรมดานี้ เขาต้องหาความสุข 
พระอรหันต์เป็นผู้มีความสุขอยู่ในใจเต็มเปี่ยมตลอดเวลา ความสุขที่ 
ไร้ทกุข์ ความสขุนีจ้งึสมบรูณ์เมือ่ไม่มทีกุข์ ความหมายทีส่องคอื ความสขุ 
นั้นเป็นอิสระไม่พึ่งพา ไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอก ไม่ขึ้นต่อวัตถุ แต่เป็น 
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ความสุขที่เป็นอิสระ และในความหมายที่สาม เป็นความสุขที่มีประจ�าอยู่
ตลอดเวลา เป็นความสุขประจ�าตัว อันนี้คือนิพพาน 

นิพพานนี้ตอบในแง่ของความสุข ตอบในแง่หนึ่งคือในเมื่อคุณ 
มีความสุขอยู่ในใจเต็มที่ตลอดเวลา เป็นอิสระ ไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งใดแล้ว 
คุณก็ไม่ต้องหาความสุข คุณไม่ต้องท�าอะไรเพื่อตัวเอง แล้วตัวเองก็ 
มปัีญญา มคีวามสามารถอยูเ่ตม็ที ่กว่าจะพฒันามาเป็นพระอรหนัต์ บรรลุ
นิพพานได้ โอ๊ย ผ่านอุปสรรคมาเยอะเลย เก่งเต็มที่เลย ตอนนี้ก็เอา 
ความสามารถตวัเองมาท�าเพือ่โลก สองอย่างนีส้�าคญัมาก บคุคลนพิพาน
ท�าการเพือ่โลก นีค้อืจดุหมายพระพทุธศาสนา แล้วยิง่คนไหนในระหว่าง 
การพัฒนานี้ ยิ่งใกล้นิพพานเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสามารถที่จะท�าการ 
เพื่อโลกได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะว่าเขาจะมีความพึ่งพาน้อยลง พึ่งตัวเอง 
เป็นอสิระมากขึน้เป็นต้น แล้วมคีวามสามารถมากขึน้ด้วย เช่นมสีตปัิญญา 
มากขึ้น ฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนที่ส�าคัญที่ว่าเราจะต้องลุกขึ้นมา แล้วต้อง 
มีปฏิกรรม แล้วปฏิกรรมส�าคัญก็คือต้องแก้คุณภาพคน คุณภาพคนไทย 
เป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่ง จะมานอนใจอยู่ไม่ได้

แล้วเรื่องปัญญานี้ ผู้ที่เป็นผู้น�าก็ต้องมีปัญญาให้คนเห็น เมื่อคน 
เห็นแล้ว คนในสังคมนั้นจะมีศรัทธา คนที่ยังต้องพึ่งคนอื่น ยังมีปัญญา 
ไม่สมบูรณ์ ย่อมจะอยู่ด้วยศรัทธา คนมีศรัทธาแล้วจะมีสุขภาวะขึ้นมา
เยอะเลย ศรัทธานี้เป็นคุณสมบัติในทางจิตใจที่ส�าคัญ เป็นตัวเชื่อมกับ
ปัญญา แต่ไม่ใช่ศรทัธางมงาย ไม่ใช่ศรทัธามดืบอดนะ ศรทัธาในคณุธรรม 
ความดี ศรัทธาในปัญญาความสามารถ อย่างเช่นผู้บริหารประเทศชาติ 
บ้านเมือง มีคุณธรรมมีจิตใจดี มีความประพฤติดี มีปัญญา แก้ปัญหา 
ได้เก่ง ประชาชนย่อมมีศรัทธา พอประชาชนมีศรัทธาในบ้านเมือง ใน 
นักการเมือง ในผู้บริหารประเทศชาตินี้ สุขภาวะมาทันทีเลย เวลานี้ที่มัน
เป็นปัญหาสุขภาวะมากมาย เพราะปัญหาหนึ่งคือขาดศรัทธา



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม118

อ. ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม๕ตอนที่

เส้นทางลัดสู่นิพพาน
มีจริงหรือ?
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ดงัทีท่กุๆ ท่านคงได้ศกึษาธรรมะเกีย่วกบั “อนตัตา” หรอื ความไม่มตีวั- 
ไม่มีตน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ไฉนเล่า เราทุกคนยังมีความรู้สึกลึกๆ 
ในใจว่า เมื่อได้รับการสัมผัสกระทบ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น 
จะมีความรู้สึกโดยอัตโนมัติว่า “มีฉันเป็นผู้กระท�า” หรือ “มีฉันเป็น 
ผู้ได้รับผลแห่งการกระท�า” เรียกว่ามี “อัตตา - ตัวตน” ฝังลึกอยู่ในใจ 
ตัง้แต่เลก็จนถงึปัจจบุนั แล้วมลูรากแท้ๆ ของการม ี“อตัตา - ตวัตน” มนั
มาจากไหนกันแน่ ?

ลองพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อไปนี้  โดยใช้สติและปัญญา 
วิเคราะห์ความจริงว่า มันล้วนจูงใจให้เราหลงทางว่ามี “อัตตา - ตัวตน” 
อยู่ในร่างกายเราจริงๆ ใช่หรือไม่ ?

• เมื่อแรกคลอดออกจากครรภ์มารดา กฎหมายก็บังคับให้ต้องไป 
แจ้งเกดิโดยท�าใบสตูบิตัร และมกีารตัง้ชือ่เดก็ไว้ในสตูบิตัร อกีทัง้ยงัต้อง 
ระบุว่าพ่อแม่ของเด็กชื่ออะไร ชื่อต่างๆ เหล่านี้จึงถูกเรียกขานโดยบุคคล 
ทุกๆ คนในสังคมเพื่อแสดงความเป็นตัวเป็นตนของบุคคลนั้นๆ บรรดา 
ชื่อต่างๆ และศัพท์แสงทั้งหลาย ซึ่งในทางธรรมะเรียกว่า “บัญญัติ” ก็ 
ก�าเนดิขึน้ โดยบคุคลในสงัคมเป็นผูต้ัง้กฎกตกิานีข้ึน้ เพือ่ใช้ตดิต่อสือ่สาร 
ระหว่างกัน เพื่อใช้ในงานของทะเบียนราษฎร์ ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้า 
เรียนในโรงเรียนต่างๆ ใช้ในกติกาอื่นๆ เช่น การเกณฑ์ทหาร การขอรับ 
สิทธิต่างๆ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ เป็นต้น กติกาต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็น 
เพียง “บัญญัติ” (สิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่อย่าง 
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เป็นระเบยีบเรยีบร้อยภายใต้กฎกตกิา หรอืกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้) มนัจงึ 
มิใช่ “ความจริงแท้” ตามกฎแห่งธรรมชาติ แต่เป็นเพราะทุกคนในสังคม 
ถือกฎกติกาเช่นนี้ มันจึงถูกฝังลึกในใจว่า ชื่อนี้ๆ คือตัวตนของฉัน แล้ว 
ก็เลยหลงกับมันเรื่อยมา จะเห็นว่าชื่อต่างๆ เครื่องหมายต่างๆ กฎเกณฑ์ 
ต่างๆ หรือกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับผู้คนในสังคม ย่อมเปลี่ยนแปลง 
ได้อยูต่ลอดเวลา อกีทัง้กฎหมายหรอืกฎกตกิาในสงัคมของแต่ละประเทศ 
ก็ย่อมแตกต่างกันไป ฉะนั้น มันจึงไม่ใช่ “ความจริงแท้” อย่างถึงที่สุด 
ของมัน

• มนุษย์ถูกรูปแบบต่างๆ (patterns) ซึ่งสังคมก�าหนดขึ้นให้ต้อง 
ปฏบิตัติาม เช่น การซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ซึง่ต้องจดทะเบยีนกบัพนกังาน 
เจ้าหน้าที่ การซื้อขายรถยนต์ซึ่งต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 
การขอใช้มเิตอร์น�้า - ประปา การขอใช้บรกิารทางโทรศพัท์ ฯลฯ สิง่ต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนต้องไปลงทะเบียนและแจ้งชื่อว่าใครเป็นเจ้าของ ใครเป็น 
ผู้ใช้บริการ ฯลฯ เลยท�าให้เราหลงไปว่า ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนนี่แหละ 
คือ อัตตา - ตัวตน ของฉัน และหลงไปถึงขั้นว่า ทรัพย์สมบัติเหล่านั้น 
มันเป็น “ของฉัน” ตลอดกาล ทั้งที่เมื่อความตายมาถึง ทรัพย์สมบัติ 
แม้แต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ยังเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว มันจะต้อง 
ถูกเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไปเป็นของคนอื่นทั้งสิ้น ทรัพย์สินเหล่านั้น 
มันจึงไม่เป็นของเรา มันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวให้เราได้ใช้สอย หรือ 
ใช้ประโยชน์เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และบางครั้งมันก็จากเราไป 
ก่อนความตายจะมาถึงเสียอีก เช่นนี้หรือที่เรายังหลงไปกับมันว่ามัน 
เป็นของเราและต้องอยู่กับเราไปตลอดกาล

• กฎแห่งธรรมชาติที่ว่าด้วยไตรลักษณ์ คือ “อนิจจัง - ทุกขัง - 
อนตัตา” ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าใจอย่างถงึแก่นของมนัแล้ว กจ็ะรูว่้า สรรพสิง่ล้วน 
เปลีย่นแปลงอยูท่กุๆ ขณะจติ มนัล้วนไม่เทีย่ง ทนอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ 
และก็ไม่มีตัว - ไม่มีตนแท้ๆ ของมันเอง เพราะมันล้วนต้องอิงอาศัย 
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เหตุ - ปัจจัยย่อยๆ อื่นๆ ในการท�าให้มันเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป ทั้งสิ้น 
ฉะนัน้หากเรายงัหลงไปว่าม ี“อตัตา - ตวัตน” อยูใ่นร่างกายเรา กเ็ท่ากบัว่า 
เราไม่เข้าใจกฎแห่งไตรลกัษณ์แม้แต่นดิเดยีว สมองและปากกบ็อกว่าเข้าใจ 
มัน แต่พอเอาเข้าจริงๆ กลับถูกมันหลอกเอาดื้อๆ แสดงให้เห็นว่า ท่าน 
มิได้พัฒนาจิตของท่านให้เข้าถึงความจริงแท้ของมันเลย

• บางท่านถึงกับหลงว่า ฉันจะใช้ความรู ้ที่ได้เรียนมากับความ 
เฉลียวฉลาดของฉันไปขจัด “อัตตา - ตัวตน” ที่มีอยู่ในตัวฉันให้หมดไป 
ก็เท่ากับไปเพิ่ม “ความโง่”  เข้าไปอีก เพราะเป็นการใช้ “ความคิด” 
(ความคิดของฉัน) ไปปราบอีกความคิดหนึ่ง (เป็นความคิดของฉันอีก 
เหมือนกัน) ซึ่งล้วนหลงไปว่ามี “อัตตา - ตัวตน” จึงเท่ากับเป็นการใช้ 
“อัตตา” ไปปราบ “อัตตา” ก็เท่ากับไปเสริม “อัตตา” ให้มีก�าลังแรงเป็น 
สองเท่า ทัง้ๆ ทีโ่ดยธรรมชาตแิท้ๆ แล้ว มนัไม่ม ี“อตัตา - ตวัตน” อยูใ่น 
ร่างกายแม้แต่น้อย เพียงแต่ท�าความเห็นให้ถูกต้อง (มี “สัมมาทิฏฐิ” 
ซึ่งเป็นมรรคข้อที่หนึ่ง) ให้เห็นถูกต้องตามธรรมชาติที่แท้จริงว่า มีแต่ 
รูป - นาม ที่มันท�างานตามหน้าที่ของมันตามเหตุ - ตามปัจจัย จึงมี 
แต่ “สภาวะ” ทีร่ปู - นามสร้างขึน้ ไม่ม ี“ตวัฉนั - ของฉนั” ในสภาวะนัน้ๆ 
เช่น มแีต่สภาวะร้อนหรอืเยน็ทีป่รากฏขึน้ ไม่ม ี“ฉนัร้อน” หรอื “ฉนัเยน็” 
ฯลฯ

• ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ “อเจลกัสสปสูตร” อยู ่ใน 
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง พระพุทธเจ้า กับ 
อเจลกัสสป (อ่านว่า “อะเจละกัสสะปะ”)

ต่อไปนีค้�าว่า “อเจลกสัสป” จะใช้ค�าย่อว่า “อ” และ “พระพทุธเจ้า” 
จะใช้ค�าย่อว่า “พ”

อ : ข้าแต่ท่านพระโคดม ความทุกข์ ตนเป็นผู้กระท�าเองหรือ
พ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
อ : ถ้าเช่นนั้น ความทุกข์ ผู้อื่นเป็นผู้กระท�าให้หรือ ?



ข่ า ว ส า ร กั ล ย า ณ ธ ร ร ม122

พ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
อ : ถ้าเช่นนัน้ ความทกุข์ ตนเองเป็นผูก้ระท�าเองด้วย และมผีูอ้ืน่ 

กระท�าให้ด้วยกระนั้นหรือ ?
พ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
อ : ถ้าเช่นนั้น ความทุกข์บังเกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเอง 

เป็นผูก้ระท�า และกม็ใิช่ผูอ้ืน่เป็นผูก้ระท�าให้เช่นนัน้หรอื ? (หมายความว่า 
“ความทุกข์” เกิดขึ้นโดยไม่มี “เหตุ” ใดๆ เลยหรือ ?

พ : อย่ากล่าวเช่นนั้น
อ : ถ้าเช่นนั้น ความทุกข์ไม่มีอยู่หรือ ?
พ : จะว่าความทุกข์ไม่มีอยู่หามิได้ ความทุกข์นั้นมีอยู่
อ : ถ้าเช่นนัน้ พระสมณโคดมย่อมไม่รูจ้กั และย่อมไม่เหน็ “ความ 

ทกุข์” กระนัน้หรอื ? (เพราะไล่ค�าถามไปทกุกระบวนท่าแล้ว ไม่เหน็พระ- 
พุทธองค์ตอบให้ทราบชัดแจ้งสักที)

พ : ตถาคตจะไม่รูจ้กัความทกุข์ หรอื จะไม่เหน็ความทกุข์กห็ามไิด้ 
ตถาคตย่อมรู้จักความทุกข์ และเห็นความทุกข์อยู่

อ : ข้าพเจ้ามนึงงไปหมดแล้ว ขอพระผูม้พีระภาคเจ้าจงตรสัอธบิาย 
นัยต่างๆ อันเกี่ยวกับความทุกข์ ให้ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยเถิด

พ : ดูก่อน อเจลกัสสปะ เมื่อบุคคลมีความเห็นว่า
“เรา” นี้คือ ผู้กระท�าให้เกิดทุกข์
“เรา” นี้คือ ผู้เสวยทุกข์
ความเห็นเช่นนี้จัดเป็น “สัสสตทิฏฐิ” คือเห็นว่า มี “ตัวตน” เที่ยง 

แท้อยู่ และตัวตนนี้เป็นผู้กระท�า และส่งผลต่อไปให้ตัวตนนี้เป็นผู้รับผล 
แห่งการกระท�านัน้ แสดงว่า “ตวัตน” นี ้เทีย่ง - ไม่ตาย และตดิตามผูน้ัน้ 
ไปเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่รูปนามมันเกิด - ดับๆๆๆ อยู่ทุกๆ ขณะจิต จึงหามี 
ตัวตนที่เที่ยงแท้แต่ประการใดไม่ ความเห็นเช่นนี้จัดเป็นความเห็นผิด 
หรือ “มิจฉาทิฏฐิ”
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• แต่ถ้ามีความเห็นว่า ผู้กระท�าให้เกิดทุกข์เป็นคนๆ หนึ่งและ 
ผู้เสวยทุกข์เป็นอีกคนหนึ่ง (ดังเช่นค�าถามที่ว่า “ความทุกข์ ผู้อื่นเป็น 
ผู ้กระท�าให้หรือ ?) ความเห็นเช่นนี้จัดเป็น “อุจเฉททิฏฐิ” กล่าวคือ 
คนหนึง่กระท�าแล้วกจ็บสิน้ไป (เหมอืนกรณทีีต่ายแล้วดบัสญู คอืไม่มอีะไร 
เหลืออยู่เลย) เสร็จแล้วจู่ๆ ก็มีอีกผู้หนึ่งเป็นผู้เสวยความทุกข์นั้น คือ 
ระหว่างผูท้�ากบัผูร้บัผล แยกขาดจากกนัโดยสิน้เชงิ ไม่พวัพนัต่อเนือ่งกนั 
เช่นนี้ก็จัดเป็นความเห็นผิด หรือ “มิจฉาทิฏฐิ” เช่นกัน

• ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสดุทัง้สองนัน้ 
โดยแสดงว่า

เพราะ “อวิชชา” เป็นปัจจัย จึงมี “สังขาร”
เพราะ “สังขาร” เป็นปัจจัย จึงมี “วิญญาณ”
เพราะ “วิญญาณ”  เป็นปัจจัย  จึงมี “นามรูป”
เพราะ “นามรูป”  เป็นปัจจัย  จึงมี “สฬายตนะ”
เพราะ “สฬายตนะ”  เป็นปัจจัย  จึงมี “ผัสสะ”
เพราะ “ผัสสะ”   เป็นปัจจัย  จึงมี “เวทนา”
เพราะ “เวทนา”   เป็นปัจจัย  จึงมี “ตัณหา”
เพราะ “ตัณหา”   เป็นปัจจัย  จึงมี “อุปาทาน”
เพราะ “อุปาทาน”   เป็นปัจจัย  จึงมี “ภพ”
เพราะ “ภพ”   เป็นปัจจัย  จึงมี “ชาติ”

บางท่านถึงกับหลงว่า ฉันจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมากับความ 
เฉลยีวฉลาดของฉนั  ไปขจดั “อตัตา - ตวัตน” ทีม่อียูใ่นตวัฉนัให้
หมดไป ก็เท่ากับไปเพิ่ม “ความโง่”  เข้าไปอีก
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เพราะ “ชาติ”   เป็นปัจจัย  จึงมี “ชรา”,“มรณะ”
แล้ว “โสกะ”, “ปรเิทวะ”, “ทกุข”, “โทมนสั”, “อปุายาส” จงึมพีร้อม
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง จึงมีด้วยประการฉะนี้
จากนั้นพระพุทธองค์ก็แสดง “ปฏิจจสมุปบาท” สายดับ กล่าวคือ
เพราะ “อวชิชา”   ดบั   (ด้วยการส�ารอกไม่เหลอื) “สงัขาร” จงึดบั
เพราะ “สังขาร”   ดับ   (ไม่มีการคิดนึก ปรุงแต่งแบบผิดๆ 
        อีกต่อไป) “วิญญาณ” จึงดับ
เพราะ “วญิญาณ”   ดบั   (ไม่มกีารรบัรูผ้ดิๆ อกีต่อไป)  
    “นามรปู” จงึดบั
เพราะ “นามรูป”   ดับ   “สฬายตนะ” จึงดับ
เพราะ “สฬายตนะ”  ดับ   “ผัสสะ” จึงดับ
เพราะ “ผัสสะ”   ดับ   “เวทนา” จึงดับ
เพราะ “เวทนา”   ดับ   “ตัณหา” จึงดับ
เพราะ “ตัณหา”   ดับ   “อุปาทาน” จึงดับ
เพราะ “อุปาทาน”   ดับ   “ภพ” จึงดับ
เพราะ “ภพ”   ดับ   “ชาติ” จึงดับ
เพราะ “ชาติ”   ดับ   “ชรา”, “มรณะ”, “โสกะ”, “ปริเทวะ”, 

    “ทุกข”, “โทมนัส”, “อุปายาส” จึงดับ
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวง จึงมีด้วยประการฉะนี้
ฉะนั้น ถ้าใครมีความเห็นแบบผิดๆ ฝังอยู่ในใจ การตั้งค�าถาม 

ของตนก็ตั้งขึ้นอย่างผิดๆ 
เหมือนกับเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่ง เมื่อพ่อแม่พาขึ้นรถและขับรถ 

ออกไปเที่ยว ในขณะที่รถขับมาด้วยความเร็วสูง  เด็กคนนั้นมองไป 
ข้างนอกแล้วถามแม่ว่า “แม่ แม่ พวกต้นไม้ และพวกเสาไฟที่อยู่ข้างทาง 
มันก�าลังจะวิ่งไปไหนกัน ?”
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หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ก็เช่นค�าถามที่ว่า “แม่กับลูก ใครเกิดก่อน 
กัน?”

ถ้าใครตอบว่า “แม่” เกิดก่อน ก็ขอค�าอธิบายว่า ตราบใดที่บุคคล 
คนนัน้ยงัไม่ม ี“ลกู” แล้วจะเรยีกเธอว่า “แม่” ได้อย่างไรกนั ? มนัไม่ผดิ 
ธรรมชาตไิปหรอืทีจู่่ๆ  กป็รากฎความเป็น “แม่” โดยไม่มลีกูแต่ประการใด ?

แต่ถ้าใครตอบว่า “ลูก” เกิดก่อน “แม่” มันก็ยิ่งผิดธรรมชาติ 
เข้าไปใหญ่ เพราะถ้าไม่มี “แม่” แล้ว จะมี “ลูก” เกิดก่อนได้อย่างไร ?

แสดงว่า ผู้ตั้งค�าถามไม่เข้าใจ “ธรรมชาติ” โดยไปเข้าใจว่า “แม่” 
กับ “ลูก” เป็นคนละคนกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่อิงอาศัยกันและกัน 
เป็นการแยกต่างหากโดยสิ้นเชิงต่อกัน ถึงได้ตั้งค�าถามเช่นนี้ว่า ใครเกิด 
ก่อนกัน ?

โดยกฎแห่งธรรมชาตแิล้ว ไม่มสีิง่ใดในโลกนีห้รอืในจกัรวาลนีท้ีจ่ะ 
สามารถเกิดขึ้นด้วยล�าพังตัวมันเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเหตุ - ปัจจัย 
อื่นๆ ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตก็ตาม ไม่มีชีวิตก็ตาม ล้วนต้องอิงอาศัย 
เหต ุ- ปัจจยัย่อยๆ อืน่ๆ ในการท�าให้มขีึน้ - ตัง้อยู ่- ดบัไป ทัง้สิน้ ฉะนัน้ 
เมื่อต้องพึ่งพาสิ่งอื่นในการท�าให้ มีขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป มันจึงไม่มีแก่น
สารแท้ๆ (no substantiality) ในตวัของมนัเอง พระพทุธองค์จงึได้ตรสัว่า 
“สัพเพ ธัมมา อนัตตา”

โดยกฎแห่งธรรมชาติแล้ว  ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้
ที่จะสามารถเกิดขึ้นด้วยล�าพังตัวมันเอง  โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย 
เหตุ - ปัจจัยอื่นๆ ทุกสรรพสิ่งล้วนต้องอิงอาศัยเหตุ - ปัจจัยย่อยๆ อื่นๆ 
ในการท�าให้มีขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป ทั้งสิ้น ฉะนั้นเมื่อต้องพึ่งพาสิ่งอื่น
มันจึงไม่มีแก่นสารแท้ๆ ในตวัของมนัเอง 
พระพทุธองค์จงึได้ตรสัว่า ‘สัพเพ ธัมมา อนัตตา’
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ดังนั้น ค�าตอบที่ถูกต้องคือ สถานะ ความเป็น “แม่” กับ “ลูก” 
เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เพราะต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันในการท�าให้เกิด 
สถานะนั้นๆ กล่าวคือ แม่ต้องมีลูก จึงจะเรียกว่า “แม่” ได้ และ “ลูก” 
ก็ต้องอาศัย “แม่” จึงจะเรียกตัวเองว่า “ลูก” ได้

ผู้ใดสามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติเช่นนี้ ก็จะสามารถ 
เข้าถึงความจริงแท้ของธรรมะได้ไม่ยาก โดยเฉพาะธรรมะที่ว่าด้วยเรื่อง 
“นิพพาน” เพราะ “ธรรมะ” ที่ว่านี้ก็คือ “ธรรมชาติ” นั่นเอง

จงึสรปุได้ว่า เพราะเรามคีวามเหน็ผดิ (คอื มมีจิฉาทฏิฐ)ิ ตัง้แต่ 
ชั้นรากเง่าเลย คือมี “อวิชชา” นั่นเอง จึงไปหลงว่า

• หลงว่า สรรพสิ่ง มีตัว - มีตน
• หลงว่า สรรพสิง่เกดิขึน้ด้วยตวัของมนัเองได้ (เป็น single en-

tity) ทัง้ๆ ทีม่นัล้วนองิอาศยัเหต ุ- ปัจจยัอืน่ ในการท�าให้มนัเกดิขึน้ทัง้สิน้ 
(เป็น component things) แม้แต่เหตุการณ์ทั้งหลาย หรือปรากฏ- 
การณ์ทั้งหลาย ต่างต้องอิงอาศัย เหตุ - ปัจจัยต่างๆ จ�านวนมากในการ 
ท�าให้มันเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป ทั้งสิ้น มันจึงเป็น Compounded 
Phenomena ทั้งสิ้น

• หลงว่า ศพัท์ รปูแบบ ภาษา หรอืสิง่ทีส่งัคมเข้าใจกนั เรยีกขาน
กัน ฯลฯ ว่า มันเป็นเช่นนั้นของมันจริงๆ

• หลงว่า ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ตัว “อวิชชา” ก็ไปสร้างความคิดคือ “สังขาร” ในเมื่อ “อวิชชา” 

เข้าใจผิดตั้งแต่ต้น สิ่งที่คิดต่อ คือ “สังขาร” ก็คิดแบบผิดๆ เพราะถูก 
ครอบง�าด้วย “อวิชชา”

ตัวรับรู้ คือ “วิญญาณ” ก็รับรู้มาแบบผิดๆ เพราะมันถูกครอบง�า 
ด้วย “อวิชชา” กับ “สังขาร” ซึ่งผิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

จากนัน้ ตวั “นามรปู” ซึง่ต่อจาก “วญิญาณ” ซึง่กไ็ด้แก่ตวั “นาม” 
กบัตวั “รปู” หรอื “ตวัรู”้ กบั “ตวัถกูรู”้ นัน่เอง กไ็ปทกึทกัว่ามตีวั “รปู” 
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กับตัว “นาม” จริงๆ มันมีอยู่จริงๆ เพราะถูกครอบง�าด้วย “อวิชชา”, 
“สังขาร”, และ “วิญญาณ” แบบผิดๆ มาตั้งแต่ต้น 

เพราะเมื่อวิเคราะห์จนถึงที่สุดของที่สุดแล้ว ตัว “นาม” และ 
ตัว “รูป” มันก็มิได้ด�ารงอยู่ในที่ใดๆ เลย เพราะธรรมชาติแท้ๆ เมื่อ 
เจาะลึกจนถึงที่สุดของมันแล้ว มันก็มีแต่  “ความว่างเปล่า” หรือ 
“สุญญตา” ทุกสรรพสิ่งจึงเป็นกระบวนการท�างานของกฎแห่ง “อิทัป- 
ปัจจยตา” ทั้งสิ้น กล่าวคือ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ 
จึงดับ หามี บุคคล - ตัวตน - เรา - เขา - สัตว์ - สิ่งของ ไม่ ผู้ที่หมดจด 
จาก “อวิชชา” เท่านั้น จึงจะรู้แจ้งแทงทะลุปรุโปร่งในทุกสรรพสิ่ง

ทนีีล้องมาพจิารณา “ขนัธ์ ๕” ซึง่ประกอบขึน้เป็น กาย - จติ หรอื 
ความเป็นมนุษย์ว่า ท่านเข้าใจมันในแง่มุมไหน หรือลึกซึ้งเพียงใด ?

(โปรดติดตาม “ตอนที่ ๖” ใน ฉบับหน้า)

ชมรมกัลยาณธรรมแจกสื่อธรรมทานทุกๆ เดือน ติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
กลัยาณธรรม (www.kanlayanatam.com) และ Facebook Page : Kanlayanatam 
หรอืโทรสอบถามข้อมลูได้ทีช่มรมกลัยาณธรรม ส�านกังานปากน�า้ สมทุรปราการ 
โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ (คลนิกิอัจฉราทันตแพทย์)
ขอเชิญติดตามชมเทศนาธรรมและธรรมบรรยายของครูบาอาจารย์ผ่านทาง 
กัลยาณธรรมทีวี ทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com  และ 
Facebook Page : kanlayanatam
รายการหนังสือธรรมทานท้ังหมดท่ีจัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม ท่านสามารถ 
เข้าไปหาข้อมูลหนังสือได้ในเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม และอ่านเนื้อหาใน 
เล่มได้เป็นธรรมทานในคอลัมน์ “หนังสือแนะน�า” และยังมีสาระน่ารู้อีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมกัลยาณธรรม
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ฐานที่ตัง้
ของ

สติ

ที่มา : จากหนังสือ “สมองแห่งพุทธะ”
เขียน : ดร.ริค แฮนสัน
แปล : ดร.ณัชร สยามวาลา
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การฝึกสติในชีวิตประจ�าวัน

  · ท�าสิ่งต่างๆ ให้ช้าลง
  · พูดให้น้อยลง
  · เมือ่คณุท�าได้ ให้ท�าทกุสิง่ทลีะอย่าง พยายามลดการท�าหลายๆ สิง่ 
    พร้อมๆ กัน
  · ให้คุณตามดูลมหายใจระหว่างที่ท�ากิจวัตรประจ�าวัน
  · ผ่อนคลายเข้าสู่ความรู้สึกของการมีความสงบสุขเมื่อต้องอยู่ร่วม 
    กับผู้อื่น
  · ใช้เหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของคุณ เช่น เสียง 
    โทรศัพท์เรียกเข้า การไปเข้าห้องน�า้ หรือการดื่มน�้า ให้ท�าหน้าที่ 
    เหมือนเป็น “ระฆังวัด” ท�าหน้าที่คอยเตือนให้คุณกลับเข้าสู ่ 
    ความรู้สึกการ “ตั้งศูนย์ใหม่”
  · เมื่อจะรับประทานอาหาร ให้คุณใช้เวลาสักชั่วระยะหนึ่งพิจารณา 
    ดวู่าอาหารคณุมาจากไหน ตวัอย่างเช่น ถ้าคณุพจิารณาดขู้าวสาลี 
    ในแผ่นขนมปัง คุณอาจจินตนาการถึงการที่มันก�าลังเติบโต อยู่ 
    ในทุง่นา แล้วถกูเกบ็เกีย่วมา ได้รบัการนวด ขดัส ีบดให้ละเอยีด 
    เป็นแป้ง อบขึ้นมาเป็นขนมปัง และส่งออกไปจ�าหน่ายใน 
    ท้องตลาด ทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นก่อนที่มันจะมาถึงจานของคุณ 
    คณุสามารถคดิไปได้ไกลอย่างนีท้เีดยีวภายในเวลาเพยีงไม่กีว่นิาที 
    นอกจากนีค้ณุกย็งัสามารถนกึภาพถงึผูค้นทีไ่ด้ช่วยเปลีย่นข้าวสาลี 
    นีใ้ห้กลายมาเป็นขนมปัง นกึถงึเครือ่งไม้เครือ่งมอืและเทคโนโลยี 
    ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนบรรพบุรุษยุคโบราณของ 
    พวกเรา ที่ค่อยๆ คิดค้นวิธีที่จะเพาะปลูกเมล็ดข้าวที่ขึ้นเองตาม 
    ธรรมชาติเหล่านี้ให้เป็นระบบกสิกรรมด้วย
  · ท�าชีวิตของคุณให้ง่ายขึ้น ยอมปล่อยวางความสนุกสนานเพลิด 
    เพลินพึงพอใจเล็กๆ น้อยๆ บางอย่างเสียบ้าง  เพื่อบางสิ่งที่ 
    ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้น
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ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมมากๆ เลยนะ จ�าได้ไหม 
ที่พ่อของพระอาจารย์มาดูงานแสดงธรรมที่ชมรมกัลยาณธรรมจัดที่ 
บพิตรพิมุข มหาเมฆ รู ้ไหมว่ามันกลายเป็นร่องรอยที่ท�าให้พ่อของ 
พระอาจารย์มีความสุข และคุณเชื่อไหมว่าความสุขนั้น มันท�าให้พ่อของ 
พระอาจารย์จากไปอย่างสงบมากๆ พ่อพระอาจารย์เสียไปเมื่อวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ก่อนหน้านั้นเราคุยกันเรื่อยๆ แหละ ขอฝากพวกเราไว้ 
เอาไปคิดกันด้วย

โยมพ่อ
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
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คอืตอนก่อนหน้านัน้ เรากค็ยุกนัอยูเ่รือ่ยๆ คยุกนัเรือ่งเตรยีมความ 
พร้อมนี่แหละ ในขณะเดียวกัน พ่อของพระอาจารย์ก็ตั้งใจเจริญสติ 
ท�ามือสร้างจังหวะ ทุกเช้าเขาจะไหว้พระสวดมนต์ท�าวัตรเช้าที่บ้าน พ่อจะ 
ยกมือสร้างจังหวะของแกไป วันละชั่วโมงสองชั่วโมง ตกเย็นก็ไหว้พระ 
สวดมนต์ท�าวัตรเย็น แล้วก็ยกมือสร้างจังหวะของแก ชั่วโมง สองชั่วโมง 
ของแกไป ท�าทุกวันๆ พ่ออาตมาเป็นโรคหัวใจ หัวใจวายได้เสมอ เราก็ 
จะถามกัน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เวลาเราถามเขาว่ากลัวไหม เขาบอกว่า 
เขากลัว มันเป็นสิ่งที่ท�าให้เราค้นหาต่อไปว่า อะไรที่ท�าให้พ่อกลัวหรือ 
มีอะไรที่ยังไม่ได้ท�า แล้วท�าให้รู้สึกกังวลใช่ไหม ตรงนี้เราก็จะได้ค�าตอบ 
แล้วเรากจ็ะได้แก้ไขให้เขา หรอืหากเขาบอกว่าไม่กลวั แต่ไม่ได้หมายความว่า 
จบทีไ่ม่กลวั ค�าถามต่อไปทีเ่กดิขึน้คอื อะไรทีท่�าให้พ่อไม่กลวั เข้าใจไหม 
ดังนั้น เราอย่าถามแล้วจบแค่นั้น ให้เราค่อยๆ พยายามค้นหาจากข้างใน 
ดูว่าอะไรที่ท�าให้เขากลัวอยู่หรือกังวลอยู่ หรืออะไรที่ท�าให้เขาไม่กลัวหรือ 
ไม่กังวล ซึ่งพอพระอาจารย์ถามพ่อ พ่อบอกว่าไม่กลัว

พระอาจารย์ถามว่าที่พ่อไม่กลัวเพราะอะไร พ่อบอกว่าเขามีชีวิต 
มาเท่าพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้นคุ้มแล้ว อายุ ๘๐ ปี คุ้มแล้วเขาว่า 
ท�าอะไรมาเยอะแยะแล้ว เรยีนรูอ้ะไรมาเยอะแล้ว แล้วอะไรอกีทีท่�าให้พ่อ 
ไม่กลัว เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่ท�าอะไรได้มากกว่าที่พ่อเขาท�ามา เขารู้สึกว่า 
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เขาไม่ได้ค้างคา เพราะความรู้สึกของคนโบราณคือต้องท�าให้ได้มากกว่า 
คือ อภิชาตบุตร แล้วเขาก็เล่าเรื่องดีๆ ในชีวิตของเขาให้เราฟัง เราก็เก็บ 
ข้อมูลเหล่านั้น เอาไว้มาคุยกับเขาทีหลัง ให้เขาได้ชื่นใจ ก็ถามเขาอีกว่า 
แล้วมีอะไรอีกไหมที่ท�าให้พ่อไม่กลัว สมมุตินะ ว่ามันหายใจไม่ได้แล้ว 
พ่อจะให้ใส่ท่อหายใจไหม พ่อตอบว่า ไม่ต้องหรอก

แล้วถ้าหวัใจมนัหยดุเต้น พ่อจะให้ป๊ัมไหม พ่อตอบ กไ็ม่ต้องหรอก 
เราก็จ�าไว้ แล้วมีอะไรอีกละ่ สิ่งทีแ่กสขุใจและภูมิใจ แกบอก ผมมคีวาม 
ภมูใิจในตวัอาจารย์ คดิถงึทไีรผมกภ็มูใิจ ภมูใิจเรือ่งอะไร ภมูใิจว่าผมมลีกู 
เป็นเจ้าอาวาส และทีส่�าคญัอาจารย์ไม่ใช่เป็นแค่เจ้าอาวาสเฉยๆ อาจารย์เป็น 
พระวปัิสสนาจารย์ทีค่นรูจ้กัเยอะ ผมไปเหน็มาแล้ว (ทีม่าเหน็คอืเขาไปฟัง 
คนอืน่) คอืแกมาเหน็ทีง่านแสดงธรรมทีบ่พติรพมิขุ วนันัน้อาจารย์ไปเทศน์ 
ด้วย คนเยอะมากวันนั้น แล้วพวกเราชาวชมรมก็พากันช่วยดูแลแก 
พากันไปอุ้มแก อุ้มรถเข็นแก บริการแกอย่างดี แกก็ภูมิใจ ภูมิใจที่ 
ลกูแกเป็นพระดงั มนัคอืผลส�าเรจ็ของแกใช่ไหม ถ้าลกูเราแย่ๆ พ่อจะภมูใิจ 
ไหม แต่นี่ลูกชายแกเป็นพระด้วย ดังด้วย แกว่า แกภูมิใจ เราก็ดีใจที่ 
แกภูมิใจ ที่ส�าคัญก็คือความที่เราสอนกรรมฐาน เราก็ถ่ายทอดเรื่อง 
เหล่านี้ให้เขาได้ฟังเรื่อยๆ

แล้ววนัที ่๓๐ ตลุาคม ทีพ่่อตาย คณุรูไ้หม แกเข้าโรงพยาบาลแบบ 
ฉุกเฉินมากเลย แน่นหน้าอกมาก แม่เลยพาพ่อเข้าโรงพยาบาล ตอนนั้น 
พระอาจารย์ไม่อยู ่มาสอนทีก่รงุเทพฯ เสรจ็แล้ว ก่อนหน้าทีเ่ขาจะเสยีชวีติ 
พ่อพระอาจารย์ลุกขึ้นนั่ง แล้วแกก็บอกว่า โอ้ วันนี้หรือคือวันของเรา 
วันนี้มันมาถึงแล้วหรือ โอ้ คนจะตายมันเป็นแบบนี้หนอ คนจะตายมัน 
เป็นแบบนี้ แกพูดอย่างนี้ ทีนี้ ความที่เอามาอยู่ห้องที่ต้องเฝ้าดูอาการ 
มันก็มีหลายเตียงอยู่ข้างๆ เยอะ พวกคนป่วยพร้อมทั้งญาติทั้งของตัวเอง 
และของผู้ป่วยอื่นๆ ได้ยินแกพูดค�านั้นก็พากันหัวเราะ แล้วก็บอกว่าแก 
จะตายได้อย่างไร แกยังพูดจ้อยๆ อยู่เลย ถ้าแกจะตายจริง แกจะพูดได้ 
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ขนาดนี้หรือ แล้วพ่อก็ย�้าอีกคนจะตายมันเป็นอย่างนี้หนอ พอแกพูดจบ 
ครั้งที่ ๒ ก็เอนกายลงนอน แกเอนกายลงนอน หลับตา แล้วแกก็ไป 
คนอื่น รวมทั้งผู้ป่วยที่อยู่รอบข้าง ก็คิดว่า แกจะตายหรือ เพราะแกพูด 
ได้จ้อยๆ แล้วสักพัก พอหันมามอง ทุกคนตกใจว่า แกตายแล้วหรือ

พวกคุณลองคิดดูแล้วกันว่าแกไปสงบขนาดไหน นั่นคือสิ่งที่ 
พระอาจารย์หวัง มีคนถามว่าแล้วพระอาจารย์รู้สึกอย่างไร ตอนที่พ่อตาย 
แล้วไม่ได้อยูเ่คยีง พระอาจารย์กต็อบว่า ไม่ได้รูส้กึอะไร ทีว่่าไม่รูส้กึอะไร 
ก็เพราะว่าพระอาจารย์ไม่มีอะไรต้องค้างคาใจ พระอาจารย์บอกว่า ยิ่งผม 
รู้ว่าพ่อผมไปสงบอย่างนี้แล้ว ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมได้ตอบแทนบุญคุณ 
ของท่านอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่พระอาจารย์พูดและแนะน�ามาตลอดคือ 
การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ของงานจริงๆ ที่ชี้วัด 
ได้ชัด คือพ่อของพระอาจารย์นี่แหละ ที่แกสามารถมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
ได้ สิง่ทีจ่ะบอกคอื ทีพ่่อเพยีรท�าความรูส้กึตวัมาตลอด หลงัจากทีแ่กรูว่้า 
แกป่วย พ่อก็อยู่กับการบริกรรมโดยการเคลื่อนไหว แรกๆ แกก็เป๋นะ 
หงดุหงดิ เพราะว่าคนเคยหยบิจอบท�านัน่ท�านี ่พ่อรูส้กึว่าเมือ่ลงมอืท�างาน 
แล้วเวลาผ่านไปไว ถ้าแกอยู่เฉยๆ แล้วเวลามันช้า

ลองคิดดูว่าคนที่อยู่ๆ ก็หยุด ไม่ได้ท�าอะไรมักจะหงุดหงิด พอ 

สิ่งที่พระอาจารย์พูด
และแนะน�ามาตลอดคือการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ผลสมัฤทธิข์องงานจรงิๆ ทีช่ีว้ดัได้ชดั 
คือพ่อของพระอาจารย์นี่แหละ
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หงุดหงิดก็ระบายกับคนรอบข้าง แต่หลังจากที่แกตั้งกรรมฐานได้ เรา 
พยายามเน้นย�า้ให้เข้าใจตรงนี ้พอแกจบัจงัหวะกรรมฐาน แกท�ากรรมฐาน 
ได้ แกอยู่กับตรงนี้เลย จึงไม่แปลกที่พ่อถึงได้รู้สึก และพูดว่า โอ้ คนจะ 
ตายมนัเป็นอย่างนีห้นอ แล้วแกกต็าย แกยอมรบัขัน้ตอนของมนัโดยดษุฏี 
แกไม่ฟี้น ไม่คืน แกรับรู้และยอมรับมัน นั่นคือสิ่งที่พ่อพระอาจารย์ท�า

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้แกภาคภูมิใจ แล้วมาเก็บเป็นความรู้สึกที่ดี ต้อง 
ขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมอย่างมาก ที่ท�าให้แกมีโอกาสได้มาเห็น 
ลกูชายของแก มคีนมาฟังเทศน์เยอะ แกว่า แกกภ็มูใิจของแก นีค่อืเรือ่ง 
จริง และเป็นเรื่องส�าคัญ ใครที่พ่อแม่ยังอยู่บ้างยกมือขึ้น เรื่องที่พระ 
อาจารย์พูด ให้ฟังให้ดี อะไรที่จะท�าให้พ่อแม่คิดและระลึกถึงแล้วรู้สึก 
สขุใจ ภมูใิจ ให้ชวนเขาท�า ให้ชวนเขาคดิ สิง่นัน้เป็นสิง่หล่อเลีย้งใจเขาให้ 
มีความสุข หลังจากนั้น ค่อยๆ สอนเขา เรามีร่องรอยที่จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัว 
อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการที่พ่ออาจารย์รู้ถึงวาระของตัวเอง แล้วก็ 
ยอมรับวาระนั้น นั่นคือการที่แกมีสติอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆ แกถึงได้ไม่มี 
การฝืน ไม่มีการขืนใดๆ ทั้งนั้น รับรู้ ยอมรับ แล้วก็จากไปอย่างสงบ

เอาศพไว้ ๙ วนั หน้าตาแกยงัเป็นสชีมพอูยูเ่ลย เอาใส่โลงไว้ พระ 
อาจารย์มงีานกฐนิ ไม่อยากให้มงีานซ้อนงาน รอให้เสรจ็งานกฐนิแล้วค่อย 
ไปงานศพพ่อไง เลยเอาพ่อจัดงานศพไปเรื่อยๆ ก่อน ในระหว่างนั้นก็ 
จัดงานกฐินที่วัดด้วย พอเสร็จงานกฐินก็ไปจัดการงานพ่อ หน้าตาแกก็ 
เหมอืนคนนอนหลบั หน้าเป็นสชีมพ ูญาตมิา บอกว่าหน้าพ่อพระอาจารย์ 
ท�าไมดูผ่องใสจัง พระอาจารย์ก็เลยบอกว่า หน้าตาแกผ่องใสก็เพราะ 
แกจากไปอย่างสบายใจ ก็เลยเหมือนคนนอนหลับ ดูดีเชียว นั่นคือ 
ความรู ้สึกของคนที่ไม่เป็นทุกข์ ผลมันเลยเป็นอย่างนั้น นั่นคือสิ่งที่ 
พระอาจารย์อยากฝากพวกเราไว้ สิง่ทีพ่ระอาจารย์สอนพวกคณุ ไม่ได้สอน 
กันเล่นๆ สอนกันจริงๆ และพาท�ากันจริงๆ นะ
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นักวาดรูปธรรม
เซมเบ้

สวัสดีครับ  ผมชื่อเซมเบ้  เป็นนักวาดรูปครับ

วาดรูปประกอบหนังสือธรรมให้ครูบาอาจารย์มาพอสมควร 

นอกจากนี้แล้วผมก็เป็นนักเรียนระดับเริ่มต้นที่สนใจเรียนรู้ฝึกธรรม

เหตุที่ต้องมาฝึกเพราะจิตใจมันซึมเซื่อง  จิตใจอ่อนแอครับ

อาศัยอ่านต้นฉบับหนังสือธรรมที่ต้องวาดภาพประกอบ

นานเข้าก็เกิดความสนใจครับ
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ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายท่านที่สอนการเจริญสติ

ผมชอบวิธีเจริญสติแบบสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายในใจครับ

ผมอาศัยการสังเกตกายใจนั้นจากการงานที่ผมท�าเมื่ออยู่บ้านนั่นล่ะครับ 

ดูความรู้สึกที่ชอบใจ  ไม่ชอบใจ  ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราท�างาน

เช่น  ขณะกวาดบ้าน  เดี๋ยวก็ชอบใจ  ไม่ชอบใจ

ขณะเล่นกับแมว  เดี๋ยวก็ชอบใจ  ไม่ชอบใจ

ขณะตัดกิ่งไม้  ขณะล้างจาน  ยืนเดินนั่ง

เดี๋ยวใจก็ชอบ  เดี๋ยวใจก็ไม่ชอบ
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ขณะวาดภาพ  วาดได้สวยก็ชอบใจ  วาดไม่สวยใจก็ไม่ชอบ

บางทีสวดมนต์อยู่จิตมันก็ชอบใจท่วงท�านองในมนต์  เดี๋ยวเดียวสวดผิด

เพราะใจมันแอบไปคิดก็ไม่ชอบใจ  สลับไปๆ มาๆ

ชอบใจมันก็สุข  ไม่ชอบใจมันก็ทุกข์  สุขๆ  ทุกข์ๆ  วนไปครับ

ผมก็เชื่อฟังค�าสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนและระลึกในใจว่า 

ให้คอยดูกายดูใจ  รู้เนื้อรู้ตัว  ขยันภาวนา  รักษาศีล ๕  ครับ

 

นักวาดรูปธรรมอย่างผมก็ก�าลังเป็นนักเรียน

เพื่อเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติธรรม

หวังว่าคงได้ประโยชน์บ้างและขอเป็นก�าลังใจ

ให้นักปฏิบัติทุกๆ  คนนะครับ
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อุปมาเหมือนกับเราจะเดินไปปากซอย เราต้องเดินหลายก้าวจึงจะถึง 
เดินก้าวเดียวจะให้ถึงเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นต้องสะสมการก้าว 
แต่ละก้าวๆ ไม่ต้องหวังว่าจะถึงเมื่อไร การถึงก็เกิดขึ้นได้เองเมื่อเรา 
ก้าวเดินไปเรื่อยๆ

ดังนั้น เวลาเราเคลื่อนไหวกายครั้งหนึ่ง รู้สึกครั้งหนึ่ง ก็ได้แล้ว 
สะสมไปอย่างนี ้ท�าเรือ่ยๆ ให้รูเ้ฉยๆ อย่างนี ้รูใ้ห้ต่อเนือ่ง อย่าลมืรู ้หลง 
ไปเผลอไป ก็รู้ใหม่ อย่าลืมที่จะรู้สึกก็แล้วกัน รู้เท่าที่เรารู้ได้ การปฏิบัติ 
ถ้ารูอ้ย่างนีเ้รือ่ยๆ รูเ้ฉยๆ ต่อไปจะเข้าถงึฐานของจติเดมิแท้ คอื รูเ้ฉยๆ 
อย่างเป็นปกติ

ร่างกายทุกคนย่อมมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวแต่ละครั้งอย่า 
เคลื่อนไหวฟรีๆ แม้แต่กะพริบตา อย่ากะพริบฟรีๆ ให้เติมความรู้สึก 
ลงไปด้วย เราจะได้ไม่ขาดทนุ คดิแต่ละครัง้กอ็ย่าคดิฟรีๆ  คดิแล้วให้รูส้กึ 
ด้วย เวลาเกิดความทุกข์ เกิดความโกรธ อย่าโกรธฟรีๆ อย่าทุกข์ฟรีๆ 
ให้เสียประโยชน์ไปเปล่าๆ ให้รู้สึกไปด้วย 

แล้วต่อไปอารมณ์ต่างๆ กจ็ะลดน้อยลงไปเอง ระวงันะ ท�าไปนานๆ 
จะหาอารมณ์ไม่เจอ จะหาความคิดไม่เจอ กลายเป็นคนขี้เกียจคิด แต่ 
ไม่ขี้เกียจรู้สึกนะ มันเป็นไปได้

อย่าทุกข์ฟรี
อาจารย์ก�าพล ทองบุญนุ่ม
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เราต่างปรารถนาความสุข
และแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆ
จากการสรรหาสิ่งที่ตนชอบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มาให้ใจเป็นผู้เสพ
บ้างก็เพลิดเพลินยินดีต่อสิ่งเร้าประสาทสัมผัสเหล่านั้น
บ้างก็ไม่สมหวัง น�าทุกข์มาให้
ไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวัง สิ่งที่เสพเหล่านี้ที่สุดก็จางคลายดับไป
แล้วกแ็สวงหาสิง่อืน่ๆ มาเสพอกีเพือ่ตอบสนองสิง่ทีต่นคดิว่าเป็นความสขุ
บางคนเดินทางไปเสาะหาสถานที่และสิ่งที่ตนชอบ แม้ว่าจะอยู่แสนไกล
เสยีทัง้เวลาและทรพัย์ สมัผสัสมัพนัธ์กนัอยูช่ัว่ครัง้ชัว่คราวแล้วกจ็างคลาย

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

เพื่อน
ผู้ให้

ความสุข



141ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรามิได้เฉลียวใจเลยว่ามีสิ่งที่พร้อมจะให้ความสุขแก่เรา
อยู่ใกล้ชิดสนิทแนบกับตัวเรานั่นเอง
เป็นเพื่อนที่แสนดีคอยติดตามเราไปทุกหนทุกแห่ง
ไม่เคยแหนงหน่ายคลายความชิดใกล้กับเรา
ไม่เคยก้าวร้าวท�าร้ายเราแม้สักครั้งเดียว
ไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ ดีหรือเลวสักเท่าใด
ก็ไม่ทอดทิ้งเราไป ยังคงอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลา
ท�าหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างซื่อสัตย์แม้ยามหลับและยามตื่น
เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนตาย อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย
เพื่อนที่แสนดีคือลมหายใจของเรานั่นเอง

ยามใดที่ทุกข์ ท้อ สิ้นหวัง ว้าวุ่น สับสน มองไม่เห็นทางออกของชีวิต
จงอยู่กับเพื่อนคนนี้ รับรู้เขาที่ท�าหน้าที่ เข้า - ออก ตรงปลายจมูกเรา
อยู่กับเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนที่เขาอยู่กับเราอย่างชิดใกล้
แม้ช่วงเวลาที่รับรู้เขาท�าหน้าที่ เข้า - ออก ด้วยใจที่จดจ่อสัก ๑๕ นาที
ใจที่ทุกข์ ท้อ เคืองขุ่น วุ่นวาย สับสน ร้อนรน
ก็จะสงบลงได้อย่างน่าอัศจรรย์
และหากอยู่กับเขาต่อเนื่องๆ ไปสัก ๓๐ นาที
ก็จะพบกับความสงบสุขอันประณีต
และหากอยู่กับเขาให้นานขึ้นไปอีก
ใจก็จะปล่อยวางเรื่องที่ผูกพันไว้เป็นเครื่องพันธนาการชีวิตให้ว่างลงได้

เมื่อมีเพื่อนตายที่แสนดีพร้อมที่จะให้ความสุข
อยู่ใกล้ชิดกับเราถึงเพียงนี้
ใยไม่อยู่กับลมหายใจ เพื่อนผู้ให้ความสุข
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ปั จ จุ บั น
มายาคติ / The Myth

:  บุคคลที่ไม่มีปัญญาพิจารณาความละเอียดของจิต เพียงทว่าเอา 
เหตุของอารมณ์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งในการอบรมจิต จะสามารถเข้าถึงธรรม 
ได้ไหมครับ

?
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: ปัจจบุนั คอืทัง้หมดของจติ ตัง้แต่หยาบถงึละเอยีด ความละเอยีด 
ไม่ได้อยูท่ีต่าเหน็ หรอืเพยีงรูส้กึขึน้ได้ หากเมือ่ใดเราปล่อยวางได้ ไม่เป็น 
กังวลเพราะยึดมั่น นั่นคือภาพของจิตละเอียด ตรงกันข้าม เมื่อเราเริ่ม 
เป็นกังวล จนเป็นทุกข์ ไม่รู้จักปล่อยวาง นั่นคือ จิตที่หยาบขึ้นเรื่อยๆ

ฉะนั้น ปัจจุบัน ที่เป็นทุกข์ เป็นกังวลหรือไม่ นี่เป็นตัวบอกความ 
ถงึธรรม ปัจจบุนัเท่านัน้จะส�าเรจ็ประโยชน์ได้ ตัง้อยูปั่จจบุนั จติจะหยาบ 
หรือละเอียด เป็นเรื่องของจิต ไม่ใช่จ�าเป็นต้องเห็นต้องรู้

เมื่อใดใจปลอดโปร่งโล่งสบาย ก็เป็นตัวบอกได้ว่า จิตขณะนั้น 
ละเอยีด เพราะรูส้กึได้ว่ามนัไม่หนกั มนัสะท้อนบอกกนัด้วยอาการอย่างนี้ 
มิใช่การเห็น หรือรู้สึกขึ้นได้เอง

อดตีเป็นของเปลีย่นผ่าน เราจะใช้ประสบการณ์ของอดตี ได้เฉพาะ 
ที่ปัจจุบันเท่านั้น เราเพียงตั้งอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ประสบการณ์ทั้งหมดจะ 
สอนตวัเองให้ทราบว่า เมือ่รูส้กึถงึความวติกกงัวล นัน่คอืเราก�าลงัออกห่าง 
ความเป็นธรรม

เมื่อรู้สึกว่ากังวล แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจ หาอุบายให้ความคิด 
คิดอยู่เฉพาะกับกายและลมหายใจหรืออุบายธรรม

ปัจจุบัน คือ ความหมายที่ว ่า  เรารู ้ว ่าเราก�าลังกระท�าอะไรอยู ่ 
เห็นสิ่งที่เราก�าลังกระท�าอยู ่  เรียกว่า รู ้เห็น สิ่งที่ก�าลังกระท�า นั่งอยู ่ 
เคลื่อนไหวอยู่ กินอยู่ คิดอยู่ ฟุ้งซ่านอยู่ กังวลอยู่ เพลินอยู่ ทุกข์อยู่ 
ก็ตาม เพียงรู้สึกว่า “อ้าว นี่ก�าลังคิดอยู่หรือนี่” เช่นนี้ก็แสดงว่าเราเห็น 
แล้ว แล้วทีนี้ก็รู้มันซะ และเพิ่มลมหายใจ เข้าไปสักหน่อย ให้มันคิดไป 
มันยังคิดได้คิดไป เราจะหายใจ

ปกตถ้ิามนัไม่จ�าเป็นต้องคดิ เพยีงเราเหน็ปัจจบุนั จะจบตรงนัน้ ทว่า 
ถ้ามันต้องใช้ความคิดอยู่ มันก็จะคิดๆ ของมันไปเรื่อยก็ช่างหัวมันปะไร 
เราหายใจไปด้วย หลดุบ้างตดิบ้าง หายใจไปด้วย ไม่เป็นไร ท�าอย่างนีล่้ะ
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ทาง
แ ห่ ง ค ว า ม ส วั ส ดี

อาจารย์วศิน อินทสระ
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
“เว้นปัญญา ความเพยีร การส�ารวมอนิทรย์ี และความปล่อยวาง 

โดยประการทัง้ปวงแล้ว เรา (ตถาคต) มองไม่เหน็ความสวสัดขีองสตัว์ 
ทั้งหลาย”

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๕ ข้อ ๒๖๕)

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้  เนื่องจากมีผู้มาทูลถาม 
ว่า “จิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ ใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิตย์ ทั้งในกิจที่ยัง 
ไม่เกิดและในกิจที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าความไม่ต้องสะดุ้งมีอยู่ ขอพระองค์จง 
ตรัสบอกสิ่งนั้นเถิด”

เป็นความจรงิทีว่่า จติของคนธรรมดานัน้สะดุง้อยูเ่ป็นนติย์ หวาดเสยีว 
อยู่เป็นนิตย์ กลัวอยู่เป็นนิตย์ ในกิจที่จะต้องท�า ทั้งที่ก�าลังท�าอยู่ และที่ 
ยงัไม่เกดิขึน้ซึง่จะต้องท�าต่อไป กลวัว่าจะผดิพลาดขาดทนุ กลวัไม่ได้ก�าไร 
ดังที่หวังไว้

รวมความว่า คนเราอยูใ่นโลกแห่งความกลวั เพราะเราเกดิมาในโลก 
ทีเ่ตม็ไปด้วยการเบยีดเบยีนบบีคัน้ อยูร่วมกบัสตัว์ดริจัฉานในร่างของคน 
บ้าง ในร่างของสตัว์ดริจัฉานจรงิๆ บ้าง ยงัมเีหลอืบ ยงุ บุง้ ริน้ ง ูตะขาบ 
เสือ สิงโต ฯลฯ ล้วนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งสิ้น มนุษย์เองก็เป็น 
อนัตรายต่อสตัว์อืน่ สตัว์ดริจัฉานจงึกลวัมนษุย์เหมอืนกนั มนัหวาดระแวง 
ภัยอยู่เป็นนิตย์ เห็นมนุษย์เข้า หนีได้มันต้องหนี หรือเลี่ยงเสีย มนุษย์ 
ด้วยกันก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงกัน คนดีๆ ก็พลอยถูกระแวงไปด้วย
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รวมความว่า ตราบใดที่คนเรายังมีกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุใหญ่ให้ 
คนสะดุ้งกลัวแล้ว เขาย่อมไม่พ้นจากความกลัว รู้สึกว่าไม่ประสบสวัสดิ- 
ภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะคนที่ยังท�าชั่วอยู่ ย่อมหวั่นต่อผลชั่วอันอาจ 
เกิดขึ้นแก่ตนเสมอ

ผู้ถามแม้จะเป็นเทพบุตรแล้วยังหวั่นกลัว ถึงทูลถามพระผู้มีพระ- 
ภาคเจ้าว่า “ถ้าความไม่ต้องสะดุง้มอียู ่ขอพระองค์จงตรสับอกสิง่นัน้ด้วย”

พระศาสดาจึงตรัสบอก ธรรม ๔ ประการ อันเป็นเหตุให้หมด 
ความสะดุ้งและถึงความสวัสดี คือ

๑. ปัญญา (โพชฌา)
๒. ตบะ (ตปสา)
๓. อินทรียสังวร (อินฺทริยส�วรา)
๔. การปล่อยวางโดยประการทั้งปวง (สพฺพนิสฺสคฺคา)
เมื่อมีธรรม ๔ ประการนี้แล้ว ก็จะหมดความสะดุ้งกลัว ถึงความ 

สวัสดี ขออธิบายโดยย่อดังนี้
๑. ปัญญา ผู้มีปัญญานั้น ไม่ว่าปัญญาทางโลกหรือทางธรรมย่อม 

มองเหน็สิง่ต่างๆ ทัง้ปรากฏการณ์และสิง่อนัอยูเ่บือ้งหลงัของปรากฏการณ์ 
ตามความเป็นจริง เมื่อเห็นจริงเสียแล้วก็หมดความสะดุ้งกลัว สามารถ 
แก้ปัญหาได้โดยสวัสดี สามารถปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องให้ดี สามารถ 
ขจัดอุปสรรคความขัดข้องในเรื่องนั้นๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปโดยสวัสดิภาพ

เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นแก่ร่างกาย เพราะเชื้อโรคหรือเพราะความ 
บกพร่องของร่างกายเองกต็าม แพทย์ผูม้ปัีญญาในเรือ่งนีย่้อมสามารถช่วย 
แก้ไขได้ด้วยการช่วยบอกยาและวิธีปฏิบัติตนแก่คนไข้

เมื่อมีปัญญาทางจิต ผู้มีปัญญาทางจิต เช่นพระพุทธเจ้า สาวกของ 
พระพุทธเจ้าและผู้สนใจใฝ่รู ้ มีประสบการณ์ มีปัญญา ย่อมสามารถ 
ช่วยบอก ช่วยแก้ไข ชีท้างแห่งความสวสัดใีห้ได้ ปัญญาจงึเป็นหลกัหนึง่ 
เพื่อให้ถึงความสวัสดี
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๒. ตบะ คอื ความเพยีร นัน้ ผูใ้ดมมีาก มอียูส่ม�า่เสมอย่อมท�าให้ 
ท่านผู้นั้นมีเรี่ยวแรงก�าลังในการท�ากิจต่างๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
มีความพอใจที่จะท�าก่อน (ฉันทะ) แล้วลงมือท�า เมื่อท�าไปๆ ก็เกิดรส 
ในการท�าและท�าส�าเรจ็ การท�าส�าเรจ็นัน้เป็นก�าลงัใจ เป็นแรงบนัดาลใจให้ 
ท�ายิ่งขึ้นและส�าเร็จมากขึ้น ความส�าเร็จผลตามที่ต้องการนั่นเอง เป็นการ 
บรรลุถึงความสวัสดีในสิ่งที่ท�า สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วย 
ปัญญาและความเพียร

ตบะเป็นธรรมเครื่องเผาผลาญบาป เผาผลาญอกุศลธรรมกิเลสนั้น 
เกดิขึน้ในใจแล้วเผาใจให้เร่าร้อน เหมอืนไฟทีฟื่นหรอืหญ้าแล้วเผาไม้หรอื 
หญ้านัน้ให้ร้อน ตบะเผากเิลสให้ไหม้วอดวายไป ใจของเรากส็งบเยอืกเยน็ 
เพราะสิ้นสิ่งอันเผาให้ร้อน กุศลธรรมทั้งปวงเป็นตบะทั้งสิ้น

ส�าหรับผู้มีความเพียรเพื่อท�าการงานอันเป็นหน้าที่ก็ตาม เพื่อเผา 
กเิลสกต็าม ขอให้ตัง้ใจให้มัน่ บากบัน่ พยายามเป็นไปตดิต่อสม�า่เสมอ 
ประดจุเขม็ทศิซึง่ชีไ้ปทางทศิเหนอือยูเ่สมอ พยายามยกจติใจให้อยูเ่หนอื 
ความเกยีจคร้าน เหนอืความชัว่ อนัเป็นเหตนุ�าทกุข์มาให้ภายหลงั ท�าการ 
อย่างสงบหนกัแน่นประดจุรากไม้งดัภเูขา อย่ากลวัความไม่ส�าเรจ็ ขอให้ 
ท�าเถิด จะส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จเป็นเรื่องที่บัณฑิตจะพิจารณาด้วยใจเป็น 
ธรรมในภายหลัง ผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้ บ้านเรือนของท่านย่อมเป็นเหมือน 
ป่าส�าหรับบ�าเพ็ญตบะ

ท�าการอย่างสงบหนักแน่น ประดุจรากไม้งัดภูเขา   
อย่ากลัวความไม่ส�าเร็จ ขอให้ท�าเถิด จะส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ 
เป็นเรื่องที่บัณฑิตจะพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมในภายหลัง   
ผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้ บ้านเรือนของท่านย่อมเป็นเหมือนป่า 
ส�าหรับบ�าเพ็ญตบะ
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๓. อนิทรยีสงัวร ความส�ารวมอนิทรย์ี ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 
ใจ อนิทรย์ี มาจากค�าว่า “อนิทะ” ซึง่แปลว่า เป็นใหญ่ คอืเป็นใหญ่ในกจิ 
หรอืหน้าทีข่องตน เช่น ตาเป็นใหญ่ในการด ูหเูป็นใหญ่ในการฟัง เป็นต้น 
เปรียบเหมือนคนส�าคัญ ๖ คน ซึ่งถ้าได้รับการควบคุมอบรมฝึกฝนให้ดี 
กจ็ะท�าดไีด้มาก ถ้าไม่คุม้ครองรกัษาหรอืไม่ได้รบัการฝึกให้ด ีเป็นคนร้าย 
ขึ้นมาก็จะท�าร้ายได้มาก ท�าร้ายทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น 
ท่านจึงกล่าววว่า

“อินฺทริยานิ มนุสฺสาน�  หิตาย อหิตาย จ
อรกฺขิตานิ อหิตาย  รกฺข�าตานิ หิตาย จ”
“อนิทรย์ีของมนษุย์ ย่อมเป็นทัง้ประโยชน์บ้าง ไม่เป็นประโยชน์ 

บ้าง ที่ไม่รักษาไม่เป็นประโยชน์ ที่รักษาประโยชน์”*

ท่านพระปาราสริยเถระได้กล่าวต่อไปว่า
“บุคคลผู้รักษาคุ้มครองอินทรีย์นั่นแล ชื่อว่าได้กระท�ากิจของตน 

และชือ่ว่าไม่เบยีดเบยีนใคร ผูใ้ดไม่ส�ารวมอนิทรย์ี คอืตาอนัเป็นไปในรปู 
ไม่ส�ารวมหู จมูก ลิ้น กาย และใจ อันเป็นไปในเสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โดยล�าดับแล้ว ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย 
รูป เสียง เป็นต้น อันน่าปรารถนาน่าชื่นใจนั้น เป็นประดุจมีดโกนที่ 
ฉาบไล้ไว้ด้วยน�้าผึ้ง ผู้มีความเพียรกั้นกระแสตัณหาในอารมณ์เหล่านั้น 
ตั้งอยู่ในธรรม มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา เว้นกิจอันไร้ประโยชน์เสีย 
ท�าแต่กิจที่มีประโยชน์ มีความยินดีอันประกอบด้วยธรรม ความยินดี 
ในธรรมนั่นแล เป็นความยินดีอันสูงสุด บุคคลเมื่อผ่าไม้ ย่อมตอกลิ่ม 
ด้วยลิ่ม ฉันใด ผู้ฉลาดย่อมฝึกอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ ฉันนั้น (กล่าวคือ 
ฝึกอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู เป็นต้น ด้วยอินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ 
สต ิสมาธ ิและปัญญา) เมือ่เป็นเช่นนี ้ย่อมเป็นผูไ้ม่มทีกุข์ ตัง้อยูใ่นธรรม 

* ปาราสริยเถรคาถา เล่น ๒๖ ข้อ ๓๘๖
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ชือ่ว่าได้ท�าตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าโดยประการทัง้ปวง ได้รบัความสขุ 
เป็นสิ่งตอบแทน”

อนิทรยีสงัวรเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัธิรรมทกุอย่าง จะรกัษาศลี 
จะเจริญสมาธิและอบรมปัญญาก็ต้องใช้อินทรียสังวรเป็นอุปการธรรม 
ทั้งสิ้น การส�ารวมอินทรีย์นอกจากจะช่วยป้องกันบาปอกุศลไม่ให้ไหล 
เข้าสู่จิตแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณงามความดีต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งๆ 
ขึ้นไปด้วย

๔. การปล่อยวางโดยประการทั้งปวง คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด 
โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตน เพราะการถือเช่นนั้นเป็นการเข้าไป 
ขวางกบัความเป็นจรงิโดยธรรมชาต ิกล่าวคอืโดยธรรมดาแล้ว สิง่ทัง้หลาย 
เป็นกระบวนการแห่งปัจจยั เป็นไปตามเหตปัุจจยั (ยถาปจจฺย� ปวตตฺนตฺ)ิ 
ไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่เป็นของใคร

ที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนั้น หมายความว่า สิ่งทั้งหลายประกอบ 
ด้วยเหตุปัจจัย ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้น สมมติเอาน�้า 
แก้วหนึ่งวางไว้ในอากาศธรรมดา มันเป็นน�า้เย็นพอประมาณ เมื่ออยู่ใน 
ตู้เย็นสักระยะหนึ่ง มันจะเย็นจัด ถ้าเย็นถึง ๐ องศาเซลเซียส มันก็จะ 
กลายเป็นน�้าแข็ง พอเอาออกจากตู้เย็น วางไว้ในอากาศธรรมดา มันก็จะ 
ค่อยๆ ละลายแล้วกลายเป็นน�า้เยน็ธรรมดาอกี เราเปลีย่นเงือ่นไขหรอืเหตุ 
ปัจจยัใหม่ โดยเอาน�า้นัน้ใส่กาต้มน�า้ แล้ววางบนเตาไฟ มนัจะค่อยๆ ร้อน 

ผู้มีปัญญานั้น  ไม่ว่าปัญญาทางโลกหรือทางธรรม 
ย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆ ทั้งปรากฎการณ์และสิ่งอันอยู่เบื้องหลัง
ของปรากฎการณ์ตามความเป็นจริง  เมื่อเห็นจริงเสียแล้ว 
ก็หมดความสะดุ้งกลัว สามารถแก้ปัญหาได้โดยสวัสดี
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จนเดือดแล้วกลายเป็นไอขึ้นสู่อากาศ เหมือนน�้าทั่วไปที่ถูกแสงแดดแผด
เผาให้กลายเป็นไอแล้วไปรวมตัวกันเป็นเมฆ ต่อมาตกลงมาเป็นฝนเป็น 
น�้าธรรมดาอีก น�้านั้น โดยธรรมดา ไม่มีสี แต่เปลี่ยนเป็นสีต่างๆ เพราะ 
การปรุงแต่งภายหลัง

จะเห็นได้ว่า สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ 
เมือ่เป็นเช่นนี ้มนัจงึไม่มตีวัตนหรอืเป็นตวัตนทีแ่ท้จรงิทีพ่อจะให้เรายดึถอื 
ได้ ใครยดืถอืเข้ากม็แีต่ความทกุข์ ความร้อนใจ เพราะมนัไม่อยูใ่นอ�านาจ 
มันฝืนความปรารถนาของเราไปเสียแทบทุกอย่าง เราจึงต้องปลงใจให้ได้ 
ปล่อยวางให้ได้ว่า มันเป็นเช่นนั้นเอง (ตถตา) ถ้าเราปลงใจไม่ได้ ปล่อย 
ไม่ได้กเ็หมอืนไปกอดเอางพูษิไว้ มนัจะขบกดัเอา เพราะฉะนัน้ ต้องท�าใจ 
ให้ปล่อยวางได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง การท�างานนั้น ต้องท�าไปตามหน้าที่ - 
หน้าทีเ่พือ่หน้าที ่เพือ่ธรรม เพือ่ความถกูต้องเหมาะสม หรอืเพือ่ผดงุธรรม 
ไว้ในโลก เรยีกว่า ท�างานเพือ่บชูาธรรม (ธรรมยาคะ) ไม่ใช่เพือ่บชูาเงนิ 
หรือลาภยศชื่อเสียง อันจะย้อนกลับมาเป็นพิษเป็นภัยในภายหลัง

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ปัญญา ความเพียร 
อินทรียสังวรและการปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมได้รับความโปร่งใจ 
ประสบความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ผู้มุ่งความสุขสวัสดี 
จึงควรพอกพูนธรรม ๔ ประการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในตน เมื่อตน 
บรบิรูณ์ด้วยธรรมแล้ว ธรรมกจ็ะคุม้ครองให้มคีวามสขุสวสัด ีเหมอืนคน 
ผู้สมบูรณ์ด้วยอาหาร อาหารนั้นย่อมหล่อเลี้ยงให้เขามีร่างกายแข็งแรง 
ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ เช่น โรคที่เกิดจากการขาดอาหาร เป็นต้น

ความสุขในโลก ความส�ารวมในสัตว์ทั้งหลาย
เป็นความสุข และการก�าจัดความทะนงตนเสียได ้
เป็นความสุขอย่างยิ่ง



151ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การให้พรกันในวันปีใหม่นั้น ผู้มุ ่งรับพร ควรประพฤติคุณงาม 
ความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอธิษฐานขอพร การขอนั้นอาจส�าเร็จได้บน 
พื้นฐานของเหตุคือคุณงามความดี ไม่ใช่พรจะส�าเร็จได้อย่างลอยๆ โดย 
ปราศจากเหตปัุจจยั การส่งบตัรอวยพรกนันัน้กเ็ป็นประเพณทีีด่ ีคอืแสดง 
ถงึความระลกึถงึกนั และมคีวามปรารถนาดต่ีอกนั อาการแห่งจติทีม่คีวาม 
ปรารถนาดต่ีอกนั หรอืมเีมตตาต่อกนันัน้เป็นพรของชวีติอยูแ่ล้ว ถ้ามนษุย์ 
เราในสังคม มีความปรารถนาดีต่อกันอย่างสม�่าเสมอแล้ว ภัยอันตราย 
ต่างๆ ก็จะไม่มี เป็นอันสัตว์ทั้งหลายก็ถึงความสวัสดีโดยทั่วหน้า ทั้งนี้ 
กโ็ดยมปัีญญาเป็นตวัน�า มองเหน็อย่างชดัเจนว่า “ความไม่เบยีดเบยีนกนั 
เป็นความสขุในโลก ความส�ารวมในสตัว์ทัง้หลายเป็นความสขุ แลการ 
ก�าจัดความทะนงตนเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่ง”**

ผู้ต้องการความสวัสดี เมื่อด�าเนินตามทางแห่งความสวัสดี ย่อม 
ประสบความสวสัด ีเหมอืนผูต้้องการดอกไม้ ถ้าเข้าไปในสวนดอกไม้ย่อม 
ได้ดอกไม้ตามประสงค์ ฉะนั้น

** พุทธอุทาน พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๕๑

   เราไม่จ�าเป็นต้องละทิง้ตัวตนใดๆ

อันที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรให้ละทิง้
นอกจากตัณหาและอุปาทาน
ที่เป็นเงื่อนไขให้เกิด
ภาพลวงตาและตัวตน 

พระอาจารย์ชยสาโร
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เมื่อแรกที่อาตมภาพได้รับการชักชวนจาก คุณพูลศรี ธนาพุทธาสวัสดิ์ 
ให้เข้ารบัการอบรมเรือ่ง “การเผชญิความตายอย่างสงบ” ของพระอาจารย์ 
ครรชิต อกิญจโน ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ อาตมภาพเองถึงจะสนใจ 
แต่กไ็มแ่น่ใจว่าจะไปร่วมอบรมไดห้รอืไม่ เพราะมภีารกิจมาก แต่สดุท้าย 
ก็ตัดสินใจรับปากเข้ารับการอบรม และชวนพระภิกษุในวัดอีก ๒ รูป 

พระมหาสุวิทย์ อคฺคปญฺโญ

ให ้พลังชีวิต
ก�าลังใจ

วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ
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ให้เข้าร่วมรับการอบรม (ปัจจุบันลาสิกขาแล้วทั้ง ๒ รูป) เมื่ออาตมภาพ 
ได้รับการอบรมจึงได้ทราบว่า ผู้ป่วยที่เรียกว่าผู ้ป่วยระยะสุดท้ายนั้น 
น่าเห็นใจขนาดไหน ความท้อแท้ กังวล สับสน ในอาการป่วยที่ตนเอง 
ต้องเผชิญ

การที่ต้องนอนอยู่เฉยๆ โดยไม่รู ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวัน 
การต้องทรมานใจกับการรอให้ลูกหลานหรือครอบครัวมาเยี่ยม ยิ่งผู้ป่วย 
ที่ต้องนอนรักษาตัวโดยไม่มีญาติหรือใครมายี่ยมเลย ยิ่งคิดมาก ท้อแท้ 
มากขึ้นไปอีก รวมถึงญาติๆ และครอบครัวของผู้ป่วยที่ต้องมาเห็นคน 
ที่ตนเองรักตกอยู่ในสภาพป่วยหนัก อยากจะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไง

เหล่านี้คือสิ่งที่อาตมภาพได้สัมผัสจากการเยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ป่วย 
และสิ่งนี้เองที่ท�าให้อาตมภาพและทีมให้ก�าลังใจของเรา พยายามเติม 
ในส่วนที่ขาดให้ผู ้ป่วยและญาติของผู ้ป่วย เท่าที่ทีมของเราจะท�าได้ 
อาตมภาพจึงมีความประทับใจในทีมเยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ป่วยของเรามาก 
เพราะทกุคนท�าด้วยใจ ใจของคนทีค่ดิจะให้ คดิจะช่วยเหลอื ทัง้ทีท่กุคน
ก็มีภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบดูแลของตนเองอยู ่แล้ว แต่ทุกคน 
ก็เสียสละเวลามาร่วมทีมเยี่ยมผู้ป่วยด้วยกัน บางคนหลังเยี่ยมผู้ป่วยแล้ว 
ก็ต้องกลับไปดูแลคนป่วยที่บ ้านอีก นี่คือความเสียสละที่แท้จริงที่ 
อาตมภาพได้สัมผัส ถึงจะไม่ได ้ยิ่งใหญ่อะไร แต่ก็มีความหมาย 
กับอาตมภาพมาก

ในบางครั้งทีมเยี่ยมต้องเจอกับสถานการณ์ที่วิกฤติของผู้ป่วย เช่น 
ผู้ป่วยก�าลังจะเสียชีวิต ถึงแม้บางคนในทีมจะตกใจกลัวกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นตรงหน้า แต่ก็ข่มใจท�าหน้าที่ของตนอย่างน่าชื่นชม จนช่วยดูแล 
ผู้ป่วยให้จากไปอย่างสงบ หรือผู้ป่วยบางรายที่ทีมเยี่ยมไปให้ก�าลังใจ 
จนกลายเป็นความผูกพันกันโดยไม่รู ้ตัว เมื่อเขาเหล่านั้นจากไปโดยที่ 
ทีมไม่ได้อยู ่ตรงนั้นด้วย ยิ่งรู ้สึกเสียใจและเสียดายที่ไม่ได้อยู ่กับเขา 
จนวาระสุดท้าย
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เช่นผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายท่านหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ๆ วัด 
ของอาตมภาพ เธอเป็นผูห้ญงิชือ่ตุก๊ตา อายปุระมาณ ๕๐ ต้นๆ ครอบครวั 
ประกอบอาชีพค้าขายและส่งแก๊ส  เธอเป็นก�าลังหลักของครอบครัว 
ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๖ คน คุณแม่เธอตามองไม่เห็นทั้งสองข้างด้วย 
ป่วยเป็นเบาหวาน คุณพ่อเธอก็มีอาการสมองฝ่อ (อัลไซเมอร์) และ 
เธอได้เลี้ยงดูลูกสาวของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วไว้ด้วย เมื่อเธอป่วยหนัก 
ภาระในบ้าน จึงตกเป็นของน้องสาวและหลานอีกคน เมื่ออาการป่วย 
ของเธอกินเวลานาน ยิ่งท�าให้ปัญหาตามมามากมาย ทั้งค่าใช้จ่ายในบ้าน 
ค่ารักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ยาก ยิ่งท�าให้ 
ความรู้สึกของคนป่วยและคนในบ้านแย่ลง เธอเคยบอกกับอาตมภาพ 
ว่าเธออยากหาย เพื่อจะได้กลับมาดูแลคนในบ้านเหมือนเดิม

อาตมภาพได้ฟังค�าพูดนั้นแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆ มาทุบที่หัว 
เพราะเข้าใจความรูส้กึของเธอด ีใครจะไม่ห่วง พ่อแม่กป่็วยทัง้ยงัอายมุาก 
ลกูสาว (ลกูของพีช่าย) กย็งัเรยีนหนงัสอือยู ่เธอจะท�าใจทิง้พวกเขาไปได้ 
ยงัไง เธอจงึพยายามสูก้บัอาการป่วยของเธออย่างเตม็ที ่ด้วยความหวงัว่า 
เธอจะหาย ซึ่งอาตมภาพรู้ดีว่าสุดท้ายแล้ว การต่อสู้นี้จะจบลงโดยเธอ 
ไม่มีทางชนะ เพราะเมื่ออาตมภาพได้เจอเธอนั้นร่างกายเธอทรุดโทรม 
ลงมากแล้ว เธอไม่เหลือเค้าของโยมที่อาตมภาพเห็นจากรูปถ่ายเก่าๆ 
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ของเธอเลย และเธอก็เป็นผู้ป่วยคนแรกๆ ที่ทีมได้ไปเยี่ยมด้วย จึงท�าให้ 
ทกุอย่างดยูากไปหมด จะบอกให้เธอยอมรบัความจรงิกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ง่ายๆ 
ได้อย่างไร จะช่วยให้เธอเข้าใจถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่างไร ในเมือ่เธอแบก 
รับภาระในบ้านไว้มากมาย

ทุกครั้งที่เธอต้องเจ็บปวดด้วยอาการของโรคที่เธอเป็น มันยิ่ง 
น่าสงสารมาก ทัง้เธอ ทัง้ครอบครวั ทกุคนเจบ็ปวดกนัหมด ทมีเราใช้เวลา 
เยี่ยมโยมท่านนี้ประมาณ ๑ เดือน เยี่ยมทุกวัน ค่อยๆ พูด ค่อยๆ 
อธิบายให้เธอเข้าใจ ให้คนในครอบครัวค่อยๆ ช่วยพูดให้เธอวางใจ พา 
สวดมนต์ ท�าสมาธิ แผ่เมตตา จนเธอพอจะท�าใจ และเข้าใจในสิ่งที่ 
เกิดขึ้นได้พอสมควร จนสุดท้ายเธอก็จากไปด้วยอาการสงบ นี่เป็นผู้ป่วย 
รายแรกๆ ของทีมที่อาตมภาพมีโอกาสได้ไปเยี่ยมและให้ก�าลังใจ 
ที่ท�าให้อาตมภาพเข้าใจมากขึ้นว่าก�าลังใจนั้นส�าคัญเพียงใด คนที่ต้อง 
จากไปด้วยความกังวล สับสน หวาดกลัวนั้น น่าสงสารเพียงใด และ 
ครอบครัวของผู้ป่วยนั้นต้องรู้สึกอย่างไร

อาตมภาพเพียงยกตัวอย่างผู ้ป่วยเพียงรายเดียวเท่านั้น จริงๆ 
มีผู ้ป่วยอีกหลายรายที่อาตมภาพได้มีโอกาสไปเยี่ยม ซึ่งแต่ละคนก็มี 
เรื่องราวและสิ่งที่ท�าให้อาตมภาพประทับใจต่างๆ กันไป แต่ที่แปลกคือ 
ตัวอาตมภาพเองกลับรู ้สึกว่าได้รับก�าลังใจจากท่านผู้ป่วยทุกๆ รายที่ 
มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมเช่นกัน

สุดท้ายอาตมภาพอยากจะขอบคุณ พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และชมรมกัลยาณธรรม ที่ท�าให้ได้มีโอกาส 
ในการเป็นหนึ่งในทีมเยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ป่วย และคุณโยมพูลศรี ธนา- 
พุทธาสวัสดิ์ กัลยาณมิตรและหนึ่งในทีมเยี่ยมของอาตมภาพที่มีส่วน 
อย่างมากที่ท�าให้อาตมภาพได้มาร่วมท�าสิ่งที่มีคุณค่านี้ และขออนุโมทนา 
กับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ เจริญพร.
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ช่วงที่เป็นพระบวชใหม่ๆ พรรษาแรกๆ ก็มักจะเก็บตัวอยู ่กับกุฏิ 
อ่านหนังสือ ท่องหนังสือ สวดมนต์ เพราะเวลาออกกิจนิมนต์ จะได้ 
ไม่อายโยม 

อยู ่มาวันหนึ่งพระหนุ ่ม ที่บวชเข้ามาใหม่หลายรูปพูดกันในวง 
ฉันข้าวว่า 

“วันนี้ผมไปอบรม เรื่อง “ความตาย” ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
ได้เห็นอะไรเยอะ ได้ความรู้เกี่ยวกับคนไข้ และอะไรๆ อีกหลายอย่าง”

ผมก็นั่งฟังเฉยๆ โดยฉันอาหารไปด้วย ที่พระหนุ่มๆ ปุจฉา -
วิสัชนากันโดยไม่สนใจสักเท่าไหร่นัก เพราะคิดว่าโรงพยาบาลกับโรงพัก 
(สถานีต�ารวจ) เราคงไม่ไปแน่

วรสุทโธ ภิกขุ

วัดไตรสามัคคี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สุคติ...เถอะ
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พอประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ บรรดาพระหนุ่มที่บวช ได้เข้ามา 
รุ่นนั้นก็ทยอยสึกกันเกือบหมด เหลือหลวงพี่อยู่รูปหนึ่ง คือหลวงพี่คิ้ว 
ท่านพักที่เดียวกับพระอาจารย์ตึ๋ง (พระมหาสุวิทย์ อคฺคปญฺโญ) ที่เจดีย์

เย็นวันหนึ่งหลังจากท�าวัตรเย็น ได้มีโอกาสคุยกับหลวงพี่คิ้วเรื่อง 
ไปโรงพยาบาล ไปท�าอะไรบ้าง พบอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่ละท่าน 
แต่ละเคส ด้วยสีหน้าอันภาคภูมิใจอันเกิดจากความปีติของท่าน เราก็นั่ง 
ฟังเออ..ออ..กับท่านไป และก็อนุโมทนา สาธุ สาธุ กับท่าน

ราวๆ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ความเป็นพระส�าหรับเรา เวลาว่าง 
เยอะ ก็มานั่งคิดว่า เราน่าจะท�าอะไรได้มากกว่านี้ นอกจากท�าวัตรเช้า - 
วัตรเย็น - กิจนิมนต์ (บางวัน) อ่านหนังสือ ท่องหนังสือ (บาลี) เวลาก็ 
ยงัม ีกเ็ลยคยุกบัหลวงพีค่ิว้ว่า “ผมขอไปโรงพยาบาลด้วยคนส”ิ หลวงพี่ 
คิ้วแกตอบว่า “เออดี ..หลวงน้า..ขาดพระไปอยู่พอดี ช่วยเรียนอาจารย์ 
ตึ๋งด้วยว่าผมขอไปด้วย”

ที่ไม่ไปคุยกับอาจารย์ตึ๋ง เพราะว่าท่านหน้านิ่งๆ ไม่ค่อยยิ้มสัก 
เท่าไหร่นัก อาจเป็นเพราะเราเป็นพระบวชใหม่

เช้าวันพฤหัสบดี (จ�าได้จดไว้) หลวงพี่คิ้วบอกว่าพระอาจารย์ตึ๋ง 
บอกว่าไปได้ รับหลวงน้า วันนี้นะบ่าย ๒ โมงเจอกันที่หน้าเจดีย์ พอ 
บ่าย ๒ ก็นั่งรถแท็กซี่ไปดูกัน ๓ รูปไปโรงพยาบาล พบโยมหมอแต 
(คุณพูลศรี) ที่นั่น (ทราบภายหลังว่าเป็นผู้ประสานงาน)

โยมหมอแตพาไปที่อายุรกรรมหญิงชั้นล่าง เคสแรกเจอน้องลูกเกด 
เราก็ยืนสังเกตว่า พระอาจารย์ตึ๋งท่านคุยอะไรหนอ พึงไม่คุยชัด อ๋อ... 
ให้ก�าลังใจ ประเดี๋ยวหันมาทางเราบอกว่า “หลวงพี่ให้ศีล ๕ ด้วย” 
เอาแล้วส ิไม่ได้เตรยีมตวัมาด้วย รอดไหนเนีย่เรา ยนืท�าสมาธหิน่อย แต่ 
ก็ผ่านไปได้ หลังจากนั้นก็สวดมนต์ แผ่เมตตา ให้พร (ยะถาสัพพี)

หลังจากนั้นก็หันดูเตียงโน้นที่ เตียงนี้ที เห็นว่าสีหน้าผู้ป่วยแต่ละ 
ท่าน ยิ่งบอกว่า กังวล เป็นทุกข์ เหม่อลอย ต้องการที่พึ่ง หรืออาจจะ 
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รอใคร ? เราเองก็ยังไม่กล้าพูดคุย ยืนแจกยิ้ม ท่านคิ้วก็ไม่พูดสักที
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอีกที่หนึ่ง นั่นคืออายุรกรรมชายพิเศษ 

พบคุณลุงชินอายุ ๙๕ ปี เป็นชาวแม่กลอง เป็นเบาหวาน โรคไต แล้ว 
ก็อีกหลายโรค แต่ใจยังสู ้  เวลาพูดกับแก ต้องพูดเสียงดัง ลุงหูตึง 
คณุลงุชนิ บอกว่าอยากกนิโอเลีย้งกบักระทงิแดง พระอาจารย์ตึง๋ถามด้วย 
เสียงอันดัง แกก็อ้อนพระ ขอกินหน่อยนะ นิดเดียว พระอาจารย์ก็ได้ 
ยืนยิ้มๆ

วันนั้นจ�าได้ว่าเยี่ยมคุณลุง ๔ เคส เริ่มตั้งแต่
๑. น้องลูกเกด อายุ ๓๒ ปี
๒. อาเจ็ก อายุ ๘๔ ปี
๓. คุณพิชิต อายุ ๘๕ ปี
๔. ลุงชิน อายุ ๙๕ ปี
หลังจากกลับจากโรงพยาบาลแล้ว ก็ขอค�าปรึกษาจากพระอาจารย์ 

เรื่อง การเยี่ยมคนไข้ - การพูดจากับคนป่วย แบบไหนควรพูด แบบไหน
ไม่ควรถาม ให้สังเกตคนไข้ และญาติที่เฝ้าไข้ พอเป็นที่เข้าใจลักษณะ 
ของงาน พอไปเยี่ยมหลายๆ ครั้งดูพระอาจารย์พูด ก็เริ่มมั่นใจและ 
เหน็หมอแตพดู กลบัมาวดัทกุครัง้กป็รกึษาท่านตลอดเพือ่ปรบัปรงุให้ดขีึน้ 
บางครั้งคุยกันถึง ๔ ทุ่ม

อย่างเช่นเคสคนไข้รายหนึ่ง อยู่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสบ 
อุบัติเหตุจากไฟฟ้าตกจากที่สูง ชีพจรเต้นช้าลง เขาก�าลังจะไป พวกเรา 
ก็เริ่มสวดมนต์ เราเห็นเขาน�้าตาไหลขณะฟังพระสวดมนต์ และเขาก็จาก
ไปในขณะที่ฟังพระสวด ถ้าเขารับรู้ได้เขาต้องไปสุคติ หรือภพภูมิที่ดีแน่ 
แปลก ท�าไมเขามีน�้าตาไหล กลับจากโรงพยาบาลก็ปุจฉา - วิสัชนากันต่อ

ประทับใจทุกเคส พระเห็นแล้วก็มีความสุขจากการดูแลกันและกัน 
ในขณะที่อีกฝ่ายใกล้จะหมดลมหายใจ พ่อดูแลลูกชาย - ลูกสาว ลูกสาว 
ดูแลคุณพ่อ บางคนก็รอญาติๆ จะมาเยี่ยม สัจธรรมของชีวิตมันเกิดขึ้น 
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ได้ตลอดเวลาบนโลกใบนี ้นัน่กค็อื เรายิง่ท�า ยิง่เหน็ ยิง่ได้ กเ็ลยคดิว่า 
พระอาจารย์มาถูกทางล่ะ

วันหนึ่งศิษย์พระอาจารย์ครรชิต ท่านหนึ่งชื่อว่าโยมชัย (คุณ 
อรุณชัย นิติสุพรรัตน์) มาเติมเต็มการก�าหนดความเคลื่อนไหว โดยใช้ 
สติเข้าไปจับ (ก�าหนด) พลิก คว�่า พลิก คว�่า คว�่า หงาย คว�่า หงาย 
ทดลองกับผู้ป่วยท่านหนึ่ง ปรากฏว่าท่านชอบ ท�าอยู่บนเตียง เอาล่ะ 
คราวนี้ครบสูตรล่ะ เริ่มที่ให้ผู้ป่วยสมาทานศีล ๕ สวดมนต์ แผ่เมตตา 
จบด้วย กรวดน�า้ และยะถาสัพพี เติมอีกนิดสติก�าหนดความเคลื่อนไหว 
ที่ฝ่ามือ (สติ รู้ตัว ปัญญารู้คิด) เพื่อลดอุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ความ 
กังวล ความเจ็บปวด

ทุกๆ ครั้งที่ไปโรงพยาบาล กลับมาจะโทรหาโยมแม่ เพื่อเล่าสิ่งที่ 
เราไปพบไปเจอมา เพื่อให้ท่านอนุโมทนา อนุโมทนา สาธุ สาธุ แต่ก็มี 
เสียงถามว่า ยังกลัวผี ผี อีกหรือเปล่าลูก

ชวีติหลงัความตาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรกต็าม  ล้วนเป็นผลที่ 
สืบเนื่องออกไปจากชีวิตนี้ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนั้นถ้าในปัจจุบัน  เรา 
ใช้ชวีติในโลกนีใ้ห้ดทีีส่ดุชวีติใหม่ในโลกหน้า  ย่อมจะดเีอง  โดยที่
เราไม่ต้องกังวล นี่ไงค�าตอบ ท�าไมพระต้องไปโรงพยาบาล
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อีกเรื่องหนึ่ง ปัจจัยที่ญาติโยมที่โรงพยาบาลถวายแก่พระทั้งสอง 
เราน�ามาตัง้เป็นกองกลาง เพือ่ช่วยเหลอืพระอาพาธทีไ่ม่มปัีจจยัไปหาหมอ 
พระอาจารย์ตึง๋บอกว่าต้องไปเยีย่มผูป่้วยบางท่านหลงัจากออกโรงพยาบาล 
กลบัไปอยูบ้่าน ว่าเขามคีวามเป็นอยูอ่ย่างไร จะได้น�าเงนิส่วนนีไ้ปช่วยเขา 
ได้บ้าง สาธุ สาธุ กับพระอาจารย์

การไปโรงพยาบาลท�าให้เห็นสัจธรรมของชีวิตหลายอย่าง เช่น เกิด 
แก่  เจ็บ ตาย ลดอัตตา ตัวกู ของกู ความไม่ประมาทในชีวิต เป็น 
การเจริญมรณสติ สักวันเราก็ตาย ก่อนที่เราจะตาย ช่วยส่งวิญญาณให้ 
เขาไปสู่สุคติ หมั่นรักษาศีล ๕ เพื่อปิดอบายภูมิ คือ ประตูนรก เปรต 
เดรัจฉาน

มีค�าถามว่า ท�าไมเรื่องโลกนี้หรือชีวิตนี้จึงส�าคัญกว่าโลกหน้า
ค�าตอบ ก็เป็นเพราะว่าโลกหน้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชีวิต 

หลังความตาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ล้วนเป็นผลที่สืบเนื่องออกไป 
จากชีวิตนี้ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนั้นถ้าในปัจจุบัน เราใช้ชีวิตในโลกนี้ให้ดี
ที่สุด ชีวิตใหม่ในโลกหน้า ย่อมจะดีเอง โดยที่เราไม่ต้องกังวล

นี่ไงค�าตอบ ท�าไมพระต้องไปโรงพยาบาล
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พูลศรี ธนาพุทธาสวัสดิ์

จากการศกึษาค้นคว้า ค�าสอนของพระพทุธเจ้า โดยการฟังบรรยายธรรม
ทั้งจากฟังสดจากองค์บรรยายธรรมและฟังจากวิทยุและซีดี อ่านหนังสือ 
การสนทนาธรรม ท�าให้รู้ว่าจิตดวงสุดท้ายนั้นส�าคัญนัก เพราะเป็นจิตที่ 
จะน�าไปสุคติหรือทุคติก็ได้ แล้วแต่สภาวะจิตของคนๆ นั้น และยังรู้ว่า 
สังสารวัฏนั้นช่างน่ากลัวยิ่งนัก

ดิฉันจึงมีความคิดที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ก�าลังเผชิญกับความ 
เจ็บป่วยและความตาย ให้เขาเข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าความเจ็บป่วย 
ความตาย การพลัดพรากจากของรักนั้นเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะ 

ที่พึ่ง
ทางจิตวิญญาณ
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ความตายนั้น ใครๆ ก็ต้องตาย เกิดร้อยตายร้อย เกิดเท่าไรตายเท่านั้น 
ทีร้่ายและน่ากลวัทีส่ดุคอืตายแล้วไม่สญู ยงัต้องไปเกดิอกี (ถ้ายงัไม่หมด 
กิเลส) แต่จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกครั้งไป จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่ 
จิตดวงสุดท้าย จึงขอให้คนไข้ช่วยตนเอง โดยการน�าดวงจิตของตนให้มี 
ที่พึ่ง ในการน�าพาจิตของตนไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีความสุขกว่านี้

ในความเป็นจรงิคนเราทกุวนันี ้ส่วนใหญ่ท�าบญุด้วยการใส่บาตร 
ทอดผ้าป่า ทอดกฐนิ ถวายสงัฆทาน แต่ไม่ได้ใส่ใจในการเรยีนรูธ้รรมชาติ 
ของชีวิต จึงไม่ค่อยจะยอมรับความจริงเรื่องการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต 
ท�าให้จากไปอย่างไม่สงบ น่าเสียดายและน่าสลดสังเวชนัก

ต่อมาถือเป็นการโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเข้าอบรมคอร์ส “เผชิญ 
ความตายอย่างสงบ” ของพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน และคอร์ส 
ชื่อเดียวกัน ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และยังได้นิมนต์พระภิกษุ
จากวดัไตรสามคัค ี๕ รปู วดัน้อยสวุรรณาราม (คลองเก้า) ๑ รปู เข้าอบรม 
ด้วย การได้เข้าอบรม จึงเป็นช่องทางให้ดิฉันได้มีโอกาสได้ท�าในสิ่งที่ 
ปรารถนาในการช่วยเพื่อนมนุษย์ จึงได้สมัครเป็นจิตอาสาเยี่ยมคนไข้ 
อย่างเต็มใจ โดยหลังจากอบรมได้รวบรวมจิตอาสาทั้งพระภิกษุสงฆ์และ 
ฆราวาส ได้ ๓ รูป ๗ คน เริ่มเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
ในเดอืนกมุภาพนัธ์ - ธนัวาคม ๒๕๕๙ รวมจ�านวน ๑๒๒ ราย และเยีย่ม 
ในชุมชน ๕ ราย

ทีมพระอาจารย์นั้น ช่วงแรกของการเยี่ยมคนไข้ มี ๓ รูป มาจาก 
วัดไตรสามัคคี ต่อมาได้ลาสิกขาไป ๒ รูป เหลือรูปเดียวคือ พระมหา- 
สุวิทย์ (ตึ๋ง) แตนน้อย และต่อมามีพระสหนพ (กล้วย) ท่านบวชใหม่ 
แต่มีจิตอาสาแบบเต็มร้อย ได้มาร่วมทีมก�าลังใจในการเยี่ยมคนไข้ ท่าน 
ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ จนสามารถเป็นตัวแทน พระอาจารย์สุวิทย์ ในการ 
เยีย่มคนไข้ได้อย่างด ี(หากพระอาจารย์มหาสวุทิย์ตดิภารกจิในวดั) ดฉินั 
ซาบซึ้งในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างมาก สัมผัสได้ถึง 
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ความเมตตาทีท่่านมต่ีอคนไข้ เยีย่มพดูคยุด้วยใบหน้าทีอ่่อนโยน ยิม้แย้ม 
ท่านเยี่ยมแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สัมผัสได้ว่าท่านมีความสุขใจ อิ่มใจ 
ทุกครั้งที่เยี่ยมคนไข้

ดิฉันมักจะบอกให้คนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิต ให้เตรียมจัดกระเป๋า 
สามใบในการเดนิทางครัง้ส�าคญั คอื กระเป๋าทาน กระเป๋าศลี และกระเป๋า 
ภาวนา (ค�าสอนอาจารย์เกื้อจิตร แขรัมย์) และช่วยเขาจัดกระเป๋า โดย 
การพาสมาทานศลี สวดมนต์ พาให้นกึถงึบญุทีเ่ขาเคยท�า และภาวนาตาม 
ที่เขาชอบ โดยมีทีมงานมีพระภิกษุอยู ่ด้วย ขั้นตอนเหล่านี้จึงท�าได้ดี 
สะดวก ราบรื่นและส�าเร็จด้วยดี

ถ้ามเีวลาพอ จะถามสิง่ทีเ่ขาอยากท�าเป็นครัง้สดุท้าย และช่วยให้ 
เขาได้ท�าสิง่นัน้ จากนัน้จะพาลกูหลาน และญาตขิองเขากล่าวค�าขอบคณุ 
ในคุณความดีของเขา กล่าวอ�าลา และขออโหสิกรรมต่อกัน

คนไข้ที่ประทับใจคือคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมและลามไปที่กระดูก 
(ระยะสุดท้าย) หยุดการรับคีโม ขอนอนรักษาตัวแบบประคับประคอง 
ทีบ้่าน ชือ่ “พีตุ่ก๊ตา” บ้านอยูห่่างจากวดัไตรสามคัคปีระมาณ ๕๐๐ เมตร 
ครอบครวันีม้สีมาชกิรวม ๔ คน คอืพ่อ แม่ พีตุ่ก๊ตา น้องสาวชือ่พีแ่หม่ม 
และหลานสาวทีก่�าลงัเรยีน ๒ คน มอีาชพีส่งแก๊ส และค้าขายของช�าเลก็ๆ 
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น้อยๆ ระยะหลังๆ เศรษฐกิจในครอบครัวไม่ดีนัก พี่ตุ๊กตาเป็นผู้จัดการ 
ดแูลค่าใช้จ่ายในบ้าน เมือ่ถงึเวลาเจบ็ป่วย จงึไม่ยอมรบัความเป็นธรรมดา 
ของชีวิต เพราะห่วงทุกๆ คนในบ้าน โดยเฉพาะหลานที่อยู่ในวัยเรียน 
ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก ในด้านการท�าบุญใส่บาตรก็ไม่ค่อยได้ท�า เนื่องจาก 
ขายของเลิกดึก จึงตื่นสายไม่ทันพระ สวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้สวด เพราะ 
เหนื่อยจากขายของกลางวัน

พระอาจารย์ท่านออกแบบการสร้างบรรยากาศบุญให้พี่ตุ๊กตาโดย 
การบิณฑบาตพิเศษเฉพาะกิจ คือเมื่อกลับจากบิณฑบาตปกติแล้ว ท่าน 
และทีมพระรวม ๓ รูป จะครองผ้าใหม่ อุ ้มบาตรเดินย้อนไปที่บ้าน 
พี่ตุ๊กตา เพื่อให้พี่ตุ๊กตาและญาติได้มีโอกาสใส่บาตรพระ เย็นๆ เวลา 
หนึ่งทุ่ม ทีมก�าลังใจ (พระ ๓ รูปและดิฉัน ๑ คน) จะไปพาคนไข้และ 
ญาติร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์ ท�าอย่างนี้ทุกวัน จนถึงวันที่พี่เขา 
เกิดอาการหายใจล�าบาก ญาติพาส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ และ 
เสียชีวิตในคืนที่สองของการนอนโรงพยาบาล

ทีมก�าลังใจไปเยี่ยมและพาสวดมนต์ที่โรงพยาบาล ก่อนที่พี่ตุ๊กตา 
จะเสยีชวีติ ญาติๆ  ขอค�าปรกึษาในการจดังานศพ พระอาจารย์ได้แนะน�า 
ช่วยเหลอื จนงานศพส�าเรจ็เรยีบร้อย สร้างความประทบัใจให้ญาตทิกุคน 
ถงึแม้จะเสยีใจกบัการสญูเสยี แต่ทกุคนมรีอยยิม้ ปลืม้ปีตใินความเมตตา 
ที่ได้รับจากทีมพระอาจารย์  เกิดความสัมพันธ์  เกื้อกูลกันระหว่างวัด 
และชมุชน ถ้าวดัทกุแห่งเป็นแบบนีก้จ็ะเป็นบญุของชาวบ้านอย่างยิง่ เพราะ 
มีที่พึ่งพิงด้านจิตวิญญาณในช่วงสุดท้ายของชีวิต

ต้องขอขอบคุณ ชมรมกัลยาณธรรม และ โรงพยาบาลสมุทร- 
ปราการ ที่ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “เผชิญความตายอย่างสงบ” ให้ 
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในพื้นที่อ�าเภอเมือง 
๒๔ แห่ง พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอกราบนมสัการขอบพระคณุ พระอาจารย์ครรชติ อกญิจโน และ
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล รวมถึงทีมวิทยากรทุกๆ ท่าน ที่ถ่ายทอด 
ความรู้ ฝึกทักษะ ในการเยี่ยมคนไข้ให้ผู้เข้าอบรม ขอขอบคุณคุณชัย 
(หนึง่ในทมีวทิยากรการอบรมฯ) ทีเ่สยีสละเวลามาตดิตาม การเยีย่มคนไข้ 
ของทีมก�าลังใจ ให้ค�าแนะน�า และให้ก�าลังใจแก่ทีมงาน

ในส ่วนของโรงพยาบาลสมุทรปราการต ้องขอขอบพระคุณ 
นพ.สิทธิชัย รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ, พี่ประไพศรี 
(หัวหน้าแผนกกายภาพบ�าบัด), พี่รักษ์ (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรง 
พยาบาลสมทุรปราการ), หวัหน้าแผนกคนไข้ในทกุแผนก (โดยเฉพาะ 
แผนกไอซยีเูมด ทมีงานไปแผนกนีบ่้อยมาก คอืไปแผนกนีเ้กอืบทกุครัง้ 
ที่ไปเยี่ยม) และน้องนิศากร หัวหน้าแผนกหู ตา คอ จมูก (น่ารักสุด 
คอยประสานงานจัดคนไข้ให้ทีมงานเข้าเยี่ยม) ทุกท่านที่กล่าวมาได้ช่วย 
สนับสนุน เอื้อเฟื้อ ให้ทีมก�าลังใจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคนไข้อย่างสะดวก 
สบาย ทีมงานจึงมีก�าลังใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้นทุกวันๆ

สดุท้ายทีส่�าคญัทีส่ดุทีจ่ะต้องขอขอบคณุคอื “คนไข้ทกุๆ ท่าน” ที่ 
ทีมก�าลังใจได้เข้าเยี่ยม เพราะท่านเป็นครูให้ทีมงานได้เรียนรู้ ท่านท�าให้ 
ทีมงานมีความอิ่มเอมใจ ท่านท�าให้ทีมงานมีก�าลังใจที่จะท�างานนี้ต่อไป

ดิฉันคิดว่าหลักสูตรนี้ส�าคัญมากที่สุด ล�้าค่ามากที่สุดส�าหรับทุกคน 
เพราะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู ้เข้าอบรม น�าไปทบทวน และฝึกการ 
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว ในยามที่ร่างกายยังแข็งแรงการฝึกเจริญสติ 
เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงแบบไม่ยากจนเกินไป การเจริญสติเพื่อลดภพ 
ลดชาติ และพ้นทุกข์ในที่สุด  เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยก็น�าการเจริญสติ 
แบบเคลื่อนไหว ช่วยในการย้ายจิตเพื่อลดความเจ็บปวด ความทรมาน 
จากโรคภัย อีกประการหนึ่งการอบรมท�าให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิต ว่า 
เมื่อเกิดมาแล้ว ก็ต้องพบกับความแก่ ความเจ็บป่วย และความตาย 
ในทีส่ดุ เพราะเป็นเรือ่งธรรมดา เมือ่ถงึเวลาทีเ่จบ็ป่วยและจะต้องตายจรงิ 
จิตใจจะยอมรับได้ และจากไปอย่างสงบ และหวังได้ว่าไปสู่สุคติ สาธุ...
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ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
พระองค์คือต้นแบบ
ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน  

จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ตลอดไป
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หากจะนบัความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในชวีติ ไม่เคยมคีรัง้ใดเลยทีจ่ะยิง่ใหญ่ 
เท่ากับการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นับตั้งแต่จ�าความได้ ผมเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงงานหนัก 
เพื่อคนไทยมาโดยตลอด และทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก็ 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งสิ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ต่อประชาชนคนไทยทั้งปวง

ด้วยพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน ทั้งพระจริยวัตรของ 
พระองค์ยังเป็นต้นแบบและแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต และการท�างาน 
ให้กบัประชาชนทกุหมูเ่หล่า ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร เป็นเจ้าองค์กร และเป็น 
ผู้ปฏิบัติงาน หรืออยู่ในบทบาทใด
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ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับ 
พระมหากรณุาธคิณุและพระเมตตาสงูสดุจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ ๙ นับตั้งแต่จากปีแรกที่ กลุ ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้รับ 
การสถาปนาเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพ ทั้ง 
ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท�าการวิจัยส่งเสริม 
การศึกษาทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมา 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษารุ่นแรก และอีก 
สามครั้งคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และปี พ.ศ. ๒๕๓๑

ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
อันมีความหมายว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อ 
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ แทนชื่อเดิมคือ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และอาชวีศกึษา และได้รบัพระบรมราชานญุาต ให้ตราพระมหาพชิยัมงกฎุ 
เป็นเครื่องหมายประจ�าสถาบัน และได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่บณัฑติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลงัจากนัน้ ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
แทนพระองค์ฯ พระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง เป็นประจ�าทุกปี จนถึง 
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับอาชีวศึกษา หรือ 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างชัดเจน

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ในก่อนที่จะมีการ 
สถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู ่หัวฯ ได้เสด็จฯ ทรงเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียน 
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สวนกหุลาบวทิยาลยัเพือ่ให้นกัเรยีนได้แสดงผลงาน ความรู ้ความสามารถ 
และได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนได้ 
ท�างานร่วมกัน อันเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคี และได้ช่วยกันพัฒนา 
ความรู้ศิลปวิทยา และศิลปหัตถกรรมให้เจริญก้าวหน้า

เมื่อพระองค์ทรงเปิดงานเรียบร้อยแล้ว ได้ทอดพระเนตรผลงาน 
ของนักเรียน นักศึกษา ด้วยความสนพระทัย และที่ทรงสนพระทัยมาก 
คือ รถยนต์ขนาดใหญ่บังคับด้วยวิทยุ ที่สามารถใช้งานได้จริงๆ เป็น 
ผลงานของวทิยาลยัเทคนคิกรงุเทพฯ ปัจจบุนักค็อืมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ

ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถาม อาจารย์สนั่น สุมิตร ผู้อ�านวยการ 
วทิยาลยัเทคนคิกรงุเทพฯ ในขณะนัน้ว่า “ท�าหุน่ยนต์ทีเ่ดนิได้ ได้ไหม ?” 
“จะต้องใช้เงินเท่าใด ?”

ต่อมาไม่นานนกัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระราช- 
ทรัพย์ส่วนพระองค์แก่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อสร้างหุ่นยนต์ตามพระราชประสงค์

เมือ่สร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราช 
กระแสรบัสัง่ให้น�าหุน่ยนต์คณุหมอไปแสดงในงานกาชาด ทีส่ถานเสาวภา 
ปรากฏว่า หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ช่วยประชาสัมพันธ์งานได้อย่าง 
ดียิ่ง ทั้งยังให้ค�าแนะน�าในเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนที่ 
มาชมงานได้เป็นอย่างดี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานหุ่นยนต์ 
คุณหมอแก่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ส�าหรับไว้ใช้สอนนักศึกษา ท�าให้ 
นกัศกึษาของวทิยาลยัเทคนคิกรงุเทพฯ ได้เรยีนเกีย่วกบัการโทรคมนาคม 
คือ การติดต่อสื่อสารทางไกล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
อัตโนมัติจากหุ่นยนต์ เพราะหุ่นยนต์นั้นก็คือ “ไอที” หรืออินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี (Information Technology) นั่นเอง
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ตัวหุ ่นยนต์เดินได้ ท�างานได้  เคลื่อนไหวได้  เป็นเทคโนโลยี 
อัตโนมัติ หุ่นยนต์พูดได้ ตอบปัญหาได้ ฟังได้ วินิจฉัยโรคได้ เป็น 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม หุ่นยนต์จ�าได้ และท�างานตามโปรแกรมได้ คือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของหุ่นยนต์มีอีกมากมาย เพราะหุ่นยนต์ท�างานซ�้าๆ กัน 
ได้โดยไม่ผดิพลาด ไม่รูส้กึเหนด็เหนือ่ย และสามารถสร้างความสนใจได้ 
ประการสดุท้ายคอื หุน่ยนต์สามารถท�างานตามค�าสัง่ได้อย่างดยีิง่ ในหลวง 
รชักาลที่ ๙ ทรงเข้าพระทัยในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างดวีา่ หุ่นยนต์ก็คอืยอดของ 
“ไอท”ี นัน่เอง พระองค์มพีระราชประสงค์ทีจ่ะปลกูฝังให้สร้าง “หุน่ยนต์” 
ขึ้นในประเทศไทย เพื่อจะได้น�าไปใช้ในกิจการต่างๆ ทั้งในการสื่อสาร 
การเรียนการสอน การอุตสาหกรรม การแพทย์ ฯลฯ ซึ่งสถานที่ ที่จะ 
ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือ สถานศึกษา

พระผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ
“เมือ่มโีอกาสและมงีานท�า ควรเตม็ใจท�าโดยไม่จ�าเป็นต้องตัง้ข้อแม้ 

หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท�างานได้จริงๆ นั้น 
ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท�าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน 
และความซือ่สตัย์สจุรติ กย็ิง่จะช่วยให้ประสบผลส�าเรจ็ในงานทีท่�าสงูขึน้” 
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยี- 
และอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐

เป็นพระบรมราโชวาทที่ผมได้น้อมน�ามาใช้เป็นหลักคิดและแรง 
บันดาลใจในการท�างานตั้งแต่เป็นครูในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และใช้ 
เป็นหลักในการท�างานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหยิบยกมาใช้ในการ 
เตือนสติลูกศิษย์ และผู้ใต้บังคับบัญชาที่รู้จักตลอดมา

พระราชด�ารัส และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในวโรกาสต่างๆ คือ
สมบัติที่ทรงคุณค่าของคนไทย ความหมายที่ตรัสในทุกพระราชด�ารัส 
คือข้อชี้แนะในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุขและแนวทางสู่ความส�าเร็จ 
อย่างยั่งยืน

พระจรยิวตัร หลกัการทรงงานในโครงการพระราชด�ารขิองพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ยังเป็นต้นแบบที่ผมได้น้อมน�ามาใช้ 
เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และยึดเป็นหลักการท�างานมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะเมื่อได้รับความไว้วางใจให้เข้ามารับบทบาทผู้บริหาร ตั้งแต่ 
ระดบัหน่วยงาน กระทัง่ถงึอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ

ผมยังได้น้อมน�าเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยูห่วัรชักาลที ่๙ ทีว่่า “การระเบดิจากภายใน” และ “การเข้าใจ เข้าถงึ 
พัฒนา” มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ด้วยเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้บริหารในทุกระดับ ซึ่งผมได้พยายาม 
ศกึษาแนวทางปฏบิตันิีม้าตลอด นบัตัง้แต่เป็นผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และ 
ได้เรยีนรูด้้วยตวัเองแล้วว่าเป็นแนวทางทีจ่ะพฒันาองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื 
อย่างแท้จริง

ยกตัวอย่างการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ผมให้เวลา
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ส�าหรบัการศกึษาเพือ่พฒันารปูแบบทีเ่หมาะสมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรงุเทพมากกว่า ๑ ปี หลกัจากนัน้กเ็ริม่จากการพฒันาอาจารย์
ทั้งมหาวิทยาลัย ตามด้วยการค้นหาแกนน�าจนมั่นใจ หลังจากนั้นก็น�า 
ไปสอนให้กับนักศึกษา และประยุกต์เข้าไปในทุกกิจกรรมภายนอก 
ของมหาวิทยาลัย และผลที่เกิดขึ้นคือความยั่งยืน

ทรงตรัสว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชด�ารัสนี้ลึกซึ้งมาก 
และท�าได้ยากมากด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคน ผมได้เรียนรู้จาก 
พระราชด�ารัสนี้ว่า เมื่อผู้บริหารมีความตั้งใจท�างานหรือพัฒนาโครงการ 
ใหม่ๆ ในองค์กรหรือจัดท�าหลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ต้อง 
ท�าความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ที่มี 
ผลกระทบโดยตรง ถ้าเขาไม่รู้ ก็ให้การศึกษา หรือท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
ลงมอืท�าให้ดกู่อน ไม่ใช่ว่าอยูด่ีๆ  จะไปสัง่ให้ท�าหรอืเปลีย่นแปลงได้ในทนัที

“การระเบิดจากภายใน” และ “การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือ 
หลกัการทรงงาน ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ พระราชทาน 
ไว้ให้กับคนไทย ได้อย่างลึกซึ้ง และแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพใน 
ด้านการเป็นนักบริหารจัดการองค์กรและการบริหารคนของพระองค์ 
อย่างไม่สามารถหาใครมาเปรียบได้เลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ยังเป็นแบบอย่างให้กับ 
ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและสาขาอาชีพ ในอีกหลายด้านจนไม่สามารถ 
พรรณนาได้หมดภายในวนัเดยีวหรอืหนงัสอืเล่มเดยีว ด้วยพระองค์ทรงงาน 
เพื่อคนไทยมากว่า ๗๐ ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา 
ต่อข้าพระพุทธเจ้า และคนไทยทุกคนหาที่สุดมิได้ 

คนไทยโชคดนีกัทีไ่ด้เกดิมาภายใต้พระบรมโพธสิมภารของพระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
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พิสิษฐ์ ชัยธนะอนันต์

“ทุกข์” ค�านี้ไม่มีใครอยากมี หรือปรารถนาให้มีกับตัวเอง แต่ทุกข์นี้ก็ 
เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ เหตุที่มาแห่งทุกข์ก็แตกต่าง 
กันไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคล ตัวข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกัน เคย 
มีมากแล้วก็จนลงอย่างกระทันหัน (วิกฤตฟองสบู่ ๒๕๔๐) เพื่อนบางคน 
ท�าใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเพราะคิดว่า หากตายแล้วทุกสิ่งก็จบ ตัวข้าพเจ้า 
ก็เคยท�าเช่นนั้น ๒ ครั้ง แต่จะด้วยบุญน�า หรือหลวงพ่อช่วยก็ตาม เมื่อ 
มาถึงวันนี้ ความคิดแบบนั้นไม่มีอีกแล้วส�าหรับข้าพเจ้า

ทุกข์นี้มีไว้ให้รู ้ มีไว้ให้แก้ มีไว้เพื่อให้ส�ารวมระวัง มีไว้เพื่อให้ 
เกิดดวงตาเห็นธรรม เพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิต ในวิกฤติย่อมมีโอกาส 

เรียนรู้
ยอมรับ

และก้ำวข้ำม
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เมื่อมีทุกข์ ย่อมจะเห็นแสงแห่งธรรมได้โดยง่าย พิจารณาค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้าเข้าใจได้โดยง่าย เพราะขณะที่เกิดทุกข์ย่อมจะแสวงหาทาง 
ดบัทกุข์ และหนทางแห่งความดบัทกุข์ กค็อืพระสทัธรรมของพระพทุธเจ้า
นั่นเอง

การพบกัลยาณมิตรก็เป็นบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ การได้น�าตัวเป็น 
จิตอาสาช่วยเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เป็นการสร้างบารมีให้กับ 
ตัวเอง  เมื่อได้ท�าความดีแม้เพียงเล็กน้อย ความสุขก็เข ้ามาแทนที่ 
ความทุกข์ จิตใจที่เคยเศร้าหมองก็ค่อยๆ คลายลง มองย้อนกลับไปเหตุ 
ที่ท�าให้เกิดทุกข์ก็พบว่า เพราะ “ความอยาก” นี่เองเป็นตัวน�า ท�าให้เกิด 
ทุกข์ได้มากมาย เมื่อพบเหตุ ก็ดับที่เหตุ คือไม่อยาก ใช้ชีวิตแบบ 
พอเพียง ตามพระราชด�ารัสของพ่อหลวง ร.๙ นี่คือโอกาสในวิกฤต

๑๐ ปี กับชมรมกัลยาณธรรมเป็นเวลาที่เร็วมาก ได้พบได้เห็นสิ่งที่ 
เรียกว่าความดีอันบริสุทธิ์ จากกัลยาณมิตร ไม่มียศ ไม่มีความอวดร�่า 
อวดรวย ไม่มีแบ่งชั้นวรรณะ มีแต่ญาติธรรม มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
ร่วมกันเผยแผ่ธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ช่วยกันเข็นกงล้อ 
แห่งธรรมจักรให้หมุนต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น
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ผู้ที่ได้ร่วมงานกับชมรมกัลยาณธรรมแล้ว ไม่ต้องมีค�าอธิบายใดๆ 
มากล่าวว่าชมรมกัลยาณธรรมดีอย่างโน้นดีอย่างนี้  เพราะทองแท้ย่อม 
มีคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาการันตี เป็นกลุ่มบุคคลที่ปิดทอง 
หลังพระโดยแท้ ทุกคนมาด้วยใจ มาด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วม 
โลกที่ต้องอยู่ในทะเลทุกข์ ฉุดพวกเขาเหล่านั้นขึ้นจากทุกข์ด้วยพระธรรม 
มคีนบอกว่าการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ทีส่งูสดุ ในท่ามกลางทะเลทราย 
น�้า ๑ ขวดย่อมมีค่ามากกว่าทองค�า ๑ กิโลกรัม ในท่ามกลางผู้มีทุกข์ 
ชมรมกัลยาณธรรมย่อมยังประโยชน์มากกว่าญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต

จงเร่งรบีท�าความดเีถดิ แม้ไม่มเีงนิทองมากมายอย่างใครเขา กอ็ย่า 
ท้อถอย ตัวเราและจิตใจที่เป็นกุศลของเราก็คือต้นทุนในการท�าความดี 
บรจิาคโลหติ เป็นจติอาสา สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมตามกาล อนโุมทนา 
บุญของผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน ขวนขวยรับใช้กิจการในพระพุทธศาสนา 
ล้วนแล้วเป็นบุญกุศลที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเลย และสุดท้ายสิ่งที่ส�าคัญ และ

จงเร่งรีบท�าความดีเถิด แม้ไม่มีเงินทองมากมาย
อย่างใครเขา ก็อย่าท้อถอย ตัวเราและจิตใจที่เป็นกุศล
ของเรา ก็คือต้นทุนในการท�าความดี
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มีค่าที่สุดส�าหรับข้าพเจ้าก็คือ “ได้ท�าความดีถวายพ่อหลวงอันเป็นที่รัก” 
และเคารพเทิดทูนอันหาที่สุดไม่ได้ ส�าหรับข้าพเจ้า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ท�า 
ในการเป็นจิตอาสากับกัลยาณธรรมนั้น ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พ่อหลวงของข้าพเจ้า (ผู้ที่จะเอาโลกมาท�าปากกา เอาท้องฟ้ามาแทน
กระดาษ เอาน�้าหมดมหาสมุทรมาแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณความทุกข์ ที่ท�าให้เข้าใจชีวิตดีขึ้น ที่ท�าให้เข้าใจคนอื่น
“น�้าใสได้เพราะตกตะกอน
ปัญญาก่อเกิดได้ เพราะสงบ พิจารณา”

ขอบคุณเพื่อนๆ ชาวกัลยาณธรรมทุกคน ขอบคุณท่านประธานที่ 
ให้โอกาส ขอบคุณพ่อสนองที่ชี้ทางสายเอกให้เดิน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

จงเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ทุกท่านท�าไว้ดีแล้ว เราเอาเงินฝากธนาคาร 
ไว้เท่าไหร่ เรากจ็ะได้ดอกเบีย้ผลตอบแทนตามกฎเกณฑ์ของธนาคารฉนัใด 
บุญก็เช่นเดียวกันเมื่อสั่งสมไว้ ในขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อถึงเวลา บุญที่ท�าก็ 
จะไปรอรับใช้ท่านฉันนั้น

สิ่งที่พ่อสนอง (ดร.สนอง วรอุไร) สอนพวกเราเสมอว่า ท่านพูด 
เรื่องจริง แต่อย่าเชื่อท่านให้ไปพิสูจน์เอง ข้าพเจ้าพิสูจน์แล้ว สัจธรรม 
เป็นจริง ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา พวกเราประมาทกันมาหลายภพ 
หลายชาตแิล้ว เมือ่เจอค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์ ตลอดจนครบูาอาจารย์ 
ต่างๆ แล้ว จงน้อมน�ามาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลกับตัวท่านเองเถิด แล้ว
ท่านจะเข้าใจว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”
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ธนัชพงศ์ จีระประวัติยศ

จะขอรับใช้พระศาสนา
ตราบลมหายใจสุดท้าย

ก่อนที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสาให้กับชมรมกัลยาณธรรม 
ผมก็เป็นจิตอาสาท�าคุณประโยชน์ตามความสามารถ 
ในงานทาสี และซ่อมแซมอาคารด้วยปณิธาน ๑ ปี 
๑ ความดมีอบให้สงัคม อาท ิซ่อมและทาสตีูพ้ระไตร- 
ปิฎกที่วัดโสมนัสวิหาร ทาสีอนามัยยายทวดมาก แขวง 
บางแวก (เกอืบทัง้หลงัโดยไม่คดิค่าแรง) พร้อมทัง้มอบ 
เครื่องดูดเสมหะและรถเข็นให้กับอนามัยด้วย
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หลังน�้าท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ ได้มาฟังธรรมครั้งแรกด้วยการแนะน�า 
ของครอบครัวของลูกเขยคนโต ผมนั่งในหอประชุมฟังองค์บรรยายไป 
ก็พิจารณาตามไปด้วย จนมาถึง ดร.สนอง วรอุไร ได้บรรยายธรรม 
ในวันนั้น จึงเกิดความสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับคลื่นเสียงที่ผมได้ยินอยู่ 
บ่อยๆ ครั้นจะไปถามก็ดูเหมือนว่าลูกศิษย์ล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด 
เลยอธิษฐานในใจว่า ขอให้ได้พบกับ ดร.สนอง วรอุไร แบบสองต่อสอง 
ตอนเลกิงานกไ็ปรบัหนงัสอืทีท่างชมรมแจกให้กล้็วงหากญุแจรถปรากฏว่า 
กญุแจหาย จงึคดิว่าคงตกอยูใ่นหอประชมุจงึรบีวิง่ขึน้ไป กพ็อด ีดร.สนอง 
วรอุไร เดินสวนลงมาพอดี จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ได้ถามและได้ค�าตอบ 
หลังจากนั้นเดินไปที่รถจักรยานยนต์ปรากฏว่ากุญแจรถเสียบคาอยู่ที่ 
เบาะหลัง

ผมได้มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของจติอาสาของชมรมฯ โดยการแนะน�า 
ของช่างภาพท่านหนึง่ของชมรมกลัยาณธรรม และได้ช่วยงานตามจดุต่างๆ 
ภาคสนามบ้าง หลังเวทีบ้าง ตามแต่ท่านประธานจะเห็นสมควร หน้าที่ 
หลักก็ถ่ายรูปภายในงาน อยู่ช่วยกองอ�านวยการบ้าง ต้องขอขอบคุณ 
พี่เฉลิมพันธ์ุ สมัครพันธุ ์ ที่ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ก็ได้น�ามาใช้ตัดต่องานให้กับชมรมฯ ขอบคุณอาจารย์มนตรี 
จตุรภัทร ที่ให้โอกาสและแนะน�าได้ท�าคลิปวิดิโอตามโอกาสส�าคัญ

การรู้สึกตัวตื่นในห้อง ICU
ในตอนเย็นวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผมลืมตาขึ้นมาปรากฏว่า 

ผมไม่ได้นอนอยู่บนเตียงที่บ้าน แต่ผมนอนอยู่ในห้อง ICU ลูกสาวและ 
ลูกเขยมายืนอยู่ข้างๆ เตียง ผมถามลูกสาวคนเล็กว่า “ป๊าเป็นอะไร” 
ลูกสาวบอกว่า ผู้รับเหมาพาป๊ามาส่งโรงพยาบาล สาเหตุจากท�างานแล้ว 
ตกหลงัคา เบ้าสะโพกแตก และกระดกูอุง้เชงิกรานแตกหลายชิน้ โอกาสที่ 
จะกลับมาเดินได้ หมอยังให้ค�าตอบตอนนี้ไม่ได้ เมื่อรู้สาเหตุที่มานอนใน
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ห้อง ICU แล้ว สิง่แรกทีท่�าคอื เจรญิอานาปานสต ิเพือ่เรยีกสตกิลบัคนื 
มา (ในชวีติประจ�าวนักท็�ากายคตาสตใินหมวดโคจรสมัปชญัญะ) จากนัน้ 
ก็เริ่มส�ารวจร่างกายว่ามีส่วนใดขยับได้บ้าง ส่วนที่ขยับไม่ได้ก็มีแต่สะโพก 
และขาข้างขวาที่มีเหล็กเสียบทะลุเพื่อดึงกระดูกขาเข้าที่ ก็เริ่มพิจารณาว่า 
มส่ีวนใดใช้การได้พอทีจ่ะท�ากรรมฐาน จ�าได้ว่าเคยไปคอร์ส พระอาจารย์ 
ครรชติ อกญิจโน ทีโ่รงพยาบาลสมทุรปราการร่วมกบัทางชมรมกลัยาณ- 
ธรรม ตามแบบหลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ กเ็ลยขยบัแขน ๑๔ จงัหวะแบบ 
หลวงพ่อเทยีน อกีทัง้เคยฝึกมรณานสุสตติัง้แต่ครัง้บวชเณรทีว่ดัเกตมุวดี 
จึงท�าให้วางเรื่องร่างกายลงเป็นอนิจจัง คิดเสมอว่า วันหนึ่งเราต้องตาย 
จะเป็นอย่างไรท�าอย่างไรก็ต้องตาย จิตจึงคลายความยึดมั่นถือมั่น 
ในร่างกาย เมื่อลูกและหมอมาบอกว่า ขาอาจจะเดินไม่ได้ ถ้าไม่ผ่าตัด 
ก็จะไม่หาย พอฟังแล้วก็วางเฉย ไม่หายก็คือไม่หาย ถ้าจะหายก็หาย 
แล้วก็วางใจลงบอกลูกว่า “กายเป็นของหมอ ใจเป็นของป๊า”

ขอขอบคณุชมรมกลัยาณธรรม น�าโดยคณุหมออจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ 
รวมถึงพี่ๆ น้องๆ อีกหลายท่าน ที่ผลัดกันมาเยี่ยมเยียน และต่างก็ 
แปลกใจว่า คนป่วยไม่มีสภาพเป็นคนป่วย ยิ้มแย้มแจ่มใส เหมือนคน 
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ไม่ได้เป็นอะไร เพราะคนป่วย เจ็บแต่กายที่เป็นเปลือกนอก แต่ใจนั้น 
สุขในธรรม ข้อคิดที่ให้ไว้กับคุณหมอฯ คือ “ไม่ว่าจะเป็นอะไร อย่าทิ้ง 
กรรมฐาน”

ผมเห็นแล้ว พิสูจน์ให้ทุกสายตาเห็นแล้ว ธรรมะขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริง และน้อมน�ามาใช้ได้จริง ฟื้นตัวเร็ว 
กระดกูผสานตดิกนัหมดภายในเวลา ๑๘ วนั (จากผลฟิล์ม x-ray) แต่ 
จะด้วยวิบากกรรมก็ยังจ�าต้องนอนดึงขาอยู่ ๓๒ วัน และท�ากายภาพ 
หัดเดินใหม่ เมื่อนั่งได้บ้างก็นั่งสมาธิทันที แม้จะนั่งได้ไม่นานก็ตาม แม้ 
ขณะหัดเดินก็ก�าหนดเดินแบบเดินจงกรม แม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิม 
แต่ใจผมยังเจริญสติปัฏฐานได้ต่อเนื่องเหมือนเดิม

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หรือแค่มีเวลาไปฝึกตาม 
สถานปฏบิตัธิรรมกเ็พยีงพอแล้ว แต่ผมปฏบิตัธิรรมในชวีติประจ�าวนัด้วย 
น�าธรรมะที่ได้เรียนรู้มาทดลอง มาฝึกจนแน่แก่ใจว่า ตราบลมหายใจ 
ยังอยู่ กรรมฐานจะอยู่กับเราตลอดไป

เมื่อใดมองเห็นจิตใจของตนเอง
ในขณะที่มันนึกคิด
แสดงว่าได้เห็นสมุฏฐาน
หรือต้นเหตุของความคิด

ท่านชี้ให้เราเอาสติเข้ามาดูความคิด
แต่อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดนั้น

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
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ขอกล่าวน�าด้วยการกล่าวค�าว่า ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในชมรม 
กัลยาณธรรม ที่ได้ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธะ ขอเริ่มต้นด้วย 
“บุญ” นะคะ เพื่อให้บทความนี้บรรลุเป้าหมายของผู้เขียน คือ เขียน 
บทความ “ความประทับในชมรมฯ” ซึ่งผู้เขียนเองเป็นคนไม่ถนัดในการ 
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ แต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของวารสารนี้

ศศิธร สุขเลิศกิจ (แหม่ม)

ชีวิตเปล่ียน
ด้วยจิตอาสา
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เมือ่ปี ๒๕๔๘ ผูเ้ขยีนได้รบัแผ่นซดี ีMP3 มาจากพีท่ีท่�างานด้วยกนั 
และหน้าปกซีดี เขียนหัวข้อว่า “บรรยายธรรม ของ ดร.สนอง วรอุไร” 
มทีัง้หมด ๓ แผ่น ซึง่ในการรบัซดีมีาครัง้แรก ผูเ้ขยีนไม่ได้เปิดฟังในทนัที 
เพราะคดิว่า ยงัไม่ตรงกบัความสนใจในขณะนัน้ และไม่รูจ้กัองค์บรรยาย 
ว่าเป็นใครด้วย ผ่านไปไม่กีเ่ดอืน เมือ่มเีวลาว่างในวนัเสาร์อาทติย์จงึน�ามา
เปิดฟัง ยิง่ฟังยิง่ตดิอกตดิใจ เหมอืนฟังนยิาย เนือ้เรือ่งเกีย่วกบัประสบ- 
การณ์ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ในการบวชที่วัดมหาธาตุฯ 
คณะ ๕ เป็นเวลา ๓๐ วัน ในการบรรยายของท่าน ท�าให้ผู้เขียนเปลี่ยน 
ความคดิอคตกิบัพระสงฆ์และวดัวาอาราม และการพสิจูน์ด้วยตนเองด้วย 
ประสบการณ์โดยตรง

ท่านกล่าวเสมอว่า อย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านพูด แต่ขอให้ไปพิสูจน์ 
ค�าสอนของพระพทุธเจ้าด้วยตนเอง และผลทีต่ามมาคอืผูเ้ขยีนตดิตามหา 
ผลงานของท่านมาโดยตลอด โดยหาจาก www.kanlayanatam.com 
และในการค้นหาผลงานของท่าน ท�าให้รู้จักชมรมกัลยาณธรรมมากขึ้น 
(รวมทั้งพระสุปฏิปันโนหลายๆ รูปด้วย) และทราบข่าวสารต่างๆ เช่น 
งานบรรยายธรรมที่หอประชุมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ในครั้งนั้น 
ผูเ้ขยีนตดัสนิใจไปร่วมฟังบรรยาย เพราะอยูใ่กล้บ้าน เดนิทางสะดวก และ 
เมื่อไปฟังในครั้งแรกรู้สึกประทับในชมรมนี้ และประทับใจท่านประธาน 
ชมรม คือคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ด้วย

เมื่อจบงานในครั้งนั้น ผู้เขียนอยากจะตอบแทนชมรมกัลยาณ- 
ธรรม ทีอ่ทุศิตนมาร่วมกนัจดังานใหญ่ๆ มคีนฟังร่วม ๓๐๐๐ - ๔๐๐๐ คน 
ได้ (เพราะมาท�างานอาสา กส็ามารถร่วมฟังบรรยายกไ็ด้ร่วมงานช่วยเหลอื 
ชมรมก็ได้ด้วย) เมื่อได้ร่วมงานในทีม ก็ได้ร่วมงานกับพี่ณรงฤทธิ์ ใน 
ทีมงานลงทะเบียนเลยค่ะ ความประทับใจที่อยากบอกกล่าวอีกเรื่องหนึ่ง 
คือ เมื่อได้มาร่วมงาน ท�าให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านอาจารย์ดร.สนอง 
อย่างใกล้ชิด และได้ร่วมฟังธรรมบรรยายจากท่านแบบแฟนคลับเลยค่ะ 
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คอืได้ฟังท่านบรรยาย และได้ถ่ายรปูร่วมกบัท่านด้วย (รูส้กึประทบัใจมาก 
ปลื้มปีติมากค่ะ)

ในแต่ละครั้งที่มาร่วมช่วยงานในชมรมกัลยาณธรรม ก็ได้ร่วม 
ฟังธรรมะจากองค์บรรยาย ทั้งพระสงฆ์และองค์บรรยายที่เป็นฆราวาส 
เป็นบุญมากที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปเสาะหาครูบาอาจารย์ดีๆ ถึงวัด หรือ 
บางครั้งเป็นวัดในป่า หรือในต่างจังหวัดไกลๆ และอยากจะบอกกล่าวไว้ 
ด้วยว่า ผูเ้ขยีนได้ท�าประโยชน์ให้ชมรมกลัยาณธรรมอกีด้วย เป็นจติอาสา 
กม็แีต่ได้กบัได้จรงิๆ ค่ะ งานอาสาทีไ่ด้รบัมอบหมายจะเป็นการร่วมทมีงาน 
ลงทะเบยีนหน้างาน ซึง่ท�ามาหลายปี ประมาณ ๓ - ๔ ปี และเมือ่ไม่นาน 
มานี้ก็ได้เปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบมาร่วมท�างานเป็นทีมต้อนรับในห้อง 
ประชมุของน้องภมู ิยิง่ท�าให้ได้ใกล้ชดิองค์บรรยายด้วย เพราะร่วมฟังใน 
ห้องประชุมแอร์เย็นๆ ได้ร่วมฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับผู้ฟังบรรยายในห้อง 
ด้วย (บางครั้งอาจจะมีแอบหลับตาพักบ้างในบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อยล้า)

ค�าสอนขององค์บรรยายทีไ่ด้รบัฟังมาในแต่ละครัง้นัน้ ท�าให้ผูเ้ขยีน 
มีค�าสอนที่แว่วเข้าหูมาบ่อยๆ เมื่อพบเจอปัญหาต่างๆ และอุปสรรคต่างๆ 
ทีเ่ผชญิ ท�าให้ผูเ้ขยีนมสีตริบัรูไ้ด้ไวขึน้ ไม่จมอยูก่บักองทกุข์นานเกนิไป
เหมือนในอดีตที่เกาะติดกองทุกข์อยู ่เป็นเดือนเป็นปี ไม่ยอมปล่อย 
มันไป หลักค�าสอนของครูบาอาจารย์บางท่านสามารถช่วยให้ผู ้เขียน 
มีความคิดที่เป็นบวกมากขึ้น แม้ในบางครั้งอาจจะคิดลบ แต่ไม่นานนักก็ 

สามารถเปลี่ยนเป็นคิดบวกได้ จากเดิมที่เป็น
คนไม่สวดมนต์ เมื่อได้มาฟังธรรมะของท่าน 
ดร.สนอง ก็ท�าให้เริ่มฝึกการสวดมนต์ก่อน
นอน และเริ่มฟังธรรมะมากขึ้น ฟังเพลงทาง
โลกน้อยลง

สดุท้ายนี ้ผูเ้ขยีนอยากจะบอกว่า การได้
มาเข้าร่วมฟังธรรมะและร่วมงานกับชมรมฯ 
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เป็นเวลา ๑๐ ปี (นับตั้งแต่สมัครสมาชิกกับชมรมเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ 
จนถงึปัจจบุนั) ท�าให้สามารถพฒันาจติใจ ทัง้ภายในและภายนอกได้ดขีึน้ 
กว่าเดิมมาก เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามหลักความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ 
เหตบุงัเอญิ ทกุอย่างมเีหตปัุจจยัทัง้สิน้ ทกุชวีติเกดิมาเป็นทกุข์ เวยีนตาย 
เวยีนเกดิเป็นทกุข์ เมือ่มเีกดิขึน้ กต็ัง้อยูไ่ม่นาน กด็บัไปทัง้สิน้ มสีขุ กส็ขุ 
ไม่นาน สุขนั้นก็หายไป เมื่อมีทุกข์ ทุกข์นั้นไม่นาน ทุกข์นั้นก็หายไป...
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รักพ่อ ไม่เคยพอเพียง
อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

ผู้คนจ�านวนมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล เราทุกคนต่างมีบางอย่างที่ 
เป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือใจทุกดวงเปี่ยมด้วยศรัทธาเทิดทูนบูชาที่มีต่อ 
พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ พ่อคือศูนย์รวมดวงใจ ร้อยใจไทยหลายล้านดวง 
ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยความรัก ความเมตตาที่บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ด้วยแบบ 
อย่างของความงามและความดี มุ ่งมั่นสร้างสรรค์  เสียสละความสุข 
ส่วนพระองค์ เพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ ของลกูไทยทกุคน สบืเนือ่งตลอด 
มานานนับ ๗ ทศวรรษ ส่วนที่เรียกว่าเป็นโครงการนั้นก็มากมาย 
เกือบ ๕,๐๐๐ โครงการ ความรักของพ่อเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลัง



187ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เช่นเดียวกับชมรมกัลยาณธรรมซึ่งเป็นกลุ่มรวมตัวของจิตอาสา 
จ�านวนมาก จากหลากหลายอาชพี เพศและวยั แต่เราทกุคนมคีวามตัง้ใจ 
ที่จะร่วมกันท�าความดีเพื่อสังคม เพื่อพระศาสนา และเรียนรู้ที่จะอาศัย 
งานกุศลเพื่อช�าระจิตใจ หลักการของชมรมคือการให้ธรรมทาน ช่วยกัน 
หมุนกงล้อธรรมจักร น�าธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแผ่ เป็นแนวหลัง 
ทางธรรมของครูบาอาจารย์ แม่ทัพธรรมน้อยใหญ่ การจัดงานแสดง 
ธรรม - ปฏิบัติธรรมของชมรมแต่ละครั้ง ตลอดมา ๑๐ กว่าปี รวมเกือบ 
๓๕ ครั้งแล้วนี้ ในความหลากหลายแตกต่างของผู้คนและความคิดเห็น 
เราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ ด้วยเราทุกคนมีพ่อหลวงประทับอยู่กลาง 
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ใจ งานทุกครั้งเราจะช่วยกันร่วมมือร่วมแรงกันเต็มที่ ทุกคนมีเป้าหมาย
ในใจว่าท�าความดีถวายพ่อ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักเทิดทูนเหนือเกล้า แม้ว่าการท�างาน 
แต่ละครั้ง จะเป็นงานใหญ่ ยาก และจัดเตรียมหลายอย่าง แม้จะมี 
อุปสรรค ปัญหา และความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ทุกคนสามารถกลับมา 
ยิ้มให้กัน วางความถือตัวถือตน มาร่วมใจจับมือกันสร้างสรรค์ความดี 
ทุกคนพูดว่า ท�าดีเพื่อบูชาพระคุณพ่อหลวงของเรา

การจดังานแสดงธรรมครัง้ที ่๓๓ ทีเ่พิง่ผ่านมา เมือ่วนัที ่๙ ตลุาคม 
๒๕๕๙ นอกจากชมรมฯ ยังมีเจ้าภาพร่วมคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรงุเทพ และ มลูนธิสิปุฏปัินโน นบัเป็นงานครัง้ประวตัศิาสตร์ 
ทีเ่ราจะต้องจดจ�าไปตลอดชวีติ ทกุคนตัง้ใจเตม็ทีท่ีจ่ะเตรยีมงานให้พร้อม 
เพือ่ต้อนรบัผูม้บีญุ แต่ทีเ่หนอืกว่านัน้ พวกเราคดิถงึพ่อหลวงมาก พระองค์ 
ประชวร เสดจ็ประทบัอยูท่ีโ่รงพยาบาลศริริาช เป็นเวลานานทเีดยีวทีล่กูๆ 
ไม่ได้เหน็พระพกัตร์พระองค์ท่าน รูส้กึกลวัว่าวนันัน้ วนัทีไ่ม่ควรมคีวรเป็น 
อาจจะก�าลังจะมาถึงจริงๆ แล้วหรือ ถามใจตัวว่าเราพร้อมไหมที่จะรับ 
ความจริง ตั้งใจเตรียมการต่างๆ เป็นพิเศษเพื่อน้อมถวายบุญกุศล ตั้ง 
อธิษฐานในใจเสมอๆ ว่า ขอให้ทันเถิด ท่ามกลางข่าวในพระราชส�านัก 
รายงานพระอาการประชวรเป็นระยะ พร้อมเสียงกระซิบที่ชวนหวั่นใจ เรา 
จะท�าความดีถวายพ่อขอให้พระองค์ท่านหายประชวร ขอให้พระองค์ท่าน 
ให้โอกาสลูกได้ท�าความดีครั้งนี้ถวายท่านเหมือนเช่นเคย

แล้ววันงานแสดงธรรมก็มาถึง ท่ามกลางข่าวการประชวรหนัก 
ลูกหลานไทยผู้จงรักภักดีจ�านวนมากแห่แหนไปเฝ้าสวดมนต์ถวายพระพร 
ที่โรงพยาบาลศิริราช งานแสดงธรรมผ่านไปด้วยดี ก่อนปิดงานเรามี 
โอกาสกล่าวอนุโมทนาเจ้าภาพและผู้มีส่วนร่วมบนเวที และพูดถึงพ่อ 
ที่เรารัก พ่อที่เป็นพลังยิ่งใหญ่อยู ่ในใจ กล่าวคือ หนึ่ง องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ่อผู้พาสรรพสัตว์ออกจากสังสารวัฏ เพราะพ่อ 
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เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ พ่อที่สองคือพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ของ 
ปวงชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของไทยทั้งชาติ ด้วยพระมหา- 
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และแบบอย่างของพระโพธิสัตว์ที่เสด็จลงมา 
บ�าเพ็ญบารมี เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินไทยยาวนานกว่า ๗๐ ปี 
และพ่อที่สาม คือพ่อผู้ให้ก�าเนิด ผู้สมถะ สันโดษ สงบเย็น พ่อผู้ให้ 
เลือดเนื้อเชื้อไข ท�าให้เรามีโอกาสได้เติบโตมาอยู่ท่ามกลางกระแสธรรม 
ความดีงาม บุญกุศล และกัลยาณมิตร

งานวันนั้นก็จบลงด้วยดี ด้วยความโล่งใจ เราเอ่ยถึงพ่อหลวง 
ด้วยน�้าตาคลอว่า คิดถึงพ่อมาก พ่อไม่สบายนานแล้ว นานแล้วที่ลูก 
ไม่ได้เห็นหน้าพ่อ อยากให้พ่อหลวงหายประชวรโดยเร็ว

ใครจะคาดคิดได้ ว่าวันนั้นคือห้าวันก่อนที่พ่อจะเสด็จสวรรคต 
งานแสดงธรรมที่ตั้งใจท�าถวายพ่อ ลูกได้ทันถวายแล้วหมดหัวใจ 
ยิ่งใกล้วันวิปโยค วันที่แผ่นดินร�่าไห้นั้น  เพื่อนๆ โทรมาเช็คข่าวกัน 
เป็นระยะ เราบอกทุกคนว่าท�าใจสบายๆ เราทุกคนคงจะต้องรอข่าวจาก 
ส�านักพระราชวังเหมือนๆ กัน แต่ในใจกลับสัมผัสถึงพลังบางอย่างที่ 
มันท่วมท้นใจจากความรักยิ่งใหญ่ที่มีต่อพ่อ พลังใจที่จะท�าความดีถวาย 
ตามรอยเท้าพ่อให้สุดชีวิต คิดไว้ว่าเราอาจจะต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 
ในชีวิต ยิ่งกว่าที่พ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิดจากไปเกือบจะพร้อมๆ กันเมื่อปีก่อน 
แต่ความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่หลวงปานประหนึ่งศีรษะของเราถูกตัดขาดไป 
คนไทยทกุคนเป็นก�าพร้าพร้อมกนัทัง้ประเทศ เราจะแบกรบัความทกุข์นัน้ 
ไหวไหม เราจะวางจิตวางใจอย่างไรเพื่อยอมรับความจริงที่อาจจะมาถึง 
ในเร็ววันนี้ คิดแล้วก็ปรับจิตใจที่เคว้งคว้างขวัญเสียให้แปรเป็นพลัง 
พยายามตั้งหลักทางจิตใจ เพราะเราเป็นลูกพ่อ เราจะท้อจะถอยท�าไม 
ไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหน พ่อก็ประทับอยู่ในใจเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง ใต้ร่ม
พระบรมโพธสิมภารนี ้สงบ ร่มเยน็ อบอุน่ ปลอดภยั และมแีต่ความสขุ 
เราต้องสร้างพลังใจและตั้งใจท�าความดี ท�าบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
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ถวายพ่อหลวงของเรา 
วันมหาวิปโยคก็มาถึงจริงๆ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันที่เราชาวไทย 

ทุกคนไม่มีวันลืม ไม่เฉพาะแต่เราชาวไทยที่รักพ่อ ทั่วโลกร่วมอาลัย 
ในความดีของพ่อ เป็นการสูญเสียของโลกใบนี้  เมื่อพระองค์เสด็จสู ่ 
สวรรคาลัยจากพวกเราไป ไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้ว พ่อได้พักผ่อน 
แล้ว พ่อท�างานหนักเพื่อพวกเรามาตลอด ทรงเป็นพระราชาที่ตรากตร�า 
กร�างานอยูใ่นป่าในเขา ตลอดพระชนมชพี ทรงหายใจเข้าหายใจออกเป็น 
การบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ มีใครล่ะ จะกลั้นน�้าตา 
ไว้ได้ น�้าตาลูกไทยท่วมท้นแผ่นดิน  เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของหน้า
ประวัติศาสตร์

หลายคนท�าใจไม่ได้ ฟูมฟาย ขวัญเสีย เราเข้าใจ แต่ไม่อยาก 
เป็นเช่นนัน้ให้ใจตนและคนรอบข้างหม่นหมองยิง่ขึน้ เพราะชวีติเราทกุคน
มีพ่อหลวงเป็นเหมือนศูนย์รวมใจ เหมือนลมหายใจเข้าออก ทั้งหลับ 
ทั้งตื่น เรามีพ่ออยู่ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เราพยายามรวบรวมก�าลังใจ แปร 
เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลัง การสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่และสะเทือน 
ขวัญมากพอที่เราควรจะอาศัยเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญในชีวิต เพราะพ่อ 
ได้ท�าแต่สิ่งดีๆ เป็นแบบอย่างในความดีงามทุกรูปแบบไว้ให้เราแล้ว 
พ่อบ�าเพ็ญคุณธรรมอันประเสริฐเลิศในหมู่มนุษย์ พ่อคือมหาบุรุษที่มี 
เพยีงหนึง่เดยีวในโลก ทรงเลอืกทีจ่ะมาโปรดบนโลกมนษุย์ มาเป็นพ่อของ 
พวกเรา ควรภูมิใจที่เป็นลูกพ่อ จงตั้งใจเดินตามรอยพ่อ อย่าจมอยู่กับ 
ความเศร้า ให้เสียเวลาพัฒนาความดีตามเวลาที่เรามีเหลือไม่มากนัก

นึกถึงชีวิตวัยเด็กของเราเคยผูกพันกับพ่อมาแสนนาน จากการ 
เข้าศึกษาที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน ที่นั่น มีพระราชวังไกลกังวล 
ที่พ่อรักมาก และมีโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนของพ่อ พ่อมี 
พระเมตตาให้เด็กนักเรียนได้เข้าเฝ้าที่พระราชฐานทุกปีที่เสด็จแปร 
พระราชฐานมาที่นั่น  เด็กนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี จะได้ 
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เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากสองพระหัตถ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในจ�านวน 
นั้นมีเราอยู ่ด้วยเสมอ ช่างเป็นบุญวาสนาในชีวิตที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า 
รับพระราชทานทุนเรียนดีทุกปี ตั้งแต่ชั้นประถม จนจบชั้นมัธยม

สมัยที่เราเรียนที่วังไกลกังวลนั้น การเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล 
จากพระหัตถ์ในหลวง ครูจะให้พวกเราซ้อมพิธีการหลายหน ซ้อมแล้ว 
ซ้อมเล่า คลานจนเข่าแตก เริม่จากการถวายค�านบั (ชาย) และถอนสายบวั 
(หญงิ) แล้วคกุเข่าลง หมอบคลานเข้าไป กราบแทบพระบาท และคกุเข่า 
ขึ้นมารับพระราชทานสมุดหนังสือหอบใหญ่จากสองพระหัตถ์ แล้วค่อยๆ 
คลานเข่าถอยออกมาจนได้ระยะหนึ่ง (ในมือมีมัดสมุดหนังสือห่อใหญ่) 
จึงลุกขึ้นยืน ถอนสายบัว แล้วกลับหลังหัน เดินออกมาอย่างมีระเบียบ

มีอยู่ปีหนึ่ง ตอนเราอยู่ชั้น ป. ๒ นั้น น่าจะหิว หรือหนักหนังสือ 
กบัสมดุหอบใหญ่ทีไ่ด้รบัพระราชทาน เพราะเมือ่ยืน่สองมอืพร้อมค้อมตวั 
รับพระราชทานหนังสือสมุดจากพระหัตถ์แล้ว ก็ศีรษะคะม�าลงไปกระทบ 
รองพระบาทของพ่อหลวงที่เป็นเงาวับ สะอาดสะอ้าน แต่ไม่เสียหลักนาน 
ค่อยๆ ตั้งกายตรง คลานเข่าถอยหลังออกมา และแอบเงยหน้าสบ 
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พระพักตร์ที่ประดับรอยแย้มพระสรวลเปี่ยมพระเมตตาที่มุมพระโอษฐ์ 
ด้วยความเอ็นดูนักเรียนหญิงตัวน้อยคนหนึ่งของพระองค์

ทุกๆ ปี ฉันได้กราบพระบาทพ่ออย่างใกล้ชิด เมื่อมาย้อนคิดไป 
เราเป็นลูกพ่อนะ รู้สึกภูมิใจเหลือเกินที่มีโอกาสใกล้ชิดพ่อทุกปีขนาดนั้น 
ครั้นจะจบชั้นมัธยมแล้ว ปีนั้นเราได้รับรางวัลเรียนดีและรางวัลนักเรียนดี 
(ประพฤติดี) อีกรางวัลด้วย ยิ่งกว่านั้น เราและพี่ผู ้ชายอีกคน ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นผู้น�ากล่าวค�าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระพักตร์ กล่าว 
สดๆ ไม่ต้องใช้ไมโครโฟน มบีางตอนของค�าถวายสตัย์ปฏญิาณทีพ่ีผู่ช้าย 
ท่านนัน้ลมืบท จงึมเีพยีงเสยีงเราเท่านัน้ทีก้่องกงัวานทัว่ท้องพระโรง น�าครู 
และนักเรียนในวันนั้นทั้งหมู่คณะให้สัญญากับพ่อว่าพวกเราจะท�าหน้าที่ 
ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พ่อประทับยืนฟังอยู่ 
เบื้องหน้า สายพระเนตรที่มองมาด้วยพระเมตตา สงบเย็น มั่นคง เรา 
ไม่มวีนัลมืความรกัของพ่อ และจะไม่ลมืค�าสญัญาทีใ่ห้ไว้กบัพ่อ ก่อนเสรจ็
พระราชพิธีพระราชทานทุนทุกๆ ครั้ง เรายืนตาแป๋วรอรับฟังพระบรม- 
ราโชวาทของพ่อ  ฟังด้วยหัวใจ  ฟังด้วยชีวิตเลือดเนื้อจิตวิญญาณที่เปี่ยม
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ด้วยความจงรักภักดี
พ้นจากวัยเรียนมาสู่วัยท�างาน ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพ่อ 

และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้เด็กวังฯ 
ตัวน้อยได้เล่าเรียน ก็เกิดความรู้สึกผูกพัน กตัญญู ซึมซับในสายเลือด 
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ชีวิตดีงาม เจริญก้าวหน้าในการศึกษา จนเรียนจบ 
เป็นทันตแพทย์ ส�านึกเสมอว่าจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการ 
ถวายความดีไว้ในแผ่นดินของพ่อ และเมื่อได้ร่วมกับเพื่อนๆ มาท�างาน 
ธรรม ก่อตั้งชมรมกัลยาณธรรมขึ้นมา เราต่างร่วมใจกันท�าความดีไว้ 
ในพระศาสนา ...ในพระพุทธศาสนาที่พ่อรัก ที่พ่อเป็นแบบอย่างของ
พุทธมามกะ พ่อคือพระธรรมราชา บ�าเพ็ญธรรมความดีให้ลูกๆ ได้เห็น 
ในทศพิธราชธรรมที่ไม่ได้กล่าวไว้เพียงในต�ารา ถึงวันนี้ เราทุกคนคิดถึง 
พ่อมาก ความดขีองพ่อยิง่ใหญ่ล้นฟ้าล้นแผ่นดนิ เรากล่าวถงึพระเกยีรตคิณุ 
ของพ่อชั่วชีวิตก็ไม่จบ ไม่น่าเชื่อว่าบนโลกใบนี้ มีคนดีขนาดนี้อยู่จริงๆ 
ด้วยนะ พ่อย่างพระบาทอยู่บนแผ่นดินนี้ น�าความสุขความเจริญมาสู่ 
โลกมนุษย์ ...และที่นี่คือ แผ่นดินไทย แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่มี 
พ่อชื่อ “ภูมิพล” ที่ลูกหลานไทยทุกคนแสนภาคภูมิใจ

วันที่พ่อไม่อยู่แล้ว ทุกคนเอาความดีของพ่อมาพูดถึง มาบอกเล่า 
กนัไม่รูจ้บ อะไรทีเ่ราไม่เคยได้ยนิกม็าได้ยนิ ประกาศก้องมากมายในนาม 
ของพระราชกรณียกิจ ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่า มีพระราชาที่ไหนบ้างล่ะที่ 
ท�างานหนักขนาดนี้ รักประชาชนขนาดนี้ ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในโลก 
ในชั่วชีวิตหนึ่งมากมายขนาดนี้ ในโลกนี้หาไม่ได้แล้วนะ เรามีบุญมาก 
ที่เป็นลูกพ่อ เกิดปรากฏการณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจในทางแห่ง 
ความดีอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน คนที่ไม่รู้จักกันก็มารักกัน  เห็นใจ 
กัน มาช่วยกันท�าความดีสารพัดอย่างเท่าที่เขาท�าได้ เป็นพลังที่มาจาก 
ความรักที่พ่อมีต่อพวกเรายิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ ชัดเจน ยั่งยืนนาน ลูกหลาน 
ไทยทุกคนได้เห็นแบบอย่างความดีงามที่พ่อท�าไว้ ลูกทุกคนต่างรวมใจ 
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กนัเป็นหนึง่เดยีว เพราะเราทกุคนรกัพ่อ เราทกุคนพดูถงึพ่อด้วยความรกั 
ชื่นชม ภาคภูมิใจ พวกเราคิดถึงพ่อเหลือเกิน เพราะหันไปทางไหนก็ 
เห็นแต่ผลงานของพ่อที่สร้างไว้ให้ลูกๆ อยู่กันสุขสบาย  ใครล่ะจะลืม 
พ่อได้ เราขอสัญญาว่าจะสืบสานพระราชปณิธาน ท�าความดี บุญกุศล 
ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ยืนยาว 
เพื่อถวายไว้แผ่นดินของพ่อ ตราบที่ยังมีเรี่ยวแรงพลังและลมหายใจ

หากเราทุกคนยอมรับว่าสัมผัสได้ชัดเจนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของ 
พ่อ สัมผัสถึงแบบอย่างของมนุษย์ผู ้ประเสริฐที่มุ ่งมั่นสร้างสรรค์แต่ 
สาระประโยชน์คุณงามความดี เป็นผู้ให้ที่ปิดทองหลังพระโดยไม่เคย 
หวังสิ่งตอบแทน แบบอย่างของผู ้งามด้วยธรรมเจริญด้วยธรรมตาม 
รอยพระบรมศาสดาอย่างแท้จรงิแล้ว ขอให้ความสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่ในวนันี้
ขอให้น�้าตาที่ท่วมผืนแผ่นดินไทยวันนี้ อย่าเป็นเพียงสายลมพัดผ่าน 
ขอให้เราทุกคนจงตั้งสติพิจารณา เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อเร่ง 
สร้างสรรค์คณุค่าแห่งคณุงามความด ีคดิถงึตวัเองให้น้อยลง นกึถงึคนอืน่ 
ให้มากขึ้น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จงหันหน้ามายิ้มให้กัน รักกันอย่าง 
ไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่พ่อรักเรา สร้างก�าลังใจในกุศล พยายามเอาชนะ 
กิเลส เอาชนะใจตัวเอง อยู่อย่างพอเพียง มองทุกคนในแง่ดี ให้โอกาส 
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ทุกคนได้มีส่วนในการพัฒนาชีวิต พัฒนาความดี เหมือนที่พ่อท�าไว้ให้ 
เราดู 

ยามใดที่เหนื่อย หรือท้อ หรือคิดไม่ดี จงคิดถึงพ่อให้มากๆ ที่พ่อ 
แสนจะอดทน ไม่เคยบ่น ไม่เคยว่าใคร มีแต่เสียสละเพื่อพวกเราด้วย 
พระเมตตาเปี่ยมล้นพระทัย เราท�าความดีแค่เล็กๆ น้อยๆ นี้ จะท้อ 
จะถอยได้อย่างไร พ่อท�าความดียิ่งใหญ่มากล้นแผ่นดินแผ่นฟ้า ภาพ 
พระเสโทหลั่งไหลเต็มพระพักตร์ติดอยู่ในความรู้สึกว่าลูกๆ  เป็นที่รัก 
ของพ่อมากเพียงไร ๗๐ ปีที่ยาวนาน พ่อไม่เคยยอมแพ้เลยที่จะท�า 
ความดีให้ผู้อื่นได้มีชีวิตอยู่สุขสบาย ขอให้ลูกพ่อทุกคนจงภูมิใจ และ
ตอบแทนความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อด้วยการสืบทอดพระราชปณิธาน 
สืบสานพระราชจริยาวัตร แม้เพียงหนึ่งแรงน้อยนิดที่เราทุกคนตั้งใจ 
เรามาร่วมใจกันเดินตามรอยพ่อ สังคมไทยจะงดงามด้วยร่มพระบารมี 
แห่งพระบรมโพธสิมภารของพระบรมราชจกัรวีงศ์ไปอกีตราบนานแสนนาน

เรารู ้สึกประทับใจและภาคภูมิใจกับค�ากล่าวของ นางเซเมธา 
พาวเวลล์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐฯ ประจ�าสหประชาติ ที่กล่าว 
สดดุเีฉลมิพระเกยีรตใินหลวง ร.๙ ในการจดัประชมุสดดุ ีทีส่หประชาชาติ 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเธอกล่าวว่า

“คนไทยโชคดีที่มีพระองค์อยู่ในครอบครัว
และเป็นความโชคดีของพวกเรา
ที่ได้เรียนรู้และด�าเนินตามแนวทาง
ที่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้
ทรงเลือกที่จะด�าเนินชีวิตของพระองค์”

นี่คือบทพิสูจน์ชัดเจนตามสัจธรรมที่ว่า ชีพอาจล่วงลับดับสูญ แต่ 
สิ่งที่อยู่ยั่งยืนนาน คือคุณงามความดีที่เราท�าไว้นั่นเอง
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ธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

ก�ำหนดกำร
๐๕.๐๐  น.  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๐๐  น.  พิธีเปิดงานโดย  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐  น.  พระอำจำรย์มหำประนอม ธัมมำลังกำโร 
  วัดจากแดง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  แสดงธรรมเรื่อง  “อริยสัจ ๔”
๐๙.๓๐  น.  พระอาจารย์น�าเจริญสติ  ๒๐  นาที  ถวายสังฆทาน
๑๐.๐๐  น.  อำจำรย์สุภีรย์ ทุมทอง  บรรยายธรรมเรื่อง  “วิถีแห่งความสุข”
๑๑.๐๐  น.  ท่านอาจารย์น�าเจริญสติ  ๑๐  นาที
๑๑.๑๕  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐  น.  อำจำรย์ ดร.สนอง  วรอุไร 
  บรรยายธรรม  เรื่อง  “ไขความลับ  เปลี่ยนชีวิต”
๑๓.๕๐  น.  ท่านอาจารย์น�าเจริญสติ  ๑๐  นาที 
๑๔.๑๐  น.  พระอำจำรย์ครรชิต อกิญจโน  วัดวีรวงศาราม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
  แสดงธรรม  เรื่อง  “ฝึกสติออกจากทุกข์”
๑๕.๒๐  น.  พระอาจารย์น�าเจริญสติ  ๑๐  นาที
๑๕.๓๐  น.  ถวายสังฆทาน  และปิดงาน

ถ่ายทอดสด ผ่านทาง kanlayanatam TV
ทางลิงค์ http://www.kanlayanatam.com/ktv1.htm
ใน .. เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม ..
และถ่ายทอดสดผ่าน youtube และ Fanpage Kanlayanatam

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บพิตรพิมุข มหาเมฆ
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๑.  ไม่มีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์ ท่านใดมาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ 
  ก่อน และไม่อนญุาตให้ลงทะเบยีนแทนกนั โดยงานครัง้นีส้ามารถรองรบัผูฟั้ง 
  ธรรมได้ประมาณ ๒,๒๐๐ ท่าน โดยมีที่นั่งฟังธรรม ๒ จุดคือ 
    บนหอประชุม  ๑,๗๐๐  ที่นั่ง
    โถงใต้หอประชุมและโดยรอบ    ๕๐๐  ที่นั่ง
๒.  ท่านสามารถมาขอรบัเลขทีน่ัง่ได้ทีเ่ต๊นท์ลงทะเบยีน ในสนามฟตุบอลด้านหน้า
  ท่านทีป่ระสงค์จะนัง่ด้านล่าง สามารถแจ้งความประสงค์กบัเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีน 
  ได้ ท่านที่ต้องการนั่งติดกัน จะต้องมาลงทะเบียนรับเลขที่นั่งพร้อมกัน และ 
  ท่านต้องเก็บบัตรที่นั่งไว้จนเลิกงาน เพื่อใช้ในการรับธรรมบรรณาการก่อน 
  กลับบ้าน
๓.  ขอควำมร่วมมือให้ทุกท่ำนเข้ำประจ�ำที่นั่ง ก่อนที่การบรรยายธรรมในแต่ละ 
  รอบจะเริ่ม เพื่อไม่เป็นการรบกวนการฟังธรรมของท่านอื่น ดังนี้
    • ในรอบเช้าขอให้เข้าประจ�าที่นั่งก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อรับฟังค�า 
      ชีแ้จงการจดังานก่อนพธิเีปิด และ ในรอบบ่าย ขอให้เข้าประจ�าทีน่ัง่ 
      ก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น.
๔.  ขอเชิญชวนทุกท่ำนเตรียมภำชนะและกระบอกน�้ำส่วนตัวมำจำกบ้ำน เพื่อ 
  ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน โดยในงานจะมีจุดเติมน�้าสะอาดและ 
  จุดล้างภาชนะไว้บริการ (แต่งดน�าอาหารและน�้าดื่มขึ้นห้องประชุมชั้นบน)
๕.  โรงทำนจะเปิด-ปิดเป็นเวลำ โดยในรอบเช้า เปิดตัง้แต่ ๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. 
  และรอบกลางวันจะเปิดเวลา ๑๑.๒๐ - ๑๓.๐๐ น. เพื่อความเป็นระเบียบ 
  และไม่รบกวนการฟังธรรม - ปฏิบัติธรรม
๖.  ขอควำมร่วมมือทุกท่ำนแยกขยะลงถัง ซึ่งจะจัดแยกเป็นถังขยะแห้ง และ 
  ถังขยะใส่เศษอาหาร
๗.  ทมีพยำบำลจำกโรงพยำบำลสมทุรปรำกำร มาเปิดให้บรกิารตรวจสขุภาพฟรี 
  ในงานในบริเวณโถงชั้นล่าง ขออนุโมทนาทุกท่าน
๘.  เปิดรับสมัครสมำชิกเฉพำะในงำนแสดงธรรมเท่ำนั้น กรุณำเตรียมบัตร 
  ประชำชนหรือส�ำเนำมำด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จาก 
  www.kanlayanatam.com และ Facebook : Kanlayanatam แต่ท่านทีเ่ป็น 
  สมาชกิอยูแ่ล้วสามารถมาแจ้งเรือ่งร้องเรียนหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ และ 
  รับสมัครจิตอาสาธรรมบริกร รวมทั้งเปิดจองวีดิทัศน์ในงานแสดงธรรมที่จุดนี้ 
  ในบริเวณเต็นท์อ�านวยการ

ค� ำ แ น ะ น� ำ ผู ้ เ ข้ ำ ฟั ง ธ ร ร ม
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๙.  รณรงค์เดินทำงโดยขนส่งมวลชน รถประจ�าทางและรถแท็กซี่ เพื่อช่วยกัน 
  แก้ปัญหาที่จอดรถและช่วยกันประหยัดพลังงาน
๑๐.  ท่ำนที่ขับรถมำเอง ขอความกรุณาไปจอดตามสถานที่ที่ก�าหนดไว้ ในฝั่ง 
  เทคนิคกรุงเทพ
๑๑.  งดรับบริจำคหนังสือและซีดีธรรมะและงดรับสิ่งของช่วยวัดพระบำทน�้ำพุ
  ไม่อนุญำตให้น�ำเอกสำรหรือสื่อธรรมะใดๆ มำแจกในบริเวณงำน 
๑๒.  ข้อแนะน�ำในกำรท�ำบุญในงำน
  ๑๒.๑ ท�ำบญุด้วยกำรถวำยปัจจยัครบูำอำจำรย์องค์บรรยำย และร่วมบรจิาคให้ 
    แก่มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์, มลูนธิสิปุฏปัินโน, 
    ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.จุฬาฯ และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ช่วยเด็กด้อย- 
    โอกาสและเด็กเร่ร่อน) โดยมีกล่องรับบริจาคในจุดรับบริจาคในงาน
  ๑๒.๒ ถวำยสงัฆทำนแก่พระสปุฏปัินโน ทีม่าเป็นองค์บรรยายธรรม (ทัง้นีเ้พือ่ 
    อ�านวยความสะดวก ท่านสามารถซือ้ของทีจ่ะถวายได้จากร้านสงัฆทาน 
    ของชมรมในบริเวณงาน)
  ๑๒.๓ ซือ้ต้นไม้จำกร้ำนต้นไม้บญุทีม่ำขำยในงำน รายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่าย 
    น�ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
  ๑๒.๔ เลือกซื้อสินค้ำหลำกหลำยในร้ำนสังฆทำน รายได้ทั้งหมดสนับสนุน 
    กิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของชมรมกัลยาณธรรม     
  ๑๒.๕ ซือ้หนงัสอื ซดี ีดวีดี ีเพือ่น�ำไปบรจิำค หรอื มอบเป็นของขวญัของฝำก 
    ทำงปัญญำ รายได้จะเป็นทนุสนบัสนนุการเผยแผ่ธรรมของชมรมต่อไป
๑๓.  กรณีที่ท่ำนจะกลับก่อนงำนเลิก โปรดคืนบัตรที่นั่งที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์ 
๑๔.  กรณีที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือ มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ 
  จากธรรมบริกร
๑๕.  ขอเชญิชวนทกุท่ำนร่วมฟังธรรมและปฏบิตัธิรรม สร้างความด ีฝึกฝนพฒันา 
  จิตใจ ด้วยการเจริญสติ และเจริญเมตตาต่อผู้ที่มาร่วมฟังธรรม เนื่องจากมี 
  ผู้มาฟังธรรมจ�านวนมาก จงถือว่าเรามาฝึกใจให้ลดละ โลภ โกรธ หลง ยิ้ม 
  ให้กัน อภัยให้กัน 

  ขออนุโมทนาทุกท่าน

ใ น ง ำ น แ ส ด ง ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  ๓ ๔
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•  รถโดยสารประจ�าทางสาย ๒๒, ๖๒, ๘๙ ลงหน้าเทคนิคกรุงเทพ 
  แล้วเดินไปสามแยกไฟแดง
•  รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ ปอ. ๒๒, ๖๒, ๖๗, ๙๘
• หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อรถโดยสาร,  
  สามล้อ, รถแท๊กซี่ หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นสถานีลุมพินี ประตู ๒  
  แล้วต่อรถโดยสารสองแถวสีแดง สายวิทยุ-สวนพลู-เทคนิค, สามล้อ, รถแท๊กซี่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
บพิตรพิมุข มหำเมฆ

แผนที่



ครั้งที่๓๔ธรรม
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติ

เ ป็ น ธ ร ร ม ท า น

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

ก�ำหนดกำร
๐๕.๐๐  น.  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนและบริการอาหารเช้า
๐๘.๐๐  น.  พิธีเปิดงานโดย  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์
๐๘.๒๐  น.  พระอำจำรย์มหำประนอม ธัมมำลังกำโร 
  วัดจากแดง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  แสดงธรรมเรื่อง  “อริยสัจ ๔”
๐๙.๓๐  น.  พระอาจารย์น�าเจริญสติ  ๒๐  นาที  ถวายสังฆทาน
๑๐.๐๐  น.  อำจำรย์สุภีรย์ ทุมทอง  บรรยายธรรมเรื่อง  “วิถีแห่งความสุข”
๑๑.๐๐  น.  ท่านอาจารย์น�าเจริญสติ  ๑๐  นาที
๑๑.๑๕  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐  น.  อำจำรย์ ดร.สนอง  วรอุไร 
  บรรยายธรรม  เรื่อง  “ไขความลับ  เปลี่ยนชีวิต”
๑๓.๕๐  น.  ท่านอาจารย์น�าเจริญสติ  ๑๐  นาที 
๑๔.๑๐  น.  พระอำจำรย์ครรชิต อกิญจโน  วัดวีรวงศาราม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
  แสดงธรรม  เรื่อง  “ฝึกสติออกจากทุกข์”
๑๕.๒๐  น.  พระอาจารย์น�าเจริญสติ  ๑๐  นาที
๑๕.๓๐  น.  ถวายสังฆทาน  และปิดงาน

ถ่ายทอดสด ผ่านทาง kanlayanatam TV
ทางลิงค์ http://www.kanlayanatam.com/ktv1.htm
ใน .. เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม ..
และถ่ายทอดสดผ่าน youtube และ Fanpage Kanlayanatam

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บพิตรพิมุข มหาเมฆ


