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คํ า ป ร า ร ภ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช  เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชา 
ชาติไทย  เพราะทรงเป็นสดมภ์หลักของแผ่นดิน  และทรง 
เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพสกนิกรในชาติมาช้านาน  แต่ 
แม้พระองค์เสดจ็สูส่วรรคาลยัไปแล้ว น�้าพระทยัและคุณงาม 
ความดีของพระองค์ก็ยังประทับแน่นในใจของพสกนิกร 
ทั้งหลาย  เมื่อใดที่เราระลึกถึงน�้าพระทัยและคุณงามความดี 
ของพระองค์  ก็ขอให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�าความดี 
และบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ประเทศชาตด้ิวยความวริยิะอตุสาหะ 
แม้มีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม  ให้สมกับเป็นพสกนิกร
ที่ดีของพระองค์

หนังสือเล่มเล็กนี้  มีที่มาจากการแสดงธรรมของ 
ข้าพเจ้า ในวาระครบสองปีแห่งการเสดจ็สวรรคตของพระองค์ 
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เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ วดัป่าสคุะโต ต่อมาคณุหมอ 
อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ์  แห่งชมรมกัลยาณธรรม  เห็นว่าค�า 
บรรยายดังกล่าวมีประโยชน์  น่าเผยแพร่แก่สาธารณชน 
วงกว้าง  จึงขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือ  โดยเปลี่ยนชื่อ 
ค�าบรรยายจาก “คณุค่าและความหมายของวนัสวรรคต”  เป็น 
“สืบสานพระราชปณิธาน”  เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาส 
ขึ้นปีใหม่  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต  และขออนุโมทนาในกุศล
จริยาดังกล่าว 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู ้อ่านเกิด 
แรงบันดาลใจในการสืบสานพระราชปณิธาน  เพื่อเป็นพลัง
อันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและน�ามาซึ่งประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม  ดังที่ทรงบ�าเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างตลอด 
พระชนม์ชีพของพระองค์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑



คํ า นํ า 
ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

สองปีเศษผ่านไปกบัวนัมหาวปิโยคแห่งแผ่นดนิสยามประเทศและ 
ปวงชนชาวไทย  เมือ่วนัแห่งการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้มาถงึ ในวนัที ่๑๓ ตลุาคม 
๒๕๕๙  เป็นความจริงที่กระแทกบีบคั้นทุกดวงใจของเรา  ให้รู้สึก 
เหมือนแผ่นดินแผ่นฟ้าจะถล่ม  ทุกจิตวิญญาณถูกกระชากให้ 
สูญสลายไปอย่างทารุณโหดร้าย  เสียงระงมร�่าไห้และสายธาร 
แห่งน�้าตาท่วมท้นผืนแผ่นดินไทย  สื่อถึงความเทอดทูนอาลัย 
ในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระผู้เป็นดุจมิ่งขวัญแห่งชีวิตของ 
ลูกหลานไทยทุกคน

ผู้ที่มีสติ  ต่างช่วยปลุกปลอบก�าลังใจของพวกเรา ฉุดมือ 
กันให้ลุกขึ้นมาท�าความดี  เพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระมหาราชา พ่อหลวงรัชกาลที่  ๙  เราต่างให้ก�าลังใจกันว่า 
ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่  และสรรพสิ่งจะต้องแปรเปลี่ยน 
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แตกสลายไปตามธรรมชาตอิย่างไร พระนวมนิทรมหาราชา จะยงั 
ทรงสถติย์อยูคู่ผ่นืแผ่นดนิไทย และในใจของปวงพสกนกิร ตลอดไป 
สมพระนาม  “ภูมิพล”  ของพระองค์  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
และพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบ�าเพ็ญไว้ต่อเนื่องยาวนาน ตลอด 
กว่า ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ แม้พระวรกาย และพระสรุเสยีง 
ตลอดจนพระเสโท จกัไม่อาจเหน็ประจกัษ์ได้ด้วยสายตาอกีต่อไป 
แล้ว แต่พวกเรามัน่ใจว่า พระองค์ยงัทรงทอดสายพระเนตรและ 
รอยแย้มพระโอษฐ์ที่เปี่ยมพระเมตตาลงมาจากบนฟากฟ้า ด้วย 
ความห่วงใยลูกๆ  ไทยทุกคน สิ่งนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

พวกเราต่างเทอดทนูในความจงรกัภกัด ีและความตระหนกัรู้ 
กตญัญ ู เหน็คณุค่าในความเสยีสละเหนือ่ยยากตรากตร�า ทีท่รง 
บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์น้อมเป็นสัญญาใจที่จะ 
ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของพระมหาราชาผู้ทรงธรรม 
ทุกความดีที่เราท�าได้  ด้วยกายกรรม  วจีกรรม มโนกรรม ทุก 
หยาดเหงื่อแรงกายแรงใจที่เราจะสละอุทิศตราบจนถึงลมหายใจ 
สดุท้าย  เพือ่การพฒันาตนเอง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ในสงัคม จาก 
คนใกล้  ไปถึงคนไกล  โดยมีแบบอย่างแห่งพระราชาผู ้ทรง 
ทศพธิราชธรรม  เป็นแบบอย่าง และพวกเราทกุคนจะน้อมถวาย 
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ทกุความดแีละบญุกศุล  เพือ่บชูาพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ 
ด้วยเศียรเกล้า

สองปีเศษแห่งการเสด็จสวรรคตผ่านไป พวกเรามาลอง 
ทบทวนสัญญาในใจ ที่เราให้สัญญากับฟ้า  ว่าเราจะท�าความดี 
เราจะปรบัปรงุ  เปลีย่นแปลง และพฒันา ทัง้ภายในและภายนอก 
ในมิติต่างๆ  เราได้ท�าตามสัญญาบ้างหรือเปล่า  หรือว่า  เรามี 
เรื่องอื่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจกว่า จึงลืมสัญญานั้นไปแล้ว

ในวันแห่งการร�าลึกถึงเหตุการณ์มหาวิปโยค วันแห่งการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผืนแผ่นดินไทย  เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ครบวาระ ๒ ปี  แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ท่านพระอาจารย์ 
ไพศาล  วิสาโล  ได้แสดงธรรมในวาระส�าคัญนี้  เพื่ออธิบาย 
ขยายความ คุณค่าและความหมายแห่งการเสด็จสวรรคตของ 
พ่อหลวงรัชกาลที่  ๙ อย่างน่าประทับใจยิ่ง ทั้งเป็นประดุจเสียง 
แทนจากฟ้า  เพือ่ทวงถามถงึใจทกุดวง ทีไ่ด้ถวายความจงรกัภกัดี 
และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่าง 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม  ว่าทุกถ้อยค�า  ทุกสัจจวาจา  แห่งการ 
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อธิษฐานจิต  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงในดวงใจ 
นั้น มีใครได้ท�าตามนั้นจริงจังบ้าง  และทุกวันนี้  ยังท�าตามที่ได้ 
ถวายสัตย์ไว้กับพระองค์ท่านหรือเปล่า

ท่านพระอาจารย์ใช้ภาษาง่ายๆ  มีตัวอย่างชัดเจน  เป็น 
ขัน้ตอน ชีใ้ห้เหน็ถงึสจัธรรมแห่งความพลดัพรากทีเ่ราทกุคนต้อง 
ประสบ  ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการ  ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณบุญบารมีเหนือฟ้าเหนือแผ่นดิน หรือท่าน 
จะเป็นศนูย์รวมดวงใจไทยทัง้ชาต ิหรอื  เราจะรกัท่านมากแค่ไหน 
คนนั้นจะเป็นคนดีมากแค่ไหน รวมถึงตัวเราเองด้วย สักวันหนึ่ง 
ความตายจะมาพรากทกุสิง่ไป โดยไม่มใีครต่อรองได้ เรามมีรณสติ 
เตือนใจไว้บ้างหรือเปล่า

เราต่างเคยได้ยินกันมามากแล้วว่า พระมหากษัตริย์ไทย 
ทุกพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงมีทศพิธราชธรรม 
เป็นหลกัในการปกครอง ยิง่กว่านัน้  พ่อหลวง รชักาลที ่ ๙ ทรง 
ตรากตร�าพระวรกาย  เสยีสละความสขุสบายส่วนพระองค์ตลอด 
พระชนมชีพ  เพื่อทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยทรงต้องการ 
เห็นความผาสุก  ความสะดวกสบายของปวงพสกนิกรชาวไทย 
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จนพูดได้ว่า  ไม่มีทุกตารางเมตรใดในผืนแผ่นดิน แผ่นน�้า  และ 
แผ่นฟ้าของอาณาเขตประเทศไทยนี้  ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไป 
โปรด ไปช่วยเหลอื ไปดแูล พสกนกิรทีร่กัของพระองค์ ทรงเป็น 
แบบอย่างของพระมหาราชาที่ทรงบ�าเพ็ญทศพิธราชธรรมอย่าง 
อุกฤษฏ์ยิ่ง

แต่เราคงไม่เคยได้ยินว่า พวกเราเองก็สามารถน�าทศพิธ- 
ราชธรรมมาปฏิบัติได้เช่นกัน แม้เป็นเพียงประชาชนคนธรรมดา 
เพราะเราต่างก็มีจิตตนคร ที่ต้องปกครองและดูแล  ให้มั่นคง 
งอกงาม  เจริญด้วยธรรมเช่นกัน การที่ท่านพระอาจารย์เมตตา 
น�าหลกัธรรมแห่งทศพธิราชธรรมมาอธบิายขยายให้เป็นรปูธรรม 
ที่เราสามารถจับต้องได้นั้น ท�าให้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของลูกหลานไทยที่ตั้งใจสืบสานพระราชปณิธาน  มีความ 
เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้  ไม่สบัสน งนุงงต่อไปว่า จะ 
ท�าอะไร อย่างไร ได้มากน้อยแค่ไหน ที่จะถูกต้องตามแนวธรรม 
และพระราชปณิธานของพระองค์

นอกจากนี้  ท่านพระอาจารย์ยังเมตตาอธิบายถึงแง่มุม 
ต่างๆ  ในการท�าความดี  ให้เราได้ฉุกคิด ถึงความรู้สึกแบ่งแยก 
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และจติทีเ่ลอืกท�าต่างๆ นานา ท�าให้ความดขีองเราไม่เป็นความดี 
ที่บริสุทธิ์  และไม่ส�าเร็จประโยชน์จริง  ทั้งในการขัดเกลากิเลส 
ภายใน  และไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมอย่างแท้จริง 
เพราะเราติดกับดักของอัตตา ความยึดมั่นส�าคัญตน รวมไปถึง 
มานะ การเปรยีบเทยีบคณุค่าระหว่างบคุคลและผูร้บัผล ทีท่�าให้ 
เราเลือกกระท�าต่อเขาตามมาตรฐานในใจเราที่ตั้งค่าผิดๆ  ไว้ 
สุดท้ายคือ ทิฏฐิผิดๆ ที่ฝังใจ  ไม่มีโยนิโสมนสิการในการก้าวไป 
ในบุญกุศลที่พระพุทองค์ตรัสสอน ท�าให้พลาดจากการสืบสาน 
พระราชปณิธานไปอย่างน่าเสียดาย

เนื่องในวาระแห่งวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพ่อหลวง 
ร. ๙ ครบ ๒ ปีนี ้และต่อเนือ่งถงึวาระแห่งการสิน้ศกัราช ๒๕๖๑ 
เข้าสู่ศักราช ๒๕๖๒  ในไม่กี่วันที่จะถึงนี้  ชมรมกัลยาณธรรม 
จึงขอมอบธรรมบรรณาการที่สูงส่งในคุณค่าแห่งธรรม ทั้งเป็น 
การท�าความเข้าใจ คณุค่าและความหมายทีช่ดัเจนของการเสดจ็ 
สวรรคต  และการทบทวนความทรงจ�า  ในสัญญาใจแห่งการ 
สืบสานพระราชปณิธาน ที่เราทุกคนตั้งมโนปณิธานน้อมถวาย 
บูชาพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 
จากพระธรรมเทศนาที่คมคายด้วยเนื้อหาธรรม น่าประทับใจ 
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และสะดุดความคิดของเราทุกคน  ให้ตอบค�าถามที่ส�าคัญกับ 
ใจตนเอง และเตรียมตัว  เตรียมใจในมรณสติธรรม

หนังสือเล่มน้อยนี้  เป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าส�าหรับรับ 
ศกัราชใหม่ของลกูหลานไทย ทีต่ัง้ใจสร้างสิง่ดงีามรอรบัศกัราชใหม่ 
อย่างสดใส  เปี่ยมพลังใจ  ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของ 
พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย  ว่าเราจะท�าอะไร ต่อไป อย่างไร 
ที่เรียกว่า  เราได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอย่าง 
จริงจัง และไม่ผิดทิศทาง

ขอขอบคุณศิลปิน  “โลลุทายี” ที่กรุณาวาดภาพลายเส้น 
สีน�้า  ประกอบธรรมะที่งดงามยิ่ง  ให้มีความแจ่มชัด  ในเนื้อหา 
และบรรยากาศ  ที่จะชวนให้เราทุกคนรู้สึกถึงพลังแห่งความ 
จงรักภักดี  และการสืบต่อทางแห่งความดีตามพระราชปณิธาน 
ทางแห่งความเจริญก้าวหน้า  ผาสุก  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่พระองค์ท่านทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจตลอดพระชนมชีพ 
ของพระองค์ พระบารมียังคงแผ่ไพศาลถึงทุกวันนี้และตลอดไป

กราบนอบน้อมในเมตตาของท่านพระอาจารย์ไพศาล 
วิสาโล ที่เมตตาอนุญาตให้น�าเสียงธรรมบรรยายดังกล่าวนี้มา 
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จัดพิมพ์เป็นหนังสือ  ทั้งตรวจทานปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
ขอขอบคุณทีมงานจิตอาสาทุกท่าน ทั้งที่ช่วยถอดเทป ช่วยอ่าน 
ช่วยจดัรปูเล่ม  ด้วยความตระหนกัในคณุค่าของความรูร้กัสามคัคี 
ตามค�าพ่อสอน  ในที่สุด  แผนที่ธรรมที่ส�าคัญในการสืบสาน 
พระราชปณิธานและการบ�าเพ็ญคุณงามความดี  ก็ส�าเร็จเป็น 
รูปเล่มงดงาม  เพื่อเป็นสื่อแทนทุกดวงใจที่ถวายความจงรักภักดี 
และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  และเป็น 
ของขวัญจากใจ ถึงสาธุชนทุกท่าน อย่างมิอาจประเมินคุณค่า

สิ่งที่น่าปลาบปลื้มใจและเป็นก�าลังใจให้ทีมงานจิตอาสา 
ของชมรมกัลยาณธรรมอย่างไม่คาดฝัน  คือ  เมื่อชมรมฯ  ได้ 
แจ้งด�าริที่จะจัดพิมพ์ธรรมทานเล่มนี้เพื่อน้อมส�านึกในพระมหา- 
กรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่  ๙  กับส�านักพิมพ์คุณภาพที่ 
เราเลอืกสรรแล้ว ปรากฏว่า บรษิทัส�านกัพมิพ์สภุา จ�ากดั  โดย 
คุณภาสกร และคุณสุนทรียา  วงษ์ชนะชัย  แจ้งกลับมาว่า  ขอ 
โอกาสมส่ีวนร่วมในมหากศุลครัง้นีโ้ดยไม่คดิราคาเลยสกับาทเดยีว 
เพือ่ร่วมใจกนัท�าความดถีวายพ่อแห่งแผ่นดนิ  เพือ่ช่วยกนัแผ่ขยาย 
ธรรมแห่งการสืบสานพระราชปณิธานให้กว้างไกล ทั้งยังได้ร่วม 
สมทบการพิมพ์  เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาแด่ท่านพระอาจารย์ 
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ไพศาล วิสาโล อีกสองพันเล่มด้วย ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเกรงใจทาง 
ส�านักพิมพ์มาก  เพราะจ�านวนพิมพ์ครั้งนี้ก็มิใช่น้อย  แต่ก็ต้อง 
ยอมจ�านนในกุศลเจตนาอันมั่นคงของท่านผู้ใจบุญทั้งสอง อย่าง 
มิอาจเอ่ยถ้อยค�าใดได้  ขอบุญกุศลมหาทานครั้งนี้  จงเป็นปัจจัย 
แห่งความเจรญิรุง่เรอืง มัน่คง แก่ส�านกัพมิพ์สภุาฯ และผูใ้จบญุ 
ทั้งสองท่าน  ได้รู้แจ้งในธรรมโดยเร็วพลัน

ในนามชมรมกัลยาณธรรม  ขอกราบอนุโมทนา  ทุกๆ 
สายธารแห่งความด ี เพือ่หลอมรวมดวงใจสบืสานพระราชปณธิาน 
แด่พ่อหลวง รชักาลที ่ ๙ และหวงัว่า ทกุท่านจะได้รบัประโยชน์ 
จากธรรมอนัเป็นของขวญัแห่งพลงัใจ  ในวาระแห่งการรบัศกัราช 
ใหม่ ๒๕๖๒ นี้  ทั่วกัน

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
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เมื่อใดที่เราระลึกถึงน�้าพระทัย
และคุณงามความดีของพระองค์

ก็ขอให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการท�าความดี 

และบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือประเทศชาติ
ด้วยความวริยิะอตุสาหะ 

แม้มีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม
ให้สมกับเป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์



ขอให้เราใช้วันส�าคัญอย่างวันนี้
ให้เป็นประโยชน์ 
ในการกระตุ้นเตือน
ให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิต 
ขณะเดียวกันก็เตือนให้เราตระหนัก
ถึงปณิธานที่เราพึงมี 
ในฐานะที่เป็นพสกนิกร
ของในหลวงที่เราเคารพ
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วันนี้  ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ย้อนหลังไป

เมื่อสองปีก่อน  เราคงจ�าความรู้สึกของเราได้ 

เมือ่ได้ทราบข่าวการเสดจ็สวรรคตของในหลวง

รัชกาลที่  ๙  ความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไร 

เชื่อว่าหลายคนจ�าได้  และความรู้สึกนั้นอาจ 

ยงัตกค้างอยูจ่นถงึวนันี ้ แต่นอกจากความรูส้กึ 

เมื่อสองปีก่อนแล้ว  เราจ�าได้ไหมว่าเราได้ 

ตั้งปณิธานอะไรไว้บ้าง  เมื่อเราได้ทราบถึง 
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พระราชกรณยีกจิต่างๆ ของในหลวงรชักาลที ่ ๙ 

หลายคนตั้งปณิธานไว้หลายประการ  เพราะเกิด 

ความซาบซึ้งประทับใจในพระองค์  และยิ่งเมื่อ 

ทราบถงึการเสดจ็สวรรคตของพระองค์ หลายคน 

ก็บอกกับตัวเองว่าจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้  เพื่อ 

เจริญรอยตาม หรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน 

ของพระองค์ 

เรายังจ�าได้ไหมว่า ตั้งปณิธานอะไร
หรือว่าลืมไปแล้ว 

เชือ่ว่าหลายคนไม่เพยีงฟังข่าวเมือ่ ๒  ปีก่อน 

ด้วยความเศร้าสลด  แต่ว่ายังมีความมุ่งมั่นที่จะ 
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ท�าความดีบางอย่าง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระองค์  และคงไม่ใช่เป็นความดีชั่วครั้งชั่วคราว  แต่ 

เป็นความดีที่จะท�าไปตลอด ตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

ให้สมกับที่ได้เกิดและอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 

ของพระองค์มาเป็นเวลานาน 

แต่บางคนอาจจะลืมไปแล้ว
ว่าได้ตั้งปณิธานอะไรไว้
 หรือว่าตั้งปณิธานไว้ 

แต่ไม่ได้ท�าอย่างที่ตั้งเอาไว้ 

บางคนอาจจะตัง้ปณธิานว่าจะรูร้กัสามคัค ี เพราะว่า 

เป็นสิง่ทีใ่นหลวงรชักาลที ่๙ ทรงย�า้อยูบ่่อยๆ รูร้กัสามคัคี 
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มาถึงวันนี้ยังรู้รักสามัคคีกับผู้คนทั้งหลายอยู่หรือเปล่า 

อย่าว่าแต่คนที่อยู่ไกลเลย คนใกล้ที่บ้านติดกัน ท�างาน 

ด้วยกนั หรอืแม้แต่คนในบ้านเดยีวกนั  เรายงัรูร้กัสามคัคี 

ไหม ? หรือว่าไม่รู้รักสามัคคีแล้ว  เพียงเพราะว่าเขาคิด 

ไม่เหมือนเรา  เขาคิดต่างจากเรา  ไม่ใช่แค่คิดต่างทาง 

การเมอืง บางทแีค่คดิต่างกนัในเรือ่งธรรมะ เรือ่งแนวทาง 

การปฏบิตั ิหรอือยูค่นละส�านกั กไ็ม่รกัไม่สามคัคกีนัแล้ว 

บางคนไม่รักไม่สามัคคี  เพียงเพราะว่าเขากินข้าวแล้ว 

ไม่ล้างจาน ปล่อยให้เราล้างจานคนเดยีว แค่นีก้ม็ากพอ 

ที่จะโกรธหรือเกลียดเขา หรือถ้าเป็นคนวัด ก็ไม่รักไม่ 

สามคัค ี เพราะว่าสวดมนต์ไม่พร้อมกนั คนข้างๆ สวดดงั 

หรอืว่าสวดเสยีงสงู บางทไีม่รกัไม่สามคัคกีบัคนข้างห้อง 

เพราะเขาพูดเสียงดังน่าร�าคาญ 
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ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าท่าแล้ว 
เพราะว่าถ้าแค่นี้ยังรู้รักสามัคคีกันไม่ได้ 

แล้วจะไปสมัครสมานสามัคคี
หรือสร้างความกลมเกลียวกับคนอื่น

ที่ไม่รู้จักได้อย่างไร 

บางคนอาจตั้งปณิธานว่าจะอุทิศตนหรือ 

เสียสละเพื่อประเทศชาติ  หรือเพื่อส่วนรวม 

เพราะรูส้กึซาบซึง้ประทบัใจเมือ่ได้เหน็ในหลวง 

รัชกาลที่  ๙  ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

ต่างๆ อย่างไม่เหน็แก่ความเหนือ่ยยาก เสดจ็ไป 

ตามถิ่นทุรกันดาร ขึ้นเขา ลงห้วย ตากแดด 

ตากฝน ทีไ่หนไม่มถีนนกท็รงเดนิ ไม่เว้นแม้แต่ 
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หมู่บ้านชาวเขา ทรงประทับแรมในถิ่นที่ล�าบาก ตั้งแต่ 

เด็กจนโตก็เห็นพระองค์ทรงท�าเช่นนี้ต่อเนื่องหลายสิบปี 

ค่อนพระชนม์ชีพก็ว่าได้  หลายคนเห็นคลิปวีดีโอ  เห็น 

รายงานข่าวการอทุศิพระองค์เพือ่พสกนกิร กน็�้าตาคลอ 

ซาบซึง้ ตรงึใจ จงึตัง้ปณธิานว่า ฉนัจะเสยีสละ ไม่เหน็ 

แก่ความเหนือ่ยยาก จะท�าเพือ่ส่วนรวม เพือ่ประเทศชาติ

ใครที่ตั้งปณิธานเช่นนี้ 
วันนี้ควรถามตัวเองว่า ลืมแล้วหรือยัง 

หรือท�าได้บ้างหรือเปล่า
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พดูถงึความเหนือ่ยยากของพวกเรา  ถ้าเหนือ่ยยาก 

เพือ่พระองค์ อาตมาไม่สงสยัเท่าไร เพราะได้เหน็ประจกัษ์ 

แก่สายตาเมือ่ปีทีแ่ล้วว่า ผูค้นทัง้ประเทศยอมเหนือ่ยยาก 

ล�าบาก ไม่ว่าบรเิวณท้องสนามหลวง รวมทัง้พืน้ทีโ่ดยรอบ 

เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ไหนจะต้องทนแดด ทนฝน 

โดยไม่ได้อาบน�า้  ไม่ใช่แค่วนัเดยีว หลายคนท�าตดิต่อกนั 

ถึงสามวัน  เจอทั้งร้อน ทั้งหนาว นอกจากความหิวแล้ว 

ยงัต้องทนกบัความปวด ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ กต้็อง 

อดกลั้น  เพราะว่าห้องสุขามีน้อยมาก  เวลานอนก็ต้อง 

นอนบนพื้นซีเมนต์  ไหนจะเจอยุง  ไหนจะโดนน�้าค้าง 

ผู้คนนับแสน และถ้ารวมถึงจุดต่างๆ ทั่วประเทศก็คง 

นับล้าน  พร้อมที่จะเหนื่อยยากล�าบากเพื่อพระองค์ 

เรื่องนี้อาตมาไม่สงสัยเลยในความเสียสละของพวกเรา 
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อย่างไรกต็าม อาตมาไม่แน่ใจว่า พวกเราจะพร้อม 

สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์หรือเปล่า 

โดยเฉพาะในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ 

ที่ทุกข์ยาก

เรื่องการเสียสละหรือพร้อมจะเหนื่อยยาก 

เพือ่บคุคลทีอ่ยูส่งูกว่าตน ทีม่พีระคณุกบัตน ไม่ใช่ 

เฉพาะในหลวง แต่รวมถึงพ่อแม่  ครูบาอาจารย์ 

อาตมาเชือ่ว่าคนส่วนใหญ่พร้อมจะท�า และกไ็ด้ท�า 

ไปแล้ว แต่ว่าการยอมเหนื่อยยากอย่างในหลวง 

คือเหนื่อยยากเพื่อพสกนิกร อันนี้เป็นเรื่องยาก 

กว่า ทีพ่ดูอย่างนีก้เ็พราะว่าพสกนกิรทัง้หลาย  ถ้า 

พดูถงึสถานภาพทางสงัคมกถ็อืว่าต�า่กว่าพระองค์ 
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มาก  การที่คนเราจะยอมเหนื่อยยากเพื่อท�าความดี 

ช่วยเหลือคนที่ต�า่กว่าเรา อันนี้เป็นเรื่องยาก  ไม่เหมือน 

การยอมเหนื่อยยากเพื่อคนที่สูงกว่าเรา  เช่น  พ่อแม่ 

ครบูาอาจารย์ หรอืว่าในหลวง อนันีท้�าได้ง่ายกว่า และ 

พวกเรากไ็ด้ท�ามาแล้ว แต่สิง่ทีพ่วกเราควรจะท�ามากกว่า 

นั้น  ก็คือการเจริญรอยตามพระองค์  คือเสียสละ 

ความสุขส�าราญ หรือยอมเหนื่อยยากเพื่อคนที่ต�่ากว่า 

พระองค์ 

อันที่จริง  อย่าว่าแต่การยอมเหนื่อยยากเพื่อคน 

ที่ต�่ากว่าเราเลย แค่การยอมเหนื่อยยากหรือช่วยเหลือ 

คนที่เสมอกับเรา  หมายถึงคนที่เป็นราษฎรเหมือนกับ 

เรา  เราท�ามากแค่ไหน ?  เรื่องการยอมเหนื่อยยากเพื่อ 
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คนที่สูงกว่าเรา อาตมาไม่มีข้อสงสัย  เราท�ากันได้  แต่ 

การยอมเหนื่อยยากเพื่อคนที่เสมอกับเรา  หรือคนที่ 

ต�า่กว่าเรา อาตมาไม่แน่ใจ  เพราะมนัไม่ง่ายในความรูส้กึ 

ของคนส่วนใหญ่ 

อาตมาสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนส่วนใหญ่พร้อมที่จะ 

ท�าความดีกับคนที่สูงกว่าตน  เช่น ท�าอาหารถวายพระ 

อุปัฏฐาก  ช่วยเหลือ  หรือรับใช้พระ  อันนี้เป็นเรื่องที่ 

เห็นได้ง่าย แต่การท�าดีกับคนที่ต�่ากว่าตัว กลับไม่ค่อย 

สนใจ มีโยมคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียน  ชอบท�าบุญ 

กบัพระ ถวายเงนิให้วดัเป็นแสนเป็นล้านได้ง่ายมาก แต่ 

ว่ากับนักเรียนในโรงเรียนของตัว  ถ้าใครไม่มีเงินจ่าย 

ค่าเล่าเรียน  บางทีก็ไล่ออกเลย ท�าไมถึงใจดีกับพระ 
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แต่ใจร้ายหรือไม่มีน�้าใจกับนักเรียน 

หรือคนยากจน  นั่นก็เพราะเขามอง 

ว่าพระนั้นอยู่สูงกว่าตน  แต่นักเรียน 

อยู่ต�่ากว่าตน 

คนเราจะเป็นคนดหีรอืไม่  ไม่ได้ 

ดูว่าท�าดีกับคนที่สูงกว่าเรา  แต่ต้อง 

ดูว่าท�าดีกับคนที่เสมอกับเรา หรือคน 

ที่ต�่ากว่าเราหรือไม่ต่างหาก  เจ้าของ 

โรงงานบางคนท�าดีกับพระ  ถวาย 

เงินให้วัดเป็นล้านๆ บาท แต่กลับกด 

ค่าแรงคนงาน สวัสดิการต่างๆ ก็ให้ 

น้อยเตม็ท ี เพราะอะไร ? เพราะว่าเขา 
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เห็นว่าคนงานต�่ากว่าตัว  ท�าดีกับคนเหล่านี้ไม่ได้อะไร 

ไม่เหมอืนท�าดกีบัพระ ท�าดกีบัพระนีไ่ด้บญุ หลายคนท�า

ดีกับพระเพราะอยากได้บุญ แต่ถ้าท�ากับคนยากคนจน 

หรือท�ากับคนงานได้บุญน้อย ยิ่งเป็นคนต่างชาติ  เช่น 

เขมร  พม่า  กะเหรี่ยง  โรฮิงญา  ได้บุญน้อย  ดังนั้น 

จงึไม่ท�าดกีว่า ยิง่กบัสตัว์เดรจัฉานด้วยแล้ว ยิง่ไม่ท�าเลย 

เพราะได้บุญน้อย 

หลายคนท�าความดี ก็เพราะหวังเอาบุญ แล้วเอา 

บุญไปแลกเป็นโชค  เป็นความมั่งมี  ซึ่งในที่สุดก็คือเป็น 

การท�าดีเพื่อตัวเอง  เมื่อคิดแบบนี้  การท�าความดีกับ 

คนที่เสมอกับเราหรือต�่ากว่าเรา  หลายคนจึงไม่ค่อย 

อยากท�า  เพราะมนัได้บญุน้อย ได้ผลประโยชน์ตอบแทน 



33
พระไพศาล  วิสาโล

กลับมาน้อย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่  ในหลวงรัชกาลที่  ๙ ทรง 

กระท�าให้เราเห็นเป็นแบบอย่าง พระองค์ทรงเสียสละ 

ยอมยากล�าบากเพือ่พสกนกิรทีต่�า่กว่าพระองค์ พระองค์ 

ไม่ได้อะไรตอบแทน ได้แต่ความเหนือ่ยยาก แต่ทรงท�า 

เพราะอะไร ?  เพราะว่าทรงส�านกึในคณุธรรม ไม่ใช่แค่ 

ส�านึกในหน้าที่เท่านั้น 

ฉะนั้น ถ้าหากเราตั้งใจจะเจริญรอยตาม
หรือสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ 

ก็ต้องพร้อมที่จะเหนื่อยยาก
ไม่ใช่เพื่อคนที่สูงกว่าเราเท่านั้น 

แต่ควรพร้อมที่จะท�าความดีหรือเหนื่อยยาก
เพื่อคนที่เสมอกับเราหรือต�่ากว่าเราด้วย 
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อนัทีจ่รงิค�าว่า คนทีต่�า่กว่าเรา 

มนัยงัไม่ถกูเท่าไหร่  เพราะแม้ว่าเขา 

จะเรียนน้อยกว่าเรา มีความรู้น้อย 

กว่าเรา  มีเงินน้อยกว่าเรา  แต่พูด 

ถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์แล้ว 

เขากับเราก็เท่ากัน แต่คนส่วนใหญ่ 

ในสังคมไทยเรา  มักจะมีทัศนะว่า 

ใครที่จนกว่าเรา  เรียนน้อยกว่าเรา 

มีความเป็นอยู่ด้อยกว่าเรา หรืออยู่ 

ในบงัคบับญัชาของเรา ถอืว่าต�า่กว่า 

เรา คดิแบบนีไ้ม่ถกู  ต้องมองว่าเขา 

ก็เสมอกับเรา  แต่ถึงแม้จะมองว่า 

เขาต�า่กว่าเรา กค็วรถอืว่าเป็นหน้าที่ 
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และคุณธรรมที่จะต้องช่วยเขา หากว่าเขาประสบทุกข์ 

หรือมีโอกาสน้อยกว่าเรา 

อันนี้แหละคือสิ่งที่ท�าได้ยาก  การเสียสละ  ยอม 

เหนือ่ยยากเพือ่พระองค์ อาตมาไม่สงสยั พวกเราท�าให้ 

เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตากันมากมาย และก็คงจะท�า 

ต่อไป แต่ควรจะท�าให้มากกว่านั้น  โดยถือเอาพระองค์ 

เป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละ ยอมเหนื่อยยากเพื่อคน 

ทีเ่สมอกบัเรา หรอืมโีอกาสน้อยกว่าเราในทางเศรษฐกจิ 

อ�านาจ หรอืวชิาความรู ้นีค้อืสิง่หนึง่ทีเ่ราควรจะย�า้เตอืน 

ตัวเอง  โดยเฉพาะในวาระที่ส�าคัญเช่นนี้  คือวันคล้าย 

วนัเสดจ็สวรรคตของในหลวงรชักาลที ่ ๙  ใช้วาระเช่นนี้ 

ย�้าเตือนตัวเองถึงปณิธานที่ควรกระท�า 
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อาตมามั่นใจว่าพวกเราอยากท�าสิ่งๆ  ดีมากมาย 

เมื่อได้ดูคลิปวีดีโอ  ฟัง  และได้อ่านข่าวสารเกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีการเผยแพร่ในช่วงที่ 

พระองค์เสด็จสวรรคตใหม่ๆ  รวมทั้งช่วงที่มีการถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพเมื่อปีที่แล้ว  อย่าปล่อยให้ความ 

รูส้กึดีๆ  หรอืความปรารถนาดีๆ   เหล่านัน้ จางหายไปเมือ่ 

เวลาผ่านไปแค่ปีเดยีว  ถ้าเรารกัในหลวง  เราตัง้ใจว่าจะ 

ยอมเหนื่อยยากเพื่อพระองค์แล้ว ก็ควรตั้งใจยิ่งกว่านั้น 

ด้วย คือจะยอมเหนื่อยยากเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน 

ของพระองค์  โดยเฉพาะการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและ 

ประชาชน  ในเมื่อนี้เป็นงานที่พระองค์ทรงรัก  เป็นงาน 

ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพ  เรา 

ซึง่เป็นพสกนกิรจะไม่สนใจด�าเนนิรอยตามพระองค์หรอื 
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เราเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า 
พระองค์ทรงท�าเช่นนั้นได้อย่างไร

อาตมาเชือ่ว่าทีพ่ระองค์ทรงท�าเช่นนัน้ได้ กเ็พราะ 

พระองค์ทรงตัง้มัน่อยูใ่นธรรมะหมวดหนึง่ คอื ทศพธิ- 

ราชธรรม ซึง่แปลว่าธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ 

การที่พระองค์ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม ท�าให้ 

พระองค์ทรงมพีละก�าลงัและความมุง่มัน่ทีจ่ะอทุศิพระองค์ 

เพือ่พสกนกิร ทศพธิราชธรรม ไม่ได้เหมาะกบัพระราชา 

เท่านัน้ ยงัเหมาะกบัเราด้วย เพราะว่าเรากเ็ป็นผูป้กครอง 

เหมอืนกนั ถงึแม้เราไม่ได้ปกครองประเทศ แต่อย่างน้อย 

เราก็ต้องปกครองตน  เราทุกคนมีหน้าที่ครองตนให้ 

สงบสุขราบรื่น  พุทธศาสนามองว่าเราทุกคนมีนครอยู่ 
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กลางใจ ชื่อว่า จิตตนคร  และเราก็คือผู้ครองนครนั้น 

เมื่อเราเป็นผู้ครองนครนั้น  เราก็ต้องมีทศพิธราชธรรม 

เหมือนกัน 

“ทศพิธราชธรรม” มีอะไรบ้าง ? 

สองข้อแรกก็เหมือนกับ  “บุญกิริยาวัตถุ”  สอง 

ประการที่เราคุ้นเคยกันดี  ข้อแรก คือ ทาน หมายถึง 

การสละเงิน  สิ่งของ หรือแบ่งปันทรัพย์เพื่อช่วยผู้อื่น 

ข้อที่สอง  คือ  ศีล  หมายถึงความประพฤติที่สุจริต 

ไม่เบยีดเบยีนผูใ้ด  ข้อทีส่าม คอื ปรจิาคะ ความหมาย 

คล้ายกบัค�าว่า บรจิาค แต่ในทีน่ี ้ ไม่ได้หมายถงึบรจิาค 

เงนิ แต่เป็นการสละความสขุส�าราญ ความสบายส่วนตวั 
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เพือ่สิง่ดงีาม เพือ่ส่วนรวม ข้อทีส่ี ่คอื อาชชวะ หมายถงึ 

ความซื่อตรง  จริงใจ  ไม่หลอกลวง พูดแล้วไม่คืนค�า 

หรือพูดแล้วต้องท�าได้อย่างที่พูด  ข้อที่ห้า  คือ มัททวะ

หมายถงึความอ่อนโยน โอบอ้อมอาร ีรวมถงึความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน ไม่ถอืตน ห้าประการนี ้ถอืว่าเป็นธรรมะฝ่ายบวก 

คือเป็นความดีที่ควรท�าหรือมีให้มาก 

อกีห้าข้อเป็นธรรมะฝ่ายลบ  ฝ่ายลบในทีน่ีห้มายถงึ 

การป้องกันไม่ให้บาปหรือกุศลเกิดขึ้นกับตน ทศพิธ- 

ราชธรรมจ�าง่ายๆ  ว่าห้าข้อแรกคอืธรรมะฝ่ายบวก  เป็น 

สิ่งที่ส่งเสริมให้ชีวิตเกิดความสุขความเจริญงอกงาม 

อีกห้าข้อคือธรรมะฝ่ายลบ หมายถึงสิ่งที่ป้องกันมิให้ 

ความทุกข์หรือความเสียหายเกิดขึ้นกับตน มีดังนี้ 
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ข้อที่หก  คือ  ตปะ  หมายถึงความยับยั้งชั่งใจ 

หรือข่มใจ  ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในความสุขส�าราญหรือสิ่ง 

ปรนเปรอ  เพราะว่าถ้าลุ่มหลงแล้วจะท�าให้เกียจคร้าน 

ท�าให้ประมาท ละเลยหน้าทีก่ารงาน  ข้อทีเ่จด็ คอื ขนัติ

หมายถึงความอดทนต่อความเหนื่อยยาก  ไม่ท้อถอย 

แม้ถูกถากถางหรือต่อว่าด่าทอ ขันติแตกต่างจากตปะ 

ตรงที่ว่า ตปะ หมายถึงความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเย้ายวน 

ส่วนขนัตหิมายถงึความไม่หวัน่ไหวต่อสิง่ยัว่ย ุความยาก 

ล�าบาก รวมทัง้ค�าเยาะเย้ยถากถาง  ถ้าเรามตีปะและขนัติ 

ไม่ว่าสุขสบายเพียงใด  หรือล�าบากเพียงใด  ก็ยังคง 

ตัง้มัน่ในการท�าความด ีสิง่เย้ายวนหรอืยัว่ยไุม่อาจท�าให้ 

คลอนแคลนในการท�าหน้าที่และบ�าเพ็ญคุณธรรม 

ข้อที่แปด คือ อักโกธะ หมายถึงความไม่โกรธ  เพราะ 
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มีขันติ  อีกทั้งเห็นโทษของความโกรธว่าก่อผลเสียทั้ง 

ต่อตัวเองและผู้อื่น  ความไม่โกรธน�าไปสู่ข้อที่เก้า  คือ 

อวหิงิสา หมายถงึความไม่เบยีดเบยีน  ส่วนข้อทีส่บิ คอื 

อวโิรธนะ หมายถงึความไม่คลาดเคลือ่นจากธรรม นัน่คอื 

ตั้งมั่นในธรรม 

ข้อสดุท้ายนีเ้ป็นบทสรปุรวบยอดของธรรมะเก้าข้อ 

ก่อนหน้านัน้ นัน่คอืความตัง้มัน่ในธรรม ในหลวงรชักาล 

ที่  ๙ ทรงเป็นรูปธรรมของธรรมะทั้ง  ๑๐ ประการนี้ 

ธรรมทั้งหมดนี้ท�าให้พระองค์ทรงมีทั้งความมุ่งมั่น และ 

พลงัในการอทุศิพระองค์เพือ่พสกนกิร และประเทศชาติ 

ถงึแม้เราอาจจะไม่มคีวามมุง่มัน่ขนาดนัน้ แต่ถ้าหากเรา 

มธีรรมะ ๑๐ ประการนี ้ เรากจ็ะมพีลงัในการท�าความดี 
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ช่วยเหลอืคนทีท่กุข์ยากกว่าเรา การนกึถงึคนอืน่ทีล่�าบาก 

คือแก่นแท้แห่งปณิธานของในหลวงรัชกาลที่  ๙ ท�าให้ 

พระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเกือบตลอด 

พระชนม์ชีพโดยไม่เห็นแก่ความยากล�าบากหรือความ 

เหน็ดเหนื่อย  หากเราจะเจริญรอยตามหรือสืบสาน 

พระราชปณธิานของพระองค์ กข็อให้นกึถงึคนทีล่�าบาก 

กว่าเรา 
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เนื่องจากเรามีก�าลังน้อย  เราจึงไม่จ�าเป็นต้อง 

นึกถึงคนที่ทุกข์ยากทั้งประเทศ  แต่ว่าถ้าเห็นใครที่ 

เดือดร้อนอยู่ตรงหน้า  หรือรับรู้ว่ามีใครประสบความ 

ทกุข์ยาก  เรากค็วรเอือ้มมอืเข้าไปช่วยเหลอื ยอมเหนือ่ย 

ยาก  อันนี้ถือว่าเป็นการเจริญรอยตามหรือสืบสาน 

พระราชปณิธานของพระองค์  และมันช่วยท�าให้เรามี 

ชีวิตที่ผาสุกด้วย  การที่คนเราบ�าเพ็ญธรรมห้าข้อแรก 

จะท�าให้ชีวิตมีความสุขความเจริญก็จริง  แต่ว่าคนเรา 

บางครัง้กต้็องประสบอปุสรรค ดงันัน้จงึควรบ�าเพญ็ธรรม 

ห้าข้อหลังด้วย  เพราะช่วยให้เราสามารถเผชิญกับ 

สิ่งที่มากระทบกระแทก สิ่งที่มายั่วยุและเย้ายวน  โดย 

ไม่ทุกข์  ไม่เสียผู้เสียคน  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  สามารถ 

ตั้งมั่นในธรรมได้
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ฉะนั้น  ถ้าเรานึกถึงในหลวงรัชกาลที่  ๙ ก็ขอให้ 

นึกถึงธรรมะ  ๑๐  ประการนี้  เพื่อน�ามาเป็นเครื่อง 

ก�ากับชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ดีงาม ทั้งบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์ท่านและประโยชน์ตน  คือช่วยผู ้อื่นให้พ้น 

จากความทุกข์ยาก ขณะเดียวกันก็รักษาตนไม่ให้ทุกข์ 

ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจ 

วันนี้นอกจากเป็นวันที่เราควรระลึกนึกถึงปณิธาน 

ทีต่ัง้ไว้กบัตวัเองเมือ่สองปีทีแ่ล้ว ยงัควรเป็นโอกาสทีเ่รา 

จะระลกึถงึ สจัธรรมหรอืความจรงิทีส่�าคญัประการหนึง่ 

นั่นก็คือความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต  ความตาย 

หรอืการเสดจ็สวรรคตของในหลวงรชักาลที ่๙ ถอืว่าเป็น 

การตายที่ยิ่งใหญ่มาก ที่เราไม่ควรเพียงแค่สะเทือนใจ 
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หรือโศกเศร้าเสียใจเท่านั้น  ถ้าเราแค่สะเทือนใจหรือ 

โศกเศร้าเสียใจ มันยังไม่พอ 

แต่ควรเปิดใจให้เราได้เห็นสัจธรรมด้วยว่า 
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น

แม้แต่ผูย้ิง่ใหญ่หรอืบคุคลทีม่คีวามส�าคญัอย่างเช่น 

ในหลวงรัชกาลที่  ๙ พระองค์ก็ต้องมีวันที่จะต้องจาก 

โลกนีไ้ป  เราเองกเ็ช่นกนั  เมือ่ระลกึถงึการเสดจ็สวรรคต 

ของพระองค์แล้ว ก็ขอให้น้อมเข้ามาใส่ตัวด้วยว่าสักวัน 

หนึ่งเราก็จะต้องตายเช่นกัน 
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ที่จริงควรระลึกต่อไปด้วยว่า  ไม่ใช่เราเท่านั้นที่ 

จะตาย คนทีเ่รารกักจ็ะต้องตายเหมอืนกนั  ไม่ว่าจะเป็น 

พ่อแม่  สามีภรรยา พี่น้อง  มิตรสหาย หรือลูกหลาน 

ของเรา  บางคนอาจตายก่อนเราด้วยซ�้า  ที่ตายหลัง 

เรา ก็จะมีอีกนับไม่ถ้วน หากตายหลังเรา  เราก็ไม่รู้สึก 

ทุกข์ร้อนอะไร  แต่เขาอาจตายก่อนเราก็ได้  ถ้าเราไม่ 

ระลึกถึงความจริงข้อนี้  เราก็จะทุกข์มาก 

ย้อนหลังไปหลายปีก่อนหน้านี้  ผู้คนเป็นอันมาก 

ทัง้ๆ ทีรู่ว่้าในหลวงรชักาลที ่ ๙ ทรงพระชราภาพ แต่ก็ 

ไม่พยายาม ยอมรบั  ว่าสดุท้ายแล้วพระองค์กต้็องเสดจ็ 

สวรรคต  เวลาจะพดูเรือ่งนี ้หลายคนรูส้กึว่ามนัเป็นเรือ่ง 

ไม่ด ีพดูไม่ได้ บางคนไม่ยอมแม้แต่จะคดิด้วยซ�้า  เพราะ 
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ยอมรับไม่ได้ว่าในหลวงที่เราเคารพนับถือ  สักวันหนึ่ง 

จะต้องละจากโลกนีไ้ป การไม่ยอมรบัความจรงิข้อนีท้�าให้ 

หลายคนท�าใจไม่ได้เมือ่ทราบข่าวว่าพระองค์เสดจ็สวรรคต 

ทัง้ๆ ทีค่วรจะรูว่้าวนันัน้ต้องมาถงึ แต่หลายคนไม่ยอมรบั 

ไม่พยายามนกึถงึด้วยซ�้า แล้วเป็นอย่างไร พอความจรงิ 

เกิดขึ้น ก็โศกเศร้าคร�่าครวญเป็นอย่างยิ่ง 

จะดีกว่าถ้าเรายอมรับตั้งแต่เนิ่นๆ  ว่าความตาย 

เป็นสิง่ทีไ่ม่มใีครหนพ้ีน อย่างในบทสวดทีช่ือ่ว่าอภณิห- 

ปัจจเวกขณ์  ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า  เรามีความแก่ 

เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้  เรามีความ 

เจบ็ไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจบ็ไข้ไปไม่ได้  เรามี 

ความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
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เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลาย 

ค�าว่าของรกัของชอบใจนี ้ รวมทัง้คนทีเ่รารกัและเคารพ 

ด้วย  เช่น  พ่อแม่ ครบูาอาจารย์ คูค่รอง และลกูหลาน

คนที่เรารักและเคารพทั้งหลาย  สุดท้ายก็ต้อง 

ตายกนัทกุคน ดงันัน้จงึควรยอมรบัและนกึถงึเอาไว้บ้าง 

เพราะว่าเมือ่วนันัน้มาถงึจรงิๆ  เราจะได้ไม่โศกเศร้าร�า่ไร 

ร�าพนัจนหมดเนือ้หมดตวั ขอให้วนัส�าคญัอย่างวนันี ้ เป็น 

เครือ่งเตอืนใจเรา  ให้ระลกึถงึสจัธรรมของชวีติว่า คนที่ 

เรารกั คนทีเ่ราเคารพ สกัวนัหนึง่กต้็องตายจากไป อยูท่ีว่่า 

จะตายก่อนเราหรอืตายหลงัเราเท่านัน้ รวมทัง้ตวัเราเอง 

ก็ต้องตายด้วย 
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การระลึกแบบนี้ไม่ใช่เป็นการแช่ง  แต่เป็นการ 

กระตุน้เตอืน ให้เราเร่งท�าสิง่ดีๆ  ทีค่วรท�ากบัท่านเหล่านัน้ 

รวมทั้งเร่งท�าสิ่งดีๆ  ที่ควรท�าให้กับตัวเราด้วย  เช่น 

การท�าบุญกุศล การละเว้นความชั่ว  การฝึกจิตให้รู้จัก 

ปล่อยวาง รวมทัง้การฝึกใจให้พร้อมเผชญิกบัความตาย 

ของคนเหล่านั้น 

ฝึกเอาไว้ ระลึกเอาไว้ 
เพื่อเตรียมใจให้พร้อมเผชิญกับความจริง 

และเมื่อถึงวันที่เราต้องตาย ก็จะได้ไม่ทุรนทุราย 
ไม่กระสับกระส่าย  ไม่ปฏิเสธ  ไม่ผลักไสความตาย 

กลับเต็มใจและพร้อมที่จะตาย
เพราะว่าเราได้เตรียมมาดีแล้ว 
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ขอให้เราใช้วันส�าคัญอย่างวันนี้ให้เป็นประโยชน์ 

ในการกระตุ้นเตือนให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิต  ขณะ 

เดียวกันก็เตือนให้เราตระหนักถึงปณิธานที่เราพึงมี 

ในฐานะที่เป็นพสกนิกรของในหลวงที่เราเคารพ ถ้าเรา 

ไม่ท�าเช่นนี ้ วนัแบบนีก้ม็ปีระโยชน์กบัเราน้อย กเ็ป็นเพยีง 

แค่วนัทีเ่ราเศร้าโศกสกัพกั  เสรจ็แล้วเรากก็ลบัไปใช้ชวีติ 

เหมือนเดิม  หลงในความสุขเหมือนเดิม  หรือว่าเพลิน 

ในชวีติอย่างทีเ่คยท�า โดยไม่ได้ท�าให้ชวีติเรามคีวามเจรญิ 

งอกงามมากขึ้น  หรือท�าให้ชีวิตมีคุณค่าด้วยการท�า 

ความด ีทัง้ประโยชน์ท่าน และประโยชน์ตน ให้ถงึพร้อม
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การนึกถึงคนอื่นที่ล�าบาก
คือแก่นแท้แห่งปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ท�าให้พระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ

เกือบตลอดพระชนม์ชีพ
โดยไม่เห็นแก่ความยากล�าบากหรือความเหน็ดเหนื่อย 

หากเราจะเจริญรอยตาม
หรือสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

ก็ขอให้นึกถึงคนที่ล�าบากกว่าเรา


