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สิบสาม  ตุลา   ปีห้าเก้า
ได้รู้ข่าว  วิปโยค  โศกกำาสรด
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
แสนรันทด  แสนเศร้า  แสนอาดูร

เหมือนชีวิต   จะสิ้นสุด  หยุดลงบ้าง
ด้วยอ้างว้าง   ด้วยอ่อนเปลี้ย   และเสียศูนย์
เหมือนชีวิต   ไร้หลักชัย    ให้เกื้อกูล
ไม่สมบูรณ์   เปี่ยมความหวัง  ดั่งเคยมา

ธ ทรงอยู่   ในดวงใจ  ไปนิรันดร์
แม้คืนวัน  ผันผ่าน  นานหนักหนา
ศูนย์รวมใจ  ศูนย์รวมรัก  สลักอุรา
ของไพร่ฟ้า  ปวงมหา  ประชาชน

ส่งเสด็จด้วย   น้ำาตา  มหานที
ทั้งปฐพี   ร่ำาไห้   ในทุกหน
ถวิลหา   พระเจ้าอยู่หัว ‘ภูมิพล’
ขอเวียนวน  เป็นข้าบาท  ทุกชาติไป

เสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำาวารสารโพธิยาลัย



ฉบับที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 เดือนนี้มีเหตุการณที่เปนความวิปโยคโศกสลด
ทีส่ดุของคนไทยทัง้ประเทศ  นัน่กคื็อการเสดจ็สวรรคต
ของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช 
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แหงราชวงศจักรี 
นบัเปนความโศกเศราสะเทอืนใจครัง้ใหญทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ 
นับแตพระองคทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปน 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรชักาลที ่๙  ซ่ึงเปนระยะ
แหงการครองราชยยาวนานถึง ๗๐ ป
 กลาวไดวาคนไทยทุกคนมคีวามผกูพนักบัพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพราะพระองค
ทรงครองราชยยาวนาน  คนจํานวนมากเกิดมาก็เห็น
พระพักตรพระองคทานตามปฏิทินที่ปดอยูที่ฝาผนัง
บาน ไดเห็นพระองคทางหนาหนังสือพิมพ  ทางสถานี
โทรทศัน ไดเหน็พระราชกรณยีกจิทีล่วนแตทรงทาํเพือ่
ชวยเหลือประชาชน บําบัดทุกขบํารุงสุขในทุกแหลง
แหงทีท่ัว่ประเทศไทย ไมเวนแมแตแดนกนัดารทีร่ฐับาล
เองก็ยังไมสามารถเขาไปถึง ก็ทรงเสด็จไปถึงได และ
ทรงมพีระราชปฏสินัถารกบัประชาชนอยางใกลชดิเปน
กนัเอง โดยมไิดถอืพระองคเลย แตทีส่าํคญักวานัน้ ทรง
ศกึษาสภาพความเปนอยู สิง่ทีจ่าํเปนสาํคญัทีจ่ะชวยให
ประชาชนเหลานัน้ มชีวีติความเปนอยูดขีึน้ จนเกดิเปน
โครงการพระราชดําริมากมาย
 เหลานีค้อืสิง่ทีพ่สกนกิรคนไทยไดเหน็มาเปนเวลา
ชานานอยางตอเนื่องไมเคยขาดหาย นอกจากแดน
กันดารแลว ในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญนอย พระองค
ก็ทรงดูแลอยางใกลชิดเชนกัน ทรงสนพระทัยเรื่องนํ้า
ทวม  รถติด  ทรงพยายามแกไขชวยเหลือใหผอนคลาย 
แมเมื่อทรงพระประชวรอยูที่โรงพยาบาลศิริราช ก็ยัง
ทรงศกึษาปญหาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา ไมเคยทรงวางเวน
จากการทรงงานเลย ในพระทยัของพระองคคดิแตเรือ่ง
ชวยเหลือประชาชนของพระองคตลอดเวลา  
 พระองคทรงเปนแบบอยางความด ีเปนกลัยาณมติร

เปดเลม
ที่ช วยใหพวกเรามีความเจริญรุ งเรืองในทุกด าน 
นอกจากจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้นแลว ยังไดเห็นแบบ
อยางของความเปนคนดีเสียสละ นึกถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ดังพระราชดํารัส
ของสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงสอนนักศึกษาแพทยไว
วา “ใหนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน” พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวก็ไดทรงพิสูจนให
โลกเห็นแลววา พระองคทรงเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนพระองค ตั้งแตพระองคทรง
ครองราชย ก็ทรงไดใชเวลาที่ทรงครองราชยทั้งหมด 
ทุมเทใหกับประชาชนอยางไมเห็นแกความเหนื่อยยาก
ของพระองคเอง
 พระองคตรัสสอนอยางไร พระองคก็ทรงทําอยาง
ที่สอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ทรงดํารงพระชนมชีพอยางพอเพียงที่สุด สิ่งของที่ทรง
ใชสอย ทรงใชอยางเต็มศักยภาพ ไมจําเปนจริงๆ จะ
ไมทรงทิ้งขวางสิ่งใด  แมแตฉลองพระบาท ก็เปนฉลอง
พระบาทที่ตัดในเมืองไทย ใชจนพื้นสึกบางจนติดดิน 
เกา ขาด ก็ไมทรงทิ้ง ทรงใหสงไปซอมเอากลับมาใชอีก 
ชางทํารองเทาเห็นวา ตนควรตัดฉลองพระบาทใหม
ถวาย เพราะไมอยากใหทรงใชฉลองพระบาทที่ซอม
จนพรุนขนาดนั้น ฉลองพระองคสูทที่ทรงใชประจําก็
ไมไดเปนสูทที่สั่งซื้อจากตางประเทศ หากสั่งตัดใน
ประเทศไทยโดยชางคนไทย เมื่อเกาขาดก็สงมาซอม 
ฉลองพระองคชุดบรรทม บางทีก็มีปญหายางยืด
ที่เอวเสีย ก็ทรงสงมาใหซอม แลวทรงนํากลับไปใชใหม  
 ส่ิงเล็กๆ นอยๆ เหลานีย้อมเปนตัวอยางท่ีดีท่ีแสดง
ใหเหน็ถงึความเปนผูรูจกัใชสอยสิง่ของอยางเตม็คณุคา
ของสิ่งนั้นๆ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่วา 
อารักขสัมปทา คือการรู จักใชสิ่งของใหเต็มที่ตาม
ศักยภาพของมัน เสียก็รูจักซอมนํากลับมาใช ไมทิ้ง
ขวางไปโดยงาย
 พระองคไมทรงติดคานิยมของสังคมที่ตองมีตอง



๑๗
๒

๑๗
ประธานที่ปรึกษา

พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต

บรรณาธิการอํานวยการ
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

บรรณาธิการบริหาร
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com

รองบรรณาธิการ
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ 

(พระมหาการุณย กุสลนันโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆวัดจากแดง

สํานักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู ๖ ถ.เพชรหึงษ 

ซ.เพชรหึงษ ๑๐ 
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทรศัพท. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพครั้งที่ ๑ : กันยายน ๒๕๕๙ 

จํานวน ๕,๐๐๐ เลม 
ภาพปก

แผนดินรํ่าไห อาลัยพอหลวง
วาดภาพประกอบ

นองขวัญ
เครดิตภาพ

มนตรี ศิริธรรมปติ
จาคิโน ภิกขุ
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุปทีม
อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร 
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร 
ประธานกรรมการสินคาแบรนด 

‘สุวิมล’
จัดพิมพโดย

สหมิตรพริ้นทติ้งแอนดพับลิงชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

๑๕๑๕

สารบัญ

๑. ปุจฉา - วิสัชนาธรรม : ๓
 บทบาทของแม่ตามหลักพุทธศาสนา
 (พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

๒. ปัญญาปริทัศน์ : ๑๑
 ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ 
 สังคมไทยไม่สิ้นหวัง
 (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต))

๓. กวีธรรมร�าลึก : แทนคุณ - อุปมา ๑๖
 (ปปญจา)

๔. กวีพจนา : แด่เธอ.....ผู้ชื่อว่าแม่ ๑๗
 (ปฺุวํโส)

๕. ชวนอ่านหนังสือ : ด�ารงธรรม ๑๘ 
 เรื่องราวของสตรีนักแต่งหนังสือธรรมะ
 (พุทธสาวิกา)

๖. มองเทศ - มองไทย : ๒๒
  สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (ตอน ๖)
 (วิเทศทัยย)

๗. บันดาลใจ : จากตาลปัตร - พัดยศ ๒๘ 
  ถึงโครงการ “นิทานธรรมะ กลับตาลปัตร”
 (กองบรรณาธิการ)

๘. บทความ :  ๓๒
 เติมภูมิคุ้มกันให้กายและใจ 
 (พระไพศาล วิสาโล)

๙. สาระธรรม : ๓๗
 ออกจากกามกันเถิด จะเกิดผล (ตอน ๑)
 (ธีรปญโญ)

๑๐. เรื่องเล่าส�าหรับเยาวชน :  ๔๕
 รักใดไหนเล่าเท่ารักของแม่
 (มโนรถปูรณี)

นับเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ที่มี
ผลงานโดดเด่นในระดับชาติ
เช่นนี้ แต่เรื่องของท่านได้ถูก
กาลเวลากลืนหายไป จน
กระทั่งมีผู้มาพบความจริงที่
น่าตระหนกตกใจว่า ผลงาน
ทีเ่คยเชือ่ว่าเป็นของพระมหา
เถระผู้ยิ่งใหญ่ มีความลึกซึ้ง
ทางธรรมอย่างมาก ทีแ่ท้จรงิ
แต่งโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่ง 
ที่ชื่อ ใหญ่ วิเศษศิริ อ่าน
เรื่องราวนี้ได้ที่คอลัมน์ ชวน
อานหนังสือ

วารสารโพธิยาลัย ยังคง
พรั่งพร้อมด้วยเรื่องราวดีๆ 
ที่คณะผู้จัดท�าภูมิใจน�าเสนอ 
ไม่ว่าจะอ่านเรื่องใด ย่อมได้
แง่คิดและประโยชน์อย่าง
แน่นอนไม่มากก็น้อย เพราะ
นั่นคือความต้ังใจของคณะผู้
จัดท�า ที่ต้องการสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้เป็นสังคมอุดม
ปัญญา และปัญญาน้ันก็คือ
ธรรมะ หากสังคมไทยของ
เราอดุมปัญญา หรอือุดมธรรม 
ย่อมเป็นที่หวังได้ว่า จะเป็น
สงัคมในอดุมคต ิความหวงัน้ี
จะเป็นจริงได้หรือไม่ ก็อยู่ที่
เราทัง้หลายต้องตัง้ใจทีจ่ะร่วม
มือร่วมใจ ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค เมื่่อนั้น ก็เป็นอัน
หวังได้ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น 
และดีขึ้น โดยเริ่มจากสังคม
หน่วยเลก็ทีส่ดุ คอืตวัเรา และ
ครอบครัวของเราเอง

คณะผู้จัดท�า

ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม ธมมฺาลงกฺาโร
บรรณาธิการบทความ
พนิตา อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
บรรณาธิการฝายศิลป

พัสริน ไชยโคตร
เอมมิกา แก้วสรดี
วันเพ็ญ พรมเมือง
กองบรรณาธิการ

คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน : วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ 

ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ 
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทรศัพท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พมิพ์ครัง้ที ่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ภาพปก

เครดิตภาพเขียนสีน�้า
ศิลปน : สุวิทย์ ใจปอม

เครดิตภาพ
มนตรี ศิริธรรมปติ

จาคิโน ภิกขุ
ออกแบบปก 

เอนก เอื้อการุณวงศ์
อุปถัมภอุปกรณ
คอมพิวเตอร โดย

คุณพัชรพิมล ยังประภากร 
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์ 

‘สุวิมล’
ดําเนินการจัดพิมพโดย

สาละพิมพการ 
๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. ๐๒-๔๒๙๒๔๕๒,

     ๐๙๘-๘๗๖๖๑๙๖

ขออนุโมทนาผูรวมจัดพิมพฉบับนี้

๑. ชมรมกัลยาณธรรม

๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร

๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
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 วิสัชนาธรรม : ตามรอยพระยุคลบาท   ๓
 กวีนิพนธ : พอดีที่พอเพียง ๑๐
 รับมือความโศกเศรายามสูญเสีย ๑๑ 
 ทรงเปนเทพคุมครองไทย ๑๗
 คติจากอนิจจัง ๒๐
 กษัตริยภูฏานกับในหลวงของเรา ๒๓
 เปลี่ยนทุกข - เศรา เปนพลังสรางสรรค
 ประโยชน ๒๕
 ดอกไมแหงดวงใจ ๒๗
 อัจฉริยสังเวชธรรม ๒๙
 กวีนิพนธ : ธรรมราชา  ๓๓
 ทรงเปนยิ่งกวาพระมหากษัตริย ๓๔
 เปลี่ยนภาษีความรัก เปนความตระหนัก 
 “ปฏิบัติบูชา” ๓๘
 ความภูมิใจของ รปภ. คนหนึ่ง ๔๕
 ขอคิดในวันที่พอไมอยู ๔๖

วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพดวยปจจัยบริจาค
ของทานผูมีจิตศรัทธา โดยเลือกใชกระดาษ
ถนอมสายตาเพื่อรักษาสุขภาพของผู อ าน 
เปยมดวยคุณคาทางธรรมที่คัดสรร เพื่อแจก
เปนธรรมทานและบริจาคไปตามหองสมุด
หากทานไมเหน็ประโยชน หรอือานจบแลวแต
ไมประสงคจะเก็บไว  โปรดสงตอใหทานอื่นที่
เห็นคุณคา หรือมอบใหสถาบันหรือหองสมุด
ตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสืบเนื่องตอไป

หากทานผูอานมีความประสงคจะติดตอ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือ 
ต องการแสดงความเห็น ติชม หรือ 
คําแนะนําใดๆ กรุณาติดตอไดที่ อีเมลล 
pk.krun21@gmail.com (พระครู
ป ระคุณสรกิ จ )  ห รื อติ ดต  ออี เ มลล  
acharak7153@gmail.com  หรือ เบอรโทร 
082-891-4464  (คุณอัจฉรา)

ใชสิง่ของราคาแพง แมแตสนุขั
ทรงเลี้ยงและทรงรักอยางมาก 
อยางคุณทองแดงก็เปนเพียง
ลูกของสุนัขจรจัดแถวศูนย-
การแพทยพฒันา ถนนพระราม ๙ 
ที่โปรดใหนํามาถวายตัวเปน
สนุขัทรงเลีย้ง ดเูหมอืนวาทกุสิง่
ท่ีทรงทําลวนใหธรรมะ เปน
แบบอยางแกพสกนิกรของ
พระองคไดชัดเจน นับตั้งแต
การทรงงานอยางหนักเพื่อ
คนไทย ไปจนถงึพระจรยิาวตัร
สวนตัวที่เปนความงดงามใน
หลากหลายแงมุม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทศพิธราชธรรมน้ัน 
ทรงประพฤติไดสมบูรณครบ
ถวนอยางไมตองสงสัย
 ในวาระที่ทรง เสด็จสู 
สวรรคาลัย ในวันมหาวิปโยค 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.  ปวง
พสกนิกรรํ่าไหทั้งแผนดิน เปน
ความโศกสะเทือนใจอยาง
หาท่ีสุดมิได จริงๆ วารสาร
โพธิยาลัย จึงจัดพิมพ ฉบับ
พิ เศษเพื่อร วมถวายอาลัย
พระมหากษัตริย ที่ทรงเปน
ที่ รั ก เทิ ดทู น สุดหั ว ใจของ
ประชาชนคนไทย และได 
จัดเตรียมทําฉบับพิเศษสุด 
ถวายเป นพระราชสดุดี ใน
เดือนธันวาคม จะไดรวบรวม
บทความดีๆ ถึ งพระราช-
กรณียกิจของพระองคไวในที่
เดียวกันเพ่ือใหผูอานไดเก็บไว
เปนทีร่ะลกึถงึพระมหากษัตรยิ
ผูทรงสถติในดวงใจไทยนรินัดร

ทานสามารถติดตามอานวารสารโพธิยาลัย
ทุกฉบับยอนหลังไดทาง เว็บไซตวัดจากแดง
www. watchakdaeng.com และเว็บไซต
ชมรมกลัยาณธรรม www.kanlayanatam.com

****************************************************

คณะผูจัดทํา
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พระอาจารยมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :

ตามรอยพระยุคลบาท

ปุจฉา : จากการทีใ่นหลวงเสดจ็สวรรคต 
ยังความเศร าโศกเสียใจให กับประชาชน
ชาวไทยมากที่ สุดในชีวิต ขอความเมตตา
พระอาจารยใหธรรมานุสสติดวยเจาคะ

วิสัชนา : การที่พระองคไดจากพวกเรา
ไป ก็เปนการสูญเสียรมโพธิ์รมไทร ตนไมใหญ
ของประเทศไทยคือรมพระบรมโพธิสมภาร
ไดหักโคนลง แตสิ่งที่เราจะไดจากการสูญเสีย 
คือการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส การสูญเสีย
พระองคไปเปนวิกฤตของคนท้ังชาติ แต
พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยการมาศึกษา

พระจรยิวตัรของพระองค แลวมอีะไรบางทีเ่รา
จะประพฤติปฏิบัติตามได 

พระบรมราชโอวาทของพระองคที่ใหไว
เน่ืองในโอกาสตางๆ และโครงการพระราชดาํริ 
๔,๔๔๗ โครงการ ลวนมีประโยชนมากมาย 
ตั้งแตในเรื่องการดํารงชีวิต การใชระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปนี้สหประชาชาติก็จะ
เอาระบบเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในองคการ 
ยูเนสโก ไปสานตอเปนประโยชนกับประเทศที่
กาํลงัพัฒนา หรอืประเทศทีพ่ฒันาแลว หากเกดิ
วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ใชระบบเศรษฐกิจพอเพยีงไป
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ดาํรงชวีติได เปนการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่สามารถ
เปนแบบอยางของคนทั้งโลกได 

อีกอยางหนึ่งก็คือ ตนไมของพอ คือ
พระองคก็เปนตนไมของประเทศชาติ และที่
สําคัญก็คือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ หรือ
มีวันเขาพรรษาเมื่อไหรก็จะมีการปลูกตนไม
ถวายเปนพระราชกุศล เปนการดูแลรักษาปา 
พระองคทรงทํามาตอเนื่อง ถาเราจะปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชวาทของพระองคสักขอหนึ่ง 
อยางนอยที่สุดก็ปลูกตนไมถวายพระองคปละ
ตน ปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เพราะระบบ
นิเวศในประเทศไทยตอนนี้เสียหายหมดแลว 
พระองคมีความสามารถในการทาํฝนเทยีม แต
ประชาชนกมี็ความสามารถในการตดัไมทาํลาย
ปา เพราะฉะนั้นวิทยาการการทําฝนเทียม ถา
ไมมีเมฆ ฝนเทียมก็ทําไมได ถาปลูกปา มีเมฆ 
ถงึจะฝนแลง กพ็อทีจ่ะทาํใหฝนฟาตกตองตาม
ฤดกูาลได  ถาเราบชูาพระองคเทดิทนูพระองค 
อยางนอยควรปลูกตนไมคนละตน ระบบ
สิ่งแวดลอมของเราก็จะดีดวย แกไดทั้งภัยแลง 
ทั้งนํ้าทวม พระองคมีทุกสิ่งทุกอยางให ถาเรา
ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท วิกฤตก็จะกลาย
เปนโอกาส ภัยตางๆ ก็จะลดนอยถอยลง

และอีกอย างหน่ึงก็คือในเรื่องของ 
การนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ไปดําเนินชีวิต ตั้งแตเรื่องทาน ศีล ภาวนา 

พระองคก็ทําบุญถวายทาน ก็จะเห็นใบเสร็จ
ที่พระองคถวายคารักษาพยาบาลพระสงฆ ที่
โรงพยาบาลสงฆ เดือนละหน่ึงแสนบาท ทุก
เดือนๆ แลวพระสงฆก็ไดใชงบประมาณสวน
นี้ในการรักษาพยาบาล เพราะฉะนั้นก็มีหลาย
โรงพยาบาลที่อยูในพระบรมราชูปถัมภ นั้นคือ
ทานกุศล คราวที่เกิดภัยธรรมชาติ ก็มีถุงยังชีพ
พระราชทาน

และทานกุศลในสวนอ่ืนๆ เชน จากที่
พระองคเจรญิพระชนพรรษา ๗๒ พรรษา ปน้ัน 
คนไทยทั้งประเทศทูลเกลาถวายพระองค ๗๒ 
ลานบาท เพือ่ทรงใชสอยตามพระราชอธัยาศยั 
แตปจจยัทัง้หมด ๗๒ ลานบาท พระองคเอามา
ถวายคณะสงฆทั้งหมดเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนบาลีใหดีขึ้น พระองคทรงปรารภวา
พระเณรเรียนบาลีก็นอยลง เรียนก็ยาก สอบก็
ยาก ทําอยางไรจึงจะพัฒนาการเรียนการสอน
บาลีใหดีขึ้น เพื่อพระเณรจะไดอยากจะเรียน
มากขึ้น จะไดพัฒนาการเผยแผศาสนาใหดีขึ้น 

พระสงฆก็ไมรูจะพัฒนากันอยางไร ก็มี
การประชุมกัน พระองคถวายมาแลว ๗๒ ลาน 
เพื่อใหพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนบาลีอยาง
เดียว เอาตรงน้ีเนนๆ เลย อาตมาก็ไดเขาไปรวม
ประชมุในฝายวิชาการ ก็มมูีลนิธิชยัพฒันา แลว
ก็เจาหนาทีห่ลายหนวยเขามารวมประชมุ วาจะ
ทําอยางไรดีกับปจจัยที่ในหลวงถวายมา ๗๒ 
ลาน ก็มีการนําเสนอหลายหลากวิธี สุดทาย
ก็ยังตัดสินใจอะไรไมได  จึงนําไปเก็บไวกอน  
แลวก็ไปทาํเปนทนุเลาเรยีนหลวง องคไหนสอบ
ไดคะแนนดี หรือวาวัดไหนเปนวัดที่นักเรียน
สอบไดเยอะระดับประเทศก็ใหเปนทนุเลาเรยีน
หลวง จริงๆ แลวตอนแรกเฉพาะบาลี ตอมา
พระสงฆก็ขยายเปน ท้ังมหามกฏุฯ ทัง้มหาจฬุาฯ 
ก็ไดมีทุนเลาเรียนหลวงไปหลายสาขา

ทรงพระราชทานเพือ่การศกึษาของสงฆ
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 “สามเณรธรรมาสนทอง” หนเหนือ ไดจัดขึ้น ณ วัดเจ็ดยอด

อยางเต็มที่เลย แตการศึกษาก็ยังไมไดเปน
ตามพระราชประสงค ในที่ประชุมก็มีความคิด
เห็นแตกตางกัน เก่ียวกับบาลีเพ่ือพัฒนาเขา
สูพระไตรปฎก สุดทายก็ยังไมสามารถตกลง
ในที่ประชุมได ก็เลยใหเปนทุนเลาเรียนหลวง
ก็แลวกัน ไมตองคิดอะไรมาก กลายเปนทุน
เลาเรียนหลวงจนกระทั่งปจจุบัน อาตมาก็จึง
มาทําโครงการบาลีศึกษาเพื่อพระไตรปฎกท่ี
วัดจากแดง

โครงการสุดทายก็คือ ทําอยางไรจึงจะ
ชวยพฒันาสามเณร ใหสามเณรมเีวทใีนสังคม 
ก็มีโครงการสุดทายก็คือ สามเณรธรรมาสน
ทอง ในพระบรมราชูปถัมภ จะคัดเลือก
สามเณรที่มีความสามารถในการแสดงธรรม 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ แลว
ก็มาแขงขันกัน ซึ่งอาตมาก็ไดไปเปนกรรมการ
คัดเลือกสามเณร รูสึกวาจะไดสัก ๓ รุนแลวที่
ผานการคดัเลอืก ทีมี่ความสามารถในการแสดง
ธรรม แลวองคไหนที่ไดอันดับ ก็ไดรับรางวัล
ธรรมาสนทอง พรอมทั้งปจจัยสนับสนุนสํานัก
เรียนที่สามเณรรูปนั้นสังกัดอยู 

โครงการสังคายนา ตรวจชําระพระ-
ไตรปฎก ทั้งฉบับบาลี และฉบับแปลเปนภาษา
ไทย พระองคก็ทรงอุปถัมภ แลวยังมีโครงการ
ปรวิรรตอกัษรโบราณเปนอกัษรปจจบุนั ของ
มูลนิธิ “ภูมิพโล” ก็เปนที่ประจักษ

อันนี้ก็คือโครงการที่พระองคไดทรงทํา

เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาของพระสงฆ แลวการ
ศึกษาหลายๆ อยางท่ีเราเห็น โดยเฉพาะถอด
คาํแปลจากพระไตรปฎก ทีค่าํบาลีวา “สกิขฺา”
ที่พระองคชอบใจก็คือความหมายวา “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” พระองคก็จะยํ้าตรัส เมื่อกอน
ก็เคยสงสัย วาทรงเอา ๓ คําน้ี มาจากไหน 
พระองคคิดเองหรือเอามาจากไหน คือจะแก
ปญหาไดตองเขาใจปญหา เขาถึงปญหา ตอง
พฒันา สามอยางน้ีแหละ ก็ไปเจอบทความของ
ทานเจาคณุพระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตุโฺต) 
อธิบายคําวา สิกขา มาจากตรงนี้ แลวก็ไปดู
ของพมา ก็คือความหมายคลายกันวา เรียนรู
ใหเขาใจ ฝกหัดใหเปน ลงมือปฏิบัติจริงจัง 
ในสวนของตัวอรรถกถาที่ขยายคํานี้โดยตรง 
คือ อรรถกถา อานาปานสติสูตร อธิบายสิกขา
นี้ใหละเอียด ถาแปล ๒ อยาง ก็แปลวา “ยอม
ศึกษา” กับ “ยอมสําเหนียก” ถาแปล ๕ 
ความหมายคือ “ตั้งใจฟงใหเขาใจ ทรงจําใหได 
ทบทวนอยาใหลืม ฝกหัดใหเปน ลงมือปฏิบัติ
ทันที” อันนี้คือ ๕ ความหมาย ถา ๕ ยอให
เหลือ ๓ ก็คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา 

ตรงนี้แหละ “ปริยัติ” กับ “ปฏิบัติ” 
อยูดวยกัน คือไมใชเรียนแลวไมไดปฏิบัติหรือ
ปฏบิตัแิลวโดยทีไ่มไดเรยีนมากอน ทัง้เรยีน ทัง้
ปฏบิตั ิตองไปควบคูกนั ซ่ึงพระองคกเ็อาสกิขา
ในความหมายน้ี คอืทรงเรยีนรูเรือ่งอะไรจรงิจัง 
แลวก็ลงมือทําใหเปนรูปธรรม อันนี้คือแบบ
อยางที่เราจะดําเนินตามรอยพระยุคลบาทได 
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บางทเีราเรยีนมาเยอะแตเราไมเคยใชอะไรเลย 
สุดทายความรูมันก็ลืมหมด แตพระองคเรียนรู
อะไรก็ทรงเอาความรูนั้นมาฝกหัดใช 

หลายๆ อยางที่อาตมาไดเรียนรู จาก
ผลงานของพระองคทาน เชนเรื่องของระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงก็ดี เร่ืองของไตรสิกขาก็
ดี เรื่องของศีล เรื่องของทาน พระองคก็ทรง
บําเพ็ญดวยพระองคเองโดยไมทรงประกาศให
ใครรู (นายอินทร ผูปดทองหลังพระ) พระองค
รกัษาอโุบสถศลีเปนประจํา ปจจบุนัเรารณรงค
แคศีล ๕ กันก็ยังจะไปไมคอยรอด แตพระองค
ทรงรักษาอุโบสถศีล คนที่รักษาอุโบสถศีล 
ปรกติอาตมาก็เจอ ผูเฒา ผูแก ผูสูงอายุหลาย
คนที่รักษาอุโบสถศีล เวลาจะจากโลกนี้ไปก็ไม
หลงทํากาลกิริยา ก็ไปอยางมีสติ มีสัมปชัญญะ 
ก็เรียกวาชาตินี้ ก็มีความเพลิดเพลิน ชาติหนา
กม็คีวามเพลดิเพลนิ เพราะศลีทีร่กัษาไวด ีโดย
เฉพาะศีล ๘ 

ฉะนั้น ในสวนของศีล พระองคก็รักษา 
ในสวนของภาวนา พระองคก็เจริญ มีครั้ง
หนึ่งพระองคก็เอาเทปซีดีเสียงธรรมะของ
สมเด็จญาณสังวรฯ ใหพลตํารวจเอกทานหนึ่ง
ฟง แลวพระองคก็ตรัสถามวา ฟงแลวเปน
อยางไรบาง ทานนายพลนั้นก็บอกวาฟงแลว
ไมคอยจะเขาใจ รูสึกวางวงเหลือเกิน พระองค
ก็ตรัสวาธรรมะก็เปนอยางนี้แหละ พระองค
ฟงแลวก็เขาใจ ถาคนไมเคยปฏิบัติ ไมเคยอยู

กับปจจุบันอารมณ ฟงเรื่องกรรมฐานจะงวง 
พระองคจึงตรัสบอกทานนายพลตาํรวจทานนัน้
วา “ธรรมะเรือ่งกรรมฐานมนัตองมใีจมาดวย 
ตองศึกษาปริยัติ แลวก็นอมจิตไปฟง แลวจึง
ไมงวง แตถาฟงแบบธรรมะลกึซึง้ แบบธรรมะ
ชัน้สงู ฟงไมนานหรอกจะงวง” พระองคก็ตรสั
บอกวิธีฟงวาตองฟงบอยๆ ฟงหลายๆ เที่ยว 
พระองคกไ็ดฟงธรรมทีส่มเดจ็พระญาณสงัวรฯ 
ไดเทศนไวหลายตอน สวนหนึ่งก็เก็บขอความ
เรยีบเรยีงเปนตนฉบบั สวนหน่ึงกใ็หคนใกลชิด
ของพระองคไดรับฟง ซึ่งในสวนตรงนี้พระองค
ไมนั่งคิดเอง เออเอง คือมีหลักปริยัติ แลว
พระองคก็ลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง

อยางเรื่องสัมมาทิฏฐิของพระสารีบุตร 
ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรฯ ไดเทศนาไว 
พระองคทรงถอดเทปและทรงเรียบเรียงเอง 
ทรงมีพระปรีชาในเรื่องของภาษา บางคร้ัง
ธรรมะก็แปลเปนภาษาไทย ใชภาษาไทย แต
ทําไมเราฟงไมรูเรื่อง เพราะภาษาไทยของเรา
ยงัออนอยู แตภาษาไทยของพระองคเปนเยีย่ม
มาก หนึ่ง ทรงสรางคําศัพทขึ้นมาใหมได สอง 
คิดคําศัพทที่จะมาตรงกับภาษาบาลี แตเมื่อ
สรางคําศัพทบางคําศัพท ก็อาจจะดูแปลก ดู
ยาก อยางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระองคก็
ทรงคิดคําศัพทนี้ แลวก็ทรงทําอยางนี้ คนก็ยัง
ไมเขาใจ กวาคนจะเขาใจคําวาเศรษฐกิจพอ
เพียง คิดเองวาถาเศรษฐกิจพอเพียงแลว เมื่อ
ไหรประเทศชาติจะเจริญสักที ก็ไปเอาคําวา
พอเพียง คือแคนิดๆ หนอยๆ ก็พอ 

แตพระองคขยายความวาทาํใหพอม ีพอ
กิน พอใช แตพอเหลือกินเหลือใชแลวเอาไป
ขาย คอือยางนอยๆ เราไมตองซือ้เขากนิ ทาํให
พอใชกอน พอใชเสร็จพอเก็บแลว ก็เอาไปขาย 
คือทําใหเพียงพอ ในครอบครัวก็ยังไมพอเพียง 
ประเทศชาตก็ิยงัไมพอเพยีง จะไปขายตางชาติ



๑๗
๗

มันก็ไมพอหรอก ตองทําใหคนในชาติไดพอกิน 
ทําใหคนในบานไดพอกิน ทําใหประเทศชาติมี
กิน แลวก็ทําใหพอที่จะเก็บไว  แลวก็ทําพอที่
จะเอาไปขาย 

คอืคาํวาพอนี ้เพยีงพอกบัความตองการ
ที่เรามีอยู ไมใชวาขี้เกียจ ทํานิดเดียวก็พอแลว 
แคพอกินพอใชนิดๆ หนอยๆ ไมใช ทําใหพอใช 
จริงๆ แลวก็คือ ไมโลภ ไมทะเยอทะยานในสิ่ง
ทีม่นัไมมี หรอืไดมาโดยไมชอบธรรม อนันัน้คอื
ส่ิงทีพ่ระองคไดมองเหน็ หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
คํานี้กวาคนจะเขาใจใชเวลานาน ตอนนี้ตาง
ชาติก็รู แลววาเศรษฐกิจพอเพียงดีอยางไร 
คําศัพทนี้พระองคก็สรางคําศัพทขึ้นมา คําวา
พอเพียงคืออะไร พระองคก็แตงทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาไทย พอไดทําลงมือไปก็ 
“ออ ใช” พอเพยีงจรงิๆ พอทาํตามกเ็หน็ชดัเจน 

ฉะนั้น ทรงพระปรีชาญาณเรื่องของ
ภาษา เรื่องคิดคําศัพท แลวก็ทรงคิดประดิษฐ
เรื่องของเครื่องใชไมสอย อยางเชน กังหัน
นํ้าชัยพัฒนา กังหันที่ไปทําใหนํ้ามีออกซิเจน 
ตอนนี้ที่พุทธคยาเอาไปติดตั้งแลว ตรงสระ
มจุลนิท อันนีก้ค็อืสิง่ทีอ่อกไปตางประเทศ และ
ปนีป้ระเทศจอรแดนกม็าขอระบบฝนเทยีมของ
ในหลวง ประเทศจอรแดนก็แหงแลง ไมคอยมี
นํา้  กข็อวธิกีารทาํฝนเทยีมจากประเทศไทยไป 

ฝนเทยีมกค็อื ๑ หลกัการวทิยาศาสตร ๒ 
หลักการของนิยาม ก็คืออุตุนิยามกับพีชนิยาม 
ก็คือพุทธศาสตร ในสวนของ อุตุนิยาม ดินฟา

อากาศ พชีนิยาม เรือ่งของพชื ถาเรารกัษาศลีดี 
กรรมนิยามดี ไมตัดไมทําลายปา อุตุนิยาม พีช
นิยาม กรรมนิยามก็ไดทําแลว และอาศัยหลัก
วิทยาศาสตรคือการทําฝนเทียม ผสมกันแลว
ก็จะทําใหฝนตก 

แต ณ ปจจุบัน ฝนเทียมในประเทศไทย
ปที่แลว ทําไมทําแลวไมไดผล ก็ชาวบานไปตัด
ตนไมหมด แลวเมฆไมลอยไปเหนือเขื่อนแลว 
เมฆไมรวมตัวกันแลว ฝนเทียมดีขนาดไหน 
มันก็ตองรอเมฆ พอมีเมฆแลวก็เอาสารเคมีไป
โปรย แลวหลังจากนั้นฝนก็จะตก ตอนนี้เมฆ
ไมสามารถรวมตวักันได เน่ืองจากเราไปทาํลาย
ตนไมหมด องคประกอบมันไมครบ พระองค
บอกใหปลูกตนไมนะ อยาตัด แตเราก็ไปตัด 
พระองคตองการทําฝนเทียม เราไปตัดไม แลว
ฝนเทียมจะเกิดขึ้นไดอยางไร อาตมาก็ติดตาม
ต้ังแตฝนเทียมขึ้นลําแรกของปน้ีเลย ๑,๒๐๐ 
เที่ยว รัฐบาลก็ถอดใจ ฝนไมตก ไมใชวาวิธีการ
ที่พระองคตรัสไวไมไดผล แตเพราะตนไมไมมี 
แลว เมฆกระจายตัวหมด นั้นก็คือกรรมนิยาม 
คนไมคอยรักษาศีล มันตองมีองคประกอบ พอ
มีองคประกอบครบแลว จึงจะสําเร็จได 

ฉะนั้น สิ่งเหลานี้ก็คือ พระองคทรงเปน
ทั้งนักคิด เปนทั้งนักทํา เปนตัวอยางใหดูทุก
เรื่องเลย ตั้งแตเรื่องตํ่าสุดไปจนถึงเรื่องสูงสุด 
เรื่องตํ่าสุดก็คือ เรื่องปากเรื่องทอง เรื่องทํามา
หากิน เรือ่งสงูสดุก็เรือ่งการนําพระพทุธศาสนา 
คือ ศีล สมาธิ ปญญาไปใชในชีวิต เพื่อใหเกิด



๑๗
๘

ความสามัคคีของคนในชาติ พระองคเปนแบบ
อยางใหเราดูทุกรูปแบบ 

เรื่องสําคัญก็คือเรื่องการที่พระองค
ทรงตั้งมั่นในไตรสรณคมน เมื่อถูกโลกธรรม
กระทบ พระองคไมหว่ันไหวเลย ก็คือใครดา 
ใครวา ใครนินทา ใครเยาะเยยถากถาง ทรงนิ่ง
ได ก็เพราะทรงตั้งมั่นในไตรสรณคมน ถาไมตั้ง
มั่นในไตรสรณคมนนี้ คนดูถูกขนาดนี้ ก็จะเอา
คนื จติปถุชุนมนัจะเอาคนื แตทําไมพระองคนิง่ 
แลวคอยๆ ตอบไปดวยคําสุภาพ จิตที่ตั้งมั่นใน
ไตรสรณคมน พอโดนโลกธรรมเขามากระทบ มี
สติ มีปญญา คิดทัน ไมหวั่นไหวไปตามอารมณ 
เพราะมีไตรสรณคมนเปนท่ีพึ่ง มีพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆเปนทีพ่ึง่สงูสดุ จิตใจจะไมหวัน่
ไหว ถึงแมยังไมไดเปนพระอริยะก็ตาม แตถา
ไมมไีตรสรณคมนเปนทีพ่ึ่ง โดนกระทบหนอยก็
ไปหมดเลย อนันีเ้ปนสิง่ทีพ่ระองคทาํใหรูวาทรง
เขาถึงพระรัตนตรัย  ไมใชเขาถึงแคกราบไหว  

พระองคมอีกีอยางหนึง่กค็อื ทรงปดทอง
หลงัพระ ทาํไมพระองคช่ือนายอนิทร ลักษณะ
ของพระอินทรก็คือ ทําบุญไมตองโฆษณา
ใหใครรู  ปลูกตนไม สรางถนน ทําสะพาน 
พระองคทําความดี บําเพ็ญบารมี โดยเฉพาะ
ทศพิธราชธรรม พระองคก็ทําไปเลย ไมตอง
บอกใหใครรู พระอินทรก็ทําแบบเดียวกันนี้ 

โบราณเขาเขียนไวหลังพระประธานที่
ปดทองไวเสร็จแลววา “ไหวพระพุทธ ใจอยา

หยุด อยูที่ทองคํา ไหวพระธรรม ใจอยาหยุด 
อยูท่ีคัมภีรใบลาน ไหวพระสงฆ อยาจํานง
หมาย วาเปนพระลูกพระหลาน” 

ไหวพระพุทธใจอยาหยุดอยูที่ทองคํา ก็
คอื ถาเปนพระแกว พระทองคาํ ฉนัจึงจะกราบ
จะไหว ตองมองผานสิง่มคีาภายนอกคอืทองคาํ 
มองทะลุไปถึงสิ่งมีคาภายใน คือพุทธคุณท้ัง 
๙ แลวจึงกราบไหว

ไหวพระธรรม ใจอยาหยุดอยูที่คัมภีร
ใบลาน ก็คือ ตอนนี้เราไปขอเชาคัมภีรใบลาน
เกาๆ จากนอรเวยมา นั้นก็คือคัมภีรเกาแก
โบราณ แลวเราก็ไปยึดติดของเกา ของโบราณ
จากอัฟกานิสถาน ก็มีมูลคา ๑๐ กวาลาน แต
โบราณเขาบอกวา ไหวพระธรรมใจอยาหยดุอยู
ที่คัมภีรใบลาน ตองเขาไปถึง ธรรมคุณทั้ง ๖ 
ใหได ตองเขาใจ ตองมองผานสิ่งมีคาภายนอก 
คือคัมภีรโบราณ มองทะลุไปถึงธรรมคุณทั้ง ๖ 

ไหวพระสงฆก็อยาจํานงหมายวา เปน
พระลูกพระหลาน อยาไปหยุดแคตรงนั้น ให
มองผานหลวงปู หลวงนา หลวงอา หลวงลุง 
มองไปถึง สังฆคุณทั้ง ๙ ไหวพระสงฆ ใหนอม
ใจไปในสังฆคุณทั้ง ๙ 

นั้นคือการไหวพระอยางถูกตอง ถาไหว
ไดระดับนี้ อยางที่พระองคเปน ไมหวั่นไหวตอ
โลกธรรม ถาไปถงึขัน้น้ี อะไรจะเกิดขึน้ก็ไมหว่ัน
ไหวแลว ถาเปนพวกเรามีอะไรนิดหนอย เชน 
เห็นพระมีขาวอยูหนาหนังสือพิมพ ไมใสบาตร
แลว ไมไหวพระแลว ทีถ่กูคอืเราไมไดไหวบคุคล 
เราไหวคณุธรรม ไหวคณุคอืศลีเปนตน อันน้ีคอื
สิ่งที่เราจะตองเขาถึง 

ฉะน้ัน เราเข าใจเข าถึงสิ่งเหลาน้ีที่
พระองคทําเปนแบบอยาง จิตใจมั่นคงไมหวั่น
ไหว แลวก็นิ่งได สงบไดเมื่อภัยมา แกปญหาได
เมื่อภัยมี ภัยมาก็นิ่งสงบ แลวก็แกไดอยางทัน
ทวงที แลวก็แกไดตรงประเด็น ไมตื่นตระหนก 
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แตตื่นตระหนัก ต่ืนตระหนักก็คือ ภัยมันมา
จากไหน มันมีสาเหตุมาจากอะไร แลวจะแก
ปญหาอยางไร ถาตื่นตระหนกก็เปนกระตาย
ตื่นตูม ภัยมาก็วิ่งลุกลี้ลุกลน ไมมีความสงบ ก็
ทําใหแกปญหาไมตรงจุด นี้ก็คือส่ิงที่พระองค
ไดเปนแบบอยาง ทั้งในเรื่องของการใชชีวิต ใน
เรื่องของเศรษฐกิจ และในเรื่องของภูมิปญญา

ปุจฉา : สุดทายนี้ ขอความเมตตา
พระอาจารยสรุปขอคิดฝากคนไทยเพื่อดําเนิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

วิสัชนา : คนไทยตองฉลาดที่จะพลิก
วิกฤตใหเปนโอกาส การสูญเสียพระองคไป
เปนวิกฤตของประเทศชาติ สิ่งแรก คนไทย
ตองสมัครสมานสามัคคี แลวดําเนินรอยตาม 
พระราชปณิธานที่พระองคทรงแนะนําไว ทรง
ปฏิบัติพระองคเปนแบบอยาง ถาใครดําเนิน
ตามพระบรมราโชวาทของพระองค วันละขอๆ 
๓๖๕ วัน เราจะมีแบบอยางอยูในใจ ๓๖๕ ขอ  
โครงการมี ๔,๔๔๗ โครงการ เอามาใช ดูแลว
จะเห็นผล

จากนี้ไป ขอใหชวยกันปลูกตนไมวันละ
ตน ตนอะไรกแ็ลวแต หรอืพระดาํรสัใดกต็ามที่
เราเหน็วาเขากบัชีวิตของเราได เอามาใชวันละ
ขอ ชอบใจเรือ่งนีแ้ลวลงมอืปฏบิตั ิ วันนีช้อบใจ
เรื่องนี้  ลงมือปฏิบัติ 

อยางเชนครอบครัวไทยกําลังมีปญหา 
ครอบครัวแตกสลาย คือการไมมีเวลาใหกับ

ครอบครัว พอก็ไมมาทานอาหารที่บาน แม
ก็ไมมาทาน ลูกตื่นมาอาหารก็อยูในตู เงินคา
ขนมไปโรงเรียนก็อยูบนหลังตู ไมเคยเห็นหนา
พอ หนาแม ตรงน้ีถาคนไทยอาศยัโอกาสน้ีแลว 
ใหเวลากับครอบครวั กลบัมาทานอาหารทีบ่าน
พรอมหนากัน

อยางในหลวง พระองคเสวยกับพระ-
ราชชนนี สัปดาหละ ๕ วัน เสวยกับสมเด็จฯ 
พระราชนิ ี๑ วนั แลวพระองคอยูกบัพระองคเองคอื
ไมเสวย ๑ วัน เพราะวันนั้นทรงรักษาอุโบสถ
ศลี ก็เหน็อยางชดัเจนตรงน้ี ทรงเปนแบบอยาง
มหาราชยอดกตัญู ทรงใหเวลากับพระราช-
มารดา ใหเวลากับครอบครัว ครอบครัวก็อบอุน 
ตอนที่สมเด็จยาประชวรอยู ที่โรงพยาบาล
ศิริราช พระองคเสด็จมาเยี่ยมที่หอง สมเด็จยา
จะออกจากหองมาพระองคก็ทรงเตรียมกลอง
ถายรูป ทรงถายรูปสมเด็จยา แลวเขาไปกอด 
เจาหนาที่จะมาชวยเข็นพระราชรถ พระองค
บอกไมตอง เราเปนลูก เราทําเองได ไมเปนไร
หรอกทําใหแมแคนี้ ก็จะเห็นวาสวนนี้พระองค
มีพระทัยรักครอบครัว กตัญู รักเดียวใจเดียว 
ขอใหดูพระองคเปนแบบอยาง พระองคเอง
กลางวันใหเวลากับประเทศชาต ิตกเย็นใหเวลา
กับครอบครัว ประเทศชาติพระองคก็ใหเวลา
ต้ังแตเชาจนถงึเยน็ แลวครอบครัวก็ใหเวลาจาก
เย็นถึงสวาง นี้คือสิ่งที่พระองคทําใหดู ขอใหดู
พระองคเปนแบบอยาง 

ศีลธรรมกําลังมีปญหา ก็ดูพระองค
เปนแบบอยาง สิ่งแวดลอมกําลังมีปญหา ก็ดู
พระองคเปนแบบอยาง เศรษฐกิจโลกกําลังมี
ปญหา ก็ดูพระองคเปนแบบอยาง อะไรที่เปน
ปญหา เราดูพระองคเปนแบบอยาง ก็สามารถ
แกป ญหาไดทั้งหมด น้ันคือการตามรอย
พระยคุลบาทไดดสีดุยอด คอืการพลกิวกิฤตให
เปนโอกาส เจริญพร  

เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙



๑๗
๑๐

พอดี
 

ความพอดี  ตองดี  ใหพอกอน   แลวคอยผอน  ปลอยวางดี  ในทีหลัง

ถายังไม  ดีพอ  ปลอยก็พัง   ดีหรือยัง  ดีใหพอ  คอยพอดี ฯ

พอเพียง

พอปจจัยสี่ เพียงชีวี ไดปฏิบัติ  จึงจะจัด เปนพอเพียง เสียงในหลวง

สันโดษพอ พอฝากไว ไทยทั้งปวง  เพื่อเพียรลวง วัฏฏภัย ใหรอดเอย ฯ

พอดีที่พอเพียง 

ปปญจา

กวีนิพนธ :
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 พวกเราในที่นี้บางคนเคยสูญเสียพอแม 
หลายคนเคยสญูเสยีญาตผิูใหญ เชนปูยาตายาย
แตวาแทบไมมีใครเลยสักคนที่เคยสูญเสีย
ในหลวงมากอน จนกระทั่งเมื่อวานนี้ ตอนที่
ในหลวงรัชกาลที่ ๘ สวรรคตก็เปนเวลา ๗๐ ป
มาแลว คนที่อายุ ๘๐ ปถึงจะจําความได แตก็
ยงัเดก็อยู อาจจะไมรูสึกอะไร ตองเปนคนทีอ่ายุ 
๘๕ - ๙๐ ป ถึงจะเคยรูสึกวาสูญเสียในหลวง
มากอนทีจ่ะเกดิเหตกุารณเมือ่วาน แตคนทีอ่ายุ 
๘๕ - ๙๐ ปทุกวันนี้เหลือนอยเต็มที ที่นี่ก็มี
ไมกี่คน จึงพูดไดวาคนไทยเกือบทั้งประเทศ
เพิง่รูจกักบัความสญูเสยีในหลวงจากเหตกุารณ
เมื่อวานนี้
 คนไทยสวนใหญเกิดมาก็มีในหลวงแลว
อยูใตบารมขีองพระองคมาต้ังแตเกดิ ไมวายาม
สุขหรือยามทุกขก็มีพระองคอยูเหนือหัวเรา 
หลายคนคงรู สึกวาในหลวงจะอยู กับเราไป

จนตลอด เพราะตั้งแตเกิดมาก็มีในหลวงแลว 
หลายคนพอแมตายไปแลว ญาติผูใหญหลายคน
ก็ตายไปแลว แตก็ยังมีในหลวง เพราะฉะนั้น
เม่ือพระองคเสด็จสวรรคต อาตมาเชื่อวาคน
จํานวนไมนอย เรยีกวาคนเกือบทัง้ประเทศก็ได
รูสกึวาตนเปนกาํพราทนัท ีเปนกาํพราพรอมกนั
ทั้งประเทศเลย
 การเปนกาํพรา เชน กาํพราพอ กําพราแม
ปกติเราผลัดกันเปน ไมได เปนกันทีเดียว
ทั้งประเทศ แตการสูญเสียในหลวงครั้งนี้ พูด
ไดวาพวกเรากําพราทัง้ประเทศพรอมๆ กันเลย
ทําใหรูสึกวามีบางสิ่งที่ทรงคุณคาหายไปจาก
ชีวิต รู สึกไดถึงความสูญเสียอันใหญหลวง
ในจิตใจของเรา เกิดความรู สึกเควงควาง
วางโหวง ขาดที่พึ่ง
 ความรูสกึเชนน้ีเปนเร่ืองธรรมดา เพราะวา
เปนเหตุการณที่พวกเราไมเคยประสบมากอน 

พระไพศาล วิสาโล

รับมือกับความเศราโศก
ในยามสูญเสีย…

ธรรมบรรยาย 
:
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คนที่สูญเสียพอทีแรกอาจจะเศราโศกเสียใจ
มาก แตเมือ่ผานประสบการณนีแ้ลว พอสญูเสยี
แมกท็าํใจได บางคนสูญเสียแมมากอนกเ็สียอก
เสียใจมาก แตกทํ็าใหพอมปีระสบการณอยูบาง 
ครั้นสูญเสียพอก็ทําใจได
 แตวาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เปนความ
สญูเสยีทีค่นเกอืบทัง้ชาตไิมเคยผานพบมากอน 
ซึ่งอาจมีถึง ๙๙ เปอรเซนตของคนทั้งประเทศ 
จึงยอมมีความเศราโศกเสียใจอาลัยอาวรณ
เปนธรรมดา ไมตองสงสัยวาทําไมเรามีความ
เสียใจอาลัยอาวรณ ทั้งๆ ที่ก็รูวาในหลวงทรง
ประชวรมาเปนเวลาหลายปแลว การประชวร
กับการสวรรคตนั้นแตกตางกันมากทีเดียว 
กเ็หมือนกบัเวลาพอแมของเราลมปวย แมปวย
หนัก ถึงข้ันเขาหองไอซียู แมสถานการณจะ
เลวรายอยางไร ก็แตกตางอยางมากกับเวลาที่
ทานสิ้นลม ตอนที่ทานยังมีลมหายใจอยู เราก็
ยังรูสึกอบอุน รูสึกวาเรายังมีที่พึ่ง ยังมีคนรัก
อยูใกลๆ ยังมีคนที่เราจะพูดคุยได รวมทั้งยังมี
ความหวังดวย แมจะริบหรี่เพียงใด ก็มีความ
หมายตอจติใจของเรา แตพอทานสิน้ลมไป ความ
รูสึกที่เกิดขึ้นตางกันมากเลย ความโศกเศรา
อาลัยอาวรณยอมทวมทนเปนธรรมดา เพราะ
ความหวังดับสิ้นแลว เปนการขาดเสาหลักของ
ชีวิตไปอยางถาวร

 ดังไดกลาวแลว ความโศกเศราอาลัย
อาวรณที่เกิดจากการสูญเสียพอแมหรือญาติ
ผูใหญ ปกติแลวเกิดขึ้นกับคนไมก่ีคน แลวก็
ผลัดกันโศกเศรา ผลัดกันสูญเสีย แตไมเคย
มีคร้ังใดที่คนทั้งประเทศสูญเสียพรอมๆ กัน
อยางนี้ บางคนก็ทําใจได ไมโศกเศรา ไมรอง
หมรองไห ก็ดีแลว แตก็ควรเขาใจคนที่เสียอก
เสียใจ รองไห น้ําตานองหนา ตองเขาใจเขา 
เห็นอกเห็นใจเขา อยาไปตําหนิหรือตอวา วา
ทําไมเธอเศราโศกเสียใจ ไมรูหรือวามันเปน
ธรรมดาของโลก อาจะมีบางคนที่คิดแบบนั้น
 อาตมาอยากใหเรามีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่นที่มีความเศราโศกเสียใจ อยาไปสําคัญตน
วาฉนัมธีรรมะสงู ทาํใจได พวกเธอเปนชาวพทุธ
เสียเปลา เขาวัดเสียเปลา ยังอดกลั้นหรือขมใจ
ไมได ความคิดแบบนี้เปนอกุศลนะ เพราะวา
มันแสดงถึงการยกตนขมทานอยูในที ในยามนี้
ถาเราไมเศราโศกเสยีใจ เพราะทาํใจได ก็อยาคิด
วากูเกงกูแน ใหมีเมตตาตอเขา เห็นอกเห็นใจ
ที่เขายังทําใจไมได ไมตอวาเขา ในทางตรงขาม
กลบัควรใหกาํลงัใจ เพือ่ใหเขาสามารถผานพน
ความเศราโศกไปได
 สวนคนที่เศราโศกเสียใจก็ใหรับรู และ
ยอมรับวามีความเศราเกิดขึ้นในใจ ไมตอง
ปฏิเสธผลักไสความรู สึกน้ัน ที่จริงมันก็มี
ประโยชนเหมือนกัน เพราะเวลาที่เราเศราโศก 
แลวคนอ่ืนเศราโศกกับเรา เราจะรูสกึวาเขาเปน
เพือ่นทกุข คนทีเ่คยกินแหนงแคลงใจกัน ทีเ่คย
บาดหมางใจกัน ความเศราจะเชื่อมใหเราเขา
มาใกลกัน เพราะวาเรามีความรูสึกเหมือนกัน 
หัวอกเดียวกัน ความรูสึกขุนของหมองใจหรือ
เปนปฏิปกษก็จะบรรเทาเบาบางลง เพราะวา
เราเปนเพื่อนทุกขกัน พยายามใชความรูสึกนี้
มาเปนประโยชน เมื่อพบคนที่เคยผิดใจกัน 
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เกลียดชังกัน ในยามนี้อยากใหมองวา เขาเปน
เพื่อนทุกขของเรา
 ในประเทศอเมริกามีป ญหาเรื่องการ
เหยียดสีผิวมาก โรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งอยู
ในยานคนจน มีวัยรุ นที่เปนผิวขาวกับผิวสี
เรียนอยูในหองเดียวกัน แตวาเกลียดชังกัน 
กลั่นแกลงกัน บางทีถึงกับทํารายกัน ครูสาว
พูดอยางไรนักเรียนก็ไมสนใจ วันหนึ่งครูชวน
นักเรียนทํากิจกรรมงาย ๆ เพ่ือใหทั้งสองฝาย
ตระหนักวาแมจะตางผิว แตก็มีบางอยางที่
เหมือนกัน นั่นคือ เคยผานการสูญเสียมา
เหมือนกัน บางคนสูญเสียพอ บางคนสูญเสีย
แม บางคนกส็ญูเสยีเพือ่นจากการยกพวกตกีนั
วิธีการก็คือ ใหนักเรียนผิวขาวอยู มุมหนึ่ง 
นักเรียนผิวสี ทั้งดําและเหลืองอยูอีกมุมหนึ่ง 
พอครูถามวา ใครเคยสูญเสียพอหรือแม ก็ให
คนนั้นมายืนอยูกลางหอง ใครบางท่ีมีเพื่อน
ติดคุกก็ใหมายืนอยูกลางหอง ใครที่สูญเสีย
เพื่อนเพราะถูกทําราย ก็ใหมายืนอยูกลางหอง
ทกุครัง้ทีค่รถูาม กจ็ะมนีกัเรยีนทัง้ผวิขาวและผวิสี
มายืนอยูดวยกันกลางหอง มากบาง นอยบาง
ทําใหหลายคนพบวา เอะ เราก็สูญเสีย เขาก็
สูญเสีย เรียกวาหัวอกเดียวกัน แลวเราจะโกรธ
เกลยีดกันทาํไม ในทีสุ่ดนกัเรยีนทัง้หองกร็กักนั
สามัคคีกัน เลิกทะเลาะเบาะแวงกัน
 นีค้อืประโยชนอยางหนึง่ของความเศราโศก
ที่เกิดจากความสูญเสีย ชวยทําใหคนที่เคย
เปนปฏิปกษตอกันเปลี่ยนมาเปนเพื่อนทุกข 

แตถาหากวาสูญเสียเหมือนกันแลวยังทะเลาะ
เบาะแวงกัน น่ีแสดงวาใชไมไดแลวนะ เพราะวา
ความเศราโศกควรจะทาํใหเรารูสึกวาเปนหวัอก
เดียวกัน มีใจเดียวกัน
 ความเศราโศกยงัมปีระโยชนอีกอยางหน่ึง
คอื ทําใหอตัตาเราเลก็ลง อันน้ีมปีระโยชนมาก
สําหรับคนที่มีอัตตาพองโต หลายคนที่รูสึกวา
กเูกง กแูน อตัตาจะพองโต โดยเฉพาะคนเกงหรอื
คนที่เรียนสูงหรือร่ํารวย แตเมื่อใดก็ตามที่เรา
รูสกึเศราโศก อัตตาเราจะเลก็ลง ชวยใหเรารูจัก
ออนนอมถอมตนมากขึ้น ไมอวดเกง วางกาม
อันนี้ก็เปนประโยชนนะ เพราะคนเราควรมี
ความออนนอมถอมตน ดังนั้นเมื่อใดที่เราเกิด
ความเศราโศกเสียใจขึ้นมา ก็ขอใหมองวามันก็
มีขอดีเหมือนกัน
 อยางไรก็ดี อยาจมอยูในความเศราโศก
เสยีใจนาน เมือ่เราเศราโศกเพราะรกัในหลวง ก็
อยาใหความเศราโศกน้ันทาํใหเราหลงลมืหนาที่
ของเรา หนาท่ีของเราท่ีสาํคัญอยางหนึง่ กคื็อ
การเปนพสกนิกรที่ดีของในหลวง พสกนิกร
ทีดี่ยอมไมละเลยโอกาสในการบําเพญ็ประโยชน
สร างสรรค คุณงามความดี ให แก ตนเอง 
ครอบครัว ชมุชน และประเทศชาติ ถาเรามวัแต
โศราโศก ซึมเซา เจาจุก หมดเรี่ยวแรงทําอะไร
วันสองวันก็ไมเปนไรนะ มันเปนธรรมดาของ
มนุษย แตถาเปนนานกวานั้น ก็หมายความวา
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เราละเลยหนาที่ของเรา เรากําลังทําตัวใหเปน
ภาระของคนอื่น
 พยายามสลัดความเศราโศกออกไป เพื่อที่
เราจะไดกลบัมาดาํเนนิชวีติตามปกต ิซึง่หมายถงึ
การดูแลครอบครัว ทําหนาที่การงานที่เปน
ประโยชนตอสวนรวมตอประเทศชาติ อันนี้จึง
จะเรียกไดวาเราเปนพสกนิกรที่ดีของพระองค 
การรักในหลวงที่แทจริงนั้น ไมใชแครักแตปาก
หรอืสกัแตวารกั แตตองพยายามทาํตวัใหเปน
พสกนิกรที่ดี สืบสานพระราชปณิธานของ
พระองคตามกําลังที่มี
 อยางไรก็ตาม อาตมายอมรับวาเปนเรื่อง
ยากที่เราจะสลัดความเศราโศกทิ้งไป คนเรา
เมื่อเศราโศกเพราะสูญเสีย ปกติจะมีคนอื่นมา
ชวยเราทํากิจการงานตาง ๆ คนที่สูญเสียลูก 
หรือสญูเสยีพอแม ชวงแรก ๆ  อาจจะทาํอะไรไม
ไดเลย ซมึเศรา เจาจุก ไมมเีรีย่วแรงทาํอะไรเลย
แตก็มักมีเพื่อนบานหรือมิตรสหาย ที่เขาไมได
สูญเสียเหมือนเรา มาใหกําลังใจ มาชวยเหลือ
เจือจุน มาชวยจัดบาน มาชวยหุงหาอาหารให 
ทําใหเราดําเนินชีวิตตอไปได
 แตวาตอนนี้ พวกเรากลายเปนกําพรากัน
ทั้งประเทศ คนที่อยูรอบขางไมวาใกลหรือไกล
กล็วนสญูเสยีทัง้นัน้ จะหวังใหคนอืน่มาชวยเรา
กค็งไมได เพราะเขาเองก็รูสกึแยเหมอืนกนั ตก
ที่นั่งเดียวกับเรา ดังนั้นเราตองรูจักพึ่งตัวเอง 
ชวยตัวเองไดให เพราะฉะนั้นจึงอยาเศราโศก

เสยีใจนาน ถงึแมวาเปนธรรมดาทีจ่ะรูสกึอาลยั
อาวรณก็ตาม
 ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต 
คือ เมื่อ ๑๐๖ ปที่แลว มหาราชสองพระองค
ของไทยเสดจ็สวรรคตเดอืนเดยีวกนัแตหางกนั
๑๐๖ ป พระปยมหาราชเสด็จสวรรคตป 
๒๔๕๓ ตอนน้ัน อยาวาแตฆราวาสเลยนะ 
แมแตพระสงฆชั้นผูใหญก็เศราโศกเสียใจมาก
 ในหลวงรชักาลท่ี ๖ เลาวา คนืแรกทีนิ่มนต
พระสงฆมาสดับปกรณ คือ สวดมาติกาและ
บังสุกุลในพระบรมมหาราชวัง แมแตสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรสก็
เสยีงสัน่เครอืและสะอ้ืนเปนบางครัง้ กรมหลวง
ชนิวรสริวิฒัน ซึง่ภายหลงัไดเปนสงัฆราชตอจาก
สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ก็สวดไมคอยออก
สวนสมเดจ็พระวนัรตั วดัมหาธาต ุฯ เสยีงเครอื
เกือบจะกลั้นน้ําตาไวไมอยู สมเด็จพระพุทธ-
โฆษาจารย วดัอรณุ ฯ สวดพลางนํา้ตาไหลพลาง
ยิ่งพระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตรดวยแลว
ถึงกับรองไหเหมือนฆราวาสเลย ทานเหลาน้ี
ลวนเปนพระสงฆช้ันผูใหญ รูธรรมมาเยอะ แตก็
หักหามความเศราโศกเสียใจไมได
 นับประสาอะไรกับฆราวาสอยางพวกเรา 
ถาจะเศราโศกเสียใจ น้ําตาไหล หรือรองไห
สะอึกสะอื้นก็เปนธรรมดา แตก็อยางที่บอก 
อยาเศราโศกนาน เพราะวามันจะทําใหเรา
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ละเลยสิ่งที่ควรจะทํา ไมวาการดูแลลูก ดูแล
พอแม ดูแลตัวเอง ทําหนาที่การงานของตน 
บางคนมัวแตเจาจุกอยูหนาคอมพิวเตอร หรือ
เอาแตดูโทรศัพทมือถือ อานเรื่องราวของผูคน
ทีเ่ลาถึงความรูสกึในยามนี ้มันกด็นีะ จะไดเกดิ
ความรูสึกรวมกัน แตถาเราทําอยางนั้นนาน ๆ 
กจ็ะจมอยูในความเศรา และถลาํลกึขึน้ จนไมมี
เรี่ยวแรงทํางาน
 ทีจ่รงิการลกุขึน้มาทาํงานกช็วยได มเีพือ่น
คนหนึ่งเปนหมอเลาวา เขารูสึกเศราโศกเสียใจ
มาก ตั้งแตเมื่อวานแลว วันนี้พอต่ืนขึ้นมา
ก็ไมมีเรี่ยวแรง แตวาหมอมีหนาที่ตองไปสอน
นักศึกษาแพทย ทีแรกก็ไมรูวาจะสอนไดหรือ
เปลา เพราะเรี่ยวแรงไมคอยมี คือ กายมีแรง
แตใจเหนือ่ย ตอนแรกทีส่อนกฝ็ดนะ พอสอนไป
สอนไป เรีย่วแรงกก็ลบัคนืมา รูสกึกระตอืรอืรน
ในการสอน ความเศราความอาลยักห็ายไป เกดิ
ความสนุกที่ไดพูดคุยกับนักศึกษา (แตวาพอ
สอนเสร็จ กลับไปอยูหนาคอมพิวเตอร ความ
เศราก็กลับมาใหม)
 เราตองรูจักสลัดความเศราออกไป อยา
มัวแตเจาจุกหนาคอมพิวเตอร อยาใชเวลา
กับมันนานไป จะรูสึกหอเหี่ยว ตองลุกขึ้นมา
ทํางาน ไมวาเปนงานบานที่เราเคยทํา กิจวัตร
ที่เราเคยปฏิบัติ รวมท้ังงานการที่ตองใชความ
คิด สติปญญา อยาละเลย ไมเชนนั้นจะกลาย
เปนวาเราละทิ้งหนาที่ของเรา

 ในหลวงของเรา พระองคทรงเหน็ดเหน่ือย
อยางไร ก็ทรงเหนื่อยแคกาย แตวาใจไมยอม
เหนื่อย พวกเราก็ควรพยายามรักษาใจของเรา
อยาใหเหนือ่ย แมจะมคีวามอาลัยอาวรณเพราะ
ความสูญเสียก็อยาจมอยู ในอารมณนี้นาน
 สําหรับพวกเราที่เปนนักปฏิบัติ ก็ใหถือวา
ความเศราโศกอาลัยอาวรณ เปนแบบบฝกหัด
ของเรา เขามาเพื่อใหเราไดฝกสติ เรียนรูการ
มีสติรู ทันทวงที ใหถือวาความเศราโศกเปน
การบาน แมวาเปนการบานทีย่าก เปรยีบเสมอืน
พายลุกูใหญทีผ่านเขามาในชวีติ กระหน่ําจติใจ
ของเรา แตเราก็อยาทอแท ถือวาการรับมือ
ความเศราโศกเสียใจอาลัยอาวรณที่เกิดขึ้น
เปนการบานของเรา เมื่อมันเกิดขึ้นแลวเราก็
ยอมรบัวา มนัเปนธรรมดาของปถุชุน เพราะแม
กระทั่งพระสงฆองคเจาก็ยังมีความเศราโศก 
แตวาเราจะไมยอมใหมาเลนงานเราเฉยๆ หรือ
มาครอบงาํจิตใจ ใหถอืวาน่ีเปนโอกาสใหเราฝก
สตเิพือ่สรางความรูสกึตวั เพ่ือรูวธิใีนการรบัมอื
กับความเศราโศก
 ความเศราโศกเมื่อเกิดขึ้น หากเราคิด
จะกดขมมัน ไมไดผลนะ สิ่งที่เราตองทําคือ 
รูทันมัน
 เคยมีคนถามหลวงปูดูลย อตุโล ซึ่งเปน
ลูกศิษยรุนแรกๆ ของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต วา
หลวงปู ทําอยางไรจึงจะตัดความโกรธใหขาด
ได หลวงปูตอบวา “ไมมใีครตดัใหขาดไดหรอก 
มีแตรูทัน เมื่อรูทันมันก็ดับไปเอง” ความโกรธ
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กับอนิจจังหรือพระอนิจจาถูก มันก็ทําใหเรา
ไมทุกข จริงอยูบอยครั้งอนิจจาทําใหเกิดความ
เจ็บปวด เพราะหมายถึงความพลัดพราก
สญูเสยี ความเสือ่มสลาย ความวบิตั ิไมพกัตอง
พูดถึงความแก ความเจ็บ และความตาย แตวา
ถาเราเขาใจพระอนิจจาอยางแจมแจง เราก็จะ
วางใจกับสิง่ตาง ๆ  ถกูจนพนทุกขได หรอืถาเรา
เขาใจพระอนัตตาอยางแจมแจง ก็จะพนทุกข
ไดเชนกัน
 คนโบราณถงึเรยีกความจรงิเหลาน้ีวาเปน
พระ เสมอืนเปนของสงูทีค่วรเคารพยาํเกรง คอื 
พระอนิจจา พระอนัตตา ซึ่งเปนธรรมะที่แสดง
อยูตลอดเวลา รวมทัง้แสดงใหเราเหน็เมือ่วานน้ี
ดวย ถาเราใครครวญพิจารณา ก็จะเกิดปญญา 
ยกจิตใจใหอยูเหนือความทุกขได ความทุกข
ที่เกิดจากอนิจจัง ความทุกขที่เกิดจากทุกขัง 
ความทุกขที่เกิดจากอนัตตา สามารถทําใหเรา
พนจากความทุกขได หากเราใครครวญจนเกิด
ปญญา 

ฉนัใด ความเศรากฉ็นันัน้ มนัมาเพือ่ใหเราเรยีนรู
เพื่อใหเราไดฝกสติ เพื่อใหเรารูวาจะจัดการกับ
มันอยางไร
 หลวงพอคาํเขยีนเคยพดูวา “ในความทกุข
มีความไมทุกข” ฉันใดก็ฉันนั้น ในความเศราก็
มีความไมเศรา อันนี้เปนการบานใหเราลองหา
คาํเฉลยดูวา ทาํอยางไร เมือ่มคีวามเศราเกดิขึน้
เราจึงจะพบความไมเศรา ที่จริงสติชวยไดมาก
เลย เมื่อมีความเศราเกิดขึ้น ถาเราไมมีสติเห็น
มนั กจ็ะกลายเปนผูเศราเลย แตถามคีวามเศรา
เกิดขึ้น แลวเราไมเขาไปเปน เราเห็นมัน ความ
เศราก็หายไป ความไมเศรามาแทนที่ มันอยูที่
เรานะ เมือ่อารมณอกศุลเกดิขึน้แลว อยูทีว่าเรา
จะรบัมอืกบัมนัอยางไร ถาเรารบัมือไมเปน เชน 
กดขม มันก็จะครองจิตใจเรา กลายเปนผูเศรา
ไปโดยไมรูตัว แตถาหากวาเราเกี่ยวของกับมัน
ถูก เชน เห็นมัน ความเศราจะกลายเปนความ
ไมเศรา ทาํใหเราพบวา ในความเศรานัน้มคีวาม
ไมเศรา
 อะไรเกดิขึน้กต็ามไมวาภายนอกหรือจติใจ
เรา มันไมสําคัญเทากับวาเราจะวางใจอยางไร 
มีความเจ็บความปวด แมเปนความเจ็บความ
ปวดที่กาย แตถาหากวาเรามีสติรูทัน มันก็มี
แตความปวดกายแตใจไมปวด เราก็สามารถ
เปลี่ยนความปวดใหกลายเปนความไมปวดได 
คือปวดกายแตใจไมปวด ความเศราก็เชนกัน 
ใหถือวานี่เปนการบานที่เราจะตองเรียนรูเพื่อ
ใชมันใหเปนประโยชน
 ขอใหพวกเราใชโอกาสนีพ้จิารณาถงึความ
จริงที่เรียกวา อนิจจัง หรือที่คนไทยสมัยกอน
เรียกวาพระอนิจจลักษณะ คนไทยสมัยกอน
เรียกไตรลักษณ ดวยความเคารพวา พระ
อนจิจา พระอนตัตา เรยีกอยางนีเ้พือ่เตอืนใจวา
เปนสิ่งที่มีประโยชน มีคามาก ถาเราเกี่ยวของ

ที่มา : ธรรมบรรยายหลังทําวัตรเย็น วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ที่มา : ธรรมบรรยายหลังทําวัตรเย็น วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

บุคคลใดมั่นใจในคุณคาแหงชีวิตตน 
จนเปนผูที่พรอมจะตายไดทุกเวลา  

บุคคลนั้นอาจกลาวไดวา 
เปนผูปฏิบัติตอชีวิตตนอยางถูกตอง  
ตรงตอคุณคาและสาระของชีวิตนั้น  

แมจะตองสูญเสียชีวิต 
คือตายลงเวลาใด 

ก็ไมเปนเหตุใหเกิดทุกข 
เพราะความโศกเศราเสียดายในชีวิตตน  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)



 ยิง่รกัย่ิงโศก ยิง่ภักดยีิง่เศรา ความโศกเศรา
เพราะพลัดพราก สูญเสียคนรัก คือพอแม
ญาตมิติร แมจะทาํใจไดยาก แตกก็ระเทอืนเพยีง
เครือญาติ แตคราวน้ีกระเทือนหัวใจคนไทย
ทั้งชาติ เม่ือทราบขาววาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตแลว
 จะมีธรรมะขอไหนบางเล า ที่พอจะ
บรรเทาเยียวยาจิตใจคนไทยในคราครั้งนี้
 ลองใครครวญตามนะ
 ๑. ใหคิดวา  พระเจาอยูหัวเสด็จอุบัติมา
สรางบุญบารมี  ทรงชวยเหลือประชาชน บน
ราชบัลลังกแหงกษัตริยมานานถึง ๗๐ ป   เมื่อ
เหนื่อยหนัก  ก็อยากพักผอนบาง 
      วันนี้ พระองคทานทรงพักพระวรกายให
สบายใจ ทรงพนทุกขโศกโรคภัยทุกประการ
แลว

     เพียงรางกายเทานั้น ที่เจ็บปวย แตดวงใจ
ของพระองคยังแจมใส สงบนิ่ง อิ่มบุญ 
    เพียงพระองคลงมาสรางบารมีเยี่ยมเยียน
โลกมนุษยชั่วขณะหน่ึง เสร็จภาระแลว วันน้ี 
ขอเดินทางกลับไปสูสวรรคาลัยที่ทรงประทับ   
บุญบารมีที่ทรงบําเพ็ญ... ๘๙ ปบนโลกมนุษย  
ก็เพียงพอแลว ที่จะตออายุบนโลกสวรรค 
 พระองค ไมไดทิ้งคนไทยไปไหน แต
ทรงไปเปนเทพไทเทวาผู มีศักดิ์ใหญ คอย
ปกปองคุมครองผืนแผนดินไทย พสกนิกรไทย
ที่จงรักภักดีตอพระองค ใหทุกคนอยูรมเย็น
เปนสุข เหมือนที่เราขอพึ่งพระบารมีของ
สมเด็จพระปยมหาราช
 ๒. นึกในทางผอนคลาย 
 การมาเกิดบนโลกใบน้ี  เหมือนออกสู
สนามรบ ในหลวงทรงรบกับความทุกขยาก

·Ã§à»š¹à·¾¤ØŒÁ¤ÃÍ§ä·Â
พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช)

ธรรมพิจารณ์ :

ปยโสภณ



๑๗
๑๘

ลําบากของชาตินานาประการ  ทรงผานมา
ทุกสมรภูมิ มีทั้งโศกเศราและสูญเสีย ทรงเปน
นักรบที่แมแตขาศึกก็ยังรัก ทรงรบกับความ
ยากจน ใหคนจนมีรอยยิ้ม รบกับกิเลส โกรธ  
เกลียด  และทรงอภัย สุดทาย ทรงรบกับ
กาลเวลา ชรา พยาธิ อยางอดทนที่สุดถึง ๘๙ 
พรรษา จนพระวรกายของพระองคชราและ
เสื่อมสภาพ
 รางกายเหมือนเครื่องบิน  จิตเหมือน
นักบิน  ชราพยาธิเหมือนลูกกระสุนจากขาศึก   
เมื่อเครื่องถูกยิง นักบินตองรีบดีดตัวออกจาก
เครื่องบิน  กดรมชูชีพใหกาง   เพื่อพยุงตัวลงสู
ที่ปลอดภัย ฉันใด 
 วันนี้ ดวงจิตของพระองค ไดวางเรือนราง
ที่ใชงานมานาน   จนชรา  ชํารุดมาก  เกินการ
เยียวยาแลว ยิ่งรักษายิ่งทรุดโทรม  จึงตองให
ธรรมชาติหลอมรวมหลอใหม ใหดีกวาเดิม
 นักบินคือดวงจิตของพระองค  ทรงมีบุญ
กุศลพลังจิตจากพสกนิกรทั้งแผนดินสงไปให   
เปนเหมือนรมชูชีพ ที่จะพยุงสงใหพระองค

ปลอดภัยในสวรรคาลัย
 ๓. คิดในทางโลกุตตระ 
    สังสารวัฏนี้ ไมมีเกิด ไมมีตายจริง มีเพียง
ปรากฏการณแหงการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
ไตรลักษณเทานั้น    
 ทุกอยาง ลวนเปนกฎแหงธรรมชาติและ
สัจธรรม 
 เวลานี้ธรรมชาติกําลังเยียวยาตัวเอง  คือ  
ดนิ  นํา้  ลม  ไฟ   กาํลงัทาํหนาทีส่รางความสมดุล
ใหชวิีต ซ่ึงเครือ่งมอืแพทยหมดทางเยยีวยาแลว
 นี่คือกฎแหงธรรมชาติ 
  การเกิดเหมือนพระอาทิตยขึ้น  การ
ตายเหมือนพระอาทิตยตกดิน  การเกิดใหม 
ก็เหมือนดวงอาทิตยไปขึ้นใหม  เราคิดวา
พระอาทติยตกดนิเพราะโลกมดื   แตความจรงิ
พระอาทิตยไมไดตก   แตกําลังไปขึ้นใหมในอีก
ซีกหนึ่งของโลกตางหาก
 ชีวิตก็เชนกัน  ที่เราเรียกวาตายในภพภูมิ
ของเรา   แทจริงคือการไปเกิดในภพภูมิใหมที่
สูงสงกวา ดีกวา  รมเย็นกวาตางหาก
 คิดดูวา ขณะท่ีคนรองไหโศกเศราเสียใจ
เพราะสูญเสียคนที่รัก  แตอีกภพภูมิหนึ่งอาจ
ดีใจคอยตอนรับการกลับมาใหมของเทพผูมี
ศักดิ์ใหญก็ได
 เพราะมเีกิดจึงมตีาย เพราะมตีายจึงมเีกดิ
 เมื่อมีเด็กมาเกิดใหมในบาน  เราดีใจ  แต
เบือ้งหลงัอีกภพภูมทิีเ่ด็กคนน้ีจากมา  อาจมคีน
มากมายกําลงัรองไหเสยีใจ เหมอืนทีเ่กิดกับเรา
ในขณะนี้ก็ได
 นี่คือสังสารวัฏของชีวิต
 ชีวิตเปนสัจธรรม  ทํางานเหมือนฤดูกาล 
 เกิดเหมอืนฤดใูบไมผล ิ แกเหมอืนฤดใูบไม
รวง  ตายเหมือนฤดหูนาว หมิะลงหนา ดูเหมอืน
ตนไมตาย เพราะทั้งตนดูแหงโกรน  มีเพียงกิ่ง
กานสาขา แตไรดอกใบ  แตเมื่อถึงฤดูใบไมผลิ 



๑๗
๑๙

ก็ผลิดอกออกใบคืนชีพมางดงามอีกรอบ  
เหมือนการมาเกิดใหมของชีวิต   ครั้งแลว
ครั้งเลา ตองเผชิญกับ ชรา พยาธิ และมรณะ  
หมุนเวียนไปเชนนี้ทุกชีวิต ไมสิ้นสุด จนกวา

จะหมดเชื้อกิเลสเปนเหตุให
มาเกิด
 พิจารณาใหสูงขึ้น เกิดกับ
ตายไมมีอยู จริง  เปนเพียง
การสมมตเิรยีกธรรมชาติอยาง
หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ชีวิตจึงหมายถึงการเดิน
ทางแหงกาลเวลา การเหน็คณุ
ของบุญบารมี
 ขอพระบารมแีหงพระบาท
สมเด็ จพระ เจ  าอยู  หั ว ใน

พระบรมโกศ  ที่เต็มเปยมงดงามสูงสง ไดสง
พระองคใหไปเปนเทพผูมีศกัดิ ์คอยดแูลปกปอง
คุมครองไทยใหรมเย็นตลอดไป  เทอญ 

คุณธรรมของคน
“... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติ

ปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน และเปนธรรม ประการที่สอง คือ การรูจัก

ขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติลวง

ความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรูจักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน 

เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคน
พยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง

พัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค ...”

พระบรมราโชวาทในพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา

๕  เมษายน ๒๕๓๕
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 ... รวมความทั้งหมดนี้ เม่ือพระพุทธ
ศาสนาสูญสิ้นไป ก็ดี ถาวรวัตถุสูญสิ้นไป ก็ดี 
มหาอาณาจักรนอยใหญสูญสิ้นทําลายไป ก็ดี 
ก็ไดคติธรรมตามหลักอนิจจัง ที่เปนไตรลักษณ 
หลักอนิจจังนั้นใหคติ ๒ อยางในทางธรรมะ
 คตทิี ่๑ กค็อืวา ทาํใหเราปลงธรรมสังเวช 
การปลงธรรมสังเวช ก็คือ เปนเครื่องกระตุน
เตือนภายในใจของเราใหคิดได 
 ใหคดิได คอืใหเหน็คตธิรรมดาของสังขาร 
ท่ีมกีารเกดิขึน้ ต้ังอยู เสือ่มสลาย และสญูสิน้ไป 
ถาเรารูเขาใจคตธิรรมดาอยางนีแ้ลว ใจเราก็จะ
ไดไมเศราโศกเสียใจ มีใจผองใสเบิกบานอยูได
เราไปเหน็สถานทีท่างพทุธศาสนาทีเ่คยรุงเรอืง
อยูนานถึง ๑,๗๐๐ ป ยิ่งใหญขนาดไหน แต
ทําไมเดี๋ยวนี้สูญสิ้นไป เหลือแตซาก บางแหง
ซากก็ไมมีเหลือ อยางวังของพระเจาปเสนทิ-
โกศล ซากก็หาไมได วัดบพุพารามทีน่างวิสาขา
สรางขึ้น ก็ถูกแมนํ้าอจิรวดีพัดพาไปหมด ไมมี
เหลือเลยแมแตซาก ถาใจของเราไมรูเทาทัน
ไตรลักษณ เราก็อาจจะเศราโศกมัวหมองก็ได
 เพราะฉะนั้น เมื่อรู ธรรมดาของสังขาร  รองรอยพระพุทธศาสนาในมหาสมุทรแถบอินโดนีเซีย

๒๐

ปัญญาภิวัฒน์ :

อยางน้ีแลว ถึงจะมองเห็นความเกิดขึ้นเสื่อม
สูญไป ใจเราก็ผองใสเบิกบานอยูได เปนอิสระ 
อันนี้ก็เปนการปรับใจภายใน ทําใจไดดี นี้เปน
ประการหนึ่ง
 ตอไป คติที่ ๒ ก็คือวา เปนเครื่องเตือนใจ
ใหไดคิด โดย เปนบทเรยีนใหไมประมาท เพราะ
สิ่งอยางน้ี หรือความเสื่อมความสูญสิ้นน้ัน 
ไมควรใหเกดิขึน้บอยๆ ไมควรใหเกดิขึน้อีก และ
ไมควรใหเกิดขึ้นโดยงาย คือ ไมควรปลอยหรือ
ไมควรยอมใหเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่เกิด
ขึ้นมาในอดีต แลวเปนเหตุแหงความเสื่อม 



๑๗
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ส่ิงนั้นเราควรหลีกเลี่ยง สิ่งใดเปนเหตุแหง
ความเจริญ เราก็ชวยกันสรางสรรคตอไป 
นี่เปนคติของความไมประมาท
 พระพทุธเจาเม่ือสอน มักสอนทัง้ ๒ อยางนี้ 
คือ สอนขอที่หนึ่ง เพื่อใหใจของเราเปนอิสระ
อยูได ผองใสเบิกบาน ไมเศราโศก และก็สอน
ขอที่สอง เพื่อใหบทเรียนที่จะทําใหเกิดความ
ไมประมาท โดยแสดงออกมาเปนการกระทํา
ที่จะปรับปรุงภายนอกใหมันดี ใหมันเจริญ
งอกงามตอไปดวย
 บางทเีราไดอนัเดียว พวกหนึง่ ไดแตปรบัใจ
ภายใน ทําใจไมใหเศราโศก แลวก็ไมปรับปรุง
ขางนอก เกิดความประมาท กป็ลอยปละละเลย 
ก็เสื่อมอีก  มีแตเสื่อมเรื่อยไปจนสูญหมด สวน
อีกบางพวก ก็เอาแตไมประมาท จะตองแกไข
ปรับปรุง โดยที่ในใจก็อาจจะเศราหมอง
 เพราะฉะนั้น ตองใหไดทั้ง ๒ อยาง เมื่อ
ชาวพุทธปฏิบัติธรรมไมครบ พุทธศาสนาเองก็
จะเสื่อม
 หนึ่ง ใจตองเปนอิสระ ผองใส เบิกบาน
เสมอ
 สอง ตองไดความไมประมาท ท่ีจะกระทาํ
การเพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ือม และสรางความ
ดีงาม ความเจริญกาวหนาสืบตอไป
 นี้ก็เปนคติที่ได จากเรื่องสังเวชนียสถาน 
ทีผ่านมา กเ็ขากับคตคิาํวา สังเวช ทีอ่าตมาภาพ

ไดกลาวมาแลววา
 สังเวช นั้นแปลวา กระตุนใจใหไดความ
คิด คิดอะไร
 - คิดรูเทาทันความจริง ปลงใจวางใจได 
อยางหนึ่ง
 - คิดที่จะไมประมาท ที่จะเรงปองกัน 
และแกไขปรับปรุง ใหมีแตความเจริญงอกงาม
มั่นคง และความดีงาม อยางหนึ่ง
 นี่ อินเดียก็ผานไปแลว ความเสื่อม ความ
พนิาศสูญสิน้ก็ไดเกิดขึน้แลว เปนบทธรรม และ
บทสอนธรรมอันยิ่งใหญ
 พระพุทธศาสนาก็อยูในประเทศไทย ใน
โลกเขาก็ยังถือวาพุทธศาสนานี้เจริญรุงเรือง
ในประเทศไทย ประเทศไทยเปนศูนยกลาง
พุทธศาสนา ก็นับวาเรามีโชคดีที่เปนที่รองรับ 
เปนแหลงใหญของพระพุทธศาสนา แมวาบาน
เมืองของเรา พุทธศาสนาบางครั้งจะเจริญบาง 
เสือ่มบาง เปนคติธรรมดา แตเราก็ตองพยายาม
ชวยกันรักษาไวสืบตอไป
 เราจะเหน็วา บางคราวพทุธศาสนาในเมอืง
เสื่อมไป แตพระในปาก็ยังชวยรักษาพุทธ-
ศาสนาไว  แต ก็ต องเตือนพระในปาทาน
เหมือนกันวา
 ตองเอาธุระกับการสวนรวมดวย อยา
ถือคติไมยุงไมเก่ียว และตองสอน ตองชักจูง
ชาวบานใหมทีศันคตทิางธรรมทีถ่กูตอง เอากิจ
เอาการของสวนรวม อะไรเขามากระทบ
กระเทือนพระศาสนา ก็ตองขวนขวายปองกัน 
แกไข พระพุทธศาสนาจึงจะรักษาอยูไดดวยดี
 เปนอันวา พุทธศาสนาในเมืองไทยนี้ ก็ให
เราชวยกันรักษาไว แตการที่จะรักษาดวยดีนั้น 
เราก็ตองเรียนคติที่ไดรับจากอดีต มีบทเรียน
มาชวยดวย
 ความรู ในอดีตนั่นแหละจะมาชวยเรา 
อาตมภาพกลาวไวอยางหน่ึงแลว ก็ขอกลาว

 มหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยรุงเรืองในอดีต
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 นี่คือภาพของพระที่อยูในใจของคนที่ตาง
กันไป แตภาพของพระในประวัตขิองพระพทุธ-
ศาสนาที่แทจริง คือผูสงบ ผูไมมีภัยอันตราย
ใดๆ ตามโอวาทปาติโมกขที่ เราพูดกันใน
วันมาฆบูชา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ 
โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ผูท่ีทํารายผูอื่นไมชื่อวา
เปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนผูอื่นไมเปนสมณะ
 หมายความวา ภาพของสมณะในความ
หมายของเราตามหลักของพระพุทธศาสนา 
คือผูไมมีภัยอันตราย ไปที่ไหนก็มีแตทําใหเกิด
ความสงบ ความปลอดโปรงโลงใจ พระเปน
เครื่องหมายของความไมมีภัย พระไปที่ไหน 
คนก็รู สึกรมเย็น มีความปลอดโปรงโลงใจ 
ไมตองระแวงภัย เพราะฉะน้ัน ถาเราชวยกัน
รกัษาภาพอนัน้ีไวได สมณะในพระพทุธศาสนา
ก็อยูในความหมายที่แทจริง
 สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องที่เราจะตองเรียนรูไว 
ทั้งเหตุการณความเปนมา และหลักคําสอน
ที่แทจริง เอามาใชเพื่อจะบํารุงรักษาพระพุทธ
ศาสนาใหเจริญมั่นคงอยูตอไป การที่พระพุทธ
ศาสนาจะเจริญมั่นคง เราต องรักษาตัว
หลักธรรมที่แทจริงไวใหได ตีความใหถูกตอง 
เขาใจใหถองแท ปฏิบัติตามใหถูกตรง
 นี่ก็คือคติจากทั้งหมดที่ไดผานมา ทั้งที่
ดูรู เห็นดวยตาตนเอง และที่อาตมภาพได
กลาวเสริม 

ตอไป เคยพูดไวที่หนึ่งวา การทีจ่ะเขาใจพทุธ-
ศาสนาใหไดดนีัน้ ไมใชเพราะเรยีนหลกัคาํสอน
เทานั้น จะตองรูเหตุการณความเปนมาดวย 
อันนั้นจะชวยใหเราเขาใจไดดีขึ้น เพราะวา 
การที่จะเขาใจคําสอนที่เปนตัวการหลักของ
พระพุทธศาสนานั้น องคประกอบอยางหนึ่งก็
คือเราจะตองมีการตีความ คนเรานี้อานอะไร
กต็าม เรยีนอะไรกต็าม  เราจะมกีารตคีวามดวย
 ทีนี้ การตีความนั้น ก็มักจะอาศัยภูมิหลัง 
คือความรูในเหตุการณความเปนมาของเรา
เขาไปประกอบ ยกตัวอยางงายๆ เมื่อเราไป
อินเดีย เรามีภูมิหลัง มีประสบการณของเรา 
เราไปพบคนอินเดีย เราก็ตีความตามภูมิหลัง
ของเรา ชาวอินเดียโคลงหวั เรานึกวาเขาปฏเิสธ 
นี่ก็คือตีความตามภูมิหลังประสบการณที่เรามี
แตอินเดียเขาโคลงหัว หมายความวา เขารับ 
ใชไหม มนัตรงขาม เพราะฉะนัน้เราตองเรยีนรู
เหตุการณความเปนไป ภูมิหลังวัฒนธรรมของ
อินเดียดวย เราจึงจะเขาใจถูกตอง
 อยางไรก็ตาม ความหมายทางคําสอนก็
ตองเรียนดวย ตองประกอบกันทั้งคู ไมเชนนั้น 
การตีความก็อาจจะผิด เชนอยางในเร่ือง
พระผู ที่ตีความไปตามเหตุการณ หรือตาม
ประสบการณ ถาถามวาความหมายของ สมณะ 
คืออะไร สมณะในพุทธศาสนาคืออะไร สมณะ
มีความหมายวาอะไร ถาเราไมมีหลัก ก็อาจ
จะยุง
 ภาพของความเป นสมณะอยู ที่ ไหน 
พวกหนึ่งอาจจะมองวา พระ ไดแกผูมีฤทธิ์ 
มีปาฏิหาริย อยูที่ขลัง อยางนี้ก็มี หมายถึงวา 
ถาเปนพระ เปนนักบวช ก็ตองเปนผูมีฤทธิ์ 
มีปาฏหิารยิ พวกนีก้จ็ะหวงัฤทธิ ์หวงัปาฏหิารยิ
จากพระ ทีนี้ บางคนในสมัยปจจุบัน อาจจะ
มองพระเปนนักเรี่ยไรก็ได ถาเห็นพระก็วา 
นักเรี่ยไรมาแลว มีหวังจะเสียเงินอีกแลว

ที่มา : จากหนังสือ  ตามทางพุทธกิจ หนา ๑๕๒ - ๑๕๗ ของ พระพรหมคุณาภรณ  (ป. อ. ปยุตฺโต) 

นักเรี่ยไรมาแลว มีหวังจะเสียเงินอีกแลว
ที่มา : จากหนังสือ  ตามทางพุทธกิจ หนา ๑๕๒ - ๑๕๗ ของ พระพรหมคุณาภรณ  (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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 ในชวงเวลาแหงความโศกเศราของปวง
ชนชาวไทย ที่เพิ่งสูญเสียองคพระมหากษัตริย
ผู ทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีกษัตริยอีกพระองค
หนึง่ทีท่รงโทมนสัไมตางจากประชาชนชาวไทย 
น่ันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร 
นมัเกล วงัชกุ แหงราชอาณาจกัรภฏูาน ผูทรง
เปนที่คุ นเคยของประชาชนชาวไทยจํานวน
มาก โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแหงภูฏาน ทรง
นําพระราชวงศและประชาชนของพระองค 
สวดมนตและจุดเทียนเพื่อถวายอาลัยแด
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช
 คนไทยเร่ิมรูจักสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี 
เคเซอร นัมเกล วังชุก ต้ังแตเม่ือครั้งยังทรง
เปนมกุฎราชกุมารแหงภูฏาน เสด็จทรงรวมใน
พระราชพธิฉีลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป แหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ  
ดวยพระจริยาวัตรท่ีงดงามทําใหประชาชน
ชาวไทยประทับใจตั้งแตครั้งนั้น
 เปนที่ทราบกันวา สมเด็จพระราชาธิบดี
แหงภูฏานทรงมีความใกลชิดกับพระราชวงศ
ของไทย และทรงนับถือพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวในพระบรมโกศเปนแบบอยาง
ในการพัฒนาประเทศ มกุฎราชกุมารจิกมี 
เ ค เซอร   นั ม เกล  วั งชุ ก  ได  เ คย เสด็ จ
พระราชดําเนินมาประเทศไทยหลายครั้ง  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ไดทรง
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค ให
โครงการหลวงใชเปนทุนรอนในการชวยเหลือ
พัฒนาภูฎานมาแลวหลายป ขณะที่เจาชาย
จิกมี ก็ทรงไดยิน ไดฟง และเฝาติดตามพระ-
ราชกรณยีกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัของ
ประเทศไทยมา  ตัง้แตครัง้ยงัทรงพระเยาวดวย
ความชื่นชมและยกยอง
 เมื่อครั้งหมอมเจาภีศเดช รัชนี องค
ประธานมลูนิธโิครงการหลวงเสดจ็เยอืนภฏูาน 
และไดเขาเฝาพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก 
ไดทรงมีรับสั่งถึงงานพัฒนารวมกัน เน่ืองจาก
โครงการหลวงไดผานงานพัฒนาดานเกษตรที่
สูงมายาวนาน
 ขณะที่ภูฏานเปนประเทศที่มีทรัพยากร-
ธรรมชาติสมบูรณดี แตรายไดของประชากร
ไมมาก และมีปญหาภูมิประเทศพื้นที่ซ่ึงเปน
ภูเขาสูง แนวทางรวมมือเพื่อการพัฒนาบน

๑๗๑๗
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กษัตริยแหงภูฏาน กับ “ในหลวง” ของเรา

ความผูกพันที่มากกวามิตรประเทศ

มองเทศ - มองไทย 
:
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พื้นที่สูงของทั้ง  ๒ ประเทศจึงเริ่มตน  จาก
นกัวชิาการ นกัการทตู รฐัมนตรดีานการเกษตร
ของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรูงาน
ที่จังหวัดเชียงใหม  คือ สถานีเกษตรหลวง
อางขาง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม
 หนึ่งปใหหลัง เจาชายจิกมี ก็เสด็จพระ-
ราชดําเนินมาทรงเรียนรูงานดวยพระองคเอง 
กลางเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ และทรงประทับ
แรมอยู ที่อ างขางนี้ ๑ คืนดวย การเสด็จ
พระราชดําเนินเชียงใหมในปนั้น สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรง
พระราชทานพระราชวโรกาสใหเจาชายจิกมี
เขาเฝาที่พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนอีกดวย 
 และในปเดยีวกนันัน้ สมเดจ็พระราชนิแีหง
ภูฏาน พระราชมารดาของเจาชายจิกมี และ
พระขนิษฐา ก็เสด็จพระราชดําเนินเยือนสถานี
เกษตรหลวงอางขางอีกถึง ๒ ครั้ง ปจจุบัน นัก
วชิาการโครงการหลวงจากประเทศไทย ไดเดิน
ทางไปแนะแนวทางการปลูกไมผลเมืองหนาว
แกชาวภฏูาน  ซึง่ไมวาจะเปนทางตอนลางของ
ประเทศที่เริ่มปลูกมะมวง  หรือทางตอนเหนือ
ที่สนใจการปลูกพืชเมืองหนาว ขณะที่แตละป
นักวิชาการจากภูฏานก็จะเดินทางมาฝกงานที่
สถานีเกษตรหลวงอางขางมิไดขาด
 ในโอกาสที่ เจาชายจิกมี เคเซอร นัมเกล 
วังชุก รับการถวายปริญญา สาขาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา

การเมืองและเศรษฐศาสตร ที่มหาวิทยาลัย
รังสิต เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๖ ซึ่งในปนั้น
ยังเปนปมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
๖๐ ป  เจาชายไดมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา
 “สําหรับปนี้  เปนปมหามงคลของคนไทย  
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงครองราชย
ครบ  ๖๐ ป  และเปนปที่พิเศษสําหรับขาพเจา
เชนกัน ขาพเจารัก เคารพ และชื่นชมพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวเปนอยางมาก พระองค
ทานทรงเปนสุดยอดพระมหากษัตริย ขาพเจา
มีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อยางลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง ปนี้เปนปที่สําคัญ
มากสําหรับขาพเจา ซ่ึงขาพเจาจะไมมีวันลืม 
ทุกครั้งที่ไดมาประเทศไทย ขาพเจาจะไมลืม
ประสบการณในคร้ังนี้ ทุกคร้ังที่ขาพเจานึกถึง
จะมคีวามสขุและจะชืน่ชมกับความทรงจําน้ีไป
ตลอดชีวิต
 เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตรครั้งนี้  จะ
ตองเปนเยาวชนที่จะตองเรียนรู อะไรหลาย
อยาง ซ่ึงตัวอยางที่จะเรียนรู นั้น หาไดไม
ยากเลย  คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
น่ันเอง  พระองคทรงเปนบคุคลทีส่าํคญัสาํหรบั
ขาพเจา  พระองคทรงงานอยางหนัก พระทัยดี  
ทรงมีความยุติธรรม  ทรงเปนบุคคลท่ีมีความ
พยายาม  มุงมั่น  ทําเพื่อประเทศชาติ  ขาพเจา
อยากจะใหเยาวชนไทยและคนไทย  ยึด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแรงบันดาล
ใจในการปฏิบัติตน  เพื่อดํารงชีวิตตามที่
พระองคปฏิบัติ”
 พระราชาจิกมี ทรงติดพระบรมฉายา-
ลกัษณในหลวงของเรา ไวเสมอกับของพระราช
บิดา อยางน้ีแมไมไดพูด ก็สะทอนใหรู ว า
พระองคทรงนับถือในหลวงของเราเพียงใด.

ที่มา : หนังสือพิมพขาวสด  วันที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ที่มา : หนังสือพิมพขาวสด  วันที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙
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๒๕

 ชวงเวลานี ้มองไปทางไหน ดูขาวสารอะไร   
ก็มีแตความเศรา ความอาลัย   พระก็เปนหวง 
ถาญาติโยมอยูในสภาพนีบ้อยๆ นานๆ สุขภาพ
ก็จะแย ภารกิจการงานก็จะทําไมได หรือ
ทําไมดี 
 ในทางพระถือวา ใจที่เศราโศก อาลัย 
อาดูร  เปนสภาพของสิ่งที่เรียกวา อกุศล   
เพราะมีสภาพประทุษรายจิตใจ ทําใหใจมี
ความทุกข โทมนัส 

 จริงอยู ความรูสึกนี้ เกิดขึ้นเอง และยาก
จะดึงใจใหถอนออกได   เราก็ตองพิจารณาให
เห็นโทษ และถอนใจออกจากอารมณนั้นใหได 
 สิ่งที่จะชวยถอนไดก็คือ..
 การพิจารณาดวยปญญา 
 พิจารณาอยางไร 
 นี้แหละเป นช วงเวลาสําคัญของการ
ปฏบิติัธรรม คอืเอาสิง่ท่ีเราเรยีน การฟงจากครู
อาจารย    สิ่งที่เราเคยมาสาธยาย มาพิจารณา
ใหเห็นจริง 
 แลวใชความรู สึกน้ี  มากระตุ นฉันทะ 
วิริยะ  โดยมองเห็นวา ชีวิตที่เหลือตอไป  เรา
จะประมาทมิได
 เราตองเขมแข็ง ตองหาที่พึ่งที่ปลอดภัย  
และตองชวยกัน  สรางสรรคประโยชนสุข ชวย
ทําหนาที่แทนพระองคทานตอไป 

เปลี่ยนทุกข – เศรา

พระครูประคุณสรกิจ
(พระอาจารยมหาการุณย กุสลนันโท)
พระครูประคุณสรกิจพระครูประคุณสรกิจ

ทุกข – เศราทุกข – เศราทุกข – เศราทุกข – เศรา
เปนพลังสรางสรรคประโยชน

เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกข – เศรา

ข้อคิดธรรม :



๑๗
๒๖

 ฉะนั้น ตองชวยกันใหสติ ใหกําลังใจ 
 ใหคนไทยอยาประมาท เรงทําความดี
ถวายพอหลวง
 รักกัน ดูแลกัน สามัคคีกัน  ใหอภัยกันให
มาก  และถือเปนจุดเปล่ียนของชีวิตที่เราจะ
ตองไมประมาทอีกแลว 
 ตื่นตัวในการทําภารกิจหนาที่ของเรา  ให
ครบถวน ใหดี นั่นแหละจะเปนที่พึ่งที่ดีที่สุด
ใหเรารูสึกวา..
 เวลาท่ีผานไป  เราไดทําส่ิงที่ควรทําแลว 
ไมนึกเสียดายเวลา  ไมเสียดายชีวิต เพราะเรา
ไดใชชีวิตอยางมีคา   สมควรแกภารกิจเฉพาะ
หนาที่มาถึงแลว 

 ขอใหทุกทานมีความเขมแข็ง และประคับ
ประคองตน และคนใกลชิด  ใหผานชวงเวลา
วิกฤติ ที่เราทั้งหลายตองเผชิญรวมกันอยาง
มีสติ และปญญา  เพื่อชีวิตที่งอกงาม เปน
ประโยชน 
 เพื่อสังคมที่ดี มีสันติสุข และเพ่ือความ
มั่นคงถาวรของสังคมและประเทศชาติ
 อนัเปนทีร่กัยิง่ของเราทัง้หลายตลอดไป... 

ปรารภธรรม เมือ่วนัอาทติยที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

“..ถาความตายมาปรากฏใหเห็นเฉพาะหนา

นอมนําเอามาพิจารณาถึงตัวของเรา 

วาเราก็จะตองเปนเชนเดียวกันนั้น 
ตายแลวเปอยเนาเปนอสุภ 

แมมีชีวิตอยู ก็ปฏิกูลโสโครก

เปนของนาเบื่อหนาย 
แลวจะหายจากความเกลียดความกลัว 
และจะมุงหนาบําเพ็ญแตความดี อันมีสาระใหเกิดประโยชน

แกตนทั้งโลกนี้และโลกหนาสมกับธรรมที่วา 
ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผูใครตอธรรม เปนผูเจริญ...”

ที่มา : งามอยูที่ผี ดีอยูที่พระ ละอยูที่ใจ
หลวงปูเทสก เทสรํสี



๑๗
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 ภาพแหงความตราตรึงใจและประทับ
ใจของคนไทยทั้งชาติ ที่ไดรับการยอมรับ
ใหเปนภาพประวัติศาสตรภาพหนึ่ง ไดแก 
ภาพในหลวงทรงรบัดอกบวัจาก “แมเฒาตุม 
จันทนิตย” 
 เนื่ องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม
พสกนิกรภาคอีสานเปนครั้งแรก ท่ีนครพนม   
บนเสนทางรับเสด็จ ตรงสามแยกชยางกูร – 
เรณูนคร บายวันที่  ๑๓ พ.ย. ๒๔๙๘  อาณัติ 
บุนนาค หัวหนาสวนชางภาพประจําพระองค 
ไดบันทึกภาพในวินาทีสําคัญ ที่กลายเปนภาพ
ประวตัศิาสตรภาพหนึง่ของประเทศ ภาพทีพ่ดู
ไดมากกวาคําพูดหนึ่งลานคํา
 วันนั้นหลังจากทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เสร็จสิ้นใน
ชวงเชาแลว ทั้ง  ๒ พระองคไดเสด็จฯ โดย
รถยนตพระที่นั่งกลับไปประทับแรม ณ จวน
ผูวาราชการจังหวัดนครพนม ราษฎรที่รูขาว
ก็พากันอุมลูก จูงหลาน หอบกันมารับเสด็จ

ที่ริมถนนอยางเนืองแนน  ดังเชนครอบครัว
จันทนิตย   ทีล่กูหลานชวยกนันํา แมตุม จนัทนติย  
วัย  ๑๐๒  ป ไปรอรับเสด็จ ณ จุดรับเสด็จหาง
จากบาน  ๗๐๐  เมตร โดยลูกหลานไดจัดหา
ดอกบัวสายสีชมพู ใหแมเฒาจํานวน ๓ ดอก 
และพาออกไปรอที่แถวหนาสุดเพื่อใหใกลชิด
เบื้องพระยุคลบาทที่สุด
 เปลวแดดรอนแรงตั้งแตเชาจนสาย เที่ยง
จนบาย  แผดเผาจนดอกบวัสายในมือเหีย่วโรย   
แตหัวใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมื่อ
เสดจ็ฯ มาถึงตรงหนา แมเฒาไดยกดอกบวัสาย
โรยราสามดอกนั้น ขึ้นจบเหนือศีรษะแสดง
ความจงรกัภกัดอียางสดุซึง้ พระเจาแผนดนิทรง
โนมพระองคอยางตํ่าที่สุด จนพระพักตรแนบ
ชิดกับศีรษะของแมเฒา ทรงแยมพระสรวล
อยางเอ็นดู พระหัตถแตะมือกรานคลํ้าของ
เกษตรกรชราชาวอีสานอยางออนโยน
 เปนคําบรรยายเหมือนไมจําเปน สําหรับ
ภาพที่ไมจําเปนตองบรรยาย  ไมมีใครรูวา
ทรงกระซิบคําใดกับแมเฒา แตแนนอนวา 

ดอกไม
แหง
หัวใจ

ภาพเล่าเรื่ อง :
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ที่มา : “แมเฒาตุม จันทนิตย” ภาคพิเศษ โดย คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ วารสารไทย  
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=24547
ที่มา : “แมเฒาตุม จันทนิตย” ภาคพิเศษ โดย คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ วารสารไทย  
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=24547

พระบรมราโชวาท

ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก

เพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลําบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ 

ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได 

เพราะวาถาไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได

แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็ง ในกาย ในใจ 

ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได

พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว... 
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 

วันศุกร  ๓๑ ต.ค. ๒๕๑๘

แมเฒาไมมวีนัลมื เชนเดยีวกบัทีใ่นหลวงไมทรง
ลืมราษฎรคนสําคัญ  ที่ทรงพบริมถนนวันนั้น 
หลานและเหลนของแมเฒาเลาวา
 “หลังจากเสด็จพระราชดําเนินกลับ
กรงุเทพฯ แลว  ทางสํานกัพระราชวังไดสงภาพ
รับเสด็จของแมเฒาตุม พรอมทั้งพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวหล อด วย
ปนูพลาสเตอร  พระราชทานผานมาทางอาํเภอ
พระธาตุพนม  ใหแมเฒาตุมเกบ็ไวเปนทีร่ะลกึ”
 พระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิดนี ้ อาจ
มีสวนชุบชูชีวิตใหแมเฒายืนยาวขึ้นอีก ดวย
ความสุขตอมาอีกถึงสามปเต็ม ๆ   แมเฒาตุม 
จนัทนติย  ราษฎรผูโชคดีทีส่ดุคนหนึง่ในรชักาล

ที ่ ๙  สิน้อายขุยัอยางสงบดวยโรคชราเมือ่อายุ
ได  ๑๐๕ ป
 ภาพที่แมเฒาตุม จันทนิตย ทูลเกลาฯ 
ถวายดอกบัว ๓ ดอกนี้  บันทึกภาพโดย
นายอาณตั บุนนาค หวัหนาสวนชางภาพประจาํ
พระองค ซ่ึงไดจับภาพในวินาทีสําคัญน้ีไวได 
ภาพน้ีถูกเรียกวา “ภาพดอกไมแหงหัวใจ” 
อันเปนภาพที่ทําใหประชาชนชาวไทยได
ซาบซึ้ ง  ในพระจริยาวัตรอันงดงามของ
พระองคทานเปนอยางมาก เปนภาพแหงความ
ตราตรึงใจและประทับใจของคนไทยท้ังชาติ
มิลืมเลือน 
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ธีรปญโญ

 อาตมาตอนนี้จําพรรษาอยูที่วัดจากแดง
ซึ่งเปนสํานักเรียนบาลี และมีโอกาสกลับมา
เยี่ยมวัดปาบุญลอมนานๆ ครั้ง เห็นความ
เปลีย่นแปลงไป มญีาตโิยมสนใจเขาวดัฟงธรรม
ปฏิบัติมากขึ้นทุกป  ก็รูสึกยินดี 
 ในวันนี้จะขอกลาวถึงคําว า “สังเวช 
(สัง-เว-ชะ)” สักนิดหนึ่ง  พวกเราคงเคยไดยิน
คํานี้ อยางเราไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน  
ที่พระพุทธเจาประสูติ  ตรัสรู   แสดงธรรมจักร 
และ ปรินิพพาน  สี่ที่นี้ทานเรียกวาสังเวชนีย-
สถาน  ทีนี้ในภาษาของเรา สังเวช (สัง-เว-ชะ)  
เราก็เอามาใชกับคําวา สลด สังเวช  เราก็เขาใจ
วา  ไปถึงที่โนนก็ไปปลงสังเวช  คือ ไปสลดใจ  
จรงิๆ เปนความเขาใจทีค่ลาดเคล่ือน  เพราะคาํ
วา สงัเวช  (สงั-เว-ชะ) ในทีน่ีไ้มไดหมายความวา
ไปสลดสังเวช  ไปเศราใจ  เพราะเราตองเขาใจ
กอนวาการเศราใจนีเ้ปนอกศุล คือโทมนสั  การ

เศราเสียใจ  เวลาที่มหาบุรุษเกิด  มหาบุรุษได
ตรสัรู มหาบรุษุไดแสดงธรรม  มหาบรุษุไดจาก
เราไป  เปนเวลาที่เราควรจะสังเวช  แตสังเวช
ในที่นี้  ทานบอกวาใหใชในอรรถ  อโห  ซึ่ง
แปลวา  อัศจรรย   เหมือนกับคําวา  “อะโห”  

ÍÑ¨©ÃÔÂÊÑ§àÇª¸ÃÃÁ

ปัญญาปริทัศน์ :
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ในภาษาบาลี เปนคําอุทาน 
 เวลาเจอสิ่งตางๆ  เราอุทานไดสองแบบ  
แบบแรก  เวลาเราสลด  เราอทุานวา โอ..อะโห..
โอหนอ  เปนอยางนี้เนาะ  เห็นคนที่ทําอกุศล  
แลวตองรับผลวิบาก   เกิดความสลดใจ อุทาน
ขึน้มาวา  “อะโห” กไ็ด  หรอือกีอยางหนึง่คาํวา  
“อะโห”  เราอุทานขึ้นมาเวลาที่เราเจออะไรที่
อศัจรรยใจ  เวลาทีเ่ราเจออะไรทีอ่ศัจรรยใจ  ใน
ภาษาไทยเราใชคําวา “โอโห”  โอโห.. เปนแบบนี้
เชียวเรอะ หมายความวาสิง่นัน้ไมเคยมมีากอน  
แลวมีขึ้นมา (ภาษาบาลีเรียก อพฺภูตธมฺม)  
ดงันัน้เวลาเราไปกราบสงัเวชนยีสถาน  ไปกราบ
สถานทีท่ีท่านประสติูกดี็  ตรสัรูกดี็  แสดงธรรม
กด็ ี มนัตองนาอศัจรรยมากทีม่หาบรุษุคนหนึง่
บําเพญ็บารมีมาสีอ่สงไขย แสนมหากปั  ไดเกดิ
ขึน้มาในโลก  มนันาอศัจรรยมากนะ ทีค่นๆ หนึง่
จะเกิดข้ึนมาไดอยางนี้  เกิดมาแลวก็เดินได
เจ็ดกาว แลวชี้ขางบน ขางลาง  แลวเปลง
อาสภิวาจาวา “ในโลกนี้เราเปนผูเลิศที่สุด เรา
เปนผูประเสรฐิทีส่ดุ ชาตนิีเ้ปนชาตสิดุทาย  การ
เกิดอีกจะไมมีสาํหรบัเรา” จะเรยีกวาเปนวาจา
ประกาศอิสริยภาพของมวลมนุษยก็วาได เปน
สิ่งที่เราควรจะอัศจรรย   
 และทานก็ไดบําเพ็ญเพียร  จนไดตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใตตนโพธิ์ เกิดพุทธ-
รัตนะข้ึน เปนสิ่งที่หาไดยากมากอีกเชนกัน  
บางกัปนี่ก็ไมมีพระพุทธเจาตรัสรูเลย นี่เปน
ส่ิงทีน่าอัศจรรยใจจรงิๆ ทานตรสัรูเองคนเดยีว
ไมพอ ทานยังถายทอดใหปญจวัคคียไดฟง
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  ไดสรางธัมมรัตนะ  
สังฆรัตนะ ใหเกิดขึ้นในโลกดวย  อันนี้เปนสิ่งที่
เราควรจะอัศจรรยใจ  
 แลวก็วันที่ทานปรินิพพานเปนวันที่ทาน
วางภาระทั้งหมด  ขันธหาที่ทานแบกมาตลอด  

ในการบําเพญ็บารมมีา ทานสามารถทีจ่ะวางได
อยางสงางาม ทานวางแลว  ทานก็ไปดี ตถาคต
คือทานไปอยางดี   เราควรจะแสดงความยินดี
กับทานถึงจะถูก ไมใชเศราโศกเสียใจ  เพราะ
การเศราโศกเสียใจน้ันเปนโทมนัส เปนธรรม
ฝายอกศุล พดูจรงิๆ เปนการเหน็แกตวั คอื ทาน

จากเราไป เราก็เลยไมมีที่พึ่ง  แตหากเราเขาใจ
ธรรมะทีท่านถายทอด ทีท่านทิง้ไวให  ตวัอยาง
ที่ทานแสดง ทานทําเต็มที่ของทานแลว  ทาน
ก็ไปดีแลว  เรานั่นแหละควรจะมีปติถึงจะถูก  
ปติปราโมทยในการทีท่านไดทาํหนาทีข่องทาน
อยางเต็มทีแ่ลว   แลวเราก็จะไดมตัีวอยาง   เห็น
ทางวาเราเองก็เปนมนษุยเหมอืนกนั มศีกัยภาพ
ทีจ่ะทาํไดแบบทานเลย  เพยีงแตเราจะทาํหรอื
ไมเทานั้นเอง  
 เพราะฉะนั้นคําวา สังเวชะ หรือ สังเวช  
เราควรจะใชเสียใหมวาเปนอัจฉริยสังเวช  คือ
นาอัศจรรยจรงิๆ  ทีม่บีรุษุอยางน้ีเกิดขึน้ในโลก   
เราควรจะถือวาเปนกุศล มีปติเขาประกอบ 
องคธรรมของสังเวช คือ ปติ  แลวเกิดวิริยะ
ขึ้น  ในการที่จะขวนขวายทําตามตัวอยางที่
ทานไดสรางเอาไว
 ในหลวงของเราก็เหมือนกัน ทานเปน
มหาบุรุษ ทานเกิดมา  ทานไดสรางประโยชน
ไว มากมาย เราก็คงได  เรียนรู   รับรู ผ าน
พระราชกรณียกิจที่พระองคทานไดสรางไว  
ชวิีตทีท่านเกิดมา  ทานไดสรางคณุประโยชนให
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เมืองไทยเปนอเนกประการ พระราชกรณยีกจิที่
ทานฝากเราไว เรื่องของเศรษกิจพอเพียง เรื่อง
ของการดูแลคนที่ยากไรตางๆ โครงการหลวง
มากมายทีท่านไดรเิร่ิมขึน้  ทกุคนกไ็ดประโยชน   
 อยางอาตมาไปอยูที่วัดจากแดง อยูใกล
สะพานภูมิพล แถวนั้นเรียกวาคลองลัดโพธ์ิ   
เปนโครงการในพระราชดําริที่ในหลวงทาน
ดูแล  ทานไมเพียงดูแลคนในชนบทอยางเดียว 
ทานก็ดแูลคนในเมอืงดวย เวลาเรามปีญหาเรือ่ง
การจราจร ปญหานํา้ทวม  ทานกอ็ตุสาหขบัรถ
ไปดู  แลวคิดคนโครงการขึ้นมาดวยทุนทรัพย
สวนพระองคเพื่อชวยเหลือ ทานไดสราง
สะพาน อาตมาไดทราบจากทานอาจารย
ซึ่งเลาใหฟงวา บางวันเห็นรถขับมาเงียบๆ 
ตอนกลางคนื แลวคนทีล่งมาดูงานกค็อืในหลวง
นี่เอง ทานมาเงียบๆ ไมรบกวนประชาชน และ
เสด็จมาเพื่อทํางานใหสําเร็จลุลวงไป  
 แต ก อนนี้แถววัดที่อาตมาอยู  เป น ท่ี
อันตราย มีโจรผู ร ายชุกชุม พอทานสราง
โครงการทีเ่อาถนน เอาสะพานเขาไป ขดุคลอง

ตรงนั้นเพื่อชวยระบายนํ้าไมใหนํ้าทวม โจร
ผูรายก็ลดลง  บริเวณน้ันก็กลายเปนสถานที่
สําคัญ  เพราะมีตนไมเหลืออยูหยอมเดียว  ถา
ใครนั่งเครื่องบินมองลงมาจะเห็นวามีตนไม
เหลืออยูนิดเดียว  เขาเรียกวาบางกระเจา  จะ
วาไป เรียกวาเปนเซ็นทรัลพารคของกรุงเทพ
กว็าได   เพราะมนัไมมพีืน้ทีส่เีขยีวทีอ่ืน่เหลอืแลว 
กลายเปนตึกหมดแลว เดิมเขาจะทําหมูบาน
จัดสรร  แตในหลวงทานไปซ้ือที่คืนไวทําเปน
สวนสาธารณะ รกัษา อนรุกัษตนไมไวใหพวกเรา  
ใหเปนปอดของชาวกรุงเทพฯ และชานเมือง  
 โครงการเหลานี้มีมากมายที่ทานริเริ่ม 
ที่ทานไดสรางไว พวกเราควรจะถือวาสิ่งนี้เปน
อัจฉริยะ เปนสิง่ทีไ่มเคยมมีากอน เจ็ดสบิปแลว
หนอ เจ็ดสิบปที่ทานไดครองราชย ไดพัฒนา
ความเจริญมากมาย พวกเราในฐานะที่เปน
ลูกๆ ควรจะสานตอสิ่งที่พอทําไว ถือโอกาสนี้
ไดระลึกถึงทาน บุญคุณความดีที่ทานทําไวก็
ยังคงอยู ทุกครั้งที่เราทําความดี เราก็ระลึกถึง
พอหลวงของเรา ตั้งใจเปนสวนหน่ึง อยางที่
บอกแลว  
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 การที่เราต้ังใจจะไปพบกับทานอีก “ขอ
เปนขารองบาททุกชาติไป” มันก็ตองสรางเหตุ
ดวย ไมใชวาเราไมไดทําอะไรเลย เราก็จะไมมี
โอกาสพบกับทานอีก ดังน้ันเราจะตองเดิน
บารมีไปพรอมๆ กันดวย ชวยกันสรรคสราง
สังคมไทย สังคมโลกใหนาอยูขึ้น คนละเล็ก
คนละนอย สิ่งที่เรามีอยูใกลตัวเราก็เริ่มจาก
สิ่งนั้น คิดวาถาพอหลวงอยู ทานจะทําอะไร 
แลวก็ตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลของเราตอไป  
 เพราะฉะนั้นในวัฏสงสารอันยาวไกลนี้   
ทางตางๆ ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เราจะ
ตองฝาฟน ทุกสิ่งทุกอยางที่สําคัญมันจะตอง
มีอุปสรรคเสมอ ขอใหพวกเรามีกําลังใจที่จะ
ฝาฟน โดยเอาพอหลวงของเราเปนตัวอยาง  
หรือ เอาความสงัเวช คอืความอศัจรรยใจ มปีติ
ปราโมทยตอมหาบุรุษที่ไดดําเนินไปกอนหนา
เราแลว เราก็ชวยกันที่จะสานตอ อยางนี้จึงจะ
ถือวาเปนไปตามพระราชกุศลอยางแทจริง 
 วันนี้พวกเราก็มารักษาศีลแลว ไดฟง
เทศนฟงธรรมแลว ไดใหทานแลว เปนปจจัย
อันหนึ่ง เปนบุญอันหนึ่งที่เราสามารถอุทิศให

เปนพระราชกุศลได  ขอใหพวกเราต้ังจิตสงบใน
การที่จะระลึกวา ตอนนี้พอหลวงของเราอยูที่
สวรรคชัน้ไหน  ขอใหไดรบัทราบและอนโุมทนา  
ทานก็คงดใีจทีล่กูๆ ของทานไดเจรญิกุศลตอไป   
มีโอกาสเดินทางมุงหนาไปสูที่หมายเดียวกัน   
เพราะเราเปนชาวพุทธ เราก็คงสนใจที่จะ
ดับทุกขทั้งปวงโดยมีนิพพานเปนที่สุด ไมวาที่
นั่นจะไกลสักแคไหน เราก็ตองเดินฝาฟนไป 
เรามีตัวอยางที่พระบรมโพธิสัมภารไดทําเปน
แนวทางไวแลว วันขางหนาเราก็ตองไปถึง
 อาตมาก็ขอฝากธรรมะในเร่ืองของสังเวช  
ใหเราเขาใจใหถูกตอง ในการที่จะทําใจให
เปนกุศล เขาใจธรรมะแลวนําไปใชตอไป ก็ขอ
อนุโมทนากับญาติโยมทุกๆ ทานในที่น้ี ใหมี
ความเจริญงอกงามในธรรมะของพระสมัมาสมั-
พุทธเจายิ่งๆ ขึ้นไป จนกวาจะเขาถึงความสุข
อันนิรันดร   ความสุขอันไมมีทุกขเจือปน   เปน
เอกนัตะบรมสขุ  คอืสขุในพระนพิพาน  พนจาก
ทกุขภยัทัง้ปวง  ในอนาคตกาลอันใกลนี ้ดวยกนั
ทุกทาน ทุกคนเทอญฯ 

ที่มา : แสดงธรรมที่วัดปาบุญลอม อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ที่มา : แสดงธรรมที่วัดปาบุญลอม อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙



 นอบธรรมิกราชเจา สุดใจ

ทรงแผผลงานไกล  ทั่วหลา

ทรงทศพิธธรรมไสว สองสวาง   โลกเฮย

ธ แมน “โพธิสัตว” จา แจมแจงมหิดล

 

 ทรงยังชนแชมชื้น หฤทัย

ทรงแสดงวาทะนัย  ปราชญชี้

ทรงสรางบมบารมีชัย สิบทัศ   ถวนแล

ธ ยอมคือเทพฉะนี้  สถติไทเทิดไทย

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได

 ธรรมราชา
กวีนิพนธ :
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 “เสาหลักแหงความมั่นคง” “พอของ
แผนดิน” “แสงสวางนําทาง” พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวทรงเปนทุกอยางที่กลาวมา  
สําหรับประชาชนชาวไทย   และทรงเปนมาก
ยิ่งกวานั้น
 ชาวตางประเทศทีม่าทองเทีย่วยงัประเทศไทย
มักจะแสดงความแปลกประหลาดใจ ที่ไดรับรู
ถงึความรักเทดิทูนอยางสูงของปวงชนชาวไทย
ทีม่ตีอพระเจาอยูหวั แตความแปลกใจนัน้กห็าย
ไปอยางรวดเร็วเม่ือพวกเขาไดรับรูถึงการอุทิศ
พระองคเพื่อปวงชนชาวไทยมาอยางยาวนาน
โดยเฉพาะปวงชนชาวไทยที่มีความยากจน
 ดังนั้นพวกเขาจึงเข าใจไดว าสาเหตุที่
ชาวไทยรกัเทดิทนูพระเจาอยูหวัเปนอยางมาก
กเ็พราะพระราชจรยิวตัรและพระราชกรณยีกจิ
ของพระองค สิ่งนี้คือสิ่งนาชื่นชมที่สุดในสังคม
ซึ่งไม  มีสิทธิพิ เศษทางชนชั้น นั่นคือสิ่งที่
พระองคไดรับจากความอุทิศตน และการ
ทํางานหนัก  มิใชจากสิทธิพิเศษอันไดมาโดย
กาํเนดิ   และโดยเหตผุลเชนนี ้พระมหากษตัรยิ

ไทยจงึทรงไดรบัความรกัเทดิทนูอยางมากจาก
ประชาชนของพระองค  เพราะพระองคทรง
อุทิศพระองคเพื่อประชาชนอยางมาก เปน
เหตุผลงายๆ เชนนั้นเอง
 แตความรักเทิดทูนที่มีตอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัเปนเพยีงความรูสกึทีเ่กดิขึน้อยาง
งายๆ เชนนั้นหรือเปลา ?
 พระบาทสมเด็จเจาอยู หัว มักจะไดรับ
การกลาวถึงวาเปนกษัตริยท่ีทรงงานหนัก
มากที่สุดในโลก ซึ่งพระองคก็ทรงเปนเชนนั้น
จริงๆ ในระยะเวลา ๗๐ ปแหงการครองราชย  
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงมพีระราชดาํริ
เริ่มตนโครงการนับพันโครงการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  และเพื่อ
ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไปอยางมาก  
ใหกลับฟนขึ้นมาใหม
 ภายในระยะเวลา ๗ ทศวรรษ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยู หัวทรงใชเวลาสวนใหญ
ในแตละปในพื้นที่ทุรกันดาร พระองคเสด็จ
เยี่ยมเยียนชาวบานในทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทรง

ทรงเปนยิ่งกวา

พระมหากษัตริย

๓๔

สาระชวนรู้ :
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รับฟงปญหาของชาวบาน เพื่อทรงซักถามถึง
สิ่งที่ชาวบานตองการใหชวยเหลือเพ่ือบรรเทา
ปญหา   และเพือ่สงเสรมิศกัยภาพของพวกเขา  
โดยการใหการสนับสนุนทุกทาง  เพื่อใหพวก
เขาสามารถดาํรงชีวติไดดวยตนเองในระยะยาว
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงใช
ความชื่นชอบในวิทยาศาสตรของพระองค
เพ่ือประโยชนของประเทศ โดยทรงคิดคน
หลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดคาใชจาย เพื่อแกปญหาภัยแลง นํ้า
ทวมฉับพลัน นํ้าเสีย  การกัดเซาะของดิน  
การขาดแคลนพลังงาน  และสาธารณสุข และ
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงยัง
ทรงสามารถตดิตามสถานการณของประชาชน
ของพระองคอยางใกลชิด  ดวยมีพระประสงค
ใหประชาชนไดรับการชวยเหลือในทันทีเมื่อมี
ความตองการ
 ดังน้ันความจงรักภักดีของพวกเราตอ
พระองคนั้นจึงลึกซึ้งและรับรูไดอยางชัดเจน
 เรารูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แต
ความรักเทิดทูนในพระองคไมไดเพียงมาจาก
พระราชกรณียกิจของพระองค  แตหากยังมา
จากสิ่งซึ่งพระองคเปน
 ในสายตาของประชาชนชาวไทย  พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนแบบอยางของ
คุณงามความดี เปนสัญลักษณของความ
บริสุทธิ์  พระองคทรงทําใหความศรัทธาของ
พวกเราในการทําความดียังม่ันคงอยู  ในยุค
ที่การเมืองที่สกปรก และการแกงแยงแขงขัน
อันทุจริตมีอยูทั่วไป
 ประเทศไทยในปจจุบันแตกตางจาก
ประเทศไทยเมื่อ ๖๐ ปที่แลว  จากประเทศ
สังคมเกษตรกรรมเรียบงาย ยึดถือคานิยม
ในเรื่องของความถูกตองและความไมถูกตอง  
ปจจุบันไดกลายเปนประเทศที่ถูกพัฒนาเปน
สังคมเมือง สังคมแหงการบริโภค ซ่ึงเงินมี
อํานาจมากที่สุด
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 จากสงัคมซึง่ผูคนปฏิบตัติามมาตรฐานของ
สังคม มาเปนสังคมวัตถุนิยมและสุขนิยม
 ประเทศไทยเองก็ประสบอุปสรรคปญหา
หลากหลายระหวางชวงเวลาดังกลาว เชน 
สงครามเย็น กบฏคอมมิวนิสต   การทํา
รัฐประหาร ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ  
การกอจลาจลบนทองถนน  การทุจริตของ
รฐับาล  การลมละลายทางเศรษฐกิจ  ภัยสึนามิ   
และความไมสงบสุขในภาคใต
 ปญหาตางๆ เหลานี้  ไดกอใหเกิดความ
วิตกกังวลและความไมมั่นคง การที่ตํารวจมี
ปญหาคอรรัปชันและกระบวนการยุติธรรม
มีปญหา ทําใหศีลธรรมจรรยาหดหายไปจาก
สังคม เพราะประชาชนไมสามารถพึ่งพา
กฎหมายได แตตองพึง่พาความสัมพนัธสวนตวั  
และความสามารถในการจายเงินเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งที่ตองการ
 หากไมมีองคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
พวกเราคงหมดสิน้ซึง่ศรทัธาของการทาํความดี
ไปนานแลว
 เม่ือเรามีแตนักการเมืองที่ทุจริตและวาง
อํานาจบาตรใหญ หัวใจของเรากลับเบิกบาน
ขึ้น เมื่อเห็นพระเจ าอยู  หัวของเราเสด็จ
พระราชดําเนินไปยังหมู บ านอันหางไกล
อย างไม ทรงเห็นแก ความเหน็ดเห น่ือย 
ภายใตแสงแดดที่แผดเผา หรือหยาดฝนที่
โปรยปราย หรือดวยการเดินทางที่แสนยาก
ลําบากทุรกันดาร หรือทรงนั่งบนพื้นดินเพ่ือมี
พระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั่วไปโดยไม
ถือพระองคหรือไมทรงรังเกียจวาพื้นจะเปรอะ
เปอนเพียงใด
 เมื่อเหลาคนรวยและมีอํานาจนิยมที่จะ
โออวดความมั่งคั่งของพวกเขา  หัวใจของพวก
เราก็อบอุนเม่ือไดรับรูวาพระเจาอยูหัวของเรา
ทรงใชสิ่งของซึ่งผลิตภายในประเทศ รองเทา

กีฬาธรรมดา ไมทรงทิง้ดนิสอทีใ่ชแลวเพยีงครึง่
หนึ่ง  ทรงเสวยขาวซอมมือ  แมวาขาวซอมมือ
มกัจะถอืกนัวาเปนอาหารสาํหรบันักโทษ  และ
ทรงรับสุนัขขางถนนมาเปนสุนัขทรงเลี้ยงใน
พระบรมมหาราชวัง ดวยนํ้าพระทัยที่ความรัก
ความเมตตาอันบริสุทธิ์ยิ่ง
 เมื่อสุขนิยมไดกลายเปนสิ่งซึ่งครอบงํา
คนในชาติ การไดรับรู ว าพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวทรงเปนผู มีความรอบคอบ
ไตรตรองอยางลึกซึ้ง จึงเปนเรื่องที่ดี
 เมื่อมีไมกี่คนที่กลาที่จะเขาไปยังบางพื้นที่  
เชนพื้นที่ที่มีความไมสงบ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวก็ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
พื้นที่น้ัน  เน่ืองจากพื้นที่เหลาน้ันเปนพื้นที่ที่
ตองการไดรับการชวยเหลือมากท่ีสุดและนา
หวงมากที่สุด  ทุกครั้งที่ทรงเสด็จฯ เยี่ยมเยียน
ราษฎร ไมวาแหงหนตําบลหรือภูมิภาคใด มิได
ทรงคํานึงถึงเสนทางที่จะเสด็จพระราชดําเนิน
หรอื ภยนัตรายใด ๆ    หรอืแมพืน้ทีท่ีเ่สด็จฯ ไป 
จะตองทรงพระดําเนินเปนระยะทางหลาย ๆ 
กิโลเมตรตามเสนทางที่ขรุขระ บางครั้งตอง 
ขึ้นเขาลงหวย บางครั้งตองบุกปาฝาดง ดวย
ไมมเีสนทางถนนทีจ่ะเขาไปถงึ ก็มไิดทรงยอทอ
หรือเหน่ือยหนายพระราชหฤทัย หรือ แม
ขุนเขาจะสูงชัน แมฝนจะตกหนัก ตามเสนทาง
ทีจ่ะเสดจ็ฯ ผาน เตม็ไปดวยน้ําขงัและโคลนตม   
หรือแมอากาศจะหนาวเหน็บ หรือรอนอบอาว 
ก็ไมทรงถือเปนอุปสรรคกีดขวางการเสด็จฯ 
ไปใหถึงตัวราษฎรที่ทรงหวงใย และตางก็เฝา
รอการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียน
อยางใจจดจอ 
 เมื่อประเทศแสดงความไม  เต็มใจใน
การยอมรับชนกลุ มนอย  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนพวก
ชนกลุมนอยน้ัน  เพือ่ใหปวงชนชาวไทยทัง้ชาติ
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รูวา  พวกเขาตองเปนมิตรตอกัน  หากตองการ
ใหเกิดความสงบสุขสันติ
 เมื่อมีปญหาเศรษฐกิจอันเกิดจากความ
ละโมบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชกระแสเร่ืองปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
เพื่อใหคนในประเทศกลับมามีจิตสํานึกที่
สอดคลองกับพุทธปรัชญา
 เราไดเห็นความงดงามของความเรียบงาย
ในองคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เราไดเหน็
ความกลาหาญ การใหโดยไมแบงชั้นวรรณะ  
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความมานะบากบั่น 
และพระจริยวัตรทางพุทธศาสนาอันงดงาม
 เมื่อเรารูสึกใกลชิดกับพระองค เรายอม
รูสกึถงึความดงีามของพระองค ซึง่ทาํใหเรารูสกึ
ดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เรายังคงติดอยู
กับโลกของการแขงขันและความเห็นแกตัว
 เราอาจรูสึกส้ินหวังกับความถดถอยของ
ศลีธรรมจรรยาของคนในประเทศ   เราอาจรูสึก
ผดิหวงักบัตัวเราเอง  เมือ่เราไมสามารถทดัทาน
หรอืเทาทนักบัสิง่ยัว่ยวนตางๆ ทีอ่ยูรอบตวั  แต
เราไมเคยหางหายจากการทําความดี   นั่นเปน
เพราะเรามีพระเจาอยูหัวของเราอยูในใจเสมอ
 เพราะสิง่ซ่ึงพระองคทรงเปน ทาํใหเรารูวา
เราจะตองเพียรพยายามที่จะเปนคนเชนไร

 ที่มา : จากเพจของกองพันทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค ที่มา : จากเพจของกองพันทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค ที่มา : จากเพจของกองพันทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค

 ชีวิตเราอาจจะเต็มไปดวยอุปสรรคขวาก
หนาม และเราอาจจะออนแอและไมสมบูรณ
พรอม แตเมื่อเรารูวา เราไดรับความรักจาก
บุคคลผูยิ่งใหญ  ซึ่งเปนแบบอยางของความดี
งาม จะทาํใหเรามพีลงัอนัมหศัจรรย  ทีจ่ะเผชญิ
หนาตอสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได  พรอมที่
จะไดเดินตามรอยเทาพระองค พรอมที่จะได
คนพบความดีงามในตัวเราเองในที่สุด
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปน
มากยิ่งกวากษัตริย  ทรงเปนเพียงบุคคลเดียว
ที่ทําใหเรากลับมามีความเชื่อในมนุษยธรรม  
และมคีวามเชือ่มัน่ในตัวเองอีกครัง้ ในยามทีเ่รา
มีความทุกขเข็ญและหมดหวัง  และนั่นจึงเปน
เหตุผล  ที่เรารักและเทิดทูนพระเจาอยูหัวของ
เรายิ่งนัก  



 วนันีวั้นออกพรรษา ชือ่วาวนัมหาปวารณา ในชวิีตของ
สงฆนั้นมีหลักการใหญ ๒ - ๓ หลักการ หลักการแรกคือ
หลกัพระวินยั  ทีเ่ราใหความเคารพนับถอืกับพระสงฆทกุรูป
ตั้งแตวันอุปสมบท ก็เพราะทานเปนผูทรงวินัย พระวินัย
ไมใชพระธรรมนะ สาํหรบัสมมตสิงฆ ความเปนสงฆอยูทีว่นิยั  
ไมไดอยูที่ธรรม  ธรรมนี้ไมแนไมนอน แตอยางนอยสุดควร
จะมวิีนยั  พระวนัิยตองเปนเงือ่นไขใหสงฆเปนสงฆ  สมควร
แกความเคารพนับถือเพราะทานรักษาพระวินัย 

 อีกขอหนึ่งก็คือหลักความสามัคคี การอยู
เปนหมูคณะอยางสมานสามคัค ีทาํใหพระสงฆ
มกีาํลงั  เปนสวนหนึง่ในการสรางส่ิงแวดลอมที่
เอื้อที่สุดตอการเขาถึงธรรม  แตตองยอมรับวา
ในปจจบุนัหลกัการนีค้อนขางจะออนแอ  ทาํให
ตองมีอีกหลัก ก็คือหลักปวารณา 
 ปวารณา  ก็คือพระทุกรูปตองพรอมที่จะ
รับขอตักเตือน ขอชี้แนะจากเพื่อนพรหมจรรย
ทกุรปู คอืไมใชวายนิดรีบัคาํตกัเตอืนจากผูใหญ

พระอาจารยชยสาโร

เปลี่ยนภาษีความรัก  เปนความตระหนัก 

“ปฏิบัติบูชา”

เทาน้ัน  ควรเปนผูทีมุ่งตอการชนะกิเลสของตน 
ดวยการยอมรับวาทุกคนตองมีจุดบอดอยูบาง  
จงึใหฟงเสยีงสะทอน ไมวาทานจะอาวโุสกวาเรา
หรือพรรษาออนกวาเราก็ตาม  เราจะตองยินดี
รับฟง แตไมใชจะเชื่อหรือเห็นดวยเสมอไป  
บางทผีูทีต่กัเตอืนดวยความหวังด ีอาจจะเขาใจ
เราผดิก็ได  แตพระพุทธองคตองการใหสงฆเปน
สงัคมตวัอยาง   เปนสังคมในอุดมการณ จึงตอง
อยูดวยการปวารณากัน   ที่จริงทานก็ปวารณา

เปลี่ยนภาษีความรัก

ปัญญาภิรมย์ :
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กันอยูแลว  แตในเมื่อวันออกพรรษา  เปนวันที่
พระสวนใหญจะเริม่แยกยายกนั ไปนูนไปนี ่ จงึ
มีการปวารณาพิเศษ  จึงเหมาะที่เรียกวามหา 
 ในวนัมหาปวารณาเปนวันทีค่ณะสงฆจะลง
ปาฏโิมกขเหมอืนวนัอโุบสถทัว่ไป พระแตละรปู
จะปวารณาแกสงฆวา  ถามีใครหรอืพระองคใด
องคหนึง่ ไดเหน็ ไดรู ไดสงสยัวาเรามขีอผิดพลาด
ที่ควรจะปรับปรุงแกไข นิมนตพูดไดเลย ถึง
แมวาเปนพิธีกรรม นับเปนการยืนยันพิเศษใน
หลักสําคัญของสถาบันสงฆ  สังคมสงฆ 
 ซึ่งเปนคติเปนขอเตือนใจของฆราวาสทั้ง
หลายเราดวยวา  สงัคมทุกสงัคม จะเจรญิได  ตอง
มหีลกัของศลี ตองมคีวามเสยีสละ ตองชวยเหลอื
ซึง่กนัและกนั สรางความสมานสามคัค ี เหน็อก
เห็นใจกัน  เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ในเวลา
อันสมควรดวยความระมัดระวัง ดวยสติ ดวย
ความม่ันใจในความบริสุทธิ์ใจที่ถูกตอง รูใจ  
ใหขอคิด  ใหเสียงสะทอนตอกันและกัน  หาก
ผูใดไมสนใจรับฟง ไมยอมรับ ไมสนใจขอคิด  
ขอตักเตือนขอแนะนําจากผูอื่น ผูนั้นก็อยูใน
สภาวะที่อันตราย  แลวก็จะทําผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไปดวย  
 เพราะฉะนั้นหลักการปวารณาก็เพ่ือ
สงเสรมิหลกัของความไมประมาท  อนัเปนทาง

ไปสูอมตะ คือการหลุดพนจากความเกิด แก 
เจบ็ ตาย การพนทกุขทัง้หลายทัง้ปวง ข้ึนอยูกบั
ความไมประมาท ความประมาทเปนทางไปสู
ความตาย  หมายถงึความตายแหงคณุธรรม  ผูที่
อยูดวยความประมาทกําลงัดําเนินอยูในทางตัน 
ความไมประมาทก็คือความพรอม ความพรอม
ในทุกสถานการณที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อยางดีที่สุด พรอมที่จะทําสิ่งที่ควรทํา พูดสิ่งที่
ควรพดู คดิในทางทีค่วรคดิ ถาเราประมาท เรา
ก็ทําตามความเคยชิน หรือทําดวยกิเลส 
 พวกที่ไมปฏิบัติธรรม  ถึงจะมีคุณงาม
ความดีอยูในใจบาง พอถึงเวลาที่มีความกดดัน 
หรือวามีสิ่งทาทาย กิเลสมักจะคลองตัวกวา  
เพราะเราวิ่งตามกิเลสมานาน ไมรูกี่ภพกี่ชาติ
แลว กเิลสปกครองจิตใจของเรา  มอีาํนาจเหนือ
คุณงามความดี  คุณงามความดีจะขึ้นอยูเหนือ
กิเลสก็ไมใชโดยบงัเอิญ  เราตองฝกตนใหพรอม
ที่จะอยูในโลกอยางไมเปนปญหาและไมสราง
ปญหา   ซึ่งตองรูเทาทัน
 พระพุทธเจาทานสอนใหเราสนใจความ
จรงิของชวีติ  ตองนอมเขามา เรยีกวา โอปนยโิก 
ทําใหจิตใจเรา สูงขึ้น ดีขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น คือ
ทําใหเปนการภาวนา และสิ่งที่สามัญที่สุด 
สิ่งที่คนประมาทมากที่สุด ก็คือธรรมชาติที่



ทําใหทุกสิ่งทุกอยางตองเปล่ียนแปลง แต
ความเปลี่ยนแปลงน้ันคืออาการที่ทุกคนก็ตอง
ยอมรับแมจะไมใชนักภาวนา พิจารณาใหเห็น
วาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปจจัย  
นี้คือปญญา ในลัทธิในศาสนาทั่วไปก็จะมี
ลักษณะคําสอนที่ตอตานความเปลี่ยนแปลง 
หรือทําใหเรามีคําสอนที่เราสามารถยึดเหนี่ยว
ไว เพื่อจะไมหวั่นไหวตอความเปลี่ยนแปลง 
 แตทางพุทธศาสนากลับบอกวาอยามอง

ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งคุกคาม  หรือนากลัว  
นาหวาดระแวง แตใหรูเทาทัน เราก็จะพน
ทุกขก็ดวยปญญา  รูจักพิจารณาความไมเที่ยง 
ความไมแนนอนของชีวิต  ทั้งดานในและดาน
นอกเปนประจํา  ตองมีความรูตัว สนใจศึกษา
ประสบการณ  สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น แลวยอมดับ
ไปตามเหตตุามปจจยั การท่ีเราพจิารณาอยางนี้
ทุกวันๆ  จิตใจเราจะเปลี่ยน สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ี
ศึกษาอยางลึกซึ้งแลว  ตัวผูศึกษายอมเปลี่ยน   
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คนเรามีสัญชาตญาณที่จะมองส่ิงตางๆ ที่เกิด
ขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่มีผลตอ
ความรูสึกนึกคิดวาเที่ยง คือเราไมไดเริ่มตน
ตรงจุดกลางใหรูเทาทัน แตเราพรอมที่จะเห็น
สิ่งทั้งหลายวาเท่ียง มันรูสึกเหมือนจะเที่ยง
อยูตลอดเวลา นี้ไมใชระดับปรัชญาแตมันเปน
ระดับสัญชาตญาณหรือสามัญสํานึก
 ทําไมเวลาเรารักใครสักคน  เวลาเราตอง
พลัดพรากจากผูนั้น เราตองเศรา มันเปน
ธรรมชาติ ทาํไมบางคนเศรานานเปนป บางคน
ก็เศราแตเศราไมนาน นี้คือสิ่งที่นักปฏิบัติควร
จะสนใจศึกษา ความเปลี่ยนแปลง ความไม
แนนอน แตในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
เกิดขึ้น ปฏิกิริยาความสุข ความทุกข ของคน
ที่ประสบเรื่องเดียวกัน แสดงออกไมเหมือน
กันเพราะอะไร 
 พระพุทธองคก็ใหเราพิจารณาในระหวาง
ความรูสึก คนเรามักจะมองการปฏิบัติเหมือน
ปฐมพยาบาลวาเราเปนทุกขแลว มีธรรมะ
ขอไหนบาง ที่ชวยแกทุกขใหเราได แตการ
ปองกันโรคยอมดีกวาแกไข ปองกันโดยใหรูวา
ความรักนี้มันไมแนนอน เปลี่ยนไดตลอดเวลา   
เพราะผูรักก็เปลี่ยน ผูท่ีเรารักก็เปล่ียน ความ
รูสกึสิง่แวดลอมกเ็ปลีย่น ทกุสิง่ทกุอยางเปลีย่น
ตามเหตุตามปจจัย ที่ทานเนนใหเรามองในแง
ของเหตุปจจัย เพื่อท่ีเราจะไดสํานึกวาความ
เปลี่ยนแปลง ไมเปนไปตามใจเรา  มันเปนไป
ตามเหตุปจจยั ในการทีเ่รานอยใจ เสยีใจ กเ็ปน
ความเศราของผูทีย่งัไมเขาใจความเปนธรรมดา
ของสิ่งทั้งหลาย วาตองเปล่ียนตามเหตุตาม
ปจจัย เอาแตความตองการเอาตัวเองเปนหลัก  
 เมื่อเรารองออกมาวา ทําไมมันเปนอยาง
นั้น ไมนาเปนอยางนั้นเลย อันนี้ก็คือเรากําลัง

รองวา มันไมใชสิ่งที่เราตองการ ทําไมสิ่งที่
ไมตองการเกิดขึ้นได ซึ่งผูมีปญญาก็ตองตอบ
วา ทําไมสิ่งที่ไมตองการจะเกิดขึ้นไมได  สิ่งที่
ตองการ สิ่งที่ไมตองการ มันก็เกิดข้ึนสลับกัน
อยูอยางน้ัน เปนธรรมดาของชวิีต สิง่ใดจะอยูก็
อยูเพราะเหตุปจจัยทีส่นับสนุนใหอยู มมีากกวา
เหตุปจจัยที่สนับสนุนใหดับไป เมื่อพลังหรือ
วาสิ่งที่สนับสนุนใหไมอยูเพิ่มขึ้น มากกวาเหตุ
ปจจัยทีใ่หอยู  มนัก็จะดบัไป  มนัก็เปนธรรมดา 
 คาํวาธรรมดาเปนศพัททีล่กึซึง้มาก  ยิง่นัก
ปฏิบัติจะเขาใจ จะซึ้งในคํานี้มากเลย  เพราะ
เวลาเจอความเปลี่ยนแปลงอยางไร ถึงแมวา
จะมีความไมพอใจบาง  หรือความเสียใจบาง 
ความเศราบาง ในขณะเดียวกันความรูสึกวา
เปนเรื่องธรรมดาก็จะเกิดพรอมกัน  ถึงแมวา
จะมีความผูกพัน ความเสียดาย อาลัยอยูบาง 
แตพรอมกับความเสียดายอาลัยนั้น ก็มีความ
ซาบซ้ึงเปนธรรมดา ไมใชวาเอาคําวาธรรมดา
ปลอบใจอยางเดียว  แตมันเปนการรูการเห็น
ความเปนธรรมดาของสังขาร  ตองเปนอยางนี้
เปนอยางอื่นไมได    
 เราจะวิเคราะหไดวา ในบางเรื่อง  ความ
ตองการของเรา มันไปสอดคลองกับหลัก
ธรรมดา เพราะฉะนั้นในเมื่อความตองการ
ของเราและกระแสของเหตุปจจัยไปในทิศทาง
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มุมมอง :

เดยีวกนั  สอดคลองกนั เราจะหลงคดิวามันเปน
เพราะเรา  ที่จริงมันไมใช   เหมือนกับเรานั่งรถ
เขาไป สมัยกอนนี้อาตมาก็โบกรถไปไหน โบก
รถไปทั่วโลกเลย  ยืนอยูขางถนน เขาไปไหนก็
ขอไปดวย   ทนีีเ้รากไ็ปกบัเขาเพราะเขาไปทาง
นั้นอยูแลว  ไมใชเพราะเราอยากใหเขาไป  เขา
จึงทําตามใจเรา  เขาจะไปอยูแลว  เขาใจดีให
เราติดรถไป  แตไมใชเราไปเพราะวาเราอยาก
ไป  แตเราไปเพราะเขาอนุญาตใหเราไปดวย   
 งายๆ ดทูีร่างกายนี ้ วาเราตองการจะกล้ัน
ลมหายใจ กลั้นไดไหม กลั้นได แตมีเงื่อนไขวา
เราจะกลั้นไดในระยะเวลาที่ธรรมชาติอนุญาต
เทานั้น พอถึงเวลาเกิน ๓๐ วินาที ๑ นาที 
๒ นาท ีถงึอยากจะกลัน้ลมหายใจตอ  มนักก็ล้ัน
ไมได เพราะธรรมชาติไมอนุญาตให ฉะนั้นที่
เรากลัน้ลมหายใจไดนีไ้มใชเพราะเราเกง แตวา
เพราะความตองการของเรา มันอยูในขอบเขต
ที่ธรรมชาติใหเราได  เทานั้นเอง
 ที่เราหลงวาเราเปนผูบังคับบัญชาอะไรได   
แทจริงสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุตามปจจัยที่
สามัญสํานึกและสัญชาตญาณเราคัดคาน เรา
อยากจะทําอะไรบางสิ่ง เราคิดจะทํา เราก็ทํา  

แลวกภ็าคภมูใิจในการกระทาํของตวัเอง  ใช   แต
เราทําไดเพราะธรรมชาติอํานวย เพราะมีเหตุ
ปจจัยพรอม ถาเหตุปจจัยไมพรอม ทํายังไงๆ 
มันก็ไมเกิด   
 อยางแตกอนหลวงปูชาทานจะอบรมพระ
เณรวา อยาไปตั้งอกตั้งใจวาความพากเพียร 
ความขยันจะเปนเหตุใหเกิดผลดีในการปฏิบัติ
เสมอไป เพราะเหตุปจจัยสําคัญคือปญญา 
ความตั้งใจอยางเดียวไมพอที่จะทําใหเกิดผลที่
ตองการ ทานยกตัวอยาง สมมติวาชาวบานจะ
ไปตกปลา ในสระนํา้หรอืในหนองนํา้ ถงึจะขยนั
มาก  นั่งตกปลาตั้งแตเชาจนคํ่า  ถาหนองนํ้า
นั้นไมมีปลา มันก็ไมไดปลา จะไปอางวาเราไม
ขีเ้กยีจขีค้ราน เราเสยีสละความสขุความสบาย  
ทําดวยความขยันหมั่นเพียร กรรมอะไรหนอ  
ทาํไมเปนอยางน้ี  มนัก็ไมถกูใชไหม  ไปตกปลา
ในท่ีไมมปีลา ก็เหมอืนเราไปพยายามทาํในสิง่ที่
เกิดผลไมได  
 คนจะทําความดี   มีเมตตา มีความหวังดี 
แตขาดปญญา  ก็พยายามชวยคนอ่ืน แตไมรูจัก
ตัวเอง ไมรูจักคนอื่น ไมรูจักวาตองทําอยางไร
บาง มันจึงจะไดผล  มันเลยผิดหวัง   เพราะไม
เขาใจในกระบวนการที่นําไปสูผลสําเร็จ  ขาด
ความเขาใจ ขาดปญญา  พระพุทธองคจึงให
เราสังเกตความเปลี่ยนแปลง ตามเหตุตาม
ปจจัยบอยๆ ทําใหเราสามารถสรางนิสัยใหม
ได เพราะนิสัยเกาไมใชนิสัยดั้งเดิมของจิตใจ 
มนัเปนแคผลของความเคยชนิ เคยคดิอยางน้ัน
นานๆ บอยๆ  มนัก็เปนของธรรมดาไป  แตไมใช
ธรรมดาแบบตายตัวแนนอน  
 เมื่อสักนานมากแลว ๔๐ กวาป ทาง บีบีซี 
มาทําสารคดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว  
ผูสัมภาษณเปนคริสตถามพระองคทานเรื่อง
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ศาสนาวา ในศาสนาคริสตเช่ือเรื่องบาปเดิม  
วาอดัมกับอีฟ เปนคูแรกในโลก ทําความไมดี  
แลวก็ทําใหมนุษยท้ังหลายทั้งปวงตองมีจิต
เศราหมอง  เปนธรรมดาดั้งเดิม ตายตัวตลอด
ไป เหมือนกับเปนมรดกตกทอดจากบาปเดิม   
ผูสัมภาษณถามวาศาสนาพุทธเชื่อเรื่องนี้ไหม 
 ทานฟงแลวทานตอบอยางแตกฉานมาก   
วาพุทธศาสนาเราไมเชื่อเรื่อง Original purity 
คอืความบรสิทุธิดั์ง้เดิม ความเศราหมองด้ังเดิม
หรือบาปด้ังเดิม แตถือวากิเลสทั้งหลายมัน
จรเขามา ไมใชของที่ตองมีแนนอนที่เราตอง
ยอมรับ  แตเพราะมีอวิชชา  มีเพราะเราไมเคย
ปฏิบัติตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่
ทานเรียกวา อริยมรรคมีองค ๘ หรือถายอลง
มากเ็ปน ไตรสกิขา คอื ศลี สมาธิ ปญญา ฉะนัน้
กิเลสทั้งหลายมันไมใชของดั้งเดิม ที่จริงมัน
ไมใช มนัก็เกดิดับ เกดิดบั แตเพราะเราดไูมเปน 
เพราะเราไมสนใจดู เราก็คิดวานี้เปนสวนหนึ่ง
ของตวัเรา เราถอืกรรมสิทธ์ิในอารมณตางๆ วา

เราคืออารมณ อารมณคือเรา หรืออารมณเปน
ของๆ เรา 
 ตัวอวิชชาอยูตรงน้ี ที่เราเรียกวาเปนเรา 
เปนของเรา แกดวยการดู แกดวยการเฝา
สังเกตวาถามันเปนเรา เปนของเรา มันตองอยู
ใตอํานาจเราซิ  แลวก็ตองอยูตลอดเวลา แต
มันมาก็มาตามเรื่องของมัน  มันดับก็ดับตาม
เรือ่งของมนั ทีน้ี่เรากส็กัแตรูวาเปนของเกิดดบั 
ไมตองไปสูกับมัน  ไมตองไปทําอะไรกับมัน  
 คนเราอยูในโลกของการเปลีย่นแปลง  แต
ปุถุชนเราจะสนใจมากในเรื่องความเกิดใชไหม  
คือมีอะไรใหมๆ เกิดขึ้น เราก็ตื่นเตน ชอบ แต
จติใจจะอยูตลอดกระบวนการของสิง่ตางๆ นีไ้ม
คอยจะเปน ไมสนใจ พอมนัเริม่ชกัเบือ่กับสิง่น้ีก็
หาของใหมอยางอื่น วิ่งไปวิ่งมาอยูกับของใหม
อยูตลอดเวลา เพลินอยูกบัของใหม ในแตละวนั 
เราจะมีความพลัดพรากจากอารมณวันหนึ่ง
ไมรูก่ีครั้ง แตเราไมคอยไดสังเกต แตถาเรา
สังเกตไดแลว พอเราไดสิ่งนี้ไมนานมันก็ดับไป 
สิ่งนี้มันก็เปลี่ยนไป สิ่งนี้ก็พลัดพรากไป  ความ
รูสึกนึกคิดอะไรตางๆ ก็เปลี่ยนไป  มันก็จะเริ่ม
ซาบซ้ึงในความเปนธรรมดาวาสิ่งไหนเกิดขึ้น
เปนธรรมดา  สิ่งนั้นยอมดับไปเปนธรรมดา 
 การที่เรารับรูตอความดับไป ความพลัด-
พรากเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน จะทําให
เราคุนเคยกับความพลัดพราก เมื่อเกิดความ
พลัดพรากในเรื่องใหญ  จิตใจของเราพรอม 
พรอมทีจ่ะรบัรูกบัมนั  ไมตกใจมาก เพราะเปน
เรื่องเดียวที่เราดูทุกวัน เพียงแตวาเปนกรณี
พิเศษ กรณีใหญ หรือวาเปนมหาพลัดพราก 
พลัดพรากมีทุกวันๆ มีทุกเวลานาที  แตเราไม
ไดสนใจมัน เราดูแตของใหมที่เกิดขึ้นทดแทน  
เพราะจิตใจมันอยู แตกับของใหม  ไมไดดู
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ความดับไปของของเกา  เราจึงทําใจตอความ
พลัดพรากไมคอยจะเปน  แตดวยการยอมดู  
ยอมรับรู ยอมสังเกตบอยๆ จนกระทั่งคําวา 
สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นยอม
ดับไปเปนธรรมดา จะเปนประโยชน เปนวลี
ที่มีความหมายตอเรามากเลย   
 แลวจะทาํใหเราพรอม เรยีกวาไมประมาท 
อะไรจะเกิดขึ้น เราก็ไมแปลกใจ ความเปลี่ยน
แปลงก็เกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ บางส่ิง
บางอยางคอยๆ เปลี่ยน เปลี่ยนในลักษณะที่
เราสามารถบอกลวงหนาไดเลยวา วันนี้เปน
อยางนี้ อาทิตยหนาจะเปนอยางนั้น อาทิตย
ถัดไปมันก็จะเปนอยางนั้น เปนกระบวนการ
ที่ชัดเจน แตบางสิ่งบางอยางชวงแรกเปลี่ยน
เร็ว แตพอนานๆ เขา  การเปลี่ยนมันก็ชาลงๆ  
บางสิ่งบางอยางชวงแรกเปลี่ยนชาๆ ตอนหลัง
ก็เปลี่ยน ฉะนั้นการศึกษา การเรียนรูเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงใหเปนประสบการณตรง 
จะเปนปจจัยที่ทําใหเรามีความพรอม มีความ
ไมประมาทในทุกๆ เรื่อง  
 อาตมาก็ไดพูดไววาธรรมชาติก็เก็บภาษี
ความรัก ภาษีความรักก็คือความเศราความ
โศก  เชนในกรณีทีค่นไทยหรอืวาทุกคนทีอ่ยูใน
เมืองไทย ไมใชเฉพาะคนที่เกิดในเมืองไทย
เทานัน้ เศรามากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
เสด็จสวรรคตไป  เรายิง่รกัมากเราก็ยิง่ตองเศรา
มาก รักมากก็ตองเสียภาษีมาก แตสําหรับ
ผู ที่มุ งการปฏิบัติธรรม เขาใจในความเปน
ธรรมดาของความเปลี่ยนแปลง ธรรมดาของ
ความพลัดพรากพรอมกับความโศกเศรานั้น ก็
มีปญญารูวาก็ตองเปนอยางนั้น เปนธรรมดา
ของชีวิตของคนทุกคน มันตองเปนอยางน้ีเอง  
ในความเศราก็มีการปลงธรรมสังเวชไปดวย   

ที่มา : เทศนออกพรรษาที่บานบุญ
 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  
  วันอาทิตยที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ที่มา : เทศนออกพรรษาที่บานบุญ
 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  

 แลวเมือ่เวลาผานไปความเศราคอยออน
ลง แตความรูสึกความคิดที่เปนบุญกุศลก็
เพิ่มขึ้น ในความคิดถึงพระองคทาน กลาย
เปนการระลึกถึงคุณงามความดี ระลึกถึง
บุญคณุ เรากจ็ะมีความตั้งอกตั้งใจวา สิ่งใดที่
ทานสั่งสอน สิ่งใดที่ทานขอรอง  สิ่งใดที่ทาน
ฝากไวกับพวกเรา เพื่อประโยชน เพื่อความ
สุขของประเทศเรา เราจะตองพยายามทํา
ตาม ดวยความจงรกัภักดี  ดวยการบชูา  บชูา
ทาน ดวยการปฏิบัติ
 พระพุทธเจาแสดงความจริงใจ ไมใชดวย
คาํพดูแตดวยการกระทาํ พระพทุธองคตองการ
ใหเราบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
ดวยการปฏบิตั ิ เราจะบชูาคณุของผูทีมี่พระคณุ 
เชน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวักเ็หมอืนกนั 
เมื่อพระองคทานมีพระคุณ  เราตองตอบแทน
พระคณุในการทําสิง่ทีด่ทีีค่วร  สิง่ทีเ่ราจะม่ันใจ
วาคงจะเปนที่พอพระทัยของทาน
 ในวันนี้เราก็ไดฟงธรรมะ สวนบุญในการ
แสดงธรรมที่เกิดขึ้นกับอาตมาในวันนี้และบุญ
ที่เกิดขึ้นจากการฟงธรรมของญาติโยม   ขอให
เราทุกคนอุทิศสวนกุศลนั้น  ถวายแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหพระองคทานได
รับไว เพื่อความสุขเพื่อความเจริญในสิ่งดีงาม
ทั้งหลาย   ตลอดกาลนานเทอญ  
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 “ผมเขาทาํงานเปนรปภ. มา  ๑๘  ป ตัง้แตป พ.ศ. 
๒๕๔๑ และไดถวายงาน รับใชพระองคทาน   เมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๔๕  จากการคัดเลือก รปภ.  ๒๐๐ คน เหลือ
เพียง ๑๘ คน ถือเปนความปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตที่
ไดทํางานรับใชพระองคทาน  สวนหนาที่ที่ตองถวาย
งานพระองคนั้น  คือ เมื่อพระองคทานหรือพระบรม
วงศานุวงศ เสด็จมาที่อาคาร  ผมจะเปนคนขับลิฟท
ถวายสงพระองคทาน ไปยังชั้นที่จะเสด็จประทับ

ไดใกลชิดพระองคทานขนาดน้ี อยากเก็บชุด
ตัวนั้นเอาไวไมซักอีกเลย
 ครั้งสุดทายที่ไดขับลิฟทถวายพระองค
ทาน คือตอนเข็นพระบรมศพลงมาทางลิฟท
ตัวที่ ๗ จากชั้น ๑๖ ลงมาที่ชั้น บี  ๒ ผมใสชุด
เครือ่งแบบ รปภ. เตม็ยศพรอมถงุมอื  และต้ังใจ
ปฏิบัติหนาที่เต็มที่ จนเมื่อรถเข็นของพระองค
ทานเสด็จออกจากลิฟทไปนั้น   ผมกมลงกราบ  
และกลับเขาไปในลิฟท รองไหออกมาทันที   
กลัน้น้ําตาไวไมอยู   เพราะจากทีเ่มือ่กอนถวาย
งานทุกวัน จนวันนี้วันที่ทานไมอยูแลว รูสึก
วาเหว ถือเปนครั้งสุดทายที่ไดถวายงานรับใช
พระองคทาน โดยหลงัจากน้ี  ตัง้ใจจะเก็บถงุมอื
ทีถ่วายงานมาใสกรอบไวใหลกูหลานไดดูตอไป
 จากน้ีไปจะนําคําสอนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพยีง มาเปนหลักในการดาํเนินชวีติ และจะ
เปนคนดขีองสงัคม คนอืน่อาจมองอาชพี รปภ. 
หรือ ยาม เปนอาชีพสุดทายที่จะเลือกเปนได  
ไมมีใครชอบ แตสําหรับผม มีความภูมิใจและ
ถือเปนเกียรติมาก ที่ไดทําอาชีพนี้  และได
ใกลชดิกับพระองคทาน มนัคุมและยิง่ใหญมาก
พอแลว”  

 “ผมเขาทาํงานเปนรปภ. มา  ๑๘  ป ตัง้แตป พ.ศ. 

ความ ภูมิใจ ของ 
        รปภ. คนหนึ่ง

 เวลาที่พระองคทานจะเสด็จกลับ ทุกครั้ง 
เมื่อลิฟทลงมาถึงชั้นลาง พระองคจะตรัสเสมอ
วา “ขอบใจนะ” ผมทัง้ตืน่เตนและดใีจ  จงึตอบ
กลับไปวา “ดวยเกลาพระเจาคะ” ไมรูวาพูด
คําราชาศัพทถูกหรือไม
 อีกเรื่องที่ผมซาบซึ้ง และไมรูจะตอบแทน
พระองคทานไดอยางไร เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผม
ขี่จักรยานมาทํางานแลวถูกรถยนตชนจนบาด
เจบ็สาหสั แขน ขา และสะโพกหกั ตองรกัษาตวั
อยู  ๙ เดือน พอพระองคทานทราบเรื่อง ไดรับ
ผมเขาเปนคนไขในพระบรมราชานเุคราะห ถอื
เปนวาสนาของผมมากที่มีโอกาสรับใชใกลชิด
พระองค แมจะเปนเพียงพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย แตพระองคทานก็ทรงใสใจ และ
ชวยเหลือเมื่อยามยากลําบาก
 เหตุการณที่ผมภูมิใจมากที่สุดที่ชีวิตนี้จะ
ไมมีวันลืม เกิดขึ้นในคืนหนึ่งเวลาประมาณ  
๒๓.๐๐ น. ผมไดขบัลฟิทถวายแกพระองคทาน  
ขณะอยูในลิฟท พระองคทานนําพระหัตถมา
จับไหลผม และตรัสวา “ไดนอนหรือยัง” ผม
ตอบพระองคทานไปวา “ยังพระพุทธเจาคะ”   
ถือเปนเรื่องที่ไมคาดคิดและฝนมากอน  วาจะ

อุทัย ภาเจริญสุข 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

เครดิตภาพ : https://w
w

w
.khaosod.co.th

ความ ภูมิใจภูมิใจ
บันดาลใจ :



 ๑. จากนี้ไปประเทศไทยของเรา จะไมมี
วันเหมือนเดิมอีก  อาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไป  
รอยตอของคนรุนเกาและรุนใหมอาจชดัเจนขึน้  
มันคือการเปลี่ยนผานในวันที่พอไมอยู  ทุกคน
มีสิทธิ์เสียใจ และควรเสียใจ ทุกคนมีสิทธิ์กลัว 
และควรกลัว  แตจงตระหนัก  เตรียมพรอม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงดวยสติปญญา

 ๒. พ อคือตัวแทนของความพอเพียง 
เปนตนฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในวันที่ประเทศไทยกําลังถูกปนดวยกระแส
ความโลภ  จงหยิบภูมิปญญาของทานมาใชให
เกิดประโยชน  จดจําหลอดยาสีฟนของทานไว  
จดจาํการแตงกายทีเ่รยีบงายของทานไว  อะไร
ที่ประหยัดไดจงประหยัด อะไรที่พึ่งพาตนเอง
ไดจงพึ่งพา  อะไรที่แบงปนไดจงแบงปน  เมื่อ
ยืนดวยลําแขงตัวเองไดแลว  เราจะพึ่งพาผูอื่น
นอยลง

 ๓. พอเปนผูมคีวามเพียรดุจพระมหาชนก  
ทานเปนผูวายน้ําขามมหาสมทุร โดยไมเคยถาม
วาเมื่อไหรจะถึงฝง ความคิดเชนน้ีทําใหทาน
ทํางานที่ยิ่งใหญได  ฝากถึงคนไทย อยาทํางาน
ดวยตณัหา อยาขบัเคลือ่นชีวติดวยความอยากมี 

พศิน อินทรวงค

ขอคิดในวันที่พอไมอยู

พินิจธรรม :



๑๗
๔๗

อยากได อยากเปน อยาใหอํานาจวัตถุบังตา
จนไมรูจักผิดชอบชั่วดี จงขับเคลื่อนชีวิตและ
การงานดวยฉันทะ ความรัก ความเมตตา ดวย
ประโยชนของเพื่อนมนุษย เหมือนที่พอเคย
ทําใหเห็นเปนตัวอยาง

 ๔. พอยืนเคียงขางคนยากจนเสมอ คนจน
อยูท่ีไหนทานก็อยูที่นั้น ทานเดินทางบุกปา
ฝาดงไปเยีย่มพวกเขาถงึบาน เปนพระราชาผูอยู
งาย กนิงาย ไมยดึตดิความหรหูรา  เมือ่พอไมอยู
แลว  เราอยาหลงลมืปณธิานขอนี ้ อยาทอดทิง้
คนยากจน  จงหยบิยืน่โอกาสใหผูดอยกวา  อยา
ใชชองวางกฎหมายซํ้าเติมและเอาเปรียบผูอื่น

 ๕. ไมมีทาน เราจะมานั่งทะเลาะกัน
เหมือนในอดีตไมได เพราะไมมีใครทีจ่ะมาหาม
เราได ไมมีใครอีกแลวที่เราจะเกรงใจ  รับฟง
เหมือนที่เคยรับฟงทาน ถาทุกฝายไมคิดถึง
ขอนี้ใหมาก ถายังเอาแตความคิดตนเปน
ใหญ ประเทศไทยที่เรารัก ยอมตกอยูในฐานะ
อันตราย  เม่ือพอไมอยูแลว จงรักและถนอม
นํ้าใจกันใหมากกวาที่ผานมา

 ๖. สิ่งที่พอทิ้งไว ไมใชเพียงอิฐ หิน ปูน 
ทราย แตเปนความรูขั้นปรีชาญาณ เราอาจ
รักษารางกายทานไวไมได เพราะนั่นคือกฎ
ธรรมชาติ แตเราสามารถรักษาภูมิปญญาของ
ทานไวได  จงคนควาขอมูลทางเทคนิคตางๆ 
ฝนเทียมเกิดไดอยางไร กังหันนํ้าชัยพัฒนาคือ

อะไร  มนัมคีวามนาทึง่ยงัไงในมติิทางวิศวกรรม  
การเพาะปลูกโดยไมพึ่งสารเคมีทําไดอยางไร  
การพัฒนาดิน รักษานํ้า ชุบชีวิตปาเปนอยางไร 
ทําไมทานไมสนับสนุนใหปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
ทําไมทานจึงสงเสริมใหชาวบานรู  จักการ
หมดิน ทานเคยสรางรากฐานอันใดไวใหวงการ
เกษตรกรรมของชาติ  สิ่งเหลานี้ควรสนับสนุน
ใหมีการรํ่าเรียนกันเปนระบบ ในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ถาเราทําเชนนี้ไดภูมิปญญาที่
ทานคิดคนมาหลายสิบปจะไมสูญหายไปจาก
สังคมไทย

 ๗. จากน้ีไปจะมีคนอีกมาก ท่ีออกมา
แสดงความคิดเห็นที่แตกตาง อาจมีคนที่ไม
เขาใจทานออกมาพูดในสิ่งที่เราไมชอบ จงใช
สติ อดทน ไมโตตอบ เหมือนที่ทานไดกระทํา
มาชั่วชีวิต  พระพุทธเจาตรัสไวเสมอ  ไมเคยมี
สนัตภิาพใด เกดิจากความรนุแรงและคาํดาทอ



๑๗
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 ๘. พอเปนผูคํา้ชูศาสนาโดยแทจรงิ  ไมใช
ดวยคําพูด  หรือแคเม็ดเงินบริจาค แตทานคือ
ผูพิสูจนธรรมะดวยกายใจ ในฐานะผูปฏิบัติ
ธรรม ทานคอืนกัภาวนา ทีห่าตวัจบัยาก เปนผูมี
อานาปานสติเปนวิหารธรรม ทําไมพอทํางาน
หนัก แตยังมีเวลาภาวนา ทําไมเราทํางาน
นอยกวาทาน แตเรากลับอางวาเราไมมีเวลา 
สิ่งนี้ตองคิดใหมาก เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเอง

 ๙. พอคอืครผููยิง่ใหญทีส่อนดวยชวีติและ
การกระทาํ ชวีติคือธรรมะ และธรรมะกค็อืชวีติ

ที่ตั้งอยูในความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน 
พอกําลังบอกเราวา จงดํารงตนอยูในความไม
ประมาท ทําใหดีที่สุดในวันนี้ จะไมตองติดคาง
ไมเสียใจในภายหลัง

 ๑๐. แมวนัน้ีพอจะไมอยู แตขอใหชาวไทย
จงวางใจวา สถานที่ที่ท านเดินทางไปน้ัน 
นาอยู และงดงามกวาน้ีหลายเทา ทานคือ
พระโพธิสัตวผูผานมาสรางแสงสวาง การ
เกดิของทานในชาตนิีเ้ปนการเกดิทีส่มศกัดิศ์รี
แหงความเปนมนุษย  และเราทั้งหลายควร
ภูมิใจไปกับทาน ทานคงไมอยากใหเราคนไทย
ถูกทับถมดวยทะเลแหงความเศรา  อยาทิ้ง
หนาที ่ อยาทิง้การงาน และสิง่ตางๆ ทีร่บัผดิชอบ
อยู จงตัง้สตใิหมัน่คง เปนกําลงัสมาธิ เปนความ
สวางเบิกบาน  เพื่อนอมสงทานสูสวรรคาลัย 
ดวยหัวใจแหงความรักของเราชาวไทยทุกคน

เขียนดวยความรัก สํานึก และบูชา

ทายที่สุดแลว การปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหดี 

นาจะเปนสิ่งที่พระองคทานหวังไวมากกวา 

เราสามารถตอบแทนบุญคุณพระองคทานไดหลายอยาง 

   โดยไมจําเปนตองเดินทางไปรวมแจกของ หรือถายภาพที่พระบรมมหาราชวังก็ได 
เราทํางานใหดีขึ้น เรามีนํ้าใจแกคนรอบขางมากขึ้น 

เราเลิกพฤติกรรมแยๆ เราชวยเหลือคนไทยและประเทศชาติในดานอื่นๆ ไดอีกมากมาย 

หรือไมก็ศึกษาโครงการตางๆ ของพระองคทาน แลวชวยกันสานตอ 

เทาที่แรงกําลังของตัวเองจะทําได 

แบบนี้นาจะเปนการถวายความจงรักภักดีที่ยั่งยืน และมั่นคงกวา

เราควรหัดปดทองหลังพระใหมากขึ้น การกระทําสิ่งใดไมจําเปนตองอวดใหโลกรูเสมอ

เราควรปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ทําอะไรดวยสติ และอยาฟุมเฟอยอยางไรประโยชน

จาก  Facebook  Page  Extraordinary



 พระผานแลวไมแคลว ดุสิต  สวรรค
บุญสงพลัน ธ สถิต คูฟา
บารมีแหงทศพิธ- ราช  ธรรมเฮย
คลุมทั่วไทยทั้งหลา ซานซึ้งผลงาน

 พระยังอยูคูบาน เมืองสยาม
พระเปลงเกียรติประกายงาม กรุนหลา
พระโอวาทยังตาม โสตอยู
พระสองรูปเจิดจา แจมแจงกลางกมล

 ทรงฝากชนชวยปอง รักษชาติ  พุทธศาสน
สามัคคีจักอาจ กอเกื้อ
นําพาฝายุทธศาสตร ของพอ  “พอเพียง”
เดินตอยอดโอบเอื้อ อุนดวยคุณธรรม ๛                    

 พระผานแลวไมแคลว ดุสิต  สวรรค

พระยังอยูกับเรา

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำาวารสารโพธิยาลัย
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