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เปดเลม
วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ เป็นอีกฉบับหนึ่ง
ที่จัดท�าสืบเนื่องจากการสวรรคตของพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งเรา
เตรียมการไว้ว่า จะจัดท�าเป็นชุด ๓ ฉบับต่อ
เนื่องกัน เพื่อให้ท่านผู้อ่านของเราได้เก็บไว้เป็น
อนุสรณ์ถึง ‘พ่อหลวง’ เป็นมรดกตกทอดไปถึง
ลูกหลานในกาลข้างหน้า
ฉบับแรก “แผ่นดินร�า่ ไห้ อาลัยพ่อหลวง”
ฉบับทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือขณะนี้ เป็นฉบับที่ ๒ “จัก
สืบสานพระราชปณิธาน” และฉบับที่ ๓ “สายธาร
พระกรุณา” ส�าหรับเล่มสุดท้ายของชุด จะเป็น
ฉบับประจ�าเดือนธันวาคม โดยปกติ เราจะจัดท�า
เป็นฉบับวันพ่อ แต่ในปนี้ มีเหตุการณ์การสวรรคต
เกิดขึน้ เราก็ยงั จะจัดท�าเรือ่ งเกีย่ วกับพ่อเช่นเดิม
แต่คราวนี้ จะเพิ่มหน้ากระดาษเพื่อให้มีพื้นที่ใน
การบันทึกเรื่องราวระลึกถึงพ่อ ให้ได้สมบูรณ์
ที่สุด เท่าที่จะสามารถท�าได้ในเวลาอันจ�ากัด
คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่
ไหน ย่อมได้รบั พระมหากรุณาจากพ่อหลวงด้วย
กันหมดทัง้ สิน้ ไม่มเี ว้น อย่างพวกเราคนกรุงเทพฯ
หลายครั้งที่เดินทางผ่านถนนหนทางที่มาจาก
พระราชด�าริ เช่น ถนนรัชฎาภิเษก ถนนกาญจนาภิเษก สะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ ทาง
ยกระดับบรมราชชนนี สะพานพระราม ๘ ฯลฯ
ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับคนกรุงเทพฯ
เหล่านี้ล้วนมาจากความใส่พระทัยของพ่อหลวง
ที่ ท รงเห็ น ปั ญ หาการจราจร และทรงมี พ ระ
เมตตาคิดช่วยเหลือ ผ่อนเบา บรรเทาความทุกข์
ร้อนจากการจราจร ทรงใส่ใจแม้การจราจรรอบ
โรงพยาบาลศิริราช กรณีน้�าท่วมท่าน�้าศิริราช

ฉบับที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทรงมีพระราชวินจิ ฉัยแนะน�าการแก้ไข และทรง
มีพระราชด�าริให้ลงมือจัดการแก้ไข จนกระทั่ง
ปัญหาบรรเทาลงและหมดไปในที่สุด
นับตั้งแต่ทรงครองราชย์เป็นต้นมา ทุกสิ่ง
ที่ทรงท�า ท�าเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาว
สยามทัง้ สิน้ ดัง่ มีประจักษ์พยานให้เห็นเป็นความ
เจริญก้าวหน้าของสยามประเทศ ที่ไม่มีผู้ใดจะ
ท�าได้เสมอเหมือน ทรงให้ค�ามั่นสัญญาว่า จะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม นับจากบัดนั้น พระองค์
ไม่เคยผิดค�าสัญญากับพสกนิกรของพระองค์เลย
พระจริยาวัตรอันงดงามตลอดพระชนมชีพ
เป็นประจักษ์พยานได้ว่า พ่อคือพระโพธิสัตว์ ที่
พระราชสมภพมาในโลกนีเ้ พือ่ บ�าเพ็ญบารมี ไปสู่
ความหลุดพ้น เหมือนเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ในต�านานพระพุทธศาสนา แม้องค์สักกะ
เทวราช (พระอินทร์) ก่อนจะมาเป็นองค์อินทราธิราช เคยเป็น มฆมาณพ ชายหนุ่มผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สาธารณชน โดยได้ชักชวนมิตร
สหายไปท�าสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ขุด
บ่อน�้า ท�าทาง สร้างศาลาที่พัก สร้างสะพาน
ฯลฯ ด้วยการกระท�าสาธารณประโยชน์เช่นนั้น
มฆมาณพยังได้ไปเป็นพระอินทร์ แล้วพ่อหลวง
ของเราล่ะ โครงการในพระราชด�าริมากกว่าสีพ่ นั
ห้าร้อยโครงการเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและ
พสกนิกร ย่อมยิ่งใหญ่กว่ากันมากมายนัก เป็น
อันเชื่อได้ว่า สิ่งที่ดีที่สุดย่อมบังเกิดแก่พระองค์
ท่านอย่างแน่นอน ไม่ว่า ธ ประสงค์สิ่งใด ย่อม
จะเป็นไปตามนั้น หากปรารถนาพระนิพพาน ก็
จะได้ถงึ พระนิพพานอย่างแน่นอน ด้วยแรงบารมี
ที่ได้บ�าเพ็ญมาอย่างอุกฤษฏ์ อย่างยากที่จะหาผู้
ใดเสมอเหมือน
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ปุจฉา - วิสัชนาธรรม :

ปญหาเรื่อง

๑๘

๓

ทาน

(ตอนจบ ๒)

พระอาจารยมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

จะรู้ได้อย่างไรว่า บุญกุศลที่เราอุทิศไปแล้ว
แต่ถ้าเขาไปเกิดแล้ว ไปเกิดเป็นมนุษย์
ถึงผู้รับหรือไม่
ก็ ดี เป็ น เทวดาก็ ดี หรื อ ลงนรกไปแล้ ว ก็ ดี
ปุจฉา เมื่ อ เราแผ่ ห รื อ อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ บุญกุศลส่วนนี้ก็ไม่ถึงเขา
ส่วนกุศลไปแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่า ถึงผู้รับ
หรือไม่ครับ
วิสัชนา ถ้ า แผ่ ใ ห้ ค นที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ เรา
ก็แจ้งข่าวให้ท่านทราบว่า ตอนนี้ได้ท�าบุญ
แล้ว เอาบุญมาฝากนะ ให้อนุโมทนาสาธุด้วย
อย่างนี้ถึงแน่นอน ส่วนคนที่อยู่ในปรโลก คือ
เสียชีวิตไปแล้ว เราอุทิศบุญจะถึงหรือไม่ถึง
ถ้าเขาเกิดเป็นปรทัตตูปชีวิกเปรต หรือ
อมนุษย์ที่อยู่ในภพภูมิที่ใกล้กับมนุษย์ เช่น
รุกขเทวดา ภุมมัฏฐเทวดา เมือ่ เราได้ทา� บุญกุศล
แล้ว เราได้ให้เขารู้ ให้ได้ยนิ การอุทศิ ส่วนบุญไป
ให้ เมื่อเขารู้ ได้ยินว่าเราอุทิศไปให้แล้วกล่าว
อนุโมทนาสาธุ เขาได้รับส่วนบุญแล้วแน่นอน

๔

๑๘

ถามว่าเมื่อบุญกุศลไปไม่ถึงแล้ว ไปไหน
แม้บญ
ุ กุศลจะไปไม่ถงึ แต่เราก็ได้บญ
ุ เพิม่ คือบุญ
ที่เราท�าก็ไม่ได้หายไปไหน คืออยู่ที่เรานั่นเอง
เพราะการอุทิศส่วนบุญจะถึงหรือไม่ถึง
ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้รับนั้นเกิดอยู่ในภพภูมิใด ถ้าอยู่
ในภพภูมิที่จ�าเป็นต้องได้รับส่วนบุญเท่านั้น
จึงจะมีชีวิตอยู่ เช่น ปรทัตตูปชีวิกเปรต ที่รอ
คอยบุญจากเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราอุทิศไป
ให้ปุบ เขาก็จะกล่าวอนุโมทนาสาธุ แล้วจะได้
รับอานิสงส์อย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้ น ส่ ว นบุ ญ ที่ เราอุ ทิ ศ ไปนั้ น
จะถึงหรือไม่ถึงผู้รับไม่ส�าคัญ แต่ที่ส�าคัญคือ
เราได้ทา� หน้าทีข่ องเราแล้ว ท่านไปเกิดในภพภูมิ
บางแห่ ง มี โ อกาสกลั บ มา รู ้ ว ่ า เราท� า ไปให้
หากท่านกล่าวอนุโมทนาย้อนหลังก็มีสิทธิ์ได้
มีสิทธิ์ถึงท่านตอนหลังเช่นเดียวกัน

แผ่ให้สิ่งที่มีชีวิตโดยตรงที่รู้จัก หรือแผ่ให้กับ
สรรพสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ ก็คือไม่สามารถส่งข้าม
ภพข้ามชาติ ถ้าเรารู้ว่าเทวดาอยู่ที่ต้นไม้นี้ อยู่
ที่บ้าน อยู่ที่ภูเขา หรือเทวดาอยู่บริเวณนั้น เรา
ก็สามารถแผ่เมตตาไปให้ได้
ส่วนการอุทิศส่วนกุศล อุทิศให้แก่คนทั้ง
ที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็คือ
เมื่ อ เราจะอุ ทิ ศ ให้ ค นที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ พอเรา
ท�าบุญเสร็จก็บอกเขาว่า เราท�าบุญอุทศิ ให้แล้ว
ขอให้กล่าวอนุโมทนาสาธุด้วย การอุทิศให้
อย่างนี้ คนที่มีชีวิตอยู่ก็รับได้ และเมื่อเราอุทิศ
ให้คนที่ละโลกนี้ไปอยู่โลกอื่น เขาก็มีสิทธิ์ได้รับ
เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนัน้ จึงแตกต่างจากการแผ่เมตตา
เพราะแผ่เมตตานั้น แผ่ให้ได้เฉพาะในภพภูมิ
ที่สื่อกันได้ เช่น มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน หรือ
ในเทวดาที่รับรู้การแผ่เมตตาของเราตรงๆ ก็
“การแผ่เมตตา” กับ “การอุทิศส่วนกุศล” คือ เราเจาะจงแผ่ไปในเทวดากลุ่มไหน มนุษย์
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
กลุ่มไหน ชนกลุ่มไหน เรียกว่า สามารถสื่อกัน
ปุจฉา การแผ่เมตตา กับ การอุทิศส่วน ได้ตรงๆ กับสิ่งที่มีชีวิต แต่ไม่สามารถผ่านข้าม
กุศล เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ
ภพข้ามชาติ
วิสัชนา ต่างกัน คือ การแผ่เมตตา แผ่ได้
เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น อย่างเช่น ญาติสนิท ท�าบุญให้กบั คนเจ็บป่วย เขาจะได้รบั บุญไหม
มิตรสหาย มารดาบิดาของเราที่ยังมีชีวิตอยู่
ปุจฉา ถ้ า เราท� า บุ ญ ให้ กั บ คนเจ็ บ ป่ ว ย
แล้วเราไปบอกเขา เขาจะได้รับบุญไหมคะ
วิสัชนา ได้รับ เจริญพร ก็คือ เราท�าบุญ
เสร็จแล้ว เราก็ไปบอกเขาว่า ตอนนี้ท�าบุญให้
แล้วนะ เช่น ถวายสังฆทานให้แล้ว ใส่บาตร
ให้แล้ว พอเขารับรู้ คือพยักหน้ารับรู้ หรือเขา
ได้ยินแล้ว เขาพอใจ เขาได้บุญแล้ว ถ้าเขา
กล่าวอนุโมทนาว่า สาธุ สาธุ ด้วย ยิง่ ได้บญ
ุ มาก
เพราะฉะนั้น ท�าบุญให้กับคนเจ็บป่วยเพียงให้
เขารับรู้ เขาก็ได้บุญแล้ว ขอเจริญพร

๑๘

จะแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นศัตรูกันได้หรือ
ไม่ อย่างไร
ปุจฉา บางท่านประสบปัญหาคือไม่ถกู กับ
กับญาติบ้าง เพื่อนบ้าง คนข้างบ้านบ้าง ผู้ร่วม
งานบ้ า ง แต่ เ มื่ อ ฟั ง ธรรมะแล้ ว อยากจะ
แผ่เมตตาให้คนเหล่านั้น แต่แผ่ไม่ออก จะต้อง
ท�าอย่างไรครับ
วิสัชนา ตามปกติ เมือ่ นึกถึงการแผ่เมตตา
เราก็ นึ ก แผ่ ให้ แ ต่คนอื่น เราไม่แ ผ่ให้ตัว เรา
เองก่อน จริงๆ แล้ว วิธีการแผ่เมตตาคนแรก
คือตัวเรา ต้องแผ่ให้ตัวเราเอง เช่น อห� สุขิโต
โหมิ , นิ ทฺ ทุ กฺ โ ข โหมิ , อเวโร โหมิ ,
อพฺยาปชฺโฌ โหมิ, อนีโฆ โหมิ, สุขี อตฺตาน�
ปริ ห รามิ . ขอให้ ข ้ า พเจ้ า ถึ ง ซึ่ ง ความสุ ข
ปราศจากทุ ก ข์ และเวรภัย ปราศจากความ
เบียดเบียน ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
ขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจาก
ทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด
แผ่ให้ตัวเองสัก ๑๐ นาที ตอนนี้จิตใจ
ของเราสงบแล้ว เมื่อแผ่ให้ตนเองแล้ว คนต่อ
ไปก็คือ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ แล้วต่อไปก็
คือ คนที่เรารู้จักคือ ญาติสนิท มิตรสหาย และ
สุดท้ายคือ คนที่ไม่ถูกกับเรา เป็นศัตรูกับเรา

๕

ท�าไมแผ่ให้ศัตรูเป็นคนแรกไม่ได้ พอคิด
ถึงหน้าเขาเมื่อไหร่ จิตโทสะเกิดขึ้นมาทันที จิต
เราไม่เป็นเมตตาแล้ว เพราะฉะนั้น ต้องสร้าง
เมตตาจิตให้เกิดขึน้ ในใจจริงๆ แผ่จนจิตของเรา
สงบ พอแผ่ให้บิดามารดา จิตของเราเริ่มสูงขึ้น
พอแผ่ให้คนรูจ้ กั เริม่ สูงขึน้ แผ่ให้สรรพสัตว์ จิต
ของเรากว้าง เรียกว่าจิตกว้าง จิตเป็นกลางแล้ว
พร้อมที่จะแผ่เมตตาไปถึงคนที่ไม่ถูกกับเราได้
เพราะฉะนัน้ ต้องแผ่เมตตาให้ตวั เองจนจิต
สงบก่อน แล้วเอาพลังแผ่ให้คนอื่นๆ และก่อน
จะแผ่เมตตาต้อง ๑. เห็นโทษของโทสะ ถ้าโกรธ
แล้ว เสียหายอะไร ๒. เห็นคุณของขันติ ถ้าเรา
อดทนจะได้ประโยชน์อะไร และ ๓. แผ่เมตตา
ออกไป แล้วพลังของเมตตาก็จะไปถึง
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ม อ ง เ ท ศ - ม อ งไ

ทย

รัฐฉาน ผ่านงานกฐิน

รู้จัก

เทศกาลกฐินมาถึงอีกแล้ว ชาวพุทธเรา
คงจะไม่พลาดโอกาสที่จะแสวงหาวัดที่พระ
ภิ ก ษุ ส ามเณรมี ป ฏิ ป ทาน่ า เลื่ อ มใส เพื่ อ จะ
ได้จัดหาจตุปัจจัยไปถวายกันในช่วงเทศกาล
ท�าบุญใหญ่ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนี้ ผู้เขียน
ได้มีโอกาสรับนิมนต์ไปร่วมงานกฐินกับคณะ
ของคุณเสริมสุข ปทมสถาน ที่จัดไปทอดที่
ประเทศเมียนมา ฉบับนี้จึงขอน�าผู้อ่านไปรู้จัก
กับรัฐทางตะวันออกของประเทศเมียนมาติด

ธีรปญโญ
กับทางภาคเหนือของไทย คือรัฐฉานของชาว
ไทใหญ่นั่นเอง
ก่อนอื่นต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่ย่างกุ้ง
แล้วต่อเครื่องไปลงที่เมืองเฮโฮ ซึ่งใกล้กับเมือง
ตองจี แล้วต้องต่อรถไต่ไปตามไหล่เขาไปอีก
สามถึงสี่ชั่วโมง จึงจะถึงเมืองปางหลง (ทางรถ
ในช่วงนีถ้ า้ เทียบกับเมืองไทย คงประมาณถนน
โค้งไปโค้งมาแบบทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน) ซึง่ ก่อน
เดินทางผู้เขียนก็ไม่ทราบความแตกต่างของ
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ชนชาติเหล่านี้สักเท่าไร คิดว่าก็คงจะเป็นพม่า
เหมือนๆ กัน แต่เมื่อได้พบปะพูดคุยกับคนใน
ท้องถิ่น ก็ท�าให้ได้ความรู้เกี่ยวกับชนชาติไทใน
ที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกมากโข

ยิงนายพลอองซาน - พ่อของนางอองซาน ซูจี
และเจ้าฟาที่ปรึกษาคนอื่นเสียชีวิตหมด) อ่าน
รายละเอี ย ดประวั ติ ศ าสตร์ ช ่ ว งนี้ ข องพม่ า
หาอ่านเพิ่มเติมได้ทาง Wikipedia

เพื่อนที่เป็นชาวไทใหญ่เล่าให้ฟังว่า ค�าว่า
ฉาน (Shan) นัน้ เป็นชือ่ ทีพ่ วกอังกฤษเรียกพวก
“สยาม (Siam)” ตามส�าเนียงที่พวกพม่าเรียก
แต่ออกเสียงไม่ชัด เลยเพี้ยนกลายเป็น “ฉาน”
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ พอชนกลุ่มต่างๆ ใน
พม่าได้รบั อิสรภาพจากอังกฤษ ก็เลยกลายเป็น
ชื่อของรัฐนี้ไป ก่อนจะไปพม่าเที่ยวนี้ได้เคยดู
จากคลิป ตอนทีใ่ นหลวงเราเสด็จสวรรคต มีขา่ ว
ในประเทศพม่า มีชาวบ้านมาจับกลุ่มกันถวาย
ความเคารพพระรูปของในหลวงเรา แล้วก็
ร้องไห้ ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าท�าไม แต่พอมาแล้ว
จึงได้ทราบว่าพี่น้องชาวไทใหญ่รู้สึกผูกพันกับ
กษัตริย์ไทยไม่น้อยเหมือนกัน เพราะเป็นการ
เตือนให้พวกเขานึกถึงเจ้าฟาของพวกเขาที่ได้
สิ้นพระชนม์ลง หลังจากสนธิสัญญาที่ปางหลง
(ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญนี้ มีมอื ปืนบุกเข้ามา

พอทางวัดทราบว่าคณะจากเมืองไทยจะ
ไปทอดกฐิน ก็พากันดีใจ จัดกระบวนรถมารอ
รับที่ตองจีถึงสิบกว่าคัน โดยรถจากคณะเรามี
รถตู้สองคัน มีพระ ๗ รูป โยม ๖ ท่าน ขับตาม
กันไปเป็นขบวนใหญ่ (ปกติทางรัฐบาลเมียนมา

๘

๑๘

ยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปในเขตทีไ่ ม่ใช่
ภาษาไทใหญ่ ดูจะใกล้กบั ภาษาเหนือบ้าน
เขตท่องเทีย่ วตามปกติ เพราะยังมีความไม่สงบ เราอยู่หลายค�า ค�าทักทายของเขาคือ “อยู่ดี
ทางทหารอยู่ แต่ทางคณะเราได้ท�าเรื่องขอไว้ กินหวาน” (แสดงว่าที่นี่ต้องเป็นคนมีฐานะ
แล้ว จึงผ่านด่านต่างๆ ได้โดยสะดวก)
จึงจะสามารถกินของหวานๆ ได้ เท่าที่สังเกต
ดูไม่ค่อยมีรสหวานในเครื่องดื่มหรือขนมเท่าไร
ท�าให้ไม่ค่อยเห็นมีคนอ้วน) ตรงนี้ดูจะต่าง

พอขบวนรถไปถึง หน้าประตูวัด ก็มีชาว
บ้านมาตั้งขบวนดนตรีและฟอนร�ารอต้อนรับ
และแห่น�าบริวารกฐินพร้อมกับคณะของเรา
เข้าไปภายในวัด มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ด้วยความเป็นกันเอง วัดนี้ชื่อวัดปฏกปางหลง
เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่
หลวงพ่อวิชัย ท่านเจ้าอาวาส เป็นเลขานุการ
ศูนย์พุทธประจ�ารัฐฉานด้วย ท่านจ�าพรรษา
และสอนพระเณรที่นี่มานานแล้ว พระประจ�า
ที่นี่มีหลายสิบรูป และมีเณรถึง ๗๐๐ รูป เจ้า
อาวาสองค์ก่อนของที่นี่ได้มรณภาพไปแล้ว
สมัยทีท่ า่ นเจ้าอาวาสองค์กอ่ นยังมีชวี ติ อยู่ ท่าน
ได้พยายามอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวไทใหญ่ ใ ห้ ค งไว้ ท่ า นได้ รั บ เกี ย รติ
ยกย่องให้เป็นราชบัณฑิต ผลงานที่ส�าคัญของ
ท่านคือได้ประดิษฐ์คดิ ค้นตัวอักษรเขียนไทใหญ่
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้

จากทางชนชาติไทในรัฐอัสสัมของอินเดียที่จะ
ทักทายว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น” (อาจจะเพราะ
อากาศที่นั่นค่อนข้างหนาว จึงทักว่าให้ได้นอน
ที่อุ่นๆ และกินให้อิ่มๆ จะได้มีไขมันไว้ต่อสู้กับ
ความหนาว) ส่วนค�าว่า “สวัสดี” ในภาษาเรา
ในภาษาไทใหญ่ใช้วา่ “ใหม่สงู ค่า” ดูตามความ
หมายแบบบ้านเรา ก็ดีเหมือนกันที่พอเจอกัน
ก็อวยพรกัน ให้ทั้ง “ใหม่” และทั้ง “สูง” ขึ้น
ด้วย ถ้าเป็นเด็กก็ใหม่อยู่แล้วแต่คงอยากจะสูง
ขึ้นเร็วๆ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เตือนใจเราให้อย่าจม
อยู่แต่เรื่องเก่าๆ ให้เป็นคนสดใหม่เสมอ และ
ไม่ใช่ใหม่อย่างเดียว ต้องมีคุณธรรมที่สูงค่า
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ขึ้นด้วย (คนไทใหญ่บอกว่า ค�าว่า ใหม่สูงค่า
หมายถึงให้เจริญรุ่งเรือง) ส่วนค�าว่าสวัสดี ถ้า
เป็นภาษาพม่าจะใช้ว่า เม็งคาลาบา แปลว่า
มงคลพร ค�าอื่นๆ เท่าที่ถามเทียบค�าเรากับค�า
ไทใหญ่ ก็มีคล้ายๆ กัน เช่น สุ่มสื่น (ชุ่มชื่น)
พ้อมฮ่ม (สามัคคี) พระเป็นเจ้า (พระพุทธเจ้า)
เจ้าซางอ่อน (เณรน้อย) บวชซางลอง (บวชลูก
แก้ว) ให้มีสุ่นมีหมาน (โชคดี) ชื่อเจ้าร้องว่าสัง
(คุณชื่ออะไร) เป็นต้น
บรรพบุรุษไทแต่เดิมมาเมื่อจะตั้งถิ่นฐาน
แม้ จ ะแยกกั น อยู ่ เ ป็ น หลายกลุ ่ ม ก็ ค งจะมี
วัฒนธรรมและภาษาใกล้เคียงกันอยู่ไม่น้อย ที่
เราเรียนในประวัติศาสตร์ว่าชนชาวไท (ภาษา
ไทใหญ่ออกเสียงว่า ไต) อพยพมาจากทางตอน
ใต้ของจีน (ต้าหลี่ น่านเจ้า?) แถบภูเขา “อัลไต”
นั้นก็คือ ภูเขา “อ้ายไต” นั่นเอง คือเป็นอ้าย
(พี่ใหญ่) ต้นตระกูลของชนชาติไท ชนชาติ
ไทใหญ่เรียกตัวเองว่า ไตหลง (ไต-ไทย หลง(หลวง)ใหญ่) อพยพลงมาตั้งรกราก ที่แม่น�้า
สาละวิน (ไทใหญ่เรียกแม่น�้าคง) แบ่งออกเป็น
หลายกลุ่มด้วยกัน ส่วนไทน้อยเดินทางต่อลง
มาตั้งรกรากที่แม่น�้าเจ้าพระยา ภายหลังเรียก
ตัวเองว่า “ไทย”
ชาวไทใหญ่ไม่ชอบที่เราเรียกเขาว่าพม่า
เขาจะบอกว่าเขาเป็นไทใหญ่ไม่ใช่พม่า และชี้
ให้ดูว่าการแต่งกายนั้นก็ต่างกัน ชาวพม่านิยม
ใส่โสร่งแต่ชาวไทใหญ่นิยมใส่กางเกง (ขาบาน
คล้ายๆ แบบจีน) ส่วนการโพกศีรษะนั้น ชาว
พม่าจะนิยมโพกผ้าคลุมทั้งศีรษะปล่อยชายผ้า
ลง แต่ชาวไทใหญ่จะโพกผ้าเปดกลางศีรษะ
ชายผ้าชี้ขึ้นบน สีของผ้าโพกก็บ่งบอกสถานะ
ของชายคนนั้นด้วย ถ้าสีชมพูแปลว่ายังโสด
สีครีมเป็นพ่อบ้าน สีขาวแปลว่าก�าลังถือศีลแปด
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ส่วนชุดประจ�าชาติของไทใหญ่เป็นเสื้อแบบ
ของจีน (คล้ายๆ เสื้อม่อฮ่อมภาคเหนือเราแต่
มีกระดุมผ้าและสีออกครีมน�้าตาล)
ไทใหญ่ยังไม่มีนามสกุลแพร่หลาย ผู้หญิง
หลายคนใช้ชื่อน�าหน้าเป็น นาง หรือผู้ชายก็ใช้
เป็น ชาย ศัพท์พื้นฐานเช่นค�าว่า ข้าว ผัก ยืน
เดิน นั่ง นอน ใช้เสียงเดียวกันกับภาษาบ้าน
เรา ส่วนตัวเลขค�าอ่านไทยว่า “หนึ่งสองสามสี่
ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ” ค�าอ่านไทใหญ่ว่า “นึง
สองสามสีฮ่ าฮกเจดแปดเกาซิบ้ ” คล้ายกันมาก
สินค้าที่นี่ถ้าเป็นของไทยจะเป็นที่นิยมเพราะ
คุณภาพดี เทียบกับของพม่าเอง หรือของจีน
แต่สินค้าไทยก็จะแพงสักหน่อย ถนนก็เพิ่งได้
มีการก่อสร้างให้ดขี นึ้ เมือ่ ไม่กปี่ ม านี้ หลังจากที่
รัฐบาลพม่าเปลีย่ นจากรัฐบาลทหารเป็นรัฐบาล
ทีม่ าจากการเลือกตัง้ และได้เปดประเทศติดต่อ
กับชาวโลกมากขึ้น
ทรัพยากรของไทใหญ่มีทั้งหยก แร่และ
อัญมณี มีแกสธรรมชาติและเป็นแหล่งผลิต
ไฟฟาพลังน�้าจากเขื่อนขนาดใหญ่ด้วย เพราะ
ภูมิประเทศเป็นหุบเขามีแม่น�้าไหลผ่าน ส่วน
ไฟฟาและแกสธรรมชาติส่งไปขายที่จีน และ
น�าไปใช้ทเี่ นปดอ (เมืองหลวงใหม่ของเมียนมา)
ส่วนไฟฟาทีน่ เี่ องกลับมาบ้างไม่มาบ้าง ก�าลังคุย
กันอยูด่ ๆี ไฟก็ดบั ไปซะเฉยๆ เพือ่ นเล่าให้ฟงั ว่า
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เศรษฐีทนี่ เี่ ขาจะอวดกันทีเ่ ครือ่ งปัน ไฟ ว่าทีบ่ า้ น
ไหนมีเครื่องปันไฟใหญ่กว่าก็แสดงว่ารวยกว่า
ปัญหาเรื่องทิศทางและการกระจายทรัพยากร
ระหว่างคนเมืองกับคนชนบทดูจะเหมือนๆ กัน
ในทุกประเทศ แต่ของพม่ามีปญ
ั หาเรือ่ งชนเผ่า
ต่างๆ ท�าให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีก น่าดีใจที่
อย่างน้อยบ้านเราก็ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งชนชาติแบบ
นี้ แต่ความคิดเห็นทางการเมืองกลับแบ่งแยก
เราเองให้มาทะเลาะกัน ซึง่ หวังแต่วา่ ในอนาคต
คงจะดีขึ้น เมื่อพวกเราสามัคคีกัน รู้จักเรียนรู้
จากกฐินที่จะส�าเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคีกัน
หลังจากพักที่นั่นคืนหนึ่ง ตอนเช้ามีพิธี
ทอดกฐิน ท�าบุญที่นี่อิ่มบุญดี ท�ากันได้ทีละ
หลายล้าน (เพราะหนึง่ ล้านจาดเท่ากับสามหมืน่
บาท) คณะเจ้าภาพจากเมืองไทยได้เตรียมผ้า
จีวรไปหลายร้อยชุดตามจ�านวนพระเณรในวัด
และยังมีพระเณรของวัดโดยรอบที่มาร่วมรับ
จตุปัจจัยไทยธรรมกันโดยทั่วหน้า พระเณรที่
ได้จีวรใหม่ก็ไปครองจีวรให้ฉลองศรัทธาทันที
ให้ญาติโยมได้ปลื้มใจในผลทานของตน ยืนยิ้ม
ไปตามๆ กัน พอช่วงสายๆ ได้มกี ารตักบาตรถวาย
ขนมและเครื่องเขียนให้แก่พระเณรในวัดด้วย
เสร็จทอดกฐินตอนเช้าแล้ว เจ้าภาพใน
ท้องที่ได้พาพวกเราไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สนธิ
สัญญาปางหลง (ปาง แปลว่า ที่ราบ, หลงหรือ

หลวง แปลว่า ใหญ่ ปางหลง ก็คือ ที่ราบใหญ่
หรือแปลว่า สนามหลวง ในภาษาบ้านเรานั่น
แหละ) และศึกษาประวัตศิ าสตร์ของสหพันธรัฐ
พม่าในช่วงนี้ก่อนจะกลับด้วย ตกบ่ายคณะ
ของเราได้เดินทางกลับมาที่เมืองตองจีอีกครั้ง
เพื่อเข้าร่วมประชุมประจ�าปบาลีนานาชาติ
และเข้ า ร่ ว มการทอดกฐิ น เป็ น ครั้ ง แรกของ
มหาวิทยาลัย SSBU Shan State Buddhist
University (พุทธมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฉาน) มี
พระทีเ่ ข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากประเทศทีม่ พี ทุ ธ
แบบเถรวาท ทั้ง ศรีลังกา พม่า มอญ ไทใหญ่
กัมพูชา มาเลเซีย ไทย มีมาจากเชครีพับบลิค
และไกลจากทวีปแอฟริกา ประเทศยูกันดาก็มี
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฉานหรือรัฐสยามนี้
เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง โดยมี แรงบั น ดาลใจมาจาก พระ
อาจารย์ ด ร.ค� า หมาย ธั ม มสามี ท่ า นเป็ น
ชาวไทใหญ่ เกิดทีเ่ มืองไลค่า เรียนจบชัน้ ธัมมาจริยะจากพม่าแล้ว ไปจบดอกเตอร์ (PhD)
จากมหาวิทยาลัย Oxford ด้วย ท่านเคยมา
ท�างานช่วย มจร. (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ทีป่ ระเทศไทยอยูห่ ลายป โดยท�าหน้าทีป่ ระสาน
งานกับต่างประเทศในงานวันวิสาขบูชา ตอนที่
ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ ตอนนีท้ า่ นได้กลับ
ไปพัฒนาบ้านเกิดท่านที่รัฐฉาน
เมือ่ สองปทแี่ ล้ว รองนายกคนก่อนของพม่า
เป็นคุณหมอชาวไทใหญ่ที่มีศรัทธามาก จึงได้
ขอการอนุมัติจากรัฐบาลให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงฆ์
ขึ้นในรัฐฉานนี้ เป็นการเริ่มพัฒนาบุคลากร
ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ส�าคัญ มีพระหนุ่ม
ไฟแรงหลายรูปที่ถูกส่งไปเรียนในที่ต่างๆ เพื่อ
กลับมาช่วยงานประชุมนี้ น่าอนุโมทนาเป็น
อย่างยิ่ง

๑๘

เที ย บการศึ ก ษาบาลี ร ะดั บ ชาติ แ ล้ ว
ประเทศไทยเราแม้จะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์มา
นานแล้ว แต่ด้านหลักสูตรทางบาลีศึกษาแล้ว
อาจต้องมีการพัฒนากันอีกมาก โดยเฉพาะ
ด้านการสนทนาที่ให้ใช้สื่อสารได้จริง และงาน
ค้นคว้าวิจัยเชิงวิชาการในภาษาบาลี เท่าที่ฟัง
ดูเวลาพระไทยเราอ่านผลงานที่เตรียมไปเป็น
ภาษาบาลีก็พอท�าได้ดี แต่เวลาถูกถามค�าถาม
เรามักจะฟังกันไม่ทัน ส่วนพระมหาเถระที่
ตั้งค�าถาม ทั้งจากฝ่ายพม่าและฝ่ายศรีลังกา
ก็ดูเหมือนจะคุ้นเคยพระไตรปฎกเป็นอย่างดี
สามารถอ้างที่มาทั้งจากพระพุทธพจน์ อรรถ
กถา และฎีกาได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และ
ยิงค�าถามที่ย้อนให้ต้องคิดอยู่หลายค�าถาม

๑๑

การเรียนการสอนหลักสูตรเปรียญธรรม
สนามหลวงของเรา เมื่อเอาไปเทียบเข้ากับ
สนามระดับนานาประเทศท�าให้เห็นจุดอ่อน
เป็นการบ้านทีต่ อ้ งมาช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา
อีกหลายด้าน ทั้งด้านพื้นฐานไวยากรณ์บาลี
การเรียนทีม่ งุ่ เข้าหาความเข้าใจในพระไตรปฎก
การฝ ก คิ ด ฝ ก ถามอั น เป็ น รากฐานของพุ ท ธ
ปัญญา และแถมเรื่องความสามารถในการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ดีด้วย
ในภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งในปนี้ได้จัดเพิ่ม
ขึ้นอีกต่างหากอีกหนึ่งวัน ต่อจากวันที่ใช้ภาษา
บาลี ในส่วนของผู้เขียนเองได้เป็นตัวแทนฝ่าย
ไทยในทีป่ ระชุมเสนอเรือ่ งงานประเพณีจลุ กฐิน
ซึ่งเป็นประเพณีไทยแถบภาคอีสานและภาค
เหนือ ที่ได้มีการรื้อฟืนขึ้นมาให้ชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้กัน ชุมชนไทยของเราเก่งในเรื่องทอผ้า
มานาน ฝมือทอผ้าเคยจัดเป็นลักษณะหนึ่งที่
ส�าคัญของกุลสตรีคู่กับฝมือท�าอาหาร โยมยาย
ของอาตมาเองก็เคยเป็นแชมปทอผ้ากีก่ ระตุกที่
หนึง่ ในหมูบ่ า้ น แต่รนุ่ ลูกรุน่ หลานไม่มใี ครทอผ้า
เป็นอีก
การฟืนฟูประเพณีนี้ นอกจากจะคงรักษา
เทคโนโลยีระดับชาวบ้านแล้ว ยังช่วยเรือ่ งความ
สามัคคีในชุมชนด้วย แม้กฐินตามพระวินัย
จะเป็นเรื่องของสงฆ์ที่ต้องมาช่วยกันหาผ้ามา

๑๒

๑๘

ตัดเย็บและย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวก็ตาม
แต่ชาวบ้านก็มารวมตัวกัน ท�าผ้าให้เสร็จภายใน
วันเดียวเหมือนกัน โดยเริ่มตั้งแต่เก็บฝาย ตี
ปันด้าย ทอ จนส�าเร็จออกมาเป็นผืน ให้ทัน
ทอดถวายแด่พระสงฆ์ในเช้าวัดถัดไป (ถ้าใคร
ต้องการดูรายละเอียดของจุลกฐิน สามารถ
เข้าไปใน youtube แล้ว search หาค�าว่า จุล
กฐินวัดป่าเย็นบุญ http://m.youtube.com/
watch?v=4ZnlsWRpSwQ) รู้สึกว่าเป็นที่
สนใจของพระและญาติโยมหลายๆ คนที่นั่น
หลังจากตอบค�าถามจนเป็นที่พอใจกัน
แล้ว ก่อนจบได้มโี อกาสอธิบายเรือ่ งพระราชพิธี
กฐินหลวงที่มีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดตาม
วัดหลวงทีอ่ ยูต่ ดิ แม่นา�้ ประจ�าป ซึง่ ในหลวงของ
เราผูเ้ ป็นอัครศาสนูปถัมภกได้ปฏิบตั เิ ป็นประจ�า
สมัยที่พระองค์ท่านยังมีพระพลานามัยดี และ
ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันนั่งสงบนิ่ง เป็นเวลา
๔ นาที เพื่อเป็นการไว้อาลัยและอุทิศบุญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ก่อนกลับได้มโี อกาสไปกราบพระประธาน
ทีต่ งั้ ในโบสถ์ชวั่ คราว เป็นพระพุทธรูปทีส่ านขึน้
จากไม้ไผ่ ฝมอื ละเอียด ประณีต งดงามมาก ชือ่
ว่าพระเจ้าอินสาน คงจะเหลือเฉพาะที่ไทใหญ่
เท่านั้นที่สามารถรักษาฝมือช่างสานพระพุทธ
รูปแบบนี้เอาไว้ได้ ธรรมวินัย ประเพณีกฐิน
และวัฒนธรรมอันดีงามอื่นๆ เหล่านี้ คงเหลือ
รอดต่อไปให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นได้ศึกษา
ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้ว
สรุปว่าการเดินทางในครัง้ นีไ้ ด้ทงั้ ความอิม่
บุญ ได้ทงั้ ความรูเ้ รือ่ งเพือ่ นบ้านชาวไทใหญ่ของ
เรา ที่แม้จะอยู่ติดกันก็ไม่ค่อยได้ท�าความรู้จัก
กัน และยังได้ข้อคิดอีกหลายอย่างที่สามารถ
น�าไปปรับปรุงการศึกษาบาลีของบ้านเราไป
พร้อมๆ กัน หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้
อ่านบ้างตามสมควร ขอปดท้ายเป็นภาษาไท
ใหญ่ว่า โอกาสหน้า ค่อยทบกันใหม่ เอวัง

๑๘

์

ธ ร ร ม ป ริ ทั ศ น

๑๓

หลักปฏิบัติ ๑๐ ประการ

ตามรอยพระยุคลบาท

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ พระองค์ทรงด�ารงอยู่
ใน ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมะ ๑๐ ประการ
ส� า หรั บ พระมหากษั ต ริ ย ์ เ สมอมา พระราช
กรณี ย กิ จ น้ อ ยใหญ่ ที่ ท รงปฏิ บั ติ และพระ
ราชจริยวัตรมากมายที่ทรงประกอบนั้น ยัง
ประโยชน์ ม หาศาล และเป็ น ที่ ต ระหนั ก ใน
พระมหากรุ ณาธิคุณ เป็นล้นพ้นว่าทรงอุทิศ
พระองค์เพื่อประเทศชาติและพสกนิกร

พระราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. ทาน
การให้โดยไม่หวังผลประโยชน์
๒. ศีล
การส�ารวมในศีล
๓. ปริจาคะ การบริจาค
๔. อาชชวะ ความซื่อตรง
๕. มัททวะ ความอ่อนโยน
๖. ตปะ
ความเพียร
๗. อักโกธะ ความไม่โกรธ
๘. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน
๙. ขันติ
ความอดทน
๑๐. อวิโรธนะ ความไม่คลาดจากธรรม

๑๔

๑๘

การเป็นราชการทีด่ แี ละคนดีนนั้ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้
ประมวลไว้ในหนังสือ “หลักธรรม หลักท�า
ตามรอยพระยุคลบาท ๑๐ ประการ” ดัง
ต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ท�างานอย่างผูร้ จู้ ริง และมีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นใน
เรื่อง “ความรู้” หรือความเป็น ผู้รู้จริง ก่อนที่
จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ในทุกเรื่อง ทรงศึกษาหาความรู้เป็นอันดับแรก
โดยจะทรงค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ศึกษา
อย่างละเอียด ในแต่ละเรื่อง เมื่อพร้อมแล้วจึง
ลงมือท�า ทุกคนจึงควรเป็นผูร้ จู้ ริงในการท�างาน
เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ และบังเกิดผลดี
ต่อทุกฝ่าย

ด้วยเอกสาร น้อมพระวรกายไปหาประชาชน
เพื่อทรงสอบถามทุกข์สุขและปรึกษาปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และมั ก จะทรงประทั บ บน
พื้นเดียวกันกับประชาชนเสมอ ข้าราชการจึง
สมควรปฏิบัติตนตามแบบอย่างในข้อนี้ให้ได้

ข้อที่ ๓ มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และ
ความถูกต้อง
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ทีท่ รงงาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือเรื่องความถูก
ต้องยิ่งกว่าสิ่งใด นอกจากนั้นยังทรงอดทน
เผชิญปัญหานานัปการ โดยรับสั่งว่า ตามปกติ
โครงสร้างทั่วๆ ไปของสังคม จะเป็นรูปพีระมิด
มีพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเหมือนอยู่บนยอด
พีระมิด แต่โครงสร้างของสังคมไทยเป็นพีระมิด
หัวกลับ คือ พระเจ้าแผ่นดิน แทนทีจ่ ะอยูบ่ นยอด
กลับต้องมารองรับทุกอย่างที่ก้นกรวยแทน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล จึงกล่าวไว้ในหนังสือว่า
ข้อที่ ๒ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และ “เพราะฉะนัน้ เรือ่ งความอดทนนัน้ ขอให้มอง
พระเจ้าอยู่หัวไว้ แล้วพยายามท�าตามให้ได้”
ประหยัด
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ที่ ป ระชาชนชาว
ไทยพบเห็ น จนชิ น ตาก็ คื อ พระบาทสมเด็ จ ข้อที่ ๔ มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปทที่ รงงาน พระบาท
พระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สูทแบบเรียบ
ง่าย สะพายกล้องทีพ่ ระศอ ในพระหัตถ์เต็มไป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือประโยชน์ส่วน

๑๘

รวมเป็นที่ตั้ง โดยไม่ทรงค�านึงถึงพระวรกาย
เลยแม้แต่น้อย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าไว้
ในหนังสือว่า “เคยเข้าไปขอพระราชทานพร
บอกวันนี้วันเกิดพระพุทธเจ้าข้า ขอพระราช
ทานพร ทรงพระราชทานพรว่า ขอให้มรี า่ งกาย
ที่แข็งแรง เพื่อสามารถท�าประโยชน์ให้กับคน
อื่นได้ ขอให้มีความสุขจากการท�างาน และขอ
ให้ได้รับความสุขจากผลส�าเร็จของงานนั้น”
เห็นได้ว่า ทุกสิ่งในพระราชด�าริ และที่ทรง
ปฏิบตั เิ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวมทัง้ สิน้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวไว้ในหนังสือ
ว่ า ในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
ป ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระราชด�ารัสเตือนทุกฝ่ายให้ “นั่งปรึกษา
หารือกัน ฟังเขาแสดงเหตุแสดงผลออกมาแล้ว
เราแสดงเหตุแสดงผลออกไป แล้วดูซิ เหตุผล
อันไหนจะยอมรับได้ ถูกต้องมากกว่า และเมื่อ
ตกลงกันแล้วก็เลิกเถียงกันต่อ ลงมือปฏิบัติ
เลย” โดยเฉพาะเมือ่ จะท�าอะไรให้นกึ ถึง “บ้าน”
ซึ่งก็คือ “บ้านเมือง” หรือ “แผ่นดินไทย” ให้
มากที่สุด

๑๕

ข้อที่ ๖ มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรง
มุ่งมั่นในเรื่องที่ทรงปฏิบัติมาก ทรงงานทุกวัน
ไม่มีวันเสาร์ วันอาทิตย์ ไม่มีกลางวัน กลางคืน
และทรงเป็นเลิศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านดนตรี
ด้านกีฬา ด้านเกษตร และอื่นๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะข้าราชการ จึงต้องมี
จิตส�านึกในการบริการ มีความขยัน และตัง้ ใจ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
ข้อที่ ๗ มีความสุจริต และความกตัญู
ทรงแสดงให้ประจักษ์ในเรื่องของความ
กตัญูต่อพระราชมารดา ต่อแผ่นดิน และต่อ
สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส่วนรวม
ทรงเตือนให้ยึดสิ่งนี้ไว้เพราะเป็นเรื่องที่จ�าเป็น
มีความส�าคัญ และมีคุณค่ายิ่ง
ข้อที่ ๘ พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
พึ่ ง ตนเอง หรื อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ
การวางเส้นทางชีวิตของตนเองให้เรียบง่าย
ธรรมดาและเดินสายกลาง เป็นทฤษฎีส�าคัญที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย

๑๖

๑๘

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวไว้ในหนังสือ
ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระเจ้าอยู่หัวบอก
ว่าค�าที่ส�าคัญที่สุดในเรื่องราวที่อธิบายมานี้คือ
ค�าว่า “พอ” ทุกคนต้องก�าหนดเส้นความพอให้
กับตนเองให้ได้ และยึดเส้นนัน้ ไว้เป็นมาตรฐาน
ของตนเอง”
ข้อที่ ๙ รักประชาชน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงรั ก
ประชาชน และท�างานเพื่อประชาชน ครั้งหนึ่ง
มีรับสั่งกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลว่า ทรง “ท�า
ราชการ”
ดั ง นั้ น คนที่ “รั บ ราชการ” ซึ่ ง ถื อ ว่ า
รั บ งานของราชามาท� า ต่ อ สิ่ ง แรกที่ ต ้ อ งท� า
คือต้องรักประชาชน และท�างานเพือ่ ประชาชน
เฉกเช่นเดียวกับพระองค์
ข้อที่ ๑๐ การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวไว้ในหนังสือ
ว่า “รูไ้ หมบ้านเมืองอยูร่ อดมาได้ทกุ วันนีเ้ พราะ
อะไร เพราะคนไทยเรายัง ‘ให้’ กันอยู่” ทั้งนี้
เพราะคนในครอบครัวยังรักและดูแลกัน คนใน
ชุมชนยังเอือ้ เฟือ กัน ข้าราชการยังให้บริการแก่
ประชาชน และทุกคนยังรวมตัวช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน ซึ่งยากจะหาได้ที่ไหนในโลกนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น
แบบอย่างทีด่ งี ามในทุกด้าน สมควรทีจ่ ะด�าเนิน
รอยตามพระยุคลบาทด้วยหลักปฏิบัติ ๑๐
ประการดังกล่าวข้างต้น และหากประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ และคนไทยทุกคนได้ทบทวน
ยึ ด ถื อ และน้ อ มน� า ไปปฏิ บั ติ ดั ง ที่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั แิ ล้ว จะสามารถ
ด� า เนิ น ชี วิ ต ได้ ด ้ ว ยดี สั ง คมจะสงบสุ ข และ
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน
ที่มา : ข้อมูลจากหนังสือ “หลักธรรม หลักท�า
ตามรอยพระยุคลบาท”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
http://www.geozigzag.com/the_king/content1.html

๑๘

๑๗
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เวลาหนึ่งวันนั้นแสนสั้น
ยังไม่ทันโอบกอดช่วงเช้า
ก็ได้เวลาโบกมืออ�าลาช่วงเย็นแล้ว

หวงแหนความรักในรูปแบบต่างๆ
บนเส้นทางชีวิตที่เราประสพพบ
จากเหล่าญาติสนิท จากมิตรสหาย
จากเพื่อนร่วมงาน จากเพื่อนร่วมเรียน.......
เวลาหนึ่งปนั้นแสนสั้น
เพราะถ้ามันผ่านไปแล้ว
ยังไม่ทนั พินจิ พิเคราะห์สสี นั สดใสของฤดูใบไม้ผลิ มักไม่มีวันหวนกลับมาอีก
ก็ได้เวลาสัมผัสสีขาวโพลนของหิมะแล้ว
อายุ ๒๐ ขึ้นไป
เวลาหนึ่งชั่วอายุคนนั้นแสนสั้น
“ถิ่นก�าเนิด” หรือ “ต่างถิ่น” ก็คล้ายคลึงกัน
ยังไม่ทันรื่นเริงกับชีวิตวัยสดใส
ไปถึงไหน ก็ปรับตัวได้
ก็ได้เวลาใกล้อาทิตย์อัสดงแล้ว
อายุ ๓๐ ขึ้นไป
มักจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจนน่าใจหาย “กลางคืน” หรือ “กลางวัน” ก็คล้ายคลึงกัน
กว่าจะรู้เดียงสา ก็มักสายเสียแล้ว
ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนสักกี่วันกี่คืนก็ไม่เป็นไร
ท�าให้เราต้องรู้จักหวงแหน

๑๘

๑๘

อายุ ๔๐ ขึ้นไป
“ระดับการศึกษาสูง” หรือ “ต�า่ ” ก็คล้ายคลึงกัน
เผลอๆ คนมีการศึกษาน้อยกว่า
ยังสามารถหาเงินได้เก่งกว่า
อายุ ๕๐ ขึ้นไป
“สวย” หรือ “ขี้เหร่” ก็คล้ายคลึงกัน
จะสวยแค่ไหน รอยย่น รอยตีนกา ฝา กระ
ก็เต็มใบหน้าเหมือนกัน

อายุ ๙๐ ขึ้นไป
“ผู้ชาย” หรือ “ผู้หญิง” ก็คล้ายคลึงกัน
เพราะเรื่องนั้น มันจบไปนานแล้ว

อายุ ๖๐ ขึ้นไป
“ต�าแหน่งใหญ่” หรือ “เล็ก” ก็คล้ายคลึงกัน
พอเกษียณแล้ว ต่างก็ไร้ต�าแหน่งเหมือนกัน

อายุ ๑๐๐ ขึ้นไป
“นอน” หรือ “ลุก” ก็คล้ายคลึงกัน
เพราะลุกขึ้นมาก็ไม่รู้จะท�าอะไร

ชั่วชีวิตหนึ่งของคุณหรือของใครก็ตาม
อายุ ๗๐ ขึ้นไป
“บ้านหลังใหญ่โต” หรือ “เล็ก” ก็คล้ายคลึงกัน ก็คงไม่แตกต่างกันมากน้อยสักแค่ไหน
ไขข้ออักเสบ เดินเหินไม่สะดวก
ปลงให้ตก มองให้เข้าใจ เพ่งให้ทะลุ
คงต้องการเนื้อที่ในบ้านแค่นิดเดียว
ชีวิตก็แค่นี้เอง ! ! !
อายุ ๘๐ ขึ้นไป
“เงินมาก” หรือ “เงินน้อย” ก็คล้ายคลึงกัน
ที่มา : เป็นบทกลอนของรัสเซีย ชื่อว่า “สั้น”
ชื่อผู้แต่งไม่ปรากฏ
โอกาสใช้จ่ายจะมีสักกี่มากน้อย

àËÁ×Í¹æ ¡Ñ¹

๒๐ ป มาจากไหน ไม่แตกต่าง
๔๐ ขึ้น ศึกษาต�่าหรือเลิศลอย
๖๐ ข้าม ต�าแหน่งใหญ่ เล็กก็จบ
๘๐ แล้ว เงินมากน้อย ปล่อยค�านึง
พอครบ ๑๐๐ นอนหรือลุก ก็จุกเจ่า
ชั่วชีวิต ก็คืนกลับ ไปเหมือนกัน

๓๐ ย่าง คืนกับวันไม่ยั่นถอย
๕๐ คล้อย สวยขี้เหร่ ก็คล้ายคลึง
๗๐ พบ บ้านใหญ่เล็ก เดินไม่ถึง
๙๐ จึง หญิงหรือชาย ก็คล้ายกัน
เพราะลุกเข้า จะท�าอะไร ที่ไหนทั่น ?
ปลงให้ตก ความจริงนั่น แค่นี้เอง ฯ
ปปญจา

๑๘

๑๙
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วัดโมลีโลกฯ รับทุนมาก
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์) รองเจ้าคณะ
ภาค ๙ เจ้าส�านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ถนน
วังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
ส� า นั ก เรี ย นดี เ ด่ น ของหนกลางและของ
ประเทศ ร� า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ หา
ที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
พระราชทานทุ น เล่ า เรี ย นหลวง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความภูมิใจและก�าลังใจให้ผู้ได้รับทุนศึกษา
พระบาลีอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ เป็นโครงการสืบอายุ
พระพุทธศาสนาที่ควรแก่การอนุโมทนาเป็น
อย่างยิ่ง

ส�าหรับพระภิกษุสามเณรทีเ่ รียนภาษาบาลี
ในส�านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ได้รับทุนมา
ตัง้ แต่ป ๒๕๔๗ ซึง่ เป็นปแรกทีเ่ ริม่ โครงการทุน
เล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย จวบจนถึงป
๒๕๕๙ ได้รับทุนรวม ๔๕ ทุน หรือ ๔๕ รูป
นอกจากนัน้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงได้มอบ
ทุ น ให้ ในฐานะที่ เ ป็ น ส� า นั ก เรี ย นดี เ ด่ น ของ
หนกลาง ๑ ทุน และในฐานะที่เป็นส�านักเรียน
ที่ มี ผู ้ ส อบได้ ม ากที่ สุ ด ในประเทศ (สอบได้
๑๗๙ รูป ทุกประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑ – ๒
ถึง ป.ธ. ๙) อีก ๑ ทุน

๒๐

๑๘

ในแต่ละปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงมอบ
ทุนให้แก่พระภิกษุสามเณรปละประมาณ ๑๐
ล้านบาท แบ่งเป็นทุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ทุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทุนกอง
งานพระธรรมทูต ทุนส�าหรับพระนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทัง้ สองแห่ง (มจร. และ มมร.)
และทุนกองบาลีสนามหลวง
นอกจากนั้ น ยั ง จั ด มอบทุ น การศึ ก ษา
ต่อเนื่องแก่พระภิกษุสามเณร ตามภาคต่างๆ
ที่สอบไม่ตก นับแต่ชั้นต้นถึงชั้น ป.ธ. ๙ เพื่อให้
ก�าลังใจแก่ผู้เรียนในภูมิภาค ส่วนทุนส่งเสริม
ด้านการเผยแผ่นั้น ครอบคลุมการส่งเสริม
การปฏิบตั ธิ รรม หรือวิปสั สนากรรมฐาน ทีท่ าง
โครงการถือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นแกน
หลั ก และส� า คั ญ ยิ่ ง ในการรั ก ษาพระพุ ท ธ
ศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันสมเด็จ
พระพุ ท ธชิ น วงศ์ เจ้ า คณะใหญ่ ห นกลาง
กรรมการมหาเถรสมาคมเป็ น ประธานและ
รับผิดชอบโครงการนี้
ความเป็นมาของโครงการ
ข้อมูลในเว็บเพจ อ้างพระบรมราโชวาท
เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๒๔๙๓ ที่ทรงประกาศเป็น
พุทธมามกะ จากนั้นได้เล่าว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระอนุสรณ์คา� นึงถึงว่า โดยที่
พระภิ ก ษุ ส ามเณรเป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม

พระวินยั โดยเคร่งครัดและธ�ารงรักษา ตลอดจน
เผยแผ่พระธรรมค�าสอนแก่ประชาชนทั่วไป
การบ�ารุงพระภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานเป็นทางส�าคัญ
ที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สืบไป เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗๖ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๔๖ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนนี้ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.
๒๕๔๗ พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์จา� นวน
หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๔๗
นอกจากนั้น มติมหาเถรสมาคม (มส.)
ให้วัดทุกวัดจัดแสดงพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร ในวันธรรมสวนะ
หรือวันใดวันหนึง่ ตามสมควร รวบรวมเงินบูชา
กัณฑ์เทศน์เข้าบัญชี โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระ
สงฆ์ไทย
คุณสมบัติผู้รับทุน
๑. เป็ น พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณรที่ ก� า ลั ง
ศึกษาอยู่ระดับปริญ ญาตรี ปริญ ญาโทหรือ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) หรือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
๒. เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่ศึกษาต่อ
เพื่อเข้าสอบเปรียญธรรม ๖, ๗, ๘, และ ๙ ใน
การสอบ
๓. มี ผ ลการศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ติ ต าม
เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการของแต่ ล ะสถาบั น
ก�าหนด
๔. ผ่ า นการคั ด เลื อ กที่ จั ด ขึ้ น โดยคณะ
กรรมการของแต่ละสถาบัน

๑๘

การให้ทุน
๑. ทุ น เล่ า เรี ย นหลวงส� า หรั บ พระสงฆ์
ไทยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ก�ากับ
ดูแลโดย มจร. หรือ มมร. ทุนระดับปริญญาตรี
ทุนละ ๗,๐๐๐ บาท/ป รวม ๔ ป เป็นเงิน ๒.๘
หมื่นบาท ทุนระดับปริญญาโท ทุนละ ๑.๕
หมื่นบาท/ป รวม ๒ ป เป็นเงิน ๓ หมื่นบาท
ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละ ๓ หมื่นบาท/ป
รวม ๓ ป เป็นเงิน ๙ หมื่นบาท
๒. ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.)
๖, ๗, ๘ และ ๙ ก� า กั บ ดู แ ลโดยกองบาลี
สนามหลวง
ทุนพระธรรมทูต
ปัจจุบัน มส. จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการ
พระธรรมทูตอ�าเภอ ท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาไปตามเขตต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๙ สาย โครงการฯ จะพิจารณาถวายทุน
พระราชทานแก่หน่วยปฏิบัติการพระธรรมทูต
ทีม่ ผี ลงานดีเด่นสายละ ๑ ทุน รวม ๙ ทุน ทุนละ
๒ หมื่นบาท เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆ ที่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีผลดียิ่ง
โดยมีกองงานพระธรรมทูตเป็นผู้ก�ากับดูแล

๒๑

ทุนส�านักเรียน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ได้จัดให้มีส�านัก
เรียนและส�านักศาสนศึกษาตามวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เพือ่ ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
ที่จะเข้าสอบเปรียญธรรมหรือศึกษาต่อด้าน
พระพุทธศาสนาในขั้นสูงต่อไป โครงการฯ จึง
จะพิจารณาถวายทุนพระราชทานแก่ส�านัก
เรียนและส�านักศาสนศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ในแต่ละเขตปกครองคณะสงฆ์ รวม ๕ ทุน
ทุนละ ๓ หมืน่ บาท เพือ่ เป็นทุนด�าเนินการและ
แรงจูงใจให้สา� นักเรียนเหล่านีส้ ามารถปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมีกองบาลี
สนามหลวงเป็นผู้ก�ากับดูแล
การบริหารโครงการ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรง
ด� า รงต� า แหน่ ง นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ องคมนตรี
ก�าธน สินธวานนท์ เป็นประธานกรรมการและ
กรรมการอีก ๖ ท่าน เช่น พล.ท.นพ.ธ�ารงรัตน์
แก้วกาญจน์, น.ต.เกริก ตั้งสง่า ฯลฯ
หากต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดและ
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โครงการทุนเล่า
เรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย ส�านักงาน
เลขาธิการคณะองคมนตรี ส�านักราชเลขาธิการ
ท�าเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
กทม.๑๐๒๐๐ โทร.๐๒-๒๒๕-๐๐๕๑-๒ ต่อ
๔๒๑๔, ๔๑๑๘ และ ๔๒๒๔

ที่มา : บทความจากคอลัมน์ สว่างกลางใจ โดย สมาน สุดโต นสพ. โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
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๑๘

เวยยาวัจจมัยบุญ

ธรรมภาพ

ธมฺมภาโว
เวยยาวัจจมัยบุญ คือ บุญที่ส�ำเร็จเพราะการขวยขวายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือส่วนรวม
คือจิตสาธารณะ, ผู้ท�ำงาน คือ ผู้รับใช้, ผู้รับใช้ คือ ผู้เสียสละ, จะเสียสละได้ ต้องมีความกล้าหาญ
ลดละความเกียจคร้าน เห็นแก่ตวั ทิฐมิ านะ ท�ำบุญเพือ่ ให้ จะช�ำระล้างกิเลสได้จริง ได้อานิสงส์ถงึ
โลกุตตระ ส่วนอานิสงส์โลกียะนั้น ได้ตามสมควรแก่ธรรมตามกฎแห่งกรรมอยู่แล้ว โดยไม่ต้อง
อยาก หรือคาดหวัง ท�ำบุญเพื่อเอา เสมือนการลงทุนค้าขาย แลกเปลี่ยน แสวงหาก�ำไร ยังเจือ
ด้วยโลภะ ยังแสวงหาภพชาติ เช่น อยากรวย สวย สวรรค์ ได้อานิสงส์แค่โลกียะ ไม่ถึงโลกุตตระ

ชาวพม่าช่วยกันขนอิฐ ท�ำความสะอาดปรับพื้นที่ ด้วยความสามัคคีเบิกบาน ที่วัดจากแดง ๒๕ กย. ๒๕๕๙

วิเคราะห์ความหมายบุญจากบาลี
๑. สนฺตานํ ปุนาติ วิโสเธตีติ ปุญฺญํ
ชื่อว่า บุญ เพราะช�ำระล้างสันดานให้บริสุทธิ์ ๑, ๒
๒. อตฺตโน การกํ ชนํ ปวติ ปุนาติ โสเธตีติ ปุญฺญํ
กรรมที่ช�ำระผู้ท�ำให้สะอาด ชื่อว่า บุญ ๑, ๒
ปุญฺญํ มาจาก ปุ ธาตุ โสเธ ในอรรถ “การช�ำระ, ท�ำให้หมดจด, ท�ำให้สะอาด”
ปุญฺญํ อาจมาจาก ปุณ ธาตุ ในอรรถว่า “เต็ม” คือ “เป็นของที่ควรท�ำให้เต็ม”
สรุป บุญ คือ การช�ำระล้างกิเลสตัณหา ความเห็นแก่ตัวนั่นเอง ด้วยกุศลกรรมต่างๆ
มีบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หรือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมน�ำไปสู่สวรรค์ นิพพาน, การสั่งสมบุญ คือ
การสั่งสมกุศลกรรม เช่น บารมี ๑๐ ทัศ ซึ่งก็คือการสั่งสมอัธยาศัย ปฏิปทาคุณความดี ความ
ช�ำนาญ ความสามารถในการช�ำระล้างกิเลสต่างๆ ๑๐ ประเภท ให้เต็ม
(อ้างอิง :

๑

๒
พจนานุกรมศัพท์วิเคราะห์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ; จูฬธาตุปจฺจยโชติกา)

๑๘

๒๓

คนดีที่โลกตองการ
คนดีที่ ประเสริฐจริง ไมลิงหลอก
ไมกลับกลอก จากตอหนา มาลับหลัง
พูดสิ่งใด ทําสิ่งนั้น ใจจริงจัง
ทําสิ่งใด พูดดัง สิ่งทํามา
ไมเห็นแก ประโยชน โภชนผลตัว
ไมเมามัว อัตตา บาตัณหา
ไมเกียจคราน งานเกื้อกูล มวลประชา
ไมผลาญพรา ทรัพยา กรสวนรวม
ไมทอถอย คอยสราง สิ่งควรเหมาะ
ไมแหยะเหยาะ เหลวไหล ใหหละหลวม
ไมพูดจา เหลาะแหละ และกํากวม
ไมทําชั่ว ทวมทับ ลับในใจ
มากันเถิด มาเปน เชนคนดี
มาเริ่มที่ ตัวเรา เอาใจใส
มาสรางคุณ จิตอาสา กลาวัฒนใจ
มาฝกให เสียสละ ละตัวตน
ไมหวังผล ดลโลกีย โลกธรรม
ไมเพอพรํ่า รําพึงถึง สวรรคผล
หวังประโยชน ลางกิเลสมาร สันดานตน
หวังมรรคผล กับชวยชน พนทุกขภัย

๒๔

๑๘

ัญ

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส ํา ค

พระพุทธนวราชบพิตร
จากพระราชดําริ เพื่อชาวไทย

ผู้เขียนได้มีโอกาสกราบบูชาพระพุทธนวราชบพิ ต ร ที่ ห ้ อ งท� า งานผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัดตาก คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เมือ่ วันที่
๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ นับว่าเป็นบุญยิ่งนัก เพราะ
พระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ มี ป ระวั ติ ก ารสร้ า ง เป็ น
ที่ น ่ า อั ศ จรรย์ คื อ เกิ ด จากพระราชด� า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
โดยตรง เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้วทรงมอบให้เป็น
พระพุทธรูปประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ

การที่ผมมีโอกาสบูชาก็เนื่องจากได้ร่วม
เดินทางไปกับคณะของคุณเกษม มูลจันทร์
อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปัจจุบันเป็น
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
ที่เป็นองค์กรส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งคุณ
เกษมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนั้นรู้จัก
กั น ดี เมื่ อ คณะจะเดิ น ทางไปเมี ย นมา โดย
รถยนต์ผา่ นด่านแม่สอด จึงแวะคารวะ และแจ้ง
โครงการธรรมยาตราให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบด้วย

๑๘

การไปเมี ย นมาของคณะคุ ณ เกษมเพื่ อ
ส�ารวจเส้นทางทีส่ ถาบันโพธิคยา จะนิมนต์พระ
สงฆ์ ๕ ประเทศ ญาติโยมและสือ่ มวลชนรวมกัน
๑๐๐ กว่าชีวิต เดินทางธรรมยาตราเพื่อสร้าง
มิตรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแกน ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ มี.ค.
๒๕๖๐ ซึง่ ท่านผูว้ า่ ฯ รับปากจะสนับสนุนเต็มที่
ในห้องท่านผู้ว่าฯ นั้น มีห้องพระเป็น
สัดส่วน ผู้เขียนจึงได้ไหว้พระและเห็นพุทธ
ลักษณะพระพุทธนวราชบพิตรทีโ่ ตะบูชาก็ดใี จ
ทีไ่ ด้กราบ เพราะชาวบ้านอย่างเราหาโอกาสยาก
ข้อมูลจากหนังสือองค์พทุ ธมามกะได้กล่าว
ถึ ง พระพุ ท ธนวราชบพิ ต รว่ า เป็ น พระพุ ท ธ
รูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๓ ซม. สูง
๔๐ ซม. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระราชด�าริทจี่ ะให้สร้างขึน้
เพื่อประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้ทรง

๒๕

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
เข้ า มาปั  น พระพุ ท ธปฏิ ม านี้ ใ นพระราชฐาน
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และได้ทรง
ตรวจพระพุทธลักษณะของพระพุทธปฏิมานั้น
จนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงได้โปรด
เกล้าฯ ให้นายช่างเททองหล่อพระพุทธรูปนั้น
เมือ่ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ
ให้ขนานพระนามพระพุทธรูปนัน้ ว่า “พระพุทธ
นวราชบพิตร”
ทีฐ่ านบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตร
นั้น ได้ทรงบรรจุพระพุทธรูปพิมพ์ไว้ ๑ องค์
พระพุทธรูปพิมพ์นี้ (สมเด็จจิตรลดา) พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ ประกอบด้วย
ผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งในส่วนพระองค์และจาก
จังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด
พระพุทธรูปนวราชบพิตรนั้น นอกจากจะ
เป็นนิมิตหมายแห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นที่
เคารพบูชาอันสูงสุดแห่งพุทธศาสนิกชนทั่วไป
แล้วยังเป็นนิมติ หมายแห่งความผูกพัน เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันระหว่างองค์พระมหากษัตราธิราชกับบรรดาพสกนิกรของพระองค์ในทุก
จังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร และพระพุทธรูปพิมพ์
ซึง่ ได้บรรจุไว้ทฐี่ านบัวหงายขึน้ ก็ประกอบด้วย
วัตถุศกั ดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ อันศาสนิกชนทัว่ ราชอาณาจักรได้ปฏิบัติบูช า สืบเนื่องกันมาเป็นเวลา
ช้านาน
พระพุทธนวราชบพิตร จึงเป็นพระพุทธ
รูปทีส่ า� คัญยิง่ องค์หนึง่ ในรัชการปัจจุบนั ส�านัก
พระราชวังจึงเห็นควรวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยว
กับพระพุทธรูปนวราชบพิตร เมื่อวันที่ ๒๐
มี.ค. ๒๕๑๐ ดังนี้
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๑. เมื่ อ จั ง หวั ด ใดได้ รั บ พระราชทาน
ไปแล้ว ให้ประดิษฐานพระพุทธรูปนั้นไว้ ณ ที่
อันควร ในศาลากลางจังหวัด
๒. เมื่ อ ทางจั ง หวั ด มี ง านพิ ธี ใ ดๆ ซึ่ ง
ต้ อ งตั้ ง ที่ บู ช าพระรั ต นตรั ย ก็ ใ ห้ อั ญ เชิ ญ
พระพุ ท ธนวราชบพิ ต รมาประดิ ษ ฐานเป็ น
พระบูชาในพิธีนั้นๆ ทั้งนี้ยกเว้นพิธีที่กระท�า
ในโบสถ์ วิหาร หรือปูชนียสถานใดๆ ซึ่งมีพระ
ประธานหรือมีปูชนียวัตถุอื่นใดเป็นประธาน
อยู่แล้ว และยกเว้นพิธีซึ่งต้องใช้พระพุทธรูป
อื่ น เป็ น ประธานโดยเฉพาะ เช่ น พระพุ ท ธ
คันธารราษฎร์
๓. เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัด
เพื่ อ ทรงเป็ น ประธานในพระราชพิ ธี หรื อ
พิ ธี ท างจั ง หวั ด ก็ ดี ก็ ใ ห้ ท างจั ง หวั ด อั ญ เชิ ญ
พระพุ ท ธนวราชบพิต ร มาประดิษฐานเป็น
พระประธานในพระราชพิธีนั้นๆ ทุกครั้ง หาก
พระราชพิธีหรือพิธีนั้นๆ กระท�าในพระอาราม
หรื อ ในปู ช นี ย สถาน ซึ่ ง มี พ ระประธานหรื อ
ปู ช นี ย วั ต ถุ อื่ น ใดเป็ น ประธานอยู ่ แ ล้ ว ก็ ใ ห้
อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรไปประดิษฐาน ณ
ที่บูชาเป็นต่างหากอีกที่หนึ่ง เพื่อทรงนมัสการ
๔. เมื่ อ เสด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัด ให้
ทางจังหวัดอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรไป
ประดิษฐานไว้ ณ ที่บูชา เพื่อทรงนมัสการใน
พลับพลาหรือที่ประทับซึ่งได้จัดไว้ในกรณีนี้
หากท้องที่ที่เสด็จพระราชด�าเนินนั้นห่างไกล
จากศาลากลางจังหวัด และเป็นที่ทุรกันดาร
ไม่ ส ะดวกแก่ ก ารคมนาคม หรื อ การเสด็ จ
พระราชด�าเนินนัน้ เป็นการรีบด่วนหรือเพียงเป็น
การเสด็จพระราชด�าเนินผ่าน ทางจังหวัดจะ
พิจารณาให้งดเสียก็ได้ ตามแต่จะเห็นควร

๕. เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับแรม ณ จังหวัด ให้ทางจังหวัดอัญเชิญพระพุทธ
นวราชบพิตรมาประดิษฐานไว้ ณ ที่บูชา ใน
พลั บ พลาหรื อ ในที่ ป ระทั บ ตลอดเวลาที่
ประทั บ แรมอยู ่ และให้ อั ญ เชิ ญ กลั บ ไปยั ง
ศาลากลางเมื่อเสด็จพระราชด�าเนินกลับแล้ว
ในการนี้ให้กองมหาดเล็กปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ระเบียบแบบแผนที่มีอยู่แล้ว เกี่ยวกับพระชัยนวโลหะประจ�ารัชกาล
๖. หากทางจั ง หวั ด เห็ น สมควร จะ
อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธนวราชบพิ ต รออกเพื่ อ ให้
ประชาชนได้นมัสการบูชาในงานเทศกาลใดๆ
ก็ให้กระท�าได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
อนึ่ง การปดทองที่องค์พระพุทธรูปนั้น
อาจท�าให้พระพุทธรูปเสียงความงามไปบ้าง ถ้า
หากทางจังหวัด จะประดิษฐานพระพุทธนวราช
บพิตรบนฐาน ซึ่งท�าด้วยวัตถุอันอาจปดทอง
ได้อีกชั้นหนึ่งให้ประชาชนได้ปดทองได้ ก็จะ
เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น
การได้ ก ราบบู ช าพระพุ ท ธนวราชบพิ ต ร
ที่เป็นพระราชด�ารินั้น นับว่าเป็นบุญยิ่งนัก
ที่มา : นสพ.ไทยโพสต์
ฉบับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย ส.สด
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ส า ร ะ น่ า รู้
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เป็นทีท่ ราบโดยทัว่ กันว่าพระอัจฉริยภาพ
อี ก ประการหนึ่ ง ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ คือ พระราชนิพนธ์
หรือถ้าพูดอย่างเข้าใจโดยง่ายก็คือ การเขียน
หนังสือ นอกเหนือไปจากพระราชนิพนธ์ท่ี
ท� าให้ ค นไทยได้สัมผัส กับพระอัจฉริยภาพ
ด้านการประพันธ์ ทั้งเรื่อง “พระมหาชนก”
“เรื่องทองแดง” ตลอดจน “เมื่อข้าพเจ้าจาก
สยามสูส่ วิทเซอร์แลนด์” ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ยั ง ได้ ท รงแปลและเรี ย บเรี ย งบทความอี ก
จ�านวนหนึ่ ง ซึ่งยังคุณค่า ทางความคิด ให้
เกิดแก่ผู้ที่ได้อ่าน
และหากจะกล่ า วถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพ
ของพระองค์ในด้านนี้แล้วไซร้ “งานแปล”
หรือ “พระราชนิพนธ์แปล” ก็แสดงให้เห็นถึง
ความล�้าเลิศในด้านภาษาของพระองค์อย่าง
ยิ่งยวด โดยหนังสือพระราชนิพนธ์แปล ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ซึ่งจักน�ามากล่าวถึงในที่นี้ มีอยู่ ๒ เรื่องด้วยกัน
ประกอบไปด้วย “นายอินทร์ ผู้ปดทองหลัง
พระ” และ “ติโต” (เล่มนี้เสนอเรื่องแรก)
๑. นายอิ น ทร์ ผู ้ ป  ด ทองหลั ง พระ
เรื่องราวของสายลับระดับโลก
เกือบ ๔๐ ปที่ผ่านมา ... ขณะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ เพื่อดูแลสุขทุกข์ของอาณา
ประชาราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อถ่ายทอดวรรณกรรม
ภาษาต่างประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็นผลงานทีย่ งิ่ ใหญ่
เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือ “นายอินทร์ ผู้ปดทอง
หลังพระ” โดยพระองค์ทรงเริ่มแปลงานเขียน
ชิ้นนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๒๐ และวันเวลาก็ล่วงผ่านไปยาวนานอีก
ประมาณ ๓ ป นั่นคือเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๒๓ ด้วยพระราชวิรยิ ะอุตสาหะ
จึงส�าเร็จเป็นหนังสือแปลหนึ่งเล่มให้คนไทย
ได้อ่านกันในฉบับภาษาไทย ในชื่อ ... “นาย
อินทร์ ผู้ปดทองหลังพระ”
“นายอิ น ทร์ ผู ้ ป  ด ทองหลั ง พระ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแปลมา
จากหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า “A
Man Called Intrepid” ซึ่งเป็นผลงานที่
มีความสลับซับซ้อนในด้านเนื้อหาอย่างมาก
เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่อิงอยู่กับความเป็น
จริงทางประวัติศาสตร์ โดยผู้เขียนนั้นเขียน
ขึ้ น มาจากเรื่ อ งจริ ง ในสมั ย สงครามโลกครั้ ง
ที่สอง ความยากในการแปลจึงทบเท่าทวีคูณ
และวั น เวลากว่ า สามป ที่ พ ระองค์ ท รงใช้
ในการแปล จึ ง มิ อ าจกล่ า วเป็ น อย่ า งอื่ น
ไปได้ นอกเสียจากว่า นี่ คื อ พระวิ ริ ย ะแห่ ง
มหาราชา
โดยหลักใหญ่เนื้อหาใจความ “A Man
Called Intrepid” บอกเล่าเรื่องราวของ
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สายลับหน่วยจารกรรมข่าวกรองที่เสี่ยงชีวิต
เพื่อปฏิบัติการใต้ดิน ต่อต้านฮิตเลอร์และนาซี
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเขียนขึน้ โดยนาย
วิลเลียม สตีเวนสัน (William Henry Stevenson) นักข่าวและนักเขียนสายเลือดอังกฤษ
ซึ่งเกิดในประเทศแคนาดา เขาเขียน “A Man
Called Intrepid” เพือ่ ถ่ายทอดประวัตชิ วี ติ ของ
นายวิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir William Samuel
Stephenson) ผูเ้ ป็นทัง้ ทหาร, นักบิน, นักธุรกิจ,
นักลงทุน, ตัวแทนอาวุโสแห่งหน่วยข่าวกรอง
สหราชอาณาจักร ในแถบประเทศในภาคพื้น
ตะวั น ตกทั้ ง หมด ระหว่ า งช่ ว งสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ และบทบาทที่ส่งให้เขาโดดเด่นเป็น
ที่กล่าวขานมาจนทุกวันนี้ก็คือการเป็นสายลับ
ผู้ได้ฉายาเพื่อเป็นรหัสลับในการปฏิบัติงานว่า
“Intrepid” อันเป็นหนึง่ วลีทมี่ าของชือ่ หนังสือ
ค� า ศั พ ท์ “Intrepid” นั้ น แปลตรงตั ว ว่ า
“ผู้กล้าหาญ” ...
ถ้ อ ยค� า ต่ อ ไปนี้ น� า มาจากบทความ
ชิ้ น ส� า คั ญ ซึ่ ง เขี ย นโดยผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่อรรถาธิบายไว้ได้
น่าสนใจมาก เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้าน
ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทรง
ท�าให้สิ่งที่ยากต่อการเข้าใจ กลายเป็นเรื่องที่
เข้าใจได้โดยง่าย
... “ค�าว่า “Intrepid” พระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลว่า “นายอินทร์”
“เพี ย งแค่ เริ่ ม แปลชื่ อ Intrepid เป็ น
“นายอินทร์” ก็สะท้อนพระอัจฉริยภาพสอง
ประการแล้ว เพราะหากเป็นนักแปลอาชีพทัว่ ไป
ก็จะต้องแปลตรงตัวว่า “บุรษุ ผูช้ อื่ ว่า นายกล้า
หาญ” หรือไม่ก็ “ชายคนนั้นชื่อ Intrepid”

“พระอัจฉริยภาพประการทีห่ นึง่ คือความ
มัน่ ใจเด็ดเดีย่ วทีจ่ ะไม่แปลตามตัวอักษร แต่จะ
ทรงแปลตามทีค่ วรจะเข้าในความหมายของค�า
และความหมายที่แฝงอยู่ในค�า เพราะ Intrepid เป็นชื่อโค้ดปลอมตัวของสายลับหัวหน้า
เครือข่ายจารกรรมของอังกฤษ ในบทที่ ๑๖
ของ A Man Called Intrepid อันเป็นตอนที่
อธิบายที่มาของชื่อ Intrepid ต้นฉบับเขียนว่า
“The manoeuvre which brings an
ally into the ﬁeld is as serviceable as
that which wins a great battle,” Churchill had written in his autobiographical
account of World War I. As prime minister
in the second, he added that the man to
bring in the Americans must be fearless.
He paused, “Dauntless?” He searched
for the right word while Stephenson
waited. “you must be—intrepid!”
พระเจ้าอยู่หัวทรงแปลดังนี้ “อุบายวิธี
ที่ช่วยชักน�าให้สัมพันธมิตรลงสนามร่วมรบ
มีความส�าคัญพอๆ กับยุทธวิธีที่น�าชัยชนะใน
ยุทธการครัง้ ใหญ่” นีเ่ ป็นข้อเขียนของเชอร์ชลิ ล์
ในอัตชีวประวัตติ อนสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรีตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒

๑๘

เขาเพิ่มเติมข้อความว่า บุรุษที่จะชักน�าพวก
อเมริกันจะต้องเป็นคนไม่รู้จักกลัว เขาหยุด
ตรองครู่หนึ่ง “จะเป็นเหี้ยมหาญดีไหม” เขา
ควานหาค�าที่จะเหมาะ สตีเฟนสันได้แต่คอย
“คุณต้องเป็น – นายอินทร์ผปู้ ด ทองหลังพระ!”
แล้วพระองค์กท็ รงอธิบายความหมายเพิม่
เติมใส่ไว้ในวงเล็บ ส�าหรับผู้อ่านชาวไทย เพื่อ
ความเข้าใจในตัวของนาย “Intrepid” หรือ
ชื่อจริง “วิลเลียม สตีเฟนสัน” (William
Stephenson) หัวหน้าเครือข่ายจารกรรมข่าว
กรองของเชอร์ชลิ (วินสตัน เชอร์ชลิ ) “(Intrepid
– ไมรูจักกลัว ไมรูจักหวาด กลาหาญแตไม
เหีย้ ม สูศ ตั รูทงั้ ภายนอกภายในอยางไมทอ ถอย
ไมนอยใจ ไมหยุดยั้ง รุกรันฟนฝา...)”
การแปลชื่อ Intrepid เป็น “นายอินทร์”
ก็ เ ป็ น การอิ ง ค� า ภาษาอั ง กฤษเดิ ม ที่ ส ะกด
“INTRE–PID” พยางค์แรก อ่านได้คล้ายชื่อ
“พระอินทร์” หรือ “นายอินทร์” ที่มี “ท-ร์”
(ท-ร-การั น ต์ ) ขณะที่ ค� า ว่ า “ผู ้ ป  ด ทอง
หลังพระ” พยางค์หลัง PID ออกเสียงว่า
“ป ด ” ได้ ใ นภาษาไทย และสามารถให้
อรรถาธิบายได้ว่า “เป็นผู้ปดทองหลังพระ”
อิงค�าว่า “PID” ในภาษาอังกฤษ โดยดึงเอา
ความหมายในภาษาไทยออกมาได้
นี่ เ ป็ น พระอั จ ฉริ ย ภาพอี ก อย่ า งหนึ่ ง
ในด้ า นพระราชอารมณ์ ขั น เชิ ง วรรณศิ ล ป
ที่ท�าให้การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ได้ทั้งเนื้อหาความหมายที่ถูกต้องลึกซึ้ง และ
ได้อารมณ์ขันที่อ่านได้อย่างสนุกสนาน เพราะ
ส�านวนไทยทีว่ า่ “ปดทองหลังพระ” นัน้ คือชีวติ
จริงของสายลับทีม่ สี มญานามว่า “INTREPID”
หรือ “นายอินทร์” สายลับทุกคนที่ร่วมงาน
จารกรรมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ

๒๙

ท�าแล้วต้องปกปดเป็นความลับ ไม่บอกใคร
ให้ ท ราบถึ ง วี ร กรรมทั้ ง หมด ไม่ ต ้ อ งการค� า
สรรเสริญเยินยอใดๆ ทั้งสิ้น
“Intrepid ทุกคน ล้วนเป็นนายอินทร์ ผูป้ ด
ทองหลังพระ เช่นเดียวกับ William Stephenson Intrepid ผู้เป็นหัวหน้า ถ้าไม่มีหนังสือ
ที่ เ ป ด เผยข้ อ มู ล ลั บ เรื่ อ ง A Man Called
Intrepid ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงแปล และให้ชื่อว่า “นายอินทร์ ผู้ปดทอง
หลังพระ” ก็คงไม่มีใครทราบความจริงอันเป็น
ความลับ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง” ...
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ยังได้กล่าวไว้ใน
ข้อเขียนชิ้นดังกล่าวว่า หัวใจส�าคัญของเรื่อง
“นายอิ น ทร์ ผู ้ ป  ด ทองหลั ง พระ” นั้ น คื อ
เรื่องของคนดีที่เสียสละเพื่อชาติ
“นอกจากจะไดความรู ขอมูลลับสุดยอด
ยามสงคราม และความตื่นเตนที่ไดจากเรื่อง
จริงทีย่ งิ่ กวานิยายแลว ผูอ า นชาวไทยจะตองหา
ค�าตอบใหไดวา นายอินทร์ ผูปดทองหลังพระ
นั้ น ส� า คั ญ ส� า หรั บ พระเจ า อยู  หั ว และความ
ส�าคัญนั้นยอมเปนสิ่งที่พสกนิกรของพระองค์
พึงตองทราบ หากพระองค์จะอานและทรง
รับประโยชน์จากเรื่องของนายอินทร์แตเพียง
อยางเดียว เวลาอานวันเดียวก็คงพอเพียง การ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลเปน
ภาษาไทยนัน้ ก็เพือ่ ใหพสกนิกรของพระองค์ได
รวมอานหาความรู รับความประทับใจไปดวย”
A Man Called Intrepid หรือ “นาย
อินทร์ ผู้ปดทองหลังพระ” ในฉบับพระราช
นิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นั้นเคยได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบทีวีซีรี่ส์
ในชื่อเดียวกับชื่อหนังสือ เมื่อปพุทธศักราช
๒๕๒๒ (คริสตศักราช ๑๙๗๙) และมีดารา

๓๐

๑๘

หญิงชื่อดังขวัญใจคนทั่วโลกรวมทั้งชาวไทย
ในยุคนั้นอย่าง “บาร์บาร่า เฮอร์ชี่” ร่วมแสดง
ด้วย อีกทั้งดาราฝ่ายชายอย่างไมเคิล ยอร์ค
ในยุคนั้นก็ถือว่าฮอตใช่ย่อย
และอาจเป็นเพราะความนิยมในตัวดารา
นักแสดงเช่นนั้น เมืองไทยเราจึงมีการน�าซีรี่ส์
เรื่องดังกล่าวเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ เป็น
ฉบั บ ตั ด ต่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ เวลาฉายในโรง
(จากต้นฉบับที่มีความยาวถึง ๖ ชั่วโมง ตัด
เหลือ ๒ ชั่วโมง ๑๐ นาที แต่ก็เป็นฉบับตัดต่อ
ทีไ่ ด้รบั กระแสวิจารณ์ไม่ดนี กั โดยเฉพาะในต่าง
ประเทศ) แต่ทนี่ า่ ตืน่ เต้นเหนือยิง่ กว่าสิง่ ใดก็คอื
ชือ่ ในภาษาไทยของซีรสี่ ต์ ดั ฉายโรงหนังเรือ่ งดัง
กล่าว ตัง้ ชือ่ ได้ฉยุ ฉายฉูดฉาดมาก ว่า “สัตว์สาว
เดนสงคราม” พร้อมกับค�าโปรยบนใบปด “ใช
ผูหญิงสวยไปลวงความลับนาซี เผอิญมันไม
ตองการความสวยของเธอ !” ก็เปนที่ตื่นเตน
ฮือฮากันไปตามสมควร

นอกเหนือไปจากนั้นเรื่อง
ราวของ วิลเลียม สตีเฟนสัน
ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือ และ
ซีรี่ส์ดังเรื่องนี้ ว่ากันว่ายังเป็น
รากฐานที่มาส�าคัญประการ
หนึ่ ง ของการออกแบบ
คาแร็ ก เตอร์ ใ ห้ กั บ ตั ว ละคร
สายลับยอดนิยมตลอดกาล
อย่าง “เจมส์ บอนด์” โดย
ที่ “เอียน เฟลมมิง่ ” นักเขียน
ผูใ้ ห้กา� เนิดตัวละครตัวนีข้ นึ้ มา
ก็เคยได้กล่าวเอาไว้ว่าเรื่อง
ราวและตัวละครของเจมส์ บอนด์นั้นได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากสายลับตัวจริง และหนึ่ง
ในนั้ น ก็ คื อ “วิ ล เลี ย ม สตี เ ฟนสั น ” ผู ้ นี้
อย่างที่ เอียน เฟลมมิ่ง พูดไว้ อย่างน้อยหนึ่ง
ครั้ง ว่า
“เจมส์ บอนด์ นั้นก็เพียงแค่เรื่องราว
ของสายลับที่เพิ่มเติมความโรแมนติกเข้าไป
อย่างนั้นเองแหละ ส่วนสายลับจริงๆ นั้นคง
ต้องยกให้วิลเลียม สตีเฟนสัน”
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม “นายอินทร์ ผู้ปดทอง
หลังพระ” คือวรรณกรรมในพระราชนิพนธ์แปล
ทีต่ ราตรึงความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นชาวไทย ไม่เพียง
แต่ในแง่ของเนื้อหาเรื่องราวเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ยิง่ กว่านัน้ ก็คอื เพราะพระมหากรุณาธิคณุ อย่างล้นพ้น
ซึ่งเกิดจากพระวิริยะอุตสาหะของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ท�าให้เรา
ได้รับรู้เรื่องราวดีๆ ที่ประทับใจ ที่อยู่อีกซีกโลก
ของภาษาอันแสนไกล ...
ที่มา : คอลัมน์ Super บันเทิง นสพ. ผูจัดการ
ฉบับวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดย อภินันท์ บุญเรืองพะเนา

๑๘

สาระธรรม

๓๑

เรื่องเลาจาก

บทสนทนาธรรม

ในหลวง กับ หลวงปูดูลย อตุโล
ในฐานะพุทธมามกะ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร ได้ชอื่ ว่าทรงศึกษาพระ
ธรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติจนแตกฉาน ซึ่ง
จะเห็นได้จากการเยี่ยมสักการะและสนทนา
ธรรมกับพระอริยสงฆ์หลายรูป ในยามทีเ่ สด็จ
พระราชด�าเนินไปยังที่ต่างๆ

ในความทรงจ�าของพระราชวรคุณ หรือ
หลวงปู่โพธิ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.เมือง
จ.สุรินทร์ รูปปัจจุบัน ซึ่งเคยท�าหน้าที่พระ
เลขาฯ ของ พระราชวุฒาจารย์ หรือหลวงปู่
ดูลย์ อตุโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ซึ่ง
เป็นพระอริยสงฆ์ ที่ประชาชนในแถบอีสานใต้
ให้ความเคารพศรัทธา ได้เล่าถึงครั้งที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมหลวงปู่ดูลย์ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๒๒

๓๒

๑๘

ในครั้งนั้นในหลวงภูมิพลเสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรชายา (พระยศในขณะนั้น) และพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
“พสกนิกรที่ทราบขาววาพระเจาอยูหัว
เสด็จฯ มา ตางตื่นเตนและมากันที่วัดเปน
จ�านวนมาก แมวาการเสด็จฯ ในครั้งนั้นจะ
เปนการเสด็จสวนพระองค์”
หลวงปู่โพธิ์ เล่าว่า หลังจากมีพระราช
ปฏิสนั ถารถึงสุขภาพพลานามัยของหลวงปูแ่ ล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอาราธนาให้
หลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาและทรงบันทึก
เทปไว้ด้วย เมื่อหลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนา
ย่อๆ ถวายจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงสนทนาธรรมะข้ออืน่ ๆ
พอสมควรแก่เวลา แล้วทรงถวายจตุปัจจัยแก่
หลวงปู่ แล้วก็เสด็จพระราชด�าเนินกลับ
หลวงปู่โพธิ์ เล่าว่า หัวข้อสนทนาธรรม
ระหว่างในหลวงภูมิพลและหลวงปู่ดูลย์ในครั้ง
นัน้ คือทรงถามเรือ่ งการสละกิเลส หลวงปูท่ า่ น
ถวายวิสัชนาว่า กิเลสเกิดขึ้นที่จิต กิเลสใดเกิด
ขึ้นมาก่อนให้ละข้อนั้นก่อน จากนั้นได้สนทนา
ธรรมในเรื่องต่างๆ จนกระทั่งก่อนจะเสด็จฯ
กลับได้ด�าริกับหลวงปู่ ให้หลวงปู่ด�ารงขันธ์อยู่
เป็นเวลานานเป็นร้อยๆ ป เพือ่ ประโยชน์สขุ ของ
พลเมือง หลวงปูต่ อบไปว่า แล้วแต่สงั ขาร ก็เป็น
ไปตามธรรมดา
“พระบาทเสด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทานทรงกราบไหวพระอริยสงฆ์
ในหลายพื้นที่ ซึ่งพระราชจริยวัตรของพระองค์ทาน ทรงสนพระทัยในเรื่องธรรมะปฏิบัติ
และทรงแสวงหาครูบาอาจารย์ฝายกัมมัฏฐาน
ผูม คี วามละเอียดออนในกระแสธรรมหลายองค์
แสดงให เ ห็ น ว า ตลอดพระชนมชี พ พระองค์

๑๘

ทานมีความซาบซึ้งในคุณธรรม หรือในกระแส
ธรรมตางๆ จากพระราชด�ารัส ณ ที่ใดที่หนึ่ง
เหมือนนพรัตน์ที่เจียระไนเสร็จแลว มีคุณคา
แกการเชื่อถือ และปฏิบัติตามเปนอยางยิ่ง
เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเปนผูแตกฉาน ทั้ง
ฝายปริยัติ ปฏิบัติ หรือขออรรถขอธรรม เขาใจ
หลั ก ลึ ก ซึ้ ง อย า งแท จ ริ ง จากการที่ ท รงสน
พระทัย หรือฟงครูบาอาจารย์มาตลอดระยะ
เวลาที่พระองค์ทรงพระชนมชีพอยู ซึ่งเราก็
ยอมรับวาพระองค์ทรงซาบซึง้ แตกฉานทัง้ ทาง
โลกและทางธรรม หรือทางปริยัติ ปฏิบัติเปน
อยางยิ่ง หาไดยาก” หลวงปู่โพธิ์เล่าถึงความ
แตกฉานเข้าใจในธรรมของในหลวงภูมิพล ซึ่ง
เป็นที่ประจักษ์จากการได้ฟังการสนทนาธรรม
กับหลวงปู่ดูลย์
หลวงปู ่ ดู ล ย์ นั้ น ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
สาธุชนทัง้ หลายว่าเป็นพระอริยสงฆ์ทหี่ าได้ยาก
ยิ่งรูปหนึ่ง เป็นชาว จ.สุรินทร์ สอบได้นักธรรม
ชั้นตรีเป็นรุ่นแรกของ จ.อุบลราชธานี และได้
ศึกษาบาลีไวยากรณ์ (มูลกัจจายน์) จนสามารถ
แปลพระธรรมบทได้ เนือ่ งจากวัดสุทศั น์ สถาน
ทีศ่ กึ ษาใน จ.อุบลราชธานี เป็นวัดทีอ่ ยูใ่ นสังกัด
ธรรมยุติกนิกาย หลวงปู่ดูลย์จึงได้ขอญัตติเป็น
ธรรมยุติกนิกายในป ๒๔๖๑
ในพรรษาต่อมา หลวงปูด่ ลู ย์ได้มโี อกาสพบ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์สาย
วิปัสสนาธุระ เมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียว
จากพระอาจารย์มั่นก็เกิดความอัศจรรย์ใจ จึง
ได้เลิกศึกษาพระปริยัติ แล้วออกธุดงค์ตาม
พระอาจารย์มั่นไปยังที่ต่างๆ หลายแห่ง จึงนับ
ได้ว่าหลวงปู่ดูลย์เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นใน
สมัยแรก ต่อมาเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
ขอให้หลวงปูด่ ลู ย์กลับ จ.สุรนิ ทร์ เพือ่ บูรณะวัด
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บูรพาราม หลวงปูจ่ งึ จ�าต้องระงับกิจธุดงค์ และ
เริม่ งานบูรณะตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หลวงปูไ่ ด้
อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง
หลวงปู่โพธิ์เล่าอีกว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มาพบ
หลวงปูด่ ลู ย์เป็นครัง้ ที่ ๒ เมือ่ ครัง้ หลวงปูอ่ าพาธ
เข้ารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ
มหานคร เมือ่ วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๒๖ เสด็จฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เยี่ยมหลวงปู่ ทรงสนพระทัยไต่ถามอาการ
ของหลวงปู่ด้วยพระปริวิตก เกรงว่าหลวงปู่จะ
ไม่ปลอดภัยในครั้งนี้ เมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่
มีอาการดีขึ้นมากแล้ว ก็ทรงคลายความเป็น
ห่วง ทรงสนทนากับหลวงปู่พอสมควรแก่เวลา
ทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่หลวงปู่และ
พระภิ ก ษุ ส ามเณรตลอดจนศิ ษ ย์ ที่ อ ยู ่ รั ก ษา
พยาบาลโดยทั่วหน้ากัน แล้วจึงเสด็จฯ กลับ
และเสด็จฯ เยี่ยมอีกครั้งในวันที่ ๑๒ มี.ค.
๒๕๒๖
และครั้ ง สุ ด ท้ า ย เสด็ จ ฯ พร้ อ มด้ ว ย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ พระราชทาน
เพลิงศพหลวงปู่ที่วนอุทยานเขาสวาย ต.นาบัว
อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๒๘
ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดศาสตร์พระ
ราชา ซึง่ พระราชทานเป็นแนวทางแก่พสกนิกร
จะได้รบั การยอมรับในระดับโลก นัน่ เพราะเป็น
ศาสตร์ เป็นแนวทางอันกอปรขึ้นจากธรรม ที่
ทรงศึกษาจนแตกฉานและประยุกต์มาเป็น
แนวทางพระราชทานแก่ปวงพสกนิกร
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ สกูปภูมิภาค
ฉบับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย...นพรัตน์ กิ่งแก้ว
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บั น ด า ลใ จ
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พ่ อ ที่ ใช้ ดิ น สอไม้ จ นสั้ น กุ ด และน� า
มวนกระดาษมาต่อเพื่อที่จะให้ใช้ต่อไปได้
พ่อทีร่ ดี หลอดยาสีฟน จนบางราวกับกระดาษ
เพื่อจะใช้ยาสีฟนจนถึงหยดสุดท้าย พ่อที่น�า
เรื่องความพอเพียงมาสอนให้ลูกๆ ทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต พ่อคนนี้
คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

พ่อผู้ทรงเป็นแบบอย่างให้การด�าเนิน
ชีวติ ตามหลักพอเพียง ให้กบั พสกนิกรชาวไทย
มาตลอด ๗๐ ป แห่งการครองราชย์
‘สมเด็จย่า’ ผู้ปลูกฝงเรื่องความพอเพียง
ความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจุดเริ่มต้นมา
จากจากค�าสอนของ สมเด็จพระศรีนครินทรา
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บรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ซึง่ การประหยัด
อดออมไม่ฟุ่มเฟือยนั้น คือหนึ่งในวิธีการเลี้ยง
พระโอรสและพระธิดาของสมเด็จย่า พระองค์
ทรงสอนลูกทุกพระองค์ให้รู้จักใช้เงินของขวัญ
ที่จะได้เพียง ๒ วัน คือวันปใหม่และวันคล้าย
วันประสูติ หากอยากได้นอกเหนือจากนี้ต้อง
เก็บเงินซื้อเอง หรือทรงได้รับอนุญาตให้หุ้นกัน
หากสมเด็จย่าเป็นผู้ทรงซื้อให้ ก็จะทรงซื้อให้ก็
ต่อเมื่อ ต้องเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้
ครั้ ง ยั ง ทรงพระเยาว์ พระองค์ ก็ เริ่ ม มี
พระราชอัธยาศัยโปรดการถ่ายภาพ กล้องถ่าย
ภาพตัวแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช คื อ กล้ อ ง Coronet
Midget สีเขียวปะด�า ของฝรั่งเศส ราคาเพียง
๒ ฟรังก์สวิส ซึ่งถือว่ามีราคาถูก เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่สมเด็จย่าพระราชทานให้
เมื่ อ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาขึ้ น มาก็
ทรงสนพระทัยทางด้านดนตรี พระองค์ทรงซื้อ
แซกโซโฟนมือสองราคา ๓๐๐ ฟรังก์มาทรง
หัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง
และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าเป็นผู้ออกให้เช่นกัน
อีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กับความเป็นเด็กนั่น
ก็คอื ของเล่น หากอยากได้ของเล่นอะไรต้องทรง
เก็บเงินซื้อเอง หรือหุ้นค่าขนมกับพระเชษฐา
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ในบางครั้งพระองค์ก็ทรงประดิษฐ์ของเล่นขึ้น
เอง ท�าให้พระองค์ทรงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ม าตั้ ง แต่ ท รงพระเยาว์ และฉายแวว
พระอัจฉริยภาพด้านงานประดิษฐ์ เมื่อเจริญ
พระชนมพรรษาขึ้น ก็ทรงน�ามาต่อยอดเป็น
โครงการช่วยเหลือประชาชนของพระองค์อีก
มากมาย
ตัวอย่างสิ่งของที่พระองค์ทรงคิดค้นด้วย
พระองค์เองคือ ทรงประดิษฐ์กงั หันน�า้ ชัยพัฒนา
ที่การหมุนน�้าให้น�้าได้รับออกซิเจนท�าให้น�้า
ที่เน่าเสียคืนสู่สภาพเดิมและสามารถน�ากลับ
มาใช้ได้อีกครั้ง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาล
การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริยท์ พี่ อเพียง
นั้น ก็เพราะทรงมีแบบอย่างที่ดีจากสมเด็จย่า
เป็นผูช้ นี้ า� จากค�าสอนเพียงไม่กคี่ า� ของสมเด็จย่า
ท�าให้พระองค์ทรงน�ามาแตกแขนงเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ๆ นอกจากการประหยัด อดออม
และรู้จักรู้คุณค่าของเงินที่สมเด็จย่าได้ปลูกฝัง
แล้ว พระอัจฉริยภาพ และความคิดสร้างสรรค์
ในพระองค์เองยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ที่ท�าให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
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ใช้ทุกอย่าง...อย่างคุ้มค่า
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ของใช้ส่วน
พระองค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ละชิ้นนั้น พระองค์
จะทรงใช้อย่างคุ้มค่า
ของใช้ ส ่ ว นพระองค์ อี ก ชิ้ น ที่ ห ลายคน
คงคุ ้ น ตากั น ดี คื อ หลอดยาสี ฟ ั น ที่ ถู ก รี ด จน
แบนราวกับกระดาษ ซึ่งได้น�ามาจัดแสดง ณ
พิพิธภัณฑ์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นหลอดยาสีพระทนต์
พระราชทาน ทีท่ รงใช้อย่างคุม้ ค่า นีค่ อื ตัวอย่าง
หนึง่ ของความประหยัดและความพอเพียงของ
พระองค์ที่แท้จริง
ในการทรงงาน พระองค์จะทรงใช้ดินสอ
ไม้ทมี่ ยี างลบติดท้าย ในแต่ละปพระองค์จะทรง
เบิกดินสอเพียง ๑๒ แท่ง และจะทรงใช้เดือนละ
แท่งจนสัน้ กุด และจะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อ
ปลายดินสอให้ยาว เพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจน
กระทั่ ง หมดแท่ ง แล้ ว จึ ง ทิ้ ง ส่ ว นเหตุ ผ ลที่
พระองค์ใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่
ก็เพราะด้วยทรงเห็นว่าราคาถูกและผลิตได้
ในประเทศ อี ก ทั้ง เมื่อเขียนผิด ก็ยัง สามารถ
ลบออกได้ง่าย
เวลาพระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในถิ่น
ทุรกันดาร สิ่งของที่พระองค์จะน�าติดตัวไป

ด้วยนอกจากดินสอและกล้องถ่ายภาพแล้ว
แผนที่ ท รงงานก็ เ ป็ น สิ่ ง ของอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่
พระองค์ทรงใช้อย่างคุ้มค่า จนมีสภาพเปือย
ยุ่ยและถูกซ่อมแซมด้วยเทปกาวไปทั่วทั้งแผ่น
แผนที่ซึ่งเฟซบุก “Arnakorn Jarueksil”
ได้โพสต์ภาพแผนทีส่ ว่ นพระองค์ ทีเ่ ขามีโอกาส
ได้เห็นจากการเข้าไปเยีย่ มชมในกรมแผนทีด่ งั นี้
แผนที่ของพ่อ
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปที่กรมแผนที่ มีอยู่
มุมหนึง่ ทีเ่ ห็นแล้วน�า้ ตาจะไหล เป็นมุมวิดทิ ศั น์
เกี่ยวกับเรื่องพ่อ พ่อบอกเราไม่ได้บ้าแผนที่ แต่
มันคือก�าไรของประเทศชาติ เราไม่ท�าก็ต้องไป
จ้างเขา แผนทีท่ พี่ อ่ ถือ เป็นสิง่ ทีพ่ อ่ เขียนเองเดิน
เองแก้เอง ถึงแม้จะถ่ายมาจากเครือ่ งบิน แต่พอ่
ก็ลงเดินส�ารวจว่ามีความถูกต้องแค่ไหน แล้วก็
แก้จนกว่าจะถูกมากที่สุด สิ่งที่พ่อติดตัว กล้อง
ถ่ายรูป ดินสอ และแผนที่ และวันนี้ผมก็ได้
เห็นแผนที่ของพ่อเต็มๆ ทุกส่วนของแผนที่พ่อ
เต็มไปด้วยเทปกาว ใครจะรักเราเท่าพระองค์

๑๘

“ท�าไมพระราชาเดินไปในปาเขา ทานทรง
หวงใยคนที่เขาอยูหางไกล ท�าไมพระราชาถึงมี
เหงือ่ ไหล ทานทุม เทแรงกายทรงงานมาหลายป
ท�าไมพระราชาถือแผนทีเ่ อาไว ทานอยาก
จะทรงเห็ น เมื อ งไทยได ทุ ก ที่ เพราะอะไร
พระราชาถึงตองท�าแบบนี้ ทานอยากใหเรา
มีชีวิตที่เปนสุข”
แผนที่ส่วนพระองค์นอกจากจะมีสภาพ
ที่เปือยยุ่ยแล้ว ยังมีลายพระหัตถ์ของพระองค์
ทีใ่ ส่รายละเอียดสถานทีท่ พี่ ระองค์ได้เสด็จฯไป
รวมถึงโครงการต่าง ๆ เรียงรายทัว่ ทัง้ ผืน สะท้อน
ให้เห็นถึงความใส่ใจในพสกนิกรของพระองค์
ทุกก้าวย่างทีท่ รงเหยียบลงไป เพือ่ ทรงน�ามาซึง่
ความสุขความเจริญแก่เหล่าปวงชนชาวไทย
อย่างสุดจะหาใครเสมอเหมือน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เคยพระราชทานสั ม ภาษณ์ ถึ ง
เรื่องแผนที่ของพ่อนี้ว่า
...แผนที่ ส ่ ว นพระองค์ ที่ ท รงใช้ เ ป็ น
ประจ�า เป็นแผนที่ขนาดสัดส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐
ที่ทรงท�าขึ้นด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงคอย
ปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ เข้าไปเสมอ
ทุ ก ครั้ ง ที่ เ สด็ จ ฯ ทรงเยี่ ย มราษฎร ซึ่ ง หาก
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ปตอ่ ๆ ไปได้เสด็จฯ ไปทีเ่ ดิมอีก ก็จะทรงใช้แผน
ที่อันเดิมนั้นในการตรวจสอบ จึงท�าให้ทรง
“หวง” แผนที่ส่วนพระองค์ชุดนี้มาก หาก
แผนที่นั้น “เน่า” เต็มทน คือโดนฝนโดนอะไร
หลายปหลายฤดูกาล ก็จะทรงย้ายข้อมูลจาก
แผ่ น เก่ า ไปสู ่ แ ผ่ น ใหม่ ซึ่ ง ก็ ต ้ อ งทรงท� า เอง
อีกเหมือนกัน
นอกจากนี้ ในห้องทรงงานส่วนพระองค์
ทุกๆ แห่ง จะมีแผนที่ขนาดใหญ่ติดอยู่ในห้อง
นั้นด้วยเสมอไป เพื่อให้พระองค์ท่านทรงงาน
ได้สะดวกนั่นเอง
“ประชาชนจะมีโอกาสเห็นอยู่เสมอว่า
วิธีการที่ทรงปฏิบัติในการหาแหล่งน�้า และ
การช่วยเหลือราษฎรในงานชลประทานนั้น
ท�าอย่างไรจากข่าวในโทรทัศน์ แต่บางท่านอาจ
จะเข้าใจได้ยากเพราะว่าภาพทีเ่ ห็นนัน้ ไปไหนๆ
ก็ตามพระเจ้าอยูห่ วั ก็จะต้องถือแผนทีข่ องท่าน
อยู่แผ่นหนึ่ง แผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้าง
จะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆ เห็นกันทั่วไปเพราะ
ท่านเอาหลายๆ ระวางมาแปะติดกัน การแปะ
แผนที่เข้าด้วยกันนั้น ท่านท�าอย่างพิถีพิถัน
แล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือ
ไม่ได้เลยทีเดียว ก่อนที่จะเสด็จฯ ไปไหน ท่าน
จะเตรียมท�าแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดย
ละเอียด ท่านได้ตัดหัวแผนที่ออก แล้วส่วนที่
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ตัดออกนั้นจะทิ้งไม่ได้ ท่านจะค่อยๆ เอากาว
มาแปะติดกัน ส�านักงานของท่านคือห้องกว้างๆ
ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น แล้วท่านก้มพระองค์อยู่กับพื้น
แล้ ว เอากาวติ ด แผนที่ เข้ า ด้ ว ยกั น แล้ ว หั ว
กระดาษต่างๆ ท่านก็ค่อยๆ ตัด แล้วแปะเรียง
กันเป็นหัวแผนที่ใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่
นัน้ เป็นแผนทีใ่ หม่อนั ใหญ่ของท่าน ท่านท�าจาก
แผนที่ระวางไหนบ้าง
แล้วเวลาเสด็จฯ ไป ก็ต้องไปถามชาวบ้าน
ว่าสถานที่นั้น อยู่ที่ไหน ทางทิศเหนือมีอะไร
ทิศใต้มอี ะไร ท่านถามหลายๆ คน แล้วตรวจสอบ
กันไปมาระหว่างคนที่ถามนั้น ดูจากแผนที่อัน
นั้นว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่ น�้าไหล
จากไหนไปที่ไหน บางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้อง
ท่านจะตรวจสอบได้ และมีเจ้าหน้าที่จากกรม
แผนที่ที่ตามเสด็จฯ ด้วย ก็เรียกมาชี้ให้ดูว่า
ตรงนี้จะต้องแก้ไข แม้แต่ในการเสด็จพระราช
ด�าเนินนัน้ ถ้าไปทางรถธรรมดา ท่านจะมีแผนที่
ซึ่งท่านใช้อยู่ประจ�า เป็นแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐
แต่ในบางท้องที่ก็โปรดเกล้าฯ ให้ท�าเป็นแผนที่
๑ : ๒๕,๐๐๐ ซึ่งบางครั้งปรากฏว่า แผนที่
๑ : ๕๐,๐๐๐ กลับถูกต้องกว่า

การพิจารณาในการวางโครงการของท่าน
นั้นท่านจะพิจารณาเป็นกลุ่มๆ ไปไม่ปะปน
กัน เพราะบางครั้งชาวบ้านที่กราบบังคมทูลก็
กราบบังคมทูลไม่ถูกต้องก็มี ถูกต้องก็มี ก็ต้อง
ใช้ความรู้หลายๆ ด้าน เพื่อที่จะพิจารณาดูว่า
คนไหนให้ข้อมูลถูก คนไหนให้ข้อมูลผิด และ
สถานที่นั้นเป็นที่ไหน มีคนไหนกราบทูลว่า
อย่างไร ก็จะทรงจดลงในแผนที่นั้น และเวลา
เสด็จฯ ไปที่เดิมอีก ส่วนมากจะเป็นปต่อไป
ท่านก็ใช้แผนทีอ่ นั เดิมนัน้ ในการทีจ่ ะตรวจสอบ
ท�าให้ท่านหวงแผนที่ของท่านมาก อันเดิมนั้น
ต้องเก็บไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่ทางภาค
ใต้นั้นโดนฝนมาก เพราะเวลาเสด็จฯ ออกไป
ฝนมักจะตก ท�าให้แผนที่ค่อนข้างจะเปือยยุ่ย
ก็ต้องถือด้วยความระมัดระวัง เวลาท่านสอน
ท่านสอนแม้กระทัง่ การพับแผนที่ เพราะว่าเวลา
เรานั่งในรถ พื้นที่ก็แคบ กางแขนกางขาออก
ไปมากไม่ได้ เวลาเตรียมก่อนเดินทาง เราต้อง
พับแผนที่ให้ถูกทางว่าตอนแรกไปถึงไหน และ
พอไปถึงอีกที่นี่จะต้องคลี่ให้ได้ทันท่วงที ต้อง
คลี่หน้าไหนแล้วต่อไปถึงหน้าไหน
(คัดตัดตอนจาก พระด�ารัสของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได
พระราชทานสัมภาษณ์แกคณะอาจารย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตีพมิ พ์ในวิศวกรรมสาร
ประจ�าเดือน ธันวาคม ๒๕๒๗)
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เน้นประโยชน์ ไม่เน้นหรูหรา
นอกจากจะทรงรู ้ คุ ณ ค่ า และใช้ ส่ิ ง ของ
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดแล้ว อีกสิ่งหนึ่ง
ทีส่ งั เกตได้อย่างชัดเจนคือ พระองค์จะไม่โปรด
สวมเครื่ อ งประดั บ เช่ น แหวน สร้ อ ยคอ
รวมถึงสิ่งของมีค่าต่างๆ ยกเว้นนาฬกาเท่านั้น
ทีน่ บั ว่าเป็นเครือ่ งประดับเพียงอย่างเดียวทีอ่ ยู่
คู่ข้อพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ส�าคัญยังเป็น
เพียงนาฬกาธรรมดา ไม่ได้มีความหรูหราอะไร
อีกด้วย
ข้ อ มู ล ของนาฬ ก าประจ� า พระองค์ นั้ น
ถูกเปดเผยผ่านเฟซบุก “Withaya Heng”
ซึ่งได้มีการโพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช และนาฬกาข้อพระหัตถ์พร้อมข้อ
ความระบุว่า
“วันนี้ไดเขาไปดูคลังภาพในหลวงในงาน
พระราชพิ ธีฉลองสิริร าชสมบัติครบ ๖๐ ป
ตามที่มีการแชร์ลิงก์เว็บส�านักพระราชวังกัน
ในเฟซบุก สะดุดตากับภาพของพระองค์ทาน
ภาพหนึง่ ซึง่ สามารถเห็นนาฬกาบนขอพระหัตถ์
คอนขางชัดเจน ตามประสาคนรักนาฬกาก็ใคร
อยากจะรูวาในหลวงทรงนาฬกายี่หอใด จึง
ลองเซฟภาพมาขยายดู แลวก็ถึงกับอึ้ง เพราะ
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นาฬกาบนขอพระหัตถ์ของพระองค์ทานในวัน
นั้น คือ Seiko SKJ045P นาฬกาด�าน�้าระบบ
Kinetic ตัวเรือนเปน Titanium ซึ่งถือวาเปน
นาฬการะดับธรรมดามากๆ เรียกภาษาชาว
บาน คือ เปนนาฬกาใชงาน แสดงถึงความเรียบ
งายและสมถะของพระองค์ทาน และเปนแบบ
อยางแหงความพอเพียงอยางที่สุดจริงๆ ครับ”
หรื อ แม้ แ ต่ วั น ที่ พ ระองค์ เ สด็ จ สวรรคต
หลายคนคงได้เห็นรถตู้สีฟา-เทา อันเรียบง่าย
และไม่ มี ก ารติ ด ตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ต่ อ ย่ า งใด
ใช้ส�าหรับอัญเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิรริ าชมุง่ หน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
แล้วอาจเกิดค�าถามขึ้นในใจว่า เพราะเหตุใด
จึงเลือกใช้รถคันนี้ และท�าไมถึงไม่ใช้รถพระทีน่ งั่
ที่สมพระเกียรติของพระองค์
“เจมส์ บอนด์” คือชือ่ ของรถยนต์พระทีน่ งั่
คันนี้ ส่วนสาเหตุที่เลือกใช้ก็เพราะเป็นรถที่
พระองค์ทรงโปรด โดยภายในจะมีความเรียบง่าย
และแทบไม่มีอะไรเลย นอกจากวิทยุที่ติดมา
กับรถ และจะมีโตะเล็กๆ ไว้ทรงงานและจะมี
นายช่างประจ�าตัว คอยตรวจเช็คสภาพ และ
ซ่อมแซมอยู่เสมอ
ต่อจากนีไ้ ปต้องเป็นหน้าทีข่ องลูกๆ ของพ่อ
ทุกคน ที่ต้องน้อมน�าพระราชด�ารัสเรื่องความ
พอเพียงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจ�าวัน
ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีพระราชด�ารัสอย่างเดียว
เท่านั้น พระองค์เองยังทรงเป็นแบบอย่างให้
พสกนิกรชาวไทยให้ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง สมกับค�ากล่าวทีว่ า่ “พระมหากษัตริย์
ผูเ้ ป็นแบบอย่างการด�าเนินชีวติ แบบพอเพียง”
ที่แท้จริง
ขอบคุณเรือ่ งและภาพประกอบ : ส�านักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,
pantip.com และเฟซบุก “ตนแบบแหงชีวิต รองเทาของพอ”
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ส่ อ ง แ ส ง ธ ร ร
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” นับตั้งแต่พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกาศก้องออกไปในวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ สยาม
ประเทศแห่งนี้ก็ร่มเย็นไปด้วยพระบารมี จากกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินโดยยึดหลัก
“พระพุทธศาสนา” เป็นทีต่ งั้ ตลอดมา ด้วยพระราชศรัทธาในหลักธรรมขององค์พอ่ หลวง
ปวงชนชาวไทยจึงเดินตามรอยความดีทพี่ ระองค์หว่านเอาไว้ได้ มาตราบจนถึงทุกวันนี.้ ..
ทรงปฏิบัติธรรม ขณะมีพระราชกรณียกิจ
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่าง
สมบูรณ์มาตั้งแต่พระชนมพรรษายังน้อย ดัง
ที่ได้เคยทราบว่า ได้ทรงพอพระราชหฤทัย
ในการฟงเทศน์ที่มีอยู่เป็นประจ�า ในคราว

บ� า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายที่ พ ระบรมศพ
รัชกาลที่ ๘ แม้จะเป็นเทศน์กัณฑ์ยาว ก็ทรง
พอพระราชหฤทัยฟง ทรงเริ่มสนพระราช
หฤทัยในพระพุทธศาสนา
เมื่อได้ทรงพบปะกับพระมหาเถระผู้ใหญ่
ก็มีพระราชปุจฉาและทรงสดับข้อธรรมนั้นๆ
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ในหลวงกับหลวงปูโตะ อินทสุวัณโณ
อยู่เนืองๆ โดยเฉพาะได้มีโอกาสเฝา สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้
ทรงสดับฟังธรรมเป็นครั้งคราวตลอดมา ท�าให้
ทรงเข้าพระราชหฤทัยในธรรมและสนพระราช
หฤทัยในพุทธศาสนามากขึ้น”
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระ
สั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก (เจริ ญ
สุวัฑฒโน) เคยยืนยันเรื่องความสนพระราช
หฤทัยในพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เอาไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ถ้ อ ยค� า
ที่ พ สกนิ ก รเรี ย กแทนพระองค์ ว ่ า “ธรรม
ราชา” อันแปลว่าราชาผู้ทรงธรรม จึงไม่ใช่
เพียงค�าแทนพระองค์จากความคุน้ ชินเท่านัน้
แต่ยงั เป็นเครือ่ งหมายสะท้อนความจริงในสิง่
ที่พระองค์ทรงเป็นอีกด้วย

๔๑

“จะเห็นว่า ความสนพระราชหฤทัยใน
พระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมานานแล้ว และไม่เคยจางหายไปจาก
พระราชหฤทัยของพระองค์จวบจนถึงปัจจุบัน
พระราชศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา
นี้เองที่ท�าให้พระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปกราบนมัสการพระอาจารย์ต่างๆ แม้ท่าน
เหล่านั้นจะอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารก็ตาม
พระอริยสงฆ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปกราบนมัสการ
นัน้ มีหลายองค์ เช่น พระป่าวิปสั สนากรรมฐาน
สาย พระอาจารย์มนั่ ทีพ่ ระองค์ทรงนับถือเป็น
พระอาจารย์ นอกจากนี้ก็มี หลวงปู่โตะ อินทสุวัณโณ, พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี
ลิงด�า) เป็นต้น
ซึ่งในการเสด็จพระราชด�าเนินไปกราบ
นมัสการพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้น พระองค์
ทรงมี พ ระราชปฏิ สั น ถารสนทนาธรรมกั บ
พระอริยสงฆ์อยู่เสมอๆ เนื้อหาในการสนทนา
ธรรมระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กั บ พระอริ ย สงฆ์ ทั้ ง หลายนั้ น เป็ น ธรรมะที่
ลึกซึ้ง เพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะท�าให้เราได้
รู้ว่า ในหลวงของเรานั้นทรงเป็น ‘พระธรรม
ราชา’ อย่างแท้จริง” ถ้อยความจากหนังสือ
เรื่อง “มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระ
อรหันต์ตอบ” ช่วยยืนยันด้วยหลักฐานเอาไว้
อีกแรงหนึ่ง
แม้จะเป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่บทสนทนา
พระราชปุจฉาวิสชั นาธรรม ระหว่างพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระอริยสงฆ์หลาย
ต่อหลายครัง้ ไม่ได้ถกู บันทึกด้วยเสียงหรือภาพ
เคลื่อนไหวใดๆ เอาไว้มากนัก แต่เท่าที่พอจะ
ค้นคว้าหามาได้เพียงเสี้ยวหนึ่ง ก็ช่วยสะท้อน

๔๒

๑๘

ในหลวงกับพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤๅษีลิงด�า)
พระราชศรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์ได้เป็น
อย่างดีทีเดียว
เช่นเดียวกับหนึ่งในบทสนทนาทางธรรม
ของพระองค์ เมื่ อ ครั้ ง เสด็ จ กราบนมั ส การ
“หลวงพ่อเกษม เขมโก” ส�านักสุสานไตรลั ก ษณ์ (ป่ า ช้ า ศาลาด� า ) บ้ า นท่ า คร่ า วน้ อ ย
ต.สบตุย อ.เมือง จ.ล�าปาง ซึ่งตรัสถามถึง
“วิ ธี ป ฏิ บั ติ ธ รรม” เอาไว้ ขณะทรงเจริ ญ
พระชนมายุได้ ๕๐ พรรษา เพราะต้องการ
ค�าตอบที่แท้จริงว่า การปฏิบัติธรรมส�าหรับ
ผู้ไม่มีเวลามากนักอย่างพระองค์ จะกระท�าได้
อย่างไรบ้าง
“ในหลวง : การปฏิบัติอย่างพระมีเวลา
มากย่อมจะได้ผลเร็ว ส่วนผู้ที่มีเวลาน้อยมี
ภารกิจมาก จะปฏิบัติอย่างหลวงพ่อก็ไม่อาจ
ท�าได้ แล้วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เราจะหั่น
แยกช่วงเวลาช่วงเช้าให้สั้นเข้าจะได้ไหม คือ
ซอยเวลาออกจากหนึง่ ชัว่ โมงเป็นครึง่ ชัว่ โมง
จากครึง่ ชัว่ โมงเป็น ๑๐ นาที หรือ ๕ นาที แต่
ให้ได้ผล คือได้รับความสุขเท่ากัน
ยกตัวอย่างเช่น นั่งรถยนต์จากเชียงใหม่
มาล�าปางก็สามารถปฏิบัติได้ หรือระหว่าง

ที่มาอยู่ในพิธีนี้ มีช่วงที่ว่างอยู่ ก็ปฏิบัติเป็น
ระยะไป อย่างนี้จะถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อยากจะเรียนถาม
อุปมาเหมือนช่างทาสีผนังโบสถ์ เขาทา
ทางนี้ดีแล้วพัก ทาทางโน้นดีแล้วพัก ท�าอยู่
อย่างนี้ก็เสร็จได้ แต่ต้องใช้เวลาหน่อย จึง
อยากเรียนถามว่าปฏิบตั อิ ย่างนีจ้ ะมีผลส�าเร็จ
ไหม คือใช้สติอยูท่ กุ ขณะจิตทีเ่ กิดดับ ท�างาน
ด้วยความรอบคอบ ให้สติตั้งอยู่ตลอดเวลา
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร มหา
บพิตรทรงปฏิบัติอย่างนั้นถูกแล้ว การที่มหา
บพิ ต รเสด็ จ พระราชด� า เนิ น มาปฏิ บั ติ ง าน
อย่างนี้ ก็เรียกว่าได้ทรงเจริญเมตตาในพรหม
วิหารอยู่”
นมัสการเกจิอาจารย์เพื่อทรงเสวนาธรรม
“...เมื่อเสด็จฯ ไปทั้งในและนอกวัดใน
สมัยทรงพระผนวช ในหลวงไม่ทรงสวมฉลอง
พระบาท และทรงพระด�าเนินไปด้วยพระบาท
เปล่าทุกแห่ง ทรงปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ อย่าง
สมบูรณ์ และทรงรักษาเวลา
เมื่ อ ตี ร ะฆั ง ลงโบสถ์ ใ นวั น ปกติ ทุ ก เช้ า
เย็นก็จะทรงเสด็จพระราชด�าเนินลงโบสถ์
ทันที ท�าให้พระภิกษุสามเณรทั้งวัดพากัน
รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด…”
นี่คือค�าบอกเล่าที่ได้ฝากเอาไว้ เมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช
ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๔๙๙ โดยมีสมเด็จพระ
วชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ และ
ทรงด�ารงตนอยู่ในธรรมเป็นเวลา ๑๕ วัน ที่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งถือเป็นพระมหา
กษัตริย์พระองค์ที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรง
ขอลาพระผนวชในขณะครองสิริราชสมบัติอยู่
ด้วยพระนามทางธรรมว่า “ภูมิพโล”

๑๘

ด้ ว ยพระราชศรั ท ธาที่ มี ต ่ อ พระพุ ท ธ
ศาสนาอั น แรงกล้ า เป็ น แรงผลั ก ครั้ ง ใหญ่
เป็นเหตุให้ต้องทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเป็นผู้ส�าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงอยู่ใน
ร่มกาสาวพัสตร์ ซึง่ ถือเป็นภาพประวัตศิ าสตร์
ครั้งส�าคัญส�าหรับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะ
วินาทีที่พระองค์ทรงพระด�าเนินออกทรงรับ
บิณฑบาตจากพสกนิกร บริเวณหน้าวัดบวร
นิเวศวิหารโดยไม่ได้มีการแจ้งจากส�านักราชวัง
มาก่อนแต่ประการใด
ครั้นลาพระผนวชแล้ว ทรงกลับมาเป็น
มิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยในฐานะพระมหา
กษัตริย์ พระองค์ก็มิได้เอาใจออกห่างจาก
หลักธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนาแม้แต่
น้อย ยังคงเสด็จฯ เข้ากราบนมัสการพระวัด
ป่าตามจังหวัดต่างๆ อยู่มิได้ขาดสาย เช่นเดียว
กับข้อความบางช่วงบางตอน ที่ได้ตีพิมพ์เอาไว้

๔๓

ใน หนังสือ “ชีวประวัติหลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต
วัดป่าอรัญญวิเวก (ป่าลั่น) ต.ปงน้อยกิ่ง อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย” ความว่า
“อันนี้คือด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมที่เป็นพระมหากษัตริย์ไทยของเรา ได้
เข้าไปถึงประชาชนทุกที่ทุกแห่งหนต�าบลใด
ก็ตาม มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านได้ประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาที่ไหนๆ ก็ตาม ท่านก็
ย่อมเข้าถึงที่ทุกๆ แห่ง
เมื่ อ ครั้ ง หลวงปู ่ แ หวนอาพาธหนั ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อาราธนาให้
หลวงปู่ ไปรักษาตัวที่ ตึกสุจิณฺโณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ในหลวงทรงรับหลวง
ปู่ไว้เป็นคนไข้ของพระองค์เอง ที่สุดเมื่อวัน
อังคารที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
หลวงปู่แหวนก็ได้ละสังขารอย่างสงบ ในเวลา
๒๑.๕๓ น.
ข่ า วการมรณภาพของหลวงปู ่ แ หวน
สุจิณฺโณ ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ
ในหลวงของเราและสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เหมือนกับว่าดินฟาถล่ม
ไปทั่วเมืองไทย
ในหลวงก็ ไ ด้ พ ระราชทานโกศหลวง
และน�้าหลวงอาบศพ ที่สถานพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่นนั้ ก็ได้มบี คุ คลทัว่ ทิศานุทศิ ไปเคารพ
สรีระหลวงปูแ่ หวนเป็นครัง้ สุดท้าย แล้วก็ได้นา�
สรีระของหลวงปู่มาตั้งบ�าเพ็ญกุศล ที่วัดดอย
แม่ปั๋งตามเดิม”
จากอดี ต ถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น อาจกล่ า วได้ ว ่ า
ยังไม่มีพระคณาจารย์รูปใด ที่ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณเท่า “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”
ศิษย์เอกหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดดอยแม่ปั๋ง

ภาพประวัติศาสตร์ ทรงพระด�ำเนินออก
ทรงรับบิณฑบาตจากพสกนิกร
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในระหว่างที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่
นอกเหนือจากการเสด็จพระราชด�ำเนินถึง
วัดดอยแม่ปง๋ั เพือ่ นมัสการและสนทนาธรรมกับ
หลวงปู่หลายครั้งหลายครา แล้วยังได้รับพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ จัดสร้างสิง่ มงคล โดยใช้รปู ของ
หลวงปู่ น�ำมาแจกในพระราชพิธีส�ำคัญอีกด้วย
ถ้อยความในหนังสือ “ตามรอยพระอริยเจ้า
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พระอริยสงฆ์แห่งวัด
ดอยแม่ปั๋ง” ระบุเอาไว้เช่นนั้น
เช่นเดียวกับ “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
วัดถ�้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบั ว ล� ำ ภู ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะเสด็จเข้ากราบนมัสการเป็นการส่วนพระองค์
อยู ่ บ ่ อ ยๆ ทั้ ง ยั ง ทรงพระกรุ ณ าเสด็ จ ฯ ไป
ทรงเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่หลายต่อ
หลายครั้ง

ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระอุตสาหะประกอบพิธี “ยืดอายุ”
ของหลวงปู่ โดยทรงถือขัน (อย่างขันน�ำ้ ) บรรจุ
ดอกไม้ห้าสี เข้าไปประเคน พอหลวงปู่รับแล้ว
ก็ทรงไม่ให้หลวงปู่ “ทิง้ ขันธ์” (เล่นค�ำ ขัน กับ
ขันธ์) อารธนาขอให้หลวงปู่อยู่ไปอีกนานๆ
อีกหนึง่ เรือ่ งเล่าจากผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์การ
เสด็จฯ ไปนมัสการหลวงปู่ขาว เมื่อครั้งอยู่ร่วม
กับ “หลวงปู ่ ช อบ ฐานสโม” วัดป่าสัมมา
นุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งทั้งสอง
รูปเป็นพระวัดป่า จึงไม่เคยติดตามข่าวสาร และ
ไม่ทราบว่าพระมหากษัตริยห์ น้าตาเช่นไร ทราบ
เพียงว่าพระองค์จะเสด็จฯ มานมัสการ แต่รอ
อยู่นานสองนานยังไม่มีขบวนเสด็จใดๆ ให้เห็น
จึงอดบ่นไม่ได้ว่า “ไม่เห็นมา มีแต่ทหารสอง
พ่อลูก มาคุยอยู่เป็นนานสองนาน”
มารู้ภายหลังว่า “ทหารสองพ่อลูก” ที่
กล่าวถึงคือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”
และ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” พระครู
ทั้งสองท่านกล่าวแก้เขินว่า “ไม่เห็นมีขบวน
แห่” และ “นึกว่าจะใส่ชฎา”
จึงกลายเป็นเรื่องขบขันที่เล่าต่อกันมา
ผ่านงานเขียนของ “คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต”
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การเสด็จนมัสการของ
พระองค์ ใ นทุ ก ครั้ ง เกิ ด ขึ้ น เพราะพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทรงย�่ำ
ไปถึงถิน่ ไกลปืนเทีย่ ง ไปถึงพระวัดป่าจริงๆ เพือ่
เสด็จฯ ไปสนทนาธรรม โดยไม่มีพิธีรีตอง หรือ
ถือตัวว่าเป็นพระมหากษัตริย์แม้แต่นิดเดียว
ที่มา : ข่าวโดย ผู้จัดการ Live
ขอบคุณภาพและข้อมูล: www.dhammajak.net, www.
photoontour.com และ thaprajan.blogspot.com
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ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พุทธศักราช ๒๕๓๐ ขนาดสูงเฉพาะองค์พระ ๒๖.๓๐ เซนติเมตร
สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๓๑.๙๕ เซนติเมตร วัสดุเงินกะไหล่ทอง
ประดิษฐานภายในหอสุลาลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร
พุทธลักษณะ
พระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เป็น
พระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปาง
ห้ามญาติหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวาเพียง
เดียว ส่วนพระหัตถ์ซา้ ยทอดลงข้างพระวรกาย
พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูป

แบบสุโขทัย โดยมีพระพักตร์เป็นวงรี พระนลาฏ
ค่อนข้างแคบ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง
พระโอษฐ์อมยิม้ และมีพระกรรณยาว พระเศียร
ประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็นก้นหอย มีเกตุ
มาลาและรัศมีรูปเปลวไฟอยู่เบื้องบน องค์
พระพุทธรูปมีพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็ก
โดยครองอุ ต ราสงค์ เรี ย บห่ ม คลุ ม พระอั ง สา
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ปล่ อ ยชายอุ ต ราสงค์ ใ ห้ ห ้ อ ย
ตกลงมาเป็นเส้นอ่อนโค้งด้าน
ข้างพระวรกายทัง้ สองข้าง อันตรวาสกที่ ท รงเรี ย บเช่ น เดี ย วกั บ
อุตราสงค์คงปรากฏขอบสองชั้น
ที่บั้นพระองค์และจีบทบห้อยลง
มาเบื้องหน้ายาวเกือบจรดข้อ
พระบาท พระพุทธรูปประทับ
ยื น บนปั ท มาสน์ ป ระกอบด้ ว ย
กลีบบัวหงายและกลีบบัวคว�่า มี
เกสรบัวประดับ ปัทมาสน์นี้วาง
ซ้อนอยู่เหนือฐานเขียงรูปแปด
เหลี่ยมเบื้องล่าง
ประวัติ
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๔๘๙ เป็นต้นมานั้น ยังมิได้
มีการสร้างพระพุทธรูปประจ�า
พระชนมวารขึ้ น ครั้ น ถึ ง โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในพุทธศักราช
๒๕๓๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
สร้างพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร ปางห้าม
ญาติ อันเป็นพระพุทธรูปประจ�าวันจันทร์ อัน
เป็นวันพระบรมราชสมภพ พระพุทธรูปประจ�า
พระชนมวารนี้ นายแก้ว หนองบัว เป็นผู้ปัน
หล่อ และเมือ่ ได้ทอดพระเนตรหุน่ ปัน และโปรด
ให้แก้ไขตามพระราชประสงค์แล้ว ได้เสด็จฯ
ไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจ�าพระชนม
วาร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ และทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการฉลองสมโภช
พระพุ ท ธรู ป ประจ� า พระชนมวาร เมื่ อ วั น ที่
๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อเสร็จการฉลอง
สมโภชแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธ
รูปประจ�าพระชนมวารไปประดิษฐานไว้กบั พระ
ชัยวัฒน์ประจ�ารัชกาล ณ หอพระสุลาลัยพิมาน
ในหมู่พระมหามณเฑียร
ข้อมูลจากหนังสือพระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง
ส�านักราชเลขาธิการ จัดพิมพ์
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เรื่อง : มโนรถปูรณี ภาพ : น้องขวัญ

àËÁ×Í¹áÁ§ÁØÁµ¡ä»ã¹ãÂ¢Í§µÑÇ
เรื�องของพระนางเขมา

น้องขวัญนอนดูทีวีเสียงเพลงมิวสิควีดิโอ
ธรรมะของนักร้องสาวเสียงใส สาวน้อยจ้อง
จอทีวตี าไม่กระพริบ เมือ่ ถึงบางตอน เกิดสงสัย
จึงสะกิดถามคุณแม่ ที่นั่งเย็บซ่อมกระดุมเสื้อ
อยู่ข้างๆ
น้องขวัญ : คุณแม่ขา ท�าไมถึงเปรียบเทียบว่า
เหมือนแมงมุมที่พ่นใยแล้วติดใยของตัวเองคะ
คุณแม่ : ท่านเปรียบเทียบคนทีห่ ลงตัวเอง
แล้วติดกับดักความหลงที่สร้างขึ้นมา ในที่นี้
หมายถึง คนที่หลงรูปสวยของตัวเอง เรื่องนี้มี
ที่มาค่ะ น้องขวัญอยากฟังไหมล่ะ
น้องขวัญ : อยากฟังมากเลยค่ะ ต้องสนุก
อีกแน่เลยนิทานของคุณแม่น่ะค่ะ

คุณแม่ : เพลงนี้เขาเอาเค้าเรื่องธรรมะมา
จากเรื่องของพระนางเขมาซึ่งเป็นสตรีที่มีรูป
งามเลิศผู้หนึ่ง พระนางทรงทราบว่าพระพุทธ
องค์ทรงติโทษของรูปสวย พระนางจึงไม่คิดจะ
เสด็จไปเฝาพระพุทธองค์ เกรงพระพุทธองค์จะ
ติโทษแห่งรูปงามของพระนางด้วย
น้องขวัญ : แหม สวยแล้วยังกลัวถูกติว่า
สวยได้ด้วยหรือนี่ ตลกดีจัง
คุณแม่ : เพราะพระนางทราบดีวา่ พระพุทธเจ้า
มองอะไรไม่เหมือนคนธรรมดามองน่ะสิลูก
พระราชาพิมพิสารทรงทราบว่าพระนางไม่
อยากไปวัดเช่นนัน้ จึงหาอุบายโดยรับสัง่ ให้พวก
กวีแต่งเพลงชมความงามของวัดเวฬุวัน แล้ว
ให้พระราชทานแก่พวกนางร�า พระนางทรง
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ฟังเพลงนั้น แล้วมโนภาพตามไป ก็เกิดอยาก
จะเสด็จไปยังวัดเวฬุวันจนได้
พระนางหลงกลอุบายง่ายจังนะคะ
คงเป็นด้วยบุญของพระนางล่ะ พอพระพุทธองค์ทรงทราบว่า พระนางเขมาเสด็จมา
เมื่อประทับแสดงธรรม จึงทรงเนรมิตนางฟา
สาวสวยคนหนึ่ง ให้ยืนถวายงานพัดอยู่
โอ้โฮ้ ทรงเนรมิตนางฟาขึ้นมาได้เลยหรือ
คะคุณแม่ (น้องขวัญถาม เสียงตื่นเต้น)
ทรงท�าได้สบายมากเลยลูก พอพระนาง
เขมา เข้าไปเห็นผู้หญิงนั้นรูปงามเหลือเกิน
ทรงด� า ริ ว ่ า “คนเขาพู ด กั น ว่ า ‘พระสั ม มา
สัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่งรูปสวย’ เห็นจะใส่
ความพระองค์เสียล่ะกระมัง เพราะหญิงที่ยืน
ถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกิน เรา
สวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้ สวยขนาด
นี้เราไม่เคยเห็นเลย” คิดดังนั้น พระนางมิได้
สนพระทัยในพระราชด�ารัสพระพุทธองค์เลย
เอาแต่จ้องมองดูหญิงนั้นอยู่
พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนาง
แล้ว จึงทรงเนรมิตนางฟานั้นให้แปรเปลี่ยน
ไปในวัยต่างๆ คือสาวรุ่น สาวใหญ่ กลางคน
ชรา เจ็บ ตาย มีน�้าเลือดน�้าหนองไหลออก มี
แร้งกาลงมาจิกกิน ในที่สุดเหลือแต่กระดูก
เมื่อกี้หนูดูในวีดีโอแล้ว น่าเกลียด น่ากลัว
ที่สุดเลยค่ะ มีหนอนเต็มหน้าเลย แหวะ....
นั่นล่ะ วีดีโอเขาท�าดีมากเลยนะลูก พอ
พระนางเขมาทอดพระเนตรแล้ว ทรงด�าริว่า
“รูปอันงามถึงปานนี้ ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียง
ครู่เดียวเท่านั้น สาระในรูปนี้ไม่มีเลย”
พระนางได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ก็ทรงพิจารณาคิดถึงความจริงได้เลยนะคะ
จ้ะลูก ก็เพราะพระนางมีปัญญาเป็นเลิศ

พระพุทธองค์ทรงทราบว่า ใจของพระนางอ่อน
ลง มีความสังเวชสลดใจเช่นนัน้ จึงตรัสว่า “เขมา
เธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูร ไม่สะอาด เน่า มี
สิ่งสกปรกไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอ เป็นที่
ปรารถนายิง่ นักของคนโง่เขลา” เมือ่ เทศน์จบ
พระนางเขมาก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล
สาธุ ได้เป็นพระโสดาบันอีกท่านแล้ว ดีใจจัง
ยั ง ไม่ จ บนะลู ก พระพุ ท ธองค์ ต รั ส ต่ อ
ไปว่า “เขมา สัตว์ทั้งหลายเยิ้มอยู่ด้วยราคะ
ร้อนอยู่ด้วยโทสะ งมอยู่ด้วยโมหะ จึงไม่
อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ ต้องข้องอยู่ใน
กระแสตัณหานั้น” เมื่อจบเทศนาครั้งที่ ๒ นี้
พระนางเขมาก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเลย
สาธุ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ สวยและฉลาด
มากๆ คุ ณ แม่ ค ะ แล้ ว พระนางเป็ น พระ
อรหันต์แล้วก็ต้องบวชใช่ไหมคะคุณแม่
ใช่จ้ะลูก ธรรมดาผู้บรรลุพระอรหัตตผล
แล้ ว ต้ อ งบวชภายในวั น นั้ น หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็
นิพพาน พระราชาพิมพิสารจึงทรงอนุญาตให้
พระนางบวช ต่อมาพระนางก็ได้รับยกย่องว่า
เป็นผู้เลิศทางปญญา ตามที่ลูกชมท่านน่ะถูก
ต้องเลยจ้ะ
คุณแม่ขา ซื้อแผ่นซีดีนี้มาดูอีกได้ไหมคะ
หนูอยากฟังซ�้าบ่อยๆ ชื่อเพลงตราบลมหายใจ
สุดท้าย เพลงเพราะมาก ภาพก็สวย แล้วสอน
ใจเราดีมากเลยนะคะ ไม่ให้หลงตัวเองว่าสวย
ดีจะ้ พรุง่ นีเ้ ราแวะไปหาซือ้ ทีร่ า้ นกันนะลูก
ศิลปนที่ถ่ายทอดธรรมะดีๆ อย่างนี้หายาก
เราต้องสนับสนุนกันหน่อยค่ะ
ที่มา : ธรรมบท ทางแหงความดี เลม ๔
วาดวยตัณหา เรื่องที่ ๕ ของ วศิน อินทสระ
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รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา ชาววัดจากแดง

 »Ø¨©Ò - ÇÔÊÑª¹Ò¸ÃÃÁ : àÃ×่Í§·Ò¹ µÍ¹¨º
 ÁÍ§à·È - ÁÍ§ä·Â : ÃÙŒ¨Ñ¡ÃÑ°©Ò¹ ¼‹Ò¹§Ò¹¡°Ô¹
 ¸ÃÃÁ»ÃÔ·ÑÈ¹ :
ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ ñð »ÃÐ¡ÒÃ µÒÁÃÍÂ¾ÃÐÂØ¤ÅºÒ·
 ¡ÇÕ¹Ô¾¹¸ : àÃ×่Í§¹Õ้ÁÕª×่ÍÇ‹Ò “ÊÑ้¹"
 ã¹¡ÃÐáÊ¢‹ÒÇ :
¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ¾ÃÐÃÒª·Ò¹·Ø¹ÊํÒËÃÑº¾ÃÐÊ§¦ä·Â
 ¸ÃÃÁÀÒ¾ : àÇÂÂÒÇÑ¨¨ÁÑÂºØÞ
 ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ÊํÒ¤ÑÞ : ¾ÃÐ¾Ø·¸¹ÇÃÒªº¾ÔµÃ

 ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ : ¹ÒÂÍÔ¹·Ã ¼ÙŒ»´·Í§ËÅÑ§¾ÃÐ
 ÊÒÃÐ¸ÃÃÁ : º·Ê¹·¹Ò¸ÃÃÁã¹ËÅÇ§¡ÑºËÅÇ§»Ù†´ÙÅÂ
 ºÑ¹´ÒÅã¨ : “¾‹Í” ¼ÙŒ¾Íà¾ÕÂ§
¾ÃÐÃÒª¨ÃÔÂÒÇÑµÃ·Õ่ªÒÇä·Â¤ÇÃÃÙŒ
 Ê‹Í§áÊ§¸ÃÃÁ : "¸ÃÃÁÃÒªÒ”
¡ÉÑµÃÔÂ¼ÙŒÈÃÑ·¸Ò¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¨Ò¡ËÑÇã¨
 ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ÊํÒ¤ÑÞ : ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»»ÃÐ¨ํÒ¾ÃÐª¹ÁÇÒÃ
 ¸ÃÃÁÊํÒËÃÑºàÂÒÇª¹ :
àËÁ×Í¹áÁ§ÁØÁµ¡ä»ã¹ãÂ¢Í§µÑÇ

