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วารสารโพธิ ย าลั ย ฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ที่ เราจั ด ท� ำ เป็ น
พิ เ ศษอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในวาระพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพ “พ่อหลวง” ของเรา เป็นฉบับสุดท้ายทีจ่ ดั ท�ำถวาย
เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ท่าน หลังจากที่ได้จัดท�ำมาแล้ว ๓
ฉบับ คือ แผ่นดินร�่ำไห้ อาลัยพ่อหลวง (ตุลาคม ปี ๕๙) ฉบับ
จักสืบสานพระราชปณิธาน (พฤศจิกายน ปี ๕๙) ฉบับ สายธาร
พระกรุณา (ธันวาคม ปี ๕๙) และฉบับนี้ พระราชาในดวงใจ
ฉบับสุดท้ายของหนังสือชุดนี้
เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเป็นเดือนส�ำคัญ
ที่มีเหตุการณ์ที่โลกจะต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ว่างาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นงานที่
ส�ำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมา พสกนิกรไทย
ทัง้ ประเทศร่วมใจกันแต่งชุดด�ำ และมุง่ หน้ามาทีท่ อ้ งสนามหลวง
เพื่อเข้าร่วมงาน มาก่อนล่วงหน้าเป็นวัน มานอนกลางดินกิน
กลางทราย เพือ่ รอให้ได้ควิ เข้าไปในบริเวณงาน เพือ่ เป็นประจักษ์
พยานในการส่งเสด็จพระราชาผู้เป็นดวงใจ แม้ฝนจะตกแดด
จะออก ลมจะพัด ร้อนหนาวอย่างไรไม่สนใจ ขอให้ได้อยู่
ณ ที่นั้น ด้วยความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ใดมาไม่ได้
ก็ไปวางดอกไม้จันทน์ เข้าคิวยาวเป็นกิโลก็ไม่นึกหวั่นไหว
หรือท้อถอย ดังมีภาพประทับใจปรากฏขึ้นในสื่อโซเชียลว่า
แม้แต่หญิงสาวท้องแก่คนหนึ่ง ก็ไปยืนเข้าคิวรอถวายดอกไม้
จั น ทน์ ใ นจั ง หวั ด หนึ่ ง ทางภาคใต้ ฝนตกลงมาจนเธอและ
ลูกน้อยเปียกปอน แต่เธอก็ไม่คิดจะกลับ เธอลูบท้องคล้าย
กับบอกลูกน้อยว่าให้ทนอีกนิด ไหนๆ มาแล้ว ขอให้ท�ำให้
ส�ำเร็จ ขอให้ได้วางดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง และก็เป็น
เช่นนั้นจริง ภายหลังสื่อได้ตามหาเธอผู้นั้นจนพบตัว ว่าเธอ
อายุ ๓๑ ปี ยืนยันว่าเป็นภาพของตน พร้อมลูกคนแรกของ
เธอ และเธอพูดอย่างนั้นกับลูกน้อยจริงๆ ว่า ขอให้อดทน
อีกนิด เราต้องท�ำให้ส�ำเร็จ ปรากฏว่าเธอใช้เวลารอครึ่งชั่วโมง
จึงได้วางดอกไม้จันทน์
หญิงสาวอีกนางหนึง่ เป็นจิตอาสาช่วยงานอยูท่ พี่ ระราชวัง
ดุสิตทั้งวัน พอใกล้เวลาถวายพระเพลิงจริง เธอสู้ทนเดินมาจาก
พระราชวังดุสิต มายังท้องสนามหลวง ด้วยความประสงค์จะไป
ส่งเสด็จ เธอกะเวลาและเดินมาเรื่อยๆ ที่น่าประทับใจมากคือ
เธอไม่ได้มีขาที่แข็งแรงเหมือนคนอื่น ขาเธอบกพร่องข้างหนึ่ง
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน และยังมีผลท�ำให้

ฉบับที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เธอปวดขาข้ า งนั้ น อยู ่ เ สมอ แต่ ค วามต้ อ งการไปส่ ง เสด็ จ
ท�ำให้เธอไม่ย่อท้อ ในที่สุดเธอก็เดินไปถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์
และไม่สามารถไปต่อได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ท่ีจะเข้าไปได้
อีกแล้ว เธอยืนมองควันไฟที่พวยพุ่งจากพระเมรุมาศ ในใจ
ก็ อ ธิ ษ ฐานกราบขอส่ ง เสด็ จ พ่ อ หลวงด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี
อย่างที่สุด
พระจริยวัตรของพ่อหลวง ท�ำให้คนจ�ำนวนมากเชื่อว่า
พระองค์คือพระโพธิสัตว์ที่เสด็จจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์
มาบ�ำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ในกาลข้างหน้า ค�ำพูดนี้ไม่ได้
เกินเลยแต่อย่างใด หากพิจารณาดูด้วยเหตุผลก็จะเห็นว่า
เป็นเช่นนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย ใครเลยจะให้คนอื่นได้มาก
เท่านี้ ราวกับว่าทุกความคิดค�ำนึงของพระองค์มีแต่คิดที่จะให้
ให้พสกนิกรของพระองค์มีความร่มเย็นผาสุก ทุกวันที่ผ่านไป
คือโครงการต่างๆ ที่รังสรรค์มาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
พสกนิกร ความรักความเมตตาที่ทรงให้ มีมากมายจนไม่อาจ
บรรยายได้หมด ไม่แต่เฉพาะพสกนิกรที่เป็นคน แม้แต่สัตว์
ต่างๆ ภายในพระราชอาณาจักร ก็ทรงใส่ใจแผ่กว้างไปอย่าง
ไม่สิ้นสุด
มีรายการทีวีรายการหนึ่งไปสัมภาษณ์สัตวแพทย์ท่าน
หนึ่ง เขาเล่าว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงรักคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง
มาก และอยากให้คุณทองแดง ซึ่งมีบุญได้เป็นสุนัขทรงเลี้ยง
มี โ อกาสช่ ว ยเพื่ อ นบ้ า ง ทรงพระราชนิ พ นธ์ ห นั ง สื อ เรื่ อ ง
คุณทองแดง และท�ำเสื้อมีหน้าคุณทองแดงเป็นลายประดับ
เล็กๆ ที่มุมอกด้านซ้าย ปรากฏว่าขายดิบขายดี ทรงน�ำเงินที่ได้
จากการนี้บริจาคให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�ำไปสร้าง
สระว่ายน�้ำสุวรรณชาด เพื่อรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อสะโพก
เสื่อม เดินไม่ได้ ได้มีโอกาสออกก�ำลังกาย รักษาโรค และ
ทรงบริจาคเครื่องมือแพทย์ส�ำหรับการรักษาสุนัขป่วยอีกหลาย
รายการ ติดป้ายไว้ว่า “พระราชทาน” เจ้าของสุนัขบางรายมา
ใช้บริการ ถึงกับยกมือไหว้เครื่องนั้น รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตา
ที่กว้างไกลไปถึงสรรพสัตว์
ด้วยเหตุนี้ โพธิยาลัยฉบับนี้ จึงได้คัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทา่ น ทีถ่ า่ ยร่วมกับสัตว์เลีย้ งในพระองค์
มาตีพิมพ์ไว้เป็นอนุสรณ์ถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จริงๆ
เมื่องานถวายพระเพลิงสิ้นสุดไปแล้ว เราไม่แน่ใจว่า จะมี
โอกาสถวายความจงรั ก ภั ก ดี และความระลึ ก ถึ ง พระองค์
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ท่านได้อย่างนี้อีก เราจึงจัดท�ำวารสาร
ประธานที่ปรึกษา
ฉบับนี้ให้เป็นฉบับพิเศษอีกครั้ง โดย พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
เพิ่ ม หน้ า เพิ่ ม เนื้ อ หาจาก ๔๘ หน้ า
เป็น ๖๘ หน้า ประกอบด้วยบทความ บรรณาธิการอํานวยการ
ที่ คั ด สรรมาเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ การนี้ โ ดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
เฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านวารสารของเรา
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ
ได้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงพระ- panitaang@gmail.com
ราชาผู้เป็นดวงใจของเราทุกคน เก็บไว้
รองบรรณาธิการ
ยืนนานให้ลูกหลานต่อไป
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com
เรือ่ งเด่นของฉบับนีค้ อื บทสัมภาษณ์
ประสานงาน
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  
พระครูประคุณสรกิจ
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง บรรณาธิการ
(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
อ�ำนวยการวารสารโพธิยาลัย เรือ่ ง “ตาม pk.krun21@gmail.com
รอยศาสตร์พระราชา”  มมุ มองนีม้ คี วาม
กองบรรณาธิการ
พิเศษที่แตกต่าง เพราะแทรกแง่คิดใน
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ทางธรรมะอยูม่ ากมาย  ให้ความประทับ สำ�นักงาน : วัดจากแดง
ใจในความรักทีม่ ตี อ่ พ่อหลวงเพิม่ ทวีไม่มี ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ที่สิ้นสุด
สุดท้ายนี้ วารสารโพธิยาลัย ใน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
ฐานะสื่อเล็กๆ ในทางธรรมะ หวังเป็น โทรศั
พท์. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
อย่ า งยิ่ ง ว่ า ด้ ว ยความดี ง ามดั ง เช่ น พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ธันวาคม ๒๕๖๐
พระโพธิ สั ต ว์ ทั้ ง หลายของพ่ อ หลวง
จำ�นวน ๑๓,๐๐๐ เล่ม
จะคงอยู ่ ใ นความทรงจ� ำ ของพวกเรา
ปก
พระราชาในดวงใจ
เป็นแบบอย่าง ที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรม
ภาพปก
มาโดยตลอด เป็นทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึก ให้เราเจริญ
ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท หากเรา
เครดิตภาพ
ท�ำได้เช่นนั้นกันทุกคน หากพระองค์ เขมา เขมะ,
Pimukt nakab,
ทรงหยั่งทราบด้วยญาณวิถีใด คงจักพอ ทพ.แสงชัย โสภณสกุลสุข
พระราชหฤทัยอย่างที่สุด เพราะหาก และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
ลูกๆ ของพ่อเป็นคนดี เป็นที่หวังได้ว่า จากทาง Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม
ประเทศชาติจะด�ำรงคงอยูต่ อ่ ไปอีกนาน
สหมิตรกรุ๊ปทีม
แสนนาน โดยมี พ ลั ง แห่ ง แผ่ น ดิ น คื อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อุปถัมภอุปกรณคอมพิวเตอร
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เป็ น แรง โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์
บันดาลใจไปชั่วกัลปาวสาน
‘สุวิมล’
คณะผู้จัดท�ำ
จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙
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หากท่ า นผู ้ อ ่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะติ ด ต่ อ
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย หรือต้องการ
แสดงความเห็น ติชม หรือค�ำแนะน�ำใดๆ กรุณา
ติ ด ต่ อ ได้ ที่ อี เ มลล์ pk.krun21@gmail.com
(พระครู ป ระคุ ณ สรกิ จ หรื อ พระมหาการุ ณ ย์
กุสลนนฺโท)

วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา โดยเลือกใช้กระดาษถนอม
สายตาเพือ่ รักษาสุขภาพของผูอ้ า่ นเปีย่ มด้วยคุณค่า
ทางปัญญาที่คัดสรรเพื่อแจกเป็นธรรมทานและ
บริ จ าคไปตามห้ อ งสมุ ด หากท่ า นอ่ า นจบแล้ ว
ต้องการแบ่งปันธรรมทาน โปรดส่งต่อให้ท่านอื่น
ที่เห็นคุณค่า หรือมอบให้ สถาบัน ห้องสมุด วัด
หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญากว้างขวางต่อไป
ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com,
Line Official id : @kanlayanatam และ
Facebook Page : Kanlayanatam
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
  ๑. ชมรมกัลยาณธรรม
  ๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
  ๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
  ๔. คุณพ่อวัชระ - คุณแม่ทองสุข โลทารักษ์พงศ์
๕. คุณณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ และครอบครัว

๒๙
วิสัชนาธรรม
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พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ตามรอย

ศาสตร์ พ ระราชา

วารสารโพธิยาลัยฉบับเดือนตุลาคม ฉบับ
สุดท้ายในชุดพิเศษทีต่ งั้ ใจจัดท�ำถวายพ่อหลวง
รัชกาลที่ ๙  ชื่อฉบับ “พระราชาในดวงใจ”
กองบรรณาธิการจึงไม่พลาดโอกาสที่จะน้อม
ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาของพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ซึ่ง
บรรณาธิการอ�ำนวยการวารสารโพธิยาลัย ท่าน
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รอง

เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ถึง
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้อย่าง
เห็นภาพในมุมมองทีล่ กึ ซึง้ ทัง้ มิตทิ างเทคโนโลยี
และทางธรรม ตอกย�ำ้ ความจงรักภักดีทมี่ เี ปีย่ ม
ล้นในทุกดวงใจของปวงพสกนิกรชาวไทย
ปุจฉา : ในฐานะพระสงฆ์นักเผยแผ่ที่เข้มแข็ง
มานาน และพระอาจารย์กเ็ ป็นหนึง่ ชีวติ ภายใต้
ร่มพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่ ๙  หากย้อน
ระลึกไปตั้งแต่จ�ำความได้จนถึงวันที่พระองค์
เสด็จสวรรคตแล้ว พระอาจารย์มคี วามประทับ
ใจ และความทรงจ�ำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่
๙ อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
วิสัชนา : เรื่องความประทับใจก็มีหลายเรื่อง
คงเล่าให้ฟังได้ไม่หมด แต่หากพูดถึงในเขต
สมุทรปราการนี้ ก็เช่นเรื่องการสร้างสะพาน
ภูมิพล เรื่องคลองลัดโพธิ์ เรื่องพื้นที่สีเขียวคุ้ง
บางกะเจ้า ที่ทรงนั่งเฮลิคอปเตอร์บินผ่าน ได้
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ทอดพระเนตรเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียว
หากรักษาไว้ได้ จะเป็นปอดของกรุงเทพฯได้ดี
พระองค์จึงทรงให้เจ้าหน้าที่มาดูและช่วยซื้อที่
เวนคืนที่ดินเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ ที่ประทับ
ใจมากคือเรือ่ งของต้นไม้ ตัง้ แต่ตน้ ไม้ทเี่ ล็กทีส่ ดุ
เช่นหญ้าแฝกจนถึงต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด พระองค์
ก็ให้ท�ำโครงการวิจัยเพื่อดูแลรักษาพันธุ์ไม้ทุก
ชนิด ให้ยังมีขยายแพร่พันธุ์อยู่ในประเทศไทย
ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่อง
ต้นไม้อยู่หลายที่ เช่น วนโรปสูตร พระสูตรที่
พระองค์ตรัสเกีย่ วกับเรือ่ งการปลูกต้นไม้ เทวดา
มาทูลถามพระพุทธองค์ว่า พวกข้าพระองค์
ขี้เกียจท�ำบุญแต่อยากได้ผลบุญทุกวัน ได้ผล
บุญยาวนาน ควรท�ำบุญอะไรดี พระองค์ก็ตรัส
วนโรปสูตร
อาตมาก็เริ่มปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
จนถึงปัจจุบนั นี้ เป็นงานทีท่ ำ� อยูป่ ระจ�ำ และยัง
มีงานเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะที่
เป็นปัญหามานาน ทีว่ ดั นีพ้ อน�ำ้ ขึน้ ก็พดั ขยะมา
พอน�้ำลงก็เหลือขยะไว้ อาตมาหาทางบริหาร
จัดการขยะหลายปี ดูข้อมูลจากพระไตรปิฎก
ด้วย ก็ท�ำมาเรื่อยๆ แล้วยังได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตร ทัง้ ทีเ่ กษตรบางเขนและเกษตร
ก�ำแพงแสน ตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นโครงการ
หลวง ภายหลังจึงได้ทราบว่าเป็นโครงการที่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงคิดค้นไว้นานแล้ว*
อาตมาอยากท�ำวัดจากแดงให้เป็นตัวอย่าง
ตามที่พระองค์ได้ทรงด�ำริคิดค้นไว้ เครื่องไม้
เครื่องมืออะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ก็ได้มาจากโครงการหลวง แต่วา่ โครงการหลวง

ไม่มกี ารผลิตจ�ำหน่าย เป็นแหล่งเรียนรูห้ ลัก และ
วิธีการเท่านั้น สุดท้ายบริษัทเอกชนขอลิขสิทธิ์
ไปผลิต อาตมาก็ได้ไปซื้อจากบริษัทเอกชน
เขาก็ให้ไปศึกษาที่ต้นแหล่งคือที่มหาวิทยาลัยเกษตร จึงทราบที่มาว่าเป็นโครงการหลวง
ในหลวงทรงพระราชด�ำริไว้นานแล้ว จึงเห็นว่า
พระองค์ทรงท�ำไว้ให้มากมายหลายเรือ่ ง แม้แต่
เรื่องขยะ พระองค์ก็ได้ทรงท�ำมาก่อนตั้งหลาย
สิบปีแล้ว
อาตมาจึ ง เชิ ญ ชวนพระในวั ด มาพั ฒ นา
ระบบจัดการขยะกัน ตามขั้นตอนมีทั้งหมด
๗ วิธี คือ Recycle Reuse Reduce Reject
Repair Rethink ตอนนี้เรามาถึงสุดท้าย คือ
Return ปลูกต้นไม้คนื สูธ่ รรมชาติ ตอนนีเ้ ครือ่ ง
จักรตัวใหญ่ก�ำลังลง ถ้าตรงนี้ด�ำเนินการเสร็จ
ก็จะช่วยจัดการเรื่องขยะภายในคุ้งบางกะเจ้า
ได้อกี มาก วัดเราก็จะได้เป็นศูนย์กลางน�ำชุมชน
ให้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา ช่วยกันรักษาสิ่ง
แวดล้อมต่อไป ส่วนหนึง่ คือวัดได้ปยุ๋ ได้แก๊ส ได้
เป็นแหล่งความสะอาด เป็นแหล่งเรียนรู้ ช่วย
แก้ปัญหาเรื่องคนตกงานได้ และปุ๋ยที่ได้ก็เอา
ไปใช้ในวัดบ้าง อีกส่วนหนึ่งก็จ�ำหน่ายจ่ายแจก
ออกไป เพื่อเป็นทุนกลับมาพัฒนาระบบต่อ

(*อ่านเพิ่มเติมในโพธิยาลัย ฉบับที่ ๑๙  เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ บทความ “หยดน�้ำหนึ่งหยดเพื่อแผ่นดินสร้างความดี
บูชาถวายพ่อหลวง ร.๙” โดย ผศ. บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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อาตมาได้ ไ ปซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ ์ ทั้ ง จากใน
ประเทศและต่างประเทศ ตอนนี้ก�ำลังทดลอง
เพาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เพราะดินและปุ๋ยเรามี
พร้อมแล้ว ที่อาตมาประทับใจมากคือถ้าเรา
มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้โครงการหลวงแต่แรก ก็
น่าจะได้ความรูม้ ากมาย แต่เราเข้าไม่ถงึ เพราะ
เห็นโครงการหลวงมีเยอะมาก ตั้งเกือบ ๕ พัน
โครงการ จึงไม่รู้ว่าจะเข้าไปในส่วนไหนได้บ้าง
ปุจฉา : แล้วค�ำว่า “ศาสตร์ของพระราชา”
กินความอย่างไรบ้างเจ้าคะ
วิสัชนา : “ศาสตร์พระราชา” จริงๆ แล้ว
พระองค์ศึกษามาจากทั้งศาสตร์วิชาการทาง
โลกและจากทางธรรม จากพระไตรปิ ฎ ก
ศาสตร์แต่ละศาสตร์ลว้ นตกผลึกจากทีพ่ ระองค์
เรียนรู้ทฤษฎี คิดค้นและประมวลความรู้จาก
แหล่งต่างๆ เมื่อทรงศึกษาแล้ว ก็ยังไม่ทรง
ถ่ายทอดความรู้ไปทันที ทรงเอามาลองท�ำ
ดู ก ่ อ นว่ า เห็ น ผลจริ ง ไหม หากได้ ผ ลดี จ ริ ง
พระองค์จึงจะเอามาถ่ายทอด แต่ศาสตร์ความ
รู้บางอย่างใช้ภาษาสูง เป็นศัพท์เทคนิคเยอะ
ทรงมีพระเมตตาถ่ายทอดด้วยภาษาชาวบ้าน
ง่ า ยๆ ไม่ ท รงใช้ ภ าษาวิ ช าการมากเกิ น ไป
ประชาชนจึงเข้าใจและท�ำตามได้ง่าย นี่คือ
ที่มาของ “ศาสตร์พระราชา”
อย่างเช่นค�ำว่า ไตรสิกขา สิกขา ค�ำนี้ถ้า
แปลตามศัพท์ตามต�ำรา สิกขา แปลว่า ๑.
การตั้ ง ใจฟั ง ให้ เข้ า ใจ ๒. ทรงจ� ำ ให้ ไ ด้ ๓.
ทบทวนอย่าให้ลืม ๔. ฝึกอ่านให้เป็น และ
๕. ลงมือปฏิบัติจริงจัง แปลไว้สลับซับซ้อน
ลึกซึ้งมาก พระองค์ทรงถอดเอาความหมาย
๕ อย่างนี้ มาท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้น เหลือแค่ ๓
ความหมาย ๑. ตั้งใจฟังให้เข้าใจก็ใช้ค�ำว่า
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เข้าใจ ๒. ฝึกหัดท�ำเป็นก็คือเข้าถึง และ ๓.
ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังก็คือพัฒนา เป็นสาม
ขั้นตอนคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นอกจากนี้
หลักธรรมะที่พระองค์เอามาใช้เป็นพระบรม
ราโชวาทในโอกาสต่างๆ พระองค์กไ็ ปศึกษาจาก
พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นส�ำนวนวัด ส�ำนวนผู้คงแก่
เรียน พระองค์ก็มาปรับเป็นส�ำนวนภาษาชาว
บ้าน แล้วพระราชทานเป็นพระบรมราโชวาท
ตามวาระโอกาสต่ า งๆ เช่ น หลั ก คุ ณ ธรรม
๔ ประการ พระราชด�ำรัสของในหลวง ที่จริง
ก็ คื อ ฆราวาสธรรม แต่ พ ระองค์ ไ ม่ ไ ด้ เ อา
ค�ำศัพท์ทางธรรมะมาใช้เลย

ปุจฉา : โยมสังเกตดูส่วนใหญ่พระองค์ทรง
แก้ปัญหาอะไรก็ทรงท�ำแบบไม่ยุ่งยาก เหมือน
กับเอาธรรมชาติมาแก้ธรรมชาติ อย่างเช่น
ปัญหาเรื่องน�้ำเสียก็ให้ปลูกต้นนั้นต้นนี้ อะไร
อย่างนี้ เป็นการประหยัด ไม่ยุ่งยาก และใช้
ประโยชน์ได้จริงด้วยเจ้าค่ะ
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วิสัชนา : วิธีการก็คือ เอาธรรมชาติสู้ธรรมชาติ
เอาธรรมชาติแก้ธรรมชาติ ปัญญานี้ก็เกิดจาก
ทรงสังเกตธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เช่น
โครงการแหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นโครงการการจัด
การน�้ำเสียที่ไม่ต้องใช้คนท�ำงานเลย
อย่างปัญหาฝนไม่ตก พระองค์ทรงแก้ตาม
สาเหตุทั้งหมด แก้ตามสาเหตุนี้ก็ส�ำคัญมาก
อย่ า งโครงการฝนหลวงฝนเที ย มในช่ ว งที่
พระองค์อยู่ เราเห็นแต่หลักวิทยาศาสตร์ที่
พระองค์น�ำเสนอ แต่หลักธรรมชาติ หรือหลัก
ธรรมนิยามที่พระองค์ไม่ได้บอกตรงๆ คือ ฝน
เทียมนี้ต้องใช้สารเคมี แต่ก่อนจะใช้สารเคมี
พระองค์ปลูกต้นไม้ ท�ำบุญด้วยน�้ำ  รักษาศีล
๕ และทรงสวดพระปริตร ซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึง
ฝนเทียมฝนหลวง เราก็จะเห็นแต่สารเคมีที่
ท�ำให้เมฆก่อตัว เห็นส่วนทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์  แต่
การที่พระองค์รักษาศีล ปลูกต้นไม้ สวดพระปริตร ไม่มีใครพูดถึง จริงๆ มีเหตุปัจจัยต่างๆ
มากมายที่เราอาจมองไม่เห็น
อาตมาลองสังเกตดู ในช่วงหลังๆ ฝนเทียม
ท�ำขึ้นไปหลายร้อยเที่ยวแต่ท�ำไมฝนไม่ตก ก็
เพราะเขาเอาแค่สารเคมีที่เป็นวิทยาศาสตร์
ขึ้นไป ในส่วนที่เป็นพุทธศาสตร์ คือการปลูก
ต้นไม้ ท�ำบุญด้วยน�้ำ รักษาศีล ๕ และสวดพระ
ปริตร สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ท�ำ  แต่ท�ำไมพระองค์
ท�ำฝนเทียมแล้วฝนตกทันที นัน่ เพราะพระองค์

มีพร้อมทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ เรียก
ว่าทรงมีทั้งหลักธรรมชาติ หลักธรรมนิยาม
พระองค์เอามาใช้แก้ปัญหาครบหมด
ฉะนัน้ ถ้าศึกษาไม่ลกึ ซึง้ เราอาจจะมองเห็น
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทพี่ ระองค์คดิ ค้นขึน้ มา
แต่พระราชจริยวัตรที่พระองค์ทรงประพฤติ
บ�ำเพ็ญ เช่น การรักษาศีล การปลูกต้นไม้ การ
ท�ำบุญด้วยน�้ำ  การสวดพระปริตร สิ่งเหล่านี้
เราไม่เห็นและไม่ได้เอามารวมด้วย เช่นในช่วง
ภัยแล้ง มีโครงการน�ำ้ พระทัยจากในหลวง พระองค์ส่งน�้ำไปท�ำบุญ อานิสงส์ของการท�ำบุญ
ด้วยน�ำ้ ก็ชว่ ยให้ภยั แล้งลดลง อานิสงส์ของการ
ปลูกต้นไม้ก็ดี การรักษาศีล ๕ ก็ดี ก็ช่วยให้ภัย
แล้งลดลง อาตมาก็รวบรวมข้อมูลเรื่องการแก้
ปัญหาภัยแล้งทั้งหมด ตามหลักวิทยาศาสตร์
ตามหลักพุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมชาติ น�ำ
ทุกศาสตร์มารวมกันหมด อาตมาจึงเข้าใจว่า
ในหลวงทรงใช้ทุกศาสตร์มาประยุกต์ ใช้แล้ว
เห็นผล แต่บางครั้งเราไปเอาหลักเดียว ศาสตร์
เดียวมาพิจารณา  จึงไม่ครบองค์ประกอบ  จึงไม่
ส�ำเร็จประโยชน์
อาตมาสั ง เกตและติ ด ตามโครงการท� ำ
ฝนเทียม จึงเห็นว่าพระองค์ใช้ครบทุกศาสตร์
ทรงมีองค์ความรูม้ าก และทรงน�ำหลายๆ ศาสตร์
มารวมกัน ประสิทธิภาพจึงสมบูรณ์ได้ดั่งใจ  
เป็น “ศาสตร์พระราชา” ทีเ่ ห็นผล ใช้ประโยชน์
ได้จริง
ปุจฉา : ที่พระอาจารย์พูดถึงพุทธศาสตร์ ก็ขอ
โยงมาถึงเรือ่ ง “ธรรมของพระราชา” พระองค์
ทรงบ�ำเพ็ญหลักธรรมต่างๆ มากมาย อย่างเช่น
หลัก ทศพิธราชธรรม อยากให้พระอาจารย์
ยกตัวอย่างคุณธรรมหรือศาสตร์เกี่ยวกับธรรม
ของพระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เจ้าคะ
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วิสชั นา : มีสว่ นทีเ่ ห็นชัดเจนคือ ในช่วงพฤษภา
ทมิฬ ที่เกิดความไม่สงบระหว่างทางทหารกับ
ประชาชน เป็นปฏิปักษ์กัน (พ.ศ. ๒๕๓๕ พล
เอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี)
พระองค์ทรงใช้หลักธรรมที่ไม่มีอคติ ในเมื่อ
พระองค์ต้องพึ่งพาทหาร พึ่งพาประชาชน แต่
ทัง้ สองฝ่ายมีความคิดเห็นต่างกัน พระองค์เชิญ
ทั้งสองฝ่ายมาเปิดอกคุยกัน เมื่อคุยกันรู้เรื่อง
แล้ว บ้านเมืองก็ผา่ นวิกฤตไปได้รอด ไม่ตอ้ งเสีย
เลือดเสียเนื้อ พระองค์ไม่ต้องบังคับใครเลย
ตรงนี้อาตมาเห็นว่า การมาจับเข่าคุยกัน เข้าใจ
กัน ปัญหาก็ยุติสงบลงได้ ยากมากนะที่จะหา
คนท�ำอย่างพระองค์ได้
ปุจฉา : เป็นผลจากการที่พระองค์ทรงมีศีลมี
ธรรมหรือเปล่าเจ้าคะ ?
วิสัชนา : ทรงมีคุณธรรมคือพรหมวิหาร ๔ มี
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ครบสี่ข้อ ท�ำให้
ไม่มีอคติเกิดขึ้น คุณธรรมจึงเกิดขึ้นจริง ได้
ผลจริงๆ ยุคสมัยนั้น รัฐบาลอยากให้ฝ่ายโน้น
ฝ่ายนี้มาคุยกัน บางทีเรียกก็ไม่มา บางครั้งมา
ไม่พร้อมกัน จึงแก้ปัญหาไม่ได้ หรือบางทีศาล
(ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วของระบบการปกครอง)
ออกหมายเรียก ศาลเรียกแล้วบางคนก็ไม่ไป
เกิดอะไรขึ้น แต่พระองค์เรียกมาคุย ท�ำไมถึง
มาตรงนีเ้ พราะพระองค์ทรงมีคณ
ุ ธรรมทีเ่ ด่นชัด
ที่สุดคือ พรหมวิหาร ๔ พระองค์ไม่มีอคติ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะบุคคล เป็นคุณธรรมของ
พระองค์เอง ไม่เกี่ยวกับระบบ
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ปุ จ ฉา : พระราชจริ ย วั ต รที่ โ ยมประทั บ ใจ
เห็นชัดเจนคือเรื่องที่ทรงรักผูกพันกับสมเด็จ
พระราชชนนีมาก ทรงเรียกสมเด็จย่าด้วยค�ำ
ธรรมดาว่า “แม่” และสมเด็จย่าก็ทรงเป็นแบบ
อย่างให้พระองค์เสมอ กราบเรียนพระอาจารย์
ช่วยขยายความคุณธรรมข้อนี้เจ้าค่ะ
วิสชั นา : พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริยย์ อด
กตัญญู ทรงเป็นลูกกตัญญูของสมเด็จย่า ทั้งใน
ด้านกายภาพและทัง้ ในส่วนของคุณธรรม ดูแล
เอาใจใส่ ให้มีกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น ตอน
ที่สมเด็จย่าพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พุ ท ธศาสนา ให้
โรงเรียนต่างๆ มาแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิง
รางวัลจากสมเด็จย่า อาตมาได้มีโอกาสไปเป็น
กรรมการตัดสิน จึงได้เห็นเหตุการณ์นี้
คือมีครั้งหนึ่ง ในหลวงประชวรเข้าโรง
พยาบาล ช่วงนั้น สมเด็จย่าเพิ่งสิ้นไป แต่มี
โครงการแสดงธรรมเนื่องในวันสมเด็จย่า พอ
แสดงธรรมเสร็จแล้ว ในหลวงเสด็จจากห้องพัก
ของพระองค์มาเยีย่ มชมกิจกรรมงานสมเด็จย่า
ขนาดพระองค์ประชวรอยู่ ก็ทรงให้คนเข็นรถ
พาชมกิจกรรมทั้งหมดด้วยความสนพระทัย
ในช่วงที่สมเด็จย่าประชวร ประทับอยู่ที่
โรงพยาบาล ในหลวงทรงเสด็จไปเยี่ยม ดูแล
อย่างใกล้ชิด ทั้งๆ ที่ที่นั่นที่มีทั้งหมอ พยาบาล
พร้อม แสดงถึงความกตัญญู ซึ่งถ้าคนไทยมี
จิตส�ำนึกกตัญญูต่อบิดามารดาเหมือนอย่างที่
พระองค์มี สถาบันครอบครัวไทยจะอบอุ่นขึ้น
ปัญหาครอบครัวจะลดลงมาก และการที่พระองค์ใส่พระทัยต่อสมเด็จย่า ตอนที่ป่วยอยู่โรง
พยาบาล ทรงมาดูแลด้วยตัวของพระองค์เอง
ทุกวัน เป็นการรักษาใจผูส้ งู อายุโดยเฉพาะบิดา
มารดาได้เป็นอย่างดี ถ้าลูกๆ หมั่นมาเยี่ยม มา
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ดูแลพ่อแม่ของตนเอง มันดีกว่ายาทุกขนานใน
โรงพยาบาล ลูกคนนี้มาถามลูกคนนั้นมาเยี่ยม
มาพูดคุย ท�ำให้พ่อแม่ชื่นใจ ดีใจ
ปุจฉา : ถือเป็นโอสถทิพย์เลยใช่ไหมเจ้าคะ  
วิสชั นา : เจริญพร เป็นโอสถทิพย์ ยาวิเศษจริงๆ
เป็นธรรมชาติบ�ำบัด อาตมาเห็นว่าสมเด็จย่า
พระชนม์ชพี มากอายุยนื แล้วได้มาเห็นในหลวง
มาเยี่ยมบ่อยๆ ทั้งที่พระองค์มีพระราชภารกิจ
มากมาย ท�ำให้ก�ำลังวังชา ก�ำลังพระทัยของ
สมเด็จย่าเพิ่มขึ้นทันที ที่ส�ำคัญก็คือประชาชน
เห็นพระองค์ท�ำแล้ว ก็นึกถึงพ่อแม่ของตนเอง
ว่า ขนาดในหลวงงานยุ่งอย่างนี้ ยังสละเวลา
มาดูแล มาเยีย่ ม ให้กำ� ลังใจสมเด็จย่าสม�ำ่ เสมอ
หลายคนก็ได้สติ ที่เคยลืมดูแลพ่อแม่ตนเอง ก็
เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่มากขึ้น เพราะพระองค์ท�ำ
เป็นแบบอย่างซึ่งมีค่ากว่าค�ำตรัสสอนมากมาย
ใครทีช่ อบทิง้ พ่อแม่ อ้างงานยุง่ ไม่มเี วลา ส่งเงิน
ไปให้กพ็ อแล้ว ก็จะคิดได้และแก้ไขปรับปรุงตน
ปุจฉา : พระองค์มพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ มากมาย
เกินจะกล่าวได้ครบถ้วน ถึงวันนีท้ พี่ ระองค์เสด็จ
สู่สวรรคตแล้ว พระอาจารย์จะมีข้อคิดฝากไว้
อย่างไรในการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
หรือสืบสานพระราชปณิธาน ให้สมกับที่เรา
บอกว่า เรารักในหลวง

วิสชั นา : การรักในหลวง สิง่ แรกเลยทีว่ ดั ท�ำอยู่
เช่นโครงการจัดการขยะ ทีว่ ดั จากแดงจะขอน�ำ
เอาศาสตร์พระราชาส่วนนี้มาเป็นต้นแบบให้
วั ด ต่ า งๆ ที่ อ ยากจะเรี ย นรู ้ เรื่ อ งการจั ด การ
บริหารขยะให้ครบวงจร เรื่องของการปลูก
ต้นไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ทางวัดก็จะท�ำ
และเรื่องการศึกษาธรรมะ ซึ่งพระองค์ได้ทรง
ศึกษาจริง แล้วทรงน�ำไปใช้ ทางวัดก็จะสานต่อ
พระราชปณิธานตรงนี้ พระองค์ทรงห่วงเรื่อง
ภาษาบาลีมาก ทรงถวายทุนทรัพย์สว่ นพระองค์
๗๒ ล้านเพื่อฟื้นฟูภาษาบาลี
ปุจฉา : พระองค์ทรงถวายปัจจัย ๗๒ ล้านบาท
แก่คณะสงฆ์หรือเจ้าคะ
วิสชั นา : พระองค์ทรงห่วงว่าพระสงฆ์เรียนบาลี
ลดลง องค์ความรูบ้ าลีลดลง ท�ำอย่างไรจะฟืน้ ฟู
การศึกษาภาษาบาลีขึ้นมา ตอนนั้นเป็นวัน
พระราชสมภพครบ ๗๒ พรรษา ประชาชน
ทั้งประเทศทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราช
กุศล ๗๒ ล้านบาท โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย จึงทรงคิดจะฟื้นฟูการศึกษา
ของคณะสงฆ์โดยเฉพาะภาษาบาลี ซึง่ คณะสงฆ์
ได้รบั งบพระราชทานมาแล้วก็จดั ประชุมหารือ
กัน  อาตมาก็ได้ไปร่วมประชุมด้วย  กน็ ำ� เสนอว่า
ควรมาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสงฆ์และ
พัฒนาสื่อการสอน หลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็ยัง
ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะน�ำไปใช้ส่วนไหน ก็ยัง
เก็บไว้ในธนาคาร สุดท้ายก็เอามาท�ำเป็นทุน
เล่าเรียนหลวง
อาตมาจึงมาท�ำโครงการนี้ ที่วัดจากแดง
แห่งนี้ ตัง้ ใจท�ำงานเต็มที่ จะขอฟืน้ ฟูภาษาบาลี
ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ถึงงบประมาณส่วนนั้นจะไม่ได้เอามาใช้ในโครงการนี้
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อาตมาก็จะหางบประมาณเอง เพือ่ ทีจ่ ะสืบสาน
พระปณิธานที่พระองค์หวังไว้
อาตมาเริม่ ท�ำโครงการตัง้ แต่ปพี .ศ. ๒๕๔๘
จนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พอถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็เริ่ม
เห็นผล คือวัดจากแดงได้รับรางวัลส�ำนักเรียน
ดีเด่นด้านภาษาบาลี จนกระทั่งปัจจุบันวัดเรา
ก็ยังได้รับรางวัลส�ำนักเรียนดีเด่น แต่ถือว่า
ยังไม่ได้ตามพระราชประสงค์ เพราะอาตมา
ต้องการที่จะให้มีการเรียนการสอนพระไตรปิฎกบาลี  อรรถกถา  ฎกี าอย่างครบวงจร  วนั ไหน
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนพระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา เป็นภาษาบาลีได้ครบถ้วน วัน
นัน้ จึงถือว่าพระราชประสงค์ของพระองค์เสร็จ
สมบูรณ์และการท�ำงานของอาตมาก็จะส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปีหน้านี้จะขยายอาคาร
เรียน ท�ำห้องสมุดที่มีมาตรฐานขึ้นมา และจัด
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน อาตมา
คงต้องเป็นหลักเรื่องการสอนเอง
งบประมาณจะมีหรือไม่มีค่อยหาเอา แต่
ก�ำลังใจเรามีเกินร้อย คิดว่าพระองค์คงจะทรง
รับทราบว่าอาตมาก�ำลังท�ำ  อาตมาก็ไม่ได้หวัง
ว่างบประมาณจะได้หรือไม่ได้ แต่ก�ำลังใจจาก
พระองค์ท่านคงส่งมาช่วยแล้ว อาตมาก็จะ
ท�ำให้เกิดมีขึ้นตามพระประสงค์ และขอตั้ง
ปณิธานว่า สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้ในสมัย
ที่ อ าตมายั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ต้ อ งท� ำ ให้ ส� ำ เร็ จ ตาม
พระราชปณิธานของพระองค์ให้ได้
ปุจฉา : อยากทราบที่มาและความหมายของ
ชื่อ “สถาบันโพธิยาลัย” เจ้าคะ
วิ สั ช นา : “สถาบั น โพธิ ย าลั ย ” อาตมา
ตั้งชื่อเอง พอตั้งชื่อแล้ว ไปค้นเจอชื่อนี้เข้า
จึ ง ทราบว่ า พระองค์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง เป็ น ชื่ อ แรกใน
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ประเทศไทย เป็นชื่อสถาบันที่พระองค์คิดเอา
ไว้ ไพเราะมากและมีความหมายดีมาก “โพธิ
ยาลัย” บ้านแห่งธรรมะ อาคารแห่งการเรียน
รู ้ เ พื่ อ ความหลุ ด พ้ น แต่ ส ถาบั น ที่ พ ระองค์
ต้องการนี้ จะเป็นศาสตร์พระราชาที่เรียนรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อฟื้นฟูประเทศ
ชาติ แต่ของอาตมาไม่ได้เน้นทางโลก เน้น
ทางธรรมเป็นหลัก ทางโลกก็จะมีแค่เรื่องสิ่ง
แวดล้อม แต่ของพระองค์ก็คือ มหาวิทยาลัย
ปูทะเลย์ ที่พระองค์ได้คิดเอาไว้ในพระราช
นิพนธ์พระมหาชนกนี้ เป็นการเรียนทางโลก
กับทางธรรมควบคูก่ นั ไป เพือ่ ฟืน้ ฟูประเทศชาติ
ตอนนี้ มี โพธิ ย าลั ย ของในหลวง ตั้ ง ไว้
แห่งแรก ของวัดจากแดง แห่งที่สอง ที่ มจร.
เชียงใหม่ ที่สาม ที่วัดทางปักษ์ใต้ แห่งที่สี่ คือ
ตั้งชื่อสถาบันโพธิยาลัย ตามรอยศาสตร์พระราชา เรือ่ งการพัฒนาการศึกษาทัง้ ทางโลกและ
ทางธรรม ผสมผสานกันเพื่อสร้างประเทศชาติ
แต่ของวัดจากแดงเน้นด้านพระศาสนา และขอ
เน้นว่าพระองค์ทรงห่วงภาษาบาลี ทางวัด
จากแดงจึงเน้นศาสตร์พระราชาในส่วนของ
การศึกษาภาษาบาลี เพื่อให้เป็น “โพธิยาลัย
ในส่ ว นของพระไตรปิ ฎ กโดยตรง” ส่ ว น
โพธิยาลัยเพื่อฟื้นฟูทางโลกนั้น สถาบันอื่นเขา
ท�ำกันอยู่แล้ว
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อาตมาจึงขอใช้ชื่อ “สถาบันโพธิยาลัย”
เป็นการสื่อสารภาพรวมที่จะยืนหยัดสืบสาน
พระราชปณิธาน “ศาสตร์ของพระราชา” ทีจ่ ะ
ฟืน้ ฟูการศึกษาภาษาบาลีทพี่ ระองค์หว่ งใย ขอ
ตามรอยพระราชด�ำริ เรื่องนี้แต่เดิม ร.๕ ได้
ทรงด�ำริเอาไว้ พระองค์ตรัสว่า สมเด็จปู่ คิดเอา
ไว้แล้ว  สร้างมหาจุฬาฯ  และมหามกุฏฯ  สมเด็จปู่
สร้างอาคารได้ แต่คุณภาพการศึกษายังท�ำไม่
ส�ำเร็จ พระองค์จึงทรงสานต่อ อาตมาเองก็ถูก
ส่งไปเรียนต่างประเทศในโครงการนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะได้
กลับมาช่วยฟืน้ ฟูเรือ่ งการศึกษาบาลีให้มคี ณ
ุ ภาพ
ขึน้ ตามพระราชด�ำริของสมเด็จปู่ คือ ร.๕ ตอน
อาตมากลับมาเมืองไทยก็ยังไม่ได้ท�ำให้ส�ำเร็จ
ที่วัดมหาธาตุฯ จึงมาท�ำที่วัดจากแดง อย่าง
น้อยๆ ส�ำเร็จสักส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชประสงค์
ปุจฉา : โยมขอถวายก�ำลังใจพระอาจารย์ ขอให้
พระอาจารย์ท�ำได้ส�ำเร็จ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พระ
อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแรงด้วยเจ้าค่ะ พระ
อาจารย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
วิสัชนา :   ตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนม์
อยู่ พระองค์ให้ส�ำนักพระราชวังน�ำกระเช้า
ดอกไม้มาถวาย ๒ ครั้ง พร้อมกัณฑ์เทศน์

ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท พระองค์ติดกัณฑ์เทศน์
และพระองค์ฝากบอกว่า ได้ติดตามฟังอาตมา
ทางวิ ท ยุ แ ละทรงให้ ก� ำ ลั ง ใจ กั ณ ฑ์ เ ทศน์ ที่
พระองค์ได้ติดไว้ครั้งละ ๓,๐๐๐ สองครั้งและ
กระเช้าดอกไม้ อาตมาคิดว่างบประมาณ ๗๐
ล้านบาทอาจไม่ได้ แต่ได้ ๖,๐๐๐ บาทที่พระองค์ถวายกัณฑ์เทศน์มา มีคุณค่าทางก�ำลังใจ
มากกว่า
โยม : หกพันบาทจากกัณฑ์เทศน์พระราชทาน
ถือเป็นขวัญถุง ขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน น่า
ปลืม้ ใจแทนพระอาจารย์จริงๆ  กราบอนุโมทนา
ด้วยเจ้าค่ะ
บทสัมภาษณ์วันนี้ จบลงด้วยความสุข
เปีย่ มล้นจิตใจ เมือ่ ต่างได้นอ้ มร�ำลึกถึงพระราชา
ในดวงใจ สังคมไทยของเรา จะก่อเกิดปรากฏการณ์พลังยิง่ ใหญ่แห่งความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี ที่จะช่วยกัน
สืบสานพระราชปณิธาน “ศาสตร์ของพระราชา” ของพระผูท้ รงสถิตในใจปวงชนชาวไทย

และบทสัมภาษณ์นี้ก็ขอเป็นหนึ่งในแรง
บันดาลใจแด่ปวงชนชาวไทย ทีไ่ ด้ผา่ นช่วงเวลา
แห่งความเศร้าโศกอันใหญ่หลวงมาด้วยกัน
และพวกเราลูกหลานไทย จะมุ่งมั่นก้าวไป
ในทางแห่งความดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยมีพระราชปณิธานของพระองค์
เป็นแสงสว่างน�ำทาง ในการด�ำเนินชีวติ ทีด่ งี าม
ต่อไป

๒๙

11

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต)
ปรารภธรรม

ของ

ธรรม
พระราชา

เมือ่ ตอนเย็นวันนี้ ทีโ่ บสถ์วดั ญาณเวศกวัน
มีพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพิธีนั้น มีการสวด
พระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็น
พระราชกุศล
นึกถึงพระองค์เมื่อใด ก็คิดว่า “เราจะต้องท�ำ
อะไร ?”
ตามหลักทางธรรม เมื่อเกิดมีเหตุการณ์
ส� ำ คั ญ ๆ อย่ า งนี้ ขึ้ น ไม่ ว ่ า ดี ห รื อ ร้ า ยก็ ต าม
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงน� ำ ไว้ คื อ จะทรงปรารภ
เหตุการณ์นั้น เพื่อแสดงธรรม หรือทรงยก
เรื่องราวนั้นขึ้นเป็นข้อปรารภที่จะแสดงธรรม
เมื่ อ ปรารภการสวรรคตของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และผู้คนพากันพูดถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญไว้
การที่ทรงงานหนักหลากหลายมากมาย ทรง
เพียรพยายามเหน็ดเหนื่อยยากล�ำบากอย่าง
นั้นๆ ก็เพื่อให้ประชาราษฎร์มีกินมีใช้หายทุกข์
อยู่ดีมีความสุข ให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญ
มั่นคงอย่างนั้นๆ
ธรรมของพระราชา ๓๑ ข้อนี้ รู้เข้าใจให้ชัด
ให้ดี
ธรรมส� ำ หรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ๔
หมวดส�ำคัญ ถือเป็นหลักใหญ่ของการปกครอง
แผ่นดิน คือ

๑. จักรวรรดิวัตร ๑๒
๒. ราชสังคหวัตถุ ๔
๓. ขัตติยพละ ๕
๔. ราชธรรม ๑๐ (ทศพิธราชธรรม)
ไม่ ว ่ า ระบบไหน จะดี ไ ด้ ตั ว คนต้ อ งเป็ น
ธรรมาธิปไตย
เริม่ ด้วยชุดที่ ๑ “จักรวรรดิวตั ร ๑๒”   ว่า
ตามพระไตรปิฎก คือตามพุทธพจน์ เราสามารถ
จับที่หลักใหญ่ และจัดแยกเป็นคุณสมบัติ กับ
การปฏิบัติ เริ่มที่คุณสมบัติ พระจักรพรรดิ
(ภาษาบาลีเรียกว่า “จกฺกวตฺต”ิ )  ทรงเคารพธรรม
นั บ ถื อ ธรรม บู ช าธรรม มี ธ รรมเป็ น ธงชั ย
มี ธ รรมเป็ น สู ง สุ ด เป็ น ธรรมาธิ ป ไตย (ถื อ
ธรรมเป็นใหญ่) จุดส�ำคัญอยู่ที่ค�ำสุดท้าย คือ
ธรรมาธิปไตย พระเจ้าจักรพรรดิ คือพระเจ้า
แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่นี้ เป็นธรรมาธิปไตย
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     “ธรรมาธิปไตย” เป็นข้อหลักการใหญ่ เป็น
ข้อแกน พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นธรรมาธิปไตย
นีค่ อื บอกว่า  บคุ คลทีเ่ ป็นต้นแบบของมนุษยชาติ
เป็นหลักของสังคม เป็นผูน้ ำ� ของหมูช่ นต้องเป็น
ธรรมาธิปไตย  ไม่วา่ ในระบบการปกครองอะไร
ถ้าจะเป็นผูป้ กครองทีด่ ี ตัวผูป้ กครองก็ตอ้ งเป็น
ธรรมาธิปไตยทั้งนั้น แล้วทีนี้ ถ้าระบบนั้นดี
ที่สุด เป็นอันว่า ตัวบุคคลที่เป็นผู้น�ำนี่แหละ
โดยคุณสมบัติส่วนตัวของเขา ต้องเป็นธรรมาธิปไตย พระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมาธิปไตย ถือ
ธรรมเป็นใหญ่ จักรพรรดิที่ว่านี้ก็เป็นธรรมาธิปไตย ยึดเอาธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ
พู ด มาถึ ง ตรงนี้ ก็ ท� ำ ให้ ข อย้ อ นไปพู ด
ถึ ง หลั ก การที่ ไ ด้ พู ด ในคราวที่ แ ล้ ว คื อ เรื่ อ ง
“ยถากรรม - ยถาธรรม” ซึ่งมีใจความบอกว่า
ให้เตือนกันเองหรือเตือนตัวเองว่า ไหนๆ ใน
ที่สุดเราก็จะต้องไปกันตามยถากรรม เมื่อยังมี
ชีวติ อยู่ จะท�ำอะไร ก็ขอให้ทำ� กันตามยถาธรรม
ได้บอกไว้ในคราวนัน้ ว่า “ยถาธรรม” แปล
ว่าตามธรรม  คอื ตามความจริง  ตามความถูกต้อง
ตามความดีงาม ตามที่จะเป็นคุณประโยชน์
นี่คือ ผู้น�ำจะตัดสินใจอะไร ก็ต้องถือตามยถาธรรม ตรงนีเ้ มือ่ เอาไปโยงกับทีพ่ ดู คราวก่อนนัน้
ก็ได้ความว่า ถ้าผู้น�ำคนไหน ท�ำอะไร ตาม
ยถาธรรมก็แสดงว่าเขาเป็นธรรมาธิปไตย

จักรพรรดิทรงธรรม ล�้ำเหนือ emperor
ค� ำ ว่ า “จั ก รพรรดิ / จั ก กวั ต ติ ” นี้   
จักรพรรดิ คือผู้หมุนจักรรัตน์ ที่แปลกันว่า
จักรแก้ว ซึ่งหมุนไปตามค�ำบอกสั่งและพาไป
ทางอากาศได้ถึงที่หมายเร็วไวทุกหนแห่ง ข้อ
ส�ำคัญอยู่ที่ว่า ให้ทั้งโลกอยู่ในสันติสุข
ท่านสอนว่าเราด�ำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยจักร
คือล้อของรถแห่งชีวติ ซึง่ ท่านเรียกว่าอิรยิ าบถจักร แปลว่า จักรคืออิริยาบถ ๔ ได้แก่ ยืน เดิน
นั่ง นอน นี่เอง ถ้าชีวิตของเราไม่มีจักร ๔ ล้อ
นี้ก็ติดขัด คนจะมีชีวิตที่ดี ต้องตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสี่ล้ออิริยาบถนี้ และเอาใจ
ใส่รักษาสุขภาพ โดยบริหารอิริยาบถทั้ง ๔ นี้
ให้สม�่ำเสมอ สมดุล จะได้คล่องแคล่ว สะดวก
แก่การด�ำเนินไปของชีวิต
ทีนี้ จักกวัตติ คือพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้
หมุนจักรในความหมายนี้ก็ได้แก่ พระราชา
หรือพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงหมุนจักรวงล้อของ
ชีวิตคือ อิริยาบถ ๔ ทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน
“ปรหิตายะ” เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น หมาย
ความว่า จักรพรรดิ คือพระราชาผู้ทรงด�ำเนิน
พระชนม์ชีพโดยทรงด�ำเนินอิริยาบถทั้งสี่ ไม่
ว่าจะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน ก็คดิ ก็พดู ก็ทำ�
การท�ำงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตลอดเวลา สีล่ อ้ อิรยิ าบถทีข่ บั เคลือ่ นชีวติ ก็คอื
ขับเคลื่อนประโยชน์สุขของปวงประชา
จักรวรรดิวัตร จากคุณสมบัติ สู่ปฏิบัติ
ได้บอกแล้วว่า มี “วัตร” คือหน้าที่ หรือข้อ
ปฏิบัติประจ�ำองค์ของพระราชาทรงธรรมที่ยิ่ง
ใหญ่ ๑๒ ประการ ซึง่ จะต้องทรงจัดด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเป็นนิตย์ เรียกว่า จักรวรรดิวัตร ๑๒
ก) คุณสมบัติ เป็นธรรมาธิปไตย ดังที่ว่า
แล้ว ข้อนีเ้ ป็นฐาน เป็นแกนเลยทีเดียว พระเจ้า

๒๙

แผ่นดิน จักรพรรดิราชาที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะท�ำ
อะไร ก็ถอื ธรรมเป็นใหญ่ ใช้ธรรมเป็นมาตรฐาน
เป็นเกณฑ์ตัดสิน
ข) ปฏิบัติจัดการ เมื่อตนเองเป็นธรรมา
ธิปไตย ได้หลักใหญ่หลักยืนแล้ว ก็เริ่มงาน
ปกครอง โดยจัดด�ำเนินการในข้อส�ำคัญต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ธรรมิการักขา จัดอารักขาที่เป็นธรรม
ชอบธรรมให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งในที่
นี้ท่านจัดแยกเป็น ๘ เหล่า เป็นธรรมิการักขา
จัดอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม แก่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า คือ
๑. อันโตชน แปลง่ายๆ ว่า ชนภายใน
หรือคนใน คือ พระราชวงศ์ และข้าราชการ
ในพระองค์
๒. พลกาย คือ กองทัพ หรือปวงทหาร
๓. ขัตติยะ คือ บรรดากษัตริย์ที่รองๆ ลง
มา ไม่ใช่องค์จักรพรรดิราชา เทียบในสมัยนี้
ก็คือผู้บริหาร ผู้ปกครองประเทศในระดับที่
กระจายออกไป (นีเ่ ป็นขัตติยะ ในความหมายที่
มีจกั รพรรดิราชา แต่ถา้ เป็นกรณีของพระราชา
ทัว่ ไป ขัตติยะก็อาจให้หมายถึงกษัตริยท์ อี่ นื่ ซึง่
แทนที่จะจัดธรรมิการักขา ก็เปลี่ยนเป็นเจริญ
สัมพันธไมตรี)
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๔. อนุยนต์ ได้แก่ เหล่าราชบริพารที่ขับ
เคลื่อนงานสนองพระบรมราโชบาย
๕. พราหมณคฤหบดี ได้แก่ เหล่าชนผู้
ประกอบวิชาชีพอิสระ พวกพ่อค้า ผู้ประกอบ
การ คนมั่งมี ครูอาจารย์ นักวิชาการทั้งหลาย
ซึง่ ส่วนมากอยูใ่ นกรุง ในเมือง หรือในถิน่ ทีเ่ จริญ
(ในสมัยนั้น เหล่าพวกปัญญาชน นักวิชาการ ก็
คือพวกพราหมณ์ เขาไม่ใช้ศัพท์อื่น)
๖.  เนคมชานปท คือ ชาวนิคมชนบท ได้แก่
คนพื้นถิ่นนอกเมืองหลวงออกไป จนกระทั่งถึง
ชายแดนหมดทัง้ ประเทศ น่าสังเกตว่า เรือ่ งชาว
บ้านชาวถิน่ ในชนบทและแดนห่างไกลนี  ่ ในหลวง
ร.๙ ทรงเอาพระทั ย ใส่ ถื อ เป็ น ส� ำ คั ญ มาก
๗. สมณพราหมณ์ ได้แก่ พระสงฆ์และ
นักบวช เหล่าผู้ทรงศีลทรงธรรม เป็นผู้สอน
ธรรม เป็นหลักใจของประชาชน
     ๘. มิคปักษี แปลง่ายๆ ว่า บรรดาสัตว์บก
สัตว์บิน พระราชาผู้ทรงธรรม เป็นจักรพรรดิ
มีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลมิคปักษีด้วย
ต่อไปก็ ข้อที่ ๒ อธรรมการนิเสธนา (อรรถกถา
เรียกว่า อธรรมการ - ปฏิกเขโป) แปลว่า ห้าม
กั้นการอธรรม หรือมิให้มีอธรรมการ คือการ
กระท�ำทีไ่ ม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรม ทัง้ ห้ามปราม
ป้องกัน จนกระทั่งปราบปรามไม่ให้มีอธรรม
การนั้น ไม่ให้เกิดมีขึ้นมาได้
ข้อที่ ๓ ธนานุประทาน คือ จัดสรรปันเฉลี่ย
แผ่กระจายเพิ่มเสริมทรัพย์ให้ทั่วถึง ไม่ให้มีคน
ไร้ทรัพย์  ขอ้ นีก้ ส็ ำ� คัญมาก  หน้าทีข่ องผูป้ กครอง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ คอยตามเพิม่ เติม เฉลีย่ เผือ่ แผ่ จัดสรร
ให้ทั่วถึง
ข้อที่ ๔ ปริปุจฉา แปลว่า ซักรอบสอบถาม
คือไม่ประมาทในการแสวงธรรมแสวงปัญญา
โดยไปพบปะสนทนากับสมณพราหมณ์ ท่าน
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๒๙

ผูท้ รงศีลทรงธรรมทรงปัญญา หมัน่ ปรึกษาสอบ
ถาม ความไม่ประมาทในการแสวงธรรมแสวง
ปัญญานี้ส�ำคัญมาก จะได้รู้ทันว่าในเรื่องราวนี้
เรือ่ งอย่างนี  ้ พวกผูร้   ู้ ผเู้ ป็นปราชญ์  รกู้ นั อย่างไร
มองกันอย่างไร คิดกันอย่างไร
เป็นอันจบเรื่องจักรวรรดิวัตร ที่จัดโดย
หลักใหญ่เป็น คุณสมบัติ ๑ กับปฏิบัติ ๔ ข้อ
ซึ่งแยกย่อยเป็น ๑๐ หรือ ๑๒ ขอผ่านต่อไปสู่
ธรรมของพระราชา ชุดหรือหมวดที่ ๒

โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นหัวหน้าของหมู่ชน
ตัง้ แต่หวั หน้าครอบครัวคือพ่อแม่ จะต้องปฏิบตั ิ
หรือต้องใช้สังคหวัตถุ ๔ เป็นประจ�ำ  ยิ่งเป็น
หัวหน้าของมวลชน ทั้งรัฐ ทั้งประเทศ ท่านถือ
การปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ นั้นเป็นค�ำจ�ำกัดความ
หรือเป็นความหมายของความเป็นราชาเลย
ทีเดียว ดังค�ำวิเคราะห์ศัพท์เป็นภาษาบาลีว่า
“จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญฺเชตีติ ราชา”
(ชื่อว่า ‘ราชา’ เพราะท�ำให้ประชาชนชื่นชม
ยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ด้วยสังคหวัตถุ ๔, เช่น องฺ.อ.
๒/๘๗)

หัวหน้าหมู่ชนดี รวมหัวใจคนได้
คราวนี้มาถึง ราชสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งก็เป็น
หลักธรรมชุดทีส่ ำ� คัญมาก เทียบกับพิธบี ูชายัญ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพราหมณ์ ตามปกติ ส�ำหรับ
คนทั่ ว ไป ก็ มี ห ลั ก ธรรมชุ ด ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ เ ป็ น
ประจ�ำอยู่แล้ว เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ นับว่า
เป็นคู่กับชุดที่เรียกว่าพรหมวิหาร ๔ โดยที่ว่า
ชุดพรหมวิหาร ๔ เป็นคุณสมบัติในใจ และ
สังคหวัตถุ ๔ เป็นปฏิบัติการทางสังคม ที่แสดง
ออกของพรหมวิหาร ๔ นั้น

พระพุทธเจ้าทรงแสดงสังคหวัตถุ ๔ นี้ไว้
คุมท้ายปิดรายการหลักธรรมส�ำหรับชาวโลก
โดยตรัสว่า (ที.ปา.๑๑/๒๐๕/๑๗๒)
การให้ (ทาน) ๑ ค�ำพูดด้วยใจรัก (ปิยวาจา)
๑ การประพฤติประโยชน์แก่กนั (อัตถจริยา) ๑
ความเสมอสมานกันในธรรมทัง้ หลายให้ถกู ควร
ในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) ๑ ธรรมสี่อย่างนี้
เป็นเครื่องสงเคราะห์รวมคน (สังคหะ) ในโลก
เป็นเหมือนลิ่มสลักเพลารถที่ก�ำลังแล่นไป
ถ้าสังคหะ (การสงเคราะห์รวมใจคนไว้)
เหล่านีไ้ ม่มี ถึงแม้เป็นมารดาบิดาก็จะไม่ได้ความ
นับถือหรือบูชาเพราะเขาเป็นบุตร แต่เพราะ
เหล่าบัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรมเหล่านี้
จึงถึงความเป็นผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ และเป็น
ผู้ที่ชนทั้งหลายจะพึงสรรเสริญ
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงย�้ ำ เน้ น ความส� ำ คั ญ
ของการยึดเหนี่ยวใจรวมคนให้อยู่ในสามัคคี
ด้วยสังคหวัตถุ ๔ นี้มาก ดังที่ทรงยกย่องให้มี
พระสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้านสงเคราะห์
ชุมชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ เจ้าชายหัตถกะอาฬวกะ (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑/๓๓)

๒๙

น่าสังเกตว่า เดี๋ยวนี้คนไทยแทบไม่มีใคร
รู ้ จั ก หลั ก ธรรมภาคปฏิ บั ติ ก ารในสั ง คม คื อ
สังคหวัตถุ ๔ นี้ จ�ำกันแต่หลักธรรมภาคในใจ
คือ พรหมวิหาร ๔ อยู่แค่เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ที่จ�ำกันมาพร่าๆ มัวๆ พอออกมา
เป็นสังคหวัตถุ ๔ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา
สมานัตตตา ก็กะพร่องกะแพร่ง ข้อนี้ขาด ข้อ
นั้นหาย จัดเป็นชุดไม่ได้
ธรรมภาคจิตใจในพรหมวิหาร เช่นเมตตา
กรุณาต้องมีธรรมภาคปฏิบัติในสังคหวัตถุ มา
รับช่วงต่อ ธรรมภาคปฏิบัตินี้ควรฟื้นกันให้
จริงจังเสียที ไม่ใช่อยู่กันแค่มีเมตตา กรุณา
ในใจ แต่ต้องออกสู่สังคม สังคหวัตถุ ๔ นี้
ต้องเอามาเน้นมาย�้ำกันจริงๆ จังๆ ทั้งทาน
ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ๔ ให้
ครบทั้งชุด
ให้พรหมวิหาร ๔ ที่เป็นฐานในใจ รับกัน
กับสังคหวัตถุ ๔ ที่เป็นปฏิบัติการในสังคม
ให้คณ
ุ ธรรมในใจออกมาเป็นปฏิบตั กิ ารในสังคม
และให้มีปฏิบัติการทางสังคมที่ออกมาจากใจ
จริง คนไทยควรมาศึกษาทบทวนท�ำให้ชัดเจน
จริงจัง จนมั่นใจตัวเองได้
นักปกครองยิ่งใหญ่ รวมใจคนทั้งชาติ
แม้จนถึงพระราชา ต้องมีสังคหวัตถุ ๔
เพราะต้องรวมคนให้เป็นสังคมที่คนทั้งหลาย
อยู่กันได้ด้วยดี แต่ส�ำหรับพระราชาซึ่งเป็น
ผู ้ น� ำ ที่ ร วมสั ง คมใหญ่ ข องประชาชนทั้ ง ชาติ
ยังมีสังคหวัตถุ ๔ ที่พึงปฏิบัติประจ�ำพระองค์
อีกชุดหนึ่งเรียกว่า ราชสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งใน
ยุคของพราหมณ์ เป็นเรื่องของการบูชายัญ
ในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งมี ๕ อย่าง ขอบอก
สั้นๆ ว่า คือ
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๑. อัสสเมธ ฆ่าม้าบูชายัญ
๒. ปุริสเมธะ ฆ่าคนบูชายัญ
๓. สัมมาปาสะ ยัญแท่นบูชาลอดบ่วง
๔. วาชเปยะ ยัญดื่มเพิ่มพลังชัย
๕. นิรัคคฬะ ยัญฆ่าทุกอย่างไม่เว้น
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่าว่า ที่จริง
มหายั ญ ๕ นี้ เดิ ม เป็ น หลั ก การปกครอง
บ้ า นเมื อ งที่ ดี ง าม แต่ พ วกพราหมณ์ จั ด ไป
จั ด มาให้ เ ป็ น ทางหาผลประโยชน์ จ นกลาย
เป็นพิธีบูชายัญอย่างว่าข้างต้น พระพุทธเจ้า
ทรงให้ยกเลิกการบูชายัญทุกอย่าง แล้วมหายัญทั้ง ๕ นั้น ก็เปลี่ยนความหมายไปหมดสิ้น
โดยกลายมาเป็นหลักการสงเคราะห์รวมใจ
ประชาชน เรียกว่า ราชสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถในการบ�ำรุง
พืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร
ข้อ ๑ คือ สัสสเมธัง หรือ สัสสเมธ นี้ ของ
พราหมณ์เป็น อัสสเมธ (สันสกฤต : อัศวเมธ)
พระพุทธศาสนาเปลีย่ นจากตัว อ - อัสสะ / อัศว
(ม้า) มาเป็นตัว ส - สัสสะ (ข้าวกล้าหรือพืชพันธุ)์
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ส่วน “เมธ” ของเขาแปลว่า “ฆ่า” แต่ใน
ความหมายของพุทธ แปลว่า “ปรีชาฉลาด”
เหมือนในค�ำว่า “เมธี” ซึ่งแปลว่าผู้มีเมธา
(เมธาก็คือปัญญา) พระราชาแทนที่จะเก่งด้วย
การท�ำพิธีฆ่าม้าบูชายัญ ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้มี
ปรีชาสามารถในการบ�ำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร
๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถในการบ�ำรุง
ข้าราชการ ทัง้ ทหาร และพลเรือน เช่น ส่งเสริม
คนดีมีความสามารถ ผู้ฉลาด ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร
๓. สั ม มาปาสั ง ปรี ช าสามารถผู ก ใจ
ประชาชนเหมือนเอาบ่วงคล้องไว้ ด้วยการ
ส่งเสริมสัมมาชีพ เช่น ให้กู้ยืมเงินทุนไปสร้าง
ตัวในพาณิชยกรรม และในการประกอบการ
ต่างๆ ช่วยให้คนจนตั้งตัว ให้คนล้มฟื้นตัวได้
๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่มใจ ทรงปรีชา
สามารถในการเจรจาปราศรัยเข้าถึงประชาชน
แสดงให้เห็นความเอาพระทัยใส่ห่วงใย รับรู้
ปัญหา รับฟังปัญหา มีวาทะที่ฟังแล้วชวนใจ
ให้ อ ยากท� ำ อยากปฏิ บั ติ อยากร่ ว มมื อ ร่ ว ม
การร่วมงานทุกอย่าง ตลอดจนแนะน�ำสั่งสอน
ประชาชน ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตัวช่วย
เหลือกันอย่างไร ให้มีการสื่อสารอวยธรรม

อ� ำ นวยปั ญ ญา เร้ า เตื อ นคนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ให้
ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างจริงจังสุจริต
ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลดี ที่ จ ะให้ สั ง คมประเทศชาติ
เจริญพัฒนาสุขสันต์มั่นคง และให้ทุกตัวบุคคล
พัฒนาชีวิตของตน
จะเห็นว่า ในหลวง ร.๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทมากมายซึ่งแสดงว่าทรงปฏิบัติในข้อ
“วาชไปยัง” นี้อย่างมากทีเดียว
      จบข้อ ๔ “วาชไปยัง” แล้ว ของพราหมณ์
ยังมีมหายัญอย่างที่ ๕ เป็นข้อสุดท้าย คือ
“นิรัคคฬัง” แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่มีลิ่ม
กลอน” หมายความว่า ไม่มีขีดขั้นจ�ำกัด คือ
เอาทุกอย่าง ทั่วทั้งหมด ไม่เว้นเลย เป็นการ
บูชายัญที่ฆ่าทุกอย่าง ตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไป
รวมเป็นมหายัญ ๕ อย่างของพราหมณ์
      ชื่อมหายัญที่ ๕ ว่า “นิรัคคฬัง” นี้ ทาง
พระพุทธศาสนาเอามาใช้เป็นค�ำบอกอานิสงส์
ที่ว่า “ไม่มีลิ่มกลอน” นั้น แทนที่จะเป็นการ
ฆ่าทุกอย่างไม่เว้น ก็กลายเป็นผลดีของราช
สังคหวัตถุ ๔ นั้นว่า เมื่อพระราชาปฏิบัติตาม
หลักสี่ข้อนี้แล้ว ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะ
มั่นคงมั่งคั่ง ประชาชนอยู่กันสงบสุขปลอดภัย   
ถึงขั้นที่ว่าบ้านเรือนไม่ต้องลงลิ่มกลอน คือจะ
นอนหรือจะไปไหนก็ไม่ต้องปิดประตูบ้าน จะ
เปิดประตูทิ้งไว้ก็ได้
แล้วแถมท้าย ต่อจาก “ประตูเรือนไม่ต้อง
ลงลิ่มกลอน” ก็บอกว่า “ให้บุตรฟ้อนบนอก”
หมายความว่า กระทัง่ ในครอบครัวทีเ่ ป็นสังคม
หน่วยย่อยที่สุด ก็ร่าเริงสดใสสุขสันต์ สรวลเส
กัน มีลูกน้อย ก็ให้เขาสนุกสนานมาโลดเต้น
เล่นบนอก รวมความว่า ประชาชนมีความสุข  
บ้านเมืองร่มเย็นเกษมศานต์
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ก�ำลังของพระมหากษัตริย์
หลักธรรมหมวดต่อไป คือ ขัตติยพละ ๕
แปลว่า ก�ำลังของกษัตริย์ ๕ อย่าง หรือพลัง
ของบุ ค คลผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ส ามารถเป็ น กษั ต ริ ย ์
ปกครองแผ่นดินได้ ชุดนีเ้ ป็นคุณสมบัตปิ ระเภท
ทุนหรือต้นทุนขององค์พระราชา ก�ำลัง ๕ นั้น
มีดังนี้
      ๑. พาหาพลัง หรือ กายพลัง ก�ำลังแขน
หรือก�ำลังกายคือ ความแข็งแรงมีสขุ ภาพดี ทรง
พลัง สามารถและช�ำนาญในการใช้แขนใช้มอื ใช้
อาวุธ ตลอดจนก�ำลังยุทโธปกรณ์ที่พรั่งพร้อม
๒. โภคพลัง ก�ำลังโภคสมบัติ คือ มีทุน
ทรัพย์บริบูรณ์ มีท้องพระคลังใหญ่โต พร้อม
ที่จะใช้บ�ำรุงเลี้ยงคน และด�ำเนินกิจการได้ไม่
ติดขัด
๓. อมัจจพลัง ก�ำลังอ�ำมาตย์ หรือก�ำลัง
ข้าราชการ คือ มีทปี่ รึกษา มนตรี และข้าราชการ
ชั้นปกครอง และระดับบริหารที่ทรงคุณวุฒิ
เก่งกล้าสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อ
แผ่นดิน
๔. อภิชัจจพลัง ก�ำลังความมีชาติสูง คือ
ก�ำเนิดในตระกูลสูง เป็นขัตติยชาติ ต้องด้วย
ความนิยมเชิดชูของมหาชน และได้รับการฝึก
อบรมมาแล้วเป็นอย่างดีตามประเพณีแห่งชาติ
ตระกูลนั้น
๕.  ปญ
ั ญาพลัง ก�ำลังปัญญา คือ ทรงพระปรีชาสามารถหยั่งรู้เหตุผล ผิดชอบ ประโยชน์
มิ ใช่ ป ระโยชน์ สามารถวิ นิ จ ฉั ย เหตุ ก ารณ์
ทั้ ง ภายในภายนอก และด� ำ ริ ก าร จั ด การ
ด�ำเนินการทั้งหลาย ให้ได้ผลเป็นอย่างดี
พาหาพลัง ก�ำลังแขน ก�ำลังกาย และก�ำลัง
ยุทโธปกรณ์ แม้จะส�ำคัญ แต่ท่านจัดว่าต�่ำสุด
หากไม่มีพลังอื่นควบคุมค�้ำจุนอาจกลายเป็น
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ก�ำลังภยันตรายที่แสนร้าย ส่วนก�ำลังปัญญา
เป็นก�ำลังอันประเสริฐ เป็นยอดแห่งพลังทัง้ ปวง
เพราะเป็นเครื่องก�ำกับ ควบคุม และน�ำทาง
ก�ำลังอื่นทุกอย่าง ให้ส�ำเร็จการทั้งปวง
ถึ ง จะมี ก� ำ ลั ง อย่ า งอื่ น ทุ ก ข้ อ พรั่ ง พร้ อ ม
อย่างดี แต่ถ้าขาดปัญญาพลัง ก็พังเลย สลาย
หมดสิ้น จึงต้องมีปัญญาพลังคุมท้าย และไม่
ประมาทในการพัฒนาปัญญานั้นเรื่อยไป
ทศพิธราชธรรม
ธรรมของพระราชายังมีอกี ชุดหนึง่ เป็นชุด
ที่คนไทยรู้จักดีที่สุด (รู้จักชื่อดี แต่เนื้อธรรมไม่
ค่อยเข้าใจ) และได้ยินเอ่ยอ้างกันบ่อยมาก คือ
ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ ประการ   
เป็นคุณสมบัติประจ�ำพระองค์ แม้แต่หัวข้อก็
มาก จึงจ�ำยาก พูดยาก แต่ก็มีบอกไว้เป็นคาถา
ซึ่งช่วยให้น่าท่องไว้ และจ�ำก็ไม่ล�ำบาก จึงบอก
คาถาไว้ให้ดูง่ายทีหนึ่งก่อน (ขุ.ชา.๒๘/๒๔๐/๘๖)
ดังนี้
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
จะอธิบายทศพิธราชธรรม คือราชธรรม
(ธรรมของพระราชา) ๑๐ ประการนั้นแสดง
ความหมายพอเป็นพื้นฐานความเข้าใจ ดังนี้
๑. ทาน อวยทาน คือ พระราชทานทรัพย์
สิ่งของ บ�ำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์
และบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
๒. ศีล รักษาศีล คือ ส�ำรวมกายและวจี
ประกอบการที่ดีงามสุจริต รักษากิตติคุณให้
ควรเป็นแบบอย่าง และเป็นทีเ่ คารพนับถือของ
ประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน
๓. ปริจาคะ เสียสละได้ คือ เสียสละ
ความสุขส�ำราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวติ ของตนได้
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน และความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
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๔. อาชวะ มีใจซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรง
สัต ย์ ไร้ ม ารยา ปฏิบัติภ ารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
๕. มัททวะ ทรงความอ่อนโยน คือ มี
อัชฌาสัยไม่เย่อหยิ่ง หยาบคาย กระด้าง ถือ
องค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยา สุภาพ
นุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดี แต่มิ
ขาดย�ำเกรง
๖. ตปะ ทรงเดชข่มกิเลสได้ คือ แผดเผา
กิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง�ำย�่ำยีจิต ระงับ
ยั บ ยั้ ง ข่ ม ใจได้ ไม่ ย อมหลงใหลหมกมุ ่ น ใน
ความสุขส�ำราญและความปรนเปรอ มีความ
เป็นอยูส่ ม�ำ่ เสมอ  หรือง่ายๆ  สามัญ  มงุ่ มัน่ แต่จะ
บ�ำเพ็ญเพียร ท�ำกิจให้บริบูรณ์
๗. อั ก โกธะ ไม่ เ กรี้ ย วโกรธ คื อ ไม่
กริ้วกราดลุอ�ำนาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้
วินิจฉัยความและกระท�ำการต่างๆ ผิดพลาด
เสี ย ธรรม มี เ มตตาประจ� ำ ใจไว้ ร ะงั บ ความ
เคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระท�ำการด้วยจิต
อันราบเรียบ ไม่วู่วาม เผลอขาดสติ
๘. อวิหิงสา ไม่กดขี่ข่มเหง คือ ไม่บีบคั้น
กดขี่ เช่น เก็บภาษีขดู รีด หรือเกณฑ์แรงงานเกิน
ขนาด ไม่หลงละเลิงอ�ำนาจ ขาดความกรุณา
หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙. ขันติ อดได้ทนได้ คือ อดทนต่องาน
ต่อความล�ำบากตรากตร�ำ  ต่อถ้อยค�ำกระทบ
กระทั่ง ถึงจะเหนื่อยยากเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย
ถึ ง จะถู ก ยั่ ว ถู ก หยั น ด้ ว ยค� ำ เสี ย ดสี ถ ากถาง

อย่างใด ก็ไม่หมดก�ำลังใจ ไม่ละทิ้งกิจกรณีย์ที่
บ�ำเพ็ญโดยชอบธรรม
๑๐. อวิโรธนะ ไม่คลาดธรรม คือ วาง
องค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่เอน
เอียงหวัน่ ไหวเพราะถ้อยค�ำดีรา้ ย ลาภสักการะ
หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตมั่นใน
ธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม
ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการ
ปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลือ่ นคลาดวิบตั ไิ ป
พระราชาทรงทศพิธราชธรรมนี้แล้ว ทรง
ด�ำรงมั่นในความเป็นธรรมาธิปไตย ด�ำเนิน
ไปในพระราชกิจตามจักรวรรดิวัตรเป็นหลัก
ยืน แผ่พูนขยายพระราชกรณีย์ออกไปในราชสังคหวัตถุ ๔ โดยมีพลังแห่งขัตติยพละ ๕
เป็นทุนที่ค�้ำจุนหนุนให้พร้อม
ก็ เ ป็ น อั น ครบ ๔ หมวดแห่ ง ธรรมของ
พระราชา ส� ำ หรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ที่
เป็นประเพณีในประเทศไทย ซึ่งได้คัดมาจาก
พระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้

ที่มา : ธรรมกถาหลังสวดปาติโมกข์ ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ตรงกับวันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙)  ได้จัดพิมพ์เป็นธรรมทานบุญกิริยาบรมราชูทิศ วันพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ท่านสามารถขอรับฉบับเต็มได้ที่วัดญาณเวศกวัน อ. สามพราน จ. นครปฐม และ download
มาอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน และมีฉบับแปลภาษาอังกฤษด้วย)

๒๙
พระธรรมเทศนา
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พระอาจารย์ชยสาโร

ตุสิตาลยธรรม

ที่มา : แสดงธรรมที่ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พศ. ๒๕๖๐

ขอเจริญพร วันนี้อาตมามีโอกาสให้ข้อคิด
ในเรื่องธรรมะ ค�ำว่าธรรมะเป็นค�ำที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นค�ำสูงมาก และในขณะเดียวกันก็เป็นค�ำที่
ธรรมดาที่สุด ค�ำว่าธรรมะใช้ในความหมาย
สัจธรรมความจริง ในความหมายของค�ำสั่ง
สอนที่จะน�ำพวกเราให้ถึงความเป็นจริงของ
ชีวติ และโลกทีเ่ ราอยูอ่ าศัย แต่คำ� ว่าธรรมะหรือ
ธรรมมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือถ้าแปลภาษาอังกฤษอาจจะตรงกับค�ำว่า
phenomena ซึ่งสอนให้เราเห็นว่าความจริง

สูงสุดไม่ได้อยู่อื่นไกล แต่อยู่ในการท�ำความ
เข้าใจในชีวิตจริง ในสิ่งที่เป็นธรรมดาๆ ที่เรา
มักจะมองข้าม
       ฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งลี้ลับ แต่
อยู่ในการท�ำความเข้าใจใหม่กับของเก่า ของ
เก่าคืออะไร ?  ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องกายเรื่องใจของ
เรานัน่ เอง  ชีวติ ของเราประกอบด้วยการกระท�ำ
การกระท�ำ เราแบ่งออกเป็นสองอย่าง คือการ
กระท�ำด้วยเจตนา และการกระท�ำทีไ่ ม่มเี จตนา
หรือไร้เจตนา การกระท�ำหรือเจตนาที่ปรากฏ
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ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ท่านใช้ค�ำว่า กรรม
หรือจะใช้อกี ค�ำหนึง่ ว่า ท�ำ ก็ยงั ได้ หมายความว่า
ตัง้ แต่เราตืน่ เช้าตลอดจนถึงเวลาทีเ่ รานอนหลับ
ตอนกลางคืน เราย่อมมีการกระท�ำตลอดเวลา
ส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นการกระท�ำด้วยเจตนา  
นัน่ ก็คอื กรรม นัน่ คือการกระท�ำ นัน่ ก็คอื “ท�ำ”
ที่เราปฏิบัติ ฉะนั้นการที่ญาติโยมจ�ำนวนไม่
น้อย ถือว่ายังไม่ถึงเวลาปฏิบัติธรรม อาตมา
เห็นว่าเป็นความเข้าใจผิด เพราะว่าไม่เข้าใจ
ความหมายของค�ำว่าธรรม คือ ในชีวติ ของเรา
เราต้องมีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา
        ทางเลือกของเรา  ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติ
ธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรม  แต่ทางเลือกของเรา
อยู่ระหว่างปฏิบัติกุศลธรรมหรือปฏิบัติอกุศล
ธรรม  หรือถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่งหรืออีกส�ำนวน
หนึง่ เรียกว่า ปฏิบตั ธิ รรมหรือปฏิบตั อิ ธรรม และ
ในชีวติ ของเรา การกระท�ำเป็นตัวก�ำหนดความ
เจริญ - ความเสื่อม ไม่ขึ้นอยู่กับการดลบันดาล
ของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ไี่ หน แต่ขนึ้ อยูก่ บั คุณภาพของ
การกระท�ำ  ไม่มีพระเจ้าที่ไหนสร้างโลกให้เรา
เราเป็นผู้สร้างโลกให้กับตัวเอง สร้างโลกทั้งใน
ความหมายส่วนตัวและในความหมายสากล
ถ้าความหมายสากล หมายความว่า การกระท�ำ
ของพวกเรา เป็นผู้ก�ำหนดความเป็นอยู่ของ
ชุมชน ชุมชนเล็กที่สุดคือครอบครัวของเรา ไป
จนถึงสังคมและโลกทีเ่ ราอาศัยอยู  ่ โลกนีจ้ ะอยู่
ได้ก็อยู่ที่พวกเรา โลกนี้จะอยู่ไม่ได้ก็อยู่ที่การ
กระท�ำของมนุษย์แต่ละคน
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรารับผิดชอบ
ชีวติ ของตน หน้าทีข่ องตน หน้าทีต่ อ่ ชีวติ หน้าที่
ต่อครอบครัว หน้าทีต่ อ่ ชุมชน หน้าทีต่ อ่ ประเทศ
ชาติ หน้าที่ต่อโลก ฉะนั้น  ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย
ชีวิตในการพัฒนาตน ก็ยากที่เราจะได้ป้องกัน

การกระท�ำที่เป็นอกุศล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ทั้งแก่ตนเอง และเหตุให้เราสร้างความทุกข์ให้
กับคนอื่น
คงเป็นที่ยอมรับกันว่า มีหลายสิ่งหลาย
อย่างในชีวติ ทีเ่ รารูว้ า่ ไม่ดี แต่เลิกไม่ได้ซกั ที และ
มีหลายสิง่ หลายอย่างทีร่ วู้ า่ ดี ยอมรับว่าดี แต่ยงั
ท�ำไม่ได้เลย แล้วท�ำไมเป็นเช่นนั้น ในเมื่อสติ
ปัญญาได้ก�ำหนดว่าสิ่งนี้ไม่ดี ควรเลิก แต่เรา
เลิกไม่ได้ สิ่งนี้ดีควรท�ำ  แต่เราท�ำไม่ได้ เป็น
เพราะอะไร ใครเป็นผู้บังคับ ไม่มีใครบังคับ มัน
เป็นความอ่อนแอของจิตใจของเราเอง ทั้งๆ ที่
เราต้องการความสุข เรามักจะสร้างเหตุสร้าง
ปัจจัยให้เกิดทุกข์มากกว่า ไม่มีใครอยากเป็น
ทุกข์แม้แต่นิดเดียว แต่อดไม่ได้ที่จะสร้างเหตุ
สร้างปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกวัน ฉะนั้นเรา
อยู่ในโลกนี้ เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยการกระท�ำ  แต่
การกระท�ำที่ท�ำให้ชีวิตดีขึ้น โลกดีขึ้นก็มี ที่ท�ำ
ให้ชีวิตเลวลง โลกเลวลงก็มี
ฉะนัน้   สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ก็คอื เราต้อง
พัฒนาชีวิตตัวเองอย่างไร เพื่อเราจะได้ด�ำเนิน
ชีวติ ในทางทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์และหลัก
การ พระพุทธองค์กต็ รัสถึงการประพฤติปฏิบตั ิ
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ธรรมว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ เคย
ตรั ส ไว้ ว ่ า ถ้ า การละบาป การบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล
การช�ำระจิตใจให้ขาวสะอาด เป็นสิ่งที่พวกเธอ
ท�ำไม่ได้ พระตถาคตไม่สอนหรอก ทีพ่ ระตถาคต
พร�ำ่ สอน ก็เพราะว่า  เป็นสิง่ ทีพ่ วกเธอท�ำได้ และ
ควรท�ำ  ฉะนัน้ ในชีวติ ของเรา  ถา้ เราไม่มเี ป้าหมาย
ทางจิตใจในการพัฒนาชีวิต เรามักจะหลงอยู่
กับวัตถุเป็นส่วนมาก ความเจริญด้วยวัตถุเป็น
เป้าหมายหนึง่ ในชีวติ   ซึง่ เราไม่ได้ดหู มิน่   ถือว่า
ส�ำคัญเหมือนกัน แต่ถ้าจิตใจของเรามุ่งมั่นแต่
เฉพาะในวั ต ถุ อ ย่ า งเดี ย ว ชี วิ ต ของเราก็ ไ ม่
สมบูรณ์ แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ให้ความ
มุง่ มัน่ ในชีวติ แคบลง จนเหลือแต่เรือ่ งลาภ เรือ่ ง
ยศ เรื่องสรรเสริญ เรื่องสุข สิ่งเหล่านี้ จะรู้สึก
ว่าขาดอะไรซักอย่างอยูใ่ นจิตใจตลอดเวลา รูส้ กึ
ว่าได้เท่าไหร่กไ็ ม่พอซักที  ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะว่า
เราก�ำลังแสวงหาความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรจาก
สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งไม่แท้ไม่ถาวร  สงิ่ เหล่านัน้ ไม่มคี วาม
ผิดอยู่ในตัวหรอก แต่เรามีความคาดหวังในสิ่ง
เหล่านัน้   ซงึ่ เขาไม่สามารถจะให้แก่เราได้  ดงั นัน้
พร้อมกับการพัฒนาด้านนอก พัฒนาทางด้าน
อาชีพแล้ว เราทุกคนควรจะมีการพัฒนาด้านใน
ไว้ด้วย ด้านนอกด้านในก็มีความสัมพันธ์พึ่งพา
อาศัยกัน
ศาสนาในโลกนี้มีหลายศาสนา แต่ศาสนา
ทั้งหลายนี้เราสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ตระกูล
ใหญ่คือ ตระกูลศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งมีศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิ ส ลามเป็ น หลั ก ใหญ่ ศาสนาเหล่ า นี้ ถื อ ว่ า
ศรัทธา ความเชื่อ คือคุณธรรมหลัก คุณธรรม
ใหญ่ ซึ่งเราจะเห็นได้จากส�ำนวนภาษาอังกฤษ
ในสมัยนี้ที่ชอบใช้ค�ำว่า Christian faiths คือ
Christian religions และ Islamic faiths
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คือ Islamic religions เขาถือว่าความเชื่อกับ
ศาสนา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อเป็นเช่น
นัน้ ก็มกั จะมีปญ
ั หาตามมาว่า เมือ่ ความเชือ่ ของ
แต่ละศาสนาไม่ตรงกัน แล้วมีค�ำสอนว่าเฉพาะ
ศาสนาของตนเท่านัน้ ทีถ่ กู ก็ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
การขัดแย้งระหว่างศาสนาได้ ที่เราเห็นจาก
ประวัตศิ าสตร์ของโลกตะวันตก ซึง่ มีสงครามมี
การรบราฆ่าฟันเพราะเหตุจากศาสนาตลอดมา    

ส่วนพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละตระกูล
กัน เป็นตระกูลของศาสนาที่เกิดในประเทศ
อินเดีย พุทธศาสนาไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
ความเชื่อและศรัทธามากเท่าศาสนาที่เกิดขึ้น
ในตะวันออกกลาง แทนที่จะเป็นระบบความ
เชือ่ อย่างเช่นศาสนาอืน่ นัน้ เอกลักษณ์ของพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา อริยมรรคมี
องค์ ๘ ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติ ในทางพุทธ
ศาสนานัน้ มักจะย่อลงเป็น ๓ เรียกว่าไตรสิกขา
สิกขานั้นก็ตรงกับภาษาไทยว่า “ศึกษา” แต่
ค�ำว่าศึกษาในสมัยก่อนนั้นหรือในความหมาย
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ของสิกขานัน้   จะหมายถึงเล่าเรียนด้วย ปฏิบตั ิ
ตามสิง่ ทีเ่ ล่าเรียนด้วย เรียกว่าสิกขาหรือศึกษา
และพุทธองค์ให้เรามีสิกขา ให้มีการฝึกตน ให้
มีการศึกษา มีการค้นคว้า มีการฝึกปรืออยู่ใน
เรื่องพฤติกรรม ๑ เรื่องจิตใจ ๑ เรื่องปัญญา ๑
ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า  ในอริยมรรคมีองค์
๘  หรือในไตรสิกขา นีค้ อื ระบบองค์รวม  หมาย
ถึงว่าเวลาเราจะปฏิบตั    ิ เราต้องปฏิบตั ทิ งั้   ๓  ดา้ น
ทัง้ ๓ ข้อพร้อมกันเลย ทางด้านพฤติกรรมด้วย
ทางด้านจิตใจด้วย ทางด้านปัญญาด้วย อย่าง
เราอยากจะเปลีย่ นพฤติกรรมของใคร เราก็ตอ้ ง
มียุทธศาสตร์ยุทธวิธี ทั้งในด้านพฤติกรรมด้วย
ด้านจิตใจด้วย ด้านปัญญาด้วย จึงจะประสบ
ความส�ำเร็จ
ส่วนของพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนของ
ศีลธรรม ทีนี้ศีลธรรมในทางพุทธศาสนาถ้าเรา
ดูที่ศีล ๕ เป็นต้น ดูทีละข้อ เราอาจจะสรุปได้
ว่าคล้ายกับศาสนาอื่น มีอะไรซ�้ำกันหลายข้อ
อยู่ แต่ศีลธรรมในทางพุทธศาสนามีอะไรที่
ค่อนข้างแตกต่างจากศาสนาอื่น เพราะว่าไม่
เชื่อว่ามีผู้ดลบันดาลหรือผู้สั่งว่ามนุษย์ที่ดีต้อง
ประพฤติตัวอย่างนี้ ต้องไม่ประพฤติตัวอย่าง
นั้น ไม่มีการล่อด้วยรางวัล ไม่มีการขู่ด้วยโทษ
ว่า คนดีตายแล้วขึ้นสวรรค์ คนชั่วตายแล้วตก
นรก อันนั้นไม่ใช่ศีลธรรมในทางพุทธศาสนา
เรื่องสวรรค์นรก  เราไม่ได้ปฏิเสธ  เราก็ยอมรับ
แต่ในเรื่องการให้ก�ำลังใจ หรือว่าชักชวนให้คน
รักษาศีล เราไม่เอาชาติหน้ามาเป็นเครือ่ งบังคับ
ใจคน แต่เราเริม่ ต้นด้วยการพิจารณาความเป็น
อยูข่ องมนุษย์ทดี่ ี และความเป็นอยูข่ องมนุษย์ที่
ไม่ดี ความเป็นอยู่ที่มีปัญหา และความเป็นอยู่
ที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อย เราตั้งค�ำถามว่า  
อะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในชีวิตทางด้าน

สังคม ? เรียกว่าเป็นพืน้ ฐานทีเดียว ทีม่ นุษย์เรา
ไม่วา่ จะเป็นผูท้ นี่ บั ถือศาสนา หรือผูไ้ ม่มศี าสนา   
สิ่งที่ทุกคนต้องการ และไม่มีใครขาดได้ คือ
อะไร ถ้าต้องการความสุข ค�ำตอบข้อแรกก็คือ
ความรู้สึกปลอดภัย ทุกคนต้องการความรู้สึก
ปลอดภั ย ถ้ า เราอยู ่ ที่ ไ หนรู ้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย
ความสุขเกิดขึน้ ไม่ได้ ถึงจะนัง่ สมาธิกจ็ ะไม่สงบ
ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัย ถ้าครอบครัวไม่ปลอดภัย
ลูกหลานไม่ปลอดภัย จิตใจปล่อยวางอะไรไม่ได้
เพราะกังวล ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในสังคมทุกคนต้อง
การความรู้สึกปลอดภัย ศีลธรรมคือแนวทางที่
จะน�ำไปสู่ความรู้สึกเช่นนั้นได้ โดยที่ทุกคนให้
สัญญาต่อกันและกันว่า จะไม่ทำ 
� จะไม่พดู ในสิง่
ที่ท�ำให้คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย อย่างเช่นจะไม่
เบียดเบียนโดยกาย โดยวาจา เป็นอันขาด
        ระบบศีลธรรม ถ้าตามระบบพุทธศาสนา
เรานัน้ ยอมรับว่า กิเลสเราก็ยงั มีอยู่ เหมือนกับ
เราพูดกับคนรอบข้างว่า ยอมรับว่าบางครัง้ บาง
คราวนี้ เราโกรธ เราโมโห บางทีคิดจะท�ำร้าย
ร่างกายด้วยซ�ำ้ ไป อาจจะมีความคิดเพราะห้าม
ความคิด ห้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ แต่ขอ
สัญญาไว้วา่ ไม่วา่ อารมณ์ภายในใจเราจะรุนแรง
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ขนาดไหน ก็จะไม่เบียดเบียนด้วยกาย ด้วย
วาจา แบบนี้คนที่อยู่รอบข้างก็สบายใจใช่ไหม
รู้สึกปลอดภัย คือไม่ได้คาดหวังที่ว่าเขาต้องรัก
เราในทุกๆ เรือ่ ง แบบเป็นพีเ่ ป็นน้องกัน คือไม่ได้
หวังให้คนมีกิเลสเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็รู้ว่า
มีกิเลสกันทั้งนั้น แต่ที่ส�ำคัญที่อยากให้สังเกต
คนเราไม่อาจห้ามความคิดไม่ให้เกิดขึน้ แต่สงิ่
ทีม่ นุษย์ทกุ คนท�ำได้ คือห้ามปฏิบตั ติ ามความ
คิดนั้น เราหมายถึงว่าถ้าเป็นมโนกรรมยังห้าม
ไม่ได้ แต่กายกรรม วจีกรรมเราห้ามได้ เรา
สัญญากับคนรอบข้างว่า จะไม่เบียดเบียน เป็น
การให้ความสบายใจ ให้ความรู้สึกปลอดภัย
แก่เขา เราจะไม่ถือของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็น
อันขาด เราจะไม่นอกใจ เราจะไม่โกหก เราจะ
ไม่หลอกลวง ถ้าเราสัญญาไว้กับคนรอบข้าง
เราได้อย่างนี้ เขาจะมีความสุขมากขึ้นทันที
ศีลสี่ข้อนี้ ธรรมดาเราอาจจะรักษาไว้ได้ แต่ถ้า
ดืม่ เหล้าด้วยก็รบั รองตัวเองไม่ได้ใช่ไหม เพราะ
ว่าหลายคนเวลาไม่เมา เวลาไม่ดมื่ ใจดี แต่พอดืม่
แล้วก็เปลีย่ นเป็นคนละคน ฉะนัน้ ถ้าเรายังรักษา
ศีลข้อที่ ๕ ไม่ได้ เราก็ให้ความรู้สึกปลอดภัย
กั บ คนรอบข้ า งไม่ ไ ด้ เ ต็ ม ที่ เพราะจะต้ อ งมี
เงื่อนไขว่า เมื่อไหร่เราไม่เมา เมื่อเราไม่ดื่ม
เราสัญญานะว่าเราจะไม่เบียดเบียน จะไม่ถือ
ของที่เจ้าของไม่ได้ให้ จะไม่นอกใจ จะไม่โกหก
แต่ถ้าดื่มเมื่อไหร่รับรองตัวเองไม่ได้ อย่างนี้คง
ไม่ใช่ เราจึงต้องงดจากการดื่มด้วย
ฉะนั้น พระพุทธองค์บอกว่าจะเป็นผู้ที่
ได้บุญ เพราะเป็นผู้ที่ให้มหาทาน มหาทานคือ
การให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้าง ถ้า
ญาติโยมดูชีวิตของพระสงฆ์ บางทีจะสงสัยว่า
ท่านอยู่ได้อย่างไร ท่านก็ไม่มีอะไร ท่านอยู่ยาก
แต่พระเราได้อะไรหลายอย่างที่ญาติโยมหาได้
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ยาก เรือ่ งหนึง่ คือความสุข  ความรูส้ กึ ปลอดภัย
ที่อยู่ในสังคมผู้ทรงศีล เราอยู่ด้วยกัน ไม่ต้อง
สงสัยเลย ไม่ต้องระแวงใครเลย ไม่ต้องกลัวว่า
ใครโกรธ ใครโมโห จะท�ำร้ายร่างกาย ไม่ต้อง
กลัวว่าของจะหาย ไม่ตอ้ งกลัวว่าคนรอบข้างจะ
เบียดเบียน ไม่วา่ ทางตรงหรือว่าทางอ้อม ไม่ตอ้ ง
ระแวงว่าพูดจริงหรือเปล่า อันนี้เป็นความสุข
พืน้ ฐานในชีวติ ทีเ่ ราควรจะปรารถนา และควร
จะมีส่วนในการให้กับคนที่เรารักและคนที่เรา
อยู่ด้วยกัน มันไม่ยากนะ มันท�ำได้ แต่จะท�ำได้
อย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่องได้ จะต้องมี การฝึก
ในอีก ๒ ด้านพร้อมกัน คือในด้านจิตใจ และ
ในด้านปัญญา

เพราะอะไรเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหาและ
ท�ำให้เราผิดศีล ท�ำให้เกิดความไม่ยุติธรรม
ท�ำให้เกิดคอรัปชั่น ท�ำให้เกิดความประพฤติ
ที่ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง เพราะกิเลสในจิตใจ
คนใช่ไหม เราก็ต้องมาจัดการกับกิเลสที่อยู่ใน
ใจ และจะจัดการอย่างไร ? ก็จะต้องพัฒนา
คุณธรรมต่างๆ ซึง่ เป็นปฏิปกั ษ์กบั กิเลสโดยตรง
อย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นคนขี้โกรธ ขี้โมโห
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เป็นต้น เราก็เน้นทีเ่ มตตาธรรม ต้องเน้นทีค่ วาม
อดทน และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือสติ สติคอื รูต้ วั อยูใ่ น
ปัจจุบัน รู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบัน
ฉะนัน้   การฝึกจิต เราย�ำ้ มากใช่ไหมในการ
อยู่ในปัจจุบัน แต่ในการอยู่ในปัจจุบันนั้น เรา
ไม่ได้หมายความว่า ห้ามเอาเรื่องในอดีตมาคิด
ห้ามเอาอนาคตมาคิด มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ก็ยังปรารภเรื่อง
ในอดีตของพระองค์เพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน
แล้วก็ยังทรงพยากรณ์อนาคตว่า ถ้าเราท�ำ
อย่างนี้ๆ พุทธศาสนาจะเสื่อม ถ้าท�ำอย่างนี้ๆ
พุทธศาสนาจะไม่เสือ่ ม เอาเรือ่ งอดีตมาพูด เอา
เรื่องอนาคตมาพูด ด้วยสติ ด้วยความรู้ตัว เพื่อ
ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของอดีตและอนาคต
อดีตคืออะไร อดีตก็คือความจ�ำที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน อนาคตคืออะไร คือความคิดใน
ปัจจุบนั   ฉะนัน้   ถา้ เรารูต้ วั อยูใ่ นปัจจุบนั   รเู้ ท่าทัน
ความจ�ำว่า  สักแต่วา่ ความจ�ำ  รูเ้ ท่าทันความคิด
ว่า สักแต่ว่าความคิด ถึงจะมีความจ�ำ ความคิด  

อยู่ในสมอง ก็ยังถือว่ายังอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ว่า
อยู่ในปัจจุบันคืออยู่เหมือนสัตว์เดรัจฉาน ไม่มี
ความคิดอะไรอยู่ในสมองเลย สมองคนเรานะ
ถ้าดูให้ดี ขยะเยอะนะ เรียกว่าขยะสมอง การฝึก
จิต ไม่ใช่ว่าต้องการให้อยู่แบบไม่คิดอะไรเลย
แต่เมื่อความคิดของเรามีส่วนเกินมาก มีความ
คิด มีอารมณ์ ที่ไม่น�ำไปสู่ความสุข ไม่น�ำไปสู่
ประโยชน์ในชีวิตเราเลย เรามาฝึกจิตเพื่อขจัด
ส่วนเกินที่ท�ำให้จิตใจเราเศร้าหมอง ก็น่าจะ
ถือว่าเป็นงานส�ำคัญ แม้แต่การใช้เหตุผล ถ้า
หากเราไม่ฝึกคิดกลั่นกรองความคิดในสมอง
การใช้เหตุผลก็จะถูกดึงไปโดยไม่รตู้ วั ใช่ไหม คิด
เข้าข้างตัวเองบ้าง เรียกว่าคิดอย่างมีจุดบอดก็
มีเยอะ เป็นไปได้ง่าย เพราะถ้าเราก็ไม่รู้อะไร
เป็นอะไรอยูใ่ นใจแล้ว มันจะเต็มไปด้วยอารมณ์
เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆ ยากที่จะ
ป้องกันความบริสทุ ธิข์ องเหตุผลทีต่ อ้ งการใช้ใน
การแก้ปัญหา ในการสร้างประโยชน์ ฉะนั้นใน
เรื่องของไอคิว เรื่องของความคิด เราต้องรู้จัก
ปกป้องไม่ให้อารมณ์ครอบง�ำ  ฉะนั้นเราต้อง
ฝึกดูจิตใจตัวเอง
การอยูใ่ นปัจจุบนั ทีว่ า่ มานี  ้ เปรียบเหมือน
เราอยู่ในห้องเรียน คือการที่เราจะเรียนรู้เรื่อง
ชีวิตตามความเป็นจริงได้ เราต้องอยู่ในห้อง
เรียนคือปัจจุบัน และการที่จะอยู่ในห้องเรียน
คือปัจจุบนั ได้  กต็ อ้ งเจริญสติ  ตอ้ งมีวนิ ยั ภายใน
เรื่องวินัยภายนอกจะเป็นวินัยแท้ ต่อเมื่อเรามี
วินยั ภายในจิตใจด้วย อย่างเช่นในกรณีทเี่ ราฝึก
วินยั ด้วยการลงโทษแรงๆ อย่างผูป้ กครองบางที
ก็ตีลูกด้วยความหวังดีใช่ไหม แต่ถ้าเราใช้วิธีลง
โทษแรงๆ ผู้ที่รับโทษ บางทีก็จะโกรธ  ไม่พอใจ
ก็มี แต่ทสี่ ำ� คัญก็คอื จะกลัว แต่ไม่ใช่กลัวผิด แต่
กลัวถูกจับ การกลัวผิดกับการกลัวถูกจับเพราะ
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ผิดนี้ มันต่างกันมาก สิ่งที่เราต้องการก็คือ หิริโอตตัปปะ ความละอายและความเกรงกลัวต่อ
บาป  อันนัน้ จะเป็นตัวต�ำรวจ จะเป็นตัวควบคุม
พฤติกรรมที่ดีที่สุด แม้เราจะบังคับใครให้มีหิริ
มีโอตตัปปะ อยูใ่ นใจไม่ได้ แต่เราส่งเสริมให้เกิด
ขึ้นได้ เมื่อคนมีสติแล้ว การรู้ตัวก็มากขึ้น และ
สามารถเห็นผลของการกระท�ำชัดขึ้น เข้าใจใน
เรื่องกฎแห่งกรรม ในเมื่อจิตใจของเราสับสน
วุ่นวาย มันคิดอะไรไม่ค่อยจะถูก
เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วอาตมาคุยกับอัยการท่าน
หนึง่ ท่านพูดถึงเรือ่ งคดียาเสพติดว่า ก่อนจะโดน
จับ ผู้ที่กระท�ำผิดส่วนใหญ่ เขาจะเชื่อว่าตัวจะ
ไม่ถกู จับ การทีว่ า่ ถูกจับแล้วจะติดคุกนาน ๕ ปี
๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ไม่มีผลกับการคิด การตัด
สินใจของเขาเลย  เพราะเขาเชือ่ ว่าเขาไม่ถกู จับ
หรอก เพราะถ้าท�ำความผิดแล้ว เขาไม่ถูกจับ
เขาก็ไม่กลัว และนีก่ ค็ อื ความอ่อนแอของสังคม
เรา ที่เราไม่สามารถปลูกฝังหิริโอตตัปปะใน
จิตใจของเด็กได้ ให้เขามีสติ มีปัญญาในเรื่อง
ของพฤติกรรม ผลของพฤติกรรม การที่พฤติกรรมเป็นผู้สร้างชีวิต เป็นผู้สร้างสังคม ในการ
ที่เราจะขู่ว่าถ้าท�ำผิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่าง
นี้แล้ว เขาจะกลัว เขาจะไม่ท�ำ  มันไม่ค่อยเป็น
เช่นนัน้ ใช่ไหม  เพราะว่าคนจะคิดเข้าข้างตัวเอง
ว่า เขาฉลาดเกินไป ไม่มใี ครจับเขาได้หรอก ก็มี
ความหวังว่าเขาจะไม่ถูกจับหรอก
ในการฝึกที่ดีคือ ฝึกให้จิตใจของเรามีสติ
มากขึ้น ให้รู้ตัวมากขึ้น ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมและจิตใจมากขึน้   แล้วความ
รู้สึกว่าอันนี้มันน่าเกลียด อันนี้มันน่าละอาย
อั น นี้ มั น ไม่ คุ ้ ม อั น นี้ มั น โง่ มั น จะเกิ ด ขึ้ น ได้
เพราะคนเราต้องหยุด ก่อนที่จะดู ก่อนที่จะ
เรียนรู้ เราควรจะหยุดตรงไหน ก็ควรจะหยุด
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อยู่ในปัจจุบัน หยุดแล้วจิตไม่ตามกระแสของ
ความเคยชิน ไม่ท�ำตามสัญชาตญาณ หยุดแล้ว
ดู เพราะจิตจะหยุดแล้วมันตื่น ตื่นจากหลับ
พอเราหยุดว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ค�ำว่าบาป
บุญ คุณ โทษ  ก็จะมีความหมายขึ้นอยู่ในขณะ
นัน้ นีค้ อื รากฐานของศีลธรรม ฝึกให้คนรูต้ วั อยู่
ในปัจจุบนั ไม่อย่างนัน้ ก็ตามกระแสของอารมณ์
อารมณ์นี้กระแสมันแรงมาก ถ้าเราไม่ฝึกทวน
กระแสด้วยการเจริญสติเป็นประจ�ำ  จิตใจมัน
ไม่อยู่ และความคิดที่เป็นเหตุผลจะเป็นความ
คิดที่อยู่ในกรอบแคบๆ หรือจะเป็นความคิด
ที่เหมือนกับเป็น “ลูกจ้างของตัณหา” แม้ว่า
เหตุผลนี้จะส�ำคัญมาก แต่ไม่ใช่ค�ำตอบของ
ปัญหาเลยทีเดียว
อย่างเช่นดูในอารยธรรมของตะวันตกใน
ประเทศอเมริกา ชาวอเมริกันเกือบ ๔๐ เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าโลกนี้มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ปี
ทั้งๆ ที่วิทยาศาสตร์หลายศาสตร์ไม่ว่าดาราศาสตร์ ไม่วา่ ธรณีศาสตร์ ไม่วา่ ฟิสกิ ส์ เคมี บอก
เสียงเดียวกันว่า  โลกนี้มีอายุเป็นพันล้านปี แต่
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ผูท้ ปี่ ฏิเสธว่ามีแค่ ๕,๐๐๐ ปี ไม่ใช่วา่ ไม่มเี หตุผล
นะ แต่เขาถือว่าคัมภีร์ในศาสนา ความเชื่อใน
ศาสนาต้องสูงกว่าเหตุผล ถ้าเหตุผลกับค�ำสอน
ในคัมภีรข์ ดั แย้งกัน ก็ตอ้ งเอาคัมภีรไ์ ว้กอ่ น ไม่ใช่
ว่าพวกนีง้ มงายทีเดียว แต่วา่ สมัครใจงมงายใน
บางเรือ่ ง ด้วยศรัทธา ด้วยความเชือ่ ในศาสนา
ความคิดในเหตุผลมันมีกรอบได้นะ ไม่ใช่ว่ามัน
จะท�ำงานโดยไม่ต้องยุ่งกับส่วนอื่นของชีวิต
ส่วนในทางพุทธศาสนา เมื่อมีความแตก
ต่างกันตรงทีว่ า่ เราไม่ถอื ว่าความจริงในศาสนา
จะปฏิเสธเหตุผล แต่ถือว่าเหตุผลกับความจริง
จะสอดคล้องกันได้ เหตุผลเปรียบเสมือน ๒ มิติ
ถ้าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติดว้ ยจิตใจทีไ่ ด้
เจริญด้วยสมาธิภาวนาแล้ว มันจะลึกเข้าไปอีก
เป็นมิติที่ ๓ แต่มิติที่ ๓ จะไม่ขัดกับทั้ง ๒ มิติ
แรก มันเสริมกัน คือความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรม ไม่ได้ปฏิเสธหลักเหตุผลหลักวิทยาศาสตร์  
แต่มันลึกเข้าไป วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิธีที่จะ
แสวงหาความจริงของสิง่ ทีว่ ดั ได้  นีค้ อื ข้อจ�ำกัด
ของวิทยาศาสตร์ที่ต้องวัดได้

แต่ชวี ติ ของเรานัน้ มีหลายส่วนทีว่ ดั ไม่ได้
เช่นความรัก ความรักวัดได้ไหม  ไม่มีใครวัดได้  
แต่ว่าเป็นของมีจริง ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนี้
ต้องลึก  ลึกเข้าไปอีก  ลึกจากสิง่ ทีว่ ดั ได้  สิง่ ทีว่ ดั
ได้มนั ขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยี  แต่สงิ่ นีม้ นั ต้องรูด้ ว้ ย
จิตใจที่พ้นจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆ พุทธ
ศาสนาสอนว่าจะรูค้ วามจริงได้  ตอ่ เมือ่ กิเลสบาง
ตัวไม่ปรากฏ กิเลสที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้
ปัญญา  มชี อื่ โดยเฉพาะว่านิวรณ์ คือสิง่ ทีข่ ดั ข้อง
ขัดขวาง อย่างจะมีความพอใจยินดีในความ
คิดซึ่งเป็นเรื่องต่างๆ ที่เราชอบ ท่านเรียกว่า
กามฉันทะ อย่างเช่นเรานั่งเรียนหนังสือแล้ว
เกิดความเบื่อขึ้นมา แล้วจิตเอาเรื่องที่ชอบคิด
ขึน้ มาปรุงแต่ง อันนีเ้ ป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน
อุปสรรคต่อการเรียน อุปสรรคต่อการท�ำสมาธิ
คือเวลาจิตมีความทุกข์  มีความเบือ่ หาอะไรดีๆ
หาอะไรสนุกสนานมาคิด มาปลอบใจ มาเป็น
เครือ่ งบันเทิงของจิตใจ ไม่อย่างนัน้ ก็จะเอาเรือ่ ง
ที่เราไม่พอใจ มาคิด มาปรุงแต่ง ไม่อย่างนั้น
เวลาเราท�ำงานทีท่ ำ� ได้ยาก จิตใจมักจะเกิดความ
ง่วงเหงาหาวนอน เพราะขาดความกระตือรื อ ร้ น ในสิ่ ง ที่ เราก� ำ ลั ง ท� ำ อยู ่ ไม่ อ ย่ า งนั้ น ก็
ฟุ้งซ่าน ไม่อย่างนั้นก็ลังเลสงสัย คือสิ่งเหล่านี้
เป็ น อาการของจิ ต ที่ เ ป็ น ประจ� ำ  เป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาของคนทุกคน แต่เพราะปกติเรามอง
ไม่เห็น ทีนี้เมื่อเราเจริญสติในรูปแบบอย่าง
ที่เรียกว่านั่งสมาธิ เดินจงกรมนั้น เป็นการเปิด
เผยกิเลสที่อยู่ในจิตใจ ให้เห็นว่าเป็นสิ่งเศร้า
หมองจริงๆ ที่ตามปกติเรามองไม่เห็น
การปฏิ บั ติ ธ รรมในรู ป แบบ จั ด สรรสิ่ ง
แวดล้อม จัดสรรอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่าง ให้
เอือ้ ต่อการเรียนรูด้ า้ นใน พอเราก�ำหนดสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง เช่น ลมหายใจเป็นต้น จิตใจจะดิ้นรน จะ
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ต่อต้านเต็มที่ เพราะเราทวนความเคยชินของ
จิตใจ แล้วรูปแบบของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นก็
จะอยู่ใน ๕ หัวข้อที่ว่ามานี้  พอเราอยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง  เช่นลมหายใจได้ไม่นาน ก็ไม่อยากอยู่
แล้ว ก็ไปคิดเรือ่ งอดีตบ้าง เรือ่ งอนาคตบ้าง เรือ่ ง
ที่คิดแล้วสบายใจ คิดแล้วสนุก คิดแล้วบันเทิง
เพื่อจะได้มีเครื่องอยู่ในปัจจุบัน ไม่อย่างนั้นมี
เรื่องที่เราไม่สบายใจ เราไม่พอใจ ก�ำลังโกรธ
ก็เอามาคิด เอามาเป็นเครื่องบันเทิงของจิตใจ
ไม่อย่างนั้นจิตก็ง่วง จิตก็ฟุ้งซ่าน ไม่อย่างนั้นก็
สงสัยว่าท�ำท�ำไม
เรามีโอกาสเห็นอาการของจิตเหล่านี้ รูแ้ ล้ว
วาง รูแ้ ล้ววาง ท�ำให้จติ ใจของเราเข้มแข็งขึน้ มา  
คืออารมณ์ของจิตใจนั้นจะมี ๒ อย่างที่เราต้อง
สังเกต ส่วนแรกคือเนื้อหา ส่วนมากเราจะหลง
อยู่กับเนื้อหาของอารมณ์ แต่พร้อมกับเนื้อหา
แล้ว ยังมีการมองเป็นลักษณะกระบวนการ
ด้วย ในการปฏิบัตินี้ เป็นการปฏิรูปการท�ำงาน
ของจิต ปฏิรูปการท�ำงานของสมอง จากการที่
หมกมุ่นกับเนื้อหาของอารมณ์ ให้ดูกระบวน
การของอารมณ์  กระบวนการของอารมณ์ฟงั ดู
ยากแต่ง่ายๆ ก็คือว่า เกิดขึ้นแล้วดับไป เกิดขึ้น
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แล้วดับไป เกิดขึน้ แล้วดับไป  แล้วถ้าสิง่ ใดเกิดขึน้
แล้วดับไป จะเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร
ก็อะไรจะเป็นของเรา เราก็ต้องบังคับได้
อย่างครูบาอาจารย์บอกว่าร่างกายนี้ถ้า
เป็นของเราจริงๆ ต้องอยู่ในอ�ำนาจ ต้องอยู่ใน
โอวาท เราก็สั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลย อย่า
เพิ่งเจ็บเลย อย่าเพิ่งตายเลย แต่มันไม่เคยฟัง
เราเลยซักที  เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
ของมัน ไม่เป็นไปตามความต้องการของเรา  อนั นี้
คือการสังเกตง่ายๆ  เรื่องง่ายๆ  เกี่ยวกับชีวิตที่
จะน�ำไปสูค่ วามรูท้ างธรรมะ ฉะนัน้ ในการปฏิบตั ิ
ธรรม เริ่มต้น เราฝืนกระแสความเคยชินของ
สมองของจิตใจ และมาดูปฏิกริ ยิ าโต้ตอบทีเ่ กิด
ขึ้น และเรียนรู้ในวิธีที่จะจัดการกับมัน ที่จะ
บริหารมัน ที่จะปล่อยวางมันได้ แล้วเมื่อจิตใจ
เริม่ สงบบ้าง การอยูใ่ นปัจจุบนั ก็จะท�ำได้งา่ ยขึน้
เราจะเริม่ เห็นอาการของจิตว่า สิง่ ทีเ่ คยนึก
ว่าเรา ว่าของเรา ทีจ่ ริงมันไม่ใช่  เป็นแค่อารมณ์  
เป็นอาการของจิต ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่เป็น
แก่นสาร  เป็นสาระอย่างทีค่ ดิ เลย  คือเราเรียนรู้
จากสิ่งภายในได้ ในเมื่อจิตใจของเรามีสติอยู่
ในปัจจุบัน จากนั้น เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ
มันจะชัดขึน้ มาทันที อย่างนีเ้ ป็นบุญไหม อย่างนี้
เป็นบาปไหม  จะรูเ้ ลย  เพราะบุญนีเ้ ป็นอาการ
ผ่องใสภายใน บาปก็มอี าการขุน่ มัวอยูภ่ ายใน
เมื่อเรารับรู้ต่ออาการผ่องใส อาการขุ่นมัว
ภายในแล้ว  เราก็จะมีเครือ่ งตัดสินของเราเองว่า
อะไรถูกอะไรผิด เราดูได้ รู้ได้ เรื่องนี้มันเป็นสิ่ง
ท้าทายในชีวิต ท�ำให้ชีวิตเรามีรสชาติดีนะ มัน
สนุก มันเป็นสิ่งที่น่าท�ำ พอท�ำแล้วผลมันก็เกิด
ขึ้นกับตัวเราด้วย เกิดขึ้นกับคนรอบข้างด้วย  
เพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจิตใจย่อมมีผล
ในการกระท�ำ  ในการพูดของเราด้วย เป็นสิ่งที่
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ทุกคนท�ำได้  ไม่วา่ ผูช้ าย  ไม่วา่ ผูห้ ญิง  ไม่วา่ คนไทย
ไม่ว่าคนต่างชาติ
อย่างอาตมาก็ได้มาอยู่เมืองไทยก็จะ ๔๐
ปีแล้ว มาตั้งแต่อายุ ๒๐ ได้มีโอกาสไปอยู่กับ
หลวงพ่ อ ชาที่ วั ด หนองป่ า พง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆ ยังพูดภาษาไทย
ไม่ได้ แล้วหลวงพ่อชาท่านก็พูดภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ แล้วชาวบ้านที่ไปกราบท่าน  มักจะงงอยู่
เสมอว่า ในเมื่อหลวงพ่อพูดภาษาต่างประเทศ
ไม่ได้ แล้วท�ำไมพระฝรั่งจึงมาอยู่ที่นี่เยอะแยะ

มีอยู่คนหนึ่งถามหลวงพ่อว่า พูดภาษา
อังกฤษได้ไหม หลวงพ่อบอก ไม่ได้ แล้วภาษา
ฝรั่งเศสได้ไหม ไม่ได้ เขาก็งงว่า พวกฝรั่งนี้มา
อยู่ได้ยังไง หลวงพ่อชาย้อนถามว่า  ที่บ้านโยม
มีควายไหม มีครับ หลวงพ่อ สุนัขมีไหม มีครับ
หลวงพ่อ ไก่มีไหม มีครับ แล้วโยมพูดภาษา
ควายได้เหรอ ไม่ได้ครับ แล้วภาษาสุนัข ภาษา
ไก่ได้เหรอ ไม่ได้ครับ  อา้ ว  แล้วท�ำไมมันจึงอยูไ่ ด้
ท่านบอกว่าฝรั่งนะก็เหมือนควาย จูงไปจูงมา
เดี๋ยวก็เป็นเอง ไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมาก ท่าน
ว่าอย่างนั้น
ที่จริงพระฝรั่งเราอยู่ตอนแรก สิ่งที่เป็น
เครื่องอยู่ มันไม่ใช่ค�ำสั่งสอนของท่านเท่าไหร่
เพราะภาษาเรายังไม่ค่อยจะได้ แต่มีความเชื่อ
ว่า ท่านพูดอะไรมันออกจากใจจริงของท่าน

ไม่ได้ออกจากต�ำรา ไม่ได้ออกจากปรัชญา
แล้วเป็นข้อคิดที่อาตมาว่าน่าพิจารณาเหมือน
กันว่า การที่คนใดคนหนึ่งพูดอะไร  อีกคนหนึ่ง
ฟังได้ รับได้ เชื่อได้ เป็นเพราะอะไร เพราะบาง
คนนีพ่ ดู เก่งมาก ใช้ภาษาได้ดมี าก แต่วา่ ไม่ถงึ ใจ
เรา แต่บางคนพูดอะไรง่ายๆ แต่ว่ามันถึงใจ
อย่างไม่มวี นั ทีเ่ ราจะลืมได้  คือมันเกิดจากความ
เชื่อในความเมตตาและปัญญาของผู้พูดด้วย
ตัง้ แต่วนั แรกทีอ่ าตมาได้กราบหลวงพ่อชา  
ก็เกิดศรัทธาในองค์ทา่ นว่า  มรรค ผล นิพพาน
ไม่พ้นสมัยจริง และมีความหวังในการปฏิบัติ
แล้วรูส้ กึ ว่าท่านท�ำได้  เราก็ทำ� ได้เหมือนกัน  คือ
ศรัทธานี้ไม่ใช่ศรัทธาว่าท่านเก่ง ท่านน่าเคารพ
นับถือ แล้วจบแค่นั้น ในทางพุทธศาสนา เรา
ศรัทธาใคร นั่นแปลว่า ท�ำยังไงเราจึงจะเจริญ
รอยตามท่านได้ อันนีค้ อื ศรัทธาในพุทธศาสนา
แล้วต้องน�ำไปสู่การกระท�ำ
ความเชื่อในพุทธศาสนาก็มีเหมือนกัน ที่
บอกเมื่อกี้นี้ว่า ศรัทธาไม่ใช่คุณธรรมหลักของ
พุทธศาสนาก็จริง แต่ศรัทธาต้องมี ศรัทธาของ
เราคือ ศรัทธาในศักยภาพของตัวเอง ในการ
ละบาปบ�ำเพ็ญกุศล ช�ำระจิตใจของตนให้ขาว
สะอาด เราต้องเชื่อว่าเราท�ำได้และควรท�ำ
ควรจะพัฒนาชีวิตของตน เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุขของเรา ของครอบครัว ของชุมชน
ของสังคม ประเทศชาติ คุณงามความดีจะคงอยู่
และเพิม่ มากขึน้ หรือจะหายไป หรือลดน้อยลง
มันอยู่ที่นี่ มันอยู่ที่พวกเรานะ อย่างที่พูดต้นๆ
ว่าแค่หวังให้ประเทศเราเจริญงอกงาม หวังว่า
ครอบครัวเราจะดี ถ้าหากว่าเราไม่มกี ารปฏิบตั ิ
ไม่มกี ารฝึกตนก็จะไม่ได้ผล เพราะเราไม่สามารถ
ท�ำได้  เหมือนเราเห็นของหนักทีว่ า่   ถา้ เรายกขึน้
มามันจะดีนะ แต่เราเองไม่มีก�ำลังจะยกขึ้น
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มันก็เป็นค�ำพูดที่เปล่าประโยชน์ แล้วเมืองไทย
เราจะเจริญงอกงามได้ มันอยู่ที่เราแต่ละคน
รับผิดชอบในการพัฒนากาย วาจา ใจ ของเรา
แล้วทุ ก คนก็ มี ส ่ ว น ในการสื บ ต่ อ อายุ ข อง
พระพุทธศาสนา ในการสืบต่อสิ่งดีงามใน
สังคม
อาตมาเจอคนไทยไม่น้อยเลยที่ชอบติว่า
คนไทย อาตมาว่าคนเมืองนอกก็เป็นเหมือน
กั น ไม่ ใช่ ค นไทยชาติ เ ดี ย วที่ ไ ม่ ดี    แล้ ว คน
ไทยเราก็มหี ลายอย่างทีม่ นั ดีมากเลย  อาจจะหา
ได้ยากแต่เราอาจจะมองข้าม ยกตัวอย่างดูขา่ ว
ต่างประเทศบ้างไหม ที่มีการก่อการร้ายต่างๆ
ที่ประเทศทางตะวันตก ชาวอิสลามไม่ว่าอยู่
ที่ไหน คนรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย  ทั้งๆ ที่เขาเป็น
คนที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อการร้าย เขาก็เป็น
ชาวบ้านธรรมดา แต่วา่ ไปทีไ่ หนคนรังเกียจ คน
เขารู้สึกไม่ปลอดภัย ถูกท�ำร้ายร่างกายก็มีบ่อย
แต่ทนี่ ใี้ นประเทศไทย  มจี งั หวัดไหนของประเทศ
ไทยไหม ที่ชาวอิสลามรู้สึกไม่ปลอดภัย ที่ชาว
พุ ท ธคิ ด จะแก้ แ ค้ น เพราะเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน

29

ปักษ์ใต้ เท่าที่อาตมาเห็นไม่เคยมี ถ้าเทียบกับ
เมื อ งนอกมั น ต่ า งกั น มาก คื อ คนไทยนี้ ไ ม่
ประณามคนทั้งชาติ ไม่ประณามคนทุกคนใน
ศาสนา เพียงเพราะพฤติกรรมของคนบางคน
เราก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใคร เพียงเพราะว่า
นับถือศาสนาเดียวกับคนที่ไม่ดี หรือว่าแต่งตัว
เหมือนคนที่ไม่ดี อันนี้ก็เป็นความดีงามของ
เมืองไทย ที่อาตมาว่าน่าภาคภูมิใจมาก หลาย
เรื่องเหมือนกัน
อาตมาว่าการรักชาติ การนิยมชาติ หรือ
ว่าคนที่รักชาติ หรือคนชาตินิยม มันไม่เหมือน
กันนะ ถ้ารักชาติ เราต้องรักสิ่งที่ดีงามในชาติ
สิ่งที่ท�ำให้ชาติ คือชาติที่เราต้องการ แล้วใน
เมืองไทย อาตมาเองถือว่าส่วนมากส่วนใหญ่นนั้
ดีงาม สิง่ ทีน่ า่ อนุรกั ษ์ไว้ คือสิง่ ทีม่ รี ากฐานใน
พระพุทธศาสนาของเรา ในบางศาสนายิง่ เคร่ง
ในศาสนายิง่ น่ากลัว แต่ชาวพุทธเรายิง่ เคร่ง ใน
ศาสนายิง่ ไม่นา่ กลัว เพราะเราเข้าถึงความจริง
ของชีวิตแล้ว จะต้องซาบซึ้งว่าเราทุกคนเป็น
เพือ่ น เพือ่ นเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคนในโลกรักสุข
เกลียดทุกข์ดว้ ยกันทัง้ หมด  ฉะนัน้ จิตใจของเรา
ต้องอยู่ในโลกสมมติด้วย แต่เราก็ต้องสามารถ
ถอนออกมาจากโลกสมมติแห่งภาพรวมของ
ชีวติ แห่งภาพรวมของความเป็นมนุษย์ดว้ ย  และ
ก็เข้าถึงความจริงภายใน เมือ่ เราเข้าถึงความจริง
แล้ว ทุกอย่างก็น่าเคารพหมดเลย
อาตมาเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาตัง้ แต่วยั
รุ่น แล้วเดินทางไปประเทศอินเดีย ไปแสวงหา
ความรู้ กลับมาถึงอังกฤษ หลังจากเดินทางไป
เกือบ ๒ ปี ตัดสินใจไม่เข้ามหาวิทยาลัย แต่ยงั หา
แนวทางของตัวเองไม่คอ่ ยถูก จนกระทัง่ ได้ขา่ ว
เรื่องอาจารย์วิปัสสนาที่อยู่ปักษ์ใต้ของอังกฤษ
ว่าน่านับถือ อาตมาจึงไปเข้าคอร์สวิปัสสนา
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ปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้เคยบวชเป็นพระใน
ประเทศไทยตัง้ ๖ พรรษา  แล้วเวลาท่านบรรยาย
ธรรม ท่านมักจะเล่าถึงสมัยท่านเป็นพระวัดป่า
ในประเทศไทย พอฟังแล้วก็รู้เลยว่า นี่คือสิ่งที่
แสวงหาตั้ง ๒ ปี ๓ ปีแล้ว จึงตัดสินใจออกบวช
ในประเทศไทย
อาตมาไม่เคยสนใจที่จะเป็นพระในต่าง
ประเทศ  เพราะต้องการจะเป็นพระในเมืองพุทธ
แล้วเมือ่ มาอยูเ่ มืองไทยก็มคี วามรูส้ กึ ผูกพัน เริม่
ต้นก็เป็นความรูผ้ กู พันทางบุญคุณทีช่ าวบ้านใน
บ้านบุ่งหวาย จ.อุบลฯ ได้ดูแลเหมือนเราเป็น
ลูกชายของเขาทีเดียว  ซงึ่ ในวัดเราก็จะเรียกชาว
บ้านว่าพ่อว่าแม่ เรียกว่าเป็นพ่อออกแม่ออก
มีความอบอุน่ และมีความซาบซึง้ ในบุญคุณ  แล้ว
ในเมือ่ เราเป็นพระแล้ว  เราจะตอบแทนบุญคุณ
ของญาติโยมได้ยังไง รู้สึกว่ามีวิธีที่ดีที่สุดก็คือ
การแสดงธรรม นั่นก็ท�ำให้เราได้ขยันในการ
เรียนภาษาไทย เริ่มต้นจากเพราะอยากจะได้
ฟังค�ำสอนของหลวงพ่อชาโดยตรง โดยไม่ต้อง
อาศัยล่าม และต่อมาเพือ่ จะได้ตอบแทนบุญคุณ
แล้วอาตมาก็ได้ตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นว่า จะ
ต้องอยู่ในเมืองไทยตลอดชีวิต จะไม่ไปไหน
ทุกวันนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพระฝรั่ง บางที
รู้สึกข�ำตัวเองด้วยซ�้ำไป เคยได้ยินเวลาออกไป
ข้างนอก บอกพระฝรั่งๆ อาตมาก็ยังหันไปถาม
ที่ไหนล่ะ ใครมา อ๋อ ! เขาหมายถึงตัวเราเอง
ลืมไป ก็เรียกว่าเราเป็นพระในสถาบันสงฆ์ไทย
เราภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสที่ได้ครองผ้า
เหลืองในประเทศไทย และนอกจากการท�ำ
หน้าที่ต่อชีวิตตัวเอง และการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ยัง
รู้สึกมีความสุขที่ได้ให้ธรรมเป็นทาน และสร้าง
ประโยชน์   แม้จะเป็นประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ

ก็สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตรงกับอุดมการณ์ของอาตมาทีเดียว
น�ำเจริญภาวนา
จากนีไ้ ปมีโอกาสในการนัง่ สมาธิ ๑๕ นาที
ในการนัง่ สมาธิ เราเริม่ ต้นในการนัง่ ในอิรยิ าบถ
ทีเ่ อือ้ ทีส่ ดุ ต่องาน ในเรือ่ งของอิรยิ าบถนัน้ ความ
ส� ำ คั ญ อยู ่ ที่ ก ระดู ก สั น หลั ง กั บ ศี ร ษะของเรา
ให้ตรง ตรงแต่ไม่เกร็ง เราก็นั่งหลับตา แล้ว
พยายามให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ ทีนี้ในเบื้องต้น
ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยช�ำนาญ เราจะตามลมเข้า
ตามลมออกก่อน
เพือ่ ท�ำความคุน้ เคยกับลมหายใจ ซึง่ เราตัง้
ข้อสังเกต ๓ จุด จุดแรกคือปลายจมูก จุดที่ ๒
คือหน้าอก จุดที่ ๓ คือท้อง ให้เราดู ให้เรารับรู้
ต่อลมหายใจเข้า ที่ปลายจมูก ที่หน้าอก ที่ท้อง
แล้วก็หายใจออก ท้อง หน้าอก ปลายจมูก ไม่
ต้องบังคับ ให้สบายๆ ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเรา
อยู่แล้ว  เป็นของธรรมชาติ มันก็เข้า  มันก็ออก  

๒๙

อย่างนี้ตลอดเวลาแหละ แต่ว่าตอนนี้เราจะใช้
การตัง้ สติกบั ลมหายใจเป็นอุบาย เป็นเครือ่ งมือ
ให้เจริญสติ ให้ตอ่ เนือ่ งอยูใ่ นปัจจุบนั ทีนใี้ นเมือ่
เราพยายามอยู่กับลมหายใจ  เราจะมีความคิด
สอดแทรกเข้ามาก็ไม่เป็นไร แต่รแู้ ล้ววาง  กลับมา
อยูก่ บั ลมหายใจ  เราอยูก่ บั ลมหายใจ  ทเี่ ข้ามาจาก
ปลายจมูก ผ่านหน้าอก ไปสู่ท้องได้พอสมควร
แล้วเราจึงก�ำหนด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ในการนั่ง
ภาวนา ส่วนใหญ่จะนิยมพิจารณาก�ำหนดลม
หายใจอยู่ที่ปลายจมูก แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ ขอให้
เราหาจุดที่ชัด ที่สบาย แล้วตั้งสติอยู่ตรงจุด
นั้น แต่การอยู่กับลมหายใจอย่าเพิ่งให้กลาย
เป็นการเพ่ง ถ้าเพ่งแล้วจะเครียด
นีเ้ ราก�ำลังเรียนรูว้ ชิ าชีวติ หลายวิชา วิชา
หนึ่งก็คือการท�ำความเพียรอย่างไม่เครียดจน
เกินไป ไม่ผ่อนคลายจนเกินไป แต่พอดี ก�ำลัง
หาความพอดีอยู่ ถ้าเราตั้งใจมากเกินไป ขาด
การผ่อนคลาย จะไม่สงบ ถ้าผ่อนคลายมากเกิน
ไป ขาดความตัง้ ใจ ก็จะไม่สงบ ฉะนัน้ ปรับความ
เพียร ปรับความพยายาม อย่างไรจึงจะพอดี
ระยะเวลาของการนั่งสมาธิ คือการก�ำหนดลม
หายใจ เราไม่ก�ำหนดเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมง
แต่เราตัง้ ใจว่าหนึง่ ลมหายใจเข้า หนึง่ ลมหายใจออก นั่นคือระยะเวลา ให้มันได้ดีที่สุดเลย
หนึง่ ลมหายใจเข้า หนึง่ ลมหายใจออก แล้วก็ตงั้
ต้นใหม่ๆ คนเราโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ นิสัย
ขี้เบื่อ ถ้าเราติดอยู่กับการกระตุ้นมากเกินไป
การอยู่กับลมหายใจมันท้าทายมาก เพราะลม
หายใจมันไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่มีอะไรน่าดึงดูด
แต่อยู่ได้ก็ด้วยความตั้งใจ ด้วยความจริงใจ จิต
เผลอ รู้ตัวแล้ววาง กลับมาอยู่กับลมหายใจ ทุก
ครั้งที่รู้แล้วว่าเผลอ เราตั้งต้นใหม่  นั้นเป็นการ
สร้างบารมี เรียกว่า เนกขัมมะบารมี
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ค�ำว่าพุทธะแปลว่าตื่น เราไม่น่ังสมาธิ
เพื่อให้จิตใจทื่อๆ เฉยๆ นั่นจะเป็นมิจฉาสมาธิ
สั ม มาสมาธิ สมาธิ แ บบพุ ท ธ ต้ อ งมี ค วาม
รู ้ สึ ก ตื่ น อยู ่ มี ค วามคมชั ด มี ค วามผ่ อ งใส
อาการของสมาธิที่ส�ำคัญ เรียกว่า กัมมนีโย
กัมมนีโย แปลว่า พร้อมทีจ่ ะท�ำงาน คือมีปญ
ั ญา
ที่จะเข้าใจเรื่อง ความไม่เที่ยง เรื่องความเป็น
ทุกข์ เรื่องเป็นอนัตตาได้ เป็นประสบการณ์
ตรง ไม่ใช่แค่ปรัชญา แต่รเู้ ห็นในปัจจุบนั ถ้าจิตใจ
เรายังฟุ้งซ่าน วุ่นวาย เรามองไม่เห็น รู้ไม่ได้
จิตไม่มีคุณสมบัติพอ อย่างจิตที่มีสมาธิแล้ว
มีทั้งความหนักแน่น และความนุ่มนวลอยู่ใน
ขณะเดียวกัน มีความตื่นอยู่ในเวลานั้น รู้อยู่
ในเวลานั้นและเบิกบานอยู่ตรงนั้น
ไม่ตอ้ งร�ำคาญตัวเอง ไม่ตอ้ งท้อแท้ใจ จิตใจ
ของเรายังดื้ออยู่ ไม่เป็นไร จิตใจของเรามันฝึก
ได้ ต้องใจเย็น ท�ำอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ยอมแพ้
กิเลส เอาละ พอสมควรแก่เวลา
ตอบปัญหา
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กระผม
องคมนตรี ใคร่ขอเรียนถามท่านพระอาจารย์
ว่าธรรมะข้อใดทีข่ า้ ราชบริพารในพระองค์  ควร
จะใช้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อที่จะได้ถวายงานแก่พระมหากษัตริย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดครับ กราบนมัสการครับ

32

๒๙

พอจ.ชยสาโร : ที่จริงค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ได้แยกออกจากกันเป็นข้อๆ
ไป  วา่ ข้อนัน้ ข้อนีจ้ ะเหมาะสมส�ำหรับคนกลุม่ นัน้
กลุ่มนี้ ส่วนมากจะเน้นที่การปฏิบัติอย่างเป็น
องค์รวม อย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่า เราทุก
คนต้องมีการพัฒนา ต้องมีการขัดเกลาในเรื่อง
พฤติกรรมของตน ในเรือ่ งของจิตใจและในเรือ่ ง
ปัญญา ซึ่งมันต้องไปด้วยกัน อย่างต้องการ
ความเรียบร้อยหรือความสมานสามัคคี ก็ศีล
ธรรมนัน้ แหละส�ำคัญมาก แต่ศลี ธรรมจะมัน่ คง
ได้ ก็ต่อเมื่อมีการฝึกทางจิตใจด้วย ถ้าหากว่า
ไม่มีการเจริญสติ ไม่มีการเจริญเมตตาเป็นต้น
ศีลธรรมจะอยูไ่ ด้ยาก เพราะความคิดจะละเมิด
เกิดขึ้นเร็วมาก และถ้าเราไม่เคยดูด้านใน พอ
ความคิดผุดขึน้ มาในจิตใจของเรา  เราก็จะจับไว้
ยึดไว้  ยึดไว้วา่ เป็นเรา เป็นของเรา แล้วก็ทำ� ตาม
ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะประพฤติตัวให้ดี เมื่ออารมณ์
เกิดขึ้น อารมณ์มีพลังมาก ท�ำให้เราลืมสิ่งที่เรา
ตัง้ อกตัง้ ใจไว้ คือตัง้ อกตัง้ ใจจะซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัง้
อกตั้งใจจะระมัดระวังเรื่องการพูดการจาแล้ว
กลับลืมไป อันนี้เป็นปัญหามาก คนเรานี้จะ
ฉลาด จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เฉพาะเวลาที่ไม่มี
อารมณ์ แต่เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้น จะลืมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง แต่พออารมณ์ดับไป ก็กลับเป็นคนรู้
ทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่ง แต่ปัญหาก็คือ ใน
เวลาทีต่ อ้ งการใช้ปญ
ั ญา เวลาทีม่ ปี ญ
ั หามีความ
กดดัน เครียด  เป็นต้น สติปัญญานี้ไม่สามารถ
ท�ำงานได้ ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง ไม่สามารถเป็น
เข็มทิศให้เราได้ เพราะถูกอารมณ์ครอบง�ำ
ฉะนั้ น การท� ำ งานด้ า นใน การที่ ศึ ก ษา
เรียนรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆ เรื่องกุศลธรรม เรื่อง
อกุศลธรรม อารมณ์ที่อยู่ฝ่ายผ่องใส อารมณ์ที่
อยู่ฝ่ายว้าวุ่นขุ่นมัวนั้น เป็นงานส�ำคัญมาก แต่

ถ้าพูดโดยทั่วไปแล้ว เรื่องอาชีพคน มีอาชีพที่
เป็นสัมมาอาชีพโดยตรงก็น้อย ถ้าเป็นครู เป็น
คุณหมอ เป็นพยาบาล เป็นอาชีพที่บอกได้ว่า
แค่ท�ำงานในด้านนี้ก็เป็นบุญคือเป็นบุญอยู่ใน
ตัวนัน้ ก็นอ้ ยมาก แต่ในงานเป็นข้าราชบริพารนี้
ก็ถือว่ามีโอกาสที่ให้การเลี้ยงชีพของเรา เป็น
การรับใช้ประเทศชาติด้วย เป็นการสร้างสิ่งดี
งามในสังคมด้วย เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย คือมี
โอกาสที่จะเอื้อให้ชีวิตเราเป็นบุญ
ถ้าเราพิจารณาในข้อนีเ้ กิดความภาคภูมใิ จ
ในการมีโอกาสที่จะอยู่ตรงนี้ ท�ำงานอยู่ตรงนี้
แล้วต้องการจะท�ำดีทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้  ถอื ว่านัน่
คือก�ำไร คือเราได้อริยทรัพย์อยูใ่ นใจ อริยทรัพย์
ทีเ่ รามีการเสียสละความสะดวกสบาย มีการเสีย
สละความคิดความเห็น มีการเสียสละหลายสิ่ง
หลายอย่าง ที่เป็นรูปธรรม นามธรรม เพื่อ
ประโยชน์อนั แท้ของสถาบัน อันนีจ้ ะเป็นความ
สุขทีห่ าได้ยาก นอกจากเป็นการฝึกตนแล้ว ก็ยงั
อยากให้เราได้คิดพิจารณาบ่อยๆ ที่เราจะได้ไม่
ประมาทในโอกาสอันดี คือพุทธธรรม เราถือว่า
แค่เกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยากแล้ว แต่การเกิด
เป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรอย่างเช่นเมือง
ไทยเป็นต้นนั้น ยิ่งยากเข้าไปอีก
ฉะนั้นการที่พวกเราได้เกิดในประเทศอัน
สมควรแล้ว ก็ยงั มีโอกาสท�ำงานรับใช้ในสถาบัน
มหากษัตริย์ แล้วในเมื่อมหากษัตริย์ของเรา
เป็นชาวพุทธด้วย  แล้วยังทรงมีมหากรุณาธิคณ
ุ   
ให้พวกเราได้ศกึ ษา ได้ปฏิบตั ธิ รรมด้วย ถือว่ามี
บุญมากทีเดียว อยากให้ส�ำนึกในบุญ แล้วเอา
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บุญนั้นเป็นฐานที่จะท�ำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป คืออย่า
ให้มีการแข่งขันกัน อย่ามีการนินทาลับหลังกัน
อย่ามีอะไรที่เป็นการกระท�ำตามกิเลส ที่จะ
ท�ำให้จิตใจเราเศร้าหมองและสร้างปัญหา คน
เราทุกคนก็ต้องมีกิเลสทั้งนั้น อยากให้เรารับรู้
แล้วปล่อยวาง รับรู้แล้วปล่อยวาง อย่างนี้เรียก
ว่าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์และความสุขตัวเองด้วย
เพือ่ ประโยชน์เพือ่ ความสุขของส่วนรวมไว้ดว้ ย
กราบนมั ส การขอบพระคุ ณ ผมขอ
อนุญาตนมัสการกราบเรียนถามว่า มนุษย์เกิด
มาเพือ่ อะไร อาจจะเป็นปัญหาทีล่ กึ มากหน่อย
ขอความเมตตาอนุเคราะห์ด้วยครับ
พอจ.ชยสาโร : ที่พูดเมื่อกี้นี้ว่า เราถือว่า
การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นลาภ เป็นบุญ เพราะว่า
ความเป็นมนุษย์นี้มีโอกาสพัฒนาตนที่ดีที่สุด
เลย ถ้าเทียบกับเทวดา เทวดาจะปฏิบัติธรรม
ยากกว่ามนุษย์เพราะสบายเกินไป ไม่มีอะไรที่
จะมากดดัน หรือมากระตุ้นให้ฝืนกิเลส มีแต่
สบายๆ ถ้าตกนรก ไปอยู่ภพภูมิที่ยากล�ำบาก
ไม่ต้องพูดถึง มันทรมานเหลือเกิน ไม่มีโอกาส
ปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสพัฒนาตน แต่การเป็น
มนุ ษ ย์ มี สุ ข มี ทุ ก ข์ ส ลั บ กั น ไป สุ ข ก็ ไ ม่ สุ ข จน
ลืมตัวได้นาน ถ้าทุกข์ก็ไม่ทุกข์นาน ก็มีสลับกัน
มีขึ้นๆ ลงๆ เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องสุข
เรื่องทุกข์ ดังนั้นเรื่องการพ้นทุกข์ยังเป็นสิ่งที่
มนุษย์เราหวังได้
ในค�ำถามว่าอยู่เพื่ออะไร เกิดเพื่ออะไร ก็
มีประโยคหนึ่งที่ทุกคนคงคุ้นเคยที่เรากล่าวใน
พิธกี รรมต่างๆ ว่า “เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลายตลอดกาลนานเทอญ” ค�ำนี้
ก็สรุปแล้วว่า อยู่เพื่ออะไรดี เราอยู่เพื่อความ
สุข เพือ่ ประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย คือไม่ใช่
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ข้าพเจ้าคนเดียว ข้าพเจ้าและคนอืน่ ด้วย สรรพ
สัตว์ดว้ ย และก็ไม่ใช่ระยะสัน้ แต่เป็นระยะยาว
ตลอดกาลนาน ฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไร เราจึง
สามารถสร้างความสุข สร้างประโยชน์กับชีวิต
เราเอง สร้างความสุข สร้างประโยชน์กบั ครอบครัวเรา กับตระกูลเรา สร้างความสุข สร้าง
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ นีเ้ ป็นการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
สร้างความสุข สร้างประโยชน์ ก็ต้องน�ำไปสู่
การพิจารณาว่า ความสุขคืออะไร ประโยชน์
คืออะไร ๒ ค�ำนีถ้ งึ จะฟังง่ายๆ แต่กม็ คี วามหมาย
อันลึกซึ้งเหมือนกัน อะไรคือประโยชน์ อะไร
ไม่ใช่ประโยชน์ อะไรเป็นเครื่องตัดสินว่า สิ่งนี้
เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่ใช่ประโยชน์

ค�ำถามที่ว่า เราเกิดเพื่ออะไร แล้วเราอยู่
เพื่ออะไร ไม่ใช่ค�ำถามที่ควรจะมีค�ำตอบง่ายๆ
แล้วจบ แต่ควรจะเป็นค�ำถามที่อยู่ในใจเราทุก
คนอยู่ตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า
วันคืนล่วงไปๆ เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ค�ำถามนี้
ก็โยงไปถึงว่าเราอยูเ่ พือ่ อะไร  ทกุ วันนีเ้ ราท�ำอะไร
อยูเ่ พือ่ อะไร เรามีกจิ กรรมมีอะไรบ้างไหมทีร่ สู้ กึ
ว่าเป็นไปเพื่อความสุขตน เพื่อความสุขคน
อืน่ เพือ่ ประโยชน์ตน เพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่ บ้าง
ฉะนั้นค�ำถามนี้เป็นค�ำถามที่จะป้องกันไม่ให้
ประมาทได้ ท�ำให้มีความคิดในทางที่จะเจริญ
ในสิ่งที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไปได้
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ปลายเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมา หลาย
ท่านคงจะได้เห็นการเนรมิตทุง่ พระเมรุบนท้อง
สนามหลวงให้เป็นสรวงสวรรค์ มีการจ�ำลอง
จักรวาลโดยมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง  เพือ่
ส่งเสด็จในหลวงในพระบรมโกศบนพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีที่ได้จัดขึ้นอย่างสมพระ
เกียรติกันไปแล้ว การเสด็จจากไปของในหลวง
ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่เป็นเสมือนพ่อของแผ่นดินนั้น
นับเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ทนี่ ำ� ความเศร้า
โศกเสียใจมาสู่พวกเราชาวไทยทุกคน
สื่อภาษา ในหลวง บนสรวงสวรรค์
แม้กาลเวลาจะกลืนกินสรรพสิ่งรวมทั้งตัว
มันเองก็จริง แต่กาลเวลาก็มีคุณสมบัติเยียวยา

ให้กับใจของเราได้เหมือนกันหากพวกเรารู้จัก
คิดให้ถูกวิธี จะว่าไปแล้วพระองค์ท่านก�ำลัง
แสดงกฎธรรมชาติของอนิจจังให้พวกเราได้
เห็น และเมื่อพวกเราพอจะคลายความเศร้าไป
ได้บา้ งแล้วยังอยากทีจ่ ะสือ่ สารกับพระองค์ทา่ น
ขอชักชวนให้มาศึกษาภาษาบาฬีด้วยกันเถิด
นอกจากได้บญ
ุ แล้ว ยังเป็นการสรรค์สร้างเวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย เพราะการศึกษา
เป็นกุศล แต่การวนอยูก่ บั ความเศร้าเป็นอกุศล
และการเรียนภาษาใหม่ๆ ยังท�ำให้หา่ งไกลจาก
โรคสมองฝ่อ อัลไซเมอร์ได้อีกด้วย
ท�ำไมต้องภาษาบาฬี ?
ภาษาเป็นรากฐานของอารยธรรม เป็นสิ่ง
ที่ ยึ ด เหนี่ ย วชุ ม ชนไว้ ด ้ ว ยกั น ว่ า โดยเฉพาะ
แล้วภาษาบาฬีถือกันมาว่าเป็นรากฐานของ
อริยธรรมชาวพุทธ และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
อริยชนไว้ด้วยกันมาในทุกยุคทุกสมัยตราบใด
ที่ยังมีพระพุทธศาสนา
ภาษาบาฬี เป็นภาษาที่ใช้กันมาตั้งแต่ต้น
กัลป์ มีบันทึกไว้ว่าคนต้นกัลป์ใช้ภาษาบาฬี
สื่อสารกัน และเป็นภาษาที่ใช้พูดกันบนสรวง
สวรรค์ดว้ ย เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศน์พระ
อภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและทวยเทพที่
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ใช้ภาษาบาฬีนี้แหละ ดัง
มีหลักฐานที่บันทึกกันมาในพระอภิธรรมปิฎก
เนื่องด้วยตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของพวก
เรา พระองค์ทา่ นสวรรคต (แปลตามศัพท์วา่ ไป
สู่สวรรค์) ก็หมายความว่า พระองค์ท่านคงจะ
ได้สถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งใน ๖
ชั้นแล้ว (ถ้าถือตามคติพระบรมโพธิสมภาร
ที่พระเจ้าแผ่นดินในเมืองพุทธ มักจะถือกัน
ว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงอุบัติมาเพื่อสร้างบารมี
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เพื่ อ จะได้ เ กิ ด เป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ในพระชาติ
สุดท้าย สวรรค์ที่ท่านจะเสด็จไปก็น่าจะเป็น
ชัน้ ดุสติ เพราะเป็นทีร่ วมของพระโพธิสตั ว์ทกุ ๆ
พระองค์) นัน่ ก็แปลว่าพระองค์ทา่ นได้ใช้ภาษา
บาฬีแล้วนั่นเอง ดังนั้นถ้าอยากจะสนทนากับ
ท่านก็ต้องเรียนรู้ภาษาของท่านจึงจะถูก เริ่ม
จากค�ำง่ายๆ ที่ใช้กัน อยู่เป็นปกติในภาษาไทย
ซึ่งมีที่มาของค�ำต่างๆ จากภาษาบาฬีถึง ๕๐ ๖๐% โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรม มาเรียน
รู้การแยกธาตุ แยกปัจจัย หาองค์ธรรม และ
เพิ่มความเข้าใจไปทีละน้อยๆ เท่ากับได้เข้าเฝ้า
ในหลวงบนสรวงสวรรค์ผเู้ ป็นหน่อเนือ้ พระบรม
โพธิสมภารพร้อมกันไปด้วย
เบือ้ งต้นมารูจ้ กั ค�ำว่า สวรรคต กันก่อน ค�ำ
นี้มาจากค�ำว่า
สวรรค์ และค� ำ ว่ า คต, สวรรค์ เป็ น
สันสกฤต แปลว่า เทวโลก  ตรงกับ บาฬี ว่า สคฺค
ส่วน คต มาจาก คมุ ธาตุ คตฺยํ ในการไป - ถึง
- บรรลุ ลง ต ปัจจัย ให้เป็นอดีต จึงแปลว่า ‘ไป
แล้ว ถึงแล้ว หรือ บรรลุแล้ว’
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รวมความว่า สวรรคต จึงแปลง่ายๆ ได้ว่า
‘ไปแล้วสู่สวรรค์’
ทีนมี้ าดูศพั ท์ สคฺค หรือสวรรค์ กันต่อว่าจะ
แปลเป็นอะไรได้บ้าง ตามแบบ สคฺค : มาจาก
สุ + อคฺค
สุ มาจาก โสภโณ แปลว่า ‘งาม’ หรือ มา
จาก สุฏฺฐุ ซึ่งแปลว่า ‘ดี’
(ลบ อุ ที่ สุ เสีย เหลือแค่ ส) +
อคฺค มาจาก อช ธาตุ คติยํ ในการไป แปลง
ช เป็น ค ซ้อน ค
ในทีน่ ตี้ อ้ งแปลว่า ‘ฐานะเป็นไปทีย่ นื นาน’
ตามการวิเคราะห์ศัพท์ที่ว่า
อชี ยติ จิ รํ ฐิ ยเต อสฺ มิ นฺ ติ อคฺ โ ค,
ฐานํ
เมื่อมาแปลรวมกันจึงได้ความหมายว่า
‘ฐานะเป็นไปที่ยืนนานที่ดีงาม’
ดีงาม อย่างไร ?  เมื่อเติมค�ำขยายก็จะได้
ความหมายเพิ่มว่า
รูปาทีหิ ปญฺจหิ กามคุเณหิ สุฏฺฐุ อคฺโคติ
สคฺโค
‘เรียกสวรรค์เพราะดีเลิศหรืองามเลิศด้วย
กามคุณห้ามีรูปเป็นต้น’(กามคุณห้า คือ รูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส)
หรือ รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏฺฐุ อคฺโคติ สคฺโค
‘เรียกสวรรค์เพราะดีเลิศหรืองามเลิศด้วย
อารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น’
(อารมณ์หก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ธรรมารมณ์)
ที่นี้เราจะไปถึงสวรรค์กันได้อย่างไร ? ค�ำ
ขยายบอกว่า
ปฺุญฺเญน สุ ฏฺฐุ อชียเตติ สคฺโค ‘เรียกสวรรค์
เพราะไปถึงได้อย่างราบรื่นด้วยบุญ’
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ความหมายสวรรค์ตามพจนานุกรม
ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
มีค�ำอธิบายไว้ว่า
ฉกามาพจรสวรรค์ สวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกาม
มี ๖ ชั้น คือ
๑. จาตุมหาราชิกา มีมหาราช ๔ องค์ เป็น
ประธาน ปกครองประจ�ำทิศทัง้ ๔, ท้าวมหาราช
๔ นัน้ อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของท้าวสักกะ
(พระอินทร์) เช่น มีหน้าที่รายงานสภาพความ
เป็นไปของสังคมมนุษย์แก่หมู่เทพชั้นดาวดึงส์
ในสุธรรมสภาเป็นประจ�ำ  ถ้าทัพอสูรรุกผ่าน
ด่านเบื้องต้นใกล้เข้ามา ท้าวมหาราช ๔ ก็ท�ำ
หน้าที่ไปรายงานต่อพระอินทร์ เป็นต้น
๒. ดาวดึงส์ (บาฬีเป็น ตาวติงสา) มีจอมเทพ
ผูป้ กครองชือ่ ท้าวสักกะ ซึง่ โดยทัว่ ไปเรียกกันว่า
พระอินทร์, อรรถกถาอธิบายความหมายของ
“ดาวดึงส์” ว่าคือ “แดนที่คน ๓๓ คนผู้ท�ำบุญ
ร่วมกันได้อุบัติ” (จ�ำนวน ๓๓ บาฬีว่า เตตฺตึส,
เขียนตามรูปสันสกฤต เป็น ตรัยตรึงศ์ หรือ
เพี้ยนเป็น ไตรตรึงษ์ ซึ่งในภาษาไทยก็ใช้เป็น
ค�ำเรียกดาวดึงส์นดี้ ว้ ย) ดังมีตำ� นานว่า ครัง้ หนึง่
ที่มจลคาม ในมคธรัฐ มีนักบ�ำเพ็ญประโยชน์
คณะหนึ่งจ�ำนวน ๓๓ คน น�ำโดยมฆมาณพได้
ร่วมกันท�ำบุญต่างๆ เช่น ท�ำถนน สร้างสะพาน
ขุดบ่อน�้ำ ปลูกสวนป่า สร้างศาลาที่พักคนเดิน
ทาง ให้แก่ชุมชนและท�ำทาน ชวนชาวบ้านตั้ง
อยู่ในศีลและท�ำความดีทั้งหลาย เฉพาะอย่าง
ยิ่งตัวมฆมาณพเองยังรักษาข้อปฏิบัติพิเศษที่
เรียกว่า วัตรบท ๗ อีกด้วย ครั้นตายไป ทั้ง ๓๓
คน ก็ได้เกิดในสวรรค์ที่เรียกชื่อว่าดาวดึงส์น้ี
โดยมฆมาณพได้เป็นท้าวสักกะ คือพระอินทร์
ดังที่พระอินทร์นั้นมีพระนามหนึ่งว่า “มฆวา”
(ในภาษาไทยเขียน มฆวัน มัฆวา หรือมัฆวาน);

๓. ยามะ, ยามา มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง
๔. ดุสิต (บาฬีเป็น ตุสิตา) มีท้าวสันดุสิตเทวราชปกครอง สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่สถิตของพระ
โพธิสัตว์ก่อนจุติลงมาสู่มนุษยโลกและตรัสรู้ใน
พระชาติสุดท้าย
๕. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราชปกครอง
เทวดาชั้ น นี้ ป รารถนาสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด ก็ นิ ร มิ ต
เอาได้
๖. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตดี
ปกครอง เทวดาชั้นนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่
ต้องนิรมิตเอง มีเทวดาอื่นนิรมิตให้อีกต่อหนึ่ง
ความหมายสวรรค์ตามรูปศัพท์
ทีน้ีมาดูค�ำอธิบายตามรูปวิเคราะห์ศัพท์จาก
คัมภีร์สัททศาสตร์กันบ้าง
จาตุมหาราชิกา :
จตูสุ มหาราเชสุ ภตฺติ ภชนํ เอเตสนฺติ จาตุมหาราชิกา ‘เทพทีภ่ กั ดีหรือคุน้ เคยกับมหาราช
ทั้งสี่ เรียกว่าจาตุมหาราชิกา’ จาตุมหาราชิกานํ นิวาสาติ จาตุมหาราชิกา ‘ภูมิคือนิวาส
สถานแห่งเทพที่ภักดีหรือคุ้นเคยกับมหาราช
ทั้งสี่ เรียกว่าจาตุมหาราชิกา’
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ตาวติงสา :
เตตฺตึส ชนา นิพฺพตฺตนฺติ เอตฺถาติ เตตฺตึโส
‘ภพเป็นที่เกิดของบุคคล ๓๓ คน จึงเรียกว่า
ตาวตึส’ (เตตฺตึส บทหน้า อ ปัจจัย, แปลง เต
เป็น ตาว, ลบ ต)
หรือ ตาว ปฐมํ ตึสติ ปาตุภวตีติ ตาวตึสา
(ปฐวี) ‘พื้นแผ่นดินใด เกิดปรากฏขึ้นในโลก
เป็นครัง้ แรกก่อน (พืน้ แผ่นดินอืน่ ๆ) พืน้ แผ่นดิน
นั้น ชื่อว่า ดาวดึงส์’
ตามความเข้าใจเรื่องการแตกดับของโลก
ว่า เมื่อโลกถูกท�ำลายจนหมดสิ้น แล้วมีการ
สร้างโลกใหม่ ฝนจะตกลงมาอย่างหนักตรง
บริเวณที่โลกถูกท�ำลายไป น�้ำนั้นก็ค่อยๆ ขุ่น
ข้นขึน้ เป็นตะกอน ทับถมจนเป็นดินมหึมา แล้ว
ลดแห้งลงตามล�ำดับ จนเกิดพืน้ แผ่นดินปรากฏ
โผล่ขึ้นให้เห็นก่อน ก็คือเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นที่อยู่
ของเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นเอง
ยามา :
ทุกฺขโต ยาตา อปคตาติ ยามา ‘เทพผู้ไปจาก
ทุกข์’ (ยา ธาตุ ในความหมายว่าไป + ม ปัจจัย)
ตุสิตา :
อตฺตโน สิริสมฺปตฺติยา ตุสํ ปีตึ อิตา คตาติ
ตุสิตา ‘เทวดา เหล่าใด ถึงพร้อมด้วยความ
ยินดี แช่มชื่น ในสิริสมบัติของตน เทวดาเหล่า
นั้น ชื่อว่า ตุสิตา’
นิมมานรตี :
นิมฺมาเน รติ เอตสฺสาติ นิมฺมานรตี ‘เทพผู้มี
ความยินดีในสิ่งที่ตนเนรมิต’ (นิมฺมาน+รติ+อี)
ปรนิมมิตวสวตฺตี :
ปรนิมฺมิเตสุ โภเคสุ อตฺตโน วสํ วตฺเตตีติ ปร
นิมฺมิตวสวตฺตี ‘เทพผู้ยังอ�ำนาจของตนให้เป็น
ไปในโภคะอันเทพอื่นเนรมิตให้’ (ปร + นิมฺมิต
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+ วส บทหน้า วตฺต ธาตุ ในความหมายว่าเป็น
ไป อี ปัจจัย)
สวรรค์แนวพุทธ ควรไปสุดที่อริยสัจ
สวรรค์สองชั้นแรกนี้มีเรื่องมาเกี่ยวพันกับ
มนุษย์ค่อนข้างมาก เป็นสวรรค์สองชั้นที่มีชื่อ
เป็นตัวเลข ทีม่ คี วามหมายได้หลากหลายนัย ดัง
ได้อธิบายไว้บ้างแล้วในบทความเรื่อง ‘ธรรมะ
๓๗’ ในวารสารฉบับก่อนๆ โดยสรุปก็คือ เมื่อ
เอา ๔ ของ จาตุมหาราชิกา มารวมกับ ๓๓ ของ
ดาวดึงส์ ก็จะหมายถึงองค์ธรรมคือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ (ธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้)
อันเป็นรัตนะอันมีคา่ ในพระพุทธศาสนานีน้ เี่ อง
ทีนจี้ ะขอน�ำศัพท์ของชัน้ สวรรค์มาตัง้ วิเคราะห์
ใหม่ เพื่อเพิ่มมุมมองดังนี้
ตาวติงสา :
เตตฺตสึ เจตสิกานิ สมฺปยุตตฺ านิ เอเตนาติ เตตฺตึโส
‘ปฏิสนธิจติ ตุปาทอันเป็นทีร่ วมของเจตสิก ๓๓
ชนิด จึงเรียกว่า ตาวตึส’ (ก็คือ ติเหตุกปฏิสนธิ
นั่นเอง)
เตตฺตึสานํ สมูโห เอตฺถาติ เตตฺตึสา
‘ภูมิเป็นที่รวมแห่งผู้มีติเหตุกปฏิสนธิ เรียกว่า
ดาวดึงส์’
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โดยมองมุมใหม่ว่า การได้ไปเกิดเป็นเทพ
๓๓ เป็นบุคลาธิษฐาน ส่วนธรรมาธิษฐานใน
เรื่องนี้ก็คือ การได้ปฏิสนธิจิตในภพภูมิใหม่
นั่นเอง การที่มฆมาณพและเพื่อนได้ท�ำกุศลไว้
มาก เมื่อไปเกิดจึงไปเกิดด้วยมหากุศลญาณ
สัมปยุตอันประกอบด้วยโสมนัส (มหากุศล
วิบาก ดวงที่ ๑) จิตดวงนี้เป็น ติเหตุกปฏิสนธิ
(ปฏิสนธิดว้ ยเหตุ ๓ คือ อโลภะเหตุ อโทสะเหตุ
และอโมหะเหตุ) คือมีพื้นเพจิตที่ดีประกอบ
ด้วยปัญญา (อโมหะ) เป็นจิตที่สามารถบรรลุ
โลกุตตรธรรมได้ เป็นปัญญาที่สั่งสมมาแต่อดีต
ชาตินนั่ เอง ซึง่ ปฏิสนธิจติ นีม้ เี จตสิกทีป่ ระกอบ
ร่วมด้วย ๓๓ ตัว และใน ๓๓ ตัวนี้ เจตสิก
ตัวที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ปัญญินทรีย์ นั่นเอง (ชื่อก็
บอกอยู่แล้ว ว่า ปัญญาคืออินทรีย์ ) โดยนัยนี้
พระอินทร์ คือ ปัญญาเจตสิก ส่วนเทพที่เหลือ
ก็คอื เจตสิกทีเ่ หลือทีป่ ระกอบในติเหตุกปฏิสนธิ
จิตนั้น

เพื่อท�ำความเข้าใจนัยนี้ให้ชัดขึ้น ขอยก
ตัวอย่างพระพุทธพจน์ทตี่ รัสตอบพระอินทร์มา
ประกอบ พระอินทร์มาทูลถามว่าจะถางรกชัฏ
คือสังสารวัฏนี้ได้อย่างไร พระพุทธองค์ได้ตรัส
แก้ไว้ว่า
สีเล   ปติฏฺฐาย   นโร   สปญฺโญ      จติ ตฺ    ํ ปญฺญญฺจ   ภาวยํ
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ
  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ ฯ

นรชนมีปัญญา ตั้งอยู่ในศีล เจริญจิตตภาวนา
ปัญญาภาวนา มีความเพียรเผากิเลสและนิปกปัญญา เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร จะสามารถ
สางรกชัฏแห่งสังสารวัฏนี้ได้
จะเห็นได้วา่ ในคาถานีม้ ปี ญ
ั ญาอยู่ ๓ ระดับ
ด้วยกันคือ
๑) สปญฺโญ ได้แก่ นรชนผู้มีปัญญาอันเกิด
จากกรรมเก่าเป็นสชาติปัญญา คือปัญญาที่
เป็นวิบาก เกิดพร้อมติเหตุกปฏิสนธิจิตและ
เป็นไปสืบต่อจากนั้น รักษาภพนั้นๆ เอาไว้
เป็นอุปนิสสัยปัจจัยแก่การเกิดขึ้นของภาวนา
ปัญญาด้วย
๒) ปญฺญญฺจ ได้แก่ วิปัสสนาปัญญา ที่ต้อง
เจริญให้มีขึ้นคู่กันกับจิตตภาวนา
๓) นิปโก หรือ ปาริหาริกปัญญา คือ ปัญญา
ที่ฉลาดในการบริหารจัดการกับปัญหาเวลา
เจริญกรรมฐาน
ผู ้ ที่ มี พื้ น เพจิ ต ที่ ดี คื อ มี ติ เ หตุ ก ปฏิ ส นธิ
เท่านั้นที่จะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ ซึ่งจะว่าไป
ก็เหมือนกับการได้มาอยูบ่ นดาวดึงส์หรือบนเขา
พระสุเมรุแล้วนัน่ เอง ถ้าได้เจริญไตรสิกขาต่อไป
ไม่ประมาทในอริยสัจสีก่ ส็ ามารถบรรลุธรรมได้
แต่ถา้ ประมาทก็เหมือนกลายเป็นพวกอสูร ต้อง
ถูกเหวีย่ งตกลงจากเขาพระสุเมรุไป (ค�ำว่า อสุร
มาจาก อสุ ธาตุ เขปเน ในการเหวี่ยงไป)
เอาละ  เมือ่ มี ‘ติเหตุกปฏิสนธิ’ กับได้เจริญ
‘โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ’ แล้ว ต่อมาคนๆ นั้นก็
จะสามารถพัฒนาจิตจนเข้าสู่ช่วงต่อระหว่าง
โลกียธรรมกับโลกุตตรธรรม หรืออริยสัจสี่ได้
(ในอริยสัจสี่นั้นทุกข์และทุกขสมุทัยจัดเป็น
โลกียะ  สว่ นนิโรธและนิโรธคามินปี ฏิปทาจัดเป็น
โลกุตตระ) ที่สามารถแสดงได้โดยชั้นสวรรค์
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ที่ลอยอยู่เหนือเขาพระสุเมรุขึ้นไป (คือสวรรค์
สี่ชั้นบน) ดังจะตั้งวิเคราะห์ให้ดูดังต่อไปนี้
ยามา :  (ยม - ส�ำรวม หรือ ยา - รู้ และ ไป +
ม ปัจจัย)
ทุกขฺ โต ยมนา สํยมนา ยโม, ยโมเยว ยามา
‘การส� ำ รวมระวั ง จากทุ ก ข์ หรื อ แยกจาก
ทุกข์ ชื่อว่า ยามา’ (ณ ปัจจัย อา อิตถีลิงค์)
สํยม มาจาก สํ + ยมุ ธาตุ   อุปรเม แปล
ว่า ส�ำรวม ระวัง คือระวังทุกข์ที่ยังไม่เกิด ไม่
ให้เกิดขึ้น โดยการส�ำรวมอินทรีย์ เป็นหน้าที่
ต่อทุกขสัจจะ คือต้องก�ำหนดรู้ (ส�ำรวมใจไม่ให้
เข้าไปเป็นทุกข์ ให้แยกออกเป็น ‘ทุกข์’ และ ‘ผู้
รู้ทุกข์’ เป็นคนละส่วนกัน)
หรืออีกวิเคราะห์ได้วา่   ทกุ ขฺ    ํ ญตฺวา  ทกุ ขฺ โต
ยาติ นิยฺยาตีติ ยามา ‘รู้ทุกข์ (ที่เกิดขึ้นแล้ว)
ย่อมออกไปจากทุกข์ จึงเรียก ยามา’ ยา ธาตุ
คติยํ ในอรรถว่ารู้ และ อรรถว่าไป
ญาตพฺพํ ปริ ญฺญาตพฺพํ เอเตนาติ ยามา
‘พึงรู้ คือ พึงปริญญา จึงเรียกว่ายามา’ สวรรค์
นรก นัยนีจ้ งึ อาจไม่ใช่สถานทีแ่ ต่เป็นมุมมองต่อ
สถานทีท่ เ่ี ราอยู่ (สวรรค์ในอกนรกในใจ) ส�ำหรับ
คนที่ซึ้งในทุกขอริยสัจนี้แล้วแม้ชั้นสวรรค์ก็คง
ไม่ต่างจากขุมนรกเท่าไรนัก พระยายมแม้เป็น
เทพก็ยังต้องทนอยู่ในนรกทุกวัน สวรรค์โลก
กลับกลายเป็นยมโลกที่ต้องรู้และต้องส�ำรวม
ระวัง ในเมือ่ สุขก็ตอ้ งแปรไป ถ้าเรายังยึดอยู่ มัน
ก็คือทุกข์ดีๆ นี่เอง กลายเป็นเรือนจ�ำขังเราไว้
กับความทรงจ�ำที่ดีๆ ท�ำให้ไม่พ้นไปจากมันได้
ตุสิตา :  (อุ - แยก ตสิตา - ตัณหา)
อุ วิโยคา ตสิตาย ตุสิตา ‘แยกจากตัณหา
ชื่อว่า ตุสิตา’
อุ (ในอรรถวิโยค = การแยกจากกัน) +
ตสิตา (จากตัณหา) ได้รปู ส�ำเร็จเป็น ตุสติ า ส่วน
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ตสิตา เป็นอีกชื่อหนึ่งของตัณหา มาจาก ตส
ธาตุ ในอรรถ อุพเพเค สะดุ้ง ลง ต ปัจจัย อิ
อาคม ‘ตัณหาผู้ท�ำความสะดุ้ง’
จะเห็นว่า ตุส กับ ตส เป็นสิง่ ตรงกันข้ามกัน
ตส ธาตุ ในอรรถ ปิปาเส หิว กระหาย
อยาก เป็นไวพจน์ของตัณหา
ส่วน ตุส ธาตุ ในอรรถ ตุฎฐิย ํ เอิบอิ่ม ยินดี
ก็คอื สันตุฏฺฐิ หรือสันโดษ นัน่ เอง เป็นคูป่ รับกับ
ตัณหา (ถ้าตัณหาเป็นมารดาของทุกข์ สันโดษก็
ต้องเป็นมารดาของมรรค จึงไม่แปลกที่มารดา
ของพระโพธิสัตว์จะต้องมาสถิตอยู่ที่สวรรค์
ชั้นนี้)
สันตุสิตา จึงเป็นชื่อของความสันโดษและ
เป็นชื่อของหัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ไป
พร้อมกัน จะเห็นว่า หน้าที่ต่อสมุทัยสัจหรือ
ตัณหานั้น คือต้องละนั่นเอง
นิมมานรตี :   (นิ - ออก มาน - มานะ รตี - ยินดี)
มานโต นิกฺขนฺตํ นิมฺมานํ นิพฺพานํ ‘เรียก
นิพพานเพราะออกจากมานะ’
นี ในความหมายว่า นีหรติ น�ำออก น�ำ
มานะซึง่ เป็นสังโยชน์ชดุ สุดท้ายออก ก็คอื นิโรธ
หรือ นิพพาน นั่นเอง
หรือ นิมฺมานสฺส รติ รมณา สจฺฉิกิริยา
นิ มฺ ม านรตี ‘ยินดี (ท�ำให้แจ้ง) ซึ่งนิพพาน
จึงเรียกนิมมานรตี’
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นิมมานรตี ในการตั้งวิเคราะห์แบบนี้ ก็คือ
ยินดีในพระนิพพาน หรือต้องท�ำนิโรธสัจให้แจ้ง
นั่นเอง
ปรนิมมิตวสวัตตี :  (ปร - เลิศ นิมมิต - ไม่มี
ประมาณ วส - อ�ำนาจ วตฺตี - ให้เป็นไป)
ปรสฺส อุตฺตมสฺส นิมฺมิตสฺส อมิตสฺส อปฺป
มาณสฺส จิตตฺ สฺส วสํ วตฺเตตีติ ปรนิมมฺ ติ วสวตฺตี
‘ยั ง อ� ำ นาจ (ความสามารถ) ของจิ ต ที่ เ ลิ ศ
ที่สุดที่ไม่มีประมาณ (โลกุตตรจิต) ให้เป็นไป’
นั่นก็คือ ต้องเจริญมรรคสัจให้บริบูรณ์นั่นเอง
สรุปว่าชื่อของสวรรค์สี่ชั้นบนที่ลอยอยู่
เหนือเขาพระสุเมรุนั้น เมื่อผ่านการวิเคราะห์
รูปศัพท์ใหม่ ก็คอื หน้าทีต่ อ่ อริยสัจทัง้ สี่ นัน่ เอง
๑) หน้าทีต่ อ่ ทุกข์ คือปริญญา ให้กำ� หนดรู้
แทนด้วยภูมิ ยามา “รู้ (ทุกข์) แล้วไปจาก
(ทุกข์)”
๒) หน้าทีต่ อ่ สมุทยั คือปหานะ ให้ละ แทน
ด้วยภูมิ ตุสติ า “แยกจาก ตสะ (ความสะดุง้ หรือ
ตัณหา) - ด้วย ตุสะ คือความสันโดษ”
๓) หน้าที่ต่อนิโรธ คือสัจฉิกิริยา ให้ท�ำให้
แจ้ ง แทนด้ ว ยภู มิ นิ ม มานรตี “ยิ น ดี (ใน
นิพพาน) ที่น�ำออกจากมานะ”
๔) หน้าที่ต่อมรรค คือภาวนา ให้เจริญ
แทนด้วยภูมิ ปรนิมมิตวสวัตตี “ยังอ�ำนาจของ
(จิต) ที่เลิศไม่มีประมาณ (คือ อริยมรรคจิต) ให้
เป็นไป (ยิ่งๆ ขึ้น)”
ดังนั้นสวรรค์ชาวพุทธจึงเป็นสวรรค์แห่ง
การท�ำ ไม่ใช่สวรรค์ทคี่ อยเสพเสวยผล มีหน้าที่
ที่ต้องท�ำต่อไปให้สุด ดังค�ำในพระบาฬีที่มีว่า
สคฺคโมกฺขมคฺค คือทางไปสู่สวรรค์และวิโมกข์
(ความหลุดพ้นหรือพระนิพพาน) นั้นสามารถ
ไปถึ ง ด้ ว ยทางคื อ สั ม มามรรคเหมื อ นกั น นั่ น

แหละ เพียงแต่จะหยุดอยู่ที่สวรรค์หรือจะต่อ
ไปนิพพานก็ขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนแล้ว
ว่าเมื่อไรจะเต็มรอบ.
เป็นที่น่าสังเกตว่า ‘พระยามาร’ ก็เป็น
เจ้ า ของสวรรค์ ชั้ น สู ง ที่ สุ ด คื อ ชั้ น ที่ ๖ ด้ ว ย
เหมือนกัน และก็มีแต่พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นพระยา
มารได้ ใครที่อยู่บนสวรรค์แต่ไม่รู้จักอริยสัจสี่
ก็คงต้องเป็นลูกน้องพระยามารกันต่อไป ส่วน
ผู้ที่ศึกษาอริยสัจสี่อาจจะพอเห็นเค้ามารพอ
เป็นเงาๆ ได้บา้ ง การโยงจากองค์เทพเข้าสูอ่ งค์
ธรรมจึงเป็นความพยายามก้าวแรกที่จะเข้าใจ
มาร มารนั้น โดยธรรมาธิษฐานก็คือ ความ
รู้สึกถือตัวถือตน หรือ ‘มานะ’ นี้เอง ที่จริง
หามีไม่ มีแต่ธรรมะล้วนๆ ที่เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยสืบเนือ่ งเป็นไปตลอดมาและจะเป็นอย่าง
นี้ตลอดไป เข้าใจจึงหลุดพ้น ไม่เข้าใจก็ติดสยบ
อยู่ที่สวรรค์นั่นแหละ
ดั ง นั้ น พวกเราได้ ส ่ ง เสด็ จ ในหลวงไปสู ่
สวรรคาลัยแล้วก็ควรท�ำความเข้าใจสวรรค์แนว
พุทธไว้บ้าง การร้องไห้เนื่องจากการสูญเสีย
พ่อ เป็นความรักในตัวบุคคล เป็นน�้ำตาร้อน
เป็นน�้ำตาที่ยังมีมลทิน เกิดจากความเศร้าโศก
เร่าร้อนด้วยไฟราคะ ไฟโทสะ และไฟโมหะ แต่
ถ้าร้องไห้เพราะความรักในธรรมะ เป็นน�้ำตา
เย็น ปราศจากมลทิน มีปีติ โสมนัส เพราะได้
สดับธรรม ได้หยั่งรู้ธรรม จัดเป็นยาใช้ช�ำระ
ราคะ โทสะ และโมหะได้
เอาล่ะ ได้ทราบความหมายใหม่ของแต่
ละชัน้ สวรรค์แล้ว ทีนขี้ อตัง้ วิเคราะห์คำ� ว่า สคฺค
ใหม่ ว่า สุขญฺจ ตํ อคฺคญฺจาติ สคฺคํ,
		 สคฺคํ เอตฺถ อตฺถีติ สคฺโค
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‘สุ ‘ความสุข’ และ อคฺค ‘ความเลิศ’ มีอยู่
ในที่ใด ที่นั้นเรียกว่า สวรรค์’
มาดูความหมายใหม่ของสวรรค์กันอีกที
โดยครัง้ นีจ้ ะขอน�ำความหมายจากอัคคัปปสาทสูตร  (สูตรว่าด้วยความเลือ่ มใสอันเลิศ) มาช่วย
ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่า อคฺค
หรือ ธรรมที่เลิศนี้ คืออะไร ?
ยาวตา,   ภิกฺขเว,   ธมฺมา   สงฺขตา,
อริ โย อฏฺฐงฺ คิโก มคฺ โค เตสํ อคฺ คมกฺขายติ
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นสังขตะคือสิ่งปรุงแต่ง มี
ประมาณเท่าใด
ปราชญ์กล่าวอริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นอคฺค
คือเป็นเลิศแห่งธรรมทั้งปวงนั้น
ยาวตา, ภิ กฺ ข เว, ธมฺ ม า สงฺ ข ตา วา
อสงฺ ข ตา วา, วิ ร าโค เตสํ อคฺ ค มกฺ ข ายติ
ธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขตะทั้งที่เป็นอสังขตะ มีประมาณเท่าใด
ปราชญ์กล่าว วิราคธรรม ว่าเป็นอคฺค คือ
เป็นเลิศแห่งธรรมทั้งปวงนั้น
(วิราคะ คือ ธรรมเป็นที่ยังความเมาให้สร่าง
เป็นทีร่ ำ� งับเสียสิน้ ซึง่ ความกระหาย เป็นทีถ่ อน
ขึ้นหมดซึ่งอาลัย เป็นที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ
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เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่ปราศจากก�ำหนัด เป็น
ที่ดับทุกข์ คือ พระนิพพาน)
โดยสรุป สุ ก็คือ อริยสัจ ที่ ๑ และ ๒ และ อคฺค
ก็คือ อริยสัจ ที่ ๓ และ ๔ นั่นเอง
ดังนั้น สคฺค หรือ สวรรค์แบบพุทธ ต้องมี
ทัง้   ‘ฐานทีด่ ’ี และ ‘อริยสัจทัง้ สีข่ อ้ ’ เพราะ สุข
โดยไม่รู้จักสัจจะก็คงสุขอยู่ได้ไม่นาน มีแต่สุข
ที่ประกอบด้วยสัจจะเท่านั้น จึงจะเป็นสุขที่
ยัง่ ยืน เป็นสุขทีพ่ น้ จากความทุกข์ได้โดยสิน้ เชิง
พวกเราส่งเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็ควรส่งใจ
กันให้ถงึ อริยสัจด้วย จึงจะจบครบสมบูรณ์ตาม
แบบฉบับสวรรค์ของชาวพุทธ
จตุสจฺจปฏิเวธปริ ยนฺ ตํ อชฺ ชตคฺเค ปาณุเปตํ
พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้ า พเจ้ า ขอถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า พระธั ม มเจ้ า
พระสังฆเจ้า ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่ง ที่ระลึก
ตราบจนกว่าจะแทงตลอดด้วยอริยสัจสี่ ตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไปตราบสิ้นลมปราณ  
หนังสืออ้างอิงและที่ปรึกษา
พจนานุกรม มคธ - ไทย รวบรวมโดย พันตรี ป. หลงสมบุญ
ศัพท์วิเคราะห์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ป.ธ.๙
ราชบัณฑิต
ธาตวั ต ถสั ง คหปาฐนิ ส สยะ รจนาโดย พระวิ สุ ท ธาจารมหาเถระ
พระอาจารย์ซอ ชวโน อลังการาภิวังสะ ที่ปรึกษาในการ
วิเคราะห์ศัพท์
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กวีนิพนธ์

พระสมภารบารมีเป็นที่สุด

พระสมภารบารมีเป็นที่สุด
ร่มเย็นทั้งปฐพีนานปีมา
น�้ำพระทัยหาไหนไม่ปานเปรียบ
มีแต่สุขทุกวันมาเป็นอาจิณ

เป็นที่พึ่งของมนุษย์มาหนักหนา
เจ็ดสิบปีพระผ่านฟ้าร่มฟ้าดิน
ทุกข์เรียบราบสลายมลายสิ้น
จนนึกจินตการแน่อยู่แก่ใจ

ว่าพระร่มโพธิ์ทองจะครองราชย์
ไม่มีวันเปลี่ยนแปรกระแสไป

ปกชาติให้สุขสันต์นิรันดร์สมัย
เป็นอื่นใดเพราะเคยเห็นอยู่เช่นนี้

แต่แล้วความเจ็บปวดอันรวดร้าว
วันคืนที่พระนฤบดี
สีด�ำคล�้ำคลุ้มคลุมแผ่นดิน
พระมหากรุณาจารึกใจ
ส่งเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิต
เพื่อบ่มบุญให้เข้มเต็มระวาง

ก็ย่างก้าวเข้ามาจนถึงที่
เสด็จลีลาสสวรรค์ล่วงครรไล
มีแต่หยาดน�้ำตารินสะอื้นไห้
รอยพระบาทยาตรไปคือหนทาง
อันพระโพธิสัตว์สถิตตามแบบอย่าง
เป็นพุทธางกูรตรัสพระสัจธรรม

เช่นนี้หนอพอที่ใจจะได้ชื่น
คนไทยเรานี้มีบุญล�้ำ
วันข้างหน้ามีลูกจะบอกลูก
เคยได้ซบพระบาทคู่อยู่แนบเนา  

แผ่นดินไหนใครอื่นจะเกินก�้ำ
พบทรงธรรมทรงครองผองพวกเรา
เจ้าบุญปลูกพ่อโชคใหญ่ใครจะเท่า
พระเป็นเจ้า "ภูมิพล" ปลื้มจนตาย๛

ประพันธ์โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

๒๙

43

ความรักของ ร.๙

ปุญฺญวํโส

ธรรมปริทัศน์

ความรักคือความห่วงใยอาทร ความหวังดี
ความปรารถนาให้คนรักมีสขุ   ไม่มที กุ ข์ภยั   ความ
อยากเอาใจใส่ดแู ล ความอยากช่วยเหลือเกือ้ กูล
ความยินดีในความสุขความส�ำเร็จของคนรัก
ความเสียสละพร้อมให้แก่คนรัก การยอมเสีย
เปรียบ ถ้ารักตนเองมากไปจนเห็นแก่ตวั เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ยอมเสียสละแบ่งปันอะไรๆ
แก่ใครเลย เอาแต่ได้ ไม่คิดจะให้ หรือท�ำอะไร
จะคิดถึงผลประโยชน์ผลตอบแทนของตนเอง
เป็นส�ำคัญ ความรักตัวเองนีเ้ ป็นความเห็นแก่ตวั
เป็นความรักมิตติ ำ�่ สุด ติดลบ เรียกว่า อัตตนิยม
ถ้าแบ่งปันความรักแก่ผู้อื่น หวังให้มาใช้ชีวิต
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน นี้
เป็นความรักมิติดีขึ้นมาขั้นหนึ่ง แต่ยังเห็นแก่
แค่คน ๒ คน คือตนเองกับคนรัก ไม่ได้เห็นแก่
คนอื่นๆ โดยมีเรื่องเพศเป็นเครื่องผูกพันแลก

เปลี่ยน มีความหึงหวงเพื่อตนเสพเท่านั้น เรียก
ว่า กามนิยม ถ้ามีลูกๆ แล้วเผื่อแผ่ความรักไป
ยังลูกๆ สายโลหิต อยู่กันเป็นครอบครัว ความ
รักก็ขยายตัวขึ้น ความเห็นแก่ตัวน้อยลง แต่
จะเห็นแก่ครอบครัวตัวเอง มิติแห่งความรักก็
เริ่มสูงขึ้นเป็นมิติที่ ๒ เรียกว่า พันธุนิยม  ถ้า
เผือ่ แผ่ความรักความช่วยเหลือเกือ้ กูลไปยังหมู่
วงศาคณาญาติมากขึ้น ความเห็นแก่ตัวจะลด
ลงอีก เป็นความรักมิติที่ ๓ เรียกว่า ญาตินิยม
   เมื่อจิตส�ำนึกเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น แบ่ง
ปันความช่วยเหลือเกือ้ กูลบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่
สังคม ตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน จนถึงภาค
เรียกความรักนี้ว่า สังคมนิยม กระจายกว้าง
ขวางไปจนทัง้ ประเทศชาติ ไม่เฉพาะจังหวัดตน
ภาคตน เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ตน พร้อมช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์เพือ่ นร่วมชาติ เมือ่ เขาประสบทุกข์
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หรือเหตุเภทภัย ยอมเสียสละอะไรๆ เพื่อชาติ
ได้ เรียกว่า ชาตินิยม ถ้ารักคนทั้งโลก ไม่เกี่ยง
ชาติ ผิวพรรณ เผ่าพันธุ์ใดในหล้า พร้อมช่วย
เหลือเมื่อชนชาติอ่ืนประสบทุกข์ภัยด้วยปัจจัย
สี่หรือแรงกายแรงใจ หวังสันติสุขสันติภาพให้
ชาวโลก เรียกว่า สากลนิยม ถ้าความรักยิง่ ใหญ่
กว่ามิติธรรมดาของคนทั่วไปในโลก กระจาย
สู่สรรพชีวิต ไม่แบ่งแยกมิตรศัตรู รักทุกสิ่ง
พร้อมแบกภาระทุกข์ของชาวโลกด้วยความ
กรุ ณ าแม้ ต นทุ ก ข์ ย ากล� ำ บากถึ ง ขั้ น พลี ชี วิ ต
เพื่อจรรโลงโลกให้ดีงามรุ่งเรืองในธรรม เรียก
ว่า เทวนิยม
   แต่ความรักที่พลิกมุมกลับ พยายามเลิก
ความรักความผูกพัน เลิกอุปาทานในสิง่ ทีต่ นรัก
ที่ท�ำให้ตนมีสุขอันอิงอามิสเป็นเหตุทุกข์ จนมี
สภาวะเข้าใจความจริงจนหลุดพ้น ปลดปล่อย
อุปาทานในความรักบางส่วนได้  เข้าถึงทุกขอริยสัจ  จงึ พ้นทุกข์ได้ระดับหนึง่   เรียกว่า  สจั นิยม  ถา้
เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดจนหลุดพ้นหมดสิ้น
ความรักเกลี้ยง เพราะประจักษ์ว่าความรักใน
กามหรือในภพคือความทุกข์ ก็พ้นทุกข์ได้สิ้น
เชิง เรียกว่า นิพพานนิยม
   สูงสุดคือ ความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นความรัก
ของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้า คือ ไม่ใช่
ความรักแบบโลกๆ ไม่มีความรักอิงอามิส จน
มองได้ว่าไม่มีความรัก แต่เป็นความรักที่เป็น
มหากรุณา เป็นความรู้ หรือโพธิญาณ หรือ
สัพพัญญู เสียสละเพือ่ มนุษย์และสัตว์โลกอย่าง
ไม่มีขีดจ�ำกัดตลอดถึงภพภูมิทั้งหลาย โอบอุ้ม
โลก เต็มก�ำลังด้วยอุตสาหะอย่างไม่มคี วามเห็น
แก่ตัวเลย สิ่งใดดี มีประโยชน์ ถูกต้อง เหมาะ
สมกับกาลเวลา ก็จะท�ำให้ดที สี่ ดุ โดยไม่ลำ� เอียง
เข้าข้างบุคคลใดเลย แต่จะเข้าข้างธรรมคือ

ความถูกต้องดีงามเหนือสิง่ ใด เรียกความรักมิติ
สุดท้ายที่ ๑๐ นี้ว่า พุทธภูมินิยม
ในหลวง ร. ๙ ทรงงานอย่างหนัก สร้างผล
งานที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล ชุมชน ประเทศ
ชาติ และชาวโลก รวมทั้งสัตว์และสิ่งแวดล้อม
มายาวนานจนเป็นทีป่ ระจักษ์ทวั่ ทัง้ โลก ทัว่ โลก
ต่างชมเชยยกย่องนับถือ ในคุณธรรมความเสีย
สละผลงานของพระองค์ท่าน จนได้รับถ้วย
รางวัลหรือเหรียญระดับโลกหลายครั้ง จนเชื่อ
ได้ว่าพระองค์ท่านคือพระโพธิสัตว์ ตามที่มี
พระเกจิดังๆ มากหลายท่านได้กล่าวไว้ เมื่อดู
พระจริยวัตรของพระองค์ท่านตามหลักวิชา
พุทธศาสนาแล้ว ก็เข้าได้กับพระโพธิสัตว์จริง
จึงนับได้ว่าพระองค์มีความรักขั้นสูงชั้นพุทธภูมินิยม
A bomb of love
นิยามค�ำว่า “รัก” ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ปลายทศวรรษ 1980 Lieserl Einstein
ลู ก สาวของ Albert Einstein ได้ บ ริ จ าค
จดหมายของพ่อให้แก่มหาวิทยาลัยฮีบรู หนึ่ง
ในนั้นเป็นจดหมายถึงเธอ มีใจความว่า...
“ตอนที่พ่อน�ำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ออกไป ไม่ค่อยมีใครเข้าใจพ่อหรอก สิ่งที่พ่อ
จะเปิดเผยในเวลานี้เพื่อสื่อถึงมนุษยชาติ ก็จะ
ปะทะกับความเข้าใจผิดและอคติในโลกด้วย
เช่นกัน พ่อขอให้ลูกรักษาจดหมายเหล่านี้ไว้ให้
นานตราบเท่าที่จ�ำเป็น หลายๆ ปี หลายๆ สิบ
ปี จนกว่าสังคมจะก้าวหน้าพอทีจ่ ะยอมรับสิง่ ที่
พ่อจะอธิบายต่อไปนี้
มีพลังที่มีอานุภาพมหาศาลอย่างหนึ่งซึ่ง
จวบจนขณะนี้ วิทยาศาสตร์ยังไม่มีค�ำอธิบาย
อย่างเป็นทางการ เป็นพลังที่รวมและควบคุม
พลังอื่นๆ ทั้งปวงเอาไว้ กระทั่งอยู่เบื้องหลัง
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ปรากฏการณ์ใดๆ ที่ปฏิบัติการอยู่ในเอกภพ
และเรายั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ การระบุ เ สี ย ด้ ว ย พลั ง
จักรวาลนี้คือ ความรัก
เมือ่ นักวิทยาศาสตร์มองหาทฤษฎีรวมของ
จักรวาล เขาลืมพลังที่มองไม่เห็นซึ่งมีอานุภาพ
สูงสุดนีไ้ ปเสีย ความรักคือแสงซึง่ ให้ความสว่าง
แก่ผใู้ ห้และผูร้ บั ความรักคือแรงโน้มถ่วง เพราะ
มันดึงดูดคนบางคนเข้าหาคนอื่น ความรักคือ
อ�ำนาจ เพราะมันทวีคูณสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีและ
ช่วยให้มนุษยชาติไม่ดับสูญไปในความเห็นแก่
ตัวอย่างมืดบอดของตนเอง ความรักคลี่คลาย
เผยตัวออกมา เรามีชีวิตอยู่และตายเพื่อความ
รัก ความรักคือพระเจ้าและพระเจ้าคือความรัก
   พลังนี้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างและให้ความ
หมายแก่ชีวิต นี่คือตัวแปรที่เรามองข้ามมา
เนิ่นนานจนเกินไป ที่เรากลัวความรัก อาจ
เป็นเพราะมันเป็นพลังงานเพียงอย่างเดียวใน
จักรวาลที่มนุษย์ยังไม่รู้จักวิธีการขับเคลื่อนได้
ตามใจปรารถนา
เพื่อให้มองเห็นภาพความรักได้ พ่อจึงขอ
แทนค่าสมการที่ขึ้นชื่อที่สุดของพ่ออย่างง่ายๆ
แทนที่จะเป็น E (พลังงาน) = mc2 (มวล x
ความเร็วแสง2) ถ้าเรายอมรับว่าพลังงานที่จะ
เยียวยาโลกได้สามารถได้มาโดยผ่านความรัก
คูณด้วย ความเร็วแสงยกก�ำลัง ๒ เราก็จะได้
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ข้อสรุปว่า ความรักเป็นพลังทีท่ รงอานุภาพทีส่ ดุ
ที่มีอยู่ เพราะมันไม่มีขีดจ�ำกัด
หลังจากทีม่ นุษยชาติประสบความล้มเหลว
ในการใช้และควบคุมพลังงานอื่นๆ ในจักรวาล
ที่ขัดขวางเราแล้ว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะ
หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
หากเราต้องการให้ species ของเราอยู่รอด
หากเราต้องการค้นหาความหมายของชีวติ หาก
เราต้องการช่วยโลกและสิ่งมีชีวิตที่มี sense
รับรู้ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกแล้วละก็ ความรักคือ
ค�ำตอบเดียวที่มี
เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะผลิตระเบิดรัก
ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทมี่ แี สนยานุภาพพอทีจ่ ะท�ำลาย
ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตวั และความโลภ
ซึง่ ย�ำ่ ยีโลกได้อย่างราบคาบ แต่ทกุ คนก็มเี ครือ่ ง
ก�ำเนิดความรักเล็กๆ อันทรงพลังอยู่ในตัว ซึ่ง
รอคอยการปลดปล่อยพลังงานออกมา
เมื่ อ เราเรี ย นรู ้ ที่ จ ะให้ แ ละรั บ พลั ง งาน
จักรวาลนี้ เราก็จะพิสูจน์ได้ว่า ความรักพิชิต
ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถก้าวข้ามทุกอย่างไม่ว่า
สิ่งใด ทั้งนี้เพราะความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต
พ่อเสียใจที่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ใน
หัวใจของพ่อ ซึง่ เต้นเพือ่ ลูกอยูเ่ งียบๆ มาตลอด
ชีวิต ออกมาได้ บางทีอาจจะสายเกินกว่าจะ
ขอโทษ แต่โดยทีเ่ วลาเป็นสิง่ สัมพัทธ์ พ่อจึงต้อง
บอกลูกว่าพ่อรักลูก และเพราะลูก พ่อจึงบรรลุ
ค�ำตอบขั้นสุดท้ายนี้ได้ ! ”
พ่อของลูก / Albert Einstein…
(Credit : Rafael Téllez-Girón)

ระเบิดแห่งความรักจากพ่อ
   เราจะเห็ น ปรากฏการณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง หลั ง
ในหลวง ร. ๙ เสด็จสวรรคต คือทั่วโลกต่าง
เสียใจและมาแสดงความเคารพพระบรมศพ
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ทั้งซาบซึ้งยกย่องเชิดชูให้เกียรติอย่างจริงใจ
ในความดีงามเสียสละสร้างสรรค์ประโยชน์
แก่มวลมนุษยชาติในพระราชจริยวัตรตลอด
พระชนม์ชพี ของพระองค์ ก่อให้เกิดแรงบันดาล
ใจของคนไทยจ�ำนวนมากที่จะท�ำความดี เสีย
สละเพื่อส่วนรวม เพื่อในหลวง เพราะความ
รั ก ความอาลั ย ความซาบซึ้ ง ประทั บ ใจยิ่ ง ใน
พระองค์ท่าน จนเกิดความรักความสามัคคีใน
คนไทยหลายหมู่เหล่า เกิดจิตอาสาเสียสละ
มากมายที่ ท ้ อ งสนามหลวงและบริ เวณใกล้
เคียง รอบพระราชวังอันเป็นที่ตั้งพระบรมศพ
ทุกคนมาด้วยความคิดจะให้ ท�ำความดีคนละ
เล็กคนละน้อย แต่จ�ำนวนคนที่ท�ำมากและต่อ
เนื่องยาวนานหลายเดือน จนเกิดคลื่นความ
รักสั่นสะเทือนกระจายไปทั่วไทยทั่วโลกเป็น
ที่ประจักษ์ เกิดโครงการจิตอาสาเพื่อความดี
มากมายถวายเพื่อความรักในหลวง คนเมื่อ
จิตใจเดียวกันก็มีความรักความสามัคคีเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งปกติจะเห็นแค่ช่วงสั้นๆ
ในวันพ่อ ๕ ธ.ค. นับเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้
ยากในโลกปัจจุบัน นี่จะไม่เรียกว่าระเบิดแห่ง
ความรักตามที่ไอสไตน์กล่าวได้ไง และจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้น�ำ และชาวโลกทั้งมวลต่อไป

(Credit : “ความรักสิบมิติ, ระเบิดความรักจากพ่อ” สมณะโพธิรักษ์ ธรรมทัศน์สมาคม บุญนิยมทีวี)

วิวัฒนาการของความรัก
ความรัก มีหลากหลาย
รักตน ด้วยอัตตา
รักญาติ หมู่เพื่อนผอง
รักชาติ มวลชนชั้น  
พระเจ้า รักทุกข์แทน
รักอริย สัจสูงค่า
รักเลิศ ประเสริฐสุด
พุทธ ภูมินิยม   

ใช่แค่ชาย หญิงรักหนา
รักมารดา พ่อลูกกัน
สังคมข้อง เกี่ยวตัวฉัน
ใจแบ่งปัน ทั่วโลกา
พลีชีพแม้น สิ้นทรมา
อรหันต์พา สิ้นทุกข์ตรม
องค์พระพุทธ เหนืออินทร์พรหม
อุดมม- หากรุณา ๛

๒๙
ตามรอยธรรม
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สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระธรรมเทศนา “สมเด็จพระสังฆราช ฯ”

พระธรรมเทศนาพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ต.ค.
๒๕๖๐  ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง   มีใจความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แม้เสด็จสวรรคต
ล่วงลับไปกว่า ๑ ปีแล้ว ก็เหมือนยังทรงส�ำแดง

พระองค์ให้ปรากฏแก่ผู้ร�ำลึกถึง ในเวลาค�ำนึง
ถึ ง พระราชคุ ณู ป การ จะรู ้ สึ ก เหมื อ นได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรง เฉก
เช่นบัณฑิตผู้ทรงความปรีชา ย่อมปรารภความ
อย่างเดียวกัน คือสรรเสริญพระบรมศาสดา
แม้พระองค์เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว ก็ดุจ
ปรากฏอยู่โดยความเป็นอตีตารมณ์ คือค�ำนึง
เห็นแม้ล่วงไปแล้วยังอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลาย
อันจะพึงรู้สึกได้ด้วยใจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถนอมอุปการะ
พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา และ
พระราชปนัดดา ตามหน้าที่แห่งสมเด็จพระ
ราชบุพการีตลอดมา พระทายาทที่ทรงพระ
เจริญแล้ว พอจะทรงพระอุเบกขาได้ ก็ยังมี
พระราชหฤทัยจดจ่อด้วยพระเมตตากรุณา สม
ด้วยพระพุทธภาษิตว่า พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร
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มารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรหมของบุตร ก็พรหม
มี เ มตตากรุ ณ าเป็ น ธรรมะเครื่ อ งอยู ่ ฉั น ใด
พระองค์ย่อมทรงพระเมตตาปรารถนาสุขและ
ทรงพระกรุณาวิตกวิจารณ์จากเรื่องทุกข์ของ
พระทายาทฉันนั้น แต่พรหมวิหารธรรมของ
พระองค์หาได้เผื่อแผ่จ�ำกัดเฉพาะแก่ในเฉพาะ
ประยูรญาติเท่านัน้ แม้พระบรมวงศานุวงศ์กย็ งั
เผื่อแผ่ไปด้วย และเผื่อแผ่ตลอดโดยตรงถึง
อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติ
ศาสนาทุ ก เพศและทุ ก วั ย ทั้ ง บรรพชิ ต และ
คฤหัสถ์ บรรดาที่ควรจะทรงสงเคราะห์ได้ด้วย
สถานใดๆ ก็ทรงสงเคราะห์ด้วยสถานนั้นๆ
กล่าวอย่างสั้นคือ ทรงด�ำรงพระชนม์ชีพเพื่อ
ประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยและชาวโลก
ต้ อ งตามพระปฐมพระบรมราชโองการทุ ก
ประการ
หากทรงทราบด้ ว ยพระญาณวิ ถี เมื่ อ
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรง
รับสิริราชสมบัติจะทรงคุ้มครองประชาชนโดย
ธรรม และหากทรงทราบโดยพระญาณวิถีว่า
ประชาชนที่พระองค์ทรงห่วงนั้น จะสามารถ

น้อมน�ำพระปัญญาญาณไปบันดาลชีวิตของ
ตนให้อยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนเองได้ เป็นพลเมือง
ดี มีสติปัญญาและคุณธรรมพรั่งพร้อมยังคง
ความผาสุขร่มเย็นอย่างยัง่ ยืน ย่อมทรงอิม่ พระ
ราชหฤหัย ดุจดังพระบรมศาสดา ทรงกระท�ำ
พุทธกิจแก่พระสาวก ทรงอิม่ พระพุทธกมลแล้ว
เปล่งพระวาจาว่า กิจใดศาสดาผูก้ รุณาแสวงหา
ประโยชน์พึงท�ำแก่สาวกทั้งหลาย กิจนั้นเราได้
ท�ำแล้วแก่พวกท่านทุกประการดังนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจะเสด็จ
ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พานได้ ป ระทานพระปั จ ฉิ ม
โอวาทว่า "หนฺททานิ ภิกฺขเว อามันฺตยามิ โว
วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ"
ความว่า ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้ง
หลาย สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่าน
ทั้งหลาย จงท�ำประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นให้
สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท
สังขารหรือสภาพแห่งร่างกายและจิตใจอัน
ถูกปรุงแต่งขึ้น เปรียบเหมือนบ้านเรือน เป็น
"อัพยากตธรรม" ไม่จัดเป็นบุญเป็นบาป อย่าง
ดีเพียงที่ปรากฏและเห็นอยู่ภายนอก เป็นของ
สวยของงามแตกต่างกันบ้างก็เท่านั้น ความ
ส�ำคัญอยูท่ ผี่ อู้ ยูใ่ นบ้านเรือนนัน้ ต่างหากว่าเป็น
ใคร ถ้าเป็นผู้ประเสริฐ บ้านนั้นก็เป็นบ้านของ
ผูป้ ระเสริฐ เช่น ถ้าเป็นทีป่ ระทับของพระมหา-
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กษัตริยผ์ ทู้ รงทศพิธราชธรรม สถานทีน่ นั้ ก็เป็น
พระราชวังอันพึงเคารพ ในทางตรงกันข้ามถ้า
เป็นที่อยู่ของโจรผู้ร้าย สถานที่นั้นก็เป็นที่น่า
รังเกียจไม่น่าเข้าใกล้ สังขารหรือสรีระก็เช่น
เดียวกัน นอกจากธรรมะ ไม่มีอะไรที่จะแบ่ง
สรีระให้ดีชั่วสูงต�่ำได้ แม้ยังยึดมั่นในตัวเราของ
เราอยู่ก็พึงท�ำตัวเราหรือผู้ครองนั้นให้เป็นผู้มี
ธรรมะ อบรมคุณธรรมให้สมบูรณ์ รู้จักเกื้อกูล
ผู้อื่น ท�ำชีวิตให้มีสาระ ไม่เสียเปล่า เพื่อให้
สมควรแก่การครองอัตภาพที่มีแต่ความเสื่อม
สลายแตกดับไปทั้งสิ้นตามธรรมดาของสังขาร
ทีจ่ ะพึงสามารถเอาสาระประโยชน์จากธรรมดา
มาเป็นของหลีกพ้นจากทุกข์ได้ แล้วธรรมะใด
เล่าจะเป็นของทีจ่ ะน�ำไปช่วยให้พน้ จากทุกข์ได้
ธรรมะที่จะท�ำให้เกิดพ้นจากทุกข์ได้คือ
สติปัญญา โดย "สติ" คือ ความระลึกได้ที่จะ
เป็นเครื่องช่วยอุปการะให้มีปัญญา หากบุคคล
ขาดสติปัญญาเสียแล้ว สังขารย่อมปรุงแต่งจิต
ให้เป็นจิตแห่งความโลภ จิตแห่งความโกรธ
และจิตแห่งความหลง อันเป็นมูลเหตุในการ
พูดและกระท�ำความชั่วทุกชนิดในทันที สติ
ย่อมเกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท สติจึง
มีหลายระดับขั้น ทั้งที่เป็นไปในการให้ทาน ใน
การรักษาศีล และในการอบรมความสงบของ
จิต กระทั่งก้าวไปสู่มหาสติในการอบรมเจริญ
ปัญญาให้เข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะของรูป
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ธรรมและนามธรรมอันเป็นสภาพทุกข์ที่ก�ำลัง
ปรากฏ ซึ่งล้วนเกิดเพราะเหตุปัจจัยและดับไป
ไม่เทีย่ งไม่ยงั่ ยืน พลันประจักษ์ความว่างจากตัว
ตน สัตว์ บุคคล เรา เขา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ในทุกขณะ ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็จ�ำเป็นต้อง
มีสติเกิดด้วยทุกครั้ง ดังนั้น การรู้แจ้งอริยสัจ
ธรรมดับกิเลสตามล�ำดับขั้น ต้องเป็นเรื่องของ
สติและปัญ ญาเท่านั้นที่จ ะเป็นไปเพื่อการรู้
ระลึกสภาวธรรมตามความเป็นจริง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระสติระลึกรู้
จึงทรงด�ำรงพระชนม์ชีพอย่างสง่าทั้งทางโลก
และทางธรรมด้วยปัญญา สรุปประมวลได้ว่า
พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทใน
ชีวิต พระบุญญาธิการจึงไพบูลย์ ควรที่เราทั้ง
หลายผู้ยังอยู่เบื้องหลังจะเร่งท�ำประโยชน์ตน
และประโยชน์ส่วนรวมตามรอยพระยุคลบาท
ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท เพื่อพระผู้
เสด็ จ จากไปจั ก ได้ ท รงอิ่ ม พระราชหฤทั ย ว่ า
"กะตัง กะระณียัง" กิจอันต้องกระท�ำ  ได้
กระท�ำเสร็จแล้ว และย่อมทรงบันเทิงทิพยารมณ์อย่างไม่ต้องสงสัย สมดังนัยพระพุทธ
ภาษิตที่ว่า บุคคลผู้มีบุญอันได้ท�ำไว้แล้วย่อม
ยินดีในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ย่อมยินดี คือ
ย่อมยินดีในโลกทั้งสอง ย่อมยินดีว่า บุญเราได้
ท�ำไว้แล้ว ครัน้ ไปสูส่ คุ ติแล้วก็ยอ่ มยินดีกว่านีอ้ กี
ด้วยประการฉะนี้
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๒๙
ธรรมร�ำลึก

กองบรรณาธิการ

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช

ในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท
เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ ให้ ค นไทยที่
เป็นพุทธศาสนิกชนและมีความจงรักภักดีใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้น้อมเกล้าฯ
ไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดความเจริญอย่าง
ยั่งยืนมั่นคงแก่ตัวเองและประเทศชาติ
คุณค่าของพระพุทธศาสนา
“พระพุ ท ธศาสนามี ธ รรมะอยู ่ ม ากมาย
หลายชั้นอันพอเหมาะพอดีกับอัธยาศัยจิตใจ
ของบุคคลประเภทต่างๆ ส�ำหรับเลือกเฟ้นมา
แนะน�ำสั่งสอนขัดเกลาความประพฤติปฏิบัติ
ของบุคคลให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยหลักใหญ่แล้ว คือ สอนให้เป็น
คนดี ให้ประพฤติประโยชน์ ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นให้ล�ำบากเสียหาย สอนให้รู้จัก
ตนเอง รู้จักฐานะของตน พร้อมทั้งรู้จักหน้าที่
ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆ ซึ่งเมื่อ

ปฏิบตั โิ ดยถูกต้องครบถ้วนแล้วย่อมจะน�ำความ
สุขน�ำความเจริญสวัสดีมาให้ได้ทั่วถึงกันหมด
หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คอื น�ำความสุข ความ
ร่มเย็น และความวัฒนาถาวรให้เกิดแก่สังคม
มนุษย์
หน้ า ที่ ข องท่ า นทั้ ง หลายอยู ่ ที่ จ ะต้ อ ง
พยายามศึกษาพิจารณาธรรมะแต่ละข้อแต่ละ
หมวดหมู่ ด้วยความละเอียดรอบคอบ ด้วย
ความเที่ยงตรงเป็นกลาง ให้เกิดความกระจ่าง
แจ้งลึกซึ้งถึงเหตุถึงผลถึงวัตถุประสงค์ แล้วน�ำ
ไปปฏิบัติเผยแพร่ให้พอเหมาะพอดีโดยอุบาย
ที่ฉลาดแยบคาย ธรรมะในพระพุทธศาสนา
จะสามารถคุ้มครองรักษา และอุ้มชู ประคับ
ประคองสั ง คมให้ ผ าสุ ก ร่ ม เย็ น ได้ ส มดั ง ที่
ต้องการ”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ที่ประชุมยุวพุทธิก
สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๒๔)
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ศึกษาให้ถูกต้อง
“ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจะ
ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมปิ ญ
ั ญาความ
สามารถ และโอกาสของตนๆ ทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง กระจ่างชัดขึ้น
ในหลักธรรม
เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว เป็นประโยชน์แล้ว ก็
น้อมน�ำมาปฏิบัติทั้งในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำ
วัน และการงานของตน เพื่อให้เกิดความสุข
ความสงบร่ ม เย็ น และความเจริ ญ งอกงาม
ในชี วิ ต เพิ่ ม พู น ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ ตามขี ด ความ
ประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน
ถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมกันอย่าง
ถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติการบ่อนเบียน
พระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลง”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่การสัมมนาของ
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ ในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๕)
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ชอบบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น และค�้ำจุนส่วนรวมไว้
มิให้เสื่อมทรุดลง หากให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นได้
เป็นล�ำดับ ”

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทปี่ ระชุมสมาคมพุทธ
ศาสนาทัว่ ราชอาณาจักร ครัง้ ที่ ๓๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๓๒)

ศึกษาพุทธธรรมให้ถ้วนทั่ว
“พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึง ค�ำสั่ง
สอนทีเ่ ทีย่ งตรงตามพระพุทธโอวาทแล้ว ย่อมมี
ความแน่นอนมั่นคงอยู่ในตัว ขอเพียงชาวพุทธ
ไม่บ่อนเบียนท�ำลาย ให้แปรผัน ผิดเพี้ยน และ
ร่วมกันรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้ได้ พระพุทธ
ศาสนาก็จะยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาล...
พระธรรมนั้นชื่อว่าเป็นอกาลิโก ถูกต้อง
เที่ยงแท้และเหมาะที่จะน้อมน�ำมาประพฤติ
ปฏิบัติเสมอ ไม่ว่าในกาลไหนๆ จึงย่อมเป็น
แม่บทของการพัฒนาแบบยั่งยืนได้แน่นอน
ปราศจากข้อกังขา
ข้อส�ำคัญนัน้ ชาวพุทธเองจะต้องขวนขวาย
ศึกษาพุทธธรรมให้ทราบชัดโดยทั่วถึง และ
น้อมน�ำมาปฏิบัติกันอย่างจริงใจ ให้ประจักษ์
ผล พระพุทธศาสนาจึงจะอ�ำนวยประโยชน์แก่
การพัฒนา สมตามที่ปรารถนานั้นได้”

สังคมอย่าเห็นผิด
“ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตก
คือ ทุกวันนี้ความคิดอ่านและความประพฤติ
หลายๆ อย่าง ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่ว
ความผิด ได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทปี่ ระชุมสมาคมพุทธ
แล้วพากันประพฤติปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้ง ศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๒๔ ธันวาคม
สะเทือนจนท�ำให้เกิดปัญหา และท�ำให้วิถีชีวิต ๒๕๓๖)
ของแต่ละคนมืดมนลงไป
ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะ
ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่ละ
ท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักการให้มั่นคงที่จะ
ไม่ท�ำสิ่งใดๆ ที่ชั่วที่เสื่อม ต้องกล้าและบากบั่น
ที่จะท�ำแต่สิ่งที่เป็นความดี เป็นความถูกต้อง
และเป็นธรรม เพื่อให้ผลความประพฤติปฏิบัติ
[พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับหน้าใบ
เสมาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร]
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ดั ง นั้ น การป้ อ งกั น ภั ย ให้ แ ก่ พ ระพุ ท ธ
ศาสนาก็ดี การทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาก็ดี
พูดให้ตรงจึงน่าจะหมายถึงการป้องกันภัยให้
แก่พทุ ธบริษทั และการท�ำนุบำ� รุงพุทธบริษทั ยิง่
กว่าอื่น “ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชน
จะต้องศึกษาพระพุทธศาสนา ตามภูมิปัญญา
ความสามารถ และโอกาสของตนๆ ที่มีอยู่ ให้
เกิดความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้อง กระจ่างชัด
ขึ้นในหลักธรรม
เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว เห็นประโยชน์แล้ว
ก็น้อมน�ำมาปฏิบัติทั้งในชีวิตประจ�ำวัน และ
การงานของตน เพื่อให้เกิดความสุข ความสงบ
ร่มเย็น และความเจริญงอกงามเพิ่มพูนในชีวิต
ขึ้นเป็นล�ำดับ ตามขีดความประพฤติของแต่
ละคน
ถ้าชาวพุทธรูธ้ รรมะ ปฏิบตั ธิ รรมะกันอย่าง
ถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติการบ่อนเบียน
พระศาสนาให้เศร้าหมองก็ลดน้อยลง เพราะ
ทุกวันนี้ ทีเ่ กิดความเสือ่ มก็มใิ ช่ผใู้ ดใครอืน่ ท�ำให้
เป็นเรือ่ งทีช่ าวพุทธผูไ้ ม่รไู้ ม่เข้าใจ และไม่ปฏิบตั ิ
ตามธรรมะท�ำขึ้นทั้งนั้น”

ชาวพุทธที่แท้
“ชาวพุทธที่แท้เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบ
เป็นอยู่อย่างปกติ อยู่ ณ ที่ใดก็ท�ำให้ที่นั้นสงบ
ร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์
จึงเป็นที่โชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรามี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ท�ำให้
คนไทยทุกเชือ้ ชาติศาสนาอยูร่ ว่ มกันด้วยความ
สุข มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีการ
สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกัน และมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี
การทีย่ วุ พุทธิกสมาคมได้ตงั้ ใจพยายาม ใน
อันทีจ่ ะปลุกจิตส�ำนึกของชาวพุทธ ให้หนักแน่น
มั่นคงในพระศาสนายิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณ
ประโยชน์ ทั้งแก่การจรรโลงพระพุทธศาสนา (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ : การสัมมนา
และแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิด ของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ ในโอกาส สมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๕)
ที่อาศัย”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ : ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ ๑๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗)

หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน
“พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึงค�ำสั่ง
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆ แล้ว
ก็หาภัยอันตรายมิได้ ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใดจะ
เบียนบ่อนท�ำลายได้เลย เพราะค�ำสั่งสอนของ
พระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือหลักความจริง
ที่คงเจริญอยู่ตลอดกาล ทุกเมื่อ ไม่แปรผัน
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ตามรอยพ่อ

เรื่องเล่าจาก

“ผู้ถวายงาน”

ชีวิตของเราต้องก้าวด�ำเนินไป ทุกคนอาจ
เคยได้ยินค�ำนี้และบางคนใช้ความหมายของ
มัน เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต แต่ว่า
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ช่วงเวลา
หนึง่ ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั เป็นช่วงเวลาทีบ่ บี
คัน้ หัวใจคนไทยเสียเหลือเกิน เพราะทุกคนไม่มี
ทางลืมว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการสูญ
เสีย เป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ให้แก่บุคคล
อันเป็นที่รักของเรา มองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คน
แต่งกายในชุดสีด�ำ  ซึ่งก็ไม่น่ารื่นรมย์นัก แต่ก็
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ความจริง” ความจริงใน
สิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ความจริงในสิ่งที่ทุกคนไม่
อาจหลุดพ้นไปได้ แม้จะเป็นมหาศาสดาเอก

ก้องเกียรติ นพแก้ว

ของโลก หรือมหาจักรพรรดิอนั ยิง่ ใหญ่สกั เพียง
ใดก็ตาม ถ้าจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ก็คงมีเรื่องกล่าวได้มากมาย เพราะไม่มีที่ไหน
ทีพ่ ระองค์ไม่ได้ประทับฝ่าพระบาท ไม่มสี ถานที่
กันดารที่ไหนที่ไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเสด็จ
ของพระองค์ จึงขอหยิบยกพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์มาสัก ๑ อย่าง ที่ถูกเรียกว่าเป็น
โครงการชัยพัฒนาอย่างแท้จริง
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นาย
สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรีและอดีตอธิบดี
กรมชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจเกี่ยวกับ โครงการอุโมงค์ผันน�้ำ
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“ล�ำพะยังภูมิพัฒน์” อันเนื่องมาจากพระราช
ด�ำริ มีใจความว่า เมื่อราวเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๓๕ ครั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยม
ราษฎรที่อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
มีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จ
ติดตามไปด้วย เมื่อถึงที่หมาย เฮลิคอปเตอร์
ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ ประทับลงจอดก่อนและ
พระองค์ก็เสด็จต่อไปในเมืองเพื่อเยี่ยมราษฎร
แต่เฮลิคอปเตอร์ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ทรงประทับยังคงบินอยู่บนท้องฟ้า อีกสักพัก
ใหญ่ๆ จึงลงจอด เจ้าหน้าที่ก็ต่างสงสัยและคุย
กันว่า พระองค์ต้องทรงส�ำรวจอะไรสักอย่าง
อยู่แน่นอน ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ระหว่างที่
อยู่บนท้องฟ้า พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น
หน้าผาแห่งหนึ่ง ลึกประมาณ ๑๐ - ๑๕ เมตร
พระองค์ทรงชี้จุดที่พบหน้าผานั้นในแผนที่ให้
เจ้าหน้าที่ดู และตรัสว่า “พื้นที่หน้าผาตรงนี้
น่าจะใช้ประโยชน์เป็นอ่างเก็บน�ำ้ ได้ โดยไม่ตอ้ ง
ซื้อที่ดินเพิ่ม เมื่อเสร็จกิจในเมืองแล้วต้องการ
ไปส�ำรวจพื้นที่ในส่วนนี้”
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ฟังรับสั่งเช่นนี้ก็เกิดความ
กังวลใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ตรงนั้นยังไม่
เคยมีใครไปมาก่อน เกรงว่าจะน�ำทางพระองค์
ไปไม่ถูก เมื่อเสร็จพระราชกรณียกิจในเมือง

ช่วงเวลาเย็นก็ออกเดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ด้วยรถยนต์ ๒ คัน คันแรกมีเจ้าหน้าทีข่ บั น�ำทาง
และคันที่สอง พระองค์ทรงขับรถเองตามมา
ทางทีข่ บั ไปนัน้ มีเป็นทางลูกรังตะปุม่ ตะป�ำ 
่ สอง
ข้างทางมืดสนิท ถ้าดับไฟหน้ารถก็มองไม่เห็น
อะไรเลย
เมื่อเดินทางมาได้สักพักก็มาถึงทางแยก
เจ้าหน้าที่ต่างสับสนว่าต้องเลี้ยวไปทางใด จึง
ตั ด สิ น ใจถามชาวบ้ า น ชาวบ้ า นตอบว่ า ให้
เลี้ยวซ้าย เจ้าหน้าที่ก็เลี้ยวซ้ายไปตามที่ชาว
บ้านบอก แต่พอขับมาได้สักระยะก็เป็นทาง
ตัน พระองค์เสด็จลงมาจากรถและตรัสกับ
เจ้าหน้าทีว่ า่ “ท่านพาฉันมาเทีย่ ว Disco หรือ”
ท่ า นเปรี ย บการขั บ รถบนถนนลู ก รั ง เหมื อ น
การเต้น Disco ที่ผู้คนเต้นกันสุดเหวี่ยงจนหัว
โยกหัวคลอน เมื่อเป็นทางตันขับรถไปไม่ได้
พระองค์ก็ไม่ทรงล้มเลิกความตั้งใจ ก็ตัดสิน
พระทัยว่าจะไปต่อด้วยการเดิน แม้สองข้าง
ทางจะมืดสนิท ทางก็มีแต่หินและรกชันก็ไม่
ได้เป็นอุปสรรคต่อพระองค์เลย เดินต่อไปอีก
สักระยะก็พบกับรั้วลวดหนามที่ชาวบ้านกั้น
ไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่ามาท�ำลายพืชผักที่ปลูก
เอาไว้ เจ้าหน้าที่เห็นเช่นนั้นก็จะเข้าไปตัดรั้ว
ลวดหนามเพื่อให้พระองค์เสด็จได้โดยง่าย แต่
พระองค์ทรงห้ามไว้ และตรัสว่า “อย่าไปตัด
ของเขา เรามุดไปได้” จากนั้น พระองค์ทรง
มุดรั้วลวดหนามนั้นโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยถ่างให้
เมือ่ ผ่านรัว้ ลวดหนามครบทุกคน  ก่อนออกเดิน
ทางต่อ พระองค์ยังทรงมีรับสั่งอีกว่า “ซ่อมรั้ว
ให้เขาด้วยนะ” ท่านเป็นห่วงชาวบ้านเหล่านั้น
ว่ามีรายได้นอ้ ยอยูแ่ ล้ว ยังต้องมาซ่อมรัว้ นัน้ อีก
โดยทีส่ าเหตุมาจากการเสด็จของพระองค์ จึงมี
รับสั่งเช่นนั้น และเดินทางต่อ
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เวลาผ่านไปชั่วครู่ก็ถึงจุดหมาย พระองค์
ทรงกางแผนทีแ่ ละใช้ไฟฉายส่องลงดู และรับสัง่
ความตัง้ ใจของพระองค์ ให้สร้างอ่างเก็บน�ำ้ ตรง
นัน้ และท�ำท่อส่งน�ำ้ ผ่านภูเขามาให้ราษฎรได้ใช้
ท�ำการเกษตร เวลาผ่านไป ๕ ปี อ่างเก็บน�้ำที่
นั้นสร้างเสร็จ พระองค์ได้กลับมาส�ำรวจพื้นที่
ตรงนี้อีกครั้ง ถนนลูกรังที่ทรงเรียกว่า ถนน
ดิสโก้ ได้รับการพัฒนาดีขึ้นมาก หากแต่ผู้คน
ที่นั้นก็ยังเรียกกันว่า “ถนนดิสโก้” อยู่นั่นเอง
พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเขียวขจีไปด้วย
รวงข้าวเต็มเมล็ด ผลผลิตเพิม่ ขึน้ เป็นหลายเท่า
ตัว ชาวนาทีเ่ คยพลัดถิน่ ไปท�ำงานยังเมืองหลวง
วันนี้กลับมาท�ำนาที่บ้านเกิดเพราะมีน�้ำเพียง
พอ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนี่เองเป็นหนึ่ง
ในโครงการชัยพัฒนาที่แท้จริง เหมือนดังที่มี
พระราชด�ำรัสไว้ว่า
“ล�ำพะยัง เป็นโครงการที่เป็นชัยพัฒนา
จริงๆ เพราะเริ่มท�ำตั้งแต่ไม่มีน�้ำ ต้องใช้น�้ำค้าง
ท�ำการเกษตร  ไม่ได้ผลผลิตเลย  ขา้ วเปลือกทีช่ าว
บ้านเก็บมาตากไม่มีเมล็ดข้าวเลย ก็เริ่มพัฒนา
ล�ำพะยังให้มีน�้ำกักเก็บได้ จนปัจจุบันราษฎรมี
อาชีพ มีฐานะ จึงถือว่าเป็น ชัยพัฒนา”
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสิ่งเหล่า
นี้แล้ว หันกลับมายิ้มกับท่านองคมนตรีและ
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เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และตรัสว่า “ฉันมีความสุข”
จะมีพระราชากี่พระองค์ในโลกที่ยอมล�ำบาก
ตรากตร�ำเพือ่ ความเป็นอยูข่ องราษฎรทีด่ ขี นึ้ จะ
มีพระราชากีพ่ ระองค์บนโลกใบนีท้ เี่ ห็นความสุข
ของราษฎร คือความสุขของพระองค์เอง
แล้วความสุขของคุณล่ะคืออะไร ? ความ
สุขของคุณคือการได้รถคันใหม่ หรือโทรศัพท์
เครื่องใหม่ หรือเปล่า ? หรือความสุขของคุณ
คือการได้อยู่กับคนที่รัก ? หรือความสุขของ
คุณคือการใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีโรค ? หรือ
ความสุขของคุณคือการเห็นคนอื่นมีความสุข
เหมือนพระองค์ ? ก็ขอเชิญชวนทุกท่านกลับ
ไปคิดพิจารณากันให้ละเอียดอีกสักครั้ง ว่า
ความสุข “ที่แท้จริง” ของคุณคืออะไร ?
และก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกอะไรทีเ่ รามีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนมากมายเพียงนี้ แล้ว
เราจึงรักท่านตอบ  เราสามารถจะเห็นสติกเกอร์
ติดตามที่ต่างๆ มากมายว่า “เรารักในหลวง”
หรือเมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้น ทุกคนก็
พร้อมใจกันเปลี่ยนรูป Profile ในสื่อ Social
media ต่างๆ ว่า “เรารักในหลวง” แต่จะมี
สักกี่คนที่ปฏิบัติให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “เรารัก
ในหลวงจริงๆ”
เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  
ได้เขียนไว้ในหนังสือ “ท�ำอย่างไร จะพูดได้เต็ม
ปากว่าเรารักในหลวง” มีวิธีปฏิบัติเช่นไร ถ้า
ใครมีศรัทธาในพระองค์ท่านอย่างแท้จริง ก็ขอ
ให้น�ำองค์ธรรมเหล่านั้นไปศึกษาให้เข้าใจ และ
น�ำสิ่งนั้นไปปฏิบัติอย่างยิ่งยวด เมื่อปฏิบัติได้
เช่นนัน้ แล้ว  ก็สามารถพูดได้เต็มปากจริงๆ  เสีย
ทีว่า เรารักพระองค์ท่าน เรารักพระราชาของ
พวกเรา ไม่น้อยไปกว่าที่พระองค์รักเรา.
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กวีนิพนธ์

ลอยกระทงปีนี้ ไม่มีพ่อหลวง

วันลอยกระทงของชาวพุทธเรา นอกจากจะเป็นการบูชารอยพระบาทที่พระพุทธองค์ทรงประทับไว้ที่ก้อนหินริมฝั่ง
แม่น�้ำ ’นัมมทานที’ ในคราวที่เสด็จเยือนเมืองสุนาปรันตะ เพื่อให้เหล่าพญานาคได้บูชากันแล้ว ยังเป็นวันที่พระธรรมเสนาบดี
สารีบุตร ได้กลับไปเทศน์โปรดโยมมารดาในห้องที่ท่านเกิดจนโยมมารดาได้บรรลุเป็นโสดาบัน ทดแทนบุญคุณอันใหญ่หลวง
ของบุพการีแล้ว ท่านพระสารีบุตรก็ได้นิพพานไปในวันลอยกระทงหรือวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้ วันลอยกระทงจึงจัดเป็นวัน
กตัญญูคไู่ ปด้วย ส�ำหรับในปีนี้ ชาวไทยเราทีเ่ พิง่ ส่งเสด็จในหลวงกลับสูส่ รวงสวรรคาลัยก็คงมีความโศกเศร้าไม่นอ้ ยไปกว่ากันเลย
ในจ�ำนวนคนที่เสียใจนั้น พระอานนท์จัดว่าใกล้ชิดและคุ้นเคยกับพระสารีบุตรมากที่สุด จึงขอน�ำเอาเถรคาถาที่พระอานนท์
ได้ภาสิตไว้  ในคราวปรินิพพานของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร มาน�ำเสนอ ซึ่งมีความว่า :
		
		

“น ปกฺขนฺติ ทิสา สพฺพา
คเต กลฺยาณมิตฺตมฺหิ

ธมฺมา น ปฏิภนฺติ มํ.
อนฺธการํว ขายติ.

		
“อพฺภตีตสหายสฺส 		
อตีตคตสตฺถุโน.
		
นตฺถิ เอตาทิสํ มิตฺตํ
ยถา กายคตา สติ.
		
“เย ปุราณา อตีตา เต
นเวหิ น สเมติ เม.
		
สฺวชฺช เอโกว ฌายามิ
วสฺสุเปโตว ปกฺขิมา ฯ
						อานนทเถรคาถา ขุททกนิกาย
ทิศทุกทิศไม่ปรากฏ  ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่เรา  
เมื่อพระธรรมเสนาบดีซึ่งเป็นกัลยาณมิตร  นิพพานเสียแล้ว  
โลกนี้ทั้งหมด ก็ปรากฏเหมือนกับว่า มืดมิด
     
        

ส�ำหรับคนผู้สูญเสีย สหายรัก
หามิตรใด มาใกล้เรา นิรันดร
มิตรเก่า ก็ทยอยล่วงลับ
ขออยู่เดียว เข้าฌาน ผ่านไป

    บุพการีที่พ�ำนัก ครูผู้สอน
    เท่าโคจร สติรู้ อยู่ในกาย  
    ความเศร้ากลับ ไม่ยอมรับ มิตรใหม่  
    รอหลังฝนใหม่ ดุจนกไพรเฝ้ารัง ฯ
ปปัญจา
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ธรรมราชูทิศ

สืบสานพระราชปณิธาน
พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท)

วันนี้ พวกเราได้รว่ มใจกัน บ�ำเพ็ญกุศลเพือ่
อุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย เป็นเวลากว่า
๗๐ ปีแล้ว ที่พระองค์ทรงครองราชย์ครองใจ
ไทยทั่วหล้า เป็นพระมหากษัตริย์ที่บันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ว่า ได้ทรงครองราชย์ยาวนาน
ทีส่ ดุ กว่าพระมหากษัตริยท์ กุ ๆ พระองค์ ทีเ่ คย
มีมา พระองค์ไม่ได้เพียงแต่ครองราชย์ พระองค์
ยังทรงท�ำกรณียกิจต่างๆ แก่ปวงชนชาวไทย
เป็นเวลานาน คนที่อายุน้อยกว่า ๗๐ ปี เมื่อ
เกิดมาก็ต้องเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ตาม
ปฏิทินบ้าง ที่ติดตามฝาผนังบ้านบ้าง ตามข่าว
ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์และทีวี ที่ผ่านมาเราก็
คงได้รับทราบพระราชกรณียกิจมากมายของ
พระองค์ แต่ก็เป็นเพียงโดยย่อ เป็นเพียงโดย
ผิวเผิน ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ทรงครองราชย์
ถึง ๖๐ ปี มีการจัดงานยิ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติ
ตอนนัน้ มีการน�ำโครงการในพระราชด�ำริตา่ งๆ
มาเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยละเอียด
ก็เป็นเรือ่ งธรรมดาทีเ่ มือ่ พระองค์เสด็จสวรรคต
พวกเราก็ตกอยู่ในความเศร้าอยู่ในความอาลัย

ไม่รู้ว่าเราเศร้ากันนานมากน้อยแค่ไหน แต่ว่า
เราก็เตือนกัน ให้สติกันว่า เราจะมัวจมอยู่กับ
ความเศร้าไม่ได้  เราจะต้องเข้มแข็ง  จะต้องสาน
ต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป
หลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้ว พระราช
พิธีบ�ำเพ็ญกุศล และเตรียมการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพก็ต้องท�ำกันอย่าง
สมพระเกียรติ ประชาชนก็ได้เข้ากราบพระบรมศพกัน ที่วัดก็คงมีญาติโยมหลายท่านมี
โอกาสได้เข้าไปกราบพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง ไม่ทราบว่าโยมยังจ�ำความรู้สึกเมื่อ
ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้ไหม อาตมา
ระลึกถึงในความทรงจ�ำไม่ลืมเลือน ความรู้สึก
อาลัย ความรู้สึกสงบอย่างประหลาด เป็น
บรรยากาศที่บอกไม่ถูกทีเดียว มีความขลัง มี
ความศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้เราน้อมร�ำลึกถึงพระองค์ทา่ น
การที่พระองค์ต้องเสด็จจากไปนั้น ก็เป็น
ธรรมดาของสังขาร แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรง
ฝากเอาไว้ ท�ำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง เรียกว่า
ได้ทิ้งรอยแห่งความดีไว้มากมายทั่วแผ่นดิน
ไทย พวกเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เฝ้ารับ
เสด็จใกล้ชิดท่านมากนัก เพราะเราอยู่ในเมือง
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หลวง ผิดกับประชาชนทีอ่ ยูใ่ นทีห่ า่ งไกล ในถิน่
ทุรกันดาร หรือเรียกว่าเป็นคนชายขอบ เป็น
คนที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้นึกถึง ไปถึง พระองค์
ก็ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียน ไปท�ำความรู้จัก และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ อยากจะไปช่วยให้คน
ยากไร้เหล่านั้นมีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ได้
พึ่งตนเองได้ แล้วก็เปลื้องทุกข์ต่างๆ ให้พวก
เขา จึงเป็นที่มาแห่งโครงการในพระราชด�ำริ
มากมายสี่พันกว่าโครงการ ฉะนั้น ก็ไม่น่า
แปลกใจเลยว่า คนไทยจะรักพระองค์ขนาด
ไหน ความรัก ความจงรักภักดีที่มีในพระองค์
ได้แสดงออกอยูส่ ม�ำ่ เสมอ ทัง้ ทีพ่ ระองค์ทา่ นยัง
ทรงพระชนม์อยู่ และเมื่อท่านได้สวรรคตแล้ว
ภาพของมหาชนจ�ำนวนมากมาย ทีอ่ อกมา
แสดงความส�ำนึกในพระคุณ ได้จัดกิจกรรมใน
เชิงสัญลักษณ์ และกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถ
ของแต่ละท่าน แต่ละชุมชน เป็นการบอกชาว
โลกว่า เรายังรักพระองค์ท่าน พระองค์ท่านยัง

อยูใ่ นใจของเราเสมอ  เป็นภาพทีท่ วั่ โลกเห็นแล้ว
ประทับใจ บุคคลส�ำคัญต่างๆ เป็นผูน้ ำ� ประเทศ
ก็ยังกล่าวถึงพระองค์ด้วยความเคารพยกย่อง
สิ่งเหล่านี้พวกเราก็ได้เห็น ได้ผ่านตากันอยู่
แต่สิ่งส�ำคัญก็คือ ท�ำอย่างไรเราจึงจะสานต่อ
พระราชปณิธานของพระองค์ได้
การที่เราจะมากล่าวถึงพระองค์ท่านได้
เราต้องรู้จักท่านอย่างแท้จริง ซึ่งจะได้จากการ
ศึกษาพระราชกรณียกิจของท่าน แล้วก็เป็นสิ่ง
ที่ดี ที่เราจะได้เดินตามรอยพระราชด�ำริของ
พระองค์ท่าน ศึกษาผลงานของท่าน เพราะเรา
จะเห็นพระปรีชาญาณของท่านในงานทุกอย่าง
พระองค์ท่านชอบแก้ปัญหา แก้ทุกข์จาก
เรื่องใกล้ตัวด้วยวิธีการที่เรียบง่าย มีเหตุมีผล
ท่านไม่เคยทีจ่ ะต้องใช้เงินจ�ำนวนมากในการแก้
ปัญหา และท่านก็ใช้หลักทีเ่ ราคงได้ยนิ กันเสมอ
คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เข้ า ใจ ก็ คื อ เข้ า ใจความเป็ น จริ ง ตาม
ธรรมชาติ เข้าใจความต้องการของคน เข้าใจ
ความทุกข์ เข้าใจปัญหา ท่านจะเข้าใจสิ่งเหล่า
นี้ได้ ท่านก็ต้องเข้าถึง พระองค์ท่านก็ต้อง
เสด็จไปเยี่ยมเยียน ไปสอบถาม ไปท�ำความ
เข้าใจ ท�ำความรู้จักพสกนิกรของพระองค์ เมื่อ
พระองค์ได้ทรงทราบแล้ว จึงมาคิดวิธีการที่จะ
เปลื้องทุกข์ แก้ปัญหา พัฒนาคนต่างๆ เรื่อง
ของการพัฒนา ก็เรียกว่า ได้ท�ำสิ่งที่เป็นนาม
ธรรม  สิง่ ทีเ่ ป็นธรรมะให้ปรากฏมาเป็นรูปธรรม
ได้ ช่วยคนต่างๆ ได้จริงๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่า
ศึกษาอย่างยิ่ง
ระหว่างที่อาตมาก�ำลังค้นหาข้อมูลนี้ ก็ได้
มาพบความรู ้ อี ก อย่ า ง ที่ คิ ด ไปแล้ ว สมั ย ที่
พระองค์ยังทรงด�ำรงพระชนม์ชีพอยู่ เราอาจ
จะไม่รู้ ไม่ได้รับทราบ ต่อเมื่อพระองค์เสด็จ
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สวรรคตแล้ว เราจึงได้รับทราบข้อมูลนี้ ข้อมูล
นีก้ ค็ อื พระจริยวัตรในการทรงงานของพระองค์
ที่ผู้ที่มีโอกาสดีได้ใกล้ชิด ได้เคยเข้าเฝ้า ได้เคย
สนองพระราชด�ำริของพระองค์ น�ำมาบอกกล่าว
จริยวัตรของพระองค์ในการท�ำงาน
เมื่ออาตมาได้อ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจว่า
พระองค์ได้ทรงท�ำเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในทุกๆ เรื่อง วันนี้จึงขอน�ำเรื่องที่ประทับใจ
บางเรื่องมาเล่าให้ญาติโยมฟังบ้าง
เรื่องแรก เป็นเรื่องพระราชทานสัมภาษณ์
ของสมเด็จพระเทพฯ ที่กล่าวถึงแผนที่ที่พระองค์ทรงใช้อยูเ่ สมอ  ในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรในที่ต่างๆ แผนที่ที่พระองค์ใช้ มีลักษณะดีอย่างไร ลองมาฟังกันดู
“แผนที่ส่วนพระองค์ท่ีทรงใช้เป็นประจ�ำ 
เป็นแผนที่ขนาดสัดส่วน ๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐ ที่
ทรงท�ำขึ้นโดยพระองค์เอง ทั้งยังทรงปรับแก้
และเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ เข้าไปอยู่เสมอ ทุก
ครั้งที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่งหากปีต่อๆ ไป
ได้ เ สด็ จ กลั บ ไปที่ เ ดิ ม อี ก ก็ จ ะทรงใช้ แ ผนที่
อันเดิมนั้นในการตรวจสอบ จึงท�ำให้ทรงหวง
แผนทีข่ องพระองค์ชดุ นีม้ าก  หากแผนทีน่ นั้ เน่า
เต็มทน คือโดนฝนโดนอะไรหลายปีหลายฤดู
กาล ก็จะทรงย้ายข้อมูลจากแผ่นเก่าไปสู่แผ่น
ใหม่  ซึง่ ก็ตอ้ งทรงท�ำเองอีกเหมือนกัน นอกจาก
นี้ในห้องทรงงานส่วนพระองค์ทุกๆ แห่ง จะ
มีแผนที่ขนาดใหญ่ติดอยู่ในห้องนั้นด้วยเสมอ
เพื่อให้พระองค์ท่านทรงงานได้สะดวกนั่นเอง
ประชาชนจะมีโอกาสเห็นอยู่เสมอว่า วิธีการ
ที่ทรงปฏิบัติในการหาแหล่งน�้ำ  และการช่วย
เหลือราษฎรในงานชลประทานนั้นท�ำอย่างไร
จากข่าวในโทรทัศน์ แต่บางท่านอาจจะเข้าใจได้
ยาก เพราะว่าภาพที่เห็นนั้น ไปที่ไหนๆ ก็ตาม
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พระเจ้าอยู่หัวก็จะต้องถือแผนที่ของท่านอยู่
แผ่นหนึ่ง แผนที่ของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่า
แผนที่ที่ใครๆ เห็นกันทั่วไป เพราะท่านเอา
หลายๆ ระวางมาปะติดกัน การปะแผนที่เข้า
ด้วยกันนั้น ท่านท�ำอย่างพิถีพิถัน และถือเป็น
งานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยที
เดียว ก่อนที่จะเสด็จไปไหน ท่านจัดเตรียม
แผนทีแ่ ละศึกษาแผนทีน่ นั้ โดยละเอียด ท่านได้
ตัดหัวแผนทีอ่ อก แล้วส่วนทีต่ ดั ออกนัน้ จะทิง้ ไม่
ได้ ท่านจะค่อยๆ เอากาวมาปะติดกัน

ส�ำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆ ไม่มี
เก้าอี้ มีพนื้ แล้วท่านก็กม้ พระองค์อยูก่ บั พืน้ แล้ว
เอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน หัวกระดาษต่างๆ
ท่านก็ค่อยๆ ติดแล้วปะเรียงกันเป็นหัวแผนที่
ใหม่ เพือ่ จะได้ทราบว่าแผนทีน่ นั้ เป็นแผนทีใ่ หม่
อันใหญ่ของท่าน ท่านท�ำจากแผนที่ระวางไหน
บ้าง แล้วเวลาเสด็จไปก็จะไปถามชาวบ้านว่า
สถานที่นั้นอยู่ที่ไหน ทางเหนือมีอะไร ทางทิศ
ใต้มีอะไร ท่านถามหลายๆ คน แล้วตรวจสอบ
กันไปมาระหว่างคนที่ถามนั้น ดูจากแผนที่อัน
นัน้ ว่า แผนทีอ่ นั นัน้ ถูกต้องดีหรือไม่ น�ำ้ ไหลจาก
ไหนไปที่ไหน บางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้อง ท่าน
จะตรวจสอบได้ และมีเจ้าหน้าที่กรมแผนที่ที่
ตามเสด็จด้วย ก็เรียกมาชี้ให้ดูว่า ตรงนี้จะต้อง
แก้ไข แม้แต่ในการเสด็จพระราชด�ำเนินนั้น
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ถ้าไปทางรถธรรมดา ท่านจะมีแผนที่ซึ่งท่านใช้
อยู่ประจ�ำ  เป็นแผนที่ ๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐ แต่ใน
บางท้องที่ ก็โปรดเกล้าให้ท�ำเป็นแผนที่ขนาด
๑ ต่อ ๒๕,๐๐๐  ซึ่งบางครั้งปรากฏว่า แผนที่
๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐ กลับถูกต้องกว่า

การพิจารณาในการวางโครงการของท่าน
นั้น ท่านจะพิจารณาเป็นกลุ่มๆ ไป ไม่ปะปน
กัน เพราะบางครั้งชาวบ้านที่กราบบังคมทูล ก็
จะกราบบังคมทูลไม่ถูกต้องก็มี ถูกต้องก็มี ก็
ต้องใช้ความรู้หลายๆ ด้าน เพื่อที่จะพิจารณา
ดูว่า คนไหนให้ข้อมูลถูก คนไหนให้ข้อมูลผิด
และสถานที่นั้นเป็นที่ไหน มีคนไหนกราบทูล
ว่าอย่างไร ก็จะทรงจดลงในแผนทีน่ นั้ และเวลา
เสด็จไปทีเ่ ดิมอีก ส่วนมากจะเป็นปีตอ่ ไป ท่านก็
ใช้แผนทีอ่ นั เดิมนัน้ ในการทีจ่ ะตรวจสอบ ท�ำให้
ท่านหวงแผนที่ของท่านมาก อันเดิมนั้นต้อง
เก็บไว้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนทีท่ างภาคใต้นนั้
โดนฝนมาก เพราะเวลาเสด็จไป ฝนมักจะตก
ท�ำให้แผนทีค่ อ่ นข้างจะเปือ่ ยยุย่ แต่กต็ อ้ งถือไป
ด้วยความระมัดระวัง
เวลาท่านทรงใช้แผนที่ ท่านสอนแม้กระทัง่
การพับแผนที่ เพราะว่าเวลาเรานั่งในรถ พื้นที่
ก็แคบ กางแขนกางขาออกไปมากไม่ได้ เวลา
เตรียมก่อนเดินทาง เราต้องพับแผนทีใ่ ห้ถกู ทาง

ว่าตอนแรกไปถึงไหน และพอไปถึงอีกที่หนึ่ง
จะต้องคลี่ให้ได้ทันท่วงที ต้องคลี่หน้าไหนแล้ว
ต่อไปถึงหน้าไหน...”

(คัดบางตอนจาก พระด�ำรัสของสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้
พระราชทานแก่ คณะอาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ตีพิมพ์ลงใน วิศวกรรมสาร ประจ�ำเดือนธันวาคม ๒๕๒๗)

นี่ ก็ เรี ย กว่ า เราได้ เ ห็ น วิ ธี ก ารทรงงาน
ของท่ า น และอุ ป กรณ์ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการ
เยี่ยมเยียนประชาชนราษฎรของท่าน อันนี้ก็
เป็นบทสัมภาษณ์อนั หนึง่ ทีอ่ า่ นแล้วก็ทำ� ให้เห็น
ภาพพระองค์ท่านในการทรงงานได้ชัดเจน
    และอีกท่านหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ผูน้ ก้ี น็ บั ได้วา่ เป็นผูท้ ไี่ ด้ใกล้ชดิ กับพระองค์ทา่ น
มาก ตามเสด็จในการทรงงานต่างๆ อยู่เสมอ
ดร.สุเมธได้ออกมาพูดถึงพระองค์ทา่ น  เป็นเรือ่ ง
ที่เราน่าจะลองฟังดู
ครั้งหนึ่ง ทรงรับสั่งให้ท่านได้มีก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน และเข้าใจถึงชีวิตได้เป็นอย่างดี
ตอนนั้นดร.สุเมธ มีสุขภาพจิตที่แย่มาก ไม่มี
ก�ำลังใจจะท�ำอะไร ก็เกิดอาการท้อแท้กับงาน
เนื่องจากท�ำงานชิ้นหนึ่งไม่ส�ำเร็จ ในหลวงทรง
เสด็จมาพบพอดี พระองค์ทา่ นได้เห็นสีหน้าของ
ดร.สุเมธไม่สจู้ ะดี มีความทุกข์อยู่ จึงทรงด�ำเนิน
มาหา แล้วรับสัง่ ว่า “ท่านสุเมธ ไปหาเศษเหล็ก
ให้ฉนั ก้อนหนึง่ ได้ไหม เศษเหล็กธรรมดา เหล็ก
อะไรก็ได้ ราคา ๒๐ – ๓๐ บาทก็ได้ รู้หรือไม่
ว่าฉันอยากจะท�ำอะไร ถ้าได้มาฉันอยากจะเอา
มาตีดาบ ซึง่ ฉันต้องน�ำเหล็กไปเผา ถ้าตัวเราถูก
ทุบตีอย่างนัน้ จะทรมานหรือไม่ เมือ่ เผาแล้วน�ำ
มาทุบตี  เราถูกทุบตีอย่างนัน้ จะเจ็บปวดหรือไม่
กว่าจะเป็นดาบ ถูกเผากี่ครั้ง ถูกทุบกี่ครั้ง กว่า
จะจบสิ้น ยาวนานมาก ทรมานอยู่อย่างนั้น แต่

๒๙

ผลสุดท้าย ก็ได้เป็นดาบใช่หรือไม่ พอเป็นดาบ
แล้ว สวยงามหรือไม่ ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ แต่
ถ้าใช้ไม่ดี ก็อาจตัดมือเราได้นะ ถ้าเราท�ำฝักให้
สวยๆ ท�ำด้ามสวยๆ ราคา ๒๐ – ๓๐ บาท จะ
เหมือนเหล็กก้อนราคาเดิมอยูห่ รือไม่ มันกลาย
เป็นดาบที่มีราคาสูงขึ้นมามากมาย ขอให้จ�ำไว้
อย่างหนึ่งว่า ใครผู้ใดก็ตาม ในชีวิตไม่เคยถูก
เผา ไม่เคยถูกทุบเหมือนเหล็กชิ้นนั้น ท�ำงาน
ใหญ่ให้แผ่นดินไม่ได้”

นี่คือพรวิเศษของพ่อ คนที่เข้าใจถึงธรรมชาติแห่งวงจรสุขและทุกข์ จะรูส้ กึ บวกไว เพราะ
ต่อให้ต้องเจอสถานการณ์ร้ายในปริมาณที่เท่า
กั น ก็ จ ะสามารถยื น หยั ด ยิ้ ม รั บ อย่ า งมี ส ติ
ใจเย็น และจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ เปลี่ยน
ทุกข์ให้เป็นสุขได้ หรือที่เรียกว่า เปลี่ยนวิกฤต
ให้เป็นโอกาส นอกจากนี้ คนที่สามารถครอง
ตน เข้าใจธรรมชาติ ก็จะสามารถฝึกตนให้มีสติ
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มีพลัง เหนือปัญหาได้ ซึ่งหากได้เพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุด
ย�่ำอยู่กับที่แล้ว นอกจากจะสามารถรับมือกับ
ปัญหาได้ดีขึ้นแล้ว ก็ยังอาจจะสามารถป้องกัน
ปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดขึน้ อีก การทีค่ นจะเป็น
ยอดคนนัน้ ไม่ได้มาจากโชคชะตา ฟ้าลิขติ ไม่
ได้มาจากคนแต่งตัง้ แต่มาจากความเคีย่ วกร�ำ
แห่งชีวิต ที่ต้องพบทั้งทุกข์และสุข
ค�ำว่าธรรมชาตินั้น ยังมีความหมายส่งไป
ถึงเรือ่ งการด�ำเนินงาน และการแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ด้วย เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ก็ต้อง
ใช้ธรรมชาติเป็นตัวแก้ จึงจะแก้ได้ถูกต้อง ดัง
ตัวอย่างในโครงการพระราชด�ำริที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ได้ทรงท�ำการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งดร.สุเมธ
ได้เคยเล่าผ่านสื่อมวลชนว่า พระองค์ท่านทรง
น�ำธรรมชาติเข้ามาแก้ไขปัญหาธรรมชาติ ทรง
แก้ไขโดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว เห็นดินพังทลาย ก็
เอาหญ้าแฝกมาปลูก  ไม่ตอ้ งใช้พลังงาน  ไม่ตอ้ ง
ใช้เครื่องจักรกลใดๆ ทั้งสิ้น หญ้าแฝกที่หัวไร่
ปลายนาที่ไหนก็มี และสามารถน�ำมาใช้แก้ไข
การพังทลายของดินส�ำเร็จแล้วด้วย ทรงเห็น
น�้ำเน่า ก็ไม่ได้ใช้การแก้ไขโดยการสร้างโรงงาน
บ�ำบัดน�้ำเสีย ที่ต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก ทรงมี
พระราชด�ำริใช้ผักตบชวามากรอง หรือใช้ธูป
ฤๅษี มีพืชอะไรบ้างที่ใช้ได้ มีบ่อตกตะกอนใน
ธรรมชาติ
โครงการในพระราชด�ำริ ที่แหลมผักเบี้ย
จังหวัดเพชรบุร  ี ซงึ่ เวลานัน้ ได้ทดลองส�ำเร็จแล้ว
หลายท่านอาจจะงงได้เพราะไม่ได้มีคนท�ำงาน
ในทีน่ นั้ เลย  แต่ใช้ธรรมชาติบำ� บัดกันเองทัง้ หมด
น�ำ้ ไหลก็ปล่อยให้ตกตะกอน  ผา่ นการกรองเป็น
ชั้นๆ ใช้สายลม ใช้แสงแดด เพิ่มออกซิเจน
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ผ่านการกรองโดยพืช แล้วปล่อยออกที่ป่าชาย
เลน ผลปรากฏว่าวัดน�้ำได้มาตรฐาน โดยใช้
กระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมด ลงทุนหน
เดียวจบ นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่น�ำมาเล่าให้
ฟังนะ
มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ส มเด็ จ
พระเทพฯ ได้ประทานสัมภาษณ์ไว้ รู้หรือไม่
ว่าพระองค์ท่านประหยัดมาก คงจะเห็นหลอด
สีพระทนต์ (ยาสีฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ากราบบังคมทูลขอ
มาใช่หรือไม่ เห็นไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านใช้
ยาสีฟัน (พระทนต์) อย่างไร ใช้เกลี้ยงเลย แล้ว
พวกเราประหยัดอย่างนั้นไหม พระองค์ไม่เคย
ยึดติดถึงเรือ่ งวัตถุ คือก่อนหน้านัน้ มหาดเล็กได้
น�ำหลอดยาสีฟนั อันใหม่ไปวางไว้ ทรงมีรบั สัง่ ให้
น�ำหลอดเก่ากลับมา แล้วรับสั่งกับทันตแพทย์
ว่า “ที่เหลือนี้ ฉันใช้ได้อีก ๕ วัน”  

ขอเล่าเรือ่ งการทรงงานของพระองค์ เวลา
ที่พระองค์ทรงงาน พระองค์จะไม่ได้ประทับที่
โต๊ะ แต่พระองค์ประทับกับพื้นเพราะสะดวกดี
มีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ผมเข้าไปเฝ้าตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น.
จนกระทั่ง ๒๑.๐๐ น. พอจะลุกขึ้นก็รับสั่งว่า

“ไปนะ เสร็จงานแล้ว” แต่ก็ไม่มีใครสามารถ
เดินไปส่งเสด็จที่รถได้สักคน ทุกคนนั่งหมอบ
อยู่ตรงนั้น ตายไปครึ่งตัวแล้ว สักพักจึงค่อยๆ
ยืดขาลุกขึ้น นี่คือความเรียบง่ายของพระองค์
และสมาธิที่ทรงพลังของพระองค์ ซึ่งสมเด็จ
พระเทพฯ ทรงรับสั่งไว้ว่า “ส�ำนักงานของ
พระองค์คือ ห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ ไม่มีชั้น
และท่านก็นั่งกับพื้น” นี่คือพระเจ้าอยู่หัว ตาม
ปกติพระองค์จ ะประทับพับเพียบตรงกลาง
แล้วพวกเราก็นั่งพับเพียบรอบๆ ส่วนสมเด็จ
พระเทพฯ ประทับพับเพียบข้างๆ พวกเราจะมี
สองแถว ซ้าย - ขวา วันนัน้ ผมจับเวลาได้ ท�ำสถิติ
ไว้นั่งพับเพียบตั้งแต่สโี่ มงเย็น ออกมาตอนสาม
ทุม่ นัง่ พับเพียบอยู่ ๕ ชัว่ โมงรวด ท่านมีรบั สัง่ ว่า
เวลาท�ำงานอยูก่ บั พืน้ สะดวกดี ถ้าเป็นโต๊ะ เวลา
กางแผนที่จะไม่สะดวก
เวลาถวายงานครึง่ ชัว่ โมงแรก เรานัง่ พับเพียบ
ตามกฎของราชส�ำนัก นัง่ พับเพียบเรียบร้อยมาก
ทีเดียว ตัวตรงพับเพียบขาขวาทับซ้าย ซ้ายทับ
ขวา เก็บปลายเท้า มือประสานกันอยู่ที่ตัก พอ
ผ่านไปครึง่ ชัว่ โมง ไม่ไหวเพราะตัวจะล้มท่าเดียว
พูดง่ายๆ ก็คือเมื่อย พอสัก ๒ - ๓ ชั่วโมงถัดไป
นอนเฝ้ากันหมดทุกคนเลย เหยียดขาไปข้างหลัง
ท�ำทีว่าดูแผนที่ แล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้น เป็นท่า
นอนเฝ้า
เวลานั่งพับเพียบเฝ้าต้องมีศิลปะ เวลา
ทรงมีรับสั่งกับทางซีกขวา ทางซ้ายก็จะรีบ
เปลี่ยนขาทันที คิดว่าไม่ทรงทอดพระเนตร
เวลาพระองค์หันมาทางซีกซ้าย ทางขวาก็จะ
รีบพลิกขาทันที แต่พลิกไปแล้วพลิกอีกก็ไม่
อยู่ ท�ำอย่างไรก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน พอผ่าน
ไปถึงชั่วโมงที่สี่ ทุกคนพับเพียบเรียบร้อยหมด
ไม่เปลี่ยนท่าเลย เพราะตายกันไปครึ่งตัวแล้ว
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ขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียว แต่ที่น่าแปลกก็คือ
พระองค์ท่านทรงนั่งอยู่ท่าเดียว ไม่ทรงเปลี่ยน
ท่าเลย ทรงมีระเบียบวินัย ทรงควบคุมพระ
วรกายได้อย่างสิ้นเชิง ทรงงานในลักษณะนี้
ตลอดเลยทีเดียว นี่คือพระเจ้าอยู่หัว นี่เรียกว่า
เราเห็นท่านนั่งพระราชทานปริญญาบัตรก็อยู่
ในท่าที่นั่งสบาย เราจะนึกไหมว่า เวลาท่าน
ทรงงานต้องใช้เวลานานไม่แพ้งานพระราชทาน
ปริญญาบัตรเลย พระองค์ตอ้ งทรงนัง่ พับเพียบ
อยู่กับพื้น นี่เป็นสิ่งที่ผู้ใกล้ชิดได้ถ่ายทอดออก
มา อาตมาคิดว่า สิง่ ทีด่ ร.สุเมธเล่ามามีอะไรแฝง
อยู่ ถ้าเราจะไปคิดต่อว่า พระองค์ทำ� ไมจึงท�ำสิง่
ที่ยากอย่างนั้นได้
   อาตมาอยากจะสรุ ป ว่ า สิ่ ง ที่ พ ระองค์
ทรงท� ำ ได้ เช่ น นั้ น อยู ่ ที่ เราจะต้ อ งหาความ
หมายของค�ำว่า ประโยชน์สุข และเป็นความ
สุขร่วมกัน ไม่ใช่เป็นความสุขแก่ใครคนใดคน
หนึ่ง แต่เป็นความสุขของคนทั้งแผ่นดิน ถ้า
เราหาความหมายของค�ำว่า ประโยชน์ และ
ความสุข ที่แท้จริงได้ เราจะเข้าใจว่าพระองค์
ทรงงานได้อย่างไร ประโยชน์ที่แท้จริงนี้ ต้อง
เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนด้วย อยู่เหนือกาลเวลา
ไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้า พวกเราที่เป็น
พสกนิกร ถ้าเราเข้าใจ เราจะรู้ว่าความสุขที่
เกิดจากการสร้างสรรค์ทำ� ขึน้ มาเอง มันมีความ
หมายและก็อยู่ยั่งยืนยาวนานกว่า และก็เป็น
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ประโยชน์ที่เราท�ำให้กับผู้อื่นอีกด้วย การที่
พระองค์เสด็จไปเยี่ยมพสกนิกรในที่ห่างไกล
ในที่ยากล�ำบากนั่นแหละ พระองค์ไปเติมพลัง
พระองค์ไปเห็นทุกข์ เห็นปัญหาของคนเหล่านัน้
และพระองค์กเ็ ห็นใบหน้าทีเ่ ปีย่ มด้วยความสุข
ดีใจที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยม สิ่งเหล่านี้เองเป็น
พลังทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีท่ ำ� ให้พระองค์สามารถทรงงาน
ต่างๆ ได้ คนเราถ้าแสวงหาความสุขที่ฉาบฉวย
เป็นความสุขจากการเสพ มันจะไม่มคี วามยัง่ ยืน
แต่เมือ่ ไรความสุขทีเ่ ราสร้างขึน้ เอง ด้วยการท�ำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น เราเห็นใบหน้าของผู้ที่
ได้รับความสุขจากประโยชน์ที่เราได้ให้ไป มัน
จะย้อนกลับมาเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ นี้เป็นหัวใจส�ำคัญ ถ้าเราสามารถเข้าถึง
ความสุขที่เกิดจากการสร้างสรรค์ประโยชน์ได้
เราก็จะสามารถท�ำงานที่ยากล�ำบากได้ และ
เราก็สามารถที่จะสานต่อพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่านได้ อันนี้เองที่ท�ำให้เราได้เข้าถึง
ได้รซู้ งึ้ ถึงพระคุณของท่านอย่างแท้จริง แล้วเมือ่
ไหร่ถ้าเราได้ท�ำความกตัญญูกตเวทีตอบแทน
พระคุณอันยิง่ ใหญ่ของท่าน ตัวเราเอง ประเทศ
ชาติ สังคม ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข ดั่งพระ
ราชปณิธานความตั้งใจของท่านที่อยากเห็น
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ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติ
ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นความสุจริต อยูใ่ นกฎกติกา และ
ในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมสม�ำ่ เสมอกัน
ประการที่สี่ คือการที่ต่างคนต่างพยายาม
ท�ำความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยง
ตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล ความคิด จิตใจ
และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันใน
ประชาชนชาวไทยอยู่กันอย่างมีความสุข มี ทางทีด่ ที เี่ จริญนี  ้ ยังมีพร้อมมูลในกายในใจของ
ความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีอย่าง คนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะด�ำรง
มั่นคงอยู่ตลอดไปได้
เป็นปึกแผ่น
สิ่งที่พระองค์ท่านท�ำมาตลอดระยะเวลา
อันยาวนานนี้ ก็มีบางเรื่องที่พระองค์อยากจะ
ขอจากพวกเรา การเสด็จออกมหาสมาคมครั้ง
ส�ำคัญของประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์
ได้ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระองค์ได้
เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
พวกเราได้รวมใจกันใส่เสือ้ เหลืองเต็มพืน้ ทีถ่ นน
จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้ง
ราชด�ำเนิน เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกคนยัง ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจ
ระลึกถึงอยู่ ในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า และคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอด
อยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งความว่า ความคิดจิตใจนีก้ นั ต่อไปอย่าให้ขาดหาย เพือ่ ให้
“จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ประเทศชาติของเราด�ำรงยัง่ ยืนอยูด่ ว้ ยความร่ม
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุก เย็นเป็นสุข ทัง้ ในปัจจุบนั และในภายภาคหน้า”
ฝ่าย ท�ำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีก�ำลังใจมากขึ้น
อาตมาคิดว่า นี้คือพระราชด�ำรัสที่ขอกับ
นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความ คนไทยทุกคน ให้รักษาคุณธรรมนี้เอาไว้ และ
สามั ค คี ที่ ท� ำ ให้ ค นไทยเราสามารถร่ ว มมื อ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะร่มเย็นเป็น
ร่วมใจกัน รักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ สุข อยู่กันอย่างมีความรักความสามัคคี
เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง
อาตมาได้แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลา
ประการแรก คือการที่ทุกคน คิด พูด และ ขอจบลงไว้แต่เพียงนี้ ขอความสุขความเจริญ
ท�ำความดีดว้ ยความเมตตา มุง่ ดี มุง่ เจริญต่อกัน จงมีแด่ญาติโยมทุกท่าน.
ประการที่ ส อง คื อ การที่ แ ต่ ล ะคนต่ า ง ที่มา : พิธีบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวาย
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
ประโยชน์กัน ให้งานที่ท�ำสัมฤทธิ์ผล ทั้งแก่ตน ตลาธิ
บรมนาถบพิตร ในวาระครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคต
แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน

พระโพธิสัตว์
กับพระเมตตา
ต่อปวงสัตว์

เล่าด้วยภาพ :
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กวีนิพนธ์

ความรักของพระโพธิสัตว์เจ้า ณ กึ่งพุทธกาล
พระทรงรัก
ทรงรักชาติ
ทรงรักศาสน์
ทรงห่วงใย
ทรงเผื่อแผ่
ทรงเปรื่องปราด
ทรงรักสัตว์
ทรงเมตตา
ความรัก
ช่วยขจัด
ทศพิธโพธิสัตว์

อาณา
ราชประชา
อุปถัมภ์
ความเป็นไป
รักแม้
ธรรมพุทปัดเป่าภัย
สกลโลก
ธ ยิ่งใหญ่
ทุกข์ภัย
ราชธรรม
กึ่งกาลพุทธ

ประชาราษฎร์
สมาสัย
ค�้ำชูไกล
ไทยสีมา
ต่างชาติศาสน์
ธศาสนา
ชุบชีวา
แผ่ผลงาน
ไม่จ�ำกัด
ไปทุกสถาน
สัมบูรณ์ญาณ
สุดแท้เลย  ๛
ปุญฺญวํโส
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๗. พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ หนังสือที่
ระลึกงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๘. บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่
๙ พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ หนังสือที่ระลึกงาน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร
หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก จั ด พิ ม พ์ โ ดยส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
๑. ชุดภาพพระราชกรณียกิจ ๘๙ พระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ำรัสอันเป็นมงคลสูงสุด
๒. หนังสือ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน”
๓. หนังสือ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”
ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น�ำหนังสือบางส่วนมาจัดท�ำเป็น
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเปิ ด ให้ ป ระชาชน
ดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม
ที่มา : คอลัมน์สังคม นสพ.โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

“...ดูก่อนเทวดา  ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แล้วมิใช่หรือ
คนอื่นๆ จมลงในมหาสมุทรหมด  เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่
และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆ เรา  เรานั้นจักพยายามตามสติก�ำลัง
จักท�ำความเพียรที่บุรุษควรท�ำ  ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร...”
พระมหาชนก
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

v วิสัชนาธรรม :
ตามรอยศาสตร์พระราชา
v ปรารภธรรม :
ธรรมของพระราชา
v พระธรรมเทศนา :
ตุสิตาลยธรรม
v ปัญญาภิวัฒน์ :
สวรรค์แนวพุทธ
v กวีนิพนธ์ :
พระสมภารบารมีเป็นที่สุด

v ธรรมปริทัศน์ :
ความรักของ ร.๙
v ตามรอยธรรม :
พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราชฯ
v ธรรมร�ำลึก :
พระบรมราโชวาทเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
v ตามรอยพ่อ :
เรื่องเล่าจากผู้ถวายงาน
v ธรรมราชูทิศ :
สืบสานพระราชปณิธาน

v เล่าด้วยภาพ :  พระโพธิสัตว์
กับพระเมตตาต่อปวงสัตว์
v กวีนิพนธ์ :
ความรักของพระโพธิสัตว์เจ้า ณ กึ่งพุทธกาล
v ชวนรู้ :  รายชื่อหนังสือแจกผู้มีเกียรติ
ในงานพระราชพิธีฯ  พระบรมศพ ร.๙

