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ฉบับที่ ๕๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบับท่ี	๕๒	ประจ�าเดือนธันวาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นฉบับที่เราจัดท�าเป็นพิเศษเพื่อร�าลึกถึง	
"พ่อแห่งแผ่นดิน"	เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ	๕	ธันวาคม
	 คนไทยทั้งชาติที่มีชีวิตในช่วงรัชกาลของพ่อ	 ย่อม
จดจ�าพ่อได้	 ใครยิ่งมีความละเอียดอ่อนในหัวใจ	 ย่อม
ตระหนักดี	 ถึงความรักความเมตตาของพ่อ	 ที่มีให้แก่
พวกเราทุกคน	 บังเกิดเป็นความอาลัยรักไม่รู้สูญสิ้น	 จน
กระทั่งเกรงว่า	หากเวลาผ่านไปนานเท่าใด	ความทรงจ�า 
เก่ียวกับพ่อจะค่อยๆ	 เลือนรางไปทุกที	 ซึ่งจะเป็นเรื่อง
น่าเสียดายมาก	 เพราะเรื่องราวของพ่อเป็นต�านานแห่ง
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้เพียรสร้างสรรค์	
และมอบให้แก่พสกนิกร	ผู้เปรียบดังลูกๆ	ของท่าน	อย่าง
มากมาย	ต่อเนื่อง	ตลอดพระชนม์ชีพ	แม้ในยามที่ทรงพระ
ประชวร	ประทับอยู่	ณ	โรงพยาบาล	ก็ยังทรงงานอยู่เสมอ	
แสดงให้เห็นว่า	ในพระราชหฤทัยนั้น	มีแต่ความคิดท่ีจะ
อภิบาลประชาชน	 สมดังประโยคหนึ่งในเพลงสรรเสริญ
พระบารมีที่ว่า	“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
	 เร่ืองเด่นในฉบับนี้	 เป็นเรื่องท่ีเราภูมิใจเสนอเป็น
อย่างยิ่ง	 คือบทความที่เรียบเรียงมาจากปาฐกถาเรื่อง 
"Dharmikaraja : The Buddhist King of Sustainability" 
ของท่านเจ้าคุณ	 ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์	 (อนิลมาน 
ธมฺมสากิโย)	 พระภิกษุชาวเนปาล	 อดีตเลขานุการใน
พระองค์	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราชฯ 
ซึ่งท่านได้เล่าถึง	 “พระธรรมราชา	 ๖	 พระองค์"	 ที่ท่าน
ได้พบในชีวิตจริง	 ปาฐกถานี้	 ท่านได้แสดงไว้ในโอกาสที่
องค์การยูเนสโกได้จัดวาระพิเศษให้ผู้แทนประเทศต่างๆ 
และผู้แทนผู้น�าพุทธศาสนา	 ร่วมกล่าวถวายราชสดุดีฯ 
ณ	 องค์การยูเนสโก	 กรุงปารีส	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 กันยายน 
๒๕๖๐	
	 อีกเรื่องหนึ่งที่น�ามาตีพิมพ์ไว้ด้วยกัน	 เป็นผลงาน	
ของ	อ.ยอดเยี่ยม	เทพธรานนท์	ราชบัณฑิต	อาจารย์ทาง 
สถาปัตย์	 ผู้มีชื่อเสียง	 ท่านมีความรักและผูกพันกับพ่อ

ของแผ่นดินของเราเป็นอย่างมาก	นับแต่วันเสด็จสวรรคต	
อาจารย์บอกว่าความรักความคิดถึงไม่เคยลดลงไปเลย	
ทุกขวบปีท่ีผ่านพ้น	ท่านอาจารย์จะพิมพ์หนังสืออนุสรณ์
ถึงพ่อแจกเป็นธรรมทานด้วยทุนส่วนตัว	แสดงความในใจ 
ที่แปลเป็นตัวหนังสือได้ว่า	 ยังรักและคิดถึงพ่อเหลือเกิน	
และความรักยังคงอยู่ในหัวใจตลอดมาและตลอดไป	
	 เล่มนี้ชื่อว่า	 “ธ ผู้ทรงเป็นเสาเข็มแห่งแผ่นดิน”   
เป็นหนังสือเล่มบาง	ประกอบภาพสวยๆ	ที่แสดงให้เห็น
ความน่ารัก	น่าชื่นชม	น่าศรัทธา	และน่ากราบไหว้ของพ่อ	
เป็นบทความอ่านง่ายๆ	ประกอบภาพ	สบายตา	สบายใจ
	 เรื่องราวของพ่อมิได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์พระองค์ที่	 ๙	 แห่ง
ราชจักรีวงศ์	แต่เป็นเรื่องราวที่ซาบซ้ึง	หยั่งรากลึกถึงก้น
บึง้ของหัวใจราษฎร์ทัง้หลาย	ตดิตรงึฝังแน่นในความทรงจ�า	
ยากจะลืมเลือน	 มีเรื่องเล่าขานให้ลูกหลานฟังไม่รู้จบว่า
ครั้งหนึ่งเราเคยมีพระราชาพระองค์หนึ่ง	ทรงทศพิธราช- 
ธรรม	ทรงปกครองประเทศเหมือนดังพ่อปกครองลูก
	 นอกจากเรื่องเด่นประจ�าฉบับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	
คอลัมน์อื่นๆ	ก็ยังคงคุณภาพเหมือนเช่นเคย	มีเรื่องเล่าสู่
กันฟังนิดหน่อยว่า	คอลัมน์ชุดภาษาบาลีของโพธิยาลัยนั้น	
ก�าลังได้รับความนิยม	มีเสียงสะท้อนกลับมายังคณะผู้จัด
ท�าว่า	ชอบคอลัมน์ชุดภาษาบาลีมาก	เพราะหาอ่านที่ไหน
ไม่ได้	และผู้เขียนเขียนได้น่าสนใจ	บางท่านที่แสดงความ
คิดเห็นมา	เป็นอาจารย์สอนภาษาบาลีเองด้วย	จึงอยาก
เชิญชวนให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยอ่าน	 และคิดว่าจะอ่านไม่ 
รู้เรื่อง	ให้ลองอ่านดูแล้วจะเข้าใจว่า	ท�าไมคอลัมน์ทั้งสาม
ของเราจึงทวีความฮอตฮิทขึ้นมาเรื่อยๆ
	 บทความเร่ือง	 “พระสังฆมิตตาเถรีมารดรแห่ง 
ภิกษุณีสงฆ์ของศรีลังกา” ได ้จบลงแล ้วในฉบับนี้ 
นับเป็นก�าไรของผู้อ่านอย่างแท้จริง	 ที่ได้อ่านบทความ 
ที่เป็นประวัติชีวิตบุคคลส�าคัญในพระพุทธศาสนา	 ที ่
วิเทศทัยย์คัดสรรมาเขียน	 ติดต่อกันมานาน	 ฉบับหน้า 



ประธานผู้ก่อตั้ง
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอํานวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันธุ์รพี	นพรัมภา

Punrapee@gmail.com
ประสานงาน

พระครูประคุณสรกิจ	
(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง

๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่	๑	:	มีนาคม	๒๕๖๓ 

จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม
ภาพปก

ศิลปินแห่งชาติ	อ.ปัญญา	วิจินธนสาร
ออกแบบปก และรองปกหน้า

ศิลปิน	บัญชา	หนังสือ
รองปกหลัง
ธรรมอาสา
เครดิตภาพ 

วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย	
ธีรปัญโญ,	เขมา	เขมะ,	
ญาณกุสโล,	วิเทศทัยย ์

และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

วารสารโพธิยาลัย	 จัดพิมพ์มา
ด้วยปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิต
ศรัทธา	 แจกเป็นธรรมทานและ
บริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ	เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาอย่าง
กว้างขวางแก่ท่านผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	
ขออนุโมทนาทุกท่าน

ชมรมกัลยาณธรรม

สารบัญ

วัดจากแดง

a	วิสัชนาธรรม	:	ทานบารมี
	 พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร...........๓
a ธรรมราชา	:	ในหลวงรชักาลที	่๙		"ธรรมราชา"	 
 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย	
	 กองบรรณาธิการ...............................๑๓
a	น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	:
	 ธ	ผู้ทรงเป็นเสาเข็มแห่งแผ่นดิน
	 ยอดเยี่ยม	เทพธรานนท์.....................๓๔
a	พระธรรมเทศนา	:		
	 บารมี	๑๐	Checklist	ทางธรรม
	 พระอาจารย์ชยสาโร..........................๔๖
a	ในประสบการณ์	:	ประสบการณ์
	 สอบสนามบาลี		ตอน	๗
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล..............๕๖
a	หน้าต่างบาลี	:	ตอน	๗	
	 เรื่องสนธิ	การต่ออักษร
	 พระมหาสมปอง	มุทิโต......................๕๘
a	ปาฬิภารตี	:	สนทนาภาษาของ
	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า		ตอน	๗
	 นายธรรมดา......................................๖๐ 
a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระสังฆมิตตาเถรี
	 มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา	ตอน	๔
	 วิเทศทัยย์.........................................๖๔

ท่านจึงจะสลับเน้ือหาเป็นสารคดี
เร่ือง	 “พระพุทธเจ้าเสด็จลังกา” 
แน่นอนว่าย่อมมีความน่าสนใจว่า 
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกัน	 คงต้อง
เอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
พระคัมภีร ์ต ่างๆ	 มาวิเคราะห์กัน 
รับรองว่าสนุกแน่ๆ	 และขอบอกว่า 
วิ เทศทัยย ์ ได ้ เตรียมบทความดีๆ	 
เกี่ยวกับบุคคลส�าคัญอย่างที่เคยท�า 
มา	ที่จะมีเนื้อหาเข้มข้น	น่าสนใจชนิด 
วางไม ่ลง	 คณะผู ้ จัดท�าจะค ่อยๆ 
บอกกล่าวว่า	 คือเรื่องของท่านผู้ใด 
ในโอกาสต่อไป	 ขอยืนยันว่าพลาด
ไม่ได้จริงๆ
	 ฉบับน้ีเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า	
ฉบับหน้าจะเป็นฉบับต้อนรับปีใหม่	
และเราได้เตรียมบทความดีๆ	ส�าหรับ
ฉบับต่อๆ	ไปไว้แล้ว	

คณะผู้จัดทํา
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ทานบารมี
 วันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เรื่องทานบารมี 

เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชน ได้เกิดธัมมัสสวนมัยกุศลเป็นลําดับสืบต่อไป

 พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม

	 ฉะน้ัน	ต้องรู้ก่อนว่า	ให้อะไรแล้วไม่เป็นพิษ
เป็นภัย	และให้อะไรแล้ว	ท�าให้เราลงนรก	ถ้าเรา
ไม่รู้	 เห็นคนกลุ้มใจ	 สงสารเขา	 ให้วิธีฆ่าตัวตาย	
ให้อาวุธยุทโธปกรณ์	 หรือว่าพยาบาลเห็นคนไข้
อาการไม่ค่อยดี	พอญาติเผลอ	หมอเผลอ	ไปดึง
สายออกซิเจนออก	อยากให้เขาไปสบายๆ	ไม่ต้อง
ทรมาน	 กลายเป็นการุณยฆาตคือฆ่าด้วยความ
สงสาร	 ก็ไปนรกเหมือนกัน	 ถ้าเห็นคนทุกข์ใจ 
แล้วบอกวิธีฆ่าตัวตายก็ดี	เอาอาวุธไปวางไว้ใกล้ๆ	
ก็ดี	 หรือพูดสรรเสริญความตายก็ดี	 “อยู่ไปก็ยุ่ง 
ตายแล้วกจ็บ” อะไรต่างๆ	ท�านองน้ี	ให้สิง่เหล่านี ้
เป็นการให้ที่พาเราไปนรก เพราะฉะนั้น เรา
ต้องไม่ให้ในสิ่งเหล่านี้แก่ใคร

การให้ที่พาเราไปลงนรก
 ทานก็ค�าหนึ่ง	บารมีก็ค�าหนึ่ง	ทาน แปลได ้
หลายความหมาย	ที่คุ้นคือ	การให้	เช่น	ให้วัตถ ุ
สิ่งของต่างๆ	แต่การให้ก็ต้องคิดนิดหนึ่ง	 เพราะ
การให้บางอย่างท�าให้เราลงนรก	 ให้บางอย่าง
ท�าให้เราข้ึนสวรรค์	 ให้บางอย่าง	 ท�าให้เราเกิด
ปัญญา	 ให้บางอย่างเป็นมิตรได้ทุกคน	 การให้ 
อะไรแล้วลงนรก	คือให้	๑๐	อย่าง	๑.	เหล้า	บุหรี่	 
๒.	ให้สัตว์เพื่อให้ผู้อื่นไปฆ่า	๓.	ให้ยาพิษ	๔.	ขน 
อาวุธไปให้ประเทศท่ีท�าสงคราม	ให้อาวุธยทุโธปกรณ์ 
๕.	ให้การเท็จ	๖.	ให้ยาเสพติด	๗.	ให้ร้ายผู้อื่น	 
๘.	 ให้วิธีการฆ่าตัวตาย	๙.	 ให้เมถุน	 ให้ภาพโป๊	
๑๐.	เอาสัตว์ตัวผู้ตัวเมียมาเสพเมถุนกัน		



๑. ทานวัตถุ 
	 การให้ที่ไม่พาเราลงนรก	ทานวตัถ ุ- ให้วตัถุ
เป็นทาน	สิ่งของที่ใช้ได้	ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน	เหล่านี้ให้ได้เลย	บางครั้งเราถวาย
หวีให้กับพระสงฆ์	 อย่าไปคิดว่าให้ท่านเอาไป 
หวีผม	ให้คิดใหม่	เราถวายไป	บางครั้ง	พระท่าน 
ไม่ได้ใช้	กเ็ก็บเป็นของสงฆ์	เป็นของกลาง	บางคร้ัง
ญาติโยมเอาหวีโบราณ	วัตถุโบราณมาถวาย	ถ้า
เป็นพระเก่าโบราณ	ก็เพื่อให้ญาติโยมได้สักการะ 
เพื่อเก็บในพิพิธภัณฑ์	 ให ้ญาติโยมได้ศึกษา
หาความรู้	 เพื่อเอาไว้ศึกษาประวัติศาสตร์	 เป็น
กรณีนี้ก็มี	 เพราะฉะนั้น	 ในการถวายวัตถุ	 เราก็ 
นึกถึงประโยชน์ในการใช้สอยก่อน	 แต่สิ่งที่ 
ไม่เป็นประโยชน์กับพระ	แต่ว่าเป็นประโยชน์กับ
ชุมชน	 ถ้าเราถวาย	 ท่านก็อาจจะท�าพิพิธภัณฑ์ 
ให้คนได้ศึกษาเล่าเรียน	ก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้
	 เวลาให้วัตถุทาน	คนก็ปรารถนาขอให้รวยๆ	
ไม่ต้องปรารถนาให้รวยหรอก	 เอาแค่	 “คําว่า 
ไม่มี ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินเลย”	 แค่น้ีก็พอ	
และที่ส�าคัญ ทุกครั้งที่มีการให้วัตถุ มันจะท�าให้
เกิดโลภะ ความโลภอยากได้วัตถุกลับคืนมา เป็น
เรื่องปกติของปุถุชน ท�าอย่างไรท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
ความโลภ ๑. สุทินฺนํ วต เม ทานํ – ทานวัตถุนี ้
ข้าพเจ้าตัดขาดแล้ว สละขาดแล้วจากการเป็น
ของข้าพเจ้า	 ท�าลายโลภะที่ยึดถือในวัตถุนั้น	 
๒. อาสวกฺขยาวหํ  โหตุ – ขอจงเป็นไปเพื่อการ
จบสิ้นอาสวกิเลสด้วยเทอญ 
	 ถ้าให้อย่างนี้	 เพื่อท�าลายโลภะคือความโลภ 
และท�าลายมัจฉริยะคือความตระหนี่ 	 และ
ขอให้การให้น้ี	 จงเป็นปัจจัยแก่นิพพานหรือ
โพธิญาณก็ดี	อย่างเดียวกัน	นิพพาน	องค์ธรรม
ก็คือนิพพาน	 โพธิญาณ	 องค์ธรรมคือมรรคทั้งสี ่
ถ้าบอกว่า	 “จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน”	

หมายความว่า	 นิพพานเป็นเหตุ	 มรรคญาณ
เป็นผล	อันน้ีก็คือระหว่างมรรคญาณเกิด	โสดา-
ปัตติมรรคเกิด	 มีนิพพานเป็นอารมณ์	 เป็นการ
บอกเหตุกับบอกผล	 ไม่ต่างกัน	 ก็คือปรารถนา
ความหลุดพ้นน่ันเอง	 การให้วัตถุภายนอก 
เพื่อปรารถนานิพพานหรือโพธิญาณ เป็น 
“ทานบารมี” 
๒. ทานอุปบารมี 
	 เมื่อบริจาคอวัยวะในร่างกาย	 เช่น	 บริจาค
โลหิต	หรือเขียนพินัยกรรมบริจาคดวงตา	หลังจาก 
เราเสียชีวิตไปแล้ว	 ถ้าใครบริจาคดวงตา	 เกิด
ชาติหน้าจะมีตาทิพย์	 แต่ที่ส�าคัญ	 ตั้งอธิษฐาน
ว่าด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าบริจาคดวงตาน้ี	ขอให้
ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรม	“ดวงตาเห็นธรรม” 
คือโสดาปัตติมรรคจิตเกิดขึ้น	ปัญญามันจะเกิด
ทุกภพทุกชาติ	จนกว่าเราจะได้ดวงตาเห็นธรรม
จริงๆ	 ถ้ามีโอกาสก็บริจาคดวงตาเถิด	 เพราะมี
อานิสงส์มาก	 และเราก็ไม่ได้บริจาคตอนเรามี
ชีวิตอยู่	ไม่เจ็บแน่นอน	แต่พระโพธิสัตว์	ในชาติ
ที่เป็นพระเจ้าสีวิราช	พระองค์เจ็บเพราะบริจาค
สดๆ	 เลย	 การบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ในร่างกายของเรา เพื่อไปช่วยผู้อ่ืน เป็น “ทาน
อุปบารมี” เป็นทานบารมีขั้นที่สอง	
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๓. ทานปรมัตถบารมี
	 แล้วถ้าเราได้บริจาคชีวิต	สละชีวิตเพื่อชาติ 
เพื่อพระศาสนา	 คือเอาชีวิตปกป้องชาติ	 พระ
ศาสนา	ณ	ปัจจุบันน้ีมีน้อยมาก	เพราะเราไม่เห็น 
คุณค่าของพระศาสนาเพียงพอ	 ที่จะเอาชีวิต 
ของเราเข้าไปเสี่ยง	แต่เมื่อใดก็ตาม	ที่เห็นคุณค่า 
ของพระพทุธศาสนาว่า	เปิดโลกทศัน์อนักว้างไกล 
ท�าให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง	 ท�าให้เห็นคุณค่าของ
พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ตอนนั้นก็สละ
ชีวิตเพื่อพระศาสนาได้	 ตั้งแต่โสดาปัตติมรรค 
เป็นต้นไป	สามารถยอมสละชวีติเพือ่พระศาสนาได้
	 ตอนที่เราเข้ากรรมฐาน	 เราทุกคนก็สละ
ชีวิตเพื่อพระศาสนาทั้งนั้น	 ตอนกล่าวตาม
อาจารย์กรรมฐาน	 อิมาหํ อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ 
ปริจฺจชามิ - ข้าพเจ้าขอสละอัตภาพนี้ แด่พระ- 
วิปัสสนาจารย์	แต่พอเอาเข้าจริง	พอปวดหน่อย 
โอย...ไม่ไหวแล้ว	 ดังนั้น	 เราต้องเห็นคุณค่า 
จริงๆ	พอเห็นคุณค่าจริง	เราก็ปฏิบัติจริงจัง	ก็ได้ 
ผลจริงจัง	ก็จะเห็นของจริง	คือ	“อริยสัจทั้งสี่” 
ของจริงด้วย	 ประเสริฐด้วย	 ถ้าเราปฏิบัติเล่นๆ	 
เราก็เห็นของเล่นๆ	 ถ้าเราปฏิบัติจริงๆ	 เราก็จะ
เห็นของจริง
	 เพราะฉะนั้น	 การสละชีวิตเป็นทาน เป็น 
“ทานปรมัตถบารมี”	 แต่ที่สละชีวิตนั้นเพื่อ 

นิพพาน	เพื่อโพธิญาณ	คือไม่ใช่พลีชีพฆ่าตัวตาย
เพือ่พระเจ้าองค์ใดองค์หน่ึง	เพราะการตายแบบน้ี 
เป็นการตายด้วยทิฏฐิมานะ	 ตายแล้วไปเป็น
อสุรกาย	 ตายด้วยความโลภไปเกิดเป็นเปรต	
ตายด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาท
ไปลงนรก	ตายด้วยความหลง	เป็นสัตว์เดรัจฉาน	
ตายด้วยทิฏฐิมานะ	เป็นอสุรกาย	เช่น	ระเบิดพลี
ชีพฆ่าตัวตาย	 โดยมากไปเป็นอสุรกาย	 อ้าว... 
ไม่ลงนรกหรือ...ก็ลงนรก	 แล้วถ้าทิฏฐิมานะ 
มันแรงจริงๆ	ก็ไปเป็นอสุรกาย	
ความหมายของบารมี
 “บารมี”	เป็นภาษาบาลีมาจาก	ปรมะ	+	อี, 
ปรมะ	แปลว่า	ประเสริฐ	อี	แปลว่า	การกระท�า	
บารมี แปลได้ ๕ ความหมายคือ	๑)	การกระท�า 
ของผู้ประเสริฐคือพระโพธิสัตว์	 ๒)	 การกระท�า 
ที่ประเสริฐ	 ๓)	 การกระท�าเพื่อประโยชน์ผู้อื่น	 
๔)	การตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ตน	๕)	การ 
กระท�าที่จะส่งให้ผู้กระท�าถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน	
น่ันคือความหมายของค�าว่า	“บารมี” 
บารมี ๑๐ ประการ ประกอบด้วย
 ๑) ทานบารม	ีท�าให้ผูอ่ื้นสะดวกเรือ่งปัจจัยสี่ 
๒) ศีลบารมี	 ไม่เบียดเบียนชีวิตของใคร	 ๓)  
เนกขัมมบารมี	 ปลีกออกจากกาม ๔) ปัญญา 
บารมี  มีปัญญาแก้ปัญหาให้กับทุกคน		๕) วิริยะ 
บารมี	 มีความเพียรอย่างมั่นคง	๖) ขันติบารม ี
มีความอดทน	 ใครมาล่วงเกินก็ไม่โกรธเกลียด
เคียดแค้น	อาฆาตพยาบาท	๗) สัจจบารมี ให้
ค�าจริงค�าสัตย์กับทุกคน	๘) อธิษฐานบารมี มี
ความต้ังมั่นในสี่เรื่อง	(สัจจะ	จาคะ	อุปสมะ	และ	
ปัญญา)	๙) เมตตาบารมี เผื่อแผ่ความรักไปให้
กับทุกคน	และ	๑๐) อุเบกขาบารมี	 เอาความ
วางใจเป็นกลางมอบให้กับทุกคน
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ให้ทานอย่างไรไปนิพพานได้
๑. วัตถุทานและพิจารณาไตรลักษณ์
	 ทานใดก็ตามที่ท�าให้ได้มนุษย์สมบัติ	สวรรค์ 
สมบัติ	นิพพานสมบัติ	โดยเฉพาะทานที่ส่งผลสูงสุด 
คือนิพพานสมบัติ	ทานนั้นจัดเป็นทานบารมี การ
ให้ทานอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้	 คือพิจารณา	
ทานวัตถุก็ไม่เที่ยง ผู้ให้ก็ไม่เที่ยง ผู้รับก็ไม่เที่ยง 
สักวันก็แตกไป	สลายไป	พิจารณา “ไตรลักษณ์” 
ในขณะให้ทาน	ในขณะที่ให้	ยกมือขึ้นให้	ก็มีแต่
วาโยธาตุก�าลังท�างานให้เราดู วาโยธาตุเกิดขึ้น –  
ตั้งอยู่ – ดับไป ก็มีแต่วิปัสสนาทั้งหมด	ดังนั้น	ท�า 
ทานก็สามารถไปนิพพานได้	 แต่ต้องเข้าใจให ้
ถูกต้อง	๑) ตัดโลภะ ตัดมัจฉริยะ ความตระหนี่  
๒) พิจารณาไตรลักษณ์ ในทานวัตถุ ถ้าทํา
อย่างนี้ ทานก็จะพาไปนิพพานได ้
	 อยากบอกว่า	 สังสารวัฏอันยาวนานนี้	 เรา
บ�าเพ็ญบารมีทั้งสิบมาแล้วพอสมควร	ปุพฺเพกต-
ปุญฺตา เคยท�าบุญไว้ในชาติปางก่อน การได้มี
โอกาสมาฟังเทศน์	ฟังธรรม	รักษาศีล	ถ้าบุญเก่า 
ไม่มากระตุ้นเตือน	บุญใหม่ก็ยากที่จะเกิด	บางที
บุญเก่ากระตุ้นเตือน	 แต่เกิดความประมาทในชีวิต 
ก็ไม่อยากท�า	 มาถึงจุดนี้ได้	 ถือว่าเรามีบุญเก่า	 

ถ้าเราไม่ให้ทานในชาตน้ีิ	เราจะเป็นคนกนิบญุเก่า 
ถ้าเราให้ทาน	บุญเก่าก็ใช้	บุญใหม่ก็ท�า	เพียบพร้อม 
หมด	อย่างน้ีไม่ต้องกลัว	บางคนเกิดมารวยมาก
เลย	 แต่ทรัพย์สินไม่อยากให้	 กลัวหมด	 ให้แล้ว
ไม่มีประโยชน์	 ถ้าอย่างนี้เรียกว่ามากินบุญเก่า	
แต่บุญใหม่ไม่ท�า	น่ีคือเรื่อง	“วัตถุทาน”
๒. อภัยทาน การดับไฟเผาใจจากภายใน
	 ทานทีส่อง	กค็อื	“อภยัทาน”	คอืการให้อภยั 
โกรธคือโง่	โมโหคือบ้า	ชอบโกรธเขา	เท่ากับเรา
จุดไฟเผาตัวเอง	แต่ก่อนที่จะให้อภัยได้	เราต้อง
มองเห็นโทษของความโกรธ	ความโกรธท�าให้แก่
ก่อนวัย	เครียด	เป็นโรคกระเพาะ	มะเร็งกระจาย	
โรคตับ	 ไมเกรน	 น่ีคือโทษปัจจุบัน	 ถ้าตายด้วย 
ความโกรธ	 เกลียด	 เสียใจ	 น้อยใจ	 กลุ้มใจ	 เซ็ง 
ตายไปในขณะน้ัน	 มีอย ่างเดียวคือ	 ลงนรก	
ไฟโทสะมันท�าลายทุกอย่าง	 ต้ังแต่จิตใจเรา 
จนกระทั่งผิวหนัง	 มันท�าลายจากข้างใน	 จนใจ
เราไหม้	 โทสัคคิ ไฟคือโทสะ มันเผาไหม้จาก 
ข้างในออกมาข้างนอก	 เพราะฉะน้ัน	 อย่าให้
ความโกรธครอบง�า	 การให้อภัยทานจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับทุกคน
	 สิ่งต่อมา	 มองเห็นคุณของขันติ คือความ
อดทน	คือยินดีในสภาพที่เป็นอยู่	เขาด่าว่า	เขา
นินทา	เขาชก	ช่างเถอะ	ไม่เอาคืน	โบราณบอกว่า 
“ใครชอบใครชังช่างเถิด ใครเชิดใครชูช่างเขา 
ใครเบือ่ใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเยน็เป็นพอ”	นีค่อื 
“การวางใจ”	 ไม่โกรธเกลียด	 เคียดแค้น	จริงๆ	
เขาว่าเราไม่เกินสิบนาที	 เขาก็หยุดแล้ว	 ถ้าว่า
บ่อยๆ	เราไม่โกรธ	เขาก็ไม่รู้จะท�าอะไรแล้ว	คนที ่
ไม่โกรธ คือคนท่ีจิตใจเข้มแข็งสุดๆ คนท่ีโกรธ
ง่าย คือคนท่ีจติใจอ่อนแอสดุๆ	ดงัน้ันให้มองเห็น 
โทษของความโกรธ	และมองเห็นคุณของขันติ
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 ขันติมีอะไรบ้าง ๑. อดทน ๒. ไม่สะทก-
สะท้าน และ ๓. ได้บ�าเพ็ญขันติบารมี	 พระ 
โพธิสัตว์ท่านให้อภัยได้เสมอ	แต่เรา	แค่ใครขับรถ 
ปาดหน้า	แค่มองหน้านิดเดียว...ไม่ได้	เพราะเรา
ไม่มีเมตตากรุณา	เพราะฉะนั้น พรหมวิหาร ทั้งสี ่
ก็ต้องเอามาช่วย	 แต่ตอนนี้เอาขันติ	 อดทน	 ให้
อภัยก่อน	 เมื่อมีขันติแล้ว	 ก็รู้จักการให้ที่สูงกว่า
วัตถุ	 ให้อภัยนี้ให้ยากกว่าให้เงินให้ทอง	 มีเงิน
ร้อยล้านให้ได้	 แต่มีใครมาหยามหน้า	 ให้อภัย
ไม่ได้	ภาษาไทยบอกว่า	“ฆ่าได้	แต่หยามไม่ได้” 
หมายความว่า	 อภัยทานไม่ให้	 เพราะฉะนั้น
อภัยทานนี้ท�ายากมาก	 ต้องดูพระโพธิสัตว์ท่าน
เป็นแบบอย่าง	
 ข้อดีของการให้อภัย	 ๑.	 เราเองก็ไม่มีภัย 
๒.	 คนรอบข้างก็ไม่มีภัย	 ทุกคนไม่มีภัยทั้งหมด 
อภัยทานคือการรักษาศีลห้า การไม่ฆ่าสัตว์ 
คือการให้ชีวิตเป็นทาน,	 การไม่ลักทรัพย์	 คือ 
การให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู ้อื่น 
เป็นทาน,	การไม่ประพฤติผิดในกาม	คือการให ้
ความปลอดภัยต่อลูกเมียผู้อื่นเป็นทาน,	 การไม่ 
พดูเทจ็	คอืการให้ค�าสัตย์เป็นทาน	และการไม่ดืม่ 
สุราเมรัย เท่ากับให้สติปัญญาเป็นทาน	และให้ 
ความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรพัย์สนิบนท้องถนน 
เป็นทาน	เพราะฉะนั้น ศีลห้าคือมหาทาน และ
เป็นอภัยทาน

	 พรปีใหม่ปีน้ี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘)	 เลข	๒	 ให้มี	
สติกับสัมปชัญญะ	เลข	๕	แรก	ต้นทุนชีวิตของ
แต่ละคน	คือศีลห้า	เลข	๕	ที่สอง	ชีวิตของคนเรา
จะมีพลังในการต่อสู้ชีวิต	ต้องมี พละท้ังห้า	คือ	
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญา
พละ	 จะมีชีวิตอยู ่ในโลกนี้ได้	 ต้องมีก�าลังใจ 
๕	อย่างน้ี	แล้วก็เลข	๘	แผนที่ในการด�าเนินชีวิต
คือ	อริยมรรคมีองค์แปด	รวมเป็น	๒๕๕๘	
๑. พละ ๕ เพื่อการทํางานให้สําเร็จ
๑) สัทธาพละ
 ใครจะท�าอะไรให้ส�าเร็จ	ต้องมีพละ	๕	โดย
เฉพาะข้อแรกคือ	 สัทธาพละ	 จะท�าอะไร	 ถ้า
ขาดความเชื่อมั่นก็จบกัน	 แต่ถ้ามีความเชื่อมั่น 
อย่างสูง	 ท�าอะไรก็ประสบความส�าเร็จ	 เพราะ
ฉะนั้น	 ต้องสร้างสัทธาพละให้เกิด	 กัมมสัทธา 
เชื่อการกระท�า	 เชื่อกรรม	 วิปากสัทธา	 เชื่อผล
ของการกระท�า	กัมมัสสกตาสัทธา	เชื่อว่า	สัตว์ 
ทัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน	ตถาคตโพธสิทัธา  
เชื่อในการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ท�าอย่างไร	 จึงจะสร้างสัทธาจริตให้เกิดเร็วที่สุด 
ต้องเชื่อมั่นตัวเอง	เป็นมนุษย์	จะเป็นมหาเศรษฐี 
เป็นพระราชา	เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นได ้
เทวดาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได ้	 เพราะฉะน้ัน 
มนุษย์น้ีเป็นได้ถึงสูงสุด	 คือเป็นพระพุทธเจ้าได	้
ต้องมีความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์	 พอเรา
มีความเชื่อมั่นแล้ว	ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมา
๒) วิริยพละ
	 มีความเชื่อมั่น	แล้วก็มี	วิริยพละ คือก�าลัง
แห่งความเพียร	 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 วีริเยน 
ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะ
ความเพียร ทุกข์เรื่องปากเรื่องท้อง	จะมีอยู่มีกิน
ก็เพราะมีความเพียร	จะท�างานส�าเร็จ	ก็เพราะมี 
ความเพียร	จะพ้นจากทุกข์	คือความเกิด	แก่	เจ็บ 
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ตาย	ก็เพราะมีความเพียร	มีพลังแห่งความเพียร 
แต่บางทีเราขี้เกียจ	เราจะไล่ความขี้เกียจอย่างไร
พระโพธิสัตว์บอกว่า	 มองดูตั้งแต่สูงสุดมาถึง 
ต�่าสุด	 ให้มองดูพระพุทธเจ้า	 พระอัครสาวก	
ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า	 เป็นพระอัครสาวก
เพราะความขี้เกียจ	แต่เป็นเพราะความขยัน	หรือ 
พระอรหันต์	พระโสดาบัน	สกิทาคามี	อนาคามี	
ท่านก็ได้เป็นเพราะความขยัน	พระเจ้าจักรพรรด	ิ
พระราชา	รองลงมามหาเศรษฐี	ถ้าขี้เกียจจะได้
เป็นไหม...ไม่ได้	คนธรรมดาถ้าอยู่เฉยๆ	จะมีเงิน
มีทองใช้ไหม...ไม่	ต่อไปมาดูคนยากจน	คนนี้ขยัน
น้อยหน่อย	 ปัญญาก็น้อย	 บุญเก่าก็น้อย	 ถ้าต�่า
กว่านี้	 ก็เป็นสัตว์ในอบายภูมิสี่	พอขี้เกียจแล้วก็
ไม่อยากหาทรัพย์	 ไปขโมย	 ปล้น	 จี้	 ขายยาบ้า	
ตายแล้วก็ไปอบายภูมิ
 ขยัน	 เรียก วีริยารมฺภ ปรารภความเพียร 
ให้ดูบุคคลที่ประสบความส�าเร็จสูงสุด	ประธานา- 
ธิบดีหลายคน	 ไม่ใช่คนมีทรัพย์สินมาก	 แต่ว่า
อาศัยความขยัน	 สุดท้ายเป็นถึงประธานาธิบดี	
ถ้าวันไหนเราขี้เกียจ	 ลองไปหาประวัติบุคคล
ส�าคัญมาอ่านดู	 โดยมากผ่านมรสุมชีวิต	 ผ่าน
ความยากจน	 ความยากล�าบากทุกอย่างมาแล้ว	
ความส�าเร็จของคนเราล้วนได้มาด้วยความขยัน	
	 อาตมาใช้วิธีง ่ายๆ	 ขี้เกียจเมื่อไร	 ลุกขึ้น
ท�างานทันที	ขี้เกียจอ่านหนังสือ	จะหยิบหนังสือ
ขึ้นมาอ่าน	 ข้ีเกียจท�าอะไร	 ก็พยายามท�าทันท	ี 
ตัดหักมุม	ตอนเรียนหนังสืออยู่วัดท่ามะโอ	พระ 
ก็ถามว่าท�าไมขยันจัง	“ไม่ขยันหรอก	ผมขี้เกียจ”	
“ขี้เกียจแล้วท�าไมขยันท่องหนังสือตลอด”	 “ไล่
ความขี้เกียจ”	จิตมันขี้เกียจ ไม่อยากอ่าน ไม่
อยากท่อง แต่ทํายังไง...ไล่มันออกไป	ตอนท่ีอยู ่
วัดท่ามะโอ	 เวลาไปบิณฑบาตก็เขียนติดใส่ฝาบาตร 
ไปส่ีแถว	 เดินไปก็ท่องได้สองแถว	 เดินกลับได้

อีกสองแถว	ไปกลับชั่วโมงครึ่งก็ท่องได้สี่แถวแล้ว	 
ช่วงเย็นก็เรียนไป	 ช่วงกวาดลานวัดก็เขียนใส่ 
น้ิวมือสี่น้ิว	 ท่องไปกวาดไป	 เพราะความขี้เกียจ 
ก็เลยท�าทุกอย่างที่จะช่วยให้ท่องได	้
	 เสร็จแล้วก็ไปขัดห้องน�้าอีกสิบห้อง	 หมึกที่
เขียนอยู่ที่นิ้วจะลบ	จากนั้นก็ไปผ่าฟืนอีกสิบนาที	
แล้วก็สรงน�้า	ท�าวัตร	ท�าวัตรเสร็จก็ท่องหนังสือ
ต่ออีกถึงสี่ทุ่ม	ห้าทุ่มก็จ�าวัด	นี่คือวิธีการไล่ความ
ขี้เกียจ	 ที่อาตมาท�าแบบง่ายๆ	 “ขี้เกียจเมื่อไร 
ลยุทําทุกอย่าง”	ท�าทกุเวลา	จนใจไม่คดิจะขีเ้กียจ 
ไล่ความขี้เกียจด้วยการท�างาน	
๓) สติพละ
 สติพละ	 ต้ังสติก่อนท�างาน	ก่อนสตาร์ทรถ	
ถ้าเอาสตเิข้ามาตัง้	ในพทุธคณุ	เรยีกว่า	พทุธานสุ-
สติ	เอามาตั้งไว้ในธรรมคุณ	เรียกว่า	ธัมมานุสสติ 
เอาสติมาต้ังไว้ในสังฆคุณ	 เรียกว่า	สังฆานุสสติ 
เอาสตมิาตัง้ไว้ในทานทีเ่ราบรจิาคออกไป	เรยีกว่า 
จาคานุสสติ	เอาสติเข้ามาต้ังไว้ในศีลที่เรารักษา 
เรยีกว่า	สลีานสุสต	ิเอาสตเิข้ามาตัง้ไว้ในคณุธรรม 
ที่ท�าให้เป็นเทวดา	เรียกว่า	เทวตานุสสติ	เอาสติ 
มาตั้งไว้ที่ความตาย	เรียกว่า	มรณานุสสติ	เอาสติ 
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เข้ามาตั้งไว้ในความสงบเรียกว่า	 อุปสมานุสสติ 
เอาสติมาตั้งไว้ในอนุสสติทั้ง ๑๐	ขั้นนี้	จะท�าให้ 
เรามคีวามสขุขึน้มาทนัท	ีสตขิัน้แรกมคีวามปลอดภยั 
สตขิัน้ทีส่องมีความสขุ	พอเจรญิพทุธคณุ	สวดไปๆ 
แล้วระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า	 จิตมันก็สงบ	
พอสงบ	ปีติ	ปัสสัทธิ	เอกัคคตาก็ตามมา	สติ	ท�าให้
เรามีความสุข มีพลังขึ้นมาได้
	 ถ้าเอาสติของเรามาตั้งไว้ที่ร่างกายของเรา	
พิจารณาความไม่สวยไม่งาม	เป็นกายานุปัสสนา 
สติปัฏฐาน	 เราก็จะเห็นว่า	 ร่างกายของเรานี้
เต็มไปด้วยปฏิกูล	 ถ้าเอาสติของเรามาตั้งไว้ที่
ความรู้สึกว่าเป็นสุข	เป็นทุกข์หรือเฉยๆ	เราก็จะ 
เห็นว่า	 เวทนาที่เราเห็นว่าเป็นสุข	แท้จริงก็เป็น
ทุกขเวทนา	 เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ถ้าเอาสติเข้ามาตามดูจิต	 ก็เห็นว่าจิตของเรา 
ไม่เท่ียง	เป็นจติตานุปัสสนาสตปัิฏฐาน	ถ้าเอาสต ิ
เข้ามาตั้งไว้ในรูปธรรมนามธรรม	เราก็จะเห็นว่า 
ทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน	เป็นแค่รูปแค่นาม
เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 เอาสติมาต้ังไว้
ในกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	แล้วจะเห็นว่า	ตัวเรา
ตัวเขาก็เป็นแค่รูปกับนาม	 ไม่เที่ยง	 เป็นทุกข	์
เป็นอนัตตา	ตอนนั้นสติก็จะมีพลังสูงสุด ทําให้
เรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งส่ี ทําให้เราเห็น
ไตรลักษณ์ คือเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าของเรา
มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
 รุปฺปนตีติ รูป	ํร่างกายของเราที่เรียกว่า	“รูป
ธรรม” เพราะเปลีย่นแปลง ผันแปร แตกสลายได้ 
ส่วนนามธรรมก็	นมตีติ นามํ นามในที่นี้แปลว่า
น้อม	น้อมตัวเอง	เข้าไปรับรู้อารมณ์	น้อมอารมณ์
เข้ามาหาตัวเองเรียกว่านาม เช่น	จิตเกิดทางตา	
–	จักขุวิญญาณจิต	ท�าให้เราเห็น,		จิตเกิดทางหู	–	
โสตวิญญาณจิต	ท�าให้เราได้ยิน	เป็นต้น	เรียกว่า 
น้อมตัวเองเข้าไปรับรู ้อารมณ์ตามทวารนั้นๆ 

แล้วก็น้อมอารมณ์เข้ามาหาตัวเอง	มานึกคิดได้	นี้ 
เป็นสภาวะของรูปนาม ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ 
เรียกว่า วิเสสลักษณะ แต่สามัญลักษณะของ
รูปของนามคือไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  
สรุปอีกทีว่า
	 ต้ังสติก่อนสตาร์ท	ปลอดภัยแน่นอน
	 การเอาสติเข ้ามาตั้งไว ้ในอนุสสติ	 จะมี 
ความสุขทันที	
	 การเอาสตเิข้ามาตัง้ไว้ในกาย	เรียกว่า	กายา- 
นุปัสสนาสติปัฏฐาน	จะเห็นความไม่สวยไม่งาม
	 การเอาสติเข้ามาตั้งไว้ที่เวทนา	 เรียกว่า 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 จะเห็นว่ามันเป็น 
กองแห่งทุกข์
	 การเอาสติเข้ามาต้ังไว้ที่จิต	เรียกว่า	จิตตา-
นุปัสสนาสติปัฏฐาน	จะเห็นความไม่เที่ยง
	 การเอาสติเข้ามาตั้งไว้ที่รูปนาม	 เรียกว่า	 
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 จะเห็นว่ามันไม่ใช่
ตัวไม่ใช่ตน
	 การเอาสติเข้ามาตั้งไว้ในกาย	 เวทนา	 จิต	 
ธรรม	 หรือรูปนามขันธ์	 ๕	 นี่คือสติพละ	 (พลัง
แห่งสติ)	
	 ตอนนี้แหละท่ีใกล้พระนิพพานท่ีสุด	เมื่อสต ิ
ที่มีพลังขึ้นมา	 เราก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจน	 
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๔) สมาธิพละ
 สมาธิพละ	วิธีการท�าสมาธิมีถึง	๔๐	วิธี	
	 ถ้าใครมี	“ราคะจริต” รักสวยรักงาม	ให้ใช้
การเจริญสมาธิด้วยวิธี	 “เจริญอสุภกรรมฐาน” 
ท�าอย่างไร	อัตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา 
ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู ฯ เป็นต้น ในร่างกาย
ของเรานี้	เต็มไปด้วย	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	
เอ็น	 กระดูก	 จนถึงดี	 เสลด	 หนอง	 เลือด	 ก็คือ 
ให้พิจารณาอาการ	๓๒	
	 ถ้าใครเป็นคน	“โทสะจริต”	คือขี้หงุดหงิด	
เอาแต่ใจ	ใจร้อน	ไม่ได้ดังใจ	ให้ท�าสมาธิโดยการ 
“เจริญเมตตากรรมฐาน”	เจริญกรุณา	เจริญมุทิตา 
เจริญอุเบกขา	 เจริญเมตตาก็คือ	 แผ่เมตตา 
ให้ตัวเองก่อนว่า	อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า
มีความสุข	 แล้วก็คุณพ่อคุณแม่	 ครูบาอาจารย์
ที่ยังมีชีวิตอยู ่	 เพื่อนๆ	 ญาติสนิท	 มิตรสหาย 
ทัง้หลาย		ส่วนพวกศัตรคููเ่วร	แผ่ให้เป็นกลุม่สดุท้าย 
เพราะต้องยกจิตของเราให้สูงก่อน	จึงจะให้ได้ผล	
	 จากนัน้แผ่เมตตาแบบไม่เจาะจง	สพัเพ สตัตา 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ด้วยกันทัง้หมดทัง้สิน้ ฯ จากน้ันก็ แผ่เมตตาครอบ
จักรวาล : อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ	=	เบ้ืองบน 
ตั้งแต่ภวัคคภูมิลงมา	 อะโธ ยาวะ อะวีจิโต = 
เบื้องล่าง	จากอเวจีขึ้นมา	สะมันตา จักกะวาเฬสุ 
เย สัตตา ปะฐะวีจะรา	=	สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด 
ที่เที่ยวไปบนบก	ที่อยู่ในสมันตจักรวาลโดยรอบ 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ นิททุกขา จานุปัท-
ทะวา	 =	 อย่าได้มีเวรกัน	 อย่าได้มีความทุกข ์
อย่าได้มีอันตรายใดๆ	มาเบียดเบียนเลย	
 แผ่เมตตา แผ่ความรัก	 ความสุข	 ความ
ปรารถนาดีต่อกัน	เริ่มต้นจากตัวเราไปถึงทุกคน
 แผ่กรุณา	 ใครก็ตามที่ก�าลังตกทุกข์ได้ยาก	
ที่ก�าลังทุกข์กาย	 ทุกข์ใจ	 ขอให้ท่านเหล่านั้น 
จงพ้นจากความทุกข์กาย	ทุกข์ใจเถิด	แผ่กรุณา
เพื่อไม่ให้ซ�้าเติมกันและกัน	
 แผ่มทิุตา	คอืแผ่ความพลอยยนิด	ีใครก็ตามที่ 
สวย	รวย	เฮง	เก่ง	กว่าเรา	ขอให้เขาเหล่าน้ันจงสวย	 
รวย	เฮง	เก่งต่อไป	เรากม็คีวามสขุได้จากความสขุ 
ที่เขามี	เขารวยนะ...แสดงว่าชาติที่แล้วเขาท�าบุญ 
ไว้ดี	อนุโมทนาสาธุกับเขาด้วย	คิดถึงเหตุ ถึงผล 
อย่างนี้  แล ้วก็พลอยแสดงความยินดี ไม ่ 
อิจฉาริษยา เพราะเราแสดงมุทิตาพรหมวิหาร 
จะช่วยลดการอิจฉาซึ่งกันและกัน	 เพราะการ 
อิจฉาตาร้อน	มีโทษคือไฟโทสะมันเผาใจ
 แผ่อุเบกขา	คือไม่มีการซ�้าเติม	แต่พิจารณา
เรื่องกฎแห่งกรรม	 เช่น	 เครื่องบินที่หายไป	 เรา
พิจารณาว่า	 สัตว์ทั้งหลายหนีความตายไม่พ้น	 
เราเอง	ถ้าถึงคราวตายก็อาจจะเป็นแบบนั้น	สัตว์ 
ทัง้หลายมกีรรมเป็นของๆ	ตน	มกีรรมเป็นทายาท 
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์	 มีกรรมเป็นที่พึ่ง	 มีกรรม
เป็นที่อาศัย	ใครท�ากรรมใดก็ได้ผลของกรรมนั้น	
	 ส�าหรับคน	 “โมหจริต”	 หลง	 ใครชักชวน
ไปไหนก็ไป	 กับ	 “วิตกจริต”	 ฟุ ้งมาก	 ให้ใช้	 
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“อานาปานสติกรรมฐาน”	 ก�าหนดลมหายใจ 
เข้าออก	 หายใจเข้าไปให้เต็มปอด	 –	 กลั้นลม 
หายใจไว้เท่าที่จะกล้ันได้	 –	 แล้วค่อยผ่อนลม
หายใจออกให้หมด	–	นบัหนึง่	หรอืหายใจเข้ายาวๆ	 
ภาวนา	พุท หายใจออก	ภาวนา		โธ การดึงจิต
ให้มาอยู่กับลมหายใจ	ใช้วิธีนี้ง่ายที่สุด	เพราะการ 
กลั้นหายใจนี้	 จิตมันกลัวตาย	 มันจะมาตรงนี้
ทันที	 ถ้าท�าได้ถึงสิบคร้ัง	 จะรู้สึกสดช่ืน	 เพราะ
ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเต็มที่
	 ส�าหรบัคน	“สทัธาจรติ”	กใ็ห้	“เจรญิพทุธา- 
นุสสติกรรมฐาน”	ท�าสมาธ	ิ
	 ส�าหรับคน	“พุทธิจริต”	มีปัญญามาก	ให้ท�า	
กายคตาสติ ก็ดี	แต่ใช้	“มรณานสุสต”ิ มาข่มดทีีส่ดุ 
นึกถึงความตายบ่อยๆ	นี่ก็เรื่องของสมาธิพละ
๕) ปัญญาพละ
 ปัญญาพละ	 ต้องรู ้เท่าทัน	 นั่งนานเมื่อย	 
ใครเมื่อย	จริงๆ	แล้ว	เมื่อยอยู่นี่	ขามันก็เป็นแค ่
“รูปธรรม”	 ตัวที่รู้ว่าเมื่อยอยู่	 ก็เป็นแค่	“นาม 
ธรรม” รูปก็เปลี่ยนแปลง ผันแปร แตกสลาย 
ของมัน นามก็ไปรับรู้ แค่น้ันเอง	 ถ้าอยากได้
สุข	ก็ท�าสมถะ	แต่ว่าไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายนะ	ถ้า
เจริญวิปัสสนา	สิ่งแรกต้องเจอทุกข์	เจอทุกข์น่ะ	
ถูกทางแล้ว	 แต่ไม่ใช่มานั่งทรมานนะ	 แต่มานั่ง 
เพื่อให้รู ้ว ่าขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกข์	 เหมือน 
อย่างที่เราสวดมนต์น่ะ	สังขิตเตนะ ปัญจุปาทา- 
นักขันธา ทุกขาฯ เม่ือยอมรับว่าขันธ์ห้าเป็น
ทุกข์ ก็เกิดเบื่อหน่ายในขันธ์ห้า ไม่อยากมี  
ไม่อยากได้ขันธ์ห้า จะเกิด “นิพพิทาญาณ” 
ญาณที่เบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้า เม่ือเบ่ือ
หน่าย... การยึดมั่นขันธ์ห้าด้วยทิฏฐิมานะ ก็จะ 
เริ่มคลายออกๆ เมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่น 
จิตก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

	 นั่งมานานแล้ว	ปวดทรมานเหลือเกิน	เม่ือไร
จะได้เปลี่ยนท่าเสียที	 อันน้ีเบื่อด้วยอ�านาจของ
โทสะ	 ถ้าจะขยับก็ขยับได้	 เปลี่ยนอิริยาบถได้	
แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ	 มีสติสักนิดหน่ึง	
เห็นก่อนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์อย่างน้ีเอง	ทุกข์คือ
สภาพท่ีทนได้ยาก จนเราทนไม่ไหว ทุกข์คือ
สภาพท่ีแผดเผา มนัเผาเราให้ร้อน ท้ังกายท้ังใจ 
ทุกข์คือสภาพที่แปรปรวน มันเปลี่ยนแปลง
แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ทุกข์คือสภาพที่บีบค้ัน 
มันบีบให้เรายอม ทุกข์คือสภาพที่ปรุงแต่ง 
ยอมรบัก่อนว่าสภาพของทกุข์เป็นอย่างน้ี	ยอมรบั 
ว่า	ขันธ์ห้า	เป็นทุกข์
	 แล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถเพื่ออะไร	 เราไม่ได้ 
เปลี่ยนเพราะโมหะ	 คือความหลง	 ไม่รู ้	 ไม่ได้
เปลี่ยนเพราะโลภะ	อยากจะเปลี่ยนด้วยอ�านาจ
ของตัณหา	 แต่ต ้องการเปลี่ยนอิริยาบถเพ่ือ
อนุเคราะห์ให้ขันธ์ห้าอยู่ต่อไปได้	 ถ้าไม่เปลี่ยน
อาจเป็นเหน็บชา	 ถ้าคิดอย่างนี้เปลี่ยนได้เลย	
ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาอย่างนี้ก่อน	 มันเป็น
อิริยาบถปิดบังทุกข์	 เมื่อยก็เปลี่ยน	 มันก็เลย
บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	 ก็เลยไม่เจอทุกข์จริงๆ	 พอ
ไม่เจอทุกข์	 ก็เลยไม่เห็นธรรม	 เห็นทุกข์แล้ว 
ก็เห็นธรรม	 คือให้ใจเรายอมรับว่า	 ขันธ์ห้าเป็น 
กองแห่งทุกข์อย่างนี้เอง	 ทุกข์คือสภาพที่ต้อง
ก�าหนดรู้	ปัญญาพละ ก็จะเกิด	เมื่อปัญญาเกิด 
เราก็มีปัญญา	 รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท้ังสี่	 เมื่อนั้น 
ปัญญาพละในพละทั้งห้าก็เกิดขึ้น	



๒. มรรคมีองค์แปด หรือไตรสิกขา - แผนที่ชีวิต
 มรรคมีองค์แปด คือแผนที่ชีวิต	 มรรคม ี
องค์แปด	ย่อให้เหลือสามคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	
เรียกอีกอย่างว่า	“ไตรสิกขา” ไตร	แปลว่าสาม
สิกขา	 เราแปลว่า	 “ศึกษา”	 ความหมายเดียว	 
มันก็เลยเป ็นทฤษฎีทั้ งหมด	 ไม ่ เป ็นปฏิบัต ิ
“สิกขา” ที่ถูกต้อง	คือ ตั้งอกตั้งใจ ฟังให้เข้าใจ 
ทรงจําให้ได้ ทบทวนอย่าให้ลืม ฝึกหัดให้เป็น 
ลงมือปฏิบัติทันที	 รวม	 ๕	 ขั้น	 แต่ถ้า	 ๕	 ขั้น 
มันจ�ายาก	 ก็เอาสัก	 ๓	 ขั้นคือ	 เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา เข้าใจเรื่องศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เข้าถึง
สภาวะของศีล	สมาธิ	ปัญญา	และพัฒนา	ท�าให้ 
ศีล	 สมาธิ	 ปัญญาที่ยังไม่เกิดได้เกิด	 ท�าให้ศีล	
สมาธิ	ปัญญาที่เกิดแล้ว	เจริญพัฒนาต่อไป	
	 ตอนนี้ฝรั่งเอา	 “ไตรสิกขา”	 มาขายคอร์ส
ให้คนไทย	แต่ใช้ค�าว่า	“แลนด์มาร์คฟอรั่ม”	คือ	 
ฟังแบบทะลุทะลวง	 ตั้งอกตั้งใจฟังให้เข ้าใจ	 
ให้จ�าให้ได้	คิดแยกแยะ	และลงมือกระท�า	ที่จริง 
ก็คือไตรสิกขาแบบที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยู ่
ด้วยกัน	แต่บ้านเราแปลสิกขาว่า	ศึกษา	มันกเ็ลย 
เป็นแค่ทฤษฎี	 เวลาจะปฏิบัติก็อีกเวลาหนึ่ง 
ฝรัง่เขาเอามาจากพระญีปุ่่น	พทุธศาสนามหายาน 
นิกายเซน	 แต่เขาผสมจิตวิทยา	 เทคนิคสมัยใหม่	
และการตลาดลงไปด้วย	 ผสมไป	 ๓	 -	 ๔	 อย่าง 

แล้วก็ต้ังชื่อใหม่ว่า	“แลนด์มาร์คฟอรั่ม – คอร์ส 
การใช ้ชีวิต”	 ตอนน้ัน	 เขาจัดคอร์ส	 ๓	 วัน	 
๑๖,๐๐๐	 บาท	 ไม่ได้โฆษณาให้เขานะ	 แต่ไป 
เสยีเงนิมาแล้ว	เพราะกลวัญาตโิยมจะไปเสยีรูเ้ขา 
	 เขาสอนไตรสกิขา	ศลี	สมาธิ	ปัญญา	เอามาใช้ 
แบบของจริง	คือฟังให้เข้าใจ	ไม่ต้องจด	ฟังเข้าใจ	
แล้วลงมือท�า	ตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดง	เพราะ
ฉะน้ัน	 ในสมัยพุทธกาล	 คนฟังเทศน์จบ	 บรรลุ
ธรรมเลย	 คือคนโบราณ	 เขาฟังไป	 พิจารณาไป 
มัน	Understand	เข้าใจความหมาย,	Get เก็บ
เอาองค์ธรรมมาได้,	 In	 คืออยู่ในอรรถรสของ
พระธรรม	๙	ประการ,	See	 คือฟังแล้วไม่ต้อง
เอา Power Point	มาฉายให้ดู	เหมือนเห็นด้วย 
ตาเปล่า	 ฟังแล้วมันเห็นมโนภาพชัดเจนมากๆ	
อันนี้คือฟังแล้วได้บรรลุ	คือฟังปุ๊บ	สุตมยปัญญา 
เกิด	คิดตาม	แยกแยะตาม	โยนิโสมนสิการตาม 
จินตามยปัญญาเกิด	 ฟังไป	 ลดละกิเลสได้ด้วย	
ภาวนามยปัญญาเกิด	 ฟังจบก็ได้บรรลุ	 ฝรั่งก็
เอาคอร์สเหล่านี้มาขาย	แต่ฟังฝรั่งไม่ถึงกับบรรลุ
หรอก	ได้แค่การปล่อยวางระดับหน่ึงเท่าน้ัน
	 คอืเขาสอนไตรสกิขา	ฟังแล้วให้ลงมอืท�าตรง
น้ันเลย	 เหล่าน้ีพระพุทธเจ้าสอนมาแล้ว	 แต่เรา 
ใกล้เกลือกินด่าง	 แต่จริงๆ	 ด่างก็ไม่กิน	 คือ 
พระไตรปิฎกไม่เปิดอ่านเลย	ถ้าใกล้เกลือกินด่าง 
คอือ่านแล้วเอาไปใช้ไม่เป็น	ต้องเปิดพระไตรปิฎก	 
ดูอรรถกถา	 ดูฎีกาให้ครบ	 จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้า 
ตรัสอย่างนี้	แล้วลงมือท�าอย่างนี้	จะได้ผลอย่างนี ้
ชัดเจนมาก	ต้องเปิดให้ครบนะ	อย่าเปิดแค่พระ- 
ไตรปิฎกอย่างเดียว	 และที่ส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเรียน 
อะไรก็ตาม	 ต้องมีครูบาอาจารย์ด้วย	 ถ้าขาด 
ครูบาอาจารย์	 อ่านพระไตรปิฎกเองก็อาจจะ 
หลงทางได้	อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้		โยมต้อง
เรียนจริงๆ	นะ	ขอฝากญาติโยมสาธุชนไว้ด้วย
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	 เมื่อครั้งพระราชาธิบดีจิกมี	เคเซอร์	นัมเกล 
วังชุก	แห่งราชอาณาจักรภูฏาน	เสด็จฯ	มาร่วม 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลย-
เดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พระองค์ได้ทรง 
ยกย่องพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 
ในหลวงรัชกาลที่	๙	ว่าทรงเป็น	“ธรรมราชา” 
ที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลก	เช่นเดียวกับ 
พระเจ้าอโศกมหาราช	 เมื่อ	๒,๓๐๐	ปีก่อน	ทั้ง 
ยังทรงเป็นต้นแบบของการเป็นพระมหากษัตริย์
ให้กับพระองค์เองด้วย๑

 การมองคุณลักษณะของผู้น�าที่ดี	 (ซึ่งมิได้
จ�ากัดเพียงแค่ราชาหรือกษัตริย์เท่านั้น)	 ตาม
กรอบของ	“ธรรม”	ส�าหรับธรรมราชานั้น	อาจ
ไม่เป็นที่คุ้นชินเท่ากับในกรอบของ	“ทศพิธราช-
ธรรม”	ซึ่งประกอบด้วย	๑.	รู้จักให้ (ทาน)	คือ	
การให้ที่ครอบคลุมถึงการให้วัตถุทาน	ให้ความรู ้

และให้อภัย	 ๒.	 ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
(ศีล)	คือความประพฤติที่ดีงาม	ทั้งกาย	วาจา	ใจ	 
๓.	รู้จักเสียสละ (ปริจจาคะ)	คือ	การเสียสละ 
ความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม	 ๔.	 รู้จัก 
ซือ่ตรง (อาชชวะ)	คอื	การซ่ือตรงต่อธรรม	สจุรติ 
ต่อหน้าที่	การงานของตน	ต่อมิตรสหาย	หรือต่อ 
หลักการของตน	 ไม่หลอกลวงประชาชน	 ๕.	ม ี
อธัยาศยัอ่อนโยน (มทัทวะ) ไม่เย่อหยิง่	หยาบคาย 
กระด้าง	ถือตัวถือตน	๖.	มคีวามเพยีร รูจ้กัยับย้ัง
ชั่งใจ (ตปะ)	คือ	ความเพียรพยายาม	มุ่งมั่นตั้งใจ
ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อความสุขของส่วนรวม	
รู้จักยับยั้งชั่งใจ	ไม่หลงใหล	หมกมุ่นในความสุข 
ส�าราญ	และสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจได้	๗.	รู้จัก 
ระงับความโกรธ (อักโกธะ)	คือ	ไม่แสดงอาการ
โกรธ	และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ 
๘.	ไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา)	คือ	การด�าเนินชีวิต
ไปตามทางสายกลาง	 การผลิตและการบริโภค 



ท่ีสมดุล	โดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั	ซึง่ 
จะช่วยป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันแย่งชิง	จนเป็น 
การเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 รวมทั้งท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม		๙.	รู้จักอดทน (ขันติ)	คือรักษาปกติ
ภาวะของตนไว้ได้ด้วยความมั่นคงหนักแน่น	ที่จะ
ไม่หว่ันไหว	 ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งที่ 
พึงหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม	๑๐.	รู้จักหนักแน่น 
(อวิโรธนะ)	คือ	ความหนักแน่นที่จะยึดถือความ
ถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก
	 คุณธรรมทั้ง	๑๐	ประการนี้		อาจมองให้ง่าย 
ขึ้น	โดยแบ่งได้เป็น	๓	กลุ่ม	คือ	กลุ่ม ๑ รู้จักให้ 
(ข้อ	๑/๒)	กลุ่ม ๒ รู้จักเสียสละ	(ข้อ	๓/๔/๕/๖)		
กลุ่ม ๓ รู้จักระงับความโกรธ	(ข้อ	๗/๘/๙/๑๐)		
ซึ่งเม่ือมองจากมุมของสังคมปัจจุบัน	ก็จะเห็นได้
ว่า	เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทั้งศักยภาพและอารมณ์
ของผู้น�า	เพราะเม่ือปฏิบัติได้ครบถ้วน	สมองของ 
ผูน้�าจะมีการพฒันาทัง้ในซกีซ้าย	(เหตผุล/ปัญญา) 
และซีกขวา	 (อารมณ์/ความฉลาดทางอารมณ์
หรอื	EQ)	และเม่ือธ�ารงไว้ได้ม่ันคงดีแล้ว	กส็ามารถ 
เป็นวัคซีนป้องกัน	 “โรคใช้อ�านาจในทางที่ผิด” 
ได้เป็นอย่างดี๒
 แต่หลักธรรมทางพุทธศาสนาส�าหรับธรรม
ราชานั้น	 ครอบคลุมคุณสมบัติที่กว้างขวางกว่า
ทศพิธราชธรรม	 เพราะหลักธรรมส�าหรับธรรม
ราชา	ที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	และ
ฎกีาตา่งๆ	นัน้	มถีึง	๕	กลุม่ใหญ่ๆ 	(รายละเอยีดใน
อ้างองิท้ายบทความ)๓ คอื	(๑) กศุลกรรมบถและ 
ศีล ๕ (๒) จักรวรรดิวัตร ๑๒ (๓) สังคหวัตถุ ๔ 
(๔) ราชสังคหวัตถุ ๔ (๕) หลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือประกันความยินดีและความพึงพอใจของ 
ผู้อยู่ใต้การปกครอง	
	 หลักธรรมใน	กลุ่มที่	(๑)	กลุ่มที่	(๓)	กลุ่มที่	(๔) 
และกลุ ่มที่	 (๕)	 น้ัน	 เราคงพอจะเคยคุ ้นกัน 

อยู่บ้างแล้ว	 และได้เห็นกันอยู่แล้วว่า	 ในหลวง
รัชกาลที่	 ๙	 ของเรา	 ท่านมี	 และทรงปฏิบัติ
อยู ่อย่างเพียบพร้อมแล้ว	 จึงขอน�ากลุ่มที่	 (๒)	
จักรวรรดิวัตร ๑๒	ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงน�าไป
ปฏิบัติอย่างครบถ้วนเช่นกัน	 เพียงแต่เราอาจ 
ไม่ทราบว่า	นั่นคือหลักธรรมของจักรวรรดิวัตร	๑๒ 
อันเป็นหน้าที่ของจักรพรรดิและนักปกครอง 
ผู้ยิ่งใหญ่	 อันเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่าน
ทรงแสดงไว้ให้ผู ้ปกครองน�าไปใช้	 และได้ผลด ี
แบบที่เรียกได้ว่า	 "อกาลิโก"	 มาตั้งแต่พุทธกาล 
จนปัจจุบัน	ที่แม้จะเป็นยุคสมัยของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย	 ที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข	 ซ่ึงพระมหากษัตริย์มิได้ทรงบริหาร
ราชการด้วยพระองค์เอง	จักรวรรดิวัตร ๑๒ นั้น
ประกอบด้วย 
	 ๑)	 อนฺโตชนสมฺ ึพลกายสมฺ	ึควรอนุเคราะห์
คนในราชส�านัก	และคนภายนอก	ให้มีความสุข 
ไม่ปล่อยปละละเลย
	 ๒)	 ขตฺติเยสุ	ควรผูกไมตรีกับประเทศอ่ืน
	 ๓)		 อนุยนฺเตสุ	 ควรอนุเคราะห์พระราช-
วงศานุวงศ์
	 ๔)	 พฺราหฺมณคหปติเกสุ 	 ควรเกื้ อกูล
พราหมณ์คฤหบดี	 และคฤหบดีชน	 คือเกื้อกูล
พราหมณ์และผู้ที่อยู่ในเมือง
	 ๕)	 เนคมชานปเทสุ	 ควรอนุเคราะห ์
ประชาชนในชนบท
	 ๖)	 สมณพรฺาหมฺเณส	ุควรอนุเคราะห์สมณ- 
พราหมณ์ผู้มีศีล
	 ๗)	 มิคปกฺขีสุ	 ควรรักษาฝูงเน้ือ	 นก	 และ
สัตว์ทั้งหลายมิให้สูญพันธุ์
	 ๘)	 อธมฺมการปฏิกฺเขโป	 ควรห้ามชนทั้ง
หลายมิให้ประพฤติผิดธรรม	 และชักน�าด้วย
ตัวอย่างให้อยู่ในกุศลสุจริต
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	 ๙)	 อธนาน�	 ธนานุปฺปทาน�	 ควรเล้ียงดู
คนจน	เพื่อมิให้ประกอบการทุจริตต่อสังคม
	 ๑๐)	สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหา-
ปุจฺฉน�	ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์	เพื่อศึกษาบุญ
และบาป	กุศลและอกุศลให้แจ้งชัด
 ๑๑) อธมฺมราคสฺส ปหาน�	ควรห้ามจิตมิให้
ต้องการไปในที่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ควรเสด็จ
	 ๑๒)	วสิมโลภสสฺ ปหาน�	ควรระงบัความโลภ	
มิให้ปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริย์มิควร 
จะได้
	 ในเรื่องนี้	พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช	เคย
เขียนไว้ว่า	“ตามจักรวรรดิวัตรนั้น พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้พระมหากษัตริย์ทรงบริหาร
ราชการด้วยพระองค์เอง แต่ทรงส่ังสอนให้ 
พระมหากษัตริย์ทรงบ�าเพ็ญกิจการต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้มากที่สุดด้วย
อุบาย เช่น ให้พระมหากษัตริย์ทรงท�าอุบายให้
ประชาชนท�าเกษตรกรรม ให้บังเกิดผลให้มาก
ที่สุด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในการนี้ ก็คืออย่างที ่
ทรงท�านาในสวนจติรลดา ทรงส่งเสรมิการเกษตร 
ต่างๆ หลายอย่างหลายประการ นี่ก็เป็นอุบายที ่
จะให้ประชาชนของพระองค์ได้ตั้งหน้าตั้งตา 
ประกอบการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด สมดังที่พระ 
พุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ นอกจากนั้น พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสั่งสอนไว้อีกว่า พระมหากษัตริย์จะต้อง 
ทรงใช้อุบายให้ประชาชนทั่วประเทศมีอุตสาหะ 
วิริยะประกอบกิจการต่างๆ ต้องทรงใช้อุบายให้ม ี
การปกครองอย่างเรียบร้อยโดยผ่านทางอ�ามาตย์ 
ให้ทรงใช้อุบายที่จะให้ผู้อื่นซื่อสัตย์สุจริต ให้ทรง 
ใช้อุบายที่จะให้ผู้คนตั้งอยู่ในธรรมะทั้งปวง ให้
ทรงใช้อุบายที่จะให้คนเจริญด้วยศิลปวิทยาการ
ต่างๆ เหล่านี้เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

 และถ้าเราจะเหลียวมาดูพระราชกรณียกิจ
ทั้งหลายทั้งปวงที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรง
ปฏิบัติมาโดยตลอด เราจะเห็นได้ว่า พระองค์
ท่านได้ทรงใช้อุบายต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่
ประชาชนและประเทศชาติโดยครบถ้วนสมบูรณ์
ตามจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการนั้น โดยไม่มีที่จะ
บกพร่องอย่างใดเลย ได้ทรงใช้อุบายที่จะส่งเสริม
ศิลปะวิทยาการของไทยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นใน
ทางวิจิตรศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นในทางวิทยาการ 
อ่ืนๆ เช่น การแพทย์ การปกครอง การอักษร-
ศาสตร์ และแม้แต่ในนาฏศิลป์ ในทางดนตรี ก็ได้
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นอุบายที่จะ 
ส่งเสริมให้วิทยาการวิชาความรู้ต่างๆ เหล่าน้ัน
เจริญขึ้นในเมืองเรา”๔

	 จากบทความทีพ่ลตร	ีม.ร.ว.	คกึฤทธ์ิ	ปราโมช 
ได้เขียนไว้เน่ินนานมาแล้ว	 มาจนกระทั่งบัดน้ี 
เราก็ได้เห็นกันมาโดยตลอดแล้วว่า	 ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจต่างๆ	 ตามหลักธรรมต่างๆ	
รวมทั้งจักรวรรดิวัตรน้ี	 มาอย่างเคร่งครัด	 และ
เกิดผลลัพธ์อันเป็นคุณแก่ประเทศไทยเพียงไร	
และนั่นท�าให้เราพอจะเห็นเค้าลางของความเป็น	
“ธรรมราชา”	ได้ชัดเจนขึ้นบ้างแล้ว
แบบไหน อย่างไร จึงจะใช่ “ธรรมราชา”๕

 ค�าว่า	"ธรรมราชา"	มนัียของพระพุทธศาสนา	
ซึ่งมุ่งหมายถึงผู้ปกครองที่มีคุณธรรม	และท�าให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยธรรม	 โดยไม่
ต้องใช้อาชญาหรือศาสตราเข้าไปแย่งชิงเพ่ือ 
ครอบครอง	หรือให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครอง 
ค�าว่า	 "ราชา"	 น้ัน	 ไม่ได้แปลว่ากษัตริย์	 (King)	
ตามนัยของความหมายของประเทศตะวันตก 
แต่ราชาตามนยัของตะวนัออกนัน้แปลว่า “พอใจ” 
คือผู้ใดก็ตามที่ คิด พูด หรือกระท�าการสิ่งใด 
แล้วมหาชนพากันแซ่ซ ้องสรรเสริญว่าพอใจ 
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ผู้นั้นควรเรียกว่า “ราชา” ดังนั้น	ตัวชี้วัด	ในการ
เป็นผู้น�าในลักษณะนี้	จึงมุ่งเน้นไปที่	“การท�าให ้
ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจในการน�าของตัวผู้น�า”
	 แล้วความยินดี	 ความพึงพอใจที่ว่านั้น	 มา 
จากอะไร	?	ในปัจจุบัน	มนุษย์เงินเดือนในแทบ
ทุกองค์กรของทัง้ภาครฐัและเอกชน	จะคุน้ชินกบั
การถูกประเมินด้วยดัชนีชี้วัดผลงานหรือความ
ส�าเร็จของงาน	 ที่เรียกว่า	 Key	 Performance 
Indicator	 หรือ	 KPI	 แต่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก
และอรรถกถา	ที่ว่าด้วยผู้ปกครองที่จะเป็นธรรม-
ราชาได้	ก็มองได้ว่ามี	KPI	ไว้ให้เช่นกัน	โดยเป็น
ตัวชี้วัดใน	๔	ประเด็นใหญ่	คือ	(๑) ตัวชี้วัดในเชิง
กายภาพ ซึง่เน้นการให้	(ทาน)	เป็นพืน้ฐานในการ
ปกครอง	 คือการด�าเนินนโยบายสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพให้แก่กลุ ่มคน

ต่างๆ	 (๒) ตัวช้ีวัดในเชิงพฤติภาพ	 โดยการมี 
กาย	 วาจา	 และใจ	 ที่บริสุทธ์ิ	 บริบูรณ์	 อันเป็น 
ปัจจัยส�าคัญ	 ส�าหรับ	 “การชนะ โดยธรรมที่ไม่ 
ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา” (๓) ตัวชี้วัด 
ในเชิงจิตภาพ ที่เน้นการเสียสละ	 การซื่อตรง 
การอ่อนโยน	การยับยั้งชั่งใจ	การไม่โกรธ	การไม ่
เบียดเบียน	 การอดทน	 และความหนักแน่น 
โดยไม่คลาดจากธรรม	และ	(๔) ตัวชี้วัดในเชิง 
ปัญญาภาพ ที่เน้นการใช้ศักยภาพ	 และความ 
ฉลาดในการบริหารจัดการภารกิจต่างๆ	 ทั้งใน 
ภาคราชการ	 ด้านธุรกิจ	 ด้านเกษตรกรรม	 และ
ความฉลาดในการท�าให้ประชาชนกลุ ่มต่างๆ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในรัฐ
	 ในภาพรวมน้ัน	 มีประเด็นที่น่าสนใจเป็น
พิเศษ	คือ	การเป็น	“ธรรมราชา”	ในพระพุทธ-



ศาสนานั้น	 ควรเริ่มต้นจากการพัฒนาปัจจัย
ท่ีให้เกิดความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจ	 เพื่อให้ 
ประชาชนในรัฐมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ	
ดังมีตัวอย่างในพระสูตร	คือวิธีการปราบโจรของ 
พระเจ้ามหาวิชิตราช	(สุตตันตปิฎกที่ ๑ ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค [๕.กูฏทันตสูตร] เรื่องพราหมณ์
และคหบดีชาวบ้านขาณุมัตต์)	 ที่พระเจ้ามหา- 
วิชิตราช	ทรงได้เข้าใจว่า	การปราบโจรที่แท้จริง 
ไม่ใช่ไปปราบพวกที่ไปลักขโมยหรือปล้นผู ้คน
หากแต่หมายถึงการปราบความยากจน ซึ่งเมื่อ
ปราบความยากจนได้ส�าเร็จ 'โจร' ก็จะหายไป 
จากแผ่นดิน หลังจากนั้น จึงค่อยเข้าไปสู่การ
พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป คือในเรื่องศีลและ
การภาวนา
	 ประเดน็ทีว่่านีส้�าหรบัในหลวงรชักาลท่ี	๙	นัน้ 
เราสามารถเห็นกันได้อย่างชัดเจนจากโครงการ
พระราชด�าริต่างๆ	จากยุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”	และจาก	“ศาสตร์พระ
ราชา” ๒๓ หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน 
ที่ได้มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของหน่วย
งานของรัฐบาลสืบมา	 อาทิ	 หลักการทรงงาน
ข้อ ๑๗ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนกําลัง
เผชิญอยู่ แล้วพัฒนาให้พึ่งพาตนเองได้ต่อไป 
และข้อ ๑๘ การพระราชทานความช่วยเหลือ
ให้ประชาชนอยู่ในขัน้ “พออยู่พอกนิ” เสยีก่อน 
แล้วค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า 
ต่อไป ..... “ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชน
จะได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีข้ึน 
จะได้ประโยชน์ต่อไป.....”	 (ตามในรูป)	 ดัง
เช่น	 โครงการแกล้งดิน	 ซึ่งทรงมีพระราชด�ารัส
ถึงผลส�าเร็จของโครงการว่า “..... อันนี้สิ เป็น
ชัยชนะท่ีดีใจมาก ที่ใช้งานได้แล้ว ชาวบ้าน 
เขาก็ดีขึ้น ..... แต่ก่อน ชาวบ้านเขาต้องซื้อข้าว 
เด๋ียวนี้เขามีข้าว อาจจะขายได้ .....”	 และ 
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โครงการแกล้งดิน	 ยังช่วย 
แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม 
ให้ต่างประเทศด้วย	 “..... 
ผลงานของ เราที่ ท� าที่ นี่  
เป็นงานท่ีส�าคญัทีสุ่ด เชือ่ว่า 
ชาวต่างประเทศเขามาดูเรา
ท�าอย่างนี้แล้ว เขาก็พอใจ 
เขามีปัญหานี้แล้วเขาก็แก้
ไม่ได้ หาต�าราไม่ได้ .....”
	 ดังนั้น	 หากจะมองจาก
มุม	 KPI 	 ของธรรมราชา 
ดังกล ่าวข ้างต ้น	 ชาวไทย 
เราจะมองเห็นกันทันทีว ่า 
ในหลวงรัชกาลที่	๙	ของเรา
นั้น	ท่านทรงท�าไว้ครบยิ่งกว่า
ครบ	 และเราจะนึกออกได้
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โดยง่ายว่า	ในแต่ละด้าน	ในแต่ละประเด็นหลัก	
ประเด็นย่อย	 ท่านได้ทรงท�าอะไรเพื่อพสกนิกร 
ของท่านไว้อย่างไรบ้าง	 เพราะเรามีเรื่องราว
มากมาย	ติดตรึงอยู่ในความทรงจ�า	ทั้งจากภาพ
ท่ีเราชินตามาต้ังแต่จ�าความได้	 ที่เห็นพระองค์
ทรงถือแผนที่อยู่ในพระหัตถ์	 ทรงสะพายกล้อง
ถ่ายรูปไว้ติดพระองค์	 ทรงเดินทางไปทั่วแดน
ดินถิ่นไทย	 ทรงไปเยี่ยมเยือน	 ถามสารทุกข์
สุขโศกของคนไทย	 แล้วทรงแก้ไขนานาปัญหา
ให้จนส�าเร็จ	 ไม่ว่าจะในเมือง	 ในชนบท	 หรือ
แม้แต่ในที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้	 ส่ิง
ที่เราได้เคยรู ้ได้เห็นมา	 ทั้งด้วยตนเองที่เห็น
จากภาพข่าว	 และที่ได้ยินได้ฟังมาจากสารพัด
แหล่ง	มีมากมายจนไม่อาจจาระไนสิ่งที่พระองค์
ท่านให้ไว้กับเราได้ครบถ้วน	 ซึ่งหลายภาพที ่
น�ามาเสนอต่อจากนี้	 ก็ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความ
ทรงจ�าของเรา		
 ที่เป็นเช่นนี้ ก็ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ 
ตามพระปฐมบรมราชโองการ ที่ ได ้พระ- 

ราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อครั้งพระ- 
ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซ่ึง
พระองค์ท่านได้ทรงทําด่ังท่ีท่านตรัสไว้จริงๆ  
	 ใน	๔,๘๑๐	โครงการพระราชด�าริ	ที่ในหลวง
รัชกาลที่	๙	ทรงท�าเพื่อพสกนิกรของพระองค์นั้น 
ครอบคลุมไปในทุกด้านของชีวิตความเป็นอยู ่
ของคนไทย	 ซึ่งอาจสรุปเป็นภาพกว้างๆ	 ได้ว่า	 
ทรงเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาใหญ่ ๓ ด้าน 
คือ ดิน นํ้า และทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งเป็น
ประเด็นส�าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น๖	ปัญหาทั้งสามด้านนี้	ไม่เพียง
แต่เป็นปัญหาของประเทศไทยเราเท่านั้น	หากยัง
เป็นปัญหาใหญ่ของโลกด้วย	 แนวพระราชด�าริ
ของพระองค์ที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้จนส�าเร็จได้ 
จึงยังสามารถปรับไปใช้แก้ป ัญหาของหลาย
ประเทศได้เป็นอย่างดี	อาทิ	การแก้ไขปัญหาดิน
เสื่อมโทรม	 ซึ่งสหประชาชาติได้ก�าหนดให้วัน
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ท่ี	 ๕	 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก	 และองค์การยูเนสโกได้ยอมรับหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นมรดกอันล�้าค่าที่ได้รับมาจากพระองค์ท่าน	เพราะสามารถน�าไปใช้เป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	การด�าเนินตามเป้าหมายและวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ภายในปี	ค.ศ.	
๒๐๓๐	ให้ส�าเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้		
	 ส�าหรับทรัพยากรน�้านั้น	 การเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมพสกนิกรนับครั้งไม่ถ้วน	 ท�าให้ทรง 
ตระหนักชัดแจ้งว่า	 ภัยแล้งที่ท�าให้ขาดแคลนน�้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค	 ถือเป็นปัญหา 
ที่รุนแรงและส�าคัญที่สุด	 พระองค์ท่าน 
ผูท้รงได้รบัการขนานพระนามว่า	“ปราชญ์ 
แห่งสายน้ํา” จึงได้ทรงให้ความส�าคัญกับ
เรื่องน�้าเป็นอย่างสูง	 ในลักษณะ	 “นํ้าคือ 
ชีวิต”	ดังพระราชด�ารัสว่า	“...หลักส�าคัญ
ว่า ต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้ น�้าเพื่อการ
เพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้า  
คนอยู ่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู ่ไม่ได้ ไม่ม ี
ไฟฟ้า คนอยู ่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน�้า 
คนอยู่ไม่ได้...” (พระราชด�ารัส ณ พระ
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ต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม	๒๕๒๙)๗	พระองค์ท่านจึงได้ทรงช่วยแก้ไขปัญหาให้	
ในหลายรูปแบบด้วย	๓,๓๓๖	จาก	๔,๘๑๐	โครงการ๘	ตั้งแต่แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้า	 เช่นการบ�าบัด 
น�้าเสีย	ด้วยกังหันน�้าชัยพัฒนา	ที่ได้รับรางวัล	The	Belgium	Chamber	of	Investors	การอนุรักษ์
พื้นที่ต้นน�้าล�าธาร		การฟื้นฟูแหล่งน�้า	การป้องกันและบรรเทาปัญหาน�้าท่วม	-	น�้าแล้ง	เช่น	การท�า 
ฝนหลวง	 โครงการแก้มลิง	 ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธ์ิที่พระประแดง	 สะพานระบายน�้าที่คลอง
ด่าน	จ.สมุทรปราการ	การสร้างอ่างเก็บน�้า	และเขื่อนต่างๆ	เช่น	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

	 ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาเรื่องน�้าน้ัน	 ในหลวงรัชกาล
ที่	 ๙	 ของเราก็ยังทรงเห็นราษฎรของพระองค์ท่านมาก่อนเรื่องส่วนพระองค์	 ยังจ�ากันได้ไหม
ว่า	 เม่ือครั้งน�้าท่วมกรุงเทพฯ	 คร้ังใหญ่ใน	 ปี	 ๒๕๒๖	 น้ัน	 พระองค์เสด็จฯ	 ประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง	 เพื่อทรงตรวจสภาพน�้าท่วมและประตูน�้าต่างๆ	 ด้วยพระองค์เอง	 จนค่อนคืน	 ดึกดื่น 
ตี	 ๒	 ตี	 ๓	 และในขณะที่เกิดน�้าท่วมกรุงเทพฯ	 อีกในปี	 ๒๕๒๘	 พระทนต์ของพระองค์ซ่ีหน่ึง 
หักเฉียดเส้นประสาท	ท�าให้จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	แต่เมื่อทรงพบว่า	จะต้องใช้เวลา 
ในการรักษาถึง	๒	ชั่วโมง	ก็ทรงออกมารับสั่งกับคณะแพทย์ที่รอถวายการรักษาว่า	“...ขอรอไว้ก่อน 
นะ...ฉันทนได้	 วันนี้ขอไปดูราษฎรและช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมก่อน”๙	 น่ีแหละคือ	 "จิตภาพของ 
ธรรมราชา"	ในพระองค์ท่าน	ที่สัมผัสใจของเราได้อย่างชัดเจน
 ในเร่ืองทรัพยากรมนุษย์น้ัน แนวพระราชด�าริในเรื่องนี้คือ	มุ่งท�าให้ปัจเจกบุคคล	“รู้จักท�าชีวิต
ให้ประสบความส�าเร็จ”	 คือสามารถใช้ชีวิตในลักษณะที่น�าความส�าเร็จมาสู่ตัวเอง	 เป็นผู้รู ้วิธีการ
ท�างานที่ได้ผล	เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ	อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	โดยผู้นั้น 
จะต้องมีคุณธรรมที่ท�าให้เป็น	“คนดี”	ประกอบกันด้วยเสมอ	
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	 หนทางหนึ่ งที่พระองค ์ทรงช ่วยพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ก็คือ	ทรงสั่งสอนชี้แนะคุณธรรม 
ต่างๆ	ที่จ�าเป็น	ผ่านทางพระราชด�ารัสและพระ- 
บรมราโชวาท	 ที่พระราชทานในหลากหลาย 
โอกาสอย่างสม�่าเสมอ	 ดังจะขออัญเชิญเน้ือ 
ความบางตอนมาเป็นตัวอย่าง	ดังนี้๑๐

  “คนเรานั้ น 	 ส� า คัญอยู ่ ที่ ควรจะได ้ 
ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็น 
ล�าดับ	 เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง..... 
การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้
และสร้างตนเองให้มั่นคง	 ก็เพื่อที่จะให้ตนเองมี
ความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า	ที่มีความสุข	พอมีพอกิน 
เป็นขั้นหนึ่ง	 และขั้นต่อไปก็คือ	 ให้มีเกียรติว่า 
ยืนด้วยตนเอง.....”	
  “แต่ละบุคคลจะมีที่ส�าคัญ	 ๒	 อย่าง	 ก็
คือจะต้องสร้างตัวเองให้มีความเจริญรุ ่งเรือง	
สามารถท่ีจะท�างานท�าการในแนวของตัว	 เพื่อ
ที่จะเลี้ยงชีวิต	สร้างความปลอดภัย	สร้างความ
อยู่เย็นเป็นสุขของตนเอง	และอีกด้านก็คือ	ช่วย
ส่วนรวมให้ได้อยู่ดีกินดี.....”		
 	“บัณฑิต	 มีวิชาความรู ้เป็นเครื่องมือที่
ทรงประสิทธิภาพพร้อมอยู่แล้ว	ที่จะน�าไปใช้งาน 
ได้ทันที	 แต่นอกจากวิชาความรู้ที่เป็นเครื่องมือ
แล้ว	 ทุกคนยังจะต้องมีรากฐานรองรับ	 พร้อม
กับวิธีใช้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงประกอบอีกด้วย	
จึงจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ส�าเร็จเพียบ
พร้อมสมบูรณ์ได้	รากฐานที่ทุกคนต้องมีน้ันได้แก่	
ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมประการหนึ่ง	
ความมุ่งม่ันในการประกอบกิจการงานทุกอย่าง
ให้ส�าเร็จอีกประการหนึ่ง	 คนไม่มีความสุจริต	
คนไม่มีความมั่นคง	 ชอบแต่มักง่าย	 ไม่มีวันจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�าคัญอันใดได	้	
ผู้ท่ีมีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น	 จึงจะ

ท�างานส�าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์
แท้จริงได้ส�าเร็จ.....”	
  “การรู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัด	
ไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องราวปัญหาสถานการณ์	
หรอืแม้บคุคลใดๆ	กต็าม	กพ็ยายามพจิารณาด้วย
จิตใจที่มั่นคง	เป็นกลาง	ไม่หว่ัน	ไม่สะเทือนด้วย
อคต	ิเพือ่จิตใจทีม่ัน่คง	เป็นกลางน้ัน	จักได้ประคบั- 
ประคองความคิดเห็น	 ให้พุ่งตรงเข้าสู่สาระ	 คือ
แก่นและความส�าคัญของเรื่อง	 ทั้งจับเหตุจับผล
ของเรื่องน้ันๆ	 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองถึงกันและกัน	 เป็น 
กระบวนการได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน	 ท�าให้ความ
รู้ความเห็นในเรื่องที่พิจารณา	กระจ่าง	แจ่มแจ้ง	
และสามารถจ�าแนกแจกแจงประเด็นได้โดยถูก
ต้อง	แม่นย�า	ว่าสิ่งใดผิด	สิ่งใดถูก	สิ่งใดดี	สิ่งใด
ชั่ว	สิ่งใดควรท�า	ไม่ควรท�า	อย่างไรเพียงใด.....	" 
การคิดในลักษณะที่พรรณนาข้างต้นน้ี	 เป็นการ	
“คิดให้วัฒนะ คือคิดแล้วทําให้เจริญงอกงาม” 
อันเป็นลักษณะความคิดที่แตกต่างไปจากการ	
“คิดให้หายนะ คือคิดแล้วทําให้พินาศฉิบหาย”
 (“การคิดให้วัฒนะ” เป็นการคิดที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงย�้าอยู่เสมอ ในทุกครั้งที่ทรง
มีวโรกาสตรัสถึงเรื่องการคิด)
  “ตัวการที่ท�าให้แก้ปัญหาไม่ออก	และยัง
ท�าให้ปัญหายิ่งยุ่งเหยิงหนักเข้าน้ัน	 คือใจ	 หรือ
ความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลาง	ซ่ึงเรียกว่าอคติ	หรือ
ความล�าเอียง	 คนเราเมื่อมีความล�าเอียงแล้ว	 
ก็มองไม่เหน็ความจรงิ	ถงึจะเหน็	ก็ไม่ยอมรบั	และ
เมือ่ไม่เหน็	ไม่รบัความเป็นจรงิ	ก็ท�าให้มองไม่เหน็ 
ต้นเหตแุห่งปัญหา	และแก้ไขปัญหาไม่ออก	..........	
ดังน้ัน	 ปัจเจกบุคคลจึงต้องมีอุเบกขา	 หรือใจ 
ที่เป็นกลาง	 อันเป็นปัจจัยหรือเหตุส�าคัญที่จะ
ช่วยให้มองเห็น	 ให้เข้าใจกระจ่างถึงความจริง
พร้อมทั้งเหตุและผลที่เที่ยงตรง	 ถูกต้อง	 ตาม
ความเป็นจริง.....”
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	 นอกจากนั้น	 พระองค์ยังได้ทรงแนะน�า
แนวการท�างานที่สัมฤทธิผล	 ซึ่งต้องประกอบ
ด้วยลักษณะหลายประการ	ส�าคัญที่สุดคือ	ต้อง
เข้าใจความหมายของค�าว่า	“ความรับผิดชอบ”  
ให้ถูกต้องว่า	 “รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษ	 “รับ
ชอบ” ไม่ใช่รับรางวัลหรือรับค�าชมเชย	การรู้จัก
รับผิด	ว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย	จะช่วยให้แก้ไข
ความผิดได้	 	ส่วนการรู้จักรับชอบ	รู้ว่าอะไรถูก	
ถูกตามความมุ่งหมาย	ถูกตามหลักวิชา	ถูกตาม
วิธีการนั้น	 มีประโยชน์ที่ท�าให้ทราบชัดว่า	 จะ
ท�าให้งานส�าเร็จบริบูรณ์ได้อย่างไร	การท�างานที่
สัมฤทธิผล	ยังประกอบด้วยคุณลักษณะอื่นๆ	ซึ่ง
ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ใน	“ศาสตร์พระราชา” หรือ 
๒๓ หลักการทรงงานของพระองค์	ตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้นนั่นเอง
	 หนึ่ ง ในช ่องทางส� าคัญส� าหรับ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก็คือ	ทรงส่งเสริมและขยายการ
เข้าถึงการศึกษาของประชาชน	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเยาวชน	ซึ่งทรงท�าไว้ให้ในหลายช่องทาง	อาทิ	 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระ 
ราชทรัพย์	๕๐	ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้ง 
“มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
พระบรมราชูปถัมภ์”	 ตามพระราชปณิธานที่
จะจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	เท่า
เทียม	 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน	และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ในท้องที่ชนบทห่างไกล	 ให้ประชาชนสามารถ
เรียนรู ้ด ้วยเทคโนโลยีตลอดชีวิต	 โดยการ
ถ่ายทอดสดรายการสอนจากโรงเรียนวังไกล-
กังวล	เริ่มจากในระดับชั้นมัธยมศึกษา	เมื่อ	พ.ศ.	
๒๕๓๘	มาจนปัจจุบันที่ได้เพิ่มรายการถ่ายทอด
จนครบทุกระดับ	จากชั้นอนุบาล	ประถมศึกษา	
ไปจนถงึระดบัอาชวีศกึษา	และอดุมศกึษา	รวมทัง้ 

รายการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 ส�าหรับคนทุกกลุ ่ม 
ทุกเพศทุกวัย	 ตลอดจนรายการแนะน�าการ
ประกอบอาชีพส�าหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไป	ออกอากาศ 
ทางโทรทัศน์	DLTV	รวม	๑๕	ช่อง	ตลอด	๒๔ 
ชั่วโมง๑๑ นอกจากนั้น	 ยังทรงก่อตั้งกองทุน 
การศึกษาขึ้นหลายกองทุน	 ต้ังแต่ระดับประถม
ศกึษามธัยมศกึษา	ไปจนถงึอุดมศกึษา	มกีารจัดท�า 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ตาม 
พระราชประสงค์	 เพื่อให้เป็นแหล่งความรู ้ที่
จ�าเป็นในการศึกษาแก่คนทุกเพศทุกวัย	 โดย
เฉพาะเด็กไทย	และโครงการพระไตรปิฎกฉบับ 
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการพระราช- 
ด�าริที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน	๑,๔๗๒,๙๐๐	
บาท		ให้มหาวิทยาลยัมหดิลจัดท�าโครงการพฒันา
ระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อการศึกษาพระไตร- 
ปิฎกและอรรถกถา	 เพื่อให้การศึกษาพระไตร- 
ปิฎกและชุดอรรถกถาเป็นไปได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว	ถูกต้องแม่นย�า	และรวบรวมเนื้อหาไว้ได ้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	นอกจากนั้นยังทรงโปรด 
ให้จัดตั้งโรงเรียนอีกหลายแห่ง	 อาทิ	 ทรงให้	
โครงการมูลนิธิพระดาบส	 จัดการศึกษานอก
ระบบและไม่เป็นเชิงพาณิชย์	 โดยผู ้เรียนหรือ	
“ศิษย์พระดาบส”	จะเข้าเรียนได้ฟรี	๑	ปี	ด้วย
เงื่อนไขให้ปรนนิบัติครูอาจารย์	 หรือ	 “ดาบส
อาสา”	 และให้ตั้งใจเรียน	 ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นการตอบแทน	เพื่อปลูกฝัง 
ความกตัญญูรู้คุณ	 โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ซึ่งเริ่มจากการให้บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่แม้จะถูก 
เลี้ยงแยกจากบิดามารดาแต่แรกเกิด	ท�าให้ไม่ได้ 
รับเชื้อโรคเร้ือนแล้วก็ตาม	 แต่ก็ไม่มีโอกาสเข้า 
เรียนในโรงเรียนปกติ	 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 
อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนส�าหรับเด็กชาวไทยภูเขา 
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ได้เรียนฟรี	ปัจจุบันมีอยู่	๙	แห่งในภาคเหนือ๑๒	 

และที่ส�าคัญคือ	 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระ- 
บรมราชูปถัมภ์ ที่หัวหิน	 ซึ่งนักเรียนที่นี่เคยม ี
โอกาสตามเสด็จฯ	 ไปเรียนรู้โครงการตามพระ-
ราชด�าริ	อาทิ	 โครงการดูแลรักษาดิน	 โครงการ 
ฝนหลวง	 โครงการปลูกป่าโครงการศึกษาและ
วิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย	 โดยพระองค์ทรง
มาเป็นครใูห้เองในหลายครัง้	ทรงสอนอย่างไม่ถอื 

พระองค์	 ทรงใช้ศัพท์ง่ายๆ	 ทรงสอนนานหลาย 
ชั่วโมงโดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยและมีพระอารมณ์ 
ขันแทรก	 เพื่อให้นักเรียนไม่เครียด	 และยังทรง 
สอนด้วยว่า	เรียนอะไรก็ไม่ส�าคัญ	แต่ขอให้เรียน 
ให้จบ	และทีส่�าคญัคอืตรสัย�า้ว่าให้เอาความรูท้ีไ่ด้	 
เข้าไปในชนบท	และให้เข้าไปเรยีนรูใ้นชนบทด้วย 
ไม่ใช่ให้ไปสอน	 แต่ให้ไปแลกเปลี่ยนกัน	 การได้ 
ตามเสด็จฯ	 ยังท�าให้เยาวชนเหล่าน้ีได้เห็นการ 
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ทรงงาน	 ที่แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน	 ไม่ว่าจะดึกดื่นค�่ามืดแค่ไหน	 แต่ถ้างานที่พระองค์ท่าน 
ทรงท�าอยู่	 ยังไม่เสร็จ	 ก็จะทรงท�าให้เสร็จ	 พระองค์ท่านทรงไม่ผัดวันประกันพรุ่ง	 อันเป็นตัวอย่างให ้
เยาวชนได้น�ามาใช้ในชีวิตของเขาด้วย	 พร้อมทั้งฝังอยู่ในส�านึกของพวกเขาด้วยว่า	 เมื่อมีโอกาส	 
จะต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน๑๓

	 เม่ืออ่านมาถึงตรงนี้	ท่านผู้อ่านคงเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องยากยิ่งนัก	ที่จะหาพระมหากษัตริย์องค์ใด
ในโลกนี้	ที่จะทรงบุกบั่นออกไปถึงท้องถิ่นต่างๆ	ในทุกภูมิภาคของประเทศ	โดยเฉพาะในแถบชนบท
ที่ทุรกันดาร	ในพื้นที่เสี่ยงที่ยังมีภยันตราย	โดยไม่ทรงย่อท้อต่อเส้นทางและสภาพที่ไม่ได้สะดวกสบาย 
เพื่อจะได้พบกับพสกนิกรของพระองค์	เพื่อที่จะได้ประทับลงบนผืนดิน	เคียงใกล้กับพวกเขา	เพื่อที ่
จะได้รับทราบทุกข์สุข	และปัญหาต่างๆ	ของเขา	แล้วน�ากลับไปหาทางแก้ไขให้จนส�าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างชาญฉลาด	อันเป็นสิ่งที่ท�าให้พระราชกรณียกิจในแต่ละวันของพระองค์	เป็นการทรงงานหนัก 
มาตลอด	๗๐	ปีนับแต่ทรงขึ้นครองราชย์	ที่มีแต่การทรงงานเพื่อพสกนิกร	โดยทรงพระเกษมส�าราญ 
และทรงมีความสขุท่ีจะท�าเช่นนัน้	ดงัเคยมรีบัส่ังว่า	“ท่ีของข้าพเจ้าในโลกนี ้คือการท่ีได้อยูท่่ามกลาง 
ประชาชนของข้าพเจ ้า นั่นคือ 
คนไทยท้ังปวง”	 และอีกพระราช- 
ด�า รัสหนึ่ ง 	 ก็ยืนยันถึ งความสุข 
ของพระองค์	 ในการทรงงานเพื่อ 
พสกนกิร		“...ทํางานกบัฉนั  ฉนัไม่มี 
อะไรจะให้ นอกจากมีความสุข 
ร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับ 
ผู้อ่ืน”	 ซึ่งผู ้ที่ได้มีโอกาสถวายงาน 
แก่พระองค์ท่าน	 ก็มีโอกาสได้สัมผัส 
ความสุขดังกล่าวนั้นในหลากหลาย 
รูปแบบ	 รวมทั้งมีหลากหลายเร่ือง 
ราวจากพระอารมณ์ขันของพระองค ์
อันเป็นที่ทราบกันทั่วไป	ขอยกเพียง 
เรือ่งหนึง่ในนัน้	คอืในโอกาสทีเ่สดจ็ฯ 
กลับจากภารกิจในเย็นวันหนึ่ง	 ได้
ตรัสถามนายทหารที่เข้าเวรอยู ่ว ่า 
“ได้ทานข้าวหรอืยงัลูก	?”	นายทหาร 
ผู ้นั้น	 ซึ่งต่ืนเต้นและปลาบปลื้มใจ 
ในพระกรุณาที่มาถึ งตัวแบบไม ่ 
คาดฝัน	 จึงละล�่าละลักตอบไปว่า 
“เสวยแล้วพ่ะย่ะค่ะ”	พระองค์ท่าน
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ก็ได้ตรัสตอบด้วยพระอารมณ์ขันว่า	 “(เสวย) 
นั่นของเรา... นั่นของเรา”
 มีผู้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด	๗๐	ปี	ในรัชสมัย 
ของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ไว้สั้นๆ	 แต่ครบถ้วน	
และลึกซึ้งกินใจว่า	 พระองค์ท่าน	 “ปกเกล้า
ไม่ใช่ปกครอง”	 และ	 “ทรงธรรมโดยทรงทํา”
(ซึ่งใคร่จะขอเพิ่มเติมในที่นี้ว ่า	 “ทรงทําโดย
ทรงธรรม”	 ด ้วยเช ่นกัน)	 ท�าให ้เราได ้เห็น
ประจักษ์แจ้งกันแล้วว่า	 ทรงมั่นคงในพระปฐม
บรมราชโองการ	 ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	วันที่ 
๕	พฤษภาคม	๒๔๙๓	ว่า	“เราจะครองแผ่นดิน 
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” 
และแนวพระราชด�าริ	พระราชด�ารัส	หรือ	พระ
ราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ทรงปฏิบัติ
ให้เห็นกันมาตลอด	๗๐	ปีนั้น	ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อ
วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เพราะสิ่งที่พระองค์
ท่านท�าไว้ให้	 ริเริ่มไว้ให้	 เคยแนะน�าเรา	 เคย 
สอนเรา	เราก็ได้เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจแล้ว	เมื่อ 
เราน�าสิ่งเหล่าน้ันเข้ามาสู่ชีวิต	 น�ามาปฏิบัติใน
วิถีชีวิตเราจริงๆ	 จึงเหมือนเรายังมีประทีปส่อง
ทาง	 ให้เราเดินไปในวันข้างหน้าอย่างตรงทาง	
พระองค์ท่านจึงจะยังประทับอยู่กับคนไทยไป
อีกนานแสนนาน๑๔

 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ หรือท่านเจ้าคุณอนิล 
ธมฺมสากิโย	 เป็นอีกผู ้หนึ่งที่ได้เห็นความเป็น
ธรรมราชาของในหลวงรัชกาลที่	๙	อย่างชัดเจน 
ดังที่ท่านเจ้าคุณเล่าไว้ในเร่ืองพระธรรมราชา
และพระปิตุราชา๑๕	 และในโอกาสท่ีองค์การ
ยูเนสโก	 (UNESCO)	 จัดวาระพิเศษ	 เพ่ือให  ้
ผู้บริหารของยูเนสโก	ผู้แทนประเทศต่างๆ	และ 
ผู้แทนผู้น�าพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ	 มา 
ร่วมกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวฯ	 บรมนาถบพิตร	 ณ	 องค์การ 
ยเูนสโก	กรงุปารีส	เมือ่วนัที	่๒๖	กนัยายน	๒๕๖๐	 
ท่านเจ ้าคุณอนิลก็ได ้ถ ่ายทอดเรื่องราวที่ได ้
พบเห็น	ได้ทราบมาด้วยตัวของท่านเองโดยตรง	
ให้ที่ประชุมฯ	ได้รับทราบถึงความเป็นธรรมราชา
ของในหลวงรัชกาลที่	๙	ของพวกเรา	ในปาฐกถา
เรือ่ง	“Dharmikaraja (ธรรมกิราชา) : The Bud- 
dhist King - The  King  of  Sustainability”  
ซึ่งท่านได้กล่าวถึง	 “ธรรมราชา ๖ พระองค์”  
ที่ท่านได้พบใชีวิตจริงไว้อย่างน่าสนใจ๑๖	ดังนี้ 
 “ธรรมราชาองค์ท่ี ๑” กาลครั้งหน่ึง	 มี
พระราชาชาวพุทธองค์หน่ึง	ที่มิใช่ทรงเป็นเพียง
พุทธศาสนิกชนไปตามธรรมเนียม	หรือเป็นกันไป
ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจ�าตัวประชาชนเท่าน้ัน 
หากแต่ทรงเลื่อมใสศรัทธาและเคร่งครัดในพระ 
พุทธศาสนาอย่างยิ่ง	ทรงอ่านและทรงศึกษาพระ
ธรรมค�าสอนอย่างลึกซึ้ง	 จนเป็นที่รู ้กันดีในหมู่
พสกนิกรว่า	พระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ในพระธรรม
อย่างลึกซึ้งโดยแท้จริง	วันหนึ่ง	มีพระบรมวงศา-
นุวงศ์องค์หนึ่ง	ที่เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาและ 
ความรอบรู้ในพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่าน 
และได้กราบบังคมทูลว่า	พระองค์ควรจะเสด็จฯ	
ไปแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิ	ไปสักการะพุทธ-
สังเวชนียสถานสักครั้งหน่ึง	แม้อาจจะไม่ได้ครบ
ทั้ง	 ๔	 แห่ง	 แต่อย่างน้อย	 ก็ควรได้ไปลุมพินีวัน 
อันเป็นสถานที่ประสูติ	 ซึ่งพระองค์ก็ทรงรับว่า 
ทรงต้ังพระทัยไว้ว่าสักวนัหนึง่จะเสด็จฯ	ไปสักการะ 
ลุมพินีวัน	 เพราะทรงได้รับแรงบันดาลใจจาก
พระพุทธเจ้าอย่างมาก	 แต่หลังจากน้ัน	 จนแล้ว 
จนรอดก็ยังไม่ได้ทรงเว้นว่างจากพระราชภารกิจ 
พระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นจึงมาเข้าเฝ้าฯ	 อีก 
ครั้งหน่ึง	เพื่อขอจัดเตรียมการเสด็จฯ	ถวาย	แต่
พระองค์ได้ตรัสว่า	อันที่จริงก็ทรงมีพระประสงค์
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ที่จะเสด็จฯ ไปสักการะลุมพินีวันอย่างมาก แต่
ที่ยังไม่สามารถจะก�าหนดวันที่จะเสด็จฯ ได้ 
เพราะในพระราชหฤทัยของพระองค์น้ัน ทรงตั้ง 
สัตยาธิษฐานไว้ว่า ตราบใดที่ประชาชนทุกคนยัง 
ไม่มีความสุข พระองค์จะไม่เสด็จฯ ออกนอก
ประเทศเพ่ือความส�าราญของพระองค์เอง ไม่
ว่าไปประเทศใดก็ตาม	จึงไม่ทรงสะดวกพระทัย
ที่จะเสด็จฯ	 ไปไหน	 ในขณะที่ทรงทราบอยู่เต็ม
พระทัยว่า	 ประชาชนของพระองค์ยังทุกข์ยาก
อยู่	พระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นจึงกราบทูลถาม
ว่า	 ขณะนี้ประเทศก็ได้พัฒนาในด้านต่างๆ	 ไป
มากมายแล้ว	 ประชาชนยังไม่มีความสุขกันอีก
หรือ	 จะทรงมีมาตรฐานอันใด	 ที่จะท�าให้ทรง
ทราบได้ว่า	ประชาชนมีความสุขแล้ว	หมดทุกข์
แล้ว	เพราะประชาชนก็ดูมีความสุขกันดี	ยิ่งภาย
ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์นั้น	 ก็ดูจะมีความ
สุขยิ่งกว่าเดิมด้วย	 พระองค์ท่านตรัสตอบเพียง
ว่า	 ไม่ทราบ	 แต่ในพระราชหฤทัยยังเห็นอยู่ว่า
ประชาชนของพระองค์ยังไม่มีความสุข	 จากนั้น	
เรื่องเสด็จฯ	ไปสักการะพุทธสังเวชนียสถานก็จบ

ลงตรงนั้น	เร่ืองนี้นอกจากแสดงให้เห็นความเป็น
ธรรมราชาที่เห็นแก่ความสุขของผู้อื่นมากกว่า
ของตนเองแล้ว	ยังเห็นได้ว่า	พระองค์ยังมีความ
เป็น	“พระปิตุราชา”	ที่เสมือนพ่อปกครองดูแล
ลูกอีกด้วย
 “ธรรมราชาองค์ท่ี ๒” กาลครั้งหน่ึง	 ม ี
พระราชาองค์หนึ่งท่ีทรงประสบความส�าเร็จ 
ในการปกครองพสกนิกรให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็น 
สุข	 และมีรายได้ที่ดีพอควร	 แต่ในวันหน่ึง	 ทรง 
ประชวรหนักมาก	คณะแพทย์ระดับสุดยอดของ 
ประเทศได้มารวมกัน	เพื่อถวายการรักษาอย่างดี 
ที่สุดให้กับพระราชาผู้เป็นที่รักของพวกเขา	 แต่ 
พบว่าพระองค์ทรงมีอาการของโรคหลอดเลือด 
หัวใจ	(Cardiovascular	disease	-	CVD)	ที่ต้อง 
เข้ารับผ่าตัดด่วน	แต่คณะแพทย์ยังไม่มีวิทยาการ 
และเครื่องมือที่พร้อมจะท�าได้	 จึงกราบทูลให้ 
เสด็จฯ	ไปทรงรับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือด 
หัวใจที่สหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีความก้าวหน้าทางการ 
แพทย์มากกว่า	 แต่แม้จะกราบทูลหว่านล้อม 
สักเท่าใด	 ก็เพียงแต่ทรงตรัสขอบใจคณะแพทย์ 
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ที่ได้ทุ่มเทท�าการรักษาให้พระองค์อย่าง
เต็มความสามารถถึงที่สุดแล ้ว	 และ
ทรงมีพระด�ารัสว่า	 ก่อนที่จะไปอเมริกา	
พระองค์ขอคิดดูก่อน	 จะขอรักษาโรค
ด้วยพระองค์เองก่อน	 คณะแพทย์จึงได ้
แต่เพียงเฝ ้าสังเกตพระอาการอย่าง 
ใกล้ชิดในช่วงวิกฤตินั้น	 พระองค์ทรง
ฟังเทปค�าสอนการท�าสมาธิของสมเด็จ 
พระสังฆราช	ฯ	(สมเด็จพระญาณสังวรฯ)	 
แล้วทรงเจริญอานาปานสติ	 เข้าสู่สมาธิ 
ในระดับลึก	ในขณะเดียวกัน	ที่ข้างนอก 
นั้น	พระสงฆ์ท่ัวราชอาณาจักรต่างพร้อม 
ใจกันสวดมนต์ท�าสมาธิ	 ถวายเป็นพระ 
ราชกุศลให้ทรงหายเป็นปกติในเร็ววัน 
และในคืนนั้นสภาวะวิกฤติที่คณะแพทย์
กังวลเป็นอย่างสูง	 ก็ผ่านพ้นไปอย่าง 
น่าอัศจรรย์	 ในวันรุ ่งขึ้น	 ก็ทรงลุกขึ้น 
กราบและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จ 
พระสังฆราชฯ	ที่เสด็จไปเยี่ยมได้ดังปกติ 
เราจึงได้เห็นว่า	 แม้ในยามวิกฤติอย่าง
หนักถึงเช่นนั้น	 พระองค์ก็ยังทรงเลือก 
ท่ีจะยึดม่ันในพระปณิธานของพระองค์
ท่านอย่างแน่วแน่		นีแ่หละ		คอื		คณุลักษณะ 
ที่แท้จริงของธรรมราชา	
 “ธรรมราชาองค์ที่ ๓” กาลครั้ง
หนึ่ง	มีพระราชาองค์หนึ่ง	หลังจากทรง
ขึ้นครองราชย์แล้ว	ก็ต้องเสด็จฯ	ออกจากประเทศของพระองค์	เพื่อกลับไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	
ในระหว่างทาง	ขณะรถพระที่นั่งแล่นผ่านกลุ่มประชาชนที่มาส่งเสด็จฯ	ทรงได้ยินเสียงใครคนหน่ึง 
ร้องขึ้นมาดังๆ	 ว่า	 “ในหลวง อย่าละทิ้งประชาชน”	 พระองค์ได้ทรงบันทึกถึงเหตุการณ์น้ีไว้ว่า 
“อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า 'ถ้าประชาชนไม่ท้ิงข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะท้ิงประชาชน 
อย่างไรได้' แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว…” แต่ค�าตอบน้ีได้อยู่ในพระราชหฤทัยตลอดมา	
 “ธรรมราชาองค์ที่ ๔” กาลคร้ังหนึ่ง	 ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แทรกซึมเข้ามาถึงประเทศของ 
พระราชาองค์หนึ่ง	 จนในหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวง	 กลายเป็นเขตพื้นที่สีแดงและสีชมพู 
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ที่ถูกกองโจรควบคุม	จนเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถ
เข้าถึงได้	 และรัฐบาลมีความยากล�าบากที่จะ
จัดการกับปัญหานี้	แต่ไม่ค่อยมีคนทราบว่า	พระ
ราชาของเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นได้
ทั้งหมด	 	 โดยไม่ทรงเกรงกลัวต่อภยันตรายใดๆ	
เลย	 และแม้ว่าแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์น่า
จะขัดแย้งกับการมีสถาบันพระมหากษัตริย์	 แต่
พระราชาองค์นี้	ผู้ทรงมีความรักความห่วงใยต่อ
ประชาชนดุจดังลูกๆ	ของพระองค์เอง	 ได้ท�าให้
แม้แต่ผู้ที่มีความคิดสวนกระแส	ก็ยังรักพระองค	์
ท�าให้พระองค์สามารถเข้าไปในพื้นที่ด้อยพัฒนา
และอันตรายเหล่านั้นได้	ขณะที่ทหารและต�ารวจ
เข้าไปไม่ได้	 แต่พระองค์เสด็จฯ	 เข้าไปได้ด้วย
พระเมตตาที่เต็มเปี่ยม	 เพื่อช่วยบรรเทาความ
ทุกข์ยากให้ชาวบ้านในทุกด้าน	 และเมื่อเสด็จฯ	
กลับเมืองหลวง	 ก็ทรงริเริ่มพระราชกุศโลบาย 
ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สีแดง	 ด้วยการส่งพระ 
สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	๒	-	๓	รูป	ให้เข้าไปอยู่

ในพื้นที่สีแดงบางแห่ง	ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดการ
เตรียมที่พักและเจ้าหน้าที่อารักขาไว้ให้แล้ว	เมื่อ
พระสงฆ์เหล่านี้เข้าไปในพื้นที่น้ันแล้ว	ก็เพียงแต่
ปฏิบัติศาสนกิจไปตามปกติ	 ทั้งออกบิณฑบาต	
ท�าวัตรเช้า	 ท�าวัตรค�่า	 โดยไม่ได้เข้าไปลบล้าง
ความคิดของใครเลย	 แต่ด้วยกระบวนการของ
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวบ้านได้เห็นนั้นเอง	
ท�าให้ชาวบ้านเกิดปฏิสัมพันธ์กับพระในเรื่อง
เชิงมนุษยธรรมธรรมดาๆ	 ขึ้นมาได้โดยไม่ยาก 
ได้พูดได้คุยกันในเรื่องปกติธรรมดา	จนความคิด 
รุนแรงของชาวบ้านที่คิดต่างจากรัฐ	 ก็ค่อยๆ	
อ่อนลง	จนสลายลงไปเองในที่สุด	และโดยไม่เป็น
ที่สังเกตของใคร	 หลักการของพุทธศาสนานั้น 
ไม่ได้มุ่งหมายให้พระสงฆ์ไปปฏิบัติอยู่โดดเดี่ยว
ตามล�าพัง	เป็นฤๅษี	แต่พระสงฆ์ต้องอยู่กับชุมชน	
และด้วยวิธีตามธรรมชาติเช่นน้ี	 ประชาชนใน
พื้นที่ก็มีความต้องการพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
มากขึ้น	 ซึ่งในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ก็ทรงให้ส่ง
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พระสุปฏิปันโน	 รวมทั้งพระป่าเข้าไปเพิ่ม	 จน
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล�าดับ	 พื้นที่สีแดงกลาย
เป็นสีชมพู	และพื้นที่สีชมพูกลับเป็นสีขาว	จนใน 
ท่ีสุด	 ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ได ้สูญสลายไปจาก
ประเทศของพระองค์	ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
สงฆ์กบัประชาชนในแบบพทุธศาสนา	จงึสามารถ
สลายความคิดของอุดมการณ์ที่รุนแรงได้	นี่เป็น
พระราชกุศโลบายจากพระอัจฉริยภาพของพระ-
ราชาองค์นี้	ที่มาจากการที่ทรงเข้าใจพุทธศาสนา
อย่างลกึซึง้	และทรงน�ามาใช้แก้ปัญหาอย่างได้ผล 
โดยอาจไม่เป็นที่ทราบกันมากนัก	
 “ธรรมราชาองค์ที่ ๕” กาลครั้งหนึ่ง	มีพระ
ราชาองค์หนึ่ง	ผู้โปรดการสดับพระธรรมเทศนา	
และทรงได้ฟังเรื่อง	“พระมหาชนก”	 ผู้บ�าเพ็ญ 
วิริยบารมี	เมื่อทรงสดับแล้ว	ก็ทรงมองเห็นสิ่งที่
นอกเหนือไปจากเรื่องราวในมุมที่คุ้นเคยกัน	 จึง
ทรงไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มด้วยพระองค์เอง	 ทั้ง 
จากต้นฉบับ	 จากคัมภีร์ต่างๆ	 ของพุทธศาสนา	
จากประวัติศาสตร์	และจากสภาพความเป็นจริง 
ในบรบิทของเรือ่ง	และทรงน�าทกุอย่างมาประมวล 
อย่างชาญฉลาด	 จนทรงพบว่า	 มีประเด็นที่น่า
จะน�ามาเผยแพร่ส�าหรับสังคมในปัจจุบัน	 ในรูป
แบบที่ทันสมัย	จากนั้นจึงทรงเริ่มเขียนพระราช- 
นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ	และในการนี้	 ยังทรงมี
พระนวัตกรรม	อาทิ	ทรงสร้างแบบอักษร	(font)	
ส�าหรับอักษรเทวนาครี	 (ที่ใช้เป็นตัวเขียนของ
ภาษาบาลี	 สันสกฤต	 เนปาล	 ฮินดี	 ภาษาอื่นๆ	
ในประเทศอินเดีย)	ขึ้นมาทรงใช้เอง	เพราะทรง
มีพระประสงค์ที่จะเขียนด้วยอักษรเทวนาครี
ด้วย	ซึ่งทรงท�าส�าเร็จ	และจากนั้นก็ทรงแปลเป็น
ภาษาของประเทศของพระองค์	นอกจากนั้น	ยัง
มีพระประสงค์ที่จะน�าเสนอเรื่องพระมหาชนก
ในเชิงเป็นเรื่องจริง	 เพื่อให้คนสมัยใหม่เห็นว่า

ไม่ใช่เป็นแค่นิทาน	 ดังนั้น	 นอกเหนือจากเรื่อง
ความเพียร	ที่มีพระประสงค์จะให้ประชาชนของ
พระองค์น�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตแล้ว	 ยังทรง
ดัดแปลงเพิ่มเติมเน้ือเรื่องเดิมเล็กน้อย	 คือเรื่อง
เดิมของพระมหาชนกน้ัน	 เป็นเรื่องการเดินทาง
มาสุวรรณภูมิ	แต่เราก็มีสุวรรณภูมิจริง		และทรง
ให้มีมะม่วงมหาชนกจริง	ทั้งยังเพิ่มรายละเอียด
ในแง่ความเป็นจริง	มีแผนท่ีจริง	ให้เห็นได้ว่าการ
เดินเรือมาค้าขายของพระมหาชนกนั้น	 น่าจะ 
มาตามเส้นทางใด	และในช่วงเวลานั้น	น่าจะเจอ
กับพายุอะไร	 และอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นทาง 
ส�าหรับการเผยแพร่เรื่องพระมหาชนกน้ัน	 ก็ได้
ท�าในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าใจกันได้ง่าย	
ตั้งแต่เป็นหนังสือ	 หนังสือการ์ตูน	 ภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชัน	เป็นละคร	ฯลฯ	ประกอบกับ
ในช่วงเวลาที่น�าเสนอเรื่องพระมหาชนกออก
มาน้ัน	 โลกก�าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจท่ีหนัก
มาก	จนมีข่าวคนญี่ปุ่น	คนไต้หวัน	ฆ่าตัวตายกัน
หลายคน	การน�าเสนอเรื่องน้ี	จึงได้เน้นประเด็น
ว่า	ในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจก็ให้เป็นเรื่องของ
ปัญหาไป	แต่คนเราจะต้องรู้จักดูแลจิตใจของเรา
ให้ดีด้วย	 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกจึง
ไม่ใช่แค่การพระราชทานผลงานพระนิพนธ์ชิ้น
หนึ่งเท่านั้น	 แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ประชาชนของ
พระองค์รู้จักแก้ไขวิธีคิดที่ผิด	วิธีแก้ปัญหา	และ

30



วิธีการใช้ชีวิตในยามอับจน	 เข้าตาจน	 ซึ่งไม่ใช่
มีแค่ความเพียรพยายามไปแกนๆ	 แต่ต้องเป็น
ความเพียรแบบความอุตสาหะที่จะแก้ปัญหา
ให้จงได้	 นั่นก็คือการที่ต้องมีสติและปัญญาเข้า
มาประกอบด้วยนั่นเอง	เรื่องพระมหาชนกจึงได้
ช่วยพยุงจิตใจของประชาชนของพระองค์ไว้ให้
ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินั้นมา	 เรื่องนี้จึงแสดงให้เห็น
ว่า	 พระราชาองค์นี้ได้ท�าตามหน้าที่ของธรรม- 
ราชาในพุทธศาสนา	 ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ปกครอง	
แต่ยังต้องทรงสอนให้ประชาชนรู้จักด�าเนินชีวิต
ในทางที่ถูกที่ควรด้วย
 “ธรรมราชาองค ์ ท่ี  ๖” กาลครั้ งหนึ่ ง	 
มีพระราชาองค์หนึ่ง	ซึ่งในแต่ละปีจะทรงประทับ
ท่ีพระราชวังของพระองค์ในเมืองหลวงเพียง	
๓	 เดือน	 และเสด็จฯ	 ไปเยี่ยมประชาชนของ
พระองค์ในภูมิภาคต่างๆ	 ตลอดเวลา	 ๙	 เดือน 
ที่เหลืออยู่	ทรงเดินทางไปทั่วทุกมุมของประเทศ
ของพระองค์	ไม่ใช่เพื่อความส�าราญของพระองค์
เอง	แต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	
ซึ่งประชาชนของพระองค์จะคุ ้นชินกับภาพที่
พระองค์ทรงมีแผนที่ใหญ่อยู่ในพระหัตถ์	 และ
ทรงสะพายกล้องถ่ายรูปติดพระองค์ไว้เสมอ	
การเสด็จฯ	 ไปเยี่ยมประชาชนจนถึงถ่ินของเขา	
ท�าให้พระองค์ทรงได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย	
ทันสถานการณ์จริงได้ทั่วประเทศ	และพสกนิกร
เรียกขานพระองค์ว่า	“พ่อหลวง”	จากความรัก
และความอาทรที่ทรงมีให้พวกเขา	พระราชาองค์
นี้ทรงมีความเป็นมิตรกับทุกคน	และทรงปฏิบัติ
ต่อพสกนิกรประดุจเป็นลูกของพระองค์เอง	ทรง
ช่วยเหลือในทุกด้านที่ประชาชนเดือดร้อน	ไม่ว่า
จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ทรงรักษาให้	ขัดสนด้านใดก็
ทรงให้ทุนทรัพย์ตามความจ�าเป็น	 ทรงให้ความ
ช่วยเหลือในวิธีการประกอบอาชีพ	 ทรงช่วยแก้

ปัญหาดินและน�้า	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้	อาทิ	แก้ปัญหาดินเปรี้ยว	ดินเสื่อมโทรม	
แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการท�าฝนหลวง	สร้างอ่าง
เก็บน�้าและเขื่อน	 ปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม	
เหล่าน้ีเป็นอาทิ	 แม้กระทั่งประชาชนในเมือง
ใหญ่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาของเมืองใหญ่	 เช่น	ทรงช่วยแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดด้วยเส้นทางใหม่และถนนยก
ระดับ	 และทรงช่วยแก้ไขน�้าเน่าเสียด้วยกังหัน
น�้าชัยพัฒนา	 และแม้ในความขัดแย้งทางการ
เมืองที่รุนแรง	 ก็ทรงช่วยชี้แนะสิ่งที่ถูกที่ควรให้
กับนักการเมืองที่ขัดแย้งกัน	 ประดุจดังพ่อที่สั่ง
สอนชี้แนะลูกๆ	 ที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน	 ซ่ึงเป็น
แนวทางการปกครองที่ดีที่สุด	ทั้งหมดนี้จึงท�าให้
ประชาชนของอาณาจกัรน้ัน	รกัพระราชาของเขา 
เป็นอย่างยิ่ง	
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 นี่คือเรื่องราวของธรรมราชา ๖ พระองค์ 
ที่มีพระจริยวัตรตรงตามตัวอย่างของพระราชา
ในอุดมคติหรือธรรมราชา	 ซึ่งเราจะอ่านเจอได้
ในพระคัมภีร์พุทธศาสนาต่างๆ	ที่แสดงเรื่องราว 
และคุณสมบัติของธรรมราชา	(เช่น	ในอัคคัญญ-
สตูร	จกักวตัตสิตูร	ธัมมราชาสูตร	และมหาปทาน- 
สูตร)	 ซึ่งคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่ส�าคัญก็คือ	
ธรรมราชาจะต้องคิดถึงความสุขของประชาชน
ก่อนของตนเอง	 และใช้แนวทางการปกครองที่
พระพุทธเจ้าได้เคยทรงสอนพระเจ้าปเสนทิโกศล
ว่า	พระราชาควรปกครองประชาชนของตนด้วย
ธรรม	ดุจพ่อปกครองลูก	แต่เราจะหาพระราชาที่
เป็นเช่นนี้ในชีวิตจริงได้หรือ	เรื่องราวทั้ง	๖	เรื่อง
นี้	 เป็นเพียงเรื่องท่ีปราชญ์ท่านแต่งขึ้นมา	 เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจให้เรา	 ทั้ง	 ๖	 เรื่องนี้	 เป็นแค่

More	than	a	king,	more	than	a	leader,
He	was	the	king	of	hearts,	
The	heart	of	Thailand	and	his	people.

เหนือกว่า	พระราชา			เลิศล�้ากว่า	เหล่าผู้น�า
เพราะองค์	ผู้ทรงธรรม			ธ	คือจ้าว	แห่งดวงใจ
ดวงใจ	ไทยประเทศ			และดวงใจ	ไทยประชา	

Looking	into	his	eyes,	and	you	will	see	his	
people,	
See	their	sorrow,	see	their	joys
See	their	smiles,	see	their	tears.

มองสิ	นัยน์เนตรท่าน			และในนั้น	จะได้เห็น
พสกผู้	ร้อนล�าเค็ญ		และผู้เย็น	สุขส�าราญ
เห็นยิ้ม	อันชื่นบาน			และเห็นม่าน	น�้าตาริน	

Listen	to	his	voices,	and	hear	them	speak.
Hear	their	laughters,	hear	their	cries.
He	was	their	hopes,	he	was	their	joys,
He	was	the	king	of	hopes,	the	king	of	
dreams.
He	was	the	brightest	star	in	the	sky.

ฟังสิ	พระสุรเสียง		เสียงเล่าเพียง	เรื่องพสกไทย
หัวร่อ	ฤๅร�่าไห้			ก็ไปไกล	ถึงพระกรรณ
ทรงปลด	ความทุกข์ท้อ			ให้ได้ก่อ	ต่อความหวัง
ทรงเป็น	พละพลัง				ยังชนให้	ใจชื่นเกษม
เป็นราชา	ความใฝ่ฝัน			เป็นราชันย์	แห่งฝันไกล	
เป็นดาวสุก	สกาวใส			น�าทางคน	จากบนฟ้า

More	than	a	king,		more	than	a	leader.
For	seventy	years,	for	seven	decades,
He	was	what	he	was	meant	to	be,
The	righteous	king,	Dhammaraja!

เหนือกว่า	พระราชา			เลิศล�้ากว่า	เหล่าผู้น�า
ตลอดเจ็ดสิบฉน�า		จวบเจ็ดทศวรรษเห็น
ว่าทรงเป็น	ดังควรเป็น		
ธ	ทรงเป็น	“ธรรมราชา”

นิทานก่อนนอนหรือ	 และแนวคิดโบราณเรื่อง
ธรรมราชาเช่นนี้ยังคงใช้ได้อยู่หรือ	ในสังคมสมัย
ใหม่อย่างปัจจุบัน	แต่ทั้ง	๖	เรื่องน้ี	ล้วนเป็นเรื่อง
จริงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล-
อดุลยเดชของประเทศไทย	ผู้ทรงเป็นธรรมราชา
องค์จริง	ที่มิใช่เป็นเพียงตัวหนังสือในพระคัมภีร	์
เป็นธรรมราชาองค์จริง	 ที่ก้าวออกมาจากพระ
คัมภีร์	 มาทรงใช้ชีวิตเฉกเช่นพระโพธิสัตว์อยู่ใน
ท่ามกลางพวกเรา		
	 บทความนี้	ขอปิดท้ายด้วยบทกวีที่ประพันธ์
โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์	(ท่านเจ้าคุณอนิล	ธมฺม-
สากิโย)	ซ่ึงท่านเจ้าคุณได้อ่านให้โลกได้ฟัง	ในที่
ประชุมวาระพิเศษขององค์การยูเนสโก	(UNES-
CO)	เมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๖๐		พร้อมค�า
แปลอย่างไม่เป็นทางการ	....
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อ้างอิง
๑.	 ข้อมูลจาก	https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/
๒.	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,	รศ.ดร.,	“ทศพิธราชธรรม:	 	๑๐	ตัวชี้วัดส�าหรับผู้น�าองค์กร”,	วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน	์ 
	 ปีที่	๙	ฉบับการศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก:	มุมมองพระพุทธศาสนา	(ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา	 
	 วันสากลส�าคัญของโลก	ประจ�าปี	๒๕๕๖	อ่านได้จาก	http://www.undv.org/vesak2013/book/book2013.pdf			
๓.	 ๑)	กุศลกรรมบถ	๑๐	(ทางแห่งกุศลกรรม,	ทางท�าความดี,	กรรมดีอันเป็นทางน�าไปสู่สุคติ	ว่าโดยหัวข้อย่อ	ดังนี้
	 	 ก.	กายกรรม	๓		คือ	ปาณาติปาตา	เวรมณี	/	อทินนาทานา	เวรมณี	/กาเมสุ	มิจฉาจารา	เวรมณ	ี	
	 	 ข.	วจีกรรม	๔	คือ	มุสาวาทา	เวรมณี	/	ปิสุณาย	วาจาย	เวรมณี	(เว้นจากพูดส่อเสียด)	/	ผรุสาย	วาจาย	เวรมณี	(เว้นจาก 
	 	 	 พูดค�าหยาบ)	/	สัมผัปปลาปา	เวรมณี	(เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ)
	 	 ค.	มโนกรรม	๓		คือ		อนภิชฌา	(ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา)	/	อพยาบาท	/	สัมมาทิฏฐิ		
	 ๒)	จักรวรรดิวัตร	๑๒	 (หน้าที่ของจักรพรรดิ-นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่)	ประกอบด้วย	๑.	ควรอนุเคราะห์คนในราชส�านัก	และ 
	 	 คนภายนอก	 ให้มีความสุข	 ไม่ปล่อยปละละเลย	๒.	 ควรผูกไมตรีกับประเทศอื่น	๓.	 ควรอนุเคราะห์พระราชวงศานุวงศ	์	 
	 	 ๔.	ควรเกื้อกูลพราหมณ์	คฤหบดี	และคฤหบดีชน	คือเกื้อกูลพราหมณ์และผู้ที่อยู่ในเมือง	๕.	ควรอนุเคราะห์ประชาชน 
	 	 ในชนบท	๖.	ควรอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้มีศีล	๗.	ควรรักษาฝูงเนื้อ	นก	และสัตว์ทั้งหลายมิให้สูญพันธุ์	๘.	ควรห้าม 
	 	 ชนทั้งหลายมิให้ประพฤติผิดธรรม	 และชักน�าด้วยตัวอย่างให้อยู่ในกุศลสุจริต	 ๙.	 ควรเลี้ยงดูคนจน	 เพื่อมิให้ประกอบ 
	 	 การทุจริตต่อสังคม	 ๑๐.	 ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์	 เพื่อศึกษาบุญและบาป	 กุศลและอกุศลให้แจ้งชัด	 	 ๑๑.	 ควรห้าม 
	 	 จิตมิให้ต้องการไปในที่ท่ีพระมหากษัตริย์ไม่ควรเสด็จ	 ๑๒.	 ควรระงับความโลภมิให้ปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริย์ 
	 	 มิควรจะได้	 (แปลแบบเข้าใจง่ายโดย	 ทองแถม	 นาถจ�านง	 http://oknation.nationtv.tv/blog/thongtham/ 
	 	 2010/02/24/entry-1)
	 ๓)	สังคหวัตถุ	๔	หลักการสงเคราะห์	มี	๑.	ทาน		๒.	ปิยวาจา		๓.	อัตถจริยา		๔.	สมานัตตตา
	 ๔)	ราชสังคหวัตถุ	๔	คือ	พระราชจริยานุวัตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์ยึดหน่วงน�้าใจประชาชน	คือ		
	 	 ๑.	สะสะเมธัง	ความที่ทรงพระปรีชาในการบ�ารุงธัญญาหารให้บริบูรณ	์
	 	 ๒.	ปุริสะเมธัง	ความที่ทรงพระปรีชาในการสงเคราะห์บุรุษที่ประพฤติดี	
	 	 ๓.	สะสะมาปะลัง	ความท่ีทรงพระปรีชาในการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขของราษฎร	
	 	 ๔.	วาจาเปยยัง	การตรัสพระวาจาที่อ่อนหวานแก่ชนทุกชั้น	โดยควรแก่ฐานะ	
	 	 (https://web.ku.ac.th/king72/2542-11/page22.htm)
๔.	 จากหนังสือ	“คึกฤทธิ์กับสังคมไทย”	ตามที่ปรากฏในเน้ือหาของข้อ	๓	(๒)
๕.	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,	รศ.ดร.,	“ธรรมราชา”	อ่านได้จาก		https://www.mcu.ac.th/article/detail/274		
๖.	 https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/
๗.	 https://sites.google.com/site/pattaniknowlege/water
๘.	 ส�านักงาน	กปร.		http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/summary_roy_project62.pdf
๙.	 https://mgronline.com/live/detail/9600000106363
๑๐.	การศึกษาแนวพระราชด�าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		โดย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
	 ในวโรกาสรัชมังคลาภิเษกสมโภชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	พ.ศ.	๒๕๓๑	อ่านได้จาก		http://www. 
	 rspg.or.th/special_articles/king_res_dev/index.html
๑๑.	มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		https://dltv.ac.th/content/content-detail/10116/1001
๑๒.	โครงการด้านการศึกษาและศาสนาตามแนวพระราชด�าริ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	https://www.truep 
	 lookpanya.com/learning/detail/32145/044722
๑๓.	พระราชอารมณ์ขันท่ีบันทึกลงในหัวใจนักเรียนวังไกลกังวล	 http://www.tic.co.th/index.php?op=news_and_activi 
	 ty-detail&id=75
๑๔.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ธงทอง	จันทรางศุ	ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานพิเศษของบีบีซีในชุด	“ในหลวง	ร.๙”			 
	 https://www.bbc.com/thai/thailand-41521690
๑๕.	การแสดงธรรมเรื่อง	พระธรรมราชา	กับพระปิตุราชา	โดย	พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ	https://www.youtube.com/watch?v=s 
	 MI9PZMbUVk&feature=youtu.be	
๑๖.	ปาฐกถาเรื่อง	“Dharmikaraja:		The	Buddhist	King	-The		King		of		Sustainability”	โดย	พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ	https:// 
	 www.youtube.com/watch?v=OjATm38plLQ
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 หลังจากที่พ่อจากเราไปสู่สรวงสวรรค์ ชาวไทยทั้งหลายหัวใจสลาย และ

ต่างตั้งใจม่ันท่ีจะทําความดีเพื่อรักษาแผ่นดินของพ่อไว้ และเพื่อให้พ่อยังอยู่ใน

หัวใจของเราตลอดไป ทุกคนต่างพยายามท่ีจะทําอะไรสักอย่างหรือหลายอย่าง

เพื่อส่งเสด็จพระผู้ทรงมอบแรงดลใจให้ประชา ด้วยความจงรักภักดี และความ

คิดถึงพ่อสุดหัวใจ

 ผมเป็นธุลีเล็กๆ อีกธุลีหนึ่งของแผ่นดิน ท่ีจะรักษาพ่อและแผ่นดินของพ่อ

ไว้ให้ได้ จึงเขียนหนังสือเกี่ยวกับพ่อเอาไว้หลายเล่ม แต่เขียนอย่างไร ก็ไม่สามารถ

เขียนเรื่องที่พ่อทําเอาไว้ได้หมด เพราะพ่อทรงทําสิ่งดีๆ ทรงคุณค่าเอาไว้มากมาย 

แต่ผมก็จะพยายามอย่างที่สุด ที่จะบันทึกเรื่องของพ่อต่อไป ด้วยความจงรักภักดี

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ตุลาคม	๒๕๖๒



	 พ่อหลวงของเรา	 อาจจะมิได้เป็นเทพบน
ฟากฟ้า	หรือเทวดาจากฟากฟ้า	แต่เราก็รักและ
เชื่อมั่นในพ่อหลวงของเราอย่างยิ่ง	 เพราะว่า
พ่อหลวงของเราทรงเป็นมนุษย์ที่ท�าความดีไว ้
มากมาย	 มีวินัยที่ดีเยี่ยม	 มีความขยันที่เป็น
ตัวอย่าง	มีความรักและความรับผิดชอบ	จนเป็น 
ที่ประจักษ์	 จนไม่ต้องพิสูจน์	 และท�าให้พวกเรา 
ทั้งผอง	 มี	 “แรงดลใจ”	 ที่จะท�าดีตามรอย
พระบาท	ตราบชั่วชีวิตจะสิ้นไป
 พ่อหลวงจากเราสู่สรวงสวรรค์แล้ว	 แม้จะ
พยายามท�าใจว่า	 เป็นเรื่องของวงจรชีวิตที่ต้อง 
เกิดขึ้น	 แต่ก็ไม่สามารถท�าใจได้	 หัวใจขาดสิ้น	
จะพยายามต้ังสติให้ดีที่สุด	 และจะท�าความด ี
สุดความสามารถ	เพื่อส่งพ่อ	ให้พ่อมีรอยยิ้มจาก
บนฟากฟ้า
 รักพ่อ เป็น “อนันต์” และ “นิรันดร”
 ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป...
	 ดังเช่นพวกเราทุกคน	 ยังคงมอบชีวิต	 ด้วย
กายและใจ	เพื่อพระองค์ท่านเสมอ	ตราบช่ัวหมด
ลมหายใจ
	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ท้ังหลายในสากลโลก	 และกรรมดีที่ผองข้าพระ 
พุทธเจ้าได้เคยท�ามาทั้งหมด	 ถวายพระพรให้
พระองค์ทรงสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์	เทอญ...

ภาพจาก:		http://www.painaidii.com/most-like/mostlike-detail/010065/lang/en/

หนังสือตอบกลับ
จากส�านกัราชเลขา- 
ธิการ และหลังจาก
นั้น การช่วยเหลือ
โอบอุ้มลูกของพ่อ 
ผู้เจ็บป่วยและยาก- 
ไร้ ก็เกิดขึ้น เพราะ
จดหมายของเด็ก
น้อยฉบับนี้

	 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งผอง	 จะเป็นคนดี	 ที่เดิน 
ตามรอยพระบาทของพระองค์	 และจะมุ ่งมั่น 
รักษาแผ่นดินนี้ไว้		ตามที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้ 
ด้วยทั้งหมดของชีวิตและวิญญาณของข้าพระ- 
พุทธเจ้า	ตามพระราชด�ารัสของพระองค์	ที่ว่า
 “ถ้าท ่านตั้งใจท�างานทุกอย่าง โดยถือ 
ประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว 
ก็เป็นการได้ทดแทนคณุประชาชนคนไทยทกุคน”

“แค่จดหมายฉบับเดียว พระองค์ท่านยังทรง
เมตตาถึงขนาดนี้” 
 เมื่อ เด็ก ๗ ขวบถวายฎีกาถึงในหลวง
 เพื่อขอให้ช่วยรักษาพ่อที่มีอาการป่วย
	 ด.ช.นที	 บุญยสุขานนท์	 จ.ราชบุรี	 ผู้ที่เคย 
เขียนจดหมายถวายฎีกาถึงในหลวงรัชกาลที่	 ๙	
เพือ่ขอให้ช่วยรกัษา	นายไพโรจน์	วารวร	อาย	ุ๖๐	ปี 
พ่อบุญธรรม	 ซึ่งมีอาการป่วย	 เป็นแผลที่ขา 
และตามองไม่ค่อยเห็น
	 หลังจากน้ัน	ทางส�านักพระราชวังมีหนังสือ 
ตอบรับกลับมา	และมารับตัวนายไพโรจน์ไปรักษา 
ด.ช.นที	 ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า	 “...ตอนน้ัน
อายุ	๗	ขวบ	น่ังดูในโทรทัศน์	แล้วเห็นในหลวง	
แต่ยังไม่รู้จัก	 ก็เลยถามแม่ว่า	ท่านคือใคร	แม่ก็
บอกว่าท่านคือเทวดา	ท่านช่วยเหลือคนมากมาย	
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จึงท�าให้คิดว่า	 เมื่อท่านเป็นเทวดา	 ก็น่าจะช่วย
รักษาพ่อได้	จึงได้เขียนจดหมาย	(ถวายฎีกา)	และ
ไม่คิดว่าจะได้รับหนังสือตอบกลับ	 ซึ่งหลังเขียน
เสร็จก็ไม่ได้บอกใคร	และเมื่อพ่อขี่จักรยานมารับ	 
เพ่ือไปช่วยพ่อขนผักที่ตลาด	 ก็แอบเดินไปส่ง
จดหมายที่ไปรษณีย์	 หลังจากนั้นไม่นาน	 ก็มี
หนังสือตอบรับกลับมาจากส�านักพระราชวัง	ซึ่ง
แม่เป็นคนรับไว้
	 ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจ	 ที่จะมีคนช่วยรักษาพ่อ	
ท�าให้พ่อไม่เสยีชีวติ	และยงัให้ทนุการศกึษา	เดือน
ละหนึ่งพันบาท	กับตนด้วย	และถ้าอยากได้อะไร
ก็ให้เขียนจดหมายไปขอได้	 แต่ก็ไม่เคยเขียนไป	 
เพราะสิ่งที่ท่านให้มานั้น	เยอะมากแล้ว”
 ภายหลังจากท่ีครอบครัวได้รับพระมหา- 
กรุณาธิคุณแล้ว	 ท�าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	
ซึ่งทุกวันนี้	แม่มีอาชีพขายไอศกรีม	พอมีรายได้
เลี้ยงดูครอบครัวได้	ส่วนนายไพโรจน์	วารวร	ซึ่ง 
เป็นพ่อบุญธรรมของ	ด.ช.นที	ก็อยู่ในความดูแล 
ของแพทย์ท่ีโรงพยาบาลศิริราช	และโรงพยาบาล 
รามาธิบดี...”	
 ความยิ่ ง ใหญ ่
ของหัวใจพ่อนั้นเป็น	
“อนันต์”	 เพื่อชีวิต
เด็กไทยทุกคน
 พ่อทรงห่วงใย 
ดูแลประชาชนของ 
พระองค์ทกุคน อย่าง 
เท่าเทียมกัน และ 
ป ลูกจิ ตสํ านึ ก ให  ้
ประชาชนของพระ 
องค์ท่าน ด้วยการ
แสดงให้ประชาชน
รับรู ้ และสัมผัสได ้

ภาพจาก	:	https://www.thairath.co.th/news/royal/1143820

เสมอ ประชาชนจึงรักพระองค์โดยไม่มีเง่ือนไข 
และความรักนั้นเป็นอนันต์

พ่อทรงเป็นผู้ที่สนใจและประคับประคองเด็ก
ไทยทุกคน และทรงมีคําสอนให้เด็กๆ เสมอ 
 เช่น	ทรงสอนเด็กๆ	ว่า...
 “เด็กต้องท�าตัวให้สุภาพ อ่อนโยน หมั่นขยัน 
เอาการเอางาน เอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วยความ 
เต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้น
เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงใน
ชีวิต”

พ่อทรงสอนเรื่องการศึกษา และการใช้ความรู้
ท่ีเหมาะสมว่า
 “ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่ ๓ ส่วน คือ ความรู ้
วชิาการ ความรูป้ฏบิตักิาร และความคดิอ่านตาม 
เหตุผลความเป็นจริง ซ่ึงแต่ละคนควรเรียนรู้ให้
ครบ เพื่อสามารถน�าไปใช้ประกอบกิจการงาน
และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...”
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ภาพจาก	:	http://kanchanapisek.or.th/activities/#edu

ภาพจาก	:	http://www.thailandbestbeauty.com/10141059/

พ่อทรงสอนให้เด็กลงมือทํางานด้วยความ
อดทน และให้มคีวามดใีนหวัใจเพือ่ความสาํเรจ็ 
ของชีวิต...
 “เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยัง
ต้องหัดท�าการงานและท�าความดีด้วย เพราะการ
ท�างานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน 
อดทน พึ่งตนเองได้ และการท�าดีนั้น จะช่วยให้มี 
ความสขุความเจรญิ ทัง้ป้องกนัตนไว้ไม่ให้ตกต�า่” 

เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว พ่อทรงบอกให้พวกเรา 
ช่วยกันดูแลเด็กไทย...
 “...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่อจากผู้ใหญ่ ดังน้ัน เด็กทุกคนจึงสมควรและ
จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูก
ต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธา มั่นคงในคุณความดี 
มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา 
ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล...”
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พ่อทรงสอนให้เข้มแข็งและสุจริต
 “...เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้
เข้มแข็ง เป็นระเบียบ และสุจริต เพื่อประโยชน์
ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็ง ไม่
สามารถควบคุมกายใจ ให้อยู ่ในระเบียบและ
ความดี ยากนักที่จะได้ประสบความส�าเร็จ และ
ความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...”

พ่อทรงสอนเด็กนักเรียนเสมอว่า ให้มี “ความ
เพียร”
 “...การด�ารงชีวิตที่ดี จะต้องปรับปรุงตัว
ตลอดเวลา การปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียร
และความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร 
ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อ
ท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางทีจ่ะมีชีวิตเจรญิรุง่เรอืงแน่” 

พ่อทรงสอนทุกอย่าง รวมถึงให้ “อ่านหนังสือ”
 “...หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่อง
ราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้าน ทุก

ภาพจาก	:	https://www.thairath.co.th/content/826533

ภาพจาก	:	https://www.sanook.com/news/2083742/

อย่าง ซ่ึงมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และเพียร
พยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร 
หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ ความคิดก็แพร่ไป
ถึงที่น่ัน หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่า และมีประโยชน ์
ที่จะประมาณมิได้...”
 ในหลวงรัชกาลที่ 	 ๙	 ได ้เสด็จไปสอนที่ 
โรงเรียนวังไกลกังวลครั้งแรก	เมื่อวันที่	๖	ตุลาคม 
พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ทรงพานักเรียนไปที่ โรงเรียน 
เทศบาลเขาเต่า	ทรงสอนเรื่องดินว่า	ขุดดินลงไป 
ก่ีเมตร	จะเจอชัน้ดนิอะไร	และจะแก้ไขดนิทีเ่ปรีย้ว 
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ต้องใช้ปูนขาว	เพือ่ปรบัสภาพดนิ	ต่อมาทรงพาไป 
ท่ีอ่างเก็บน�า้เขาเต่า	ทรงสอนเรือ่งน�า้	และอธิบาย 
เรื่องการทดสอบคุณภาพน�้า
 พอคร้ังที่	 ๒	 คือวันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 พ.ศ.	
๒๕๔๔	 ทรงพาไปศึกษาเรื่องฝนหลวง	ณ	 ศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวง	ทรงสอนว่า	น�้า ๑ หยด ให้ใช้ 
ประโยชน์ได้ ๔ ด้าน คือต่อป่าไม้ ต่อการเกษตร 
ต่อการอุปโภค บริโภค และการบ�าบัด เพื่อ
น�ากลับมาใช้ใหม่	 รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับ 
สารเคมีต่างๆ	 ที่ใช้ท�าฝนหลวง	 พระองค์ก็ทรง 
เตือนนักเรียนด้วยความเป็นห่วงว่า	 “Dry Ice  
อันตราย อย่าไปเล่น เดี๋ยวนิ้วขาด”	นอกจากนี้ 
ยังทรงแสดงต�าราฝนหลวงที่ทรงเขียนจาก
คอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง
พ่อทรงสอนนักเรียนให้ถ ่อมตนและเข้าใจ
ธรรมชาต ิ
	 พ่อทรงสอนว่า	“เราเป็นนักเรียน เราไม่ใช ่
ผู้เชี่ยวชาญ เวลาไปปฏิบัติงาน ให้ถือว่าเราเป็น 
นักเรียนชาวบ้านเป็นครู หรือ ธรรมชาติเป็นครู”

ภาพจาก	:	https://http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/044729-32152

 พ่อทรงแก้ปัญหาให้เด็กไทยเสมอในทุกมิติ
เมื่อ	๕๐	ปีที่แล้ว	 นักเรียนมักรวมตัวมาชกต่อย
ท�าร้ายกัน	 วิวาทกัน	 พ่อทรงสอนให้เหล่าลูกๆ	
“ยัง้คดิ”	ในพธิงีานกรฑีา	ศลิปหตัถกรรมนักเรยีน	 
๑	ธันวาคม	๒๕๑๒
 “นักเรียนที่ยังก่อเรื่องวิวาทจนเกิดความ
เสียหายแก่ตน แก่โรงเรียน ขอให้ส�านึกว่า 
การกระท�าเช่นน้ัน อาจกลายเป็นการท�าลาย
อนาคตของตนไปอย่างคิดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้ 
พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่า เป็นคนเต็ม
คน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์ให้จงได้”

ภาพจาก	:	https://today.line.me/th/pc/article/รวม+พระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษา+ของ+พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-qM57OK
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จิตอาสาเพื่อพ่อ
	 เป็นเรื่องไม่น่าเช่ือของผู้คนและข่าวสาร
ของโลกว่า	 ในงานพระราชพิธีส่งเสด็จพ่อหลวง 
ของเรา	 ตลอดเวลากว่า	 ๑	 ปีน้ัน	 มี	 “เด็กน้อย 
จิตอาสา”	 เกิดขึ้นมากมาย	 เป็นจิตอาสาที่ใช้	
“จิตตัวเองสั่งหัวใจตนเอง”	 เพื่อเดินตามรอย
พระบาทของพ่อ	 ได้พบเห็นเด็กน้อยจิตอาสา
มากมาย	ในหลากหลายสถานการณ์	หลายครั้งที่
หลายคนน�้าตาคลอเมื่อได้เห็นและพูดคุยกับเขา	
เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย

ความคิด ความเชื่อ ความมุ่งมั่น ของเหล่า
เยาวชน จิตอาสา
	 พ่อไม่เคยสอนให้เรารักพ่อ	 พ่อสอนให้เรา
รักกัน	แต่เรารักพ่อเหลือเกิน
 นกัเรยีนน้อยจากโรงเรียนยหุมนิพฒันา	คอย
แจกน�้า	 ขนมถุงใหญ่	 อย่างไม่กลัวฝนกลัวแดด	
เขาบอกว่า...
	 “หนูอาสามาเอง	 ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับ	
อยากท�าเพื่อในหลวง	ร.๙	วันนี้ก็มาแจกน�้า	ขนม	

ภาพจาก:	https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000108533

ภาพจาก	:	https://hilight.kapook.com/view/162754

ให้ประชาชน	 อยากท�าเพื่อพ่อหลวง	 ไม่เหน่ือย	
ไม่ร้อน	 วันน้ีคุณครูพาน่ังรถเมล์มา	 ส่วนพรุ่งน้ี 
ก็จะไปเป็นจิตอาสา	 แจกน�้า	 ขนม	 ที่บริเวณ
สวนหลวง	ร.๙	ต่อ”
 พ่อทรงสอนให้เด็กรู้จัก	“ความรัก”	ที่ไม่ม ี
เงื่อนไขและไม่มีขอบเขต	 ท่านสอนพวกเราด้วย 
การมอบความรักแก่เรา	 แสดงให้เห็นถึงความ
เพียรที่อดทนยิ่ง	เพียงเพื่อให้พวกเราลดทุกข์ลง
ทั่วแผ่นดิน	รักกัน	และรักแผ่นดิน	เหล่าเด็กน้อย
จิตอาสารักพ่ออย่างไร้ขอบเขต	 และแสดงออก
มาเป็น	“จิตอาสา”	เพื่อมอบหยาดเหงื่อทั้งหมด 
ให้พ่อได้มีรอยยิ้มอยู่บนสรวงสรรค์	ที่ทรงมองลง
มา	เห็นพวกเรารักกันอย่างที่พ่อสอน
	 นอกจากพ่อจะทรงสอนพวกเราให้ยึดมั่น 
ใน	“ความดี”	มี	“ความเพียร”	มี	“ความคิดและ 
ความยั้งคิด”	แล้ว	พระองค์ยังให้	 “โอกาสและ
ความเสมอภาค”	 แก่ทุกชีวิต	 สร้างแรงดลใจให้ 
พวกเรากล้าที่จะก้าวขึ้นมา	 พ่อหลวงจะทรง
ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างเสมอ	ด้วยความตั้งมั่น	 
ไม่ท้อถอย	แม้จะเหน่ือยแสนเหน่ือยมายาวนาน
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เด็กไทยทุกคนคือลูกของพ่อ
	 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ...	 ลูก
หลานจากโรงเรียนวัดราชบพิธฯ	 ที่ท�างานหนัก
เพื่อบริการประชาชนเป็น	“จิตอาสา”	ติดต่อกัน
เกือบ	๒๔	ชั่วโมง	และเมื่อถึงเวลาที่พักได้	เขาก็
หลับกันไปอย่างไม่รู้ตัว
	 ร่างกายเขาแข็งแรงมาก	แต่หัวใจนั้นแข็งแรง
มากกว่าหลายเท่านัก	 เพราะหมดทั้งหัวใจของ
พวกเขา	มีพ่อทรงประทับอยู่ตลอดเวลา

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 
	 ภาพเด็กชายวัยเพียง	 ๔	 ปี	 กราบแทบ
พระบาทพ่อ	 ด้วยอากัปกิริยาที่งดงามที่จังหวัด
ปัตตานี	 เหตุการณ์ในครั้งนั้น	 ท�าให้ทุกคนที่มา
รอส่งเสด็จต่างรู ้สึกปลาบปล้ืมและประทับใจ	
เด็กคนนั้น	 ปัจจุบันคือ	 นายพยุงศักด์ิ	 กล่าวถึง
เหตุการณ์วันนั้นว่า...
	 “มีโอกาสได้ไปรบัเสด็จฯ	กบัแม่	แม่ผลักออก
ไปให้กราบ	ก็เดินออกไปกราบพระบาทตามภาพ 
แต่ในวันนี้กลับคิดได้ว่า	ช่างบังอาจจริงๆ...”

เปิดใจ “ครูส้ม” นักเรียนรายการศึกษาทัศน์ท่ี 
“ในหลวง” ทรงเคยสอน
	 “ครูส้ม”	หรือ	น.ส.ทิพย์วรรณ	ศุภกิจถาวร	
อายุ	๒๙	ปี	 เล่าให้ฟังเมื่อครั้งเรียนอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 ๒	 โรงเรียนวังไกลกังวล	 ได้เข้า
ร่วมรายการศึกษาทัศน์	ซึ่งรูปแบบรายการจะพา
นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ	รอบตัว	และ
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่	๙	หลายครั้ง
	 เมื่อได ้มีโอกาสเข ้าเฝ ้าฯ	 ตอนแรกกลัว 
ไม่กล้ามองพระพักตร์	แต่พอได้เห็นพระองค์ท่าน	 
มีพระราชด�ารัสกับนักเรียน	 ความเรียบง่าย	 ไม่ถือ 
พระองค์	 และพระอารมณ์ขัน	 ท�าให้ความรู้สึก
ของตนและเพื่อนๆ	เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
 “พระองค์ทรงมีเมตตาแก่เด็กๆ	 ทรงเป็น
แบบอย่างที่ดี	 เป็นครูที่ดี	 สอนเรื่องยากๆ	 ให้
เข้าใจง่าย	น่าสนใจ	สอนให้เราเรียนรู้ท่ีจะรักและ
หวงแหนสิ่งรอบตัว	 ไม่ว่าจะเป็นดิน	 น�้า	 ป่าไม	้
วัฒนธรรม	ซึ่งเป็นเรื่องที่เรามองข้ามกันไป	ท�าให้
มีความรู้สึกว่า	พระองค์เป็นพ่อคนหน่ึง	เวลาได้
เรียนกับพระองค์ท่าน	ก็เหมือนพ่อสอนลูก	เวลา

ภาพจาก	:	http://www.followingmyking.com/wp-content/uploads/0/07/2019GW678-30-x381.jpg
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สอน	พระองค์ท่านจะทรงสอด
แทรกเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆ	
ท�าให้ไม่น่าเบื่อเวลาเรียน”
	 นักเรียนของพ่อ	“ครูส้ม”	
เล่าต่อว่า...	พระองค์ทรงเล่าว่า 
ที่บอกว่าเป็น	“สุนัขเทศ”	ก็คือ 
“สุนัขเทศบาล”	 ที่ตามมาอยู ่
ในวัง	 รวมถึงเรื่องปลาทอง	 
ตอนที่ทรงสอนเรื่องน�้า	มีการน�าปลาทอง	ซึ่งเป็น 
สตัว์ทีอ่่อนไหวต่อสภาพน�า้มาเป็นตัวอย่าง	ขณะที ่
ทรงอรรถาธิบาย	 ปลาทองก็เริ่มมีอาการไม่ด ี
พระองค์ท่านก็ทรงมีรับสั่งให้จัดทีมช่วยชีวิต 
ปลาทองโดยด่วน	 ท�าให้นักเรียนหลุดข�าออกมา	
น่าแปลกท่ีพระองค์ท่านไม่ได้มีอาชีพเป็นครู	 
แต่สามารถให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี	 ไม่รู้สึกเบ่ือเลย 
แม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตาม	ซึ่งนอกจากจะทรงมี
พระอารมณ์ขันแล้ว	ยังทรงสะท้อนว่า	พระองค์
ทรงมีความห่วงใยต่อทุกชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์
เล็กใหญ่	ไปจนถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า”
	 พ่อทรงสร้างนักเรียนตัวน้อยให้เป็น	 “ครู”	 
เพื่อสอนเด็กไทยต่อไป	 และนักเรียนของพ่อก ็
สัญญาว่า	 จะเป็นครูท่ีดี	 เพ่ือสร้างเด็กไทยให้มี 
คุณภาพ	 “ครูส้ม”	 เล่าเรื่องตอนท่ีเรียนหนังสือ 
กับพ่อ	 และสัญญาว่า...ก่อนจะเสด็จพระราช- 
ด�าเนินกลับ	 พระองค์ทรงหยิบกล้องถ่ายรูปมา
ถ่ายภาพนักเรียนและเจ้าหน้าที่รายการศึกษา
ทัศน์ในวันนั้นไว้	และรับสั่งว่า	“เราจะจ�าได้”	ซึ่ง
สร้างความปลื้มปีติ	 และความประทับใจให้แก่
ตนและเพื่อนๆ	เป็นอย่างมาก	“จากนี้ไป จะตั้ง
ปณิธานที่จะด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระองค์
ท่าน โดยเฉพาะเรื่องความเป็นครู ที่จะต้องสอน
ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม รู้จักความเสียสละ 
มีความรัก ความสามัคคีกันต่อไป”

 จริงๆ	แล้ว	ในประเทศไทยนี้ไม่มีใครก�าพร้า
เลย	เราทุกคนมีพ่อคนเดียวกัน พ่อของเราคือ  
“ในหลวง”	พ่อของเรารักเราด้วยใจจริง	วันนี้ฉัน
เตบิโตขึน้	ฉนัอยากบอกพ่อเหลอืเกินว่า	ชดุท�างาน
ของฉัน	คือ	สีของแผ่นดิน	งานของฉัน	คือการรับ
ใช้ประชาชน	 สิ่งที่ฉันท�าได้ดีที่สุด	 คือ	 การสอน 
วันน้ีสิ่งที่พ่อเคยพร�่าบอก	ลูกได้มาถึงแล้ว	มาถึง
จุดที่ลูกจะได้ท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น	จุดที่ลูกคิดว่า	
พ่ออยากให้ลูกเป็น	พ่อไม่เคยบอกให้ลูกกลับไป
รับใช้พ่อ	พ่อทรงสอนเพียงแต่ว่า	"คุณค่าของคน
คือ การได้ทําเพื่อผู้อื่น"	อยากให้คนในสังคมน้ี	 
คิดและท�าเพื่อผู้อ่ืน	เหมือนที่พ่อทรงสอนฉัน		

คําพ่อสอน สามารถแก้วิกฤติชีวิตได้
	 แม้พระองค์จะตรัสเสมอว่า	เป็นคนธรรมดา 
แต่เมื่อพิจารณาแล้ว	 จะพบว่า...	 พระองค์มิใช่
คนที่อดทนอย่างเดียว	แต่เป็นคนที่ทนได้ด้วย...	
พระองค์มใิช่ทรงคดิสร้างสรรค์อย่างเดยีว	แต่ทรง
ท�าการทดลองและท�าให้เกิดขึ้นจริงได้	พระองค์
มิใช่ผู้ที่ท�าอะไรให้ตนเอง	แต่พระองค์ล้วนท�าเพื่อ 
ผู้อ่ืน	 โดยเฉพาะเพ่ือพวกเรา	 การเดินตามรอย
พระบาท	ตามค�าพ่อสอน	ชีวิตเราก็จะมีแต่เสมอ
และชนะ	ยากที่จะพ่ายแพ้ต่อชีวิตไปง่ายๆ	

	ภาพจาก	:	https://today.line.me/th/pc/article/	
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คําพ่อสอน
	 พ่อทรงสอนเราเรื่อง	“ความดี”	และการท�า 
กรรมดี	เพราะสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นั้นเกิดจากกรรมที่เราก�าลังท�าอยู่	 พ่อทรงสอน 
ให้เราอดทนต่อการท�าความดี	 และความดีทั้ง
หลายจะป้องกันตัวเองจากความล้มเหลว	 พ่อทรง
สอนเรามากมายในเรื่องนี้	 พ่อหลวงทรงสอนเราไว้ 
เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๒๕๑๘	ว่า...
 “...ถ้าเราคิดดี ท�าดี ไม่ใช่แต่ปากนะ ท�า
อย่างดีจริงๆ คือ สร้างสมสิ่งท่ีดีด้วยการปฏิบัต ิ
ในส่ิงที่เรียกว่าดี หมายความว่า ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น สร้างสรรค์ ท�าให้มีความเจริญ ทั้งวัตถุ 
ทั้งจิตใจ แล้วไม่ต้องกลัว เพราะผู้ที่ท�าในสิ่งที่
บริสุทธิ์ ถึงแม้จะตายก็ตายดี...”

พ่อทรงสอนเรื่องความอยู่รอดของสังคม
 “...ประเทศชาติและสังคมจะอยู ่ ไม ่ได ้  
ถ้าสังคมไหนไม่เห็นคุณค่าของการท�าความดี...”

พ่อทรงสอนว่า ความดีมีผลกับอนาคต
 “...ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีน้ัน กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระท�า หรือกรรมของ
ตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคต
จะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อม
จะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือ 
ผลของการกระท�าในปัจจุบัน...”

“จิตใจ” เป็นสิ่งท่ีแสดงความเป็นมนุษย์ เป็น
พื้นฐานท่ีสําคัญของสังคม และทําให้สังคมไม่
ล่มสลาย... พ่อทรงสอนให้เรามีจิตใจเผื่อแผ่
 “...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้อง
รบัและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดีย๋วน้ี 
ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้
ในการให้น้ันให้ได้ โดยพยายามที่จะสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและในชาติ ท�าให้หมู ่คณะ
และชาติประชาชนทั้งหลาย มีความไว้ใจซึ่งกัน
และกัน ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่
โดยแท้...”
 การท�างานเป็นล�าดับขั้น	 จะต้อง	 “ข่มใจ”	 
ตามที่พ่อทรงสอน	เพื่อความส�าเร็จของงานและ 
ความสุขของทุกคน	พ่อทรงสอนเราว่า	“ในการ
ด�าเนินชวีติของเรา เราต้องข่มใจ ไม่กระท�าสิง่ใดๆ 
ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืน 
ต้องต้านความคดิ และความประพฤติ 
ทกุอย่างทีรู่ส้กึว่าขดักับธรรมะ เรา 
ต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระท�า
สิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็น
ความถูกต้อง และเป็นธรรม...”

https	://www.jamsai.com/tag/ในหลวงรัชกาลที่	9

พ่อทรงสอนว่า“ความดีสร้างกําลังใจ เป็น 
เหมือนการฉีดยาป้องกันโรค”
	 พ่อทรงสอนว่า	 “...ตั้งใจท�าดี ก็เป็นการ
สร้างก�าลังของบ้านเมือง ท�าให้เป็นเหมือนฉีดยา
ป้องกันโรค ซึ่งถ้าเราฉีดยาป้องกันโรควันนี้ พรุ่งนี้ 
ไม่ใช่ไม่ได้ผล หมอก็ทราบดี ถ้าเราฉีดยา ต้องได ้
ครบโดสถึงจะป้องกนัโรคภัยไข้เจบ็ได้...” พ่อสอน 
ให้ท�าดีให้ครบถ้วน... “...การป้องกันให้ครบโดส 
เราต้องท�าในสิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไปเป็นเวลานาน 
อาจน่าเบื่อ แต่แม้กระนั้นอย่าเพิ่งท้อใจ แม้กระนั้น 
บางทีเราท�าตลอดชีวิตแล้ว ก็ยังไม่พอ...”
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พ่อทรงสอนว่า ให้เรา “อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ”
 “...ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษา
มารยาทอันดีงาม ส�าหรับสุภาพชน รู้จักสัมมา-
คารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่
อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ
ส่วนรวม...”

ภาพและพระราชดํารัสที่ย่ิงใหญ่อีกประโยค
หนึ่ง ที่พ่อทรงสอน และทรงทําให้ประจักษ์
 “...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราว 
จ�าเป็นต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อย
ชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มี
ใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า 
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่
งดงามบริบูรณ์ไม่ได้...”	ค�าพ่อสอนเมื่อปี	๒๔๙๖	
ที่กว่า	 ๖๐	 ปีแล้ว	 แต่ไม่เคยล้าหลัง	 ให้เราช่วย
กันท�าความดีด้วยความเพียร	 “...พระพุทธเจ้า 
ก็ตรัสไว้ว่า บุคคลใดประกอบความดี คุณความดี 
นั้น ย่อมต้องสนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวน
แต่ละท่าน ให้พยายามบ�าเพ็ญความดี ด้วยน�้าใจ
อันบริสุทธิ์ แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละ
บ้าง ก็จงพากเพียร อย่าท้อถอย...”

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรง 
สอนเรื่อง “ความเข้มแข็ง 
ในการทําความดี”
 “คนดี ท�าให้คนอ่ืนดีได ้
หมายความว่า คนดีท�าให้ 
เกดิความดีในสงัคม คนอืน่ 
กด็ไีปด้วย ความเลวนัน้ จะ 
ท�าให้คนดีเป็นคนเลวก็ 
ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนด ี
เข้มแขง็ในความด ีจะท�าให้ 
คนเลวมาท�าให้คนดีเป็น 

คนเลวยาก ...ส�าคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี” 

พ่อทรงสอนเรื่องการเคารพบูชาท่ีถูกต้อง 
	 ทรงสอนพวกเราว่า...	 “การเคารพบูชา 
ผู ้ควรบูชาน้ัน เป็นมงคลประการส�าคัญ และ 
การบูชาอย่างสูงสุดนั้นคือ การบูชาด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ดี”

พ่อทรงสอนให้เรา... “พูดจริง ทําจริง”
 “...การพูดแล้วท�า คือ พูดจริง ท�าจริง จึง
เป็นปัจจัยส�าคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของ
บุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความ
เจริญ ให้เกิดขึ้น ทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...”

พ่อทรงสอนเรื่องการใช้ “ความคิด” ว่า...
 “...ความคิดน้ันส�าคัญมาก ถือได้ว่าเป็น
แม่บทใหญ่ของค�าพูดและการกระท�าทั้งปวง 
กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลัก
วิชาและคุณธรรม ค�าพูดและการกระท�า ก็เป็น
ไปในทางที่ดีที่เจริญ ...แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง 
ค�าพูดและการกระท�า ก็อาจก่อให้เกิดความเสีย
หาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้...”

44



 ในหลวงของเราทรงเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
ของ	 “ความสามารถ”	 แต่สิ่งที่ยอมรับกันมาก
ท่ีสุดก็คือ	 “ความดี”	 และ	 “ความรัก”	 ต่อ
ประชาชนและมนุษยชาติ...	 และนั่นคือสิ่งที่ทั้ง
โลกยอมรับโดยเอกฉันท์	พระเสโท	(หยาดเหงื่อ)
ของพ่อ	หลั่งหยดลงบนพื้นดินท่ัวไทย	ความยาก
ล�าบากและขวากหนามต่างๆ	 ไม่เคยท�าให้พ่อ
ของเราทรงย่อท้อ	พระองค์ทรงก้าวผ่านอุปสรรค
ทั้งหลายของพระองค์ไปได้	 ทั้งหมดเพราะ...	
“พ่อรักเราเหลือเกิน” 
	 พ่อทรงสอนเราว่า	“...ในการสร้างตัว สร้าง
ฐานะน้ัน จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะ
พอดี ไม่ท�าเกินฐานะและก�าลัง หรือท�าด้วย
ความเร่งรีบ...”

พ่อทรงสอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง 
ประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
 “...การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลัก
ประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง
และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนใน
วันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่
เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติด้วย...”

พ่อทรงสอนเราให้สร้างความคิดให้ลึกในหัวใจ
 “...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้ว
คนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
	 พ่อของเราคือ	 “เสาเข็มของแผ่นดิน” 
สรรพสิ่งมากมายที่พระองค์ทรงสอนเรา	 และ
ปฏิบัติให้เราเห็นประจักษ์ตลอดเวลายาวนาน	
๗๐	ปี	ท�าให้เรามีวันน้ี	ท�าให้ประเทศไทยมีวันน้ี 
นอกจากการสอนพวกเราให้ยึดม่ันใน	“ความดี” 
มี	“ความเพียร”	มี	“ความคิด และ การยั้งคิด” 
แล้วพระองค์ยงัให้	“โอกาสและความเสมอภาค” 
แก่ประชาชนทุกชีวิต	
	 พ ่อทรงสอนเรา	 อย ่าให ้ลืมเสาเข็มว ่า	
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของ
ชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบ
เสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอก รองรับบ้านเรือน 
ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะม่ันคงได้ ก ็
อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป...”

ภาพจาก	:	https://www.facebook.com/all.the.king.photo/photos/
a.1869904669704304/1769711273056978/?type=1&theater

ภาพจาก	:	https://bhumirak.com/จุดที่-11-การปลูกต้นไม้/
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พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์ชยสาโร๑

Checklist ทางธรรม
๔,	และที่	๕	พอเป็น	checklist	 เช่นน้ี	จะช่วย
ในเรื่องความจ�าได้มาก	
	 เมื่อไม่นานมานี้	หลายปีเหมือนกัน	คุณหมอ
ท่านหน่ึง๒	ทีส่หรัฐอเมรกิาได้เขยีนเรือ่ง	checklist 
	ไว้	น่าอ่านมาก	เนื่องมาจากในโรงพยาบาล	หมอ
ไม่ได้ล้างมือ	 หรือว่าล้างมือน้อยกว่าที่ควรจะ
ท�า	เป็นเรื่องปกติที่เรามักคิดว่า	หมอ	ซึ่งเป็นมือ
อาชีพ	ต้องรู้ดีเรื่องความส�าคัญของความสะอาด	
แต่เมื่อหมอท�าอะไรบ่อยๆ	 ท�าทุกวันๆ	 ก็มักจะ
ลืมล้างมือ	 เพราะว่ายุ่งเรื่องอ่ืน	 ดังน้ัน	 จึงมีการ

๑.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระ	ที่พระราชพัชร- 
	 มานิต	พิสิฐธรรมคุณสุนทร	มหาคณิสสร	บวรสังฆารามคามวาสี	เมื่อวันที่	๒๘	ก.ค.	๒๕๖๒	–	บก.
๒.	นายแพทย์	Peter	Pronovost	เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล	เมื่อปี	๒๕๔๔	และได้ข้อสรุปเป็น	checklist	ข้อปฏิบัติ	๕	ข้อ
	 ที่ช่วยลดการติดเชื้อได้มากในขณะใส่สายสวนหลอดเลือดด�าส่วนกลาง	ข้อปฏิบัติดังกล่าวได้แก่	๑.	ล้างมือด้วยสบู่	๒.	ท�าความสะอาดผิวหนัง 
	 คนไข้ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	chlorhexidine	๓.	สวมให้หรือคลุมคนไข้ด้วยผ้าปลอดเชื้อ	๔.	สวมหน้ากาก	หมวก	เสื้อกาวน์	ถุงมือ	ที่ปลอดเชื้อ	 
	 และ	๕.	ปิดสายสวนด้วยผ้า	(ก็อซ)	ปลอดเชื้อ	
	 	 นายแพทย์	Pronovost	ได้เขียนบทความกว่า	๒๐๐	บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนไข้	และเสนอแนะให้องค์การอนามัยโลก
	 จัดท�ามาตรการการปรับปรุงความปลอดภัยของคนไข้	–	บก.

Checklist ทางธรรม
	 มีใครรู้จักค�าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า	Check-
list	ไหม	Checklist	แปลว่าอะไร	แปลเป็นภาษา
ไทยว่าอะไร (เสียงตอบ: สิ่งที่ต้องท�าครับ, ข้อที ่
ต้องตรวจสอบค่ะ)	 ถูกทั้งสองค�าตอบ	 กล่าวคือ
เม่ือเราต้องท�าอะไรหลายอย่าง	 บางที	 ๗	 -	 ๘	
ข้อ	มันง่ายมากที่จะลืมข้อใดข้อหนึ่งใช่ไหม	โดย
เฉพาะถ้าไม่เป็นไปตามล�าดับเวลา	 ดังนั้น	 การ
เขียนเป็นข้อๆ	ข้อ	๑,	๒,	๓,	๔,	๕,	๖		ต้องท�า	
ข้อที่	๑	ก่อน	เสร็จแล้วจึงท�า		ข้อที่	๒,	ที่	๓,	ที่	

บารมี ๑๐



รณรงค์ให้คุณหมอล้างมือ	โดยมี	checklist	ติดไว ้
ในห้องน�า้	หรอืทีต่่างๆ	แนะน�าว่ากรณีใดควรล้างมือ 
หลังจากนั้น	พบว่าจ�านวนคนไข้ที่เสียชีวิต	คนไข้ 
ที่มีโรคแทรกลดน้อยลงไปมาก	
	 เห็นได้ว่า	checklist	นี้	สามารถช่วยชีวิตคน 
ได้มาก	เพราะฉะนั้น	อาตมาจึงขอแนะน�าให้เรา 
สนใจเร่ือง	checklist	นี้	เพราะเมื่อเรามีงานเพ่ิม 
มากขึ้น	 การบ้านก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย๓	 มีความ 
หลากหลายมากขึ้น	การท�า	checklist	จะท�าให้
เราไม่ลืมว่า	จะต้องท�าอะไรก่อน	ท�าอะไรหลัง
 
การตรวจสอบตัวเอง
	 การมี	checklist	ทางธรรม	เนื่องจากหมวด
ธรรมนี้มีหลายข้อ	 และไม่ใช่ว่าจะท�าข้อใดก่อน
ข้อใดหลัง	แต่ต้องท�าพร้อมกันทุกข้อ	checklist	
ทางธรรม	 หรือหมวดธรรมหมวดนี้มีประโยชน์
มากต่อฆราวาสหรือผู้ครองเรือน	และถ้าท่องได้	
ก็จะดีมาก	หมวดธรรมน้ีคือ	บารมี ๑๐ ทัศ๔

	 เจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุธรรมเป็นพระ 
พทุธเจ้าทีป่ระเทศอินเดยีเมือ่	๒,๕๐๐	กว่าปีทีแ่ล้ว 
แต่ในชาติก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะ	 ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์
บ�าเพ็ญบารมีเป็นเวลายาวนานมาก	ชาติสุดท้าย
ถือว่าจิตใจของพระโพธิสัตว์สุกงอม	 พร้อมที่
จะบรรลุธรรม	 ดังน้ันบารมี	 คือ	 คุณธรรมต่างๆ	 
ที่ท�าให้จิตใจเราสุกงอม	ท�าให้จิตใจเรา	mature	
หรือมีวุฒิภาวะพอที่จะเจริญงอกงาม
	 ดังนั้น	ถ้าเราจะตรวจสอบตัวเองว่า	ทุกวันนี ้
เราท�าคุณงามความดีอะไรบ้าง	บางทีก็นึกไม่ค่อย
ออกว่าหัวข้อไหน	จะตรวจสอบตัวเองได้อย่างไร	
แต่พอเรามีบารมี	 ๑๐	 ทัศ	 หรือ	 ๑๐	 ข้อ	 เป็น	
checklist	 เราก็ไปทีละข้อ	 ว่าทุกวันน้ี	 ข้อที่	 ๑	 
มีหรือไม่	ได้ท�าหรือไม่	ข้อที่	๒	มีหรือไม่	หรือว่า
อ่อนแอไป	เราก็จะได้มีหลักในการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง	ท�าให้ตัวเองเจริญก้าวหน้า
 
บารมี ๑๐ ทัศ 
	 อาตมาจะทบทวนบารมี	๑๐	ข้อ	ดังนี้
	 ข้อแรกคือ	ทาน การให้ทาน	การให้ทานน้ี
มีหลายอย่างด้วยกัน	เริ่มด้วยการให้วัตถุ	เหตุใด
เราจึงถือว่าการให้ทานเป็นบารม	ีหรือท�าให้จิตใจ
ของเราสูงขึ้น	หรือท�าให้จิตใจของเรามีวุฒิภาวะ
มากขึ้น	 เพราะการให้ทาน	 ก็คือการเสียสละ 
การให้ส่ิงที่เป็นของเราเพื่อประโยชน์เพ่ือความสุข 
ของผู้อ่ืน	หรือเพื่อลดความทุกข์ของผู้อ่ืน	ผลคือ 
การเปลี่ยนมุมมองหรือความรู ้สึกต่อสิ่งที่เป็น 

๓.	เนื่องจากเป็นการบรรยายให้นักเรียนฟัง
๔.	หรือทศบารมี	ซึ่งเป็นปฏิปทาอันยวดยิ่ง,	คุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด	คือความดีที่บ�าเพ็ญอย่างพิเศษเพ่ือบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง 
		 เช่น	 ความเป็นพระพุทธเจ้า	 ความเป็นมหาสาวก	 ฯลฯ	 บารมี	 ๑๐	 ทัศ	 หรือทศบารมีนี้	 คือบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้บ�าเพ็ญมาเป็น 
	 เวลา	 ๔	 อสงไขย	 กับ	 ๑	 แสนมหากัป	 นับตั้งแต่เวลาท่ีเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส	 หลังจากได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกร 
	 ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต	และใน	๑๐	ชาติสุดท้าย	ก่อนจะเสด็จอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ	ตามที่ปรากฏในทศชาติชาดก	ดังนี ้
	 ๑.	พระเตมีย์	–	เนกขัมมะ		๒.	พระมหาชนก	–	วิริยะ		๓.	พระสุวรรณสาม	–	เมตตา		๔.	พระเนมิราช	–	อธิษฐาน		๕.	พระมโหสถ	–	ปัญญา 
			๖.	พระภูริทัตต์	–	ศีล			๗.	พระจันทกุมาร	–	ขันติ		๘.	พระนารท	–	อุเบกขา		๙.	พระวิธุร	–	สัจจะ	และ		๑๐.	พระเวสสันดร	–	ทาน	-	บก.
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ของเรา	 หากคนใดไม่มีทานบารมี	 ก็จะตระหนี่	
เห็นแก่ตัว	ได้อะไรมาแล้ว	ก็จะคิดว่า	“อย่ามายุ่ง 
นี่เป็นของของฉัน”	ท�าให้จิตใจคับแคบ	
	 แต่ถ้าเราฝึกการให้ทาน	ได้อะไรมาแล้วคดิว่า	 
“เออ..แค่นี้	ของเราก็พอแล้ว”	ที่เหลือก็ให้คนอื่น
บ้าง	ให้เขามีความสุขไปด้วย	เห็นใครก�าลังทุกข	์
ก�าลังเดือดร้อน	เรามีอะไรจะช่วยเหลือเขาได้ไหม	
เรามีสตางค์พอที่จะช่วยเขาได้บ้าง	ไม่มากก็น้อย	
หรือว่าเขาเดือดร้อน	เราก็ช่วยเขาบ้าง	การที่เรา
ฝึกให้จิตเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่	คิดว่าเรามีอะไรที่ดี	ไม่ว่า
จะเป็นวัตถุ	หรือความรู้	 เราก็ไม่หวงแหนเอาไว ้
เป็นของส่วนตัว	แต่คิดที่จะแบ่งปันให้คนอื่นบ้าง 
เมือ่เราท�าอย่างนีบ่้อยๆ		มนัมผีลดหีลายข้อ	กล่าว 
คือ	เมื่อเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	จิตใจของ
เราก็มีความสุขขึ้นทันที	และมีความภาคภูมิใจ	
	 ความภาคภูมิใจในการให้ของเรา	เป็นอริย- 
ทรัพย์	 มันอยู่ในใจได้	 ไม่มีวันโรยราเลย	 บางที	
๑๐	ปี	๒๐	ปี	๓๐	ปี	ผ่านไป	 เมื่อนึกถึงการให ้
ของเรา	 ให้ด้วยจิตบริสุทธิ์	 เราก็มีความสุขได้
ทันที	 เวลาที่เรากลัดกลุ้มใจ	 ก�าลังเสียความเชื่อ
มั่นในตัวเอง	 และมองตัวเองในแง่ร้าย	 จิตใจซึม
เศร้า	 เม่ือระลึกถึงความดีที่เราเคยท�าไว้	 ที่เรา 
เคยช่วยเหลือผู ้อื่น	 เคยให้ความสุขแก่ผู ้อื่น	 
ช่วยลดความทุกข์ให้เขา	จิตใจของเราจะมีก�าลัง	
มีความสุขขึ้นทันที	 ดังนั้น	 จิตใจที่คิดแต่จะให	้ 
จะช่วยเหลือผู้อื่น	ไม่คิดแต่จะหาความสุขส่วนตัว 
หาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายเดียว	 ถือว่าเป็น
จิตใจที่สูง	
	 ดังนั้น	 เราควรจะให้ทานด้วยวัตถุ	 รวมถึง
วิทยาทานด้วย	วิทยาทาน	คือ	สมมติิว่าเราเรียน
หนังสือเก่ง	 เร็วกว่าเพื่อน	เห็นเพื่อนช้า	ไม่ค่อย
เข้าใจ	เราก็มีโอกาสท�าทาน	ให้เวลาช่วยเขา	แบ่ง
ปันความรู้ของเรา	เทคนิคของเรา	ให้เขาได้เรียน

เร็วขึ้น	 ให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ	 อันน้ี 
ก็เป็นการสร้างทานบารม	ี
	 ถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้ว	 มีความรู้ทาง
ธรรม	 เราก็สามารถแบ่งปันได้	 ไม่ใช่ว่าจะไป
เทศน์ให้ใครฟัง	ไม่ใช่ว่าจะไปสั่งสอนใคร	แค่เรา
บอกว่าเราเคยอ่านหนังสือธรรมะ	เคยฟังธรรมะ	
อาจารย์เทศน์เรื่องน้ี	 ท่านเคยสอนอย่างน้ี	 เรา 
ฟังแล้ว	รู้สึกว่าช่วยเราได้มาก	ไม่ทราบว่าจะช่วย
เธอได้หรือไม่	 ไม่ได้หมายความว่าเราแต่งตั้งตัว
เองเป็นอาจารย์สอนใคร	แต่ถ้าเราฟังธรรมะที่ดี 
มีประโยชน์	 แล้วเขาสนใจ	 เราก็แบ่งปันให้เขา	
พระพุทธเจ้าบอกว่า	 น้ีคือการให้ทานที่สูงสุด	
เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาในระยะ
ยาว	ชีวิตที่มีการให้	ชีวิตที่ให้ความส�าคัญกับการ
ให้	คือชีวิตที่จะสุขง่าย	สุขง่ายมาก
	 ข้อที่	๒	ศีล	คือ	การระมัดระวังสิ่งที่เราท�า	
ค�าที่เราพูด	 ไม่ท�าอะไร	 ไม่พูดอะไร	 ที่เป็นการ
เบียดเบียนผู้อื่น	หรือเบียดเบียนตัวเอง	ท�าให้เรา
เป็นที่ไว้วางใจของคนรอบข้าง	 การกระท�าของ
เรา	ค�าพูดของเรา	ท�าให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจ	
ไม่สร้างปัญหากับใคร	 ผู ้ทรงศีล	 เป็นท่ีเคารพ
นับถือของคนดี	 เป็นที่ไว้วางใจของคนดี	 ลอง
ถามตัวเองว่า	ถ้าเราก�าลังมีทุกข์	มีปัญหา	เราจะ 
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ปรึกษาหารือกับใคร	 จะปรึกษาหารือกับคนที่
ชอบโกหก	คนที่ชอบผิดศีลไหม	ไม่น่าไว้ใจใช่ไหม	
ผู้ทรงศีลเป็นก�าลังของครอบครัว	เป็นก�าลังของ
ชุมชน	 เป็นผู้ที่ไม่สร้างปัญหาให้ใคร	ผู้ที่ทรงศีล 
รักษาศีล	 มีศีลบารมี	 จะเป็นเพื่อนกับตัวเอง	 
จะเคารพนับถือตัวเอง	 ส่วนคนที่ไม่ค่อยเป็น
เพื่อนกับตัวเอง	 ไม่เคารพนับถือตัวเอง	 นั่นก็
เพราะสิ่งที่เขาท�า	สิ่งที่เขาพูดไม่อยู่ในศีลในธรรม	
	 พระพุทธองค์ทรงสอนพระสงฆ์ว่า	ข้อท่ีหนึ่ง	
แต่ละวันต้องถามตัวเองว่า	วันนี้เราท�าอะไร	เรา
พูดอะไร	ที่ต้องต�าหนิติเตียนตัวเองไหม	ข้อท่ีสอง
คอื	วนันีเ้ราท�าอะไร	พดูอะไร	ทีห่ากครบูาอาจารย์
ทราบ	ท่านจะต�าหนิเราได้ไหม		ค�าสอนทั้งสอง
ข้อนี้	 เป็นข้อพิจารณาที่พระสงฆ์ต้องท�าทุกวัน	
เพราะถ้าจะถามว่า	 เราต�าหนิติเตียนตัวเองได้
ไหม	 บางทีเราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่า	 ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเราคิดว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ	
ท่านทราบ	ท่านจะต�าหนิเราได้ไหม	 ถ้าเราตอบ
ได้เต็มปากว่าไม่มีอะไรเลย	 อู๊ย..มีความสุขนะ	 
มีความสุขในการรักษาศีล	 ในการดูแล	 ในการ 
กระท�า	 ดูแลค�าพูด	 ถ้าเราไม่ดูแลค�าพูด	 สร้าง
ปัญหาอยู่เรื่อย	 สร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกัน
มากที่สุด	 ไม่มีอะไรท่ีจะท�าลายความสามัคคี
ของชุมชนได้เท่ากับมิจฉาวาจา และไม่มีอะไรที่
จะเสริมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น น่าอยู่ เท่ากับ
สัมมาวาจา	 ดังนั้น	 ศีลจึงเป็นบารมีของผู้ท่ีจะ 
มีจิตใจที่สมบูรณ์ด ้วยธรรม	 จิตใจท่ีสุกงอม
เรียบร้อยด้วยศีลธรรม	
	 ข้อที่	๓	คือ	 เนกขัมมะ๕	คือ	การออกจาก
ความสุขที่ได้ทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	เนกขัมมะ 
คือการก้าวออกจากความสุขเหล่านี้ได้	 ถ้าเป็น
พระสงฆ์	 ท่านก็ออกไปเลย	 แต่ถ้าเป็นฆราวาส	 

เราต้องรับศีล	๘	 เป็นครั้งคราว	 เช่น	 วันอุโบสถ	
หรือเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรม	 ความบันเทิงกับ
การเล่นเกม	หรือการดูละคร	ฟังเพลง	สิ่งเหล่าน้ี 
ไม่ใช่ความชั่วร้ายในตัวของมันเอง	 ไม่ใช่ว่าเป็น
บาปเป็นกรรม	 แต่สิ่งเหล่าน้ีท�าให้เราผูกพันกับ
ความสุขแบบกระตุ้น	ท�าให้จิตคับแคบ	เป็นของ
เสพติดได้ง่าย	 ท�าให้การพัฒนาจิตไม่ก้าวหน้า	
เพราะเรามัวแต่หมกมุ่นกับความสุขแบบนี้	ความ
สุขที่ได้ง่ายได้เร็ว	แต่เป็นความสุขที่ผิวเผินมาก

๕.	"เนกขัมมะ”	บาลีเขียน	“เนกฺขมฺม”	(เนก-ข�า-มะ)	มาจาก	นิ	+	กฺ	+	กมฺ	แปลตามศัพท์ว่า	“การก้าวออกไปเพื่อคุณอันวิเศษ”	–	บก.

	 นอกจากนี้	 ความพอใจในความสุขแบบนี้
ยังอาจท�าให้เกิดปัญหามากมาย	 อาจท�าให้เกิด
สงครามระหว่างประเทศ	 หรือการรบราฆ่าฟัน
กันภายในสังคม	 ท�าให้เกิดปัญหาในครอบครัว	 
ดงัน้ัน	ความสขุทีเ่ราได้จาก	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ 
หรือว่า	 ความสุขส่วนหน่ึงของชีวิตน้ี	 เราต้อง 
รู ้จักบริหารให้ดี	 เพราะถ้าเราปล่อยให้จิตวิ่ง
หาความสขุอย่างน้ีโดยไม่มกีารยบัยัง้ชัง่ใจ	จะเป็น 
อันตราย	 อันตรายต่อศีลธรรม	 อันตรายต่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	ดังนั้น	การสร้าง
เนกขัมมะ	 คือในเวลาอันสมควร	 เราก็ออกจาก 
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ความสุขอย่างนี้ได้	 ไม่หลง 
เป็นทาสของมันทีเดียว	ไม่ใช่
ว่าจะต้องออกจากกาม	ออก
จากความสุขแบบนี้ทั้งหมด
เหมือนพระ	 เหมือนนักบวช	
แต่ว่าออกเป็นบางเวลาได	้
อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบารมี
	 ข้อที่	๔	ปัญญา	ปัญญา
มีหลายระดับ	 ปัญญาในที่นี ้
หมายถึงการรู้จักใช้เหตุใช้ผล	ไม่ใช้อารมณ์	เมื่อ
วันก่อน	คุยกับครูท่ีโรงเรียนปัญญาประทีป๖	เรื่อง
โครงงานพัฒนาความคิด	พูดถึงจุดอ่อนที่อาตมา
เคยบอกไว้ก่อนว่าจะต้องเจอ	คือเวลาขอให้เด็ก
นักเรียนให้เหตุผล	 เขาก็จะให้ความเห็น	 เรา
ต้องอธิบายว่า	 ความเห็นและเหตุผลไม่ใช่เรื่อง
เดียวกัน	ถ้ามีความเห็น	ต้องสามารถอธิบายได้ว่า 
ท�าไมจึงมีความเห็นเช่นนั้น	 ไม่ใช่พูดว่ามีความเห็น 
อย่างนั้น	 มันน่าจะเป็นอย่างนี้	 นี่ไม่ใช่เหตุผล 
เป็นเพียงความเห็นเท่านั้น	ดังนั้น	ปัญญาจึงอยู่
ท่ีเราสามารถวิเคราะห์อะไรต่างๆ	 ต้ังแต่เรื่องที่ 
เราท�าที่โรงเรียนอยู ่แล้ว	 เช่น	 การมองทุกส่ิง 
ในแง่ของอริยสัจ	 ๔	 การเห็นข้อดี	 ข้อเสียต่างๆ	

ของเรื่องที่เราก�าลังจัดการ
	 หลักส�าคัญของการใช้
ปัญญา	 คือต้องช่างสังเกต	
อย่างในนิทานพื้นบ้าน	 ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรพรรดิ
อักบาร์	 แห่งราชวงศ์โมกุล
ของอินเดีย	 พระองค ์มีที่
ปรึกษาคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง
มาก	 เป็นชาวฮินดูชื่อบีร์บัล 

(Birbal)๗	 วันหนึ่งมีของหายในพระราชวัง	
จักรพรรดจึิงสอบถามทกุคนทีอ่ยูใ่นวัง	ว่าใครเป็น
คนเอาไป	ทกุคนต่างปฏิเสธ	จักรพรรดหิมดปัญญา	
ไม่รู้ว่าจะหาความจริงได้อย่างไร	จึงขอให้บีร์บัล
ช่วยจับคนทุจริต	บีร์บัลให้ทหารในวังนับสิบนับ
ร้อยคนยืนที่ลานหน้าพระราชวัง	 ทหารในวังซ่ึง
เป็นมุสลิมจะมีหนวดมีเคราทุกคน	 และบีร์บัล 
ก็ท�าท่าเหมือนเข้าสมาธิ	 น่ังทางใน	แล้วบอกว่า	
คนที่ขโมยของจะมีฟางเส้นหน่ึงติดอยู่ที่เครา	
	 หลงัจากน้ัน	กม็องดแูละสงัเกตเหน็ทหารคน
หนึ่งที่ยกมือขึ้นจับเคราตัวเอง	 (ว่ามีฟางติดอยู่ 
หรือไม่)	 บีร์บัลจึงบอกว่า	 คนน้ันแหละที่เป็น
ขโมย	 น่ีคือตัวอย่างของการใช้ปัญญา	 ท�าไมจึง

๖.	โรงเรียนปัญญาประทีป	เป็นโรงเรียนประจ�าสหศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑-๖	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอปากช่อง	จ.นครราชสีมา	ในสิ่งแวดล้อม 
	 ที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่นและภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม	เอ้ือต่อการพัฒนาการทางกายและใจของเด็ก	โดยมีการจัดสรรพ้ืนท่ีเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่	 
	 ส่วนกลาง	เป็นส่วนการศึกษาและการเรียนรู้	ส่วนบน	ด้านทิศเหนือ	เป็นบริเวณเพื่อการสันทนาการและการกีฬา	และส่วนล่าง	ด้านทิศใต ้
	 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ	การเกษตร	และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน																																																																																
	 	 โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยจิตท่ีตั้งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยของคุณยายทอสี	 สวัสดิ์-ชูโต	 พร้อมด้วยเจตจ�านงและความ 
	 ร่วมมือร่วมใจของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี	 ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาพุทธปัญญา	 จากระดับอนุบาลและประถมฯ	 ให้ 
	 ต่อเน่ือง	ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา	ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต	ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์
	 แบบองค์รวม	 ท้ังในส่วนของการพัฒนาเรื่องความรู้ที่สามารถน�าไปประกอบสัมมาอาชีพ	 คือ	 เนื้อหาด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ 
	 และท่ีส�าคัญคือ	 พัฒนาชีวิตทั้งด้านพฤติกรรม	 จิตใจ	 และปัญญาของบุคคลในชุมชน	 โรงเรียนปัญญาประทีปได้รับความเมตตาจาก 
	 พระอาจารย์ชยสาโร	เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา	ซึ่งพระอาจารย์ชยสาโรเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในการศึกษา	(ปริยัติ)	ปฏิบัติ	และเผยแผ่พระธรรม 
	 ค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ตามรอยของ	พระโพธิญาณเถร	(หลวงปู่ชา	สุภัทโท)	ปรมาจารย์ที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชน 
	 ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	
๗.	บีร์บัล	เป็นหนึ่งใน	“นวรัตนะ”หรือ	“มณีนพเก้า”	ซึ่งเป็นกลุ่มนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในราชส�านักของจักรพรรดิอักบาร์		เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง 
	 มากที่สุดในด้านความฉลาดหลักแหลมและอารมณ์ขัน	 ซึ่งท�าให้บีร์บัลได้เป็นพระสหายสนิทของจักรพรรดิอักบาร์	 เร่ืองราวการสนทนา 
	 โต้ตอบกันระหว่างจักรพรรดิอักบาร์กับบีร์บัล	 มีการบันทึกไว้ในเอกสารหลากหลายฉบับ	 มีหลายเรื่องในจ�านวนนี้ที่ได้กลายเป็นนิทาน 
	 พื้นบ้านของอินเดีย	และเล่าขานสืบทอดต่อๆ	กันมา	จนถึงปัจจุบัน	–	บก.
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ว่าเป็นการใช้ปัญญา	คือเมื่อเราจะดูว่า	ใครเป็น
ขโมย	สมมติว่าในคน	๑๐๐	คน	เป็นคนบริสุทธิ์	
๙๙	คน	 ไม่บริสุทธิ์	 ๑	 คน	๑	คนที่ไม่บริสุทธิ์นี้ 
จะมีความแตกต่างกับอีก	๙๙	คนที่บริสุทธิ์	ตรงที่ 
เขารู้ว่าเขาไม่บริสุทธ์ิใช่ไหม	 เขาต้องกลัวว่าจะ
ถูกจับได้	 ถ้าอย่างนั้น	 ท�าอย่างไรส่ิงที่ท�าให้เขา
แตกต่างจากคนอื่นจะปรากฏให้เห็น	ก็ต้องท�าให้
เขารู้สึกว่ามีคนรู้แล้ว	 เขาก็จะมีปฏิกิริยาที่ไม ่
สามารถควบคุมได้เกิดขึ้น	และถ้าเราสังเกต	เราก ็
จะรู้ได้เลย	 จากนิทานเรื่องนี้	 จะเห็นว่าบีร์บัล	
สามารถหาตัวผู้กระท�าผิดได้	 เพราะใช้ปัญญา
พูดอย่างนี้ก็อดไม่ได้ใช่ไหมที่จะเช็คดูว่าใช่หรือไม่	
ปัญญานี้อยู่ที่ความช่างสังเกตของเราด้วย	 เรา 
จะต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆ	 มีจุดร่วมกันอยู่ตรงไหน	 มี
จุดแตกต่างกันอย่างไร	 เราจะต้องรู้จักคิด	 รู้จัก 
แยกแยะด้วย	
	 ในสมัยพุทธกาล	 พระพุทธองค์ทรงยกย่อง
ป ัญญาของพระสารี บุตร	 ว ่า เป ็นเลิศที่ สุด 
รองลงมาจากพระพุทธองค์	แต่ก็ยังมีสาวกรูปอื่น 
ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ	 เช่นพระสาวก 
รูปหนึ่งที่เก่งในการสรุปค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ยาวให้สั้นๆ	 ได้	 และอีกรูปหนึ่ง	 ซึ่งหากพระ- 
พุทธเจ้าสอนอะไรสั้นๆ	 ประโยค	 สองประโยค	
พระสาวกรูปนี้	 สามารถขยายความให้เป็นที ่
เข้าใจได้	พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่อง	นี่ก็นับเป็น 
ส่วนหนึ่งของปัญญา	สมมติว่า	เราฟังอะไรยาวๆ	
ถ้าเรามีปัญญา	 เราสามารถจับประเด็น	 ทั้ง
ประเด็นใหญ่	 และประเด็นย่อย	 และสามารถ 
สรุปได้สั้นๆ	ตรงกับความหมายดั้งเดิม
	 บางคนที่เรียน	อ่าน	ศึกษามามากแล้ว	พอ
ใครสอนอะไรสั้นๆ	 เขาก็สามารถขยายความได	้
เพราะข้อมูลนั้นอยู่ในสมองแล้ว	 ก็มาจัดสรรให้
เป็นหมวดเป็นหมู่	 พระพุทธเจ้าเคยทรงสอนมา

มากมาย	พระสาวกท่านก็ต้ังใจฟัง	พอพระพุทธ-
องค์สรุปสั้นๆ	 จึงสามารถขยายความได้	 เพราะ
มีข้อมูลอยู่กับตัวเองแล้ว	ปัญญาน้ีมีหลายอย่าง	
ปัญญาที่จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข	์
ปัญญาที่จะมีความสุข	ทั้งๆ	ที่สิ่งรอบตัวไม่ชวน
ให้เป็นสุข	ปัญญาในการแก้ปัญหาตัวเอง	ดังน้ัน	 
การมีปัญญา	 จึงควรจะเป็นเป้าหมายของเรา	
เพราะท�าให้จิตใจเจริญ
	 ข้อที่	 ๕	 วิริยะ คือความเพียร	 พระพุทธ-
องค์ทรงให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก	 ในสมัย
พุทธกาล	มีหลายศาสนา	หลายลัทธิ	บางศาสนา
ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการดลบันดาล
ของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ	ซ่ึงพระพุทธ-
องค์ทรงต�าหนิว่า	 ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม
การดลบันดาลของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิแล้ว	 เราจะท�า
อะไรท�าไม		เพราะเราจะท�าหรือไม่ท�า	มันก็เป็น
ไปตามการดลบันดาลของพระผู้เป็นเจ้า	 หรือ 
สิ่งธรรมชาติอยู่แล้ว	
	 และถ้าบอกว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชะตา
กรรม	มีการก�าหนดล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว	ท�าไม
เราจะขยันหมั่นเพียร	ท�าอะไร	เพราะจะขยันหรือ
ไม่ขยัน	ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับการก�าหนดมาล่วง
หน้าอยู่แล้ว	 หรือค�าสอนของบางลัทธิ	 เหมือน
ความเชื่อของพวกวัตถุนิยมในปัจจุบันที่ถือว่า
ไม่มีเหตุมีผล	 เห็นว่าอะไรๆ	 เกิดขึ้นโดยบังเอิญ	
เป็นของ	random	(เป็นไปโดยบังเอิญ)	บาปบุญ
คุณโทษไม่มีอยู่จริง	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงต�าหนิว่า 
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ถ้าเช่นนั้น	ก็ไม่ต้องท�าอะไร	ฆ่าคนก็ได้	ท�าอะไร
ก็ได้	 ไม่มีบาปบุญคุณโทษ	 พระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า	 ในความเป็นจริงแล้ว	 มีกฎตายตัวของ
ธรรมชาติ	คือกฎแห่งกรรม	การกระท�ามีผล	ถ้า
เราท�าอะไรด้วยความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	
ผลคือความทุกข์	 ผลคือปัญหา	 ถ้าเราสามารถ
ปลดปล่อยความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ได้
มากเท่าใด	ก็เกิดผลดีมากเท่านั้น	
	 มนุษย ์ เราสามารถละส่ิงที่ ไม ่ ดีในจิตใจ	
บ�าเพ็ญสิ่งที่ดี	 ช�าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด	
ซึ่งผลดีเหล่านี้เกิดได้ด้วยการกระท�า	 ดังนั้น	
พระพุทธศาสนาจึงเน้นที่การกระท�า	 ทบทวน
การกระท�า	 และความเพียร	๔	 อย่าง	 กล่าวคือ	 
๑.	 เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	 
มิให้เกิดขึ้น	 ๒.	 เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิด 
ขึ้นแล้ว	๓.	เพียรท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	ให้เกิด
มีขึ้น	และ	๔.	เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้ตั้งมั่น	และให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์
	 ข้อที่	๖	คือ	ขันติ ความอดทน	ความอดทนนี ้
ถ้าขาดไป	 คุณธรรมข้ออื่นจะไม่ต้ังม่ัน	 จะไม่
หนักแน่น	ดังนั้น	ความอดทนจึงเป็นเงื่อนไขของ
คุณธรรมข้ออื่นๆ	คนที่ขาดความอดทนจะกลาย
เป็นคนขี้ขลาด	หรือจะพลาดหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ควรจะท�าในชีวิต	ควรจะเข้าถึง	สามารถเข้าถึง	
แต่ที่เข้าไม่ถึงสักที	เพียงเพราะกลัวล�าบาก	แล้ว
หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีในชีวิตของเขา	เขารู้ว่า
มนัไม่ด	ีแต่กเ็ลิกไม่ได้สักท	ีเพราะอะไร	เพราะกลัว 
ล�าบาก	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าขาดความอดทนและ
กลัวล�าบาก	 ข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือ	 ส่ิงที่ไม่ดีใน 
จิตใจเรา	เราก็ไม่ยอมเพียรเพื่อให้มันหาย	สิ่งที่ดี
ที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิต	เราก็ไม่เคยท�าให้เกิดขึ้น 
สกัท	ีเพราะขาดความอดทน	ถ้าเราฝึกความอดทน 
ความดีความงามอย่างอื่นจะเกิดขึ้นได้โดยเร็ว	

	 สมัยก่อนที่วัดหนองป่าพง	 สายวัดป่า	 เรา
เน้นความอดทนมากเลย	 หลวงพ่อชาจะสอน
เรื่องความอดทนก่อนอื่น	อย่างพวกสามเณรน้อย
อายุ	๑๐	ขวบ	๑๑	ขวบน่ังพับเพียบ	๒	ชั่วโมง	๓	 
ชั่วโมง	ไม่กระดิกเลย	ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษ 
แต่อย่างใด	 ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา	 เป็น 
ตัวอย่างว่า	อายุแค่น้ียังสามารถเจริญด้วยความ
อดทนได้	 ถ้ามีศรัทธา	 ถ้าเห็นคุณค่าของความ 
อดทน	แน่นอน	ไม่มีใครชอบความล�าบากหรอก	
แต่ผูม้ปัีญญาและเหน็ความส�าคญั	เหน็คณุค่า	เหน็
อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากความอดทน	จึงพยายาม
เพิ่มความอดทนของตัวเองวันละเล็กวันละน้อย
เป็นบารมี	เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบ	จิตใจก็จะ 
ไม่หนีจากสิ่งน้ัน	ไม่หันหลังให้กับสิ่งน้ันทันที	
	 ต้องยอมรับว่า	 หลายสิ่งหลายอย่างที่มี
ประโยชน์น่ี	 แรกๆ	มันจะไม่สนุก	 แรกๆ	 น้ี	 เรา
ไม่ชอบ	 ถ้าเราเอาแต่ความรู้สึกในขณะที่สัมผัส
กับสิ่งใหม่ๆ	เป็นตัวตัดสินว่า	เราจะท�าหรือไม่ท�า	
เป็นหลักชีวิตที่ใช้ไม่ได้เลย	 เพราะส่วนมากแล้ว	
จะต้องผ่านความล�าบากเสียก่อน	 จึงจะเข้าถึง
สิ่งที่มีค่าได้		จะให้มันดี	ให้มันสบาย	ให้มันง่ายๆ	
ต้ังแต่ต้น	เราคงเข้าไม่ถึงสิ่งที่มีค่าน้ันได้
	 ข้อที่	๗	คือ	สัจจะ	ความจริง	ความซ่ือสัตย์	
คือต้ังใจจะท�าอะไร	 ก็ต้องรักษาสัจจะเอาไว้	 ถึง
จะมีการยั่วยุ	 มีการกดดัน	 มีอะไรมาท�าให้เสีย
จากสิ่งที่เราต้องการ	 ถ้าเราตั้งสัจจะไว้ดี	 จิตใจ
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จะมีความเข้มแข็ง	มีความมุ่งมั่น	ผู้มีสัจจะ	ย่อม
เป็นที่ไว้วางใจของคนรอบข้าง	จะเป็นผู้ที่เข้มแข็ง	 
	 สงัเกตได้ว่าบารมีจะมีความเกีย่วเนือ่งกนั	ถ้า
มีความอดทน	ก็รักษาสัจจะนี้ไว้ได้	ถ้าขาดความ
อดทน	การที่จะเป็นผู้เจริญด้วยสัจจะบารมีก็ยาก	
สัจจะบารมี	 เป็นเรื่องความรักความจริง	 ดังนั้น	
แม้แต่พูดกับตัวเอง	ก็ไม่หลอกลวงตัวเอง	ยอมรับ
ความจริง	อย่างบางคน	พอท�าความผิดแล้ว	ก็มี 
แต่อ้างอย่างน้ัน	 อย่างนี้	 มีข้ออ้างมากมาย	 ไม่
ค ่อยยอมรับว ่า	 ตัวเองท�าความผิด	 อย่างนี้
บาปกรรมก็ยิ่งเจริญ	 ยิ่งหนักเข้าไปอีก	 เพราะ
ว่าคนเราทุกคนมีโอกาสจะผิดพลาด	 ถ้าเรา 
ยอมรับว่าผิดพลาด	ไม่ปิดบังอ�าพราง	เราก็มีสิทธิ์
ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์	และจะท�าความดี
ต่อไป	
	 ทุกวันนี้ในสังคมปัจจุบัน	คนให้ความส�าคัญ 
กับเรื่องนี้น้อย	 อย่างที่สหรัฐอเมริกา	 มีองค์กร 
หนึ่ง๘	 ที่บันทึกทุกครั้งที่ประธานาธิบดีโกหก 
โดยมีหลักฐานพิสูจน์	 ตอนนั้นสามารถบันทึก 
ค�าเท็จที่พิสูจน์ได้ของประธานาธิบดีโดยเฉลี่ย 
ประมาณวนัละ	๒๐	ครัง้	(ทีผ่่านมาจบัได้เป็นหมืน่ 
เป็น	๒	หมื่นกว่าครั้งแล้ว)	 เพราะฉะนั้น	ถ้าเรา 
ไม่ยกย่องสัจจะ	 ไม่ให้ความส�าคัญกับสัจจะ	 
คนโกหกก็จะเจริญ	 จนกระทั่ง	 แม้แต่ค�าว ่า	
“สัจจะ”	 ก็ต้องเลือกว่าสัจจะของใคร	 แล้วแต่
ใครพูด	 เป็นอย่างนี้ไป	 สังคมและวัฒนธรรมก็จะ
เสื่อมมาก	ดังนั้น	 ถ้าเรารักษาสัจจะ	 ก็ท�าให้เรา
มีมาตรฐานอยู่ในจิตใจ	 ไม่ขึ้นอยู่กับค่านิยมของ
ใคร	 ไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อันใด	 ส่ิงไหนที่ 
ไม่จริง	เราไม่พูด	เราไม่ท�า	

	 ข้อที่	๘	อธิษฐานบารมี	อธิษฐาน	คล้ายกับ
สัจจะ	 ถ้าเราเป็นคนขี้สงสัย	 ท�าบ้าง	 ไม่ท�าบ้าง	
ท�าอะไรหลายอย่างมาก	แต่ท�าไม่ส�าเร็จสักอย่าง	
ท�าเรื่องน้ีก่อน	เรื่องน้ีเราเบ่ือแล้ว	หรือว่าล�าบาก
แล้ว	วางไว้ก่อน	ท�าอย่างอ่ืน	พอเริ่มท�าของใหม ่
ก็ตื่นเต้น	สนุก	เพราะเป็นของใหม่	แต่ท�าไปท�ามา 
แล้ว		รูส้กึล�าบากเหมอืนกัน	ติดขัดเหมอืนกัน		อ้าว	!	 
เปลี่ยนใหม่	 ท�าหลายอย่าง	 แต่ไม่ประสบความ
ส�าเร็จสักอย่าง	 อันน้ีก็โยงไปถึงเรื่องความไม่
อดทนเหมือนกัน	แต่ถ้าเราอธิษฐาน	จะท�าให้เรา
มีเป้าหมายชัดเจนว่า	 ต้องท�าให้ถึงข้ันน้ี	 เราจึง 
จะหยุดท�า	และถ้าเป็นคนชอบ	เอ๊ะ	!	จะท�าดีไหม
หนอ	ไม่ท�าดีไหมหนอ	คิดไปคิดมา	จนไม่ท�าอะไร
เลย	การอธิษฐานจะช่วยรวบรวมก�าลังใจได้ดี
	 อยากจะยกตัวอย่าง	ชาวต่างชาติที่ประสงค์
จะมาบวชพระที่วัดป่านานาชาติ	ตามธรรมเนียม
ของวัด	 ผู้ประสงค์จะบวชต้องเป็นผ้าขาวหรือ
เป็นเณรก่อน	นานเหมือนกัน	เมื่อถึงวันอุปสมบท	
อาตมาจะแนะน�าว่า	 ควรจะอธิษฐานบวชอย่าง
น้อย ๓ พรรษา ถ้าเป็นไปได้ ๕ พรรษา ไม่ว่าจะ
ทุกข์ จะสุขอย่างไร ก็จะไม่สึก	 เพราะพระเราน้ี 

๘.	ในสหรัฐอเมริกา	มีหลายองค์กรที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	จับเท็จนักการเมือง	ฯลฯ	ในบรรดาองค์กรเหล่านี้	องค์กรที่โดดเด่นคือ	 
	 Factcheck.org	 ซ่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงหารายได้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับการหลอกลวง	 เล่ห์เพทุบาย	 ความไม่ชัดเจนของการเมือง 
	 สหรัฐฯ	องค์กรน้ีเป็นโครงการของ	Annenberg	Public	Policy	Center	มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย	–	บก.
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ลาสิกขาง่าย	ไม่ยากเลย	ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร	
ง่ายที่สุด	 ดังนั้น	 ถ้าพระเจอปัญหา	 เจอความ
ล�าบาก	เจออุปสรรคเมื่อไหร่	บางทีก	็เอะ๊...	จะอยู ่
ต่อดีไหมหนอ	หรือจะสึกดีไหมหนอ	ปัญหาแต่ละ
อย่างนี้	ท�าให้ทรมานจิตใจ
	 แต่ถ้าเราตัด	 option	 ตัดทางเลือกเรื่อง
การลาสิกขาออกไป	 ว่าอย่างไรๆ	 ก็ต้องอยู่	 ก็
จะท�าให้มีปัญญา	 มีความอดทนมากขึ้น	 เพราะ 
การอธิษฐานจะช่วยตัดทางเลือก	 ตัด	 option	
บางอย่างออกไปชั่วคราว	เราต้องฉลาดในการตั้ง
จิตอธิษฐาน	 ถ้าการอธิษฐานเหลือวิสัยเรา	 แล้ว
เราท�าไม่ถึง	เราจะยิ่งมองตัวเองในแง่ร้ายว่าเป็น
คนใช้ไม่ได้	แต่ถ้าท�าให้มันง่ายเกินไป	พอท�าตาม
ที่อธิษฐานแล้ว	ก็จะไม่รู้สึกภาคภูมิใจเลย	ไม่ได้
เป็นบารมี	ไม่เป็นประโยชน์	ดังนั้น	การอธิษฐาน
จึงท�าให้จิตใจมีเป้าหมายที่ชัดเจน	มีความมุ่งมั่น
ในสิ่งที่มีประโยชน์
	 ข้อที่	๙	 เมตตา	คือมีความหวังดีต่อสรรพ-
สัตว์ทั้งหลาย	ไม่ต้องถึงขั้นรักหรอก	เพราะรักนั้น
อาจจะเกินวิสัยเรา	แต่เราหวังดีต่อทุกคน	แม้แต่
คนท่ีเราไม่ชอบ	เราก็หวังดีต่อเขา	เช่น	ถ้าเขาเป็น
คนเห็นแก่ตัว	เราก็หวังดีให้เขารู้จักความสุขของ
ความไม่เห็นแก่ตัว	ถ้าเขาเป็นคนขี้โมโห	เราก็ขอ
ให้เขามีความสุขในการพ้นจากความขี้โมโห	 ถ้า
จิตใจเรามีเมตตาธรรมเช่นนี้	 เราก็จะมีความสุข	
และจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากด้วย	 ความเมตตา

เป็นคุณธรรมที่ดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างมาก	
เมื่อเราหวังดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากชุมชน	
ก็แน่นอนอยู่แล้วว่า	เป็นการสร้างไมตรีในชุมชน	
แต่เรามีเมตตาแล้ว	ก็ต้องมีอุเบกขาด้วย	
	 ข้อที่	๑๐	อุเบกขา	คือ	การวางใจเป็นกลาง
ในสุขและทุกข์ได้	เช่น	อยากช่วยคนอ่ืน	แต่ช่วย
เขาไม่ได้	เราก็อยู่ด้วยอุเบกขา	หรืออยากท�าอะไร
สักอย่าง	แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	ก็ต้องอยู่ด้วย
อุเบกขา	มองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา	เป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัย	ถ้าเราไม่ประสบความส�าเร็จในเรื่องนี้ 
ก็แปลว่าเรายังท�าเหตุท�าปัจจัยไม่สมบูรณ์	ต่อไป 
เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไข	 ในระหว่างนี้	 เราก็อยู่
ด ้วยใจที่เป็นกลางเสียก่อน	 ถ้าจิตใจเราเป็น 
กลางได้	จะเป็นที่พักผ่อน	เป็นที่มั่นคงของจิตใจ	
ถ้าเราท�าสมาธิภาวนาบ่อยๆ	 อุเบกขาก็จะเกิด
มากขึ้น	 สิ่งที่แต่ก่อนพอเราประสบพบเจอแล้ว	
ท�าให้ร้องไห้	 ท�าให้เสียใจ	ท�าให้เครียด	นอนไม่
หลับ	เป็นต้น	ถ้าเรามีอุเบกขา	จากการฝึกจิตใจ
แล้ว	 เราจะรู้สึกไม่หวั่นไหว	 เป็น	 “สักแต่ว่า”	
“เป็นเรื่องธรรมดา”

การพัฒนาจิตใจ
	 การพัฒนาจิตใจในชีวิตประจ�าวัน	 ต้องท�า
หลายๆ	อย่าง	บางทีเราอาจจะมี	 จุดบอด	หรือ
มองข้ามบางเรื่อง	แต่ถ้าเราจะเจริญรอยตามพระ 
โพธิสัตว์	 เราต้องมี	 checklist	 ทั้ง	 ๑๐	 ข้อใน
เรื่องการให้ทาน	ฝึกให้เป็นคนที่มีความสุขในการ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอ่ืน	สร้างประโยชน์
เพื่อส่วนรวม	 เป็นผู ้ทรงศีล สามารถงดเว้น	
สามารถไม่ท�า	ในสิ่งท่ีท�าแล้วจะท�าให้เกิดปัญหา	
ความขัดแย้ง	ท�าลายความสามัคคี	และท�าให้เรา
เคารพนับถือตัวเองไม่ได้	 เป็นเพื่อนกับตัวเอง 
ไม่ได้	เดือดร้อนใจ	รู้สึกมีความผิด	
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	 ถ้าเป็นผู้ทรงศีลแล้ว	จิตใจจะไม่ฟุ้งซ่าน	ไม่
วุ่นวาย	 ไม่เดือดร้อน	มีเนกขัมมะ	คือต้องระวัง
ความสุขที่ได้จากตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	เพราะถ้า 
ไม่รู ้จักบริหาร	 ไม่รู ้จักก�ากับดูแล	 ความสุข 
ดังกล่าว	จะกลายเป็นของเสพติด	ที่จะท�าให้เรา 
เสียเวลา	ท�าให้จิตใจเกิดความหดหู่	ท�าให้อารมณ์
รุนแรง	 ท�าให้เราหลงอยู ่กับความสุขผิวเผิน 
จิตใจไม่มีก�าลังที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีคุณค่า	 ดังนั้น 
การออกจากความสุขอย่างนี้เป็นครั้งเป็นคราว	
เช่น	ในวันอุโบสถ	เป็นต้น	เพื่อจะได้ดูความรู้สึก
ของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง	 จะได้เห็นชัดว่าเป็น
สิ่งที่ดี	เป็นประโยชน์	เมื่อออกจากความสุขแบบ
กระตุน้ประสาท	เรากมี็โอกาสทีจ่ะเข้าถงึความสุข 
ที่ประณีตกว่า
	 มีวิริยะ คือความเพียรในการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของเราด้วยการฝึกป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิด
ขึ้น	 ฝึกปล่อยวางในสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว	 ฝึกท�า
สิ่งดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้	และสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้น
แล้ว	ก็ฝึกให้เจริญย่ิงๆ	ขึ้นไป	แล้วก็มีขันติ	ความ
อดทน	อดทนต่อความร้อน	ความหนาว	ความหิว 
ความกระหาย	อดทนต่อค�าพูดของคนอื่น	อดทน
ต่อส่ิงที่เราไม่ชอบ	 อดทนต่อกิเลสที่อยู ่ในใจ	
เป็นคนไม่กลัวล�าบาก	อยู่เป็นปกติได้	ทั้งๆ	ที่สิ่ง
แวดล้อมชวนให้ต่อต้าน	ชวนให้รังเกียจ	ชวนให้
ทุกข์	มีสัจจะ	อยู่กับตัวเอง	รักความจริง	พูดความ
จริง	 ท�าอะไรท�าอย่างจริงใจ	 เป็นคนที่ไม่หลอก
ลวงใคร	 เริ่มต้ังแต่ตัวเราเอง	 ยอมรับความจริง
ทุกอย่าง	 ถึงแม้ว่าการยอมรับความจริง	 บางที
ก็รู้สึกเขิน	รู้สึกละอาย	แต่ก็ดีกว่าปิดบังอ�าพราง	
มีการอธิษฐานจิต	เพื่อให้จิตมีเป้าหมายที่ชัดเจน	
เพื่อรวบรวมก�าลังใจ	เพื่อตัดสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อออกไป
	 มีเมตตา คือมีความหวังดีต่อสรรพสัตว  ์
ท้ังหลาย	 เริ่มตั้งแต่ตัวเราเองและคนรอบข้าง 

ปรับความรู้สึกในทางที่หวังดีต่อเขา	 แม้แต่คน 
ที่ท�าไม่ดีกับเรา	 ก็ให้อภัย	 หวังให้เขามีความสุข
จากการหลุดพ้นจากความไม่ดีน้ัน	
	 สุดท้ายก็ต้องมีอุเบกขา เป็นผู ้มีปัญญา	
ประสบอะไร	ก็รู้จักวางใจให้เป็นกลาง	และพินิจ
พิจารณาว่า	สิ่งน้ีคืออะไร	เกิดขึ้นได้อย่างไร	และ
ดับอย่างไร	เราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร	จึงจะ
ดีที่สุด	 บางสิ่งบางอย่างควรจะเกี่ยวข้องเต็มที	่
บางสิ่งบางอย่างควรเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง	
บางสิ่งบางอย่างเราไม่ควรจะเก่ียวข้องเลย	
ปัญญา จะเป็นผู้คอยบอก	คอยให้มุมมอง	
	 ดังนั้น	เราต้องฝึกให้จิตใจเป็นกลางได้	รู้เห็น
อะไรตามความเป็นจริง	ไม่หลงอยู่กับความชอบ
และความไม่ชอบ	การฝึกสมาธิ	ท�าให้จิตใจตั้งมั่น
หนักแน่น	 สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ	 ในจิตใจที่สงบ
เยือกเย็นได้	
	 น่ีคือบารมี	 ๑๐	ข้อ	 เป็น	 checklist	 ที่เรา
สามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่า	 ในวิชาชีวิตของ
เรา	 เราก�าลังเจริญก้าวหน้า	 หรือก�าลังเสื่อมไป	
และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข	
ส่วนที่ดีก็ไม่ประมาท	ต้องท�าให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป

ที่มา	:	พระธรรมเทศนา	ในวาระโอกาสปฏิบัติธรรมค่ายงอกงาม	
ณ	บ้านบุญ	ปากช่อง	นครราชสีมา	วันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๒



	 ปัญญา	เป็นสิง่ทีต่รงข้ามกับอวิชชา	คอืโมหะ	
ตราบที่ใจยังมีโมหะ	 ก็จะมีปัญญาไม่ได้	 และ 
ครั้นจะรอคอยให้โมหะหายไปหมดก่อน	 แล้ว
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเอง	ก็เป็นไปไม่ได้	ปัญญา
ไม่ได้เกิดมาเพราะหมดอวิชชา	หากแต่อวิชชานั้น	
จะหมดสิ้นไปเพราะปัญญาเกิดมาเท่านั้น
	 ปัญญา	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาก	 ส่วนอวิชชา
กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย	 แต่หมดสิ้นไปได้ 
โดยยาก	การศึกษาเรียนรู้	จัดว่าเป็นขั้นตอนต้นๆ	
ของปัญญา	และยงัเป็นรากฐานทีส่�าคญัยิง่	อกีด้วย 
การเรียนรู้จ�าต้องให้มีขึ้นอยู่เรื่อยๆ	
	 เกิดเป็นคนทั้งที	 ต้องขวนขวายเพ่ือมีให้
ครบ	ทั้งวิชชาและจรณะ วิชชา	ในที่นี้	กล่าวถึง 
การมีปัญญาหรือความรู ้	 และ	 จรณะ ในที่นี้		
หมายถึงความประพฤติ
	 มีแต่ความรู้	ความจ�า	จะไม่ท�าให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ตนตามความรูน้ัน้ๆ	ได้	ความรูท้ีข่าดการประพฤติ 
ปฏิบัติตาม	 จะขาดความงดงามอย่างแน่นอน 
จะกลายเป็นความรู้ชนิดความจ�า	มีไว้เพื่อยกตน	
และข่มท่าน	อันเป็นผลกระทบเสียหายอย่างมาก

	 ขึ้นชื่อว่า	 ความรู้หรือปัญญา	ต้องมีปัญญา
พอที่จะก่อให้เกิดสาระประโยชน์ตามสถานะ			
ต้องมีปณิธานเป้าประสงค์แน่วแน่ไว้ว่า	 “เรียน
เพื่อรู้ รู้เพื่อปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์” 
	 สมัยที่ผู ้ เขียนตัดสินใจจะไปศึกษาต่อที่
ประเทศเมียนมา	ในปีพุทธศักราช	๒๕๒๙	ก็ไม ่
เคยที่จะยกเลิกความตั้งใจน้ันเลย	 สักครั้งเดียว 
โดยมีปณิธานว่า	 “เราจะเรียนบาลีให ้รู ้ ให ้ 
กระจ่างให้จงได้ จะได้มีความเข้าใจในพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้ได้ถึงระดับ
ท่ีเข้าถึงธรรมไปตามลําดับ”
	 เคยถูกเด็กวัดมาถามว่า	 “เณรๆ ได้ข่าว
ว่าเณรจะไปเรียนต่อท่ีประเทศพม่า ใช่ไหม ?” 

ประสบการณ์สอบสนามบาลี ๗

ในประสบการณ์
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล
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ตอบ	“ใช่” ถูกต่อว่ามาในทันทีว่า	“เณรบ้า ไป
เรียนท�าไมที่พม่า เณรบ้า คนอ่ืนเขาไปเรียน 
อินเดียกัน เณรบ้าไปเรียนที่พม่า ไปเรียนอะไร 
ที่พม่า ?” ตอบ	“ไปเรียนบาลี” ถาม	“ไปเรียน 
ท�าไม ที่ประเทศไทยเราก็มี”
 ผู้เขียนนิ่ง	ไม่ตอบ	
 ความต้ังใจใด ที่ไม่หวั่นไหว ย่อมถึงจุด
หมายปลายทางแห่งผลอย่างแน่นอน
	 การจะเรียนภาษาบาลี	 ต้องมีปณิธานที่ดี
เอาไว้	จะได้ด�าเนินไปกระทั่งถึงที่หมาย	ถามว่า	
เส้นทางนี้	ใกล้ไหม	?	ตอบ	เส้นทางนี้ต้องเดินไป
เรื่อยๆ	การศึกษาเรียนรู้	ไม่มีวันจบวันสิ้น	แต่การ
ปฏิบัตินั้น	ยังมีวันจบวันสิ้น
	 รู้แล้วรู้อีก	รู้ไปเนืองๆ	ทุกเรื่องก็จะบรรลุผล 
บางทีความหมายส้ันๆ	 แต่ถ้าเขียนหรือพูดเป็น 
ภาษาไทย	เป็นต้น	จ�าต้องเขยีนมาก	พดูมากหน่อย 
แต่ถ้าใช้ภาษาบาลีแทน	เพียงใช้ค�าสั้นๆ	ก็สื่อสาร
ความหมายได้ถึงจุดประสงค์	 อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ดี	เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้จ�ากัด
ความได้อย่างชัดเจน	รัดกุม	ดีเยี่ยม
	 สมัยเรียน	เวลาอ่านเจอคาถา	ก็จะพยายาม
ท่องจ�าเอาไว้ตลอดมา	ในวันพระ	๑๔		หรือ	๑๕	
ค�่าของวันหนึ่ง	 ซึ่งเป็นวันหยุดพักการเรียนของ
ส�านักเรียนวัดท่ามะโอ	 จังหวัด
ล�าปาง	 ก็จะแอบเปิดอ่านพระ-
ไตรปิฎกฉบับบาลีล้วน	 ซึ่งโยม
ปวยฮุ้น	หรือ	โยมธัมมธีรา	ชาว
ปีนัง	 ส่งไปถวายไว้ให้	 จ�าได้ว่า	
เปิดเล่มปฏิสัมภิทามัคค์	 แล้วก็
อ่านไปเรื่อยๆ	เน้นอ่านคาถา	ที่
เน้นอ่านคาถาเป็นหลัก	ก็เพราะ
ว่าคาถาอ่านง่าย	 ใช้ค�าไม่เยอะ	
สละสลวย	จ�าง่าย	

	 อ่านไปเจอคาถาหน่ึง	ซึ่งเขียนไว้ว่า
  ทุเว ปุถุชฺชนา วุตฺตา
  พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา
  อนฺโธ ปุถุชฺชโน เอโก
  กลฺยาเณโก ปุถุชฺชโน
	 อ่านแล้วรู ้สึกว่า	 เข้าใจความหมายได้ใน
ทันทีว่า	พระพุทธเจ้าผู้อาทิจจพันธุ	ตรัสถึงปุถุชน
ไว้สองประเภท	คือ	๑.	อันธปุถุชน	๒.	กัลยาณ-
ปุถุชน
 มไีม่เข้าใจอยูค่�าหน่ึงคือค�าว่า	อาทิจจฺพนธฺุนา 
ก็เลยไปเปิดดูในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา	จึงได้รู้ว่า 
หมายถึงพระพุทธเจ้า	เป็นเหตุให้จ�าได้และเข้าใจ
คาถาและความหมายของคาถาดังกล่าว	 มาจน 
กระทั่งทุกวันน้ี	
	 ดังน้ัน	หนังสือ	ต้องมีการอ่าน	ค�าพูด	ต้องมี
การพูด	การปฏิบัติ	ต้องมีการระลึก		ถ้าไม่มีการ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยการอ่าน	 จะไม่ใช่เพียงแค่อ่าน
หนังสือไม่ออกเท่าน้ัน	 แต่จะไม่มีความรู้	 ความ
เข้าใจในสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจเลยแม้แต่น้อย	เช่น
เดียวกัน	 ถ้าไม่มีการพูดคุยกัน	 เราก็จะพูดไม่ได้
พูดไม่เป็น	 แม้การปฏิบัติก็ท�านองเดียวกัน	 ใน
เบื้องต้นนั้น	 จ�าต้องอาศัยการระลึกนึกถึงสิ่งที่ 
จะเป็นเหตุให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเข้าไว้
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	 สุปภาต�	โว
	 อรุณสวัสด์ิ	 นักศึกษาบาลีใหญ่และพระ
ไตรปิฎกทุกท่าน
	 ก ่อนอ่ืนต ้องขออภัยที่หายไปหลายวัน	
เพราะมีภารกิจมาก	 วันน้ีจะมาแนะน�าเรื่องการ
ท�าสนธิ	เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องอักษรตามนัยต่างๆ	
มาแล้ว	 จึงง่ายต่อการน�าอักษรมาต่อเรียงกัน
ให้ส�าเร็จเป็นศัพท์เป็นค�า	 เพื่อให้ตรงตามพระ
ไตรปิฎก	 คาถาบาลีต่อไปนี้	 จะเพิ่มความเข้าใจ
ให้ได้นะ

 เอเกกวณฺโณ อกฺขโร อกฺขรสมูโห ปท�
 ปทสมฺโห วากฺย� วากฺยสมูโห คนฺโถ.
	 แปลว่าอักขระตวัหนึง่ๆ	เรยีกว่า	วัณณะ	การะ 
หรือ	 อักษร,	 อักษรอยู ่รวมกัน	 เรียกว่า	 บท, 
บทอยู่รวมกัน	 เรียกว่า	 วากยะ	 หรือ	 ประโยค,		
วากยะอยู่รวมกัน	เรียกว่า	คันถะ	หรือ	คัมภีร์
	 การน�าอักษรมาต่อรวมกันนี่แหละ	คือ	สนธิ 
หมายถึงการน�าเอาอักษรตัวท้ายของบทหน้า	ต่อ
กับ	อักษรตัวแรกของบทหลัง	อักษรที่ว่าน้ันมี	๓	
อย่าง	คือ	สระ พยัญชนะ และนิคหิต	เช่น

สนธิ การต่ออักษรเรื่อง

หน้าต่างบาลี
พระมหาสมปอง มุทิโต

ตอนที่ ๗



	 บทว่า	ภควาติ	เป็น	สระสนธิ
	 ภควาติ	ศัพท์เดิมคือ	ภควา+อิติ
	 ลบ	สระอิ	แล้ว	เรียงชิดต่อกันเข้า	ส�าเร็จรูป
เป็น	ภควาติ
	 บทว่า	ปญฺจกฺขนฺธา	เป็นพยัญชนะสนธิ
	 ปญฺจกฺขนฺธา	ศัพท์เดิมคือ	ปญฺจ+ขนฺธา
	 ซ้อน	กฺ	ส�าเร็จรูปเป็น	ปญฺจกฺขนฺธา

				หนังสือ	“ตายปิฏก”	เป็นหนังสือเล่มแรกของ	คณะท�างาน
ติปิฏกสิกขาลัย	 ซึ่งมีที่ท�าการอยู่	 ณ	 วัดจากแดง	 จ.สมุทร- 
ปราการ	 ด ้วยวิ สัยทัศน ์ของกลุ ่มพุทธบริษัทผู ้ตระหนัก

“ตายปิฏก”แจก
หนังสือ

ในคุณค่าแห่งพระธรรมตามพระไตรปิฎก	 จึงผลักดันโครงการต่างๆ	 ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ	 ทั้งได้ด�าริ
จัดพิมพ์	 “ตายปิฏก”	 เล่มนี้	 เป็นคู ่มือหนึ่งในการทวนกระแส	 “พิธีกรรม”	 มาสู ่	 
“พิธีธรรม” ส�าหรับชาวพุทธที่ยังต้องตายอยู่บ่อยๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือทบทวนข้อธรรม 
แห่งความไม่ประมาท	 ซึ่งไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้น	 เราก็สามารถหยิบมาศึกษาได้ทุกค�่าเช้า	 
วารสารโพธยิาลยัยนิดมีอบหนงัสอืนีใ้ห้ทกุท่าน	ทีเ่ขียนจดหมายแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
วารสารโพธิยาลัยเพื่อคณะผู้จัดท�าจักได้น�าความคิดเห็นนั้น	 มาปรับปรุงคุณภาพของ
วารสารต่อไป	ส่งความคิดเห็นไปที่	ทพญ.อัจฉรา กล่ินสุวรรณ์ อีเมลล์ acharak7153@
gmail.com หรือ	เขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์ถึงที่	ชมรมกัลยาณธรรม เลขที่ ๑๐๐ 
ถนนประโคนชัย ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐	 วงเล็บ 
มุมซองว่า	 (วารสารโพธิยาลัย) หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมา 
ก่อนหนังสือจะหมด	โปรดแจ้งชื่อ	ที่อยู่	และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน	เพื่อความ
สะดวกในการส่งหนังสือถึงท่านอย่างรวดเร็ว

	 บทว่า	สญฺชาโต	เป็น	นิคหิตสนธิ
	 สญฺชาโต	 ศัพท์เดิมคือ	 ส�+ชาโต	 (นิคหิต 
กับ	 ช	 จะต่อกัน)	 อาเทศ	 อ�	 (นิคหิต)	 เป็น	 ญฺ	
ส�าเร็จรูปเป็น	สญฺชาโต
	 การต่อสนธิ	 มีประโยชน์หลายอย่าง	 เช่น	
ท�าให้เสียงอักษรน้อยลงก็มี	ท�าให้อ่านออกเสียง
คล่องปากก็มี	 ท�าให้ได้ครุ	 ลหุ	 ตามฉันทลักษณ์ 
ก็มี	วิธีที่นิยมใช้	มี	๘	วิธี	คือ	(๑)	โลปะ	ลบหรือ
ตัดอักษรบางตัวออก	(๒)	อาเทสะ	เปลี่ยนแปลง
อักษร	 (๓)	 อาคมะ	 เพิ่มอักษรเข้ามาใหม่	 (๔) 
วิการะ	ท�าให้วิปริต	(๕)	ปกติ	คงไว้ตามเดิม	(๖) 
ทีฆะ	 ท�าให้เสียงยาวขึ้น	 (๗)	 รัสสะ	 ท�าให้เสียง 
สั้นลง	(๘)	สัญโยคะ	หรือสังโยค	ซ้อนพยัญชนะ
	 ถ้าผู ้ศึกษาสังเกตดูดีๆ	 จะเห็นบทสนธิใน
ภาษาบาลีมีอยู ่มากมาย	 ถ้าค�าศัพท์ใดต่อกัน 
ค่อนข้างยาว	ให้วินิจฉัยได้เลยว่า	นั่นเป็นบทสนธ	ิ
เช่นสมฺมาสมฺพุทฺโธ	(สมฺมา+ส�+พุทฺโธ)	เป็นต้น	
	 วันนี้เรียนเท่านี้ก่อนนะ	ฉบับหน้า	จะมารู้จัก	
ค�าประเภทนาม
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๑. โภนฺโต ปาฬิเจตสา.
 สวัสดีครับ	มิตรรักแฟนบาลีทุกท่านที่เคารพ
๒. สาธฺวชฺช โภนฺโต อตฺตนา อภิจฺฉิตํ ปาฬิวากฺยํ 
ภาสิสฺสาม.
 ท่านที่เคารพครับ	วันนี้	พวกเรามาพูดภาษา
บาลีตามที่ตนอยากจะพูดกันหน่อยนะครับ
๓. อหํ ตุมฺหากํ ปุพฺพงฺคโม ภวิสฺสามิ. ตุมฺเห มํ 
ปจฺฉา อนุคจฺเฉยฺยาถ.
 กระผมจะน�า	 ส่วนท่านทั้งหลาย	 ก็ค่อยๆ	
เดินตามผมก็แล้วกันครับ
๔. อาโท ตาว ปาฬิยา คติยา ปาฬึ วเทยฺยาม.
 เบื้องต้น	พวกเราควรพูดบาลีตามสไตล์บาลี
นะครับ

๕. สพฺเพ ตุมฺเห มยา วุตฺตํ อาชาเนยฺยาถาติ 
ปจฺจาสึสามิ.
 กระผมหวังว่า	 ทุกท่านคงเข้าใจที่ผมพูด 
นะครับ
๖. มา โข ตุมฺเห ปาฬิยา ภายิตฺถ.
 ท่านทั้งหลาย	อย่าได้กลัวภาษาบาลีนะครับ
๗. อปิ ภิยฺโย ตํ ปิยายถ.
 แต่ควรรักบาลีให้มากๆ	นะครับ
๘. มยญฺหิ อุมฺมตฺตกา วิย ปุถุชฺชนา โหม.
 อย่าลืมว่าพวกเราเป็นปุถุชนเป็นคนติงต๊อง 
	 บ๊องๆ	เพี้ยนๆ	บ้าๆ	บอๆ	อยู่นะครับ
๙. ยํ วา ตํ วา นิสฺสารํ นิจฺจํ ปุนปฺปุนํ วเทยฺยาม.
 จึงมักจะพูดจาโน่นน่ีไร้สาระกันอยู่เนืองๆ

สนทนาภาษาของ
๗

นายธรรมดาปาฬิภารตี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า



๑๐. อมตฺตาปิ สมานา มตฺตา วิยาติ เวทิตพฺพํ.
 แม้ไม่เมา	ก็เหมือนคนเมาละครับท่าน
๑๑. พหุํ สุรํ ปิวนฺตา สุรามตฺตา หุตฺวา สุรุมฺ- 
มตฺตกาติ วุตฺตํ อมฺหากํ ภควตา.
 คนที่ชอบดื่มสุราจนเมาเป็นนิจ	 พระพุทธ-
องค์ตรัสว่า	“คนบ้าสุรา”	ครับ
๑๒. ติเปฏเก หิ อาคตา อุมฺมตฺตกา นาม 
อฏฺวิธา โหนฺตีติ ทฏฺพฺพํ.
 ในพระไตรปิฎก	 พระพุทธองค์ทรงแสดง 
คนบ้าไว้	๘	จ�าพวกครับ
๑๓. ตุมฺเห ปน กีทิสา อุมฺมตฺตกา โหถาติ.
 แล้วท่านทั้งหลายล่ะ	 เป็นคนบ้าประเภท
ไหนครับ
 เป็นไงบ้างครับ ได้อ่านประโยคบ้าๆ บอๆ 
ข้างต้นแล้ว พอจะเข้าใจถ้อยค�าที่กระผมน�ามา

ใช้บ้างไหมครับ ในกรณีนี้ เราสามารถพูดเป็น
บาลีแล้ว
“อาชานาถ นุ ตุมฺเห มยา กถิตํ ปาฬิวากฺยํ”
 “ท่านทั้งหลาย	 พอจะเข้าใจประโยคบาลี 
ที่ผมได้พูดไปไหมครับ”
	 หากเข้าใจ	ก็ให้ตอบสั้นๆ	ได้เลยว่า	“อาม, 
อาชานาม” “ครับ,	เข้าใจ”	
	 หรือว่าจะตอบแบบยาวเฟื้อยเลยก็ได้ครับ	
“อาม, อาจริย, มยํ ตยา กถิตํ สพฺพโต อาชา
นาม.” “ครับ	(ค่ะ)	ท่านอาจารย์	พวกเราเข้าใจ
ที่ท่านพูดทุกอย่างครับ”
สุรํ ปิวิตุกามา เจ, กถํ ปาฬิภาสาย ตํ ปิวิตุ-
กมฺยตํ ทสฺเสยฺยาม.
 ขณะที่พูดๆ	ไป	หากเกิดอยากด่ืมสุราขึ้นมา
จริงๆ	แล้ว	จะพูดบาลีว่าไงดีครับ
นาติทุกฺกรํ.
 ไม่ยากหรอกครับ
นนุ “สมฺมา อารทฺธํ สพฺพสมฺปตฺตีนํ มูลนฺ”ติ 
วุตฺตํ โปราเณหิ.
 โบราณท่านได้กล่าวไว้แล้วมิใช่หรือครับว่า	
“ความขยันหมั่นเพียรอย่างถูกต้อง	 คือรากฐาน
แห่งความส�าเร็จทุกอย่าง”
ตสฺมา – วายเมเถว ปุริโส, น นิพฺพินฺเทยฺย 
ปณฺฑิโต.
 “ดังน้ัน	 เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์	 ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีสติปัญญาแล้ว	 จะต้องสู้	 อย่าได้ท้อถอย
เชียว”
วีริยวโต กึ นาม น สิชฺฌติ.
 “คนที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างคงเส้น
คงวา	ย่อมประสบความส�าเร็จ	ในทุกสิ่งที่เขาได้
ลงมือท�า”
 หมายเหตุ	 :	 ในประโยคข้างต ้นน้ี	 เรา
สามารถใช้ค�าว่า	อุฏฺานวโต แทนค�าว่า	วีริยวโต 
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ก็ได้ครับ	 หรือจะใช้ค�าอิทธิบาทอย่างอื่น	 เช่น	
ฉนฺทวโต (ผู้มีฉันทะ),	จิตฺตวโต (ผู้มีจิตใจม่ันคง),	
วีมํสวโต (ผู้มีสติปัญญา)	ก็ตามสบายเลยนะครับ
 วีริยวโต นั้น	ศัพท์เดิม	คือ	วีริยวนฺตุ	เป็นอัส- 
สัตถิตัทธิต	มาจาก	วีริย	ศัพท์	กับ	วนฺตุ	ปัจจัย	
วิเคราะห์ว่า	วีริยํ อสฺส อตฺถีติ วีริยวา.	 “ผู้ที่มี
ความเพียร”	 ชื่อว่า	 วีริยวนฺตุ	 เมื่อตั้งเป็นนาม
แล้ว	 ต้องการจะท�าให้ค�านี้เป็นสัมปทานการก	
จึงต้องลง	ส วิภัติ	ฝ่ายจตุตถี	ด้วยสูตรกัจจายนะ 
ว่า	 “สมฺปทาเน จตุตฺถี” จากนั้นให้ท�าการ 
อาเทส (การแทนที่)	นฺตุ	กับ	ส เป็น	โต จึงได้รูป
ค�าที่เป็นบทสมบูรณ์พร้อมใช้ว่า	 วีริยวโต (แก่ผู้
ที่มีความเพียร)	บทว่า	วีริยวโต	นี้	สัมพันธ์เป็น

สัมปทานเข้ากับกริยา	 “สิชฺฌติ” ครับ,	 แฮะๆ	
ขอโทษครับ	ที่กระโดดมาหาไวยากรณ์	อย่าเพิ่ง
เบื่อนะครับ
 สรุปว่า - สั่งสุราได้หรือยังครับ,
	 โอเค	ครับ	สั่งสุรา	ว่า
“อหํ สมฺม สุรํ ปิวิตุกาโมมฺหิ.”
 “เสี่ยวเอ้อ,	ฉันอยากด่ืมเหล้าอ่ะ”
เทหิ เม เอกสราวกมตฺตํ.
 “ขอสักจอกซิ”
	 พูดแค่น้ี	ก็น่าจะได้ด่ืมเหล้าละครับ
วิญฺญาปนํ : สุราปิวนํ นาม ชีวิตสฺส อนฺตราย- 
กรํ โหติ.
 ค�าเตือน	:	การดื่มสุรา	อาจเป็นอันตราย	ต่อ
สุขภาพได้
มนุสฺสานญฺจ สีลํ วินาเสติเยว. 
 ชื่อว่าย่อมท�าให้ขาดศีลธรรมของความเป็น
มนุษย์ด้วยครับ
ตสฺมา มา ตํ ปิวถ.
 ดังน้ัน	ท่านทั้งหลายจึงไม่ควรด่ืมเหล้าครับ
โอสธวเสน โถกมตฺตํ ปิเวยฺย เจ, อายุสฺสํ ภเวยฺ-
ยาติ เอวํ วทนฺติ.
 แต่นักวิจัยทั้งหลาย	ต่างก็พูดกันว่า	หากด่ืม
พอเป็นกระสายยา	 ก็อาจเป็นยาอายุวัฒนะได ้
นะครับ
วิจาเรตฺวา สทฺทหิตพฺพํ.
 โปรดใช้วิจารณญาณแล้ว	ค่อยเชื่อนะครับ
	 จ�าแล้วสังเกต	 เปรียบเทียบ	น�าประโยคค�า
พูด	ไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นๆ	ให้ได้นะครับ	เช่น	
หากท่านต้องการด่ืมนม	ก็สามารถพูดว่า
๑. อหํ ขีรํ ปิวิตุกาโมมฺหิ.
 ผมเป็นผู้ต้องการด่ืมนม
๒. อหํ ขีรํ ปิปาสามิ.
 ผมกระหายอยากด่ืมนม
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๓. อหํ ขีรํ ปิวิตุํ อิจฺฉามิ.
 กระผมต้องการเพื่อดื่ม	 ซึ่งน�้านม	 (กระผม
อยากดื่มนม)
หมายเหตุ -	จะใช้ค�าไวพจน์อื่นๆ	นอกจาก	ขีร�	
ก็ได้นะครับ	เช่น	อหํ ปโย / ทุทฺธํ / ถญฺญํ ปิวิ- 
ตุกาโมมฺหิ.
 ค�าศัพท์ที่ มีความหมายว่า	 นํ้านม มีอยู ่	
๔	 ค�า	 คือ	 ขีรํ , ทุทฺธํ , ปโย, ถญฺญํ เลือก
ใช้ได้ตามต้องการเลยนะครับ	 	 หรือหากจะ
ไม่อยากใช้	 ตุ ํ ปัจจัย	 ก็สามารถเปลี่ยนเป็น	
ตเว ปัจจัย	 แทนก็ได้เช่น	 อหํ ถญฺญํ ปิวิตเว  
อิจฺฉามิ. กระผมอยากดื่มนม
	 โดยท�านองเดียวกัน	 ในส่วนของค�ากริยา
อาขยาต	 ที่ มีความหมายว่า	 “อยาก”	 หรือ	
“ต้องการ”	หรือ	“ประสงค์”	หรือ	“ปรารถนา”	
ก็มีค�าศัพท์ใช้อยู ่หลายค�าครับ	 เช่น	 อิจฺฉามิ, 
กาเมมิ, ปตฺเถมิ หรือ อาสึสามิ ดังนี้เป็นต้น
	 แต่สิ่งท่ีกระผมอยากให้ท่านทั้งหลายจดจ�า
ในตอนท้ายของบทความครั้งนี้	 ก็คือมนต์คาถา
ที่ว่า
“สหสฺสํ ทิวสํ กตฺวา ยํ วิชฺชํ ตตฺถ กุสโล
ทินํ ทสสหสฺสํ ยํ ตตฺถ วิชฺชาย โกวิโท”ติ
 (โย พุโธ) บัณฑิตชนผู้ใด
 กตฺวา กระท�าการฝึกฝนแล้ว
 ยํ วิชฺชํ ซึ่งศิลปะวิชาใด
 สหสฺสํ ทิวสํ ตลอดหนึ่งพันวัน
 (โส พุโธ) บัณฑิตชนผู้นั้น
 กุสโล (ภวิสฺสติ) จักเป็นผู้ช�านาญ
 ตตฺถ (วิชฺชาย) ในศิลปะวิชานั้น,
 (โย พุโธ) บัณฑิตชนใด
 กตฺวา กระท�าการฝึกฝนแล้ว
 ยํ วิชฺชํ ซึ่งศิลปะวิชาใด
 ทสสหสฺสํ ทินํ ตลอดหนึ่งหมื่นวัน

 (โส พุโธ) บัณฑิตชนผู้น้ัน
 โกวิโท (ภวิสฺสติ) จักเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 ตตฺถ วิชฺชาย ในศิลปะวิชาน้ัน
 อวสฺสํ อย่างแน่นอนฯ
	 จ�าสั้นๆ	ว่า	“พัน กุ – หมื่น โก” ครับ
สพฺเพ สามาชิกา สุภคา โหนฺตุ อโรคา วิเสเสน 
ปาฬิเจตสา.
 ขอให้สมาชิกทุกท่านจงโชคดี	 มีสุขภาพ 
แข็งแรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ขอให้ท่านมีใจรัก
ภาษาบาลีให้มากๆ	นะครับ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้

๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว	
๔.	พล.อ.ต.	สมโภค-สุจิตรา	หงสไกรและครอบครัว
๕.	คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
				และครอบครัว



	 บทก่อน	เราทั้งหลายทราบแล้วว่า	พระสังฆ-
มิตตาเถรีสถาปนาภิกษุณีสงฆ์อย่างไร	 ?	 และมี
สตรีลังกาออกบวชเป็นภิกษุณีมากน้อยเพียงไร	?	 
อีกทั้งกษัตริย์ลังกา	 ถวายความอุปถัมภ์ภิกษุณี
สงฆ์อย่างไร	?
	 บทนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์หลังจากการ
สถาปนาภิกษุณีสงฆ์แล้ว	เพ่ือช้ีให้เห็นว่า	ภิกษุณี
สงฆ์รุ่งเรืองแพร่หลาย	เคียงคู่ภิกษุสงฆ์อย่างไร	?	 
มีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงภิกษุณีสงฆ์หรือไม่	?	
และสรุปลงตรงที่เหตุใดภิกษุณีสงฆ์จึงสูญหายไป 
จากเกาะลังกา	?
 ก่อนจะก้าวไปข้างหน้า	 ขออนุญาตชวน 
สตรีเพศท้ังหลายตั้งค�าถามก่อนว่า	 เหตุใดการ
สถาปนาภิกษุณีสงฆ์ของพระสังฆมิตตาเถรีและ 
คณะ	จึงแตกต่างจากการสถาปนาภิกษุสงฆ์	?	
	 หลักฐานบอกเราว่า	การสถาปนาภิกษุสงฆ์
โดยพระมหินทเถระและคณะ	มีรายละเอียดครบ
ถ้วนรอบด้าน	 จนอนุชนรุ่นหลัง	 สามารถยืนยัน

ได้ชัดเจนว่า	อะไรเกิดขึ้นตรงไหน	?	ขณะที่การ
สถาปนาภิกษุณีสงฆ์ของพระสังฆมิตตาเถรีและ
คณะ	กลับมีกล่าวถึงเพียงไม่กี่บรรทัด	หากสังเกต
จะเห็นว่า	เรื่องราวที่แวดล้อมพระสังฆมิตตาเถรี
กลับมีรายละเอียดมากกว่า	 โดยเฉพาะพิธีปลูก
หน่อพระศรีมหาโพธ์ิ	กลางเมืองอนุราธปุระ	
 ถามว่า เพราะเหตุใด ?
	 ผู้เขียนเชื่อว่า	ผู้บันทึกเหตุการณ์	น่าจะเป็น
บุรุษเพศ	กล่าวคือพระภิกษุสงฆ์	การบันทึกเรื่อง
ราวมิได้หมายความว่า	พระภิกษุสงฆ์ล�าเอียงแต่
อย่างใด	แต่ผูบ้นัทกึพยายามเกบ็รายละเอยีดของ 

พระสังฆมิตตาเถรี
มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา (๔)

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์



เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด	
ขณะที่เรื่องสตรีเพศเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้น	
ลักษณะเช่นน้ีเป็นปกติธรรมดาของสายเถรวาท	
แม้แต่การแต่งคัมภีร์ยุคหลัง	 ก็เน้นเนื้อหามาก 
กว่าพรรณนาความสามารถของผู้เขียน
 เหตุที่พูดก็เพราะเกรงสตรีเพศบางคนจะ 
ไม่เข้าใจ !!!
	 มีคนสอดค�าถามว่า	 เหตุใดสตรีเพศไม่แต่ง
ต�าราบันทึกเรื่องราวของตัวเอง	?
	 ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	ธรรมดาของผู้หญงินัน้ชอบพดู
เรื่องคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง	เฉพาะการพูด	ย่อมไม่
สามารถขยายความเป็นภาษาเขียนได้	ด้านผู้ชาย
ก็ชอบพูดเหมือนผู้หญิงเช่นกัน	 แต่ชอบบันทึก
ค�าพูดของตัวเอง	 ส่วนใหญ่ก็บรรยายเรื่องราว 
ส่วนตัว	 สิ่งรอบตัวและผู ้มีอ�านาจ	 แต่ไม่ชอบ
บันทกึเรือ่งของสตรเีพศ	เพราะเหน็ว่าไม่มเีรือ่งใด 
สมควรบันทึก	
 จริงหรือไม่ !!!
	 การเผยแผ่พระศาสนาของภิกษุณีสงฆ ์
ประสบความส�าเร็จน้อยกว่าพระสงฆ์	แม้ต�านาน
จะกล่าวว่า	 มีกุลสตรีลังกาออกบวชเป็นจ�านวน
มากก็จริง	แต่จะหาภิกษุณีรูปใดโดดเด่นเหมือน
พระสังฆมิตตาเถรีก็หาได้ยาก	สันนิษฐานว่า	ด้วย 
ข้อจ�ากัดเร่ืองที่อยู ่ 	 ซึ่ งต ้องอาศัยอยู ่ ในเขต
สังฆาวาส	 ประการหนึ่ง	 ด้วยข้อจ�ากัดของการ
เดินทาง	ประการหนึ่ง	แม้จะได้รับความอุปถัมภ์
จากกษัตริย์ก็จริง	แต่หาหลักฐานยืนยันว่าภิกษุณี

สงฆ์กระจายกันอยู่นอกเมืองหลวงอนุราธปุระ
ยากนัก
	 อีกประการหน่ึง	 หลักฐานระบุว่าภายหลัง
การนิพพานของพระสังฆมิตตาเถรี	มีภิกษุณีชาว
ชมพูทวีปเดินทางมาสั่งสอนภิกษุณีสงฆ์ลังกา
อีกหลายรูป	 ซ่ึงแต่ละรูปล้วนแตกฉานในพระ
ไตรปิฎก	ดังเช่น	พระสัทธัมมนันทิเถรี	พระโสมา- 
เถรี	 พระคิริทธิเถรี	 พระทาสิยาเถรี	 พระธัมมา-
เถรี	 และพระธัมมปาลาเถรี	 ซึ่งพระเถรีเหล่านี้
ล้วนเชี่ยวชาญด้านพระวินัย

	 เป็นไปได้หรือไม่ว่า	สตรีท่ีออกบวชมีศรัทธา
แต่ยังเยาว์ด้วยปัญญา	 จึงเกิดกรณีการเดินทาง 
มาของภิกษุณีจากอินเดียหลายครั้งหลายครา	
หากมองในด้านด	ีอาจเป็นการแลกเปลีย่นระหว่าง 
ลังกากับอินเดียเมืองแม่	ภิกษุณีจากอินเดีย	อาจ
เดินทางมาเติมเต็ม	 ในส่วนที่ภิกษุณีลังกายังไม่
สมบูรณ์	 แต่หากมองด้านร้าย	 จะพบความไม่
พร้อมของสตรีลังกา	ซ่ึงตรงกันข้ามกับภิกษุสงฆ์
ที่ประสบความส�าเร็จดังหลักฐานในต�านาน
 ประเด็นนี้ฝากสตรีเพศไปศึกษาเพิ่มเติมเอง
	 ภิกษุณีสงฆ์มาผลิดอกออกผลสมัยพระเจ้า
ทุฏฐคามณี	 หลังสถาปนาภิกษุณีสงฆ์ล่วงแล้ว
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หนึ่งศตวรรษ	เพราะต�านานระบุว่า	พระกนิษฐา
ของพระองค์พระนามว่า	 พระมหิลาเถรี	 ผู้ทรง
ธุดงค์คุณ	และพระสมันตาเถรี	ต่างรอบรู้ในพระ
ธรรมค�าสอนอย่างลึกซึ้ง	 นอกจากนั้น	 ยังมีพระ
สุมนาเถรีผู้ทรงอภิญญา	พระอุตตราเถรีผู้โด่งดัง
ด้านอริยธรรม	พระธัมมตาปสาเถรี	ผู้มีนามอุโฆษ	
พระนารมิตตาเถรีผู้แตกฉานในพระวินัย	 พระ 
สาตาเถรี	ผู้รอบรู้ในการปกครองสตรีเพศ	ฯลฯ
	 หากมองในแง่ของเวลา	 อาจเห็นว่าภิกษุณี
สงฆ์แพร่หลายน้อยกว่าภิกษุสงฆ์	แต่หากมองใน
บริบทของพระวินัย	ผู้เขียนเห็นว่าประสบความ
ส�าเร็จ	 เพราะอย่าลืมว่า	 ศรีลังกามิใช่เมืองพุทธ
แต่เดิม	 แม้สถาบันกษัตริย์และคนช้ันสูงจะเห็น
ด้วย	แต่จารตีและประเพณอีนัทรงอทิธิพล	ตลอด
ท้ังค่านิยมทางสังคมอันเข้มแข็ง	 การจะยอมรับ
แนวความคิดแบบใหม่โดยฉับพลัน	ย่อมเป็นเรื่อง
ยาก	แต่การวางรากฐานไว้เป็นอย่างดี	 จึงท�าให้
ภิกษุณีสงฆ์มั่นคงเคียงคู่ภิกษุสงฆ์นับพันปี
	 ครั้นล่วงเข้าสมัยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย	
คณะสงฆ์ที่พระมหินทเถระและคณะก่อตั้งไว้ได้
แตกออกเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 หนึ่งคือส�านักมหาวิหาร 
ผู้ยึดถือจารีตปฏิบัติแบบพระมหินทเถระ	อีกหนึ่ง
คือส�านักอภัยคิรีวิหาร	 ผู้มีแนวคิดแบบใหม่ด้วย
การฝักใฝ่ค�าสอนมหายาน	 และท้ังสองกลุ่มต่าง
จ้องหาเหตุกราบทูล	ให้สถาบันกษัตริย์เกลียดชัง 
กันและกัน	

	 ภิกษุณีสงฆ์เดิมซึ่งมีเพียงกลุ่มเดียวคือส�านัก
มหาวิหาร	 แต่ครั้นภิกษุสงฆ์แตกแยกเป็นสองก็
พลอยแตกเป็นสองฝ่ายด้วย	ด้วยเหตุนั้น	อาวาส
ของภิกษุณีฝ่ายส�านักมหาวิหาร	จึงต้ังอยู่บริเวณ
ใกล้ถูปารามเจดีย์	 ส่วนอาวาสของภิกษุณีฝ่าย 
ส�านักอภัยคิรีวิหาร	ก็ต้ังอยู่บริเวณใกล้ลังการาม
เจดีย์	ภายในเมืองเก่าอนุราธปุระ
	 ไม่มีหลักฐานชิ้นใดกล่าวถึงการทะเลาะวิวาท 
ระหว่างภิกษุณีสงฆ์ของสองส�านัก	ผู้เขียนเชื่อว่า	
การขัดแย้งอาจจะมีเหมือนภิกษุสงฆ์	แต่เรื่องราว
ของภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	และโด่งดังจนเป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย	 เรื่องราวของภิกษุณีสงฆ์จึงถูก
ลดความส�าคัญจนหายไป
	 ต�านานระบุว ่า	 มีภิกษุกลุ ่มหนึ่งเรียกว่า 
ปังสุกูลิกะ	 พ�านักอาศัยภายในอโศการาม	 ซึ่ง
สร้างถวายโดยกษัตริย์ลังกา	 สถานที่ดังกล่าว
อยู่ภายนอกเมืองหลวงอนุราธปุระ	 ประเด็นคือ
คณะสงฆ์ปังสุกูลิกะนิยมห่มผ้าบังสุกุล	 เป็นต้น
แบบของพระอรัญวาสี	สังเกตได้จากอารามวิหาร
ที่พ�านักอาศัยอยู่นอกเมืองอนุราธปุระ	 เป็นไป 
ได้หรือไม่ว่า	นอกจากภิกษุผู้ฝักใฝ่ต่อการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานแล้ว	ยังมีภิกษุณีสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
สนใจวัตรปฏิบัติแบบพระอรัญวาสีด้วย
 น่าเสียดาย ไม่มีหลักฐานมากกว่าน้ี มิเช่น
น้ันน่าจะถอดรหัสภิกษุณีสงฆ์ได้
	 สิ่งหน่ึงซึ่งภิกษุณีสงฆ์เดินตามภิกษุสงฆ์คือ
การรับไทยธรรม	 กล่าวคือ	 อ่างเก็บน�้า	 ที่ดิน	
สวน	 ฯลฯ	 เพื่อน�าผลผลิตหรือภาษี	 มาค�้าจุน
อารามวิหารแห่งตน	มองอีกด้านหนึ่ง	เสมือนแย้ง
พระพุทธประเพณี	แต่มองในแง่สถาบันกษัตริย์ผู้
ท�าหน้าที่อุปถัมภ์คณะสงฆ์	 เน่ืองจากคณะสงฆ์
ทั้งภิกษุและภิกษุณีมีเป็นจ�านวนมาก	การถวาย
ความอุปถัมภ์ตามปกติ	 ย่อมเป็นพระราชภาร-



ธุระอันหนักยิ่ง	 ด้วยเหตุนั้น	ประเพณีการถวาย
ไทยธรรมดังกล่าว	จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด	
	 หลักฐานฝ่ายจีนระบุว่า	 สมัยราชวงศ์สุง	 มี
ภิกษุณีศรีลังกา	 ๘	 รูป	 เดินทางไปประกอบพิธี
อุปสมบทแก่กุลสตรีชาวจีน	 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หลังจากภิกษุฟาเหียนเดินทางถึงจีนแล้วหนึ่ง
ทศวรรษ	อันว่าภิกษุชาวจีนรูปนี้	เคยมาพ�านักอยู่
ส�านักอภัยคิรีวิหารของศรีลังกา	๒	ปี	เชื่อว่า	ท่าน
น่าจะเห็นความรุ่งเรืองของภิกษุณีสงฆ์ศรีลังกา	
ครั้นเดินทางกลับจีนแล้ว	 น่าจะกราบทูลพระ
จักรพรรดิทรงทราบ	 จนเป็นเหตุให้กษัตริย์จีน
ส่งราชทูตมาขอภิกษุณีศรีลังกา	 ไปบวชกุลสตรี
จีนดังกล่าว
 ผู้อ่านคงแปลกใจว่า เหตุใดเรื่องราวดังกล่าว
จึงไม่ปรากฏเห็นในต�านานศรีลังกา !!!
	 อยากจะบอกว่า	 ไม่ต้องแปลกใจ	 เพราะ
ภิกษุณีสงฆ์เหล่าน้ัน	 สังกัดส�านักอภัยคิรีวิหาร	
ซึ่งเป็นอริกับส�านักมหาวิหาร	 และเรื่องราวที่
เรารับรู้กันในปัจจุบัน	 เป็นการบันทึกของพระ
สงฆ์แห่งส�านักมหาวิหาร	 ย่อมเป็นธรรมดาที่
จะไม่กล่าวถึงคู ่ปรปักษ์	 และประการส�าคัญ	
ต�านานแต่ละเล่มของส�านักมหาวิหาร	 ผ่าน
การตรวจสอบเนื้อหาหลายต่อหลายครั้ง	 จน
กระทั่งสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช	 เรื่อง
ราวของส�านักอภัยคิรีวิหารจึงถูกถอดออกจาก
ประวัติศาสตร์หมดสิ้น

	 เชื่อหรือไม่	 แม้แต่เรื่องของพระเขี้ยวแก้วที่
อัญเชิญมาจากทันตปุระแห่งแควันกาลิงคะ	เพื่อ
มอบถวายแด่กษัตริย์ลังกา	ก็บันทึกไว้ในต�านาน
ของศรีลังกาเพียง	๘	บรรทัด	เหตุเพราะพระเขี้ยว
แก้วเป็นเอกสิทธิ์ของพระสงฆ์แห่งส�านักอภัยคิรี
วิหาร	ไม่เชื่อก็ตามไปอ่านเรื่องของพระเขี้ยวแก้ว
ในบันทึกของภิกษุฟาเหียน	 จะเข้าใจชัดดังค�าที ่
ผู้เขียนกล่าวไว้
	 หลักฐานส่วนหน่ึงของจีนระบุว่า	 บริเวณ 
ดินแดนของอาณาจักรศรีวิชัย	มีส�านักภิกษุสงฆ์ 
ชื่ออภัยคิรีวิหาร	นอกจากมีภิกษุเจ้าถิ่นอยู่อาศัย
แล้ว	 ยังมีพระสงฆ์มหายานหลายประเทศ	 เดิน
ทางมาพ�านักอาศัย	 และศึกษาค�าสอนมหายาน	
หน่ึงในประเทศเหล่าน้ันคือ	 ภิกษุส�านักอภัยคิรี
วิหารของศรีลังกา	

	 คราวหน่ึงพระเจ้ามหานามะของศรีลังกา
ถวายผอบบรรจุพระเขี้ยวแก้วจ�าลองแก่ส�านัก
อภัยคิรีวิหารแห่งอาณาจักรศรีวิชัยด้วย	 หาก
หลักฐานเป็นจริง	 แสดงให้เห็นว่า	 ชาวไทยรู้จัก 
ภิกษุณีมานานแล้ว	 เพราะภิกษุณีมหายาน 
ศรีลังกาก็ดี	ภิกษุณีจีนก็ดี	หากจะเดินทางไปมา
หาสู่กัน	 ย่อมแวะพักอารามแห่งน้ีเป็นแน่	 หลัก
ฐานของภิกษุฟาเหียนย่อมยืนยันเป็นหลักฐานได้
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 ปัญหาชวนถามคือ เหตุใดสตรีไทยสมัยนั้น
จึงไม่บวชเป็นภิกษุณี ?
	 ตอบแบบไม่ต้องวิเคราะห์คอื	สถานภาพของ
สตรีไทยสมัยนั้น	 น่าจะไม่มีการยอมรับเสมือน
สตรีศรีลังกาและสตรีจีน	 ท่านทั้งหลายที่เป็น
สตรีเพศ	ลองหลับตานึกภาพดูทีว่า	ประเทศไทย
มีอนุสาวรีย์ของวีรสตรีมากน้อยเท่าไหร่	 และ
วีรสตรีเหล่านั้น	เกิดมีขึ้นสมัยใด	?
 ตรองให้ดี จะได้ค�าตอบ !!!
	 ภิกษุณีสงฆ์ศรีลังกามีบทบาทเคียงคู ่ภิกษุ
สงฆ์	 และได้รับราชูปถัมภ์เสมอเหมือนพระสงฆ์	
ต�านานระบุว่า	 นอกจากมีภิกษุณีสงฆ์ผู้โดดเด่น
ด้านคันถธุระแล้ว	 ยังมีภิกษุณีสงฆ์อีกหลายรูป
โด่งดังด้านวิปัสสนาธุระ	 ด้วยลักษณะดังกล่าว
จึงเสมือนนกมีสองปีก	ฝ่ายหนึ่งประคองศรัทธา
ชาวบ้านผู้ยังอ่อนด้วยปัญญา	 จึงต้องหล่อเล้ียง
ด้วยพิธีกรรมตามความเชื่อสามัญ	อีกฝ่ายหนึ่งชู
ความงดงามของพระธรรมวินัย	 ด้วยการปฏิบัติ
ละทิ้งสังคม	 แต่ก็คอยเกื้อกูลด้วยคุณธรรมอันดี
งาม	ด้วยการด�ารงตนเป็นตัวอย่าง
	 ความแตกต่างกันทั้งสองด้าน	 จึงเสมือน
ปีกนกทั้งสองข้าง
	 ต�านานกล่าวอีกว่า	ภิกษุณีสงฆ์มาล่มสลาย
สูญหาย	ประมาณพุทธศักราช	๑๕๐๐	มิได้เกิด
จากการทะเลาะวิวาทกันเอง	 มิได้เกิดจากการ

ท�าลายของสถาบันกษัตริย์	แต่เกิดจากการบุกรุก
ท�าลายของทมิฬโจฬะแห่งอินเดียตอนใต้	 คร้ัน
อาณาจักรล่มสลาย	 ศาสนจักรที่อิงอาศัยบ้าน
เมืองก็เสื่อมสูญหายไปตามธรรมดาวิสัย
	 หลักฐานกล่าวแต่เพียงว่า	 ภิกษุสงฆ์พากัน
หลบหนีไปอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระ
เจ้าอโนรธามังช่อ	 แห่งอาณาจักรพุกาม	 ส่วน
ภิกษุณีสงฆ์	ไม่มีการกล่าวถึงเลย
 ผู้อ่านงงไหม !!!
	 เรื่องราวของภิกษุณีสงฆ ์และภิกษุสงฆ  ์
เคียงคู่กันเรื่อยมา	 พอมาถึงบ้านแตกสาแหรก
ขาดภิกษุณีสงฆ์หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์
เฉยเลย	
	 ตรงน้ีขอเฉลยให้สตรีเพศเข้าใจ	 ผู ้บันทึก
เหตุการณ์บ้านเมืองล่มสลายสมัยนี้	 มีชีวิตห่าง
จากเหตุการณ์จริงถึงห้าศตวรรษ	 เป็นธรรมดา
ย่อมหาข้อมูลจากค�าบอกเล่า	หรือคัมภีร์บางเล่ม 
และเรื่องราวของภิกษุณีสงฆ์	 ก็คงจะไม่มีใคร
บันทึกไว้	 ผู้บันทึกต�านานจึงเลี่ยงที่จะกล่าวถึง	
มิใช่เฉพาะภิกษุณีสงฆ์	แม้แต่เรื่องของภิกษุสงฆ์
ผู ้บันทึกต�านานสมัยน้ี	 ก็บรรยายไว้เหมือนทิ้ง
ให้วิเคราะห์กันเอง	 มองกลับกัน	 หากมีภิกษุณี
บันทึกเหตุการณ์แต่งเป็นต�านานไว้บ้าง	 น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ไม่น้อย	
 ค�าถามจึงเกิดขึ้นว่า แล้วท�าไมภิกษุณีจึงไม่
บันทึกเรื่องราวของตนเอง ?
	 สิง่หน่ึงซ่ึงได้จากเรือ่งราวของพระสงัฆมติตา 
เถรีคือ	 	 ความทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา	 โดย
พระเถรเีจ้า		ตัง้ใจมาประดษิฐานพระพทุธศาสนา 
โดยไม่หวนกลับคืนถิ่นมาตุภูมิ	 ด้วยเหตุน้ันเมื่อ
พระเถรีนิพพาน	ชาวสิงหลทุกหมู่เหล่า	จึงขนาน
นามว่า	“ผู้เป็นมารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา”
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v วิสัชนาธรรม : 
 ทานบารมี
v	ธรรมราชา	:	ในหลวงรัชกาลที่	๙	
	 “ธรรมราชา”	ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย	
v	น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	:
	 ธ	ผู้ทรงเป็นเสาเข็มแห่งแผ่นดิน
v	พระธรรมเทศนา	:		
 บารมี ๑๐ Checklist ทางธรรม

v	ในประสบการณ์	:	ประสบการณ์
	 สอบสนามบาลี		ตอน	๗
v	หน้าต่างบาลี	:	ตอน	๗	
	 เรื่องสนธิ	การต่ออักษร
v	ปาฬิภารตี	:	สนทนาภาษาของ
	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า		ตอน	๗
v	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระสังฆมิตตาเถรี
	 มารดรแห่งภิกษุณีสงฆ์ลังกา	ตอน	๔




