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ระเบียงธรรม
พระปัญญานันทมุนี (ส.ณ.สุภโร)

ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
“บูชาพ่อของแผ่นดิน”

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้
ตรสัเล่าถงึความอาลยัสมเดจ็ย่า ทรงรบัสัง่ว่า “ตายแล้วห้ามร้องให้ เพราะเป็น
ของธรรมดา คนเราก็ต้องตาย” นับว่าเป็นพระเมตตาคุณที่พระองค์ได้เตรียม
ใจใหส้ติ ใหห้ลัก โดยมีค�าสอนของสมเด็จยา่มาเปน็หลักประคองจิตและให้
ทิศทางของชีวติ

วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ เป็นวนัทีด่วงใจคนไทยทัง้ชาต ิต้องพบกบัความ
สูญเสีย “พ่อของคนไทยทั้งแผ่นดิน พ่อของชนทั้งชาติ ฯลฯ” น�้าตาเอ่อล้นอาบ
แก้ม บางคนถึงกับตะโกนว่า “พ่อไปไหน พ่อกลับมา” เดชะบุญ ที่พระองค์ได้
ให้สติปัญญาไว้ในคราวท่ีพระองค์ต้องพบกับการสวรรคตของสมเด็จย่าว่า 
“ตายแล้วห้ามร้องให้ เพราะเป็นของธรรมดา คนเราก็ต้องตาย”    
 คนไทยทั้งชาติและนานาชาติ ได้กลับมาตั้งสติร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว 
เพ่ือเปน็เจา้ภาพงานบ�าเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งพธิีหลวงและพิธีราษฎร์ เป็นพิธี
จากดวงใจของทุก ๆ คน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความเสียสละที่เร้า
กุศล ทดแทนความอาลัย และเศร้าโศก ก็ด้วยพระราชกรณียกิจที่กลายมาเป็น
แบบแผน แบบอย่าง แบบฉบับการด�าเนินชีวิตให้คนไทย ได้พึ่ง และด�าเนิน
ชีวิตตามรอยบาทของพระองค์       
 คนไทยไดรั้บ แบบแผน ที่
พระองคไ์ดท้รงพระกรุณา มี
โครงการตามพระราชด�าริเพ่ือ
พัฒนาแผ น่ ดิน ไทย ส่ี พันกว า่
โครงการ เพ่ือใหเ้หมาะกับสังคม 
ท้ังเมืองและชนบท ยังเนน้ไปถึง
ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จน
เกิดการ ร่วมคิด ร่วมท�า น�าความ
ย่ังยืนมาสู่ชุมชนและสังคม เพิ่ม
ความเขม้แข็งเปน็สังคมแหง่การ
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เรยีนรู้อยู่อย่างพอเพยีง เรยีกได้ว่าแบบแผนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา เบื้องต้น : แก้ปัญหามุ่งตรง สู่สภาพจรงิ ทุก
คนร่วมคดิ ร่วมท�าตามแนวทางทีพ่ระองค์ตรสัว่า “ให้ปลาเขา ให้เบด็เขาด้วย” 
ท่ามกลาง : ต้องการให้ทกุคนได้เรยีนรู้ด้วยหลกัว่า “เดนิทลีะก้าว กินข้าวทลีะค�า” 
ทีส่ดุ : เป้าหมายหรอืความส�าเรจ็ต้องอยู่ทีพ่ึง่ตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง

แบบอยา่งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้
ปฏิบัติเปน็พระราชกรณียกิจ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธี
พระบรมราชาภเิษกนัน้ว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่ง
มหาชนชาวสยาม” วนัเวลาเปลีย่นไปถงึ ๗๐ กว่าปี ไม่มเีกษยีณ ไม่มเีออรี ่รไีทร์ 
ไม่มีวันเสาร์-อาทติย์ ไม่มีการลาพักร้อน ๕ วัน ๑๐ วันตามสมัยนิยม ไม่มีการ
ไปดูงานต่างประเทศ แต่ทรงท�างานในประเทศ ไม่กลัวแดดกลัวฝน ไม่กลัวว่า
พระวรกายจะคล�้าหม่น ไม่กลัวว่าถูกฝนแล้วจะประชวร

การวางแผนเพ่ือเปน็แบบอยา่ง พระองคไ์ดป้รับพระราชวังเปน็แหลง่
เรียนรู้ มีทั้งโคนม ปลูกข้าว เผาถ่าน โรงนม UHT บ่อเลี้ยงปลา มีท้องนา ไร่
นาสวนผสม พร้อมให้ทุกคนเข้าชม ได้เรียนรู้ จนกล่าวได้ว่า นี่คือกษัตริย์ที่กล้า
แกรง่ ยอดนักรบ น�าทัพตอ่สูกั้บความยากจนเพ่ือไทยท้ังชาติ เม่ือพระองคมี์
แบบแห่งการทดลองแล้ว กน็�าสู่ ทกุภมูภิาคของแผ่นดนิ โดยพระองค์น�าท�าไม่ใช่
สั่งท�า เป็นอนุสาวรีย์ที่เดินได้ ถ้าร้อนไปอยู่ทางภาคอีสาน เพื่อแก้ปัญหาความ
ขาดแคลนน�า้และอาชพี ทรงประทบัอยู่ทีภ่พูานราชนเิวศน์ ฤดฝูนเสดจ็ไปภาคใต้ 
ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมและปรับเปลี่ยน จากการยอมรับว่าฝน ๘ แดด ๔ คือฝน
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ตกแปดเดือน แดดออกสี่เดือน ท�า
ชีวิตใหมี้การอยูร่ว่มกับธรรมชาติ 
โดยพระองคเ์สด็จไปประทับอยูท่ี่
ทกัษณิราชนเิวศน์ ส่วนในฤดหูนาว
ก็เสด็จไปทางภาคเหนือ ประทับ
อยูท่ี่ภูพิงคร์าชนิเวศน ์ เพ่ือน�า
อาชีพไปใหจ้นชาวเขาเปน็ชาวเรา 
มีชีวิตความเปน็อยูดี่ข้ึน ท�าใหรั้ก
ถิ่น ไม่ท�าลายป่าไม้ เปลี่ยนจากดอยฝิ่น ท�าไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชผักผลไม้
เมืองหนาว เป็นการช่วยคุ้มครองป่าไม้ อยู่ร่วมกัน เกื้อกูลต่อกัน อาศัยกันจน
กลายเป็นความสุขใจของชาวบ้าน เพราะได้ใกล้ชิดโดยผ่านโครงการหลวง ซึ่ง
มีอยูท่ั่วไปทางภาคเหนือ สว่นในกรุงเทพฯและปริมณฑล พระองคป์ระทับท่ี
พระต�าหนักจิตลดารโหฐานและบางคร้ังก็เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังไกล
กงัวล พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมกรงุเทพฯ แก้ไขการคมนาคม แก้ไขด้าน
อาหารการบริโภค สง่เสริมใหจั้งหวัดปริมณฑลไดผ้ลิตอาหารใหค้นในเมือง
หลวง ทุกฝ่ายอยู่เย็นเป็นสุข

แบบฉบับทุกอยา่งท่ีพระองคไ์ดมี้พระราชด�าริหรือทรงไดก้ระท�าไวเ้ปน็
ตัวอยา่งท่ีน�าสูก่ารปฏิบัติได ้ เชน่ ในครอบครัว แบบการรักพระบิดา รัก
พระมารดา รักลูกรักหลาน รักแผ่นดินไทย ท�าให้คนไทยรู้จักค�าว่า “ผลิตแล้ว
จึงบริโภค” รักพระศาสนา พระองคท์รงออกผนวชและรักษาท้ังศาสนบุคคล 
ส่งเสรมิให้ปฏบิตัทิัง้ด้านพระปรยิตั ิปฏบิตัแิละปฏเิวธ ซึง่อยู่ในการอปุถมัภ์โดย

พระองค์เป็นเอกอัครศาสนปูถมัภก ทัง้ศาสนบคุคล ศาสนพธิ ีศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ ศาสนธรรม         
 พระองคไ์ดเ้ปน็แบบฉบับในเร่ืองการประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรมตาม
หลักทศพิธราชธรรม ซึ่งประกอบด้วยทาน-การให้ ศีล-มีระเบียบ ปริจจาคะ-
เต็มไปด้วยการสละ อาชชะวัง-ซื่อตรงต่อบุคคลเที่ยงตรงต่อเวลาและหน้าที่ 
มัททะวัง-อ่อนโยน ตะปัง-มีตบะชนะกิเลส อักโกธัง-ไม่โกรธ อวิหิงสา-
ไม่เบียดเบียน ขันติ-มีความอดทน อดกลั้น อดออม อวิโรธะนัง-ผู้ไม่ผิดธรรม 
ผิดวินัย ทุกพระราชด�ารัสของพระองคคื์อการผา่นการประพฤติปฏิบัติจน
กระจา่งแจง้แลว้ดว้ยหลักธรรม ดา้นงานราชการตา่งๆ เปน็แบบฉบับท่ีน�ามา
ซึ่งเกียรติคุณอันสูงส่งของสังคมไทย เป็นที่กล่าวขวัญแก่สังคมโลก โดยเฉพาะ
การต้อนรบัชาวต่างชาต ิต่างศาสนา ทีเ่ข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภารให้ทกุชวีติ
อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข...

บัดนี้ ทุกคนทราบดีว่า เราขาดสิ่งส�าคัญไป ท�าใจยากแต่ต้องท�าใจ 
คอืเราขาดพ่อ พ่อทีท่�าทกุอย่างเพือ่ลกูๆ ทัง้หกสบิกว่าล้านคน ปกตทิกุวนั
เราจะได้เห็นพ่อท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยหยุดผ่าน T.V. มีพระด�ารัสคอยให้สติ
แก่เราทุกวันหลังข่าว พวกเรารอวันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อจะได้เห็นพ่อ ฟัง
เสียงของพอ่ ท่ีพอ่ตรัสเม่ือเสด็จออกมหาสมาคม ขอเราไดน้อ้มรับพระ
ราชด�ารัสที่พระองค์ตรัสเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า “ท่านทั้งหลาย 
ตลอดถงึชาวไทยทุกหมู่เหล่า ควรจะได้ท�าความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้
ใหก้ระจา่ง และต้ังใจปฏิบัติหนา้ที่ของตนใหด้ีที่สุด” นอ้มน�ามารอ้ยเปน็
พวงมาลัย บูชาพ่อของแผ่นดิน ด้วยการปฏิบัติตามแบบแผน แบบอย่าง 
และแบบฉบับของพ่อ พ่อก็จะอยู่กับพวกเรา... อยู่ในใจเราตลอดไปฯ
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หลักการ
ทรงงาน ๒๓ ประการ

ของในหลวง
ใตร้ม่พระบรมโพธิสมภาร ๗๐ ปแีหง่การครองแผน่ดินโดยธรรมเพ่ือ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ด้วยการปรารภความเพียรมั่นคงตามพระ

ปฐมบรมราชโองการ เป็นสิง่ประจกัษ์ชดัเจนแก่บคุคลผู้ไร้ไฝผ้าและ ธลุใีนดวงตา 
มีทัศนะอันไม่มืดบอด ด้วยบทบาทกษัตริย์จอมปราชญ์ ยังความชื่นใจแก่พสก
นิกรท่ัวหลา้ มาบัดน้ีพระเสด็จสูส่วรรคาลัย! ขอลูกไทยรว่มตามรอยพระ
ยุคลบาท ฝากชีวิต ฝากงานไว้ในคุณค่าแห่งกาลเวลากันเถิด

      
หลักการทรงงาน ๒๓ ประการของในหลวง 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว พระองคท์รงทุม่เท
พระวรกายตรากตร�าและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร
ไม่ว่าจะเชือ้ชาต-ิศาสนาใด อยู่หรอืห่างไกลสกัเพยีงใด กม็ทิรงย่อท้อ ทรงเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา ช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐาน การเกษตร การฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท้ัง ดิน 
ป่า ฟ้า น�้า และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแยบยล การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์
ทรงยดึ การด�าเนนิงานในลกัษณะทางสายกลางทีส่อดคล้องกบัสิง่ทีอ่ยู่รอบตวั
และสามารถปฏิบัติไดจ้ริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดคน้หา
แนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็น
แบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น�ามาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิด
ผลตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป หลักการทรงงานในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถรวบรวมได้ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การท่ีจะพระราชทานโครงการใด
โครงการหนึง่จะทรงศกึษาข้อมลูรายละเอยีดอย่างเป็นระบบ ทัง้จากข้อมลูเบือ้ง
ตน้จากเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีนักวิชาการและราษฎรในพ้ืนท่ี 

ปาฐกถาธรรม
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี
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ใหไ้ดร้ายละเอียดท่ีถูกตอ้ง เพ่ือท่ีจะพระราชทานความชว่ยเหลือไดอ้ยา่งถูก
ต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน

๒. ระเบิดจากข้างใน พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัส
วา่ “ตอ้งระเบิดจากขา้งใน” หมายความวา่ ตอ้งสรา้งความเขม้แข็งใหค้นใน
ชุมชนท่ีเราเขา้ไปพัฒนาใหมี้สภาพพรอ้มท่ีจะรับการพัฒนาเสียกอ่น แลว้จึง
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน�าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสได้เตรียมตัวหรือตั้งตัว

๓.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมไปด้วย
พระอจัฉรยิภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อน
เสมอแต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ  (Micro) คือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม

๔.  ท�าตามล�าดับขั้น ในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็ง
แรงแลว้ก็จะสามารถท�าประโยชนด์า้นอ่ืนๆ ตอ่ไปได ้ จากน้ันจะเปน็เร่ือง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น ถนน แหล่ง
น�้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภคท่ีเอ้ือประโยชนต์อ่ประชาชนโดยไม่
ท�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึการให้ความรู้ทางวชิาการและเทคโนโลยทีี่
เรยีบง่ายเน้นการปรบัใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีร่าษฎรสามารถนาไปปฏบิตัไิด้และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

๕.  ภมูสิงัคม การพฒันาใดๆ  ต้องค�านงึถงึสภาพภมูปิระเทศของบรเิวณ
นัน้ว่าเป็นอย่างไรและสงัคมวทิยาเกีย่วกบันสิยัใจคอของคนตลอดจนวฒันธรรม
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน

๖.  องค์รวม ทรงมีวธิีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบ
วงจรในการทีจ่ะพระราชทาน พระราชด�ารเิกีย่วกบัโครงการหนึง่นัน้ จะทรงมอง
เหตกุารณ์ทีจ่ะเกิดขึน้และแนวทางแก้ไขอย่างเชือ่มโยง ดงัเช่นกรณขีอง “ทฤษฎี
ใหม”่ ท่ีพระราชทานใหแ้กป่วงชนชาวไทยเปน็แนวทางในการประกอบอาชีพ
แนวทางหนึง่ทีพ่ระองค์ทรงมองอย่างองค์รวมตัง้แต่การถอืครองทีด่นิ โดยเฉลีย่
ของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่ง
น�้า อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน�้าในการเกษตร
แล้วจะส่งผลให้ผลผลติดขีึน้ และหากมผีลผลติมากขึน้เกษตรกรต้องรู้จกัวธิกีาร
จดัการและการตลาดร่วมถงึการรวมกลุ่มรวมพลงัชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็เพือ่
พร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั้น คือ 
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓

๗. ไม่ติดต�ารา การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูหั่ว มีลักษณะของการพัฒนาท่ีอนุโลมและรอมชอมกับสภาพ
ธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและสภาพของสงัคมจติวทิยาแห่งชมุชน “ไม่ตดิต�ารา” ไม่
ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีท่ีไมเ่หมาะสมกับสภาพชีวิตความเปน็อยู่
ที่แท้จริงของคนไทย

๘.  ประหยดั เรยีบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ ในเรือ่งของความประหยดั
นี ้ประชาชนไทยทราบกนัดว่ีาเรือ่งส่วนพระองค์กท็รงประหยดัมากดงัทีเ่ราเคย
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เห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้น ทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือ ฉลองพระองค์  
ฉลองพระบาท ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ขณะเดียวกันการพฒันาและช่วยเหลอื
ราษฎร ทรงใชห้ลักในการแกป้ญัหาดว้ยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎร
สามารถท�าเองได้ หาได้ในท้องถิน่ และประยกุต์ใช้สิง่ทีม่อียู่ในภมูภิาคนัน้ๆ มา
แก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก

๙.  ท�าให้ง่าย Simplicity ด้วยพระอจัฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท�าให้การคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข
งานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดาริ ด�าเนินการไปไดโ้ดยงา่ย ไมยุ่ง่
ยากซบัซ้อนและทีส่�าคญัยิง่คอื สอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยู่และระบบนเิวศ
โดยส่วนรวมตลอดจนสภาพสงัคมของชมุชนนัน้ๆ ทรงโปรดทีจ่ะท�าสิง่ทีย่ากให้
กลายเป็นง่าย ท�าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการ
ใช้กฎธรรมชาตเิป็นแนวทางนัน่เอง แต่การท�าสิง่ทีย่ากให้กลายเป็นง่ายนัน้เป็น
ของยาก ฉะนัน้ ค�าว่า “ท�าให้ง่าย” หรอื Simplicity จงึเป็นหลกัคดิส�าคญัทีส่ดุ
ของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๑๐. การมีสว่นรว่ม พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วทรงเปน็นัก
ประชาธิปไตยจึงทรงน�า “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาส
ให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดง ความคิด
เหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะต้องค�านงึถงึความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะต้องค�านงึถงึ
ความคิดเห็นของประชาชนหรือต้องการของสาธารณชน

๑๑. ประโยชนส์ว่นรวม การปฏิบัติในพระราชกรณียกิจ และการ
พระราชทานพระราชด�าริในการพัฒนาและชว่ยเหลือพสกนิกรของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงส่วนรวมเป็นสาคัญ

๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว One Stop Services การบริการรวม
ที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการ แบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบ
บริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทย โดยทรงใหศู้นยศึ์กษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นต้นแบบในการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้ทีจ่ะมาขอใช้บรกิารจะประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่วย
งานราชการต่างๆ มาร่วมดาเนนิการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว

๑๓. ทรงใชธ้รรมชาติชว่ยธรรมชาติ ทรงเขา้ใจถึงธรรมชาติและ
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ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิด กับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหา
ธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติ เข้าช่วยเหลือ 
อาท ิการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดาริ การปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง 
การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ 
โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน�้า และปลูกอุดชว่งไหลต่ามรอ่ง
หว้ยโดยรับน�้าฝนอยา่งเดียว และปลูกชว่ยอนุรักษดิ์นและน�้า แปลความสรุป
อย่างเข้าใจง่าย ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ คือ พออยู่ 
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท�าทีอ่ยู่อาศัย และจ�าหน่าย พอกิน หมายถึง ปลูก
พืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เชน่ ไมฟ้นื และไมไ้ผ ่ เปน็ตน้ประโยชนต์อ่ระบบนิเวศน ์ สรา้ง
ความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า

๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงน�าความจรงิ ในเรือ่งความเป็นไปแห่ง
ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องธรรมชาติมาเปน็หลักการ แนวปฏิบัติท่ีสาคัญใน
การแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ 
เช่น การท�าน�้าดีขับไล่น�้าเสีย หรือเจือจางน�้าเสียให้กลับเป็นน�้าดี ตามจังหวะ
การขึน้ลงตามธรรมชาตขิองน�า้ การบ�าบดัน�า้เน่าเสยีโดยใช้ผกัตบชวา ซึง่มตีาม
ธรรมชาติใหดู้ดซึมส่ิงสกปรกปนเปือ้นในนา้ดังพระราชด�ารัสความวา่ “ใช้
อธรรมปราบอธรรม”

๑๕. ปลูกป่าในใจคน เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการ
อยู่ของมนษุย์ ท�าให้ต้องการบรโิภคและใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสิน้เปลอืง 

เพ่ือประโยชนข์องตนเองและสรา้งความเสียหายใหแ้กส่ิ่งแวดลอ้มไมรู่จั้กพอ 
ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมา
จะต้องปลูกจิตสานึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน

๑๖. ขาดทุนคือก�าไร “ขาดทุน คือก�าไร Our loss is our gain การ
เสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการคนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่
เน้นมลูค่าเงนิไม่ได้” จากพระราชด�ารสัดงักล่าว คอืหลกัการ ในพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัทีม่ต่ีอพสกนกิรไทย “การให้” และการ “เสยีสละ” เป็นการกระท�า
อันมีผลเป็นก�าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจนได้

๑๗. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาในเบือ้งต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพือ่ให้มคีวามแขง็แรงพอที่
จะดารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถ
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด

๑๘. พออยู่พอกิน การพฒันาเพือ่ให้พสกนกิรทัง้หลายประสบความสขุ
สมบูรณใ์นชีวิตได ้ เร่ิมจากการเสด็จฯ ไปเย่ียมประชาชนทุกหมูเ่หลา่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ไดท้อดพระเนตรความเปน็อยูข่องราษฎร ดว้ย
พระองคเ์อง จึงทรงสามารถเขา้พระราชหฤทัยในสภาพปญัหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
ในการพฒันานัน้ หากมองในภาพรวมของประเทศมใิช่งานเลก็น้อย แต่ต้องใช้
ความคิดและกาลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสาเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วจึงทาใหค้นท้ังหลายไดป้ระจักษว์า่แนวพระ
ราชด�าริในพระองค์นั้น “เรียบง่ายแต่ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
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๑๙. เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัมพีระราชด�ารสัชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิชวีติแก่พสกนกิรชาวไทย
มาโดยตลอดจนกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและเมื่อ
ภายหลังไดท้รงยา้ยแนวทางการแกไ้ข เพ่ือให้รอดพน้และสามารถด�ารงอยูไ่ด้
อย่างมัน่คง และยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ และความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  
ดงัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงทีไ่ด้พระราชทานไว้ดงันี ้“ความพอเพยีงหมายถงึ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเปน็ท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กันในตัวท่ีดี พอสมควร ตอ่มามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีต้้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการทาวชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดาเนินการทุกขั้นตอน”

๒๐. ความซือ่สตัย์สจุรติ จรงิใจต่อกนั “คนทีไ่ม่มคีวามสจุรติ คนทีไ่ม่มี
ความมัน่คง ชอบแต่มกัง่ายไม่มวีนัจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมทีส่าคญัอนั
ใดได้ ผู้ทีม่คีวามสจุรติและความมุ่งมัน่เท่านัน้ จงึจะท�างานส�าคญัยิง่ใหญ่ทีเ่ป็น
คุณเปน็ประโยชนแ์ทจ้ริงท่ีสาเร็จ” พระราชด�ารัส เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๒๒  “ผู้ทีม่คีวามสจุรติและบรสิทุธิใ์จ แม้จะมคีวามรู้น้อยกย่็อมท�าประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้ทีม่คีวามรู้มากแต่ไม่มคีวามสจุรติ ไม่มคีวามบรสิทุธิ์
ใจ” พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓     
“ผู้ว่า CEO ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง
ใหมี้อันเปน็ไป” “ขา้ราชการหรือประชาชนท่ีมีการทุจริต ถา้มีทุจริตแลว้บา้น
เมอืงพงั ทีเ่มอืงไทยพงัมาเพราะมกีารทจุรติ”  พระราชดารสั เมือ่วนัที ่๓ ตลุาคม 
๒๕๔๖

๒๑. ท�างานอยา่งมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วทรงพระ
เกษมส�าราญและทรงมีความสุข ทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่ง
คร้ังหน่ึงวา่ “ท�างานกับฉัน ฉันไมมี่อะไรจะใหน้อกจากการมีความสุขรว่มกัน 
ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น”

๒๒. ความเพยีร : พระมหาชนก จากพระราชนพินธ์พระมหาชนก เป็น
พระราชนพินธ์ทีพ่ระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึง่ใช้ในการคดิประดษิฐ์ด้วย
ท�าให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพ
ประกอบและคตธิรรมต่างๆ ได้ส่งเสรมิให้หนงัสอืเล่มนี ้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ทีห่าก
คนไทยนอ้มรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก: กษัตริยผู์้
เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน�้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตก
เป็นอาหารปปูลา และไม่ได้พบกบัเทวดาทีม่าช่วยเหลอืมใิห้จมน้า เช่นเดยีวกบั
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทีท่รงรเิริม่ท�าโครงการต่างๆ ในระยะแรก ทีไ่ม่มี
ความพร้อมในการท�างานมากนกัและทรงใช้ พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ทัง้สิน้ 
แตพ่ระองคก็์มิไดท้อ้พระราชหฤทัย มุง่ม่ันพัฒนาบา้นเมืองใหบั้งเกิดความ
ร่มเย็นเป็นสุข

๒๓. รู้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสใน
เรือ่ง “รู้ รกั สามคัค”ี มาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นคสามค�า ทีม่ค่ีาและมคีวามหมาย
ลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย    
รู้ : การทีเ่ราจะลงมอืท�าสิง่ใดนัน้จะต้องรู้เสยีก่อน รู้ถงึปัจจยัทัง้หมด รู้ถงึปัญหา 
และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
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รัก: คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนการแล้ว จะต้องมีความรัก
การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏบิัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ

สามคัค:ี การทีจ่ะลงมอืปฏบิตันิัน้ ควรค�านงึเสมอว่าเราจะท�างานคนเดยีว
ไม่ได้ ต้องท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 kruloei. (๒๕๕๗). หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ.     

 https://kruloei.wordpress.com/๒๐๑๔/๐๓/๑๖ (online)

เดินตามรอยเท้าพ่อ
พระราชนพินธ์ ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง
มีต้นไม่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า...ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ...เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า...เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม ?

พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�าเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้า
น�้าตาของเจ้า ที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดั่งเพชรมรกต ที่แสดงความงามเต็มที่
ลูกเอ๋ย...ในโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์
และความสบายส�าหรับเจ้า
ทางของเรามไิด้ปูด้วยดอกไม้สวยๆ 
จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า
เพื่อนมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุข ที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด..ถ้าเจ้าต้องการ...เดินตามรอยเท้าพ่อ



สอนธรรม ๓ มิติ

ปญัญาสาสน์ฉบับน้ีขอน�าทา่นพุทธศาสนิกชนผูส้นใจใฝธ่รรมท้ังหลาย 
มาชมพทุธมหาเจดย์ี ณ สถานทีต่รสัรู้ (เจดย์ีพทุธคยาจ�าลอง) ทีท่างวดัได้สร้าง
ขึ้นมี ๙ ชั้น แทนความหมายของนวโลกุตรธรรม ๙ ประการ ได้แก่ มรรค ๔ 
ผล ๔ และ นิพพาน ๑ โดยได้เพิ่มเติมในส่วนของชั้นล่างนับเป็นชั้นที่ ๙ เรียก
ว่าชัน้พทุธบารม ีอนัเป็นสือ่แทนพระนพิพาน เป็นทีร่วมของกศุลธรรมและความ
ดีงามท้ังปวง ภายในประกอบไปดว้ยหอ้ง ๓ หอ้ง หอ้งช้ันนอกเรียกวา่ หอ้ง

ศรัทธา ห้องชั้นกลางเรียกว่า ห้องปัญญา ห้องชั้นในเรียกว่า ห้องวิมุตติ 

วันนี้ห้องชั้นนอกได้ด�าเนินการวาดภาพ ๓ มิติเสร็จไปแล้วบางส่วน ใน
หอ้งน้ีเน้ือหาโดยรวมเปน็การน�าจุดเดน่ของพระพุทธศาสนาท่ีเจริญในแตล่ะ
ประเทศมาวาดลงบนผนังเพ่ือเปน็การเปดิโลกทัศนใ์หก้วา้งข้ึน สว่นหอ้งช้ัน
กลางเป็นภาพปริศนาธรรมที่มีความหมายง่าย ๆ ที่เหมาะกับยุคปัจจุบัน เช่น 
ภาพตัณหาทั้ง ๓ (ช้างดื่มน�้า ๓ สระ) หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยาก 
ตัณหานี้ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับคนเราตลอดชั่วชีวิต บางคนก็มีตัณหามาก 
หรือที่พวกเราเรียกกันว่า “ตัณหาจัด” ส่วนที่คนมีตัณหาน้อย แต่ก็มีตัณหา 
อุปมาอารมณ์แห่งตัณหาทั้งสาม คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา กิเลส
เปรยีบด้วยอารมณ์ของจติ เป็นสระน�า้ใหญ่ ๓ สระ เพราะบรรดาอารมณ์ทัง้หมด
ที่จิตของคนต้องการนั้นจะกี่ร้อยกี่พันอย่างก็ตาม ท่านแบ่งได้เป็น ๓ พวก ดังนี้

๑. กามตัณหา ได้แก่ ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่า
รัก น่าใคร่ ในวัตถุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา 
น่าพอใจ อันยังไม่ได้ และหมกมุ่นในวัตถุกามที่ได้แล้ว 

๒. ภวตัณหา ได้แก่ ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นอย่างนั้น อย่าง
น้ี เชน่อยากไปเกิดในภพในชาติท่ีประณีต ท่ีตนเห็นวา่เปน็ความสุข ความ
เพลดิเพลนิ ด้วยเข้าใจว่าสภาพเหล่านัน้เป็นของเทีย่งแท้ และตนเองกป็รารถนา
สภาวะเหล่านัน้ ภพเหล่านัน้ ชาตเิหล่านัน้ จนต้องดิน้รนทะเยอทะยายอยากได้

๓. วิภวตัณหา ได้แก่ ความทะยานอยากในวิภพ ไม่อยากเป็นอย่างนั้น
ไม่อยากเป็นอย่างนี ้อยากพรากพ้นดบัสญูไปเสยี เป็นอาการทีจ่ติยนิดพีอใจใน

23ปัญญาสาส์น22 ปัญญาสาส์น

ชมวัด
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม



สภาวะ ความไม่เป็นต่างๆ หรือความพอใจในความไม่เกิดในภพ โดยมองเห็น
สิง่ทัง้หลาย เป็นของทีข่าดสญู ไม่มีการสบืต่อ ตนเองกต้็องการขาดสญู ต้องการ
จะหมดสิ้นไป 

สรปุว่า หลงไหลความสขุในเรือ่งกามคณุเป็นสระหนึง่ หลงไหลอยากใน
ความเป็น มชีวีติอยู่ด้วยความอยากเป็นนัน้เป็นสระหนึง่ ความไม่อยากเป็นนัน่
ไมอ่ยากเปน็น่ี กระท่ังไมอ่ยากอยูห่รืออยากตายเปน็สระหน่ึง เม่ือชีวิตเราถูก
ตัณหาทั้ง ๓ ครอบง�าชีวิตก็จะด�ารงอยู่ยาก เหมือนช้างที่ยืนบนตอไม้ก้มลงดื่ม
น�้าในสระทั้ง ๓

สว่นในหอ้งช้ันในท่ีเรียกวา่หอ้งวิมุตติน้ัน สรา้งไวเ้พ่ือคน้หาตัวเองโดย
การเข้าไปเจริญวิปัสสนา ปิดวาจาขณะที่อยู่ในห้องนี้

ปัจจุบันการด�าเนินการแล้วเสร็จไปกว่า ๗๐ % อีก ๓ เดือนข้างหน้าคง
เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดให้เข้าชมกัน

24 ปัญญาสาส์น 25ปัญญาสาส์น
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ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม
พระมหาทวิชัย อาทโร

พุทธบุตร...
บุตรผู้มีธรรม

จากโอวาทของหลวงปู่พทุธทาสทีว่่า ศลีธรรมของยวุชนคอืสนัตภิาพของ
โลก “ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม” ของวัดปัญญานันทาราม จึงเป็นหมุดหมาย
ล�าดับตน้ๆ ของทุกหนว่ยงานท่ีมีหนา้ท่ีสง่เสริมคุณธรรมใหกั้บเยาวชน เลือก
พาเยาวชนมาเขา้คา่ยฯ ถึงข้ันตอ้งจองคิวกันขา้มปเีลยทีเดียว ปญัญาสาสน์ 
จงึขอโอกาส พระมหาทวชิยั อาทโร รกัษาการผู้อ�านวยการค่ายพทุธบตุรพทุธ
ธรรม ในการไขข้อข้องใจเพิ่มเติม 

ปัญญาสาส์น หลักคิดของค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม คืออะไร

พระมหาทวิชัย พระเดชพระคณุหลวงปู่ปัญญานนัทภกิขทุ่านต้องการ
สร้างวัดปัญญานันทารามให้เป็นที่ สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ 
สร้างศาสนทายาทให้อยู่ในโลกอย่างถกูต้อง มธีรรม ไม่อยู่ภายใต้วตัถมุากเกิน
ไป เรา จึงสร้างอนาคตของชาติผ่านเด็ก เพราะเขาเหมือนต้นกล้าพันธุ์ดี ที่จะ
เตบิใหญ่เป็นต้นไม้ประดบัป่า วดัปัญญาฯ จงึจดัค่ายฯ เพือ่ให้เขาเรยีนรู้วถิชีวีติ 
โดยมหีลกัว่า “อยู่อย่างต�า่กระท�าอย่างสงู” และวธิปีฏบิตัว่ิา “ตรงต่อเวลา วาจา
ไพเราะ สงเคราะห์ช่วยเหลือ ท�าความชื่อให้ตรง ด�ารงตนให้น่ารัก รู้จักละวาง
เพื่ออนาคต” เพื่อเขาจะก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่จะได้ท�าหน้าที่ต่อไป 

ปัญญาสาส์น เสน่ห์ของค่ายพุทธบุตรฯ อยู่ตรงไหน 

พระมหาทวิชัย  อย่างแรกคือเรื่องสถานที่ วัดปัญญาฯ มีความร่มรื่น 
เยาวชนมาเรียนรู้กับธรรมชาติจริงๆ จึงรู้สึกโล่ง โปร่ง เบา สบาย ซึ่งเป็นส่วน
เอื้อในการเรียนรู้ อย่างที่สองคือหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน เริ่มจากหลักการพื้น
ฐานในการอยู่ร่วมกัน การมีพิธีมอบตนเป็นศิษย์ มารยาทชาวพุทธและศาสน
พิธี การภาวนา เขาวุ่นวายมาตลอดชีวิต ช่วง ๔๕ นาทีนี้ให้เขาได้สงบกายสงบ
ใจบ้าง รวมถึง ๕ ดีวิถีพุทธ พิธีอธฐิานจิตเพื่อชีวิตใหม่ ซึ่งเราจะแบ่งเป็นฐาน 
ค่อยๆ ให้เด็กเขาเรียนรู้ไปทีละฐาน บางโรงเรียนเราจะเพิ่มเรื่องสังฆทานที่ถูก
ต้องแบบพทุธวธิ ีแต่เราจะดชู่วงวยัด้วย เพราะเดก็ทีม่าเข้าค่ายฯ มตีัง้แต่อนบุาล 
ประถมต้น มัธยมต้น/ปลาย รวมถึงอุดมศึกษา ก็ต้องดูให้เหมาะ 

ปัญญาสาส์น  เวลาท่ีตอ้งรับมือกับเด็กๆ ท่ีเขาไมอ่ยากมาคา่ยฯ 
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ท่านมีวธิีการอย่างไร

พระมหาทวิชัย เด็กท่ีถูกบังคับมา อาตมาอยากให้เขามีรอยยิ้ม 
อาตมาเปน็เด็กท่ีมาจากตา่งจังหวัด มาอยูต่า่งถ่ินแลว้ไมรู่จ้ะคุยกับใคร มันมี
ก�าแพงใจ อาตมาเลยคดิว่าต้องท�าให้เดก็มรีอยยิม้ก่อน แล้วจงึค่อยๆ คลีค่ลาย
ปมค�าถามที่ว่าท�าไมเขาต้องมาที่นี่ มาแล้วได้อะไร พระอาจารย์จะบอกเขาว่า 
พระอาจารยไ์มไ่ดม้าสอนแตเ่ราตา่งมาเรียนรูร้ว่มกัน แคน้ี่มันสามารถปลด
ลอ๊กการถูกบังคับมาไดส้ว่นหน่ึง ย่ิงเราใหร้อยย้ิมเขากอ่นแลว้เขาย้ิมตอบมา
มนัเป็นการผกูสมัพนัธ์กนั เดก็เขาจะค่อยๆ ซมึซบัได้มากกว่าทีเ่ราคดิ เรากต้็อง
ฝึกจนเขาเข้าใจ เพราะถ้าเราบอกให้เขาจ�า ไม่นานเขากล็มื แต่ถ้าเขาเข้าใจ มนั

จะอยู่กับเขาตลอดชีวิต 

ปัญญาสาส์น แม้พระอาจารย์จะพยายามผูกมิตร แต่เคยมีเด็กหนี
ออกไปข้างนอก 

พระมหาทวิชัย ครกูช่็วยตามกลบัมา แล้วมานัง่คยุกนั เราต้องพดูให้
เขาค่อยๆ คิดตาม พูดให้ก�าลังใจเขาเพื่อให้เขาอยู่ให้ได้ เช่น เพื่อนๆ ก็อยู่ ต่อ
ไปเธอเรยีนจบไปเป็นหวัหน้าเขากต้็องมหีลกัในการดแูลคนทีอ่ยู่ใต้ปกครองเรา 
แต่หากเรายังคุมตัวเองไม่ได้ เราจะไปคุมคนอื่นได้อย่างไร หรือการที่เราบอก
ว่ารักพ่อรักแม่ แต่การกระท�าที่เธอท�ามันสวนทางกัน เพียง ๓ วันเธอยังท�าไม่
ได ้ แลว้ตลอดชีวิตน้ีเธอจะท�าอะไรเพ่ือพอ่แม ่ เพ่ือตัวเธอเองไดอ้ยา่งไร ฟงัดู
เหมือนมันแรงแต่เขาจะได้คิด

ปัญญาสาส์น เมื่อนึกถึงค่ายพุทธบุตรฯ อะไรคือความประทับใจ

พระมหาทวิชัย คดิถงึน�า้ใจ ความสามคัคขีองหมู่คณะ ของผู้ร่วมงาน
ที่คอยช่วยเหลือกันเสมอ เช่น ท่านเจ้าอาวาส พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี งานท่าน
ยุ่งมาก แต่ท่านกช่็วยสอนด้วย คอืตารางไม่ได้เป็นเงือ่นไข แต่เราจะเอาองค์กร 
เอาวัดเปน็หลักวา่เราจะดูแลกันอยา่งไร....เราพรอ้มเพรียงกับประชุม พรอ้ม
เพรียงกันช่วยงาน ความเสียสละ และสิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือรอยยิ้มของเด็ก 

ปัญญาสาส์น  ระหว่างเณรฤดูร้อนกับค่ายพุทธบุตรมีอะไรต่างกัน

พระมหาทวิชัย มคีวามสขุทีไ่ด้ท�าเหมอืนกนั แต่ทีต่่างคอื เณรฤดรู้อน
เขาอยู่กับเราทั้งเดือน สายสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์ สามเณร และพระ
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อาจารย์ผู้สอน ความเป็นพี่
น ้อ งมั นแน ่นแฟ ้นมาก 
เพราะบางคร้ังเขารอ้งไห้
คิดถึงแมเ่ราก็ตอ้งปลอบ
เหมือนเปน็พอ่เปน็แมใ่ห้
เขา อกีอย่างสามเณร เรา
สามารถจับมือหรือตบ
ไหลใ่หก้�าลังใจได ้ สว่น

เด็กที่มาค่ายพุทธบุตรเราอบรมตามหลักสูตรที่มี ๒ คืน ๓ วัน มันสั้น 
เราพยายามปลูกฝงัเพ่ือใหเ้ขาเกิดความเขา้ใจ เด็กคา่ยเราไมส่ามารถจับมือ
หรือตบไหลเ่พ่ือใหก้�าลังใจได ้ เราจึงตอ้งเติมก�าลังใจดว้ยถอ้ยค�า การสรรหา
ค�าพดูให้เขามกี�าลงัใจจงึเป็นเรือ่งส�าคญัมาก ส�าหรบัสามเณรนัน้ ยากตรงทีท่�า
อย่างไรให้เขาไว้ใจเราพร้อมทีจ่ะฝากชวีติไว้กบัเราตลอด ๑ เดอืน ขณะทีเ่ดก็ๆ 
ที่มาค่ายฯ เขายังมีครูที่ยังคอยให้ค�าปรึกษาอยู่

ปัญญาสาส์น เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง แบบไหนท�างานยากกว่ากัน

พระมหาทวิชัย ความยากง่ายอยู่ทีเ่ราไม่ใช่อยู่ทีเ่ดก็ เราจะคยุกบัเขา
อย่างไรให้เขาคล้อยตามและไว้ใจ นั้นคือสิ่งท้าทาย เด็กๆ มาจากครอบครัวที่
ต่างกัน ฉะนั้นการพูดของเรา เด็กบางคนอาจจะซาบซึ้ง ขณะที่เด็กบางคนเขา
ยังไม่มีประสบการณ์ เขาอาจยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น บางเรื่องก็ต้องค่อยๆ 
ปรับเขา้หากัน จนมันเจอจุดลงตัวได ้ แตเ่ด็กผูห้ญิงจะมีขอ้จ�ากัดบางเร่ืองท่ี
อาตมาอาจจะไม่เหมาะท่ีจะเตอืน หรอืการเข้าใกล้มากกจ็ะไม่เหมาะ มนัเหมอืน

มีสถานะกั้นอยู่ เด็กผู้ชายเราเตือนใกล้ชิดได้ 

ปัญญาสาส์น หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน เพียงพอท่ีจะท�าให้เยาวชน
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงหรือ เพราะชีวติในวัดกับชีวิตในสังคมมันต่างกัน

พระมหาทวิชัย การเอาธรรมไปใช้ชวีติข้างนอก...จรงิๆ มนัไม่พอ แต่
ส่ิงท่ีเราพยายามท�าคือการใหเ้ขาเขา้ใจมากกวา่การจ�า การเรียนในหอ้งเรียน
ทกุคนสามารถจบตามหลกัสตูรได้ แต่การเรยีนรู้ในเรือ่งการใช้ชวีตินัน้ เราต้อง
เรียนรู้ตลอด ตามค�าพูดที่ว่า “เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่” พ่อแม่คือสถาบันแรกที่ลูกจะ
ได้รับการรอบรมสั่งสอน “แก้ที่ลูก” คนที่เป็นลูก พ่อแม่เตือนเราก็ต้องมาปรับ 
“ปลูกที่วัด” เราเพาะต้นกล้าให้เขา เขาก็ต้องหมั่นรดน�้าใส่ปุ๋ย “ดัดที่โรงเรียน” 
คือการรดน�้า โรงเรียนท่ีมาเขา้คา่ยฯ สว่นใหญจ่ะเปน็โรงเรียนท่ีเร่ิมโครงการ
วัดวิถีพุทธมาดว้ยกัน มีการสวดมนตท่ี์โรงเรียน นิมนตพ์ระไปสอนท่ีโรงเรียน 
มันเหมือนเราขึ้นรูปไว้แล้วก็ต้องสานต่อ เพื่อให้เป็นภาชนะที่สมบูรณ์ “เปลี่ยน
ท่ีตนเอง” ฝกึฝนดว้ยทางสายกลาง เราฝกึตนใหเ้ปน็ท่ีพ่ึงใหกั้บตัวเราและคน
อื่นด้วย 

จากงานเขยีนของเดก็ทีม่าร่วมค่ายฯ ๓ วนั ๒ คืน มนัเป็นเวลาสัน้แต่เขา
สามารถเอาไปต่อยอดความคดิได้ สิง่ใดทีค่รบูาอาจารย์และพระอาจารย์ทกุ
ท่านแนะน�า เขาพร้อมที่จะน�าไปใช้ สิ่งใดทีเ่ห็นว่าเป็นประโยชน์เขาจะเอา
กลับไป สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ ที่ต้องละทิ้งก็จะละทิ้ง ความล�าบากเป็น
เครื่องพัฒนาคน เรายังคงจะท�าอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าต้นไม้แห่ง
ความดีจะไปเจริญงอกงามทุกๆ ที่โดยมีเขาเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเอง
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เปิดวัดวันอาทิตย์
ลัลวีร์ หนูเทศ

ลดอัตตาค้นหาตน
การอยูใ่นสังคมทุนนิยมทุกวันน้ี ความใฝดี่และ

ความทะเยอทะยาน มุง่ม่ันท่ีจะท�าตัวเองสูเ่ปา้หมาย 
ต�าแหนง่เปรียบเหมือนหัวโขน ต�าแหนง่ใหญเ่พียงใด
หัวโขนก็หนักมากเพียงน้ัน แบกไวแ้รมป ี หนัก เหน่ือย 
ถอดและวางไม่ได้ ยิง่ต�าแหน่งใหญ่มากเท่าไหร่ กลบัมอง
ไม่เห็นใครดี ไม่มีใครถูกนอกจากตัวเอง...ที่เล่ามาทั้งหมด
คอืตวัดฉินัเอง ต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน ท�าให้ดฉินัหลงในอตัตา 
คิดเสมอวา่การท�าตามหนา้ท่ี คือการท�าถูกตอ้ง ถือตนเองดี 
อวดเก่ง ใช้ข้ออ้างโดยขาดสติ ดิฉันได้รับถ่ายทอดจนเช่ือว่า 
การต�าหนิลูกน้องด้วยถ้อยค�ารุนแรงเมื่อเขาท�าผิด คือการสอน 
คือความหวังดี คือการแสดงความจริงใจ ดิฉันกระตุ้นเตือนโดย
การท�าให้เขาหวาดกลวั ด้วยเชือ่ว่าถ้าทกุคนกลวัจะท�างานถกูต้อง 
บริษัทจะได้มีผลประกอบการดี ทุกคนก็จะก้าวหน้า 

สิง่ทีด่ฉินัท�านัน้ได้ผลค่ะ ทกุคนกลวัเรา ไม่ใช่แค่กลวัเท่านัน้ เขา
ได้เกลยีดเราไปด้วยโดยทีเ่ราไม่รู้ตวั ดฉินัถามตวัเองว่า การท�าอย่าง
นี้ ได้อะไรกลับคืนมา ท�าไมต�าแหน่งใหญ่ขึ้น มีเงนิมากขึ้น แต่ไม่มี

ความสุข ใจยังรอ้นรุม่
ด่ังไฟลน ทุกข ์ เครียด
กังวลตลอดเวลา จน
คุณแมแ่ละเจา้นายเกา่
ท่ีดิฉันรักเหมือนพ่ีสาว
บอกกบัดฉินัว่า “เดีย๋วนี้
น ้อ ง ส า ว ไ ม ่น ่า รั ก 
หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย” 
จึงเปน็เหตุใหดิ้ฉันมอง
หาที่สงบ เพื่อพักใจ ได้
คิดทบทวนกับส่ิงท่ีผา่น
มา พิจารณาคน้หาตัว
ตนที่แท้จริง…

ดิ ฉั น เ ลื อ ก ม า
บวชเนกขัมมบารมี ท่ี
วัดปญัญานันทาราม 
แม จ้ ะ เป น็ช ว่ ง ส้ั นๆ 
เพียง ๓ วัน ๒ คืน แต่
สามารถท�าใหดิ้ฉันเห็นตัวเองชัดข้ึน เรียนรูเ้ร่ืองการอดทน การรอ ไมว่า่จะ
เป็นการยนืรอควิรบัอาหาร รออาบน�า้ การได้เจรญิสต ิยนื เดนิ นัง่ การท�าความ
สะอาดวดั ล้างห้องน�า้ ทกุคนเท่ากนั ถอืปฏบิตัเิหมอืนกนั วนัอาทติย์ได้ฟังธรรม
ที่ลานหนิโค้ง ท�าให้ดิฉันลดอัตตาได้มาก ผลคือ เบา สบาย โล่งโปร่งเบา เมื่อ
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ดิฉันย้อนมองตัวเอง ...ตัวเราหนอช่างน่าเกลียด เป็นคนเก่งที่ไม่น่ารัก 

ดิฉันกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งพร้อมกับข้อคิดว่า...“เราควรเข้าใจคนอื่น
ดีกวา่ใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา เราควรมองเขาอยา่งท่ีเขาเปน็ มากกวา่ใหเ้ขาเปน็
ตามใจเราที่อยากให้เขาเป็น เราสามารถเลือกฟังแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เลือก
ได้ทีจ่ะไม่ปฏบิตัหิรอืซมึซบัค�าพดูทีร่นุแรงและการกระท�าทีไ่ม่ให้เกยีรตคินอืน่” 
ดิฉันเลิกโทษคนอื่น รู้จักให้อภัย ฝึกให้ก�าลังใจตัวเอง มีเมตตากับตนเอง และ
เริ่มแบ่งปันให้คนรอบข้าง ดิฉันน�าข้อคิดเหล่านี้มาใช้กับเพื่อนร่วมงาน น้องๆ 
มีความสุขในการท�างานมากข้ึน การกดคนอ่ืนไมไ่ดท้�าใหเ้ราสูงข้ึน เปรียบ
เสมือนกดลิฟท์ เลือกชั้นสูงเราก็ถูกยกให้สูง เลือกชั้นต�่าเราก็ถูกกดลงมาให้ต�่า 
ดฉินัขอแบ่งปันบทเรยีนนีถ้งึผู้อ่านทกุท่านนะคะ มาลดอตัตาโดยเพิม่เมตตาให้
แก่กันนะค่ะ “ยิ้มน้อยๆ ในดวงใจ เมตตาไว้ โลกร่มเย็น อิอิอิ” ^_^ 

สดุท้ายขอกราบขอบคณุพระอาจารย์ทกุรปู ทีช่ีท้างให้ดฉินัมดีวงตาเหน็
ธรรมค่ะ อานิสงค์ผลบุญที่ได้แบ่งปันเรื่องราวในครั้งนี้ขออุทิศให้ คุณพ่อศักดิ์
ชัย คุณแม่พรเพ็ญขอให้ท่านทั้งสอง สุขภาพแข็งแรงค่ะ

ตัวกู – ตัวสู
อันความจริง “ตัวกู” มิได้มี
แต่พอโง่ มันก็มีขึ้นจนได้
พอหายโง่ “ตัวกู” ก็หายไป
หมด “ตัวกู” เสียได้เป็นเรื่องดี
เหตุดังนั้น จงถอนเรื่อง “ตัวกู”
และจงถอน “ตัวสู” อย่างเต็มที่
คงมีแต่ “ปัญญา” และ “ปราณี” 
หน้าที่ใคร ท�าได้ดี เท่านี้เอยฯ

พุทธทาสภกิขุ
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กุญแจธรรม
ฐิิตเมโธภิกขุ 

ทัสสนะ
การศึกษา

พระบาลี
“...พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและสัมผัสได้ทั้ง

สิ้น หากผู้นับถือมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะสิ่งเหล่านี้ขึ้น
อยู่กบัความศรทัธา หากไม่มศีรทัธากไ็ม่อาจสมัผสัได้ ทีส่�าคญัคอืแนวทางปฏบิตัิ
และหลักธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงบัญญัติไวใ้นพระไตรปฎิก (ฉบับภาษาบาลี) 
ด�ารงอยู่มากว่า ๒๖๐๐ ปี และไม่ได้แปรเปลี่ยนแม้แต่น้อย...”

“...พระพทุธศาสนานบัว่าเป็นรากฐานชวีติของชาวไทย ดงัจะเหน็ได้จาก
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามท่ีท�าใหเ้ราภูมิใจในเอกลักษณข์องความเปน็ไทย 
ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งนั้น...”

พระบาลี เป ็นภาษา ท่ี รั กษา
พระพุทธวจนะ ซ่ึงเปน็ค�าสอนของ
พระพุทธองค ์ ถูกจารึกไวด้ว้ยมคธี
ภาษา ซึ่งเป็นภาษาทีพ่ระพทุธองค์
ทรงใชป้ระกาศศาสนาในแควน้
มคธ ผู้ทีต้่องการศกึษาพระพทุธ
วจนะ จ�าเปน็ตอ้งศึกษาพระ
บาลีใหมี้ความเขา้ใจ จึงจะ
สามารถน�าไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 
ถ้าไม่ศกึษาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจแล้ว เมื่อน�า
ไปใช้จะเกิดความผิด
พลาดได้ง่าย

การศึกษา
พ ร ะบ าลี มิ ใ ช ่
เ ร่ื อ ง ง า่ ย  ผู ้
ศึ กษาต อ้ ง มี
จิตใจใฝ รู่  ้ มีความ
อดทน มีวิริยะอุสาหะ มีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างด ีจงึจะเรยีนจบหลกัสตูร
สูงสุด คือ เปรียญธรรม ๙ ประโยคได้
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ตราบใดท่ีบุคลากรของพระศาสนาคือพระภิกษุสามเณรยังเลา่เรียน
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังปฏิบัติอยู ่ ความม่ันคงและความเจริญ
รุ่งเรอืงแห่งพระศาสนาจะคงอยู่ตราบนัน้ แต่ถ้าเมือ่ใดบคุลากรของพระศาสนา
ขาดการศกึษาอบรมในหลกัแห่งพระธรรมวนิยั ให้ความสนใจศกึษาพระปรยิตัิ
ธรรมนอ้ย ละเลยการฝกึฝน อบรมตนในระเบียบปฏิบัติอันเปน็เคร่ืองฝกึหัด
กาย วาจา ใจ เมื่อนั้น ความเสื่อมถอยเป็นสิ่งที่พึงประมาณมไิด้ 

ความหมายของภาษามคธ ยังสามารถแยกเป็น ๓ ประการ ดังนี้ 

ประการที่ ๑ เป็นภาษาของชาวมคธ คือ เป็นภาษาที่ใช้พูดกันในแคว้น
มคธของชาวอินเดีย จึงเรียกกันว่า “ภาษามาคธี” 

ประการท่ี ๒ เปน็ภาษาของผูดี้มีสกุล เปน็อริยโวหาร หมายความวา่ 
เปน็ภาษาท่ีชาวอริยกะ หรืออารยันใชพู้ดกัน และยังเปน็ภาษาท่ีพระพุทธเจา้
ทรงเลอืกใช้ประกาศพระพทุธศาสนา ในกาลต่อมา เรยีกว่า “ภาษาบาล”ี เพราะ
เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกนั้นเอง 

ประการที่ ๓ รู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาเขียน จึงไม่มี
อักษรโดยเฉพาะ แต่ว่าสามารถใช้อักษรของชาตินั้นๆ จารึกค�า หรือเขียนเป็น
ภาษามคธได้ และสามารถอ่านออกเสยีงได้ใกล้เคยีงกนั ทัง้ยงัสามารถถ่ายทอด
จากอักษรแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งได้ โดยไม่ยากนัก ตัวอย่างเช่น ภาษามคธ
อักษรไทย ภาษามคธอักษรโรมัน และภาษามคธอักษรพม่า เป็นต้น 

ทา่นพุทธบริษัทผูมี้ศรัทธาเปน็พ้ืนฐานอยูแ่ลว้ คงจะไมมี่ปญัหาในการ
ศึกษาภาษาบาลีมากนัก ส่วนท่านที่ยังไม่มีโอกาส แต่หากอยากศึกษาเพื่อสืบ
ต่ออายพุระพทุธศาสนา ไม่ใช่เรือ่งยากเลย ให้เตรยีมอปุกรณ์สองอย่างเท่านัน้ 
คอื “เตรยีมกายและใจให้พร้อม” ถ้าท�าได้อย่างนี ้ประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีน
บาลีอย่างแน่นอน
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ปริศนาอักษรไขว้
ศุภลักษณ์ ชูเดช

................................................................................................................................................................................................................................................................................
ค�ำอ่ำน



ปีใหมท่บทวนตน

ก้าวสูว่าสนาที่ดี
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา  จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู  ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว  อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ

พุทธทาสภกิขุ

จากบทประพันธ์นี้ ท�าให้รู้สึกว่ามนุษย์นั้นมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี แต่ใน
การอยู่ร่วมกันเราก็เลือกในส่วนที่ดี ๆ  ให้กัน เวลาเรามีเพื่อนดูเหมือนว่าโลกนี้
ช่างมคีวามสขุเหลอืเกิน ท่านจงรู้จกัเปิดหวัใจ เปิดตวั มคีวามจรงิใจ วนันัน้อาจ
เป็นวันช่างสดใสกว่าวันใด ๆ ก็ได้ วันที่เรารู้สึกในค่าของความเป็นเพื่อนและ
มเีพือ่นอยู่ใกล้ๆ ตวัเรา แนวปฏบิตัใินการมเีพือ่นด ีๆ  อยู่ข้าง ๆ  อาจใช้แนวทาง

และวธิกีารยอมรบัความจรงิหรอืการมองมมุด ีๆ  เพือ่ประโยชน์ในการคบเพือ่น 
ดังนี้

๑. จงรักเพ่ือนเสมือนหน่ึงรักตัวเราเอง ความรูสึ้กเชน่น้ีเปน็ความรู้
ธรรมดามาก ตัวเรายังรักตัวเราเองไม่ต้องการให้ใครว่ากล่าวหรือต�าหนิอย่าง
นัน้อย่างนี ้คนอืน่เขากเ็ช่นเดยีวกบัเรา เขากไ็ม่ต้องการให้ใครมาว่ากล่าวทัง้ต่อ
หน้าและรับหลังเช่นกัน 

๒. จงเปน็คนมองโลกในแงดี่ หรือการมองหลายส่ิงหลายอยา่งในทาง
บวก ไม่มองแบบเจ้าคิดเจ้าแค้น จิตใจผูกพยาบาทตลอดเวลา มุ่งเอาชนะ มุ่ง
ให้คนอื่นคอยเอาใจ หรือมองคนอื่นไม่ดี แต่มองตนเองไม่เห็น หรือบางครั้งท�า
เป็นว่าเหน็แต่แสร้งท�าว่าปรับปรุงตนแล้ว นิสัยเดิม ๆ  ก็ปรากฏ อย่าหัดเป็นคน
มองอะไรโดยผา่นวัตถุ เอาวัตถุมาเปน็เคร่ืองบดบังความดีความงามและเน้ือ
แท้ของตน ในที่สุดค่าของตนก็จะหมดไปอย่างไม่รู้ตัว 

๓. จงคิดเสมอวา่ตนเองเปน็คนท่ีมีคุณคา่และคนอ่ืนก็มีคุณคา่เชน่กัน 
หลายคนมองตนเองต�่าตอ้ย มองตัวเองดอ้ยกวา่คนอ่ืน มักนึกนอ้ยใจในโชค
ชะตา วาสนา กลายเป็นคนไม่ชอบสังคม เก็บตัว แยกตนเองจากสังคมมีโลก
ส่วนตวั ผู้ทีม่คีวามประพฤตเิช่นนีก้�าลงัท�าร้ายตนเองและท�าร้ายคนใกล้ตวั เรา
จะต้องรู้จกัรกัตนเอง เคารพตนเองและยอมรบัตวัเราเองได้ รวมไปถงึการมอง
เห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ใช่มัวแต่นั้นคิดน้อยใจในโชคชะตาวาสนา

๔. การรู้จักก้าวไปเผชิญโลกด้วยความมั่นใจ ปัจจุบันเทคโนโลยีล�้าหน้า
ไปมาก เราควรจะเปิดประตใูจออกไปสู่โลกภายนอกบ้าง เพือ่ให้วสิยัทศัน์กว้าง
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Doraemon



ข้ึน ความรูต้า่งๆ สง่ผา่นขอ้มูลสาย fiber oftic เปน็จ�านวนมากเราควร
ท�าความเขา้ใจแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป คอ่ยศึกษา ความคับขอ้งใจก็จะไมเ่กิด 
ข่าวสารต่าง ๆ  ทีไ่ด้มาต้องน�ามาพนิจิพเิคราะห์แล้วเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัตวั
เรา มุมมองต่าง ๆ ในบางเรื่องอาจชัดเจนขึ้น แง่คิดต่างๆ ความคิดใหม่อาจ
เกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณเองอาจไม่รู้ตัว เป็นการฝึกรับข้อมูล ส่งผ่านข้อมูล รู้จักการ
เลือกสรร วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้แม่นย�าขึ้น

๕. รู้จักควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่เศร้าหมอง มนุษย์เรามักจะคาด
หวงัว่าเรือ่งนัน้ต้องเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้คนนัน้ต้องท�ากบัฉนัอย่างนัน้ แต่พอเขา
ไม่ท�าตามที่เราคิดความคาดหวังที่เรามีมันกลับมาท�าให้ตัวเราคับข้องใจเอง 
ท�าให้เกิดอารมณ์ ท�าให้เกิดความรู้สกึเศร้าหมอง ในเรือ่งนีถ้้าจะให้ดคีอืฝึกคดิ
ฝึกมองอะไรโดยปราศจากอารมณ์ ฝึกการใช้เหตุผลมากๆ ท�าสิ่งใดช้าๆแต่ให้
ส�าเร็จทันการ และเมื่อมีสิ่งใดมากระทบก็ไม่แปรเปลี่ยนไปตามเรื่องนั้น ๆ จน
ขาดการยับยั้งชั่งใจ เท่านี้อารมณ์ก็สามารถถูกควบคุมได้ 

๖. จงฝึกเป็นคนมองย้อนกลบั เราท่านหลายคนมกัท�าอะไร คดิอะไร มกั
คิดไปตรง ๆ คิดไปข้างหน้า คิดเข้าข้างตนเอง คิดในแง่มุมของเรา แต่ไม่เคย
จะคิดในแง่มุมผู้อื่นบ้าง 

๗. ต้องรู้จักใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยพัฒนาระดับจิต บางครั้งหลาย
อยา่งท่ีเราพยายามปรับและแกไ้ขท่ีตัวเราแตส่ถานการณบ์างสถานการณอ์าจ
ท�าให้เราหมดก�าลงัใจและตวัเรากไ็ม่สามารถหลกีหนสีถานการณ์นัน้ ๆ  ได้ เมือ่
ต้องเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ทีป่วดร้าวนัน้ แนวทางทีส่ามารถเลอืกได้แนวทาง
หน่ึงคือ การใชห้ลักธรรมทางศาสนามายึดในการประคองชีวิตในชว่งวิกฤต 

หรือ น�าหลักธรรมมาเปน็กรอบในการด�าเนินความคิดเราอาจจะดีข้ึน ดีกวา่
ปล่อยให้ปัญหาต่าง ๆ  รุมเร้าจนท�าให้สุขภาพจติเราเสื่อมนั่นเท่ากันท่านก�าลัง
ท�าร้ายตัวเอง และสกัดกั้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะด�าเนินไปอย่างไม่รู้ตัว

ดังนั้นสุขภาพจิตกับการปรับตัว สิ่งที่ส�าคัญที่ต้องค�านึง คือ เรื่องต้องมี
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ต้องสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ ต้อง
เป็นผู้มคีวามสามารถยอมรบัความจรงิ มองโลกตามความเป็นจรงิ ต้องยอมรบั
เร่ืองมนุษยมี์ความแตกตา่งกัน ท้ังหมดจะชว่ยใหบุ้คคลสามารถรักษาสุขภาพ
จิตที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
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การศึกษาไทย
โรงเรียนพระราหลุฉบบัน้ีได้รวบรวมความ

เหน็เกีย่วกบัการศกึษาไทยมาให้ได้ทบทวนกนัสกั 
๒ บทความ “เหลยีวหลงั แลหน้าการศกึษาไทย
อะไรกนัแน่”

 “การศึกษาในปัจจุบัน ก�าลังท�าให้เด็ก ๆ 
ท�าอะไรได้ตามใจอสิระ ไม่มขีอบเขต ไม่ค�านงึถงึ
ความดี งาม ไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีบิดามารดา 
นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัไม่ได้เรยีกว่า ปัญญาชน 
แต่เรยีกว่า เดก็อมมอืน่าจะเหมาะกว่า”

พุทธทาสภกิขุ

การสอนให้คนเก่งนี ้ถ้าดเูฉพาะบางแง่มมุอาจเหน็ว่าด ีว่าสอดคล้องต้อง
กบัสมยัเร่งรดัพฒันา แต่ถ้ามองให้ถีถ้่วนรอบด้านแล้วจะเหน็ว่าการมุ่งสอนคน
ให้เก่งเป็นเกณฑ์ อาจท�าให้เกิดจุดบกพร่องต่าง ๆ  ขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อย ที่
ส�าคัญก็มี 

ข้อหนึ่ง บกพร่องในความคิดพิจารณาให้รอบคอบและกว้างไกลเพราะ
ใจรอ้น เรง่จะท�าการใหเ้สร็จโดยเร็ว เปน็เหตุใหง้านผิดพลาดขัดขอ้งและลม้
เหลว

ข้อสอง บกพร่องในความนบัถอืและเกรงใจผู้อืน่เพราะถอืว่าตนเป็นเลศิ 
เป็นเหตใุห้เย่อหยิง่ มองข้ามความส�าคญัของบคุคลอืน่และมกัก่อความขดัแย้ง
ท�าลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน

ขอ้สาม บกพรอ่งในความมัธยัสถพ์อเหมาะพอดีในการกระท�าท้ังปวง
เพราะมุง่หนา้แตจ่ะท�าตัวใหเ้ดน่ ใหก้า้วหนา้ เปน็เหตุใหเ้ห็นแกตั่วเอารัดเอา
เปรียบ

ข้อสี ่บกพร่องในจรยิธรรมและความรู้จกัรบัผดิชอบชัว่ด ีเพราะมุ่งแต่จะ
แสวงหาประโยชน์เฉพาะตวัให้เพิม่พนูขึน้ เป็นเหตุให้ท�าความผิดและความชั่ว
ทุจริตได้โดยไม่รู้จักสะดุ้งสะเทือน ผู้ที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ เห็นกันอยู่ว่ามัก
จับเหตุจับผล จับหลักการไม่ถูก ส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาและความผิดพลาด 
ไมอ่าจสรา้งความเจริญ ความกา้วหนา้ท่ีม่ันคงอยา่งแทจ้ริงใหแ้กต่นและบา้น
เมอืงได้ตามเป้าหมาย ดงันัน้นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้วจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ
ต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อม 
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โรงเรียนพระราหุล
พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม



คือทั้งเก่งและทั้งดี มาเป็นก�าลังของบ้านเมือง กล่าวคือให้ความเก่งเป็นปัจจัย
และพลังส�าหรับการสรา้งสรรค ์ ใหค้วามดีเปน็ปจัจัยประคับประคองหนุนน�า
ความเก่งให้เป็นไปในทางทีถ่กู ทีค่วร ทีอ่�านวยผลเป็นประโยชน์อนัพงึประสงค์
แต่ฝ่ายเดียว

พระราชด�ารสัในพธิทีลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิข์อง 
๕ สถาบัน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

จากความเห็นดังกลา่วขา้งตน้กระบวนการเรียนการสอนเปน็กระบวน
การน�าหลกัสตูรไปปฏบิตัจิรงิให้บรรลผุล เป็นขัน้ตอนส�าคญัทีค่รจูะต้องด�าเนนิ

การใหผู้เ้รียนไดพั้ฒนาขีดความสามารถของตนไดเ้ต็มตามศักยภาพมีความ
สมดลุทัง้ร่างกาย ปัญญา จติใจและสงัคม ให้เป็นผู้รู้จกัคดิ วเิคราะห์ใช้เหตแุละ
ผลเชิงวิทยาศาสตร ์ มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู ้ รูวิ้ธีการและสามารถ
เรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง มเีจตคตทิีด่ ีมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ และมทีกัษะทีจ่�าเป็น
ต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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พระนวกะ
นวกะ ๖/๒๕๕๙

เลือกเฟ้นจนเห็นแก่น

ตลอดพรรษา ๓ เดือนภายใต้วัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด ตั้งแต่ลืมตาตื่นเมื่อ
สัญญาณระฆังปลุกในเวลาตี ๓.๓๐ น.กระทั่ง ๔ ทุ่มที่เป็นเวลาจ�าวัด คงไม่ใช่
เรือ่งง่ายของคนหนุ่มทีอ่ยู่ในวยัห้าวหาญ วยันอนดกึตืน่สาย และวยัท�างานเพือ่
ก่อร่างสร้างตัว แต่ส�าหรับ “พระนวกะ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๙” แม้ก่อนบวชทั้ง ๑๓ 
รูปอาจเป็นคนหนุ่มตามแบบฉบับที่สังคมก�าหนด แต่เมื่ออ่านงานเขียนของทุก
รูปแล้ว ปัญญาสาสน์ เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการบวชครั้งนี้ รวมถึงเสียง
ชื่นชมจากพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ตลอดจนญาติโยม
ในวัด จึงขอน�าบางส่วนมาเสนอต่อท่านผู้อ่าน....

พระชนะศักดิ์ ถิรจิตโต “มีเหตุผลหลายประการในการบวช อย่างแรก
คือต้องการตอบแทนคุณบิดามารดา และเพื่อด�าเนินชีวิตตามค�าสอนขององค์
ศาสดา บวกกับอาตมาเป็นคนใจร้อน ชอบด่วนตัดสินใจ การบวชจะช่วยให้มี
สติมากขึ้น ตอนแรกตั้งใจจะบวชวัดใกล้บ้าน แต่พอคุยรายละเอียดกับทางวัด
แลว้ไมใ่ชแ่นวทางท่ีต้ังใจไว ้ เพราะอาตมาคิดวา่การบวชคือการละจากส่ิงไม่
จ�าเปน็ทางโลก จึงหาวัดใหมจ่นมาเจอวัดปญัญาฯ พอเขา้มาวัดแลว้ พบกับ
บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม พิธีการบวชเรียบง่าย” 

ส�าหรับ พระพงษพิ์ชญ ์ ปถุโณ “อาตมาเคยศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหิว
เฉียวเหมย ประเทศจีน แตเ่รียนไมจ่บพอกลับมาเมืองไทยรูสึ้กเสียใจ ชีวิต
วุน่วาย เร่ืองเรียนก็แยม่าก แมอ่ยากใหเ้รียนตอ่แตอ่าตมาอยากบวชใหแ้ม ่
เพราะทุกวันนี้รู้สึกผิดมากที่ท�าตัวไม่ได้เรื่อง” พระชาวิช อภินนฺโท เลือกบวช
วัดนี้เพราะ มีสอนนักธรรมและอาตมาตั้งใจว่าจะไม่ใช้มือถือ ซึ่งวัดก็มีกฎห้าม
พระใหมใ่ชมื้อถือตลอดพรรษา เพ่ือใหทุ้กรูปมีสมาธิในการศึกษาธรรมะและ
ข้อวัตรปฏิบัติ ขณะที่งานเขียนของ พระสุรชัย นาถโร ชอบบรรยากาศวัดที่
ร่มรืน่ วนัแรกทีบ่วชรู้สกึจติใจสงบ มสีมาธ ิได้เจอพระอาจารย์และสามเณรรวม
ถึงผู้มีจิตใจอาสาในการท�าหน้าที่ต่างๆ ในวัด ยิ่งท�าให้อาตมามีศรัทธามากยิ่ง
ขึน้ เรือ่งความสงบร่มรืน่ของวดัรวมถงึการมพีระอาจารย์หลายรปูทีค่อยแนะน�า
ตักเตือนก็เป็นสิ่งที่ พระเกษม สุทฺธสีโล ตัดสินใจเลือกวัดนี้เช่นกัน

 หากมองเรือ่งความประทบัใจส�าหรบั พระพจิติร อตพิโล “สิง่ทีอ่าตมา
ได้จากการบวช คือ ได้เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุร่างกาย
จึงไม่สมบูรณ์นัก ก่อนบวชอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไรเพราะคิดว่าท�าไม่ได้ แต่
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พอบวชแลว้อาตมาไดรั้บหนา้ท่ีใหก้วาดทางเดินหนา้กุฏิ และท�าความสะอาด
อา่งลา้งจาน อาตมาสามารถท�าไดต้ามท่ีพระอาจารยม์อบหมาย และดว้ย
อาตมาเดินไมส่ะดวกจึงไมไ่ดไ้ปบิณฑบาต แตอ่าตมาไดก้�าลังใจจากโยมแม ่
เพราะท่านจะมาใส่บาตรให้อาตมาทกุเดอืน” ส�าหรบัความประทบัใจของ พระ
สิทธิพงษ ์ สิทฺธิว�โส มาจากพระอาจารยพ่ี์เล้ียง “พระอาจารยย์งยศ ทา่นได้
บอกกับพระนวกะทุกรูปวา่...การบิณฑบาตน้ันดี โยมบางคนจัดเตรียมของไว้
ต้ังแตเ่ม่ือคืนเพ่ือจะรอใสบ่าตรเรา ถา้เราไมไ่ปก็เสียศรัทธา อยา่งมากก็แค่
เปียก...” เพียงค�าพูดของครูบาอาจารย์ไม่กี่ค�า สามารถท�าให้พระนวกะทุกรูป 
เกิดความศรัทธาและมีหลักที่จะน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

พระเมทนี เมทิโน “การบวชกับการที่ใช้ชีวิตข้างนอกมันต่างกันมาก 
เพราะกอ่นบวชอาตมาต้ังหนา้ต้ังตาท�างานเพ่ือเก็บเงินอยา่งเดียวไมค่อ่ยจะมี
เวลาพักเท่าไร ตอนแรกก็กลัวจะสอบขานนาคไมผ่า่น แตอ่ยากบวชให้พอ่แม ่
น้องชายอาตมาก็บวชจึงพยายามและผ่านมาได้ การปฏิบัติตัวที่วัดนี้อาตมา
ถือวา่ไมล่�าบาก อาตมาจะปฏิบัติตามท่ีครูบาอาจารยส์อน ตามกฎของคณะ
สงฆ์ และเมื่อปฏิบัติได้ ความสงบก็เข้ามาในตัวเรา อีกอย่างอยู่ที่วัดนี้ ไม่ต้อง
ใชป้จัจัยเลยซักบาท จะมีก็แคบ่าตรเดียวท่ีเอาไวเ้ล้ียงชีพ” พระกานดิศพงศ ์
ฐิตปสาโท พระอาจารย์หลายๆ ท่านจะอบรมสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน ท่าน
จะสอนให้รู้จักตัดส่วนเกินเจริญส่วนขาด คือ ลดการกินเกิน พูดเกิน นอนเกิน 
ใช้เกิน เพื่อลดความเห็นแก่ตัวและเพิ่มความเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น 

พระอัษฎา อติสโย การตื่นตีสี่เพื่อมาท�าวัตรเช้า อาตมายอมรับเลยว่า 
ช่วงแรกๆ ง่วง และอยากสึกมาก แต่เมื่อปฏิบัติทุกวัน ท�าให้การด�าเนินกิจวัตร
ไมใ่ชเ่ร่ืองล�าบากแตอ่ยา่งใด และจากท่ีไมค่อ่ยกลา้แสดงออก ก็กลา้มากข้ึน 
เพราะได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ให้เทศน์โปรดญาติโยม อีกเรื่องที่อาตมา
ประทับใจคือ การฝกึปฏิบัติกรรมฐาน ชว่งแรกๆ อาตมาเบ่ือมากแตเ่ม่ือท�า
สม�่าเสมอ รู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องคิดเรื่องอื่นให้วุ่นวาย 

ในเรื่องการกล้าแสดงออกนั้น พระปรีชาพล ปริญาโณ เห็นไม่ต่างกัน
คือ “วัตรปฏิบัติของพระใหม่ก็จะเหมือนกันทุกรูป แต่ที่พิเศษคือแต่ละรูปจะได้
รับมอบหมายงานที่ต่างกันไป อาตมามีโอกาสไปช่วยค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม 
ชว่งแรกก็ไปดูวา่พระวิทยากรทา่นท�าอยา่งไร จนอาตมาไดรั้บอนุญาตใหพู้ด
เรือ่งธรรมะต่อหน้านกัเรยีนกลุ่มใหญ่รวมทัง้กิจกรรมเข้าวัดวันอาทติย์ พระใหม่
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ไดรั้บอนุญาตใหเ้ทศนาธรรมโปรดญาติโยมดว้ย ถือวา่ไดฝ้กึเร่ืองความกลา้
แสดงออกเพราะอาตมาไม่ค่อยกล้า”

ความประทับใจของ พระธีรวัฒน ์ ชุติปญฺโญ อาตมาชอบเร่ืองระบบ
การศึกษา พระนวกะท่ีบวชในพรรษาจะมีพระอาจารยม์าสอนให ้ เม่ือออก
พรรษาแล้วพระรปูใดต้องการบวชต่อและถ้าต้องการศกึษา ทางวดัจะมทีนุการ
ศึกษาให้ ที่กุฏิอนุจารีซึ่งเป็นกุฏิส�าหรับพระใหม่ มีห้องสมุดส�าหรับให้ค้นคว้า
หาความรู้ มห้ีองสมดุกลางของวดัทีม่หีนงัสอืหลากหลาย ต้องการค้นคว้าเรือ่ง
ไหน เม่ือเขา้ไปหาจะเจอส่ิงท่ีตอ้งการเสมอ อีกเร่ืองท่ีวัดมีระบบการคัดแยก
ขยะที่ดี การล้างภาชนะที่เป็นระบบ 

ทิ้งทายที่ พระธนภูมิ พฺรหฺมวโร “อาตมาอายุน้อยที่สุดในรุ่น ตอนแรก
ก็กลัววา่จะเขา้กับพระรูปอ่ืนไมไ่ด ้ แตเ่อาเขา้จริงเขา้กันไดดี้มากครับ พระพ่ี
เลี้ยงที่ดูเข้มงวดและดูโผงผางในบางเวลาแต่สัมผัสได้ว่าท่านมีเมตตามาก ผม
อยากเชญิชวนผู้ทีต่้องการบวช อยากให้มาทีว่ดัปัญญานนัทารามเพือ่แสวงหา
ปัญญาทีแ่ท้จรงิ ไม่จ�าเป็นต้องมงีานเลีย้งหรอืงานรืน่เรงิ ไม่จ�าเป็นต้องมพีธิแีห่
นาค”
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หน้าที่ของลูก๕ ประการ
งานอวมงคล คืองานที่จัดปรารภผู้ล่วงลับไปแล้ว
คนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งสูญเสีย
คนอยู่ข้างหลัง ท�าบุญอุทศิ คือเจาะจงให้ท่าน
ตามค�าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในทศิ  ๖
ว่าด้วยหน้าที่ของลูก ๕ ประการ คือ

๑. ท่านเลี้ยงเราแล้ว เราต้องเลี้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยท�ากิจของท่าน
๓. ด�ารงวงศ์ตระกูล
๔. ประพฤติให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดก
๕. เมื่อท่านล่วงลับท�าบุญอุทศิให้

การได้ท�าบญุอทุศิให้ท่านนัน้ จดัว่าได้ปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า
ที่ทรงวางแบบไว้ให้

เนกขัมมบารมี
พระมหาจรวย อุชุจาโร
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สถานีปัญญา
พระสมเกียรติ ฐิตธมฺโม

“สัปปุริสธรรม 
ธรรมของคนด”ี

ธรรมสวัสดี ญาติโยมพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อน
ปีใหม่ ซึ่งปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่
พ่อหลวงฯ ของเราได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่สิ่งที่พระองค์ได้ทิ้งไว้ใน
ความทรงจ�าของพสกนกิรนัน้มมีากมาย ให้เราได้เดนิตามรอยทีพ่ระองค์ท่านฯ 
อย่างไรก็ตาม การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่อาจหนีพ้น เรา
ที่ยังชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป 

ในโอกาสวันสง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรับปใีหมน้ี่ อาตมาภาพขอหยิบยกหลัก
ธรรม “สัปปริสธรรม ๗ ประการ” คือ ธรรมของคนดี มาให้ ญาติโยมฯ ได้น�า
ไปปฏบิตัใินชวีติประจ�า อย่างมสีตริอบครอบ ให้ดงีามสมกบัค�าพดูทีว่่า “ปีใหม่
นี้เราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิม” 

คนดีที่พระพุทธศาสนายกย่อง มิได้เป็นคนงมงายหรือเป็นคนซื่อจนเซ่อ 
แต่เป็นคนฉลาดมเีหตผุล รู้จกัใช้ความคดิ วางตวัได้ดแีละมมีนษุย์สมัพนัธ์เหมาะ
สม ประกอบด้วย

๑) อัตถัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของ
ส่ิงท้ังหลาย ท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการด�าเนินชีวิต รูจั้กเขา้ใจส่ิงท่ีตนจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่า ต�าแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น

๒) ธัมมัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมาย และ
ความมุ่งหมายของหลกัการที ่ตนปฏบิตั ิเข้าใจวตัถปุระสงค์ของตนเองทีก่ระท�า
อยู่ ที่มีหน้าที่ ต�าแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้นๆ ก�าหนดวางกันไว้เพื่อความ
มุ่งหมายใน กิจการทีต่นท�าอยู่ขณะนี ้เป็นผลดหีรอืผลเสยีอย่างไร และประโยชน์
ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต

๓) อัตตัญญุตา รู้ตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ 
เพศ ก�าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม 
และท�าการต่างๆ ให้ สอดคล้องถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุง
ตนเองให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

๔) มัตตัญญุตา รูป้ระมาณ คือ รูจั้กพอดี เชน่ รูจั้กประมาณในการ
บริโภค ในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความเหมาะสมพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจ
และท�าการต่างๆ และการสนกุสนานรืน่เรงิทัง้หลาย ท�าการทกุอย่างด้วยความ
เขา้ใจวัตถุประสงคเ์พ่ือผลดีแทจ้ริง โดยไมเ่ห็นแก ่ ความพอใจ ชอบใจ หรือ
เอาแต่ใจของตน แต่ท�าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยนั้นๆ 

๕) กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึง
ใช้ในการประกอบกิจ ท�าหน้าที่การงาน เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่าเวลาไหน 
ควรท�าอะไร อย่าง และท�าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้
เหมาะเวลา ให้ถกูเวลา ตอลดจนรู้จกักะเวลา และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล
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๖) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ ความเป็นผู้รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม รู้จักสังคม 
รู้จักว่า ชุมชนหรือสังคมนั้นเป็นอย่างไร จะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะกับ
สงัคมนัน้เพือ่ให้สามารถเข้ากบัชมุชนนัน้ โดยไม่เก้อเขนิหรอืประมาท เช่น เมือ่
ไปร่วมพิธีงานศพจะต้องแต่งกาย จะพูดและจะท�าอย่างไร เมื่อเข้าวัดไปในพิธี
ท�าบญุต่างๆ จะต้องปฏบิตัติวัอย่างไร จงึจะเหมาะสม จะวางตวัอย่างไรเมือ่พดู
คุยกับพระสงฆ์ เป็นต้น 

๗) ปุคคลัญญุตา รูบุ้คคล คือ ความแตกตา่งแหง่บุคคลวา่ โดย
อธัยาศยั ความสามารถ และคณุธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิง่หรอืหย่อนอย่างไร 
และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต�าหนิ 
ยกย่อง และแนะน�าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น

สัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ สรุปเป็นค�าจ�ากัดให้ก�าหนดง่ายๆ ว่า รู้เหตุ 
รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้สงัคม รู้บคุคล เป็นกศุลธรรมทีท่�าให้บคุคลเป็น
คนดี โดยไม่ขึ้นอยู่กับชาติก�าเนิด ฐานะ ความเป็นอยู่ หรือความมีการศึกษาสูง 
บุคคลใดเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้จักชุมชน
หรือสังคม และรู้จักเลือกคบคน บุคคลนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนดี เป็นมนุษย์
สมบูรณ์แบบ หรือเรียกว่า เป็นคนเต็มคน คนดีที่แท้ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีมี
คุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ จงึเข้ากับหลักที่ว่า “ปีใหม่นี้เราจะท�าสิ่ง
ที่ดีในปีใหม่” เจริญพร ....

ชีวิตกับธรรมะจะต้องอยู่ด้วยกัน

แยกออกจากกันไมได้ ถ้าแยกตัวชีวิตออกจากธรรมะเมื่อใด

ก็เหมือนกับว่าเป็นคนไม่มีชีวิต

ชีวิตสมบูรณ์เรียบร้อยก็ต้องมีธรรมะปะคับประคองจิตใจ 

ใครเข้าถึงธรรมะ ผู้นั้นเรียกว่ามีชีวิต

ทิ้งธรรมะเมื่อใด ชีวิตวุ่นวายเมื่อนั้น

  ปัญญานันทภกิขุ
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พุทธอาสา
เมธี สิงห์สู่ถ้ำา

ความดี
ต่อยอด 

มีโอกาสได้พูดคุย กับ 
“หนึ่ง- จรรจิรา น่วมเจิม” ซึ่ง
มีดีกรีเปน็บุคลากรปฏิบัติการ
ของกองท รัพยากรมนุษย ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ เธอ
พูดคุยอย่างเป็นกันเอง และด้วยความเป็นกันเอง เราจึงเห็นมุมมองที่น่าสนใจ 
ของการมาเป็นพทุธอาสา ณ วดัปัญญานนัทาราม และขอน�าบทสนทนามาแบ่ง
ปันกับท่านผู้อ่าน 

“ที่เข้าวัดไม่ใช่ว่ามีความทุกข์อะไรนะ แม่เพื่อนมาท�าบุญเลยขอตามมา
ด้วย หนมูาจนคุ้นเคยกบัพี่ๆ  ทีเ่ป็นพทุธอาสา เวลามาจะช่วยกวาดลานวดั ล้าง
ห้องน�า้ ล้างถ้วยชามทีเ่ป็นภาชนะส่วนกลางของวดั จนวนัหนึง่อาจารย์สทิธ ิรกั
ถนอม ซึ่งเป็นพุทธโฆษกของวัดประกาศว่า “ล้างจานล้างใจ” และ “อยากสวย
ให้ล้างจาน อยากงามให้ล้างแก้ว หนูเลยคิดว่าท�าแค่นี้ก็ได้บุญแล้วหรือ? หนู

เลยเทใจใหกั้บการลา้งภาชนะสว่นกลาง หนูอยากสวย”...เธอพูดพรอ้มกับ
หัวเราะแก้เขิน

เธอเล่าต่อว่า “หนมูหีลวงพ่อปัญญานนัทมนุเีป็นแบบอย่าง ท่านสอนเรา
ไม่ให้งมงาย แม้ท่านจะบวชมานาน แต่ท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฆราวาสได้ตรง
ใจ ค�าสอนของทา่นมันใชเ่ลยคะ อยา่งเร่ืองท่ีทา่นเลา่วา่ภรรยากลับบา้นแลว้
บ่นสามี หนูฟังแล้วมันใช่จริงๆ ตามนั้น อีกเรื่องคือเรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อ
เรื่องการขึ้นบ้านใหม่ที่ต้องรอฤกษ์ยาม ต้องมานิมนต์พระ ทั้งๆ ที่แม่คือพระ
ในบ้านอยู่แล้ว ยงัต้องไปนมินต์ทีไ่หนอกี หลวงพ่อพดูตามหลกัของพทุธศาสนา 
ใช้ค�าสอนง่ายๆ เรื่องการถวายภัตตาหารพระเณร เรื่องนี้หนูก็ชอบ ทุกรูปจะ
พจิารณาอาหารเอง เราเพยีงจดัเตรยีม
ไว้พอท่านพจิารณาเสรจ็ ญาตโิยมกต็กั
อาหารต่อได้เลย ไม่ต้องรับประทาน
อาหารหลงัจากทีพ่ระฉนัแล้ว พระเณร
ฉันเสร็จท่านก็ล้างเองเก็บเอง พวกเรา
กช่็วยกนัล้างเฉพาะภาชนะส่วนกลาง ที่
นี่เรียบง่ายแต่ได้หลักธรรมค่ะ”

เธอยิม้และเริม่เล่าต่อ... “ธรรมะ
ท่ีหลวงพอ่สอนมันกินใจหนูมากเลย 
แตก่ารมาชว่ยงานวัดมันท�าไดเ้ฉพาะ
กลางวนั หนมูเีวลาหลงัเลกิงานหรอืวนั
เสารอ์าทิตย ์ วันหยุดประจ�าป ี เลย
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อยากท�าอะไรท่ีเปน็ประโยชนบ์า้ง หนูเห็นขา่วอาสาสมัครกูภั้ยลา้งปา่ชา้ เลย
หาของมลูทางเฟตบุ๊ก กม็าเจอกลุ่ม “เฉพาะกิจอาสาคลองสาม” ซึง่อยู่ใกล้บ้าน 
จึงโทรไปถามรายละเอียดจากทีมงานและไดเ้ขา้มาทดลอง วันแรกท่ีเร่ิมเปน็
วนัลอยกระทง มอีบุตัเิหตหุนยูงัท�าอะไรไม่เป็นได้แต่ดรูุ่นพีว่่าเขาท�างานอย่างไร 
กลับจากที่เกิดเหตุทีมงานจะพูดคุย สอนเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือ ทันที

ท่ีไดรั้บแจง้จากทางวิทยุหรือโทรศัพท ์ เราจะไปยังท่ีเกิดเหตุ พอไปถึงจะตอ้ง
ประเมนิผู้บาดเจบ็ ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น แจ้งข้อมลูแก่กู้ชพีเพือ่ประสานรถรถ

กู้ชีพในการน�าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ต้องถ่ายรูปที่เกิดเหตุไว้เป็น
หลักฐาน เพราะบางกรณีเราอาจจะเคล่ือนยา้ยรถไดเ้พ่ือไมใ่หจ้ราจรติดขัด 
บางทีมีคนโทรมาเพื่อให้ไปจับงู ตีรังผึ้ง เราก็ไปทีมงานเรามีอยู่ประมาณ ๑๐ 
กว่าคนที่ช่วยกัน” 

การที่เธอต้องพบเจออุบัติเหตุอยู่เสมอ สิ่งที่เห็นคือความไม่งดงามของ
สังขารร่างกาย เธอคิดว่าในวาระสุดท้ายของชีวิต หากให้เพื่อนสนิทมิตรสหาย
ได้เหน็ภาพสดุท้ายทีน่่าจดจ�า น่าจะเป็นสิง่ทีผู่้จากไปต้องการ เธอจงึใช้เวลาว่าง
ในวันเสารไ์ปชว่ยแตง่หนา้ศพท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “...
การแต่งหน้าศพ หนูจะแต่งให้เป็นธรรมชาติ ให้ดูเหมือนเขานอนหลับ เพราะ
ญาติเมื่อทราบข่าวก็เศร้าอยู่แล้ว หนูอยากช่วยให้เขาได้คลายเศร้าลงบ้าง...” 

 แม้เธอท�างานประจ�าเพือ่หล่อเลีย้งกายและท�างานอาสาสมคัรเพือ่หล่อ
เลี้ยงใจ แต่ทุกวันอาทิตย์เธอจะท�าตัวให้ว่างเพื่อพาแม่ไปวัด “ตอนที่หนูซื้อรถ
ก็ต้ังใจอยากดูแลคนในครอบครัว เพราะถา้หนูไมว่า่ง พอ่จะพาแมข่ี่มอเตอร์
ไซต์มาวดั หนเูป็นห่วง เหมอืนทีห่ลวงพ่อบอกว่า...เราดกีบัคนนอกบ้านอย่างไร 
ก็ควรจะดูแลคนในบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่อง...”

เธอยิม้ก่อนจะทิง้ท้าย “...หนเูหน็ความตายอยู่ตลอด หนคูดิว่าเราทกุคน
ไม่ควรประมาทในชีวิต ถ้าท�าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ก็ควรรีบท�า สิ่ง
ที่หนูท�ามันเป็นความสุขมากนะ บางคนเขาไม่รู้จักเรา แต่ซื้อน�้ามาให้ ในยามที่
เขาเดือนร้อนเขาจะนึกถึงเรา เขาจะโทรหาเราเป็นล�าดับต้นๆ หรือกระทั่งบาง
ครั้งที่ไหนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แล้วเขาเห็นเขาจะขับรถมาบอกเรา หนูรู้สึกดีที่ได้
มีส่วนช่วยเหลือคนที่เขาก�าลังล�าบาก...”
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ส า ม ป ร ะ ส า น...
บนฐานธรรม

 หากค�าว่า “บวร” ในความหมาย บ้าน วัด 
โรงเรียน ท่ีตอ้งเก้ือหนุนพ่ึงพากันแลว้น้ัน ส่ิงท่ี 
“พระมหาสงา่” หรือ พระเดชพระคุณหลวง
พ่อพระปัญญานนัทมนุ ีประธานสงฆ์วดัปัญญา
นนัทารามได้ท�า คอืสิง่ทีแ่สดงถงึความหมายของ
ค�าๆ นีไ้ด้อย่างครบถ้วน และนีค่อืเหตผุลที ่ปัญญา
สาส์น อยากพาท่านผู้อ่านมารู้จกักบั แม่ชดิ-พ่อจ�ารสั 
(โยมน้อย) เสาะแสวง หนึง่ในไม้ค�า้โพธิย์คุเริม่ต้นของวดั ทีจ่ะพาเราย้อนอดตี
ไปตามความหมายของค�าๆ นี้

แม่ชดิยิม้ ก่อนทีจ่ะเริม่ต้นเล่าว่า “...ตอนสร้างวดัใหม่ๆ หลวงพ่อสง่ามา
บิณฑบาต ท่านถามโยมน้อยว่า อยากได้ถนนไหม ถ้าอยากได้ให้ไปขอรายชื่อ
ชาวบ้านทีอ่ยากได้มา เดีย๋วอาตมาจะช่วย พอพ่อหารายชือ่มาได้ กเ็อาให้ท่าน 
ทา่นก็ไปคุยกับกรมทางใหม้าท�าถนน กอ่นหนา้น้ันชาวบา้นท�าถนนกันเอง 
เพราะเห็นพระเดนิบิณฑบาตล�าบาก ยิ่งฝนตก จีวรเลอะไปหมด ชาวบ้านเอง
ก็ล�าบากเวลาเดินทาง ท่านก็เลยช่วย...”

ระหว่างทีน่ัง่คยุกนั กุ้ง–เพญ็รุ่ง เสาะแสวง ลกูสาวแม่ชดิ ช่วยเล่าเสรมิ
เพื่อให้ค�าว่า “บวร” ครบความหมาย “สมัยที่หลวงพ่อสง่าเป็นรองเจ้าอาวาส
วัดปญัญาฯ (ชว่งน้ันหลวงปูป่ญัญานันทภิกขุเปน็เจา้อาวาสวัดปญัญาฯ) หนู
เปน็กรรมการของโรงเรียนบางชวดวิทยานุสรณ ์ และโรงเรียนทีปงักรวิทยา
พัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ทุกครั้งที่ประชุม หลวงพ่อสง่าท่านจะให้แง่
คดิ โดยเฉพาะเรือ่งน�า้อดัลม ท่านแนะน�าว่าไม่ควรขายน�า้อดัลมให้กบัเดก็ ควร
ให้ดืม่น�า้เปล่าเพราะมปีระโยชน์กว่า โรงเรยีนเหน็ด้วยและเริม่รณรงค์ให้ดืม่น�า้
เปล่า วันส�าคัญๆ ที่โรงเรียนบางชวดจะนิมนต์พระมารับบิณฑบาต หลวงพ่อ
จะเทศน์ให้ข้อคดิ ผู้ปกครองนกัเรยีนชอบกนัทกุคน เพราะได้แง่คดิมมุมองชวีติ
หลายๆ เรื่อง”

พอ่จ�ารัสหรือโยมนอ้ย ผูช้ายเพียงหน่ึงเดียวในวงสนทนา เร่ิมเลา่ถึง
ความประทับใจท่ีมีตอ่พระมหาสงา่บา้ง “เม่ือ
น�้าท่วมป ี ๒๕๕๔ มหาสง่ายังเอาอาหาร
มาใหท่ี้บา้นผมเลย พระชว่ยกันพาย
เรอืมา มหาสง่าบอกว่า...ตอนอาตมา
มาบิณฑบาตโยมยังใสบ่าตรให้
อาตมาฉัน ตอนน้ีอาตมาเอามาให้
โยมกินบ้าง ผลัดกันบ้าง เวลาท่าน
พูดท่านจะยิ้ม ตอนผมเกิดอุบัติเหตุ 
ทา่นยังไปเย่ียมท่ีโรงพยาบาล เสนห่์
ของมหาสง่าอยู่ตรงที ่ท่านมวีธิพีดูผกูใจ
คน ทา่นเจอผมท่ีไหนทา่นจะเขามากอดมา

คนรอบวัด
ใบกล้วย
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ทักทุกครั้งเลย ญาติโยมชอบ ใจผมศรัทธาท่านมาก ใจมันตรงกัน” 

วงสนทนาเงียบลง ขณะท่ีพอ่จ�ารัสทอดสายตาไกลออกไปเหมือนยอ้น
ความทรงจ�าแต่หนหลัง “ที่บ้านไปวัดปัญญาฯ ตั้งแต่ยังเป็นศาลาเล็กๆ มุงจาก 
นัง่ฟังธรรม เหน็แล้วศรทัธา ชอบเรือ่งการพจิารณาอาหาร วดัปัญญาฯ ดเูรยีบ
ง่าย พระ เณรท่านพจิารณาอาหาร หลงัจากนัน้เป็นแม่ช ีต่อด้วยญาตโิยม แล้ว

กล้็างไปเกบ็ที ่พระเณรท่านกล้็างของท่านเอง งานบญุงานกฐนิแม่เขาไปไม่ขาด 
ชอบเวลาพระสอน ท่านสอนดี พระท่านจะบอกว่า โยมนั่งกันตามสบายนะ ไม่
ตอ้งน่ังพับเพียบก็ได ้ เพราะถา้น่ังแลว้เม่ือยจะมีเวรกันอีก เวลาทา่นสอนคา่ย
เด็ก ทา่นจะใหส้ติเวลาเด็กกินอาหารก็จะไมพู่ดกัน ทุกคนจะน่ังกินเงียบๆ ดู
เรียบร้อย เห็นแล้วเลื่อมใส” 

แม ่ชิดพูด เสริมขึ้ น
บ้าง “แม่ใส่บาตรสองวัดทุก
วัน แม่ท�ากับข้าวแล้วให้พ่อ
เป็นคนใส่ เพราะเดี๋ยวนี้เดิน
ไม่ถนดั ครอบครวันีไ้ม่ได้เข้า
วัดเพราะมีความทุกขแ์ต่
อยากท�าบุญ ลูก ๕ คนไม่มี
ใครเกเรเลย ทุกวันน้ีพอ่แม่
สร้างวดั ลกูๆ สร้างโรงเรยีน” 

คุณกุง้ ซ่ึง น่ังฟงัอยู ่
นานพูดเสริมว่า “ที่เราทั้ง ๕ 
คนไมเ่กเร เพราะพอ่แมห่นู
สุดยอดมาก คือถา้พอ่เสียง
ดงัแม่จะเงยีบ ถ้าแม่เสยีงดงั
พ่อจะเงียบ พ่อกบัแม่จะร่วม
ทกุข์ร่วมสขุกนัมาตลอด เขา
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วิสัชนาว้าวุ่น
น้าติ๋ว

จัดการขยะ...๒๕๕๙

บรษิทั ห้างร้าน บ้าน โรงเรยีน โรงพยาบาลมกัมถีงุด�าหรอืถงุหิว้จากร้าน
คา้ไวส้�าหรับใสข่ยะ หรือส่ิงของท่ีจะท้ิง เพ่ือเทศบาลจะสะดวกในการเก็บไป
ก�าจัด ให้พื้นที่อาศัยสะอาด งดงาม

การบริหาร
เกิดมาคู่กนัจรงิๆ เวลาแม่ป่วยพ่อจะเป็นคนดแูล หาข้าวหายาให้ ลกูๆ แทบจะ
ไม่ได้ดู ส่วนใหญ่คนที่อายุมากเขาจะไม่นอนด้วยกัน แต่พ่อแม่หนูยังนอนด้วย
กัน เพราะเวลาแม่ป่วยพ่อจะดูแล (แม่ชิดนั่งยิ้ม) คนแถวนี้ถ้าใครแต่งงานต้อง
มาเชิญพ่อกับแม่ไปปูที่นอน ไปเป็นผู้ใหญ่ให้โอวาท” แม่ชิดพูดเสียงเบาๆ ว่า 
“แมเ่ช่ือวา่ชีวิตคูต่อ้งมีความเช่ือใจกัน ตอ้งเขา้ใจกัน จะเอาแตใ่จตัวเองไมไ่ด ้
ทุกคืนแม่สวดมนต์ แผ่เมตตาให้ลูกหลานเสมอ” 

เพราะบา้นอยูซ่า้ย โรงเรียนอยูข่วา มีวัดวาอยูต่รงกลาง...ค�าวา่ 
“บวร” จงึเป็นจริง
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ดูแล้วเป็นวิถีชีวิตปกติ ไม่น่าน�ามาเป็นประเด็นเขียนให้สนใจ อะไรไม่ใช้
ก็ใส่ถุงด�า หนึ่งใบ สองใบ สามใบ กระทั่งล้นถังขยะ เมื่อถุงล้นถังขยะ เสียงบ่น
เบาๆ ก็เริ่มมา “ท�าไมไม่มาเก็บ” เสียงบ่นมากขึ้น อาจถึงขั้นประท้วงขึ้นป้าย
ประชดประชันออกสื่อกันก็มากมาย ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้ว เป็นเรื่องใหญ่ระดับ
ชาติ รัฐบาลจึงประกาศใหทุ้กโรงเรียนท�าธนาคารขยะ องคก์รภาครัฐระดับ
กระทรวงและท้องถิ่นจัดการขยะให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด โดยมีแนวคิดจัดการ
ขยะตน้ทาง ท�าใหเ้กิดขยะนอ้ยท่ีสุด บา้นไหน โรงเรียนใดจัดการขยะไดดี้ มี
รางวัลยกย่อง เชิดชู และเป็นตัวอย่างต่อไป

ทุกจังหวัดต่ืนตัว วอ่งไว กา้วหนา้ เร่ืองการจัดการขยะ เห็นแลว้ช่ืนใจ 
แต่คงต้องใช้เวลานานกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร เพียง

เป็นแค่จดุเริม่ต้น รอเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสิง่แวดล้อมให้สดใส คนรุ่นเก่าท�า
เป็นตัวอย่างไว้ให้ลูกหลานตาม โลกสะอาดงดงามสมดังใจทุกคน

รักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆใกล้ตัว

ช่วงรอยต่อ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ภาวะเอลนิญโญ่เพิ่งจางหาย ฝนฟ้าตก
ตอ้งตามค�าเชิญของชาวบา้น พญาแถนปลอ่ยน�้ามาใหชุ้ม่ฉ�่าเพียงแตไ่มมี่ปา่
รองรับซับน�้าฝนเพียงพอ น�้าในเขื่อนเริ่มล้น จึงระบายน�้าออก ท่วมบ้านเรือน 
ไร่นา พานึกถึงปี ๒๕๕๔ มหาอุทกภัย

การเกิดภาวะน�า้ท่วม ฝนแล้ง เป็นการเตอืนภยัจากธรรมชาตเิป็นระยะๆ
ว่าถึงกาลแล้วหนอ “มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย...จงเร่งรักษาสิ่งแวดล้อมให้ธรรมชาติ
ไดฟ้ืน้ตัว เพ่ือเจา้จะไดอ้ยูอ่ยา่งรม่เย็นเปน็สุข ไมทุ่กข ์ ไมร่อ้นเถิด ไมเ่ชน่น้ัน 
เจ้าจกัประสบผลกรรมทีท่�าไว้คอื อทุกภยั ภยัแล้ง แผ่นดนิไหว ขาดแคลนอาหาร 
น�า้ดืม่ น�า้ใช้ ไร้ทีอ่ยู่” หากมนษุย์รบัสญัญาณการเตอืนนีแ้ล้วคดิ ชวีติกป็ลอดภยั 
มะ มา มนุษย์ทั้งหลายร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถิด 

 ใกลตั้วท่ีสุดคือ กิน อยู ่ ใหเ้ปน็ อาหรท่ีกินตักมาใหพ้อดีไมเ่หลือท้ิง 
หากเหลือด้วยความจ�าเป็นก็น�าไปใช้ประโยชน์ เช่น หมักท�าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ อยู่
อยา่งพอเพียง ทะนุถนอมของใชใ้หอ้ยูกั่บเรานานๆ เลือกของดีราคาสูงแต่
ทนทานกว่าของถูก เลือกวัสดุจากธรรมชาติ (บ้านไม้อยู่สบาย แต่ไม่เหมาะกับ
ภาวะปัจจุบัน) ย่อยสลายง่าย ใช้แล้วใช้ซ�้าหรือบริจาคให้ผู้อื่น แยกขยะเพื่อน�า
กลับมาใช้ใหม่ ให้ขยะเป็นศูนย์

	 ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ	มารักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	ณ	บัดนี้สิบอกไฮ่	
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(อาคารสำานักงานกลางวัดฯ)

มาทำาบุญด้วยตัวเอง

ที่วัดปัญญานันทาราม

สร้าง
(อาคารสำานักงานกลางวัดฯ)

โอนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๕๒-๐-๐๔๓๖๒-๗

ชื่อบัญชี : วัดปัญญำนันทำรำม (สร้ำงวัด)

ติดต่อสอบถำม : ส�ำนักงำนกลำงวัดฯ

โทร : ๐ ๒๙๐๔ ๖๑๐๗, ๐๘ ๖๔๖๑ ๘๓๕๓ 

Facebook : วัดปัญญำนันทำรำม สถำนที่ที่ท�ำให้เกิดปัญญำ

หรือ



 โรงเรียนปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม
 ต�าบลคลองหก อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 ก �า ห น ด ก า ร รั บ ส มั ค ร
นักเรียนบรรพชาเป็นสามเณรเข้าเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ช่วงเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน-วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง  ในวันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คุณสมบัติผู้สมัคร : ๑. เรียนจบชั้น ป.๖ หรือ ม.๓

  ๒. อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี
  ๓. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่ดมกาว และไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
 ๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 ๕. ไม่มีรอยสัก
 ๖. มีศรัทธา มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะอยู่ในวินัยสามเณร 
       และเต็มใจเรียน วิชานักธรรมและบาลี

 หลักฐานที่ต้องน�ามาให้ครบในวันสมัคร
๑. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.๑ : บ (ป.๖) หรือ 
    ปพ.๑ : บ (ม.๓) ฉบับจริงและฉบับถ่ายส�าเนา
๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและฉบับถ่ายส�าเนา
๓. สูติบัตรฉบับจริงและฉบับถ่ายส�าเนา

๔. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ�านวน ๓ รูป
๕. หนังสือสุทธิ (ถ้ามี)
๖. ประกาศนียบัตรนักธรรม / บาลี (ถ้ามี)
๗. ส�าเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา

ติดต่อสอบถาม  พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม โทร. ๐๘ ๕๒๒๑ ๑๘๗๐
  หรือ ครูนิภา อดทน โทร. ๐๘ ๖๗๗๑ ๘๙๗๘ 

รั บ ส มั ค ร
นักเรียนบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๖๐
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

vสามเร้น รุ่นที่ ๒๑
รับสมัคร-ปฐมนิเทศ  วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค วันเสาร์ ที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

มอบตัวอยู่วัด วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ปลงผม วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

บรรพชา วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ลาสิกขา วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

คุณส   ๑. นักเรียนชาย อายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

  ๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

  ๓. มีร่างกายแข็งแรงและไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด

  ๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการ

ห ส�าเนาสูตบิัตร หรือส�าเนาทะเบียนบ้าน

 พร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาสุรยิันต์ ธมฺมทสฺสี

 โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๑๗๗๙

       หมายเหตุ วันสมัครใส่ชุดนักเรียน 

๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี
โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๑๗๗๙



เ ส้ น ท า ง บุ ญ

วั ด ปั ญ ญ า นั น ท า ร า ม
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