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คำนำ
หากนึกถึงวัดวังหิน เปนไปไมไดทจี่ ะไมนกึ ถึงหลวงพออมรของ
เด็กๆ หรืออาจารยอมร ของคนรนุ ราวคราวเดียวกัน
เพราะไมมตี น ไมตน ไหนในวัด ทีห่ ลวงพอไมเคยปลูกหรือไมเคย
รดน้ำ ไมมผี นื ดินเพียงแมตารางนิว้ เดียวของวัดวังหิน ทีห่ ลวงพอไมเคย
เหยียบย่ำ ลมหายใจของหลวงพอซึมซานไปทุกอณูของวัดวังหิน จนกลาย
เปนสิง่ เดียวกัน
“ไมมหี ลวงพออมร ก็ไมมวี ดั วังหิน” จึงเปนคำกลาวไมเกินเลยแม
แตนอ ย
นับแตกาวแรกที่หลวงพอไดย่ำเทาลง ณ วัดรางอันปกคลุมดวย
ปาไผ ซึง่ เปนเหตุใหตงั้ ชือ่ ใหมวา สวนพุทธธรรมเวฬุวนั นักเรียน นิสติ นักศึกษารนุ แลวรนุ เลาไดเขาใจพุทธศาสนามากยิง่ ขึน้ พระภิกษุรนุ แลว
รนุ เลาทีไ่ ดรบั เอาอุดมการณในการเผยแผธรรมไปทัว่ ทุกทิศานุทศิ
หลวงพอเกิดทางกาย เมือ่ 11 กรกฏาคม 2493 ปนมี้ อี ายุครบ 60 ป
เกิดทางธรรม เมือ่ 10 กรกฏาคม 2518 ณ เวลานี้ มีพรรษาครบ 35 พรรษา
คณะศิษยานุศษิ ย จึงไดรว มแรงรวมใจจัดงานอายุวฒ
ั นมงคลถวาย
แดหลวงพอ โดยมีพระครูพิสุทธิปญญาภิวัฒน วัดหลวง อ.โพทะเล
จ.พิจิตร และพระมหาวิเชียร ชินวํโส วัดวังหิน เปนประธานคณะ
กรรมการดำเนินงาน และในมงคลพิธเี ดียวกันนี้ โรงทานทีค่ ณะศรัทธาได
สรางถวายวัดวังหิน โดยมีชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช เปน
แมงาน ไดสำเร็จลุลว งกวา 90 % แลว จึงเห็นสมควรจะไดจดั ฉลองในคราว
เดียวกัน
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อนึง่ พญ.มยุรี ปตตพงศ ไดปรารภไววา สถานทีส่ รางโรงทานนี้
ไดรอื้ ศาลาหลังเกา (ศาลาขันติธรรม) ทีห่ ลวงพอไดสรางไว เมือ่ เริม่ สราง
วัดวังหิน ตัง้ แต พ.ศ. 2522 และไดสรางโรงทานทับลงในทีเ่ ดิม จึงควร
ตัง้ ชือ่ ใหเปนอนุสรณแกหลวงพอวา “โภชนาคาร (ศาลา 60 ป ยสินธฺ โร
ภิกขฺ )ุ ”
คณะกรรมการดำเนินงาน ขออนุโมทนาบุญกับทานผมู สี ว นรวมใน
การสรางวัดวังหินมาตัง้ แตแรกเริม่ ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาใหม
ทีเ่ พิง่ เริม่ เขามาสัมผัสกับวัดวังหิน
และขอนอมสรรพกุศลที่หลวงพอไดกระทำมา อุทิศถวายเปน
พระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั สมเด็จพระบรมราชินนี าถ
และบูรพมหากษัตราธิราชเจาทุกพระองค
ขออุทิศสวนกุศลใหแกบุพการีชนผูเคยสรางวัดวังหินมาตั้งแต
ปางบรรพ ทีล่ ว งลับไปแลว และสรรพชีพ สรรพสัตวทงั้ หลายทุกมิตทิ ยี่ งั
อาศัยวัดวังหินแหงนี้บำเพ็ญบารมี ขอใหทุกทานพนทุกข พบบรมสุข
ชัว่ นิจนิรนั ดร
คณะศิษยานุศษิ ย
10 กรกฏาคม 2553
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ดิ น ทุ ก ก อ นกรวดทุ ก กำที่ ย่ำ ผ า น
หลวงพอสร า งตำนานแห ง วั ง หิ น
เหงื่อทุกหยดธรรมทุกหยาดที่ราดริน
หลวงพอสรางวังหินเปนวังธรรม
ไผ ทุ ก กอหน อ ทุ ก ก า นผ า นมื อ พ อ
จึ ง ถั ก ทอเวฬุ วั น อั น เลอล้ำ
ใจใหธรรมทำใหจริงยิ่งกวาธรรม
หลวงพ อ นำให เ ห็ น เป น หลั กใจ
ชินวงส
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ประวัติ
ศูนยพฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพิษณุโลก
สวนพุทธธรรมเวฬุวนั วัดวังหิน
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ศูนยพฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ เดิมชือ่ วาวัดวังหินตัง้ อยรู มิ แม
น้ำนานบริเวณทีม่ นี ้ำวนรอบหินใหญ จึงเรียกวา วังหิน อยเู หนือตัวเมือง
พิษณุโลกไปตามแมน้ำนานประมาณ 5 ก.ม.
เจาหนาที่กรมศิลปากรสันนิษฐานวา สรางสมัยตนกรุงศรี
อยุธยา และมารางในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา สาเหตุเนือ่ งมาจากมีขา ศึก
มาประชิดเมืองพิษณุโลก ตั้งแตศึกเจาพระฝาง (จากเมืองอุตรดิตถ)
ตีเมืองพิษณุโลก ศึกพระเจาตากรวมไทย และศึกอะแซหวนุ กี้ ซึง่ ระยะ
ศึกทัง้ 3 ครัง้ นีไ้ มหา งกัน คนไทยทีต่ งั้ บานเรือนอยชู านเมืองก็อพยพไป
ตัง้ อยรู วมกันในตัวเมืองเพือ่ รับศึก เปนเหตุทำใหวดั ถูกทิง้ รางไปมีระยะ
เวลาประมาณ 200 ปเศษ
เมื่อเดือนมิถุนายน 2523 ไดมีพระอาจารยอมร ยสินฺธโร
(พระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น เจาอาวาสวัดวังหิน) ไดจาริกมาจากจังหวัด
นครราชสีมา เพือ่ เผยแผพทุ ธธรรม ไดมาพักอยทู วี่ ดั ตูม ซึง่ เปนวัดทีส่ ราง
ขึน้ ใหม ไมไกลกันนักอยดู า นทิศใตของวัดวังหินไป 1 ก.ม. และเมือ่ ทาน
ไดทราบวามีวดั รางชือ่ วา วัดวังหิน ขณะนัน้ มีสภาพเปนปาไผขนึ้ ปกคลุม
โดยสวนมาก มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 40 ไรเศษ จึงไดชกั ชวนญาติโยมในหมู
บานวังหิน มาบูรณะปฏิสงั ขรณ โดยเริม่ จากกุฏมิ งุ ดวยหญาคา และศาลา
ทำบุญหลังเล็ก
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เพื่อใหเหมาะสมกับสวนไผ จึงตั้งชื่อใหมวา สวนพุทธธรรม
เวฬุวนั เริม่ การพัฒนาเรือ่ ยมาจนเริม่ สรางถาวรวัตถุและจัดกิจกรรมเผย
แผพุทธธรรมในหลายรูปแบบ จนกลายเปนสถานที่อบรมเยาวชน
ประชาชน ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในเขต 7 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง คือ
จังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค พิจติ ร เพชรบูรณ และ
พิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาทีน่ ำเยาวชนมาเขารับการอบรมคุณธรรม
ประมาณปละ ๖๐ กวาสถาบัน
และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศแตงตั้งวัดวังหินใหเปน ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระกียรติฯ ใน
วโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ
พลอดุลยเดชมหาราช ครบ 6 รอบ 72 พรรษา
ตั้งแตเริ่มบูรณะจากสภาพวัดรางจนถึงปจจุบัน พระวิทยากร
วัดวังหินไดทำหนาทีเ่ ต็มความสามารถ เพือ่ ใหประชาชนทัว่ ไปไดเขาใจ
หลักพุทธรรรม เพื่อใหธรรมะเขาถึงประชาชน จนเกิดความสงบสุขที่
ยัง่ ยืน เพราะโลกรมเย็นดับเข็ญไดดว ยพุทธศาสนา และการพัฒนาคน คือ
การพัฒนาชาติ เมือ่ คนมีคณ
ุ ธรรม ยอมมีคณ
ุ ภาพและทำคุณประโยชนให
แกประเทศชาติสบื ไป
ปจจุบัน วัดวังหินมีถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัยตัดผาน
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางการไดเวนคืนทีด่ นิ ไปบางสวน เหลือ
พื้นที่อยูทั้งสิ้น 39 ไร 2 งาน 25 ตารางวา ตั้งอยูที่บานวังหิน หมู 1
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
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ประวัตแิ ละผลงาน
ของหลวงพอพระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น (อมร ยสินธฺ โร)
เจาอาวาสวัดวังหิน ต. พลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก
1.ประวัตคิ รอบครัว
หลวงพอพระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น นามเดิมนายอมร นาคา เปนชาว
จังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิด มีทอี่ ยตู ามทะเบียนราษฎร บานเลขที่ 145
หมู 1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เกิดเมือ่ วันที่ 11
กรกฎาคม 2493 ทานเปนบุตรคนที่ 4 ของคุณพอจรูญ นาคา และ คุณแม
อารีย นาคา มีพนี่ อ งรวมทัง้ สิน้ 8 คน ดังนี้
1. นายปรีชา นาคา
รับราชการครู
2. นายปราโมทย นาคา รับราชการครู (ถึงแกกรรม)
3. นางรัชนียพ งษ นาคา คาขาย
4. นายอมร นาคา
พระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น
(อมร ยสินธฺ โร)
5. นางพัชราภรณ
กลับกลาง (คาขาย)
6. นายธีรพันธ นาคา
รับราชการเปนเจาหนาที่
สาธารณสุข
7. นายบัณฑิต นาคา
รับราชการครู
8. จ.ส.ต.สิทธิศกั ดิ์ นาคา รับราชการเปนตำรวจปราบปราม
ยาเสพติด
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2.ประวัตกิ ารศึกษาของหลวงพอ
2.1 การศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพ
พ.ศ. 2503 จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดบานขาม
ศรีรฐั ประชานุเคราะห อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2509 จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสูงศรีธานี
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2512 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนก
ชางยนตวทิ ยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2512 จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ชางอากาศยาน (Aircraft
Mechanic) ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ฐานบินนครราชสีมาในชวง
สงครามเวียดนาม-ลาว-เขมร หลักสูตร ๖ เดือน
2.2การศึกษาทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2518 อุปสมบทเปนพระภิกษุ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2518 ณ อุโบสถวัดบานกลึง ตำบลขามเฒา อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูสวุ รรณจิญจาภิบาล เปนพระอุปช ฌาย หลังจากนัน้
ทานไดศกึ ษาธรรมะเปนเวลา 5 ปเต็ม จนมีความรอบรอู ยางลึกซึง้ และ
แตกฉานในพระธรรมมากขึน้
พ.ศ. 2518-2519 จำพรรษา ศึกษาธรรมวินยั ณ วัดบานขาม อำเภอ
ขามสะแกแสง จัดหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2520-2521 จำพรรษา ศึกษาการปฏิบัติธรรม ณ สำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมอภิธรรมมูลนิธิ ตำบลออมนอย อำเภอกระทมุ แบน จังหวัด
สมุทรสาคร
พ.ศ. 2522 จำพรรษา ณ วัดเกาโบราณ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี เพือ่ ศึกษาพระอภิธรรมและสอบไลไดนกั ธรรมเอก
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พ.ศ. 2523 ทานไดจาริกมาจากจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เผยแผพทุ ธ
ธรรม และมาพักอยทู วี่ ดั ตูม ซึง่ เปนวัดทีส่ รางขึน้ ใหมอยทู างทิศใตของวัด
วังหินไป 1 ก.ม.ในเวลานัน้ ทานไดเปนรักษาการเจาอาวาสวัดตูม และ
สรางวัดวังหิน (ราง) ขึน้ ใหม
พ.ศ. 2524-2525 จำพรรษาทีว่ ดั วังหิน เพือ่ จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
เผยแผธรรมะ
พ.ศ. 2526 จำพรรษา ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง พะเยา
พ.ศ. 2527-2531 รักษาการเจาอาวาสวัดตูม ต.พลายชุมพล และดูแล
วัดวังหิน เพราะวัดวังหินยังไมไดยกเปนวัดโดยถูกตองตามกฎหมาย
พ.ศ. 2532-2534 จำพรรษา ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยาแตยงั
มาชวยงานทีว่ ดั วังหินเปนระยะๆ ทานไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง
พระสมุหอ มร ยสินธฺ โร และเปนอาจารยพเิ ศษของมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พ.ศ. 2535 ไดรบั พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2535 ใน
ฐานะผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาดานการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาในประเทศ
พ.ศ. 2537 ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงพระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น
(อมร ยสินธฺ โร) ทีพ่ ระครูฐานานุกรมของพระธรรมวิมลโมลี รองเจาคณะ
ภาค ๖
พ.ศ. 2542 ไดรบั โลเชิดชูเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบลู สงคราม ในฐานะผใู หการสนับสนุนกิจการของสถาบันฯ
พ.ศ. 2545 ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดวังหิน
สวนพุทธธรรมเวฬุวนั อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2545
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2.3 การฝกอบรม ศึกษา ดูงาน และการเผยแผพระพุทธศาสนา
หลวงพอไดรบั การฝกอบรมศึกษาดูงานการพระพุทธศาสนาและ
การเผยแผพระพุทธศาสนา ในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
พ.ศ. 2520-2521 ศึกษาการปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม
อภิธรรมมูลนิธิ ตำบลออมนอย อำเภอกระทมุ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
(2 พรรษา)
พ.ศ. 2526 ไดเขารับการฝกอบรม หลักสูตรพระธรรมทายาท รนุ ที่
3 ณ วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จังหวัดนนทบุรี และไดรบั เลือกใหเปนรอง
ประธานพระธรรมทายาท รนุ ที่ 3
พ.ศ. 2520-2541 ไดศึกษาดูงานการพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินเดีย เนปาล พมา จีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
และ นิวซีแลนด นอกจากนี้ทานไดเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการ
บรรยายธรรมใหแกชาวไทยในสิงคโปร 8 ครั้ง, มาเลเซีย 2 ครั้ง,
ออสเตรเลีย 3 ครัง้ , นิวซีแลนด 4 ครัง้ , ฮองกง 5 ครัง้ , พมา 1 ครัง้ รวม
23 ครัง้
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3. ประวัตกิ ารทำงาน
3.1 ประวัตกิ ารทำงานในเพศฆราวาส
พ.ศ.2512-2514 ชางอากาศยาน (A/C mech) ประจำหนวยซอมบำรุง
อากาศยาน F-4, 105, EB, ณ ฐานบินนครราชสีมา (KRAFB)
พ.ศ.2515-2517 ชางอากาศยาน (A/C mech) ผแู ทนแรงงาน บริษทั
Air America Inc. (Air America Incorperation) (บริษทั ลูกของกองทัพ
อากาศสหรัฐ ณ สนามบินอุดรธานี)
พ.ศ.2517-2518 ชางอากาศยาน ผแู ทนแรงงานบริษทั Thai Airways
Aircraft Maintainance (Thai-Am) (ตอมาเขารวมกับบริษทั การบินไทย)
หลวงพอไดทำงานในตำแหนงชางอากาศยานมาจนถึงเดือน
กรกฎาคม 2518 ไดเกิดเหตุการณไมคาดฝน เมือ่ พีช่ าย คือ นายปราโมทย
นาคา ซึ่งดำรงตำแหนงอาจารยใหญในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา เคยไดรบั คัดเลีอกใหเปนขาราชการครูดเี ดนของจังหวัด ได
ถูกครูในโรงเรียนเดียวกันใชอาวุธปนยิงถึงแกกรรม
ดวยเหตุทพี่ ชี่ ายทานนีเ้ ปนผทู ใี่ หความอุปการะแกหลวงพอมาโดย
ตลอด จึงทำให หลวงพอมีความเศราโศกเสียใจมากทานไดอปุ สมบท เพือ่
อุทศิ สวนกุศลใหแกพชี่ าย เดิมตัง้ ใจจะอุปสมบทอยสู กั ระยะหนึง่ แลวจะ
ลาสิกขาบท เพือ่ กลับไปประกอบอาชีพเปนชางอากาศยาน แตเมือ่ ไดเปน
พระภิกษุสงฆและไดศกึ ษาพระธรรมวินยั ในพระพุทธศาสนา ทำใหจติ ใจ
มีความสงบสุข และบังเกิดความรมเย็นจนไมอยากกลับไปเปนฆราวาส
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อีกแลว เพราะพิจารณาเห็นวา เพศฆราวาสเปนเพศทีม่ แี ตความทุกขทงั้
ทางรางกายและจิตใจ มีการแขงขัน ชิงดีชงิ เดน อิจฉาริษยาและทำลายซึง่
กันและกัน หาความสงบสุขดังเพศบรรพชิตไมได ทานจึงตัดสินใจครอง
เพศบรรพชิตมาจนถึงปจจุบนั
3.2 การทำงานในเพศบรรพชิต
หลังจากหลวงพอไดอปุ สมบทในป พ.ศ.2518 และไดศกึ ษาธรรมะ
ในพระพุทธศาสนา จนมีความรอบรู และแตกฉานในพระธรรมมากขึน้
ทานอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนาและการศึกษาแกพระสงฆ เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป
1.เปนผทู มี่ คี ณ
ุ ธรรม มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ มีความเมตตากรุณา มี
ความมงุ มัน่ แนวแนในการเผยแผพระพุทธศาสนา มีศลี ธรรม มีความคิด
ริเริม่ สรางสรรคทดี่ ี มีวสิ ยั ทัศนกวางไกล สงเสริมการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
และสงเสริมรักษาจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
2. เปนผูที่ทำคุณประโยชนแกสังคม โดยไดจัดตั้งศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวติ สวนพุทธธรรมเวฬุวนั วัดวังหิน ขึน้ เพือ่ เปนสถานทีฝ่ ก อบรม
จริยธรรมแกนกั เรียน นิสติ นักศึกษา ขาราชการ และประชาชน นอกจาก
นัน้ ยังไดบรรยายธรรมะโปรดประชาชนทีอ่ ยใู นจังหวัดตางๆ อุทศิ ตนใน
การทำงานเพือ่ พระพุทธศาสนาและการศึกษา สละทุนทรัพยชว ยเหลือ
พระภิกษุสงฆ สามเณร และนักเรียนทีย่ ากไรขดั สนและดอยโอกาสใหมี
การศึกษาเลาเรียนและใหการชวยเหลือสนับสนุนสวนราชการและสังคม
ในดานตางๆ เชนจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหเด็กสาวจังหวัดเชียงราย เพือ่
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ปกปองการถูกลอลวงไปขายบริการ การเยี่ยมปลอบขวัญประชาชนที่
ประสบอุทกภัยทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนทีป่ ระสบภัยจาก
สงครามไทย -ลาว กรณีบา นรมเกลา เปนตน
3. เปนพระสงฆทมี่ ศี ลี าจริยาวัตรปฏิบตั ทิ ดี่ งี าม มีความสำรวมนา
เคารพ นาเสือ่ มใสศรัทธา ซึง่ เปนแบบอยางทีด่ งี ามของภิกษุสงฆ สามเณร
และประชาชนโดยทัว่ ไป
4. เปนผูที่มีผลงานดีเดน เปนผูมีความรอบรูในทางศาสนา ทาง
วิชาการ และการบริหารการศึกษาทานจึงไดรบั นิมนตใหเปนผอู ำนวยการ
ฝกอบรมจริยธรรม เปนวิทยากรบรรยายธรรมะ ทัง้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาคุณภาพ
ชีวติ สวนพุทธธรรมเวฬุวนั วัดวังหิน และในสวนราชการหรือองคกรตางๆ
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ มาตัง้ แตป พ.ศ. 2524 มาจนถึงปจจุบนั
ผลงานของทานโดยเฉพาะผลการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดีทำใหผูผานการฝกอบรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงคมี
ความตัง้ ใจศึกษาเลาเรียน และตัง้ ใจปฏิบตั งิ านหรือประกอบอาชีพมากขึน้
5. เปนพระสงฆที่ไดรับการยกยองจากวงการคณะสงฆวาเปนผู
ทีม่ คี วามรู ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาและการศึกษา และ
มีคุณธรรม จึงไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน
(อมร ยสินธฺ โร) ฐานานุกรม ของพระธรรมวิมลโมลี รองเจาคณะภาค ๖,
ไดรบั ราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผทู ำคุณประโยชนตอ พระพุทธ
ศาสนา ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ และไดรบั การถวาย
ปริญญามหาบัณฑิต จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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การทำงานในอดีตของวัดวังหิน
งานในอดีตของวัดวังหิน ตัง้ แตป 2528 - ปจจุบนั เริม่ จากหลวง
พออมร (พระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น) ไดผา นการอบรมพระธรรมทายาท
ของวัดชลประทานรังสฤษฏ โดยหลวงพอปญญานันทะเปนเจาสำนัก
งานไดเริม่ จากการจัดปริวาสกรรมเพือ่ ประพฤติวฏุ ฐานวิธี คือการ
ชำระครุกาบัตขิ องพระภิกษุ งานบรรพชาสามเณรหมภู าคฤดูรอ น งาน
อุปสมบทนาคหมู คายคุณธรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา บรรยายธรรม
อบรมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขต 7 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง คือ
อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจติ ร เพชรบูรณ นครสวรรค
ไปจนถึงเขตภาคเหนือตอนบน คือจังหวัดเชียงราย แพร พะเยา ภาคกลาง
ขยายงานจนถึงกรุงเทพฯ สมุทรสงคราม
เมือ่ มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ งุ เนนใหขา ราชครูเขามา
ฝกอบรมพระกรรมฐาน จึงเปนเหตุใหพระวิทยากรตองหันมาศึกษาการ
สอนกรรมฐานเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ส ว นหนึ่ ง ในช ว งเวลานั้ น ได อ บรมครู
สปจ.พิษณุโลก พิจติ ร สุโขทัย เพิม่ ขึน้ อีกดวย
โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2540-2545 ทุกสถาบันการศึกษา ใน 7
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ไดมุงหนามาสูวัดวังหิน เพื่อเขาอบรมคาย
พุทธบุตรเพือ่ ชีวติ ใหม จนพระวิทยากรแทบไมมวี นั หยุดพัก
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แลววัดวังหินก็ไดพบสัจธรรมอันเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ คือ
ความไมเทีย่ ง เมือ่ พระวิทยากรหลาย
รูป กลับไปสมู าตุภมู ขิ องตน บางรูป
ไปเปนเจาคณะพระสังฆาธิการ บาง
รู ป ไปทำงานเผยแผ ที่ ต า งประเทศ
บางรูปก็ลาสิกขาไป หลวงพออมรเอง
ก็เริ่มมีสุขภาพที่ไมสมบูรณ ไปตาม
กฎธรรมดา งานอบรมยังมากเหมือน
เดิม แตพระวิทยากรนอยกวาเดิม ผาน
มาจนถึงป พ.ศ. 2547 พระวิทยากรที่
เหลือก็แทบจะไรเรีย่ วแรงทำงาน
แตสงิ่ หนึง่ ทีม่ นั่ คงอยเู สมอก็คอื
เราจะก า วเดิ น ตามรอยบาทพระ
ศาสดา ทุมเทพลังที่มีทั้งหมดใหแก
พระพุทธศาสนา จะไมยอมใหวัด
วั ง หิ น เป น แหล ง พุ ท ธพาณิ ช หรื อ
เผยแพร สิ่ ง ที่ ง มงาย มอมเมาพุ ท ธ
ศาสนิกชนใหตดิ อยใู นความหลงโดยเด็ดขาด
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การทำงานในปจจุบนั ของวัดวังหิน
เริม่ ตัง้ แตป 2546 คณะวิทยากรของวัดวังหินก็เริม่ เปลีย่ นวิสยั ทัศน
ดวยเห็นวา หากเรายังย่ำอยกู บั ที่ ก็เทากับถอยหลังเขาคลอง กอปรกับมีวดั
อืน่ ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ไดทำกิจกรรมคายพุทธบุตร-คายพุทธธรรมกัน
มากแลว และผลทีต่ ามมาก็คอื เยาวชนมีพฤติกรรมดีไดชวั่ คราว กิจกรรม
ทีท่ ำยังไมสามารถเปลีย่ นพฤติกรรมใหดไี ดอยางถาวร
งานของวัดวังหิน จึงไดเปลีย่ นเปนงานกรรมฐาน โดยเริม่ จากพระ
วิทยากรไดฝก ฝนพัฒนาตนเอง แสวงหาครูบาอาจารย ศึกษาเปรียบเทียบ
หลายสำนัก จนไดบทสรุปวา ไมวา จะสำนักไหน รูปแบบใดก็ลว นแตมงุ
สเู ปาหมายเดียวกัน คือความพนทุกขอยางถาวร
หลังจากทีเ่ ขาใจถึงแกนแทของพระกรรมฐานพอสมควรแลว งาน
กรรมฐานจึงไดเริ่มขึ้น โดยเริ่มจากการบรรยายธรรมและนำภาวนาใน
ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ตัง้ แตป พ.ศ. 2550 แลวงาน
ก็เริ่มขยายออกไป โดยมีทีมวิทยากรฆราวาส ซึ่งสวนมากเปน แพทย
พยาบาล เภสัชกร เขามาชวยงานเปนจำนวนมาก งานทีเ่ ห็นภาพชัดเจนใน
ปจจุบนั ก็คอื มีการนำภาวนาทีต่ กึ ผปู ว ยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช มี
การนำเอาสมาธิบำบัดไปใชกบั ผปู ว ยเรือ้ รัง และผปู ว ยระยะสุดทาย รวม
ถึงกิจกรรมอันเปนกุศลอื่นๆ เชนการจัดโครงการการพยาบาลดานจิต
วิญญาณเพือ่ การดูแลผปู ว ยระยะสุดทายและผปู ว ยวิกฤตทางจิตวิญญาณ
แกบคุ ลากรทางการแพทยและบุคคลทัว่ ไป กวา 10 รนุ ทีว่ ดั วังหิน
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จนปจจุบนั นี้ มีการกอตัง้ กองทุนจิตภาวนาชินวงส และงานก็ขยาย
ออกไปสสู งั คมมากขึน้ เชน โครงการลานศีล-เลนสี โครงการทัวรศลี 5
โครงการชินวงสสอนนอง โครงการธรรมยาตรา โครงการเผยแผธรรมะ
ทางเว็บไซด สรางสือ่ สอนธรรมะดวยหนังสือ ซีดธี รรมะ โครงการสมาธิ
บำบัดแนวพุทธ โครงการดูแลผปู ว ย
ระยะสุดทายแบบประคับประคอง
ในโรงพยาบาลพุทธชินราช และ
โรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีบ่ คุ ลากรเคยเขา
มารับการอบรมในวัดวังหิน รวมถึง
โครงการทำบุญวันอาทิตย เพราะ
เหตุ ว า มี ส าธุ ช นจำนวนหนึ่ ง รั บ
ราชการ ไมสะดวกทีจ่ ะมาทำบุญใน
วันพระ รวมถึงเปดวัดวังหินใหเปน
สำนักปฏิบตั ธิ รรม รับบุคคลทัว่ ไปเขาปฏิบตั ธิ รรมไดทกุ วัน
สิ่งที่เห็นไดชัด สัมผัสไดดวยใจ ก็คือกรรมฐานสามารถเปลี่ยน
คนใหมพี ฤติกรรมดีขนึ้ ไดอยางถาวร ทุกคนทีเ่ ขามาชวยงานลวนตองการ
สัง่ สมบารมี เพิม่ คุณงามความดีใหแกชวี ติ งานของวัดวังหินทีก่ ำลังดำเนิน
ไป จึงเกิดขึน้ ดวยความสมัครใจ ภาคภูมใิ จ และเขาถึงใจอยางแทจริง
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จากหนอทีละหนอเปนกอไผ
จากใบทีละกลมุ เปนพมุ หนา
ขอเขียนแตละขอกอวิชชา
ชวยเติมตอปญญาใหเต็มคน
เพียงแคอา นนานนิดแลวคิดหนอย
ใจจะคอยซึมซับกับเหตุผล
อาจผลิหนอกอบุญหนุนกมล
ชวยบันดลผลงามตามใจปอง
ชินวงส
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ขอคิดคำเขียน
เตือนคนใหเต็มคน
ของหลวงพอพระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น
หลวงพอไดเขียนขอธรรมไวเปนแผนพับ เพือ่ ใหงา ยตอการแจก
และการอาน คณะศิษยไดรวบรวมขอมูลเทาทีจ่ ะหาได มาจัดเรียบเรียงใหม
เพือ่ ใหเปนอนุสรณแกทา น ในงานอายุวฒ
ั นมงคล 60 ปนี้
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เปดประตู-สโู อกาส
เพลงแหงความสุข
ในคืนวันหนึง่ ผมพบผหู ญิงถูพนื้ นางหนึง่ ในลิฟต ณ อาคารทีพ่ กั
เธอหอบไมถูพื้นและน้ำ เธอเปนหญิงตัวเล็กๆ อายุราวๆ 40 ป ทำงาน
ตึกนีม้ านานนับสิบป แตไมรจู กั อะไรกันมากไปกวาการพยักหนาทักทาย
บางเล็กนอย
เธอทำความสะอาดหองผม ถูพื้น เทตะกรา ผงขยะ ระหวางนั้น
ผมนัง่ พาดขาสบาย ๆ ในหองนัง่ เลน อานหนังสือไปอยางไมสนใจสิง่
อืน่ ใด
แตแลวก็ไดยนิ เสียงรองเพลงจากอีกหองเปนเสียงฮัมในลำคอ เปน
เพลงกลอมทีฟ่ ง ดูแสนออนหวาน มีความสุข ชางเปนบทเพลงทีม่ คี วามสุข
โดยแทจริง
ผมลุกไปทีห่ อ งนัน้ หญิงผนู กี้ ำลังถูพนื้ ปากรองเพลง เธอเงยหนา
ขึน้ มองและทักทายผมอีกครัง้
“วันนีค้ ณ
ุ งานยงุ ไหมคะ”
“ยงุ ซิ... เธอละ?”
“ก็เหมือนๆ กับทุกวันแหละคะ”
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“แตวนั นีต้ อ งไมเหมือนสิ... ใชไหมละ”
“อยางไรหรือคะ”
“ก็เธอยิม้ และรองเพลงดวย”
“ฉันทำอยางนีเ้ สมอแหละคุณ เพราะทำใหงานสนุกดวย ทำความ
สะอาดพลางก็รอ งเพลงไปดวย ฉันจึงมีความสุข”
“ผมไมเคยไดยนิ เลยนี่ ทีจ่ ริงเราไมคอ ยไดคยุ กันนะ” ผมพูด
“คะ”
ผมไดโอกาสซักไซเรือ่ งราวของเธอ เปนชีวติ ทีล่ ำเค็ญอักโข ถาเปน
คนที่ไมเคยเจอความทุกขคงทนไมไหวเปนแน สามีเธอเปนคนขับรถ
บรรทุก ซึง่ เสียชีวติ ดวยอุบตั เิ หตุไปเมือ่ 12 ปกอ น เธอกับลูกนัง่ รถคันนีไ้ ป
ดวยแตไมเปนอะไร ตอนนัน้ ลูกสาวอายุ 9 ขวบ ตอนนี้ 21 ป กำลังเรียน
มหาวิทยาลัย ความทุกขจากความตายของสามีเปนทุกขอนั ใหญหลวงแต
เธอก็ยงั สตู อ ไป
เลีย้ งตัวเองกับลูกสาวมาไดจนลูกสาวเรียนใกลจบมหาวิทยาลัยแลว
“ลูกสาวเรียนสาขาวิชาอะไร” ผมถาม
“เรียนจิตวิทยาคะ แกจะเรียนปริญญาโทตอแลวจะหางานเปนครู
สอนเด็กยากจน”
“ขอแสดงความยินดีดวยนะ คุณภาคภูมิใจในตัวลูกสาวไดอยาง
เต็มทีเ่ ลยแหละ”
“คะ ฉันภูมใิ จในตัวลูก แลวฉันก็มคี วามสุขดวยคะ”
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“ใชแลว จงภูมใิ จความสำเร็จของตัวเองดวย จากการทีด่ แู ลลูกมาได
ตลอดรอดฝง แตผมวาหนาตาเธอเปลีย่ นไปจากเดิมทีเ่ คยเห็นนะ”
“คงเปนวิกผมปลอมที่ฉันใสกระมังคะ” ผมมองดูเธอ “เปน
ผมปลอมหรือนี”่
“ดูเปนไงคะ” เธอทำทาขัดเขิน รอฟงคำตอบ
“ก็ดนี ะ ผมขอชม”
“ฉันอยากสวยเพือ่ ลูก ภูมใิ จเหลือเกินกับสิง่ ทีแ่ กตองการทำใหชวี ติ
นี้ แกอยากมีสว นชวยเด็กๆ อยางจริงใจ แลวแกยังอยากมีลกู ของตัวเอง
อยากสอนลูกใหใชชีวิตที่เต็มไปดวยคุณคามีความรับผิดชอบในฐานะ
มนุษยชาติ”
สตรีผนู นั้ ยิม้ เบงบาน เต็มไปดวยความภาคภูมใิ จชนิดทีไ่ มมเี จาหญิง
องคใดเทียบเทียมได ผมรจู กั เรือ่ งราวของหญิงถูพนื้ ทำความสะอาดบาน
มากขึ้น บางคนอาจดูถูกวาเปนงานต่ำ แตผมนับถือที่เธอสูชีวิต ฝาฟน
โศกนาฏกรรมทีท่ ำใหหลายคนทอแทสนิ้ หวังไปได
บทเพลงทีเ่ ธอรองอยางออนหวานมีความสุข เพลงผาสุกจากหญิง
ถูพนื้ เธอใสวกิ ผมปลอมไมตอ งอาศัยสิง่ อืน่ มาปกปดเจตนารมณของตัว
เองซึง่ มีอยแู ลว เธอเอาชนะความเศราเพือ่ มาไขวควาโอกาสอีกครัง้ และ
ชวยใหลกู มีชวี ติ ทีร่ าบรืน่ กวาตนเอง
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มีสองสิง่ ทีพ่ งึ ทำในชีวติ คือ
1. พึงไดในสิง่ ทีป่ รารถนา
2. ปลืม้ กับมัน
คนทีฉ่ ลาดสุดๆ เทานัน้ ทีจ่ ะบรรลุถงึ 2 ประการนี้
...โลแกน แนเชล สมิธ…
แมในยามทำงานอันแสนเหนื่อยเหน็ดนั้น เธอยังหาโอกาสรอง
เพลงอยางมีความสุขไดดว ย
ปญญาวะ ธะเนนะ เสยโย. ปญญานัน่ แหละ ประเสริฐกวาทรัพย

ฮาโรล แอบบอต
ฤดูใบไมผลิป 1934 เขาเดินอยขู า งถนน แลวเห็นภาพทีท่ ำใหความ
รสู กึ เขาเปลีย่ นไปในเวลา 10 วินาที เขาไดเรียนรวู ธิ กี ารมีชวี ติ อยมู ากกวา
ทีไ่ ดรมู าใน 10 ป
2 ปทที่ ำรานขายของชำ เขาสูญเสียเงินเก็บ และหนีส้ นิ ทีต่ อ งใช
เวลา 7 ปกวา จึงจะใชคนื หมด
ตอนนี้ผมกำลังจะไปธนาคารเพื่อยืมเงินมาเปนคาเดินทางไปหา
งานทำทีร่ ฐั แคนซัส เดินอยอู ยางหดหู หมดความเชือ่ มัน่
จู ๆ ก็เห็นชายขาดวนนัง่ อยบู นพืน้ ไม ไมมลี อ ลืน่ เขาใชมอื ไถเคลือ่ น
ตัวไปตามถนน พอเขาสบตาผม เขาก็ยมิ้ กวางขวาง แลวพูดวา
“สวัสดีครับ วันนีอ้ ากาศดีนะครับ”
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เขาพูดดวยความรสู กึ ทีเ่ ริงรา ผมตระหนักวาผมร่ำรวยเพียงไร ถา
คนไมมีขายังมีความสุข รื่นเริง มีความเชื่อมั่น ผมก็มีได ผมเลยเขียน
คติเตือนไวในหองน้ำวา
“ผมเศราเพราะไมมรี องเทาจะใส ตราบจนเจอคนขาดวน”
โอกาสทีด่ งี าม จะไมเดินมาหาคุณ หรือมาเคาะประตูเรียกคุณทีบ่ า น
คุณตองเดินไปหามัน

เรือ่ งของหมอทานหนึง่
เขาเปนหมออยแู ลว และอยากเปนแพทยทำศัลยกรรมตกแตงกับ
อาจารยแพทย
“ผมขอดูอาจารยทำการผาตัดไดไหมครับ” เขาถาม
“พรงุ นีซ้ ิ แปดโมงเชา” อาจารยแพทยตอบ “ผมไมแนใจวา แปดโมง
เชานัน้ จะสะดวกมาหรือเปลา” แตเขาพยักหนารับ “ผมจะมาครับ” และเขา
ก็มาตรงเวลา ดูอาจารยแพทยผา ตัดปากพร่ำวานาทึง่ มาก
“ผมขอเปนศิษยไดไหมครับ...?”
อาจารยแพทยบอกวา “ผมยินดีทจี่ ะสอนให ถาคุณสนใจ”
หมอคนนั้นมาทุกครั้ง ปากพร่ำความนาทึ่งในการทำศัลยกรรม
พลาสติก ที่เขาจะไดมีโอกาสฝกฝนกับอาจารยแพทยดวยความตั้งใจ
ของเขา
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แตเชาวันหนึง่ เขาไมมา อีกวันก็ไมมา วันตอมาก็ไมปรากฏใหเห็น
หนา แลวในวันหนึง่ อาจารยเจอเขารออยใู นหองทำงาน จึงถามวา
“ไปอยซู ะทีไ่ หน”
“ผมนอนเพลินไปหนอยครับ” เขาตอบอยางเขิน ๆ “ผมตืน่ มาเห็น
วาสายเลยเวลาไปแลวเลยไมมาครับ”
“แบบนีค้ ณ
ุ ไมไดเรียนรอู ะไรมากหรอก อาจารยบอกเขาตรงๆ”
“ผมรคู รับอาจารย ... แตอาจารยเปลีย่ นเวลาผาตัดเปนตอนบาย ๆ ได
หรือเปลา ผมอยากนอนตอนเชา วิธนี คี้ งงายขึน้ ”
“เสียใจนะหมอ...ผมผาตัดเฉพาะตอนเชา ขณะทีค่ นไขพงึ่ ตืน่ คิดวา
เหมาะกับสภาพจิตคนไขมากกวา” อาจารยแพทยกลาว
ถึงเขาจะทึ่งกับโอกาสที่จะไดฝกทำศัลยกรรมพลาสติกอยางไม
เสแสรง แตเขาก็ไมไดตดิ ตามเรียนรตู อ ไป เพราะตืน่ เชาไมไหว เรียกวาปด
ประตูโอกาสตัวเอง ทั้งที่มีคุณสมบัติพอจะประสบความสำเร็จ แตเขา
ปฏิเสธความสำเร็จโดยสิน้ เชิง
จากเรือ่ งนี้ คุณปดกัน้ ตัวเองจากโอกาส โดยไมรตู วั หรือเปลา คุณมี
พรสวรรคอยแู ลวตองใชพรแสวงดวย อยางปลอยใหเวลาและโอกาสผาน
ไปดวยความสบาย
สบายเมือ่ หนมุ
จะกลมุ เมือ่ แก
ลำบากเมือ่ หนมุ
จะไมกลมุ เมือ่ แก
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การทำดีไมตอ งมีใครเห็น
ไมจำเปนตองมีใครมาใหคา
ดีแมเพียงเล็กนอยดอยราคา
แตศรัทธาตนเองไดไมอายคน
แหงนหนามองฟาไมอายฟา
กมหนามองดินไดไมหมองหมน
ศักยภาพยิง่ ใหญในตัวตน
นัน่ แหละผลแหงความดีทไี่ ดพลัน
ถาคุณมีความเชือ่ มัน่ ไมหวัน่ ไหว
เชือ่ ตนเองวาทำไดทกุ สิง่ สรรพ
ความเชือ่ มัน่ เปนพลังอันสำคัญ
หลักประกันแนนหนักสหู ลักชัย
เชือ่ เถอะวาถาคุณพยายาม
จะพบความสำเร็จสมใจหมาย
เชือ่ เถอะวาคุณมีดอี ยมู ากมาย
ทีท่ ำโลกใหสบายนาอยกู นิ
ถาเชือ่ วามีฝม อื ความชำนาญ
ทีป่ วงชนตองการหวังถวิล
เชือ่ ไดวา ทุกอยางในแผนดิน
คุณทำไดทงั้ สิน้ อยาเกรงกลัว
......อิสรา.....
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เงยหนา ไมอายฟา กมหนา ไมอายดิน
กมหนา – กมตา
เงยหนา – เงยตา
สบหนา – สบตา
เชิดหนา – ชูตา
Clean & Clear
ในสังคมของการดิ้นรนตอสูเพื่อยังชีพของมนุษยแตละยุคแตละ
สมัย อาจแตกตางลักษณะของปญหา แตการเบียดเบียน การกดดัน การ
บีบคัน้ จากคนรอบขาง ทัง้ จากสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติหรือมนุษยและ
สัตว สรางขึน้ เพือ่ ทำลายคแู ขงก็ตาม มนุษยทหี่ วังอยรู อดในสังคมอยางสงา
ผาเผย และไดรบั การยอมรับจากผคู นทัง้ ระดับใกลไกล ภายในกลมุ ของ
ตนเอง หมบู า น ตำบล อำเภอ จังหวัดและประเทศไดนนั้ ตองอาศัยความ
รู ความสามารถ ความคิดสติปญ
 ญา และทีข่ าดไมไดคอื ศีลธรรมนัน่ เอง
ศีล 5 ฟงดูเหมือนติดปากชินหูอยเู สมอ แตสำนึกรคู ณ
ุ คาแหงศีล
อันจะมีผลเรงเราใจใหใฝปฏิบัติกายวาจาในแนวทางนี้คอนขางนอย
การควบคุมอารมณทางใจจึงเปนดานหลัก เพราะกายวาจาทีแ่ สดงออกมา
ยอมบงบอกความรสู กึ ภายใน
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ดังนัน้ สติ ความรสู กึ ตัว รรู ะลึก สัมปชัญญะ ความรรู อบทัง้ ภาย
ในภายนอก จึงเปนเรือ่ งสำคัญ สติ ความรสู กึ ตออารมณทมี่ ากระทบทันที
ทีเ่ ห็น ทีไ่ ดยนิ ไดรบั รทู างประสาททัง้ 6 (ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ)
สัมปชัญญะ ความรรู อบภายในนัน้ หมายถึงใจเราพอใจ (ชอบ) ไมพอใจ
(ไมชอบ) แลวจะคุมความรสู กึ อยางไร จะยึดมัน่ วางใจใหน้ำหนัก ใหความ
สำคัญเชนไร? ในภายนอกตนตอของปญหาทีม่ ากระทบเปนบุคคล สัตว
อื่น ๆ มีที่มาที่ไปอยางไร รวมเปนขอมูลที่ปอนเขามาใหสัมปชัญญะ
วินจิ ฉัยตัดสินใจทีม่ ี หิริ ความละอาย (ชัว่ ) โอตตัปปะ ความสะดงุ กลัวตอ
บาป (ชัว่ ) ยอมเปนองคประกอบแก สติสมั ปชัญญะในตน ทีจ่ ะชวยปราม
ขมความรสู กึ หากทีม่ ากระทบมีผลยัว่ ยุใหเกิดความอยาก (โลภะ) เกิดไม
พอใจ (โทสะ) หากเมือ่ ตัดสินใจใหกาย วาจา กระทำลงไปแลว เราได
ประโยชนแตผอู นื่ เดือดรอน สังคมเดือดรอนแลว ยอมสามารถยับยัง้ หยุด
ดู หยุดรโู ดยวิจารณญาณปญญาทีเ่ หมาะสมแกสถานการณวา ควรทำเชน
ไร?
ดังนัน้ หากเรานึกถึงชีวติ ตนเองในปจจุบนั รักสุข เกลียดทุกข
เกลียดการเบียดเบียน การกลัน่ แกลง ประทุษรายจากผอู นื่ ตองหันมามอง
ตัวเองและบังคับตัวเอง ไมใหเบียดเบียนผอู นื่ อันทำใหเรามัน่ คงอยใู นศีล
ขอที่ 1
พรอมกันนัน้ ก็ปลูกเมตตาความรักตอผอู นื่ กรุณา (สงสาร) ผอู นื่
อันจะเปนเสนหในตนเอง เมื่อนึกถึงทรัพย ถึงปจจัยเครื่องบริโภค ทั้ง
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อาหาร อาภรณ เครือ่ งนงุ หม ยารักษาโรค อุปกรณการทำงาน รถ วิทยุ ทีวี
อืน่ ๆ อันเราเขากวาจะหาเงินซือ้ มาไดนนั้ ก็อาศัยความอุตสาหพยายามดวย
หยาดเหงือ่ แรงกายสักเทาไหร เมือ่ ไดมาแลวก็อยากใหอยกู บั ตนเองนาน ๆ
เมือ่ รเู ชนนี้ ก็ไมควรคิดเอาของผอู นื่ ฉอฉลหาเลหก ลโกง หรือยักยอกทัง้
ของบุคคล ของหนวยงานองคกรเอกชนหรือของรัฐของหลวง มาเปนของ
ตน เพราะเราตองมัน่ ใจในตนเองถึงพลังความรคู วามสามารถ ความดีงาม
ทีจ่ ะหามาเปนของเราโดยสุจริต ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสสอนวา
อุฏฐาตา วินทฺ เต ธนํ. คนขยันหมัน่ เพียรยอมหาทรัพยได
แมโอกาสหนาทีก่ ารงานอาจหามาไมไดมาก หากรจู กั ประมาณตน
เราก็เปนสุขได เพราะคนจนมี 2 ประเภท
1.จนเพราะไมมี
2.จนเพราะไมพอ
จึงรจู กั พอเสียบาง มัง่ คงอยใู นศีลขอ 2 ประกอบอาชีพสุจริต
อันชีวติ ความเปนชาย ความเปนหญิง โดยธรรมชาติการสืบตอเผา
พันธกุ นั นัน้ มนุษย สัตว ก็มเี ชนกัน แตความเปนมนุษย (มน=ใจ อุษยะ=สูง)
ใจตองสูงกวาสัตวตรงทีไ่ มสำสอน มีธรรมเนียมประเพณี มีโอกาสทอง มี
ความพรอมในการเลือกคู ในการจะใชชวี ติ คดู ว ยความสุข สรางความรัก
ความอบอนุ ใหแกกนั และกันไววางใจกัน สบายใจทัง้ สมาชิกในครอบครัว
(ลูก) ทีจ่ ะเกิดตามมา
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ดวยการควบคุมกามารมณของมนุษย
จึงมีบรรทัดฐาน มีกฎเกณฑ
เพือ่ ความสุขสงบ ในระยะยาวมิใชชวั่ วูบ (ศีลขอ 3)
การสือ่ สารสาระดวยวาจา ดวยหนังสือ ภาพสือ่ ความหมาย จาก
บุคคลหนึง่ ถึงบุคคลหนึง่ เสริมสรางสติปญ
 ญาความหมายไดทงั้ ดานดี สง
ผลตอความเจริญกาวหนาในงานในอาชีพ สรางความเขาใจอันดีตอ กัน
ดานเสียหายนัน้ หมายถึงเนือ้ หาวาจา หรือสือ่ ดวยวิธอี นื่ อันเปนเท็จเพือ่
ผลไดจะไดมแี กตนสงผลใหผอู นื่ เดือดรอนสังคมเดือดรอน เปนสิง่ ทีท่ กุ
คนตองตระหนัก ตองควบคุมตนเองไมพดู จาสือ่ ภาษาหรือสือ่ สารอันใด
ใหผอู นื่ เดือดรอน เพราะเมือ่ ถึงเวลาหนึง่ มันจะยอนมาสนองตนใหเดือด
รอน ดังเชนคำกลาวของสุนทรภวู า
เปนมนุษยสดุ นิยมทีล่ มปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมพดู ดีมคี นเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความฯ
เปนศีลขอ 4
มนุษยโดยปกติทวั่ ไป เมือ่ มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณยอ มสามารถ
พัฒนาตนใหมชี วี ติ ความเปนอยทู ดี่ ขี นึ้ ได แตเพราะมนุษยเราชอบทำ ชอบ
ทดลองหลายสิง่ หลายอยาง เชน เหลา บุหรี่ ยาบา ฯลฯ ผลิตขึน้ มาเพือ่
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ยอมใจบาง เพือ่ ใหเลือดฉีดเลีย้ งสวนตาง ๆ ของรางกายใหดกี วาเดิมบาง
สารพัดเหตุผล แตการไมรจู กั ประมาณในการดืม่ ก็ยอ มเมาคุมสติไมได
ปญหาจึงเกิดขึน้ มากมาย ทำรายตัวเองบาง (อุบตั เิ หตุจากรถ ฯลฯ บาง)
ทำรายผอู นื่ บาน อันยังผลเปนความเดือดรอนมาสตู นเองและผอู นื่ มากมาย
เพราะเมือ่ เมาควบคุมตนเองไมได สติสมั ปชัญญะทีม่ กี ห็ มดหายไป เรา
ตองอยใู นสังคมมนุษยผปู ระเสริฐ จะไปทางใด ประกอบอาชีพใด ๆ ที่
ไหนเมือ่ ไหรในทุกสถานที่ หากเรามีสติสมั ปชัญญะ พรอมมีหริ ิ (ละอาย
ชั่ว) โอตตัปปะ (กลัวบาป) ประคับประคองตน มั่นในศีล 5 ประการ
คุณธรรม 5 ประการ ยอมเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และอาจพูดได
วา
“เงยหนาไมอายฟา...
กมหนาไมอายดิน...”
ทัง้ อดีตและปจจุบนั เราจะไดรบั ประโยชนจากการปฏิบตั นิ นั้ เปน
ความสุข ดังคำสรุปศีลทีพ่ ระบอกเราอยเู ปนประจำเมือ่ เวลาใหศลี วา
สีเลน สุคตึ ยนฺติ - ไปสสู คุ ติไดกเ็ พราะศีล
สีเลน โภคสมฺปทา - ไดโภคทรัพยกเ็ พราะศีล
สีเลน นิพพฺ ตึ ยนฺติ - เปนปจจัยไปสนู พิ พานก็เพราะศีล
ตสฺมา สีลํ วิโสธเย - เพราะฉะนัน้ พึงชำระศีลใหบริสทุ ธิ์
สะอาด บริสทุ ธิ์ โปรงใส คือ อานิสงส ศีล 5
1.ยอมประสบกองโภคะใหญ คือความไมประมาท เปนคุณอันเยีย่ ม
2.ยอมมีเกียรติยศชือ่ เสียงกระฉอนไปในทางทีด่ ี
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3.องอาจแกลวกลาในการเขาสมาคมไมเกอเขิน
4.มีสติ ไมหลงทำกาลกิรยิ า (ตาย)
5.ชีวติ หลังความตาย ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค อันเปนภพภูมทิ ดี่ ี
ผมู พี ฤติกรรมทราม ผทู จุ ริต จวงจาบหยาบชา
เอาดีใสตวั เอาชัว่ ใหคนอืน่
ยอมไมไดรบั การยอมรับในทีส่ ดุ
Clean & Clear
อันสตรีไมมศี ลี ก็สนิ้ สวย
บุรษุ ดวยไมมศี ลี ก็สนิ้ ศรี
พระสงฆไมมศี ลี ก็สนิ้ ดี
ขาราชการ (นักการเมือง) ศีลไมมกี เ็ ลวทรามฯ
การทำงาน/ เชิดหนา...ชูตา
ในการทำงานตอง กมหนากมตา ทำงานอยางจริงจัง เพือ่ ใหงาน
เสร็จทันเวลา ถูกตอง เรียบรอยไดคุณภาพ... แตก็ตอง เงยหนา เงยตา
มีมนุษยสมั พันธกบั เพือ่ นรวมงาน ทัง้ ระดับลาง ระดับเดียวกัน ในเวลา
โอกาสอันเหมาะสมดวย ยิง่ เปนหัวหนางาน ผบู ริหารดวยแลว บางครัง้ ตอง
เดินตรวจงานลูกนอง (Management by Walking Around) มิเชนนัน้ จะทำ
ใหลกู นองเคยตัว องู าน หรือเอางานอืน่ มาทำ งานจะเสียหาย
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สบหนา สบตา ซึง่ หมายถึงการมีโอกาสใกลชดิ สนิทสนม ไดรคู วาม
รสู กึ ของผใู ตบงั คับบัญชา เพือ่ นรวมงาน จนรคู วรปรับปรุงอะไรในตัวเรา
ตัวเขา หรือเขามีปญ
 หาสวนตัว อะไรทีท่ ำใหขาดงาน มาทำงานสายฯ เพือ่
หาทางแกไข อันจะเปนประโยชนตอ การทำงาน
เชิดหนา ชูตา คือการรจู กั ประชาสัมพันธผลงานโดยวิธที เี่ หมาะสม
จนผลงานเปนทีย่ อมรับของคนทัว่ ไปซึง่ ยอมเชิดหนา ชูตา ทัง้ ตนเอง เพือ่ น
รวมงาน องคกรหนวยงานของทาน
การทำงาน กับความขัดแยง
ในการทำงานยอมมีการขัดแยง เพราะตางคนยอมตางความเห็น ตาง
คนตางประสบการณ ตางคน ตางนิสยั (ใจกวาง-ใจแคบ) ซึง่ ยอมมีทงั้ ผลดี
และผลเสีย
ผลดี ทำใหหนวยงานนัน้ ไมหยุดอยกู บั ที่ มีการปรับเปลีย่ นวิธกี าร
(ปญหาทำใหเกิดปญญา) ความขัดแยงเปนเสมือนแรงสง แรงกระตนุ ให
แตละฝายหาเหตุผลมาสนับสนุนหาวิธกี ารใหม ๆ ดีกวา ถูกตองกวา เหมาะ
สมกวา เพือ่ เอาชนะฝายตรงขาม ทำใหเกิดความคิดริเริม่ สรางสรรคปรับ
ปรุงตรวจสอบความสามารถของตนและหนวยงานอยเู สมอ ๆ
ผลเสีย
1. ตอหนวยงาน ทำใหขาดคุณภาพ หากแกปญ
 หาไมได บุคคลใน
หนวยงานจะรวมตัวกัน ไมยอมรับผบู ริหาร ไมยอมรับขอผิดพลาด
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2. ตอบุคคล มีการจับผิด กลั่นแกลง ขาดบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงานรวมกัน ขาดความเชือ่ ถือ ไววางใจตอกัน และทำใหบางคนเบือ่
หนาย และหาทางออกไปหางานใหม เพราะเกิดความไมพอใจจนไม
สามารถรวมงานกันได เกิดความเครียด กาวราว ไมรว มมือ หาวิธกี ารโจม
ตีอกี ฝาย
การแกปญ
 หา
1.การบีบบังคับ และสรางความกดดัน ไลออก
2.การประนีประนอมดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม (พบกันครึง่ ทาง)
3.การแกปญหารวมกัน ดวยเมตตามโนกรรม เมตตากายกรรม
เมตตาวจีกรรมดวยความจริงใจเชือ่ มัน่ ในกันและกัน
คุณจะเลือกใชวธิ ไี หน?
กอนจะตัง้ ก็ตอ งผาน ซึง่ การลม
กอนจะคม ก็ตอ งผาน ซึง่ การลับ
กอนจะเกง ก็ตอ งผาน การฝกปรือ
การจะมีชอื่ ก็ตอ งผาน การฝกตน
อุปสรรคบมี บารมีบเ กิด
Vision without Action is just a Dream.
วิสยั ทัศน ปราศจากการกระทำ เปนเพียงฝน
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Action without Vision is just Activity.
การกระทำทีป่ ราศจากวิสยั ทัศน เปนแคกจิ กรรม
Vision and Action together can change the World.
วิสยั ทัศนและการกระทำไปดวยกันสามารถเปลีย่ นแปลงโลกได
อยางไรเรียกวา ความเชือ่ ถือ
การทำใหคนเชือ่ ถือยอมรับนัน้
ควรประกอบดวยอะไรบาง
1.ประพฤติตนเวนบาปธรรมหาประการ (มีศลี 5 )
2.ประพฤติตนในคุณธรรม 5 ประการ
- มีเมตตา-กรุณา
- ประกอบอาชีพสุจริต
- มีครอบครัวอบอนุ ดวยสันโดษ
- พูดจาเปนประโยชน นาฟง
- มีสติสมั ปชัญญะ
3.รักษาความคงเสนคงวา ในขอ 1-2 (อยางสม่ำเสมอ)
4.มีน้ำใจเอือ้ เฟอ แบงปน เขาคบหาสมาคมงาย
5.รักษาคำมัน่ สัญญา
6.กตัญู-กตเวที และออนนอมถอมตน
7.มีความอดทนสูง และรจู กั ใหอภัย

38

เวฬุวนานุสรณ

8.รจู กั เหตุ ผล ตน ประมาณ กาละ บุคคล สังคม และรจู กั เกรงใจ
9.ตัง้ อยใู นความยุตธิ รรม เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย
10. คาดการณเหตุการณลว งหนาไดแมนยำ
11. พัฒนาตนเองอยเู สมอ
12. ผลงาน กาลเวลา วัยวุฒิ
Be Frank and Fair
เปดเผย และยุตธิ รรม
Be Kind and Natural
มีน้ำใจ และเรียบงาย
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เติมตน ใหเต็ม
เติมเต็ม ใหตน
A FAILURE IS A MAN WHO HAS
BLUNDERED, BUT IS NOT ABLE TO
CASH IN ON THE EXPERIENCE.
กาวเดินตอไปยังขางหนา
เพือ่ คนหาอะไร บางสิง่
มาแตงแตมสีสนั ใหกบั ชีวติ
...กาวเดินตอไป
อยา ทอแท เบือ่ หนาย หมดหวัง
พยายามอดกลัน้ ตอความลมเหลว
ทุกๆ อยางยังรอเธออยู
ทอดสายตาออกไปใหไกล
อยางมีความหวัง
พรอมๆ กับความสำเร็จ
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เก็บความผิดพลาดขมขืน่ มาเปนครู
พลาดบาง ผิดบาง
จดจำสิง่ นัน้ คือ บทเรียน
HE WHO FOUGHT AND RAN
AWAY, LIVES TO FIGHT
ANOTHER DAY
ชีวติ ไมไดนมิ่ นวล
และหนทางชีวติ นัน้
มิไดปดู ว ยกลีบกุหลาบเสมอไป
บางครัง้ ชีวติ จะหยิบยืน่ ความผิดหวัง ความเศราโศกเสียใจ
การสูญเสีย ความนากลัวและความยงุ ยาก
คุณสามารถเอาชนะสิง่ ตางๆ เหลานัน้ ได
ฟนฝาไปขางหนา
เมือ่ ลมแลวตองลุกขึน้ ยืนอีกครัง้ หนึง่
สกู บั ปญหาทีเ่ กิดขึน้
คุณอาจพบวาคุณนัน้ เขมแข็งกวาทีค่ ดิ เสียอีก
และอาจเปนการดี
หากประสบกับปญหาทีห่ นักๆ มากอน
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I NEVER BLAME FAILURES.
THERE ARE TOO MANY COMPLICATED
SITUATIONS IN LIFE.
อยาดูหมิน่ ตัวเอง จงมีความศรัทธา
และมีความนับถือตนเอง
และความเชือ่ มัน่ อยางทีถ่ กู ทีค่ วร
เลิกหมกมนุ กับความผิดพลาดในอดีตเสีย
ไมตอ งไปเสียเวลาครนุ คิดกับมันอีก
ดำเนินชีวติ อยางกระตือรือรน
เริม่ ตนใหมใหดที สี่ ดุ นับตัง้ แตวนั นีเ้ ปนตนไป
ทมุ เททุกสิง่ ทุกอยางทีค่ ณ
ุ มีอยู
แลวคุณจะพบวาคุณนัน้ มีอะไรดี ๆ อยมู ากมาย
อยายอมแพ แลวเรียนรจู ากความผิดพลาดของคุณเอง
“คนทีก่ า วเทายาวเกินไป เพือ่ นำหนาคนอืน่ ยอมไปไมไดไกล”
“อยาหลงคำยกยอปอปน ของผอู นื่ จนมีการพองลม(หลงตัวเอง)”
ตราบใดทีเ่ ราประเมินตนสูงเกินจริงหรือหลงในคำยกยอปอปน เขา
แลว ความอยากอืน่ ๆ ยอมตามมา จนยากทีจ่ ะควบคุม
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คุณธรรมทีจ่ ะชวยกำกับเรา ควบคุมเรามิใหเปนคนขาด คนพรอง
ไมเต็มคน ใหเต็มคน ก็คอื สัปปุรสิ ธรรม 7 ประการ
1.รเู หตุ (ธมฺมฺตุ า) เหตุแหงความสุข ความเจริญ ความเสือ่ มเสีย
ความผิดหวัง สมหวัง
2. รผู ล (อตฺถฺตุ า) ทีไ่ ดเนือ่ งมาจากเหตุ ปจจัยอันใด ผลแหงความ
ดีงามถูกตอง หรือผลทีล่ ม เหลว
3.รจู กั ตน (อตฺตฺตุ า) โดยฐานะตำแหนง ความรคู วามสามารถ
ความประพฤติ สภาพจิต สภาพทางกาย ชาติตระกูล ควรปรับปรุงเชนไร
4.รจู กั ประมาณ (มตฺตฺตุ า) การใชจา ยทรัพย ทรัพยากร ในขอบ
เขตของความเหมาะสม
5.รจู กั กาล (กาลฺตุ า) วาเวลานีค้ วรทำอะไร ไมควรทำอะไรหรือ
ทำอยางใด ไมทำอยางใด
6.รจู กั บุคคล (ปุคคฺ ลฺตุ า) ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ การวางตัวใหเหมาะสม
กับฐานะ วาฐานะถูกตองดีงาม
7. รจู กั สังคม (ปุรสิ ฺตุ า) ทีเ่ กีย่ วของ มีขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิ
เชนไร ควรเกีย่ วของหรือไม อยางไร
อตฺตํ หเว ชิตํ เสยฺโย. ชนะตนนัน่ แหละดี.
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ธัมมุเทศ 4
1.โลกอันชรานำไป ไมยงั่ ยืน
2.โลกไมมผี ปู อ งกัน ไมเปนใหญจำเพาะตน
3.โลกไมมอี ะไรเปนของของตน จำตองละทิง้ สิง่ ทัง้ ปวงไป
4.โลกพรองเปนนิตย เปนทาสของตัณหา
รจู กั พอแลว จึงดี
เติมตน ใหเต็ม เติมเต็ม ใหตน
เพือ่ ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
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ความคิดดานบวก
Positive Thinking
ชีวติ กับการงาน
ทุก ๆ ปจะมีคนหนมุ ๆ สาว ๆ จบจากวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัยเปนจำนวนมากวิง่ หางานกันขวักไขว ตางตองการหางาน
ทีถ่ กู ใจ รายไดดี สมหวังบาง ผิดหวังบาง แตมคี นหนมุ สาวจำนวนไมนอ ย
ทีส่ มหวัง ไดงานทีถ่ กู ใจแตไมรจู กั ถนอมงานทีไ่ ดมา ตองสูญเสียโอกาส
งามไปอยางรวดเร็ว แลวก็มารสู กึ เสียใจในภายหลัง
คนหนมุ สาวไมตอ งการสูญเสียโอกาสทำงานทีด่ ไี ปและไมตอ งการ
รสู กึ เสียใจภายหลัง ตองรจู กั กฎระเบียบการทำงานทีถ่ กู ตอง ดังนี้
1.ตองไปทำงานตรงเวลา และลงมือทำทันที (Get there early and
get right to work)
2.มีตรงไหนไมเขาใจใหถามทันที
3.หลังจากทำงานเสร็จไปชิน้ หนึง่ อยานัง่ รองานชิน้ ตอไป ตองรจู กั
หางานมาทำเอง
4.ตองมีความคิดริเริ่ม สามารถหาวิธีแกไขปญหาใหมๆ ที่มี
ประสิทธิภาพกวา
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5.กอนเลิกงาน ตองจัดเก็บงานทีย่ งั คัง่ คางใหเรียบรอย อยาปลอยทิง้
ไวไมเปนทีเ่ ปนทางเปนอันขาด
6.การทำงานแตละชิน้ จะตองถือเปนงานสำคัญเสมอ อยารสู กึ พึง
พอใจผลงานของตนงาย ๆ
7. ตองซื่อสัตยตองานและนายจาง และไมบังควรอยางยิ่งที่ไป
วิจารณบริษทั และเจานายของตนเสีย ๆ หาย ๆ ตอหนาคนอืน่
8. จะตองรักงาน และเพือ่ นรวมงานของตนและสามารถรวมมือกับ
คนอืน่ ไดเปนอยางดี
9. เดินใหไกลกวาที่กำหนด ทำใหไดมากกวาที่กำหนดเสมอ
(Always go extra mile and do something extra) ถาหากเราทำงานเทาที่
ไดรบั มอบหมายใหเสร็จเรียบรอยเทานัน้ ทางบริษทั และเจานายจะเห็นถึง
ความเดน ความสำคัญของเราไดอยางไร? แนนอนเรายอมไมทำนอกลู
นอกทาง ไปกาวกายงานคนอืน่ จนคนอืน่ รสู กึ ไมสบายใจ
10. แมวา ปจจุบนั เราเปนลูกจาง แตเราพึงเปนเถาแกในดาน ความ
กระตือรือรนทำงาน เพราะมีแกการใชทา ที (Attitude) ในการทำงานเชน
นี้ เราจึงจะมีหวังทีจ่ ะกาวหนาในงาน เปนหัวหนางาน ตามลำดับขัน้ ไป
หรือขามชัน้ ขึน้ ไป
งานกับเงิน เดินคู รกู นั แซ
ถาหากแม เงินดาน งานก็ดอ ย
ทีง่ านดาน เงินดี นัน้ มีนอ ย
เงินไมดอ ย งานก็ดี ดังนีเ้ อย
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ทัศนคติ
ชีวิตสวนใหญของคนเราในแตละวัน เวลาตื่นมากกวาเวลาหลับ
นอน ในเวลาตืน่ สวนใหญเราใชไปกับการทำงาน หากเราไมพบความสุข
ในการทำงาน เราจะหาความสุขจากทีใ่ ดไดเลา?
งานคือชีวติ ชีวติ คืองาน บันดาลสุข
ทำงานใหสนุก อยเู ปนสุข เมือ่ ทำงาน
ความแตกตางระหวางคนทีป่ ระสบความสำเร็จ กับคนทีล่ ม เหลว ที่
สำคัญทีส่ ดุ คือ ความสามารถในการตอบสนองเมือ่ เผชิญกับความลำบาก
คนทีป่ ระสบความสำเร็จ คือ คนทีส่ ามารถตอบสนองตอความลำบากหรือ
ปญหาไดอยางฉับไว และในขณะเดียวกันก็สามารถหาวิธีแกไขไดทัน
ทวงที
วันนีค้ อื ... เงินสด...
หากคุณตองการความสำเร็จในการดำเนินชีวติ ทุกเชาเมือ่ ตืน่ นอน
คุณจะตองมีความคิดดานบวกไวในหัวใจของคุณใหเต็มเปย ม เพือ่ ตอนรับ
การมาถึงของทุกวันดวยความกระตือรือรน เหมือนการตอนรับคนทีค่ ณ
ุ
เคารพ รักนับถือ จะมาเยีย่ มนัน่ แหละ จงพูดกับตนเองวา “ขาเชือ่ มัน่ วา วันนี้
จะตองมีเรือ่ งดี ๆ ขาวดี ๆ ทีค่ าดไมถงึ เกิดขึน้ กับตัวขา” หากเราพยายาม
พูดคำนีอ้ ยใู นใจซ้ำแลว ซ้ำเลา หลายๆ เทีย่ ว จิตใจเราจะเบิกบานแชมชืน่
มีชวี ติ ชีวาตลอดทัง้ วัน “วันนีค้ อื ประวัตศิ าสตรของพรงุ นี้ เพราะฉะนัน้
จะตองใชเวลา วันนีใ้ หเปนประโยชนใหมากทีส่ ดุ เคยดูภาพยนตรเรือ่ ง
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หนึง่ ใหคติสอนใจดีมากกวา “Seize the day” นัน่ คือ จงยึดกุมเวลา
ของวันนีไ้ วใหมนั่ (อยาปลอยเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน) ผเู ชีย่ วชาญ
การขายชาวฝรัง่ คือ ออก มานดิโน ไดเปรียบไวอยางคมคายวา
เมือ่ วานคือ Cheque ทีย่ กเลิกไปแลว
พรงุ นี้ เปนเพียงหนังสือสัญญาใชเงิน
สวนวันนี้ คือ เงินสดทัง้ หมดทีอ่ ยใู นมือคุณ
และถาหากไมใชอยางชาญฉลาด ก็ตอ งโทษตัวเอง กาลเวลาไมได
ใหโอกาสผลประโยชนไป-กลับแกเรา เมื่อปลอยโอกาสหลุดลอยไป
ก็หมดสิทธิเ์ พราะมันจะไมกลับมาอีก
มาเถอะ มาเผชิญกับทุก ๆ วัน ดวยความกระตือรือรน คิดเสียวาไม
มีวนั พรงุ นี้ พยายามใชวนั นีใ้ หเปนประโยชนมากทีส่ ดุ
อยาลืมวา มีแตวันนี้เทานั้น คือ เงินสดในมือคุณ เราจะเห็นราน
อาหารบางรานมักจะพูดถึงวันนี้เพื่อไมใหลูกคาเสียความรูสึก แตรูจัก
เกรงใจดวยคำงายๆ วา
“วันนีง้ ดเซ็น พรงุ นีค้ อ ยเซ็น”
นัน่ หมายถึง เขาตองการเงินสดทุก ๆ วัน วันสำคัญทีส่ ดุ คือ วันนี้
ทำวันนีใ้ หดที สี่ ดุ ใชวนั นี้ เหมือนกับใชเงินสด
วันพรงุ นีอ้ ยไู กลยังไมเกิด
อยาเตลิดใจรอนไปกอนไข
เมือ่ วานผานแลวใหผา นไป
อยาเอาใจไปของทัง้ สองวัน
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เมือ่ วันนีส้ ดชืน่ ระรืน่ จิต
อยาไปคิดหนาหลังมาคลัง่ ฝน
ทำวันนีใ้ หดี ดีทงั้ วัน
ยอมสุขสันต สมหวัง ดัง่ ตัง้ ใจ
ไปใหเกิดคาด
“คนไรคแู ขง จะรสู กึ เปลาเปลีย่ วเดียวดาย”
เราอาจจะเคยไดยนิ คำพูดเชนนีอ้ ยบู า ง นีค่ อื คำพูดของผทู รนง ซึง่ คิด
วาตนเองมีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพตนเองไดดกี วาคแู ขงเสมอ
ความจริง คำพูดเชนนีม้ ไิ ดผดิ ไปจากความเปนจริงในชีวติ เลย แตนา
จะใชทา ทีถกู ตองกวา มองความเปนจริง โดยปรับเปลีย่ นคำพูดเสียใหมวา
“หากปรารถนาความสำเร็จตองกาวเดินไปบนหนทางที่ผูอื่นคิด
จะเดิน แตไมกลาเดิน”
ยกตัวอยางเชน คนทัว่ ไปชอบสบาย ทุกเชาจะนอนขีเ้ ซาจนใกลเวลา
ไปทำงาน จึงตืน่ นอน แตคนทีต่ อ งการความสำเร็จจะควบคุมตนเองใช
เวลาตืน่ เชากวาคนอืน่ อานหนังสือ 1 ชัว่ โมง เพือ่ เพิม่ พูนความรใู หแก
ตนเอง ในทีส่ ดุ ก็สามารถกาวเดินไปบนหนทางทีค่ นอืน่ ไมคอ ยคิดกัน และ
เขาก็กา วไปสคู วามสำเร็จได
ในหลักสูตรอบรมการปฏิบตั ติ นในสังคมของสถาบัน Brain Tracy
มีคำขวัญอยวู า
Always do more than you are paid for!
จงทำใหมากกวาคาจางทีไ่ ดรบั เสมอ
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Always go the extra mile.
จงไปใหไกลกวาระยะทางทีค่ าดหมายเสมอ
นัน่ คือ ทำอะไรก็แลวแต ตองพยายามทำใหไดดกี วามาตรฐานที่
กำหนด ทำใหไดดขี นึ้ เรือ่ ยๆ มิใชแคทำใหเต็มรอยเทานัน้ แตตอ งทำใหเกิน
รอย
เทวา น อิสสฺ นฺติ ปุรสิ ปรกฺกมสฺส
คนทีพ่ ากเพียรไมหยุด เทวดาก็กดี กันไมได
...ทุกคนยอมมีสทิ ธิ ทีจ่ ะฝน
จะล้ำเลิศเฉิดฉันท เพราะฝนใฝ
ไมมฝี น แตใฝต่ำ ตองช้ำใจ
ผดู ไี พร ควรไดฝน กันทุกคน
ฝนเถอะนะ เพียรไป ใหมนั ถึง
ณ ทีซ่ งึ่ ฝนไป ในทุกหน
แมเพียรไป ไมถงึ ฝน ในบัดดล
จงยอมทน สตู อ อยาทอใจ คงมีสกั วัน
ขอคิด
งานทุกอยางมีเกียรติ
คนทำงานจึงเปนคนมีเกียรติเสมอ
ทนฺโต เสฎโฐมนุสเฺ สสุ. (พุทธภาษิต)
ผฝู ก ตนได เปนผปู ระเสริฐ สุดในหมมู นุษย
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ผยู งิ่ ใหญ
การทีผ่ ยู งิ่ ใหญประสบความสำเร็จ และไดรบั การกลาวขวัญวายิง่
ใหญ ก็เพราะเกิดจากผลการประพฤติปฏิบตั ขิ องเขาตอคนตอยต่ำกวาอยาง
ดี เปนปกติวสิ ยั
ลินคอลน
หลายปมาแลว หนมุ ชาวฮองกง อายุประมาณ 34 ป มาเปนพอครัว
รับจางรานอาหารเล็ก ๆ ในแคลิฟอรเนีย อเมริกา แตโดยทีข่ ยันทำงาน และ
รจู กั ประหยัด แค 4 ปใหหลัง เขาก็เก็บเงินไดมากพอทีจ่ ะเปดรานอาหาร
ของตน เขาดำเนินธุรกิจของเขาอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหกจิ การของเขา
ดีวนั ดีคนื มีลกู คาคนจีนและคนตางชาติตา งภาษามาอุดหนุนกันอนุ หนา
ฝาคัง่ ตอมานอกจากเขียนตำราทำอาหาร เขายังเปนผดู ำเนินรายการสอน
ทำอาหารทางโทรทัศนดว ย
วันหนึง่ เถาแกหนมุ ชาวฮองกงคนนีก้ ลับมาตรวจดูกจิ การในราน
เห็นมีลูกคาเขาแถวเรียงคิวรอเขารับประทานอาหารยาวเฟอยออกไป
นอกราน พนักงานบริการคนหนึง่ บอกเขาวา
“คนลางชามปวย ไมไดมาทำงาน ผมขอไปลางชามในหองครัว
ขอใหเถาแกคอยชวยตอนรับลูกคาก็แลวกัน”
แตเขากลับพูดวา...
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“คุณทำหนาทีต่ อ นรับก็ดอี ยแู ลว ก็ทำตอไปเถอะ สวนผมจะลางชาม
เอง”
วาแลวเถาแกกถ็ อดเสือ้ นอกออกและสวมเสือ้ ชุดคนงานแทน แลว
เขาไปลางชามอยางขมีขมัน ผลปรากฏวา รายไดวนั นัน้ เปนสถิตสิ งู สุดเทา
ทีเ่ คยไดรบั
ความสำเร็จของเขามีสว นสัมพันธกบั ทาทีเขาปฏิบตั ติ อ ผใู ตบงั คับ
บัญชา อยางแนบแนนนัน่ เอง
งานคือสิง่ สรางโลกใหกา วมา
งานสรางคุณคาอันคงทน
ถึงตัวดำทำงานเบิกบานใจ
งานคือเกียรติยิ่งใหญเลอหาวหน
งานทำใหคนมีคา วาเปนคน
งานสิง่ เดียวทำใหชนควรเอยนาม
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เมือ่ ขาพเจาเจอตอ
คำวา “เจอตอ” เราไดยนิ คนพูดกันมานาน ในความหมายคอนขาง
เจ็บปวด ทอแท ทอถอย เพราะไมสามารถจะเดินงานไปตามแผนงาน ไป
ตามความมงุ หวัง หรือจุดหมายทีว่ างไว
คงไมมใี ครบอกไดวา สำนวนนีเ้ ริม่ มาแตสมัยใด ยุคใด และใครๆ
ก็มไิ ดตดิ ตามหาทีม่ า เพียงแตรวู า ตอ คือ อุปสรรคขัดขวางการทำงาน แค
นัน้ ก็เกินพอแลว
หากจะวิเคราะหทมี่ าทีไ่ ป คงไมยากเกินไปนัก เนือ่ งจากบานเรา
เมืองเรามีประวัตศิ าสตรการดำเนินชีวติ ในภาคเกษตรกรรม ทำไรทำนา
การถางปาตัดตนไม เพือ่ ใชประโยชนในการสรางบานแปงเรือน ใชพนื้ ที่
ดินในการเพาะปลูกพืชพันธธุ ญ
ั ญาหารสำหรับการบริโภค
สมัยกอนนั้น ไมมีเครื่องยนตกลไก เครื่องมือที่ใชสำหรับภาค
เกษตรกรรม คือมีด ขวาน เลือ่ ย จอบ เสียม ฯลฯ เปนสวนใหญ ตนไมเล็ก
เมือ่ ตัดตนแลว ก็ไมลำบากนักในการตัดรากถอนโคน
สวนไมใหญ เมือ่ นำตนไปใชงานเปนเสา เปนขือ่ เปนแป พืน้ ฝา
เพดานอืน่ ๆ ก็เหลือตอเอาไว
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ตอไม บางตนก็ไมตาย ก็สามารถแตกหนอแตกยอดขึน้ เปนตนใหม
อีก แตบางตอก็ตายไปตามวาระ ตอไมเหลานัน้ หากไมเกะกะพืน้ ทีก่ าร
ปลูกบาน เขาก็จะปลอยทิ้งเอาไว หรือไมก็สุมไฟเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
สำหรับหุงตม แตมจี ำนวนไมนอ ยถูกทิง้ ไวตามยถากรรม
สำหรับบริเวณบาน หากมีตอ จะขุดเอาตอออกเพราะไมนยิ มปลูก
บานครอมตอ ซึง่ มีความเชือ่ วาจะอยไู มเปนสุข
สภาพตอทีเ่ หลืออยตู ามไรนา เรือกสวน ยอมเปนอุปสรรคในการไถ
คราด พรวนดิน ในการเพาะปลูก เพราะถาวัว ควาย ซึง่ ลากไถ นำไถไป
เกาะกับรากไม มันก็เปนปญหาทีท่ ำใหชะงัก งานไมราบรืน่ เรียกวา เซ็ง
ทัง้ คนทัง้ ควาย วัว เสียอารมณ เสียความรสู กึ ตอในไรนาเรือกสวน ก็มี
ปญหาอยางหนึง่
ตอ ริมทาง ริมถนน ก็มปี ญ หาอีกอยางหนึง่ สำหรับคนทีเ่ ดินไมระวัง
หรือไมเคยใชเสนทางนีม้ ากอน อาจมีการเดินสะดุด หกลม เจ็บเทา เจ็บตัว
และโดยเฉพาะอยางยิง่ ยวดยานพาหนะทีม่ คี วามเร็ว จักรยานยนต รถยนต
เมือ่ ไปเจอตอเขา ความเสียหายก็บงั เกิดขึน้ มากเปนหลายเทา ทัง้ คนและรถ
ตองเสียคารักษา คาซอมแซม และเสียชีวติ ตามมา
ปญหา อุปสรรค คือ ตอ
ในอีกความหมายหนึง่ ของผคู นทำงาน ทำธุรกิจ ในยุคปจจุบนั
ตอ ทำใหผคู นกลัวนักกลัวหนา ไมอยากเจอะอยากเจอเอาเสียเลย
ไมวา จะเปนตอเล็ก หรือตอใหญ
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กลัวเจ็บตัว กลัวเสียตัว เปลืองตัว
กลัวเสียเวลา เสียความรสู กึ กลัวเวร กลัวภัยทีจ่ ะตามมาโดยมิไดคาด
คิด หากไปขัดผลประโยชนของใครเขา เพราะนัน่ อาจหมายถึงจุดจบของ
ชีวติ ก็เปนได
มองตอ... ใหเปนตอธรรมชาติ
ตอไม กวาจะเปนตอก็เปนตนไม ซึง่ ตองแผรากหาอาหารมาเลีย้ งลำ
ตน แผกงิ่ กานสาขาออกดอกออกผล แพรพนั ธโุ ดยธรรมชาติของมัน โดย
เฉพาะอยางยิง่ รากทีจ่ ะตองยืดยาวแผขยายลงไปในดิน เพือ่ ดูดซับน้ำ ปยุ
แรธาตุทเี่ หมาะแกตน ไม และเพือ่ ยึดลำตนใหแข็งแกรงเพือ่ จะสกู บั ภาวะ
ลมฝนใหยนื ตนไดอยางสงา ทาแดด ทาลม ทาฝน โดยธรรมชาติ รากไม
บางราก เมือ่ เจอหิน รากของมันจะเรียบเลาะไปดานขาง เพือ่ จะหาโอกาส
รอยแตกแยกของหิน เพือ่ เลาะลัดหาน้ำ หาปยุ มาเลีย้ งลำตน กิง่ ใบ และ
เพือ่ ใหลำตนทรงตัวอยางมัน่ คง ไมรกู รี่ อ น กีฝ่ น กีห่ นาว ตนไมแตละตน
ไดเติบโตเปนไมใหญ ทนตอฤดูกาล ทนตอหนอนแมลง สัตวนอ ยใหญทงั้
หลาย ทีค่ อยกัดกินใบ ดอก ผล รวมทัง้ มนุษย ตัดตนเอาไมไปใชประโยชน
คงเหลือทิง้ ไวแต ตอ
แมเมือ่ เหลือตอ ยังถูกมองวาเปนตัวอุปสรรค ตัวปญหา ตัวขัดขวาง
ความสะดวกสบายของมนุษยสว นใหญเสียอีก
แตยังมีอีกบางคน บางกลุม พยายามเรียนรูเรื่อง “ตอ” เพื่อเอา
ประโยชนจากตอ เอาตอเปนครู โดยมองตอในดานบวก
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1.กวาจะมาเปนตอ
2.ติดตามเรียนรรู ากเหงาของตอ รากแกว รากฝอย รากแขนง
3.เติมตอคาใหกบั ตอ (มองตออยางมีจนิ ตนาการ)
4.ไดประโยชนจากตอ
ประการที่ 1 กวาจะมาเปน ตอ และประการที่ 2 ติดตามเรียนรรู าก
เหงาของตอ ไดบรรยายมาพอสังเขปแลวขางตน
มาดูในประการที่ 3 เติมตอคาใหกบั ตอ (มองตออยางมีจนิ ตนาการ)
ขุดตอมาจากดิน พยายามรักษารากใหญ ๆ รากแกว รากฝอย ราก
แขนง ไวใหมากทีส่ ดุ ซึง่ ตองใชความเพียร พยายาม ความอดทน เพือ่
คงสภาพความคดโคง งอ โดยธรรมชาติของรากไวใหมากที่สุด แลว
ทำความสะอาดตอดวยน้ำ ฉีดลางทำความสะอาด โดยการใชแปรงชวยใน
การขัดถู ผึง่ แดดไวจนกวาจะแหง
ตกแตงและตัดแตง ตัดเนือ้ เนา สวนทีไ่ มเหมาะออก ใชเครือ่ งมือ
เชน สิว่ กระดาษทราย เลือ่ ยเล็ก ๆ ชวยในการตกแตงใหดดู ี ดูสวย
สรางจินตนาการเพือ่ แปรเปลีย่ นเปนเฟอรนเิ จอร เครือ่ งเรือน เครือ่ ง
ใชอนื่ ๆ แลวแตความเหมาะสม
ลงมือทำดวยความประณีต ขัดตกแตง เติมแตงบางสวน เพือ่ ใหดดู ี
ขึน้ ใชประโยชนใหไดมากขึน้ ลงแลคเกอรใหเรียบรอย ยอมขายไดมลู คา
กวาการปลอยทิง้ ไว ซึง่ เราเห็นเฟอรนเิ จอรชนิดนีใ้ นหลายทีห่ ลายแหง ที่
ทำจากตอไม รากไม
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ตรงกั น ข า ม หากปล อ ยทิ้ ง ไว ก็ เ กะกะในการทำงาน ในการ
ทำเกษตรกรรม ถาเปนริมทางก็เปนปญหาตอการใชยวดยาน หากเผาถาน
คงมีคา ไมกบี่ าท
ประการที่ 4 ไดประโยชนจากตอ เมื่อเรานำมาใชสอยเปน
เฟอรนเิ จอร เราก็จะไดประโยชนโดยตรง ถาเราจำหนาย เราจะไดทรัพย
เพือ่ ใชจา ยหมุนเวียนในการดำเนินชีวติ
ทัง้ หมดนัน้ ตอไมใชวา ไรคา ไรราคา แตอยทู วี่ า เราจะใชใหเกิด
คุณคาทำใหมรี าคาอยางไร มิใชหรือ
ตอ ในความหมายของอุปสรรค ในการดำเนินชีวติ ทัง้ ในบาน ในที่
ทำงาน ในสังคม เราตองรจู กั วิเคราะห เชน
1.กวาจะเปนปญหา (ตอ) ใหตอ งเจอะเจอ วิเคราะหใหเปน
2.ศึกษาเรียนรู ตนเหตุ สาเหตุ
3.มองหาทางแกปญ
 หา
4.เมือ่ แกปญ
 หาถูกตองยอมไดรบั ผลเปนความสบาย
มีผรู กู ลาววา “เมือ่ เรือเจอลม เจอพายุ ตองปรับเรือ ปลดใบเรือ” เชน
เดียวกัน “มีดเมือ่ เจอหินตองปรับใบมีดเพราะหินจะชวยลับมีดใหคม”
บางคนกลาววา “ปญหา ทำใหเกิดปญญา”
สำหรับคนที่เขมแข็ง พรอมจะตอสูกับอุปสรรค “อุปสรรคบมี
บารมีบเ กิด” เราไดยนิ ชินหูมใิ ชหรือ
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การแกปญ
 หาฝกตนเองใหเปนผมู คี วามหนักแนนในคุณธรรมหลาย
ขอ เปนตนวา สติสมั ปชัญญะ
สัจจะ ความจริงใจ จริงจัง มงุ มัน่ ในเปาหมาย
ทมะ ขมจิตขมใจ เชน ตอ ทนตอความแหงแลง สัตว มนุษย แทะ
ฟน ตัดตนมาใชงาน
ขันติ อดทนตอความลำบาก อดทนตอความเจ็บปวด เพิม่ ไปอีก
หลายเทา โดยใชปญ
 ญาทีร่ เู หตุ รผู ล รตู น รปู ระมาณ รกู าล รบู คุ คล รสู งั คม
จาคะ รจู กั ปลอยวาง สละอารมณ สละความรสู กึ ทีอ่ ดึ อัดขัดเคือง ไม
พอใจออกไปเสียบาง (เสมือนวางของหนัก ไมแบกมันอีกตอไป)
วีรบุรษุ วีรสตรี ในอดีต
เมือ่ เดือนกอน ปกอ น หลายปกอ น
ลวนเจอตอ เจอปญหา หลายหลายรูปแบบ
วิธกี ารแกปญ
 หาก็หลากหลายวิธี
ปญหาอยางเดียวกัน
การแกปญ
 หาของแตละบุคคลก็ไมเหมือนกัน
แตทา นเหลานัน้ ก็แกปญ
 หาจนสำเร็จ
และบางทานก็สำเร็จพรอมจบชีวติ
ตอ ในความหมายของอุปสรรค ของผคู นทำงาน ทำธุรกิจ ก็ไมตา ง
กันนัก เพียงแตมองในลักษณะ 4 ประการ คือ
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1.ปญหาเรือ่ งการบริหารการจัดการ
2.ปญหาเรือ่ งสิง่ ของอุปกรณ
3.ปญหาเรือ่ งคน
4.ปญหาเรือ่ งเงิน
นีเ้ ปนเพียงสวนหนึง่ ของตัวอยาง ซึง่ ปจจุบนั ปญหาในวงการธุรกิจ
นับวันยิง่ จะซับซอนมากขึน้ อีกหลายเทา ทวีคณ
ู ไมมสี ตู รสำเร็จในการแก
ปญหาของมนุษยปถุ ชุ นทัง้ หลาย
ปญหามนุษยมอี กี มากมาย บางคนก็แกดว ยกลโกง ฉอฉล หรือใช
อำนาจอิทธิพล กำลังเขาแก และก็มกี ารผูกเวรไมรจู กั จบสิน้
ตอใหญ (ปญหาใหญ) รากใหญ รากมาก รากยาว ใชเวลาขุดหลาย
วัน ถาดินแข็ง หรือเจอหินระหวางการขุด บางคนถึงกับถอดใจ เลิกไปเลย
ตอเล็ก (ปญหาเล็ก) ใชเวลาไมมาก คุณคาหรือราคายอมนอยไปดวย
ปญหา (ตอ) ในการทำงานหนักกวานีอ้ กี หลายเทานัก เพราะปญหา
(ตอ) เปนบุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นขัดแยงกัน ผลประโยชนขดั กัน การแก
ปญหา (ขุดตอ) ชนิดนีต้ อ งใชความสามารถ ใชคณ
ุ ธรรมอีกหลายประการ
เรียกรวม ๆ วา “บารมี”
ผเู ขียนเอง ชอบขุดตอไมขนึ้ มาไวดู ไวสอนใจตนเอง โดยตกแตง
ดวยการขัดเงา ลงแลคเกอร แมจะใชเวลาหลายวัน หรือเปนเดือนก็ตาม มัน
เปนความสุข ความภูมใิ จ
แตยงั มีตออีกอยางยังขุดไมสำเร็จ คือ ตอ... ตำใจ
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ตอตำใจนี้ ทานทัง้ หลายก็คงมีเชนกัน เพียงแตอาจขาดการสังเกต
ดูตวั เอง
ตอนี้ คือ ... ทุกข
รากเหงา รากแกว รากฝอย คือ กิเลส ตัณหา อันมีประการตาง ๆ
ทีเ่ รียกวา “ราคะ,โทหะ, โมหะ” นัน่ เอง
ตอตำใจนี้ มีสตู รสำเร็จในการขุด การแกปญ
 หา โดยพระพุทธเจา ได
พบเมือ่ สองพันหารอยกวาป
ตอตำใจนี้ ทานวางไวในหลักอริยสัจ 4 ของพุทธศาสนา
ปญหา (ตอ) ก็คอื
ทุกข คือสภาพทีอ่ ดึ อัด ขัดเคือง ทนอยไู ดยาก
ซึง่ ราก คือ สมุทยั (ตัณหา) ความอยากมี อยากเปน อยากได ไมรู
จบรสู นิ้
นิโรธ (การแกปญ
 หาถูกตอง) ซึง่ มีผลเปนความสบายกาย สบายใจ
โดย
มรรค (วิธกี ารแกปญ
 หาอยางถูกตอง) วิธกี ารจัดการกับปญหานัน้ ๆ
ไมมสี งิ่ ใดยาก หากกลาสู
ไมมคี วามรู ทีเ่ กินใฝ
ไมมกี ารลม ตลอดไป
ตราบทีใ่ จมัน่ คิด มงุ ทิศทาง
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เมือ่ มาถึงตรงนี้ อาจกลาวไดวา เราเจอตอกันทุกคนคือ ตอ... ตำใจ
ตอในทีน่ คี้ อื กิเลสตัณหา (ราคะ, โทสะ, โมหะ) จนทำใหเราตองทุกข
สารพัด แตหาใครทีจ่ ะสนใจในการขุดตอ หรือทำลายตอในใจตนออก ซึง่
พระพุทธองค ทรงสอนไวแลว โดย มรรคมีองค 8 อันไดแก
1.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ไดแก อริยสัจ 4 หรือเห็นไตรลักษณ
2.สั ม มาสั ง กั ป ปะ ความดำริ ช อบ ได แ ก เนกขั ม มะสั ง กั ป ป
อพยาบาทสังกัปป อวิหงิ สาสังกัปป
3.สัมมาวาจา การเจรจาชอบ ไดแก วจีสจุ ริต 4
4.สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ ไดแก กายสุจริต 3
5.สัมมาอาชีวะ การเลีย้ งชีพชอบ ไดแก การประกอบสัมมาชีพ
6.สัมมาวายามะ การพยายามชอบ ไดแก สัมมัปปธาน 8
7.สัมมาสติ การระลึกชอบ ไดแก สติปฏ ฐาน 4
8.สัมมาสมาธิ การตัง้ จิตมัน่ ชอบ ไดแก ฌาน 4
ทัง้ หมดนี้ คือ แนวทางขุดตอ ทีต่ ำใจ หรือทุกขทตี่ ำใจ ทีเ่ รียกวา ทาง
สายกลาง ทีเ่ ปนจุดหมายอิสระในการพนจากทุกข ปญหา (ตอ) เปนสูตร
สำเร็จที่พระพุทธองคทรงใชมาแลว ณ โพธิบรรลังก โดยสามารถ
ชนะกิเลสมาร (ราคะ, โทสะ, โมหะ) อันเปนตอตำใจทุกผทู กุ คนนัน่ เอง
พระพุทธองค คือ วีรบุรษุ ผพู ชิ ติ ทีย่ งิ่ ใหญ เปนผทู เี่ ราทุกคนไดยอม
รับและถือวาเปนศาสดาทีเ่ ราทุกคนจะเดินตามทาน ซึง่ ก็แลวแตกำลังบารมี
ของแตละคน จะไปไดไกลแคไหน
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บารมี 10 ประการไดแก
1.ทานบารมี
2.ศีลบารมี
3.เนกขัมมบารมี
4.ปญญาบารมี
5.วิรยิ ะบารมี
6.ขันติบารมี
7.สัจจะบารมี
8.อธิษฐานบารมี
9.เมตตาบารมี
10.อุเบกขาบารมี
ผเู ขียนพยายามแลวพยายามเลา จะตามรอยพระบาทพระศาสดา ใน
วิธกี ารขุดตอตำใจ เพือ่ จะไดพน จากทุกขไดพบสุขเสียที แต 20 กวาปกย็ งั
หางไกลความจริงอยู แตก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางนี้ เพราะทุกขที่มีใน
ปจจุบนั มันไมเจ็บปวดเหมือนเมือ่ กอน จึงขอเชิญชวนทานทัง้ หลายเดิน
ตามแนวทางนี้ และขอเปนกำลังใจและชืน่ ชม ผทู ใี่ ครจะเดินตามและได
สัมฤทธิผ์ ลบางแลวตามระดับบุญบารมีของตน และก็ขอใหถงึ จุดหมาย คือ
ความพนทุกข (นิพพาน) ตามทีท่ า นปรารถนา ทุกประการเทอญ
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อยกู บั น้ำ
น้ำกิน น้ำใช
น้ำใจ น้ำคำ
น้ำพัก น้ำแรง
น้ำใส ใจจริง
น้ำพระทัย
เมือ่ อยใู กลน้ำ
ในวิถชี วี ติ มนุษย-สัตว และพืชทัง้ หลาย น้ำมีความสำคัญตอการ
ดำรงอยขู องชีวติ
ขาดน้ำ-ยอมขาดใจ
ในชีวติ ของคนเรา เราใชน้ำตัง้ แตตนื่ นอนในการลางหนาตา อาบ
ชำระลางสิง่ สกปรก ลางภาชนะ ซักเสือ้ ผา รวมทัง้ ดืม่ กิน และใชในการ
ประกอบอาหาร ฯลฯ
ผืนดิน ผืนปา หากขาดน้ำ ยอมเดือดรอน แหงเหีย่ วเฉา พรอมกับ
ไฟปาเผาผลาญทำลายทัง้ ชีวติ สัตวปา พันธไุ มนานาชนิด มีใหเราพบเห็น
กันทุกป
น้ำ มีอยู ณ พืน้ ทีใ่ ดยอมนำมาซึง่ ความชมุ เย็นมีชวี ติ ชีวา สดชืน่ ให
เกิดขึน้ ทัง้ สัตวและมนุษยเอง รวมทัง้ พืชพันธตุ า ง ๆ ดวย
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น้ำ มีลกั ษณะไหลเอิบอาบ (ไหลจากทีส่ งู ลงสทู ตี่ ่ำ)
น้ำ มีลกั ษณะประสาน เกาะกุม (ประสาน อิฐ หิน ปูน ทราย เปน
คอนกรีต)
น้ำ มีลกั ษณะเย็น หากถูกความรอนเผาก็จะกลายเปนไอ แยกสวน
คือเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน (H2O)
มนุษย-สัตว จากบรรพกาล อาศัยแหลงน้ำในการตัง้ ถิน่ ฐาน เพราะ
แหลงน้ำยอมเปนหลักประกันความกินดี อยดู มี สี ขุ สบายในการดำรงชีวติ
เพราะเมื่อมีน้ำทั้งพืชสัตวอันเปนอาหารของมนุษยยอมมีโดย
ธรรมชาติ
ในสมัยตอ ๆ มา น้ำถูกพัฒนามาใชประโยชนมากมาย โดยสามารถ
ผันน้ำจากทีต่ ่ำไปกักเก็บไวในทีส่ งู โดยอาศัยเครือ่ งปม หรือทำใหเกิดการ
แข็ ง ตั ว เป น น้ำ แข็ ง ด ว ยการลดอุ ณ หภู มิ ซึ่ ง เป น ประโยชน ทั้ ง ภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ฯลฯ
เมือ่ มีแหลงน้ำ จึงมีความอุดมสมบูรณไปดวย
แตในอีกดานหนึง่ หากน้ำมีปริมาณมากเกินความตองการ หรือการ
จัดสรรไมถกู ตอง น้ำนัน้ ก็ยงั ความเดือดรอนใหมากมายเชนเดียวกัน เชน
กรณีน้ำทวม เขือ่ นพัง กรณีน้ำสกปรก น้ำเนาเสีย เปนตน
ผคู นจำนวนไมนอ ย ชอบผอนคลายปญหาจากความเหน็ดเหนือ่ ย
ความรอนกาย รอนใจ ดวยการไปเลนน้ำ อยชู ายน้ำ สรางบานพักริมน้ำ ซึง่
จะทำใหเกิดความสุขและความสบายกวาการอยไู กลน้ำ

64

เวฬุวนานุสรณ

แมคนที่ยากจน หากไดอยูริมน้ำ ก็ยังอาศัยอาหารในน้ำริมฝงน้ำ
ประทังชีวติ อยไู ดไมอดตาย
ผคู นจำนวนมากมายในโลกนีช้ อบบรรยากาศริมแมน้ำ บรรยากาศ
ริมหนอง บึง บรรยากาศชายหาด ทะเลสาบ เพือ่ การพักผอนคลายความ
รสู กึ ทีเ่ ครงเครียดกับการงาน กับปญหาตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความสดชืน่ มีชวี ติ
ชีวา ความกระปรีก้ ระเปรา ความกระฉับกระเฉง กระชมุ กระชวย ความ
รืน่ เริง บันเทิงใจ เหมือนปลาไดน้ำนัน่ เอง
นีค่ อื ประโยชนของ น้ำกิน-น้ำใช
น้ำใจ
น้ำใจ เปนลักษณะของความรสู กึ ดีภายในของคนเรา อันนำมาซึง่
ความเย็น สบายใจ อิ่มเอมใจภายในตน พรอมที่จะไหลลนออกไปเอื้อ
ประโยชนใหแกผคู น สัตวเล็ก สัตวนอ ยรอบขาง
น้ำใจ มีในผใู ด ยอมเสริมเสนหใ หกบั ตนเองอันเปนพลังดึงดูดคนมา
รวมสัมผัส สัมพันธ พูดคุย สนทนา รวมงานเปนจำนวนมาก
น้ำใจ ในสำนวนไทยๆ ก็หมายถึง เมตตา นัน่ เอง
เมตตามโนกรรม หมายถึง ในที่ประกอบดวยความรักความ
ปรารถนาดี เต็มเปย มอยภู ายใน พรอมเสมอสำหรับการจะเอือ้ เพือ้ เผือ่ แผ
เกีอ้ กูลบุคคลอืน่ โดยมิหวังผลตอบแทน
หากรักษาความคงเสนคงวาสม่ำเสมอได ก็เรียก มีน้ำใสใจจริง
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เมตตา หากแสดงออกมาเพียงใบหนาหรือกิรยิ า มารยาท ทางกาย
เราเรียกวา เมตตากายกรรม เชน การยิม้ แยม การให การแบงปน การชวย
เหลือ ยก หยิบ สิง่ ของตาง ๆ เปนตน
เมตตา หากแสดงทางวาจา ดวยการพูดเจรจาดวยถอยคำทีน่ า ฟงเปน
ประโยชนเหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ เชน ปยวาจา มธุรสวาจา
สุนทรียวาจา สัจวาจา ก็จะเปนเหตุใหผูฟงผูรวมสนทนาเขาใจ เชื่อใจ
ไวใจ เย็นใจ สบายใจ มัน่ ใจ และอนุ ใจไดประโยชนจากการพูดสนทนา
นัน้ เราเรียกวา เมตตาวจีกรรม
น้ำใจ-ไมตรี หมายเอา เมตตากรรม เมตตาวจีกรรม ทีแ่ สดงออกมา
ภายนอกสะทอนภาพของเมตตามโนกรรมทีเ่ ต็มอยใู นใจนัน่ เอง ชวยเสริม
สรางเสนหใ หผอู นื่ สัตวอนื่ อยากอยใู กลใครรว มงานดวย มีทกุ ขรอ นใด
ๆ เกิดขึน้ ก็จะมีผคู นมาชวยเหลือเกือ้ กูล จึงเปนเหตุใหแกปญ
 หาไดรวดเร็ว
เพราะเมตตานัน้ สรางความผูกพันสานความรวมมือ หรือพูดอีกอยางหนึง่
วา “มีไมตรีจติ มิตรภาพ”
ไมตรีจติ มิตรภาพ เปนภาพแหงความเปนมิตรจะมัน่ คงถาวรอาจ
ตองใชกาลเวลา มีกจิ กรรมรวมกัน รใู จเขาใจเรา รแู พ รชู นะ รอู ภัย มอง
ในสวนดีของผอู นื่ ใหมาก ใหอภัยใหโอกาสเขาแกไขในสวนบกพรอง เขา
ใจในความแตกตางของผิวพรรณ วรรณะ ชาติ ศาสนา ภาษา เผาพันธุ และ
สามารถสานฝนรวมกัน สรางผลงานรวมกันดวยความสุขสนุกสนาน ที่
เรียกวา “มิตรภาพไรพรมแดน”
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โลกทุกวันนีก้ ำลังวิกฤตจากธรรมชาติของมันเอง และจากมนุษย
เองทีท่ ำลายธรรมชาติ สิง่ แวดลอมใหขาดความสมดุล เพราะคิดไมถงึ หรือ
เพียงเพราะประโยชนเฉพาะหนาของตนและพวกพอง โดยไมไดมองถึง
ผลกระทบทีจ่ ะตามมา
วิกฤต เพราะเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรกรรม จากภาคอุตสาหกรรม
วิกฤต เพราะคนคิดเกง คิดทีจ่ ะเอารัดเอาเปรียบผดู อ ยกวา กลมุ คนที่
ดอยกวาประเทศทีด่ อ ยกวาดวยการกดขี่ ขมเหง บีบคัน้ ดวยวิธกี ารตาง ๆ
จนหาความสงบสุขไมได สรุปวา
ความวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ นัน้ วิกฤต เพราะตัณหา คือตองการมากกวา
ความจำเปน จนตองบีบบังคับเบียดบังเอาของผอู นื่ จึงเกิดความแหงแลง
ทางใจ แลงน้ำใจ ไมเห็นใจกัน ไมเขาใจกัน ไมใหอภัยกันนัน่ เอง
ในภาวะความวิกฤตน้ำใจนี้ เราตองหาวิธแี กไขความแหงแลงน้ำใจ
ใหหมดไปหรือใหเบาบางลงไป วิธกี ารทีว่ า นัน้ เราคงตองใช น้ำคำสอน
ของพระพุทธองคคอื มีเมตตา ทีจ่ ะตองกลัน่ จากใจใหบริสทุ ธิ์ เปนน้ำใสใจ
จริง ดังทีพ่ ระพุทธองคเคยราดรดแกมนุษย สัตว ทีไ่ ดรบั ความทุกข ให
ประสบสุขตามอัตภาพของตน เมื่อสองพันปเศษมาแลว เมื่อมีเมตตา
มโนกรรมภายใน ยอมดำริหาทางชวยเหลือตนเองใหเขมแข็งใหเปน
คนเต็มคนดวยคุณธรรม ดวยสุจริตธรรมแลวแสดงออกมาซึ่งเมตตา
กายกรรม ดวยการให แบงปน หยิบยืน่ สงเคราะห ผคู นทีเ่ ดือดรอน ดวย
เครือ่ งยังชีพ อาหาร เครือ่ งนงุ หม ทีอ่ ยอู าศัย ยารักษาโรค เครือ่ งอำนวย
ความสะดวก ฯลฯ
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เมือ่ จะแสดงออกซึง่ เมตตาวจีกรรม จงเปลงคำพูดทีเ่ ปนประโยชน
นาฟงมีเหตุมผี ล สรางสรรค สานความรักสามัคคี (ปยวาจา มธุรสวาจา
สุนทรียวาจา สัจจวาจา) ปลอบใจ ใหกำลังใจ ใหความรู ความเขาใจ แนะ
นำ ใชคำพูดทีเ่ หมาะกับบุคคล วัย และเวลา ฯลฯ
การแสดงออกซึง่ เมตตากายกรรมอีกวิธหี นึง่ ซึง่ เรียกวา “น้ำแรง”
(น้ำพัก-น้ำแรง)
น้ำแรง คือ การออกแรง หรือการสละแรงงานชวยเหลือการ
งานออกแรงสรางสิง่ อันเปนสาธารณประโยชนตา ง ๆ เปนการทำใหดหู รือ
รวมทำรวมสราง เพราะ “ตัวอยางทีด่ ี ดีกวาคำสอน” เราเห็นตัวอยางเชน
ครูบาศรีวชิ ยั หรือบรรพบุรษุ ในอดีตทีส่ รางบางแปลงเรือน กบู า น กเู มือง
ดวยการเสียสละน้ำพักน้ำแรง เพือ่ อนุชนรนุ หลัง ตัวอยางทีเ่ ห็นเดนชัดใน
ปจจุบนั ก็คอื น้ำพักน้ำแรงจากน้ำพระทัยขององคพระประมุขของชาติพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยหู วั นัน่ เอง
“น้ำพระทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินนี าถ คงเปนทีป่ ระจักษและเปนตัวอยางทีด่ ที เี่ ราพบเห็นใน
ชาตินี้
น้ำพระทัยทีพ่ ระองคไดกลัน่ ออกมาเปนโครงการพระราชดำริ กอ
ใหเกิดประโยชนแกพสกนิกรชาวไทยทัว่ หลา และยังเปนประโยชนแก
มวลมนุษยชาติอกี ดวย
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“น้ำพระทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทีร่ าดรดลงมายังเรา
พสกนิกรชาวไทยไดอมิ่ อาบเยือกเย็นเปนสุข สมกับคำวา “เย็นศิระเพราะ
พระบริบาล... บุญ พระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเปนสุขศานตฯ”
เราทัง้ หลายเปนพสกนิกรของพระองคทา นเปนขาแผนดินหากเรา
เปนเพียงผรู อรับจากพระองคทา นเพียงแตปลืม้ ใจทีไ่ ดรบั หรือเพียงแตได
ชืน่ ชมโสมนัสทีไ่ ดอยใู ตรม พระบารมี โดยไมยอมกลัน่ เมตตามโนกรรม
ออกมาเปนรูปธรรม การอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารจะมีประโยชน
อะไร
การดำเนินรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาทพระองคทา น ดวยการรวม
ดวยชวยกันสืบตอ สานตอ เติมตอ จะชวยยังประโยชนเปนความสุขทีย่ งั่ ยืน
ตราบชัว่ ลูก หลาน เหลน ฯลฯ
มาเถิด มากลัน่ น้ำใจ (เมตตามโนกรรม) ใหเปนเมตตากายกรรม
เมตตาวจีกรรม
เปนการกระทำที่ดี พูดดีมีประโยชน เปนกิจกรรมที่สรางสรรค
เกือ้ กูลกัน เปนสาธารณประโยชน เราก็จะไดรบั ความสุข ความรมเย็น
ความรักสามัคคี ทีจ่ ะสานความดีความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ
พูนสุขรวมกัน อันจะทำใหไดภาคภูมิใจ ที่ไดเกิดมาเปนพสกนิกรชาว
ไทยอยใู ตรม พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ดวยการนำเอา
ปฏิปทาของทานมาไวในใจสมสมัญญานามวา
“ธ สถิตในใจ ไทยทัว่ หลา”
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และให ส มกั บ เป น มนุ ษ ย พ บพุ ท ธศาสนาด ว ยการมี เ มตตา
มโนกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตากายกรรม จึงจะไดชอื่ วาไมเสียชาติเกิด
ไดประโยชนจากน้ำคำสอนของพระศาสดา
หากวิญญาณบรรพบุรุษ ผูสรางชาติ สรางแผนดินไดรับรูดวย
ญาณวิถใี ด ๆ ก็ตาม ทานคงไดปลืม้ ปตกิ บั ลูกหลานทีด่ ำรงคงความเปนไท
มิใชทาส ดวยคุณธรรมคือเมตตา อันเปนคุณธรรมนำสคู วามเจริญทีย่ งั่ ยืน
โลโก ปตถัมภิกา เมตตา. เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
อานิสงคของเมตตา
1.สุขงั สุปะติ. หลับเปนสุข
2.สุขงั ปะฏิพชฌติ. ตืน่ ขึน้ ก็เปนสุข
3.นะ ปาปะกัง สุปน งั ปสสะติ. ไมฝน ราย
4.มะนุสสานัง ปโย โหติ. เปนทีร่ กั ของมนุษยทงั้ หลาย
5.อะมะนุสสานัง ปโย โหติ. เปนทีร่ กั ของอมนุษยทงั้ หลาย
6.เทวตา รักขันติ. เทวดาคมุ ครองรักษา
7.นาสสะ อัคคิ วา วิสงั วา สัตถัง วา กะมะติ. ไฟ ยาพิษ หรือศัตรา
ทำอันตรายไมได
8.ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยติ. จิตเปนสมาธิไดรวดเร็ว
9.มุขวัณโณ วิปปะสีทะติ. ผิวหนาผองใส
10. อะสัมมุฬโห กาลัง กโรติ. ไมหลงทำกาลกิรยิ า
11. อุตตะริง อัปปะฏิวชิ ฌันโต พรัมมะโลกูปะโค โหติ. หากยังไม
บรรลุคณ
ุ วิเศษ ยอมเปนผเู ขาถึงพรหมโลก

70

เวฬุวนานุสรณ

พระราชดำรัส
ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
แด คณะครู
“…ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอำนาจ
หวงตำแหนง หวงสิทธิ และหวงรายไดกนั มากเขาแลว จะเอาจิตใจที่
ไหนมาหวงความเจริญของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้น ก็คอย
บัน่ ทอนความเปนครูไปหมดสิน้ จะไมมอี ะไรดีเหลือไวพอทีต่ วั เอง
จะภาคภูมใิ จ หรือผูกใจใครได ความเปนครูของเขาก็จะไมมคี า เหลือ
อยใู หเปนทีเ่ คารพบูชาอีกตอไป…”
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ธรรมะกับการรักษาวินยั ครู
บรรยายธรรมแกคณะครูสงั กัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนดอกคำใตวทิ ยาคม วันที่ 11 สิงหาคม 2538
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เจริญพร คณาจารยทงั้ หลาย
อาตมามีความยินดีทไี่ ดมาพบปะพูดคุยสนทนาสาระธรรมกับทาน
ทัง้ หลาย เพราะเหตุผลหลายประการ
ประการแรก อาตมามีหนาทีเ่ ชนเดียวกับทาน คือเปนครู เปนผแู นะ
นำสัง่ สอนผคู นตัง้ แตวยั เยาวจนถึงวัยยาย จากเด็กจนกระทัง่ แก ลาโลกไป
ประการทีส่ อง โดยสายเลือดของอาตมา มีพี่ เปนครูใหญ ถูกครูนอ ย
ยิงเสียชีวติ เพราะการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยถูกตองสมบูรณ ยังใหเกิดความ
สลดสังเวชกับจริยธรรมคุณธรรมของครู จึงไดบวชอุทศิ ในการจากไป
ของพีช่ ายจนกระทัง่ ปจจุบนั 20 พรรษา
แตการบรรยายวันนี้ ขอใหสบายใจไดวามิไดพกความแคนมา
ระบาย แตอยากมาพบปะทำความเขาใจในสาระธรรม อันจะชวยสงเสริม
ความเปนครู ความเปนปูชนียบุคคลของสังคม และใหเราทัง้ หลายไดมี
วิญญาณของความเปนครู และอยใู นอาชีพนีด้ ว ยความภาคภูมใิ จ
ธรรมะกับการรักษาวินยั ครู
เปนหัวขอทีท่ างสามัญศึกษาจังหวัดกำหนดใหในวันนี้ นับวาเปน
หัวขอทีด่ ี
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แตจะเปนเพราะเหตุใด จึงมีการตัง้ หัวขอนีม้ าอาตมาไมไดสอบถาม
เพราะไมไดเจอคนอาราธนา พบแตจดหมาย แตจะอยางไรก็ตามเปนที่
ทราบกันดีวา ทุกวันนี้ บทบาทหนาทีข่ องขาราชการ พนักงาน องคกร ภาค
รัฐ เอกชน หรือประชาชน กำลังมองขามหลักธรรมในศาสนา ปญหาเอา
รัดเอาเปรียบ ฉอราษฎรบงั หลวง ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหายาเสพติดและ
ปญหาอืน่ ๆ กำลังทับถมเขามาในสังคมไทยเรา ซึง่ สรุปลงในปญหาการ
ขาดธรรมะ ขาดวินยั ในตนเอง
องคกรทั้งรัฐ ทั้งเอกชน ที่ตระหนักในปญหานี้ จึงไดจัดอบรม
พัฒนาคนในสังกัดของตน สมดังทีเ่ ราเคยมีคำพูดติดปากในสมัยรณรงค
“แผนดินธรรม แผนดินทอง” วา
“ปลูกพืชตองเตรียมดิน จะกินตองเตรียมอาหาร จะพัฒนาการ
ตองเตรียมคน จะพัฒนาคนอืน่ ใครเขา ตองพัฒนาตัวเราเองกอน”
จะพัฒนาอะไรก็ตดิ ถาจิตไมพฒ
ั นา
ดังนัน้ สามัญศึกษาจังหวัด จึงไดมคี วามคิดพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ของตนเอง
ธรรมขอแรก หมวดแรกทีจ่ ะตองคำนึงถึงทุกคน คือ “สำนึกของ
ความเปนครู” สำนึก ก็คอื มีสติ ความระลึกได มีสมั ปชัญญะ มีปญ
 ญา ซึง่
เราเรียกวา ธรรมมีอปุ การะมาก ในหนังสือเรียนนักธรรมชัน้ ตรี นวโกวาท
กรมสมเด็จพระยาวชิรญาณวโรรส ทานจัดไวขา งตน สติ-สัมปชัญญะ ที่
กลาวนีก้ ค็ อื สำนึกวาเราเปนครู บทบาทหนาทีข่ องครู วินยั ของครูมอี ะไร?
เราภูมใิ จ พอใจในวิชาชีพนีห้ รือไม ? เราคงมิใชมาอาศัยวิชาชีพนีเ้ พือ่ เปน
ทางผานไปสอู าชีพอืน่ หรือเพราะหมดทางทีจ่ ะไปเลือกอาชีพอืน่ (ขออภัย
หากประโยคนีจ้ ะหนักไปสักนิด)
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โลกยกยองครู ถือวา ครูเปนปูชนียบุคคล เปนผสู รางโลก คือดรรชนี
ของสังคม ทุกคนทีป่ ระสบความสำเร็จลวนแตมคี รูบาอาจารย เปนผแู นะ
นำ สัง่ สอนมาทัง้ นัน้
ครูอนั ดับแรก คือ คุณแม คุณพอ
อันดับสอง คือ ครูในโรงเรียน สถาบันการศึกษา หมายเอาทานทัง้
หลาย
อันดับสาม คือ ครูธรรมชาติ หมายเอาประสบการณที่เราแตละ
คนจะเจอะเจอพบเห็น แลวเก็บมาเปนบทเรียนแกเรา
อาตมาจะพูดถึงครูอนั ดับทีส่ อง ซึง่ หมายถึงทานทัง้ หลาย ซึง่ เปนผู
สอนแนะนำความรวู ชิ าชีพแกนกั เรียน แนะนำการดำเนินชีวติ แกนกั เรียน
สอนใหรดู รี ชู วั่ ทิศทางของเยาวชน ทิศทางของสังคม จะไปทางใด ครูนนั่
แหละจะเปนผกู ำหนด จึงไดกลาววา ครู คือ ดรรชนีของสังคม
เมือ่ ทุกคนเกิดมา เห็นดวงหนาแม – พอ ซึง่ ในทิศหก ถือวาทานเปน
ทิศเบือ้ งหนา มีความสำคัญเปนอันดับแรก พอเวียนขวา มือขวา เปนมือที่
จะสรางสรรคผลงาน เขาหมายถึงครู เพราะมีความสำคัญเปนอันดับสอง
ในบางครัง้ เขาเปรียบเทียบครู คือ พอแมคนทีส่ อง เขาถึงเขียนบทประพันธ
ไววา
“เปรียบคุณครูเหมือนพอแมคนทีส่ อง
เราจึงตองกราบไหวไวเหนือเศียร
ใจของครูสกุ ปลัง่ ดังแสงเทียน
สองนักเรียนใหสวางทางปญญา”

เวฬุวนานุสรณ

75

ทัศนคติทเี่ ด็ก ๆ ไดรบั จะมาจากพอแม และคุณครูเปนสวนใหญ
โดยเฉพาะเด็ก ๆ นักเรียนทีม่ พี อ แมดอ ยการศึกษา จะรับทัศนคติจากครู
อาจารยมากกวา แตพฤติกรรมของเด็กของคนในปจจุบันเปนไปตาม
สิง่ แวดลอมมากกวาทีจ่ ะถูกปลูกฝงจากปญญาชน คือ “ครู”
เหตุใดอิทธิพลของครู จึงไมสามารถเปลีย่ นพฤติกรรมของเด็กของ
เยาวชนทีเ่ กิดไดในปจจุบนั
เหตุใดพฤติกรรมของเยาวชนจึงตกอยใู ตอำนาจของอิทธิพลสิง่ แวด
ลอมภายนอก ทั้งที่คนเหลานั้นไมใชปญญาชน ไมใชสัตบุรุษ ไมใช
กัลยาณมิตร และไมมหี นาทีโ่ ดยตรงทีจ่ ะกำหนดทิศทางชีวติ ใหกบั เยาวชน
ความหมายเดิม ครู คือผูสรางโลก คือดรรชนีของสังคมที่จะนำ
เยาวชนไปสแู นวทางแหงความดีงามในการดำเนินชีวติ แตปจ จุบนั ครูกลับ
ตองมานัง่ ปวดหัวกับพฤติกรรมของเด็กของลูกศิษย ไมวา ปญหายาเสพติด
ในโรงเรียน ปญหาเด็กยกพวกตีกนั แมแตเมือ่ ปทแี่ ลว นักเรียนหญิง ม.5
ม.6 (ขอสงวนชือ่ โรงเรียน) ตบตีกนั เพราะแยงชิงนักเรียนชาย ม.4
หรือแมแตปญ
 หาระหวางครูเอง ชีวติ ครอบครัวของครูกลับมีปญ
 หา
หยารางสูง ปญหาขาดเอกภาพในการทำงานรวมกัน ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ จำเปน
อย า งยิ่ ง ที่ อ าตมาจะต อ งพู ด ถึ ง ธรรมมี อุ ป การะมาก 2 ข อ คื อ สติ
สัมปชัญญะ พูดงายๆ คือ สำนึกของความเปนครู สำนึกในวิชาชีพครู
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ครู คือผสู งั่ สอนศิษย
ความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2493 บงบอก
วา “ตองมีความรเู พียงพอทีจ่ ะสอนคนอืน่ ได ตามระดับการศึกษา”
นักเรียนทีต่ า งดวยระดับสติปญ
 ญา มันสมอง ตางครอบครัว ตางสิง่
แวดลอม เมือ่ มาเรียนกัน ครูตอ งเตรียมการสอน เนือ้ หาวิชา อุปกรณการ
สอน การสือ่ ดวยคำพูด อุปมา อุปไมย เพือ่ ใหเด็กนักเรียนเขาใจ ในแตละ
วัน แตละวิชา จนกวาเขาจะคิดเปน ทำเปน แกปญ
 หาเปนนัน้ ตองใชเวลา
ใชวธิ กี ารหลากหลาย
บางเรือ่ งนักเรียนคนหนึง่ เขาใจงาย แตอกี คนไมเขาใจ ก็เปนภาระ
ของครูทจี่ ะหาวิธอี นื่ ๆ เพือ่ ใหเขาเขาใจ
การดูแลตนไมทเี่ ราปลูก อาจเพียงรดน้ำพรวนดินใสปยุ ไมกวี่ นั เติบ
โต แมบางตนจะมีสภาพไมแข็งแรง เราก็ถอนทิง้ หนอนแมลงชอนไช
สภาพไมสมบูรณเราก็ถอนทิง้
แตสำหรับนักเรียน เราไมอาจทำเชนนัน้ ได เราตองแกไขใหเขามี
ความขยัน แทนความเกียจคราน ใหเขาตรงตอเวลา แทนการไมรกั ษาเวลา
ใหเขามีความประพฤติทดี่ ี แทนความประพฤติไมดี เปนอุปนิสยั
เราไมสามารถไลออกงาย ๆ เหมือนตนไมทถี่ อนทิง้ เมือ่ ไมตอ งการ
เพราะนักเรียนที่ความประพฤติไมดี หากถูกไลออกไปโดยที่ครูไมให
โอกาสปรับปรุงตัวเอง หรือหาวิธกี ารอบรมการสอนทีด่ แี ลว เขาออกไป
ก็จะสรางปญหาใหสงั คม เปนขยะของสังคม การสัง่ สอนนักเรียนนัน้ ตอง
ใชความอดทนมีเมตตา และเสียสละมากทีเดียว
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กลวยไมออกดอกชา
การศึกษาก็เปนไป
แตออกดอกคราวใด
งานศึกษาปลูกปน

ฉันใด
ฉันนัน้
งามเดน
เสร็จแลว แสนงาม
(ม.ล. ปน มาลากุล)
ครูตอ งเหน็ดเหนือ่ ย ตองอดทนเสียสละ แมนานก็คอยได รอได
ดวยการทำหนาทีข่ องตนตอไป
ครูผนู ำศิษยไปสคู วามเจริญ
ความเจริญในความหมายทีท่ กุ คนตองการนัน้ คงไมนอกเหนือไป
จากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แตความเจริญทีห่ วังนัน้ ควรไดมาดวยความ
ถูกตอง ชอบธรรมเทานัน้ จึงจะถาวร
สิ่งที่ครูจะหยิบยื่นใหศิษยนั้น คือ หลักสูตร เนื้อหา วิชาที่สอน
กิจกรรมตาง ๆ ปลูกฝงไวในตัวเด็ก ใหเด็กไดรเู ขาใจ สามารถนำเอาไป
ปฏิบตั ไิ ด มี 6 ประการ คือ
1.ความรดู ี
2.ความสามารถดี
3.ความประพฤติดี
4.ความคิดดี
5.จิตใจดี
6.สุขภาพดี
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ครูแตละคน แมสอนตางวิชา ก็ตอ งตีบทใหแตก มิเชนนัน้ ครูเองก็จะ
ไมประสบความสำเร็จหรือไมกา วหนาในวิชาชีพของตนเองเชนกัน พลอย
ใหเด็กนักเรียนซึมซับสิง่ ผิดๆ ไปดวย เชน
ฉลาด – แตเห็นแกตวั
เรียนเกง – แตทำงานไมเปน ทำงานรวมกับใครไมได
เรียนเกง ฉลาด แตเจาชู มักมากเรือ่ งเพศ
สุขภาพพลานามัยดี แตชอบทะเลาะวิวาท
หรือความคิดดี แตมกั เอาตัวรอด เอารัดเอาเปรียบผอู นื่ ๆ ฯลฯ
ถาครูตบี ทแตก มองปญหาทะลุปรุโปรง กิจกรรมลูกเสือ ก็จะไมมี
การเอาเหลาไปเซนเจาทีเ่ วลาพักแรม เสร็จแลวครูลกู เสือก็เอาตอ เวลาเชียร
กีฬา ก็จะไมมกี ารพนันและสุราเขาไปเกีย่ วของ
แนวการปลูกฝงเพือ่ ใหเด็กนำไปประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ความเจริญจึง
ตองทัง้ แนะทัง้ นำแบบอยางทีด่ ไี ปดวย เหมือนกับทีก่ ลาววา “ตัวอยางทีด่ ี
ดีกวาคำสอน”
ดังนัน้ ครูตอ งมีวสิ ยั ทัศน มองไกลมองปญหาของเด็กใหออก เพราะ
เด็กนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพวันนี้ คือ ประชากรทีม่ คี ณ
ุ คาของประเทศชาติใน
วันหนานัน่ เอง จึงขอฝาก สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นทีถ่ กู ตองไป
พิจารณา เพือ่ เสริมคาใหแกตนเอง ใหภาคภูมใิ จในความเปนครู
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ครูคอื ผหู นัก
“ครู” มาจากคำวา “คุร”ุ ในภาษาบาลี แปลวา หนัก เพราะภาระ
หนาทีข่ องครูนนั้ หนัก คุณสมบัตขิ องผเู ปนครูจงึ ตองหนักแนนดวย เหมือน
รถยนต รถบรรทุก รถเครน จะยกของหนักน้ำหนักตัวมันเองตองหนักดวย
โดยเฉพาะความเปนคนใจหนักแนนภายใน
คนทำงานกอสราง ยกอิฐแบกปูน แบกเหล็ก ของหนัก ๆ อาจใช
เพียงแคแรงงาน ใชสติปญ
 ญามันสมองนอย ก็สามารถทำได
แตมนั ตางกันกับครู ทีต่ อ งใชมนั สมองแรงกาย แรงใจมากกวา ยัง
กับฟาและเหว ซึง่ ลึกลงไปในดินเสียอีก เชน
คนงานกอสรางเสร็จภาระในวันหนึง่ ๆ อาจพักกาย พักใจไดแตครู
กลับไปบาน ตองเตรียมการสอนในวันตอไป เตรียมเนือ้ หา เตรียมอุปกรณ
เพือ่ วันตอไป บาทีเด็กมีปญ
 หานอกโรงเรียน นอกเวลาเรียน ขึน้ โรงพัก เขา
โรงพยาบาล ครูกต็ อ งไปดูแลตองชวยเหลือ โดยเฉพาะครูฝา ยปกครอง ครู
ประจำชัน้ และบางครัง้ ครูทมี่ คี รอบครัวอยคู นละที่ คนละอำเภอ หรือตาง
จังหวัด ตองมีภาระวนุ วายกับลูกศิษย แทนทีจ่ ะมีเวลาอยกู บั ครอบครัวบาง
ตามทีค่ วรจะเปน กลับมารับภาระชวยดูแลลูกศิษยของตนเองทีก่ อ ปญหา
งานของครู งานสอนคน จึงเปนงานทีย่ าก คนทัง้ หลาย จากอดีต
จนปจจุบนั จึงยกยองครู ถึงวาระจะมีการไหวครู ดวยความเคารพนบนอบ
ชางมันเถอะเหน็ดเหนือ่ ยกับการสอน
ไมอาทรพักผอนเดีย๋ วก็หาย
แตทหี่ วังใหศษิ ยไดผอ นคลาย
จากโงกลายเปนฉลาดปราชญเปรือ่ งดี
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ชางมันเถอะมือเปอ นชอลกลางออกได
แตจติ ใจศิษยตอ งฟอกตองขัดสี
ใหไดรจู ริยธรรมคุณความดี
ความรมู ปี ระกอบกิจสุจริตกัน
นัน่ คือความรสู กึ ของครู ผมู วี ญ
ิ ญาณของความเปนครู
ครูคอื ผทู ศี่ ษิ ยตอ งใหความเคารพ
ครูเปนผใู หความรู อันเปนหลักในการดำเนินชีวติ เสมือนใหชวี ติ
ใหมแกศษิ ยใหความรักความอบอนุ ความเขาใจ เปนทีป่ รึกษาศิษย (นัก
เรียน) จึงตองทำความเคารพ ใหความเคารพ โดยปริยาย
แมเราผูเปนครูวันนี้ เราเองก็เคยเปนศิษยมากอน ลองทบทวน
บทบาทของตัวเองวาเราทำหนาที่เคารพบูรพาจารยของเรามากนอยแค
ไหนเพียงไร เพราะเคยมีบางทานตองรับผลกรรมจากอดีตเปนกงกรรม
กงเกวียน
พระพุทธองคตรัสวา คนทีร่ จู กั คุณคนและตอบแทนคุณนัน้ หาได
ยาก เพราะคนเราแตละคนลวนมากไปดวยกิเลส เห็นแกตวั
การแสดงความเคารพตอครูบาอาจารยเปนหนาที่ เปนคุณธรรมของ
ศิษย
ตอนนีเ้ รานัง่ อยตู รงไหน?
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การตอบแทนคุณมี 2 ลักษณะ
1. ดวยอามิสบูชา บูชาสักการะดวยดอกไม ธูป เทียน ปจจัยสี่ หรือ
การจัดสรร เงินเดือน สวัสดิการที่สังคม (รัฐบาล) ไดจัดใหพอที่จะอยู
ทำหนาทีค่ รูกนั ตอไป
2. ปฏิบตั บิ ชู า คือการทำหนาทีข่ องเราดวยความซือ่ สัตย เสียสละ
อดทน และเปย มดวยเมตตา อันจะนำมาซึง่ ความเคารพรัก นับถือศิษยซงึ่
จะนำไปสกู ารทีศ่ ษิ ยเชือ่ ถอยฟงคำสอนอยใู นโอวาทอีกสวนหนึง่ ดวย
ในความรสู กึ ของเด็กทัง้ หลาย ทีม่ คี วามรักผูกพันแลว อันดับรองลง
มาคือ ครูในทิศหก ทานจัดพอแม เปนทิศเบือ้ งหนา ครูเปนทิศเบือ้ งขวา
มือขวาเปรียบดวยกับมือทีเ่ ราสวนใหญถนัด หยิบจับ ทำงานสรางสรรค
ผลงานขึน้ มา เพราะครูสอนวิชาการวิชาชีพอันนำไปสกู ารงานในอนาคต
เหมือนใหอนาคตแกเขาดวย เด็กเขาก็ยอ มเคารพ
ในสภาพการณปจ จุบนั สภาพครูทห่ี ลากหลายเด็กจะเคารพครูสกั
กีม่ ากนอย ขึน้ อยกู บั ครูดว ยอยกู บั เมตตา เสียสละของครู ความประพฤติ
ของครู ครูเจาชู ครูทที่ ำธุรกิจพิเศษ ครูขเี้ มา ฯลฯ เด็กไมใหความเคารพเทา
ทีค่ วรจะเปน
แมแตครูทมี่ คี วามประพฤติดี แตไมอา นสภาพสังคม สิง่ แวดลอมใน
ปจจุบนั แถมออนเมตตา เด็ก ๆ ทีม่ ปี ญ
 หา ก็ไมอยากมาปรึกษา
เคยสอบถามครูฝายแนะแนว หรือครูที่ทำหนาที่ ที่บางโรงเรียน
เรียกวาโฮมรูม (Home room) วาเด็กมาปรึกษาสักกีม่ ากนอย คำตอบทีไ่ ด
มีนอ ยมาก บางโรงเรียนไมมเี ลย
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ซึง่ ในสวนประสบการณของอาตมาเอง หลายโรงเรียนทีไ่ ปอบรม
เขาคายจริยธรรมมากกวา 20 โรงเรียน เด็ก ๆ จะปลีกตัวมาถามปญหาทัง้
ชาย-หญิง จำนวนมาก บางคนมีปญ
 หาทีไ่ มอยากใหเพือ่ นทราบ เขาก็ถาม
ดวยสีหนาเศราๆ กึง่ จะรองไห วาขอเขียนบอกเลาและถามทางจดหมายได
ไหม! ก็บอกวาได ก็ตอบทางจดหมาย สอนทางจดหมาย พอเขาเชือ่ ฟง
นำไปสูการปฏิบัติ ชีวิตดีขึ้น จบการศึกษามีงานทำ หลายคนสงเงินมา
ทำบุญดวย ก็เลยจัดเปนกองทุนพีช่ ว ยนอง เก็บไวชว ยเด็กทีม่ ปี ญ
 หาใน
หลายๆ โรงเรียนทีไ่ ปอบรม
จากสภาพการณที่เจอ จึงพอใหคำตอบไดวา ความเปนครูที่เด็ก
จะเคารพนับถือไววางใจประดุจพอแมของเขา
ครูจงึ ตองมีความรทู งั้ ทางโลกทางธรรม มีเมตตา เสียสละ เขาใจใน
วัย อายุ สิง่ แวดลอมรอบตัวของเขาตามสมควร ซึง่ ฝากครูทงั้ หลายลอง
ทบทวนปรับปรุงตรงนีใ้ หมาก แลวศิษยจะมีความรสู กึ เหมือนพอแมคน
ทีส่ อง
เพราะคุณครูเหมือนพอแมคนทีส่ อง
เราจึงตองกราบไหวใหเหนือเศียร
ดวงใจครูสกุ ปลัง่ ดัง่ แสงเทียน
สมควรทีพ่ วกเราเฝากมกราบ
รักซึมซาบกรุณา มหาศาล
เรารักคุณครูคจู กั รวาล
แมลมปราณสิน้ ไปไมลมื เลย
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ครู คือผนู ำทางวิญญาณ
วิญญาณ ในทีน่ หี้ มายถึง จิตใจ การกระทำ การพูดของเราลวนมา
จากใจ จิตใจทีด่ ี ยอมผลักดันหรือกำหนดใหการกระทำทางกาย ทางวาจา
ดี ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผอู นื่ ไมสรางปญหาแกสงิ่ แวดลอม
ทัง้ หลาย อันเปนผลยอนมาหาบุคคลและสังคม
ความรูสึกผิดชอบ ชั่วดีในการกระทำจึงตองมาจากจิตใจ ที่เปน
สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) ดังนัน้ ครูตอ งมีความเขาใจ มีความกระจางแจง
ในขอนี้ และแปรพฤติกรรมทางกาย-วาจา ออกมาเปนแบบอยางแกศษิ ย
สอนศิษยใหเห็นคุณและโทษ ประกอบกิจอันเปนคุณ เวนกิจอันเปนโทษ
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวฒ
ั นทมี่ ากมายดวยสือ่ ทางหนังสือ ทีวี วี
ดีโอ ฯลฯ วัตถุนยิ ม ครอบงำคนในสังคม เปนเครือ่ งบงบอกวาจิตวิญญาณ
ของคนกำลังต่ำลง ความรุนแรงเกิดขึน้ ปญหามัว่ เพศ มัว่ สุมแหลงโลกีย
บันเทิงทัง้ หลาย ปญหายาเสพติดทัง้ หลาย ปญหาแฟชัน่ คานิยมผิด ๆ เชน
เมือ่ ปกอ นไปอบรมจริยธรรมโรงเรียนหนึง่ ผอู ำนวยการถึงกับปรับทุกขให
ฟงวา เด็กผหู ญิงของผมมันแปลก ทานชวยฟงกอน แลวแนะหรือชวยหา
วิธแี กไขดวย อาตมาก็ถามวา เปนยังไง เลามา “เด็กผหู ญิงของผมม.ปลาย
เขาหองน้ำในบางคราว 3-4 คน ผมเองก็แปลกใจ ใหเด็กผหู ญิงในหองเดียว
กันชวยไปหาขอมูลมาใหหนอย เด็กเขามารายงานใหฟง วา ทีเ่ ขาหองน้ำ
ทีละ 3-4 คน เพราะเขาเขาไปอวดชุดชัน้ ในกัน ผมเองก็ตกใจ มันเปนไป
ไดนะเด็กทุกวันนีท้ งั้ ทีอ่ าหารการกินเขากินงาย ๆ แตการแตงตัวเมือ่ ไมได
โชวชดุ ชัน้ ใน ยังไปโชวไปอวดเพือ่ นในหองน้ำ” นีเ่ ปนปญหาของการ
ตกเปนทาสของแฟชัน่ ทาสของการโฆษณา ของเยาวชน
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ดังนัน้ ครูทจี่ ะเปนผนู ำทางวิญญาณ ตองไมเปนผนู ำทางแฟชัน่ การ
แตงกายทีจ่ ะใหดวู า เปนครู อยทู แี่ ตงกายใหสะอาดใหสงา ความสงานา
เคารพ อยทู คี่ วามเหมาะสมกับคุ ลิกของตนเอง เสือ้ ผาสะอาด ความสดใส
บนใบหนาทีพ่ อใจ ภูมใิ จในอาชีพครู ลักษณะเชนนี้ ก็นา จะเหมาะสมแลว
ครู-อาจารยในอินเดีย เขาก็แตงกายกันเชนนี้ ทีบ่ า นเขาก็อยเู รียบ ๆ
งาย ๆ ไมมเี ฟอรนเิ จอรอะไรมาก ไมมขี วดเหลาฝรัง่ ฯลฯ อืน่ ๆ ไวโชว
แตบา นครู-อาจารย ในเมืองไทยเปนอยางไร ก็หาคำตอบเอาเอง
ครู คือผนู ำทางวิญญาณ นำทางความคิด มีผปู ระพันธไววา
เปรียบคุณครูเหมือนโคมทองสองชีวติ
ชวยชีท้ ศิ ชวยนำทางชวยสรางสรรค
ใหความรักความรชู ชู วี นั
ศิษยจงหมัน่ กตัญูรแู ทนคุณ
ครูตอ งสอนลูกศิษย และสอนตัวเองไปในตัวไมเปนทาสของแฟชัน่
ทาสอารมณ ทาสทางเศรษฐกิจของตางชาติในลักษณะดังกลาว นำเขาให
เดินถูกทางเปนทางแหงความดี เปนทางแหงความสุขสงบ หากเด็กยังเปน
ทาสของแฟชั่นที่ยั่วยุอารมณชาย ปญหาทองระหวางเรียน ทำแทงกัน
มากมาย จากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขวา หญิงไทยสามหมืน่
คนทำแทง 1 คน แลว 50 ลานคน เปนหญิงมากกวาครึง่ หนึง่ จะทำแทง
กีร่ าย คำนวณเอาเอง จึงขอฝากครูไวดว ย
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ครู คือผยู กระดับวิญญาณ
“ครู คือผยู กระดับวิญญาณมนุษย
ใหสงู สุดกวาสัตวเดรัจฉาน...”
สวนหนึง่ จากบทประพันธของ เนาวรัตน พงษไพบูลย
มนุษยกบั สัตวเดรัจฉานมีความเสมอเหมือนกันอยู 4 ประการ (พุทธ
พจน)
1.รจู กั กินอาหาร
2.รจู กั กลัวตาย
3.รจู กั เสพกาม
4.รจู กั พักผอนนอนหลับ
แตมนุษย จะมีสำนึก มีจติ วิญญาณเหนือสัตวตรงไหนบาง
1.การกินอาหาร รจู กั ทำมาหากินเลีย้ งชีพโดยสุจริต ไมเบียดเบียน
ผอู นื่ (ศีล ขอ 1 ขอ 2)
2.มีความสันโดษในกามคุณ (ศีลขอ 3)
3.มีความเกีย่ วของกับผอู นื่ ดวยเมตตากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
4.มีสติปญ
 ญาพิจารณา เหตุ-ผล ดี-ชัว่ ควร-ไมควร
สรุป ก็คอื มีศลี 5 ธรรม 5 ประการ
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ครู ซึง่ เปนผยู กระดับวิญญาณนัน้ ตองยกจิตของตนใหพน อบาย
อบายมุข เหลา บุหรี่ การพนัน นารี ความเกียจครานตัดสนุกสนานรืน่ เริง
เสียกอน จึงจะยกจิตของเด็กได
สัตวเดรัจฉานไมนุงผา ใครนุงนิดๆ หนอยๆ ผาตรงโนนตรงนี้
เหมาะสมไหมตองพิจารณา
สัตวเดรัจฉานแสดงบทรักไมเลือกที่ สัตวเดรัจฉาน นอนไมเลือกที่
หากใครเมานอนริมทางหรือ เด็กนักเรียนตองชวยหิว้ ปกหลังงานเลีย้ ง ก็คง
ดูไมเหมาะ ซึง่ ก็มไี มมากนักหรอก
ดังนัน้ ผยู กระดับวิญญาณมนุษยจงึ สำคัญมาก เพราะนอกจากจะยก
วิญญาณตัวเองแลวยังตองยกวิญญาณคนอืน่ ดวย
ครู คือ ผเู ปดประตู
สัตวโลกทัง้ หลายทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ถูกขังไว ถูกลอมกรอบ ถูกแนว
ความคิ ด เก า ๆ ขั ง ไว จนเวี ย นอยู ใ นขอบข า ยของกำแพง ประเพณี
วัฒนธรรม คานิยม ทีถ่ กู ใจบาง ถูกตองบาง ไมถกู ตองบาง โดยทีค่ นรนุ
หลังก็รบั นับถือตอๆ มา
การสอนศิษย สอนคนนัน้ มิใชจะใหเขาเชือ่ ตาม ทำตามไปหมด แต
สอนใหเขารจู กั คิด รจู กั ทางเลือกทีเ่ หมาะสม เชน พระพุทธองคสอนเรือ่ ง
กามสุขลั ลิกานุโยค บำรุงบำเรอกาม สอนเรือ่ งอัตกิลมถานุโยค ทรมานตน
ผลที่ไดรับเปนอยางไร แลวสอนมัชฌิมาปฏิปทา ผลเปนอยางไร ใคร
จะเลือกเดินอยางไร ซึง่ ทางมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) เปนทางออก
จากกรงขัง พนจากกำแพงคุก ครูในลักษณะนี้ คือ ผเู ปดประตู
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ในสังคมทีห่ มกมนุ กับโลกียารมณ ทาสทางวัตถุ สิง่ ยัว่ ยอมมัวเมาทัง้
หลาย ซึง่ เด็กนักเรียนเยาวชนกำลังติดอยู ถูกขังอยู ครูตอ งเปดประตูใหเขา
ออกมาจากคานิยมผิด ๆ เปดประตูออกจากอบายมุขสังคมชัว่ รายทัง้ หลาย
ลูกศิษยจะดีจะชัว่ มากนอยอยางไร เปดประตูใหเขาออกมารักษาเยียวยาเขา
ดวยยาใจ (เมตตาธรรม) ใหเขาไดสูอิสรภาพ สูความสุข ความเจริญที่
สมบูรณ
“สักวาอันวาครูรกู นั ทัว่
ศิษยดชี วั่ ก็รกั ศิษยไมคดิ หมอง
อันน้ำใสในบึงทวมถึงคลอง
ยังเปนรองน้ำใสในใจครู”
ครู คือ ผนู ำสัตวออกจากวัฏสงสาร
ในความหมายนี้ เปนความหมายทีล่ กึ ซึง้ ซึง่ หมายถึงพระบรมครู
สัมมาสัมพุทธเจาและพระอริยสาวกทัง้ หลาย
มิไดมงุ หวังใหทา นตองเปนไดอยางนีใ้ นปจจุบนั เพียงแตใหศกึ ษา
ปฏิปทา เมตตา กรุณา ของบรมครูเปนตัวอยาง เตือนในเรา สอนใจเรา เพือ่
เติมพลังแหงเมตตา กรุณา ทำหนาทีข่ องครูตอ ศิษยดว ยความรักความเอ็นดู
ผเู กิดมาทีหลัง ออนวัยออนความรู ออนประสบการณ หากเราไมชว ยอมุ
ชู ไมชว ยพยุงเขา อมุ เขา ดึงเขาออกมาจากความชัว่ รายของสังคม เขาก็หมด
ทีพ่ งึ่ ในหัวใจของครูจงึ ตองเปย มดวย เมตตา กรุณา เสียสละ เหมือนครู
ในสมัยกอนไดเขียนจากความรสู กึ จากสวนลึกของใจวา
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มองเห็นศิษยเรียงรายไรเดียงสา
อนิจจาเจาจะนึกรสู กึ ไหม
เวนพอแมผกู พันรักขวัญใจ
จะมีใครรักเจาเทาเทียมครู
ชีวติ ครูดนู า เบือ่ แจวเรือจาง
ใชเหินหางธรรมะดอกนะหนู
มองเห็นศิษยตาดำดำอยากค้ำชู
มอบความรใู หแกศษิ ยไมปด บัง
ดังนัน้ ธรรมะกับการรักษาวินยั ขาราชการครู ตามหัวขอบรรยายที่
ใหในวันนี้ จึงขอสรุปไดวา ขอเพียงมีสติ-สัมปชัญญะในธรรมะมีอปุ การะ
มากใหทา นไดสำนึกถึงตระหนักถึงความเปนครูและเติมเมตตา กรุณา เสีย
สละ ประกอบดวยปญญา มองปญหาใหทนั ยุคใหทนั กิเลส เพือ่ ทีจ่ ะทำ
หนาทีค่ รู อันเปนปูชนียบุคคลของสังคม อันจะยังใหเกิดการยอมรับนับถือ
และใหตนเองไดภมู ใิ จในความเปนครู แมคา ตอบแทนจะไมมากนัก แต
เพราะตระหนัก เพราะสำนึกในหนาที่ ในวินยั จึงเต็มใจ พอใจ ภูมใิ จใน
เกียรติ ศักดิศ์ รีของตนตลอดไป
ในทายที่สุดแหงการบรรยายในวันนี้ ขออำนวยพรใหคณะครู
อาจารย ทั้ ง หลายจงประสบความสุ ข ความเจริ ญ ในหน า ที่ ก ารงาน
สมปรารถนาในสิง่ ทีช่ อบ ประกอบดวยธรรมตลอดไป เทอญ.
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เรือ่ งเลา
ของผอู ยเู บือ้ งหลัง
ผใู หขอ มูล
1. นายละมัย สมุ โยง (ผใู หญแอว)
2. นายเชือ้ น หวาเกตุ
3. นายเสบย กอกเผือก
4. นางพามี อวมแจง
ผสู มั ภาษณ
พรทิพย นวลศิริ
เรียบเรียงขอมูล
ทัศนีย หอมอม
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พรทิพย : อยากจะใหคณ
ุ ลุงคุณปาพูดถึงความเปนมาของหลวงพอ
ใหฟง หนอยคะ
ผใู หญแอว : ก็ทา นเลาใหฟง วาเมือ่ กอนทีท่ า นจะบวชทานทำงาน
เปนชางเครือ่ งบิน แลววันนึงพีช่ ายทานทีเ่ ปนครู เปนถึงครูดเี ดนของโคราช
เลยนะ โดนยิงเสียชีวติ ทานเสียใจมาก แลวเคาจับคนยิงไมไดทา นเลยคิด
จะแกแคนใหพชี่ าย แตพอไปดูดวงแลว หมอดูทกั มาวาดวงของทานถาไม
ติดคุกก็โดนฆาตาย ทานเลยตัดสินใจบวช
ปาพรทิพย : แลวอุปนิสยั เดิมของทานเปนยังไงคะ
ลุงเสบย : ทานเปนคนใจไว คิดไว ทำไว
ลุงแอว : นึกอะไรออกทำเลย
ปาพามี :ใจรอนดวย ซือ้ ของไมเคยตอ แตทา นเปนคนชอบอยทู ี่
เงียบๆ ชอบความสงบ
ลุงเสบย : เวลาคนเคานัง่ คุยกันเรือ่ งดีบา งไมดบี า ง ทานไมถนัดทาน
ก็จะไมยงุ วนุ วาย
ลุงเชือ้ น : เดิมทีทา นมาจากโคราช มาอยทู วี่ ดั ตูม แลวบังเอิญวันนึง
มีงานศพตาเขียน ทานก็ไปสวดศพธรรมดานิแหละ แลวหลานตาเขียนก็มา
ถามวา ทานอาจารยทา นอยากมาสรางวัดใหม ทานก็มคี วามสนใจ เพราะ
ทานเปนพระปฏิบตั ิ ทานก็อยากจะสรางใหเปนสำนักปฏิบตั แิ ยกออกมา
ตางหาก

เวฬุวนานุสรณ

91

ลุงเสบย : ทานก็เลยใหโยมพาไปดูทที่ างก็คอื ทีน่ เี่ หละ แลวทาน
ก็ชอบใจ
พรทิพย : แลวเดิมทีวดั วังหินมีสภาพยังไง
ปาพามี : ก็เปนปาใผ ทึบเลยนะ ไมมใี ครกลาเขามาหรอก มันจะมี
โบสถเกาๆ เคาวามันเปนวัดรางนะ
ลุงแอว : แลวทานก็ชวนชาวบานมาสราง มาชวยกันถาง ตอนแรก
ก็สรางกุฏไิ มใผเปนกุฏแิ รกเลย ฝาผนัง อะไรเปนไมใผหมดเลย สรางตรง
ขอบสระนัน่ นะ ชาวบานมาชวยดีมาก มาสรางกันตอนกลางคืน ไฟฟาก็ไม
มีหรอก ใชตะเกียงเอา
ลุงเสบย : พอสรางเสร็จนะญาติโยมชาวบานก็มานอนเปนเพือ่ น
ทาน พอนานวันมีพระมาอยกู ม็ าชวยถางชวยสรางขยายออกไป
ลุงเชือ้ น : ชวงเขาพรรษาทานจะจัดปริวาสกรรม มีพระเขารวมเยอะ
แยะ บางรนุ เปนรอย และทานจะจัดบวชสามเณรภาคฤดูรอ นทุกป ชาว
บานก็เอาลูกเอาหลานมาบวชกันเต็ม
ปาพามี : ฉันก็ยงั มาทำอาหารเลีย้ งลูกเณรอยเู ลย เณรทานดือ้ ชวง
นัน้ มีลมหนาวเณรเอาจีวรมาผูกเลนเปนวาว ทานก็ไลเอาไมเรียวมาตี สนุก
เมือ่ กอนนะชาวบานเคาชวยกันดี ทานพูดอะไรโยมศรัทธาบอกบุญอะไร
ไป โยมพรอมหนาพรอมตาเขามาชวยกัน มีคนบอกวาวัดในปาในเขาอด
อยากแตทวี่ งั หินไมเคยไดอด ขนม ขาวตมพรอมไมเคยใหพระหรือญาติ
โยมไดอด อาหารสมบูรณเหลือแบงใหคนยากคนจนเอากลับไปกินไดอกี
ลุงแอว : พอมีเงินหนอยทานก็เปนผนู ำเริม่ สรางศาลาหลังแรก
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ลุงเชือ้ น : ก็อติ รงทีร่ อื้ สรางโรงทานนะแหละ ศาลาหลังแรก ตอน
แรกทานก็คดิ แควา อยากสรางเปนสำนักปฏิบตั ธิ รรมดาไมคดิ วาจะเจริญ
รงุ เรืองไดจนถึงขนาดนี้
ลุงแอว : เมือ่ กอนนะทานเปนเจาอาวาสแลวดูแลตัง้ สามวัด วัดตูม
วัดพลายชุมพลและวัดวังหิน และชวงนัน้ ทานยังไปๆมาๆระหวางพะเยา
กับพิษณุโลก ทานบอกวาอยทู พี่ ะเยาสุขสบายทุกอยางเพราะเปนลูกวัดไม
ตองรับผิดชอบ แตทา นรักทีน่ ี่ ทีท่ ที่ า นไดบกุ เบิก ทานรักคนทีน่ ี่ ทีน่ เี่ ปน
ทีท่ รี่ ม เย็น ทานบอกนะ ทานก็เลยตัดสินใจอยทู นี่ ี่
พรทิพย : ดวยบารมีของทานแหละเนอะ ชาวบานเคาเลยมีความ
ศรัทธาแลวชวยเหลือมาตลอด
ลุงแอว : ก็เรียกไดวา ชาวบานวังหินกราบพระไหวพระเปนเพราะ
อ.อมร นะแหละ รศู ลี รธู รรมก็เพราะทาน
ปาพามี : นัง่ ไหวพระยังไง กราบพระยังไงทานสอนหมดเลย ใครๆ
ถึงไดรกั ทานเวลาเจ็บปวยนะ ไปหาหมอนะพระไปหาหมอรูปเดียว แต
ญาติโยมตามไปเปนเพือ่ นเต็มคันรถ
พรทิพย : แลวทานจัดอบรมใหกบั คนกลมุ ไหนบางทีน่ อกเหนือ
จากพระสงฆและสามเณร
ลุงแอว : ก็จดั หมดแหละ นักเรียนนักศึกษา นิสติ ตำรวจ แลวมี
ตำรวจรนุ นึง บนวามาอยนู เี่ หลาไมไดกนิ บุหรีไ่ มไดสบู จะลงแดงตายอยู
แลว แตทา นก็สอนไดนะ จนเคากลับมาสรางพระใหญทหี่ นาศาลาใหญ
นีแ่ หละ
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ปาพามี : แลวจะมีพวกทีต่ ดิ ยา พวกเสพยามาอบรมทานก็สอน
จนเลิกไดกนั หมด จนเดีย๋ วนีเ้ คาก็ทำงานรับราชการไปกันก็หลายคน ทัง้
ผหู ญิงผชู ายนะ ทานสอนไดหมด เคาพากันมากราบ เคารพนับถือเปน
หลวงพอ นานๆ ทีกก็ ลับมาเยีย่ ม เรียกวาทานสอนคนใหเปนคนมาหลาย
รนุ แลว เมือ่ กอนนีน่ ะฉันชอบไปเทีย่ วงานแลวไปเตนรำกับเคา พอฉันได
ยินทานพูดวาพวกทีไ่ ปเตนกันเหมือนสัตวนรกทีอ่ ยใู นกระทะทองแดงที่
พืน้ ก็รอ นผนังก็รอ นเลยเตนเปนทานี้ (ทำทาเตน) ตัง้ แตนนั้ มาฉันไมไปเตน
อีกเลย เหลายาก็ไมแตะ
พรทิพย : ทานมีเทคนิคในการสอนทีด่ มี ากเลยนะคะ
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หลวงพอในมุมมองของชาววังหิน
หลวงพอจาริกมาจาก จ.นครราชสีมา พำนักอยทู วี่ ดั ตูมประมาณ
ปพศ. 2522อยไู ดประมาณ 1พรรษา เนือ่ งจากทานเปนพระนักปฏิบตั ิ จึง
สนใจทีจ่ ะหาสถานทีเ่ พือ่ เผยแผธรรมะ เมือ่ ทานไดยนิ ชาวบานพูดกันวา
มีวดั รางอยใู กลๆ ทานจึงมาพิจารณาดูวดั รางดังกลาว พบวาทีน่ เี่ ปนปาดิบ
หนาทึบไปดวยตนไผจำนวนมาก มีซากถาวรวัตถุซงึ่ นาจะเปนวัดเกาแก
ทานจึงมีความพอใจและตัดสินใจที่จะฟนฟูวัดรางแหงนี้เพื่อเปนวัด
ปฏิบตั โิ ดยมีทงั้ พระและชาวบานในละแวกซึง่ เคารพ เลือ่ มใสในจริยวัตร
ของทานไดตดิ ตามมาอยดู ว ยเพือ่ ชวยสรางวัด เริม่ ดวยกุฎไิ มไผ และศาลา
ปฏิบตั ธิ รรมหลังเล็ก ชวงเวลานัน้ ไดมโี รงพยาบาลพุทธชินราชไดถวาย
รถยนต(รถด็อจ) ไวใชในกิจการของวัดดวย
เหตุทใี่ ชชอื่ เวฬุวนั เพราะทานรำลึกถึงสมัยพุทธกาล มีวดั เวฬุวนั ซึง่
หมายถึงปาไผ จึงตัง้ ชือ่ สวนพุทธธรรมเวฬุวนั วัดวังหิน
หลวงพอเปนพระนักปฏิบตั ทิ ฉี่ ลาด มีความรอบรหู ลักธรรมอยาง
ลึกซึง้ มีความทรงจำเปนเลิศ ทานเปนพระนักเผยแผธรรมะ ชวยเหลือ
ชาวบานโดยไมเลือกวาเปนใคร ทานมีความเมตตาตอเพือ่ นมนุษย ไม
วาจะซัดเซพเนจรหรือหิวโหยมาจากไหนก็ตาม เมือ่ เขาวัดจะไมอด (ลุง
เชือ้ น) หลังจากสรางวัดไดประมาณ 3 ปทา นไดรเิ ริม่ ใหมกี ารอยปู ริวาส
กรรมมีพระจากทุกสารทิศมาอยปู ริวาสกรรมกวา 100 รูป ทานจัดใหมี
การบวชเณรภาคฤดูรอ นทุกป ทานสรางวัดวังหินใหเปนวัดปฏิบตั ิ เปน
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สถานทีอ่ บรมเผยแผธรรมะ จัดฝกอบรมเยาวชน ขาราชการ ทหาร ตำรวจ
มาจากหลายๆจังหวัด เปน 100 รุน ผูผานการอบรมสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางทีด่ ี เชนอดเหลา อดบุหรีไ่ ดมากมายหลายคน ในขณะ
เดียวกันทานดูแลวัดถึง 3 แหงไดแกวดั วังหิน วัดพลายชุมพลและวัดตูม
ญาติธรรมทีส่ ำคัญของทานไดแกชาวบานวังหิน บานพลายชุมพล
บานวัดตูม วัดโบสถ บางระกำและอุตรดิตถ ทานเปนผูนำบุญของ
ชาวบาน ทำใหชาวบานรจู กั การทำบุญ ทานมีเทคนิคการสอนธรรมะ
แกญาติโยม ปน คนใหเปนคน ทานเคยกลาววา ชอบวัดนีเ้ พราะเปน
วัดทีร่ ม เย็น ทานชอบชาวบานและชาวบานก็รกั และชวยเหลือวัด สมัยนัน้
แมวดั จะอยหู า งไกลตลาดแตดว ยบารมีของทาน วัดไมเคยขาดแคลนวัตถุ
สิง่ ของหรืออาหารเลย
หลวงพอเปนผนู ำบุญ สรางพระปางลีลาวังหิน ซืง่ เปนสัญลักษณ
ของวัดวังหิน สรางพระสิวลี หลวงพอใหญ ศาลาเมตตาธรรม และสราง
หองน้ำไวรองรับสาธุชนทีเ่ ขามาปฏิบตั ธิ รรมนับ 100 หอง เมือ่ ทานรือ้
ตนไผซงึ่ รกเรือ้ และหนาทึบออก ทานไดปลูกตนไมแทนที่ โดยปลูกใหขนึ้
แบบธรรมชาติ ซึง่ เราจะเห็นไดวา วัดวังหินเปนวัดทีน่ า อยู สงบรมเย็น
เพราะบารมีของหลวงพอทีส่ รางไวใหแกเราญาติธรรมรนุ หลังและตอๆ ไป
ทีจ่ ะเขามาพักอาศัยใบบุญของหลวงพอนัน่ เอง
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